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پێشەکی
زۆر بەداخــەوە ڕۆژی ١٦ی گەالوێــژی  ١٣٩٩بەڕێــز کاک جەلیــل
گادانــی ،خەباتــکاری دێرینــی کــورد و یــەک لــە ســیما هــەرە دیارەکانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دوای زیاتــر لــە حــەوت دەیــە خەباتــی
بێوچــان و بــەردەوام کۆچــی دوایــی کــرد.
کۆچــی دوایــی ئــەم کەســایەتییە تێکۆشــەرەی کــورد و حیزبــی
دێموکــرات شــەپۆلێکی بەربــاوی هاوخەمیــی لــە هەمــوو بەشــەکانی
کوردســتان بــەدوای خۆیــدا هێنــا ،بــەاڵم بەداخــەوە لــە بــەر بارودۆخــی
تایبەتــی و نەخــوازراوی کۆرۆنــا نەکــرا ڕێوڕەســمێکی شــیاوی کەســێتیی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی کاک جەلیــل ،بــۆ مااڵوایــی و ســپاردەکردنی
بــە خاکــی نیشــتمان بەرێــوە بچــێ .هەروەهــا هەتــا ئێســتاش هــەر لەبــەر
ئــەو بارودۆخــە نەکــراوە کۆڕیادێکــی شــایان بــۆ ڕێزگرتــن لــە تەمەنێــک
خەباتــی ســادقانە و دڵســۆزانەی مامــە جەلیــل بەڕێــوە بچــێ.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە ئەرکــی خــۆی دەزانــێ لــە داهاتــوودا
و لــە هەلومەرجێکــی گونجــاودا ئەرکــی سەرشــانی خــۆی لــەو پێوەندییەدا
بەجــێ بگەیەنــێ .چــاپ و باڵوکردنــەوەی ئەم کتێبەش هەوڵێکی دەســتپێکە
لەو پێنــاوەدا.

10

ئــەم کتێبــە لــە چەنــد بــەش پێ ـک هاتــووە .لــە بەشــی یەکــەمدا کۆمەڵــە
وتارێــک بــە قەڵەمــی کۆمەڵــە کەســایەتییەکی سیاســی ،ڕووناکبیــری و
ئاکادیمیــی کــورد لەســەر ڕەهەنــدە جۆراوجۆرەکانــی ژیانــی سیاســی و
تایبەتمەندییــە کەســییەکانی کاک جەلیــل گادانــی لەخــۆ دەگــرێ .بەشــێکی
دیکــەی کتێبەکــەش بــۆ کۆمەڵێــک دڵنــووس و دەقــی ئەدەبــی تەرخــان
کــراوە کــە لێژنــەی ئامادەکردنــی ئــەم کتێبــە لــەو ســەدان بەرهەمــە
هەڵیــان بــژاردوون کــە کاتــی کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل بــۆ بەشــی
ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان نێردرابــوون .لــە بەشــەکانی
دیکــەی کتێبەکــەدا بەشــێک لــەو شــەپۆلی هاوخەمــی و پەیامــی پرســە و
سەرەخۆشــیی حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی چوارپارچــەی کوردســتان،
کەســایەتییە سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی ،ڕووناکبیــری و ئاکادیمییەکانــی
کوردســتان بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل گادانــی جــێ کراوەتــەوە.
دوابەشــی کتێبەکــەش بــۆ کورتــە ئەڵبۆمێکــی وێنــە تەرخــان کــراوە کــە
ژیانــی سیاســیی کاک جەلیــل لــە قۆناغــە جۆراوجۆرەکانــی تەمــەن و
پێگــەی سیاســیی بەڕێزیــان وێنــا دەکــەن.
چاپــی ئــەم کتێبــە هەوڵێکــی بچووکــە بــۆ ڕێزگرتــن لــە تەمەنێــک خەباتــی
سیاســیی پــڕ بەرهەمــی نەمــر کاک جەلیــل گادانــی.

هەیئەتی ئامادەکردنی کتێبی پیری دێموکرات
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بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندی
بەبۆنەی کۆچی دوایی نەمر جەلیل گادانی

کۆستێکی گەورە

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
خەڵکی دێموکراتپەروەری کوردستان!
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان!
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــەداخ و
کەســەرێکی زۆرەوە ڕادەگەیەنــێ لەکاتێکــدا تێکۆشــەرانی دێموکــڕات
خۆیــان بــۆ گرتنــی یووبیلــی ئەڵمــاس جێژنــی  ٧٥ســاڵەی دامەزرانــی
حیزبەکەیــان ئامــادە دەکــرد ئەمــڕۆ بەیانــی تێکۆشــەری نــاوداری کــورد و
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ئەندامــی بەوەجــی حیزبــی دێموکــڕات کاک جەلیلــی گادانــی دوای نیزیــک
بــە دوو حەوتــوو ملمالنــە دەگــەڵ فایڕووســی کۆڕۆنــا گیانــی لەدەســت دا.
لەدەســتدانی کاک جەلیــل نــەک هــەر بــۆ حیزبــی دێموکــرات ،بەڵکــوو بــۆ
هەمــوو بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی کــورد خەســارەتێکی گەورەیــە.
ئــەو لــە یەکەمیــن تێکۆشــەرانی حیزبەکەیەتــی و تەمەنــی تەنیــا  ١٣ســاڵ
بــوو کــە لــە دەورانــە زێڕینەکــەی کۆماری کوردســتاندا تێکــەڵ بە کاروانی
پڕســەروەریی حیزبــی دێموکــرات بــوو و تــا دواهەناســەی ژیانیشــی
غەمــی گــەورەی پێشــکەوتنی حیزبەکــەی و ســەرکەوتنی بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازانــەی نەتەوەکــەی بــوو.
لــە خەباتــی دوورودرێــژ و پڕهــەوراز و نشــێوی خــۆی و حیزبەکەیــدا
جەلیلــی گادانــی هەمــوو شــێوەکانی خەباتــی گرتــە پێــش و هەمــوو
نەهامەتییەکانــی لەخــۆی گــرت .ئــەو بێجگــە لــە دەورانێکــی کورتــی
تێکۆشــانی ئاشــکرای حیــزب ،تــەواوی تەمەنــی خــۆی لــە خەباتــی نهێنــی
و کار لــە نێــو جووتیــاران و زەحمەتکێشــانی کوردســتان ،زینــدان و
دوورخرانــەوە و دەربــەدەری و چەرمەســەریدا بەســەر بــرد .چــوار جــار
گیــرا و بــە هەموویــەوە نیزیــک بــە پــازدە ســاڵ تەمەنــی لــە زیندانەکانــی
ڕێژیمــی پاشــایەتیدا بەســەر بــرد و بــە دەیــان جــار لــە ڕۆژانــی خەباتــی
چەکدارانــەدا شــاهیدی بۆمبــاران و تۆپبــاران و هێرشــی نیزامیــی هێــزە
دژی گەلییەکانــی کۆمــاری ئیســامی بــوو و زۆرجــار لــە ســنووری
مــەرگ گەڕایــەوە.
کاک جەلیلــی نەمــر لــە حیزبەکەشــیدا هەمــوو قۆناغەکانــی بڕیــن.
لــە ئەندامەتیــی شــانەیەکی نهێنییــەوە تــا بەرپرســایەتیی ئۆرگانــە
جۆراوجــۆرەکان لــە هەمــوو مەیدانەکانــدا بەلێوەشــاوەیی کاری کــرد و
نموونــەی مرۆڤێکــی شــێلگیر و پشــوودرێژ و ماندوویینەنــاس بــوو .بــە
دەیــان ســاڵ بــوو بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکــڕات و
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لــە ســەردەمی ڕێبەرایەتیــی شۆرشــگێڕدا دەوری  ٧ســاڵ ســکرتێری ئــەو
بەشــە لــە حیزبەکــەی بــوو.
کاک جەلیلــی گادانــی لــە بــواری کۆمەاڵیەتیــدا خاوەنــی گەورەتریــن پلــە
و بەرینتریــن پێوەندیــی کۆمەاڵیەتــی بــوو .ئــەو دەگــەڵ چیــن و توێژەکانــی
کۆمــەڵ :جووتیاران،کرێــکاران ،کارمەنــدان ،بازاڕیــان نووســەران و
شــاعیران و سیاســەتمەداران و ...لــە پێوەندیــدا بــوو و لــەالی هەمووانیــش
ڕێــز و جێگەوپێگــەی تایبەتیــی هەبــوو .لــە نێــو حیــزب و لــە نێــو کۆمــەڵ
لــە غەمــی هەمووانــدا بــوو ،بەپێــی دەرەتــان لــە خۆشــی و ناخۆشــیی
هەمووانــدا بەشــدار بــوو ،بەشــداری پرســەی هەمــووان و لــە بــن ســەری
هەمــوو نەخۆشــەکان بــوو .ســەرباری ئەوانــە ،یــار و یــاوەر و غەمخــۆری
هەمــوو ئەوانــە بــوو کــە تووشــی گیروگرفتێــک دەبــوون و لــە یارمەتــی
مــاددی و مەعنــەوی بــەو کەســانەی پێویســتییان بــە کۆمــەک هەبووایــە
درێغیــی نەدەکــرد.
لەبــەر هەمــووی ئــەو خەســڵەتانە ،لەدەســتچوونی کاک جەلیــل کۆســتی
هەمووانــە و هەمــوو بــۆی بەپەرۆشــن و یــادی بەزیندوویــی ڕادەگــرن.
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان بــەو بۆنــە
غەمناکــەوە وێــڕای غەمناکبــوون بــە لەدەســتدانی ئــەو کەســایەتییە
قەدرگرانــە سەرەخۆشــی گەرمــی خــۆی پێشکێشــی هەمــوو ئەندامانــی
بنەماڵــە بەڕێزەکــەی ،ســەرجەم هــاوڕێ و هاوســەنگەرەکانی ،تێکــڕای
دۆســت و هاواڵــە بێئەژمارەکانــی ،خەڵکــی شــارە قارەمانپەروەرەکــەی
مەهابــاد و سەرانســەری کوردســتان دەکا و بۆهەمــووان ســێبووری
و تەمەندرێــژی و بــۆ گیانــی نەمــری کاک جەلیــل بەهەشــتی بەریــن و
باوەشــی لێبووردەیــی خــوا داوا دەکا.
کۆمیتــەی ناوەنــدی و هەمــوو تێکۆشــەرانی دێموکــڕات بۆ پاداشــی کاک
جەلیلــی گادانییــش وەک تــەواوی ڕێبــەران و تێکۆشــەرانی لەدەســتچوو،
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بــە درێژەدانــی ڕێگاکەیــان و شــەکاوەڕاگرتنی ئــااڵی خەباتەکەیــان
دەزانــێ و جارێکــی دیکــە دەگــەڵ گیانــی کاک جەلیــل و هەمــوو شــەهیدان
پەیمــان نــوێ دەکاتــەوە کــە هەتاســەر درێــژەدەری ڕێبازەکەیــان بــێ و
لــەو پێنــاوەدا لــە هیــچ فیداکارییــەک درێــغ نــەکا.
هــەر لێرەشــدا ڕادەگەیەنیــن کــە بەهــۆی باڵوبوونــەوەی پەتــای کۆڕۆنــا
سەرەخۆشــی دانانــرێ و دۆســتان لــە ڕێــگای تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە
هاودەردیــی خۆیــان ڕادەگەیەنــن.
ساڵو لە گیان و یادی گەورەتێکۆشەری دێموکڕات
کاک جەلیلی گادانی
نەمری بۆ یاد و ناوی خۆی و بەرقەراری بۆ ئامانجە پیرۆزەکانی
کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
)٢٠٢٠\٨\٦( ١٣٩٩\٥\١٦
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کورتەیەک لە ژیاننامەی
نەمر کاک جەلیل گادانی
ئامادەکردنی :سەعید باختە

ڕۆژی ١٢ی مانگــی ١٢ی ســاڵی  ١٣١٢لــە بنەماڵەیەکــی مــام ناوەنــدی

لــە گەڕەکــی قوڵەقەبرانــی شــاری مهابــاد لەدایــک بــووە .دەورانــی منداڵیــی

وەک زۆربــەی مندااڵنــی کــورد بــە شــێوەیەکی ئاســایی تێپــەڕ کــردووە.

لــە ســەردەمی (کۆمەڵــەی ژ ک)دا لــە شــانۆی «دایکــی نیشــتیمان»دا

ڕۆڵــی گێــڕاوە و بــە تاوانــی بەشــداریکردنی لــەم شــانۆپە ،لــە الیــەن
بەڕێوەبــەری قوتابخانەکەیــەوە فەالقــە کــراوە.
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ســاڵی ( ١٣٢٤ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان)کە قوتابخانــەی

ســەرەتایی گەالوێــژ لــە ماڵــی ئــەوان دادەمــەزرێ ،کاک جەلیــل تیایــدا
دەنێردرێتــە بــەر خوێنــدن .کاک جەلیــل یەکێــک لــەو مندااڵنــە بــووە کــە

لــە ڕۆژی ســوێندخواردنی پێشــەوا لــە چوارچــرای مهابــاد ،لــە کــۆڕی
ســرووددا بەشــداری کــردووە .پۆلــی یەکەمــی ســەرەتایی دەبــێ کــە
هەواڵــی لــە ســێدارەدانی پێشــەوا قــای محەممــەد و هاوڕێیانــی دەبیســتێ

و دەگــەڵ بــرا گەورەکــەی (کاک خەلیــل) بــۆ مااڵوایــی لــە پێشــەوا و
هاوڕێیانــی بــەرەو چوارچــرا وەڕێ دەکــەون و چاویــان بــە تەرمــی قــازی

محەممــەدی نەمــر و هاوڕێیانــی دەکــەوێ.

لــە جۆزەردانــی ســاڵی  ١٣٢٧لــە الیــەن کاک ئەحمــەد تۆفیقــەوە کــە

هــاوکالس بــوون ،دەبێتــە ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان.
هەرچەنــدس تەمەنــی کــەم بــووە بــەاڵم بــە هــۆی ئــەوەی لــە چەندیــن

کار و چاالکیــی وەک شــوعار نووســین و نامــە هێنــان و بــردن و
باڵوکردنــەوەی ئیعالمیــەدا چــاالک بــووە ،کردوویانەتــە ئەندامــی حیــزب
و لــەو کاتــەوە ڕاســتەوخۆ تێکــەڵ بــە کاروبــاری حیزبــی بــووە.

بــۆ یەکەمیــن جــار کاک جەلیــل وەک قوتابــی لــە ســاڵی  ١٣٣٢لــە ماڵــی

شــەهید کاک ســولەیمان موعینــی چــاوی بــە شــەهید دوکتــور قاســملوو
دەکــەوێ و ڕێنوێنــی پێویســتی بــۆ کاروبــاری حیزبــی و سیاســی لــێ
وەردەگــرێ و بــە نــاوی موســتەعاری «حەبیـبزادە»وە قۆناغێکــی دیکــە
لــە کار و چاالکیــی سیاســیی دەســت پــێ دەکا.

ســاڵی  ١٣٣٢بــە هــۆی باڵوکردنــەوی ئیعالمیــە و تەبلیــغ بــۆ حیــزب ،بــۆ

مــاوەی  ٣مانــگ دەستبەســەر و ڕەوانــەی بەندیخانــە دەکــردرێ و دوای
ئازادبوونــی بــە هــۆی کاری سیاســییەوە لــە دەبیرســتان دەری دەکــەن و
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مافــی درێــژەدان بــە خوێندنــی لــێ زەوت دەکــردرێ .بــەاڵم واز لــە بیــر و

باوەرەکانــی خــۆی ناهێنــێ و درێــژەی بــە کاری حیزبـیدا و دیســان بــۆ

جــاری دووهــەم دەگیــرێ و مــاوەی  ٦مانــگ لــە زینــداندا دەمێنێتــەوە.

کاک جەلیــل بــۆ ســێهەم جــار ســاڵی  ١٣٣٧لــە گونــدی گوێکتەپــە لــە

کاتــی تێکۆشــانی حیزبــی و کاری شــانەبەندیدا بــە هــۆی خۆفرۆشــێکەوە
ڕاپۆرتــی لــێ دەدرێ و دەستبەســەر دەکــرێ .دوای  ٧جەلەســە دادگایــی،

بــە ئیعــدام مەحکــوم دەکــرێ و دوای ئیعتــراز و داوای پێداچوونــەوەی
دادگا ،حوکمەکــەی بــۆ  ١٢ســاڵ زینــدان کــەم دەکرێتــەوە .لــە زینــدان

زمانــی عەڕەبــی الی مــەال خــدر ســارتکێ دەخوێنــێ و لــە فێربوونــی
زیاتــری زمانەکانەکانــی ڕووســی و فەڕانســەوی بــەردەوام دەبــێ و هــەر

لــە بەندیخانــە نەخوێندەوارەکانیــش فیــری خوێنــدن و نووســین دەکا و
دوای نــۆ ســاڵ و نیــو ئــازاد دەبــێ .دوای ئــازاد بوونــی ،ســاڵی  ١٣٤٧لــە

ســەر داهاتــی کتێبەکانــی توانــی یەکــەم کودەکســتان لــە شــاری مهابــاد
دابمەزرێنــێ و تــا دەستبەســەرکردنی بــۆ جــاری چــوارەم درێــژەی بــە

خزمــەت و چاالکییــە سیاســی و فەرهەنگییەکانــی دەدا.

ســاڵی  ١٣٤٩کاک جەلیــل دوای پێکهێنانــی ژیانــی هاوبــەش لــە گــەڵ

خاتــوو ئەســمەر بــەدری ،بــۆ شــاری تــاران دوور دەخرێتــەوە کــە وێــڕای

کار و هەوڵــدان بــۆ دابینکردنــی بژیــوی ژیانــی بنەماڵەکــەی و تێکۆشــانی
حیزبی و سیاســیی خۆی بە شــێوەی نهێنیی و نێوە ئاشــکرا ،لە ڕشــتەی
زمانــی فەڕەنس ـیدا درێــژە بــە خوێنــدن دەدا و ســاڵی  ١٣٥١لیسانســی
زمانــی فەڕەنســی لــە زانکــۆی تــاران وەردەگــرێ.

پێــش ڕووخانــی حکومەتــی پەهلــەوی لــە تــاران ،کاک جەلیــل بــە

هاوکاریــی خوێنــدکارە کــوردەکان ،ڕێکخــراوی «جمعیــت کردهــای مقیــم
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مرکــز» دادەمەزرێنــێ.

لــە جەریانــی ئازادبوونــی کاک عەزیــز یوســفی لــە ســاڵی  ١٣٥٦و

پێشــوازیکردنی لــە گەڕانــەوەیدا بــۆ شــاری مهابــاد کاک جەلیــل و چەنــد

کەســی دیکــە ڕۆڵــی بەرچاویــان دەبــێ .لــە جۆزەردانــی ١٣٥٧دا کاک
عەزیــز ســەردانی کاک جەلیــل لــە تــاران دەکا و بــە هــۆی نەخۆشــیی دڵ

کۆچــی دوایــی دەکا .تەرمەکــەی دەبەنــەوە مهابــاد و کاک جەلیــل یەکــەم

کــەس دەبــێ کــە قســەی لەســەر دەکا و بــە هاندانــی خەڵــک یەکەمیــن
ڕێپێــوان لــە مهابــاد وەڕێ دەخــا .هــەر ئــەم ناڕەزایەتــی دەربڕینــە دژ بــە

نیزامــی پاشــایەتی بــوو بــە ســەرەتا و بناغــەی خۆپێشــاندانەکانی خەڵکــی

شــاری مهابــاد و شــارەکانی دەورووبــەر کــە دواتــە ڕووخانــی ڕێژیمــی

پاشــایەتییان لــێ کەوتــەوە.

بــە ھۆی بیروبــاوەڕی سیاســی و ئەندامبــوون لــە حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتان و ھەڵســوڕانی لــە ناوچــە جۆراوجــۆرەکان وەک کادرێکــی

تێکۆشــەر و ماندوویــی نەنــاس ،دوای  4جــار ئاشــکرابوون و گیــران
لەســەر یــەک  13ســاڵ تەمەنــی خــۆی لــە بەندیخانەکانــی ڕێژیمــی

پاشــایەتیدا بەســەر بــرد.

دوای هاتنــەوەی ڕێبەریــی حیــزب و خۆڕێکخســتنەوەی بــۆ ڕووبــەڕوو

بوونــەوە لەگــەڵ دۆخــی دوای ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی کاک جەلیــل
بــە ڕاوێــژکاری کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب هەڵبژێــردرا.

لــە ١١ی ڕەشــەممەی ١٣٥٧دا کاک جەلیــل بەڕێوەبــەری گەورەتریــن

میتینگــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە شــاری مهابــاد بــوو کــە
تیایــدا بــە بەشــداری و ســوخەنڕانیی ،شــەهید دوکتــور قاســملوو ،حیزبــی

دێموکــرات خەباتــی ئاشــکرای خــۆی ڕاگەیانــد.

پیری دێموکرات
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لــە ڕەوتــی وتوێژەکانــی هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات و نوێنەرانــی

خەڵکــی کوردســتان لــە گــەڵ ئایەتوڵــا خومەینــی و هەیئەتــی نوێنەرایەتیی

دەوڵەتــی تــاران ،کاک جەلیــل لــە چەنــد دانیشــتن و چاوپێکەوتــندا

حــزووری هەبــووە.

لــە یەکــەم کۆنگــرەی حیــزب دوای ڕووخانــی پاشــایەتیدا کــە لــە مهابــاد

بەڕێــوە چــوو ،کاک جەلیــل بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و دواتــر بــە

ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی هەڵبژێــردرا و بەرپرســایەتیی تەشــکیالتی
حیزبــی پــێ ســپێردرا کــە ڕۆڵێکــی کارا و بەرچــاوی لــە کۆکردنــەوەی

خەڵــک لــە دەوری بەرنامەکانــی حیــزب و پەیوەســتبوونیان بــە
ڕێکخراوەکانــی حیــزبدا گێــڕا.

دوای کۆنگــرەی  ٥پێنجەمــی حیــزب ،بــە مەبەســتی گرینگیــدان بــە پرســە

کۆمەاڵیەتییــەکان کاک جەلیــل پێشــنیاری دامەزرانــی کۆمیســیۆنێکی

تایبــەت بــە کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی بــە دوکتــور قاســملوو دەکا کــە

دوای موافقەتــی دەفتــەری سیاســی ،لــە ســەر داوای شەخســی دوکتــور

قاســملوو کاک جەلیــل بــۆ دامەزرانــی ئــەم کۆمیســیۆنە و وەئەســتۆگرتنی
بەرپرســایەتییەکەی ڕادەســپێردرێ .ئــەم کۆمیســیۆنە کــە چەنــد لقێکــی

وەک پێڕاگەیشــتن بــە کێشــە کۆمەاڵیەتییــەکان ،کێشــەی زەوی و زار،
گرینگیــدان بــە پــەروەردە و سەرپەرەســتیی قوتابخانــەکان و پێڕاگەیشــتن
بــە ڕێــگا و بانەکانــی کوردســتانی لــێ دەکەوێتــەوە ،لــە الیــەن کاک
جەلیلــەوە بــە باشــترین شــێوە مودیرییــەت دەکــرێ.

دوای کۆنگــرەی شەشــەمی حیــزب کاک جەلیــل بەرپرســایەتیی

تەشــکیالتی حیــزب لــە دەرەوەی واڵتــی پــێ دەســپێردێ و بــۆ ماوەیــەک

لــە واڵتــی فەڕانســە دەمێنێتــەوە و هــاوکات لــە الیــەن ڕێبەریــی حیــزب و
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شەخســی ســکرتێری حیــزب ،دوکتــور قاســملوەوە ،وەک نوێنــەری حیــزب
لــە «شــوڕای ملــی مقاومــت» دیــاری دەکــرێ.

لــە کۆنگــرەی حەوتەمــی حیــزبدا بــۆ جارێکــی دیکــە بــە ئەندامــی

کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب هەڵدەبژێردرێتــەوە و لــە گــەڵ ئــەوەی
نابێتــەوە بــە ئەندامــی دەفتــەری سیاســی ،بــەاڵم بــە هــۆی لێهاتووییــەوە

بــۆ جارێکــی دیکــە بەرپرســایەتیی کۆمیســیۆنی کۆمەاڵیەتیــی حیزبــی
دەخرێتــەوە ســەر شــان.

لــە ڕەوتــی کێشــە و گرفتــەکان نێوخۆییەکانــی حیــزب لــە کۆنگــرەی

هەشــت دا کاک جەلیــل لەگــەڵ باڵــی جیابــۆوە (حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتانی ئێران_ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێر) کــەوت و لــە کۆنفڕانســی

چــواردا وەک ســکرتێر هەڵبژێــردرا .لــە کۆنگرەکانــی  ٩و ١٠ی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان_ ڕێبەرایەتیی شۆڕشــگێڕدا بــە ئەندامی کۆمیتەی

ناوەنــدی و ســکرتێری گشــتی هەڵبژێردراوەتــەوە.

دوای تێکەڵبوونــەوەی ڕیزەکانــی حیــزب ،لە کۆنگــرەی یازدەهەمدا کاک

جەلیــل بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و پاشــان بــە ئەندامــی دەفتــەری

سیاســی هەڵبژێــردرا و بەرپرســایەتیی کۆمیســیۆنی ماڵیــی حیزبــی پــێ

ئەســپێردرا.

ســاڵی  ١٣٧٦کاک جەلیــل لــە گــەڵ خاتــوو ئامینــە شــێخە دێگەیــی ژیانــی

هاوبەشــی پێــک هێنــا و تــا کۆتایــی ژیانــی پێکــەوە ژیــان.

لــە کۆنگــرەی دوازدەهەمــی حیــزبدا کاک جەلیــل بــە ئەندامــی کۆمیتــەی

ناوەنــدی هەڵبژێــردرا و بەرپرســایەتیی بنیاتــی ڕێکخــراوە ســینیفی و
دێموکراتییەکانــی حیزبــی پــێ ئەســپێردرا و لــە کاراکردنــی ڕێکخراوەکانی

یەکیەتیــی ژنــان و یەکیەتیــی الواندا ڕۆڵــی بەرچــاو و کاریگــەری هەبــوو.

پیری دێموکرات
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لــە ڕەوتــی کێشــە نێوخۆییەکانــی حیــزب لــە کۆنگــرەی ســێزدەهەمی

حیــزبدا کاک جەلیــل لــە گــەڵ ئــەوەی هەولێکــی بەرپرســانەی لــە پێنــاو

پاراســتنی یەکێتیــی ڕیزەکانــی حیــزب دا ،لــە جەریانــی لێکترازانــی
ڕیزەکانــی حیــزبدا لــە گــەڵ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان درێــژەی بــە
خەبــات و تێکۆشــانی خــۆی دا.

لــەم قۆناغــە لــە ژیانــی سیاســی و خەباتکارانــەی خــۆیدا کاک جەلیــل

گادانــی وەک ســیمایەکی دیــار و بەرچــاوی حیــزب ،ڕۆڵێکــی گــەورە و
ئەساســی لــە خۆگرتنــی حیــزب و تێکۆشــانی حیــزبدا گێــڕا.

دوای کۆنگــرەی پازدەهەمــی حیــزب لــە الیــەن کۆمیتــەی ناوەندییــەوە

بــە ڕاوێــژکاری دەفتــەری سیاســی و بەرپرســی کۆمیســیۆنی پاڕیــزگاری
لــە پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب هەڵبژێــردرا.

کاک جەلیــل نــە تەنیــا لــە بــواری سیاســی و کۆمەاڵیەت ـیدا شــارەزا و

کەســێکی لێهاتــوو بــوو ،بەڵکــوو لــە بــواری نووســین و وەرگێڕانی ـشدا

قەڵەمێکــی ڕەوان و پــاراو و دەروەســت بــوو .ناوبــراو زیاتــر لــە ٢٠
ێ هێشــتووە .دوایین
بەرهەمــی چاپکــراوی لــە دوای خــۆی بــە یــادگار بەجـ 

نووســینی نەمــرکاک جەلیــل وتارێــک بــوو بــە نــاوی «حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان و پرســی کۆمەاڵیەتــی» کــە دوای کۆچــی دوایــی خــۆی
لــە کتێبێکــی تایبــەت بــە یــادی  ٧٥ســاڵەی دامەزرانــی حیــزب لــە ژێــر

نــاوی «حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،قــەاڵی خۆڕاگــری ناســنامەی
نەتەوەیــی» چــاپ و بــاو کرایــەوە.

بــە داخــەوە ڕۆژی پێنجشــەممە ،ڕێکەوتــی ١٦ی گەالوێــژی ١٣٩٩ی

هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٦ی ئاگوســتی ٢٠٢٠ی زایینی ،تێکۆشــەری ناســراو

و دێرینی بزووتنەوەی کورد و حیزبی دێموکراتی کوردستان ،نەمر کاک
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جەلیــل گادانــی ،بــە هــۆی تووشــبوونی بــە پەتــای کۆرۆنــا و حەوتوویــەک
بەربەرەکانــێ لەگــەڵ ئــەم بەاڵیــە لــە یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی هەرێمــی

کوردســتان ،لــە تەمەنــی  ٨٧ســاڵیدا کۆچــی دوایــی کــرد و لــە گۆڕســتانی

شــەهیدانی حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری کۆیــە بــە خاکــی پیــرۆزی
کوردســتان ســپێردرا.

پیری دێموکرات
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کەلێنێکی گەورە
عهبدوڵاڵ حهسهنزاده

چوارەمیــن ڕۆژی کۆســتی گــەورەی حیزبــی دێموکڕاتــە ،چــوار ڕۆژە
گــەورە خەباتگێــڕی کــورد جەلیلــی گادانــی بــە دنیایــەک تاســە و ئاواتــەوە
ســەری ناوەتــەوە و پاشــماوەی ئەرکەکانــی بەهاوڕێیانــی ســپاردوە.
ناڵێــم هێشــتا بــاوەڕم نەکــردوە ،چونکــی ڕاســتی هەرچەندیــش تــاڵ
بــێ هیچــی دەگــەڵ ناکــرێ و دەبــێ قبووڵــی بکەیــن .بــەاڵم بەڕاســتی
هێشــتا ژانــی ئــەو زەبــرە بەســامە کــە لــە کۆشــکی ئاواتەکانــم دراوە
بــەری نــەداوم .دەمــەوێ بەشــێک -هەرنەبــێ بەشــێک -لــە غەمەکانــم
دەربــڕم ،کەچــی ئــەو مۆتــە ســامناکە بــەرم نــادا .مردنــی کاک جەلیــل یــان
بــە قەولــی هــاوڕێ گەنجــەکان «مامــە گیــان» بــۆ هەمــوو ئەوانــەی لــە
دوورونیزیــک ناســیویانە خەســارێکی گەورەیــە .ئــەو ،کــە لــە بەرەبــەری
جێژنــی ٧٥ســاڵەی دامەزرانــی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتاندا بەجێــی
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هێشــتین تەمەنــی خەبــات و تێکۆشــانی _نــەک تەمەنــی ئەندامەتــی_
ڕاســت بەقــەد تەمەنــی حیزبەکــەی بــوو .ڕۆژنامــەی «کوردســتان»ی
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان بەڵگــەی ڕاســتی و دروســتیی ئــەم
قســەیەمانە .کەوایــە ســەیر نیــە هەمــوو دڵســۆزانی کــورد و بەتایبەتــی
هاوحیزبییەکانــی بــۆی بەپــەرۆش بــن.
بــەاڵم بــۆ مــن و کەســانی وەک مــن کــە دەیــان ســاڵ لــە نیزیکــەوە
هــاوکاری بوویــن ،دەیــان بیرەوەریــی خــۆش و ناخۆشــمان دەگەڵــی
هەیــە و ســەدان ڕووداوی تــاڵ و شــیرینمان پێکــەوە تێپەڕانــدوە،
خەســاری لەدەســتچوونی ئــەو تێکۆشــەرە مانایەکــی قووڵتــری هەیــە.
باســی خەســڵەتە شۆرشــگێڕانە و ئینســانی و کۆمەاڵیەتییەکانــی کاک
جەلیــل لــە وتارێــک و دوو وتــاردا جێــی نابێتــەوە .ڕابــردووی خەبــات و
تێکۆشانیشــی لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتانەوە تــا دواهەناســەی
ژیانــی هەرچەنــد هەقــی خــۆی نەدراوەتــێ و زۆر لــەوە زیاتــر هەڵدەگــرێ
بــەاڵم هــەر ئــەم ڕۆژانــە زۆری لەســەر نووســراوە و گوتــراوە .بۆیــە
لێــرەدا تەنیــا لــە دوو الیەنــی ژیانــی حیزبــی و کۆمەاڵیەتیــی ئــەو ســەرمایە
لەدەســتچووەمان دەدوێــم:
یەکــەم ،شــێلگیری و پشــوودرێژی و مکــوڕی لەســەر بەڕێوەبردنــی
هەرچــی زووتــر و چاکتــری کاروبــاری حیزبــی _جــا لــە هــەر بوارێــک_دا
لــە تایبەتمەندییــە هــەرە بەرچاوەکانــی کاک جەلیــل بــوو کــە بەڕاســتی
شــیاوی ئەوەیــە هەمــوو تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکــڕات دەرســی
لێوەربگــرن و لێیــەوە فێــر بــن .ئــەو نــەک هــەر بۆخــۆی نەیدەزانــی و
نەیدەتوانــی چووکتریــن دەرفەتــەکان بــۆ ڕاپەڕاندنــی کاروبــار بەفیــڕۆ
بــدا ،بەڵکــوو لــە هــاوڕێ و هاوکارەکانییشــی قبــووڵ نەدەکــرد کات بــە
فیــڕۆ بــدەن و کارەکان وەدرەنــگ بخــەن .شــاهیدم زۆرن کــە دەگــەڵ
ئــەو هەمــوو ڕێــز و خۆشەویســتییەی لــەالی هەمــوو تێکۆشــەرانی
حیــزب هەیبــوو ،زۆرجــار کادرەکان بۆیــان ئاســان نەبــوو کاری دەگــەڵ
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بکــەن چونکــە بەپانــەوە دەیانگــوت دەگەڵــی دەرنابەیــن .ئەمــن بێجگــە لــە
هاوڕێیەتیمــان لــە دەفتــەری سیاســی ،دەوری ســاڵێکیش لــە دەفتــەری
سیاســیی ژمــارە  ١لــە ناوەنــدی کوردســتان لــە خزمەتــیدا بــووم و
بەخۆشــییەوە نەشمهێشــتوە گلەییــم بێتــەوە ســەر ،بــەاڵم هەقــە پێــی
لێبنێــم کــە دوو جــارم بەبیــر دێــن بۆخۆشــم لەبــەری بەزیــوم:
-١ســاڵی  ١٣٥٨لــە مــاوەی ســێ مانــگدا دوو جــار بــۆ چارەســەری
هێنــدێ گیروگرفتــی نێــو کۆمیتــەی شاســتانی بــۆکان لەالیــەن دەفتــەری
سیاســییەوە چووینــە بــۆکان و چونکــە ڕۆژانــە هاتوچۆکــەر زۆر بــوون
کارەکەمــان دەخســتە دوای شــێوخواردن .هــەردوو جارەکــە ســەعات
٤ی بەیانــی دەبەزیــم و دەمگــوت کاک جەلیــل ئیــزن دەخــوازم بــڕۆم.
ئەمــن دەڕۆیشــتم و ئــەو درێــژەی بــە کۆبوونەوەکــە دەدا کــە نازانــم بــۆ
ســەعات چەنــد تــەواو دەبــوو .بــا ئــەوەش بڵێــم کــە ئەوکاتــە -دوور لــە
ئێســتا -گوڕوتینێکیشــم لەبــەردا بــوو.
-٢ســاڵی  ١٣٦٢لــە دەفتــەری سیاســیی ژمــارە  ١لــە ناوچــەی مەنگــوڕی
مەهابــادەوە بــە پێیــان دەچووینــە دەفتــەری ژمــارە  ٢لــە ناوچــەی ئاالنــی
سەردەشــت .چونکــە ناوچــەی نەڵێــن بە بنکــە و پێگەی هێزە چەکدارەکانی
ڕێژیــم تەنرابــوو ناچــار بوویــن لــە چیــای «پانەســەر و دووســەر»ەوە
هەتــا پشــتی گونــدی «ئەحمەدبریــو» کــە لــە دەســت پێشــمەرگەدا بــوو،
بــە شــەو بڕۆیــن .مەودایەکــە بەکەمــەوە  ٣بــۆ  ٤ســەعاتە ڕێیــە و لــە
جــادەی پیرانشار-سەردەشتیشــەوە تــا پشــتی گونــدی «ئەحمەدبریــو»
هەورازێکــی کــووڕە بــە نــاوی «هەوارسوێســن» .هاویــن و گەرمــا و
ڕێــگاش کــە «کاروانــەڕێ» بــوو هەتــا گوێزینگــی بنیــادەم تۆزوخــۆڵ بــوو
و ئاویــش بــۆ خواردنــەوە نەبــوو ،پــرزەم لێبڕابــوو ،چەندجــار داوام
کــرد چەنــد دەقیقەیــەک دانیشــین ،بــە عادەتــی خــۆی هــەر دەیگــوت نــا
کاکــە ،ورە بەرمــەدە هێندەمــان نەمــاوە .ئاخرەکــەی گوتــم ئــەرێ کاک
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جەلیــل منــت هــەر بــۆ ئــەم ســەفەرە دەوێ یــان پێــت وایــە بــۆ وەختــی
دیکــەش بەکەلــک دێــم؟ دیســان ســوودی نەبــوو ،هەتــا خواوڕاســتان لــە
پێگــەی «شــێلمان» ڕا «نورافگن»ێــکان هەڵــدا کــە دنیــای کــردە ڕۆژی
ڕوونــاک و کاک جەلیــل لەبــەر بــاری ئەمنیەتــی دووســێ دەقیقــە دانیشــت.
ماڵیــان -لەقــەدەر ئەوەنــدە -ئــاوەدان بــێ ،هــەر هەســتاین بڕۆیــن وەڕێ
کەوینــەوە دیکەشــیان دەحــەوا کــرد و بــە هەمــووی  ٦،٧دەقیقــە دانیشــتین
و هەناســەیەکم هاتــەوە بــەر.
دووەم الیــەن ،پتــر بــاری ئینســانی و دەهەندەیــی و کۆمەاڵیەتیــی
هەیــە .وا دیــار بــوو بەتەنیــا نانــی بــە گیانــی ناکــەوێ .هەمیشــە میوانــی
هەبــوو ،نــەک هــەر ئەوانــە کــە ســەریان دەدا .بەڵکــوو -بەموناســەبەت و
بێموناســەبەت -خەڵکــی بانگهێشــتن دەکــرد ،زۆرجــار لــە جێژنــەکاندا
ژمارەیەکــی زۆر لــەکادر و پێشــمەرگەکانی بانگهێشــتن دەکــرد .بــە
کورتــی لــە غەمــی هەمــوواندا بــوو،و ماڵەکــەی «پەنــای بێ-پەنایــان» و
«ئەنــوای بێئەنوایــان» بــوو.
زۆر جــارم گوتــوە کەلێنــی کەســمان پــڕ نابێتــەوە ،چونکــە خەباتەکەمــان
پێویســتیی بــە هــەوڵ و هیممەتــی هەمووانــە ،بــەاڵم بەڕاســتی کاک جەلیــل
کەلێنێکــی گــەورەی بەجــێ هێشــتوە کــە پڕکردنــەوەی زۆری دەوێ.
لــە پەســنی ئــەو پیــاوەدا چەنــدی بگوتــرێ تــەواو نابــێ .بۆیــە بــۆ
ئەمجــارە بەوەنــدە واز دێنــم و ئاواتەخــوازم کۆڕۆنــای نەفرەتــی ،قاتڵــی
کاک جەلیلــی گادانــی بــە زوویــی جارەســەری بنەڕەتیــی بــۆ پەیــدا بــێ
موخلیســانی ئــەو گەورەپیــاوە بتوانــن ڕێوڕەســمێکی شــیاوی بــۆ پێــک
بێنــن تــا لــەوێدا زۆرتــر یــادی ســەروەرییەکانی بکرێتــەوە چونکــە
بەڕاســتی زۆر بــە غەریبــی و بێنــازی بــەڕێ کــرا کــە ئەمــە غەمــی
هەمــوو هــاوڕێ و هاوســەنگەرەکانیەتی.
ڕووحی شاد و یادی پایەدار.
(ئەم وتارە چوار ڕۆژ دوای مەرگی کاک جەلیل گادانی نووسراوە)
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کاک جەلیلی «گادانی»م چۆن ناسی؟
مستەفا مەولوودی

تــازە شۆڕشــی گەالنــی ئێــران بــە دژی حکوومەتــی پاشــایەتی ســەر
کەوتبــوو .حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بە یارمەتیی کۆمەڵێک ئەفســەر
و دەرەجــەداری کــورد گەاڵڵــەی کۆنتــرۆڵ کردنــی پادگانــی مەهابادیــان
داڕشــتبوو .ئــەو کارە گەورەیــە ئەوەنــدی مــن لەبیــرم بــێ ،زۆر بــە
ڕێکوپێکــی ســەری گــرت و خەڵکــی مەهابادیــش پێشــوازیی باشــیان لــێ
کــرد .شــەو لــە ڕادیــۆ مەهابــاد کەســێک قســەی دەکــرد و بــە گشــتی
قســەکانی بریتــی بــوون لــەو خااڵنــە:
یەکــەم ،مــوژدەی بــە خەڵــک دەدا کــە پــادگان بــێ زیــان و خوێنڕشــتن
کەوتۆتــە دەســت پێشــمەرگە .دووهــەم ،داوای لــە خەڵکــی دەکــرد هێــدی و
لەســەرەخۆ بــن .ســێهەم ،خەڵــک لــە چــوون بــۆ نێــو پــادگان خــۆ بپارێــزن.
چــوارەم ،خەڵکــی ڕادەســپارد کــە بڕیــار و ڕێنوێنییەکانــی پێشــمەرگەکان
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لەبەرچــاو بگــرن و هەروەهــا داوای لــە پێشــمەرگەکانیش دەکــرد لەگــەڵ
خەڵــک بەئارامــی و نەرمــی بجووڵێنــەوە.
ئەمــن قســەکانیم زۆر پــێ خــۆش بــوو ،بەکوردییەکــی زۆر پــاراو و بــە
ورە و دڵســۆزییەوە بــۆ خەڵــک دەدوا .زۆر بــە تاســەوە بــووم بزانــم ئــەو
کەســە کێیــە کــە ئــاوا ڕەوان ،کوردانــە ،خۆماڵیانــە و نیشــتمانپەروەرانە
لــەو ســەرکەوتنە گەورەیــە و ئــەو دەســکەوتە مەزنــە دەدوێ .لــە
ئاخــری بەرنامەکــەدا بەڕێوەبــەری بەرنامەکــە لــە ڕادیــۆ و تەلەڤیزیۆنــی
مەهابــاد ،ناســاندی و گوتــی کــە ئــەوە کاک جەلیلــی گادانــی ،ئەندامــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە .لــەو ڕۆژەوە کاک جەلیلــی گادانیــم لــە
زۆر بۆنــە و ڕێوڕەســم و کــۆڕ و کۆبوونــەی حیزبــی وەک بەرپرســێکی
دیــاری حیــزب دیتۆتــەوە ،چــاوم پێــی کەوتــووە و لــە خزمەتیــدا بــووم .لــە
هەمــوو ئــەو ماوەیــەدا کاک جەلیلــم وەک تێکۆشــەرێکی ماندوویینەنــاس،
پێشــمەرگەیەکی چــاالک و ڕێبەرێکــی هەڵکەوتــوو ،لەنێــو بزووتنــەوەی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و لــە نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتاندا ناســیوە و جێــگای ڕێــز و ئیحتــڕام و لێفێربوونــی مــن و
ســەدانی وەک مــن بــووە.
قۆناغەکانــی ژیانــی سیاســیی کاک جەلیلــی گادانی و تێکۆشــانی ناوبراو
ئەوەنــدە زۆر و درەوشــاوە و جێــی شــانازین ،کــە لــە نووســینێکی لــەم
چەشــنەدا بــە ئاســانی جــێ ناکرێتــەوە .بۆیــە مــن ناچــارم هــەر وەک بــە
دەســتپێکی ئــەو بابەتــەوە دیــارە ،هیندێــک ســەربردە و قۆناغــی تایبــەت
لــە ژیانــی سیاســیی بەڕێزیــان بــاس بکــەم کــە لێــی فێــر بــووم و بــۆ مــن
ئولگــوو بــووە.
جــارێ بــا ئــەوەم لەبیــر نەچــێ :لــە هــەر کۆبوونــەوە ،کــۆڕ و کۆمەڵێکــدا
کاک جەلیــل حــزووری هەبــا و بەشــداری باســەکان بوایــە ،ڕاوبۆچوونــی
خــۆی لەســەر مەســەلە و بابەتــەکان دێنایــە بــەر بــاس کــە هەمــووی
ســەرنجڕاکێش و بەســوود و بــۆ لێفێربــوون دەبــوون.
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ســاڵی ١٣٦٧ی هەتاوی ئەمن بەرپرســی کۆمیتەی شارەســتانی ڕەبەت
بــووم .ڕۆژێــک هاوڕێیەکــی پێشــمەرگە هــات گوتــی کەســێک هاتــووە
دەڵــی کارم بــۆ کاک جەلیــل کــردووە ،بــەاڵم کرێیەکــەم وەرنەگرتــوە.
منیــش پرســیارم کــرد کارەکــە چــی بــووە و کرێیەکــەی چەنــد بــووە؟
کابــرا گوتبــووی کاتێــک کاک جەلیلــی گادانــی لــە دەفتــەری سیاســیی
ژمــارە ( )١بــووە ،لــە ناوچــەی کاڵەشــینی ڕەبــەتڕا چەنــد بــار کتێبــی بــە
منــدا نــاردووە بــۆ الی ئاالنــی سەردەشــت ،بــۆ دەفتــەری سیاســیی ژمــارە
( ،)٢بــەاڵم کرێیەکــەم وەرنەگرتــوە .ئێمــەش مەســەلەی کرێــی کابرامــان
چارەســەر کــرد .دیارەئــەوکات زۆرم بیــر لــەوە نەکــردەوە کــە بــۆ دەبــێ
ئــەو بارانــەی کاک جەلیــل بــۆ دەفتــەری ژمــارە دووی بــەڕێ کــردوون،
هەموویــان هــەر کتێــب بووبــن ،بــەاڵم ســااڵنێکی زۆر دواتــر ،واتــە ڕۆژی
١٦ی خەرمانانــی  ،١٣٩٩کاتێــک دوای نوژەنکردنــەوەی کتێبخانــەی
قــەاڵی دێموکــرات ،بــە دوای مووشــەکبارانەکەی دوو ســاڵ لــەوە پێــش
دا ،ڕێوڕەســمێک گیــرا و لــەو ڕێوڕەســمەدا باســێکی ســەرنجڕاکێش
لەســەرکتێب و خوێندنــەوە و کتێبخانــە لــە حیزبــدا دەکــرا ،ئــەوەم بیــر
هاتــەوە و بــۆم دەرکــەوت کــە ســاڵی  ١٣٦١یــان ١٣٦٢ی هەتــاوی ،ئــەو
دەمــەی کاک جەلیلــی گادانــی بەرپرســی دەفتــەری سیاســیی ژمــارە ()١
ی حیزبــی دێموکــرات لــە دۆڵــی دێموکــرات بــووە ،کاتێــک ڕێژیــم هێرشــی
کردووەتــە ســەر ئــەو ناوچەیــە ،زۆر کەلوپــەل و کەرەســەی حیــزب،
هەروەهــا کەلوپەلــی بنەماڵــەکان یــەک لــەوان ماڵــی کاک جەلیــل خۆشــی،
تێــدا چــووە ،بــەاڵم کاک جەلیــل خەمــی گرینــگ و گــەورەی دەربــاز
کردنــی کتێبــەکان بــووە .هەمووشــمان دەزانیــن کاک جەلیــل چەنــدە
ئوگــری کتێــب و خوێندنــەوە و بــرەودان بــە کولتــووری موتــااڵ لــە نێــو
پێشــمەرگەکان و هاندانیــان بــۆ نووســین و خوێندنــەوە بــوو .دیــارە بــۆ
خــۆی لــە نووســین و کتێــب لــە چاپدانیشــدا زۆر هەڵســووڕ بــوو .بــە
تایبــەت کارێکــی کاک جەلیــل کــە زۆر ســەرنجڕاکێش بــوو ،ئەمــە بــوو
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کــە هەمــوو ئــەو کتێــب و بابەتانــەی لەســەر حیــزب و مێــژووی حیــزب
دەنووســران و بــاو دەبوونــەوە ،دەیخوێندنــەوە و ئەگــەر پێویســت
بــا ،تێبینــی و ڕوونکردنــەوەی لەســەر دەدان و تەنانــەت ئەگــەر زیاتــر
پێویســتیی بــە وەاڵمدانــەوە بــا ،قۆڵــی لــێ هەڵدەماڵــی و لــە توێــی کتێــب و
نووســینی تایبەتیــدا و بــە تێروتەســەلی ،وەاڵمــی دەدانــەوە و لەســەری
دەنووســین.
بڕگەیەکــی دیکــەی ژیانــی کاک جەلیلــی گادانــی و ناســیاویی قوڵتــر
و زۆرتــری مــن لەگــەڵ بەڕێزیــان پێوەندیــی هەیــە بــە ڕووداوەکانــی
کۆنگــرەی ٨ی حیزبــی دێموکــرات کــە لــە مانگــی ڕێبەندانــی ســاڵی
١٣٦٦ی هەتاویــدا گیــرا .باشــم لەبیــرە کاک جەلیــل زۆر بــە حەماســەتەوە
بــۆ ڕوانگەکانــی خــۆی لێکدانــەوەی دەکــرد و بەڵگــە و فاکتــی دەهێنانــەوە.
بەتایبــەت کــە پێداگریــی زۆری لەســەر سیســتم و نیزامــی دێموکراتیــک
بــۆ هەڵبژاردنــی ئــازاد دەکــرد .کاک جەلیــل بایــەخ و ڕێــزی لــە دەنگــی
ئــازاد دەگــرت و بــە تەنیــا پێــوەر و ڕێــگا بــۆ یــەکال کردنــەوەی پرســەکانی
دادەنــا.
ڕەوتــی ڕووداوەکان بــەو جــۆرە بــوو کــە دوای کۆنگــرەی هەشــت
ڕیزەکانــی حیــزب تووشــی لێکتــرازان هاتــن و کاک جەلیــل و مــن لــە
ڕیــزی تەشــکیالتی حیزبیــدا بەیەکــەوە نەماینــەوە .دوو ســاڵ دوای
کۆنگــرەی ٨ی حیــزب ئەمــن لــە ناوچــەی گەورکایەتــی لــە گونــدی کاواڵنی
ســەرێ میوانــی پیاوێکــی زۆر بەڕێــز و قەدرگــران بــووم ،پیاوێکــی ڕەنــد
و دڵســۆز بــۆ خەڵکــی کوردســتان ،خەمخــۆر بــۆ حیزبــی دێموکــرات و
ناســیاوی زۆربــەی کادر و بەرپرســە دیارەکانــی حیــزب .لــەو مانــەوە
و دانیشــتنە نیزیــک بــە دوو ســەعاتە دا کــە ئەمــن لــە خزمــەت ئــەو
بەڕێــزەدا بــووم ،ئــەو نیگەرانیــی خــۆی لــە ئاکامــی کۆنگــرەی ٨ی حیــزب
نەشــاردەوە .کاتێــک لــە قســە کردنــدا ،زۆر بابەتمــان بــە یەکــەوە شــەن
و کــەو کــرد و باســەکە هاتــە ســەر کاک جەلیــل گادانــی و ئەمــن بــە
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ڕێــزەوە نــاوی کاک جەلیلــم هێنــا ،مامۆســتا بزەیەکــی هاتــێ و فەرمــووی
زۆر خۆشــحالم کادرێکــی حیزبیــی وەک جەنابــت هەرچەنــدە لەگــەڵ
کاک جەلیلــی گادانیــش لــە یــەک حیزبــدا نەمــاون ،ئــاوا بــە ڕێــزەوە نــاوی
کاک جەلیــل دێنــی؛ چونکــە هــەر مــن دەزانــم جەلیلــی گادانــی چەنــدە بــەو
چیــا و دۆاڵنــەدا ســەر کەوتــووە و عەوداڵــی حیزبایەتــی و تێکۆشــەرانی
دێموکــرات بــووە .ئــەو لــە درێــژەدا فەرمــووی کەشــکۆڵی کاک جەلیــل بــۆ
گوندنشــینان و خەڵکــی زەحمەتکێــش بــە دایــم پــڕ بــووە لــە پەیــام و دەنــگ
و باســی حیــزب .ئــەو هیــوا و ئومێــدی بــە خەڵــک دەبەخشــی ،داوای
لــێ دەکــردن لــە دەوری حیزبــی دێموکــرات کــۆ ببنــەوە و پشــتیوانی لــە
بزووتنــەوە ڕەواکەیــان بکــەن.
قۆناغێکــی دیکــەی ژیانــی کاک جەلیلــی گادانــی کــە مــن لــە نیزیکــەوە
شــاهیدی بوومــە و لــە خزمەتیــدا بــووم ،دەگەڕێتــەوە بــۆ نێــوان
کۆنگــرەی  ١١تــا ١٢ی حیزبــی دێموکــرات کــە مــن وەک نوێنــەری
حیــزب لــە هەولێــر کارم دەکــرد .کاک جەلیــل هــەر کاتێــک ســەردانی
هەولێــری کردبــا ،لیســتەیەکی دوور و درێــژی لــە جانتاکــەی دەســتی
دابــوو کــە لــەو ماوەیــەدا پێویســتە چ بــکا و بەرنامەکانــی چــۆن داڕێــژێ
بــۆ ئــەوەی حیــزب و الیەنــی سیاســیی جۆراوجــۆر ،کەســایەتییە
سیاســی ،ئەدەبــی و فەرهەنگییــەکان ،نووســەران ،شــاعیران ،مافناســان،
پیاوماقــوواڵن و کەســایەتییە کۆمەاڵیەتییــە ناوبــەدەرەوەکان ببینــێ و
ناوەنــدە جۆراوجۆرەکانــی ڕاگەیانــدن و باڵوکردنــەوەی وەک تــی وی،
ڕۆژنامــەکان و چاپــی کتێــب و گوڤــار و ڕۆژنامــە جۆراوجــۆرەکان
بەســەر کاتــەوە .جیــا لەوانــەش هاوڕێیانــی حیزبیشــی لەبیــر نەدەکــرد
و ســەری هەمــوو ئەوکەســانەی دەدا ،کــە نەخــۆش بــوون یــان تازیەبــار
دەکەوتــن و بەکورتــی هەمــووی بەســەر دەکردنــەوە و لــە شــایی و شــینی
هەمــووان دا بەشــدار بــوو .زۆر جــار کات بــۆ ســەردان و چاوپێکەوتــن
بەشــی کاک جەلیلــی نەدەکــرد و ئەوانــەش کــە لەگەڵــی دەبــوون مانــدوو
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دەبــوون و دەوەســتان ،کــە دیــارە لــەو بارەیــەوە بیرەوەریــی زۆر خــۆش
و بەســەرهاتی ســەرنجڕاکێش لــە زمــان هاوســەنگەرانی کاک جەلیلــەوە
گێڕدراوەنــەوە.
بەڕاســتی ئینســان ســەری لــەو هەمــوو توانــا ،حەوســەلە ،حیکمــەت و
مشــوورخورییەی ئــەو گــەورە پیــاوە ســووڕ دەمــا .ئەگــەر قوتابییەکــی
ئەمەگنــاس بیــن دەبــێ ئێمــەش ئەوانــە لــە بەڕێزیــان فێــر بووبیــن.
ئیلهامیــان لــێ وەربگریــن و بیانکەیــن بــە تێشــووی ڕێگــەی خەباتمــان.
لەبــەر ئــەوەی ئــەو تایبەتمەندییــە بەرزانــە کاک جەلیلیــان کردبــوو بــە
تێکۆشــەرێکی خەڵکــی و خۆشەویســت کــە ســەری لــە نێــو ســەراندا
بــەرز و دیــار بــوو.
ڕەنگــە هێندێــک کــەس کــە کاک جەلیلــی گادانــی بــاش ناناســن و لــە
دوورەوە قۆناغەکانــی ژیانــی سیاســیی بەڕێزیــان هەڵدەســەنگێنن ،پێیــان
وابــێ ئینشــعاب و لەتبوونــەکان لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا
ســووچی ئــەو گــەورە پیــاوەی پێــوە دیــار بــێ و پشــکی لــەو دابڕانانــە
بــەر کــەوێ .بــەاڵم ئەگــەر بــەوردی ســەیری ڕەفتــاری کاک جەلیــل
دەکەیــن و ســەرنج دەدەینــە لێــدوان ،قســە ،ڕاســپاردە و ئامۆژگارییەکانــی
بەڕێزیــان و بەباشــی و بــە ئینســافەوە قــەزاوەت بکەیــن ،بۆمــان ڕوون
دەبێتــەوە کــە ئــەو تێکۆشــەرە چەنــدە بــۆ یەکیەتــی و یەکڕیزیــی کــورد و
هێــزە سیاســییەکان لــە کوردســتان و یەکیەتیــی نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی
دێموکــرات بەپــەرۆش بــووە و هەمیشــە هــاوار و بانگــەوازی بــۆ یەکیەتــی
و یەکڕیــزی کــردوە .لــە بەرامبەریشــدا چەنــدە بێــزار بــوو لــەو هەمــووە
جیایــی و لێکترازانانــە .بــە شــایەتیی زۆر لــە هاوڕێیــان کــە خــۆم یــەک
لەوانــم ،لــە دوای کۆنگــرەی  ١٣و کاتێــک ئیمکانــی بەیەکــەوە بــوون لەگەڵ
بەشــەکەی دیکــەی دێموکــرات زۆر کــەم و ئاســتەم مایــەوە ،ئامــۆژگاری
و تــکای کاک جەلیــل ئــەوە بــوو تــا بــە ئەنــدازەی داوە دەزوویــەک
ئیمکانــی بەیەکــەوە بــوون و مانــەوە و نەپســان مابــێ ،هــەر دەبــێ بیــر لــە
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بەیەکــەوە بــوون بکرێتــەوە ،نــەک دابــڕان و لێکتــرازان.
ئەرکوەخۆگــری و هەســت بــە بەرپرســایەتی کــردن یەکێــک لــە
تایبەتمەندییــە دیــار و هــەرە بەرچاوەکانــی تێکۆشــەری بەڕێــز کاک
جەلیــل بــوو .کاک جەلیــل لــە «ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ»دا نیزیــک بــە ٨
ســاڵ ســکرتێری ئەو بەشــەی حیزبی دێموکرات بوو ،بەاڵم هەر ئەوکات
لــە کۆبوونــەوەی کۆمیتــەی ناوەندیــدا گۆڕانــکاری لــە بەرپرســایەتیی
یەکەمــی ئــەم حیزبــەدا دەکــرێ ،کەچــی کاک جەلیــل زۆر بەرپرســانە
هاوکاریــی ســکرتێری تــازە دەکا و بەرپرســایەتیی جێگــری ســکرتێری
حیــزب وەردەگــرێ .ئــەم ڕوحــی شۆڕشــگێڕی و ئەرکوەخۆگرییــە
لــە قۆناخەکانــی دواتــری ژیانــی سیاســیی کاک جەلیــل دا بــە شــێوەی
جۆراوجــۆر دەردەکــەن و دەبینیــن هــەرکات ئاڵوگــۆڕ لــە بەرپرســایەتیی
کاک جەلیلــدا ڕووی دابــێ ،بەڕێزیــان وەک تێکۆشــەرێکی دێموکــرات،
زۆر بەرپرســانە جوواڵوەتــەوە و ئامــادەی وەرگرتنــی هــەر ئــەرک و
بەرپرســایەتییەک بــووە کــە حیــزب بــۆی دەستنیشــان کــردووە.
ئەوانــەی شــارەزای مێــژووی حیزبــی دێموکراتــن ،دەزانــن بــە هــەر
هۆیــەک بووبــێ _ کــە کەمتــر سیاســی و فیکــری بــووە_ بەداخــەوە بــە
یەکــەوە نەحاوانــە و وێکهەڵنەکــردن و دابــڕان و لەتبــوون چەنــد جارێــک
لــە حیزبــی دێموکراتــدا ڕوویــان داوە .ئەمــن الم وایــە ئەگەر هەڵســوکەوت
و جۆری بیرکردنەوە ،قبوڵی مەســئوولییەت و بەرپرســایەتی و بڕوا بە
دێموکراتبــوون و ڕێزگرتــن بــۆ دەنگــی خەڵــک ،لــە چەشــنی خەســلەتەکانی
کاک جەلیلــی گادانیمــان کردبــا بــە کولتــوور و نەریتــی خۆمــان ،بێئەمــا
و ئــەوال ڕوحــی وێکهەڵکردنمــان زیاتــر دەبــوو و کەمتــر ڕێزەکانمــان
دەتــرازان و لێــک دوور دەکەوتینــەوە.
لــە کــەس شــاراوە نیــە کەســایەتیی کاک جەلیــل جۆرێکــە چەنــدی
لەســەر بدوێیــن و بنووســین هــەر کەمــی دێنیــن و دەبینیــن هێشــتا
زۆر کەلێــن و قوژبنــی ئــەو باســەمان شــەن و کــەو نەکــردوە .ئەمــەش

34

سروشــتییە ،چونکــە ژیانــی کاک جەلیــل خــۆی بەشــێکە لــە دیرۆکــی
حیزبــی دێموکــرات .چونکــە کاک جەلیــل هــەر لــە مێرمنداڵیــەوە تێکــەڵ
بــە کاری سیاســی و حیزبــی بــووە .ئەزموونــی ژیــان کاک جەلیلــی فێــر
کردبــوو کــە بەدایمــە خاکــەڕا و خەڵکــی بــێ ،شــیلگیر و بــە ورە بــێ،
هیــچ کات ناهومێــدی نەناســێ و بەگــژ نەهامەتییەکانــدا بچێتــەوە .ئــەو
تایبەتمەندییانــە کاک جەلیلــی گادانیــان کردبــوو بــە کادڕێکــی تەشــکیالتیی
شــارەزا ،تێکۆشــەرێکی ماندوویینەنــاس ،پێشــمەرگەیەکی هەڵســووڕ،
دیپڵۆماتێکــی شــارەزا ،خەباتکارێکــی خەمخــۆر و ســەرئەنجام ڕێبەرێکــی
دیــار و خۆشەویســتی بزووتنــەوەی کــورد بــە گشــتی و بــە تایبــەت
بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان.
ئێســتا کــە بەداخــەوە کاک جەلیلــی گادانــی بــە جەســتە لــە نێومانــدا
نەمــاوە ،پێویســتە قوتابیــان و هاوبیرانــی لــە هەمــوو ئاســتەکاندا لێــی فێــر
بیــن و ئیلهامــی لــێ وەربگریــن .ئەمــن لــە شــوێنێک و لــە کۆبوونــەوەی
ڕەســمی دا هیــوام خواســتووە کــە خۆزیــا بــە ئەنــدازەی ناوبــراو
کۆمەاڵیەتــی و خاکــی و هەڵســووڕ بوایــەم.
پوختــەی مەبەســت :ئــەوەی مــن زیاتــر لــەو چــل ســاڵەدا لــە کاک
جەلیلــی گادانیــم وەرگرتــوە و لێــی فێــر بــووم ئەوەیــە کــە لــە ڕوانگــەی
منــەوە ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی کاک جەلیــل قوتابخانەیەکــە بــۆ
فێربــوون لــە هەمــوو ڕەهەندەکانــی ژیانــی سیاســی ،حیزبــی ،تەشــکیالتی
و کۆمەاڵیەتیــدا ،کــە ڕێبوارانــی ڕێگــەی خەباتــی کوردایەتــی و قوتابیانــی
دێموکــرات دەبــێ لێــی فێــر بیــن و بیکەیــن بــە تێشــووی ڕێــگای خەبــات
و تێکۆشــان بــۆ ئێســتا و داهاتوومــان.
ڕوحی کاک جەلیلی گادانی شــاد بێ ،ڕێگاکەی پڕ ڕێبوار و ســەنگەری
خەباتی هەمیشــە ئاوەدان بێ و خەونەکانی وەدی بێن.
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ڕێزێک لە حەفتا ساڵ تێکۆشانی
جەلیل گادانی
عومەر ئیلخانیزادە

گەلــی کــورد و خەباتەکــەی زۆر کەســایەتی لێهاتــووی تێــدا

هەڵکەوتــوە ،بــە داخــەوە یــان کــەم ناســێندراون یــان بــە هــۆی ســتەمی

لەمێژینــەی نەتەوەیــی و نەهامەتییەکانــی وا بەســەر کــورددا هاتــوون ،نــاو

و دەوریــان وەک شــیاوی خۆیانــە بــاس ناکــرێ و هەشــە کــە هــەر نــاوی
ســڕاوەتەوە .بزوتنــەوەی کوردســتان لــە هەلومەرجــی زۆر نابەرابــەردا

بــۆ مافەکانــی جەنــگاوە ،بۆیــە تێکۆشەرانیشــی تووشــی زۆر ســەختی
و تەنــگ و چەڵەمــەی ژیــان بونەتــەوە .کاک جەلیــل گادانــی یەکێــک لــەو

36

کەســانەیە کــە بێســرەوتن  ٧٠ســاڵی ئــازگار ڕێبــواری ڕێــگای ئــازادی و
ڕزگاری بــووە و ،ســەرەڕای هەمــوو گرفــت و ئــازارەکان کۆڵــی نــەداوە

و شــل نەبۆتــەوە.

تەنیــا بــە زار خۆشــە بــە ســەروماڵەوە و بــێ چاوەڕوانــی ،تەمەنێکــی

ئــاوا لەگــەڵ ئەشــکەنجە ،زینــدان ،دووریی ئازیــزان و تاراوگە و دڕەندەیی

داگیرکــەر ،بــە ســەربەرزی ســەر بکــەی .ئــەو کەســانە دەتوانــن لــە وەهــا
تاقیکردنەوەیــەکدا دەرچــن کــە قاڵبــووی کــوورەی خەباتــن .مەخابــن لــە

نێــو ئێمــە دوای مەرگیــان ڕێزیــان لێدەگیــرێ .شــاعیر زۆر جــوان دەڵــێ:
«چو بر خاکم بخواهی بوسە دادن

رخم را بوسە دە اکنون همانیم»

جیــا لــە ناســیاوی و دۆســتایەتی ،کتوپڕبوونــی گیانلەدەســتدانی

چاوەڕوانکــراو نەبــوو و بێبەهــرە بوونــی ئێمــە و ئازیزانــی لــە دیــداری

ئاخــر ،مەرگــی کاک جەلیلــی بــۆ هەمــووان قورســتر کــرد .ئاشــنایەتی
و ناســیاویی مــن لەگــەڵ کاک جەلیــل گادانــی لــە ســەرەتای شۆڕشــی

ئیرانــەوە دەســتی پێکــرد .یەکەمجــار نــاوی ئــەوم لــە دوکتــور جەعفــەر
کــە خزمــی بــوو ،بیســت .دواتــر کــە وردە وردە بۆخــۆم لەگەڵــی ئاشــنا
بــووم زۆرتــرم ناســی .ســاڵ هــات و ڕۆیــی و بزاوتــی شۆڕشــگێڕانەی

کوردســتان لــە ڕۆژهــەاڵت زۆر شــتی تێــدا ڕووی دا .کاک جەلیــل و
منیــش لــە دوو ڕەوتــی جیــاوازی نێــو ئــەو شۆڕشــەدا دەورمــان هەبــوو

و بــە زۆر هــۆکار شــانمان وەشــانی یەکــدی دەکــەوت.

بەڵــێ لــە خۆشــی و ناخۆشــییەکانی نێــو کۆمەڵــە و دێمۆکراتــدا ،لــە

وتووێــژی کاتــی گرژییــەکان و لــە دیالــۆگ بــۆ ئاشــتیدا پێکــەوە دواویــن.
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لــە زۆر دانیشــتنی پێکەوەیــی و دۆســتانەدا بــە بەشــداریی خەڵکــی

دیکــە کەوتوینەتــە یــەک ،زۆر جــار لــە بــاس و لێکدانــەوەی سیاســیدا

ســەرگەرمی دەمەتەقــە و ڕاوێــژ بوویــن ،جــاری وابــووە هاودەنــگ بوویــن

و ،هەشــبووە کــە زۆر جیــاواز بیرمــان کردۆتــەوە .بــە هەموو ئەو هەوراز

و نشــێوی نێــو شــۆڕش و پێوەندیــی حیزبەکانــی ئێمــە و دۆســتایەتیی
شەخســی خۆشــمان ،دەتوانــم کاک جەلیــل گادانــی لــە ڕوانگــەی خۆمــەوە
ئــاوا پێناســە بکــەم:

پابەند بوون بە لۆژیک:

هەرکات چ لە وتووێژی دەورەی گرژیی نێوانمان ،چ لە باســی ئاشــتی

و چ لــە دیالۆگــی مەجلیســی ،ئینســان زۆر بــە ڕۆشــنی لێــی تێدەگەیشــت.

گــەر لــە ڕوانینــدا لێــک دوریــش بوایەیــن هەمیشــە هەســتم بــەوە کــردوە
کــە ســەرەڕای هەڵچوونــی جاربەجــاری ،بــەاڵم لۆژیــک و مەنتیــق الی

کاک جەلیــل جێــگای هەبــوو ،زۆریــش لەمبارەیــەوە ڕاســتگۆ و ســەمیمی
بــوو .بۆیــە لــە ناخۆشــترین دەورەکان و توندتریــن باســی نێوانمــان،
قــەت هەســتی ناخــۆش بەرانبــەری تێمــدا پەیــدا نەبــووە .پێموایــە ئــەوە

بــۆ ڕابەرێکــی سیاســی و کەســایەتییەکی کاریگــەر و لــە وەهــا پێگەیەکــدا،

خیســڵەتێکی زۆر باشــە کــە متمانــە پێکدێنــێ .بەڵــێ کاک جەلیــل متمانــەی
کەســی بەرانبــەری وەدەســت دێنــا .ئــەو یەکێــک لــەو کەســانە بــوو کــە
بــۆ ئاگربــڕی نێــوان کۆمەڵــە و دێمۆکــرات کاری کــرد و ،هەوڵــی باشــی

خســتە گــەڕ و ،بــۆ باشکردنــی پێوەندییەکانــی نێوانمــان دەوری هەبــوو.
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هەڵسوڕ و ماندوو نەناس:

هــەم مــن بۆخــۆم لێــم دیــوە ،هــەم بیســتوومە لــە هاوڕێیانــی حیزبــی

دێمۆکــرات کــە لــە نیزیکــەوە کاریــان لەگــەڵ کــردوە و ،هــەم ژیانــی

سیاســیی کاک جەلیــل ،دەری دەخــا کــە چاالکوانێکــی نەســرەوتوو و
پەیگیــر بــووە .لــە دانیشــتن و دیالۆگیشــدا مانــدوو نەدەبــوو ،تاقەتــی
هەبــوو بــدوێ هەتــا چارەســەر دەدۆزرێتــەوە .ئــەو هەمــوو وزە و

ئێنێرژییــە لــە عیشــقی بــە کار و وەزیفــەی ســەرچاوەی دەگــرت .لــە بیرمــە

لــەو ســااڵنەی دواییــدا چەندیــن جــار هاتــە الی هەمــوو حیزبــەکان و بــە
تایبەتــی کاری هاوبەشــی کۆمەڵــە و دێمۆکراتــی بــەالوە گرینــگ بــوو ،تــا

ێ بخــرێ .لــەو هاتــن و چونانــە بــە ڕۆشــنی دەبینــدرا
بەشــکەم شــتێک وەڕ 

وەک دڵســۆزیکی بزووتنەوەکــە ،نــەک وەک حیزبییــەک دەدوا و ڕاوێــژی
لەگــەڵ هەموومــان دەکــرد و هانــدەر بــوو بــۆ هەنــگاو هەڵگرتــن .پێموایــە
هەوڵەکانیشــی بێئــاکام نەبــوون .دەمارگرژیــی ســێکتی و حیزبــی زاڵ

نەبــوو بەســەر ڕوانینیــدا ،بەرژەوەندیــی گشــتیی بزوتنەوەکــە الی گرینــگ
بــوو .ئــەو هــەوڵ و دڵســۆزی و هەڵســووڕانانەش ئامــاژەن بــۆ بــڕوا

بــە خەباتــی ڕەوای گەلــی کــورد .جەلیــل گادانــی بۆیــە دەیتوانــی لــە
دەوروبــەری خــۆی تــۆوی خەبــات و کۆڵنــەدان بــاو کاتــەوە و جوڵــەی

زۆرتــر بەرێتــە نێــو جیلــی نــوێ.
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بێ فێڵ و ڕاستگۆ بوو

هــەر کــەس لەگەڵــی کاری کردبــێ و دیتبێتــی ئــەوە دەســەلمێنێ کــە

ڕەنگــە لەگەڵــی هــاوڕا نەبووبــێ و جیــاوازی لــە نێوانیانــدا هەبــێ ،بــەاڵم

نیگــەران نەبــووە کــە ناڕاســتی و شــیلە و پیلــەی لــە کاردا بــێ .قســە و
قەولــی ڕاســتت لــێ دەبیســت .لەگــەڵ کــەس و الیەنــی جیــاواز دەحــاواوە و
هەڵــی دەکــرد .بۆیەشــە توانیبــووی پێوەندیــی زۆر لەگــەڵ کــەس و الیەنــی

جیــاواز پێکبێنــێ و ڕێــگای پێکــەوە کار کــردن بهێڵێتــەوە.
سادە و ساکار ،خۆبەخش و لێبوردوو

کاک جەلیــل لــە هەمــوو هەڵســوکەوتیدا ســادە ،ســەمیمی ،زوو ئاشــنا و

لــە ژیانــی خەباتکارانــەی هەرچــی بــووی و نەیبــوو لەســەر لەپــی دەســتی

دانابــوو .لــە هەوەڵیــن دیــداردا هەســتت دەکــرد بڕێــک مــۆن دەردەکــەوت،
بــەاڵم هــەر زۆر زوو لەگەڵــی خۆیــی دەبوویــەوە و خۆشــت دەویســت.

ورە و بــاوەڕی بــە خەبــات و ڕزگاریــی نەتەوەکــەی وای لێکردبــوو کــە
ســەروماڵی تێوەچــێ و ســڵ نەکاتــەوە لــە لەمپــەری ســەر ڕێــگا و کەنــد و

کۆســپی ژیــان ،هەمیشــە گەشــبین و هیوابەخــش بــوو ،ئــەو خیســڵەتەش
ڕێــز و ئیحتیرامــی بــۆ دابیــن دەکــرد .ئینســانێکی بەهەســت بــوو کــە
تــۆ زوو دەتتوانــی کاردانــەوەی بــە خۆشــی و ناخۆشــی ،لــە ڕواڵەتیــدا
ببینــی .حەیفــێ لــە نێــو نەریتــی حیزبــی ئێمــەدا ڕێزگرتــن لــە یــەک زوو و،
دوای بچووکتریــن ناتەبایــی ،جێــی پــێ لێــژ دەبــێ .بــا ئــەو یــادە بکەینــە
دەرفەتێــک بــۆ ڕێــز دانانــی پڕاوپــڕ لــە هەمــوو تێکۆشــەرانی خەبــات بــۆ

ڕزگاری .کاک جەلیــل لــە ناومــان نەمــا ،بــەاڵم هــەوڵ و تێکۆشــانی دیــارە

و ناســڕێتەوە ،زەحمــەت و کاری جێــی ڕێــز و پێزانینــە .بــا لــە باشــییەکانی
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فێــر بیــن و پەرەیــان پێنەدەیــن و بیکەینــە وانــە بــۆ جەلیلەکانــی داهاتــوو.

بــا یــادی بکەینــە دەرفەتێــک بــۆ لێکتێگەیشــتن و دیالــۆگ لە پێنــاو ئامانجە
بەرزەکانــی بزاوتــی دادپەروەرانــە و خەباتــی مێژوویــی گەلــی کــورد.

یــادی بەڕێــز و بــەرز ڕادەگریــن تــا هەمــووان بزانــن ئــەو کاروانــە

وەفــادارە بــە هاوکاروانیانــی.
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کاک جەلیلی گادانی
ئاوێنەی بااڵنوێنی شۆڕشگێرێکی ڕاستەقینە
حەسەن ڕەستگار

وابزانــم هێشــتا کۆمــاری کوردســتان بــە ســەرۆکایەتیی پێشــەوا قــازی
مەحەممــەد ڕانەگەیەنرابــوو لــە بــەر دەرگای شــارەوانیی ئــەوکاتدا
بڵیندگۆیــەک داندرابــوو کــە ڕۆژانــە جاروبــار خەڵکانێــک هەواڵــی ڕۆژانــە
و دەنــگ و باســیان بــاو دەکــردەوە .زۆر جاریــش الوان ســروودی
نیشــتیمانی و شــێعر و بابەتــی ڕۆژیــان لــێ بــاو دەکــردەوە.
ڕۆژێــک لــەم ڕۆژانــە دەگــەڵ چەنــد منداڵێکــی هاوتەمەنــم بــە جــادەی
بــەر شــارەداریدا ڕادەبردیــن ،گەنجێــک لــە پشــت بڵیندگۆکــە ڕاوەســتابوو
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و شــێعری نیشــتیمانی دەخوێنــدەوە ،ئێمــەش بەوبــەری جادەکــەوە
ڕاوەســتاین بەرامبــەری بڵیندگۆکــە .بۆمــان جێــی سەرســووڕمان بــوو
کــە گەنجێکــی کــەم تەمــەن لــە پشــت بڵیندگــۆوە بتوانــێ قســە بــکا یــان
ســروودی نیشــتیمانی بــە دەنگــی خــۆش بخوێنێتــەوە .بــۆ مــن نائاشــنا
بــوو .پرســیارم کــرد ئــەوە کــێ یــە؟ واڵمیــان دامــەوە ئــەوە جەلیلــی
گادانــی ،کــوری حاجــی ئەحمــەدی گادانییــە.
زەمــان هــات و ڕابــرد هــەر لــە چوارچــرای پێــش ئــەو شــارەدارییە،
کۆماری کوردســتان لەو مەیدانە گەورەیە بە بەشــداریی عەشــیرەتەکانی
دەوروبــەری ورمــێ و ســەڵماس و خــۆی و ماکــۆ و هەروەهــا
عەشــیرەتەکانی دەوروبــەری مەهابــاد و بــۆکان و ســەقز و پیرانشــار و
شــنۆ بــە ئامادەبوونــی مــەال مســتەفای بارزانــی و بارزانییــەکان و هەمــوو
خەڵکــی مەهابــاد و دەوروبــەری ،لــە الیــەن پێشــەوا قــازی مەحەممــەد
ڕاگەیەنــدرا.
بــە دوای تێکچوونــی کۆمــاری کوردســتان و گەڕانــەوەی دەســەاڵتی
ڕێژیمــی پاشــایەتی بــۆ مەهابــاد ،ئێمــەی منــداڵ زۆر نارەحــەت بوویــن.
ســەرەڕای چاوپێکەوتنــی لــە دار دانــی پێشــەوا قــازی و هاوڕێکانــی
حەمەحوســێن خــان و ســەدری قــازی و پۆلێــک لــە ئەفســەرانی کۆمــار و
ســەرکردەکان لــە بــۆکان و ســەقز ،دەبوایــە دیســان بــە فارســی دەســت
بــە خوێنــدن بکەینــەوە.
بــەدوای ئــەو کارەســاتە دڵتەزێنــە مــن ئــاگام لــە چارەنــووس و خــودی
کاک جەلیلــی گادانــی نەمــا .بــە تێپەڕینــی زەمــان زۆری نەخایانــد شــەڕی
بارزانییــەکان و ئەڕتەشــی ئێــران لــە شــنۆ و دەوروبــەری دەســتی
پێکــرد .هێشــتا پێشــەوا و هاوڕێکانــی لــە دار نەدرابــوون خەڵکــی مەهابــاد
دەســتەودوعا ڕادەوەســتان و لــە خودایــان تەڵــەب دەکــرد بارزانییــەکان

پیری دێموکرات

43

بــە ســەروکایەتیی مــەال مەســتەفا بــە ســەر لەشــکری شــایدا ســەرکەون،
کــە تەرمــی ســەرگورد کەاڵشــیان هێنــاوە بــۆ مەهابــاد ،خەڵــک و ئێمــەی
منداڵیــش زۆر بــەوە دڵخــۆش بوویــن کــە لەشــکری ئێــران تێــک شــکاوە.
هەرچۆنێــک بــوو بــە ڕادیــو خەبــەر باڵوبــۆوە کــە بارزانییــەکان لــە
ڕووبــاری ئــەرەس پەڕینــەوە بــۆ ســوڤیەتیی ئــەوکات.
دوو ســاڵ دوای ئێعدامــی پێشــەوا و کۆمەڵێــک لــە کاربەدەســتانی
کۆمــاری کوردســتان ،لــە تــاران تەقــە لــە شــای ئێران کرا ،شــا بریندار بوو
بــەاڵم نەکــوژرا .دیســان لــە کوردســتان گرتــن و هەاڵتــن و زەبروزەنــگ
دەســتی پــێ کــردەوە .لــەو ماوەیــەدا کــە نیزیــک حــەوت ـ هەشــت ســاڵی
خایانــد هیــچ هەواڵێکــم لــە کاک جەلیلــی گادانــی نەبــوو تــا ئــەو کاتــەی
دوکتــور محەممــەدی موســەدیق بــوو بــە ســەرۆکوەزیرانی ئێــران و
نیمچــە ئازادییــەک بــۆ خەڵــک هاتــە ئــاراوە .خۆپیشــاندان لــە شــارەکانی
ئێــران بــە تایبەتــی لــە شــاری گــەورەی تــاران دەســتی پێکردبــوو .لــەو
ســەردەمەدا شــاری مەهابادیــش وەجووڵــە کەوتبــوو .نــاوی کۆمەڵێــک
گەنــج و الوی مەهابــادی کەوتبــووە ســەرزار و زمانــان وەکــوو ،عەزیــز
حیســامی ،عەبدوڵــای ئیســحاقی و جاروبــار نــاوی جەلیلــی گادانیــش
دەهاتــە گــۆڕێ .مــن خەریکــی خوێنــدن بــووم و زۆر ئــاگام لــە کاری
سیاســی نەبــوو ،جگــە لــە خوێنــدن ڕووم لــە وەرزش کردبــوو و تێشــیدا
ســەرکەوتوو بــووم.
بــە دوای کودتــای ٢٨ی گەالوێــژی ١٣٣٢ی هەتــاوی بــە دژی ســەرۆک
وەزیران دوکتور موســەدیق و گەڕانەوەی محەممەد ڕەزاشــای هەاڵتوو،
گرتــن و ڕاونانــی تێکۆشــەرانی کــورد لــە شــاری مەهابــاد و شــارەکانی
دیکــەی ئێــران دەســتی پــێ کــرد .بێجگــە لــەو کەســانەی لــە شــاری
مەهابــاد گیــران کۆمەڵێکــی زۆری دیکــە بــەرەو گوندەکانــی دەوروبــەری
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مەهابــاد و پیرانشــار و سەردەشــت ڕایــان کــرد و خۆیــان حەشــار دا کــە
زۆربەیــان بــۆ خەڵکــی مەهابــاد و الوانــی ئــەم شــارە ناســراو بــوون.
بــە دوای ئــارام بوونــەوەی کەشوهــەوای کودتــا و ئازادیــی زیندانییــە
سیاســییەکان و گەڕانــەوەی زۆربــەی هەاڵتــووەکان بــۆ شــاری مەهابــاد،
کــەم تــا کورتێــک نیوەئارامییــەک کەوتــەوە ئــاراوە.
مــاوەی دوو-ســێ ســاڵی بــە ســەردا تێپــەڕی ،قســە هەبــوو کــە
عەبدوڵــای ئیســحاقی و جەلیلــی گادانــی و هاشــمی ئەقەلوتــوالب هــەر لــە
دەرەوە مــاون و خۆیــان تەســلیمی حکوومەتــی شــای ئێــران نەکردۆتــەوە
و تێکۆشــانی حیزبــی دەکــەن لــە گونــدەکان.
هەســت دەکــرا لــە نێــو شــاری مەهابادیــش جموجوڵــی سیاســی هەیــە
و لــەم کاتانــەدا بــوو منیــش بــە هــۆی مەحمــوودی مەنگــوڕی ،بــرای
مامۆســتا جەعفــەری مەنگــوری و هاشــمی حوســێنزادە بــووم بــە حیزبــی
و ســاڵی  ١٣٣٦ئاشــنایەتیم دەگــەڵ هێندێــک لــە بەرپرســانی حیزبــی
دێمۆکــڕات پەیــدا کــرد و زۆریــش هەڵســوور بــووم .ماوەیــەک ئەســعەدی
خودایــاری بەرپرســم بــوو ،دواتــر دەگــەڵ یوســفی ڕێزوانــی ئاشــنای
کــردم ،یوســف بــوو بــە بەرپرســم .کەریمــی حیســامی دوای ئــازاد بوونــی
لــە زینــدان ،ماڵــی هاتبــووە مەهابــاد و بــە هــۆی یوســفی ڕێزوانــی یــەک-
دووجــار چــاوم پێــی کــەوت و داســتانی چوونــی بــۆ بوخارســت پێتەختــی
ڕۆمانــی بــۆ دەگێڕامــەوە کــە چەنــد لــەوێ بــووە و چــی دیــوە و چــۆن لــە
گەڕانــەوەدا لــە مــەرزی ئێــران هەموویــان گیــراون.
کودیتــای ١٤ی تەمــووز لــە عێــراق و هاتنــە ســەر دەســەاڵتی
عەبدولکەریــم قاســم لــە ســاڵی ١٩٥٨ی زایینــی ڕێژیمــی حەمــەڕەزا شــای
تاســاند ،بــە تایبەتــی کــە حکومەتــی تــازەی عێــراق لــە پەیمانــی بەغــدای
دژی کــورد هاتــە دەر و بڕیــاری گەڕانــەوەی مــەال مســتەفای بارزانــی
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بــۆ عێراقــی دا .ئەوەنــدەی مــن بزانــم کوردەکانــی ئێــران بــەم ئاڵوگــۆڕ و
پێشــهاتە زۆر خۆشــحاڵ بــوون .بــە زەقــی دیــار بــوو بووژانــەوەی حیــزب
بــە تایبەتــی لــە شــاری مەهابــاد بــەرەو پێــش دەروا.
بەهــار و هاوینــی ١٣٣٨ی هەتــاوی دەنگــۆی ئــەوە بــوو چەنــد کادرێکــی
حیزبــی لــە الیــەن ژاندەرمەکانــی حەمــەڕەزا شــاوە دەســتگیر کــراون.
ڕۆژێــک یوســفی ڕێزوانــی کــە بەرپرســی ڕاســتەوخۆی مــن بــوو
لــە حیــزبدا ،بــە دوایــدا نــاردم چــاوم پێــی بکــەوێ .ڕۆیشــتم بــۆ
چاوپێکەوتنــی ،بــە دوای چــاک و چۆنــی بــۆی بــاس کــردم کــە کاک
جەلیلــی گادانــی گیــراوە و هێناویانــە بــۆ ســەربازخانەی مەهابــاد و لــە
پاســتارخانە زیندانییــە .نامەیەکــی کاک جەلیلــی لــە گیرفــان دەرهێنــا و
بــۆی خوێندمــەوە کــە نێوەرۆکەکــەی بــەم جــۆرە بــوو «لــە شــاروێران
گیــراوم هێناویانــم بــۆ پادگانــی مەهابــاد ،بــەاڵم مــن شوناســنامەیەکم
هەیــە بــە نــاوی کەریــم و گوتوومــە مــن جەلیلــی گادانــی ناناســم.
ئەگــەر ئێــوە هیمــەت بکــەن دەتوانــن بــە هــۆی گروبانێکــی ســەرۆکی
شــەوانەی پاســتارخانە مــن ڕزگار بکــەن» .یۆســف گوتــی ئەتــۆ لــەو
هاوڕێیانــەی ئەرتەشــی کەســت پــێ شــک دێ یارمەتــی بــکا؟ گوتــم ئەگــەر
ڕەســوڵی پێشــنەمازی ئامــۆزام لێــرە بــا بــە ئاســانی دەمتوانــی .چونکــی
ئــەو چەنــد ڕەفیقــی گروبانــی ئازەریــی هەیــە و دەیانتوانــی ئــەو کارە
بکــەن .گوتــی ڕەســوڵ لــە کوێیــە؟ گوتــم نەقڵــی شــاری شــنۆ کــراوە.
گوتــی بزانــە هەوڵێکــت بــۆ نــادرێ نەقڵــی مەهابــادی بکەنــەوە .گوتــم زۆر
باشــە .پێوەندیــم بــە کاک ڕەســووڵەوە گــرت کــە هــەوڵ بــدا بەڵکــوو بــۆ
مەهابــادی نەقــڵ کەنــەوە .ڕەســووڵ ئێــوارە پێنــج شــەمۆیەک پەیــدا بــوو.
داســتانەکەم بــۆ گێــڕاوە ،گوتــی هەوڵــم داوە داوای ســەت تمــەن بەرتیلــم
لــێ دەکــەن بــۆ نەقڵەکــەم بــۆ مەهابــاد .ســەت تمەنــی ئــەو کات زۆر بــوو،
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نــە خۆمــان هەمــان بــوو ،نــە کەســیش بــە قــەرز دەیــدا بــە ئێمــە .چەنــد
کەســی ســەر بــە ڕێژیمــی شــایان لــە مەهابــاد بردبــوو بــۆ زینــدان ،ئــەوان
لــە دوورەوە کاک جەلیلیــان ناســاندبوو و گوتبوویــان بەڵــێ ئــەوە جەلیلــی
گادانــی ،خەڵکــی مەهابــادە و کــوڕی حاجــی ئەحمــەدی گادانییــە .بــە دوای
ئــەو پێشــهاتەدا کاک جەلیلیــان ڕاگواســتبوو بــۆ شــارێکی دیکــە کــە ئێمــە
نەماندەزانــی بــۆ کــوێ ڕاگوێــزراوە.
مانگــی خەزەڵــوەری پاییــزی  ١٣٣٨ئێمەمانانیــش لــە مەهابــاد و
پیرانشــار و سەردەشــت و بانــە و ســنە و کرماشــان و شــنۆ و ورمــێ
و گوندەکانــی دەورووبــەری ئــەم شــارانە لــە الیــەن ســاواکی حەمــەڕەزا
شــاوە گیرابوویــن .بــە دوای ئەزیــەت و ئەشــکەنجەیەکی زۆر لــە شــاری
تەورێــز و شــارەکانی دیکــە هەموومانیــان لــە شــاری تــاران و زیندانــی
بەناوبانگــی ئەوکاتــی « قــزل قــەاڵ « کــۆ کردنــەوە و وەزعێکــی زۆر
ناخۆشــمان هەبــوو .دوای ماوەیــەک ســێ کەســیان لــێ ڕاگواســتین بــۆ
زیندانــی دیژبانــی تارانــێ کــە نیزیــک دادگای ئەرتەشــی بــوو.
بــە دوای دادگای ســەرەتایی و پێداچوونــەوە کاک ڕەحمەتــی
شــەریعەتی خەڵکــی ســنە ،کاک عەزیــزی یوســفی و کاک غەنــی بلووریــان
خەڵکــی مەهابــاد ،کــە ئــەو دووانــەی دوایــی فەوتیــان کــردووە ،بــە ئێعــدام
حوکــم دران و باقــی هاوڕێیــان کــە ڕادەمــان ســی و چەنــد کــەس دەبــوو
بــە زیندانــی هەتــا هەتایــی و  ١٥ســاڵ و  ١٠ســاڵ حوکــم دران .بــە
دوای ئــەوەدا ئــەو ســێ کەســەی ســەرەوەیان لــە ئێمــە جیــا کردبــۆوە،
ئێمەیــان بــۆ زیندانــی بــە ناوبانگــی قەســری قەجــەر لــە تــاران گواســتەوە
کــە هاوڕێکانــی دیکەشــیان هــەر هێنابــوو بــۆ ئــەو زیندانــە .کاک جەلیلــی
گادانیش هەر دەگەڵ ئەو دەســتەیە بوو .بە ئێمەیان -کە دەســتەی یەکەم
بوویــن -گوتبــوو کــە دەتوانیــن بــە نامــە پێوەنــدی بــە بنەماڵەکانمانــەوە
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بکەیــن و چاوپێکەوتــن دەگــەڵ بنەماڵــە و خزمانیــش ئــازادە .ســەرەتا
نەیاندەهێشــت ســەردانی کاک جەلیــل و ئــەو دەســتە زیندانییــە بکەیــن
کــە لــە حەوشــەیەکی دیکــە بــە چەنــد هــۆدەوە ڕاگیرابــوون .دواتــر کــە
دادگای پێداچوونــەوەی ئەوانیــش تــەواو بــوو ،هاتووچــۆی ئەوانیــش
ئــازاد بــوو .لــەو نێــوەدا کاک جەلیــل ســەردانی هەمــوو الیەکــی دەکــرد
و بــە کاروبــاری زۆر لــە خەڵکەکــە ڕادەگەیشــت.
جێژنــی ڕێبەندانێکمــان هــەر لــەو زیندانــە گــرت کــە بــۆ زیندانیانــی
سیاســیی ئــەودەم کــە زۆرتــر ئەفســەری توودەیــی کادرەکانــی حیزبــی
تــوودە بــوون ،ســەرنجڕاکێش بــوو کــە کاک جەلیــل لــەو جێژنــەشدا
دەورێکــی بەرچــاوی گێــڕا بــە خوێندنــەوەی ســروودی نیشــتمانی بــە
دەنــگ کــە ئێمەمانانیــش هاوڕێیەتیمــان دەکــرد و ئــەوە لــەو کاتــەدا بــوو
کە حوکمی ئێعدامی ســێ کەســەی باســکراو شــکابوو و ببوو بە زیندانی
هەتاهەتایــی و تــرس شــکا بــوو و دەمێــک بــوو ئەوانیشــیان هێنابــۆوە بــۆ
زیندانــی قەســری قەجــەر.
ســاڵ و نیوێــک تێپــەڕی و کۆمەڵێــک لــە زیندانیــی کــورد ئــازاد کــران
و حوکمــی زۆر لــە زیندانییەکانــی ئێمــەش کــەم کرانــەوە و وەزعــی
سیاســیی ئێرانیــش هەتــا ڕادەیــەک بــەرەو کرانــەوە دەڕۆیشــت .جیبهــەی
میللــی گۆیــا خۆپێشــاندانێکی ســەد هــەزار کەســییان بەرێــوە بردبــوو.
ســاڵێک و چەنــد بــە دوای ئــەو کۆمەڵــە زیندانییــە کــوردە کــە ئــازاد
کرابــوون ،ئێوارەیــەک نــاوی چل-پەنجــا کەســی دیکەیــان خوێنــدەوە بــۆ
ئــازاد کــردن کــە نــاوی مــن و کاک فەتاحــی کاویــان و میــرزا مەحەممــەدی
کەریمــی « قاقــە « (بــرای کاک هاشــمی کەریمــی و باوکــی کاک کەماڵــی
کەریمــی) و کۆمەڵێــک لــە خەڵکــی بانــە و شــار و گوندەکانــی دیکــەی تێــدا
بــوو .ئیــدی مــن ڕاســتەوخۆ ئــاگام لــە زینــدان و کاک جەلیــل و بــرادەران
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بــڕا.
ســاڵی  ١٣٤٢مــن لەگــەڵ چەنــد کــەس لــە هاوڕێیانــم ،کاک حوســێنی
مەدەنــی ،کاک ڕەســووڵی پێشــنماز ،فەتــاح قــادری و ســمایلی نمەشــیری
هاتیــن بــۆ گەرمێنــی کوردســتانی عێــراق کــە باســی ئــەو ســااڵنەش دوور
و درێــژە.
ســاڵی  ١٣٥٢کاک هاشــمی کەریمــی کــە لــە تــاران هــەم مامۆســتای
قوتابخانــە بــوو و هــەم دەیخوێنــد بــۆ وەرگرتنــی لیســانس ،بــە دوای
شــەهید بوونــی مــەال قــادری وێــردی؛ ڕایکردبــوو بــۆ گەرمێنــێ و لــە
شــاری ســلێمانی یەکترمــان بــۆ یەکــەم جــار چــاو پێکــەوت .مــن لــە زینــدان
دەگەڵ میرزا مەحەممەدی برا گەورەی کاک هاشــم زۆر دۆســت بووین.
داســتانی ژیانــی خــۆی بــۆ گێڕامــەوە و کوتــی ئەتــۆ ســەید مەحەممــەدی
کولیجــی ئەناســی خەڵکــی ســاباڵغە و پێــی ئەڵێــن ســەید «کەڵــەک»؟
گوتــم زۆر چــاک ،گوتــی ئەمــە لــە تــاران ڕەییســی دەبیرســتانێک بــوو کــە
مــن و کاک جەلیلــی گادانــی بــە قاچــاغ لــەو دەبیرســتانە دامەزراندبــوو و
دەرســمان دەکوتــەوە.
ســاڵ هاتــن و ڕۆیشــتن .ســاڵی  1357کــە ڕێژیمــی شــای وەلــەرزە
کەوتبــوو ،زیندانییانــی سیاســی زوو ئــازاد دەکــران .نــاو و ناوبانگــی
کاک جەلیلــی گادانــی لــە کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب و دەفتــەری سیاســی
هاتبــووە گــۆڕێ کــە عەزیــزی یوســفی دوای ئازادبوونــی لــە تارانــەوە
هێناوەتــەوە مەهابــادێ و پێشــوازییەکی گــەورەی لــە الیــەن خەڵکــی
مەهابــادەوە لــێ کــراوە .هەروەهــا بــە دوای نەخــۆش کەوتنــی کاک
عەزیــزی یوســفی کــە بردوویانــە بــۆ تــاران هــەر لــە ماڵــی کاک جەلیــل
بــووە و هــەر لــە ماڵــە کاک جەلیلیــش بــە نەخۆشــیی دڵ فەوتــی کــردووە.
لــە تارانــەوە کاک جەلیلــی گادانــی و کۆمەڵێــک لــە خەڵکــی دڵســۆز و
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تێکۆشــەر تەرمــی کاک عەزیــزی یوســفی دەهێننــەوە بــۆ شــاری مەهابــاد
و پێشــوازییەکی بــێ وێنــە لــە تەرمــی کاک عەزیــزی یوســفی و هاوڕێیانــی
دەکــرێ .بــۆ ناشــتنی تەرمــی کاک عەزیــز لــە گۆڕســتانی مەهابــاد خەڵــک
بەکۆمــەڵ ئامــادە دەبــن ،مامۆســتا شــێخ عیزەدینــی حوســێنی ئیمامــی
هەینــی ئــەو کاتــی مەهابــاد قســە لــە ســەر تێکۆشــانی عەزیــزی یوســفی
دەکا .خەڵکەکــە بــە دروشــم و خۆپێشــاندان دژی ڕێژیمــی پاشــایەتی
دەگەڕێنــەوە بــۆ نێــو شــار .لــە ڕۆژی ســێهەمی دوای بــە خاکســپاردنی
تەرمــی کاک عەزیــز دیســان خەڵکــی شــاری مەهابــاد تێکــرا دێنــەوە ســەر
گــۆڕی کاک عەزیــز و شــەهیدانی دیکــەی کــورد و لــەم کۆبوونــەوە
گەورەیــەدا کاک جەلیلــی گادانــی لــە ماشــێنێکدا بــە بڵیندگــۆی قســە بــۆ
خەڵکەکــە دەکا ،دیســان خەڵــک بــە دروشــمی دژی ڕێژیــم و خۆپێشــاندان
دەگەڕێنــەوە نــاو شــاری مەهابــاد.
چەنــد ڕۆژ بــە دوای ناشــتنی کاک عەزیــز و خــۆ پێشــاندانەکانی
خەڵــک ،ســاواکی حەمــەڕەزا کۆمەڵێــک الو و کەســانی چاالکــی سیاســی
شــاری مەهابــاد دەگــرێ کــە یــەک لــەوان کاک جەلیلــی گادانــی دەبــێ.
بوونــی کاک جەلیــل لــە نێــو زیندانییــەکان کــە پێشــینەیەکی زۆری لــە
زیندانەکانــی حەمــەڕەزا شــا دەبــێ ،دەبێتــە هــۆی ورە بەرزیــی هەمــوو
گیــراوە سیاســییەکان و پێشــەنگی زیندانییــەکان.
ئــەم هەوااڵنــە بــە زوویــی دەگەیشــتنە بەڕێوەبەریــی حیــزب لــە گەرمێــن
و جێــگای هومێــدی ڕێبــەری حیــزب بــوون .هــەر ئــەو ســاڵەش شــەهید
دوکتــور قاســملوو لــە ئورووپــا گەڕابــۆوە بەغــدا و ئامادەگــی ڕاگەیەنــدرا
بــۆ گەڕانــەوە بــۆ نێوخــۆی واڵت و دابــەش کردنــی شــوێنی ئەندامانــی
دەفتــەری سیاســی و کومیتــەی ناوەنــدی.
بــە دوای گەڕانــەوەی دەفتــەری سیاســی و زۆربــەی کومیتــەی ناوەندی
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بــۆ نێوخــۆی واڵت لــە ســاڵی ١٣٥٧ی هەتــاوی گۆیــا ماوەیــەک شــەهید
دوکتــور قاســملوو هــەر لــە ماڵــی کاک جەلیلــی گادانــی بــوو لــە تارانــێ
پێــش ڕاکردنــی شــا و ڕووخانــی ڕێژیمــی پەهلــەوی .مــن و کاک مــەال
ڕەســوولی ئامــۆزام و کاک یوســفی ڕێزوانــی لــە مانگــی ڕەشــەمەی ١٣٥٧
گەیشــتینەوە شــاری مەهابــاد کــە ڕێژیمــی حەمــەڕەزا شــا نەمابــوو.
لــە کۆبوونەوەیەکــی کومیتــەی ناوەنــدی کــە ســاڵی  ١٣٥٨لــە شــاری
مەهابــاد گیــرا بــە هــۆی تێکۆشــانی بەرچــاوی کاک جەلیلــی گادانــی و
کاک دوکتــور ســادقی شــەرەفکەندی لــە تــاران بــە ئەندامــی موشــاویری
کومیتــەی ناوەنــدی دیــاری کــران ،هەروەکــوو دوکتــور ڕەحیمــی ســەیفی
قازیــش بــە موشــاویر وەرگیرابــوو.
لــە کۆنگــرەی چــواری حیزبــی دێمۆکڕاتــی کوردســتانی ئێــران کــە دوای
شــەڕی ســێ مانگــە لــە مەهابــاد پێــک هــات ،کاک جەلیلــی گادانــی بــوو بــە
ئەندامــی کومیتــەی ناوەنــدی و دەفتــەری سیاســی و یەکجــار چاالکیــش
بــوو .لــە کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبیــش کــە لــە ســاڵی  ١٣٦٠پێــک هــات
دیســان بــۆ کومیتــەی ناوەنــدی و هەروەهــا بــۆ دەفتــەری سیاســیی
حیــزب هەڵبژێــراوە .ماوەیــەک بەرپرســی کومیســیونی کۆمەاڵیەتــی بــوو،
دواتــر بــوو بــە بەرپرســی دەفتــەری سیاســی ژمــارە یــەک ،کــە زۆرتــر لــە
نێوخــۆی واڵت کاری دەکــرد .ســەرەرای هێرشــی بەردەوامــی هێزەکانــی
ڕێژیمــی ئیســامی بــۆ ســەر هێزەکانــی پێشــمەرگە و بــە تایبــەت دەفتــەری
سیاســیی ژمــارە یــەک کــە کاک جەلیــل بەرپرســی بــوو ،بــە ناچــار چەنــد
جــار شــوێنی دەفتــەری سیاســییان ئاڵوگــۆڕ کــرد کــە دوژمــن نەتوانــێ
زەفــەری پــێ بــەرێ.
لــە کونگــرەی شەشــەمدا بــە پێــی ئاڵووگۆڕێــک کــە لــە دەفتــەری
سیاســی و کومیتــەی ناوەندییـشدا پێــک هــات ،منیــش دەگــەڵ کاک جەلیــل
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لــە دەفتــەری سیاســی بووینــە هاوئــۆرگان .کاک جەلیــل لــە پۆســتی
بازرەس ـیدا بــە ڕادەیــەک هەڵســووڕ بــوو کــە هەمــوو کادرەکانــی ئــەو
کومیســیونە ماندووییــان پێــوە دیــار بــوو ،هینــدەی بــە شــەو و ڕۆژ بــۆ
ئەمــاو ئــەوال بــرۆن و لــە کۆبوونــەوەدا بــن.
کاک جەلیــل دوای کۆنگــرەی شەشــەم بــۆ مــاوەی شــەش مانــگ بــوو بــە
بەرپرســی دەفتــەری حیــزب لــە پاریــس و بەرپرســی نوێنەرایەتیــی حیزبی
دێمۆکڕاتــی لــە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگریــی ئێــران کــە ناوەندەکــەی لــە
شــاری پاریــس بــوو.
لــە کۆنگــرەی حەوتــەمدا کــە لــە ســاڵی  ١٣٦٤بەســترا هــەر لــە گونــدی
چۆڵکــراوی گەورەدێــی باشــووری کوردســتان بــە ئەندامــی کومیتــەی
ناوەنــدی هەڵبژێردرایــەوە ،بــەاڵم بــۆ دەفتــەری سیاســی کاک مســتەفای
هیجــری جێــگای کاک جەلیلــی گرتــەوە.
لــە کۆنگــرەی هەشــتەمدا کــە لــە ســاڵی ١٣٦٦دا گیــرا کاک جەلیلــی
گادانــی و چەنــد کەســی دیکــە بــە ناڕەزایەتــی دەربڕیــن بــە لیســتەی
فیکســی پێشــنیارکراو نــاوی خۆیــان لــە لیســتەی فیکــس دەرهاویشــت و
خۆیــان بەربژێــر نەکــردەوە بــۆ کومیتــەی ناوەنــدی.
بــە دوای کۆنگــرەی هەشــتەمدا کــە بــە داخــەوە جیابوونــەوە لــە حیزبــی
دێمۆکراتــی کوردســتاندا ڕووی دا ،کاک جەلیــل گادانــی بــۆ مــاوەی
نیزیــک هەشــت ســاڵ بــوو بــە ســکرتێری گشــتیی (حیزبــی دێمۆکڕاتــی
کوردســتانی ئێــران -ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێر) .کاک جەلیــل لــە دەورانــی
ســکرتێریی خــۆیدا هەمیشــە الیەنگــری ئاشــتی و برایەتــی بــوو و
الیەنگــری لــە بیــروڕای ئــازاد و دێمۆکراســی دەکــرد.
لــە دەورانــی وەســەریەک کەوتنــەوەی حیزبــی دێمۆکراتیــشدا کــە
لــە دەفتــەری سیاســی و کومیتــەی ناوەنــدیدا بــوو ،ئــەم بۆچوونــەی
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پاراســتبوو .ســەرەرای ئەمــەش هەرکارێــک و بەرپرســایەتییەکی پێــی
ئەســپێردرابا بــێ ماندووبــوون بەڕێــوەی دەبــرد.
مەخابــن لــە مانگــی گەالوێــژی ئەمســاڵدا بــە هــۆی پەتــای کۆڕۆنــا
کۆچــی دوایــی کــرد و دوای تەمەنێکــی دوور و درێــژ تێکۆشــان ،ئەرکــی
دواڕۆژی بــۆ ئازادیــی کــورد و کوردســتان بــە هاوڕێیانــی دوای خــۆی و
نــەوەی نــوێ ســپارد.
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جەلیل گادانی،
قوتابخانەیەک بۆ فێربوون و ئەرکوەخۆگری
عومەر باڵەکی

دەســت بــردن بــۆ پێنــووس بــۆ ئــەوەی لەســەر کەســایەتیی کاک جەلیــل
گادانــی بنووســی کارێکــی گەلێــک ســەخت و دژوارە ،چونکــە کەســایەتیی
کاک جەلیــل گادانــی هەڵگــری زیاتــر لــە  ٧٠ســاڵ خەبــات و تێکۆشــانە لــە
ڕێــی وەدەســتهێنانی مافەکانــی گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
زیاتــر لــە  ٧٠ســاڵ وەک پێشــمەرگەیەک مانــەوە لــە ســەنگەری دیفــاع
لــە خــاک و نیشــتمان و زمــان و کولتــووری نەتەوەیــەک ،زیاتــر لــە
 ٧٠ســاڵ وەک سیاســییەک تێکۆشــاوە لــە ڕیــزی ڕێبەرانــی سیاســیی
گەلــی کــورد بــۆ بردنەپێشــی پرســی کــورد و ئــازادی و دێموکراســی لــە
کوردســتان و ئێــران ،هــەر بۆیــە زەحمەتــە بتوانــرێ بــە وشــەکان ســەنگ
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و قورســایی ئــەو مــاوە دوورودرێــژە لەخەبــات و تێکۆشــانی ڕەوانشــاد
کاک جەلیــل و کاریگەریــی ئــەو لەســەر ڕەوتــی ڕووداوەکان لــە حیزبــی
دێموکــرات و جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازیــی گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
ێ بــدرێ .لەگــەڵ
کوردســتان بــە تــەواوی دەربخــرێ و حەقــی خــۆی پــ 
هەمــوو ئــەو ڕاســتییە منیــش بــەو چەنــد دێــڕە هەرچەنــد بــە لەنگولــۆری
بێــت دەمهــەوێ ڕێــز و وەفاداریــی خــۆم بــۆ ئــەو مــاوە دوورودرێــژە
لــە خەبــات و تێکۆشــان و ماندووبوونــی ڕەوانشــاد کاک جەلیــل گادانــی
دەرببــڕم.
ســەرەتاکانی ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران بــوو کە لــە نزیکەوە
کاک جەلیــل گادانیــم ناســی .هــەر لــە یەکــەم دیــداردا بــۆ مــن کــە لــە
هەڕەتــی الویەتیــدا بــووم و هەڵســووڕان و قســەکردن و کاریگەریــی کاک
جەلیــل لەســەر دەوروبــەری جێــگای ســەرنج و تێڕامــان بــوو .کاک جەلیــل
بــە هەڵسوکەوتــی جــوان و دڵســۆزانە و تایبەتمەندییەکــی کۆمەاڵیەتــی
کــە هەیبــوو زۆر زوو خەڵکــی دەوروبــەری دەخســتە ژێــر کاریگەریــی
خــۆی و ئــەو هەســتەت ال دروســت دەبــوو کــە لــە دڵــەوە خۆشــت بــوێ
و لەخۆتــی بــە نیزیــک بزانــی .بــە داخــەوە ئــەو دەورانــە بــۆ مــن بــە هــۆی
داســەپاندنی شــەڕ بەســەر کوردســتان زۆر کەموکــورت بــوو .شــەڕ لــە
الیــەن دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامییەوە بەســەر کوردســتاندا ســەپا
و منیــش وەک الوێکــی تینــووی ئــازادی و پاراســتنی نیشــتمان شــانازیی
پێشــمەرگایەتیم لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا پــێ بــڕا.
وەک پێشــمەرگەیەکی نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
ئــەو جــار بــە دائیــم لــە بۆنــە و کاری جۆراوجــۆری حیزبیــدا گوێبیســتی
نــاوی کاک جەلیــل گادانــی دەبــووم .کات بــە خێرایــی تێپــەڕ دەبــوو و
ئێمــە بــە هــۆی ســەرقاڵبوونمان بــە خەباتــی پێشــمەرگانە هەســتمان بــە
تێپەڕبوونــی کات بــەو خێراییــە نەکردبــوو دوای نیزیــک بــە بیســت ســاڵ
بەهــۆی کار و بەرپرســایەتیی حیزبــی شــانازی ئــەوم پــێ بــڕاوە کــە بــۆ
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جارێکــی دیکــە ببمــەوە هــاوکاری نیزیکــی کاک جەلیــل ،بــەو جیاوازییــە
لەگــەڵ ئــەوەدا کاک جەلیــل تەمەنــی هەڵکشــابوو و منیــش هــەروا ،بــەاڵم
کاک جەلیــل هەمــان گوڕوتینــی جارانــی هەبــوو ،بــەاڵم مــن هەســتم بــە
شــەکەتی دەکــرد.
کاک جەلیــل بێجگــە لــەوە کــە وەک ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
حیــزب ئەرکەکانــی ڕادەپەڕانــد ،لەهەمــان کاتــدا ئەرکــی ئۆرگانێکــی پــڕ
کاری وەک کۆمیســیۆنی ماڵیــی لــە ئەســتۆ بــوو و ڕۆژانــە لەگــەڵ ئێمــە
خەریکــی ڕاپەڕاندنــی کارە جۆراوجۆرەکانــی خەدەماتــی و تەدارۆکاتیــی
ئــەو ئۆرگانــە بــوو ،لەهەمــوو بەشــەکانی دەپرســییەوە و ڕاســپاردەکانی
دەســپارد ،لەگــەڵ هەمــوو ئــەو پڕکارییــە لــە بچووکتریــن فورســەت کــە
هاتبــا پێــش لــە خوێندنــەوە و نووســین غافــڵ نەدەبــوو ،و لەهەمــان
کاتــدا بــە دایمــە هانــدەری ئێمەمانــان بــوو ،بــۆ نووســین و خوێندنــەوە
و گەلێــک جــاران هاندانەکانــی تێکــەڵ دەبــوون بــە گلەیــیوگازنــدە لــە
ئێمــە و کەســانی وەک ئێمــە کــە بۆچــی دەســت بــۆ قەڵــەم نابــەن و
ئەگــەر لەســەر پرســە سیاســییەکان نانووســن النیکــەم بیرەوەرییەکانتــان
بنووســن ،ژیانــی پێشــمەرگایەتی ئێــوە پــڕە لــە خۆشــی و ناخۆشــی،
کارەســات و خوێــن و قوربانیــدان ،ماندوویــی و برســیەتی ،شــەکەت و
هیالکــی ،بۆیــە پێویســتە ئــەو ژیانــە بنووســرێتەوە و چ کەســێک باشــتر
لەخۆتــان هەیــە بــۆ نووســینەوەی .هەمــوو کات ڕەوانشــاد کاک جەلیــل
ئــەوەی وەبیــر دەهێناینــەوە و دەیگــوت کــەم نەتــەوە هەیــە ڕۆڵــەی وەک
پێشــمەرگەی کوردســتانی فیــداکار و لەخۆبــوردووی هەبــێ حەیفــە ئــەو
هەمــوو تیکۆشــانە بەخۆشــی و ناخۆشــییەوە نەیەتــە ســەر الپەڕەکانــی
کاغــەز و بەدێکۆمینــت نەکــرێ .هــەر بۆیــە یەکیــک لــە ئەرکەکانــی کــە بــۆ
خــۆی دیاریــی کردبــوو کۆکردنــەوەی ئــەو ڕووداوانــە بــوو کــە لــە زمانــی
پێشــمەرگە و فەرماندەرانــی پێشــمەرگە باســیان لێــوە دەکــرا ،باشــم
لــە بیــرە مــن یەکێــک لــەو کەســانە بــووم کــە کاک جەلیــل بانگهێشــتی
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کــردم بــۆ نووســینی یادەوەرییەکانــی پێشــمەرگایەتی لەبــەر ئــەوە لــە
هەلومەرجــی ئێســتاماندا بــاوەڕم بــە نووســینی بیرەوەرییــەکان نەبــووە
و نییــە خــۆم لــە داوای کاک جەلیــل بــوارد و ئەویــش زۆرم لــێ بــە
گلەیــی بــوو .هــەر بۆیــە کاتێــک کۆبەنــدی کۆمەڵێــک بیرەوەریــی دوژمــن
شــکێنی پێشــمەرگە لــە دووتوێــی کتێبێــک لــە ژێــر نــاوی کەشــکۆڵی
پێشــمەرگە بــە هیمەتــی کاک جەلیــل چــاپ و بــاو بــۆوە بۆخــۆی بــۆی
هێنــام و گوتــی بۆیــە بــۆم هێنــاوی ئــەوە جــاری پێشــوو نییــە دەبــێ ئــەو
جــار بنووســی .ئیــدی دەســتم کــورت و بێدەســەاڵت مامــەوە و هــەر
تەنیــا ئەوەنــدەم گــوت :بــە چــاوان کاک جەلیــل و بــۆ بەرگــی دووهەمــی
کەشــکۆڵی پێشــمەرگە بابەتێکــم لەژێــر ســەردێڕی بیرەوەریــی یەکشــەو
لــە ژیانــی پێشــمەرگایەتی نووســی .مەبەســتم لــەو باســە ئەوەیــە کــە بڵێــم
کاک جەلیــل لــە هەمــان کاتــدا کــە خــۆی نوســەر و وەرگێڕێکــی بەتوانــا
بــوو ،هەمــوو کات هەوڵــی ئــەوە بــوو کــە کادر وپێشــمەرگە و ئەنــدام و
مندااڵنــی بنەماڵەکانــی حیــزب لــە خەتــی نووســین و وەرگێــڕان وداهێنانــی
نوێــدا بــن بــۆ دوو مەبەســت هــەم لــەو ڕێگایــەوە خزمــەت بــە دەوڵەمەنــد
بوونــی زمانــی کــوردی بکــرێ وهــەم ئــەو ڕابــردووە پــڕ لــە شــانازی و
لــە خۆبوردووییــە بگوازرێتــەوە بــۆ نەوەکانــی داهاتــووی کوردســتان و
لــە فەوتــان ڕزگاریــان بــکا.
نموونەیەکــی دیکــە هــەر لــە بــواری هاندانــی کاک جەلیــل بــۆ نووســین
و دەســت بــۆ قەڵــەم بــردن بــۆ کەســانی وەک ئێمــە کــە لەبــەر ڕاپەڕاندنــی
ئەرکــی پیــرۆزی پێشــمەرگایەتی کەمتــر پڕژابووینــە ســەر نووســین و
وەرگێــڕان .کاتێــک ســاڵی ١٣٨٣ی هەتــاوی (٢٠٠٤م) لــە شــوێنی کار
ســەردانی کاک جەلیلــم کــرد و باســی ئــەوەم کــرد کــە کۆمەڵێک ڕووداوی
مێــژووی نیزیــک بــە چوارســەد ســاڵەی ڕابــردووی شــاری مەهابــادم بــە
کەڵــک وەرگرتــن لــەو ســەرچاوانەی بەردەســتن گوڵبژێــرم کــردوون و
کــۆم کردوونەتــەوە و دەمهــەوێ لــە دووتویــی کتێبێکــدا لەژێــر نــاوی
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«مەهابــاد و کورتــە مێژوویــەک»دا چاپــی بکــەم ،داواکارم بــە چــاوی
ڕەخنەگرانــەوە چــاوی لــێبکــەی و ئەگــەر پێــت بــاش بــوو وەک پێشــەکی
هەرچەنــد کورتیــش بێــت شــتێکی لەســەر بنووســی .کاک جەلیــل بەپێــی
تایبەتمەنــدی خــۆی بــەو جــۆرەی بــاس کــرا بــە دڵئاوەڵەیییــەوە لێــی
وەرگرتــم ولــە مــاوەی نیزیــک بــە دوو حەتــوودا نــەک بــە کتێبەکــەدا
هاتــەوە و چەندیــن ڕێنوێنیــی بەنرخــی لەســەر نێوەڕۆکــی کتێبــە کــردم
و پێشــەکییەکی جوانیشــی بــۆ نووســی ،کــە ئــەو کارەی کاک جەلیــل لــەو
ســەردەمەدا بــۆ مــن پاڵپشــتی و دڵگەرمییەکــی زۆر بــوو ،بــۆ ئــەوەی
ئــارام ئــارام لــەو بوارەشــدا متمانــە بــە خــۆم بکــەم.
هــەر ســەبارەت بــە هۆگریــی ڕەوانشــاد کاک جەلیــل بــە زانســتی
فێربــوون و خوێندنــەوەی کتێــب و ناســاندنی خەباتگێــڕان بــە نــەوەی
ئێســتا و داهاتــوو هەتــا ئاخــری ڕۆژەکانــی تەمەنــی و دواهەناســەی
ێ هەڵنەگــرت .دوو ڕۆژ پێــش
ژیــان وەک ئامانجــی پیــرۆز دەســتی لــ 
گیانلەدەسـتدانی کــە لەســەر تەختــی نەخۆشــخانە بەدەســت نەخۆشــیی
ماڵوێرانکــەری کۆرۆنــاوە دەینااڵنــد ،بەپێــی وەزیفــە بــە تەلەفــوون ڕۆژانــە
چەنــد جــار هەواڵــم دەپرســی ،ئــەو جارەیــان دەتگــوت خــۆی دەزانــێ دوا
ســەفەریەتی ،لەگــەڵ ئــەوەدا لــە وەزعــی هەمــوو هاوڕێیانــی لــە حیــزب
کــە تووشــی هەمــان نەخۆشــی ببــوون پرســیاری کــرد و داوای ئــەوەی
ڕایســپارد کــە هەمــوو هەوڵــی خۆمــان بدەیــن بــۆ ئــەوە خەڵکــی زۆرترمان
تــووش نەبــێ ،فەرمــووی  ٥٠بــەرگ کتێــب کــە بــاس لە ژیان بەســەرهاتی
شــەهیدی فەرمانــدە چرچــەی بــارام میــرزا دەکا و تــازە چــاپ بــووە لــە
فــان شــوێنی ماڵــی دانــراون تکایــە باڵویــان بکەنــەوە بــا ئــەو گەنــج و
الوانــە بیخوێننــەوە .دەبوایــە زۆتــر باڵویــان بکەمــەوە بــەاڵم نەخۆشــی
مــەودای نــەدا ئێــوە ئــەوکارم لەجیاتییــان بکــەن .ئــەو جــارەش هــەر وەک
یەکــەم جــار کــە چــاوم بــە کاک جەلیــل کــەوت بــەو شــێوە بیرکردنــەوە
و لــە فکردابوونــەی بــە بابەتەکانــی دەوروبــەری بــە تــەواوی سەرســام
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بــووم کــە دەبــێ ئــەو مرۆڤــە چەنــدەی ئیمــان بەخــۆی و ڕێبازەکــەی
هەبــێ کــە لــە کۆتــا هەناســەکانیدا بەجێــگای باسکــردن لــە بابەتــی دیکــە
هــەر لــە بیــر و فکــری ئەوەدایــە ئــەو ڕێبــازەی بەخۆینــی شــەهیدان پــاراو
کــراوە چــۆن هەتــا ســەر لووتکــەی ســەرکەوتن درێــژەی پــێ بــدرێ و
ڕێــز لەوانــە بگیــرێ کــە لــەو ڕێبــازەدا شــەهید بــوون.
ئــەو چەنــد نموونەیــە ســەرەوە تەنیــا دڵۆپێــک بــوون لــە دەریــای
بێروبــاوەڕی ڕەوانشــاد کاک جەلیــل گادانــی بــە پــەروەردە و بارهێنــان لــە
ڕەهەندی نووسین و خوێندن و خوێندنەوە .ئەگەر بمانهەوێ کەسایەتیی
کاک جەلیــل بــاش بناســین و بزانیــن لــە مــاوەی زیاتــر لــە  ٧٠ســاڵ چــۆن
توانیویەتــی لــە مەیدانــی خەبــات و تێکۆشــان بــۆ وەدەســتهێنانی مافەکانــی
گەلــی کــورد دەوام بێنــێ و هەمــوو ناخۆشــی و ئاوارەیــی و زینــدان و
چەرمەســەریی ڕۆژگار لــە ڕێــگای ڕێبــازی کوردایەتــی تەحەمــول بــکا
و قــەت بــۆ جارێکیــش کــەس لێــی نەبیســت کــە بڵــێ مانــدوو بــووم و یــا
گلەیــی لــە ژیــان هەبــێ ،بەڵکــوو هەمــووکات ڕووی لــەو کەســانە دەکــرد
کــە کاریــان لەدەســت دێ بــەاڵم مەســئوولییەت و بەرپرســایەتی قەبــووڵ
ناکــەن ،ئــەرک و بەرپرســایەتی لــە بەرامبــەر جوواڵنــەوەی وەبیــر
دێنانــەوە و هانــی دەدان بــۆ کارکــردن و مەســئوولییەت قەبــووڵ کــردن.
پێویســتە و دەخــوازێ لــە بوارەکانــی الیەنــی سیاســی و نەتەوایەتــی،
ئەدەبــی و فەرهەنگــی ،مرۆڤدۆســتی و کۆمەاڵیەتــی ،لێکۆڵینــەوە لــە
ژیــان و ســەربوردەی کاک جلیــل بکــرێ و تایبەتمەندییەکانــی کاک جەلیــل
لــە بــوارە جیــاوازەکان بخرێتــە بەردەســتی نــەوەی داهاتــووی کوردســتان
بــۆ ئــەوەی ئــەو هەمــووە فیــداکاری و لەخۆبوردووییــەی کاک جەلیــل
ببێتــە ڕێنیشــاندەری ڕێــی خەباتــی ئــەوان.
یــاد و نــاوی کاک جەلیــل گادانــی هــەروا بەزیندوویــی بمێنێتــەوە و ڕێــگا
و ڕێبــازی خەباتــی پــڕ ڕێبــوار بــێ.
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نیشتمان و نەتەوە
ل گادانیدا
لە ئاوێنەی بیرکردنەوەی جەلی 
حەسەن شەڕەفی

چەنــد ناخــۆش و بەژانــە کــە ئاماژە بە ژیان و تێکۆشــانی تێکۆشــەرێکی
ناســراوی نەتەوەکەمــان کاک جەلیــل گادانــی بکــەی کــە لــە ڕەوتــی دەیــان
ســاڵ خەبــات و تێکۆشــاندا چەندیــن جــار پیالنــی دوژمنــان و مەترســیی
گیــان لەدەســتدان ڕووی تێکردبــێ و گیانــی بــە ســامەت دەرکردبــێ،
بــەاڵم بەهــۆی دوژمنێکــی وردیلــەی نەبینــراو وەک ویرووســی کۆرۆنــاوە
ماڵئاوایــی یەکجارەکــی لێکردبیــن .لــەوەش دژوارتــر ئەوەیەکــە کــۆی
ڕابــردووی تێکۆشــان و ســااڵنی خەباتــی بەڕێزیــان و تایبەتمەندییەکانــی
ژیــان و کەســایەتییەکەی لــە چەنــد دێڕێــک یــا الپەڕەیەکدا کــورت بکەیەوە
کــە نــە شــیاوی ئــەم ڕابردوویــە و نــە تایبەتمەندییــە کەســایەتییەکانیەتی
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و نــە ڕەزامەندیــی دەروونــی خۆشــت پێکدێنــێ .بەوحاڵــەش بەکورتــی
ئامــاژە بــە کەســایەتی سیاســی تێکۆشــەری ناســراوی نەتەوەکەمــان کاک
جەلیــل گادانــی و کۆمەاڵیەتیــی بــوون و خەمخــۆری خەڵــک بــوون و پــڕ
جووڵەبوونــی دەکــەم.
باری نیشتمانی و کوردپەروەریی کاک جەلیل
کاک جەلیــل گادانــی لــە تەمەنــی مێرمنداڵـیدا لــە قوتابخانەکانی کوردیی
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا بــە خوێندنــی کــوردی ڕاهــات و هەســت
و بیــری کوردایەتــی و نیشــتمانپەروەری لــەدڵ و مێشــکیدا جێــی گــرت.
لــە ســااڵنی پــاش جوانەمەرگکردنــی کۆمــاردا بــەردەوام هەڵــوەدای
بیــری نیشــتمانی و کوردپەروەرییەکــەی خــۆی بــوو و هــەر بــەو هۆیــەش
لەژێــر چاوەدێــری و تاقیبــی دەزگا پۆلیســییەکانی ڕێژیمــی پاشــایەتیدا
بــوو .بەمحاڵــەش تەمەنــی الویــی خــۆی بــۆ گــەڕان بــە ئاواییەکانــی
ناوچــەی موکریــاندا تەرخــان کــرد کــە هــەم خــۆی حەشــاردابێ و هــەم
خزمەتــی بــە بووژانــەوەی ڕێکخراوەکانــی حیــزب لــە ئاواییــەکان کردبــێ.
بــەردەوام بوونــی کاک جەلیــل گادانــی لــە کاری حیزبــی و ئەرکــی
نەتەوەیــیدا چەندجــار ڕێــگای بەندیخانــەی خســتە بــەر کــە هەرجــارە
و پــاش ئازادبــوون بــۆ چاالکــی نوانــدن لەپێنــاو باوەڕەکانــیدا
تێهە ڵدەچــۆوە.
بــە ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی و ئاشــکرابوونی تێکۆشــانی حیــزب
کاک جەلیــل ئەمجــارە بــە گوڕوتینێکــی زیاتــرەوە لــە خزمــەت حیزبــی
دێموکــرات و ئامانجەکانــیدا تێکۆشــا و وەک ئەندامێکــی ڕێبەرایەتیــی
حیــزب ئەرکــە پــێ ئەســپێردراوەکانی لــە زۆربــەی ناوچەکانی کوردســتان
بــە ئەنجــام دەگەیانــد و کــەم ئۆرگانــی حیــزب هەبــوون کــە کاک جەلیــل
کاری تێیــدا نەکردبــن.
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کاک جەلیــل گادانــی لەڕەوتــی چاالکــی نواندنەکانــی حیــزبدا بــە یەکێــک
لــە ماندوویــی نەناســەکانی ئەندامانــی ڕێبــەری حیــزب دەناســرا.
کاک جەلیل وەک کەسایەتیی کۆمەاڵیەتی
ئــەوەی کاک جەلیلــی لــە بەشــێک لــە هاوڕێکانــی جیــا دەکــردەوە
کۆمەاڵیەتیبوونەکــەی بــوو ،کاک جەلیــل بــاوەڕی وابــوو کــە پێویســتە
بــە خــەم و ئازارەکانــی خەڵکەکەیــەوە بــێ ،بۆیــە لەســەردانی دۆســتان
و هاوڕێیانیــدا پێــش هەنــگاو بــوو .کــەم برینــدار و نەخــۆش لــە ڕیــزی
تێکۆشــەرانی حیزبــدا هەبــوون کــە کاک جەلیلیــان لــە نەخۆشــخانە یــا لــە
مــاڵ یــا لــە بنکەکانــی حیزبــدا لەبــان ســەری خــۆی نەدیبــێ.
زێــدە کۆمەاڵیەتــی بوونــی کاک جەلیــل وایکردبــوو کە لــە ڕەوتی کاری
حیزبییــشدا لــە چوارچێــوەی کومســیۆنی کۆمەاڵیەتــیدا گرینگییەکــی
تــەواو بــدا بــە دروســتکردنی ڕێگاوبــان ،نەخۆشــخانە ،کردنــەوە و
سەرپەرەســتی کردنــی قوتابخانەکانــی شــۆڕش و. ...
کاک جەلیــل پێــش ڕووخانــی ڕێژیمیش ئۆگرییەکی زۆری بە کاروباری
خزمەتــە کۆمەاڵیەتییــەکان هەبــوو .بــۆ نموونــە جارێــک پــاش ئازادبوونــی
لــە زینــدان و گەڕانــەوە بــۆ مەهابــاد یەکــەم کارێکــی کــردی کردنــەوەی «
کوودەکســتان» بــۆ ئــەو مندااڵنــە بــوو کــە تەمەنیــان نەگەیبــووە چــوون
بــۆ قوتابخانــە .ئــەو داهێنانــەی کاک جەلیــل بــۆ یەکــەم جــار لــە شــاری
مەهابــاد دەنگدانــەوەی زۆری هەبــوو ،ئێمــە مانانیــش بــۆ پێشــوازی لــەو
داهێنانــەی کاک جەلیــل منداڵەکانــی خۆمانمــان لــەو کوودەکســتانە دانــا.
بیرەوەریــی منداڵەکانــی ئــەو ســەردەمی ئــەو کوودەکســتانە کــە ئێســتا
خــاوەن تەمەنــن بــە زیندوویــی ماوەتــەوە.
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ماندوویی نەناسی ،لەسەرپێ بوون و بە گوڕبوونی
ئــەو هاوڕێیانــەی لــە مەئموورییەتەکانــی حیزبیــدا لەگەڵــی بــوون،
ســەرەڕای ئــەوەی زۆر لــە کاک جەلیــل کــەم تەمەنتــر بــوون لەگەڵیــان
دەرنەدەبــرد .دەڵێــن ڕۆژی وابــوو چەنــد ئاوایــی و لــە ناوچەیــەکڕا
بــۆ ناوچەیەکــی دیکــە ڕێگامــان دەبــڕی کــە دەمانگــوت کاک جەلیــل بــا
لێــرە بحەســێینەوە ،دەیگــوت ئــەو ئاواییەشــمان مــاوە ،تــازە لــە هەمــوو
شــوێنێکیش ســەردانی چەنــد شــوێنی لــەو جێیــە دەکــرد.
کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل خــۆی دەنگدانەوەیەکــی بەرینــی هەبــوو
و هــەر ئــەوەش نیشــانەی نیشــتمانپەروەری و کوردپــەروەری و
تایبەتمەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانــی بــوو ،لەدەســتچوونی کاک جەلیــل
خەســارێکی گەلێــک بەرچــاو بــوو بــۆ بزووتنــەوەی کــورد و یــادی ئــەو
کەســایەتییەش لــە دڵــی هەمــوو ئەوانــەدا کــە دەیانناســی یــا لــە ژیــان و
تێکۆشــانی ئاگاداربــوون دەمێنێتــەوە.
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پیاوی دەگمەن!
سەعید بەگزادە

ژیــان ،یــان کەســایەتیی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی کاک جەلیلــی
گادانــی ،بــە ڕادەیــەک پــڕ لــە خــوو و خــدە و خەســڵەتی جــوان و بــاش
و گەورەیــی و ،ئینســانیی و شۆڕشــگێرانەیە ،کــە باسکــردن و لەســەر
نووســینی ،بەڕواڵــەت نابــێ زۆر گــران و بەزەحمــەت بــێ .لەگــەڵ ئــەوەش
النیکــەم بــۆ منــی کــە ســااڵنێک لێــی نزیــک بــووم و کارم لەگــەڵ کــردووە
و هاتوچــۆی بنەماڵەییمــان دەنێــواندا هەبــووە ،ئێســتا کــە دەمهــەوێ
النیکەمــی ئەرکــی سەرشــانی خۆمــی بــۆ ئەنجــام بــدەم و کورتەیەکــی
لەســەر بنووســم ،نەک هاســان و لە دەســتان خۆش نییە ،بگرە زۆریشــم
بــۆ گــران و ســەنگینە .ناتوانــم لــە نووســین لەســەر کاک جەلیــل خــۆ
ببوێــرم ،ســەهلیش نییــە هــەروا تــاو بدەمــە قەڵــەم و دەســت بــە نووســین

64

بکــەم .ترســم لەوەیــە قەڵەمــی ســاکاری مــن نەتوانــێ ئەگــەر تــەواو
حەقــی خۆشــی پێنــەدا -کــە دەشــزانم دەرەقەتــی دەرخســتنی تــەواوی
ڕوخســاری کاک جەلیلــی نایــە -لــە کەمەکــەشدا ڕوو ســوور دەرنەچــێ.
بــەم نیگەرانییەشــەوە هــەوڵ دەدەم ئەوەنــدەی خــۆم لێــی دەزانــم و
ناســیوومە ،لەگــەڵ ئــەوەش پێویســتە ئــەو سەرنجەشــم هەبــێ کــە چ
باســێک بــۆ نووســین و باڵوکردنــەوە دەگونجــێ ،ئــەو کات بــە کورتییــش
بــێ باســێک لــە نەمریــان بکــەم .مەبەســتم لــەوەی کــە دەڵێــم چ باســێک بــۆ
نووســین دەگونجــێ ئەوەیــە کــە هــەروەک باســم کــردووە ،مــن زۆر لــە
نزیکــەوە کارم لەگــەڵ کاک جەلیــل کــردووە و بەرێزیــان ســکرتێرم بــووە.
لــە چەنــد ئۆرگانــی حیزب ـیدا بەرپرســی یەکەمــم بــووە .زۆر کاری پــێ
ســپاردووم یــان بــۆ زۆر جێــگا و مەئمورییــەت ناردوومــی ،یــان دە زۆر
دیــدار و چاوپێککەوتنــدا لەگەڵــی بــووم کــە بەداخــەوە ئێستاشــی لەگــەڵ
بــێ ،هەڵومەرجــی خەباتــی ئێمــە دەرفــەت و ئیزنــی ئــەوە نــادا تــەواو
ســفرەی دڵ بکەینــەوە و هەمــوو شــتێک هەڵبڕێژیــن و باســیان بکەیــن.
ئاشــکرایە ئــەو دەردەش هــەر تەنیــا لــە مــن نییــە ،بەڵکــوو زۆربــەی
ڕازداران و خەباتکارانــی ئێمــە دەگرێتــەوە.
مێــر منــاڵ بــووم کــە لەگــەڵ ئەندامانــی ئــەو بنەماڵــە خۆشــناو و
بەڕێــزە ئاشــنا بــووم .پێــش کاک جەلیــل ،نەمــر کاک محەممــەدی گادانیــم
ناســی .بــەاڵم یەکــەم جــار کــە نــاوی کاک جەلیلــم وەبەرگــوێ کــەوت
لــە ماڵــی خزمێکــی زۆر نزیکــم بــووم کــە بــۆ ســەردانیان چووبــووم.
خزمەکــەم پیاوێکــی هێــدی و لەســەرە خــۆ بــوو .بەپێــی تەمەنــم ،لــە
ڕوانگــەی ئەوانــەوە بــۆ بــاس و بیســتنی شــتی نهێنــی و مەترســیدار،
نەدەبــووم! دەگــەڵ ئــەوەش گوێــم لێبــوو ژن و مێــرد باســی هێندێــک
کەلوپەلیــان دەکــرد کــە کاک جەلیــل لــە ماڵــی ئــەوان حەشــاری دابــوون.
چوونکــە پێشــتر کاک محەممــەدم دەناســی زۆرم پــێ خــۆش بــوو لــەو
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باســەدا کــە نــاوی گادانــی دەهــات ،لــە باســەکە حاڵــی بــم .هــەر توانیــم
ئەوەنــدە تێبگــەم کــە ئــەو کــەلو پەلــەی کاک جەلیل الی ئــەوان داینابوون،
نەدەبــوو کــەس پێیــان بزانــێ! بەهــۆی ئــەوەی کــە لەبنەماڵەمــاندا ،خاڵــم
پێشــمەرگە بــوو و دەمێــک بــوو لــە واڵت قاچــاخ ببــوو ،و زۆریشــیان
بــاس دەکــرد؛ تێگەیشــتم کــە ئــەم نهێنیکارییــەی ئــەو خزمانــەی مــن هــەر
دەبــێ شــتێکی وەک باســەکانی خاڵــم بــێ .لــەو کاتــەوە هەســتێکی پــڕ لــە
ڕێــزم بــۆ کاک جەلیــل تێــدا دروســت بــوو ،بــێ ئــەوەی دیتبێتــم .پاشــان
کــە برێــک باوخۆشــتر ببــووم و برێکیــش ســەربزێو ،زیاتــر لــە ژیــان و
کەســایەتی ئــەوم دەپرســی و زۆریشــم لەســەر دەبیســت و ،باشــترم
ناســی .چەنــد جارێکیــش لــە نزیکــەوە بــە خزمەتــی گەیشــتم.
پاشــان کــە دەرکەوتــن و ناڕەزایەتییــەکان دژی دەســەاڵتی ســەرەڕۆی
پاشــایەتی لــە واڵت دەســتیان پــێ کــرد ،نــاوی کاک جەلیــل بــۆ هەمــوو
گەنجەکانــی هاوتەمەنــی مــن تــەواو ناوێکــی دیــار و ئاشــنا بــوو.
لــەو ســەردەمدا ،گەنجانــی مەهابادیــش وەک هەمــوو شــوێنەکانی
دیکەی واڵت چاالک و دیار و بەدەرەوە بوون .ڕۆژ نەبوو شــەقامەکانی
شــار پــڕ نەبــێ لــە گەنجانــی خوێنگــەرم و بەهەســت و تینــووی ئــازادی
ودەنگــی لەگوڕیــان ڕۆژانــە بــە گوێــی کاربەدەســتانی دەســەاڵتدار نــەگا.
تەنانەت شــەوانە شــەقام و کۆاڵنەکانی شــار بەدەســت گەنجانی شــارەوە
ن دادەنــا و چاوەدێریــی واڵتیــان دەکــرد .شــا،
بــوو .خۆیــان کێشــکیا 
گرێژنــەی کارەکانــی لەدەســت دەرچــوو بــوو .هــەر ماوەیــەو ســەرۆک
وەزیرێکــی دەگــۆڕی و هومێــدی ئــەوەی دەکــرد بــەو جــۆرە – کــە لــە
نزیــک  ٣٧ســاڵ دەســەاڵتی نابەرپرســانەیدا ،ئەنجامــی دابــوو -لەبــەر
چــاوی خەلــک ونــی بــکا و وەزعەکــەی بــۆ ئــارام ببێتــەوە.
پاشــان ئەڕتەشــبوود غواڵمــڕەزا ئەزهــاری –ســەرۆکی ســتادی
هاوبەشــی هێــزە نیزامییــەکان -باوکــی کۆنــەزاوای خۆی کــە ماوەیەکیش
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وەزیــری دەرەوەی ئێــران بــوو ،لــە ١٥ی خەزەڵــوری ١٣٥٧کــرد بــە
ســەرۆک وەزیــر .ئەزهــاری لــە یەکــەم ڕۆژی هاتنــە ســەر کاری خــۆیدا،
حکوومەتــی نیزامــی لــە سەرانســەری ئێــران ڕاگەیانــد .ئەمــەش بــەو
مانایــە بــوو کــە نەتەنیــا کێشــکی شــەوانەی گەنجــان ،بەڵکــوو هەمــوو
کۆبوونەوەیەکــی بەکۆمەڵیــش یاســاخ دەکــرا .ســەرەرای ئــەم حوکمــە
تونــدە ،یەکــەم ڕۆژی هاتنــە ســەر کاری حکومەتــی نیزامــی ئەزهــاری
مــن لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە گەنجانــی شــار لــە مزگەوتــی هەبــاس ئاغــا
کۆبووینــەوە و بــێ گوێــدان بــە بڕیــاری تونــدی دەوڵەتــی نیزامــی ،شــار و
جادەکانمــان لەنێــوان خۆمانــدا بــۆ کۆنتــرۆڵ کــردن ،دابــەش کــرد.
هــەر گروپێکمــان ،جێگایەکــی شــار و جادەکانــی قــەراخ شــارمان
بــۆ کۆنتــرۆڵ و چاوەدێــری پــێ ئەســپێردرا .مــن لەگــەڵ چەنــد کەســی
دیکــە جــادەی مەهابــاد میاندواومــان وەبــەر کــەوت .درەنگانــی شــەو کــە
جادەمــان کۆنتــرۆڵ دەکــرد ،ماشــێنێکی فەرماندەهیــی ئەرتــەش کــە مــن
دەمهەویســت بــە گۆپــاڵ کــە تەنیــا چەکــی دەســتمان بــوو! ڕایبگــرم ،دوو
جــاری لێــدام .بــەم شــێوە مــن یەکــەم الوی مەهابــاد بــووم کــە ئەرتــەش
لێــی دا و ماوەیەکــی زۆر لــە نەخۆشــخانەکانی مەهابــاد و تەورێــز
مامــەوە .ئــەم ڕووداوە لــە دوایـیدا بــوو بــە هــۆی زیاتــر نزیــک بوونــەوەم
لــە کەســایەتیە سیاســییە دیارەکانــی ئــەم ســەردەمەی مەهابــاد ،کــە کاک
جەلیــل یەکێــک لــەوان بــوو .دەگــەڵ ئــەوەش کــە ئــەو کات کەمتــر ،لــە
مەهابــاد دەمایــەوە.
دواتــر بــە هــۆی ئەندامێکــی دەفتــەری سیاســیی ئەوکاتــی حیــزب
بــەر لــە ڕووخانــی ڕێژیــم ،یەکــەم مەئمورییەتــی حیزبیــم پــێ ئەســێردرا
کــە هێنانــەوەی ئەندامێکــی حیــزب لــە شــومالی ئێــران ڕا بــوو .بــەم جــۆرە
منیــش لەحیزبــی دێمۆکــراتدا دەســتم بــەکار کــرد و زیاتــر لــە نزیکــەوە
لەگــەڵ کاک جەلیــل بوومــە هــاوکار و ئاشــنا و لــە زۆر ئۆرگانــی حیزبـیدا
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هــاوکاری بــووم یــان دەژێــر بەرپرســایەتی بەرێزیانــدا کارم کــردوە.
هــەر بۆیــەش ئەمجــار زیاتــرم کاک جەلیــل و ڕابــردووی تێکۆشــانی و
شــوێندانەری ئــەوم لەســەر ڕووداوەکان زانــی.
کاک جەلیــل مێرمنداڵــی دەورانــی کۆمــاری کوردســتانە .لەگــەڵ
ئــەوەش کــە بێگومــان کۆمــاری کوردســتان و مەهابــاد وەک پایتەختــی
کۆمــار ،شــوێندانەری بــاش و ئەرێنییــان لەســەر کۆمەڵگــەی کوردســتان
بەتایبــەت گەنجــان و تەنانــەت مێرمنداالنــی ئەوکاتــی کوردســتان بەگشــتی
و مەهابــاد بەتایبەتــی دانــاوە ،بــەاڵم بــۆ کاک جەلیــل کــە تەمەنــی تەنیــا ١٢
ســاڵە بــووە ،زۆر زیاتــرە .ئــەوەش ڕۆژنامــەی کوردســتان -لە ســەردەمی
کۆمــار دا  -شــاهیدی بــۆ دەدەن .لــەو ســەردەمدا ،لــەو بەســتێن و ژینگــە
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەدا ،مێرمنداڵێکــی دوازدە ســاڵە پوڵگیرفانیــی
خــۆی بکاتــە یارمەتــی بــۆ حکوومەتــی کــوردی و حیزبــی دێموکــرات،
خــۆی بەتەنیــا بابەتێکــی گرینگــە بــۆ لــێ وردبوونــەوە و هەڵســەنگاندنی
بیــر و هــۆش و زەکاوەتــی ئــەو کەســە .بۆیــە کاک جەلیــل لەگــەڵ ئــەوەش
کــە کوردایەتــی و بیــری ڕزگاریخــوازی لــە باوکــی خــۆی بــە میــرات
وەرگرتــووە ،بــەاڵم تیژبیــری و وشــیاریی پتــر لــە تەمەنــی ،ئــەو لــە
هاوتەمەنەکانــی خــۆی و بگــرە لــە خەڵکــی بەتەمەنتریــش جیــا دەکاتــەوە
و جێگایەکــی زۆر تایبەتــی و شایســتەتری دەداتــێ.
پــاش ڕووخانــی جێــی داخــی کۆمــاری کوردســتان ،لــە تــەواوی
ڕووداوە سیاســییەکانی ئێــران و کوردســتاندا ،لــە زۆربــەی هــەرە زۆری
بەربەرەکانییەکانــی دژی ســەرەڕۆیی و دیکتاتــۆریدا ،ئەگــەر جەلیلــی
گادانــی لــە پێشــاهەنگان نەبووبــێ ،لــە ســیما هــەرە دیار و بەرجەســتەکانی
ئــەو مەیداندارییانــەدا بــووە .ئــەوەی کــە لەو ســەردەمەدا ،بــاوە کە دەڵێین:
دەبــێ خەباتــی ئێمــە بــۆ ڕزگاریــی ،فــرە ڕەهەنــد و هەمەالیەنــە بــێ ،ڕاســت
ئەوەیــە کــە زیاتــر لــە نیوســەدە بــەر لــە ئێســتا ،کاک جەلیــل ڕچەشــکێنی
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بــوو .کاک جەلیــل یەکــەم باخچــەی ســاوایان (کودکســتان)ی لــە مەهابــاد
بــۆ ســاوایانی شــار بونیــاد نــا .لەبــەر ئــەوەی کــە ســاواک ئیزنــی کاری
نەدەدایــە ،نزیــکان و ئاشــنایانی خــۆی کردوونــە بەرێوەبەریــان .لــە تــاران
و لــە زانکــۆکان خوێنــدکاران و ڕووناکبیرانــی کــوردی بــۆ ڕزگاری هــان
دەدا و ڕێکخــراوی لــێ دروســت دەکــردن .ســاواکی شــای ئێــران زۆری
هــەوڵ دا بــە زینــدان و ئەشــکەنجە و لێــدان و کار لــێ ئەســتاندنەوە و
دوور خســتنەوە چــاو ترســێنی بــکا .کاک جەلیــل چەندیــن جــار و لەســەر
یــەک زیاتــر لــە  ١٢ســااڵن لــە زیندانەکانــی شــای ئێــراندا بــوو .بــەاڵم
ئــەو ڕۆڵــە کــوردە چاونەتــرس و جەســوورە ،هــەر پــاش شــکەنجە و
ئــازار و لێــدان کــە دەگەڕایــەوە نێــو بەندییەکانــی دیکــە ،دەســتی دەکــرد
بــە قســەوباس و ڕەوشــەنگەریی سیاســی و ڕێکخســتنی زیندانییــان .هــەر
لــە زینــداندا لەگــەڵ زۆر لــە تێکۆشــەرانی سیاســیی غەیــری کــورد ئاشــنا
دەبــێ و پەیوەندیــی دۆســتانەیان لەگــەڵ پێــک دێنێ کە ئەم دۆســتایەتییانە
دواتــر دەبێتــە هەوێنــی نزیکــی و هاوپەیمانیــی حیزبــی دێموکــرات لەگــەڵ
حیزبەکانــی غەیــری کــورد و تێکۆشــەرانی نەتەوەکانــی دیکــەی ئارایــی
لــە ئێــراندا.
ن کاتدا هــەر لــە زینــداندا دەرســی بــەو کەســانە دەگوتــەوە
لــە هەمــا 
کــە نەخوێنــدەوار یــا کــەم خوێنــدەوار بــوون .کاک جەلیــل خوێنــدکاری
کالســی چــواری دەبیرســتان دەبــێ کــە دەیگــرن و ڕەوانــەی قــەاڵ (زیندان)
ی برازجانــی نزیــک بووشــێهری دەکــەن .هــەر لــە زیندانــی بەرازجانیــش
دیپلــۆم وەردەگــرێ .دوایــی کــە ئــازاد دەکــرێ ،زۆر ناخایەنــێ کــە دیســان
ڕەپێچــی زینــدان دەکرێتــەوە .ئــەو لەگەڵ هەموو ئەشــکەنجە و ئازارەکانی
زینــدان دەســت لــە خۆپــەروەردە کــردن هەڵناگــرێ .هــاوکات کــە دەرس
بــە نەخوێنــدەواران دەڵێتــەوە خۆشــی خەریکــی خوێندنــی زمانەکانــی
ڕووســی و فەڕانســەوی بــووە.
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پــاش ماوەیەکــی کورتــی دوای ئازادکرانــی هەوڵــی تــەواو کردنــی
زمانــی فەڕانســەوییەکەی دەدا و لیسانســی زمانــی فەرانســەوی هــەر لــەو
ســەروبەندەدا ،تــەواو دەکا و ســەرکەوتووانە تاقیکارییــەکان تێدەپەرێنــێ
و بڕوانامــەی خــۆی وەردەگــرێ .لــە زینــداندا ،خەریکــی وەرگێرانــی
ڕۆمــان لــە زمانــی فەڕانســەویڕا دەبــێ و تێشــیدا ســەرکەوتوو دەبــێ.
«اســیر فرشــتەوش» یەکێــک لــە وەرگێڕانەکانیەتــی .مشــوورخۆری و
توانایــی و ئازایــی کاک جەلیــل ،کــە دەرفەتــی بەشــێک لــە چاالکییەکانــی
دەزیندانــدا لــێ دەگیــرێ ،ڕێگەگەلــی دیکــەی خەبــات دەدۆزێتــەوە و لــە
هــەر دەرفــەت و دەرەتانێــک کەڵــک وەردەگــرێ و ناهێڵــێ کات بــە فیــرۆ
بــڕۆن .کاک جەلیــل ،هــەوڵ دەدا خوێنــدن و نووســینی نابینایــان فێــر ببــێ،
تەنیــا بــۆ ئــەوەی نابینایەکــی تێکۆشــەری دێموکــرات فێــری نوســین و
خوێندنــەوە بــکا.
بــۆ جارێکــی دیکــەش کــە لــە زینــدان دێتــەدەرێ ،هەوڵــی
ڕێکخســتنەوەی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی دەدا .لــە بزوتنــەوەی
جووتیارانــی موکریــاندا ڕۆڵگێــر دەبــێ .یارمەتیــی پێشــمەرگەکانی
سااڵنی  ٤٧-٤٦دەدا و ڕێخۆشکەری بەرنامە و پاڵنەکانیان دەبێ .لەگەڵ
ڕێبەرانــی بزووتنەوەکــە پێوەنــدی چــڕ و بــەردەوام درووســت دەکا .پــاش
نســکۆی شۆڕشــی باشــوور لەســەر داوای نەمــر جــەالل تاڵەبانــی هــەم
یارمەتیدەرێکــی باشــی ماڵییــان دەبــێ و هــەم ڕایەڵکەیەکــی دۆســتایەتی و
پەیوەندییــان لەگــەڵ تێکۆشــەرانی ڕۆژهــەاڵت بــۆ پێــک دێنــێ.
کاک جەلیــل هــەر لــەو ســااڵنەدا بــە بــڕوای تــەواو هــەوڵ دەدا
هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــی کــوردەواری بــە گەنــج و الو،
بەهــەر دووک ڕەگــەزی پیــاو و ژن ،لــە هەمــوو بوارەکانــدا ڕێــک بخــا
و لــە هەمــوو دەرفەتــەکان ،وەک لــە زینــدان ،هەتــا کێڵگــەی جوتیــاران،
لەوێــشرا هەتــا شــەقامەکان و بگــرە ژوورە نهێنییــەکان ،لــە کادێــن و
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قوژبنــی گونــدەکانڕا ،هەتــا شــریخەی فیشــەکی ڕۆڵــە قارەمانــەکان ،بــۆ
ڕزگاریــی نەتەوەکــەی هەمــووان ڕێکبخــا و لێکیــان گــرێ بــدا و بەپێــی
ئیمــکان ،مەیــدان بــۆ هەموویــان هەمــوار بــکا بــۆ خەباتــی ڕزگاریخــوازی
نەتەوەکــەی و کەڵکیــان لێوەربگیــرێ .ئەمانــە بیــر و ڕێچکــەی ئــەم مرۆڤە
بــوون .بۆیــەش زیادیــم نەگوتــوە ئەگــەر بڵێــم کاک جەلیــل ڕچەشــکێنی
مەیدانــی خەباتــی هەمەالیەنــە و فــرە ڕەهەنــد بــوو.
کاک جەلیل لەهەر جێگە و شوێن و شارێک بووبێ ،لە مەهاباد ،لە
تــاران ،هەتــا گونــد و شــاخە سەرکەشــەکانی کوردســتان ،ماڵیــان ،جێــگای
حاوانــەوە و زۆر جاریــش ســەرەڕای مەترســییەکانی ســەرخۆی لــە
الیــەن دوژمــن و جاسوســەکانەوە ،حەشــارگە و میوانــداری تێکۆشــەران
بــووە .ئەوکاتانــە کــە خەباتکارانــی دێمۆکــرات لــە مەهابــاد ،ســەقز ،بانــە،
ســنە ،هەورامــان ،شــیمالی ڕۆژهەاڵتــی کورســتان و ...تەنانــەت کەســانی
سیاســیی دیکــەش کــە هاوبیــری کاک جەلیلیــش نەبــوون ،بــەاڵم دژی
دەســەاڵتی پاشــایەتی تێدەکۆشــان و ناچــار بــە بەجێهێشــتنی شــار
و مــاڵ و زێــدی خۆیــان دەبــوون ،ڕوویــان دەکاک جەلیــل دەکــرد کــە
شــوێنی حەوانــەوە وکاریــان بــۆ پەیــدا بــکا .ئەوەنــدەی دۆســت و ئاشــنا
و ڕێــز و هەروەهــا کەســایەتییەکی ئەوەنــدە ســەنگین و بــەرزی لەنێــو
کۆمەڵگــەدا هەبــوو کــە کــەم کــەس دەیتوانــی دەســت بــە ســینگیەوە بنــێ
و داواکانــی ڕەد بکاتــەوە .بۆیــە ببــووە پشــت و پەنــای تێکۆشــەران و
ئازادیخــوازان و خوازیــاران .ئــەم خەســڵەتە ئینســانی و بەرپرســانەیەی
هەتــا کۆتایــی تەمەنــی دەگەڵــی بــوو.
ئەوکاتانــەی کــە لــە دەرەوەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،دێموکــرات
بــە شــەهیدان و نەمــران قاســملوو ،ئەحمــەد تۆفیــق و موعینــی ،حیســامی
و ئــاوارە و شــەریفزادە و زەنگەنــە و قــادر شــەریف و وێردییــەکان
دەناســرایەوە ،لــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتیــش دێموکــرات بــە مقاومــەت،
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خۆڕاگریــی ،فیــداکاری ،نەبەزیــن و وشــیاری هەڵســوورێنەرانی
ڕێکخســتنە نێوخۆییــەکان کــە ســەرتۆپ و نــاوی دیاریــان کاک جەلیــل
بــوو ،دەناســرایەوە .کاک جەلیــل ببــووە جێــگای متمانــەی هــەزاران ئەنــدام
و هەســتەی حیزبــی و ،هەروەهــا جێــگای ئومێــدی بــەرزی کۆمەاڵنــی
خەڵــک لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا.
لــە کاتــی وتووێــژ و دانوســتان لەگــەڵ دەســەاڵتی دوای شــا لــە
ئێــراندا ،چەنــد جــار لەگــەڵ هەیئەتــی جۆراوجــۆر بەشــداری وتووێــژەکان
بــووە .زۆری هــەوڵ دا لــە ڕاســتای سیاســەتی حیزبەکــەیدا کوردســتان
لــە هێــرش وکوشــتار و شــەڕی داســەپاو و نەخــوازراو بپارێــزی .کاک
جەلیلــی دێموکــرات تەنانــەت بەرنامــە و ئەساســنامەی حیزبەکەی داوە بە
ئایەتوڵــا خومەینــی کــە بەڵکــوو باشــتر لــە سیاســەت و داخوازییەکانــی
دێمۆکــرات تــێ بــگا .بەداخــەوە ئــەو هەواڵنــەی حیــزب ئاکامــی دڵخــوازی
وەرنەگرتەوە و شەڕێکی گران و پڕتێچوو ،لە الیان کۆماری سەرەڕۆی
ئیســامییەوە توشــی خەڵکــی کوردســتان کــرا .بۆیــە کاک جەلیلیــش وەک
باقــی ڕێبەرانــی دیکــەی حیــزب خەباتێکــی ســەخت و خوێناوییــان بــۆ
پاراســتنی خــاک و خەڵکــی کوردســتان لــەو مــاوەدا ،کەوتــە ســەر شــان و
ئیــدارە و ڕێبەرییــان کــردوە .هــەر ئــەوەش جێگــە و شــێوەی خەباتــی کاک
جەلیلــی بــۆ ڕزگاری و ئــازادی خەڵکەکــەی تــەواو گــۆڕی .بەڕێزیــان لــە
خەباتــی شــار و زیندانــەکان و کوێــرە دێیەکانــی کوردســتان ،لــە دەورانــی
دەســەاڵتی پاشــایەتیدا تــەواو ڕووســوور و ســەرکەوتوو هاتبــووە دەر.
خەباتــی بەرگریــی پێشــمەرگانە و ژیانــی ســەختی شــاخ و ئەشــکەوتەکان
مەیدانێکــی نــوێ بــوو بــۆ درێــژەی خەباتــی بێوچانــی ئــەم ڕۆڵــە بــە
ئەمەگــەی کــورد.
کاک جەلیــل لــە تــەواوی مــاوەی خەباتــی تونــد و چەکدارانــەی
پێشــمەرگانەدا،کە دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامی بەســەر کوردیانــدا

72

ســەپاندبوو ،لــە ناوەنــدی بریــار و دەســەاڵتی حیزبــی دێمۆکــراتدا بــوو.
لــەو دەورانەشــدا کــە بەهــۆی هێرشــە تونــد و پەیتــا پەیتاکانــی دەســەاڵتی
ســەرەڕۆی مەزهەبــیدا ،دەفتــەری سیاســیی حیــزب ناچــار بــوو بــەش
ببــێ و ببێتــە دوو ناوەنــد بــە ناوەکانــی دەفتــەری سیاســیی ژمــارە
یــەک و دەفتــەری سیاســیی ژمــارە دوو؛ کاک جەلیــل وەک بەرپرســی
دەفتــەری سیاســیی ژمــارە یــەک کــە لــە جەرگــەی شــەڕ و هێرشــەکاندا
بــوو ،لەبەرانبــەر دوژمــندا زۆر ئازایانــە و لێبڕاوانــە مایــەوە .لــە
هەلومەرجێـکدا کــە هــەم کاری زۆر ،مەترســی و هێرشــی پەیتــا پەیتــای
دوژمــن ،بریــاری قــورس و چارەنوسســاز ،لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــەش
پاراســتنی ئوســوول و نــەزم و دیســیپلینی حیزبــی ،نیشــاندەری توانایــی
و لێزانــی و جەســووری و بــڕوای پتــەوی کاک جەلیــل و هاوڕێیانــی بــە
ڕێبازیــان و دانانــی نــەزم و قاعیــدە بــۆ فێرکردنــی هەمــوو الیەکمــان و بــۆ
دواڕۆژی نیشــتیمانەکەمان بــوو.
ئــەو لــەو ماوەیــەدا ،لــە زۆربــەی بەشــەکانی حیزبــی و کارە جیــاواز
و کۆمیســیۆنەکانی ســەربە دەفتــەری سیاســیدا ئەرکــی ســەنگین و
قورســی وەرگرتــن .لــە کۆمیســیۆنەکانی تەشــکیالت ،بازرەســی و
کۆمەاڵیەتــی ڕا بگــرە ،هەتــا نوێنەرایەتیــی حیــزب لــە دەفتــەری پاریــس
و لــە شــوڕای بەرگــری نیشــتیمانییدا .ئــەو نەیهێشــت لــە هیچکامیــاندا
گلەیــی بــۆ بگەڕێتــەوە یــان لەکەســی پێــش خــۆی و نەفــەری دوای خۆیدا
کەمتــر ســەرکەوتوو ببــێ .ئــەو لــە ئەندامــی ســادە ڕا هەتــا قــورس و
گرانتریــن بەرپرســایەتیی حیزبــی کــە پۆســتی ســکرتێرییە ،وەری گرتــووە
و ســەرکەوتووانە بەرێــوەی بــردووە.کاک جەلیــل نــە قــەت بــە کارێکــی
چوکــەی کــە دەیدرایــە و دەشــیزانی کاری گەورەتــری پێدەکــرێ ،دڵگــران
دەبــوو ،نەقــەت بــە پۆســتی دەفتــەری سیاســی و بەرپرســی کۆمیســیۆنێک
یــان تەنانــەت بــە پۆســتی ســکرتێری ،ئیفــادە و فیــزی لــێ دەبینــدرا.
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کاک جەلیــل بــڕوای قایــم و قوڵــی بــە بەرانبــەری و یەکســانیی ژن
و پیــاو لــە هەمــوو بوارەکانــدا هەبــوو .بۆیــەش چ دەبنەماڵــەدا و چ دەنێــو
حیــزب و کۆمەڵگــەدا ،هەوڵــی زۆری دەدا کــە ژنــان ئــازاد و ســەربەخۆ
بــن و ڕێکخــراوی چاالکــی خۆیــان هەبــێ .هەمیشــە دەکاردا بــن و کــەس
نەبێتــە کۆســپ و ،بەربەســتیان بــۆ دروســت نەبــێ .کاک جەلیــل لــە
کــۆڕی پــەروەردەی حیــزبدا و بــۆ پێگەیاندنــی مامۆســتایانی شــۆڕش
نەخشــی گرینــگ و بەرچــاوی هەبــوو .ئــەو بەرپرســێکی پێشــمەرگە
و پێشــمەرگەیەکی بەرپــرس و ڕێبەرێکــی خاکــی و دڵســۆز و بــێ
چاوەڕوانــی بــوو .ئــەو بەتەنــێ هــەر بریــاردەر نەبــوو ،بەڵکــوو گرانتریــن
ئەرکەکانیشــی دەخســتە ســەر شــانی خــۆی و خــۆی ڕایدەپەڕانــدن .قــەت
جارێــک نەبینــدرا لــە دابەشکردنــی ئەرکــە گرانەکانــدا ،نەفــەری یەکــەم
نەبــێ بــۆ خــۆ پااڵوتــن و ڕاگەیاندنــی ئامادەگــی بــۆ ئەنجامــی ئەرکــەکان.
بۆیــەش بــەدەر لــە ڕێنوێنییەکانــی ،هەڵســوکەوت و کردەوەکانیشــی بــۆ
هەمــووان هانــدەر و وانــە بــوون .کەســێکی بــە دیســیپلین و مونــەززەم
بــوو .بۆیــەش بــێ نەزمــی و بــێ دیســیپلینی لــە کــەس قبــووڵ نەدەکــرد.
زۆر جــار دیتــراوە لــە هەوەڵــی شــەو ڕا هەتــا تاریــک و ڕوونــی
بەیانــی لــە کۆبوونــەواندا بــووە .پاشــان کــە هاوڕێیانــی شــەکەت و
مانــدوو بــوون ،ئــەو لــە جێگایەکــی دیکــە ،دەگــەڵ دەســتەیەکی دیکــە ،بــۆ
کارێکــی جیاوازتــر ،کۆبوونەوەیەکــی دیکــەی دەســت پــێ کردۆتــەوە .بۆیە
ئەگــەر تاقەکەســێک بــۆ ماندوویــی نەناســی هەڵبژێــردرێ ،بەحــەق ئــەوە
کاک جەلیلــی گادانــی بــوو ،کــە ماندوویــی نەدەناســی .پشــوودرێژی و
وەفــاداری و پشـتگەرمی و قایمــی بــە ڕێبــازی دێمۆکــرات و کوردانــەی،
خــۆی بــۆ لــێ فێــر بــوون دەبــوو .لــەکاری سیاس ـیدا ،کەســێکی ســادق،
ڕاســتبێژ ،بێبــاک و نەتــرس بــوو .لــە کاتــی ســەخت و ناهەمــواردا خــۆی
نەدەدۆڕانــد و بریاردەرێکــی بوێــر و چاونەتــرس بــوو .کەســێکی داوێــن
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پــاک ،دەســت پــاک و تــەواو وەک دەڵێــن مەردومــی و خەڵکــی بــوو.
ئــەو لەگــەڵ دێموکــرات گــەورە ببــوو .کاک جەلیــل ژیانــی خــۆی دەگــەڵ
حیزبــی دێموکــرات دەســت پــێ کــرد و هەتــا کۆتایــی تەمەنیشــی پێــی
وەفــادار مایــەوە .حیزبــی دێمۆکــرات و کاک جەلیــل دووانەیەکــن لــە
تــەواوی ژیانیــاندا بەبــێ یەکتــر نەبــوون.
ئەو ،هەمیشــە پابەندی ئەو ئوســول و یاســایانە بوو کە حیزبەکەی
دیاریــی کردبــوون .لەگــەڵ ئــەوەش کاک جەلیــل بــۆ بیــری کوردانــەی و
بــۆ بەرژەوەندیــی بــااڵی نەتەوەکــەی زۆر «فەراحیزبــی» و کــراوە بــوو.
زۆر جــار هەڵکەوتــووە لەگــەڵ کەســانی گــەورەی سیاســیی کــورد و
نــا کــورد ،لەگــەڵ نوێنەرانــی واڵتــان ،لەگــەڵ ســەفیری واڵتــان ،بــۆ وێنــە
ســەفیری یەکیەتیــی ســۆڤیەتی پێشــوو ،ســەفیری فەرانســە ،ســەفیری
بریتانیــا ،ســەفیری چیــن ،ســەفیری ئەفغانســتان و ســەفیری تورکیــە و
زۆر جێگــە و واڵتــی دیکــە ،لــە بەغــدا و لــە دەرەوەی واڵت لــە خزمەتـیدا
بــووم .لــەو جێــگا و شــوێنانەدا ئــەو تەنیــا بەرپــرس و نوێنــەری حیزبــی
خــۆی نەبــوو ،بەڵکــوو ســەفیرێکی ڕاســت و حەقبێــژی نەتەوەکــەی بــوو.
قــەت نەمــدی لــە ڕوانگــە و باســەکانیدا بەرژەوەنــدی و خێــری حیزبەکــەی
بــۆ ســاتێکیش وەپێــش قازانجــی گشــتی میللەتەکــەی بکــەوێ.
بــا لێــرەدا ئەمەشــی لــێ بگێرمــەوە کــە ســاڵی ١٣٧٥دا ،کــە وەک
ســکرتێری حیــزب ســەردانی واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا دەکا ،لــە
دانیشــتن دەگــەڵ بەرپرســانی ڕۆژهەاڵتــی ناویــن لــە وەزارەتــی دەرەوەی
ئەمریــکادا ،بەرپرســی ئــەم بەشــە ڕوو لــە کاک جەلیــل دەکا و لێــی
دەپرســێ :بەرێــز گادانــی جەنابــت وەک سۆسیالیســتێکی دوێنــێ چۆنــە
ئێســتا ســەردانی واڵتــی ئیمپریالیســتی ئەمریــکات کــردوە؟! هەســتت
چۆنــە؟!! کاک جەلیــل دەواڵمــدا دەڵــێ« :مــن ئێســتا لەپێشــدا وەک کــورد
و دوایــەش وەک سۆسیالیســت هاتوومــە ئێــرە ،چوونکــە یەکــەم ،ئێــوەش
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ئەو ئیمپریالیســتەی کە کودێتای  ٢٨گەاڵوێژی ســاڵی ١٣٣٢تان هیدایەت
کــرد ،نەمــاون .دووهەمیــش ،ئێســتا ڕاســت بەهــۆی سیاســەتەکانی ئێــوەوە
ئێــران توشــی هەلومەرجێــک بــووە کــە بەرژەوەندیــی هاوبەشــمان
دەخــوازێ زیاتــر لێــک حالــی ببیــن و باشــتر لێــک تــێ بگەیــن!» بۆیــەش
لــەم بــارەوە هەمیشــە کەســێکی ســەرکەتوو و ئــازا و بوێــر دەردەکــەوت.
کاک جەلیــل بــۆ یەکیەتــی و یەکدەنگــی کــورد هەوڵــی زۆریدا .زۆر
جــاران لــە چەندیــن حیــزب و ڕێکخــراوی کــوردی هەیئەتــی نوێنەرایەتیــی
پێکهێنــاوە و لەگــەڵ واڵتــان و کەســانی ناســراوی جیهانــی دیــداری
کــردوون .بــۆ چارەســەریی کێشــەی نێــوان حیزبــە کوردســتانییەکان لــە
هەمــوو پارچەکانــی کوردســتاندا ،هەمیشــە دەستپێشــخەر بــووە.
کاک جەلیلــی گادانــی لەگــەڵ ئــەوەی کــە ڕێبەرێکــی پــڕکاری
سیاســی بــوو ،قــەت لــە خوێندنــەوە غافــڵ نەبــوو .کتێبخانــەی تایبەتــی
کاک جەلیــل ســەرەڕای ئــەوەش کــە چەندیــن جــار کەوتــە بەرهێــرش و
ناچــار بــوو بەشــێکیان لێرولــەوێ بەجــێ بێڵــێ ،هەمیشــە دەوڵەمەندتریــن
و زیادتریــن کتێبــی لــەال دەســت کەوتــووە و ســەرچاوەیەک بــووە بــۆ
وەرگرتنــی زانیارییــەکان بــۆ هەمــوو الیەکمــان ،هــەرکات ویســتبێتمان.
جیــا لــە خوێندنــەوە خۆیشــی قــەت لە نووســین و وەرگێران ڕانەوەســتاوە
و بەرهەمیشــی لــە هــەردووک بــواری نووســین و وەرگێرانــدا زۆرن .ئــەو
قەڵەمێکی بەهێز و ڕاســتگۆیانەی هەبوو .لە نووســین و ڕاسـتکردنەوەی
هەڵــەی کــەس کــە دەگــەڵ ڕوانگەکانــی خــۆی ،یــان لەگــەڵ ڕووداوەکان
یەکــی نەگرتبــاوە ،بــۆ پاراســتنی ئــەو ڕاســتیانەی کــە خــۆی بــڕوای پێــی
هەبــوون ،تەنانــەت لــە نزیکتریــن دۆستانیشــی نەدەبــورا .ئــەو بــڕوای قایــم
و پتــەوەی ئــەوە بــوو کــە :دەبــێ ڕاســتییەکان بــۆ نــەوەی داهاتــوو ،وەک
ڕوویــان داوە بگوازرێنــەوە .بــڕوای وابــوو هــەر کــەس دەســت بــۆ قەڵــەم
دەبــا ،دەبــێ ئــەو ڕاســتگۆییەی تێــدا بــێ .دەنــا نابــێ تەنیــا بــۆ ئــەوەی
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بنووســێ و خــۆی ڕابنــێ تــاو بداتــە پێنــوس و شــێواندنی مێــژوو و
ڕاســتیی ڕووداوەکان .تەنیــا نووســین و وەرگێڕانەکانــی کاک جەلیــل
ئەوەنــدەی کات دەوێ کــە کەســێکی ئــازا و بــەکار تــەواوی وەختــی
خــۆی بــۆ تەرخــان کردبــا .بــەاڵم ئــەو زەمــان و کاتــی ڕێکدەکوشــی
و کاتــی خــۆی لــێ پەیــدا دەکــرد و هەوڵــی دەدا بــە هەمــوو ئەوکارانــەی
دەیویســتن ڕایانپەڕێنــێ ،ڕابــگا .هەمیشــە هەوڵــی دەدا نزیکانی بۆ خوێندن
وخوێندنــەوە هــان بــدا .ئەوکاتانــە کــە دونیــای مەجــازی و ئینترنێــت وەک
ئێســتا الی ئێمــە ڕەواجــی نەبــوو ،هیــچ کاتێــک نەبــووە ،مــن بچمــە الی و
پەرتــووک و نوســراوم بــۆ خــۆم و بــۆ خەڵــک و بــۆ گەنجــان وێ نــەدا.
هەمیشــە باشــترین و زیادتریــن دیارییەکانــی کاک جەلیــل بــۆ نزیــکان و
دۆســتانی ،قەڵــم ،کتێــب و پەرتــووک بــوون.
الیــەن و خەســلەتێکی زۆر بــاش و گرینــگ و بەکەڵکــی دیکــەی کاک
جەلیــل ،هەڵگرتنــەوەی یادداشــت و کۆکردنــەوەی ئەســناد و دێکۆمێنــت
بــوو .تەنانــەت ئــەو دەورانــەش کــە بەڕێزیــان ئەندامــی ڕێبــەری نەبــوون
بەاڵم بە حوکمی شــوێن و جێگا و کەســایەتیی سیاســی و تەشــکیالتییان
هەمیشــە بەشــداری کۆبوونەوەکانی کۆمیتەی ناوەندی دەکران ،تەئکیدی
زۆریــان لەســەر هەڵگرتنــەوەی پەیــام و بریــار و باســەکان دەکــرد.
پێــی وابــوو یەکێــک لــە هەڵەکانــی ئێمــەی کــورد بەگشــتی لەبیــر کردنــی
ڕابــردوو و نەچوونــەوە و بەســەرنەکردنەوەی بڕیــار و تەســمیمەکانی
پێشــوومانە .ئــەوەش ئەرکــی ئێمەیــە ئــەم کەمایســییە چارەســەر بکەیــن
و کۆتایــی پــێ بێنیــن.
کاک جەلیــل کەســایەتییەکی بەهێــز و گیــرای کۆمەاڵیەتیــی هەبــوو،
تێکۆشــەرێک بــۆ هەمــوو بــوار و وەرزەکان بــوو .لەگــەڵ گەنجــان،
کــوڕان و کچــان ،لەگــەڵ سیاس ـیکاران ،لەگــەڵ هونەرمەنــدان ،نووســەر
و قەڵەمبەدەســتان ،هیــچ چیــن و توێژێکــی کۆمەڵــی کــوردەواری نەبــوو
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کــە بەڕێزیــان زیاتریــن و بەهێزتریــن پەیوەنــدی و دۆســتایەتیی لەگــەڵ
دانەمەزراندبــن .هەمــوو الیەکیــش بــە ڕێــزەوە دەیانڕوانیــە ئــەم پەیوەنــدی
و بەســەرکردنەوانەی ئــەو .لەگــەڵ ئــەوەی کــە خــۆی بەڕابردووتریــن
ئەنــدام و بەرپــرس و چاالکــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو،
هەمیشــە جۆرێــک هەڵسوکەوتــی لەگــەڵ ئەندامــان ،بەرپرســان و
پێشــمەرگەکانی دێمۆکــرات دەکــرد ،وەک ئــەوەی هەموویــان لــە خــۆی
زیاتریــان زەحمــەت کێشــاوە و ئــەو دەبــێ سپاســگوزاریان بــێ .کــەس
بــە ڕادەی کاک جەلیــل برینــدار و کــەم ئەنــدام و بنەماڵــەی شــەهیدان و
بەســاڵداچوانی دێمۆکراتــی بەســەر نەکردۆتــەوە .قــەت نەبــوو ســەردانی
شــوێنێک بــکا و لــەو بنەمااڵنــە نەپرســێتەوە و ســەردانیان نــەکا .هەبــووە
بــە دەیــان فەرســەخ و لــە کاتــی زۆر پڕکاریــدا بــۆ ســەردانێکی چەنــد
چرکەیــی وەڕێ کەوتــووە و بەقەولــی خــۆی ئەرکــی ئەمەگناســیی خــۆی
بەجــێ گەیانــدووە.
هەبــوون هــەر لــە هــاوڕێ و هاوقەتارانــی کاک جەلیــل لــە حیزبــی
دێمۆکراتــدا کــە لــە هێندێــک بــوار و خەســەڵەتدا بەتواناتر و کاراتر لە کاک
جەلیــل بــوون .بــەاڵم نــەک ئــەوەی تەنیــا مــن ئــەو شــاهیدییەی بــۆ بــدەم،
بەڵکــوو هەمــوو الیــەک دەزانــن کــە هەتــا ئــەوڕۆ هیــچ کــەس بــە ڕادەی
کاک جەلیلــی گادانــی کــۆی خەســڵەتە باشــەکانی تێــدا نەبــووە .کــەس
ئــەو هەمــوو خەســڵەت و خــوو و خــدەی وەک ،پاکــی ،ســادقی ،داوێــن
و دەســت پاکــی ،ڕاســتگۆیی ،ماندویینەناســی و ئینســانی بەتــەواوی
مانــای باشــی و خەباتکارانــەی لەخۆیــدا کــۆ نەکردۆتــەوە .هــەر بۆیــەش
ئــەو یەکێــک لــە بەهێزتریــن کۆڵەکــەکان و پێناســەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان بــوو .بۆیــە بەڕاســتی حەقــی خۆیەتــی کــە بڵێیــن کاک جەلیــل
دەگمــەن بــوو.
لــە بنەماڵــەی بەرێــزی گادانـیدا لەگــەڵ ئــەوەش کــە ناســراوترینیان
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هەتــا ئێســتا هــەر کاک جەلیلــە ،بــەاڵم بەگشــتی بنەماڵەیەکــی کوردپــەروەر
و خەباتــکارن و چ لــە دەورانــی ڕێژیمــی پاشــایەتیدا و چ لــە دەورانــی
ڕەشــی کۆمــاری ئیســامیدا .لــەو بنەماڵــە هەڵکەوتــە و بەرێزانــەی
کوردســتانن کــە زیاتریــن بەشــداری و نرخیــان بــۆ ڕزگاریــی کوردســتان
و تێکۆشــانی حیزبــی دێمۆکــرات داوە .نەمــران کاک خەلیــل و کاک
محەممــەد و کوبــڕا خانــم و شــەهیدان دڵشــاد و موحســینی گادانــی ،هەتــا
دوا هەناســەیان بــۆ کــورد و دێموکــرات ژیــان.
شــەهید دڵشــاد ئێســتاش لەنێــو ڕەفیقــان و هاوســەنگەرانیدا بــە
نموونــەی ئازایــی باســی لــێ دەکــرێ .دڵشــاد کــە برینــدار دەبــێ و دەزانــێ
دڵڕەشــان بــە برینــداری دەیگــرن ،نارنجۆکێــک دەخاتــە ژێــر ســینگی کــە
دەگــەڵ جواڵندنــی دەتەقێتــەوە و تۆڵــەی خــۆی و ڕەفیقانــی دەکاتــەوە.
پــاش شــەهید بوونــی دڵشــادی بوێــر و ئــازا ،موحســینی بــرا بچووکــی کــە
کــەم تەمەنیــش بــوو ،ناهێڵــێ چەکــی دڵشــاد بکەوێتــە ســەرزەوی و دێتــە
ڕیــزی شاســوارانی خەبــات و دەبێتــە پێشــمەرگە لــە هێــزی پێشــەوادا.
ئەویــش لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە قارەمانــان لــە دەشــتی شــاروێران لــە
شــەرێکی حەماســیدا گیــان بەختــی کوردســتان دەکا.
لــە زیندانەکانــی کۆمــاری ئیســامییشدا بــرای گــەورەی کاک جەلیــل
لەگــەڵ کچــی گەنجــی لەبــەر چــاوی یەکتــر ســوکایەتییان پــێ دەکــرێ.
ئــەم بنەماڵــە بــە گشــتی دێموکــرات و خەباتــکاری ڕێــگای ڕزگاری بــوون
و هــەن و ئــەم میراتەشــیان لــە باوکــی ڕەحمەتییــان حاجــی ئەحمــەدی
گادانــی بــۆ بــە میــرات مایــەوە کــە هەتــا هــەن پێــی ســەرفەرازن.
کاک جەلیــل وەک ئەســتێرەیەکی پاکــی و ســەداقەت و مێرخاســی و
وەک ڕێبەرێکــی هەڵکەوتــووی کــورد لــە مێــژووی خەباتی ڕزگاریخوازیی
میللەتەکەمــاندا ،دەدرەوشــێتەوە.
یادی هەرمان بێ.
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زێڕنگەر و قەدری زێڕ

(هەڵوێستەیەک لەسەر ڕەهەندی ڕۆشنبیرانەی
ژیان و خەباتی نەمر جەلیل گادانی)
قادر وریا

نەمــر کاک جەلیــل گادانــی کەســایەتییەکی تایبەتــی هەبــوو ،لــە بــوار و
ڕەهەنــدی جیــاوازدا ،خــاوەن خزمەتــی بەرچــاو بــوو و ،شــوێن پەنجــەی
دیــار بــوو .ڕابردوویەکــی دەوڵەمەنــدی تێکۆشــان و خەباتــی سیاســی و
شۆڕشــگێڕانەی لــە هەلومەرجــی جیــاوازدا (ژیانــی سیاســی و حیزبــی
بــە نهێنــی ،پشــوودرێژی و خۆپێگەیانــدن لــە نێــو بەندیخانــە ،خەباتــی
جەمــاوەری و سەرشــەقامەکان ،ڕاوەســتان و بەرخودانــی پێشــمەرگانە
لــە شــاخ و چیــای کوردســتان ،دیــار بــوون و چاالکــی لــە کــۆڕ و کۆمەڵــی
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ڕۆشــنبیری و دیپلۆماتیــک لــە کوردســتان و دەرەوەی واڵت و هتــددا)
هەبــوو .ئەویــش نــەک هــەر وەک ئەندامێکــی ســادەی حیزبــی ،بەڵکــوو
وەک ســەرکردە و بەڕێوەبــەر و ڕێکخەرێکــی مەیدانــی.
لــە مەیدانــی نووســین ،وەرگێــڕان ،ڕۆژنامەنووســی ،پاراســتنی
دۆکیۆمێنــت و ڕاگرتنــی ئەرشــیڤ لــە جەرگــەی خەباتێکــی ســەخت و
هەلومەرجێکــی نائاســاییشدا ،نموونــە بــوو .بــەو هۆیــەوە کــە باسکــردن
لــە تێکــڕای بوارەکانــی خزمەتەکانــی کاک جەلیــل گادانــی ،کتێبێــک هــەڵ
دەگــرێ و ،لــە وتارێکــی لــەم چەشــنەدا ناگونجــێ ،مــن لــەم نووســینەمدا
تەنیــا لــە ســەر خەرمانــی ژیــان و خزمەتــە ڕۆشــنبیرییەکانی ئــەو
کەســایەتییە ،لەنگــەر دەگــرم و ،لــەم دەرفەتــەدا ،ئــاوڕ لــە هێندێکیــان
دەدەمــەوە:
غافڵ نەبوون لە نووسین و وەرگێڕان:
چەنــد جــاری دیکــەش ئــەوەم نووســیوە کــە بێبەهرەیــی و بێبــەری
بوونــی تێکۆشــەرێکی سیاســی بــە تایبەتــی لــە ئاســتی ڕێبەریــی حیزبێــک
و بزووتنەوەیــەکدا لــە توانــای نووســین ،کەمایەســییەکی گەورەیــە.
بەهــرەی نووســین یارمەتیــی خــاوەن بەهرەکــە دەدا دیــد و بۆچــوون
و لێکدانــەوە و ئەزموونــی خــۆی باشــتر گەاڵڵــە بــکا و ،بیانخاتــە بــەر
ســەرنجی خوێنەرانــی و ،بــۆ الی خــۆی ڕایــان بکێشــێ .جگــە لەمــەش
نووســین دەمێنێتــەوە ،لــە ئەرشــیڤەکاندا دەپارێــزرێ و ،کەســانی
جۆراوجــۆر لــە قۆناغــی جیــاوازدا دەگەڕێنــەوە ســەری و ،لــە توێژینەوەی
خۆیــاندا پشــتی پــێ دەبەســتن.
کاک جەلیــل بــە ئــاگاداری لــەو پێوەندییــەی نووســین دەتوانــێ لــە
نێــوان نووســەر و بەردەن ـگدا دروســتی بــکا ،هــەر وەهــا بــە تێگەیشــتن
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لــە ڕۆڵــی نووســین لــە باڵوکردنــەوەی بیروبــاوەڕی ئازادیخــوازی و
نیشــتمانپەروەری لــە نێــو خەڵــکدا ،هــەر لــە بەندیخانــەوە گرنگــی بــە
فێربوونــی زمانــی بێگانــە و وەرگێــڕان دەدا .بــە وەرگێــڕان دێتــە نێــو
دنیــای نووســین و نووســەری .ئــەو بەرهەمانــەی وەری گێــڕاون ،لــە
ڕاســتای بــاوەڕی پێشــکەوتووانە و ئازادیخوازیــی خــۆی و ،دژایەتــی
لەگــەڵ ســتەم و دواکەوتوویــی و نابەرابــەری دان.
نووســینەکانی کاک جەلیــل ،دەتوانیــن بکەیــن بــە دوو بــەش :یەکــەم،
ئەوانــەی وەک وتــار لــە چاپەمەنیــی حیزبـیدا باڵوی کردوونەوە کە زیاتر
دەچنــە خانــەی شــیکردنەوە و بەرگــری لــە سیاســەت و هەڵوێســتەکانی
حیــزب ،یــا ڕوانگــە و بۆچوونەکانــی خــۆی لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو
سیاســەت و هەڵوێســتانەدا بــوون .دووهــەم ،ئــەو نووســینانەی وەک
کتێــب بــاوی کردوونــەوە کــە لــە نێــوان مێــژوو و بیــرەوەریدان .گادانــی
لــە کتێبەکانـیدا ،تــێ دەکۆشــی بــە یارمەتــی وەرگرتــن لــە حافیــزەی خــۆی
و دۆکیۆمێنــت ،مێــژوو یــا ڕووداوە مێژووییــەکان بگێڕێتــەوە .بەشــێک لــە
کتێبەکانــی ،هەڵســەنگاندنێکی ڕەخنەگرانــەی ئــەو کتێبانــەن کــە لەبــارەی
مێــژووی حیزبــی دیموکــرات و بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان نووســراون .نامــەوێ لــەم نووســینەدا ،بەرگــری یــا تەنانــەت
داوەری لــە بــارەی نێوەرۆکــی کتێبەکانــی کاک جەلیــل بکــەم ،بــەاڵم
پێــم باشــە قامــک لــە ســەر ئــەو خاڵــە بەهێــزە دابنێــم کــە کاک جەلیــل
نووســینەوەی بیــرەوەری و نووســین لەســەر ڕووداوە مێژووییەکانــی
هــەڵ نەدەگــرت بــۆ داهاتــوو .ئەگــەر ڕەخنــەی لــە کتێبێــک و نووســینی
کەســێک هەبــا ،هەتــا کەســەکە خــۆی لــە ژیاندایــە ،لــە ســەری دەنووســی.
ئــەم نووســینانەی کاک جەلیــل دەبوونــە هــۆی ئــەوە ،کەســەکان -ئەوانەی
پێوەندییــان بــە ڕووداوەکان هەیــە ،تــا لــە ژیــاندان ،قســەی خۆیــان بکــەن
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و ئەگــەر زانیارییەکــی نــەدرکاو و نەگوتراویــان هەیــە ،یــا تێبینــی و
گێڕانەوەیەکــی جیاوازیــان الیــە ،بیخەنــەڕوو.
گێڕانــەوە و نووســینی کاک جەلیــل لــە بــارەی ڕووداوەکانــی ســەردەمی
کۆماری کوردســتان و ،ئەو تێکۆشــەر و کەســایەتییە کورد و ئێرانییانەی
لــە بەندیخانــە یــا ڕەوتــی خەبــات و تێکۆشــاندا ناســیبوونی ،یارمەتیدەری
توێــژەران بــووە لــە ڕوونکردنــەوەی بەشــێک لــە قوژبــن و پەســیوە
تاریــک و ناڕوونەکانــی ئــەو مێــژووە .بەمــەش توانیوێتــی خزمــەت بــە
تۆمارکردنــی مێژووییــەک بــکا کــە بــۆ خــۆی تێـیدا ژیــاوە.
بایەخدان بە تۆمارکردنی بیرەوەریی پێشمەرگە:
«خاطــرات یــک پیشــمرگ»(بیرەوەرییەکانی پێشــمەرگەیەک) کــە
یادداشــتەکانی فەرمانــدەری بــە ناوبانگــی هێــزی پێشــمەرگەی دێموکــرات
شــەهید شــاپوور فیرووزیــی گرتووەتــە خــۆ ،لەوانەیــە ئەگــەر دوای
تێــرۆری کاک شــاپوور ،نەکەوتبانــە دەســت کاک جەلیــل گادانــی،
تێداچووبــان .ئەگــەر ئــەم یادداشــتانە فەوتابــان ،بێگومــان دۆکیۆمێنتێکــی
بەنــرخ لــە بــارەی قارەمانەتییەکانــی هێــزی بێســتوون و ڕووداوە سیاســی
و نیزامییەکانــی ناوچــەی کامیــاران و دەوروبــەر (لــە ســاڵی  ١٣٥٨تــا
نێوەڕاســتەکانی دەیــەی ٦٠ی هەتــاوی) ،لــە دەســتمان دەچــوون .بــەاڵم
کاک جەلیــل ئــەو یادداشــتانەی کــە بیرەوەریــی ڕۆژانــەی ئــەو فەرمانــدە
لێهاتوویــە بــوون ،وەک گلێنــەی چــاو پاراســت و ،هــەر لــە کۆتایــی دەیــەی
٩٠ی زایینــیدا لــە توێــی کتێبێکــی دوو بەرگییــشدا ،چــاپ و بــاوی
کردنــەوە .ئــەم دوو بەرگــە هــەر ئێســتا بــە هیممەتــی مامۆســتا عاشــق
ئیســماعیلی ،خەریکــە لــە فارســییەوە دەکرێــن بــە کــوردی.
کاک جەلیــل ،دەیزانــی نووســینەوە و تۆمارکردنــی بیرەوەریــی شــەڕ
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و تێکهەڵچوونــە گــەورە و حەماســییەکانی هێــزی پێشــمەرگە ،بایەخێکــی
تایبەتیــان هەیــە .بۆیــە بــەردەوام فەرمانــدەران و پێشــمەرگەکانی
بەشــدار لــە شــەڕ و تێکهەڵچوونــە گرینگەکانــی هــان دەدا ،ئــەم جــۆرە
بیرەوەرییانــەی خۆیــان بنووســنەوە .بــەاڵم چونکــە دەیــدی هێندێــک
لــەو هاوڕێیانــەی توانــای نووســین و ئامادەکردنــی بیرەوەرییەکانــی
خۆیــان نییــە ،کارهاســانیی بــۆ دەکــردن ،کەســانێکی دیکــەی ڕادەســپارد
هاوکارییــان بکــەن بــۆ ئــەوەی هــەر نەبــێ کاکڵــەی ڕووداوەکــە بێننــە
ســەر کاغــەز ،دوایــە بــۆ خــۆی پێیــاندا دەچــۆوە .لــە ڕیــزی کتێبەکانــی
کاک جەلیــلدا ،کتێبێــک بــە نــاوی «کەشــکۆڵی پێشــمەرگە» هەیــە کــە
کۆکــراوەی چەندیــن بیرەوەریــی فەرمانــدە و پێشــمەرگەیە .گومانــم نییــە
ئەگــەر مــردن ،کاک جەلیلــی لــێ نەئەســتاندباین ،ئــەم پڕۆژەیــەی درێــژە
دەدا و ،زۆر بیرەوەریــی بەنرخــی دیکــەی پێوەندیــدار بــە حەماســەکانی
پێشــمەرگەی لــە پەتــای فەرامۆشکــران و لــە بیرچوونــەوە ،ڕزگار دەکرد.
«چرچــەی فەرمانــدە لــە بیرەوەریــی هاوڕێیانـیدا» کتێبێکــە لــە بــارەی
ژیانــی کــورت بــەاڵم پــڕ لــە قارەمانەتیــی فەرماندەری شــەهید حەمەدەمین
بــارام میرزا(چرچــە) .ئــەو کتێبــە بیرەوەریــی ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە
هاوســەنگەران و هاوڕێیانــی ئــەو فەرمانــدە شــەهیدەی گرتووەتــە خــۆی.
کاک جەلیل دوای دیتنەوە و دەستنیشانکردنی هاوڕێ و هاوسەنگەرانی
شــەهید «چرچــە» ،بیرەوەرییەکانــی خۆیــان لــە بــارەی ئــەو فەرماندەیــەی
پــێ نووســیونەوە و ،دوای پێداچوونــەوە و ئامادەکــردن ،کتێبێکــی باشــی
لــێ پێــک هێنــاون .ئــەم کتێبــە ،دواییــن بەرهەمــی چاپکــراوە کــە بــە
هــاوکاری و زەحمەتــی کاک جەلیــل هاتبێتــە بەرهــەم.
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ئەمەگناسی لەئاست کەسایەتی و تێکۆشەرانی
قۆناغەکانی پێشووی خەبات:
کاک جەلیــل ،ڕێزێکــی تایبەتــی بــۆ ئــەو کەســانە دادەنــا کــە لــە قۆنــاغ
و بڕگەکانــی ڕابــردوودا ،بەشــداریی خەبــات و تێکۆشــانی ئازادیخــوازی،
نەتەوەیــی و حیزبــی بــوون .بــە هــەر زەحمەتێــک بایــە جێــگا و شــوێنی
نیشــتەجێ بوونــی دەدۆزینــەوە و پێوەندیــی لەگــەڵ دادەمەزراندن .لە هەر
دەرفەتێـکدا ســەردانی دەکــردن ،چەنــدی بــۆی کرابــا ،هاوکاریــی دەکردن
و ،لــە کاتــی گرفتــاری و لێقەومــاندا مشــووری دەخــواردن .ئەوەنــدەی
قســەی ڕۆیشــتبا الی دەزگا حیزبــی و حکوومەتییەکانــی هەرێــم ،قســەی
خێــری بــۆ دەکــردن و ،بــۆ هــاوکاری و ئــاگا لێبوونیــان ،هانــی دەدان.
هــاوکات بــە بەرپرســان و هاوڕێیانــی حیزبیــی خــۆی دەناســاندن کــە
لــە گەڵیــان لــە پێوەنــدیدا بــن و ڕێــزی ئــەو خزمەتانەیــان بگــرن کــە
ڕۆژگارێــک پێشکەشــی حیزبــی دێموکــرات و نەتەوەکــەی خۆیــان کــردوە.
شانبەشــانی ئــەم جــۆرە بەســەرکردنەوانە ،هاوڕێیانــی بەشــی ئەرشــیڤ
و ڕاگەیاندنــی حیزبــی هــان دەدا بچنــە دیداری کەســایەتی و تێکۆشــەرانی
لــەو چەشــنە بــۆ ئــەوەی بیرەوەرییــەکان و زانیارییەکانــی ئــەوان لــە
بــارەی ڕووداوەکانــی ســەردەمانی پێشــوو تۆمــار بکــەن و ،بــەم جــۆرە
لــە فەوتــان و لەبیرچوونــە ،بیانپارێــزن .لەبیرمــە جارێــک دەمانەویســت
لــە ڕۆژنامــەی «کوردســتان»دا ئــاوڕ لــە خزمەتەکانــی کۆمــار لــە بــواری
ڕۆژنامەنووســیدا بدەینــەوە .پێویســتمان بــە پێوەنــدی گرتــن بــە نەمــر
محەممــەدی شاپەســندی کارمەنــدی چاپخانــە لــە ســەردەمی کۆمــاری
کوردســتاندا هەبــوو کــە ئــەو کات هێشــتا لــە ژیــاندا بــوو و ،لــە شــاری
ســلێمانی دەژیــا .بــۆ ئــەو مەبەســتە پێوەندیمــان بــە کاک جەلیلــەوە گــرت.
کاک جەلیــل دەســتبەجێ کاســێتیکی لەقســەکانی شاپەســندی داینــێ کــە
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هــەر بــۆ خــۆی لێــی زەبــت کردبــوو و زۆر زانیاریــی بەنرخــی لــە بــارەی
کاروبــاری چاپخانــە و چاپەمەنــی لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا،
تۆمــار کردبــوو .کەســانێک لــە نزیکــەوە لــە گــەڵ کاک جەلیــل هاوخەبــات
و هــاوکار بووبــن ،لــەم جــۆرە نموونانەیــان زۆر لــێ دیتــوە.
هاندان بۆ خوێندن و خۆ پێگەیاندن و،
ڕێزگرتن لە قوتابیان و خوێندکارانی سەرکەوتوو:
کاک جەلیــل بــە هــۆی گیــران لەســەر کاری سیاســی و مانــەوە لــە
بەندیخانــە ،هــەر لــە قۆناغــی ناوەندیــی خوێندنــەوە لــە دەرس خوێنــدن
بــە شــێوەی ئاســایی و چوونــە قوتابخانــە بێبــەش بــوو ،بــەاڵم لــە
بەندیخانــەش دەرفەتــی بــۆ خۆپێگەیانــدن لــە کیــس نەدابــوو .بــە شــێوەی
دووراودوو(مکاتبــەای) دەرســی خوێندبــوو ،لــە تاقیکردنــەوەکان
ســەرکەوتبوو .جگــە لــە وەرگرتنــی دیپلــۆم ،توانیبــووی لیسانســی زمانــی
فەرانســە وەربگــرێ و ،هــەر لــە بەندیخانــە چەنــد کتێبــی لــە فەرانســەییەوە
وەرگێڕابــووە ســەر زمانــی فارســی .ئــەم ئەزموونــەی خــۆی پاڵپشــت
بــوو بــۆ هاندانــی هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی ،هــەر وەهــا کچــان و
کوڕانــی بنەماڵــە حیزبییــەکان کــە لــە خوێنــدن و خۆپێگەیانــدن لــە هــەر
هەلومەرجێــکدا ،غافــڵ نەبــن.
لــە ژیانــی سیاســی و خەباتگێڕانــە و لــە کارنامــەی بەرپرســایەتییە
حیزبییەکانــی کاک جەلیــلدا ،بایەخــدان بــە قوتابخانــە ،خوێنــدن و
پــەروەردە ،کتێبخانــە و خوێندنــەوە ،چ لــە ناوچــە ئازادەکانــی ژێــر
دەســەاڵتی شــۆڕش ،چ لــە نێــو کەمــپ و بنکــە حیزبییــەکان ،جێگەیەکــی
تایبەتــی هەبــوو .گرنگیــی بــە داواکاری و چاوەڕوانییەکانــی بەرپرســانی
ئــەو بەشــە و مامۆســتایان دەدا ،لــە ســەردانی خوێندنگــەکان غافــڵ نەبــوو.
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ئــەو قوتابــی و خوێندکارانــەی ســەرکەوتووانە پلەکانــی خوێندنیــان
بڕیبــوو ،بــە ســەری دەکردنــەوە .زۆر جــار لــە گیرفانــی خــۆی دیارییەکــی
ســەمبولیکی بۆ دەکڕین .لەم یا ئەو شــار و ئیدارە و بنکەی ڕۆشــنبیری،
ئەگــەر کۆمەڵــە کتێــب یــا گۆڤارێکــی بەکەڵکــی دەســت کەوتبــا ،لەگــەڵ
خــۆی دەیهێنانــەوە و ،وەک خــەاڵت پێشکەشــی ئــەو مندااڵنــەی دەکــرد
کــە زیــرەک بــوون.
چەندیــن جــار ئــاگادار بــووم بــە پــۆل ئــەو قوتابــی و خوێندکارانــەی
ئاســتێکی خوێندنیــان بــە باشــی بڕیبــوو ،لــە ماڵــی خــۆی بانگهێشــتی
دەکــردن و جێژنــی بــۆ دەگرتــن .لــە پەرەپێدەرانــی کولتــووری کتێــب
خوێندنــەوە و کتێــب پاراســتن بــوو .لــەو پێوەندییانــەی لەگــەڵ یەکیەتیــی
نووســەران و هێندێــک ناوەنــدی ڕۆشــبیری و دەزگای چــاپ و بــاو
کردنــەوەی هەیبــوو ،بــۆ ئەســتاندنی کتێــب ســوودی وەردەگــرت.
ئــەو کتێبانــەی پەیــدای دەکــردن بــە ســەر بنکــە حیزبییــەکاندا بــاوی
دەکردنــەوە و ،بــەم جــۆرە کتێــب و چاپکــراوی نوێــی دەگەیاندە دەســتیان.
هەستیاربوون لە ئاست باڵوبوونەوەی چاپەمەنیی حیزب:
جــاران کــە هێشــتا ئینترنێــت و پێوەندیــی ئەلێکترۆنــی نەهاتبوونــە نێــو
خەبــات و تێکۆشــانی حیزبــی و ژیانــی سیاســی ،چاپەمەنیــی حیــزب
ئەڵقــەی هــەرە گرینگــی پێوەندیــی نێــوان حیــزب و بەردەنگەکانــی لــە
باشــووری کوردســتان بــوون .کاک جەلیــل کــە بۆخــۆی بــە تەنیــا زیاتــر
لــە چاالکتریــن ڕێکخراوەکانــی حیــزب دۆســتی بــۆ حیزبــی دێموکــرات
و خەباتــی شۆڕشــگێرانەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پەیــدا دەکــرد،
چاپەمەنیــی حیــزب بــە تایبەتــی ڕۆژنامەی «کوردســتان»ی بــە ڕێکوپێکی
بــەو دۆســتانە دەگەیانــد .دیــارە ئــەو دۆســتانەی پەیــدای دەکــردن ،دوای
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ماوەیــەک بــە بەشــی پێوەندییەکانــی حیــزب لــە شــارەکانی باشــووری
کوردســتانی دەناســاندن و ڕاشیدەســپاردن کــە چاپەمەنیــی حیزبیــان پــێ
بگەیەنــن .هــەر جارێکیــش ســەردانی ئــەم دۆســتانەی کردبا ،پرســیاری لێ
دەکــردن کــە چاپەمەنیــی حیزبیــان بــە ڕێکوپێکــی پــێ گەیشــتوە؟ یەکێــک
لــە ڕەخنەکانــی کاک جەلیــل لــە پێوەندییەکانــی حیــزب کەمتەرخەمییــان
لــە نەگەیانــدن یــا درەنــگ گەیاندنــی چاپەمەنــی بــەو دۆســتانە و،کــەم
بایەخــدان بــەو جــۆرە پێوەنــدی و بەســەرکردنەوەیە بــوو .بــە هەوڵــی
کاک جەلیــل ،ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە کەســایەتییە دیارەکانــی هەرێمــی
کوردســتان ،ببــوون بــە خوێنــەری چاپەمەنیــی حیزبــی دێموکــرات و ،لــە
هەڵوێســت و سیاســەتەکانی حیــزب ئاگادارییەکــی باشــیان هەبــوو.
هــەر لــە جێــدا ســەردەم و پێشــکەوتنەکانی بــە تایبەتــی پێشــکەوتن لــە
بــواری پەیدابوونــی ســەرچاوەی نــوێ بــۆ دەستڕاگەیشــتنی تاکــی حیزبــی
بــە زانیــاری ،نەببــوون بــە هــۆی ئــەوە کاک جەلیــل نــرخ و کاریگەریــی
چــاپ و باڵوبوونــەوەی ڕێکوپێکــی چاپەمەنیــی حیزبەکــەی لەبیر بچێتەوە.
ئــەو کــە حیزبایەتیــی لــە شــانەی حیزبــی و تێکۆشــان وەک کادری نهێنیــی
حیــزب دەســت پــێ کردبــوو ،لــە ســەر پێویســتیی دەستڕاگەیشــتنی کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیــزب بــە ئەدەبیاتــی نووســراو (ســەر کاغــەز)
زۆر پێداگــر بــوو .چونکــە ڕاهێنــان و ڕاهاتــن بــە خوێندنــەوەی ئەدەبیاتــی
حیزبــی بــە یەکێــک لــە پێداویســتی و مەرجەکانــی پــەروەردەی حیزبــی
دەزانــی ،بۆچوونێــک کــە ناکــرێ گومــان لــە دروســتبوونەکەیدا بکەیــن.

88

دیاربوون لە نێو کۆڕ و چاالکیی ڕۆشنبیریی
نێو حیزب و ،شارەکانی کوردستان:
یەکێــک لــە پێوەرەکانــی ڕۆشــنبیربوونی کاک جەلیــل و ڕەهەنــدی
ڕۆشــنبیریی ژیانــی ئــەو ،گرنگیدانــی بــوو بــە بەشــداریی چاالکانــە
لــە کــۆڕ و کۆبوونــەوە و چاالکیــی کولتــووری و ڕۆشــنبیری لــە نێــو
حیــزب و لــە دەرەوەی حیــزبدا .مەبەســتم لــە بەشــداریی چاالکانــە،
هــەم جۆراوجۆریــی ئــەو چاالکییانەیــە کــە تێیــاندا ئامــادە دەبــوو ،هــەم
ئەکتیــڤ بوونــی بــوو لــە نێــو کــۆڕ و چاالکییــەکاندا .ئــەو ،لــە دەرفەتــی
گونجــاودا بــە تایبەتــی ئــەو کاتــەی دەرفــەت دەدرا بــە بەشــداران ،ســەرنج
و تێبینییەکانــی خــۆی لەســەر ئــەو باســانەی پێشــکەش دەکــران ،ئــەو
بەرنامانــەی پێشــان دەدران و بەڕێــوە دەچــوون ،دەخســتە ڕوو .کــەم
پێشــانگەی کتێــب ،کــۆڕی شــێعر ،ســمینار و فســتیڤاڵی ڕۆشــنبیری،
یادکردنــەوەی نووســەران و هونەرمەنــدان هەبــووە لــە نێــو حیــزب یــا لــە
شــارەکانی هەرێمــی کوردســتان پێــک هاتبــن و کاک جەلیــل بانگهێشــت
کرابــێ و ،نەچووبــێ.
دیــارە ئەگــەر چاالکــی و بەرنامــەکان پێوەندییــان بــە ژنــان و مندااڵنــەوە
هەبــا ،کاک جەلیــل پتــر خــۆی بــە ئەرکــدار دەزانــی کــە تێیــاندا بەشــدار
بــێ .ئەمــەش دەگەڕایــەوە بــۆ ڕوانینــی ئــەو کەســایەتییە لە بــارەی مندااڵن
و ژنــان و ،ئەرکــی کەســایەتییە دێموکــرات و پێشــکەوتنخوازەکان لــە
پشــتیوانیکردنی ئــەو دوو توێــژەدا.
ڕوویەکــی گەشــی دیکــەی بەشــداریی کاک جەلیــل لــەو جــۆرە چاالکی و
بەرنامانــەدا ،ڕێزلێگرتــن و هاندانــی ڕێکخەرانــی بەرنامــەکان ،کۆڕگێــڕان
و خــاوەن بەهــرەکان بــوو .کاک جەلیــل ڕێــزی لــێ دەگرتــن ،دڵگەرمــی
دەکــردن و وای دەکــرد هەســت بــە گرنگیــی کار و زەحمەتەکــەی خۆیــان
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بکــەن و ،لــەو بــوارەدا بــەردەوام بــن.
سینگفرەوانی لە ڕووبەڕووبوونەوەی
ڕەخنەی پێوەندیدار بە نووسین و کارە ڕۆشنبیرییەکانی:
نامــەوێ لەجیاتــی هەمــوو ئــەو کەســانەی کاک جەلیــل بابەتــی
ڕەخنەگرانــەی لەســەر نووســیون ،یــا بــە پێچەوانــە ئــەوان لەســەر
کاک جەلیــل نووســیویانە ،بڕیــار بــدەم .دیــارە ئەوەنــدەی کاک جەلیلــم
لــە نووســینەکانی و لــە قســە و دەربڕینەکانیــدا ناســیوە ،هــەر وا کــە
ڕەخنەگرتــن لــە ســەر کتێــب و نووســینی کەســانی دیکــەی بــە مافێکــی
سروشــتیی خــۆی و بــە شــتێکی ئاســایی و تەنانــەت پێویســت لــە ژیانــی
ڕۆشــنبیریدا دەزانــی ،ڕەخنەگیــران لــە خــۆی و نووســینەکانی خۆشــی
بــەو مەرجــەی موغریزانــە نەبــان ،بــە شــتێکی ئاســایی دەزانیــن .ئەگــەر بــە
ناواریدیشــی زانیبــان ،پێــی وابــوو دەبــێ بــە نووســین واڵمیــان بداتــەوە،
نــەک بــە دوژمنایەتــی کــردن .ئــەوە ناســیاویی منــە لــە کاک جەلیــل بــە
گوێــرەی ئەوەنــدە هەڵســوکەوتەی لــەم بــوارەدا لێــم دیتــوە ،لێــم بیســتوە و
لێــم خوێندووەتــەوە .بۆچــوون و ئەزموونــی خەڵکــی دیکــە چیــە و چۆنــە؟
بــۆ خۆیــان دەزانــن .بــەاڵم پێــم باشــە ئەزموونێکــی خــۆم لــە ڕەخنەگرتــن
لــە نووســینێکی خــۆی و چۆنیەتــی هەڵســوکەوتی ئــەو کەســایەتییە
بەرامبــەر ڕەخنەکانــم بگێڕمــەوە:
لــەم ســااڵنەی دواییــدا ،ڕۆژێــک کاک جەلیــل گەورەیــی نوانــد و لــە
ژووری کارەکــەم لــە قــەاڵی دێموکــرات ،هاتــە ســەردانم .لــە کاتــی
هەســتاندا ،گوتــی ڕەخنــە و ڕوونکردنەوەکانــی خــۆم لــە ســەر کتێبەکــەی
مامۆســتا عەبدوڵــا حەســەنزادە (بــاش لەبیــرم نییــە «ئەزموونــی
خەبــات»ی مەبەســت بــوو یــا واڵمدانــەوەی مامۆســتا بــە کتێبــی «نســکۆ
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و دابــران»ی کاک مســتەفا هیجــری) نووســیوە .دەمــەوێ پێــش چــاپ
بیــدەم بــە خــۆی بیخوێنێتــەوە ،بزانــم نــەزەری چیــە .منیــش عــەرزی کاک
جەلیلــم کــرد ،ســوودی ئــەو کارە چییــە؟ وای دادەنێیــن مامۆســتا ڕوون
کردنــەوە و ڕەخنەکانــی جەنابتــی بــەدڵ نابــن و بــە ناڕەوایــان دەزانــێ.
قابیلــە بڵــێ کاک جەلیــل باڵویــان مەکــەوە؟! دوای کەمێــک بیــر کردنــەوە
فەرمــووی :جــا باشــە ئەگــەر وایــە نووســینەکە دەدەم بــە خــۆت ،بــۆ خــۆت
بیخوێنــەوە و دوایــە تێبینییەکانــی خۆتــم پــێ بڵــێ .منیــش گوتــم زۆر
باشــە ،بــە چــاوان .چەنــد ڕۆژێکــی خایانــد تــا نووســینەکەی کاک جەلیلــم
خوینــدەوە و تێبیننەکانــی خــۆم لــە بارەیــان یادداشــت کــردن .ئێوارەیــەک
نووســینەکەیم وێــڕای تێبینییەکانــی خــۆم هەڵگــرت و چوومــە ماڵیــان.
چونکە لەوە دڵنیا بووم کە کاک جەلیل دەزانێ ڕێز و خۆشەویســتییەکی
زۆرم بــۆی هەیــە ،زۆر ڕاشــکاوانە ڕەخنەکانــی خــۆم لەگــەڵ بــاس کــرد.
یەکێــک لــە ڕەخنەکانــم ئــەوە بــوو :کاک جەلیــل! بەڕێــزت و زۆربــەی
هاوڕێیانی دیکە کە بیرەوەریتان نووســیوە ،بە مامۆســتا و کاک مســتەفا
هیجــری و کــێ و کێــی دیکەشــەوە ،ئایــا لــە ژیانــی حیزبایەتیتــاندا هیــچ
هەڵەیەکتــان نەکــردوە؟ ئــەدی بــۆ چــی لــە هیــچ کوێیەکــی بیــرەوەری و
نووســینەکانتاندا ددان بــە هەڵەیەکــی خۆتــاندا نانێــن و ڕەخنەیــەک لــە
خۆتــان ناگــرن و ،بــەم جــۆرە نابــن بــە سەرمەشــقێکیش بــۆ مەمانــان؟
هەروەهــا گوتــم :بەڕێــزت لــەم نووســینەتدا ،کــە ڕووداوەکانــی ڕابــردوو
دەگێڕییــەوە ،لــە حاڵێــکدا بــۆ خــۆت ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
حیــزب بــووی ،لــە ناوەنــدی بڕیــاری حیــزبدا بــووی و بەرپرســێکی بــە
دەســەاڵتیش بــووی ،بەرپرســیارەتیی کۆمەڵێــک لــە بڕیــارەکان لــە خــۆت
دوور دەکەیــەوە و  ،هــەر دەنووســی «وایــان کــرد»« ،وایــان بڕیــار دا»!
باشــە دەکــرێ هــەر چــی بڕیارێکــی ڕابــردووی ئــەو حیزبــە کــە مەمانــان
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یــا خەڵکــی دیکــە ئەمــڕۆ بــە خــراپ و نادروســتی دەزانیــن ،هــەر کەســانی
دیکــە لێــی بەرپرســیار بووبــن و هیچیــان پێــی بەڕێزیشــت نەگرنــەوە؟!
دیــارە کۆمەڵێــک ڕەخنــەی دیکەشــم لــە نووســینەکەی کاک جەلیــل بــۆ
خــۆی بــاس کــرد کــە نامــەوێ لێــرەدا بیانهێنــم .ڕاســتییەکەی بــۆ خــۆم
بــاوەڕم نەدەکــرد کاک جەلیــل ،ســەرەڕای ڕەق و ڕاشــکاوبوونی ڕەخنــە
و تێبینییەکانــم ،ئــاوا بــە وردی ،بــە حەوســەلە و بــێ هیــچ هەڵچوونێــک،
گوێــم لــێ بگــرێ و تەنانــەت سوپاسیشــم بکا کە بــە وردی خوێندوومنەوە
و ،ڕەخنەکانــی خۆشــم بــێ پێــچ و پەنــا لــە گەڵــی بــاس دەکــەم .پێــم
وایــە کاک جەلیــل ڕەخنەکانمــی -وەک دەڵێــن  -زۆریش»بــە دیــدەی
ئیعتیبــار» وەرگــرت .بــۆ خــۆم پێــم وایــە هــەر ئــەوە کــە ئــەم نووســینەی
لــە نوێتریــن کتێبــی دوای ئــەو دیــدارە« ،والمدانــەوە و ڕوونکردنــەوە»دا
نەگونجاندبــوو ،پێوەندیــی بــە ڕەخنــە و تێبینییەکانــی منــەوە هەبــوو.
هــەر چۆنێــک هەیــە ،مــن ئــەو ڕۆژە جوانتریــن نموونــەی ســینگفرەوانی
بەرامبــەر ڕەخنــەم لــە کاک جەلیــل گادانــی دیــت.
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دوا قسە:
وەک لە سەرەتاوە ئاماژەم پێ کرد باسکردن لە هەموو ڕەهەندەکانی
تێکۆشــان و کەســایەتیی کاک جەلیــل گادانــی و تایبەتمەندییــە بەرزەکانــی،
کتێبێــک هــەڵ دەگــرێ .تەنانــەت بــە تێــر و تەســەلی نووســین لــە ســەر
تەنیــا ڕەهەندێــک لــە ژیــان و خەباتــی ئەویــش -ڕەهەنــدی ڕۆشــنبیری،
کــە لــەم نووســینەدا مەبەســت بــوو -چەندیــن الپــەڕەی دیکــەی پێویســتە.
وەک دەڵێــن:
«آب دریــا را اگــر نتــوان کشــید هــم بــه قــدر تشــنگی بایــد چشــید».
(ئەگــەر هەمــوو ئــاوی دەریاشــمان بــۆ هەڵنەگیــرێ ،النیکــەم دەبــی بەشــی
شــکاندنی تینوێتــی لێــی بخۆینــەوە).
گرنــگ ئەوەیــە ڕەوشــتە جــوان و تایبەتمەندییــە بەرزەکانــی ئــەم
ســەرکردە بــە فەرهەنگــە و ،ئــەم خەباتــکارە ماندوویینەناســە ،هەمــوو
کات لــە بەرچاومــان بــێ ،لێیــان فێــر بیــن و ،بیانکەیــن بــە ڕێنوێنــی ژیانــی
ن و ،بــەم جــۆرە یــادی کاک جەلیــل
سیاســی و خەباتکارانــەی خۆمــا 
گادانــی هەمیشــە بــەرز ڕابگریــن.
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وانەکانی هەرگیز لە بیر ناچن
مستەفا شەڵماشی
بهبۆن ـهی كۆچــی دوایــی هاوڕێــی س ـهركرد ه كاك جهلیلــی گادانــی ،ل ـ ه
بنهماڵــهی ســهربهرزی گادانــی ،لــ ه حیزبــی دێموكڕاتــی كوردســتان ،لــ ه
بنهماڵـهی گـهورهی دێموكــڕات ،لـه ههمــوو دۆســت و ئاشــنایانی هاوڕێــی
تێكۆشــهرمان كاك جهلیــل و لــ ه ههمــوو گهلــی كــورد بــ ه تێكڕایــی
سهرهخۆشــی دهك ـهم .هیــوادارم ب ـ ه هاتن ـ ه دی ئ ـهو ئامانج ـ ه پیرۆزان ـهی
كــ ه كاك جهلیلــی ماندوویینهنــاس ،لــ ه مــاوهی زیاتــر لــه حهفتــا ســاڵدا
بــ ه هــهر ڕێگایهكــی مومكینــدا ههوڵــی بــۆ دهدا ،ڕوحــی گــهورهی كاك
جهلیــل و ههمــو تێكۆشــهرانی كۆچكــردووی ئــهو ڕێگایــ ه شــاد بــێ.
قســهكردن لهســهر ڕابــردووی كهســێك كــ ه تــهواوی تهمهنــی خــۆی
بــ ه شــێوهیهكی ســادقان ه و ڕاســتگۆیان ه خســتبێت ه ســهر تهبهقــی
ئیخــاس بــۆ خزمهتكــردن بـ ه دۆزی ڕهوای نهتهوهكـهی كارێكــی ئاســان
نیی ـه .ل ـهوهش گرنگتــر باســكردن ل ـه ڕابــردووی كهســێك ك ـ ه ل ـه ههمــو
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كهلێــن و قوژبنێكــی نیشــتمانهكهیدا جێپهنجــهی دیــار بــێ و لــ ه الیــهن
كۆمهاڵنــی میلیۆنیــی خهڵكــی واڵتهكهیــهو ه ناســرابێ ،دیســان ئهركێكــی
قورســتر دهخاتــ ه سهرشــانی مــرۆڤ .بــهو حاڵهشــهو ه كاك جهلیلــی
نهمــر ئهوهنــد ه تایبهتمهندیــی بــاش و جێــگای پهســندی ههبــون و
ژیانهكــهی ئهوهنــد ه دهوڵهمهنــد بــ ه تایبهتمهندیــی جێــگای شــانازییهوه
بــوو ،ك ـ ه ههرك ـهس دهتوانــێ ل ـ ه و دهریــا بێبڕانهوهی ـ ه هێندێــك بههــر ه
ههڵێنجــێ و بهپێــی توانــای خــۆی چیرۆكێكــی شۆڕشــگێڕییان لــێ ســاز
بــكا ك ـه بهس ـهر بڵیندی ـهو ه بــۆ ڕێبوارانــی ڕێــگای ڕزگاریــی نهتهوهكــەی
بخوێنێتــهوه.
ئەمنیــش یهكێــك ل ـهو كهســانه بــووم ك ـ ه شــانازی ئ ـهوهم ههبــوو ه ل ـ ه
تهمهنــی الویمــهوه ،واتــ ه لــ ه دوای گۆنگــرهی ســێی حیزبهكهمانــهوه،
گوێــم ب ـ ه نــاوی ئ ـهو پیــاوه مهزن ـهی گهلهكهمــان ئاشــنا بــێ و ل ـ ه دوای
كۆنگــرهی چــواری حیزبهكهمان ـهو ه ل ـه ڕێبهریــی حیزبــدا بــۆ ماوهیهكــی
درێــژ شانبهشــانی ئــهو تێكۆشــهر ه ماندوویینهناســ ه خهبــات بكــهم.
لــ ه بۆچوونــ ه بهنرخهكانــی بههرهمهنــد بــم و بــ ه ههڵســوكهوت ه
شۆڕشــگێڕانهكهی ور ه بــۆ خهبــات كــۆ كهمــهوه و لــ ه ئامۆژگارییــ ه
بهنرخهكانــی كهڵــك وهربگــرم .زێدهڕۆییــم نهكــردو ه ئهگــهر بڵێــم كاك
جهلیــل جوانتریــن وێنــای ڕێبهرێكــی بهئهخالقــی سیاســی ،دهســت و
داوێــن پــاك ،بێخــەش ،دڵســۆز ،ماندوویینهنــاس و ئیدام ـهكار بــوو .ل ـ ه
بــاری بۆچونــهو ه خــاوهن ئیــراده و ههڵوێســتی شۆڕشــگێڕانهی خــۆی
هەبــوو .لــ ه بــاری ئیمانــهو ه نائومێــدی نهدهناســی و لــ ه دژوارتریــن
ههلومهرجهكانــدا هــهر بــ ه گــوڕ و تینــی ســهردهمی ســهركهوتن
درێــژهی بــ ه خهبــات دهدا.
گهورهتریــن تایبهتمهندییهكانــی كاك جهلیــل ئــهوهبــوو كــ ه لــ ه هیــچ
ههلومهرجێكــدا لــ ه خهبــات شــل نهدهبــۆوه .ههربۆیــ ه توانیویهتــی
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مێژوویهكــی خهبــات و تێكۆشــان دروســت بــكا كــ ه لــ ه قۆناغــی
جۆراوجــۆری ژیانیــدا و لــ ه تێشــكان و ههســتانهوهدا جــێ پهنجــهی
دیــار بــێ .شۆڕشــگێڕی ماندوویینهنــاس كاك جهلیلــی گادانــی دهتوانیــن
بڵێیــن هــهر لهســهر میــزی قوتابخانــهی ســهرهتاییهو ه كــ ه بهشــێكی
كهوتووهت ـ ه دهورانــی زێڕینــی خهباتــی حیزبــی دێموكــڕات و دامهزرانــی
كۆمــاری كوردســتان ،دهســتهچیلهی خــۆی بخاتـ ه سـهر ئاگــری شۆڕشــی
ڕزگاریخوازیــی نهتهوهكهمــان .بهڕێزیــان ل ـهو كات ـهدا ب ـه بهشــداریكردن
لـ ه گوتنـهوهی ســرود ه نیشــتمانییهكان دهســت پێــدهكا و دواتــر ڕووخانــی
كۆمــاری كوردســتانیش لــه خهبــات ســاردی ناكاتــهوهو لــ ه یهكیهتیــی
الوانــدا چاالكان ـه بهشــداری دهكا .ل ـ ه قۆناغــی دواتــر دهبێت ـه یهكێــك ل ـ ه
ههڵسوڕاوترین كادرهكانی حیزب و ل ه شار و گوندهكانی كوردستاندا ب ه
نــاوی جۆراوجــۆر و بهنههێنــی و بهئاشــكرایی ،خەریکــی باڵوكردنـهوهی
بیــری كوردایهتــی و ڕێكخســتنی تهشــكیالتی حیزبــی دهبــێ.
بــهدوای تێكۆشــانی بێوچانــدا بــۆ دهزگا ئهمنییهتهكانــی ڕێژیمــی
پاشــایهتی دهناســرێ و دهكهوێتــ ه بــهر هێرشــی دڕندانــ ه و ئهشــكهنج ه
و ئــازار و لـ ه كۆتاییــدا زیاتــر لـ ه ســێزد ه ســاڵ لـ ه ســیاچاڵهكانی ڕێژیمــی
پاشــایهتیدا بەنــد دەکــرێ .بــهاڵم ئــهو مهزنــ ه ســهرێكی سهوداســهری
ههیــ ه و ئــهو ئــازار و ئهشــكهنجان ه نەتهنیــا كۆڵــی پــێ نــادهن ،بگــر ه
چاالكتــری دهكـهن و نهتهنیــا شكســتی پــێ نــادهن بهڵكــوو سـهركهوتووان ه
و دوژمنبهزێنانــ ه لــ ه زینــدان دێتــ ه دهر .هــهم مهدڕهكــی لیســانس لــ ه
زمانــی فهڕانسـ ه لهگـهڵ خــۆی لـ ه زینــدان دێنێتـ ه دهر و هـهم كۆڵهبارێــك
تاقیكردن ـهوهی خۆڕاگــری و دیســان بهبــێ تــرس دهســت دهكات ـهو ه ب ـ ه
خهبــات.
دوای ئــهو ههمــو زیندانــی و ئهشــكهنج ه دانهیــ ه كــ ه مــن وهك
نوێپێیــەک لـه مهیدانــی خهباتــی حیزبــی دێموكراتــدا لـ ه دوای كۆنگــرهی
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ســێو ه گوێــم لــێ دهبــێ كــ ه كاك جهلیلــی گادانــی لهنێــو جهرگــهی
دوژمنــدا ل ـه تــاران بهنههێنــی كراوهت ـ ه ڕاوێــژكاری كومیت ـهی ناوهنــدی.
دیســان سهوداس ـهری ئازادیی ـ ه و ل ـه تهشــكیالتی نهێنیــدا بهبــێ گوێدان ـ ه
خهتــهری گیرانــهوه و ئهشــكهنج ه درانــهوه ،دهســتی بــ ه تێكۆشــان
كردووهتــهوه.
خهباتــی كاك جهلیــل بێبڕانهوهیــ ه و لــ ه گهرمــهی خۆپیشــاندانهكانی
كۆمهالنــی خهڵــك لــهدژی ڕێژیمــی پاشــایهتیدا كاك جهلیــل خــۆی
دهگهیهنێتــهو ه مەهابــاد و دهبێتــهو ه پێشــهنگ .لــ ه ڕێوڕهســمی
بهخــاك ســپاردنی كاك «عهزیــز یوســفی» ،تێكۆشــهر و ســهركردهی
چاونهترســی حیزبــی دێموكــرات و قارهمانــی زیندانیــی درێژخایــهن لــ ه
ســیاچاڵهكانی ڕژیمــی پاشــایهتیدا ،كاك جهلیــل ڕۆڵــی ههڵســوڕێنهری
گێــڕا و بێتــرس مهیدانــی لــ ه دوژمنانــی گهلهكهمــان گــرت و دهنگــی
دلێرانــهی لهنێــو ئاپــۆرای كۆمهاڵنــی خهڵكــدا دهنگــی دایــهوه.
پــاش ڕووخانــی حكومهتــی حهمــه ڕهزاشــا و دوای ئــهوهی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتان دهســتی بــ ه خهباتــی ئاشــكرا كــردهوه ،كاك
جهلیــل دهســتی لــ ه كار و ژیانــی تایبهتــی ههڵگــرت و تــا دواییــن
ههناس ـهی ژیانــی مهیدانــی خهباتــی چــۆڵ نهكــرد .ل ـه ڕیــزی پێش ـهوهی
خهباتكارانــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتاندا وهك ڕێبهرێــك ڕۆڵــی
گێــڕا و بــوو بــ ه وێنهیهكــی جــوان لــ ه ســهركردایهتی كــردن .وهك
ئهندامــی كومیت ـهی ناوهنــدی ،ئهندامــی دهفت ـهری سیاســی و ســكرتێری
بهشــێك لــ ه بنهماڵــهی گــهورهی دێموكــڕات (واتــ ه حیزبــی دێموكڕاتــی
كوردســتان_ڕێبهرایهتی شۆڕشــگێڕ) بــ ه ســهداقهت و پاكــی و بــ ه
شــێوهیهكی ماندوویــی نهناســان ه كاری كــرد و بێپشــودان خهباتــی
كــرد.
كاك جهلیــل ب ـ ه ههمــوو باوهڕی ـهو ه كهســێكی یهكســانیخواز بــوو .ئ ـهو
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بــاوهڕی قوڵــی بــ ه پێشــكهوتنی كۆمهاڵیهتــی و ڕهخســاندنی دهرفهتــی
یهكســان بــۆ ههمــوو تاكهكانــی كۆم ـهڵ ههبــوو .ب ـ ه ژن و پیــاوهو ه و ب ـ ه
چیــن و توێــژه جۆربهجۆرهكانیــهوه .ڕاســته وهك ههمــو دێموكڕاتێكــی
ڕاســتهقینه بــ ه پلــهی یهكــهم بــۆ مافــی دیاریكردنــی چارهنوســی كــورد
ل ـه ڕۆژههاڵتــی كوردســتان بهتایبهتــی و ل ـه ههمــو كوردســتان بهگشــتی
تێدهكۆشــا ،بـهاڵم لـ ه قۆناغــی دوای ئــازادی گهلی كوردیشــدا دهیهویســت
حیزبــی دێموكــرات بهرنامــهی پێشــكهوتووی كۆمهاڵیهتیــی ههبــێ تــا
ههمــوو تاكهكانــی كۆمهڵگــە مافــی وهك ی ـهك و دهرفهتــی وهك یهكیــان
ههبــێ .ل ـهو كۆنگران ـهدا ك ـ ه مــن تێیــدا بهشــدار بــووم و كاك جهلیلیــش
تێیــدا بهشــدار بــووه ،دیومــ ه كــ ه لــ ه باســی بهرنامــهی دواڕۆژدا ههمــو
جــارێ كاك جهلیــل بهرگریــی لــ ه دروشــم ه سۆسیالیســتییهكان كــردو ه
و پێــی لهس ـهر ئ ـهوه داگرتوهت ـهو ه ك ـه حیزبــی دێموكــرات پێویســت ه ل ـ ه
ئامانجــی دواڕۆژی خۆیــدا عهداڵهتــی كۆمهاڵیهتــی بگونجێنــێ و كاری بــۆ
بــكا .ل ـه بــاری مێژووییش ـهو ه كاك جهلیــل یهكێــك ل ـهو كادره حیزبیان ـ ه
بــوو ه كــ ه پشــتیوانیی لــ ه جوواڵنــهوهی جوتیــاران لــ ه ســاڵی ١٣٣٢دا
كــردو ه و هــهر لــهو ساڵهشــدا لــ ه الیــهن دهزگا ســهركوتكهرهكانی
ڕێژیمــی حهمهڕهزاشــاو ه گیــراوه .كاك جهلیــل ئهوهنــدهی ئــاگادار بــووم
یهكێــك لــ ه ســهركرد ه چاالكهكانــی حیــزب بــو ه لــ ه بــواری دیفــاع لــ ه
مافــی یهكســانیی ژن و پیــاو .كـ ه واتـ ه پــڕ بـ ه پێســتی بــوو كـ ه خــۆی بـ ه
كهســێكی ناسیۆنالیســتی چ ـهپ پێناس ـ ه بــكا.
كاك جهلیــل لــ ه ڕێوڕەســمی  ٨٠ســاڵهی تهمهنیــدا كــه لــ ه دهفتــهری
سیاســیی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتاندا بــۆی پێــك هاتبــوو ،دهڵــێ:
خهبــات ،خهباتــی بێوچــان لهپێنــاو ڕزگاریــی كــورد و كوردســتاندا
ئهركــه ،ئــهرك بــوو ه و ئهركیــش دهبــێ .بــ ه بــاوهڕی مــن ژیانێــك كــ ه
لهپێنــاوی ژیــان و ژینــهوهی گــهل و ئاوهدانكردنــهوهی واڵتــدا نهبــێ،
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بێبایهخــ ه و بهفێڕۆدانــی تهمهنــه.
لـ ه پێشـهكیی «پهنجــا ســاڵ خهبــات»دا دهڵــێ :دهبــێ ئـهو ڕووداوانـهی
ڕابردومــان لهبــهر چــاو بــێ و پهنــدی لــێ وهربگریــن و بــۆ پتهوبونــی
ڕیزهكانــی حیــزب و یهكیهتیــی كــورد و پێكهێنانــی تهفاهــوم و ڕووحــی
برایهتــی زیاتــر لــ ه نێــو ههمــو حیــزب و ڕێكخــراو ه كوردســتانییهكاندا
كهڵكــی ههبــێ و ئیمانمــان بــهو ه ههبــێ كــ ه ئــهوهی بــ ه یهكگرتــن و
تهبایــی بۆمــان دهكــرێ ،هیچــكات ب ـه دووبهرهكــی و ناكۆكــی پێكنای ـه.
جــا كاك جهلیلێــك كــ ه بــ ه شــێوهی قســهكانی یــادی ههشــتا ســاڵهی
دڵســۆز بــێ و بـ ه قهناعهتێــك كـ ه لـ ه تاقیكردنـهوهدا پێــی گهیشــتو ه وهك
لـ ه پێشـهكیی پهنجــا ســاڵ خهباتــدا باســی دهكا ،چــۆن دڵــی بــۆ یهكڕیــزی
لێنــادا؟ بێگومــان بــۆ چارهســهری ئــهو كێشــانهش لــ ه زۆر دهرفهتــدا
ئیشــارهی پــێ كــردوه .هـهر لـه پێشـهكیی پەنجــا ســاڵ خهباتــدا دهڵــێ كـ ه
باســکردن لــ ه كێشــهكانی ڕابــردوو پێویســته بــۆ دهرس لــێ وهرگرتــن
بــێ .نابــێ بــۆ یهكتــر مهحكومكــردن و گهورهكردنــهوهی درزهكان بــێ.
دهبــێ تێبگهیــن ك ـه تــا ئێســتا چمــان ب ـه یهكتــر گوتــوه ،چمــان بهس ـهر
یهكتــر هێنــاو ه و چــۆن بووینــ ه هــۆی شكســتی خۆمــان .نابــێ ئهوانــ ه
دووپــات كهینــهو ه و پێویســت ه ئــهو كێشــانه وهال نێیــن و یــهك بگریــن،
چونكــ ه هێــز و ســهركهوتن لــ ه یهكگرتندایــه .ههربۆیــ ه نهخشــهڕێگای
كاك جهلیــل دوو شــتی ســهرهكی بــووە:
یـهك :شــڕۆڤهی ڕابــردوو بـ ه چــاوی ڕهخنهگرانـ ه بــۆ دهرسوهرگرتــن
لــ ه ڕابــردوو ،بــۆ دووپاتنهكردنــهوهی ههڵــهكان ،نــهك بــۆ یهكتــر
مهحكومكــردن و شــكاندن.
دوو :یهكگرتــن لـ ه پێنــاوی قازانجــی نهتهوهییــدا و بــۆ كۆكردنـهوهی هێز
و بــۆ سـهركهوتنی دۆخــی كــورد ،بـ ه ئامانجــی داڕشــتنی ســتڕاتیژییهكی
پت ـهوی نهتهوهیــی.
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لــه مهســهلهی یهكگرتنــهوهی بنهماڵــهی گــهورهی دوو دێموكراتیشــدا
كاك جهلیــل یهكێــك لــ ه پێداگرتریــن كهســهكان بــوو .زۆرجاریــش
ئیشــارهی ب ـهوه دهكــرد ك ـ ه ئێم ـ ه ئهگ ـهر دهمان ـهوێ ی ـهك بگریــن ،نابــێ
قازانجــی حیزبــی و گرووپیــی خۆمــان لهبـهر چــاو بــێ و پێویســت ه بیــر لـ ه
قازانجــی گشــتیی نهتهوهكهمــان بكهینــهوه.
ههســتی خزمهتكــردن بــ ه دۆزی ڕهوای گهلــ ه بهشــخوراوهكهمان
لــ ه ســهركرد ه «جهلیلــی گادانــی»دا هێنــد ه بههێــز بــوو ،كــ ه ئــهو
ههمــو خهبــات و ڕهنجدانــه ،تێــری نهدهكــرد .ههربۆیــ ه لــ ه مهیدانــی
نوســین و وهرگێڕانیشــدا لــ ه هاوتهمهنانــی خــۆی وهدوا نهكــەوت و
س ـهعاتهكانی پشوودانیشــی ب ـ ه نوســین و خوێندن ـهوهو وهرگێــڕان بــۆ
ســهر زمانــی كــوردی پــڕ دەكــردهوهو كتێبخانــهی نهتــهوهی كــوردی
بــ ه هێندێــك بهرههمــی بهكهلــك و جێــگای ســهرنج دهوڵهمهنــد
كــرد .كاك جهلیــل لــ ه كتێبــی «ڕاســتیی ڕووداوهكان»دا ههوڵــی داو ه
بۆچونــی خــۆی لــ ه بهرامبــهر هێندێــك ههڵوێســتی نوســهرانی دیكــ ه
دهرببــڕێ و ڕوونكردن ـهوهی زۆرتــر بــدا ب ـ ه ن ـهوهی دواڕۆژ .ل ـ ه كتێبــی
«وهاڵمدانــهوه و ڕوونكردنــهوه»دا  ،بهڕاشــكاوی و بــ ه شــێوهیهكی
ســهردهمیان ه دهكهوێتــ ه دیالۆگــهوه ،ڕهخنــه دهگــرێ و ئامادهیــی خــۆی
بــۆ وهرگرتنــی ڕهخن ـ ه دهردهبــڕێ .ل ـ ه كتێبــی «پهنجــا ســاڵ خهبــات»دا
 ،زانیارییەكانــی خــۆی و تاقیكردنهوهكانــی دهگوێزێتــهو ه بــۆ نــهوهی
دوارۆژ .لــ ه كتێبــی «بــا نهبێتــ ه درۆی پــاش مــردوو»دا ،بوێرانــه دێتــ ه
مهیدانــی ههڵســهنگاندن و دڵســۆزان ه شــیكردنهو ه دهكا و هــان دهدا
بــۆ شــرۆڤهكردن .لــ ه گواســتنهوهی یادداشــتهكانی شــههیدی فهرمانــد ه
شــاپوری فیروزیــدا و بیرەوەریــی هاوســەنگەرانی شــەهید چرچــەی
باراممیــرزادا ئهرکــی ڕێكخســتن و نوســینهوهی مێــژووی زارەکیــی
خەبــات و شــۆڕش وهعــۆده دهگــرێ ل ـه دوو بهرگــی زێڕینــدا .ههروههــا
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لــ ه «كهشــكۆڵی پێشــمهرگه«دا الپــهڕه زێڕینهكانــی خهباتــی پێشــمهرگ ه
تۆمــار دهكا .لــ ه چهندیــن كتێبــی وهك «هاونهتهوهیــی كــورد و مــاد»،
«فرشــت ه وهش»« ،شــب ســیه»« ،بــی خانمــان»« ،ایــران در اســتان ه
انقــاب مشــروطه»« ،مــرۆڤ چــۆن بــوو ب ـ ه غــول» و «خهرمانــی خ ـهم
و پــهژاره»
دا لــ ه بــواری وهرگێڕانــهو ه لــ ه زمانهكانــی فهڕانســهیی ،فارســی و
كوردیــدا ئهســپی خــۆی تــاو داو ه و كتێبخانــهی كــوردی و فارســیی
دهوڵهمهنــد كــردوه .بــۆ كهســێكی وهك مــن كــ ه ئــاگاداری چاالكیــی
سیاســی كاك جهلیــل بــووه ،ئهگ ـهر ب ـهوردی بیــری لــێ دهكات ـهوه ،بــۆی
دهبێتــ ه پرســیار كــ ه ئــهو ههمــو كاتــهی لــ ه كــوێ هێنــاوه؟
چەنــدی لهس ـهر ه ـهوڵ و تێكۆشــانهكانی رێــزدار كاك جهلیلــی گادانــی
قس ـ ه بكهیــن كۆتایــی نای ـ ه و مــن تهنیــا ویســتم مشــتێك ل ـه خهروارێــك
بێنمـ ه بـهر بــاس.
ڕوحی مام جەلیل شاد و ئامانجهكانی وەدی بێن.
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بهیادی «ئهسیری فریشتهوهش»
د .ئاسۆ حهسهنزاده

هێندێــك کـهس هـهن کاتێــک لهدهســتیان دهدهی ،ئهوهنــده گـهورهن نــه
دهتوانــی لهس ـهریان بنووســی ،نــه دهتوانــی لهس ـهریان نهنووســی! پــاش
ئ ـهو کۆســته مهزنــه کــه بهیانیــی دوێنــێ بــه کۆچــی دوایــی س ـهرکردهی
دێموکــڕات ،کاک جهلیــل گادانــی ،ل ـهو حیزبــه و لــه گهلــی کــورد ک ـهوت،
تــازه پێڕادهگــهم بــه پهیڤێكــی ههژارانــه تهعزیمنامــهی خــۆم لــه
بهرامبــهر رووحــی ههمیشــه پــاک و بــۆ ههمیشــه ههڵکشــاوی کاک
جهلیلــی خۆشهویس ـتدا بنووســم و حهســرهتی دڵــم لهگ ـهڵ هاوڕێیانــی
و بهگشــتی خهڵکــی کوردســتان بــهش بکــهم.
***
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لــه چــاو و زهینــی منداڵــدا ههمــوو شــتێک ئهفســووناوییه :مزگهوتــی
نهڵۆســه ،شــهوی نــهورۆزی  .١٣٦١خهڵکێكــی زۆر پاڵیــان وێــک داوه.
بــه دیــواری پشــت ســهرمانهوه وێنــهی پێشــهوا قــازی ،مــهال ئــاوارە،
قــادر وێــردی و قــادر شــەریف وهك ئهرواحــی زینــدوو لێمــان دهڕوانــن.
هۆڵهكــه بــه گرف ـهی زالکــی ســۆبهی داران و ههنیســکی فانــۆس و گــڕی
چراتۆڕهکانـهوه روونــاک بۆتـهوه .بۆنــی خۆشــی تهندوورهکانــی دێ کــه
تـهواوی رۆژ بابۆڵـهی نــان و ههڵوایــان بــۆ پێشــمهرگه کــردووه ،هـهوای
نێــو مزگهوتیشــی داگرتــووه.
ئهمــن و چهنــد منداڵــی دیکــه ســروودێکمان پــێ دهڵێنـهوه« :پێشکـهوه،
بــۆ پێشــهوه ،ئــهی کــوردی ئــازا» .پیاوێکــی عهینهکیــی دەمانچەلەقــەد
لــه تهمهنــی ئێســتای خۆمــدا -جهمهدانــی لهســهر و کهواپاتۆڵێکــیمهیلــهو ســپی لهب ـهر ،ههڵدهســتێته س ـهرپێ بــۆوهی قســه بــکا .خهڵکهکــه
یهكتــر دهنــگ دهدهن ههتــا گــوێ بــۆ قســەکانی وتاربێژهکــهی دهمــی
ناشــتنی عهزیــزی یووســفی و یەکێــک لــە ناســراوترین ســیماکانی پشــت
میکڕۆفۆنــی میتینگەکانــی حیزبــی دێموکــڕات لەپــاش ئینقــاب رادێــرن.
کاتێــك بێدهنگــی بــاڵ بهس ـهر ئاپۆراک ـهدا دهکێشــێ ،ئ ـهو پیــاوه س ـهرهتا
بــهدوور لــه چاوهڕوانیــی خەڵــک و بهشــێوهی «ئاکاپێــا» (بهبــێ
مۆســیقا) ســروودێک دهڵــێ؛ ســروودی نــهورۆز .چریکهیهکــی تیــژ و
لوولــدراو لــه دهنگیــدا هەیــە.
کــه دهگاتــه ئــهو شــوێنه کــه دهڵــێ «وا رۆژ هــهاڵت لــه بهندهنــی
ب ـهرزی واڵت ـهوه ،خوێنــی ش ـههیده ڕهنگــی ش ـهفهق ش ـهوق ئهدات ـهوه»،
ههســت دهكــهم دهنگــی ئــهو پیــاوه وهک تیشــکی ســپیی چراتــۆڕهکان
دهچــێ .ســاتهوهختهکه وهك دیمهنێکــی ســینهمایی خهیــااڵوی و وهک
حیکایهتێکــی دم ئاگردانــی زســتان بهشــكۆیه.
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ئهو پیاوه جهلیلی گادانییە!
***
پێــش ئــهو شــهوهش کاک جهلیلــم زۆر دیتبــوو .لهوهتــی لهبیرمــه
ئ ـهو و باوکــم و بنهماڵهکانمــان ه ـهر پێک ـهوه بــوون .نهڵۆســه دهفت ـهری
سیاســیی ژمــاره ()١ی حیزبــی لــێ بــوو .حیــزب ههمــوو ئــهو کوردانــه
بــوون کــه لــه بهرامبــهر هێرشــی «عهجەمــان»دا حــازر بــوون لهســهر
یهكتــر بکهنــهوه ،تهنانــهت بمــرن .ئهگــهر چهکیــان پــێ بــا ،پێشــمهرگه
بــوون .کاتێکیــش دهمــردن ،دهبــوون بــه شــههید .بــهاڵم لــهوه زیاتــر
نهمدهزانــی ئ ـهو داســتانه لهچ ـیڕا دهســتی پــێ کــردووه و بۆچــی ئێمــه
هــهر ڕۆژهی لــه شــوێنێکین.
پێشــتر لــه مههابــاد بوویــن .مههابــادم بهحــاڵ و بــاڵ لهبیــره :قهناتــی
پێــش ماڵهکهمــان لــه کانیــی مامقهمب ـهران کــه تهپ ـهی قــازی و پادگانــی
گــهورهی شــاری لــێ دیــار بــوو ،تــهق و تــۆق و ههاڵتنــه ژێرزهمیــن
و ناشــتنی ئاڵبۆمهکانــی بهغــدا پێــش ئــهوهی شــار بهجــێ بێڵیــن...
«خومهینــی لهتکــه دێــوه ،قاســملوو لهتکــه ســێوه» :ئــهوهش منداڵــی
گ ـهڕهک بهحیســاب تهزاهوراتیــان دهكــرد! دوای ئ ـهوه ل ـهم دێ بــۆ ئ ـهو
دێ ،زۆر شــهو بــه ســواری واڵغ و تهنانــهت بــه ڕۆژ بــه پێیــان بهنێــو
مهیدانــی شـهڕدا؛ دایکــم مهچهکــی تونــد دهگرتــم و بــه هیــچ بـهری نـهدهدا.
***
ههتــا دوێنــێ کــه نوقمــی شــۆک و ماتهمــی رۆیشــتنی یهکجاریــی خــۆی
کردیــن ،هــهر کــهس بــه مــام جهلیــل نــاوی بردبــا دەنگــم دەدا ،چونکــه
بــۆ مــن وش ـهی «مــام» بــۆ کەســێک کــە مامــی هەقــت نیــە تهعبیــر لــه
پیاوێکــی پیــر یــا نهخوێنــدهوار دهکا .کاک جهلیــل ن ـهک ه ـهر خوێنــدهوار
و زانــا بــوو ،لــه ڕوانگــهی منــهوه ههتــا ســهر بــه فکــر و بــه کار الو
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مایــهوه .پاییــزی ســاڵی  ١٩٩٧کاتێــک لــه پاریــس لــهالی کاک عهزیــزی
ماملــێ کاک جهلیــل ئهمنــی بــه کاک ئیبراهیمــی عهلیــزاده ناســاند ،وهک
«الوێكــی بــه ئیحســاس و بهئیســتعداد» پێناســهی کــردم .گوتــم کاک
جهلیــل ئــهو وەســفە لــه ئهســڵدا بۆخــۆت دانــراوە .رۆژێــک دواتــر لــه
مهلــه بهزاندمــی .ئهمــن قــهت رۆژێــک کاک جهلیلــم بــه پیــری نهدیــت.
تهنان ـهت دهتوانــم بڵێــم بــۆ مــن وهک جوانهم ـهرگ بووبــێ وایــه .ئهگ ـهر
جوانهمـهرگ بــوون بــه مانــای مهرگــی الوێکــی ناکامــه ،ئـهوا کاک جهلیــل
بــه هــزر و وزه ،بــه بــاوهڕ و هیــوا ،بــە ئیمــان و ورە ،لــه ههموومــان
الوتــر بــوو .پێــش ئــهوهش کــه بــهری رهنجــی ههشــتا ســاڵهی خــۆی
بچنێتــهوه و بــه ئاواتهکانــی بــگا ،بهجێــی هێشــتین.
پــاش رۆیشــتنی بنکهکانــی دهفتــهر لــه دۆڵــی دێموکــڕات ،ماڵهکانــی
ئێمــه لــه شــیوهجۆ لــه شــوێنیان نیشــتهجێ بــوون .لهبــن ئ ـهو دیــوارهی
دوکتــور قاســملوو و ژمارهیــهک لــه تێكۆشــهرانی حیزبــی دێموکــڕات
(لهنێووانــدا ش ـههیدان حوســێن ش ـهمامی و ڕهحیــم قاڕنجــی) وێنهیهکــی
بهکۆمهڵیــان گرتــووه ،ئهمنیــش وێنهیهکــم لهگــهڵ کاک جهلیــل و چهنــد
هــاوڕێ و هاواڵــی ئــهو ســهردهمه ههیــه .لــه وێنهکــه ورد دهبمــهوه.
کوڕهکــهی خــۆی لهپهنایهتــی ،کهچــی دهســتی لهســهر شــانی مــن
دانــاوه (بابــم لــهوێ نهبــوو).
بهخــۆم دهڵێــم پێشــمهرگهکان ههقیــان بــوو بــه کاک جهلیــل بڵێــن
«مامــه».
***
ســووڕی تــازهی دوورهواڵتــی و درێژبوون ـهوهی خهبــات دهســتی پــێ
کــردهوه .بههــار گــهڵ و گــهزۆی داوهریــو لــه چــڵ و چــرۆی خــۆی
بــه هاویــن دهســپارد کۆیــان وهکا؛ زســتانیش بــۆوهی غافڵگیــر نهبیــن،
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خهبـهری هاتنـهوهی خــۆی بــه پاییــزدا بــۆ دهناردیــن .گـهورهدێ بــوو بــه
وێســتگهی ســێههمی بهسـهرهاتی کاک جهلیل و ئێمه .ئهوجار ئیدی کاک
جهلیــل هــهر مامێکــی ڕووخــۆش نهبــوو .خهمخــۆری پهروهردهشــمان
بــوو .رۆژ ههبــوو دهرگای لهســهر منداڵهکانــی دادهخســت بــۆ ئــهوهی
کتێــب بخوێنن ـهوه .ئێمهشــی بهههمــان شــێوه هــان دهدا کــه بخوێنین ـهوه
و شــت فێــر بیــن.
لــهو ســااڵنهش -وهك لــه ســااڵنی دوایــی ژیانیــدا -ئــهوهی زیاتــر لــه
زهینمــدا لــه کاک جهلیــل بهجێمــاوه ،دهنگــه نـهرم بــهاڵم پــڕ لــه تاقەتەکــەی
بــوو کــه لــه رێگهیــهوه ههمیشــه مێهرەبانانــە لــە حاڵتــی دەپرســی و
دهمودهســت لــه بهخشــندهیی بهردهوامــی خــۆی ئهرخهیانــی دهکردیـهوه.
بهخشــنده لــه رێنوێنــی ،لــه مشــوور ،لــە هــاوکاری ،لــه زانیــاری و
بیــرهوهری .زۆر پێــش ئـهوهی خهڵــک شــایهتیدانی کاک جهلیــل لهبــارهی
کۆمــاری کوردســتانهوه لهســهر شاشــهی تهلهفزیۆنــهکان ببینــێ ،ئێمــه
راســتهوخۆ لێمــان بیســتبوو .وهک ههمیشـهش کــه دهگهیشــته لهداردانــی
پێش ـهوا ،گریــان ئهوکــی دهگــرت.
***
لــه قهندیــل زۆر کــهم پێکــهوه ماینــهوه .پــاش دهههیــهک دهرکهوتــن
و درهوشــانهوه لــه ریــزی هــهره پێشــهوهی رێبهرانــی حیــزب ،دوای
کۆنگــرهی ههشــت -زۆر بهجیــددی و ســادقانه -بهرپرســایهتیی
کــۆڕی پـهروهرده و فێرکردنــی حیزبــی وهرگــرت و راســتهوخۆ بــوو بــه
بهڕێوهبــهری قوتابخانهکهمــان کــه نــاوی لــه «شــههید فایــق و شــههید
چرچــه«وه ببــوو بــه «نیشــتمان» ..پیــاوی گهورهمــان ناچێتــه نــاو دڵ،
تاکــوو کــۆچ ن ـهکا و نهچێتــه ژێــر گڵ :ســی ســاڵ دواتــر ،تــازه س ـهرنج
دهدهم بهڕێوهبــهری قوتابخانهکــهم ههمــان خاوهنماڵــی یهکهمیــن
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قوتابخان ـهی ئــازادی کــورد ،قوتابخانــه کوردییهك ـهی یهکهمیــن کۆمــاری
کــورد ،قوتابخانـهی گهالوێــژ ،بــووه .هــەر ئــەو مێرمنداڵــەی ئــەودەم نــاوی
لــە رۆژنامــەی کوردســتانی ســەردەمی کۆمــاردا هەیــە.
بــه جێژنێکــی دیکــهی نــهورۆز و یادکردنهــوه لــه نهورۆزهکــهی
مزگهوتــی نهڵۆســه رانهگهیشــتین کــه کێشــهی ههمیشــهیی نێوماڵــی
کــورد بــۆ چهنــد ســاڵ کاک جهلیلــی لهب ـهر چــاوان ون کــردم .جاروبــار
لــه رادیۆیــان گوێــم لــه دهنگــی دهبــوو .لهگـهڵ ئـهوه کــه کهشــێکی گــرژ و
نهشــیاو کهوتــه نێــوان دوو دێموکڕاتهکــهی ئهودهــم ،ســهرنجم دابــوو
ئــهو لــهو دۆخهشــدا دڵپاکــی و زمانخاوێنیــی خــۆی لەدەســت نەدابــوو.
***
کاتێــک بنهماڵــهی گــهورهی دێموکــڕات وهســهریهک کهوتــهوه،
لــه فهڕانســهڕا بــه ســهفهر گهڕابوومــهوه کوردســتان و لــه کۆیــه بــه
دیــداری کاک جهلیــل شــاد بوومــهوه .ئهوجــار زمــان و بهســهرهات و
دۆســته فهڕانس ـهییهكانیش (بهتایبهتــی کریــس کۆچێــرا و ئ ـهو پزیشــکه
فهڕانســهییانهی لهکاتــی خۆڕاگریــی چهكدارانــهدا بــه هانــای حیزبــهوه
هاتبــوون) پێکــی دهبهســتینهوه .لـهو دیمانــه سـهرلهنوێیهدا ،ئـهو پێداگرانــه
لــه خوێندنهکهمــی دهپرســی و بــۆ پلهکانــی دواتــر هانــی دهدام ،کهچــی
مێشــکی مــن هــهر شــریتهکهی مزگهوتــی نهڵۆســهی لێدهدایــهوه!
ســروودهکهی نهڵۆســهمان الی مــن خۆشــترین ســروودی
شۆڕشــگێڕییه .لهوێــدا قانیــع دهڵــێ »:بیــری ئازادیــم لــه زیندانــا فراوانتــر
ئهبــێ» .هاوینــی  ١٩٩٧کــه لــه قـهاڵی دێموکــڕات چهنــد مانگێــک لــه بهشــی
«تهحقیــق و تهرجومــه«ی حیــزب لــه خزمــهت پیــاوی بهفهرههنــگ و
ئههلــی نووســین و موتالعــهدا بــووم ،کاک جهلیــل بــۆی گێڕامــهوه کــه
زۆر پێــش خوێندنــی لــه زانکــۆی تــاران لــه زیندانهکانــی حهمهڕهزاشــادا
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خــۆی فێــری زمانــی فهڕانس ـهوی کــردووه و تهنان ـهت ه ـهر لــه زینــدان
کتێبێکیشــی لــه فهڕانســهوییهوه وهرگێــڕاوه .کتێبهکــه ڕۆمانێكــی ژنــه
نووســهری فهڕانســهیی بهڕهچهڵــهک رووس« ،کۆنتێــس دوســێگوور»،
بــوو کــه گادانــی لهژێــر نــاوی «اســیر فرشــتهوش» کردبــووی به فارســی.
جهلیــل گادانــی وهک کاراکتێــری نێــو ئــهم نۆڤڵــه نزیــک بــە دههــه و
نیوێکــی بههــاری ژیانــی ،دیلیــی نێــو زیندانهکانــی چاشــتبوو .بـهاڵم لهگـهڵ
ههمــوو ئازادهگییهکـهی ،ئـهو تــا لهژیانــدا بــوو ئهســیری دهســتی شــتێکی
دیکــه بــوو؛ ئەســیری ئینســانەتی ،ئهســیری عیشــقی ئــازادی ،ئهســیری
ئهوینــی گهلهکــهی ،بهچهشــنێک کــه ههمــوو ژیانــی بــۆ یارمەتیدانــی
ئەوانــی تــر و بــۆ خهبــات لهپێنــاو رزگاریــی خــاک و خهڵکــی خــۆی
تهرخــان کــرد ،هەرگیــز بــۆ ماوهیهکــی زۆر لــه هاوقهتــاره بێنازهکانــی
دوور نهکهوت ـهوه و دهیویســت هەمیشــە وهك وان و لهگ ـهڵ وان بــژی.
کاک جهلیــل «ئهســیری فریشــتهوهش»ی خوێندبــۆوه ،بــهاڵم بــاوهڕ
ناک ـهم ئ ـهو دهرســه کــه دهکــرێ ئهســیریش بــی و دڕندهخــووش نهبــی،
ئــەو ل ـهو نووس ـهره ئهشــرافییه فهرهنگییــەی فێــر بووبــێ .بهڵکــوو ئ ـهو
خیســڵهته هـهر لــه سـهرهتاوه لــه ویــدا ههبــوو و بهدرێژایــی ژیانــی ئەوەی
نیشــاندابوو .چاکهکارییهکانــی وی هــهر بــه گهنجــی لــه مههابــادڕا
بگــره تــا ســهردهمی دامهزرانــی ئهنجومهنــی کوردهکانــی دانیشــتووی
تــاران دهیســهلمێنن کــه ئــهو بــهر لــه بهســهرهاتی شۆڕشگێڕانهشــی
لــه گۆش ـهی زینــدان یــا لــه شــاخهکانی کوردســتان ،نیشــتمانپهروهرێکی
بێئهنــداز مرۆڤدۆســت بــوو.
***
شــەڕی نەســلەکان لــەالی کاک جەلیــل وجــوودی نەبــوو .کاتێــک بۆخــۆم
بــۆ مــاوهی ســێ ســاڵ بهرپرســایهتیی دووهمــی حیزبــم وهرگــرت،
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لــهو شــوێنه کــه رهنگــه بــۆ زۆر لــه خهباتگێڕانــی نهســلی پهنجــا و
ههشــت ڕاهاتــن لهگــهڵ ســهرکردایهتیی کهســێکی الوتــر ئاســان نهبــێ،
سـهروهری بهڕێــز هیــچ حهوتوویـهک نهبــوو لــه شــوێنی کارم لــە قــەاڵی
دێموکــڕات گــهورهم نــهکا و بــه مشــوور و رێنوێنــی و هاوکارییهکانــی
دڵگهرمــم نــهکا .هەمیشــەش بیرۆکــەی پڕۆژەیــەک یــا پێشــنیاری
توێژینــەوە و وەرگێڕانێکــی پــێ بــوو .ئــەو ئهوهنــدهی بــاوهڕ بــه ن ـهوهی
نــوێ هەبــوو کــه لــه کۆنگــرهی حهڤــدهی حیــزب لهپشــت میکرۆفــۆن لــه
کاتــی ناوهێنانــی منــدا گریــا و تــکای کــرد خۆمــان کاندیــد بکهینــهوه...
قبووڵکردنــی هەرچەنــدەش ســەخت بــێ ،بــە کۆچــی دوایــی بهڕاســتی
ناوهختــی کاک جهلیــل گادانــی ،حیزبــی دێموکــڕات یهکێــک لــه رهمــزه
هــهره ناســراوهکانی مێــژووی خــۆی لهدهســت دا .نهمانــی فیزیکیــی
کاک جهلیــل لهنێــو کــۆڕی تێکۆشــهرانی دێموکــڕات و بزوتنــهوهی
سیاســیی رۆژههاڵتــی کوردســتان جارێکــی دیکــه هــهردوو حیزبــی
دێموکــڕات ڕووبــهڕووی دڵەکوتــەی جهبــری ژیــان و چوونهســهری
تهمهنــی ئــهو هێمایانــه دهکاتــهوه کــه ســهرهڕای ههمــوو دابهشــبوون
و کهموکوڕییــهکان ،لــە ســەرجەم قۆناغــه مێژووییــهکان و لــه ههمــوو
مهیدانهکانــی تێكۆشــانی ئــهو حیزبــهدا لهگــهڵ بــوون ،هێــز و ئیــراده و
ئهزمــوون و ئیعتباریــان بــه کاروانــی خهباتــی ئــهو حیزبــه بهخشــیوه،
و لهئاســتی کوردســتان و ئێــران و دهرهوهدا بــۆ حیزبــی دێموکــڕات و
کــوردی رۆژهــهاڵت بــوون بــه برانــدی سیاســی و خهباتگێــڕی.
لــه س ـهردهمێکدا کــه ئالهنگارییهکانــی س ـهر رێــگای حیزبــی دێموکــڕات
و کــوردی رۆژهــهاڵت بــۆ قۆناغهکانــی لهمــهودوا زۆر لــهوه کــه بیــری
لــێ دهکهینــهوه زۆرتــر و ترســناکترن ،جێــی خۆیهتــی لــه  ٧٥ســاڵهی
دامهزرانــی حیزبــدا کــه هــاوکات  ٧٥ســاڵهی هاتنــی کاک جهلیــل بــۆ
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نێــو کایــهی گشــتیی کوردیشــە ،مشــوورێکی جیــددی لــه گواســتنهوهی
مهشــخهڵی خهبــات لهنێــوان نهســلهکان و کەڵــک وەرگرتــن لــە هەمــوو
هێــز و توانــاکان و ل ـهوهش گرینگتــر یهكگرتن ـهوهی حیزبــی دێموکــڕات
بخــورێ .دواییــن وهســیهتی ژیانــی کاک جهلیــل لــه خهڵوهتــی دیــداری
دۆســتانهی سـهرکرده و ســیماکانی هـهردوو دێموکڕاتــدا یهکخســتنهوهی
ههرچــی زووتــری ریزهکانــی دێموکــڕات بــوو.
بەداخــەوە کاک جهلیــل نــه یهکگرتنـهوهی دێموکڕاتــی دی ،نــه رزگاریــی
کوردســتان ،بـهاڵم ههردووکیــان کــە تەنیــا بــەوان رووحــی کاک جەلیــل و
شــەهیدان شــاد دەبــێ ،لهدهســت خۆمانــدان.
***
لــه کونجــی الی ڕاســت و ســەرەتای گۆڕســتانی شـههیدانی دێموکــڕات
لــه کۆیــه ،گڵــی تــهڕی گۆڕێکــی تــازه بــه ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان
داپۆشــراوه .ئ ـهو گڵکۆیــه گڵکــۆی دواییــن یــادگاری زینــدووی کۆمــاری
کوردســتان ،هێمــای کوردایهتیــی پــاک و خۆڕاگریــی بزوتنهوهیـهک ،کاک
جهلیلــی گادانییــه .ههڵکهوتــهی شــوێنی گڵکــۆی کاک جهلیــل ،وهک لــه
ژیانیــدا ،لــه پــاش مهرگیشــی ،ئ ـهوی کردۆتــه میوانــدار و بهخێرهێن ـهری
زائیــران و هۆگرانــی بــارهگای خهبــات بــۆ ئازادیــی کــورد و کوردســتان.
ئهگ ـهر لــه کێلــی خــوارهوهی قهبرهک ـهی کاک جهلی ـلڕا هێڵێکــی راســت
بـهرهو باکــوور بکێشــین ،هێڵهکــه زۆر زوو دهگاتــه سـهر سـهری شــەهید
جهمــاڵ ئەکبــەری ،ئیســکۆرتهکهی کاک جهلیــل کــه لــه مووشــهکبارانی
قـهاڵی دێموکڕاتــدا گیانــی بەخشــی..
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ئهگــهر لــه کێلــی سهرهوهشــی ڕا هێڵێکــی راســت بــهرهو رۆژهــهاڵت
بکێشــین ،ئــهو هێڵــه ،نــه زۆر درهنــگ ،دهگاتــەوە مههابــاد.
نێــوان ئــەو دوو هێڵــە وەک گۆشــەی پەرتەوێکــی لــێ دێ کــە ڕەنگــە
ســۆمای چــاوی کاک جەلیــل بــێ لــه زێدهکــهی حاجــی قــادرەوە بــۆ
چوارچــرا و رۆژهەاڵتــی واڵت دەڕوانــێ.
نەعشــی ئــەو ڕێبــەرە نەمــرە لــه هیــچ کفنێکــدا جێــی نابێت ـهوه ،مهگ ـهر
ئــی خۆشهویســتیی خهڵکــی کوردســتان.

پیری دێموکرات

111

بنەماڵەی پەهلەوی (باب و کور)
و زیندانیی سیاسیی کورد
کاک جەلیل گادانی بە نموونە ()١٣٣٨-١٣٥٧
د .سمایل بازیار

لــە مێــژووی خەباتــی شۆناســخوازیی نەتــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان لــە ســەد ســاڵی ڕابــردوودا ،زیندانــی کردنــی خەباتگێــڕان
و واڵتپارێزانــی کــورد ،شــێوازێکی دەســەاڵتدارانی ناوەنــد بــووە ،بــە
مەبەســتی کپکردنــی هــاواری ناڕەزایەتــی و پێشــگرتن بــە پەرەســەندنی
بیــری ئازادیخــوازی و نەتەوەیــی .بنەماڵــەی پەهلــەوی (بــاب و کــور)
کــە لــە نێــوان ســاڵەکانی ( ) ١٣٠٤-١٣٥٧بــۆ پتــر لەنێــو ســەدە لــە ئێــران
فەرمانــڕەوا بــوون و بــە تایبەتــی بــە هاتنــە ســەر تەختــی ڕەزاشــا (١٣٠٤
) کــە چەوســانەوەی نەتەوەیــی بــە میتۆدێکــی مۆدێــرن دەســتی پــێ کــرد،
شــێوازی بەندکردنــی مرۆڤــی کوردیــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــەو
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مەبەســتانەی کــە ئامــاژەی پــێ کــرا ،ڕەچــاو کــردوە .پرســیارە ئەوەیــە
گەڵــۆ بنەماڵــەی دەســەاڵتداری پەهلــەوی بەگرتنــە بــەری ئــەم سیاســەتە
بــەو ئامانجانــەی مەبەســتیان بــوو گەیشــتوون؟ لــەم نووســینە کورتــەدا
بــە هێنانــەوەی نموونــەی یەکێــک لــەو مرۆڤــە کــوردە بەندکراوانــە (جەلیــل
گادانــی) هــەوڵ دەدرێ وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدرێتــەوە.
الف) ڕەزا شا پەهلەوی () ١٣٠٤-١٣٢٠
ڕەزا شــا پــڕۆژەی دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی مۆدێــرن ،یەکــە و ناوەندیی
ئامانــج بــوو .بــۆ گەیشــتن بــەو مەبەســتە ڕێگــە چــارەی لەســەر بنەمــای
دروســت بوونــی یــەک نەتــەوە و یــەک زمــان دۆزییــەوە ،ئەمــەش واتــە
«نەتەوەســازی و یەکڕەنگکردنــی کولتــووری» کــە تەنیــا لــە ڕێگــەی
تواندنــەوەی و ئاســیمیلە کردنــی نەتەوەکانــی غەیــرە فــارەس لــە نەتــەوەی
فارســدا وەدی دەهــات ،کــە بــە بەکارهێنانــی ئامــراز و ئەهڕومەکانــی
دەســەاڵتی خــۆی ،واتــە ســوپا و بۆروکراســییەکی لــە حاڵــی پەرەســەندندا
بەڕێــوە دەچــوو .لــە گرینگتریــن ڕێفــۆرم و هەنگاوەکانــی ڕەزاشــا بــۆ
گەیشــتن بــەم ئەجیندایــە دەتوانیــن ئامــاژە بــە دوو تــەوەرەی ســەرەکی
بکەیــن :یەکڕەنگکردنــی کولتــووری (زمــان) و ســینترالیزەکردنی واڵت.
لــە ڕەوتــی ســینترالیزەکردنی واڵتــدا ،چەســپاندنی دەســەاڵتی دەوڵەتــی
ناوەنــدی بەســەر ناوچــە هۆزنشــینەکاندا و ملکــچ کردنیــان بــۆ شــا
گرینگیــی تایبەتــی و لــە ڕیــزی پێشــەوەدا بــوو .عەشــیرەتەکان ســەرکوت
و چــەک کــران و ناوچەکانیــان کەوتــە ژێــر دەســەاڵتی ســوپا .بێجگــە
لەمــە ،عەشــیرەتەکان کــۆچ پێــدران تــا لــە مەترســییان بــۆ داهاتــوو کــەم
بکرێتــەوە( .)١ئــەو ســەرۆک عەشــیرەتانەی لــە بەرامبــەر ڕەزا شــا
بەرەبەرەکانییــان دەکــرد ،چارەنووســیان لــە ســێدارەدان ،زینــدان و
دوورخرانــەوە بــوو.
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چەندین ســەرۆک عەشــیرەتی کورد کە ملیان بۆ سیاســەتی ســێنترالیزە
کــردن ڕا نەکێشــابوو ،تــا ئــەو کاتــەی هاوپەیمانــەکان ڕەزاشــایان لــە
تەختــی پادشــایەتی هێنــا خــوارەوە و بــۆ دوڕگــەی «موریــس» لــە
ئەفریقــای باشــوور هەڵیانداشــت لــە بەندیخانــەدا تونــد کرابــوون .ئــەو
ســەرۆک عەشــیرەتە کوردانــە چەندیــن ســاڵ لــە زیندانــی «قەســر»( )٢لــە
تــاران کــە ئــەوکات یەکــەم زیندانــی مۆدێرنــی ئێــران بــوو ،بەنــدی بــوون.
ئــەو زیندانــەی کــە لــەو ســااڵنەدا کەســانی سیاســیی بەناوبانــگ وەک
«تەیمــوور تــاش» وەزیــری دەربــاری ڕەزاشــا« ،نوســرەتە لدەولــەی
فیــرووز» (فەرمانەفرمــا)« ،ســەردار ئەســعەدی بەختیــاری»« ،ســەید
جەعفــەر پیشــەوەری» و گروپــی  ٥٣کەســی بەناوبانــگ تێیــدا بەنــد
کرابــوون)٣(.
ئــەو ســەرۆک عەشــیرەتە کوردانــە بیرەوریــی خۆیــان نەنووســیوە
و تەنیــا لــە بیرەوەرییەکانــی چەنــد کەســێکی گرووپــی ( )٥٣کەســیدا
باســیان لــێ کــراوە .بــۆ نموونــە ئیحســانی تەبــەری دەلــێ« :بێجگــە
لــە (کۆمۆنیســتەکان حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران) «ســەردار ڕەشــیدی
کوردســتانی» پێشــتر لــە زیندانــی قەســردا بــوون ،ئــەو کات کــە ئێمــە
چووینــە ئــەو زیندانــە  ١٨ســاڵ بــوو کــە خانــی بەدبەختــی کــورد بەندکــرا
بــوو )٤(.بــوزورگ عەلــەوی ،ڕۆمان نووســی بەناوبانگــی ئێرانی کە لەگەڵ
گروپــی ( )٥٣کەســی گیرابــوو ،لــە کتێبەکەیــدا لــە چەندیــن شــوێنی باســی
کــوردە زیندانییــەکان دەکا ،کــە پێکــەوە هاوبەنــد بــوون .عەلــەوی دەڵــێ:
«لــە زیندانــی قەســر لــە کوردێکــم پرســی چەنــد ســاڵە لێــرەی؟ گوتــی:
دوازدە ســاڵ .گوتــم چەنــد ســاڵی تــر دەبــێ بمێنێتــەوە؟ گوتــی :ڕوون
نییــە ،خــوا دەزانــێ ،بــە دە ســاڵ حوکــم درابــووم ،دوو ســاڵە زیندانیــی
زیــادی دەکێشــم و چارەنووســم نادیــارە کــەی ئــازاد دەبــم( .)٥ئەردەشــیر
ئاوانســیان ،ســیمای ناســراوی سیاســی ئەرمەنــی کــە لــە ســەردەمی ڕەزا
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شــادا بــە تاوانــی ئەندامەتــی لــە حیزبــی کۆمۆنیســت زیندانــی بــوو ،لــە
بیرەوەریەکانیــدا دەڵــێ« :لــە زیندانــی ناوەنــدی بــە بەردەوامــی ســەدان
کــورد و لــوڕ زیندانــی بــوون .ئــەوان زۆربەیــان لــە جوتیــاران و ئەندامانی
ســادەی عەشــائیر بوون ،پیاوانێکی ئازا و ســادە ...کوردەکانیان زیاتر بە
تاوانــی بەشــداری لــە بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی کــوردەکان گرتبــوو...
ڕۆژێــک پێنجســەد کــەس کوردیــان هێنایــە زینــدان .ڕووداوێکــی گرینــگ
بــوو .ژمــارەی دەســتگیرکراوەکان زۆر پتــر لــە کاتــی ئاســایی بــوون.
هەربۆیــە ژمارەیــەک لەوانیــان بــۆ زیندانەکانــی قــوم و ئیســفەهان نــارد
و هیندێکیــان بــۆو ناوچانــەی کەشــوهەوای ناســازگاریان هەبــوو دوور
خســتنەوە)٦(»...
شــایانی باســە هــەر لــە تــەک خــودی گروپــی ( )٥٣کەســی کوردێکــی
کرماشــانی دەســتگیر کرابــوو کــە خوێنــدکاری کولێــژی پزیشــکی بــوو کــە
دواتــر لــە ســاڵی  ١٣١٧ئــازاد دەکــرێ)٧(.
ب) محەمەدڕەزا شای پەهلەوی () ١٣٢٠-١٣٥٧
محەمــەدڕەزا شــای گەنــج لــە ســەرەتا کــەم ئەزمــوون بــوو و ئۆتوریتــە
و بڕشــتی باوکــی نەبــوو ،بــەاڵم لەســەر هەمــان ڕێچکــەی ئــەو واتــە گرتنــە
بــەری سیاســەتی «ناســیونالیزمی ئێرانــی» ڕۆیشــت کــە بەرهەمەکــەی
دەســتەواژەی فانتــازی و داتاشــراوی «نەتــەوەی ئێــران» و ڕەوایــی
پێدانــی بــوو بــە نرخــی ئینکارکردنــی نەتەوەکانــی تــری نیشــتەجێ لــەم
یەکــە جوگرافییــە.
هەاڵیســانی شــەڕی دووهەمــی جیهانــی و دەرهاویشــتەکانی لەســەر
ئێــران چارەنووســی ئــەم واڵتــەی بــە ئاقارێکــی تــردا بــرد .ئێــران بەهــۆی
هێــزی هاوپەیمانــەکان داگیــر کــرا .لــە باشــووری کوردســتان هێزەکانــی
بەریتانیــا و لــە باکــوور هێزەکانــی ســوڤیەت جێگیــر بــوون .ناوچــەی
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موکریان وەک ناوچەی نێوان ئەو دوو هێزە مایەوە و بەتایبەتی بەهۆی
بۆشــایی دەســەاڵتی ناوەنــدی تێیــدا ،ئــەو زەمینەیــە بــۆ دەســتەبژێری
کــوردی ســەر بــە چینــی مامناوەنــد ڕەخســا کــە ڕۆڵ و دەوری خــۆی
بگێــرێ .ڕێکخــراوی سیاســی مۆدێرنــی کــوردی دادەمــەزرێ و لــە ڕەوتــی
گەشــەی بیــری نەتەوایەتیــی کــوردی ،کۆمــاری کوردســتان دادەمــەزرێ.
لــە پــاش ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتانی کــەم تەمــەن بــەاڵم
پڕدەســکەوتی نەتەوەیــی ،دەیــان کەســایەتیی سیاســیی کــورد ،ئــەم
جــارە بەهــۆی بەشــداریی لــە خەباتــی شۆناســخوازانەی نەتــەوەی کــورد،
لەالیەن دەســەاڵتی ناوەندییەوە ئێعدام ،دەسبەســەر یا دوور دەخرێنەوە.
بەشــێک لــە وەزیــرەکان و کاربەدەســتانی کۆمــاری کوردســتان بــە تاوانی
بەشــداری و پشــتیوانی لــە کۆمــاری کوردســتان لــە شــارەکانی ورمــێ و
تەورێــز دەخرێنــە زینــدان ،کــە زۆربەیــان لــە ســاڵی ١٣٢٩دا ئــازاد کــران
(.)٨
کەمتــر لــە دوو ســاڵ دوای ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان ســەرلەنوێ
نــاوی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کەوتــە ســەر زمانــان و ئــەم حیزبــە
بەهــۆی کۆمەڵێــک الوی خــاوەن هەســت کــە ســەر بــە وەچەیەکــی جیــاواز
لــە ڕێبەرانــی کۆمــار بــوون ،بووژایــەوە .بوژانــەوەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە کەشوهــەوای سیاســیی ســەردەمی
جوواڵنــەوەی بەنیشــتمانی کردنــی نــەوت و ســەرۆک وەزیریــی محەممــەد
موســەدیقدا ،دەرفەتــی گەشــەی بــۆ ڕەخســا .هەڵبــەت لــەم کەشوهــەوا
سیاســییەی تاڕادەیــەک ئــازادەی ئــەم سااڵنەشــدا تێکۆشــەرانی کــورد
تووشــی زینــدان هاتــوون .بــەدوای هەوڵــی تیــرۆر کردنــی محەمــەدڕەزا
شــا لــە ١٥ی ڕێبەندانــی  ١٣٢٧بەهــۆی ناســر فەخرئارایــی شــەپۆلێکی
گرتــن و ڕاوەدونــان لــە الیــەن پۆلیســەوە لــە هێندێــک لــە شــارەکانی
ئێــران وەڕێ کــەوت .لــە مەهابادیــش چەنــد کەســێک گیــران کــە تــا ســاڵی
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 ١٣٣١لــە زیندانــدا مانــەوە(.)٩
بــەدوای کودەتــای ٢٨ی گەالوێــژی ســاڵی  ١٣٣٢کــە لــە ئەنجامیــدا
دیکتاتــۆری جارێکــی تــر باڵــی بەســەر کــەشو هــەوای سیاســیی واڵتــدا
کێشــا ،چاالکیــی حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکان قەدەغــە کــرا و
هــەزاران چاالکــی سیاســی لــە سەرانســەریی ئێــران دەســتگیر کــران .لــەو
گــرت و بــڕەش تێکۆشــەرانی کــورد بێبــەش نەبــوون و دەیــان کەســیان
بــە تاوانــی ئەندامەتــی و الیەنگــری لــە «حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان»
و «کۆمۆنیســت» بــوون لــە زینــدان تونــد کــران )١٠(.لــە هەڵمەتــی گــرت
و بــڕی تێکۆشــەرانی کــورد لــە پــاش کودەتــا بــۆ یەکــەم جــار ژنێکــی
چاالکــی کــورد بــە نــاوی «گوڵــێ ڕێحانــێ» خەڵکــی شــاری مەهابــاد ،بــۆ
مــاوەی ســێ مانــگ دەگیــرێ)١١(.
لــە ئەنجامــی ئــەو کــەشو هــەوا سیاســییەی کــە لــە دوای شۆڕشــی
١٤ی تەمــوزی )١٣٣٧( ١٩٥٨ی عێــراق لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پێــک
هاتبــوو ،چاالکیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان گەرموگوڕتــر ببــوو،
خەڵکانێکــی زۆر ڕوویــان لــە حیــزب کردبــوو و ڕێکخســتنەکانی فراوانتــر
و هەڵســووڕتر ببــوون .ئەمــەش ســاواک ڕێکخــراوی پۆلیســی نەهێنیــی
تــازە دامــەزاروی ( ) ١٣٣٦نیگــەران و لــە هەمــان کاتــدا وشــیار کردبــۆوە
کــە بــە وردی چاوەدێریــی ئــەم دۆخــە نوێیــە بــکا .لــە خەزڵــوەری ١٣٣٨
ســاواک بــە ئامادەیــی تــەواوە بەپێــی بەرنامــەی لــە پێشــدا داڕێــژراو
پەالمارێکــی بەرینــی هێنایــە ســەر ڕێکخراوەکانــی «حــدک» لــە زۆربــەی
ناوچەکانــی کوردســتان .ڕێکخراوەکانــی «حــدک» لــە شــارەکانی ســنە،
بانــە ،مەهابــاد ،نەغــەدە ،ســەقز ،ورمــێ ،سەردەشــت ،ســەلماس ،شــنۆ،
پیرانشــار و ســایین قــەاڵ ،کەوتنــە بــەر پەالمــاری ســاواک و بــە ســەدان
کــەس دەسبەســەرکران )١٢( .لــە شــەش ئەندامــی ڕێبەریــی «حــدک»
چــوار کــەس لــەو پەالمــارەدا گیــران)١٣( .
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لــە دوا ڕۆژەکانــی زســتانی  ١٣٤٢ســاواک جارێکــی تــر پەالماری هێنایە
ســەر ڕێکخراوەکانــی «حــدک» لــەو پەالمــارەدا کــە دوو ســێ ڕۆژ پــاش
نەورۆزیــش درێــژەی کێشــا ،دەیــان کــەس لــە ئەندامانــی «حــدک» گیــران.
()١٤
هــەر لــەم قۆناخەدایــە کــە» ئەحمــەد موفتــیزادە» ،دامەزرێنــەری
مەکتەبــی قوڕئــان و ڕێبــەری یەکــەم ڕەوتــی ئیســامی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،بــە تاوانــی ئەنــدام بــوون لــە «حــدک» لــە تــاران دەگیــرێ و
دەخرێتــە زیندانــەوە.
لــە پــاش تێکشــکانی جوواڵنــەوەی چەکداریــی ســاڵەکانی  ٤٦-٤٧ی
کۆمیتــەی شۆڕشــگێڕیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،ڕێژیــم بــۆ
چاوترســێن کردنــی خەڵــک و ئــەو ڕاچڵەکانــە چاوەڕواننەکــراوەی
«دوڕگــەی ئــارام و مەنــدی ئەویــان لــە دەریــای تۆفانــی ڕۆژهەاڵتــی
ناوینــدا» شــڵەژاندبوو ،دەیــان کــەس لــە خەڵکــی شــار و گوندەکانــی
کوردســتانی بەتایبەتــی لــە ناوچــەی موکریــان دەسبەســەر کــرد.
گیــراوەکان ســەرەتا لــە پادگانــی جەڵدیــان کــە ناوەنــدی عەمەلیاتــی بــۆ
ســەرکوتی جوواڵنەوەکــە بــوو زیندانــی بــوون و دواتــر بــۆ زیندانــی
«فەلەکولئەفــاک»( )١٥و ورمــێ( )١٦گواســترانەوە.
بــەدوای شکســتی چەپــی ســوننەتی و بەپلــەی یەکــەم حیزبــی تــوودە لــە
دەیــەی  ،٣٠وەچەیەکــی نوێــی چەپــی کۆمۆنیســتی لــە دەیەی  ٤٠لە ئێراندا
لەدایــک بــوو .ئــەم ڕەوتــە نوێیــە زۆرتــر بــە ئەزموونی شۆڕشــەکانی چین،
کوبــا ،ئەلجزایــر و ڤێتنــام سەرســام بــوو ،تاوەکــوو ئەزموونــی شۆڕشــی
بۆلشــویکی کــە تایبەتــی وەچــەی چەپــی کالســیکی بــوو .چەندیــن گرووپی
مارکسیســتی کــە بەشــێکیان کاریگەریــی بیروبۆچوونــی مائۆیزمیشــیان
بەســەرەوە بــوو دروســت بــوون و شــێوازێکی نوێیــان لــە تێکۆشــان
بــەدژی ڕێژیــم گرتــە بــەر ،واتــە خەباتــی توندوتیــژ و بوونــە هــۆی
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بەرگــژە (چالش)ێکــی جیــددی بــۆ دەســەاڵت .هــەر بۆیــە لــەو ســااڵنەدا
( ) ١٣٤٩-١٣٥٧کــەشو هەوایەکــی تــەواو پۆلیســی بەســەر واڵتــدا زاڵ
ببــوو .لــەم قۆناخــەدا بــە ســەدان و هــەزاران الو ،بەتایبەتــی لــە زانکــۆکان
کــە ناوەندێکــی گرینگــی ئــەو چاالکییانــە بــوون ،یــان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
ئــەو گرووپــە چەپــە نوێیانــە و مەحفەلــی بچووکــی کتێــب خویندنــەوە
لــە زیندانــەکاندا تونــد کــران .لــەم قۆناخەشــدا بــە دەیــان خوێنــدکار و
گەنجــی کــورد چ لــە پێوەندیــی لەگــەڵ ئــەم گــرووپ و مەحفەلــە چەپانــە و
یــا خوێندنــەوەی کتێبێکــی مارکسیســتی یــا ڕۆمانێکــی ڕووســی چەندیــن
ســاڵ لــە زیندانــدا مانــەوە)١٧(.

کاک جەلیل گادانی ()١٣٣٨-١٣٥٧

کاک جەلیــل گادانــی قوتابییەکــی  ١٣-١٤ســااڵنەیە کــە لــە نیزیکــەوە
شــاهیدی یەکێــک لــە گرینگتریــن ڕووداوەکانــی مێــژووی هاوچەرخــی
کــورد دەبــێ« ،دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان» .ڕێوڕەســمی ڕۆژی
ڕاگەیاندنــی کۆمــار ،ڕێــژەی پێشــمەرگە ،خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی،
ســەردانی پێشــەوا بــۆ قوتابخانــەی گەالوێــژ کــە کاک جەلیــل یەکێــک لــە
قوتابییەکانــی بــوو ،هاتــن و ڕۆیشــتنی بارزانییــەکان ،چوونــە پێشــوازیی
پێشــەوا لەگــەڵ قوتابیــان لــە گەڕانــەوەی ســەفەرەکانی و هەتــا بــە وتــەی
خــۆی کاک جەلیــل« :ناخۆشــترین ڕووداوی ژیانــی واتــە ئێعدامــی قــازی
و هاوڕێیانــی» .هەمــووی ئــەو ڕووداوانــە لەســەر زەینــی مێرمنداڵیــی
ئــەودا بــە جۆرێــک شــوێن دادەنێــن کــە ببوونــە نۆســتالیژیایەک کــە تــا
دواییــن ســاتەکانی تەمەنــی لــە یادوەرییەکانیــدا مابوونــەوە و لەتەکیــاندا
دەژیــا.
ئــەو زەمینــە سیاســییە ئاوێتــە بــە شــادی و تراژیدییانەیــە کــە وا لــە کاک
جەلیــل دەکا لەگــەڵ بووژانــەوەی «حــدک» لــە دوای هەرەســی کۆمــار،
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وەک الوێکــی خــاوەن هەســت خــۆی لــە ڕیــزی تێکۆشــەرانی ئــەو حیزبــەدا
ببینێتــەوە ،کــە بــە درێــژەدەری ڕیــگای ئامانجەکانــی کۆمــار و قازیــی
دەزانــێ .ئەمــە دەســپێکی قۆناغێکــی گرینگــی ژیانــی کاک جەلیــل گادانییــە
کــە تــا کۆتایــی تەمەنــی ڕێــڕەوی ژیانــی بــە ئاقاریکیتــردا بــرد.
کودەتــای  ٢٨گەالوێــژی  ١٣٣٢کۆتایــی بــە ژیانــی ئاســایی کاک جەلیــل
دەهێنــێ و ناچــار دەبــێ ژیانــی نەهێنــی هەڵبژێــری و وەک کادرێکــی
چــاالک نیزیــک بــە  ٧ســاڵ ســەرەتا بــۆ ماوەیەکــی کــەم لــە نێــو شــاری
مەهابــاد و داوتــر لــە گونــدەکان و ناوچەکانــی ســەر بــەم شــارە ،بــە کار
و تێکۆشــان مەشــغووڵ دەبــێ.
پاییــزی ســاڵی  ١٣٣٨لــە هێرشــی پۆلیــس بــۆ ســەر ڕیکخســتنەکانی
«حــدک» کاک جەلیــل دەگیــرێ .ســەرەتا ڕەوانــەی تەورێــز و دواتــر
تــاران دەکــرێ .چەنــد مانــگ لــە زیندانــی «قــزل قــەاڵ» دەمێنێتــەوە و
دواتــر بــۆ زیندانــی قەســر ڕادەگوێــزرێ .لــە دادگای ســەرەتایی لەگــەڵ
شــەش کــەس لــە هاوڕێیانــی فەرمانــی لەســێدارەدانی بــۆ دەر دەچــێ ،کــە
دواتــر بــۆ زیندانــی ئەبــەد و دواجــار نــۆ ســاڵ زیندانــی بــۆ دەبڕێتــەوە.
ســاڵی  ١٣٤١گادانــی بــۆ زیندانــی «برازجــان( »)١٨دوور دەخرێتــەوە.
( )١٩لــەدوای کودەتــای  ١٣٣٢زیندانــی «برازجــان» ببــووە بــە یەکێــک
لــە بەناوبانگتریــن زیندانەکانــی ئێــران .ئــەو زیندانــە زیندانێکــی ئاســایی
نەبــوو و لــە فەرهەنگــی سیاســیی پێــش لــە شۆڕشــی  ١٣٥٧مێژوویەکــی
تایبەتیــی هەیــە و زۆرینــەی خەباتگێڕانــی دەیــەی  ٤٠لــەم شــوێنە بەنــدی
بــوون)٢٠( .
کاک جەلیــل لــە زینــدان بەهــۆی ئاشــنایەتییەک کــە لەگــەڵ زمانــی
فەڕانســەویی لــە قۆناخــی دوا ناوەندیــی خوێنــدن هەیبــوو ،لــە زیندانــدا
گەشــەی پێــدا .بەجۆرێــک کــە دوو کتێــب لــە زمانــی فەڕانســەویی
وەردەگێڕێتــە ســەر زمانــی فارســی .بۆخــۆی لــەم بارەیــەوە دەڵــێ« :
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مــن لــە خوێندنــی پێنــج کالســی دەبیرســتان کــەم و زۆر لەگــەڵ زمانــی
فەڕانســەویی ئاشــنا ببــووم ،بــە یارمەتیــی ئــەو مامۆســتا بەڕێزانــەی کــە
لــە ســااڵنی پێشــوو لــە زیندانــدا بــوون و نوێنگــەی خۆڕاگــری بــوون،
خوێندنــی زمانــی فەڕانســەویم دەســت پێکــرد».
کتێبــی یەکــەم نــاوی «پایــان شــب ســیە» لــە نووســینی خانمێکــی
بەڕەگــەز ڕووســی فەڕانســەوی زمــان بــوو بــە نــاوی «کۆنتێــس
دوســێگۆر» .کتێبەکــە ســەربوردەی بنەماڵەیەکــی فەڕانســەویی بــوو و
زۆرتــر لــە دەوری کچێــک بەنــاوی «ژنویــو» دەســووڕێتەوە کــە بەهــۆی
لەدەســتدانی دایــک و باوکــی لــە ماڵــی مامــی دەژی و ئــەو ڕووداوانــەی
کــە بەهــۆی ئامۆزاکانــی لەماڵــی مامــی تووشــی دەبــن.
ئەمــن بیرەوەرییەکــی منداڵیــم لەگــەڵ ئــەو کتێبــە هەیــە .ســاڵی  ١٣٤٨لــە
قوتابخانــەی ٢٥ی شــەهریوەر لــە گەڕەکــی باغــی سیســەی مەهابــاد ،لــە
پۆلــی دووهەمــی ســەرەتایی بــووم .ڕۆژێــک مــن و دوو قوتابیــی هاوپۆلــم
بانــگ کراینــە ژووری بەڕێوەبــەری قوتابخانــە ،ڕەوانشــاد «جەعفــەر
تاهیــری» .ناوبــراو ســەرەو کتێبێکــی وەک خــەاڵت پێدایــن .ئــەوە یەکــەم
جــار بــوو کــە ببمــە خــاوەن کتێبێکــی غەیــرە دەرســی .ڕووبەرگــی کتێبەکە
زەمینەیەکــی شــینی هەبــوو بــە خەتــی نەســتەعلیق نوســرابوو «اســیر
فرشــتەوش» .مــن نــە ســەرەدەرم لــە نێوەرۆکــی کتێبکــە دەر دەکــرد و نــە
لــە نــاوی نووســەرەکەی کــە ناوێکــی خاریجی بوو .بــەاڵم «جلیل گادانی»
کــە وەرگێــڕی بــوو ،تەنانــەت نەشــم دەزانــی وەڕگێریشــە ،لــە مێشــکمدا
چەســپاو و لەبیــرم نەدەچــۆوە ،تاوەکــوو نــۆ ســاڵ دواتــر لــە جۆزەردانــی
 ١٣٥٧لــە کاتــی ناشــتنی تەرمــی کاک عەزیــز یووســفی و ڕێوەڕســمی
ســێ ڕۆژانــەی ســەر قەبــران کاک جەلیلــم بــۆ یەکــەم جــار بینــی .وا دیــار
بــوو گادانــی ئــەو کتێبــەی وەک دیــاری بەســەر قوتابخانەکانــدا دابــەش
کردبــوو ،تــا وەک خــەاڵت بەســەر قوتابییەکانــدا دابەشــی بکــەن .لــە چاپــی
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دووهەمــی کتێبــی «اســیر فرشــتەش» لــە ســاڵی  ١٣٥٧بەهــۆی «کانــون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان» ناوەکــەی گۆڕابــوو بــە «پایــان
شــب ســیە».
کتێبــی دووهــەم «چگونــە انســان غــول شــد» لــە نووســینی «ایلیــن-
ســگال» بــوو .گادانــی ئــەو کتێبەشــی لــە زینــدان لــە زمانــی فەڕانســەوی
وەرگێڕایــە ســەر زمانــی فارســی« .چگونــە انســان غــول شــد» کورتــە
مێــژووی پەرەســەندنی مــرۆڤ لەســەر گــۆی زەوی و چۆنیەتیــی فــۆرم
گرتنــی بیــری مەنتیقــی و فەلســەفە تاوتــۆی دەکا و بــە زمانێکــی ســادە
و ڕەوان بــۆ منــداڵن نووســراوە تــا ئاڵۆزییەکانــی مێژوویــی بــە ســانایی
فێربــن و بزانــن مــرۆڤ بــۆ پاراســتن ژیانــی خــۆی چــۆن تێکۆشــان و
خەباتــی کــردوە .وەرگێــڕان و چاپــی ئــەو کتێبــە داســتانێکی هەیــە کــە
کاک جەلیــل لــە پێشــەکییەک کــە بــۆ چاپــی یەکەمــی ئــەم کتێبــەی نوســیوە
ئامــاژەی پــێ کــردوە)٢١(.
لــە هەڵمەتــی گیرانــی خەڵــک بەهــۆی ســاواک و ژاندەرمــەری لــە دوایــی
تێکشــکانی جوواڵنــەوەی چەکدارانــەی  ٤٦-٤٧گادانــی بــۆ جــاری
دووهــەم دەگیــرێ .کاک جەلیــل هەمــووی ســاڵێک بــوو لــە پــاش نزیــک بــە
 ١٤ســاڵ دەربــەدەری و زینــدان تامــی ئازادیــی دەچێشــت ،کــە ســەرلەنوێ
تووشــی زینــدان بــۆوە .ســەرەتا بــۆ پادگانــی جەڵدیان و دواتــر بۆ زیندانی
«فەلــەکو لئەفــاک» ڕاگوێــزرا و پــاش ســاڵێک ئــازاد کــرا .لــەدوای
ئــازاد بوونــی ســاواک ناهێڵــێ لــە کوردســتان بمێنێتــەوە و سەرپشــکی
دەکــەن لــە هەڵبژاردنــی شــارەکانی تــاران ،مەشــهەد و ئیســفەهان بــۆ
شــوێنی نیشــتەجێ بوونــی .کاک جەلیــل تــاران هەڵدەبژێــری و تــا پــاش
ســەرکەوتنی شۆڕشــی  ١٣٥٧لــەم شــارەدا دەمێنێتــەوە.
جۆزرەردانــی  ١٣٥٧کاک عەزیــز یووســفی ،تێکۆشــەری سیاســیی
کــورد کــە نزیــک بــە  ٢٤ســاڵ بــە تاوانــی ئەندامەتیــی لــە «حــدک» لــە
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زیندانەکانــی ڕێژیمــی پەهلەویــدا بــوو ،لــە تــاران کۆچــی دوایــی کــرد.
هێنانــەوەی تەرمــی یووســفی لــە تارانــەوە بــۆ مەهابــاد ،بەڕێــوە چوونــی
ناشــتن و سەرەخۆشــی و چەندیــن کۆبوونــەوەی جەمــاوەری و دواجــار
ڕێوڕســمی ســێ ڕۆژانەی ســەر قەبران ،یەکەم خۆپیشــاندانی خەڵکی ئەم
شــارەی لــێ کەوتــەوە و مەهابــاد تێکــەڵ بــە زەنجیــرەی خۆپیشــاندانەکانی
ســاڵی  ١٣٥٧بــوو کــە تــازە چەنــد مانگێــک بــوو ئێرانــی گرتبــۆوە .ســاواک
لــە کاردانــەوە بــەم خۆپیشــاندانە نزیــک بــە  ٤٠کەســی لــە خەڵکــی شــار
کــە لەنێویانــدا چەندیــن تێکۆشــەری سیاســی دەبینــران دەسبەســەر کــرد
و پــاش مانگێــک  ١٦کەســی بــۆ زینــدان ورمــێ گواســتەوە و ئەوانــی
تــری ئــازاد کــردن .کاک جەلیــل گادانــی یەکێــک لــەم  ١٦کەســە بــوو
کــە بــۆ جــاری ســێهەم لەالیــەن پۆلیســی محەمــەدڕەزا شــا لــە زینــدان
تونــد دەکــرێ .گادانــی یەکێــک لــە ڕێکخەرانــی ســەرەکیی ئــەو ڕێوڕەســم
و کۆبوونەوانــە بــوو ،و لــە ڕێوڕەســمی ســێ ڕۆژانــە لەســەر قەبــران
وتــاری هەبــوو.
دوایــی پتــر لــە شــەش مانــگ بەهــۆی پەرەســەندنی خۆپیشــاندانی
شــارەکانی ئێــران و کوردســتان و بەتایبەتــی لــە مەهابــاد کــە ئازادکردنــی
زیندانییەکانــی ورمــێ ببــوو بــە یــەک لــە دروشــمەکانی خۆپیشــاندان ،ئــەو
 ١٦کەســەش ئــازاد کــران و لەنێــو پێشــوازیی گەرمــی خەڵــک گەڕانــەوە
بــۆ شــاڕەکەیان.
پــاش زیاتــر لــە یــەک ســاڵ ڕاپەڕیــن و قوربانیــدان ،گەالنــی ئێــران لــە
 ٢٢ڕێبەندانــی ١٣٥٧دا توانییــان کۆتایــی بــە دەســەاڵتی محەمەدڕەزاشــا
و ڕێژیمــی پتــر لــە  ٥٠ســاڵەی شاهەنشــاهیی بنەماڵــەی پەهلــەوی بێنــن.
بــە نەمانــی دەســەاڵتی بنەماڵــەی پەهلــەوی کۆتایــی بــە دیــاردەی زیندانیــی
سیاســی کــورد لــەو قۆناخــە داهــات.
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ئاکام:
 ئامانجــی دەســەاڵتی ناوەندیــی لــە ئێــران لــە ســەردەمی بنەماڵــەیپەهلــەوی لــە بەندکردنــی مرۆڤــی خەباتگێــڕی کــورد ،بەندکردنــی
بیروباوەڕیــان و کــپ کردنــی بڵێســەی خەباتــی شۆناســخوازیی کــورد
بــووە .بــەاڵم ڕەوتــی ڕووداوەکان و بەردەوامیــی هەوڵــی تێکۆشــەڕانی
کــورد بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانیــان ،ســەلماندی ئــەو ئامانجــەی
دەســەاڵتدارانی ناوەنــد بــە زمانــی خۆیــان «تالشــی بــود بــە عبــث» .کاک
جەلیــل گادانــی بــە  ٢٦ســاڵ زینــدان ،ژیانــی نەهێنــی و دوورخرانــەوە لــەو
قۆناخــەدا ئاوێنــەی بااڵنوێنــی ئــەم ڕاســتیەیە.
 نەتــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــەم قۆناخــەدا (١٣٥٧– )١٣٠٤لــە ئاســت دیکتاتــۆری ،زوڵــم و زۆر و چەوســانەوەی نەتەوەیــی
و بــۆ گەیشــتن بــە سەربەســتی ژیانکــردن ،دابیــن کردنــی دادپــەروەری
و جێگیرکردنــی نــۆرم و بەهاکانــی دنیــای مۆدێــرن نەتەنیــا بــێ الیــەن
نەبــووە ،بەڵکــو تێکۆشــاوە و تێچووشــی بــۆ داوە ،ئــەوە نییــە زیندانەکانی
دەســەاڵتی ناوەنــدی لــە ســەردەمی ئــەو بنەماڵەیــە هیــچ کات لــە واڵتپارێــز
و خەباتگێــری کــورد چــۆل نەبــووە.
تێبینــی :ژمــارەی زیندانیــی سیاســیی کــورد لــە ســەردەمی بنەماڵــەی
پەهلەویــدا زۆر پتــرە لــەو کەســانەی کــە لــەم وتــارەدا ناویــان هاتــوە .لــەم
نووســینەدا تەنیــا ئامــاژە بــە نــاوی ئــەو بەندکــراوە سیاســییە کوردانــە
کــراوە کــە لــە ژیانــدا نەمــاون ،کــە بێگومــان ئەمــەش بــێ کەموکــووڕی
نییــە.
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پەڕاوێزەکان:
 )١بــۆ نموونــە لــە کوردســتان جەاللییەکانــی لــە باکــوور دوورخســتەوە.
گەلباخییەکانــی لــە کرمانشــانەوە بــۆ ئیســفەهان و هەمــەدان و یــەزد
ڕاگواســت و خەڵکــی تــورک زمانیــان لــە شــوێنی ئــەوان نیشــتەجێ کــرد.
 )٢زیندانــی قەســر یــا قەســری قەجــەر :نــاوی یەکێــک لــە کاخەکانــی
ســەردەمی قاجــارەکان «فەتحعەلیشــای قاجــار» لــە تــاران بــوو ،لــە
ســەدەمی ڕەزاشــا پەهلەویــدا وێــران کــرا و ،لــە شــوێنی زیندانــی قەســر
بنیــاد نــرا .ئێســتا چەنــد ســاڵێکە بۆتــە مــوزە.
 )٣گروپــی  ٥٣کەســی :ســاڵی  ١٣١٦پۆلیســی ڕەزاشــا  ٥٣کەســی بــە
تاوانــی پێکهێنانــی ڕێکخــراوی نەهێنیــی کۆمۆنیســتی ،باڵوکردنــەوەی
ڕاگەیانــدراو بەبۆنــەی یەکــی مانگــی مــای (ڕۆژی جیهانیــی کرێــکار)،
ڕێکخســتنی مانگرتــن ،وەرگێڕانــی کتێبــی ئیلحــادی وەک کاپیتاڵ مارکس»
و «مانیفیســتی کۆمۆنیســت» دەســتگیر کــرد .ئــەم دەســتگیرکرانە بــە
گرووپــی  ٥٣کەســی ناوبانگیــان دەرکــرد و پــاش ڕووخانــی ڕەزا شــا
لــە ســاڵی  ١٣٢٠هەتــاوی ئــازاد بــوون« .تەقــی ئەرانــی»« ،ئیــرەج
ئەســکەندەری»« ،خەلیــل مەلەکــی»« ،بــوزورگ عەلــەوی» و «ئیحســان
تەبــەری» لــە ســیما دیارەکانــی ئــەم گرووپــە بــوون.
 )٤احســان طبــری ،از دیــدار خویشــتن (یادنامــەی زندگــی) ،بــە کوشــش:
ف.م .شــیوا١٣٦٧ ،
 )٥بزرگ علوی ،پنجاە و ســە نفر ،تهران ســازمان انتشــارات جاویدان،
١٣٥٧
 )٦اردشــیر آوانســیان ،یادداشــتهای زنــدان ،ســالهای ،١٩٤٢-١٩٢٨
ص ٦٢-٦١
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 )٧محمــد علــی ســلطانی ،احــزاب سیاســی و انجمنهــای مردمــی در
کرمانشــاە .١٣٦٨ ،خســرو شــاکری ،راپــورت بــە رفقــا ،ماهنامــەی خبــری،
تحلیلــی ،آموزشــی ،بینالمللــی در زمینــەی علــوم انســانی ،علــوم اجتماعــی،
ســال چهــارم ،شــمارە  ،٣٢آذر .١٣٩٢
ژمارەیەک لە گیراوەکان بریتی بوون لە:
 )٨ســەید محەممــەد ئەیوبیــان ،ئیبڕاهیــم نــادری ،محەممــەد ئەمینــی
شــەڕەفی ،ئەحمــەد ئیالهــی ،کەریــم ئەحمەدیــن ،مەنــاف کەریمــی ،حوســێن
فروهــەر ،عەزیــز کرمانــج ،ســەید خــدر نیزامــی و ســەید محەممــەد
ئیحســانی.
 )٩لــەو پێوندییــەدا عەزیــز یوســفی ،قــادر یوســفی و ســەدیق خاتەمــی
(ســدیقە ســوور) تــا ســاڵی  ١٣٣١لــە تەورێــز زیندانــی دەبــن .هــەر لــەم
سااڵنەشــدا غەنی بلووریان ســێ جار و ســەرجەم دوو ســاڵ لە مەهاباد،
ورمــێ و تــاران زیندانــی دەبــێ.
 )١٠حوســین فرووهــەر ،غەنــی بلووریــان (بــۆ جــاری چەنــدەم)،
ســولێمان موعینــی ،کەریــم حیســامی ،ئەحمــەد ئاغــای قــازی ،ســارم خــان
ســادق وەزیــری ،ئیبراهیــم یوونســی و حەمەدەمیــن ڕابتــی لــەو کەســانە
بــوون کــە لــە دوای کودەتــا و ســااڵنی دوای کودەتــا دەســتگیرکران و
ســااڵنێک لــە زیندانــدا مانــەوە .ئەمــە بێجگــە لــە دەیــان کەســیش کــە دوای
چەنــد مانــگ ئــازاد کــران .حوســێن فرووهــەر (زێڕینگــەران) ســەرۆکی
(کۆمەڵــەی ژێــکاف) ســەرجەم دە ســال لــە تەمەنــی لــە چەندیــن جــار
گیــران لــە زیندانەکانــی پەهلــەویدا بەســەر بــرد.
 )١١ئەگــەر لــە ســەردەمی دەســەاڵتی بنەماڵــەی پەهلــەویدا زۆر بــە
دەگمــەن و یــا هــەر نــاوی زیندانیــی ژنــی کــورد نابیســترێ ،ئــەوە لــە
مــاوەی دەســەاڵتدارەتیی کۆمــاری ئیســامی لــە ئێرانــدا بــە ســەدان ژنــی
خەباتگێــڕی سیاســی و چاالکــی مەدەنــی تووشــی زینــدان هاتــوون .هــەر
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ئێســتا «زەینــەب جەاللیــان» ،زیندانــی سیاســیی کــورد پتــر لــە  ١٣ســاڵە
لــە زینداندایــە و لــە هەمــان کاتــدا کۆنتریــن زیندانــی سیاســیی ژنــە لــە
مێــژووی هاوچەرخــی ئێرانــدا.
 )١٢گیــراوەکان ســەر بــە چیــن و توێــژی جۆراجــۆری کۆمەڵگــەی
کوردســتان بــوون و لەنێویانــدا ژمارەیەکــی بەرچــاو مــەالی ئایینــی
دەبینــران وەک :مــەال ڕەحمــان الهیجــی ،مــەال خــدر ســارتکەیی ،مــەال
حەســەن شــەیدایی ،مــەال محەممــەد ئیمامــی ،مــەال کەریــم ساردەکۆســانی،
مــەال تاهیــر ســوێروێی و هەروەهــا فەتــاح کاویــان ،مامــە قالــەی ســوتوو،
میــرزا محەممــەد (قاقــە) کەریمــی ،ســەدیق خاتەمــی (بــۆ جــاری دووهــەم)،
کەریــم خامچــی و عەبدوڵــا عێزتپــوور کــە پتــر لــە دە ســاڵ لــە
بەندیخانەکانــی قەســر و عــادل ئابــادی شــیرازدا مایــەوە.
 )١٣عەزیــز یووســفی ،غەنــی بلووریــان ،ڕەحمــەت شــەریعەتی،
ئەندامانــی ڕێبــەری و د .عەلــی مەولــەوی ئەندامــی ڕاوێــژکاری کۆمیتــە
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوون .عەزیــز یۆســفی و غەنی
بلووریــان تــا ســاڵی  ١٣٥٦و  ١٣٥٧لــە زیندانــدا مانــەوە.
 )١٤لەنێــو گیراوەکانــدا عومــەر قــازی بەرپرســی ڕێکخســتنی مەهابــاد،
عەلــی حەســەنیانی ،ســەید ســەدیق ڕەحمانــی ،ڕەحیــم بەغــدادی ،محەمــەد
ڕەحیــم غەرێقــی ،مــەال ئەمیــن محەممــەدی ،عەلــی کەمــران (کەرباســی)،
ڕەحمــان شــەریفزادە ،ســوارەی ئیلخانـیزادە (شــاعیر) و ئەحمــەد قــازی
ئەدیــب و وەرگێــری کــورد دەبینــران .ئەحمــەد قــازی دەڵــێ« :ئاشــنابوونی
مــن و داریــوش فرووهــەر ،وەزیــر لــە کابینــەی مەهــدی بــازرگان و
ئەندامــی وەفــدی «حســن نیــت» بــۆ وتووێژەکانــی کوردســتان لــە ســاڵی
 ١٣٥٨دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵەکانی  ٤٢هەتــا  ٤٥کــە ئــەو کات لــە زیندانــی
قەســر بــووم و ئاغــای فرووهەریــش لــەوێ زیندانــی بــوو ،ڕەنگــە نزیک بە
دوو ســاڵ لەگــەڵ ناوبــرا و چەنــد کەســی وەک ئاغــای ڕەحیــم بەغــدادی و
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کەریمــی خامچــی لــە گیراوەکانــی پێشــووی حیزبــی دێموکــرات هــاوژوور
بوویــن .فرووهــەر مرۆڤێکــی خــاوەن کەســایەتی و بــە ئەخــاق بــوو،
ئــاگاداری پرســی کوردســتان بــوو و هۆگــری بــۆ مەســەلەی کوردســتان
هەبــوو (احمــد قاضــی ،خالصــەی تاریــخ کوردســتان از  ٢٠٠٠ســال قبــل
از میــاد تــا  ٢٠٠٠ســال بعــد از میــاد ،هەولێــر .) ٢٠١٢ ،ئەحمــەد قــازی
لــە زیندانــی قەســر و قزڵقــەاڵ «شــب بیپایــان» بەرهەمــی «جیمیــز
ویــارد» لــە ئینگلیزییــەوە وەردەگیرێتــەوە ســەر زمانــی فارســی.
 )١٥زیندانــی فەلــەک ئەفــاک :قەاڵیەکــی کۆنــی مێژوویــی بــوو لە شــاری
خــوڕەم ئابــاد ،ناوەندی پارێزگای لۆرســتان
 )١٦حەبیــب وەرزێــر ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی لەنێوخــۆی واڵت،
هەڵبژێــراوی کۆنگــرەی دووهەمــی «حــدک» بــوو .مامــە قالــەی ســووتوو،
محەممــەدی مینــە هــەالج (قــادرزادە) ،ژمارەیــەک لــە ئاغاوەتــی دێبۆکــری،
عەبدوڵــا حەکیــمزادە و ڕەســووڵ نادریــی هونەرمەنــد ،بەشــێک لــە و
گیراوانــە بــوون.
 )١٧فوئــاد مســتەفا ســوڵتانی ،خانــەی موعینــی ،عەزیــم موفەقــی،
حەمەدەمینــی شــیرخانی ،قــادر ماوەرانــی ،محەممــەد کەعبــی ،ســەید
محەممــەد نیزامــی ،برایــم شــێخانی ،عەببــاس تەیــب ڕوحوڵاڵیــی،
حەمەحوســین کەریمــی ،عەتــا قوڕئانــی ،ئیســماعیل ناســری ،تەیفــوور
بەتحایــی و تەهــا پارســا ،بەشــێک لــەو زیندانییانــە بــوون.
 )١٨زیندانــی برازجــان یــا (دژ برازجــان) کــە لــە ســاڵی  ١٣٣٥دەکــرێ
بــە زینــدان ،پێشــتر کاروانســەرا بــووە و وشترخانیشــی پێدەگوتــرا ،لــە
ســەردەمی ناســرەدین شــای قاجــاردا دروســت کرابــوو .ئــەو زیندانــە
کەوتبــووە ســەر ڕێگــەی شــیراز بــۆ بوشــەهر .کــەشو هەوایەکــی زۆر
خراپی هەبوو (گەرم و شــێدار) و لە ڕاســتیدا ســاواک بۆ ئەوەی زیندانی
بخاتــە ژێــر فشــار بەتایبەتــی بنەماڵەکانیــان_ ،چــون لــە باشــووری ئێــران
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هەڵکەوتبــوو و دوور بــوو_ بۆیــە بــۆ ئــەم شــوێنەی دوور خســتنەوە.
بەشــی زۆری ســاڵەکانی بەندیخانــەی کاک جەلیــل گادانــی لــە برازجــان
تێپــەڕ بــوو و هــەر لــەم شــوێنەش بــوو کــە پــاش نــۆ ســاڵ و نیــو مانــەوە
لــە پاییــزی  ١٣٤٦ئــازاد دەبــێ.
 )١٩ئــەو دوورخرانەوەیــە بــۆ برازجــان عەزیــز یووســفی و غەنــی
بلووریانیــش دەگرێتــەوە.
 )٢٠ســەفەرخان قارەمانــی کــە لــە پێوەندیــی لەگــەڵ فیرقــەی دێموکراتــی
ئازەربایجــان گیرابــوو و پتــر لــە  ٣٠ســاڵ لــە تەمەنــی لــە زیندانــدا بــردە
ســەر و بــوو بــە کۆنتریــن زیندانیــی سیاســی لــە ئێرانــدا .بەشــێک لــە
ئەفســەرانی حیزبــی تــوودە وەک :عەموویــی ،حەجــەری بەجســتانی،
شــەڵتوکی ،زولقــەدر ،تەقــی کــەی مەنــش و ابوتــراب باقــرزادە کــە مــاوەی
 ٢٥ســاڵ لــە زیندانــدا مانــەوە و مەهــەدی بــازرگان یەکــەم ســەرۆک
وەزیــری ئێــران دوای شۆڕشــی  ٥٧و عیزەتوڵــا و یەدوڵــا ســەحابی،
بەشــێک بــوون لــەو زیندانییانــەی زیندانــی برازجــان.
 )٢١شــایانی باســە کــە کاک «عەزیــز یووســفی»یش لــە زیندانــدا
کتێبــی «ســرزمین کــف» لــە نووســینی «ایــوان یفریمــۆف»ی لــە زمانــی
ئینگلیزییــەوە وەرگێــرا ســەر زمانــی فارســی کــە تــا ئێســتا چەنــد جــار
لەچــاپ دراوەتــەوە.

پیری دێموکرات

129

بۆ کاک جەلیلی گادانیی
تێکۆشەر و ماندوونەناس
د .شۆڕش حاجی
زۆر دڵگــران دەبــم کاتێــک دەمــەوێ بابەتێــک لەســەر تێکۆشــەرێکی
کۆچکــردوو بنوســم .هۆكارێکــی خەمەکــەم ئەوەیــە کــە دەســت بــە
نوســینەکەم دەکــەم زیاتــر لــەالم ڕوون دەبێتــەوە کــە هاوڕێیەکمــان
بەجێــی هێشــتووینو ســەنگەرێکی تــری کوردایەتــی چــۆڵ بــووە .بــەاڵم
لــەوە بەئازارتــر ئەوەیــە ،کــە دەزانــم هــەر چۆنێــک لەســەر کەســێکی وەک
جەلیلــی گادانــی بنووســم نوســینەکەم بارتەقــای خەبــاتو قوربانـیدان و
گەورەیــی ئــەو کەڵەپیــاوە نابێــت .ئاخــر چــۆن دەتوانــم لە نوســینێکی چەند
یو
پەرەگرافیــدا خەســڵەتەکانی ئازایەتــیو لەخۆبوردویــیو پشــودرێژ 
ی و ئاســتی بــەرزی ڕۆشــنبیریی ئــەو پیــاوە
هەســتی پاکــی کوردایەتــ 
دلێــرە بــاس بکــەم!
کاک جەلیــل هەمــوو ژیانــی خــۆی بــۆ کــورد تەرخــان کــرد.
ی و الوێتییــەوە تــا دوا ســاتەکانی ژیانــی
لەســەردەمی مێردمنداڵــ 
ســەنگەری بەرگریکردنــی لــە کــورد و کوردســتان چــۆڵ نەکــرد .لــە
ژیانــی چەرمەســەریی زیندانــەوە تــا ســەردەمی تێکۆشــانی مەدەنــیو
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دواتــر لەکاتــی خەباتــی پێشــمەرگایەتیدا هەمیشــە خولیــا و ئاواتــی ئــەو
ن بــوو.
قارەمانــە ئــازادی کــورد و ڕزگاری کوردســتا 
ڕاســتە کاک جەلیــل تێکۆشــەرێکی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو،
بــەاڵم هــاوڕێ و خۆشەویســتی تێکۆشــەرانی باشــوور و باکــوور و
ڕۆژاوای کوردســتانو کوردانــی تاراوگــە بــوو .ئــەو ڕێبــەرە دەســکەوت
و ســەرکەوتنی خەباتــی کوردایەتیــی لەهــەر پارچەیەکــی کوردســتان
ی و لــە هاوکاریکردنیــان درێغــی
بــە هــی خــۆیو حیزبەکــەی دەزانــ 
نەدەکــرد .کەســێک هەیــە بتوانــێ نکۆڵــی لــەو هاوکارییــە مەزنــەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان بــکا لەخەباتــی ڕزگاریخوازیــی کــورد لە باشــوری
کوردســتان ،کــە جەلیلــی گادانــی یەکێــک بــو لــە ســەرکردەکانی ئــەو
حیزبــە دێرینــە؟ مــن بــە شەخســی شــایەدی ئــەوەم کــە لــە دوای ئەنفالــەوە
تــا ڕاپەڕیــن ،ســەرەڕای زەبروزەنگــی ڕێژیمــی ســەدام ،پێشــمەرگە و
ڵ
ســەرکردەکانی حیزبــی دیموکــرات نامــە و باڵوکــراوە و بێســیمی ڕاکا 
ک و پارەیــان لــە بنــاری قەندیلــەوە دەگەیانــدە ڕێکخســتنەکانی
و چــە 
کۆمەڵــەی ڕەنجدەرانــی کوردســتان لــە شــارەکانو بــۆ پارتیزانەکانــی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە ناوچــە جیاجیــاکان.
کاک جەلیــل شــارەزایی باشــی لەســەر مێــژوی کــورد و خەباتــی
ڕزگاریخوازیــی گەلــی کــورد لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان هەبــوو.
هەروەهــا لەهەمــو ســەردەمێکو لەهــەر شــوێنێک بووبــێ لەگــەڵ تەبایــی
ڕیزەکانــی کــورد بــوو؛ هەمیشــە دژی ئــەوە بــو کــە خوێنــی کــورد بــە
دەســتی کــورد بــڕژێ.
مــەرگ کۆتایــی بــە جەســتە و ژیانــی مــرۆڤ دێنــێ ،بــەاڵم ناتوانــێ
ن و الپەڕەکانــی مێــژو
نــاوی کەســە مەزنــەکان لــە بیــر و هۆشــی مرۆڤــەکا 
بســڕێتەوە .کــێ دەتوانــێ نــاو و ناوبانگــی جەلیلــی گادانــی ڕەش بکاتــەوە؟
خــۆم زۆر بەخیلــی بــەو جوامێــرە دەبــەم ،چونکــە توانــی لەســەردەمی
کۆمــاری مەهابــادەوە تــا دواســاتەکانی ژیانــی بــە بێوچــان لەســەنگەری
کوردایەتیــدا بمێنێتــەوە.
ساڵو لەگیانی پاکی کاک جەلیلی گادانی
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جەلیل گادانی
ڕۆشنبیرێک پڕ بە خواستی ئەم زەمانە
سەرۆ قادر

ی ڕا دیــارە ،لــە نــەوەی چلەكانــی
لــە مێــژووی ژیانــی جەلیــل گادانــ 

ســەدەی ڕابــردووی نیشــتمانپەروەری و نەتەوەخوازیــی كــوردە لــە

كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت .خانەوادەكــەی ئــەو ،خــودی جەلیلیــش وەك
گەنجێــك شــانازیی ئــەوەی هەبــووە لــە ســەردەمی كۆمــاری كوردســتان
لــە مهەابــاد ،وەك گەنجێكــی تازەپێگەیشــتوو نــاو و دەنــگ و كاریگەریــی

خۆیــان هەبێــت .هەربۆیشــە كاتێــك جەلیــل گادانیــم دەدیــت و قســەی
دەكــرد ،هەمــوو باســەكانی دەهێنایــەوە ســەر ئەوەی کە ئێمــە نەتەوەیەكی

بندەســتی بەلەنــگازی فەقیــری مەحــروم لــە ژیانمــان هەیــە ،بۆیــە هەمــوو
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سەرەباســەكانی دەبردەوە ســەر هەوڵ و تێكۆشــان و خەبات بۆ ئەوەی
ڕۆژگارێــك ئــەو میللەتــەی ئــەو وەســفی دەكــرد ،بــە ژیانێكــی ســەربەرز و

پــڕ ســەروەری بــگات.

هەمیشــە لــە قســەكانی جەلیــل گادان ـیدا ،خۆشەویســتییەكی بێســنوور

بــەاڵم تەعریفكــراو وە زانســتییانە بــۆ كوردســتان دەبینیــن .ئــەوەش
دەگەڕایــەوە بــۆ ئــەو تایبەتمەندییــە شەخســییەی ئەو هەیبــوو .كاك جەلیل

بۆخــۆی پیاوێكــی خوێنــدەوار بــە مانــای وشــە ڕۆشــنبیرێكی شارنشــینی

نیشــتمانپەروەری خەباتگێــڕ بــوو .ئــەم ســیفەت و تایبەتمەندییانــە بــە

ئاســانی لــە كەســێكدا كــۆ نابنــەوە .ئــەو شارســتانییانەی فڕســەتی
خوێندنیــان هەبــووە ،پێگەیشــتوون ئینجــا هاتوونەتــە نێــو بزووتنــەوەی

ڕزگاریخوازیــی كوردســتان ،هەمیشــە ڕۆڵیــان ڕۆڵێكــی بــە پانتایــی
فراوانتــر و كاریگەریــی زیاتــر بــووە .لەســەر ژیــان و قۆناغەكانــی
تێكۆشــانی جەلیلــی گادانــی ،هاوســەنگەرەكانی ،هاوباوەڕەكانــی لــە

نێــو حیزبــی دێموكــرات باشــتر دەزانــن .بــەاڵم ئــەو نووســین و وتــار
و وتانــەی كــە كاك جەلیــل گادانــی لــە بۆنــەی دیاریكــراو و جیاجیــادا
لەســەر تێكۆشــان دەیكــرد ،وایكــردووە كــە خوێنــەران و دۆســتانی

جەلیــل گادانــی قۆناغەكانــی ژیانــی ئــەو بزانــن.

دەڵێــن ڕۆشــنبیر بریتییــە لــە كەســێك كــە لــە بوارێكــی دیاریكــراو

زانایــی هەیــە ،جــا تیپــی كەســایەتیی بــە جۆرێكــە بێالیــەن نییــە لــەو

بــوارەی دەیزانــێ هەڵوێســتی دەبــێ ،ئــەو هەڵوێســتەش هیــچ كاتێــك

بــۆ بەرژەوەندیــی شەخســیی خــۆی بەتەنیــا بــەكار ناهێنــێ ،بەڵكــوو
ڕوانگەیەكــی بــۆ كۆمەڵگــە هەیــە ،لــە پێنــاو بەختــەوەری و پێشــكەوتنی
كۆمەاڵیەتــی ،زانیــاری و لێهاتوویــی خــۆی بــەكار دێنــێ .بــەوە دەگوتــرێ
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ڕۆشــنبیر كــە لــە ڕۆژگارانــی پێشــوو پێیاندەگوتــن ڕۆشــنبیری مولتەزیــم
و موتەعەهیــد یــان ئەوانــەی بــێ الیــەن نیــن.

لــە ڕاســتیدا كاك جەلیــل لــەو تیپــە لــە ڕۆشــنبیرانی كاریگــەری میللەتــی

ئێمــە بــووە .كاریگەریــی كاك جەلیــل لــە بــواری ڕۆشــنبیری ئــەوە بــوو،
كاتێــك كــە بایەخــەكان یــان ئــەو بوارانــەی ئــەو گرنگــی پــێ دەدان لــە
ڕۆشــنبیری ،هەموویــان بــە ئاراســتەی پێشــكەوتنی كۆمەاڵیەتــی بــوون.

الی جەلیــل گادانــی جگــە لــە پێشــكەوتن مــن هەســتم بــە هیــچ مەیلــی دیکــە
نەكــردووە .ئــەوە زۆر گرینگــە چونكــە شۆڕشــگێڕان و ســەركردەكانی

كوردســتان لــە هــەر چــوار پارچــە هەموویــان خاوەنــی ئــەو هەمــوو
ســیفەتە كاماڵنــە نیــن .ڕۆشــنبیر و ســەركردەی سیاســیی زۆر بەناوبانــگ

و گەورەمــان هــەن كــە لــە بــواری كۆمەاڵیەتــی لــە پێگــەی جیاجیــا
ڕوانگەیــان دیــار نییــە یــان ڕوانگــەی پێشــكەوتنخوازانەیان نییــە .توانایــی

سیاســییەكانی كوردســتان لەوانەیــە پۆســت و شــوێنی زۆر كاریگەرییــان
هەبــێ ،بــەاڵم لــە ڕووی خوێنــدەواری و هێــزی تێگەیشــتن خۆیــان پــێ

نەگەیاندبــێ .ئەمــە ئــەو كەموكوڕییانــەن كــە لــە نوخبــەی سیاســیی

كوردســتاندا لــە هــەر چــوار پارچــە هەیــە .جەلیــل گادانــی یەكێــك لــەو
نوخبــە ســەركردە ڕۆشــنبیرە سیاســییە خەباتگێڕانــە بــوو كــە هەوڵێكــی

زۆری دا بــە درێژایــی ژیانــی ئــەو بوارانــە بەپێــی توانایــی خــۆی پــڕ

كاتــەوە.

بوارێكــی تــر كــە بــەالی منــەوە زۆر ســەرنجڕاكێش و شــیرین بــوو

(هەربۆیــەش هەمیشــە كاك جەلیلــم لەبیــر بــووە ،جــار جــار غەریبیــی
دیتنیــم دەكــرد ،زۆربــەی جــار ئــەو لوتفــی دەكــرد كــە دەهاتــە هەولێــر

ســەردانی مــن و دۆســتانی خــۆی دەكــرد) ســادەیی و خاكیبوونــی كاك
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جەلیــل زۆر ســەرنجڕاكێش بــوو .ســادەیی و خاكێتییەكــی ئەوتــۆ كــە
مەعریفــەی لەدوابــوو ،تێگەیشــتنێكی دیاریكــراوی هەبــوو .بەشــێك

بــوو لــە كەســایەتیی زۆر ئاســایی خــۆی .بۆیــە كەســایەتیی كاك جەلیــل

وەكــو ڕۆشــنبیرێكی ســادەژیان و خاكــی ژیــان هەڵســوكەوتی بــوو،
بەرامبەرەکــەی زوو تێــی دەگەیشــت ،زوو وەری دەگــرت و زۆر ڕێــزی

دەگــرت و ناچــاری دەكــردی كاتێــك قســە دەكا گوێــی بــۆ بگــری .ئــەوە بە

گشــتی كەســایەتییەكی شــیرین و لــە داڵن ســووكی بــۆ الیەنــی بەرانبــەری
درووســت دەكــرد .جیــا لــەو هەمــوو تواناییانــەی كــە جەلیــل گادانــی
هەیبــوو ،قسەخۆشــی و نەقــڵ و نوكتــەی ئــەو لــە توێــی بیروباوەڕەكانــی

خــۆی دەیگێڕانــەوە ،شــوێنێكی تایبەتیــی لــە پەســندی و شــیرنییەتی
كەســایەتیی كاك جەلیــل گادانــیدا هەبــوو.

بوارێكــی تــری كــە مــن وەكــوو یەكێــك لەوانــەی جەلیــل گادانیــم خــۆش

دەویســت ،لــە نزیكــەوە بینیومــە ،هەمیشــە ئەهلــی بــاس و گفتوگــۆ بــوو

لەســەر ئــەو پرســانەی نوێــن ،دەگــەڕا بــەدوای ئــەو مەجلیســانەی ئــەو

گفتوگۆیانــەی تێــدا دەكــرێ .دەتوانــم بڵێــم لــە ســی ســاڵی ڕابــردوودا كــە
مــن كاك جەلیلــم ناســیوە ،جــار نەبــووە یەكتــر ببینیــن ،باســێك نەكاتــەوە،
پرســیاری نەبــن ،یــان پێشــنیاری نەبــن .كاك جەلیــل گادانــی زۆر بایەخــی
بــە ڕەوتەكانــی پێشــكەوتنی هەرێمــی كوردســتان دەدا ،لــە كاتــی كێشــە

سیاســییەكان و كاروبــاری حكومەتـیدا ،هەمیشــە پرســیاری دەكــرد ،بــە
دیقەتــەوە پێشــنیاری خــۆی دەدا .ئــەو پێشــنیارانەی لــە بــواری جیاجیــا

مــن دڵنیــام بــە ســەركردەكانی كوردستانیشــی دەگەیانــد و لــە نێــو
ڕۆشــنبیرانیشدا بــاوی دەكــردەوە .جیــا لــە خاكییەتــی كاك جەلیــل كــە

مــن پێموایــە لەگــەڵ خەڵكــی زۆر ســادەش تێكــەڵ بــووە و توانیویەتــی
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کاتــی خــۆی بباتــە ســەرێ ،واتــا ســەركردەیەكی سیاســی ڕۆشــنبیری

نووســەر لــە هەمــان كات زۆر جەمــاوەری و تودەیــی وەك الی خۆیــان
دەڵێــن .هەربۆیــەش دەمانــدی پیاوێكــی خەمخــۆرە ،نووســەرێكی

خەمخــۆر بــوو بــۆ خەڵكــی تێكۆشــەر ،بــە تایبەتــی ئەوانــەی بــوون و
دەیناســین ،هەڵبــەت زۆرجاریــش بــۆ خەڵكــی دیكــەی هەرێمــی كوردســتان
و لێقەومــاو ئــاگام لــێ بــووە هەوڵــی دەدا دەســت بــە باڵیانــەوە بگــرێ .لــەو

كاتانــەی كــە مــن لــە دەزگای ڕاگەیاندنــی گــواڵن و مەكتەبــی ناوەندیــی

ڕاگەیاندنــی پارتــی دێموكراتیــی كوردســتاندا بەرپرســیارەتیم هەبــوو،
كاك جەلیــل بــەردەوام ئــەو گەنجــە تێكۆشــەر و خوێندەوارانــەی كــە لــە

كوردســتانی ڕۆژهەاڵتــەوە ئــاوارەی دیــوی باشــوور دەبــوون ،بەپێــی
توانــا پێــی دەناســاندم .لــە هەمــان كاتــدا بــە لوتــف و ســووربوونەوە

داوای دەكــرد كارێكیــان پــێ بــدرێ .هەمیشــە دەیگــوت باشــترین هاوكاری
ئەوەیــە ســوود لــە تواناییــان وەربگــرن .هەربۆیــەش ئێمەومانانــی ناچــار

دەكــرد بــە جــددی ئــاوڕ لــەو بــوارە بدەینــەوە بــۆ گەنجــان و تێكۆشــەرانی

ڕۆژهــەاڵت ،لــە بــواری ڕاگەیانــدن و ڕۆشــنبیریدا جێگەیــان بــۆ بكرێتــەوە.
كاك جەلیــل گادانــی ئینســانێكی دەم بەخەنــدەی گەشــبینی ژیاندۆســت

بــوو ،وە مــن ئــەو قســەیە دەكــەم ،لەوەیــە لەكاتــی كــە دەمــدی لەوپــەڕی
بارودۆخــی خراپیشــدا كاتێــك كــە وەســفی ســەختیی بارودۆخــی دەكــرد،

دایمــەن چاوێكیشــی لــە دەرگایــەك بــوو كــە لــەو ســەختییانە بچینــە
دەرێ ،یــان كەشــێك درووســت ببێــت کــە ئینســان بتوانــێ تەحەمولــی

بارودۆخــی ســەخت بــكات ،بــەو هیوایــەی كــەوا داخلــی ڕۆژگارێكــی

گەشــتر و پــڕ لــە تواناییتــر بێــت بــۆ ژیــان .مــن ئــەو ســیفەتانەم لــە كاك
جەلیــل گادانــیدا لــە نیزیكــەوە هەســت پــێ كــردووە لــە مــاوەی ســی
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ســاڵدا .پێموایــە لــە ڕۆشــنبیرە سیاســییە ســەركردە دەگمەنەكانــی نێــو
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی كوردســتانە .نووســەرێكی بەدیقــەت بــوو.

زمانــزان بــوو ،چەندیــن زمانــی بەهێــزی جگــە لــە زمانــی كــوردی دەزانــی
و هەموویانــی بــەكار دێنــا و بــە زمانــی شــیرینی كــوردی دەیکردنــە
بەرهەمــی زانیــن .نووســینی كاك جەلیلــی گادانــی نووســینی زووفەهــم و

لــە هەمــان كاتدا قــووڵ بــوو الی خوێنــەر و ،بــە كوردییەكــی خــۆش وەر

دەگیــرا .ئــەم ســیفەتانە لــە كاتێكدایــە كــە جەلیــل گادانــی لــە بارودۆخێكــی

ســەختدا وەكــوو هەمــوو هاوســەنگەرەكانی دەژیــا .مــن دڵنیــام ئەگــەر
جەلیــل گادانــی شانســی هەبوایــە لــە واڵتێكــی پێشــكەوتوو ژیــا بوایــە،

سیاســەتوان و ڕۆشــنبیرێكی ئەوەنــدە كاریگــەر دەبــوو كــە لــە ژیانــی
میللەتەكەیــدا بایەخێكــی زۆری پــێ بــدرێ و مەســیری ژیانــی خەڵــك و

كۆمەڵگــە بــەرەو باشــتر بــەرێ .هەرچەنــد لــە بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕیی
ئێســتادا جەلیــل گادانــی ئــەو كاریگەرییــەی هەیــە.

جارێكیــان لــە گەرمــەی گفتوگــۆدا ،كەمێــك بیروبــاوەڕی خــۆم بــە

جدیــەوە گــوت ،ئەویــش ئەوكاتــە بــوو كــە حیزبــی دێموكــرات ببــوو

بــە دوو كــەرت .زیاتــر لــە دە پانــزدە ڕۆژ بــوو مــن و دۆســتەكانمان
هەواڵەكەمــان بیســتبوو ،زۆر بــەداخ بوویــن و گفتوگــۆی ئەوەمــان دەكرد

كــە كاتــی كەرتبوونــی حیزبــی دێموكــرات نییــە .ڕۆژێــك كاك جەلیــل

گادانــی تەلەفۆنــی كــرد کــە لــە هەولێــرە و دەیــەوێ ســەرمان لــێ بــدات.
یەكــەم باســی كردمانــەوە ئــەوە بــوو .پێــش ئــەوەی بزانــم كاك جەلیــل

گادانــی ڕای چییــە ،ناڕەزایەتیــی خــۆم و بیــروڕای خــۆم لەســەر ئــەوەی
حیزبــی دێموكــرات نابــێ دابــەش بێــت و ،گوتــم کارێکــی خراپــە و لەگــەڵ

ئــەوەدا بــووم بەهــەر شــێوەیەك هەیــە ،ئــەو یەكپارچەیــی و یەكیەتییــەی
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حیزبەكــە بپارێــزرێ و ســەركردەكان پێكــەوە هەڵكــەن .ئــەوەم لەگــەڵ

دۆســتەكان لــە مەكتەبــی ناوەندیــی ڕاگەیانــدن زۆر بــە حەماســەتەوە

گــوت .ســەیرم كــرد چەنــد مــن قســە دەكــەم و پێیــدا دەچــم ،كاك جەلیــل
گادانــی لەبــەر خۆیــەوە هــەم گــوێ دەگــرێ ،هــەم بایــەخ دەدا ،هــەم جــار
جــار بــە نەرمــی پێدەكەنــێ .گوتــم دە فەرمــوو جەنابــت كاك جەلیــل .گوتــی
جــا تــۆ وا دەزانــی مــن یەكێكــم لەوانــە كــە لەگــەڵ دابەشبوونەكــە دام و لە
كەرتبوونەكــە دام! هەردووكمــان و مەجلیســەكە دامانــە قاقــای پێكەنیــن.

بــە جەفەنــگ گوتــم كاك جەلیــل تــۆ جارێــك جیابوویــەوە و یەكــت گرتــەوە
لەگــەڵ حیزبــی دێموكــرات ،جــاری دووەم کــە جیابوویــەوە ســكرتێری

پێشووشــت لەگــەڵ خــۆت بــرد .جارێكــی تــر وەرەوە نێــو دێموكــرات،
یــەك بگرنــەوە ئینجــا دەرچــۆوە و ،ســكرتێری تــازە لەگــەڵ خــۆت بــەرە.
گوتــم پێموایــە تــۆ توانایەكــی باشــت بــۆ ڕاكێشــانی ســكرتێرەكانی حیزبــی

دیموكــرات هەیــە بــۆ دەرەوەی حیزبەكــە و دوایــی بێنــەوە .دایــە قاقــای

پێكەنیــن و گوتــی وەاڵ جــا خــۆ ئــەوەش لەوانەیــە كەســبێكی خــراپ
نەبــێ .مەبەســتم ئــەوە بــوو لــە جەوێكــی سیاســیی جــددی لــە بیــروڕادا،

توانایەكــی ســەیری هەبــوو لــەوەی بیگــۆڕێ بــە پێكەنیــن و خۆشــی.
لــە ئاخیریشــدا هەڵبــەت ئەویــش زۆر بەداخــەوە بــوو .بیــروڕای خــۆی

دەربــڕی و هەندێــك پێشنیاریشــی بــۆ دۆســتانی دوو الیەنــی حیزبــی
دێموكــرات و ئەوانــەی كاریگەربــوون گەیانــد.

یــادی كاك جەلیــل گادانــی دەبــێ بــە بــەرزی ڕابگیرێــت ،پێویســتە

هەمیشــە كتێبەكانــی چــاپ بكرێنــەوە ،ئــەو ڤیدیۆیانــەی هەیەتــی كــۆ

بكرێنــەوە ،لــە یوتیــوب و پێگەیــەك بــۆ جەلیــل گادانــی بكرێتــەوە ،لــە
هەمــان كاتــدا بــە فەیســبووك و تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانی تریــش ،بەردەوام
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بــە شــێوازی سۆســیال میدیــای ئێســتا ،بیروباوەڕەكانــی و قســەكانی لــێ
بدرێنــەوە ،بــۆ ئــەوەی ون نەبێــت و خەڵــك ســوودێكی باشــی لــێ ببینێــت.

پێموایــە دەبــێ هەمــوو الیەنــەكان كــۆك بــن لەســەر ڕێزگرتــن لــە جەلیــل

گادانــی چونكــە جەوهــەری تێكۆشــان و فیكــر و ڕۆشــنبیریی ئــەو ئێســتا
دوای مەرگــی گەشــتر و درەوشــاوەتر و بەرزتــر دەبێتــەوە.

الیەنەکانــی دیكــەی ژیــان الوەكیــن و هیــچ كەســێك نــە تــەواو كامڵــە

و نــە هیــچ كەســێك پیــرۆزە و نــە هیــچ ســەركردەیەكیش لــە بیــروڕای
جیاجیــا و هەڵوێســتی جیاجیایــدا كــە لەوانەیــە جێــی تێڕامانــی کەســانی

دیكــە بــن بــەدوور نیــە .مــن هەمیشــە جەلیــل گادانی بە گەشــی و گەورەیی
لــە دڵــی خــۆمدا ڕادەگــرم.
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جەلیل گادانی
تێکۆشەرێک لە ڕۆژگاری سەختدا
د .کاوە مەحموود

کارێکــی ئاســان نییــە بــە بابەتێــک لــە کتێبێـکدا کــە چەندیــن کەســایەتیی
تیــادا بەشــدار بێــت ،دەربــارەی کەســایەتیی تێکۆشــەری مــەزن جەلیــل
گادانــی بەشــدار بــم ،بەتایبەتــی ئــەم کەســایەتییە کــە ڕۆڵێکــی بەرچــاوی
هەبــووە لــە ڕووداوەکانــی زیاتــر لــە نیــو ســەدە لــە کاروانــی بزوتنــەوەی
ڕزگاریخوازیــی کوردســتان بــە گشــتی ،و ئــەم بزووتنەوەیەمــان لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە شــێوەیەکی تایبــەت.
کارێکــی ئاســاییە کــە هــەر تێکۆشــەرێک ماڵئاوایــی یەکجارەکــی دەکا و
بــێ ڕەزامەندیــی خــۆی لــە قرچــەی هەتــاوی بەتینــی تێکۆشــانەوە بــەرەو
ســێبەر دەگوێزرێتەوە ،شــوێنەکەی چۆڵ نابێت .ڕاســتە هەر تێکۆشــەرێک
خەســڵەت و تایبەتمەندی و شــارەزایی و ئەزموونی تایبەتیی خۆی هەیە
و ،گومانــی تێــدا نییــە ئــەو تێکۆشــەرە بــۆن و بەرامــەی خــۆی هەیــە ،بەاڵم
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ئــەوەی بۆتــە نەریتــی شۆڕشــگێرانە لــە ئەزمونــی ڕەســەنی بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازیــی نیشــتمانی گەلــی کوردســتان ئەوەیــە کــە ئــەو تێکۆشــەرە
ماڵئاوایــی یەکجارەکــی دەکا و شــوێنی خــۆی بــۆ تێکۆشــەرێکی دیکــە جــێ
دەهێڵــێ و وەجاغــی تێکۆشــەرانی گەلەکەمــان کوێــر نەبــووە و نابێــت.
لــە کۆچــی دوایــی جەلیــل گادانیــی مــەزن بەشــێکی زۆری حیــزب
و الیەنەکانــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی نیشــتمانی گەلەکەمــان
لەهــەر چــوار پارچــەی کوردســتان بروســکەی ماتەمینییــان بــۆ حیزبــی
دێموکــرات نــارد و ،ناوەنــد و دەزگا میدیاییــەکان ئاماژەیــان بــە بیوگرافــی
و پانۆڕامــای ژیانــی جەلیــل گادانــی کــرد و تیایــدا ســاڵی لــە دایــک بــوون
و وێســتگەکانی کاری حیزبی و سیاســی ئەم تێکۆشــەرەیان خســتە ڕوو.
لــە بابەتــەدا دەمــەوێ بــە جۆرێکــی دیکــە ڕابــردووی ژیانــی سیاســیی ئــەم
تێکۆشــەرە بخوێنەمــەوە و ،بۆیــە ئامــاژە بــەم خااڵنــە دەکــەم:
ــــ جەلیــل گادانــی تێکۆشــەرێکی بەرچاوڕوون بوو لە دەستنیشــانکردنی
شوناســی دوژمنانــی گەلــی کوردســتان و هیــچ کاتێــک لەگــەڵ مانۆڕەکانی
ئــەو دوژمنانــە خۆڕســکانە مامەڵــەی نەکــردوە .هــۆکاری ئەمــەش
دەگەڕێتــەوە بــۆ قاڵبوونــی لــە مەیدانــی تێکۆشــان .مانــەوەی گادانــی بــۆ
 13ســاڵ لــە بەندیخانەکانــی ڕژێمــی شــای ئێــران و موقاوەمەتکردنــی
لــە بەرامبــەر ئەشــکەنجەی ســاواک و بەندیخانەکانــی ئێــران بناغــەی
ئــەو بەرچاوڕوونییــە بــووە کــە لــە تێکــرای هەڵوێســتەکانی ســەبارەت بــە
سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران قاڵتــر بــۆوە.
ــــ جگــە لــە کاری شۆڕشــگێرانەی ڕۆژانــە جەلیــل گادانــی هەوڵــی داوە
ئەزمونــی شۆڕشــگێرانە و مێــژووی پــڕ شــکۆی تێکۆشــان بــۆ نــەوەی
نوێــی گەلەکەمــان بگوێزێتــەوە .لــەم بــوارەدا هــەر وەک لــە کتێبــی پەنجــا
ســاڵ خەبــاتدا نوســیویەتی «زۆر ڕوونــە کــە بــەر لەوەی کــورد بۆ خۆی
دەســت بــە کاری نووســینی مێــژووی خــۆی بــکا ،زۆرتــر خەڵکــی دیکــە
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هەوڵیــان بــۆ نووســینی مێژووەکــەی داوە ،بــەاڵم ئێســتا کــە بەخۆشــییەوە
هەلومــەرج ڕەخســاوە ،گەلێــک مێژوونــووس و توێــژەوەری خۆماڵــی
پەیــدا بــوون بــە دڵگەرمــی خەریکــن لەســەر وەزعــی ژیــان و ڕابــردووی
نەتــەوە بێبەشــەکەمان بەڵگــە کــۆ دەکەنــەوە و دەنووســن».
لــە (پەنجــا ســاڵ خەبــات)دا جەلیــل گادانــی نەهاتــووە بیرەوەریــی خــۆی
بنووســێ و ئامــاژە بــەو ڕووداوانــە بــکا کــە خــۆی تیایــدا بــووە .لــەو
کتێبــەدا پەنجــا ســاڵ خەباتــی بزووتنەوەیەکــی ڕزگاریخــوازی تۆمــار دەکا
و بــۆ ئــەم کارەشــی لــە هــەردوو بەرگــی ئــەم کتێبــەدا پشــتی بــە دەیــان
ســەرچاوەی جۆراجــۆر بەســتووە.
مەبەســت لــە (پەنجــا ســاڵ خەبــات) هەروەکــوو گادانــی دەڵــێ ئەوەیــە
کــە« :ئــەم گەلــە لــە مێــژووی خــۆی و نەتەوەکانــی دیکــە کەڵکــی بەجــێ
وەرگریــن و ڕووداو و زانیارییــەکان دووپــات نەکەینــەوە ،ئەوانــەی
چاکیشــن بەپێــی هەلومــەرج و پێشــڕەفتی دنیــا باشــتر بــە ئەنجامیــان
بگەیەنیــن».
ــــ جەلیــل گادانــی لــە هەلومەرجێکــی ســەختدا وەاڵمــی ئــەو زنجیــرە
باڵوکرایــەوەی دایــەوە کــە بریتــی بــوو لــە یانــزە کتێبــی چەواشــەکەرانەی
دەزگا ئەمنییەکانــی حکومەتــی ئێــران و بــە زمانــی کــوردی و فارســی
بــە ناوێکــی ناکەســبەچەوە نووســرابوو و تیایــدا هەروەکــوو گادانــی
باســی دەکا بەالڕێــدا بردنــی میــژووە و بــە شــێوەیەکی ســووک ســەیری
کــورد و کەســایەتییەکان دەکا( .وەاڵمدانــەوە و ڕوونکردنــەوە) کــە نــاوی
کتێبەکــەی گادانییــە کــە وەاڵمی چەواشــەکارییەکان دەداتەوە و دیســانەوە
ڕەنگدانــەوەی بەرچاوڕوونــی گادانــی و ئامادەبوونێتــی بــۆ وەاڵمدانــەوەی
هــەر چەواشــەکارییەک کــە دژ بــە حزبــی دێموکــرات کــراوە و هەوڵــی
کەمکردنــەوەی ســەنگی ئــەو حیزبــە دراوە.
ــــ جگــە لــە بەشــداری کــردن لــە وتــار نووســین بــۆ ڕۆژنامــەی حیزبــی
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دیموکــرات و لــە بەڵگەنامــە حیزبییەکانــدا ،جەلیــل گادانــی کــە بڕوانامــەی
لــە زانکــۆی تــاران لــە زمانــی فەرەنســی هەبــووە چەندیــن کتێــب لــە زمانــی
فەرەنســی و لــە زمانــی فارســی بــۆ کوردی وەرگێــراوە جگە لەو کتێبانەی
کــە بــە زمانــی کــوردی نووســیویەتی ،و بەرهەمەکانــی لــە نووســیندا
نزیکــەی بیســت کتێــب دەبــێ ،و ئــەم ژمارەیــەش بــۆ کەســێک کــە ســیانزە
ســاڵ لــە بەندیخانــە بــووە و دواتــر دوور خراوەتــەوە ،هــەردەم ئەرکــی
کاری حیزبــی ڕۆژانــە و ئەرکــی پێشــمەرگایەتی هەبــوو ،کارێکــی ســانا
نییــە.
ــــ باشــترین کۆتاییهێنانــی مــن بــە خســتنەڕووی ســیڤیی جەلیــل گادانــی
ئامــاژە کردنــە بــە نووســینێکی خــۆی کــە ئەڵــێ« :ئــەرێ چیــدی مــاوە
وەک ئــەرک لــە پێنــاو گــەل و نیشــتمان و لــە پێنــاو خەبــات بــۆ ڕزگاریــی
کــورد و کوردســتان بیکەیــن؟ هــەر گیانــە کــە مــاوە و ئەویــش ئەگــەر بــە
ســەرکەوتووی گەڕاینــەوە زێــدی خۆمــان باشــە و ئەگــەر شــەهیدیش
بوویــن کــورد و کوردســتان خــۆش بــێ .مــن لە ســەرەتای دەسـتپێکردنی
خەباتــەوە کــە دەگاتــە حەفتــا ســاڵ ،بێوچــان و بــێ مانــدوو بــوون بــۆ
کــورد و کوردســتان تێکۆشــاوم و شــەهید بوونیشــم لــە گوێــی خــۆم
نووســیوە .ئــەو گیانــەی لــە بەریشـمدا مــاوە هــەر کات پێویســت بــێ لــەو
ڕێگایــەدا ســەخاوەتمەندانە بەختــی دەکــەم».
پێشبینی:
هەرچەنــدە کوردســتانی باشــووریش نیشــتمانی جەلیــل گادانییــە ،بــەاڵم
هــەر وەکــوو خەونەکــەی مارتــن لوترگینــگ چــاوەڕێ دەکــەم ئامــادە
بــم لــە کاروانــی گەڕانــەوەی تەرمــی جەلیــل گادانــی وەک تێکۆشــەرێکی
کوردســتانی کــە هــەردەم خەمخــۆری نیشــتمانە دابەشکراوەکەمــان
بــووە ،بــۆ ڕۆژهەاڵتــی نیشــتمان و بــۆ زێــدی خــۆی ،و هەڵبەتــە بــە

کاروانێکــی ســەربەرزانە کــە ئــااڵی کوردســتان پێشــڕەوایەتیی بــکا.
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پیری حیزبی دێموکرات
د .عوسمان دەشتی

ئەمن ناڵێم وەرن ڕێزی لێبگرن
من هەر دەڵێم دەگەڵ کەسی ڕامەگرن
«هێدی»
لــە بۆنــە و مەراســیمی بەخشــینی بڕوانامــەی دوکتــورای فەخــری بــە
مامۆســتا عەبدوڵاڵ حەســەنزادە ،لە دانی بەیانیی ڕۆژی  2019/3/10بەو
ناســناوەی ســەرەوە (پیــری حیزبــی دێموکــرات) کاک جەلیلــم بانگهێشــت
کــردە ســەر ســتەیج و پێشــکەش بــە ئامادەبووانــم کــرد .ئــەو پیــاوەی
کــە هەمــوو تەمەنــی خــۆی پێشــکەش بــە خەباتــی ڕەوای میللەتەکــەی
خــۆی کردبــوو لــە پێنــاوی ئــازادی و ڕزگاری و ســەرفرازیدا .عــەرەب
بــە کەســانێک کــە لــە ژیانــی خۆیانــدا دوو ســەردەم و دوو دەوریــان
گوزەراندبــێ ،دەڵێــن (موخــەزرەم /مخضــرم) ،واتــە کەســی دەهەنــدە و
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خۆڕاگــر لــە بەرابــەر دەور و زەمانــدا .کاک جەلیلیــش بــە پشــوودرێژی
و نەبەزیــن و خۆڕاگــری ،لــە ژیــان و لــە خەبــات و تێکۆشــانی سیاســیدا،
نــەوەک هــەردوو دەور ،بەڵکــوو چەنــد دەور و زەمانــی تێپەڕانــدوون.
بۆیــە بــە حــەق بــوو بــوو بــە پیــری حیزبــی دێموکــرات .ئێمــە لــە
فەرهەنگــی سیاســیدا ئــەو ناســناوەمان بــە بــااڵی کاک جەلیلــدا بڕیــوە لــە
بــەر ئــەوەی زاراوەی (پیــر) لــە فەرهەنگــی ســۆفییانەدا بــە واتــای ڕێبــەر و
ڕینیشــاندەری تەریقەتــە .کاک جەلیلــی کوردانیــش هەم ڕێبــواری کاروانی
دوورمــەودا و هــەم ڕێبــەری خۆڕاگــری خەبــات و تێکۆشــانی شــار و
شــاخ و زینــدان و هــەم سەرمەشــق و ڕێنیشــاندەری ڕۆڵــە وەفــادار و
بــە ئەمەگەکانــی گەلەکــەی بــوو لــە پێنــاو ســەرکەوتن و ســەربەخۆییدا.
ڕەنگبــێ هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی کاک جەلیــل بتوانــن زیاتــر و زۆرتــر
و چاکتریــش لــە ئێمەمانــان بدوێــن ،لەمــەڕ کەســایەتی و ڕۆڵــی کاک
جەلیــل لــە بوارەکانــی خەبــات و تێکۆشــانی سیاســی و ڕێکخراوەیــی
و نیشــتمانی و نەتەوەییــدا .ئــەوەی مــن دەتوانــم تۆســقاڵێک لــە ســەری
بوەســتێم ،قەڵــەم و نووســین و کتێــب و کارە ئەدەبــی و فەرهەنگییەکانــی
ئــەو زاتەیــە .بەنــدە بەشبەحاڵــی خــۆم لــە هەشــتاکانی ســەدەی ڕابــردوو،
لــە گەرمــەی خەبــات و تێکۆشــانی بێئامانــی شۆڕشــی کوردســتاندا لــەم
دیــو و لــەو دیــو دەگــەڵ نــاو و شــۆرەتی کاک جەلیــل ئاشــنا ببوویــن،
کــە وەکــوو تێکۆشــەرێکی (خــۆی گوتەنــی) ماندوویینەناســی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان باســیان دەکــرد .دواتریــش لــە ســاڵی (2000ی
زایینــی)دا لــە ســەروبەندی ئامادەکردنــی نامــەی ماســتەرەکەم (لــە بــارەی
نێوەڕۆکــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی لــە شــێعری هێمــن)دا دەبــوو الیــەک
لــە مێژوویــی حیزبــی دێموکراتیــش بکەمــەوە ،چونکــی هێمــن لــە بەشــێکی
ژیــان و تەمەنیــدا وەکــوو کادرێکــی پێشــکەوتوو و ســەرکردەیەکی ئــەو
حیزبــە بــووە ،بۆیــە یەکەمیــن ســەرچاوە کــە لــەو بــوارەدا پشــتم پێــی
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بەســت و خوێندمــەوە (پەنجــا ســاڵ خەبــات)ی کاک جەلیــل بــوو لــە پــاڵ
هــەردوو بەرگــی (نیوســەدە تێکۆشــان)ی مامۆســتا حەســەنزادە.
لــە دوای ســاڵی ()2003ش کــە بەنــدە لــە زانکــۆی کۆیــە گیرســامەوە،
لــە هەمــوو کــۆڕ و کۆبوونەوەیەکــی ڕۆشــنبیری و سیاســی و تەنانــەت
کۆمەاڵیەتیــدا ،لەتــەک مامۆســتا حەســەنزادەدا بــە دیــداری کاک جەلیــل
شــاد دەبووینــەوە .ئــەم دوو زاتــە هــاوڕێ و هاوســەنگەری پەنجــا ســاڵەی
خەبــات و تێکۆشــان وەکــوو (جووتەســوارەی موکریــان) ئەوەنــدە خاکــی
و خۆمانــە و لەبــەرداڵن شــیرین و جــوان بــوو ،کــە کــۆڕ و کۆبوونەوەکان
بــەوان دەڕازانــەوە و شانوشــکۆیەکی دیکەیــان پەیــدا دەکــرد .لەگــەڵ
کاک جەلیــلدا دەرفەتمــان دێنــا و ئاڵوگــۆڕی دەنــگ و باســی کتێــب و
گۆڤــار و باڵوکــراوەی تازەمــان دەکــرد .هەمیشــەش ئــەوەی لــە بیــر بــوو
کــە دەیگــوت ،ئــەدی بــرا کــوا گۆڤــاری «مهاباد»ەکەمــان؟ وەک ئــەوەی
ئابوونــەی هەبێــت وا بــوو ،بــەو پێیــەی بەشــی هەبــوو لــەو گۆڤــارە کــە
بەنــدە دەســتم دەگەیشــتن.
کتێــب و نووســراوەکانی کاک جەلیــل کــە بــە دەســت و خــەت و
پێشــکەشکردنی خــۆی لــە بەشــێکی تایبــەت بــە نووســەران و مێــژووی
کوردســتانی ئەودیــو جێگایــان گرتــووە ،وا هەبــوو دوو جــار کتێبێکــی بــۆ
نووســیوم و پێشکەشــی کــردووم ،ئاشــکرام نەکــردووە و نەمدەگــووت
هەمــە ،هەڵــم دەگــرت بــۆ دۆســتێکی دیکــەم کــە عاشــقی نووســینەکانی
ئــەو دۆســتانەی ڕۆژهەاڵتــە.
ئەو کتێبانەی کە لە الی بەندەدا هەن ،ئەمانەن:
پەنجا ساڵ خەبات 2 ،بەرگ چاپی دووهەم  2008ز
با نەبێتە درۆی پاش مردوو ،ساڵی  2000ز
یادداشت یک پیشمرگ قهرمان 2،بەرگ ساڵی  2000ز
لە کەشکۆڵی پێشمەرگەوە 2 ،بەرگ2012-2010 ،ی زایینی
-
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هاونەتەوەیی کورد و ماد ،وەرگێڕان لە فارسییەوە  2010ز
ڕاستیی ڕووداوەکان 2015 ،ز
ئــەو کتێــب و بەرهەمانــەش کــە نەمدیــون ،بــەاڵم دەزانــم بەرهەمــی
قەڵەمــی بــە بڕشــتی کاک جەلیــل بــوون:
ایــران در آســتانە انقــاب مشــروطیت ،وەرگێــڕان لــە فارســییەوە
بــو فەرەنســی.
اسیر فرشتە وش ،وەرگێڕان لە فەرەنسییەوە بۆ فارسی
بی خانمان ،وەرگێڕان لە فەرەنسییەوە بۆ فارسی
مــرۆڤ چــۆن بــوو بــە غــوول؟ (انســان چگونــە غــول شــد)،
وەرگێــڕان لــە فەرەنســییەوە بــۆ فارســی
خەرمانی خەم و پەژارە ،وەرگێڕان لە فارسییەوە بۆ کوردی.
ئەمــە ئــەو بەشــەیە لــە بەرهەمــی بیــر و قەڵەمــی کاک جەلیــل کــە بەنــدە
پێــی دەزانــم ،لــە بوارەکانــی مێژوونووســی و ئەدەبیات و کۆمەڵناسـیدان.
لــەوالوەش کاک جەلیــل خوێنەرێکــی چــاک و چــاالک و بــەردەوام
بــوو ،بــەو هۆیــەوەش کــەوا یادگەیەکــی زینــدوو و درەوشــاوەی هەبــوو،
بەشــی زۆری ڕووداو و کارەســات و ڕابــردووی حیزبــی دێموکــرات
و شۆڕشــی کــورد و کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،چ ئەوانــەی کــە خــۆی
تێیانــدا بەشــدار بــووە یــا لــە نزیکــەوە ئــاگادار بــووە ،لــە یــادەوەری و
بیرەوەرییەکانیــدا زینــدوو بــوون و لــە زۆر بۆنــە و موناســبەتدا بــە ورد
و باریکــی دەیگێڕانــەوە .هــەر ئەمــەش بــوو وایکردبــوو کاک جەلیــل
ببێــت بــە لێکۆڵــەر و ڕەخنەکارێکــی سیاســی و حیزبــی باوەڕپێکــراوی
ئەوتــۆ کــە هەڵــە و پەڵــە و کــەم و کەســری و ناڕێکیــی کتێبــی میژوویــی و
یادداشــت و بیرەوەری و نووســینی خەڵکانی ڕاســت و ڕێک دەکردنەوە،
نەخاســمە ئەوانــەی پێوەندییــان بــە مێژووی حیزبی دێموکرات و کۆماری
کوردســتان و زۆر لــە ڕووداو و کەســایەتییەکانەوە هەبــوو .بــۆ گەواهیــی
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ئــەم بیــر و بۆچوونــە ،تــکام وایــە ســەیرێکی کتێبــی (ڕاســتی ڕووداوەکان)
بکــەن و بزانــن ئــەو کتێــب و یادداشــتانە و بیرەوەرییانــەی لــەو بــارەوە
نووســراون کاک جەلیــل چــۆن و بــە چ پێودانگێــک لــە ســەنگی مەحەکــی
داون .لــە پــاڵ ئەوەشــدا زۆر الیەنــی نــاڕوون و گۆشــەی تاریکوتنۆکــی
ئــەو مێژووانــەی ڕۆشــن و ڕاســت کردوونەتــەوە.
ئــەوەی ڕاســتی بێــت کاک جەلیلــی نەمــر ،لــە گێڕانــەوە و خســتنەڕووی
ڕووداو و بوویەرەکانــدا یادگەیەکــی زۆر ڕۆشــن و پۆخــت و لەســەریەک
و وردی هەبــوو .بــە زمانێکــی زۆر ســادە بــەاڵم پــاراو و ڕوون
بیروبۆچوونەکانــی بــە شــێوەیەکی مەنتقــی دەردەبــڕێ و ،ئینجــا وەک
خۆشــی گوتەنــی تــا نەبێتــە درۆی پــاش مــردووان ،هیــچ کات ســڵی لــە
درکاندنــی هەقیقەتــی مەســەلەکان و ڕاســتی ڕووداوەکان نەدەکــرد.
چــاوی لــە ئاســتی ڕاســتییەکاندا نەدەنووقانــد و هەڵــە و کــەم و کورتــی
ئــەو نووســین و یادداشــت و بیرەوەرییانــەی بــە نــاوی مێــژووەوە تۆمــار
دەکرێــن پــێ قەبــووڵ نەدەکــرا و یەکــە بــە یەکــە تاوتوێــی دەکــردن تــا
ئــەوەی ئەنجامــی ڕاســت و دروســتی لــێ وەدەســت دەهێنــان.
دیــارە قەڵەمــی کاک جەلیــل هــەر بــە نووســینی مێــژووی سیاســی
و نەتەوەیــی و تۆمارکردنــی خەباتــی شۆڕشــگێڕانەی پێشــمەرگایەتی
نەوەســتاوە .بەڕێزیــان لــە بــواری ئەدەبییشــدا کۆمەڵێــک بەرهــەم و
داهێنانــی هەیــە ،بــەاڵم لەبــەر چــاوان نیــن و بــێ سەروشــوێنن .دیــارە
چۆنیەتــی ئــەو ژیــان و تەمەنــەی کاک جەلیــل گوزەراندوویەتــی لــە
هەمــوو الیــەکڕا دیــارە .کــە هەرگیــز بــواری وەی نــەداوە بــە کامــی دڵ
و بەئەرخەیانــی لــە پەنایــەک دابنیشــێ و خاوەنداریەتــی لــە بەرهــەم و
نووســینەکانی بــکا و وەســەریەکیان بخــا و کۆیــان بکاتــەوە و لــە چاپیــان
بداتەوە ،تا ئەوەی بگا بە دەســتی خوێندەواری کورد ،بۆیە چارەنووســی
بەرهەمەکانیشــی لــە هــی خــۆی دەچێــت .لــە هەلومەرجــی ســەختی ژیانــی
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سیاســی و ڕێکخراوەیــی ،بــۆ کونجــی زینــدان و بەندیخانــەکان ،ئینجــا
دیســان تێهەڵچوونــەوە لــە خەباتــی نهێنیــی شــار و لەوێــوەش بــۆ ژیانــی
پێشــمەرگانەی نێــو شــاخ و دۆڵ و شــیو و ئەشــکەوت و هــەوراز و
نشــێوەکانی نیشــتمان ،لــە دواییشــدا دوورە واڵتــی و دابــڕان و ئاوارەیــی
و دەربــەدەری. ...
ک دابێــت هــاوڕێ و هاوســەنگەر و هاوڕێبازەکانــی
بــەو هیوایــەی ڕۆژێـ 
کاک جەلیــل ،لــە هەلومەرجێکــی لەبــاردا قۆڵــی مەردایەتــی لــێ هەڵبکــەن
و تــەواوی بەرهەمەکانــی کاک جەلیلمــان لــە چەنــد بەرگــدا بــۆ چــاپ و
بــاو بکەنــەوە.
لە قوواڵیی دڵ و گیان و هەموو هۆش و هەســت و ناخ و دروونمەوە
ســاوی گەورەیــی و مەزنایەتــی بــۆ ئــەو کەڵەمێردە جوامێــر و خەباتگێڕە
دەنێــرم .نــاو و یادەوەریــی هەمیشــە و هــەر شــەکاوە و زیندوو بێت.
«نامرن ئەوانەی وا لە دڵی میللەتا ئەژین»
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جەلیل گادانی
پڕی تەمەنی پڕاوپڕ لە تێکۆشانی نەتەوەیی
مومتاز حەیدەری
[جەلیــل گادانــی ،بــە پــڕی تەمەنــی خــۆی پڕاوپــڕ هــەوڵ و
کۆششــی نەتەوەیــی ،کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و کولتــووری لــە پێنــاو
ئازادیــی ژیــان ،ســەربەخۆیی نیشــتمان]
هــەر کاتــێ ،هــەر کەســێ ،یــان خــاوەن هــەر قەڵەمــێ بیــەوێ باســی
گەورەیــی «مرۆڤ»ێــک جــا لــە هــەر بوارێکــی ژیــان بێــت :نیشــتمانی،
نەتەوەیــی ،کۆمەاڵیەتــی ،کولتــووری ،زانســتی چاکەخــوازی و  ...بــکا؛
دەبــێ ئــەوە بزانــرێ ،بەپێــی شــوێن و ڕۆڵــی ئــەو مرۆڤــە لــە کایــە
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و ژینگــە تایبەتــی و گشــتییەکەدا ،چ دەورێکــی گرینــگ و کاریگــەری
گیــراوە تــا بۆتــە ناوێكــی گــەورە و درەوشــاوە ،بگــرە ئەســتێرەیەکی
گەشــی ئاســمانی نیشــتمانەکەی .باســی هەمەالیەنــەی ژینگــەی تایبەتــی و
گشــتییەکەی ئەگــەر زۆر بەکورتیــش بێــت ،پێویســتی بــە دەورکردنــەوە
هەیــە .جــا لــەو ســۆنگەیەوە ،بــۆ ئــەوەی بزانیــن ،کۆچکــردووی نەمــر
جەلیــل گادانــی ،لــە جەرگــەی ڕەوشــێکی پڕاوپــڕ کێشــە وگرفتــی هــەرە
ئاڵــۆز و دژواری هەمەچەشــنی کۆمەاڵیەتــی ،نەتەوەیــی ،ئابــووری،
خوێنــدەواری ،ڕووناکبیریــی نیشــتمانە داگیرکراوەکــەی؛ بــە گەورەیــی
ژیــاوە و بــە گەورەییــش ســەری نایــەوە .واتــە دەبــێ ئاوڕێک لە پاشــخانی
ئــەو نەتــەوە و نیشــتمانەی لــە نێــوان دوو بەرداشــی داگیــرکاری لەمێژینــە
و دواکەوتــووی هــەرە کۆمەاڵیەتیــی هەمەڕەنــگ و چەشــن ئــاگادار
بدەینــەوە ،بــۆ ئــەوەی شــوێنی ڕەوای کۆچکــردووی نەمــر ،ئەگــەر زێــدە
بەکورتیــش بخەینــە بەرچــاوان.
دیــارە کێشــەی کــورد ،بــە واتایەکــی وردتــر دۆزی نەتەوەیــی کــورد،
لــە تــەک بوونــی ژمارەیــەک هــۆکاری بەرژەوەندیــی ئابــووری ،سیاســی،
ئایینــی و مەزهەبــی کۆمەاڵیەتــی و عەقڵــی خێڵەکــی و عەشــیرەتی گــەری
لــە دوای شــەڕی چاڵدڕانــەوە هاتۆتــەوە پێشــەەوە ،کــە بــۆ یەکــم جــار
نیشــتمانی نەتەوەیــی گەلــی کوردســتان لــە نێــوان هــەر دوو دەوڵەتــی
دەرەبەگــی عوســمانی و ئێــران دابــەش کــرا و بــە «حەاڵڵــی خۆیان» زانی!
ئیــدی لەوســاوە کێشــەی کــورد زیاتــر ڕووی لــە ئاڵۆزیــی هەمەالیەنــەی
جوگرافــی ،سیاســی ،ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کــرد ،بەتایبەتیــش لــە
پــاش ڕێککەوتنامــەی «ســایکس پیکــۆ» کــە بــۆ جــاری دووهــەم بــوو بــە
چــوار پارچــە ،بەڵکــوو بــۆ ( )5پارچــە دابــەش کــرا ،بــە واتایەکــی دیکــە
چارەســەری کێشــەی نەتەوەیــی و ســەربەخۆیی کوردســتان دژوار و
ئالــۆز و هەســتیارتر بــوو .لــەوەش بەرژەوەنــدی و ملمالنێــی دەوڵەتــە
زلهێزەکانــی بــراوەی شــەڕی یەکەمــی جیهانــی ئاواتــی دروســت بوونــی
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دەوەڵەتــی نەتەوەیــی لەبــار بــرد ،بەتایبەتــی پــاش شــەڕی دووهەمــی
جیهانــی کــە بــە ســەرکەوتنی بەرەی میللەتــان کوتایی هات و ئۆمێدبەخش
بــوو مەســەلەی ســەربەخۆیی کوردســتان بــە شــێوەیەکی سروشــتی
چارەســەر بکــرێ ،بــەاڵم زۆر بەداخــەوە لەبــەر بوونــی ژمارەیــەک
هــۆکاری ســەرەکی و الوەکــی نێخۆیــی و دەرەکــی ،بەتایبەتــی لەبــەر
ڕۆشــنایی بەرژەوەندیــی هــەر دوو جەمســەری ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا
زینــدە بەچــاڵ کــرا و...هتــد.
جــا لــە هــەر بەشــێکی نیشــتمانی داگیرکــراودا ،بەتایبەتــی پــاش شــەڕی
دووهەمــی جیهانیــدا ،مــۆرک و خەســڵەتێکی ئاڵــۆزی سیاســی ،ئابــووری،
کۆمەاڵیەتــی ،کولتــووری و ئایینــی تایفــی و مەزهەبــی لەخــۆی گــرت.
لــە بــارەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە ،لــە ســەرەتای ســەدەی
بیســتەمەوە ،ڕێژیمــی ڕەزاشــای ملهــۆڕی دیکتاتــۆڕ سیاســەتی ئاگــر
و ئاســن بەرامبــەر ئــەم بەشــەی داگیرکــراوی کوردســتان زۆر بــە
دڕندانــە پەیــڕەو کــرد .کــە لــە ئەنجامــدا ،جوواڵنەوەیەکــی نیشــتمانیی
شۆڕشــگێڕ بــە ســەرۆکایەتیی ســمکۆی شــکاک ســەری هەڵــدا ،بــەاڵم
لــە ئەنجامــی ژمارەیــەک هــۆکاری هەمەالیەنــدا ئێــرە جێــی باســکردنیان
نییــە ،جوواڵنەوەکــە تووشــی شکســتی گــەورەی نەتەوەیــی هــات! لەگــەڵ
ئەوەشــدا بــە پێچەوانــەی زەبــر و سیاســەتی ئاگــر و ئاســن ،جوواڵنــەوەی
ڕزگاریخوازیــی گەلــی کوردســتان لــەم بەشــەدا ،گۆڕانکارییەکــی سیاســی،
فیکــری ،ڕۆشــنگەری لــە ســەرتاپای جیهانــدا هاتــە پیشــەوە .بەتایبەتــی
لەســەردەمی شــەڕی دووهەمــی جیهانــی و ئەنجامەکەیــدا ،جوواڵنــەوەی
ئازادیخوازیــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا،
گۆڕانکارییەکــی هــزری ،سیاســی ،کۆمەاڵیەتیــی دێموکراتخــواز و
پێشــکەوتنخوازانەی بەخۆیــەوە بینــی .دروســت بوونــی ڕێکخــراوی
«ژ.ک» خــۆی لــە خۆیــدا ،خاڵێکــی وەرچەرخــان بــوو ،چونکــە ئــەم
ڕێکخــراوە بــە نەتەوەیــی لــە الیــەن دەســتەبژێرێکی نیشــتمانپەروەی
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ڕووناکبیــر بەســەڕۆکایەتیی پێشــەوا قــازی وەک ڕێبەرێکــی نموونەیــی
لــە دایــک بــوو .هــاوکات نــاوی ڕێکخراوەکــە نیشــانە و هێمــای نەتەوەیــی
«ژیانــەوەی کــورد» بــوو ،بــە واتایەکــی ورد هەڵســانەوە و نوێبوونــەوەی
کــورد و بــە ئۆمێــدی ئاســۆیەکی ســەردەمیانە هاتــە گۆڕەپانــی خەبــات کــە
ئەمــە شــایانی ســەرنجێکی تایبەتــە.
هــەر بــە هیممــەت و کارامەیــی دەســتە بژێــری ســەرکەردایەتیی –
ژ.ک ژمارەیــەک گۆڤــار و ڕۆژنامــە بــاو کرانــەوە ،کــە خــۆی لــە خۆیــدا
دەســکەوتێکی کولتــووری و نەتەوەیــی بــوو .زێــدە جێــی ئاماژەیــە هــەر
ئــەو پاشــخانە نەتەوەیــی و ڕۆشــنگەرییە ،بنەمــای حیزبێکــی نیشــتمانی
شۆڕشــگێڕی خــاوەن پەیامــی ســەربەخۆیی نیشــتمانی داگیرکــراوی
ڕاگەیانــد ،ئــەوەش «حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان» بــە ســەرۆکایەتی
مرۆڤێکــی نەتەوەپــەروەر و دنیــا دیــدەی چاکەخواز ،بگرە ســەرکردەیەکی
هەڵکەوتــووی ڕاســتگۆی نموونــەی پێشــەوا قــازی محەممــەد هاتــە
کایــەوە ،کــە بەپێــی ســەردەمی خــۆی گەورەتریــن دەســکەوتی سیاســی –
نەتەوەیــی وایــە « کۆمــاری کوردســتان»ی ڕاگەیانــد.
جێــی ئاماژەیــە لــەم کەش و هەوای ســەرکەوتنی نەتەوەیی ،ژمارەیەکی
زۆر دەســکەوتی نیشــتمانی ،سیاســی کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری ،کولتووری،
ڕۆژنامەنووســی ،پــەروەردە و فێرکــردن ،خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی،
فــراوان بوونــی جوواڵنــەوی الوان ،ژنــان ،خوێنــدکاران ،ئەو دەســکەوتانە،
ژمارەیەکــی گەنــج و الوی خوێــن گەرمــی تــازە پێگەیشــتووی زیاتــری بــۆ
ڕیــزی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی کوردســتان پەلکێــش کــرد.
یەکێــک لــەو گەنجــە خوێنگــەرم و ئاشــتی و ئازادیخــوازی نیشــتمانە
داگیرکراوەکــەی ،کاک جەلیــل گادانیــی نەمــر بــوو.
ئامــاژە بــە ژینگــەی گشــتی و تایبەتیــی ئــەم ســەرهەڵدانە بــە کورتیــش
بێــت جێــی بایەخــە .ڕێژیمی شاهەنشــاهی بەو پــەڕی دڕندەییەوە مامەڵەی
لەگــەڵ دۆزی کــورد و جوواڵنــەوە ڕزگاریخوازانەکــەی کــردوە .یــەک لــەو

پیری دێموکرات

153

نموونــە هــەرە دیارەکانــی سیاســەتی ئــەو ڕێژیمــە دیکتاتــۆڕە ،قەدەغــە
کردنــی زمانــی کــوردی بــووە ،بەپێــی ســەرچاوە بــاوەڕ پێکراوەکانــی
نیشــتمانپەروەرانی ئــەو ســەردەمە ،هــەوڵ و کۆششــیان لەمــەڕ پاراســتنی
زمانــی دایــک کــە بڕبــڕەی پشــتی نەتەوەیــە ،بڕیــار دراوە قوتابخانــەی
تایبــەت بــۆ فێربوونــی زمانــی کــوردی بــە نهێنــی بکەنــەوە .ئــەو یەکــەم
قوتابخانــەی شــەوانەی کــوردی بــە نهێنــی لــە ماڵــی کۆچکــردوو جەلیــل
گادانی کە ئەو سەردەمە دە سااڵن بووە کراوەتەوە .هەڵبەت کردنەوەی
قوتابخانەیەکــی نهێنــی بــۆ فێربوونــی زمانــی کــوردی لــە ماڵی ـکدا خــۆی
لــە خۆیــدا ،بــە قوتابخانــەی ڕەســەنی نەتەوەیــی کوردایەتــی دەژمێــرێ.
لــەوەش زیاتــر ئــەوە بــە خاڵێکــی وەرچەرخــان لــە بیــر و هۆشــی ئــەو
مێرمندااڵنــە تەمــەن  10ســاڵەیە دادەنــرێ .لێــرەدا ژینگــە تایبەتییەکــەی
دەبێتــە بنەمــای پــەروەردە و پێگەیشــتنی کــورد پەروەرانــەی کاک جەلیــل
گادانــی.
لــەوەش زیاتــر هــەر لێــرەوە ڕێگــەی خەبــات لــە پێنــاو ئــازادی ،زمــان
و نەتــەوە و نیشــتمان دەگرێتــە بــەر ،شۆرشــگێڕانە دڕ بــە شــەوەزەنگی
تاریکــی دەدا .بەمجــۆرە لــە تەمەنــی 14ســاڵیدا پێوەنــدی بــە حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان دەکا و ڕێچکــەی شــاخاویی خەبــات لــە پێنــاو
ســەربەخۆیی نیشــتمانەکەی درێــژە پــێ دەدا.
ئــەم مرۆڤــە گەورەیــە تەنیــا لەســەردەمی محەممــەد ڕەزشــا ( )5جــار
لەبــەر چاالکیــی حیزبــی و سیاســی وکولتــووری بەنــد دەکــرێ ،بــەاڵم ئــەو
هەرگیــز کــۆڵ نــادا .هەمیســان بەپێــی ســەرچاوەکانی بەڵگــەدار ،نەمــر
گادانــی زیاتــر لــە 70ســاڵ درێــژەی بــە خەباتێکــی دژوار و شــکۆداری
داوە ،کــە خــۆی لــە خۆیــدا نــەک کتێبێکــی مێژوویــی دروســت دەکا ،
بەڵکــوو بەشــێکی مێژوویــی پڕســەروەری و شــکۆداری حیزبــی پێشــەوا
قــازی محەممــەد ،شــەهید دوکتــور قاســملوو ،شــەهید دوکتــور ســەعید
شــەڕەفکەندی وەدەســت دێنــێ.
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ســەرەڕای ڕەوتــی دژوار و شــکۆداری خەباتــی سیاســی ،نەتەوەیــی،
شۆرشــگێری ،خاوەنــی قەڵەمێکــی بەبڕشــت و بوێــری پشــوودرێژی
کارامــەی خــاوەن چەندیــن کتێبــی دانســقە ،نێوەرۆکــی پڕاپــڕ لــە ڕەوتــی
خەبــات و هەڵوێســتی جوامێرانــەی نیشــتمانی و زانیــاری ،مێژوویــی
هەمــە ڕەنــگ لــە خۆیــان دەگــرن .لەالیەکــی دیکــەوە وەک زمانزانێکــی
ڕەســەنی کــوردی ،فارســی ،فەڕەنســی ،ئەســتێرەیەکی گەشــی ئاســمانی
کولتــووری نیشــتمانییە.
لــە کوتایــی ئــەم کورتــە نووســینەدا لەمــەڕ گەورەیــی کاک جەلیــل
گادانیــدا ،حــەز دەکــەم ئــەو چەنــد وشــە خەمناکــە کــە بــە بۆنــەی کۆچــی
دوایــی بەڕێزیــان لــە ڕێگــەی فەیســبووکەوە ،بــاوم کردبــۆوە ،دووبــارە
لێــرە بیهێنمــەوە:
کۆستێکی نەتەوەیی
بــەداخ و پەژارەیەکــی هــەرە زۆرەوە ئەمــرۆ ڕێکەوتــی 2020 /8/6
گــەورە نیشــتمانپەروەر و تێکۆشــەری دێریــن کاک جەلیــل گادانــی بــە
هــۆی پەتــای کۆڕۆنــاوە ،کۆچــی دوایــی کــرد.
کاک جەلیــل گادانــی ،بــە یەکــێ لــە گــەورە تێکۆشــەرانی ڕێگــەی ئازادیــی
نیشــتمان و ئازادیــی مــرۆڤ بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە  70ســاڵ دەژمێــردرێ.
بۆیــە کۆچەکــەی زێــدە زیانبەخــش بــوو و بــە هیــچ جــۆرێ شــوێنی
تێکۆشــەرێکی نموونەیــی وەک کاک جەلیــل گادانــی پــڕ نابێتــەوە.
بە کورتی کۆچەکەی کۆستێکی نەتەوەییە.
نەمری و ســەربەرزی بۆ کاک جەلیل و تێکڕای تێکۆشــەرە نەمرەکانی
ڕێگــەی ئازادیی کورد و کوردســتان.
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کاک جەلیلی تا سەر ئیسقان
دێموکرات و کوردپەروەر
عەلی مێهرپەروەر

مــن بــۆ یەکــەم جــار کاک جلیلــم لــە ئاوایــی ســەردۆش لــە ڕۆژئــاوی
شــاری مەریــوان بینــی .ئەوکاتــەی پێشــمەرگەی کوردســتان دوای
فەرمانــی جیهــادی خومینــی و ســەپاندنی شــەرێکی ماڵوێرانکــەر بەســەر
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خەڵکــی کوردســتاندا ،بەســەر هێزەکانــی ڕیژیمــدا ســەر کەوتبــوو.
پێشــمەرگە هێشــتا بەئاشــکرا نەهاتبــوە نێــو شــارەکان.

ئەوکاتــە

لەالیــەن بەرپرســێکی حیزبیــەوە داوا کرابــوو ســەردانیان بکەیــن .لەگــەڵ
هاوڕێیەکــەم [ نامهــەوێ نــاوی ببــەم چوونکــی ئیســتا لــە نێوخــۆی
واڵت دەژی و لەوانەیــە کێشــەی بــۆ دروســت ببــێ] چوویــن بــۆ ئاوایــی
ســەردۆش .لەوێ پیاوێکمان بینی بە زاراوەی مەهابادی قســەی ئەکرد.
کوڵەباڵێکــی هەورامــی لــە بەردابــوو ،جامانەیەکــی ناشــیانەی لەســەر
پێچابــوو (دیــار بــوو زۆر لەمێــژ نەبــوو جامانــەی لــە ســەر نابــوو) .بــە
پێچەوانــەی جامانەکــەی ،قســەکانی ،وشــەکانی پــڕ و لێواولێــو بــوون لــە
هیــوا بــە دواڕۆژێکــی گــەش بــۆ کــورد و بەوێنــەی الوێکــی بەشــان و
باهــۆ ڕچــەی ڕێــگای دژواری شۆڕشــی دەبــڕی .هــەر لەو چەند ســەعات
دانیشــتنە لەگەلیــدا ،بــۆم دەرکــەوت کــە سەرانســەری وجــوودی ئــەو
ئینســانە ئینــرژی و توانایــی بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی دایپۆشــیوە.
بەڵــی بــۆ یەکــەم جــار کاک جلیــل گادانیــم لــە بیچمــی شۆڕشــگێڕێکدا
بینــی کــە پەیامهێنــەری ڕۆحــی شۆڕشــگێڕی شــاری پێشــەوا بــوو بــۆ
شــاری گڕگرتــووی هەســتی شۆڕشــگێری واتــا ،مەریــوان.
کــە پێــی نایــە نێــو شــاری مەریــوان یەکــەم وتاریــم لەســەر گــۆڕی
شــەهیدانی ئــەو شــارە بیســت کــە لەســەر دڵــی مــن و دەیانــی وەک
مــن نیشــت .ئــەو شانســەم بــوو کــە لــە بــەر دەرکــی کومیتــەی حیزبــدا
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بەخێرهێنانــی بکــەم بــۆ شــارەکەم .لەگــەڵ ئــەوەی ئەوکاتــە مــن ئەندامــی
حیــزب نەبــووم و تەنهــا وەک مەریوانییــەک بەخێرهێنانــی مەهابادییەکــم
دەکــرد کــە لــە نیهایەتــدا نانــی حیزبایەتــی نرایــە کۆشــم.
کــە ســەرئەنجام هاتمــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی حیزبــی دیموکــرات کاک
جلیــل گادانــی لەســەر ئــەو ناســیارانە کــە لێمــی هەبــوو یەکــەم پلــەی
تەشــکیالتی وەک ئەندامەتــی لــە کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی حیــزب کــە
بۆخــۆی بەرپرســایەتییەکەی لەســەر شــان بــوو ،پــێ ئەســپاردم .کاک
جەلیــل و کۆمیســیونی تەشــکیالتی حیــزب بــوو کــە فێــری چــەم و خەمــی
حیزبایەتیــی کــردم بۆیــە هــەر لــە یادمــە.
کــەم کەســم دیــوە وەک ئــەو مرۆڤــە خۆنەویســت و گــەل خۆشەویســتە
بــەو ڕادەیــە بــە پەرۆشــی دۆســت و هاوڕێیانــی و هاوســەنگەرانیەوە
بووبــێ و هەمــووکات دڵســۆزانە و بیریارانــە لەخەمــی چارەســەری
کێشــە کۆمەاڵیەتییەکانــی دۆســتانیدا بووبــێ.
کاک جەلیــل لــە بیچمــی ئــەو شۆڕشــگێرانە بــوو کــە لــە سەرانســەری
تەمەنــی تێگەیشــتووییەوە بێوچــان و بــێ مانــدوو بــوون و بــێ ســڵکردن
لــە مەترســییەکان خۆنەویســتانە ،خۆبەخشــانە و بوێرانــە ســەرباز و
پێشــمەرگەی ڕاســتەقینەی ڕێبازە هەڵبژاردەکەی بوو .بەڵێ کاک جەلیل
بــوو کــە لــە تەمەنــی مێرمنداڵییــەوە تــا پشــت ســەرنانی هەشــتاکانی

158

تەمەنــی مانــای ماندوویــی نەناســی و گوێــی بەچوونەســەرێی تەمــەن
نــەدا و هــەروا بەگــوڕ وتینــی الوەتــی ئــااڵی ڕزگاریــی گەلەکــەی
لەسەرشــان ڕاگــرت.
هەزاران ساڵو لەگیانی پاکت
کاک جەلیلی تاسەر ئیسقان دێموکرات و کوردپەروەر.
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تەبایی و یەکڕیزیی ماڵی کورد
ئاواتی هەرە گەورەی کاک جەلیل بوو
ئاکۆ هەباس ئاغا

یەکــەم ناســینی مــن لەگــەڵ کاک جەلیــل دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی ١٩٧٩

( )1358کە لەگەڵ دیتنی شــەهید د .عەبدولرحمان قاســملوو ،کاک جەلیل

و ســەید ڕەســووڵ بابــی گــەورەم لەســەر مەیدانــی مابەینــی مەهابــاد و
پەســوێ بینــی .مــن لەگــەڵ ســەید ڕەســووڵ بابــی گــەورە دۆســتایەتیم
هەبــوو ،بــەاڵم لەگــەڵ شــەهید قاســملوو و کاک جەلیــل یەکتریمــان

نەدەناســی .ســەید ڕەســووڵ بــە یەکتــری ناســاندین .ڕەحمەتــی کاک
جەلیــل بــە یەکتــر ناســینمان زۆر خۆشــحاڵیی نوانــد .پێــی گوتــم ئێمــە
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وەک حیزبــی دێموکــرات خۆمــان بــە قــەرزداری ئێــوە دەزانیــن و هــەر

کارێکــی هەتــان بێــت وەک حیزبــی دێموکــرات ئامادەیــن .دیــار بــوو کاک
جەلیــل شــارەزایی هەبــوو لــە مێــژووی دوای کەوتنــی کۆمــاری مەهابــاد

کــە بەشــێک لــە ســەرکردە و پێشــمەرگەکانی کۆمــار کــە کەوتبوونــە ئــەو
بەشــەی کوردســتان و الی باوکــم (هەبــاس مامەنــد ئاغــا) گیرســابوونەوە.

ئیــدی ئــەو چاوپێکەوتنەمــان بــوو بــە ســەرەتای یەکتــر ناســینمان .دوایــە
لەگــەڵ کاک جەلیــل یەکتریمــان نەدیتــەوە تــا ئــەو کاتــەی کــە بارەگاکانــی
حیزبــی دێموکــرات هاتنــە باشــووری کوردســتان.

ســاڵی  ١٩٨٨هەندێــک هــۆکار ڕوویــان دا کــە بەشــێک لــە بــارەگا

و ســەرکردایەتیی حیزبــی دێموکــرات (ڕێبەڕایەتــی شۆڕشــگێڕ) بێنــە

ناوچەکــەی ئێمــە .کاک جەلیــل و برادەرانــی ســەرکردایەتیی حیزبــی
دێموکــرات هاتــن بــۆ الی ئێمــە و گوتیــان دەمانــەوێ بارەگاکانمــان لــەو
ناوچەیــە دابنێــن لــە دۆڵــی ســەرکەپکان ،ئێمــەش دەرگای ناوچەکەمــان بــۆ

کردنــەوە و پێمــان گوتــن هــەر شــوێنێک و گوندێــک ئێــوە دەستنیشــانی
بکــەن کــە بگونجــێ بــۆ حیــزب دەیدەیــن بــە ئێــوە.

لــەو کاتــەی کــە هاتــن بــۆ الی ئێمــە دۆســتایەتی و برایەتیــی زیاتــر

دروســت بــوو .ڕەوشــتی کاک جەلیــل وابــوو کــە لــە ماوەیەکــی زۆر

کەمــدا توانــی پەیوەندییەکــی کۆمەاڵیەتیــی بەهێــز لــە ناوچەکــەدا دروســت
بــکا و خــۆی و حیزبەکــەی بــە وێنەیەکــی جــوان پیشــانی خەڵکــی ناوچەکە
بــدا .بــە هاوبــەش لەگــەڵ برادەرانــی مەکتەبــی سیاســی و ســەرکردایەتیی

حیــزب بەشــدارییان دەکــرد لــە هەمــوو خۆشــی و ناخۆشــیی خەڵکــی

ســنوورەکە ،جگــە لــەو هەمــوو خۆشەویســتی و تێکەڵبوونــەی حیــزب
لەگــەڵ خەڵــک ،بارەگاکانــی حیــزب ببوونــە شــوێنی مانــەوە و چارەســەری
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پێشــمەرگەی هەمــوو الیەنەکانــی کوردســتانی و کوردســتانی باشــوور

کــە ئــەو کات کــە ســەرباز و دامــودەزگای حکوومەتــی عێراقــی لــێ
بــوو .لــە کاتــی ڕاپەڕینــی ســاڵی  ١٩٩١حیزبــی دێموکــرات دەورێکــی

ســەرەکییان بینــی لــە سەرخســتنی ڕاپەڕینــی  ١٩٩١/٣/٥لــە شــاری ڕانیــە
و هاوبەشــییەکی تەواویــان کــرد لەگــەڵ جەمــاوەر .دوای ڕاپەڕیــن کــە

وەزعــی کوردســتان و بــاری ئابووریــی کوردســتان تێــک چــوو و وەزعــی
حیزبــی دێموکراتیــش وەک خەڵکــی ناوچەکــە تێــک چــوو لــەو کاتــە ،کاک

ئەمیــری قــادری بەرپرســی ماڵیــی حیــزب دێموکــرات کۆچــی دوایــی کــرد

و خەڵکێکــی زۆر بەشــداریی ناشــتنی تەرمــی کاک ئەمیــری قــادری کــرد.

کاک جەلیــل وتارێکــی خوێنــدەوە و گوتــی :بەڵــێ کاک ئەمیــر کۆچــی
کــردوە بــەاڵم هــۆی کــۆچ کردنەکەی بۆوە دەگەڕێتەوە چونکی بەرپرســی
ماڵیــی حیــزب بــووە و نەتوانــراوە وەکــوو پێویســت ژیــان و گوزەرانــی

پێشــمەرگە و خانەوادەکانیــان دابیــن بکــرێ ،زیاتــر لەبــەر پەرۆشــی بــۆ
پێشــمەرگە و خانەوادەکانیــان کۆچــی دوایــی کــردوە .بەشــی هــەرە زۆری

بەشــداربووان گریــان.

کاک جەلیــل یەکێــک بــوو لــەو ســەرکردانەی حیــزب کــە توانایەکــی لــە

ڕادەبــەدەری هەبــوو.

نەیدەزانــی ماندووبــوون چییــە و بــە هەمــوو شــتێک ڕادەگەیشــت.

پەیوەندیەکــی فراوانــی کۆمەاڵیەتیــی لە ناوچەکە دروســت کردبوو ،لەگەڵ

هەمــوو چیــن و توێــژەکان .پەیوەندیــی ئێمــە لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات

بەگشــتی و کاک جەلیــل و برادەرانــی ڕێبەرایەتــی پەیوەندیــی برایەتــی

و خانەوادەگــی بــوو ،زۆر جــار ئێمــە لەگــەڵ کاک جەلیــل و برادەرانــی
مەکتەبــی سیاســی باســی ئاشــتەوایی مابەینــی هــەر دوو الیەنــی حیزبــی
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دێموکراتمــان دەکــرد کــە زۆر بەتەنــگ ئــەوەوە بــوو کــە ڕۆژێــک بێــت
و حیزبــی دێموکــرات یــەک بگرێتــەوە و زۆریــش هەوڵــی بــۆ ئــەو ڕۆژە
دەدا .لەکاتــی شــەهید بوونــی د .ســادق شــەڕەفکەندی مــن و مامەنــد

ئاغــای بــرام چوویــن بــۆ الی کاک جەلیــل و مەکتەبــی سیاســیی حیــزب
و ،داوامــان لــێ کــردن کــە بەشــداریی پرســەی شــەهید دوکتــور ســادق

بکەن؛کــە زۆر بــە گەرمییــەوە بەشــدارییان کــرد.

لــە دوای ڕاپەڕیــن مــن چەنــد جارێــک قســەم لەگــەڵ کاک جەلیــل و

برادەرانــی مەکتەبــی سیاســیی حیزبــی دێموکرات کــرد کە هەوڵ بدرێ بۆ

یەکگرتنەوەیــان ،قســەمان لەســەر کــرد کــە لەالیــەن یەکیەتیــی نیشــتمانی

کوردســتان و پارتــی دێموکراتــی کوردســتانەوە بــۆ ئــەو مەبەســتە هــەوڵ
بــدرێ .گوتیــان پێمــان باشــە ســەردانی بەڕێــز کاک مەســعوود بارزانــی

و جەنابــی مــام جــەالل بکەیــن بــۆ بــاس کردنــی .مــن بــۆ خــۆم لەگــەڵ
دەســتەیەکی مەکتەبــی سیاســیی حیــزب چوویــن بــۆ الی کاک مەســعوود

کــە هــەوڵ بــۆ یەکگرتنــەوە بــدا .دوایــە مــن بۆخــۆم چــووم بــۆ الی جەنابــی
مــام جــەالل و بــۆم بــاس کــرد کــە هــەوڵ بــدا بــۆ یەکگرتنــەوەی حیزبــی

دێموکــرات .وابــوو جەنابــی مــام جــەالل بۆخــۆی هــات و ســەردانی
بــارەگای حیزبــی دێموکراتــی کــرد و بــۆ ئــەو مەبەســتە هەوڵــی دا .ئــەوەی

مــن باســم کــرد بەشــێکی کەمــە لــە هــەوڵ و نیازپاکیــی کاک جەلیــل

گادانــی بــۆ برایەتــی و تەبایــی نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات.

کاک جەلیــل کەســێکی زۆر ڕاســتگۆ و بەوەفــا بــوو بەرامبــەر

دۆســتەکانی ،لــە بەرامبــەر ڕوداوەکانــی کوردســتانی باشــور هەســتیار

بــوو .ســاڵی  ١٩٩٦بــە ســەردان لــە هەولێــر بــووم کــە ڕوودواێکــی گــەورە

ڕووی دا .بــۆ ماوەیــەک منیــان لــە هەولێــر هێشــتەوە .کاک جەلیــل و
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مەکتەبــی سیاســیی حیزبــی دێموکــرات هاتــن بــۆ هەولێــر بــۆ ئــازاد کردنــی

مــن و منیــان لەگــەڵ خۆیــان هێنایــەوە .ئەمــن تــا ماوەیــەک الی حیزبــی

دێموکــرات مامــەوە تــا ئــەو کاتــەی وەزعــی ناوچەکــە هێــور بــۆوە .کاک
جەلیــل ســکرتێری حیــزب بــوو ،بــەاڵم ئــەوە بەفیــزی نەکردبــوو ،لەگــەڵ
هەمــوو پێشــمەرگە و کادرەکان وەکــوو برایــەک هەڵســوکەوتی دەکــرد و

ئەوەنــدە خۆشەویســت بــوو کــە لــە نێــو پێشــمەرگەکاندا لــە خۆشەویســتی
هــەر بــە مامــە بانــگ دەکــرا.

بارەگاکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە ناوچــەی ئێمــە بــوون ،زۆرێــک لــە

کادرەکان کــە کۆچــی دواییــان دەکــرد ،یــا خــود شــەهید بــوون ،ئێســتاش
گۆڕەکانیــان بــە ئەمانەتــەوە الی ئێمــە وەکــوو یادەوەرییــەک ماوەتــەوە
بــۆ ئــەو ڕۆژانــەی کــە ئێمــە و خەڵکــی ناوچەکەمــان لەگــەڵ برادەرانــی
حیــزب پێکــەوە ژیاویــن بــە برایەتــی و خۆشــی.

ئیمــڕۆ باســەکە لەســەر کاک جەلیلــی ڕەحمەتییــە ،بــەاڵم ئێمــە لەگــەڵ

کۆمەڵێــک لــە ئەندامانــی مەکتەبــی سیاســی و ســەرکردایەتی و کادرەکانی

دیکــەی حیزبیــش پێوەندیــی بــاش و برایەتیمــان بــووە کــە بەداخــەوە
هیندێــک لــەوان کۆچــی دواییــان کــردوە .وەک ڕەحمەتــی فەتاحــی کاویــان،

کاک نەبــی قــادری ،کاک ئەمیــر قــادری ،مــەال محەممــەد عوســمانی ،مــام
ڕەســووڵ ئەمیــن عەشــایری و تەهــا کەرمانجــی و زۆر هاوڕێــی تــر؛ بەاڵم

شــوکر بەشێکیشــیان لــە ژیانــدا مــاون ،وەک کاک حەســەنی ڕەســتگار،

کاک هاشــم کەریمی ،کاک ســەرهەنگ قادری و کاک حوســین مەدەنی و

زۆر کادر و پێشــمەرگەی تــر .ئومێــد دەکــەم ئــەو برایەتــی و پەیوەندییــە
کۆمەاڵیەتییەمــان هــەر درێــژەی هەبێــت و ئومێدێکــی تــرم ئەوەیــە ،کــە

هیــوای کاک جەلیــل بــەدی بێــت ئەویــش ڕزگار بوونــی کوردســتان و
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یەکگرتنــەوەی هــەر دوو بەشــی حیزبــی دێموکراتــە کــە هــاوکات ئاواتــی
هــەرە زۆری خەڵکــی کــوردە.

دروود بۆ گیانی کاک جەلیل و هاوڕێکانی
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گرینگیی بڕیاری حیزب لەالی کاک جەلیل
تەیموور مستەفایی

بــۆ یەکــەم جــار لــە ڕۆژی ١٠ی ڕەشــەمەی ســاڵی  ١٣٥٧لــە کۆشــکی
الوانــی مەهابــاد کاک جەلیلــم بینــی ،ئــەوکات ئــەو بەرپرســی پێشــوازی و
دابەشــکردنی ئــەو میوانانــە بــوو کــە لــە شــارەکانی دیکــەی کوردســتانەوە
بۆ بەشــداری لە متینگی ڕاگەیاندنی تێکۆشــانی ئاشــکرای حیزب هاتبوون
کــە ڕۆژی ١١ی ڕەشــەمە ،پــاش  ٣٢ســاڵ تێکۆشــانی نهێنیــی حیــزب پێــک
هاتبــوو .ئێمــە تیمێکــی  ٣کەســی بوویــن بــە پــرس و جــۆ خۆمــان گەیانــدە
کۆشــکی الوان و بــە ژمارەیــەک لــەو الوانــەی کــە لــە پێشــوازیی میوانانــدا
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ڕاوەســتابوون خۆمــان ناســاند کــە لــە پــاوەوە هاتوویــن بــۆ بەشــداری لــە
میتینگــی ڕاگەیاندنــی تێکۆشــانی ئاشــکرای حیــزب .زۆری نەخایانــد کــە
پیاوێکــی چاویلکــە لەچــاو بــەرەو پیریمانــەوە هــات و خــۆی بــەم جــۆرە
پــێ ناســاندین« :مــن جەلیــل گادانــی»م و وێــرای بــە خێرهێنانمــان بــەرەو
شــوێنی دانیشــتن ڕێنوێنیــی کردیــن .ئــەوەی کــە دەڵێــن یەکــەم بەرخــورد
زۆر شــوێندانەرە بــە تــەواوی لــە جێــگای خۆیدایــە .کاک جەلیــل وەک
پیاوێکــی خــۆش مەشــرەب و زۆر میهرەبــان کەوتــە بەرچاومــان بۆیــە
خۆشــحاڵیی خۆمــان بــە ئاشــنابوون لەگەڵــی دەربــڕی و پــاش ماوەیــەک
بــۆ جارێکــی دیکــە هاتــەوە المــان و پێــی گوتیــن کــە ئێمــە وەبــەر ماڵــی
کاک عومــەر قــازی کەوتوویــن .دوای ئــەوەی کاک عومــەر بــە ســاحیبی
کردیــن ئیتــر ئێمــەش ماڵئاواییمــان لــە کاک جەلیــل خواســت.
جــاری دووهــەم بــە هەمــان مێهرەبانــی لــە نەوســوود دیتمــەوە ،بــۆ
گرتنــی کونفرانســەکانی پێــش کۆنگــرەی چــوارەم هاتبــوو ،هــاوکات لــە
چەنــد شــوێنی ئــەو ناوچەیــە کۆبوونــەوەی جەماوەریی بــۆ خەڵک دەگرت
و لەســەر سیاســەتەکانی حیــزب و ئەرکــی خەڵــک قســەی بــۆ دەکــردن.
پــاش دەورەیەکــی سیاســی کــە لــە خــدراوێ لــە ڕەشــەمەی  ١٣٥٩تێیــدا
بەشــدار بــووم لــە کۆتایــی دەورەدا ژمارەیــەک لــەو کادرانەیــان ڕاگرتیــن
بــۆ ئــەوەی لــە بەشــەکانی دیکــەی حیــزبدا کارمــان پــێ بســپێرن ،مــن
وەک کادر درامــە کۆمیســیۆنی تەشــکیالت کــە کاک جەلیــل بەرپرســی
بــوو ،نازانــم چ براخاســێ پێــی گوتبــوو مــن بیرکاریــم باشــە ،ئــەو کات
یەکێــک لــە کارەکانــی کومیســیونی تەشــکیالت لــە ڕێــگای کومیتەکانــی
ناوچــە و شارســتان ئامارگیــری بــوو لــە هەمــوو چەشــنە ئاژەڵێکــی
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ماڵــی لــەو شــوێنانە کــە حیــزب دەســەاڵت بــوو .کاک جەڵیــل منــی کــردە
بەرپرســی کۆکردنــەوەی هەمــوو ئــەو ئامارانــە کــە بــە حیــزب دەگەیشــتن،
مــن هــەر لــە جێــدا دەمزانــی ئــەوە کاری حیزبــی لــە حاڵــی خەبــاتدا نییــە،
بــەاڵم نەدەکــرا لــە یەکــەم چرکــەی کارکردنمــدا بــە نابــێ و بــاش نییــە
دەســت پــێ بکــەم .دە ڕۆژ کارم کۆکردنــەوەی ئــەو ئامارانــە بوو و دوایی
ڕۆژێــک چوومــە الی کاک جەلیــل و پرســیارم لــێ کــرد ئــەم ئامارانەتــان
بــۆ چییــە؟ لــە وەاڵمــدا گوتــی بابــم پێویســتن و هــۆی پێویستبوونەکەشــی
بــۆ بــاس کــردم ،بــە کورتــی قەناعەتــم بــە قســەکانی نەهــات و لــە کۆتایــی
باســەکەماندا گوتــی ئــەوە بڕیــاری دەفتــەرە .منیــش عــەرزم کــرد خــۆ
ئایــەی قورئــان نییــە دەتوانــن بیگــۆڕن ،لــە وەاڵمــدا فەرمــووی بڕیــار دەبێ
بەڕێــوە بچــێ .پرســیارم لــێ کــرد مــن دەتوانــم بــۆ ئــەو باســە د .قاســملوو
ببینــم؟ فەرمــووی بــۆ نــا؟ مــن خــۆم کاتــت بــۆ وەردەگــرم .وا دیــار بــوو
ئەویــش قەناعەتــی بــەو قســانەی مــن هاتبــوو بــەاڵم نەیدەویســت بڵــێ
بڕیــاری دەفتــەر بــاش نییــە .پــاش دوو ڕۆژ کاک جەلیــل لــە کۆبوونــەوەی
دەفتــەری سیاســی گەڕایــەوە و گوتــی پێشــنیارەکەتم لــە دەفتــەر بــاس
کــردووە و قــەرارە د .قاســملوو قســەت لەگــەڵ بــکا .پێــم وایــە ڕۆژی
دواتــر بــوو پێیــان ڕاگەیانــدم بچــم بــۆ الی د .قاســملوو ،منیــش ڕۆیشــتمە
خزمەتــی و مەســەلەی ئامارگیرییەکەمــان بــە وردی بــاس کــرد و لەبیرمــە
لــە یەکێــک لــە ئیســتداللەکانمدا گوتــم ئــەو ئامــارە بێجگــە لــەوەی کــە کاری
حیزبــی لەحاڵــی خەبــاتدا نییــە ،دوو کــەم و کوڕیــی جیدیشــی تێدایــە:
یەکــەم هەمــوو کوردســتان لەبــەر دەســتی ئێمــەدا نییــە و هــەر ئامارێــک
ناتــەواو دەبــێ .دووهــەم ئەمــڕۆ ئامــاری ئاژەڵــی ناوچەیــەک دەگریــن،
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ســبەینێ دەردێــک دێــت و زۆریــان لەنێــو دەچــن .بــە کورتــی عــەرزم کــرد
ئــەوە کاری دەوڵەتــە ،پێکەنــی و فەرمــووی هەربۆیــە گوتوویانــە هەورامی
دوویــان زۆرن و یەکیــان کەمــە .پێــم وایــە پــاش ماوەیــەک حێــزب وازی
لــەو ئامارگیرییــە هێنــا.
بــە گێڕانــەوەی ئــەم بەســەرهاتە مەبەســتمە بڵێــم بــۆ کاک جەلیــل دیفــاع
لــە بڕیــاری حیــزب پرەنســیپ بــوو و هــەروەک نــەزەری کادرێــک کــە
لەگەڵــی کار دەکا بــۆی گرینــگ بــوو و تەنانــەت لــە دەفتــەری سیاســییش
هێنابوویــە بــەر بــاس بەبــێ ئــەوەی تەنانــەت مــن داواشــم لــێ کردبــێ.
پــاش ماوەیــەک کــە لــە کومیســیۆنی تەشــکیالت پێکــەوە کارمــان دەکــرد،
مــن نەقڵــی کومیتــە شارســتانی دیوانــدەرە کــرام ،پــاش ســاڵێک کارکــردن
لــەو کومیتەیــە جارێکــی دیکــە گەڕامــەوە دەفتەری سیاســی .ئــەم جارەیان
کاک جەلیــل بەرپرســایەتیی کۆمیســیونی کۆمەاڵیەتیــی لــە ئەســتۆ بــوو،
منیــان دایــە کومیســیۆنی کۆمەاڵیەتــی کــە پێــک هاتبــوو لــە بەشــەکانی
پــەروەردە و فێرکــردن ،قەزایــی ،شــوڕاکان ،شــەهیدان ،ڕێگاوبــان،
زەوی و زار و هــەرکام لــەم بەشــانە بەرپرســێکیان هەبــوو و ئەندامــی
کومیســیۆن بــوون کــە مــن وەک بەرپرســی بەشــی شــەهیدان کارم پــێ
ئەســپێردرا و بــە کاک جەلیــل خۆیــەوە دەبووینــە حــەوت ئەنــدام .لــەم
خولــەدا بــۆ مــاوەی نزیــک بــە دوو ســاڵ لەگــەڵ کاک جەلیــل پێکــەوە
هــاوکار بوویــن ،لــەو ماوەیــەدا پێکــەوە زۆر تەبــا بوویــن ،ئــەو گرینگیی بە
نــەزەری هاوڕێکانــی دەدا ،ئەهلــی مەشــوەرەت بــوو ،لــە کۆبوونەوەکانــدا
مەحدودییەتــی بــۆ قســەکردنی هاوڕێیــان دانەدەنــا و هەمــوو کــەس بــە
ئاســوودەیی قســەکانی خــۆی دەکــرد .ئــەوەش بــوو کــە کۆبوونەوەکانــی
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کۆمیســیونی کۆمەاڵیەتــی بــە دوو و ســێ ڕۆژ کۆتاییــان پــێ نەدەهــات و
هــەر بڕیارێــک لــە ئاکامــی دیالۆگــی ئەندامانــی کومیســیون کەوتبایــەوە،
ڕێــزی لــێ دەگــرت ،ئەگەرچــی خۆیشــی لــەو بــارەوە نــەزەری جیــاوازی
هەبــا .کاک جەلیــل لــە کارکردنــدا ماندووبوونــی نەدەناســی .زۆر جــار
کارەکانــی تــا درەنگانــی شــەوی دەکێشــا ،مانگەکانــی دیفــاع و هێرش بوو،
کاک جەلیــل وەک بەرپرســی تەداروکاتــی جــادەی سەردەشــت پیرانشــار
دیــاری کرابــوو ،ئێمــەش ئەندامانــی کومیســیۆن بــۆ هاوکاریکردنــی
هەرجــارەو کەســێکمان لەگەڵــی بوویــن ،یەکێــک لــەو جارانــە کــە منــی
لەگــەڵ بــوو ،لــە بەیانــی تــا ئێــوارە ســەردانی چــوار تــا پێنــج جێگامــان کــرد
کــە نێوانــی هیچکامیــان کەمتــر لــە کاتژمێرێــک نەبــوو و تــا کاتژمێــر ١ی
شــەوی کێشــا ،ئەوکاتــە مــن تەمەنــم  ٢٨ســاڵ بــوو ،ئــەو هەمــوو گەڕانــە
بــۆ مــن ئەگەرچــی بــە ڕواڵــەت ئاســایی بــوو بــەاڵم دیســان مانــدوو ببووم،
بــەاڵم کاک جەلیــل زۆری هەســت بــە ماندوویەتــی نەدەکــرد.
ئــەو مڕۆڤێکــی زۆر کۆمەاڵیەتــی بــوو ،بەخۆشــی و ناخۆشــییەکانی
خەڵــک و هاوڕێیانییــەوە بــوو ،ســەردان لــە دۆســتە لــە مێژینەکانــی وەک
ئەرکێــک دەزانــی و زۆر جــار و لــە نــەکاو خــۆی دەکرد بــە ماڵەکانیاندا و
چەندە ئەو دۆســتانەش بە ســەردانەکانی دەگەشــانەوە ،لەو ســەردانانەدا
لــە هەمــوو ئەندامانــی بنەماڵــە و خزمانیانــی دەپرســی ،مــن خــۆم بــە دەیان
جــار ئــەو حاڵەتــەم بینیــوە ،هــەر ئــەوەش بــوو کاتێــک کــە لەگــەڵ کاک
جەلیــل ســەفەری جێگایەکــت دەکــرد کاتــی چوونەکــەت دیــار بــوو ،بــەاڵم
کاتــی گەڕانــەوە دیــار نەبــوو .ئەگــەر بمهــەوێ لــە ســەر بیرەوەرییەکانــم
لەگــەڵ کاک جەلیــل بنووســم زۆر زیاتــر هەڵدەگــرێ بــەاڵم مەجالــی زیاتــر
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دێڵمــەوە بــۆ هاوڕێیانیتــر ،لــە دواییــن ڕســتەدا هــەر ئەوەنــدە دەڵێــم کــە
مرۆڤــی وەک کاک جەلیــل ،کۆمەاڵیەتــی ،میهرەبــان ،دڵســۆز و ماندوویــی
نەنــاس کــەم و تەنانــەت دەتوانــم بڵێــم دەگمەنــن.
ڕۆحی شاد و هاوسەنگەران و بنەماڵەکەی سەالمەت بن.
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ڕچەشکێن لە پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکاندا
عەبدۆڵاڵی مام عەلی

ئەســتەمە بــۆ مــن بتوانــم شــتێک لەســەر ژیاننامــەی گــەورە و
تێکۆشــەرێک بنووســم کــە لــە کــۆی  86ســاڵەی تەمەنــی خــۆی زیاتــر لــە
 75ســاڵی بــۆ خزمــەت بــە گــەل و نیشــتمانەکەی بەخشــیوە .کەســێک کــە
بــە قەولــی بەڕێــز مامۆســتا عەبدۆڵــا حەســەنزادە بــەر لــە دامەزرانــی
حیزبــی دێموکــرات ،دێموکــرات بــووە و کەســێک کــە لــە ڕۆژانــی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان لــە تەمەنــی  13 -12ســاڵیدا ســروودی
نیشــتمانی خوێندۆتــەوە ،ئــەو کەســەش شــادڕەوان کاک جەلیــل گادانییــە
کــە بۆتــە ســیمبولی خەبــات و بەرخــودان .دیــارە هــەر ئــەوەش چــاوەڕوان
دەکرێــت لــە کەســێک کــە ڕۆڵــە و پــەروەردەی دەســتی باوکێــک بــە نــاوی
حاجــی ئەحمــەد گادانــی بێــت کــە ئەندامــی کۆمەڵــەی (ژ.ک) و ســەرەتای
دێموکــرات بێــت و بــەر لــە دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان ماڵەکــەی
خــۆی کردبێتــە قوتابخانــەی خوێندنــی زمانــی کــوردی بــۆ ڕۆڵەکانــی
نەتەوەکــەی.
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لەســەر داوای دۆســتان کــە بــۆ ئــەم مناســبەتە لوتفیــان فەرمــووە و
بەســەریان کردوومەتــەوە و لــە ڕۆحــی بەرزەفــڕی ئــەم تێکۆشــەرە
مۆڵــەت دەخــوازم بمبــوورێ کــە بــە کەموکوڕیشــەوە بێــت بتوانــم یادێکــی
بکەمــەوە.
ســەرەتای ناســینم دەگەڕێتــەوە بــۆ یەکێــک لــە کۆتــا ڕۆژەکانــی بەهاری
( 1982 )١٣٦١کــە شــادڕەوان جەنابــی مــام جــەالل لــە ناوزەنگــەوە بــۆ
بردنــی ئەمانەتێــک ناردمــی بــۆ دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکــرات.
لــە دوورەوە کاک جەلیلــم دەناســی بــەاڵم لــە نزیکــەوە بــە دیــداری شــاد
نەبــووم .ئــەو مــاوە کورتــەی الیــان مامــەوە و ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا کــرا،
کاک جەلیــل لوتفــی زۆری ســەبارەت بــە مــن نیشــان دا و لــە حــزووری
بــرادەران بــە خۆشــحاڵییەوە باوەشــی پــڕ موحببەتــی بــۆ ئــاوااڵ کــردم و
بــە چەنــد قســەیەک نییــەت و هەڵســەنگاندنی خــۆی ســەبارەت بــە مــن
دەربــڕی ،کــە تــا دوا ســاتەکانی تەمەنــی ئــەم خۆشەویســتە بــەردەوام
بــوو ،الی منیــش بەڵێنییەکــە تــا کۆتایــی تەمــەن دەچێتــە ســەر.
بەندەش نزیک بە  50ساڵ تەمەنی خۆم وەکوو پێشمەرگەیەک بۆ ئەم
ڕێبــازە بەخشــیوە ،هــەر نەبــێ ســاردی و گەرمــی ،برســێتی و تینوایەتــی،
ماندووبــوون و کــەم خــەوی و ڕاونــان و هەاڵتنــی زۆرم بینیــوە .زۆری
کاتەکانیــش دەوری بەرپرســایەتیم هەبــووە و لــە کــۆڕ و مەجلیســی زۆر
لــە گــەورە پیــاوان و بەرپــرس و سیاســەتوانان دانیشــتووم و زۆریشــیانم
لــە نزیکــەوە ناســیوە .بــەالم بەڕاســتی زۆر بــە کەمــی هەڵدەکــەوێ ئــەم
هەمــوو ڕەوشــتە بەرزانــەی کاک جەلیــل لــە کەســێکدا کــۆ ببنــەوە .کــەم
هەڵدەکــەون ئــەو کەڵــە مێردانــەی هەمــوو تەمەنــی خۆیــان ســادە و
ســاکار بێچاوەڕوانیــی هیــچ جــۆرە پاداشــێک فیــدای گــەل و نیشــتمانیان
بکــەن .کــە مــن الموایــە ئــەو کەســانە لــە پلەوپایــەی گــەورە و بچووکــدا
هەمیشــە بــە مەزنــی دەمێننــەوە و لــە خــوار خۆیــان نامــۆ و دوورە پەرێــز
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نابــن ،ئاخــر کاک جەلیــل تەمەنێکــی زۆر بەرپرســایەتیی بــااڵی هەبــوو
بگــرە لــە ســکرتێری گشــتیی حیزبــەوە تــا ئەندامەتیــی دەفتــەری سیاســی.
کــە مــن ئەوانــەی بــە ژیانــی کۆڵەمەرگــی و گیــان لەســەر دەســت ،درێژایی
تەمەنیــان بــێ ســڵ کردنــەوە لــە مــردن و ماندووبــوون و ورەبــەردان ببنــە
فیــدای گــەل و نیشــتمان ،کــە مــن ئــەو کەســانە لــە کاتــی ســەرکردەبووندا
بــە کــردەوە شــانازی بــە ژیــان و گوزەرانــی ســادەی پێشــمەرگەیەکی بــێ
نــاو و نیشــانەوە بکــەن ،یەکێــک لەنێــو ئــەو ژمــارە کەمــە هەڵکەوتــووە
شۆڕشــگێڕ و ســەرکردە خۆنەویســتانە ،دەکــرێ بــە شــانازییەوە بڵێیــن
شــادرەوان کاک جەلیــل گادانــی بــوو.
کاک جەلیــل لەســەردەمی دەســەاڵتی نگریســی حەمــە ڕەزاشــای
دیکتاتــۆڕدا لــە چەندجــار زیندانــی کرانیــدا مــاوەی زیاتــر لــە  13ســاڵ
ژیانــی پــڕ لــە ژانــی لــە زیندانــە چاڵــەڕەش و شــێدارەکاندا بەســەر
بــردووە .هەرجــار لەگــەڵ ئــازاد بوونیــدا کۆڵــی نــەداوە و بــە گوڕوتینێکــی
تــازەوە کەوتۆتــە جۆشــدانەوەی تێکۆشــەران و وەگەڕخســتنەوەی شــانە
نهێنییەکانــی ڕێکخســتن .لــە ترســی ژاندارمــە و ســیخوڕەکانی ســاواک
بەشــێکی ژیانــی خۆشــاردنەوە بــووە لــە ژووری کادێنــە تاریکــەکان.
لــەو تەمەنــە درێــژەی کــە بــۆ مــن وەکــوو ســەروەرێک ،ســەرکردەیەک و
مامۆســتایەکی بــەرزی کوردایەتــی و شۆرشــگێڕی گەلێــک وانــەی ژیــان
و خۆڕاگریــی لــێ فێربــووم و هەمیشــە خــۆم بــە قــەرزداری دەزانــم،
بەتایبەتــی هەمــوو ئــەو ســااڵنەی دوای ڕاپەڕێنــی کوردســتانی باشــوور
کــە بەشــێکی زۆری ژیانــم لــە نزیکــەوە پەیوەندییەکــی نزیکمــان هەبــووە.
ناوبــراو پیاوێکــی ســادە و ڕووح ســووک ،خانــەدان و میواندۆســت،
هونەردۆســت و شــاعیرپەروەر ،خــاوەن ئیرادەیەکــی بەهێــز و خۆڕاگــر،
قســەخۆش و بــە ئەزمــوون ،و مرۆڤدۆســت و الیەنگــری ئاشــتی ،دژی
ســەرەڕۆیی و خــۆ بەزلزانــی .خۆشەویســتییەکی لــە ڕادەبــەدەر هەبــوو
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بــۆ تێکــڕای منــدااڵن بەتایبــەت مندااڵنــی شــەهیدان ،خــاوەن ڕێزێکــی زۆر
بــۆ مافــی ژنــان ،خــاوەن هەســت و زاکیرەیەکــی بەهێــز ،خوێندەوارێکــی
بیرتیــژ ،عاشــق و خۆلیــای کتێــب و گۆڤــار و چاپەمەنــی ،خۆلیــای کــۆڕ
و ســیمینار و ڕێزگرتــن لــە یــادی شــەهیدان ،تاســەر ئێســقان عاشــقی
پێشــمەرگە و تێکۆشــەران .زیادەڕۆییــم نەکــردووە کــە بڵێم ڕێچکەشــکێنی
پاراســتنی پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان بــووە لەگــەڵ هەمــوو چیــن
وتوێژەکانــی کۆمەڵگــەدا .نووســەری چەنــد کتێــب و وەرگێــڕی چەنــد
کتێبێکــی تــرە.
یــادی بەخێــر چەنــد ســاڵ لەمەوبــەر کــە خەریکــی ئامــادە کردنــی
کتێبێــک بــوو بــە نــاوی «بــا نەبێتــە درۆی پــاش مــردوو» کــە هەڵــەی
کتێبــی چەنــد نووســەرێکی ڕاســت دەکــردەوە ،گوتــم کاک جەلیــل ئەمــە
نابێتــە ڕەنجاندنــی دڵــی دۆســتانت؟ بــە حەماســەتەوە گوتــی مامــە گیــان
ئــەوە مێــژووی نەتەوەیەکــە و گەورەتــرە لــە ڕەنجاندنــی نووســەرێک
یــا دۆســتێک .هــەزار حەیــف و مخابــن ئــەو هەمــوو خەبــات و مانــدوو
بــوون و دەردەســەرییەی ڕەوانشــاد لــە پێنــاو گەلەکەیــدا کێشــای ،لــە
ڕۆژگاری ـکدا ماڵئاوایــی لــێ کردیــن کــە بــە هــۆی نەخۆشــیی ڤایرۆســی
کۆڕۆنــای لەعنەتــی لــە ڕێوڕەســمێکی بچکۆلــەدا بەخــاک ســپێردرا
کــە شــایانی ئەوەبــوو کــە بــە میلیــۆن کــەس بەشــداریی تێــدا کردبایــە.
داخەکــەم ئاواتەکــەی نەهاتــە دی کــە ڕزگاریــی گــەل و نیشــتمانەکەی و
شــادبوونەوە بــە زێــدی بــاب و باپیــران بــوو تــا ئــەوەی لــە گۆڕســتانی
شــەهیدان بەخــاک بســپێردرێ.
لــە کۆتاییــدا بــە داوای لێبــووردن لــە ڕوحــی بەرزەفــڕی کاک جەلیــل
نووســینەکەم هەرگیــز شــیاوی یادکردنــەوەی تەمــەن و خەباتــی ئــەو
خەباتگێــڕە نازانــم .ڕوحــت شــاد دوا یادگارەکــەی کۆمــاری کوردســتان،
ڕێــگات پــڕ رێبــوار ،ڕێبــوارە ماندوویــی نەناســەکە ،گــۆڕت پــڕ بــێ لــە
نــوور.
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بۆ ڕۆژهەاڵت ،ڕهنگی شهفهق شهوقی بەرخودانی
لەسەر سەری باواجیش ،تاجی نەمریی ،گادانی

د .فازیل شەوڕۆ

ڕۆژگارێکــی چەنــد چەتــوون و بەشــووم و کۆس ـتبارە ،ڕۆژانــی ئــەم
مێــژووە ڕەنــگ خوێنــەی نەتــەوە خۆڕاگرەکــەی ئێمــە .دەمێــک بــوو ،تــا
دڕەنگانــی شــەو ،بــۆ شــەهیدانی ١٧ی خەرمانــان و شــەهیدانی یەڵــدای
خوێنــاوی قــەاڵی دێموکراتــی بەرخــودان و ســەربەرزی ،بــەدوای
ڕســتەیەک ،دەســتەواژەیەک ،وشــەیەکدا دەگــەڕام ، ،تــا بیانکەمــە شــاڵی
ســەر ســینگ و بەرۆکــی نەمرییــان ،کەچــی ،ســتێرەیەکی ڕۆح مەهابــادی،
لــە پڕتــاو هــات و جەڵــەوی کاروانــی شــەهیدانی ،لــە زەنــد و دەســتی
خــۆی ئااڵنــد و بــەرەو خــۆر باڵــی گــرت و لــە ماتەمبــاریدا ماتەمتــری
کــردم.
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چ قەدەرێکــی ئەفســووناوی و دەســتێکی خوداوەندیــی پیــرۆزە ،ڕۆح و
جەوهــەر و تەلیســمی ،مەکــۆی بــوون و مەکــۆی ئۆغرکردنــی ئــەو ســتێرە
گەشــەی بــە یەکــەوە گــرێ داوە؟ دەبــێ مەهابــاد و کۆیــە ،دووانــەی یــەک
دایکــی ڕەوەنــدی ئــەو کوێســتان و گەرمەســێرانە نەبــن؟ نهێنیــی ئــەو
هــەورە خەمناکــە چییــە لــە ئاســمانی مەهابــادەوە بــەرز دەبێتــەوە لــە
هاموونــی کۆیــە دادەبــارێ؟ ئــەدی ســیحری ئــەو کانیــاوە موقەدەســە
زەمــزەم ئاســاییە چییــە ،باواجــی لــە ســینەی خۆیــدا گڵــی دەداتــەوە و لــە
چاوانــی مەهابــاددا دەتەقێتــەوە؟
هەرچەنــدە دڵنیــام ،خــاک و ئــاو و هــەوای ،مەهابــادی پێشــەوا ،داســتانی
مەزنــی زۆری وەکــوو ئــەو مێرخاســەی ،لــە نێــو ســینەی خــۆیدا
هەڵگرتــوە و بەردەوامیــش ،داســتانی نوێتــر و ناوازەتــر ،پێشــکێش بــە
نەوەکانــی دەکا ،لــێ ،ئــەو خاکــە ،بــۆ خەماڵنــدن و پەروەردەکردنــی
قارەمانێکــی وەک جەلیــل گادانــی ،تــا بڵێــی جێگــەی فەخــرو ئیفتخــارە.
نەغمەی ســروودەکانی مامۆســتا وردی ،هەر لە تەمەنی ( )١١ســاڵییەوە،
عەشــقی ئــەو خاکەیــان بــە ڕۆحــی ئاشــنا کــرد ،جــا قازیــی پێشــەواش،
کــە دوو جــاران ،بــە دەســتە موتفەڕکەکانــی خــۆی خەاڵتــی شــکۆ و
فیداکاریــی پێشــکێش کــردن ،خوێنــی ،ڕۆحــی ،هــزری ،هەنــگاوی بــوون بــە
کوردســتان .ئــەو کوردســتانەی ،بــە درێژایــی تەمەنــی ،گیانفیــدای بــوو و
بــە قــەد ســەرە دەرزییــەک ،لێــی نەڕەنجــا و ،هەرچەنــد زۆر زۆر دڵیشــیان
ڕەنجانــد.
ئەگــەر لــە ســێدارەدانی پێشــەوا و پێشــمەرگە ســەرکردەکانی ،بــە
خەیاڵــی شــای ئیرانــی ســێدارە ،لەگۆڕنانــی کۆمــاری کوردســتان و
خەونــی نەتەوەیــەک بووبــێ ،ئــەوا ،هــەر لــە هەمــان ئەو چرکەســاتەی ،ئەو
چوارچرایــە ،چوونــە ســەر کورســیی شــەهادەت ،گادانــی ،کــە بەرامبەریان
دەبــێ ،دەبێتــە هەڵــۆ ،بــەرەو کوێســتانەکان بــەرز هەڵدەفــڕێ و بیــری
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تۆڵــە و نەخشەکێشــانی ئاینــدەی نەتــەوە لــە هــزریدا گــڕ دەگــرن و زمانــە
بلێســەیان دەچیتــە کەشــکەاڵنی ئاســمان .بەدزییــەوە ،لــە دڵــێ خــۆیدا،
ســوێند بــەو چوارچرایــە دەخــوا ،کــە نابــێ ســاتێک ئۆقــرە بگــرێ ،تــا
خەونەکەیــان نەهێنێتــە دێ و بەڵێنەکانیــان نەکاتــە ئایەتــی بەرخــودان و
خەبــات و تێکۆشــان.
عەقلیەتــی شــۆڤێنی و فاشســتیی فــارس پەرســتی شــا و چەتەکانــی،
هەمیشــە زینــدان و کــۆت و بەنــد و ئەشــکەنجە و لێدانیــان بــە باشــترین
وەســیلەی دامرکاندنــەوەی ڕۆحــی نەتەوایەتــی و چەوســاندنەوەی
جەمــاوەری ڕاپەڕیــو زانیــوە .بۆیــە ،گادانــی ،گەنجــی خوێنگەرمی ڕاپەڕیو،
وەک دەیــان و ســەدان لــە هاوخەباتەکانــی ،بێڕەحمانــە دەبێتــە نێچیــری
دڕەندەتریــن وەحشــیی ســەر زەوی و بــە قورســترین و بەئازارتریــن
ئامرازەکانــی ئەشــکەنجەدان تەعزیــب دەدرێ .بــە درێــژای ( )١٣ســاڵی
ڕەبــەق ،زیندانــە تاریــک و بەســام و خامۆشــەکانی مەهابــاد و ورمــێ
و تەورێــز و تــاران و خــوڕەم ئابــاد ــــ شــیراز و برازجــان ،مەســکەنی
پــڕ ئێــش و ژانــی ئــەو بــوون .چەنگبەخوێنــان هــەر ئەشــکەنجەی
جەســتەییان نــەدەدان ،لــە ئەشــکەنجەی ڕۆحــی و دەروونییــشدا
تەقســیرییان لــێ نەدەکــردن .بــە درێژایــی ( )٧٢٨شــەو و ڕۆژ ،گادانــی
بەرانبــەر ســێدارە ڕادەگــرن و ئیعدامنامــەی دەخەنــە نیومســتی و لــە
چاوەڕوانــی جێبەجێکردنــیدا ،ئــازاری دەدەن و دەیتلێننــەوە.
گادانــی ،دێــر دێــر ئــەو شــێعرانەی ئەزبــەر کردبــوو کــە مامۆســتا
وردی لــە پۆلــدا دەیگوتنــەوە .هەرچەنــدە ،ئــەو نەیدەزانــی کــە ئــەو دێــڕە
شــێعرانە ،لــە وشــە و بەندەکانــی خۆیــان دەپچڕێــن و ڕۆژێــک لــە تەمەنــی
ئــەودا دەبــن بــە واقیــع:
گەرچی دوژمن وا دەزانێ من بە دیلی الڵ ئەبم
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابخانەیە
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زیندانــەکان ،بوونــە ئــەو قوتابخانەیــە ،نــەک هــەر چڵــە نەمامــی عومــری
ئەویان کردە قەدی داربەڕوو ،بەڵکو فێرە زمانی ڕووســی و فەرەنســایی
و عەرەبیشــیان کــرد ،فێرکردنێــک ،کــە هێنــدە ئاســۆی بیــری فــراوان و
گــەش کــرد ،بتوانــێ لــە زیندانــدا کتێبــی فەرەنســیەیی وەرگێڕێتــە ســەر
زمانــی فارســی .لەمــەش پتــر ،توانیــی خــۆی لــە هونــەری مامۆســتایەتی
شــارەزا بــکا و بــۆ هاوزیندانەکانــی ،لەوێشــدا ببێتــە هــۆ و دەرســیان پــێ
بڵێتــەوە و فێــرە زمــان و مەعریفەیــان بــکا.
قــەدەر ،گادانیــی لــە پەتــی ســێدارە ،نەجــات دا و دوای ( )١٦ســاڵی
ڕەبــەق ،دوور لــە زێــد و مەفتــەن ،ســەربەرزانە بــە مەهابــاد شــاد بــۆوە
و دیســان لــە خەبــات و تێکۆشــانی حیزبایەتــیدا دادەگیرســێتەوە .بــۆ
درێــژەدان بــە ڕەوتــی شۆڕشــگێریی خــۆی ،بــە قــەرز و قۆڵــە و پــارەی
ئــەو کتێبانــەی وەریگیــراون و چاپــی کــردوون ،کودەکســتانێکی مۆدیــرن
دادەنــێ ،بــەاڵم دیســان دوای دوو مانــگ دەگیرێتــەوە ،دەبرێتــە جەلدیــان
و «فلــک االفــاک»ی «خرمآبــاد» و ســاڵێک لــە بەندیخانــەی دەپەســتن.
هــەر دوای چەنــد ڕۆژێــک لــە ئــازاد کردنــی بــۆ ( )٩ســاڵ نەفــی دەکــرێ
بــۆ تــاران ،لــەو ماوەیــەشدا لــە ئەزموونــی کونکــوردا بەشــداری دەکا و
لــە بەشــی زمانــی فەرانســە بــە ســێ ســااڵن لیســانس وەردەگــرێ.
وەک چــۆن دەڵێــن قەقنــەس بــاڵ دەگــرێ و تــا لــە نێــو هێالنەکــەیدا
لەســەر تەنــدووری خــۆر ،نەبێتــە خۆڵەمیــش داناســەکنێ و هەمیســان
وەک جارانــی پێشــوو ،ڕوو لــە خۆرەکــە دەکاتــەوە ،بازنــەی گڕگرتــن و
ســووتانەکە بەبــێ پســانەوە دووبــارە دەکاتــەوە ،گادانیــش ،بــە درێژایــی
باقــی تەمەنــی لــە نێــوان تــاران و ســنە و کرماشــان و شــارەکانی
دیکــەی کوردســتان ،وەک ئەســپۆی حــدود تەراتێــن و غارغارانــێ دەکا
لــە گۆڕەپانــی خەبــات و بەرخودانــی خۆیــدا .پلــە بــە پلــەش ،بــە ســاییە
بلیمەتــی و لێهاتوویــی خــۆی لــە ئۆرگانەکانــی حیزبــدا بــەرز دەبێتــەوە ،تــا
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دەگاتــە پلــەی ســکرتێری حیزبــی دێموکــرات.
لــەو ڕۆژەوی خەباتــی چەکــداری هێزەکانــی پێشــمەرگە ،بــەو یــاڵ
و شــاخ و کویســتان و پێدەشــتانەی ڕۆژهەاڵتــەوە ،بــووە گــڕکان و
بومەلــەرەزی نەتــەوەی زوڵملێکــراو ،گادانــی بــە هەمــوو هــزر و برســت و
باوەڕێکــەوە ،گیانفیدایانــە ،وەک کادیــر و پلــەدار و پێشــمەرگەی ئاســایی
مکــوڕی لــە خەباتــی ڕەوای کــورد کــرد و تەمەنــی خــۆی و خێزانــی بــۆ
کــردە قوربانــی.
بــە هاتنــی ڕێژێمــی خوێناویــی کۆمــاری ئیســامی ،بــۆ بەرەنگاربوونەوە
و درێــژەدان بــە کاروانــی خەبــات ،ســتراتیژیەتی خەباتــی حیزبــی
دێموکــرات ،گۆڕانکاریــی بەســەردا هــات و گادانــی ،هەمیشــە لــە
کۆبوونــەوە و دانووســان و داڕشــتنەوەی سیاســەتی حیــزب ،هاوشــان
لەگــەڵ هەڤاڵەکان ـیدا ،سیاســەتمەدارانە ،دوور لــە بەرژەوەندیــی کەســی،
هەنــگاوی ژیرانــەی هەڵگرتــووە و واقیعبینانــە پەیــڕەو و پڕوگرامــی
کاری خەباتــی هەڵســەنگاندوە و لەگــەڵ بــارو زرووفــی نــوێدا ئاوێتــەی
کــردوون.
خوێنــەری بەڕێــز ،داڕشــتنەوەی مێــژووی خەباتــی ،قارەمانێــک ،کــە پتــر
لــە ( )٧٥ســاڵ ،پتــر لــە تەمەنــی حیــزب ،تێکۆشــان و بەرخودانــی کردبــێ،
لێــرەدا کارێکــی مەحاڵــە ،ئــەو هەمــوو ڕووداو و کارەســات و شــەر و
بەرەنگاربوونــەوە و دەربــەدەری و زینــدان و ماڵوێرانییــە ،دەبــێ بــە
بەرگــی کتێبــان بنووســرێتەوە.
بەڕاســتی ،کاریزمایــی گادانــی ،لــە چەنــدان کایــەدا وەک ڕۆژی
ڕوونــاک دیــارە ،لەپــاڵ ئــەو هەمــوو ماندووبــوون و ژیانــە ســەختەی
ڕۆژگارە تووشــەکانی ،کــە بــە هەڵکەوتیــش شــادییان تێــدا نەبینــراوە،
ئــەو دەســتی بــۆ هــەر کارێ بردبــێ ،وەک دەڵێــن ،ئەســپی خــۆی لــێ
تــاو داوە .لــە نووســین و ڕەخنەگرتــن و وەاڵمدانــەوەی نووســەرانی
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دیکــە بــە تایبەتــی لــە بــواری مێــژووی ســەردەمی نوێــی ڕۆژهــەاڵت،
خــاوەن کتێبخانەیەکــی فــرە دەوڵەمەنــدە ،لــە تەرجەمــەش ،چەنــدان کتێبــی
گرانبەهــای وەڕگێراوەتــە ســەر زمانــی کــوردی و فارســی .ئێســتا لــە
ئەرشــیفەکەیدا نزیکــەی ( )٢٠دانــە کتێــب هەنــە.
یەکــەم ڕۆژی ناســین و ئاشــنا بــووم ،بــە گادانیــی نەمــر ،پاییــزی
ســاڵی ( )٢٠٠٩بــوو ،کــە تــازە لــە واڵتــی «ئیرلەنــد» گەڕابوومــەوە .جــا
چونکــێ کەســێتیی ئــەو یەکجــار بەهێــز بــوو ،ئاســان دەچــووە بــەرداڵن
و دیوەخــان و مەجلیســی خــۆش بــوو ،ڕەفتــار و گوفتــار شــیرین بــوو
و پیــاو لــە گفتوگۆیەکانــی تێــر نەدەبــوو ،زۆر زوو بووینــە ئاشــنای
یەکتــری .ســەردانی ئێمــە ،وەک ئەدیــب و نووســەرانی شــاری کۆیــە ،بــۆ
قــەاڵی دێموکــرات ،بــە بۆنــە و بەبــێ بۆنــە نەپســاوە بــوو .دانیشــتنەکانمان
لەگــەڵ ڕیــزدار عەبدوڵــای حەســەنزادە و گادانــی و کادیرەکانــی دیکــە،
لــە کــەش و هــەوای دۆســتانەی گیانــی بــە گیانــی بەڕێــوە دەچــوو.
تەنانــەت بــۆ خــۆم لــە نێــو «قــەاڵی دێموکــرات» سیمیناریشــم بــۆ گێــراوە
و بــە شــێعر و وتارخوێندنــەوە لــە بۆنــەکاندا حزوورمــان هەبــووە ،لــە
باڵوکراوەکانــی حیزبیشــدا ،بەتایبەتــی لــە گۆڤــاری (ژنــان) زۆر وتــار و
باســم باڵوکردۆتــەوە ـ دوو ڕۆژ پێــش مووشــەکبارانەکەی ســوپای
پاســدارانی نەعلەتــی بــۆ ســەر قــەاڵی دیموکــرات ،د .هاوژیــن ســلێوە و
بەنــدە ،بەرنامــەی ســەردانی هەڤــاڵ ســۆهەیال قــادری و خوشــکەکانیمان
هەبــوو-.
چونکە گادانی ،پێشــمەرگە و نووســەرێکی زۆر ڕۆحســووک و بەشــکۆ
و بلیمــەت بــوو ،نــاوە نــاوە لــە ماڵەکــەی خــۆیدا ســەردانیم دەکــرد.
تەنانــەت لــە ســاڵی ( ،)٢٠١٦یەکێــک لــە کتێبەکانــی بــە مــن ســپارد کــە لــە
زمانــی ئینگلیزییــەوە وەریگێرمــە ســەر زمانــی کــوردی .پتــر لــە مانگێــک،
ئیشــم لــەو کتێبــەدا کــرد و ڕادەســتی خۆییــم کــردەوە .کتێبەکــە کــە بــە
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زمانــی ئینگلیــزی نووســرابوو ،هەمــوو بەڵگەنامــەی سیاســی بــوو ،هــی
سیاســەتمەدارێکی گــەورەی کــورد بــوو کــە کۆچــی دوای کردبــوو ،ئــەو
وەک ئەمانــەت دابــووی بــە گادانــی ،تــا بیپارێــزی و بــۆی تەرجەمــە بــکا و
لــە کاتــی گونجــاودا چاپــی بــکا .ئەویــش وەســیەتەکەی بــۆ جێبەجــێ کــرد.
گادانــی بۆخــۆی ئەرکــی پێداچوونــەوەی ئــەو کتێبــەی گرتــە ئەســتۆی
خــۆی.
لــە هــەر کــۆڕ و ســیمینارێکی خۆش ـمدا ،کــە ســازم کردبــێ ،بانگێشــتی
گادانــی و هاوەڵەکانیــم کــردووە و ئەوەنــدەی دەرفەتــی بووبــێ ئامــادە
بــووە و هەمیشــە بــە پێشــنیار و زانیاریــی نــوێ ،هاوکاریــی کــردووم.
هــەر کتێبیکیشــم چــاپ کردبــێ ،ئــەوا جگــە لــە گۆڤارەکانــی لــە کۆیــە
دەردەچــوون ،بۆخۆمــان ،وەک دیــاری بۆمــان دەبــردن.
ئاوێتەبوونــی ڕۆحــی خەبــات و بەرخودانــی مەهابــاد و کۆیــە
«ڕۆژهــەاڵت و باشــوور» ،نــەک هــەر بــە کۆمــەک و هاریــکاری و
پشــتوانی کــردن بــووە ،وا ئیمــڕۆ ،ڕۆحــە پاکەکانــی ئــەو زێــدە شــیرینە،
لــە باوەشــی گەرمــی مــەالی گــەورە و ئەختــەر و ســێوە و خالیــد دلێــر
و ئەیشــەگڵوکە بــە ئارامــی دەنــوون .زێــدی حاجــی و وردی دیســان بــە
دێــڕە شــێعرە ئاگرینەکانیــان ،دڵنەواییــان دەدەنــەوە ،کــە ســەرکەوتن لــەو
دیــوی کەلدایــە و ،ئاســۆ ڕووناکــە.
شــاری کۆیــە ،چەنــد مــەزن و پایــەدار و بڵنــد بــوو ،ئیمــڕۆ ،بە گۆرســتانە
پــڕ ســەروەرەکانی شــەهیدانی ڕۆژهــەاڵت ،مەزنتــر و پایەدارتــر و بڵندتــر
بــوو .ڕۆحــی ئــەو داســتانخولقێنەرانە ،بــووە تاجــی نەمریــی لەســەر
ســەری باواجـیدا.
لــە کۆتــا بڕگــەدا ،لــە پەســنی ئــەو زاتــە مەزنــەدا دەڵێــم ،وەک چــۆن
بونیاتنانــی قــەاڵ و قشــڵە و حەســاری گــەورە و بڵنــد و عەجایــب،
پێویســتیان بــە ئەندازیــار و وەســتاو کرێــکاری بەتوانــا و دەســت ڕەنگیــن
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هەیــە ،داڕشــتنەوەی مێــژووی نەتــەوەش ،پێویســتی بــە ســەرکردەی
کاریزمــا و خەباتگێــڕ و پێشــمەرگەی جەربــەزە و قوربانیــدەر هەیــە.
جەلیــل گادانــی نەمــر ،یەکێکــە لــەو ســەرکردە کاریزمانــەی کــورد،
کــە لــە داڕشــتنەوە نووســینەوەی مێــژووی هاوچەرخــی ڕۆژهــەاڵت و
کوردســتان و ناوەندەکــە ،پێگەیەکــی دیــار و بــەرز و گەشــاوەی هەیــە.
درود لە گیانی پاکی گادانی و نەمری.
درود لە ڕۆحی بەرزەفڕی شەهیدانی قەاڵ و یەڵدای خوێناوی.
دورد لە ڕۆحی پاکی شەهیدان.
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جەلیل گادانی ،شۆڕشگێڕی هەموو کورد
کرمانج عیزەت سلێمان بەگ دەرگەڵەیی

تەمەنــم تەنیــا نــۆ ســاڵ دەبــوو ،کاتــێ ئاوارەیــی ســاڵی ١٩٧٤قــەدەر
لەگــەڵ خانەوادەکەمــان ئێمــە خســتە شــاری مەھابــادی خۆشەویســت و
ئــەم شــارە دڵبرینــدارە ئێمــەی دە باوەشــی نــازی خۆیــدا گرتــەوە .لــە
گەڕەکــی مەیدانــی حەیوانــان ،ئــەو ماڵــە كۆچەرییــەی لــە ئەشــکەوتەکانی
کوردســتان پێمــان دەرچــوو ،لــەوێ دامــان گــرت .نەمانزانــی چــۆن ئــەو
ھەمــوو زۆرە خانەدانــەی مەھابادمــان لــێ وەدەر کەوتــن و فرمێســکی
ماندووییــان بــۆ ســڕینەوە .لــە الی ڕاســتی ماڵمــان دوو بــرا لە خانوویەکی
تــازەدا ،بــە خۆیــان و خــاو و خێزانیــان لێمــان بوونــە کــەسوکار و
فریــادڕەس ،دەتگــوت ســەد ســاڵە دۆســت و ئاشــناین .ئــەوان ماڵــی کاک
محەممــەدی گادانــی و کاک خەلیــل گادانــی بــوون ،ڕەوانیــان شــاد!
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لە تێکەڵیی ئەوان زانیمان لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان ،خانووی
خۆیــان بــۆ ماڵــی بارزانیــی نەمــر چــۆڵ کــردووە و ســەرۆک مەســعوود
بارزانــی لــە خانــووی ئــەواندا لەدایــک بــووە .ھەر ئــەو کاتیــش زانیمــان،
برایەکیــان لەســەر کوردایەتــی لــە زیندانــە بــە نــاوی کاک جەلیــل گادانــی.
ئیتــر ئــەوە ڕوون بــووەوە ،کوردایەتــی ھەردوو المانــی ،بــۆ برایەتــی
لەگــەڵ یــەک کــۆ کردوینەتــەوە .ھەر ئــەو نــان و نمــەک و کوردپەروەرییــە
بــوو ،ھاوبەشــیی ڕۆحیــی بــۆ کردیــن بــە مێــژوو ،تــا دوای گەڕانەوەمــان
لــە ئاوارەیــی و بەداخــەوە دوای چەندیــن ســاڵ لێــک دابــڕان و دواتــر ئــەو
ڕووداوانــەی بوونــە ھۆکاری پاشەکشــێی شۆڕشــگێڕانی ئــەو دیــو بــۆ
ئــەم دیــو ،و ســۆراخی کردنــی بەردەوامــی ئێمــەش بــۆ ئــەو ئەزیزانــە،
ئــاکام دوای ڕاپەڕیــن کاک جەلیــل گادانیــی پێشــمەرگە و سیاســەتوان
و نووســەر و بیرمەنــدی گەڵەکەمــان دۆزییــەوە .چ دۆزینەوەیــەک؟
مرۆڤێــک لــە ســیمایەکی ســادە ،بــەاڵم چ باوەڕێکــی پتــەو .لــە بەرگێکــی
خاکیــی پێشــمەرگەییدا ،بــەاڵم چ ســەرکردەیەکی بــە ئیــرادە .پێنوســێک لــە
ســەر شــانی چــەپ ،بــەاڵم چ تۆمارێکــی نووســین!
ئیتــر دەرفــەت ھەڵکــەوت ،دەیــان جــار یەکترمــان دەدیــت و بــەردەوام
پەیوەندیمــان پێکــەوە ھەبــوو .ھەروەھا بــە خوێندنــەوەی کتێــب و
نوســینەکان و شــرۆڤەکان و دیبەیتەکانــی ،وەک ھەمیشــە پێکــەوە بیــن وا
بوویــن .ھەر چەنــدە ئــەو لــە ســەنگەری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئــەو دیــو ،کەوتــە نێــو مەتەرێــزی شــەڕەف و کوردایەتــی ،وە تــا کۆچــی
ناوەختیشــی لــەو ســەنگەرە تێدەکۆشــا ،بــەاڵم ھەڵوێســتەکانی لــە
ئاســتی کــوردی سەرتاســەری دەبینــرا .بۆیــە کــەس نەبــوو لــە دروســتی
و ڕاســتگۆیی نووســینەکانی و خەباتــی نەتەوایەتــی ئــەو بەگومــان بــێ.
ســەنگی دڵســۆزیی گەیشــتبووە ئاســتێک وەک کلیلی دەرگە داخراوەکان،
ئــەو دەرگایەکــی لــێ ئاســێ نەدەبــوو ،تەنانــەت لــە دەرگای حزبەکانــی
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دیکــە و خەڵکــی تریــش.
کاتــێ لەگەڵــی دادەنیشــتی ،وەاڵمــی زۆربــەی پرســیارەکانتی لــە
ڕوانگــەی تاقیکردنەوەکانــی تەمەنــی پــێ بــوو .لــە سیاســەت سیاســتەوان
بــوو ،لــە پێشــمەرگەیی ســەرکردە بــوو ،لــە نووســین ئەدیــب و لــە ھونــەر
ھونەرمەنــد و ھەســتی شــێعر و دەنگــی خۆشــیش ھەر نــە دەبڕایــەوە.
جارێکیــان لــە گوندەکــەم دەرگەڵــە لــە خزمەتــی بــووم ،باســی شــێعرێکی
خۆمــم بــۆ کــرد ،فەرمــووی دە بــۆم بخوێنــەوە .منیــش کــە شــاعیر نیــم،
بــەاڵم ســۆزی خۆشەویســتیی کوردســتان و پێشــمەرگەم زۆر جــار بــە
نەزمێکــی شــاعیرانە دەردەبــڕی ،شــێعری (پێشــمەرگە لــە دوو جەســتەدا)
م ،بــۆ خوێنــدەوە ،زۆر چێــژی لــێ وەرگــرت و گوتــی دەبــێ ئــەو شــیعرە
بــاو بکرێتــەوە .لێــی وەرگرتــم و لــە ڕۆژنامــەی کوردســتان بــاوی
کــردەوە  .کاک جەلیــل کــە ھاوڕێــی ھەژار و ھێمــن و ئــەو کەڵــە شــاعێرانە
بــوو ،گەورەیــی لــەوەدا بــوو ،لــە ناخــی ھەســتی شــاعیرانەی منێکیــش
بــگا .بۆیــە ئــەو لــە قۆناخــی جەنگاوەێکــی ئاســایی گــوزەری کردبــوو،
گەیشــتبووە قۆناخــی مامۆســتا ،ڕێ نیشــاندەر ،پێگەیەنــەر ،پالندانــەر،
کــە ئەمانــە خەســڵەتی ســەرکردەیی لوتکەییــن.
کاک جەلیــل یەکێــک بــوو لــەو ســەرکردە لێهاتووانــەی کــە لــە بڕیارێکــی
بێوێنــەدا ،وێــڕای پێویســتیی قۆناخەکــە ،شــوێنی ســەرکردایەتییان
بــۆ دەســتەیەکی الو جــێ بهێڵــن و خۆیــان وەک پێشــمەرگە لــە ژێــر
ســەرکردایەتیی ئــەوان بەردەوامــی بــە خەبــات بــدەن .کــە لێــم پرســی
بــۆ واتــان کــرد .فەرمــووی قۆناخــی خەباتــی ڕزگاریــی ئێمــە ،درێــژەی
کێشــا و ڕەنگــە درێژیــش بکێشــێ ،پێویســتە لــە ئێســتاوە ئــەو ســەرکردانە
وەدەر کــەون کــە ئامــادە بــن بــۆ ســەرکردایەتیکردنی ئاینــدە ،ئــەوە چ
جــای خــۆ ڕاھێنــان لــە قــۆرخ نەکردنــی دەســەاڵت و دێموکراتیــزە کردنــی
پرەنســیپەکانی حیزبایەتــی و زۆر ھۆی تریــش .ســەرەنج بفەرمــون کاک
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جەلیــل چونکــی گەیشــتبووە لوتکــەی پــێ گەیشــتوویی .چ کاتــێ ســکرتێری
حیــزب بــوو ،چ دوای خــۆ ھەڵنەبژاردنــەوەی ،نــەک ھەر کەســایەتیی ئــەو
ون نەبــوو ،بەڵکــوو بازنــەی دیاریکــراوی حیزبیــی بەزانــد و لــە ئاســتی
ھەمــوو پارچەکانــی کوردســتان بــووە ســەرکردەیەکی نەتەوەیــی .
مــن زۆر خــۆم لــەوە بــە بچووکتــر دەزانــم ھەڵســەنگاندن بــۆ کاک
جەلیــل گادانــی بکــەم ،ئــەوەی نوســیوومە تەنیــا لــە ڕوانگــەی شــانازیمە
بــە ســەرکردەیەک کــە تــا نەتەوەکــەی مابــێ ،شــانازیی بــەو کەســانەوە
بــکا ،کــە ســایەی ئــەوان بــوو کاروانــی خەباتــی نەتــەوەی کــوردی پــێ
گەیشــتە ڕزگاری ،ئــەوا دڵنیــا جەلیــل گادانــی نــاوی لــە تۆمــاری پێشــەوەی
ئــەو لیســتە پــڕ شــانازییەدایە.
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وەفایەک بۆ کاک جەلیلی خۆشەویست
ئەنوەر سوڵتانی

نــاو و بانگــەوازی کاک جەلیلــم یەکەمجــار کاتــێ ژنەفــت کــە لــە زیندانــی
شــادا بــوو و دەگوتــرا بەهــۆی ئازایەتــی و کۆڵنەدەرییــەوە لەگــەڵ نەمــران
عەزیــزی یۆســفی و مامەغەنــی بلووریــان و حوســەینی فرۆهــەر لــە
زیندانــی قەســری تارانــەوە دووریــان خســتوونەتەوە و ناردوویاننــە
زیندانــی ‹بورازجــان› لــە باشــووری ئێــران ،کــە گەرمــای  ٥٠-٤٠پلەیــی
هیــچ ،تەنانــەت ئــاوی خواردنــەوەی ئاساییشــی لــێ دەســت نەدەکــەوت؛
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بــەاڵم ئــەوان هەمــوو ،ئەو مەنفا-زیندانەیەیان بە ســەربەرزییەوە تێپەڕاند
و ملیــان بــۆ ڕوکنــی دوو و ســاواکی شــا دانەنەوانــد .کتێبێکیشــم بینــی کــە
لــە زیندانــدا لــە فەرەنســییەوە تەرجەمــەی کردبــووە ســەر فارســی وەک
تاقــە زمانــی مۆڵــەت پێــدراوی ئێــران.
درەنگتــر ،دوای ئازادبوونــی لــە زینــدان ،بەختــی ئــەوەم پەیــدا کــرد لــە
تــاران چــاوم پێــی بکەوێــت و هاتوچــۆی ماڵیشــیان بکــەم .لــە ســااڵنی
کۆتایــی ڕژیمــی شــادا ،کــە زیندانییــە سیاســییەکان یــەک یــەک ئــازاد
دەکــران ،جارێکیــش بــۆ بەخێرهێنانــەوەی کاک عەزیــزی یۆســفی ،کــە لــە
زینــدان ئــازاد کرابــوو و لــە ماڵــی ئــەو دابەزیبــوو ،هــاوڕێ لەگــەڵ دوو
بــرادەری خۆشەویســتم چوومــە خزمــەت هــەردوو الیــان.
ســاڵی  ١٣٥٥بــوو ،کــە مــن خــۆم لــە زیندانــی ئێڤینــی تــاران ئــازاد کــرام.
بەپێــی یاســای ئــەودەم ،کەســانێک کــە بــە قــەراری دادگا حوکــم درابێتــن
و کەوتبنــە زیندانــەوە ،دوای ئازادبــوون نەیاندەتوانــی ئیــش و کاری
دەوڵەتــی وەربگــرن ،منیــش نەکــرا بچمــەوە ســەر کاری مامۆســتاییەکەم
و چوومــەوە بــۆکان .چەنــد مانگێــک بێــکار بــووم و لــە دووکانــی کاکمــدا
لەبــەر دەســتی ئــەو کارم دەکــرد ،کــە زۆریــش لەگەڵــم میهرەبــان بــوو
و گەلێــک خاتــری دەگرتــم .لــە بــۆکان ئیــش و کارێکــی ســەربەخۆی
وا دەســت نەدەکــەوت بەکەڵکــی مــن بێــت و شــارەزای دووکانــداری و
کاری بازرگانیــش نەبــووم دەنــا کــەس وکارەکــەم هەموویــان دووکانــدار
و بــازرگان بــوون .بیــرم لــەوە دەکــردەوە بەڵکــوو بچمــە شــارەکانی
عەجەمســتان و لــەوێ لــە شــەریکەیەک ،شــوێنێک دابمەزرێــم.
ڕۆژێکیــان کاکــم گوتــی لێــرە نەبــووی ،کاک حەســەنی ئەییووبــزادە
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(مامۆســتا گۆرانــی دواتــر) ،لــە تارانــەوە تەلەفونــی کــردووە و گوتوویەتــی
کاک جەلیلــی گادانــی دەڵــێ بــا ئەنــوەر بێتــە تــاران الی مــن ،لێــرە لــە
شــەریکەی «انبارهــای عمومــی ایــران» کــە خــۆم ئیشــی تێــدا دەکــەم،
دەتوانــم دایبمەزرێنــم .ئــای ،گوتــم ،چــی لــەوە چاتــر! هەســتام و چوومــە
تــاران .کاک جەلیــل پێشــوازییەکی گەرمــی لێکــردم و گوتــی لــە لقەکانــی
شــەریکەکە لــە ئابــادان و تەورێــز و جوڵفــا کامیانــت پێخۆشــە ،هــەر ئێســتا
حوکمەکەیــت بــۆ بنووســم و بتنێــرم ،بــەاڵم لــە تــاران شــوێنمان نییــە،
گوتــم تەورێــز باشــە لــە کوردســتان نزیکتــرە .هــەر ئــەو ڕۆژە حوکمــی
دامەزرانــی بــۆ نووســیم و ڕەوانــەی تەورێــزی کــردم.
شــەریکەکە ،گەلێــک گــەورە و زەبــەالح بــوو ،ســەرمایەکەی  ١٦بانــک و
شــەریکەی ماڵیــی پێکەوەیــان نابــوو و بــە هــەزاران کرێــکار و عەمبــاردار
و کادیــری دیکــەوە وەک کەرتــی تایبــەت ،ئەرکــی قۆنتەراتچــی هەمــوو
گومرکــی ئێرانــی بەڕێوەدەبــرد .مودیرەکــەی نــاوی دوکتــۆر بیهــزادی،
خەڵکــی شــاری ئاســتارا و بــرای یــەک لــە ڕێبەرانــی حزبــی تــوودەی
ئێــران بــوو ،هــەر بۆیــەش بــە گشــتی هەندێــک جــار چاویــان لە هەڵوێســتی
سیاســیی فەرمانبــەرەکان دەقووچانــد و بەســەر خۆیــان نەدەهێنــا کــێ
کێیــە و چکارەیــە ،کاک جەلیلیــش لــە دەفتــەری تارانیانــدا ڕەئیســی
‹کارگزینــی› و بەرپرســی دامەزراندنــی فەرمانبــەر بــوو.
هەرچۆنێــک بێــت ،مــن مــاوەی  ٣ســاڵ زیاتــر لەوێــدا لەســەر ئیشــەکە
مامــەوە و پلــەم چــووە ســەرێ تــا ئــەوەی بــووم بــە مودیــری ئیداریــی
لقــی ئازەربایجــان لــە تەورێــز و گەلێکــم دەســت دەڕۆیشــت ،مووچەیەکــی
باشیشــم وەردەگــرت .بــەاڵم هــەر ئەوەنــدەی ڕاپەڕینــی ســاڵی ١٩٧٩
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ی گەالنــی ئێــران ســەرکەوت و ڕژیمــی پەهلــەوی ڕووخــا ،حکوومەتــی
کاتیــی موهەندیــس بــازرگان مۆڵەتــی هەمــوو زیندانییــە سیاســییەکانی
دا بگەرێنــەوە ســەر ئیــش و کاری خۆیــان .منیــش دوو مانگێــک دوای
ڕاپەریــن چوومــەوە ســەر کاری مامۆســتاییەکەم و دوای یــەک ڕۆژ
کارکــردن لــە تــاران ،داوام کــرد بمنێرنــەوە بــۆکان .ســەردەمی شــۆڕش
بــوو و ئاڵــۆزی کەتبــووە کوردســتانەوە .ڕژیمــی نگریســی مــەالکان
ســەرەتا بــە شــەڕی ســنە و ئیعدامەکانــی خەڵخاڵــی دەســتی بــە دژایەتــی
گەلەکەمــان کــرد و وردە وردە هەمــوو ناوچەکانــی دیکەشــی لەشــەڕ
ئااڵنــد .شــەڕ و ئیعــدام و وێرانییــەک کــە تەنانــەت ئێســتا  ٣٠ســاڵ
دوای چوونــەدەرەوەی حزبــە چەکــدارەکان لــە ئێرانیــش ،هــەر بەســەر
گەلەکەمانــدا ســەپاوە و دڵنیــام تــا ڕۆژێکیــش کــە کۆمــاری ئیســامی
لــە دەســەاڵتدا بێــت ،هــەر درێــژەی پەیــدا دەکات و پاســدار و ئیتالعاتــی
ئەگــەر ڕۆڵــەی کــورد بــە نــاوی پێشــمەرگە و ئەندامــی حزبــی چەکــدارەوە
نەکــووژن ،هیــچ نەبــێ وەک کۆڵبــەر دەیانکــووژن و وەک ‹زارا›ی
مامۆســتای زمانــی کــوردی لــە زیندانیــان تونــد دەکــەن .ئیتــر مــن لــەو
کارەی وا کاک جەلیــل بــە میهرەبانییــەوە بــۆی دۆزیبوومــەوە و ژیانمــی
بــە باشــی پــێ بەڕێوەدەبــرا ،هاتمــە دەرەوە و بوومــەوە مامۆســتاکەی
جــاران! بــەاڵم ڕێــز و پێزانیــم بــۆ ئــەو و دڵــە میهرەبانەکــەی تــا ئەمــڕۆ
هەرمــاوە و تــا کۆتایــی تەمەنیشــم هــەر دەمێنێــت.
هــەروا هەفتەیــەک پێــش ســەرکەوتنی ڕاپەڕینــی گەالنــی ئێــران لــە
ســاڵی ١٩٧٩شــدا ،کاتــێ کــە ڕێکخــراوەی ‹چریکــە فیدائیەکانــی گەلــی
ئێــران› لــە زانســتگەی تەورێــز کۆنفەرانســێکی گــەورەی بــە نــاوی «هفتــە
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همبســتگی بــا خلــق کــرد» بەڕیــوە دەبــرد ،لەگــەڵ ڕێــزدار دوکتــۆر
کەریمــی ســەالمی هەوڵــی ئەوەمــان دا خەڵکانێکــی بــاش کۆبکەینــەوە بــۆ
ئــەوەی لــە کۆنفەرانســەکەدا نوێنەرایەتــی گەلــی کــورد بکــەن و وتــار
بــدەن .مــن چــووم بــۆ تــاران و ڕاســت چوومــە ماڵــی کاک جەلیــل .دەســت
بەجــێ بانگهێشــتنەکەی لــێ قەبــووڵ کــردم و هاتــە تەورێــز و تەنیــا یــەک
ڕۆژ پێــش ســەرکەوتنی ڕاپەڕینەکــە ،وتارێکــی بــەڕێ وجــێ و کاریگــەری
لەســەر پێشــینەی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد پێشــکەش بــە
ســەدان خوێنــدکاری ئازەربایجانــی نــاو هۆڵەکــە کــرد.
لــە ســااڵنی ژیانــی کاک جەلیــل لــە باشــووریش دووراودوور ئــاگام لــە
کار و خەبــات و هەڵوێســتەکانی بــوو و باوەکــوو بــۆ مەســەلەی کــەرت
بوونــی حزبــی دیموکــرات و دوو جــار جیابوونــەوە لــە بەژنــی ســەرەکیی
حــزب ،لەگەڵیــدا هاودەنــگ نەبــووم و ڕەخنــەم لــە ناوەرۆکــی هەندێــک لــە
بیــرەوەری نووسینەکانیشــی دەگــرت ،بــەاڵم کاک جەلیــل بــە دڵئاواییــەوە
جــار وبــارە هــەر تەلەفونــی بــۆ دەکــردم و تەنانــەت نوســخەیەک لــە
کتێبــی «بــا نەبێتــە درۆی پــاش مــردوو»ی بــە دیــاری بــۆ نــاردم .دڵپاکــی
و گەورەیــی ڕۆحــی کاک جەلیــل لەوانــەش زیاتــر و دەکــرێ بگوتــرێ
کــەم وێنــە بــوو.
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ڕێبــازی نەتەوەیــی کــورد ،کــە ئەویــش ڕێبوارێکــی بــە تــاو وتینــی بــوو،
ســەرەڕای هەمــوو کەنــد و کۆســپ و بــەرز و نزمێــک ،ڕۆژێــک دەگاتــە
ئەنجامــی خــوازراوی گــەل و «ئــەوی ڕۆژی وااڵ» ،کــە «شــەنگەبێری
دەشــەکێنن ئــااڵ»  ،ڕێــز لــە نــاو و یــادی مامۆســتا جەلیلــی گادانــی و
هەمــوو گیــان بەختکردووانــی ئــەو ڕێبــازە دەگیرێــت.
هیوایە ئەو ڕۆژە دوور نەبێت!
٢٠٢٠/٨/٧
وەرگیراو لە سایتی بۆکان  -ڕۆژهەاڵت
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مامە جەلیل و ئەمن
د .کوێستان گادانی

لــە ڕەوتــی ژیانــی ئاســایی هــەر تاکێـکدا زۆر جــار دیتراوە کــە لە بەینی
خــزم و کــەس و دوور و نیزیــکاندا کەســێکی تایبــەت هەڵدەکەوێــت کــە
جێگــە و پێگــە ،یــان باشــتر بلێــم تایبەتمەندیــی وای هەیــە کــە کاریگــەری
و شــوێندانەریی زیاتــری لەســەر ئەندامانــی بنەماڵــە دەبێــت .لەگــەڵ
ئــەوەی کــە بنەماڵــە بــە گشــتی کارتێکەرییــان لەســەر ئاســتی پــەروەردە و
پێگەیاندنــی تاکــەکان هەیــە بــەاڵم زۆر جــار یەکێــک لــەوان دەبێتــە ئۆلگــوو
بــۆ ژیــان و تــا ڕادەیەکــی زۆر چارەنووســی ژیــان و داهاتــووی ئینســان
لەژێــر ســایەی شــوێنەواری هــزر و بیــری ئــەو کەســە دەنووســرێت و
دیــاری دەکرێــت .بــۆ مــن بــە تایبەتــی و بــۆ جیلــی ئێمــەش لــە بنەماڵــەی
گــەورەی گادانـیدا بــە گشــتی ،مامــە جەلیــل ئەم ڕۆڵ و پێگەیــەی هەبووە.
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لــەو دێڕانــەی خــوارەوەدا هــەوڵ دەدەم بــە کورتــی و بــە گشــتی باســێک
لــە شــێوەی کارتێکەریــی ئــەو لــە چەنــد وێســتگەی تایبــەت و هەســتیاری
ژیــاندا لەســەر خــۆم وەک تاکێکــی بنەماڵــە بکــەم.
بیری منداڵی و ناوی مامە جەلیل
ئەگــەر باشــم لەبیــر بێــت دەمــەو ئێــوارەی ڕۆژێــک لــە ڕۆژەکانــی
کۆتایــی وەرزی هاویــن و پێــش دەســتپێکی وەرزی پاییــز بــوو .دەنگــە
دەنگــی هاتوچــۆی خەڵــک و ئوتووبوســەکانی کاڕێــژی ئیرانپەیمــای
مەهابــاد ،هــەژان و خورپەیەکــی زۆری بــۆ منــی ئــەوکات  ٦-٥ســااڵنە
خوڵقاندبــوو کــە لەگــەڵ دایــک و باوکــم و نیشــتمانی خوشــکم و ســۆرانی
بــرام دەمانەویســت بــەرەو تــاران وەڕێ کەویــن .ئــەو ســەردەمە لــە
مەهابــادڕا باوکــم بەپێــی ڕۆتینــی ســااڵنە النیکــەم دووجــار ســەردانی
ماڵــی مامەمــی دەکــرد لــە تــاران .نازانــم پێــش ئــەوکات چەنــد جــار مامــم
دیتبێــت و یــان ســەردانی ماڵــی مامــم کردبێــت بــەاڵم ئــەم ســەفەرە بــوو
بەهــۆی ئــەوە کــە بــۆ یەکــەم جــار نــاوی مامــە جەلیــل لە مێشــک و زەینمدا
جێــگای خــۆی کــردەوە و حــەک کــرا .ئــەوکات مــن جگــە لــە هەژانــی
ســەفەرەکە ،لــە تەنیشــت دایکــم و دەســت لــە دەســتی نیشــتماندا هەمــوو
فکــرم لەســەر ئــەوە بــوو کــە کــەی ئــەم ئوتووبوســە گەورەیــە وەڕێ
دەکــەوێ و کــەی دەگەینــە شــوێنی مەبەســت .کــە ســوار بوویــن وێدەچوو
خەڵــک یەکتــری بــاش بناســن .هێندێــک دەیــان پرســی :بــۆ ســەفەر دەچــن؟
ئــی وا هەبــوو دەیپرســی :بــۆ الی دوکتــور دەچــن؟ هیندێــک دەیــان
پرســی :بــۆ الی کاکــە دەچــن؟ کــەم وا هەبــوو بــە ڕاشــکاوی نــاوی مامــم
بێنــن .مــن دەمزانــی دەچینــە ماڵــی مامــم بــەاڵم بــە المــەوە ســەیر بــوو کــە
بــۆ وەک مامــە خەلیــل و مامــە حاجیــم نــاوی ناهێنــن .لــە کونجوکۆڵــی و
پیتۆڵــی خــۆمڕا ،هەســتم بــە قســەکانی نێــوان دایــک و بابیشــم دەکــرد کــە
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تــا ڕادەیەکــی زۆر لــەو باســانەی لــە ماڵــێ ســەبارت بــە مامــە دەکــران
لــە دەرەوەی ماڵــەوە خۆیــان دەپاراســت .دەگــەڵ ئــەوەی پێمخــۆش بــوو
هۆکارەکــەی بپرســم و بزانــم ،بــەاڵم هــاوکات دەمزانــی کــە بــۆم نییــە
بپرســم .قەناعەتــم بــە خــۆم هێنــا کــە بێدەنــگ بــم باشــترە .لــە بیــرم نییــە
کــە چــۆن ڕۆیشــتین و چەندەمــان پــێ چــوو تــا گەیشــتینە ماڵــە مامــم،
بــەاڵم پێتــان ســەیر نەبێــت ئەگــەر بڵێــم لــەم ماوەیــەدا کــە لــەوێ بوویــن
ڕەنگبــێ بــە هەموویــەوە مامــم دووجــار دەگەڵمــان لــە ســەر ســفرەی نــان
خــواردن بووبێــت و دەگەڵمــان دانیشــتبێت .ئــەو کاتــە پێموابــوو لەبــەر
کاری زۆرە ،بۆیــە دەبــێ بنەماڵــە لــە مەهابــادڕا ســاڵێ چەنــد جــار ســەری
بــدەن و هاوکاریــی بکــەن و خەڵکیــش بۆیــە ئــاوا لێــی دەپرســێ ،چوونکــە
دەزانــن خــزم و کەســی لــە تــاران نییــە و زۆر پــڕکارە...
نــاوی مامــە لــە بیــری منداڵــی مــندا وەک کەســێکی وەخــت نەبــوو
و پــڕکار و پڕهاتوچــۆ جێــگای خــۆی کــردەوە کــە ئەگــەر جارێــک
توانیبامــان بیبینیــن وەک ئــەوەی وا بــوو کــە شانســێکی زۆرمــان هێنــاوە.
وا تێگەیشــتم کــە «تاقانە»کــەی بنەماڵــە ،یــان «پیــاوە نامەرئییەکــە» کــە
دایــم نــاوی دەهــات و ڕەنگــی نەبــوو ،بــاس کردنــی زۆر جــار لــە نێــو
ماڵیشــدا بڤــە بــوو.
لــە بەرەبــەری شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و چاالکیــی خەڵــک بــە گشــتی
و بنەماڵــە بــە تایبەتــی ،ئەندامانــی بنەماڵــە هــەر دەهــات و کەمتــر و کەمتــر
وەختــی ئێمەیــان دەبــوو ،جــاری وا هەبــوو کــە بێجگــە لــە منداڵــەکان
کەســێکی گــەورە لــە ماڵمــاندا نەدەمــا .هــەر یەکــە و بــە کارێک مەشــغووڵ
بــوو .ئەگــەر ژنەکانیــش لــە مــاڵ بووبان بــە میوانداری ،تەلەفــوون و پەیام
هێنــان و بــردن ،مەئموورییەتــی ئــەو ماڵچــوون و ئــەم کار و ئــەو ئەرکــە
بەجێگەیانــدن بــۆ حیــزب ،بــۆ کاری ڕێکخــراوی ژنــان و بــۆ کاک جەلیــل
و بــۆ میوانــە نەهێنــی و ئاشناوڕۆشــناکان بــوو تــا پێڕاگەیشــتن بــە ئێمــە.
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کاتێــک کــە دایکــم وەختــی خوێندنــەوەی (ماســییە ڕەشــە بچکۆلەکــەی)
ســەمەدی بێهڕەنگیــی بــۆ ئێمــە نەمــا ،کاتێــک هــەر ڕۆژێــک دەســتەیەک
دەهــات و دەســتەیەک دەڕۆیشــت ،وشــەکانی وەک پێشــمەرگە ،شــکاک،
مەنگــوڕ ،تەزاهــورات ،زینــدان ،ئەشــکەنجە ،جەنــازە ،فیشــەک ،تفەنــگ،
ســاواک ،تیرئەنــدازی ،سیاســی ،موزاکــرە بوونــە بەشــێک لــە باسوخــواس
و ئاخاوتنــی نێــو ماڵــێ ،ئەوجــار کاک جەلیــل ڕەنــگ و دەنگــی پەیــدا
بــوو و ئیــدی ناوهێنانــی نەهێنــی نەبــوو .دیــدارەکان و ســەردانەکان بــە
ئاشــکرا دەکــران ،بــەاڵم بــە زمانێــک قســەی دەکــرد کــە دەســتەواژە و
وشــە تــازەکان هەمــوو نامــۆ بــوون و بــۆ مــن و مندااڵنــی بنەماڵــە نەبــوون
بەڵکــوو بــۆ ئــەو هەمــوو الو و ژن و پیاوانــە بــوو کــە ببوونــە بەشــێک
لــە بنەماڵــەی ئێمــە و ئێســتاش ڕوخســاری زۆریانــم هــەر لەبــەر چــاوە.
تێگەیشــتن لــە مامــەی ئــەوکات بــۆ مــن دژوار بــوو .بــۆ منــی ئــەوکات
منــداڵ لــە الیــەک زۆر خــۆش بــوو کــە ســەختگیریی دایکــم بــە ڕادەی
جــاران نەمــاوە چوونکــە وەختــی نەبــوو ،لــە الیــەک ئــەم دەورە و زەمانــە
کــەس بــە باشــی منداڵەکانــی ماڵێــی تێنەدەگەیانــد کــە چ دەگــوزەرێ .مــن
و هاوتەمەنەکانــم لــە ماڵــێ جاروبــار لــە کەلێنــی دەرگاڕا هەلــی گوێدانــی
قســەکانی ئەوانمــان بــۆ هەڵدەکــەوت ئەگــەر ئاشــكرا نەبایــن .شانســی
دیتنــی گەورەکانــی ماڵــێ لــە ڕیــزی یەکەمــی خۆپیشــاندانەکان ،لــە بــەردەم
پەنجــەرە و لــە هەیوانــی ماڵــێڕا زیاتــر بــوو تــا نێــو چــوار دیواریــی
ماڵــەوە .وێدەچــوو کــە مامــم لەوکاتــەوە ئێمــەی بــۆ داهاتوویەکــی نادیــار
ئامــادە دەکــرد ،ئاخــر گەورەکانــی ماڵــەوە لــە دەرەوە کار و چاالکییــان
دەکــرد و ئێمــەش لــە ماڵــەوە لــە «زیندانێکــی» ئــازاد و گــەورەدا زیندانــی
بوویــن ،بــە واتایــەک لــە بەرپەنجــەرەکانڕا مالقاتــی دایــک و بــاوک ،مام و
ئامۆژنمــان دەکــرد .وێدەچــوو کــە مامــم جێــگای دەگــەڵ ئێمــە گۆڕیبێتەوە.
ئێمــەی فێــری ڕاهاتــن بــە زینــدان و تەحەموولــی دووریــی دایکمــان دەکرد
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و خۆیــان لــە دەرەوەی مــاڵ تێکۆشــانیان هەبــوو.
دەکــرێ تــا ئــەم قۆناغــە واتــە تــا ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران،
مامــە جەلیــل بــەم جیاوازییــە لــە چاالکانــی دیکــەی سیاســی بناســمەوە
و پێناســەی بکــەم :چاالكانــی سیاســی دوای گیــران و ئــازاد بــوون لــە
زینــدان یــا وازیــان لــە چاالكیــی سیاســی دەهێنــا یــا دەچوونــە باشــوور و
ئەورووپــا و لــە تاراوگــەڕا چاالكییەكانیــان درێــژە دەدا ،بــەاڵم مامــە نــە
وازی لــە چاالكــی دەهێنــا و نــە دەچــووە دەرەوەی واڵت .هــەر جــارێ كــە
دەگیرا و ئازاد دەبوو دیســانەكە دەســتی دەكردەوە بە چاالكیی سیاســی
و دیســان دەگیــراوە .تەنانــەت كاتێــك كــە ئاخرجــار بــۆ دە ســااڵن كەوتــە
زینــدان ،پــاش ئازادبوونــی دیســان وازی نەهێنــا و بــە نهێنــی و تەنانــەت
لــە ئاخــر قۆناغــدا بــە ئاشــكرا دەســتی كــردەوە بــە هــەوڵ و تێكۆشــان كــە
بــوو بــە هــۆی دووبــارە زیندانــی بوونــەوەی دوای سەرەخۆشــی و بــە
خاكســپاردنی كاك عەزیــز یووســفی .النیکــەم مــن نــاوی هیــچ چاالكێكــی
سیاســیی کــوردم نەبیســتووە كــە دوای چەنــد جــار گیــران و ئازادبــوون
و لەســەر یــەك ســێزدە ســاڵ زینــدان ،دووبــارە بوێــرێ بــە ئاشــكرا بێتەوە
مەیــدان و وتــاری سیاســی لــە ڕێورەســمێکی سیاســیدا پێشــكەش بــكا و
ســوور بزانــێ ئەگــەری ئــەوەی هەیــە دیســان تووشــی زینــدان بێتــەوە.
ناسینی مامە و کاریگەریی لە سەر من
قۆناغــی ســەرکەوتنی شــۆڕش و ئاشــکرا بوونــەوەی خەباتــی حیزبــی
دێموکــرات و هێــزە سیاســییەکانی دیکــەی کوردســتان و بوونــی هێمنــی و
ئارامــی لــە کوردســتان ،بەداخــەوە درێژخایــەن نەبــوو .کۆمــاری ئیســامی
و دوژمنانــی گەلەکەمــان کەوتنــە پیالنگێــڕان و تەنانــەت هێرشــی
نیزامــی بــۆ ســەر کوردســتان .هــەر لێــرەشڕا ژیانــی خەڵــک بــە گشــتی و
بنەماڵــەی ئێمــەش بــە تایبەتــی ڕەوتــی ئاســایی و ئارامیــی پێشــووی نەمــا.
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لەکــەس شــاراوە نییــە کــە گوازتنــەوەی تێکۆشــان و خەبــات لــە شــارەوە
بــۆ شــاخ ئاڵوگۆڕێکــی زۆری لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا پێکهێنــا ،بەتایبــەت کــە
وەک خەباتــکار و بنەماڵــەی شــۆڕش ئــەرک و بەڕێوەبــردن و ئیــدارەی
ژیــان ڕەنــگ و ڕوخســارێکی تایبەتــی بــە خــۆوە دەگــرت .گونداوگونــد
ڕۆیشــتن ،ماڵدانــان و بارکــردن لێــرەوە بــۆ ئــەوێ ،بەپێــی ئەرکــی
پێســپێردراوی کاری مامــە و براکانــی بــوو ،کــە ئــەوەش وای دەخواســت
بنەماڵــەی ئێمــە و مامــەکان هێندێــک جــار جیــران و لێــک نیزیــک بژیــن و
جــاری واش هەبــووە کــە بــە ســاڵ و مانــگ یەکترمــان نەدیــوە .بەپێــی کار
و بەرپرســایەتیی جیــاواز ،ئەگــەر مامــم لــە مەئموورییەتــی مەنتەقــەش
نەبــا کەمتــر دەماندیــت ،ئێمــەش وەک بەشــی زۆری خەڵــک لــە ڕێوڕەســم
و بۆنــەکان دیتوومانــە و گوێمــان لــە قســەکانی بــووە .بــە یــەک جیــاوازی
کــە ئەگــەر هەڵکەوتبــا ســەری ماڵێــی دابــا ،یــان ئێمــە لــە ماڵــی ئــەوان بایــن
زیاتــر لــە دەورانــی شــار گرینگــی پــێ دەدایــن .ئایــا ئێمــە تەمەنمــان زیاتــر
ببــوو و هەبوونــی ئەومــان زیاتــر هەســت پــێ دەکــرد ،یــان ئــەو هەوڵــی
دەدا بزانــێ ئێمــە خەریکــی چیــن و هۆگریمــان بــە چ کارێــک هەیــە و بــۆ
داهاتــوو دەتوانــێ چ چاوەڕوانییەکــی لێمــان هەبێــت .بــەالم ئــەو گرینگــی
پێدانــە بــە هەڵکەوتانەشــی هــەر بــۆ منداڵەکانــی خــۆی و برازاکانــی نەبــوو.
بەڵکــوو بــۆ هەمــوو منداڵــە هاوتەمەنەکانــی ئێمــە بــوو.
لــە بیرمــە زۆر کــەم تەمــەن بــووم کــە بــە کتێبخانــەی مامــە لــە
دێیــەک بــە نــاوی نــواوێ /نێلــێ لــە مەنتەقــەی سەردەشــت (نیزیــک بــە
دۆڵــی دێموکــرات) ئاشــنا بــووم .ڕاســتیتان بوێــت هــەر چەنــد جارێــک
کتێبخانەکــەم دەدیــت ســامێک دەیگرتــم ،ئــەم ســامە لــە بــەر ئــەوە
بــوو ،کــە ئەگــەر مامــە بڵــێ کتێبێــک بخوێنــەوە بڵێــی بتوانــم دەرەقەتــی
خوێندنــەوەی کتێبەکانــی کتێبخانەکــەی بێــم! ئاخــر ئــەوکات مــن پێموابــوو
کــە کتێــب منــداڵ و گــەورە ناناســێ .پێموابــوو کــە تــۆ فارســیت زانــی
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(نــەک کــوردی!) ئــەوکات هەرچــی بۆیــان هەڵبــژاردی و پێیــان گوتــی دەبێ
بیخوێنییــەوە .نــاوی هێندێــک کتێبــی کتێبخانــەی مامــم لــە دایکــم بیســتبوو،
وەک «ئەســیری فرشــتەوەش» و «بــی خانمــان» .زۆر جــار بــە دوای
ئــەواندا دەگــەڕام ،بــەاڵم هــەر زۆر زوو هەســتم پێکــرد کــە زۆر زوویــە
بــۆ منــی ســەربزێو و بــزۆزی ئــەوکات کــە کتێــب بخوێنمــەوە ،ئــەم خــۆ
دزینەوەیــەم تەقریبــەن  ٥ســاڵ درێــژ بــۆوە تــا دیســان میوانــی کتێبخانــەی
مامــە بوومــەوە .ئــەو جارەیــان بــە تەشــویقی مامــە و لێپرســینەوەی ئــەو
لــە گــەورەدێ یەکــەم هەنگاوەکانــم بــۆ ئاشــنا بــوون بــە کتێــب و کتێبخانــە
بــە ئەســپایی و لــە ژێــر چاوەدێریــی ئــەودا هەڵێنانــەوە .لــە هەڵبژاردنــی
کتێبیــشدا بەپێــی تەمەنمــان هەوڵــی ئــەوەی دەدا تێمانبگەیەنــێ کــە
کتێــب هــەم باشــترین هاوڕێــی ژیانــە و هــەم تاقــە ڕێــگای فێربــوون و
خۆپێگەیانــدن .الی ئــەو وەختــم نەبــووە و کارم هەبــووە پاســاو هێنانــەوە
بــوو و خــۆ دزینــەوە .لــە بیرمــە بۆخــۆی کــە زۆربــەی کاتــەکان گوێــی
بــۆ هەواڵەکانــی ڕادیــۆ ڕادەگــرت ســەرەڕای تەمەنــی کەمــی ئێمــە هەوڵــی
دەدا گــوێ لــە هەوڵەکانــی بــی بــی ســی و ڕادیــۆ ئیســرائیل ڕاگریــن.
خــۆش ئــەوە بــوو کــە دوای گوێدانیــش ئەوەنــدە بــە زمانێکــی خــۆش و
ســادە بــۆی شــی دەکردینــەوە و قســەی لەســەر دەکــرد کــە ئەگــەر لــە
تەحلیــل و تەفسیریشــی حاڵــی نەبایــن هــەر خــۆش بــوو کــە گوێــی بــۆ
ڕاگریــن و شــێوەی کار کــردن و ڕوانیــن و لێکدانــەوەی ئــەو ئاشــنا بیــن.
جــاری واش بــوو پێمــان خــۆش بــوو کــە زوو نانەکــە بخۆیــن و وەختــی
گەڕانــەوەی قوتابخانــە بێــت ،نــەکا مامــە پرســیارێک لەســەر ئەخبارەکــە
بــکا بــۆ ئــەوەی بزانــی ئــەری هیــچ گوێمــان لــە ڕادیــۆ ڕاگرتــوە یــان نــا،
بــەاڵم دەربــاز بــوون و خــۆ دزینــەوە لــە کتێــب خوێندنــەوەی کتێبخانــەی
مامــە لــە گــەورەدێ ئاســان نەبــوو .گــەورەدێ بــوو بــە شــوێنی دەســتپێک
بــۆ هۆگریــی مــن بــە کاری حیزبــی و فێربوونــی نــەزم و دیســیپلین و
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شــێوەی هەڵســووڕانی جیــاواز و خۆداڕشــتن بــۆ ئــەو ڕۆژانــەی ئێســتام.
هــەر بۆیــەش لــەو کاتــەوە تــا لــە ژیــاندا بــم ،هەســت بــە بەرپرســایەتی
و پێزانیــن دەکــەم لــە ئاســت مامــەدا و بــە پێویســتی دەزانــم کــە بــە
ئەمەگناســییەوە باســی ســێ خاڵــی جەوهــەری و بنەڕەتــی بکــەم کــە
لــە مامــەڕا فێریــان بــووم .ئەویــش کوردایەتــی ،دێموکــرات بــوون و بــە
پرەنســیپبوون.
یەکــەم کاریگەریــی ڕاســتەوخۆی مامــە کــە ناڕاســتەوخۆ لــە الیــەن
دایــک و بابمــەوە پێمگەیشــت پێناســەی کوردایەتــی بــوو .مامــە بــۆ مــن
بەرامبــەر بــوو بــە کوردپــەروەر ،نەتــەوە خۆشەویســت و نموونــەی
کوردێکــی شۆڕشــگێڕ .ئــەو وەک ئینســانێکی ئەفســانەیی بــوو کــە خــۆم
قەتــم نەدیبێــت و بۆیــان بــاس کردبــم ،وەک پاڵەوانێکــی ئەفســانەیی وابــوو
کــە لــە الپــەڕەی کتێبەکانــی مێــژوودا نــاوی هاتبێــت .لــەم ســااڵنەی کۆتایی
ژیانــیدا کــە شــانازیی ئــەوەم هەبــوو زیاتــر لــە جــاران دەخزمەتــیدا
بــم ،کــە چــاوم لــێ دەکــرد ،مێژوویەکــی دەوڵەمەنــدم هەســت پــێ دەکــرد
کــە کەمتــر نەتەوەیــەک مێــژووی زینــدووی وایــان هەیــە ،بەســەرهات و
مێــژووی ڕۆژانــەی هەمــوو مــاوەی ژیانــی خــۆی الپــەڕە بــە الپــەڕە ال
بــوو ،ئەویــش نــەک تەنیــا ڕووداوی خێزانــی و کۆمەاڵیەتیــی نێــو شــار و
مەڵبەندەکــەی ،بەڵکــوو مێــژووی جوواڵنــەوە و هەســتان و تێکشــکان و
هەڵســووڕانی حیزبەکە و نەتەوەکەشــی .بۆ من قامووســێکی پڕ لە وشــە
نەبیســتراوەکانی نەتەوەیــەک بــوو کــە بەداخــەوە نەمانتوانــی ئــەو جۆرەی
پێویســت بــوو کەڵــک لــە مێــژووە زینــدووە و قامووســە لەبننەهاتــووەی
وشــە و وێژەیــە وەربگریــن .مامــە کوردێکــی بــە ورە و بــە وزە و هیــوادار
بــە داهاتــووی میللەتەکــەی بــوو ،هــەر بۆیــەش بۆخۆشــی گــورج و گــۆڵ
و دایــم لــە ســەرپێ بــوو .وێــڕای هەڵکشــانی تەمەنیــش بــە مێشــک و
دڵ هــەروەک تــازە الوێــک بــە ئومێــدەوە درێــژەدەری ڕێــگای کۆمــاری
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کوردســتان بــوو .ئامــۆژگاری لــەو چەنــد ســااڵنەی دواییــدا بــۆ مــن ئــەوە
بــووە کــە:
لــە نێــو حیــزب و تەشــکیالتدا حیزبــی و کــورد بــە ،لــە دەرەوەی
حیــزب و کار و مەئموورییەتــدا هــەوڵ بــدە کــورد بــی و جــا دوایــە
حیزبــی .لــە دنیــای دەرەوەدا کوردبــوون و پشــتیوانی لــە هــاواری
کپکــراوی میللەتەکــەت بــۆ سەربەســتی وەکــوو ئــەرک بزانــە و دڵنیــا
بــە ئەوکاتــە کــە ئەرکــە حیزبییەکانیشــت باشــتر بــۆ بەڕێــوە دەچــن .ئەمــە
بــۆ مــن نیشــاندەری ئــەوە بــوو کــە ئــەو هــەر تەنیــا حیزبــی نەبــوو بەڵکــو
ســەلماندی کــە بــۆ ئــەو نەتەوەکــەی لــە ســەرووی هەمــوو شــتێکە ،کەواتــە
«دۆســتان» ڕاســتیان دەفەرمــوو کــە دەیانگــوت کاک جەلیــل کوردایەتــی
دەکا لــە نێــو حیــزبدا نــەک حیزبایەتــی.
دووهــەم ســفەت یــان پێناســەی مامــە الی مــن دێموکــرات بوونــی بــوو.
ڕەنــگ بێــت بــۆ زۆر لــە دۆســتان و ناســیاوان و زۆربــەی تێکۆشــەرانی
خۆیی و بێگانە کوردبوونی مامە ڕوون و ئاشــکرا بێت ،بەاڵم دێموکرات
بوونــی بــەو ئەنــدازە دەنگــی نەدابێتــەوە! دەگــەل ئــەوەی دڵگرانیــم لــە
هیندێــک ڕوودای نەخــوازراوی بنەماڵەیــی هەبــووە کــە مامــە بووەتــە
ی داوە ،بــەاڵم
هــۆکار و لەکاتــی خــۆی لــە ژێــر کاریگەریــی ئــەودا ڕوو 
تــا ئێستاشــی دەگــەل بێــت لــە مامــم دێموکراتتــرم لــە بنەماڵــەی خۆمانــدا
نەدیــوە و لــە دەرەوەی بنەماڵــەش لــە بازنــەی ناســیاوانمدا تــا ئێســتا
کەسێک بە ڕادەی ئەو دێموکراتم بەدی نەکردووە .ئێمەش وەک بنەماڵە
هەڵقــواڵوی کۆمەڵگــەی کــوردەواری بوویــن کــە زۆر شــت بــە ناحــەق
دەنێویــاندا تابــۆ بــووە و تابۆیــە .زۆر کــردار کە لە واڵتانی سەربەســت و
پێشــکەوتوو ئاســایییە ،ئێســتاش الی ئێمــەی کــورد بــە کــرداری نەشــیاو
دادەنــدرێ ،ئێســتاش زۆرن ئــەو بنەمااڵنــەی کــە جیــاوازی بەینــی کــوڕ و
کــچ دادەنێــن ،ئێســتاش زۆرن ئــەو بنەمااڵنــەی کــە ســوننەتی دەگــەڵ یــەک
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دەجووڵێنــەوە ،ئەگــەر گــەورەی ماڵــێ بڕیــاری دا باقــی ئەندامانــی بنەماڵــە
خــۆش یــان ناخــۆش دەبــێ مــل بــۆ ئــەو بڕیــارە ڕاکێشــن ،بــەاڵم نەمــدی
جارێــک مامــم پێــش ڕووداوەکان بکــەوێ و بەبــێ ئــەوە بپرســێتەوە و
ڕاوێــژ بــکا بڕیــار بــدا .هەمــوو مرۆڤێــک تووشــی هەڵــە دەبــێ و ڕەنــگ
بێــت پێویســتی بــە ئامــۆژگاری و تەنانــەت ســزادانیش هەبێــت ،بــەاڵم
مامــە ئــەم کارەی قــەت بەبــێ لێپرســینەوە و لێــک تێگەیشــتن نەدەکــرد.
بــە گشــتی خــوو و ڕەوشــتی مامــم کاریگەریــی لــە ســەر هەمــوو بنەماڵــەی
دانابــوو .هێندێــک شــت ئەگــەر بــە دڵــی ئەندامانــی دیکــەی بنەماڵــەش نەبــا،
ئەگــەر دێموکــرات بوونیــان بــە خۆڕانانیــش دانابــا لەژێــر کارتێکەریــی ئەو
دێموکــرات بوونــەی مامــە لــە بڕیارەکــەی خۆیــان پاشــگەز دەبوونــەوە .لــە
ی کــردن و کــۆڕ کۆبوونەوەکانــی
هەڵپەڕیــن و ڕەشــبەڵەک ،لــە میوانــدار 
بنەماڵەیــی و دۆســتانەدا ،هەڵسوکەوتــی بنەماڵــەی خۆمانــم بــە بــەراورد
کــردن دەگــەل ئەوانــی دیکــە جیــاواز دەهاتە بەرچاو .هەڵبژاردنی ڕشــتەی
خوێنــدن و کاری حیزبــی کــە ســەردەمانێک ڕوخســاری ژنانــە و پیاوانەی
بــە خــۆوە گرتبــوو لــە بنەماڵــەی ئێمــەدا ڕێگەپێــدراو نەبــوو .مەجلیســی
لێکدابــڕاوی ژنــان و پیــاوان لــە الی ئێمــە بــاو نەبــووە .مــن هیــچ کات
هەســتم بــەوە نەکــردووە کــە منــی کــچ لــە بنەماڵــەدا جیاوازیــم دەگــەل
ئامــۆزا کــوڕەکان یــان براکانــم هەیــە ...بێگومــان هەمــووی ئەوانــە ،لەژێــر
کاریگەریــی بیروبۆچــوون و هەڵسوکەوتەکانــی مامــم لەســەر براکانــی
و دایکــم و ئامۆژنەکانــم دەزانــم کــە لــە پــەروەردەی جیلــی منــدا لــە نــاو
شــۆڕش خــۆی نوانــدووە .هــەر لــە ســەر ئــەو بنەمایــەش شــانازی بــە
دێموکــرات بوونــی مامــم و بنەماڵــە دەکــەم و تــا هەتایــە قــەدرزان و
منەتبــاری ئەوانــم کــە ئــەو پەروەردەیــان نەســیبی مــن و خزمانــم کــردووە
کــە بێگومــان لــە ســایەی ســەری کاری سیاســی و حیزبیــی مامــە جەلیلــم
و براکانــی بــووە.
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مامە و من و حیزبایەتی
یەکێکــی دیکــە لــە ئــاکار و هەڵسوکەوتەکانــی ئەرێنیــی مامــە
جەلیــل کــە بێگومــان شــوێندانەری لەســەر مــن هەبــووە و دەکــرێ بڵێــم
هاندەرێــک بــووە بــۆ کاری سیاســی و ڕێکخراوەیــی مــن لــە نێــو حیزبــی
دێموکــراتدا ،شــێوەی کار کــردن و لــە خۆبوردوویــی و هەڵسوکەوتــی
ئــەو بــوو .لــە تەمەنــی  ١٨ســاڵی و لــە کاتێــکدا کــە مامــم ســکرتێری
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان -ڕێبەرایەتــی شۆڕشــگێڕ و کاک فەتاحــی
کاویــان بەرپرســی ڕادیــۆ و ئینتشــارات و هــاوکات مامۆســتای زمانــی
پ کــردن فێــر بــم و لــە ئینتشــارات
ئینگلیســیم بــوو ،گوتــم پێــم خۆشــە تایـ 
کار بکــەم .هــاوکات بــۆ ماوەیەکــی زۆر کــورت وێڕای نیشــتمانی خوشــکم
دەســتم بــە وێژەریــی ڕادیــۆ کــرد .ڕۆژێکیــان هاتــە کۆبوونــەوەی ڕادیــۆ
و ئینتشــارات و لــەوێ قــەرار بــوو مــن و چەنــد نەفەرێــک کــە دەورانــی
تاقیکاریمــان تــەواو کردبــوو ،بــە ڕەســمی دابمەزرێیــن .کــە بــاس لــە
حەقــی ئەندامەتــی کــرا و مانگانــە وەک پێشــمەرگە چەندمــان یارمەتــی
دەبــێ ،مــام گوتــی کــە نیشــتمان و کوێســتان ئەندامەتیــی خۆیــان دەدەن
و مانگانــەش هیــچ وەرناگــرن و ئیفتخــاری کار دەکــەن .ڕاســتیتان بوێــت
نەمدەزانــی ئیفتخــاری کار دەکــەن مانــای چییــە تــا گەیشــتمەوە ماڵــێ و لــە
بابــم پرســی وبــۆی ڕوون کردمــەوە .زانیــم کــە ئەگــەر حیزبایەتــی بکــەم
و کار وەرگــرم دەبــێ حیزبایەتــی و کارکردنیشــم لــە هاوتەمەنــەکان و
هاودەورەکانــی خــۆم جیــاواز بێــت .دەبــێ بڵێــم بــۆ ئەوکاتــی ئێمــە مانگانــە
کاریگەرییەکــی ئەوتــۆی لــە ســەر ژیانمــان نەبــوو ،بۆیــە زۆرمــان بیــر
لــێ نەکــردەوە .دیــارە دوای ماوەیــەک کارم گوێزرایــەوە بــۆ دەبیرخانــە
و کادری پلــە  ٤بــووم ،هــاوکات تــازەش ژیانــی هاوبەشــم پێکهێنابــوو.
پێموایــە زگیــان پێــم ســووتابوو ،دیتــم بانگیــان کــردم و مانگانەیــان بــۆ
دیــاری کــردم .دوایــە بیســتمەوە مامــم پێــی ناخــۆش ببــوو ،گوتبــووی
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دەبــوو ئــەو مانگانــەی ئــەو بــدەن بــەو پێشــمەرگانەی کــە زیاتریــان
پێویســتە .دڵســۆزیی مامــم هەرچەنــد لــە هەلومەرجــی ئــەوکاتدا بــۆ مــن
ناخــۆش بــوو ،بــەاڵم لــە قۆناغەکانــی دوایـیدا وانــە و ئەزموونێکــی زۆری
لــێ فێربــووم.
دوای دەســت بــەکار کردنــم لــە دەبیرخانــە ،لێپرســینەوەی ڕۆژانــەی
مامــە هــەر بەشــی بایگانــی ،تایــپ و ئەرشــیڤی دەبیرخانــەی نەدەگرتــەوە!
بەڵکــوو چ کتێبێکــت خوێندووەتــەوە و نەتیجــەی چ بــوو؟ بــە چییــەوە
مەشــغووڵی؟ گوێــت لــە هەواڵــەکان ڕاگــرت یــان نــا؟ دەبــوو وەاڵمــم بۆیان
هەبــێ .ســەرەڕای ئەوانــەش پێــی وابــوو کــە دەبــێ یارمەتیــی بەشــی
ڕادیــۆش بکــەم و لــە کاتــی بێــکاریدا بۆڵتێنــی خەبەریــش دابەزێنــم.
جــاری وابــوو هــاوکات دەگــەڵ ئــەوەی تەشــویقی دەکــردی بــەاڵم لــە
کاریشــی بێــزار دەکــردی .بۆیــە دەگــەڵ ئــەوەی مەوداکــەی کــەم بــوو،
نازانــم ئەگــەر بــەرەوە هەنــدەران نەهاتبــام چەنــدەم بەرگــەی لێپرســینەوە
و کۆبوونەوەکانــی مامــە جەلیــل دەگــرت!؟ ســەرەڕای هەمــوو ئەوانــە
تــا ئیســتاش ،یەکێــک لــە دڵســۆزترین ،باشــترین ،بــە دیســیپلینترین
و تەشــکیالتیترین بەرپــرس بــووە کــە کارم دەگــەڵ کــردوە .لــە الی
کاک جەلیلــی بەرپــرس ،کارێــک کــە دەکــرا ئــەوڕۆ کرابــا نەدەبــوو بــە
هیــچ شــێوەیەک بکەوێتــەوە ســبەی .هــەروەک چــۆن ئەگــەر بڕیــاری
بــە کۆمــەڵ و ناوەنــدی بڕیــاردان پێویســت بــا ،هەڵوێســتی بەپەلــەی
نەدەگــرت و هەمــوو ئەندامانــی بڕیــاردەر دەبــوو کاریگەرییــان لەســەر
بڕیــارەکان هەبوایــە .کاری بەکۆمــەڵ ،تێگەیشــتنی هــاوکار ،خوێندنــەوەی
هــاوڕێ لــە پلــەی ڕێکخراوەیــی جیــاواز و لێپرســینەوەیان ،دایــم لەســەر
خــەت بوونــی ،هەســتیاری و کار بــۆ چارەســەری کێشــەکان ،وایــان
کردبــوو کــە تەشــکیالتێکی ڕێکوپێــک و یەکگرتــوو پێــک بێــت و ئێمــە
تــازە پێگەیشــتووەکان لــەو ئەزمــوون و شــێوەکارانە فێــر بیــن و ئەگــەر
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توانــای کار کردنــی وەک ئەوانیشــمان نەبێــت النیکــەم ڕەچــاوی ئوســوول
و پرەنســیپە تەشــکیالتییەکان بکەیــن.
جێــگای خۆیەتــی کــە لــەو بەشــەدا ئامــاژە بــە جیاوازییەکــی دیکــەی
کاک جەلیــل دەگــەڵ هێندێــک لــە هاوڕێیــان و هاوســەنگەرانی بکــەم .كاك
جەلیــل بــە كــردەوە و لــە چەنــد قۆناغــی جیــاوازدا نیشــانیدا كــە پلــە
و پایــەی ڕێکخراوەیــی و بەرپرســایەتیی هیــچ شــوێندانەریی لەســەر
دڵســۆزی و هــەوڵ و تێکۆشــانی حیزبــی ئــەو نابــێ .یەكــەم كاتێــك كــە
ســكرتێری حیزبــی دێموکرات-ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ بــوو لــە باســێكی
نێوخۆیــیدا بــە بڕیارێكــی پلێنــۆم پۆســتی ســكرتێریی بەجێهێشــت و
زۆر ئاســایی لــە پلەیەكــی دیکــەدا شــێلگیرتر و هەڵســووڕوتر لــە پێشــوو
وەكــوو جێگــری ســكرتێر درێــژەی بــە تێکۆشــانی خــۆی دا .دواتــر لــە
كاتــی یەكگرتنــەوەدا لــە پێنــاو پاراســتنی تەبایــی ویەكریــزی حیــزب ،لــە
كۆنگــرەی  ١١دا وازی لــە پۆســتی جێگــر ســكرتێریش هێنــا و وەكــوو
ئەندامــی دەفتــەر سیاســی لــە كاروتێكۆشــانی بــەردەوام بــوو .لــە دوای
كۆنگــرەی  ١٢دەگــەڵ ئــەوەی کــە وەكــوو ئەندامــی دەفتــەر سیاســییش
هەڵنەبژێــردرا بــەاڵم دیســان وەكــوو ئەندامــی كۆمیتــە ناوەنــدی درێــژەی
بــە كار و چاالكیــی خــۆی دا .لــە هەمــوو ئەوانــە گرینگتــر ،لــە كۆنگــرەی
١٣ی حیــزب یەكــەم كــەس بــوو كــە بەپێــی بڕیــاری خانەنشــینی ئامــادە
بــوو نــەک خــۆی بــۆ كۆمیتــە ناوەنــدی كاندیــد نــەكا ،بەڵکــوو  ١٦ســاڵ
دوای ئــەو ڕێكەوتــەش تــا حەوتوویــەک بــەر لــە کۆچــی دوایــی ،دڵســۆزانە
و ماندویــی نەناســانە لــە هــەوڵ و تێكۆشــان بــۆ گەیشــتن بــە سەربەســتی
و ڕزگاری گەلــە ژێــر دەســتەکەی و وەدیهاتنــی ئامانجەکانــی کۆمــاری
کوردســتان هــەر بــەردەوام بــوو .هــەر چەند شــێوەی کار و هەلومەرجی
ژیانــی ئەوکاتــی کاک جەلیلــی مــام دەگــەڵ ئێســتا زۆر جیــاوازە ،بەاڵم بەو
قەناعەتــە گەیشــتووم کــە پاراســتنی ئوســوول و پرەنســیپی تەشــکیالتیی
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حیزبێــک لــە هەمــوو کات و زەمانێــک و لــە هــەر پلــە و پایەیەکــدا ئــەرک
و پێویســتییەکی بــێ ئــەمال و ئەوالیــە ،هــەر بــەو پێیــەش هەتــا نموونــەی
کەســایەتییەکانی وەک کاک جەلیلــی کوردپــەروەر و دێموکــرات بەرپــرس
بــن ،کــورد بــوون و کوردایەتــی هــەر شــانازی دەبێــت و بزووتنــەوەی
حەقخوازانەشــمان بــەرەو ســەرکەوتن هــەر بــەردەوام.
نوختە وەرچەرخانی پێوەندیی من و مامە جەلیل
دوورەواڵتــی ،ژیانــی نامــۆ و پــڕ لــە دڵەڕاوکێــی هەنــدەران و خوێنــدن،
دیســان کەلێنــی خســتە نێــوان پەیوەندیــی ڕۆژانــەی مــن و مامــم .بــەاڵم
ئەوجارەیــان نــە بــە شــێوەی دەورانــی شــار و منداڵیــم و نــە وەکــوو
ســەردەمی شــاخ و شــۆڕش .بەڵکــو ئەمجــارە بــە مــەودا دوور و بــە
دڵ و هــزر و بیــر لێــک نیزیــک .ئێســتا منیــش ئەندامێکــی حیزبــم لــە
تاراوگــە و کــەم یــان زۆر ئــاگام لــە چاالکیــی حیــزب و تێکۆشــانی مامــە
جەلیــل بــە تاییەتــی لــە ســەفەرەکان و مەئموورییەتەکانــی بــۆ دەرەوەی
واڵتدا هەیــە .ڕاســتە پێوەنــدی تەلەفوونــی وەک ئێســتا ئاســایی و ئاســان
نەبــوو و ڕێــگای ســەفەریش بــۆ مــن بــەو هەلومەرجــی ژیانــەی ئــەوکات
و جێگەوپێگــەی ئــەو ســەردەمی مــن دەبنەماڵــەدا زۆر کــراوە نەبــوو.
بــەاڵم ئەوانــە نەبوونــە ڕێگــر بــۆ ئــەوەی وەکــوو ســەردەمانی شــار و
منداڵیــم بــێ پێوەنــدی بیــن .بــەاڵم دوای کۆچــی دوایــی بابــم لــە ســاڵی
 ،٢٠٠٨کاتێــک کــە مامــە جەلیلــم بــرا ،هــاوڕاز ،هــاوکار و دەکــرێ بڵێــم
نیزیکتریــن ڕەفیــق ،و منیــش ئازیزتریــن هــاوڕێ و بەهێزتریــن پشــت و
پەنــام لەدەســت دا ،خەمێکــی هاوبەشــی پــڕ لــە ژان مــن و مامــەی زۆر لــە
دەورانــی شــاخ کــە خۆشــم لــە کوردســتان دەژیــام لێــک نیزیکتــر کــردەوە.
ئەگــەر ڕاســتیتان بوێــت کاریگەریــی ڕاســتەقینەی مامــە جەلیــل لەســەر
مــن لــەو کاتوســاتەڕا زیاتــر و ڕاســتەوخۆتر دەرکــەوت .ئــەو هەوڵــی
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دەدا ئەوجــار وەکــوو مــام تەنانــەت ئەگــەر بکــرێ وەکــوو بــاب دەرکــەوێ
نــەک بەرپرســی حیزبــی و منیــش کەلێنــی بــێ بابیــم بــە بوونــی ئــەو پــڕ
دەکــردەوە .لــەو کاتــەڕا زیاتــر لــە جــاران ڕەوشــت و خووخــدە بێگــەرد و
ئینســانییەکانی مامــم ناســین .زیاتــر هەســتم پــێ کــرد کە مامم مامۆســتای
پاکــی لــە ئەخــاق وکــردار و نموونــەی ڕەوشــت بــەرزی لــە تێکۆشــان و
خەباتدایــە ،هەروەهــا کەســێکی بــە ئەزمــوون کــە زۆر جــار منــی لــە زۆر
بڕیــاری بەپەلــە هەســتیار کردووەتــەوە .گەورەتریــن ئامۆژگاریــی ئــەوە
بــووە کــە هەمیشــە و بــەر لــە هەمــوو شــتێک بیــر لــە بەرژەوەنــدی گــەل و
حیــزب بکــەوە و پاشــان بڕیــار بــدە .ئەگــەر بڕیاریشــت دا لەســەر بڕیــاری
خــۆت ســوور بــە .هــەر بــەو پێیــە شــانازیی گــەورەی ژیانــم ئەوەیــە کــە
مامــم ســەربەرز بــوو بــە حیزبــی بــوون و دێموکــرات بــوون و نەتــەوە
خۆشەویســتیی مــن .بۆیــەش زۆرجــار نووســیومە و دەڵێــم گەورەتریــن
ئــەرک لــە ژیانمــدا بەجێگەیاندنــی ڕاســپاردە و چاوەڕوانییەکانــی
دایکــم ،بابــم و مامــە جەلیلــە .هیــوادارم بتوانــم لــە ئاســت هێنانەدیــی
چاوەڕوانییەکانــی ئــەوان کــە بووەتــە ئــەرک و هــاوکات خولیــا و ویســتی
خۆشــم ســەربڵیند بێمــە دەر .دەزانــم خواســت و چاوەڕوانیــی مامــم
ئــەوە بــووە کــە هــەروەک خــۆی بــە کــردەوەش نیشــانیدا کــە  ٧٥ســال
درێــژەدەری ڕێــگای پیــرۆزی پێشــەوای نەمــر و بیروبــاوەڕە پتەوەکــەی
بــوو ،منیــش ئــەم ڕێگایــە درێــژە بــدەم .ئاواتەخــوازم کــە ئیمــان بــە
بیروبــاوەڕی پۆاڵیینــی ئــەو بتوانــێ هانــدەر و پاڵپشــتم بــێ بــۆ خۆڕاگــری
و پشــوودرێژی لــە خەبــاتدا و منیــش یەکێــک بــم لــە ئــەو تێکۆشــەرانەی
کــە ڕێبــازی پیــرۆزی درێــژە بــدەم.
لــە کۆتاییــدا وێــڕای دەربڕینــی هاوخەمــی خــۆم دەگــەڵ میللەتــە
ئەمەگناســەکەم کــە لــە ڕۆژانــی دوای کۆچــی مامــەی خۆیــان نیشــانیان
دا کــە قەدرزانــی تێکۆشــان و ماندووبــوون و کۆڵنەدانــی خەباتکارانــی
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خۆیانــن ،هەروەهــا پەیمــان نوێکردنــەوە دەگــەڵ هاوڕێیــان و
هاوســەنگەرانی مامــە لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــراتدا بــۆ درێژەدانــی
ڕێــگای خەباتــی ،دەڵێـــم:
مــااڵوا مامــی کــوردان و قوتابییــە ئەمەگناســەکەی کۆماری کوردســتان،
چ شــانازییەکە بــۆ مــن کــە هەڵگــری پاشــناوی تــۆ و بــرا تێکۆشــەرەکانتم،
یــاد و ناوتــان پیــرۆز بێــت و هیــوادارم من میراتگرێکی شــایان و بەوەفای
ئــەو نــاوە بــم.
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بنەما فکرییەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی
کاک جەلیل گادانی
مەنسوور مروەتی

کاتێــک لێژنــەی ئامادەکاریــی کتێبــی ڕێزگرتــن لــە خەبــات و ژیانــی
بەبەهــرەی نەمــر جەلیــل گادانــی ڕایســپاردم لــە نووســینێکدا باســێک لــە
بنەمــا فکرییەکانــی ژیانــی سیاســیی کاک جەلیــل بکــەم .ئــەم کارەم هــەم
پــێ شــانازی بــوو ،هەمیــش بــە کارێکــی زۆر قورســم نەزانــی ،چونکــە
ژیانــی سیاســیی کاک جەلیــل ئەوەنــدە ڕوون و شــەفاف و بــێ گرێوگۆڵــە
و ،کارنامــەی تێکۆشــانیی سیاســیی و خەباتــی نەتەوەییەکــەی هینــدە بــە
بەرهەمــە ،کــە ئــەوەی کەمتریــن مــاوە لەگــەڵ کاک جەلیــل هاوخەبــات
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بووبــێ؛ دەتوانــێ بــە ئاســانی بــاس لــە بنەمــا فکرییەکانــی نەمــر کاک
جەلیــل بــکا.
کاک جەلیــل یەکێــک لــەو دەگمــەن کەســانە بــوو کــە دەورانــی تازەالویــی
لــە کۆمــاری کوردســتاندا دەســتی پێکــرد و هەمــوو خۆشــیی ئــەو
دەورانــەی ئــەوە بــوو کــە ئــەوکات لــە قوتابخانــە وەکــوو قوتابییەکــی
زیــرەک دیاریــی لــە دەســتی پێشــەوا قــازی محەممــەد وەرگرتــووە.
هــاوکات دیتنــی دیمەنــی لــە ســێدارە دراوی پێشــەوای ،بــە تاڵتریــن دیمــەن
و بیرەوەرییەکانــی ژیانــی نــاو دەبــرد کــە ئــەو کات لەگــەڵ یەکێــک لــە
براکانــی دیبــووی .وەک خــۆی باســی دەکــرد هــەر ئــەوکات کۆمەڵێــک لــەو
الوانــەی مهابــاد بەڵێــن دەدەن کــە ڕێبــازی پێشــەوا قــازی بەرنــەدەن و تــا
ســەر پێــی وەفــادار بــن و درێــژە بــە تێکۆشــان بــدەن و هەرواشــیان کــرد.
کەواتــە دەکــرێ ســەرەتای بیچــم گرتنــی بیــری سیاســی الی کاک جەلیــل
بــۆ ئــەو دەورانــە بگەڕێنینــەوە کــە جگــە لــە ڕێبــازی کوردایەتــی ناکــرێ
هیــچ ناوێکــی تــری لەســەر دابنێــی.
کاک جەلیــل ئــەو ڕێبــازەی گرتــە بــەر و بیــری کوردایەتــی و خەبــات
بــۆ وەدەســهێنانی مافەکانــی نەتەوەکــەی بــوو بــە بنەمــای بیروفکــر و
تێکۆشــانی .لەگــەڵ ئــەوەی کــە ئاشــنایەتیی لەگــەڵ رێبــاز و قوتابخانــە
فکرییەکانــی ســەردەم هەبــوو ،بــەاڵم لــە بەنــدی هیــچ ئیدئۆلۆژییەکــدا
نەبــوو و خــۆی لەوانــەدا قەتیــس نەدەکــردەوە .ئــەو بــاوەڕی وابــوو بــە
هــەر بیروباوەڕێکــەوە کــە لەوانەیــە مــرۆڤ هەیبــێ دەکــرێ خەباتکارێکــی
ڕێــگای ڕزگاری گەلەکــەی بــێ و بــۆ ئــازادی و بەختەوەریــی گەلەکــەی و
مرۆڤایەتــی تـێ بکۆشــێ .لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە خەباتکارێکی یەکســانیخواز
بــوو و بــاوەڕی بــە دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی هەبــوو ،بــەاڵم هیچــکات
مارکسیســت یــان چەپێکــی تــۆخ نەبــوو.
کاک جەلیــل لەگــەڵ ئــەوەی لــە بنەماڵەیەکــی ئایینیــی موســوڵمان
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لەدایــک ببــوو ،بــەاڵم هیچــکات ڕێــگای نــەدەدا ئاییــن وەپێــش هەســتی
نەتەوەخوازییەکــەی بکــەوێ و لــە ڕەوتــی خەباتــی بزووتنــەوەی کــورددا
ڕێــزی لــە هەمــوو ئایینەکانــی نێــو کۆمەڵگــەی کوردســتان دەگــرت .بــۆ
وێنــە ڕێزێکــی تایبەتیــی بــۆ مامۆســتا ئایینیەکانــی نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی
دێموکــرات دادەنــا ،بــەاڵم بــەو حاڵــەش پێــی وانەبــوو دەبــێ تاکــە ئایینــی
نێــو کۆمەڵگــەی کوردســتان هــەر دەبــێ ئیســام بــێ .بــۆ وێنــە بــە ڕێــزەوە
یــادی جوولەکەکانــی مهابــادی دەکــردەوە و زۆر جــار لــە گێڕانــەوەی
بیروەرییەکانیــدا باســی ئــەو ماڵــە جوولەکەیــەی دەکــرد کــە ئامــادە بــوون
پارەیەکــی زۆر بــدەن هەتــا پێشــەوا قــازی محەممــەد لــە لەســێدارەدان
ڕزگار بکــەن.
هەڵســوکەت و ڕەفتــاری کاک جەلیــل لــە بــواری کاری حیزبیــدا یەکێــک
لــە خاڵــە سەرنجڕاکێشــەکانی ژیانــی سیاســیی ئــەون کــە دەرخــەری
کەســایەتیی بــەرزی بــوو .کاک جەلیــل بــەوە ناســرابوو کــە هیچــکات لــە
گــەڵ هاوڕییەکانیــدا «سیاســەت»ی نەدەکــرد و نموونــەی بەرچــاوی
تێکۆشــەرێکی ئەخــاق تــەوەر لــە سیاســەتدا بــوو .پرســە نەتەوەییەکانــی
کــورد و بەرژەوندییەکانــی بابەتێــک بــوو کــە الی کاک جەلیــل گرینگیــی
تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو.
نەمــر گادانــی لەگــەڵ ئەوەیکــە خــۆی کەســێکی حیزبــی بــوو ،و لــە
چوارچێــوەی ڕێکخراوێکــی دیاریکــراودا کاری دەکــرد و ســااڵنێکی زۆر
لــە ئاســتی ســەرەوەی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا بوو،
بەاڵم هەمیشــە پرســە نەتەوەییەکانی وەپێش بابەتە حیزبیەکان دەخســت.
کــەس پێــی شــک نایــە لــە مــاوەی خزمەتــی دوور و درێژیــدا قســەیەکی
کردبــێ یــان بــە جۆرێــک هەڵوێســتی گرتبــێ کــە لەگــەڵ بەرژەوەندییــە
نەتەوەییەکانــی کــورددا ناتەبایــی بووبــێ .دژی کێشــە نێوخۆییەکانــی
بزووتنــەوەی کوردســتان بــوو و ئــەوەی لــە دەســتی هاتبا بــۆ یەکڕیزی و
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تەبایــی ناوماڵــی کــورد درێغــی نەدەکرد .ئــەم تایبەتمەندییە دڵســۆزانەیەی
کاک جەلیــل ســنووری ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی تێپەڕاندبــوو و تەنانــەت
لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان و بەتایبــەت لــە باشــووری کوردســتان
ڕۆڵــی بــاش و بەرچــاوی دەگێــڕا.
کاک جەلیــل لــە ڕیــزی ئــەو دەگمــەن تێکۆشــەرانەیە کــە لــە ڕەوتــی
دوورودرێــژ و پــڕ هــەوراز و نشــێوی خەباتــدا پشــکی بەرچــاوی لــە
هــەرکام لــە شــێوەکانی خەبــات هەیــە .بــۆ وێنــە لــە ڕەوتــی خەباتــی نهێنــی
و ڕێکخســتنی نێوخــۆ لــە دەورانــی ڕێژیمــی پێشــوودا چەندیــن جــار
گیــرا و ســەرجەم زیاتــر لــە ســێزدە ســاڵ لــە زیندانــدا مایــەوە ،بــەاڵم
لێرەشــدا بەندیخانــەی درێژخایــەن هیچــکات نەیتوانــی ورەی خەباتــی لــێ
بســتێنێ .لــە بەرانبــەر دوژمنــدا بــااڵی بــەرزی نەچەمــی و پشــتی لــە بنەمــا
فکرییەکانــی خــۆی و ڕێبازەکــەی نەکــرد .زینــدان بــۆ کاک جەلیــل بــوو بــە
جێگایــەک کــە هــەم هەوڵــی فێربــوون و خۆپێگەیاندنــی تێــدا بــدا و هــەم
بــە ئاشــنایی لــە گــەڵ زیندانییــە سیاســیەکانی دیکــەی ئێرانــی زەمینەیــەک
بڕەخســێنێ کــە لــە داهاتــوودا بتوانــێ لــەو نزیکایەتــی و دۆســتایەتییە بــە
قازانجــی پرســی ڕەوای گەلەکــەی کەڵــک وەربگــرێ .کاک جەلیــل جگــە
لــە زینــدان ماوەیەکــی زۆر لــە الیــەن ســاواکەوە لــە کوردســتان دوور
خرایــەوە ،بــەاڵم لــەو قۆناغەشــدا هەدادانــی نەبــوو و بــەردەوام لــە نێــوان
کوردســتان و تــاران و شــارەکانی دیکــە لــە هاتوچــوودا بــوو.
«کۆمەڵــەی کوردەکانــی دانیشــتووی ناوەنــد» یەکێــک لــەو کارانــە بــوو
کــە کاک جەلیــل بــە هاوکاریــی ســارمەدین ســادق وەزیــری لــە تــاران
دایمەزرانــد .بــە دامەزراندنــی ئــەم ناوەنــدە کاک جەلیــل لــە هەوڵــی ئەوەدا
بــوو هــەم کوردەکانــی دانیشــتووی تــاران لــەو ڕێکخــراوەدا کــۆ بکاتــەوە
هــەم لــەو ڕێگایەشــەوە هــەوڵ بــۆ ناســاندنی پرســی کــورد لــە ناوەنــد بــدا.
کاتێــک بــاس لــە بنەمــا فکرییەکانــی ژیانــی سیاســی کاک جەلیــل دەکــرێ
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یەکێــک لــە گرینگتریــن بابەتەکانــە کــە دەبــێ ئــاوڕی لــێ بدرێتــەوە ،باســی
کتێــب و خوێندنــەوە و نووســین لــە ژیانــی ئــەو مرۆڤــە خەباتکارەدایــە.
وەک بــاس کــرا کاک جەلیــل تەنانــەت لــە زیندانیــش لــەو خوێندنــەوە
و نووســین و هــاوکات فێــر بوونیــش غافــڵ نەبــوو .ئــەو بــە گشــتی لــە
ژیانیــدا زیاتــر لــە  ٢٠بەرهەمــی بــە نووســین و وەرگێڕانــەوە پێشکەشــی
کتێبخانــەی کــوردی کــرد .بــەاڵم خاڵــی ســەرنجڕاکێش لــەو بــوارەدا خــۆ
مانــدوو کردنــی کاک جەلیــل بــۆ کۆکردنــەوەی الپەڕەکانــی خەباتــی
پێشــمەرگانەی ئــەو هاوڕێیانــەی بــوو کــە چ بــە شــێوەی نووســینی
بیــرەوەری یــان بــە شــێوەی گێڕانــەوە کــۆی دەکردنــەوە و دواتــر وەکــوو
کتێــب چاپــی دەکــردن .بێگومــان ئــەو کارەی کاک جەلیــل لــە بــواری
ئەدەبیاتــی بەرگریــدا خزمەتێکــی بەرچــاوی بــە کتێبخانــەی کــوردی و
مێــژووی تێکۆشــانی ئــەو پۆلــە پێشــمەرگانە کــردوە کــە ڕەنگــە ئەگــەر
ئــاوا کــۆ نەکرابانــەوە لەبیــر دەچوونــە و و دەفەوتــان.
لــە بــاس کــردن لــە ژیانــی کاک جەلیــل و بنەمــا فکرییەکانــی ئــەو ناکــرێ
بــاس لــە تایبەتمەندیــی بەرچــاوی ئــەو لــە بــاری کۆمەاڵیەتییــەوە نەکــرێ.
کاک جەلیــل لەوبارەشــەوە یەکێــک لــەو مەزنــە مرۆڤانــە بــوو کە بە قووڵی
بــاوەڕی بــە خۆشەویســتی مرۆڤــەکان و ڕێزلێگرتنیــان هەبــوو .پێوەندیــە
کۆمەاڵیەتیــە بەرباڵوەکانــی کاک جەلیلــی گادانــی هــەروا بابەتێکــی رۆتینی
ژیانــی ئاســایی مرۆڤــەکان نەبــوو ،بەڵکــوو هەمــوو ئــەو پێوەندییانــەی
جگــە لــە خۆشەویســتی و هۆگریــی مرۆڤەکانــی دەوروبــەری بــۆ ئــەوە
بــوو کــە لــە کاتــی پێویســتدا گرێیــەک لــە کاری مرۆڤەکانــی دەوروبــەری
بکاتــەوە .دەکــرێ ئــەوەش بــە جۆرێــک لێکگرێدانــی مرۆڤتــەوەری واتــە
ئۆمانیــزم لەگــەڵ بیــری کوردانــە و کوردپەروەرانــەی کاک جەلیــل نــاو
بەریــن کــە بــە ڕوونــی بــە ئــاکار و کــردەوەی ڕۆژانــەی کاک جەلیلــەوە
دیــار بــوو و پێــی دەناســرایەوە.
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هەمــوو ئەوانــەی کــە بــاس کــرا تەنیــا بەشــێکی بچــووک لــە بنەمــا
فکرییەکانــی کاک جەلیــل لــە ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی ئــەودا بــوو
کــە بــە درێژایــی ژیانــی پێکــەوەی ناوبــوو .کاک جەلیــل ئــەو مرۆڤــە
خەباتــکارە دەگمەنــە بــوو کــە ئــەو بەڵێنــەی بــۆ خەبــات لــە تەمەنــی
الویــەوە دابــووی تــا کۆتایــی بــردە ســەر و ڕێبوارێکــی ڕاســتەقینەی
ڕێبــازی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و پێشــەوای نەمــر مایــەوە.
ئەوانــەی کــە بــاس کــرا و زۆر تایبەتمەندیــی بــەرزی کاک جەلیلــی
گادانــی وای کردبــوو کــە بــە کۆچــی دوایــی ئــەو بزووتنــەوەی سیاســی
کوردســتان تێکۆشــەرێکی گــەورە و کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
پشــتیوان و خەمخۆرێکــی ڕاســتەقینەیان لــە دەســت دا.
یادی ئازیزی بە خێر بێ.
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کاک جەلیلی گادانی،
کەسێک بۆ هەموو وەرزەکان
فەیسەڵ ئیراندوست

بــە داخ و کەســەری زۆرەوە کاک جەلیــل لــە هەلومەرجیکــی یەکجــار
تایبــەت و هەســتیاردا بەجێــی هێشــتین و تێکۆشــانی لــە پێنــاوی ڕزگاریــی
گەلەکەیــدا بــە هاوڕێیانــی ســپارد.
کاک جەلیــل کەســایەتییەکی بــەرز و بێوینــەی هەبــوو .دلســۆز و پــاک
بــوو .کــرداری لــە بــاوەڕی قــووڵ و پتەوییــەوە ســەرچاوەی گرتبــوو
و شــوێنەواری زۆری لــە ســەر بزووتنــەوەی کوردســتان دانــاوە .کاک
جەلیــل لــەو ڕێبەرانــە بــوو کــە خــوی بــە کــردەوە لــە مەیدانــدا بــووو .هــەر
کات پێویســت بوایــە ،بــۆ جێبەجێکردنــی کاروبــاری حیــزب ،لــە شــیمال
تــا جنوبــی کوردســتان و لــە ســەختترین هەلومــەرجدا ،حــازر بــوو.
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لــە گەرمــهی شــەڕی ســێمانگە دا و ئــەو کاتــەی لــە ئاســمان و
زەوییــەوە ئاگــر و ئاســن بــە ســەر کوردســتاندا دەبــاری ،کاک جەلیــل
لــە مەهابــادەوە خــۆی گەیاندبــووە هەورامــان و ســەرقاڵی کۆبوونــەوە و
ڕێکخســتنی کادر و کۆمیتــەکان و هێــزی شــاهۆ بــوو .ئــەوکات ئێمــە لــە
دوو شــوێن ،لەســەر ســنووری» ســازان» و لــە نزیــک ســنووری شــاری
«نەوســوود» خەریکــی بەڕێــوە بردنــی کاری سیاســی و نیزامــی لــە
ناوچــەدا بوویــن .شــەهید عەبدوڵــا بارامــی و نەمــر ســەیدڕەزا دروودگەر
و مــن لــە ســازانەوە خۆمــان گەیانــدە گونــدی «دزاوەر» .کاک جەلیــل
لەگــەڵ ســەرهەنگ چیــا و کاک کەریمــی پوورقوبــاد و چەنــد ئەفســەری
جــەوان لــەوێ بــوون .کاک جەلیــل هــەر ئــەو شــەوە لــە مزگەوتــی گونــد
کۆبوونــەوەی لەگــەل کردیــن .نزیــک دوازدە  -ســیزدە کادر بوویــن .کاک
جەلیــل کۆمیتــەی شارســتانی ههورامانــی دووبــارە ڕێــک خســتەوە و
کۆمیتــە ناوچەکانــی دەستنیشــان کــرد .کۆبونەوەکــە درێــژ بــوو و لــە
ئێــوارەوە تــا بەرەبــەری بەیانیــی گــرت ،بەوحاڵــەش کاک جەلیــل پــاش
ئــەو کۆبوونەوەیــە لەگــەڵ بەشــی پێشــمەرگەش کۆبوونــەوەی هەبــوو.
چەنــد ڕۆژ لــە دزاوەر ماینــەوە و پاشــان چووینــە شــاری نەوســوود
و کاک جەلیــل لــە مزگەوتــی شــار بــۆ خەلــک قســەی کــرد .دوای ئــەوە
گوتــی دەبــێ ســەری ناوچــەی باینگانیــش بدەیــن .ڕێگاکــە دور و پــر
خەتــەر بــوو ،بــەاڵم کاک جەلیــل پێداگریــی دەکــرد کــە بچیــن .ســەرەنجام
ڕۆژی دواتــر وەڕێ کەوتیــن .هــەر ئــەو ڕوژە پێشــمەرگەکان پێگــەی
ئەرتــەش و پاســگای «دووئاو»یــان گــرت و ڕێــگای ئیمەیــان بــەرەو
باینــگان نزیکتــر کــردەوە.
پــاش ســەردانی پێگــەی ڕێژیــم لــە دوئــاو ،بــەرەو نزیکــی شــاری پــاوە
ڕۆیشــتین .نەماندەتوانــی بچینــە نێــو شــار ،بــە ناچــاری بــە تەنیشــت
گونــدی «نۆریــاو»دا کــە پــڕ بوولــە جــاش و پاســدار ،بــەرەو چۆمــی
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«پــاوەرۆ» چوویــن ،خۆمــان گەیانــدە گونــدی» دشــە» و بــۆ نەهــار
لــەوێ ماینــەوە .پاشــان هــەورازی شــاخی «ئاتەشــگا»مان گرتەبــەر ،بــەو
دیــوی شــاخدا ڕۆیشــتینە خــوار و دوای پێنــج شــەش کاتژمێــر ڕێپێــوان،
گەیشــتینە گونــدی «ســاتیاری» و لــەوێ لــە ماڵــەکاندا بــاو بوویــن.
گوێمــان لــە هەواڵەکانــی کاتژمێــر هەشــتی ئێــوارە ڕاگرتبــوو ،کــە ڕادیــۆی
تــاران ،پەیامــی خومەینیــی لەبــارەی بــە قەولــی خــۆی« ،حەلــی مەســەلەی
برادەرانــی کــورد»ی ،بــاو کــردەوە .لــە سەرتاســەری ئاوایــی ســاتیاری
بــوو بــە تەقــەی خۆشــی .شــەڕی ســێ مانگــە بــۆ ئێمــە ،ئــەو شــەوە و
لــەو گونــدەدا کۆتایــی پێهــات .ڕۆژی دواتــر کاک جەلیــل لەســەر گــۆڕی
شــەهید مســتەفا حوســێنی قســەی کــرد و پاشــان لەگــەڵ ژمارەیەکــی زۆر
لــە خەڵکــی ئاوایــی ســاتیاری بــەرەو شــارۆچکەی باینــگان وەڕێ کەوتیــن.
ش و پاســدارەکان کــە یەکجــار زۆریــش بــوون ،باینگانیــان بەجــێ
جــا 
هێشــتبوو .لــە مزگــەوت کاک جەلیــل قســەی بــۆ خەلــک کــرد و دواتــر
لەگــەڵ کۆمیتــەی ناوچــەی باینــگان و فەرمانــدە و پێشــمەرگەکان
کۆبوونــەوەی کــرد ،ڕێنوینیــی پێویســتی پــێ دان و لەگــەڵ ژمارەیەکــی
دیکــە لــە کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب بــەرەو گوندەکانــی دەوروبــەری
شــاری پــاوە وەڕێ کــەوت و بــەو شــێوەیە هێــز و وزەی بەخشــییە کار
و تێکۆشــانی حیــزب لــە خوارووتریــن ناوچــەی کوردســتان ،کــە کادر و
پێشــمەرگەی ئێمــەی تێــدا بــوو.
دواتر کاتێک لە کالسی کادردا ،لە خڕەجۆ ،کە کاک جەلیل بەرێوەبەری
بــوو ،بەشــدار بــووم و بــە خزمەتــی گەیشــتم و پــاش ڕووداوەکانــی
کۆنگــرەی هەشــت و لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ێ نزیــک بوومــەوە و شــاهیدی
(ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ)یش زۆرتــر لی ـ 
هەڵوێســتە شۆڕشــگێڕانەکانی بــووم و هێندێــک لــەو هەڵوێســتانە بــاس
دەکــەم کــە بــە بــاوەڕی مــن شــوێنەواری گرینگیــان لەســەر بزووتنــەوەی
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ڕۆژهــەاڵت ،بەتایبــەت کوردســتانی گــەورە بــە گشــتی هەبــووە.
بێگومــان خەڵکــی کوردســتان خۆشــحاڵن کــە دەبینــن دوو بەشــی
حیزبــی دێموکــرات و دوو بەشــی کۆمەڵــە ،بــە شــێوەی فەرمــی ،لــە
جۆرێــک بــەرەدا کۆبوونەتــەوە .شــەڕ لەنێــوان حیــزب و کۆمەڵــەدا،
زەمانێــک ئــەم دەرفەتــەی لــە بەیــن بردبــوو .هەوەڵیــن هەڵوێســتی بەجێــی
حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتانی ئێــران -ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ ،بــە
ڕێبەریــی کاک جەلیــل و هاوڕێیانــی ،کۆتایــی هێنــان بــەم شــەڕە بــوو.
الیەنــی دیکــەی حیــزب پــاش تێپەڕینــی نزیــک بــە یــەک ســاڵ ،ڕێککەوتنــی
خــۆی لەگــەڵ ئاگربــەس ڕاگەیانــد و ســێبەری ئەم شــەڕە ناخۆشــە لەســەر
خەباتــی خەڵکــی کوردســتان وەال چــوو.
بــۆ مێــژوو باســی دەکــەم :مەســەلەکە ئــاوا بــوو کــە بەڕێــز کاک
حەســەن ڕەســتگارم ئــاگادار کردبــوو کــە بەتەمــام چــاوم بــە براکــەم ،کــە
کادری کۆمەڵــە بــوو ،بکــەوێ .گوتــی بزانــە بۆچوونــی کۆمەڵــە لەســەر
ڕاگەیاندنێکــی هاوبــەش لــە ســەر ئاگربــەس چۆنــە؟ ســەالحی بــرام لــە
دەبیرخانــەی کۆمەڵــە کاری دەکــرد و ئــاگاداری بۆچوونــی ڕێبەرایەتیــی
کۆمەڵــە بــوو .لەگــەڵ کاک حەمەخانــی مروەتــی ڕۆیشــتین و لــە یەکێــک لــە
مەقەرەکانــی کۆمەڵــە لەگــەڵ براکــەم و چەنــد کادری دیکــە دانیشــتین و لــە
ســەر مەســەلەکانی ڕۆژ و لەوانــە پێوەندییەکانــی نێــوان حیــزب و کۆمەڵــە
قســەمان کــرد و تاڕادەیــەک لــە بۆچونــی ڕێبەریــی دۆســتانی کۆمەڵــە
تێگەیشــتین .لــە گەڕانــەوەدا لەگــەڵ کاک حەســەن و کاک حوســێن
مەدەنــی دانیشــتین .گوتمــان کۆمەڵــە خۆپارێــزی دەکا و هێشــتا نازانــێ
ئێمــە بــەرەو کــۆێ دەچیــن و داهاتــووی ئێمــە چــۆن دەبــێ .هەربۆیــە لــەم
بــارەوە نایــەوێ ئیمتیــاز بــە ئێمــە بــدا و جــارێ پەلــە نــاکا .هــەم کاک
حەســەن و هــەم کاک حوســێن لەگــەڵ قســەکانی کاک حەمەخــان و مــن
بــوون و گوتیــان لەگــەڵ کاک جەلیــل و باقیــی هاوڕێیــان قســە دەکەیــن
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و هــەر ئەمشــەو ئاگربەســتی یەکالیەنــە لەگــەڵ کۆمەڵــە ڕادەگەیەنیــن.
بەیانیــی ڕۆژی دواتــر ئــەو کارە کــرا .دۆســتانی کۆمەڵــە غافڵگیــر بــوون
و بــۆ کەمئەســەر کردنــی ڕاگەیەنــدراوی حیــزب ،لەگــەڵ هــەردوو الیەنــی
حیزبــی دێموکــرات ئاگربەســتیان ڕاگەیانــد .الیەنــی دیکــەی حیزبیــش،
پــاش نزیــک بــە ســاڵێک ئاگربەســیان لەگــەڵ کۆمەڵــە قبــووڵ کــرد و
بەمجــۆرە پێوەندییەکانــی حیــزب و کۆمەڵــە پێــی نایــە قۆناغێکــی تــازەوە
و بــە خۆشــییەوە ئەمــرۆ لــە نیزیکــەوە ،شــاهیدی شــوێنەوارە باشــەکانی
ئــەو بڕیارەیــن.
لــە دەورانــی رێبەریــی کاک جەلیــلدا تەنیــا پێوەندیــی نیــوان کۆمەڵــە
و ئێمــە نەبــوو کــە سەرڕاســت کرایــەوە و هاتــەوە قۆناغــی ئاســایی
خــۆی ،بەڵکــوو ئــەم پرۆســەیە زۆربــەی هێــز و الیەنەکانــی گرتــەوە.
پــاش دەرکردنــی حیــزب لــە شــوڕای میللیــی بەرگــری ،پێوەندیــی حیــزب
و ڕێکخــراوی موجاهیدیــن زۆر خــراب بــوو و ڕۆژانــە لــە ڕاگەیەنــە
گشــتییەکانی خۆیــاندا هێرشــیان دەکــردە ســەر یەکتــر .کاک جەلیــل
بەپێــی ڕابــردوو و ئاشــنایەتیی خــۆی لەگــەڵ ڕێبەرانــی موجاهیدیــن،
لــە ســەر ئاســایی کردنــەوە و دۆســتایەتی لەگــەڵ موجاهیدیــن دەوری
یەکەمــی هەبــوو .پێوەندییەکانــی ئــەم بەشــە لە حیــزب و موجاهیدین وەک
ڕابــردوو ئاســایی بوونــەوە و هاتوچــۆ لــە نیــوان ڕێبەرایەتیــی هــەردووال
دەســتی پێکــردەوە .لــە درێــژەی پێوندییەکانــی حیــزب وموجاهیدی ـندا،
دواتــر هێندێــک ڕووداو هاتنــە ئــاراوە ،کــە کاک جەلیــل و هاوڕێیانــی
توانییــان بــە قازانجــی بزووتنــەوەی کوردســتان و تەنانــەت ڕێکخــراوی
موجاهیدیــن کەلکــی لێوەرگــرن .پێداچوونــەوە بــە پێوەندیــی حیــزب و
الیەنــە ئێرانــی و کوردســتانییەکانیش بەشــێک بــوون لــە هەوڵــی کاک
جەلیــل و هاوڕێیانــی ،کــە ســەرئەنجامێکی باشــیان هەبــوو .ئاڵۆزییەکانــی
نێــوان حیــزب و پارتــی دێموکــڕات ،کۆتاییــان پێهــات و الپەڕەیەکــی
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نــوێ لــە نێوانیــان کرایــەوە .لەگــەڵ یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتانیش،
پێوەندییــەکان ئاســایی و تەنانــەت لــە جارانیــش گەرمتــر بــوون .لەگــەڵ
هێــزە ئێرانییــەکان هــاوکاری دەســتی پێکــردەوە و بــۆ نموونــە ،لــە
هەوەڵیــن گەشــتی سیاســی-نیزامیی ئــەم بەشــە لــە حیزبــدا ،دوو تیــم لــە
پێشــمەرگەکانی چریکــە فیداییەکانــی گــەل و ڕێکخــراوی ڕاهــی کارگــەر،
بەشدار بوون .هەر لەو سەردەمەدا زۆر لە کادر و پێشمەگە تۆراوەکان
گەڕانــەوە الی حیــزب و زۆر ئەنــدام ،دووبــارە پێوەندییــان گرتــەوە.
لــە کاتــی ڕاپەڕیــن و ڕزگارکردنــی شــارەکانی کوردســتان ،لەالیــەن
پێشــمەرگەکانی بەرەی کوردســتانییەوە ،موجاهیدین بنکەیان لە ســلێمانی
هەبــوو و کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــە دوای دەرفەتــدا دەگــەڕا کــە
ئەوانــە بگــرێ و بــەرەو ئێرانیــان بباتــەوە .ئــەو کارە لــە باری پڕەنســیپەوە
زۆر بــە زەرەری بزووتنــەوەی کوردســتان و بــەرەی کوردســتانی بــوو
و دیــارە زەبــری لــە وەجهــەی یەکیەتــی و پارتییــش دەدا .لــە ناوچــەی
کــەالر ،ئــەو کارە لــە الیــەن الیەنگرانــی ئێرانــەوە کرابــوو و دەنگدانــەوەی
خراپــی بــە دوای خۆیــدا هێنــا .بــە دەستپێشــخەریی کاک جەلیــل،
ئەندامانــی موجاهیدیــن لــە ســلێمانی گواســترانەوە بــۆ کەمپــی حیــزب لــە
دۆڵــێ و ســەرەڕای هەڕەشــە وگوڕەشــەی هێندیــک خەڵــک کــە لــە الیــەن
ن درابــون ،پارێــزران و دوای چەندیــن ڕۆژ بــە
کۆمــاری ئیســامییەوە هــا 
یارمەتیــی پێشــمەرگەکانی پارتــی دێموکــرات ،تــا کەرکــووک بــەڕێ کــران
و تەحویلــی ڕێکخــراوی موجاهیدیــن درانــەوە.
کەرکــووک بــۆ بزووتنــەوەی کوردســتان ،شــارێکی گرینگــە .لەکاتــی
ڕاپەڕینــی خەڵــک و شــەڕی پێشــمەرگە دا ،ئــازاد کردنــی ئــەو شــارە
بــۆ ئــەو بەرەیــە ئامانجێکــی گــەورە و ئیســتیراتێژیک بــوو .چەنــد ڕۆژ
بــوو کــە کەرکــووک دەوری گیرابــوو و پێشــمەرگە بــەو پــەڕی ئازایەتــی
و فیداکارییــەوە ،شــەڕی دژی داگیرکەریــان دەکــرد .ئەڕتەشــی عیــراق
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بــێورە بــوو ،بــەاڵم بوونــی پێگەیەکــی گــەورەی موجاهیدیــن لــە نێــو
شــار ،کێشــەی بــۆ هێــزی پێشــمەگە دروســت کردبــوو .کاتێــک بــەرەی
کوردســتانی لەگــەڵ ڕێبەریــی حیــزب بــۆ نەهێشــتنی ئــەو کێشــەیە
پێوەندییــان گــرت ،کاک جەلیــل پەیامــی بــۆ بەرێــز مەســعوودی ڕەجــەوی،
ڕێبــەری موجاهیدیــن نــارد و داوای لــێ کــرد ئــەو پێگەیــە ،کــە زۆریــش
گــەورە بــوو ،چــۆل بکــەن .موجاهیدیــن ،لــە الیەکــەوە زەختــی دەوڵەتــی
عێراقیــان لەســەر بــوو و لــە الیەکــی تــرەوە دەیانگــوت ئــەوێ گەورەترین
پێگــەی ئێمەیــە و زۆربــەی چەکوچــۆڵ و ئازووقەیــان لەوێیــە و ناتوانــن
چۆلــی بکــەن .چەندیــن پەیــام لــە ڕێــگای کاک ســەرهەنگ قادرییــەوە،
کــە بەرپرســی دەفتــەری حیــزب لــە بەغــدا بــوو ،لــە نیــوان ســکرتێری
گشــتیی حیــزب و ڕێبەریــی موجاهیدیــن ئاڵوگــۆڕ کــرا و لــە ئاکامــدا و بــە
پێداگریــی زۆری کاک جەلیــل ،موجاهیدیــن بەپەلــە و بــە بەجێهێشــتنی
زۆر شــتومەک و پێداویســتیی خۆیــان ،ئــەو پێگەیەیــان لــە کەرکــووک
چــۆل کــرد و پێشــمەرگەکانی بــەرەی کوردســتانی ئاســانتر کەرکووکیــان
ئــازاد کــرد  .هەرچەنــد بیــرورای زلهێزەکانی بەرەی دژی ســەدام حســین،
ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ ،لەگــەڵ کۆنتڕۆلــی کەرکــووک لــە الیــەن کــوردەوە
نییــە ،بــەاڵم گرتنــی کەرکــووک بــۆ چەنــد ڕۆژێکیــش بووبــێ ،مانــای
مێژوویــی خــۆی هەبــوو و پێشــانی دا کــە کــورد دەســت لــە کەرکــوک
هەڵناگــرێ.
هــەر لــە کاتــی ســەرکەوتنەکانی بــەرەی کوردســتانیدا ،لــە ناوچــەی
کــەالر و کفــری ،شــەر و تێکهەڵچــون لــە نێــوان هێــزی پێشــمەرگە و
هێزەکانــی موجاهیدیــندا رووی دا .لــە هــەردووال خەســارەت هەبــوو.
هــەر ئــەو کاتیــش ڕێبەریــی حیــزب ،بــە تایبــەت کاک جەلیلــی گادانــی ،لــە
ســەر داوای بــەرەی کوردســتانی ،هەوڵــی زۆری بــۆ هێــور کردنــەوەی
وەزعەکــە دا .دیســان کاک جەلیــل لــە پێوەندییــە شەخســییەکانی خــۆی
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کەلکــی وەرگــرت و موجاهیدیــن ڕازی بــوون لەســەر ئــەو گرفتانــە،
دانیشــتن بکــەن .بۆیــە کاک جەلیلــی گادانــی ،نــەک هــەر بەرامبــەر بــە
خەباتــی گەلەکەمــان لــە ڕۆژهــەاڵت ،بەڵکــوو بــۆ هەمــوو بەشــەکانی
کوردســتان بــە پــەرۆش بــوو و لەپێنــاوی بەهێــز کردنــی بزووتنــەوە و
خەبــات لــەو بەشــانەدا ،چیــی لــە دەســت هاتبــا دەیکــرد.
کاک جەلیــل وەک زۆرجــار پێشــانی دابــوو ،کەســێکی بەبــاوەڕ و لــە
هەمــان کاتدا نەتــرس بــوو .ئــەو ڕۆژەی کــە زیاتــر لــە چــل فرۆکــەی
شــەڕکەری تورکــەکان لــە چەنــد جــاردا ،مەقــەر و بــارەگای پەکەکەیــان لــە
دۆڵــی ،بومبــاران دەکــرد ،کاک جەلیــل ،هێشــتا دەنگــی فرۆکــەکان دەهــات
کــە ســەردانی کــردن .کاک خالیــد حەســەنپوور و منیــش لەگــەڵ کاک
جەلیــل ڕۆیشــتین و لــە حاڵێکــدا هێشــتا تــەپ و تــۆزی بۆمبــاران لــە
ســەر بنکەکانیــان نەڕەویبــۆوە ،گەیشــتینە الی ئــەوان و لــە الیــەن کاک
جەمیــل بایــک و بەشــێک لــە ڕێبەرانــی پەکەکــەوە ،پێشــوازی لــە کاک
جەلیــل و ئێمــە کــرا .ئــەوان زۆر لــەو ســەردانە لەنــەکاوە خۆشــحاڵ بــوون
و بــە گەرمــی سوپاســیان کــرد .مەبەســتی کاک جەلیــل لــەو ســەردانە،
پشــتیوانی لــە خەبــات و تێکۆشــانی ئــەو هاوڕێیانــە و بەجێگەیاندنــی
ئــەرک و وەزیفــەی هاوخەباتــی بــوو.
ئــەو ڕۆژەی کــە کاک جەلیلــی گادانــی لــە کۆبوونــەوەی ســەرکردەیەک
دەگەڕایــەوە ،یــان دیدارێکــی گرینگــی بەڕێــوە دەبــرد ،ڕۆژی دواتــر دەکــرا
لــە بنکەیەکــی ســادەی حیــزب بیبینــی کــە لەگــەڵ کادر و پێشــمەرگەکان
ێ دەگــرێ ،یــان لــە ماڵیکــی فەقیــر و زەحمەتکیــش
قســە دەکا و گوێیــان لـ 
دانیشــتووە و دەردی دڵــی خاوەنماڵەکــە دەبیســێ.
لــە ڕاســتیدا کاک جەلیــل لــە نێــو خەباتــی گەلــی کــورددا ،کەســایەتییەکی
کــەم وێنــە و کەســی هەمــوو وەرزەکان بــوو.
یادی بەرز و بەڕێز و ڕێگای درێژەی هەبێ.
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قوتابیی ڕاستەقینەی پێشەواکەی
بێبەش پیرۆتی

تایبەتمەندییــە بــەرز و گرینگەکانــن کــە کەســێکی وەک محەممــەدی
کوڕی عەلی قازی دەکەنە ئەندامی کارای کۆمەڵەی ژ-کاف و ســەرۆکی
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتان و ســەرۆک کۆمــاری یەکــەم کۆمــاری
کوردســتان و پێشــەوای نەتــەوەی کــورد ،دەیکەنــە مامۆســتا و خاوەنــی
ڕێبازێــک کــە ڕێبــوار و قوتابییانــی ئــەو ڕێبــازە لــە پێنــاو گەیشــتن بــە
ئامانجــە ڕەوا و پیرۆزەکانیــان لــە هیــچ فیداکارییــەک خــۆ نەبوێــرن.
زۆر و یەکجــار زۆر بــوون قوتابییانــی پێشــەوا و ڕێبوارانــی ڕێ و
ڕێبازەکــەی و لــە ڕیزەکانیشــیاندا کەســانێک هەڵکەوتــن نــەک هــەر ڕێ
و ڕێبــاز ،بەڵکــوو بەشــی زۆری تایبەتمەندییەکانــی پێشەواکەشــیان بــە
خۆیانــەوە گــرت و لــە هەمووشــیان دیارتــر مامــە جەلیلــی گادانییــە.
پێشەوا جێی باوەڕ و متمانەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بوو .مامە
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جەلیــل هەوڵــی دا بــە خەڵکخۆشەویســتی و ڕێزگرتن لە تاکەکانی کۆمەڵ
و دەرخســتنی ڕاســتی و ڕاســتبێژی ئــەو تایبەتمەندییــەی پێشــەواکەی لــە
خــۆی گــرێ و ببێتــە جێــی بــاوەڕ و متمانــەی هاونیشــتمانانی .پێشــەوا بــۆ
گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی هەوڵــی دا ئەندامانــی بنەماڵەکــەی بێنێتــە ســەر
ڕێبازەکــەی خــۆی و تەنانــەت «ســەدر» و «حەمەحوســێن خان»یــش
لــە گەڵیــدا چوونــە ســەر دار« .مینــا» خانمــی هاوســەری بــۆ بــوون بــە
ئەنــدام و پێکهێنــەری ئەنجوومەنــی ژنــان هــان دا .مامــە جەلیــل هــەر وەک
مامۆســتاکەی بەشــی زۆری نیزیــک بەتــەواوی ئەندامانــی بنەماڵەکــەی
بــۆ ســەر ڕێبازەکــەی ڕاکێشــان« ،دڵشــاد» و «مۆحســێن»ی بــرازای
شــەهید بــوون و دوو بــرای «خەلیــل» و « محەممــەد» تــا دوا هەناســەی
ژیــان لــە ســەنگەر و مەیدانــی خەبــات و تێکۆشــاندا مانــەوە و ئەندامانــی
خێزانــی خــۆی و براکانــی هــەر لــە پێنــاو ڕزگاریــی کــورد و کوردســتاندا
ئــاوارە و پەڕیــوەی هەنــدەران بــوون.
پێشــەوا لــە پێنــاو گەشــەپێدان و گرینگیــدان بــە ئــەدەب و وێــژەی
کــوردی ناســناوی شــاعیری میللــی بــە مامۆســتایان هــەژار و هێمــن دا،
مامــە جەلیــل لــە سەرانســەری مــاوەی ژیــان و خەباتیــدا لــە پشــتگیری
کــردن و هاندانــی شــاعیران و ئەدیبــان و نووســەرانی کــورد نەوەســتا.
بەشــداری کــردن لــە کۆبوونــەوەی ئەدیبــان و کــۆڕی شــاعیران ،هەوڵــدان
بــۆ پێکهێنانــی کــۆڕی ئەدەبیــی ئــازاد ،چــاپ و بــاو کردنــەوەی شــێعری
« کوردســتانی خوێنــاوی»ی ئــازا ســەکری و هەوڵــدان بــو چــاپ و بــاو
کردنــەوەی دیوانــی شــاعیران و بەرهەمــی ئەدیبــان ســەلمێنەری ئــەو
ڕاســتیەن.
پێشــەوا ،بــۆوەی مندااڵنــی کــورد بــە زمانــی زگماکــی خۆیــان دەرس
بخوێنــن قوتابخانــەی کــوردی دامەزرانــد و کتێبــی کــوردی بــە چــاپ
گەیانــدن ،مامــە جەلیــل لــە دوای شۆڕشــی ســاڵی  57ی گەالنــی ئێرانــەوە
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وەک یــار و یــاوەری مامۆســتایانی شــۆڕش و قوتابیانــی قوتابخانەکانــی
شــۆڕش ناســراو ئەوەنــدەی بــۆی کــرا و لــە دەســتی هــات هانــی دان و
هاوکاریــی کــردن.
پێشــەوا کوردەکانــی هــەر چوارپارچــەی بــە کــوردی یــەک کوردســتان
دەزانــی و بــە تایبــەت لــە یــازدە مانگــەی ســەرۆک کۆمارییەکەیــدا ئــەو
ڕاســتیەی بــە کــردەوە ســەلماند .مامــە جەلیــل ئــەو تایبەتمەندیەشــی
لــە مامۆســتاکەی بــە باشــی وەرگرتبــوو ،کــوردی هــەر چــوار پارچــەی
نیشــتمانمان بــە تایبــەت ســەرکردە سیاســییەکان ئــەو تایبەتمەندییەیــان
بــە باشــی بــۆ دەرکەوتبــوو هــەر بۆیــە مامــە جەلیــل لەالیــان خاوەنــی ڕێــز
و حوڕمەتێکــی تایبەتــی بــوو.
پێشــەوا هاوپەیمانــی و دۆســتایەتی لەگــەڵ نەتەوەکانــی دیکــەی غەیــرە
کــوردی بــەالوە گرینــگ بــوو و بــۆ ئــەو هاوپێوەندیــەش هەوڵــی دا ،مامــە
جەلیــل لــە نێــو ڕیزەکانــی حیزبەکەیــدا وەک ســەرکردەیەکی سیاســی و
خــاوەن ئەزمــوون هەوڵــی دا نیازپاکــی و دۆســتایەتیی نەتەوەکــەی لەگەڵ
نەتەوەکانــی دیکــە و دۆســتانی کــورد بــە کــردەوە بســەلمێنێ و ئــەوەش
بــوو بــە هــۆی ئــەوەی کــە لــە نێــو حیــزب و ڕێکخــراوه ڕزگاریخوازەکانــی
ئێرانــی و ناوچەییــدا ببێتــە کەســێکی خــاوەن ڕێــز و ئێعتبــار .پێشــەوا
حورمەتــی هــاوڕێ و هاوکارەکانــی خــۆی دەگــرت و لــە پــۆز و ئیفــادە
بــە دوور بــوو ،مامــە جەلیــل لــە هــەر شــوێنێک و مەئموورییەتێــک و
ســەردانێک بــا بــە جۆرێــک ڕێــز و حورمەتــی هــاوڕێ و هاوســەفەرەکانی
دەگــرت کــە شــانازییان بــە خۆیانــەوە دەکــرد هاوڕێــی ئەو کەســه ناســراو
و بــێ ئیفــادە و باوەڕپێکــراوەن.
پێشــەوا لــە وەســیەتنامەکەیدا بانگــی یەکبــوون و یەکگرتنــی ڕۆڵــەکای
کــورد دەدا ،مامــە جەلیــل هەمــووکات بــۆ ئــەو یەکبــوون و یەکگرتنــە
هەوڵــی دەدا ،لــە کاتــی شــەڕی براکــوژی هاونیشــتمانانی باشــوورییمان و
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لــە کاتــی ناکۆکییەکانــی نێــو ڕیزەکانی حیزبەکەی خــۆی و ڕێکخراوەکانی
دیکــە کوردســتاندا ئــەو بــاوەڕ و هەڵوێســتەی بــە زەقــی دیــار بــوو.
پێشــەوا خوشــک و براکانــی لــە پێنــاو مانــی خۆیــدا بەجــێ نەهێشــت
و ســەربەرزانە بــە پێشــوازیی مەرگــی پــڕ لــە شــانازییەوە چــوو ،مامــە
جلیــل لــە دواییــن وتووێژیــدا دەڵــێ ناتوانــم هــاوڕێ و هاوســەنگەران
لــە کوردســتان بــە جــێ بهێڵــم و لــە ئوڕووپــا نیشــتەجێ بــم .هــەر لــە
نێــو ڕیــزی هاوسەنگەرایشــدا دواییــن هەناســەی ژیانــی پــڕ لــە شــانازیی
هەڵکێشــا و وەک داوای خــۆی بــوو لــە گۆڕســتانی شــەهیدان بــە ئامێــزی
دایکــی نیشــتمان ســپێردرا.
پێشــەوا تــا دواییــن ســاتەکانی ژیانــی بــە ئامانجــە پیرۆزەکانــی ،بــە
کــورد و کوردســتانەکەی وەفــادار مــا .مامــە جەلیــل تــا مــا حەســانەوەی
بــە خۆیــەوە نەدیــت ،وچانــی نــەدا ،بەچۆکــدا نەهــات و نەبــەزی و بــە
ڕێبــازی پێشــەواکەی وەفــادار مــا.
ئــەوە بەشــێک لــەو تایبەتمەندیانــە بــوون کــە ســەرۆک کۆمــاری
شــەهیدمان پێشــەوا قــازی مەحمــەد هەیبــوون و قوتابیــە وەفادارەکــەی،
مامــە جەلیلــی گادانیــش بــە خۆیــەوە گرتبوونــی و خاوەنیــان بــوو
ساڵو لە پێشەوا و لە قوتابیە ڕاستەقینەکەی.
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بۆ ئاشقێکی شەیدای نیشتمان!
هاشم ڕۆستەمی

ڕۆژ دوازدە ،مانــگ دوازدە و ســاڵ هــەزار و سێســەد و دوازدەیــە!
هێشــتا خێــوی ســپیی زســتان بە تــەواوی بارگەوبنەی تێکــەوە نەپێچابوو،
شــەختە و ســەرما گوشــاری خۆی لەســەر شــار و گوندەکانی نیشــتیمان
کــەم نەکردبــوو کــە لــە گەڕەکــی «قووڵەقەبــران»ی شــارە جــوان و
دڵگیرەکــەی مەهابــاد لــە بنەماڵەیەکــی مامناوەنــدی ئــەو ســەردەمدا،
کۆرپەڵەیــەک چــاوی بــە گیتــی هەڵێنــا و بــە یەکــەم هەناســەی گەرمــی
خــۆی ،تــەزووی ســارد و ســڕی زســتانیی نێــو کــۆڕی بنەماڵــەی
ڕەوانــدەوە .ئــەو کۆرپەڵەیــەی کــە بەبــێویســت و ئیــرادەی خــۆی نــاوی
«جەلیــل»ی بــۆ دیــاری کــرا و بــۆ زیاتــر لــە هەشــتا و پێنــج ســاڵ تەمــەن
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بــوو بــە پێناســەی و هــەر ئــەو ناوەشــە کــە ســنووری گــەڕەک ،شــار،
ناوچــە و ســەرئەنجام ســنوورە دەستکردەکانیشــی بڕیــن و بــوو بــە
ناوێکــی ئاشــنا بــۆ ســەرجەم ئاشــقانی نیشــتیمان و ڕزگاریــی نەتەوەیــی.
وا دیارە ژمارە دوازدە و ژیانی ئەو ڕۆڵەیەی نیشتیمان بە شێوەیەکی
ڕەمزاویــی تێکەڵــی یەکبــوون و لێــک جیــا ناکرێنــەوە ،چونکــە ڕاســت
دوازدە ســاڵ دوای لەدایکبوونــی کاک جەلیــل ،هــەر لــە شــاری مەهابــاد
و زێــدە شــیرینەکەی ئــەو ،دوای ژان و ئازارێکــی زۆر ،دایکــی نیشــتیمان
کۆرپەڵەیەکــی خســتە نێــو ئامێــزی مێــژووی کــورد و کوردســتان و لــە
الیــەن پێشــەوای بلیمەتــی کوردانــەوە نــاوی کۆمــاری لەســەر دانــدرا.
خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی ،ســروود و شــێعر و گۆرانــی و شــانۆ ،کــە
لەســەردەمی کۆمــاردا پەرەیــان ئەســتاند و بووژانــەوە ،هــەر زۆر زوو
لەگــەڵ هەســت و بیروهــزر و ژیانــی کاک جەلیــل ئاوێتــەی یــەکبــوون و
بــوون بــە تێکەڵەیەکــی لێــک دانەبــڕاو.
دیمەنــی ســەردانی پێشــەوای کــوردان لــەو قوتابخانەیــەی کــە کاک
جەلیــل لێــی دەخوێنــد ،تابڵۆیەکــی ئەوتــۆی لــە زەیــن و بیریــدا خوڵقاندبــوو
کــە هەرگیــز فەرامۆشــی نەکــرد و لەگــەڵ هەڵکشــانی تەمەنیشــی ،هــەرکات
دەکەوتــەوە بیــری ئــەو ســەردەم و ئــەو تابڵۆیــەی دەهاتــەوە نێــو
یادەوەرییەکانــی ،هــەروەک ســەردەمی مێرمنداڵــی ،بزەیەکــی شــیرین و
دڵنشــین دەبــوو بــە میوانــی ڕوخســاری.
لــە کاســێتی یادەوەرییەکانــی مێشــکی کاک جەلیـلدا ،ئــەو ڕۆژانــە وەک
تیشــکی پڕشــەنگداری خــۆر وابــوون و توونێلــە تاریــک و تنووکەکانــی
ســەر ڕێگــەی خەباتــی پــێ ڕوونــاک دەکردنــەوە .ئــەو شــانازیی بــەوەوە
دەکــرد کــە لــە ســەردەمی کۆمــاردا بــۆ ماوەیــەک بەشــێک لــە ماڵــی حاجــی
ئەحمــەدی باوکــی وەک قوتابخانــەی خوێندنــی کــوردی کەڵکــی لــێ
وەرگیــراوە .هەروەهــا بــە ســەعادەتی دەزانــی کــە دواتــر هــەر ئــەو شــوێنە
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ببــووە شــوێنی حاوانــەوەی بنەماڵــەی مــەال مســتەفا بارزانــی نەمــر کــە
ئــەو ســەردەمە یەکێــک لــە ژێنڕاڵەکانــی کۆمــار بــوو.
مخابــن ئــەو ســەردەمە زێڕینــە زۆری نەخایانــد و کۆشــکی هیواکانــی
کاک جەلیــل و خەڵکــی کوردســتان کەوتــە بــەر ڕقوقینــی داخ لەداڵنــی
خــاک و خەڵکــی کوردســتان و تێــکڕمــا.
تێکچوونــی کۆمــاری کوردســتان ئەگــەر چــی بــۆ ئــەو نەونەمامــەی
کوردســتان ،بــۆ کاک جەلیلــی کــوردان تراژێدییایەکــی هەرگیــز
فەرامۆشنەکــراو بــوو ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا ،بــوو بــە هەوێــن و
کانــگای ڕق و ئەوینێکــی پیــرۆز .ڕقێکــی پیــرۆز لــە بەرامبــەر دوژمنێکــی
داگیرکــەردا ،ئەوینێکــی پیــرۆز و قــوڵ و بێبــن بــۆ نیشــتیمان و خــاک
و نەتــەوە .تێکچوونــی کۆمــار و مەرگــی پێشــەوا ،هەســت و ناخــی
«جەلیــل»ی مێرمنداڵیــان بــە جۆرێــک هەژانــد کــە هەرگیــز نەیتوانــی لــە
یادیــان بــکات و وەک دواتــر دیتمــان تــا دوا هەناســەی ژیــان وەفــادار بــە
ڕێبــازی پێشــەوا مایــەوە و هەمــوو ژیانــی بــۆ ژیانــەوە و بونیادنانــەوەی
کۆمــار تەرخــان کــرد.
ســاڵ هاتــن و ڕۆیشــتن ...کاک جەلیلــی تــازەالو لــە گەشــەکردندا بــوو،
نەک هەر تەمەن و بەژن و بااڵی ،بەڵکوو خەمی نیشــتمان و بیروهزری
سیاســی و گەلدۆســتی و خۆنەویســتیش لــە وجوودیــدا لەگــەڵ خوێــن و
ئێســک و پێســتیدا ئاوێتــەی یــەک دەبــوون و شــان بــە شــانی یەکتــر
گــەورە دەبــوون و دەبــوون بــە شۆڕەســوارێکی نەســرەوتووی ڕێگــەی
خەبــات و ســەرئەنجام دەبــوون بــە قارەمانێکــی نەتەوەیــی.
شــانە نهێنییەکانــی حیــزب کــە دوای کۆمــار بــە هــەوڵ هیمەتــی الوانــی
گیــان لەســەر دەســتی ئــەو ســەردەم ســازمان درابوونەوە ،بوونــە مەیدان
و بەســتەرێکی گونجــاو تــا کاک جەلیــل ئەســپی خەباتکارانــەی خــۆی
تێــدا تــاو بــدات و بــەو شــێوەیە هــەوڵ بــدەن تــا نەهێڵــن تەمــی خەمــی
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لەدەســتدانی کۆمــار بڕســت لــە کۆمەڵگــە ببــڕێ .ئــەوان هەوڵیــان دەدا کــە
مۆمەکانــی هیــوا بــە ژیــان و بەردەوامبــوون لــە خەباتــدا دابگریســێننەوە
و ئومێــد بــە دواڕۆژ لــە داڵنــدا زینــدوو ڕابگــرن.
ســەردەمێکی ســەخت و دژوار بــوو .دێوەزمــەی مــەرگ و تــرس و
تۆقانــدن ،ســێبەری شــومی لــە هــەر گۆشــە و کەنارێــک هەســت پــێ
دەکــرا .گرتــن و زیندانــی کــردن ،شــوێن بزرکــردن و ڕاوەدوونــان بــاو
بــوون .دوژمنانــی نیشــتمانی کــوردان لێبڕابــوون هــەر چۆنێــک بــێ بیــری
گەلدۆســتی و خاکویســتی بــۆ هەمیشــە ڕیشــەکێش بکــەن .غافــڵ لــەوەی
کــە تــا ئــەوان زیاتــر چنــگ و ددانــی خوێنــاوی نیشــان بــدەن ،ڕقــی تۆڵــە
و هەســتی نیشــتمانپەروەری زیاتــر گەشــە دەکات.
شۆڕەســوارە دڵپــڕ لــە گڕەکــەی نیشــتمانی کــوردان ،کاک جەلیلــی
ڕێبــواری ڕێــی پێشــەوا ،بــە دڵێکــی پــر لــە ئومێــد و هیــواوە ،ملــی ڕێگــەی
ســەختی خەباتــی گرتەبــەر و بــەرە بــەرە ئەزموونــی کۆکــردەوە و بــوو
بــە کادرێکــی چــاالک و لێهاتــوو.
شــاری مەهابــاد و ناوچەکانــی دەوروبــەری ،مەیدانــی خەباتــی نەهێنیــی
ئــەو بــوون .لــە ناوچــەی جیــا جیــادا ،لــە جلوبەرگــی جۆراوجــۆردا ،لــە
شــیوودۆڵ و لــە ژێــر نــاوی خــوازراودا ،بێپشــوو و مانــدوو بــوون ،لــە
جەولــە و گەڕانــدا بــوو .ئــەو دەگــەڕا تــا تــۆوی ئومێــد بــە ڕزگاری و
گەیشــتن بــە مافــە نەتەوەیییــەکان بەنێــو کۆمەڵگــەدا بچێنــێ.
چەندجارێــک گرتیــان و زیندانییــان کــرد ،بــەاڵم کــوا تیشــکی خــۆر بەنــد
دەکــرێ؟ کــوا خەباتــکاری بەبــڕوا بەگرتــن بڕســتی لــێ دەبــڕێ؟!
کاک جەلیــل هەمــوو جارێــک دوای زیندانیــش بەگوڕتــر لەجــاران قۆڵــی
ێ هەڵدەماڵــێ ،ئاخــر ئــەو بڕیــاری دابــوو کــە
فیــداکاری و مەردایەتیــی ل ـ 
دوژمــن لــە نیشــتمان ڕاماڵــێ.
گرتــن و ئازادکــردن ،ئەشــکەنجە و دوورخســتنەوە ،خــۆ بزرکــردن و
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ناوگۆڕیــن ،ببوونــە بەشــێک لــە ژیانــی ئــەوە تێكۆشــەرە نەســرەوتووەی
حیــزب و گــەل ،بۆیــە نەتدەزانــی لــە کوێیــە و هــەر دەبــوو شــوێن پێــی
هەڵگــری.
هۆ یارانی دڵ پڕلە گڕی خەبات!
هۆ تێکۆشەرانی کورد و دێموکرات!
ئێــوە پێــم بڵێــن و ڕێنوێنــم بــن .مــن شــوێن پێــی ئەســپی خەباتکارێکــم
هەڵگرتــووە کــە جێگــە و مەنزڵــی دیــار نییــە.
ئاخــر ئــەو ڕۆژێــک لــە زیندانــی «فەلــەک و ئەفــاک»و ڕۆژێــک لــە
گوندێکــی دوورەدەســتی کوردســتان ،ڕۆژێــک لــە تــاران و دواتــر لــە
پێتەختــی نیشــتمانە ،شــار و گونــد ،زینــدان و بەندیــش بــۆ ئــەو مەکــۆی
تێکۆشــانە! ئــەو بــە کــردەوە ســەلماندی کــە شــاعیر ڕاســتی فەرمــووە کــە
دەڵــێ:
قــوڕ بــە ســەر ئــەو دوژمنــەی هیــوای بــە بەندیخانەیــە ،چونکــی کونجــی
زیندانیشـــم هــەر قوتابخانەیە.
بەڵــێ ،ئــەو زیندانیشــی کــردە مەکــۆی خەبــات و بەرخــۆدان و فێربــوون
و فێرکــردن .هــەر لــە زیندانــدا زیاتــر بــە ســەر زمانەکانــی فەڕانســەوی و
ڕووســیدا شــارەزایی پەیــدا کــرد ،لــە بەندیخانــەدا زیاتــر بــوو بــە هاوڕێــی
پێنــووس و تێنــووس .نووســین و وەرگێڕانــی کۆمەڵیــک کتێــب و بابــەت،
تێپەڕینــی ڕۆژانــی ســەختی زیندانییــان لــەال ئاســایی دەکــرد و بــەو
شــێوەیە نەیدەهێشــت هەســتی تەنیایــی و دووری لــە کەســوکار و زێــد و
نیشــتمان تووشــی لەباوەشــگرتنی ئەژنــۆی خــەم و خەفەتــی بــکات .ئاخــر
ئــەو لــێ بــڕا بــوو تــا دواهەناســەی ژیانــی وەک ئاشــقێکی دڵپــر لــە هیــوا،
تــا گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی پێشــەوا ،هــەروا بــێ پشــوو و ماندووبــوون
ڕێگــەی ســەختی خەبــات ببــڕێ.
ساڵ هاتن و ڕۆیشتن ،گەردەلوولی ڕق و تۆڵە و بێزاریی گەالنی ئێران
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دەســتەاڵتی ڕەشــی بنەماڵــەی پەهلــەوی تێکــەوە پێچــا و بــەرەو زبڵدانــی
مێــژووی بــردن .خەریــک بــوو داری هیــوای گەلــی ئێمــەش چــرۆی دەر
دەکــرد ،ئاشــقانی نیشــتمان ،بــزەی شــادی و ســەرکەوتن لــە ڕوخســاریان
دەبــاری .مامــە ئاشــقەکەی ئێمــەش ،خەباتــکارە نەســرەوتووەکەی کــورد
و کوردســتانیش ،لــە خۆشــی ڕاماڵینــی دەســەاڵتی نگریســی پەهلــەوی
حەجمینــی لــێ هەڵگیرابــوو .ڕۆژێــک لــە تــاران بــۆ ڕێکخســتنی کوردانــی
دانیشــتووی «ناوەنــد» لــە هەوڵ دابــوو ،ڕۆژی دواتر لە پێتەختی کۆمارە
جوانەمەرگەکــەی کوردســتان ،مەهابــادی کوردانــدا خەریکــی میتینــگ و
دەمدانــی کــوورەی خەبــات و هاندانــی هەســتی نیشــتمانپەروەری بــوو.
کــێ هەیــە ئــەو ڕۆژانــە لەیــاد بــکات کــە لەکاتــی ناشــتنی قارەمانــی
زیندانەکانــی حکومەتــی پاشــایەتی ،زینــدە یــاد «عەزیــز یووســفی»دا
دەنگێکــی ڕەســا و بەســام و بــە هەیبــەت کــە پــڕ بــوو لــە خۆشەویســتیی
نیشــتمان ،لێوڕێــژ بــوو لــە هەســت و ســۆز و ورە ،تــەژی بــوو لــە ئومێــد
بــە دواڕۆژ ،بــە قوواڵیــی دەریاکانیــش قــووڵ بــوو لــە وەفــا و هەمووانــی
بــۆ یەکدەنگــی و یەکدڵــی بانــگ دەکــردن؟! کــێ هەیــە نەزانــێ ئــەو دەنگــە،
دەنگــی کەســێک بــوو کــە زیاتــر لــە حەفتــا ســاڵ بێوچــان ،خەباتــی کــرد
بــۆ کــورد و کوردســتان.
مخابــن ســەردەمی زێڕینــی دوای دەســەاڵتی نگریســی پەهلــەوی زۆری
نەخایانــد و دێوەزمــەی دەســەاڵتی ڕەشــی ئاخونــد ســێبەری نەحســی
خــۆی بــە ســەر هەمــوو واڵتــدا بــاو کــردەوە .هێشــتا چەنــد نــەورۆزی بــێ
ســێبەری ژانــدارم و ســاواک لــە کوردســتان تــێنەپەریبــوو ،کــە ئەوجــار
پاســداری کلیــل لــە دەســت ،بــە فتــوای پیــرە گورگــی جەمــاران ،وەک
ڕەوەی گــورگ و چەقــەڵ و کەمتیــاران ،بــە نیشــتمانی ئێمــە وەر بــوون
و مەغوولئاســا دروێنــەی لەشــیان کــرد و کوردســتانیان غەرقــی خوێــن
و خــەم کــرد.
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لــە هەمبــەر ئــەو زوڵــم و زۆرەدا ،چمــا دەکــرا ئاشــقانی شــەیدای
نیشــتمان بێهەڵوێســت بــن؟ چمــا دەکــرا مامــە ئاشــقەکەی ئێمــەش لــە
ڕیــزی پێشــەوەی کاروانــی ئەویندارانــی نیشــتماندا نەبێــت .نــا نــا هەرگیــز!
ئــەو جــارەش بــۆ بــە گژداهاتنــەوەی ســوپای جەهــل و نەزانــی ،بــۆ
گەیشــتن بــە هەڵوێســتی بــەرزی ئینســانی ،چاکــی مەردایەتــی لــێ بــەالدا
کــرد و چەکــی دیفــاع لــە خــاک و خەڵکــی کوردســتانی کــردە هاوڕێــی
گیانــی بــە گیانیــی پێنووســە بــە بڕشــتەکەی.
مامــە ئاشــقە نیشــتمانەکەی ئێمــە ،وێــڕای هــاوڕێ و هاوســەنگەر و
بەشــێکی بەرچــاو لــە کــەسوکار و بنەماڵــەی خــۆی و بنەماڵــەی هەر دوو
براکــەی کاک خەلیــل و کاک محەممــەد ،بوونــە پێشــەنگی کاروانێــک کــە
ئــەو دەیــان ســاڵە بــە نیــازی گەیشــتن بــە مەنزڵگــەی ڕزگاری یەکجــاری
ڕێ دەبــڕێ .ڕێ دەبــڕێ و بێپســانە بــەرەو پێشــەوە دەچــێ .ئــەم
کاروانــە کــە وەک ئــاوی ڕووبارەکانــی کوردســتان ،دایــم لــە جووڵەدایــە،
گەلێــک هــەوراز و نشــێوی بڕیــوە ،لــە زۆر چیــای ســەخت و هەڵەمــووت
تێپەڕیــوە کــەم نیــن ئــەو کەســانەی کــە پێشــەنگی کاروان بــوون و
ســەریان کــردە پردەبــازی بەرەوپێشــچوونی ئــەو ڕێبوارانــە .بــە هــەزاران
ێ ســڵەمینەوە لــە مــەرگ ،بــە گــژ تۆفــان و
لــەو شۆڕەســوارانەی کــە ب ـ 
ڕەشــەبای دوژمنــی قیــن لەدڵــدا چوونەتــەوە و درێژەدانــی ڕێگەیــان بــە
هاوقەتارانیــان ســپاردووە .هــەر لــە ڕەوتــی بــەرەو پێشچوونــی ئــەم
خەبــات و ڕێبڕینــی ئــەو کاروانــەدا مخابــن هەردوو براکــەی کاک جەلیل،
کاک خەلیــل و کاک محەممــەد پێــشئــەوەی بــە ئامانجــی بەرزیــان کــە
ڕزگاری نیشــتمان بــوو بگــەن ،ماڵئاواییــان لــە ژیــان کــرد و درێژەدانــی
ڕێگــەی خەباتیــان بــۆ هاوڕێیانیــان بەجێهێشــت.
هۆ گەلی دەبرادەرینە!
لــە ڕۆژهــەاڵت تــا ڕۆژئــاوا ،لــە باکــوور تــا باشــوور ،لــە شــارە
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مەزنەکانــەوە تــا گوندێکــی دوورەدەســتی دوور دوور!
لەچیا و لەدەشت و دۆڵ و مەزرا
لە بەهار و هاوین و پاییز و چلەی سەرما
لــە هــەر کــوێ کاروانــی ئەویندارانــی نیشــتمان دیــار بــان ،ئــەوە مامــە
ئاشــقە شــەیداکەی نیشــتمانی ئێمــەش لــەوێ پێشــەنگ بــوو .ئــەو نــەک
هــەر پێشــەنگ بــوو ،بەڵکــوو مامۆســتا بــوو .ئــەو مامۆســتای ڕاســتەقینەی
وانەکانــی ژیــان بــوو .تــان و پــۆی پێوەندییــە کۆمەاڵیەتــی و ڕامیــاری
و مرۆڤدۆســتانەکەی بــە پانتایــی خاکــی پاکــی کوردســتان بــوو .نــا
نــا ئــەوە غەدرێکــی مەزنــە کــە بڵێــم مێهــر و موحیبەتــی ئــەو تەنیــا لــە
کوردســتاندا وەک نەرمــە بارانــی بەهــاری ،بەســەر دۆســت و هەڤــاڵ و
هاوبیرانیــدا دەبــاری!
کام واڵتــی دوورەدەســتی ئــەم گیتییــە هەیــە ئــەو پێیــدا تێپــەڕ بووبــێ و
دوای خــۆی ســەوزایی ســەوزی لوتــف و وەفــای لــێ بەجــێ نەهێشــتبێ.
ئــەوکات کــە مامــە مێهرەبانەکــەی ئێمە لە باوشــی «کارۆخ و ماکۆک»دا
سەرچۆپیکێشــی گــەڕی داوەتــی ئاشــقانی نیشــتمان بــوو ،نموونــەی
سەرچۆپیکێشــێکی لێــزان و خاکــەڕا بــوو .ئەگەرچــی ئــەو لــە لووتکــەی
ێ
چیــای خەبــات و تێکۆشــاندا بــوو ،بــەاڵم هەرگیــز بنــار و پێدەشــتی ل ـ 
ون نەبــوون .ئاخــر ئــەو بۆیــە لــە لووتکــە بــوو تــا لەوێــڕا ببێتــە گەواڵــە
هەورێکــی لۆکەیــی ڕۆژێکــی دڵگیــری بەهــارێ ،تــا هێــدی هێــدی وەک
بارانێکــی نــەرم بــەرەو خــوارێ دابــارێ.
زێدەڕۆییــم نەکــردووە کــە بڵێــم ئــەو لــە مــاوەی هەشــت ســاڵ ســکرتێر
بوونیــدا ،لــە مــاوەی هەشــت کەســی یەکەمــی حیزبەکەیــدا ،ســوونەتە
بێجێیەکانی شــکاندن ،ســنوورە وشــکەکانی نێوان «ســەرێ و خوارێی»
بەزانــدن .هــەر لەوکاتــدا کــە بــە ســەری بــەرزەوە لەنێــو ســەرە دیارەکانــی
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گۆڕەپانــی کوردایەتــی و ناوچەکــەدا دیــار و ئاشــنا بــوو ،دەســتی لوتــف و
موحیبەتیشــی لەســەر شــانی منداڵــی بێنــازی پێشــمەرگەدا بــوو.
تــۆ لــە کوێــی ئــەی مامۆســتا و ڕێبــەرم؟ تــۆ لــە کوێــی بیلبیلــەی چــاو و
تاجــی ســەرم؟!
ماوەیەکــە نــە گوێــم لــە دەنگــی زەنگــی تەلەفوونتــە و نــە چرپــەی
پێیەکانیشــت دەبیســتم ...قەدەرێکــە لێــم ونــی و وەک جــاران ڕێنوێنــی و
ئامۆژگارییەکانــت نایەنــە بەرگوێــم!
بڵێــی ئەوجــار کام پێشــەنگی کاروان و کام ڕێبــواری ڕێگــەی پــر لــە
ســەرفیرازی ،وەک تــۆ خەمــی هەمــووان لەکــۆڵ بنێــت و واڵت بــە واڵت،
شــار بــە شــار و مــاڵ بــە مــاڵ ،هەمــووان بــە ســەر بکاتــەوە و لوتــف
و موحیبــەت و ڕێنوێنــی ببەشــێتەوە .بڵێــی کــێ وەک تــۆی ســەرکردە،
بێجیــاوازی هەمــووان بەهــی خــۆی بزانــێ و خۆشــی بەهــی هەمــووان.
کــێ وەک تــۆ ســەرچاوەی یەکیەتــی و تەبایــی و برایەتــی بێــت! کــێ
بتوانێــت شــان لــە شــانت بــدات و ببێتــە پێشــمەرگەی بســت بــە بســتی
کوردســتان!
ئاخــر مامۆســتام! تــۆ ســوڵتانی دڵــەکان و چــرای بیــری بیرمەنــدان
بــووی .کــێ هەیــە جارێــک زیارەتــی کردبێتــی و بــۆ هەمیشــە ڕوخســار
و کــردار و ڕەفتارتــی لــەدڵ و دەروونــدا جــێ نەکردبێتــەوە .هــەر لــە
بیرمــە ئــەو ســەردەم کــە لــە قەاڵســەیدە ســکرتێر و پێشــمەرگە بــووی و
چ پێشــتر و دواتــر کــە لــە ئاســتی ســەرووی ڕێبەرایەتــی بزووتنــەوەدا
بــووی ،نــەک هــەر الی هەڵۆکانــی دێموکــرات ،بەڵکــوو الی ڕووناکبیرانــی
باشــووری نیشــتمانیش چــرای ڕێنوێنــی ژیــان و خەبــات بــووی ،الی
ئەوانیــش «گانــدی» گــەل و ڕێنوێنــی دێموکــرات بــووی.
هــۆ مامۆســتا و ڕێبــەرم! بیلبیلــەی چــاو و تاجــی ســەرم! باســی کامــە
خســڵەتی بــەرزی ئینســانیت بکــەم! بڵێــی کام پەنجــە بتوانــێ پێنــووس
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لــە وەســفی خســڵەتە بەرزەکانــت وەگــەڕ بخــا؟ کــێ هەیــە نەزانــێ کــە
لــە غیرەتــدا قارەمــان بــووی ...لــە زانســتدا بۆخــۆت زانکــۆ بــووی ...لــە
بــواری کۆمەاڵیەتیــدا ســەرتۆپ بــووی ...لەدەســت و داوێنپاکیــدا وەک
بەفــری یــەک شــەوە بێگــەرد بــووی ...لەمێهــر و موحیبەتــدا لێــت نەدەبــڕا
و ئۆقیانــووس بــووی ...لــە هــەوڵ و خەبــات بــۆ ڕزگاریــدا بــۆ خــۆت
شــۆڕش بــووی ...بــۆ وەفــا و پەیمــان بردنەســەر قوتابــی ڕاســتەقینەی
پێشــەوای مــەزن بــووی.
بــۆ جێــت هێشــتین بــۆ؟ ئــای کــە شــۆڕش و خەبــات و تێکۆشــان
و ماندوویــی نەناســی چەندەیــان بێتۆیــی پێــوە دیــارە ...نــا نــا ئــارام
ســەر بنێــوە! دەرس و ڕێنوێنییەکانــت ،نووســراوە و کتێبەکانــت ،پەنــد و
ئامۆژگارییەکانــت هــەر لەگەڵمانــدا دەژیــن و چــرای ڕێگــەی تێکۆشــانمان
دەبــن.
بــەاڵم لێــت ناشــارمەوە لــەو ڕۆژەوە کــە بەجێــت هێشــتووین و بــەرەوە
بەهەشــتی نەمــران کۆچــت کــردووە ،بــە حەســرەتەوەم بێمــە زیارەتــی
ئارامگەکــەت ،کەچــی مخابــن چەرخــی چەپگــەردی ڕۆژگار جــارێ ڕێگــرە،
هــەر بۆیــە پەنــا دەبەمــە بــەر مەلــی تیژباڵــی خەیــاڵ و ئەرکــداری دەکــەم!
هــۆ مەلــی تیژبالــی خەیــاڵ! فریــام کــەوە ،وەرە ئــەم پەیامــەم بگەیەنــە
خزمــەت مامۆســتای بــەرز و بەڕێــزم! وەرە و بێدوودڵــی بــە ئاســماندا
بفــڕە،
سینگی هەورەکانی قاڕەی ئۆرووپا بدڕە!
نە چیای سەرکەش و نە بەحری بێبن نەتوەستێنن،
نە ڕەشەبا و نە تۆفان نەتبەزێنن!
جــار لەگــەڵ جــار زیاتــر بــاڵ بگــرەو بــەرەو نیشــتمان بــڕۆ .هــەر بــڕۆ تا
دەگەیــە قــەاڵی بــەرزی دێموکــرات ،مەکــۆی ئاشــقانی خــاک و گیانبازانــی
ڕێگــەی خەبات.
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هۆ مەلی تیژباڵی خەیاڵ!
دوودڵ مەبــە! لــە قــەاڵی خۆڕاگــری و جوامێرانــی دێموکــرات ،ژوور
بــە ژوور و هــۆدە هــۆدە بگــەڕێ .بۆنــی دار و بــەردی ئــەو نــاوە
بکــە .دڵنیــام لــە بســت بــە بســتی ئــەم قەاڵیــەدا ئاســەواری جێپــێ و
جێپەنجەکانــی مامۆســتام دەبینــی .لــە ژووری بەشــی پــەروەردە ،لــە
تەشــکیالت ،لــە ســاڵۆنی کۆبوونــەوە گشــتییەکان ،لــە کتێبخانــە ،لــە بنکــەی
الوان و ڕێکخــراوی ژنــان ،ناوەنــدی زیندانیانــی سیاســی و تەنانــەت
لــە منداڵپارێــزی و ســەرجەم ئــۆرگان و بەشــەکانی حیزبــدا هەســت بــە
بۆشــایی و دیارنەمانــی ئــەو تێکۆشــەرە فرەڕەهەنــدە دەکــەی.
هۆ مەلی تیژ باڵی ڕوح!
ئێســتا کاتیەتــی و نــەرم نــەرم بــەرەو گۆڕســتانی شــهیدانی دێموکــرات،
بــەرەوە ئارامگــەی نەمرانــی ڕێگــەی نەجــات ،بــاڵ بگــرە .لــەوێ بــە
حورمەتێکــی زۆر ،لــە ئاســمانی ڕاســت بــە ڕاســتی ئــەو نــاوەدا ،تــا
دەتوانــی تەوافــی گــۆڕی هەمــوو ئــەو «گــۆڕ غەریبانــە» بکــە کــە بــە
دونیایــەک ئــارەزوو و ئاواتــەوە ،لێــرە بــە ئەمانەتــەوە ســەریان ناوەتــەوە.
پاشــان تاجــە گوڵینــەی ڕێــزی وەفــام لــە پەنــا کێلــی مامۆســتام دابنــێ و
ێ تێــکبــدەی پێــی بڵــێ ئــارام بنــوو
بێئــەوەی ئــەم خــەوە «شــیرینەی» لـ 
مامۆســتام ،ئــارام بنــوو! تــۆ ئــەوەی لــە توانــاتدا بــوو درێغــت نەکــرد،
چیــت لــە ژیانــدا بــوو پێشكەشــی خــاک و واڵتــت کــرد .هــەر بۆیــەش لــە
ڕۆژی ماڵئاواییـتدا تەمــی خەمێکــی قــورس هەمــوو نیشــتمانی داپۆشــی،
ئــااڵی دێموکــرات تــا نیــوە هاتەخــوار و ڕێبوارانــت بەرگــی ماتەمینیــان
پۆشــی.
بــە ئەدەبــەوە بــە مامۆســتام بڵــێ :گلەییمــان لێنــەکات کە بــۆ دیارنەمانی
ئــەو ،چــاو بەفرمێســک و دڵ پــڕ لــە خەمیــن ،تــا لــە ژیانــدا بیــن بــۆی بــە
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پــەرۆش و ڕوخســار بــە ماتەمیــن .پێــی بڵــێ کــە ئاخــر ئــەو هــەروەک
هاوڕێیەکــم بەحــەق فەرمــووی ،مێــژووی زینــدووی زیاتــر لــە حەفتــا ســاڵ
تێکۆشــان و خەبــات بــوو ،ئــەو ئاڵقــەی پێوەندیــی نێــوان نەســڵەکانی
کۆمــار و تــا ئێســتای دێموکــرات بــوو.
هۆ مەلی بیر و هۆشـم!
پێــش ئــەوەی ڕوخســەت لــە ڕوحــی بــەرزی مامۆســتام بخــوازی ،پێــش
ئــەوەی پێــی بڵێــی کــە وەک هەمیشــە بــۆ ڕێبازەکــەی ســەربازی ،بەڵێنــی
پێبــدە کــە لــە ســەردەمای ڕزگاریــدا ،لــە کاتــی هەلــی کــورد و قۆناخــی
بەختیاریــدا ،لەســەر شــانی تێکۆشــەرانی دێموکــرات و لــە کەژاوەیەکــی
ڕازاوە بــە ئــااڵی نیشــتماندا ،تەرمــی پیــرۆزی بــەرەوە ئــەو گۆڕســتانە
دەچیتــەوە کــە پێشــەوای نەمــری لــێ نێــژراوە .چونکــە هەموومــان
دەزانیــن ڕوحــی هەرگیــز نەمــری هــەر لــەوێ ئــارام دەگــرێ .بەڵــێ! ڕوح
و یــاد و نــاو و گۆریشــی لــە پەنــا پێشــەوا و باقــی گــەورە پیاوانــی گەلــدا
جێدەگــرێ.
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خەمی بێ تۆیی
ئاشق ئیسماعیلی

براگەورەی بەڕێزم کاک جەلیل گادانی!
چــل ڕۆژە لــە المــان نەمــاوی .چــل ڕۆژە کۆچــی یەکجاریت کردوە ،ماڵە
خــۆت لــێکردوویــن و لــە جیهانــی هەرمانــدا حەســاوییەوە .وا لــە نــەکاو
و بێــوادە ڕۆیشــتی کــە مــن ئێســتاش شــڵەژاو و سەرســامم .ناڵێــم بــاوەڕ
ناکــەم بــۆ هەمیشــە بەجێــت هێشــتووین و دەزانــم مــەرگ بــە هەمــووان
دەوێــرێ و کــەس نابوێــرێ ،بــەاڵم کاتێــک لــە دنیــای بیرەوەرییەکانــدا
وەک جــاران بــە خزمەتــت دەگەمــەوە و زیندوویــی ،گەشــی ،هومێــد بــە
دادێ ،تێکۆشــان ،هەڵســووڕان و هاموشــۆ و دیــداری کــۆڕی یارانتــم
دێتــەوە بەرچــاو ،نەبوونــت دڵ و بیــر بێقــەرار دەکا و ژانــی مەرگــت لــە
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قوواڵیــی هەنــاو کار دەکا.
ئێســتا نیوەشــەوە ،مــن تەنیــا لــە ژوورەکــەی خــۆم دانیشــتووم و
دەمــەوێ چەنــد ڕســتە بەبۆنــەی چلــەی کۆچــت بنووســم .نووســێنێکی
کــورت لــە زمــان هــاوڕێ و براچووکەیەکــەوە ،کــە دەیــان ســاڵ شــانازیی
هاوڕییەتــی ،هاوخەباتــی ،هاوخەمــی و ماوەیەکــی زۆر جیرانەتیشــتی
هەبــووە.
وەبیــرم هاتــەوە کــە چەنــد ســاڵ پێــش ئێســتا چەنــد دێڕێکــم بەبۆنــەی
ڕێوڕەســمی هەشــتا ســاڵەی لەدایکبوونــت نووســیبوو و بــۆم ناردبــووی.
ئێســتاش لــە چلــەی کۆچتــدا ،بــە بەشــێک لــە نێوەرۆکــی ئــەو نووســینە
کورتــە یــادت دەکەمــەوە:
زۆرجــار مــرۆڤ لــە هەڵبژاردنــی وشــەدا ،ســەبارەت بــە درکاندنــی
مەبەســتێک تێدەمێنــێ و لــە ڕاســتیدا هەرچــی دەکا ناتوانــێ بــە وشــە و
ڕســتە ئــەوەی دە دڵ و بیــری دایــە بیگەیەنــێ .مــن ئێســتا لــە دۆخ و
وەزعێکــی ئەوتــۆ دام.
دەمــەوێ باســی ژیانــی پــڕ بەرهەمــت بکــەم ،دەمــەوێ باســی
تێکۆشــان ،هەوڵــدان ،فیــداکاری و لەخۆبووردووییــت لــە مــاوەی دەیــان
ســاڵەی خەباتتــدا بکــەم ،دەمــەوێ باســی ئــەو دەردەســەری و ئــازار
و کوێرەوەرییانــە بکــەم کــە لــە مــاوەی ســااڵنێکی دوورودرێــژ ،لــە
بەندیخانەکانــی ســەردەمی دەســەاڵتی شــادا تووشــیان بــووی ،کێشــاتن
و قەتیــش هــاوارت نەهــات و لــە ڕێــگای ئامانجەکەتــدا بــە داڵواڵەییــەوە
قبووڵــت کــردن.
دەمــەوێ باســی ئــەو ســاتانە بکــەم کــە ســێبەری حوکمــی ئیعــدام بــە
سەرســەری تــۆ و هاوڕێیانتــەوە بــوو ،دەمــەوێ باســی فیدابوونــی ئــەو
باشــترین ســااڵنەی ژیانــت بکــەم کــە لــە هەڕەتــی الوەتیتــدا پێیانــدا تێپەڕی
و لــە جیاتیــی ئــەوەی بــۆت ببنــە ســەردەمی چێــژ لــە ژیــان وەرگرتــن و
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ئاســوودەیی ،خێــزان و مــاڵ و منداڵــت تێــدا بەجێهێشــتن و قۆناخــی
هــەرە تــووش و دژواری ژیانــی تۆیــان پێکهێنــا.
دەمــەوێ باســی ئــەو ســااڵنە بکــەم کــە شــانازیی هاوڕێیەتــی ،جیرانەتــی
و هاوکارییــم لــە ئۆرگانەکانــی حیزبــدا لــە گەڵــت هەبــووە و هەمــوو ئــەو
تەنگانــە و فەرحانــی و ئــەو بیرەوەرییــە خــۆش و ناخۆشــانە بگێڕمــەوە
کــە ســەرچاوەیان دەچێتــەوە ســەر ڕۆژە ســەختەکانی ژیانــی چیــا و
قامــک بــۆ ئــەوە ڕادێــرم کــە چــۆن خۆشــییەکان و ناخۆشــییەکانت لــە گــەڵ
بــەش دەکردیــن و چەنــد دە خــەم و شــادیی هاوڕێیانتــدا شــەریک بــووی.
دەمەویســت باســی بەرهەمە ئەدەبییەکان و مێژووییەکان ،نووسینەکان
و وەرگێرانەکانــت بکــەم .کــە ســەرەڕای کاری زۆری حیزبــی زەحمــەت
و شــەونخوونییت پێــوە کێشــاون و پێشــکەش بــە کتێبخانــەی کوردییــت
کردوون.
دەمەویســت باســی ماندوویــی نەناســی ،لەخۆبووردوویــی ،وەفــاداری،
ئەمەگناســی ،پاکــی ،داڵواڵەیــی و ویــژدان و ڕاســتگۆییت بکــەم.
بــەاڵم براگــەورەم ،هاوڕیــی بەڕێــزم .نووســینی دەق و نێوەرۆکێکــی
ئــاوا کــە بتوانــێ بەیانــی هەمــووی ئەوانــە بــکا و بارتەقــای دڵســۆزی و
گەورەیــی تــۆ بــێ ،ئەویــش دەو دەرفەتــە کورتــە دا ،بــۆ مــن زەحمەتــە.
بــا لــە کۆتــای دا بڵێــم .براگــەورەم کاک جەلیــل .وەک گوتــم ژیــان و
خەباتــی تــۆ زۆر شــتی بــۆ لێفێربــوون و سەرمەشــقبوون تێــدا بــووە
و یەکێــک لــەو شــتانەش ســەداقەت بــووە .تایبەتمەندییــەک کــە زیاتــر
لــە هەمــوو شــتێک ڕێبەرێکــی سیاســی ،کەســایەتییەکی نەتەوەیــی و
ڕوومایەکــی کۆمەاڵیەتــی خۆشەویســت دەکا و نــاوی بــە زیندوویــی
دێڵێتــەوە .هیــوادارم نــەوەی نــوێ پێــش هەمــوو شــتێک ئــەو ڕاســتی و
دڵپاکییــەت لێفێــر بــن.
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لە فێرگەی کوردایەتیدا ،تۆ سیمبولی نەوەســـــــــــــتان بووی
لە شەوی ناهومێدیدا ،گڕی خــــــەبات و هەستـــــــــــــان بووی
فێرت کردین خۆڕاگر بین ،لە دۆخی قورس و ئاســـــــــــتەمدا
ڕاتهێناین قەت چۆکدانەدەین ،لە هەمبەر تەوژمی خەمدا
خوڵقت ،مەشرەفخۆشیت ،قسەت ،چلـــچرای کۆڕی یاران بوون
ڕاپەڕ ،هەوڵ ،پشوودرێژیت ،دڕووی جــــەرگی نەیـــاران بوون
دەدرەوشاوە دە سیماتدا ،ئەوینــــــی ڕزگـــــــــــــــــاریی واڵت
وەفا و پاکی و ڕاستگۆییت ،وانەن بۆ خوێنــــــــدنگەی خەبات
بە جەستەش بەجێمانبێڵی ،لەگەڵمـــــــــــــــانی و تــــۆ نامری
ئەوجار لە بیرماندا دەژی و لە دڵماندا جــــــــــێگە دەگری
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خەمنامەیەک بۆ جەلیل گادانی
زیرەک کەمال

مامۆســتای پایەبــەرز ،کاتێــک ئــەم خەمنامەیــەت بــۆ دەنوســم تــرس
و لەرزێکــی قــووڵ دایگرتــووم ،ئاخــر نوســینی خەمنامــە بــۆ تۆیەکــی
ســەرکردە و خەباتگێــڕ ،بــۆ تۆیەکــی نوســەر و زمانــزان و ماندوونەنــاس
جورئــەت و بوێــری و ئازایەتیەکــی گــەورەی دەوێ.
مامۆســتای ڕۆح شــیرین و لەبــەر داڵن ،کــە دەســتم دایــە پێنــووس بــۆ
نوســینی ئــەو خەمنامەیــە یەکســەر ئــەو نوســینەی مامۆســتا محەمــەدی
مــەال کەریمــم بیرکەوتــەوە ،کاتێــک ویســتبووی لــە بارەی هێمنــی پایەبەرز
بنوســێ ،گوتبــووی قەڵەمەکــەم پێــی گووتــم وریابــە و ئاگاداربــە حەمــە،
ئەوەی تۆ لەبارەی دەنووســی هێمنی شــاعیرە ،ئەو هێمنەی زۆر قورســە
و کارێکــی نەکردەیــە بچێتــە چوارچێــوەی فۆرمــی هیــچ پێناســەیەک،
چونکــە خەمنامەیــەک بۆتــۆ بێــت ،دەبێــت غوربەتیــی نامەکــەی نالــی بــۆ
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ســالمی لــێ بچۆڕێتــەوە ،خەمنامەیــەک دەبێــت نەخشــی دەســتی فەرهــاد
بێــت بەســەر تەوێڵــی بێســتونەوە و بــۆن و بەرامــەی ناڵــەی جودایــی
بێــت لــە جیهانــی هــەزار ڕەنگــی شــێعری هێمــن ،خەمنامەیــەک غەریبتــر
بێــت لــە ئاوارەیــی حاجــی قــادر و کاغەزێــک بێــت ماملــێ بــە دڵێکــی پــڕ لــە
خوێنــەوە بــۆ لەیــای ڕۆحــی نوســیبێ ،بــەاڵم هەیهــات هەیهــات قەڵەمــی
مــن کــوا توانــا و وزە و هێــزی نوســینی خەمنامەیەکــی لــەو شــێوەیە هەیــە
بۆیــە نــاوم نەنــا نامــە بەڵکــوو کردمــە خەمنامــە.
مامۆســتایهێــژا جەلیــل گادانــی ماڵئــاوا ،ئاوەدانیــی ماڵــی شــێعر و
نیشتیمان و جوانی ماڵئاوا ،گەڕیدەکەی گەرمیان و کوێستان و پاڵەوانی
زینــدان و ســەرقافڵەی کاروانــی ڕوەو ئاســۆ ماڵئــاوا .چــرای ماڵــی زمــان،
تــۆ بــەم بەرەبــەری پاییــزە ،بــەم کۆچــەت پاییــزت لــە نیشــتیمانێک داهێنــا،
دەشــزانم تــۆ ئــەو مرۆڤــەی کــە مــردن دەرەقەتــی ونکردنــی ڕووخســاری
تــۆ نایــێ ،چونکــە تــۆ نیشــتەجێی هەمیشــەیی ماڵــی داڵنــی ،بــەالم ئــەوەی
مردنیــش لــە شەشــی ئــاب کــردی کارەســاتێکە و لەبیــر ناکــرێ.
مامۆســتام ،ماوەیــەک پێــش ئێســتا تەلەفۆنــت بــۆ کــردم و پێــت گوتــم
زیــرەک کەمــال زۆرم پێخۆشــە ســیاحەتنامەی ئەولیــای چەلەبــی کــە چــل
ســاڵ پێــش ئیســتا مامۆســتا ســەعید نــاکام کردبــووی بــە کــوردی جــاپ
بکریتــەوە ،چونکــە کتێبیکــە نــرخ و بەهایەکــی میژوویــی زۆری هەیــە،
بۆیــە مامۆســتام داواکارییەکــەت دەخەمــە ســەر چــاو و ڕۆحــم.
جەلیــل گادانــی ،چلچــرای بەرکــۆژەی نیســتیمان تــۆ کــە (کۆیــە)ی
مەڵبەنــدی ڕووناکبیریــت کــردە دوامــاڵ و وێســتەگەی هەمیشــەییت لەبــەر
ئــەوەت بــوو چونکــە زیاتــر لــە ســەد ســاڵ پێــش ئێســتا (هێمــن)ی مــەزن
گوتبــووی:
«چلۆن بۆ سورمە نابێ خاکی شارێ
کە حاجی پێی لەسەر دانابێ جارێ»...
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دڵۆپێک لە دەریایەک پەژارە بۆ تیشکەیەک
لە ڕزگاریخوازی :کاک جەلیلی گادانی
پیاوێک لە ڕۆژهەاڵتەوە
سەرەخۆشــی دەکــەم لــە دار و بــەردی نیشــتمانیش ،بــا مرۆڤــی
ڕووناکبیــر و سیاســەتمەدار و شۆڕشــگێڕ و ئازایخــواز و دڵســۆزی
کــورد لــەوێ ڕاوەســتێ.
ئــەو دەمــەی گەنجێــک بــە شــوێن دۆزینــەوەی دەروازەی گەنجخانــەی
ئازادیــدا دەگــەڕێ ،ژیــان بەپێــی هەلومەرجــی زەمــان هــەودای
بەرەوپێشچوونــی لــە دوو دەدا؛ یانــی هــەر چەنــدی ئــەو ســەری
بێنێوبــەرێ ،هــەر دەتوانــێ ئەوەنــدەی ڕێ لەبــەر بــڕوا کــە شــوێن و
ســەردەم دەرفەتــی دەدا و نــە چــی دیکــەی بــۆ دەکــرێ و نــە بــۆی دەلــوێ.
شــوێن و زەمــان دەکــرێ ڕەوگــەی تێپەڕینەکــە بگــۆڕێ ،بــەاڵم چــی
لەگــەڵ ڕوانگــە و ڕێبازەکــە بــۆ ناکــرێ .ڕێبــازی گەیشــتن بــە لوتکــەی
ئامانــج بــە دەروونــی تەمەنــی ئادەمیــزادی خــاوەن بڕیــاردا دەڕوا.
دوورودرێــژه و پــڕ لــه هــەوراز و لێــژ.
گەلۆ!
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زەمــان بەرەبــەرە نەمامــی شــلک و شــەنگی مناڵــی و مێرمناڵــی و الوی
پێدەگەیەنــێ و پەلــی پــێ داوێ و دەیکاتــە دار؛ داری پڕبــەر و ســێبەر
یــان بێبــەر و تەنکەنســێ .جــاری وایــە ئادەمیــزاد ڕووتەدارێکــە باریــک،
ئەســتوور و کلــۆر و بــە کرمۆڵــی دەژی .دارێکــە ســەرەنجام ڕەشــەبای
نەمــان دەگاتــە ســەری و ڕیشــەی دەردێنــێ و دەیشــکێنێ و بڕایــەوە.
هــەی لــەم لێــڕەوارەی ئادەمیــزادان! ئەمانــە زۆربــەن و چــی وایــان پــێ
نابــێ بــۆ پــەرەی بیــر و گەشــەی ژیــان و هەڵدانــی نیشــتمان.
عەزیزکــەم! ئــەی پیــرەدارە شــەنگ و بڕبــەر و ســێبەرەکەی نیشــتمان.
تــۆ گەنجێــک بــووی لــە نێــو گەنجخانــەی شۆڕشــگێڕیدا و گەوهەرێــک
بــووی شــەوچرا .تــۆ سەرچەشــنی نەناســینی شــەکەتی و کۆڵنــەدان
بــووی و مەرجــی خــۆت بردەســەر .ڕووت وەرنەگێــڕا لــەو ڕەوتــەی کــە
بەگــژ شــەودا دەچــێ و بــە دوای پرشــنگی خــۆردا دەگــەڕێ .تــۆ وتــت
شــەو چەندیشــی بــە بــەرەوە مابــێ ،ڕووناکــی باڵــی هــەر دەنگێــوێ و
بەڕاســتی تــۆ لەســەر حــەق بــووی! تــۆ لەســەر حەقــی ،چونکــە حەقیقــەت
هــەر چەنــدی پێخوســتیش بکــرێ ،هــەر زینــدووە و لــە پشــوو ناکــەوێ.
تــۆ ڕێبوارێکــی لێبــڕاو بــووی؛ هەتــا ئێــرە خەمــم نەبــووی! بــەاڵم مەرگــی
«غەریبانــە»ت تەزاندمــی .تــۆ غەریــب نەبــووی ،بــە مەرگــی تــۆ تەنیــا
مەرگــت «غەریبانــە» بــوو ...ئــەو کوڕەکوڕانــەی دەبــوو هەڵتبگــرن بــە
شــانان ،دڵیــان بــەم کاتــە تــاڵ و دژوارە زامــارە .شــینت بــۆ دەگێــڕم
ئەوەنــدەی بێپەســاران دڵیــان حــەز دەکا ...دڵخۆشــیی خــۆم دەدەمــەوە
و دەڵێــم دارەتەرمەکــەی تــۆ کــە دەبــوو بەســەر شــانانەوە بــێ ،دایکــی
نیشــتمان خــۆی بەتەنیــا لــە کۆڵــی داوە و گوڵبارانــی کــردووە و بــە خاکــی
ئەســپاردووە.
تــۆ لــە گیانئەســپایەکی نــاوادەدا ســەفەری بــووی ،ئــەی ڕێبــوارە
ســەربەرزەکەی کوردایەتــی .بــا فرمێســکی ئێمەمانانــت لەگــەڵ بــێ کــە
خۆیــان گەوهــەری ئەندیشــەن ،نــەک تەنیــا هەســتی خۆشەویســتی.
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ماندێالیەکی دیکەی کورد بەجێی هێشتین
عەبدولکەریم شێخانی

ماندێالیەکی دیکەى کورد لە ئەسپی ژینی دابەزی
ئەشکەنجە و زیندانی بەزاند ،ئەو کۆڵی نەدا و نەبەزی
الوێکی شلکە نەمــام بوو ،بە خەبات و تێکۆشـــانـی
سەلماندی کوڕی مەیدانە کاکە جەلیلی گادانــــــی
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نە زیندان نە گرتووخـــانە ،نە ئەشکەنجەی دڕندانە
هەنگاوی ئەویان شل نەکرد لەو هەموو قوربانیدانە
حەفتا ساڵ تەمەنى لەڕێی کورد و کوردستانی دانا
کێ هەیە وەکوو گادانی هەم قەڵەم بەدەست هەم دانا
مەهابــادی شــیرین ،ڕووگــەى کــورد و کوردایەتــى ،النکــەى خەبــات و
تێکۆشــان لــە پێنــاوی کــورددا ،شــاری پاکــی و خۆشەویســتى و هونــەر
و ئــەدەب .کاک جەلیــل کــوڕی ئــەو شــارە پیرۆزەیــە کــە چەنــدان خێزانــی
کــورد نــاوى کچەکانــی خۆیــان بــە نــاوى ئــەو شــارەوە نــاو نــاوە و
شانازییشــى پێــوە دەکــەن.
کاک جەلیــل گادانــی وانــەى کوردایەتــی و خەباتــی پیــرۆزی لــەو شــارە
خوێنــدووە و هــەر لــەو شــارەدا چــاوى بــە بینینــی پێشــەواى نەمــری
کــورد قــازی محەممــەد ڕوون بۆتــەوە .لــە دواى ڕووخانــی کۆمــاری
کوردســتان لــە خەبــات و تێکۆشــان نەکەوتــووە و تووشــی گرتــن و
زینــدان و ئەشــکەنجەی زۆر بــووە ،بــەاڵم بــە ورەیەکــی زیاتــر بەڕەنگاری
هەمــوو هــەوڵ تەقەالیەکــی ڕێژێمــی شــا و دارودەســتەکەى لــە ســاواک
بۆتــەوە .یەکبیــن  ١٣ســاڵی تەمەنــی لــە زینــدان بەســەر بــردووە جگــە
لــە دوو ســاڵی دیکــەى پچــڕ پچــڕ بــۆ ترســاندن و تۆقاندنــی ،بــەاڵم ئــەو
بــە بــڕواى پتــەوەوە تــرس و تۆقاندنــی تۆقانــد و چۆکــی دانــەدا و ئــەوە
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چــل ســاڵی ڕەبەقیشــە دەربــەدەرە .تــەڕاش و دەوەنەکانــی شــاخ و داخــی
کوردســتان هەموویــان ئــەو پیــاوە پیاوەیــان دەناســى و بــە هــەر کوێیەکدا
بڕۆیشــتایە دەســت لەســەر ســینگ لەبــەری هەڵدەســتان .
بــە داخ و پەژارەیەکــى زۆرەوە ڕۆژی  ٦/٨ئــەو ماندێالیــەى کــورد
جێــی هێشــتین و ئــەو هەرچەنــدە بــە لــەش المــان نییــە ،بــەاڵم هەمیشــە
پڕاوپــڕی هــزر و بیرمانــە.
هــەزاران ســاو لــە گیانــە پاکەکــەت ئــەی پیــاوە خاکــەڕا بــێ فیزەکــە،
بــەاڵم بــە خەبــات گــەورە ،بــە ڕەوشــت مــەزن ،بــە ڕفتــار و هەڵســوکەوت
مەزنتــر لــە هەمــوو ئەوانــەی کــە تــازە فێــری گڕوگاڵــی سیاســەت بــوون
و خۆیــان بــە مــەزن دەزانــن و بــۆ چوونــە الیــان دەبــێ بــەالی ســکرتێردا
تێپــەڕی ئینجــا چــاوت پێــی بکــەوێ .مەخابن ،مەخابنێکی گەورە کەســانێک
هــەن تەقەیەکــی خۆشــییان بــۆ ئــەم میللەتــە قوڕبەســەرە نەکــردووە و
ئێســتا هەمــوو شــتێکیان هەیــە و تەنانــەت گیانکێشــانى خەڵکیــش لــە
دەســت عیزرائیــل دەرچــووە و بــە دەســت ئەوانــە ،ئــەو ڕووحــە پاکــەت
شــاد بێــت کاک جەلیلــی پــاک و بێگــەرد و خزمەتــکاری میللــەت .
لێــرەدا دەمــەوێ شــتێک بگێڕمــەوە کــە کاتــی خــۆی دۆســتێکم بــۆی
گێڕاومەتــەوە .لــە ســەروبەندی دروســت-بوونى پەیوەنــدی لــە نیــوان
شۆڕشــی کــورد و ســاواکی ئێرانــی .جارێکیــان ئەفســەرێکى ســاواک
ســەردانی ســەرکردایەتیی شــۆڕش دەکات ،یەکێک لە ئەندامانی کۆمیتەى
ناوەندیــی پارتــی بەرپرســی ســەربازى ،کــە خــۆی ئەفســەر بــووە  ,بــە
ئەفســەرەکەى ســاواک دەڵــێ :ئێمــە و فــارس لــە یــەک بنەچەیــن و زۆریش
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لێــک نزیکیــن ،پێمــان خۆشــە ئــەم بەشــەى کوردســتان کــە بــە عێراقــەوە
لکێنــدراوە بخرێتــە ســەر ئیــران و هــەردوو بــەش ببــن بەیــەک و ســەر
بــە ئێــران بیــن .ســاواکەکە دەڵــێ :بابــە واز بێنــە ،ئێمــە ئــەوە مەهابــادە
دەرەقەتــی نایەیــن ،ئینجــا نــۆرەی ئەوەیــە سلێمانیشــی بێتــە ســەر .
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بۆ ئینسانێك ،بۆ قۆناغێك ل ه تێكۆشان،
بۆ جهلیلى گادانى
سەباح غالب
نازانــم لهكهیهك ـهوه یهكدیمــان دهناســى ،ئێســتا ئ ـهو كاتانهی ـ ه مێــژووم
لــ ه بیــر نهمــاوه ،ڕۆژ ،مانــگ و ســاڵ لــ ه الم تێكــهاڵو بــوون ،ئــهوهى
وهك تارماییــهك لــ ه یادهوهریمــدا بــهر چــاوى گرتــووم ،بهرهبهیانێــك
بــوو ،مرۆڤــى تێــدا ڕۆنرابــوو ،لهگــهڵ زمانهكانــدا ،زمانــى كوردیشــى
تێــدا پــژا بــوو ،جوگرافیــاش دابــهش كرابــوو ،كوردســتان لــ ه بهشــى
كــورد بــوو ،الن ـ ه و پــڕ ب ـ ه پــڕى كوردزمــان و خهڵكــى دیك ـهى ئێــر ه و
ئهوێــى لێقهومــاو بــوو ،كوردســتان وهك هــى ئێمــ ه بــوو ،هــى ههمــوو
كوردســتانیانیش بــوو ه و ههیــه.
ل ـهو كات ـهوه ،ئێم ـ ه ســاد ه و ســاكار ،فێــر نهبوویــن خۆمــان و خهڵكــى
دیكــ ه بناســین ،ئێمــ ه لــ ه بهشــى خۆشــمان بــ ه توانــاى بیركردنــ ه و
جهســتهییمان ،ب ـه دراوســێكانمان بهخشــى ،ئ ـهوان ل ـه ڕۆژى یهكهم ـهو ه
وا تێگهیشــتوون ،كــورد ســاكارن ،بــۆو ه ناشــێن ببن ـه فهرمانــڕهوا ،ه ـهر
بــۆو ه دهبــن ،ببنــ ه گاوانــى داگیركــهران ،بۆیــ ه لــهو دهمــهوه ،داگیركــهر
و دوژمنــان خهریكــى ناشــیرین كردنــى ژیــان و تێكۆشــانى ئێمــهن،
سروشــتمان دهگــۆڕن ،مێژوومــان تێــك دهدهن ،دهروون و ناخــى مرۆڤــى
كــورد ،لـ ه ڕووناكــى دادهماڵــن ،بوارێــك ناهێڵنـهو ه بــۆ تێگهیشــتن ،هــاوار
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و گریــان كــپ دهكــهن ،نهخشــهى ویــژدان تێــك دهدهن ،نیــگا و داڵن
ههڵداوێــرن ،ســهوزایى و ئــاو ناهێڵــن ،گهرمــى و ســۆز بــۆژۆ دهكــهن،
دهرفــهت پێــو ه دهدهن ،چــاوان لــ ه بینایــى دهخــهن ،ئهســتێره ،مانــگ و
ڕۆژمــان لــێ ون دهك ـهن ،جــێ ژوانــى مرۆڤــى كــورد ،كوانــووى گهرمــى
ماڵــى خۆمــان لــێ ســاردهكهنهوه ،ئــهوهى هێشــتوویانهتهو ه لــ ه نێوانــى
ههموومانــدا ،شــارانى كاول بــوو ،گهلێكــى لــ ه پــێ كهوتــوو.
داگیركــهر و دوژمنــان ،شــتێ نهمــا پێمــان نهكــهن ،تهنانــهت گاگۆڵكــ ه
و ساویشــیان لــێ دزیــن ،لێــوى درهوشــاوهى دهم بــ ه زهردهیــان لــێ
تۆرانیــن ،ههمــوو ههوڵێكیــان دا ،پیاوهتیمــان ،ژنێتیمــان لــێ زهوت ك ـهن،
ئــهو كۆترانــهى لهســهر پێڵــوى كچانمــان هێالنهیــان كردبــوو ،تــۆران،
تــاران ،چوون ـ ه نــاو جامهنهیهك ـهوه ،تــا دیســان بــدهن ل ـ ه ش ـهقهى بــاڵ،
نامــهى برایهتــى و ئاشــتى بهســهر تــورك و فــارس و عــهرهب دابــهش
بكــهن ،هــهر ســێ الیــان ،لــ ه كۆنگرهیهكــى فراوانــدا ،بــ ه بهرچــاوى
تێكــڕاى گهالنــهوه ،نــهك نامهیــان نهخوێنــدهوه ،پهڕیــان كــردن ،باڵیــان
ههڵكێشــان ،ئهنجــن ئهنجنیــان كــردن ،ب ـهاڵم هێشــتا كــورد فێــر نهبــووه،
بیــان ناســێ ،هێشــتا فێــر نهبــووه ،لــه تهنگانــهدا فریایــان نهكــهوێ.
جهلیلــى گادانــى لــهو ســهرهو ه هاتبــۆوه ،مێــژووى لــ ه میدیــاو ه
هێنابــۆوه ،بــۆ ههموومانــى دهگێــڕاوه ،ههرچــى داگیركــهر و دوژمنــان
پێیــان كردیــن ،بــهاڵم نهیــان توانــى ،شــا ڕێــى خهباتــى نهتهوهیــى و
نیشــتمانى ،خۆشهویســتى و مرۆڤایهتــى ،گیانــى كــوڕى وهك جهلیلــى
گادانــى تاوێــك ئۆقــر ه بگــرێ ،خهباتــى ئـهو بــۆ كــورد و برایهتــى گـهالن،
ههرگیــز دانامركــێ.
جهلیلى گادانى تێكۆشهر نهبوو ،تێكۆشان بوو
كاكه جهلیل نهبهز نهبوو ،كانیى نهبهزین بوو
ئهویش وهك زۆرى دى ،ل ه النه هاتبووه دهر
بۆی ه گادانیش ،مهشــخهڵێكى كـۆڵنهدان بوو
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بۆ یادگارەکەی کۆمار
کوێستان عومەرزادە

خەمی ئاوابونی ڕۆژ چەندە گرانە بە سەر توێی نیشتمانەوە
لەچــی بدوێــم ،بــەکام وشــە ،بــە زامــی کام گۆرانــی ،بــە ســروەی چ
بایەکــی نــەرم نــەرم بێــم و دڵۆپــێ لــە تەمەنــی ڕووناکیــت بخەمــە ســەر
خامــەی ســڕم،
لــە هــەر گــەڕەک و شــارێک ،لەبــن پەنجــەرەی هــەر ماڵێــک ناڵــەی ژانــی
بێتۆیــی بەژنــی گرتــوە و یــەک بــە یەکــی دڵــی زامدارانــی نیشــتمانی ســڕ
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کردوە،
ئاخــر مامــە ئــەم کــۆچ و هــەوار تێکنانــە کــوا لــە شــان و قەاڵفەتــی
تــۆی فریشەئاســا جێــی دەبێتــەوە ،تــۆ خــۆت ڕەمــزی ھەر مــان و
نەســرەوتن بــووی ،پشــوو درێــژی و ئیــرادەی پــڕ نەســرەوتن لــە تــۆدا
بەژنــی گرتبــوو ،تــۆ ئیلهامــی بــاوەڕ و بەژنــی ھەرمانــی ئــازادی بــووی.
تــۆ بــووی یــەک بــە یەکــی جوانییەکانــی ژیانــت لەنێــو بەرگــی پیــرۆزی
پێشــمەرگەدا ھەڵگرتبــوو ،تــۆ بڵــێ کام وشــە لــە ئاســت نــاوت ،لەبــەردەم
تەمەنــی زێریــن و پــڕ نوورتــا شــەرم نــەی گــرێ و بێتــە دوان.
لــە مێژویــی عومــری تــۆدا ڕەنجــی واڵت ،خەباتــی شــاخ ،ملوانکــەی
ئالتونیــا کــردە مــل ،تــۆی ســەرمایەی بســت بــە بســتی نیشــتمانی .تــۆ پێــم
ناڵێــی ،ناڵــەی قەندیــل ،زامــی ھەڵگــورد ،ژانــی ئــەم زێــدە مەزنــە ،ڕەمــزی
کۆمــار دەخەیتــە ســەر شــانی کام قەســیدە ،بــۆ کــوێ هــەوارت چــۆڵ
دەکــەی؟
نەرمــە ھەنــگاو و بــاوەڕت لەکویــی ئــەم مێــژوە لەنگــەر دەگــرێ،
تــۆ بــاوەڕت بــە وەســتان و ھێــزی ماندووبــون نەبــوو ،لەژێــر نــاوی
تــۆدا دەســنوێژی باوەڕمــان هەڵدەگــرت ،پیرۆزیــی تــۆ لــە ســورەتە
پیرۆزەکانــی ئاســمان کەمتــر نەبــوو بــۆ هەموومــان ،تــۆ ھەریەکــی و
نابــی بــە دوو ،تــۆ گلێنــەی کۆمــار و بەژنــی بــەرزی دێموکراتــی .تــۆ مامــی
ھەمــوو کــوردان ،پشــت و پەنــای خۆرهەاڵتــی ،خــۆت دەتزانــی ھێــز و
بــاوەڕی تــۆ شــکۆفەی دەخســتە چــاوی شــەو و وتــە و کــردارت ،گفتــی
شــیرین مایــەی فەخــر و شــانازی بــوون بــۆ الوانــت.
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بۆکــوێ دەچــی بگەڕێــوە بــا نیشــتمان بێنــاز نەبــێ ،ئــەم ســپێدە چــاو
بکــەرەوە بســت بــە بســتی ئــەم واڵتــە چاوەڕێــی ھاتنــی تــۆن ،چاویــان
بڕیوەتــە ڕووناکــی!
ئــای مامــە ھەر ھەموومــان لــەم ســپێدە شــووم و غەریبــەدا چاوەڕێــی
شــنەی بــا بکەوێتــە ســەر توێــی ژیــان و ســەر لــە نــوێ ئــەم ســەحەرە پــڕ
بێتــەوە لــە تریفــەی ئومێــد و دیــداری ڕۆژ.
نــە تەنیــا مــن ،ھەمــوو زێــد برینــی ســەرتوێ نیشــتمان ،قەســیدە
تەواونەکراوەکانــی مێــژوو ،بەژنــی ئــازادی ،قەاڵفەتــی پــڕ لــە ھیــوای
دێموکراســی چاوەێــی گەڕانــەوەی ھەناســە گەرمەکانــت بوویــن.
ئــای شەشــی مانــگ چ مۆتەکەیەکــی پــر غــەزەب و چ وێرانییەکــی ژیــان
و پێکەنیــن ھێنــا.
تــۆ لــەو خەیاڵــە بــەرز و بــەژن درێژانــە بــووی لەگــەڵ چــرۆی کۆمــاردا
ئازادیت کردە ئامانج و زێد و ئااڵ و باوەڕی پر لە ئیمان و نەســرەوتنت
کــردە ســەرمای ژیان.
مامــە گیــان لــە تــۆدا درەوشــانەوەی ئــازادی و قەاڵفەتــی پــڕ لــە ھیــوای
دێموکراســیم دەھۆنــدەوە،
لــە وتــە و گفتــی شــیرینت ئومێــدی پــڕ حەســانەوەی نیشــتمانم
دەخوێنــدەوە ،کۆچــت تەمــە و ماتەمــی بــار و قــورس وگرانــی خســتە
ســەر دڵــی نیشــتیمان ،کۆچــت ھێنــدە بــێ مــراد و بــە بێدەنگــی ،بەبــێ
نــازی ،بــێ ھەنیســک و شــین و گریــان خرایتــە نێــو تابوتــی مــەرگ و لــە
گۆڕســتان بــە ڕەنگێکــی چەنــدە غەریــب لەبــەر چــاوان ون کــرای.
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تــۆ مامۆســتا و تــۆ ڕیبــەر و تــۆ بێشــکەی حەســانەوەی ئــازادی بــووی.
تــۆ تاجــی ســەر و یــادگاری پــڕ لــە حەســرەتی کۆمــار بــووی.
تــۆ دەزانــی و بــاوەڕ دەکــەی گــەر گلێنــەی چاویشــم بــای ھەر ھێنــدە
خۆشــم دەویســت ،تــۆ هــەر یەکــی و نابــی بــە دووان .
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پۆلووی خەمەکان دەگەشێنەوە
ئەحمەد ڕەحمانی

ئێــرە گڵکــۆی شــەھیدانی دێموکــرات و داوێنــی باوجــی و ھەیبــەت
ســوڵتانە ،لــەم تەپۆلەکەیــەدا دەیــان دڵــی شــەیدای ئــازادی لــە دوا ترپــە
کەوتــن ،ئــەم تەپۆڵکەیــە گوڵخانەیەکــە لــە ھەرە گوڵــە نایــاب و جوانەکانــی
ئــەم گەردوونــە ،ســەردەمانێ ئێــرە چەقڵەســتانێک بــوو  ،بــەاڵم ئێســتا
باغســتانێکە لــە کێلــی گڵکــۆی نەمــران !
دەوەرە حاجی قادر!
لــە پەڕەمووچــی دەســت و بیروھزرتــدا وشــە بــە بــااڵی مەرگــە
کوێســتانیەکانی گەرمیــن ھەڵ بــدە ،بیاناڵوێنــەوە لــە نێو دێــڕی ھۆنراوەتدا
 ،ئــەوان غەریبــن و ھەســت بــە غەریبــی دەکــەن...
خاڵە تایەر!
چەھچــەھەی بولبــووالن و شــیرین بــەھارەت بــۆ چییــە ئیتــر ،دەوەرە
ژێــی دەنگــت بــا بۆنــی کێلــی گڵکۆکانــی شەھیدســتانی دێموکراتــی لــێ
بــێ...
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دەوەرە مامۆســتا ســەردار لــە ناڵــەی فلووتــی جارانی تەنیشــت فێرگەوە
تێــی توڕێــن  ،ئــاوازی غەریبییــان بــۆ بژەنــە و مەھێڵــە ھەســت بــە دڵتەنگــی
بکــەن ،میوانــی ئــەم ســەردەمە نامۆیــە ،ئــەم جیهانــە فانییــە ،خــودان حەوت
دەیــە لــە خەباتــە ،بیــرت نایەتــەوە مامــە بــەدەم لێدانــی فلووتەکەتــەوە
ھەوای ســامڕەند و کوێســتانی نیشــتمانی دەکەوتــە جەســتەوە؟
مامە سێوە!
ھەســتە و دەمــەو ســەحەرە ،ھەســتە تەرمــی بــێ گیانــی مامــە گیــان
لەســەر شــانانە و کــەژاوەی خەمانــی لــە دوادایــە ...مامــە زۆر غەریبــە،
کام کێــل ھەیــە لــەم مەزارگەیــە دەســتی مێهرەبانــی مامەگیانــی بەســەردا
نەھاتبــێ ،کام گــۆڕ ھەیــە مامــە گیــان فرمێســکی لەســەر ھەڵنەوەراندبــێ ...
پشووە بایە گەرمەکانی دەم ڕەشەبای دەشتی کۆیە!
دە ھێــور بــن ئەمــڕۆ تەرمــی مامــە لــە ســەر شــانانە  ،بــا بــزە و
خەندەکانــی بــە تینــی گــڕی ئێــوە ھەڵنەپرووکــێ ،دەوەرن شــنەبایەکی
فینــک بــن  ،بــا خەندەکانــی مامــەی شــەیدانی ژیــان ھەڵنــەوەرن...
باواجــی ،ھەیبــەت ســوڵتان ئێــوە دەمێــک ســاڵە پرچــی چەرمــووی
خۆتــان بــۆ کوێســتانیەکانی گەرمێــن دەڕننــەوە ،دەمێــک ســاڵە ھەوری
ئاوســی فرمێســکتان گل دەدەنــەوە ،ناھێڵــن ڕەو بکــەن و بــە ســەر
مــەزاری شــەھیدانی دێموکراتیــدا دەبارێنــن ،بــۆ ئــەوەی گوڵــی ســەر
گڵکــۆی شــەھیدان تینــوو نەبــن و بژێنــەوە...
گۆڕستانی غەریبی شەھیدان!
زۆر ئێــواران مامــەی ھەموومــان بــە چەپکــە گوڵێکــەوە دەھات بــۆ التــان
 ،ئاخــۆ ئەمجــار کــێ ئێــواران بــە کۆڵــێ خەمــەوە چەپکــە گوڵــێ بێنــێ بــۆ
ســەر گڵکــۆی مامــە گیانــی ســۆما و گلێنــەی چــاوان .
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پێم بڵێ تۆ کێی گەورەم!
هەمزە ئاگوشی

تۆ کێی گەورەم؟
تۆ کێی کە بە فرمێسکی چاوی جەزیرە و بۆتان دەتشۆن،
مەالی گەورە تەڵقینت دەدات و
کچانی کوبانێ مێخەکڕێژت دەکەن و
تابووتت لەسەر شانی چوارچرایە؟
دە پێم بڵێ
خەڵکی کام باژێڕ و گوندی؟
لوتکەی کام چیا و کام دوندی؟
ماڵ بە ماڵ و پیر و جوانی ئەو واڵتە خۆرنەدیوە،
چرپەی پێت و
سۆزی دەنگ و
خرمەی چەک و فیشەکدان و پڕمەی ئەسپی «شێ»ی مرادت
دەناسنەوە،
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لەناو دڵ و ناو گلێنەی چاوەکانیان دەتشارنەوە؟
دەپێم بڵێ
تۆ کێی گەورەم...
تۆ بەندیی کام بەندیخانەی؟
نرکەی ژێر کام دار و قامچی؟
ئاخر ،قەفەس نییە شەرمەزارت نەکردبێ...
کەلەپچە نێ تۆ ئابڕوو و حەیات نەبردبێ!.....
دەپێم بڵێ
تۆ کێی گەورەم...
تۆ زادەی کام مانگ و ڕۆژی،
وێنەی کامە وەرزی ساڵی ،کە گەالوێژ بە سەرماوەزت دەبەخشێ،
سەرماوەز ڕێبەندانت پێ دەنەخشێنێ و
خاکەلێوە هزر و بیرت دەخەمڵێنی؟
دەپێم بڵێ،
تۆ کێی گەورەم؟
سوێندت بە کام کتیبی پیرۆز خواردووە،
دەستنوێژی وەفا و بەڵێنت لە کام کانی هەڵگرتووە،
لەسەر تات و لە ئەشکەوتی کامە چیا،
خوای چاکی و پاکیت دواندووە؟
تۆ کێی گەورەم؟
یەکێ دەڵێ لە دیوانی ئەحمەدی خانی جێ ماوی
یەکێ دەڵێ حاجی قادر بە شێعری خۆی فرچکی داوی
یەکێ دەڵێ دەگەڵ باراندا باریوی ،پێشەوا ناوی لێ ناوی
یەکیش دەڵێ خۆت واڵتی ،ئەتۆی کە چوار بەش کراوی!
تۆ کێی گەورەم
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بۆ ڕۆحی مامۆستا گادانی

هاوژین سڵیو ه
سیمای خهبات و كۆڵنهدان
ئاشكرابوو له ڕووخسارت،
نوێژی عیشقی كوردبوونت بوو
مێژووی حهوت دهیهی كردارت،
دڵت مهشخهڵی ئهوین بوو
لهڕێی عیشقی نیشتماندا،
مهرگت خهزان ه مهرگ بوو
وا ل ه ڕۆحی گشتماندا،
ئاواتهخواز بووی لهژیان
شاد ببیهوه به شادییهكان،
بچییهوه زێدهكهی قازی و
ڕزگاری ببێ كوردستان
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جەلیل گادانی
فەرەیدوون سامان

خودێ ئاسمانی بە چەتری زەوی ئەفراند
دواتر زەویی کردە بەرگی زەریاکان و
کێوەکانیشی کردە پێخەفی دەشت و دارستان،
پاش ئینس و جن
ئەوجا خودێ کوردی بێ خودانی ئەفراند
لێ برا دوژمنەکانی
لێی هەڵگەڕانەوە
لە پالنێکی هۆڤییانەدا
جەستەی کوردستانیان ونجڕ ونجڕ کرد
یەکێک لەو شەڕڤانانەی کە خودێ
بە کوردیی خوڵقاندبوو
عومری درێژی بۆ کورد نەزر کرد
گادانی بوو..
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سیمایەک لە کاڵنەبوونەوە
(بۆ کۆچی تێکۆشەری ناسراوی ڕێگای ئازادیی
کورد و کوردستان کاک جەلیل گادانی)

ئاکۆ ئەلیاسی

سیمایەکی هەڵکەندراو

لە کاڵنەبوونەوەی تۆخیی

ڕەنگێکی سوور،

بەسەر تەختی توێڵی مێژووی

شاخێکی بەرز  ...ڕەقەن و ڕژد،
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کاڵوقوت و سەرپێچراو

بە جامانەی ناسکی هەوریی
هەورێکی ئاوس بە باران،
بڵند  ...بڵند

بە بنمیچی غوروورەوە.
نووکی تیژی قوڵەنگێک لە بەردەوامیی،

بۆ کەندنی گابەردی تابەنی کەژی سینگی سەبر،
تا گەیشتن بە کاڵوڕۆژنەی ئاوەدانی
بڕیارێک بۆ دانەچرمین

بڕینی زمانی ڕووخان
بە پێوەمان،

هەتا مردن  ...بۆ دواڕۆژێک،

شیلەی خەندە،

بڕژێتە سەر کەمەی لێوان!

گفتێکی پاک،

ڕەوان وەکوو ڕۆشنایی ئاو

لە قارقارەی دەم الفاوی ڕۆژێکی گەش
لەسەر سینگی بەهارێکی نێو رێبەندان،
جیاوازترلە گشت وەرزێکی

ڕۆژژمێری ساڵ و سەدەی نێو کوردستان.
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بانێژەیەک لێوانلێو لە گوڵەگەنمی تازە لە باقەدەرهاتووی
تێراو لەبەر تیشکی هەتاو!

ئەو،

«ئەی ڕەقیب» و

چەند سروودێکی چیایی و

«خۆر و ئاسۆ و گوڵەگەنم و
پێنووسێکی مەیلەو سوور و

کتێبێکی نێوچاپخانەی سوێند و وەفای»
لەو شەوەتاریکەی ترسا،

لە تریفەی ڕۆحی سپیی
پێچابووەوە،

کە «چوارچرا» کردبوویە
گەردەن بەندێک،
بەگەردەنی

سەری لە بن پەڕێندراوی
مێژووەوە!

ئەو ڕۆیشت و

وەکوو ڕووبار  ...لە پێنەکەوت،

دوودڵی قەت،

ئاوڕێکی پێنەدایەوە

چەشنی هەڵۆ،
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نە هەڵکشان بەرەوبەرزی پشووی پێدا و

نە کوێرەڕێ،

لە تابووتی تۆزی خۆیدا
شاردییەوە

نە خلیسکان ،لە هەڵچوونەوەی دابڕی و
نە زەمانیش،

لە کفنی بێدەنگیی خۆیدا،
پێچایەوە!
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سپاسنامەی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات
سەبارەت بە شەپۆلێک لە هاوخەمی بە بۆنەی
کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی

لــە کاتێکــدا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە بەرەبــەری ٢٥ی گەالوێــژدا بــە
بۆنــەی یــادی  ٧٥ســاڵەی دامەزرانــی حیزبەکەیــان ،حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان خۆیــان بــۆ چۆنیەتــی بەرزڕاگرتنــی ئــەم یــادە ئامــادە دەکــرد،
بەداخــەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی کەســایەتیی دیــاری بزووتنــەوەی
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سیاســیی کوردســتان و تێکۆشــەری دێریــن و ســیمای ناســراوی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان ،کاک جەلیــل گادانــی هەموومانــی خەمبــار کــرد.
هەمــوو ئەوانــەی لــە نزیکــەوە کاک جەلیلیــان دەناســی و ئاشــنا بــە ڕۆڵ و
پێگەی ئەم کەسایەتییە لە بزووتنەوەی گەلەکەمان و حیزبی دێموکراتدا
بــوون ،دەزانــن کــە لەدەســتدانی نەمریــان بــۆ بزووتنــەوە و حیزبــی ئێمــە
چ خەســارێکی گــەورە بــوو .بــەاڵم هــەر دوای چەنــد کاتژمێــر تێپەڕیــن
بــە ســەر باڵوبوونــەوەی هەواڵــی ئــەم کۆســتە گەورەیــەدا ،هەســتێکی پــڕ
لــە غــورور و شــانازی بــە نێــو کــۆڕی هاوڕێیــان و هاوســەنگەرانی کاک
جەلیـلدا بــاو بوویــەوە کــە دەرخــەری بەرزیــی و گەورەیــی کەســایەتیی
ئــەم ئینســانە لــە نێــو دڵــی خەڵـکدا بــوو.
ل لــە مــاوەی
دوای باڵوبوونــەوەی هەواڵــی کۆچــی دوایــی کاک جەلی ـ 
کەمتــر لــە ســێ ڕۆژدا ،شــەپۆلێکی بەریــن لــە پەیامــی سەرەخۆشــی و
هاوخەمیــی ڕووی لــە ڕێبــەری و ئۆرگانــە جۆراوجۆرەکانــی حیــزب کــرد.
بــە دەیــان پەیامــی ڕەســمی لــە الیــەن حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
هــەر چــوار بەشــی کوردســتانەوە بــۆ ڕێبەرایەتیــی حیــزب نێــردران ،بــە
ســەدان کــەس لــە کەســایەتییە کوردســتانی و ئێرانییــەکان بــە ناردنــی
برووســکە و بــە تەلەفــوون و پێوەندیــی ڕاســتەوخۆ وێــڕای دەربڕینــی
ئەمەگناســی و وەفاداریــی خۆیــان بــۆ کاک جەلیــل سەرەخۆشــییان لــە
حیــزب و بنەماڵەکــەی کــرد و بــە هــەزاران کــەس لــە خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی

پیری دێموکرات

269

کوردســتان بەتایبــەت ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب لــە ڕێــگای
ئۆرگانەکانــی حیزبــەوە پەیامــی وەفــاداری و هاوخەمییــان بــۆ ناردیــن.
بــۆ ئێمــە لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە بــە خۆشــییەوە چ
لــە ڕابــردوو و چ لــە ئێســتادا لــە حــوزور و بەشــداریی کەســایەتیییە
بــەرز و ناودارەکانــی کــورد لــە ڕیزەکانمـاندا دەوڵەمەندیــن و نەمــر کاک
جەلیــل گادانــی یەکێــک لــەو کەســایەتییە دیارانــە بــوو ،ئــەم شــەپۆلە
لــە سەرەخۆشــی و هاوخەمییــە بــە ســەرمایەیەکی بــەرزی مەعنــەوی
خۆمــان دەزانیــن .بۆیــە بــە نــاوی ســەرجەم هاوڕێیانمــەوە ســپاس
و پێزانینمــان پێشــکەش بــە؛ کەســایەتییە حکوومــی و حیزبییەکانــی
هەرێمــی کوردســتان ،هێــز و الیەنەکانــی ڕۆژهــەاڵت و بەشــەکانی دیکــەی
کوردســتان ،هێــز و کەســایەتییە ئێرانییــەکان ،کەســایەتییە سیاســی و
فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتییەکانــی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی نیشــتمان،
بەڕێوەبەرایەتیــی تەندروســتیی هەرێمــی کوردســتان و ســەرجەم
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب ،میدیــا و میدیاکارانــی کوردســتان دەکەین.
بەداخــەوە بــە هــۆی زاڵبوونــی دۆخێکــی تایبەتــی تەندروســتی کــە
باڵوبوونــەوەی پەتــای کۆرۆنــا بەســەر ئێمــە و هەمــوو دنیــایدا
ســەپاندووە ،وەک پێویســت و شــیاوی کاک جەلیــل بــوو ،نەکــرا وەک
پێویســت کــۆڕی پرســە و ڕێزگرتــن لــە نەمریــان بەڕێــوە بەریــن و
هیواداریــن لــە داهاتــوودا بتوانیــن یــادی ئــەم گــەورە تێکۆشــەرە ،بــە
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شــکۆوە بەڕێــوە ببەیــن.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
خالید عەزیزی
١٩ی گەالوێژی ١٣٩٩
٩ی ئووتی ٢٠٢٠
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سپاسنامهی بنهماڵهی گادانی
لهدهرهوهی واڵت

هاونیشتمانییانی بەڕێز لە سەرانسەری کوردستان!
هەواڵــی کۆچــی دوایــی خۆشەویســتی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
و بنەماڵەمــان ،جەلیــل گادانــی ،لــە ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی گەالوێــژدا،
کــە زیاتــر لــە حــەوت دەیــە و تــا دوا چرکــەی ژیانــی ،وەک قوتابییهکــی
بهئهمهگیــی پێشــەوا قــازی محەممــەد لــە ڕێبــازی کۆمــاری کوردســتاندا
بــۆ دابینکردنــی مافــە نەتەوەییەکانــی گەلــی کــورد لــە حیزبــی دێمۆکراتــی
کوردســتاندا ،خەباتــی کــرد و وهفــادار مای ـهوه ،ئێمەشــی
وەک ئێــوە هاوواڵتییــان ،هاوســەنگەران و هاوبیرانــی لــە سەرانســەری
کوردســتان و جیهانــدا ماتهمبــار و خهمبــار کــرد.
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شــەپۆلی هــاودەردی و پرســەی ئێــوە ،کۆمەاڵنــی خەڵکــی کــورد،
هاوڕێیــان و هاوســەنگەرانی لــە سەرانســەری کوردســتان و دەرەوەی
واڵت بەگشــتی و هەروەهــا هاوخەمــی کەســایەتی و بەرپرســانی بــااڵی
حکوومــی و حیزبــی لــه هەرێمــی کوردســتان ،پەیامــی ســەرجەم حیــزب
و کــۆڕ و کۆمەڵــە سیاســییەکانی هــەر چــوار پارچــەی
کوردستان ،کەسایەتییە سیاسی و ئەدەبی و فەرهەنگی و کۆمەاڵتییە
کــورد و غەیــرە کــوردەکان ،نەیانهێشــت ئێمــە وەک بنەماڵــە بــە تەنیــا
هەڵگــری ئــەم خەمــە قــورس و گرانــە بیــن.
پەیامــەکان ،باڵوکــراوەکان ،ڕاپۆرتــەکان ،دەقــەکان ،هەســتی جــوان و
وشــەکان ،لــە وەســفی کەســایەتی و خەباتــی زیندەیــاددا ،هاوســۆزی و
خەمێــک کــە ئێمــە دەمــان بینــی و هەســتمان پێدەکــرد ،بــۆ ئێمــەی ڕوون
و ئاشــکرا کــرد کــە» کاک جەلیــل» نــەک بەتەنیــا هــەر مڵکــی بنەماڵــە،
حیزبێــک یــان بەشــێک لــە کوردســتان نییــە ،بەڵکــوو ،ئازیزمــان ئازیــزی
گــەل و کوردســتانه و ســامانێکی نەتەوەییــە.
هاوخەمــی هاوواڵتییــان لــە چوارپارچــەی کوردســتانەوە ،الوێنــەری
دڵــی پــڕ لــە خــەم و کەســەری بنەماڵەبــوون .بۆیــە لــە واڵمــی تێکــڕای
هــاودەردی ،هــەر وتــار و ڕســتەیەکدا کــە لــە یــاد و بیــرەوەری ئازیزمــان
«کاک جەلیــل» دا گوتــراوە ،نووســراوە و دەگوتــرێ ،هــاوکات دەگــەڵ
ســپاس و پێزانیــن ،ســەری کوڕنــۆش و نــەوازش دادەنوێنیــن و داوای
سەرســامەتی تــاک تاکــی خەڵکــی بەئەمەگــی کوردســتان بەگشــتی و
ســەروەرانمان بەتایبەتــی دەکەیــن و دەڵێیــن« :ئێــوە خــۆش و کوردســتان
خــۆش».
بنهماڵهی گادانی لهدهرهوهی واڵت
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پەیامی پێزانینی خاتوو ئامینە شێخە دێگەیی،
هاوژینی کاک جەلیل گادانی

ســاو لــە هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان ،ســاو لــە کوردســتانیان
لەهــەر کوێیەکــی جیهــان بــن.
«جەلیــل گادانــی» موڵکــی هەمــوو کوردســتان بــوو ٢٢ ،ســاڵە
هاوژینیــن .هــەم هاوســەر و هــەم مامۆســتام بــووە .هەموومــان زۆر شــت
لــە ئــەوەوە فێــر بوویــن .تــا مــردن ڕێبــازی حیزبــی دێموکــرات بەرنادەیــن
و درێژەپێــدەری ڕێگاکــەی دەبیــن.
لێــرەوە دەستخۆشــی لــە هەمــوو دۆســت و خزمــان و هاوڕێیانــی
نــاوەوە و دەرەوی کوردســتان دەکــەم بــۆ هاوخەمیتــان.
لەگەڵ ڕێزی دووبارەدا
ئامین شێخە دێگەیی
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پەیامەکان
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بەشێک لە پەیامی هاوخەمی

حیزبە سیاسییەکان ،کەسایەتییە سیاسی،

ڕووناکبیری ،ئاکادیمی و ئەدەبییەکانی کوردستان
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
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پەیامی سەرەخۆشیی د .بەرهەم ساڵح ،سەرۆککۆماری عێڕاق
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەڕێزان بنەماڵە و هاوڕێ و دۆستانی خوالێخۆشبوو جەلیل گادانی!
بــە داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی خوالێخۆشــبوو
جەلیــل گادانــی ،سیاســەتمەدار و تێکۆشــەر و کەســایەتیی دیــار و
نیشــتمانپەروەری کوردســتانمان بیســت.
بــەم بۆنــە خەمبــارەوە پرســە و سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی
خانــەوادە و کەســوکار وبنەماڵــە و هــاوڕێ و دۆســتانی خوالێخۆشــبوو،
دەکــەم و داوام لــە خــودای گــەورە ئەوەیــە بــەر ڕەحمەتــی خــۆ بخــات و
بــە بەهەشــتی بەرینــی شــاد بــکات و دوا کۆســتی بنەماڵــە بەڕێزەکەتــان
بێــت و ســەبووری و دڵنەوایــی هەمــوو الیــەک بــدات.
انا للە و انا الیە راجعون
د .بەرهەم ساڵح
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی بەڕێز مەسعود بارزانی،
سەرۆکی پارتی دێموکراتی کوردستان
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بە ناوی خودای مەزن و دلۆڤان
بۆ خانەوادەی بەڕێزی کاک جەلیل گادانی
بەداخــەوە هەواڵــی كۆچــی دوایــی تێکۆشــەر و نیشــتمانپەروەری
ناســراو و ڕۆشــنبیری کوردســتان ،خوالێخۆشــبوو «جەلیــل گادانیمــان

پیری دێموکرات

277

پێگەیشــت.
پرســە و سەرەخۆشــیی خــۆم بــە خانــەوادە تێكۆشــهرهكهتان و
هاوڕێیانــی کاک جەلیــل و ســەرجەم خــزم و كەســوكارتان ڕادەگەیەنــم
و بەشــداری خەمتانــم.
لــە خــودای گــەورە داواكارم گیانــی پاکــی کاک جەلیــل بباتــە بــەر
دلۆڤانیــی خــۆی و دڵنەوایــی و ئارامییــش بــە هەمــوو الیــەك ببەخشــێت.
انا لله و انا الیه راجعون
مهسعود بارزانی
٦ـی٨ـی ٢٠٢٠
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی سەرکردایەتیی یەکیەتیی نیشتمانی
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی جەلیــل گادانــی ،تێکۆشــەر و خەباتگێــڕ و
سیاســەتمەدار و کەســایەتیی دیــاری کوردســتان و ئەندامــی پێشــووی
ڕێبەریــی حزبــی دیموکــرات ،پرســە و ھاوخەمیــی قووڵــی خۆمــان
ڕادەگەیەنیــن و سەرەخۆشــی لــە خانــەوادە نیشــتمانپەروەرەکەی
و ســەرکردایەتی و ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات و تێکۆشــەرانی
ڕۆژھەاڵتــی کوردســتان دەکەیــن .
جەلیــل گادانــی ،کەســایەتییەکی دیــار و نیشــتمانپەروەری کــورد
بــوو .دۆســتی دێرینــی ســەرۆک مــام جەاللیــش بــوو کــە لــە تەمەنــی
الوێتییــەوە تێکــەڵ بــە کاری سیاســەت و خەباتــی کوردایەتــی بــووە .لــەو
رێگایەشــدا چەندیــن جــار تووشــی ئــازار و زینــدان و نەھامەتــی بــووە،
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بــەاڵم پشــودرێژانە بــەردەوام بــووە لــە کــۆڕی خەبــات و ،بزووتنــەوەی
سیاســیی کــورد؛ بۆیــە لەدەســتدانی کەســایەتییەکی نیشــتمانپەروەر و
تێکۆشــەرێکی دێرین ،داخێکی ســەختە و ھیوامان وایە ئەمە دواناخۆشــی
بێــت و ڕوحــی کۆچکــردووش بــۆ ھەمیشــە شــاد بێــت.
سەرۆکایەتیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
٢٠٢٠ / ٨/ ٦
......................................................................................................

پەیامی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
بەڕێز «مەسروور بارزانی»
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک «جەلیل گادانی»
مەســروور بارزانــی ،ســەرۆکی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان،
پرس ـەنامەیەکی بــۆ کۆچــی دوایــی جەلیــل گادانــی ،تێکۆشــەری دێرینــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــاو کــردەوە.
لــە پرســەنامەکەی ســەرۆکی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتاندا
هاتــوە ،بەداخێکــی زۆرەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی تێکۆشــەری دێرینــی
ڕۆژھەاڵتــی کوردســتان مامۆســتا «جەلیــل گادانی»ـــم بیســت .پرســە و
سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە بەڕێزەکــەی دەکــەم .هیــوادارم خــوای مــەزن،
گیانــی بــە بەهەشــت شــاد بــکات و ئارامییــش بــە کەســوکار و هەڤااڵنــی
ببەخشــێت.
جەلیــل گادانــی ،لــە ســاڵی  1934لــە شــاری مەھابــادی ڕۆژھەاڵتــی
كوردســتان لەدایــك بــووە ،یەكێــك لــەو تێكۆشــەرە دێرینانەیــە كــە لــە
ســەردەمی كۆمــاری كوردســتاندا لــە مەھابــاد مێرمنــداڵ بــووە و لــەو
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كاتــەوە تێكۆشــانی سیاســی دەســت پێكــردوە.
مــاوەی هەفتەیــەک بــوو بــۆ چارەســەری نەخۆشــیی کۆرۆنــا لــە
نەخۆشــخانەیەکی هەرێمــی کوردســتان لەژێــر چاودێریــی پزیشــکیدا بــوو،
بــەاڵم ئهمــڕۆ ب ـ ه هــۆی تێكچوونــی بــاری تهندروســتی ،گیانــی لهدهســت
دا.
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی بۆردی پێوەندییە کوردستانییەکانی
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
بەڕێز دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
ساڵوی گەرم!
بــەداخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی کەســایەتی
سیاســی و تێکۆشــەری دێرینــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کاک
(جەلیــل گادانی)مــان پێگەیشــت.
بــەم بۆنــە خەمناکــەوە بــە نــاوی هاوســەرۆکان و ئەنجومەنــی
ســەرکردایەتی و تــەواوی هەڤاالنــی(ی-ن-ک) ،پرســە و سەرەخۆشــی
ێ ڕادەگەینیــن .لــە خودایــی گــەورە داوا کاریــن بــە بەهەشــتی
خۆمانتــان پـ 
بەرینــی شــاد بــکا.
هەڵبــەت کاک(جەلیــل گادانــی) یەکێــک بــوو لەو کەســایەتییە سیاســیانەی
دۆســتی نزیکــی ســەرۆک مــام جــەالل بــووە و لــە زۆر وێســتگەی خەباتــی
سیاســیدا هــاوڕا و پشــتیوانی یەکــدی بــوون .هــەروەک کاک جەلیــل
هەمــوو تەمەنــی خــۆی خســتە خزمەتــی دۆزی ڕەوای گەلەکەمــان و لــە
پێنــاو بەدیهێنانــی هەمــوو مافــە دێموکراســییەکانی گەلەکەمــاندا بێوچــان
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تێکۆشــاوە.
دووبــارە هاوخەمــی خۆمانتــان پێڕادەگەیەنیــن و ئومێدواریــن کاروانــی
خەباتــی پــڕ ڕێبــوار بێــت.
لەگەڵ ڕێزدا
ساالر سەرحەد خەلیفە یونس
لێپرسراوی بۆردی پیوەندییە کوردستانییەکان
ئەندامی سەرکردایەتی(ی .ن.ک)
......................................................................................................

پەیامی هاوخەمیی کۆسرەت ڕەسووڵ عەلی،
سەرۆكی ئەنجومەنی بااڵی سیاسی و بەرژەوەندیی
یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەڕێزان :خانەوادەو بنەماڵەی مامۆستا جەلیل گادانیی تێكۆشەر
بەداخێكــی زۆرەوە هەواڵــی كۆچــی دوایــی تێكۆشــەر و سیاســەتمەدار
و نیشــتمانپەروەری كــورد مامۆســتا جەلیــل گادانیــم بیســت.
ن كــرد بــۆ
ئــەو تێكۆشــەرەی حــەوت دەیــە لــە ژیانــی خــۆی تەرخــا 
خەبــات و تێكۆشــان لــە پێنــاوی میللەتەكــەی ،بەداخــەوە ئەمــڕۆ بــە
نەخۆشــی كۆچــی دوایــی كــرد.
بــۆ خەمــی لەدەســتدانی ئــەم كەڵــە پیــاوە هاوخەمــی قووڵــی خــۆم
دەردەبــڕم ،هیواخــوازم خــوای گــەورە ســەبووری هەموومــان بــدات و
كۆچكــردوو بــەر دلۆڤانــی و ڕەحمەتــی خــۆی بخــات.
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كۆسرەت ڕەسول عەلی
سەرۆكی ئەنجومەنی بااڵی سیاسی و بەرژەوەندیی
یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان
......................................................................................................

پەیامی هاوخەمی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان
بۆ کۆچی دوایی مامۆستا جەلیل گادانی
بەڕێزان خانەوادە و بنەماڵەی خوالێخۆشبوو
مامۆستا (جەلیل گادانی )
زۆر بەداخــەوە ھەواڵــی کۆچــی دوایــی گــەورە سیاســەتمەدار و
شۆڕشــگێڕی گەلەکەمــان مامۆســتا (جەلیــل گادانــی) ـ مــان پێگەیشــت ،بەم
بۆنــە خەمناکــەوە پرســەو سەرخۆشــی خۆمــان ئاڕاســتەی خانــەوادەو
کەســوکار و ئازیزانــی مامۆســتاو ھاوخەباتەکانــی دەکەیــن.
داواکاریــن لــە خــوای گــەورە ئارامــی و ســەبووریتان پــێ ببەخشــێ و
کۆچکــردوو بــە بەھەشــتی بەرینــی خــۆی شــاد بــکات.
“انا للە وانا الیە راجعون “
د .ڕێواز فایەق
سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان
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پرسەنامەی مەکتەبی سیاسیی حیزبی شیوعی کوردستان
بەڕێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
خانەوادەی بەڕێز مامۆستا جەلیل گادانی!
کۆچــی دوایــی کەســایەتیی نــاوداری گەلەکەمــان (جەلیــل گادانــی) لــە
دڵــەوە نیگەرانــی کردیــن ،چونکــە ئــەو پیــاوە هەمــوو ژیانی خــۆی تەرخان
کــرد بــۆ نیشــتمان .ئــەو ڕۆشــنبیرێکی بەئەزمــوون و دۆســتێکی نیزیکــی
خۆمــان بــوو ،ئێمــە لــە حیزبــی شــیوعیی کوردســتان بەتــەواوی کادر
و هاوڕێیانــەوە هاوخەمتانیــن ،نیگەرانیــن و هەســت بــە لــە دەســتدانی
کەســێکی خۆمــان دەکەیــن.
ئۆمێدمانــە ئــەوە دوا کۆســتی هەموومــان بــێ .لــە ناخــەوە دڵتەنــگ و
خەمبــار بوویــن.
بــەم بۆنــە خەمناکــەوە پرســە و سەرەخۆشــیی خۆمــان بــە ئێــوەی
بەڕێــز ڕادەگەیەنیــن.
مەکتەبی سیاسیی حیزبی شیوعیی کوردستان
2020/8/6
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پەیامی هاوخەمیی کەسایەتیی سیاسیی باشووری کوردستان،
بەڕێز مستەفا چاوڕەش بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بۆ کۆچی دوایی تێکۆشەری گەورەی کوردستان
برای گەورەم کاک جەلیل گادانی
بــۆ مــن زۆر قــورس و زەحمەتــە کــە لــە ســەر کاک جەلیــل شــتێک
بنووســم ،لەبــەر ئــەوەی لــە تێکۆشــەرە هــەرە گەورەکانــی کوردایەتــی
بــووە.
زەمــان و خەبــات و تێکۆشــانی زیاتــر لــە حەفتــا ســاڵ شــاهیدی ئــەوەی
بــۆ ئــەدەن .ئەگــەر مێــژووی کوردایەتــی هەڵدەینــەوە ئــەوە لــەو ڕۆژەوەی
حیزبی دێموکراتی کوردســتان دامەزراوە یەکێک بووە لە کۆڵەکە گەورە
و بەهێزەکانــی ،ڕۆژێــک لــە ڕۆژان درێغــی نەکــردوە و دوا نەکەوتــوە،
زەمانــی شــا و زیندانەکانــی ئێــران شــاهیدیی ئــەوەی بــۆ ئــەدەن ،وە لــە
خەباتــی نهێنــی لــە شــار و دێهاتەکانــی کوردســتان جێگایــەک نەمــاوە
کاری نهێنــی بــۆ حیــزب نــەکات و لەبــەر ئــەو قۆناغــەی خەبــات دەیــان
ســاڵ زیندانــی دیــوە لــە زەمانــی شــادا .ئــەم پیــاوە کەســێکی گــەورە بــوو
لــە ڕووی سیاســی و ئەدەبــی و نووســینەوە قۆناغەکانــی خەباتــی بڕیــوە
و تاکــوو گەیشــتوەتە ســکرتێریی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،دیــارە
مــن کاری سیاســییم لەگــەڵ نەکــردوە بــەاڵم ئێمــە و مانــان شــاگردی
ئــەو بەڕێزەیــن .ناســینی ئێمــەش لەگــەڵ ئــەو بەڕێــزەدا لــەو ڕۆژەوە
دەســت پــێ دەکات کــە حیزبــی دێموکــرات بارەگاکانــی هاتــە کوردســتانی
عێــراق ،بەڕێزیــان هاوڕێــی نزیکــی جەنابــی مــام جــەالل بــوون هەروەهــا
هاوڕێــی خەباتــی دوکتــور قاســملوو ،فەتــاح کاویــان و مــەال عەبدوڵــای
حەســەنزادە و دەیــان تێکۆشــەری کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و خــواروو
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بــوو ،خۆیــان شــاهیدن.
مــن چەنــد جارێــک لەگــەڵ جەنابــی مام جــەالل چووین بــۆ بارەگاکانیان،
بــە تایبــەت ئــەو کاتــەی کــە بارەگاکانیــان لــە گــەورەدێ و هەروەهــا لــە
دۆڵــە ڕەقــەی الی ڕانیــە بــوون .ئــەو کاتــەی کــە لــە گــەورەدێ بــوون لــە
دانیشــتنەکاندا جەنابــی مــام جــەالل زۆر ڕێــزی لــە خــۆی و هەواڵەکانــی
دەگــرت ،مەجلیســەکەیان پــاش کۆبوونــەوە خــۆش ئەبــوو ،بۆخۆشــی
شــەهید دوکتــور قاســملوو ئەیــوت :کاک جەلیــل تەمەنــی زۆرە لە کۆماری
کوردســتان ســروودی نیشــتمانیی وتــوە.
مەبەستم ئەم تێکۆشەرە گەورەیە لە دامەزراندنی حیزبی دێموکراتەوە
تاکــوو ئەمــڕۆ کــە کۆچــی کــرد و بەجێــی هێشــتین ،بــۆ دەقیقەیــەک لــە
خەبــات دوا نەکەوتــوە ،لــەو پێناوەشــدا زەحمــەت و ئــازاری زۆر دیــوە.
کاک جەلیــل خــۆی قوتابخانەیــەک بــوو بــۆ پێگەیاندنــی ســەدان تێکۆشــەر
کــە هاتوونەتــە ڕیــزی خەباتــەوە لــە نــاو حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان.
هــەر وەک لــە پێشــەوە وتــم کاک جەلیــل بــە یەکێــک لــە کۆڵەکەکانــی
کوردایەتــی و مامۆســتایەک دا دەندرێــت.
بنوو مامۆســتای گەورەم لە ڕۆژی کۆماردا کە ســروودی نیشــتمانییت
وت لەژێــر ئــااڵی کوردســتاندا هــەر ئــەو ئااڵیەیــە کــە ئەمــڕۆ بــە ســەر
تەرمەکەتەوەیــە و پێــی داپۆشــراوی.
ئاواتەکانــت نەهاتــە دی ،بــەو هیوایــەی خوێندکارەکانــت تەواوکــەری
ڕێبازەکــەت بــن.
مامۆســتای بەڕێــز بــە مــەردی ســەرت نایــەوە و زۆربــەی ژیانــت لــە
پێنــاوی داوای ڕەوای میللەکــەت بــە دەربــەدەری و زینــدان بــە ســەر بــرد.
بــە گەورەیــی ســەرت نایــەوە.
هــەزار ســاو لــە خەباتــت و جێــگات بەهەشــت بێت .ســاو لە شــەهیدانی
کوردستان.
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لێرەشــەوە سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە بەڕێزەکــەی و لــە هەڤااڵنــی ئەکەم،
بــەو هیوایــەی وەفادارییــت ببێتــە مایــەی یەکڕیزییتــان لــە داهاتوو.
مستەفا چاوڕەش
٢٠٢٠/٨/٨
......................................................................................................

پەیامی کەریم ئەحمەد،
سکرتێری پێشووی حیزبی شیوعیی کوردستان
بەڕێزان لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
هەواڵــی کۆچــی دوایــی کەســایەتیی نــاوداری گەلەکەمــان (جەلیــل
گادانــی)م پێگەیــی.
لــە دڵــەوە نیگــەران بــووم ،چونکــە ئــەم پیــاوە هەمــوو ژیانــی تێکۆشــان
بــوو بــۆ نیشــتمانەکەی ،لــە دڵــەوە خەمبــار بــووم و هاوخەمــی خــۆم
دەردەبــڕم.
کەریم ئەحمەد
سکرتێری پێشووی حیزبی شیوعیی کوردستان
2020/8/6
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پرسەنامەی د .نەجمەدین کەریم
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەڕێزان:
خانەوادەی تێکۆشەر جەلیل گادانی!
هاوڕێیان و هاوخەباتگێرانی کۆچکردوو!
هەڤااڵن لە حیزبی دێموکراتی کوردستان!
بــەداخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە ،هەواڵــی کۆچــی دوایــی بەڕێــز جەلیــل
گادانــی ،سیاســەتمەدار و تێکۆشــەری دیــاری گەلەکەمانــم پێگەیشــت..
هاوخەمــی و سەرەخۆشــی خــۆم بــۆ خانــەوادە و هاوڕێــی و دۆســت و
هاوڕێبازانــی کۆچکــردوو لــە حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان دەردەبــڕم.
هــاوکات لــە یەزدانــی مــەزن داواکارم کۆچکــردوو بــە بەهەشــتی ئارامــی
خــۆی ببەخشــێ.
بەڕێزان!
خواڵێخۆشبوو کاک جەلیل گادانی یەکێک بوو لە تێکۆشەرە دیارەکانی
ڕێــگای خەباتــی ئازادیخوازانــەی گەلەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
و ڕۆڵــی بەرچــاوی هەبــووە لــە بــرەودان بــە بزاڤــی کوردایەتــی ،جیــا
لــەوەی لــە بــواری نووســین و مێــژووش ،دەســتێکی بــااڵی لــە ڕەوتــی
ڕۆشــنگەری میللەتەکەمــان هەبــوو ،کــە بــە کۆچــی دوایــی خەســارەتێکی
گــەورە بــە بزاڤــی ڕۆشــنبیری و سیاســی برایانمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان بــە تایبــەت و کوردســتان بــە گشــتی کــەوت.
لێــڕەوە جارێکــی تــر پرســە و سەرەخۆشــی و هاوخەمــی خــۆم بــۆ
خانــەوادە و هاوڕێــی و دۆســت و هاوڕێبازانــی کاک جەلیــل گادانــی لــە
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حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان دەردەبــڕم و لــە خــودای گــەورە داواکارم
کۆچکــردوو بــە بەهەشــتی ئارامــی خــۆی شــاد بــکا.
انا اللە وانا الیە ڕاجعون
دکتۆر نەجمەدین کەریم
٢٠٢٠/٨/٦
......................................................................................................

پەیامی بەڕێوەبەری ئاسایشی پارێزگای سلێمانی
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەنــاوی بەڕێوەبــەری ئاسایشــی پارێــزگای ســلێمانییەوە پرســە و
سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی خانــەوادە و تێکۆشــەرانی بزافــی
شۆڕشــگێڕانی ڕۆژهــەاڵت و هەمــوو کوردســتان دەکەیــن بەبۆنــەی
کۆچــی دوایــی تێکۆشــەر و ڕۆشــنبیر و نوســەری نەتەوەکەمــان کاک
جەلیــل گادانــی.
لەدەستدانی بەڕێزیان زیانێکی گەورە بوو بۆ گەلەکەمان.
لــە خــوای گــەورە داواکاریــن خوالێخۆشــبوو بــە بەهەشــتی بەریــن شــاد
بــکا و دواناخۆشــی ئــەو خانــەوادە ســەربەرزە بێــت.
انا لله وانا الیه ڕاجعون
بەڕێوەبەری ئاسایشی پارێزگای سلێمانی
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ڕاگەیەندراوی ناوەندی سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی کۆچی دوایی
تێکۆشەری دێرینی دێموکرات کاک جەلیل گادانی
بــە داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە ئەمــڕۆ پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١٦ی
گەالوێــژی ١٣٩٩ی هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٦ـــی ئاگۆســتی ٢٠٢٠ـــی زایینی،
تێکۆشــەری ناســراو و دێرینــی بزووتنــەوەی کــورد و هاوڕێــی دەیــان
ســاڵەی خەبــات و خۆڕاگریــی تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،پاش تووشبوون
بــە کۆرۆنــا و حەوتوویــەک بەربەرەکانــێ لەگــەڵ ئــەم بــەاڵ هەمەگیــرە لــە
یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی هەرێمــی کوردســتان لــە تەمەنــی  ٨٧ســاڵییدا
کۆچــی دوایــی کــرد.
کاک جەلیــل گادانــی یەکێــک لــەو تازەالوانــەی ســەردەمی کۆمــاری
کوردســتان بــوو کــە هــەر لــەو کاتیــەوە ئۆگــری ئازادیــی نەتەوەکــەی و
خەبــات لــە پێنــاو وەدیهاتنــی ئــازادی و مافــە نەتەوایەتییەکانــی کــورد لــە
کوردســتانی ئێــران بــوو.
لــە پــاش جوانەمەرگبوونــی کۆمــار ،لــەو تێکۆشــەرانە بــوو کــە بــۆ
ڕێکخســتنەوەی ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە شــار و گونــدەکان لــە
هــەوڵ و تێکۆشــانی بەردەوامــدا بــوو ،لــە ڕەوتــی ئــەو تێکۆشــانەدا چەنــد
جــار دەســتگیر و زیندانــی کــرا و هــەر جارێــک پــاش ئــازاد بــوون بــۆ
تێکۆشــان و درێــژەی خەبــات تێهەڵدەچــۆوە.
پــاش ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی و ئاشــکرا بوونــی تێکۆشــانی
حیزبــی دێموکــرات بــۆ چەنــد ســاڵ وەک یەکێــک لــە ئەندامانــی کومیتــەی
ناوەنــدی و دەفتــەری سیاســیی حیــزب ماندوویــی نەناســانە لــە هــەوڵ و
تێکۆشــاندا بــوو.
کاک جەلیــل جیــا لــەوەی تێکۆشــەرێکی سیاســی بــوو ،کەســایەتییەکی
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کۆمەاڵیەتــی و خەڵکــی بــوو ،لەدەسـتچوونی ئــەم تێکۆشــەرە بــۆ هەمــوو
الیــەک جێــگای پــەرۆش و خەمبارییــە.
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای
دەربڕینــی خــەم و پــەژارەی خــۆی بــۆ لــە دەسـتچوونی ئــەم تێکۆشــەرە،
سەرەخۆشــی لە بنەماڵەی بەڕێزی گادانی و هەموو دۆســت و ئاشــنایان
و هاوســەنگەرانی دەکات و هیــوا دەخوازیــن کــە ڕووحــی ئــەم تێکۆشــەرە
دێرینــە بــە وەدیهاتنــی ئــاوات و ئامانجەکانــی شــاد بــێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
١٦ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی
٦ـی ئاگۆستی ٢٠٢٠ـی زایینی
......................................................................................................

پەیامی هاوخەمیی بەڕێز عەلی قازی
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەڕێــز عەلــی قــازی ،کەســایەتیی سیاســیی کــورد و کــوڕی پێشــەوا
قــازی محەممــەد بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل گادانــی پەیامێکــی
بــاو کــردەوە.
دەقی پەیامەکە:
بــەداخ و کەســەرێکی زۆرەوە قوتابــی بــە وەفــای کۆمــاری کوردســتان
و شۆڕشــگێڕی دڵســۆزی نیشــتمان ،دۆســت و بــرای ئازیــزم مامۆســتا
«جەلیــل گادانــی» ئەمــڕۆ بــە هــۆی پەتــای کڕۆنــا کۆچــی دوایــی کــرد.
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بــەو بۆنــەوە سەرخۆشــی دەکــەم لــه هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان،
ڕووحــی بــەرزی شــاد ،یــادی پیــرۆز و ڕێــگای پــڕ ڕێبــوار بــێ ،بــژی
کــورد ،بــژی کوردســتان.
عەلی قازی
......................................................................................................

پژاک :جەلیل گادانی مێژوویەکی دوورودرێژی لە تێکۆشانی
کوردستاندا هەبوو و کۆچی دواییی خەمباری کردین
هاوســەرۆکایەتیی پارتــی ژیانــی ئــازادی کوردســتان (پــژاک) ،بــە بۆنەی
کۆچــی دوایــی «جەلیــل گادانــی» ،تێکۆشــەری دێرینــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان پەیامــی پرســە و سەرخۆشــیی بــاو کردوەتــەوە و تێیــدا،
خەمباریــی خۆیــان بــە کۆچــی ناوبــراو ڕادەگەیەنــێ و ئومێــدەوارە ئاواتــی
کۆچکــردوو کــە ئازادیــی کوردســتانە بــەدی بهێنــرێ.
دەقی پەیامەکەی هاوسەرۆکایەتیی پژاک:
هەواڵــی کۆچــی دوایــی تێکۆشــەری کــورد «جەلیــل گادانــی» کــە
مێژوویەکــی دوور و درێــژی لــە تێکۆشــان و بەربەرەکانــی لەگــەڵ
ناعەداڵەتــی و داگیرکاریــی ســەر کوردســتان هەبــوو ،خەمبــاری کردیــن و
بــەم بۆنــەوە سەرەخۆشــیی خۆمــان بــۆ بنەماڵــە و دۆســتان و هاوبیرانــی
کاک جەلیــل ڕا دەگەیەنیــن و هیواداریــن ئاواتــی کاک جەلیــل کــە
ئــازادی بــۆ کوردســتان بــوو ،بــە هیمەتــی شۆڕشــگێڕان بــەدی بهێنیــن و
کوردســتانێکی ئازادیــش بــۆ هەمــوو مرۆڤێکــی تێکۆشــەر ببێتــە مەکــۆی
ئاســوودەیی.
هاوسەرۆکایەتیی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان (پژاک)
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پەیامی سەرەخۆشیی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
ســازمانی خەباتــی کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی کاک
جەلیــل گادانــی ،پەیامێکــی بــاو کــردەوە.
دەقی پەیامەکە:
بــە داخــەوە كاک جەلیــل گادانــی كەســایەتیی دیــاری ڕێگــەی كوردایەتــی
و ئازادیخــوازی كۆچــی دوایــی كــرد .كاک جەلیــل گادانــی نزیــک بــ ه
حــهوت دهیــ ه ژیانــی خــۆی تهرخــان کــرد بــۆ خزمــهت بــ ه خەباتــی
مافخوازانــەی گەلــی كــورد لــە كوردســتانی ئێــران و ،خەباتــی ڕەوا
لــە بەرانبــەر ڕێژیمــی دیكتاتۆریــی ئاخونــدەكان لــە ئێرانــدا .كاک جەلیــل
ێ لەگــەڵ دەســەاڵتی ئاخونــدەكان لــە
گادانــی هەمیشــە بــاوەڕی وا بــوو نابـ 
ێ و بــاوەڕی بــە خەباتــی شــێلگیرانە بــۆ
ئێــران وتووێــژ و دانوســتان بكــر 
گەیشــتنی كــورد بــە مافەكانــی بــوو ،هەروەهــا بــاوەڕی وا بــوو ،ڕووخانــی
یەكجاریــی دەســەاڵتی دیكتاتــۆری لــە ئێــران چارەســەرێكی بنەڕەتییــە.
ســازمانی خەباتــی كوردســتانی ئێــران كۆچــی دوایــی كاک جەلیــل بــە
زیــان بــۆ جوواڵنــەوەی مافخوازنــەی كوردســتان و شۆڕشــی ڕەوا
لــە بەرانبــەر دەســەاڵتی ئێــران دەزان ـێ .بــە بۆنــەی كۆچــی دوایــی كاک
جەلیــل گادانــی تێكۆشــەری دێرینــی گەلــی كورد« ،بابەشــێخ حوســەینی»،
ســكرتێری گشــتی و ســەركردایەتیی ســازمانی خەبــات و تێكــڕای
هاوباوەڕانــی ســازمانی خەباتــی كوردســتانی ئێــران سەرەخۆشــی بــە
خانــەوادەی كاک جەلیــل و هەوااڵنــی لــە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان
ڕادەگەیەنیــن و لــە غــەم و پەژارەیانــدا بەشــدارین.
سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران
16ی گەالوێژی 1399ی كۆچی خۆری
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پەیامی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانییەوە
دەقی پەیامەکەی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان بەم شێوەیە:
بــە داخێکــی گرانــەوە ئەمــڕۆ پێنجشــەممە ١٦ی گەالوێــژ کاک جەلیــل
گادانی ،کەســایەتیی ناســراو و تێکۆشــەری دێرین ،بە نەخۆشــیی کۆرۆنا
گیانــی لــە دەســت دا.
کاک جەلیــل بــە شــانازییەوە خاوەنــی  ٧٠ســاڵ خەبــات بــوو لــە پێنــاو
ڕزگاری و ئازادییــدا .ســااڵنێکی زۆر لــە زیندانــدا بــوو .لــە ھەمــوو ئــەو ٧٠
ســاڵەدا نەســرەوتوو و کۆڵنــەدەر بــوو ،لــە ھەمــوو بوارەکانــی خەباتــدا
دیــار بــوو .ئینســانێکی پــاک و دڵســۆزی گەلــی کــورد و خەباتەکــەی بــوو.
یەکێــک لــەو ڕابــەر و کار بــە دەســتانە بــوو کــە بــۆ یەکڕیزیــی حیزبــە
سیاســییەکانی کوردســتان بــە پــەرۆش و خــاوەن ھەڵوێســت بــوو .جیــا
لــەوە کــە بەرپــرس و کەســایەتییەکی دیــاری نــاو ڕیزەکانــی دێموکــرات
بــوو ،دۆســتی کۆمەڵــەش بــوو و گرینگیــی زۆری بــۆ پێوەندیــی دۆســتانە
دادەنــا و ھەوڵــی خــۆی زۆر خســتە گــەڕ تــا پێوەندیــی ئــەو دوو ڕەوتــە
بــەرەو پێــش بچــێ.
لێــرەوە سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی خەڵکــی کوردســتان،
ھاوســەنگەرانی و ھەمــوو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات و ھەمــوو
بنەماڵــەی بەڕێــزی کاک جەلیــل دەکەیــن.
یاد و ناوی کاک جەلیل ،ئەو تێکۆشەرە دێرینە ،بەرز و بەڕێز بێ.
سکرتاریەتی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
١٦ی گەالوێژی ١٣٩٩
٦ـی ئاگۆستی ٢٠٢٠
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پەیامی یەکیەتیی زانایانی کوردستان
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
پرســە و هاوخەمــی «یــزاکا» بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی تێکۆشــەری
دێرینــی گەلەکەمــان ،کاک «جەلیــل گادانــی»
کل نفس ذائقە الموت ثم الینا ترجعون
بە ناوی خودای دلۆڤان
ئەمــڕۆ پێنــج شــەممە ڕێکەوتــی ١٦ی گەالوێــژی ١٣٩٩ی هەتــاوی
تێکۆشــەری دێرینــی حیزبــی دێموکــرات کاک جەلیــل گادانــی ،پــاش نزیــک
بــە  ٧٠ســاڵ تێکۆشــان لــە ڕیزەکانــی ئــەو حیزبــەدا بــە هــۆی پەتــای
کڕۆنــا کۆچــی دوایــی کــرد.
کاک جەلیــل گادانــی مرۆڤێکــی تێکۆشــەر و سیاســەتمەدارێکی گەلــی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو ،خودالێخۆشــبوو چەندیــن پۆســتی
گرنگــی وەک ئەندامــی دەفتــەری سیاســی و کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتاندا هەبــوو ،لــەم دواییانەش وەک سیاســەتمەدارێکی
پــڕ تەجرووبــە درێــژەی بــە خەباتــی ڕەوای گەلەکــەی دەدا .بەداخــەوە
پــاش  ٧ڕۆژ بەربەرەکانــی لــە گــەڵ پەتــای کڕۆنــا کۆچــی دوایــی کــرد.
یەکیەتیــی زانایانــی ئایینــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای هاوخەمــی لەگــەڵ
بنەماڵــەی بەڕێزیــان و تێکۆشــەرانی دێموکــرات پرســە و سەرەخۆشــی
لــە هەمــوو الیەکیــان دەکا و لــە خــودای مــەزن دەپاڕێینــەوە ڕۆحــی بــە
بەهەشــتی بەریــن شــاد بــکا.
انا للە وانا الیە راجعون
١٦ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی
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پەیامی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
ســکرتێری گشــتیی «پارتــی کرێــکاران و ڕەنجدەرانــی کوردســتان»،
«باپیــر کامــەال» ،پرســەنامەیەکی بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل
گادانییەوە ،ئاراســتەی دەفتەری سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردســتان
و بنەماڵــەی گادانــی کــردوە.
دەقی پرسەنامەکە بەم جۆرەیە:
بــە داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە هەواڵــی گیــان ســپاردنی خــوا لــێ خــۆش
بێــت ڕێــزدار کاک «جەلیــل گادانی»ـــمان پــێ گەیشــت و چــووە کاروانــی
نەمرانــەوە ،بــە گەیشــتنی هەواڵــی گیــان ســپاردنی گــەورە تێکۆشــەر و
دێرینــی گەلەکەمــان هەموومــان دڵتەنــگ و خەمنــاک بوویــن .کاک جەلیــل
گادانــی لــە قۆناغــە جیاجیاکانــی خەباتــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی لــە
شــار و لــە شــاخ ،ڕۆڵــی کارا و کاریگــەری هەبــووە .هەمیشــە لــە ڕیــزی
پێشــەوە ڕۆڵــی ڕێبەرایەتیــی بینیــوە و ســومبولی خۆڕاگــری بــووە لــە
بەندیخانــە و ،تێکۆشــەرێکی پشــوودرێژ بــووە لــە خەباتــی پێشــمەرگایەتی
و شــاخ .ســەرەڕای ئــەوەی چەندیــن نــەوەی پــەروەردە کــردوە و پــێ
گەیانــدوە بــۆ بەشــداری کــردن لــە کــۆڕی خەبــات ،بــە لــە دەســت دانــی
ڕێبەرێکــی مــەزن و تێکۆشــەرێکی دێریــن لــەو قۆناغــە هەســتیارەدا
زیانێکــی گــەورە بــە نەتەوەکەمــان و بزووتنــەوەی سیاســی دەکەوێــت
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان .ئێمــەش
برایەکــی ئازیــز و دۆســتێکی نزیــک و خۆشەویســتێکی بێوێنەمــان لــە
دەســت چــوو .ڕۆیشــتنی ڕێــزدار کاک جەلیــل گادانــی بــە جەســتە ڕاســتە
بــەاڵم یادەوەرییەکانــی لــە نــاو دەروونمانــدا بــۆ هەمیشــە جێگیــرە.
بــەم بۆنــە خەمناکــەوە بــە نــاوی تێکــڕای هەڤااڵنمــان پرســە و
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سەرەخۆشیی خۆمانتان پێ ڕادەگەیەنین و ،لە یەزدانی مەزن داواکارین
بــە بەهەشــتی بەرینــی شــاد بــکات و دوا کۆســت و دوا ناخۆشــی بێــت
و تەمــەن درێــژی بــۆ کــەس و کار و هاوڕێیانــی دەخوازیــن ،کاروانــی
خەباتــی پــڕ ســەروەریی نەپســاوە و بــەردەوام بێــت .خــودا ســێبووریی
هەمــوو الیەکمــان بــدات.
انا للە و انا الیە راجعون
براتان
باپیر کامەال
هەولێر ٢٠٢٠/٨/٦
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی مەکتەبی سیاسیی «پارتی کۆماری
کوردستان» بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک «جەلیل گادانی»
بۆ بەڕێزان :دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان
دڵگــران بوویــن بــە هەواڵــی کۆچــی دوایــی ڕەوانشــاد ســەرکردە و
خەباتگێــڕی میللەتەکەمــان «جەلیــل گادانــی» ،بــەم بۆنــە خەمناکــەوە
پرســە و سەرەخۆشــی لــە خانــەوادە بەڕێزەکــەی و دۆســت و هەڤااڵنــی
لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دەکەیــن و لــە پــەروەردگاری مــەزن
دەپاڕێینــەوە ڕەوانشــاد «جەلیــل گادانــی» بــە بەهەشــت شــاد بــکا و
ســەبرو ســوکنایی بــۆ خانــەوادە و دۆســت و هەڤااڵنــی.
مەکتەبی سیاسی پارتی کۆماری کوردستان
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ڕاگەیەندراوی «کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران»
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک «جەلیل گادانی»
ماڵئاوایی لە ژیان کردنی تێکۆشەری دێرین کاک «جەلیل گادانی»
بــە داخێکــی زۆرەوە ئــاگادار بوویــن کە تێکۆشــەری دێرینــی کوردایەتی
و ئەندامــی پێشــووی ڕێبــەری حیزبــی دیموکــرات ،دوای حەوتوویــەک
بەربەرەکانــێ لەگــەڵ وایرۆســی کۆرۆنــا ،ئەمــڕۆ بــۆ هەمیشــە ماڵئاوایــی
لــە ژیــان کــرد.
لــە الیــەن کۆمیتــەی ناوەنــدی کۆمەڵــەوە پرســە و سەرەخۆشــی خۆمــان
ئاڕاســتەی بنەماڵــەی بەڕێــزی ،ڕێبــەری و ڕیزەکانــی حیزبــی دیموکراتــی
کوردســتان دەکەیــن و خۆمــان بــە شــەریکی غەمیــان دەزانیــن.
بێگومــان کاک جەلیــل کەســایەتییەکی دیــاری بزووتنەوەی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــوو و چەندیــن دەیــە تێکۆشــانی سیاســی و حیزبــی ناوبــراو
شــایەتی بــۆ ئــەوە دەدەن کــە چــۆڵ بوونــی جێگــەی ئــەو تێکۆشــارانە
و نەبوونیــان لــە نێومــان چ خەســارێکی گــەورە بــە بزووتنەوەکەمــان
دەگەیەنــێ ،بــەاڵم دڵنیایــن ســەنگەری بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی
کــورد هــەر ئــاوەدان دەمێنــێ و ڕێبوارانــی ئــەو ڕێگایــە تــا گەیشــتن بــە
ئامانجەکانــی هەمــوو تێکۆشــەرە دێرینــەکان هــەر بــەردەوام دەبــن.
بەرز و بەڕێز بێت یاد و ناوی کاک جەلیل گادانی
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
سکرتاریەتی کۆمیتەی ناوەندی
٦ی ئاگۆستی ٢٠٢٠ی زایینی
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پەیامی سەرەخۆشی «وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان»
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک «جەلیل گادانی»
بــۆ خانــەوادە و بنەماڵــەی خەباتگێــڕ و نووســەر و وەرگێــڕ مامۆســتا
« جەلیــل گادانــی»
بــە خــەم و پەژارەیەکــی زۆرەوە ھەواڵــی کۆچــی دوایــی مامۆســتا
«جەلیــل گادانــی» خەباتگێــڕو نووســەر و وەرگێڕمــان پێگەیشــت کــە بــە
نەخۆشــی کۆرۆنــا ژیانئاوایــی کــرد.
بــەو بۆنــە خەمناکــەوە ،بــە نــاوی وەزارەتــی ڕۆشــنبیری و الوانــی
حکوومەتــی ھەرێمــی کوردســتانەوە ،ھاوخەمــی خۆمــان دەردەبڕیــن
و سەرەخۆشــی لــە ئێــوە و نووســەران و ڕووناکبیرانــی کوردســتان
دەکەیــن.
ڕۆحــی مامۆســتا گادانــی شــاد و ئــارام بــێ و دوا خــەم و ناخۆشــی
خانــەوادە و بنەماڵــە نیشــتمانپەرەرەکەتان بێــت.
وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان
٦ی ئابی ٢٠٢٠
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بەیاننامەی کانوونی نووسەرانی کوردستان
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
تێکۆشەر و نووسەری کورد
هاونیشتمانیانی کوردستان!
نووسەران و دڵسۆزانی فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی!
هــەر وەک هەمــوو الیــەک ئاگادارن ،ئەمڕۆ پێنجشــەممە ١٦ی گەالوێژی
١٣٩٩ی هەتــاوی جەلیــل گادانــی ،کەســایەتیی سیاســیی ناســراوی
بزووتنــەوەی سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و نووســەر و وەرگێــڕی
بەتوانــا ،بەهــۆی نەخۆشــییەوە لــە تەمەنــی  ٨٧ســاڵیدا کۆچــی دوایــی کــرد.
کاک جەلیــل گادانــی ،جیــا لــەوەی زیاتــر لــە حــەوت دەیــەی ژیانــی
خــۆی لەپێنــاو خەبــات و بزاڤــی سیاســی و دەســتەبەرکردنی مافــە
نەتەوەییەکانــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان تەرخــان کردبــوو ،لــەم
بــوارەدا ئەمەگناســانە و خاکەڕایانــە و بــە پشــوودرێژییەوە هەنــگاوی
هەڵگرتــووە ،هــاوکات کەســایەتییەکی ناســراوی کۆمەاڵیەتــی و نووســەر
و وەرگێڕێکــی خــاوەن ئەزموونــە و خــاوەن چەندیــن پەرتووکــی بەنرخــە.
کاک جەلیلــی تێکۆشــەر لەپێنــاو بیروبــاوەڕەی کوردانــە لــە ســەردەمی
ڕێژێمــی پاشــایەتی بــۆ مــاوەی  ١٣ســاڵ زیندانــی کــراوە ،بــەاڵم گرتــن و
بەندکــران کۆڵیــان پــێ نــەداوە و زیندانیشــی کردووەتــەوە قوتابخانەیــەک
بــۆ فێربــوون و لــەوێ فێــری زمانــی فەڕەنســی بــووە.
ســاڵی 1312ی هەتــاوی لــە شــاری مەهابــاد لەدایــک بــووە و خوێندنــی
ســەرەتایی و ناوەنــدی لــە مەهابــاد تــەواو کــردووە ،ســاڵی 1351
بڕوانامــەی لیسانســی زمانــی فەرەنســی لــە زانکــۆی تــاران وەرگرتــووە،
هــاوکات جیــا لــە زمانــی دایکــی ،زمانەکانــی فارســی و فەڕەنســی و هەتــا
ڕادەیەکیــش تورکــی زانیــوە.
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تێکۆشــەری ماندوویینەنــاس کاک جەلیــل گادانــی ،خەمخۆرێکــی
زمــان و ئەدەبــی کــوردی و پاراســتنی بەهــا نەتەوەییــەکان بــوو و لــەم
بوارەشــدا خاکەڕایانــە و بــە پشــوودرێژییەوە هەنــگاوی جیــدی هەڵهێناوە،
لــە پاراســتنی بەڵگــە و دیکیۆمێنتەکانــی شۆڕشــی کوردســتان و بەتایبــەت
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتانەوە بگــرە ،هەتــا نووســینەوەی بەشــێک
لــە مێــژووی حیزبــی دێمۆکــرات و ئاوڕدانــەوە لــە خەبــات و تێکۆشــانی
پێشــمەرگە وەک بڕبــڕەی بزووتنــەوەی کــورد لــە کارە بەنرخەکانــی
کاک (جەلیــل گادانــی) دێنــە ئەژمــار کــە لەمبــارەوە دوو کتێبــی بەنرخــی
نووســیوە.
بەشێک بەرهەمەکانی لە بواری وەرگێڕان و نووسیندا بریتین لە:
 -1هاونەتەوەییبوونی قەومی کورد و ماد ( -وەرگێڕان)
-2پەنجا ساڵ خەبات (کورتەیەک لە مێژووی حیزبی دێمۆکرات)
 -3ڕاستیی ڕووداوەکان
ش مردوو
 -٤با نەبێتە درۆی پا 
 -٥کەشکۆڵی پێشمەرگە
 -٦واڵمدانەوە و ڕوونکردنەوە
 -٧انسان چگونە غول شد
 -٨داستان یک پیشمرگ قهرمان (ئامادەکردن و کۆکردنەوە)
ئێمــە وەک کانوونــی نووســەرانی کوردســتان ،وێــڕای بــەرز نرخاندنــی
خەبــات و تێکۆشــانی سیاســی و فەرهەنگــی و ڕۆشــنبیریی تێکۆشــەری
پێشــەنگ کاک جەلیــل گادانــی کــە لەپێنــاو ئــازادی و سەربەســتیی
نەتەوەکەیــدا هەڵیگرتــووە ،هــاوکات بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی ئــەم
نووســەرە ئازادیخوازەوە ،سەرەخۆشــی و هاوخەمیی خۆمان ئاراســتەی
بنەماڵــە و کەســوکاری بەڕێزیــان و هەمــوو تێکۆشــەرانی بزووتنــەوەی
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کــورد و نووســەر و ئەدیبانــی نیشــتمان دەکەیــن و خۆمــان بــە شــەریک
و هاوبەشــی خەمیــان دەزانیــن.
پێمــان وایــە ڕەهەنــدی ئەخالقــی و ڕەفتــاری کۆمەاڵیەتــی و خاکەڕایــی
کاک جەلیلــی تێکۆشــەر ،نموونــە و سەرمەشــقێکە بــۆ لــێ فێربــوون و
لێبووردەیــی و یەکتــر قەبووڵکــردن لــە مەیدانــی بزووتنــەوەی سیاســی و
فەرهەنگیــی کوردســتاندا.
کانوونی نووسەرانی کوردستان
١٦ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی
٦ی ئاگۆستی ٢٠٢٠ی زایینی
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی «پارتی لیبڕاڵ دیمۆکراتی کوردستان»
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک «جەلیل گادانی»ـیەوە
بەڕێــزان :دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و
بنەماڵــەی بەڕێــز گادانــی
بــەداخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە ههواڵــی كۆچــی دوایــی سیاســەتمەدار،
کەســایەتیی دیــاری سیاســیی کــورد و تێکۆشــەری دێرینــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان بەڕیــز کاک «جەلیــل گادانی»ـــمان پێگەیشــت.
بــە نــاوی ئەنجومەنــی ســەرکردایەتیی پارتــی لیبــڕاڵ دیمۆکراتــی
کوردســتان سهرهخۆشــی خۆمــان ئاڕاســتەی بنەماڵــەی خوالێخۆشــبوو،
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و هەمــوو هاوڕێیــان
و هاوســەنگەران و گەلەکەمــان دەکەیــن و هاوبەشــی خەمتانیــن.
«کاک جەلیــل گادانــی» مرۆڤێکــی ئــارام و قســەخوش و کەســایەتییەکی
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دیــاری بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی گەلەکەمــان بــوو کــە هەمــوو
تەمەنــی لــە پێنــاو مافــە ڕەواکانــی گەلەکەیــدا خەباتــی کــرد و کۆڵنــەدان
و نەســرەوتنی کاک جەلیــل گادانــی خۆشەویســت لــە ڕیــزی حیزبــی
دێموکراتدا و بۆ ڕزگاری نەتەوەکەی ئیلهام بەخشە و فێری بەردەوامی
و پاراســتنی بەهــاکان و مانەوەمــان دەکا ،لەدەســتدانی تێکۆشــەرێکی
وەک کاک جەلیــل گادانــی کۆســتێکی گەورەیــە بــۆ حیزبــی دێموکــرات و
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی کــورد و کوردســتان.
ڕوحی شاد و ڕێگای پڕ ڕێبوار بێ
پارتی لیبڕاڵ دێموکراتی کوردستان
ئەنجومەنی سەرکردایەتی
١٦ی گەالوێژی ٢٧٢٠کوردی
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی کاک شەوقی (باکووری کوردستان)
لە حیزبی دێموکرات
سەبارەت بە کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەڕێز کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
خەبــەری کۆچــی دوایــی تێکۆشــەری نەســرەوتوو کاک جەلیــل گادانــی
بــۆ مــن جەرگبــڕ و دڵهەژێــن و پــڕ لــه پــەژاره بــوو .کاک جەلیــل بــۆ
مــن وەک کوردێکــی باکــووری کوردســتان هەڤاڵیکــی لەمێژینــەی ڕێــزدار
و گــەوره و ئازیــز بــوو .لــه چاوپێکەوتنەکانمانــدا لەکاتــی ســەفەر بــۆ
پاریــس دنیایــەک وره و هیــوای لــێ دەردەکــەوت ،کۆمایــەک شــادیی
لەنێــو چاوانــدا بــوو .کاک جەلیــل کوردێکــی پــاک و ڕاســتەقینه بــوو.
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نەمانــی کاک جەلیــل لەســەر مەیدانــی خەبــات کۆســتێکی گەورەیــه
بــۆ کــورد و بــۆ کوردســتان .مــن لێــرەدا پرســه و سەرەخۆشــیی خــۆم
ئاراســتەی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دەکــەم و پێتــان
ڕادەگەیەنــم کــه لەگــەڵ ئــەم خەمــە گــەورەی ئێــوه و نەتــەوەی کــورددا
بەتــەواوی بەشــدارم.
شەوقی
پاریس ٦ی مانگی ئووت ٢٠٢٠
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی فاڕووقی مەال مستەفا
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
براى زۆر خۆشەويست و تێكۆشەر ،جەنابى هاوڕێ مەال عەبدوڵاڵ!
بــە دڵێکــی پــڕ لــە خەمــەوە بەشــداریی خەمتــان لــە کۆچــی دوایــی
تێکۆشــەری ناســراوی کــورد و حیزبــە نەبەزەکەتــان دەکــەم.
هەمــوو ئەندامانــی بنەماڵــەی ئێمــە خۆشەویســتییەکی مێژووییمــان
هەیــە بــۆ ئێــوە و شــانازیتان پێــوە دەکەیــن ،بــە ڕۆژانــی ناســیاوەتی
و هاوڕێیەتیمــان لەگەڵتــان بــە گشــتی و بــە شــەهیدی گــەورەی
لەیادنەچوومــان دوکتــور قاســملوو ،و جەنابــت بەتایبەتــی لــە ســااڵنێکی
زووەوە ،ئــەوە بۆخۆمــان بــە ســەربەرزییەکی گــەورە دادەنێیــن لەمیانــی
خۆشەویســتیمان بــۆ گەلەکەمــان.
نەمــری بــۆ تێکۆشــەری گــەورە جەلیــل گادانــی و لەگــەڵ ســاوم بــۆ
کەســوکاری و گشــت هاوڕێکانــی.
براتان
فاڕووق مەال مستەفا

پیری دێموکرات

303

پەیامی سەرەخۆشیی وەلید محەممەد،
سکرتێری گشتیی بزووتنەوەی نوێبوونی کوردستان
بەڕێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان
بەڕێز خێزان و خانەوادەی خوالێخوشبوو مامۆستا جەلیل گادانی
ساڵوی سەربەخۆیی و شۆڕشگێڕی،
بەنیگەرانییەکی قووڵەوە هەواڵی کۆچی دوایی ســەرکردە و تێکۆشــەر
و سیاســەتمەدار و خەباتگێــڕی گەلەکەمــان (جەلیــل گادانی)مــان بیســت.
بــەم بۆنــە خەمناکــەوە سهرهخۆشــی لــە خۆمــان و بەڕێزتــان و خێــزان
و منداڵەکانــی و دۆســت و هاوڕێکانــی دەکەیــن و خۆمــان بەهاوبەشــی
خەمتــان دەزانیــن.
لەخــوای گــەورە داواکاریــن ئـهو ه دواناخۆشــیتان بــێ و خــوای گـهور ه
سـهبوری و ئارامــی بخاتـ ه نێــو دڵ و دهرونتــان و خوالێخۆشــبووش بــه
بهههشــتی بهرینــی خــۆی شــاد بــكا.
سیاســەتمەداری گەلەکەمــان جەلیــل گادانــی دلســۆزی گەلەکــەی بــوو،
خەباتگێــڕ و تێکۆشــەر بــوو ،لــە هەمــوو ژیانیــدا بــۆ یــەک چرکــەش لــە
خەبــات و تێکۆشــان نەوەســتا ،هەمــوو ژیانــی خــۆی کــردە قوربانــی
گەلەکــەی ،بۆیــە لەدەســتدانی ئــەم قارەمانــە ئەرکەکەمــان قورســتر دەکا و
لەســەر هەمــوو پێویســتە بەتەبایــی و یەکڕیزیــی و یەکهەڵوێســتی خەبــات
و تێکۆشــان بکەیــن تــا ئاواتەکانــی مامۆســتا (جەلیــل گادانــی) بــەدی بێنین.
لەگەڵ ڕێزماندا
دڵسۆزتان
وەلید محەممەد
سکرتێری گشتیی بزوتنەوەی نوێبوونی کوردستان
2020 - 8 - 10
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پەیامی هاوخەمیی کهنداڵ نزان،
سهرۆکی ئهنستیتۆی کورد له پاریس
بــهداخ و کهســهرێكی زۆرهوه ههواڵــی کۆچــی دوایــی کاک جهلیــل
گادانــی ،ســیمای مهزنــی خۆڕاگریــی گهلــی کــورد لــه ئێرانمــان پێگهیشــت.
کاک جهلیــل کهســایهتییهک بــوو کــه لــه ههمــوو کوردســتان و
لهنێــو دیاســپۆرای کــوردی ئورووپــادا زۆر خۆشهویســت بــوو .ئــهو
لــه فهڕانســه زۆر دۆســتی هــهم لهنێــو کوردهکانــدا و هــهم لهنێــو ئــهو
پزیشــکه خێرخــواز ه فهڕانســهوییانهدا کــه لــه کوردســتان خزمهتیــان
کردبــوو ،ههبــوو .ههمــوو الیـهک بــۆ لهدهســتدانی ئـهو پیــاوه ئیستســناییه
کــه ههمیشــه ڕووخــۆش و مێهرهبــان و گهششــبین بــوو بهغهمــن.
ئــهو هــهر لــه مێرمنداڵییــهوه و لهژێــر ســایهی کۆمــاری کوردســتاندا
ژیانــی خــۆی بــۆ خهباتــی گهلــی کــورد لهپێنــاو ئــازادی و مافــه
نهتهوایهتییــ ه ڕهواکانــی تهرخــان کردبــوو و تــا ســهر بــوو بــه بهشــێک
لــه کاروانــی دوور و درێــژی خهباتگێــڕان و شــههیدانی کوردســتان.
ل ـهم کات و ســات ه بهئــازارهدا ،بهنــاوی ئهنســتیتۆی کــوردهوه کــه ئ ـهو
دۆســتێكی وهفــاداری بــوو ،هاوســۆزی و هاوخهمیــی ه ـهره ســادقانهی
خۆمــان بــۆ بنهماڵــ ه و نزیــکان و هاوڕێیانــی حیزبیــی کاک جهلیــل
دهنێریــن .باشــترین شــێوهی بهرزڕاگرتنــی بیرهوهریــی وی درێژهدانــی
خهباتــی ئــهو بــۆ ئازادیــی کوردســتانه.
کهنداڵ نزان سهرۆکی ئهندیستۆی کورد له پاریس
پاریس١٠ ،ی ئووتی ٢٠٢٠
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پەیامی هاوخەمیی محەممەد حەمەباقی،
ئەندامی کارای ئاکادیمیای کوردی
بۆ دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەڕێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
دوای ڕێز و ساڵوی دڵسۆزانە،
بەخــەم و کســپەیەکی زۆرەوە ،هاوبەشــی خەمــی مەرگــی تێکۆشــەری
ناســراوی حیزبەکەتــان و گەلەکەمــان ،مامۆســتا جەلیــل لــە هەمــوو
ئەندامانــی ســەرکردایەتی و ســەرلەبەری ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــە تێکۆشــەرەکەتان و لــە هەمــان کاتــدا لــە خۆمیــش دەکــەم ،کــە
شــانازیی ئــەوەم بەرکەوتبــوو ،دۆســتایەتی دێرینــەم لەگــەڵ مامۆســتا
جەلیـلدا هەبــێ; ئــەو مرۆڤــەی بــە جەســتە و بــە قەڵــەم ،هەمــوو تەمەنــی
الوێتــی و ســەرومڕی ژیانــی ،بــۆ کێشــەی ڕەوای نەتــەوە ژێردەســتە و
بەشــخوراوەکەی تەرخــان کــرد و لــەو تەمەنــە پــڕ لــە خەباتەیــدا ،کــە
زۆر بــە دژواری ،بەســەریدا زاڵ ببــوو ،بــەاڵم عەگیدانــە و یــەک بیــن و
یــەک پشــوو ،ئاوقــە و ئاوێتــەی کێشــەی نەتەوەکــەی ببــوو ،بەجۆرێــک
هــەر کەســێک ناســیاویی نزیکــی لــە خزمەتیــدا بووبــێ ،هەســتی دەکــرد
مامۆســتا جەلیــل ئاوێنەیەکــی پــاک و بێگــەرد و نوێنــەری ڕاســتەقینەی
کێشــەی نەتەوەکەیەتــی و لــە هەمــوو هەڵســوکەوتیدا ،هەســت دەکــرا،
کێشــەی نەتــەوەی کــورد ،کێشــەیەکی هەمیشــە زینــدووە ،هەمیشــە ڕەوا
و هەمیشــە بەپێــوە ڕاوەســتاوە ،وەک ڕاوەســتانی جوامێرانــەی مامۆســتا
جەلیــل ،لەگــەڵ کاروانــی خەباتگێڕانــی نەتەوەکەیــدا ،بــۆ گەیشــتن بــە
ئــازادی و ئاشــتی.
هەر بژین بۆ خەبات.
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دڵسۆزتان محەمەد حەمە باقی
ئەندامی کارای ئەکادیمیای کوردی
هەولێر ١١.٨.٢٠٢٠
......................................................................................................

پەیامی هاوخەمیی د .شوکریە ڕەسووڵ
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
جەلیل گادانی پتر لەنیو سەدە خەبات وتێکۆشان و کۆڵنەدان!
ڕۆژی 2020-8-6بەکۆچــی مامۆســتا جەلیــل گادانــی تووشــی شــۆک
بــووم .هەرگیــز بــاوەڕم نەکــرد خــوای ئەهریمەنــی ســەرزەوی بــە
نەخۆشــیی کۆڕۆنــا گیانــی لێبســێنێتەوە .ئاخــر کەســایەتیی ناوبــراو
هەمــوو ژیانــی لــە تێکۆشــان و خەباتــدا بــووە ،پتــر لــە دەســاڵی تەمەنــی
لــە بەندیخانــەی ڕێژێمــی شــادا بەســەر بــردوە و ئــەو هەمــوو ئــازار
و ئەشــکەنجەی بەندیخانــە و خۆڕاگرییــە لەپێنــاو وەدەســتهێنانی مافــی
خودموختــاری بــۆ کــورد چەشــت؛ کەچــی بەرگــەی نەخۆشــی و پەتــای
ئــەم ســەردەمەی نەگــرت .ئاخــر ئەمــە چ بەاڵیەکــە تووشــی گێتــی بــووە
و پشکیشــی بــەر کــورد کەوتــوە .ئەمــە بەاڵیەکــە کــەس ناناســێ لــە دەرگا
دەدا ئــازار و ئەشــکەنجە نــاوەوەی گیانــی مرۆڤــی داگیرکــردوە و جیهانــی
بەخــۆوە ســەرقاڵ کــردوە و هەمــوو جیهــان لێــی دەترســن .تەمــەن
ناناســێ ،لەگــەڵ گەنــج وکاڵ و پیــر لــە زۆرانبازیدایــە .هەمــوو ئەندامانــی
لــەش لــە نــاوەوە تێــک دەشــکێنێ ،دەنــگ دەگــۆرێ .هەربۆیــە ئەم ئــازارەی
مامۆســتا تــەواو جیــاواز بــووە لــەو ئــازار و ئەشــکەنجەی ڕێژێمــی شــا
و ئەهریمەنــی ســەر زەوی گیانــی لێســەندەوە و و ئازارێکــی گــەورەی
خســتە دڵ و دەروونــی دۆســت و خــزم و حیزبەکانــەوە.
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کاک جەلیــل کەســایەتییەکی سیاســەتمەدار و تێکۆشــەرێکی ئــازا
و خــاوەن قەڵــەم بــوو .زۆرجــار هاتۆتــە ماڵــم و لەگــەڵ خــۆی کتێبــی
«پەنجــا ســاڵ خەبــات» بــە قەڵەمــە ڕەنگینەکــەی پێشــکەش کــردووم،
چجــای کتێبــی وەرگێرانــی لەســەر مێــژوو و ڕەچەڵەکــی کــورد .ئــەو مــاوە
کەمــەی لــە ماڵمــان بــوو نیمچــە کۆڕێکــی پڕســوود و بەرەکــەت بــوو.
بیرمــە باســی تێکۆشــانی غەنــی بلوریانــی بــۆ کــردم کــە نیــوەی تەمەنــی
لــە ســجندا بردبــووە ســەر .کاتــێ ئــازاد کــرا لــە ماڵــی جەلیــل گادانــی لــە
تــاران بــە ئاپــورای جەمــاوەر بــۆ کوردســتان بــەڕێ کــرا .لــە هەمــوو
شــارەکانی پێیــدا تێدەپــەری ،گوڵبــاران کــراوە و ڕێــز لــە خەبــات و
تێکۆشــانی نــراوە و چووەتــە نێــو دڵــی میللەتــەوە و نامــرن ئەوانــەی لــە
دڵــی میللەتــدا دەژیــن .ئاپــووڕای جەمــاوەر خــۆی لــە شەســت هەزارکــەس
داوە .بــاس و خواســی «چــل ســاڵ خەبــات» ،کتێبەکــەی د .قاســملۆمان
هێنایــە گــۆڕێ .بەڕاســتی شــارەزای هەمــوو مێــژووی هاوچەرخــی کــورد
و هەمــوو پیالنەکانــی نێودەوڵەتــی و شــەڕەکانی یەکــەم و دابەشــکردنی
کوردســتان و شــەری دووەمــی جیهانــی و دامەزراندنــی ژ .ک و حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان و کۆمــاری کوردســتان لــە مەهابــاد بــوو .ئیتــر
ئــەم بابەتانــە بوونــە هەوێنــی نووســینی پەنجــا ســاڵ خەبــات .ئــەو
لــە نیزیکــەوە هەمــوو تەمەنــی الوی لــە حیزبــی دێموکراتــدا تــا پلــەی
ســکرتێری حیــزب ،بــە شــەرەف و ســەربەرزی بەســەر بــرد وکۆڵــی نــەدا،
بــەاڵم پەتــای نەعلەتیــی کۆرۆنــا گیانــی لــێ ســتاند و خــۆم و حیــزب
بەلەدەســتدانی ئــەم ســەرکردەیە تووشــی شــۆک بــوو.
بەڵــێ کــورد تێکۆشــەرێکی گــەورەی لــە کیــس چــوو ،دڵی برینــدار کردم،
چونکــە ئــەم پیــاوە مەزنــە کۆڵنــەدەرە بــاوەڕی بــە مێــژوو و فەلســەفەی
مێــژوو بــوو .بەالیــەوە کەرەســتەکانی مێــژوو مــرۆڤ بــووە کــە گۆڕانــکار
و تێکدەریــش بــووە و توانیویەتــی حیــزب و ڕێکخــراو دامەزرێنــێ و مــاف
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بەدەســت بێنــێ .بەڕاســتی لەدەســتدانی ســەرۆک شکســتێکی کاتییــە بــۆ
جەماوەرەکــەی ،بــەاڵم ئەمــە مێــژووە .حیزبــی دیموکــرات وەک کۆنتریــن
حیــزب لــە کوردســتان بــە لەدەســتدانی تێکۆشــەرانی ڕاهاتــوە و بــە
هــەزاران هــەزار شــەهیدی داوە و کــۆڵ نــادا هەڵدەســتێتەوە .هەربۆیــە
ئــەم برینــە بەئاســانی ســارێژ نابــێ و هیچــم لەدەســت نایــە.
هاوخەمــی خــۆم ئاراســتەی حیزبــی دیموکــرات و خانەوادەکــەی و
تــەواوی گەلــی کــوڕد دەکــەم و دەڵێــم :کاک جەلیــل گادانــی کۆڵنــەدەر!
خــەوی خێــرت بێــت و جێــگات بەهەشــت بێــت .دڵنیابــە ئــەم بــارە ناخۆشــە
نەبوایــە بــە هــەزاران لــە ڕۆڵــە کوردپــەروەرەکان تەرمی تۆیان بەشــکۆوە
بــەرەو مــەزارت دەبــرد .ڕەحمــەت لــە گــۆڕت ،ســەربەرزانە ژیایــت و بــە
بێدەنگــی ماڵئاواییــت کــرد ،خــوات لەگــەڵ و ماڵئــاوا....
د .شوکریە ڕەسووڵ
......................................................................................................

پەیامی هاوخەمیی هونەرمەند نازێ عەزیزی
ئەمنیش بە نۆرەی خۆم سەرەخۆشــی لە حیزبی دێموکرات و تەواوی
ئەندامانــی ئــەم حیزبــە خۆشەویســتە و هەمــوو گــەڵ و چینوتوێژەکانــی
کۆمەڵگــەی شــار و الدێــی کوردســتان و ،بنەماڵــەی نەمــر جەلیــل گادانــی،
پێشــمەرگەی دێریــن و ماندوویــی نەناســی گەلەکەمــان دەکــەم و ســەری
ڕێــز و نەوازشــی بــۆ دادەنەوێنــم .پێــی دەڵێــم مانــدوو نەبــی کاکــە گیــان.
مانــدوو نەبــی لــەوەی کــە بێوچــان تەمەنــت بەخشــی لــە ڕێــی ئــازادی،
لــەوەی کــە شــاخەکانی کوردســتانت هەمــووی بــە هەنگاوەکانــت پێــوا .بــۆ
خوێندنــەوەی ســروەی ئــازادی دڵــی شــار وەســتا ،لــە تەمــی ڕۆیشــتنت
کوردســتان ڕەشپۆشــە شۆرەســوارەکەی یــادکاری کۆمــاری کوردســتان.
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لــێ ڕۆیشــتنت دڵــی هــەزاران هــەزار کــوردی شــکاند ،دڵــی دێموکراتمــان
خوێنــی لــێ تــکا .مانــدوو نەبــی .دڵنیــام کاتــی ســەربەخۆیی و ئازادیــی
کوردســتان دێیتــەوە و لەگــەڵ هــاوڕێ شــەهیدەکانت لــە چوارچــرا نــاوت
بــەرز دەکرێتــەوە.
نازی عەزیزی
......................................................................................................

پرسەنامەی مامۆستا کاروخ پڵنگانی (شاعیری ئەیلول)
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بــۆ بنەماڵــە و کەســوکاری بەڕێــز و پایــە بــەرزی خوالێخۆشــبوو
جەنابــی کاک جەلیــل گادانــی.
ساڵو و حورمەتی تایبەتیم قبوڵ بفەرموون.
بــە هەســتێکی پڕاوپــڕ لــە خــەم و کەســەر و بــە پــەژارەوە ماتەمێکــی
زۆرەوە ،سەرەخۆشــی لــە ئێــوەی بەڕێــز و تــەواوی هەڤــااڵن و
هاوســەنگەرانی ئــەم زاتــە گەورەیــە دەکــەم.
کۆچــی دوایــی جەنابــی کاک جەلیــل گادانــی بــە زیانێکــی زۆر گــەورە
دەزانــم بــۆ ڕێــڕەوی خەبــات و پێشــڤەچوونی بزاڤــی ئــازادی و ڕزگاری
خــوازی نەتەوایەتیمــان.
وەکــوو کوردێکــی نەتــەوە و نیشــتمانپەروەر ،بــە ڕێــز و پێزانینــی
زۆر و هەرگیــز لــە بیرنەکــراو دەڕوانمــە ڕۆڵــی بــەرز ،حاشــا هەڵنەگــری
کوردانــە و جوامێرانــە ئــەو مەزنــە پیــاوە ،کــە هــەر لــە ســەرەتای تەمەنــی
الویتییــەوە تــا دوا هەناســە ،هەمــوو ژیانــە خــۆی بەخشــی و تەرخانــی
کــرد بــۆ خزمەتــی کــورد و گەیشــتن بــە ئامانجــە ڕەواو و پیــرۆزە
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نەتەوایەتیەکــەی.
ی دیکــە لــە خســڵەتە جوانەکانــی جەنابــی کاک جەلیــل ئــەوە بــوو
یەکێکـ 
کــە خۆپەرەســتی و خۆبەزلزانــی لــە فەرهەنگــی بیرکردنــەوەی ئــەودا
جێــگا و شــوێنەوارێکی نەبــوو ،بۆیــە دۆســت و ناســیاو و هاوەڵەکانــی
هەمیشــە شــانازییان بــە دۆســتایەتی و هەبوونــی پەیوەنــدی لــە خزمەتیــدا
دەکــرد ،کــە مــن خــۆم یەکێــک بــووم لــەوان.
لــە کۆتاییــدا لــە بەرامبــەر گیانــی پیــرۆز و نــاوی بــەرزی کاک جەلیــل
سەری ڕێزگرتن و حورمەتامێز دادەچەمێنم و ئەم چەند دێڕە شێعرەش
کــە هەڵقــواڵوی هەســتی خۆشەویســتی و دۆســتایەتی بێبڕانەوەمــە بــۆ
گیانــی بێگــەرد و پاکــی جەنابیــان دەکــەم بــە دیــاری.
بژی کورد بژی کوردستان ،سەرساغی بۆ بەڕێزتان.
پەیامی من لەسەر پرسە و ماتەمی ئەو شێرە مەردانە
بەڵێن نوێ کردنەوە و سۆزی خەباتی بێ ووچاندانە
قەزاواتی قەدەر وایە سزای عومری درێژی من
بڵێم چی دیتنی مەرگ و لە دەست چونی ئەزیزانە
لە مەزرای پڕ تەپوتۆزی ژیانی بێ ئومێدیدا
بە ناچاری دەبێ هەڵکەم لەگەڵ ئەو کارەساتانە
دەبا بێنم وەکوو (هێمن) لەگەڵ نەی ناڵە تێکەڵ کەم
هەتا شینێکی شایستە بگێڕم گۆشە گیرانە

پیری دێموکرات

311

دەزانم خۆ شەهید هێندە مەزن بێ شیوەنی ناوێ
لە ماڵ و سەروەتیشمدا کە هەرچی ناوی سـامانە
لە شێعری (شاعیری ئەیلول) بەدەر چیدیکە شک نابەم
کە وەک تاجە گوڵینە بیکەمە هێمای شەهیدانە
شاعیری ئەیلول
/10ئابی2020/
......................................................................................................

پرسەنامەی ئەنجومەنی سەرکردایەتیی بزوتنەوەی نوێبوونی
کوردستان بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەڕێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان!
بەڕێز خێزان و خانەوادەی خوالێخوشبوو جەلیل گادانی!
بــەداخ و پەژارەیەکــی مەزنــەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی سیاســەتمەدار
و ســەرکردە و تێکۆشــەر و خەباتگێــڕی گەلەکەمــان جەلیــل گادانیمــان
بیســت .بــەم بۆنــە خەمناکــەوە سهرهخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی
بەڕێزتــان و تــەواوی گەلــی کوردســتان دەکەیــن و خۆمــان بــە هاوبەشــی
خەمتــان دەزانیــن .لەخــوای گــەورە داواکاریــن ئـهو ه دوا ناخۆشــیتان بــێ
و خــوای گــهور ه ســهبووری و ئارامــی بخاتــ ه نێــو دڵ و دهرونتــان و
خوالێخۆشــبووش بــ ه بهههشــتی بهرینــی خــۆی شــاد بــكا .
مامۆســتا جەلیــل گادانــی هەمــوو تەمەنــی خــۆی لەپێنــاو گەلەکەی بەڕێ
کــرد ،بۆیــە لەدەســتدانی نــەک تەنیــا زیانێکــی گــەورە بــوو بــۆ حیزبــی
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دێموکراتــی کوردســتان و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،بەڵکــوو خەســارەتێکی
گــەورە بــوو بــۆ بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی گەلــی کوردســتان.
ئەنجومەنی سەرکردایەتیی بزوتنەوەی نوێبوونی کوردستان
7ی 8ی2020ی زایینی
......................................................................................................

پەیامی هاوخەمیی د .خورشید شەوکەت ڕەواندزی
کۆچــی دوایــی هاوخەبــات و هاوبیــرم هەڤــاڵ جەلیــل گادانــی بــۆ
هەمــوو کوردپەروەرانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و لــە پێشــاندا ئەنــدام
و الیەنگــران و دۆســتانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کۆســتێکی
گەورەیــە.
مــن د .خورشــید ڕەوانــدزی یەکێکــم لەوانــەی دەوری  30ســاڵە
ئــەم کەڵەپیــاوە کــەم نموونەییــەم ناســیوە .بــەر لەویــش ســەرکردە
بەناوبانگەکانــی تــرم لــە پــراگ – چیکوســلوفاکیا د .عەبدولڕەحمــان
قاســملوو هەروەهــا د .شــەرەفکەندی لــە پاریــس ناســیبوو .بــێ پــەردە
ئەتوانــم هــەر ســێکیان وەکــوو یەکــدا شــانازی بــە ناســینیان بکــەم و
حەزمــە وەک یەکتریــش ڕێزیــان لــێ بگیــرێ .بــەاڵم بــرا و مامۆســتای
زێــدە ڕێــزدارم نەئەبــوا لــە پێــش منــدا و دوور لــە مــن ماڵئاوایــی بکردایــە.
بــەاڵم وادیــارە تەمەندرێــژی مــن بــۆ خۆشــی و لــەزەت لــە ژیانــدا نییــە
و الشــم گــران نییــە و ئەرکــی سەرەکیشــمە بــۆ کۆچکــردو و قارەمانانــی
کوردســتان خەمبــار بــم و لــە هاوبەشــی بنەماڵــە و حیزبەکەیــان لــەم
ســاتە ناڕەحەتانــەدا بکــەم .چەندیــن جــار داوام لــە کاک جەلیــل کــردوە
لــە خانووەکــەی مــن لــە هەولێــر ژیــان بەســەر بــەرێ ،هــەردەم جگــە لــە
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ســوپاس کردنــم ڕەتــی ئەکــردەوە و ئەیــوت دەبــێ لەگــەڵ هاوڕێیانــی
خۆمانــدا بــە یەکــەوە بژیــن و بمریــن.
بــەم بۆنەیــەوە پرســە و سەرەخۆشــی بــە نــاوی خــۆم و زیاتــر لــە
( )300ئەندامانــی بنەماڵەمــان ئاراســتەی بنەماڵــەی جەلیــل ڕەحمەتیــی
خۆشەویســتم و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و هاوبیــر
و خەباتکارانــی لــە ئەودیــو وتایبــەت لــە شــاری مهابــاد دەکــەم و ئاواتمــە
الو و گەنجــان چــاو لــەو بکــەن لــە ڕەفتــار کردنــا و ببێتــە نموونــە بۆیــان
هەروەکــوو بــۆ منیــش ئــەرک دەبێــت.
دڵسۆزتان
د.خورشید شەوکەت ڕەواندزی
باڵوێزی خۆبەخشی کوردستان لە ئوروپا
......................................................................................................

پەیامی هاوخەمیی پارتی شەپیال پاشەڕۆژێ سووریە
لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی کۆچی دوایی
سیاسەتمەداری کورد کاک جەلیل گادانی

بەڕێــزەوە بــۆ بــرای ئازیــز کاک خالیــد ،ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان
بۆ برایانی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
وە لە کۆتاییدا بۆ کاک جەلیل گادانی
گەلــی کــورد لــە هەمــوو کوردســتان هەواڵــی کۆچــی دوایــی تێکۆشــەر
و سیاســەتڤانی دێرینــی کوردســتان ،کاک جەلیــل گادانیـــیان لــە دوای
تەمەنێــک ئــازار و چەرمەســەریی لــە پێنــاو نەتەوەکەیــدا لــە ڕۆژهەاڵتــی
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کوردســتان لــە ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی گەالوێــژی ٩٩ـــدا ،بیســت.
گەلــی کــورد کاک جەلیــل گادانــی ،پێشــمەرگەیەکی گــەورە و یەکێــک
لــە دیارتریــن ڕێبەرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی لــە دەســت دا
کــە شــایەدی دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان بــوو .کاک جەلیــل لــەو
کاتــەوە لــە داکۆکــی لــە پرســی کــورد بەشــدار بــوو و ،بــۆ مــاوەی نیزیــک
بــە پــازدە ســاڵ لــە زیندانەکانــی ڕێژیمــی (پاشــایەتی) و ئێرانــدا بــوو،
ڕێبەرێــک کــە ماندوویینەنــاس بــوو ،ئــەو بەڵێنــی بــە خــۆی دابــوو هەتــا
دوا ســاتەکانی ژیانــی وەفــادار بــێ بــە مانــەوەی لــە جەرگــەی خەبــات لــە
پێنــاوی گەلەکەیــدا.
ئێمــە لــە لقــی بەڕێوەبەرایەتیــی پارتــی شــەپیال پاشــەڕۆژێ ســووریە
بەشــداری ئــازار و خەمــی ئــەم خەســارە گەورەین و ،هەســتی هاودەردی
و هاوخەمیــی خۆمــان بــۆ هەمــوو ئەندامــان و کادرەکانــی حیزبــی
دێموکــرات دەر دەبڕیــن .خــوای گــەورە بیخاتــە بــەر دلۆڤانیــی بێپایانــی
خــۆی و جێگــەی بەهەشــت بــێ.
قامیشلوو
باڵی بەڕێوەبەرایەتیی پارتی شەپیال پاشەڕۆژێ سووریە
٢٠٢٠/٨/٧
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پەیامی سەرەخۆشیی کۆمیتە ناوەندی کۆمەڵە،
ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێران
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەرێز :دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ساڵوێکی گەرم،
زۆر بــە داخەوەیــن بــۆ کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل گادانــی ،کەســایەتیی
ناســراوی کۆمەڵــگای کوردســتان ،زیندانــی سیاســی بــە ناوبانگــی دەســتی
رژیمــی پاشــایەتی و ئەندامــی دێرینــی ســەرکردایەتی حیزبــی دێموکــرات.
بــەم بۆنــەوە پــڕ بــە دڵ سەرەخۆشــی دەکەیــن لــە ئێــوە ،لــە ڕیزەکانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،لــە هەمــوو ئەندامانــی بنەماڵــەی ئــەو
ئازیــزە و خۆمــان بــە شــەریکی خەمتــان دەزانیــن.
کۆمیتە ناوەندی کۆمەڵە
ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کومونیستی ئێران
16ی گەالوێژی  1399هەتاوی
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پەیامی سەرەخۆشیی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی دێموکراتی
گەلی کوردستان بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەڕێز ،دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان تێکۆشەر
بەڕێــزان ،خانــەوادەی سیاســەتمەدار و تێکۆشــەری گەلەمــان مامۆســتا
جەلیــل گادانــی
بــەداخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە هاوخەمــی خۆمــان ڕادەگەیەنیــن بــۆ
کۆچــی دوایــی شۆڕشــگێڕ و تێکۆشــەری گەلەکەمــان کاک جەلیــل گادانــی.
کاک جەلیل گادانی سیاســەتمەدار و کەســایەتی سیاســی و ڕۆشــنبیری
دیــاری کوردســتان هــەر لــە تەمەنــی الوێتییــەوە ژیانــی تەرخــان کــرد بــۆ
ڕێــگای ڕزگاری و ئــازادی و لــەم پێنــاوەدا قوربانیــی زۆری بەخشــی
و هەرگیــز ســڵی نەکــردەوە .هەربۆیــە دیرۆکــی خەبــات و تێکۆشــانی
گەلەکەمــان گەواهیــدەری خۆڕاگــری ئــەم کەڵــە پیــاوەن.
لــە دەســتدانی ئــەم تێکۆشــەر و سیاســەتمەدارە لــەم هەلومەرجــەدا کــە
ناوچەکــە و کوردســتان چاوەڕوانــی گۆڕانکارییــە زیانێکــی گــەورە بــوو
بــۆ ســەرجەم بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی کــورد و حیزبــی دێموکــرات.
ئێمــە وەک بزووتنــەوەی دێموکراتــی گەلــی کوردســتان پرســە
و سەرەخۆشــی ئاراســتەی بنەماڵــەی بەڕێزیــان و کــەس و کارو
هاوســەنگەرانی دەکەیــن و خۆمــان بــە هاوبەشــی خــەم و شــیوەنتان
دەزانیــن.
یــادی هــەردەم لــە یادمانــە و گیانــی بەرزەفــڕی لە ئاســمانی کوردایەتیدا
بــە نەمــری دەمێنێتەوە.
مەکتەبی سیاسی
بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کوردستان
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پەیامی کوڕانی ئەنوەربەگی بێتواتە
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بۆ ،دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ساڵو و ڕێز
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی ســەرکردە و تێکۆشــەری گەلەکەمــان بەڕێــز
جەنابــی مامۆســتا جەلیــل گادانــی پرســە و سەرەخۆشــیی خۆمــان بــە
بەڕێزتــان و خانــەوادەی کۆچکــردوو ڕادەگەیەنیــن.
لــە دەســتانی شۆڕشــگێڕ و ســەرکردەکان خەســارەتێک و بۆشــایەکی
گــەورە لــە مەیدانــی خەباتــدا درووســت دەکــەن .لــە یەزدانــی مــەزن
دەپاڕێینــەوە بــە بەهەشــتی پــان و بەرینــی خــۆی شــاد بــکا و ســێبووری
هەمــوو الیــەک بــدات.
اناللە و اناالیە راجعون
کوڕانی
ئەنوەربەگ بێتواتە
2020/8/7

318

پەیامی سەرەخۆشیی پارتی سەربەخۆیی کوردستان
لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەناوی کوردستانی گەورە
بەڕێز دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
ساڵو و ڕێزی تایبەت!
خوشــک و برایانــی خۆشەویســت زۆر بــە داخــەوە ئــاگادار کراینــەوە
کــە تێکۆشــەری دیریــن و شۆڕشــگێڕی بــە ئەزموونــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتان کاک جەلیــل گادانــی کۆچــی دوایــی کــرد .بەم بۆنەوە پرســە و
سەرەخۆشــی خۆمــان ئاراســتەی هەڤااڵنــی دەفتــەری سیاســی و هەمــوو
تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکــرات بــە گشــتی و بنەماڵــەی کۆچکــردوو کاک
جەلیــل گادانــی دەکەیــن و هیــوای ســەبووری بۆ گشــت الیــەک دەخوازین.
پارتــی ســەربەخۆیی کوردســتان خــۆی بــە شــەریکی خەمتــان دەزانــێ
و ئــازاری کۆچــی کەســایەتیی دیــار و شۆڕشــگێڕی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ،تەنیا بە ســەرکەوتن و دەســتەبەرکردنی ویســت و خواســتی
ڕەوای گەلەکەمــان ســاڕێژ دەبێــت ،بۆیــە ئێمــە وەک پارتــی ســەربەخۆیی
کوردســتان دەســتی برایەتــی و هاوکاریتــان بــۆ درێــژ دەکەیــن و بــە
ڕۆحێکــی نەتەوەیــی دەڕوانینــە ئــەم کۆچــە ناوەختــە و دڵ بەخەمیــن
بــە کۆچــی ناوەختــەی کاک جەلیــل گادانــی ،لــە کۆتایــی دا هاوخەمــی
و پــەژارەی خۆمــان ئاراســتەی هەمــوو هاوخوێنانمــان لــە حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان دەکەیــن.
دەفتەری سیاسی
پارتی سەربەخۆیی کوردستان 2020/8/6
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پەیامی کۆمیتەی ناوەندیی ڕێکخراوی یەکگرتوی خەڵکی ئێران
بــەداخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی هاوڕێــی دێرینــم
کاک جەلیــل گادانیمــان پێگەیشــت.
بــرا جەلیــل یەکێکــە لــە ڕزگاربووەکانــی نەوەیــەک کــە لــە تەمەنــی
گەنجیــدا کۆمــاری کوردســتانی ئەزمــوون کــردووە ،هەرچەنــدە کــورت
و پوخــت بێــت .ئــەو بــە قووڵــی بــاوەڕی بــە مافــی مــرۆڤ و ڕەوای
گــەل هەیــە ،لــە هەمــان ســااڵنی نوێــی گەنجێتــی هەوڵــی داوە و شــەڕی
کــردوە بــۆ بەدیهێنانــی ئــەم داواکاریانــە .زینــدان و ئەشــکەنجە ،ڕاکــردن
و مەترســی تیــرۆر لــە الیــەن بکــوژ و جاشــەکانی حکومەتــی ئیســامیەوە،
نــەک هــەر کێشــەیەکی نەخســتە ســەر بیروبــاوەڕی ئــەم شــەڕکەرەی لــە
ڕێــگای ئــازادی و مافــی گەلــەوە ،بەهێزتــر کــرد لــەم دژوارەدا ڕێچکــە.
بــرا جەلیــل بــاوەڕی بــە عەدالەتــی کۆمەاڵیەتــی و هەوڵــدان بــۆ
دروســتکردنی بەســتەڵەکێک لــە نێــوان خەباتــی نەتەوایەتــی لەگــەڵ
بزووتنــەوەی جیهانــی لــە ئێــران ،لەنێــو هــاوڕێ نزیکەکانــی تێکۆشــەرانی
ئــازادی و دیموکراســیدا .ڕەفتــاری بێفیــزی ئــەم شــەڕکەرەی بێفیــز وای
لێکــرد کــە ڕوخســارێکی بەناوبانــگ و خۆشەویســت و بەڕێــز بێــت ،نــەک
هــەر لەنــاو حــزب بەڵکــو چاالکوانانــی تــری سیاســی پێشــکەوتنخوازانە.
خەممــان هەیــە بــۆ نەبوونــی ئــەم تێکۆشــەرە بەنــرخ و تێکۆشــەرە بــۆ
هەمــوو تێکۆشــەرانی حیزبــی دیموکــرات کــە چەنــد ســاڵە ڕابەریەتــی،
هــاوڕێ ،هــاوڕێ ،خێــزان ،هەمــوو هــاوڕێ و دۆســت و خزمــان  ،و بــە
قوواڵیــی باوەڕمــان وایــە کــە مــرۆڤ و ئامانــج و ئاواتەکانــی ،لــە ئێرانییــە
ئــازاد و دیموکراتــەکان  ،عەلمانــی و فیدڕاڵییــەکان جێبەجــێ دەکرێــن.
کۆمیتەی ناوەندی ڕێکخراوی یەکگرتوی خەڵکی ئێران
هەینی  17مۆرداد  1399ی ئۆگۆستی 2020
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پەیامی هاوخەمی کومیتەی هاوئاهەنگیی
ڕێکخراوە دێموکراتیکەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
هاونیشتیمانیانی بەڕێز!
بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە ،ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی گەالوێــژی
١٣٩٩ی هەتــاوی کاک جەلیــل گادانــی ،کەســایەتیی نیشــتمانپەروەر و
تێکۆشــەری ناســراوی دێرینــی دێموکــرات بــە هــۆی نەخۆشــیی کرۆنــا
گیانــی لــە دەســت دا و تێکــەڵ بــە کاروانــی نەمرانــی ڕێبــازی ڕزگاریــی
نیشــتمان بــوو.
کاک جەلیــل گادانــی کەســایەتییەکی ناســراوی نێــو ڕیزەکانــی
بزووتنــەوەی کــورد و حیزبــی دێموکــرات بــوو کــە کاروانــی خەباتــی
نەســرەوتوانەی خــۆی لــە هەڕەتــی مێرمنداڵــی و لــە ســپێدەی یەکــەم
هەڵهاتنــی خــۆری هیــوای کــوردان واتــە کۆمــاری کوردســتانەوە دەســت
پێکــرد و ســەرەرای هەمــوو هــەوراز و نشــێوەکان ،تــا دواییــن ســاتەکانی
ژیانــی سیاســیی خــۆی ئۆگــری ئــەو ڕێبــازە پیــرۆزە مایــەوە و لــە هــەوڵ
و تێکۆشــانی ماندوویــی نەناســانە بــۆ خزمەتکــردن بــە ئامانجــە ڕەواکانــی
گەلەکەمــان نەوەســتایەوە.
لــە پــاش جوانەمــەرگ بوونــی کۆمــار ،بــە شــێوەی نهێنــی لــە ڕێزەکانــی
حیزبــدا درێــژەی بــە چاالکییــە سیاســییەکانی دا و هــەر بــەم هۆیەشــەوە
چەندیــن ســاڵ لــە تەمەنــی خــۆی لــە زیندانەکانــی ڕێژیمــی پەهلەویــدا بــە
ســەر بــرد ،بــەاڵم لــەو هەلومەرجەشــدا وازی لــە پێگەیاندنــی خــۆی نەهێنــا
و هــەر لەوێشــدا فێــری زمانــی فەرانســەوی بــوو.
پــاش ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی و قۆناغــی نوێــی خەباتــی گەلــی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ،کاک جەلیــل بــۆ چەنــد دەورە وەکــوو
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ئەندامــی ڕێبەریــی حیزبــی دێموکــرات لــە ڕەوتــی ئــەو خەباتــەدا چاالکانــە
بەشــدار بــوو.
ئۆگــری بــۆ نووســین و وەرگێــران و بەشــداریی بــەردەوام لــە کــۆڕ
و چاالکییــە فەرهەنگییەکانــدا الیەنێکــی دیکــەی کەســیاتیی کاک جەلیــل
بــوو کــە کۆمەڵێــک نووســین و وەرگێڕانــی بەنرخــی لــە دوای خــۆی بــۆ
کتێبخانــەی کــوردی بــە یــادگار هێشــتووە.
هەروەهــا کاک جەلیــل وەکــوو کەســایەتییەکی دیــار و شــوێندانەری
نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات ،یەکێــک لــەو کەســانە بــوو کــە
بــەردەوام پاڵپشــت و هانــدەری الوان و تازەپێگەیشــتوان بــۆ فێربــوون
و داکۆکیکارێکــی شــێلگیری ڕێکخــراوە دێموکراتیکــەکان بــوو و هــەوڵ و
خەباتــی بێوچانــی ئــەو لــەم پێنــاوەدا بــۆ هەمــوو ئــەو خەباتکارانــەی کــە
لــە ڕیــزی ڕێکخراوەکانــی نێــو حیزبــدا پێگەیشــتوون ،ئاشــکرایە.
ئێمــە ڕێکخراوەکانــی ژنــان ،الوان و خوێندکارانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای بەداخبــوون لــە کۆچــی دوایــی ئــەو
تێکۆشــەرە دڵســۆزەی نێــو ڕیزەکانــی خەباتــی نەتەوایەتیــی کــورد و
قوتابخانــەی دێموکــرات ،پرســە و سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی
بنەماڵــەی داخــداری کوچکــردوو و هاوســەنگەرانی و هەمــوو خەڵکــی
نیشــتمانپەروەری کوردســتان دەکەیــن و خۆمــان بــە هەڵگــری خەمــی
لەدەســتدانی دەزانیــن و خۆمــان بــە ئەرکــدار دەزانیــن بــۆ وەدیهاتنــی
یەکیەتیــی ڕیزەکانــی دێموکــرات و یەکخســتنی هەوڵــەکان بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجــی بــەرزی ڕزگاریــی نەتەوایەتــی کــە خەونــی گــەورەی کاک جەلیــل
لــە دواییــن ســاتەکانی ژیانیــدا و ئاواتــی هەمــوو دڵســۆزانی ئــەو ڕێبــازە
پیرۆزەیــە ،تێبکۆشــین.
کۆمیتەی هاوئاهەنگیی
ڕێکخراوە دێموکراتیکەکانی حیزبی کوردستانی ئێران
١٣٩٩/٥/١٨ی هەتاوی
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پەیامی ڕێکخراوی جیهانیی کورد لە ئاڵمان
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل
نامرن ئەوانە ،وا لە دڵی میللەتا دەژین
هەواڵــی کۆچــی دوایــی کەســایەتی نــاوداری کــورد و تێکۆشــەری
ڕێــگای ڕزگاری و ئــازادی کوردســتان ،بهڕێــز کاک جەلیــل گادانــی بــە
هــۆی پەتــای کۆڕۆنــا ،خەمبــاری کردیــن.
بەڕێــز کاک جەلیــل گادانــی ،یەکێــک لــەو دەگمــەن خەباتــکار و
تێکۆشــەرانە بــوو کــە لــە هەرەتــی الوییهتــی و لــە ســەردەمی کۆمــاری
کوردســتانەوە لــە مەیدانــی خەبــات دژی داگیــرکاری و کۆنەپەرســتی و
لــە پێنــاو دەســتەبەرکردنی مــاف و ئازادییــەکان و هەروەهــا ســەروەری
و سەربەســتی نەتــەوە و نیشــتمان دا ،ماندوویینەناســانە و بێوچــان لــە
هەوڵــدا بــوو.
ناوبــراو کەســایەتێکی پایەبــەرزی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بــوو کــە
شــوێنپەنجەی بەســەر ڕووداوەکانــی زیاتــر لــە نیــو ســەدەی کوردســتاندا
دیــارە و کار و تێکۆشــان و بەرهەمــە بــە نرخەکانــی کاریگەریــی لەســەر
گهنــج و الوهکان و ههروههــا نــهوهی داهاتــوو ،دادەنــێ و مێــژووی
جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی نەتەوەکەمــان بــە بایخــەوە دەڕوانێتــە
هــەوڵ و تێکۆشــانەکانی.
ڕێکخــراوی جیهانــی کــورد بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی نەمــر کاک جەلیلــی
گادانــی پرســە و سەرەخۆشــی خــۆی ئاراســتەی بنەماڵــە و دۆســتان و
هاوســەنگەرانی دەکا و خــۆی بــە هاوبەشــی خەمــی ئێــوەی بەڕێــز و
هەمووالیــەک دەزانــێ.
رێکخراوی جیهانی کورد لە ئاڵمان
٦/٨/٢٠٢٠
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پەیامی شیرین یونس
پارلمانتاری هەرێمی کوردستان
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەڕێزان
حیزبی دیموکراتی کوردستان
ھاوڕێ و خۆشەویستانم لە حیزبی دیموکرات
بەداخــەوە ھەواڵــی کۆچــی دوای مامۆســتا جەلیــل گادانــی تێکۆشــەری
دێرینی ڕۆژھەاڵت و پێشــمەرگە و یادگارەشــیرینەکەی کۆماری مەهاباد
و ڕێبــەری نزیــک بەحەفتــا ســاڵ خەبــات و تێکۆشــان لــە ڕۆژھەاڵتــم
بیســت لــە دڵــەوە خەمبــار و دڵتەنگیــن بــۆ ئــەم کۆســتەگەورە.
مامۆســتا ھەر خۆشەویســتی ڕۆژھەاڵت و دێموکــرات نەبــوو ،بەڵکــو
بــۆ باشــوور و الی ئێمــەش لــە شــاری کۆیــە ئەزیــز و مایــەی شــانازیمان
بــوو.
بــەم بۆنــەوە پرســە و سەرەخۆشــی ئاڕاســتەی دفتــەری سیاســی و
کۆمیتــەی ســەرکردایەتی و تــەواوی ئەندامــان و پێشــمەرگەکانی حزبــی
دیموکراتــی کوردســتان و ھاونیشــتمانیان لــەڕۆژھەاڵت دەکــەم .لەخــوای
گــەورە داواکارام جێگــەی مامۆســتا بەھەشــتی بەریــن بێــت و ســەبوری
ئێمــە و ئێــوە و گشــت الیــەک بــدا.
شیرین یونس
ئەندامی پەڕلەمانی کوردستان
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پرسەنامەی مەڵبەندی کەرکووک
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی تێکۆشــەر و سیاســەتمەداری کوردســتانی
(مامۆســتا جەلیــل گادانــی) پرســە و سەرەخۆشــی لــە هــەر چــوار پارچــەی
کوردســتان و بنەماڵــە و هاوڕێیانــی خوالێخۆشــبوو دەکەیــن.
مامۆســتا جەلیــل گادانــی هەڵگــری پەیامــی ســەرکردەکانی (قــازی،
قاســملوو ،بارزانــی و هەڤــاڵ مــام جــەالل) بــوو ،وە بەشــی زۆری
تەمەنــی لــەو پێنــاوەدا پێشــکەش بــە خاکــی کوردســتان کــرد کــە زیاتــر لــە
 70ســاڵ بێوچــان لــە خەبــات و تێکۆشــان لــە پێنــاو ئــازادی و دێموکراتــی
و ئاشــتی و پێکەوەژیانــی گــەالن تەرخــان کردبــوو.
فشــار و ڕاوەدونــان و زینــدان چۆکــی نــەدا لــە زەوی ،وەک کێوێــک لــە
ورە لــە بەرزیــدا مایــەوە تــا ئەمــڕۆ  2020/8/6بــە نەخۆشــی کۆڕۆنــا دڵــە
گەورەکــەی لــە لێــدان کــەوت.
هــەر بــەم بۆنــەوە و دووبــارە سەرەخۆشــی خۆمــان لەخەڵکــی
کوردســتان و لــە کەســوکار و هاوڕێیانــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان
دەکەیــن .
مەڵبەندی ڕێکخستنی کەرکووک
یەکیەتیی نیشتیمانی کوردستان
٦ی ئاب 2020/کەرکوک
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پەیامی سەرەخۆشی و هاوخەمیی دەفتەری سیاسیی
پارتی دێموکراتی پێشکەتنخوازی کورد لە سووریە
ڕوو لە حیزبی دێموکراتی کوردستان
و بنەماڵەی بەڕێزی گادانی
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
پارتــی دێموکراتــی پێشــکەوتنخوازی کــورد لــە ســووریە وێــڕای ئامــاژە
دان بــە پێگــەی کاک جەلیــل گادانی لە ڕەوتی بزووتنەوەی مافخوازانەی
گەلــی کــورد ،بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی ئــەم کەســایەتییەوە هاوخەمیــی
خــۆی لەگــەڵ بنەماڵــەی کاک جەلیــل و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
دەر بڕیــوە و؛ لــە کۆتاییــدا هیــوای ســامەتی بــۆ گەلــی کــورد خواســتوە.
دەقی پەیامەکە بەم شێوەیە:
Berêz: Partiya dîmoqrata kurdistanî
Berêzan: Binemala xwedê jê razî Celîl Gadanî
Silav û rêz
Bi dilekî xemgîn me nûçeya koça dawî ya têkošerê kurd û
an )2020/8/7( xebatkerê navdar Celîl Gadanî bihîst, ku di
de bi êša korona li bajarê Hewlêr canê xwe ji dest da û
koça dawî kir, pištî jiyaneke dirêj ji xebat û têkošanê ji bo bi
destxistina mafê miletê Kurd li kurdistana îran
Bi vê boneyê, deftera siyasî ya partiya me (partiya demoqrata
pêšverû ya kurdî li sûriya), sersaxiyê ji malbata rehmetî re
û ji Partiya dîmoqrata kurdistanî re di xwaze
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Ciyê wî buhišta berîn bê
Serê miletê Kurd sax bê
2020/8/8 Qamišlo
Deftera siyasî ya
Partiya demoqrata pêšverû ya kurdî li sûriya

......................................................................................................

پەیامی هاوخەمیی خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
لە نێوخۆی واڵت بە بۆنەی کۆچیدوایی کاک جەلیل گادانی
سیاسەتڤان و تێکۆشەرە ماندوونەناسەکەی دێموکرات
خەڵکــی دڵســۆز و ئەمەگناســی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە نێوخــۆی
واڵت بــە ناردنــی نامــە و ڕاگەیەنــدراو ،داخ و پــەژارەی یەکجــار زۆری
خۆیــان بــۆ کۆچــی دوایــی مامۆســتای کۆڵنــەدان و کوردایەتــی کاک
جەلیــل گادانــی ڕاگەیانــد و وێــڕای بەداخبوونیــان بــۆ ئــەو کۆســتە
گەورەیــە پەیمانــی درێژەدانــی ڕێــگا و ڕێبــازی ئــەو نەمــرە و هەمــوو
شــەهیدانی حیزبــی دێموکــرات و کوردســتانیان دووپــات کــردەوە.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا لــە شــارەکانی کرماشــان ،ســنە ،ســەقز ،بــۆکان
و مەهابــادەوە پەیامــی هاوخەمیــی خەڵکــی خۆشەویســتی کوردســتان
بــە ناوەنــدی ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان گەیشــتوە کــە
ســەرجەم ئەندامــان و الیەنگــران و دڵســۆزانی بزووتنــەوەی کــورد لــەو
شــارانەدا وێــڕای بەداخبوونیــان بــۆ کۆچــی دوایــی ئــەو مرۆڤــە مەزنــەی
کــە ئەزموونێکــی زیاتــر لــە  ٧٠ســاڵ خەبــات و تێکۆشــانی ســەخت و
دژوار و خۆشــی و ناخۆشــییەکانی ئــەو ڕێگایــەی پێمــان بەخشــی و پــڕ
بــوو لــە ورە و وزەی ســەرکەوتن و ســەربەرزی ،پەیمانییــان لــە گــەڵ
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ڕێبازەکــەی کاک جەلیــل و ئامانجەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
تــا گەیشــتن بــە لووتکــەی ئــاوات و ئامانجەکانــی هەمــوو شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاری کــورد و کوردســتان دووپــات کــردەوە.
لــە الیــەن کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە
دەسخۆشــی و پێزانینــی خۆمــان بــۆ هەڵوێســت و ئــەو پەیامە دڵســۆزانەی
هاوڕێیانمــان لــە نێوخــۆی واڵت ڕادەگەیەنیــن ،دڵنیایــان دەکەینــەوە کــە
هاوســەنگەرانی کاک جەلیــل ڕێبازەکــەی بەرنــادەن و ئــەو تێکۆشــەرە
مەزنــەی گەلەکەمــان بــۆ هەمیشــە لــە دڵمانــدا دەمێنێتــەوە.
......................................................................................................

پەیامی ڕێکخراوی خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستان
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانییەوە
بە ناوی خودای بەخشندەی مێهرەبان
هەواڵمــان بیســت کــە بەرەبەیانــی پێنجشــەممە ١٦ی گەالوێــژی ١٣٩٩
بە داخەوە تێکۆشــەری دێرین و کەســایەتیی سیاســیی کوردســتان ،کاک
جەلیــل گادانــی ،کۆچــی دوایــی کــردوە.
کاک جەلیــل گادانیــی یــادگاری ســەردەمی کۆمــار ،خەباتگێــڕی خــاوەن
دەیان ســاڵ خەباتی زیندان و شــار و شــاخ ،لە کەســایەتییە ناســراوەکانی
نێــو ڕیــزی بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت و لــە ڕێبەرانــی دیــاری
حیزبــی دێموکــڕات بــوو .ئــەو شۆڕشــگێڕێکی نەســرەوتوو ،کوردێکــی
ســادق ،ئاشــقی ئازادیــی ،دژبــەری دیکتاتۆرییــەت و الگــری ئاشــتیی
و تەبایــی بــوو .بــە کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
ڕۆڵەیەکــی دڵســۆز و خۆنەویســت و ،حیزبــی دێموکــڕات ڕێبەرێکــی
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بەئەزمــوون و ئێمــەش دۆســتێکی دێرینمــان لــە دەســت دا .بێگومــان
لەدەســتدانی کەســایەتییەک بــەو هەمــوو تایبەتمەندییانــەوە ،ئەویــش لــەم
کات و دۆخــەی ئێســتادا ،داخێکــی گــران و برینێکــی بــەژان بــۆ هەمــوو
الیەکمانــە.
ئێمــە لــە ڕێکخــراوی خەباتــی شۆڕشــگێڕی کوردســتان بــە بۆنــەی
ئــەم کۆســتە گــەورەوە سەرەخۆشــیی گــەرم لــە خەڵکــی کوردســتان،
لــە تێکۆشــەرانی ڕیــزی شــۆڕش ،لــە هاوســەنگەرانی کاک جەلیــل لەنێــو
حیزبی دێموکڕات و لە ئەندامانی بنەماڵە تێکۆشــەر و کوردپەروەرەکەی
دەکەیــن و خۆمــان بــە شــەریکی غــەم و کەســەر دەزانیــن.
لــە خــودای گــەورە دەپاڕێینــەوە کاک جەلیلــی کۆچکــردوو بخاتــە بــەر
ڕەحمەتــی خــۆی و ســەبر و ئارامییــش بــە هەمــوو الیــەک بــدا.
انا للە و انا الیە راجعون
ڕێکخراوی خەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستان
کومیتەی ناوەندی
١٧ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاویی
٢٠٢٠/٨/٧ی زایینیی
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ڕاگەیەندراوی ئەنیستیتۆی کورد لە پاریس
بەبۆنەی کۆچی دوایی تێکۆشەری دێرین کاک جەلیل گادانی
کۆچیدوایی جەلیل گادانی ،گەورە کۆڵنەدەری کورد
بــە خــەم و پەژارەیەکــی زۆرەوە کۆچیدواییــی جەلیــل گادانــی،
کەســایەتیی خۆڕاگریــی کــورد کــە لــە 6ی ئووتــی  ،2020لــە تەمەنــی
 86ســاڵیدا و لــە نەخۆشــخانەی شــاری ســلێمانی کوردســتان تەســلیمی
کۆڕۆنــا بــوو ،ڕادەگەیەنیــن.
کاک جەلیــل لــە مانگــی مارســی  1934لــە شــاری مەهابــاد ،پێتەختــی
کۆمــاری کورتمــاوەی کوردســتان(ژانوییە تــا نوامبــری ،)1946لەدایــک
بــووە.
ئەو ڕووداوە ،ژیان و دەروەستیی سیاسیی کاک جەلیل نیشان دەدا.
ســاڵی  ،1949کاتــێ تەنیــا  14ســاڵی تەمــەن بــوو ،بــە نهێنــی پەیوەســت
بــە حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتان( )PDKدەبــێ کــە بــە درێژایــی
تەمەنیــان ،ئەندامێکــی بەوەفــا و چاالکــی ئــەو حیزبــە بــوون.
کاک جەلیــل 13 ،ســاڵ لــە ژیانــی خــۆی لەنێــو زیندانەکانــی ئێرانــدا تێپــەڕ
کــرد .بەتایبــەت لــە بەرازجــان ،بــە هــۆی پشــتیوانی و الیەنگــری لــە دۆزی
ڕەوای کــورد و ئەندامەتــی لــە حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتان()PDK
و تەنانــەت لــە دادگا نیزامییەکانــی ڕێژیمــی شاهەنشــاهی بــە ئیعــدام
مەحکــووم دەکــرێ و لــە کۆتاییــدا بــە حەپســی هەتاهەتایــی دەشــکێتەوە.
لــە مــاوەی ئــەو ســااڵنەی دەستبەســەر بــوو ،دەســت دەکا بــه فێربوونــی
زمانــی فەڕانســەوی کــە پــاش ماوەیــەک ئــەو زمانــە لــە ئێرانــدا وەک
زمانێکــی فەرهەنگــی نێوبانــگ خــۆش دەکا.
هەر لە زیندان ،چەندین کتێبی «کۆنتس سێگۆڕ» وەردەگێڕێتەوە.
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پــاش ئازادیــی لــە زینــدان ،درێــژە بــە خوێنــدن دەدا و لــە ســاڵی
 1972بڕوانامــەی «زمــان و فەرهەنگــی فەڕانســە» لــە «کۆلێــژی زمانــە
بیانییەکانــی تــاران» وەردەگــرێ.
لــە مانگــی ژۆئەنــی ســاڵی  ،1978کاک جەلیــل دەســتگیر و زیندانــی
دەکــرێ ،چــون لــە ڕێوڕەســمی بــە خاکئەســپاردنی «عەزیــز یۆســفی»
وتــاری دابــوو.
عەزیــز یوســفی ،زیندانییەکــی سیاســیی کــورد بــوو کــە پــاش  25ســاڵ
زینــدان ،لەژێــر گوشــاری رێکخــراوە نێودەوڵەتییــەکان ئــازاد دەکــرێ
و ســاڵێک پــاش ئــازادی ،کــۆچ دەکا .کاک جەلیــل ،ڕۆڵگێڕێکــی سیاســی
و کەســایەتییەکی گرنگــی کۆمەڵــگای مەدەنــی کوردســتان بــوو و لــە
شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــدا ڕۆڵــی ســەرەکی بــووە.
بەڕێزیــان بــە یارمەتیــی چەنــد کەســایەتییەکی کــورد ،وەک :وەکیلــی
کۆچکــردوو و بەناوبانگــی کورد»،صارمالدیــن صــادق وزیــری»،
ئەنجوومەنــی کوردەکانــی دانیشــتووی تارانــی بەمەبەســتی پاڵپشــتیی
لــە خەباتــی سیاســی کــورد و ســەبارەت بــە ســەربەخۆییی ئیــداری و
فەرهەنگــی ڕێــک خســت.
هەروەهــا لەگــەڵ ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە پاریــس ،لــە پێوەندیــدا بــووە و بەشــداری ئامادەکاریــی گەڕانــەوەی
ســکرتێری گشــتی حیزبــی دێمۆکــرات و ئەندامانــی کۆمیتــە مەرکــەزی
بــووە.
کاک جەلیــل ،ئەندامــی دەفتــەری سیاســی حیزبــی دیموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لــە مانگــی مــارس و مــەی  1979دوو جــار هــاوڕێ
لەگــەڵ لێژنەیەکــی کــوردی ،بەشــداری وتووێژێــک لەگــەڵ ئایەتوڵــا
خومەینــی دەکا.
کاک جەلیــل ،ئەکتــەر و شــایەتی دەروەســتی پرســی کــورد ،زیاتــر لــە

پیری دێموکرات

331

 70ســاڵ لــە ژیانــی خــۆی ،تەرخانــی خەبــات بــۆ دەســتەبەرکردنی مافــی
سیاســی و فەرهەنگــی کــورد کــرد ،دەروەســتییەک کــە کاک جەلیــل لــە
چەندیــن کتێبــی خۆیــدا ســەبارەت بــە «مێــژووی هاوچەرخــی کــورد لــە
ئێــران» ســەلماندوویەتی.
جەلیــل گادانــی ،هەروەهــا دۆســتی بەئەمەگی» ئەنســتیتۆ کورد» بوون،
هــەرکات ڕێگایــان لــە پاریــس دەکــەوت بــۆ گفتوگــۆ لەســەر بارودۆخــی
کوردســتان و هەروەهــا لێــدوان لەســەر پــرۆژە و بەرنامەکانیــان ،ســەری
ئەنســتیتۆیان دەدا.
ســاڵی  2015کاتــێ ئەنســتیتۆ تووشــی قەیرانــی ماڵــی ببــوو ،بەڕێزیــان
لــە» کەمپەینــی پشــتیوانی لــە ئەنســتیتۆ» بەشــداریان کــرد و پێشــنیاری
فرۆشــی ئوتۆمبێلــی شەخســیی خۆیــان دا ،کــە ئاشــکرایە لەالیــەن ئێمــەوە
قەبــووڵ نەکــرا.
کاک جەلیــل کەســایەتییەکی یەکجــار خۆشەویســت بــوو کــە لــە
یادەوەریــی هەمــوو کوردێــک و لــە زەینــی هەمــوو ئــەو فەڕانســەویانەی
بــۆ یارمەتــی ڕۆژێــک ڕێیــان لــه کوردســتان کەوتــووە ،بــە زیندوویــی
دەمێنێتــەوە.
ھۆش و بیرمــان الی بنەماڵــە و کەســوکار و خۆشەویســتانی کاک
جەلیــل-ە کــە بــە ھۆی ھەلومەرجــی تەندرووســتییەوە نەیانتوانیــوە لــە
مەراســیمی بەخاکئەســپاردنی تەرمــی کۆچکــردوودا بەشــدار بــن.
ئەنیستیتۆی کورد لە پاریس
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پەیامی پرسە و سەرەخۆشیی غەفار پااڵنی_کەالر
بەناوی خوای گەورەو میهرەبان
بەرێز کومیتەی مەرکەزی حیزبی دیموکرات
بەرێز خانەوادەی خوا لێخۆشبوو کاک جلیل گادانی
بــە داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە هەواڵــی کۆچــی بــرای گــەورە و دڵســۆز
خوالێخۆشــبوو کاک جلیلم بێســت.
کاک جلیــل سیاســەتمەدار و تێکۆشــەر و شۆڕشــگێر و ڕووناکبیــر و
نوســەر و مامۆســتا و زانــای گەلــی کــورد و ســیمای ناســراوی حیزبــی
دیموکــرات بــوو.
خوالێخۆشــبوو  75ســاڵ لــە تەمەنــی پــڕ لەســەروەری خــۆی تەرخــان
کــرد بــۆ خزمــەت بــە گــەل و نیشــتمان لــە ڕیزەکانــی دیموکراتــدا و
ماندونەناســانە تــا توشــبوونی بــەم نەخۆشــییە نەفرەتییــە لــە هــەوڵ و
تێکۆشــان بــوو بــۆ بەدەســت هێنانــی مافــی رەوای گەلەکــەی.
بــەم بۆنــەوە سەرەخۆشــی لــە ئێــوەی بەرێــز و بنەماڵــە ســەربەرزەکەی
و هەمــوو کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــان و دۆســتانی حیــزب دەکــەم و
خــۆم بــە بــەژداری غــەم و پەژارەتــان دەزانــم.
لــە خــوای گــەورە داواکارم خوالێخۆشــبوو بــە بەهەشــتی بەرینــی
خــۆی شــاد کا و ئارامــی و ســەبووری ببەخشــێ بــە هەمــوو الیــەک.
هەزاران ساڵو لە گیانی پاکی سەرکردە کاک جلیل
انالله وانا الیه راجعون
٢٠٢٠ / ٨/ ٨
غفار پاالنی ــ کەالر
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پەیامی پرسە و سەرەخۆشیی یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستا
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی

بەڕێزان ئەندامانی سەرکردایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
بنەماڵەی بەڕێز کاک جەلیل گادانی!
وەک یەکێتیــی دیموکراتــی کوردســتان ،زۆر بــە داخەوەیــن بــە بۆنــەی
کۆچــی دوایــی تێکۆشــەر و خەباتگێــڕ و ڕێبەرێکــی شۆڕشــی گەلــی
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران کۆچکــردوو کاک جەلیــل گادانــی و پرســە و
سەرەخۆشــی خۆمــان ئاراســتەی ئێــوەی بەڕێــز و ســەرجەم گەلەکەمــان
دەکەیــن لــە کوردســتانی ئێــران.
دیــارە کاک جەلیــل گادانــی نیزیــک بــە حــەوت دەیــە خەبــات و
تێکۆشــانی پســاننەهاتووی هەبــووە بــۆ ڕزگاری و ئــازادی و چەســپاندنی
دیموکراســی بــۆ گەلەکــەی و کاراکتــەر و ڕێبەرێکــی دیــاری نێو ڕیزەکانی
حیزبــی دیموکــرات بــوو و تــا دوا هەناســەی ژیانــی لــە ڕیــزی خەباتــدا
مایــەوە و لــە تێکۆشــان بــۆ گەلەکەمــان ڕانەوەســتا ،مەخابــن لــە دۆخێکــی
ناهەمــوار و پەتایەکــی کۆشــەندەی جیهانــی کۆچــی کــرد و گیانــی ســپارد
بــە کاروانــی نەمرانــی ڕێــگای ئــازادی کوردســتان،
وەک یەکێتیــی دیموکراتــی کوردســتان ســەری ڕێــز بــۆ چەندیــن دەیــە
خەباتــی کاک جەلیــل گادانــی دادەنوێنیــن و پــڕ بــە دڵ خەمباریــن بــۆ لــە
دەســتدانی ئەو تێکۆشــەرە ئازادیخواز و یادگارەی کۆماری کوردســتان،
دووبــارە خۆمــان بــە هاوخەمــی هاوڕێیــان و بنەماڵــەی کوچکــردوو
دەزانیــن و پرســە و سەرەخۆشــی خۆمانتــان پــێ ڕادەگەیەنیــن.
یادی لە داڵن بێت و هەمیشە زیندوو.
یەکێتیی دێموکراتی کوردستان
٢٠٢٠/٨/٧
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سەرەتا بە ناوی خودای گەورە و میهرەبان
بەرێز مامۆستا عەبدوڵاڵی مەزن
کەسوکاری مامە جەلیل و هاوڕێ و هاوسەنگەرانی!
بــە خــەم و پەژارەیەکــی زۆرەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی نــاوادەی
ســەرکردە و پێشــمەرگەی ماندوونەناســی ڕێبــواری ڕێبــازی پێشــەوا،
نووســەر و خەباتگێــر ،کەســایەتیی دیــاری نێــو بزوتنــەوەی ڕزگاریگەلــی
کــورد مامــە جەلیــل ـــمان پــێ گەیشــت .بــەو بۆنــە ناخۆشــەوە پرســە و
سەرەخۆشــی دەنیرمــە خزمەتتــان و هاوبەشــی شــەریکی خەمتانــم.
کۆچــی نــاوادەی بــۆ گەلــی کــورد و تــەواوی گەالنــه ناوچەکــە زیانــی
مەزنــە و ،کۆســتەکەی زۆر مەزنــە .هــەروا ئاســان نییــە جێگایــی پــڕ
بکرێتــەوە ،بــەاڵم بێهیــواش نیــم گەلــی کــورد ئــەو جــۆرە موســیبەتەی
زۆر دیــوە و کاروانــی بەردەوامــە.
دوبارە سەرخۆشی دەنێرمە خزمەتان.
انا للە وانا الیە راجعون
مەولود تەالنی
٢٠٢٠/٨/٧
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پەیامی پرسە و سەرەخۆشیی
بزووتنەوەی سەربەخۆییخوازانی کوردستان
(کاک جەلیــل گادانــی چــووە ڕیــزی کاروانــی نەمرانــی خەباتــی
ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــوردەوە)
پەیامــی پرســە و سەرەخۆشــیی بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانی
کوردســتان ڕوو لــە:
تێکۆشەڕانی ڕێگەی ئازادیی کورد و کوردستان!
هاوبیــران ،پێشــمەرگە و ئەندامانــی ڕێبــەری و دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان!
بنەماڵەی سەربەرز و شۆڕشگێڕی گادانی!
بــە داخــەوە ئــاگادار کراینــەوە کــە مامــی کــوردان ،مامــە جەلیــل گادانــی
پــاش حــەوت دەیــە خەبــات و تێکۆشــان لــە پێنــاو ئــازادی و سەربەســتیی
نەتــەوەی کــورد ،دڵــە گەورەکــەی لــە لێــدان کــەوت و بــۆ هەمیشــە
ماڵئاوایــی لێکردیــن.
کاک جەلیــل گادانــی ســیمای ناســراو و سیاســەتمەداری نەتــەوەی
کــورد ،پڕاوپــڕ بــوو لــە ورە و خۆشەویســتی بــۆ خەبــات و گەیشــتن
بــە ئــازادی و ئەگەرچــی ئەمــڕۆ بــە جەســتە لــە ناومانــدا نەمــاوە و بــە
جێــی هێشــتووین ،بــەاڵم بــە ڕوح و ڕێگــە و ڕێبازەکــەی بــۆ هەمیشــە لــە
ناومانــدا زینــدوو و هەرمانــە.
کاک جەلیــل گادانــی لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتانەوە تــا دواییــن
هەناســە وەفاداریــی خــۆی بــە ڕێبــازی کۆمــار و پێشــەوای نەمــر ســەلماند
و بیــری ئازادیخــوازی و ســەربەخۆیی نیشــتمان هەمیشــە ئاوێتــەی وتــە
و کردارەکانــی بــوو و ئــەو بــە حــەق درێــژە پێــدەر و ســیما و هێمــای
کۆمــاری کوردســتان بــوو.
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کۆچــی نــاوادە و لــە نــاکاوی کاک جەلیــل پــەرۆش و خەمبــاری کردیــن
و لــە دەســتدانی خەســارێکی گەورەیــە لــە بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی
گەلەکەمــان لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت.
بۆیــە لــە ڕێگــەی ئــەو پەیامــەوە سەرخۆشــی لــە خۆمــان و لــە ســەرجەم
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات و تێکۆشــەرانی ڕێبــازی کوردایەتــی
و بنەماڵــەی بەڕێــزی دەکەیــن و خۆمــان بــە هاوبــەش و شــەریک و
بەشــداری ئــەم خەمــە قــورس بەژانــە دەزانیــن .
بزووتنــەوەی ســەربەخۆییخوازانی کوردســتان بــۆ ڕێزلێنــان لــە خەبــات
و تێکۆشــانی نەمر مامە جەلیل گادانی ڕۆژی ١٧ی گەالوێژ وەک ڕۆژی
ماتەمینــی گشــتی لــە کوردســتان ڕادەگەیەنێ.
بزووتنەوەی سەربەخۆییخوازانی کوردستان
١٦ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی
٦ی ئاگۆستی ٢٠٢٠ی زایینی
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پەیامی سەرەخۆشیی ئەنجومەنی سیاسیی
بزوتنەوەی یەکێتی گەنجانی کوردستان
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بۆ:
خانەوادەیی تێکۆشەر مامۆستا جەلیل گادانی!
بۆ بەرێزان حزبی دیموکراتی کوردستان!
بــەداخ و پەژارەیەکــی قۆلــەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل
گادانــی تێکۆشــەر و سیاســەتمەدارمان پێگەیشــت.
پرســە و سەرەخۆشــی خۆمــان ئاراســتەی بەرێزتــان و کەســوکاری
خوالێخوشــبوو دەکەیــن.
کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل دڵگرانــی کردیــن .خۆمــان بەهاوبەشــی
خەمتــان دەزانیــن و لەخــوای گــەورە داواکاریــن ئــەوە دوا ناخۆشــیتان
بــێ و خــوای گــەورە ســەبوری و ئارامــی بخاتــە نێــو دڵ و دەرونتــان و
خوالێخۆشــبووش بــە بەهەشــتی بەرینــی خــۆی شــاد بــکات.
انا لله و انا اليه ڕاجعون .
ئەنجومەنی سیاسی
بزوتنەوەی یەکێتی گەنجانی کوردستان
٢٠٢٠/٨/٦
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پەیامی سەرەخۆشیی نما و چیا نەوشیروان مستەفا
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەرێز دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان!
بنەماڵەی تێکۆشەری گەورەی گەلەکەمان مامۆستا جەلیل گادانی!
بەداخــەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی مامۆســتا جلیــل گادانــی تێکۆشــەری
دێریــن و خەباتێگــری شــار و شــاخ و زیندانیــی سیاســیمان پێگەیشــت و
ئــەو هەواڵــە لەناخــەوە خەمبــاری کردیــن.
بەنــاوی بنەماڵــەی نەوشــیروان مســتەفاوە خــەم و پــەژارەی خۆمانتــان
پــێ ڕادەگەیەنێــن و لــە ڕێگــەی ئێوەشــەوە سەرەخۆشــی خۆمــان بــە
تــەواوی ئەندامانــی حیزبــە تێکۆشــەرەکەتان و گەلەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان دەگەیەنیــن.
هیواداریــن ئــەم بۆنــە غەمگینــە ببێتە هــۆی یەکریزی تەواوی گەلەکەمان
لەبەرامبەر ئەو ئاڵنگاریانەی ڕووی نیشتمانەکەمان بووەتەوە.
ڕۆحی شاد و ڕێگەی بەردەوام بێت.
نما و چیا نەوشیروان مستەفا
6/8/2020
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پەیامی کۆنسەی بەڕێوەبەریی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان
ك ن ك بەبۆنەی کۆچی دوایی جەلیل گادانی
گەلی کوردستان!
خانەوادەی بەڕێز جەلیل گادانی!
بەداخێکــی زۆرەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی بەڕێــز جەلیــل گادانــی
ئەندامــی ڕێبەریــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانمان پێگەیشــت .بەڕێــز
جەلیــل گادانــی هــەر لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتانەوە و هەتا ئێســتا
لــە نێــو خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کوردســتاندا بــوو .لــە سیاســەتی
کوردســتاندا جێگایەکــی دیــاری هەبــوو .جەلیــل گادانــی بەهــۆی خەبــات و
تێکۆشــانی سیاســییەوە کەوتــە بــەر پەالمــاری ڕژێمــی ئێــران و  13ســاڵ
لــە زیندانــدا بــوو .دوای ڕووخانــی ڕژێمــی شــای ئێرانیــش ،لــە ئاســتی
هــەرە ســەرەوەدا لــە ســەنگەرەکانی شۆڕشــدا ،چ لــە ناوخــۆ و چ لــە
دەرەوەی نیشــتمان ،تێکۆشــانێکی فراوانــی بەڕێوەبــرد.
بەڕێــز جەلیلــی گادانــی تەمەنــی درێــژی خــۆی لــە خەبــات و تێکۆشــانی
کوردســتاندا بەڕیکــردو کاری زۆریشــی بــۆ یەکێتــی و یەکڕیزیــی
نەتەوەیــی کــرد .چەندیــن جاریش بەشــداری کۆنفرانس و کۆبوونەوەکانی
کۆنگــرەی نەتەوەیــی کوردســتان -ك.ن.ك – بــوو.
لەدەســتدانی جەلیــل گادانــی بــۆ ئێمــە ،بــۆ گــەل و شۆڕشــی کوردســتان
زیانێکــی گەورەیە.
کۆچــی دوایــی بەڕێــز جەلیــل گادانــی ئێمــەی زۆر خەمبــار کــرد.
هاوبەشــی خەمــی خانــەوادەو دۆســت و هاوکارانــی بەڕیزیانیــن .بــەو
بۆنــەوە سەرەخۆشــی خۆمــان لــە گەلــی کوردســتان ،لــە خەباتکارانــی
شــۆڕش و خانــەوادەی بەڕیزیــان ئەکەیــن.
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کاک جەلیــل خەمــت نەبــێ ،ئێمــە لەســەر ڕێــی ئێــوە بەردەوامیــن و
وەســیەتی ئێــوە بــەدی دێنیــن.
کۆنسەی بەڕێوەبەریی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان ك ن ك
برۆکسل
٢٠٢٠/٨/٦
......................................................................................................

پەیامی سەرخۆشی بزووتنەوەی کۆماریخوازان بە بۆنەی کۆچی
دوایی کەسایەتی گەورەی کورد و حیزبی دێموکرات جەلیل گادانی
بەرێزانــی ســەرکردایەتی بنەماڵــەی گــەورەی دێموکــرات (حــدک و
حــدکا)
کادر و پێشمەرگە و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
بەرێزانی بنەماڵەی سەربەرزی کۆچکردوو کاک جەلیل گادانی
هەوالــی کۆچــی دووایــی کەســایەتیی سیاســیی خۆشەویســت و ســیمای
ناســراوی کــورد و یەکێــک لــە کۆڵەکــە گەورەکانــی حیزبــی دێموکــرات،
تێکۆشــەری ماندوونەناســی ڕێــگای ڕزگاریــی کــورد و کوردســتان،
جەنابــی کاک جەلیــل گادانــی کــە جێــگای ڕێــز و خۆشەویســتی گشــت
الیەکمــان بــوو ،بــوو بــە مایــەی خەمبــاری و دلگرانیمــان.
کاک جەلیــل بەدرێژایــی مێژوویــی تەمــەن و خەباتــی بێووچانــی،
قوناغگەلێکــی پــر لــە هــەوراز و نشــێوی لەپێنــاو دەســتەبەرکردنی
مافەکانــی گەلــی کــورد تێپەركــردوە ،خوالێخۆشــبوو نزیــک بــە  ٧٥ســاڵ
تەمەنــی پــڕ لــە ســەرەوەری خــۆی لــە ڕێــزی تێکۆشــەرانی بزووتنــەوەی
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نەتەوەیــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتاندا تەرخــان کــرد.
زینــدان و گرتــن و ڕاودوونــان و دەربــەدەری ،تــا ڕێکخســتن و
ژیاندنــەوەی شــانە نهێنییەکانــی حیــزب لــە دوای ڕووخانــی کۆمــاری
کوردســتان ،هەروەهــا پەیوەنــدی لەگــەڵ کەســایەتییە دیمۆكــرات و
ئازادیخوازەکانــی ئێــران و شۆرشــگێرانی بەشــەکانی تــری کوردســتان
بەشــێك لەئاراســتەی خەباتــی ماندوونەناســانەی پێكدێنــن.
نەمــر کاک جەلیــل گادانــی خۆشەویســتی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
و کادر و پێشــمەرگەگانی حیزبــی دێموکــرات بــوو ،بــۆ الوان پشــتیوان
و ئۆلگــوو و هەوێنــی خۆراگــری و واڵتپارێــزی و شۆرشــگێری بــوو.
هــەر بۆیــە کۆچیدوایــی کاک جەلیــل گادانــی وەک کەســاییەتێک ،،کــە
خەمخــۆری یەکریــزی و یەکگرتوویــی ناوماڵــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
و بــە تایبەتــی حیزبــی دێموکــرات بــوو ،وەك خەســارێکی گــەورە و
قەرەبوونەکــراوە دێتەنرخانــدن کــە گشــت الیەکــی تووشــی شــوک و
هەژانــدن کــردوە،
بۆیــە لــەم پەیوەندییــەدا ،بزووتنــەوەی کۆماریخوازانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،سەرەخۆشــی لــە ئێــوەی هێــژا و بنەمالــە و کــەس و کاری
خوالێخۆشــبوو و گشــت بنەماڵــەی گــەورەی حیزبــی دێموکــرات دەکا،
خۆمــان بــە شــەریکە غــەم و پەژارەتــان دەزانیــن و لــە بــەرزە نــاوی بــێ
هاوتــا داواکاریــن ،ڕوحــی نەمــر کاک جەلیــل بەهەشــتی بەریــن شــاد بــکا
و هاوســەنگەران و ئەزیــزان و یارانــی لــە بــەال و مووســیبەتی عــەرزی و
ئاســمانی بــەدوور ڕابگــرێ.
ســەبووری و ســەعادەت و لەشســاغی و ســەرکەوتنی گشــت الیەکتــان
ئاواتەخوازین
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دەگەل ڕێزمان
شووڕای هاوئاهەنگی
بزووتنەوەی کۆماریخوازانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
16ی گەالوێژی 2720ی کوردی
()1399ی هەتاوی
۶ی ئاگۆستی 2020ی زایینی
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی دکتور عومەر نورەدین
جێگری سەرۆکی زانکۆی لوبنانی فەرانسی
نەتــەوەی کــورد وگەلــی کوردســتان سیاســەتمەدارێکی ســەنگین و
ڕۆشــنیرێکی لێهاتــو و ئازادیخوازێکــی هەڵکەوتــەی لەدەســت دا.
ڕوحــت شــاد کاک جلیــل گادانــی و یــاد و نــاوت هەمیشــە بەزیندویــی
دەمێننــەوە.
دکتور عومەر نورەدین
جێگری سەرۆکی زانکۆی لوبنانی فەرانسی
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پەیامی مومتاز حەیدەری
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
کۆستێکی نەتەوەیی
بــەداخ و پەژارەیەکــی هــەرە زۆرەوە ،ئەمــڕۆ ڕێکەوتــی ٦/٨/٢٠٢٠
گــەورە نیشــتیمانپەروەر و تێکۆشــەری دێریــن کاک جەلیــل گادانــی
بەهــوی پەتــای کۆڕۆنــاوە ،کۆچــی دوایــی کــرد.
کاک جەلیــل گادانــی ،بــە یەکــێ لــە گــەورە تیکۆشــەرانی ڕێگــەی ئازادیــی
نیشــتمان ،ئازادیــی مــرۆڤ بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە حەفتــا ســاڵ دەژمێــردرێ
بۆیــە ،کۆچەکــەی زێــدە زیــان بەخــش بــوو و ،بــە هیــچ جــۆرێ شــوێنی
تێکۆشــەرێکی نموونەیــی وەک کاک جەلیــل پــڕ نابێتــەوە.
بەکورتی کۆچەکەی کۆستێکی نەتەوەییە.
نەمری و ســەربەرزی بۆ کاک جەلیل و تێکرای تێکۆشــەرە نەمرەکانی
ڕێگــەی ئازادی کورد و کوردســتان.
مومتاز حەیدری
٦/٨/٢٠٢٠
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پەیامی سەرەخۆشیی کاک هاشم کەریمی
بەڕێز ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەگەڵ ساڵو
ئەمــرۆ خەبــەری کوچــی دوایــی بــرا و دوســتی گــەورە و تێکۆشــەری
دێرێــن کاک جەلیلــی گادانیــم پێگەشــت.
کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل کــە نیزێکــەی  ٧٠ســاڵ لــە تێکوشــانی
سیاســی و حیزبیــدا بــوو بــۆ خزمــەت بــە گەلەکــەی ،خەســارێکی گــەورە
بــوو بــۆ بزووتنــەوەی نەتەوەکمــان ،بــەم بۆنــەوە پــر بــەدڵ سەرەخۆشــی
لــە ئیــوەی بەڕێــز و بنەماڵــەی گادانــی دەکــەم.
هیوادارم ڕێگەی پر ڕێبوار بێت.
هاوڕێتان
هاشم کەریمی
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی سەرۆکی پارتی سەربەستیی کوردستان
زۆر بــە داخــەوە بەڕێــز کاک جەلیــل گادانــی ،ســەرکردە و کەســایەتیی
دێرینــی گەلــی کــورد لــە خۆرهەاڵتــی کوردســتان کۆچــی دوایــی کــرد.
بەداخــەوە ئەمــڕۆ  ١٦ی گەالوێــژی ٢٧٢٠ی کــوردی  ٢٠٢٠٧زاینــی،
مێــژووی لــە دەســتدانی کەســایەتیەکی دیکــەی واڵتــە داگیرکراوەکەمــان
تۆمارکــرا ،ئەویــش بەڕێــز کاک جەلیــل گادانییــە ،کــە بەهــۆی نەخۆشــی
پەتــای کۆرۆنــا لــە یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی هەرێمــی کوردســتان
کۆچــێ دوایــی کــرد.
کاک جەلیــل زیــاد لــە  ٧٠ســاڵ بەبێوچــان و ماندوونەناســانە لــە خەبــات
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و تێکۆشــاندا بــووە ،لــەو  ٧٠ســاڵەی خەباتیــدا زیــاد لــە  ٥٠ســاڵ ئەرکــی
ســەرکردایەتی و چەنــد ســاڵێکیش ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێمۆکراتــی
لەئەســتۆ بــووە .مــام جەلیلــی خۆشەویســت لــەو زیــاد لــە  ٧٠ســاڵەی
مێــژوو ئەزموونــی خەباتیــدا :دەکرێــت بڵێــن ٧٠هــەزار ڕووداوی ناخــۆش
و ئاســتەنگی نێونەتەوەیــی و پەالمــار و تێرۆرکــردن و شــەهیدکردنی
هاوســەنگەرانی ،زیندانــی درێژخایــەن ،کــە ڕووبەڕووی خۆی و گەلەکەی
بووەتــەوە بــە چــاوی خــۆی بینییــوە .بــەاڵم هیــچ کام لــەو ڕووداوانــە بــە
چۆکیــدا نەهێنــاوە ،کــە لــە خەبــات وتێکۆشــاندا بکشــێتەوە و یــا دڵســارد
بێتــەوە ،بگــرە هەمیشــە ورەبــەرز و هانــدەری هاوســەنگەرانی بــووە.
بــەو هیوایــە کــە ئەزموونــی ئــەم کەڵــە پیــاوە ببێتــە وانەیــەک بــۆ
هەموومــان لــە مێــژوودا.
هەروەهــا هیواخــوازم کــە ئــەم پیاوە گەورە لــە دیرۆکی جوواڵنەوەکانی
گەلــی کــوردا حەقــی خــۆی پێبدرێــت و لــە نووســینی مێــژوودا غــەدری
لــێ نەکــرێ.
مــن بــۆ خــۆم لــە نزیکــەوە لــە ســادقی و پاکــی ورە بــەرزی ئــەم پیــاوە
بەڕێــزە ئــاگادار بــووم ،لــە ســاڵی  ١٩٩٤بــۆ یەکەمجــار لــە ناوچەیەکــی
ســەر بــە ڕانیــەی باشــووری کوردســتان بــە خزمەتــی گەیشــتم ،دواتــر لــە
ســەردانەکانی بــۆ واڵتــی نەرویــج لــە ســالی  ١٩٩٧بــۆ ســەرەوە چەندیــن
جــار بــە خزمەتــی گەیشــتم ،لــە ســاڵی  ٢٠٠٧کــە لــە مراســمی بــە خــاک
ســپاردنی کاک موحەممــەد گادانــی بــرای لــە ئۆســڵۆی پایتەختــی نەرویــج
بەشــداربوو ،لــە مەجلیســی سەرەخۆشــییەکەی بــە خزمەتــی گەیشــتم،
ئــەو کات ســاڵێک بــوو بــە ســەر دامەزراندنــی پارتــی سەربەســتیی
کوردســتاندا تێپــەڕ بــوو ،وێــری پیرۆزبایــی لێکردنــم ،داوای لێکــردم
کــە نابێــت لــە بەرامبــەر قســەو پڕوپاگەنــدەن و پێشــهاتە ناخۆشــەکانی
ئابــوری و ئاســتەنگیدا ســاردبیتەوە.
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ئــەو ئامۆژگارییــەی کاک جەلیلــی هەمێشــە زینــدوو ،یەکیــک بــوو لــەو
پەندانــەی کــە تــا ئێســتا  ١٥ســاڵی بــە ســەر دامەزرانــدی پ س ک دا
تێپەڕدەبێــت ،مــن بــە هەنــدم وەرگرتــووە.
سەرەخۆشــی خــۆم ئاراســتەی بنەماڵــەی بەڕێــزی گادانــی و گشــت و
هاوڕیــی و هاوســەنگەرانی لــە ڕێزەکانــی حــدک و حــدکا دەکــەم.
ڕۆحت شاد مامی بە ئەزموون و ماندوو نەناسی گەل.
سەرۆکی پارتی سەربەستیی کوردستان
عارف باوەجانی
١٦ی گەالوێژی ٢٧٢٠ی کوردی٢٠٢٠ / ٨ / ٦ ،ی زایینی.
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی سکرتێری حیزبی ڕزگاریی کوردستان
بۆ بەرێزان دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
دڵگــران بوویــن بــە هەواڵــی کۆچــی دوایــی ڕەوانشــاد ســەرکردە و
خەباتگێــری میللەتەکەمــان کاک جەلیــل گادانــی.
بــەم بۆنــە خەمناکــەوە پرســە و سەرەخۆشــی لە خانــەوادە بەڕێزەکەی
و دۆســت و هەڤااڵنــی لــە حیزبــی دێموکراتی کوردســتان دەکەین.
لەپــەروەردگاری مــەزن دەپارێینــەوە تيكۆشــەر جەلیــل گادانــی ،بــە
بەهەشــت شــاد بــکا و ســەبر و ئاراميــش بــۆ خانــەوادە و دۆســت و
هەڤاالنــی
براتان هەژار زرارى
سكرتێرى حيزبى ڕزگاریى کوردستان
٢٠٢٠/٨/٦
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پەیامی سەرەخۆشیی یەکیەتیی شۆڕشگێڕان
(تەمەنێکی پڕ بەها بوو لە مێژوو و یادگاری کۆماری کوردستان)
پەیامــی ماتەمینــی یەکێتــی شۆڕشــگێرانی کوردســتان بــە بۆنــەی کۆچــی
تێکۆشــەر جەلیــل گادانی
بەڕێزان کادرو ئەندام و الیەنگەرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان!
گەلە شۆڕشگێڕەکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان!
پیــری سیاســەت لــە خۆرهەالتــی نێوەڕاســت ،تێکۆشــەرە دێرینەکــی
ڕیــزی خەباتــی ڕزگاریخوازیــی کوردســتان بــە کۆچــی دوایــی ماتەمێکــی
تــەواوە بــۆ کوردســتان و زیاتــر ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،بــۆ کۆچــی
تێکۆشــەر جەلیــل گادانــی خەســارەێکی گــەورەی شــۆڕش و خەباتــە لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە.
بــە بۆنــەی ئــەم ڕووداوە دڵتەزینــە و سەرخۆشــیی خومــان بــە تایبــەت
ئاراســتەی بنەماڵــەی بەڕێزیــان و گەلــی کــورد و ســەرکردایەتی و
ڕیزەکانــی حزبــی دێموکراتــی کوردســتان دەکەیــن.
یەکێتیی شۆڕشگێڕانی کوردستان
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پەیامی سەرەخۆشیی بزووتنەوەی گۆڕان
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان
سەبارەت بە کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بزووتنــەوەی گــۆڕان لــە پەیامێکــدا بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
هاوخەمیــی خــۆی ســەبارەت بــە کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل گادانــی
دەربڕیــوە.
دەقی پەیامی بزووتنەوەی گۆڕان:
بەڕێز :حیزبی دیموکراتی کوردستان
بەداخــەوە ،هەواڵــی کۆچــی دوایی سیاســەتمەداری کورد و تێکۆشــەری
دێرینــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان خوالێخۆشــبو (جەلیــل گادانــی)
ـمان پێگەیست.
بــۆ ئــەم کۆســتە ،پرســە و سەرەخۆشــیی خۆمــان بــۆ حیزبــە
تێکۆشــەرەکەتان و مــو
خەبــات و ماندوبوونــی ئــەم سیاســەتمەدارە دێرینــەی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان بــەرز دەنرخێنیــن و لــە خــوای گــەورە داواکاریــن رۆحــی
کۆچکــردو بــە بەهەشــتی بەریــن شــاد بێــت.
بزوتنەوەی گۆڕان
٦ی ٨ی ٢٠٢٠
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پەیامی سەرەخۆشیی مەکتەبی سیاسیی
«حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان»
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک «جەلیل گادانی»ـیەوە
مەکتەبــی سیاســیی حیزبــی زەحمەتکێشــانی کوردســتان بەبۆنــەی
کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل گادانــی پەیامێکــی بــۆ ســکرتاریای حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان نــاردوە .لــەو پەیامــەدا وێــڕای هاوخەمــی
بەبۆنــەی لەدەســتدانی کاک جەلیــل گادانــی ،هاتــوە :ماڵئاوایــی کردنــی
کاک جەلیــل گادانــی ،ئــەو خەباتگێــڕە دێریــن و سیاســەتوانە دیــار و
ناســراوە ،نــەک هــەر بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،بەڵکــوو بــۆ
بزووتنــەوەی سیاســیی کــورد بــە خەســارەتێکی گــەورە دەزانیــن.
دەقی پەیامەکە بەم شێوەیە:
بەڕێز :دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بابەت :پرسەنامە
بــە داخێکــی گرانــەوە هەواڵــی ماڵئاوایــی ،کەســایەتیی دیــاری سیاســیی
کــورد و تێکۆشــەری دێرینــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کاک جەلیــل
گادانیـــمان بیســت ،لــەو پێوەندییــە خەمناکــەدا ،پرســە و هاوخەمیــی
خۆمــان بــە دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و هەمــوو
تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکــرات و ماڵباتــه بەڕێزەکــەی ڕادەگەیەنیــن.
کاک جەلیــل گادانــی ،یەكێــك لــەو تێكۆشــەرە دێرینانەیــە ،كــە شــاهیدی
ســەردەمی كۆماری کوردســتان بووە و لەو كاتەوە تێكۆشــانی سیاســیی
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دەســت پێكردوە،لــە ســەردەمی حەمــە ڕەزاشــا 13 ،ســاڵ لــە زینــدان
بــووە ،تەمەنێکــی دوورودرێــژی لــە خزمەتــی بزاڤــی ڕزگاریخــوازی گەلــی
کــورد و بەرەنگاربوونــەوەی ســتەمی نەتەوایەتــی بــەڕێ کــرد.
ماڵئاوایــی کردنــی کاک جەلیــل گادانــی ،ئــەو خەباتگێــڕە دێریــن و
سیاســەتوانە دیــار و ناســراوە ،نــەک هــەر بــۆ حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ،بەڵکــوو بــۆ بزووتنــەوەی سیاســیی کــورد بــە خەســارەتێکی
گــەورە دەزانیــن.
ڕۆحــی کاک جەلیــل گادانــی شــاد و کاروانەکــەی پــڕ لــە ڕێبــوار ،ســەبر
و ئارامــی بــۆ هەمــوو الیــەک.
مەکتەبی سیاسیی
حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
٦ـی ئابی 2020
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی پارتی سۆسیالیستی کوردستان
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
پارتــی سۆسیالیســتی کوردســتان بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل
گادانــی پرســەنامەیەکی ئاراســتەی ســکرتاریای حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان کــردوە.
پارتــی سۆسیالیســتی کوردســتان ،وێــڕای ئامــاژە دان بــە کۆچــی دوایــی
کاک جەلیــل گادانــی بــە پێناســەی «بــە تەمەنتریــن تێکۆشــەری ڕێبــازی
پێشــەوا ،ئەندامــی دێرینــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،نووســەر
و لێکۆڵــەر و سیاســەتوانی هەڵکەوتــووی کــورد» ،خــەم و پــەژارەی
خۆیانیــان لــەم بارەیــەوە دەربڕیــوە.
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لــە درێــژەی پەیامەکەیانــدا ئاماژەیــان بــە چەنــد تایبەتمەندییەکــی کاک
جەلیــل کــردوە و ناوبراویــان بــە کەســێکی «ئەوینــداری کوردســتان،
دێموکــرات ،ڕووخــۆش و زمــان شــیرین» و هەروەهــا بــە «دۆســتی
دێرینــی پارتــی سۆسیالیســتی کوردســتان» نــاو بــردوە.
لــە بەشــی کۆتایــی پەیامەکــەدا هاوخەمیــی خۆیــان دەربڕیــوە و
سەرەخۆشــییان لــە هاوســەنگەرانی کاک جەلیــل ،ئەنــدام و کادر و
پێشــمەرگەی هــەر دوو دێموکراتــەکان ،گەلــی کــورد بــە تایبەتــی لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بنەماڵــەی ناوبــراو و هاوژینــی ئــەو واتــە دادە
ئامیــن کــردوە.
دەقی پەیامەکە بەم شێوەیە:
PSK: Kak Celîl Qadanî Nemir E
Xeberekê gelek nexweş û xembar gihîşt. Yek ji bi
tementirin tekoşerên rêka azadiya Kurdistanê, tekoşerê
gernas a rêbaza Pêşava, endam û xebatgerên derîn a
Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, nivîskar û lekolîner û
siyasetmedarên jêhatî Kak Celîl Qadanî çûye dilovaniya
xwe
Kak Celîl evindarê Kurdistan, demokrat, mirovekê rûxweş,
zimanşîrîn û mirovhez bû
Kak Celîl dostê derîn û dilsozê Partiya me bû
Em serxweşiya xwe Pêşkeşê hevsengerên Kak Celîl,
endam û kadr û peşmergeyên PDK (Rojhilat) û HDKI, li
gelê Kurdistan, bi taybeti a Rojhilatê û malbata Kak Celîl, bi
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taybetî hevjîna wî Dadê Amîn dikin
Şirikê xema wan in
Kak Celîl û şehîdên Kurdistanê nemir in
Rûhê wî şad be
PSK-Partiya Sosyalîst a Kurdistan
6 Ağustos 2020

......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی ڕێكخراوی ئاشتیی خێرخوازیی ()C.P.O
ڕێكخــراوی ئاشــتیی خێرخوازیــی ( )C.P.Oپرســەنامەیەکی ئاراســتەی
خانــەوادە و خۆشەویســتانی مامۆســتا جەلیــل گادانــی دەكا .لــەو پەیامــەدا
هاتــووە کــە بــە بــە مەرگــی کاک جەلیــل گادانــی سیاســییەكی ئاشــتیخواز
و داكۆكیكارێكــی مافــی نەتــەوە ژێردەســتەكانمان لــە دەســت دا.
دەقی پەیامی سەرەخۆشیی
ڕێكخراوی ئاشتیی خێرخوازیی ()C.P.O
هەواڵــی ژیانئاوایــی مامۆســتا جەلیــل گادانــی سیاســەتمەداری
ئاشــتیخواز و تێكۆشــەری گــەورەی خەباتــی ڕزگاریــی گەلــی
كوردســتان ،نیگەرانــی كردیــن .كۆچــی دوایــی ئــەو كەڵــە نووســەر
و سیاســەتمەدارەی كــورد كــە حــەوت دەیــە لــە خەباتــی بێوچانــدا
بــوو بــۆ چەســپاندنی مافەكانــی مــرۆڤ و بەرەنگاربوونــەوەی ســتەمی
نەتەوەیــی ،خەســارەتێكی مەزنــە و لــە گۆڕەپانــی خەبــات بــۆ ئــازادی،
ئاشــتی ،مافــی مــرۆڤ ،بۆشــاییەكی گــەورە دروســت دەكات.
لــە ڕێكخــراوی ئاشــتیی خێرخــوازی پرســە و سەرەخۆشــی خۆمــان
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ئاراســتەی خانــەوادە و دۆســت و خۆشەویســتان و گەلــی ئاشــتیخوازی
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان دەكەیــن ،گیانــی مامۆســتا گادانیــش ئــارام و
یــادی هەمیشــە بــەرز و پیــرۆز بێــت .
ڕێكخراوی ئاشتیی خێرخوازی ()C P O
٢٠٢٠/٨/٦
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشیی مستەفا ئۆزچەلک ،سەرۆکی پارتی ئازادیی
کوردستان بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
ســەرۆکی گشــتیی «پــاک» ،مســتەفا ئۆزچەلــک بــە بۆنــەی کۆچــی
دوایــی کاک جەلیــل گادانییــەوە ،سەرەخۆشــیی لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان کــردوە
ناوبــراو لــەم پەیامــەدا وێــڕای دەربڕینــی خــەم و پــەژارەی خــۆی و
هەمــوو هاوڕێیانــی لــە ڕێبــەری و ئەندامانــی حیزبەکــەی ،بــە کورتــی
باســێکی لــە ژیــان و خەبــات و فیداکارییەکانــی کاک جەلیــل گادانــی
وەک « پێشــمەرگە ،کادر ،ڕێبــەر و ئەندامــی ڕێبەریــی دێرینــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان» کــردوە و بــە چــاوی ڕێــزەوە لــە تێکۆشــانی
ناوبــراوی ڕوانیــوە و لــە کۆتایــی پەیامەکەیــدا ،هیــوای ســامەتی و
سەرســاخی بــۆ نیشــتمانەکەمان ،کوردســتان خواســتوە.
دەقی پەیامەکەیان بە زاراوەی کورمانجی لە خوارەوە هاتوە:

Em Bi Koça Dawîya Kak Celîl Gadanî Xemgînin
Ma Wefatkerdişê Kek Celîl Gadanî Ver Xemgîn ê
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Em Bi Koça Dawîya Kak Celîl Gadanî Xemgînin
Kadro , pêşmerge, rêber û serkirdayekî dêrîn yê têkoşer,
06.08.2020 dilsoz, fedakar, Kurdistanî kak Celîl Gadanî roja
an jiber nexweşîya coronayê koça dawî kirîye
Kak Celîl Gadanî pêşmerge, kadro, rêber û endamê
serkirdayetîyê yê dêrîn ê Hizba Demokrat a Kurdistana
Îranê ye
70 saliya xwe de koça dawî kir, lê eve 87 Kak Celîl Gadanî di
sale li Rojhilatê Kurdistanê her wek rêber, kedkar, serkirda,
xizmetkar û têkoşerekî doza azadîya Kurdistanê xebitîye
Em bi wefata kak Celîl Gadanî gelekî xemgînin
Xwedê bi rehma xwe şad bike. Cîhê wî biheşt be. Li ser
navê xwe û li ser navê hemû rêvebir û endamên PAKê,
sersaxîyê ji malbat û heval û hogirên kak Celîl Gadanî re
dixwazim Serê gelê Kurdistanê sax be
Mustafa Özçelik
)Serokê Giştî yê PAKê) Partîya Azadîya Kurdistanê
06.08.2020
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پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک «جەلیل گادانی»
پێشــنیوەڕۆی ئەمــڕۆ پێنجشــەممە ،ڕێکەوتــی ١٦ی گەالوێــژی ١٣٩٩
باڵوبوونــەوەی هەواڵــی کۆچــی دوایی کەســایەتیی نــاوداری بزووتنەوەی
سیاســیی کوردســتان و یەکێــک لــە ســیما دێریــن و ناســراوەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان ،کاک جەلیــل گادانــی ،هەمــوو الیەکمانــی غەمبــار
کــرد.
کاکــە جەلیــل گادانــی خەباتکارێکــی شــێلگیر و بــە بــاوەڕی بزووتنــەوەی
سیاســی نەتەوەیــی خەڵکــی کوردســتان بــوو کــە هەڵگــری پەیــام و
یادەوەرییەکانــی مەزنتریــن ڕووداوی مێــژووی هاوچەرخــی خەڵکــی
کوردســتان ،واتــە کۆمــاری کوردســتان بــوو .ئــەو کــە زیاتــر لــە حــەوت
ی
دەیــە لــە تەمەنــی ،بــۆ سەربەســتی و وەدیهێنانی ئامانجەکانــی نەتەوەکە 
تەرخــان کردبــوو ،تــا دواییــن ســاتەکانی ژیانــی بــە بێوچــان و لێبڕاوانــە
لــەم ڕێگایــەدا بــەردەوام بــوو .کاک جەلیــل جیــا لــە ســیما حیزبــی و
سیاســییەکەی ،وەک کەســایەتییەکی خــاوەن جێگــە و پێگــەی قورســی
کۆمەاڵیەتــی ،جێــی ڕێــز و ئێحترامــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و
ســەرجەم الیەنــەکان بــوو .نەمــر گادانــی وەک کەســایەتییەکی خــاوەن
بۆچوونــی تایبەتــی سیاســی ،لــە بــواری نووســین و وەرگێــڕان و
تۆمارکردنــی الپەڕەکانــی مێــژووی نەتەوەکەیــدا کەســێکی بــە توانــا و
خامەڕەنگیــن بــوو کــە کتێبخانــەی کــوردی بــە چەندیــن بەرهەمێکــی
نەمریــان ڕازێندراوەتــەوە.
یەکێــک لــە تایبەتمەندییــە بەرچاوەکانــی کاک جەلیــل کــە بــەردەوام لــە
کــۆڕ و کۆبوونــەوە و لەگــەڵ الیەنــە سیاســییەکاندا پێداگــری لــە ســەر
دەکــرد ،یەکگرتووخوازیــی بــوو .ئــەو نایەکگرتوویــی و لێــک دووریــی
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هێــزە سیاســییەکانی کوردســتانی بــە یەكێــک لــە کەمایەســییە بەرچاەکانــی
بزووتنــەوەی سیاســیی کوردســتان دەزانــی .بۆیــە بــەردەوام لــە کــۆڕ
و کۆبوونەوەکانــدا یەکیەتــی و یەکگرتوویــی نێــوان حیزبەکانــی بــە
زەرووری و پێویســت دەزانــی و لــەم پێوەندییــەدا بــە چــاوی هیــوا و
هومێــدەوە لــە پێکهاتنــی ناوەندیــی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
دەڕوانــی.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی
کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل گادانییــەوە سەرەخۆشــی لــە تێکــڕای خەڵکــی
کوردســتان ،بنەماڵــە بەڕێزەکــەی و هاوســەنگەرانی دەکات.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٦ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشی بەڕێز «شااڵوی عەلی عەسکەری»
لێپرسراوی مەكتەبی ڕێكخستنی یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەڕێــز شــااڵوی عەلــی عەســکەری ،لێپرســراوی مەكتەبــی ڕێكخســتنی
یەكیەتیــی نیشــتمانی كوردســتان بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل
گادانــی پەیامێکــی پرســە و سەرەخۆشــیی ئاراســتەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان و بنەماڵــەی گادانــی کــردوە.
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دەقی پەیامەکە
بەڕێزان خانەوادەی تێکۆشەر و خەباتگێڕی جلیل گادانی
بەڕێزان سەرکردایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بــە داخێکــی زۆرەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی تێکۆشــەر ،خەباتگێــڕ،
سیاســەتمەدار و کەســایەتیی دیــاری کوردســتان و ئەندامــی پێشــووی
ڕێبەریــی حیزبــی دێموکــرات کاک «جلیــل گادانی»ـــم بیســت ،بــەم بۆنــە
خەمناکــەوە هاوبەشــی خەمتــان و پرســە و سەرەخۆشــیم ئاڕاســتەی
خانــەوادە و بنەماڵــە تێکۆشــەر و خەباتگێڕەکەتــان و ســەرکردایەتیی
حیزبــی دێموکــرات دەکــەم ،خوازیــارم دوا کۆســتی بنەماڵەکەتــان بــێ
و ڕۆحــی پاکــی کاک جلیــل گادانییــش بــە بەهەشــتی بەریــن شــاد بــێ،
خــوای گــەورە ئارامــی و ســەبووری بــە خانەوادەکەتــان بــدا.
تێکۆشــەر ،خەباتگێــڕ و سیاســەتمەدارکاک جلیــل گادانــی تێکۆشــەرێکی
کۆڵنــەدەر و خەباتگێڕێکــی ڕوونــاک فکــر و سیاســەتمەدارێکی بــە توانــا و
پــڕ ئەزمــوون بــووە و کەســایەتییەکی دیــار و نیشــتمان پەروەرێکی کورد
بــوو ،ئــەو هەمــوو تەمەنــی بەخشــییە کــورد و کوردایەتــی ،مێژوویەکــی
پــڕ ســەروەری بــۆ خــۆی و بنەماڵەکــەی وگەلەکــەی تۆمــار کــردوە و
یەکێــک بــووە لــە دۆســتە دێریــن و نزیکەکانــی ســەرۆک «مــام جــەالل»،
بۆیــە لەدەســتدانی جلیــل گادانــی داخێکــی قــوڵ و پڕئــازاری خســتە دڵــی
هەموومــان.
شااڵوی علی عەسکەری
لێپرسراوی مەكتەبی ڕێكخستنی
یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان
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پرسەنامەی د .هیمداد مەجيد عەلی مەرزانی
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
پرســەنامەی دادوەری گشــتیی کۆیــە ،دوکتــور «هیمــداد مەجیــد» بــۆ
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،بــە بۆنــەی کۆچــی
دوایــی کاک «جەلیــل گادانی»ـــیەوە.
دەقی پرسەنامەکە:
بــه داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوه هەواڵــی کۆچــی دوایــی تێكۆشــەرێکی
گەلەكەمــان و حیزبەكاتانمــان بيســت ،كــه مامۆســتا «جەليــل گادانــی»
بــوو ،كــه هەمــوو تەمەنــی خــۆی لــه پێنــاو ڕزگاری و ســەربەخۆیی
كوردســتان بەخــت كــرد .بۆيــه لــه خــوای گــەوره داواكاريــن بــه بەهەشــتی
خۆیــی شــاد بــكات و ســەبووریی هەڤــاڵ و هــاوڕێ و هاوســەنگەران و
كــەس و كاری بــدات .درێــژه دان بــه ڕێــگای ئــەو نيشــانەی وەفــاداری و
ڕێزگرتنــه لــه خەباتەكــەی.
انا لله و انا اليه راجعون
پڕۆفیسۆر د .هیمداد مەجيد عەلی مەرزانی
دادوەری دادگای كۆيه
٢٠٢٠/٨/٦
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بنەماڵەی مۆرادی لە هۆزی مەنگوڕی باشوری کوردستان
بەنێــوی خانــەوادەی مــۆرادی لە هۆزی مەنگوڕی باشــوری کوردســتان
پرســە و سەرەخۆشــی خۆمــان و خانەوادەکەمــان بــە خانــەوادەی
مامــە جەلیــل گادانــی و حزبــی دیموکــرات و هەمــوو تێکۆشــەران و
هاوســەنگەرانی مامــە جەلیــل ڕادەگەیەنیــن.
داواکاریــن لــە خــودای گــەورە رۆحــی پاکــی مامــە جەلیــل بەبــە هەشــتی
بەرینــی خــۆی شــاد بــکات ،ســەبووریش بــدا بــە خانەوادەکــەی و
هاوســەنگەرانی.
إنا للە وإنا الیە راجعون
خانەوادەی مۆرادی
تایفەی باب رەسوە هۆزی مەنگوری باشوری کوردستان
......................................................................................................

پەیامی سەرەخۆشی بەڕێز عەلی دۆڵەمەری،
نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پاریس،
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک «جەلیل گادانی»
بــە نــاوی خــۆم و تــەواوی کارمەندانــی نوێنەرایەتــی حکوومەتــی
هەرێمــی کوردســتان لــە فەڕەنســا ،پرســە و سەرەخۆشــی خۆمــان
ئاڕاســتەی خانــەوادە و تــەواوی ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان دەکەیــن بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی خوالێخۆشــبوو جەلیــل
گادانــی.
ناوبــراو مێژوویــەک پــڕ لــە شــانازی هەیــە بــۆ خزمەتــی گەلەکــەی و
تــەواوی ژیانــی خــۆی بەخــت کــردووە بــۆ کــورد و کوردایەتــی.
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ڕۆحــی شــاد و یــادی هەمیشــە بەخێــر بێــت ،هــەزاران ســاو و درود بــۆ
گیانــی پاکــی و تــەواوی شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردســتان.
عەلی دۆڵەمەری
نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پاریس
......................................................................................................

پەیامی تەشکیالتی نهێنیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە شاری کرماشان بە بۆنەی کۆچی دوایی
کاک «جەلیل گادانی»یەوە
دەقی پەیامەکە:
پەیام تەشکیالت مەخفیی حزب دموکرات کوردستان
لە شار کرماشان
«ماڵئاوایی لە ژیان کردن تێکۆشەر دیرین کاک «جەلیل گادانی»
وە داخێکــی فــرەوە خــەوەردار بومــن کــە تێکۆشــەر دیرینــێ کوردایەتــی
و ئەنــدام قەبلــی ڕێبەریــی حــزب دموکــرات ،وە دوای هەفتەیــک دەســو
پەنجــە نــەرم کــردن وەرد ویرۆســێ کۆرۆنــا ،ئیمــرو ئــەرای هەمیشــە
مالئاوایــی لــە ژیــان کــرد.
وە الیــەن تەشــکیالت مەخفیــی کرماشــانەوە پرســە و سەرەخۆشــیی
خۆمــان ئاراســتەی بنەماڵــەی بەرێزیــان ،ڕێبــەری و ڕیــزەکان حــزب
دموکــرات کوردســتان کەیمــن و خۆمــان وە شــەریک خەمیــان زانیمــن.
بــێ گومــان کاک جەلیــل کەســایەتیێ نــام ئاشــنای جونبــش ئــازادی
خوازیی کوردســتان ڕۆژهەاڵت بویە و چەندین دەیە تێکۆشــانی سیاســی
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و حزبییــان شــایەتی ئەیــەن ک چــۆڵ بوینــێ جــێ ئــەو تێکۆشــەرانە و
نەبوونیــان وە نێوانمــان چ خەســارەتێک گــەورە وە جونبــش ئــازادی
خــوازی ڕەســێنێ ،وەلــێ دڵنیایــن ســەنگەر جونبــش ئــازادی خوازیــی
کــورد هــەر ئــاوەدان مینێــدێ نــو ڕێبــواران ئــەو ڕێیــە تــا ڕەســین وە
ئامانجەیــل هەرچــێ تێکۆشــەرە دیرینــەس هــەر بــەردەوام مینــن.
بەرز و بەڕێز بودن یاد و ناو کاک «جەلیل گادانی»
تەشکیالت مەخفیی حزب دموکرات کوردستان -کرماشان
......................................................................................................

پرسەنامەی ناوەندی هاشتاگ فۆڕ کورد
نامرن ئەوانە وا لە دڵی میللەتا دەژین
ڕۆژی پێنجشەممە ١٦ی گەالوێژی ٢٧٢٠ی کوردی ،کەسایەتی ناودار
جەلیــل گادانــی ،نووســەر ،سیاســەتڤان و تێکۆشــەری ناســراوی کــورد،
یــادگاری کۆمــاری کوردســتان و یەکێــک لــە ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازیــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە نیــو ســەدەی ڕابــردوودا،
پــاش زیاتــر لــە حەفتــا ســاڵ خەباتــی بــێ وچــان ،لــە نەخۆشــخانەیەکی
شــاری ســلێمانی کۆچــی دواییــی کــرد.
بــەم بۆنەیــەوە ،وەک ناوەنــدی هاشــتاگ فــۆڕ کــورد ،سەرەخۆشــی لــە
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،ســەرجەم تێکۆشــەرانی ڕێگای ڕزگاریی
کوردســتان ،کەســوکار و هاوســەنگەرانی دەکەین و هیوادارین کاروانی
خەبــات و تێکۆشــان بــۆ ڕزگاریــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،هەرچــی
زووتــر بگاتــە مەنــزڵ.
JalilGadani#
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پەیامی سەرەخۆشی کۆمەڵە کەسایەتییەکی سیاسیی کوردستان
بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی

مەحموود عوسمان:
بــە داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە هەواڵــی کۆچــی دوایــی «جەلیــل
گادانــی» سیاســەتمەداری کوردســتانی ڕۆژهەاڵتمــان بیســت .پرســە
و سەرەخۆشــی خــۆم ئاڕاســتەی خانەوادەکــەی و حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان و نەتــەوەی کــورد دەکــەم.
ناوبــراو تێکۆشــەرێکی ناســراوی ماندوویینەنــاس بــوو لــە شــاخ و لــە
شــار و لــە دەرەوەش ،لــە نزیکــەوە ناســیبووم و چاالکییەکانــی جێــگای
ڕێــز و پێزانیــن بــوون .چەندیــن ســاڵ زیندانــی بــوو لــە ئێــران بــە هــۆی
چاالکــی نەتەوایەتیــی خــۆی ،لەدەســتدانی لــەم کاتــە هەســتیارەدا بــە
پەتــای کۆرۆنــا جێــگای داخێکــی گەورەیــە .
هەزاران ساڵو لە گیانی پاکی.
ســەرکەوتوو بــێ خەباتــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و هەمــوو
پارچەکانــی تــر بــۆ بەدیهێنانــی مافــی چارەنووســی نەتەوەکەمــان.
مەحموود عوسمان
٢٠٢٠-٠٨-٠٦
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ئازاد جوندیانی:
بەڕێــزان و خۆشەویســتانی دەفتــەری سیاســی و ڕێبەرایەتیــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان!
بەڕێزانــی ماڵباتــی مامۆســتا و تێکۆشــەری کۆچکردوومــان کاکــە
«جەلیــل گادانــی»
بــە خەمبــاری و دڵتەنگییــەوە هەواڵــی دواماڵئاوایــی تێکۆشــەری دیــار و
ماندوونەناســی کوردایەتیــی کاکــە جەلیلــی گادانیمــان بیســت ،بەڕاســتی
هەواڵێکــی خەفەتهێــن بــوو ،لــە دڵــەوە هاوبەشــی خەمتانــم و هاوبەشــی
پرســەدارییەکەتانم  .کاک جەلیــل دنیایــەک دەرس و ئەزموونــی بــۆ
نەوەکانــی کوردایەتــی جێهێــاوە ،کــە هــەر ئــەوە بــە تەنیــا بەســە بــۆ
ئــەوەی تێکۆشــەرانی وەک ئــەو بــە زیندوویــی لــە دڵ و لــە یادەوەریمانــدا
و لــە نێــو تۆمارەکانــی کوردایەتییــدا بــە درەوشــاوەیی بمێننــەوە.
ئێــوە ســەالمەت و تەمــەن درێــژ ،کوردایەتییــش بــەردەوام و
پەرەســەندوو و پڕاوپــڕ بــێ لــە ڕێبوارانــی بــە ئەمەکــی وەک مامۆســتا و
شــەهیدانی کوردســتان .هــەر ســەرفراز بــن.
ئازاد جندیانی
 ٦ی ئابی 2020
هەولێر
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د .عەلی دۆڵەمەڕی:

بــە نــاوی خــوم و تــەواوی کارمەندانــی نوێنەرایەتــی حکومەتــی ھەرێمی
کوردســتان لــە فەرەنســا پرســە و سەرەخوشــی خومــان ئاراســتەی
خانــەوادە و تــەواوی ئەنــدام و الیەنگرانــی حزبــی دیموکراتــی کوردســتان
دەکەیــن بــە ھوی کوچــی دوایــی خوالێخوشــبوو جەلیــل گادانــی.
ناوبــراو میژویــەک پــر لــە شــانازی ھەیــە بــۆ خزمەتــی گەلەکــەی و
تــەواوی ژیانــی خــوێ بەخــت کــردووە بــۆ کــورد و کوردایەتــی.
روحــی شــاد و یــادی ھەمیشــە بــە خێــر بێــت  ،ھەزاران ســاو و درود
بــۆ گیانــی پاکــی و تــەواوی شــەھیدانی رێــگای رزگاری کوردســتان.
......................................................................................................

عیدو باباشێخ:

زۆر بەداخــەوه خەبــەرى كۆچــی دوایــی سياســەتمەدار و نووســەر
و ڕووناکبیــر ،بەڕێــز «جەليــل گادانيــم» بيســت ،بەشــدارى غەمتانــم،
خــوداى گــەوره لێــی ڕازي بــێ و گەلــى كــورد خــۆش بــێ.
عيدو باباشيخ
 ٢٠٢٠/٨/٦ايسن-المانيا
......................................................................................................

عەلی سمکۆ

کاک عەلــی ســمکۆ لــە واڵتــی ســوێد ،پــەژارە و خەمــی خــۆی بــۆ
کۆچــی دوایــی کاک جەلیــل گادانــی دەربڕیــوە و ،داوای لــە خــوای گــەورە
کــردوە بیخاتــە بــەر بەزەیــی خــۆی و جێــگای بەهەشــت بــێ .لــە کۆتایــی
پەیامەکەیــدا ئاواتــی ســاخی و ســامەتیی بــۆ بنەماڵــەی گادانــی و حیزبــی
دێموکــرات خواســتوە.
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دەقی پەیامەکەی عەلی سمکۆ:

Bo koça dawî a Celîl Gadanî
XWeda rehmatê lê biket, birastî gelek hayf bû. ciyê wî
biheşt bît û serê malbata rahmati û hizba demukrat sax bît
Alî Simko/ Swêd
06-08-2020

......................................................................................................

بەهادور ئازەری

بەهادور ئازەری بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک «جەلیل گادانی«ـــیەوە
لــە الیــەن خــۆی و بنەماڵەکــەی و هەروەهــا خەڵکــی ناوچــەی باکــووری
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە لــە پەیامێکــدا پرســە و سەرەخۆشــیی لــە
دەفتــەری سیاســی و ئەندامانــی کومیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان کــردوە.
دەقی پەیامەکەی بەم جۆرەیە:
Bo koça dawî a Celîl Gadanî
XWeda rehmatê lê biket, birastî gelek hayf bû. ciyê wî
biheşt bît û serê malbata rahmati û hizba demukrat sax bît.
Alî Simko/ Swêd
2020-08-06
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پەیامی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
بەبۆنەی کۆچیدوایی نەمر کاک جەلیل گادانی
لــە کاتێکــدا ئێمــە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات ،بەرەوپیلــی
پیــرۆز کردنــی یووبیلــی ئەڵمــاس و 7٥میــن ســاڵوەگەڕی دامەزرانــی
حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان دەچوویــن ،بەداخــەوە هەواڵــی ناخهەژێنی
کۆچیدوایــی ســیمای ناســراوی کــورد و تێکۆشــەری دێرینــی دێموکــرات،
هەموومانــی ماتەمبــار کــرد.
زۆر بەداخــەوە ڕۆژی پێنجشــەممە 16ی گەالوێــژی ٩٩ی هەتــاوی،
کەســایەتیی سیاســی نــاودار و تێکۆشــەری ماندوویینەنــاس و
نیشــتمانپەروەری دێموکــرات ،بەهــۆی نەخۆشــی ،دڵــە گەورەکــەی لــە
لێــدان کــەوت و بــۆ هەمیشــە مااڵوایــی لــە هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی کــرد.
کاک جەلیــل گادانــی ،خەباتگێڕێکــی بــەورە و کەســایەتییەکی ڕاســتگۆ
و هێمــای بــەرزی کۆڵنــەدان و خۆڕاگــری بــوو و زیاتــر لــە حــەوت دەیــە
بــوو لــە پێنــاو دەســتەبەرکردنی مافەکانــی گەلــی کــورد ،لــە خەبــات و
تێکۆشــانی بێوچانــدا بــوو.
نەمــر کاک جەلیــل جیــا لــەوەی سیاســەتڤان و شۆڕشــگێڕێکی
نەســرەوتوو و پشــوودرێژ بــوو ،لــە هەمــان کاتیشــدا کەســایەتییەکی
کۆمەاڵیەتــی ،خەڵکــی و خاکــەڕا بــوو ،هەربۆیــە لەدەســتچوونی ئــەو
بەرزەمرۆڤــە بــۆ هەمــوو الیــەک جێــگای داخ و پەژارەیــە.
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان ،وێــڕای دەربڕینــی پرســە
و سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــەی بەڕێــز گادانــی و هەمــوو تێکۆشــەرانی
دێموکــرات ،بەڵێــن دەدا کــە پشــوودرێژتر لــە پێشــوو بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجــە بەرزەکانــی نەمــر کاک جەلیــل گادانــی و هەمــوو شــەهیدانی
کــورد و کوردســتان ،تێدەکۆشــێ.
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هیواخوازیــن کــە ڕوحــی ئــەم تێکۆشــەرە دێرینــە بــە وەدیهاتنــی ئــاوات
و ئامانجەکانــی شــاد بــێ
یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان
١٧ی گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی
......................................................................................................

پەیامی هاوخەمیی خەڵکی تێکۆشەری کوردستان لە نێوخۆی واڵت
بە بۆنەی کۆچیدوایی کاک جەلیل گادانی
سیاسەتڤان و تێکۆشەرە ماندوونەناسەکەی دێموکرات
خەڵکــی دڵســۆز و ئەمەگناســی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە نێوخــۆی
واڵت بــە ناردنــی نامــە و ڕاگەیەنــدراو ،داخ و پــەژارەی یەکجــار زۆری
خۆیــان بــۆ کۆچــی دوایــی مامۆســتای کۆڵنــەدان و کوردایەتــی کاک
جەلیــل گادانــی ڕاگەیانــد و وێــڕای بەداخبوونیــان بــۆ ئــەو کۆســتە
گەورەیــە پەیمانــی درێژەدانــی ڕێــگا و ڕێبــازی ئــەو نەمــرە و هەمــوو
شــەهیدانی حیزبــی دێموکــرات و کوردســتانیان دووپــات کــردەوە.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا لــە شــارەکانی کرماشــان ،ســنە ســەقز بــۆکان
و مەهابــادەوە پەیامــی هاوخەمیــی خەڵکــی خۆشەویســتی کوردســتان
بــە ناوەنــدی ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان گەیشــتووە کــە
ســەرجەم ئەندامــان و الیەنگــران و دڵســۆزانی بزووتنــەوەی کــورد لــەو
شــارانەدا وێــڕای بەداخبوونیــان بــۆ کۆچــی دوایــی ئــەو مرۆڤــە مەزنــەی
کــە ئەزموونێکــی زیاتــر لــە  ٧٠ســاڵ خەبــات و تێکۆشــانی ســەخت و
دژوار و خۆشــی و ناخۆشــییەکانی ئــەو ڕێگایــەی پێمــان بەخشــی و پــڕ
بــوو لــە ورە و وزەی ســەرکەوتن و ســەربەرزی ،پەیمانییــان لــە گــەڵ
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ڕێبازەکــەی کاک جەلیــل و ئامانجەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
تــا گەیشــتن بــە لووتکــەی ئــاوات و ئامانجەکانــی هەمــوو شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاری کــورد و کوردســتان دووپــات کــردەوە.
لــە الیــەن کۆمیســیونی تەشــکیالتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە
دەسخۆشــی و پێزانینــی خۆمــان بــۆ هەڵوێســت و ئــەو پەیامە دڵســۆزانەی
هاوڕێیانمــان لــە نێوخــۆی واڵت ڕادەگەیەنیــن دڵنیایــان دەکەینــەوە کــە
هاوســەنگەرانی کاک جەلیــل ڕێبازەکــەی بەرنــادەن و ئــەو تێکۆشــەرە
مەزنــەی گەلەکەمــان بــۆ هەمیشــە لــە دڵمانــدا دەمێنێتــەوە.
......................................................................................................

پرسهنامهی سهرۆكی  PAKب ه بۆنهی كۆچی دوایی
مامۆستا جهلیل گادانی
ب ه ناوی خوای گهوره و دلۆڤان
بــ ه داخ و كهســهری زۆرهوه ،ئهمــڕۆ مرۆڤێــك مااڵوایــی لــ ه ژیــان
كــرد كـ ه گهنجینهیـهك بــوو لـ ه مێــژووی تێكۆشــانی كــورد لـ ه ڕۆژههاڵتــی
نیشتمان.
ی لـ ه یادگارهكانــی نـهوهی سـهردهمی دهوڵهتــی
مامۆســتا جهلیــل گادانـ 
جمهووری كوردســتان و تێكۆشـهری تاڵی و ســوێری و ئازارچێشــتووی
ڕێــگای ئازادیــی كوردســتان و ســهركرد ه و سیاســهتكاری ناســراوی
ژیانــی حیزبایهتیــی ڕۆژههاڵتــی كوردســتان.
بــ ه كۆچــی دوایــی مــام جهلیــل ،كوردســتان خهباتگێڕێكــی پــاك،
ش دۆســتێكی بهوهفــا و قهدرگرانــی
سهرڕاســت و شــێلگیر و ئێمــه 
خۆشــی و ناخۆشــییهكانمان لــ ه دهســدا.
تهرمــی مــام جهلیــل گادانــی دهبــوو وهك ئهمــهك و وهفــا بــۆ ڕهنــج
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و مهینهتهكانــی لــ ه ڕێــگای ئازادیــی و ،ڕێزلێنــان لــ ه كهســایهتیی و
ســیفهته جوانهكانــی ژیــان و و خهبــات و پێوهندیی ـ ه كۆمهاڵیهتییهكانــی،
بهسهرشــان و ب ـه هاوڕێیهتــی ئهوان ـهی خۆشــیان دهویســت ب ـهرهو دوا
مهنــزڵ ،بگوێزرێتــهو ه و كــۆڕی پرســهی یارانــی بــ ه ڕۆژان بــهردهوام
بای ـه .ب ـهاڵم داخمــان ناچــێ ك ـه پهتــای كۆڕۆنــا ،حهســرهتی بهجێهێنانــی
ئ ـهو ئهركان ـهی ل ـ ه س ـهر دڵ دانایــن.
سهرهخۆشــی دهكـهم لـ ه خۆمــان؛ لـه بنهماڵـه بهڕێزهكـهی  ،لـ ه حیزبــی
دێموكــرات ،لــه هــاوڕێ و دۆســتانی و گشــت ئهوانــهی بــ ه مهرگــی
خهفهتبــارن.
بهههشــتی بهریــن بــۆ مــام جهلیلــی خۆشهویســت و س ـهبر و ئۆقــر ه
بــۆ تازیهبارانــی لـ ه خــوای گـهوره داواكارم.
حسێن یهزدانپهنا
١٦ی گهالوێژی ٢٧٢٠ك
٦ی ئاگۆستی  ٢٠٢٠ز
......................................................................................................

پەیامى سەرەخۆشى سکرتێرى گشتیى  YNDKبۆ کۆچى دوایى
تێکۆشەرى ناسراوى گەلەمان (جەلیل گادانى)
بــراى بەڕێزمــان کاک خالیــد عەزیــزی ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان
بــراى بەڕێزمــان کاک مســتەفاى مەولــوودى جێگــرى ســکرتێرى
گشــتیى حزبــى دێموکراتــى کوردســتان
بەڕێزان لە دەفتەرى سیاسیى حزبى دێموکراتى کوردستان
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بەڕێــزان بنەماڵــەى تێکۆشــەرى ناســراوى گەلەمــان خوالێخۆشــبوو
جەلیــل گادانــى
ساڵوێكی برایانەى گەرم!
بــە خــەم و پەژارەیەكــی زۆرەوە هەواڵــی كۆچــی دوایــی نووســەرو
ڕۆشــنبیر و تێکۆشــەرى ناســراوى گەلەکەمــان کاک (جەلیــل گادانــى)
مــان پێگەیشــت ،کاک جەلیــل گادانــى هەمــوو ژیانــى خــۆى وەقفــى بزاڤــى
ڕزگاریخــوازى نیشــتمانى کوردســتان کردبــوو ،تێکۆشــەرێکى خاکــەڕاو
هێمــن و پشــوودرێژ بــوو ،چ وەک پێشــمەرگەیەکى سســەنگەرى
بەرخــودان و چ وەک نووســەرێک بــەردەوام لــە خزمەتــى دۆزى ڕەواى
گەلــى کوردســتان دابــوو ،کەســایەتى کاک جەلیــل وایکردبــوو ببێتــە
خۆشەویســتى هەمــوو الیەکمــان.
بەنــاوی خۆمــان و ئەندامانــی مەكتەبــی سیاســی و كۆمیتــەی
ســەركردایەتی و تــەواوی ئەندامانــی یەكێتــی نەتەوەیــی دیموكراتــی
كوردســتان  YNDKپرســەو سەرەخۆشــی گەرمــی خۆمــان ئاراســتەی
ئێــوەى بەڕێــز و تــەواوى هەڤااڵنــى حزبــى دێموکراتــى کوردســتان و
بنەماڵــەو خــزم و کەســوکارى خوالێخۆشــبوو دەكەیــن و خۆمــان بــە
هاوخەمتــان دەزانیــن و ،ئومێــد دەكەیــن ئــەوە دواناخۆشــیتان بێــت و ،لــە
یەزدانــی مــەزن دەپاڕێینــەوە دڵنەوایــی و ئارامــی بــە هەمــوو الیەكمــان
ببەخشــێت و خوالێخۆشــبوویش بخاتــە بــەر ڕەحمــەت و دلۆڤانــی خــۆی.
براتان
غەفوور مەخمووری
سكرتێری گشتیی
یەكێتی نەتەوەیی دێموكراتی كوردستان YNDK
٢٠٢٠ / ٨ / ٦
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پەیامی پرسە و سەرەخۆشیی مەکتەبی سیاسیی
پارتی کوماری کوردستان
بۆ بەڕێزان دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
دل گــران بویــن بەهەوالــی کۆچــی دوایــی ڕەوان شــاد ســەرکردە و
خەباتگێــری میللەتەکەمــان کاک جەلیــل گادانــی.
بــەم بۆنــە خەمناکــەوە پرســە و سەرەخۆشــی لە خانــەوادە بەڕێزەکەی
و دۆســت و هەڤاالنــی لــە حیزبــی دێموکراتی کوردســتان دەکەین.
لــە پەروردیــگاری مــەزن دەپارێینــەوە ڕەوانشــاد جەلیــل گادانــی بــە
بەهەشــت شــاد بــکا و ســەبر و ســوکنایی بــۆ خانــەوادە و دۆســت و
هەڤاالنــی
مەکتەبی سیاسیی پارتی کوماری کوردستان
٢٠٢٠/٨/٦
......................................................................................................

372

پەیامی ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
بەداخــەوە ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی گەالوێــژی  ١٣٩٩کەســایەتیی
نــاوداری بزووتنــەوەی سیاســیی کوردســتان و تێکۆشــەری دێرینــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،کاک جەلیــل گادانــی داوی حــەوت
دەیــە خەبــات و تێکۆشــان بــە هــۆی نەخۆشــیی کۆرۆنــا لــە یەکێــک لــە
نەخۆشــخانەکانی هەرێمــی کردســتان بــۆ هەمیشــە مااڵوایــی لــە هــاوڕێ
و هاوســەنگەرانی کــرد.
کاک جەلیــل یەکێــک لــەو الوە خوێنگەرمانــە بــوو کــە هەر لە ســەرەتای
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان لــە شــاری مەهابــاد دەســتی بــە خەباتــی
سیاســی کــرد .دوای ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتانیش کۆڵــی نــەدا و
لــە ڕوونکردنــەوە و ڕێکخســتنەوەی تێکۆشــەرانی دێموکراتــدا ڕۆڵــی
بەرچــاوی گێــڕا .هــەر بۆیــە لــەو پێناوەشــدا چەندیــن جــار لــە الیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمــی پاشــایەتییەوە دەســتگیر دەکــرێ و ڕەوانــەی
ســیاچاڵەکانی ئــەو ڕێژیمــە دەکــرێ و بۆمــاوەی نزیــک بــە ١٥ســاڵ لــە
تەمەنــی پــڕ لــە ســەروەری خــۆی لــە زیندانەکانــی ڕێژیمــی شاهنشــاهیدا
بەســەر دەبــا .لــەو مەیدانەشــدا کاک جەلیــل بــە حــەق هێمایــەک بــوو
لــە خۆڕاگــری و بەرخــۆدان و دوای ئازادبوونــی لــە بەندیخانــە گــەر م
وگووڕتــر لــە جــاران دەســتی بــە خەبــات و تێکۆشــان کــردەوە.
دوای هاتنە ســەر کاری کۆماری ئیســامی و دەسـتپێکردنی خەباتی
ئاشــکرای حیزبــی دێموکــرات لــە زۆربــەی هــەرە زۆری کۆنگرەکانــی
حیزبــدا بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و دواتــر بــە ئەندامــی دەفتــەری
سیاســی هەڵبژێــردرا و لــەو مەیدانەشــدا ماندوونەناســانە بەوپــەڕی
ێ گەیانــد.
ســەداقەت و دڵپاکییــەوە ئەرکەکانــی بەجــ 
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ســاڵی ١٣٨٦ی هەتــاوی دوای دامەزرانــی ئەنجومەنــی زیندانییــە
سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،کاک جەلیــل یەکێــک لــە
خەمخۆرانــی دامەزرانــی ئــەو ڕێکخــراوە بــوو و هــەر لــە ســەرەتاوە
بــوو بــە ئەنــدام و بــۆ ماوەیەکیــش بەرپرســایەتیی ئەنجومەنــی زیندانییــە
سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی لــە ســەر شــان بــوو .هــەر بۆیــە
کەســایەتی و تایبەتمەندییەکانــی کاک جەلیــل کاریگــەری لــە ســەر کار
و چاالکییەکانــی ئەنجومــەن هەبــوو و بــە خەمخۆرییــەوە کاری بــۆ
سەرخســتنی کارەکان دەکــرد.
ئەنجومەنــی زیندانییــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان وێــڕای
بــەداخ بــوون بــۆ کۆچــی دوایــی ئــەو مرۆڤــە مەزنــە ،هاوخەمــی خــۆی
ئاڕاســتەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،هــاوڕێ و هاوســەنگەران و
بنەماڵــەی بەڕێــز گادانــی و هەمــوو خەڵکــی کوردســتان دەکا.
ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
١٦ی گەالوێژی١٣٩٩
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پەیامی هاوخەمی ناوەندی مافی مرۆڤ
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
کۆچی دوایی مرۆڤێکی دادپەروەر!
بەداخ و کەســەرێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی
ســەرکردە ،تێکۆشــەر ،ئەدیب و نووســەری نەتەوەکەمان پێگەیشــت .ئەو
مرۆڤــە ڕووناکبیرانــەی هەمــوو ژیانیــان بــە خەبــات بــۆ وەدەســتهێنانی
ئــازادی و دادپــەروەی تەرخــان دەکــەن ،ژەکــی هەرمانیــان چێژتــووە و
قــەت نامــرن.
ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
١٦ی گەالوێژی ١٣٩٩
......................................................................................................

پەیامی بەشێک لە دۆستان و ھاوڕێیانی کاک جەلیل گادانی
لە واڵتی ئاڵمان
یادی کاک جەلیل گادانی تێکۆشەری دێموکرات
بەرز و هەتاهەتایی بێ!
بــە داخ وکەســەرێکی زۆر ڕوژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی  ٢٠٢/٨/٦کاک
جەلیــل گادانــی تێکۆشــەری ماندوویینەنــاس وکۆڵنــەدەری گەلەکەمــان
کۆچــی دوایــی کــرد و ت ـەواوی ڕێبوارانــی ڕێــگای ئــازادی وســەرفرازی
نیشــتمانی ماتەمبــار کــرد.کاک جەلیــل زیاتــر لــە حەفتــا ســاڵ تەمەنــی پــڕ
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ل ـ ە شــانازی خــۆی لــە پێنــاو ئــازادی و ســەرفرازی کــورد وکوردســتان
بەســەر بــرد و ھەتــا دواییــن ھەناســەی بــەو ڕێگای ـ ە وەفــادار مایــەوە.
ئێمــە وەک بەشــێک لــە دۆســتان و ھاوڕێیانــی کۆچكــردو لــە واڵتــی
ئاڵمــان ،بــە خــەم وپەژارەیکــی زۆرەو ە سەرەخوشــی خۆمــان ئاراســتەی
بنەماڵــەی بەڕێــزی گادانــی ،ھەروەھا ھاوڕێ وھاوســەنگەر و تــەواوی
تێکوشــەرانی رێــگای ئــازادی دەکەیــن.
یادی بەرز و بەڕێز بێت.
ئیالهــە میتــران ،فەریــدون میتــران ،ڕۆیــا میتــرا ،د .ڕەزا فــەرووخ،
شــەهین فرومەنــد ،خەلیــل حــەواری نەســەب ،یــەدی بەلــەدی ،ناســر
ئەمیننــژاد ،بەهمــەن دەرویشــیان ،ســەدیق شــوهەدایی ،د .هومایــون
شــەعبانی ،فەرهــاد ســارایی ،ســەدیق ئەحمەدیــی ،جەهانبخــش ڕۆســتەمی،
تاهیــر بەرهــون ،مۆحســن مەســرووریی ،عەلــی محەمــەدی ،جەمــاڵ زارع،
گوڵنــار زارع ،د .ســروور مەولەویــی ،حەســەن ماوەڕانــی ،ســەتار میتــران،
جەعفــەر ڕۆســتەمی بۆکانــی ،د .کامــران ئەمیــن ئــاوە ،تۆفیــق ســۆهرابی،
نەویــد موعینــی ،عەبدوڵــا کوردپــوور ،هەورامــان هەورامــی ،ئەحمــەد
حوســێنی.
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بخشی از پیامهای تسلیت احزاب و
شخصیات سیاسی بمناسبت درگذشت
کاک جلیل گادانی ،از رهبران تراز اول
حزب دمکرات کردستان
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بیانیه مشترک به مناسبت درگذشت
مبارز خستگی ناپذیر آقای جلیل گادانی
درگذشــت مبــارز گرانقــدر جنــاب جلیــل گادانــی ،مایــه تاســف و تاثــر
اســت.
جلیــل گادانــی از مبــارزان قدیمــی جریــان آزادیخواهــی ایــران و
کوردســتان بــوده کــه  ١٣ســال از عمــر خــود را در زندانهــای رژیــم
پهلــوی گذرانــد و بعــد از انقــاب مــردم در ســال  ١٣۵٧نیــز در صفــوف
مبــارزات مــردم کوردســتان بــه مبــارزه علیــه ظلــم و بیــداد ادامــه داد،
وی یکــی از چهرههــای پرســابقه تاریــخ مبــارزات مــردم ایــران بــود کــه
قریــب  ٧٠ســال از زندگــی خــود را در صفــوف مبــارزات آزادیخواهــی
کوردســتان ایــران طــی کــرد و ســالها عضــو کمیتــه مرکــزی و دفتــر
سیاســی حــزب دمکــرات کوردســتان بــوده اســت.
جناب کاک جلیل گادانی در روز  ۶آگوســت  ٢٠٢٠در بیمارســتانی در
شــهر ســلیمانیه در ســن  ٨٧ســالگی درگذشــت.
مــا امضــاء کننــدگان ایــن بیانیــه از دســت دادن چهــره مبــارزی هماننــد
جنــاب جلیــل گادانــی کــه ســمبل مقاومــت مــردم کــورد بــوده و از عنفــوان
جوانــی مبــارزه علیــه بیدادگــری هــای حاکمیــت هــای تمامیتخــواه ایــران
را تــا آخریــن لحظــات زندگــی ادامــه داد ه انــد را ضایعــه ای جبــران
ناپذیــر دانســته و بــه تمامــی مبــارزان حقــوق ملــی و دموکراتیــک مــردم
کوردســتان تســلیت میگوییــم .امیــد کــه راهشــان پررهــرو بــاد تــا هــر چــه
زودتــر مردمــان ایــران از شــر رژیــم نکبتبــار جمهــوری اســامی نجــات
یابنــد و جمهــوری دموکراتیــک ســکوالر و فــدرال در ایرانــی آبــاد بــا
انســان هائــی آزاد همــراه بــا صلــح و ثبــات اســتقرار یابــد.
پر رهرو باد راهش !
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کنگره ملیت های ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
جمعه  17مرداد  1399ـ  7آگوست 2020
......................................................................................................

پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
یــاد مبــارز خســتگی ناپذیــر ،کاک جلیــل گادانــی همــواره زنــده خواهــد
مانــد.
بــا انــدوه و تاثــر فــراوان از درگذشــت رفیــق دیرینــه ،کاک جلیــل گادانــی
بــا خبر شــدیم.
کاک جلیــل یکــی ازمعــدود بازمانــدگان نســلی مــی باشــد کــه در ســنین
نوجوانــی جمهــوری کردســتان را هرچنــد کوتــاه مــدت ،زندگــی وتجربــه
کــرد .او بــا اعتقــاد عمیــق بــه حقــوق انســانی و عادالنــه ملــت کــرد ،از
همــان ســالهای نوجوانــی ،پیگیرانــه در راه دســتیابی بــه ایــن خواســته
هــا ،بــی وقفــه ،تــاش و مبــارزه نمــود .زنــدان و شــکنجه ،تبعیــد و خطــر
تــرور از جانــب آدم کشــان و مــزدوران جیــره خــوار حکومــت اســامی،
نــه تنهــا خللــی بــر اعتقــادات ایــن رزمنــده راه آزادی وحقــوق ملــت کــرد
وارد نکــرد ،بکلــه عــزم او را در ایــن مســیر دشــوار ،راســخ تــر نمــود.
باورعمیــق کاک جلیــل بــه برقــراری عدالــت اجتماعــی و تــاش بــرای
ایجــاد پیونــد بیــن مبــارزات ملــت کــرد بــا جنبــش سراســری در ایــران،
او را در شــمار یــاران نزدیــک مبــارزان راه آزادی و دمکراســی قــرار
داده بــود .رفتــار فروتنانــه ایــن مبــارز خســتگی ناپذیــر از او چهــره ای
محبــوب ،دوســت داشــتنی و قابــل احتــرام ،نــه تنهــا در میــان هــم حزیــی
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هــا بلکــه فعــاالن ســایر جریانــات سیاســی مترقــی ســاخته بــود.
مــا فقــدان ایــن مبــارز ارزشــمند و ثابــت قــدم را بــه همــه صفــوف حــزب
دمکــرات کــه وی ســالها در رهبــری آن قــرار داشــت ،یــاران و همســنگران
و خانــواده و تمامــی دوســتان و آشــنایان ،صمیمانــه تســلیت مــی گوییــم
وعمیقــا باورداریــم کــه اهــداف و آرمانهــای انســانی و عادالنــه او ،در
ایرانــی آزاد و دمکراتیــک ،ســکوالر و فــدرال  ،تحقــق خواهنــد یافــت.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
جمعه  17مرداد  7 / 1399اوت 2020
......................................................................................................
پیام تسلیت حزب التضامن الدیمقراطی االهوازی
خبــر درگذشــت آقــای جلیــل گادانــى یكــى از رهبــران برجســته حــزب
دموكــرات كردســتان در اثــر بیمــارى كرونــا همــه مــا را شــوكه كــرد.
ایــن ضایعــه بــزرگ را بــه خانــواده محتــرم آن آزادیخــواه  ،حــزب
دموكــرات كردســتان و مــردم رنــج دیــده كردســتان و ایــران تســلیت
عــرض مــى كنیــم و امیدواریــم جوانــان كوردســتان بــا اقتــداء بــه ایــن
شــخصیت نســتوه بــرای احقــاق حقــوق خویــش راســخ تــر و ثابــت قــدم
بــه مبــارزه خویــش ادامــه دهنــد بــه امیــد آزادى هــر چــه زودتــر ملــت هــای
دربنــد!
حزب التضامن الدیمقراطی االهوازی
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دلنوشتەی یوسف عزیزى بنى طرف
جلیل گادانى از مبارزان قدیمى خلق كرد بر اثر كرونا درگذشت.
جلیــل گادانــى را در خــرداد  ٥٨در تهــران شــناختم .جبهــه دموكراتیــك
ملــى ،پذیــراى همــه گروههــا و ســازمانهاى ملیتهــاى مختلــف بــود.
دكتــر متیــن دفتــرى ،پــاك نــژاد ،دكتــر پاكدامــن و دكتــر هــزار خانــى از
گرداننــدگان جبهــه بودنــد .روانشــاد گادانــى و روانشــاد قاســملو هــم بــه
آنجــا مــى آمدنــد و بچەهــاى عــرب هــم بودنــد .گادانــى حــدود چهــل و
خــوردەاى ســن داشــت و نشــریه «دموكــرات» را در تهــران چــاپ و
در جلســات جبهــه شــركت مىكــرد و از افــراد موثــر حــزب دموكــرات
كردســتان ایــران بــود.
طینتــى صــاف و روســتایى داشــت و بــا بچههــاى عــرب گــرم مىگرفــت.
نماینــده كانــون فرهنگــى خلــق عــرب در جبهــه ،روانشــاد هاشــم هــاالت
بــود و مــن نیــز گاهــى از اهــواز بــه تهــران مىرفتــم و در جلســات جبهــه
شــركت مىكــردم .بهــروز ســلیمانى(كرد) نماینــده ســازمان فداییــان خلــق
هــم بــود كــه بعدهــا بــراى پرهیــز از دســتگیرى ،خــود را از پشــت بــام
خانـهاش در تهــران بــه زمیــن پرتــاب كــرد و درگذشــت.
گادانــى در ســمینار بررســى قانــون اساســى بــه نمایندگــى از حــزب
دموكــرات كردســتان ایــران شــركت كــرد ،چــون دكتــر قاســملو نتوانســته
بــود شــركت كنــد .در ایــن ســمینار كــه در تیــر مــاه  ٥٨بــه همــت دكتــر
عبدالكریــم الهیجــى و حســام الدیــن صــادق وزیــرى در باشــگاه دانشــگاه
تهــران برگــزار شــد ،مــن و محمــد جواهــر كالم و صالــح نیكبخــت و
بهــروز ســلیمانى ( هــر دو كــرد) و دكتــر جــواد هیــات و دكتــر نطقــى و
پیفــون ( همگــى تــرك) و طــواق واحــدى ( تركمــن) و یــك گیلــك و شــمارى
دیگــر از فعــاالن شــركت داشــتیم .واحــدى و دو تــن دیگــر از رهبــران
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خلــق تركمــن را خلخالــى در زمســتان همــان ســال اعــدام كــرد كــه ســپاه،
جسدشــان را زیــر پلــى در جــاده قوچــان انداخــت .امــا چــه سرنوشــت
شــگفتى دارد ایــن انســان؟! گلولــه هــا و بمــب هــاى ج ا ا در میدانهــاى
نبــرد حریفــش نشــدند امــا یــك ویــروس توانســت او را از پــاى در آورد.
بــا درگذشــت جلیــل گادانــى ،كردســتان یكــى از شــخصیتهاى آزمــوده
و رزمدیــدهاش را از دســت داد .و مــن بــه ایــن مناســبت بــه ملــت كــرد
تســلیت مــى گویــم.
یوسف عزیزى بنى طرف
٢٠٢٠/٨/٦
......................................................................................................

پیام تسلیت مجید مشیدی

دوســتان حــزب دمکــرات کردســتان خبــر درگذشــت آقــای جلیــل گادانــی
را امــروز دریافــت نمــودم .جلیــل گادانــی فعــال سیاســی کــه فعالیــت خــود
را از ســال  ١٣٢٧در حــزب دمکــرات کردســتان آغــاز نمــود .بیــش از
هفتــاد ســال علیــه دو نظــام شــاه و شــیخ مبــارزه و همــواره رهــرو
ایــن حــزب بودنــد .وی حــدود  ١٣ســال از عمــر خودشــان را در زنــدان
هــای مختلــف رژیــم ســتم شــاهی بســر بــرده و دو بــار تــا پــای اعــدام
رفتنــد .چندیــن بــار ایشــان را از نزدیــک در جلســات ســوئیس دیــده
بــودم و چقــدر شــیفته تواضــع و فروتنــی ایشــان شــدم کــه خصوصیــت
شــخصیت هــای موفــق و مردمــی اســت.
درگدشــت جلیــل گادانــی را بــه خانــواده ،دوســتانش در حــزب دمکــرات
کردســتان و همــه آزادیخواهــان تســلیت میگویــم.
مجید مشیدی
ششم آکوست 2020
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جناب آقای خالد عزیزی دبیر محترم
حزب دمکرات کردستان و دفتر سیاسی حزب
احترامــأ درگذشــت آقــای جلیــل گادانــی از اعضــاء و مســئولین حــزب
و مبــارزی قابــل احتــرام و فرامــوش نشــدنی را بــە شــما تســلیت عــرض
میکنیــم.
تاریــخ مبــارزات حــزب دمکــرات کردســتان در کنــار احــزاب دیگــر و
نقــش میدانــداری آقــای گادانــی در مقطــع زیــادی از تاریــخ حــزب شــما
بــر همــگان روشــن اســت .لــذا درگذشــت ایــن عزیــز بــرای همــەی مــا
ضایعــەای ناگــوار اســت.
مــا احــزاب حاضــر در شــوارای دموکراســی خوهــان ایــران نهایــت تأثــر
خــود را بــە حــزب شــما ،خانــوادە عزیــز گادانــی و همــەی مــردم کردســتان
و ایــران ابــراز مینماییــم و خــود را در غــم از دســت دادن ایــن بزرگــوار
شــریک میدانیــم.
با احترامات ویژە
شورای دموکراسی خواهان ایران
احمد مرتضایی
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ئاڵبۆمی وێنە

پیری دێموکرات

شەهید دوکتور قاسملوو و کاک جەلیل

کاک فەتاح کاویان و کاک جەلیل
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کاک جەلیل لە کۆنگرەی ٥ی حیزب

کاک جەلیل

پیری دێموکرات

کاک جەلیل و هاوسەنگەرانی – قەاڵسەیدە

کاک جەلیل لە بەندیخانە – سەردەمی ڕێژیمی پاشایەتی
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لە ڕاستەوە :مەسعوود ڕەجەوی ،کاک جەلیل و دوکتور قاسملوو

لە ڕاستەوە؛ حەسەن قادرزادە ،کەماڵ کەریمی ،جەلیل گادانی،
عەبدولاڵ حەسەنزادە ،ئاسۆ حەسەنزادە و عومەر باڵەکی

پیری دێموکرات

کاک خالید عەزیزی و کاک جەلیل لە ڕێوڕەسمی تایبەت بە
ڕێزگرتن لە خەبات و تێکۆشانی کاک جەلیل

کاک جەلیل
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هەوڵدان بۆ وەسەریەکخستنەوەی ڕیزەکانی حیزب
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کاک بابا عەلی مێهرپەروەر و کاک جەلیل
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