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پێشکێشە بە گواڵڵە محەممەدزادە،
کە نەتەنیا لە تەواوی ناخۆشییەکانی
ژیــان ـمدا بــە هــەمــوو وجــوودیــیــەوە
شەریک و ،هەمیشە یارمەتیدەری
بــەڕیــوەبــردنــی ئەرکەکانم بــووە،
بەڵکوو خۆی و نزیکترین ئازیزانیشی
لــە ڕێــگــای خــەبــات بــۆ ڕزگــاریــی
نەتەوەکەیدا خوێنیان لێ چۆڕاوە.
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وتەیەک لەبارەی ئەم کتێبە
کتێبی «چەپکێک لــە حــەمــاســەی پێشمەرگە» کــە ئێستا لەبەر
دەسـتدایــە ،پێكهاتوە لە کۆمەڵێک عەمەلیاتی هێزی پێشمەرگە کە
بۆ ستوونێکی ڕۆژنامەی «کوردستان» بەناوی «هەگبەی شاخ و
شــۆڕش»م دەنووسی .دیــارە بەپێی توانا هەرجارەی حەماسەیەک
لە قارەمانانی دێموکراتم لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی کوردستان
زیندوو دەکــردەوە .دواتر بەباشـم زانی کە ئەو نووسینانە لە توێی
پەرتووکێکدا و لە کتێبخانەی کوردیدا جێگای خۆی هەبێ ،بۆ ئەوەی
تۆزی فەرامۆشی لە داستانەکانی قارەمانەتیی پێشمەرگە نەنیشێ.
بۆ من کارێکی سانا نییە بتوانم پەڕ بە پەڕی قارەمانەتیی هێزی
پێشمەرگە بنووسمەوە .چونکە ئەم مێژووە پڕ سەروەرییە نە قەڵەم
دەروەستی دێ و نە لە ئامێزی کاغەز و دەفتەردا ئۆقرە دەگــرن.
قارهمانانی ئهو مێژوو ه خوێناویی ه کهم نین ،لەبەر ئەوەی بهدرێژایی
مــێــژوو ،نــەتــەوەی کــورد خوێنی لهبهر ڕۆیشتوه ،ئهویش خوێنی
ک کە ل ه بژارد ه و هەڵکەوتووەکانی کۆمهڵ بوون .ئهوان ب ه
کەسانێ 
جوامێریی خۆیان سهلماندیان ک ه کورد نەتەوەیەکی زیندوویه و بۆ
ئەستاندنی مافەکانی لەسەر پێیە .کاتێک ئاوڕ لە مێژووی ئەو نەتەوەیە
دەدەینەوە و وەک فیلمێکی تراژێدی لە خهباتی خوێناویی گهلمان
دەڕوانین ،زۆر مێرخاس و جوامێران دەبینین .شەهیدانی هێزەکانی
پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات ،نموونەی ئەو قارەمانانەن کە ناوی
بهرز و یادی ئازیزیان لە کارنامە و پێشینەی هێزەکانی پێشمەرگەی
حیزبی دێموکراتدا ،هەر لە بێستوونەوە تا ئاگری دەدرەوشێتەوە.
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بۆ منی خۆشیلەخۆنەدیو کارێکی ئاسان نییە بۆ یەکەیەکەی
فیداکارییەکانی پێشمەرگە یا باشترە بڵێم هێزە خەباتکارەکانی
حیزب بــەدواداچــوون بکەم .وەختێک باس لە فیداکاری و خەباتی
پێشمەرگەکانی حیزبێکی سیاسی دەکەین ،مەبەست تەواوی ئەندامانی
ئــەو حیزبەیە کــە بــە جــۆرێــک لــە جــۆرەکــان لــە هــەمــوو بــوارەکــانــدا
(لــە بــاری سیاسی ،تەشکیالتی ،مــاڵــی ،تــەداروکــاتــی ،کۆمەاڵیەتی
و هتد) ەوە بــەشــداری چاالکییەکان بــوون و لــە مــەیــدانــدا بــوون.
دیــارە خەباتی گەلێک بەبێ پێشڕەوایەتیی حیزبێکی شۆڕشگێر
کە ئەرکی هەرە گرینگی دیاریکردنی ڕێبازی سیاسی بۆ ئەو گەلە
و هەڵبژاردنی شێوەی خەبات لە قۆناغی دیاریکراودایە ،هەرگیز
سەرکەوتوو نابێ .بــەاڵم ئــەوە بــەم مانایە نییە کە پێویستمان بە
ئاوڕدانەوە لە مێژووی خەباتی خۆمان و ئەزموون وەرگرتن لە شکان
و سەرکەوتنەکان و تاڵی و سوێرییەکانی سااڵنی ڕابردوومان نییە.
یەکێک لە ئەرکە گرینگەکانی نەسڵی تازەی گەلەکەمان ئەوەیە ،ڕووداو
و کارەساتەکانی نێو ژیان و خەباتی تێکۆشەرانی نەسل یا نەسلەکانی
پێش خۆیان ،بخوێننەوە و لێیان ورد ببنەوە .چونکە ئەو ڕووداوانە و
کاریگەرییەکانیان هەر تەنیا پێوەندییان بە ڕابردووەوە نییە و ،پێویستە
دەرس و ئەزموونەکانیان بکەن بە چرای ڕێگەی خەبات و تێکۆشانی
ئێستا و داهاتووش .دیارە نەسلی ڕابردوو لەبەر ئەوەی بۆ خۆی لە
نێو ڕووداوەکان و فیداکاری و بەرخۆدانی سەردەمی خۆیدا بووە و،
کێشە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و نیزامییەکانی داسەپاو
لەالیەن دەسەاڵت و ڕێژیمی زۆرداری سەردەمی خۆی بە چاوی خۆی
دیتوە ،دەبێ ئەزموونەکانی خۆی بگێڕێتەوە و بیگوێزێتەوە بۆ نەسلی
دوای خــۆی .ڕووداوەکــانــی قۆناغی خەباتی چەکداریی گەلەکەمان
لەوانەن کە پێویستە تۆمار بکرین و بنووسرێنەوە و بە مەبەستی
شارەزایی نەسلەکانی ئێستا و داهاتوو لێیان ،کاریان لە سەر بکرێ.
جێگەی شانازییە کە قارەمانانی دێموکرات لە هەموو هێزەکانی سەر
ی ئازادی و سهربهستیی نیشتماندا بهخت
بەو حیزبە گیانیان لە پێناو 
کردوە و مێژوویەکی پڕ لە سەروەریی و ئازایەتییان تۆمار کردوە .هێزە
قارەمانانەکانی حیزبی دێموکرات لە زۆربەی ناوچەکاندا زۆر جار ڕووی
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داوە سەرتاسەری ڕۆژێک و ،زۆر جار دوو رۆژ ،سی شەو و ڕۆژ بە
چەکی سووک لە بەرامبەر شەپۆلی ئینسانیی هێزی داگیرکەردا ڕاوەستان.
که
ئهوان ب ه خۆڕاگریو پێشکێشکردنی خوێنی خۆیان نیشانیانداوە 
دوژمنی فاشیست ب ه شهپۆلی ئینسانیو جبهخانهی زهبهالحو چهکی
پێشکهوتوو ناتوانێ هێز و بیروباوهڕی ڕۆڵەکانی دێموکرات الواز بکا.
ئەوەی من وەک یەکێک لە کاراکتێرەکانی نێو خەباتی چەکداریی
حیزبەکەم دەستم بۆ ئەو کارە بردوە ،دەتوانن وەک الپەڕەیەک لە داستانی
خۆڕاگری و بەرخۆدانی پێشمەرگە چاوی لێ بکەن .دیارە مێژووی
خەبات و فیداکاریی هێزی پێشمەرگە لە سەرتاسەری کوردستان بە
دەیان هەزار الپەڕە و بە سەدان و هەزاران پەرتووک لەخۆ دەگرێ.
لە ڕاستیدا هەموو کەلێن و قوژبن و هەوراز و نشیو و دەسکەوتەکانی
پڕ لە شانازیی خەباتی چــەکــداری ،کــاری ڕۆژانـــەی پێشمەرگە و
فیداکاریی هێزەکانی حیزب کە وەک ئەستێرەی دەرەوشاوەی ئاسمان
تروسکەیان دێ ،قەڵەمی من توانای هەڵگرتنی ئەو بارە قورسەی
نییە کە هەمووی سەروەریی گەلێکی چەوساوەیە .ئەوە کارێکە کە
دەبێ بەپێی پالن و بە بەشداریی کۆمەڵێک کەس و بە پشتبەستن
بە سەرچاوە و دۆکیۆمێنتی پێوەندیدار بە مێژووی دەوڵەمەندی
خــەبــات و بەربەرەکانیی چــەکــدارانــەی حیزبی دیــمــوکــرات بکرێ.
خۆشەویستان!
لەم نووسینە کورتەدا بە دەرفەتی دەزانم ڕێز و سپاس و خۆشەویستیی
خۆم پێشکەش بەو هاوڕێیانەم بکەم کە لە ڕاستیدا هاوکاریی بەنرخیان
کردووم و بۆ خستنەڕووی ئەو پەرتووکەم مایەیان لەخۆیان داناوە .بەڕێز
عەلی بداغی ،سەرنووسەری ڕۆژنامەی «کوردستان» کە بە وەختی
خۆی و لە کاتی باڵوبوونەوەی لە ڕۆژنامەدا پێیدا چۆتەوە .هەروەها
هاوڕێی دەستڕەنگینم کاک ئەییوب شەهابیڕاد کە وەک هەمیشە
بە ئامادەکردنی بەرگی کتێبەکە و مونتاژی نێوەرۆکەکەی هاوکاریی
کردم و سەرەڕای پڕکاریی هەمیشەیی ،کاتی خۆی بۆ تەرخان کرد.
هەروەها لە هێندێک ناوچە کە من لێیان دوور بووم ،ئەگەر پرسیار یان
ناڕوونییەک لەسەر عەمەلیاتێک هەبوایە ،خۆشەویستانێک هاوکارییان
کردووم کە جیی خۆیەتی سپاسیان بکەم .ئەو بەڕێزانە لەو کەسانە بوون کە
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لەو جۆرە کاتانەدا بە هانامەوە هاتوون و لە واڵمدانەوە درێغیان نەکردوە.
ماوەتەوە بڵێم شانازی بە هەموو ئەو ڕۆژانــەوە دەکــەم کە یەک
بە یەکی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات شانازیی تێدا خوڵقاندوە
و بــەرگــریــی لــە نێشتمانی جــوانــی کــوردســتــان ک ــردوە و خوێن و
گیانی خۆی پێ بەخشیوە .چونکە ئەگەر ئەو ڕابــردووە و ئەو خۆ
بەختکردنە نەبوایە و ،ئەگەر بەربەرەکانی و فیداکاریی بەرامبەر
دوژم ــن لــە گــۆڕێــدا نــەبــوایــە و پێشمەرگەی کــوردســتــان قۆڵی لێ
هەڵنەماڵیبا ،ڕێگای داهاتوو بۆ نــەوەی دواتــری ئەم نەتەوەیە زۆر
تاریک دەبوو .ئێستا لە سایەی ئەو فیداکاری و خوێندانەیە کە کورد
شانازی بە ڕابردووی خۆیەوە دەکا .هەست بە سەربەرزی دەکا کە
سەری بۆ داگیرکەران دانەنواندوە و خوێنی الوەکانی بۆتە چرای
ڕوونــاکــی بــەر پێی تێکۆشەرانی خەبات بۆ ڕزگــاریــی کوردستان.
لە کۆتاییدا ئەم پەرتووکەم پێشکەش بە هاوژینم گواڵڵە محەممەدزادە
دەکەم کە نەک هەر لە ناخۆشییەکانی ژیانمدا بە هەموو وجوودییەوە
شەریک و ،هەمیشە یارمەتیدەری بەڕێوەبردنی ئەرکەکانم بووە ،بەڵکوو
خۆی و نزیکترین ئازیزانیشی لە ڕێگای خەبات بۆ ڕزگاریی نەتەوەکەیدا
خوێنیان لێ چۆڕاوە .پێشکێش بە ئەو کە دوو برای لەم ڕێگەیەدا شەهید
بوون و خۆیشی لە مووشەکبارانی قەاڵی دێموکراتدا برینی قورسی
هەڵگرت ،بــەاڵم بەخۆشییەوە بڕوابەخۆتر لە جــاران ،لە سەنگەری
تێکۆشان و لە ژیانی خەباتکارانەماندا ،هەر وا هاوڕێ و بەردەوامە.
برایم چووکەڵی
١٥ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی
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تۆ بڵێی ئەم كتێبانە پێویست بن؟
ئێمە منداڵ بووین ،عومەر موختاری لیبیمان ناسی .چۆن؟ لە فیلمێكی
سینەماییدا .فیلمێك ،كە پیاوێكی پیر پاڵەوانەكەیەتی .سەركردەی
ڕزگاریخوازی لیبی ،كە دژی داگیركەریی ئیتالیاییەكان ڕاپەڕی ،كەچی
پاش ئەوەی سوپاكەی دەشكێنن ،دەیگرن و لە سێدارەی دەدەن ،بەاڵم
ئیتر عومەر موختار بە پەتی سێدارەوە لەبەر چاوی ئێمە كەسێكی
شكستخواردوو نەبوو ،پاڵەوانێك بوو ،كە غــەدری داگیركەر تێكی
شكاند .سەرکەوتوویەک ،كە تا دنیا بە دنیایە شانازیی ڕزگاریخوازانی
گەلەكەیەتی و لەسێدارەدرانیشی پەڵەیەكە بە نێوچاوانی ئیتالیاییەكانەوە.
ه ــەر ئێستا هــەمــوو جــیــهــان بــە ورد و درش ــت ــەوە ب ــڕوای ــان بە
جوولەكەكان كردوە كە بەڵێ نازییەكان شەش میلیۆن كەسیان لێ
پاكتاو كــردوون ،بەاڵم چۆن كارێكیان كرد دنیا بەوە بزانێ؟ ئاخۆ
تەنیا بە هەوڵی دیپلۆماتیك و دادخــوازی و هــاواری نێودەوڵەتی؟
نەخێر ،ئەوەی هەموو دنیای بە قەناعەت گەیاند ،ئەو لێشاوی فیلم
و درامــا و ڕۆمــان و چیرۆك و بەڵگەنامانە بــوون ،كە چاپ كران
و بــاو كــرانــەوە .لــێــرەوە دەزانــیــن كتێب چ كاریگەرییەكی مەزنی
لەسەر ناساندنی میللەتێک و وشیاركردنەوەی مرۆڤەكان هەیە.
ئێمە چیمان كردوە؟ تا ئێستا هیچ .مێژوویەكمان هەیە پڕ لە گوڕەی
نەگریسی داگیركەر و غــەدر و خیانەت و كوشتاری بەكۆمەڵ و
ڕاوەدوون ــان و ئاوارەیی و ماڵبەكۆڵی و هاوكات پڕ لە بەرگری و
بەگژداچوونەوە و بەرەنگاریی قارەمانانەی پێشمەرگە و خەباتی
بێپسانەوە و هــەوڵــدان بۆ ڕزگ ــاری لە كــۆت و نیری یەخسیری.
هـــەر كـــام لـــەو وێــســتــگــە مــێــژوویــیــانــەمــان هــەڵــدەگــرن ســـەدان
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ڕۆمــانــیــان لــێ بــنــووســرێــتــەوە و ســــەدان فیلمی ســیــنــەمــایــی و
درامــا و بەڵگەفیلمیان لێ دروســت بكرێ .بــەاڵم مخابن تا ئێستا
جگە لــە هێندێ وردەهــەوڵــی دڵــســۆزانــە ،شتێكی ئــەوتــۆ نــەکــراوە.
كاك برایم چووكەڵی ،لەو سااڵنەی ڕابــردوودا هەوڵێكی جوان و
شێلگیرانە و دڵسۆزانەی داوە بۆ تۆماركردن و زیندووڕاگرتنی ئەو
الپەڕە سوورانەی مێژوو ،كە تێیاندا دڕندەیی دوژمن و لێقەوماویی
میللەتەكەمان و ئازایەتی و گیان لەسەردەستیی پێشمەرگەكانی
كوردستان بەڕوونی نیشان دراوەتەوە .ئەوەی چووكەڵی كردوویەتی،
هەنگاوێكی گەورە و باشە ،كە یاد و بیرەوەری و ناوی شەهیدەكانمان
بەرز ڕادەگیرێ و نەوەكانی داهاتوو لەو مێژووە ئاگادار دەبنەوە كە
ئەوان نەیاندیتووە ،بەاڵم نووسەری ئەم كتێبە تێیدا ژیاوە .ئەم كتێبە
بە زمانێكی پوخت و خۆش و ڕەوان نووسراوە .هەمووی بەڵگەی
مێژووە .دەستی نووسەرەكەی خۆش بێ و یاد و ناوی شەهیدەكانمان
بــەرز بــێ و نــمــوونــەی کــاک بــرایــم و ئــەو بــەرهــەمــانــەش زۆر بن.
ڕەسووڵ سوڵتانی
٢١ی خاکەلێوەی ١٣٩٩
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ڕزگاری لە داوێنی ژنێکەوە!
ئێوارە درەنگانێک لە گوندی «کانیشقاقان»ی ناوچەی ئاڵەشێنی
بۆکان  ٤کادری فیداکار و بە ئەزموون چاوەڕوان بوون سێبەری ئێوارە
ن بگوازنەوە و خۆیان بۆ تێکۆشانی سبەی
دابێ هەتا شوێنی پشوودا 
ئامادە بکەن .ئێوارەی هەمان رۆژ واتە ١٨ی خەرمانانی ساڵی  ١٣٦٤ئەو
چوار تێکۆشەرە لەئاوایی کانیشقاقان وێڕایی بەسەر کردنەی خەڵکی
ئاوایی کە هەموو پشت و پەنای پێشمەرگە بوون ئەرکە حیزبییەکانیان
ڕاپەڕان د و بۆ خۆپاراستن لە چاوی دوژمن کاتژمێر ١١ی شەو بە بێ
خشپ ە و زۆر بەنهێنی لە ئاوایی وەدەرکەوتن .پاش بڕینی ڕێگایەکی
ێ خۆیان
دوور و لەکاتێکدا شەکەتی خەریک بوو بڕستیان لێ ببڕ 
ی ئاڵهشین و بڕیاریاندا لهم
ی ناوچ ه 
ی «كـهرێــزان» 
گهیاند ه گوند 
ی خۆیان بن .ئەو
ی حیزبی 
ی كاروبار 
ی خهریك 
گوند ه بمێننەوە و سبه 
پۆلە تێکۆشەرە کە ئەرکدار کرابوون سیاسەتەکانی حیزبەکەیان بەرنە
نێو خەڵک و ئەوان لە پیالنە دژی گەلییەکانی ڕیژیم ئاگادار کەن و
پەیامی هێزی پیشمەرگەیان پێ بدەن کە هەمان درێژەدان بە ڕێگای
شەهیدانە ،بەو بیرانەوە خۆیان خزاندە نێو گوند و لە دوو ماڵ دامەزران.
مانەوە لەنێو خەڵکی دڵسۆزی ئەو گوند و دڵنیابوون لەوە کە سبەی
بەشێکی دیکە لە ئەرکەکانیان بەباشی بەجێ دێنن و خەڵک بە دیداری
خۆیان شاد دەکەن ،خەوێکی خۆشی بە نسیب کردن .بە تایبەتیش کە
ماندوویەتی لەپێی خستبوون و چیدیکە توانای دانیشتنیان نەبوو .ئەوان
بە نێو ڕایەڵکەیەکی بەهێزی دوژمندا خۆیان گەیاندبوە ئەو ناوچەیە
کە تەنیا ورە و ئیمانی پێشمەرگە دەی توانی شتی وا بکا .سەرەڕای
مۆڵگەیەکی زۆری دوژمن ،بەداخەوە سیخوڕ و خۆفرۆشیش دەوری

12

ڵ
برایم چووکە�

دژبەری پێشمەرگەیان دەگێڕاو چوارچاو دەگەڕان سۆراغیان بکەنو
بۆ وەرگرتنی دەسخۆشانە هێزەکانی دوژمنیان لێ ئاگادار بکەن.
خاوەن ماڵ کە لەخۆشیی دیداری پێشمەرگە هەموو شتێکی لەبیر
چووبۆوە هەر لەهاتوچۆدا بوو .جارێک سەری ئەو ژوورەی دەدا
کە قارەمانەکانی لێ بوو ،جارێک دەچۆوە الی خێزانی و دەستووری
دەدا چێشتی خۆشیان بۆ لێ بنێ .ئەو هەموو گیانی ببوە رێز و
حورمەت بۆ ڕۆڵەکانی و نەیدەزانی چۆنیان پەزیرایی لێ بکا کە
شایانی ئەوان بێ .دەگەڵ ئەوەکە لەخۆشیی دیداری پێشمەرگەکان
دەپێستی خــۆیدا جێی نــەدەبــۆوە ،نیگەرانییش هەموو وجــوودی
داگــرتــبــوو .ئــەو دەیــزانــی دوژمـــن بــێ ڕەحــمــە و نــاوچــەکــەش بە
تەواوی تەنراوە .لە بوونی جاسووسی نێوخۆییش بێخەبەر نەبوو،
بۆیە هەر دەستی هەڵ دێنا و دەپــاڕایــەوە ڕۆڵەکانی مەحفووز بن.
سەعات دەی بەیانی کادرە ماندوویینەناسەکان کاتێک وەخەبەر
هاتن هەستیان کرد بە هۆی ڕێگا ڕۆیشتنی زۆر بن القیان بلۆقی
ک ــردوە و خوێنی لــێ دێ .بــەو حــاڵــەش وەس ــەر خــۆیــان نەهێنا و
وێــڕای نان خواردنی بەیانی دەگــەڵ خانەخوێ کەوتنە قسەوباس
و پرسیار کردن لە وەزعی هێزەکانی ڕێژیم .ئەوان زۆر بە وردی
پرسیاریان دەکرد و هەوڵیان دەدا زانیاریی هەرچی زیاتر وەدەست
بێنن .خانە خوێش دڵسۆزانە ئــەوەی دەیــزانــی بــۆی دەگێڕانەوە و
هەموو جارێش نفرینی بۆ جاش و جاسووسەکان دەنــارد .قسەکان
بە دەم سیاسەتەوە گــەرم بــوون کە وەخــۆ هاتنەوە سەعات یەکی
پاش نیوەڕۆ بوو .ئینجا سفرە ڕازایەوە و بۆنی شۆرباو فڕووجی
کوردەواری ئەو نێوەی پڕ کرد .کادرەکان لە الیەک بەو زانیارییانەی
وەدەستیان کەوتبوو خۆشحاڵ بوون و لە الیەکی دیکەش سفرەیەکی
ڕەنگینیان لەپیش بــوو کــە بــە تـــەواوی مەستی کــردبــوون .ئــەوان
هەموو وجوودیان ببوە غــرووری پێشمەرگانە و هەستیان دەکرد
دەنێو دڵی خەڵکەکەیاندا هیچ دوژمنێک ناتوانێ زەفەریان پێ ببا.
خۆ بــەژوورداکــردنــی مێر منداڵێک و خەبەری ئــەوە کە ماشێنی
پــاســداران هــات ،هەموو شتێکی لێ تێک دان .بــەاڵم خۆیان شلوێ
نــەکــرد و نــەیــان هێشت تــووشــی شــڵــەژان بــن .ئ ــەوان کــە قاڵبووی
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مەیدانی خەبات بوون ،زۆریان لەو ڕۆژانە دیتبوو و گەلێک جار هەر
بەدەستەی چووکە زەبری گەورەیان لە سوپای دوژمن وەشاندبوو.
هەر بۆیە بەرنامەی دیفاعێکی جانانەیان داڕشت و بڕیاریان دا هەتا
دوا گوللە شــەڕ بکەن و رێگا نــەدەن دوژمــن بەسەریاندا زاڵ بێ.
جاش و پاسداری بــەڕەوە و بە ترسەوە خۆیان بە مــااڵندا کرد
بۆ ئەوەی پێشمەرگەکان شک نەکەن .ئەگەرچی کوڕانی دێمۆکڕات
زۆر لــەو ڕۆژانــەیــان دیتبوو و هەمیشە ئامادە بــوون بمرن بەاڵم
تەسلیم نەبن کەچی وادیــار دوژمــن بە تەیاری بەسەری داداون.
بــەرە بــەرە هێزەکانی دوژمــن لەو ماڵە نیزک بوونە کە کادرەکانی
لێ بــوو .دەوری ماڵیان گرت و بە هیوا بــوون بە زیندوویی بیان
گــرن .تیکۆشەرانی دێمۆکڕات قامک لەسەر پەالپیتکەی تفەنگ بۆ
شەڕێکی قارەمانانە بەاڵم نابەرامبەر ئامادەی بەرەنگاری بوون .هەر
چــوار تێکۆشەر زیاتر لە  ٥ساڵ ئەزموونی دیفاعیان هەبوو و لە
هەموو مەیدانەکاندا خۆیان تاقی کردبۆوە .کاتژمێری یەک و چارەگ
پاسدارێك خۆی بە ژووێدا کرد کە سمایل یەکەم رەگباری لێدا و
تەختی عــەرزی کــرد .بەمجۆرە شەڕ دەستی پێکرد و هەر ویزەی
گوللە بوو دەبیسترا .شەڕێکی نابەرامبەر لەنێوان  ٤گیانبازی ڕێگای
ئازادی کە دیفاع لە خاک و نیشتمان ئەرکیان بوو لە الیەکو سەدان
کەس لە هێزەکانی دوژمن کە بۆ گرتنی ئەو چوار کەسە هاتبوون
لە ئاواییەکی  ١٥ماڵیدا درێــژەی کێشا .خەڵکی ئاوایی بە گەورە و
چووکەوە دڵیان لە الی پێشمەرگەکان بوو و نیگەرانیی بەتەواوی
دای گرتبوون .ئاخر هێزێکی زۆر بە چەکی جۆراوجۆرەوە دەوری
چوار کەسیان دابوو کە دەرباز بوونیان زۆر حاستەم دەهاتە بەرچاو.
اڵ دووژنە ،سمایلی ڕەزایی ،عێزەدین حوسێنی
لهم كات ه ناسكهدا عهو 
و عوسمان خورشیدی بهڵێنییان دووپات کردەوە کە تا دوا فیشهك
ی دهرباز بن ،دوا گولل ه ل ه خۆیان بدهن
شهڕ بكهن .ئهگهر نهیانتوان 
و پێش بە دیل بوون بگرن .دوژمن کە حەوت کوژراوی هەبوو وەک
ورچی برینداری لێ هاتبوو .ئەوان سەر لەنوێ خۆیان سازمان داوە
ی
و ئەوجار ئاڵقەی گەمارۆی ئەو ماڵەیان تەنگتر کرد .ل ه كاتێكدا ئاڵقه 
گهمارۆ توندتر دهبــوو فیشهكی پێشمەرگەکان ب ـهرهو ت ـهواو بوون

14

ڵ
برایم چووکە�

ی بهڵێنیان
ی خۆكوشتنیدا و هاوڕێكانیش 
دهچوو .عهب ه دووژن ه بڕیار 
دا وەک ئەو بکەن .ههموو بهیهكهو ه بیستو هەشت خهشابیان بهر ه
ن هاویشتبوو و تەنیا یەکەی فیشەکێکیان
ی هێزەکانی دوژم 
و ڕوو 
ڕاگرتبوو .لە پێشدا سمایل و عیزەدین ئاخرین گوللهیان ل ه خۆیان
دا و لەبەر چاوی هاوڕێکانیان گیانیان بە کوردستان ئەسپارد .پاشان
ی بكهوێت ه
عهب ه کە پێی ناحەقی بوو لەپاش هاوڕێکانی بمێنێ پێش ئهوه 
ی دا و خوێنی خۆی تێکەڵی
ی خۆ 
ی ل ه مێشك 
دهست دوژمن دوا گولله 
هاوسەنگەرانی کرد .عوسمان گوللەی نەمابوو خۆی بکوژێ بەاڵم
کاتێک دیتی هاوڕێکانی ئاخرین گوللەیان لە خۆیان داوە هەر ئەوەندە
بوو شێت نەبێ و نەیدەزانی چ بکا .ئاخر ئەو هەموو فیشەکەکانی بە
دوژمنەوە نابوو و ئەوەندی توانیبووی لێی کوشتبوون .ئەو دواجار
بە پڕتاو خۆی بە حەوشەی ماڵێکدا کــرد .دیتی چەند ژن خۆیان
مــات کــردوە و باسی پێشمەرگەکان دەکــەن و بۆیان دەپاڕێنەوە.
یەک لەو شێرەژنانە هەرکە عوسمانی دیت خێرا کۆشی هەڵدایەوە
و گوتی وەرە ژێر کراسەکەم کوڕم با نەت دۆزنــەوە .عوسمان کە
فیشەکی پێ نەمابوو و قەولیشی دابوو نەیەڵێ بەدیل بگیرێ ،ناچار
خۆی خزاندە ژێر کراسی ئەو دایکە بە جورئەتە .هێزەکانی دوژمن
دەیان زانی چوار پێشمەرگە لەو گوندە بوون و ئێستا سێ کەسیان
خۆیان کوشتوە کەوابوو دەبێ یەکیان مابێ .بەاڵم هەرچی گەڕان
کەسیان بۆ نەدۆزرایەوە و ناچار ئاواییان بەجێ هێشت .بەم جۆرە
دامێنی دایکێکی دڵسۆز تێکۆشەرێکی لە مەرگ ڕزگار کرد و ئەوەش
جارێکی دیکە سەلماندی خەڵک و پێشمەرگە گیانێکن لە دوو جەستەدا.
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قەاڵی سەربەرزی یا «قلعە ضد انقالب»
رۆژی ١٦ی رەزبـــــەری ســاڵــی ١٣٦٢ی ه ــەت ــاوی پێشمەرگە
لەخۆبووردووکانیهێزی بێستوونهێرشیان کردە سەر پایەگای رێژیمی
کۆماری ئیسالمی لە گوندەکانی «نیەر»« ،تهنگیسەر» و «میراو» کە
لە ئاکامدا شهش پایەگا لهو ناوچهی ه دهستیان بهسهردا گیرا و دەیان
کەس لە هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کوژران و بەدیل گیران .نرخی
ئەو سەرکەوتنە گیانی سێ شۆڕهسواری کورد بوون ک ه ئهگهرچی
گالن ،بهاڵم بوون ه هۆی ئهوهی خەڵكی ئەو ناوچەیە ئهم ڕووداوهیان
ئێستاش وەک سەرکەوتنێکی لەبیر نەکراو لەبیر و زەیندا بمێنێتهوه.
دوابەدوای کشانهوهی هێزهکانی پێشمەرگە ل ه شوێنی عهمهلیاتهکه،
چهکدارهکانی کۆماری ئیسالمی وهخۆ کهوتن .ئهوان ڕۆژی دوای
عهمهلیاتهک ه پەالماری گوندی تەنگیسەریان دا و ڕۆژی دواتر هێرشیان
برد ه سەر ئاوایی نیەر و مغوولئاسا کهوتن ه گیانی خهڵک .لێدان و
کوتان و بهربوون ه گیانی خهڵکی ئاسایی و مهدهنیی گوندهک ه دهسپێک
و یهکهم کاریان بوو .ئهوهی لهو گوند ه چاویان پێکهوتبا دهسبهسهر
و بهرێی شاری سنەیان دەکرد ،بهاڵم دیار بوو ک ه خهریک ه پیالنێکی
چهپهڵی دیک ه و گهورهتر لـهو ه دهگێڕن .هێزهکانی دوژمــن هەر لە
یەکەم ساتەکانی هێرشهکهیان بۆ سهر ئاوایی ،ژمارەیەک کوردی
بەدناویان بۆ سووتاندنی ماڵەکان دیاری کردبوو .ڕێژیم ک ه ڕوخساری
ڕاستهقینهی خۆی پتر ل ه ههموو کاتێک دهرخستبوو 20 ،ماڵ ل ه
تهنگیسهر و  ٨٠ماڵیان ل ه نیهر ئاگردا و تهختی زهوییان کردن .تاوانی
خاوهنی ئهو مااڵن ه ئهو ه بوو باوهشیان بۆ ڕۆڵ ه پێشمهرگهکانیان
کردوونهو ه و نان و پێخۆریان داونهتێ تاوانی ههر ه گهورهتریان
ئهو ه بوو ئاماد ه نهبوون حاشا ل ه خوشک و براکانی خۆیان بکهن
و گوێڕایهڵی هێزهکانی سپای پاسداران و ملکهچی داواکانیان بن.
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لــە مـــاوی حــهوتــوویــهکــدا ئــــەوەی ســپــای پــاســدارانــی کــۆمــاری
ئــیــســامــی بـــەســـەر خــەڵــکــی ئـــەونـــاوچـــەیـــەی هــێــنــا مــــرۆڤ پێی
شــهرمــ ه بــیــگــیــڕێــتـهوه و قــهڵــهم پــێــی س ـهخــڵ ـهت ـ ه بــیــنــووســێــتـهوه.
جارێک خهڵکهکهیان تهنگهتاو دهکرد ک ه دهبێ ب ه خڕی ڕۆژههاڵتی
کوردستان جێ بهێڵن و بچن ه عێڕاق ،دوای ه ئۆخژنیان نهدههات و دهیانگوت
نابێ ئاوا ئاسان ل ه بهر دهستمان ڕزگارتان بێ و ههمووتان دهکوژین.
ههر لەو مــاوە کورتەدا نزیک بەسەد کەس ل ه خهڵکی ئاوایی ک ه
ل
گیرابوون بهڕێی زیندانی سنە کران و دەیان کەسی دیکهیان وەک دی 
و کۆیل ه نای ه بهر بێگارییهکانی سپا .قین ل ه دڵی و بڵێسهی ڕقی سپای
پاسداران و ههستی دوژمنکارانهی ڕێژیم شتێک نهبوو بهوهنده دامرکێ.
ئهوان هاتن دهیان کهسی خهڵکی ئاواییان ل ه شوێنێک کۆکردهو ه و لە
 ٢٠میترییەوە بەردەسڕێژی چەکەکانیان دان ،جینایهتێک ک ه زمان ل ه
گێڕانهوهیدا ل ه گۆ دهکهوێ .لهززهتی ئینسانکوژیی هێزهکانی ڕێژیم
بــووه هۆی ئ ـهوهی ک ه  ٢٥کەس ل ه خهڵکی بێتاوانی ئاوایی برینی
سووک و قورس ههڵبگرن ،بێ ئهوهی رێگهیان بدرێتێ ل ه هیچ کوێیهک
چارهسهری برینهکانیان بکهن ،بهاڵم ئهو ه کۆتایی ئهو بهسهرهات ه نییه.
رێــژیــم ک ـ ه بــڕیــاری ڕووخــانــدنــی ه ـهر ه ـهمــوو ئ ـهو ئــاوایــیـ ه ٤٠٠
ماڵییهی داب ــوو ،ل ه ترسی تۆڵهی پێشمهرگ ه ل ـهو ه پاشگهز بــۆوه،
بهاڵم ههموو ئهو بنهمااڵنهی ڕۆڵهکانیان ل ه نێو هێزی پێشمهرگهدا
بوون و ژمارهیان نیزیک ب ه  ٥٠کهس دهبوون ،ل ه ئاوایی دهرکران.
پاش جێبهجێکردنی ئهم بڕیار ه ترسنۆکان ه و نابەجێیەی رێژیم ،سپای
پاسداران چەند موڵگەو بنکەی نیزامیی دیکهی لە ئاوایی تەنگیسەر و
میراو دانا و ژمارەیەک له خهڵکهکهشی بەزۆر چەکدار کردن ،بەاڵم لە
نیەر نە پایەگای دانا و نە کەسیشی چەکدار کرد ،هۆیهکهشی ئهو ه بوو
ک ه ب ه هیچ شێوهیهک متمانهی ب ه خهڵکی ئهو گوند ه نهبوو .هێزهکانی
کۆماری ئیسالمی ناوی «قلعهی ضد انقالب»یان بهسهر گوندی نیهردا
بڕی ،ب ه حهق ههر واش بوو؛ چونکی وهک چیایهکی سهرکهش ل ه
بهرامبهر دهستدرێژییهکانی هێزهکانی کۆماریدا ڕاوهستابوو .ل ه نێو
خهڵکیشدا نیهر بههۆی حهماس ه و فیداکاریی خهڵکهکهی نازناوی
«قهاڵی سهربهرزی»ی پێدرا و ئێستاش ههر بهو نازناو ه دهناسرێتهوه.
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رێــژیــم دوای ئ ـهم ڕووداوه و س ـهربــاری ه ـهمــوو ئ ـهو تـــاوان و
خراپهکارییانهی کردبووی حهوتووی دوو جار ب ه چهند گرووپێکی
زهربهت ،ئهویش ب ه ترس و دڵهخورپهی زۆرهو ه دهچوو ه ئهو گوند ه
و تا دهگ ـهڕان ـهو ه نیوهعومر دهبـــوون .وهک بۆ خۆیان ل ه ههندێ
شوێن باسیان دهکرد داروبـهردی ئهو گوندهیان لێ پێشمهرگ ه بوو.
ئهوان بۆ شاردنهوهی ترسهکهیان و زاڵبوون بهسهر دڵهخورپ ه و
شکاندنی تینوێتیی ناخیان هەموو جارێ سووکایهتییان بە خەڵکهک ه
دەکرد و بهردهبوون ه گیانیان ،بهاڵم ئهوهی پتر ل ه ههموو شتێک داخ ل ه
دڵی دهکردن ئیمان و ور ه و باوهڕی ئهو خهڵک ه بوو ک ه بۆیان دهستهمۆ
نهدهبوون .خهڵکی ئاوایی ههموو جارێ ل ه نهبوونی هێز ه سهرکوتگهرهکاندا
ماڵ ه سووتاوێکی ئاوهدانییان دهخستهو ه سهرپێ و باوهشیان بۆ بنهماڵ ه
پێشمهرگه دهرکراوهکان دهکــردهو ه و ب ه نهێنی دهیانهێنانهو ه سهر
ماڵ و حاڵ و ژیانیان .چیرۆکی سهرکوتی خهڵک لهالیهن هێزهکانی
رێژیم و خۆڕاگرییان لهبهردهم ئهو شااڵوهدا ،تڕاژیدیک و لهو شێوهی ه
زیاتر ل ه ساڵێکی خایاند و ل ه شێوازی دیکهدا ئێستاش درێژهی ههیه.
بەمجۆرە بوو ک ه قەاڵی سەربەرزی هــەروا ب ه سەربەرز مایهو ه
و تەواوی ئەو تاوانکاری ،سوکایهتی پێکردن ،جینایەت و سیاسهتی
ت و کوشتاری خهڵک لهالیهن داگیرکەرانهو ه نەیتوانی
سهرکوت و کوش 
ێ و کهوییان بکا .ئهو دوای
خەڵکی قارەمانو خۆڕاگری نیەر بەچۆک دابێن 
ئهو برین ه قورسهی ههڵیان گرتبوو ل ه وهرز و سااڵنی داهاتووشدا پتر ل ه
پێشوو پشتیوان و یار و یاوەریهێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات
مانهوه .ماڵ نهبوو لهو گوند ه ک ه پێشمهرگ ه ههست ب ه ئاسوودهیی و
ئهرخهیانی نهکا تێیدا ،زۆر جار بوو ه ک ه پێشمهرگهی بریندار تهنانهت
ب ه پۆل لهو گوند ه ماونهتهو ه و لهالیهن خهڵکهو ه تیمار کــراون و
شاردراونهتهوه .پیرانی ئهو گوند ه ههموو دهمێ وانهی نیشتمانپهرهستی
و پێشمهرگهخۆشهویستییان فێری مندااڵن و نهوهی تاز ه پێگهیشتووی
ئــاوایــی دهکـــرد و سـهنــگـهری خهباتیان پــێ ئــــاوهدان دهکــردنــهوه.
نیهر ،وات ه قەاڵی سەربەرزی سەنگەرێکی گەمارۆ دراو ب ه ئیمان و
باوهڕی کوردایهتی بوو کە هێچکات دەستی ڕێژیمی نهگهیشتێ و ل ه
نێو دیرۆکی حهماس ه و خوێنی ڕۆژههاڵتدا ب ه درهوشاوهیی مایهوه.
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دیــار ه نیهر لهم دهڤ ـهر ه و لهو کــاروانـهدا تهنیا نهمایهو ه و گهلێ
دهستهخوشکی دیکهی بۆ پهیدا بوون .ڕووداوهکان پێمان دهڵێن لە
نیوەی دووهەمی دەیەی ١٣٦٠دا ئیدی تەنیا نیەر و تەنگیسەر نین کە
ئەو بارە قورسەیان کهوتۆت ه سهرشان ،بەڵکوو ئاواییەکانی «سەرڕێز»
و «گواز»یش بوونەت ه دهستهخوشکی ئەو گوندانە و زۆر گوندی
دیکەش هاتوون ه نێو ئهم گۆڤهندهو ه ک ه نیهر سهرچۆپیهکهی دهکێشا.
چیرۆکی حهماسهی خهڵکی ئهم ناوچهی ه ن ه یهک و دوون و ن ه ل ه
تاقهتی ئهو نووسراوهیهدان ،لە جهنگهی زۆرترین و سهختترین شهڕ ه
داسهپاوهکاندا خهڵکی ئهو گوندان ه هێزی پشتیوانی پێشمهرگ ه بوون ،ب ه
ئیمان و فیداکارییهو ه داڵدهیان دهدهن ،دابینیان دهکردن و بریندارهکانیان
بۆ تیمار دهکردن و بۆ سهنگهریان بهڕێ دهکردنهوه .ئهم ناوچهیهی
کوردستان بهسهرهاتی خۆی ل ه مێژووی قوربانیدانی ئهو نیشتمانهدا
ب ه خوێن و ئاگر و دووکهڵ نووسیوهتهو ه و ل ه پێناو سەربەستیی ئاو
خاک و نیشتماندا زۆری بهخشیوه .ئهم چیرۆک ه ن ه تهواو دهبێ و ن ه
دهبڕێتهوه .ئەو کاروانە ئێستاش هەر بەڕێگاوەی ه و ئەو خەڵکە هەروا
قارەمانە درێژەدەری ڕێگای شەهیدانن ،گوندێکی بچووک لهو نیشتمان ه
کە زیاتر لە  ٥٠شەهیدی له ئامێزی دایکی نیشتماندا جێیان گرتو ه و
خهڵکهکهی هەروا بە ئیمان بە رێبازی پیرۆزیان ،قەاڵی سەربەرزییان
بــە ســەربــەرزی و ئ ــااڵی حیزبەکەیان هـــەروا شــەکــاوە راگــرتــوە.
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ڕەشبەڵەکی فرمێسکهکان
لەمێژ بوو دەستی دابوە چەک و کۆڵەپشتی بەکۆڵەوە .بڕیاری دابوو
ی چونکە باش لە دەرد و مەرگی گەلەکەی
کە لەگەڵ گەلەکەی بژ 
حاڵی بــوو .ئەو لە گوندێک لە ناوچەی چۆمی مەجیدخان لەدایک
ببوو کە کۆمەڵێک کــوڕی ڕۆژی تەنگانەی لێ کەوتبۆوە و وێڕای
ئەوان لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی خەباتدا شانی وەبەر دابوو .بە پێی
ئەو پلە تەشکیالتییەی کە لە نێو حیزبدا پێی درابوو وەک کادرێکی
بەتوانا لە نێو خەڵکدا کاری دەکرد .ئهو ،الوێکی بەتوانا و بەبڕیار،
دهم بەپێکەنین ،ههڵسووڕ و چاالک ،دڵگەورە ،خهڵکدۆست و ڕاستگۆ
بوو .ههموو ئاواتی گهیشتن ب ه ئــازادی و ڕزگاریی گهلهکەی بوو.
عەواڵ حاجیعەواڵ ناسراو عەواڵ سوور دەزگیراندار بوو .ئەو لەگەڵ
کچێکی ڕووسوور بە خۆشەویستیو ئەوینی پێشمەرگانەوە پەیمانی
ژیانی هاوبەشیان بە یەکتر دابوو .ئەوینی دەزگیران و ئەوینداریی
نیشتمان وەها کاریان کردبووە سەر ناخ و دەروونی عەواڵ کە ماندوویی
نەناسێ و شەو و ڕۆژی بۆ سەرخستنی ئامانجەکانی لە یەکتر گرێ بدا.
ئەو لە بەفرانباری  ١٣٦٤بووکەکەی گوێستەوە .لەو ڕۆژەدا بووک بە
نهێنی لە ماڵی باوکی لە مەهاباد ڕا گەیشتە قەرەگۆل .ماڵی زاوا ڕوون
نەبوو کوێیە ،چونکی زاوا پێشمەرگە و هەر دەمەوە و لە شوێنێ بوو.
بەاڵم بۆ ئەوانەی دڵیان پڕە لە گڕی ئەوین هەر بستەخاکێکی بن میچی
ئاسمان کە بە سەربەستی تێیدا بژی ،نیشتمانێکە پڕ بەختەوەری.
عەواڵ سوور وێڕای چەند هاوسەنگەری لەشوێنێکی ئاستەم خۆیان
حەشار دابــوو بەڵکوو زوو ئێوارێ بێ و بە نێو خێڵی جاسووس
و موڵگەکانی دوژمندا خۆیان بگەیەننە ئاوایی .عەواڵ چاوی لە خۆر
بڕیبوو و دەیدواند .دەیگوت چییە چاوت بەرایی دیتنی زاوایەتیم نادا،
باشە بەو ساردە زستانە لەو سەرە چیدەکەی و بۆ ناچیتەوە ماڵەکەی
خۆت .دە بڕۆ با منیش بچم تاوێ الی نازدار حەیرانەکەم وەحەسێم...
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زەردایـــی رۆژ بــەرەبــەرە بارگە و بنەی تێکەوە پێچا و شەوی
ت و تفەنگ
قــەاڵی مــەردان جێگای پێ لێژ کــرد .عــەواڵســوور ڕەخ ـ 
لەقەد لەهەموو رۆژەکانی دیکە بە قەاڵفەتتر و رێکوپێکتر لە پێشەوە
ملی رێگەی بــەرەو قەرەگۆل دەبــڕی .بیر و خەیاڵ هەموو شتێکی
لەبیر بردبۆوە و هەموو خەیاڵی الی بنەماڵەکەی و خاتوونەکەی
دڵــی بــوو کــە ئەمشەو هاتبوو پەیمانی هەمیشەیی لــەگــەڵ یەکتر
ببەستێ .هاتبوو هەتا لە گرمەی شــەڕ و خەباتە خوێناوییەکەدا
مەسیحا نەفەس هەناسەیەک بە بــەری ژیانی عــەواڵدا بکاتەوە و
بڵێ وەک ئــەو ئامادەیە بۆ ژیــان بمرێ نــەوەکــوو بۆ مــردن بــژی...
نیزیک بــەرەبــەیــان خۆیان بە ئاواییدا کــرد .س ــەگوەڕ و دەنگی
کەڵەشێری بەرەبەیان بێدەنگیی ئاواییان دەشکاند .هاوڕێکانی عەواڵ
لە چەند شوێنێک جێگیر بوون و ئەویش ڕووی کردە ماڵی خۆیان،
دەیزانی کە هەموو چاوەڕوانی چوونەوەی ئەون .لەگەڵ سەگوەڕەکە
باوکی عەواڵ هاتبووە کۆاڵن هەتا بە دەنگی کوڕە پێشمەرگەکەیەوە
بــچــێ و یــەکــەم ک ــەس بــێ قــەاڵفــەتــی مــیــرانــەی لــە ئــامــێــز بــگــرێ...
خۆشی گــەڕابــووە هەناوی هەموو ئەندامانی بنەماڵەکەی و لێو
بــەبــزە دەهــاتــن و دەچـــوون و بــە دەوری عـــەواڵدا دەهــاتــن .عــەواڵ
چـــاوی پــڕ ح ــەز و هــیــوای ج ــارج ــارە دەبــڕیــیــە بــووکــەکــەی و بە
شــەرمــەوە چەند قسەیەکیان لەگەڵ یەکتر دەک ــرد .کــەس نەیزانی
ک ــات بــۆ هــێــنــدە تــیــژ تــێــپــەڕی و بــەیــان بــۆ هــیــنــدە زوو ئــەنــگــوت.
خهڵكی ئاوایی کهوتبوون ه جموجۆڵ .ماڵی باوکی عەواڵ کهلهدهوری
دێ بوون بۆ ڕەواندنەوەی گومان ههرکهس بهالیهکدا باڵوهی کرد،
عهواڵسوور لهبەر ئەوەی ئاشکرا نەبێ خۆی خزاندبووە حەشارگەیەکی
دوو میتری کە لە کهلێنێکی چووکهوە لێی وهژوور دهک ـهوت و ب ه
فانووسیکی نهفتینە ڕووناک دەبۆوە .ئه م شوێنە ئاسوودە نەبوو ،بەاڵم
زۆر جار ئهوی له مهترسی ڕزگار کردبوو .زاوا لە فیکری تێپهڕینی
رۆژ وهک ڕۆژانی دی بوو ،بهاڵم بووک خه م و خهفهتێکی قورستر
دایگرتبوو ،خەمی ئەوە نا کە هێشتا لەگەڵ دڵدارەکەی تێرقسە نەبووە
و لێی هەڵبڕاوە ،خەفەتێکی بە ژانتر .خورپەیەک کەوتبووە دڵی کە نەکا
چاوی دوژمن پێی زانیبن .نەکا نەیاری بەدکار پیالنی بەدەستەوە بن و
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بیانەوێ گراوەکەی لێ بستێنن .دڵی ئەو لە خۆڕا غایلەی نەکربوو ،چونکی
هێشتا سیوادی بەیانیی نەدابوو کە فڕکەفڕکی ماشینی جاش و پاسداران
هەموو ئاوایی قەرەگۆلی نوقمی تەپ و تۆز و بێدەنگییەکی سامناک کرد.
هێزەکانی دوژمن هەتا بەر دەرگای ماڵی عەواڵ گیر نەبوون و یەکجێ
لە دەورووب ــەری ئەوێ دامــەزران .دایک و خوشکی عەواڵ هەرچی
گوتیان کە کەسمان لە ماڵ نییە و کوڕمان نەهاتۆتەوە کەس نەیبیست.
ن و تهویلەی ماڵێیان ئاگردا .عهواڵ کە هەموو شتێکی
سەرەتا کادێ 
دەدی و دەیزانی کە ڕۆژی چارەنووسە .ناوبراو وادە و بەڵێنەکانی
بیر دەهاتنەوە کە بە هاوسەنگەرانی دابوون ،بە شەهیدانی دابوون و
لەگەڵیان ژیابوو .دەیزانی کە چاوی مێژوو بەسەریەوەتی .دەیزانی
ئەو چرکەساتانە دەبنە ئەفسانە و مندااڵنی داهاتووی کــوردی پێ
گۆش دەکرێن ،دەیزانی کە کاتی خوڵقاندنی حەماسەیەکی دی هاتووە.
عەواڵ چاوەڕوانی ئەو نەما کە بگەنە سەری ،بۆ خۆی لە حەشارگە
تێپەڕی و ئاگری لەسەر پشتی جاش و پاسداران کردەوە .ئەو پەیتا
پەیتا سەنگەری دەگواستەوە و لەگەڵ هەر شوێنەگۆڕکێیەک ڕێژنەی
فیشەکی بەسەر دوژمندا دەباراند و لە خوێن و تۆزی وەردەدان.
دوژمــن ئــەوەی هەیبوو لە کــاری کــرد ،شوێنی عەواڵیان گەمارۆ
دا و داوایـــــان لــێــکــرد خ ــۆی بــەدەســتــەوە بـــدا ،بـــەاڵم نــەعــرەتــەی
مــەردانــەیــان لێ بیست کە یــان مــەردانــە مــردن یــان ئــازاد ژی ــان....
هێزی دوژمن دایکی عەواڵ دێنێتە گۆڕەپانی شەڕەکە و ئەو دەکەنە تکاکار
بۆوەی خۆی بەدەستەوە بدا ،خافڵ لەوەی عەواڵی قارەمان بە شیری ئەو
دایکە و الواندنەوەی ئەم شێرەژنە گۆش کراوە .دایک و کوڕ لە ئامێزی
یەکدا ،دایک بۆ کوڕی بە مراد نەگەیشتووی ئاگری لە هەناو بەربووە و
کوڕ گەردەن ئازایی ئەوە لە دایکی دەکا نەیتوانیوە وەک شایانی خۆیەتی
خزمەتی بکا .عەواڵ شێعرەکەی «گۆران» دەچرپێنێتە گوێی دایکی:
پێی بڵێن بە بووکی تــازەی یەکشەوەم گــەر هاتە ســەر نەعشم
«نــەڵــێ خــۆی بــۆ وەتـــەن کوشتن و لــە ڕێــی عەشقی منا نەژیا
وەزیـــــفـــــەم بـــــوو ســـــــەرم بـــەخـــشـــم لــــە پـــێـــنـــاوی واڵتـــێـــکـــدا
ئــــەوی پـــــــەروەردە کـ ــرد ب ــۆ م ــن ل ــە داوێـــنـــی چــیــا و کــەژیــا»
هێزی دوژمن چەندی کرد و هێنای و بردی نەیتوانی عەواڵ بە چۆکدا
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بێنێ ،ئەوەی بڕستی لە عەواڵ بڕی بڕانی فیشەک و تەقەمەنی بوو.
عەواڵ کە لە کازیوەی بەیانەوە تا نیوەڕۆ شەڕی کردبوو ،دەیزانی
هەر فیشەکێک بۆ ئەو چەندەی بایەخ هەیە .ئەوەی پێی بوو بە پێخۆر
بە دوژمنەوەی نابوو و تاقە فیشەکێکی ڕاگرتبوو کە ئەگەر نەگەیشتە
شــەو ،نەیەڵێ بە زیندوویی بکەوێتە بــەر دەستی ناحەزانی گەل.
دەنگی دوافیشەکی عــەواڵ کە لە خۆی دا ،بێدەنگییەکی سامناکی
بەسەر ئاوایی و شەڕگەدا ساز کرد ،بەو حاڵەش هێزەکانی دوژمن
ورەی چوونە پێشی بۆ الی سەنگەری عەواڵیان نەبوو .چەند کەس لە
بنەماڵەی عەواڵیان ناردە شوێنەکە و بە شین و ڕۆڕۆی ئەوان زانییان
کە دەتوانن زەفەر بە تەرمی بێ گیانی ئەو پاڵەوانە بەرن کە زیاتر
لە شەش سەعات بە تاقی تەنێ لە بەرامبەر هەموویان وەستابوو...
رۆژی ١١ی بهفرانبار بوو .رۆژی شایی و ڕەشبەڵەکی فرمێسکی
چـــاوان بــوو کــە بهلێزم ه دههــاتــنـهخــوار و بـــهدوای یـهکــدا س ـهرهو
خــوار دهبــوونـهوه و یهکیان دهگــرت و تێکهاڵو به یهکتری دهبــوون
و دهبوونه یهک و ل ه نێو خوێنی خۆشهویستێکدا سهمایان دهکرد.
ئهوان بۆ مهرگێک ههڵدهپهڕین ک ه ههر ئهو ژیان ه بوو ،بڕانەوەی نەبوو
شیوەنو گریان لێزمەی فرمیسکەکان هەر لەزیاد بــوون دابــوو.....
فەرماندەی هێزی زەبوونی دوژمن کە لە بەیانییەوە سەری لە ئازایەتی
و دلێریی عەواڵ سووڕمابوو ،کاتێ لەشی بێ گیان و ساردەوەبووی
عەواڵی دی ،نەیتوانی ددان بە جەرگیدا بگرێ و هیچ نەڵێ ...لە نێو
شەپۆر و شین و الواندنەوەی بنەماڵەی عەواڵدا ئەو دەنگەش تێکەڵ
بوو« :ئافەرین پیاو بۆ ئازایەتیت ...بەاڵم حەیف کە ئاوای لێهات»...
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لهزیندانیشدا پێشمهرگه بوون!
سیاسهتی زهبــروزهنــگ نواندنی کــۆمــاری ئیسالمی بە درێژایی
مێژووی خۆی زۆر الوی کوردی هان داوە ک ه مەرگی سەربەرزانە
ل ه پێناو ژیانێکی سهربهستیدا بە بایەختر بزانن تا ب ه چۆکداهاتن
ل ـ ه ب ـهرامــب ـهریــدا .ههگبهی شــا خ و ش ــۆڕش ئــەمــجــارەیــان بــاس ل ه
چــوار پێشمهرگهی ئ ـهو کوردستان ه دەکــا کــە چــۆن بــە فیداکاری
و بــەرگــریــی خــۆیــان چۆکیان بــە ویــســت و بــڕیــاری دوژمـــن دادا.
وه و
رێــژیــمــی کــۆمــاری ئــیــســامــی ههمیش ه ل ـهم ـهیــدانــی کــــرده 
ل ـهب ـهرامــب ـهر هــێــزی پــێــشــم ـهرگــەدا زهبـــــوون و دامــــاو بــــووە ،بۆ
قــەرەبــووکــردنــەوەی ئــەمــەش پ ـهنــای بــۆ زۆر شتی دیــکــە ب ــردوە،
وهک بــهزۆر چهکدارکردنی خهڵكی گوندهکان و درووستکردنی
سیخور بۆ ئ ــەوەی بتوانێ زهبــر ل ه هێزی پێشمەرگە بوهشێنێ.
مــاوەیــەک بــوو حیزب بــڕیــاری داب ــوو بــۆ پێوەندیی بــەردەوامــی
هێزی پێشمەرگە و خەڵک لە نێوخۆی کوردستان تیمی تەشکیالتیی
کــادرە بە ئەزموونەکان لە ناوچەکاندا لە گــەڕان و جــەولــەدا بن.
چوار کادری لێوهشاو ه و لهکڵدهرهاتووی ناوچەی پیرانشار بۆ یەک
لەو ئەرک و مەئمورییەتانە لەو ناوچەیە دیاری کرابوون .عهبدوڵاڵ
تهبهرزه ،سهالح خزرپور ،مراد رهحیمزاد ه و ئیدریس هورمزی ئەو چوار
کەسە بوون کە بە بەرنامەی وردی کار و تێکۆشانی سیاسی و نیزامی و
تەشکیالتی خۆیان بۆ ئەو ئەرکە ئامادە دەکرد و دواجار ل ه کۆتایی مانگی
خهرمانانی ساڵی ١٣٧٨دا بهرهو قوواڵیی خاکی کوردستان وەڕێکەوتن.
ئەو تیمە بە قەبارە بچووک بەاڵم بە بیروباوەڕ لە بننەهاتووی پێشمەرگە
ل ه گەڕانی خۆیان لە ناوچەکەدا زۆر کاریان کرد ،ڕوویان لە هەرجێیەک
دەکرد باوەشیان بۆ ئاوەاڵ بوو ،ئەوان لە دیدار و چاوپێکەوتنەکانیان
لەگەڵ خەڵکدا ماهییەتی سیاسەتەکانی رێژیمیان بۆ ڕوون دەکردنەوە،
لە نێو خەڵکەکەدا کاری ڕێکخستنیان دەکــرد و تامەزرۆیی ڕوح و
تاسەی خۆیان و خەڵکیان بە ئاوێتەبوونیان لەگەڵ یەکتری دەشکاند.
ڕۆژی ١٤ی رهزبهری ساڵی  ،١٣٧٨ئەوان ل ه گوندی قهاڵتی نهڵێنی
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ناوچهی مهنگوڕانی پیرانشار بوون .ئەوان کە رێگایهکی دووریان
بــڕیــبــوو ،بــێ خشپ ه و بــێ هەست و خوست ههنگاویان دهنــا بۆ
کرێگیراوان و رایەڵکەی سیخوڕەکانی دوژمن ههست

ئەوەی نەکا به
بهبوونیان بکەن .لە ماوەی ئەو دوو حەوتوویەدا دووهەم جار بوو
ئەوان دەچوونە ئەو گوندە ،ئەوەش بۆ جێبەجێکردنی ئەرکێک بوو
کە بەرپرسانی ســەرووی حیزب پێیان سپاردبوون .نیوهشهو بوو
گەیشتنە جێی مەبەست و دەنگیان ل ه پهنجهرهی ئهو ماڵ ه هێنا ک ه
دەبــوا چووبان .ژنی ماڵێ کە دەیانناسێ پێیان دەڵێ مێردەکەی لە
ماڵێ نییە و با کاتێکی دی بێنەوە ،ئەوانیش کە لە بوونی خاوەن
ماڵ لە ماڵێ بە شک و گومانن ،نایانەوێ ئاوەدانی بەجێبڵن و بۆ
ئەوەش لەو کاتەدا کەسانی دی هەست بە بوونیان و هاتنیان نەکەن،
هەروەها بۆ پشوودان و پاشان جێبەجێکردنی ئەرکەکەیان ڕێی ماڵی
شەهیدێکی حیزب دەگرنە بەر کە هــەردەم وەک قــەاڵی خۆڕاگری
لە پشتی حیزبەکەیان و هاوسەنگەرانی ڕۆڵە شەهیدەکەیان بوون.
ئەوەی لەو نێوەدا پێشمەرگەکان هەستیان پێنەکردبوو ئەوە بوو کە
چەند بهکرێگیراوێکی خاین بە نیشتمان و زید بۆ خەاڵتەشڕەیەکی
نــۆکــەری چــاویــان بەسەریانەوە بــووە و شوێنپێیی هەڵگرتوون.
پێوشوێنی خاین بۆ ئ ـهوهی خهاڵتێکی نۆکهری وهرگــرێ چاوی
ێ پێیی هەڵگرتبوون .پێشمەرگەکانی
بهسهریانهوهیهو سێبەری شومی ج 
ن
حیزب دڵنیا لە شوێنی مانەوەیان و حەساوە لە ئامێزی گەرمی خاوە 
ماڵدا بەرنامەی کاریی ڕۆژانی داهاتوویان دادەڕشت .لەوالش دااڵشەکانی
سپای پاسداران و ئیدارەی ئیتالعات بوون کە بە ئاگاداربوون لە حزووری
ئەو پۆلە پێشمەرگەیە پیالنیان بۆ زەبرلێدان و لەداوخستنیان دادەنا.
سبەی قــاوڵــتــوون چەند ماشێنێکی سپای پــاســداران هاتنە نێو
گوندەکە و هێمنیی ئاواییان شێواند ،پێشمەرگەکان دەست لەسەر
چــەک ئــامــادەی ڕووبــەڕووبــوونــەوە لەگەڵ هەرچەشنە ڕووداوێــک
بــوون ،بەاڵم هێزەکانی سپا پاش ماوەیەک لە ئاوایی وەدەرکەوتن
و ئەوەش جۆرێک دڵنیایی پێدان کە بە شوێنیان نەزاندراوە ،بەاڵم
مەخابن کە ڕاپۆرتی سیخوڕ و ناحەزانی گەل کاری خۆی کردبوو.
نیوەڕۆی هەمان ڕۆژ هێزێکی زۆری ئیتالعاتی پیرانشار و ورمێ
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دەڕژێنە نێو گوند و بە سەدان چەکدار دەوری ئەو ماڵە دەدەن کە
پێشمەرگەکانی لێی پشوو دەدەن .ڕۆڵە بوێر و چاونەترسەکانی گەل
و نیشتمان کە گەلێ ڕۆژ و ساتەوەختی ئاوایان دیبوو ،خۆیان بۆ
تاقیکارییەک و تۆمارکردنی سەروەرییەکی دیکە ئامادە کردبوو،
ئەگەرچی دەیانزانی ڕۆژێک و ئەزموونێکی زۆر سەختیان لەبەردەم دایە.
پێشمەرگەکان دەیانزانی خەڵکی ئاوایی چەندەیان بۆ بە پەرۆشن ،بەاڵم چ
یارمەتییەکیان لە دەست نایە ،دەشیانزانی کە ڕۆژی هەڵمەت و سەلماندنی
سەرکەوتنی ئیمان و باوەڕە بە سەر ژمارەی هێزدا ،بۆیە لە کاتێکدا پەیتا
پەیتا جاشەکان داوای خۆبەدەستەوەدانیان لێدەکردن ،پێشمەرگەکان
ئاگری فیشەکیان بەسەردا باراندن و پێیان گوتن ئامادەن بە هەڵۆیی
لە ژیان بێبەش بن ،نەک قااڵوئاسا بە درێژایی تەمەن ڕووڕەش بن...
شەڕ دەستی پێکرد ،شەڕی ماڵ بە ماڵ لە ئاواییەکی بچووکدا ،شەڕی
ڕووناکی و تاریکی ،شەڕ لە نێوان باوەڕی ڕەوا و دەسەاڵتی ئەهریمەن ،لە
نێوان هێزێکی پۆشتە و پەرداخی دوژمنی داگیرکەر و چوار پێشمەرگەی
بە ئیمان کە ئێستا ئیدی دوای سەعاتێک بەرەنگاری هەر چواریان بریندار
و شەکەت ببوون ،بەاڵم بە زاماریش لە پێ نەدەکەوتن و هەدایان نەدەدا.
مــراد لەگەڵ ئــەوەشــدا کە برینی قورسی هەڵگرتبوو ،چەکەکەی
لە دەستی پــەڕی .ئــەو دەیــزانــی کە نابێ بەدیل بگیرێ و توانای
نــەبــوو خ ــۆی بگەیەنێتە چــەکــەکــەی و فیشەکێک لــە خ ــۆی بــدا.
ســـەالح خــۆی گــەیــانــدێ و گــوتــی تــاقــەت بێنە .مـــراد چــاوێــکــی پڕ
لە تکا و پــاڕانــەوەی بڕییە هاوڕێکەی و گوتی «با دهســت دوژمن
نـهکـهوم ،تکایە شههیدم بکه« .ئــەوەی گــوت و دواهــەنــاســەی دا...
نارنجەکێک فرێ درایە سەنگەرەکەی عهواڵ .ئەو زۆر بوێرانە پڕی
دایە تا بۆ دوژمنی باوێتەوە ،بەاڵم مەخابن نارنجەک تەقییەوە و دەستی
عەواڵی هەالهەال کرد .ئەو ئەگەرچی هێشتا هەناسەی دەدا ،بەاڵم هەموو
چاوی پاڕانەوە بوو کە هاوڕێیانی شەهید بکەن و نەکا زیندوو بمێنێ...
سەالح و ئیدریس مابوون .ئەوان بە برینداری هەم شەڕیان دەکرد
و هەم چاوێکیان بە هاوڕێ لەپێکەوتووەکانیان بوو .شەو داهاتبوو،
بەاڵم شەڕی نابەرامبەری هێزێکی هەتا ددان پۆشتە و پەرداخ لەگەڵ
دوو پێشمەرگەی بریندار هەروا درێژەی هەبوو .سەالح و ئیدریس
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فیشکەیان پێ نەما و چەکەکانیان بێدەنگ بوون .کات بۆ دااڵشەکان
رەخسابوو .بە پڕتاو هێرشیان کردنە سەر .عهواڵ هێشتا گیانی تێدا
مابوو .لێو بەبزە وێنهی منداڵهکانی گرتبووە دەستە ساغەکەی و لێیانی
دەڕوانی .جاشێک گەیشتە سەری و بە دەمانچە فیشەکێکی نا بە سەری
و شەهیدی کرد .سەالح و ئیدریس بە برینداری بە دیل گیران و بە
ڕاکێش ڕاکێش و سووکایەتیی زۆر و بە دەست و پێ بەسراوی بردیانن.
حەماسەی ئەو چوار هەڵۆیەی شاخ و بەندەکانی کوردستان لەو شەڕە
نابەرامبەرەدا هێشتا تەواو نەببوو ،دوو کەس لەوان شەهید ببوون،
دوو هەڵۆکەی دیکەش بە پێکراوی کەوتبوونە بەردەستی جەالددەکان.
لێرە بە دوا الپەڕەیەکی دی لە ژیانی سەالح و ئیدریس هەڵدەدرێتەوە.
نە ئەشکەنجەی بـــەردەوام و نە هەموو ڕۆژێ تەشەناکردنەوەی
برینەکانیان چڕژێک ناخاتە سەر ئیمان و باوەڕیان .ئەوان بە ئیلهام
لە شەهیدبوونی مراد و عەواڵی هاورێ و هاوسەنگەریان و وەک
وەفایەک بۆ هەموو شەهیدانی دیکەی نیشتمانەکەیان ،هەروەها بە
ئیمان بە پیرۆزی و ڕەوایی خەبات و ئامانجەکانیان هەموو هەوڵی
دوژمنی قین لە دڵیان بۆ وەرگرتنی زانیاری و نهێنییەکانی حیزب
و ئەو گەشتەیان نــەزۆک هێشتەوە .کاتێکیش خرانە بەندیخانەوە
ه ــەروا خۆنەویست و خــۆڕاگــر ب ــەدەم چــارەنــووســیــانــەوە چــوون.
ئەوان کە ڕێبازی ژیانی ماناداریان هەڵبژاردبوو ،لە بەندیخانەشدا
و لە کاتێکدا سێبەری دار و تەنافیان لەسەر خۆیان هەست پێدەکرد،
ئامادە نەبوون تا دوا ساتی ژیانیان واز لەو ئامانجە بهێنن ،بۆیە
لــە زیــنــدانــی بــێــدادی ـشدا نــەســرەوتــووانــە بــوونــە هێمای خــۆڕاگــری
و پەیامی خــەبــات و تێکۆشان .ئ ــەوان لــەوێــش پێشمەرگە بــوون.
دوای نیزیک بە شەش ساڵ مانەوە لە زیندان ،تەماحوەبەرنانو
بەرتیلخۆریی کــاربــەدەســتــانــی زیــنــدان دەرفــەتــێــکــی رەخــســانــد کە
بــۆ چەند رۆژێ ــک مەرەخەسییان بدرێتێ ،ئ ــەوەش بــەس بــوو بۆ
ئــــەوەی ئ ــەو دوو ڕۆڵـــە کــــوردە دەســبــەجــێ خــۆیــان بگەیەننەوە
مــەتــەرێــزی خــەبــات و وەفـــای خــۆیــان بــۆ هــاوڕێــیــانــی شەهیدیان
ل ــەو حــەمــاســەیــەدا بــنــوێــنــن و درێــــــژەدەری ڕێــگــایــان بمێننەوە.
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دێوجامەیەک بۆ چوار شۆرەالوی «بناوەچان»
مێژووی حەماسەخولقێنی و گیانبازیی تێکۆشەڕانی دێموکرات
لــە بـــڕان نــەهــاتــوویــە و الپــەڕەکــانــی مــێــژووی گــەلــی کـ ــوردی پێ
نــووســراوەتــەوە .ئەو مێژووە هەر ئەوەندە نییە کە خامە خۆی لە
قەرەی دابێ و قەڵەم لەتوانایدا بووبێ بینووسێتەوە ،بەڵکوو سەر
لە ئاسمان دەســوێ و ڕێگا بۆ ئۆقیانووس دەبــڕێ ،ئۆقیانووسی
هــەرمــان و ئــەبــەدی  .ل ـ ه هەگبەی شــاخ و شــۆڕشــی ئــەو ج ــارەدا
سەرێک لە ناوچەی دیواندەرە هەڵدێنین و تاوێک لەوە ڕادەمێنین
ت و ساتێکدا خۆیان
کە چۆن تێکٶشەرانی دیموکرات لە هەموو کا 
بۆ خەباتی توند و بێ وچان دژی کۆماری ئیسالمی ئامادە دەکرد.
ناوچه و خهباتی

ساڵی ١٣٦٥ی هــەتــاوی بە هــۆی ههلومهرجی
س ـهخــت و دژواری حــیــزب ســازمــانــدهیــی هــێــزەکــان گــۆڕانــیــان
بەسەردا هات و ب ه تێکەڵبوونی هێندێک ل ه هێزهکان مهڵبهندەکان
دروســـت ب ــوون و هێزهکانی هــهوشــار ،شههیدانی دی ــوان ــدهر ه و
عـهزیــزی یوسفی یەکیان گــرت و وهک مهڵبهندی دوو درێــژەیــان
بە کــار و تێکۆشانی خۆیان بە پێی ئیمکان لــەو سێ ناوچەیە دا.
ناوچهی دیواندهره ب ه هۆی ههلومهرجە جوغرافیاییە تایبهتەکەی ،ل ه
مێژ بوو هێزی پێشمهرگ ه ڕووی تێ نەکردبوو و تهنیا له چوارچێوهی
تیمی تهشکیالتیدا کــادرهکــانــی ئ ـهو نــاوچـهیـ ه س ـهردانــی نــاوچــە و
خهڵکیان دهکرد و سیاسهتی حیزبیان بهنێو خهڵکدا باڵو دهکردهوه.
ئــەو مەئمورییەتە سەخت و دژوارانـــە بەهۆی ئــەوەی لە قوواڵیی
ناوچەدا دەکران خۆی لهخۆیدا کارێک نهبوو ب ه ههموو کهس بکرێ،
ئەو جووڵە و کارانە هێندیک کهسی پێویست بوو ک ه ب ه ڕابــردوو،
خهڵکی ،فیداکار و ،خۆشهویستی کۆمهاڵنی خهڵکی ناوچهکە بان.
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گــەالوێــژی ســاڵــی  ١٣٧١ب ــوو .تێمێکی  ٤کـهســی پێکهاتوو ل ه
ڕهحــمـهت دهسـتئــامــوز ،کهماڵ مهنسوری ،حـهیــدهر عهبدوڵاڵنژاد
و عهلی خاڵدار بۆ ڕاپهڕاندنی ئهرک ه پێ ئهسپێردراوهکانیان شیو
و دۆڵ و چیا و ههڵدێرهکانی ناوچهی سهقزیان بــڕی و ب ه سهر
چیای پڕ کهندو لهند و سهربهرزی چلچهمهدا شۆڕ بوونهوه .ئەوان
لە گەشتە سیاسی و نیزامییەکەیاندا سەردانی زۆر گوندی ناوچهی
دیواندهرهیان کرد و ڕوحێکی تازهیان به بەری خهڵکی ناوچەکەدا
کردەوە .ئەوان غیرەت و ئازایەتیی زۆریان دابووە خۆیان تا بتوانن
سهردانی کۆمەڵە گوندێک لهو ناوچهی ه بکهن .ئەوان بە هەگبەی پڕ لە
توێشووی ژیان و خەبات دەچوونە هەر شوێنێک گوڵبزەی هیوایان
دەخستە سەر لێوی خەڵک و بیرەوەرییەکی خۆشیان دڵ و زەینی
کیژ و کوڕ ،پیر و الو و مندااڵندا جێ دەهێشت و چەند الپەڕەیەکی
پڕ شانازیی دیکەیان بۆ خۆیان و حیزبەکەیان دەخستە سەر یەک.
کــارکــردن لەنێو خهڵکدا بۆ ڕهحــمـهت و هاوڕێکانی هــەم چێژ و
خۆشی بوو ،هەم بەجێ گەیاندنی ئەرکی حیزبی .ئازایەتی و ئیمان
و باوڕی پتەو بە ڕێباز و ئامانجەکەیان وایکردبوو کە بتوانن هەموو
کەند و کۆسپەکانی سەر ڕێیان ببڕن و وانەکانی خەبات و تێکۆشان
بۆ هاونیشتمانەکانیان شی بکەنەوە و لەگەڵیان بکەونە ئاخاوتن.
تێگەیاندن و وشیارکردنەوەی سیخوڕ و کەسانی نەفس نزم کە بە
نرخێکی هەرزان نیشتمان و هاونیشتمانی و بایەخەکانی کۆمەڵگایان
دەفــرۆشــن ،یــەک لــەو ئەرکانە بــوو کە ئــەو چــوار پێشمەرگەیە بۆ
خۆیان دیارییان کردبوو .پێشمەرگەکان ئێوارەی ڕۆژی ٢٦ی گهالوێژ
ڕوویان کردهئاوایی بناوهچان ل ه ناوچهی ساڕاڵی دیواندهر ه و وەک
هەمیشە دەستیان کرد بە چاالکییەکانیان .پاش ماوەیەک خەبەریان بۆ
هێنان کە سیخوڕێک لە نێو ئاواییدا هەیە کە بەکرێگیراوی ئیتالعات
و سپای پاسدارانە و وێدەچێ خەبەری هاتنی ئەوانیشی گەیاندبێ.
پێشمەرگەکان دایــان نابوو بەیانیی ئەمشەوە لە شوێنێک بیبینن و
قسەی لەگەڵ بکەن و ڕێنوێنیی بکەن و ئەگەر قسەی نەسەلماند
هەندێکیش ئاوی گوێی دادەن .بۆیە خەبەریان نارد کە بەیانی بێتە
بن پۆلەدارەکەی نێوان دوو شاخه بهردهکهی پشت ئاوایی بناوهچان.
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هەیهات ! کهسانی قاڵبووی مهیدانی خهبات ئەم شەوە دوژمن و پیالنی
نەیاریان بە کەم گرت ئەوەی دەکرا بە ئاسانی پێشی پێ بگیردرێ،
بەرەڕووی کێشەیەکی گەورەی کردن .پێشمهرگهکان بهر ه و پۆلهدارەک ه
ڕیزیان بەست بێ ئەوەی بزانن کە جاسووسی خۆفرۆش بە پڕتاو خۆی
گەیاندۆتە دیواندهر ه و دوژمنی غەدداری لەو قەرارە ئاگادار کردۆتەوە.
هەلی زێڕین بۆ دوژمن ڕەخسابوو هەتا بە هێزی زۆر و زەوەندی
خۆی هەڵکوتێتە سەر چوار پێشمەرگە کە ئاوا بە ئاسانی دێوجامەیان
بۆ هەڵدراوە .کازیوەی بەیان هێزی دوژمن ڕژایە ئاوایی و گەڕانی ماڵ
به ماڵی بناوەچان دەستی پێکرد .ئەوان پێوشوێنی جێ و حەشارگەی
هەڵۆکان کەوتبوون و بەلەز تەمای فڕکردنی جامی سەرکەوتنەکەیان
بوون .مێژوو خەریکی دووپاتبوونەوە بوو .دیسانەکەشسهرچاوهکەی
ئــاوی کانیاوی ق ـهاڵی دمدمی خانی بــرادۆســت بۆ دۆژمــن ئاشکرا
کرابوو ،دیسانەکەش جاشی خائین ،وهک خهنجهره گۆرینهی مێژووی
ی رۆچوو .جاش و نەیاران زانییان کە
خهیانهت لە دهسکی دایکی خۆ 
ههڵۆکان ل ه کام ههوارگ ه و پۆلەدار نیشتوونەوە .بە هەلیان زانی .ن ه
یهک ن ه دوو ،بگر ه دەیان و سەدان قااڵوەڕەشەی گەندەخۆر وەک
ڕێچک ه مێرووی برسی سهرهبههاران لهسێالو ه ڕوو ب ه پشت ئاوایی
ن و پۆلەدارەکەی نێوان دوو بەردەکە ،ب ه بهژنی چیای داوێنی
بناوەچا 
خــوارەوەی چڵچەمەدا ههڵگهڕان .پێشمەرگەکان لە شیرینە خەودا
بوون کە درانە بەر دەستڕێژ .لە خەو ڕاسان و تاودانی چەکەکانیان
بەس بوو کە دەسبەجێ بە گژ پەالماری دوژمندا بچنەوە .ئەوان کە
پێشتر دەیــان کەمینی دوژمنیان شکاندبوو ،ســەدان شەڕگەیان بە
سەرکەوتنەوە جێ هێشتبوو ،مێژوو بە مێژوو حەماسەیان بۆ نیشتمان
و نەتەوە خوڵقاندبوو ،دەیانزانی کە ڕۆژ ڕۆژی تەنگانەیە .دوژمن کە
بە ژمارەی کەمی پێشمەرگەکانی دەزانی داوای خۆ بە دەستەوەدانی
لێدەکردن ،بەاڵم ئەوان نەک ئەو دەم و ساتە ،لە مێژبوو بڕیاریاندا بوو
کە لە هەر دۆخێکدا یان ژیانی ئازاد ،یان مەرگی سەربەرزانە .ئەوە
بەڵێنێک بوو کە کاروانی شەهیدان یەک لە دوای یەک بە یەکتریان
دابوو .شەڕی نابەرامبەر دەستی پێکرد ،هەر کام لەوان لە قۆلێکەوە
بەرەنگاری شااڵوی دەیان کەسیی دوژمن بوونەوە .شەڕ گەرم بوو
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هەتا پێشمەرگە دوو گوللەی ڕوو بەدوژمن دەهاویشت بە سەدان
گوللە بەرەوڕوویان دەهات ،بەاڵم پاش ماوەیەک مخابن تیری چلکن
گەیشتە سینگی ڕەحمەت و کەماڵ .شەهیدبوونی ئەو دوو شۆڕەالوە
نەبووە هۆی ڕووخانی ورەی دوو سوارچاکەکەی دی .حەیدەر و
عەلی بە ئازایەتیی زیاترەوە توانییان الیەکی گەمارۆکە تیکبشکێنن و
بە شەڕ و پاشکەشە ڕێگایەک بۆ دوورکەوتنەوە لە شەڕگە بکەنەوە.
ئەو بن برد و ئەو بن بەرد ،یەکیان تەقە دەکا و یەکیان دەکشێتەوە،
بەاڵم گەلۆ کوا دوو کەس ئەو دەرەتانەی بۆ دەرخسێ کە خۆیان لە ژێر
ئاوری دەیان کەسیدا ڕزگار بکەن .دوای نیزیک سەعاتێک بەردەوامیی
شەڕی سەنگەراوسەنگەر گوللەی دوژمن حەیدەریشی ئەنگاوت .عەلی
خاڵدار مابۆوە و چەند فیشەکێک کە بە پێخۆر دەیتەقاندن .ئەو توانی
پاش ماوەیەک بە نێو شیو و تەالنەکاندا خۆی دەرباز بکا و لەگەڵ
ئەوەی حەماسەی هاوڕێکانی بۆ هاوسەنگەرانی بگێڕێتەوە دەرسێکیش
بە خۆفرۆشان بدا .دەرسی زاڵبوونی ڕۆژ بەسەر شەو و سەرکەوتنی
فریشتە بە ســەر ئەهریمەندا .دەرسێک کە جــاش و بەکرێگیراوان
بزانن مێژوو لێیان خــۆش نابێ و ڕۆژی حیساب دێ و نیزیکە.
عەلی خاڵدار پاش گەڕانەوەی لەو شەڕگە مەرگەساتە کە بوێرتر و
دڵ پڕ لە ئیمان درێژەی بە پێشمەرگایەتی دابوو و چەند عەمەلیاتێکی
تۆڵە ئەستێنانە و سەرکەوتووانەیان بە یاد و بیرەوەریی شەهیدان
کردبوو ،چەند ساڵ دواتر لەپشتی دایەسڵمان بە برینداری گیرا و دوای
 ٣مانگ گوللەباران کرا و چووە ڕیزی کاروانی شەهیدانەوە و بەمجۆرە
پەیمانی بەڵێن و وەفاداریی خۆی بە هاوسەنگەرانی بردە سەرێ.
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ماندووبوونێکی زۆر بۆ ئەزموونێکی بەنرخ
پــێــشــمــەرگــە چـــۆن پــێــدەگــا و چـــۆن لــە کــڵ دێــتــە دەرێ .ئــەوە
ڕهوتــی ڕووداوه سەختەکان و شــەڕ و بەرگرییە خوێناوییەکان
لـــە پــێــنــاو ســەرخــســتــنــی خــەبــاتــی نـــەتـــەوەیـــە پــێــشــمــەرگــە لــەو
مــەیــدانــەدا تــاقــی دەک ــات ــەوە و کــەرامــەت و کەسایەتیی دەداتـــێ.
پێشمەرگە کارەکتەری سەرەکیی گۆڕەپانی خەباتی مافخوازیی
کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان لە دەیەکانی شەست و حەفتای
هــەتــاویــیــە .ل ـ ه الیــهک ئــاشــی هــاڕیــنــیدهزگـ ــای سـهرکــوتــی دوژمــن
و لــە الیــەکــی دیــکـهش هێزی بـهرهنــگــاریــی ک ــوردە کــە رێکخراوتر
و ب ـ ه بـهرنــامـهتــر بـــەدژی دەزگــــای ســەرکــوت م ـهیــدانــداریــی دهکــا.
لــە نــێــوەڕاســتــی دەیــــەی ١٣٦٠دا هــێــزی پــێــشــمـــــەرگــەی حیزبی
دیموکراتی کوردستان ،ئەزموونێکی نوێی لە دژی بەکرێگیراوانی
کۆماری ئیسالمی وەسەریەک نا ،ئەزموونێك کە لەراستیدا بەرهەمی
کار و چاالکیی سیاسی و نیزامیی بەرچاوی ئەم حیزبە بوو .ئەم
ئەزموونە ،ئەزموونێک بوو کە دوای وەشاندنی زەبــری کاریگەر
لە هێزی دوژم ــن ،لە هەلومەرجی ئەوکاتی خەبات و تێکۆشاندا
بایەخی خــۆی زیــاتــر دەرخستبوو و لــە راستیدا زەروورەتــــی لە
مەیداندا بــوون و مەیدانداریی ئەوکاتی هێزی پێشمەرگە بــوو کە
ئەزموونێکی لەو چەشنەی بۆ ڕۆڵەکانی دیمۆکرات دەستەبەرکردبوو.
نــاوچــەی ســنــدووســی نــەغــەدە مــاوەیــەک بــوو پێشمەرگە ڕووی
تێنەکردبوو ،هەر بۆیەش هێزەکانی کۆماری ئیسالمی جۆرێک هەستیان
بە دڵنیایی و غەڕرەبوون دەکرد و ئەوە دەرفەتێکی باش بوو بۆ زەبر
وەشاندنیان .بەرنامەی عەمەلیاتەکە لەالیەن فەرماندەرانی دوو هێزی
دمدم و کێلەشین داڕێژرا و تیمێکی تایبەتی شناسایی سەردانی ناوچە
و شوێنەکەی کرد و دوای هەڵسەنگاندن و تاوتوێی هەموو الیەنەکانی
عەمەلیاتەکە کــات و شوێنی زەبــروەشــانــدن لە ڕێژیم دیــاری کرا.
هەمیشە کاتێک دوو هێزی پێشمەرگەی دوو ناوچە یەکیان دەگرت بزە
دەکەوتە سەر لێوی هەموو پێشمەرگەکان .ئەوان پۆل پۆل لە دەوری
یەک کۆدەبوونەوە و بە قسە و جەفەنگ و گێڕانەوەی بیرەوەریی
خۆش و ناخۆشی ڕۆژانی پێشمەرگایەتی ،کۆڕی باسیان هەتا دەسپێکی
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عەمەلیات گەرم دادێنا .پێشمەرگەکان هەستیان کردبوو کە یەکگرتنیان
دەکرێ ئامانجێک و عەمەلیاتێکی نیزامیی لە پشت بێ ،بەاڵم ئەوە تەنیا
فەرماندەرانی هێزەکە بوون کە بە ئامانج و شوێنی مەبەستیان دەزانی.
هێزەکان کەوتنە جووڵە و رۆژێــک پێش عەمەلیات لە شوێنێکی
نەهێنی مــانــەوە و فــەرمــانــدەری عەمەلیات دیــاری کــرا و ئــەرک و
بەرپرسایەتییەکان لە ســەرەوە تا خوارێ دیاری کران و تیمەکانی
هێرش ،کەمین ،گواستنەوەی بریندار ،کــۆکــردنــەوەی دەســکــەوت،
لــێــدان لــە هــێــزی یــارمــەتــیــدەری دوژمـــن و  ....دەستنیشان کــران.
وردەکــاریــی عەمەلیاتەکە لــەالیــەن فــەرمــانــدەران بۆ پێشمەرگەکان
بــاس کــران و پێشمەرگە بە ورەی بــەرز و هەستێکی پڕ خۆشی و
شــادی کەوتنە ڕێ .پێشمەرگە بە سەفەێکی دوور و درێــژ ڕێگەیان
دەبــڕی و کاتێک چاویان هەڵبڕی بینییان لە نزیک گوندی مەحمەشە.
ئەگەرچی کاروباری عەمەلیاتە زۆر بە وردی پالنی بۆ داندرابوو ،بەاڵم
فەرماندەرانی بە زیبکوزاکوونی پێشمەرگە دەیانزانی کە دەبێ باش
جارێکی دیکە چاو لە شوێنی عەمەلیاتە بکەنەوە .کاتژمێر ٣ی بەرەبەیان
تیمی شناسایی بۆ چاوخشاندنەوە بە سەر جموجۆڵی هێزەکانی دوژمن و
ئاگاداربوون لە ئەگەری هەرچەشنە گۆڕانکارییەک لە شوێن و جووڵەی
هێزەکانی ڕێژیم چوونەوە شوێنی عەمەلیاتەکە و پاش تاوتوێی هەموو
وردەکارییەکانی لێدان و کشانەوە هەر کام لە تیم و دەستەکان لە شوێنی
خۆیان دامەزران و چاوەڕوانی دەسپێکی عەمەلیات بە بڕیاری فەرماندە بوون.
لە کات و ساتی بەڕێوەچوونی ئەم عەمەلیاتەدا لە ساڵی  ،١٣٦٤کۆماری
ئیسالمی زیاتر لە  ٣٠٠هەزار هێزی چەکداری لە کوردستاندا جێگیر کردبوو،
بە هەزاران مۆڵگەی لە بەرزاییەکان چێ کردبوو و بۆ دژکردەوەی خێراش
سەدان گرووپی زەربەتی لە ناوچە جۆراوجۆرەکاندا پێک هێنابوو .سەرباقی
ئەوە رۆژانەش لە کاتژمێری ٨ی بەیانییەوە تا ٣ی ئێوارێ ڕێگرەکانی
لەسەر جادە ئەسلییەکان لە ترسی کەمینی پێشمەرگە باڵو دەکردەوە .ئەو
ڕۆژەش کاتێک دوژمن ڕێگرەکانی کە بە تەئمینی جادە ناوی دەبردن
لەسەر جادە کۆ دەکردنەوە ،هەڵۆ تیژباڵەکانی شنۆ و نەغەدە لێیان ڕاسان
و وەبەر ڕێژنەی فیشەکیان دان .لە چاو تروکاندنێکدا ماشێنی ڕێگرەکان
سووتێندرا و هەموو هێزەکانی دوژمن کە لە شوێنەکە بوون کوژران
و وەک گەاڵی پاییز هەڵوەرین ،بەاڵم ئەوە کۆتایی عەمەلیاتەکە نەبوو.
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مەبەستی سەرەکیی عەمەلیاتەکە لەداوخستنی هێزی یارمەتیدەری
ڕێژیم بوو کە خۆیان دەگەیاندە شوێنی ڕووداوەکــە .زۆری پێنەچوو
کە سێ ماشێنی پڕ لە هێزی دوژمن بۆ ڕزگارکردنی لەداوکەوتووەکان
کەوتنە ڕێ ،بەاڵم فەرماندەرانی هێزی پێشمەرگە بۆ ئەوەش خەم و
مشووری پێویستیان خــواردبــوو .چەند کیلۆمیتر دوورتــر لە شوێنی
ڕووداوەک ــە و لەسەر ڕێی هاتنی هێزەکانی ڕێژیم پێشمەرگەکان لە
قەراغ جادە کەمینیان نابۆوە و چاوەڕوان بوون .ئەوان پێیان گوترابوو
کە هەتا بە تــەواوی نەیەنە بازنەی بۆسەکە لێیان وەدەســت نەیەن.
بۆیە دەســت لەسەر پەالپیتکە و لە کاتێکدا هەناسەکانیان لە سینگدا
خــواردبــۆوە ،خۆیان بۆ قۆناغی دووهــەمــی عەمەلیات ئامادە دەکــرد.
هێزی دوژمن کە هەر پێی وانەبوو لە شوێنێکی وا زەبری لێ دەدرێ،
بە پڕتاو لە هەوڵی ئەوەدا بوون کە خۆیان بگەیەننە شەڕگە .ماشێنەکان
گەیشتنە نێو ئاڵقەی کەمینی هەڵۆکانی دێموکرات و درانە بەر دەستڕێژ.
هێزی دەستەوەستانی ڕێژیم ئەوەی دەیدی هەر ئەوە بوو کە لە عەرز و
ئاسمان ئاوری لەسەر پشتی کراوەتەوە .لە ماوەیەکی زۆر کورتدا هەر
سێ ماشین لێک هەڵتەکان ،ئاگریان تێبەردرا و ئەوەی هاتبوو نەگەڕاوە.
موڵگەی مەحمەشە کە لەو عەمەلیاتە و لەو دوو بڕگەیەدا بەشیکی زۆر
لەهێزەکەی بە دەستی پێشمەرگە تێداچوبوو ،هانای بۆ سەرووی خۆی
برد و داوای هێزی ئاسمانیی کرد .پاش ماوەیەک سێ هێلیکۆپتێری سپای
پاسداران گەیشتنە ئاسمانی شەڕگە ،بەاڵم ئەوەی دەیاندی تەنیا دووکەڵی
ماشینە سووتاوەکان و کەالکی هێزە کوژراوەکانیان بوو .بۆیە تەقەی کوێرانە
و بێ ئامانجیان نەیتوانی هیچ زەبرێک لە هێزی پێشمەرگە بدا کە دوای
عەمەلیاتەکە بە بەرنامە و وردبینیی تەواوەوە شوێنەکەیان جێ هێشتبوو.
بـــەمـــجـــۆرە ه ــەڵ ــۆ تــیــژبــاڵــەکــانــی دیـــمـــوکـــرات زەبـــرێـــکـــی وەهـــا
گاریگەریان لە هێزی دوژمــن دا کە تا ئێستاش لە بیر و یادەوەریی
هـــەم خــەڵــکــی ن ــاوچ ــە و هـــەم دوژمـــنـــدا مــــاوەتــــەوە و دەشــمــێــنــێ.
ئەو عەمەلیاتە سەرکەوتووانە لە کات و شوینێکی ئاوادا بە رێژیمی
سەلماند کە کوردستان ناتوانێ جێی تەڕاتێنی وان بێ و کورد گوتەنی:
«کوند دەبێ هەر بەرەو وێرانە بفڕێ ،هەڵۆش لە شاخە بەرزانە نەبڕێ».
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خۆڕاگر لە ڕەگەزی داربەڕوو
دار هۆرەی لە خۆی نەبێ ناقەڵشێ ،ئەوە هەر پەند و ئیدیۆمێکی
کـــوردی نییە ،بــگــرە ســـەدان ســاڵــە ئــاوێــتــەی شـــۆڕش و خەباتی
مافخوازیی ئەم نەتەوەیەش بووە .زۆر جار تیری دوژمن نەیتوانیوە
قەاڵفەتی میرانەی ســوارچــاک و پێشمەرگە بخاتە ســەر عــەرزی،
بەاڵم ئەوە بە دەهۆ و خیانەت کــراوە .کەم نین ئەو پیالنگێڕییانەی
کە دوژمن بە تێخزاندنی مۆرەکانی خۆی بۆ نێو ڕیزی تێکۆشەران
ویستوویەتی زەبری قورس لە هێزی پێشمەرگە بدا کە پێی زاندراوە
و لێی هەڵوەشاوەتەوە؛ بە داخــەوە کەمیش نین هەر ئەو پیالن و
چەپەڵییانە کــە ســەرکــەوتــوو بــوون و برینێکی دیکەیان خستۆتە
جستەی نیشتمانەوە ،برینێکی بەژانتر لەوەی دوژمن خۆی پێت دەکا…
نێوەڕاستی خەرمانانی ساڵی  ١٣٩٥تیمێک لە پێشمەرگەکان ساز
بــوون گەشتێکی سیاسی و نیزامی بە ناوچەی سەردەشتدا بکەن
و ئــەوەنــدەی دەکــرێ دڵــی کۆمەاڵنی خەڵک بە دیتنی ڕۆڵەکانیان
شــاد کــەنــەوە .مەخابن بــێ ئاگا ل ــەوەی کــە ڕێــژیــم مــاوەیــەک بوو
یەک لە مۆرەکانی خزاندبووە نێو ڕیزە تەشکیالتییەکانی حیزب و
لەسەر ئەو جموجۆڵ و گەشتە زانیاریی وردی دەســت کەوتبوو.
مۆرە نفووزییەکەی دوژمــن یەک لە بەڵەد و شارەزاکانی ڕێگای
چوون و هاتنەوەی هێزەکە لە ناوچەیەکی کوردستان بوو ،ئەویش لە
رۆژی ١٦ی خەرماناندا ئەو دەستەیە لە پێشمەرگەکانی ڕەکێشی ئەو
بۆسەیە کرد کە پێشتر بە ئاگاداریی خۆیان لە سەر ڕێ نابوویانەوە.
ئەو کە بۆخۆی بە فێڵ توانیبووی چەند ساتێک پێش ڕووداوەکە لە
شوێنەکە دوور کەوێتەوە و بۆی دەربــاز ببێ ،دەستەی پێشەنگی
پێشمەرگەکانی خستبووە داوێــک .تەقینەوەیەکی گــەورە و ئاگری
قورس بەسەریاندا لە هەموو الیەک و ئەویش لە شوێنێکی ئاستەم
و چاوەڕواننەکراودا .لەم ڕووداوەدا ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی ،دوو
پێشمەرگەی بەوەجی حیزب شەهید بوون و پێشمەرگەیەکیش بریندار
بوو .پێشمەرگەکانی دیکە دواتر توانییان بەسەر دۆخەکەدا زاڵ بن و
نەیەڵن دوژمن وەک ئەوەی کیسەی بۆ هەڵدروبوو پیالنەکەی سەرکەوێ.
الپەڕەی زێڕینی حەماسەی پێشمەرگە مانەوەی چوار پێشمەرگەیە
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لــە ڕۆژی دواتـــری رووداوەکــــە لــەالی دوو شەهید و پێشمەرگە
بریندارەکە کە بەهۆی برینی القی توانای رێگا رۆیشتنی نەبوو .ئەوان
لە شوێنێکی ئاوا ئەستەمدا ئامادەبوون گیانیان دابنێن بەاڵم هاوڕێ
بریندارەکەیان کە بەهۆی برینە قورسەکەی نە توانای ڕێ بڕینی هەبوو
نە توانای ڕاگواستنی لەم دەم و دەستەدا دەلــوا ،لە شەڕگەدا جێ
نەهێڵن .ئەوان بە مەترسیی ئەو بڕیارەیان دەزانی ،چونکی نەهێزێکی
یارمەتیدەر هەبوو بگاتە سەریان و نە تروسکاییەک بۆ دەربازبوون،
بەاڵم پێشمەرگە بۆ خۆی کە سەرچاوەی هیوا باوەڕە ،چۆن دەتوانێ
چــاوی هیوا و هۆمێدی هاوسەنگەرێکی برینداری بێ سۆما بکا؟
چــوار شــۆڕەســوارەکــەی ئــەم بەسەرهاتە لەگەڵ کشانی تاریکی
و شەوەزەنگ وەخۆکەوتن .شەهیدەکانیان لە شوێنێک شــاردەوە و
هەوڵیان دا لەگەڵ هاوڕێ بریندارەکەیان ئەوەندەی دەکرێ لە شەڕگە
دوور کــەونــەوە؛ بــەاڵم تەنیا توانییان چەند سەت میترێک ببڕن …
ســیــوادی بــەیــانــیــی دابــــوو ،ڕۆژ بــە پــەلــە دەگــەیــشــتــە ســەریــان.
بریندارەکە وەدەنــگ هــات« :تکایە بــڕۆن و جێم بهێڵن .ئێمە دوو
شەهیدمان داوە با نەبێتە حەوت شەهید و دوژمن بەو سەرکەوتنە
شایی لە دڵ نــەگــەڕێ .ئێوە بــڕۆن و خەمی منتان نەبێ .حیزب و
بنەماڵەکانتان پێویستیی زیاتری پێتانە ،زۆر کار هەیە کە دەبێ بیکەن،
بڕۆن و جێم بهێڵن ،مەترسن نایەڵم ئاوا بە برینداری بکەومە بەر
دەستیان… حەسەن خۆشکەالم ،ئەییوب ڕەحیمیان ،رەزا ئیالمی،
ئیدریس قادری ،تکایە بە قسەم بکەن و زوو بن دوور کەونەوە…».
هاوڕێکانی ئەگەر بە دەنگ گوێیان لەو قسانەی بوو ،بەاڵم ئەوەی
لەبەر چاویان بوو ،ڕوخساری شارۆ و شێروان ،دوو جگەرگۆشەکە
«کــارۆ»ی هاوسەنگەریان و خێزانە چاوەڕوانەکەی بوو ،گەڕانەوە
بۆ بــاوەڕ پێشمەرگانە و هــاواری ناخ و دەروونیان بوو .بۆیە ئەو
قسانە کــاری تێنەکردن و لە بەرامبەردا دڵگەرمییان بە کــارۆ دەدا
کە ددان بە جەرگیدا بگرێ و بەهێزتر بێ ،کە ئاسۆی سەرکەوتن
و دەربــازبــوونــیــان ل ــەو شــەوەزەنــگــە تـــووش و نــەهــاتــە ڕوونـــە.
خــۆر گەیشتبووە ســەریــان .برسی و توونی .جیا لە تفاقی شەڕ
ئەوەی پێیان بوو دوو قومقومە ئاو کە دایان نابوو بە لۆکە دەمی
بریندارەکەی پێ تەڕ بکەن .هاوڕێ بریندارەکەیان بردە بن گابەردێک
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و خۆیان کەمێک دوورتــر بە دەوری ــدا چوونە سەنگەر .ئــەوان کە
دەیانزانی هێزەکانی دوژمن بە ڕۆژ دێنەوە شەڕگە و دەست بە گەڕان
و پشکنین دەکەن ،خۆیان بۆ هەرچەشنە بەرەنگارییەک ئامادە کرد.
هەتا پێش نیوەڕۆ هەر تۆپباران و گرمەی خۆمپارە بوو کە لە
دوورەوە دەهـــاوێـــژران ،ب ــەاڵم دەمـــەو نــیــوەڕۆ ماشێنێکی پــڕ لە
هێزی دوژمن گەیشتنە شەڕگە .ئەوان پێشتر ساغ ببوونەوە لەبەر
پاراستنی گیانی هــاوڕێ بریندارەکەیان هەتا نەگەنە ســەریــان و
ئاشکرا نــەبــن ،لێیان وەدەســـت نــەیــەن؛ بــەاڵم ئــەگــەر پێیان زانین
تــا دوا فــیــشــەک ش ــەڕ بــکــەن و کــــارۆی هــاوڕێــیــان جــێ نەهێڵن.
چەند کــەس لە هێزەکانی دوژمــن چەند شەقاوێک مابوو بگەنە
سەریان ،هەناسەکان لە سینگدا کۆبوونەوە و دەست لەسەر پەالپیتکە
بۆ شــەر و بەرگری کە کەمێک دوورتــر یــەک لە جاشەکان چاوی
بە شەهیدەکان کــەوت .هەموویان بۆ ئەوێ گەڕانەوە و لە دەوری
شەهیدەکان کۆ بــوونــەوە .پێشمەرگەکان دەیانتوانی لێیان دەن و
زەب ــری زۆر باشیان لــێ بوەشێنن ،بــەاڵم دەیــانــزانــی ڕۆژ زۆری
بــە ب ــەرەوە مــاوە و هێزی یــارمــەتــیــدەری ڕێــژیــم دەگــاتــێ و ئــەوان
هەموو تێدا دەچــن ،بــەاڵم ڕەنگبێ کــارۆ بە برینداری بکەوێتە بەر
دەستیان ،بۆ ڕزگارکردنی کارۆ کە کادرێکی حیزبی بوو گرینگتر
لە کوشتنی چەند یــان چەند دە کــەس لە هێزەکانی دوژمــن بوو.
هــێــزەکــانــی دوژمـــــن کـــە زەنـــدەقـــیـــان لـــە تـــەرمـــی پــێــشــمــەرگــە
شــەهــیــدەکــانــیــش چــوبــوو ،نــەیــانــوێــرا لــێــیــان نــیــزیــک بــبــنــەوە ،بۆیە
تــەرمــەکــانــیــان بــە مــاشــێــن ڕاکــێــشــا و لــــەوێ دوور کــەوتــنــەوە.
پێشمەرگەکان چوونەوە الی هاوڕێی برینداریان و تا ئێوارە چەند
جارێک دەرمانیان کرد و لەگەڵ ئاوابوونی خۆر و داهاتنی شەو ملی
ڕێگایان بــەرەو شوێنی یەکگرتنەوە لەگەڵ هێزی یارمەتیدەر بڕی.
ئــەوان بە مــانــەوەی شــەو و ڕۆژیــیــان لە نێو جەرگەی دوژمــن و
قەبوڵکردنی مــەرگ بــەاڵم جــێ نەهێشتنی ه ــاوڕێ بریندارەکەیان
هــەر گیانێکی دیکەی بــەبــەری «کـــارۆ»ی هاوڕێیان بۆ درێ ــژەدان
بــە خــەبــات و تێکۆشاندا ن ــەک ــردەوە ،بــەڵــکــوو بــوونــە سەرمەشق
بــۆ فــیــداکــاری و خۆنەویستی بــۆ نـــەوەی داهــاتــووی گەلەکەیان.
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جەتەر و قارەمانەتییەکی کەم وێنە
ئاسمانی خــەبــاتــی پــڕشــنــگــداری حیزبی دێــمــوکــرات و مــێــژووی
فــیــداکــاری و لــەخــۆبــوردوویــی حیزبی دێــمــوکــرات پــڕ ئەستێرەیە،
ه ــەر ئــەســتــێــرەیــەک کــە دڕی بــە شــەوەزەنــگــی ب ــێ ــدادی داوە و
بــۆتــە ڕووگـــە بــۆ ئـــەوەی نــوێــژی ئیخالسی لــەبــەر دەم دابەستی.
کــەم نین ئــەو ســوارچــاکــانــەی ئــەگــەرچــی لــە مــەیــدانــی نــەبــەرد و
بەرەنگاری دژی دوژمنانی گەلدا گــان ،بــەاڵم کــاروان کاروانیان
لە دووی خۆیان هێنا و بوونە ڕەمــزی هەرمان و مانەوە و ،ئەو
مێژوویەی ئــەوان خوڵقاندیان بوونە وانە بۆ نەوەکانی دواڕۆژ .لە
«هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی ئەمجارەدا سەرێک دەدەین لە مێژووی
پڕ سەرەوەریی تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات لە شومالی کوردستان.
پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات ل ه هێزەکانی شەهید
ســەرگــورد عــەبــاســی ،حــاتــەم ،نــەحــۆ و دەســتــەی زەربــەتــی هێزی
شەهید ئــاوارە بۆ مەئموورییەت لە ناوچەی شومالی کوردستان
خەریکی گەشتی سیاسی و نیزامی بـــوون .لــە درێـــژەی گەرانی
سیاسی نیزامیی لە ناوچ ه شــەوی ١٣ی بەفرانباری ساڵی ١٣٦٣
بۆ ئــهوهی زەبــرێــک لە هێزە داگیرکەرەکانی ڕێژیم بــدەن و بڵێن
ک ـ ه کــوردســتــان جێگهی ئــێــو ه نــیـه ،چــوونــە نێو ش ــاری سهڵماس.
دەستەیەک لە هەڵۆ تیژباڵەکانی حیزبی دێموکڕات لە نزیک موڵگهی
سپای پاسداران چوون ه سهنگهرهوهو دەستەیەکی دیکەش بۆ پشتیوانیی
ئهوان لە حاڵی ئامادەباشدا مانەوە .لکێکی دیکهش کۆنترۆڵی جادەی
ورمێ_ تارانیان بە درێژای  ٥کیلۆمیتر خستە ژێر دەسەاڵتی خۆیان
و دەستەیەکی دیکەش بۆ شیرکەتی ڕێگاوبانی حکومەت دامەزران.
بە بڕیاری فەرماندەری عەمەلیات و لە کاتێکدا رێژیم قەت چاوەڕوانی
ئەو هێرشەی نەدەکرد ،هێرش بۆ سەر بنکەی سپای پاسداران دەستی
پێکرد و لە هەموو الیەکەوە ئاگر لە سەر پشتی هێزەکانی ڕێژیم
کرایەوە .لە ماوەیەکی کهمدا بنکهی سپای پاسداران لە نیو شار لەبەر
یەک هەڵتەکا و هێزەکانی پێشمەرگە دوای مانۆڕێک بە نێو شاردا
بێ ئەوەی کەسیان خوێنی لە لووت هاتبێ ،لە نێو شار هاتنە دەر.
ئهو پێشمهرگانهش کە لهسهر جادهی ورمێ_ تاران بوون ،دەستیان
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بە ڕاگرتنی ماشێنەکان و کۆکردنەوەی خەڵک کرد و کۆبوونەوەیان
بۆ گرتن .لەو کاتەدا ماشێنێکی هێزەکانی ڕێژیم گەیشتە شوێنەکە
و گوێی بە فەرمانی ڕاوەستەی پێشمەرگەکان نەدا .پێشمەرگەکان
بەر ڕەگباریان دا و پاش ئاگردانی ماشێنەکە و تەواوبوونی ئەو
بڕگەیەش لە عەمەلیاتە ،ئەو بەشەش لە پێشمەرگەکان مااڵواییان
لە خەڵک و جەماوەری کۆوەبوو کرد و شوێنەکەیان بەجێهیشت.
رێژیم کە زەبرێکی کاریگەر و قورسی وێ کەوتبوو ،بۆ بهیانیی
ڕۆژی دواتر هێزێکی زۆری پێوشوێنی پێشمەرگەکان خست ،بەاڵم
فەرماندەرانی هێزی پێشمەرگە کە پێشبینیی ئەوەشیان کردبوو ،لە
گوندی «بەردییان» بەرەنگاری هێزی زۆر بەاڵم بێ ورەی دوژمن
بوونەوە .پێشمەگەکانی دێموکرات لە مەڵبەندی شومال کە دەیان جار
حەماسەی لەو چەشنەیان خوڵقاندبوو ،لەو عەمەلیاتەشدا زەبرێکی
وەها گورچکبڕیان لە ڕێژیم دا کە دەبێ بە دەیان چیرۆک بنووسرێنەوە.
ڕێــژیــم کــە لــە ســێ قــۆنــاغــدا زەبــــری قــورســی وێــکــەوتــبــوو ،بە
پــیــشــەی جــارانــی چــەکــی قـــورس و تــۆپــخــانــەی خــســتــەکــار ،بــەاڵم
تــەیــرەکــانــی دێ ــم ــوک ــرات ب ــە ورەی بــــەرز و س ــەرب ــەرزی ــی ــەوە
شــەڕگــەیــان بەجێهێشت و بــــەرەو گــونــدی «ج ــەت ــەر» داگــــەڕان.
دوژمن لەگەڵ شکستە یەک لە دوای یەکەکانی بەاڵم دیسان دەستی
هەڵنگرت .ئــەو برینە قورسەی هەڵیگرتبوو ،لە ڕوانــگــەی خۆیەوە
پێویستیی بە ساڕێژکردنەوەیەکی خێرا و دەمودەست هەبوو .بۆیە
دیسان بە هێزێکی زیاترە شوێنی پێشمەرگەکان کەوت و ڕۆژی دواتر
نیوەڕۆی ١٥ی بەفرانبار_ لەژێر ئاگری توندی تۆپخانەدا هێرشی
کــردە ســەر سەنگەری پێشمەرگەکان .پڵینگە چنگ بە خوێنەکانی
چیای ئاگری و دەستەی زەربەتی هێزی قەندیلی حیزبی دێموکرات
ئەگەرچی دوو ڕۆژ بــوو بە بــەردەوامــی لــەبــەرەی شــەڕدا بــوون،
بەاڵم بێ ئەوەی تۆزی ماندوویەتییان لێ نیشتبێ و تۆزێ دوودڵ
بــن ،بەڵێنیان دا بــەو ســاردە زستانە ئاگرێکی وەهــا لەسەر پشتی
دوژمنی داگیرکەر بکەنەوە بۆ هەتاهەتایە لە مێژوودا بنووسرێتەوە.
هێزی دوژم ــن کــە ورەی هاتنەپێشێی نــەبــوو ،ســەرەتــا دەستی
بە ئــاوربــارانــی گوندی جەتەر و سەنگەری پێشمەرگەکان کــرد و
لەژێر ئاگری تۆپخانەدا گەیشتە نیزیک سەنگەرەکانی پێشمەرگە .ئا
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لێرەدا بوو کە عیشق بە نیشتمان و بــڕوا بە ڕەوایــی خەبات وەها
ئاگرێکی خستبووە دڵــی پێشمەرگەکانەوە کە بێ تــرس لە دانانی
گیان بەرەنگاری دوژمن ببنەوە .پاش چەند سەعات شەڕی سەنگەر
بە سەنگەر ئــەوەی لە شەڕگەدا دەبیندرا کەالکی زۆر و زەوەنــدی
هێزەکانی دوژمــن بو کە ئەمجارەشیان بە قورسی تێک شکابوون.
هێزەکانی ڕێژیم ناچار بە پاشەکشە کران ،بەاڵم نیو کاتژمێری پێ نەچوو
کە هێزی پشتیوان و تازەنەفەسی ڕێژیم لە شاری سەڵماس گەیشتنە
مەیدانی شەڕ .شەڕی سەنگەر بە سەنگەر دەستی پێ کردەوە و هەتا
ئێوارێی ئەو ڕۆژە بەردەوام بوو .ئەوەی لەو شەڕە بەجێ ما ،حەماسە و
سەروەرییەکی دیکە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو کە بە بەخشینی
گیانی  ١٣ڕۆڵەی کورد وەدەست هاتبوو ،ئەوەش کە لە شەڕگەدا بەجێ ما،
سەرشۆڕی و کەالکی زیاتر لە  ٤٠٠کەس لە هێزەکانی دوژمن بوو کە لە
ماوەی سێ ڕۆژدا و لە چەند بڕگەی عەمەلیاتیدا کەوتبوونە سەر عەرزی.
هێزهکانی کۆماری ئیسالمی بۆ ساڕێژی ئەو برینە قورسەی هەڵیان
گرتبوو ،ڕۆژی دوایی قینی ڕەشی خۆیان بە سەر دوو گوندی دیکەی
ناوچەکە «بۆتک» و «دێمە» ڕشت کە بە دەیان کیلومیتر لەو شوێنە
دوور بــوون .ئەو دوو گوندە لەالیەن هێزەکانی دوژمنەوە هیرشیان
کرایە سەر و دوای دەرکردنی خەڵکە ئاگریان دان و سووتاندیانن.
ئەوەی لە سەر شەڕی جەتەر پێویستە بیزانین چەند خاڵی گرینگە:
یەکەم ئــەوەی مــاوەی شەڕەکە سێ ڕۆژ بــوو ،هێزەکانی پێشمەرگە
هەم لە نێو شار و هەم لە سەر جــادە و هەم لە ناوچە و لە ماوەی
سێ ڕۆژدا زەبــری گورچکبڕیان لە دوژمــن دابــوو .دووهــەم ئــەوەی
دزەکردنە نێو شار ،ئەویش شارێک وەک سەڵماس و لێدان لە بنکەی
سپای پاسداران وەک هێمای دەسەاڵتی سەرکوتی ڕێژیم دیسان لە
کاتێکدا دەبــواو دەبێ بە نێو دەیــان گوندی ئــازەری نشیندا بۆی بچی
و بگەڕێیەوە ،حەماسەیەکە کە تەنیا پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکڕات
دەتوانن بیخوڵقێنن .دواجــار ئەوەی کە پێشمەرگەی حیزبی دێموکرت
سەلماندی کە زۆری و زەوەندی و کۆک و پۆشتەبوونی هێزی دوژمن
قەت ناتوانێ چۆک بە ئیرادە و باوەڕی پێشمەرگە دابدا ،هەر ئەوەش
بۆتە ڕەمزی مانەوەی پێشمەرگە و خەباتی گەل و نیشتمان بۆ ڕزگاری.
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خەوێکی هەتاهەتایی
پاییزێکی زوو دەستی پێکردبوو ،دارەکــان سەریان بەردابۆوە و
الرەمــل و بێ خــەزەڵ لە ژێر زەختی ڕەشەبای پاییزدا بە هاش و
هوش دەیان نااڵند ،دەتگوت بۆ لەسێدارەدان چاوەڕێن و بۆ دەرباز
بوون ڕادەپسێن .باڵندەکانی نێو ئاوایی تەڕ و سیس ،پۆل پۆل لێک
هااڵبوون ،لەهەر کەلێن و قوژبنێک چەند دانەیەکیان پێکەوە سەریان
بەیەکەوە نابوو ،بەبێ شوێنی حاوانەوە داخــوا کەی چنگی ڕەشی
باشووی مەرگ سینگی یەکیان هەڵدڕێ .خەفەتی پاییزی سارد لە
سەر دڵی خەماوی خەڵک قورسایی کردبوو ،خەڵکێک کە بە هەموو
ناخۆشی و دەرد و رەنجی کۆیلەتی لە ژێر پۆستاڵی داگیرکەران
و کەوتنە بەر گرمەی تۆپ و ئاور و ئاسنی کوردکوژان و لەژێر
قورسایی ئەو زوڵمە زۆرە لە مێژە لە وەرزیکی پاییزدا دەژین کە
نە ژیانێکی سەرەتایی ئینسانی ،بەڵکوو لە کوشتن و بڕین ڕا بگرە
هەتا مــووشــەک و فرۆکەکانی وێرانکەر و بارینی هەموو جۆرە
گوللەیەک لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە بەسەر کوردی زۆڵم لێکراودا
دەباری ،بۆیە ڕۆژی ژیانی بەئاسوودەیی لە ژێر پەڵەهەوری ڕەشی
دیکتاتۆڕیدا شــاردراوەتــەوە و تــۆزی مــەرگ لەجەمارانەوە بەسەر
خەڵكی کورددا دەپڕژێ .لەو پاییزەدا باران دەباری ،بارانێکی بە خوڕ.
لەگەڵ لە کەمیدانی بــاران جموجۆڵ لە کوچەکۆاڵن و نێو ئاواییدا
دەستی پێ کردەوە .زرمەزرمی مندااڵن و غارغارێنیان لەو ماڵ بۆ
ئەوماڵ و نەرمە بارانی ئێسک سووک تۆزی خەمیان لە گوندەکە
دەشۆردەوە .لەو دەم و ساتەدا پێشمەرگە هاتنە نێو ئاوایی ،هەموویان
دەتگوت لە چۆمییان داوە ،خوساو لەبەر باران و دڵی پڕ لە ئەوین و
خۆشەویستی بۆ نیشتمان و ئێستاش کە خۆیان خستبووە باوەشی
خەڵکەکەیان .بە هاتنی پێشمەرگەکان دڵی سیسی خەڵکی گەشابۆوە،
خەڵك باوەشیان بە رۆڵەکانیاندا دەکرد و بزەی شادی کەوتبووە سەر
لێوی هەمووان .ماوەیەکی زۆر بوو پێشمەرگە ڕووی نەکردبووە ئەو
ناوچە و بەتایبەت لەو گوندە وەژوور نەکەوتبوون ،بۆیە ئەو پاییزە
بۆ ئەوان بوو بە بەهارێکی سەرسەوز و خەڵک هەستی بەدەسەاڵت
بڕیار
بەشبۆخۆی
سەربەخۆیە و
کەمیش
دەدا .ماوەیەکی
خۆیئەگەر
کرد کە
ببوون و لە
سەربێمااڵندا بەش
پێشمەرگە بە
بۆ
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هەموو شوێنێک تریقەی پێکەنین و شادی و خۆشی بوو .ژیانیک،
ڕووناکاییەک ،دەسەاڵتێکی خۆیی ،ژیانێکی بەسەربەستی ئەگەر بۆ
ماوەیەکیش بێ سیبەری خستە سەر ئاوایی کە دروونیان دەکوڵی.
هاتووچۆی خەڵک لەنێو ئاوایی گەرم بوو ،هەموو دەم بەبزە و پێکەنین
تەنانەت هەواڵی هاتنی پێشمەرگە بۆ ئەو گوندە گەیشتە چەند گوندی
دەورووبەریش .پێشمەرگە هەر تیمە پێوشوێنی ئەرکی پێسێردراوی
کەوت و ،پاش راپەڕاندنی هەموو ئەرکێکی حیزبی کە بە تیمەکان
سپێردرابوون ،لە شوێنی لە پێشدا دیاریکراو کۆ بوونەوە و لە الیەن
بەرپرسانەوە بەرەوشوێنی کاری سبەی دەستبەکار بوون .لە ئاوایی
گامێشگۆلی کە لە نزیک شاری میاندواو هەڵکەوتوە ،پێشمەرگە لە نێو
دوعای بەخێر و نزای خەڵکیدا و لە تاریکەشەوی ئەنگوستەچاودا لە
ئاوایی وەدەرکەوتن .دەرەنگانی شەو بوو .هەور بە ئاسمانەوە نەمابوو،
کاتژمێر یەکی نیوەشەو لەسەر جادەی بۆکان_ میاندواو ئەو دەستە
پێشمەرگەیە کە پێکهاتبوو لە  ٢٢کەس ملی جادەیان گرتبوو و بەرەو
گوندی حاجیابادی »ئەحمەدیکۆر« هەنگاویان دەنا .پێشمەرگەکان
کە لە قوواڵییترین ناوچەی کوردستان و لەنێو خەلکێكدا بوون کە
بەو بایەوە دەژیان لەالی پێشمەرگەوە دەهات ،بۆیە پێشمەرگەکانیش
شاییان لە دڵ دەگەڕا کە ئەو خەڵکە چۆن پیشوازییان لێ دەکەن و لە
فیکری ئەوەدا بوون کە لە نێو کۆڕی گەرمی ئەواندا بڵێن چی و باسی
چییان بۆ بکەن .کاتژمیری ٣ی شەوی ١٣ی رەزبەری ساڵی ١٣٦٥
بوو .بەرپرسانی ئەو دەستە پێشمەرگە خەریکی تاوتوێی ئەوە بوون
کە لە کوێ پشوو بدەن و بگیرسێنەوە .دواجار بڕیاریان لە شوێنێکدا
دا کە ئەو شوێنە لە نێو  ٥پایەگای دوژمن و  ٥٠٠میتریی جادەی
بۆکان_میاندواو هەڵکەوتبوو .وەک هەموو ڕۆژەکانی دیکە کاری
نیگهبانیی شەو ڕاپەڕی و پێشمەرگە کیسەخەویان لی باڵو کردەوە و تا
نیزیک نیوەڕۆی سبەی ڕۆژ ،کەوتنە خەوێکی  ٧شەو و ڕۆژی .ئەوەی
نەدەبوو رووی دابا رووی دا .ئەو پێشمەرگانەی لە دەیان ستوون و
هێرش و کەمیندا وەسەردوژمن گەڕابوون و شکاندبوویانن ،ئەوانەی
هیچکات لە گوللە نەدەترسان و گاڵتەیان بە مەرگ دەکــرد ،کەوتنە
داوێک و گەمارۆیەک کە تەنانەت هێندێکیان بەر لەوەی لە خەو هەستن
چوونە خەوێکی هەمیشەیی و هەتاهەتایی .دیسان خەنجەری خیانەت
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بوو کە لە کاالن دەرهاتبوو و کەوتبووە گیانی ئەو پێشمەرگانەی تا
ئەو کات قەت هێزی دوژمن خۆی لەبەر نەگرتبوون ،بەاڵم لەالیەک
خیانەت و لەالیەک کەمتەرخەمیی پێشمەرگەکان بۆ خۆیان بووە هۆی
ئەوەی هەتا هێزی دوژمن نەگەنە سەریان پێ نەزانن .پێشمەرگەکان
کەوتبوونە گەمارۆیەکی زۆر توند و سەختەوە و لەگەڵ یەکەم
دەستڕێژەکان هەشت پێشمەرگەی بە وەج کە هەر کامیان توانا و
لێوەشاوەیی و ئازایەتیی تێکشکاندنی دەیان کەسی دوژمنیان هەبوو،
بێ ئەوەی دەرفەتی دەستدانە تفەنگیان هەبێ ،وەک گەاڵی پاییز کەوتنە
سەر عەرز .پێشمەرگەکانی دیکە دەسبەجێ وەدەنگ هاتن و لە دوژمن
ڕاسان و بەرەنگاریان بوونەوە ،بەاڵم چ بەرەنگارییەک! لەکات و ساتێکی
ئەوتۆ بڕیاردان بۆ کاریکی ئەوتۆ نەک ئاسان نیە بەڵکوو زۆر سەختە.
ئینسان لەساتە وەختێکی ئەوتۆدا کە لەگەڵ مردن رووبەروویە و بۆ
درێژەدانی ژیان ،مێشکی ئینسان دەبێ ئاڵۆزترین کێشە لە کاتێکی
زۆر کەمدا بەرڕەسی بکا و رێگا حەڵی بۆ بدۆزێتەوە .ئەگەرچی ئەوە
یەکەم جار نەبوو تووشی گەمارۆ و محاسەرەی ئاوا سەخت دەبین.
بەشێک لەپێشمەرگەکان هەر لەخەو دەرپەڕین گێژ بوون ،دیار نەبوو
دوژمن لە کوێوە تەقە دەکاو سەنگەرەکانی دیار نەدەکەوت ،پێشمەرگە
بەشی زۆری بە شەوی تاریک گەیشتبوو ،ئەسلەن نەیدەزانی کوێ
دوژمنی لێیەو لەکوێوە دێ ،تەنیا باغێکی چووکە ،چەند قاناو ،وەک
بارانە گوللە دەباری ،بەستنی رەخت و هەرکەس بۆ خۆی کوڕی بابی
خۆی بایە .بەاڵم تیری چڵکنی دوژمــن تازە کاری خۆی کردبوو و
هەشت شۆڕەسواری مەیدانی خەبات گالبوون .چیای تەرەغە هاواری
لێ بەرز بۆوە و بانگی کرد لە ناوچەی ئەحمەدیکۆر کە بەئاگا بە،
پۆلێک لە الوچاکانی شەڕەفپارێز بە گوللەی دوژمنان تەرمیان کەوتۆتە
سەر خاکی نیشتمان وهۆشت لە لەشی جوان وشیرینیان بێ .لەرزە و
ناڵەیان هاوڕێی ئاهی بە سۆز و شین و گریانی ناوچەی ئەحمەدیکۆڕ،
هەوری ڕەشی خستە ناوچەی بۆکان و هەورەتریشقەی ئەو هەورە دڵی
هەموو دایکانی هەڵقرچاند .ئەوی چاوی بە بەژن و بااڵیان کەوتبوو،
ئەوەی ئازایەتی ئەوانی بیستبوو ،ئەوەی فیداکارییەکانی دیتبوون کە
چۆن دوژمنیان بەچۆک دادێنا ،رەشی پۆشی و فرمێسکی هەڵوەراند...
ئەو برینە ئەوە نەبوو کە بکرێ ئاوا سووک و سانا ساڕێژ ببێ ،بۆیە
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هەر چەند رۆژ دوای شەهیدبوونی ئەو قارەمانانە ،هاوسەنگەرانیان
زەبرێکی وەها گورچکبڕیان لە پەیکەری هیزی داگیرکەر دا کە ئێستاش
تاڵەواری ئەو زەبرە لە گەروویان داماوەتەوە .باسی ئەو حەماسەیە
با بمێنێ بۆ اڵپەڕەیەکی دی ،لە هەگبەی شاخ و شۆڕش .ئەو هەشت
پێشمەرگە شەهیدە بریتین لە -١ :سمایل خورشیدى خەڵکى قەاڵ جێگر
لک ،لەراستیدا قاڵبووێ مەیدانی خەبات ،پاڵەوانێک لەمەیدانی شەڕ
کاتێک تەقەیان لێکردین لە شیرین خەو دابوو بۆی بوو بە خەوێکی
هەتاهەتایی دووجــار لەشەڕدا بریندار بــوو -٢ .سەدیق ئەحمەدى
ناسراو بە سەرهەنگ خەڵكی گوێگتەپە جێگر پەل پێشتر لەشەڕی
ناو شاری بۆکان چاوێکی لەدەست دابوو ،قسەخۆش خۆشەویستی
هەموو پێشمەرگەکانی ناوچەو خەڵکی ناوچە بوو -٣.قاسم فەیزى
خەڵکی گامێشگۆلى کادرى دەرمانى ماوەی یەک ساڵ پێشمەرگەو
بەراستی لەوماوە کەمەدا نیشانیدا کە کوڕی هەژاران وزەحمەتکێشانی
کوردستانە -٤.رەحمان مامەش ناسراو بە رەحمان چوار دیواری
پێشمەرگە ،هیچکات حەماسەکانی لەبیر ناچنەوە کە چۆن ئاوری
لەسەر پشتی دوژمن دەکــردەوە ،جارێک لەشەڕدا بریندرا بوو-٥ .
محەممەد رەحیمى ناسراو بە محەممەد حاجیابادی پێشمەرگە ،لە
هەژارترین بنەماڵەی ناوچەی ئاڵەشین ،لەبنەماڵەیەکی کوردپەروەر،
لەشەڕ کەم کەس لە پێشەوەی ئەو شەڕی دەکردو جارێکیش لەشەردا
بریندار بوو -٦.هەمزە ئیفتخارى خەڵکی کەرێزەى ئاڵەشین پێشمەرگە،
ئەگەرچی بەتەمەن الو بوو بەاڵم هێزی دوژمــن لەئاستی زەبوون
بــوو -٧ .سولێمان فــەرامــەرزى سێهەمین شەهیدی بنەماڵە خەڵکی
عەسکەر ئاباد پێشمەرگە ،قارەمانی هەموو داستانەکانی ناوچە ،چاوی
لەگوللە نەترسا ،رۆژی شەهید بوونی لەکاتێک دا دەستی بەرگوللە
کەوت تەنیا بە یەک دەست لەدوژمن راپەڕیو تا دوا هەناسە ئازایانە
وەستایەوە لەشەری تاغیابادیش بریندار بوو -٨ .مەحموود چووپان
زادە ناسراو بە مەحموود قۆچاغی پێشمەرگە ،ئەندامی تەشكیالتی کە
تازە چەند مانگیک دەبوو لەالیەن دوژمنەوە ئاشكرا و بەاڵم کوڕی
خەبات وتێکۆشان بوو .بەڵێ بەمجۆرە ئەو قارەمانانە شەهید بوون.
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سەریان دانا بەاڵم دانەنەوین
بەهار جارێکی دیکە دەر و دەشتی بەکراسی ســەوز داپۆشی،
داوێنی چیاکان و جۆگە و جوێبار بە وەنەوشە و گوڵی ڕەنگاوڕەنگی
بەهاری ڕازابــۆوە ،شــەوان شنەی بەهاری دەنگی خــوڕەی چەم و،
وێککەوتنی لکوپۆی دارەبییەکانی قــەراغــی چــەم و ،بۆنی عەتری
گواڵنی کوێستانانی تا ئاواییەکان دەبــرد .ڕۆژانــیــش پــاش ئــەوەی
چاوی خەواڵوو داوێنی خەوی ئاڵۆزی بەردەدا ،بناری چیا ،دێمەکار
و پێدەشت کە پۆل پۆل مەڕ و مااڵتی پێوەر دەبوو دواتر هەموو لە
حەشیمەت ڕەش هەڵدەگەڕا ،هەر کەس بۆ کارێک و هەریەکەی بۆ
مەبەستێک ،وەرزێڕان هەر کەس بۆ کاری خۆی ،کیژان بۆ گوڵچنین و
ڕنینەوەی گژوگیای بەهاری و ،بەجوانی و بۆن و بەرامەی تەبیعەت
ئەوەندی دیکە دەگەشانەوە ،بلوێری شوان و خرینگەی بازنەی بێری
وەک دەنگێکی هەستبزوێن تێکەڵی دیمەنی سەرنجڕاکێشی سرووشت
دەبوو ،بەفراوی بەفری قەد پاڵی زنجیرە کێوەکانی ناوچە ،بە خوڕ
بە جۆگە و جوێبار دادەگەڕان و تێکەڵ بە ئاوی چلچەمە دەبوونەوە.
دەیان گوندی خنجیالنە لەناوچەکانی دیواندەرە بەو دیمەنە جوانەوە
نەخشاوە ،ناوچەیەک کە لە خەڵكێکی دڵپاک و بێگەرد پێک هاتووە و
تێکەاڵو بە هێزی پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستان بووه.
لە «هەگبەی شاخ و شــۆڕش»ی ئەمجارەدا دەچمە سەر باسی
ئــازایــەتــی و حــەمــاســەی  ١٨پێشمەرگەی ئــەو مەڵبەنده دڵگیره،
حەماسەیەک که به خوێنی ئاڵی پۆلێک میرخاس نووسراوەتەوه.
ســاڵــی  ١٣٦٠و بەهارێکی ســەرســەوز ب ــوو .خەڵكی لــە ناوچە
جــۆربــەجــۆرەکــانــی کــوردســتــان جێژنی نــەورۆزیــان کــردبــوو و لە
بەشێکی ئــازادی ئەو کوردستانە بەهەشتەدا خەڵکی لەگەڵ کوڕانی
دێموکرات ساڵێکی نوێیان دەســت پێکردبوو .حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان لەو کاتەدا بۆ ئەرکێکی حیزبی مەئموورییەتی دا به ١٨
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پێشمەرگەی شێلگیر و شۆڕشگێری ناوچەی دیواندەرە تا ناوچەی
بیجار ڕایپەڕێنن .ئەوان وەک هەمیشە سەر لەپێناو بۆ بەڕێوەبردنی
ئەرکی حیزبی وەڕێ کەوتن و چەند ڕۆژێــک لەو ناوچەیه مانەوه
و لەگەڵ ڕاپەڕاندنی کارەکانیان تینوێتی و تامەزرۆیی خەڵکیان به
دیدار و کۆبوونەوه لەگەڵیان شکاند .بۆ خەڵک ساڵی دوو بەهار بوو.
ناوچەی بیجاڕ بەهۆی سیاسەتی سەرکوت وداپڵۆسینی خەڵک لەالیەن
ڕێژیمەوه رەنگی مردووی ڕێ نیشتبوو .خەڵک ئەگەرچی دەستی هیوای
بەرنەدابوو ،بەاڵم شەکەت و ماندوو ،بۆیه هەواڵی هاتنەوەی پۆلێک
هەڵۆی تیژباڵی گەل گیانێکی دیکەی به بەری ئەو خەڵکەدا کردبوو .هێزی
دوژمنیش خۆیان له کەلێن و پەسیواندا دەشاردەوە وەک ڕێویی چاو
بە هەڵۆ کەوتوویان لێ هاتبوو و ،نەیاندەوێرا لە مۆڵگەکانیان بێنەدەر.
لـــەمـــاوی چــەنــد ڕۆژ گـــــەڕان ل ــەن ــاوچ ــەی بــیــجــاڕ ،فرمێسکی
ش ــادی لــە چــاوەکــانــی چــاوەڕێــی ســـەدان هەتیوی بێناز ،دایکانی
جـــــەرگ ســـووتـــاو و ب ــاوک ــان ــی پــشــت چـــەمـــاو دەهـــاتـــە خــــوار.
دوژمــنــی کۆنەپەرست و زۆردار کە بوونی پێشمەرگەکان لەو
ناوچەیە وەک دڕکــێــک لــه چــاوی خــۆیــدا دەدی ــن و چــاوی دیتن و
هاتوچۆی قارەمانانی دیموکراتی له ناوچەکه نــەبــوو ،له هەموو
شــار و ناوچەکانی دەورووبــــەری هێزێکی زەبــەالحــی کــۆکــردەوه
و پــیــانــی زەب ــرل ــێ ــدان لـــەو شــێــرەکــوڕانــی دێــمــوکــراتــی داڕشـ ــت.
ڕۆژی ٢١ی خاکەلێوەی ساڵی١٣٦٠ی هەتاوی هێزه سەدان کەسییەکەی
رێژیم که لە شارەکانی تیکاب ،دیواندەرە و بیجار ،ساینقەاڵ و سەقزەوه
کۆ کرابوونەوه ،ئەو  ١٨پێشمەرگەیەیان لە گوندی «سەڵواتئاوا»ی
بیجار گەمارۆ دا .هێزی دوژمن بە تەواوی دەوری پێشمەرگەکانی
تەنیبوو ،تەنیا دوو چار هەبوو ،یان خۆ بەدەستەوەدان که پەیتا پەیتا
داوایان لێ دەکرا ،یان نووسینی الپەڕەیەکی زێڕینی دیکه له مێژووی
حەماسه و سەروەریی کورد که به خوێنی خۆیان دەبوا تۆماریان
کردبا .رۆژ ،رۆژی بەرخۆدانی کوڕەکانی دێموکڕات بوو .ئەوان که له
مەکتەبی پێشەوای رێبەرو ،مامۆستای وەک برایم بەهرامپور وانەی
فیداکاری و ژیان و مەرگی سەربەرزانەیان خوێندبوو ،بڕیاری شەڕ و
بەرگرییان دا .بۆیه به ئیمان و باوەڕەوه بڕیاری هێرش بۆ سەر هێزی
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دوژمن و شکاندنی ئاڵقەی گەمارۆ بەربەرەکانی تا دواین فیشەکیان دا.
شەڕێکی قورس و خوێناوی دەستی پێکرد .دوژمن لەهەر قۆڵێکەوه
هێرشی دێنا قارەمانەکانی دێموکرات تێکیان دەشکاند و کەالکیان لێ
دەخستن .تا دەهــات شەڕ گەرمتر و ئاڵقەی گەمارۆدانی رۆڵەکانی
دێموکراتیش تەنگتر دەبۆوە .زیاتر له  ٨سەعات شەڕی نابەرامبەر،
به چەک و تەقەمەنی و کەرەستەی شەڕی نابەرامبەر ،هاوکات به
ئیمان و بــاوەڕی جیاواز و نابەرامبەر .پێشمەرگەکان بە بەرچاوی
خۆیان تا دواکەسیان شەهیدبوونی هاوڕێیانیان دەدی و دەیانزانی که
ئەوه چارەنووسی هاوبەشیانه ،بەاڵم چۆکیان دانەدا ،سەریان نەوی
نەکرد و سەربەرزییەکی تاهەتاییان بۆ مێژووی کورد تۆمار کرد.
تەرمی ئەو هەژدە قارەمانه کەوته عەرزی ،بەاڵم دایکی نیشتمان
به چاوی پڕ فرمێسکەوه به مێهرەبانی له خۆی گرتن و بەڵێنی پێدان
خوێنیان ون نەکا ،وەک چــۆن ئــەوان بەڵێنیی خۆیان بــرده سەر.
لەگەڵ باڵوبوونەوەی هەواڵی ئەو کارەسات و ئەو حەماسەیه ناوەچەی
دیواندەره بەرگی ماتەمی پۆشی و دەستەخوشکەکانی له موکریان و
ئەڕدەاڵن و له باکوورەوه هەتا باشووری ئەو نیشتمانه تازیەبار بوون،
شێره کوڕانی دێموکراتیش بەیادی هەمیشه بەرزی ئەو نەمرانه له زۆربەی
شوێنەکان زەبری گورچکبڕیان له دوژمن دا و دڵخۆشییان پێ نەهێشتن....
ئــەو  ١٨پێشمەرگه و حەماسەخوڵقێنه بریتی بــوون لــه :عەلی
دۆســتــی فــەرمــانــدەری ل ــک ،عــەبــاس ئــەحــمــەدی ،محەممەدساڵح
سەنعەتی ،ئەمجەد غــەفــاری ،عــارف کاکەخانی ،نێعمەت مــرادی،
محەممەدکەریم تەدخیز ،ڕەحمان باباخانی ،عەلی خالیدیان ،سەعید
فەتحوڵاڵهی ،جەمشید باوەیسی ،مەنسوری باوەیسی ،محەممەد
گلەیی ،مەحموود مــرادی ،حەبیبوڵاڵ فەالحی ،عەبدوڵاڵ محەممەدی،
محەممەدڕەشید سادقی و محەممەد رەعنایی .یادیان هەمیشه سەوز...
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ههوای سهرکهوتن ل ه مهڵبهندی خانێوە
لــەبــەهــاری ســاڵــی ١٣٦٢ی هــەتــاویــدا کــۆمــاری ئیساڵمی وەک
هەمیشە تەمای لە جادە سەرەکییەکانی نێوان شارەکان کردبوو بۆ
ئەوەی زیاتر دەسەاڵتی ڕەشی خۆی بەسەر کوردستاندا بسەپێنێ.
یەکێک لەو جادانە ڕێگای نێوان سەردەشت _ پیرانشار بوو کە تا
بەهاری ئەوساڵە چەندجار بە تاکتیکی جیاواز هێرشی کردبوو ه
سهر ،بهاڵم نەیتوانیبوو داگیری بکا و ئێستا لەدەسپێکی بەهارەوە
خۆی بۆ ئامادە کرد و زیاتر لە دوو مانگ لەو جادە شەڕ لە نێوان
هێزی داگیرکەر و هێزی پێشمەرگەی دێموکرات درێــژەی کێشا.
بەداگیر کردنی ئــەو ڕێگایە بەشێک لەگوندەکانی ئــەو ناوچەش
کەوتنە دەستی هیزی داگیرکەر و زەبروزەنگی پۆستاڵ لەپێیان بەسەر
ناوچەکەدا زاڵ بوو .دوای ئهو بارودۆخ ه ژیان ل ه خهڵکی ههڵگیرا.
زهبــروزهنــگ بڕستی ل ه خهڵکی بڕی و بههۆی هێزهکانی ڕێژیم و
دهستدرێژی و زۆردارییان حهجمین ل ه خهڵکی ههڵگیرابوو .کهشی
ترس و دڵـهڕاوکــێ وههــا بهسهر ناوچهدا زاڵ ببوو ک ه زۆر کهس
تا خوێندنی کەڵەبابی بەیانی بە خەبەر بوون و بۆ ساتیکیش خەو
نەدەچوو چاویان .لەو دنیا تاریک سامناکەدا تهنیا تروسکەی هیوا
پێشمەرگە بوو ک ه دڕی به شهوهزهنگی بێدادی دهدا و خهڵکی ب ه
تهمای داهاتوویهکی گهش ڕادهگرت و لهههر زهبرێکدا ک ه دهیگهیاند ه
پهیکهری دوژمن ،دڵخۆشییهکی تایبهتیی دهدا ب ه خهڵکی کوردستان.
ڕۆژان و مانگ تێدهپهڕێن و ههموو ڕۆژێک حهماس ه و خوێن بوو.
کهم ڕۆژ ههبوو حهماسهیهک ل ه مێژووی سهروهریی کورددا تۆمار
نهکرێ و گهلێ جاریش لهو پێناوهدا دڵی پڕ لەئاواتی ڕۆڵە بەجەرگ و لە
خۆبووردووهکان دهکهوت ه بهر تیری دوژمن و ل ه لێدان دهکهوت .بەاڵم
ئهوهی تۆوی هیوای دواڕۆژێکی گهشی ل ه دڵدا دهچاند ئهو ه بوو ک ه
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لهگهڵ گالنی ههر شۆرهسوارێک چەند شهنگهالوی دیکە جێی دهگرتنهو ه
و تاویان دهدای ه چهکهکانیان و سهنگهری خهباتیان ئاوهدان ڕادهگرت.
دوای داگیرکردنی جــادەی ســەردەشــت _ پیرانشار و زاڵبوونی
کهشی ترس و سهرکوت و نواندنی جۆرێک ههیمهن ه و ههیبهت ل ه
هێزهکانی کۆماری ئیسالمی ،هێزی پێشمهرگ ه لێ بڕابوو ئهو ههیبهت ه
بشکێنێ .فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە ل ـهو ناوچهی ه بڕیاریان
دابــوو تا بە یــادی شەهیدان بەهاری ١٣٦٢ی جــادەی سەردەشت
_ پیرانشار زەبرێکی قورس لە هێزهکانی کۆماری ئیسالمی بدەن.
رۆژی ٢٤ی جــۆزەردانــی ساڵی ١٣٦٢ی هــەتــاوی ک ه هێزەکانی
کۆماری ئیسالمی سەرمەستی گرتنی جادەی سەردەشت _ پیرانشار
بــوون و پێیان وابــوو هیچ پێشمەرگەیەک لــەو ناوچەیە نەماوە و
بەمەیلی خۆیان دەتوانن تراتێن بکهن بۆ ئهوان ڕۆژێکی ڕهش بوو.
پێشمەرگە بۆ زەبــر وەشاندن گەاڵڵەیەکی جــوان و بە بەرنامەی
ل ـ ه نــێــو جــەرگــەی دوژم ــن ــدا داڕشــتــبــوو و وێـ ــڕای ئـــەوە لــە بــاری
جوغرافییایی لــە نــاوچــە شــــارەزا ب ــوون بــڕیــاری زۆر گرینگ و
بەتایبەتی لە کاتی خۆیدا درا ،کە بتوانن هەموو بۆشاییەکانی ئەو
مــاوەیــەی راب ــردوو پڕ بکەنەوە و سەلماندیان کە دوژمــن خهیاڵی
خاو ه و خاکی کوردستان ن ه جێگهی چهقهڵ و گورگی لهو چهشنهن.
ناوچهک ه تهواو نیزامی و ئهمنیهتی بوو .دوژمن چەندین مۆڵگەی
کۆک و پۆشتهی لە سەر ڕێگا و لە گوندەکان و بهرزایی ه ههستیارهکان
دانابوو و سەرەڕای ئەو هەمووە پایەگایە هێزەکانی ڕیژیم لە نیوان
پایەگاکانی گــردەســوور ،گــرد مــەرقــەد ،الوێــن ،ڕکــاوێ ،گــردگــۆران،
گەپڵەسەن ،وتماناوێ ،شیناوێ ،زێدان و جەڕان لە ناوچەی پیرانشار
باڵوهیان پێ کرابوو .ئهو ه بوو ک ه هێزی پێشمهرگ ه لە عەمەلیاتێکی
جەسوورانە وبەرباڵودا دوژمنیان خستە کەمینی خۆیان .شهڕێکی
قورس دهستی پێکرد و کاتێک چهک و تفهنگی پێشمهرگ ه ل ه نهڕهی کهوت
ک ه کهالکی ١٣٠کەس ل ه هێزهکانی دوژمن ل ه شهڕگهدا کهوتبوون ک ه
ژمارهیهک لهوان بریندار بوون و  ٩کەسیشیان لێ بەدیل گرتبوون .جیا
لهو زیانه گیانیی ه زۆر و قورسهی دوژمن چەکو چۆڵێکی بەرچاویش
بەدەسکەوت گیرا ،بهاڵم ئهو زەبر ه کاریگەر و قورس ه ل ه دوژمن بە
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خوێنی  ٥قارەمان وهدهست هاتبوون .شههیدانی ئهو حهماسهی ه مستەفا
عەلیپور ،مستەفا سەلیمی ،ڕەحمان ئەمینی ،محمد دغۆ و عەواڵ پاییزە
بوون ک ه داستانێکی دیکهیان ل ه نهبهردیی هێزی پێشمهرگ ه نووسییهوه.
ئەو عهمهلیات و سەرکەوتنە جێگای خۆیەتی لەچەند بارەوەتیشکی
بخرێت ه سهر :خۆسازماندانی هیزی پیشمەرگە و ئاگری توندی ئەوان
بۆ سەر دوژمن تینی بۆ هەموو قوژبنێک دا و بەرچاوی خەڵکی ناوچەی
روون کــردەوە و لەشی سەرمای تەزیوی ڕووت وهەژارانی گەرم
کردەوە .ئەو زەبرە کاریگەرە دەمی خونچەی گوڵی ئاواتی کردەوە و
هەموو حەماسەکانی ئەو مەڵبەندەیان بیر ڕۆڵەکانیان هێنایەوە .ئەو
دوژمنەی کە خوێن وئازادیی خەڵكی ل ه شووش ه کردبوو ،موڵگەی
خۆی نەدەناسییەوە و سهری لێ شێوابوو .ئەو عەمەلیاتە بۆ ئەوان
بوو بە دەرسێک کە لهگهڵ هەر هەنگاوێکیان لەسەر ئەو خاکە پیرۆزە
دەسەڵەمینەوە .وەشاندنی ئەو گورزە گەورەیهی هێزی پێشمەرگە لە
دڵرەشان ،ئێستاش وەک بەڵگەیەکی ئازایەتی و قارەمانەتیی رۆڵەکانی ئەو
مەڵبەندە باسی لێوە دەکرێ .پێشمەرگە شەڕی بۆ ئازادی کرد و شەری
بۆ شەڕ نەویست ،بەاڵم لە ئاستەمترین ساتەکاندا لە نێوان سەرشۆڕی
دیلی وکویلەتیو ،ئازایەتی و سەربەرزی ،زۆر زوو بۆ هەستانەوە و
گۆڕینی وەزعێک کە لەئارا دابوو ،ئازایەتی و سەربەرزییان هەڵبژارد و
ئازایانەش بەرەو پیری مەرگ چوون و بەخوێنی ڕۆڵەکانیان داستانی
لەخۆبووردووییان نووسییەوە تا گەلەکەیان بە سەربەرزی بژین.
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بۆچی کەربەالی دارەلەک؟
بەشی هەرەزۆری تۆماری تەمەنی کۆماری ئیسالمی ئێران بە کوشتن
وقەتڵوعام و تااڵن و ڕاوڕووت و سووتان و ماڵوێرانی و تاوانی دژی
ئینسانی دەرحەق بە خەڵکی کوردستان پڕ کراوەتەوە .کوشتوبڕی و پۆل
پۆلی خەڵکی شارەکانی سەقز ،سنە ،بانە و نەغەدە و کۆمەڵکوژییەکانی
چەندین گوندی وەک قاڕنێ ،قەاڵتان ،سەرووکانی ،سۆفیان ،حەڵبێ،
کۆیکان ،حەسەنلۆالن و هتد ،ئاوارەکرانی هەزاران بنەماڵە و دوور
خستنەوەیان لە کوردستان و ،وێــران کــردن و سووتاندنی دەیان
گوندی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،دیاریی بەرچاوی ئەم حکوومەتەن بۆ
خەڵکی کوردستان .هەروەها ڕێژیم بەوەش نەوەستاو بە هەزاران
کوردی لە سیاچاڵەکان پەستاوت یان گوللەبارانی کردن و کۆی ئەم
کردەوانە بەشێکن لە چییەتی و کارنامەی ڕەشی کۆماری ئیسالمی
لە کوردستان .دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی لە ساڵی ١٣٥٨ی
هەتاوییەوە ،واڵمی داوا ڕەواکانی گەلی کوردیان بەگوللە و کوشتاری
بێ بەزەییانەی خەڵکی کوردستان و هەوڵدان بۆ لەنێوبردنی حیزبە
کوردییەکان داوەتـــەوە و لــەو سۆنگەیەوە هــەر ڕۆژەی پەاڵماری
بەشێک لە ناوچە ڕزگارکراوەکانی کوردستانیان دەدا و بۆ گەیشتن
بە مەبەستە نگریسەکانیان لە هیچ کــردەوەیــەک نەدەپرینگانەوە.
لە بەرامبەریشدا ڕۆڵە ئازا و واڵتپارێزەکانی دێموکرات و خەڵکی
نیشتمانپەروەری کوردستان بە هەموو شێوەیەک بەرگرییان لە
خاک و زێدی خۆیان دەکــرد و بە بەرخۆدانی قارەمانانەیان بەگژ
ک پەرستاندا دەچوونەوە .یەکێک لەو ناوچانەی کە
داگیرکەران و تاری 
لە نیوەی یەکەمی ساڵی١٣٦٠ی هەتاوی کەوتە بەر پەالماری دڕندانەی
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی ،ناوچەی شاروێران و بەتایبەتی گوندی
دارەلەک بوو .شاروێران ناوچەیەکی دەشتایی و پڕپیت و بەرەکەتە
کە چەندین گوندی لەخۆ گرتوە .گوندی دارەلــەک  ٩٥کیلومیتر لە
ورمێوە دوورە و ،لە  ١٥کیلۆمیتری باکووری مەهەباد هەڵکەوتوە.
کۆماری ئیسالمی که بۆ خوڵقاندنی جینایەتێکی دیکە لە کوردستان،
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گوندی دارەلــەکــی لە نــاوچــەی شــاروێــران دەســت نیشان کردبوو،
بۆ ئەم مەبەستە لە ستادی فەرماندەهی ورمــێ هێزێکی زۆری بە
ســەدان کەسی کۆ کــردەوە و بڕیاریان دا شــەوی  ١٧لەسەر ١٨ی
جۆزەردانی ساڵی١٣٦٠ی هەتاوی بەسەر خەڵکی دادەن .ئەوان بە
ناوی پاکسازی ئەو ناوچەیە بڕیاری ئەو عەمەلیاتەیان دا و لە دوایین
کۆبوونەوەی نێوان فەرماندەکانی لەشکری ٦٤ی ورمێ ،ژاندارمێری،
فەرماندهی سپای پــاســدران و فەرماندەکانی هێزی هــەوایــی ،لە
دوابڕیاری دەسەاڵتدارانی تاران ئاگادار کرانەوە و رێگایان پێ درا
خەڵکی دارەلەک قەتڵوعام بکەن .بۆ پێکانی ئەم مەبەستەش ئێوارێی
١٧ی جــۆزەردان بــەرەو دارەلــەک شۆڕ بوونەوه .هێزەکانی سپای
پاسداران لە ڕۆژئاواو هێزەکانی بەسیجیش لە باشووری ڕۆژئاواوە
دەکەونە جموجۆڵ ،هەروەها دەستەیەکی زەربەتی سپا پێکهاتوو لە
 ٣٦کەس کۆماندۆ کە دەورەی تایبەتیان پێ دیتبوون بە هێلیکۆپتێر
بــەرەو گوێگتەپە بــەڕێ کــران تا بە قەولی خۆیان پێش بە هەاڵتنی
خەڵک بگرن و پشتیش لە هێزی پێشمەرگە بگرن .کۆماری ئیسالمی
بێجگە لە قەتڵوعامی خەڵکی ناوچەی شاروێران مەبەستێکی دیکەشی
هەبوو ،ئەویش ئەوە بوو کە ئەگەر لەو هەلومەرجەدا ئەو ناوچەیە
و بەتایبەتیی ڕێگای ورمێ _ مەهاباد ،مەهاباد _ـ میاندواو داگیر
کردبایە ،دەیتوانی بەسەر زۆربەی ناوچەکانی ئەو مەڵبەندەدا زاڵ بێ.
بۆیە پالنی بەرفراوانی بۆ ئەو هێرشە دڕندانەیە داڕشت و بە هەموو
پێداویستی و ئیمکاناتێک کە لەو پارێزگایەدا لەبەر دەستی دابوو،
عەمەلیاتی بەناو « یا مهدی» دەست پێکرد .لەحاڵێکدا بەرەبەیانی
١٨ی جۆزەردان ،خەڵکی ناوچەی شاروێران بەرەو کاری وەرزێڕی
دەچوون ،هەواڵی هاتنی هێزی داگیرکەریان بیست و خەڵکی قارەمانی
ئەو ناوچەیە وێڕای پێشمەرگە قارەمانەکانی ئەو مەڵبەندە بەرەنگاری
هێزی دڕندەی کۆنەپەرستی بوونەوە و دەرسێکی لەبیرنەکراویان بە
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی دا .ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد پێش ئەوەی
هێزی دژی گەلی دەستی بە خوێنی خەڵک سوور بێ ،لێیان ڕاسان و
لە هەموو الیەکەوە بەتوندی بەرپەرچیان دانەوە و دەرسی عیبرەتی
وایان پێدان کە هەتا هەتایە لەبیریان ناچێتەوە ،بە جۆرێک کە رێژیم
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ئێستاش هەموو ساڵیک یادی ئەو کوژراوانەیان دەکەنەوە کە لەو ڕۆژەدا
تێداچوون .بەڵێ! ڕۆژی ١٨ی جۆزەردانی ساڵی ١٣٦٠بۆ بەرگرتن لە
قەتڵوعامی خەڵک لە الیەن هێزی کۆنەپەرستییەوە ،قارەمانانی دیموکرات
لە هێزی پەالماردەر وەدەست هاتن و بە سەدان کەس له هێزی دوژمن
جەندەکیان لە خاکی پیرۆزی کوردستان بەجێما .کاتێک هێزەکانی
کۆماری ئیسالمی هەواڵی شکستی هێزەکانیان بیست بە هێلیکۆپتێر
هێزی کۆماندۆیان ناردە پشتی هێزی پیشمەرگە و لە نزیک ئاوایی
گوێکتەپە پیادەی کــردن ،بــەاڵم لە ماوەیەکی زۆر کورتدا هەر ٣
هێلیکۆپتیرەکه بە چەکی فیداکارانی دیموکرات کەوتنە خــوارەوە و
هەموو ئەو هێزانەش که دابەزیبوون کوژران کە «مێهدی ئەمینی»،
فــەرمــانــدەی عەمەلیاتی سپای ورمــێ یــەک لــەو کــوژراوەکــان بوو.
شەڕی دارەلــەک لەدەشتی شاروێران ،لەو عەمەلیاتە فیداکارانە و
قارەمانانەیە کە الپەڕەکانی مێژووی بەرخۆدانی هێزی پێشمەرگەی
حیزبی دیموکراتیان لــەو ناوچەیە پێ ڕازاوەتــــەوە و بۆ هەمیشە
لەمێژووی خەباتی نەتەوەکەمان دەدرەوشێتەوە .شەڕی دارەلــەک
چەند تایبەتمەندی و خاڵی گرینگ و جێی سەرنجی لەخۆگرتبوو،
یەکەم :هێزی کۆماری ئیسالمی ئەوەی لە توانایدا بوو بۆ گرتنی ئەو
ناوچەیە بەکاری هێنا و لەبەرامبەریشدا شکستێکی گەورەی لەهێزی
پیشمەرگە خوارد .دووهەم :پیالنەکانی ڕێژیم کە مەبەستیان بوو و
یەک لەوان قەتڵوعامی خەڵک و ڕاونانی پێشمەرگە بوو ،هەموویان
بوونەوە بڵقی سەرئاو .سێهەم :ریژیم پێی وابــوو کە بەگرتنی ئەو
ڕێگاوبان و نــاوچــەی شــاروێــران جــووالنــەوە و جموجۆڵی هێزی
پێشمەرگە خاشەبڕ دەکــا کە لەویشدا شکستی خ ــوارد .چــوارەم:
سەرکەوتنی هێزی پێشمەرگە ورەیەکی تایبەتی بە خەڵکی کوردستان
بەگشتی و بەتایبەتی خەڵکی ئەو ناوچەیە بەخشی و دەریخست کە
ڕۆڵەکانیان هەردەم ئامادەن گیانیان لە پێناو داکۆکی لە گەل و نیشتمان
ببەخشن ،دیاره به داخەوه لەم عەمەلیاته گەورەیەدا  ٤پێشمەرگەی
ئازا و جەنگاوەر بە بەخشینی خوێنی خۆیان سەرکەوتنێکی گەورەیان
تۆمار کرد و سەرشۆڕییان نەسیبی هێزی کۆماری ئیسالمی کرد.
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تیرێک و دوو نیشانە لە زمزیران
شەڕ بە تێکهەڵچوونێکی ڕێک خــراو ،چەکدارانە و زۆربــەی کات
درێژماوە دەگوترێ کە لە نێوان دەوڵەتەکان ،نەتەوەکان یان ڕێکخراو
و گرووپەکانی دیــکــەدا ســەرهــەڵ دەدا و توندوتیژی ،لێکترازانی
کۆمەالیەتی و خەساری گیانی و ماڵی زۆری بــەدواوەیــە .لــەوەڕا
کە شەڕ تێکهەڵچوونێکی ڕاستەقینە ،خۆویستانە و بەرباڵوی نێوان
کۆمەڵگە سیاسییەکانە ،دەکرێ وەک جۆرێک لە توندوتیژیی سیاسی
دابنرێ .بەم پێیە هیچ کات ناتوانین گۆشەیەک لە مێژوو ببینینەوە
کە ئینسانەکان لێی ژیابێتن و شــەڕ و هەڵالی لێ نەبووبێ ،بۆیە
ئەوەی هەمیشە لە مێژوو دانەبڕاوە شەڕە .شەڕ لە پێناو پاراستن و
مسۆگەرکردنی بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەکان و هەتا دوایی.
شــەڕ بــە دژی ڕێژیمە زۆردارەكـــــان لــە كــۆنــەوە هــەبــووە و تا
ئێستاش هــەر جــارێ بە شێوەیەك و لە شوێنێکی ســەر ئــەم گۆی
زەوی ــی ــە ســـەری ه ــەڵ ــداوە و درێـــــژەی کــێــشــاوە و ڕوون نــیــە و
پێشبینی ناکرێ تا كەی درێژەی دەبێ .خوڵقێنەری سەرەکیی شەڕ
ئینسانەكانن كــە وەك دیــاردەیــەك بــۆ چــارەســەری كێشەكان یا
داسەپاندنی ئیرادەی خۆیان بە سەر كەسانی دیكەدا پەنای بۆ دەبەن.
نەتەوەی كورد هەمیشە دژی شەڕ بووە و بە درێژایی مێژوو نیشتمانەكەی
كەوتۆتە بەر پەالماری دوژمنانی و ئەمەش نیشانەی ئەو ڕاستییەیە كە
نەتەوەكەمان شەڕهەاڵیسێن و داگیرکەر نەبووە و بە کورتی الشەڕ بووە.
شەڕ لە ڕۆژهەالتی کوردستان ،بە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی،
لەالیەن دەسەالتدارانی ئەو ڕێژیمەوە بە سەر گەلی كورددا سەپێنرا
و مەخابن تا ئێستاش درێــژەی هەیە .هۆكاری درێژبوونەوەشی لە
ئەستۆی ڕێژیمی زۆرداری كۆماری ئیسالمییە ،چونكی ئەوان شەڕیان
هەاڵیساند و داخوازییەکانی نەتەوەی كوردیان پشتگوێ خست .هەر
لەو سۆنگەیەوە و بە ئاراستەی پێشیلکردنی مافەکانی گەلی کورد بە
بەردەوامی هەر ڕۆژێ لە شوێنێک جینایەتێکیان خوڵقاندوە و وەاڵمی
سەرەتاییترین داخوازەکانی ئەم نەتەوەیان بە ئاورو ئاسن داوەتەوە .ئەم
بابەتەش بەڵگەنەویست و ڕوونە کە کاتێک سەرکوت و ڕەشەکوژی و
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زەبروزەنگ جێگای ئازادی و پێکەوەژیان دەگرێتەوە ،ئەو نەتەوەیەش
ناچار دەبێ بۆ بەرگری لە ماف و ئازادییەکانی دەست بۆ چەک بەرێ و
بۆ وەدەستهێنان و پاراستنی ئازادی و مافە ڕەواکانی چەک لە شان بکا.
کــۆمــاری ئیسالمی هــەر کــە دەســەاڵتــی بــەســەر ئــێــرانــدا سەپاند
بێبەزییانە شەڕی بە دژی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەالتی کوردستان
هەڵگیرساند وهـــەر بــۆیــەش حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان و
گــەلــی کـــورد لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــان شــانــازیــی بـــەوە دەکــەن
کــە الپــەڕەکــانــی مــێــژووی خــەبــاتــی دەیـــان ســاڵــەی بــەربــەرەکــانــی
و شــۆڕشــگــێــڕانــەو ب ـێپــســانــەوەی ڕۆڵــەکــانــی کـــورد لــەو بەشەی
کوردستان ،بە قارەمانەتیی تێکۆشەرە بە ئەمەگەکانی نووسراوەتەوە.
ڕابردووی خەباتی چەندین ساڵەی ئەم حیزبە پڕاوپڕە لە قارەمانەتی
و فیداکاریی کادر و پێشمەرگەکانی کە لە پێناو دەستەبەرکردنی ویست
و داخــوازە ڕەوا و لەمێژینەکانی کورد تێ کۆشاوە و لە بەرامبەر
سیاسەتی سەرکوتکەرانەی رێژیمی کۆماری ئیسالمیدا بە چۆک
دانەهاتوە و گیانی پاکی رۆڵە تێکۆشەرەکانی فیدای سەربەستیو
ئامانجە بەرزەکانی کردوە .ئەگەر ئاوڕ لە لەخۆبوردوویی وبەرخۆدانی
قارەمانانی بدەینەوە هەموو ڕۆژەکانی ساڵ لێواولێوە لە فیداکاری،
کە یەکێک لەو ڕۆژانــە ١٩ی خەرمانانی ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوییە
کە هێزەکانی کۆماری ئیسالمی هێرشیان کردە سەر گوندی نستان
لە ناوچەی ڕەبــەت .دەزگــای سیخوڕی رێژیم هەواڵیان دابــوو کە
بریندارەکانی نەخۆشخانەی زاواکێو لە ئاوایی نستان گیریان کردوە،
هەربۆیە لــەالی گوندی سارتکێ لە کاتژمێری یەکی بەرەبەیاندا
هێرشی خۆی هێنابوو و شوێنی دیاریکراوی گرتبوو تا ڕووناکی
بەیانی .لەوالش هێزی پیشمەرگە چەند شوێنی شاخی چالی ،شاخی
پەپوولی و گردی خاڵەبۆری و هەروەها گردی گاڕانەڕێی گرتبوو
کە بەسەر ئاواییدا زاڵ بوو ،ئەگەرچی شەو دەستەیەک پێشمەرگە
بەنێو هێزی دوژمندا هاتبوون بەاڵم تەقەیان لێ نەکردبوو وخۆیان
ئاشکرا نەکردبوو تاکوو بە خەیاڵی خۆیان بەیانی بتوانن زەبری
توند لە هێزی پێشمەرگە بدەن و خەڵكی نستانیش قەتڵوعام بکەن.
سەعاتی ٦ی بەیانی تازە دەنگی زەنگوڵەی مەڕ و فیتەفیتی شوانان
وقاسپەی کەو بێدەنگیی ڕۆژیــان شکاندبوو کە گرمەی ئارپیجی و
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قرمژنی چەکی جــۆراوجــۆر بەسەر ئاواییدا بارین .پێشمەرگەکان
کاتێک زانییان دوژمن لەالیەکی دیکەوە هێرشی هێناوە لە سێ الوە
دەست بەکار بوون و بە ئازایەتیی لە گێڕانەوەنەهاتوو بێ ئەوەی بێڵن
دوژمن هەنگاوێک لە ئاوایی نزیک بێتەوە لە هێزی داگیرکەر ڕاسان
و دەستەیەکی دیکە وێڕای خەڵک لە ئاوایی لە دوژمن وەدەست هاتن،
بەجۆرێک لە ماوەیەکی کورتدا دەست بە ڕاوڕاوێنی هێزی دوژمن کرا
و زۆری نەبرد کەالکی زیاتر لە  ٧٠کەس لە هێزی دوژمن لە شەڕگەدا
بەجێما و  ٤٦کەسیش بە دیل گیران .ئەوانەی توانیبووشیان بە ژێر
بنچکەدار و دەوەندا ڕایان کرد و تا ئاوایی «مێونە» گیر نەبوون .کاتێک
فەرماندەکانی هێزی داگیرکەر زانییان هێزە شکستخواردووکەیان
هێڵی پیوەندییان نەماوە کوێرکوێرانە دەستیان بە ئاوربارانی ناوچەکە
کرد ،بەاڵم بە ئاگری تۆپخانەش نەیانتوانی قەرەبووی شکستەکەیان
بکەنەوە .ڕێژیم بەتەما بوو بە تیرێک دوو مەبەست بپێکێ ،یەکەم ئەو
ناوچەیە داگیر بکا و ،دووهەم نەخۆشخانەی حیزب لەو ناوچەیە کە
پیشمەرگەی لێ دەرمان دەکرا وێران بکا .بەاڵم ئەوەی بە کردەوە
ڕوویــدا شتێکی دیکە بــوو .بە جۆرێک کە زەبرێکی وەهــا کاریگەر
لە سپای پــاســداران کــەوت کە تا ئێستاش تامی تاڵی ئەو شکستە
گەروویان رێک دەگوشێ و سەرکەوتنێکی کەم وێنە نسیبی ڕۆڵەکانی
گەلی کورد بوو .ئەوان وایانزانی کە خوێنی کوڕی کورد خەزایە و بە
سانایی دەتوانن بیرێژن .داگیرکەران بیریان لەوە نەکردبۆوە کە کورد
شەڕخواز نیە بەاڵم هیچ زوڵمێک ئەگەر بەدانی سەریشی بێ قەبووڵ
ناکا .ئەوان ویستیان خەڵک و پێشمەرگه لێک داببڕن ،بەاڵم دیتیان
که پێشمەرگه کوڕ و کچی خەڵک و هیوای هەره گەورەی دواڕۆژی
ئەوانه .ئەوان دواتریش بۆ ماوەی چەند ساڵ خەڵکی نستان و ئەو
گوندەیان له هەموو ئیمکاناتێک و پێڕاگەیشتنێک بێبەش کرد بۆ ئەوەی
هەم تۆڵەیان له خەڵک کردبێتەوه و هەم بەمجۆره له پێشمەرگەیان
بکەنەوه ،بەاڵم خەڵکی نستان نه کۆڵیان دا و نه چۆکیان لەبەردەم ئەو
ویسته چەوتەی دوژمن دادا .نستان وەک هەمیشه قەاڵی خۆڕاگری
و ئازایەتی و پێشمەرگەویستی و دێموکرات خۆشەویست مایەوه.
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حەماسەکەی هەژدە دۆاڵن
ت
لە کۆمەڵێکدا کە زۆری و زوڵـ م و چەوساندنەوە هەبێ ،خەبا 
وبەربەرەکانیش دەبێ و دهمێنێ .مێژوویی نەتەوەی کورد شاهیدی
خەباتو تێکۆپشانی ڕۆڵەکانیەتیو تا ئێستاش ئەو خەباتە بە شێوەی
جۆراوجۆر لەالیەن ڕۆڵەکانی ئەو نەتەوەیەوە درێژەی هەیە .نەتەوەی
کورد لە ڕەوتی گەشەکردنی کۆمەاڵیەتی خۆیداو هەمیشە بە گوێرەی
هەلومەرج هەوڵی داوە بۆ ئەوەی نەتەوەکەی ئازادی وەدەست بێنێ.
فیداکاری و لەخۆبودوویی و گیانبازی و قوربانیدانی ڕۆڵەکانی ئەو
نەتەوەیە باشترین بەڵگەن .مێژووی خوێناویی ئەو گەل و نیشتمانە
ئەوەمان پێ دەڵێ کە تا نەتەوەی کورد هەیە دەنگو هاواری بۆ خەباتو
گەیشتن بە مافەکانی کپ ناکڕێ .چونکی نەتەوەیەکی خۆڕاگڕ و ئامادەشە
نرخی ئازادیی خۆی بدا ،ئامادەیە باشترینو بە ئەمەگترین ڕۆڵەکانی
خۆی بکاتە قوربانی .کوێ هەیە لەم پێدەشتانە ،لەو شا خ و كێوانە ،لەو
شیو و دۆاڵنە ،لە شار و دێ ،لە مووچە و مەزرا ،لە هەموو جێیەکی
ئەم کوردستانە بە ڕۆڵەیەکی ئەم نیشتمانە بە خوێن شەاڵڵ نەبووبێ.
ت ب ه ساتی ئهو ڕۆژ ه سهختو
مێژووی جوواڵنهوهی کورد ل ه سا 
ناههمواران ه و لهو حهماسه و سهرکهوتن ه شیرین و شکست ه تاڵ و
ناخۆشانه ،لە ڕەوتی هەوراز و نشێوێ کە ئەم گەلە لە سەدان ساڵ
ک دێ .ئهگهر ل ه ڕۆژانی
لەمەوبەرەوە لەگەڵی پەنجەشکێنیی کردوە ،پێ 
سهختی بهرگریی خوێناویدا دهرفهت و ئیمکاناتی تۆمارکردنی ئهو
ڕۆژانهمان نهبووه ،جا چ ب ه وێنه ،ب ه فیلم و چ ب ه نووسینو کۆکردنهوهی
دێکۆمێنتهکان ،بهاڵم ئەگەر ئهمڕۆ مێژووی خۆمان پشتگوێ بخەین
و نەتوانین تۆمار و بەدێکۆمێنتی بکەین ،نەوەی داهاتوو و مێژوو
نامانبوورێ و بێبەزەییانە دەمانداتە بەر ڕەخنە و سەرکۆنە .هەر بۆیە
غهدر ه ئهگهر ئهو ڕۆژان ه نهنووسینهوه ،ئهگهر تۆزی فهرامۆشییان لەسە ر
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النهدهین و زیندوویان نەکەینەوە .ئهو ڕۆژانهی ک ه ئهگهر ب ه نووسراو ه
بمێننهوه ،ب ه دڵنیاییهو ه له داهــاتــوودا دهبن ه ههوێنی دروستکردنی
ن و بگر ه ههزاران دێکۆمێنتو فیلمو بهڵگهی سیاسی ،هونهری
سهدا 
ی
و ئهدهبی .خۆی کارێکی پڕبایەخە ئەگەر ئەمڕۆ مێژووی بەربەرەکان 
و بەرخۆدانی هێزی پێشمەرگە دیکۆمێنتو زیندوو ڕاگرین .عەمەلیاتی
«هــەژدە دۆاڵن» لە ناوچەی بانە یەک لە حەماسەکان و یەکێک لە
ڕۆژەکــانــی مێژووی قارەمانەتیی هێزی پیشمەرگەی کوردستانە.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بە دوای داسەپاندنی دەسەاڵتی خۆی
ن و بەتایبەتی کوردستان ،هەر بەوەش نەوەستا
بەسەر خەڵکی ئیرا 
و سیاسەتی نواندنی توندوتیژی و زەبروزەنگی خۆی بەسەر خەڵکدا
هــەروا درێــژە پێدا و بە وەڕێخستنی ماشێنی کوشت و کوشتار
بە مەبەستی چاوترساندنی الوانــی کــورد لە هیچ چەشنە پیالنێک
نەپرینگایەوە .لە سەرەتای هاوینی ساڵی ١٣٦٠هێزەکانی کۆماری
ئیسالمی بۆ داگیرکردنی جــادەی بانە ــ ســەردەشــت ،چەندین جار
هێرشیان کرد ه سهر ناوچهک ه و هەموو جارێ بەهۆی فیداکاری و
خۆڕاگریی هێزی پیشمەرگەی کوردستان تێک دەشکان و بە دەیان
و سەدان کهسیان لێ دهکــوژرا و پاشەکشەیان پێ دەکرا و خۆیان
لە پادگانی بانە دەهاویشتەوە .ڕێژیم بــەدوای هەر شکستێکیش بە
تۆپخانەی قورس خەڵکی بێتاوان و چیا و دۆڵ و پێدەشت و باخ و
ڕهزی خهڵکی ل ه ناوچهک ه ئاگر باران دەکرد و وەک ئاماژەی پێکرا هیچ
جیاوازییەکی لە نێوان خەڵك و هێزی پێشمەرگە دانەدەنا و لە زۆر
شوێنی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کوێرکوێرانە و هەڕەمەکی دەستی لە
کەس نەدەپاراست .هێزەکانی کۆماری ئیسالمی پاش چەند جار شکست ه
یەکلەدوای یەکەکانی بە دەست هێزی پێشمەرگە لە جادەی بانە ــ
سەردەشت ،تاکتیکی گۆڕی و بە شێوەی شەڕی جهبههیی کهوته خۆ.
بۆ ئەم مەبەستە ڕۆژی ٦ی گەاڵوێژی ساڵی  ١٣٦٠جارێکی دیکە بە
هێزێکی سەدان کەسی و تۆپخانەیەکی قورس پەالماری جادەی بانە ــ
سەردەشتی دایهوه .ئەم هێزانە لهپێشدا کهوتن ه کهمینی لکی دوو ،پاشان
لهزۆربهی شوێنهکان ل ه داوی پێشم هرگهکانی هێزی شههیدانی وردی
کهوتن .دوژمن وهها سهری لێ شیوابوو ک ه توانای خۆکۆکردنهوهی
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نهبوو .هێزی سهرلێشیواوی ڕێژیم بههۆی دهستوبردی پێشمهرگهکان
شپرز ه بوو و ڕۆڵهکانی دێموکرات دهرفهرتی خۆڕێکخستنهوهیان
نهدهدانێ .ئهم ڕۆژ ه مێژوویی ه و ئهم حهماسهی ه ک ه لهگهڵ ڕووناکاییی
بهیانی دهستی پێ کرد و تا 5ی ئێوارێی خایاند ،ب ه شکستی دوژمن
کۆتایی هات .لهو شهڕ ه قورسهدا جەندەکی سهدان کهس لە هێزەکانی
ڕێژیم لهسهر زهوی کهوت و ٢٢ماشێنی هێزی سەرکوتکەرهکان و
سهدان چەکی جۆراوجۆر دەسکەوتی هێزی پیشمەرگە بوون .لهو
ک ک ه ب ه برینداری گیرابوو و پاشان
شهڕەدا بێجگ ه له پێشمهرگهیە 
ل ه کۆتایی شهڕهک ه به جهندهکی کوژراوهکانی دوژمنیان گۆڕیبۆوە،
سهرکهوتنهک ه به خوێنی  ٨قارهمانی نهتهوهکهمان کۆتایی هات.
ئهگهرچی لــەم حەماسەیەدا  ٨تێکۆشهری رێگای ئــازادی گیانیان
بۆ پاراستنی ئــاو و خاکهکهیان بهخشی ،ب ـهاڵم ب ه خوێنی خۆیان
میژوویهکیان نووسییهو ه ک ه بۆ هەمیش ە ل ه دڵی نهتهوهکهیاندا ب ه
زیندوویی دهمێننهوه .ئهو پۆلە شەهید ە ب ه بەخشینی خوێنی خۆیان
سهلماندیان ک ه یهکهم :کورد نهتهوهیەکی گیانفیدا و بەرهەڵستکار ە و
دوژمن ناتوانێ ب ه سانایی خاکهکهی داگیر بکا و له خاکهکهیدا تەڕاتێن
بکا .دووه ـهم :رێژیم ک ه پێی وابوو هیچ هێزیک ناتوانێ بهربهستی
بێ بۆ گرتنی جــادهی بان ه ــ سهردهشت ،بـهاڵم کورانی دیموکرات
لهو مهڵبهند ه دهرسێکی وایــان به هێزی ڕێژیم دا ک ه ئێستا وهک
بیرهوهرییهکی تاڵی شکستخواردن باسی دهکهن و دهیگێڕنهوه .سێههم:
ڕێژیم پێی وابــوو ئهگهر ئهو جادهی ه داگیر بکا پێوهندی هێزهکانی
خوارهو ه لهگهڵ بنکهی دهفتهری سیاسی دهپسێنو هێزی پیشمهرگ ه
بههاسانی ناتوانێ هاتوچۆ بکهن ک ه ئهو پیالنهشی پووچهڵ بۆوه
.
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لەپەراوێزی دێکۆمێنتارەکەی «کویسنجق»دا
دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیساڵمی لە (شبکە مستند)ی خۆیدا فیلمێکی لە
ژێر ناوی «کۆیسنجق»دا باڵو کردەوە .فیلمەکە باس لە سنووربەزاندنی
کۆماری ئیسالمی و هێرشی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر حیزبی دێموکرات
دەکا .وەک لە فیلمەکەشدا هاتووە ئامانج لەو هێرشە زەبرلێدان لە
حیزبی دێموکرات و ڕێگرتن لە چاالکییەکانی ئەو حیزبە لە نێوخۆی
واڵت و خۆیان گوتەنی سەقامگیرکردنی هێمنی لە کوردستان بووە.
لە کەس شاراواوە نیە کە کۆماری ئیسالمی هەر لە ڕۆژی دامەزرانیەوە تا
ئێستاش ماکەی سەرەکیی هەموو نائارامییەکە لە کوردستان .کوشتوبڕی
خەڵکی شارەکانی سەقز ،سنە ،بانە و نەغەدە و کۆمەڵکوژییەکان
لە چەندین گوندی وەک قــاڕنــێ ،قــەاڵتــان ،ســەرووکــانــی ،سۆفیان،
حەسەنلۆالن و هتد ،ئاوارەکرانی هەزاران بنەماڵە و دوور خستنەوەیان
لە کوردستان و ،وێرانکردن و سووتاندنی دەیان گوندی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان تەنیا گۆشەیەکی بچووک لە جینایەتەکانی ئەو ڕێژیمەن کە
تا ئێستاش لە شێوەی نەرم و زبری خۆی لە کوردستان درێژەی هەیە.
دەزگای سەرکوتی کۆماری ئیسالمی لەو دێکۆمێنتەدا دەیەوێ هێزی
شان و باهۆی بە ڕووی دژبەرانیدا پیشان بدا و بڵێ لە قوواڵیی واڵتێکی
دی ئۆپەڕاسیۆنێکی ئاوا دەکا ،بەاڵم هەر لەو کاتەدا سەدان و بگرە
زیاتر لە هەزار پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات لە نێوخۆی واڵتدا بوون،
کەچی ڕێژیم نەیدەوێرا خۆ لە قەرەیان بدا .چونکی دیبوویان کە چۆن لە
شەڕگەی شەڕە نابەرامبەرەکاندا لمبۆزی فەرماندە پڕ ئەستێرەکانیان
لە عەرزی دەدرێ و چۆن گوردان و گروهان و گرووپە زەربەتەکانیان
زەب ــوون و چــووک لــەبــەردەم هێزی پێشمەرگەدا بەچۆک دادێــن.
بــاســەکــە چــیــە؟ ب ــاس ئــەوەیــە کــە ڕووداوەکـ ــانـ ــی کــوردســتــان و
حەماسەخوڵقێنیی هێزی پێشمەرگە و بەردەوامیی شەڕ و پێکدادانەکان
لە دوای کۆتایی شەڕی ئێران و عێڕاق لە کوردستان وادەکا سپای
پاسداران لەالیەن ناوەندە دەسەاڵتەوە فشاری زیاتریان بخرێتە سەر.
شــوڕای نیزامیی سپای پاسداران لە کۆبوونەوەیەکدا بڕیار دەدا
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فەرماندەیەکی نوێ بنێرێتە کوردستان هەتا جێی عەلی قومی ،چەمران،
الجوەردی و مەحموود کاوە بگرێتەوە کە بەدەستی ڕۆڵەکانی کورد
بەسزای تاوانەکانیان گەیشتبوون .ئەو بڕیارە لە کاتێکدا درا کە ڕێژیم
لە نێوخۆ دەیان و سەدان تەرحی عەمەلیاتیی بە دژی حیزب دادەڕشت
و هەموو جارێ زەبری گورچکبڕی لێ دەکەوت؛ بۆ قەرەبووکردنەوەی
خەسار و زیانەکانیشیان ئەوەی لە دەستیان دەهات و پەنایان بۆی دەبرد
تێرۆری کادر و پێشمەرگەکانی حیزب بوو لە باشووری کوردستان .لەو
نێوەشدا ناسەقامگیریی باشووری کوردستان هەل و بەستێنێکی لەباری
بۆ تۆڕە سیخوڕی و تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی ڕەخساندبوو.
بــەڵــگــە نــهــێــنــیــیــەکــان دەریـــــدەخـــــەن کـــە کــــۆمــــاری ئــیــســامــی
فشارخستنەسەر هێزەکانی باشووری کوردستانی وەک تاکەڕێگەی
ب ــەرەوڕووب ــوون ــەوە لــەگــەڵ حیزبی دێــمــوکــرات لــەبــەر دەم خۆی
داناوە ،بە تایبەت لە سەردەمێکدا کە شەڕی نێوخۆیی لە باشووری
کــوردســتــان دەرف ــەت ــی لــەبــارتــری بــۆ دەســتــدرێــژی و تەڕاتێنی
کــۆمــاری ئیسالمی لــە خــاکــی هــەرێــمــدا بــۆ ڕێــژیــم ڕەخــســانــدبــوو.
عەمەلیاتی هێرش بۆ سەر بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات
لە قوواڵیی ٢٥٠کیلۆمیتریی خاکی باشووری کوردستان بە جواڵندنی
زیاتر لە دوو هەزار هێزی چەکداری تەیار بە  ١٥قەبزە تۆپی ،١٣٠
 ١٠قەبزە کاتیوشا و موشەکی  ٢٤٠دەستی پێکرد .ڕێژیم ڕۆژی ٥ی
گەاڵویژی  ١٣٧٥هێزەکەی بەرەو بنکەکانی حیزب خستەڕێ و وەک
لە دێکۆمێنتارەکەشدا دەردەکەوێ لە هەموو ماوەی ئەو ڕێ بڕینەدا
لە ترسی پــەالمــاری هێزەکانی حیزبی دێموکرات حەجمینیان نیە.
سەرەنجام لەکاتژمێری ٦ی بەیانی ڕۆژی ٧ی گەالوێژی ساڵی ١٣٧٥ی
هەتاوی تۆپخانەی سپای پاسداران کە لە گوندی سماقوڵی داندرابوو،
یەکەم تۆپ و کاتیوشاکانی بەڕێ کردە سەر بنکە و بارەگاکانی حیزبی
دێموکرات .لە ئاوایی «کامووسەک»یش ڕا دوو موشەک ڕوو بە
بنکەکانی حیزب گەرابەندی کران و فەرماندەی هێزەکانی ڕێژیم لە سەر
چیای هەیبەت سوڵتان بەدووربینەوە بنکەکانی حیزبیان خستە بەرچاو.
ئاگربارانی بنکەکانی حیزب بۆ ماوەی  ١٢سەعات بە بەردەوامی درێژەی
هەبوو ،بەاڵم بەهۆی ژیری و لێهاتوویی حیزب لە کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکە
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کەلەالیەن ستادێکی فەرماندەیی پێنج کەسییەوە ئیدارە دەکرا ،تاکە یەک
پێشمەرگە خوێنی لە لووت نەهات و کەس شەهید و بریندار نەبوو.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ ئەو عەمەلیاتە ناچاربوو سنووری واڵتێکی
دی ببەزێنێ ،پرەنسیپە نێودەوڵەتییەکان نادیدە بگرێ و لەشکرکێشییەکی
گەورە وەڕێ بخا ،بەاڵم ئەوەی دەستی کەوت سەرشۆڕی و شکست
بەوالوەتر نەبوو .لەو فیلمەدا ناوەندە ئەمنیەتییەکان دەیانەوێ بڵێن
کە گرێبەستێکیان لە نێوان خۆیان و حیزبی دێموکراتدا ئیمزا کردوە،
چەواشەکارییەک کە تەنیا خۆیان دەزانن چەندەی فڕ بە ڕاستییەوە
هەیە .بەتایبەت کە دوای ئەو دەست درێژییەش نە کوردستان هێزی
پێشمەرگەی لێ بڕا ،نە کوورەی خەباتی حیزبی دێموکرات ساردی و
سڕیی تێکەوت ،نە کوردستان بووە ئەو پارووەی بە گەروویانیدا بکەن.
ڕێــژیــم دەیـــەوێ بڵێ مەبەست لــە عەمەلیاتەکەی «کویسنجق»
جێگیرکردن و سەقامگیرکردنی ئەمنیەتیە لە کوردستان ،بەاڵم کێ
هەیە نەزانێ دوای زیاتر لە  ٢٠ساڵ لەو ڕووداوەش تەنیا هۆکاری
نائەمنی لە کوردستان هەر خودی کۆماری ئیسالمییە .کێ هەیە نەزانێ
ئێستاش ئەو بەناو ئەمنیەتە لە کوردستان بە پۆستاڵ و زەبروزەنگ
و سەرکوتە کە ڕاگیراوە و ئەمنیەت لە کوردستان بۆ ڕێژیم تەنیا
مانای زەوتکردنی ماف و ئازادییەکان ،کپکردنی دەنگی ناڕەزایەتی
و بەگژداچوونەوەی شوناس و مافخوازیی خەڵکی کورد دەدا کەس
سەرەڕای تێچووی زۆری بۆ ڕێژیم قەت نەیتوانیوە تێیدا سەرکەوتوو بێ.
وەک باس کرا ئامانجەکانی ڕێژیم لە دەستدرێژییەکەی ڕۆژی ٧ی
گەالوێژ بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی حیزبی دێموکرات زۆر و فرە
ڕەهەند بوون کە یەک لەو ئامانجانە بەرەوڕووکردنەوەی هێزەکانی
حیزبی دێموکرات لەگەڵ هێزی حیزب و الیەنە سیاسییەکانی باشووری
کوردستان بوو .کە دیارە بە خۆشییەوە بەهۆی وردبینیی و ئاسۆی فراوانی
بیرکردنەوەی ڕێبەرانی کورد ئەو پیالنەش بۆ ڕێژیم سەری نەگرت.
 ٢١ساڵ دوای ئەو هێرش و پەالمارە و باڵوبوونەوەی دێکۆمێنتارەکەی
سپای پــاســداران لە ٢١ســاڵــەی ئــەو شکانەدا پێمان دەڵــێ :حیزبی
دێموکرات و خەباتی کورد لە ئێران قەاڵیەکی لەشکان نەهاتوویە.
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یەکەمین سرنج بدەن
ساڵهکانی کۆتایی پهنجا و سهرهتای  ٦٠خهڵک ل ه ناوچ ه ئازادکراوهکانی
کــوردســتــان ئ ـهزمــوونــی دهسـهاڵتــێــکــی کـــوردی و خۆبهڕێوهبهرییان
دهکـــرد .ل ـهو ســااڵن ـهدا ئـهگـهرچــی کــوردســتــان لـ ه گ ـهمــارۆی سهختی
ئابووریی دهوڵهتی ناوهندیدا بوو ،بهاڵم ئازادی ئهو نێعمهت ه پڕ بایهخ ه
بوو ک ه خهڵک ل ه پێناویدا ههموو چهرمهسهرییهکی قهبووڵ دهکــرد.
نێوەڕاستی مانگی خەرمانانی ساڵی  ١٣٦٠بوو کە بەرە بەرە ئاڵۆزی
لە نێو خەڵکدا درووســت دەبــوو .زۆر کەس ماڵی لە شار وەدەر دەنا
و بەرەو گوندەکان دەڕۆیشت ،حیزبە سیاسییەکان بنکەکانیان تەنکە
کردبوو .ئــەوەی خەڵک لەمێژ بوو لێی دەترسا نزیک دەبــۆو ه و هەر
ی
ی جینایهتكاران 
ڕۆژێ هەواڵێکی ناخۆش لە دەورووبەر دەبیسترا .هێرش 
ی شار و
ی ئێران بۆ كوشتن و قهاڵچۆ 
ی کۆماری ئیسالم 
دژ ه كــورد 
ی
ی خۆی .ئهو جینایهتكارانه 
ی كوردستان گهیشتبوو ه ئهو پهڕ 
گوندهكان 
ن و رقیان تهنیا ب ه خوێنی كورد دادهمركاوه ،ههر
ی قی 
ی ب ه لرف ه 
ك ه گڕ 
ی ماڵ
ی شارێك یا قوژبن 
ی ل ه ئاواییهك و ل ه شهقام 
رۆژ ه و ههر سهعاته 
ن دهكرد.
ی كوردیان كونكو 
ی نهتهوه 
ی گهنج و پیران 
و كۆاڵنێك سینگ 
بۆکان دوا شار بوو ک ه هێشتا پۆستاڵی ڕهشی داگیرکهری نهگهیشبوویه.
ڕێژیم ل ه چهند قۆڵهو ه پــەرەی بە هێڕش و پهالمارهکانی دابــوو هەتا
بــەر لــەوەی وەرزی سەرما و زستان بگاتێ داگــیــری بکا و دواجــار
ڕۆژی ١١ی ڕەزبــەری ساڵی  ١٣٦٠بەتەواوی دەستی بەسەر شاردا
گرت؛ دیارە ئەو سەرکەوتنەی ڕێژیم هێندەش ئاسان دەستەبەر نەببوو،
ڕۆژ نەبوو لە شوێنێك و شیو و دۆڵێک جەندەکی هێزەکانی نەکەون.
هــێــزەکــانــی ڕێــژیــم بــە هەستی تــۆڵــەوە کــەوتــبــوونــە گیانی خەڵک.
زۆر کــەس گــیــران و بــەبــێ دادگــایــی ئــێــعــدام کـــران .هــەواڵــی گوللە
بــارانــکــردنــی خــەڵــک لــە کــورەخــانــەکــانــی ســاروقــامــی ـشو باغەکانی
ئاوایی داشبەند و لە ژێر پردی میراوا زار بە زار دەهــات و دەگــەڕا.
پێشمەرگە لــە پێناو پاراستنی خەڵکدا شــاری چــۆل کــردبــوو و لە
گوندەکانی دەورووبــەر دامەزرابوو ،بەاڵم زۆربەی شەوەکان شاریان
دەکرد بە گۆڕستانی کۆنەپەرستان و قرمەی چەکی پێشمەرگە شەو
نەبوو بێدەنگیی شار نەهەژێنێ و خەو لە چاوی داگیرکەران نەتەرێنێ.
گوردانی ٨٠١ی هەوابوردی شیراز کە لە داگیرکردنی شاری بۆکاندا

چەپکێک لە حەماسەی پێشمەرگە

63

ڕۆڵی بەرچاوی بینیبوو ،پاش چوار مانگ بڕیار دەدەن شار بەجێ بێڵن.
تێکۆشەرانی دێموکرات لە هێزی بەیان پاش ئــەوەی هەواڵیان پێدەگا
کە ستوونێکی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی (گوردانی هەوابوردی ٨٠١ی
شیراز) خەریکی چۆڵکردنی شاری بۆکانن ،دەکەونە بەرنامە کە زەبرێکی
گورچکبڕیان لێ بدەن .چەند کەس لە بەرپرسانی هێزی پێشمەرگ ە وەک،
سەرهەنگ چیا ،حەسەن جەمشیدی ،قاسم باقی ،عوسمان دادخاو عەلی
باڵدار بۆ شناسایی هەر هەموو جــادەی بۆکان _میاندواو دەپێون تا
جێگەیەکی لەبار بۆ زەربەلێدان لەو ستوونە بدۆزنەوە .پاش چەند ڕۆژ
شناسایی نیزیک گوندی «حوسێنمامە» بۆ ئەو مەبەستە دیاری کرا.
ڕۆژێکی بەستەڵەکی مانگی رێبەندان بوو .تەنیا  ٢٧پێشمەرگە بۆ ئەو
عەمەلیاتە دەستنیشان کرابوون کە بەپێی بەرنامەی دیاریکراو سەعاتی
٣ی نێوەشەو لە ئاوایی حوسێنمامە و کیلۆئاباد خۆیان حەشاردا .کورد
گوتەنی بەفر دەبــاری وەک ســەرە چۆلەکە و ڕۆژ ڕۆژی پێشمەرگە
بــوو .هێندەی نــەبــرد کــە ستوونەکەی هێزی دوژم ــن کــە  ٤٣ماشێن
بوو سەری بە ئاوایی حوسێن مامەوە نا .ستوونەکە بەهۆی بارینی
بەفری توندەوە هەموو بەدوای یەکتردا و زۆر بەهێواشی دەڕۆیشت.
خەڵكی ئاواییەکانی سەر ڕێگا هەموو چاویان لەستوونی دوژمن بوون
کە چۆن دوای کوشتوبڕ و قەاڵچۆی خەڵك بەرهەمی جینایەتەکانیان
بۆ دەسەاڵتدارانی خۆیان دەبــردەوە .چاوەکان هەموو لەسەر دەست
و پەالپیتکەی پێشمەرگە کۆببوونەوە هەتا ئۆخژنێک ببەخشنە هەناوی
سووتاوی خەڵکی دڵ بریندار .بــەاڵم ئاخۆ ئەو کــارە قورسە بەو ٢٧
پێشمەرگەیە دەک ــرێ و لــە ڕاستیدا ئــەوە کارێکی چــاوەڕوانــنــەکــراو
نەبوو؟ نا… چونکی قارەمانی وەک برایمئۆف لە ڕیزی ئەواندا بوون
کە ســـەرەڕای دوودڵــیــی فــەرمــانــدەرانــی هێزەکە بە ئارپیجییەوە بۆ
ستوونی دوژمن چوو ٢٧ .ڕۆڵەی گیان لەسەر دەست کە زۆر ڕۆژی
ئ ــاوای دیــبــوو ،هاتبوون حەماسەیەکی نــوێ بــە نــاو و یــادی خۆیان
تۆمار بکەن و بە نووسینەوەی سەرکەوتنێکی گــەورە ئاوپڕشکێنی
دڵــی پــڕ داخ و کــەســەری ڕۆڵ ــەک ــوژراوان ــی دەســتــی بــێــدادی بکەن.
لەگەڵ یەکەم گوللەی ئارپیجیی برایمئۆف ستوونی دوژمن بەسەر یەکدا
کەوت .ڕۆڵەکانی گەل بە ئەژمار کەم و بە باوەڕ شاخ و چیا ئاگریان لە
سەر پشتی دوژمنی زۆر و زەوەند و کۆک و پۆشتە کردەوە .هێزی دوژمن
حەپەسابوو .هەموو دنیای بە پێشمەرگە دەبینی و ڕۆژی ڕووناکی لێ
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ببووە شەوی تار و ،بەفری سپی بە ڕەشایی دەبینی .شەڕ سات بەسات
گەرمتر دەبوو .لە ماوەی نزیک بە دوو سەعاتدا تەواوی ستوونی نیزامیی
گوردانی هەوابوردی ٨٠١ی شیراز دەستی بەسەر داگیرا و تەفر و تونا
بوو .بەاڵم ئەوی گرینگو تەنانەت جێگەی سەرسووڕمان بۆ هەموو کەس
و پتر لە هەموو کەس بۆ کاربەدەستانی ڕێژیم ئەوە بوو کە تەنانەت یەک
پێشمەرگەش خوێنی لە لوتی نەهاتبوو… ئەوە بوو کە ڕۆژی دواتر خەڵک
بۆ یەکەمجار لە ڕادیۆ دەنگی کوردستان گوێیان لە نەعرەتەیەکی شێرانە
بوو کە دەیگوت« :سەرنج بــدەن… سەرنج بــدەن…» .یەکەم «سەرنج
بدەن»یش گێڕانەوەی حەماسەی شکاندنی ستوونی نیزامیی گوردانی
هەوابوردی ٨٠١ی شیراز بە دەستی تەنیا ٢٧شێرەکوڕی هێزی بەیان بوو.
کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆر بەو ستوون ە دەنازی و خەڵکێکی زۆر
لەشاری میاندواو بۆ پێشوازی لە سەرکەوتنەکانی لە گرتنەوەی بۆکان
ڕاوەستابوو ،بەاڵم ئەوان نەیاندەزانی کە  ٢٧ڕۆڵەی حیزبی دێموکڕات
چییان بەسەر ئەو ستوونە هێناوە و ئەوەی کوژراوە کوژراوە و ئەوەی
گیانی دەربــاز کــردوە ســەری خۆی هەڵگرتوە ،مهگهر چهند کهسێک
توانیبێتیان ل ه گهرمهی شـهڕدا بۆ تەپەكانی ئەوبەری ئاڵەشین ڕایان
کردبێو خۆیان دهرباز کردبێ ،دهنا ئهوهی مابۆو ه کوژرا ،یان ب ه دیل گیرا.
کۆتایی عەمەلیاتهک ه زانرا كە سەرجەم  ٤٣ماشێن ٦ ،ئوتوبوسی هەڵگری
نەفەرات پڕ لە نەفەر ئازاد کران ،زیاتر لە  ١٠٠كەس له هێزهکانی رێژیم
کوژراون .دەسکەوتەکان :زیلی ئەرتەشی ٢دانە ،جیبی فەرماندەهی  ٢دانە،
پەدافەندی ٢٣میلیم یەک دانە ،ئارپیجی  ٧چاردە دانە ،تۆپ ١٠٦میلیم یەک
دانە ،تەفەنگی  ٥٧دوو دانە ،تفەنگی  ٨١میلیم  ٣دانە ،خۆمپارەی  ٨١دوو
دانە ،موشەکتاو ٥دانە ،کالیبڕپەنجا ٥دانە ،تەفەنگی جۆراوجۆر  ٤٥دانە،
تیرباری ژ ٣-هەژدە دانە ،بیسیم  ٨دانە کۆمەڵێک شتی نیزامیی دیکە.
کۆماری ئیساڵمی بۆ بەیانیی ئـهو ڕۆژ ه وهک پیشهی جارانی بۆ
قهرهبووکردنهوهی شکستە قورسهکهی پهالماری گوندی حوسێنمامەی
دا و هەموو ئاواییهکهی سووتاند و ب ـهو ه سوکنایی خــۆی دهداو ه
ک ه زیــنــدهوهری لهو ئاوایی ه نههێشتووه .ئ ـهوهی هێزهکانی ڕێژیم ب ه
س ـهر گوندی حوسێنمامهیان هێنا ،کـــردهوهی ئ ـهو ههڕهشان ه بوو.
حوسێنمام ه سووتا ،بهاڵم خهڵکهکهی ئاوهدانیان کردهوهو حیماسهی
پێشمهرگهکان ل ه دڵی خهڵکی کوردستانو برینی ئهو تێکشکان ه قورس ه
ل ه ناخی ڕێــژیـمو مــێــژوودا بۆ ههمیش ه هـهرمـانو زیــنــدوو مــای ـهوه....
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بەرەو نەورۆزێکی مێژوویی
شاخی ملەند وەک کەللەقەندێک لە ســەر ڕووب ــاری سیروانەوە
هەڵدەکشێ بۆ سەرەوە و پاڵی داوە بە شاخی شاهۆوە .شارۆچکەی
نەوسوود لە نێوقەدی ئەم کەللەقەندە هەڵکەوتوە .شاخی شاهۆ لە
ڕۆژئــاوای شاری نەوسووده ،لە باکوور شارۆچکەی نۆدشە و لە
باشووریشەوە شارۆچکەی تەوێڵە هەڵکەوتوون .ئاوی سیروانیش
نیوەبازنەیی لە الی نۆدشەوە تا قەاڵگا ناوچەکەی لە شوێنەکانی دیکه
دابڕیوە .لە لوتکەی ملەندوە بۆ سەر ئاوی سیروان دوو ریزە شاخ
بە دوو بەری شارۆچکەی نەوسووددا بەرەو خوار دەبنەوە بۆ سەر
سیروان ،ئەم دوو ڕیزە شاخە بەرەی شەڕی ئێران_ عێراق بوون .ڕیزە
شاخی الی باکوری نەوسوود هێزەکانی ئێران و الی باشوریشەوە
هێزەکانی عێراقی لێ جێگیر کرابوون .ڕۆژئــاوای شاخی پەروینی
ناوچەی قەدەغەکراوی عێراق و چەند گوندێکی چۆڵکراوی لێ بوون.
بنکە و بارەگاکانی هێزی شاهۆ و کومیتەی شارستانی هەورامان لە
دوو بەری ئەم شاخە و شارۆچکەی نەوسوود و گوندەکانی الی
باشوری ڕۆرئــاوای نەوسوود دامەزرابوون .جیا لەم ناوچەیە دوو
بنکەی دیکە هەبوون ،یەکیان لە باکووری ڕۆژهەاڵتی شاری هەڵەبجە لە
داوێنی شاخی شنروێ لە گوندی ڕێشاو ،ئەوەی دیکەیان لە ڕۆژهەاڵتی
شــاری هەڵەبجە لــە دامێنی شاخی شاهۆ بــە نــاوی هانیگەرمەڵە.
هــێــزە چــەکــدارەکــانــی ڕێــژیــم بــە دەیـــان جــار هێرشیی بــەربــاویــان
کــردبــوو بــۆ گــرتــنــەوەی ئــەم نــاوچــەیــە و هــەر جـــارەو بــە کوشتە و
بریندارێکی زۆرەوە سەرشۆڕانە پاشەکشەیان پێ کرابوو؛ دوا هەوڵی
ڕێژیم بۆ گرتنەوەی ناوچەکە لە سەرەتای مانگی ڕەشەممەی ساڵی
١٣٦٦ی هەتاوی بوو ،هێزەکانی ڕێژیم بە ئەرتەش و سپا و بەسیج
و ق ــەرارگ ــای ڕەمــــەزان خــۆیــان بــۆ هێرشێکی گـــەورە ئــامــادە کــرد.
مەبەستی ســەرەکــیــی ڕێــژیــم لــەم هێرشە بــەربــاوە لــە داوخــســتــن و
دواتــر دەرپــەڕانــدنــی هێزەکانی حیزبی دیموکرات لە ناوچەکە بوو.
سەرەنجام شــەوی  ٢٣لە سەر ٢٤ی ڕەشەممەی ١٣٦٦ی هەتاوی
هێرشێکی بەرباڵوی دەست پێکرد .کومیتەی شارستانی هەورامان و هێزی
شاهۆ پێش هێرشەکە لە بەشی هەرەزۆری جموجوڵەکانی هێزەکانی ڕێژیم
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و ئامادەکارییەکانیان ئاگادار بوون .بۆیە لە الیەن هێز و کومیتەی شارستانی
هەورامانەوە کۆمەڵێک بڕیار و ئامادەکاریی پێشوەخت لەبەرچاو گیرابوو.
پێشمەرگەکانی هێزەکانی شاهۆ و زاگــروس لە سێ خاڵی سەرەکی
و ســتــراتــیــژی نــاوچــەکــە دەســـت لــەســەر پەالپیتکەی تفەنگەکانیان
چــاوەڕوانــی ڕەوەی جــاش و پاسدارەکان و ئــامــادەی لێدانی زەبــری
گورچکبڕ و تاسێنەر بوون .لە الیەکی دیکەشەوە هەموو دانیشتووانی
ناوچەکە پەنایان بردبووە بەر کونە تەیارە و ئەشکەوت و پەسیوەکان.
بەرزاییەکانی پەروینێ و هەوارەبەرزە بەرزترین لوتکەی ناوچەکە بوون
و بە گیرانی ئەم لووتکەیە پێشمەرگەکانی جێگیر لە نەوسود و شۆشمێ
دەکەوتنە گەمارۆ و پێوەندییان لەگەل هێز دەبڕا و لە الیەکی دیکەشەوه
هێزەکانی رێژیم بەتەواوی ناوچەی دەرەتوێ و هەرمێڵەیان دەخستە ژێر
چاوەدێریی خۆیان و هاتوچۆی پێشمەرگەیان بەربەست دەکرد .هەروەها
بەرزاییەکانی ئاوەزنێ و گاکوژەش شوێنی ستراتێژی بوون و ،بە گیرانی
ئەم شوێنانەش هێزەکانی ڕێژیم بە ئاسانی دەستیان دەگرت بە سەر
بنکەی هێز و کومیتەی شارستان و ئەنباری تەقەمەنی و خواردەمەنی
و زینداندا .بەرزایی ناڵەپانیش شوێنێکی ستراتێژی دیکەی ناوچەکە بوو،
ئەم بەرزاییە بۆ هێزەکانی ڕێژیم لە چەند الیەکەوە گرنگ بوو .زاڵبون بە
سەر دوو دیوی ناوچەکەدا ،واتە قەاڵگا لە ڕۆژهەاڵت و هاوارەکۆن لە
ڕۆژئاوا ،ئەم شوێنە پشتیوانێکی قایم دەبوو بۆ هەر دوو بەرەی ئاوەزنێ
و هــەوارە بــەرزە .هەروەها گونجاوترین شوێن بۆ بەڕێکردنی هێزی
یارمەتیدەر و چەک و تەقەمەنی و خواردەمەنی بۆ بەرەی شەڕ بوو.
یەکەم ئار پی جی لە بەرزترین شاخی ناوچەکە واتە شنروێ بێدەنگیی
شــەوی شکاند و بــوو بە دەسپێکردنی شــەڕ لە هەموو ناوچەکەدا،
تۆپخانەکانی ڕێژیم لە دەیان شوێنەوە کەوتنە ئاوربارانێکی قورس ،بە
چەشنێک کە لە یەک چرکەدا سەدان گوللە تۆپ و خۆمپارە و کاتیوشا
دەتەقینەوە و ناوچەکە بە تــەواوی ببوو بە گڕ و ئاگر و تەقینەوە.
پێشمەرگەکانیش بــه وشــیــاری و ئــامــادەیــی تــــەواوەوه لــه بەرەکانی
شەڕدا حەماسەتیان دەخوڵقاند .ماویەک دوای تەقینی ئار پی جی بۆ
سەر شنروێ ،بــەرەی ئاوەزنێ لە سەر بێسیم مــژدەی سەرکەوتن و
لە داوخستنی هێزی هێرشکەری ڕاگەیاند ،تیمێکی  ٥٠_٤٠کەسی لە
هێزی تایبەت و جاشی شــارەزای ناوچەکە ویستبوویان لە شوێنێکی
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ڕووتەن و بێ شکی ئاوەزنێ دزە بکەن بە دیوی بنکەی هێز و کومیتەی
شارستاندا و لە دەسپێکی شەڕدا هێز و کومیتەی شارستان داگیر بکەن،
ئەم تیمە بە شێوەیەک لە داو کەوتبوون کە تاقە یەک کەسیشیان دەرباز
نەبوون .مــژدەی تێکشکانی هێزی دوژمــن لەالیەن فەرماندەکانەوە لە
سەر بێسیمەکان بوو بەهۆی بەرزبوونەوەی ورەی پێشمەرگەکان بۆ
وەشاندنی زەبری گورجکبڕتر لە دوژمن .چەند چرکەیەک دواتر بەرەی
هەوارە بەرزەش هەواڵی تێکشکانی دوژمنی ڕاگەیاند .لەم بەرەیەشدا
هێزی پێشڕەوی تایبەتیی جاش و پاسدار بە شێوەیەکی چاوەڕواننەکراو
کەوتنە نێو تەڵەیەکی هێزی پیشمەرگە و تاقە نەفەرێکیان دەربــاز
نەبوون و هەموویان بەبێ نیشاندانی دژکردەوەیەکی ئەوتۆ کوژران.
تێکشکانی ئەم دوو هێزە لە دوو بــەرەی جیاواز ئەوەندە کتوپڕ و
لەناکاودا بوو کە هێزی زۆر و بــۆری ڕێژیم بە تــەواوی تاسا و بۆ
جارێکی دیکەش نەیانوێرا خۆیان لە قەرەی ئەو دوو بەرەیە بدەنەوە
و گــەڕانــەوە سەنگەرەکانی پێشوی خــۆیــان لــە شێخان و دووئـــاو.
له بەرەی ناڵەپان ،هێزی پشتیوانی ڕیژیم خۆیان گەیاندبووە بەرزاییەکانی
ناڵەپان و چــاوەڕوانــی سەرکەوتنی هێزی خۆیان دەکــرد لە بــەرەی
هەوارەبەرزە و ئاوەزنێ ،بۆ ئەوەی ئەوانیش پێشرەوی بکەن و خۆیان
بگەیەننە بەرەی ئاوەزنێ .بەاڵم بە هۆی تێکشکانی ئەو دوو بەرەیە بەرەی
ناڵەپان تا ڕووناکیی بەرەبەیان نەیانوێرا هیچ جموجۆڵێک لە خۆیان نیشان
بدەن .بە ڕووناکبوونی هەوا هێزەکای ڕێژیم لە ژێر زەختی فەرماندەی
عەمەلیات لە ناڵەپانەوە چەندین هێرشی یەک لە دوای یەکیان دەست پێکرد
کە هەموو جارێک بە زەرەر و زیانێکی زۆرەوە تێک دەشکان و دواجار بە
سەرشۆڕییەوە بە تەواوی پاشەکشەیان کرد و ناوچەکەیان بەجێهێشت.
ل ــەم هــێــرش و تێکشکانەی نــاڵــەپــانــدا جــەنــدەکــی دەیــــان ج ــاش و
پاسدار بەجێ مابوون و کۆمەڵێک چەک و تەقەمەنیی زۆریــش وەک
دەســکــەوت کــەوتــە دەس ــت هــێــزی پێشمەرگە .زیــانــی پێشمەرگەش
لــەم بەرەنگارییە بێوێنەیەدا برینداربوونی فەرماندەیەکی قارەمان
بــەنــاوی عــیــززەت ئەحمەدی بــوو کە بــەداخــەوە بە هــۆی کاریبوونی
بــریــنــەکــەی دواتـــر گیانی بەختی ئــــازادی گــەل و نــەتــەوەکــەی کــرد.

68

ڵ
برایم چووکە�

حەماسەی ڕزگاربوون لە مەرگەساتی هەڵەبجە
ڕۆژی ٢٦ی ڕەشــەمــمــەی ســاڵــی ١٦(١٣٦٦ی مــارســی )١٩٨٨
ڕێژیمی بەعس بە بۆمبی شیمیایی لە هەڵەبجەی دا .ئــەو شەوە
هـــەواڵ گەیشت کــە هەڵەبجە لــەالیــەن هێزەکانی ئــێــرانــەوە داگیر
کــراوە و ،ئەمە یانی هێزێکی زۆری پێشمەرگە کە لــەو ناوچەیە
ب ــوو ،پشتی لــێ گــیــراوە و لــە هــەمــوو الیــەکــەوە گــەمــارۆ دراون.
بڕيار درا ناوچەکە چۆڵ بکرێ و شوێنی یەکگرتنەوە هێزەکان ئاوایی
هاواریی نوێ دیاری کرا .هێزەکە دواتر بەرەو گوندی عەنەب لە نزیک
شاری هەڵەبجە ڕێکەوت و تاریک وڕوونی بەیانی لە نێو باخ و گوندە
ڕووخاو و چۆڵکراوەکەی عەنەبدا خۆیان حەشار دا و چاوەڕوانی
پێشهاتەکان مان .لە بەشی ڕۆژهەاڵتی هەڵەبجە لە خورماڵ ،هەتا
دەگاتە بیارە و تەوێڵە و بەرزاییەکانی دەورووبەر هێزەکانی عێراق
بەبێ هیچ شەڕ و لێکدانێک لە شوێنی خۆیان بــوون .لە باشووری
هەڵەبجەوە هێزەکانی مەجلسی ئەعال و سپای پاسداران بە تانک و
تۆپ و جبەخانەی قورسەوە خۆیان گەیاندبووە نزیک شار و جادەی
سیروان ـ هەڵەبجەیان گرتبوو .بە دەرکەوتنی ئەم هێزەی ئێران و
ت دا
گیرانی پردی «زەڵم» تەواوی هێزەکانی عێراق ورەیان لە دەس 
و پۆل پۆل خۆیان ڕادەستی هێزەکانی ئێران دەکرد .لە بەرەبەیانی
ڕۆژی گیرانی هەڵەبجەدا هێزەکانی عێراق لەپشت ئاوایی هانیگەرمەڵە
بەرەو بیارە کەوتنە پاشەکشە .لەو کاتەدا دوو هێزی بەیان و دووی
ڕێبەندان لەو ئاواییەدا بنکەیان بــوو .بە شکستی هێزەکانی عێراق
هێرشی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر هێزەکانی حیزبی دێموکراتیش
ڕوون و ئاشکرا بوو ،بۆیە ئەو دوو هێزە بەرەو ڕۆژهەاڵتی هەڵەبجە
کشانەوە و لە گوندی عەنەب بۆ ماوەیەک چاوەڕوانی هێزی شاهۆ
و زاگڕۆس بوون تا هەموو تێکەڵ ببنەوە .هەر لەو کاتەدا «گوردانی
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شوان»ی کۆمەڵە کە ئەوانیش بنکەیان لە ئاوایی بیارە بوو ،ئەوانیش
وێڕای ئێمە بەرەو هەڵەبجە پاشەکشەیان کرد .ئەگەرچی ئەو کات ئێمە
بەرپرسانی هێزی بەیان و دووی ڕێبەندان پێمان گوتن کە با بەیەکەوە
لەو مەترسییە ڕزگار بین ،بەاڵم بەهۆی شەڕی نێوخۆیی چەند ساڵەی
نێوانمان ئەوان ملیان نەدا و پێشنیارەکەی ئێمەیان ڕەت کردەوە کە
بەداخەوە ڕۆژی دواتــر هەموویان کــوژران و گیانیان بەخت کرد.
پێشمەرگەکانی حیزب بەرەبەیانی ڕۆژی بۆمبارانی شیمیایی
هەڵەبجە لە ئاوایی عەنەب بەرەو الی هێزی شاهۆ دەچن و هەموویان
یەک دەگرنەوە .لە وەها هەلومەرجێکی سەختدا  700تا  800کادر و
پێشمەرگەی حیزب کەوتبوونە ژێر ئاوری بێ ئامانی هێزەکانی ئێران
و عێڕاق .بۆیە بە ناچار بڕیاری چۆڵکردنی دەورووبەری عەنەب بەرەو
«سەرکەن» درا و دۆڵ و ئاودڕە و شیوی الی سەرەوەی باخەکان
بوونە پشتو پەنای هێزی پێشمەرگە و تا ئەو دەم و ساتە بێ زیان لەو
مەرگەساتە دەرباز بوون .هێزە گەورەکەی حیزبی دێموکرات ئەو ڕۆژە
تا ئێوارێ لەشوێنی خۆیان نەجوواڵن .دیارە ڕێگەی دەربازبوونیان
نەبوو ،و تەواو لە گەمارۆ کەوتبوون .سێ شەو و ڕۆژ لە دەورووبەری
هەڵەبجە خواردنی هێزی پێشمەرگە تەنیا ڕووەک و گیای کێوی بوو.
ئــەو ڕۆژە فــرۆکــە شــەڕکــەرەکــانــی عــێــراق بــــەردەوام هەڵەبجە و
دەورووب ــەری ــان بــۆمــبــاران دەکـــرد .چــڕەدووکــەڵ هــەمــوو ئاسمانی
نــاوچــەکــەی داپۆشیبوو ،گــرمــوهــۆڕی فــرۆکــە بــــەردەوام دەه ــات و
دیــار بــوو مەرگەساتێک بــەســەر هــەمــوو نــاوچــەک ـەدا زاڵ دەبــوو.
بەیانیی ٢٨ی ڕەشــەمــمــە هــەلــومــەر ج و بــارودۆخــی پێشمەرگە
تـــەواو لــەبــاری تــەداروکــاتــیــیــەوە شــپــرزە بــبــوو ،گیا و ڕووەکــیــش
نــەمــابــوو کــە ئــەو  ٨٠٠_٧٠٠کەسە بتوانن خۆیانی پــێ ڕابــگــرن.
سەر لەئێوارە برسێتی فشاری بۆ زۆر کەس بەتایبەتی منداڵەکانی
بنەماڵە کە لەگەڵمان بــوون هێنابوو؛ بــەاڵم پێشمەرگە زۆر ڕۆژ
و قۆناغی سەختی لەو چەشنەی دیبوو و هەموویانی بەزاندبوو.
رۆژی ٢٩ی رەشەممە شەهید دوکتور قاسملوو پەیامی نارد کە
بەهەر جۆر و بە هەر نرخێک بێ دەبێ خۆتان لەو ناوچەیە رزگار
بکەن ،چونکی بەپێی ئەو هەوااڵنەی گەیشتوون بەتەواوی لەمەترسی
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ش دان .هەر بۆیە ئێوارەی دوایین ڕۆژی زستانی ساڵی
و بەر هێر 
 ١٣٦٦بەدەشتی خورماڵدا بڕێنی ڕێگەی دووڕ و دڕیژی ئەو دەشتەیان
کردە نەورۆزانەی خۆیان .لەکاتی تێپەڕین بەو ڕێگا دوور و درێژەدا
چەندجار ماشینی سپای پــاســداران لــەالیــەن پێشمەرگەوە ڕاگیرا
تا هێزەکە لەجادە بپەڕنەوە .پێشمەرگە لەالی پاسدارەکان خۆیان
بەخەڵكی عێراق و ئوپوزیسیۆنی عێراقی دەناساند ،بڕیاریش وابوو بە
نێوان خورماڵ و بیارەدا سەرکەون بۆ الی سەرگەت و پاشان بە پشت
ئەحمەوئاواوە بەرەو الی شانەدەر و سەید سادقدا خۆیان دەرباز بکەن.
دەشتی هەڵەبجە بــەرەو خــورمــاڵ هــەمــووی بە کەالکی حەیوان
ڕەش داگ ــەڕاب ــوو ،ئــەو دەشــتــە ســەراپــا بۆنی گــازی شێمیایی لێ
دەهــات ،دیــارە پێشتر رێنوێنی پێویست بە هەموو پێشمەرگەکان
درابوو .لە نیزیک گوندی خوڕماڵ کاتژمێری یەکی نیوەشەو تووشی
چەند ئایفای ئەرتەشیی پڕ لە پاسدار هاتین کە هەموویان ماسکی
دژی شیمیایی بــەســەریــانــەوە بــوو و لــە ســەر رێــگــای پێشمەرگە
وەستابوون .پڕسیاریان کرد بۆ کــوێ؟ بە پێی بڕیار و ڕێنوێنیی
پێشوو هــەر کەسە و بــۆی هــەبــوو تەنیا بڵێ بــۆ «ئــەحــمــەدئــاوا».
لەگەڵ ئەوەی زۆریــان پێ سەیر بوو ئەو هەمووە خەڵکە بۆ بەو
شەوە دەچنە ئەحمەدئاوا ،بەاڵم هێچیان نەگوت .دیارە گوێمان لێ بوو
پاسدارێکی کرماشانی گوتی« :ئەم نەزمە نەزمی عێراقی نیە ،بڕۆن عەلی
یارتان» .بەمجۆرە پاش  ٣ڕۆژ مانەوە بە برسییەتی لە نێو گەمارۆی
تــەواوی هێزەکانی دوژمندا و دوای بڕینێکی رێگایەکی سەخت و
دوورودرێژ پێشمەرگەکان خۆیان دەرباز کرد و سەرکەوتنێکی گەورە
بۆ کوڕانی دێموکرات و سەرشۆڕییەکی دیکە نسیبی هێزی کۆماری
ئیسالمی بوو .ئەو رێگا دووروو درێژە سەرکەوتنەکەی زۆر هۆکاری
دیکەی هەیە ،بەاڵم دیارە کە هەست بە بەرپرسایەتیی هەموو کادر و
پێشمەرگەو نەزم و دسیپلین ئەو هێزەی گەورەیەی حیزبی دێموکرات
کە هەموو دژوارییەکیان قەبووڵ کردبوو ،گرینگترینی ئەو هۆکارانە بوو.

چەپکێک لە حەماسەی پێشمەرگە

71

وەفایەک بۆ شەهید قادر قادری
ســۆزی نــەورۆز دەبــێ بە نەمانی ژار و ژەنگی دەروونــی تەنگ،
هێنەری بــزەی شــادی و تریقەی ئ ــازادی بــێ ،بــەاڵم ســەد مخابن،
بۆ ئێمەی کــورد هــەر بەهارێکمان بەدەستی ئــەژدەهــایــەک و هەر
نەورۆزێکمان بەدەستی ناپاکێک لێ دەشێوێ و ،هیچ کات و ساتێک
بــەدی ناکەی کە ژینی بێتینی هـــەژاران ،لە دەرد و ژانــی ستەمی
بێگانان و بێگانەپەرستاندا نــەهــەژێ و خوێنی قــارەمــانــانــی ئەو
نیشتمانە بە گوللەی خائینان و نیشتمانفرۆشانی تاوانبار نەڕژێ.
هەواڵەکە لەپڕ و ،خەبەرەکە لەنەکاو و چاوەڕواننەکراو بوو .وەک
گێژەڵووکە سووڕا و هەست و لەشی هەموو ئەویندارێکی ئازادیی
تەزاند .ئــەوەی ناوی بیستبوو بە بیستنی ئەو خەبەرە دڵتەزێنە لە
گێژاوی خەمانی خۆیدا نوقم بــوو .زمــان بەستران و فرمێسک لە
چــاوان قەتیس مــان .بۆ کەس جێی بــاوەڕ نەبوو ،چەند چرکەیەکی
نەگرت کە ئەو خەسارە گەورەیە بوو بە ڕاستییەکی تاڵ و خۆی بە
هەموو گوێیەکدا چرپاند کە فەرماندەی قارەمان و کادری خەباتگێر
«قادر ئەورەنگنیا» ،ناسراو بە قادر قادری لە ناوچەی حاجیاوای
باشوری کوردستان بەدەستی ڕەشی کۆماری ئیسالمی تیرۆر کراوە.
ئەو بەهارە پێی دەنا لە یوبیلی زێرێنی تەمەنی .بێشک ڕێزگرتن لە
ئازایەتی و فیداکاریی ڕۆڵەیەکی ئەو نیشتمانە ،کە لە ماوەی ژیانیدا و
لە تەمەنی  ٣٦ساڵ زیاتر لە خەبات و تیکۆشانیدا ،شەو ڕۆژ لە گەرما
و سەرما و لە سەنگەری شەڕەفو ئازادیدا هەردەم بۆ بەربەرەکانی
و بەرپەرچدانەوەی هێرشی دوژمنانی نەتەوەکەمان سەر لەپێناو
بوو ،بۆ کەسێک کە بە بیروباوەڕەوە بڕیاری دابوو بەرگی پیرۆزی
پێشمەرگایەتی لەبەر بکا و گەورەترین سەرمایەی ژیانی ،واتە گیانی لە
پێناو ئامانجی خەڵکەکەیدا بەخت بکا و بەختی کرد ئەرک و وەزیفەیە.
نــەتــەوەکــەت چۆنت لە بیر دەکــا؟ هاوسەنگەرانت چۆنت لە یاد
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دەکــەن و لەبەرچاویان ون دەبــی؟ وشــەی جــوان و خۆشەویستی
پێشمەرگە بــە بـــەژن و بـــااڵی تــۆ بــڕابــوو ،بــۆیــە هەمیشە نــاوی
بــــەڕزت ،واتـــە قـــادر قــــادری ،پێشمەرگەی ئــەو نیشتمانە کــە بە
پــارێــزەر و شوناسی خۆیان دەزان ــی ،لەسەر زاریــان دەمێنێتەوە.
نەمر قادر قادری ،کۆڵنەدەرێکی خۆنەویست ،تەژی لە حەماسە و
شانازیخوڵقێنی و نەبەزی و شانازیگەلێک ،کە بەرهەمی زیاتر لە سی
ساڵ خەبات و هەڵسووڕانی بەردەوام و نەپساوە بوو .نەمر قادری
لە تەمەنی  ١٥ساڵیدا ،واتە لە هەڕەتی الوەتیدا هاتە سەنگەری خەبات
و مافخوازیی گەلەکەی و هەتا دواساتی ژیانی سەنگەری تێکۆشانی
بەر نەدا و لە مەیدانی خەباتدا مایەوە .نەمر قادری بە ئیرادەیەکی
قایم و قــۆڵــەوە ،خاوەندارەتیی لە خــوو و ڕەوشتی شۆرشگێرانە
دەکرد و بەهەق لە کوورەی ژیانی سەخت و دژواری پێشمەرگایەتی
و ،لــە مــەیــدانــی  ٣٦ســاڵ خــۆڕاگــری و قــارەمــانــەتــیــدا قــاڵ ببوو.
ژیان بۆ ئەو ،واتای تێکۆشان لە پێناو نەتەوە بوو .پێشمەرگایەتی
بۆ ئەو ،واتای خاونێتی لە سەنگەری مافخوازی و ڕاگرتنی سەری
بەرزی نیشتمان بوو ،هەر بۆیەش بە هەموو توانا و ئەرکوەخۆگری،
لە کار و بەرپرسایەتییەکانی وەک سەرپەل ،سەردەستە ،فەرماندەیی
هێزی سامرند ،کار و پەرپرسایەتی لە بەشی قەزایی ،نەخۆشخانە،
بەرپرسایەتیی بەشی شەهیدان ،فەرماندەری هێزی پارێزگاری ،جێگری
فێرگەی سیاسی _ نیزامیی و دوایین ئەرک و بەرپرسایەتیشی کە بەشی
تەشكیالتی هەرێمی ٣ی کوردستان بوو ،شاهیدی ئەوەن کە توانیویەتی
لە هەموویاندا گۆی خۆی لە مەیدان بەرێتە دەر و سەربڵند لێیان بڕوانێ.
قادری خەباتکار! دوو جار برینداربوونی جەستەت بە گوللەی دوژمنی
خوێنخۆر و تاودانی چەکەکەت پاش هەر ساڕێژبوونەوەی برینەکانت
پێمان دەڵێن ،کە تۆ لە گەلێکی زیندوو هەڵقوواڵوی بۆیە چۆڕانی خوێنی تۆ
لە لەشت ورەی زیاتری بۆ خەبات و تێکۆشان پێ بەخشیوی و بە خوێنی
خۆت پارێزگاریت لە شەڕەف وکەڕامەتی گەلەکەت کرد .حەماسەی
چیانە تەنیا نموونەیەکی چووکە لەو ڕۆژانە کە میداڵیای شانازین بە
سینگتەوە بێ شیلمجاڕان ،یادگارێکی لەبیر نەکراوە لە حەماسەتی تۆ
و ،دوژمن ئێستاش بە بینینی گەرمەبرین دەخزێتە هەناوی .هەر ئەو

چەپکێک لە حەماسەی پێشمەرگە

73

ئازایەتییە بوو ،هەر ئەو خۆنەویستییە بوو ،هەر ئەو گەلدۆستییە بوو،
هەر خۆشەویستییەت بۆ خاک و نیشتمان و سەنگەر و بڕواکەت بوو کە
تۆی کردە قهاڵی ورە و ،خۆشەویستی دڵی هاوڕێ و هاوسەنگەرانت.
قــادری خۆبەخش و گیانبەخش بۆ گەڵ و نیشتمان! دەورەکانت
بوونە هەوێنی بارهێنانی الوەکان و ئەوانەی تۆ وانەت پێ دەگوتنەوە،
هاتنە سەرگۆرەکەت و بەڵێنی وەفایان لەگەڵ نوێ کردییەوە ،بەڵێ
درێژەدانی خەبات هەتا وەدیهێنانی ئامانجەکانت .ئەی تێکۆشەری
ڕێگەی خەبات ،تەشویقەکانت لەخۆباییان نەکردی بەڵکوو جەسوور و
خاکەڕاییتر ،شێلگیرتر و بەبڕواتر لە سەنگەری خەباتدا خۆت دیتەوە.
باوکە دڵسۆزەکە و هاوسەری بە وەفا! کوانووی ژیانی خێزانیت
گەرم و بەتین بوو .نیشتماندۆستی ،ئەوین بە خاک و پێشمەرگە
ئاوێتەی هەموو ئەو سۆزانەت بوون کە بە منداڵەکانت دەبەخشی.
کیژە ڕووسوور و بەباوەڕەکانی شەهید قادر و کوڕە ڕوحسووک
و پێشمەرگە خۆشەویستەکانی نەمر قادری! ،قادر قادری هەر باوکی
ئێوە نەبوو ،خۆشەویستیی باوکانەی ئــەو بۆ هەموو کوردستان
بــوو ،خۆ بە چــاوی خۆتان دیتان کە کوردستان چــۆن بۆ مەرگی
بەرگی ماتەمی پۆشی ...ئــەوان دەیانزانی قادر قــادری پێش ئەوەی
باوکی ئێوە بێ ،دەنگی هەژار و چەوساوەکانی کۆمەڵ بوو؛ دەنگی
داخـــوازی و مافەکانیان بــوو ،بۆیە ئــاوا بــۆی بــە پ ــەرۆش بــوون.
خێزانە رووسوورەکەی قادر قادری! خۆشەویستی و ئەوینی تۆ الی
شەهید قادر هاودەمی سەفەر و سات بە ساتی ژیانی هاوبەشیتان
بوو ،لە دواسەفەریشدا .ئێستا شەکەت و بە ڕوحی ماندوو لە وێنە
و بیرەوەرییەکانی دەڕوانـــی ...ئەو ژانــە لە دڵتدا ڕامەگرە و بیخە
نێو هەناوی دوژمــنــانــەوە ...فرمێسکەکانت با ببنە چقڵ بۆ چاوی
نــەیــاران و ...پەیڤی ســەر زارت بۆ یادگارەکانی خــۆت و شەهید
قادر ،با هەر ئەو ویردی خۆشەویستییە بۆ نیشتمان بێ کە پێکەوە
منداڵەکانتان پێ گۆش کردوە ...دڵنیاین کە نە سەنگەری شەهید قادر
چــۆڵ دەبــێ و نە چەکی پڕ ســەروەریــی دەکەوێتە ســەر عــەرزی...
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 ٥٩زەبری گورچکبڕ لەبری  ٥٩هەناسەی خنکاو
هێشتا زۆر خەمی دەروونی و بهشمەینەتیی ڕۆڵەکانی ئەو نەتەوەیە
لەیاد و بیرەوەریی تاڵی دوازدەســوارەی مەریوان ل ه قارەمانی وەک
حیسام ئەسعەدی نەڕەویبوو ،هێشتا الپەڕەکانی گەرمەشینی جێگەدارانی
سەروان ئەفشێن و کاک هەژار الپەڕەکانی ئارشیو نەکرابوون ،هێشتا
باڵندەی باڵ جوانی هەست و خەیاڵ لەسەر تەرمی پیرۆزی ئەو شەهیدانە
هەڵنەفریبوو ،هێشتا فرمێسکی قەتیسماو لە کاالنی چاوەکزەکانی دایک
و باوکی شەهیدەکانی کوردستان بە زەردەخەنەی کیژۆڵەی چاوکەژاڵ
و ژیکەڵەی پێشمەرگەی شەهید نهسڕابوو کەهەواڵیان هێنا ،چ هەواڵێک؟
رۆژی ١٢ی جۆزەردانی ساڵی ١٢٦٢ی هەتاوی ،هەواڵێکی جەرگبڕ و
دڵتەزێن ،بە خێرایی شەقام و کۆاڵنەکانی شاری مەهابادی تەنییەوە و بە
جارێک کۆمەاڵنی خەڵکی ئەو شارەی تاساند و تووشی سەرسوڕمانی کردن.
لـهو ڕۆژهدا خەڵکی مەهاباد گوێبیستی بەیاننامەی حەمیدڕەزا
جەالییپوور ،فەرمانداری شار بوون ک ه باسی ل ه ئێعدامی  ٥٩الوی
ئەو شارە دهکــرد کە بە تاوانی هاوکاری لەگەڵ حیزبی دیموکرات
گوللەباران کرابوون .بەشێک لەو  ٥٩کەسە کە کەمتر لە دوو مانگ
بوو گیرابوون ،تەمەنیان خوار  ١٨ساڵ و لە دادگایەکی فۆڕمالیتە و
فەرمایشی و بە پەلەپڕووزەدا ،حوکمی لەسێدارەدانیان بو دەرچوبوو.
کۆماری ئیسالمی کە تازە دەسەاڵتی بە دەستەوە گرتبوو بە دوو
مەبەست ئەم کردەوە دڕندانەی ئەنجام دا ،یەکەم ئەوەکە بەم کردەوە
وەحشیانەیە لە الیەک خەڵكی کوردستانو الوانی شۆڕشگێ ڕ چاوترسێن
بکا و لە الیەکی دیکە پێش بە پەیوەستبوونی الوانی نیشتمانپەروەر
بۆ نێو حیزبە کوردییەکان و بەتایبەتی حیزبی دیمۆکرات بگرێ و لە
هەمان کاتدا خەڵکی واڵتپارێز لە یارمەتیدان و پاڵپشتکردنی ئەو حیزبانە
دڵسارد بکەنەوە ،دووهەم دەیویست لەم ڕێگەیەوە بە بزووتنەوەی
خەباتکارانەی کورد بڵێ کە دەستی تۆڵە ئەستاندنەوەم بەهێزە و تۆڵەم لێ
کردوونەتەوە ،چونکە هەر لەو سەروبەندەدا کۆماری ئیسالمی زیاتر لە
 ٣٠٠هەزار چەکداری خزاندبووە کوردستانو ،هێزە سەرکوتکەرەکانی
لە بەرامبەر هێرش و بەرخۆدانی قارەمانانەی هێزی پیشمەرگەدا
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زەب ــوون و دامــاو بــوون .تەنانەت محەممەد بــروجــێــردی ،جێگری
فەرماندەی قەرارگای عەمەلیاتی «حمزه سیدالشهداء» کە بۆ کۆماری
ئیسالمی گرینگیی تایبەتی هەبوو ،لە شەڕ لەگەڵ پێشمەرگە کوژرابوو.
لە ماوەی دەسەاڵتدارهتیی کۆماری ئیسالمیدا ،دیاردەی ئێعدام شتێکی
تازە نیە و نەبووە و لە یەکەم ساڵی دەسەاڵتی خۆیاندا ،دەستیان بە
کوشتار و ئاسیمیلە کردنی نەتەوەی کورد کرد و هەر  ٣ڕۆژ دوای
پەیامی خومەینی لە ٢٥ی خەزەڵوەری ساڵی  ١٣٥٨بۆ چارەسەری
ت و  ١١الوی
کێشەی کورد ،دەستی ڕەشی تاوانیان زیاتر دەرکەو 
کوردیان لە زیندانی دیزڵئاباد گوللەباران کرد و لەو کاتەوە تا ئیستا
کاربەدەستانی ئەو ڕێژیم ه لە ڕشتنی خوێنی الوانی کورد نەپرینگاون.
کاتێک هــەواڵــی گوللەبارانکردنی  ٥٩الوی مــەهــابــاد بــاوبــۆوە،
کەشێکی ماتەم باڵی بەسەر خەڵکی ئــەو شــارە و دەورووبــەریــدا
کێشا و شار ڕەشــی پۆشی و بە هــەزاران کەس ئەژنۆی خەمیان
ن
لە باوەش گرت .ههروهها کۆمەڵێک پرسیار بۆ خەڵکی کوردستا 
بــە گشتی و بەتایبەتی شــاری مەهاباد و بنەماڵەی شەهیدەکان
درووســت بوو کە تاوانی ئەم الوانــە کە تەنانەت چەند کەسیان لە
پۆلەکانی ناوەندی و دوانــاوەنــدیــدا دەرسیان دەخوێند ،چی بوو؟!
بەاڵم زۆری پێ نەچوو کە ڕۆڵەکانی کورد لە خوارووی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و ڕاست لە ناوچەی کرماشانو کامیاران ،بڕیاریان دا کە
یاد و بیرەوەریی ئەو  ٥٩الوەی مههاباد بەرز ڕابگرن .بە بڕیارێکی
لێبڕاوانە و شۆڕشگێڕانە و بە نەعرەتەی شێرانەی کوڕانی ئەو
مەڵبەندە ،تەنیا دوو سەعات دوای تێپەڕینی ئێعدامی ئەو شۆڕەالوانە،
قارەمانانی هێزی بێستوون لە شەوی ١٢ی جــۆزەردانــدا ،یەکەمین
عەمەلیاتی قارەمانانەیان بە یادی ئــەوان بەڕێوە برد و دووهەمین
عەمەلیاتیان لە ڕۆژی ١٤ی جۆزەردان ،شادیو خۆشیان خستە نێو
بنەماڵەی ئەو شەهیدان ە و فرمێسکی خەمیان بۆ کردنە شادی و لە
ڕۆژانی دواتردا ڕۆڵەکانی کورد لەو مەڵبەندە ،سەرجەم  ٥٩عەمەلیاتی
قارەمانانەیان بەیادی ئەو  ٥٩شەهیدە ئەنجام دا .تێکۆشەرانی هێزی
ڵ و چیاکانی ناوچهی
بێستوون ل ه زۆربــهی شــاخ و دهشــت و دۆ 
کرماشان ،کامیاران ،مهریوانو پاو ه ب ه فهرماندهیی شەهیدان شاپوور
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ی
فیروزی ،ساالر ئیبراهیمی ،محەممەدکەریمی نەدیمی ،ئەحلە میسر 
و حەسەن مینبەری و دەیان ڕۆڵهی تێکۆشهری دیکەی دێموکرات
زەبری زۆر کاریگهریان ل ه دوژمن وەشاند .شهڕ ه بهناوبانگهکانی
نێو ش ــاری کــامــیــاران ،دهرهویـــــان ،پشته ،بــێــڵ ـهوار ،شیرینسوار،
شاڕێی کرماشان _ سنه ،ناڵهشکێنه ،ماویان ،شهریفاوا ،بــزوهش،
چیای شاهۆ ،ژاوهرۆ ،چــڕووســانـه ،گڕگڕ ،نێو شــاری کرماشان،
تهختی زهنگی ،نهرگسڵه ،شانشین ،بهردهسپی و گرتنی  ٦پایەگا،
نموونەی هەرە بەرچاوی ئەو عەمەلیاتانە بوو کە بۆ بەرزڕاگرتنی
یاد و بیرەوەریی  ٥٩الوی مەهاباد ئەنجام دران ،عەمەلیاتگەلێک کە
ئێستاش لهبیر و زەینی خهڵكی ئهو ناوچانهدا ب ه زیندوویی ماوهتهوه.
ئـــەو  ٥٩عــەمــەلــیــاتــە ســوکــنــایــی خــســتــە نــێــو دڵـــی دای ــک ــی ٥٩
ی و خەڵکیش فرمێسکی شــادیــیــان هــەڵــوهرانــد،
الوی مــەهــابــاد 
چــونــکــە قــارەمــانــانــی دێ ــم ــوک ــرات ه ــەم ــوو ڕۆژێ نـــاو و ی ــادی
ئ ــەو الوانـــــەی کــە خــوێــنــیــان بــەنــاحــەق ڕژا زی ــن ــدوو دەکـــــردەوە.
ن و حیزبە خەباتگێرەکەیان،
ئەگەر بڕوانینە مێژووی خوێناویی گەلەکەما 
ئەو  ٥٩عەمەلیاتە بەیادی الوانی لە خوێندا شەاڵڵی مەهاباد لەچەند
بارەوە گرینگی هەی ە و لە مێژوودا جێگای تایبەتی خۆی کردۆتەوە:
یەکەم :خەڵکی خۆڕاگری کوردستانو بەتایبەتی مەهاباد ،بە ئێعدامی
ڕۆڵەکانیان چاویان نەترسا و هەروا بە بەردەوامی بە هەموو شێوەیەک
بەرهەڵستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بوونەوە و لەسەروو هەمووانەوە
الوانی ئەو شارە پۆل پۆل ڕیزی خەباتگێرانی دێموکراتیان بۆ خەبات
هەڵبژارد .دووهەم :ڕێژیم بە ئێعدامکردنی ئەو الوانە لە ١٢ی جۆزەردانی
 ١٣٦٢پەڵەیەکی ڕەشتری لە مێژوودا بە ناوچاوانی خۆیەوە نا ،کە بۆ
هەتاهەتایە وەک خاڵێکی نەنگ و سەرشۆری لە مێژووی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا تۆمار کرا .سێهەم :بە درێژایی مێژوو گەلی کورد لە
الیەن دەسەاڵتدارانەوە دەربەدەر و قەتڵوعام کراوە ،بەاڵم دوای هەر
کارەساتێک سەربەرزانە لە خەبات بەردەوام بووە و سەری بۆ دوژمن
نەوی نەکردووە ،هەر بەو پێیەش بوو کە هێزی قارەمانی بێستوون بە
بڕیارێکی شۆرشگێرانە یادی  ٥٩الوی مەهابادیان بەزیندووی ڕاگرت.
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«دارەتوو»

ئەفسانەی حەماسە و خۆڕاگریی پێشمەرگە
ن ل ه ٣٠ی رێبهندانی
شهڕی قارهمانانهی هێزی پیشمهرگهی کوردستا 
ساڵی ١٣٦٢ی ههتاوی ب ه جۆرێک بــوو ک ه فیداکارانی دێموکرات
ب ه خوێنی خۆیان داستانێکی خۆڕاگرییان نووسیو ه ک ه ههمیش ه له
دڵی نهتهوهکهیاندا دهمێنێتهوه .بهاڵم لهپێشدا باسێک لهو هۆکاران ه
بکهین ک ه بۆچی کۆماری ئیسالمی لهو کاتوساتهدا ئهو مانگهی
ی ههوشار.
ههڵبژارد ک ه هێرش بکات ه سـهر پێشمهرگ ه له نــاوچـ ه 
ی
کۆماری ئیسالمی بـهو ناوچان ە زۆر حهساس بــوو ک ه چاالکی 
سیاسی حیزبی دیموکراتی لێ بێ ،ئەم دەڤــەرەش ههم ل ه بواری
جوغڕافیاییهو ه واتــە هاوسنووریی لەگەڵ پارێزگاکانی زهنجان،
ئهردهبیل و سنه لەالیەک و هەروەها بوون و تێکەڵیی پێکهاتهکانی
ه ــەردووک نـهتـهوهی کــوردو ئــازهری لــەو ناوچەیە لەالیەکیترەوە،
بــبــووە هــۆی ئــەوەیــکــە رێــژیــم گرینگی تایبهتی ب ـهو نــاوچـهیـ ه بــدا.
ئەم ناوچەیە هەم ل ه بواری ئابوورییهو ه «ئاژەڵداری و کشتوکاڵ»
و هەمیش هەڵگری مــادهیـهکــی زۆری ژێــــرزهوی( ت ـهاڵ و مــس و
قوڕقوشم) لەخۆدەگرێ و بەکورتی ناوچەیەکی زەنگین و دەوڵەمەندە.
نــاوچــهی هــهوشــار ل ـ ه دوو شـــاری تــکــاب و ســایــنــق ـهاڵو ،زیــاد
لــ ه  ٣٠٠گــونــدی گــــهور ه پــێــک دێ ــت و لــه بــــواری کــارگــێــڕیــیـهو ه
ســــهر بـــ ه پـــارێـــزگـــای ورم ــێ ــی ــە و هــــاوســــنــــووری ش ــارەک ــان ــی
بـــۆکـــان ،سـ ـهق ــز ،بــیــجــاڕ ،زهنــــجــــان ،ئـ ـهردهب ــی ــل و م ــی ــان ــدواوه.
پێشینهی شۆڕشگێری خهڵکی ئهو ناوچهیه! سهرهڕای ههژاری له بواری
ئابوورییەوە ،بهاڵم ب ه هۆی ههڵکهوتەی ئهو ناوچهیه ،جوواڵنهوهکانی
کوردستان و ناوچە ئازەرییەکان راستهوخۆ و ناڕاستەوخۆ کاریگەری
کردۆتە سەر ئەو دەڤەرە و چ جوواڵنهوهی شێخ محهممهد خیابانی ل ه
تەورێز و چ جوواڵنهوهی شێخ عوبهیدوڵاڵ نههری و سمکۆ و کۆماری
کوردستان ،لەسەر خەڵکی ئەو مەڵبەندە شوێندانەر بووە و خهڵکی
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ئهو ناوچهیەش کەموزۆ ر بهشدارییان لەو ڕاسان و بزاوتانەدا بووە.
خ ـهڵــکــی نـــاوچـــهی هـــهوشـــار راس ــتـ ـهوخ ــۆ بـــهشـــدار بــــوون ل ه
راگهیاندنی کــۆمــاری کــوردســتــان لـ ه مهابادو بـهرهیـهکــی شهڕیان
ل ـ ه تیکاب وهئ ـهســتــۆ گــرتــووه بــۆ ئـــهوهی هــهر وهخـــت پ ـهالمــاری
کــۆمــاری کــوردســتــان بــــدرێ ،پــێــش ب ـ ه هــێــزی داگــیــرک ـهر بــگــرن.
کــاتــێــک دوای رووخ ــان ــی رێــژیــمــی شــا رێــکــخــراوهکــانــی حیزبی
لـ ه کــوردســتــان دامــــهزران ،لـ ه نــاوچ ـهی ه ـهوشــار لـ ه س ـهرهتــاو ه ل ه
ناوچهکانی دیــک ـهو ه پێشمهرگ ه روویـــان لــه ه ـهوشــار کــرد .بـهاڵم
پ ــاش م ــاوهیــهک هــێــز و کــۆمــیــتـهی خ ــۆی دام ـ ـهزرانـ ــدو سیستمی
رێکخراوهیی لهو ناوچهی ه دهستی بهکار کردو خهڵکی ئهو ناوچهی ه
تهنیا یــهک حیزبیان ه ـهڵــبــژارد ئ ـهویــش حیزبی دیــمــوکــرات بــوو.
هێزی قارهمانی ههوشار ل ه ماوهی  ٤ساڵدا ،زۆر زوو گوڵی کردو
لهزۆر بهربهرهکانی قارهمانان ه دژی هێزەکانی رێژیم فیداکاری نواند.
ل ه مانگی جۆزهردانی ساڵی  ١٣٦١کاتێک ناوچهی ههوشار گیرایهوه،
حیزبی دێموکرات بهشێکی زۆر ل ه پێشمهرگ ه قارهمانهکانی ئهو
ناوچهی ه بهرهو ناوچهی سهردهشت رهوان ه کرد ک ه ئهو کات جاددهی
سهردهشت پیرانشار ل ه ژێر هێرشێکی توندی کۆماری ئیسالمی دا بوو.
پــــاش مــهئــمــووریــیــهتــی هــاویــنــی س ــاڵ ــی  ١٣٦٢لـــه ن ــاوچــهی
ســهردهش ــت ،ئــەو هــێــزە لهمانگی ســـهرمـــاو هزدا بـــهرهو نــاوچ ـهی
ههوشار دهگهڕێنهوهو دهست به تێکۆشانێکی بێوچان دهکهنەوە.
خهڵكی ناوچ ه ب ه دیتنی رۆڵهکانیان زۆر خۆشحاڵ بوون ،بهاڵم ترسی
رێژیمیان بوو ک ه جارێکی دیک ه دهست ب ه کوشتاری خهڵكی بێدیفاع
بکاتهوه ،چونک ه کاتێک رێژیم ههوشاری گرتهو ه بهشیک لهو فهرماندهران ه
ک ه ل ه گرتنهوهی ههوشار و کوشتو کوشتاری خهڵکدا دهستی ههر ه
بااڵیان ههبوو تهشویق کران یان سهروهت و پووڵ و پارهیان پێدرا،
یان پلهیان بهرز بــووهو ،چونک ه ئهو فهرماندهران ه ک ه دهستیان ب ه
خوێنی خهڵکی سوور ببوو لهالی ب هرپرسانی خۆیان ل ه پارێزگای
ورمێ ب ه شانازییهو ه باسی جینایهتهکانی خۆیان ل ه ههوشار دەکرد.
ب ـهاڵم کاتێک دیتیان رۆڵهکانی گهلی کــورد جارێکی دیک ه لهناو
خهڵکی خــۆیــان دان و ه ـهر ل ـهو مــاوهیــهشدا چهندین عهمهلیاتی
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گــــهور ه لــهالیــهن پــێــشــمـهرگـهکــانـهو ه بــهڕێــو ه چــــووو ب ـ ه تایبهت
بـهشــێــک لـ ـهو چــاالکــیــیـه نــیــزامــیـ ه ل ـ ه پــارێــزگــای زهنــجــان ئهنجام
دران ،کــەوتــنــەوە پیالن گــێــڕان بــە دژی تێکۆشەرانی دێموکرات.
رێژیم ل ه پیالنێک دهگهڕا تا ب ه تهواوی هێزی پێشمهرگ ه لهو ناوچهی ه
تهفروتوونا بکهن ،بۆ ئهوەی قەرەبووی شکستە یەکلەدوای یەکی
خۆیان بکەنەوە ،فهرماندهرانی سپای پاسداران لە ههوشار ،لهگهڵ
بهرپرسو فهرماندهزانی پارێزگای ورمێ و لهگهڵ سپای پارێزگاکانی
هاوسنووری ههوشار وهک زهنجان و سنه ،ل ه هاتووچۆ و راوێژ
دابــوون .پاش چهند کۆبوونهوهو راوێژ ل ه نێوان بەشە جیاجیاکانی
سپای کۆنهپەرستی ئهو ناوچانه ،سهرئەنجام بەرپرسانی ئەو هێزە
دژی گەلییانە ،بڕیاریاندا ل ه ٢٨ی رێبهندان تا ٣٠ی رێبهندان ل ه
ێ رۆژدا له ههموو ئیمکاناتێکی ک ه لهبهر دهستیان دای ه
مــاوهی س 
ل ه ئاسمانو زهوی و ب ه هێزێکی پوشتهوپهرداخ هێرش بکهن ه سهر
هێزی ههوشاری حیزبی دیموکرات ،تهنانهت پێداگری فهرماندهرانی
کۆماری ئیسالمی ئهو ه بوو ک ه یهک نهفهر نابێ لە پێشمەرگە دەربچێ.
ل ه رۆژی ٢٨ی رێبهندان دوژمــن دهستی بههێرش کرد بۆ سهر
گوندی «کووپهقڕان» کهل ه  ٤٠کیلومیتری شاری تیکاب ههڵکهوتووه،
لەم بەرەیە پێشمهرگهکان بڕیاریان دا شکستێکی باش ب ه هێزهکانی
کۆماری ئیسالمی بدهن ،ههر بۆی ه کاتژمێر ههشت و نیوی ههمان
رۆژ هێز ه بهکرێگیراوهکان کهوتن ه داوی قارهمانانی هێزی ههوشارهو ه
و ژمارهیهکی بهرچاو ل ه هێزهکانی کۆماری ئیسالمی کــوژران و
بریندار بوون و ژمارهیهکی زۆر ل ه الشهی بهکرێگیراوهکان کهوت ه
دهس ــت پێشمهرگەکان و چــهک و چۆڵێکی زۆر ب ـ ه دهســتــکـهوت
گیراو چهندین دهزگــا ماشێنی نیزامیی لهالیهن پێشمهرگهکانهو ه
سووتێندرا .پێشمهرگهکانیش ههموویان بە ساڵمەتی کشانەوەو
خهڵکی گوندیش هیچ زهرهرو زیانێکی گیانی و ماڵییان لێ نهکهوت.
پــاش زهربــه خــواردنــی هێزی رێژیم لـهالیـهن پێشمهرگهوه ،ئهو
بهشهی پاسدارهکان ک ه ب ه برینداری و شپرزهیی خۆیان ب ه نێو
پایهگاکانیان ل ه گهردەنهی تیکاب کــردهوه .هێزی رێژیم سەرلەنوێ
کاتژمێر  ١١ههمان رۆژ ب ه هێزێکی زۆر و تازهنهفهس و تۆپخانهوە
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هێلیکۆپتێڕ هێرشی بۆ س ـهر پێشمهرگهکان دهســت پێکرد بهاڵم
کوڕانی دێموکرات ب ه دوو مهبهست گوندی کوپهقڕانیان چۆڵ کرد.
یـــهکـــهم :بـــۆ ئـــــهوهی شـــهڕهکـــه لـــ ه نــێــو گــونــد دوورخــــهنــــهو ه
تـــــا زەرەرو زیــــســــن بـــــ ه خـــهڵـــکـــی بـــــێ دیـــــفـــــاع نـــــهکـــــهوێ.
دووهــــــهم :بــۆ ئــــهوهی پــێــشــم ـهرگ ـهکــان پــاش ـهکــش ـهیــان کـــرد تا
ســازمــانــدەهــی خــۆیــان بــک ـهنــەوە و دوای خــۆ رێکخستنەوەیەکی
بــتــوانــن بـــهرهنـــگـــاری هــێــزهکــانــی کـــۆمـــاری ئــیــســامــی بــبــن ـهوه.
ههر ئهو رۆژ ه بۆ دوانیوهڕو تێکهڵچوون ل ه نێوان بهکرێگیراوان و هێزی
پێشمهرگ ه ل ه دهرهوهی گوندی کوپهقڕان ل ه تهپۆلکهو چیا و دۆڵهکان
رووی دا ،بهجۆرێک شهڕێکی نابهرامبهر و دهستهویهخ ه و خوێناوی تا
ئێوارێ بهردهوام بوو لهو شهڕهی دوانیوهڕۆ دیسان ژمارهیهکی دیک ه
ل ه هێزهکانی کۆماری ئیسالمی دهبن ه قوربانی سیاسهتی ئهو رێژێمه.
کادرو پێشمهرگهکان بۆ رۆژی ٢٩ی رێبهندان بهرهو گوندهکانی
کــــوروز ،قــاشــوخ ،کــووچ ـهت ـهاڵ ،دارتــــوو و ئاخچی پاشهکشهیان
کـــردو لـ ـهو گــونــدان ـ ه نیشتهجێ بــــوون ،لـ ـهو الشــــهو ه هــێــزهکــانــی
کـــۆمـــاری ئــیــســامــی کــــوژراوهکــــان و بــریــنــدارهکــانــیــان بـــهرهو
ش ــاری تیکاب رادهگ ــوێ ــزن و داوای هــێــزی یــارمــەتــیــدەر دهکــهن.
رێژیم ل ه شارهکانی بیجاڕ ،زهنــجــان ،دیــوانــدهرهوه ،ساینقهاڵ،
مــیــانــدواو ،س ـهقــز و بــۆکــانــەوە هــێــز ک ــۆدەک ــەن ــەوە و بــۆ رۆژی
٣٠ی رێــبــهنــدان خــۆیــان ئ ــام ــاد ه دهکــــهن بــەڵــکــوو هــێــرش بکهن ه
ســـهر ئـــهو گــونــدانــ ه کــه پــێــشــم ـهرگ ـهکــان لــێــی نــیــشــتـهجــێ بـــوون.
چــەنــد دەســتــە لــە پێشمەرگەکان ل ـ ه رۆژی  ٢٩و  ٣٠رێبهندان
دهچن ه ئاوایی «دارەت ــوو» ودهوروبـ ـهری و لهو الش ـهو ه هێزهکانی
کۆماری ئیسالمی ب ه هێزیکی تاز ه نهفهسه و تۆپخانهی قورس روو
دهکهن ه گوندهکانی کوروز و کووچهتهاڵو بهرهو گوندی دارتوو ک ه
پێشمهرگهکان لهوێ پشوو دەدەن .کاتێک پێشمەرگە ئاگاداری هێرشی
هێزی رێژیم دەبەن خۆیان بۆ بەرەنگارییەکی ئازایانە ئامادە دەکەن.
یـــهکـــهم ،لــ ه رۆژهــــهاڵتــــهو ه واتــــە لــ ه گ ــون ــدی کـــووچـــهتـــهاڵ ،ل ه
رۆژئــــاوا واتــە گــونــدی قــوشــاخ ،لـ ه بــاکــوورهو ه و بــە ئاراستەی
چۆمی ســاروخ ـه ،لـ ه باشوریشهو ه کـ ه گــونــدی ئایخچی و حاجی
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حــهســهن و چــیــاکــانــی شــانــشــیــن و بــــهردهڕهشــــی لــەخــۆدەگــرت.
ههر وهک ئاماژهی پێکرا پێشمهرگهکان بۆیان دهرکـهوت پالنێکی
قێزهون لهالیهن کۆنهپهرستانهو ه بهرنامهڕێژی بۆ کــراوه ،خۆیان
ن دهدهن و ل ه نێو گوندو ل ه دهورووب ـهری گوندەکە سهنگهر
سازما 
دهگرن .شهڕ کاتژمێر ٩ی سهر ل ه بهیانی دهستی پێ دەکا سەعات لهگهڵ
سەعات شهڕهک ه خوێناویتر دهبێ .هێزهکانی کۆماری ئیسالمی ب ه دهیان
جەندەکیان لەسەر زەوی کەوتوە .پێشمەرگەکان کە ل ه دهوروبهری
ئاوایی سهنگهریان گرتبوو ب ه هۆی فشاری بهکرێگیراوان سهنگهریان
دهگهواستهو ه بۆ نیو کۆاڵنهکان و نێو ماڵهکان ،ئیتر پێشمهرگ ه له گوندی
دارتوو ب ه پشتیوانی خهڵکی ئەو گوندە بڕیاری شەڕی مان و نەمانیان دا.
هێزی کۆماری ئیسالمی ل ه ههر چوار الو ه گهمارۆی پێشمهرگهیان
دا ،ل ـ ه الیـهکــیــش بەشێکی ســروشــت و ژیــنــگــەی ئــەو گــونــدە واتــە
چۆمی س ــارۆخ گــەمــارۆی گــونــدەکــەی داب ــوو و وەک یارمەتیدەر
و هــاوکــاری دوژم ــن دەوری دەگــێــڕا .تێکۆشهرانی دێــمــوکــڕات ب ه
هــاوکــاری خـهڵــک بــڕیــاری کــۆتــایــی خــۆیــاندا کــە بــە س ـهرب ـهرزی
سهربنێنەو ە و سهر بۆ دوژمنی کۆنەپەرستی ئیسالمی دەنەنوێنن.
بۆی ه ل ه نێو ماڵهکان و سهر بانهکان و کۆاڵنهکان و نێو مزگهوت
و حهوزی مزگهوت و سهرکانی گوند سهنگهریان گرت و سوێندیان
دهخــوارد و بهڵێنیان ب ه یهکتر دهدا تا ئاخرین فیشهک شهڕ بکهن.
شهڕ تا گهرمتر دهبوو جەندەکی کۆنهپهرستان زیاتر دهکهوت و لهو
الشهو ه ماڵ ب ه ماڵ و کۆاڵن ب ه کۆاڵن پێشمهرگهو پاسدار دهست و یهخهو
تێکهڵ بوون .ههر تێکۆشهرێکی دێموکڕات شههید دهبوو دهست بهجێ
گهنجێکی ئاوایی «دارتوو» چهکهکهی ههڵدهگرت و الشهی بهکرێگیراوی
دهخست ه س ـهر زهویو تــۆڵـهی قــارهمــانــی دێموکڕاتی دهکـــردهوه.
ههر پێشمهرگهیهک ل ه ماڵێک سهنگهری گرتبوو گهنجێکی ئاوایی
لهگهڵ بــوو« ،ئیرهج بــروج ـهردی» یەکێک لە قارەمانەکانی هێزی
هەوشار ب ه دهیــان کهالکی بهکرێگیراوهکانی ریز کردبوو و لهبهر
دهستی دا بوو کاتێک بهکرێگیراوێک ل ه پشتهو ه خهنجهر ل ه ئیرهج
بروجهردی داو شههیدی کرد فهوری گهنجێکی دارهتوو ک ه پێکهو ه
ل ه سهنگهر داب ــوون دهســت ـیدا چهکهکهی شههید ئیرهج و چوو ه
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سهنگهرهکهی ئیرهجهوهو تۆڵهی ئیرهجی قارهمانی ئهستاندهوه.
لـ ه الیـهکــی دیــکـهو ه بـ ه بڵینگۆ داوایـــان لـه پێشمهرگ ه دهک ــرد خۆ
بهدهستهوه بدهن! داوایان ل ه خهڵک دهکرد پێشمهرگهکانمان تهحویل
بدهن .لهالیهکی دیک ه لکی 2ی هێزی ههوشار ل ه بهرهی قهاڵی زێوی ه
و گوندی قهرهناو بهرهنگاری هێزی داگیرکهر بوونهو ه و زهبڕیکی
کوشهندهیان ل ه داگیرکهراندا ،بهمجۆر ه له کاتژمێر ٩ی بهیانی تا
شهو درهنگان شهڕ درێــژهی کێشا ،سهرهنجام ب ه سـهدان کهس ل ه
بهکرێگیراوان بوون ه قوربانی سیاسهتی کوردکوژیی کۆماری ئیسالمی.
ل ـهو حەماس ە قــارهمــانــانـهیــهدا جهندهکی سـ ـهدان بهکرێگیراو ل ه
مهیدانی شهڕ کهوتبوو ،بهاڵم بهداخهو ه لهسهر یهک  ١٩پێشمهرگهی
قــارهمــانو لــهخــۆبــووردوو  شههید ب ــوو١٢ ،پێشمهرگ ه لـهالیـهن
هێزهکانی کــۆمــاری ئیسالمییهو ه بـ ه دیــل گــیــران ،ئــە و  ١٢کهس ه
ل ه مانگی گـهالوێــژی  ١٢٦٣ل ه تیکاب ئێعدام کــران و تا ئێستاش
ش بریندار بوون.
گڵکۆیان بێ سهرو شوێنه؛ ،ژمارهیهک پێشمهرگە 
لــــهو شـــــــهڕهدا چـ ـهن ــد مــــاڵ لـــ ه گـــونـــدی دارتـــــــوو بــههــهمــوو
کـــهلـــوپـــهلـــی نـــێـــو مـــــاڵـــــهو ه ســـــووتـــــانو چــــهنــــد خـــانـــوویـــهک
رووخـــــاو  ٣کـــهس لــ ه خ ـهڵــکــی گــونــدی دارتـــــوو ش ـههــیــد بـــوون.
لەو حەماسە وبەربەرەکانییەدا چەند مەسەلە جێگەی باش کردنە.
یهکهم :قارهمانانی دێموکرات وهک ههمیش ه ل ه رۆژی تهنگان ه ئامادهن
مای ه لهخۆیان دانێنو هێچکات سهر بۆ دوژمن نهوی نهکهن ئهوان ل ه
رۆژی ٣٠ی رێبهندانی ساڵی  ١٣٦٢بۆ چەندین جار سهلماندیان ک ه
ب ه خوێنی خۆیان الپهڕهکانی مێژوو دەنووسنهوه .دووههم :جارێکی
دیک ه سهلماندیان ب ه کوشتنی زیاتر ل ه سهدان کهس ل ه هێزی رێژیم،
کوردستان جێگای ئەوان نیەو لەو ئاو خاکە بێگانەن وسەلماندیان
کە هیچ هێزێک ناتوانێ خەڵک و پێشمەرگە لێک دابــڕێ .سێههم:
ئهگهرچی نزیگ ب ه  ٣٠قارهمان شههید بوون بهاڵم خهڵکی خەباتگێری
ناوچەی ههوشار سەلماندیان کە چهکی کوڕ ه شههیدهکانیان لەسەر
زەوی ناکەوێ و به یادی شەهیدانی  ٣٠رێبەندان چهندین عهمهلیاتی
سهربهرزانهیان بە ئەنجام گەیاندو ب ه رێژیمی کۆماری ئیسالمییان
سهلماند ک ه هێزی ههوشار هەروا خۆڕاگر و لە شکان نەهاتوویە.
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گوندی مازوارو تۆماری مێژوویەک بۆ خۆی
ت و داخواییهکانی خهڵکی کوردستان ل ه بهرنامهی
رهنگدانهوهی ویس 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا و ههڵبژاردنی ستراتیژیو
تاکتیکی گونجاو و گرتنه پێشی سیاسهتێکی ئوسوولیو مهنتیقی لهالیهن
حیزبهو ه بۆت ه هۆی ئهوهیک ه کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستان ب ه چهشنێکی
بهرین پشتیوانی ل ه حیزبهکهیان بکهن .ئهو پاڵپشتیی ە لهو راستییهو ه
سهرچاو ه دهگرێ ک ه حیزبی دێموکراتی کوردستان ب ه درێژایی تهمهنی
خۆی توانیویهتی کاریگهریی لهسهر کۆمهڵی کوردهواری دابنێ بەجۆرێک
ن زۆر جار گوتوویانه ،مێژووی ئهو  ٣چارهگ ه
کە  میژوونووسا 
سهدهیهی دوایی گهلی کورد ل ه رۆژههالتی کوردستان ،کەموزۆر ههمان
مێژووی حیزبی دێموکراتهو مێژووی تهمهنی  ٣چارهگه سەدەیەی
حیزبی دیموکراتیش مێژووی گهلی کورد ل ه رۆژههاڵتی کوردستانە.
لـ ه وەهــا دۆخــێ ـکدا دهک ــرێ بــه هـهبــوونــی تهشکیالتی بههێز و
لەخۆبردوویی پێشمهرگ ه و حــوزووریــان لە ناو خهڵکدا ،دەکرێ
پێوهندیی نێوان خهڵکو حیزبهکهمان بههێزتر بکهینو لههێزو توانای
خهڵک زیاتر کهلک وهربــگــیــرێ .ئــهوهش دهگـهڕێــتـهو ه بۆ ئهوهیک ه
حیزبهکهمان ل ه نێو کۆمهاڵنی خهڵکدا رهگو ریشهی بههێزی داکوتاوهو
تهنانهت زۆر جار لهکاتی زۆر هەستیاردا ئهو پێوهندیانە تینوتاوێکی
بەگوڕیان داوە بە ڕەوتــی خەباتی ڕزگاریخوازانەی حیزب و گەل.
نموونەی فیداکاری و پێوەندیی نەپساوەی خەڵک و پێشمەرگە لە شەڕ و
بەرخۆدانی قارەمانانەی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات و پارێزەرانی
کۆنەپەرستی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەردەکەوێ؛ بەڵێ! ل ه الپەرەی
«هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی ئهمجارەدا ئاماژ ه ب ه حهماسهیهکی هێزی
پێشمهرگهو پشتیوانیی خهڵکی نیشتمانپهروهری ناوچهی سهقز دهکهین.
ڕۆژی ٨ی خهزهڵوهری ساڵی ١٣٦٥ی ههتاوی ل ه حهماسهیهکی
ک ـهموێــن ـهدا ل ـ ه نــێــوان هــێــزی پیشمهرگهی دێــمــوکــرات ل ـهالی ـهکو
هــێــزی داگــیــرکــهری کــۆمــاری ئیسالمی ل ـهالکــی دیــکــهو ه خوڵقا.
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ش ـهوی پێشتر پێشمهرگهکانی مهڵبهندی دووی کوردستان بۆ
پشوودان روویان له ئاوایی «خوڕمتا» کرد؛ پاش دامهزران له ناو
ئــاوایـیدا و رهوانــ ه کردنی کهمین بۆ شاخهکانی پشت ئــاوایــی ،ل ه
کاتژمێری ٦ی بهیانی لهالیهن کهمینی هێزی پێشمهرگهو ه ههست ب ه
هێرشی بهرباڵوی دوژمن کرا ،ئهوانیش فهرماندهکانی خۆیان ئاگادار
کــردهو ه ک ه دوژمــن ل ه فکری پیالنێکی گ ـهور ه دای ـه .ل ه کاتژمێری
شهش و نیوی بهیانی قارهمانانی گهل دهستێکی باشیان ل ه دوژمن
وهشاندو تا سهعاتی ٩ی بهیانی ل ه دهورووبــهری گوندی خوڕمتا
و بهرزاییهکانی شهڕ بهردهوام بوو .ب ه شکانی دوژمن شهڕ بهرهو
بهرزاییهکانی وهرێنانی و شاخی رووش گوازرایهوه ،تێکۆشهرانی
دێموکرات ک ه زهبرێکی باشیان ل ه دوژمن دابوو خۆیان سازمان داوهو
لهو بهرزاییانه سهنگهریان گرتهو ه و چاوهڕوانی هێزی کۆنهپهرستی
مانهوه .ل ه الیهکی دیک ه هێزی بهزیوی کۆماری ئیسالمی ب ه دهیان
ماشێنی پڕ ل ه سهرنشینو ب ه چهکو چۆڵی تهیارهوهو ب ه پشتیوانی
 ٣هێلیکۆپتێڕ هاتنهو ه مهیدانی شهڕو دهستیان ب ه پێشڕهوی بهرهو
سهنگهری پێشمهرگهکان کرد ،هێزی ترسهنۆکی کۆماری ئیسالمی
ههموو جارێ ک ه ل ه سهنگهری پێشمهرگهکان نزیک دهبوونهوه ،لەگەڵ
بەرەنگاریی قارەمانانەی هێزی پێشمەرگە بــەرەوڕوو دەبوونەوە و
کوڕانی دێموکرات لێیان رادهســانو به ژمارهیهک کــوژراو بریندار
هێزی دوژمن بهرهو دوای ه ههڵدههاتنهوه .شاخی ڕووش ک ه بهسهر
شــاری سهقز دا دهروان ــێ ،بەشێک لە خهڵکی قارهمانی ئهو شار ه
شاهید بوون ک ه قارهمانانی گهل چۆن ل ه بهرامبهر الفاوی ئینسانی
ب ـێورهی کۆماری ئیسالمیدا راوهستابوون .پاش ههر شکستێک،
هێزهکانی دوژمن به ئاوری تۆپو خۆمپار ه و راکێتی هێلیکۆپتێر
سهنگهری ههڵۆکانی نهکهرۆزو سورووساتو چلچهمهی ئاورباران
دهکرد .شهڕ تا کاتژمێری ٥ی ئێوارێ بهردهوام بوو ،پاش  ١١سهعات
شـهڕی قارهمانان ه ک ه تۆپخانهی دوژمــن به بـهردهوامــی سهنگهری
کوڕانی دێموکراتی دهکوتا بهداخهو ه ل ه ئێوارێدا حهکیمی رهزایی
بهرپرسی مهڵبهندی ٢ی کوردستان ک ه ب ـهردهوام له سهنگهرهکانی
پێشهوهدا شهڕی دهکرد ل ه گهڵ دوو پێشمهرگهی دیک ه شههید بوون.
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ئهوهی جێگای سەرنجە ئەوەی ە ک ه قارهمانانی دێموکرات پاش ١١
سهعات شهڕ و بهربهرکانی ل ه بهرامبهر هێزی بێ ئهژماری دوژمن،
سهرشۆڕییهکی گهورهیان نسیبی دوژمن کرد .پاش تهواوبوونی شهڕ،
لەبەر ئەوەیکە پاش رۆژێــک شهڕ کــردنو بە دانی چهند شههیدو
چهندین بریندار ،کارێکی ئاسان نهبوو ل ه مهیدانی شهڕو بهربهرهکانیدا،
خۆدهرباز بکەن ،هەر بە پشتیوانیی خەڵکی ئەو ناوچەیە ،لەو دەڤەرە
خۆیان حەشار دا و ناوچەکەیان جێنەهیشت .بـهاڵم رۆژێــک دوای
شهڕهکه ،دهبێ شاردنهوهی ئهو تێکۆشهڕان ه وهک الپهڕهیهکی زێڕین ل ه
پشتیوانی خهڵکی کوردستان و ئاوایی «مازوار» بۆ هێزی پێشمهرگهی
دێموکرات بنووسرێتهوه ،خهڵكی باشیان دهزانی پێشمەرگە پارێزەری
ئەمنییەتی شــەڕەفو کەرامەتی ئ ـهوان بوو و گیانی خۆی بەختی
ئامانجەکانی نەتەوەکەی دەکا و ئازایانە گیانی لەسەر بەری دەستی
داناوە تا لەرێگای نیشتماندا بیکاتە قوربانی ،رۆڵەی بەرهەقی نەتەوەی
کوردە کە باشترین ساتەکانی ژیانی بۆ کۆمەاڵنی خەڵك تەرخان کردوە.
ی بژی.
تاکوو بە وەها فیداکارییەک گەلەکەی بە ئاوات بگا و بە سەربەرز 
ئهوان توانیان ل ه ناو خهڵکی قارهمانی مازوار ،بێ فیشهک ،ماندوو
ش ـهک ـهتو هــیــاک ،بـ ه چهندین بــریــنــدارهوهو ،تـهنــانـهت بــە بوونی
پایهگای هێزهکانی رێژیم ل ه پشت ئاوایی ،ل ه ناو خهڵکی خۆیاندا
بحهسێنهوهو بـهو پێوهندییهی نێوان خهڵکو پێشمهرگ ه پەیمانی
ئەمەگ و دەروەستی لەگەڵ یەک ببەنە سەر و ئهگهرچی  ٣قارهمان
شههید بــوون بــهاڵم بــە لێک گــرێــدانو پێوهندیی خهڵک و هێزی
پیشمهرگ ه هێچ هێزێک ناتوانێ ب ه چۆکیان دابێنێ .ئەو پێوەندییە
ئەو راستییە دەردەخا کە بڵێین خەڵکی کوردستان تا ئاواتەکانی لە
بۆتەی خەبات وتیکۆشان دژی داگیرکەران دەرنەکەوێ هەمیشەو
لە هەموو قۆناغەکانی خەبات دا پاڵەپشتی خەباتی رەوای گەلی
کــورد بــوون ودەبــن و دینامیزمی ســەرەکــی خەباتی گەلەکەمانن.
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داستانی خۆڕاگریی «حەڵبێ»و «کۆیکان»
گەلی کــورد ل ه ئێران و بهشهکانی دیکهی نیشتمانی کوردستان
دهیان ساڵ ه ل ه خهبات و تێکۆشانی لە پێناو دەستەبەرکردنی ماف و
ی خهبات
ئازادییهکانی بەردەوامە و بۆ پاراستنی مەجوودییەتی خۆ 
دهکــا .مێژووی خهباتی کــورد تا بڵێی خوێناوی و پڕ قوربانیدان
ب ــووه ،بــهاڵم ئ ـهم کــاروان ـ ه تــا ئێستاش نهگهیوهت ه س ـهر مـهنــزڵ و
کوردستان ئێستاش ل ه سهنگهری خهبات بۆ ماف و ئازادییهکانی دایه.
ئێستاش ههوڵی تواندنهو ه و نههێشتنی دهدرێ و حاشا ل ه شوناس
و پێناسی نهتهوهیی دهکرێ .ئێستاش ههر جینایهت و کوشتار ه ل ه
شێوهی جۆراوجۆر ل ه دژی کــورد دهکــرێ و ههمدیسان ،ئێستاش
ههر داستانی حهماسهی ه الوانی ئهو نهتهوهی ه ل ه سهنگهری خهباتدا
دهینووسنهو ه و ههر الپهڕهی شانازیی ه دهیخوڵقێنن .کوردستان ل ه
چوار دهیهی ڕابــردوودا سهنگهری لهگیرانهو ه نههاتووی خهبات و
مافخوازی دژی کۆماری ئیسالمی بوو ه و ن ه سهرکوت و نه کوشتار
و ن ه ههوڵی تواندنهو ه کۆڵیان ب ه ڕوحی خهباتگێریی کورد نهداوه.
بیرهوهرییهکان و فیداکاریی هێزی پێشمەرگە هێندە زۆرن کە
ن ه لە ئەژمار دێن و ن ه ل ه گێڕانهوه ،بەتایبەتی ئەگەر بە ناخی ئەو
ی و هەڵمەتبردن و
ڕۆژە سەختانەدا شۆڕ بینەوە و بەربەرەکان 
قارەمانەتیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ل ه سهنگهری بهرگری
ل ه ماف و ئازادییهکانی خهڵكی کوردستان بنووسینەوە ،زۆر خاڵی
گرینگ بــەرچــاو دەکـــەون .ئـهگـهر بـ ه وردی الپ ـهڕهکــانــی مێژووی
دهیـــان ســاڵ ـهی خـهبــاتــی ن ـهپــســاوهی ئــاشــکــرا و نههێنیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ههڵدهینهوه و ،ب ه ڕابــردووی پڕ له شانازیی
ڕۆڵـ ه تێکۆشهرهکانیدا بچینهوه ،ب ه ڕوونــی بۆمان دهردهکــهوێ ک ه
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تێکۆشهر ه ئهرکناسو نیازپاکهکانی ئهو نهتهو ه خۆڕاگره ،بۆ گهیشتن
بـ ه ئامانجی بــهرزی شـههــیــدان ،چــۆن دهستیان لـ ه ژیــانــی ئاسایی
خۆیان ههڵگرتو ه و ،تهنانهت ل ه گیانی خۆشیان مایهیان دانــاوه.
ل ه سهرهتای دهیهی ٦٠ی ههتاویدا ڕێژیمی تازە بەدەسەاڵت گەیشتووی
ن و
کۆماری ئیسالمی بۆ داسەپاندنی ههیمهنهی خۆی لە کوردستا 
بەتایبەتی لەو ناوچانەی کە کورد و ئــازەری بە یەکەوە لە شار و
گوندەکان دەژیان ،خەڵکی کوردی بە تەواوی لەژێر فشار نابوو ،هەر
ک و جێگایەک بە مەبەستی چاوترساندنی
بۆیەش هەر ڕۆژێ لە شوێنێ 
ڕۆڵەکانی کورد خەڵکی بێدیفاعی قەتڵوعا م و دەربــەدەر دەکــردن.
کۆماری ئیسالمی تەنیا لە ماوەی دوو ساڵی سهرهتای دەسەاڵتی
نگریسی خۆیدا ،لە دەیان گوندی کوردستانی بە شێوەیەکی بێبەزییان ە و
دڕندانە حەولی سڕینەوە و پاکتاوکردنی کوردی دا و ،دهیان جینایهتی
سامناکی خوڵقاند ک ه ڕووداوی «حهڵبێ» و «کوێکان» یهک لهوانه.
کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕۆژی ٢١ی خاکەلێوەی ساڵی  ١٣٥٩بە
هێزێكی بێئەژمار هێرشی کردە سەر گوندەکانی «حەڵبێ» و «کۆیکان»
و «یونسڵیان» لە ناوچەی سندوسی نێوان نەغەدە و شنۆ .ئامانج لهو
هێرش ه چاوترسێن کردنی خهڵک و کوشتوبڕیان ب ه تاوانی مافخوازی بوو.
هــێــز ه کــۆک و پۆشتهکهی کــۆمــاری ئیسالمی بــە تــانــک و تۆپ
و چەکدارێکی زۆرەوە بهتهما بــوون جنایەتێکی دی ل ه چهشنی
ئهوانهی ل ه قاڕنێ ،بــایــزاوێ ،کەرێزەی شکاکان کردیان ،دووپــات
بکەنەوە ،بــەاڵم پێش ئــەوەی دەستیان بە خوێنی پاکی ڕۆڵەکانی
کــورد ســوور بــێ ،پێشمەرگەی هــەڵــقــواڵوی نێو کۆمەاڵنی خەڵک
ن و هەڵۆئاسا
لە ناوچەکانی شنۆ و نەغەدە لە هێزی دوژمن ڕاسا 
ێ چێشتن.
لــە هــێــزی دوژمـــن ڕۆهــاتــن و تــامــی تــاڵــی شکستیان پ ـ 
شوێنی شەڕەکە هەمووی پێدەشت و تەنیا چەند تەپۆڵکەیەک دەوری
گوندەکەی گرتبوو ،هێزی پێشمەرگەکان دوای ئاگاداربوون ل ه پیالن
و مهبهستی ڕێژیم ،لە ماوەیەکی زۆر کورتدا خۆیان سازمان دا
و ڕێگاکانی هاتوچۆی سەر جــاددەی نەغەدە ــ شنۆیان کە بۆ الی
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ستوونی دوژمن دەچوون کۆنترۆڵ کرد و ،تیمی هێرش بە فەرماندەیی
محهممهد عەلی پیرێژن ههڵمهتهکهی دهست پێ کرد .لە ماوەی کەمتر
لە سێ سەعاتدا ستوونەکە بە تەواوی تهفروتوونا کرا .لهو هێرشهی
ک قڕان ،کۆتایی
شێرهکوڕانی دێموکراتدا کێوی پیر ناسر ،مالنەی مریش 
کێوی پادار کە دەکەوێتە نێوان گوندەکانی «دووڕبە» و «حەڵبێ» لە
هێزی داگیرکەر پاکرانەوە .هێزی دوژمن بە جۆرێک کەوتە گەمارۆوە
بڕستیان لێ بڕا .ئهوان ک ه بۆ قەاڵچۆکردنی ئەو گوندانە هاتبوون،
ههر زۆر زوو تاڵەواری مەرگیان چێشت .دهیان کهس ل ه هێزهکانی
ڕێژیم کــوژران و بریندار بــوون و ئــەوەش ک ه گیانی دهربــاز کرد،
ئێستاش لە ناوهێنانی ئــەو شکستە تــرس و خــۆف دایــان دەگــرێ.
دوانیوهڕۆی ئهو ڕۆژ ه ستوونێکی گەورەی دیکە بە هاواری هێزی
شکست خواردووی ڕێژیم هات .کە ئەویش لەسەر جادەی نەغەدە_
شنۆ ،واتــە لەبەر دەرگ ــای قاوەخانەی قــەاڵتــان کە کەوتە کەمینی
پێشمەرگەکان .ئهم ستوونهش ل ه هێزهکانی پشتیوانی دوژمن لە ماویەکی
کەمدا لێک هەڵتەکان .ئــەوەی توانی ب ه وهخت خۆی دەربــاز بکا بە
زیندوویی دەرچوو و ئەوانی دیکەش بە دهردی ستوونی یەکەم چوون.
خوێنبایی ئهو سهرکهوتن ه مهزن ه ل ه پاش  ١٢سەعات شەڕی قارەمانانە
ســێ شههید بــوو .ســێ تێکۆشەڕی کــورد بــە نــاوەکــانــی محەممەد
کوردنژاد ناسراو بە محهممهدی عەلی پیرێژن ک ه فەرماندەری لک و
خەڵکی گوندی زمێی شنۆ بوو؛ ههروهها حەسەن ڕەجەبی خەدەمەی
بازووکا ،خەڵکی گوندی شێخانی شنۆ ،و خەلیل نەخشینی ،پێشمەرگە
و خەڵکی گوندی گــەاڵزی شنۆ ک ه ب ه خوێنی خۆیان حهماسهیهکی
مێژوویی و لهبیرنهکراویان بۆ خۆیان و نهتهوهکهیان تۆمار کرد.
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شەڕەفی مردن بە سەر خیانەتدا
هەموو ڕاپەرینێک یا بزووتنەوەیەکی نەتەوایەتی ،یا کۆمەاڵیەتی
لە پێناو قازانج و بــەرژەوەنــدیــی خەڵکدا درووســت دەبــێ یا بڵێین
ڕوو دەدا .بەو پێیە و بۆیەش ڕۆڵەکانی ئەو نەتەوە بەشخوراوە بە
هی خۆیانی دەزانــن و لە هەمووالیەکەوە یارمەتی بۆ بەهێزبوونی
دەدەن .ئەوە لە زۆر واڵتان دیتراوە نەتەوەیەکی زۆڵملێکراو و کەم
دەرەتــان بەگژ حکومەتێکی زۆردار و تەیار لە هەموو بارێکەوەدا
دەچێتەوە و پاش بەرەنگارییەکی زۆر لەئاکامدا یا بە چۆکی دادێنێ
و سەرکەوتن مسۆگەر دەکــا ،یا بەهۆی ئــەو فشارانەی لەسەری
درووســت دەکا ،لە ڕێگای دیکەوە چارەسەری پرسەکەی دەکا .بۆ
ئ ـهوهش دوو هۆکاری گرینگ هەیە .یەکەم :ئــەوەی داخوازیی ئەو
گەلە ئەوەندە بەرحەق و ڕەوایە کە لەگەڵ دادپــەروەری گونجاوە و
ڕێک دەکەوێ .دووهەم :هێزی خەڵکە کە پشتیوانی جوواڵنەوەیە و،
ئەگەر ئەو جوواڵنەوەی ه لە نێو هەناوی کۆمەاڵنی خەڵک هەڵقواڵبێ
هێز نیە کە تێکی بشکێنی و ناتوانێ لە مەیدانیش دەری بکا .لەوانە
هێندێک جار پاشەکشەیەکی تاکتیکی بکا بــەاڵم لەبران نەهاتوویە.
ل ه شۆڕشی ئــەو قۆناغەی نــەتــەوەی کــورد لە مــاوەی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا دەتوانین باس لەوە بکەین کە حیزبی دێموکرات
لە چلەپۆپەی ئەو خەباتەدا بووە و جوواڵنەوەی خەڵکی کوردستان
ڕیشەی لە نێو دڵ و هەناوی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان دایه .ئەگەر
بە وردی لێی بڕوانین ئەو مانایە دەگەیەنێ کە حیزبی دێموکراتی
کوردستان داخوازیی ڕەوا و لە مێژینەی نەتەوەکەی لە بەرنامە و
پرۆگرامی خۆیدا گونجاندوە و بۆ وەدیهێنانی خەبات دەکــا و لە م
ڕوویــەوە خەڵکی کوردستانە کە بەرنامەکەی بە ئاوێنەی بااڵنوێنی
ئـــاوات و ئــــارەزووی خــۆیــان دەزانـــن و لــە دەوری کــۆ دەبــنــەوە.
هەر لەو قوناغەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا حیزبی دێموکرات
دەیان ساڵە بە شێوەیەکی فیداکارانە و سهربەرزانە ،بەتایبەتی لە دەیەی
 ٦٠و ٧٠دا بە شێوەی خەباتی چەکدارانەدا بەرگریی لە گەلەکەی کردوە و
بەدژی درەندەترین ڕێژیمی سەردەم وەستاوەتەوە .هەر لەو ماوەیەدا بە
هەزاران پێشمەرگە و سەدان کادری لێهاتوو ،دەیان فەرماندەی بە توانا و
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چەندین کادری رێبەری تەنانەت سەرکردەکانی گیانی خۆیان بەخشیوە.
بۆ «هەگبەی شا خ و شۆڕش»ی ئهمجارهمان هەنگاو بەرەو دااڵهۆی
ســەربــەرز هــەڵ دێنینەوە .دااڵهــۆ مــاوەیــەک بــوو بێ تێکۆشەرانی
دیموکرات بوو ،خەڵك ههموو تینووی دیتنیان بوون .چوار قارەمانی
مەیدانی خەبات وتیکۆشان ،حەسەن مەقسوودی ناسراو بە کاکی
حەسەن ،ئەردەشیر خوسرەوی ،فروغ خزری و حەسەن سەلیمی
ڕەخت و تفەنگ و کۆڵەباری پێشمەرگانە لە خۆیان دەدەن و چیا
و دۆڵ و شیو و بــەنــدەن و گوندەکانی نــاوچــەی دااڵه ــۆ بەسەر
دەکەنەوە و لەگەڵ خەڵکی ئەو دەڤــەرە هەناسەکانیان دهگۆڕنهو ه
تا وزەیەکی بەهێزتر بە خەڵکی ئەو ناوچەیە بۆ خەبات وتیکۆشان
ببەخشن .ئەگەر ورد بڕوانینە سەفەری ئەو چوار قارەمانە بۆمان
دەردەکەوێ هەر ڕووداوێک و ناوچەیەک و یا دیاردەیەکی میژوویی
خاوەنی هەلومەرجی تایبەتی خۆیەتی .خەبات و تێکۆشانی کادرە
ن لە کوردستاندا،
خەباتگێرەکانی حیزبی دیموکرات لە ناو خەڵكی خۆیا 
بە درێژایی تێکۆشانیان ڕووداوی زۆر دڵهەژێن و تاڵی بە خۆیەوە
دیتووە و لەنێو ئەو کار و ئەرکانەی کە ئەوان بە دڕێژایی ڕۆژ و مانگ
و ساڵ لەنێو کۆمەاڵنی خەڵک بە ئەنجامیان گەیاندوە ،هەر جارێ لە
شوێنێک کرمی نێوخۆ ،وەک کەڵەی بێستان سەری دەر هێناوە و بۆتە
بەربەست لە کار و تێکۆشانیان و تەنانەت گیانیشیان لێ ستاندوون.
هەر لەو دیدگایەوەیە کە دوژمنانی کورد لەوە گەیشتوون کە «دار
هۆرەی لە خۆی نەبێ ناقەڵەشێ» .ئەو وتەیەی سەرەوە بۆتە هۆی
ئەوە زۆر جار داگیرکەران لە هێندێک خەڵكی کاڵفام و ساویلکە کەڵک
وهربگرن و ئهوان وەک چاوساغ پێش دوژمن کەوتوون یان خۆیان
ڕۆڵەکانی ئەو نەتەوەیان لە داو خستووە و شەڕی پێشمەرگەیان
کردوە و شههیدیان کردوون .بهڵێ… خۆفرۆشی و جاسووسی زەبری
گەورەی لە پەیکەری حیزبی دێموکرات و جوواڵنەوەی کورد داوە.
ئەو چوار تێکۆشەرە بێ پسانەوە بۆ بردنی پەیام و سیاسهتی حیزب
بۆ نێو خەڵک ،بۆ دیدار نوێکردنەوە لەگەڵ هەموو تەیفەکانی نێو کۆمەڵگ ه
لەو ناوچەیە و هەروەها لەقاودانی سیاسەتی پیالنگێریی کۆماری
ئیسالمی کاریان دەکــرد و شەو و ڕۆژ بێ پسانەوە گوند بە گوند
و دووڕ لە چاوی خائینان تێکۆشانی سیاسیی خۆیان بەڕێوە دەبرد.
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ئێوارێی ٣٠ی پوشپەری ساڵی  ١٣٧٣بوو .ئهوان پاش پشوودانێک
بە نێو تــەالن و گاشەبەردەکانی دااڵهــۆ ڕێگایەکی باریک دەبــڕن.
بــەرە بــەرە شــەو دەزریــنــگــایــەوە کـ ه ڕوویـــان لــە شوێنێک کــرد بە
نــاوی «ســیــاوانــە» بێ خەبەر لــەوەی پیالنی خائینانە لــەو شوێنە
خــۆی لــێ مــاس دابـــوون .ئاخر ئ ــەوان بــۆ کــاری حیزبی و بەپێی
ئ ــەو مــتــمــانـهیـهی پێشتر بــوویــان ڕوویــــان ل ــەو شــوێــنــە کــردبــوو.
ڕۆڵەکانی نیشتمان ماندوو ،و خــاوەن ماڵ بەپیالن و مهخابن بۆ
پێشمهرگهکان جێگای باوەڕ ،کارێک کە بە کەم کەس هەڵدەسەنگیندرا.
قس ه ئهوهی ه ک ه ڕابردوو و تێکۆشانی ئەو چەند کەسە جێگای شک
وگومانی نەهێشتبۆوە .بەرخ سەر بڕا ،قاورمە دروست کرا ،نان خورا
و پاش تەواوکردنی هەموو کارەکانی حیزبی خــاوەن ماڵ خۆی و
براکەی وێڕای تێکۆشەرانی دێموکرات بەرە شوێنی مانەوەی بەیانی
ملی ڕێگایان گرت .لەشوێنی مانەوە کە جێگایەکی زۆر سەخت بوو،
ڕەخت وتفەنگ دەکەنەوە تا پشوو بدەن .دوو برای خائین بۆ گەیاندنی
مەبەستە گاڵوەکانیان پێشنیار بە ڕۆڵەکانی گەڵ دەکەن کە چونکی
ئەوان ماندوون پشوو بدەن تا بەیانی تاو دەردەکەوێ… بەاڵم ئەی هات
تێکۆشهرانی دێموکرات ئەوەی کە قەت لەبیریان نەدەچوو لە بیریان
کرد و بێخە م پاڵیان داوە و دوو برای خائین له بهرهبهیاندا و لە کاتێکدا
پێشمەرگەکان لە خەودابوون بەربوون ه گیانی ئەو تێکۆشەرانە و هەر
چواریان شەهید کردن .ئهو تێکۆشهران ه سهمبولی خهبات ،فیداکاری،
خۆماندووکردن و خۆپێگهیاندن بوون .ئهوان به کاری بهردهوام ،ب ه
خۆ لەمهترسی هاویشتن ،ب ه پابهندبوون لهسهر ڕێبازی شههیدان ههر
لهڕاستیشدا ئهوهی پێیان کرا لهو ساڵ ه سهختانهی خهباتی چهکداریدا
کردیان بۆ ئـهوهی کورد ههنگاوێک له ئامانجهکانی نیزیک بێتهوه.
دەڵێن «ئاشی شۆڕش بە خوێن دەگەرێ» ،ئەوە زۆر ڕاستە ،بەاڵم
ئەو شۆڕشە لەبەر ئــەوەی هێزی سەرەکیی خۆی لە نێو زەریــای
بــێــبــڕانــەوەی کــۆمــەاڵنــی خەڵک هەڵێنجاوە توانیویەتی لــە هەموو
شێوەکانی خەبات کەڵک وەربــگــرێ و لەسەر پێی خــۆی بوەستێ
و هەر دڕکی چاوی دوژمنان بێ .هەر ئــەوەی کە دوو ساڵ دواتر
یەکێک لــەو خائینانە بەدەستی تێکۆشەرانی دێموکرات بەسزای
خەیانەتی خۆی گەیشت ،نیشانەی ئەو ڕاستییەیه کە ئاماژەم پێکرد.
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نەعرەتەی پێشمەرگە
لە سوێسنایەتیی سەردەشتەوە
ن
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانو گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستا 
هەمیشە شانازی بەوە دەکەن کە الپەڕەکانی مێژووی خەباتی چەند
دەیــەی شۆڕشگێڕانە و بێپسانەوەی ئەو بەشە لە کوردستان ،بە
بەرخۆدانی ڕۆڵە بەئەمەگەکانی نووسراوەتەوە .ڕابردووی خەباتی پڕ
لە سەروەریی رۆژهەاڵتی کوردستان ،پڕاوپڕ لە قارەمانەتیو فیداکاریی
کادر و پێشمەرگەکانیەتیو ،لە پێناو وەدەستهێنانی ویستو داخوازە
ڕەواو لەمێژینەکانیدا لە بەرامبەر سیاسەتی سەرکوتکەرانەی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیدا بە چۆکدا نەهاتووە و بە خوێن و قارەمانەتیی
ڕۆڵــە تێکۆشەرەکانی ئــااڵی خەباتەکەی هــەر شــەکــاوە ڕاگــرتــووە.
ئەو حیزبە لە دەسپێکەوە تاکوو هەنووکە لهو شانازیی ه مهزن ه بێبهش
ی
ی پاك 
ی بێدادی ،گیان 
نهبوو ه کە بۆ ڕزگاربوون ل ه كۆتوبهندو زنجیر 
ی خهباتو خوڕاگریی بێوچانی.
ی كردۆت ه دهسمای ه 
باشترین ڕۆڵهكان 
ی
ی حیزبەکەمان ب ه كردهو ه نیشان 
ی و پڕسهروهری 
ی پڕ لهشاناز 
مێژووی 
ن
ی پڕ لهفرمێسكو خوێ 
ی چەندین ساڵ ه 
ی خهبات 
داو ه ك ه ل ه ڕابردوو 
ی خۆیدا ،ئەم حیزبە خەباتکارە پشت
و دارماڵ ل ه حهماسهو خۆڕاگری 
ی باسك
ی كوردستانو هێز 
ی خهڵك 
ی ههم ه الیهن ه 
ئهستوور ب ه پشتیوانی 
ی لهبهرانبهر ڕێژیم ه دژ ب ه كورد ه
ی ڕۆڵ ه فیداكارهكان 
ت و مهچهك 
و دهس 
ی ب ه خهبات
ی زاڵ ب ه سهر واڵتهكهماندا ،درێژه 
یهك ل ه دوای یهكهكان 
ی ناوه.
ی ههنگاو 
ی ڕزگار 
داوه و ماندوویی نهناسان ه بهرهو تروپك 
کۆماری ئیسالمی بۆ لەنێوبردنی دەسکەوتەکانی ئەو خەباتە خوێناوییە
بەدرێژایی تەمەنی نگریسی خۆی دەستی لە پیالنگێڕی هەڵنەگرتووە و
جیا لەوەی سیاسەتی ئاسیمیلەکردن و لەنێوبردنی حیزبی دیمۆکراتی
گرتۆتەبەر .هەر لە سەرەتای دامەزرانیەوە بە بەردەوامی بۆ زەوتکردنی
نو
دەسکەوتەکانی گەلی کورد پەالماری کردۆتە سەر خەڵکی کوردستا 
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ی
هەر ڕۆژێ لە شوێنێو ناوچەیەک ،جینایەتو قەتڵوعا م و دەربەدر 
و ئاوارەیی بۆ خەڵکی خۆڕاگری کوردستان خوڵقاندووە ،هەر بۆیە
لەبەرامبەر ئەم سیاسەتە ناڕەوایەی کۆماری ئیسالمی بووە کە ڕۆڵە ئازا
و نیشتمانپەروەرەکانی کوردستان بۆ بەرگریی لە مان و مەوجوودییەتی
خۆیان دەستیان بۆ چەک بــردووە .یەکێک لەو پەالمارە دڕندانەیە،
هێرشی مەغوولئاسا بۆ سەر ناوچەی سوێسنایەتیی سەردەشت بوو.
هێزەکانی ڕێژیم ڕۆژی ٢٥ی خەرمانانی ساڵی  ١٣٦١ناوچەی
سوێسنایەتی سەردەشتیان بۆ پەالمار و جینایەت خوڵقێنی هەڵبژارد.
بــەرەبــەیــانــی ئــەو ڕۆژە ڕێــژیــم بــە هێزێکی چەند ســەد کەسی بە
پشتیوانیی تۆپخان ە و هێلیکۆپتێڕ پەالماری ناوچهی سویسنایهتیی دا.
ئهگهرچی پێشتر ڕێژیم لەو ناوچەیە چهند جار هێرشی کردبووە سەر
گوندهکانی شینوێ ،بێزیلێ ،گۆرانگا ،وشترمل ،توژهڵێ گهڵوو ،زێوه،
ک شکابوو ،بەاڵم دواجار ڕۆژی ٢٥ی خهرمانان
بناو ه و بێشاسب تێ 
دوژمــن له شاری سهردهشتهو ه ب ه هێزێکی بێ ئهژمار و تهیار به
س هێرشی
چهکی جــۆراوجــۆر و ب ه پشتیوانیی تۆپخانهیهکی قــور 
کرد ه سهر ئهو گوندانه .لەبەرەی خەڵک و پێشمەرگەدا قارهمانەکانی
هێزی موعینی و هێزی بهرگری ب ه سەر  ١٥دهستهدا دابهش بوون
و بڕیاریان دا ک ه تامی تاڵی شکست بە هێزی کۆنەپەرستی بچێژن
و زهب ــری کــاریــگـهریــان لــێ بوەشێنن ،هــەر بۆی ه دوا بــڕیــار ئــەوە
بوو تا هێزی دوژمــن نەخەنە نێو داوێکی گــهورهو ه باسی نەکەن.
تاریکو ڕوونی بهیانیی ئهو ڕۆژ ه ل ه ههموو قۆڵەکان شەڕ دهستی
پێکرد و زۆری نەبرد هێزی زۆر و زەوەندی ڕێژیم شپرزە کرا .ب ه
بهرزبوونهوهی خۆر لهسهعاتی ٩ی بهیانی  ٣هێلیکۆپتیری ڕێژیم بۆ
پشتیوانی لە هێزە بەزیوەکانیان هاتنە مەیدانی شەڕ ،بەاڵم نەیانتوانی
لەبەر چەکی ڕۆڵەکانی دێموکراتدا خۆ ڕابگرن و شەڕگەکەیان جێ
هێشت .سهرلێشیواوی و شپرزەیی هێزەکانی ڕێژیم بەجۆرێک بوو کە
تۆپخانهکەشی وهستابوو .هێزی دوژمن ڕووی له ههر الیهک دهکرد
لهگهڵ هێزی پێشمهرگه و هێزی بهرگری ڕووبهڕوو دهبوو و تێک دەشکا.
شەڕەکە دوو ڕۆژی خایاند و بە شکستی دوژمــن کۆتایی هات.
ئهو هێزهی ڕێژیم کە بڕیاری دابــوو خهڵکی ئهو ناوچهی ه بههێزی
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پیشمهرگهو ه قهتڵوعام بکا ،بـهاڵم بینی کە خەڵکی ناوچە و هێزی
پێشمەرگە بوو دهرسێکی وایان دادان قەتیان لەبیر نەچێ و تاڵهواری
کانییه قارەمانانەدا تەرمی سهدان کهس

مهرگیان پێ چێشتن .لهو بهربهره
لە هێزی دوژمن لە مەیدانی شەڕدا بهجێ مان و ڕێژیم هێندە تاسابوو
کە بردنەوەی تەرمی کوژراوەکانیان چەند ڕۆژی خایاند .لەو ماوەیەدا
ی ڕادیۆ کوردستانهو ه ڕاگەیەندرا کە ئامبواڵنسهکان ڕێگەیان
لە ڕێگە 
پێ دەدرێ بێن و کەالکی هێزە شکستخواردووەکەی ڕێژیم بهرنهوه.
پاش تەواوبوونی شەڕ و شکستی قورسی دوژمن ،شههید دوکتور
قاسملوو سهردانی شهڕگهی کرد و پێناخۆشبوونی خۆی سهبارهت
ب ه ژمارەی زۆری کوژراوهکانی ڕێژیم راگهیاند و نەیشاردەوە کە ئەو
سەدان کەسە بوونەتە قوربانیی سیاسهتی شهرخوازانهی کۆماری
ئیسالمی دهرحهق ب ه گهلی کورد .هەڵبەت ئهو سهرکهوتن ه بەهای خۆی
هەبوو ،بەهاکەش خوێنی ئاڵی و ژیانی پڕشکۆی پێشمهرگهیهک ب ه
ناوی عهبدوڵال ههمزهنژاد ناسراو بە عهواڵی ماماغای بنوخهڵهف بوو.
شکستی هێزی کۆماری ئیسالمی لهو شهڕهدا
لە چەند الیەنەوە جێگای سرنجه:
ی ـهک ـهم :بهشێك لـ ه بنکهی سهرکردایهتیی حیزب ل ـهو ناوچهی ه
ب ــوو و ڕێــژیــم پــێــی وابــــوو ئ ـهگ ـهر بــتــوانــێ داگــیــری بــکــا خهباتی
حــیــزبــی دی ــم ــوک ــرات خــاشــهبــڕ دهکــــا ک ــە بـ ــۆی نـــەچـــووە س ــەر.
دووهەم :بە داگیرکردنی ئەو ناوچەیە ،دواتر دەست بە ڕەشەکوژی بکا و
خەڵکی ناوچەی سوێسنایەتی وەک سەرووکانی و حەڵبی و نیەر دەربەدەر
بکا ،کە ئەو خەونە چەپەڵەشی نەهاتە دی و ئاکامی پێچەوانەی لێ کەوتەوە.
سێهەم :ڕێژیم بۆی دەرکــەوت کە حیزبی دێموکرات بەهۆی ئەو
پشتیوانییە بەرینەی لەنێو خەڵکی خۆیدا هەیەتی ،ئەو هێزە نییە بتوانێ
وەک هێزەکانی دیکە سەرکوتی بکا ،وەک چۆن هەر بە پشتیوانیی
ئەو خەڵکە جەندەکی سەدان کەس لە هێزەکانی لە شەڕگەدا بەجێ
ما و نەیتدەتوانی بشیان باتەوە و ،دواتر هەر لە ڕێگەی خەڵکەوە بۆ
ئەوەی نەخۆشی لە ناوچەدا بالو نەبێتەوە ،توانیی دەستی پێیان ڕابگا.
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هەستی خۆشی ژیانی سەربەستی
س ــەرەت ــای مــانــگــی گ ــەالوێ ــژی هــاویــنــی ١٣٦٢ی هــەتــاوی بــوو،
دێوەڕەشەی جەماران پێشی بەتیشکی خۆر گرتبوو ،هەناسەی زەوی
ڕاگرتبوو ،بەری بە خۆڕەی ئاوی چۆم و بە نزیکبوونەوەی گەاڵوێژی
جوان گرتبوو کە لەو مانگەدا هیواکانی کوردە چاوی بە دنیای ڕوون
کردبۆوە ،دێوەی جەماران  ٤ساڵ دەبوو دەستی بەسەر هەبوون و
ژیاندا گرتبوو کارێکی کردبوو کە ناوچەکەی لەتاریکی دا نوقم کردبوو
دنیایەکی بێ دەنگ ،جووڵە لە هیچ شتێکەوە نەدەهات و نەدەبیسراو نە
هەناسەی زەویش بەشنەی بەیان خۆی دەنواند .چۆم ڕووبارەکانێش
هاژەیان لێ بڕابوو بۆنی مردن و ویشک بوون بە گیان لەبەر و بێ
گیانی داگرتبوو ســەرەڕای ئەو دێوەی جەماران خەفەتی پاییزییش
نیزیک دەبــۆوە ئەوەندی دیکە دنیای تاریک دەکــرد .خەڵکێک کە بە
هەموو ناخۆشی و دەرد و ڕەنجی کۆیلەتی لە ژێر پۆستاڵی داگیرکەران
و کەوتنە بەر گرمەی تۆپ و ئاور و ئاسنی کوردکوژان و لەژێر
قورسایی ئەو زوڵمە زۆرەدا ،چەند ساڵێک بوو هەستیان بەو ناخۆشییە
لە ژیاندا کردبوو کە نە ژیانێکی سەرەتایی ئینسانی ،بەڵکوو لە کوشتن
و بڕین و ئاوری وێرانکەری بەهارە جوانەکەیان لە سنەی خۆڕاگر
هەر  ٣ساڵ پێشتر لەبیر مابوو ،دابارینی هەموو جۆرە گوللەیەک،
دیاریی دێوی جەماران بوو بۆ خەڵكی کوردی زوڵملێکراو ،بەتایبەتی
بۆ خەڵکی ناوچەی سنەی خوێناوی .بۆیە لەو ڕۆژانەدا ،هیوا بە ژیان
لەژێر پەڵەهەوری چڵکنی دەسەاڵتی ئیسالمیدا شاردرابوونەوە و تۆزی
مەرگ لە دێوی جەمارانەوە بە سەر خەڵكی کوردستاندا دەنیشت.
زۆری نەکێشا سەرئەنجام مزگێنیی ڕووناکی لەو هاوێنە خۆشەدا لە
یەکەم ڕۆژی گالوێژ دەبیسترا .گەرما و دەنگی باڵندەکان و جاروبار
گرمەی تۆپەکانی ڕێژیم لە دەورووبەر دەبیسترا .لە قرچەی گەرمادا
لەپڕ هەورێکی ڕەشــی هێنا و بــاران داب ــاری ،بارانێکی خوناو ،بە
جۆرێک جموجۆڵیكی تایبەت لەنێو ئاواییدا دروســت بوو ،کوچە و
کۆاڵن بوو بە مەیدانی هاتوچۆی مندااڵن و غارغارێن لەو ماڵ بۆ ئەو
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ماڵ .باران تەپوتۆزی دامرکاند و دڵۆپەکانی تۆزی خەمیان وردەوردە
لە ناوچەکە دەشۆردەوە .تۆزی فەرامۆشی نەما ،ڕوویەکی گەش وردە
وردە هەموو ئاوایی تەنی .پێشمەرگەکان هەر چەند هەموو لەشیان
ماندوویی لێ دەباری ،بەاڵم بە دڵێکی پڕ لە ئەوین و خۆشەویستی
بۆ کوردستان لەنێو خەڵكی خۆیاندا ئۆقرەیان گرت و هەستیان بە
تەناهی کرد .هاتنی ئەوان دڵی ژاکاوی خەڵکی زیندوو کردەوە ،خەڵك
باوەشیان بە ڕۆڵەکانیاندا دەکــرد و بەگشتی بــزەی شــادی نیشته
سەر لێوی خەڵک .لەمێژ بوو پێشمەرگە نەهاتبوونەوه ئەو ناوچەیه،
بۆیە ئەو هاوینە گەرمە بۆ ئــەوان بوو بە بەهارێکی سەرسەوز و
خەڵک هەستی بە بوونی دەسەاڵتی خۆماڵیی دەکرد کە ئەوە ئەگەر
مــاوەیــەکــی کەمیش بــێ ،هەستکردنه بــوو بــە سەربەستیی ژیــان.
ڕۆژی یەکی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی کوڕانی دێموکرات لە
مەڵبەندی سنەی خۆڕاگر بۆ پشوودان خۆیان بە ئاواییەکانی هانیس،
خەیارە ،کانی بچکۆلە و نــەڕاندا کــرد ،ئەم حــوزوور و ئامادەییە،
ئەگەرچی بۆ ماوەیەکی کورتی چەند ڕۆژەش بێ بــەاڵم ورەیەکی
بەرزی بە خەڵکی بەخشی .هەرچەند لەم سەروبەندەدا ،خەڵکی ئەو
گوندانە ژیانێکی نەمرنەژیان هەبوو و لە ڕاستیدا بە دژواری ژیانی
خۆیان دابین دەکرد ،بەاڵم بۆ ڕۆڵەکانیان ئامادە بوون سەر و ماڵیان
دانێن و حیزبیش هەستی بــەوە کردبوو کە ئەو خەڵکە خەباتگێڕە
ســەرەڕای کەم داهاتی و دەسکورتی ،چۆنیان پێشمەرگە دەژیاند.
ئەوان بە میوانداری لە پێشمەرگەکانیان هەرچی شکیان بردبایە بە
سەخاوەتەوە لە ئیختیاری پێشمەرگەیان دەنــا ،حیزبی دێموکراتی
کوردستانیش ئەو خزمەت و پێزانینەی هیچکات لەبیر نەکردووە
و بە چاوێکی ئەمەگناسییەوە ڕوانیویەتیە ئەو زەحمەتەی خەڵکی.
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کە هەستیان بە بوونی پێشمەرگە لەو
دەڤەرە کرد ،بە هێزێکی بێ ئەژمار و بە پشتیوانیی چەکی قورس و
هێلیکۆپتیر ،پەالماری بەرزاییەکانی هانیس و خەیارەی دا .پارتیزانه
قارەمانەکانی دێموکرات لە هێزی شەریفزادە باشیان دەزانی هەڵۆی
بــەرزەفــڕ باشتر دەڕوانێته دەشتایی و بە هــۆی زاڵبوونی بەسەر
دەڤەرەکەدا ،هەمووی له ژێر دەسەاڵت و هێژموونیی خۆی دایه .بۆیه
کاتژمێر ٣ی بەیانی کەمینیان بۆ بەرزاییەکانی پشت ئاوایی نارد و لێی
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دامەزران .هێزی پێشمەرگه تازە خەو به چاویاندا چوو بوو کە هەستیان
بە هاتنی هێزی بەکرێگیراو کرد و هەموو ئەو تێکۆشەرانەی لە کەمیندا
بوون ،قامک لەسەر ماشەی چەکەکانیان چاوەڕوان مانەوە تا ئەوەیکە
سەعاتی ٥ی بەیانی یەکەم دەستەی بەکرێگیراوان کەوتنە کەمینەوە.
ئــەوەی کــوژرا ،کــوژرا و ئەوانی دیکە بــەرەو دواوە ڕایــان کــرد .بە
بەرزبوونەوەی دەنگی تەقە ،قارەمانانی دێموکرات هەموو بەرزاییەکانی
«کانیبچکولە» و «نەڕان»یان گرت .شەڕ لە هەموو بەرزاییەکانی
بەسەختی دەستی پێکرد بەجۆرێک تا کاتژمێر ٨ی بەیانی شەڕ ئەوەندە
گەرم بوو کە توانایی کردنی سەنگەراوسەنگەر نەبوو ،سەرەنجام
هێزی کۆماری ئیسالمی تێک شکا و بە سەرشۆڕی کشایەوە دوایە.
هێزەکانی ڕێــژیــم پــاش مــاوەیــەک خــۆیــان ســازمــان دایـــەوە و لە
شاری سنەوە هێزێکی زیاتریان هێنا و لە سەڵواتاوا و گەزگەزارە و
میاوەڕانەوە هێرشێکی پان و بەرینی دەست پێکردەوە .لە بەرامبەریشدا
تێکۆشەرانی دێموکرات دەستەوەستان نەمانەوە و خۆیان سازمان
داوە و چاوەڕوانی هێرشکەران مانەوە .هەر ئەوەش بوو بە هۆی
ئەوە جارێکی دیکە هەڵۆکانی چەمشار و کوڕەی میانە لێیان ڕاسان و
زەبرێکی دیکەیان لە دوژمن وەشاند ،بەمجۆرە تا سەعاتی ٨ی شەو
ماوەی  ١٥سەعات شەڕی خۆڕاگری ،دوژمنیان تێکشکاند و زیاتر لە
 ٧٠کەس له هێزهکانی ڕێژیم کوژران و ژمارەیەکیش بریندار بوون.
خوێنی ڕۆڵەکانی کورد لەو ڕۆژەدا کە بوو بە چرایەکی ڕووناکی
دەری ڕێگای تێکۆشان ،شەهیدبوونی  ٣پێشمەرگە و برینداربوونی
 ٨پێشمەرگە بوو کە یەکێک لە بریندارەکان فەرماندەی قارەمان
سەروان ئیقباڵ کەریمنژاد بوو .بەمجۆرە هەڵۆ بەرزەفڕەکانی زاگرۆس
دەرسێکی باشیان بە هێزی کۆماری ئیسالمی دا و توانییان هێندەی
دیکە ورەی خەڵکی ئەو ناوچەیە بەرز بکەنەوە و بە کۆماری ئیسالمی
بڵێن پێشمەرگە هەڵقواڵوی نێو کۆمەڵگەی کــوردەواریــیــە و هیچ
هێزیک ناتوانێ لەبنی بێنێ .پێشمەرگەکان هەر دوای ئەو عەمەلیاتە
قارەمانانەیە لە ئاوایی «نەڕان» مانەوە و دوژمن نەیوێرا خۆ لە قەرەیان
بداتەوە .سپاس بۆ بەرێز مەهدی مامناوەی لەو بەشە هاوکاری کرد.
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مەئموورییەتێکی ناتەواو
داستان وچیرۆکە ناخۆشو نەهامەتییەکانی نێو کۆمەڵگا هەمووی
رێژیمە زۆردارەکــان بەسەر تاکتاکی نێو کۆمەڵگای دێنن ،چونکی
لەهەر کۆمەڵگایەک ناعەداڵەتی هەبێ شەڕناکۆکی دروســت دەبێ
ئەویش ئەگەر ئەو کۆمەڵگایە کێشەی نەتەوەیی تێدا چارەسەر نەکرابێ.
جۆرەکانی چەوسانەوەی ئینسانەکان وپرۆسەی لە مرۆڤخستن
کە دەســەاڵتــداران بە چەندین شێوە دژی نەیارەکانی بــەکــردەوە
دەستی پێدەکا ،هەموو دەنگێکی ئــازاد دەکــوژرێو ئینسانەکان بێ
بەها دەکــەن ،بۆیەش لەکۆمەڵگای کــوردەواری بۆ بنبڕکردنی ئەو
ژیانە تاڵە و ژیان بەسەربەستی خەباتێکی رەوا دژی داگیرکەران
بەڕێوە دەچــێ خەباتێک کە هەمیشە لە بــەرەو پێش چــوون دابــوو.
ئالوگۆرەکانی ناوچەو چاوی تموعی داگیرکەران وای کرد کە خەباتی
چەکداری کوردی رۆژهەاڵت روو لە پاشەکشە بێ ،حیزبی دێموکرات
ک
بێ پسانەوە لەبیری ئەوە دابوو کە هێزی پێشمەرگەی لە ناو خەڵ 
دانەبڕێ بەاڵم ئاڵۆزی ناوچەو وەزعی نالەباری کوردستانی باشوور رۆژ
لەگەڵ رۆژ زیاتر ئاڵقەی دابڕانی هێزی پێشمەرگەی تەنگتر دەکردەوە.
چەند ساڵێک بــوو پێشمەرگە بوونیان لە ناوچە بــڕابــوو خەڵك
تامەزرۆی دیتنی رۆڵەکانیان بوو وەزعێکی نالەبار بەسەر ژیانی
خەڵكدا و زۆڵم وزۆر هەر رۆژ زیاتر خۆی نیشان دەدا .رووناکایی
پێشمەرگە لە هیچ کۆی کوردستان بەدی نەدەکرا ،بە پێی ئەو بڕیارەی
درا بۆ کوردستانێکی گەورەو لە هەل ومەرجی سەخت ودژواردا تاقە
دوو پیشمەرگە لەو کوردستانە دا جیگای تایبەتی خۆی بوو .ئەوەی
گرینگ بوو لە هەر نوقتەو شوێنێک دەرکەوتبایەن جێگە وپێگەی
حیزبی دێموکراتی نیشان دەدا .دوو کادری حیزبی ئەویش ناسراو
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لە ناوچەدا بەناوەکانی سمایل بازیار وبرایم چووکەڵی لە نێوەراستی
مانگی جۆزەردانی ساڵی  ١٣٧٨بۆ مەئموورییەتیکی حیزبی دەست
بەکار بوون .هەلومەرجی بوون لەبار بوو بەاڵم چۆن بوونێک ،کە
رێژیمی دڕەندەی وەک کۆماری ئیسالمی بە بوونی دوو کەسی زانیو
چ رۆژانێکی سەختیان تێپەڕاند .بۆ راپەڕاندو بەڕیوەبەردنی ئەرک
زۆر قــورس ،کە دوژمــن نوقتە بەنوقتەی جووڵەی پێشمەرگەی لە
ژێر چاوەدێری دەخست دەست بەکار بوون .رێگای دوورو درێژو
هەڵدێری پڕ لە گژوگیاو لێرەواری ناوچەکانی سەردەشت وبانەیان
بەرەو بۆکان دەبــڕی ،رۆژانــە لە شوێنە نەهێنیەکان خۆیان حەشار
دەدا و بە قسە خۆش بیرەوەریی وبەرنامەکانی رۆژانەیان تێدەپەڕاند
تا لە ناوچە نزیک بوونەوە .کەس نەیدەزانی ئەو دوو تێکۆشەرە چیان
بەسەر دێ چۆن لەو مەئموورییەتە دەرباز دەبن .تەنیا رێگای یەک
ئێوارێ بۆ ناوچەی بۆکان مابوو کە رەخت وتفەگ لە ناو تەلیسێک
داوە بە کۆڵی خۆیاندا بە لێواری چیایەکی ســەربــەرزدا بە نزیک
پایەگایەکدا بۆ ئەوەی بتوانن رێگا هەڵەموت و شوێنە کەمینەکان زوو
تێپەڕێنن نەکا دوژمنی قین لەدڵ دەسکەوتی دەست کەوێ .موڵگەی
دوژمن بە دووربین چاویان لەو دووپیشمەرگەیە دەکرد بەاڵم ئەوان
بە گــەورەی کیوەکانی ئەو دەڤــەرە ئەزموونی خۆ هاورەنگ کردن
لەگەل شوینەکە(استتار) کەڵەکە کردبوو بۆیەش دووربینی دوژمنی
ڕەش نەیناسین .بەرووناکی کەس باوەڕی نەبوو خۆیان دەرباز کرد.
بە پێ لێنانیان لە شوێنی کاریان بۆ لەداوخستنی ئــەوان هەموو
پــایــەگــاکــانــی نــاوچــە هــێــزی لــێ دامـــەزرانـــد .تیمی گــەڕۆکــیــش بە
پێوشوێنیانەوە بوو ،لەیەکەمین هەنگاو یەکەمین گوند زۆر بە ئەسپایی
و بێ هەست قامک لەسەر ماشەی تفەنگ هەنگاوی بێ خشپە تەنانەت
خۆشیان دەنگی پێیان نەدەبیست ،تەنیا یەک ماڵ لە ئاوایی تێپەڕین
هەستیان بە نامۆی لە ئاوایی دا کرد ،لەدووهەمین ماڵ لەپەنا دیواری
خــانــووەقــوڕەکــان خۆیان مــات دا بەڵکوو بتوانن هەواڵێکی دەقیق
لەناو ئاوایی وەرگــرن .بەاڵم نەفەرێکی مەشکووک لە بیست میتری
ئەوانەوە تێپەڕی خائیینی خۆفرۆش بەجۆریک چەکەکەی بە خۆیەوە
نووساندبوو کە ئەوان نەیان توانی بیبینن ،تەنانەت هەستیان کردبوو
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کە چەکدار دێتە ناو ئاوایی بۆیەش بە زوویی هاتنە ئەوسەری گەڕەگی
ئاوایی ،دوو پێشمەرگە زۆریــان روانییە چەکداری خۆفرۆش بەاڵم
هیچیان بۆ دەرنەکەوت ،پاش چەند ساتێک هێندیک دوور کەوتەوە
پێشمەرگەکانیش بۆ وەدەســت هێنانی هەواڵی نــاو ئاوایی چوونە
سەربانی ماڵەکەو پشتی ماڵەکە ،خۆفرۆش خۆی لەبەر دەرگای ماڵەکە
حشار دا ،پێشمەرگەکان یەکیان رووی کردە دەرگاو یەکیان لە پشت
گوێسوانەی ماڵکە دەستەو تفەنگ ئامادە بوو .بەدیتنی پێشمەرگەکە
جاش هاتە پێش تا دوو میتری یەکیان و دەستی بە ماشەی چەکەکەی
دانا ،چونکی پێشتر لە ماڵێک تێپەڕیبوون کە پێیان وابوو هیچ هەواڵێک
لە هێزی دوژمن نیە ،زۆر زوو دەستیان کــردەوەو جاشی هەمیشە
بەزیو تفەنگەکەی فڕێ داو بەرەو دواوە ڕای کرد .ئەوە جۆرە کردەوانە
بۆ پێشمەرگەکان شتێکی نوێ نەبوو ،بۆ رۆژێکی وا بۆ دوو پارتیزان
پێویست بەبیر کردنەوە نیە چونکە ئەزموونەکان ئەوەیان دەردەخست
کە ئەرکی دوو نەفەر شــەڕکــردن لە هەلومەرجێکی ئــەوتــۆدا نیە
مەئمورییەتی ئەوان زۆر لەوە سەخترە ودرێژتر بوو لە نێو دەریای
ئاگری دوژمن بە خوێنساردی لەئاوایی دەرکەوتن دوژمنیش پێش
خۆی دەکوتا پێیی وابوو دەیان پێشمەرگە لە گەمارۆی خستوون.
ئەو دوو پارتیزانە بەرەو مەئمورییەتی خۆیان درێژەیان بەریگا دا.
رێگایەکی دوورودرێژیان بڕی ،بەری بەیانی خۆیان بە چادراغێک
داکرد و پاروونانێک و شوێنی خەوتن دیاری کرا ،تازە چاویان گەرم
بوو کە چەند چەکداری رێژیم بەو ناوچەیە وەر بوون ،خۆر بەرز
بــۆوەو سەعات خۆی لە دە نزیک دەکــردەوە کارێکی ئاسان نەبوو
دووکــەس و کاتژمێری ١٠ی بەیانی دەرگیر بن .لە چاوتروکانێک
خۆیان ئامادەکردو لە تاکتیکە باشەکانی کە بە درێژایی خەباتیان
وەسەریەکیان نابوو کەڵکیان وەرگــرت و زۆر زیرەکانە خۆیان لە
داوی داگیر کەران دوور خستەوە .هێزی رێژیم وەک گورگی هاری
لێهاتبوو چونکی باشی دەزان ــی تەنیا دوو کــەس لەسەرتاسەری
کوردستان لە ناوچەدا هەیە هەوڵەکەشی یا ئاشکرابوون بیانگرێ
یا کوشتنیان بــوو ،ئــەو رۆژە رۆژێکی گــەرم ناخۆشیان تێپەڕاند.
رۆژە درێژەکان تێدەپەڕین چاویان بە هەر کەس دەکەوت بە چاوێکی
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سەرسوڕهێنەر سەیری دەکردن ،هەم سێ ساڵ بوو کەسی حیزبیان
نەدیبوو هەم چۆن دوو کەس لەو هەلومەرجە لە ناوخۆ دان .لەالیەکی
دیکەوە ئامادە بوون هەموو شتێک لە پێناو پاراستنی ئەواندا قوربانی بکەن
تەنانەت ئازارەکانی ئەو خەڵکە چەوساوە و تامەزرۆ دیتنی پێشمەرگە
روحێکی تــازەی بەو کەسانە دەبەخشی کە چــاوی پێیان دەکــەوت.
هێزەکانی رێژیم رۆژ نەبوو کە بە شێوەیەک لەسەر رێگای ئەوان
دیــار نــەکــەون بــەاڵم هەموو پیالنەکان لەگەڵ شکست رووب ــەروو
دەبـــــۆوە .پ ــاش چــەنــد رۆژ لــەســەفــرەکــەیــان یــەکــێــک ل ــەرۆژەک ــان
دووبەدوو دانیشتبوون بیریان لەزۆر الیەنی جوواڵنەوەی کوردستان
وشــۆڕشــی ک ــورد دەکــــردەوە کــە لــەراســتــیــدا زۆری درێـــژە کیشا
هەرچی ئاوڕیان لە شۆڕشەکانی دیکەی گەالنی دنیاو بەشەکانی
دیکەکوردستان دەدایــەوە دەیانزانی لەگەل رێژیمی دڕەنــدە و هار
پێوە بــوون هەربۆیەش هەست کــردن بــەو راستیی ئــەوانــی زیاتر
لەسەر خەبات و بەربەرەکانی بۆ وەدی ئاواتەکانیان هــان دەدا.
تازە هەفتەیەک لە ناوچە تێدەپەڕی کارو دیتنی خەڵک و سەردانی
جێگایان بەردەوام ،لەپڕ پەیامێکی دڵتەزێن لە رادیۆوە دڵودەروونی
هەردووکیان ئازار دا کە خوالێخۆشبوو کاک سەالم عەزیزی رەوانەی
کردبوو نێوەرۆکی پەیامەکە شەهیدبوونی بەر پرسێکی پێ دەگوتن
و داوایــان لێکرابوو کە بگەڕێنەوەو ناویشی نەهاتبوو بۆیە ئەوان
لە دووبــارەبــوونــەوەی مێژوو نیگران بــوون ودڵــی داخورپاندبوون
ئیمکاناتی ئەلکترۆنی بە شێوەی ئێستا نەبوو هەر کات پێت باش بوایە
تەماس بگری ،ئەوانیش بە ناچاری بێ راوەستان کە بۆیان هەزم
نەدەکرا چی بڵیی رووی دابێ ،پاش رێگا بڕینێکی زۆر بەرەبەیانییەکی
کاتژمێر  ٣لە شوێنێک مانەوە وهێزی رێژیم پێش ئەوان خۆی لەوێ
مــاس دابـــوو ،بــۆ دەســت خستنی نێچیری چــەور هێزی گەرۆکی
رەوانــەی سەر رێگای کردبوون ،واڵتێکی بێدەنگ ،بێجگە لەدەنگی
شوان و جریوەجریوی چۆڵەکان هیچ دەنگێک نەدەبیسرا ،یەک لە
پێشمەرگەکان لــەخــەوی حــەوت شــەو رۆژە داب ــوو یەکیان زیاتر
ئاگاداری دەورووبەر ،و نەکا دوژمن زەفەریان پێ بەرێ .لەپڕ جاشێک
بەسواری واڵغێک کە بێ چەک بەالیاندا تێدەپەڕی کە یەکێک لەوان
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پرسی بۆ کوێ؟ خەڵکی کوی؟ جوابی ئەوە بوو کە شوانم دەچم بۆ
الی مەڕی .ئەویش پرسی ئەوە تۆ چ دەکەی لێرە؟ پیشمەرگە لە واڵمدا
وتی چاوەڕیی بارین لەو دیوی ئەو چیایەوە بۆمان دێ ،بەاڵم گوتنی
وتەیەکی ئەوتۆ زۆر جێگای باوەڕکردن نەبوو چونکی لە قسەکردن،
نە شێوەی لباس ،لە هەڵسوکەوت وەک قاچاغچی نەدەچوو بۆیەش
ئاخر قسە هەر بەسەر واڵغەکەوە وتی« :هەر کەس بەدەردێکەوە
دەناڵێنێ؟» رۆژ بەرز بۆوە دەنگی فیشەگ بیسترا ،پێشمەرگەکان
جێگایان گواستەوە شوێنێکی بەرزترو تەنانەت بتوانن چاوەدێری
هێندیک شوێنی تایبەت بکەن .بەرەبەرە جاشی خۆفرۆش هەوڵی دا
کە دوو پێشمەرگە لە چ شوێنێک پاڵیان داوبۆوە بەرەو الی ئەوان
دەهاتن .بەاڵم روون وئاشکرا بوو ئەو جۆرە هەڵسوکەوتانە بۆ ئەوان
شتێکی تازە بەرچاو نەدەکەوت زۆر رۆژی ئەوتۆیان تێپەڕاندبوو.
گواستنەوەی شوێن ئەوانی لە مەرگی حەتمی رزگار کرد ،چونکی
کاتێک جاشی خائین خــۆی گەیاندە شوێنی پــشــوودانــی ئ ــەوانو،
بەسەر ه ــەواری خاڵی داک ــەوت دەستی لە پشکنینی شیو ودۆڵــی
دەورووبــەر هەڵنەگرت .پێشمەرگەکان تا کاتژمێری نزیک دوازدەی
نیوەرۆ چاوەدێری هێزەکانی رێژیمیان دەکرد .ئەوە لە کاتێکدا بوو
کە جاشە چڵکاو خۆرەکان شوێنی بەیانی ئەو دوو تێکۆشەرەی تاقی
کردبۆوەو بۆ دۆزینەوەی ئــەوان درێــژەی بە گەڕانی خۆیان دەدا.
کاتژمێری یەکی نیوەڕۆ هیچ هەواڵێک لە نەیار نەبوو ،هەڵەیەکی
دوو پیشمەرگە کە نەدەبوو بیکەن کرا ،خۆیان پێچاوەو بە البەالی
بەرزترین چیای ئەو ناوچەیە تا بەرەو شوێنێکی ئەمنتر بڕۆن دەست
بەکار بوون ،تەنیا بیست خولەک بە رێگا دا رۆیشتن بۆ تەرکردنی لێوە
ویشکەکانیان چەند ساتێک الیان دابوو ئەگەرچی بەرنامەیان ئەوە بوو
بەو نیازە کە هیچ مەترسی نەماوە الی شوانێ کە لە قەدپاڵی چیاکە
پشووی دەدا چایەک بخۆن لەو الشەوە لە خــوارەوە جاشەکان بۆ
الی شوانەکە سەرکەوتبوون ،پێشمەرگەکان لە فکرێکی قووڵی شەهید
بوونی هاوڕێکەیان دابوون چەند هەنگاوێکیان بۆ الی شوانە مابوو
کە جاشەکان زووتر گەیشتبوون ،هەر چەند جاشەکان دەیانزانی کە
پێشمەرگە لەو دەورووبەر بووە بەاڵم پێشمەرگەکان وایان زانی دنیا
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ئەمن وئارامە ،لەحاڵێکدا شوانەکان لەکاتی هاتنیان بە البەالی چیایەکە
چاویان پێیان کەوتبوو بۆیە لە چەند هەنگاوی کە مابوویان بۆ الی
شوانەکان هەست بە دەنگی نامۆ دەکەن کە دەڵێ « چییان لێهات؟ لە کوێن؟
بە کوێدا رۆیشتن؟» شوانەکەش لە واڵمدا وتی « لێرەوە بەو البەالیەدا
هاتن ئاویان خوارد نازانم چییان لێهات تەنیا دوو نەفەریش بوون!!».
پێشمەرگەکان بەبیستنی ئــەو دەنگە زوو ئاڵوگۆڕێکی قــووڵ لە
مەسیری رۆیشتنیان گۆڕی زۆر سەریع کە تەنیا نێوانیان دە میتیر
دەبوو نەیان هێشت هەستیان پێ بکەن بەالی باسکێکی نەدیو خۆیان
گوم کرد .وەک پێشتر ئاماژەی پێکرابوو کاری ئەوان شتێکی دیکە بوو
ئەگەر ویستبایان جاشەکان دەکوژران چونکی پێشتر ئەوان هەستیان
بەبوونی ئەوان کرد بەاڵم دواتر هێزی ئامادە لە پشتەوە بوو زوو
خۆیان دەگەیاندێ ،لەکاتی گۆڕینی شوێن هەردوو پێشمەرگە پێیان
وابوو ئێستا لە پشتەوە بەر رەگباریان دەدەن هەڵسو کەوتی پارتیزانی
بە ئاقارێکی دا بــردن لە مــاوەی  ٥دەقیقەدا هەموو شتێكی گۆڕی
وجاشەکان بە پێچەوانە ئەوان وەجووڵە کەوتن وپێشمەرگەکانیش
تەنیا گوێیان لە دوورە دەنگی گوللەی جاشەکان دەبوو .ئەو رۆژە
لــەو داوە رزگــاریــان بــوو بــەاڵم ئــەوە نــەبــوو بــە کۆتایی داســتــان.
رۆژەکان مانەوە بە نەهێنی و شەوانە رێگا رۆیشتن ،سەرئەنجام لە
جادەی بانە سەردەشت پەڕینەوە بە پشتی هەڵۆو پەڕشە کە ئەگەر
کەسێک شارەزا نەبێ لە بەر بێ ئاوی دەخنکێ ،بڕینی رێگا بە تونیەتی
کاریکی سانا نیە بەاڵم ورەی ئەوان زۆر لەوە بەرزتر بوو بەو بایانە
بلەرزن ،رێگا رۆیشتن بــەردەوام بە نیو جاڕێکی دروێــنــەدا ،ئەوان
کەوتنە بیری ئەوە وەرزێران هەمیشە جەڕەی یا تونگەی ئاو لە نێو
دیشەی کڵۆش دادەنێن بۆ بەیانی سارد بێ سەرئەنجام کاری ئەوان
بێ سوود نەبوو لە یەکێک لە نیو دیشەکان جەڕە ئاو پەیدا بوو ،لەو
هەلومەرجەدا ئاو بۆ ئەوان وەک فیشەکت تەواو بێ و خەشابەکانت
بۆ پڕ بکەنەوە وابــوو ،ئەوانیش پشوویەکی  ٥دەقیقەی وبەتەواوی
شارژ بوونەوە و ملی رێگایان گرت وبەری بەیانی توانیان لە چۆمی
رەزگێی سەردەشت بپەڕنەوە و ،لە لێواری چۆمەکە لە پۆلەدارێک
خۆیان حەشار بدەن .تا کاتژمێری ١١ی بەیانی کەس پێی نەزانین،
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خاوەن مووچە چەند حەوتوو پێشتر چاویان پێی کەوتبوو دوای ئەوان
هێزی رێژیم هاتبوو بۆیە کە چاوی بە پێشمەرگەکان کەوت نەک
هەر زۆر ترسا بەڵکوو کارێکی کرد زەندەقی پێشمەرگەکانی برد بە
دڵدانەوە هێندێک هاتەوە سەرەخۆ و بەاڵم تا کاتژمێری ٤ی ئێوارێ لێی
نەپرسین ،ئێوارێ پارونانێک سەرپێی بە خەیارەوە خوراو وروویان
لە ئاوایی رەزگێی ئاالنی سەردەشت کرد ،زۆر بەنەهێنی وبە ئەسپایی
خشپە لەهیچ شتێک نەدەهات بۆئەوان زۆر نامۆ بوو لە پێشەوە ماڵێک
دەنگی رادیۆ کوردستانی لێ دەبیسترا خۆیان بەو ماڵە دا کرد ،خوڵقیان
زۆر گەرم بوو بەتایبەتی کەزانیان پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتن.
پاش چایەک وچەند قسەیەک باوک وکورە هەر ورتە ورتیان بوو
لەپڕ کچێکی گەنج هاتە ژوورو بەخێرهاتنی کردن یەکەمین قسە گوتی
لە سەردەشت شایعە باڵو بۆتەوە کە حەمەنارستی شەهید بووە ،دوو
پیشمەرگە چاویان لێک کردو پەیامەکەیان بیر هاتەوە دەبێ ئەوە بێ،
هەر لەو کاتەدا رادیۆ هەواڵی چۆنیەتی شەهید بوونی حەمەنارستی
باڵو کــردەوە لەو ماڵەدا بوو بە گریان وشیوەن ،سەرئەنجام پاش
نــان خ ــواردن ملی رێگایان گرتوو بــەرەو سنوور و گــەڕانــەوە بۆ
بنکەی سابیت رێ کەوتن .شەهید بوونی حەمەنارستی کەبەدەستی
تێرۆریستان لەکۆیە رووی دا ،مەئمورییەتی ئێمە بە ناتەواوی مایەوە.
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زەبوونی لەبەرامبەر سێ پێشمەرگەدا
پاییزی ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی وەک سااڵنی پێشوو زۆر بەفروباران
واڵتی دانەگرتبوو هەوا سارد بوو ویشەکەسەرمایەکی کە کەم کەس
دەیتوانی خۆی لەدەرەوە بگری .لەو سەروبەندەدا حیزبی دێموکرات بەرەو
کۆنگرەی ٦ی خۆی هەنگاوی دەنا .،لەناوچەی مەهەباد فەرماندەری لک
نوێنەری کۆنگرە بوو بە پێی ئوسول دەبوو تا ئەو لە کۆنگرە دەگەرێتەوە
کەسیک کاروباری لکەکە بەڕێوە بەرێ ،بۆ ئەم مەبەستەش فەرماندەری
لک کە یەکێک لەپیشمەرگە ئازاکانی بەناوی سەید سمایل دیاری کرد.
سەید سمایل کە پیشمەرگەیەکی زۆر ئازاو قارەمان نەترس بوو بڕیاری
دا بە بۆنەی گرتن وتەواو بوونی کۆنگرەی ٦ی حیزب عەمەلیاتێک لە
ناوچەی چۆمی مەجیدخان بەڕێوە بەرێ و پیش هەر کارێک دەبوو
کاری شناسایی بکا ،بۆ شناسایی شوێنەکە چەند کەسی لەگەڵ خۆی
دیاری کردو رەخت وتەفەنگیان لەخۆیان داو بە پاییزی سارد شیو ودۆڵ
و بەندەنەکانو جوێگەو جوێباری ناوچەیان بەرەو چۆمی مەجیدخان
بڕی .لەسەر بەرزاییەک وەستان و بایەکی پاییزی سارد گیانی هەر
چورا کەسی دەتەزاند شوێنی کاری داهاتوویان کە دەبوو عەمەلیاتی
لی بکەن بۆ هەر کام لەتیمەکان دیــاری کرد پاشان بە شێوەیەکی
زۆر نەهێنی لەماڵێکی قەرەگۆل وەژوور کەوتن .دوای پشوودان بۆ
بەیانی کاتژمێر ١٢ی نیوەرۆ بەرەو الی ئاتاباڵغی وسریالوە گەڕانەوە.
ئەو رۆژەی لەناو ئاوایی ئاتاباڵغی دەمێننەوە عوسمان کە کوریکی
زۆریش ئازا بوو ئەگەرچی سەید سمایل تەوسییەی پێدەکا کە خۆ
نیشان نەدا بەاڵم وەک عادەتی هەمیشەی دێتە دەرێ و خەڵک چاوی
پێی دەکــەوێ ئەوە لە کاتێکدا بوو کە پشت ئاوایی پایەگا بەسەر
مااڵنەو بوو کاتێک سەید ئەو دزانــێ بڕیار دەدا کە ئاوایی بە جێ
بێلن و بەرەو گوندی سریالوە بچن کاتژمێری ٩ی بەیانی رەخەت
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وتفەنگ لە خۆیان دەدەن  ٤پیشمەرگە باڵتە بەسەر تفەنگەکانیان
بەنزیک پایەگادا تێدەپەڕن و بەنزیک بوونەوە لە ئاوایی «سریالوە»
ناو ئاوایی زۆر قەرەباڵغ دەبێ لە ئاوایی یەکێک فەوتی کردوە کە ئەو
ماڵە دۆستی سەید دەبن بۆیە بۆ سەرەخۆشییەکی چەند دەقیقەی
دەچنە نــاو مــزگــەوت و خەڵکی یــەک پێ هەموو بۆ خۆشەویستی
پێشمەرگە وچوون ناوبراو هەڵدەستن و هەم زۆر خوشحال دەبن
هەم زۆر ناراحەت .لەمزگەوتدا چرپەچڕپە لەناو خەڵکدا پەیدا بوو
بۆیە داوایــان لە سەید کرد کە سەرخۆشی بکاو ئاوایی جێ بێڵێ
چونکی رۆژان ــە تویوتای رێژیم پڕ لە پــاســدار لە مــیــانــدواوە دێن
وماوەیەکیشە کە پێشمەرگە دیار نیە هێندێک وردە شووشە پەیدا بوون.
هێندێک کەلوپەلی خواردنیان بۆ پیچانەوە لە وکاتەدا کە ئامادە
بــوون بایز گوتی سەید ئەو ماڵە مریشکیان ساز کــردوە با پاروە
نانێک بخۆم دەڕۆیــن رازی بوونی سەید سمایل کارێکی گــەورەی
بــەدەســتــەوە دان ،هــەربــۆیــە ســەیــد لــەگــەڵــی چـــووە مــاڵــی خــاوەن
مــردوو ،زۆریــش داوای لێکردن کە لەبەر خەڵک بچنەوە مزگەوت.
پێشمەرگەکان لەقاتی دووهەم لەچەقی ژوورەکە وبایز لەشانێکیو
جاللیش لەشانێکی رەحمانی خاوەن ماڵ لە خوارەوە دانێشتبوو ،هێشتا
نانیان بۆ نەهێنابوون کە خوشکی رەحمانی خاوەن ماڵ بە زمانێکی
پاڕانەوە تا پێشمەرگەکان گوێیان لەدەنگی بێ بەدەنگی بەرز گوتی»
کاکی پاسدار بەخودای کەسی لێ نیە» .ئەو دەنگە بۆ سەید سمایل
نامۆ بوو چونگی ناوی پاسدار دەبــوو پیشمەرگە دەست بەجێ پڕ
بداتە چەکەکەی ،بــەاڵم پیشمەرگەکان وبەتایبەتی سەید بەشۆخی
گرت ،ئــەوان لەگەڵ خــاوەن ماڵ خەریکی قسە و بیرەوەری بوون،
پاسدارێک لوولەی چەکەکەی لە دەرگایە هێنا ژوورو بەفارسی بە
سیدی گوت « بلند شو»! ،سەید کەقەت باوەڕی نەکرد کەئەوە پاسدار
بێ هەر وای زانی پیشمەرگەی رەفیقیانە تا پاسدارەکە گوتی «بلند
شو پدر سوختە» و قامکی بەماشەی چەکەکەی داهێنا تا ئاخر گوللەی
تەقاند گوللەبەر سەید نەکەوت بەاڵم نەفەری کە لەتنیشتی دانیشتبوو
گوللەی زۆر بەرکەوت لەگەڵ تەواوبوونی خەشابی پاسدارەکە بایزو
سەید بەر دەسڕێژیان داو لەوێ بە عەرزییەوە شەاڵلی خوێن بوو.
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تەنیا  ٣پێشمەرگە حەوشە پڕ لەپاسدار ،دوودانە نارنجۆکی پاسداری
لێکردەوە بۆ حەوشە فڕیداو پاسداری بەر رەگباری تفەنگەکەی خۆی
داو بە هەموو هێزی هاواری کرد لێیان دەن بیانکوژن ئەوە دێموکراتە
دێموکرات .بەو ئــاور بارانەو بەو نرکەی شێرانەی ورەی پاسدار
رووخاو ئەوی کوژرا ،کوژرا ،ئەوەی دیکە خۆی پێرانەگیراو هەاڵت.
هەرچەند بایز ئازایەتییەکەی بێ وێنەبوو بەاڵم رووداوێکی ئاوا
کتوپڕ خەجاڵندی ،سەید بەوە راوەنەستا لەسەربانیش پاسداری
راونــاو دووکەالکی لەوێش لێ خستن ولە کووچەو کۆالنیش چەند
کــەالکــیــان کــەوت ماشینی لــێ لــەکــار خستن ،سەید سمایل دوای
تێکشکانی ئــەوانــە رووی لــە بــایــز وجـــەالل کــرد کــە دەب ــێ ئەمڕۆ
هیممەت بکەن رۆژی تەنگانەیە ،هەرچی ئەو دەیگوت ئەوان سەریان
بۆ دەلەقاند واتە باوەڕیان وابوو دەبێ خۆ حەشار بدەن بەتایبەتی
گوندی سریالوە شوێنێکی تایبەتی هەیە کە بۆ خۆشاردان لەدوژمن
شوێنێکی مناسب بــوو هــەر ئــەو رۆژە چەند کــەس لە کادرەکانی
تێدا بوو بەاڵم بە هانای ئەو  ٣پیشمەرگەیەوە نەهاتن .بایز حەولی
دەدا خۆی بگەیەنێتە ئەو شوێنە ،هەر بۆیە کاتێک سەید سەرقاڵی
شــەرکــردن بــوو دەرگــایــەکــی بــەو ســپــاردبــوو بــریــاری دا کــە خۆی
بگەیەنێتە کەرێزەکان بەاڵم بە چوونە دەر لەحەوشە لە رێگای چووندا
کەوتە بەردەسرێژی پاسدارن وگیانی پێشکەش بە گەلەکەی کرد.
جــەالل تەنیا بەردەرگایەکی بۆ سەید گرتبوو لەماوەیەکی یەک
سەعاتە شــەڕکــردن نــزیــک بــە دە پــاســدار جــەنــدەکــی بەجێمابوو.
سەید جەاللی سازمان دایــە لــەو ماڵەدا بریاریان دا شــەڕ بکەن
خ ــۆی بــــەرەو هــۆڵــی م ــەڕەک ــان رێ ــک ــەوت وس ــەرب ــان بــەســەربــان
هــەر هــاواریــشــی دەک ــرد کــە لییان دەن کارێکی بــە هێزی دوژمــن
کــرد دوژمـــن پێی وابـــوو  ٢٠پیشمەرگە شــەڕیــان لــەگــەڵ دەکــا.
پاش ماوەیەک هەڵسووڕان لە هۆل وکادێن وتەویلەی ئەو ماڵە ،تا
پاسدار خۆی سازمان دایەوە پشوویەکی چەند دەقیقەییان دا ،چەند
پاسدار بەرەو حەوشەو دوو دانەش بەردەرگای کادێن ،سەید تەنیا
یەک نارنجەکی پێمابوو پێشی حەیف بوو دوو پاسداری پێ بکوژێ،
دەنگی نەکرد تا بەر دەرگای کادێن ،هەر پاسدارەکان بە یەکتریان

108

ڵ
برایم چووکە�

دەگوت تۆ بڕۆ ،ئەوی دیکە دەیگوت تۆ بڕۆ ،لەپڕ سەید قامکی بەتفەنگ
داهیناو یەکیان کوژراو ئەوەی دیکە بە برینداری رایکرد پاشان سەری
بۆ سەربان بەرز کردەوە دوو رەگباریشی لەوان هەڵکرد هەموویان
رایان کردو لەکاتی راکردن بەسەر یەک دادەکەوتن .دوای چۆڵکردنی
دەورووبـــــەری خــۆی بەپشوو س ــواری گــــەڕاوەو ،جێگەی خۆیان
گواستەوە بۆ هۆلێکی دیکە کە پڕ لە مەڕو بەرغەڵ وحەیوان بوو
بڕیاریان دا کە مەڕەکە لە هۆڵەکە دەر بکەنو دەست لە بەرغەلەکە
نــەدەن .وردە وردە لە سەعات  ٣نزیک دەبیتەوە کە سەید تەرحی
عەمەلیاتی کە کێشابووی ،مۆری لک و هێندێک ئەسنادی دیکە لە
هۆڵەکە شاردەوەو بە خاوەن ماڵ کە لە الی بوو گوتی ئەگەر شەهید
بووم لە ئاوایی خاتوونباغ بەدایکم بڵێ « بۆم نەگری ئەمن زۆر
پیاوانەو قارەمانانە دژی داگیرکەرانی کوردستان شەڕم کرد و سەرم
شۆڕ نەکرد لە ڕێگای نەتەوەکەمدا پیاوانە بەربەرەکانیم کرد ».پاشان
ئەو ئەسنادەش بدەوە بە کۆمیتەی شارستان .تەنانەت بڕیاری دا کە
تەسلیم بوون محاڵە الی ئەو ئاخرین گوللە لەخۆی دەدا وبە جەاللیشی
گوت کە یەک نارنجەک ماوە لەکۆتاییدا بەیەکەوە باوەش لێک دەدەین
نارنجەکەکە دەتەقێنینەوە .بە گوتنی ئــەو قسەیە جــەالل حەپەسا،
هەر بۆیەش لەتەواوی ئەو شەڕە جەالل تاقە خەشابێکی تەقاندبوو.
هێزی رێژیم زیاتر لە  ٢٠ماشێن لەناو ئاوایی دابــوو فەرماندەی
بەکڕێگیراو کە زانی دوو کەسن هاتە بەردەرگای ئەو شوێنەی سەیدو
جەاللی لێ بوو .گوتی چرچەی؟ سەید واڵمی داوە گوتی نا من سەید
سمایلم ،دێموکراتم .پاش چەند دەقیقە شەڕە قسە وجنێو لە نێوان
فەرماندەی بەکرێگیراو سەیدی قارەمان .پیشمەرگەی فیداکار ئاخرین
نارنجەکی کە بۆ کوشتنی خۆیان دانابوو ئاڵقەی ترازاندوو بە جەاللی
گوت تفەنگەکەت لەسەر رەگبار دانێ تا دەرگا نەکاتەوە تەقە نەکەی
دوای تەقەی تۆ منیش بە نارنجەکەو دەچمە حەوشە ،لەو قسانە دا بوو
کە پاسدار رەگبارێکی تێهەڵکردن وجەاللی بریندار کرد ئەوان خۆیان
مات دا تا پاسدار بەنووکی تفەنگەکە دەرگای کردەوە جالل دابێژدابێژی
کرد سەیدیش نارنجەکی پێدادان هەموویان رایان کرد .سەید زۆر زوو
گەڕاوە و تفەنگی پاسدارەی هەڵگرتوو القی جەاللی بە ئاغابانوو پێجا.
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ماوەی دە دەقیقە واڵت بێ دەنگ بوو سەید زۆری پی سەیر بوو
کە لە کوالنەی هۆڵەوە سەری کێشاو چاوی لێ کرد هەموو خەڵکی
ئاواییان کۆ کردۆتەوە بەرەو هۆڵی مەڕەکە دێن .خەڵک نەیاندەوێرا
کابرایەکی پیر بە ناوی عەلی شەعبان هەرای کرد هاتوون کەالکی
پاسدارەکە بەرینەوە ،سەید واڵمی نەخێر بوو ،وتی هەر کەس بێ
دەیکوژم ،پاش چەند قسە سەید رازی بوو کە عەلی شەعبان بێ
وجەنازەکەی راکیشا بردیەوە ،پاش ماوەیەک پاسدارەکان خەڵکینا
بەلێدان و تەقەکردن وپێش خۆیان دا بەرەو شوێنی دوو پێشمەرگەکە،
تەنانەت یەک نەفەریان کوشت وسێ کەسیشیان بریندار کرد .سەید
زۆر ناراحەت بوو خەڵک و پاسدار بەتەواوی نزیک بوونەوە ئەویش
خەشابی پڕکردەوەو لەبەردەرگا خۆی مات کرد لەپڕ دەرگای کردەوە
هــاواری کرد خەڵکینە دانیشن دوو رەگباری هەڵتۆقاند هەر خەڵک
وپاسدار بوو بەسەر یەکدا دەکەوتن هات وهاوارێک سازکرا کەس
کەسی نەدەناسییەوە پاسداران هاواریان دەکرد « ئای دەدە ئوڵدەم».
دوای ئەو کارە بەنرخەی سەید زوو گەڕاوە بۆ ژووری هۆڵەکە،
تەنیا دە دەقیقەی پێ چــوو کە کۆمەڵیک جــاش وپــاســدرا کەوتنە
ســەربــان ،بەناچاری بە تفەنگی ژ٣-ی جــەالل تەقەی لەسەرەبان
دەکرد پاسدار لە ماوەیەکی کورتدا دەستیان کرد بە نارنجەک بارانی
هۆڵەکە کە زیاتر لە بیست نارنجەکیان فڕیدایە خــوارەوە ،سەیدو
جــەاڵل خۆیان لەقوژبنێک مالس دابــوو بــەاڵم بە دەیــان بەرخۆڵەی
تازە کەالکیان بەسەر یەکدا کەوت خوێن جۆگەلەی بەستبوو لەپڕ
نارنجەکێک کەوتە نزیک جەالل ویستی هەڵی گرێتەوە بەاڵم تەقییەوە
هەموو گیانی جاللی کونکون کــردبــوو ،جــەاڵل لەترسی سەید کە
گوتبووی نایەڵم بەزیندووی بتگرن دەتکوژم هەر دەیکوت هێچ نیە.
تەقەی تفەنگ وەستابوو تەنیا نارنجەک دەباری چەند نارنجەکێکی
دیــکــەش هــاتــە خـــــوارەوە ســەیــد ســمــایــل بــەتــونــدی بــریــنــدار بــوو،
بــەاڵم تــوانــای ئ ــەوەی بــوو برینەکانی خــۆی بپێچێ وجارجاریش
بــۆ ئــەویــە دوژمـــن بــزانــێ مـــاوەن تــەقــەی دەکــــرد .زەردەی خۆر
مابوو کە هەموو شتێک بێ دەنــگ بــوو دەنگی هیچ بوونەورێک
نــەدەهــات سەید وجــەالل پێیان سەیر بــوو بلێی چی رووی دابــی.
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فەرماندەی محوەر کە لە ئاتاباڵغی نێشەجێ بوو هێزەکەی کێشابۆوە
دەرەوەی ئــاوایــی چەند کەسی لە کەیخودا بانگ کــردبــوو زۆری
قسەی ناشیرین پێ گوتبوون .گوتبووی «ئەو دوانە قارەمانن ،حەیفە
ئەوانە بکوژرێن لەبەیانییەوە شەڕ دەکەن نەتەوەی ئێوە قارەمانی
ئــاوای هەیە .پێمان نەگوتن ئەگەر هاتن نانیان دەنــێ با بــڕۆن؟ نە
ئــەوان بەدەست ئێمە بە کوشت دەن نە ئێمەش بەدەست ئــەوان».
لەو کاتەدا سەید کە هەموو لەشی خوێنی لێ دەچــۆڕا سەری لە
سەربانەوە بەرز کردەوە هیچ هەواڵێک نەبوو دوو سەگی دیت دەهاتنەوە
بۆ ئاوایی هەستی کرد هێزی دوژمن رۆیشتوە ،لەپڕ قاڵەقاڵی خەڵک پەیدا
بوو بەاڵم ئەوان وشیاری خۆیان پاراست کە نەوەک پیالن بێ ،خەڵک
بانگی دەکردن جەالل نەیهێشت سەید پێشکەوێ چونکی گوتی ئەگەر
پیالنیش بێ تۆ حەیفە بمری با من بکوژرێم چونکی بەراستی تۆ قارەمانی.
ج ــەالل لەپێشەوە ســەیــد بــەدوایــدا کاتیک زانــیــان کــە پــیــان نیە
خەڵکی ئــاوایــی ســریــاوە لە باوەشیان گرتن و فرمێسکی شادی
لــە چ ــاوی ــان دەبـــــاری کــە ئ ــەو تــێــکــۆشــەرانــە لــەبــەرامــبــەر چــەنــدە
هــێــزی دوژمــــن راوەس ــت ــاب ــوون و ســەرکــەوتــنــێــکــی گ ــەورەی ــان بۆ
خۆیان و حیزبەکەیان ونەتەوەکەیان تۆمار کــرد کە هەمیشە لە
ئاسمانی خەباتی هێزی پیشمەرگەی دێموکراتدا دەدرۆشێتەوە.
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کزەیەکی پڕئیش لەقوواڵیی دڵەوە
ڕۆژەکانی ئاخری مانگی خەزەڵوەری ساڵی ١٣٦٦ی هەتاوی بوو.
دوو هێزی شاهۆ و زاگرۆس ژمارەیان لە سەد و پەنجا پێشمەرگە تێ
دەپەڕی و نزیک بە بیست کەس پێشمەرگەی تازەیان لەگەڵ بوو کە هێشتا
چەکیان نەدابوونێ .ئەوە خوی بارێکی قورس بوو و پاراستنیشیان لە
کاتی وا هەستیاردا ئەرکێکی زۆر دژوار بوو .ئەو ڕۆژە بە مەبەستی
پەڕینەوە لە مەودایەکی  5کیلۆمیتریی مــەرزی ئێران و عێراق و،
تێپەڕین بە نێو هەزاران چەکداری کۆماری ئیسالمی ،کۆبوونەوەیەکی
کورت گیرا .هەر لەسەرەتای دەستپێکی حەرەکەتیان رێگایەکی ڕژد
و هەڵدێر بوو کە لە هەموو بەرزاییەکانی زاڵ بەسەر ئەو ڕێگایەدا
پایەگای دوژمن هەبوون و تەنانەت خزینی بەردێک و خزینی القی
هەر پێشمەرگەیەک و هەر دەنگێکی دیکە دەبووە ئاشکرا بوونی ئەوان.
شوێنیك کە بە نێوان دوو دوژمنی خوێنخۆری کورددا تێ دەپەڕی.
بە تێپەڕینی ئەو ڕێگا هەڵدێرە ،شوێنێکی کە هەمیشە مەترسیی
کەمینی لێ بوو رێگای پاوە_مەرەخێڵ بوو کە ڕاست شوێنی تێپەڕینی
قارەمانەکانی ئەو مەڵبەندە بوو .لەوبەری جادەوە تا سەرچۆمی سیروان
مەیدانێکی پان و بەرینی مینڕێژکراو بە درێژای زیاتر لە  ٥٠٠میتر و تا
کۆتایی جادەکەش دانرابوو .سەرباری کەمین و مین چۆمی سیروانیش
لەسەر رێگای ئەو کاروانە لە خۆڕە نەدەکەوت و پەڕینەوەش لەو
چۆمە تەنیا بە گوریس دەکرا .ئەوەش وایکردبوو ئەو پێشمەرگانەی
مەلە نازانن وەک پردی سیڕات لەو گوریس و پەڕینەوەیە بڕوانن.
تیمێکی پــازدە کەسی لە باشترین و بەوەجترین پێشمەرگەکان
بۆ کــاری پێشڕەوی و تاقیکردنەوەی ڕێگا لە پێشەوە بــەڕێ کران
گ
و پاشماوەی هێزەکە هــەر کــەس لە پــەڵ و لکی خــۆی بە بێدەن 
و خشپە بــە دوای پێشڕەوەکاندا رێــزیــان بــەســت .هێشتا نیزیک
بــە سەعاتێک لــە شوێنی حــەســانــەوەیــان دوور نــەکــەوتــبــوونــەوە
ک ــە بــەرپــرســانــی هــێــز هــەســتــیــان ب ــە وەزعـــــی نــائــاســایــی ک ــرد.
پــێــشــمــەرگــەکــان هــــەر ک ــام ــە و خــەیــاڵــێــک ه ــەڵ ــی گــرتــبــوون.
شــــەش مــانــگ جـــووڵـــە و تــێــکــۆشــان و کــۆمــەڵــێــک عــەمــەلــیــاتــی
ســـــەرکـــــەوتـــــوو ئـــــەوانـــــی بــــە تـــــــــەواوی دڵــــخــــۆش کــــردبــــوو.
لە پڕ دەنگی چەند تەقینەوەی گەورە و چەند دەستڕێژی تفەنگ بێدەنگی
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شەوی شکاند .ئەو قارەمانانەی کە لە پێشەوە و بۆ کەمین شکاندن
بەڕێ کرابوون ،کەوتبوونە شەڕێکی سەختەوە .شەڕە نارنجۆک هێندە
گەرم بوو کە تیمی پێشڕەو دەرەتانی واڵمدانەوەی بێسیمی نەبوو .هێزی
پێشمەرگە چەند سەد میتریک بەدوای کەمین شکێنەکان و هەرکەس
لەجێی خۆی بێدەنگ و دەست و تفەنگ چاوەڕوانی بڕیاری فەرماندە
بــوون .دەوروو بەر هەموو پایەگا و دەنگی بێسیمەکان بەئاستەم
دەبیسترا .بەوحاڵش هەستیان کرد کە تیمی پێشڕەو کەوتوونەتە نێو
مەیدانی مین و کەمینێکی قورس و پڕ مەترسیی هێزەکانی دژمن و
شەڕی مان و نەمانیان لەگەڵ دەست پێ کردوون .شەڕی دەستەویەخە
نزیک نیو کاتژمێر درێژەی کێشا ،پاشان تیمی پێشڕەو فەرماندەکانی
ئاگادار کردەوە کە لە یەکەم دەستڕێژ و تەقینەوەی مینەکاندا چوار
کەس لە باشترین پێشمەرگەکان بە سەختی بریندار بــوون .عەلی
تــاتــوورە ،کەریم پیرباخی ،مامۆ ئەزغەر و عەبدول تەنگیسەری.
عەبدول و مامۆ ئەسغەر کەوتبوونە سەر مین و القیان پەڕیبوو.
بەدوای ئەو هەواڵە بێ راوەستان فەرماندە بڕیاری دا چەند کەس
بچنە یارمەتیی هێزی پێشڕەو تا هەم بریندارەکان لە مەیدانی شەڕ
دوور بخەنەوە و هەم جێگەی بەتاڵی ئەوان لە شەڕەکەدا پڕ بکەنەوە.
ناوچەکە گەلێک حەساس و ڕاست لە نێوەڕاستی بەرەی شەڕی ئێران و
ئێراقدا بوو .هێزێکی زۆری نیزیک بە دوو هەزار کەس پاسدار و جاش
لە دورورووبەر مۆڵیان خواردبوو .بۆیە بە هەر قیمەتێک دەبوا ئەم
کەمینە تێک بشکێنن .ئەوان بۆ شکاندنی ئەو کەمینە هەموو نرخێکیان
بە هەرزان دەزانی .هەروەها قارەمانانی دێموکرات یەکەمجار نەبوو
کە لە گەمارۆی وا بکەون و ئەوان لەمەیدانی حەماسە و فیداکاریدا
پەروەردە ببوون و لەکڵدەرهاتووی ڕۆژی سەخت و تەنگانە بوون.
شەڕ بەگەرمی درێــژەی هەبوو و زۆربــەی پایەگاکانی ڕێژیم کە لە
هەرچوار دەوریــان بــوون ،دەستیان کردبوو بە تەقە و بە هەڵدانی
«نوورئەفکەن» شەڕگەیان وەک ڕۆژی ڕووناک لێ کردبوو .بەاڵم
ئەوە فیداکاری ،ئیرادە و دەستوتفەنگی پێشمەرگە بوو کە کەمینی
دوژمنی تێک شکاند .دوژمن ژمارەیەک لە هێزەکانیان بە کوژراوی لە
میداندا بە جێ هێشت و هەاڵتن .لە بەرەی پێـشمەرگەکانیش بریندارەکان
کۆکرانەوە ،تیم و کەسانی تایبەت بۆ هەڵگرتنیان جیاکرانەوە و مین
هەڵگرەکان بە نێو مەیدان مینی دوژمندا ڕێگایەکیان کــردەوە و بە
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نەزمێکی شیاوی پێشمەرگە خۆیان گەیاندە سەر چۆمی سیروان.
چۆمی سیروان زۆر و خوڕ و سارد بوو .پەڕینەوە بۆ هەموو کەس
دەستی نــەدەدا و تەنیا کاری ئەوانە بووکە مەلەی باشیان دەزانی.
دوژمنیش بە بــەردەوامــی تەقەی لێ دەکــردن .پێشتریش لەوبەری
چۆم دەستەیەک لە پێشمەرگەکان ئاگادار کرابوون و بە پیریانەوە
هاتبوون و گورێسێکیان دامەزراندبوو بۆ پەڕینەوە .لەپێشدا چەند
پێشمەرگەی ئازا و چوست و چاالک پەڕینەوە و ،سەنگەریان گرت.
کــاری ئــەوان وەاڵمــدانــەوە بە تەقەی هێزەکانی ڕێژیم بــوو .دواتــر
بریندارەکان و ،دوای ئەوان پێشمەرگە تازەکان و دوای ئەوانییش بە
نۆرە هەموویان لەو پردی سیڕاتەی ناویان نابوو ،لە ژێر ئاوربارانی
چەک و ڕووناکیی نوورئەفکەنەکانی هێزەکانی دوژمندا پەڕینەوە.
لــە نــزیــک قــەاڵگــا ،شوێنێک کــە ئێتر لــە ژێ ــر دەس ــەاڵت ــی هێزی
پێشمەرگە داب ــوو ،بریندارەکان دەرم ــان کــران .زامــی زۆر لــەوان
ڵ و کــاری بــوون .القــی پەڕیو ،دەســت و ڕانــی شکا و ،لەشی
قــوو 
جێ ڕەگباری پڕ ئێش و ،زۆربەیان مەترسیی مردنیان لێ دەکــرا.
هەموویان خوێنی زۆری ــان لە بــەر ڕۆیشتبوو و هێز و توانایان
کــەم ،بــەاڵم ورە و ئیرادەیان وەک پــۆاڵ بــوو .هــاواریــان نــەدەکــرد.
لە سەرەتای تەقەدا و لە ڕێگای بیسیمەکانەوە ناوی بریندارەکان هاتبوو
کە بەتایبەتی مام ئەزغەر کەوتووەتە سەر مین ،القی پەڕیوە و کەسیش
دیاری کرابوو بۆ هەڵگرتنی .بەاڵم مام ئەزغەر لەنێو بریندارەکاندا
نــەبــوو .هاوڕێیانی بە دڵەڕاوکێیەکی زۆرەوە پێوشوێنی کەوتن.
یەکێک لــە هــاوڕێــیــانــی کــە لــەگــەڵ تیمی پــێــشــڕەودا بــوو گوتی:
«کاتێک کەوتینە سەر مینەکان ،مام ئەزغەر هەردووک القی پەڕی
بوون… چەند برینی دیکەی سەختیشی هەڵگرتبوون… بەاڵم قسەی
ئەکرد و بە ورە بوو .خەریک بووین هەڵی گرین ،بەاڵم نەمانزانی کە
نایەوێ لێمان ببێتە بارگرانی .نەمانزانی و بینیمان تفەنگی دەست دایە
و بەدڵی خۆیەوە نا و کۆتایی بەژیانی سەربەرزانەی خۆی هێنا…».
کــزەیــەکــی پــڕئــێــش لــە ق ــوواڵی ــی دڵ ــم ــەوە هــــات ،بــێ ئ ــی ــرادە بە
نــاخــی دیرۆکێکی پ ــڕئ ــازاردا ڕووچــــووم و وەک فیلمێک ژی ــان و
س ــەردەم ــی ســەخــتــی پێشمەرگایەتیی ئ ــەم پــێــشــمــەرگــە بەنرخم
چــاو لــێ ئــەکــرد ،چاولێکردنێک کــە هێشتاش کۆتایی نــەهــاتــووە.
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ک بارانی قەاڵی دێموکرات
مووشە 
و ورەی بەرزی پێشمەرگە
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی ک ــوردس ــت ــان ڕۆژانـــــی ت ـهنــگــان ـهی زۆری
بــوون کـ ه ههموویانی ئـهگـهرچــی بـ ه زی ــان ،بــهاڵم بـ ه س ـهرب ـهرزی
تــــێ پــــــهڕانــــــدووه١٧ .ی خــــهرمــــانــــان یـــــهک لـــــهو ڕۆژانـــــهیـــــه.
ڕۆژی ١٧ی خەرمانانی ساڵی ١٣٩٧ی هەتاوی لە کاتێکدا کۆمیتەی
ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه کۆبوونەوەدا بوو ،کاتژمێر ١٠و
 ٤٥دەقیقەی پێش نیوهڕۆ کەوتە بەر هێرشی مووشەکی دوورهاوێژی
کۆماری ئیسالمی و ژمارەیەک لە ڕۆڵە قارەمانەکانی گەلی کورد
گیانی خۆیان کردە چرای ڕێگای تێکۆشانی داهاتووی نەتەوەی کورد.
لە نێو شەهیدەکاندا شهش ئەندامی رێبەرایەتیی حیزب و پێنج کادری
بەوەجی ماندوونەناس و پێنج پیشمەرگەی قارەمانی نەسرەوتوو،
بوونە قووربانی و بە خوێنی گهشی خۆیان ئااڵی خەباتیان نهخشاند.
پەالماری ڕۆژی شەممە ١٧ی خەرمانانی کۆماری ئیسالمی ههر
درێژهی چوار دهی ه سیاسەتی دژەکــورد و سهرکوتی جوواڵنهوهی
کــورد بــوو ،ب ـهاڵم دیسانهکهش ئاسنی ساردکوتانه ،چونکی ههم
بزووتنهوهی کورد لهسهر پێی ه و ههم تێکۆشهرانی کورد لێبڕاون
ه ـهتــا دوا قــۆنــاغــی س ـهرک ـهوتــن ل ـ ه م ـهیــدانــی خ ـهبــاتــدا بمێننهوه.
ئاشکرا و بهڵگهنهویست ه ک ه لە مــاوەی چــوار دەیــەی ڕاب ــردوودا
حیزبی دێموکرات بههێزترین ڕێکخراوی سیاسی بوو ه کە بهرههڵستی
سیاسەتەکانی کــۆمــاڕی ئیسالمی و پیالنهکانی ل ـ ه کوردستاندا
بۆتهوه .مێژووی خهباتی حیزبی دێموکرات بۆ زۆر لهو ه پێشتریش
دهگهڕێتهوه .ئهم حیزب ه ههر لە یەکەم ڕۆژی دامەزرانی دوایهش ب ه
پێکهێنانی کۆماری کوردستان و نهادینهکردنی بیری نهتهوهیی و
شوناسخوازی و ،هەروەها ب ه خەباتێکی بێوچان بۆ وەدەستهێنانی
مافی گەلی کــورد ،هەمیشە کۆسپێکی گــەورەی بــەردەم دهسهاڵت ه
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ناوهندییهکان ل ه تــاران بــووه .حیزبی دێموکرات ل ه ههموو ماوهی
دهسهاڵتدارهتیی کۆماری ئیسالمیدا پێشهنگی خهبات و بهربهرهکانی
لهگهڵ ئهم ڕێژیم ه بوو ه و هێزی پێشمهرگهی ئهم حیزبه کارنامهیهکی
پــڕ س ـهروهریــیــان هـهیـ ه ل ـ ه تێکشکاندنی ههیمهنهی ئ ـهم ڕێژیمه.
ڕووداوهکهی ١٧ی خهرمانانیش دهری خست ک ه ئیرادهی پێشمهرگ ه
ل ه بهرامبهر هێزی مووشهکیی ڕێژیم چهند قات بهرزتر ه و ئهوهی لهو
نێوهدا بهزیو ه و دهستی بهرداوهتهوه ،ههر کۆماری ئیسالمییه .ههموو
ساتهوهختهکانی ئهم ڕۆژ ه ئازایهتی و نهبهردی و نهسرهوتن بوو…
ئەوە یەکەم جار نییە کە تێکۆشەرانی دێموکرات لە قەاڵی بەرخۆدان
گیانی خۆیان بە سەخاوەتەوە بۆ هاوسەنگەرە شەهیدەکانیان خستە
مەترسی ،بەڵکوو بەدرێژایی مێژووی خەباتی چەکداری دژی ئەو رێژیمە
زۆردارە دەیان بەڵگە و دێکومینت لەبەردەست دایە کە سەلمێنەری ئەم
ڕاستییەن .لە مێژووی ورەبەرزیی تێکۆشەرانی دێموکراتدا دوو مەسەلە
زۆر گرینگ و بنهڕهتین .یەکەم :ئهوهی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
و ئازادیخوازان لەخۆبوردوویی و شۆڕشگێریی پێشمەرگەیان زۆر
باش ناسیو ە و ورەبەرزیی ئەوان لەنێو دڵی خەڵکی کوردستاندا بە
تەواوی جێگای خۆی هەیە ،بۆ ئهوهش سهدان چیرۆک و بهسهرهات
و حهماسهت ههن ک ه شایەتیی بۆ بدهن .دووهەم :دوژمنانی ئازادی
و بەختەوەری نەتەوەکەمانن ک ه هەمیشە هێزەکانی لە ئاستی هێزی
لەشکان نەهاتووی پێشمەرگەدا زەبوون و داماو بوون ،بۆیە دەبێ
قامک بۆ ئەو راستییە درێژ بکەین کە ئەوەی ل ه ڕۆژی مووشەک بارانی
بنکەکانی دەفتەری سیاسیی حیزب هاوسەنگەرانی شەهیدان کردیان ،لە
مێژووی خوێناویی گەلەکەماندا وەک الپەڕەیەکی پرشەنگدار دەمێنێتەوە.
میژووی خویناویی گەلەکمان لە ڕووداوە خۆش و ناخۆشەکانی
نــێــو ئ ــەو م ــی ــژووە ،لــە س ــات بــەســاتــی هــــەوراز و نــشــیــوەکــانــی و
لــە فــیــداکــاری و تــەنــانــەت لــە شکستەناخۆشەکان و ڕۆژە تــاڵ و
شیرینەکان پێک دێــن .ئــازایــەتــی هــەر ئــەوە نییە لــەشــەڕە تفەنگدا
دوژمــن بەچۆکدا بێنی و ئازایانە لەبەرامبەر دوژمندا ڕابوەستی،
بەڵکوو نــەبــەزی ،تــاودانــی بریندار و ڕزگــارکــردنــی ،خــۆڕاگــری و
ت گەورەترین ئازایەتییە.
پشوودرێژی و چۆڵنهکردنی مەیدانی خەبا 
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بەڵگەکان شایهدی بۆ خۆڕاگریی هێزی پێشمەرگەی دێموکرات
دەدەن کە نەک مووشەکەکانی کۆمار ئیسالمی نەی ترساندن ،بەڵکوو
فرۆکەی بێفرۆکەوان لە ئاسمانی زاڵ بهسهر بنکەکەکانی حیزبدا
هێشتا تەقەی دەکرد کە پێشمەرگە بەبیر و باوەڕەکانی دێموکرات زۆر
زوو وەدەستهاتن و بە چەکی قورسی باوهڕ بهرهنگاریان بوونهوه.
ڕزگارکردنی بریندارهکان و هێنانهدهرێی تهرمی شههیدان ل ه بن
داروپـــهردووی ڕووخــاو و ل ه بن تهوژمی ئاگر و دووک ـهڵ ئهویش
ل ه ماوهیهکی کورتدا ل ه دیمهن ه پڕ حهمهساتهکانی ئهم تهنگانهیهن.
ئەوەی کۆماری ئیسالمی ب ه تهمای بوو وەک هەمیشە لهنێوبردن و
ههڵتهکاندنی یەکجارهکیی حیزبی دێموکرات بوو ،بەاڵم خەون و ئاواتی
چەپەڵی دیسانهکهش بوونەو ه بڵقی سەرئاو .هەر چەند ڕۆژ دوای
مووشەک بارانی بنکەکانی حیزب بوو ک ه دوژمــن دووه ـهم زهبری
وێ کهوت ،ئهویش ل ه مهیدانی سهرهکیی خهباتی حیزبی دێموکراتدا.
ئــهو ه بــوو کـ ه خەڵکی کوردستانی خــۆڕاگــر ،خهڵكی کوردستانی
دیموکرات ب ه مانگرتنهکهیان مستێکی توندیان لە دەمــی ڕێژیم و
دهزگــای سهرکوتهکهی دا و دیسانهکهش سەلماندیان کە حیزبی
دێموکرات نهک بێ پشت و پەنا نییە ،بەڵکوو هەر دلۆپە خوینێکی
پێشمەرگە دەبێتە هەوێنی ڕزگاری و سەربەستیی ئهم کوردستان ه و،
ئەو خوێنانە دەبنە چرای ڕووناکیدەری رێی تێکۆشەرانی دێموکرات.
ئهوهی ل ه ڕۆژی ١٧ی خهرماناندا رێژیم چاندبووی ،لێی بوو ب ه
چهرمهسهرییهکی گهوره ،چونکی چوار ڕۆژ دواتر خهڵکی کوردستان
ئهو پهیامهی پێدان ک ه قهاڵی سهرهکیی حیزبی دێموکرات ههروا لهجێی
خۆیهتی و دڵی ئهم بزووتنهو ه شوناسخواز ه له ههناوی کوردستاندا
لــێ دهدا .بــۆیـهش ئــهوهی ڕێــژیــم ل ـهو ڕووداوهدا بـ ه نسیبی بــوو،
دیسانهکهش ههر زهبوونی بوو ،دیسانهکهش بهچۆکداهاتن لهبهرامبهر
ئیراد ه و ورهی بهرز و پۆاڵیینی خهڵک و پێشمهرگهی دێموکرات بوو.
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موستەندی ٣٦٠دەرەج ە و چەند قسەیەک
لە کاتێکدا ڕێبەریی حیزبی دێموکرات ڕۆژی ١٧ی خەرمانان لە
کۆبوونەوەدا بوو ،سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی بە بیانووی تۆڵە
ئەستاندنەوەی کوژرانی ئەو “مەرزبانان”ەی لە مانگی پووشپەڕدا لە
سیناریۆیەکی زۆر گوماناویدا کوژران ،بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی کردە ئامانجی پەالمارێکی مووشەکی .دەنگ و
ڕەنگی کۆماری ئیسالمی دوو حەوتوو دوای ئەم هێرشە مووشەکییە
فیلمێکی دێکۆمێنتیی بــاو ک ــردەوە و لــەودا و لە زمــان “حەسەن
ڕەستگارپەناە ،بەرپرسی ناوەندی توێژینەوەکانی میللیی ئەمنیەتی جێگیر”
و“ ،حوسێن دلیریان ،کارناسی کاروباری نیزامی و ئەمنیەتی” باس لە
ئامانجەکانی ئەم عەمەلیاتە لە دژی حیزبی دێموکراتی کوردستان کرا.
لەو فیلمەدا وا دەگوترا کە حیزبی دێموکرات هەر لە سەرەتاوە خەڵکی
کوردستانی لەگەڵ نەبووە و خەڵک بە هەموو جۆرێ لە پشتی دەسەاڵت
و ڕێژیمەکەیانن ،کەچی هەر ئەو کاتەی ئەوان خەریکی دروستکردنی
ئەم فیلمە بوون ،مانگرتنە بەشکۆکەی ٢١ی خەرمانان بەسەریاندا
ڕابرد و بینیمان و بینییان کە خەڵک چۆن ئاوی گوێیان دادان و پێیان
گوتن کە کوردستان خاوەنی خۆی هەیە و کێ لــەوان غەوارەیە…
کۆماری ئیسالمیی ئێران ئەمجارەیان جارێکی دیکەش بە پیالنێکی
تێرۆریستیی دیکە ویستی پێش بە جووڵە و بزاوتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بگرێ ،چەکێک کە ڕێک چوار دەیەیە لە دژی بزووتنەوەی
کورد لە ئێران و حیزبی دێموکراتی کوردستاندا تاقی دەکاتەوە و
بۆ ئەو هەر ئاسنی ساردکوتان بووە .تێرۆری سەرگورد عەباسی،
ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مەهاباد وەک
دەسپێکی تێرۆری دژبەرانی سیاسی کە تا ئێستاش درێژەی هەیە،
سەپاندنی شەڕی هەمەالیەنە بەسەر کوردستان ،قەاڵچۆکردنی شار
و گوندەکان و کۆمەڵکوژی لە دەیــان ئاوایی ،لەکارکردنی جۆرەها
چەکی کۆمەڵکوژی وەک بۆمبی شیمیایی و ژاری سالیوم و دانانەوەی
بۆمب و … تەنیا بەشێک لە ڕەفتاری ئەم ڕێژیمە بۆ بەچۆکدا هێنانی

118

ڵ
برایم چووکە�

کوردستان وەک سەنگەری ئازادی و بەرگری و ،حیزبی دێموکرات
وەک سوارچاکی مەیدانی خەبات لە ئێراندا بووە .سیاسەت و ڕەفتارێک
کە نەیتوانیوە گڕکانی شۆڕش و مافخوازی لە کوردستان دابمرکێنێ.
شەڕی نەرمی کۆماری ئیسالمی لە دژی کورد الیەنێکی دیکەی ئەم
شەڕە داسەپاوەیە .ڕاگرتنی کوردستان لە دواکەوتوویی ئابووری و
پەرەسەندنی کۆمەاڵیەتی ،ڕێگری لە خوێندن بە زمانی کــوردی لە
فێرکردن و پــەروەردەدا ،دروستکردنی قەیرانی شوناس بۆ نەوەی
نوێی کورد لە ڕێگەی نیزامی پەروەردەیی ئیدۆلۆژیک ،ڕێگەخۆشکردن
بۆ خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان ،نــانــەوەی دووبــەرەکــی و سیاسەتی
قەیرانخوڵقێنیی بـــەردەوام بەمەبەستی کۆنتڕۆڵکردنی کۆمەڵگەی
کوردستان بەشێک لەو سیاسەتە بووە کە ڕێژیم بۆ زەبرلێدان لە
بزووتنەوەی سیاسیی کورد بەردەوام لەسەری ڕۆیشتووە .هەموو
ئەوانەشی هاوتەریب لەگەڵ سیاسەتی تێرۆر بــردووەتــە پێشێ،
چونکی بەهۆی زەبوونی و دەستەوەستانیی کۆماری ئیسالمی لە
سیاسەتی تەعامول و چارەسەری شارستانییانەی پرس و کێشەکان،
تێرۆر چەکی هەمیشە لەسەرپێی ئەم ڕێژیمە بۆ لێدان لە دژبەرانی
بووە .تێرۆر بەهەموو توانا و لە هەموو ڕەهەندەکاندا ،لە تێرۆری
ڕێبەرانی هەرە هەڵکەوتووی ئەم حیزبە ،دوکتور قاسملوو و دوکتور
شەرەفکەندی لەسەر مێزی وتووێژ ڕا بگرە ،هەتا تێرۆری پێشمەرگە
و ئەندامەکانی حیزب ،لە نێوخۆی واڵت ڕا بگرە هەتا دەگاتە هەرێمی
کوردستان و لە نێو دڵی ئــورووپــادا .سەیر ئەوەیە کە هەموو ئەو
تێرۆرانەی بە بەرچاوی کۆمەڵگەی جیهانی و بێ گوێدانە پڕەنسیپ
و یاسا و ڕێسا نێودەوڵەتییەکان ک ــردووە و “میکۆنووس″ی لێ
بــەدەر بــێ ،بۆ ئــەوانــی دی کەمترین تێچووی بۆ ن ــەداون .هێرشە
تێرۆریستییەکەی ١٧ی خەرمانانیش هەر لە درێژەی ئەم ڕەوتەدا هات.
لــەو فیلمەدا حوسێن دلیریان دەڵــێ هێرشەکە وەاڵم ــدان ــەوە بە
عەمەلیاتی “کوێرانەی چەکداریی” حیزبی دێموکراتی کوردستان
بــــووە ک ــە دواجـــــار و دوو مــانــگ لــــەوە پــێــش ل ــەس ــەر ســنــوور
مــەریــوان بـــووە هــۆی کــوژرانــی کۆمەڵێک هــێــزی ســنــوورپــارێــز.
ئەو چەواشەکارییانەی ڕێژیم الی الیەنگرە تۆخەکانیشیان بڕ ناکا،
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چونکی مێژووی خەبات و تێکۆشانی بێخەوش و پڕ شانازیی حیزبی
دێموکرات لە شەڕ و بەرگریی ڕاستەوخۆش لەگەڵ هێزەکانی کۆماری
ئیسالمیدا ڕوون و بــەرچــاوە .حیزبی دێموکراتی کوردستان هیچ
عەمەلیاتێکی کوێرانە!ی لە مێژووی خۆیدا نییە و ئەوەی کردوویەتی بە
شانازییەوە بەخاوەنی کردووە و شانازییشی پێوە کردوون ،ئەوەی لە
مەریوانیش ڕووی دا ،ڕوون نەبوو کێی لە پشت بوو و ئەو سیناریۆیە
تەنیا بۆ پاساوهێنانەوە و بیانووداتاشین بۆ هێرشکردنە سەر ناوەندی
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە خاکی هەرێمی کوردستاندا
بــووە .ڕاستە کە الیەنێکی کــوردی بەرپرسایەتیی کوشتنی ئەو ١١
کەسە لە هێزەکانی سنوورپارێزی مەریوانی گرتە ئەستۆ ،بەاڵم هەم
الیەنە سیاسییەکان و هەم هەموو خەڵکی کوردستان دەزانن کە لە
ژوورە فیکرییەکانی کۆماری ئیسالمیدا بە مەبەستی بەالڕێدابردنی
بیروڕای گشتی و ئاراستەپێدان بە بەرژەوەندییەکانی ڕێژیم پیالن و
سیناریۆی چۆن چۆنی دادەڕێژرێ .ئەوەی لەو نێوەدا گرینگە ئەوەیە
کە خەڵکی کوردستان زۆر باش ئامانج و سیاسەت و تەنانەت تاکتیکە
نیزامییەکانی حیزبی دێموکرات دەناسن و باوەڕیان پێیەتی و لە هەر
دەرفەتێکیشدا بۆیان هاتبێتە پێش ،پشتیان گرتووە و وەباڵیان بۆ
کێشاوە ،بۆیە دەبێ بڵێین دیسان رێژیم لەوەدا ڕەنج بەخەسار دەرچوو.
ڕێژیم ڕەنج بەخەسارە ،چونکی چوار دەیەیە هەوڵی شێواندنی مێژووی
خەبات و تێکۆشانی کورد دەدا و ئەو مێژووە هەر درەوشاوەیە… چوار
دەیەیە بەهەموو توانای ماڵی بەرنامەرێژیی نەرمەوە کار لەسەر منداڵ
و الوانی کورد دەکا ،بەاڵم فێرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
سەنگەری خەبات و تێکۆشانی ئەم حیزبە بە دژی کۆماری ئیسالمی هەر
ئاوەدانن… چوار دەیەیە دەیەوێ قەاڵی باوەڕی خەڵک تێک بڕووخێنێ
و ڕۆژی ١٧ی خەرمانانیش مووشەکە بالستیکە خاڵکوتەکانی گرتە
قــەاڵی دێموکرات ،بــەاڵم قــەاڵی بــاوەڕ و ئیمانی خەڵکی کوردستان
هەر لەسەر پێیە… ئەو الیەنانەی دیکەش کە چاویان بەرایی دیتنی
هێزی بەهێزی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ئەو قەاڵ ڕاوەستاوەی
نییە ،ئەوانیش هەر ڕەنج بە خەسارن ،چونکی ئەو قەاڵیە لە بن نایە.
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شێلم جاڕان،
چیرۆکێک لە فیداکاریی پێشمەرگە
نهتهوهی کورد ب ه درێژایی مێژوو له الیەن دەسەاڵتی زۆردارەوە
داپــلــۆســاوە و بــۆ ڕزگـــاری لــهو ژیــان ـ ه تــاڵ ـهی ب ـهس ـهریــدا سـهپــاوه
بــــهردهوام لـ ه بـهربـهرەکــانــی لـهگـهڵ چهوسێنهران و داگیرکەراندا
بــووە و بۆ مسۆگەرکردنی ژیانێکی ئینسانی و ئــارەزوومــەنــدانــە،
هیچکات دەستی لە خەبات و تێکۆشان هەڵ نەگرتووە .پاش هەر
نسکۆیەکیش ڕاساوەتەوە و بە گژ داگیرکەرانی خاک و نیشتمانەکەیدا
چــۆتــەوە .ئەمە چیرۆکی کــورد لە هەموو بەشەکانی کوردستانە.
کــورد ل ه ڕۆژهـهاڵتــی کوردستان زیاتر لە حــەوت دەیەیە حیزبی
خــۆیــان هــەی ـ ە و ئــهو حــیــزبـ ه زۆر ڕێــگــای تــاقــی کــــردهو ه تــاکــو و
بتوانێ له ڕێگای ئاشتییانە و لە چــوارچــێــوەی مــاف و پڕەنسیپ ه
نێونهتهوهییهکانەوە چــارهس ـهری کێشهی نهتهوایهتیی گەلەکەی
بکا ،بهاڵم دوژمنانی کورد به بهردهوامی هەوڵ ه ئاشتیخوازانەکانی
حیزبی دێــمــوکــراتــی کوردستانیان ب ـ ه ئ ــاور و ئــاســن و گولله و،
تێرۆری ڕێبەرانی ئەم حیزبە و تەنانەت بە مووشەک واڵم داوەتەوە.
حیزبی دێمۆکرات سهرهڕای ئەوەی کە نەتەنیا لەالیەن حکوومەتی
ناوەندییەوە وەک حیزبێکی هەڵوەشاوە ڕاگەیەنراوە و بە هەموو
شێوەیەک هەوڵی سڕینەوە و تێدابردنی دراوە و دەرفەتی ئەوەی پێ
نەدراوە تاکوو لە کەشێکی ئاشتییانە و دوور لە بهکارهێنانی چەک
و توندوتیژیی ،خەبات و چاالکیی سیاسیی خۆی بکا ،بەوحاڵەش
ن و وهدیهێنانی
ل ه خهبات نهوهستاوه و بهبهردهوامی بۆ دابینکرد 
ئامانجه نەتەوەییەکانی نهتهوهی کورد زۆر شێلگیران ه خهباتی درێژه
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داوه .هەر لهڕاستای بەرهەقبوونی ویست و ئامانجە ڕەواکانی حیزبی
دێموکراتدا ،ڕۆڵهکانی کورد بۆ بهربهرهکانی ب ە دژی داگیرکهران ،لە
قۆناغی جیاجیادا پۆلپۆل پەیوەست بە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی
ن بوون و بە خەبات و بەرەنگاریی قارەمانانەیان ،مێژوویهکی
کوردستا 
پڕ له شانازییان بۆ نهتهوهکهیان تۆمار کردوو ه که ،ئێستاش وهک
چیرۆکی تەژی لە ئازایەتی و فیداکاری لهنێو بیر و زەینی خهڵکی
خهباتگێڕی کوردستاندا دەوترێتەوە .ئەگەر چاوێک بە «هەگبەی شاخ
ت ل ه بهرامبهر هێزی
و شۆڕش» و بهربهرهکانی ڕۆڵهکانی دیموکرا 
پهالماردهری کۆماری ئیسالمیدا بخشێنین ،بۆمان دەردەکەوێ کە کەم
ڕۆژ لە ساڵدا هەبوون کە هەڵگری مێژوویهکی پڕ ل ه سهروهریی بۆ
خەباتکاران و داکۆکیکارانی ماف و ئازادییەکانی گەلی کورد نەبێ.
ڕۆژی  ١٣٦٣ /٨/٨یهکێک ل ـهو ڕۆژ ه مێژووییانهی ه کـ ه حیزبی
دێموکراتی کوردستان شانازی ب ه حەماسەخوڵقێنی و بەربەرەکانیی
جوامێرانەی ڕۆڵهکانی کــورد دهکــا .لـهو سهروبهند ه ههلومهرجی
سیاسی و نیزامی و ئهمنییهتیی نــاوچ ـهی پیرانشار بــۆ حیزبی
دیموکراتی کوردستان گرینگییهکی تایبهتیی هـهبــوو ،چونکە لهو
کــات ـهدا کــۆمــاری ئیسالمی پــڕوپــاگـهنــدهی ژههـــراوی لهنێو خهڵکدا
باڵوکردبۆوە کە پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکرات هەر نەماون یان
هاتوونەوە و خۆیان تەسلیم کردۆتەوە یا سەری خۆیان هەڵگرتووە
و واڵتــیــان جــێ هــێــشــتــووە .پێشمەرگە گــیــان لــەســەردەســتــەکــانــی
دێموکرات ،بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەو ئیددیعا بێ بنەمایانەی کۆماری
ی ل ــەو نــاوچــەیــە کــرد.
ئیسالمیی دەســتــیــان بــە گەشتێکی ســیــاسـ 
گــونــدی شێلم جــــاڕان ل ــەو س ــەروب ــەن ــدەدا  ٣٠م ــاڵ و هــەمــوو
دانیشتووانی نزیک بە  ١٥٠کەس دەبوون .لە شەوێکی پاییزی ساڵی
١٣٦٣ی هــەتــاوی ،پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێکهاتوو لــە دوو لــک بــۆ پشوودانێکی یــەک ڕۆژە چــوونــە ئەو
گوندە خنجیالنەیە کە لە نــاوچــەی الجانی پیرانشار هەڵکەوتووە
و لەگەڵ پێشوازیی گەرمی خەڵکی ئەو ئاواییە ڕووب ــەڕوو بوون.
سەعاتی ٥ی بەرەبەیانیی ٨ی خەزەڵوەر ،هێزەکانی کۆماری ئیسالمی
که خهبهری بوونی پێشمهرگهیان لهو ناوچهی ه بیستبوو بە دەیان
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ماشێنی پڕ ل ه جاشو پاسدار و کەرەسەی نیزامییەوە پەالماری گوندی
شێلم جاڕانیاندا .ڕێژیم تا ڕووناکایی بەیانی بە سەدان کەسی بەڕێی
دەورووبەری ئاواییو بەرزایییەکانی ئەو گوندە کرد و لێیان دامەزران.
قارەمانەتیی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
بەرەنگاریی لەشکریانی پەالماردەر بۆ خۆی چیرۆکێکە لە فیداکاری
ت و ،الپەڕێکە
و کۆڵنەدەریی پێشمەرگەکانی هێزی ئاوارەی ئەو کا 
لە الپەڕەکانی پڕ لە شانازیی حەماسە خۆڵقێنەرەکانی نەتەوەکەمان
کە دەبێ نەوە بە نەوە بۆ نەسلەکانی داهاتوو بگوازرێتەوە و تەنانەت
بۆ ئەوەی لە یاد نەچێتەوە و ببێتە بەشێک لە مێژووی بەرەنگاریی
ڕۆڵە ئازا و چاونەترسەکانی گەلەکەمان ،لە هەلی گونجاودا فیلمی
لێساز بکرێ و بخرێتە بەرچاوی هەموو دنیا .ئەو ڕۆڵە تێکۆشەرانەی
ئەو حەماسەیەیان خوڵقاند ،دوای ئەو قارەمانەتییە بێ وێنەیە بوونە
مامۆستایەکی شـــارەزا و کــارامــە لــە کــاری نیزامیدا و لــە ڕۆژان
و سااڵنی داهــاتــوودا ،بە ســەدان قارەمانی کۆڵنەدەر و فیداکار لە
مەکتەبی ئازایەتی و خەباتگێڕیی ئەم تێکۆشەرە بە بیروباوەڕانەدا
ت و تێکۆشانی ئەوانە
پێگهیشتن .سەرئەنجام ئــەزمــوونــی خــەبــا 
لــەو ڕۆژ ە ئەستەم و سەختانەدا ،دەریخست کە نــەتــەوەی کورد
تا خاوەنی کەسانی ئەوتۆ بێ ،تا سەرکەوتن لە خەبات کۆڵ نادا.
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی پاش دامەزرانیان لە هەموو شوێنەکانی
دەورووبەری ئاوایی ،بە چەند ماشێنی پڕ لە چەکدار ڕوو لە ئاوایی
دەکەن ،کە بە توندیی بەرپەرچییان دەدرێتەوە و تێکدەشکێنرێن .لە
یەکەمین گوللەوە کە لە لوولەی چەکی پێشمەرگە دێتەدەر بۆ ماوەی
 ١١سەعات شەڕ لە ئاوایی شێلم جاڕان بەردەوام دەبێ .چەندین جاری
دیکە هێرش بۆ نێو ئاوایی دەست پێدەکاتەوە کە ،پێشمەرگە ئازاکانی
هێزی ئــاوارە لە سەنگەری ئازادیدا بەرەنگاری دوژمــن دەبنەوە و
حەماسەیەک لە فیداکاری و قارەمانەتی دەخوڵقێنن .لەم بەربەرەکانییە
ئازایانەدا دەیان ماشێنی دوژمن سووتێنران ،بە سەدان کەس لە هێزی
ک و تۆپ و هێلیکۆپتێڕ
دوژمن کوژران و هێزەکانی ڕێژیم بە تان 
تەنانەت لە پادگانی پیرانشارەوە مەیدانی شەڕیان دەکوتا .سەرکەوتنە
یەک بەدوای یەکەکانیهێزی پێشمەرگە لە بەرە و شوێنە جیاجیاکانی
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شەڕەکەدا ،شادی و خوشحاڵیی زۆری خستبووە نێو پێشمەرگە و
خەڵکی ئاواییەوە .خەباتکارانی دێموکرات سەرەنجام پاش  ١١سەعات
ن و فیداکاری ،هێزی زۆر و زەوەندی دوژمنیان تێکشکاند
بەرخۆدا 
و سەربەرزانە مەیدانی شەڕەکەیان جێ هێشت .لەو عەمەلیاتەدا
سەرکەوتن نەسیبی پێشمەرگە بوو و ،شکستو سەرشۆڕی بە بەژنی
دوژمنانی ئازادیی بڕا و بەسەدان جەندەکی داگیرکەران لە مەیدانی
شەڕدا بەجێ مابوو .ئەو سەرکەوتنە مەزنە ،خوێنبایی  ٣قارەمان بە
ناوەکانی برایم جەناخی ،ڕەحمان خزرزاد ه ناسراو ب ه ڕهحمان دۆشکە
و حهسهن ناقولی بوو .ههروهها ژنێک بهناوی ئایشێ محهممهدزاده
و منداڵێک بە ناوی عوسمان ڕهسووڵی شههید بوون .گرینگی ئەو
عەمەلیاتە لەوە دابــوو ئەگەر وەک راستی بلێین ناوچە گیرابۆوەو
کۆمەلێک خەڵکی بەزیو خۆیان تەسلیم رێژیم ک ــردەوە ئەوانیش
پێیان وابوو ئاسەواری پێشمەرگە بڕاوە .بەاڵم مێژوو نیشانی داوە
بڕیاردەرو سەرکەوتن هەر بۆ هێزی گەلەو کوڕانی ئاوارەی شەهید
دووپاتیان کــردەوە کە مەیدانی خەبات جێگەیەکە کە بەینی حەق و
ناحەق دیاری دەکاو ئەوان لەورۆژەدا سەلماندیان چەند کەسی بەزیو
لە وەرەی هێزی پێشـمەرگە کەم ناکاتەوەو بەرزتر لە پێشوو لە مەیداندا
ماونەتەوەو خەبات بەردەوام دەبێت تا وەدی هێنانی مافی گەلی کورد.
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«وەلفەجری  »٩و تاکتیکی نوێی
پێشمەرگەکانی بانە
کۆتایی زستانی ساڵی  ١٣٦٤بــوو .ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە
بەرەبەری عەمەلیاتی «وەلفەجری »٩دا بوو کە هێزێکی بەرچاوی
لە ناوچە سنوورییەکانی کوردستان و بەتایبەتی لە ناوچەی بانە کۆ
کردبۆوە و لە زۆر لە پایەگاکانی ئەو ناوچەیە هێزەکانی زیاد کردبوو.
ڕێژیم نەک بەنهێنی بەڵکوو بە ئاشکرا باسی عەمەلیاتی «وەلفەجری
»٩ی دەکرد و لە ناوچە ،ئامادەکاریی بۆ دەکرد .ئەوەش بۆ خەڵکی
بانە و دەوروبــەر و بەتایبەتی ناوچەی خێڵەڕەش و پشتی ئاربابا
دۆخێکی تایبەتیی خوڵقاندبوو .خەڵک کەوتبوونە نێو بەرداشی شەڕی
ئێران و عێڕاق و بــەو زستانە سەخت و تووشە تەنیا ڕێگەیەک
شکیان دەبرد چۆلکردنی ماڵ و حاڵیان بوو .بەم زستانە وێرانکردنی
ماڵەکانیان و چۆلکردنی بۆ ئەوان کارێکی ئاسان نەبوو هیچ ڕێگایەک
بێجگە لــە چۆلکردنی ماڵەکانیان بــەدی نــەدەکــرا چونکی شــەڕ لە
نێوان دوو دەوڵەتی داگیرکەر لە خاکی کوردستاندا ڕووی دەدا.
لەو سەروبەندەدا پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لە ناوچەی
خێڵەڕەش دوور کەوتبوونەوە و لە نەبوونی ئەواندا هێزەکانی دوژمن
توانیبوویان چەند پایەگا و بنکەی نیزامی نوێی لێ دابمەزرێنن و
دەسەاڵتی نگریسی خۆیان بەسەر خەڵکی ئەو ناوچەیەدا بسەپێنێن .ئەو
ناوچە لەسەر سنوور هەڵکەوتووە و زیاتر لە دە گوندی لە خۆ دەگرت.
بە نیزیکبوونەوە لە دەسپێکی عەمەلیاتی بەناو «وەلفەجری »٩
کۆبوونەوەی فەرماندەرانی ڕێژیم لە هەموو نیهادە نیزامییەکان و
تەنانەت جاشەکان بۆ بەشداریی لەو عەمەلیاتەدا کرا .لەو کاتەدا حیزبی
دێموکراتی کوردستان تازە کۆنگرەی ٧ی خۆی گرتبوو و ڕێژیم هەستی
بە لەکەمیدانی هێزی پێشمەرگە لە ناوچەدا کردبوو .وەک باس دەکرا لەو
کۆبوونەوەی فەرماندەرانی هێزەکانی ڕێژیمدا فەرماندەری جاشەکان
گوتبووی ئامادەن بۆ کۆتاییهێنان! بە حزووری پێشمەرگە لە ناوچە ،بەاڵم
بەو مەرجەی لە عەمەلیاتەکەی وەلفەجری  ٩دا بەشدار نەبن و دەرفەتیان
بۆ پاکسازیی ناوچەی بانە لە هێزەکانی حیزبی دێموکرات هەبێ!
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لــە وەهــا بــارودۆخــێــکــدا پێشمەرگەکانی نــاوچــەی بانە گــەڕانــەوە
و بە سەر وەزعێکی زۆر نالەباردا کەوتن و دیتیان کە خەڵکێکی
زۆر لە ترسی ئــەوەی شەڕێکی گــەورە بەڕێوەیە لە مــاڵ و حاڵی
خــۆیــان ئــــاوارە بـــوون .لــەو کــاتــەدا بێجگە لــە حیزبی دێــمــوکــرات
هــیــچ هێزێکی دیــکــەی دژبــــەری ڕێــژیــم ل ــەو نــاوچــەیــەدا نــەبــوو.
ڕۆژی ٢٧ی ڕەشەمە بوو .پێشمەرگەکان پاش گەڕانێکی باش لە
ناوچە و لەقاودانی سیاسەتەکانی ڕێژیم لە گوندەکانی «واژە»،
«کەندەڵ» و «گوێزلێ» دەمێننەوە .لە دەوروبەری شوێنی مانەوەی
پێشمەرگەکان و لە چەند «کۆخ» و ئاواییەکی نیزیکیش هێزی دوژمن
بە تــەواوی جێگیر ببوون .دیارە گرینگترینی ئەو شوێنانە بەرزایی
«گــردی گۆیل» بــوو کە دەڕوانێتە ســەر گوندەکانی «ساڵۆک»ی
سەرێ و خوارێ و شوێنێکی ستراتیژیک بوو .پێشمەرگەکان تازە
گەیشتبوونە ئــەو ناوچەیە کــە هێزەکانی دوژم ــن لــە ئاواییەکانی
«سپیدارێ»« ،بەردەڕەش» و «هەالسبار» و ،هەروەها لە کۆخەکانی
«قولینگ»« ،سێکانیان»« ،بۆکز» و «عەبەشەریف» جێگیر بوون.
ئامانجی ڕێژیم لەو عەمەلیاتەدا گۆڕینی تاکتیکی نیزامیش بۆ بەرەوڕوو
بوونەوه لەگەڵ هێزی پێشمەرگه بوو .چونکی تا ئەوکاتە دوژمن هەر
شەڕی جبهەیی لەگەڵ پێشمەرگە کردبوو ،بەاڵم کاتێک پێشمەرگە تاکتیکی
گۆڕی بۆ شەڕی پارتیزانی ،ئەمجارەیان فەرماندەرانی هێزی چەکداری
ڕێژیم ڕێگەچارەی بەربەرەکانی لەگەڵ جووڵەی پێشمەرگەیان تەنیا لە
چەند تاکتیکی نیزامیدا دەدیتەوە کە بریتی بوون لە« :کەروێشکەڕاو»،
«چەکوچ و سندان»« ،ڕاوەدوونان و زەبرلێدان» و «هێرش و گەمارۆ».
ڕێژیم ئەو ڕۆژە تاکتیکی «چەکوچ و سندان»ی گرتبووە بەر کە
بریتی بوو لە یەکەم هێزی «چــەکــوچ» ،واتــە کێن ئەوانەی هێرش
دەکــەن .دووهــەم« ،ســنــدان»؛ واتــە پێش بە پاشەکشەی پێشمەرگە
بگیرێ .سێهەم ،هێزی یارمەتیدەر کە هــەر کــات پێویست بــوو بە
هانای هەرکام لە الیەنەکانی دیکە ،واتە چەکوچ یا سندان بکەوێ.
لــەو تاکتیکەدا ئامانجی هێزی چــەکــوچ پاشەکشەکردن بــە هێزی
پێشمەرگەیە کە خۆی بە الی هێزی سنداندا بکا و لەوێ پرێس ببێ و
ئیدی بە قەولی خۆیان جووقەواری پێشمەرگە لە ناوچەکەدا ببڕن…
بەاڵم  ٧ساڵ شەڕی پڕ دەسکەوتی هێزی پێشمەرگە لەگەڵ دوژمن
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ئەوانی خاوەنی گەلێک ئەزموون و ڕۆڵەی لە کڵ دەرهاتوو کردبوو.
بەرەبەیانی ڕۆژی ٢٨ی ڕەشــەمــە کاتژمێر ٦ی بەیانی تەقە لە
کۆخی «عەبەشەریف» دەستی پێکرد .زۆربەی شوێنە ئەستەمەکان
لە پاوانی هێزی دوژمندا بــوون .بۆیە دەستەیەک لە پێشمەرگەکان
ئەرکیان بــۆ دی ــاری دەک ــرێ کــە لــە هێزی چەکوچی ڕێــژیــم بــدەن،
چونکی بە شکانی هێزی چەکوچ لە بنەڕەتدا هێزی «سندان»یش
شکاوە .دوای ئەو بڕیارە پێشمەرگەکان هەموو توانای خۆیان وەگەڕ
خست و گرینگترین نوقتەی ستراتیژیی شەڕگەیان گرت .بەگرتنی
بەرزاییەکانی شەڕگە پێوەندیی بەشێکی زۆری هێزی ڕێژیم کە خۆیان
بۆ ڕووناکی هەوا ئامادە کردبوو پچڕا و ،تووشی سەرلێشیواوی
هاتن ،بەتایبەت بەگیرانی چەند بێسیمی هێزەکانی ڕێژیم هێزی
چەکوچ بە تــەواوی تووشی سەرلێشیواوی و پەڕشوباڵوی بوو.
شەڕ لە هەموو شەڕگەکان دەستی پێکرد .دەستەیەکی دیکە لە
پێشمەرگەکان خۆیان لە هێزی «سندان» نیزیک کردەوە و بە گورجی
لێیان دان .ڕێژیم لە ماوەیەکی کەمدا کە هەر بە خەیاڵیشیدا نەدەهات
شکستی خوارد و هێزی پێشمەرگە لە ماوەی  ٥سەعات شەڕدا هەموو
شوێنێکیان لە هێزی داگیرکەر پاک کردەوە .پاشان هێزی یارمەتیدەر
کە ئەویش چاوەڕوانی ئەو شکانە نەبوو بە چەکی قورس و نیوە
قورس دەستبەکار بوون و سەنگەری پێشمەرگەیان ئاورباران کرد،
کەچی بەو حاڵەش هێزەکانی دوژمن ورەی هاتنە پێشیان نەبوو…
ئەوەش لە خۆڕا نەبوو ،چونکی لە ماوەی ئەو چەند سەعاتەی یەکەمی
شەڕدا زیاتر لە  ١٠٠کەسیان لێ کوژرابوو و بریندار ببوون .هەروەها
چەند کەسیشیان لەالیەن هێزی پێشمەرگەوە بە دیل گیرابوو و بەدەیان
قەبزە چەکی جۆراوجۆریان کەوتبووە بەر دەستی هێزی پێشمەرگە.
سەرکەوتن لــەو شــەڕە بۆ پێشمەرگە بــوو ،بــەاڵم خوێنبایی ئەو
سەربەرزییە گیانی پاکی  ٣قارەمان بە ناوەکانی عەبدول فاتحی ،کەریم
قادری و عەبدوڵال ڕەحیمی بوو .دیارە شەهیدبوونی سێ ڕۆڵەی نیشتمان
ئازارێکی بەژان بوو ،بەاڵم مایەپووچکردنەوەی تاکتیکی نیزامیی دوژمن
بۆ پێشمەرگە دەسکەوتێکی گــەورە بوو .چونکە دەوڵــەت زۆری بە
فەرماندەکانییەوە دەنازی بەتایبەت ئەوانەی کە لە شەڕی ئێران وعێراقدا
بەشدار بوون بەاڵم زەبوونی دەستی فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە بوون
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چیرۆکی حەماسەخوڵقێنیی
پێشمەرگەکانی دەڤەری شمالی کوردستان
لە هەموو شۆڕشێک و بە تایبەتی شۆڕشی کورد و بە تایبەتیتر
خەبات و بەرخودانی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دژی
کۆنەپەرستی و زۆڵـم و زۆرداران ،دەیان و سەدان حەماسەی گەورە
و چووکە و لەخۆبوردووییان لە ئاسمانی خەباتی ڕەوای گەلی کورددا
وەک ئەستێرەیەکی پرشنگدار ماوەتەوە و مێژووی خەباتی گەلەکەمان
بەو حەماسانەوە دەناسرێتەوە .لەو پێوەندییەدا حیزبی دێموکرات
ڕێگایەکی دوورودرێـــژی بڕیوە .ئەگەر باسی خەبات و بەرگرییە
چەکدارییەکەی بکەین ڕێگایەک بووە کە دوژمن بەسەریدا سەپاندوە
و کە پڕ لە تەنگ و چەڵەمەش بووە ،لە هەوراز و نشێو ،لە شکست
و سەرکەوتن ،بەاڵم لەو هەمووە کەند و لەندەدا هیچ هەلومەرجێکی
سەخت و دژوار ،تەنانەت هیچ سەردەمێکی ڕەش نەیتوانیوە بەر بە
درێژەدانی خەباتی تێکۆشەرانی بگرێ و ئەوان لە هەموو هەلومەرجێکی
ناسکدا توانییان ئااڵی خەبات هەر شەکاوە ڕابگرن .خۆی ئەو خەباتە
نیشانەی بەرحەقبوونی ئامانجەکانی و ئازایەتیی ڕۆڵەکانیەتی.
بە هاتنی هەر وەرزێک الپەڕەیەکی زێڕین لە خەبات و تێکۆشانی
هــێــزی پێشمەرگە دەنــووســرایــەوە .الپــەڕەیــەک کــە بــە پانتایی و
درێ ــژای ــی کــوردســتــان جــێــگــای هــیــوا و هــومــێــدی هــەمــوو گــەالنــی
ئێرانیش بــوو .خەڵک و پێشمەرگە لە کوردستان وزە و توانای
خــۆیــان یــەک دەخــســت و بــە گــژ دوژمــنــی کــــورددا دەچ ــوون ــەوە.
سەرماوەز ساڵی  ١٣٦٣بوو ،سەرماوەزێکی زۆر سارد و تووش
نا ،بەاڵم لە ناوچەی شیمالی کوردستان بەهۆی کوێستانی بوونی
ناوچە بارودۆخەکە جیاواز بوو .مانگ مانگی پێشمەرگە بوو ،مانگێک
کە پێشمەرگەی پێ ناودێر کرابوو .ڕۆژی ٥ی سەرماوەز بەفر زۆر
جێگای کوردستانی سپی کردبوو .هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کە لە
دەرفەتێک دەگەڕان بتوانن زەبرێک لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان
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بــدەن ،لــەم ڕۆژەدا پــەالمــاریــان بــردە ســەر گوندی «مسکێنی» لە
ناوچەی شیمالی کوردستان بۆوەی خەڵکی ئەو گوندەش وەک زۆر لە
گوندەکانی دیکەی کوردستان قەتڵوعام بکەن .هەواڵی هێرشی هێزی
داگیرکەر بە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لەو ناوچەیە گەیشت.
هێزی پێشمەرگە لێ بڕان دەرسێکی باش بە هێزەکانی دوژمن بدەن
و وەهایان بتاسێنن چیرۆکەکەی زاربــەزار بڕوا و سینگ بە سینگ
بگوازرێتەوە .هێزی پێشمەرگەی بەجەرگ و خاوەن ئەمەگی نیشتمان
لەو مەڵبەندە ،مەچەکی پیاوەتی وئازایەتییان لێ هەڵ کرد و چەکی
دیفاع و مان و مەوجوودیەتی گەلەکەیان تاو داو بڕیاریان دا ڕێگای
شەڕەف ببڕن و سەرکەوتنیان بە خوێن بکڕن .ئەوانە ڕۆڵەی تۆڵە و
دەریای خرۆشانی ڕقوقین لە دوژمنان و خوێنمژان و دەستەبەری
ئازادی نیشتمان بوون کە لە ماوەیەکی کەمدا لە شەڕێکی حەماسە
خوڵقێندا توانیان گورهانی زەربەتی تیپی «جنداللە» لە دەورووبەری
ئاوایی لە داو بخەن و زەبرێکی کاریگەر لە دوژمن بدەن .تێکۆشەرانی
دێموکرات بەجۆرێک لە دوژمن ڕاسان کە مەجالی دەستکردنەوەیان
لێ بڕین و هێزە کۆک و پۆشتەکەی جەماران لەبەرامبەر هێزی ئاوا
قارەماندا جگە لە کونجی چارەڕەشی هیچ ڕێگایەکی دیکەیان بۆ خۆیان
نەهێشتەوە .لەو حەماسەیەی هێزەکانی پێشمەرگەدا هەر هەموو
گورهانەکە لە بەر یەک هەڵتەکا و ئــاداری بەسەر پادارییەوە نەما.
ئەوەی الی فەرماندەرانی پێشمەرگە گرینگ بوو ئەمە بوو کە لە
مەیدانی شــەڕدا بیر لە زۆر الیەنی ئەو شــەڕە کرابۆوە کە یەکێک
لەوانە کەمین نانەوە لە سەر ڕێگای هێزی یارمەتیدەری دوژمن بوو،
هەر بۆیەش دوژمــن کە بۆ پاکسازیی ئەو گوندە هاتبوو ،هێزێکی
تازە نەفەسی بەڕێی شوێنی لەداوکەوتووەکان کرد ،کە ئەوانیش لە
شوێنێکی دیکە کەوتنە کەمینی پێشمەرگەوە و ژمارەیەکی زۆریان
لێ کــوژران و بریندار بوون و ناچار بە شکان و پاشەکشە کران.
ئــــەوەی ل ــەو عــەمــەلــیــاتــەدا جــێــگــای بــاســە مــەســەلــەی غافڵگیری
دوژمـــنـــە ک ــە یــەکــێــک ل ــە ئــەســەڵــەکــانــی شــــەڕی پــارتــیــزانــیــیــە و
بــەهــۆی گــۆڕیــنــی گــۆڕەپــانــەکــانــی شــەڕ لــە کــوردســتــان لــە شــەڕی
جــبــهــەیــیــەوە بــۆ شـــەڕی پــارتــیــزانــی ،هــێــزی پــێــشــمــەرگــەی حیزبی
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دێــمــوکــرات بــە وردی هەنگاوی ب ــەرەو ئــەو تاکتیکە هــەڵ دێــنــاوە.
دیــارە ئەگەرچی هێزی پێشمەرگە ماوەیەکی دوورودرێــــژ بوو
بەشەڕی جبهەیی ڕاهاتبوون ،بەاڵم ئەو ساڵە بە گۆڕینی ئەو تاکتیکە
ئەزموونی باشیش دەســت کــەوت ،الیەنێکی دیکەی ئەو عەمەلیاتە
گرینگییەکەی لەوەدا بوو کە هەموو کارەکان وەک داڕشتنی گەاڵڵەی
شەڕ و دابەشکردنی ئەرک و بەرپرسایەتییەکان و جێگیربوونیان
لە شوێنەکان لە مــاوەی نیو سەعاتدا جێبەجێ کرابوون و کاتێک
دوژمن دەنگی تەقەی تفەنگی پێشمەرگەی بیست سەری سووڕ ما
و بەتەواوی سەری لێ شێوا .خاڵی موسبەتی دیکەی ئەو عەمەلیاتە
لــەوەدا بوو کە هەموو بەشەکانی عەمەلیاتەکە ،واتــە تیمی کەمین،
تیمی هێرش ،تیمی کێشانەوەی بریندار ،تیمی پشتیوانی ،تیمی ئاوری
توند ،تیمی کــۆکــردنــەوەی دەســکــەوت و تیمی ڕاگواستنی دیــل بە
باشترین شێوە کارەکانیان بەوەخت ڕاپەڕاند .ئەویش لەحاڵێکدا کە
تازە هێزی پێشمەرگە قۆناغێکی نوێی لەو جۆرە تاکتیکانەی شەڕدا
دەست پێکردبوو ،و ئەمە ئەزموونێکی زۆر باش و سەرکەوتوو بوو.
بەرگی بــراوەی ئەو عەمەلیاتە بێجگە لەوانەی ئاماژەیان پێکرا،
دوو مەسەلەی زۆر گرینگ بــوون .یەکیان نــەزم و دیسیپلین کە
سەرکەوتنی بۆ هێزی پێشمەرگە مسۆگەر کــرد .دووه ــەم نهێنی
کــاری و ئەسڵی غافڵگیریی دوژمــن بــوو ،بۆیەش هێزەکانی ڕێژیم
وەهــا تاسابوون کە توانای دەستکردنەوەیان نەبوو .هەر ئەوەش
بــووە هــۆی ئــەوە کــە قارەمانەکانی دێــمــوکــرات الپــەڕەیــەکــی دیکە
لەسەرکەوتنەکانی خۆیان بۆ نەتەوەکەیان لە مێژوودا تۆمار کرد.
لەم شەڕەدا کە ڕۆژی ٥ی سەرماوەز کرا و ماوەی  ١٠سەعاتی
خایاند ،زیاتر لــە ٨٠کــەس لە هێزەکانی ڕێژیم کــوژران و بریندار
بوون و چەندین کەسیشیان لێ بە دیل گیرا .هەروەها دەیان قەبزە
چەکوچۆڵی جۆراوجۆری دوژمن بە دەسکەوت گیران ،ئەوەش کە
تاڵیی ئەو شکستەی بۆ دوژمن چەند قات کردبوو ئەوە بوو کە تاقە
یەک پێشمەرگەش لەو شــەڕەدا لووتی لە خوێن نەهاتبوو و هێزی
پێشمەرگە لەنێو خۆشحاڵیی خەڵکدا ،ساغ و ساڵمەت و بە سروودی
هێزی پێشمەرگە نــابــەزن لــە مەیدانی شــەڕ دوور کەوتبوونەوە.
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ی زمزیرانو زمهەریرێ بۆ دوژمن
هێز 
بست بە بستی کوردستان و هەموو ڕۆژ و حەوتوو و مانگەکانی
دەیەکانی  ٦٠و ٧٠ی هەتاوی مەیدانی حەماسە و فیداکاریی هێزی
پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات بە دژی هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری
ئیسالمی بوو .ســەرەڕای ئەوە کە کوردستان بەتەواوی میلیتاریزە
کرابوو و ڕێژیم بۆ بەرگرتن بە چاالکیی هێزی پێشمەرگە هەموو
ڕۆژێ هێزی زیاتری لە کوردستان دەکرد و ،لە چوار وەرزی ساڵدا
لەهەموو گوندەکان پایەگا و بنکە نیزامییەکان ئاوەدان دەکران و ڕێی
هاتوچۆی پێشمەرگە و ناوچە سنوورییەکان مینڕێژ دەکران ،بەاڵم
هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات هەروا لەسەر پێ و لە جووڵە
و زەبروەشاندنی بەردەوامدا بوو .ڕێژیم هەروەها دەیان گرووپی
زەربــەتــی بە ئیمکاناتی لۆجستیکیی تــەواو بۆ شوێنکەوتنی هێزی
پێشمەرگە و فریاکەوتنی هێزە جێگیرەکانی خستبووە جووڵە ،لەگەڵ
ئەوەشدا ڕۆژانە پۆل پۆل لە خەڵکی کوردستان بە تاوانی پشتیوانی
لە حیزبی دێموکرات دەگیران و دەخرانە بەندیخانەوە ،کەچی نە
دەروەستی خەڵک دەهات و نە پێی دەکرا هێزی پێشمەرگە بوەستێنێ.
لە ساڵی ١٣٦٦ی هەتاویدا هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات بە
کۆکردنەوەی ئەزموونی زۆر و لە سۆنگەی پشتیوانی و هاوکاریی
بــەریــن و هــەمــەالیــەنــەی خەڵکی کــوردســتــانــەوە دەی ــان عەمەلیاتی
سەرکەوتووانەی بە دژی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کرد و زەبری
زۆر قورس لە گرووپە بەناو زەربەتەکانی ڕێژیمیش کەوت ،هاوکات
لە چەند شاریش هێزی پێشمەرگە چوونەوە نێو شارەکان و هاوکات
توانییان جادە گرینگ و ترانزێتەکانی کوردستان کۆنتڕۆڵ بکەن .لەو
ساڵەشدا بە سەدان کەس لە هێزەکانی ڕێژیم کوژران و بریندار بوون
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و بە دیل گیران .لەباسی «هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی ئەمجارەماندا
ئاوڕ لە نموونەیەکی بچووکی ئەم خۆڕاگری و حەماسەیە دەدەینەوە.
ڕۆژی ٢٥ی خەرمانانی ساڵی  ١٣٦٦پێشمەرگە قارەمانەکانی
زمزیران لە ناوچەی ڕەبــەت بۆ کار و چاالکی و تێکۆشانیان ڕوو
لە هەوارەکانی بەرزاییەکانی «مەیدان چۆغە» و «جنیبان» و پشتی
«کانییەڕەش» دەکــەن .ئەو ناوچەیە بۆ هێزی پێشمەرگە لەباری
نیزامییەوە جێگایەگی تایبەتی بوو ،هەم چیاکان بەرد بە بەرد و هەم
خەڵکەکە دەستیان لەنێو یەک نابوو کە پشتیوانی بە ئەمەگی ڕۆڵەکانی
نیشتمان بن .کۆماری ئیسالمیی ئێران ســەرەڕای ئــەوەی چەندین
پایەگای لەو ناوچەیە و دەوروبەری ئەو گوندە جێگیر کردبوو ،سەر
لەبەیانی ئەو ڕۆژە گورهانی زەربەتی گوردانی ژاندارمەریی «نجف
اشــرف»ی بۆ پشت ئاوایی و هەوارەکانی ئەو ناوچەیە بەڕێ کرد
کە قارەمانانی مەڵبەندی زمزیرانی لەشکان نەهاتوو لێی مابوونەوە.
هــەواڵــی هاتنی هــێــزی داگــیــرکــەر بــە پێشمەرگەکان گەیشت و
ئــەوانــیــش وەک هەمیشە و هــەڵــۆئــاســا بــڕیــاریــان دا بــەرەنــگــاری
هێزەکانی دوژمـــن ببنەوە و دەرســێــکــی لــەبــیــرنــەکــراویــان دادەن.
پێشمەرگەکان دەمــودەســت خۆیان ڕێک خست و هەر کام لە پەل
و دەستەکان بۆ کاری دیاریکراو لە شوێنی مەبەست جێگیر بوون.
هێزەکانی دوژمــن کە قــەت بیریان لــەوە نەکردبۆوە لەنێو چەند
پایهگای خۆیاندا هێزی پێشمەرگەی دێموکرات بێنە سەر ڕێگەیان،
ئــارخــەیــان و دڵنیا دەهــاتــنــە پێش و بــە تــەمــابــوون داگــژێــنــە سەر
هەوارچییەکان ،بــەاڵم هێشتا چەند میتر لە ئاوایی «کانییەڕەش»
دوور نەکەوتبوونەوە کە ئاگری چەکی پێشمەرگە تاساندنی .هێزی
تــاســاو و شــپــرزەی دوژمـــن کــونــە مشکیان لــێ بــبــووە قەیسەری
و ڕوویـــــان لــە هـــەر کـــوێ دەکــــرد ئــاگــریــان بـــەســـەردا دەبــــاری.
لــە گــەرمــەی شـــەڕدا چــەنــد کــەس لــە هێزەکانی ڕێــژیــم ڕووی ــان
کـــردە پــۆلــە دارێـــک کــە منداڵێکی خەڵکی ئــاوایــی لــێ بـــوو .هێزە
چەکدارەکانی ڕێژیم بۆ پاراستنی گیانی خۆیان ئەو منداڵە دەکەنە
قــەڵــغــان و بــە بــارمــتــەی دەگــــرن ،بـــەاڵم پێشمەرگەکان توانییان
هــەمــوویــان بــکــوژن و مــنــداڵــەکــەش بــە ســامــەتــی دەربــــاز بــکــەن.
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لــەو هەڵمەتە شــێــرانــەیــەدا کــە بــوو بــە هــۆی تــەفــروتــوونــا بوونی
گورهانی بەناو زەربــەتــی ڕێژیم ،زیاتر لە  ٦٠کــەس لە هێزەکانی
دوژمــن کــوژران و دەیــان کەسیش بریندان بــوون ،هەروەها دەیان
قەبزە چەکوچۆڵ و کەرەستەی نیزامی وەک دەســکــەوت کەوتنە
بــەردەســتــی پێشمەرگەکانی دێــمــوکــرات .ڕۆڵــەکــانــی گــەل لــە هێزی
زمزیران لەو ڕۆژەدا ،واتە ٢٥ی خەرمانانی ساڵی  ١٣٦٦الپەڕەیەکی
زێڕینیان بە الپەڕە پڕ لە فیداکارییەکانی خۆیان زیاد کرد و دەفتەری
بیرەوەریی هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتیان زیاتر ڕازاندەوە.
ئــــەوەی ل ــەو عــەمــەلــیــاتــەدا زیــاتــر جــێــگــەی تــێــڕامــانــە و دوژمــنــی
زیــاتــر تــاســانــد ،ســاغــی و ساڵمەتیی هــەمــوو پێشمەرگەکان بوو
کە پــاش  ٣سەعات شــەڕی سەنگەر بە سەنگەر و دەستەویەخە
حــەمــاســەیــەکــی ک ــەم وێــنــەیــان خــوڵــقــانــدو ســـــەرەڕای ئــاوربــارانــی
تۆپخانەی دوژمــن تەنیا ســەرشــۆڕی بۆ داگیرکەرانی کوردستان
مایەوە و سەربەرزییەکی دی بۆ ڕۆڵەکانی ئەم نەتەوەیە تۆمار کرا.
خەبات کە ڕەوا بــوو ،پێشمەرگە کە بــەجــەرگ و بەئیمان بوو،
کە خەڵک و گــەل پشتیوانی ڕۆڵەکانیان بــوون ،کە ئەزموونەکانی
سەرکەوتن و شکست لەسەر یەک کەڵەکە دەکرێن ،ئەوانە لە مەیداندا
دەبنە هەوێنی سەرکەوتن ،جا با هێزی دوژمن هەزار بە هەزار بێ
و ئیمکانات و چەکوچۆڵی هەرە پێشکەوتووشیان بە دەستەوە بێ.
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«کێلەشین»ی ئێمە و شین و شەپۆڕی ئەوان
هەر دەمێ چاو بە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا بخشێنین
و الپــەڕە پڕ لە ســەروەری و زێڕینەکانی لە مەیدانی گیانبازی لە
دژی هێرشکەران و داگیرکەرانی کوردستان هەڵدەینەوە ،بیری ئەو
ڕۆژانە دەکەوینەوە کە قارەمانەتیی پێشمەرگە لێوانلێوە لە فیداکاری
و خۆڕاگری و سەربەرزی .ئەو مێژووە و ئەم خۆڕاگرییە بەسانایی
وەدەست نەهاتووە و جێگا پەنجەی تێکۆشەرانێکی پێوە دیارە کە شەو
و ڕۆژ بۆی ماندوو بوون و بۆی مردوون .هەر لە قۆناغی چل ساڵەی
خەباتی گەلی کورد لە دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی زۆر پیالن لەالیەن
ئەم ڕێژیمەوە بۆ خاشەبڕکردنی خەباتی ڕەوای گەلی کورد لەئارادا
بووە ،لە تواندنەوەی شوناسی نەتەوەخوازی ،لە شەڕ و داگیرکاری و
لە تێرۆر و کوشتوبڕی دژبەرانی سیاسیی ئەم ڕێژیمە ،بەاڵم دوژمن
سەر نەکەوت .چونکی کورد لێ بڕاوە مافەکانی بوێ و خەباتی بۆ دەکا،
چونکی کورد ئااڵ و خاکی خۆی دەوێ و گیانی بۆ دەبەخشێ ،چونکی
کورد نابێتە ئەویدی و ئەویدیش ناتوانێ بە زەبروزەنگ بیتوێنێتەوە.
لە نێو دیرۆکی ئەم سەربەرزییەدا حیزبی دێموکرات بەشی شێری پێ
دەبڕێ .حیزبێک کە پتر لە حەوت دەیەیە ئااڵی خەباتی ڕزگاریخوازیی
نیشتمانێکی بندەستی شەکاوە ڕاگرتووە ،حیزبێک کە ئەگەرچی خوێنی
زۆر لەبەر ڕۆیشتووە ،بەاڵم دڵی بەهێزی جوواڵنەوەی نەتەوەیەکی
مافخوازیشە .لە “هەگبەی شا خ و شۆڕش”ی ئەمجارەماندا سەرێکی
ناوچەی شنۆیە دەدەین و ئیستێک لەالی هێزی “کێلەشین” دەمێنێنەوە.
هێزی کێلەشین مێژوویەکی دەوڵەمەندی هەیە لە حەماسە و گیانبازی.
لە سەرکەوتنن بە سەر هێزی زۆر و زەوەندی داگیرکەر و تۆمارکردنی
سەروەری .هێزێک کە ئێستاش ڕۆژژمێرەکانی پڕن لە بیرەوەری ،لە
وانەی فێربوون و هەروەها دەم و ساتی تاڵی شەهیدبوونی پۆل پۆل
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پێشمەرگەشی لەمەیدانی بەربەرەکانی دژی داگیرکەران لەدەست داوە.
ڕۆژی ١٨ی خەرمانانی ساڵی ١٣٦٠ی هەتاوی ،پۆلێک پێشمەرگەی
مەڵبەندی شنۆ لە ڕێگای دوورەوە بۆ پشوودان لە نیزیک هەوارەکانی
“پیرمامز” بارگەوبنەیان کردبۆوە .پێشمەرگە هەر کام لەکیسە خەوی
خۆیدا و نیگابانیش لەبەر سەرما کیسە خەوەکەی لەخۆی هااڵندبوو و بە
هێواشی قەدەمی لێ دەدا .بەرەبەیانێکی زوو بوو .چەند پێشمەرگەیەکیش
وەک دیدەبان لە شوێنێکی دیاریکراو لە بەرزاییەکهی پشت سەری
خــۆیــان وەک هەڵۆیەکی تیژباڵ چــاودێــریــی نــاوچــەکــەیــان دەکــرد.
کوێستانچییەکانی دەوروبەر بە کاری مەڕداری و ڕۆژانەی خۆیانەوە
خەریک بوون و بەرەبەرە جووڵە و جموجۆڵەکان زیاتر دەبوون .شوانی
کوێستانچی لە کاتژمێری  ٨و ٩ی بەیانی لە قەد پاڵەکانی ئەو دەڤەرەوە
ملی لە گۆرانی گوتن نابوو و ئەو پێشمەرگانەی لە قەراغ کوچکە ئاورەکە
خۆیان گەرم دەکردەوە ،گوێیان بۆ دەنگە بهسۆزەکەی شوانەکە ڕاگرتبوو.
خۆر بەرەبەرە بەرز دەبۆوە پێشمەرگە هەمووی لەخەو هەستابوون
و بە دەم چای بەیانییەوە کۆڕ و دانیشتن دەستیان پێکردبوو .ئەوانەی
شەو بە کاروباری پێشمەرگانە و تەشکیالتی سەردانی گوندەکانیان
کردبوو ،ڕاپۆرتی کار و تێکۆشانەکانیان دەداوە بە بەرپرسەکانیان
و تاوتوێی پرس و بەرنامەی کاری داهاتوویان دەکــرد .لەگەرمەی
قسەی خۆش و جەفەنگ و نووچدانی پێشمەرگەکان دیدەبانەکان
هەواڵیان بە فەرماندەکانیان دا کە هێزی دوژمــن بــەرەو هــەواری
کوێستانچییەکان کەوتوونە ڕێ .فەرماندەری پێشمەرگە لە ماوەیەکی
کــورتــدا هێزەکەی ســازمــان دا بــۆ ئ ــەوەی پێش بــە هێرشی هێزی
داگیرکەر بگرن کە بۆ تااڵنبڕی و کوشتاری هەوارچییەکان هاتبوون.
پێشمەرگەکان بڕیاریان دا دوژمن بتاسێنن و زەبرێکی گورچکبڕ و
لەبیر نەکراویان لێ بدەن ،تەنانەت ئەگەر گیانیشیان لەسەر دابنێن.
دوای سازماندانی هێزی پێشمەرگە لەالیەن فەرماندەرانیانەوە
و هەڵسەنگاندن بــۆ هــەمــوو شوێنە گرینگەکانی ئــەم عەمەلیاتە،
عەمەلیات سەعاتی ١١ی نیوەڕۆ بەهێرشی تێکۆشەرانی دێموکرات
دەســتــی پــێــکــرد .شــێــرەکــوڕانــی دێــمــوکــرات بــەجــۆرێــک دوژمــنــیــان
خستە داوی خۆیانەوە کە بە تــەواوی سەریان لێ شێوا و هێزی
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زەبەالحی بەناو زەربەتی دوژمنیان تەزاند .نەعرەتەی پێـشمەرگە
لەنێو شیو و دۆڵی شاخەکانی ئەو دەڤــەرە و هاشوهووشی گوللە
ئەوەندهی دیکە سەری لە دوژمن شێواندبوو ،بەجۆرێک کە هێزی
ورە بەرداوی دوژمن تەنانەت بەردەکانیشی بە پێشمەرگە دەدی و
لێی دەسڵەمینەوە .لەو شەڕە حەماسەییەدا ئــەوەی گرینگ و جێی
باسە تاکتیکی قارەمانانی ئەو مەڵبەندەیە کە هاوکات لەگەڵ زەبرلێدان
لە هێزی بەناو زەربەتی دوژمن ،دەستەیەکیش لە پێشمەرگەکان لە
پایەگای “دۆڵــەواژێ” و پشتی “کانیشەمسەدین” بــدەن ،بۆ ئەوەی
هێزی یارمەتیدەر نەتوانێ بە هانای لە داوکەوتووەکانەوە بێ ،لە
هەلومەرجێکی ئەوتۆدا هێزی ڕێژیم دەستی بە هیچ کوێ ڕانەدەگەیشت
کە بتوانن چووکترین یارمەتی بە هێزەکانیان بگەیەنن .پاش چەند
سەعات شەڕی قارەمانانە زیاتر لە  ٥٠کەس لە هێزەکانی داگیرکەر
کوژران و دەیان قەبزە چەکی جۆراوجۆریش بە دەسکەوت گیران.
گرینگییەکی دیکەی ئەم حەماسەی ە لێرەدایە کە بێجگە لەوەی دوژمن
زەبرێکی کاریگەر و گورچکبڕی وێکەوتبوو ،بەاڵم هێزی پێشمەرگە
هەموویان ساڵمەت بوون .خاڵێکی دیکەش ئەوە بوو کە لەو زیاتر لە
 ٥٠کەالکەی دوژمن کە لە شەڕگەدا کەوتبوون و بەجێ مابوون ،تەنیا
یەک کەسیان جاش و ئەوانی دی هەموو پاسدار بوون و ئەوەش
تاڵیی ئەم شکستەی بۆ سپای پاسداران چەند قات کردبوو .ئەوەش کە
دوژمنی تاساندبوو نەک هەر ئازایەتی و قارەمانەتیی هێزی پێشمەرگە
لە شەڕگەکە زیاتر لە  ٥٠کەالکیان خستبوو ،بەڵکوو ئەوە بوو کە
دەیاندی هێزی پێشمەرگە لە ڕووی تاکتیکی نیزامی و شــەڕەوە بە
سەریاندا زاڵە و هەموو بەرنامەکانی ئەوانیان مایەپووچ کردووەتەوە.
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ئیمانێک بە پتەویی شاخ بە خۆڕاگریی داربەڕوو
لە ماوەی ئەو  ٤٠ساڵەدا کە کۆماری ئیسالمی دەسەاڵتی ڕەشی خۆی
بەسەر کوردستاندا سەپاندووە ،ئەوە حیزبی دێموکراتی کوردستانە کە
توانیویەتی مێژوویەکی پڕ لە سەروەری لە خەبات و بەربەرەکانی تۆمار
بکا .هەر لە ڕۆژانی یەکەمی هاتنەسەرکاری ئەم ڕێژیمە دەرکەوت کە
ڕوانگەی ئەوان بۆ پرسی نەتەوەیی و ماف و ئازادیی گەالنی ئێران هەر
هەمان ڕوانگەی دەسەاڵتی پاشایەتی و بگرە شۆڤینیتریشە؛ هەربۆیەش
حیزبەکەمان داکۆکیی لە مافە ڕەواکــانــی نــەتــەوەی کــوردی کردە
ئەرکی سەرەکیی خۆی .لەم ڕۆژەوە پۆل پۆل الوانی نیشتمانەکەمان
ڕێگە و سەنگەرەکانی ئەم حیزبەیان هەڵبژاردووە و لە کاروانی ئەم
خەباتەدا بە هــەزاران کەس شەهید و بریندار و کەمئەندام بوون.
ن و ئاشکرایە کە ژیان بە ئازادیو ڕزگاری بۆ نیشتمان
ئەوە شتێکی ڕوو 
ی و لەخۆبوردوویی وەدەست نایە ،باشیش دەزانین لەو
بەبێ فیداکار 
ی و زیندانیش هەیە
ن و دەربەدەر 
ڕێگایە شەهید بوونو ئاوارەییو کوشت 
کە هیچکامیان ویستی هیچ کەسێک نییە .بەاڵم ڕۆڵەکانی ئەم نێشتمانە
زۆر جار ئەو پێشهاتانەیان بەگیان کڕیوە و بە باوەشێکی فراوانەوە
پێشوازییان لێ کردووە ،هۆکارەکەشی ئەوەیە کە ژینی ژێردەستی
الی ئەوان مانا نادا و چەوسانەوەیان پێ قبووڵ ناکرێ ،بۆیە یان لە
سەنگەرەکانی بەرگریدا شەهید دەبن و ئەگەر چارەنووسیان بکەوێتە
زیندان دوا هەناسەکانی ژیانیان سەربەرزانە لە زینداندا تێپەڕ دەکەن.
لە «هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی ئەم ژمارەیەدا باس لە بەسەرهاتی
خۆڕاگریی محەممەد شاروێرانی ،یەک لەو جوامێرانەی کورد دەکەین،
ئەگەرچی سەختە بتوانی لە گۆشەیەکی  ٨٠٠وشەییدا سەدان چیرۆکی
پڕ حەماسە و ســەروەری لە ژیانی کەسایەتییەکی ئاوا بگێڕییەوە.
محەممەد شاروێرانی ساڵی  ١٣٦٢هاتووەتە ڕیزی تەشکیالتی نهێنیی
حیزب و پاش  ٥ساڵ کە ئاشکرا دەبێ ،سەنگەرەکەی دەگوازێتەوە بۆ
ڕیزی ئاشکرای پێشمەرگەکان .ئەخالق و ئاکاری جوان ،پرستیژ و
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خۆشەویستی لەنێو کۆمەاڵنی خەڵک بەشێک لەو تایبەتمەندییانە بوو
کە ئەوی پێ دەناسرایەوە ،پێشمەرگەیەک کە ئێستا گیانیشی لە گرەوی
ئامانجی گەلێکی خەباتکار نابوو .شاروێرانییەک کە دەستی لە گیان
و ماڵی خۆی هەڵگرتبوو و لە پێناو ئامانجەکانی خەبات و نیشتماندا
هەموو ئازار و فیداکارییەکی بەگیان دەکڕی .شاروێرانی باش دەیزانی
شۆڕشگێڕ هەر ئەوانە نین کە چەکیان لە شان دایە .ئەو لەمەیدانی
کردەوەدا دیبووی کە چۆن بە دەیان جار لە ناوچەی مەهاباد بەگشتی
و شاروێران بەتایبەتی خەڵکی حیزب خۆشەویست ئەویان لە نێو
ن و سەدان چەکداری دوژمن ڕزگار کردووە و پاراستوویانە.
دەیا 
لە کەمین ئاگاداریان کــردووەتــەوە و تەنانەت دەربــازیــان کــردووە،
بۆیە هەموو ئەو خەڵکەی پێ خەباتگێڕی ڕاستەقینە بوو .ئەو باوەڕی
وابــوو پێشمەرگەی حیزبێکی شۆڕشگێڕی پێشڕەوی جوواڵنەوهی
گەلی کورد ،خۆی لە خەڵک هەڵناوێرێ و بۆ خۆیشی لە دەرگای هەر
ماڵێکی دابایە ،بە سۆزەوە بە ڕوویدا دەکرایەوە و لە ئامێز دەگیرا.
ئەو پێشمەرگەیەکی بەوەج و بە دەستوبرد و تا بڵێی ئازا بوو و،
لە باری کۆمەاڵیەتیشەوە خاوەن پێگەیەکی بەرز بوو و ،ڕەوشتپاکی،
فیداکاری و دڵسوزی و بە باوەڕبوونەکەی لەسەر زاری خەڵك بوو.
ڕۆژ ڕۆیشت و مانگ وســاڵ تێپەڕی و شاروێرانی ڕۆژ لەگەڵ
ڕۆژ پتر لــە ک ــوورەی خەباتدا قــاڵ دەب ــوو و خەرمانی ئــەزمــوون
و شــانــازی لــەســەر یــەک کەڵەکە دەکــــردن .ئــەو ســاڵــەش ()١٣٧٥
شاروێرانی وەک هەموو ساڵەکانی دیکە خــۆی بۆ ناوچە ئامادە
کــرد و لــەگــەڵ تیمێک لــە کــادر و پێشمەرگەکان ب ــەرەو ناوچەی
تێکۆشانی شۆڕ بۆوە .شاروێرانی بۆ ڕاپەڕاندنی ئەرکی حیزبی بە
نهێنی سەردانی ئەم گوند و ئەو گوندی دەکــرد و بە هەڵسووڕانی
خــۆی بــەرنــامــەی گەشتە سیاسی و نیزامییەکەی دەبـــردە پێشێ.
ڕۆژی ١٧ی گەالوێژی ساڵی  ١٣٧٥محەممەد شاروێرانی بۆ کاری
حیزبی ڕوو لە ئاوایی «قەرەخان» لە ناوچەی شاروێرانی مەهاباد دەکا،
بهبێ ئەوەی بزانێ کە چ پیالنێکی گەورەیان بۆ داڕشتووە .شاروێرانی
کە بۆ کارێکی تەشکیالتی و تەنیا بە دەمانچەیەکەوە ڕوو لەو گوندە
دەکا ،بەاڵم مەغوولئاسا هێزی دوژمن بەئاوایی وەر دەبن و دەوری
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دەدەن و شاروێرانی لەگەڵیان دەرگیر دەبێ .لە جێیەک و لە کاتیکدا
ێ
دەیویست لە دیواری ماڵەکە سەربکەوێ ،گوللەی دوژمن القی دەپێک 
و توانای ڕێبڕینی لێ دەبــڕێ ،بەمجۆرە دوژمــن توانی شاروێرانی
ێ و بــەوەش الپەڕەیەکی دی لە ژیانی هەڵدەدرێتەوە.
بەدیل بگر 
گێڕانەوە و نووسینەوەی چیرۆکی گیران و خۆڕاگریی شاروێرانی
لە توانای ئەم نووسینەدا نییە .گەاڵلەی گیرانی شاروێرانی لە تارانەوە
داڕێژرابوو ،دوژمن لە ڕێگەی سیخوڕەکانییەوە زانیبووی کە شاروێرانی
دەبێ چاوی بە بەرپرسێکی کۆمیتەی حیزب بکەوێ و لەگەڵی بۆ شوێنێکی
دیکە بچێ .ڕێژیم کە بە هەموو نرخێک دەیویست عەمەلیاتەکەیان
سەرکەوتوو بێ ،بێ گوێدانە سەرەتاییترین ڕێوشوێنی باری ئینسانی
بۆ بریندارێکی شەڕ ،تەنیا لەبیری گەاڵڵەکەی خۆیاندا بوون کە بتوانن لە
ڕێگەی شاروێرانییەوە ئەو بەرپرسەی حیزب پەلکێشی شوێنەکە بکەن.
هەروەک لە ژیانی شاروێرانیدا دەردەکــەوێ ،ئەو خۆی بۆ هەموو
نەهامەتییەکان ئامادە کردبوو و ئامادە بوو لە ژێر ئەشکەنجەدا
بمرێ ،بەاڵم خۆی بۆ داوای دوژمن بە دەستەوە نەدا .هەربۆیەش
لەزینداندا هەموو جۆرە ڕەفتارێکی دژەمرۆیی لەگەڵ کرا بۆ ئەوەی
بتوانن لــە ڕووی ڕووحــیــیــەوە بەچۆکیدا بێنن .ئەشکەنجەکانیش
تــا ئــەو ڕادەیـــە چــوونــە پێش کــە القێکیان بــڕیــیــەوە و ئازارێکیان
لــەگــەڵ خست کــە تــا ئێستاش وەک میراتێکی شــووم لەگەڵیەتی.
وەک گوتم ئەوەی دەبێ لەسەر خۆڕاگری شاروێرانی لەزینداندا
بگوترێ لە تــوانــای ئــەم قەڵەمەدا نییە و لــەو گۆشە تەنگەبەرەدا
جێی نابێتەوە ،پێشمەرگەیەکی بەبرینداری بەدیل گیراو کە هیچ
ئەشکەنجەیەک کۆڵی پێ نادا ،تەنانەت سەپاندنی سزای ئێعدامیش،
ئەوەش وای کرد کە ناوبانگی هەموو کوردستان دابگرێ .هەر ئەو
خۆشەویستییەش وایکرد کە نوێنەری کۆچکردووی شــاری سنە،
مهەندیس بەهائەدین ئــەدەب هەوڵێکی زۆر بۆ ڕزگارکردنی گیانی
لــە مــردن بــدا و ســزاکــەی لــە ئێعدامەوە بــۆ ئــەبــەد کــەم بکرێتەوە.
شاروێرانی لە هەل و دەرفەتێکدا کە بۆی ڕەخسا ،توانی نیری دیلی لە
ئەستۆی خۆی داڕنێ و خۆی بگەیەنێتەوە هاوسەنگەران و بێتەوە ڕیزی
تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات و درێژە بە تێکۆشان و خەباتی بێوچانی بدا…
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سێ رۆژ بەرگری و هەڵمەتێکی دیکەی
پێشمەرگە لە سەقز
لە دەیەی ١٣٦٠ی هەتاوی و بەتایبەتی دوای کۆتاییهاتنی شەڕی ئێران
و عێڕاق ،بەرگریی چەکدارانە یا بەردەوامیی تێکۆشانی چەکدارانە کە
چەندین ساڵ بوو کۆماری ئیسالمی بەسەر گەلی کوردیدا سهپاندبوو،
سەلماندی کە بەپێچەوانەی پروپاگەندەی دوژمنانی گەلی کورد ،خەباتی
نەتەوەکەمان عامیلێکی سەربەخۆیە و لە هەموو کات و قۆناغێکدا
ن و خەباتی لەگەڵ دوژمن هەیە.
توانای بەربەرەکانی و بەردەوامبوو 
هەر بۆیەش دوژمن زۆری حەول دا کە دوای ئاگربەستی شەڕی ئێران
و عێڕاق توانایی و جووڵەی پێشمەرگە ببڕێ ،بەاڵم پێشمەرگە زۆر
لێبڕاوانە لە سەرانسەری کوردستان لە چاالکیی خۆی بەردەوام بوو.
ساڵێک دواتر کۆماری ئیسالمی تاکتیکی دیکەی گرتە بەر ،بەڵکوو بتوانێ
لە ڕێگایەکی دیکەوە پێش بە جموجۆڵی پێشمەرگە و خەباتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بگرێ ،ئەویش بەکوشتدانی کورد بەدەستی
کورد بوو .سیاسەتێک کە لەساڵی ١٣٦٨دا زۆر بە بەرباڵوی خۆی
دەرخست و لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستان کەڵکی لێ وەرگرت.
کۆماری ئیسالمی بە گرتنەبهری ئەو سیاسەتە لە سەرانسەری
کوردستان دەستی کرد بە سازکردنی گرووپی بەناو زەربەت بە شێوە و
ناوی جۆراوجۆری وەک سەرباز« ،سەرباز موعەلیم» ،جاش سەرباز،
جاش و… بەڵکوو بتوانێ پێش بە جموجۆڵی هێزی پێشمەرگە بگرێ.
لەم ساڵەدا هێزەکانی حیزبی دێموکراتیش بە ئیمانێکی قایمتر لە
سااڵنی پێشوو هەر کام بەرەو ناوچەی خۆیان و شیو و دۆڵەکانی
کوردستان ،هــەوراز و نشیوەکانی بەرەو مەڵبەندی خۆیان دەبڕی.
لە یەکەم ڕۆژەکانی ناوچە ئاڵوگۆڕێکی بەرچاو لە سەرانسەری
کوردستان لە نێو هێزە چەکدارەکان و بەتایبەت لە پایەگاکان و
گروههکانی زەربەتی ڕێژیم پێک هاتبوو .بۆ نموونە پایەگایەکی ١٥
کەسی  ١٢کەسی کوردیان لێ دادەنا و بهبێ ئەمالوئەوال بێسیمچیی
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پایەگایان پاسدار یا بەسیجییەکی غەیری کورد دادەنا و هەموو هەوڵی
ڕێژیم نانەوەی دووبەرەکی بوو لە نێو خەڵك و هێزی پێێشمەرگەدا.
لە درێژەی ئەم سیاسەتەشدا و لە هاوینی ١٣٦٨دا و بەتایبەتی دوای
شەهیدبوونی ڕێبەری مەزنمان دوکتور قاسملوو لە سەرانسەری
کوردستان هێرشی چەکدارانی ڕێژیم بۆ سەر هێزی پێشمەرگە لە
دااڵهۆ و شاهۆ تا هێزی ئاگری بەچڕی دەستی پێکرد .پیالنی نوێی
ئەم هێرشانە دوو ئامانجی لەپشت بوو .یەکەم ،دوای شەهیدبوونی
دوکتور قاسملوو بەخەیاڵی خۆیان پێیان وابــوو ورەی پێشمەرگە
ڕووخــاوە و دەتوانن ئاسان زەفەریان پێ ببەن ،دووهــەم ،هەرچی
لەو شەڕ و لێکدانەشدا کوژرابا هەر لە گهلی کورد بوو .لە «هەگبەی
شاخ شۆڕش»ی ئەمجارەدا گۆشەیەکی چووکە لە قارهمانیی هێزی
پێشمهرگ ه ل ه ناوچەی سەقز لە هێزی دووی ڕێبەندان باس دەکەین.
پێشمەرگەکانی مەڵبەندی دووی کوردستان لەبەر ئــەوەی ناوچە
ن و عێڕاق)
سنوورییەکان بە هێز و زۆری هــەر دوو واڵت (ئێرا 
تــەنــرابــوو ،لــە مانگی پــووشــپــەڕدا بــۆ نــاوچــەی خــۆیــان گــەڕانــەوە.
ســەردانــی گوندەکان و کۆبوونەوە لەگەڵ خەڵكی ئــەو ناوچەیە و
خۆپاراستن لە پیالنەکانی دوژمــن بەرنامەی کاری شەو و ڕۆژیی
ئــەوان بــوو .تا ئــەوەی دواجــار دوژمــن بە شوێنەکەیانی زانــی و لە
ڕۆژەکانی  ٩و١٠ی گەالوێژدا لە پشتی ئاواییەکانی مازوار ،سرنجاخ
و قــشــاق لــە نــاوچــەی خــوڕخــوڕەی ســەقــز هێرشی کــردنــە ســەر.
کاتێک هــێــزی پێشمەرگە هەستیان بــە هێرشی دوژمـــن کــرد،
دەستوبرد و دەمودەست وەخۆ کەوتن و دەستیان بەسەر هەموو
شوێنە ستراتیژیکەکانی زاڵ بــەســەر مەیدانی شــەڕگــە داگ ــرت و
وەک هەڵۆیەکی بەرزەفڕ جموجۆڵی دوژمنیان گرتە ژێر چاودێریی
خۆیانەوە .لەگەڵ نیزیکبوونەوەی هێزی دوژمن لە هەموو الیەکەوە
ئــاوربــاران ک ــران .ش ــااڵوی هێرشی دوژم ــن بــۆ م ــاوەی دوو ڕۆژ
درێژەی هەبوو و هەموو جارێکیش هەر بەرەوڕووی شکان دەبۆوە.
لەو شەڕەدا زیاتر لە  ٥٠کەس لە دوژمن کوژران و دەیان کەسیش
بەدیل گیران ،هەروەها دەیان قەبزە چەکی جۆراوجۆر وەک دەسکەوت
بەنەسیبی هێزی پێشمەرگە بــوون .شکستی زەبــووبــانــەی دوژمــن
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نرخەکەی گیانی دوو ڕۆڵەی بە جەرگی نیشتمان بە ناوەکانی تەورێز
ڕەحمانی» ناوسراو بە چنوور و پێشمەرگەیەکی دی بەناوی «ماشهڵاڵ
محەممەدی» بوو .بەاڵم ئەمە کۆتایی داستان نەبوو .دوای شەڕی
ئەو دوو ڕۆژە پێشمەرگەکان واتە ڕۆژی ١٣ی گهالوێژ بۆ پشوودان
ڕوو لە پشتی ئاوایی جەوشەن لەناوچەی سەرشیو دەکەن .لە الیەکی
دیکەو ه هێزی ڕێژیم کە زەبــری کاریگەری وێ کەوتبوو لە زۆر
ناوچەی دیکە و بە چەندین گرووهی زەربەتەوە تەنیا دوو ڕۆژ دوای
شەڕەکە شوێنی پێشمەرگەکانی لە پشتی ئاوایی جەوشەن دۆزییەوە و
کاتژمێری ٥ی بەیانی بە پشتیوانیی تۆپخانەیەکی قورس پەالماری دان.
جیاوازیی ئــەو ڕۆژە لەگەڵ دوو ڕۆژی پێشتر ل ــەوەدا بــوو کە
قارەمانانی دێموکرات بە هۆی ماندوویی لە ڕادەبەدەر بە شێوەیەکی
نهێنی لە ژێر پۆلەدارێک خۆیان حەشار دابوو بۆوەی دوژمن هەستیان
پێ نەکا و بتوانن خۆیان لە شەڕ بپارێزن .لە کاتێکدا کە تــەواوی
بەرزاییەکانی ئەو دەڤــەرە بە هێزی دوژمن تەنرابوو ،تێکۆشەرانی
دێموکراتیش کە لە کــوورەی خەباتدا لە کڵ دەرهاتبوون ،دەست و
تفەنگ چاوەڕوانی هەل و دەرفەتی گونجاو بوون .کاتژمێری١٠ی سەر
لەبەیانی دوژمن کە پێی وابوو پێشمەرگە لە ناوچەدا نییە ،هێزەکانی
لە بەرزاییەکان بۆ خوارەوە داگێڕا و ،هێشتا زۆریەک لە بەرزاییەکان
چۆڵ نەکرابوون کە قارەمانەکانی دێموکرات بە یاد و تۆڵەی چنوور
ن و لە شەڕێکی  ٥سەعاتەدا ئەو
و ماشهڵاڵ لێیان وەدەس ــت هات 
ڕۆژەش دەیان کەسی دیکەیان لێ کوشتن و دەیان کەسیشیان لێ
بەدیل گرتن .بەمجۆرە تااڵوی شکستێکی لە بیرنەکراویان بە گهرووی
دوژمندا کرد و الپەڕەیەکی زێڕینی دیکەیان خستە سەر دەفتەری
شانازییەکانی هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
ئەوەی زۆر زیاتر ڕێژیمی تاساند و سەری لێ شێواندبوو ئەمە بوو ،کە
کوڕان و کچانی دێموکرات نەک یادی دوو هاوسەنگەرەکانیان زیندوو
ڕاگرت بەڵکوو توانیان زەبرێکی گاریگەرتر لە چەند ڕۆژی ڕابردووش
لە دوژمــن بــدەن و بە ســروودی هێزی پێشمەرگە نابەزن بەسەر
مەیدانی شەڕدا زاڵ بنو چیرۆکێکی دیکە لە حەماسەت تۆمار بکەن.
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نۆبار ،رووپەڕێک لە ئەزموونی پێشمەرگە
هەرچی خەبات درێژ دەبــۆوە ،ئەزموونی خەباتی چەکداریی رۆژ
لەگەڵ رۆژ ئەزموونی نــوێ و زیــاتــری دەستەبەر دەک ــرد .ساڵی
 ١٣٦٦ساڵێکە کە لــە بــەرخــۆدانو فیداکاریو حەماسەقوڵقاندنی
هێزی پیمشـەرگەدا بێوێنەیە .لەو ساڵەدا هێزی پێشمـەرگەی حیزبی
دیموکراتی کــوردســتــان ،ئەزموونێکی نوێی دژی بەکرێگیراوانی
کــۆمــاری ئیسالمی وەســەریــەک خست ،ئەزموونێك کــە لەراستی
دا بــەرهــەمــی کــار و چــاالکــیــی ســیــاســیو نیزامیی بــەرچــاوی ئەو
حیزبە بــوو .تەنانەت وەک یەکێک لە ئەسڵەکانی شــەڕی پارتیزانی
سەرنجی فەرماندەرانی نیزامییو سیاسیشی بۆالی خۆی رادەکێشا.
ئەو ئەزموونە ،ئەزموونێک بوو کە دوای وەشاندنی زەبری کاریگەر
لە هێزی دوژمــن ،لە هەلومەرجی ئەوکاتی خەبات و تێکۆشاندا
بایەخی خــۆی زیاتر دەرخستبوو و لە راســت ـیدا زەروورەتــــی لە
مــەیــداندا بــوون و مەیدانداریی ئەوکاتی هێزی پێشمەرگە بوو کە
ئەزموونێکی لەو چەشنەی بۆ ڕۆڵەکانی دیمۆکرات دەستەبەرکردبوو.
پــێــوەنــدیــی هــێــزەکــانــی حــیــزب بــەیــەکــەوەو ئــەنــجــامــدانــی چەندین
عــەمــەلــیــاتــی هـــاوبـــەش ،ورەی هــێــزەکــانــی کـــۆمـــاری ئیسالمی
داخــورپــانــدبــوو ،چونکە عەمەلیاتی هــاوبــەشــی هێزەکانی بەیانو
پێشەوا ،بەیانو ئارباباو ٢ی رێبەندان ،زاگڕۆسو شاهۆ ،کێلەشینو
قەندیل ئەزموونێکی بــەنــرخ بــۆ پێشمەرگەکانی حــیــزب بـــەدواوە
ببوو و ئەم چاالکییە هاوبەشانە تامی تاڵی شکستی بە هێزەکانی
رێژیم چەشتبوو ،هەر بەم پێیە دوژمــن خۆی لە قەرەیان نــەدەدا.
ی تهرهغه
ی كێو 
ی بۆكانو ل ه بنار 
ی شار 
ی نۆبار ل ه رۆژئاوا 
گوند 
ی جوغرافیایییهو ه
ههڵكهوتووهو  ١٥كیلۆمیتر ل ه بۆكانەوە دووره .ل ه بار 
ی
ی سهرهکی 
ی تـهوا و پێدهشتهو گوندهك ه ل ه نزیك جــادده 
ناوچهیهك 
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ی
ی ناوچه 
ی دیك ه 
ی زۆر گوند 
بۆكان _ مههابادهو ههروهها رێگا 
ش
ی بهسهرهوهیه .ههر  بۆیه 
ی سارمو میرقاز 
پیرمحهممهدو ناوچه 
رێژیم وهك شوێنێكی ستراتێژیکو نیزامیی گرینگ چاوی لێدەکرد.
ی چوار گۆش ه ل ه
بینای سهرهکیی گوردانهك ه ب ه پانتایی  ١٥٠٠میتر 
ی گوردانهک ه
ی ئاوایی نۆبا ر ههڵکهوتبوو .الیهك 
ی رۆژههاڵت 
باشوور 
ی
ی ڕوو ب ه دهشت 
روو ب ه نــۆبــارو سێ الیـهکـهی دیکهی گوندهكه 
نۆبار بوو .دهرگای چوون ه ژوورهوهی گوردانهکه ل ه باكوورو روو
ی گوردانهک ه
ی عهزیزکهند ههڵكهوتبوو .شهوان ه چوار دهور 
ب ه گوند 
ب ه د ه پرۆژیکتۆری بههێز ڕوونــاک دهکــراو دوو ری ز تێلدروو ب ه
ی
دهوران ــدهوری گوردانهکهدا کێشرابوو ك ه یهكیان ئاڵقهییو ئهوه 
ی بوو .نێوان چوار تا شهش میتریی ئهو دوو ڕیز
ن رهستهی 
دیكهیا 
ی دژهنهفهرو تهڵ ه  مینرێژ كرابوو .جیا لهوانهش
تێلدڕووان ه ب ه مین 
دهورانـــدهوری گوردانهک ه ب ه بهرزایی زیاتر ل ه دوو میتر گڵی لێ
ههڵدرابۆوهو ل ه شێوهی کاناڵ سهنگهریان تێدا دروســت کرابوو.
بینای گوردانهک ه ک ه نیزیک پازد ه ژووری گهورهو بچووکی لهخۆ
گرتبوو ،ب ه خهریتهی تهواو نیزامییو ل ه شێوهی( )Lدروست کرابوو.
ی گوردانهك ه لێ درابــوو ک ه دیــار ه
یــازد ه سهنگه ر ل ه چــوار دهور 
شهوی عهمهلیاتهکهو گرتنی گوردانهک ه تهنیا سێ سهنگهریان هێزی
ی ئاساییدا و ئهگهر هیچ ههواڵێك ل ه
دوژمنی لێ دامهزرابوو .ل ه كات 
بوونی هێزی پێشمهرگ ه ل ه ناوچ ه نهبوایه ،بهردهوا م سێ نیگابانو
پاسبهخشێک ئهرکی پاراستنو کێشکی شهوانهی گوردانیان ل ه ئهستۆ
بــوو ،ئهگهر ههست ب ه مهترسیو بوونی پێشمهرگه له ناوچهش
کرابا ،ئهوە ههموو گوردانهک ه دهکهوت ه حاڵهتی ئاماد ه باشییهوه.
ی ك ه هێرش کرای ه سهر گوردانهکه ،تهنیا سێ نیگابان ل ه
ئهو شهوه 
سهر پۆستهکانیان بوون ،هۆکارهکهش ئهو ه بوو ک ه هێزی پێشمهرگ ه
ئهوهند ه ب ه وردیو ب ه بهرنام ه کارهکانی بردبووە پێشێ ک ه دوژمن
ببڕاوببڕ ه ههستی ب ه بوونی پێشمهرگ ه ل ه ناوچ ه نهکردبوو .بهپێی ئهو
ی
ی پایهگا 
ن ل ه ئهستۆ 
ی نیگابانیو پاراستنی گوردا 
زانیارییان ه ئهرك 
حیفازهتی ئیتالعات بو و ك ه ههر ل ه نێو گوردانهک ه دابوو .تیمی شناسایی،
جیا ل ه دهستنیشان کردنی ههموو وردهکارییهکان ،بۆیان دەرکەوتبوو
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کە سهرجهم هێز ه چهکدارهکانی نێو گوردانهک ه  ١٤٨کهسن .بهاڵم
ی
شـهوی عهمهلیاتهک ه سێ کهسیان ل ه مهرهخهسی بــوون .گرووپ 
ی
ن ل ه ناوچه 
ی كاتهكا 
زهربهتی گوردان ل ه  ٧٠كهس پێک دههاتو زۆرب ه 
پیرمحهممهدی بۆكان بهدووی پێشمهرگهو ه بوونو کهمینیان ل ه سهر
ی ل ه گوردان ٢٥
ڕێی هاتوچۆی پێشمهرگ ه دادهنا .گرووهانی پارێزگار 
ی گوردان بوو ،بهسیجو
ن تهنیا حیفاز هتو پاراستن 
كهس بوون ک ه كاریا 
ی گوردانیش ل ه  ٢٠كهس پێکهاتبوون ،کادرهکانی حیفازهتی
دژبانی 
ی  ٥كـهس ،تهبلیغات  ٦كـهس ،بهشی
ئیتالعات  ٤كـهس ،فهرماندهی 
پێوهندییو مخابرات  ٣كهس ،تەداروكات  ٧كهس ،ئاشپهزخان ه  ٥كهس،
ی تداروكاتیش یهک کهس بوو.
ی  ٢كهسو ئهنبار 
ی نیزامی 
ئهنباردار 
ن
ی زۆرو جــۆراوجــۆریــا 
ن چهكوچۆڵ 
ئ ـهو هــێــزانـهی نێو گـــوردا 
ی نیزامییش ل ه
ی تەداروكات 
ی گـهور ه 
ل ه بهر دهسـتدا بوو ،ئهنبارێك 
ژێــر زهویدا دروســت کرابوو ک ه ژوورێــک ب ه پانتایی  ٣٢میتری
چوارگۆشهو بهرزایی چوار میتر بوو .هێز ه پیادهی گوردانیش ب ه
ی قهناسهو تهكتیر تهیار بوون ،ل ه
ی كاڵشینکۆڤ ،ژـ ،3تیربار 
چهك 
ی  ٨٠ ،١٢٠و ٦٠میلیمو ههروهها چهندین
نێو ئهنباریش خۆمپاره 
ی پێوست داندرابوو ،جیا لهوهش ب ه
ی قهنناسهو ژـ 3بۆ كات 
تیربار 
ی جۆراوجۆری لێ ههڵچندرابوو .بهشی هاتوچۆی
ه ـهزاران فیشهك 
ک پێک دههــاتو
گوردانیش ل ه  ٤تویوتا ،ئامبواڵنسێکو تراکتۆرێ 
دوو تانکهری گــهورهی سووتهمهنیش ل ه حهوشهی گــوردان بوو.
ی ك ه
ی درا ب ه ئ ـهو هێزه 
ل ه شناسایی گــوردان ـهکــهدا زۆر گرینگ 
ی سهرهکیی گوردانهكهیهو تیمی شناسایی بۆی دهرکهوت ک ه
پێكهێنهر 
گوردانی ئیمام حهسهن ل ه هێزهکانی پاسدار ،جاش ،جاش سهربازو
ی زۆری ــان ل ه لوڕستانڕا هێنرابوون.
پێکهاتوون ك ه بهش 

بهسیج
ی
ی چهند جار لهگهڵ هێز 
ی رێژیم لهو گوردان ه ب ه هۆی ئهوە 
هێزهكان 
ی
ی تهرهغهو پشت 
پێشمهرگ ه شهڕیان كردبوو ،ب ه تایبهت ل ه شاخ 
حوسێنئاباد بهرهوڕووی هێزی پێشمهرگ ه ببوونهوهو تێک شکابوون،
ی نوستنی
ورهیان ل ه خوارێ بوو .بههۆی ئهوهش ک ه بڕیار بوو دوا 
ی
ی لهسه ر کات 
هێزهکانی دوژمن هێرش بکرێت ه سهر گوردانهکه ،زانیار 
ی گرینگیی زۆری بۆ داڕێژهرانی عهمهلیات ههبوو.
ڕاگهیاندنی خامۆش 
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ی كار ،دهبوا زۆر ب ه دهستوبردو پێشمهرگانه ،بۆ
ی دابهشكردن 
دوا 
ی دوژمن دهست بهکار بن .بهپێی گهاڵل ه کاتی دهسپێکی
غافڵگیركردن 
عهمهلیات دوای لێدانی خامۆشیو لهکاتی نووستنی هێزهکانی دوژمن
ی هێزهکانی دوژمن نهک
ی ئامادهی 
دیاری کرابوو .لهو كاتهدا  راد ه 
ههر ل ه خوارێیه ،بهڵکوو کتوپر ب ه سهر ڕووداوهک ــهدا دهکهوتنو
ئهوهندهی دیکهش ئاڵۆز دەبوون و تووشی سهرلێشێواویی دەهاتن؛
حیسابی گهڕانهوهو دوورکهوتنهوهی خۆشیان ل ه شوێنی عهمهلیات
کرابوو ،ههر بۆیهش کاتژمێر یهکو پازد ه دهقهی بهرهبهیانی ڕۆژی
٧ی ڕهزبهر وهک گونجاوترین کات دیاری کراو بڕیاری ل ه سهر درا.
بۆیە سەعاتی یــەکو پــازدە دەقیقەی بەرەبەیانی ٧ی رەزبــەر بە
یادی شەهیدانی ساڵی ١٣٦٦ی حیزبی دیموکرات ،عەمەلیات دەستی
پێکردو لە مــاوەی کەمتر لە  ٢سەعاتدا دەســت بەسەر گــورداندا
گیرا .لهو عهمهلیاتهدا ب ه س ـهدان چهكی جــۆراوجــۆرو ب ه ه ـهزاران
فیشهك ب ـ ه دهســكــهوت گــیــرا ،بـ ـهاڵم خوێنبایی ئــهو سهرکهوتن ه
ی حهسهن
گ ـهورهی ـ ه شههیدبوونی چ ــوار پێشمهرگه ب ـ ه نــاوهكــان ـ 
ی
ی له هیز 
ی ناسراو ب ه «حهسهن بهیان» و رهحمان زارعـ 
عهزیز 
ی پێشهوا بــوو.
ی ل ـ ه هــێــز 
ب ـهیــانو ،رهحــمــانج ـهنــاحو وهل ــی فهتاح 
لــێــرەدا پێویستە ئــامــاژە بە چەند خاڵی گرینگی ئــەو عەمەلیاتە
بکرێ .یەکەم لێدان ل ه گوردانی ئیمام حهسهن ل ه نۆبارو تهفروتوونا
ی تاساندو ئەم
ی ب ه تـهواو 
کردنو سووتاندنی ئهو گوردانه ،رێژیم 
ی تهواو گورچكبڕ بوو لە هێزەکانی رێژیم.
چاالکییە بەزەبرە زهبرێك 
دووهـــەم ،نازین بە گــوردانــی نۆبار لە الیــەن رێژیمەوە کە پێی
واب ــوو نــاوچــە لــەســایــەی ئــەم گــوردانــەوە بــەتــەواوی ئەمنەو هیچ
مەترسییەکیان لــەســەر نییە ،بــەاڵم لێکهەڵتەکانی لــە م ــاوەی دوو
سەعاتدا پێچەوانەی ئەم بۆچوون و ئەرخەیانییەی ئەوانی سەلماند.
ی و قواڵییترین ناوچەی بۆکان،
سێهەم ،گرینگی ئەو عەمەلیاتە لە دەشتای 
هێندەی دیکە دوژمن سەرسام کردبوو و ئیستاشی لەگەڵ بێ لەو باوەڕەدا
نەبوو کە ئەم گوردانە زەبەالحە بە دەستی هێزی پێشمەرگە تەفروتونا بوو.
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ئاگرەکەی شپیرانی «هێزی ئاگری»
هاوینی  ١٣٦٨بوو ،هاوینێکی درەنــگ .زۆربــەی هێزەکانی حیزبی
دێــمــوکــرات لــە زۆر نــاوچــەکــانــی کــوردســتــان لــەبــاری نیزامییەوە
ســەرکــەوتــنــی گـــەورەیـــان وەدەســــت هــێــنــابــوو .هــێــزی بــێ ورەی
ڕێــژیــم تــوانــای ب ــەرەو ڕووب ــوون ــەوەی هێزی پێشمەرگەی نەبوو.
ئەم ساڵە حیزبی دێموکرات ڕێبەرێکی گەورەی لەدەست دابوو .کۆماری
ئیسالمیی ئێران بە تێرۆری دوکتور قاسملوو قۆڵیان لە بنەبڕکردنی
بەرگریی کورد و خەباتی شێلگیرانەی حیزبی دێموکرات هەڵماڵیبوو.
ئەو پێی وابوو دوای کارەساتی وییەن دەتوانێ بە فشارهێنانی نیزامی
بۆ سەر هێزەکانی حیزب کۆتایی بە خەبات و بەربەرەکانیی ئەم حیزبە
و میللەتی کورد بێنێ و تەنانەت چاوەڕوانیی ئەوەی دەکرد کە هێزی
پێشمەرگە دەستە دەستە خۆیان تەسلیم بکەنەوە .بێ خەبەر لەوەی
کە پێشمەرگەکانی کوردستان جۆرێکی تر گۆش کــراون و شەهید
بوونی ڕێبەرەکەیان نەک ورەی پێ بەرنەدان ،بەڵکوو بە ئیمانتر لە
جاران لەو سەنگەرەدا وەستاون .ئەوان ڕێبواری ڕێی قاسملوو بوون،
ڕێبەرێک کە دەیگوت «ئەگەر یەک یا دوو کەس تەنانەت چەند کەس
لە ڕێبەرانی حیزب شەهید بن ،ئەم خەباتە هەر درێــژەی دەبــێ».
باوەڕبوون بە ڕێبازی قاسملوو ئەوەی سەلماند کە کۆماری ئیسالمی
ناتوانێ بە تێرۆر و کوشتن و قەڵتوبڕ چۆک بە حیزبی دێموکرات دابدا.
هەر لە یەکەم ساتەکانی شەهید بوونی دوکتور قاسملوو و لەگەڵ
زۆربوونی فشارەکانی ڕێژیم ،هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتیش
بەڵێنی دا کە وەفــادار بە ڕێبازی قاسملوو توندوتۆڵتر دژی ڕێژیم
خــەبــات بــکــا .هــەربــۆیــە هێرشی هێزەکانی کــۆمــاری ئیسالمی لە
سەرتاسەری کوردستان لەگەڵ شکست ڕووبــەڕوو بوونەوە و لە
هەموو ناوچەکانی کوردستان زەبری کاریگەر لە دوژمن درا و ،هێزی
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پێشمەرگە سەلماندیان کە خەبات تا سەرکەوتن هەر بەردەوام دەبێ.
بــاســی «هــەگــبــەی ش ــاخ و شــــۆرش»ی ئــەمــجــارەمــان تــەرخــان
کــردووە بۆ گێڕانەوەی قارەمانەتی و حەماسەتێکی هێزی ئاگری
کە دوای شەهیدبوونی دوکــتــور قاسملوو نواندیان .دیــارە هێزی
ئــاگــری بــکــەیــن مــێــژوویــەکــی پــڕشــنــگــداری لــە ئــاســمــانــی خەباتی
گــەلــی کـــورد دژی هــێــزی داگــیــرکــەر بــۆخــۆی تــۆمــار کــــردووە و،
نوقتە و شوێن و جــادە و تەپۆڵکە و چیای سەرکەش نەماوە لەو
مەڵبەندەدا کە هێزی ئاگری تێیدا زەبری لە هێزی داگیرکەر نەدابێ.
پێشمەرگە قارەمانەکانی ئەو مەڵبەندە بەردەوام لە ناوچەی ورمێ،
خۆی ،سەڵماس و شپیران … خەریکی کاری سیاسی و تەشکیالتیی
کۆمەاڵیەتیی خۆیان بــوون و وەک هەمیشەش لەگەڵ پێشوازیی
گەرمی خەڵکی تێکۆشەری ئەو ناوچە ڕووبــەڕوو دەبوونەوە و ،لە
ئامێزی ئەواندا دەحەسانەوە .لەگەڵ ئەوەشدا لە زۆربەی شوێنەکان
یان گوندەکانی ئەو ناوچەیە کۆبوونەوەیان دەگــرت و پیالنگێڕیی
کــۆمــاری ئیسالمی و هــۆکــارەکــان و چۆنیەتیی تــێــرۆری دوکتور
قاسملوو بە دەستی کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمییان بۆ خەڵک
شی دەکـــردەوە .هەڵسوکەوتی شۆڕشگێڕانەی ئــەوان کاریگەریی
زۆری لە ورەدان بەخەڵکی خەباتگێڕی ئەو ناوچەیە هەبوو ،ئەوان
زیاتر خۆیان مــانــدوو دەکــرد و کــاری بـــەردەوام و شەونخوونیی
زیاتر توانیان زۆر ئامانجی ڕوون بپێکن و دەسکەوتی سیاسی بۆ
حیزبەکەیان وەدەست بێنن ،واتە ڕوونکردنەوەی خەڵک و لەقاودانی
پیالنە یــەک لـ ــەدوای یەکەکانی ڕێژیمیان ک ــردە بڵقی ســەر ئــاو.
پاش ماوەیەک کاری سیاسی لە بەرەبەرەی ٢٥ی گەالوێژ پێویست
بە دەسکەوتی نیزامییش بوو ،بە تایبەت کە هێزەکانی دیکەی حیزبی
دێموکرات دوای ئەو کۆستە گەورەیە لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستان
زەبری قورسیان لە ڕێژیم دابوو .ئەمجارەیان نۆرەی هێزی ئاگری بوو کە
شەوی ٢٠ی گەالوێژ لە هێرشێکی کتوپڕدا بەسەر پایەگای «ئاسنگەران»
لە ناوچەی شیمالی کوردستاندا بدەن و دەستی بەسەردا بگرن .ئەوان
بە ئازایەتیی بێ وێنە توانییان دەست بەسەر ئەو بنکەی دوژمندا بگرن،
ژمارەیەک لە هێزەکانی دوژمن بکوژن ،چەندین کەس بەدیل بگرن و
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دەیان قەبزە چەکی جۆراوجۆر بەدەسکەوت بگرن .ئەوە دەسکەوتێکی
بچووکی نیزامیی هێزی ئاگری بوو کە پاش ئەو کۆستە گەورەیە
دڵی خەڵكی ئەو دەڤەرەی خۆش کرد و هیوای تازەی بەوان بەخشی.
ئەو عەمەلیاتە ئەوەندە گرینگ بوو و کاریگەریی وەهای هەبوو کە
الوانی ئەو ناوچەیە وەک هەمیشە و زیاتر ڕوو لە ڕیزی تێکۆشەرانی
حیزب بکەن و وێرای بردنەسەرێی ورەی پێشمەرگە ،ئەوانی لەنێو
خەڵکدا خۆشەویستتر کــرد و بــاوەڕیــان زیاتر بە خەباتی ڕەوای
گەلەکەیان هێنا کە ڕۆڵەکانی دێموکرات لە پێشەوەی ئەو کاروانەن.
دوای ئەم عەمەلیاتە ڕێژیم کەوتە بیری تۆڵە ئەستاندنەوە و بەردەوام بە
پێوشوێنی تێکۆشەرانی دێموکراتەوە بوو .ڕێژیم ڕایەڵکەی جاسووسیی
خستە گەڕ هەتا ،بەڵکوو بتوانێ لە شوێنێک قارەمانانی ئەو ناوچەیە
لە داو بخا و بۆ ئەوەش زۆر تاکتیکی گرتە بەر کە یەک لەوان ئازار
و ئەزییەتدانی خەڵکی ناوچەکە بوو هەم بۆ هاندانی هێزی پێشمەرگه
بۆ ئەوەی بەشکم لە سۆنگەی کاردانەوەیان لە داویان بخا و هەروەها
خەڵک چاوترسێن بن و یارمەتیی هێزی پێشمەرگەی دێموکرات نەکەن.
هاوکات بەبێ ڕاوەستانگرووپە زەربەتەکانی و هێزە گەڕۆکەکانی لە
جادەکان و شوێنەکانی دیکەی ئەو ناوچە لە حاڵی ئامادەباش دابوون.
سەرئەنجام تێکۆشەرانی دێموکرات کە قاڵبووی مەیدانی حەماسە
و بەربەرەکانی بوون ،ڕۆژی ١٠ی خەرمانان بڕیاریان دا زەبرێکی
کاریگەری دیکە لە دوژمن بدەن و وەهایان بتەزێنن کە نەتوانن بە ئاسانی
لەبیری بکەن و بەوەش یاد و ڕێبازی ڕێبەری شەهید زیندووتر ڕاگرن.
ئەو عەمەلیاتە دەرسێکی بەهێزەکانی ڕێژی م دا کە تا ماوەیەک زۆر زات
نەکەن لە هیچ کۆی ئەو مەڵبەندە دیار بکەون .بەاڵم ئەوەی زیاتر سەران
و فەرماندەکانی لە ورمێ و بگرە لە تارانیش تاساند ،ساغ و ساڵمەتیی
هێزی ێیشمەرگە بوو کە پاش ئەو عەمەلیاتە بێ هیچ زیانێکی گیانی
بەنێو خەڵكی ئەو مەڵبەندەدا بە سروودی «واهاتن پێشمەرگەی مە»
درێژەیان بە کاری سیاسی و نیزامیی خۆیان دا و؛ بە ڕێژیمیان سەلماند کە
هێزی زۆروبۆر ناتوانێ ورەو ئیمانی پواڵیینی پێشمەرگە بەچۆکدا بێنێ.
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زەبرێ لە تۆڵەی قارەمانێ
گەلی کورد وەک نەتەوەیەکی زوڵم لێکراو و بندەست و مافخواز بۆ
بەرگری لە مافەکانی و بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ لەو ژیانە پڕ لە ژانەی
بەسەریدا سەپێنراوە ،دوژمنانی بێجگە لە چەک هیچ ڕێگایەکیان بۆ
نەهێشتۆتەوە .پێشمەرگە و تێکۆشەرانی گەلەکەشمان بۆوەی بتوانن
ژیانێکی ئاسوودە و شیاو بۆ نەتەوە زوڵم لێکراوەکەیان دەستەبەر
بکەن ،بەرامبەر بە دڕەندەترین ڕێژیمی ســەردەم وەستاونەتەوە.
گـــۆشـــەی «ه ــەگ ــب ــەی شــــا خ و شـــــــۆڕش»ی ئــــەم ژمـ ــارەیـ ــەی
«کــوردســتــان» بــە گــێــڕانــەوەی قارەمانەتییەکی هــێــزی زاگ ــرۆس
دەڕازێـــــتـــــەوە ،ک ــە ل ــە مـــــاوەی چــەنــد سـ ــاڵ خــەبــاتــی پــڕشــکــۆی
چــەکــداری لەبەرامبەر هێزی داگــیــرکــەردا جێگا پەنجەیان دیــارە.
هێزەکانی حیزبی دێموکرات لە ساڵەکانی ١٣٦٦_١٣٦٥دا زۆر بەهێز
و تواناوە خۆیان دەرخست و لە مەیدانەکانی بەربەرەکانی لەگەڵ
دوژمندا بااڵدەستییەکی زۆریــان نیشان دا .هێزی «زاگــرۆس» کە
بەهاری ساڵی ١٣٦٥ی هەتاوی و لە هێزەکانی بێستوون ،شەریفزادە
و زرێباری مەریوان دروســت ببوو ،الپەڕەیەکی زێڕینی دیکەی لە
مــاوەی ئــەو دوو ساڵەدا هەڵدایەوە و دەیــان عەمەلیاتی گــەورە و
بچووکی کرد کە بریتی بوون لە گرتنی پایەگا و تێکشکانی هێرشی
دوژمن ،کەمین نانەوە دژی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی .ئەم هێزە
قــارەمــانــە لــەمــاوەی ئــەو دووســاڵــەدا دەی ــان عەمەلیاتی ئــازایــانــە و
سەرکەوتووانەی لە دۆڵ و چیا سەرکەشەکانی ئەو ناوچەیە بەڕێوە
برد .ئازایەتی ئەو هێزە لە ناوچەکانی سنە ،کامیاران ،کرماشان و
مەریوان دەنگ و ناوبانگی دەرکردبوو .ئاماژە بە چەند عەمەلیاتی
سنە ،دەرەویان ،پشتە ،بێڵەوار ،شێرین سوار ،جادەی کرماشان_سنە،
چرووسانە ،کۆسااڵن ،شەریفاوا ،تیلەکۆ و ژاوەرۆ و دەیانی دیکە
وێنەیەکی چووکەن کە هیچ کات خەڵکی ئەو ناوچانە لەبیری ناکەن.
چیا سەرکەشەکانی زاگرۆس بۆ ئەو هێزە قارەمانە وەک قەاڵیەکی
خۆڕاگر وابوو کە هەمیشە لە ڕۆژی تەنگانەدا نەک بۆیان پشت و پەنا
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بەڵکوو سەنگەرێک بوو و ،دوژمن لە هەموو کاتەکاندا سەرشۆڕی
بــە نسیب دەبـــوو و ســەرکــەوتــنــیــش بــە هــێــزی پێشمەرگە دەب ــڕا.
ساڵی  ١٣٦٦و دوای ئــەوەی هێزی زاگــرۆس چەندین عەمەلیاتی
سەرکەوتووانەی کردبوو ،دوژمنی بریندار بە بەردەوامی پێوشوێنی
هەڵدەگرتن بەڵکوو بتوانێ بە زەبرلێدان لە شێرەکوڕانی دێموکرات
کەمیک قــەرەبــووی شکستەکانی بــکــاتــەوە .هێزی دوژم ــن بــۆ ئەم
مەبەستە زۆری هەوڵ دا بەاڵم بەهۆی وشیاریی قارەمانانی هێزی
زاگــرۆس نەیتوانی بــەو نیازە چەپەڵەی بگا .چونکی تێکۆشەرانی
دێموکرات ماوەی چەند ساڵ بوو دەست و پەنجەیان لەگەڵ هێزی
کۆنەپەرستی نــەرم دەکــرد و ،هەموو پیالن و تاکتیکی دوژمنیان
بە وشیاری و ئەزموونی کەڵەکەبووی خۆیان لێک هەڵدەوەشاند.
لەالیەکی دیکەش پشت ئەستوور بە کۆمەاڵنی خەڵک بوون و ،ئەوەش
سەلمێنەری ئەوە بوو کە هێزی پێشمەرگە هەڵقواڵوی نێو هەناوی
ئەو خەڵکە بو و و بۆیەش لێبڕاوانە بەهۆی دوو هێزی ئەسڵی واتە
چیا و خەڵك ،خەباتیان ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ دژی داکیرکەر توندتر دەکرد.
لەکۆتایی مانگی پووشپەڕی ساڵی ١٣٦٦دا تێکۆشەرانی دێموکرات
لە هێزەکانی زاگرۆس و شاهۆ ،بۆ وەشاندنی زەبرێکی کاریگەر و
هاوبەش لە دوژمــن هێرشیان کــردە سەر پایەگای «دەژن» .پاش
زەبرێکی کاریگەر بەهۆی ئەوە پێشمەرگەیەک بەسەختی بریندار دەبێ
پایەگایان بۆ ناگیرێ و بڕیاری پاشەکشە دەدەن .بەپێی ئوسوولی
شەڕی پارتیزانی ،دەبێ فەرماندەران بیر لە ڕۆژی دوایی و شوێنی
حەسانەوە بکەنەوە .تێکۆشەرانی ئەو مەڵبەندە بۆ پشوودان «چاوگەی
ئاویسەر» دیاری دەکەن و وێڕای بریندارەکە دیارە لە کاری شەڕی
پارتیزانی بوونی بریندار هەم ڕێگا ڕۆیشتن دژوار دەکا و ،هەمیش
گواستنەوەکەی .بەاڵم ئەوان بەهیمەتی خۆیان کاتژمێری ٢ی نیوەشەو
لە سەر چاوگەی ئاویسەر بۆ پشوودان الدەدەن .ساالر ئیبراهیمی،
فەرماندەی قارەمانی ئەم هێزە چەند میترێک لەوان دوورتر دەگەرا
بۆ ئەوەی شوێنێکی شیاو بۆ مانەوەی پێشمەرگەکان بدۆزێتەوە کە
لەپڕ دوژمن دەسڕێژی لێ دەکا و ،ئەو قارەمانە هەر لەوێ شەهید
دەبێ .پێشمەرگەکان بەبیستنی دەنگی تەقە خۆیان سازمان دەدەن
ن و دەبینن دەنگێک لە
بەاڵم ئەمجارە بەبێ ساالر ،هەرچی بانگ دەکە 
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نرکەی جوامێرانەی ساالر نییە .وەک چاوەڕوان دەکرا قوتابییەکانی
قارەمانانی دێموکرات کە بە دەیان جار لە ڕۆژی تەنگانەدا وەدەست
هاتوون ،بەرەبەیانی ٢٧ی پووشپەڕی ساڵی ١٣٦٦ی هەتاوی یەکێکی
دی لەو ڕۆژانەیە کە حەماسەیەکی تێدا دەخوڵقێنن .ڕۆڵە قارەمانەکانی
گەل تاویان دا تفەنگ و لە دوژمــن ڕاپەڕین ،پاش سەعاتێک شەڕ
سەنگەرەکانیان بە دوژمن چۆڵ کرد و زیاتر لە  ١٥کەس لە هێزی
دوژمنیان کوشت و ،چەند تفەنگێک و تەقەمەنییەکی زۆریــان وەک
دەسکەوت پێ بڕا .دوای ئەوەی بە هەواڵی شەهید بوونی فەرماندە
ساالر زانــدرا ،لە کاتێکدا شەڕ درێــژەی بوو ،ڕۆڵەکانی زاگــرۆس و
شاهۆ بڕیاریان دا بە یادی فەرماندە شەهیدەکەیان وەها زەبرێکی
کاریگەر لە دوژمن بوەشێنن کە بە چیرۆک و بەسەرهات بنووسرێتەوە.
شەڕ تا ڕووناکایی بەیانی درێژەی هەبوو و لەگەڵ هەاڵتنی خۆر،
چرای ڕووناکیی دوژمن کوژایەوە .بڕیاری فیداکارانی دێموکرات هێندە
لێبڕاوانە بوو کە لە ماوەی چەند دەقیقەی ڕووناکیی بەیانیدا هەر هەموو
ک
سەنگەرەکان لە هێزی دوژمن ئەستێندرانەوە و بەرزاییەکانی «کوچ 
چەرموو»« ،پشتکاشتر»« ،سەرکۆ»« ،پشتسێویە» و «مێرگەسار»
لە هێزی دوژمن پاک بوونەوە و هێزی پێشمەرگە زەبرێکی کاریگەریان لە
دوژمن وەشاند .بەاڵم ئەوە کۆتایی شەڕ نەبوو ،چونکی دوژمن جارێکی
دیکە خۆی سازمان دایەوە و ،لەژێر ئاوری قورسی تۆپخانەدا هێرشی
کردەوە سەر پێشمەرگەکان .ئەو هێرشانە بۆ قەرەبووی شکستەکەی
سەرلە بەیانییان بوو،و ئەمجارە هەڵۆکانی زاگرۆسی خۆڕاگرتر لە
دوژمن ڕاسان و ،ژمارەیەکی یەکجار بەرچاویان لە دوژمن کوشت
و پاشەکشەیان پێ کردنەوە .لەو حەماسە خوڕاگرییەدا کە نیزیک بە
 ١٢کاژمێری خایاند النیکەم  ٧٠کەس لە هێزەکانی ڕێژیم کوژران
و بە دەیان قەبزە چەک و بە هــەزاران فیشەک بەدەسکەوت گیران.
بەمجۆرە شێرەکوڕانی ئەو مەڵبەندە جارێکی دیکەش توانییان هەم
یادی فەرماندەی قارەمانیان کە هێشتا خوێنی لەشی ویشک نەبوو
بەرز ڕابگرن ،هەم زەبرێکی کاریگەر لە دوژمنی تاساو بدەن .هەڵبەت
ئەو سەرکەوتنە هەروا بە هاسانی وەدەست نەهات و ،جیا لە فەرماندە
ساالر ،سێ قارەمانی ئەو مەڵبەندە بەناوەکانی حەمەالر میکاییلی ،باقر
زەحمەتکێش و ماشەڵاڵ سەید مورادی گیانیان کردە پردەبازی سەرکەوتن.
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هێزی گیاڕەنگ و دیاریی ٢٥ی گەالوێژیان
ڕۆڵەکانی نەتەوەکەمان ،مەشخەڵدارانی ڕێگای ســوری خەبات،
ن
وەدیهێنەرانی ئازادیی نیشتمان ،زەحمەتکێشانی کوردستان ،دڵسۆزا 
و پشتیوانانی ڕاستەقینەی هەژاران ،شۆڕشگیرانی گۆڕەپانی خەباتو
ف و ئازادی بێوچان تێ دەکۆشن ،بێ
خۆڕاگرین کە بۆ دەستەبەرکردنی ما 
ئەوەی چاوەڕوانی هیچ دەستخۆشییەک بن خوێن و گیانیان دەبەخشن،
هەر لەم کاتە مزگێنیی ئازادی بۆ نەتەوەیەکی بەشخوراو بەدیاری دێنن.
ئـــەو کــەســانــە ک ــە ب ــۆ ن ــەت ــەوەی ــەک گــیــانــیــان دەبــەخــشــن پــاش
مردنیش نــاویــان لەنێو دڵــی گەلەکەیاندا هــەر زیــنــدوو دەمێنێتەوە
و ڕی ــب ــازی ــان ب ــە ئــامــانــجــە ب ــەرزەک ــان ــی ــان هـــــەروا پ ــڕ ڕێـــبـــوارە.
هــیــچ هــێــزێــک و کــەنــدوکــۆســپــیــک نــاتــوانــێ پــێــش بــە هەڵچوونی
خــەبــاتــکــاران بــگــڕێ .مــیــژوو نیشانی داوە کــە خەڵكی کوردستان
ئــااڵی خەباتی بە شکاوەی ڕاگرتوە و بە درێژایی میژووش دژی
پ و
داگیرکەران و کۆنەپەرەستی بەربەرەکانی کــردووە و لە تــۆ 
ک و فرۆکە ،لە هێزی زۆر و بۆری داگیرکەر سڵی
تانک ،لە موشە 
نەکردوە و بە دوژمنیان سەلماندوە تا کوردێک بمێنێ ،کوردستان،
ئااڵکەی هــەر شەکاوەیە و ئاگری ن ــەورۆزی هــەر گەشاوە دەبــێ.
ی لەگەڵ هاتنەسەرکار و بەهێزکردنی دەسەاڵتەکەی
کۆماری ئیسالم 
پشتی لە هەموو دروشمەکانی شــۆڕش کــرد و لەشکەری هێنایە
کوردستان و هیچ ڕێگەیەکی بۆ خەڵکی کوردستان نەهێشتەوە و
ناچار بە بەرگریی چەکداریی کــردن .ڕێژیمی کــۆمــاری ئیسالمی
دەیزانی کورد مافی نەتەوەیی و کولتووری و مرۆیی خۆی دەوێ،
ی و زەبــروزەنــگــەوە واڵمــی ئەو
بــەاڵم نەیبیست و لە ڕێگای نیزام 
داوایەی دایەوە .خەڵکی کوردستانیش بە ئیمان بە ڕەوابوونی ماف
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و داواکانیان دەستیان بەر نــەداوە و بەناچاری پەنایان بــردە بەر
دیفاعی چەکدارانە بۆ ئەوەی مان و مەوجودییەتی خۆیان بپارێزن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانیش وەک پێشەنگ و ئااڵهەڵگری ئەو
خەباتە ڕەوایە ڕۆڵەکانی ئەو گەلەی لە ڕیزی خۆیدا کۆ کردەوە و
زۆر ئازایانە بەرەنگاری دوژمنی خوێنمژ بۆوە .لەگەڵ ئەوەی بەشی
هەرە زۆری ڕۆژەکانی ساڵ هێزی پێشمەرگەی دێموکرات حەماسەی
تێدا خوڵقاندوە و فیداکاری کردوە و زەبری لە دوژمن وەشاندوە،
بەاڵم هەمیشە مانگی گەالوێژ بۆ تێکۆشەران و قارەمانانی حیزبی
دێموکرات جێگایەکی تایبەتی بووە .چونکی لەو مانگەدا بە لەدایکبوونی
حیزبی دێموکراتی کوردستان نوختە گوڕانێکی گرینگ لە مێژووی
گەلی کــورددا ڕووی داوە و ،هەر بۆیەش ڕۆڵەکانی گەلی کورد لە
جەنگەی خەباتی چەکداریدا بۆ یاد کردنەوەی ئەو ڕۆژە لەبیر نەکراوە
و ڕێزگرتن لە ڕۆژی ٢٥ی گالوێژدا لە زۆربــەی هێزەکانی حیزبی
دێموکرات وەک جێژنانەی ٢٥ی گەالوێژ عەمەلیاتێکی گەورەیان دژی
هێزەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بەڕێوە دەبــرد و بە ئاهەنگی
“سەرنج بدەن” وەک دیاری پێشکەش بە خەڵکی کوردستانیان دەکرد.
ب ــۆ گ ــۆش ــەی “هــەگــبــەی شـــاخو شـــــۆڕش”ی ئـــەم ژمـــارەیـــەی
کوردستان دەچینە ناوچەی سەردەشتی سەرسەوز و عەمەلیاتێکی
شێرە کوڕانی دێموکرات وەبیر دێنینەوە کە وەک جێژنانەی ٢٥ی
گــەالوێــژی  ١٣٦٦پێشکێشکی خەڵکی نــاوچــە و کــوردســتــان کــرا.
هەروەک ئاماژەی پێکرا لە ڕۆژانی ٢٠ی گەالوێژ تا ڕۆژی لەدایکبوونی
حیزبی دێموکراتی کوردستان هێزەکانی حیزب لە بیری عەمەلیاتێکی
گەورەدا بوون .ئەگەرچی هێزەکانی رێژیم لەو سەرو بەندەدا هەمێشە
دەکەوتنە حاڵەتی ئامادەباشی و وریایی خۆیان دەپاراست ،بەاڵم سەرەڕای
ئەوەش هێزی پێشمەرگە زەفەریان پێ دەبردن و زەبری خۆیان لێ دەدان.
ڕۆژی ٢١ی گەالوێژی ساڵی  ١٣٦٦قارەمانەکانی هێز “گیاڕەنگ” بۆ
ئەوەی ئەوان بن سەرقافڵەی مزگێنیدەر بن و جێژنانەی ئەم ساڵە بۆ خەڵکی
کوردستان بدەن ،بەپێی گەاڵلەیەکی رێکوپێکی داڕێژراو عەمەلیاتێکی
گەورەیان کرد کە دەبێ بە وانە بگوترێتەوە .ئەزموونی تیکۆشانی ئەو
قارەمانانە دەری خست کە گەاڵلەی عەمەلیات ،جۆری عەمەلیات ،شوێنی
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عەمەلیات ،کاتی عەمەلیات و جێبەجێکردنەکەی بۆ ئەوان سەرکەوتنێکی
گەورە و دەسکەوتێکی پڕبایەخ هەم لەباری سیاسی و هەم لەباری
نیزامییە بوو؛ چونکە بەرنامەی عەمەلیاتە بەجۆرێک دارێژرابوو کە لە
چەند شوێنەوە زەبر لە دوژمن بدرێ .با بێینە سەر باسی عەمەلیاتەکە:
دەستەیەک پێشمەرگە لە نێوان ئاواییەکانی “گــڕژاڵ” تا گوندی
“مــیــراوێ” بە درێژایی نزیک بیست کیلومیتر کەمینیان بۆ دوژمن
دانایەوە .ئەم پۆلە هەڵۆیە بە نێو لێڕەواری سەردەشتدا خۆیان لە
جادە نزیک کردەوە و بۆ دوژمنی کۆنەپەرستی لە کەمیندا مانەوە.
کاتژمێری یەکی دوانیوەڕۆ چەند ماشینی دوژمن کە لە گوندی میراوێ
ڕا دەهاتن ،هێشتا چەند میتر تێنەپەڕیبوون کەوتنە کەمین و بەشی
زۆری سەرنشینەکانیان کوژران و کەمیان توانیان ڕابکەن و خۆیان بە
ئاواییدا بکەن .دەستەیەکی دیکە لەتێکۆشەرانی دێموکرات بە پێی گەاڵلەی
دیاریکراو و بۆ ئەوەی هێزەکانی دوژمن نەتوانن لە موڵگەکەیانەوە
شوێنی پێشمەرگەکان ئاورباران بکەن ،هێرشیان کردە سەر پایەگای
“عەلیاباد” و ماوەی دوو سەعات ئاوربارانیان کرد .پێشمەرگەکان لەو
ماوەیەدا زیاتر لە  ٢٠ماشێنی دوژمنیان سوتاند ،هەروەها دەستەیەکی
دیکە لەو قارەمانانە کاتژمێر دووی دوانیوەڕۆ لە نێوان ئاواییەکانی
“بــریــتــە”و “نــەب ـیئــاوا” تویوتایەکی دوژمــنــیــان خستە کەمینەوە و
ماشینەکەیان لێک هەڵتەکاند .پاشان هێزی یارمەتیدەری دوژمن ڕووی
لەمەیدانی شەڕ کرد کە ئەوانیش لە گەڵ بەربەرەکانیی پێشمەرگە
ڕووبەروو بوونەوە و پاش کاتژمێرێک شەڕ ناچار بە پاشەکشە بوون.
بە بیستنی دەنگی تەقە لە هەموو شوێنەکانی نزیک جادەی سەردەشت،
ستوونێکی دوژمن بۆ کۆنتڕۆڵی جادە لە گوندی گڕژاڵ ڕا دەستی بە
پێشڕەوی کرد ،بەاڵم هێشتا کیلومیترێک نەهاتبوونە پێشێ کە کەوتنە
کەمینی دەستەیەکی دیكەی هێزی قارەمانی گیاڕەنگو چەند ماشێنیان لێ
سووتێندرا .هەر لەجەریانی ئەو عەمەلیاتە گەورەیەدا تیمی پشتیوانانی
هێزی پێشمەرگە تەواوی پایەگاکانی ناوچەیان کە شەڕی لێ دەکرا ئاور
باران کرد و ڕێگایان نەدا هێزی عەمەلیاتیی پیشمەرگە فشاری لەسەر بێ.
سەرئەنجام پاش چەند سەعات شەڕ و بەربەرەکانی قارەمانانە
هێزی پێشمەرگە توانی زیاتر لە  ٩٠کــەس لە هێزەکانی کۆماری
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ئیسالمی بکوژێ و ژمارەیەک لەوان بەدیل بگرێ و هەروەها بەدەیان
قەبزە چەک و چۆڵیش دوژمنیش دەسکەوتی هێزی پێشمەرگە بوون
و ،زیاتر لە بیست ماشینی دوژمن ئاگریان تێبەر درا و لێک باڵو بوون.
گرینگیی عەمەلیاتێکی ئەوتۆ لەچەند بارەوە جێی ڕوانینە .یەکەم:
فەرماندەهی هێزی پێشمەرگە توانی گەاڵلەیەکی ئەوتۆ داڕێــژێ کە
بە درێژایی چەندین کیلومیتر هێزی پێشمەرگەی لێ حەشار بدا بێ
ئەوەی دوژمن هەست بە بوونیان بکا هەتا کاتی بەڕێوەبردنی کاتی
عەمەلیات .دووهــەم :رێژیمی کۆماری ئیسالمی هەمیشە تەبلیغاتی
دەکــرد کە هێزی پێشمەرگەیان لە ناوچە بنەبڕ کــردووە و ئەوەش
لەکاتێکیشدا جاڕ دەدرا کە چەندین پایەگای دوژمن لەسەر جادەی
سەردەشت_پیرانشار لە هێزی دوژمن ئاخندرابوون .سێهەم :سا غ و
ساڵمەتی هێزی پێشمەرگە الیەنێکی پڕبایەخی دیکەی ئەو سەرکەوتنە
بوو کە دوژمنی تاساند .بەمجۆرە بوو هێزی گیاڕەنگی سەردەشتی
سەرسەوز مزگێنی سەرکەوتنێکی گــەورەی لە ڕۆژی لەدایکبوونی
حیزبی دیموکراتی کوردستاندا بۆ خەڵکی کوردستان تۆمار کرد.
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لەندی شێخان و هێزی پێشەوا
هەموو ساڵێ بە دەستپێکردنی بەهاری سەرسەوز و ڕازاوەی
کوردستان هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان خۆی
ڕێک دەخستەوە هەتا بە حەماسە خوڵقێنیی دیکە الپەڕەی زێڕینی زیاتر
لەخەبات بە دژی کۆماری ئیسالمی دەستەبەر بکا .کۆماری ئیسالمییش
سەرەڕای ئەوەی کوردستانی بەتەواوی میلیتاریزە کردبوو ،بەاڵم لە
سەرەتای بەهارەوە بۆ پێشگیری لە هێزی پێشمەرگە ،هێزێکی زۆری
لە شارەکانی دیکەی ئێرانەوە بۆ کوردستان دەنــارد و ژمارەیەکی
بەرچاو لە پایەگا و بنکە نیزامییەکانی زیاد دەکرد .هەروەها ناوچە
سنوورییەکان بەتایبەتی شوێنی هاتوچۆی پێشمەرگەشی مینڕێژ
دەکرد و هاوکات چەند گرووهی زەربەتی تازە نەفەسیشی بۆ ناوچە
شاخاوییەکان دروست دەکــرد .ســەرەڕای ئەوانە سیاسەتی گوشار
و ترساندنی خەڵکی جووتیار و کرێکاری ناوچەشیان دەگرتە بەر
بۆ ئــەوەی نەتوانن یارمەتیی هێزی پێشمەرگە بــدەن .بــەاڵم لەگەڵ
ئەو هەمووە زەبر و زەنگەی دوژمــن هێزی پێشمەرگە توانیبووی
هــەم خــۆی بپارێزێ و حەرەکەتی وشیارانە و جووڵەی بەوەخت
نەک هەر پیالنەکانی دوژمن پووچەڵ بکاتەوە و بە وەختی خۆیشی
زەبــری کاریگەری لێ بوەشێنێ .بۆ گۆشەی ئەمجارەی »هەگبەی
شاخ و شۆڕش«؛ چاوێک بەنێو دەفتەری بەربەرەکانی و فیداکاریی
تیکۆشەرانی ڕێبازی پێشەوای نەمردا دەخشێنین و ،پەڕێکی بچووک لە
قارەمانەتیی هێزی پێشەوا هەڵدەدەینەوە .باس کردن لە هێزی پێشەوا
مێژوویەکی تایبەت بە خۆی هەیە و لە توانای ئەو گۆشەیەدا نییە،
چونکی لەو کاتەوە ناوی پێشەوای نەمر لەو هێزە نرا ،هێزی پێشەوا
هەمیشە قارەمانی مەیدانی خەبات بووە و تەنانەت لە سەرانسەری
کوردستان هەر لە هەورامانەوە هەتا سەڵماس و خۆی ،جێگە پەنجەی
دەنەخشێ و خۆی نیشان دەدا .ساڵی١٣٦٦یش وەک هەموو ساڵەکانی
دیکە و ،وەک هێزەکانی دیکەی حیزبی دێموکراتی کوردستان حزووری
پێشمەرگانەیان لە زۆربەی ناوچەکانی مەهاباد لە عەمەلیاتەکانی ئەو
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دەڤــەرەدا و لە دەفتەری بیرەوەریی هێزی پێشمەرگەی دێموکراتدا
بەرچاو بوو .زەبر وەشاندن لە هێزی داگیرکەر و چەندین عەمەلیاتی
بــەرچــاو لــە دەوروبـــــەری شــار و کەمین دانــانــەوە بــۆ دوژمـــن و
تێکشکاندنی پەالماری دوژمن و گرتنی جادە تڕانزێتەکان بەشێک لە
کارنامەی هێزی پێشەوا لەم ساڵەدا بوون .دوای هەموو ئەو کارە
سەرکەوتووانە و لەوانە چەندین جەولەی سیاسی کومیتەی شارستانی
مەهاباد بڕیاریان دا سەرێک لە کوێستانەکانی لەندی شێخان بدەن
بۆ ئــەوەی هەم پشوویەک بــدەن ،هەم لەگەڵ خەڵکی کوردستان لە
کوێستانی زەنوێری لەندیی شێخان یادی  ٩ساڵەی دامەزرانی ڕادیۆ
بکەنەوە .هەر بۆیەش بۆ ڕۆژی دیاریکراو لەو دەڤەرە مانەوە و ،لەگەڵ
پێشوازیی گەرمی خەڵکی قارەمانی ئەو ناوچەیە ڕووبەڕوو بوونەوە.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی و هێزی دوژمــن کاتێک هەواڵی ئەو
پێوەندییە لەپسان نەهاتوویەیان بیست ،خۆیان بۆ هێرشێکی مەغوول
ئاسا ئامادە کرد و هێزێکی زۆریان هێنایە سەریان و سەرلەبەیانی
ڕۆژی ٢٩ی جۆزەردان بەڕێی چیا سەرکەشەکانی ئەو مەڵبەندەیان
کــــردن .وەک مــێــژوو نیشانی داوە کــاتــێ شــاخــەکــان و خەڵکی
کوردستان پشتیوانی هێزی پێشمەرگە بن ،هیچ هێزیک لە توانایدا
نییە بە چۆکیان دابێنێ .ئەو ڕۆژە تیمێکی دیاریکراوی دوژمــن بۆ
دیتنەوەی شوێنپێی پێشمەرگەکان ڕوویان لە بەرزاییەکانی لەندی
شێخان کرد .ئەوان هەروەک عادەتی هەمیشەیی خۆیان چاوەڕوانی
پێشمەرگە بــوون و قارەمانانی گــەل پڵینگ ئاسا لێیان ڕاپــەڕیــن
و ژمارەیەکیان لێ کوشتن و ژمارەیەکیش بریندار بوون و چەند
تفەنگیش بەدەسکەوت گیرا .بەپێی ئەو بەڵگانەی لە مەیدانی شەڕدا
ت
دەست کەوتن ،دیار بوو کە ئەوە کۆتایی شەڕ نییە و هێزی شکس 
خواردووی ڕێژیم پێوشوێنی قارەمانانی ڕێبازی پێشەوا هەڵدەگرن.
ئەزموونەکانی شەڕی پارتیزانی و بەربەرەکانی لەگەڵ داگیرکەرانی
کوردستان و کەڵەکەبوونی ئەو ئەزموونانەش وای کرد ،کە قارەمانانی
گەل لە نێو خەڵکی خۆیان و چیای سەرکەشی لەندی شێخاندا کە
باشترین سەنگەر و پەناگای ڕۆڵەکانی ئەو نیشتمانە بوون بمێننەوە.
شەو داهات و ڕۆژی ٢٩ی جۆزردان تێپەڕی .دوژمن هیچ دەنگێکی
لێوە نــەدەهــات ،ه ــەوای س ــاردی لــەنــدی شێخان و چــیــڕەی ددانــی
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پێشمەرگە لێک گرێ درا و دەنگی گوێنییەکانی ئەو بەرزاییانە هەموو
جارێ پێشمەرگەی نیگابانی ڕادەچڵەکاند کە نەکا هێزی دوژمن بێ
و زەبرێکیان لێ بــدا .هەر نیگابانێک قامک لەسەر ماشەی تفەنگ،
هەناسەیان لەسینگدا حەپس کردبوو ،ئاخر ئــەوان باش دەیانزانی
کە دوژمن وا بەهاسانی دەستهەڵگر نییە .کوێستانچییەکان ڕەمزی
ڕووناکییان لەمەڕ هاتنی دوژمن لەگەڵ پێشمەرگەکان دانابوو کە بە
هاتنی ئەوان ئاگاداریان بکەنەوە .بۆیە خەڵک و چیا و ڕووناکایی و
پێشمەرگە هەموو دەستیان لە نێو دەستی یەک ،بۆ وەشاندنی زەبری
لەبار لە دوژمنی خوێنمژ نابوو .کاتژمێرەکان لە یەک و دووی شەو
تێپەڕین و بەیان ئەنگوت و تا ڕووناکایی زەردەی بەیانی هیچ هەواڵێک
لە هێزی داگیرکەر نەبوو .بە بەرزبوونەوەی خۆر دەرکەوت کە هێزی
دوژمن هەموو ناوچەی گرتووە .چونکە ڕۆژێک پێشتر لەو شوێنە
و دەوروبەرە شەڕ ڕووی دابوو ،هێزی دوژمن چاوەڕوانیی ئەوەی
نەدەکرد کە هێزی پێشمەرگە لەو ناوچەیە مابێتنەوە .تێکۆشەرانی
دێموکرات بە نیزیکبوونەوەی هێزی دوژمن لەبن ڕەوەز و شاخەکانی
چیای سەرکەشی لەندیی شێخان لە دوژمن هاتنە دەر و ،قامک لەسەر
پەالپیتکەی چەکەکانیان دوژمنیان دایە بەر دەسڕێژ و سەریان لە
دوژمن شێواند .هێزی دوژمن کە هیچکات چاوەڕوانی ئەو ڕۆژە ڕەشە
نەبوو سەری لێ شێوا و بەشێکی زۆریش لە شاخ تووشی هەڵدێران
بوون .هێزی پێشمەرگە لەسەر زەویی باب و باپیرانیان لە سەنگەری
بەرگریدا شەڕیان دەکرد و سەرەنجام توانییان چۆک بە دوژمن دادەن
و پاشەکشەیان پێ بکەن .بەمجۆرە تێکۆشەرانی دێموکرات لە مەڵبەندی
مەهاباد ،توانیان بە خۆڕاگریی قارەمانانە پاش چەندین سەعات شەڕی
بــەردەوام دەیــان کەس لە دوژمــن بکوژن و بریندار بکەن و لێیان
بەدیل بگرن ،هەروەها دەیان قەبزە چەکی جۆراوجۆر وەک دەسکەوت
لە دوژمن بگرن .سەرکەوتنی هێزی پێشمەرگە لە ناوچەی مەهاباد
لە شوێنێکی وا ئاستەنگدا بێگانەبوونی کۆماری کۆماری ئیسالمی لە
مەڵبەندی کوردەواری زیاتر دەردەخا و دەریخست کە کورد بێگانە
نییە و خاوەن ماڵە ،هەروەها ئەوەی داگیرکەری زیاتر تاساند ئەوە
بوو وەک زۆرجــاری دیکە هێزی پێشمەرگە هەموو بەساڵمەتی و
بەخوێندنی سروودی »من چیام  «...مەیدانی شەڕیان بەجێ هێشت.
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پەڕنووسێ لە ڕووداوەکەی ئەربەنووس

زستانی ساڵی  ١٣٦١بــە هــەمــوو خۆشی و ناخۆشییەکانییەوە
بارگەوبنەی تێکەوە پێچابوو .چەند ڕۆژێک لە بەهار و ساڵی نوێ
چوبوو و وردەوردە بەفری شاخەکانی کوردستان دەتــوانــەوە و
سەوزەگیای بەهار و سروشتی جوانی کوردستان لە خەوی زستانی
ڕادەبوون .خەڵکی بە گەرمای بەهاری سەرسەوز لەبن گوێسوانەی
هۆدەی مااڵنەوە دادەنیشتن و خۆیان لەبەر تینی گەرمای خۆر هەڵ
دەخست و ئێواران گوێی دڵیان دەدا بە زایەڵەی ڕادیۆ دەنگی کوردستان.
بەهاری ساڵی  ١٣٦٢بوو .ڕێژیم هێرشێکی بەرباڵوی بۆ جادەکانی
نێوان شارەکان دەست پێکردبوو .وەک جــادەی بۆکان _ مەهاباد،
ســەردەشــت _ پیرانشار و بــانــە _ ســەردەشــت .لــە هــەرکــام لەو
جادە سەرەکییانەدا ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بەسەدان کەسی لە
بەکرێگیراوانی خۆی بەکوشت دا ،بۆوەی بتوانێ زیاتر کوردستان
میلیتاریزە بکا و دەستی بەسەردا بگرێ .گرتنەوەی ئەو ڕێگایانە و
بەتایبەتی جادەی بۆکان_ مەهاباد ،ئاڵوگۆڕێکی قووڵی بەسەر خەبات
و تێکۆشانی پێشمەرگەکانی ناوچەی بۆکاندا هێنا و وایکرد کە هێزی
بەیان هیچ پێگەیەکی جێگیری نەمێنێ و ،لە قۆناغی شەڕی جبهەییەوە
بەرەو شێوازی پارتیزانی هەنگاو بنێ .ئەمە یەکەم قۆناغی گۆڕینی
شێوەی خەباتی چەکداری بوو لەو ناوچەیە و ،سەختییەکانی ئەو
قۆناغە کوڕی خۆی دەویست بتوانێ بەرگەی ئەم بارودۆخە بگرێ.
تۆپبارانکردنی شوێنی جووڵە و مانەوەی پێشمەرگە و جموجۆڵی
گرووپی زەربەت بۆ بەناو پاکسازی و تۆقاندنی خەڵک ببووە بەشێک
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لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵک و پێشمەرگە« .پیرمەحەممەد» دوا ناوچە
بوو لە بۆکان کە گیرایەوە ،ئەوەش بۆ خەڵکی ناوچە زۆر ناخۆش بوو،
چونکی  ٥ساڵ بوو کە ناوچەکە لەالیەن پێشمەرگەوە بەڕێوە دەبرا.
هێزی پێشمەرگە لە هەموو شوێنەکان کەوتبوونەوە خۆڕێکخستن
لــەگــەڵ بــارودۆخــەکــە و لــە نــاوچــەی بۆکانیش هــێــزی بــەیــان بۆ
ئـــەوەی ورەیــەکــی نــوێ بنێنەوە بــەر خــەڵــک ،بــڕیــاری جــەولــە و
عەمەلیاتێکی گــەورەیــان دابـــوو .بــۆ ئــەو مەبەستە زیــاتــر لــە سەد
پێشمەرگە بــۆ كــاروبــاری سیاسی_ تەبلیغی لــه گــەڕانــدا بــوون.
لە ســەرەتــای هاویندا هەموو دەسته و پەلەکانی هێز لە گوندی
«عەزیزكەند» كۆبوونەوە .کۆبوونەوەی هێز له یەک جێ به مانای خۆ
ئامادەکردن بۆ عەمەلیاتێکی بەهێز بوو .خەلیل خەلەبان ،فەرماندەری
هێز لە ســەر مەئموورییەتی نوێی هێزەکەی چەند قسەیەكی بۆ
پێشمەرگەکان كرد و ،پاشان قاسم باقی بە نوێنەرایەتیی ئەو لەسەر
گرینگیی ئەو ناوچەیە قسەی بۆ پێشمەرگەكان كرد .دوایە پێشمەرگەکان
لەوێڕا بەرەو ناوچەی «ئەحمەدی كۆر» شۆڕ بوونەوە وئەو شەوە لە
ئاوایی «لەگز» بۆ پشوودان الیان دا .پێشمەرگەکان بۆ سبەی ئێوارێ
لە چۆمی «تەتەهوو» پەڕینەوە و ،ڕێگای دەشتی «ئاڵەشینیان» بەرەو
«كانیمەملی» و «ڕەحیم خان» گرتەبەر .لەم مەسیرەدا هەر لكەی
لە گوندێك بۆ پشوو دان الیان دا .گوندەكانی «ئەرمەنی باڵغی»،
«قوولەر»« ،ڕەحیم خان»« ،كانی مەملی»« ،كانی گورگە» و دوایەش
«ئەربەنووس» مەڵبەندی قارەمانەتیی پێشمەرگەكان لەو جەولەیەدا بوو.
بە چوونی پێشمەرگە بۆ ناوچەی ئاڵەشین خەڵک ورەیــان زیاتر
بەرز بۆوە ،هۆکاری ئەوەش ڕوونە ،چونکی لە سەرەتای شۆڕشەوە
بەهۆی هاوسنوور بوون لەگەڵ ئازەری زمانەکان ،بەردەوام ڕێژیم
خەڵکی لەو ناوچەیە دەربــەدەر و کۆمەڵکوژ کردبوو ،و بەداخەوە
ئازەرییەکانیش شانبەشانی ئەوان لە کوشتنی کورد دریغییان نەکردبوو.
پــاش چەند ڕۆژ جــەولــەی سیاسی لــەو گــونــدانــەی نــاویــان هــات،
ڕێــژیــمــی ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی ب ــەرگ ــەی ئـــەم جــمــوجــۆڵــەی هێزی
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پێشمەرگەی نــەگــرت ،چونکە پێشتر و بـــەردەوام بەگوێی خەڵکی
دادابــوو کە پێشمەرگە نەماوە .وابــوو کە ئێوارەی ٨ی پووشپەڕی
ســاڵــی  ١٣٦٢ه ــەواڵ ــی ــان هــێــنــا ک ــە ڕێ ــژی ــم هــێــرشــتــان ب ــۆ دەکـــا.
له کۆبوونەوەی کتوپڕی بەرپرسانی هێزدا باس لەوه کرا که بەپێی
زانیارییەکان سبەی هێزێکی زۆری ڕێژیم لە ئاوایی «جامەرد»ڕا
هێرش دەکا .دەستەیەک لە پێشمەرگەکان له گوندی «ئەربەنووس»
بــوون .ئــەربــەنــووس گوندێگە لە نــاوچــەی ئاڵەشین و «قــوولــەر»،
«ئاغجێوان»« ،كانی گورگە»« ،گامێشان« و «جامەرد» ،ئاواییەکانی
دەوروبــەری «ئەربەنووس»ن و له ڕۆژهەاڵتەوه زنجیره شاخێكی
نزم ،بەاڵم سەختی به پشتەوەیه« .ئەربەنووس» نیزیک به چل ماڵ
دەبــوو و خ ــوارەوەی بۆ الی «قــوولــەر» دەشتاییە .لە جامەردەوە
باریكەڕێیەک دێتە نێو ئاوایی و ئەگەر كەسێك شارەزا نەبێ دەكەوێته
زۆنگاوێكەوە .ئێوارێ کار و بەرپرسایەتییەکان بەپێی ئەزموونی
کەڵەکەکراو بە ڕێكوپێكی دابــەش كــران .ئــێــوارەی ئــەم ڕۆژە لكی
یەك لە نێو ئاوایی ،لكی دوو لە ڕۆژاوای گوندەكە و لكی سێ لە
ڕۆژهەاڵتی ئەوێ جێگیر بوون .بۆ یەکیەتیی الوانی بۆكان و چەند
مامۆستای شۆڕشیش که بۆ ئەو جەولەیە لەگەڵ کەوتبوون ،شوێن
و ئــەرک دیــاری کــرا و ئەوانیش له جێگەی خۆیان دابــەش كــران.
شەو تا بەیانی تەواوی پێشمەرگە قامک لەسەر پەالپیتکەی تفەنگ
لە کەمیندا و ،چــاوەڕوانــی هێزی دوژمــن مــانــەوە .کاتژمێری ٩ی
بەیانی ستوونێکی زەبــەالح لە ئاوایی جامەردەوە پەالماری گوندی
ئەربەنووسی داو ،لە نیزیک ئــاوایــی کەوتە کەمینی پێشمەرگە و
تەواوی سەرنشینەکانی کوژران؛ ئەوەش توانیی خۆی دەرباز کرد.
لەو دەستڕێژەدا چوار ماشێنی هەڵگری کالیبر ٥٠و تۆپی  ١٠٦میلیم
بەدەسکەوت گیران ،بەاڵم ئەوە کۆتایی شەڕ نەبوو .هێزی شکست
خــــواردووی دوژم ــن لــە شــارەکــانــی بــۆکــان وساینقەاڵ و میاندواو
داوای هێزی یارمەرمەتیدەری کرد و ،پەالماری هێزی پێشمەرگەیان
دایەوە .شەڕێکی قورس و سەنگەر بەسەنگەر و کۆاڵن بە کۆاڵن تا
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ئێوارە درەنگ وەختان درێژەی کێشا و ،ڕێژیم دیسانەکەش بەدەیان
کوژراوی لە ئاوایی «ئەربەنووس»دا بەجێ هێشت و پاشەکشەی کرد.
کەچی بەوەش ڕازی نەبوو و هیلیکۆپتێری هێنایە سەر ئاوایی و بە
تۆپ و ڕاکێت و هەروەها بە تۆپخانەیەکی قورس لە «جامەرد»ەوە
هەتا ٧ی ئێوارە ئاوربارانی گوند و سەنگەری پێشمەرگەکانی دەکرد.
لــەو شــەڕە حەماسییەدا زیاتر لە  ١٢٠کــەس لە دوژمــن کــوژران
و بریندار بوون و ،دەیان قەبزە چەک و ماشێن بوونە دەسکەوتی
پێشمەرگە .وەک دەڵێن ئاشی شۆڕش بەخوێن دەگەڕێ و میژووش
نیشانی داوە ئــەو سەرکەوتنانە خوێنی بۆ دراوە .خوێنبایی ئەو
حەماسەیە  ٨قارەمان بوو بە ناوەکانی هەمزه حجازی ،مەنسوور
ســـواره ،سەید ئەسعەد ئــەحــمــەدی ،بەهمەن سامبەگی ،ڕەســووڵ
خورسندی ،محەممەد عەبدی ،سمایل عەبدی و لەتیف ڕەشیدی.
پێشمەرگەکان ئێوارە شەهیدەکانیان هەڵگرت و بەرەو ئاوایی قوولەر
چوون ،بەاڵم هێزی قین لە زگی سپای پاسداران دوایە بە نێو دێیەوە
وەر بوون و ڕقی ڕەشی خۆیان بەسەر خەڵکدا ڕشت و جینایەتێکی
سامناکیان خوڵقاند و سێ کەس لە خەڵکی ئاسایی و زەحمەتکێش و بێ
چەکی ئاوەدانییان بە ناوەکانی عەلی سولەیمانی ،ڕەشید سولەیمانی
و دەروێش سولتانی فەرەجی دایە بەر دەستڕێژ و شەهیدیان کردن.
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حکایەتی «گوێئاغاج» لەدڵی سوورووساتەوە
مێژووی گەلی کورد لە ئێران بەهۆی ستەمی نەتەوایەتی و سیاسەتی
سەرکوت لەالیەن ڕێژیمە دەسەاڵتدارەکانەوە بە خوێن دەنووسرێتەوە
.بە تایبەت کە لە ماوەی چوار دەیەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا
زۆردڕنــدانــە کەوتۆتە بەر هێرشی کۆماری ئیسالمی .ئەم ڕێژیمە
سەرکوتگەرە دوای هێرشی بۆ سەر کوردستان هیچ ڕێگایەکی بۆ
خەڵکی کوردستان نەهێشتەوە کە بتوانێ سەرەتاییترین مافەکانی مرۆڤ
بە خۆیەوە ببینێ .تەنانەت ڕێگای نەدا سەرەتاییترین ویستی لە ڕێگای
هێمنانەوە بێنێتە گۆڕێ و لە ڕێگای چەک و زەبر و زەنگەوە هەموو
ڕێگایەکی لە گەلی کورد بەست ،هەر بۆیەش گەلی کورد لە کوردستانی
ئێران ڕێگایەکی هەڵبژارد کە بێجگە لە بەربەرەکانیی دیفاعی چەکداری
هیچی بۆ نەمابۆوە .ئەوەتا دەیان و سەدان بەڵگە و دوکمینتاری زیندوو
لەبەر دەست دایە کە باس لە جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی دەکا
و ،خەڵكی قارەمانی کوردستانیش وەک دژکردەوە ڕۆڵەکانی خۆیان
بۆ پاراستنی شــەڕەف و کەرامەتی گەلەکەیان ڕەوانــەی ڕیزەکانی
تێکۆشەرانی دێموکرات دەکرد و ،لەهیچ فیداکارییەک دریغییان نەکردووە.
هەستی کوردایەتی و بەرخۆدانی یەکێک لە گوندەکانی کوردستان منی
هێنایە سەر ئەو باوەڕە لە گۆشەی «هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی ئەو
ژمارەیە وەک پێزانین بۆ گوندی «گوێ ئاغاج»ی هەوشار بنووسم.
ناوچەی هەوشار یەکێک لە مەتەرێزه گرینگەکانی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازانەی نەتەوەی کــوردە .خەڵکی خەباتگێڕی دێموکرات
پــەروەری ئەو ناوچەیە ،هەمیشە بە دڵــەوە الیەنگری حیزبەکەیان
بـــوون و ،باشترین و بــەوەفــاتــریــن ڕۆڵــەکــانــی خــۆیــان ڕەوانـــەی
ڕیزەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کردوە .دوژمنی دژی گەلیی
کۆماری ئیسالمی زۆری هەوڵ داوە خەڵکی ئەو ناوچەیە لە حیزبی
دێموکرات و جوواڵنەوە دابــڕێ ،بەاڵم سەرکەوتوو نەبووەو ،وەک
هەمیشە لەم جۆرە هەواڵنە شکستی خواردووە و ،لەو ڕێگایە داماو
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هاتۆتە دەر .ڕۆڵە قارەمانەکانی هەوشار لە ڕیزی پێشمەرگەکانی
حیزبدا قارەمانەتی و ،ئازایەتیی کــەم وێنەیان نــوانــدوە کــە بۆ
هەتاهەتایە لە مێژووی خەبات و بەربەرەکانیی گەلەکەماندا بە ڕێزەوە
یادی دەکرێ .خەڵکی هەوشار لەمێژە نیشانیان داوە کە وەک هەموو
خەڵکی کوردستان ،لە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بێزارن و الیەنگری
جــوواڵنــەوەی حەقخوازانەی نەتەوەکەیانن ،ئــەم ڕاستییەیان هەم
لەمەیدانی خەباتی ڕۆژانەیاندا دژی ڕێژیم و ،هەم بە کردەوە ڕۆڵەکانیان
لە بەرەکانی شەڕ دژی کۆماری ئیسالمی سەلماندیان کە ڕێژیمیان ناوێ
و ،بۆیە زۆر ڕۆڵەی ئازایان لەو پێناوەدا پێشکەش بە نەتەوەکەیان کرد.
ناوی ئاوایی »گوێ ئاغاج« لە ناوچەی هەوشار کەم کەس هەیە
نەیبیستبێ .نــاوی ئــەو گوندە لەگەڵ نــاوی پێشمەرگەکانی حیزبی
دێموکرات لێک گــرێ دراوە .لە مــاوەی دەسەاڵتدارێتیی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیدا خەڵكی ئەم گوندە  ٢٤قارەمانی خۆیان پێشکەش
بە نەتەوەکەیان کرد و ،بە خوێنی خۆیان داری ئازادییان پاراو کردوە
و نەیان هێشتووە پاییزی زەرد ڕوخساری ببینێ و باڵی بەسەردا
بکێشێ ٢٤ .پێشمەرگەی بە ئەمەگ ،تەمەنی الوەتیی خۆیان بەختی
ئــازادی و سەربەستی نەتەوەکەیان کــردوە و به سەربەرزی ژیان
و بەسەربەرزی سەریان نایەوه ،بەاڵم سەریان بۆ کۆنەپەرستەکان
دانەنواند ،بەڵکوو دژی دەسەاڵتی زۆردارانی حاکم خەباتیان کرد و لەم
ڕێگا پیرۆزەدا گیانیان بەختی ئامانج و ڕێبازی پڕ له شانازی گەلەکەیان
کرد٢٤ .ڕۆڵەی ئەم گوندە میداڵی شانازییان بە سینگی گوندەکەیانەوە
هەڵواسی ،کە بۆ هەمیشە لە مێژووی حیزبەکەمان و نەتەوەکەماندا
دەمێنێتەوە .زیاتر لــە ٣٠٠مــاڵ و نیزیک بە  ٢٠٠٠کــەس لەخەڵکی
ئەو گوندە لە ٢٣کیلومیتریی باشووری ڕۆژهەاڵتی ساینقەاڵ دەژین.
خەڵکی ئاوایی» گوێ ئاغا» بە کاری وەرزێری و مەڕداری و فەڕش
چنینەوە ژیانی خۆیان تێپەڕ دەکەن ،خەڵکێکی دڵپاک بە یەکەوە دەژین.
لەساڵەکانی سەرەتای شۆڕشدا ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی فشاری
زۆری خستە سەر خەڵک ،کە وەدووی سیاسەتەکانی حیزب نەکەون.
بەاڵم ئەوان لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا بە بەشداریی بەردەوامیان
لە ڕیزی خەبات و بە پێشکەش کردنی  ٢٤شەهید سەلماندیان کە
هیچکات ئامادە نەبوون سەر بۆ ڕێژیم دانوێنن و خوێنی ڕۆڵەکانیان

چەپکێک لە حەماسەی پێشمەرگە 165

بۆ ئەوان چرایەکی ڕووناک کەرەوەی داهاتووی نەتەوەکەیان بوو.
شەهیدانی حیزبی دێموکرات لــەو گوندە ســەربــەرزە توانیویانە
هەموو خەڵك لێک گرێ بدەن و ،هەستی کوردایەتییان تێدا بەهێزتر
بکەن .ئەوان وەک هەمیشە بە دڵ و بــاوەڕەوە لەگەڵ جوواڵنەوەی
حەقخوازانەی گەلی کــورد بــوون و خوێنی ڕۆڵەکانیان هیچکات
لەبیر ناکەن ،خەڵکی ئاوایی بە باشی هەست بەوە دەکەن کە حیزبی
دێموکرات نیزیک بە ٥٠٠٠شەهیدی هەیە ،تەنانەت دەزانن زۆر گوندی
دیکە هەیە کە نیزیک بە  ٦٠شەهیدی هەیە .ئەوانە هەموو سەرچاوەی
ئەو بیروباوەڕەیە کە  ٧٥ساڵ لەوە پێش لە نێو کۆاڵمەنی خەڵکدا
ڕیشەی داکوتاوە .کاتیك لە شەڕ و بەربەرەکانیدا یەکەم شەهیدی ئەو
گوندە بەناوی «عەبدواڵ لوتفی» لەگەڵ هێزەکانی ڕێژیم شەهید دەبێ،
خەڵکی پێشمەرگە پەروەری گوندی »گوێ ئاغاج« ڕوویان کردە ڕیزی
پێشمەرگایەتی و بە دەیان کەس چەکی پڕ لە شانازییان لە شان کرد و
ناو و یادی شەهیدەکەیان بە درێژە پێدانی ڕێگاکەی بەرز ڕاگرت .هەر
بۆیەش حیزبی دێموکراتی کوردستان حەقیەتی شانازی بە بنەماڵەی
شەهیدانەوە بکا چونکی ڕۆڵەکانیان بۆ ڕزگاری گەلی کورد پەروەردە
کرد و هەر لەم ڕێگایەشدا سەریان دانا .گوندی »گوێ ئاغاج« ٢٤
قارەمانی لە مەیدانی بەربەرەکانیدا دژی داگیرکەرانی کوردستان لێ
شەهید بوو ،بۆیە پێویستە ئاماژە بەچەند حەماسە و فیداکاری ئەو
مەڵبەندە بکرێ .قارەمانانی هەوشار لە زۆربەی گوند و تەپۆڵکە و ڕێگا
و جادەکانی ئەو دەڤەرە فیداکاری گەورەیان لێ تۆمار کردووە ،ئەوان
ئەگەر لە گوندێک  ٢٤تێکۆشەریان گیانی بەخت کردوە ،لە شەڕەکانی
»کووچەتەاڵ«» ،تورکان بــاغ«» ،ق ــەرەزاخ« » ،ئاغدەرە«» ،کانی
سپی« ،نێوشاری ساینقەاڵ» ،حەسەنئاوا«» ،کولتەپەی جانگیرخان«
و شەڕەکانی ناوچەی فەیزواڵبەگی و دەیان شەڕی گەورە و چووکەی
دیکە نموونەی بچووکن لە بەرخۆدانی ناوچەی هەوشار کە بە سەدان
کەس و بگرە زیاتر لە هەزار کەس لە داگیرکەرانی کوردستان کوژراوە و
بە دەیان ماشێن و بە سەدان چەکی جۆراوجۆر دەسکەوتی قارەمانانی
ئەو مەڵبەندە بووە .هەربۆیە خەڵکی تیکۆشەری »گوێ ئاغاج« نەک
بە شەهید بوونی  ٢٤تێکۆشەریان پشتی حیزبەکەیان بەر نەدا بەڵکوو
پتەوتر و قایمتر لە پێشوو بوونە پاڵپشتی تێکۆشەرانی دێموکرات.
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سەرشۆڕییەکەی ڕێژیم لەشەڕی «سەوجە»دا
نەتەوەی کورد لە ڕەوتی گەشەکردنی کۆمەاڵیەتیی خۆیدا و بە گوێرەی
هەلومەرج ،هەمیشە هەوڵی بۆ دەستەبەری ماف و ئازادییەکانی داوە
و فیداکاری و لەخۆبوردوویی و گیانبازی و قوربانیدانی ڕۆڵەکانی
ئەو نەتەوەیە باشترین بەڵگەن بۆ ئەو قسەیە .مێژووی خوێناویی
ئەو گەل و نیشتمانە ئەوەمان پێ دەڵێ کە تا نەتەوەی کورد هەیە
دەنــگ و ه ــاواری بۆ خەبات و گەیشتن بە مافەکانی کپ ناکرێ.
چونکی نەتەوەیەکی خۆڕاگڕە و ،ئامادەشە نرخی ئازادیی خۆی بدا.
لەو بارەوە بست بە بستی ئەم کوردستانە ،لە پێدەشت ،لەو شاخ و
كێوانە ،لەو شیو و ودۆاڵنە ،لە شار و دێ ،لە مووچە و مــەزرا ،لە
هەموو جێیەکی ،جێگە پەنجە و دڵۆپی خوێنی ڕۆڵەکانی پێوە دیارە و
بەرگرییان لە بوون و شەڕەف و کەڕامەتی گەلەکەیان کردوە .بۆ یاد
و بیرەوری و ڕێزگرتن لە فیداکاریی ڕۆڵەکانی ئەم گەلە ئەمجارەیان
لە »هەگبەی شاخ وشۆڕش« سەرێک لە ناوچەی پیرانشار و شنۆ
هەڵدێنین .مێژووی پڕلە سەروەریی داستانەکانی هێزی قەندیل و
کێلەشین لێوانلێوە لە حەماسە و قارەمانەتی و فیداکاری ،کە نەک لەو
چەند دێڕەدا بەڵکوو دەکرێ دەیان کتێبی لەسەر بنووسرێ .ئەگەر باس
لە هەر خۆڕاگرییەکی ئەو دوو هێزە بکرێتەوە هەرکام پەرتووکێکی
سەدان الپەڕەیی لەخۆی دەگرێ .لەو سااڵنەی هێرشی جینایەتکارانەی
دژە کوردیی کۆماری ئیسالمی بۆ کوشتن و قەاڵچۆکردنی شار و
گوندەکانی کوردستان لەوپەڕی خۆیدا بوو هێزی کۆنەپەرستی ،لرفەی
ڕق و قینیان بە خوێنی کورد دادەمرکا ،هێزی قارەمانی قەندیل و شنۆ
لە ڕاســان دژی ئەو زوڵم و زۆرییە بێبەری نەبوون ،وەک هەموو
هێزەکانی دیکەی حیزبی دێموکرات وەستانەوە و تەنانەت بەشی
شێریان پێ بڕا .بیرەوەریی حەماسەکانی ئەو ناوچەیە وەک شەڕەکانی
نێو شاری شنۆ و پیرانشار ،گەلی قاسملوو ،نەغەدە ،پیر ناسر ،نەڵۆس،
چەپەراوێ ،پووشاوێ ،شاوانێ ،حەڵبێ ،شێلم جاڕان ،قەبەری حوسێن
جــادەی سەردەشت_ پیرانشار ،الجان و بەری مێرگان و دەیــان و
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سەدان عەمەلیاتی دیکەی ئەو دوو هێزە قارەمانە بووە کە ئێستاش
ڕۆڵەکانی ئەو دەڤەرە بۆ نەوەی نوێی وەک دەرسێکی پڕلە سەروەریی
نەتەوەکەیان بۆ الوانی تازە پێگەیشتووی دەگێڕنەوە .گێڕانەوەی داستانە
پڕلە سەروەرییەکانی پێشمەرگە تەنیا الیەکی ئەو میژووەیە ،چونکی
ئەگەر وردتر بڕوانینە حەماسە و فیداکاریی ڕۆڵەکانی کورد ،بەبێ
بەشداریی خەڵکی خەباتکاری کوردستان مانایەک نادا ،چونکی ئەوان
لە زۆر بارەوە بەشی شێریان پێ بڕاوە ،هەم کوڕەکانیان پێشکەش بە
حیزبەکە و نەتەوەکەیان کردوە هەم لە بواری یارمەتی و حەشاردان و
پێداویستییەکانی ڕۆژانەی پێشمەرگە دریغییان نەکردوە و بە سەر و
ماڵەوە بەشدار بوون .بەخشینی ورە بە پێشمەرگە لەو سۆنگەوە بووە
کە بەسەدان کەس و جاری وا بینراوە بە هەزار کەسیش هێرشیان
بۆ قارەمانانی دێموکرات کردوە ،بەاڵم بەچۆکدا هاتوون .یەکێک لەو
بەرخۆدان و بەربەرەکانییانە کە الپەڕەکانی مێژووی ڕاوەستانی
پێشمەرگە لە بەرامبەر داگیرکەرانی کوردستانی پێ ڕازاوەت ــەوە،
حەماسەی ڕۆژی ١٩ی خەرمانانی ساڵی ١٣٧٢ی هەتاوییە کە وەک
ئەستێرەیەکی ڕووناک بە ئاسمانی بەرخۆدانی کوردەوارییەوە دیارە.
ئــێــوارێــی ١٨ی خــەرمــانــانــی ســـاڵـــی١٣٧٢ی هــەتــاوی نــیــزیــک بە
١٠٠پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان لــە کێلەشینەوە
بــەرەو قوواڵیی ناوچەی شنۆی دڵسۆز و خۆڕاگر شۆڕ بوونەوە.
ناوی شەو ،شوێنی مانەوە ،مــەودای پێشمەرگە و وردەکارییەکانی
دیکەی هێزێکی پارتیزان بەهەموو هاوڕێیان گوترا ،مانگەشەوی
ئــەوشــەوە نــەک دڵــی پێشمەرگە بەڵکوو دڵــی ئاشقانیشی لــە نێو
سینگیاندا وەج ــووڵ ــە دەخ ــس ــت .ســریــوە لــە هــیــچ بــوونــەوەرێــک
نەدەهات ،هەموو گیان لەبەرەکان لە خــەودا بــوون ،تەنیا ئەوانەی
گەورەترین سەرمایەی ژیانیان بۆ نەتەوەکەیان دەبەخشی لە حاڵی
جــووڵــەدا بــوون تــا مــوژدەیــەکــی ســەرکــەوتــن بــە گەلەکەیان بــدەن.
پێشمەرگە پارتیزانەکانی دەڤەری شنۆ و پیرانشار بەرەو جەرگەی
دوژمن دەخوشین .بریقەبریقی چرای مۆڵگەکانی سەر ڕێی پێشمەرگە
ڕووناکایی دەخستە سەر زەوی و چەکی پێشمەرگە کە بە پێچەوانەی
مۆڵگەکانی دوژمن بەشاندا کراوە ،پاش چەند سەعات ڕێگا بڕین جار جار
بۆ پشوودانێکی چەند دەقیقەیی ڕادەوەستان ،سەعاتی یەکی نیوەشەو
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پێشمەرگە بە نێو باخەکانی پڕ لە مـیوەی جۆراوجۆری شنۆدا هەنگاوی
دەنا ،هەر پێشمەرگە و خەیاڵ هەڵی گرتبوو کە لە ڕۆژانی داهاتوو لە
کوێ سەرکەوتنێکی گەورە تۆمار بکەن .جارجاریش دەستیان بۆ دار
میوەیەک درێژ دەکرد کە ئەگەر بەدەستیانەوە بێ گەرووی پێ تەڕ
بکەن .سەعات ٤ی بەیانی خەڵکی گوندی «سەوجە»ی شنۆ باوەشی
گەرمیان بۆ ڕۆڵەکانیان کردبۆەوە .هەر تیمەی لە ماڵێکیدا جێگیر
ببوون .بەشێك ڕەخت و تفەنگیان لەبن سەری دانابوو و هێندێکیش
لە کادرەکان بە دەنگ و باس و وتووێژی خەڵك و پێشمەرگە لەمەڕ
ناوچە و هێزی داگیرکەر وەزعییەتی خەڵکەوە تا ڕووناکیی بەیانی
درێــژەی کێشا .پێشمەرگە خەریکی پشوودان بوو غافڵ لــەوەی کە
سیخوڕی ترسەنۆک هەواڵی هاتنی هێزی پێشمەرگەی بۆ گوند بۆ
دوژمن بردوە .دوژمن بە هێزێکی زۆرەوە لە کاتژمێری ٩ی بەیانی
ڕۆژی ١٩ی خەرمانانی ساڵی  ١٣٧٢هێرشی کردە سەر ڕۆڵەکانی گەل
و شەڕێکی قورس لە نێو ئاوایی و باغەکانی دەورووبــەری ،دەستی
پێکرد .هێزی هەمیشە ترسەنۆکی ڕێژیم ئەگەرچی چەندین بەرامبەری
هێزی پێشمەرگە دەبوو ،بەاڵم هەموو جارێ لە پەالمارەکانیدا شکستی
دەخوارد و ،پاش هەر شکستێک بە ئاوری تۆپ و خۆمپارە و کاتیۆشا
ناوچەکەی دادەگرت و تەڕ و ویشکی پێکەوە دەسووتاند .ڕۆڵەکانی
دێموکرات بە ئیمان و بیروباوەڕی بەرزیان لە شەڕێکی  ١٠سەعاتەدا
توانییان زەبرێکی کاریگەر لە دوژمن بوەشێنن .پاش شەڕێکی قارەمانانە
کەالکی زیاتر لە  ١٠٠کەس لە هێزی دوژمن لە شەڕگەدا کەوتبوو.
خەباتگێڕانی دێموکرات ئەو ڕۆژە بە لێوەشاوەیی خۆیان توانییان
زەبرێکی گاریگەر لە هێزی دوژمن بدەن و سەرشۆڕییەکی دیکە بە
نسیبی هێزی کۆماری ئیسالمی بکەن .قوربانیی ئەم سەرکەوتنەش
خوێنی شەهید ئــەبــووبــەکــری دەرەوی بــوو کــە هــەتــا هــەتــایــە لە
مێژووی نەتەوەکەیدا ناو و یادی دەمێنێتەوە .بەاڵم جێگەی ئاماژەیە
کە لە شوێنێکی وەهــا ئاستەمدا تێکۆشەرانی دێموکرات توانیان
زەبــری گاریگەر لەدوژمن بوەشێنن کە دوژمــن ئیدیعای ئەمنیەتی
دەکـــردو بــە فیداکارییە و بــەربــەرەکــانــی خــۆیــان توانیان ئیدیعای
دوژمــن مایە پــووچ بکەنەوە و جارێکی دیکە بە دوژمــن بسەلمێنن
کە کوردستان جێگەی شێرەکوڕانی کــوردە و ئــەوان لێی بێگانەن.
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«نییەر» ،سروود و حەماسەی نیشتمانێک
ئەگەر ئاوڕێک لە مێژووی ئاوایی نیەر بدەینەوە بۆ هەموو کەس
ناو ناوبانگی ئازایەتی قارەمانەتیی بنەماڵەی منبرییەکان بۆ خەڵکی
کوردستان ئاشنایەو لە مێژووی جوواڵنەوەی گەلی کورد جێگایەکی
تایبەتی بۆ خــۆی کــردۆتــەوە ،نــاوی نیەر بەجۆرێک خــۆی لەگەڵ
بنەماڵەی منبرییەکان تێکەاڵو کردوە کە لەراستیدا زۆر بەزەحمەت
لێک جیا دەکرێتەوە چونکی بزووتنەوەی کوردستان لەو دەڤــەرە
بەشیكی زۆری قورسایی ،خەڵکی نیەر خستیانە سەرشانی خۆیان.
«نییەر» لە ناوچەی ژاوەرۆی سنەیە ،گوندێکی خۆش و دڵرفێن و
سازگارە ،نزیکەی  ٣٥٠ماڵ دەبێ .خەڵکی ئەم ئاوایییە زۆربەیان خزم و
کەس و کاری یەکترن و شۆرەتیان مینبەرییە .ئەو شۆرەتە بۆ هەموو
خەڵکی کوردستان ئاشنایە .زیاتر لە پەنجا کەس لە مینبەرییەکانی
گوندی نییەر لە سەنگەری خەبات و بەربەرەکانی لەگەڵ رێژیمی کۆنە
پەرستی کۆماری ئیسالمیدا شەهید بوون .نیەر لە  ٥٠کیلۆمیتری
باشووری رۆژاوای شاری سنە هەڵکوتووە .لە شیویەکی سەرسەوز،
پڕ رەز و باخ دا و ،لە بناری زەنجیرە کێوەکانی ‹›کوڕەی مریەم››،
‹›شانشین›› ›‹ ،قازیبەکر›››‹ ،هێالن داڵ›› و ‹›زریە›› دا هەڵکەوتووە.
هەوارگەی بەرز ،دڵنشین و بەناوبانگی ‹›مێرگەوار›› شوێنی کار،
ژیان و سەیرانی هاوێنانی خەڵکی نیەرە و لە پێ خوشی و دڵنشینی
مێرگەوار ،ئەم شێعرە فۆلکلۆریە دەماودەم لە خەڵکی ناوچە ئەبیسرێ:
هەوای بەن وە بەن ،دوو بەن دیارەن یان بەنی شاهۆن ،یان مێرگەوارەن
.خوزگەم بە نیەری ،رۆژێک هەزار جار بۆ گەشت و سەیران ئەڕۆن مێرگەوار.
سەرچاوەی داهاتی خەڵک بە باخداریە،و تووفەڕەنگیو میوەی دیکە

170

ڵ
برایم چووکە�

شوێنێکی گــەورەی لە داهاتی ئەواندا هەیە .ئەو گوندە شۆڕشگێرە
نزیک بە  ٣٥٠ماڵ پێکهێنەرێتی ،بەشیكی زۆریان بنەیەکیان لە سنە یا
کامیاران هەیە حەشیمەتی ئاوایی نیەر زیاتر لە  ٢٠٠٠کەس لە دەوری
یەک کۆ دەکاتەوە بە زاراوەی رەسەنی هەورامی قسە دەکەنو دابو
نەریتی کوردەواریی زمان و رەسەنی ناوچەیان وەک خۆی پاراستوەو
تۆزی فەرامووشی بە خۆیەوە نەدیوە .گوندی نیەر لە کۆنەوە خەڵکی
بەتواناو لێهاتووی بەخۆیەوە دیتوە هەرکام لەوانە شوێنی تایبەتیان لە
ناو خەڵکداو لەسەر خەڵک داناوە .یەکێک لەوانە حاجی مەالمحەممەد
نــیــەری نــاســراو بــە حــاجــی مامۆستا ،کــە لــە دەورانــــی ناسرالدین
شادا ژیــاوەو لە بەر زانایی جیگایەکی تایبەتی لە ناوشاردا هەبوە.
بێجگە لە حاجی مامۆستا چەند کەسی دیکە لە ناو عالمانی کورد
دا جێگای خۆیان کردۆتەوە وەک مەال عەبدولمەجیدی مودەڕرەسی
نیەری ،مــەال محەممەد مــودەررەســی نیەری کە چەندین کتێبی لە
دوای خۆی بە جێ هێشتوە ،هەروەها مەال محەممەد سادقی منبری.
ئــاوایــی نشینەکانی نێەری منبرییەکان ،لە مێژە لەگەڵ حیزبی
دیموکراتی کوردستان تێکەڵ بوونو بەرگی پیرۆزی پیشمەرگایەتیان
لەبەر کردوە .لە سەرەتای رێپێوانەکانی خەڵک لە دژی رێژیمی شا،
چەند بنەماڵەیەکی نیەری لە سنە دەژیان و هێندێک لە منااڵنی گوندیش
لە ماڵی ئەواندا دەیانخوێند .زۆربەی ئەم گەنجە خوێندکارانە تێکەڵی
سیاسەت بوون و کاک جەعفور مەنبەریش ،کە پێشتر پێوەندی نهێنی
بە حیزبی دیموکراتەوە هەبوو سەرچاوەی ئەم دەست پێکە بوو یەکێک
لە مامۆستاکانی گوندی نیەریش( مامۆستای قوتابخانە) کە خەڵکی
شاری مەهاباد بوو بە ناوی عەبدول ناسری قورەیشی ،بناخەی بیری
نەتەوەیی لە گوند و نێو قوتابیاندا داڕشت و لە راستیدا قورەیشی
مامۆستای نیشتمان پارێزی نێویان بوو .بــەاڵم ئــەوەی بۆ نیەر لە
خەبات وتێکۆشان جێگای لێ ورد بوونەوەیە هەر دوو رۆژ لە شەڕی
 ٢٦رۆژەی نێو شــاری سنەدا کە لەالیەن دەسەاڵتدارانی کۆماری
ئیسالمییەوە پەالمار درابوو تێپەری کە عەبدوواڵ منبری و جافرمنبری
و دوو پێشمەرگەی دیکە بە ناوی کەریم و عەزیم مەنبەری شەهید
بوون و ئەم رووداوەش وەک کۆستێکی گشتی گوند ئەژمار کرا.
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شاعیری گەلەکەمان جالل مەلەکشا شێعرێکی پڕ لەهەستی بۆ یەکێک لەو
بنەماڵە تێکۆشەرانە کە نموونەی فیداکاری قارەمانەتی بوو هۆنیوەتەوە.
«کە خۆم ناسی وتم دایــە من کێمو چیم ،خەڵکی کام شــار ،کام
مەڵبەندی سەر رووی زەوی ،وتی رۆڵە تۆ کوردیو دیلو هەژار،
نیشتمانت کوردستانە ،بەاڵم ناوی نیشتمانت لە سەر نەقشەی جیهان
نیە ،بێ نیشانە .وتم دایە باوکم کوانە بۆچی هەرگیز دەستی حەزی
نەگوشیوم ،بەکام تاوان هەتیوم ،وتی رۆڵە! رۆژێک هاتی داگیرکەران
شاریان سووتاند ،تەفەنگی مافی کردە شان ،رووی کردە ئاسۆی
سەربەستی ،لێزمەی خوێنی گەشی لەشی ،بەسەر لێوی خاکا پژاند،
وتم دایە ئەی براکەم ،شەپۆلی خەم ،ئاوی ماتەم ،گۆمی چاوی پڕکرد
لەئەستێرەی فرمێسک ،وتی رۆڵە ،لە کازیوەی وەرزی رەشا ،الشەیان
کردە نیشانە،سەری کاتی خەمەکانی بردە ژێر خاک ،گیانی پاکی کردە
سەربەستی ئەو کوردستانە .وتم دایە ئەی من چی بکەم؟ هەستا سەر
پێ ،تەفەنگێکی بڕنووی کورتی بزمار رێژی دایە دەستم ،وتی رۆڵە،
ئەی هۆی ئــاواتو مەبەستم ،دەیان ساڵە لە چوار الوە کوردستان
دیلو یەخسیرە ،دەستو پێ زنجیر کراوە ،رێبازی خوێن بگرەو بڕۆ،
دوعای گەلی چەوساوەی کورد لە پشتی تۆ ،سنوورەکان بشوێنێ
کوردستانم بۆ بێنەوە ،با بــەدەوریدا بسووڕمەوە ،کوردستانم بۆ
بێنەوە با دانیشم لەتە لەتە واڵتەکە بــدورمــەوە»( .جــال مەلەکشا)
دوای شەهید بوونی جەعفەر منبری نزیک بە  ١٥کەس لەو گەنجانەی
شار ،یان قوتابخانەی گوند بوونە پێشمەرگە،و پاشان بەوە گرێدانێکی
عاتفی و فکریش لە نێوان خەڵکی گوند و حیزبی دیموکرات دا درووست
بوو .کەسانێکی تایبەتیش لە ناو پێشمەرگەکاندا رۆڵی گرنگیان بۆ ئەم
تێكەاڵوییە بەرینە هەبوو کە دوای شەهید جەعفەر ،هاشمی کوڕی
جەعفەر ،عەبول حەسەن منبەری و چەند کەسی تر دیارترینیان بوون .
بەاڵم ئــەوەی دەبێ بە ئاوی زێر بینووسی بەشداریی چاالکانەی
هەمەالیەنەو بەرخۆدانی خەڵکی ئەو گوندە قارەمان پــەروەرە بۆ
خەبات دژی کۆماری ئیسالمی کە لەسەنگەری بەرگری لە ئاوو خاک
ونیشتمان زیاتر لە  ٤٠کــادرو پیشمەرگە گیانی خۆیان پێشکەش
بە بارەگای ئــازادی کــردوە .ئەوانە کە هەموو وجــوودی خۆیان بۆ
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دابین کردنی ئازادی تەرخان کردبوو تەرمیان کەوتە سەر زەویو
لەسەنگەری شــەرەفو ئ ــازادیدا خاکی پیرۆزی کوردستانیان لە
باوەش گرتو بۆ هەمیشە چاویان لەسەر یەک داناو خوێنیان رژایە
سەر خاکی نیشتمان ،ئەو رۆڵە گیانبازو لەخۆبردووانە قەولو بەڵێنیان
بردەسەر ،سەریان بۆ دوژمنی دا خ لەدڵ نەوی نەکردو لە وەرزەکانی
تەبیعەتدا ،بەدەیان الوی نییەری قارەمانی دیموکرات بوو بەخەزانو
لە حیزبو لە زەحمەتکێشانی کوردستان بۆ هەمیشە ماڵئاوایان
کردو الپەڕێکی زێڕینیان بە مێژووی سەرانسەر خەباتو قارەمانەتی
نەتەوەی کورد زیاد کردو میداڵی شانازیان بەسینگی گوندەکەیانەوە
هەڵواسی ،کە بۆ هەمیشە لە مێژووی حیزبەکەمان و نەتەوەکەماندا
جێگای شانازین ،دەمێنیتەوە .بێجگە لەوانە چەندین کەسی دیکە لە
سیاچالەکانی رێژێمی کۆماری ئیسالمی لە ژێر ئەشکەنجەو زیندان
مانەوە وسەرئەنجام ئیعدام کران ،هەروەها کۆماری ئیسالمی چەندین
جار ئەو گوندە خۆراگرەی بە ئاورو ئاسن ئاورباران کردوە خەڵکی لێ
شەهید کردوە لەماوەی دەسەاڵتی خۆیدا کۆماری ئیسالمی کوشتن
وبرێن و ئێعدام وسووتان وماڵ وێرانی بەدیاری بۆ ئەو گوندە هێناوە،
بۆ وێنە لە رۆژی ١٧ی رەزبــەر ساڵی  ١٣٦٢بۆ تۆڵە ئەستاندنەوە
لە هیزی پێشمەرگە ئەو گوندەی کردە ئامانجو زیاتر لە  ١٠٠ماڵی
سووتاند ،قین ڵەداڵن بەوەش دانەمرکانو سەرچاوەی بژێوی خەڵكیان
ئاگرداو جارێکی دیکە قەاڵچۆکردنو وێرانکردنی ماڵوحاڵی خەڵکیان
لەدەفتەری ئینسانکوژیی خۆیاندا تۆمار کرد .بەاڵم خەڵکی قارەمانی
گوندی نیەر بەدانی خوێنی رۆڵەکانیان ئامادە بوون فیداکاریی کەم
وێنە لە خۆیان نیشان بــدەن و رووخــســاری زەرد بە رووی ئەم
گوندە قارەمانەوە دیــار نەبێو وەک ئەستێرەیەکی پڕشەنگدار لە
نێوئاسمانی جــوواڵنــەوەی گەلی کــورد بە درۆشــاوەیــی بمێنێتەوەو
لــە مــاوەیــەکــی ک ــورتدا ئــاوایــی نیەریان جارێکی دیکە رازانـــدوەو
کردیانە چقلێکی دوژمن تۆقێنو بەچاوی کۆماری ئیسالمیان داکرد.
لە نیو شەهیدانی ئاوایی نیەر چەندین کەس لە نێو یەک بنەماڵە
دادبینرێن وەک فەرەج ،واسیح ،کەیکاوس و عەبدواڵ منبری کە هەر
چواریان برا بوونو تەنانەت ئیحترام منبری هاوژینی فەرج منبری بووە.
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ئــەوەی سرنجی خەڵکی راکێشاوە پــڕکــردنــەوەی سەنگەرەکانی
شەهیدان ودرێژەپێدانی رێگایانە ،ئێستا الوانی ئاوایی نیەر لە ریزی
تێکۆشەرانی حیزبی دیموکراتدا لەسەنگەری بەربەرەکانیدا دژی
کۆماری ئیسالمی خەبات دەکەنو بە درێژە پێدانی ڕێگایان الپەڕەکانی
زێڕین بە مێژووی سەرانسەر خەباتو قارەمانەتیی نەتەوەی کورد
زیاد دەکەن .خوێنی رۆڵەکانی ئاوایی نیەر لە زۆر ناوچەی کوردستان
وەک :کامیاران ،سنە ،دیواندەرە ،بانە ،سەقز ،کرماشان ،مەریوان و
دااڵهۆ داری ئازادیان ئاو داوەو بەو خوێنە گەشو ئاڵە توانیان بۆ
هەمیشە نیەر لە مێژووی حیزب ونەتەوەی کورددا بە گەشاوەیی راگرن.
خەڵكی ئــاوایــی نــیــەر هیچکات بەشەهید بــوونــی رۆڵــەکــانــیــان
تــازیــەدارو خــەم دایــنــەگــرتــن .چونکی زەب ــری پەیتا پەیتای هێزی
پێشمەرگەی دێــمــوکــرات لــە پەیکەری رێژیمی کــۆمــاری ئیسالمی
بزەی خستە سەرلێوی خەڵکی زەحمەتکێشی ئاوایی نیەرو هەموو
کوردستانو بە پێکەنینەوە بە یەکتریان دەگــوت رێگای شەهیدانی
نیەرو هەموو شەهیدانی کوردستان درێــژەی هەیە لەم دەرفەتەدا
بەڵێن دەدەین تا سەرکەوتنی یەکجاری بەسەر دوژمنانی ئازادیدا
رێگای شەهیدان هەر درێژەی دەبێو خوێنی شەهیدانی کوردستان
و ئاوایی نیەر دەستەبەری سەرکەوتنو مەشخەڵی پڕ نووری رێگای
خــەبــاتو تێکۆشانی پێشمەرگەکانی دێــمــوکــراتو میللەتی کــوردە.
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لە “کۆسااڵن”ەوە بۆ “ئەنبار”ی سەرگورد عەلیار
ی ئــێــران بــە ڕێــبــەرایــەتــیــی خومەینی لــە ٢٨ی
ڕێــژیــمــی ئیسالمی 
گەالوێژی ساڵی ١٣٥٨ی هەتاویدا بڕیاری شەڕی لە دژی خەڵكی
كوردستان دەرکــرد ،لە ئاکامی ئەم بڕیارەدا شەڕێكی خوێناوی لە
نێوان هێزی كۆنەپەرستی و هێزی پێشمەرگەی كوردستان ،كە بە
شەڕی سێ مانگە دەناسرێ دەستی پێكرد و ،بە شكستی هێزەكانی
كۆماری ئیسالمی پاش سێ مانگ كۆتایی پێهات .ڕێژیم شکستی
لــەم ش ــەڕەدا قــەبــووڵ کــرد و بەمەبەستی خۆڕێکخستنەوە داوای
وتووێژ لەگەڵ ڕێبەرانی کورد کرا و بەم شێوەیە ئەو شەڕە ڕاگیرا.
شەڕەکانی سەرەتای شۆڕش یا هێرشەکانی سەرەتای بەدەسەاڵت
گەیشتنی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر خەڵکی کوردستان تا کۆتایی
ساڵی  ١٣٦٢و سەرەتای ١٣٦٣ی هەتاوی لە قۆناغێکی جبهەییدا
بوو .دواتر بەگوێرەی پێویست و بەپێی بارودۆخ شێوە شەڕەکان و
جموجۆڵی پێشمەرگە و هەروەتر شێوە و تاکتیکی هێرشەکانی هێزی
داگیرکەریش گــۆڕدرا .لە زۆربــەی شوێنەکاندا هێزی پێشمەرگەی
کوردستان ناوچە ئازادکراوەکانی بەدەستەوە نەمابوو و دیسانەوە
هێزی ڕێژیم داگیری کردبۆوە .هەر بەم هۆیەوە ڕۆڵەکانی دێموکرات
بەمەبەستی درێـــژەدان بە خەبات و بــەرپــەرچــدانــەوەی پیالنەکانی
ڕێژیم بەردەوام لە جێگۆڕکێ و جموجۆڵدا بوون .وەرزەکانی ساڵیش
کاریگەری لەسەر چاالکیی پێشمەرگانە هەبوو ،هەرکام لە وەرزەکانی
ساڵ تایبەتمەندی و دژواریی تایبەت بەخۆیان هەبوو .وەرزی زستان
و هاتنی سەرما و سۆڵ بەتایبەت لەو کاتەیدا کە ناوچە ئازادکراوەکان
کــەم بــوون ،کۆسپێکی گــەورە بــوو لــەبــەردەم هێزی پێشمەرگەدا.
بەدەست پێکردنەوەی بەهار وەک چۆن گیایەکی ســەوز سەری
دەردێنا و مزگێنی بەهاری دەدا بەوجۆرەش پێشمەرگە دەست بەکار
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دەبــوو و ،مزگێنی ئازایەتی و قارەمانەتی و بەرخۆدانی بە خەڵکی
کوردستان لە سەرەتای بەهارەوە دەدا .زۆربەی ڕۆژەکانی ساڵ بە
بەردەوامی حەماسەی پێشمەرگەی تێدایە و بە جۆرێک لە جۆرەکان
یان بەرگری لە خۆی ،یا کەمین و گرتنی مۆڵگەکان فیداکاری تێدا
دەبینرێ و تەنانەت لەو نێوەدا زۆر تێکۆشەری ئازا و فەرماندەش کە
مێژوو شاهیدە لەسەر گیانبازییان ،شەهید بوون .لەو نێوەدا ئەوەی
جێگای ڕێز و پێزانینە و لەنێو هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی
کوردستاندا بــەرچــاو دەک ــەوت لەبیر نــەچــوونــەوەی هاوڕێکانیانە.
بەدرێژایی خەباتی چەکداری لەنێو ڕیزەکانی ئەو حیزبە بیری یادکردنەوە
لە هاوسەنگەرانیان لە پێشەوەی هەموو کارە نیزامییەکانیاندا بووە.
لــە هاوینی ١٣٦٤ی هــەتــاویــدا فــەرمــانــدەری هێزی پێشمەرگەی
کوردستان و بەرپرسی کۆمیسیۆنی پیشمەرگە ،سەرگورد کەریم
عەلیار لە ناوچەی بانە شەهید کرا .شەهید بوونی ئەو زەبرێکی کاریگەر
بوو لەڕووی نیزامییەوە کە لە حیزبی دێموکراتی کوردستان درا ،بەاڵم
لەالیەکی دیکەوە تێکۆشەرانی دێموکرات بیریان لەوە دەکردەوە کە
لە تۆڵەی گیان لەدەست دانی سەرگورد عەلیاردا زەبرێکی باش لە
دوژمن بدەن .هەر ئەو ساڵە بەهۆی گۆڕینی قۆناغی شەڕ لە ناوچە
جۆربەجۆرەکانی کوردستان ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی هەموو هێز
و توانای خۆی وەگەڕ خستبوو بۆ ئەوەی پێش بە چاالکیی هێزی
پێشمەرگە بگرێ یان النیکەم بارستایی زەبرەکانی کەمتر بکاتەوە،
هەر بۆیەش ڕێژیم بەردەوام ئەو شوێنانەی گومانی پێشمەرگەی لێ
کردبوایە هێرشی بەرباڵوی بۆ دەکــرد .لەو بارودۆخە هەستیار و
ئەستەمەدا بوو کە هەل هەڵکەوت بۆ پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان.
ڕۆژی ٩ی گەالوێژی ساڵی  ١٣٦٤تەنیا مانگێک دوای شەهیدبوونی
سەرگورد عەلیار ،کۆماری ئیسالمی هێزێکی زۆری کۆ کردەوە بۆوەی
بتوانێ زەبرێکی قورس لە هێزی پێشمەرگە بدا ،بەاڵم تێکۆشەرانی
دێموکرات کە هەواڵی ئەم هێرشەیان بۆ هاتبوو ،خۆیان بۆ ئامادە
کردبوو .قارەمانانی دێموکرات پێکهاتوو لە هێزەکانی زرێباری مەریوان،
شەریفزادە و بێستوون بەرنامەیەکی دژی هێرش دادەڕێژن و خۆیان
لە چوار الوە بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەو هێرشەی ڕێژیم ئامادە دەکەن.
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شۆڕشگێڕانی ئەو دەڤــەرە بڕیاریان دا ڕۆژی ٩ی گەالوێژ هەم
تۆڵەی هاوڕێکانیان بکەنەوە و هەم ئێستا کە مانگی گەالوێژە ،مزگێنی
سەرکەوتنێکی گەورە بە خەڵکی کوردستان بە دیاری بێنن .بۆیە شەوێ
لە کاتژمێرەکانی بەرەبەیانییەوە لە پشتی ئاواییەکانی گۆشخانی و
نسڵ ،بەرقەڕوو و نگڵ ،سەواڵوا و هەزارکانی ،پشتی بلچەسوور و گڵیە
چوونە کەمینەوە تا بە هێزی ڕێژیم بڵێن کە شێرەکوڕانی دێموکرات
هەر کات ئیرادە بکەن توانایی زەبری باشیان لە هێزی دوژمن هەیە.
ئەوان دەست لەسەر پەالپیتکە چەند سەعات بوو لە کەمین چاوەڕوانی
هێزی دوژمن مابوونەوە ،هیواکانیان خۆی لە ئامێزی چیاکانی ئەو
ن هەواڵی سەرکەوتنیان بۆ
دەڤەرەدا مات کردبوو تا شنەی بەرەبەیا 
ئەنباری عەلیار بەرێ و ،بڵێ کە یادگارەکان و ڕێبوارەکانی ڕێگەی
عەلیار زەبری گاریگەریان لە دوژمن وەشاندوە .کاتژمێری ٥ی بەیانی
لەگەڵ کازیوەی بەرەبەیان هەواڵەکە سەراسەری ناوچەی داگرت .بەڵێ
قارەمانانی دێموکرات پەالماری دوژمنیان تێکشکاند و کەالکی دەیان
کەس لە هێزەکانی دوژمنیان لە شەڕگە خست .دیارە کوڕانی دێموکرات
ئەزموونی پێویست بۆ ڕۆژی وا لە دەستیاندا بوو و ،بەباشی دەیانزانی
کە دوژمن دەستبەردار نابێ .هەرواش بوو چەند جاری دیکەش هێرشی
کردە سەر شۆڕشگیڕانی ڕاستەقینەی دێموکرات و ،لە کاتژمێری ٨ی
ئێوارێ پاش  ١٥سەعات شەڕ و قارەمانەتی؛ زیاتر لە  ٨٠کەس لە
هێزەکانی دوژمن کوژران و بریندار بوون .لەو شەڕەدا دەیان چەک و
چۆڵی جۆراوجۆر و تەقەمەنیی زۆر بوون بە دەسکەوتی ڕۆڵەکانی گەل.
لەو یادە گەورە و لە بیرنەکراوەدا چەند مەسەلە پێویستە ئاماژەی پێ
بکرێ .یەکەم :ئەوەی زۆر گرینگە یەکیەتیی فەرماندەیی لە نێوان ئەو
سێ هێزەدا بووە .دووهەم :ساڵمەتیی و زیان وەبەر نەکەوتنی هێزی
پێشمەرگە بوو .سێهەم :بەرنامەی بەڕێوجێی تێکۆشەرانی دێموکرات
کە گەورەترین پیالنی دوژمنیان بۆ سەر خۆیان پووچەڵ کردەوە و
پالنی شۆڕشگێڕانەی ئەوان هێندەی دیکە دوژمنی زەبوون و داماو کرد.
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ئەوینی ڕێبەر و ڕقی پیرۆزی پێشمەرگە
کاتژمێر ٥ی ئــێــوارێ بــوو ،ل ه پشت ئــاوایــی گڵۆاڵنی خ ــواروو ل ه
ناوچهی گهورگی مههاباد ،هێزی پێشمەرگە بۆ پشوو دانێک الیان
دابوو و خەریک بە نان خواردن بوون ،یەکێک لە پێشمەرگەکان کە
ئەرکی نیگابانی پێ سپێردرا بوو فەرماندەکانی لە هاتنی هێزی ڕێژیم
ئاگادار کــردەوە .ب ه بیستنی ئهو ههواڵ ه پێشمهرگ ه وهک هەمیشە
بەخێرایی خۆیان ڕێک خست و هەر دەستە و پەلێک ،بەپێی ئەرکێک
کە بۆیان دیاری کرا بهرزاییهکانیان لە دوژمن گرتو پهالمارەکەیان
تێک شکاند .پاش دوو سهعات شهڕ سپای ڕێژیم بە کوژراو و بریندار
ی توانیان ڕایان
بوونی ژمارەیەک لە هێزەکانی سەرشۆڕانە ئهوهندە 
کرد ،پێشمهرگهش به ساڵمهتی بـهرهو ئاوایی «کانیبهند»ی سەقز
کشانهوه .ئەم ئاواییە پێشتر نیشانی دابوو کە چەندەی پێشمەرگەی
کــوردســتــان خــۆش دەوێ و هــەمــوو کــات بــە بــاوەشــی ئـــاوەاڵوە
بەخێرهاتنی ڕۆڵە گیان لەسەر دەستەکانی نیشتمانیان دەکرد ،هەر
بۆیە لە دوای شەڕێکی دوو سەعاتە و ڕێپێوانێکی زۆر و هەست
بە دڵنیایی کردن لەوێ ،دەرفەتی ماندوو حەسانەوەیان بۆ ڕەخسا.
پێشمەرگەکان پاش پشوودانێکی کورت ل ه نێو ئهو خهڵک ه حیزب
خۆشهویستهدا ،نانی سبهینێیان پێچاوه و بـهڕیــز و بـ ه نیزامی
پێشمهرگایهتی بــهرهو چیای پیرچۆپان کـ ه لـ ه نــێــوان گوندهکانی
ێ و مێرگهنهخشینەدا ههڵکهوتو ه رێگایان بڕی.
شێخچۆپان ،گوێز 
کاتژمێری ٣ی بهیانیی ڕۆژی ١٩ی پووشپهڕی ساڵی ١٣٦٩ی ههتاوی
بۆ پشوودان ل ه دهوروبهری ئەو چیایە مانهوه .ههر له و بهرهبهیانییهدا
 ١٥کهس ل ه پێشمهرگهکان بۆ کهمین دانەنەوە و پاراستنی هاوڕێیانیان
ن و ههر جموجۆڵێکی ڕێژیم دیاری کران.
و هەروەها پێشگیری ل ه هات 
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هەلومەرجی گونجاو و شــەڕی پارتیزانی ،پێشمهرگهی وا بار
هێنابوو کــە هەڵسووڕ بــێ ،پێشمەرگەکانی دێــمــوکــرات لــە ناوچە
جــۆراوجــۆرەکــانــی کــوردســتــان نیشانیان دابـــوو کــە بــیــروبــڕوایــان
ئــەوەنــدە قایم و پــتـهوە کــە هــەم سەختی و دژواریــــی هاتوچۆ و
جووڵەی ب ــەردەوام لە ناوچەدا تەحەمول دەکــەن ،هەمیش خۆیان
لەگەڵ هەر ئاڵوگۆڕێک لە مەیدانی شەڕ و بهربهرهکانیدا دەگونجاند.
کاتژمـێری ٥ی بەیانی ڕۆژی ١٩ی پووشپهڕ ،ک ه تهنیا  ٢ڕۆژی
مابوو بۆ یهکهمین ساڵڕۆژی شههید بوونی ڕێبهری مهزنمان دوکتور
قاسملوو ،گرمەی ئارپیجی و قریشکەی بیکەیسی و چەکی دیکە لە
خەوی راپەڕاندنو دەرکەوت کە دوژمن پەالماری هێزی پێشمەرگەی
داوە ،پێشمەرگە وەک هەمیشە کە بە دەیان جار بەو شێوەیە کەوتبوە
ی و کاتێک لەگەڵ
بەر هێرشی کوتوپڕی دوژمــن ،قۆڵیان لێ هەڵماڵ 
دوژمن دەرگیر بوون بە ڕقوقینی شۆڕشگێڕانەوە دەستیان پێکرد و بە
قارەمانەتیو ئازایەتی ،بەبێدوودڵی زەبری کوشندەیان لە ڕێژیم دا.
دوژمن له کاتێکدا لهگهڵ کهمینهکانی سهر چیای پیرچۆپان تووش
ببوو ،بەاڵم لەو الو ه ب ه دهیان تیربار و چهکی دیک ه پەالماری ئەو
پێشمهرگانهیان دا ک ه لهحاڵی پشووداندا بوون .ئهو ه ن ه یهکهم جار و نه
ئاخر جار بوو ک ه بهشێوهی «کەمتیار» پهالماری هێزی پێشمهرگهی
دهدا ،کوڕانی دێموکرات بهپێی ئهزموونێکی که لهمهیدانی بهرخۆدان
وهسهریهکیان خستبوو ب ه یادی دوکتور قاسملوو بڕیاریان دا دهرسێکی
لهبیر نهکراو ب ه هێزی دوژمن بدهن ،بۆی ه ل ه دوژمنی کۆنهپهرست ڕاسان
و ل ه ماوهی  ٢٠دهقیقهدا پشتیان لهدوژمنی داخ لهدڵ گرت و سەری
هێرشکەرانیان پان کردەوە و پشتیان شکاندن .کاتێک هێزی دوژمن ک ه
ی سهقز مانۆڕی بەهێز بوونی
بهو گوردان ه وات ه گوردانی «جندالله» 
دهدا ،لهماوهی نیزیک ب ه  ٣سهعات ئهوهی توانی لهمەیدانی شهڕ ڕای
کرد و خۆی دهرباز کرد ،ئهوانی دیک ه یا کوژران یا بهدیل گیران .لەو
عەمەلیاتەدا ل ه گوردانێکی ٢٠٠کهسی زیاتر ل ه  ٦٠کهالک بەجێ ما و
 ٩١کەسیش بهدیل گیران .ئەم دەسکەوتانە لە سایەی ورەی بەرز و
بڕوای پۆاڵیین و هەڵسووڕ بوونی هێزی پێشمەرگە وەدەست هات.
ل ه و عهمهلیاتهدا ک ه  ٣سهعاتی خایاند ل ه دوو بهرهی جیاوازدا ٨
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ی شههابی ،ساڵح شهریفی ،عهبدوڵاڵ
قارهمانیش بەناوەکانی عهل 
چراغواره ،خدر عهڕهبی ،برایم پوورسهعید ،محهمهد خانهخا ،سهعید
ی
ی شههیدان 
ی سوورخهاڵت 
ڵ ب ه كاروان 
شكهنج ه و برایم جەهاندیدە تێكه 
گ ـهل بــوون و ،بــوونـ ه نــرخ و قوربانیی ئ ـهو سهرکهوتنه پــیــرۆزە.
ئهو عهمهلیات ه ل ه چهند بارهو ه گرینگیی تایبهتی بوو .یهکهم :بهیادی
شههید دوکتور قاسملوو ل ه یهکهمین ساڵوهگهڕی شەهید بوونیدا
بەڕێوە چوو و ،دوژمنیش پێی وابوو دهتوانێ لهو کات و زەمەنەدا
زهبرێک ل ه هێزی پێشمهرگ ه بوهشێنێ ،بەاڵم لهگهڵ شکست ڕووبهڕوو
بۆو ه و پێشمهرگ ه تاڵهواری مهرگیان پێچێشتن .دووه ـهم :شوێنی
عهمهلیاتهک ه گرینگییەکی تایبهتی بوو ل ه ههموو ناوچهکانی سهقز،
بۆکان ،مههاباد و بانه ڕا دیار و بهرچاو بوو و چهندین مۆڵگ ه و جاده،
چیای پیرچۆپانی تهنیبوو ،هەر بۆیە ئەم تایبەتمەندییانە ببوە هۆی
ستراتێژی بوونی ناوچەکە .سێههم :ڕێژیم زۆر مانۆڕی ب ه گوردانی
ی سهقزهو ه لێدهدا و پێی وابوو ناوچهی گهورکی سهقز
«جندالله» 
جێگای تهراتێنی ئهوانه ،بۆی ه کاتێک ههواڵی شکستی ئهو گوردان ه ب ه
شاری سهقز و سپای پاسدارن گهیشتهوه ،ڕێژیم ب ه چهندیین گرووهی
زهربهتی له بانه ،مههاباد ،بۆکان و میاندواو و ساینقهاڵ و گوردانی
تیپی «مدینه منوره«ی زیڕاندۆڵ بۆ قهرهبووی شکستەکهی پهلکێشی
مهیدانی شهڕ کرد ،بهاڵم بهتهواوی تاسابوون و بههۆی بێ ورهییەوە
نهیانتوانی خۆ ل ه قەرەی پێشمهرگ ه بدهن .چــوارەم :ئەوەی جێگای
سەرنجە پێشمەرگە لەو شوێنە لە تاکتیکی شەڕی شێر و کەمتیار
کەلکی وەرگرت و توانیی زەبری گورچکبڕ لە ڕەوەی کەمتیار بدا.
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خەڵک و پێشمەرگە
دووانەیەک لە هەموو وەرزەکاندا
لە ژیانی ئینسانەکاندا لەهەر کــردەوەیــەکدا رێوشوێنی تایبەت
بەخۆی هەیە ،بە تێپەڕینی زەمــان ،پسپۆڕانی شــەڕ بــەو قەناعەتە
گەیشتوون ،کە ئوسولی شــەڕ ،بە پەیدابوونی چەک و کەرەسەی
نوێوە ئاڵووگۆڕی گرینگی بەسەردا نایە بەڵکوو لە جێگەو شوێنی
خــۆی بە پێی پێویست کەڵکی لێ وەردەگــیــرێ .بەهاتنی رێژیمی
کۆماری ئیسالمی بۆ دەسەاڵت ،و هێرشی بەر باڵوی بۆسەر خەڵکی
کوردستان ،رۆڵــە قارەمانەکانی گەلی کــورد بۆ بەرەنگاری لەماف
وداخوازییەکانی خۆیان دەستیان بۆ چەک بردو پۆل پۆل لەریزی
حیزبەکەیاندا دەستیان بە بەرەنگارییەکی لێبڕاوانە لەبەرامبەر
رێژیمی خوێنمژی کۆماری ئیسالمیدا کرد .هەر لەیەکەم رۆژەکانی
بەربەرەکانیدا ئوسوڵی شەر فێر بوون ،واتە ئەوە بوونی حەقیقی
سەلمێندراو لە مەیدانی شەڕدا کە دەسەاڵتدارن و بەڕێوەبەری ئەو
مەیدانن .هەر بۆیەش فەرماندەکانی حیزبی دیموکرات لە مەیدانی
شەڕ ،بە کەڵك وەرگرتتن لەو ئەسڵە توانیان رۆڵی گرینگ بگێرێ.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی هەر کە گەیشتە دەسەاڵت دەستی کرد بە
سڕینەوەی هەر هێز و دژبەرێک کە پرسیار بخاتە سەر هەیمەنەکەی.
کوردستان کە پێشەنگی «نا» گوتن بەو ڕێژیمە بوو ،زۆر زوو هێرشی
کرایە سەر و گەمارۆ درا .ڕۆڵە قارەمانەکانی گەلی کوردیش بۆ بەرگری
لە ماف و داخوازییە رواکانیان چاریان نەما دەست بۆ چەک ببەن و
نەیەڵن زێد و نیشتمانیان بکەوێتە ژێر پۆستاڵی ڕەشی هێزی داگیرکەر.
ن حیزبی دێموکراتدا
بۆ ئەو مەبەستەش پۆل پۆل لە ڕیزی حیزبەکەیا 
خۆیان ڕێک خست و چوونە مەتەرێزی داکۆکی لە خاک و واڵتەکەیان.
مێژووی خۆڕاگری و بەربەرەکانیی هێزی پێشمەرگە لەدژی هێزەکانی
کۆماری ئیسالمی شکۆدار و پڕ واتایە .رێژیم چەک نەما لە دژی
بزووتنەوەی کورد تاقی نەکاتەوە و پیالن نەما بۆ بەچۆکداهێنانی هێزی
پێشمەرگە نەیگێڕێ و ڕێگە نەما بۆ دابڕاندنی خەڵک و حیزب نەیگرێتە
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بەر و تاکتیکی سەربازی نەما لە دژی جووڵەی پێشمەرگە دەکاری نەکا.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە دەیــەی  ٦٠و ٧٠ی هەتاویدا نزیک
بە  ٣٠٠هەزار چەکداری خزاندبووە کوردستان ٣ ،هەزار پایەگای
دانابوو ،و ســەدان گرووپی زەربەتی لە کوردستان دامەزراندبوو
و ،بــە تاکتیک و ئوسولی شــەڕی جــۆراوجــۆریــش هــەر نەیتوانی
دەروەستی هێزی پێشمەرگەی دێموکرات بێ .تەنانەت لە بەشی هەرە
زۆری عەمەلیاتەکاندا ڕێژیم هێرشکەر بووە و لە ئوسولی شەڕدا
هێزی هێرشبەرە چەشنی عەمەلیات دیاری دەکا و لەئەساسدا ئەوە
درێژە بەشەڕ دەدا و دەیهەوێ ویستی خۆی بەسەر الیەنی دیکەدا
بسەپێنێ ،بەاڵم سەرکەوتوو نەبووە .هەموو ئەو کاتانەش کە ڕێژیم
پیالنی گۆڕیوە ،شکستی خــواردوە و لە بیری پیالنی دیکەدا بووە.
یەک لەو پیالنانە چەکدارکردنی خەڵکی گوندەکان و هاندانیان بۆ
بەربەرەکانی لەگەڵ هێزی پێشمەرگە بوو کە رێژیم لە دەیەی ١٣٦٠دا
زۆر بە چڕی کــاری لەسەر دەکــرد .هۆکارەکەشی ئــەوە بوو هێزە
چەکدارەکانی لە بەرەکانی شەڕی ڕاستەوخۆدا ناچار بە شکست بوون
و ڕێژیم کەوتبووە پیالنی بەگژ یەکتری داکردنی خەڵک و پێشمەرگە.
ڕێژیم لــەو هەوڵەیدا بێجگە لــەوەی کە خەڵکی چــەکــدار دەکــرد،
پایەگایەکیشی لە نیزیک ئاوایی دادەنا و هێزە چەکدارە سازماندراوەکانی
دیکەی تێدا جێگیر دەکرد .بەاڵم سیاسەتی چەکدارکردنی خەڵک قەت
لە کوردستان جێ نەکەوت ،چونکی خەڵکی کوردستان قەت هێزی
پێشمەرگەیان بە هێزێکی جیا لە خۆیان و بە کەسانێکی جیا لە کوڕ و
کچ و کەسوکاری خۆیان نەزانیوە .خەڵکی کوردستان ئیمانیان بەوە
هەبوو کە ڕۆڵە پێشمەرگەکانیان گیان بەختی بەختەوەریی خەڵک
دەکەن و کردوویانە ،بۆیە ئەگەر لە شوێنیک و لە گوندێکیش کۆمەڵە
کەسێک بە زۆر و لەڕووی ناچارییش چەکدار کرابن ،قەت سیلەیان
لە پێشمەرگە نەگرت و ڕووی تفەنگیان نەکردە هێزی پێشـمەرگە.
کۆتایی ساڵی  ١٣٦٢و سەرەتای ساڵی  ١٣٦٣دەسپێکی ئەو پیالنە
بوو کە بڕیار درابــوو لە سەرتاسەری کوردستاندا جێبەجێ بکرێ.
هێزی پێشمەرگەش لە بەرامبەر ئەو پیالنەدا تاکتیکی خۆی هەبوو.
هــەر بۆیە لەسەرانسەری کوردستاندا تێکرای هێزەکانی حیزبی
دێموکرات دژی وەستانەوە و هەوڵیان دا پیالن و دەهــۆی دوژمن
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شکست پی بێنن .دوایە بینیمان کە لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستاندا
بەزۆر چەکدارکراوان لەگەڵ یەکەمین تەقە کە لە نێوان پێشمەرگە
و ئەواندا دروســت دەبــوو ،خۆیان و چەکەکانیان ڕادەستی هێزی
پێشمەرگە دەکــرد ،یان دەنــا شەوانە پۆل پۆل هەڵ دەهاتن و بەو
چەک و تەقەمەنییەی ڕێژیم دایبوونێ ،دەهاتنە ریزی پێشمەرگەکان و
لەدژی ڕێژیم ڕادەبوونەوە .هەڵبەت لەگەڵ ئەوەشدا ڕێژیم لە هیندێک
ناوچەدا توانیبووی کۆمەڵە کەسێکی نەفس نزم وەک مۆرە دەستەمۆ
بکا و بە تەماح وەبەرنان بیانکڕێ و بەکاریان بێنێ ،بەاڵم هەم ئەو
کەسانە بێزراوی خەڵک بــوون و هەم ئــەوەی پیالنەکەی رێژیم لە
تەواوەتیی خۆیدا شکستی هێنا .لێرەدا ئاماژە بە نموونەیەک دەکەین:
ڕۆژی ٢ی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٦ی هەتاوی قارەمانەکانی هێزی
ئــاگــری بــۆ چەککردنی دوو گــونــدی “قــەســریــک” و”کــەڵــەڕەش” بە
پێی گەاڵڵەیەکی ڕێکوپێک دەستبەکار بــوون .ئــەوان بە شێوەیەکی
پارتیزانی لە کاتژمێری ٩ی شــەودا توانییان تــەواوی چەکوچۆڵی
بەزۆر چەکدارکراوان بە هەموو کەلوپەلێکی نیزامییەوە بەدەسکەوت
بگرن .ئەم دەسکەوتە بریتی بوو لە زیاتر لە ٤٠قەبزە تفەنگ و بە
ه ــەزاران گوللەی جــۆراوجــۆر .هاوکات لەگەل چەککردنی بــەزۆر
چەکدارکراوان دەستەیەکی دیکە لە تێکۆشەرانی دێموکرات پایەگای
«کەڵەڕەش» بە چەکی جۆراوجۆر ئاورباران کرد کە نەتوانن ببنە
لەمپەر لەسەر رێگای تێکۆشەرانی دێموکرات .هەر بەپێی گەاڵڵەی
عەمەلیاتی بڕیاریان دابــوو کە دوای عەمەلیات مینێکی دژەتانک
لەسەر ڕێگای قەسریک دابنێن کە سەر لە بەیانیی رۆژی٣ی گەاڵویژ
ماشێنێکی پڕ لە بەکڕیگیراوانی ڕێژیمی هەڵتەکاند و  ١١کەس لە
هێزەکانی ڕێژیمی تێدا برد .یەکی لە کوژراوەکان فەرماندەی سپای
پاسداران لە سەڵماس بوو کە بۆ پێوشوێنی چەککردنی ئەو دوو
گوندە هاتبوو و نەیتوانی لە زەبری هێزی پێشمەرگە ڕزگــاری بێ.
ئــەوە بــوو کە ئیدی ڕێژیمی کــۆمــاری ئیسالمی بــۆی دەرکــەوت
کە پێوەندیی هێزی پێشمەرگە و خەڵک بەو جۆرە پیالنانە کەلێنی
تــێ نــاکــەوێ هــیــچ ،بــگــرە پــتــەوتــر و قایمتر خــۆی نیشان دەدا و
ئ ــەوەی زیــانــی لــێ دەبینێ و نــاچــار بــە پاشەکشەیە هــەر ڕێژیمە.
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« ئاگری ٢٥ی گەالوێژ هەرگیز ناکوژێتەوە»
لەهەر بستە ڕێگایەکی ئــەم ڕێــبــازەدا ،فیداکاریی تێکۆشەرانی
حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات دیــــار و بـــەرچـــاو ە و ئــــااڵی ئـــەم خــەبــاتــە
لــە ئــاکــامــی ئ ــەو خــوێــنــانــەدا ســـوور بـــووە کــە لــەبــەر ڕۆڵــەکــانــی
حــیــزب و گــەل ڕۆیـــوە و ئــاســۆی ســـووری ئــازادیــی نەخشاندوە.
سێ چارەگە سەدەیە حیزبەکەمان بە هەوراز و نشێوی ڕێگای خەباتدا
ێ و ئەوەتا بێوچان بەرەوپێشەوە بە ڕێبازی دروستی خۆیدا دەڕواتە
د
پێش ،بەاڵم کێ هەیە نەزانێ کە لە ماوەی ئەو  ٧٥ساڵەدا حیزبەکەمان بێ
پسانەوە درێژەی بە خەبات داوە و ،لەو ماوەیەدا بە سەدان و هەزاران
گیانبازیی لەخۆی نیشان داوە .تەنانەت ڕێبەرانی هەرە سەرووی لەم
ڕیگەیەدا بەخت کردوە و بە خوێنی ئەوان ئاشی شۆڕش و خەباتی
گێڕاوە .ئازایەتی و حەماسەخوڵقاندن بۆ ڕێگای ئازادی هێندە زۆرن
کە هەر الپەڕەیەکی مێژووی ئەو سێ چارەگە سەدەیەی حیزب و
نەتەوەکەمان جێگای شانازییە بۆ هەر مرۆڤێکی ئازادیخواز .با لە
“هەگبەی شاخ و شۆڕش”ی ئەمجارەدا یادێک لە حەماسەخوڵقێنیی
سەرەدمە سەختەکانی خەبات و تێکۆشانی هێزی گیاڕەنگ بکەینەوە.
پێشتریش لــە بــاســی جـــادەی س ــەردەش ــت_ پــیــرانــشــار ئــامــاژەم
بەعەمەلیاتێکی هێزی گیاڕەنگ کرد کە وەک دیاریی ٢٥ی گەالوێژ ،لە
ڕۆژی ٢١ی گەالوێژدا کرا .ئەم داستانە هەر لە سەردەشتی سەرسەوز و
هەر لەالیەن هێزی “گیاڕەنگ”ی هێمای بەرخۆدان و ئازایەتی ،جارێکی
دی لەساڵی  ١٣٦٩دا دووپات بوویەوە و جارێکی دیکەش مزگێنیی
ئەو سەرکەوتنەیان بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژەوە بەخەڵکی کوردستان دا.
هێزی گیاڕەنگ چەند ڕۆژ پێش لەم ڕێکەوتە بەپێی گەاڵڵەیەکی ڕێکوپێکی
داڕێژراو عەمەلیاتێکی گەورەیان بەڕێوە برد کە دەبێ وەک وانەیەک بۆ
فێربوون بۆ نەوەکانی داهاتوو بگوترێتەوە .گەاڵڵەی عەمەلیات ،جۆری
عەمەلیات ،شوێنی عەمەلیات ،کاتی عەمەلیات و جێبەجێکردنەکەی
بۆ ئەوان سەرکەوتنێکی گەورە و دەسکەوتێکی پڕبایەخ بۆ حیزبی
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دێموکراتی کوردستان هەم لەباری سیاسی و هەم لەباری نیزامییەوە
بوو ،کە ئەمەش نیشانەی ئەزموون و دیسیپلین لە کاری خەباتگێڕانەدایە.
ڕۆژی ٢١ی گەالوێژ بەپێی ئەو گەاڵڵەی کە داڕێژرابوو و پێشتر
کاری شناساییەکەی بۆ کرابوو ،دەست بەکار بــوون .بە مەبەستی
پێکانی ئامانجەکەیان ناوەندی گورهانی یەک ،لە تیپی دووی لەشکری
٢٣ی هێزی تایبەتی ڕێژیم دیــاری کــرا ،کە لە بەرزاییەکانی پشتی
ئاوایی “وەردێ” هەڵکەوتبوو و لە هەمان کاتدا پایەگایەکی دیکە کە بۆ
پارێزگاری لە گوردان لە بەرزایی “خۆڵەپۆلێ” و پایەگایەکی دیکە کە
بەسەر گوندی “کانییەزەردی” دەڕوانی .سەرەتا تێکڕای فەرماندەکانی
هێزی پێشمەرگە لە وردەکارییەکانی عەمەلیات ئاگادار کرانەوە و
هەرکەس بەپێی ئەرکی خۆی لە کاتژمێری ٦ی پاش نیوەڕۆ دەست
بەکار بوون و تا کاتژمێری  ،٧هەموو ئەو دەستە و پەل و تیمانەی
کە بۆ مەئموورییەت داندرابوون لە شوێنی خۆیان جێگیر بوون و
ئامادەی بڕیاری فەرماندەرانیان مانەوە .لەکاتی دیاریکراودا بە ڕەمزی
“ئاگری ٢٥ی گەالوێژ هەرگیز ناکوژێتەوە” یەکەم تەقەی تفەنگ لە
لوولەی چەکی پێشمەرگە هاتەدەر و ڕێگرەکانی سەر ڕێگای گورهانیان
نەهیشت .دواتریش بەبێ ڕاوەستان پەالماری ناوەندی گورهانیان دا.
قارەمانانی دێموکرات لەو ڕۆژەدا بە جۆرێک ئاوریان بەسەر دوژمندا
باراند کە مەجالی سەرهەڵێنانیان لە دوژمن بڕی ،لەبەر ئەوەی تیمی
هێرشبەر بتوانێ لە ناوەندی گورهان نیزیک بێتەوە ،ئەوە لە کاتێکدایە
کە دوژمن ناوەندی گورهانی بە تێلدڕوو ،سەنگەری قایم ،خاکڕیزی
بەرز ،مینڕێژ کردن ،سەنگەری تاک و بەکۆمەڵ و هەروەها چەندین
لەمپەری دیکە پاراستبوو .بــەاڵم ئەم کۆسپانە هیچیان نەیانتوانی
پێش بە هێزی پێشمەرگە بگرن .ئاگری توندی چەکی فیداکارانی
ئەو مەڵبەندە وەک بارانی مەرگ بەسەر هێزی دوژمندا دەباری و،
ئەمە بــووە هۆی ئــەوەی سەنگەرەکانی یەکەمی گورهان بەزوویی
دەستیان بەسەردا بگیرێ .بە گرتنی سەنگەرەکانی یەکەم ئەوەندەی
دیکە هێزی داگیرکەر ورەیان دابەزی و توانای دەست کردنەوەیان لێ
بڕا ،بەاڵم گرتنی سەنگەرەکانی خوێنباییەکەی شەهیدبوونی ڕۆڵەی
ئازا و بەوەفای هێزی گیاڕەنگ «عەلی باساوێ» بوو .هەر بۆیەش
تێکۆشەرانی دێموکرات کاتێک لە گەرمای شــەڕدا هەواڵی شەهید
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بوونی «عەلی باساوێ»یان بیست بڕیاریان دا ،هەتا گرتنی یەکجاری
پایەگاکە و سڕینەوەی لە جینایەتکارانی ڕێژیم دەست هەڵنەگرن.
بەم جۆرە لەماوەی یەک سەعات حەماسە خوڵقاندن ،شانازییەکی
گەورەی دیکەیان لە الپەڕەکانی پڕ لە فیداکاریی هێزی پێشمەرگەی
دێموکرات تۆمار کرد هەموو هێزەکانی ڕێژیم لەو پایەگایە کوژران
کە زیاتر لە  ٣٠کەس بــوون .هەروەها تــەواوی چەک و چۆڵی ئەم
گورهانە وەک دەســکــەوت بــۆ شۆڕشگێڕانی دێــمــوکــرات بەجێما.
بەشێكی دیکە لە پێشمەرگەکانی لەو عەمەلیاتەدا مەئمووریەتیان
ئ ــەوە بــوو کــە نەهێڵن لــە پــایــەگــای کــانــیــیــەزەردەوە بــە یارمەتیی
ناوەندی گورهانەوە بێن .بۆ پێشگیریی لەم کاردانەوەیە ئەم تیمە لە
پێشمەرگەکان بەردەوام تا کۆتایی عەمەلیات پایەگای کانییە زەردیان
ئاگرباران کرد و هەروەها ،دەستەیەکی دیکە لە پێشمەرگەکان بە ئاگری
چەکەکانیان پایەگای خۆڵەپۆلێیان دایە بەر ڕەهێڵەی فیشەکەکانیان
و هەموو جموجۆڵێکیان لە هێزی دوژمن بڕی .هەر بەپێی گەاڵڵەی
فەرماندەکانیان دەستەیەکی دیکەش لە پێشمەرگەکان بۆ لەداو خستنی
یارمەتیدەرانی دوژمن دیاری کرابوون ،کە دوژمن بەپێی عادەتی خۆی
غیرەتی ناردنی هێزی یارمەتیدەری بۆ هێزە لەداو کەوتووەکانی نەبوو.
لەم عەمەلیاتەدا چەند مەسەلە جێگای سەرنجە و بۆ باس کردن دەبێ.
یەکەم :ناوەندی گورهانی یەک ،لە تیپی دووی لەشکری ٢٣ی هێزی
تایبەتی ڕێژیم ،کە خەڵکێکی زۆری ئەو ناوچەیەیان ئازار دابوو ،بە
تێکڕایی بە سزای ڕەفتاری دوژمنکارانەیان گەیشتن و ئەمە دەرسی
عیبرەتێک بوو بۆ هێزەکانی دیکە کە ئەم جۆرە ڕەفتارەیان نەبێ.
دووهــەم :ئــەوەی گرینگە لە ڕۆژێکی وادا ،واتە ٢٥ی گەالوێژ کە
بناغەی حیزب لەو ڕۆژەدا دامەزراوە ،ڕێبوارانی وەفادار بە ئامانجە
پیرۆزەکانی ئــەم ڕۆژە ،نیشانیان دا لەسەر ڕێبازی خوازیارانی
ڕزگاریی کوردستان و لەسەر بەڵێنی خۆیان سوور و شێلگیرن و
هەتا وەدیهاتنی ئاوات و ئامانجەکان دەست لە خەباتیان هەڵناگرن.
ســێــهــەم :ڕاس ــت ــە ک ــە ئــاشــی شــــۆڕش ب ــە خــوێــن دەگــــــەڕێ ،بۆ
ڕەشــکــردنــەوەی پۆستاڵی خوێنمژان لــە کــوردســتــان و درێـــژەدان
بە گەڕانی ئاشی شــۆڕش ،ئەمجار ڕۆڵەیەکی وەک عەلی باساوێ
بــوو بــە ســووتــەمــەنــی ئــەم ئـــاورە پــیــرۆزەی خەباتی کــوردســتــان.
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ساڵێک دوای ١٧ی خەرمانان
الپەڕە زێڕینەکانی خەباتی ڕەوای گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بە بەردەوامی ڕوو لە زیادبوونە ،ئەگەر بە ئاوڕدانەوەیەکی کورت لە
ڕابردوو ،بەدەیانو سەدان بیرەوەریی تاڵ و ناخۆشمان دێتەوە یاد،
ئەگەرچی حەسرەتێکی زۆرمان بۆ بەجێ دێڵن ،بەاڵم ئەزموونی پێویستیان
ێ و دەبنە هۆی دڵگەرمیی زیاتر بۆ بڕینی رێگا پڕ لە کەند
لێ وەردەگیر 
و لەندەکانی سەرکەوتن .بێگومان لەم نێوەدا تاڵترین بیرەوەرییەکانی
مێژووی خەباتی ئەم نەتەوە بندەست و ماف لێ زەوت کراوە ،ژیانی
پڕلە شانازیی ئەو دەستە لە ڕۆڵەکانی دەگرێتە خۆ کە لەپێناو ڕزگاریی
گەلەکەیاندا گیانی ئازیزی خۆیان پێشکەش بە بارەگای ئازادی کردوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژانــی تهنگانهی زۆری هەبووە
کە ئەگەرچی زیانیان بەم حیزبە گەیاندوە ،بهاڵم ب ه سهربهرزی و
ڕووسوورییەوە تێپەڕی کردوون١٧ ،ی خهرمانان یهک لهو ڕۆژانهیه.
دامەزرانی حیزبی دێموکرات لەو سەردەمەدا کە کەشێکی سەرکوت
و زەبــروزەنــگ بەسەر هەموو گەالنی بندەست و کەمینەی ئێراندا
زاڵ بوو ،هەم دژکردەوەیەک بوو بەرامبەر بە سڕینەوەی شوناسی
نەتەوایەتی و هەمیش توانی ببێتە خاڵێکی وەرسووڕان لە بزاڤی سیاسیی
نەتەوەی کورد بەگشتی و لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەتی .ئەم
حیزبە بە گیانبازی و گیان لەسەر دەستیی ڕۆڵە شۆڕشگێڕەکانی
خۆی توانی دەنگی کپی کۆمەڵگەیەکی ئازادیخواز و دژە ستەم بەرز
بکاتەوە و بیگەیەنەتە گوێی هەموو جیهان .لــەم پێناوە پیرۆزەدا
حیزبی دێموکرات بەدرێژایی پتر لە حەوت دەیە خەباتی خۆی و بە
پێشکەشکردنی زیاترین ڕادەی شەهیدان بە بارەگای سەربەستیی ئەم
گەلە بەگژ گــەرووی دوژمنی دڕنــدەدا چۆتەوە و ،هەتا ئێستا ئااڵی
خەباتی پڕلە شانازیی خۆی شەکاوە ڕاگرتوە .ئێعدامی پێشەوا قازی
محەممەد یەکەم ســەرۆک کۆماری کوردستان ،نەک نەبووە هۆی
ئــەوە یــاد و نــاو و ڕێبازی حیزبەکەی و کۆمارە ســاواکــەی تۆزی
لەبیر کردن لەسەری بنیشێ ،بەڵکوو بووە هەوێنێک بۆ درێــژەدان
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بەم تێکۆشانە لەالیەن نەوەکانی داهاتوو .شڵەژاندنی گۆمی مەندیی
پاشایەتی لە ساڵەکانی  ٤٦و ٤٧دا دەرخــەری ئەو ڕاستییە بوو کە
ڕێبازی دێموکرات لەنێو هەناوی خەڵکی کوردستان چەکەرەی کردوە
و مستێکی توند بوو لە دەمی بەناو ژاندارمەکەی ڕۆژهەاڵتی ناوین.
ئێستا زیاتر لە  ٤٠ساڵە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان دژی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی وەستاوەتەوە و لەو ماوەیەدا بە شێوەی
جۆراوجۆر خەباتی خۆی درێژە پێداوە و ،قۆناغی جۆراوجۆری بڕیوە.
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بۆ سەرکوت کردنی جوواڵنەوەی کورد لە
هیچ جەنایەتێک نەپرینگاوەتەوە و هەموو رێگە و ڕەفتارێکی دژە
ن و حیزبی
ئینسانی بەمەبەستی بەچۆک داهێنانی خەڵکی کوردستا 
دێموکراتی کوردستان بە تاقی کــردۆتــەوە .هــەر لە قەاڵچۆکردنی
پ
خەڵکی بێدیفاعی کوردستانەوە بگرە هەتا ئابڵۆقەی ئابووری و تۆ 
ن و کاولکردنی
و خۆمپارەبارانی شار و دێ و مووچە و مەزراکا 
دێــهــات و بــە کارهێنانی بــۆمــی ناپاڵم و زیــنــدان و ئەشکەنجە و
لەسێدارە دان و … بــەاڵم لەگەڵ هەمووی ئــەوان ـەدا نەیتوانیوە لە
ورەی پواڵیینی خەڵک و هێزی پێشمەرگە کەم بکاتەوە .لە ماوەی
 ٤٠ساڵی ڕابــردوودا سەردەمدارانی کۆماری ئیسالمی بێ پسانەوە
لەبیری لەنێو بردنی حیزبی دێموکراتی کوردستان و جوواڵنەوە
بەرحەقەکەیدا بووە ،لەو پێناوەشدا بەداخەوە هێندێک جار توانیویەتی
پیالنە گاڵوەکانی خۆی بەرێتە سەر کە ئاماژە بە هێندێکیان دەکەین.
لە ڕووبەڕووبوونەوە لە مەیدانی شەڕدا هەمیشە هێزەکانی دوژمن
زیاترین خەساریان بەر کەوتوە ،بەاڵم ئاماژە بەچەند بەشێک کە لەوێدا
هێزی پێشمەرگە زەبری قورس وێکەوتوە مەبەستی ئەم دێڕانەیە.
لە ســەرەتــای شــۆڕش و لە شەڕێکی نێوان هێزی پێشمەرگە و
هێزی ڕێژیمدا نیزیک بە چل قارەمانی دێموکرات لە ورمێ شەهید
بوون ،لە ناوچەی موکریان ساڵی  ١٣٦٣لە عەمەلیاتێکدا بیست وپێنج
پێشمەرگەی قارەمان و فیداکار شەهید و ،لە کۆتاییەکانی مانگی
گەالوێژی ساڵی  ٦٢لە ناوچەی سنە  ١٦کوڕی لێهاتوو بوونە قوربانیی
هێرشی دڕندانەی ڕێژیم ،بەاڵم ئەوانە هیچکام نەیانتوانی کەمترین
کارتێکەرییان لەسەر هێزی پێشمەرگە هەبێ و زۆر زوو توانییان
هەم هێزەکانیان زیندوو و هەمیش تۆڵەی هاوڕێکانیان بکەنەوە.
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ڕێژیمی خوێنڕێژی کۆماری ئیسالمی بە پیالنە گاڵوەکانی توانی
ڕێبەری گەورەمان دوکتور قاسملوو تێرۆر بکا و ،دەری خست کە
نایهەوێ لە نێوەرۆکی ڕەش و لە ڕەفتار و کردەوەی دژەمرۆیی خۆیدا
ئاڵوگۆڕێک پێک بێنێ .دوژمن پێی وابوو بە شەهید کردنی دوکتور
قاسملوو ئاسەوارێک لە جوواڵنەوە و حیزبی دێموکرات نامێنێ ،بەاڵم
تەنیا دوو ڕۆژ دوای شەهید بوونی تێکۆشەرانی دێموکرات بەڵێنیان دا
کە ڕێبازی قاسملوو بگرنە بەر و لە سەرانسەری کوردستان بە زەبر
لێدان لە هێزی ڕێژیم نیشانیان دا کە دێموکرات هێشتا هەر زیندووە.
دواتر تێرۆری دوکتور سادق شەڕەفکەندیش ،سەلمێنەری ئەو ڕاستییە
بوو کە حیزبی دێموکرات لە مەیدانی خەبات بەکردەوە چقڵی چاوی ڕێژیمی
تێرۆریستپەرەوەری ئێرانە .ڕێژیمی تاران بەم تێرۆر و وەحشیگەرییانەی
لە خەیاڵی خاوی خۆیدا دەیهەویست حیزبی دێموکرات بەگشتی لەنێو ببا.
هێرشی فڕۆکەیی بۆ سەر پلینۆمی حیزبی دێموکرات لە ساڵی ٧٣ی هەتاوی
و پەالماری زەمینی بۆ سەر بنکەکانی حیزب لە قوواڵیی خاکی هەرێم لە
گەالوێژی  ٧٥و دەیان کردەوەی قیزەونی دیکە و تەقینەوەی شەوی یەلدا
لە نیزیک قەاڵی دێموکرات و لەسەر ڕێگای هاتوچووی ژن و مندااڵنی
بەشداربوو لە ڕێوڕەسمی ئەو شەوەدا ،هەر لە درێژەی هەمان پالنی
سڕینەوەی ئەم حیزبە ئیلهامدەرەی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو.
پەالماری مووشەکیی ڕۆژی شەممە ١٧ی خەرمانانی ساڵی ١٣٩٧ی
هەتاویش حەولێک بوو بۆ زەبر لێدانێکی جیدی لە حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،ب ـهاڵم دیسانیش و ئــەم کــردەوەیــەش هــەر ئاسنی سارد
کــوتــان بــوو ،چونکی تێکۆشهرانی دێــمــوکــرات لــێ بــڕاوانــە ههتا دوا
قۆناغی سـهرکـهوتــن لـ ه مـهیــدانــی خـهبــاتــدا بەڵێنی مــانــەوەیــان داوە.
بێگومان کۆماری ئیسالمی پتر لە پێش ئەم ڕاستییە تاڵەی بۆ دەرکەوت
کە حیزبی دێموکرات ڕیشەی لەنێو دڵی خەڵکی کوردستاندایە و بەم
هەڕەشە و کردەوانە تەنیا شێلگیرتر دەبێ ،چونکی تەنیا سێ ڕۆژ لە
دوای ئەم هێرشە ،خەڵکی بە ئەمەگی کوردستان ڕۆڵە شۆڕشگێڕەکانی
خۆیان لەبیر نەکرد و ،بە مانگرتنی شکۆمەندیان لەگەڵ دەربڕینی
پشتیوانیی هەمە الیەنەی خۆیان ســەرەڕای هەموو زەبــر و زەنگێک،
مــۆرکــی قــەبــووڵــیــی سیاسەتە دروســتــەکــانــی حــیــزبــەکــەی خــۆیــان لە
کارنامەی پڕلە شانازیی حیزبی دێموکرات بۆ هەتا هەتایە زیاد کرد.
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خۆبەدەستەوەدان یان مهرگی سهربهرزانه؟
الپەڕە زێڕینەکانی خەبات و بەرگریی پڕشکۆی هێزی پێشمەرگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دەیەی ١٣٦٠ی هەتاوی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ
زیاتر خۆی دەر دەخست و هەموو ڕۆژانی ئەم سەردەمە ،سەردەمی
نووسینەوەی حەماسە و ئازایەتیی ڕۆڵەکانی ئەم نیشتمانە بوون.
مێژوو هەمیشە وەک ئاوێنەی بااڵدەست دەبێ ڕووداوە شاراوەکان
نیشان بدا بە تایبەتی بۆ نەتەوەیەکی کە لە سەراپای ژیانی لە الیەن
زۆردارانەوە زوڵمی لێ کراوە و چەوسێندراوەتەوە و لەژێر پۆستاڵی
داگیرکەراندا پان کراوەتەوە .گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
یەکێک لەو گەالنەیە کە بە درێژایی مێژوو بەتایبەتی لە دوو دەسەاڵتی
سەرەڕۆی پەهلەوی و ئیسالمیدا لەژێر سێبەری ئااڵی حیزبەکەیان
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بەردەوامی و بێوچان لە مەیداندا بوون
و حەقانییەتی گەلەکەیان نیشان داوە و بە خوێنی خۆشیان پاراستوویانە.
کاتێک گەلێک هەستی شۆڕشگێڕانەی بــەرەو ڕاپــەڕیــن دەڕوا و
دەیهەوێ لە دیلی ڕزگاری بێ ،قوربانییەکانی بە خوێنبایی سەرکەوتن
دادەنــێ و تــارای ســووری بە مرادنەگێشتووی گەنجان و الوان ،بە
ن و لەمێژینە ،وەکــوو ئــااڵی ســووری خوێناویی
پێی سوننەتی کۆ 
شۆڕش بەسەر گۆڕی شەهیداندا دەکێشێ و بەرەو پێشەوە دەڕوا.
لە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران و بەدەستەوە گرتنی
دەسەاڵتی ئێران لە الیەن ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی و شەڕفرۆشتن
بە کورد ،ڕۆڵەکانی ئەم گەلە بێدەنگ نەوەستانەوە و قۆڵی هیمەتیان
هەڵماڵی و لە دڵڕەشانی کۆنەپەرستی ،ڕاسانەوە .بە هاتنە سەرکاری
ڕێژیمی تــازە بــەدەســەاڵت گەیشتوو لە بەهاری سنەی خوێناویدا
دەری خست کە ئەمیان نەک لە ڕێژیمی پێشوو باشتر نییە ،بەڵكوو
بە چەند قات دڕندەتر و بێ بەزەییانەتر خەڵکی کوردستان قەتڵوعام
دەکــا .بــەاڵم ڕۆڵەکانی گەلی کــورد لە مــاوەی دوو ساڵدا ڕێگەیان
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نــەدا کە هێزی داگیرکەر لە کوردستان بە مەیلی خــۆی تەڕاتێن
بکا ،قارەمانانی هێزی شەریفزادە چەندین زەبــری کاریگەریان لە
ناوچە جۆربەجۆرەکانی سنە لە پەیکەری هێزی کۆنەپەرستی دا
و ،دەیان کەمینیان دانایەوە دەیان هێرشیان تێک شکاند و چەندین
ماشێنی جۆراوجۆر لە هێزی دوژمــن ئاگری تێبەر درا و چەندین
مۆڵگەش دەستی بەسەردا گیرا و بە ســەدان کەسیشی لێ کــوژرا.
پێشمەرگەی بەزیبک و زاکوونی ناوچەی سنە هیوا و هومێدیان بە
خەڵکی ناوچە بەخشی و سەلماندیان کە خەباتگێڕێکی ڕاستەقینەی
گەلی کــوردن .زەبــری یەک لــەدوای یەکەکانی هێزی شەریفزادەی
سنەی قارەمان لەساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی تەنگی بە هێزەکانی کۆماری
ئیسالمی ،هەڵچنیبوو .بۆیە کۆماری ئیسالمی لەبیری داڕشتنی پیالنێکی
بەهێز بە مەبەستی تۆڵە ئەستاندنەوە لە قارەمانانی دێموکرات ،هێزێکی
زۆری لە مانگی گەالوێژدا کۆ کردەوە تا لە نیزیک ڕۆژی دامەزرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستاندا زەبــر لە ڕۆڵەکانی دێموکرات بدا.
سەرئەنجام هێزی داگیرکەری کوردستان ئەم هەلەی بۆ ڕەخسا،
بەاڵم بەرەبەیانی ٢٧ی گەالوێژی ساڵی  ١٣٦٢ناوچهی لهیالخی سنه،
یەکپارچە بوو بە گۆڕهپانی حهماسه و قارەمانەتیی دەستەیەکی
چەند کەسی ل ه پێشمهرگ ه خۆڕاگرەکانی هێزی شـهریــفــزاده ،ک ه
شێرانه و ئازایان ه لهبهرامبهر پەالماری دڕندانهی هێزە دڵڕەشەکانی
کــۆمــاری ئیسالمیدا ،سهنگهری بــەربــەرەکــانــی لـ ه مەوجوودییەت
ک و دوا دڵۆپی خوێن
و مانی نهتهوهکهیان گرت و ،تا دوا فیشه 
و دوا ههناسهی ژیانیان شــەڕی داگیرکەرانیان کــرد و ،دهرســی
ن و بهچۆکدا نههاتنیان بۆ هاوسهنگهرانیان بهجێ هێشت.
کۆڵنهدا 
لــەم ڕۆژەدا هێزی ترسەنۆک و لە ئــەژمــار نەهاتووی کۆماری
ئیسالمی کە ب ه پشتیوانی تانکو تۆپو خۆمپارە و کاتیۆشا ،ل ه ههموو
الیهکهو ه ب ه مهبهستی لەنێو بردنی هێزی پێشمهرگ ه ل ه ناوچهی سنه،
هێرشی دڕندانهی بۆ سهر ناوچهی «ڕمشت و میراوه»دهست پێکرد.
هێزی دوژمن تەواوی ئەو ڕێگایانەی کە شوێنیپێشمهرگەی لێ بەدی
دەکرا گرتبوو و ،هیچ ڕێگایهکی دهرباز بوونی بۆ نههێشتبوونهوه.
پێشمهرگهی دێموکرات دوو ڕێگای لهبهر بوو ،یا تهسلیم بوون یان
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مهرگی سهربهرزانه ،بۆی ه وهک ههمیش ه ڕێگای دووههمیان ههڵبژارد.
ن دا ب ه شانازییهو ه ســەر دابنێن ،ب ـهاڵم لهبهرامبهر
ئــەوان بهڵێنیا 
ن بڕیاریان
دوژمندا سهر نهوی نهکهن .پاش ئهو بهڵێنییه ،هەموویا 
دا ب ه مهبهستی شکاندنی گهمارۆی دوژمن ئەوەی لە توانایاندا هەیە
بە کاری بێنن ،هەر بۆیەش بەپێی سازماندەهی و ئوسوولی پارتیزانی
لە قۆڵەکانی جــۆراوجــۆر بەرەنگاری هێرشی دوژمــن بــوونــەوە و
ن کرد و چهندین کوژراویان پێ
هێرشیان بۆ سهر سهنگهرهکانی دوژم 
ێ هێشتن .ناوچهی «ڕمشت و میراوه» ئاگر و ئاسنی بهسهردا
بهج 
ی و نوقمی گڕ و دووکهڵ ببوو .ل ه ههموو الیهک گرمهی تۆپو
دهبار 
قریشکهی بی کەی سیو هاژهی کاتیۆشا و لوورهی خۆمپار ه دهنگی
دهدای ـهو ه و شا خ و پێدهشتی دهبڕی و بهرهو سهنگهری ڕۆڵهکانی
دێموکرات دهچــوو ،بـهاڵم هێزی پێشمهرگ ه قهت ل ه ئــاور و ئاسنی
دوژمن نهترساوهو ههر بهرهو سهنگهری دوژمن پێشڕهوییان دهکرد.
ئەوەی تێکۆشەرانی دێموکرات لە ڕۆژەکانی  ٢٨ ،٢٧و  ٢٩ی گەالوێژ
و لەماوەی سێ ڕۆژ شهڕی دهستهویهخ ه و سهنگهر بهسهنگهر ،سێ
ڕۆژ حهماس ه خوڵقاندنو قارهمانهتی نواندن ،سێ ڕۆژ بهربهرهکانی
توانیان گـهمــارۆی دوژمــن تێک بشکێنن ،لــەو بەربەرەکانییانە کە
ئەگەر بەقسە بگێڕدرێتەوە ڕەنگە وەک ئەفسانەیەک بچێ ،چونکە
سێ ڕۆژ کارێکی سانا نییە بەبێ هیچ خواردن و پشوویەک ،لەنێو
ئاگر و ئاسندا شوناسی گەل و نیشتمان بپارێزی .بــەاڵم ســەروان
ئیقباڵ کەریمنژاد ،موزهفهر تابیعی ،شوکڕوڵاڵ وهیسی ،حهبیبوڵاڵ
وهیسی ،عهباس شهریعهتی ،تۆفیق ئهسهدنژاد ،عهبدوڵاڵ ڕهزایــی،
ئهمیری محهممهدی ،ناسری ڕۆستهمی ،محهممهد زیبایی ،یهدوڵاڵ
هــادی ،ئهمیر ئهنساری ،هاشم سهالحیان ،زاهید عهالمی ،حهمید
ی و عهلی حهبیبنژاد؛ ئەو  ١٦جوامێرە بــوون کە کەالکی
یهحیهو 
دەیــان کەس لە هێزەکانی دوژمنیان خستە سەر عــەرز و دواجــار
بە خوێنی گەشی خۆیان ئەم سروود و حەماسەیەیان تۆمار کرد.
خهڵکی ناوچهی سن ه ب ه بیستنی شههید بوونی ئەو  ١٦قارەمانە
لێوەشاوە ،ب ـهداخ بــوون و ههرلهم کاتهشدا ڕۆڵهکانی دێموکرات
ب ه شههید بوونی هاوسەنگەرانیان نهک ورهیــان بهر نـهدا بهڵکو و
چهندین عهمهلیاتی سهرکهوتووانهیان ب ه یادی ئهوان بهڕێو ه برد.

192

ڵ
برایم چووکە�

لە کوێستانەکانی سەقزەوە بۆ دەشتی هەبەتوو
ڕۆڵەکانی سەقز هەر لەکۆنەوە و بەتایبەتی لە دەورانــی کۆماری
کوردستانەوە لە مەیدانی بەربەرەکانی دژی دوو ڕێژیمی سەرەرۆی
پاشایەتی وئیسالمیدا دەوریــان بووە و وەک هەمیشە بۆ دیفاع لە
مــەوجــوودیــیــەت و پاراستنی ش ــەڕەف وکــەرامــەتــی گەلەکەیان لە
هیچ کــردەوەیــەکــی شۆڕشگیرانە بۆ پاراستنی نیشتمان دریغیان
نەکرد .بەتایبەتیتر لەگەڵ بە دەســەاڵت گەیشتنی کۆمار ئیسالمی
تێکۆشەرانی ئەو مەڵبەندە بەهێزتر دەرکــەوتــن و وەک رێبوارانی
شەهیدانی کۆمار و فیزواڵبیگی هەردەم لەمەیداندا خۆیان نیشان دەدا.
سەقز لە پێنج ناوچە وەک خوڕخوڕە ،سەرشیو ،گەورگ ،تیلەکۆ و
فەیزواڵبەگی پێکهاتووە و بەشی هەرەزۆریشی کوێستانی و شاخاوین.
ئەو ناوچەیە بۆ خەباتگێرانی دێموکرات لەباری نیزامییەوە گرینگیی
خۆی هەیە .بەشیكی تیلەکۆ کە پێی دەڵین پێدەشتی “بان هەبەتوو”یان
(بان هەوەتوو) ،لە نێوان شارەکانی سەقز ،دیواندەرە و تیکاب هەڵ
کەوتوە و دەشتایەکی زۆرە کە بۆ مانەوە و هەڵسووڕان و مانۆردانی
پێشمەرگە شوێنێکی دژوار ئاستەنگ بوو .هێندێک جار بەتایبەتی دوایی
میلیتاریزە بوونی ناوچە پێشمەرگە و کادری کومیتەی ناوچە بە چەند
ڕۆژ سەردانیان دەکرد و زۆر بە وریایی هاتووچویان تێدا دەکرد و
هێندێک جاریش لەگەڵ هێزی دوژمن تووشی پێکدادان دەبوون کە
بە داخەوە چەند کادر و پێشمەرگەش لەم ناوچەیەدا شەهید بوون.
هاوینی ساڵی  ١٣٦١هەتاوی کۆمیتەی شارستانی سەقز و هێزی
عەزیز یوسفی بڕیار دەدەن بە هێزێکی زۆرتــرەوە جەولەیەک بۆ
ئەو ناوچەیە بکەن و ئەگەر لوا زەبرێکیش لە دوژمن بوەشێنن .بۆ
ئەو مەبەستە دوو لک پێکەوە بەرەو ناوچەی بان “هەوەتوو” وەڕێ
کەوتن .ئەم هێزەی حیزب لە کاتی ڕۆیشتن بۆ بان هەبەتوو ئێوارێ
چوونە شوێنێکی حەساسی وەک سەر جادەی سەقز_ سنە و لە نیزیک
گوندەکانی “شەمسە” و “میراوە” جادەیان گرت و لەگەڵ ژمارەیەکی
زۆر لە خەڵک قسەیان کــرد .دوای تــەواو کردنی کــاری سەرجادە

چەپکێک لە حەماسەی پێشمەرگە 193

ڕوویان لەو پێدەشتە کردو پاش چەند رۆژ سەردانی چەند گوندی
گەورەی ئەو ناوچە و کۆبوونەوە لەگەڵ خەڵک و باسکردنی سیاسەتی
حیزب و لەقاودانی پیالنەکانی ڕێژیم لە کارەکانی ئەو جەوڵەیەدا بوو.
ڕێژیم بە بوونی ڕۆڵەکانی دێموکرات لەو ناوچەیە کێچی کەوتە
کەوڵی و دستی بە پیالنگێڕی کرد کە بتوانێ لەو ناوچەیە زەبرێک لە
هێزی گەل بدا .هەر بۆیەش تێکۆشەرانی دێموکرات بەپێی ئەزموونی
خۆیان دەبوو شوێنێک دیاری بکەن کە جێگای بەربەرەکانیی هەبێ
بۆ ئەم مەبەستە گوندی “زەکیوە” و “مەڕانی سەروو”یان هەڵبژارد.
خەڵکی ئەم گوندانە لە باری ئابوورییەوە بە بــەراوەرد بە خەڵکی
ناوچەکانی دیکە وەزعیان باشتر بوو ،بەاڵم بە داخەوە ژمارەیەکیان
فریوی رێژیمیان خــواردبــوو و چەکی دوژمنیان هــەڵ گرتبوو ،و
چەند گوندێکش بــەزۆر چەکدار کــرابــوون کە لەسەر هەڵسووڕان
وهــاتــووچــۆی پێشمەرگە ل ــەم دەڤــــەرە بــەربــەســتــیــان پــێــک دێــنــا.
دوای چەند ڕۆژ مانەوە لەنیوەی یەکەمی مانگی گالوێژ دەستەیەک
لە گوندی «زەکی» و دەستەیەک بۆ پشتیوانی لە گوندی «مەڕان»
جێگیر کــران ،مەوقعییەتی گوندی زەکیوە بۆ زەبرلێدان لەدوژمن
گونجاوتر بــوو .چونکی دار و چــەم و چەند بــەرزایــیــەکــی کــە لە
دەوری خۆی هەبوو .دوای ڕووناکیی هەوا دیدەبانەکان هەواڵ بە
فەرماندەکانیان دەدەن کە ستوونێکی زەبەالحی دوژمن بە چەندین
ماشێنەوە بەرەو ئەوان دێن .بەبیستنی هاتنی هێزی دوژمن فەرماندەیی
هێزی پێشمەرگە بڕیاریان دا زەبریکی وەها لەبیر نەکراو لە هێزی
دوژمن بدەن کە لە ناوچەکەدا دەنگ بداتەوە .هەر بۆیە لە نێو چەم و
نزیک ئاوایی کەمینیان بۆ داگیرکەران دانا و دوژمنیان لە داو خست
و شەڕێکی سەخت لەبەرامبەر هێزی زۆری دوژمــن دستی پێکرد.
شەڕی دەستەویەخە تا نزیک نیوڕۆ درێــژەی کێشا و سەرئەنجام
هێزی داگیرکەر تووشی شکان هات و دوو ماشێنیان کەوتە دەست
پێشمەرگەکان و هێزی شکاوی دوژمن گەڕایەوە بۆ شاری دیواندەرە.
پێشمەرگەکان بەپێی ئەزموونەکانی شەڕی پارتیزانی دەیانزانی کە دوژمن
دوای شکستی هێزەکانی بۆ تۆڵەکردنەوە خۆی ڕێک دەخاتەوە و ،بە هێزی
زیاتر ،چەک وچۆڵی تەیارتر و تۆپخانەی قورستر پێوشوێنیان دەکەوێ.
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تەنیا چەند ڕۆژ دوای شەڕەکە ،پێشمەرگەکان بۆ کاروباری حیزبی
ڕوو لە گوندی “گۆڕباوەلی” کە لەسەر ڕێگای تیکاب هەڵ کەوتوە
دەکەن کە هەواڵیان پێدان هێزێکی زۆری دوژمن لە ئێرانشا و گەردەنەی
تیکاب خۆیان بۆ هێرش ئامادە کردوە .ڕۆژی دواتر پێشمەرگەکانی
هێزی عەزیز یوسفی لە چەند الوە هێرشی گەورەیان کرایە سەر .ڕێژیم
دەیویست بە هێرشێکی “گازەنبوری” لە سێ الوە لە گەمارۆیان بخا و
لەو پێدەشتانەی “گۆرباوەلی” و “قەاڵ کۆن” زەربەی قورسیان لێ بدا.
پێشمەرگەکان لــە چەند شوێن کــۆکــرانــەوە و بابەتی پووچەڵ
کردنەوەی پیالنی دوژمــن و گۆڕینی تاکتیکی خۆیان تاوتوێ کرد.
پاشان نانی شەویان خوارد ودواتر هەموو لک و پەل ودەستەکانیان
ئــاگــادار ک ــردەوە کە هــەرکــەس پارتیزانی نانی خــۆی هەڵگرێ کە
ڕێگایەکی دوور و درێژیان لەپێشدایە .پاش هەموو کارێکی حیزبی
و پاش ڕێگایەکی دوور بەری بەیان ،ناوچەی بان هەوەتوویان بەجێ
هێشت و خۆیان گەیاندە بەرزاییەکانی ناوچەی فەیزواڵبەگی بۆ الی
پشتی قەپاڵنتوو ،پاشباڵخ و کۆرکەن .بە گەیشتنیان بۆ ئەو بەرزاییە
ئەگەرچی ماندوو بوون بەاڵم دڵنیا بوون بێتوو گەورەترین هێزی
دوژمنیش هێرشی هێنابایە ،پێشمەرگە خۆڕاگری دەکــا و تووشی
شکانی دەکــات .ماوەتە بڵێم ئــەو جەولە سیاسی و نیزامییەی بۆ
پیدەشتی بان هەوەتوو کرا ،گرینگی خۆی هەبوو .چونکی دوژمن
لەمێژبوو لەو ناوچەیە زەبــری وێنەکەوتبوو و لەم جەولەیەدا ئەم
زەبرەی خوارد .پێشمەرگەش هەموو ساڵمەت بوون .لەوە گرینگتر
تاکتیکی فەرماندە بەتواناکانی حیزب ئــەوەی دەرخست کە لەکاتی
ئەوتۆدا بۆ هێرشی گەورە مجال بە دوژمن بدەی بەسەر هەواری
خاڵیدا بکەوێ و ئەویش لێک گرێدانی هاوکاریی خەڵک پێشمەرگە
پێکەوە توانی پیالنی دوژمن پووچەڵ بکاتەوە ،هەروەها خاڵێکی دیکە
ئەوەیە کۆمەڵێک الوی خوێنگەرمی تازە ڕووی کردە ریزەکانی حیزب
کە لە ئەژمار نەدەهاتن .ئەوانەش هەموو نیشانەی سیاسەتی دروست
و ئوسولیی حیزب بــوون کە لــەالی خەڵک پەسند و پیرۆز بوون.
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چاودێریی هێزێکی پەالماردەر و
لێدانی زەبرێکی کاریگەر
بــە هاتنی هــێــزی کــۆمــاری ئیسالمی بــۆ کــوردســتــان و تەمای
داگیرکردنی ئەو خاکە ،کوردستان هەلومەرجێکی تایبەتی بەخۆیەوە
بینی .قەاڵچۆکردنی خەڵکی کوردستان و خاشەبڕکردنی کورد یەکێک
لە ئامانجەکانی ڕێژیمی تازە بەدەسەاڵت گەیشتووی ئیسالمی بوو،
بۆیەش لە هیچ جینایەتێک دەرحەق بە گەلی کورد درێغی نەکرد و
هەر ڕۆژێ لە شوێنێکی کوردستان دەستیان بە خوێنی ڕۆڵەکانی
کــورد ســوور دەبــوو .لە بەرامبەر ئەو دڕەندەییەی ڕێژیم ،خەڵکی
کــوردســتــان بــۆ دیــفــاع لــە مــان و مــەوجــوودیــیــەتــی خــۆیــان ،چەکی
پاریزگارییان لە شان کرد و ،پۆل پۆل لە هەموو چین و توێژێکی
کــــوردەواری دەهــاتــنــە ڕیــزی حیزبی دێــمــوکــراتــەوە .ئــەگــەرچــی لە
سەرەتای شۆڕشدا کەمئەزموونی بە هێزەکانی کوردستانەوە دیار
بوو ،بەاڵم سەرەڕای ئەمانەش زەبری کاریگەر لە هێزی دوژمن دەدرا.
دوای شەڕی سێ مانگە و شکستی هێزەکانی ڕێژیم لە سەراسەری
کوردستان ،جارێکی دیکە هێزی کۆنەپەرستی بە چەک و چۆڵی زۆر و
بە پشتیوانیی فڕۆکە و هێلیکۆپتێر ،هێرشی بۆ سەر هەموو کوردستان
دەســت پــێــکــردەوە و تــا ساڵی  ١٣٦٠لــەســەرتــاســەری کوردستان
بەبێ بەکوشتدانی ســەدان کەس لە بەکرێگیراوانی خۆی بۆ گرتنی
تەپۆڵکەیەک یا شوێنێکی چووکە نەیدەتوانی دەستی بەسەردا بگرێ.
لە دوای دەسبەسەردا گرتنی جادە سەرەکییەکان وردە وردە هێزی
دوژمن لە بیری هێرش کردنە سەر شوێنی مانەوەی پێشمەرگەکان
بوو .ڕێژیم لەمێژ بوو پالنی داگیرکردنی هەموو کوردستانی داڕشتبوو
و هەر جارە و بەپێی دۆخەکە لە شوێنێکەوە بەدوای ئەو مەبەستەیەوە
بوو .ناوچەی ڕەبەت لە سەرەتای پاییزی ساڵی ١٣٦١دا لەالیەن هێزی
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ڕێژیمەوە پەالمار درا و پێشمەرگەکانی ئەو مەڵبەندە ئاڵوگۆڕێکی
جیدی بەسەر شێوەی خەباتیاندا هات .بەرەبەرە قۆناغێکی سەخت
لە خەبات لەو ناوچەیەش چــاوەڕوانــی هێزی پێشمەرگەی دەکــرد.
پێشمەرگەکانی دەڤەری ڕەبەت شەو و ڕۆژ لە حاڵی ئامادەباشدا
بوون .زۆربەی کاتەکان لە سەنگەردا و تەنانەت هەتا بەیانی بۆسەیان بۆ
هێزی دوژمن دەناوە .پاییزی ساڵی  ١٣٦١ئەگەرچی ئیمکاناتی پێوەندی
گرتن لەوپەڕی الوازیدا بوو ،بەاڵم پێوەندیی خەڵک و پێشمەرگە هێندە
بەهێز بوو کە بەشێکی لەو بۆشاییەی پڕ کردبۆوە .چەند حەوتوویەک لە
پاییز تێپەڕ ببوو ،پێشمەرگە تازە لە کەمین گەڕابوونەوە بۆ نێو گوندی
«هەمران» لە چەند کیلۆمیتریی ڕەبەت کە بنکەی لکی ٢ی مینەشەم
لەوێ جێگیر ببوو .لەو هەلومەرجەدا کە پێوەندی گرتن زۆر ئەستەم بوو،
هێشتا پێشمەرگەکانی کەمین بە تەواوی نەحەسابوونەوە هەواڵیان هێنا
کە دوژمن لەبەری سەردەشتەوە لەالی گوندی «کاڵەدەرێ» لە چۆمی
کەڵوێ پەڕیوتەوە و لە بانووی کاڵەدەرێ لەسەر زەوییەکی ڕووت
و قووت سەنگەربەندییەکی باشیان بە تەلیسەگڵ دروست کردوە .بۆ
ئەوەی دەرفەتێک دروست بکەن کە لەو گوندانە زەبرێک هەم لەخەڵک
هەم لە پێشمەرگە بدەن .کاتێک هەواڵی هاتنی دوژمن بە فەرماندەرانی
پێشمەرگە گەیشت بەپێی ئوسوولی شەڕ و هەڵکەوتەی جوغڕافیایی
ناوچە ،هەشت پێشمەرگە دیاری دەکرێ بۆ لەژێر چاودێری خستنی
ئەو هێزە ،ئەوانیش بەپێی ئەزموونی خۆیان بە نێو دار و دەوەنەکانی
ئــەو دەڤ ــەرەدا خۆیان لە هێزی دوژمــن نزیک کــردەوە و خستیانە
ژێر چاوەدێری بۆ ئەوەی ڕوونی کەنەوە بە چ مەبەستێک هاتوون.
هێزی دوژمــن کە زیاتر لە ســەد کــەس دەبــوو ،هیچ هەستی بەو
 ٨پێشمەرگەیەی کە بۆ چاودێریی ئەوان نزیک ببوونەوە نەکردبوو.
دەمە و ئێوارەیە وەک دەڵێن شەو قەاڵی مەردانە ،ئەو پێشمەرگانە
بیریان لەوە دەکردەوە کە زەبرێک لەو هێزە بدەن بەاڵم کارێک بوو
لەوپەڕی سەختی و دژواریــدا .ئەوە بووە هۆی مەقۆ مەقۆی نێوان
پێشمەرگەکان ،ئایا بە  ٨کەس دەکرێ ئەو هێزە ناچار بە پاشەکشێ
بکەن؟ پێشمەرگەکان هێشتا بڕیاری شەڕیان نەدابوو کە هێزی دوژمن
سەنگەرەکانیان ڕووخاند و پاش ماوەیەک کۆڵەپشتی بە کۆڵەوە
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ئامادە بوون ،کە بۆ پێشمەرگەکانیش ڕوون نەبوو مەبەستیان چییە!
هێزی دوژمن کۆ بۆوە .ئەو  ٨قارەمانەی مەیدانی خەبات و تێکۆشان
لە دەست و تفەنگی خۆیان ڕادیت زەبرێکی باش لە دوژمن بوەشێنن،
بۆیە بەیەکەوە بەناوی «بژی دێموکرات» دەسڕێژیان لە هێزی زۆری
دوژمــن کرد و سەریان لێ شێواندن و لە ماوەیەکی کورتدا زیاتر
لە  ٦٠کەس لە هێزی دوژمن کوژرا و ،ئەوەی توانیی خۆی دەرباز
بکا ڕووی لە دەراوی «کانی گوێز» و «گــورگــاوێ» کــرد ،بەاڵم
غافڵ لەوەی دەستەیەکی دیکە لە تێکۆشەرانی دێموکرات لە چۆمی
«هورمزاوێ» شۆڕ بوونەتەوە سەر چۆمی لە دەروای گورگاوێ و،
پێشیان بەو بەشەی کە ڕایان دەکرد گرت و ئەوەی توانیبووی ڕا بکا
ئیدی لەوێ دەرچوونی مەحاڵ بوو .لەو هێزە زیاتر لە سەد کەسییەی
دوژمن تەنیا ژمارەیەکی زۆر کەم توانیان لە چۆمی کەڵوێ بپەڕنەوە
و دەرباز بن .لەسەر یەک تا کۆتایی شەڕ نزیک بە سەد کەس کوژران.
ئـــەوەی گرینگە لــەو شــــەڕەدا لــە شــوێــن و لــە کــات و ساتێکی
هەستیاردا کە هێزێکی زۆری دوژمن تەنیا بە دوو دەستەی چووکە
لە پێشمەرگەکانی دێموکرات زەبرێكی کوشندە و لەبیر نەکراویان بەر
کەوت .لەوە گرینگتر ئەوەیە کە نزیک بە سەد کەس لە هێزی دوژمن
کوژرا بەاڵم لە هێزی پێشمەرگە هیچ کەس تنۆکە خوێنێک لە لووتی
نەهات .گرینتر لە هەموو ئەوانە ،شکستی ئەم هێزەی ڕێژیم نەک
ورەی باقی هێزەکانی دیکەی تێک قرماند ،بەڵکوو زۆر بە دەگمەن
لە پاش ئەو عەمەلیاتە دەیانتوانی ڕوو بکەنە جێگا و شوێنێک کە
هەستیان کردبا پێشمەرگەی لێیە .لەالیەکی دیکەشەوە چەند قات ورەی
خەڵک و پێشمەرگە پاش وەشاندنی ئەو زەبرە گورچکبڕە بەرز بۆوە.
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جاشسازی و جاشپەروەری،
پیالنێک و شکستێکی دیکە بۆ ڕێژیم
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ گەیشتنی بە دەسەاڵت هەر زوو سیاسەتی
سەرکوتی کەمینە ئەتنیکییەکانی گرتە بەر و لەو نێوەشدا ئەوپەڕی
لەسەر نەتەوەی کورد بوو .لەکوردستان بۆ ئەوەی هێژمۆنیی خۆی
داسەپێنێ بەهەموو شێوەیەک و لە هەموو ئیمکاناتی بەردەستی و
هەموو جۆرە تاکتیکێکی نیزامیی بۆ خاشەبڕکردنی جوواڵنەوەی کورد
کەڵکی وەردەگــرت .حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لەسەرەتاوە
هەموو هەوڵێکی ئــەوە بوو کە ڕێگەیەکی گونجاو بۆ چارەسەری
پرسی نەتەوەی کورد بدۆزێتەوە .بەاڵم هەموو هەوڵەکانی بێ ئاکام
مایەوە و کۆماری ئیسالمی زۆر بێ بەزەییانە هێرشی کردە سەر
خەڵکی کوردستان و ،هێزی پێشمەرگەش وەک قەاڵیەک لە کوردستان
خۆڕاگری لە بەرامبەر لەشکری ڕەشی ئیسالمیدا نیشان دا .ڕێژیم
لەسەرەتاوە لە هەستی مەزهەبی و عەشیرەیی کەڵکی وەرگــرت و
توانی ژمارەیەک خەڵکی ساویلکە هەڵفریوێنێ و بەدژی ڕۆڵەکانی گەلی
ی بەکاری هێنان .ئەلحەق لە هێندیک شوێنیش بوونە کۆسپی
کورد 
سەر ڕێگای جوواڵنەوە و لە جووڵەی پێشمەرگەشدا بوونە کۆسپی
سەر ڕێگای تێکۆشان .دەمانهەوێ لە «هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی
ئەمجارەدا ئەو الیەنە بپێکین کە چۆن خەڵک وشیار بۆتەوە و بەکارهێنانی
تاکتیکی ڕێژیم لە بەرامبەر هێزی پێشمەرگە بە وشیاری و هاوکاریی
خەڵک لەگەڵ پێشمەرگە نەک پووچەڵ بۆتەوە بەڵكوو دوژمن زەبری
قەرەبوو نەکراویشی لێکەوتووە .دیاردەی جاشسازی لە قامووسی
کۆماری ئیسالمیدا بە شێوەی جۆراوجۆر زوو سەری هەڵدا و ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەدا هەر زووش هەڵخەڵەتاوەکان چەکیان فڕێ دەدا و ئامادە
نەبوون شەڕی دژی پێشمەرگە بکەن و ،ئەوەش لەوە سەرچاوەی
دەگرت کە سیاسەتی ئوسوولیی حیزبی دێموکرات یارمەتیی زیاتری
بە توندتر بوونی ئەو ڕەوتە کرد و لێرەدا بە تایبەتی باس لە ناوچەی
هەوشار و چۆنیەتیی بەرەوڕوو بوونیان لەگەڵ ئەم سیاسەتەدا دەکەین.
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پاش چەند ساڵ شەڕ لەکوردستان ،ناوچەی هەوشار یەکێک لە ناوچە
گرینگەکانی کوردستان بەهۆی هاوسنوور بوون لەگەڵ ئازەرییەکان
گرینگییەکی زۆری پێ دەدرا .خەڵکی خەباتگێڕی دێموکراتپەروەری
ئەم ناوچەیە ،هەمیشە بە دڵەوە الیەنگری حیزبی دێموکراتی کوردستان
ن و بەوەفاترین ڕۆڵەکانی خۆیان ڕەوانەی ڕیزەکانی
ن و باشتری 
بوو 
هێزی پێشمەرگەی کوردستان کردوە و ،زۆریش ئازایانە دژ بە سیاسەتی
چەپەڵی کۆماری ئیسالمی وەستاونەتەوە .هێزی قارەمانی هەوشار لە
زۆربەی ناوچەکان و بەندەنەکانی هەوشار لە ڕیزی پێشمەرگەکانی
حیزبدا قارەمانەتیو ئازایەتیی کەم وێنەیان نواندوە کە بۆ هەتا هەتایە
لە مێژووی خەباتو بەربەرەکانیی گەلەکەماندا بەڕێزەوە یادی دەکرێ.
سیاسەتی جاشسازی لە ناوچەی هەوشاریش کەمتر لە ناوچەکانی
دیکە نەبوو .بەاڵم کۆماری ئیسالمی ســەرەڕای شکستی سیاسەتی
جاشپەروەری دەستی هەڵنەگرت .پەرەپێدانی سیاسەتی کوردستانی
کردنی شەڕی کردە ئامانج ،واتە لەجیات ئەوەی هێزی داگیرکەری
خۆی بێنێ لەکوردستان بەکوشتیان بدا شەڕەکەی دەکردە کوردستانی
و شەڕی کوردی بە کورد دەکرد .جا هەر بەم مەبەستە لە ئاستێکی
بەرباڵودا دەستیان کرد بە سیاسەتی جاشسازی و بەزۆر چەکدار
کردنی خەڵک ،کە ئەم سیاسەتە زۆر بە زیانی جوواڵنەوەی کورد بوو.
بۆ بەرپەرچ دانەوەی پیالنی گاڵوی ڕێژیم ،لەسەراسەری کوردستان
ڕادیۆ کوردستان لە الیەک ،کادر و پێشمەرگەکانی ناوچە و خەڵکی
وشیاری کوردستانیش لە الیەکی دیکەوە شان بەشانی ڕۆڵەکانیان
هەموو ئەو کەسانە و بنەماڵەکانیان ئاگادار کردەوە کە ئەو پڕۆژەی
ڕێژیم هۆنیویەتەوە زۆر مەترسیدارە .بۆ دژایەتی لەگەڵ ئەم پیالنەی
ڕێژیم حیزبی دێموکرات بە هەر شێوەیەکی گونجاو بــەرەوڕووی
دەبۆوە ،چ بە کاری تەبلیغی چ بە کردەوە لە باری نیزامی .تێکۆشەرانی
دێموکراتیش لە ناوچەی هەوشار بەهەموو شێوەیەک دەستیان بە
تەبلیغاتی خۆیان کرد و چەندین عەمەلیاتی ئازایانەیان بەڕێوە برد .ئەم
عەمەلیاتانە ڕۆڵێکی زۆر گرینگیان لە تێکشکاندنی ورەی هێزەکانی
دوژمندا هەبوو .یەک لەو عەمەلیاتانە کە بەمەبەستی خاشەبڕکردنی
ئەم پیالنە بوو ،بریتی بوو لە هێرشێکی جوامێرانە بۆ سەر ئاوایی
«قــەرەزاخ» کە خەڵکی ئەو ئاواییەیان بە زۆر چەکدار کردبوو و،
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لەگەڵ ئەوەشدا هێزێکی دژی گەلیی پاسدار مۆڵگەی لێ دامەزراندبوو.
وەک باسمان کرد ڕێژیم بەپێچەوانەی ناوچەکانی دیکە ،لە ناوچەی
هەوشار بە جیاوازییەوە سیاسەتی خۆی بەڕێوە دەبرد .خەڵکی ناوچەی
هەوشار بەهۆی تێکەڵبوونیان لەگەڵ خەڵکی ئــازەری دۆخەکەیان
جیاوازتر بوو ،هەر ئەمەش ببووە هۆی ئەوە ڕێژیم گرینگییەکی زیاتر
بدا بەم ناوچەیە و دابەزاندنی سیاسەت و پیالنەکانی خۆی لەوێدا چڕتر
بکاتەوە ،بۆ ئەوەی وا نیشان بدا خەڵکی ئەم ناوچەیە پشتیوانی لە
سیاسەتەکانی ڕێژیم دەکەن .بەاڵم عەمەلیاتی ئازایانە و گرتنی چەندین
پایەگا و نانەوەی چەندین کەمین ترسی خستە نێو دڵی هێزەکانی
رێژیم ،هەر بۆیەش لەو شوێنانەی خەڵکیان چەکدار کردبوو هێزێکی
سپای پاسدارانیان لەنێو گوندەکان یا لە دەورووبەرەکەی جێگیر دەکرد.
هێزی قارەمانی هــەوشــاری خوێناوی بەرنامەیەکی عەمەلیاتیی
ڕێکوپێکیان داڕشت کە بتوانن گوندی «قــەرەزاخ» لە هێزی دوژمن
پاک بکەنەوە و پاشان هەموو چەکوچۆڵی بەزۆر چەکدارکراوان کۆ
بکەنەوە .بەپێی ئوسوولی شەڕ لە پێشدا هەموو ئاگاداریی جموجۆڵەکانی
هێزی ڕێژیمیان بەدەست هێنا و پاشان ئەرکی هەموو بەرپرس و
پیشمەرگەکانیان دیاری کرد .گشت ڕێگاکانی هاتوچۆی نێو گوند خرایە
ژێر دەستی خۆیان و ،هەروەها ئەوکەسانەی الیەنگری پێشمەرگە بوون
و ئاگاداری عەمەلیات بوون کەڵکیان لێ وەرگیرا .دوای هەموو ئەوانە
کاتژمێری پێنج و نیوی دوانیوەڕۆی ڕۆژی ٤ی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٤ی
هەتاوی خەباتگێرانی دێموکرات بە قرمەی چەکەکانیان بێدەنگییان شکاند
و سەریان لە هێزی دوژمن شێواند .شەڕ سات لەگەڵ سات گەرمتر
دەبوو ،بە جۆرێک پاش یەک سەعات شەڕ تەنیا چەند کەس لە هێزی
دوژمن خۆیان لە مااڵن شاردبۆوە کە ئەوانیش بە هەڵمەتێکی کوتوپڕ
و ئازایانە و بە هاوکاریی خەڵك لەگەڵ هێزی پێشمەرگە نەیانتوانی
دەرباز بن .پاش یەک سەعات و نیو شەڕ دەیان کەس لە هێزەکانی
ڕێژیم کوژران و بریندار بوون و بەدیل گیران و ،هێزی پێشمەرگەش
هیچ زەبرێکی وێنەکەوت لەم عەمەلیاتەدا .هەروەها بە دەیان قەبزە
چەکوچۆل بووە دەسکەوتی فیداکارانی ناوچەی هەوشار .بەمجۆرە
کوڕانی لێوەشاوەی هەوشار توانیان پیالنی بەرباڵوی رێژیم پوچەڵ
بکەنەوەو دەسکەوتێکی دیکە بۆ هێزی قارەمانی هەوشار تۆمار بکەن.
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ئەو ئاگرەی هێزی «ئاگری»
لەسەر پشتی دوژمن کردیەوە
ی و
ی ڕۆڵهكان 
ی دێموكرات پــڕاوپــڕ ه ل ه فیداكاری 
ی حیزب 
مــێــژوو 
لهمبارهو ه لە بست بە بستی خاکی پیرۆزی کوردستان پارێزگاریی
ێ تهنیا چاو ل ه شانازییهكان
کردوە و ،بەهایان بۆ داوه ،بەاڵم ئێم ه ناب 
بكهین چونكە ئهگهر ههر ئـهوان ببینین و چاو ب ه خاڵ ه الوازەكاندا
ی
نهخشێنین ئەگەری دووپات بوونەوەی هەڵەکان زۆر دەبێ .مێژوو 
ی دێموكرات تهنیا سهركهوتنهكان نیی ه بهڵكوو ئهوە نزیک بە
حیزب 
سێ چارەگە سەدەیە ،ب ه ه ـهوراز و نشێودا تێپەڕیوە و پاشهكش ه
ی خهبات و … ههموو ئهوان ه ب ه
ی شێوهكان 
و ههستانهوه و گۆڕین 
ی حیزبن.
ی ڕاستیی مێژوو 
ی و ناخۆشییهکانییەو ه پێكهێنهر 
خۆش 
گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەهۆی پێشینەی مێژوویی
و تێگەیشتوویی سیاسی زۆر زووتــر لەبەشەکانی دیکەی ئێران،
ماهییەتی چەپەڵ ونێوەرۆکی فاشیستیی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
بناسن .هەربۆیەش لە سەرتاسەری کوردستان بە بانگەوازی حیزبەوە
بۆ پاراستنی خاکی نیشتمان هاتن و دەستە دەستە چەکی خۆڕاگرییان
دەکــردە شان و ،لە هەموو شێوەیەکی خەبات بە تایبەتی خەباتی
چەکداری لە بەرامبەر ئەو ڕێژیمە دڕندەیە وەستانەوە ،هەرئەوەش بووە
هۆی ئەوەی بەرپرسایەتیی دوو ئەرکی گرینگیان بکەوێتە سەرشان.
یەکەم :هەڵگرتنی چەکی دیفاع لە مافەکانی گەلی کورد و چوونە
سەنگەری پێشەوەی خەبات .دووهەم :ئەو خەبات و گیانبازییە هەستی
دڵسۆزی و الیەنگریی هەموو ئازادیخوازانی بەشەکانی دیکەی ئێرانی
بۆ الی گەلی کورد ڕاکێشابوو .لەالیەکی دیکەش خەڵکی تێکۆشەری
کوردستان بە هەست کردن بە ئەرکە قورسە مێژووییەکەی خۆیان،
بوونە قەاڵیەک بۆ قارەمانانی دێموکرات کە لەپشت ئەو قەاڵیە زەبری
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کاریگەریان لە دوژمن دەوەشاند .بۆیەش خەبات و تێکۆشانی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان لە نزیک بە  ٢٠ساڵی رەبەق نەک یەکێک لە
شانازییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بەڵكوو وەک ئاماژەم
پێدا لــەالیــەن هەموو گەالنی ئێرانەوە نیشانەی هیوا بــوو .زەبــرە
کاریگەرە یەک لەدوای یەکەکانی پێشمەرگە دوژمنی سەرسام دەکرد.
«هــەگــبــەی شـــاخو شـــــۆڕش» بـــاس ل ــە قــارەمــانــەتــیــی هــێــزی
پێشمەرگەی کــوردســتــان کــە ب ــەدژی داگــیــرکــەرانــی کوردستانەوە
دەچـــوون ،دەکــا .ئــەوەی لێرە باسی دەکــەیــن تەنیا الپــەڕەیــەکــە لە
الپـــەڕە زێڕینەکانی هــێــزی «ئــاگــری»ی قــارەمــان کــە بــەدەیــان و
ســەدان عەمەلیاتی سەربەرزانەی لە ناوچەی شیمالی کوردستان
بــەدژی هێزەکانی کــۆمــاری تێرۆریزمی ئیسالمی بــەڕێــوە بــردوە.
باسکردن لە هێزی «ئــاگــری»ی قــارەمــان لــەو چەند الپــەڕەیــەدا
نــاکــرێ ،ئـــەوەی لــێــرە بــاس دەکـــرێ تەنیا گۆشەیەکی چــووکــە لە
بەرخۆدان و فیداکاریی ڕۆڵەکانی ئەم هێزەیە .چونکی قارەمانانی
هێزی ئــاگــری ڕۆژ نــەبــوو کــە ســەری دوژم ــن لــە تاشەبەردەکانی
ئەو مەڵبەندە نــەدەن و هەر ڕۆژێ لە گۆشەیەکی ئەو دەڤــەرە بە
نانەوەی کەمین و بەرپەرچدانەوەی هێزی پەالماردەر و بە هێرش
کردنە سەر پایەگاکانی دوژمن و دەست بەسەردا گرتنیان ،شانازی
بۆ خۆیان و سەربەرزیی حیزب و گەلەکەیان بە دیــاری دەهێنا.
لە تــەواوی ڕۆژ و مانگەکانی ساڵ ئەو تێکۆشەرانە لەو ناوچەیە
حزووریان بووە و تەنانەت زۆر جار بۆ مانەوە لەنێو خەڵکی خۆیان
مایەی زۆریان داناوە .هەر کۆڕی ئەو تێکۆشەرانە کە تەژی لە پێشمەرگە
قارەمان و فەرماندەی بەتوانا بوو بە گەاڵڵەی ڕێکوپێک دوژمنیان دەتەزاند.
ئەوەی باسی دەکەین ڕۆژی ٧ی گەالوێژی ساڵی ١٣٧٠ڕووی دا.
بەپێی هەموو ئوسوولێکی شــەڕی پارتیزانی ،هێزی پێشمەرگە
کاروباری پێوەندیدار بە شناساییەوە بەوپەڕی سەرنجەوە لەژێر
فەرمانی فەرماندەدا بەڕێوە برد و ،دواتر نەهێنییەکانی عەمەلیات،
پاراستن و دابەشکردنی ئەرکی هەرکام لە دەستەکان بۆ شوێنی خۆی
دیاری کرا و ،بەپێی ئوسوولی شەڕ هەرکەس لە کاتی خۆی و لە جێگەی
خۆی ئامادە بوو .کاتژمێری ٤ی دوانیوەڕۆی ڕۆژی ٧ی گەالوێژ ،بە
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مەبەستی زەبرلێدان لە هێزی دوژمن لە نزیک ئاوایی «سوڵتانی» لە
ناوچەی سۆما چوونە کەمینەوە و چاوەڕوانی هێزی دوژمن مانەوە،
تەنیا نیو سەعات لە کەمیندا بوون کە گرووهێکی زەربەتی دوژمن
کەوتە داو .ئەو هێزە هیچکات چــاوەڕوانــی ئــەوەی نەدەکرد کە لە
شوێنێکی ئەوتۆ و لەکاتێکی ئاوادا ،بکەوێتە بۆسەی هێزی دێموکراتەوە.
لەپڕ دەنگی تفەنگی تێکۆشەرانی دێموکرات لە ناوچەی سۆما دڵی
هێزی دوژمنی داخورپاند .هێزی دوژمن هەر کە کەوتە بەر دەسڕێژی
هێزی پێشمەرگە وەک پیشەی هەمیشەیی خۆیان سەریان لێ شێوا
و توانای دەسکردنەوەیان لێ بڕا .ئاگری چەکی قارەمانانی هێزی
«ئاگری» ئەوەندە توند بوو کە لەماوەیەکی زۆر کەم گرووهی زەربەتی
دوژمنی لێک هەڵتەکاند و دەرفەتی دەست کردنەوەیان پێ نەدان.
لــەو کەمینەدا کە الپــەڕەیــەکــی پڕلە شانازیی دیکەیان بۆ هێزی
«ئاگری» تۆمار کرد ،نزیک بە  ٤٠کەس لە بەکرێگیراوانی سپای
پاسدارانی ڕێژیم کــوژران و چەند کەسیش بەدیل گیران ،هەر لەو
عەمەلیاتەدا دەسکەوتی پارتیزانانی دێموکرات لەو مەیدانەدا دەیان
قەبزە چەکی جۆراوجۆر و ،بە هەزاران فیشەک بوو .گەاڵڵەی عەمەلیات
بەجۆرێک داڕێژرا کە دەستەیەکی دیکە بۆ ئەوەی پایەگای دوژمن لە
ئاوایی سوڵتانی نەتوانێ بە یارمەتیی لەداو کەوتووەکانەوە بێ و،
یان ناوچە تۆپباران بکا ،دایانە بەر دەسڕێژی ئــاوری چەکەکانیان
و بۆ ماوی پتر لە سەعاتێک ئەو مۆڵگەیان ئاگرباران کرد .ئەوەی
گرینگە و جێگای ئاماژەیە کە لە ناوچەیەکی سەخت و میلیتاریزە
توانیان زەبرێکی باش لە پەیکەری هێزی کۆماری ئیسالمی بدەن
و قارەمانانی دوژمنشکێنی «ئاگری» لە کۆتاییدا بۆخۆیان هەموو
ساڵمەت بــوون ،گرینگتر لەوانە ئەو ناوچەیە بە چەندین پایەگا و
گرووهی زەربەتی هێزی داگیرکەر تەنرابوو ،بەاڵم کوڕانی دێموکرات
توانیان ئەرکی شۆڕشگێڕانەی خۆیان لەو دەڤەرە بەڕێوە بەرن و،
هەموویان بە ســروودی «بۆ پێشەوە ئەی کــوردی ئــازا» تێکەڵ بە
خۆشحاڵیی خەڵکی ناوچە ،هاتنەوە بــەرەو سەنگەرەکانی خۆیان.
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گرتنی حەوت پایەگاکەی مەڵبەندی شنۆ
ئــاشــکــرایــە خــەبــات و تێکۆشانی هــەر حیزبێکی سیاسی بەبێ
پاڵپشتیی کۆمەاڵنی خەڵك ناتوانێ تێکۆشانەکەی بـــەردەوام بێ،
حیزبێکی سیاسی دەبــێ بــە النــی کــەمــەوە بەشێکی هــەرە زۆر لە
داخوازییەکانی خەڵک لە بەرنامە و پێڕەوەکەیدا ڕەنــگ بــداتــەوە.
ڕۆڵــە تێکۆشەرەکانی حیزبی دێموکرات ب ــەردەوام لەنێو خەڵکدا
بـــوون و زیــاتــر دروشــــم و ســیــاســەتــی حــیــزبــەکــەیــان بــۆ خەڵک
شی دەکــــردەوە ،ئــەم لەگەڵ و لەنێو خەڵک بوونە هەمیشە بۆتە
هــۆی ڕاکێشانی سەرنج و هاوسۆزیی خەڵک بەرامبەر بە هێزی
پێشمەرگە و حیزبی دێموکراتی کوردستان .پێوەندیی دوو هێزی
پێشمەرگە و خەڵک توانیویەتی زۆر کاری گــەورە و لەبیر نەکراو
لە مێژووی بەرخۆدان و خۆڕاگری لە مەیدانی خەبات و تێکۆشاندا
بۆ گەلی کورد و ئەم حیزبە لە ڕۆژهەالتی کوردستان تۆمار بکا.
بەدوای شەڕی داسەپاوی دەوڵەتی ناوەندی بەسەر کوردستاندا،
لەو نێوەدا خەڵکی کوردستان تەنیا ڕێگەی بەرخۆدانیان بۆ مابۆوە،
ئەوانیش بە هەر شێوەیەک کە بۆیان دەکرا دژایەتیی خۆیان لەگەڵ
داگیرکەران دەردەبڕی ،یا ڕاستەوخۆ دەبوونە پێشمەرگە و یا خود
پاڵپشتی ئەم هێزە خەڵکییە .لەو پەالمارەی کۆماری ئیسالمی کە بۆ
سەراسەری کوردستان کرا ،ناوچەی شنۆش بێبەش نەبوو لە ماڵوێرانی
و کوشتوبڕەکانی .هــەر جــارێ گوندێک و شوێنیک دەکــەوتــە بەر
پەالماری هێزی دڕندەی ڕێژیمی ئیسالمی و خەڵکی زۆر گوندی ئەو
دەڤەرە وەک حەڵبێ ،کوێکان ،سۆفیان ،گوندەوێڵە و کەرێزەی شکاکان
و چەندین شوێنی دیکە ڕووبــەڕووی قەتڵوعام و وێرانی بوونەوە.
کوشتنی خەڵکی بێ تاوانی کوردستان لەو سااڵنەدا بووە هۆی نیشان
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دانی دژکردەوەی خەڵکی ئەم دەڤەرە و بۆ ئەم مەبەستەش خەڵکانێکی
زۆر ڕیزی پڕلە شانازیی حیزبی دێموکرات و هێزی سمکۆیان هەڵبژارد.
پێشمەرگە قارەمانەکانی ئەو مەڵبەندە هەر ڕۆژێ لە شوێنێکەوە
بەرپەرچی هێرشی هێزی کۆماری ئیسالمییان دەدایەوە .هێزی ڕێژیم
لەدوای داگیرکردنەوەی شاری شنۆ بەمەبەستی زیاتر جێگیر بوون لەو
مەڵبەندەدا ،هێزێکی زۆری لەم پێناوەدا تەرخان کرد .ئەم سیاسەتەی
ڕێژیم هەتا کۆتایی دەیەی ١٣٦٠ی هەتاوی بە کوژرانی هەزاران کەس
لە سەراسەری کوردستان لە سۆنگەی شەڕی قارەمانانەی هێزەکانی
دێموکراتەوە درێژەی کێشا ،کە شاری شنۆش یەکێک لەو شوێنانە بوو.
ناوچەی شنۆ وەک هەمیشە پشت و پەنای هێزی پێشمەرگە بووە.
شنۆ لە ناوچەکانی نەڵۆس ،حــەســەننــووران ،دۆڵ و دەشتەبێڵ و
سینگان پێک هاتووە .لەو شارە چووکەیەدا قارەمانانی ئەو مەڵبەندە
بەدەیان و سەدان عەمەلیاتیان دژی داگیرکەران بەڕێوە برد .لەدوای
گرتنەوەی هەموو ناوچەکان و دانانی چەندین پایەگا لە بەرزاییەکان
و ،چەندین گرووهی زەربەتی گەڕۆک لە ناوچەی شنۆ ،پێشمەرگە
ئازاکانی دێموکرات بە هاوکاریی خەڵکی دڵسۆزی ئــەو ناوچەیە
بڕیاریان دا زەبرێکی گاریگەر لە هێزی ڕێژیم بوەشێنن ،کە تا ئێستاش
تامی تاڵی ئەو زەبرە هێزی دوژمنی تاساندوە .بەو پێیە فەرماندەرانی
هێزی پێشمەرگە لەو ناوچەیە تیمێکی شناساییان بۆ چەندین پایەگا
لە ناوچەی گەڵی گــادەران بــەڕێ کــرد .پێشمەرگەکان بەمەبەستی
هەڵسەنگاندنی وردەکارییەکانی ئەو پایەگایانە و ،هەروەها هەموو جۆرە
حەرەکەت و هاتوچۆ و ئیمکانات و چەک و چۆڵی  ٧پایەگا ئەرکدار
کران و ،خاڵی ستراتێژی و پێکانی ئامانجی عەمەلیات لەنێو بەرپرسان
و فەرماندەرانی پێشمەرگە لێک درایەوە .پاشان بە شێوەی ئوسوولیی
خۆی لە شەڕدا ،تیمی تایبەت بەسەر بەشی جۆراوجۆردا وەک هێرش،
پشتیوانی ،بریندار ،شەهید ،دەسکەوت و … دابەش و دیاری کران ،کە لە
سێ بەشی سەرەکیی ڕۆژ ،کاتی عەمەلیات و شوێندا دەست بەکار بن.
تێکۆشەرانی مەیدانی خەبات و تێکۆشانی دەڤەری شنۆ بۆ بەڕێوەبردنی
عەمەلیاتی گەاڵڵە کراو و ،زەبر لێدان لە هێزەکانی دوژمنی گەلی کورد،
ڕۆژی ٢٣ی پووشپەڕی ساڵی ١٣٦٥ی هەتاوی سەعاتی ٥ی بەیانی،
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توانیان هاوکات  ٧پایەگای ڕێژی م لە بەرزاییەکانی «گردەسوور» بەپێی
بەرنامەی دیاری کراو بپێکن .کاتژمێری ٥ی بەیانی هەمان ڕۆژ ،لە
هێزی دوژمن لەو مۆڵگانە نزیک بوونەوە و هێرشیان کردە سەر ئەو
شوێنانە و ،دەستیان بەسەر هەموویاندا گرت و تەفرو توونایان کردن.
لە جەریانی گرتنی پایەگا و بەپێی گەاڵڵەی دیاریکراو دەستەیەکی دیکە لە
تێکۆشەرانی دێموکرات لەسەر ڕێگای هاتنی هێزی یارمەتیدەر کەمینیان
دانایەوە و ،لەو کەمینەدا ماشێنێکی دوژمن کەوتە کەمین و لێک باڵو
بۆوە ،ئەوە لە کاتێکدا بوو کە هێزی دوژمن ئاگاداری هێزی پێشمەرگە
لە ناوچەدا بوو و ،لە ئامادەباشی تەواودا بوو کە قارەمانانی دێموکرات
توانیان لە بەرەبەیانیی ئەو ڕۆژەی مانگی پووشپەڕدا حەماسەیەکی
پڕلە شانازی بۆ گەل و نیشتمان بخولقێنن و ،بە خوێنی  ٢تێکۆشەری
ڕێگای خەبات بە ناوەکانی شەهاب سەیادی و سەدیق ڕۆستەمنژاد
الپەڕەکانی مێژووی خەباتی نەتەوەکەمان لە دەڤەری شنۆ بنووسنەوە.
ئەو قارەمانانە بە خوێنی دوو ڕۆڵەی نیشتمان توانیان  ٧پایەگا بگرن،
نزیک بە  ٧٠کەس لەهێزی دوژمن بکوژن و دەیان چەکی جۆراوجۆر
بەدەسکەوت بگرن و ،بە هەزاران فیشەک بوو بە دەسکەوتی تێکۆشەرانی
ڕێگەی خەبات .بەاڵم ئەوەی گرینگە لە هەلومەرجێکدا ئەو عەمەلیاتە
بەڕێوە چوو کە جێگەی خۆی لە دڵی نەتەوەی کــورددا لە هەموو
ناوچەکانی کوردستان کردەوە .ئەوە لە کاتێکدا بوو کە لە ناوچەی شنۆ
و دەوروبەر زۆر کەم ڕووناکایی دەبینرا و ،کاریگەریی ئەو عەمەلیاتە
لەسەر هەموو بەشەکانی کوردستان ڕەنگی دایــەوە و مێژووش لە
الپەڕەکانی خۆی جێگەی تایبەتی بۆ کردەوە .ئەم عەمەلیاتە بەهێزە لەو
سااڵنەدا بەڕێوە چوو کە بێجگە لە حیزبی دێموکرات هیچ هێزێکی دیکە
لە مەیداندا نەبوو کە بتوانێ الپەڕەکانی مێژوو بەو شێوە لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بنەخشێنێ .لە الیەکی دیکەشەوە دانانی پایەگا نەیتوانی
چارەی هێزەکانی ڕێژیم لەو ناوچەیە و لە سەرتاسەری کوردستان بکا.
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بەربەرەکانیی هێزی «دمدم» و زەبوونیی دوژمن
بـــەدوای داگــیــرکــردنــی شــارەکــان و جــادە سەرەکییەکانی نێوان
شــارەکــان ئاڵوگۆڕێکی قــووڵ بــەســەر تێکۆشانی نیزامیی حیزبی
دێــمــوکــراتــدا ه ــات .ش ــەڕی پێشمەرگە لــە شــێــوەی جبهەییەوە بۆ
نیوەجبهەیی و پارتیزانی گواسترایەوە و بەم کــارەش تێچوویەکی
زۆری دا تــا تــوانــی خ ــۆی لــەگــەڵ هــەلــومــەرجــی ن ــوێ ڕێ ــک بخا.
پێشمەرگەکانی کوردستان هــەر لە ســەرەتــای دەیــەی شەستەوە
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ بە کۆکردنەوەی ئەزموونی زیاتر توانییان زەبری
کاریگەر لەسەر جادەکان ،نێوشارەکان ،دەوروبــەری گوندەکان و
شاخەکانی کوردستان لە هێزی دوژمن بوەشێنن .هەر لەو کاتەدا و
لەو هەلومەرجەدا دەسکەوتی باش و زەبری گیانی و ماڵیی گەورەی
لە هێزی داگیر دەدا و ،تەنانەت بە شێوەیەک کە هێزی پێشمەرگە
ئەوەندە گرینگیی بە تێکۆشانی خۆی دەدا بە فیشەکەکانی دوژمن،
خــودی خۆیانی پێ ڕاو دەکــرد .ئــەوە بۆ ڕێژیم دەردێــکــی گــران و
چارەسەر نەکراو بوو .بەو پێیە هەرکات ڕێژیم پەالماری شوێنێکی
پێشمەرگەی دابایە و نیازی داگیرکردنی بوایە بە دەیان و سەدان
کەسی بەکوشت دەدا ،لە الیەکی دیکە هێزی پێشمەرگە بە وەسەریەک
نانی ئەزموونی خەبات هەر ڕۆژێ دەیتوانی هەم زەبر لە دوژمن
بدا هەم پیالنی گــاوی لێ پووچەڵ بکاتەوە و ،تەنانەت زۆر جار
پیالنی دوژمن بۆ هێنانەخواری ورەی پێشمەرگە ،بۆ ئەوەی بتوانێ
هــەم شوێنێک داگــیــر بکا هــەم زەبــرێــک لــە پێشمەرگە بــدا بەهۆی
وشیاری و ئازایەتیی قارەمانانی کوردستان پووچەڵ کراوەتەوە.
لەو کاتەدا زۆر جار هێزی پێشمەرگە بێجگە لەوەی دیفاعی لە بەشێكی
خاکی ئــازادی کوردستان دەکــرد ،زۆر جاریش گەاڵڵەی ڕێکوپێک
بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی ڕێژیمیان لە شارەکان و شوێنەکانی
دیکەی کوردستان دادەڕشــت و تامی تاڵییان بەو هێزە دەچێشت.
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لە کۆتاییەکانی نیوەی یەکەمی دەیەی  ،١٣٦٠هێزی ڕێژیم زۆربەی
ناوچەکانی کوردستانی داگیر کردبوو ،لە ناوچەی نەغەدە هێندێک
شوێن و ناوچە مابوو کە هەم نەخۆشخانەی حیزب و هەم بازاڕێک کە
خەڵک کار و کاسبی لێ دەکرد ،لەژێر کونتڕۆڵی هێزی پێشمەرگەدا کار و
ئەرکیان بەڕێوە دەبرد .کۆماری ئیسالمی لە سەرەتای مانگی گەالوێژدا
ڕۆژانە تەبلیغ و پیالن و چەواشەکاری لە ڕێگای سیخوڕەکانیەوە بۆ
ناوچە ئازادەکان دەنارد تا بتوانێ هەم ورەی خەڵک تێک قرمێنێ هەم
هێزی پێشمەرگە ماندوو بکا و پاشان نیازی گاڵوی خۆی جێبەجێ
بکا .دیارە بەدرێژایی خەباتی چەکداری ،هەمێشە ڕێژیم و هێزەکانی لە
مانگی گەالوێژ هەم لە حاڵی ئامادە باشدا بوون ،هەم لە بیری زەبرێک لە
حیزبی دێموکرات لە ناوچەی ئازادی ژێر دەسەاڵتی پێشمەرگەدا بوون.
ناوچەی سەرشاخان کە ناوچەیەکی سەخت و دژوارە و بەدرێژایی
مێژوو جێگەی بەرخۆدان و بەربەرەکانیی ڕۆڵەکانی کورد بووە ،کۆماری
ئیسالمی وەک دوا پێگەی دێموکرات لە ناوچەی موکریان چاوی لێ
دەکرد ،کە بتوانێ هێزی خۆی لێ جێگیر بکا و زیاتر هێژموونیی خۆی
بەسەر کوردستاندا بسەپێنێ .هەر بۆیە هێزێکی زۆری لە سەرەتای
مانگی گەالوێژەوە لە شارەکانی مەهاباد ،نەغەدە ،شنۆ و پیرانشار کۆ
کردەوە ،تا لە نزیک بوونەوەی ساڵڕۆژی دامەزرانی حیزبی دێموکرات
دوو ئامانج بپێکێ .یەکەم :لەو ڕۆژەدا هێزی ڕێژیم لە الیەن هێزی
پێشمەرگەوە زەربە نەخوا و دامودەزگا و هەموو ناوەندەکانی لە ئامادە
باشیدا بوون .دووهەم :ڕێژیم بتوانێ زەبرێک هەم لەپێشمەرگە بدا هەم
ناوچەیەکی ئازاد بەبێ کوژرانی هێزەکانی بگرێتەوە .لە الیەکی دیکە و
بۆ حیزبی دێموکراتیش گرینگ بوو لە ساڵڕۆژی دامەزرانی خۆی زەبر
لە دوژمن بوەشێنێ بۆیە ئەویش بۆ بەرز ڕاگرتنی ساڵیادی خۆی
بیری لە زەبری کاریگە دەکــردەوە .دیارە هەموو هێزەکانی حیزبی
دێموکرات لە مانگی گەالوێژدا ئاگاداری فڕوفیشاڵی ڕێژیم بوون .لە
ناوچەی نەغەدەش هێزی “دمدم”ی ئەوکات وەک هەموو هێزەکانی
دیکە لە ئامادە باشیی تەواو ئاگاداری جموجووڵی هێزی دوژمن بوون.
هێزەکانی ڕێژیم بەرەبەیانیی ٢٢ی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٥ی هەتاوی
هێرشیان کردە “سەر بازاڕگە” و “دۆڵە درێژ” لە ناوچەی سەرشاخان
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و کاتژمێری ١٠ی بەیانی کەوتە کەمینی تێکۆشەرانی دێموکراتەوە
لە هێزی دمدم و ،لەو پەالمارەی دوژمن لەو شەڕگەیە ژمارەیەکی
بەرچاو کــوژران و هاوکات لەگەڵ بــەرزبــوونــەوەی دەنگی چەکی
قارەمانەکانی مەڵبەندی نەغەدە ،دوو دەستەی دیکە لە هاوسەنگەرانی
خۆیان لە بەرزاییەکانی “جمیالن” و دەستەیەکی دیکە بۆ بەرزاییەکانی
“شیوەبرسی” نزیک کردەوە کە هێزی داگیرکەری لێ جێگیر ببوو.
بەگەیشتنی هێزی پێشمەرگە لە پاسدارانی جەماران درانە بەر هەڵمەتی
ڕووخێنەر و هێزی دوژمنیان بەرەو ئاوایی شیوەبرسی ڕاونا .هەر
لەو کاتەدا بەپێی بڕیاری فەرماندەری عەمەلیات دەستەیەکی دیکە
لە نزیک ئاوایی ،هێزی هەاڵتووی دوژمنیان خستە گەمارۆ و لەگەڵ
هەر هەڵمەتێکیان بە چەندین کەسیان دەکوشت .سەرئەنجام پاش
شەڕێکی دەستەویەخە کە تێکۆشەرانی نــەغــەدە شانازییەکی پڕ
لەسەروەرییان بۆ الپەڕەکانی دەفتەری هێزی پێشمەرگە زیاد کرد
و توانیان بە فیداکاریی خۆیان چۆک بە هێزی جەماران دادەن .لەو
داستانە لەبیر نەکراوەدا نزیک بە  ٥٠کەالکی هێزی دوژمن لە مەیداندا
کەوتبوو ،تەنانەت فەرماندەی گوردانی سپای پاسدارانی محەممەدیار
دەبینرا .هەروەها دەیان چەکی جۆراوجۆر وەک دەسکەوتی پێشمەرگە
ئەژمار کرا و بە هەزاران فیشەکی جۆراوجۆریان لەگەڵ خۆیان هێنا.
ئ ــەوەی گرینگ و جێی ســەرســووڕمــان بــوو بــۆ هێزی دوژمــن،
باوەڕی بە شکستی هێزەکانی نەدەکرد چونکی ئەوان بە نیاز بوون
بەو هێرشە ،هەم ئەو ناوچە ئازادە داگیر بکەن و هەمیش زەبرێک
لەپێشمەرگە بدەن .بەاڵم ڕوون و ئاشکرایە بەدرێژایی ئەو خەباتە
هەمیشە هێزەکانی دوژمن ،تامی تاڵییان بەدەست هێزی پێشمەرگەی
دێموکراتەوە خواردووە و لەو ڕۆژەشدا هەر بەو ئاقارەیاندا بردن.
بەاڵم لە هەموو گرینگتر پڕژانتر بۆ هێزەکانی ڕێژیم ئەوە بوو کە
لە شەڕێکی چەند سەعات ە و دەستەیەخەدا ،هێزی پێشمەرگە هەموو
ساڵمەت بــوون لەکاتێکدا ئــەوان هێرشیان هێنایە سەر پێشمەرگە.
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٢٦ی سەرماوەز و زەبری بەهێزی هێزی شاهۆ
هێزەکانی پێشمەرگەیی حیزبی دێموکرات وەک نەریتێک رۆژە
مێژووییەکانی حیزبەکەیان لەکات و ساتی خۆی دا لەرێگای زەبرلێدان
لە هێزەکانی کۆماری ئیسالمی بەرز دەنرخاند ،بە نزیک بوونەوە،
بەتایبەتی لە رۆژی ٢٥ی گەالوێژ ساڵرۆژی دامەزرانی حیزب و ٢٦ی
سەرماوەز کە پێشمەرگە وەک رۆژی خۆی چاوی لێ دەکرد جموجۆڵیان
زیــاتــرو بەرفراوانتر نیشان دەدا و بەشی هــەرە زۆری هێزەکان
لەبیری کێبەکێ بۆ لێدانی هێزی دوژمن بوو ،ئەو دیاردەیە لە دوای
دیاری کردنی رۆژی پێشمەرگە لەساڵی  ١٣٦٣زیاتر خۆی نیشان دا.
بۆ ئەم ژمارەی کوردستان لە ستوونی « هەگبەی شاخ و شۆڕش»دا زەبری
کاریگەر و دوژمن شکێنی هێزی شاهۆ لە مانگی سەرماوەز و لەبەرەبەری
٢٦ی سەرماوەز وساڵی ١٣٦٤لە هێزی شاهۆی قارەمان دەنووسینەوە.
بۆ پێکانی ئەمانجی روون و هەڵسەنگێندراو دەستەیەک لە فەرماندەو
پێشمەرگە قارەمانەکانی هێزی شاهۆ بۆ وەشاندی گورزی خۆیان
گەاڵلەیەکی رێــک وپێک دادەڕێــــژن تــا بتوانن لـــەرۆژی دیــارکــراو
زەبری خۆیان بوەشێنن وئەرکی پێ ئەسپێردراویان بەڕێوە بەرن.
دوای تەواو بوونی کاری شناسایی فەرماندەی بەتوانا سەید فەرج
حوسێنی بە خۆیەوە  ٧کەس لە کوڕانی ماندوونەناس شەهیدان :ئەنوەر
دەرویانی ،قادر وەلدبەگی ،عەزیز سەلیمی ،سێ پێشمەرگەی دیکە ،لە
ئازاترین پێشمەرگەکانی لکی شەهید «نادر» بۆ رۆژی دیاری کراو
ئامادە دەکا و رۆژی ٢٣ی سەرماوەز لەبنکەی خۆیانەوە سەرکەوتن
و بــەدیــوی «گ ــاک ــوژە»دا بــۆســەر ئــاوی ســیــروان شــۆڕ بــوونــەوە.
لــەو ناوچەیە یەکێک لەرێگا ناخۆشەکان مەیدانی مین رێگای
پێشمەرگەی ب ــەت ــەواوی ئاستەنگ کــردبــۆوە بـــەاڵم قــارەمــانــانــی
ئەو دەڤــەرە لە مەیدانی بەکردەوە بار هاتبوون لەمێژ بوو دەست
وپەنجەیان لەگەڵ ئــەو ناهەموارییان نــەرم دەکــرد .هەربۆیە زۆر
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زیرەکانە لەتاریکی شــەو کەڵک وەردەگـــرن و لە مەیدانی مین و
جــادەی «دووئ ــاو»« -مەڕەخێڵ» تێدەپەڕن ولەبەرزاییەکانی زاڵ
بەسەر جــادەی دوو ئــاو – پــاوە نزیک تۆنێلی «دەرەویــــوەر» کە
شوێنی مەبەست وکەمین دانانەوە دیاری کراو بوو خۆیان حەشاردا.
ئەو شوێنە کە پالنی عەمەلیاتی لێ داڕێژرابوو سەخترین وئاستەمترین
و شوێنێکی هەڵدێری ناوچەی هەورامانە ،لە نێو قوواڵیی دوو چیای
سەرکەش وبەرز وگەردنکەش ،الی باکوور «نانەوێژە» و الی باشوور
«کەلەقەند»ی هەڵکەوتووە جادەیەکی باریک وتەسک لەالی نانەوێژەوە
لەقەد شاخەکە هەڵکەندراوە و چۆمی پــاوە لەنێو ئەم قوواڵییە لە
رۆژهەاڵتەوە بەرەو رۆژاوە لە ژێر جادەکەوە سەرەو خوار دەبێتەوە
و چەند سەد میترێک خوارتر تێکەڵ بە ئــاوی سیروان دەبێتەوە.
بەو پێیە دەردەک ــەوێ تەنیا رێگای هاتووچۆ بــەری «نانەوێژە»،
جادەکەیە و بەری جادە وپشتی جادە هەڵدێر و چڕو سەختاییە .لەالی
«کەلەقەندی باشووری ئەو شوێنە کە رێگای چوونە خــوارەوەی
پێشمەرگەکان بۆ شوێنی عەمەلیات و ئەویش جێگایەکی توش و
هەڵدێر و سەرەو لێژێکی سەخت وتوند بە جۆرێک هەر شتێک بەر
بێتەوە تا ناو چۆمەکە نەدەوەستا .هەر لەو کاتەشدا چوونە خوارەوی
پێشمەرگەکان بۆ سەرجادە بە رووناکایی ئیمکانی نەبوو بۆیە لەگەڵ
تاریک داهاتنی هەوا لەژێر رێنوێنی فەرماندەکەیان بەرەو خوارەوە
داکشان و پاش پەڕینەوە لە ئاوی پاوە ،بۆ لە داوخستنی هێزەکانی
رێژیم خۆیان مات دا ،تا دەمــەو بەیانی بێجگە لە چەند ماشێنێکی
مەدەنی هیچ هێزێکی دوژمــن لەهاتووچۆ دا نەبوو فەرماندەکەیان
کاتێک دەزانێ لە کەمینی شەو هیچی دەست ناکەوێ بریار دەدا لە
کەمین دا بمێنەوە بەاڵم بڕیار دەدا لەو  ٧کەسە  ٥کەس لە نزیک جادە
لەداوێنی کەلەقەندی بمێننەوە و دوو کەسەکەیتر لەبەرزاییەکان بۆ
پشتیوانی لەوان بەرگری کردن لەهاتنی هێزی یارمەتیدەری دوژمن.
لەو سەروبەندە بۆ بەرپرسانی سپای پاسداران نیسان پاترۆلیان تازە
هێنابووە کوردستان لەدوانیوەرۆ یەک دانە لە تۆنێلەوە دەردەکەوێ
کە لێی بەشک وگومان دەبــن کە نەکا ماشێنی شەخسی بێ چەند
دەقیقەی دیکە  ٥دانە لەو ماشێنانە لە تونێلەکەوە سەردەر دێنن و
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بێ ئەوەی پێشمەرگەکان دوو دڵێک لە عەمەلیات بێتە پێش ،بە نزیک
بوونەوەی ماشێنەکان زۆر ئازایانە وهەڵۆ ئاسا هەر کام یەک دانەیان
بەر دەسرێژی چەکی خۆیان دەدەن دوو لە ماشینەکان لەجادەوە بۆ
ناو ئاو خلۆر دەبنەوە و سێ دانەی دیکەش بە ئاوری پێشمەرگەکان
تێک دەشکێن وزەبرێکی کاریگەر لە هێزی دوژمن دەوەشێنن و دەیان
کەس دەکــوژن و  ٥ماشێن لەناو دەبــن ،ئەو هەڵمەتە شۆڕشگێرانە
هێندە لەنەکاو چاوەڕوان نەکراو بوو کە هێزەکانی رێژیم لەو ناوچەیە
بەتەواوی پەشۆکاو تاسان وکە نەیان توانی هیچ دژکردەوەیەک لە
خۆیان نیشان بــدەن ،هەرچەند هێزێکی جاشی رێژیم کە تەئمینی
جادە تا نزیک دەرەوەیوەیان لە ئەستۆ بوو بەرەو شوێنی رووداوەکە
وەجووڵە دەکەون ئەوانیش دەکەونە بەر دەسرێژی دوو قارەمانەکەی
پشتیوان کە ژمارەیەک دەکوژن وبریندار دەکەن .لەو عەمەلیاتە دا
نوێنەری خۆمەینی بە نــاوی « موسەوی» لە گەڵ دوو ئاخوندی
دیکە و چەند فەرماندەی سپا لە ڕۆژئاوای ئێران بۆ بەرەی شەڕ بۆ
سەردانی بــەرەی نەوسود کە هێزەکانیان بۆ چەند ساڵێک زەبونی
دەستی پێشمەرگەکانی هێزی شاهۆ ببوون و جوڵەیان لێ بڕابوو
بۆ دۆزیینەوەی رێگا چارەیەک روویان لەو ناوچەیە کردبوو کە بە
لەدەست دانی گیانی خۆیانی لێ کەوتەوە .دیارە هەر ئێوارێی ئەو
رۆژە رادیۆ بی بی سی هەواڵی کوژرانی نوێنەری خومەینی چەند
فەرماندەیەکی سپا بەدەستی تێکۆشەرانی دیموکرات باڵو کردەوە.
لیرەدا پیویستە ئاماژە بەچەند مەسەلەیەک بکرێ .کە تێکۆشەرانی
دیموکرات لە شوێنێک عەمەلیاتیان بەڕیوەبرد کە هێچکات دوژمن
چاوەڕوانی لێ نەدەکرد و وەک شوێنێکی ئەمن چاوی لێ دەکرد و
بە دەیان پایەگاو تەئمینی سەر جادە تەنرابوو .لەوە گرینگتر تەنیا ٧
پێشمەرگە قارەمان لەوەها رۆژێک و سەرماو سەخلەتێکدا چەندین
شوێنی دژوار ببڕی و بتوانی لەنێو جەرگەی دوژمــن بەو تێعدادە
کەمەوە زەبری کوشەندە لە دوژمن بدەی ئەوە بێجگە بە بیروباوەری
کورانی دێموکرات نەبوایە چ شتێک دەتوانێ ئەو هەڵمەتە قارەمانانەیە
بەڕێوە بەرێ لە هەموو گرینگتر زەبــری ئاوا بە ژان لە دوژمــن و
دواتر ساغ وساڵمەتی پێشمەرگەکان ئەوەندەی دیکە تارانی لەرزاند.

چەپکێک لە حەماسەی پێشمەرگە 213

گەاڵڵەی جوان و سەرکەوتنی بەنرخ
نێوەڕاستی دەیەی ١٣٦٠ی هەتاوی لە باری نیزامییەوە سااڵنێکی پڕ
لە سەروەری و فیداکاریی پێشمەرگە ماندوویینەناسەکانی دێموکراتە،
لەبەر ئەوەی هەم پێشمەرگە بەتەواوی پارتیزانی بار هاتبوو هەم
زەبــری کاریگەر لە دوژمــن دەدرا و شەهیدی پێشمەرگەش کەم
ببۆوە .تەنیا لە سێ مانگی هاوینی  ١٣٦٥ئەگەر بەراوردێک بکەین
بۆ ڕاستیی ئەو قسەیە دەتوانین بڵێین تەنیا لەو سێ مانگەدا ،زیاتر لە
 ٧٠٠کەس لە هێزی دوژمن کوژرا و ١٥٠ ،کەس ئەسیر و بە سەدان
قەبزە چەکی جۆراوجۆر و بە دەیــان هــەزار فیشەکیش دەسکەوتی
پێشمەرگە بووە .ئەمە لە کاتێکدایە ڕێژەیەکی زۆر لە عەمەلیاتەکانی
پێشمەرگە لە شوێنێک باس نەکراون و ئامارەکانی لەبەر دەستدا نییە.
هەروەها لە بەرامبەریشدا  ٧٠کوڕی قارەمان و لێوەشاوەی حیزب
شەهید بوون .مەبەستی من تەنیا یەک عەمەلیاتی هێزی پێشمەرگەیە
لە ناوچەی مەهاباد و لە مانگی خەرمانانی ساڵی ١٣٦٥ی هەتاویدا کە
پێشمەرگە چۆن لە قۆناغە سەختەکانی خەباتدا بەربەرەکانیی کردوە.
ساڵی ١٣٦٥ی هەتاوی هێزەکانی حیزبی دێموکرات لە کاتێکدا دەستیان
بە زەبر وەشاندن لە هێزی داگیرکەر کرد ،کە ڕێژیم زۆری هەوڵ دا
پێش بە هەڵسووڕان و چاالکیی پێشمەرگە بگرێ و ،بەبەردەوامی
هێزی لە کوردستان زیاد دەکرد و بەدەیان و سەدان پایەگا و گرووهی
زەربەتی لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان ،لە پشت ئاواییەکان
و سەر تەپۆڵکە و ڕێگا و جادەکان و هەموو شوێنە ستراتێژی و
ئەستەمەکان ،هەم پێش بە هێزی پێشمەرگە بگرێ هەم خەڵکی پێ
چاوترسێن بکا کە نەتوانن هاوکاریی رۆڵەکانیان بکەن .دیارە هەر
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کات زەبرێکی وێدەکەوت ،لە هەر ناوچەیەک زەربەتی لێ زیاد دەکرد
و تەنانەت لە هەندێک ناوچە و بەتایبەتی لە ناوچەی مەهاباد قەرارگای
«سیدالشهدا»ی جێگیر کردبوو .هەروەها هەوڵی دەدا شەڕی کوردستان
پەرە بستێنێ بۆ ئەوەی کە سەربازە کوردەکانیش زیاتر تێوە بگلێن.
لە الیەکی دیکەوە بۆ ترساندنی پێشمەرگە ،سیاسەتی ئازار و ئەزیەتی
بنەماڵەکەیانی گرتبوە بەر بۆ ئەوەی ڕۆڵەکانیان لە خەبات و تێکۆشان
شل بکاتەوە .بەپێی ئەو بیرۆکەیە سەرانی سیاسی و نیزامیی ڕێژیم
پێیان وابوو ،دەتوانن هێزەکانیان لە دەستی زەبری کاریگەری پێشمەرگە
ڕزگار بکەن ،کەچی لەگەڵ هەموو ئەو پیالنانەی کە ڕێژیم دایڕشتبوو
تێکۆشەرانی دێموکرات بە لێزانیی تــەواوە ،توانیان لە سەرانسەری
کــوردســتــان زەبـــری کوشندە لــە هێزی کــۆمــاری ئیسالمی بــدەن.
لێرەدا باس لە ڕۆژی ٥ی خەرمانانی ساڵی  ١٣٦٥دەکەین کە هێزەکانی
کۆماری ئیسالمی بەدەستی ڕۆڵەکانی هێزی «پێشەوا»وە دامابوون.
بەپێی گەاڵڵەیەکی داڕێــژراو ،بۆ پێکانی مەبەستی شۆڕشگێڕانەی
خۆیان ڕۆژی ٥ی خەرمانان نێوان گوندەکانی «گاگەشی سەرێ» و
«گاگەشی خوارێ» و «شەگربەگ» و «میرەسێ»یان دیاری کرد و،
پاشنیوەڕۆی هەمان ڕۆژ بۆ کەمینێکی چەند الیەنە خۆیان ئامادە کرد و
لە شوێنی مەبەست چاوەڕوانی هێزی ڕەشی ڕێژیم مانەوە .پێشمەرگە
قامک لەسەر ماشەی تفەنگ ئامادە بوون بۆ ئەوەی بە داگیرکەران بڵێن
ئێوە خاوەنماڵ نین و بڕۆنەوە ماڵی خۆتان .لەو کاتەدا کاتژمێر ٥ی
دوانیوەڕۆ دوو تویوتای پڕ لە نەفەراتی دوژمن لە نێوان گوندەکانی
«گاگەشی سەرێ» و «گاگەشی خوارێ» ،کەوتنە داوی تێکۆشەرانی
مەڵبەندی پێشەوای خۆڕاگر کە زۆر جەسوورانە لێیان ڕاپەڕین و
ژمارەیەکیان کوشتن و ژمارەیەکیش ڕایان کرد .هاوکات دوو دەستەی
دیکە بۆ ئەوەی دوژمن نەتوانن شوێنی کەمینی پێشمەرگەکان ئاورباران
بکەن ،پایەگای گوندەکانی هــەردوو گاگەشیان دایە بەر دەسڕێژی
چەکە قورسەکانیان .لە هەمان کاتدا دەستەیەکی دیکە لە قارەمانانی
هێزی پێشەوا لە نێوان گوندەکانی «گاگەشیسەرێ» و «شەکربەگ»
کەمینیان بۆ دوژمن نایەوە و هاوکات دەستەیەکی دیکە خۆیان لە
پایەگای «شەکربەگ» نزیک کردەوە هەتا زەبرێکی کاریگەر لە دوژمن
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بــدەن .لەسەعاتی ٥:٣٠ی خولەکی ئێوارێ تویوتایەکی دیکە کەوتە
کەمین و ،هەموو سەرنشینەکانی کوژران و هاوسەنگەرانی دیکەشیان
پایەگای «شەکربەگ«یان بە چەکی جــۆراوجــۆر ئاگر بــاران کرد.
لەگەڵ بەرزبوونەوەی دەنگی چەکی پێشمەرگە ،هێزی دوژمن وەک
هەمیشە دەستی بە تۆپبارانی ناوچە کرد و هێزی یارمەتیدەریش
ڕەوانـــــەی مــەیــدانــی ش ــەڕ کــــردوە .هێشتا هــێــزی یــارمــەتــیــدەر لە
گرووهی زەربەتەکەی دوور نەکەوتۆتەوە کە لە نێوان گوندەکانی
« شــەکــربــەگ» و «مــیــرەســێ» ،لــە الی ــەن پێشمەرگەوە هێرشی
دەکــرێــتــە ســەر و ژمــارەیــەک لــە هێزی دوژم ــن لــەوێ دەکــوژرێــن
و ب ــەم شــێــوەیــە پــێــش بــە هــێــزی یــارمــەتــیــدەری ڕێــژیــم دەگـــرن.
هێزی دوژمن پاش ئەو شکستە لە هەموو شەڕگەکان بۆ سەعاتی ٧ی
ئێوارێ خۆی سازمان دەداتەوە و لەژێر ئاوری تۆپخانەیەکی قورس
هێرش دەکاتەوە ،بەاڵم دیسان لەسەر ڕێگا هێزی پێشمەرگە پێشی
پێدەگرێ و شەڕێکی گەرم دەست پێدەکا .سەرەنجام پاش  ٣سەعات
شەڕ و بەربەرکانیی خۆڕاگرانە توانیان هێزی دوژمن تێک بشکێنن و
لەسەریەک نزیک بە  ٥٠کەس لە هێزی دوژمن کوژرا و ،ژمارەیەکی
بەرچاویش بریندار و دیل لە مەیدانی شەڕ بەجێ ما و ،هەروەها
چەک و چۆڵی بەرچاو دەسکەوتی تێکۆشەرانی مەیدانی خەبات بوو.
خاڵی سەرەکی و هــەرە گــەورەی ئــەو عەمەلیاتە لــەوەدا دەبینرا
کــە پــاش  ٣ســەعــات ش ــەڕی دەســتــەویــەخــە ،ئــەویــش لــە شوێنێک
کە هەموو بە پایەگا و هێزی دوژمــن تەنرابوو ،هێزی پێشمەرگە
هەموو ساغ و ساڵمەت بــوون .ئێواری پاش تاریکان بە سروودی
شــۆڕشــگــێــڕی و دی ــل و دەســکــەوتــەوە مــەیــدانــی شــەڕیــان بەجێ
هێشت .ئەمە لە کاتێکدایە کە هەموو گوندەکانی ئەو ناوچەیە هێزی
دوژمنی لێ جێگیر بووە و پایەگایان لەنێو ئاوایی یا لە دەوروبەری
ئاواییەکان دان ــاوە .خاڵێکی دیکە کە زۆر گرینگ بــوو شوێنی عە
مــەلــیــات و گ ــەاڵڵ ــەی عــەمــەلــیــات بـــوو ،بــە جــۆرێــک کــە هــەمــوو
فەرماندەکانی دوژمــن لە دوای عەمەلیات سەریان ســووڕ مابوو
کە تێکۆشەرانی دێموکرات لە چ شوێنێکی ئاستەم زەبریان لێداون.
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شەڕەکەی بوغدەکەندی،
چاوەڕوانیی خەڵک و دۆشداماویی ڕێژیم
دوایین شاری کوردستان کە لە کۆتایی مانگی خەرمانان و سەرەتای
پاییزی ساڵی ١٣٦٠ی هەتاوی کەوتە بەر پەالماری هێزەکانی کۆماری
ئیسالمی ،شاری بۆکان بوو .لە میاندواو و سەقز و «ساینقەاڵ»وە
تا بۆکان شەڕ و پێکدادانی وا گەورە دەکەوتەوە بە جۆرێک چەند
سەعاتێک ستوونی دوژمن لە وەستان دەکەوت و دیسان سەرلەنوێ
بە ئیحتیاتەوە پێشڕەویی دەکرد ،سەرئەنجام کە لە ڕۆژی ١١ی مانگی
ڕەزبەری ساڵی  ١٣٦٠شاری بۆکان داگیر کرایەوە و ،هێزی پێشمەرگە
شاریان بەجێ هێشت و ،بە گەیشتنی هێزی دوژمن بۆ دەوری شار،
بەرەبەرە لە شوێنە ستراتێژییەکان جێگیر کران .هەر ئێوارێی ئەم
ڕۆژە چەند کەسێک لە حەمامیان دەگرن و لە نزیک ئاوایی داشبەند
گوللەبارانیان دەکەن و عەواڵی حەسەن موکری لە گەڵ چەند کەسی
دیکە لە قەراغ شاری بۆکان دەگرن و ئەوانیش گوللەباران دەکەن.
ئەوە دەسپێکی دیکتاتۆرییەتی ڕەشی ئیسالمی بەسەر ئەو شارەدا بوو
کە پاش چەند ساڵ هەڵمژینی هەوای ئازادی ،بەسەریاندا زاڵ ببوو.
دوابەدوای جێگیربوونی هێزی داگیرکەر ،بە سەدان کەس لە بەندیخانە
خران و بە دەیانی دیکە ئێعدام کران و بە چەندانیش بێسەروشوێن کران.
هێزی پێشمەرگە کە ئاڵوگۆڕێکی دیکە بەسەر کار و تێکۆشانیدا هات،
دەبوو پێدا چوونەوەیەک بەسەر هەلومەرجی نوێدا بکا .ئەگەرچی
ئەزموون بە شێوەیەکی بەرچاو و زۆر نەبوو بەاڵم توانیان هێندێک
تاکتیک بگۆڕن و خۆیان سازمان بدەنەوە و هێندیک جار بەرپەرچی
پەالماری دوژمنیان بۆ سەر ناوچەی ژێر دەسەاڵتی خۆیان دەدایەوە
و زەبری باشیان لێدەدا و هیندیک جاریش خۆیان لە جادەی سەرەکیی
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نێوان شارەکان نزیک دەکــردەوە زەبری زۆر کوشندەیان لە هێزی
دوژمن دەدا .ئەوەیان کە کەمین نانەوە بوو یەکەمین قۆناغی گۆڕینی
تاکتیکی پێشمەرگە لە خەباتی چەکداریدا بوو .هێزی پێشمەرگە وردە
وردە لەگەڵ ئەم تاکتیکە نوێیە ڕاهات و دەسکەوتی باشیشی بۆی هەبوو.
سەرەڕای ئەوەی هێزی پێشمەرگە لە باری جوغرافیاییەوە لە زۆرینەی
خەڵک دوور کەوتبووەوە ،بەاڵم خەڵک بە چاوی ڕۆڵەکانی خۆیان چاویان
لە پێشمەرگە دەکرد و هەمیشە درگای ماڵیان بۆ ئەوان ئاوەاڵ بوو.
پاش ئەوەی دوژمن لە شار بەتەواوی جێگیر بوو هەر جارێ پەالماری
شوێنێکی ڕزگار کراوی دەدا و ،لەبەر ئەوەی چاوەڕواننەکراو بوو
جار جارە بەداخەوە دەسکەوتیشی دەبوو ،بەاڵم لە زۆربەی کاتەکاندا
پەالمارەکانی تێک دەشکا و ژمــارەیــەک کــوژراوی لێ بەجێ دەما.
ئەوەی مەبەستی ئێمەیە لە «هەگبەی شا خ و شۆڕش»ی ئەمجارەدا باسی
لێ بکەین حەماسەی گوندی «بوغدەکەندی»یە چاوەڕوانیی خەڵکی لێ
کەوتەوە ،چونکی پێش لەوە ڕێژیم هێرشی کردە سەر بەندیخانەی حیزب
لە ئاوایی «داربەسەر» و ئەوەش کاریگەریی خراپی لەسەر خەڵک دانابوو.
ڕۆژی ٢٩ی گەالوێژی ساڵی ١٣٦١ی هەتاوی لکێک لە پێشمەرگەکانی
دێموکرات لە بۆکان ،بە فەرماندەیی شەهید عەلی باڵدار لە ئاوایی
«بوغدەکەندی» لە نزیک شاری بۆکان دەمێننەوە و خەریکی پشوودان
دەبن کە کاتژمێری ٥ی بەرەبەیانیی ڕۆژی ٣٠ی گەالوێژ ،هێزی سپای
پاسدارن لە شاری بۆکانەوە پەالماری ئەو گوندە دەدەن .هێزی پێشمەرگە
کاتێک دەبیستن دوژمن لە هەموو الیەکەوە پەالماری هێناوە بڕیار دەدەن
تۆڵەی هەموو ئەو هێرشانەی لێ بکەنەوە کە لە زستان و بەهار بۆسەر
خەڵک و پێشمەرگەی کردبوو ،بۆیە بە بڕیاری فەرماندەی پێشمەرگە
یا هەموویان شەهید دەبن یا زەبرێکی کاریگەر لە دوژمن دەوەشێنن.
دوژمــن هــەروەک جارەکانی پێشوو بۆ کوشتنی خەڵک خۆیان بە
ئاواییدا کرد .بەاڵم تێکۆشەرانی دێموکرات لە دەوروبەری ئاوایی وەک
هەڵۆی چنگبەگڕ لێیان ڕاسان و شەڕێکی زۆر گەرم و دەستەویەخە
دەستی پێکرد و لە هەموو الیەکەوە بە چەکی دستیان دوژمنیان زەبوون
و داماو کرد .شەڕ بەجۆرێک گەرم بوو کە هێزی دوژمن ڕووی لە هەر
جێگایەک کردبایە دەکەوتە بەر ئاوری چەکی پێشمەرگە و جەندەکیان
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لێ بەجێ دەما .سەرئەنجام تا کۆتایی شەڕ کە هێزی پێشمەرگەی
قارەمان لە بۆکان الپەڕەیەکی پڕ لە حەماسە و سەروەرییان بە
الپەڕەکانی خۆیان زیاد کرد ،جەندەکی ٧٠کەس کوژراو و بریندار لە
مەیدانی شەڕ بەجێ ما و دەیان کەس بەدیل گیران .دستکەوتی چەک و
چۆڵیش بێجگە لە کالیبر  ٥٠نزیک بە  ٥٠قەبزە چەک و چۆڵ و هەزاران
فیشەک و وەسایلی نیزامی دەسکەوتی هێزی پێشمەرگە بوون .ئەو
حەماسە خولقاندنە کە لە دەفتەری بیرەوەریی هێزی پێشمەرگەی
دێموکراتدا تۆمار کران بە خوێنی دوو خەباتکاری ڕێگای ڕزگاریی
نەتەوەکەمان بە ناوەکانی تاهیر ئەمینی ومحمد قادری سوور بوو.
لەو خۆڕاگرییە قارەمانانەی دێموکرات پێویستە ئاماژە بە چەند الیەنی
ئەو سەرکەوتنە بکرێ :یەکەم :عەمەلیات لە شوێنێک بەڕێوە چوو کە
دوژمن لە ڕادیۆ تارانەوە هەر ڕۆژێ دەیان گوندی دەخوێندەوە کە لە الیەن
هێزەکانییەوە لەژێر دەسەاڵتی پێشمەرگە بووە و ،بەناو «پاکسازی»
کراوە هەر ئەو زەبرە کاریگەرەی وێی کەوتبوو بە سەرکەوتنی خۆی
لە ڕادیۆ تاران خوێندرایەوە ،بەاڵم خەڵک وەک شاهید بە چاوی خۆیان
دیتیان فروفیشاڵی دوژمن بۆ ورەدان بە هێزە تێک شکاوەکانیەتی.
دووهەم :شوێنی عەمەلیات نزیک شاری بۆکانە و ئەو ڕۆژە خەڵک
هەموو کارێکیان تەعتیل کردوە لە سەربانی ماڵەکانیانەوە چاویان لە
سەرکەوتنی پێشمەرگە دەکرد و خوشحاڵی هەموو بەشی شاری داگرتبوو.
سێهەم :ڕاســتــە لــە شــۆڕشــدا هــەر سەرکەوتنێک خوێنی دەوێ
بەاڵم لە ڕاستیدا فیداکاریی ئەو دوو شەهیدە لەو ڕۆژەدا نیشانەی
ســەربــەرزیــی نــەتــەوەکــەیــان و حــیــزبــەکــەیــان بــوو کــە تــوانــیــان بە
خوێنی خــۆیــان دەسکەوتێکی گ ــەورە بــۆ گەلەکەیان تــۆمــار بکەن
هــەم لە ڕووی سیاسییەوە هــەم لە ڕووی نیزامییەوە تا ئێستاش
وەک دەســکــەوتــێــکــی گــــەورە چــــاوی لــێــدەکــری ،ڕۆح ــی ــان شــاد.
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تۆڵە بەسەبرە ئەمان بەزەبرە
الپــــەڕە زێــڕیــنــەکــانــی خــەبــات و تــێــکــۆشــانــی پــڕشــکــۆی هێزی
پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان پڕاوپڕە لە ئازایەتیی
ڕۆڵ ــە گیانبازەکانی ئــەم گــەلــە لەپێناو ڕزگــاریــی نــەتــەوەکــەیــانــدا.
لـــەم ژمــــارەیــــەی «کـــوردســـتـــان» و گ ــۆش ــەی «هــەگــبــەی شــاخ
و شـــــۆڕش» الپــــەڕەیــــەک ل ــە نـــاوچـــەی ســەقــز ه ــەڵ ــدەدەی ــن ــەوە.
ســەرەتــای مانگی خەرمانانی ساڵی ٦٣ی هــەتــاوی ،دەستەیەک
لە کــادر و پێشمەرگەی کومیتەی شارستانی سەقز لە نزیک شار
خەریکی بەڕێوەبردنی کاری حیزبی بوون کە لەپڕ الی ئێوارێ ڕێژیم
هەستیان پێدەکا و لە خوار ئاوایی «ئایچی» شەڕێکی سەخت ڕوو
دەدا و زوو پاشەکشە بە هێزی ڕێژیم دەکــەن .ئەگەرچی ڕیژیم
شکستی خوارد بەاڵم کادری بەتوانا و ڕووناکبیری ناوچەی سەقز
«خالید زەکی» ،خۆشەویستی خەڵکی ناوچەی سەقز بریندار دەبێ
و پــاش چەند سەعات بەربەرەکانی لەگەڵ مــەرگ شەهید دەبــێ.
هاوسەنگەرانی کە بۆ لەدەستدانی کوڕی چاالک و تێکۆشەری وەک
خالید زەکی بەداخ بوون ،بڕیاریان دا لە شوێنی بریندار بوونی شەهید
خالید چاالکییەک کە یەکێک لە دەیان ســەروەری و شانازیی هێزی
شەهید عەزیز یووسفی کە لە ناوچەی خولقاندی بەڕێوە ببەن .بۆ ئەم
مەبەستە فەرماندەرانی پێشمەرگە لە کۆبوونەوەیەک بڕیاری کۆتاییان دا.
بــۆ ئــامــانــجــی دی ــاری ــک ــراو لــکــی یـــەک و ســێ و ئــەرکــانــی هێز،
نــاوچــەی گـــەورک و جـــادەی ســەقــز_بــانــە کــۆنــتــرۆڵ دەکــــەن .لکی
دوو لە نــاوچــەی سەرشیو لە دەوروبــــەری ئــاوایــی «کەسنەزان»
و «ســمــاقــلــوو» م ــان ــەوە و چـــاوەڕێـــی فــەرمــانــدەکــانــیــان بـــوون.
پێشمەرگەی خــــاراوی مــەیــدانــی خــەبــات لــە مـــاوەی ئــەم چەند
ســاڵــەدا لــە مــەیــدانــی شـــەڕدا ئەزموونێکی زۆریـــان کــۆ کــردبــۆوە،
خەڵکی گوندەکانی «قــەبــەغــلــوو»« ،هــێــجــانــان»« ،قشاڵخەکان»،
«کــۆنــنــەاڵن»« ،مــەرخــوز» و «ئاخکەند» بــە بینینی ئــەم هەموو
پێشمەرگە ڕێکوپێکە دڵخۆش ببوون و پێشوازییان لێ دەکــردن،
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چەند ڕۆژ لەو گوندانە پشوویان دا و کۆبوونەوە بۆ خەڵک گیرا.
تیمی شناسایی بۆ دوو ڕۆژ لە پشتی «ئایچی» و «عەلیاوە»
مایەوە و ڕێگای بانەی خستە ژێــر چــاودیــری و شوێنی دیدەبان
و تەئمینی ج ــادەی و کاتەکانی هاتوچۆ و هــەمــوو جموجۆڵێکی
دوژمــن شناسایی کرا .هەرچەند خەڵک هەستیان بەوە کردبوو کە
عەمەلیاتی گــەورە لەڕێدایە ،بەاڵم تەنیا فەرماندەکان دەیانزانی کە
چ گەاڵڵەیەکیان بەدەستەوەیە هەر لەو کاتەشدا بە پێشمەرگەکان
هــەواڵ گەیشت کە ڕێژیم زانیویەتی هێزی پێشمەرگە لــەدەوری
شاری سەقز لە جووڵەدایە و هێزەکانی خستووەتە ئامادە باشەوە.
تێکۆشەرانی دێموکرات لە کاتی خــۆی دەسبەکار بــوون و زۆر
بەنهێنی خۆیان گەیاندە بەرزاییەکانی پشتی «ئایچی»« ،عەلیاوە»،
«قشاڵخ» و بەرامبەر «تەمۆغە» و تاکوو الی نیوەڕۆ لەوێ مانەوە.
دوانـــــــیـــــــوەڕۆ تـــیـــمـــەکـــان بـــەپـــێـــی گــــەاڵڵــــە دابــــــــەش کــــران
و هــــــەر تــیــمــێــک بــــــــەرەو شـــوێـــنـــی خــــــۆی وەڕێ کــــــەوت.
تــیــمــێــک ب ــە فــەرمــانــدەیــی شــەهــیــد «ئــەحــمــەد تــەمــۆغــەیــی» بۆ
ســـەر ڕێ ــگ ــای ســەقــز_بــانــە لــەنــێــوان «قـــشـــاخ» و «تــەمــۆغــە»
کــــە زۆر شـــــــــــارەزای ئــــــەو بــــەشــــە بـــــــوو ،جــێــگــیــر بــــــوون.
تیمێکی دیکە بە فەرماندەیی شەهید «ڕەحمەت دەستئامووز» و
«ئەحمەد وەکیلی» بۆ پشت «عەلیاوە» لەسەر ڕێگای ئەسڵیی سەقز-بانە.
هــەروەهــا کۆمەڵێک ک ــوڕی شــەڕکــەر و لــێــوەشــاوە ،ژمــارەیــەک
پێشمەرگەی کارامە لە پێش ئاوایی «ئایچی» لە پێنج کیلومێتریی
پــادگــان ،کــە شوێنی سەرەکیی تــۆڵــەکــردنــەوە بــوو ،ئــامــادە بــوون.
تـــەواوی تیمەکان لــە کاتی خــۆیــدا گەیشتنە شوێنی مەبەست و
دیاریکراوەکان لە نزیک ڕێگای ئەسڵیی سەقز بۆ بانە ،چەند دەستە
لەنێو گــونــدی «ئــایــچــی» کــە هــەمــوو کــات نــمــوونــەی کــوردایــەتــی
و نیشتمانپەروەری بــوون ،بە دیتنی پێشمەرگەکان بەپیریانەوە
هاتن و ،باسی شەهیدبوونی «خالید» و ئازایەتییەکانیان دەکــرد.
کاتژمێر ٤ی دوانیوەڕۆ سەرەتاکانی مانگی خەرمانان ،بە پێی بەرنامە
یەکەم تیم بە فەرماندەریی شەهید «ئەحمەد تەمۆغەیی» لە نزیک
قشاڵخ هێرشیان کردە سەر تەئمین و دیدەبانەکان و هاوکات ماشینێکی
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دوژمنیان خستە داوەوە و ،تیمی دووهەمیش هەڵۆئاسا بەخێرایی
توانیان پشتی عەلیاوە کۆنترۆڵ بکەن و ڕێگرەکان بکوژن و بەدیل بگرن.
هەروەک چــاوەڕوان بوون بە بەرزبوونەوەی دەنگی تەقە ،یەکەم
گرووپی یارمەتیدەر لە ســەقــزەوە هاتنە مەیدانی شــەڕ ،تیمەکانی
«ئایچی» کە خۆیان بۆ تۆڵەی «خالید زەکــی» ئــامــادە کردبوو،
بێدەنگ لە سەنگەردا بــوون .هێزەکانی دوژمــن کە چەند ماشین
بـــوون بــەســەر کەمینی پــێــشــمــەرگــەدا تێپەڕین و ،چــوونــە نزیک
«عەلیاوە» و لــەوێ کەوتنە نێو کەمینی بەشێکی تر لە ڕۆڵەکانی
حیزب و گەل .مەیدانی شەڕ وردەوردە گەورەتر بــۆوە ،لە بەرەی
«قشاڵخ» و «عەلیاوە» دوژمن زەربەی باشی خوارد و تێک شکا.
هێشتا سەعاتێک تێنەپەڕی دووهەم گرووهی زەربەتی یارمەتیدەر لە
سەقزەوە بەرەو مەیدانی شەڕ هاتن و زۆر زوو غافڵگیر کران و ،لەپێش
گوندی «ئایچی» لە شوێنی شەهیدبوونەکەی «خالید» ،کەوتنە نێو داوی
هێزی پێشمەرگە ،ئەم پێشمەرگانە هەر کام قەاڵیەک بوون لە ورە و باوەڕ.
شەڕێکی قورس و نزیک لەم شوێنەدا بۆ ماوەی  ٣کاتژمێر درێژەی
ێ بەزەییانە
کێشا ،دوژمــن کە زانــی لە چ داوێــک کــەوتــوە ،زۆر ب 
دەوروبەری گوندی «ئایچی»ـی تۆپباران کرد و چەند گوللەتۆپ لە نێو
ئاوایی کەوت ،بەاڵم بەخۆشییەوە زەرەری گیانیی نەبوو ،پێشمەرگە
بەباشی لەسەر ئەم ڕێگایەدا زەربەیان وەشاند و خۆڕاگرییان کرد و،
ڕێگایان نەدا ئەم بەکرێگیراوانە یەک هەنگاو بۆ پێشەوە بێن ،تیمەکانی
پشتیوان بە ئارپیجی و خومپارەی ٦٠میلی و چەکی بیکەیسی
پشتیوانیان لە هاوسەنگەرانیان دەکرد ،بە جۆرێک هێزی دوژمن هێز
و توانای لێ بڕا و نزیک تاریکیی هەوا بەرەو سەقز پاشەکشەی کرد.
لەم شەڕە حەماسییەدا کە بە سەرکەوتنی هێزی پێشمەرگە کۆتایی هات،
بەدەیان کەس لە هێزی ڕێژیم کوژران کە یەک لەوان جاشێکی بەناوبانگ
و فەرماندەی عەمەلیاتی سەقز بوو بەناوی «مەنسوور بەناتیان»و،
چەند ماشینی ڕێژیم دەستیان بەسەردا گیرا و هەر لەوێ سووتێنران،
هەروەها  ١٨کەس لە بەکرێگیراوان و خۆفرۆشان بەدیل گیران.
لــە خوڵقاندنی ئــەم ســـەروەری و حــەمــاســەیــەدا پێشمەرگە هیچ
چەشنە زیانێکی بــەر نــەکــەوت و هەموو بەساڵمەتی و ســروودی
«من پێشمەرگەی کوردستانم» گوندی «ئایچی»یان بەجێ هێشت.
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دااڵهۆ ،مەیدانێکی نوێ دژی داگیرکەران
ئەگەر باسی هەموو الیەنەکانی هێزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ڕابردوودا بەوردی وەرد بدەینەوە دەبێ زۆر قووڵ و هەمەالیەنە
الپەڕەکانی قارەمانەتیی هێزی پێشمەرگە هەڵدەینەوە ،بەسەدان و
هەزاران عەمەلیات و بەرخۆدان لە مێشک و بیری ئینسان خول دەخۆن
و دادەمێنی کام یەک لەوان باس بکەی .کاتیک سەر هەڵدەبڕم و لەهەر
گۆشەیەکی ئەم کوردستانە ناوی بەرزی هێزی پێشمەرگە خۆی نیشان
دەدا ،لە کرماشانەوە تا خۆی وسەڵماس ،خەبات وفیداکارییان لە بست
بە بستی ئەم کوردستانە نەخشاوە و الپەڕەکانی زێڕینی حەماسەکانی
کوردستانیان پێ رازاوەتەوە ،ئەو پێشمەرگانەی لەگەڵ لێدانی باڵی هەڵۆ
خۆیان ڕێک دەخست و لە چیا ڕژد و هەڵەموتەکان لەنگەریان دەگرت.
لەنێو هێزەکانی دێموکرات دەنگ و سازی زۆرهێز ،لەنێو کوردستاندا
دەنگی دەدای ــەوە .یەک لەوانە کە درەنگیش درووســت بــوو ،هێزی
قارەمانی «دااڵهۆ» بوو کە لەساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی مەیدانی شەڕی
خۆی لە دژی داگیرکەرانی کوردستان ڕێک خست و بۆ دەرپەڕاندنی
هێزی داگیرکەر هاتە مەیدان .کاتێک دوژمنی ماڵوێران تەپڵی شەڕی
دەست دایە و ویستی خۆی لە مەیدانی هێزی تازە دامەزراوی دێموکرات
تاقی بــکــاتــەوە ،خــۆی لەبەرامبەر کێوی «دااڵهــــۆ»ی ســەربــەرزدا
دیتەوە و لەو مەڵبەندەش کوڕانی وەک خەلیل خەلەبان و دەیانی
دیکە لمبۆزی داگیرکەرانیان لە قوڕ و چڵپاوی ئەو دەڤــەرە وەردا.
ههموو کاتێ ک ه ئاوڕێک بۆ ڕابردووی حەماسەکانی هێزی پێشمەرگە
لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی کوردستان دهدهمهوه ،خەمو خەفەت ههموو
ئازای لهشی ئینسان دادهگرێ .خهفهتی نیشتنی تۆزی فهرامۆشی ل ه
حهماسهی هێزی پێشمهرگه ،تۆمار نهکرانی ههموو ڕووپهڕهکانی
خهباتی هێزی پێشمهرگه و زۆر جار ونبوونی ناو و بیرهوهریی ئهو
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قارەمانەتییەی هێزەکانی حیزب خوڵقێنهری ئهو شانازییان ه بوون.
ههرچی بێ مێژووی جوواڵنهوهی کورد ل ه دهیهکانی ڕابــردوودا ل ه
ت ب ه ساتی ئهو ساتانه و ئهو ڕۆژ ه سهخت و ناههموارانه و لهو
سا 
حهماسه و سهرکهوتن ه شیرین و شکست ه تاڵ و ناخۆشان ه پێک دێ.
کهوات ه ئهو مێژووی ه خۆی ب ه خۆی ق ـهرزداره و ئهگهر ل ه ڕۆژانی
ن و بوار و
ت و دهرهتا 
ی و چهکداریدا دهرفه 
سهختی بهرگریی خوێناو 
ئیمکاناتی تۆمار کردنی ئهو ڕۆژانهمان نهبووه ،ئەمڕۆ ئەگەر دەرفەت
هەیە نەیان نووسینەوە غەدرێکی گەورەمان لەخۆمان و حیزبەکەمان
کردوە .ئەگەرچی مێشکی ماندوو ناتوانێ بۆ فیداکاری و بوێری هێزی
پێشمەرگە لە رەستەیەک کەلک وەرگرێ کە بتوانی حەقی خۆیان بەو
فیداکارییو لێهاتووییان بدا .لێرەدا «هەگبەی شا خ و شۆڕش» جێگەی
هێزی قارەمانی دااڵهۆ دەکاتەوە باس لە فیداکاری ئەو هێزە دەکەین.
پاییزی  ١٣٦٤تەنیا سێ ڕۆژ بــوو ســەری بەمااڵندا کردبوو کە
دەنگوباسی عەمەلیاتی قارەمانانەی ئەو ناوچەی لە هەموو ناوچە
دەنگی دایــەوە و شادی خستە دڵی خەڵکی ڕۆژهەالتی کوردستان.
کوڕانی دێموکرات بەپێی گەاڵڵەی ڕێکوپێکی داڕێژراو ،ئیوارێی ٣ی
ڕەزبەری ١٣٦٤ی هەتاوی تەقسیم کار دەکەن و بە بڕیاری فەرماندەری
عەمەلیات دەستبەکار دەبــن .دەستەیەک لە پارتیزانەکانی دااڵهــۆ
کاتژمێر ١١ی شەو بە شێوەیەکی زیرەکانە لە پایەگای رێژیم لە «اما م
حسن ازگلە» لە ناوچەی سەالسی باوەجانی نزیک دەبنەوە و لەکاتی
دیاریکراودا قرمەی چەکی دەستی پێشـمەرگە و موشەکی ئارپیجی
بێدەنگی شەو دەشکێنێ و تاریک پەرەستان ئەوانەی لە نێو پایەگادا
جێگیر بوون بەتەواوی دەکوژرێن و پایەگا بەتەواوی ئاگر دەگرێ.
هــاوکــات بەپێی دەســتــوری کــاری خــۆیــان دەستەیەکی دیکە لە
تێکۆشەرانی دێموکرات پایەگایەکی دیکە کە بەناوی فەرماندەیی
و پێرسینلی لە دەورووبـــەری ئــەوێ دانــرا هێرشیان کــردە سەر و
قارەمانانی دێموکرات لەگەڵ یەکەم تەقەی پێشمەرگە سەنگەرەکانی
پێشەوەی دوژمنیان دەست بەسەرداگرت و شەڕێکی دەستەویەخە
لەنێو پایەگا دەستی پێکرد ،ئەوە لەکاتیکدایە کە پایەگای یەکەم بە
ت ــەواوی ئــاگــری گــرتــوە هیچ چــاوەڕوانــیــیــەک بــۆ یارمەتی نــەمــاوە.

224

ڵ
برایم چووکە�

پێشـمەرگەی قــارەمــانــی هــێــزی دااڵهـــۆ لــە شــەڕێــکــی حەماسیی
 ٥سەعاتەدا توانییان دەست بەسەر پایەگا دابگرن و زیاتر لە ٥٠
کــەس بــکــوژن ،ژمــارەیــەکــی بــەر چــاو بــەدیــل بگرن و ژمــارەیــەکــی
زۆر چــەکــوچــۆڵ و مــاشــێــن و ل ــۆدێ ــر ئــاگــر بـــــدەن .خوێنبایی
ئـــەو ســەرکــەوتــنــە کــادرێــکــی تــێــکــۆشــەر و خــەبــاتــگــێــڕ بــە نــاوی
«سوحبەتوڵال مێهرابی» ،ئەندامی کۆمیتەی شارستانی دااڵهۆ بوو.
پــێــشــمـــــەرگــەکــانــی هــێــزی دااڵهـــــۆ دوای عــەمــەلــیــات ل ــە نــیــوان
«خــورنــوک» و «امامحسن» تووشی تێک هەڵچوون بــوونــەوە و
لــەوێــش ژمارەیەکیتر لــە هێزەکانی دوژم ــن کـــوژران .ڕێــژیــم هەر
بەوەندە نەوەستا کاتێک زانی زەبرێکی کاریگەری خواردوە لەسەر
ڕێگای پێشمەرگەکان لە نێوان پایەگای «امــا م حسن» و ئاوایی
«کــورەی» کەمینیان نایەوە ،بەاڵم قارەمانانی دێموکرات هەستیان
بە بوونی بۆسەی دوژمــن کرد و هەڵۆ ئاسا لە دوژمــن ڕاپەڕین و
کەمینیان تێک شکاند و بــەســەربــەرزی نــاوچــەیــان بەجێ هێشت.
عەمەلیاتێكی ئەتۆ لە ناوچەیەکی وەک دااڵهــۆ کاریگەریی زۆری
لەسەر خەڵک دانــا و خەڵکی ناوچەکەی دڵخۆش کــرد ،و هەروەها
تــرس و دڵەخورپەی خستە نێو هێزی دوژمــن .لەالیەکی دیکەوە
شوێنی عەمەلیاتەکە بوو کە هێزێکی زۆری دوژمنی بۆ پشتی بەرەی
شەڕی ئێران و عێراقی لێ جێگیر کرابوو ،بۆیە دوژمن چاوەڕوانیی
ئــەوەی نەدەکرد کە قارەمانانی دێموکرات زەبــری ئــاوا گاریگەری
لێ بدا ،جیا لەوە خەڵکێکی زۆری ناوچەی دژی جوواڵنەوەی کورد
چەکدار کردبوو .ئەگەرچی هەرسەرکەوتنێک خوێنی کوری کوردی
پێویست بووە لەو عەمەلیاتەشدا بە خوێنی الوێکی کورد بە رێژیمیان
سەلماند دوژم ــن هەرچەند هێزی ڕەش و زۆرو بــۆر لەناوچەدا
جێگیری بکا قارەمانانی دێموکرات کە سیمبولی خەبات و تێکۆشانن
دەتوانن زەبــری خۆیان لەدوژمنی گەلی کورد بوەشین وسوکنایی
بخەنە نێو دڵی خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی شەهیدانی کوردستان
.
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جێژنانەی پێشـمەرگە بۆ خەڵکی بانە
خەڵکی قارەمانی کوردستان بە نرخێکی زۆر گرانەوە توانیویانە
ماوەی چوار دەیە لە بەرامبەر پەالماری بێ بەزەییانە و سیاسەتی
دژی گەلیی ڕێژیمی کــۆمــاری ئیسالمیدا بوەستنەوە .لــە مــاوەی
شەڕی چەکداریی کوردستان و ،ئەم بەشە لە ئێران بە سەنگەری
ئازادی دەناسرا ،خەڵکی کوردستان و حیزبی دێموکرات مەیدانیان
بۆ پەنادانی شۆڕشگێڕانی گەالنی دیکەی ئێرانیش کە لە دەستی
ڕێــژیــم خــۆیــان دەربـــاز دەکـــرد ،کــردبــۆوە .لــە م ــاوەی هــەمــوو ئەم
سااڵنەدا خەڵکی کورد لەم بەشە لە کوردستان زیاتر لە  ٥٠هەزار
شەهیدی داوە ،برسیەتیی چێشتوە ،ئــاوارەیــی دیـــوە ،مافەکانی
بەخڕی پێشێل کراوە ،بەاڵم هیچ کات سەری بۆ زوڵم دانەنواندوە.
نەتەوەی کــورد بەدرێژایی مێژوو ،لە پێناو وەدەستهێنانی مافە
ڕەواکــانــی خــۆیــدا شــەڕ و خەباتی کـــردوە ،ب ــەاڵم خــەبــات لــەدژی
کۆماری ئیسالمی تایبەتمەندیی جیاوازی هەبووە ،ئــەوەش لەبەر
ئــەوەیــە کە کوردستان لە سایەی تێکۆشانی قارەمانانەی هێزی
پێشمەرگەدا ببووە مەڵبەندی ئازادیخوازانی سەرانسەری ئێران.
لــەو ســەروبــەنــدەدا تەنیا ڕێــگــەی بــــەردەم هــێــزە سیاسییەکان
خەباتی چــەکــدارانــە بــوو بــەدژی ئــەم ڕێژیمە دژە مرۆییە و ،ئەم
خــەبــاتــەش بــە پێشەنگایەتیی حیزبی دێــمــوکــرات بــەڕێــوە دەچــوو.
بۆیە ئەو کات ئــاوەدان هێشتنەوەی سەنگەری ئازادیی کوردستان،
ه ــاووات ــای پــاراســتــنــی گــشــت زەحــمــەت و تــێــکــۆشــان و هــیــوایــەک
بــوو کە لە پێناو گەیشتن بە ئ ــازادی چێژرابوو و بنیات نرابوو.
بۆیە تێکۆشەرانی دێــمــوکــرات قــورســایــی بــەرگــری و پاراستنی
کوردستانیان خستە سەر شانی خۆیان و ڕۆژ نەبوو لە گۆشەیەکی

226

ڵ
برایم چووکە�

کوردستانی خــۆڕاگــر زەبرێکی کاریگەر لــە داگــیــرکــەران نــەدەن.
هێزەکانی حیزبی دێــمــوکــرات وەک ئەرکێکی گرینگی نەتەوەیی
داکۆکییان لە ئاو و خاکی نیشتمانی خۆیان دەکــرد .لە «هەگبەی
شــاخ و شـــۆڕش«ی ئــەم جــارەمــانــدا بــاس لــە بەشێکی چکۆلە لە
قــارەمــانــەتــیــی ڕۆڵــەکــانــی کــوردســتــان لــە نــاوچــەی بــانــە دەکــەیــن.
بەهار نزیک ببۆوە و وردە وردە سەرما و سۆڵی زستان شکابوو .تەنیا
دوو ڕۆژی بۆ خۆشییەکانی نەورۆز مابوو ،خەڵک هێدی هێدی بەرەو
پێشوازی ئەم ڕۆژە مێژووییە دەچوون .لەم کاتەدا ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی پیالنێکی بەدژی خەڵکی ناوچەی بانە داڕشتبوو و هێزێکی
گەورە و زۆروبۆری لە هەموو بەشە چەکدارەکانی ڕێژیم کۆ کردبۆوە.
هێزەکانی ڕێژیم بۆ دانانی پایەگا لەو ناوچانە کە پێشتر لە الیەن هێزی
پێشمەرگەوە ئازاد کرابوون ،لە بەرەبەیانی ڕۆژی ٢٨ی ڕەشەمەی ساڵی
١٣٦٤ی هەتاوی کەوتنە خۆ .سەدان کەس لەم هێزانە لە بەرزاییەکانی
«هـــەاڵسبـــار»« ،ســـپـــیداری»« ،بــــــەردەڕەش»« ،س ـێکــان ـیالن»،
«ساڵووکی سەروو»« ،گردیگویل»« ،قوڕنێ» و «زەربەنێ» لە ناوچەی
بانە جێگیر بوون و ،تۆپخانەیەکی قورسیش پشتیوانیی لێ دەکردن.
سەعات  ٦/٣٠لە تاریک و ڕوونی بەیانی ،هێزی قارەمانی شەهیدانی
وردی خۆیان ڕێک خست و لە چەندین بەرەوە بەپێی گەاڵڵەی ڕێکوپێک،
هێرشیان کردە سەر سەنگەرەکانی دوژمن و ،پاش شەڕێکی حەماسەیی
توانیان چەند نوقتەی ستراتیژی لە دوژمن بستێننەوە و بەرەوخوار
ڕاویان بنێن .پاشان بەوەش نەوەستان و هێرشیان بۆ شوێنەکانی دیکەش
دەست پێکرد و لە هەموو بەرەکان شەڕ بەتوندی درێژەی کێشا و،
سەرەنجام تا خۆر لە پەنا چیا سەرکەشەکانی کوردستان سەری دەرێنا
بەتەواوی هێزەکانی دوژمنیان تێک شکاند و پاشەکشەیان پێکردن.
هێزی ڕێژیم بە پێی عادەتی خۆی دوای هەر شکستێک ئاوری
تۆپخانەی وەگەڕ خست و سەنگەری پێشمەرگەکانی ئاورباران کرد.
پاشان لەژێر ئاوری چەکی قورس هێزە شکست خواردووەکانی سازمان
داوە و ،لەگەڵ ژمارەیەکی تازەنەفەس لە سەعاتی ١٠ی بەیانی سەر
لە نوێ پەالماری سەنگەری تێکۆشەرانی دێموکراتی دا .ئەگەرچی
هەر زۆر بێ ورە بوون ،بەاڵم بە زەبری فەرماندەرانیان دەهاتنەوە
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پێش و بە بیستنی دەنگی تەقەی پێشمەرگە ســەرەوخــوار ڕایــان
دەکردەوە .الی دوانیوەڕۆ جارێکی دیکە هێز کۆ کراوە و بۆ ئەوەی
ورەی ڕووخاویان بەرز بێتەوە ،دیسان پەالماری هێزی پێشمەرگە
درایــەوە .ئەم جارە هێزی پێشمەرگە زۆر ئازایانە لێیان وەدەست
هاتن و لە ئاکامدا و لەسەر یەک پاش  ٩سەعات شەڕی قارەمانانە،
سەرشۆڕیی گەورەیان نسیبی هێزی کۆماری ئیسالمی کرد و ،بە
قارەمانەتی و فیداکاری توانیان نزیک بە  ٩٠کەس لە هێزی دوژمن
بکوژن ،کە دەیان کەسیان جەندەکیان لە مەیدانی شەڕ بەجێ ما .بێجگە
لە تۆپێکی  ١٠٦میلیم و کالیبر  ،٥٠دەیان قەبزە چەکی جۆراوجۆر و
هەزاران فیشەک و تەقەمەنی دەسکەوتی ڕۆڵەکانی گەلی کورد بوو.
زۆر جــار ســەرکــەوتــنــەکــانــمــان بــە بەختکردنی ڕۆڵـــە ئــازاکــانــی
گەلەکەمان کۆتایی پێ دەهات ،ئەم جارەش خوێنبایی ئەو حەماسە
پڕ لەسەروەرییە ٣ ،تێکۆشەری مەیدانی بەربەرەکانی و فیداکاری
بە ناوەکانی عەبدوڵاڵ ڕەحیمی ،عەبدول فاتحی و کەریم قــادری
ب ــوو ،کــە گیانیان ب ــووە چ ــرای بەرپێی تێکۆشەرانی دێــمــوکــرات.
تــێــکــشــکــانــی هــێــزی زوبـــــدە و پــۆشــتــەی ڕێــژیــمــی ئیسالمیی
ئـــێـــران لـــە دوو بــــــارەوە گــریــنــگــە کـــە ئــــامــــاژەی پـــێ دەکـــەیـــن.
یەکەم :هێزی کۆماری ئیسالمی بە بۆنەی شەڕی ئێران و عێراقەوە
لە ناوچەی بانە ،بە هەموو جۆرە چەکێکی مۆدێرنی ئەو سەردەمە
تەیار بــوو ،ئــەوە لە کاتێکدایە کە هێزی پێشمەرگە تەنیا بە چەکی
دەستی و بە ژمارەیەکی کەمەوە توانی زەبرێکی کاریگەر لەوان بدا.
دووهــەم :ڕێژیم لە تاکتیکی شەڕی «شێر» و «کەمتیار» کەڵکی
وەرگــرت .وەک کەمتیار هێزێکی زۆری کۆ کــردەوە ،دەوری شێرە
کوڕانی حیزبی دا بەو مەبەستەی بتوانێ لە پشتەوە «گازنبور»ی
پشتی شێری پێ بشکێنێ؛ بــەاڵم ئەوانیش ڕاســت بە پێچەوانەی
تاکتیکی ڕێژیم ،لە کەللەی مێگەلە کەمتیاریان دا تەفروتوونایان کردن.
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کە «چڕووسانە» و «شێرینسوار»
دەبنە جەهەندەم بۆ دوژمن
ئاوردانەوە لە مێژووی گەلێکی چەوساوە وکاراکتێرەکانی نێو ئەو
مێژووە ،کەڵک وەرگرتن لە ئەزموون و پەند و ئامۆژگارییەکانی کە
لەئەنجامی تاقیکردنەوەی تاڵی و سوێری چەندین ساڵەی بەدەست
هاتوون ،یەکێک لە ئەرکە گرینگەکانی نەسڵی تازەی ئەو گەلەیە .ئەمە
گرینگە ،چونکە گەڵێک ڕووداو و کارەسات لە ژیانی ڕۆژانەی هەر
ئینسان یا گەلێکدا ڕوو دەدا و دێتە پێش ،کە ئەو پێشهات و ڕووداوانە
تەنیا پەیوەندییان بە یەک قۆناغ لە ژیانی ئینسانەوە نییە ،بەڵكوو تا
ژیان بەردەوامە ئەوانیش هەرهەن .جا نەسلی رابردوو لەبەر ئەوەی
ئەزموونێکی لەسەر ئەو ڕووداوانە هەیە و ،گیروگرفتەکانی کێشە و
بەربەرەکانی ڕووداوی بەتەواوی دیوە و گواستوویەتەوە بۆ نەسلی
دوای خۆ،؛ بۆیە پیویست ناکا جارێکی دیکە تاقی بکرێنەوە .وەختێک
باس لە بەربەرەکانییەکی هێزی پێشمەرگە دەکەین ،چ لەباری نیزامی
و چ سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە مەبەست تەواوی هێزەکانی حیزبی
دێموکراتە ،نەک تەنیا هێزێک یان دەستە و لکێک .هەرچەند خەباتی
گەلێک بەبێ پێشڕەوایەتیی حیزبێکی شۆڕشگێر کە ئەرکی هەرە
گرینگی دیاریکردنی ڕێبازی سیاسی بۆ ئەو گەلە و هەڵبژاردنی شێوەی
خەباتە لە قۆناغی دیاریکراودا هەرگیز سەرکەوتوو نابێ .هەر بۆیە
حیزبەکەمان لەباری نیزامیشەوە لەو ئەرکە گرینگەشدا پێشڕەوایەتی
کردوە کە لەو شێوە خەباتە بۆ ڕزگاریی نیشتمان کەڵک وەرگرێ.
هەڵبەت هەموو هێزەکانی حیزب لە مەیدانی شــەڕدا وەک یەک بە
ئەرکی سەرشانی خۆیان هەستاون ،هەر کام لەو ڕووداوانە و هەر
کام لەو حاڵەتانە تایبەتمەندیی خۆی هەیە دا باسمان کردوون .ڕەنگ
بێ » شاخ وشۆڕش « کە ئێمە تا ئێستا لە هەگبەی ئەم گۆشەیە لە
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ڕۆژنامە نەپڕژابێتەوە هەموو بوارەکانی خەباتی چەکداری یا باشتر
بڵێم وەک یەک ڕۆڵ و بەشداریی هێزەکانی لەبەر چاو نەگرتبێ،
بەاڵم شانازییەکانی هێزی پێشمەرگە هەموو بۆ ڕۆڵە فیداکارەکانی
ئەو حیزبەیە کە وەک کاراکتێری سەرەکیی نێو ڕووداوەکان ڕۆلیان
گێڕاوە .کاتێک سەراپا کوردستان لەژێر ئاگر و ئاسن و گوللەبارانی
هێزەکانی کۆماری ئیسالمیدا بوو ،هێزی پێشمەرگەی دێموکرات وەک
هەڵۆی سەرچیا بە گیان و بە دڵ پارێزگاری لە خاکی نیشتمان دەکرد.
دووهەم رۆژی بەهار سەعاتەکانی کۆتایی دەپێوا .هێشتا خەڵک
هەر بەدەم شادییەکانی نــەورۆزەوە ،دەم بەپێکەنین سەروسەودای
نەورۆزیان بەرز ڕاگرتبوو .لە الیەکی دیکەوە پۆستاڵ لەپێیانی جەماران
بیریان لە پیالنێکی قێزەون دەکردەوە کە ئەم جێژنە خۆشە لە ڕۆڵەکانی
دێموکرات و لە خەڵکی کوردستان تــاڵ بکەن و لێیانی بشوێنین.
شـــەوی ســێــی خــاکــەلــێــوەی ســاڵــی  ١٣٦١بـــوو .دەســتــەیــەک لە
پێشمەرگەکانیهێزی بێستوون لەئاوایی چڕوسانە « و » زیوییە «لەگەڵ
خەڵکی جێژنی نەورۆزیان دەکرد کە هەواڵ گەیشت هێزە کۆنەپەرستان
هیڕشیان کردۆتە سەر بەرزاییەکانی چروسانەو ،الشانی»کەوانە»یان
گرتووە تا نزیک گوندی زیوییەو بەرزاییەکانی شێرینسوار لە ناوچەی
بێڵەواری کامیاران هاتوون .کوڕەکان خۆیان ڕێکخست و دەستەیەک
بە فەرماندەیی ساالر ئیبراهیمی بەرەنگاری دوژمن بوونەوە .سەدان
کەس لە هێزەکانی دوژمن شااڵویان بۆ ئەو دەستە پێشمەرگەیی هێنا.
کاتێک دەستەیەک لە تێکۆشەرانی ئەو مەڵبەندە بە هێرشی دوژمنیان
زانی ،خۆیان بۆ سازمان دا و لە پشتەوە لە دوژمن ڕاسان و شەڕێکی
سەخت و نابەرامبەریان لەگەڵ دوژمن دەستی پێکرد .ئەوە یەکەم جار
نەبوو کە دوژمن هێرشی بۆ سەر ئەو شوێنە دەبرد ،بەڵکوو چەند
جاری دیکەش دەست وپەنجەی لەگەڵ قارەمانانی دێموکرات نەرم
کردبوو ،و هەموو جارێکیش سەری وەبەر بەردی ئەلحەد کەوتبوو.
شەڕێکی گــەرم و سەنگەر بەسەنگەر لە چەندین الوە درێــژەی
پێ دەدراو ڕۆڵەکانی دێموکرات هەرجارێ بەرزاییەک و نوقتەیەکی
ستراتیژییان لە دوژمن وەر دەگرتەوە و بەرەو خوار ڕاویان دەنا.
رێژیمیش بەپێی سروشتی بەزیوی خۆی هەموو جارێ پاش تێکشکانی
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لە مەیدانی بــــەرەوڕوودا بە ئاگری تۆپخانەی قــورس بــەردەبــووە
تۆپباران کردنی سەنگەری پێشمەرگەکان و پاش ماوەیەک سەرلەنوێ
و بە زۆر و زۆرداری هێزی پیادەی بۆ مەیدانی شــەڕ بە زۆری
رەوانــە دەکــرد .هەڵبەت هێزی بەزیوی دوژمــن بە بیستنی دەنگی
چەکی پێشمەرگە زراویان دەچوو و نەیاندەوێرا لە سەنگەرەکانیان
نزیک بــنــەوە .بــە یەکگرتنەوەی هـــەردوو تیمی پێشمەرگە ،هێزی
دوژمن کیشومات کراو هێزەکانی پێشمەرگە پاش  ١٨سەعات شەڕ
و فیداکاری و بــەرخــۆدان دوژمنیان بە یەکجاری بەچۆک داهێنا.
خۆش ئــەوە بوو هەر لەوکاتەدا و لەکاتی ڕاونانی هێزی بەزیوی
دوژمــنــدا ماشێنێک پڕ لە پاسدار کەوتە سەرمین و لێک هەڵتەکا.
لــەو شــەڕە حەماسییە دا کە  ١٨سەعاتی خایاند و الپەڕەیەکی
پڕشنگداری دیکەی لە فیداکاریی پێشمەرگە بە دەفتەری قارەمانەتی
هێزی بێستون زیاد کرد ،نزیک بە  ١٠٠کەس لە هێزەکانی دوژمن
کوژران و بریندار بوون .هەروەها دەیان قەزبزە چەک وچۆڵی سووک
و نیوەقورس و بەدەیان کەلوپەلی دیکەی نیزامیی بوو بە دەسکەوتی
هەڵۆ بەرزەفرەکانی بێستوونی خۆڕاگر .بەاڵم نابێ لەبیر بچێ کە
ئەو قارەمانەتییە و خۆڕاگرییە کە زەبرێکی گاریگەری لە دوژمن دا،
بە خوێنی دوو تێکۆشەری مەیدانی حەماسەکانی ناوچەی کامیاران
وەدی هات .لەو شەرە قورسەدا شەهیدان مەحموود گــودەرزی و
تەیوب حەیاتی بە خوێنی خۆیان حەقانییەتی گەلەکەیان نووسییەوە و
داستانێکی پڕ لە سەروەرییان بە خوێنی گەش و ئاڵی خۆیان تۆمار کرد.
ئەوەی گرینگە باس بکرێتەوە ئەوەیە کە لەو حەماسەخوڵقێنییەی
پــێــشــمــەرگــەدا هــێــزی دوژمـــن چــەنــد ب ــەراب ــەری هــێــزی پێشمەرگە
وتەیارتر بە جۆرەها چەکی مودێڕن و هــەروەهــا ،پشت ئەستوور
بە تۆپخانە بوو .بەاڵم هێزی قارەمانی بێستون بە پێشمەرگەیەکی
زۆر کــەم کــە تەنانەت یــەک لــە پێجی دوژمنیش نــەبــوو ،بــەاڵم بە
ورە و بیروباوەڕەوە زەبرێکی بەهێزیان لە شەوپەرستان وەشاند.
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رۆڵی فەرماندەرانی نیزامیی لە میژووی حیزبدا
ئــاوردانــەوە لە مێژووی سێ چارەگە ســەدەی حیزبی دیموکراتی
کوردستان کارێکی سانا نیە چونکی ئەو حیزبە لە ماوەی ٧٥ساڵدا
قۆناغی جۆراوجۆری خهباتی تێپهڕاندوهو ل ه درێژهی رێبازی خۆیدا
زۆر هەنگاوی بەنرخی هەڵێناوەتەوەو کەندو لەندو کۆسپەکانی سەر
رێگای بڕیون و بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی خۆی رێگایەکی درێژی پێواوە.
لە یــادی دامــەزرانــی حیزبی دیموکراتی کوردستاندا دەبــێ زۆر
الیەنی ئەو خەباتو تیکۆشانە هەڵسەنگێنینو زۆر پێویستە هەموو
الیەنەکانی خەباتی زیــاتــر لــە  ٧دەی ــەی حیزب بخرێنە بــەربــاسو
شیکرێنەوە .بــەسـهرنـجدان بە جــۆراوجــۆریــی بــوارەکــانــی خەباتی
حــەقــخــوازانــەی نــەتــەوەکــەمــان دەزانــیــن کــە یەکێک لــە شێوەکانی
کــاری نیزامییە .با بزانین لەوماوەیەدا کاراکتیرەکانی ئەو بەشە
چ رۆڵیکیان لە جــوواڵنــەوەی نەتەوەکەماندا هەبووە .لەوانەیە بۆ
هەڵدانەوەی الپەڕەکانی ئەو بەشە لەمێژووی حیزبی دێموکراتی
کوردستان زۆر کــەرەســە پێویست بێ کە ئێستا لەبەردەستدایە.
هەر نەتەوەیەک کە بۆ وەدەستهێنانی ئازادی خەبات بکا ،تەنانەت
نەتەوەیەک کە ئازادیش بێ پێویستیی بە ئەمنییەتی نەتەوەیی هەیە.
پاراستنی ئەمنییەت گەلێک کەرەسەی نیزامیی پیویستە و یەکێکیش
لەوانە کە فاکتەری سەرەکیی پاراستنە ،ئینسانە نیزامیکارەکانن کە لە
ئورگانە جۆراجۆرەکاندا بۆ پاراستنی دهسکهوتهکانی واڵتێکی ئازادو
دیموکراتیکدا ڕێک خراون و ل ه دابین کردنی ئەمنییەتی دامودەزگاکاندا
ڕۆڵێکی کاریگهر دەگێڕن .ئەگەر لە باری نیزامییەوە ئاوڕێکی کورت
لە مێژووی ئەو ٣چارەگە سەدەیەی تێکۆشانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان بدەینەوە بۆمان دەردەکــەوێ کە کاراکتێرە نیزامییەکان
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چ رۆڵێکی گرینگیان لە خەباتی حەقخوازانەی گەلەکەماندا گێراوە.
حیزبی دێموکرات ئەگەرچی حیزبێکی سیاسیو ئاشتیخواز بووە
بەاڵم پاراستنی ئەمنییەتی میللی وهک یەکێک لە بنهماکانی رێبازی
سیاسی خۆیو نەتەوەکەی داناوه .لەکاتێکدا باسی ئەمنییەتی نەتەوەیی
دەکەین کە خەڵکی کوردستان هەر لەسەرتاوە ئەمنییەتیان نەبووەو لە
الیەن دوو رێژیمی پاشایەتیو کۆماری ئیسالمییەوە زۆلڵموزۆریان
لێکراوەو بە ناچاری بۆ پاراستنی خۆیان دەستیان بۆ چەک بردوە.
ی کۆماری کوردستان لەساڵی ١٣٢٤دا
هەر لە ڕۆژهکانی پێش دامەزران 
حیزبی دیموکراتی کوردستان بیری لەوە کــردەوە کە بۆ پاراستنی
ئەمنیەتی میللی پێویستیی بە هێزێکی خەڵكی هەیە .هەربۆیەش سپای
میللیی دامەزراندوو کۆمەڵیك خەڵك وەک فەرماندەری نیزامیی ئەو
سوپایە ک ه دواتر بوو ب ه هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەرپرسایەتییان
وەئهستۆ گرت .فهرماندهرانی هێزی پاراستنی ئەمنیەتی نەتەوەیی بریتی
بوون له ژهنڕاڵە نیشتمانپەروەرەکانی وەک سەیفیقازی ،عومەرخانی
شکاک ،حەمەرەشیدخانو مەالمستەفای بارزانی .جگ ه لە وانیش زۆر
کەسی دیک ه وەک عەلی بەگی شیرزادو محەممەدی نانەوازادەو زێڕۆ
بهگی ههرکی و مستهفا خۆشناو لە فەرماندەرانی هێزی پیشمەرگە
ئەرکی قورسیان لە پاراستنی کۆماری کوردستاندا لەسەرشان بوو.
لێرەدا نامانەوێ ههموو ئهو کەسان ه بناسێنین کە ل ه قۆناغ جیاجیاکاندا
ئەرکی پاراستنی میللییان لەسەرشان بــووە ،بەڵکوو دهمــانـهوێ
ئەهمییەتی ئەو ئەرکە کە حیزبێکی سیاسیی وەک حیزبی دیموکرات
لە هەموو هەلومەرجێکی خەباتدا وهئهستۆی گرتوە بخهین ه بهر چاو.
با هێندێک هــەورازتــر بە مــێــژووی حــیــزبدا هەڵکشێین .لەساڵی
١٣٤٦ی ههتاویدا بهشێک ل ه ڕۆڵ ه شۆرشگێڕهکانی ئەو کاتی حیزبی
دێموکرات روویــان لە رۆژهــەاڵت کــردەوەو رێبەریی بزووتنەوەی
چەکدارانەی ساڵەکانی ٤٦و٤٧یــان بەئەستۆوە گرت .دەتوانین بڵێین
هەلومەرجی ئەوکات ئــەوەی دەخواست کەسانی وەک شەریفزادە،
موعینییەکان ،م ـهال مــەحــمــوودی زەنــگــەنـەو مینەشەمو چەندانی
دیکە کــە لــە سەتحی رێــبــەریدابــوون ،دهســت پێش بخهن و ب ه
فیداکاری بێن ه مهیدان .بوونی کەسانی سیاسی ونیزامی لە قۆناخێکی
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ســەخـتو دژواردا هێزوتوانایەکی زیــاتــری بــۆ بەرەوپێشبردنی
بزووتنەوەکە بهو خهباتکاران ه بەخشیو ە ک ه بە شێوەی چەکدارانە
بــەرگــری لــە ئــــازادیو ئەمنیەتی گەلەکەیانیان وهئـهســتــۆ گــرتــوه.
ئەم باسە تەنیا باسێکی کورتە لە رۆڵی فەرماندەران لە میژووی ئەو
 ٧٥ساڵەی حیزبەکەماندا .هەر بۆیە بە پێویست دەزانین ئاماژە بە
دژوارترین هەلو مەرجی سەردەمی دەسەاڵتداریی کۆماری ئیسالمی
لە کوردستانیش بکەین .دوای هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی
لە ساڵی ١٣٥٧ی هــەتــاویدا خهڵکی کوردستان یەکێک لــەو گەلە
بەشخوراوانە بوون کە کەوتنە بەر هێرشی دڕندانەی ئەو رێژیمە،و
کۆماری ئیسالمی لە سەرەتاوە دەستی بە قەاڵچۆکردنی ئهم گهل ه
کرد .حیزبی دیموکراتی کوردستان بە هەڵوێستێکی بهرپرسانە و
ئازایان ه جارێکی دیکە خەڵكی لە دەوری ئااڵی خۆی کۆ کردەوەو بە
گژ هێرشی رێژیمی کۆنەپەرستدا چۆوە .لێرەدا جارێکی دیکە رۆڵی
گرینگ بە هێزێكی مونەززەمو سازماندراوی پیشمەرگە درایــەوەو
بۆ پاراستنی خەڵكی کوردستان فەرماندەرانی هێزی پیشمەرگە
سوککانی ئەمنییەتی نەتەوەیییان وەئهستۆ گرتەوەو پێشمهرگ ه رۆڵی
ی کوردستاندا گێڕا .ئەم ئهرک ه کهوت ه سهر شانی
سەرەکیی لە پاراستن 
ن ههرگیز
کەسانی شارەزا و پسپۆڕ ک ه مێژووی خەباتی نەتەوەکەما 
فیداکارییهکانیان لهبیر ناکا .ئەفسەرە نیشتمانپەروەرەکانی وەک
شههیدان سەرگورد عەلیار ،سەرگورد عەباسی ،سەروان چەلەبی،
ســەروان ئەفشین ،ســەروان حاتم ،ســەروان ئەحمەدی جاوید فەڕ،
سەروان اقبال کەریمنژاد ،سەروان برایم بەهرامپوور ،خەلیل خەلەبان
لە سەرەتاوە ئەو ئەرکەیان بەڕێوە برد .ل ه خەباتو بەربەرەکانیی
بێوچانی خەڵکی کوردستاندا بە دەیان کهسی دیکە وەک :حەسەنی
شیوەسەڵی ،مەنسوور فەتاحی ،شاپوور فیرۆزی ،سەدیق فیروزی،
ئەسەد سولیمانپوور ،خەلیل محەممەدی ،شــاروخ مــورادی ،حەکیم
رەزایی ،عەباس ئەکرەمی ،وەستا ئەحمەدی کووهگەرد ،قاسمی باقی،
خدرە سوور ،چرچەیبارام میرزا ،حەمە نارستی ،قادر ئیفتخاری،
برایم شیخاڵی ،عومەر قەیتەران ،هەمزە بێهنام ،فەقێ عەواڵو دەیانی
دیکە نهخشیان گێڕاو ه کە رۆڵو ماندووبوونیان بەرز دەنرخێنین،
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کە بهداخهو ه زۆربهیان گیانیان بهخشیوه .رێبەریی سیاسیی حیزبی
دیموکراتی کوردستان ئەهمییەتی زۆری بە رۆڵــی فەرماندەرانی
نیزامی لە نێو خەباتدا داوەو زۆر لەوانە کە شەهید بوون لە رێبەری
حیزبدا مەسئوولییەتیان هەبووە .واتە حیزبی دیموکراتی کوردستان
چــەکــەکــەی لــە خــزمــەت قــەڵــەمــەکــەیدا بـــووە .هــەر بــۆیــەش رۆڵــی
فەرماندەران لە خەباتی بەردەوامی حیزبەکەدا توانیویەتی کاریگەر بێ.
لە کۆتایی دا دەتوانین بڵێین کە مێژووی حیزبەکەمان قارەمانی زۆر
هەیە ،نزیک بە  ٥٠٠٠هــەزار شەهید کە گیانی خۆیان پیشکەش بە
بارەگای ئازادی کردوە ،بە هەزاران کەس لە ئەندامانی ئاوارە بوون ،یان
لە شارەکانی کوردستان خەباتیان دژی رێژیمی کۆنەپەرستی کردوە
رەوانەی زیندانەکان کراون و ئازارو ئەشکەنجەی زۆریان چێشتوە ،بە
هەزارانی دیکە ئیستا لە سەر ئەم رێبازە دروستە بەردەوام لەخەباتدان.
وەک شەهید دوکتورقاسملوو فەرمووی» ئەوانە هەموو قارەمانی
حیزبەکەمانو گەلەکەمانن .بــەاڵم مــێــژووی چەندین ســاڵ خەبات
یەک قارەمانی ئەسڵیی هەیە کە لەسەرەتاوە تا ئێستا تاقە سواری
مەیدانی خەباتە ،ه ــەورازو نشێوی زۆر دیــوە ،تاڵی سوێری زۆر
چیشتوە ،تووشی شکست بووە بەاڵم ناهۆمێد نەبووە ،سەرکەوتوە
بەاڵم لەخۆبایی نەبووە ،چۆتە پێش ،پاشەکشەی کردوە ،بەاڵم هەموو
ت داوەو ئێستاش
کاتێک بـێوچــانو کۆڵنەدەرانە درێــژەی بەخەبا 
ه ــەروا ســوارچــاکو یــەکــەم قــارەمــانــی مەیدانی خەباتە .قارەمانی
هەموو قارەمانانی سەرانسەری ئەم مێژووە ،حیزبی دیموکراتە».
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پاشکۆ
خۆشەویستان! ئــەوەی لێرەوە لەبەر دەست دایە
ئەو نووسراویە کە پێشتر بۆ باڵوکراوەکانی حیزبی
نووسراوەو یان لە کوردکاناڵ باڵوکراوەتەوە بەپێویستم
زانی ئەوانێش لەگەڵ ئەو نووسراوەی سەرەوە بە چاپ
بگەیەنم تا خوێنەرانی خۆشەویست و تێکۆشەرانی
مــەیــدانــی خــەبــات بتوانن کەڵکی لــێ وەر بگرن.

لە یادی شەهیدانی سوورخهاڵتی
یهڵدای خوێناویدا
لە کاتێکدا کە رێبوارانی رێگای رێبەری شەهید دوکتور قاسملوو لە
دوایین شەوی پاییزو درێژترین شەوی ساڵدا ،یادی لە دایکبوونی ئەو
رێبەرە نەمرەیان دەکردەوە دەستی رەشێ تیرۆر کۆمەڵێک هاوڕێی
بەئەمەگی بە ناوەکانی شەهیدان :عەلی قۆیتاسی ،وەهاب میرخزری،
ئەرسەالن عەباسنیا ،ساالر باقری و ناسر کەریمی لێئەستاندین.
ئەگەرچی هەر لەو کاتەدا حیزبی دێموکڕاتی کوردستان رایگەیاند کە
شکو گومانی نی ه دەستی کۆماری ئیسالمی لەپشتی ئەو کردەوە
تیرۆریستییە هەیەو کۆماری ئیسالمی عامیلی ئەسڵیی ئەو کارە دزێوەیە.
ئەگەر ئاوڕێکی کورت لە کارنامەی کۆماری ئیسالمی بدەینەوە بە
روونی بۆمان دەردەکەوێ ک ه بناغەی ئهو رێژیم ه لەسەر تیرۆریسم
دامـــهزراوهو راوهســتــاوه ،چونک ه دەســەاڵتــدارانــی رێژیمی ئێران لە
تیرۆریسم وەک ئامرازێک بۆ بردەنە پێشی سیاسەتەکانی خۆیان
کەڵک وەردەگـــرن .هــەر لــەدووهـهم ساڵی دام ـهزرانــی رێژیم یهکهم
کردەوەی تیرۆریستییان دەرحەق بە گەلی کورد وحیزبی دیموکرات لە
شاری مەهاباد بهڕێو ه بردو شههیدسەرگورد عەباسییان تیرۆر کرد.
پاشان روخــســاری ئ ـهو رێژیم ه لە بازنەیەکی گــەورەتــردا خۆی
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نــیــشــان دا .ســیــاســەتــە دژی گــەل ـییــەکــانــی دهســـهاڵتـــدارانـــی تــاز ه
بهدهسهاڵت گهیشتوو لە پێوەندی لەگەڵ گەالنی دیکەی ئێران وەک
کورد ،تورک ،عــەرەبو بلووچ شتێک نین کە بۆ کەس شــاراوە بێ.
ئێران لەو نەتەوانە پێکهاتوە کهدەیان ساڵ لەبن دەستی حکومەتە
زۆردارەکــاندا زۆڵ م وزۆریــان چێشتوەو بەدرێژایی مێژوو لە مافە
رەواکانیان بێبەش ماونەوە .بە تایبەتی لەماوەی دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمیدا ئەو زوڵمە چوارچێوەیەکی زۆر سامناکترو پانو بەرینتری
بە خۆیەوە دیــت .چونک ه سیاسەتی بۆ دەرەوە ناردنی شــۆڕش لە
رێگای تیرۆریزمی دەوڵەتییەوە دەستی پێکرد ،تەنانەت دوای مردنی
خۆمەینیش ک ـهوایــان نیشاندا گۆیا دەســت لــەو ک ــردەوە قێزەونە
هەڵدەگرن ،زۆر زوو بێ بناغەبوونی ئهو ئیددیعان ه دەرکــەوت هەر
یەکەم هەنگاویان راســت لە چلەی «ارتــحــال»ی بە نــاو «ئیمامی
موستەزعهفان»دا بوو کە رێبەری گەورەی نەتەوەی کورد شەهید
دوکتور قاسملوو هاورێیانییان لەکاتی دانیشتن لهسهر میزی وتووێژ
بهناو چارەسەری کێشەی کــورددا تیرۆر کرد ،ئەویش بە پیالنێک
کە لە بەرزترین پلهی دەسەاڵتدارانی حکومەتی ئێران دارێژرابوو.
رێژیمی کۆماری ئیسالمی لە مێژ بوو ،تیرۆری کردبووە بەشێک
لــە سیاسەتی رەســم ـیو ،بــێ ئ ــەوەی چووکترین بــایـهخ بــۆ کــۆرو
کۆمەڵ ه نێودەوڵەتییهکان دابنێ ،ئەو کردەوانە بەجۆڕیک کە جێ
پێی تیرۆریستان ل ه کۆنسول خانەکانی رێژیمدا ئاشکرابوو و لە
واڵتی جــۆراوجــۆردا لێی لهقاو درا ،بــهردهوام دووپــات دهبوونهوه.
تیرۆری دوکتور قاسملوو تهنیا هەنگاوی رێژیم نەبوو بەڵکوو
بەدەیان رێبەرو کەسایەتی سیاسی لە دەرەوەی واڵت بە شێوەی
ناجوامێرانە لە الیەن دەزگای ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمییەوە تیرۆر
کران .هەر لەو پێوەندییەدا لە دەیەی ٩٠ی میالدی بە کەڵک وەرگرتن لە
هەلومەرجی کوردستانی عێراق بە سەدان کادرو پێشمەرگەی حیزبی
دێموکڕاتی لە شارە جۆراجۆرەکانی باشووری کوردستانی تیرۆر کرد.
کردەوەی شەوی یەڵدا لە درێژهی ئەو کردەوانەی دهسهاڵتدارانی
تاران دابوو کە لە ماوەی دەسەاڵتی رێژیمی ئاخوندیدا دژی حیزبی
دێموکڕاتو دژبەرانی کردوویەتی .ئەگەرچی دەزگا سیخوڕییهکانی
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ئیران زۆر زوو ههوڵیاندا دەستی چەوری خۆیان بە سهری خهڵکی
دیکە بسڕنەوەو وایان نیشاندا کە ئەو کردەوە ناجوامێرانەیە دەستی
الیــەنــی دیــکــەی تێدایەو چەندین گوزینەی درۆو چەواشەکاریان
ریز کردبوو کە گومانو تۆمهتهک ه لە خۆیان دووڕ بکهنەوە .بەاڵم
بێشک کۆماری ئیسالمی باش دەزانێ کە لە یەکەم ساتەکانی ئەو
ک ــردەوە بــێ شەرمانەیە ،خەڵكی کــوردســتــانو حیزبی دێموکرات
قامکیان بەرهو ئەو ڕێژیمە درێژ کرد ،چونک ه بەدرێژایی دەسەاڵتی
ئەو رێژیم ه بۆ ساتێکیش چاویان لە حیزبی دێموکراتی کوردستان
ش دەتــوانــیــن بڵێین
غافڵ نــەکــردووە .بــۆ سەلماندنی ئــەو راستییه 
حزووری کادرو پێشمەرگەی حیزبی دیموکرات لە ماوەی چەند ساڵی
رابردوودا لهنێو کۆمهاڵنی خهڵکی رۆژههاڵتی کوردستاندا نیشانهی
ئ ـهو ه بــوو ه ک ه ئـهم حیزبه خەباتی خــۆی دژی ئــەو رێژیم ه درێــژە
داوە .هەر لەوپێوەندییەدا هەڕەشەکانی دەسەاڵتدارانی رێژیم ئەو
راستییە دەسەلمێنن کە لە پشت کردەوەکەی شەوی یەڵداو ه بوون.
مــاوەتــەوە بڵێین ،ه ـهق وایــ ه دەســەاڵتــدارانــی حکومەتی هەرێمی
کوردستان پێش بە ســەرەڕۆیــی کــۆمــاری ئیسالمی لە باشووری
کوردستان بگرنو نەهێڵن جارێکی دیکە وەک دەیەی ٩٠ی سهدهی
رابردوو ،لە خاکی پیرۆزی کوردستان تهراتێن بکەن .بۆیە پێویستە
هەم حکومەتی هەرێمو هەم خەڵکی باشووری کوردستان هەڵوێستی
شۆڕشگێڕانەیان هــەب ـێو رێــگــا نـــەدەن جارێکی دیــکــە ئ ـهم بهش ه
لهکوردستان ببێتە مەیدانی رمبازێنو رهشهکوژی هێزەکانی کۆماری
ئیسالمی و پێش بە هەموو ئاژاوەگێڕییهکانی ئــەو رێژیمە بگرن.
لــە یـــادی شــەهــیــدبــوونــی شــەهــیــدان ،عــەلــی قــۆیــتــاســی ،وەه ــاب
مــیــرخــزری ،ئ ـهرســەالن عەباسنیا ،ســاالر بــاقــریو ناسر کەریمی
پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتو دووکــەس لە کارمەندانی ئاسایش
بـهنــاوهکــانــی :ع ـهدنــان عهبدوڵاڵ و سهنگهر ستار ســەری رێــز بۆ
شــەهــیــدانــی ش ــەوی یــەڵــدا دادەنــوێــنــیــنو پــەیــمــان نــوێ دەکــەیــنــەوە
تــا گــەیــشــتــن بــەئــامــانــجــی شــەهــیــدان درێــــــژەدەری رێــگــایــان بین.
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قاسملوو رێبەرێکی واقع بین

ئێوارێیەکی درەنگی ئەنگوستە چاو ،پێشمەرگە بە الپاڵێکی دەڤەری
حەوتەوانەی بانە بە بەرزاییەکی کە  ٥ناوچەی بانە ،سەردەشت ،سەقز،
مەهاباد و بۆکانی لێوە دیار بوو ،رێزیان بەستبوو ،بەرەو گەورکایەتی
مەهاباد دەرویشتن ،لەو بەرزاییە شۆقی چراکانی شارو گوندەکان
بریقەبریقیان دەدایەوە ،پێشمەرگە خەیاڵ هەڵی گرتبوو و بیری لە نانو
ئاو و چوونە ناو خەڵک دەکردەوە کە بە دیتنیان هەموو دەحەسانەوە.
سەعات دووی شەو بوو لە دۆڵە درێژی پشتی مووسێ لە چۆمی
«بناوەرەشان» وەک هەمیشە بارگەوبنەیان کردەوەو لە تاشەبەردێک
دەگەڕان کە بەیانی سەریان لەبن سێبەرەکەدا بێ ،بەڵکوو خۆر زوو لە
خەو راستیان نەکاتەوە .بەیانی رۆژی ٢٢ی پووشپەر جیژنی قوربان
بوو پێشمەرگەکان نەک هەر نانیان پێ نەبوو ،بەڵکوو لەو شوێنە ئاوێکی
زۆر خاوێنی فێنکیشی لێنەبوو ،سەرەڕای ئەوە چەند ئاژەڵیکیان هێناو
راستەو پاستەیان کردو بێ نان دەستیان کرد بە برژاندن ،وەک عادەتی
هەموو رۆژێ سەعاتی ١٢ی نیوی نیوەرۆ لە چەند رادیــۆ چووکە
کۆدەبوونەوە کە گوێ بۆ هەواڵەکانی رادیۆ کوردستان رابگرن ،بە
نەبوونی دەنگی شمشاڵی قالەمەڕەو خوێندنەوەی سروود ،پێشمەرگە
کەوتنە دەنگەدەنگ ،کەمێک دواتر بۆمان دەرکەوت کە بە ناو دیپلۆمات
تیرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی لە کردەوەیەکی پڕ شوورەیی دا لە
سەر مێزی بەناو وتووێژ دوکتور قاسملوو وهاوڕێانی شەهید کردوە.
بە روودانی ئەو کارەساتە خوێناویی ە کە لە ڤییەن پێتەختی واڵتی
ئوتریش روویدا ،دۆستان والیەنگرانی گەلی کوردی لەسەرانسەری
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جیهان بەگشتیو گەلی کــوردی بەتایبەتی لە هــەر چــوار پارچەی
کوردستان هەژاند ،تیرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی کە  ٣کەس
بــوون ،راستەوخۆ لە الیــەن دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمییەوە
بــۆ تــیــرۆری رێــبــەرانــی حــیــزبو هــاوڕێــیــانــی رەوانــــە کــرابــوون.
ئەگەر بمانهەوێ باسی کارنامەی کۆماری ئیسالمی بکەین تا ئێستا
زۆر باس لە کردەوە تێرۆریستیەکانی کراوەو بە دەیان و سەدان بەڵگەی
روون بۆ ئەو کــردەوە قێزەونانەی خراوەتە روو ،هەروەها لەسەر
شەهید بوونی رێبەری شەهیدمان زۆر الیەنی ئەو جینایەتە سامناکە
باس کراوە ،بەاڵم بەپێویستی دەزانین لەسەر هێندێک خاڵی گرینگی
روانگەی رێبەری شەهیدمان لە رۆژی شەهید بوونیدا پێدا بگرینەوە.
شەهید دوکتور قاسملوو تا کاتی شەهید بوونی خزمەتێکی گەورەی
بە نەتەوەی کورد کردو شەهید بوونەکەشی ئەو راستییەی دەرخست
کە ،کەسایەتییە گەورەکان بە مردنیان شوێنەواری زۆر گەورە لەسەر
خەڵکو نەتەوەکەیان دادەنێن ،ئەو لەسەردەمی خەباتو تێکۆشانی
سیاسیدا خزمەتێکی گەورەی بە حیزبو نەتەوەکەی کرد ،کاردانەوەی
شەهید بوونەکەشی هێندەی دیکە گەلی کوردی بەدنیا ناساند .نامەی
هاوخەمی گەالنی دنیاو رێکخراوە نێونەتەوییەکانو کەسایەتییە
سیاسیەکان سەبارەت بە کارەساتی ڤییەن دەری دەخا کە نەمر دوکتور
قاسملوو خاوەنی کەسایەتییەکی بەرز سیاسی لە ئاستی جیهان دابووە.
پاراستنی روحییە الی دوکــتــور قاسملو ،تایبەتمەندی رێبەری
کارامە لەوەدایە کە لەکاتی تەنگانەدا ،مێتۆدو میکانیزمی دەربازبوون
لە تەنگو چەڵەمەکان بخاتە ڕوو .کاتێک بزووتنەوە یان میکانیزمی
دیپلۆماسیو تەنانەت بزووتنەوەی چەکداری کارایی ئەوتۆی ناببێنێ
یان لەکزی دەدات ،ئــەوە سەرکردەی لێزان و کاریزمایە کە دەبێ
روحییەی خۆی بپارێزێتو ورە بە هاوسەنگەرەکانی ببەخشێ ئەو
هاوسەنگەرانەی لەرەوتێکی دێموکراتیکدا بڕیاریانداوە ئەو سەرکردەیە
سەرکردایەتیان بکات .دوکتور قاسملو لە گۆڕینی میکانیزم لە دۆخە
جیاوازەکاندا کەسێکی کارامەو لێهاتوو بوو .هەمیشە ئەو کردەوەیەی
سەرکردەیەک دەبێ لەکاتی پێویستدا بیکات ،ئەگەر تەنانەت گیانیشی
لەپێناویدا فیدا بکردایە جێبەجێی دەکرد .ورە بەخشین بۆ پاراستنی
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روحییەی هاوسەنگەرەکانی یەکێک لەخسلەتە بەرزەکانی نەمر دوکتور
قاسملو بوو .دوکتور قاسملو دەیویست بە هاوسەنگەرەکانی بڵێ کە
دێموکراتێکی راستەقینە هەم دەتوانێ دیپلۆماتێکی کارامە بێت ،هەمیش
پارتیزانێکی نەسرەوتوو .ئەو لەواقیعدا درێژدەری راستەقینەی رێبازی
پێشەوا قازی محەممەد بوو ،چونکە هەردووکیان شەهیدبوونیان نەک
نائۆمێدی بەدوای خۆیدا نەهێنا ،بەڵکوو رووحییەو ورەی نەتەوەو
هاوسەنگەرەکانی بــەرز کـــردەوەو ،ئــەوەی بــەکــردەوە سەلماند کە
شۆڕشگێڕ بوونو دیپلۆماتبوونو تەنانەت شەهید بوونیشی دەبێتە
هۆی بەرهەق بوونو زیاتر ناساندنی دۆزی رەوای نەتەوەکەیان .هەر
ئەوەش وایکردووە کە درێژەپێدەرانی رێگەکەی ئێستاش لەحیزبی
دیموکراتی کوردستان لەپێناو رووحــیــەدان بە ئەندامان و خەڵکی
ی لەخۆبردوویەکن.
رۆژهەاڵتی کوردستان ئامادەی هەموو گیانفیدا 
شەهید دوکتورقاسملوو لە سەرەتای الویــەوە هەوڵی بۆ البردنی
زوڵم و ستەم داوە تا کاتی شەهیدبوونی ئەو تایبەتمەندییەی ئالوگۆری
بەسەردا نەهاتووەو ب ــەردەوام خەباتی بۆ کــردووە ،ئەو هەمیشە
خۆشبین بووە لە سەخترین هەلومەرجدا روحیەی خۆی پاراستوە.
دیموکراسی وەکوو کردارێکی شۆرشگێرانە ،لەمێژووی سیاسیی
جیهاندا دەگمەنن ئەو رێبەرانەی دێموکراسی وەکوو میکانیزمی رزگاری
و رێبازی دوای رەزگاربوون سەیربکەن ،زۆربــەی بزووتنەوەکان
لەجیهان رەواییان بەهەموو توندوتیژی و کردەوەیەکی نادیموکراتیک
لەپێناو بەئەنجام گەیشتنی خەباتەکەیان داوە ،هەمیشەشو یان
النیکەم زۆربــەی کات شۆڕشگێڕەکان پاش گەیشتن بە دەســەاڵت
بوونەتە دیکتاتۆرو ،لەسەر میراتی خەباتە رەواکــەیــان بوونەتە
سەرکردەیەکی داپڵۆسێنەری خۆسەپێن ،بەاڵم دوکتور قاسملوو بە
پێچەوانەوە دیموکراسی وەکــوو رێگەی راستەقینە بۆ رزگــاری و
رێبازی ژیان بۆ بەختەوەرکردنی گەل لەدوای رزگاری چاو لێدەکرد.
لەناوخۆو دەرەوەی حیزب ،باوەرێکی پتەوی بە دیموکراسی وەکوو
میکانیزمی ســەرەکــی خەبات هــەبــوو ،لەناوخۆی حیزب هەمووان
دەیانتوانی هەموو قسەیەک و هەموو پێشنیارێک بۆ سەرخستنی
خەبات بکەن،و کۆنگرە یەک لەدوای یەکەکانی دێموکرات سەلمێنەری
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ئەو راستییەیە .جاری وا هەبووە هەبووە لەژێر رەحمەتی تۆپبارانی
دوژمن و لە تاراوگەو لە ناوشاخ و بەندەندا ،کۆنگرە وەکوو سیمبولی
دیموکراسی رێکخراوەیەکی سیاسی ،بەستراوە .لەدەرەوەی حیزبیشدا
دوکتور قاسملو لەسەر ئەو باوەرە بوو کە دەبێ لەناو ئۆپۆزسیۆنی
رێژێم هاوفکرو هاوخەبات بدۆزێتەوە،و لەگەڵ گەالنی دیکەی ئێران
کار بۆ سەقامگیرکردنی دێموکراسی لە ئێراندا بکەن .دوکتور قاسملو
باش لەوە تێگەیشتبوو کە ئەگەر کورد لەئێراندا بمێنێتەوە ،دەبێ گفتوگۆ
و دانوستاندن لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی پێشوو و تەنانەت حاکمییەتی
ئێستادا بکات،و بۆ ئەم مەبەستە لەگەڵ نەتەوەکانی دیکەی ئێران
یەکگرتوو و هەماهەنگ بێ ،جا ئەگەریش کورد بڕیاری جیابوونەوە
و بوون بەدەوڵەت بدات ،پێویستی بەدراوسێی دۆست هەیە .هەربۆیە
دیموکراسی الی دوکتور قاسملو هەم میکانیزم بوو ،هەمیش ئەنجام.
کوردستان وەک سەنگەری ئــازادی رێبەری شەهیدمان پێداگری
لەسەر ئەوە دەکرد کە خەڵکی کوردستان داوای دیموکراسی و مافی
چارەنووسی خۆیان دەکــەن ،ســەرکــردەو حیزبێک کە باسی مافی
چارەی خۆنووسین و دەوڵەت -نەتەوە دەکات ،هەرگیز کوردستان بە
مەبەستی ئێرانچییەتی ناکاتە سەنگەری ئازادیی هەموو ئێران ،بەڵکو
رێبازو کــرداری حیزبی دیموکراتی کوردستان و دوکتور قاسملوو
وایکردبوو کە هەموو نەتەوە ژێر دەستەکانی ناو جوغرافیای ئێران،
کوردستان بە شوێن و زەمینەی خەباتی رزگاری نەتەوەیی خۆیان
بزانن ،و هاوکات بیروراو فیکری دوکتور قاسملوویان بەو دەروازیە
دادەنا ،کە ئازادی ئێرانیی لێ دەبینراو هەست پێدەکرا .چونکە باوەری
دەولەت -نەتەوەو مافی چارەی خۆنووسینی دوکتور قاسملوو لەسەر
حیسابی هیچ نەتەوەو جوغرافیای هیچ الیەکی دیکە نەبوو ،کوردستان
سەنگەری ئازادییە لەبەر ئــەوەی هەر کەس و الیەنێک لەروانگەی
کوردەکانەوە سەیری خەبات بکات ،هەم مانەوەی لەناو ئێران بە
رزگ ــاری دەبینێت ،و هەمیش دابەشبوونی ئێران بــەرەزگــاربــوون
دەزانێت،و رێک لەسەر بنەمای باوەڕبوون بە دیموکراسی دروشمی
مافی چارەی خۆنووسینی بەرز کردبۆوە .هەروەها ئەو باوەڕی وابوو
خەباتگێرانی رێگای رزگاری ئێران هەر ئەوانە نین چەکیان لەشانە
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ولە بەرەکانی شەڕدا دژی رێژیم شەڕ دەکەن بەڵکوو تێکڕای ئەوانە
کە بە گوێرەی توانای خۆیان بە گیان و دڵ بە شێوەی جۆراوجۆر
لە بەربەرەکانی دژی رێژیم بەشدارن ،تێکۆشەری رێگای ئازادین.
ئێستا کە ئەمڕۆ رۆژی شەهید بوونی دوکتور قاسملوویە ،لەراستیدا
ن کە لە
رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئەو رێبەرە مەزنەی لێ ئەستاندی 
کردەویەکی تێرۆریسیدا لە گەڵ هاوڕێیانیدا شەهیدیان کرد ،بەاڵم
رێبازی قاسملوو ،ئامانجەکانی قاسملوو ،هەر لە مەیدان دایە ،حیزبی
قاسملوو و نەتەوەی قاسملوو هەر زیندوون ،هەر بە رێگای قاسملوودا
بەرەو ئامانجە پیرۆزەکانی قاسملوو هەنگاو دەنێن .بە شەهید بوونی
قاسملوو نە خەباتی خەڵکی کوردستان و حیزبی قاسملوو وەستا،
نە کۆماری ئیسالمی بە ئاواتی گەیشت ،چونکە کۆماری ئیسالمی
خەونی یەکجاری نابوودیی حیزبی قاسملووی بینیبوو ،بەاڵم خەون
و ئاواتەکانی بوونە بڵقی ســەر ئــاو ،خەڵكی قارەمانی کوردستان
ن و هەر بە
و قوتابییەکانی قاسملووی شەهید لە خەبات نەوەستا 
رێبازی ئــەودا دەڕۆن .لەم یــادەشدا بەڵین بە رێبەری شەهیدمان
دەدەینەوە کە تا وەدیهێنانی ئامانجەکانی دەست لە خەبات هەڵنەگرین.
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٢٥ى گەالویژو چەند وتەیەک
یەکێک لەگرینگترین رۆژەکانی مێژووی نەتەوەی کورد رۆژی ٢٥ی
گەاڵویژە ،کە لەم رۆژەدا حیزبی دێموکراتی کوردستانی تێدا دامەزراوە،و
لە مێژووی جوواڵنەوەی گەلی کــورددا جێگایەکی تایبەت بۆ خۆی
هەیە ،لە سێ چارەگە سەدە لەوە پێش بە حەولو تێکۆشانی رۆڵەکانی
ئەو نەتەوەیە لەسەر رێبازێکی نەتەوەییو پێشکەوتنخوازانە دامەزرا.
لەمێژووی کوردستاندا دامەزرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە
خاڵێکی وەرچەرخان لەمێژووێ گەلی کورد دانراوە ،لەراستیدا ئەگەر
ئاوڕێک لە مێژوو بدەینەوەو لە الیەن مێژوونووسانو نووسەرانەوە
کە لەخەباتی ئەو سێ چارەگە سەدەیە خەڵکی کوردستانو حیزبی
دیموکرات لێکۆڵینەوەیان کــردوە پێ لــەو راستییە دانـــراوە .هەر
بــۆیــەش بــە دامــەزرانــی حیزبی دیموکراتی کــوردســتــان قۆناخێکی
نــوێ لە مێژووی خەباتی نەتەوایەتی گەلەکەمان دەستی پێکرد.
گرینگترین خاڵی ئــەوە بــوو کە جــوواڵنــەوەی سیاسی کــورد بۆ
ی بە بەرنامەی
هەمیشە چوە قالبی رێکخراوەییو حیزبێکی سیاس 
پێشکەوتنخوازانەو روونی سیاسی ڕێبەرایەتی جوواڵنەوەی وەستۆ
گــرت .خاڵێکی دیکە ئــەوە بــوو کە حیزبی دیموکراتی کوردستان
شوێنەوارێکی قووڵی لەسەر هەستو بیری کۆمەاڵنی خەڵک دانا،
بە جۆرێک کە دوای رووخانی کۆماری کوردستان و ئەو زەبرە
قــورســەی پــاش زاڵــبــوونــەوەی رێژیمی پاشایەتی بە ســەر خەڵکی
کوردستان وەپەیکەری حیزب کەوت دەستی لەخەبات هەڵنەگرتو
ئااڵی خەباتی بۆ وەدی هێنانی ماڤە لەمێژینەکانی گەلی کورد هەر
شەکاوە راگــرت .ئەگەرچی حیزبەکەمان لەکاتی دامەزرانییەوە تا
ی پێواوە ،هەورازە نشیوی لەرادەبەدەر بە
ئێستا رێگای زۆر سەخت 
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جێهێشتوەو هەر لەهەمان کاتیشدا سەرکەوتنی گەورەی بەدەست
هێناوەو لەگەڵ ئــەوەش برینی زۆر قورسی هەڵگرتوە .بەوحاڵەش
تائێستا نە سەرکەوتنەکانی مەغروورو لەخۆبایی کردوە ،نە ئەو برینە
قوواڵنە توانیویەتی بەچۆکی دابێنێ .هەربۆیەش حیزبی دیموکراتی
کوردستان هەم لەئاستی دەرەوە وهەم لەناوخۆی کوردستانوئێران
جێگای تایبەتی خۆیو ئیعتبارو پرستیژی تایبەتی هەیە ،روونیشە کە
ئەو دەسکەوتانە زۆر بە ئاسانی بەدەست نەهاتوە .لەوبارەوە دەبێ
بڵێن حیزبێک کە داوا رەواکانی ئەوەندە بەر حەقو عاداڵنەیە کە بێ
شک لە سەتحی جیهانیو روو بەدەرەوە خاوەنی ئەوپرستیژە دەبێ.
لەالیەکی دیکە حیزبی دیموکراتی کوردستان بۆ یەکریزی ماڵی
کــورد هەوڵی زۆری داوەو لە هەموو ئەحزابی رۆژه ــەاڵت زیاتر
خۆی بۆ ئەم مەسەلەوە ماندوو کردوە چونکی باوەڕی وایە ئەگەر
ن وبەگشتیو لە
کۆماری ئیسالمی درێژە بە مولهوڕی خۆی لە ئێرا 
کوردستان بەتایبەتی دەدا لەبەر ئەوە نیە کە جێ پێی لە ناو خەڵک
دا بەهێزە ،بەڵكوو هۆکاری سەرەکی پڕشو باڵوی ئوپوزیسیۆنی
ی وکــوردســتــانــیو نــەبــوونــی ه ــاوک ــاری نــێــوان حیزبەکانە.
ئــێــرانـ 
لــەو پــێــوەنــدییــە حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان زۆر هەنگاوی
گرینگی هەڵێناوەتەوەو بۆ یەکریزی ماڵی کــورد دریغی نەکردوە.
بــەاڵم لە ناوخۆی واڵتدا سیاسەتەکانی پێشووی رێژیم هەروا
بــەردەوامــن ،پێشێل کردنی مافی مــرۆڤ توندتر لەپێشوو بەڕێوە
دەچــێ .نموونەکەی ئێعدامی الوانــی کورد لەم چەند ساڵی دوایـیدا
ئەمەش رەخنەو بێزاریی زۆری لێ بەرز بۆتەوە .ئەم رێژیمە پێی
وایە کە بە کوشتنی الوانی کورد دهتوانێ خەباتی رەوای کورد بێ
دەنگ بکا .بەاڵم دژکــردەوەی بەرینی رۆڵەکانی کورد لە کوردستان
و دەرەوە بهرامبهر بهو ئێعدامان ه بۆ جارێکی دیکەش ئەو خەیاڵە
خاوەی پووچەڵ کردەوەو سەلماندی کە زیندان ،ئیعدام ،دەربەدەری
وکوشتن وماڵ وێرانی ....ناتوانێ چۆک بە خەباتکاران داداو تێکۆشانی
ئــەوان بۆ وەدەس ــت هێنانی مافەکانی گەلی کــورد درێ ــژەی هەیە.
لە ساڵی رابردوو رێژیمی کۆماری ئیسالمی هەروەک سااڵنی پیشوو
خەڵکی کوردستانی هەر لە ژێر فشار ناوەو چاالکوانان و کاسایەتییە
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سیاسییەکانی لە بەندیخانە خزاندوون ،کاسبکارانو کۆڵبەرانی بەر
گوللە دراون ،سەرەڕای ئەو زەبرو زەنگە لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە،
خەڵکی کوردستان هەروا قایم لەسەنگەری خەباتدا وەستاونەوە.
حیزبی دیموکراتی کوردستان بە تێپەڕکردنی ٢٥ی گەالوێژی ئەمساڵ
قۆناخێکی نوێ لەخەباتی دەست پێ دەکاتەوە ،دیارە شارەواوە نیە لە
ماوەی چەندین دەیە تێکۆشاندا کە دەسکەوتی بووەو سەرکەوتنی
بەدەست هێناوە ،شکانیشی هەبوەو بێ هەڵەش نەبووە ،بەاڵم گرینگ
ئەوەیە رێگای خەباتی خۆی گرتۆتە بەرو لە هەڵەکانی دەرسی وەرگرتوەو
لە کــورەی خەباتدا قــاڵو پوختە بــووە ،توانای ئــەوەی هەبووە لە
راستییەکانی کۆمەڵگای کوردستان تێبگاو بە قازانجی بەرەو پێشبردنی
خەباتی گەلەکەی کەڵکیان لێ وەر بگڕێ .سەرەڕای رێگای دوورودرێژو
پڕ لەکەندولەندی خەبات ،ئێستاش گەرموگوڕتر لەجاران لەمیدانی
خەباتو تێکۆشاندا ماوەتەوەو درێژە بە خەباتە پیرۆزەکەی دەدا.
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ی «بهسیج» له كوردستان
با ههوڵی ژیاندنهوه 
مای ه پووچ بكهینهوه!
ی
ی وهاوپێوهند 
ی یهكریز 
ی ئێران ك ه ل ه نهبوون 
ی ئیسالم 
ی كۆمار 
رێژیم 
ی
ی گهالن 
ی شۆڕش 
هێز ه شۆڕشگێرو پێشكهوتووخوازهكان ل ه دهسپێك 
ی
ی خهڵك 
ی مهزههبی 
ی ههست 
ی وهرگــرت وب ه ورووژاندن 
ئێران كهڵك 
ی دهسهالت بگرێتهدهست
ی جڵهو 
ی ریاكاران ه توان 
ساویلك ه ودرووشم 
ی
ی پهنا بهرێتهبهر سیاسهت 
ی دهسهاڵتهك ه 
ی بنهما 
وبــۆ پتهوكردن 
ی نانهو ه و ،ل ه پنا ئهوش دا هێز ه دێموكرات وئازادیخوازهكان
دووبهرهك 
ی
ی خۆ 
ی دهسهاڵت 
ی سهركوت بكا ،بهاڵم بهم حاڵهش ل ه درێژه 
توان 
دا هههیش ه ل ه گهڵ گهلێك گیروگرفت وقهیران ب ـهرهو روو بووه.
ی
ی واڵت ل ه گهڵ رێژیم 
ی هێزهشۆڕشگێڕ ودێموكراتهكان 
بهربهرهكان 
ی
ی رێژیم ب ه ئهرتهش ،كۆمار 
ێ باوهر 
تاز ه ب ه دهسهاڵت گهیشتوو وب 
ی
ی نیزام 
ی تایبهت خست .ههر بۆیهش رێبهران 
ی ل ه وهزعییهتێك 
ئیسالم 
ی
ی خومهین 
ی ههموانهو ه شهخس 
تاز ه ب ه دهسهاڵت گهیشتوو ل ه سهروو 
ی هێندێك
ی دامهزراندن 
ی حكوومهتهكهیان كهوتن ه بیر 
بۆ پاراستن 
ی
ی وهك «كومیته 
ی دیك ه 
ی نیزامییو سهركوتكهر 
دهزگــاو ناوهند 
ی پاسداران  .....ك ه ب ه رێژیم وهفــادار بن
شۆڕگێڕییهكان»و سوپا 
ی رێژیم دابن.
ی دهسهاڵت 
ی خۆ بهخت كردن ل ه پێناو درێژ ه 
و ئاماده 
ی ئهو سیاسهت ه
ی «بهسیج»یش ههر ل ه چوارچێوه 
ی گهاڵڵه 
دارشتن 
ی
ی خــراپ وهرگــرتــن ل ه ههست 
ی ئـهو ئامانجهدا بــوو .كهڵك 
وپێكان 
ی هێزێكیان دارشت و ههموو
ی ساویلكه ،بناغ ه 
ی كهسانێك 
مهزههب 
ی «بهسیجی« ل ه
هێزو توانایان وهگهر خست تا «بهسیج» و فهرههنگ 
ی
ی بۆ رێكخستن 
ی خومهین 
ی ئێران پهرە بگرێ .خهون 
ههموو شوێنێك 
ی رێبهرانی نیزام تا
ی خست ه سهرشان 
ی  ٢٠میلیونی ،ئهو ئهرك ه 
هێزێك 
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ی ئیدار ه
ی گوندنشینان ،خوێنكاران ،قوتابیان وكارمهندهكان 
ب ه هاندان 
ی بۆ
ی ملكهج 
ی «بهسیج» ك ه لەژێر بیرۆكه 
دهوڵهتییهكان و ......هێز 
ی دا كۆ بكهنهو ه
ی ئیسالم 
ی كۆمار 
دهسهاڵت و حكوومهت ب ه ناو ئایین 
ێ له هیچ ههوڵێك نهوهستاون ،ل ه
بۆ ئهو كارهش ئێستاش ل ه گهڵ ب 
ی دانشجوویی«
ی دانشآموز»ی« ،بهسیج 
ی « بهسیج 
ی گهاڵله 
دارشتن 
ی مقاومت» و «هەستەی مقاومەت»
ی بهناو «پایگا 
و دام ـهزرانــد 
ی جــۆراوجــۆرو
ی ئیمتیاز 
له ئــیــدار ه دهوڵهتییهكان رابــگــره ،تا دان ـ 
ساویلكه ه ـهڵ خهڵهتێن بــۆ ب ـهشــداری ئ ـهو جــۆره دامـ ـهزراوانـ ـهدا.
ی رێژیم ل ه كوردستان ب ه شێوهیهكی جیددیتر پهیرهو
ئهو سیاسهته 
ی دهدرێ .رێژیم ل ه
ی پهر ه پێدان 
ی تر ههوڵ 
كراو ه ئێستا زۆر جیدد 
ی بۆ
ی كات 
كوردستان ل ه هێزی« بهسیج» وهك سیخوڕ وئامرازێك 
ی كورد كهڵك وهردهگرێ.
ی گهل 
ی ئازادیخواز 
ی جوواڵنهوه 
سهركوت 
ی ل ه
ی ئێستا دا بهشێك ل ه پێگ ه و موڵگ ه نیزامییهكان 
رێژیم ل ه ههلومهرج 
ی بهسیج وكهڵك
ی بههێزكردن 
ێ ل ه رێگا 
كوردستان كۆ كردۆتهوهو دهیههو 
ی ئهو بۆشاییی ه پڕ بكاتهوه.
وهرگرتن ل ه كهسانی ساویلك ه بۆ سیخوڕ 
ی
ی رێژیم بۆ پهره پێدان وبههێز كردن 
لهم دوایییان ه دا جموجۆل 
ی
ی نواندوه .لهو بــارهو ه ههوڵ 
بهسیج ل ه كوردستان بهرچاوتر خۆ 
ی
ی سرینهوه 
ی نیشان دهداو لهوپێوهندییهشدا ب ه مهست 
زیاتر ل ه خۆ 
ی ل ـ ه مــاڵ ـهو ه بۆ
ی س ـهربــاز 
ی مـــاوه 
ی تێپهڕكردن 
ئ ـهوكــار ه گ ـهاڵڵ ـه 
ی
ی برد .ل ه شێوهی سازماندهه 
ێ وبهڕێو ه 
بهسیجهكان هێنای ه گۆڕ 
ی
ی شار ب ه شێوه 
ئێستا دا بهسیجییهكان ل ه گوندهكان و گهرهك 
ی ســازمــان دراون بـــــهردهوام ل ـ ه مــزگ ـهوت ـهكــان
ی نــیــزام ـ 
دهســتــه 
ی
ی ح ـهوتــوان ـ ه پێك دێــنــن وشـ ـهوانـ ـهش گ ـهشــت ونگهبان 
دانیشتن 
ی بهسیج وسپاو ه
ی ئیتالعات 
دهدهن .جگ ه لـهو ه ل ه الیـهن بهرپرسان 
ی
ی جارێك كۆبوونهوهیان بۆ دهگیرێ .و ئهرك و وهزیفه 
حهوتوو 
ی دهكرێ.
ی وخهبهرچینییه) بۆ دیار 
تایبهتیان (ك ه ههمان سیخوڕ 
ی رێژیمدا ،بهسیجییهكان ناچار دهكرێن ب ه
ل ه بۆن ه و رێورهسمهكان 
ی بكهن و خۆیان ب ه خهڵك نیشان بدهن،
ی نیزامییهوه بهشدار 
جل وبهرگ 
ی
ی رێگایهك بۆ گهڕانهوهیان نهمێنێتهوه .جیا لهم ه مهبهست 
بۆ ئهوه 
ی ل ه
ێ ك ه رێژیم پێگه 
ی ئهوكار ه ئهوهی ه وا نیشان بدر 
ی دیكه 
شاراوه 
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ی
ی كوردهوار 
ێ فهرههنگ 
نێو خهڵك دا ههیه .چونك ە رێژیم چاك دهزان 
ی خزمهت ب ه بێگان ه وسهركوتكهران،
ی دیارد ه 
ی فهرههنگێك ه دژ 
ب ه گشت 
ی
ی كورد دان ،ل ه بهر چاو 
ی دوژمنان 
ی ل ه خزمهت 
بهكرێگیراوان ئهوانه 
ی لهو هۆیانهن
ێ دهرامهت 
خهڵك سووك چرووكن .ههژاری ،بێكاری ،ب 
ك ه كهسانێكیان پاڵ پێو ه ناو ه بچێت ه خزمەت رێژیمهو ه ورێژیمیش
ێ
ی ل ه نێو ئینسان ه الوازو گو 
ی خۆ 
ی مۆرهكان 
ی ههر ه زۆر 
زۆربـه 
ی
ل ه مستهكان ههڵ دهبژێرێ ،وئهو ه ل ه حاڵێك دای ه ههر رێژیم عامیل 
ی واڵتـه.
ی ئــابــوور 
ی وداڕمــانـ 
ی هــهژاری ،بێكاری ،ماڵوێران 
سهرهك 
ی ب ه دهسهاڵت
ی سهرهتا 
ی رێژیم ئێستاش ههروهك ساڵهكان 
ئهگهرچ 
ی خهڵك دای ه
ی دهستهمۆ كردن ومل كهچ كردن 
ی ل ه بیرو ههوڵ 
گهیشتن 
ی بۆ
ی مۆر ه وگوێڕایهڵ 
ی زیاتر 
ێ ژمارهیهك 
ی دهكر 
ێ چهند 
ودهیههوه 
ی دژ ب ه خۆی درووست بكا ،بهاڵم ل ه بیرمان
ی جموجۆل 
كۆنترۆڵ كردن 
ی
ی رێژیم 
ی ساواك ،چهند فریا 
ێ ههر ل ه ئێران دهزگا سامناكهك ه 
نهچ 
ی
ی خومهین 
ی كهوت ،ئهرتهش ه بیست میلیۆنیی ه خهیاڵییەكه 
پاشایهت 
ی دهكهون .ل ه
ی ئیسالم 
ی كۆمار 
وئهو جۆر ه پیالنانهش ههر ئهوهند ه فریا 
ی لهو بابهته)دا
ی پیالنە نهزۆكهكان 
ی رێژیم (وهك باق 
بهرامبهر ئهو پیالنه 
ی
ی ب ه خهبات 
ی كورد به تایبهت 
ی والوان 
ی كوردستان بهگشت 
پێویست ه خهڵك 
ی رێژیم
ی خۆیان ،ئهو پیالنه 
ی ویهكدهنگی 
ی خۆیان و یهكریز 
ێ وچان 
ب
ی
ی دیك ه سهرشۆر 
ی بهرهوروو بكهنهوهو جارێك 
ل ه گهل شكان وناكام 
ی بۆ رێژیم ودامــوو دهزگــا ئیتالعاتییهكان مسۆگهر بكهن.
ودامــاو 
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ی پنجایهمین ساڵ 
ی
ب ه بۆنه 
ی موكریان
راپهرینی جوتیاران 
ی شارو
ی كوردستان وگیرانهوه 
ی كۆمار 
ی جوانهمهرگ بوون 
ب ه دوا 
ی
ی وسهركوت 
ی كۆمار ،جارێكیتر زوڵم وزۆر 
ناوچ ه ئازادكراوهكان 
ی
ی حهم ه رهزا شا ل ه سهر كوردستان ،سێبهر 
دهست وپێوهندهكان 
ی ب ه وهرزێران و زهحمهتكێشان
ی و سووكایهت 
ێ حورمهت 
خستوو ب 
ی وهرزێران و
ی ههڵدایهوه .ئاغاو دهرهبهگهكان ئازارو ئهزییهت 
سهر 
ی
ی و ب ه شێوه 
ی خۆ 
پێشل كردنی مافهكانی ئهوان گهیاندبوو ه ئهو پهر 
ی
جۆراوجۆر جوتیارانیان دهچهوساندهو ه ههر بهو پێیهش بزووتنهوه 
ی
ی ل ه گهڵ دهرهبهگهكان ل ه نێو جوتیاران 
خهباتگێڕان ه بۆ بهربهرهكان 
ی
ی گهشهكردن دا بوو .هاتن ه سهركار 
موكریاندا بهر ه بهر ه ل ه حاڵ 
ی
ی ئاوااڵ 
ی فهزایهك 
ی دوکتور محەممەدی موسهددیق و كرانهوه 
دهوڵهت 
ی جووتیاران ب ه
ی بزووتنهوه 
ی بۆ پهرهسهندن 
ی باش 
ی دهرهفتێك 
سیاس 
ی كوردستان
ی ناوچ ه خوڵقاند .خهڵك 
ی حهمهرهزاشا و دهرهبهگهكان 
دژ 
ی
ی ل ه دهستچوون 
ی ك ه هێشتا داخ 
ی و وهرزێــڕان ب ه تایبهت 
ب ه گشت 
ی
ی دیكهشهو ه پشتیان ل ه ژێر ستهم 
كۆماریان ل ه دڵ دا بوو ل ه الیهك 
ی
ی ئاغاكان دا چهمابووه ،ب ه دژه 
ی و فشاری باج وخهراج 
نهتهوایهت 
ێ خست.
ی بهرینیان وهر 
ئهو باروو دۆخ ه راپهڕین و جوواڵنهوهیهك 
ی ١٣٣١بۆ
ی ئهو كات ل ه رهزبهر 
دوكتور موسهددیق سهرۆك وهزیر 
ی ل ه
ی دهسـهاڵت و پاوانخوازو دهرهبهگهكان قانونێك 
كهم كردنهوه 
ی بیست( ل ه سهدا بیستی) پهسهندهكرد .ئهو قانون ه
ی سهد 
ژێر ناو 
ی بهرههم ل ه نێوان جوتیاران خاوهن موڵكهكان دا
جۆرێك دابهشكردن 
ی موڵكان ه ل ه دهرهبهگ
ی داهات 
بوو ،بهو شێوهی ه دهبوو ل ه سهدا بیست 
ێ ب ه وهرزێــران و
ی بدر 
ی ده 
ێ وسهد 
وخــاوهن موڵكهكان وهربگێر 
ی
ی كهڵك 
ی ئاوای 
ی شوڕایهكهو ه بۆ ئاوهدان 
ی دیكهش ل ه رێگا 
ی ده 
سهد 
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ی
ێ وهربگیرێ .ئهو قانون ه ئهوهندهی ك ه ل ه نیو وهرزێراندا پێشواز 
ل
ی دهرهبهگهكان
ی و نارهزایهت 
ی توورهی 
لێكرا ئهوهندهش بوو ه هۆ 
ی بوونهو ه و ب ه
ههر بۆیهش دهرهبهگهكان ب ه ئاشكرا بهر ههڵست 
كردهو ه زیاتر ل ه جاران فشاریان خست ه سهر جووتیاران و ل ه زۆر
ی دیاریكراو خۆیان دهپاراست
ی بیست ل ه سهد 
شوێنانیش ل ه دان 
ی یهكجار زۆریـــان لـ ه جــوتــیــاران دهك ــرد ئـهگـهر ئاورێك
وزوڵمێك 
ی نێوان خــاوهن مولك و جوتیاران بدهینهو ه
ی ئـهو كات 
ل ه پێوهند 
ی ئـهو یاسا نوێی ه هاندهرێك بــوو بۆ خهبات
دهبینین پهسهندكران 
ی جووتیاران بۆ
ی دهرهبهگ ه چهوسێنهرهكان و بهرهنگاربوونهوه 
دژ 
ی مافه چیینایهتیهكانیان لهو ههلوومهرجهدا جووتیاران
وهدهست هێنان 
ی ژاندارمهكاندا
ل ه بهرانبهر یهكگرتوویی دهرهبهگهكان و هاودهست 
ی یهكگرتوو
ی دێموكرات ب ه شێوهیهك 
ی حیزب 
ب ه رێنوێنی پشتیوان 
ی ههرچهند ئهو
ی حیزب 
ی ئاغاكان بوونهو ه رێكخراوهكان 
بهرهنگار 
ی
ی باش 
ی زیندوو نهبوونهو ه بهاڵم ل ه دوو الوە یارمهت 
كات به تهواو 
جووتیارانیان كرد ،ل ه الیهك راستهوخۆ ڕێنوێنیان دهكردن كه چۆن
ی پهسندكراو بستێنن و تێیان گهیاندن
ی قانوون 
ی خۆیان ب ه پێ 
حهق 
ی و ههنگاو
ی ئهو قانوون ه پاشهكشهی ه ب ه دهرهبهگایهت 
ك ه گونجاندن 
ی
ی دیكهو ه ههوڵیان دهدا ك ه ڕاپهڕین 
بۆ دواڕۆژ خۆش دهكا ،ل ه الیهك 
ی ههبێ.
ی سیاس 
جووتیاران ل ه تــاران دهنــگ بداتهوهو رەنگدانەوە 
ل ه هێندێك جێگا وهك فهیزواڵبهگی ،بەتایبەتی گوندی «ئاڵباڵغ» ك ه
ێ هێشت وچوون ه نێو
ی راپهڕین بوون ،ئاغاكان گوندهكانیان ب ه ج 
ناوهند 
ی
ی ئاژاو ه و پیالنگێڕ 
شاری بۆكان .ب ه شێوهیهك ك ه بۆكان ببوو ه جێگا 
ی موكریان .ههر
ی ناوچه 
دهرهبهگان وژاندارمهكان دژی جووتیاران 
ی سندووسیش،
ی مهجیدخان ،ناوچه 
وهها ل ه شامات وشاروێران و چۆم 
ی
ێ كردن 
ی جێبهج 
ی خۆیان پێك هێناو ل ه ژێرناو 
جووتیاران كومیته 
ی خۆیان پهر ه پێداو ل ه نێو كۆمیت ه
ی بیست دا خهبات 
ی سهد 
قانوون 
ی
ی پیالن 
پێك هاتووهكاندا نوینهریان ههڵبژاردوو بۆ بهرپهرچدانهوه 
ی و
ی دهوڵەت 
دهرهبهگهكان وژاندهرمهكان دهیــان ناردن ه ئیدارهكان 
ی ئهوكار ه یان دابین دهكرد .ئهو كات ل ه
ی پێویست 
ههموو خهرجێك 
ی و ههر وهها ل ه كوردستانیش دوو سیاسهت بهڕێو ه
ئێران ب ه گشت 
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ی موسهدیق)،
ی (بهرنامهكان 
ی دهوڵـهتـ 
دهچــوو ،یهكهمیان سیاسهت 
ی ئهرتهش بوو ك ه راستهوخۆ ل ه
ی سهركوتكهران ه 
ئهویتریان سیاسهت 
ی
ی فانوون 
ی وهر دهگرت .ههربۆی ه ئامرازێك بۆ گونجاندن 
شا فهرمان 
ل ه سهدا بیست ب ه دهستهو ه نهبوو ،چونك ه ل ه كوردستان ئهرتهش
ی
ی ل ه ههموو كارێك وهر دهدا ،ل ه ههلومهرجێك 
راستهوخۆ دهست 
ی دیموكرات
ی حیزب 
یهكجار دژواردا جوتیاران زۆر ئازایان ه ب ه رێنوێن 
ی دهرهبهگهكان و هاوپهیمانهكهیان(ئهرتهش
ل ه بهرهی هكدا بهرهنگار 
ی موسهدیق ودهوڵهتهكهی،
وشا)بوونهو ه وڕاپهرین .شا ب ه پێچهوانه 
ی ل ه دهرهبـهگـهكــان دهك ــرد .بۆی ه سهرتیپ «مــوزهف ـهری«
پشتیوان 
ی دهرەبەگهكان بوو ،ب ه
ێ رایهڵ 
ی مههاباد ك ه گو 
ی ئهو كات 
فهرمانده 
ی راپهڕیو وات ه
ی جووتیاران 
ی كۆك وپۆشتهوه بهسهر كوت 
لهشكرێك 
ی
ی زۆر 
ی بۆكان كهوت ه رێو وچهك وتهقهمهنییهك 
ی ناوچه 
جووتیاران 
ل ه نێو دهرهبهگهكان دا باڵو كردهوه .لهو هێرش ه سهركووت كرانه و
ی سهركوت كران و ماڵ
ی ناوچ ه ب ه توند 
وهحشیانهیهدا جووتیاران 
ی هێرشكەران(
ومنداڵ وپیرو الو وهك و یهك كهوتن ه بهر پهالمار 
دهرهبهگهكان ژاندارمهكان) .تهنانهت منداڵی چهند مانگهیان ب ه النكهو ه
ی ل ه
ی تازهكهند وقهباكهند 
ی تهتههوو دههاویشت وخهڵك 
له چۆم 
ی ئهوانیان ل ه ئاو دهگرتهوه.
ی خنكاو 
ی مهجیدخان تهرم 
ی چۆم 
ناوچه 
ی پشتیوانهكانیان ،ئ ـهو كهسانهیان ك ه
دهرهب ـهگ ـهكــان بـ ه هــاوكــار 
ی بەرچاویان ل ه راپهرینهكهدا ههبوو دهرب ـهردهر كردوو ههر
دهور 
ی كهسیان ب ه ماڵهو ه ل ه گوندهكان
بهوهندهش رانهوهستان .سهدان 
ی بچووك دا
دهر كرد .ئهم كردهو ه سامناك ه ههرچهند ل ه ناوچهیهك 
ی كوردستان
ی دیموكرات 
ی حیزب 
ی ههوڵ 
بهڕێو ه چوو بهاڵم ل ه ئاكام 
ی ریسوا
ی دایــهوه .دهربــار ناچاربوو بۆ ئ ـهوه 
دا ل ه ئێران دا دهنگ 
ی خهڵك نهكهن.
ی دیك ه كوشتار 
ێ تا چ 
ی دهرهبهگهكان بگر 
نهبێپێش 
ی دیموكرات لهو سهردهمهدا ل ه
ی حیزب 
ئهم كردهو ه شۆڕشگێرانهی ه 
ی
ێ گهیاندن و وشیار كردنهوه 
ی ل ه سهر پ 
ی زۆر 
الیهك كاریگهرێك 
ی حیزب
ی ل ه دهور 
ی زۆر 
جووتیاران و زهحمهتكێشان ههبوو الیهنگرێك 
ی ل ه نێو جووتیاران
ی دیموكرات 
ی حیزب 
ی رێكخراوهی 
كۆ كردهوهو پایه 
ی موكریان
ی و ناوچه 
ی كوردستان ب ه گشت 
دا ب ه هێز كردوو جووتیاران 
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ی دیكهشهو ه
ی وهرگــرت .ل ه الیهك 
ی باشیان ل 
ی ئهزموونێك 
ب ه تایبهت 
ی
ی گهالوێژ 
ی  ٢٨
ی كودیتا 
ی پێك هێنا ك ه دوا ب ه دوا 
ی وا 
زهمینهیهك 
ی حیزب،
ی ئهمن بۆ ئهندامان 
ێ ب ه پهناگهیهك 
 ١٣٣٢ئهو ناوچهی ه بب 
ی
ی ئهو ناوچهی ه ب ه ههموو شێوهیهك یارمهت 
ب ه چهشنێك ك ه خهڵك 
ی موكریان پاش
ی جووتیاران 
ی راپهرین 
ی حیزب بدهن .ئهگهرچ 
ئهندامان 
ی  ٥٠سال ب ه سهر
 ٦مانگ سهركوت كرا ،بهاڵم ئێستا پاش تێپهڕین 
ی جووتیاران
ئهم راپهڕین ه دا ،هێشتا یادی ئهو بزووتنهوهی ه ل ه نێو دڵ 
ی
ی دیموكراتیش ئهو راپهرین ه وهك الپهڕهیهك 
دا زیندوویهو حیزب 
ێ دهگــرێ.
ی ل
ێ دهكــاو رێــز 
ی خــۆی چــاو ل 
ی خهبات 
ی مێژوو 
زێڕین 
ی سهركوت كرا بهاڵم وهك
ی موكریان ئهگەرچ 
ی جووتیاران 
راپهرین 
ێ وهرگیراوبوو
ی ل
ی ئهو ناوچهی ه كهڵك 
ئهزموونێك ل ه الیهن خهڵك 
ی
ی زۆرداران ـ 
ی ب ه دژ 
ی وبهربهرهكان 
ی خهبات و خۆڕاگر 
ب ه ههوێن 
ی
ی موكریان ل ه ماوه 
ی دواتردا .خهڵكی ناوچه 
دهسهاڵتدار ل ه قۆناغهكان 
ی دا بهر دهوام له مهیدانی خهبات
ی ئێسالم 
ی كۆمار 
دهسهاڵتدارییهت 
ی
ی حیزب 
ی رێنوێنییهكان 
وتێكۆشان دا بوون و وهك ههمیش ه ب ه پێ 
ی
ی ئیسالم 
ی دهسهاڵتدارانی كۆمار 
دیموكرات درێژهیان ب ه خهبات ب ه دژ 
ی خۆیان و نهتهوهكهیان دا
ی ئامانجهكان 
ی هێنان 
ی وهد 
داوهو ل ه رێگا 
ی
ی شۆڕشگێرانه 
ی حیزب و بزووتنهوه 
ی خۆیان ل ه ریزهكان 
ههزاران رۆڵه 
ی
ی خهبات وبهربهرهكان 
كوردستان دا ،كــردوو ه ب ه قوربانی .یــاد 
ی
ی  ٦مانگهیان دا ب ه دژ 
ی موكریان ل ه راپهرین 
جووتیاران و زهحمهتكێشان 
ی ١٣٣١دا ب ه رێز بێ.
دهرهبهگهكان وپشتیوانهكانیان ل ه پاییزو زستان 
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ی نیزام 
ی
ی فێرگ هی سیاس 
پهیام 
ی فێرگه
ی دامهزران 
ب ه بۆنهی  ٢٥ساڵه 
هاورێیانی بهرێز و خۆشهویست
خوشك و برا بهرێزهكان! بۆ مراسمی  ٢٥ساڵهی دامهزرانی فێرگهی
ی سهرهتایی بهخێر بێن ل ه
سیاسی –نیزامی وكۆتایی دهورهی  ١٨٥
پێش ههمووشتێك دا ب ه بۆنهی تهواو بوونی سهدو هشتا وپێنجهمین
دهور ه ل ه كارو تێكۆشانی فێرگهی سیاسی -نیزامی پیرۆزبایی یهكی
ی رێبهری ڕا تا تازهترین
گهرم پێش كهشی ههمووتان دهكهم .ل ه ئهندامان 
پێشمهرگهكان و ههموو ئهو كهسانهی رێبازی حیزبی دێموكراتیان
گرتوتهبهر .هــاورێــیــان! بـهرلـ ه دام ـهزرانــی ناوهندێكی فێركردن و
بارهێنانی پێشمهرگه ،ئهوكهسانهی دههاتن بۆ پێشمهرگایهتی ،ئهركی
ی سهلیقهی جیاواز ل ه
فێركردنیان ب ه شێوهی پچڕ پچڕ ،ب ه گوێر ه 
ی كوردستان بهڕێو ه دهچوو ك ه ل ه جێی خۆی دا شتێكی
ناوچهكان 
ب ه كهڵك و باش بوو .بهاڵم مخابن ب ه هۆی ههل ومهرجی دژوار و
هێندێك هۆی دیك ه ئهو دهور ه ئاموزشیانه تهمهنیان كهم بوو .ئهو
دهور ه ئاموزشیان ه رێكوپێك نهبوون و مــهودای ئیدامهی كاریان
نهبوو .لێرهدا وهك نمون ه ئاماژ ه ب ه هێندێك لهو دهوران ـ ه دهكهین.
ی ١٣٥٨
-١یـــــهكـــــهم دهورهی ن ــی ــزام ــی حـــیـــزب ل ـ ـ ه بــــههــــار 
ی مــــههــــابــــاد پـــێـــك هــــات.
لــــ ه ســـــــهری مــــهیــــدانــــانــــی نـــــاوچـــــه 
-٢لـــ ه رێــك ـهوتــی ٢٠ی جـــۆزهردانـــی ١٣٥٩تــــا  ٢٠ی گ ـهالوێــژ
ی
ی پێشمهرگه 
ی گــهورهتــر ك ـ ه الوانـــ 
ی نــیــزامـ 
دهورهیـ ـهك ــی سیاس 
ی نیوان
ی «یهنگیجه« 
ی ناوچهكانی تێدا بهشدار بوون ل ه باغ 
زۆربه 
ی بۆكان بــۆمــاوهی ٢مــانــگ بهرێو ه
ی گــواڵن و ســهردهرابــاد 
ئاش 
ی ی ه
ی ئهو دهورهیـ ه ههر لهو ماو ه زهمان 
چوو .هاوكات شانبهشان 
ی كــادر ب ه
ی سیاس 
دا ل ه گوندی« خر ه جــۆی« مههاباد دهورهیـهكـ 
ی كوردستان بهڕێو ه چوو.
ی زۆر ل ه ناوچهكان 
ی كادرهكان 
بهشدار 
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ی  ١٣٦٠لـــ ه ئـــاوایـــی ن ـهڵــۆســی
ی هــاویــنــ 
ی یــهكــهمــ 
 -٣نـــیـــوه 
شــنــۆ دهوهرهیــــهكــــی ســیــاســی نــیــزامــی ب ــۆ مـــــاوهی یـــهك مــانــگ
ی ســیــنــگــان.
بــــهرێــــو ه چـــــوو دواتـــــــر گــــــۆازرایــــــهو ه بــــۆ گــــونــــد 
ی ســـــــــهردهشـــــــــت لــــهســــاڵــــی
-٤لـــــــــــ ه گـــــــونـــــــدی گــــــــرژاڵــــــــ 
 ١٣٦٠دهورهیــــــــــــهكــــــــــــی دیــــــكــــــه بـــــــه رێــــــــــــوه چـــــــوو.
 -٥لـ ـ ه نـــاوچـــهی مــهنــگــورانــی مــهه ــاب ــاد لـ ـ ه ه ــا ویــنــی ١٣٦١
بــۆمــاوهی  ٢مــانــگ دهورهیــهك ــی سیاسی نــیــزامــی ب ـهرێــوه چــوو .
ی خــــدراوێــــی نـــێـــوان ســــەردەشــــت و پــیــرانــشــار
-٦لــــهئــــاوایــــ 
دهورهیــــهكــــی ســیــاســی نــیــزامــی لــه ســاڵــی  ١٣٦١بــهرێــوهچــوو.
ئـــــــــــــهو ه هـــــێـــــنـــــدێـــــك لـــــــــــهو دهورانـــــــــــــــــــــ ه بـــــــــــــوون لـــ ه
هــــێــــنــــدێــــك شــــۆیــــنــــی كــــــوردســــــتــــــان بـــــــهڕێـــــــو ه چــــــوون
ی
ێ ل ه شوێنێك و ل ه الیهن ئورگان 
ل ه گهڵ ئهوهی دهورهكان ههر جار 
ی تایبهت ب ه
ی ههمیشه 
جیا جیا بهڕێو ه دهچوون و حیزب ناوهندێك 
ی نهبوو ،بهو حاڵهش بارهێنانی پێشمهرگ ه نهوهستاو ه و ب ه
فێركردن 
ی جۆراوجۆرو ب ه ئیبتكاری فهرماند ه نیزامیهكان ك ه ئهو كات
شێوه 
ی پێشووی ئهرتهش
زۆربهیان ئهفسهرو دهرهجهداری نیشتمانپهروهر 
بوون بهرێو ه دهچوون .بۆ وێن ه ل ه بههاری ١٣٦٠دهورهیهكی سیاسی
نیزامی ل ه «ئهشغهڵی« ناوچهی رهبهت ب ه بهشداری رادهیهكی بهرچاو
ی دوو مانگ ونیو
تر ل ه ب ه شــدارانــی دهورهكــانــی پێشوو بۆ مــاوه 
ی پێشوو
ی ل ه گهڵ دهورهكان 
ی تهواو 
ی یهك 
بهڕێو ه چوو ك ه جیاواز 
ی دهورهك ـهدا بۆ
ههبوو .ب ه تایبهتی ل ه پێوهندی ل ه گهڵ به شداران 
ی كوردستان الوانی ب ه ههست
یهكهم جار بوو ل ه ههموو ناوچهكان 
ونیشتمانپهروهر لهیهك دهورهدا كۆ دهكرانهوه .بهاڵم بههۆی هاتنی
بهر باڵوی الوان بۆ ریزهكانی حیزب ل ه الیهك و ل ه الیهكی دیكهو ه
بهرین بوونهوهی بهرهكانی شهڕ ك ه ههموو كوردستانی گرتبۆو ه
ی ههلومهرجهك ه بن ،ههر بۆی ه
ئهو دهور ه باڵوان ه نهیانتوانی واڵمدهر 
ل ه بههاری ساڵی  ١٣٦١ل ه سهر پێشنیاری فهرماندهرانی نیزامی و
ی سیاسی
ههستكردن ب ه پێویستی پهروهردهی زیاتر لهالیهن دهفتهر 
حیزبهو ه  ،ئۆرگانێك ب ه نــاوی كۆمیسیونی پێشمهرگ ه پێك هات .
یـهكــێــك ل ـ ه ب ـهش ـ ه بــنـهرهتــیـهكــانــی كومیسیونی ن ــاوب ــراو بهشی
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فێركردنی سهرهتایی پێشمهرگ ه بوو ك ه ل ه گوندی بێتووشی ناوچهی
سهردهشت دهستی بهكار كرد  .ئهركی ئهو بهش ه بریتی بوو ل ه :
_فێركردنی الوهكـــان لـ ه س ـهر ش ـهڕ و ئاشنا كردنیان بـ ه چهك
وكهرستهی نیزامی و ئهرك ه كانی دیكهی پێشمهرگایهتی ،ب ه تایبهت
ی الوان بهشعووری سیاسی ،بردن ه
گۆڕینی ههستی شۆرشگێرانه 
س ـهری تــوانــای فـهرمــانــدهران لـهبــواری سیاسی نیزامی دا ،دانانی
ی
بهرنامهی ئاموزشی بهپێی ئال و گۆڕی وهزعــی خهبات و جۆر 
تاكتیكهكانی رێژیم وخۆ ئامادهكردن بۆ قۆناغ ه جۆراوجۆرهكان
بهپێی ئاموزشی نــوی وچۆنیهتی رهفــتــار ل ه گـهڵ دیلهكانی شهڕ.
سهرهنجام ب ه هۆی گۆرانكاری و گرینگیی فێركردن وبارهێنانی
پێشمهرگه ،رێــبـهرایـهتــیــی حــیــزب و ل ـ ه ســــهرووی هـهمــوویــانـهو ه
شههیدی ههمیش ه زیندو دوكتور قاسملوو ئیمكاناتی پێویستی بۆ
پێك هێنانی زانكۆی حیزب تهرخان كــرد .زانكۆی حیزب ل ه ساڵی
 ١٣٦١ل ه پیربابای ناوچهی ئاالنی سهردهشت و لهژێر چاوهدێریی
ی پێشمهرگ ه دهستی ب ه كار كرد .دهورهكانی
راستهوخۆی كومیسێون 
ی تایبهت ئاموزش
یهكهم تا سێههم ل ه بنكهی پێشمهرگهكانی هێز 
دران .ب ـهاڵم ب ه هــۆی زۆر بوونی رادهی بـهشــدارانــی دهور ه وپڕ
كــاری و ئالۆزیی شۆێنی دهورهك ــان ،بهو جــۆر ه چ ــاوهروان دهكرا
كاری فێركردن ب ه باشی بهڕێو ه نهدهچوو .ههر بهو هۆیهو ه داوا ل ه
دهفتهری سیاسی كرا شوێنێكی سهربهخۆ بۆ فێركردن دیاری بكرێ.
ل ـ ه ســهر ئـ ـهو پێشنیار ه دهفــتــهری سیاسی مــوافــقـهتــی كــرد ل ه
ی
ی سهردهشت ك ه ل ه دهوروبهر 
شۆینێك ل ه بهرزایی تالیشی ناوچ ه 
ێ
ێ بو ئهو 
ی زانكو دابمهزرین 
ی ههڵكهوتبوو ناوهند 
ی سیاس 
دفتهر 
ی دهفــتـهری سیاسی بێ و هـهم بتۆانێ
ی بنكهكان 
ههم پــاریــزهر 
ك ــاری ئــامــوزشــیــی خــۆی لهشۆینێكی س ـهرب ـهخــۆ ب ـهڕێــو ه بــهرێ.
ل ه بهر ئهوهی دانانی ناوهندێكی ئاموزشی سیاسی _نیزامی بهم شێوهی ه
بۆ یهكهم جار بوو ك ه لهالیهن حیزبی دێموكراتهو ه ل ه كاتی بهربهركانی ل ه
گهڵ رێژیم داپێك دههات ،یهكهم دهورهكانی زانكۆ گرینگی تایبهتی ههبوو .
سالی  ١٣٦٢بڕیاری گۆڕینی ناوی زانكۆ ب ه فێرگهی سیاسی _نیزامی درا
و ل ه م ه ب ه دوا بهرنامهكانی كاری فێرگ ه بهشێوهوی خۆارهو ه بهرێو ه دهچوو.
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 -١دهورهكــانــی سیاسی سهرهتایی ،سیاسی نێونجی و سیاسی
عــالــی ل ـ ه ژێــر چ ــاوهدێ ــری ب ـهشــی سیاسی دا بــهڕێــو ه دهچـــوون.
 _٢دهورهكــــــانــــــی ن ــی ــزام ــی ــی ســــهرهتــــایــــی و مــودیــریــیــهتــی
لـــهژێـــر چــــاوهدێــــریــــی بـــهشـــی نـــیـــزامـــیدا بــــهرێــــو ه دهچــــــوون.
بۆ باشتر بهرێو ه چوونی كارهكانی فێرگ ه ی سیاسی _نیزامی ئایین
نامهی نێو خۆیی دارێژرا ك ه ب ه پهسهندی دهفتهری سیاسی گهیشت.
لهو كات ه ب ه دواو ه فێرگ ه كارهكانی خۆی بهپێی ئهم ئایین نامهی ه بهڕێو ه
ی بهسهر ئهو ئایین
ی پێویست 
ێ قوناغ ه جیاوازهكان ئاڵوگۆڕ 
بردوه ،ب ه پی 
ی خهبات گونجاندوه.
ی لهگهڵ ههلومهرج و قوناغهكان 
نام ه دا هێناو ه وخۆ 
ی
ی كومیسیون 
ی پێك هاتن 
ی حیزب ،بریار 
ی حهوتهم 
دوای كونگره 
ی
ی پ_م و كۆمیسیون 
سیاسی _ نیزامی ل ه تێكهاڵو كردنی كومیسیون 
ی سیاسی _
ی كومیسیون 
تهشكیالت درا .فێرگهش ك ه تا پێك هاتن 
ی
نیزامی لهالیهن ئهو دوو كومیسیون ه ئیدار ه دهكرا وتهنانهت ل ه ئیداره 
ی
ی پێو ه دیار بوو .ب ه پێك هاتن 
ی دا ئهو شێو ه ئیدار ه كردن ه 
نێوخۆیش 
ی
ی فهعال وچاالك 
ی _نیزامی ،فێرگ ه وهك بهشێك 
ی سیاس 
فێرگه 
ی له گهڵ شهرایهت و
ی گــۆڕاو ،خۆ 
ی كــار 
ئهو كومیسیون ه شێوه 
ی پێو ه زیاد كرا.
ی نوی 
ی حیزب گونجاندو هێندێگ بهش 
ی نوێ 
مودیرییهت 
ی بـــــهو شـــێـــوهیـــه دهتــــوانــــیــــن بـــــاس بــكــهیــن:
ئـــــهو بـــهشـــانـــه 
ی حیزبهو ه وهك
ی ههشتهم 
ی هونهری ،ل ه پێش كونگره 
 -١كۆڕ 
ی
ی كۆنگره 
ی و ههتا دوا 
ی نیزام 
ی سیاس 
بهشێك خرابوو ه سهر فێرگه 
ی
ی خۆ 
ی هونهری 
ی ب ه چاالك 
ی سهر ب ه فێرگ ه درێژ ه 
١٢وهك بهشێك 
ی هونهرییان پێشكهش
ی دا بهرنامه 
ی حیزب 
داو ل ه دهیان بۆنهو جێژن 
ی حیزبه.
ی ئــامــووزشـ 
كــرد ئێستا ئ ـهو كــۆڕ ه س ـهر بـ ه كومیسیون 
ی
ی الوان ،ل ه مانگ 
ی دێموكرات وهك رێكخراوێكی سینفی 
ی الوان 
 -٢یهكیت 
ی
ی هات ه ژێر چاوهدێر 
ی سیاس 
ی دهفتهر 
ی بریار 
ی  ١٣٦٥ب ه پێ 
خهرمانان 
ی
ی ههبوو بهاڵم ب ه دوا 
ی ههشتهم ئهو وهزع ه درێژه 
ی كونگره 
فێرگهتا دوا 
ی دایهوه.
ی به كارهكان 
ی سهربهخۆ درێژ ه 
ی ههشتهمهو ه ب ه شێو ه 
كونگره 
ی  ١٣٦٧ڕا خرای ه سهر فێرگه.
ی چهك وچۆڵ ك ه ل ه ساڵ 
 -٣تهعمیرگا 
ی جل
ی دروونــــ 
ی  ١٣٧٥ب ـ ه مـهبـهســتـ 
ی خ ـهیــات ـی ،ســاڵ ـ 
 -٤ب ـهش ـ 
ی پێشمهرگ ه تــاز ه هــاتــووهكــان لـ ه فێرگ ه دامــــهزراو ه كـ ه تا
وبـهرگـ 
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ی و دڵسۆزان ه ئـهو ئهرك ه بهرێو ه دهبــا.
ئێستاش زۆر ب ه رێكوپێك 
ی ك ه دڵسۆزان ه
ی فێرگهدا زۆربوون ئهو كهسانه 
ی تهمهن 
ل ه ماوه 
ی دا ب ه ئهستۆ
ی و نیزام 
ی سیاس 
ی مامۆستایهتیان ل ه بهشهكان 
ئهرك 
ی
گرتوهو ب ه گهرماو سهرماو ل ه ژێر چادرو ئهشكهوتدا ل ه خوبوردووی 
ی دیك ه
ی كهسان 
وفیداكاریان نواندو ه و مایهیان ل ه خۆیان داناو ه بۆ ئهوه 
ی خۆیان بههرهمهند بكهن و ،تهنانهت هێندێك لهو مامۆستا
ل ه زانست 
ی حیزبیشیان بوو ه
ی دیكه 
ی كار 
ی مامۆستایهت 
بهرێزان ه بێجگ ه ل ه كار 
ی دا ب ه داخ ـهو ه شههید بوون.
ی حیزب 
ی بهرێوهبردنی كــار 
ل ه كات 
ی
ژمــــارهیــــهك لـــهو تــێــكــۆشــهرانــ هی رۆڵـــیـــان لـ ـ ه بــهڕێــوهبــردنــ 
ی ف ــێ ــرگـ ـهدا
فـــێـــرگـــهو وانــــــ ه وتـــــنـــــهو ه وكـــــــارو بــــــاری دیــــكــــه 
هــهب ــوو ه وئــێــســتــا بــ ه داخـــــهو ه لــ ه ژیـــان دا نــهم ــاون بــریــتــیــن لـه:
ی
شههید دوكتور قاسملوو ك ه مامۆستاو پشتیوان و پێكهێنهر 
ی،
ی بوو .شههیدان :دوكتور سادق شهرهفكهند 
ی نیزام 
ی سیاس 
فێرگه 
سهرگورد عهباسی ،سهرگورد كهریم علیار ،كاك ههژار ،سەیدسەالم
ی ئهبوبهكر هدایهتی ،تهها كرمانج ،غفور مهدیزاده،
ی قادر 
عەزیزی ،نب 
خلیل مرادی ،ئازاد رحیم زاده ،سهروان خهلیل زارعی ،چەکۆ رەحیمی،
ی  ،حیدر رۆستمپور و فهردین سادقی.
ی ئهمین 
ئهبوكر مستهفا زاده ،عهل 
بێجگه لهو ماموستایان ه ژمارهیهكی بهر چاو ل ه كادرو پێشمهرگهكان
ی
ی فێرگ ه ئ ـهركــیــان ب ـهرێــو ه بــــردوه .فێرگه 
ی دیــك ـه 
ل ـ ه بـهشـهكــانـ 
ی  ٢٥ســاڵ تهمهنی پــڕ لـ ه هـــهوراز و
ی بـ ه درێــژای ـ 
ی نیزام 
سیاس 
ی
ی الوان 
ی ل ه فێركردن بار هێنان 
ی بهر چاو 
ی دا دهور 
ی خۆ 
نشێو 
ی فێرگ ه لهم ماوهی ه دا بهم جۆرهیه.
كوردستان دا بــوو ه كارنامه 
ی
ی كادر ٣ ،دهوره 
ی سهرهتای 
ی سهرهتایی ١١ ،دهوره 
 ١٨٥دهوره 
ی
ی نیزامی ٩ ،دهورهی تایبهتی چهكه سوكهكان ٢ ،دهوره 
باز ئامووز 
ی مودیرییهت
ی مین ههڵگرتنهوه١٣ ،دهوره 
فیلمبهرداری٧ ،دهور ه 
ی
ی چهك 
ی شــۆڕش٢ ،دهوره 
ی مامۆستایهت 
وفهرماندههی٢ ،دهوره 
ی نهقشهخانی ومین كاتۆشا و هاوهنی .١٢٠
نیوهقورس و١دهوره 
ی ئهورۆ جهژنی بۆ دهگرین له و١٨٥دهورهیه،
ماوهتهو ه بلێم ئهوه 
ی بهههست
ێ شك هــهزاران الو 
ی رابــردوو دا ب 
ی  ٢٥ساڵ 
ل ه مــاوه 
ی بوون .لهم ههزاران كهس ه
ی و سیاس 
ی نیزام 
ی كار 
ی سهرهتاكان 
فێر 
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ی جوراوجۆر ل ه
بهشێكیان گیانیان بهخت كردوه ،هێندێكیان ب ه هۆ 
ی جوراوجۆر
كادرو پێشمهرگهی تهواو وهخت دابــڕاون یا ب ه دالیل 
ی دهرهو ه
ی ژیان دانیشتوون یان روویان ل ه واڵتان 
ی موشكیالت 
ب ه هۆ 
كردوه ،ئهوانهش دهتوانین وهك سهرمای ه حساب بكهین .ب ه خۆشیهو ه
ی پێشمهرگ ه بهردهوامهو
ی الوان 
ی حیزب ل ه سهر پێگهیاندن 
ئێستا فێرگه 
ی كورد،
ی دڵسۆز ونیشتمانپهروهر 
ل ه ههر دهورهیهك دا دهیان رۆڵ ه 
ی كوردستان ئاماده دهكا.
ی دیموكرات وجواڵنهوه 
بۆ خزمهت ب ه حیزب 
ێ ب ه تهواو
ی پێشمهرگ ه ناب 
ێ ك ه فێركردن 
ێ ل ه بیرمان بچ 
بهاڵم ناب 
ێ ههر تهنیا فێرگهی سیاسی
ێ بێ .ناب 
یپ
ی فێرگ ه كۆتای 
ی دهوره 
كردن 
ێ ههموو ئورگانهكانی حیزب
ی ئاموزشی ئێم ه بێ .دهب 
نیزامیی بنكه 
ی
ێ بدهن جێ 
ئهركی پێگهیاندنی كــادرو پ_م كانی حیزب درێــژ ه پ 
ی قامك ل ه سـهر ئـهو پێویستیی ه دابنێین ك ه دهبــێ شێوهی
خۆیهت 
فێركردن و فێربوون بگۆرین وهك دهرسهكان ومامۆستاكانمان گۆڕیو ه
ی نوێمان داناو ه با مهیدانی فێربوونمان بگۆرین نهك تهنیا ل ه
و مكانیزم 
ی وئاشكرا
ی عهلهن 
فێرگ ه بهڵكو ل ه ههموو ئهو جێگایانهی ك ه ب ه شێو ه 
حزورمان ههیه .دهبێ ههول بدهین فێربین  ،فێركهین  ،فێری مودیریهت
ی كاروباری ههستهیهك
بین .نهك مودیرییهت تهنیا بۆ بهرێو ه بردن 
یا پهلێك و لكێك ،بهڵكو مودیرییهت ل ه بواری زۆر بهرینتردا چ ل ه
تهشكیالتی حیزبدا چ ل ه كاری دیپلۆماسی دا ،دهبێ فێربین ل ه گهڵ
مودێرنترین و پێشكهوتووترین كهرهسهی دنیای ئهمرۆ خۆ بگۆنجینین.
ی
لــــهم دهرفــــهتــــ ه دا بـ ـ ه پــێــویــســت دهزانــــــم وێـــــڕای پــیــرۆزبــای ـ 
ی
ی سیاس 
ی فــێــرگ ـه 
ی دامــــهزرانــــ 
ی  ٢٥ســاڵــ ه 
دووبــــارهبــــ ه بــۆنــه 
ی گــهرم ل ـهو الو ه خوین گهرمان ه بكهم كـ ه ل ه
ی پیرۆزبای 
نیزامی 
ی پێشمهرگایهتیان لـهبـهر كــرد .
ی پــیــرۆز 
ی  ١٨٥دا بـهرگـ 
دهوره 
ی ههموو ئ ه و كهسان ه
ل ه كاتێك دا پڕ بهدل سوپاسی ههستی خاوێن 
دهكهین ك ه ل ه بهڕێو ه بردنی فێرگ ه دا هاوكاریان كردووین و ئاواتم
ی
ی كومهاڵن 
ی یهكتر و ب ه پشتیوان 
ئهوهی ه ههموومان پێكهو ه بههاوكار 
ی كوردستان بتوانین ئهرك ه نیشتمانییهكانمان بهڕێو ه بهرین و الی
خهڵك 
شههیدانی نهمر و خهڵكی كوردستان سهربهرز و سهربڵیند بێینهدهر.
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یادی  ٣٤ساڵەی رادیۆ دەنگی کوردستان
رۆژی ٢٧ی جۆزەردانی ساڵی  ،١٣٩٣سیوچوارەمین ساڵرۆژی
دامەزرانی رادیۆ دەنگی کوردستانی ئێرانە .ئەوەی ئەمڕۆ لەو کورتە
باسەدا یادی هەڵکردنی مۆمی  ٣٥ساڵەی رادیۆ دەنگی کوردستان
دەکەینەوە زۆرتــر دەبێ ئاوڕ لە سەرەتایی دامــەزرانـیو ساڵەکانی
سەرەتایی بدەینەوە کە ئەو کات وەک دەنگی حەقخوازانەی خەڵکی
کوردستان لەمانگی جۆزەردانی ساڵی  ١٣٥٩بە سەرەتاییترین ئیمکانات
دەستی بە کار کردو لە ماوەی چەند ساڵ کاری بەردەوامی خۆیدا لەگەڵ
ئەو هەمووە گیروگرفتە جۆراوجۆرەی لە سەر رێگای بووە رۆژ لەگەڵ
رۆژ بە گوڕو تینەوە درێژەی بە ئەرکی شۆڕشگێڕانەی خۆی داوە.
رادیۆ کوردستان لە کاتێکدا دامەزرا کە هێزەکانی کۆماری ئیسالمی
هێرشی بەرباڵویان کردە سەر کوردستان،و لە راگەیەنەکانیشیان
فڕوفیشاڵی درۆو رییاکارانەیان بۆ خەڵك باڵو دەکردەوەو تا تۆوی
دووبەرەکیو ناهۆمێدی لەنێو خەڵکی دا بچێنێن ،بە تایبەتی ئەوکات
پێشمەرگە بەرەبەرە لەشارەکان دەهاتەدەر ،بۆیە دامەزرانی دەنگی
کوردستان لە هەڵومەرجێکی ئەوتۆدا پێویستییەکی مێژوویی بوو.
لەماوەی کــاری رادیــۆ کە ببووە خۆشەویستی کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستانو سەری بە هەموو ماڵو کەلێنو قوژبنێک دا دەکرد ،هەر
لەو کاتەدا یەکێک لە هەدەفەکانی کۆماری ئیسالمی بوو ئەوەندەی
لە توانایان دابوو شوێنی رادیۆ بدۆزنەوەو بۆمبارانی بکەن بەڵکوو
ئەگەر بۆیان کرابوایە بۆ ماوەیەکی کاتیش دەنگی حەقخوازانەی
کــورد بــێ دەنــگ بکەن ئەگەرچی زۆرجـــار گــرمــەی تــۆپو بۆمبی
فرۆکەکانی کــۆمــاری ئیسالمی ،بــێــژەرانــی رادیـــۆی راچڵەکاندوە
بەاڵم لەکار نەوەستاونو لەگەڵ ئەو هەموو گیروگرفتانەی لەسەر
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رێــگــای ب ــوون ئــەو رادیـــۆ خنجیالنەی کــە لــەســەردەمــانــێــك چــرای
روونــاکــی نــەتــەوەی کــوردبــوو هــەر درێـــژەی بــە ک ــاری خــۆی دا.
خۆشەویستی رادیۆ دەنگی کوردستانی ئێران الی کۆمەالنی خەڵك
لەوەدابوو کە لە هەموو هەڵومەرجیکدا راستییەکانی بە کۆمەاڵنی
خەڵک دەگوت ،ئەگەر ژمارەیەکی زۆریش پێشمەرگە شەهید بوایە رادیۆ
راستییەکانی باڵو دەکردەوەو و تەنانەت زۆرجاریش دامودەزگاکانی
کۆماری ئیسالمی بۆ راستیودرووستی ئاماری شەڕەکان پشتیان بە
هەواڵەکانی رادیۆ دەنگی کوردستان دەبەست .بۆیە لەالیەک چقڵی
چاوی دوژمن بوو لە الیەکی دیکە جیگایەکی حاشا لێ نەکراوی لە نێو
جووالنەوەی کوردو کوردستاندا بۆ خۆی کردبۆوەو خۆشەویستو
جیگای باوەڕو متمانەی نێو خەڵكی کوردستانی بەدەست هێنابوو ،ئەوە
شانازییەکی گەورەی حیزبی دیموکراتی کوردستانو بەتایبەت ئەوانەی
هەڵسوورینەرانی رادیۆ بوون بە حەق دەبێ پێی بنازنو سەربەر ز بن.
لەدنیای ئەمڕۆدا ئاڵوگۆڕێکی قووڵ بە تەکنەلۆژیدا هاتوەو پێشرەفتی
زۆری کردوەو رۆژ لەگەڵ رۆژ زیاتر بەرەو پێش هەنگاو دەنێ ،بەاڵم با
ئەوچرا گەشاوە لە بیر نەکەین کە لەسەردەمانێكدا جێگای هیواوهۆمێدی
خەڵکی کوردستانو ئاوێنەی راستییەکانی کۆمەڵگای کوردەواری بوو.
ماوەتەوە لەو باسە کورتەدا بڵێنو ئاماژە بەوە بکەین کە زەحمەتو
ماندووبوونی ژمارەیەکی زۆر لە بــەڕێــوەبــەرانو هەڵسووڕاوانو
کادرو پێشمەرگەی رادیۆ ،لە رێبەرایەتیڕا بگرە تا پێشمەرگەیەکی
سادە ،کە سااڵنێکی بــەردەوام زەحمەتیان کێشاو تکتک ئارەقەیان
دەڕشـــت لــە هــەمــوو هــەلــومــەرجــێـكدا بــێ وچ ــان و راوەســتــان بۆ
ساتێکێش ریگایان نەدا ئەو رادیــۆ بە نرخە لە کار بوەستێو زۆر
جاریش لە گواستنەوەدا تەنانەت ئامادە بوون گیانی خۆیان پێشکەش
بکەن ،سپاس بۆ زەحمەتەکانیان ،بۆ فیداکارییان ،بۆ ماندووبوونی
شەوو رۆژیــان ،لەراستی ئەوانەی بوونە هۆکاری بەردەوامبوونی
رادی ــۆ جێگای شــانــازی حیزبی دیــمــوکــراتو خەڵکی کوردستانن.
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مردنی داهێنەرێک
رۆژی یەکشەممە ٣٠ی پووشپەری ١٣٩٢ی هەتاوی داهێنەری چەکی
کاڵش ،میخایل کالشینکۆف ماڵئاوایی لەدنیای پڕلە کێشە کردو بۆ هەمیشە
سەری نایەوە ،.ناوبراو بیرۆکەی داهێنانی چەکی کاڵش «کاڵشینکۆف»
لەدوای شەڕ لەگەڵ ئاڵمانی نازی کە لەوێدا بریندار بوو بەزەین داهات.
ساڵی  ١٩٤١کاتێک لەشکری ئاڵمان شاری «بریانسک» بەتەواوی
خاپوور دەکاو زیاتر لە حەفتا هەزار کەسی تێدا دەکوژرێ ،سەرئەنجام
پاشەکشە بــە لەشکری یەکێتی سوڤییەتی پێشوو دەک ــا ،مخایل
کاڵشێنکۆف لەو شەڕەدا بریندار دەبێ و خۆی لە نەخۆشخانەیەک
دەبینێتەوە .پاش ئەوەی لەمردن رزگاری بوو بیری تۆڵەکردنەوەی
ئەوە شەڕ بەتەواوی مێشکی میخایلی کۆڵی کە بەدەست ئێش وئازارەوە
لەسەر تەختی نەخۆشخانە دەینااڵند ،کەچاوی هەڵێنا داوای کاغەز
وقەڵەمی کردو زۆر کەس لەوانەی لە دەورووبەری بوون هەستیان
کرد کە داهێنانێکی لەمێشک دایــە .ناوبراو پاش ئــەوەی نەخشەی
داهێنانەکەی تــەواو کرد خستییە باخەڵی وبــەرەو ماڵێ گەڕایەوە.
میخاییل کە وەک بریندارێکی شەڕی دووهەمی جیهانی چاوی لێ
دەکرێ ،دوای زیاتر لە  ٥ساڵ بیرکردنەوە لەو نەخشە سادەیەی لە
نەخۆشخانە بە مێشکی داهات بڕیاری درووستکردنی چەکی ئوتوماتیکی
کەاڵشینکۆف ٤٧akی بــەدژی ئاڵمانییەکان راگەیاند .هەرچەند تا
تەواو بوون و درووستکردنی ئەوچەکە نە دەسەاڵتی ئاڵمانی مابوو
نە ئێش وئازاری برینەکانی میخاییل ،بەاڵم یەکەمین تاقی کردنەوەی
ئەو چەکە لە سەرکوتکردنی سەرهەڵدانی شۆڕشی بوداپێست پێتەختی
مجارستان دا بوو ،کە زیاتر لە پەنجا هەزار مجارستانی و نزیک بە
 ٨هەزار سەربازی «یەکیتیسوڤیەت»پێشوو شوڕەوی تێدا کوژران.
دوابەدوای دووهەم شەڕی جیهانی ،تفەنگی کاڵش برەوێکی زۆری
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بەخۆیەوە دی چونکە وەک چەکێکی سووک لە زۆربەی واڵتان کەڵکی
لێ وەردەگیرا تەنانەت بەرهەم هێنانی ئەو چەکە  ٢٠بەرابەر کراو
لەدەورانی شەڕی سارد وای لێهات کە لە زۆر واڵتان لە کەلوپەلی
ماڵەوە هاسانتر دەست دەکەوت .وای لێهات میخاییل لە کۆتاییەکانی
ژیــانـیدا لە درووستکردنی ئــەو چەکە پەشیمان بــۆوەو رایگەیاند
کە « خۆزگە لە جیاتی ئەو چەکە ئامێرێکی وەرزێــڕیــم درووســت
کردبایە» چونکە بەسەری پیری ئاگادار بوو پێیان راگەیاندبوو سااڵنە
زیاتر لە دووســەد هــەزار کەس بە چەکی کاڵشینکۆف دەکوژرێن.
نــاوبــراو هــەر چــەنــد شــانــازی بــە درووســتــکــردنــی کاڵشینکۆفەوە
دەکــردو لە نێو هێندێك ئــااڵو ئارمی حیزبی واڵتــان دانــراوە راشی
گەیاندوە کە بۆ تیرۆریستانی درووســت نــەکــردوە ،کاتێک وێنەی
چەکەکەی لە ئــااڵی حیزبوواڵ دەبێنێ خۆی بەشەرمەزار دەزانــێ.
شتێکی دیکە کەدەبێ ئاماژەی پێ بکرێ ،ئەوەیە کە زۆر لە گەاڵنی بن
دەست بەگشتی وکورد بەتایبەتی لە خەباتی چەکدارانەیان بۆ وەدەست
هێنانی ماف وئازادییەکانیان کەڵکی زۆریان لەو چەکە وەر گرتوە.
کاتێک دوژمنان بە هەموو جۆرە چەکێک پەالماری گەلی کوردیان
دابوو ،کاریگەرترین چەکی کورد بۆ بەرگری کردن لە خۆی چەکی
میخاییل بوو کە بۆ بەربەرەکانی دژی زۆرداران کەڵکی لێ وەردەگرت.
بۆ خۆی ئاماژەی کردوە بۆ بەرگری کردن لەبەرامبەر داگیرکەران دا
درووستی کردوە نەک بۆ تیرۆریستان ،بەاڵم ئەو رایەی ناوبراو تەنیا
لەقسە دا ماوەتەوە ،چونکە ئەو چەکە بەدەست هەموو کەسەوەیەو
تەنانەت بۆ سەرکوتکردنی گەالنی ژێر دەستیش کەڵکی لێ وەردەگیرێ.
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ی ئۆتۆمی
ی رێژیم بۆدهسڕاگهیشتن بهچهك 
ههوڵ 
ی ئهمریكا
و ههڕهشهكان 
ی
ی شهڕی ئێران وعێراق ههوڵ وتهقهال 
ی دوا 
ی ئیسالم 
ی كۆمار 
رێژیم 
ی بگا .بۆ ئهم مهبهست ه ل ه
ی ئهتۆم 
ی ب ه ریئاكتۆرێك 
زۆری دا ك ه دهست 
ی
ی چین كردو جهنجاڵێك 
ی رهوان ـه 
ی ساڵ ١٣٧٠چهند كهس 
سهرهتا 
ی رۆژئاواو
ێ خست ودهوڵهت 
ی نێونهتهوهییدا وهڕ 
ی ل ه سهتح 
گهوره 
ی ك ه
ی خۆیان دهڕبر 
زۆر ل ه كۆڕوكۆمهڵ ه نێونهتهوهیییهكان نیگهران 
ی
ی ئهتۆم 
ی دهست راگهیشتن ب ه ریئاكتۆڕ 
ی ئیسالم 
ی كۆمار 
مهبهست 
ی
ی ئیسالم 
ی ئهتۆمییه .ههر چهند ئهوكات ه كۆمار 
ول ه ئاكامدا چهك 
ی رێك كهوتوون تهنیا بۆ
وچین ئیدعایان كرد ك ه ئهو پڕۆژهی ه ل ه سهر 
ی ئهتۆم بهرههم بێنێ.
ی دا نی ه چهك 
ی ئینڕژیی ه و ل ه تواتا 
بهرههم هێنان 
ی
ی وادار كرد ك ه ل ه ههلومهرج 
ی چین 
ی دهوڵهت 
ی كۆمەڵگای جیهان 
ئێعتراز 
ی ئهتۆمی بۆ ئێران ماوهیهك دهست
ی ریئاكتۆڕ 
ئهوكات دا تهحویل دان 
ی دا ل ه دهگەڵ
ی ههوڵ 
ی ئیسالم 
ی كۆمار 
ی ئهو ه دا رێژیم 
رابگرێ .ب ه دوا 
ێ ولهو
ی رێك بكهو 
ی ئهتۆم 
ی تهكنۆلۆژی 
هێندوستان ل ه سهر كرین 
ی
ی بگا .بهاڵم هێندوستان ل ه بهر نارهزایهت 
ی خۆ 
رێگایهو ه ب ه ئامانج 
ی لهو بابهت ه ل ه گهڵ ئێران
كۆڕوكۆمهڵ ه جیهانییهكان ل ه هاوكار 
ی
ی كات 
ی بۆ ماوهیهك 
ی ئیسالم 
ی بوارد .ههرچهند ئهوكات كۆمار 
خۆ 
ی
ی ئهتۆم 
ی و سهرهنجام ب ه چهك 
ی ئهتۆم 
ی ب ه ئێنیرژی 
ی دهست 
نهیتوان 
ی
ی ب ه مهبهست 
ی ئهتۆم 
ی ریئاكتۆر 
ی ئیسالم 
رابگا ،بهاڵم ئایا كۆمار 
ی دهسهنگێنین ك ه
ئاشتیخوازان ه دهوێ؟ پاشان باس دهكهین و ههڵ 
ی
ی كۆمار 
ی ل ه دهست راگهیشتن 
ی گشت 
ی ئێران وبیرو را 
ی گهالن 
نیگهران 
ی
ی بهرههمهێنان 
ی چیه؟ پسپۆڕان و كارناسان 
ی ئهتۆم 
ئیسالمی ب ه چهك 
ی ئهو ه دهكهن ك ه ئێنرژی« حرارتی« وات ه
ی ل ه جیهاندا باس 
ئێنرژ 
ێ
ی بهرههم ه نهوتییهكان ب ه دهست د 
ی ك ه ل ه سووتان 
ئهو ئێنرژییه 
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ی ك ه ل ه ئۆڕانیۆم پهیدا دهبێ.
زۆر لهو ئێنرژیی ه ههرزانتر تهواو دهب 
ی ب ه دهست هاتوو
ی كیلۆواتێك برق 
ی ١٣٧٠دا نرخ 
ی دهیه 
ل ه سهرتا 
ی ئهو برق ه ك ه لهئۆڕانیۆم
ل ه نهوت « ١/٦سهنت»بوو ل ه حاڵێ نرخ 
ی
بهدهست دههات  ٢/٤هێند ه زیاتر دهبوو .جگ ه لهو ه بهرههم هێنان 
ی ب ه دواوهیــ ه ك ه
ی ئهمنییهت 
ی گــهور ه 
ی ل ه ئۆرانیۆم مهترس 
ئێنرژ 
ی
ی چــاوهڕوان ناكرێ .بۆ وین ه كارهسات 
ی حرارهت 
هیچكات ل ه ئێنرژ 
ی پێشوو باشترین بهڵگهی ه ك ه لهو دا ههزاران
ی شۆڕهوی 
«چرنوبیل» 
ی ماوهتهوه.
كهس كــوژران وپــاش چەندین ساڵ هێشتا شوێنهوار 
ی زۆر مهترسیدار ه تا ههزاران
ی ك ه ماوهیهك 
ی ئهتۆم 
تهنانهت تڵته 
ی قوڕقوشمداو ل ه
ێ ل ه رووپۆش 
ێ بۆی ه دهب 
ی ههب 
ی مهترس 
ساڵ دهتوان 
ی بهرههم
ی حاكهوه .كارناسان وپسپۆران 
ی دا بخرێت ه قوواڵ 
ی خۆ 
گهره 
ی سهرهو ه دەزانن بهڵكوو
ی ل ه ئێران دا نهك بهم زانستە 
ی ئێنرژ 
هێنان 
ی
ی ریئاكتۆر 
ی زۆرتــرو ورتریان ل ه زیان و مهترسییهكان 
ئاگادار 
ی تكنیكییهو ه
ی سهنعهت 
ی ب ه تایبهت ل ه واڵتێك ك ه له بــار 
ئهتۆم 
ێ ك ه كار
ی بۆمان دهردهك ـهو 
زۆر ل ه پاشه ،ههیه .ئهمجار ب ه هاسان 
ی
ی بۆ بهدهستهێنان 
ی ئهتۆم 
ی تهكنۆلۆژی 
ی ئسالم 
ی كۆمار 
بهدهستان 
ی
ی ئاشتیخوازان ه نیه .بهڵكوو ب ه مهبهست 
ی وكهڵك وهرگرتن 
ئێنرژ 
ی ئهتۆمییه.
ی ماڵ وێرانكهر 
ی چهك 
شهڕخوازان ه ودروســت كردن 
ی
ی یهكجار گهوره 
ی وهك ئێران ك ه پاشهكهوت 
ی گومان بۆ واڵتێك 
ب
ی «حرارتی«
ی خاوهن نهوت دایه ،ئێنرژی 
ی واڵتان 
ی ههی ه و ل ه پێشهوه 
نهوت 
ی
ی سهنعهت 
ی پێشكهوتوو 
ێ ك ه ل ه واڵتان 
ئهوهش ههرزانتر تهواو دهب 
ی دوای روسیهش سهبارهت ب ه
تهواو دهبێ .لهو نێو ه دا ئهو سااڵن ه 
ی هات ه ناو ناوان و
ی ئهو چهك ه ل ه گهڵ ئێران ناو 
ی كردن 
سهوداو هاوكار 
ی ههموویان ئهمریكا ئاگادار
چهندین جار له الیهن غهربهو ه ل ه سهروو 
ی لیێ
ی دار 
ی مهترس 
ی ئێران نهكاو ئاكام 
ی ئهتۆم 
كرایهو ه ك ه هاوكاری 
ی
ی نێونهتهوهی 
دهكهویتهوه .ئهمریكا ل ه گهڵ روسی ه وچین و ئاژانس 
ی ئێران
ی راگهیاندن ك ه دهبی سهردان 
ی كردو پێ 
ی نێوكیش وتووێژ 
وزه 
بكهن .تا بۆیان روون بێتهو ه ك ه ل ه ئێران چ روو دهدا .چونك ه ئێران
ی بهر ه دهست راگهیشتن بهو تهكنۆلۆژیی ه
زۆر لهو ه زیاتر ههنگاو 
ێ
ێ دهكرا .ههر ئێستا بهرهو ئهو ه دهچ 
یل
ههڵێناوهتهو ه ك ه چاوهڕوان 
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ی دهوڵهمهند
ی خهریك 
ی ب ه دهستیهوهیهت 
ی ئهو كهرهستان ه 
ك ه ل ه رێگا 
ی رێكخراو ه نهتهوهیهكگرتووهكان
ی ئۆڕانیۆم بێ .پشكێنهران 
كردن 
ی رابردوویان دا ( )١٣٨١ل ه ئێران تهئكییدیان
ی زستان 
ل ه لێكۆلینهوه 
ی
ل ه سـهر ئـهو مهسهلهی ه ك ــردهوهو رایهنگهیاند ك ه دامـهزراوهكــانـ 
ی
ی ئۆرانیۆم ههنگاو 
ی ئێران بۆ دهوڵهمهند كردن 
ی ئیسالم 
كۆمار 
ی
ی پێوهندیدار ب ه قهدهغهبوون 
جیددییان ههڵێناوهتهوهو رێوشوێنهكان 
ی یــان پێشێل ك ــردووه.
ی نــاوكـ 
ی چهك 
پ ـهرهپــێــدان وب ـهره ـهم هێنان 
ی
ی ئهتۆم 
ی نێونهتهوهیی وزه 
ی ئاژانس 
«محمد البرادعی« بهر پرس 
ی ب ه سهدان
ی كرد ،چاو 
ی ئێران 
ی رابردوو سهردان 
ی فێوریه 
ك ه ل ه مانگ 
ێ
ێ وهردهگیر 
ی ئورانیۆم كهڵكی ل 
لول ه كهوت ك ه بۆ دهوڵهمهند كردن 
ی دیك ه چاو
ی  ١٠٠٠لووله 
ی پێویست بۆ درووست كردن 
وكهرهسته 
ی
ی چهند ناوهند ودامـهزراوه 
ێ كهوت .پاشان «البرادعی« سهردان 
پ
ی ئهتۆمی «نهتهنز» یهكێك لهو
ی كرد .دامهزراوه 
ی ئێران 
ی دیكه 
ئهتۆمی 
ی
ی نێونهتهوهی 
ی «البرادعی« ئاژانس 
ی سهردان 
دامهزراوان ه بوو ك ه تا كات 
ی ناوهند
ی دزگا 
ی ل ه سهر نهبوو .ئهو دامهزراوهی ه خاوهن 
هیچ زانیارێك 
ی لێ
ی ئۆرانیۆم كهڵك 
بهزێن (سانتێریوفوژ) ك ه بۆ دهوڵهمهند كردن 
ی
ی «البرادعی«« ،محمد 
وهردهگیرێ .ههر چهند ه رۆژێك پێش سهردان 
ی
ی ئێران ئیتالعات 
ی كرد كه زانایان 
ی ئێران تهئیید 
خاتمی« سهركۆمار 
ی ناوهكییان ب ه
ی ل ه ئێنرژ 
ی نیزام 
ی غیر 
پێویست بۆ كهڵك وهرگرتن 
ی ئهم كارهیان ههیه .ئهگهر
دهست هێناوهو رایگهیاند ك ه نهتهوهكان حهق 
ی
ی كهرهسته 
ی ئیسالم 
ی نێونهتهوهیی روون بێتهو ه كۆمار 
بۆ ئاژانس 
ی رێژیم ب ه
ی ههی ه دیار ه ئهم كردهوهیه 
دهوڵهمهند كردنی ئۆرانیۆم 
ی ههی ه
ی ناتهبای 
ی ناوهك 
ی چهك 
ی پهرهپێدان 
ی ل ه گهڵ رێوشوێن 
تهواو 
ی له سهر بدرێ .زۆر
ی ئهمنییهت بڕیار 
ی شوڕا 
ی ب ه كۆبوونهو ه 
ودهب 
ی ب ه كهڵك وهرگرتن ل ه
ی ئهتۆم 
ی ئێنرژ 
ی نێونهتهوهی 
جار رێكخراو 
ی ئێران،
ی ئهتۆم 
ی ئێنرژ 
ی ئهمریكا توانیوی ه بهرنام ه 
ی ئیتالعات 
سازمان 
ی
ی چهك 
ێ ك ه ئێران ل ه بار 
ێ تا ئهو رێكخراوهی ه بزان 
ههڵ سهنگێن 
ی ئهمریكا لهو
ی دهرهوه 
ئهتۆمییهو ه چهند ه چۆت ه پێشهوه .وهزارهت 
ی
ی ئاژانس 
ی ك ه دراو ه پشكێنران 
ی ئهو ئیتالعات ه 
پێوهندییهدا دهڵێ :ب ه پێ 
ی ئهتۆم ،ئێرانییهكان توانیویان ه دهستیان ب ه كهرهس ه
ی چهك 
نێونهتهوهی 
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ی ئۆرانیۆم رابگا وئهوهش نیشان دهدا ك ه
ی ب ه هێزكردن 
و دامهزراوهكان 
ی ئهتۆمی.
ی چهك 
ی ئێران سوورن ل ه سهر بهرههم هێنان 
كاربهدهستان 
ی
ی چهك 
ی ك ه سوور ه ل ه سهر بهرههمهێنان 
ی ئیسالم 
كهوابوو چۆن كۆمار 
ی بشارێتهوه؟
ی نێونهتهوهی 
ی ل ه پشكێنهران 
ی دهتوانێ بهرنامهكان 
ئهتۆم 
ی كردن له گهل
ی ل ه روسی ه كرد ك ه هاوكار 
ی  ٢٠٠٢ئهمریكا داوا 
ساڵ 
ێ بێنێ ،بهاڵم
یپ
ی دا كۆتای 
ی ئهتۆم 
ی ل ه گهل هاوكاری 
ئێران ،ل ه پێوهند 
ی ب ه «منفی« واڵم دایهوه .ههر لهو پێوهندییهدا
روسی ه ئهو داوایه 
ی
ی ئهمریكا «بوش» ئێران وكوره 
هاوكات ل ه گهل ئهوهدا سهركۆمار 
ی ب ه «محور شرارت» ل ه قهلهم دا .تهنانهت زۆر ل ه
ی وعێراق 
باكوور 
ی باكوورو عێراق ل ه لیستهكهدا
ی ئهمریكا ئێرانیان پێش كور ه 
سناتۆرهكان 
ی
ی ئیسالم 
ی دارتــره .كۆمار 
دانابوو پێیان وابوو بۆ جیهان مهترس 
ی
ی دیك ه دێت ه واڵم دانـهوهو دهڵێ :هاوكات ل ه گهڵ زۆربوون 
جارێك 
ی
ی واڵت ،نهوت وگاز بۆ دابین كردن 
ی ئابوور 
حهشیمهت وپهرهپێدان 
ی ل ه زیاد بوون
ی پێویست ،واڵمدهر نی ه وبهكار هێنانی نێوخۆی 
ئێنرژ 
دایهو نهوت گاز بۆ رۆژێك تهواو دهبن .ههر ل ه بهر ئهم هۆكارانهی ه
ی «بوشهر»مان دامهزراند
ی ئهتۆم 
ی ئێنرژ 
ی بهرههمهێنان 
ك ه وزهگا 
ی دانراوه.
ی دامهزراندن 
ی حهمهرهزا شادا گهاڵڵه 
ك ه دیار ه ل ه زهمان 
ی كۆروكۆمهڵ ه نێونهتهوهیییهكان ه
دیار ه ئهم بهڵگان ه تهنیا بۆ فریودان 
ی
ی لهو بوار ه ههنگاو 
ی رابردوو دا ئێران زۆر ب ه جید 
چونك ه ل ه ده ساڵ 
ی ب ه دامهزراو ه ههستییهكانییهو ه زیاد كردووه.
ی دیكه 
ناوهو ناوهند 
ی وهك ئێران ئهو ههموو
بهاڵم ئهمریكا ل ه بهرانبهردا دهڵی :كه واڵتێك 
ی نیه .لهوهش
ی ههستهی 
ی ب ه تهكنۆلۆژ 
ی ههی ه پێویست 
نهوت وگازه 
ی دهستگای «سانتێریوفووژ» ه بۆ بههێز
روونتر ئێران ئێستا خاوهن 
ی
ی دوای 
ی دیك ه ك ه لهم چهند ساڵه 
ی ئورانیۆم ،وهێندێك كهرهس ه 
كردن 
ی
ی روون بــۆو ه ك ه ئێران ب ه تـهواو 
كڕیو ه بۆی ه ئهمریكا زیاتر بۆ 
ی
ی نیزام 
ی غیر 
ی كهوتوو ه ول ه ژێر چهتر 
ی ئهتۆم 
ی چهك 
پێوشوێن 
وئاشتیخوازانهدا به كاری بهرهو پێش بردنی چهكی ناوهكی خهریكه.
ی
ی ب ه پشگیر 
«پروتكل الحاقی« كۆمهڵه یاساو رێوشێنێك ه كه پێوهند 
ی
ی ئێنرژ 
ی نێونهتهوهی 
ی ناوهكییهو ه ههیه .ئاژانس 
ی چهك 
پهرهپێدان 
ی
ی ههوڵ دا ك ه ههموو واڵتان 
ی  ١٩٩٠زۆر 
ی دهیه 
ی ل ه نێو ه راست 
ئهتۆم 
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ی «پروتكل»ش دڵخوازانه ئیمزا
ی بكا ك ه ئهو فهسل ه 
ئیمزاكهر راز 
ی
ی ههستهی 
ی ئهم فهسڵ ه رێگا بۆ ئاژانسی نێونهتهوهی 
بكهن ك ه ب ه پێ 
ی
ی پرۆژ ه ئهتۆمییهكان بكهن .ههروهها كارناسان 
خۆش دهكا سهردان 
ی
ی پێیان وای ه كه پێویست ه ههموو واڵتان ب ه تایبهت 
ی نێونهتهوهی 
ئاژانس 
ی یان
ی ل ه سهتح 
ی ههستهی 
ی چهك 
ی وهك ئێران ك ه بهرنامه 
واڵتان 
ی
ی نووسراوه 
سـهرهو ه ههیه« ،پروتكل الحاقی« ئیمزا بكهن ب ه پێ 
ی دا
ی نێونهتهوهی 
ێ ل ه ئاست 
ناوبراو ئهگهر ئهو»پهراوێزه«نئیمزا بكر 
ی گهالن پێك دێنێ .كهوابوو سروشتیی ه
ی زیاتر بۆ ئهمنییهت 
تهزمین 
ی ئهو «پروتكل» ه ئێمزا بكهن.
ێ دوو دڵ 
ی ئاشتیخواز ب ه ب 
ك ه واڵتان 
ی
ی ئهو فهسڵه 
ی ل ه ئیمزا كردن 
بهاڵم لێرهدای ه ك ه ئێران نهك پێشواز 
ی نهداوهتهوه.
ی روون 
«پروتكل» نهكردوو ه بهڵكوو تا ئێستاش واڵم 
ی ئێران بۆ ئهو بڕیارهش ئهوهی ه كه ل ه الیهن ئهمریكاو ه
ی سهرەك 
بهڵگه 
ی نیه.
ی ئهو فهسله «الحاقی«ی ه ئیجبار 
تهحریم كراوهو پاشان ئیمزا 
ی «پروتكل» ه دا ئیمتیاز ل ه
ئێران وا نیشان دهدا ك ه ل ه بهرانبهر ئیمزا 
ی
ی دوا 
ئهمریكا وهرگرن .ئهو ه له حالێك دایه ههلومهرجی نێونهتهوهی 
ی
ی ئهمریكا لهم بارهو ه ب ه روون 
ی سێپتامبر ،ههڵوێست 
ی  ١١
رووداو 
ی ل ه بهرامبهر ئهو واڵتانهیه.
ی جیددی 
ئاشكرا كرد .ئهویش ههڵوێست گرتن 
ی ل ه
ی ئهوان ه باسیان لێو ه كرا بۆچ 
ی ههموو 
بزانین ئێران سهرهڕا 
ی
ی خۆی سووره؟ كار بهدهستان 
ی ههستهی 
ی بهرنام ه 
سهر درێژ ه پێدان 
ی بۆ ئێران ل ه
ی ههستهی 
ی چهك 
ئێران وابیر دهكهنهو ه ك ه پهرهپێدان 
ی
ی ههیه ،چونك ه ئێران ل ه ناوچهیهك 
ی تایبهت 
ی یهك 
ناوچهدا گرینگ 
ی
ی كهم دهبی لهو بــوارهدا بۆ پهرهپێدان 
ی ههڵكهوتووه .الن 
ستراتیژ 
ی خۆیان ل ه ناوچهك ه ودنیادا ههوڵ بدهن .دیار ه ئهو ه
تواناو دهسهاڵت 
ی رێژیم ناگهیهنێ،
ی دهسهاڵتداران 
ی پاوانخوازی 
ی جیا له ههست 
مانایهك 
ی
ی ئهتۆم 
ی یا غیر 
ی ئهتۆم 
ی ههرهشه 
چونك ه هیچ دهسهاڵتێكی ناوچهی 
ی
ی بهرنامه 
له ئێران ناكا .كهوابوو لهو ههلومهرجهدا پێوشوێن كهوتن 
ی سهروهت
ی ل ه الیهن ئێرانهو ه تهنیا ب ه ههدهردان وب ه فیرۆدان 
ههستهی 
ی واڵتهكهمانه .ئهو پرۆژان ه ل ه زیان زیاتر
ی ومهعنهوییهكان 
سامان ه مادد 
ی ئێران ب ه دواو ه نیه .ههموومان باش دهزانین
ی بۆ گهالن 
هیچ قازانجێك 
ی دا
ی نێونهتهوی 
ی «بوش» ل ه سهتح 
ی حكوومهت 
ی ئێستا 
ك ه سیاسهت 
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ی
ل ه سهر ئهو ئهساس ه دهچێت ه پێش كە ناسراو ه ب ه «ههنگاو كردهوه 
ی بریتیی ه ل ه فشار هێنان بۆ واڵتانێك
پێشگیرانه« وات ه مهبهستی سهرهك 
ی ئهتۆمییان
ی چهك 
ی بهرههم هێنان 
ی ئهمریكاو ه ئیمكان 
ك ه ل ه روانگه 
ی زۆر ل ه واڵتان ب ه تایبهت ئورووپاییهكان ئێران هان
ههیه .ئهگهرچ 
ی پێویست بهڕێو ه بهرێ.
دهدهن ك ه ههموو رێوشوێنێك ووردهكارییهك 
ی
ی ههستهی 
ی ك ه ئێران چهك 
ێ ئهمریكا بێنێت ه سهر ئهو بڕوای ه 
تا بتوان 
ی رایگهیاندوهو بهو هیوای ه ل ه
ی ئیسالم 
ی كۆمار 
درووست ناكا ،كهچ 
ی
ی ك ه توانا 
ی ههستهی 
ی وزهگا 
ی ساختمان 
ی داهاتوودا گهاڵڵ ه 
 ٢٠ساڵ 
ێ
ی ههی ه دامهزرێنێ ،ك ه دهشتوان 
ی  ٦ههزار مگاوات بهرق 
بهرههمهێنان 
ێ بكاتهوه.
ی ئوڕانیۆم ل ه خــۆیدا ج 
ههموو شێوهكانی بههێزكردن 
ی نزیك دا
ی ئێستا داو ل ه داهاتوو 
ئهگهر ئهمریكا ل ه ههلومهرج 
ێ بێگومان باشترین
ههڕهشهو تههدیدهكانی ب ه كردهوه بهڕێوه بهر 
ی ئهمریكاو ه درووست
ی ئێرانهو یا ل ه روانگ ه 
ی ههستهی 
بههانه ،بهرنامه 
ی
ی ئێران وئۆگران 
ی گهالن 
ی ل ه ئێران دهبێ .بۆچ 
ی ناوهك 
ی چهك 
كردن 
ی ئێران
ی دهســت راگهیشتن 
ی وئاسایش ل ه جیهان دا نیگهران 
ئاشت 
ی
ی ئهتۆم 
ی چهك 
ی زیاتر 
ی ئاشكرای ه پهرهگرتن 
ی ئهتۆمین؟ شتێك 
بهچهك 
ی دنیا بهو چهك ه
ی ژمــارهیـهك زیاتر ل ه دهوڵهتان 
دهســت راگهیشتن 
ی
ی زیاتر دهكا .ل ه وهزع وحاڵێك 
ی بهكار هێنان 
ماڵوێرانكهره مهترس 
ی وئاسایش ل ه جیهان دا ئهوهی ه ك ه
ی ئاشت 
ی الیهنگران 
ئهوتۆ دا ئهرك 
ی دارهكان
ی چهكه مهترس 
ی باڵو بوونهو ه 
له پێشدا ههوڵ بدهن پێش 
بگرن ودوایـ ـهش بۆ كـهم كــردن ـهوهو خاشهبڕكردنیان تێ بكۆشن.
ی حاكم ب ه سهر
ی زیاترمان ل ه سهر رێژیم 
بهاڵم ئێم ه ك ه ناسیارییهك 
ی گهور ه
ی دوارۆژین .هێندێك دهوڵهت 
واڵتهكهماندا ههی ه پتر نیگهران 
ی ئهو
ی ئهتۆمییان ههی ه بهاڵم ل ه گهڵ ئهو ه 
ی پێشكهوتوو 
ك ه چهك 
ی
ی جیهان 
ی یهك ،بۆ سهر ئاشتی 
چهكان ه دهتوانن ههرهشهو مهترس 
ی پێشگیرهوه،
ی ئینسانهكان بن ،ب ه كــردهو ه بوونهت ه چهكێك 
و ژیان 
ی بهكار
ی لـ ه مهترسییهكان 
دهوڵ ـهت ـ ه ئهتۆمییهكان لـ ه ب ـهر ئــهو ه 
ی ئهتۆمیسهركهوتوو
ی ئهو چهك ه ئاگادارن و دهزانن شهڕێك 
هێنان 
ی نابێ ،ههموو ئینسانهكان ب ه دهستییهو ه گرفتار دهبێ،
وتێكشكاو 
ی خۆ بپارێزن.
ێ دهكۆشن ك ه ل ه ب ه كارهێنان 
بۆی ه ب ه ههموو توانایانهو ه ت 
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ی ك ه
ی ئیسالم 
ی وهك كۆمار 
بهاڵم گومانمان نی ه ههر كات دهوڵهتێك 
ی بهناو شۆڕش ه
ی وبۆ دهرهو ه ناردن 
ی خۆ 
ی ئیدهو ئیدئۆلۆژی 
بۆ سپاندن 
ی
ی ب ه چهك 
ی باشتر ل ه زۆر ناناسێ ،ئهگهر دهست 
ی رێگا 
ئیسالمییهكه 
ی پهنا دهبات ه بهر بهكار هێنانی .دهوڵهتێك
ی رابگا ،زۆر ب ه هاسان 
ئهتۆم 
ی
ی دهنگ 
ی واڵت داو بۆ كپ كردن 
ی ل ه نێو خۆ 
ی مخالیفان 
ك ه بۆ سهركوت 
ی دا،
ی خۆ 
ی سنوورهكان 
ی چوارچێوه 
ی زۆر لێكراو 
ی گهالن 
ههقخوازانه 
ی
ی نێو جبهخانهكان 
ی هیچكام ل ه چهك ه كوشندهكان 
ی ل ه بهكار هێنان 
دهست 
ی دا ب ه بن
ی ناوچهی 
ی دوژمنان 
ی نهپاراستووه ،چۆن كاتێك ل ه شهر دژ 
خۆ 
ی دهپارێزێ.
ی ل ه بهكار هێنان 
ێ ئایا خۆ 
ی ههب 
ی ئهتۆم 
بهست بگا ،ئهگهرچ 
ی و
ی ئهتۆم 
ی چهك 
ی ئاشتیخواز باش دهزانــێ بوون 
هەر ئینسانێك 
ی
هەر جــۆرە چهكێکی پێشكهوتووی كوشتاری بەكۆمهڵ ل ه دهست 
ێ ك ه
ی دهكر 
ی ل
ی ئهوه 
ی ئیسالمیدا ،ههموو كاتێك مهترس 
كۆمار 
ی
ی نێوهراست بهڵكوو ههموو جیهان تووش 
نهك ئێران رۆژهـهاڵتـ 
ی ههر ههوڵ وتهقهالیهك
ی ئاخوند 
ت بكا .جگ ه لهوهش ئێران 
كارهسا 
ێ
ێ ناب 
ێ بهج 
یج
ی بێگان ه بۆ 
ێ دهوڵهتان 
ی ب ه ب 
ی ئهتۆم 
بۆ تهكنۆلۆژی 
ی نیه.
ی ئـهزمــوون وپسپۆڕ 
ی خاوهن 
ی تهكنۆلۆژ 
چونك ه ل ه مهیدان 
ی
ل ه وهزعێكی ئــاوادا ئاشكرای ه ك ه ئێران پاش چهندین ساڵ وهدا 
ی ئێران
ی خهڵك 
ی چهندین ملیارد دۆالر ل ه پوول وژیان 
خهرج كردن 
ی دروســت بكا ك ه ب ه هیچ جۆر
ی چووكترین واحیدی ئهتۆم 
دهتوان 
ی بگرێ .ك ه وای ه
ی خاریج 
ی گـ ـهوره 
ی هێز 
ی هێرش 
ێ پێش 
نهتوان 
ی
ی و دروست كردن 
ی ئهتۆم 
ی تهكنۆلۆژی 
ی ئاخوندهكان بۆ كڕین 
ههوڵ 
ی
ی بهڕێوهبردن 
ی دیكه 
ی ئهتۆمی پێش ئـهوهش مهترسییهكان 
چهك 
ی چهندین
ی ب ه فیڕۆدان 
ی بێن ه گۆڕێ ،ب ه مانا 
ی لهم بابهت 
بهرنامهكان 
ی
ی ئێرانه .ئێستا دهوڵهت 
ی گهالن 
ملیارد دۆالر ل ه سـهروهت وسامان 
ی وخۆ نهجاتدان ل ه چنگ
ی نێونهتهوهی 
ی كۆمهڵگا 
ئێران بۆ قانع كردن 
ی ل ه پێشه.
ی پڕ هــهورازوو دژوار 
ی ئهمریكا رێگایهك 
ههڕهشهكان 
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هێرشی شیمیایی بۆ سەر خەڵکی سوریە
و گورزێکی سەربازی
هێرشی شیمایی بۆ سەر خەڵکی سوریە لە رۆژی  ٤شەممە ٣٠ی
گــەالوێــژی ساڵی  ١٣٩٢بەرامبەر بە ١٩ی ئاگوستی  ٢٠١٣دنیای
هەژاند ،ئەو هێرشە دڕندانەیە لە دوای بۆمبارانی شیمای شاری
هەڵەبجە لەکوردستان بە قێزێونترین کــاری ســەردەم ئەژمار کرا.
هێرشیک کە دژبەرانی حکومەت و زۆر الیەنی دیکەش شکیان نەماوە
کە ڕێژیمی ئەسەد کەڵکی لە چەکی شیمیایی وەرگرتوە ،هەر وەها
رێژیمی ئەسەد دەڵێ خودی مخالفان چەکی شیمیاییان بەکار هێناوە.
« ئەنگالکانە « بــەرپــرســی لێپرسینەوە لــە چەکی شیمیایی لە
ریکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،لە گەڵ وەڤدێکی شارەزا لە بواری
چەکی شیمیایی و سەکۆی مووشەک لە شوێنی دیــاری کــراو ،بە
سەردانێکی کتوپڕ دوای رووداوی چوارشەممە سەردانی دمشق
پێتەختی سوریەی کرد تا حکومەتی سوریە بە قناعەت بگەیەنەو
بتوانێ سەردانی شوێنی هێرشی شیمیاییەکە بکا ،کە ماوەی  ٢٠دەقیقە
لە شوێنی مانەوەی هەیئەتی ناوبراو دوورە .هەرچەند رێگا درا کە
سەردانی شوێنی کارەساتەکە بکەن ،بەاڵم وەک چــاوەڕوان دەکرا
نەیانتوانی بە روونی دەست بۆ الی حکومەتی سوریە درێژ بکەن.
لە الیەکی دیکەوە ئێران بە هێزترین دۆستی سوریە لە ناوچەدا
فرمێسکی تیمساح هــەڵــدەڕێــژێ ،هــەرچــەنــد هێرشەکەی مەحکوم
کرد بــەاڵم حەسەنی روحانی سەرکۆماری ئێران دەستی ئیتهامی
بۆ الی کــەس درێــژ نەکرد .هــەر دوای حەسەنی روحانی جێگری
هیزەچەکدارەکانی سوپای ئێران رایگەیاند کە سوریە بۆ ئەوان هێڵی
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سوورەو تەنانەت خامنەیی ناوچەکەی بە « باڕووت « شوبهاند کە
ئەگەر ئەمریکا هێرش بکاتە سەر سوریە ئەو بارووتە دەتەقێتەوە.
لەوالشەوە ئەمریکا کەڵک وەرگرتن لە چەکی شیمیای لە قەیرانی
ســوریــەدا بە هێڵی ســوور دەزان ــێ وهەربۆیەش مــانــەوەی کەشتی
شــەڕکــەری ئەمریکا بە نــاوی «یــو ئێس ئێس مــاهــان» لە دەریــای
ناوەڕاست هەرچەند کاری لەو ناوچەیە تەواو بوو بەاڵم مانەوەی
ئەو پاپۆڕەو هێنانی چەندین کەشتی دیکە بەشیک دەبێ بۆ پشتیوانی
هیزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا ،هەرلەو پێوەندییەدا وەزیری بەرگری
ئەمریکا رایگەیاند کە هێزە چەکدارەکانی ئەو واڵتە خۆیان ئامادە دەکەن
و لە چاوەڕوانی ئوباما سەرۆک کۆماری ئەو واڵتە دان کە لە بارەی
سوریەوە چ بڕیارێک دەدا .لەو بــارەوە ئەگەر ئوباما بڕیاری شەڕ
بدا کارناسان چەندین گوزینەیان لەوبارەوە دەست نیشان کردوە.
رێــگــای یــەکــەم ،هاویشتنی مــووشــەکــی «کــــوڕوز» لــە دەریـــای
مدیترانەوە بۆ هەدەفەکانی نیزامیی سوریە کە بتوانێ لە ناویان
بەرێ .دووهــەم ،هاویشتنی مووشک لە رێگای هێزی هەوایی بەاڵم
دوور لە هەرێمی هەوایی سوریە بۆ ئەوەی فرۆکە شەڕکەرەکانی
لە پــەدافــەنــدی هــەوایــی سوریە بپارێزێ .رێگای سێهەم ،کە باس
کــراوە دابین کردنی تەسلیحاتی نیزامیی وئاموزش دانی مخالفانی
رێژیمی ئەسەد لەو پایەگایانەی جێگیر لە واڵتانی دراوســێ .ریگای
چوارم ،دیاری کردنی ناوچەی دژە فرین و لەکار خستنی پدافەندی
هەوایی سوریە ،یا النی کەم درووست کردنی ناوچەیەکی ئەمن لە
سنووری تورکیە وئوردون بە کەڵک وەرگرتن لە سیستمی موشکی
لە دەرەوەی خاکی سوریە .رێگای ئاخر ،کە ئاڵۆزترین رێگایە ناردنی
هێزی پیادە بۆ کۆنتڕۆڵ کردنی چەکە شیمیاییەکانی سوریە ،ئەو
گزینەیەی هێزی پیادە پێویستی بە شەست هــەزار سەرباز هەیە.
هـــەر لــە پــێــوەنــدی بــەکــارهــێــنــانــی چــەکــی شــیــمــیــایــی ،ســازمــانــی
پزیشکانی بــێ ســنــوور لــە دەوروبـــــەری دمــشــق پێتەختی سوریە
لــە ســێ نەخوشخانەدا جێگای  ٣هـــەزار کەسیان کــردۆتــەوە کە
بە چەکی شیمیایی هێرشیان کــراوەتــە ســەرو لە دووه ــەم رۆژدا
نزیک بە چوارسەد کەسیان گیانیان لەدەست داوە .ئەو ئامارە لە
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دوای دە رۆژ زیاتر لە  ١٤٠٠کــەس بە گــازی «ســاریــن» مــردن.
« ئەلستێر هەی» شارەزا لە بواری چەکی شیمیایی و مامۆستای
«سەم» ناسی لە دانشگای لیدز لە بریتانیا بۆ درووست کردنی چەکی
شیمیایی دەڵێ» شیوەی درووستکردنی گازی( اعصاب ) دەمار زور
دژوارە ،بەاڵم پەیداکردنی چونییەتی درووست کردنی گازی دەمار زور
دژوار نیە ،کێشە لێرەدایە ئەو کەسانەی کە ئەو کارە دەکەن لە گەڵ
کێشەی زۆر جیدی رووبەروو دەبن وتەنانەت تا سەرحەدی مردن
هەنگاو دەنێن ».بۆیە دەبێ لە شوێنی دیاری کراو مەحدوددا،و بۆ
ئەوەی گیانی دەورووبەر بپارێزرێ  ،کاری لە سەر بکرێ .شارەزایانی
ئەو بوارە یەکجار زۆر کەمە وکەسانێکی کەم شارەزاییان لەسەری
هەیە ،تەنانەت ئەلستیر هەی دەڵێ «من ساڵها کارو لێکۆڵینەوەی لەسەر
دەکەم تا ئێستا نەمتوانیوە شێوەی درووست کردنی بزانم چونکی دەبێ
بە جۆرێک درووست بکرێ کە چەندە موادی شیمیایی لە گەل موادی
تەقینەوە تێکەڵ دەکرێ ئەو بۆمبە چۆن دەتەقێتەوە کە گازی « سارین»
بە دەورووبەردا باڵو بێتەوە .ئەوەندەی من بزانم تەنیا واڵتان ئیمکانی
ئەو کارەیان هەیە .ناوبراو وتیشی ئەوە کاری گروهێک یا حیزبێک نیە
چونکی دەبێ پێوەندییان لە گەڵ ئەو شوێنانە هەبێ کە چەکی شیمیایی
درووست دەکەن بۆیە تەنیا حکومەتەکان توانای ئەو کارەیان هەیە».
ئەو جۆرە چەکە تا ئێستا لە سێ واڵت ئەمریکا ،روسیە ،لیبی کە
لە دەورانــی قەزافی درووست دەکراو ئێستا لە حاڵی پشکنینی دان،
ئەمریکا و روسیە ئەوانیش کە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
نەزارەتی بەسەر دادەکاو بەرەبەرە لەبەینیان دەبەن ،لەو نێوەدا میسر
پەیمانی قەدەغەکردنی چەکی شیمیایی مۆر نەکردوەو بەاڵم روون
نیە کە ئایە لەوجۆرەچەکانەی هەیە یان نا؟ سوریەش لەگەڵ ئەو ١٨٩
واڵتە نیە کە پەیمانی قەدەغەکردنی چەکی شیمیاییان مۆر کردوە،
بۆیە گومان دەکرێ سوریە چەکی شیمیایی هەبێ وبەکاری هێنابێ.
ئــەومــوادە شیمیایی کە دژی خەڵکی سوریە بەکاریان هێناو بە
روونــی دەردەکـــەوێ کە لە دەرمانێکی بەهێز کە مــرۆڤ بخنکێنێ
دیارە لە سەردەمارەکان کار دەکا ،ئەو کــردەوە دڕەندانەیە نیشان
دەدا کــە لــە ج ــۆری مـــوادی «ســاریــن» کــەڵــک وەرگ ــی ــراوە ،گــازی
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سارین لە پێشدا لە دەمارەکانی مێشک کــار دەکــا پــاش ماوەیەک
هیچ یــەک لــە ئەندامەکانی لــەش نــاتــوانــن فــەرمــان لــە مێشک وەر
بگرن بەرە بەرە لەش سست دەکەن وناتوانێ لەسەر پێ راوەستێ
توانای نەفەس کێشان نامێنێ بەشی زۆریــان دەمــرن بۆیە ئەوەی
لەسوریە کەڵکی لێ وەرگیرا گــازی دەمــار بە نــاوی سارین بووە.
لە کۆتاییدا چۆن بۆ ئەو الیەنە کە لە گازی سارین کەڵکی وەر گرتوە
بۆ بازرەسانی رێکخراوەی نەتەوەیەکگرتوەکان روون دەبێتەوە ،لە
پێشدا لەشوێنی رووداوەکــە دەکۆڵنەوە شارەزایان دەبێ لە شوێنی
تەقینەوەی بۆمبەکە نمونەبەرداری بکەن وپاشان شارەزایان موشەک
کە هاوڕیی وەڤدی ناوبراون بزانن لە کوێوە هاویشتراوە ،دواتر قسە
کــردن لە گەڵ ئەو کەسانەی کە گیرۆدەی سەمەکە بــوون ،هەموو
ئەو لێکۆڵینەوانە کۆمەڵیک بەڵگە دەخاتە روو ،هەرلەوکاتەدا دیسان
کارێکی دژوارە کە راستەوخۆ دەست بۆ الی الیەنێک درێژ بکەن،
بەاڵم کۆ کردنەوەی ئەو بەڵگانە دەتوانێ بۆ دیتنەوەی بەکاربەرانی ئەو
جنایەتە سامناکە یارمەتیدەرێکی باش بێ .هەروەها وەک لە نیشانەکان
دەردەکــەوێ سێ سەعات پێش ئەو کارەساتە هێزەکانی حکومەتی
سوریەی لێ بووە دواتر ئەوشوێنەیان چۆل کردوەو دەنگی چەند راکێت
بیستراوە کە بەرەو دەورووبەری دمشق پێتەختی سوریە هاویشتراوە.
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پەیام بە بۆنەی ٢٦ی سەرماوەزەوە
هاوڕێیان ،کادروپێشمەرگە خۆشەویستەکان!
رۆژی ٢٦ی ســەرمــاوەزی ساڵی ١٣٢٤ی هــەتــاوی رۆڵــە ئــازاو
خەباتگێڕەکانی نــەتــەوەکــەمــان هێرشیان بــردە ســەر شــارەوانــیــی
مەهاباد کە دوایــن ئــاســەواری بنکەی زوڵــم وزۆرو دام ودەزگــای
رێژیمی پاشایەتی لەو شارە بوو کە لەماوەیەکی کورت دا توانیان
دەستی بەسەردا بگرن .ئەو کردەوە شۆڕشگێڕانەیە لە دووبــارەوە
بۆ نەتەوەی کورد گرینگ و جێگای خوشحاڵی و هەست بزوێن بوو.
یەکەم :سڕینەوەو لەنێوبردنی دام ودەزگــایــەکــی سەرکوتکەری
حکوومەتی دیکتاتۆڕی پاشایەتی و نەمانی بنکەی زوڵــم وزۆرو
داسەپێنەر ،کە ئاواتێکی لەمێژینەی نەتەوە چەوساوەکەمان بوو.
دووهـــەم :ئــەو ئــەزمــوون و رووداوە ســەرەتــایــەک بــوو بۆ ئــەوەی
رۆڵــە دڵــســۆزو فیداکارو بە ئەمەگەکانی نەتەوەکەمان بۆ خۆیان
راستەوخۆ لە شێوەو شکلی سپای میللی دا کارو باری پاڕێزگاری
لە ناوچەی ژێر دەسەاڵتی خۆیان بەدەستەوە بگرن و ببنە باسکی
بە هێزی گەل و ئەرتەشی حکوومەتی کۆماری کوردستان کە پاش
ماوەیەکی کورت لەو رووداوە ،لەشاری مەهاباد پێکهات وراگەیەندرا.
دوا بەدوای هاتنەسەر کاری کۆماری ئیسالمی و داسەپانی شەڕ
بەسەر خەڵکی کوردستان لە الیەن ئەو رێژیمەوە ،هێزی پێشمەرگەی
کــوردســتــان بــۆ دیــفــاع لــە مــان ومــەوجــوودیــیــەتــی نــەتــەوەکــەی وبۆ
پاراستنی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان ،هاتەوە گۆڕەپان و
لەو رێگایەدا تا ئەمرۆکە ،بەسەدان وهەزاران داستانی پڕلەسەروەری
و ئازایەتی ،فیداکاری ولەخۆبردوویی تۆمار کردوەو کە لە مێژووی
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خــەبــاتــی خوێناویی نــەتــەوەکــەمــانــدا دەدرۆشــێــنــەوەو دەمێننەوە.
حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بــە لــەبــەر چاوگرتنی گرینگیی
مەفهوومی سیاسیی رووداوی ٢٦ی ســەرمــاوەزی ساڵی  ١٣٢٤لە
الیەک و بە لەبەر چاوگرتنی رۆڵی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە
قۆناغی نوێی خەباتدا ،ساڵی ١٣٦٣ی هەتاوی بڕیاری دا کە رۆژی
٢٦ی ســەرمــاوەز ب ــەرۆژی پێشمەرگەی کوردستان دیــاری بکرێ
بۆیە لەوکاتەوە هەموو ساڵێک جێژنی بۆ دەگرین وبیرەوەرییەکەی
زیــنــدوو رادەگ ــری ــن .هــەر بــۆیــە دەتــوانــیــن بلێین پێشمەرگە گیان
بەختکەری رێگای وەدیهێنانی ئامانجەکانی نەتەوەی کــوردە ،ئەو
ئینسانە بەرزو تێکۆشەرەیە کە ئازایانە گیانی لەسەر بەری دەستی
دانــاوە تا لە رێی رزگــاری دا بیکاتە قوربانی ،کەسێکە کە خەبات
بۆ رزگاریی واڵتەکەی و پاراستنی دەسکەوتەکانی بەئەستۆوەیە.
خۆشەویستان! هەرلەوکاتەدا کە شانازی بەخەبات وتیکۆشان
وسووربوون وخۆڕاگری کادرو پێشمەرگەی حیزبەکەمان دەکەین،
لەهەمان کاتیشدا پێویستە زیاتر سەرنج بدەینە رابردووێ خەباتمان بۆ
نەهیشتنی خاڵە الوازەکان و بۆ بەهێز کردنی خاڵە باش وبەهێزەکانمان.
دەبــێ خۆمان گــورج وگــۆڵ وهەڵسووڕتر بکەین ،پێویستە کــادرو
پێشمەرگەکانمان زیاتر فێر بکەین و ئاموزشی بــەردەوام ئەرکمان
سووکتر دەکاو بۆ ئەوەی زیاتر ئامادەگیمان بۆ رووبەرووبوونەوە
هەبێ لەگەڵ هەموو هەلومەرجێکی سەخت ونالەبار ،ئامادە بین بۆ
بەربەرەکانی لەگەڵ پێالنەکانی دوژمن ،یا بۆ ئەو ئەرکەی کە لە داهاتوو
دەکەوێتە سەرشانمان ،بۆیە پێداچوونەوە بە تاکتیک و بەرنامەی کارو
خەباتەکەمان بە پێی ئاڵووگۆڕو هەلومەرجی رووداوەکان دابڕێژین.
پێشمەرگەکانی کوردستان ئــەوســاڵ لە کاتێکدا رۆژی پیرۆزی
پێشمەرگە رێز دەگرنەوە کە هێشتا خــۆری ئازادیی نەتەوەکەمان
لە رۆهەاڵتی کوردستان هەڵنەهاتوەو ئێران بەگشتی ورۆژهەاڵتی
کوردستان بە تایبەتی هەروا لە ژێر سێبەری رەشی کۆماری ئیسالمیدا
ژیانی کویلەتی وکۆڵەمەرگی تێپەڕ دەکــەن .دەسەاڵتدارانی دڵڕەش
ن کردنی رۆڵەکانی کوردستان لە هیچ پیالنێک خۆی
بۆ چاو ترسێ 
نەپاراستوەو ناپارێزێ ،رایەڵکەی سیخوڕی وجاسووسی لە کوردستان
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وتەنانەت لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش بە هۆی کەسانی نەفس
نەزم پەرە پێ دەداو الوەکان بەرەو ئیعتیادو بەالڕێ بردن رادەکێشن.
ئەگەر لە لووتکەی رێسوایی وبێ ئابڕوویی کۆماری ئیسالمیدا چەند
مانگ لەمەوبەر قۆڵێکی نێو دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمی ئێران
ویستی بۆ دامرکانەوەی بێزاریی خەڵک و هێشتنەوەی کۆماری ئیسالمی
زیاتر بە قسە و کەمتر بە کردەوە سیمایەکی دیکە لەم رێژیمە نیشان
بداو ئەو شک وگومانە باڵو بکاتەوە کە بە مانەوەی بناغەی فکرییەکانی
کۆماری ئیسالمیش دەکڕێ ئاڵوگۆڕێ بنەڕەتی ،یان نیسبیی لە سیاسەت
و هەڵوێست وکرداری ئەم رێژیمەدا بە قازانجی خەڵک پێک بێ! ،شەش
مانگ پاش هەڵبژاردنی رووحانی بە سەرۆک کۆماری ئێران دەرکەوت
کە بۆچوونەکانی چەندە بێ بناغەو بێ بنەمان .رووحانی ئەگەر بیشی
هەوێ مەبەستەکانی بە جێ بگەیەنێ ،وادیارە تواناو دەسەاڵتی نیە.
ئاڵوگۆرەکانی چەند مانگی رابردوو لە دوای هەڵبژاردنی ئێران بە
تــەواوی ئەوەمان بۆ روون دەکاتەوە کە نێوەرۆکی دژی خەڵکیی
کۆماری ئیسالمی لەهەموو کات زیاتر بۆ خەڵک دەرکەوتوە بەاڵم
لــەدەرەوە سازو هەوایەک لێ دەدا ودەیهەوێ وا نیشان بدا کە پێ
بەپێی کۆمەڵگای جیهانی هەنگاو دەنێ و ئامادەی خۆی دەربڕیوە
بۆ دیالۆگ و گفتوگۆ لەگەڵ واڵتانی رۆژئــاواو بە تایبەتی ئەمریکا
لە مەڕ غەنیسازیی ئوڕانیوم .لەالیەکی دیکەوە لە ناو خۆی واڵت
زیاتر تووشی قەیران بــووە ،لەتازەترین هەنگاوی دژی مرۆڤانەی
بریتییەلە ئێعدامی الوانی کوردو بلووچ کە رۆژ لەگەڵ رۆژ زیاتری
دەکا .ئەمەش رەخنەو بێزاریی زیاتری لێ بەرز بۆتەوە ،ئەم رێژیمە
پێی وابــوو کە بە کوشتنی الوانــی کــورد خەباتی رەوای کــورد بێ
دەنگ دەکا .بەاڵم دژکردەوەی بەرینی رۆڵەکانی کورد لە کوردستان
و دەرەوە بۆ جارێکی دیکەش ئەو خەیاڵە خاوەی پووچەڵ کردەوە.
زیندان ،ئیعدام ،دەربــەدەری وکوشتن وماڵ وێرانی و کاول کردن
ناتوانێ چۆک بە خەباتکاران دادا .لەسەردەمی دوو ریژیمی پەهلەوی
و ئیسالمی دا ،حیزبی دیموکرات خاوەنی خەباتێکی بەرحەق بووە
لەداهاتووشدا تا وەدی هاتنی ئامانجە بەرحەقەکانی نەتەوەی کورد
لە هەر هەلومەرجێکدا خەباتی رەوای خۆی درێژە دەداو تا ئامانجی
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شەهیدان کە بریتیە لە دیاری کردنی مافی چارەنووس وەدی نەیە،
کوردستان ئەمنییەت بەخۆیەوە نابینێ .کۆماری ئیسالمی بە چاوێکی
ئەمنییەتی وەک هەمیشە چاو لەکوردستان دەکا هەربۆیەش پێویستە
رۆڵەکانی کورد لەهەموو دەرفەتێکی لەبار کەڵک وەرگرن .ئەگەرچی
پێشمەرگە رۆڵی پێشەنگی لە خەباتدا هەبووەو دەبێ ،ئەو ئەرکەی
بەڕێوە بردوە بەاڵم ئەوە بە هیچ جۆر بەم مانایە نیە بەردەوام ئەو
ئەرکە قورسە بە تەنیا هەر لەسەر شانی پێشمەرگەیە .خەبات بۆ
رزگــاری و ئازادیی بە دژی رێژیمی ســەرەڕۆی کۆماری ئیسالمی
ئــەرکــی هــەمــوو تاکێکی نیشتمانپەروەرە لــەو خــەبــاتــە پــیــرۆزەدا
بەشداری بکا ،هاوکات لەگەڵ خەباتی هەمەالیەنە کۆمەاڵنی خەڵک
دەبــێ لە راب ــردوو زیاتر پــاڵ وێــک بــدەن و ئازایانە بێنە مەیدانو
رۆڵو دەوری خۆیان ببینن .خەباتو بەربەرەکانی شێوەو رێگای
جۆراوجۆری هەیە هەرکەس بە پێی هەلومەرج و لەو پێوەندی لەگەڵ
وەزع و ئەرکی دا دەتوانێ بە شێوەی تایبەتی لەخەبات دژی رێژیم
بەشداری بکا ،دیارە ئەرکی الوەکان لەهەموو کەس زیاترو قورسترە.
پێشمەرگە خۆشەویستەکان!
ئــەمــڕۆ کــۆمــەاڵنــی خەڵکی کــوردســتــان بــە دڵێکی پــڕ لــە خوشی
وشــادی رێــز لە فیداکاری وخۆبەخشین ،گــەورەیــی و جوامێریی
ئێوە دەگــرن .هــەر بــەرزو پیرۆزی نــازنــاوی پێشمەرگە بێ چونکە
پــێــشــمــەرگــە ،ســوکــنــایــی دەری هــەمــوو ئــەوانــەیــە کــە بــەدەســت
زۆڵــم وناعەداڵەتیی رێژیمەوە دەناڵێنن .ئــەو رۆژە مێژووییە لە
پێشمەرگە ولەهەموو ئەویندارانی ئازادیی کوردستان پیرۆز بێ.
حیزبی دیموکراتی کوردستان
کومیسیونی سیاسی نیزامی
٢٦ی سەرماوەزی ١٣٩٢ی هەتاوی
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ی ئهیدز قهیرانێكی ئابووریشه؟
ئایا نهخۆش 
ی خوروك ه (ئابله) ب ه گهورهترین
ی بنهبڕكردن 
ی پزیشك 
كۆمهڵگا 
ی
ێ و دۆزینهوه 
ی رابردوو دا دهزان 
ی ل ه نێو سهد ه 
سهركهوتنی خۆ 
ی ئـهو نهخۆشیی ه ب ه
ی سامناك 
ی ئهیدز و بــاو بــوونـهو ه 
نهخۆشی 
ی دادهنــــێ .پـهرهسـهنــدنـی رۆژ لـ ه گهل
ی خــۆ 
گ ـهورهتــریــن شكست 
ی ل ـ ه گهڵ
ی نێو ن ـهت ـهوه 
ی ئ ـهو نهخۆشیی ه كۆمهڵگا 
رۆژ زیــاتــر 
ی گـ ـهورهو چــارهس ـهر نـهكــراو بـــهرهوڕوو كــردۆت ـهوه .ل ه
كێشهیهك 
ی له گهل ئیدز پێك
ی دنیا دا كومیت هی بهربهرهكان 
ی واڵتان 
زۆرب ـه 
ی ل ه سـهر دهگیرێ،
ی دا كونفرانس 
ی نێونهتهوهی 
هــاتــووه .ل ه ئاست 
بـ ـهاڵم ل ـه ه ـهمــان كــاتــدا ئــامــاری تــوشــبــووان ل ـ ه زی ــاد ب ــوون دایــه.
ی
ی نهخۆشیی ه عفوونییهكان و ئهندام 
دوكتر» مینو محرز» پسپۆڕ 
ی گیرۆد ه بووان ب ه
ی ل ه گهل ئهیدز ل ه ئێران ،ژماره 
ی بهربهرهكان 
كومیته 
ی
ێ ك ه  ٤٠میلیۆنیان به سهخت 
ئهیدز ل ه دنیا دا ب ه  ٦٥میلیۆن نهفهر دادهن 
ی
ی خۆیان ل ه دهست داوه .باكوور 
دهژین و  ٢٥میلیۆن كهسیش گیان 
ی دا كردۆتهوه.
ی ل ه خۆ 
ئهفریفا ب ه  ٣٠میلیۆن كهس زۆرترین توشبووان 
ی ئهیدزیان
ی ئێران ل ه سهرهتادا كێشه 
ی ئیسالم 
ی كۆمار 
بهرپرسان 
ێ دهكرد .ههر
ی ئێران ب ه هێند نهدهگرت وتهنانهت حاشایان ل 
ل ه كۆمهڵگا 
ی ل ه ئێران دا پهر ه بستێنێ.
ی ئهو ه «ئهیدز» ب ه خێرای 
ئهوهش بوو ه هۆ 
ههر ئێستا ل ه ئێران  ٤٠٠٠كهس ب ه گیرۆد ه بوون ب ه «ئهیدز»ناسراون،
ی
ی توشبووان ب ه  ٣٠ههزار كهس مهزهند ه دهكرێ .سهرهڕا 
بهاڵم رێژه 
ی و ئاموزش
ی گشت 
ی بیروڕا 
ی ك ه زانیاریدان ب ه خهڵك و تێگهیاندن 
ئهوه 
ی
ی ل ه پێشگیریو كۆنتڕۆڵ 
ی ڕاستهو خۆو زۆر بهرچاو 
دان كاریگهریهك 
ی
ی كۆمیته 
ئهو نهخۆشیهدا ههیهو ل ه ئێرانیش كۆمیتهیهك ب ه نــاو 
ی  ١٣٦٦و ه پێك هاتوو ه ،بهاڵم ل ه
ی لهگهڵ ئهیدز ل ه ساڵ 
بهر بهرهكان 
ی كاریگهر بۆ ئهم مهبهست ه ههڵ نههێندراوهتهوه.
كردهوهدا ههنگاوێك 
ی كورت ه فیلمێك
ی چهند برۆشورو پێشاندان 
دیــار ه باڵو كردنهوه 
ی دهوڵتییهو ه ب ه هێچ
ی غهیر 
بۆ قوتابیان ل ه الی ـهن چهند ئورگان 
ێ ك ه رۆژ ب ه رۆژ
ی ئهو مهترسیی ه ب 
ی واڵمــدهر 
شێوهیهك ناتوان 
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ی
ی ئــابــور 
ی ئ ـهیــدز گهڵیك كێش ه 
زیــاتــر پــهر ه دهستێنێ .نهخۆش 
ی
ی پێك هــێــنــاوه .كێشه 
ی بــۆ كۆمهڵكای نێونهتهوهی 
وكــۆمـهاڵیـهتـ 
ی نهتهو ه
ی ك ه رێكخراو 
ی ئهو ه 
ی بوو ه هۆ 
ئهیدز زیان ه ئابورییهكان 
ی بۆ دارێژێ.
ی بۆ ههڵگرێ وبهرنامه 
ی ب ه پهل ه 
یهكگرتووهكان ههنگاو 
ی
ی ئهیدز ئاڵۆزی 
ی دهرمان 
ی سهر سووڕهێنهر 
سرنجدان ب ه ههزینه 
ی سێههم و ههژاردا پتر بۆ دهردهخا.
ی جیهان 
ئهم كێشهیهمان ل ه واڵتان 
ی گیرۆد ه ب ه ئهیدز ل ه ساڵ دا ل ه نێوان
ی ههر كهسێك 
ی دهرمان 
خهرج 
ی ههژار وهك هێند
 ١٢تا  ١٨ههزار دوالر دایه .دیار ه ل ه هێندێك واڵتان 
ی
ی ورێكخراوهكان 
ی دهوڵهت 
ی غهیر 
ی بنك ه وبنیات 
وبرێزیل لهژێر كاریگهر 
ی
ی وچارهسهر 
ی پشگیر 
ی ئهیدز لهم مهسهل ه 
ی ل ه توشبووان 
پشتیوان 
ی بۆ زۆر واڵتان پێك هێناو ه و تهنانهت
ی ئابوور 
ی ئهیدز كێشه 
ڤیروس 
ی جیهانی) ل ه دۆح ه
ی بازرگانی 
ی (رێكخراو 
دهبینین ل ه كۆبوونهوه 
ی
ی باسهكان 
ی سهرهك 
ی ئهیدز ،تهوهر 
ی نهخۆش 
ی قهتهر چارهسهر 
پێتهخت 
ی
ی بهرههم هێنان 
كۆبوونهو ه بۆو ه وههر لهو كۆبوونهویهشدا ماف 
ی
ی ئهیدز ب ه هێندێك لهو واڵتانه درا كهب ه شێوهیهك 
ی چارهسهر 
دهرمان 
ی تهنیا بۆ
ی ئهو نهخۆشیی ه بوون .بهاڵم بهو مهرجه 
بهرباڵو تووش 
ی واڵت نهبێ.
ی فرۆشتنیان بۆ دهرهوه 
ی بێ وماف 
ی نێو خۆ 
مهسرهف 
ی
ی باكوور ك ه زۆرترین رێژه 
ی ئهفریقا 
ی دیكهو ه واڵتـ 
ل ه الیهك 
ی بهرههم
ی دا كۆ كردۆتهوهو توانای 
ی ل ه خۆ 
ی ئهیدز 
گیرۆدهبووان 
ی
ی پ
ی بهرههم هێنان 
ی ههیه ،بهاڵم ئیزن 
ی چارهسهر 
ی دهرمان 
هێنان 
ی٨
نهدراوه ،لهو الشهو ه بریزیل یهكێك لهو واڵتانهی ه ك ه بهرههم هێنان 
ی ئوروپا
ێ بهپێ 
یپ
ی ئهیدز توانیویهت 
تا  ١٢جۆر ه دهرمان بۆ چارهسهر 
ی گیرۆد ه ب ه ئهیدز تا
ی مردنی نهخۆشهكان 
ههنگاو ههلێنێتهوهو رێژه 
ی كۆمپانیا گهور ه
رادهیهكی زۆر ل ه واڵتهك هیدا كهم بكاتهوه .گهرچ 
ی دهرمان،
ی چند ملیتی) بهرههم هێنان 
چهند نهتهوهییهكان (شركتها 
ی ئهیدزن و لهو رێگاو ه
ی دهواو دهرمان 
ی ئهسڵ 
ك ه بهرههم هێنهر 
ی
ی سهرسووڕهێنهرو یهكجار زۆر دهكهن .لهم چهند ساڵه 
قازانجێك 
ی ب ه دیل
ی و «سیاسهت 
ی ناوچهی 
ی بهربهرهكانی 
ی دا ل ه ژێر گاریگهر 
دوای 
ی دهرمانهكانیان
ی هێند وبریزیل ناچاربوون نرخ 
سازی«بۆ وێن ه واڵتان 
ی ئهوهش
ی بهێن ه خوارێ .بهاڵم سهرهڕا 
ی جیهاندا ل ه سهدا ده 
ل ه بازار 
ی گیرۆد ه ل ه
ی پێویست بۆ خهڵك 
ی نرخهك ه دهرمان 
ل ه گهڵ كهم كردنهوه 
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ی ئوروپا
ی ههژار دهست ناكهوێ .بۆ وێن ه توشبووان ل ه واڵتان 
واڵتان 
ی ئهو دهرمان ه ل ه مانگدا ههزار تا هـهزارو پێنج سهد
بۆ بهكارهێنان 
ێ ههزین ه بكهن .ئێستا ئهگهر ئهو نرخ ه ل ه مانگدا  ١٥٠دواڵریش
دوالردهب 
ی
ی خزمهتگوزاری 
ی نهزم 
ی پل ه 
ی فهقیر ب ه هۆ 
بێ ،دیسان ل ه واڵتان 
ی كهمهوهك ه ل ه ساڵدا ب ه ههر كهس
ی وبودجه 
ی ولهشساغ 
پزیشك 
ێ وهربگرن.
ی ل
 ١٠دوالر ناگا ناتوانن لهو دهرمانان ه بكرن یا كهڵك 
ی لهم دوایانهدا ل ه سهر ئهیدز بهسترا ،ب ه تێكرا
ههر لهو كونفرانسه 
ی
ی ئهیدز كرا ك ه نرخ 
ی دهرمان 
ی بهرههم هێنهر 
داوا ل ه كۆمپانیاكان 
بهرههمهكانیان بێن ه خــوارێ ،ب ـهاڵم كۆمپانیاكان بـهم بیانووی ه ك ه
ێ لێكۆڵینهو ه و تاقیگهكان چهند میلیون دوالر
ی نو 
ی دهرمان 
دۆزینهوه 
ی وا بهرچاو نههێنای ه
ی بهرههمهكانیان شتێك 
ههزین ه ههڵدهگرن ،نرخ 
ی ئهیدز ل ه كردهوهدا بۆت ه یهكێك
ی دژ ب ه نهخۆشی 
ی جیهان 
خوار .خهبات 
ی نهتهوه یهكگرتووكان .ل ه
ی ریكخراو 
له بهرنام ه سهرهكییهكان 
ی
ی رێبهران 
ی ژوئن  ٢٠٠١ك ه ل ه سهر ئهیدز بهستراو زۆربه 
كونفرانس 
ی جیهان بهشدار بــوون ،بریار درا بۆ خهبات دژ
ی واڵتان 
پایهبهرز 
ی
ی  ١٠ساڵ یارمهت 
ی  ١٠ملیارد دوالر بۆ ماوه 
ب ه ئهیدز سااڵن ه بر 
ی
ی كارناسان 
ی قسه 
ی سێههم .بـهاڵم ب ه پێ 
ی جیهان 
ێ ب ه واڵتان 
بــدر 
ی
ی پێوهندیدار تا ئێستا هیچكام لهو بریاردهران ه سههم 
كۆمیسیۆن 
ی دیكهشهو ه
ی خۆیان نهداوهت ه ئهو سندووقه .ل ه الیهك 
ی كراو 
دیار 
ی
ی ههژار 
ی ل ه بهردهم واڵتان 
ی بهو سیاسهت ه ئابوریی ه 
ی جیهان 
بانك 
ی ئهو ئیمكانات ه
ی ل ه النیكهمه 
ی دانیشتووان 
داناو ه ب ه كردهوه زۆربه 
ی خۆیان دا ههی ه بێبهش دهكا.
ی ك ه ل ه واڵت 
ی وبهداشتییه 
دهرمان 
ی ك ه ئهیدز ل ه
ئێستا ب ه لێكدانهوهی ههموو ئهو كێشه ئابوورییانه 
ێ ئهویش
ی هێناو ه پرسیارێك دێت ه گۆڕ 
ی مرڤایهتیدا پێك 
كۆمهڵگا 
ی كامهیانه؟ ب ه
ی سهرهك 
ئهوهیه :دهرمان یان پێشگیری؟ رێگا چاره 
ی ههژار ه كهم داهاتدا
ی گیرۆدهكانیش ل ه واڵت 
سرنجدان بهو ه ك ه زۆربه 
ێ ك ه روون وئاشكرای ه
ی ئهو ئهسڵ ه زۆرتر دهردهكهو 
دهژین گرینگی 
ێ تێگهیاندن
ی ههژاره .ههربۆی ه دهب 
ی خهڵك 
ی چاره 
پێشگیریی ،رێگا 
ی باڵوبوونهوهو گیرۆدهبوون
ی خهڵك ل ه سهر چۆنیهتی 
وئاموزش 
ی بۆ
ی پێشگیری ،بهرنامهرێژ 
بهو نهخۆشییهو ههروهها رێگاكان 
ی راگهیاندن وئاموزش كهڵك وهربگیردرێ.
ێ ول ه ههموو تواناكان 
بكر 
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ژیان وخهبات له ناوچهی بۆكان
ی بچووكتر
ی پێدهشتهو ل ه  ٥نــاوچـه 
نــاوچـهی بۆكان ناوچهیهك 
ب ـ ه نــاوهكــان ـی :ئ ـهحــم ـهدیكــۆر ،پیرمحهممهد ،ئــاڵـهشــیــن ,تــورجــان
ی
ی بۆكانیش ل ه داوێن 
وفهیزواڵبهگی(فهرهادتاش) پێك هاتووهو شار 
ی جۆراوجۆر ههیه،
ناڵەشكێن ه ههڵكهوتوه .ل ه سهر ناوی« بۆكان» بۆچوون 
ی
ی بۆكان 
ی رۆژئاوا 
ی «شار ه كۆن» بووه .ل ه باشوور 
گۆیا ل ه پێشدا ناو 
ی ئێستا ك ه
ی كردوهو لهم شوێنه 
ئێستا ههڵ كهوتو ه و ،بۆمهلهرز ه وێران 
ی خۆش بوو ه درووست كراوهتهوه .هێندێك
قامیشهاڵن وسهرچاوهیهك 
ی بووك گواستنهو ه شایییان
كهس ل ه سهر ئهو باوهڕن ك ه ل ه كۆن دا ،كات 
ی بووكهكان.
ی ئهم شوێن ه كردو ه و پێیان گوتو ه كان 
ل ه سهركانییهكان 
ی مــهغــوولــهكــان دا
ی هــێــرش ـ 
هــێــنــدێــكــیــش پــێــیــان وایــــ ه لــ ه كــاتــ 
1
نــاوی«بــیــكـهنــد» ب ــوو ه دوایـــ ه دوایـــ ه گــۆڕیــویــانـ ه ب ـ ه «ب ــۆك ــان.
ی
ی ناوچهكه 
ی تهقریب 
ی موكریانهو رووبهر 
بۆكان یهكێك ل ه شارهكان 
2
ی بۆكان ل ه
ی جوغرافیای 
ی چوار گۆشهیه ههڵكهوت 
 ١٦٩١كیلۆمیتر 
ی  ٣٦دهرهج ـهو ٣٢دهقیق ه
ی  ٤٦دهرهج ـهو  ١٣دهقیق ه وپانای 
درێژای 
ی دهی ــاو ه  ١٣٧٠میتر بــهرزه .ل ه رۆژهــهاڵتــهو ه ل ه
دای ـ ه و ل ه ئاست 
گهل «سایین قـهاڵ» ل ه بــاكــوورهو ه ل ه گهل میاندواو ل ه رۆژئــاواو ه
ل ـه گــهل م ـههــابــادو ل ـه ب ــاش ــوورهوه ل ـه گــهڵ سـهقــز هــاوســنــووره..
ی قــاجــاردا ١٢
ی ناصرالدین شــا 
ی بۆكان ل ه س ـهردهم ـ 
حهشیمهت 
ی  ١٣٤٥دا  ٩٣٥٧كهس
ی ساڵ 
ماڵ  ٦٠نهفهر بوو ه ول ه سهر ژمێر 
ی
ی ساڵ 
ی  ٩٠٠٠٠ ،١٣٦٥ك ـهس بــووه .ل ه س ـهر ژمێر 
ب ــووه 3.ساڵ 
ی بۆكان  ١٧٥٥٤١كهس و لەساڵی  ١٣٩٦لەسەر
١٣٧٥دا حهشیمهت 
ژمێری تــازەدا گەیشتۆتە  ٢٥١١٤٩کەس کە ١٩٣٥٠٠ک ــەس لەشار
 -١تاریخ فهرهنگ ادب موكریان(برایم افخمی) “ل ”١٨
ی “ل ”٩٧٩
ی جلد  ٢ایرج افشار سیستان 
ی به آزربایجانغرب 
 -٢نگاه 
 -٣تاریخ فهرهنگ ادب موكریان “ل”٦
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ی بۆكان
دەژیــن ٥٧٦٤٣ .كهس گوندنشین بــوون .ههروهها ناوچ ه 
ی
ل ه  ١٩٤گوند بەتەقسیماتی حیزبی پێك هاتووه .دیــار ه ل ه پێوهند 
ێ ئ ـهو راستییهش لهبهر چاو
ی نــاوچـهكـهدا دهب ـ 
لهگهل حهشیمهت 
ی كوردستان كهم
ی ناوچهكان 
بگرین ك ه رێژیم ب ه ئهنقهست حهشیمهت 
ی باوهڕ نین.
ێ دا ئامارهكانی زۆر جێگا 
نیشان دهدا یان ههر ل ه ج 
چیا گرینگهكان:
ێ نیه .گرینگترو
یل
ی زۆر بلیند 
ی پێدهشت بوون كێو 
ل ه بۆكان ب ه هۆ 
ی پیرمحهممهد ههڵكهوتو ه
ی تهرهغهی ه ك ه ل ه ناوچ ه 
بهرزترین كێو 
ی دیك ه قووشههوو ك ه بۆكان ومهاباد لێك جیا دهكاتهوه،
وچهندین كێو 
ێ ژهنگبهسهر،
ی كیمی ،بهردهزهرد ،فهرهادتاش ،ب 
وهستا مستهفا ،حاج 
ی دیك ه ك ه ئهوان ه گرینگتریانن ل ه بۆكان.
ئاڵهشین ،كهڵتهك ه وچهندكێو 
ل ه بۆكان چهندین چۆم ههی ه ك ه  ٢دانهیان ل ه ههموویان گرینگترن،
ی
ی چۆم 
١ـ تهتههوو(سیمینهرود) ٢ـ جهغهتوو(زرینهرود) ١ـ سهرچاوه 
ی گهوركایهتیی ه ك ه ل ه چهندین
تهتههوو گهنمان وزمزیران ناوچه 
ی
ی قهرهگوێز ل ه ناوچه 
ی چووك ه پێك هاتو ه ك ه ل ه نزیك گوند 
چۆم 
ی
ی بۆكان تێكهڵ دهبنهو ه وچۆم 
ی رۆژئاوا 
پیرمحهممهد ل ه باشوور 
ێ
ی بۆكان دا تێدهپهڕ 
ی شار 
ی تهتههوو پێك دێنن وب ه رۆژئاوا 
گهوره 
ی ئـهم چهند
ی كـهم بارانی 
ی ورمــێوه .ئێستا ب ه هــۆ 
ودهرژێــت ـ ه گۆل 
ێ زۆر جار ویشك دهكا.
ی كهم تێدا دهمێن 
ی هاوینان ئاو 
ی دوای 
ساڵه 
ی بۆكان ههڵ كهوتووه.
ی رۆژههاڵت 
ی جهغهتوو ل ه ٣٦كیلۆمیتر 
٢ـ چۆم 
ی
ی زاگرۆسهو ل ه چهندین چۆم 
ی جهغهتوو كێوهكان 
ی ئاو 
سهرچاوه 
ێ و ل ه
ی سهقزدا دێت ه خوار 
ی شار 
ێ وب ه نێوهراست 
چووك ه پێك د 
ی ئهسیران ،خوڕخوڕه ،ساروق ،لهیالن ،ماینباڵغ تێكهڵ دهبێتهوهو
چۆمهكان 
ی
ی گهوره 
ی چۆم 
ی فهیزهاڵبهگ 
ی ساروقامیش ل ه ناوچه 
ل ه نزیك ئاوای 
ی
ی جهغهتوو  ٦٧٨٠كیلۆمیتر 
ی ئاورێژ 
جهغهتوو پێك دێنن .حهوز 
4
ی «مكعبه».
ی  ١٢٨١میلیون میتر 
ی سااڵنه 
ی ئاو 
چوارگۆشهیه ،نێونج 
ی
ی «كازمی« ل ه سهر داناوهو بهنداو 
بهنداو سهدێك ك ه رێژیم ناو 

 -٤ههمان سهرچاوه “ل”٢٣
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ی بۆكان ههڵكهوتوو ه ل ه سهر جهغهتوو
«نهورۆزلوو» ك ه ل ه باكوور 
ێ
ی ل
ی بههره 
ی كشت وكاڵ 
ی یهكهم بۆ كــار 
ههڵبهستراون .بهنداو 
ی میاندواو ل ه گهڵ
ی شار 
وهردهگیرێ .چۆمی جهغهتوو ل ه رۆژئاوا 
5
ی ورمــێوە.
ی تهتههوو تێكهڵ دهبــێــتـهوهو دهرژێــت ـ ه نێو گۆل 
چۆم 
هەروەها لەبۆکان چەندی ئەوشکەوتی گرینگی لێیە .ئەشکەوتی
سەهۆاڵن لەنێوان مەهاباد و بۆکان ،کیلۆئاباد ،موکریقڕان وچەندانی دیکە.
بەاڵم لەباری مێژووییەوە ئەشکەوتی موکری قران جێگەی خۆی هەیە.
ئەشکەوتی موکریقەڕان لە رۆژهەاڵتی گوندی خوراسانە هەڵکەوتوە
لەسەردەمی شاعەباسی سەفەوەیدا وەک هەمیشە کورد کارەساتی
بەسەر هاتوە ،بەدەیان وسەدان کەسیان کوری کوردیان خزاندۆتە
ئەو ئەشکەوتەوەو ئاگریانداوەو هەموویان بەچڕەدوکەڵ قڕ کردوون
و ئەوە بۆتە هۆکاری سەرەکی کە ئەو کردەوەیە لەبیروزەینی خەڵکی
ناوچەدا بمێنێتەوەو وەک کارەساتێکی گەورە لەوسەردەمەدا چاوی
6
لێ بکرێ و تەنانەت وەک ژینوساید لەمێژووی کورددا سەیر دەکرێ.
ئاوههوا:
ی دا ك ه ویشك ه
ی دوا 
ی بۆكان ــ جگ ه لـهم چهند ساڵه 
ئــاوه ـهوا 
ی ل ه
ی زۆرو زستانهكه 
ی پڕباران وپاییزان با 
ی بــووه ،بههاران 
ساڵ 
ی له خاكهلێوهو
ی پاییزهو ه دەست پێدەكاو زۆر جاران پێ 
ئاخر مانگ 
ی
ی گهرما دهگات ه  ٣٥دهرهجـه 
ی پل ه 
ێ وهاوین 
تەنانەت بانەمەڕ دهن 
ی دهتــوانــیــن بڵێین
ی سیفرو زستانانی ســـارده .بـهكــورتـ 
ســــهرهوه 
ی دهنوێنێ.
ی خۆ 
ی دا رهنگ وروو 
ی خۆ 
ی ساڵ ههركام ل ه كات 
وهرزهكان 
 -٥جغرافیا تاریخ کردستان الپەرە ٦٤
 -٦کتێبی «مــه ئموورييه تی زانستی لــه ئێران « ژاک دو مــۆرگــان» لە ٥
بــەرگــدا بەزمانی فرانسەوی چــاپ کــردوە لەبەرگی دووه ــەم دا  ٤٥الپــەرەی
یەکەمی باسی بۆکان دەکــا .کە بەفارسی بەناوی «جوغرافیای غرب ایــران»
ورگــێــڕدراوەتــە فــارســی .ئــەو مــاوەیــە لەناوچەی موکریان گ ــەڕاوە سەردانی
زۆر شوێنی کردوە وەک مەهاباد ومەنگورایەتی و دواتر لەرێگای بورهانەوە
چۆتە گوندی سەردەرابادو کاتێک سەیفەدینخان دەمڕی لەگوندی سەردەراباد
بــوو هــەروەهــا چ ــاوی بــەکــێــوی تــەرەغــە کــەوتــوە ســەردانــی ئەشکەوتەکانی
ناوچەی کــردوە .دیــارە ناو بــراو وێــڕای هەیئەتەکەی پێوشوێنی شتێک بووە.
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ئابووری
ی كــشــت وك ــاڵ،
ی ل ـ ه رێــگــا 
ی زۆر 
ی بــۆكــان ب ـهش ـ 
ی خـهڵــكـ 
ژیــان ـ 
ی ئهو
ێ ولــ ه بــهر ئـــهوه 
ی وبــاغــدارییــهو ه دابــیــن دهكـــر 
ئ ــاژهڵ ــدار 
ی
ی ههیه .بهشێك 
ی دێم و بهراو 
ی زۆر 
ناوچهی ه پێدهشتهو زهوییهك 
ی عێراق
ی كوردستان 
ی ١٣٧٠و ه هــات وچــۆ 
ی خهڵك ل ه ساڵ 
دیكه 
ی خۆیان پهیدا دهكهن.
ی شتومهك بژێو 
دهكـهن وب ه بــردهن وهێنان 
ی بــۆكــان ئـهمــانـهن:
ی كشت وكــاڵ ـی نــاوچ ـ ه 
گرینگترین بـهرهـهمـ 
گهنم ،جۆ ،گهنمهشامی ،گوڵهبهرۆژه ،هێرهڵماسی(پهتاته) ،چهوهندهر،
ل ه میوهش :سێو ،قهیسی ،شووتی ،كۆخ ،ئاڵووباڵو ،ههڵووچه ،ل ه ههموو
ێ بهرههم دێنن.
یل 
ی باش 
مێوهكان زیاتر دهتوانین بڵێن سێو ك ه چهند جۆر 
ی
ی زهرهرێك 
ی دا وشك ه ساڵ 
ی دوای ـ 
دیــار ه ل ه بۆكان لهم سااڵنه 
ی ناوچهك ه داو ههروهها  ٣یا  ٤ساڵ ه «سن»
ی ل ه ئابوور 
گ ـهوره 
ی ب ه
ی زۆر 
ی گرتۆتهوهو زیانێك 
ی ئاوایییهكان 
وهك ئافهتێك زۆربه 
ی
ی جووتیاران گهیاندوهو لهو بارهو ه دهوڵهت كهمتهرخهمی 
دهغڵ ودان 
ی
ی ههڵ نههێناوهتهوه .ل ه ساڵ 
ی ب ه سهمپاش 
ی ئهوتۆ 
كردوهو ههنگاوێك 
ی زۆر ل ه
ی بهشێك 
ی ئاودێر 
ی میكانیز ه بوون 
 ١٣٦٤بهم الو ه به هۆ 
ی بۆكان ک ه زیاتر
ی بۆكسێت 
دێمهكارهكانیش بوونهت ه ب ـهراو .كانگا 
ل ه  ١٤ساڵ ه ئێستا کە چەندین ساڵە دۆزراوهت ـهوهو ب ه تااڵن دهچێ.
ی
ی تاقیكار 
ی ئهم كانگای ه ب ه بیانوو 
لهو ماوهیهدا بهردهوام بهردهكان 
ی
ی خۆماڵ 
رادهگوێزرێن بۆ كرمان ودهكرێن ه ئالومینۆم .ههروهها سهنعهت 
ی بۆكانه.
ی زۆر ل ه بنهماڵهكانی ناوچ ه 
فهڕش چنین كۆڵهكهی ئابووری 
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ی له:
ی گارگهی بۆكان بریتی 
كارخانه 
ی ئیستلن ،مــوزائــیــك س ــازی ،پوفهكنمهكی،
رســت وچنین ،لــولـه 
ی ئیزوگام ،سابون سازی.
دهستماڵ كاغهزی ،پهنیرسازی ،الستیك 
ی سوور بهرههم
ی لێی ه ك ه خشت 
جگ ه لهوان ه نزیك ب ه  ١٠٠كورهخان ه 
ی ئابوورییهو ه زۆر دهوڵهمهند ه
دێنن .دەتوانین بڵێن بۆكان ل ه بار 
ی ئــازهربــایــجــان.
ی دان ـهوێــڵ ـه 
ی دهڵــێــن ئـهمــبــار 
و هــهر ل ـ ه مــێــژ ه پێ 
ی مێژوویی:
شوێنهوار 
ی
ی كۆن 
قهاڵی« قهاڵیچی« یهكێك لهو قهاڵ كۆنانهی ه ك ه شوێنهوار 
ی قهاڵیچی ل ه رۆژئاوا ل ه ژێر تهپێك دایه .ل ه ژێر
تێدایهو ل ه نزیك ئاوای 
ی دواییدا دۆزراوهتهو ه
ی كۆن ك ه لهم سااڵنه 
ئهو زهوییهدا ئاسهوار 
ی چهند كیلۆ
ی ب ـهرد ،ب ه س ـهدان خشت ك ه ههر یهكه 
وهك كۆڵهكه 
ی
ی ئاژهڵ وپهلهوهریان ل ه سهره ،ل ه كۆڵهك ه 
قورسایییان ههیهو وێن ه 
ی ١٣٦٦ڕا
ی ئهشكانیان بووه .ل ه ساڵ 
بهردهكهڕا وا دهركهوتو ه ك ه پادگان 
ی ل ه سهر ئهم قهاڵی ه داناو ل ه بهتااڵن
ی پێگه 
ی ئیسالم 
تا  ٧٣كۆمار 
ی ههی ه رانهوهستاوهو
ی زۆر 
ی نرخێك 
ی ك ه ههر كامه 
ی خشتهكان 
بردن 
ی
ی مێژووی 
ی داوهتهوهو ئاسهوار 
ی وهك لۆدێر ههموو قهاڵ 
ب ه ئامراز 
ی
ێ نههێشۆتهوه .جگ ه لهم قهاڵی ه ب ه تهپۆڵك ه ك ه وهك شوێنهوار 
ل
ی تابانی،
ی ل ه تهپۆڵكه 
ێ ك ه بریتی 
ی حیسابیان ل ه سهر دهكر 
مێژوو 
ی تهپی ،قهاڵكۆن له ئاڵباڵغ،
ئاشهكۆن ل ه ئهحمهدئاوا ،كهڵتهگه ،قهاڵ 
ی خلیسكێن ه و گردهشین ل ه
ی قهرهكهند ،داربـهسـهر ،گــرد 
تهپۆڵك ه 
ی ل ه قهرهمووسالی ،گۆكتهپه،
ی ئهحمهدئاعا ،تهپۆڵك هی ئاش 
س ـهرا 
ی
ی باڵغی ،كان 
ی مهحموود ل ه ئهرمهن 
گردهشین ل ه رهحیمخان ،گرد 
ی مهقسوود ل ه مهاڵلهر،
ی ناچیت ،عهواڵتهپهسی ،كێو 
كووزهڵه ،قهاڵ 
ی سهردار
ی سهردهراباد ،قهاڵ 
ی عهرهبلوو ل ه ئاڵیكهند ،تهپۆڵكه 
تهپه 
ێ دهكرێ.
ی چاویان ل 
ی میلل 
ی بۆكان ،ئهوان ه وهك شوێنهوار 
ل ه شار 
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ی فهرههنگی:
بار 
ی
ی فهرههنگییهو ه پێشكهوتوون وب ه زاراو ه 
ی بۆكان ل ه بار 
خهڵك 
ی خۆیان
ی زگماك 
ی زۆریان ب ه زمان 
موكریان قس ه دهكهن ،عهالقهیهك 
ی پهروهردهو فێركردن نهك ل ه بۆكان بهڵكوو ل ه
ههیه ،بهاڵم سیستم 
ی
ی رێكخراو 
ههموو كوردستان داتهپیوه .ئهو ناوهند ه وهك ناوهندێك 
ی
ی ل ه خزمهت ب ه بارهێنان وراهێنان ،گهشه 
پهروهرد ه قهت بهرنامهكان 
ی ئهو ناوچهی ه نهبووه ،حكوومهت ه زۆردارهكــان
ی كوردی 
فهرههنگ 
ی لــهم پــێــوهنــدییـهدا
ی جــیــدد 
پێشیان ب ـه هــهر چهشن ه ههنگاوێك 
ی
ی ئێران ك ه كۆمار 
ی گهالن 
ی شۆڕش 
ێ دوا 
گرتوه .پێویست ه بگوتر 
ی
ی ب ه سهر ههموو كوردستان دا نهگرتبوو وحیزب 
ی دهست 
ئیسالم 
ی
ی كورد 
ی ههبوو ،كالس 
ی گوندهكاندا حزوور 
دێموكرات ل ه زۆربه 
ی تێدا گوترایهوهو
ی كوردی 
ی خهڵك پێك هێناو دهرس ـ 
ب ه هــاوكــار 
ی بوون.
ی كورد 
ی خوێندن ونوسین 
ی ناوچ ه فێر 
ی زۆر ل ه خهڵك 
بهشێك 
ی
ی ل
ی گــهوره 
ی بۆكان عالم وشاعیرو سیاسهتمهدار 
ل ه ناوچه 
ههڵكهوتوون و لێی لە دایــکــبــوون .ك ه دهتوانین ل ه قزڵجییهكان،
عــبــدالــحــمــیــد عــبــقــریتــورجــانــی ،عــبــاس حــقــیــق ـی ،ســهیــد كــامــیــل
ی
ئیمامی(شاعیر) ،خاڵهمین»سیدمحمدامین برزنجی« (شاعیر) ،سواره 
ی (هـــهژار) شاعیر
ئیلخانیزاده(شاعیر) ،عبدالرحمان شهرهفكهند 
ی وهك شههید دوكتور سادق
ی گ ـهوره 
ونــووسـهر ،سیاسهتمهدار 
ی  ١٣٧١ب ه
ی دیموكرات ك ه ساڵ 
ی گشتی حیزب 
ی سكرتێر 
شهرهفكهند 
ی ئاڵمان شههید
ی پێتهخت 
ی ل ه برلێن 
ی ئسالم 
ی كۆمار 
دهستی تیرۆریستان 
ی وهك خوالێخۆشبوو كاك
ی وسیاسهتمهدار 
كراو ههر وهها كهسایهتی 
ی حیزب بوو ،ناو بهرین.
ی سیاس 
ی دهفتهر 
ی ك ه ئهندام 
سهید سهالم عهزیز 
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ی بۆكان
ی له ناوچ ه 
تێكۆشانی سیاس 
ی دا دهگهڕێتهو ه
ی سیاس 
ی بۆكان ل ه كاروبار 
ی ناوچ ه 
ی خهڵك 
بهشدار 
ی كوردستان .هـهر ل ه
ی دیموكرات 
ی حیزب 
ی دام ـهزران ـ 
بۆ سـهردهمـ 
ی نهتهوایهتیدا
ی ئهم ناوچهی ه بهشداریان ل ه خهبات 
سهرهتاو ه خهڵك 
ی ئهوكات
ی كوردستان دا( )١٣٢٤الوان 
ی كۆمار 
كردووه .ل ه سهردهم 
ی دیموكراتدا خۆیان سازمان داو ل ه ههموو
ی حیزب 
ل ه نێو ریزهكان 
ی
ی دا بهشدار 
ی سیاسی ،فهرههنگی ،كۆمهاڵیهتی ،نیزامی 
بوارهكان 
ی وهك
ی گهوره 
ی كوردستاندا كرد .كهسایهتی 
چاالكانهیان ل ه كۆمار 
ی
ی كوردستان بووهو عهل 
ی كۆمار 
ی بابا شێخ سهرۆك وهزیر 
حاج 
ی
ی تێكچوون 
ی بۆكان ،ك ه دوا 
ی پێشمهرگه 
ی هێز 
شێرزاد فهرمانده 
ی شاو ه لە سێدار ه دراو ههر وهها لهو سهردهمهدا
كۆمار ل ه الیهن رێژیم 
ی «ههاڵڵه« ل ه بۆكان چاپ وباڵو
ی ب ه ناو 
ی ئهدهب 
ل ه بۆكان باڵو كراوه 
ی
ی باڵ 
ی دیكتاتۆر 
ی كۆردستان تێكچوو و سێبهر 
كراوهتهوه .ك ه كۆمار 
ی دهست ب ه كار
ی به نههێن 
ی حیزب 
ب ه سهر كوردستان دا كێشا شانهكان 
ی موكریان ب ه
ی جووتیاران 
ی  ١٣٣١دا راپهرین 
ی ساڵ 
بوونهوه .ل ه پاییز 
ی
ی كوردستان ك ه ل ه سهردهم 
ی دێموكرات 
ی حیزب 
پشتیوانی و رێنوێن 
ی گرتهوه،
ی فهیزواڵبهگ 
ی دوكتور مصدقدا ناوچهكان 
ی میلل 
حكومهت 
ی
ی نهكێشا ك ه ناوچهكان 
ی ب ه خۆیهو ه گــرت .زۆر 
ی سیاس 
شێوه 
ی بۆكان ئاغاكان
ی گرتهوهو ل ه ناوچه 
شامات وشارۆێران ومحاڵیش 
ی بۆكان .لەماوەی چەند رۆژێک
گوندهكانیان چۆل كردو چوون ه شار 
زیاتر لە هەزار کەس لەخەڵکی ناوچەی بۆکان لەگوندی ئاڵباڵغ کە
ناوەندی جوواڵنەوە بوو ،بەتایبەتی فەیزواڵبەگی لەپێشەوەی هەموان
حاجی قاسم کەریمی و رەئــۆف حافزوڵقورعان و عەبدوڵاڵ ئێرانی
هێرشیان کردە سەر ئاغاو دەرەبەگەکان خۆیان بەشاری بۆکاندا کردو
تەنانەت چەند رۆژ لە شاری درێژەی کێشا ،سەرئەنجام ئاغا و دەرەبەگ
ی
ی دیكتاتۆر 
ی نهخایاند ك ه ئهرتهش 
پەنایان بۆ دەرباری شا بردو زۆر 
ی ١٣٣٢
ی نۆکەرو ئاغاكانیانهو ه تا بههار 
حهمهرهزا شا ب ه پشتیوان 
راپهرینهكهیان سهركوت كرد و چەند کەسیش لەبۆکان شەهید بوون.
ی جووتیاران ب ه رادهیهك بێ رهحمان ه بوو ك ه مناڵهكانیان ب ه
سهركوت 
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ی مندااڵنیان
ی قهباغكهند 
بێشكهو ه ل ه چۆمی تهتههوو داویشتن ك ه خهڵك 
ب ه النهكهوه دهگرتهوەو رێبەرانی جوواڵنەوەش پەڕیوەی هەندەران
بوون و حاجی قاسم لە ساڵی  ١٣٨١لە هەولێر کۆچی دوایی کرد.
ی پیرانشار،
ی بۆكانیش وهك ناوچهكان 
ی  ٤٦و ٤٧ناوچ ه 
ساڵهكان 
ی حیزب
ی ئهندامان 
ی دیك ه جێگا 
سهردهشت ،بانه ،مههاباد وشوێنهكان 
ی پاشایهتی
ی رێژیم 
ی چهكداران ه ل ه دژ 
ی خهبات 
ی ل ه مهیدان 
وكادرهكان 
ی پاسگاكان
ی ئێران دا گرتن 
ی گهالن 
ی شۆڕش 
بوو .ل ه یهكهم رۆژهكان 
ی
ی حیزب 
ی حیزب بنكهكان 
ی تێكۆشان 
ل ه الیهن خهڵكهوهو ئاشكرا بوون 
ی خۆیان دهنووسی.
دیموكرات ل ه نێو شاردا ،دامهزران وخهڵك ناو 
ی كوردستان دواین
ی خهڵك 
ی ل ه دژ 
ی خومهین 
ی جیهاد 
بۆكان پاش فهرمان 
ی  ١٣٦٠ل ه دهست حیزب دابوو
ی بوو .ك ه تا ساڵ 
ی خۆڕاگر 
سهنگهر 
ی شووڕا ك ه
ی بینی .ل ه بۆكان خهڵك بۆ مهجلیس 
ی ئازاد 
وتام وچێژ 
ی دیموكرات
ی موئسسان ك ه حیزب 
ی ههبوو و بۆ مهجلیس 
ی خۆ 
كاندیدا 
ی
ی سهركهوتوو بوو .بۆ مهجلیس 
ی ههبوو ب ه ت ـهواو 
ی خۆ 
كاندیدا 
ی مهزن دوكتور قاسملوو
ی بۆكان دهنگیان ب ه رێبهر 
موئسسان خهڵك 
ی
ی وتووێژ ل ه گهڵ حكوومهتی تاز ه بۆ چارهسهر 
ی ئهوه 
دا .ب ه دوا 
ی كورد
ی گهل 
ی كورد بێئاكام مایهوه شهڕ دژ 
ی مهسهله 
ئاشتیخوازانه 
ی
ی بهیان جگ ه ل ه ناوچه 
ی هێز 
ێ كــردهو ه وپێشمهرگهكان 
ی پ
دهست 
ی
ی ناوچهكان 
ی قارهمانانهیان ل ه زۆربه 
بۆكان ب ه دهیان سهدان عهمهلیات 
كوردستان وهك( پیرانشار ،رهبهت ،بانه ،سهردهشت ،مهاباد ،میاندواو،
ساینقهاڵ ،سهقز ،مهریوان ،دیواندهره) بهڕێو ه بردوو زیاتر ل ه ٢٥٠
ی لهم رێگا پیرۆز ه دا گیانیان بهخت كردوهو ب ه دهیان
كادرو پێشمهرگه 
ی
ی ل ه ریزهكان 
ی بوونهت ه كهم ئهندام .ئێستا ب ه دهیان قارهمان 
رۆڵهش 
ی
ی دیموكرات دا درێژ ه ب ه خهبات وتێكۆشان دهدهن وتا وهدیهێنان 
حیزب 
ی
ی ماف 
ی كردن 
ی دیموكرات ،ك ه دیار 
ی شههیدان وحیزب 
ئامانجهكان 
ێ دهكۆشن.
ی كورد ه ت 
ی نهتهو ه 
ی كورد ه و ئــازاد 
ی گهل 
چارهنووس 
کۆتایی

