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هــەروەک کاک خــدر پاکدامــەن "خدربــەگ" لــە بیرەوەرییەکانیدا
گێڕاویەتەوە ،تەمەنی  ١٧ســاڵ بووە کە بۆتە پێشــمەرگە و تا پۆلی
پێنجی ســەرەتایی دەرســی خوێندووە .بەاڵم ئێســتا دوای نیزیک بە
 ٤٠ســاڵ کــە ئەندام و پێشــمەرگەی حیزبی دێموکراتە بۆتە کەســێکی
پێگەیشتوو و کارلێهاتوو.
کاک خدر ســەرەتا لە پێشمەرگایەتی ڕا دەســتی پێکردووە بەاڵم بە
کار و تێکۆشان ،بە هەڵسووڕان و بەشداری لە چاالکیی جۆراوجۆری
پێشــمەرگانە ،بە موتااڵ و بەدواداچوون و بە کۆڵنەدان و نەســرەوتن
توانیویەتی خۆی پێبگەیەنێ و بە خوێندنەوەی کتێبەکە ئەو باوەڕەت ال
دروست دەبێ کە کەسەکان بە شێوەیەک لە شێوەکان خۆڕسکانە دەبنە
کەســێکی دیار و بە زەحمەت و کاری بــە کردەوە خۆیان پێدەگەیەنن.
کاک خدر یەکێک لەو کەســانەیە کە وێــرای پەروەردەی حیزبی خۆی
شــانی داوەتە بەر ســەختییەکان و چاالکانە لە مەیداندا بووە و جێگە
و پێگــەی بۆخۆی پەیــدا کردووە .ئەو تازە الوێک بــووە کە دێتە نێو
ڕیزی تێکۆشــەرانی دێموکرات و تێکۆشــانی سیاســی دەست پێدەکا و
دوای ماوەیەک وەک پێشمەرگەیەکی چەلەنگ ،زیت و وشیار و ئەهلی
فێربوون دەردەکەوێ.
زۆر کەس حیزبی دێموکراتیان بە زانکۆ شــوبهاندووە ،ئەوە شتێکی
سروشــتییە چونکە هەر حیزبێک بە پێی پــان و بەرنامەی خۆی لەو
ڕێگەیــەوە کادر و تێکۆشــەر و فەرماندەکانــی خــۆی پێدەگەیەنــێ و
چەندی بکرێ بەســتێنی لەبار دروست دەکات تا مرۆڤەکان پێبگەن .بۆ
ئــەم مەبەســتەش کات و کالس و دەورە پێویســتە و ڕەنگە کاک خدر
بەگ تێکۆشــەری دێموکرات کەم و زۆر ئــەو دەرفەتەی بۆ پێک هاتبێ
و ســوودی لێ وەرگرتبێ بەاڵم کە بەش بەش داستانە تۆمارکراوەکان
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دەخوێنییەوە ،پەروەردە و پێگەیشتوویی ناوبراو زۆرتر مەیدانی و بە
کردەوە لە گۆڕەپانی خەبات و تێکۆشــاندا بووە .بە کار و چاالکی و
مەئموورییەت و هەڵسووڕانی ئەو تێکۆشەرە لەنێو خەڵکی کوردستان
و لــە ناوچە جیا جیاکانی کوردســتاندا بە شــەو و شــەونخوونی و
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ دژوارییەکانی ڕێگەی خەبات و تێکۆشــان
و بــە ئیرادەی خۆی ڕاســتەوخۆ لــە مەیدانەکەدا پێگەیشــتوە و ئەو
پێگەیشتووییەش لە زۆر ڕەهەند و بواردا دیار و بەرچاوە.
کاک خدر کوڕێکی ســادە و ســاکاری خەڵکی یەکێک لە ئاواییەکانی
ناوچەی سەردەشــت دەبێتە پێشــمەرگە و زۆر زوو خۆی دەردەخات و
دەبێتە پێشــمەرگەیەکی چاالکی گۆڕەپانەکە .لە چەندین عەمەلیات و
تێکۆشانی پێشمەرگانە بەشدار دەبێت و دەبێتە فەرماندەیەکی دیار و
ئازا .لەبەر ئەوەی خەڵکی سەرسنووری باشوور و ڕۆژهەاڵت ،دەبێتە
چاوساغ و ڕێنیشاندەری هاوڕێ و تێکۆشەرانی حیزب و بۆ چەند ساڵ
بە دەیان جار و ڕاستەوخۆ لەگەڵ مەرگ ڕووبەڕوو بۆتەوە.
ئەمن لە ساڵەکانی  ٧٠تا ٧٣ی هەتاوی بۆ ماوەی  ٤ساڵ لە کۆمیتەی
شارســتانی مەهاباد و کۆمیتەی شارســتانی سەردەشــت کارم لەگەڵ
ناوبراو کردوە .کاک خدر یەکێک لە پێشــمەرگە و فەرماندەکانی ئەو
ناوچانــە بوو کە لە ســەختترین ســاڵەکانی خەباتدا لە تێکۆشــاندا
بووین .لە سنوور بە مینی چێندراو و مۆڵگەی زۆر کە لەنێو بەتااڵیی
مۆڵگەکانیشــدا بــە زۆری کەمیــن دادەندرایــەوە و دەبــوو بــەو ڕێگا
سەختانەدا دەربازبین؛ ئەوەندەی من لەبیرم بێ بە زۆری بۆ ئەو کارە
چوار پێشمەرگە لە سنووری الی "دۆڵەکۆگێ و دۆڵەتوو و کانی زەرد
و قاسمە ڕەش" ئەو ئەرکەیان زۆرتر لەسەر شان بوو کە بریتی بوون
کە شــەهیدان قادر مەمۆ و حەســەنی عەلی چاپەز و خوا لێخۆشــبوو
برایم کانیەزەردی و خدر پاکدامەن کە بەداخەوە هاوڕێیان قادر مەمۆ
و حەســەنی عەلی چاپەز هەردووک هەر لەو ڕێگایەدا شــەهید بوون.
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دیــارە بۆ الی بێوران و بــاژار و ئاالنیش هاوڕێیان محەممەدی ماماغا
و برایم شێخی دەوری تایبەتییان دەگێڕا.
بــۆ کار و چاالکی و مەئموورییەتی جۆراوجــۆری دیکەش کاک خدر
یەکێک لەو پێشــمەرگانە بووە کە زۆر بەدەستەوە بووە .بۆخۆشی لە
گێڕانەوەی بیرەوەرییەکاندا لە زۆر شوێن ئاماژەی پێکردوون .جیا لە
کاری پێشمەرگانە لە گۆڕەپانی خەباتی پێشمەرگایەتیدا ناوبراو ئەو
ئیــرادە و تواناییەی هەبوو کە لە بواری دیکەشــدا خۆی پێبگەیەنێ،
هەر وەک لە بیرەوەرییەکانیدا باس دەکات بە پرسیار و لەسەر هەست
بووە و بەدواداچوونی بۆ بابەتەکان کردووە بۆخۆی لە بیرەوەرییەکدا
دەڵــێ "ماوەیەکــی زۆر نەبــوو ببوومە پێشــمەرگە ،هێزێکــی زۆر بۆ
مەئموورییەت دەچوون بۆ شوێنێک بەاڵم کە نەمدەزانی بۆ کوێ دەچن
و بۆچی لەو ناوچەیەن پرسیار دەکات" .ئەوە وای کردوە ناوبراو هەر
لە جێگای خۆیدا نەمێنێتەوە و تەنیا لە بوارێکدا نەچێتە پێش ،بەڵکوو
لە ئاستی جۆراوجۆردا سەرکەوتن بەدەست بێنێ .بۆیە ئێستا دەزانین
ناوبراو وەک پێشــمەرگە وا بە ڕەوانی مێژووی تێکۆشــانی بەشێک لە
حیزبی دێموکراتمان بۆ دەگێڕێتەوە و دڵنیام نەســڵی داهاتوو سوودی
زۆری لێ وەردەگرێ .بەتایبەت من لەو پەرتووکەدا شــتێکی زۆر باش
دەبینم ،ئەویش ئەوەیە لەگەڵ ئەوەدا کاک خدر باسی کار و تێکۆشانی
خــۆی لە بڕگەیەکی زەمانیی خەبات و تێکۆشــانی دەکات بەاڵم خۆی
نەکــردوە بە قارەمانی داســتانەکان .بەڵکوو نەخش و دەوری هەموو
ئەو کەســانەی باس کردوە کە لەنێو داســتانەکاندا بوون و بەڕێزەوە
یادیشــی کردوونەوە .ئەوە جیاوازییەکی زۆری لەگەڵ بیرەوەری زۆر
هاوڕێــی دیکــەدا هەیە کە لەو بــارەوە زۆر نەخــش و دەوری خۆیان
بەرجەستە دەکەنەوە و بەشی شێر بۆخۆیان دادەنێن.
شــتێکی باشــی دیکــەی ئــەو بیرەوەرییانــە ئەوەیە کە هەر باســی
ســەرکەوتنی نەکردوە .بەڵکوو باســی کەم و کووڕییەکانیشــی کردوە
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کــە ئــەوە دەتوانێ ئەزموونێکی باش بێ و ســوودی لــێ وەربگرین.
یەکێک لە باشــییەکانی ئەو پەرتووکە هەر بە تەنیا بەشــی نیزامی و
پێشمەرگانەی لەنێو ڕووداوەکاندا تێدا نەنووسراوە ،بەڵکوو نەخش
و دەوری خەڵکــی بە جوانی دەستنیشــان کردوە و لــە کاتی ڕوودانی
ڕووداوەکانــدا لە زۆر بوار و ئاســتدا سیاســەتی حیزبــی دێموکرات
ڕەچاو کراوە یانی دەتوانم بڵێم ئەو پەرتووکە تابلۆیەکی جوان و فرە
چەشــنی کار و تێکۆشان و سیاسەت و هەڵوێستی حیزبی دێموکراتی
وێنا کردوە و لە بڕگەیەکی زەمەنیدا لە کاتی تێکۆشانی تێکۆشەرانی
دێموکراتدا زۆر شتی جوانی تێدا ڕەچاو کردوە.
ئەو پەرتووکە بیرەوەری پێشــمەرگەیەکی دێموکراتە کە بە زمانێکی
زۆر پاراو ڕاستیی ڕووداوەکانی باس کردوە کە دەتوانێ سەرچاوەیەکی
ڕاســت و ڕەوان بێ بۆ وەبیرهێنانەوەی ســەردەمێکی سەخت و زێڕین
لە تێکۆشــانی تێکۆشــەرانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە ناوچەیەک و
بەشێکی کوردستان کە ئەوە هەم بۆ ئەوە دەبێ ئەو دەورانە بۆ نەسلی
داهاتوو ببێتە ئەزموون و هەمیش بۆ ئەوە دەبێ بۆ دۆزینەوەی ڕاستی
ڕووداوەکان کەلکی لێ وەربگرن.
من داوای سەرکەوتنی زیاتر بۆ کاک خدر پاکدامەن دەکەم .هیوادارم
هەروا لەســەر هەست و لەسەر پێ بێت بۆ خەبات و تێکۆشانی زیاتر
لە پێناو وەدەستهێنانی مافی ڕەوای خەڵکی کوردستان.
تەمەن درێژی بۆ بە ئاوات دەخوازم.

پێشمەرگە و هاوسەنگەری دەیان
تێکۆشەری وەک کاک خدر پاکدامەن
مستەفا مەولوودی
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بــەدوای گیرانــەوە و دەستبەســەرداگرتنی زۆربــەی ناوچەکانــی
ڕۆژهــەاڵت لــە الیــەن هێزەکانی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی ئێرانەوە،
پێویســت بــوو کــە هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان خــۆی بــۆ قۆناغێکی
دیکــە لــە خەبــات ئامــادە بــکات کــە قۆناغــی شــەڕی پارتیزانــی بــوو.
بــۆ ئــەو مەبەســتە پێویســت بــوو کــە ســازماندان و ڕێکخســتنێکی تازە
بــۆ هەمــوو هێــزەکان بکــرێ .پێویســت بــوو هێــزی پێشــمەرگە بــۆ
قۆناغێکــی هەســتیار تاکتیکــی خــۆی بگــۆڕێ .لــە ســاڵەکانی  ٦٥و ٦٦
دەســت کــرا بــە ســازماندەیی تــازە .زۆربــەی هێــزەکان یــەک لــە دوای
یــەک کاری ســازماندەیی خۆیــان تــەواو کــرد و بــە ســازماندەییەکی
نوێــوە بــەرەو ناوچەکانــی خۆیــان دەگەڕانــەوە .ئەوەنــدەی لەبیــرم
بــێ لــە بەهــاری ســاڵی ١٣٦٦ئاخریــن هێــز کــە ســازماندەیی کــرا،
هێــزی گیاڕەنــگ بــوو .ســاڵی  ١٣٦٥کاتێــک کــە هێــزی مینەشــەم بــۆ
ســازماندەیی بانگهێشــتی دەفتــەری سیاســی لــە "گــەورەدێ" کــرا ،بــۆ
ئــەوەی ناوچــەی ڕەبــەت چۆڵ نەبێ ئەرکــی بەڕێوەبردنــی جەولەیەک
لــە ناوچەکــە بــە بڕیــاری دەفتــەری سیاســی کەوتــە سەرشــانی هێــزی
موعینــی .بــۆ ئــەو مەبەســتە هێزێکــی نیزیــک بــە ســەد کــەس لــە کادر
و پێشــمەرگەکانی هێــزی موعینــی و کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت
بــۆ ئــەو جەولەیــە ئامــادە کــران .فەرمانــدەی ئــەو کاتــەی هێــزی
موعینــی مامۆســتا حەســەنی شیوەســەڵی بــوو کــە نەخــش و ڕۆڵێکــی
هــەرە گرینگــی لــە مودیرییــەت و فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــە تایبەتــی لــە ناوچــەی سەردەشــت هەبــوو .ئــەو هێــزە
بــە سەرپەرســتی کاک حەســەن شیوەســەڵی بــەرەو ناوچــەی ڕەبــەت
وەڕێکــەوت .لــە دەســتەی ئێمــەش  ١٠کــەس بــۆ جەولەکــە ئامــادە
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کــران ،لــەو  ١٠کەســە یەکیــان مــن بــووم ،هــەر چەنــد مانگێــک بــوو
ببوومــە پێشــمەرگە و یەکــەم جــار بــوو لــە جەولەیەکــی ئــاوادا
بەشــداری بکــەم .زۆرم پــێ خــۆش بــوو ،ئــەو کاتــە ســنوورەکان
بەتــەواوی داگیــر نەکرابــوون .بــە ئاســانی دەمانتوانــی تــا نیزیــک
ســنوور بڕۆیــن .هێشــتا مۆڵگــەی زۆر لــە ســنوور جێگیــر نەکرابــوون.
لــە کاتــی خــۆ ئامادەکــردن بــۆ ئــەو جەولەیــە زۆر شــتی خــۆش و
ناخــۆش بەمێشــکمدا دەهاتــن؛ بیــرم دەکــردەوە کــە بڵێــی بتوانــم بــە
ژیانــی پێشــمەرگایەتی ڕابێــم؟! بــۆ مــن هەم خۆش بوو هــەم ناخۆش،
دوو ڕێگــەم لەبــەر بــوون؛ یــان دەبــوو غیــرەت وەبــەر خــۆم بنێــم و
بمێنمــەوە ،یــان مەیــدان چــۆڵ بکــەم .بــەاڵم ســاغبوومەوە بمێنمــەوە.
ئێســتا دوای تێپەڕینی ســااڵنێکی زۆر بەســەر ئەو ڕۆژگارەدا خەریکی
نووســینەوەی بەشــێکی هــەرە بچــووک لــەو مێــژووە پڕشــنگدارەم.
بڕیــاردرا ڕێکەوتــی ٣ی گەالوێــژی  ١٣٦٥بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەویــن؛
ڕۆژی یەکــەم هیــچ خەبــەر نەبــوو ،ڕۆژی دووهــەم سەردەســتەکەمان
بــە بێســیم بــە بنکــەی هێــزی ڕاگەیانــد کــە "ئــاوردارەکان هەڵــدەدەم".
ئــەوە نەهێنــی بــوو ،مەبەســت لــە ئــاوردارەکان ئێمــە بوویــن .دیــار
بــوو هێــز ڕۆژێــک پێــش ئێمــە وەڕێ کەوتبــوو و دەســتەی ئێمــەش
کــە پێکهاتبــوو لــە  ١٠پێشــمەرگە ،بــە سەرپەرســتی فەرمانــدەی
ئــازا ،مەحمــوود خــاس بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتیــن .یەکــەم جــار
بــوو کــە لــە جەولەیەکــی لــەو جــۆرەدا بەشــداریم دەکــرد ،ڕووم لــە
هەرکــوێ دەکــرد بــۆم تــازە بــوو .دوای دەربازبــوون لــە ســنووری
گونــدی مــەزرا ،ئێمــەش لــە نیزیــک گونــدی بەردەســوور لەگــەڵ
هێزەکــە یەکمــان گرتــەوە .کــە چوویــن هێــز بەگشــتی لەســەر "کانــی
هەراشــە" کــە شــوێنێکی زۆر تــەالن بــوو ،زیاتــر لەســەد پێشــمەرگە
لــە دەوروبــەری ئــەو کانییــە باڵوەیــان پــێ کرابــوو .پێشــمەرگەکان
دوو دوو و ســێ ســێ لــە دەوری یــەک کــۆ ببوونەوە .دوانیــوەڕۆی ئەو
ڕۆژە هەمــوو فەرمانــدەکان لــە دەوری یــەک کۆبوونــەوە و خەریکــی
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قســە و ڕاوێــژ بــوون .ئێمــە نەماندەزانــی چ خەبــەرە .ئێــوارێ بــە
چەنــد دەســتە دابــەش کرایــن ،هــەر دەســتەی بــۆ شــوێنێک ،دیــار
بــوو شــتێک لــە گــۆڕێ دابــوو .پرســیارم کــرد خەبــەر چییــە؟ گوتیــان
بەیانــی لــە نیزیــک گوندەکانــی زەلــێ و ئاغــەاڵن بــە تۆڵــەی شــەهید
ڕەحیــم عەلیپــوور عەمەلیاتێــک لــە ســەر هێــزی دوژمــن ،لــە ســەر
تەئمینەکانــی ســەر جــادەی زەلــێ بــۆ مۆڵگــەی "ســوورەبان"بەڕێوە
دەبەیــن .شــەوەکەی هــەر دەســتەو لــە شــوێنی خــۆی جێگیــر کــرا.
دەســتەی ئێمــە کــە چەنــد کــەس بوویــن لــە خــوار گونــدی کۆدەڵــێ
بوویــن ،چەنــد واڵغێکمــان پێبــوو و لــەوێ بەجــێ مایــن .ئەوانــەی
تــازە هاتبوویــن نەیاندەبردیــن بــۆ ئــەو شــوێنانە .کاتژمێــر دەوری
٤ی ئێــوارێ تەقــە دەســتی پێکــرد .لەنێــوان گوندەکانــی زەلــێ و
ســوورەبان هێــرش کرایــە ســەر تەئمینەکانــی ســەرجادە و زۆربەیــان
کــوژران .دەنگــی تەقــە لــە گوندەکانــی دەوروبــەر دەبیســترا .زۆری
نەکێشــا ئــەو پێشــمەرگانەی لــە کەمینەکــە بەشــداریان کردبــوو
لــە ژێــر ئــاوری تۆپخانــەی دوژمــندا بــە ســامەتی گەیشــتنەوە
الی ئێمــە .وردە وردە هەموومــان لــە دەوری یــەک کــۆ بووینــەوە و
بــەرەو شــوێنێکی دیکــە ئــەو شــوێنەمان بەبــێ زیــان بەجــێ هێشــت و
درێژەمــان بــە گەشــتی خۆمــان دا .لــە ناوچــە ئــەوە یەکــەم عەمەلیــات
بــوو کــە لــەو جەولــەدا لەســەر هێــزی دوژمــن بەڕێــوە چــوو .بــۆ
مانــەوەی ڕۆژی دوایــی چووینــە خــوار گونــدی بەردەســوور لــە "کانــی
سێویســکە" ماینــەوە .دوانیــوەڕۆی ئــەو ڕۆژە لــە الیــەن کاک حەســەن
شیوەســەڵییەوە قســە بــۆ هێــزی پێشــمەرگە کــرا و دەستخۆشــی
لێکــردن کــە ســەرکەوتوانە ئەرکــی خۆیــان بەجــێ گەیانــدووە.
ئێــوارەی ڕۆژی دوایــی لــە کانــی سێویســکە بــەرەو دیــوی جــادەی
پیرانشــار  -سەردەشــت وەڕێ کەوتیــن .یەکــەم جــار بــوو ئــەو
ناوچــە ببینــم .بــە دەشــتی دیــوااڵندا بــەرەو دەوروبــەری گوندەکانــی
زێــوە ،تــووژەڵ و هەڵــوێ وەڕێ کەوتیــن .ڕۆژەکــەی لــە دەوروبــەری
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گونــدی هەڵــوێ تــا ئێــوارێ لــە شــوێنک بەنــاوی ســمێلە ماینــەوە
و ئێــوارێ بەهــۆی زۆریــی هێزەکــە بەســەر ســێ گونــدی تــووژەڵ،
هەڵــوێ و شیوەســەڵدا دابــەش بوویــن .ئێمــە بــەرەو گونــدی تــووژەڵ
وەڕێکەوتیــن .دوای نانخــواردن لــە گونــد دەرکەوتیــن بــەاڵم ئێمــە
نەماندەزانــی بــەرەو کــوێ دەچیــن .لــە نیزیــک گونــدی هەڵــوێ
یەکمــان گرتــەوە و بــەرەو پشــتی گونــدی واوان وەڕێ کەوتیــن .لــە
نیزیــک گونــدی شــاتمان ئێمــە نیزیــک بــە بیســت کــەس لــە هێزەکــە
جیــا بووینــەوە ،ئــەو بیســت کەســە تێکەاڵوێــک بــوو لــە هــەر ســێ
لکــی هێــزی موعینــی .بــەرەو خــوار گونــدی شــاتمان ڕۆیشــتین .لــە
نیزیــک گونــدی نــەاڵس لــە دۆڵێکــدا ماینــەوە کــە جێگەیەکــی گونجــاو
نەبــوو .ئێمــە شــارەزا نەبوویــن و نەماندەزانــی بــە چ مەبەســتێک
چووینــە ئــەوێ .ڕۆژەکــەی تــا ئێــوارێ لــەوێ ماینــەوە و زۆر نیگەران
بوویــن ،بەشــێک لــە پێشــمەرگەکان لــەو کەســە بــە گومــان بــوون کە
وەک شــارەزا لەگەڵمــان بــوو .لێــرەدا نامهــەوێ نــاوی ئــەو کەســە
بێنــم.
دوایــی دەرکــەوت ئێمــە بەمەبەســتی چــوون بــۆ نــاو شــارۆچکەی
نــەاڵس و بەڕێوەبردنــی عەمەلیــات لــەو شــوێنە مابووینــەوە.
ئێــوارێ کــە کاتــی ئــەوە هــات بــەرەو شــوێنی خۆمــان بڕۆیــن،
دیتمــان کۆمەلێــک چەکــداری نەناســراو لــە ئێمــە نیزیــک بوونــەوە،
پێشــمەرگەکان ویســتیان تەقەیــان لــێ بکــەن بــەاڵم کەســی چاوســاغ
نەیهێشــت تەقــە بکەیــن و گەڕاینــەوە .شــوێنی خۆمــان بەجــێ هێشــت
و بــەرەو لێــڕەواری واوان لــە دۆڵــی ڕەزان یەکمــان گرتــەوە .لەگــەڵ
تاریکیــی هــەوا چووینــە نــاو گونــدی واوان هەڵکەوتــوو لــە ســەر
جــادەی پیرانشــار -سەردەشــت .ئــەو شــەوە جــۆش وخڕۆشــێکی
لــە ڕادەبــەدر لــەو گونــدە هەســت پێدەکــرا .جموجۆڵــی پێشــمەرگە
لەنــاو گوندەکــە بــە تــەواوی دیــار بــوو .لــەو گونــدە شــتێکی ســەیر و
نــاوازەم دیــت ،دووکانێــک لــەو گونــدە هەبــوو کــە پێشــمەرگەکان بــۆ
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شــت کڕیــن ڕوویــان تێکردبــوو ،ئــەو دووکانــدارە لەنێــو دووکانەکــەدا
هەڵدەســووڕا و شــتی بــۆ هەموویــان دەهێنــا ،کــە ســەیرمان کــرد
دووکاندارەکــە هــەردوو چــاوی کوێــر بــوو بــەاڵم شــتی دەفرۆشــت بــێ
ئــەوەی کــەس بتوانــێ فێڵــی لــێ بــکات یــان هەڵەیــەک بــکا .داوای
هــەر شــتێکت کردبــا فــەوری بــۆی دەهێنــای .بەالمــەوە زۆر ســەیر بوو
ئــەو کەســە کــە هــەردوو چــاوی کوێــرە چــۆن دەتوانــێ ئــەو دووکانــە
بەڕێــوە بــەرێ .دوای نانخــواردن و ئەنجامدانــی ئەرکــە حیزبیــەکان
بــە مەبەســتی پەڕینــەوە بــۆ ناوچــەی ڕەبــەت لــە گونــدی واوان
وەدرکەوتیــن .زۆری نەکێشــا چووینــە ســەرچۆمی کەڵــوێ ،دەبــوو
لــە چۆمەکــە بپەڕینــەوە ،بەهاوکاریــی چەنــد کەســێکی شــارەزا کــە
لەگــەڵ خۆمــان بــوون پەڕینــەوە .دوای پەڕینــەوە لــە نیزیــک چۆمەکە
تووشــی بێســتانێک بوویــن ،پێشــمەرگە چوونــە نــاو بێســتانەکە و
منیــش چــووم ،لەپــڕ کەســێک بەتووڕەیــی وەنێومــان کــەوت؛ دیتمــان
کاک مــەال حەســەن شیوەســەڵی بــوو .زۆر تــووڕە بــوو و هــەر کەســەو
بــۆ الیــەک هــەاڵت ،منیــش هەاڵتــم ،بەهەاڵتنــەوە پــڕم دایــە چڵــە
گیایــەک پێــم وابــوو خەیــارە .بڕکەکــەم هەڵکەنــد و بەشــانم دادا و
هەاڵتــم .دیــار بــوو شــتی پێــوە بــوو و وامزانــی خەیــارە ،کاتێــک
ڕاوەســتام و دەســتم بــۆی بــرد دەرکــەوت کــە لــە جیــات خەیــار
کوولەکــەم هێنــاوە و زۆریــش مانــدووی کــردم .دوای چەنــد کاتژمێــر
ڕێگەبڕیــن بــۆ مانــەوە چووینــە نیزیــک گونــدی کانیســپان کــە
چەنــد ماڵێــک بــوون بــە داوێنــی چیــای برایــم جەاڵڵــەوە .بــۆ مــن و
بەشــێکی بەرچــاو لــە هاوڕێکانــم یەکــەم جــار بــوو کــە بــە جەولــە
دەچوویــن بــۆ ئــەو ناوچەیــە .ئەگــەر هەڵــە نەبــم دوانیوڕۆکــەی دوو
تیــم لــە پێشــمەرگەکان بــە مەبەســتی بەڕێوەبردنــی عەمەلیاتێــک
لەنێــوان گوندەکانــی دۆڵەتــوو و چــواالن لــە خــوار خۆمــان چوونــە
ســەرجادە و تەئمینەکانــی ســەرجادەیان کــردە ئامانجــی خۆیــان.
زۆری نەکێشــا دەنگــی تەقــە لــە ناوچەکــە دەســتی پێکــرد و ئێمــەش
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زۆربــەی هێزەکــە بــەرەو هەوارەکانــی گۆموشــتر وەڕێ کەوتیــن.
ئێمــە لــە ڕێگــەدا بوویــن کــە تەقــە دەســتی پێکــرد .چووینــە
نیزیــک چادرەکانــی گۆموشــتر و دوای بــە ئەنجــام گەیاندنــی ئــەو
عەمەلیاتــە پێشــمەرگەکان بەســامەتی و بەبــێ زیــان گەڕانــەوە الی
ئێمــە .وابزانــم چەنــد کەســێک لــە هێــزی دوژمــن کوژرابــوون .دوای
گەڕانــەوەی پێشــمەرگەکان دوژمــن لــە هــەر دوو مۆڵگــەی دۆڵەتــوو
و چــواالنڕا ناوچەکــەی خومپارەبــاران کــرد .لــەو جەولیــەدا ئــەوە
یەکــەم عەمەلیــات بــوو کــە لــە ناوچەکــە لەســەر هێــزی دوژمــن
ئەنجــام درا .دوای ئــەو عەمەلیاتــە مــاوەی ســێ ڕۆژ لــە ناوچــە
ماینــەوە .ڕۆژانــە لــە کوێســتانەکان دەبوویــن و شــەوانەش لــە
گۆموشــتر و چواربــەردە و دەوروبــەری میوانــی هەوارچیەکانــی
ناوچەکــە دەبوویــن.
دوای گەڕانــەوە لــە ناوچــەی ڕەبــەت ،ڕێکەوتــی ٢١ی گەالوێــژی
 ١٣٦٥بــۆ مانــەوە چووینــە خــوار گونــدی بەردەســوور و لــە شــوێنک
بەنــاوی "کانــی سێویســکە" ماینــەوە .ئێــوارەی شــەوی ٢٢ی گەالوێــژ
ئێمــە پەلێــک لــە پێشــمەرگەکانی لکــی دوو چووینــە گونــدی مــەزرا،
دیــارە ئێمــە نەماندەزانــی چوونــی ئێمــە بــۆ ئــەو گونــدە بــە چ
مەبەســتێک بــوو ،بــەاڵم دوایــی بــاس لــەوە دەکــرا کــە ئێمــە بــۆ
هاوکاریــی ئــەو تیمــە چووبووینــە گونــدی مــەزرا کــە هــەر ئــەو
شــەوە لــە کەمیــن کەوتــن.
ئــەوەی ڕاســت بــێ نــە کاتــی تەقەکــە و نــە پێشــتر هیــچ شــتێک
بــاس نەکرابــوو ،ديــارە ئەگــەر بــاس کرابــا ئێمــە بــە ئاســانی
دەمانتوانــی لــە شــوێنی کەمینەکــە جێگیــر بیــن ،بــەاڵم ئــەوە بــۆ
نەکــرا ،ئۆباڵــی کەمتەرخەمیــی ئــەو شــەوە دەکەوێتــە ئەســتۆی
بەشــێک لــە فەرماندەکانــی ئــەو کات.
کاتێــک چوویــن بــۆ نێــو گونــد ،وەک زۆر شــەوی دیکــە بەپێــی
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بەرنامــە دابەشــی ســەر ماڵــەکان بوویــن ،هــەم نــان و چاییمــان
خــوارد و هــەم گەشــتێکی باشــمان بــە نێــو گونــددا لێــدا .زۆر ماڵــی
ئــەو گوندەمــان بەســەر کــردەوە .کاتێــک شــەو بــەرەو درەنگــی
دەچــوو ،بــە فەرمانــی فەرماندەکەمــان هەموومــان لەبــەردەرگای
مزگــەوت کۆبووینــەوە و وا ســاغبووینەوە کــە تادرەنگانــی شــەو
لــەوێ بخەویــن .دیــارە ئەوەمــان زۆر پێخــۆش بــوو چونکــە ماوەیەکی
زۆر بــوو لــە ناوچــە بوویــن و مانــدوو و شــەکەت بوویــن .ئــەوە
دەرفەتێکــی بــاش بــوو بــۆ ئــەوەی چەنــد کاتژمێرێــک لــە شــوێنێکی
خاوێــن پشــوویەکی کــورت بدەیــن و پاشــان بــەرەو الی هاوڕێکانمــان
بگەڕێینــەوە.
لەنێــو مزگــەوت ڕاکشــاین و تەنیــا پاســەوانەکان لــە دەرێ بــوون.
زۆری نەکێشــا کــە هەموومــان بــە دەنگــی تەقــەی چەنــد تفەنگێــک
وەخەبــەر هاتیــن ،بــەاڵم ئێمــە نەماندەزانــی ئــەو تەقــە چییــە و دەبــێ
چــی ڕووبــدات یــان چــی ڕووی دابــێ .خەیاڵــی جۆراوجــۆر بــە فکــری
هەموومانــدا دەهــات.
هەموومــان دەمانگــوت بڵێــی چــی ڕوو بــدات .ئــەو کاتــە بــە هــۆی
زۆریــی حــزووری پێشــمەرگە لــە ناوچــەدا لــە هەرکــوێ تەقــە کرابــا
یــەک ســەر فکــرت بــۆ شــەڕ و پێکدادانــی پێشــمەرگە و هێــزی دوژمــن
دەچــوو.
تــا دەهــات شــەو لــە کۆتایــی نیزیــک دەبــۆوە و ئێمــەش دەبــوو
ئــەو گونــدە جــێ بێڵیــن و بــەرەو شــوێنی دیاریکــراوی خۆمــان
بگەڕێینــەوە.
دەنگــی تەقەکــە لــە نیزیــک بــازاڕی "قاســمەڕەش" بــوو و کەمێــک
لــە ئێمــە دوور بــوو.
ســەرئەنجام بــێ ئــەوەی خەبەرێکــی ڕاســت لــە هــۆکار و ئاکامــی
ئــەو تەقــە بزانیــن بــەرەو الی پێشــمەرگەکان گەڕاینــەوە.
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کاتێــک ئێمــە گەیشــتینەوە الی هێــزی پێشــمەرگە لــە دۆڵــی
سێویســکە ،تــازە واڵت ڕوونــاک دەبــوو و هێشــتا هیــچ خەبەرێــک
لــە ئاکامــی ئــەو تەقــە و تێکهەڵچوونــە دەســت نەکەوتبــوو.
دوای ئــەوەی هەتــاو کــەوت و زۆربــەی پێشــمەرگەکان لــە خــەو
هەســتان ،دیــار بــوو بێســیمچیەکان لەگــەڵ کۆمیتــەی شارســتانی
سەردەشــت خەریکــی پێوەنــدی گرتــن بــوون .دوای بردنــی پەیامێــک
بــۆ کاک مــەال حەســەن شیوەســەڵی وەزعەکــە بــە تــەواوی گــۆڕا و
ناڕەحەتــی و نیگەرانــی بــە ڕوخســاری هەمــوو بەرپرســەکانەوە دیــار
بــوو ،بــەاڵم هیچیــان بــاس نەدەکــرد .زۆری نەکێشــا هەموومــان لــە
دەوری یــەک کۆبووینــەوە تــا ئاخیریــن هــەواڵ لــەو پێوەندییــەدا
ڕابگەیەنــدرێ.
دوای ئــەوەی پێشــمەرگەکان لــە دەوری یــەک کۆبوونــەوە ،کاک
مــەال حەســەن قســەی بــۆ بەشــداران کــرد و خەبــەری کەوتنــە کەمینــی
دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکانی بنکــەی هێــزی لــە نیزیــک بــازاڕی
قاســمەڕەش بــە ئێمــە ڕاگەیانــد کــە بەداخــەوە خەبــەری شــەهید
بوونــی عەبدوڵــای ســەددیقی ســەرپەلی پەلــی فەرماندەیــی و عومــەر
شیوەســەڵی بــوو کــە لــەو تەقــەی شــەوی ڕابــردوودا شــەهید ببــوون.
دیــارە ئــەو پێشــمەرگانەی لەگــەڵ ئــەو شــەهیدانە بــوون زۆر کــەم
بــوون ،هەرچەنــد هەوڵــی زۆریــان دابــوو تــا جەنــازەکان ڕاگوێــزن
بــەاڵم بەهــۆی کەمیــی نەفــەرات بۆیــان نەکرابــوو و ســەرئەنجام هــەر
دوو جەنازەکــە کەتبوونــە دەســتی دوژمــن و بــۆ شــاری سەردەشــت
ڕاگوێزرابــوون.
دوای باڵبوونــەوەی خەبەرەکــە جەوێکــی زۆر ناخــۆش دروســت
بــوو ،هەموومــان بــۆ لــە دەســتدانی ئــەو دوو شــەهیدە ئەژنــۆی
خەممــان لــە بــاوەش گــرت.
ئــەو دەســتە لــە پێشــمەرگەکان بــە چەنــد بــار تەقەمەنییــەوە
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بــەرەو الی ئێمــە دەهــات کــە ئەگــەر هەڵــە نەبــم بــۆ بەڕێوەبردنــی
عەمەلیاتێکــی گــەورە بــوو لەســەر جــادەی پیرانشار-سەردەشــت.
دوای خواردنــی نانــی نیــوەڕۆ هەمــوو فەرمانــدەکان لــە دەوری یەک
کۆبوونــەوە بــۆ ئــەوەی بڕیــاری کۆتایــی بــدەن .ئاخریــن بڕیــار
بــوو بــە ئــەوە کــە پێشــمەرگەکان بکرێــن بــە دوو بــەش ،بەشــێک
لەگــەڵ کاک مــەال حەســەن بگەڕێنــەوە بــۆ بنکەکانمــان لــە "ســونێ"
و دەســتەی دووهــەم لــە ناوچــە درێــژە بەگەشــتی خۆیــان بــدەن .مــن
لەگــەڵ ئــەو دەســتە کەوتــم کــە دوای یــەک مانــگ مانــەوە لــە ناوچــە
گەڕاینــەوە بنکەکانمــان لــە گونــدی ســونێ.

• یەکەم جار بوو نێرگەلەم "قلیان" دیت ،زۆری
ترساندم
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ســاڵی  ١٣٦٥بنکــەی هێــزی گیاڕەنــک و دەســتەی ٣ی شــەهید
کوێخــا خــدر کــە لــە "بێــدەالن" بوویــن ،ئەوێمــان چــۆڵ کــرد .ئێمــە
دەســتەی ســێ چووینــە گونــدی گەڵــوەڕەز و بنکــەی هێزیــش چــووە
کونەمــارێ .کۆمیتــەی شارســتان لــە "کونەمــارێ" بــوو ،بنکــەی
گومــرگ لــە نێــوان کونەمــار و گونــدی زێوکــە لــە "گۆمەگا"یــە بــوو.
ناوچەکــە ئــاوەدان بــوو ،هاتووچۆیەکــی زۆری پێــدا دەکــرا و
گومرگێکــی زۆر وەردەگیــرا .ئێمــە وەک هێــزی گیاڕەنــگ جیــا لــەوەی
تــەداروکات و خەرجیــی خۆمانمــان لــێ دەکــرد ،بەشــێکمان تەحویلــی
دەفتــەری سیاســی دەدا .جارجــار دوژمــن بــە شــێوەی تیمــی بچــووک
یــان لــە دوورەوە تەقــەی لــێ دەکردیــن و ناوچەکــەی نائــارام دەکــرد
هــەر بۆیــە ئێمــە دەبــوو زۆربــەی وەختــەکان کەمینمان هەبایــە ،بەاڵم
دیســانیش هەمــوو ناوچەکەمــان بــۆ کۆنتــڕۆڵ نەدەکــرا .شــەوێک دوو
جــاش بــە ســواریی ئەســپ دێــن بــۆ نیزیــک گومرگــی گۆمەگایــە و
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لــە عەمەلیاتێکــی تیرۆریســتیدا لــە ســەنگەری پاســەوانیدا ڕســووڵ
الوە شــەهید دەکــەن و بــۆی دەربــاز دەبــن .شــەهید ڕەســووڵ الوە
پێشــمەرگەیەکی بەنــەزم و تێکۆشــەر بــوو .بــە دوای شــەهیدبوونی
ڕەســوو الوەدا چەنــد شــەو تیمێــک لــە هەمــوو پــەل و لکــەکان بــۆ
پاراســتی بنکــەی گومــرگ دەچووینــە بنکــەی گۆمەگایــە .جارێــک بــۆ
مــاوەی چەنــد شــەو نــۆرەی دەســتەی ســێ هــات ،ئێمــە چــوار کــەس
چوویــن؛ تەنیــا نــاوی شــەهید هەمــزە گۆرانــم لەبیــر مــاوە .چوویــن
بــۆ بنکــەی گومــرگ و ئێــوارێ خوالێخۆشــبوو مــەال خــدری مامــکاوێ
کــە بەرپرســی گومــرگ بــوو بــۆی بــاس کردیــن کــە شــەوێ چــۆن
پاســەوانی بدەیــن و ڕســوو الوە چــۆن و لــە کــوێ شــەهید بــووە.
منیــش ســاڵێک دەبــوو پێشــمەرگە بــووم .لــەوێ دەســتبەکار بوویــن.
ئەرکــی ئێمــە تەنیــا پاســەوانی بــوو ،دەنــا کەســی دیکــەی لــێ بــوو
کــە کاروبــاری گومــرگ و ئاشــپەزی و بەرپرســایەتییان لــە ئەســتۆ
بــوو ،بــەاڵم شــەوانە دەبــوو زۆر وریــا بیــن .بەڕاســتی زۆریــش
خەتــەر بــوو و نەدەکــرا کەمتــەر خــەم بیــن .وریــای و پاراســتنی ئــەو
شــوێنە کاری ســەرەکیمان بــوو .بۆیــە شــەو و ڕۆژمــان خســتبووە
ســەر یــەک بــۆ ئــەوەی زەربــە نەخۆیــن و ئەرکــی خۆمــان بــە
باشــترین شــێوە بەڕێــوە بەریــن .بێجگــە لــە ئێمــەش کــە ئەرکــی
ئــەو شــوێنەمان لــە ســەر شــان بــوو ،بــە چەنــد جێگــەش کەمیــن
دەادەنــرا بــۆ ئــەوەی جارێــک ئــەو کەســانە بخەینــە داوی خۆمــان،
بــەاڵم بەداخــەوە جێبەجــێ نەبــوو .شــەوێک مــن پاســەوان بــووم و
تفەنــگ بــە دەســت هــەر چاوێکــم کردبــوو بــە دوو چــاو و ســەدان
شــتی خــۆش و ناخۆشــم بــە خەیــاڵدا دەهاتــن و فکــرم لــە هەمــوو
ئەگــەرەکان دەکــردەوە .گوێــم هەڵدەخســت و چــاوم دەگێــڕا بزانــم
چــی بــەدی دەکــەم .ڕاســت لــەو ســەنگەرە دابــووم کــە ڕســووڵ الوەی
تــێدا شــەهید ببــوو ،ئەویشــم هەرلــە بیــر بــوو ،هەمــوو ئەوانــە
لــە مێشــکمدا بــوون و منیــان لــە ڕادەبــەدر وریــا کردبــۆوە .لــە
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فکــر و خەیاڵــی خــۆمدا بــووم ،لــە پــڕ دەنگێــک بــەر گوێــم کــەوت
کــە وەک دەنگــی ڕەگبــار دەچــوو!!! گوێــم هەڵدەخســت بزانــم چــی
ڕوو دەدات .چــەک لــە دەســت و تــەواو ئامــادەی کاردانــەوە بــووم.
دەنگەکــە دووبــارە بــۆوە و وەک بڵێــی بــە کاڵشــنیکۆف ڕەگبــار بکــەی.
تــەواو بــاوەڕم هێنــا کــە بەڵــێ دەنگــی تفەنگــە و پێموابــوو لــە بــەری
"بێــدەالن"ەوە دێ!! .دەمگــوت ڕەنگــە کەمینــی پێشــمەرگەکانی خۆمــان
بــێ و لەگــەڵ ئــەو کەســانە دەرگیــر بووبــن کــە قــەرارە هێــرش بکەنــە
ســەر بنکــەی گومــرک .دوای ماوەیــەک بــێ دەنگــی ،دیســان دەنگــی
ڕەگبارێکــم گــوێ لێبــوو .ناچــار بــە ڕاکــردن چــووم کاک "هەمــزە
گــۆران"م لەخــەو هەســتاند ،هــات بــۆ الم و لێــی پرســیم چ باســە؟!
گوتــم هەمــزە! دەنگــی ڕەگبــاران دێ!!! ئەویــش کــە گوێــی هەڵخســت
گوتــی وایــە .پاشــان پێیگوتــم تــۆ وریــا بــە ،مــن دەچــم کــوڕەکان
هەڵدەســتێنم .زۆری پێنەچــوو بــە پێکەنیــن هاتــەوە .گوتــم چییــە
بــۆ پێدەکەنــی ،کــوان کــوڕەکان؟! گوتــی؛ ڕاوەســتە ،ئــەوەی گوێــت
لــێ بــووە نــە دەنگــی تفەنگــە و نــە ڕەگبــارە .دەزانــی چیــە؟! منیــش
گوتــم ناوەڵــا ،چیــە؟! گوتــی ئــەوە ســەید عەلــی لــە ســەر جێگاکــەی
ڕاکشــاوە و نێرگەلە"قلیــان" دەکێشــی ،ئــەوە دەنگــی قوڵتەقوڵتــی
قلیانــی عەلییــە .منیــش ئیمانــم ال نەمــا و بــە تووڕەییــەوە چوومــە
الی عەلــی و لێــی قەڵــس بــووم و چەنــد قســەی ناخۆشــم پێــی گــوت
و ئەوانیــش زۆر پێکەنیــن .بەیانــی دەنگــۆ بــاو بــۆوە کــە خــدر بــەگ
دەنگــی قلیانــی ســەید عەلــی لــێ بــووە بــە ڕەگبــار و ترســاوە .یــادی
ئــەو ڕۆژانــە بەخێــر .ســەید عەلــی خەڵکــی مەهابــاد و لــە هێــزی
گیاڕەنــگ بــوو و برایەکیشــی بــە نــاوی وەلــی شــەهید ببــوو.
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• تێکشکاندنی هێزێکی گەورەی دوژمن بە دەستی
ڕۆڵەکانی هێزی گیاڕەنگ لە گوندی گۆڕەشێری ناوچەی
سەردەشت
بەهــاری ســاڵی ١٣٦٦ی هەتــاوی تــازە ســازماندەیی هێــزی
گیاڕەنــگ کرابــوو .لــەو ســازماندەییەدا مــن لــە لکــی ســێ بــووم،
کاک حوســێن پەیــرەوان فەرمانــدەی لــک و شــەهید حەمــە نارســتی
جێگــری لــک بــوو .لکــی ســێ لــە "کونەمــارێ" واتــە لــە پشــتی بنکەی
کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت بنکــە و مەقەڕاتــی بــۆ دروســتکرا
بــوو .پێشــمەرگەکان بەرەبــەرە خەریکــی خۆئامادەکــردن بــوون بــۆ
ناوچــە ،جموجــۆڵ لــە لــک و پەلــەکان کەوتبوو.کۆبوونــەوە لەســەر
کۆبوونــەوە دەگیــرا .زۆر کــەس کــە ســااڵنی پێشــتر بەرپرســایەتییان
هەبــوو لــە ســازماندەیی تــازەدا بەرپرســایەتییان پێنەدرابــۆوە و
زۆر کەســی تــازەش کرابــوون بــە بەرپــرس و فەرمانــدە لــە یەکێــک
لــە لــک و پەلەکانــی هێــزی "گیاڕەنــگ"دا .لــەو ســاتەوەختەدا
ئــەو ســازماندەییە یەکێــک لــە باشــترین بڕیارەکانــی حیــزب بــوو
بــۆ ئــەو ســەردەمە چونکــە هەلومەرجــی ئــەوکات پێویســتیی بــە
خۆئامادەکردنێکــی لــەو چەشــنە هەبــوو.
لــەو کاتــەدا دوژمــن هێزێکــی زۆری لــە گوندەکانــی "دۆڵەتــوو"
و "ســاوان" بەمەبەســتی دانانــی مۆڵگــە لەگونــدی "گۆڕەشــێر" لــە
نیزیــک بنکــە و بارەگاکانــی کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت و
هێــزی گیاڕەنــگ کۆکردبــۆوە.
ئــەو هێــزەی کــە لــە گونــدی گۆڕەشــێر بــە نیــازی دانانــی مۆڵگەکــە
بــوون زیاتــر لــە  ٣٠٠کــەس دەبــوون .فەرماندەکەیــان نــاوی کەلهــوڕ
بــوو ،لــە گونــدی دۆڵەتــووێ لێــی دەپرســن بــۆ هــەر یــەک خەشــاب
"دەراغ" لەگــەڵ خــۆت دەبــەی؟ لــە وەاڵمــدا دەڵــێ جاخــۆ هــەر ســی
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 ٣٠کــەس دەکــوژم و ئــەو  ٣٠کەســەش  ٣٠فیشــەکی بەســە .بەیانیەکــی
زوو واتــە ڕێکەوتــی ١٣٦٦/٢/١١ی هەتــاوی ئێمــە تــازە لەخــەو
هەســتابووین ،کەســێک کــە لــە بــازاڕی "پشــکاوێ" خەریکــی کار و
کاســبی بــوو و خۆیشــی لــە حکوومــەت قاچــاغ بــوو ،خــۆی گەیانــدە
بنکەکانــی ئێمــە و گوتــی هێزێکــی زۆری دوژمــن هاتــووە لــە گونــدی
گۆڕەشــێر مۆڵگــە دابنــێ.
بەیانــی زوو تــازە تیشــکی خــۆر لــە چیاکانــی "مامەنــدە"و
"جاسووســان"ی دابــوو .بەهارێکــی جــوان و دڵگیــر بــوو .ناوچەکــە
ئــاوەدان بــوو و خەڵــک خەریکــی کاروکاســبی بــوون .ڕۆژانــە
کەلوپەلێکــی زۆر لەنێــوان ئێــران و عێــراق ئاڵوگــۆڕ دەکــرا.
لــە داوێنــی ئــەو دوو چیاییــە دوو هێــزی نابەرانبــەر خەریــک بــوو
بــەرەوڕووی یــەک دەبوونــەوە .دەســتەیەک هێزی پۆشــتە و پــەرداخ و
داگیرکــەری کوردســتان و دەســتەکەی دیکــەش خــاون ئیــرادە و ئیمــان
و هێــزی پاراســتنی خــاک و خەڵکــی کوردســتان بــوو.
ئێمــە تیمێــک بــە فەرماندەیــی شــەهید "حەمــە نارســتی" خۆمــان
ئامــادە کــرد و بــەرەو گونــدی گۆڕەشــێر وەڕێکەوتیــن .ئــەو تیمــە
ئەوانــەی لەبیــرم مابــن بریتــی بــوون لــە :حەمــە نارســتی ،خالیــد
نێوچوانــی ،عەلــی باســاوەیی ،غەفــوور واوەیــی ،خــدرە چکــۆڵ،
عومــەر کانیبــی ،عومــەرە چکــۆڵ ،ســەعدوون مارەغانــی ،محەممــەد
مــام ئاغــا ،محەممــەد غەمبــار ،خــدر بــەگ و دوو کەســی دیکــە کــە
لــە ناوهێنانیــان خــۆم دەپارێــزم .لــە شــوێنێک بــە نــاوی "قونەســپی"
بوویــن بــە دوو بــەش ،مــن و دووکەســی دیکــە چوویــن بــۆ تەپکــی
"گۆڕگێــوژێ" کــە بــە ســەر گونــدی گۆڕەشــێریدا دەڕوانــی و ئەوانــەی
دیکــەش بــە ڕێگای "بێــدەالن"دا بەرەو بازاڕی "پشــکاوێ" وەڕێکەوتن.
ئــەو هێــزەی دوژمــن کــە هاتبــوو بــۆ گونــدی گۆڕەشــێر بەشــێکیان
چووبــوون بــۆ نێــو بــازاڕی پشــکاوێ و هێندێــک کەلوپەلــی خەڵکیــان
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لەگــەڵ خۆیــان بردبــوو بــۆ نــاو گونــد .چەنــد کەســێکیش دەگــرن
و دەیــان بــەن بــۆ نێــو گونــد .بــە خەڵکــی گوندەکــە دەڵێــن دەبــێ
گوندەکەتــان چــۆڵ بکــەن.
بەشــێک لــە خەڵکــی گونــدی گۆڕەشــێر بــەرەو گونــدی دۆڵەتــوو
وەڕێ کەوتبــوون و بەشــێکیش لەگوندەکــە مابوونــەوە .هێزەکــەی
دوژمــن خەریکــی خۆشــکردنی جێگــەی مۆڵگەکــە بــوو و بەشــێکیش
چاودێــری ناوچەکەیــان دەکــرد .ئــەو هێــزەی دوژمــن پێکهاتبــوو لــە
جــاش و پاســدار و زۆربــەی جاشــەکان خەڵکــی ناوچــەی سەردەشــت
بــوون .لــە الیــەک دوژمــن خەریکــی دروســتکردنی مۆڵگەیــە و لــە
الیەکــی دیکــەش هەڵــۆ تیژباڵەکانــی هێــزی گیاڕەنــگ ،پێشــمەرگە
تێکۆشــەر و بــە بیروباوەڕەکانــی مەڵبەنــدی قارەمانــان بــە
شــێوەیەکی پارتیزانــی گەمــارۆی دوژمنیــان داوە تــا بــۆ جارێکــی
دیکــەش ســەروەرییەکی دیکــە بــۆ مێــژوو تۆمــار بکــەن .شــێرەکوڕانی
دێموکــرات دەســت لــە ســەر پەالپیتکــەی چەکەکانیــان چاوەڕوانــی
دەســتووری فەرماندەکەیــان بــوون تــا دەرســێک بــە دوژمــن بــدەن کــە
قــەت لەبیریــان نەچێتــەوە.
پێشــمەرگەکانی لکــی یــەک بــە فەرماندەیی کاک ڕەحمــان مارەغانی
لــەو شــەڕەدا دەورێکــی کاریگەرییــان هەبــوو .ئەوانــەی لــە بیــرم
مابــن کاک ڕحمــان خــۆی ،عەلــی حاجــی ،حەســەن قەلەڕەشــی،
عەبدوڵــای مــام ئاغــای ،کاوە پەیــرەوان ،عەلــی سەردەشــتی،
حەســەن مارەغانــی و چەنــد کەســێکی دیکــە لــەو شــەڕەدا بەشــدار
بــوون.
دوژمــن کــە بــە خەیاڵــی خــۆی دەیهەویســت ئــەو تاقــە گونــدە
ئازادکــراوەی ناوچەکــەش داگیــر بــکا ،بێخەبــەر لــەوەی کــە لــە
دەوروبــەری ئــەو گونــدە هەڵــۆ تیژباڵەکانــی هێــزی گیاڕەنــگ ئــەو
تێکۆشــەرانەی کــە بــە دەیــان داســتانی کەموێنەیــان بــۆ مێــژوو
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تۆمــار کــردوە بــێ ئــەوەی هەســت بــە بوونیــان بــکات گەمــارۆ دراوە.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات دەیانەویســت داگیرکــەران تەفروتونــا بکــەن تــا
جارێکــی دیکــە غیرەتــی ئەوەیــان نەبــێ ڕووبــەڕووی تێکۆشــەرانی
کــورد ببنــەوە .هــەروەک پێشــتر باســم کــرد هێزەکــەی دوژمــن کــە
چووبــوون بــۆ بــازاڕی پشــکاوێ ،گەڕانــەوە گونــدی گۆڕەشــێر و ئــەو
خەڵکــەی کــە لــە بــازاڕ گرتبوویانــن ئازادیــان کــردن.
هێــزی دوژمــن بــێ خــەم خەریکــی دانانــی مۆڵگەکــە بــوو کــە لــە
نــاکاو کاتژمێــر ٩ی بەیانــی لــە چەنــد الیەکــەوە کەوتــە بــەر هێرشــی
پێشــمەرگەکانی لکــی ســێی هێــزی گیاڕەنــگ و لەماوەیەکــی زۆر
کورتــدا لەنێــو گونــدی گۆڕەشــێر و دەوروبــەری کەوتــە پەلەقــاژە و
ئــەوەی کــوژرا دەنــا بەرەو گوندەکانــی دۆڵەتــوو ،داوداوێ و مامکاوێ
هەاڵتــن ،بــەاڵم بێخەبــەر لــەوەی کــە هەاڵتنیــش فریایــان ناکــەوێ.
ئــەو هێــزەی کــە بــەرەو گونــدی دۆڵەتــوو هەڵدەهاتــن لــە نیزیــک
"دووئــاوی دۆڵەتــوو" کەوتنەبــەر پەالمــاری پێشــمەرگە تێکۆشــەر و
قارەمانەکانــی لکــی یەکــی هێــزی گیاڕەنــگ بــە فەرماندەیــی ڕەحمــان
مارەغانــی و لــەو شەڕگەشــدا ژمارەیــەک لــە هێزەکانــی دوژمــن
کــوژران و بەدیــل گیــران .فەرمانــدەی ئــەو هێــزە بــە نــاوی کەلهــوڕ
کــە بــە خەیاڵــی خــۆی بــە ســی فیشــەک ســی پێشــمەرگەی دەکوشــت،
لــەوێ بــێ ئــەوەی خوێــن لــە لووتــی پێشــمەرگەیەک بــێ ،کــوژرا.
ســەرئەنجام ئــەو هێــزەی دوژمــن بــە دەســتی تێکۆشــەرانی هێــزی
گیاڕەنــگ تەفروتونــا کــرا .لــەو شــەڕەدا زیاتــر لــە چــل کــەس لــە
هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی کــوژران ،دوو کــەس بەدیــل گیــران و
چەکوچۆڵێکــی زۆریــش کەوتــە دەســت هێــزی پێشــمەرگە .لەو شــەڕەدا
چەنــد جاشــێکی بەناوبانــگ کــوژران .ئــەو ســەرکەوتنە لــەو کاتــەدا
وەک تــۆپ لەنــاو خەڵکــدا تەقیــەوە .لــەو شــەڕە قارەمانانەیــەدا لــە
هێــزی پێشــمەرگە تەنیــا کاک عومــەر کانیبــی برینــدار بــوو.
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دوای ســازماندەیی هێــزی گیاڕەنــگ ئــەوە یەکــەم شــەڕی
هێــزی گیاڕەنــگ بــوو لــە دژی هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی کــە
ســەرکەوتنێکی زۆر گــەورە و بەرچــاو بــوو .ئــەوەی جێــی تێڕامانــە
ئــەو هێــزە گــەورەی دوژمــن کــە زۆر بەهێــزەوە هاتبــوون بــۆ گونــدی
گۆڕەشــێر بەدەســتی دەســتەیەک لــە شــێرەکوڕانی هێــزی گیاڕەنــگ
بــە جۆرێــک لووتیــان شــکا کــە قــەت چاوەڕوانــی ئەوەیــان نەدەکــرد!
چەنــد کــەس لــە کــوردە هەڵخەلەتــاوەکان کــە لەگــەڵ ئــەو هێــزە
دابــوون و دوایــی بــوون بــە پێشــمەرگە باســی ئــەو شــەڕەیان دەکــرد.
گێڕانــەوەی ئــەو شــەڕە لــە زمــان ڕەوانشــاد عەلیــە ســوورەی بێــوران
زۆر خــۆش بــوو ،باســی دەکــرد کــە چــۆن هەاڵتــوون و کــەس لــە
ســەر کــەس نەوەســتاوە.
ســاو بــۆ گیانــی پاکــی هەمــوو ئــەو پێشــمەرگانەی کە لەو شــەڕەدا
ڕۆڵیــان گێــڕا و لــە درێــژەی خەبات و تێکۆشــاندا شــەهید بوون.
ئــەو داســتانە باســی ڕۆژگارێــک بــوو کــە بــۆ نەتەوەکەمــان
گرینگیــی خــۆی هەیــە و تــا ئێســتاش لەبیــر و فکــر و خەیاڵمــان
دا هــەر زینــدووە .ئــەو ســەردەمە ســەردەمی بەرخــۆدان بــوو ،ڕۆژ
نەبــوو لــە سەرانســەری کوردســتان ســەرکەوتنی گــەورە و کەموێنــە
تۆمــار نەکــرێ .ئــەو ســەرکەوتنە کەموێنــەی گونــدی گۆڕەشــێریش
یەکێــک لــەو ســەرکەوتنانە بــوو کــە لەســەر دەســتی تێکۆشــەرانی
هێــزی گیاڕەنــگ تۆمــار کــرا.

• شەڕی گەورە و بەرباڵوی جادەی خدراوێ -میراوێ –
ئاڵواتان
بــۆ گێڕانــەوی بیــرەوەری ئــەو جــارە دەگەڕێمــەوە بەهــاری ســاڵی
١٣٦٦ی هەتــاوی ،بــۆ ئــەو کاتــەی کــە لەگــەڵ پۆلێــک لــە هــاوڕێ،
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هاوســەنگەر و فەرمانــدە بەوەجەکانــی ڕۆژە ســەخت و دژوارەکانــی
خەبــات باکمــان لــە مــەرگ نەبــوو.
ئــەو کاتانــەی کــە ڕۆژ نەبــوو لــە ناوچەیەکــی کوردســتان لــە
الیــەن هێــزی پێشــمەرگەوە زەربــە لــە هێــزی داگیرکــەری کوردســتان
نــەدرێ.
هەرچەنــدە گێڕانــەوە و نووســینەوەی ئــەو هەمــوو خۆڕاگــری و
فیداکارییــە ڕەنگــە کاری کەســێکی وەک مــن نەبــێ ،بــەاڵم ئەوەنــدەی
بــۆم بکــرێ و لــە دەســتم بێ بــۆ زیندووڕاگرتنــی خەباتی ئــەو دەورانە
و ناســاندنی بــە نەســڵی تــازەی نەتەوەکەمــان ئەرکــی خــۆم جێبەجــێ
دەکــەم .بــاش دەزانــم هــەر کارێــک کــە بیکــەی حەتمــەن کەموکورتــی
خــۆی دەبــێ ،بــەاڵم بەهەرحــاڵ مــن ئەوەنــدەم لــە دەســت دێ.
ئــەو جــارەش چەنــد ڕۆژ دوای شــەڕی گۆڕەشــێر کــە یەکــەم گورزی
بەهێــز بــوو بــەر هێــزی دوژمــن کــەوت ،تیمێکــی  ١٥کەســی لــە
تێکۆشــەرانی لکــی ٣ی هێــزی گیاڕەنــگ و پەلــی فەرماندەیــی لەگــەڵ
بەڕێــز و تێکۆشــەر کاک مــەال حەســەن شیوەســەڵی لــە "ســونێ"
بــەرەو "قەندیــل" "ســێ کوچکــەی سەردەشــت -پیرانشــار -باشــووری
کوردســتان" وەڕێ کەوتیــن.
ئێمــە نەماندەزانــی ئامانجــی ســەرەکی لــەو جەولەیــە چییــە.
بــە ئارامــی لــە کەشــێکی بەهاریــدا هــەورازی چیاکانــی "کەنێــرێ،
چەکــوچ و ســادر"مان گرتەبــەر .بــۆ بەرەبەیــان چووینــە نیزیــک
"دەشــتێ خــواری" .هێشــتا بەفــر لــە دوڵ و الپاڵەکانــی کوێســتانی
قەندیــل مابــوو و هــەوا زۆر ســارد بــوو .دوو ڕۆژ لــەوێ ماینــەوە
و بــۆ نــان و چــا خــواردن و دابینکردنــی تــەداروکات دەچووینــە
چادرەکانــی ئــەو دەڤــەرە.
شــەوانە کەشــێکی زۆر ســارد زاڵ دەبــوو ،لــە ســەرمان خەومــان
لــێ نەدەکــەوت و لــە دەوری ئــاور کۆدەبوینــەوە و شــۆخییەکانی
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ســەعدون مارەغانــی و ســەید تەهــا کــە خەڵکــی مەهابــاد بــوو بەزمــی
شــەوانەی خــۆش دەکــرد .ســەید تەهــا بەقســەی ســەعدون تــووڕە
دەبــوو .چەنــد جارێــک شــکایەتی لــێ کردبــوو .بــەاڵم ســەعدون وازی
لــێ نەدەهێنــا و لــە گاڵتەکــردن بــەردەوام بــوو.
دوای دوو شــەو مانــەوە لــە کوێســتانی قەندیــل ئێوارەیــەک بــەرەو
چادرەکانــی "کاوالن" وەڕێ کەوتین ،شــەوێ میوانــی هەوارچییەکانی
گونــدی کاک ســلێمانی کاوالنــێ و چەنــد ماڵێکــی دیکــە بوویــن ،دوای
نــان و چــا خــواردن بــەرەو شــوێنی مانــەوە وەڕێ کەوتیــن.
بــۆ مانــەوە چووینــە دەوروبــەری "خــدراوێ" و لــە "ســێپەکان"
ماینــەوە تــا کاتژمێــر یەکــی دوای نیــوەڕۆ هــەروەک ڕۆژان لــە
دەوری یــەک کۆدەبووینــەوە ،تــا ئەوکاتیــش ئێمــە پێشــمەرگەکان
نەماندەزانــی بۆچــی هاتوویــن بــۆ ئــەو ناوچەیــە ،لــە کاتژمێــر یەکی
دوانیــوەڕۆ مەســەلەکە گــۆڕا .کاک مــەال حەســەن و چەنــد کــەس لــە
فەرمانــدەکان کۆبوونــەوە ،دوای ماوەیــەک ئێمەیــان بەجێهێشــت و
بــە دووربیــن چاوەدێریــی ناوچەکەیــان دەکــرد بــە تایبــەت جــادەی
سەردەشــت – پیرانشــار و جــادەی خــدراوێ بــۆ ئاڵواتــان .ئــەو
جــار بۆمــان دەرکــەوت کــە شــتێک لــە گۆڕێدایــە ،بــەاڵم خــۆ ئێمــە
نەماندەپرســی بەرنامــە چییــە چونکــە نەدەکــرا پرســیار بکەیــن،
بۆمــان دەرکــەوت کــە دەیانهــەوێ بەرنامەیەکــی عەمەلیاتیــی گــەورە
لــە خــدراوێ و جــادەی ئاڵواتــان بەڕێــوە بەریــن.
ئێــوارێ هێندێــک تەقەمەنــی کــە بــە واڵغ هێنابوومــان لــەوێ
شــاردمانەوە و هــەر ئــەو ئێوارەیــە ئــەو شــوێنەمان بەجێهێشــت ،بــۆ
شــەوێ چووینــە چادرەکانــی ئاڵیەمــەران و ســێپەکان ،بــۆ بەیانــی
چووینــە کێــوی کاســەبەردین و لــەوێ ماینــەوە.
ئێوارەکــەی چووینــە چادرەکانــی ســوورە زەویــان .بــەاڵم کاک
مــەال حەســەن لــەوێ مایــەوە و نەهــات ،ئێمــە چەنــد کەســێک
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چوویــن بــۆ الی چــادرەکان .هــەر کــە چووینــە نێــو چــادرەکان،
خەڵــک هەموویــان بــە گومانــەوە چاویــان لــە مــن دەکــرد ،منیــش
زۆرم پــێ ســەیر بــوو!!.
پرســیارم لــە قــادر مەمــۆ کــرد و گوتــم قــادر ئــەوە بــۆ ئــەو خەڵکــە
بــەو شــێوەیە تەماشــای مــن دەکــەن؟!
قــادر مەمــۆ یــەک لــە پێشــمەرگە ئــازا و شــارەزاکانی هێــزی
گیاڕەنــگ بــوو کــە لــە ســاڵی ١٣٧٣لــە نیزیــک گونــدی دۆڵەتــوو
شــەهید بــوو .گوتــی ئــەو نەفــەرە دەبینــی دەڕوا ،ئــەوە زاواکەتــە
گوتوویەتــی بــا خــدر بــەگ نەمبینــێ.
منیــش هــەر زوو بــە نەفەرێکــم گــوت بــڕۆ بیگێــڕەوە .گێڕایانــەوە و
مــن هــەر لــەوێ لەگەڵی ئاشــت بوومــەوە و هــەر بە خــۆیدا وێنەیەکی
خــۆم بــۆ خوشــکم نــارد ،زاوا بەخێــر و ئەمن بەســامەت!
جــا بــۆ ئــەوەی خوێنەرانــی ئازیــز بزانــن بۆچــێ زاوا زێڕینــە خــۆی
لــە مــن دەشــاردەوە هەر خۆشــە بەســەرهاتەکە وەک خــۆی بگێڕمەوە.
مــن زۆر منــداڵ بوومــە کــە ئــەو زاوایەمــان لــە دێــی ئێمــە گاوان دەبــێ
و خوشــکم دەڕفێنــێ "هەڵیدەگــرێ" ،یــان بــە کوردییەکــەی خۆمــان
خوشــکم ڕەدوو دەکــەوێ و چەندیــن جــار بــۆ مەســڵەت دەچێتــە گوندی
ئێمــە بــەاڵم براکانــم ڕازی نابــن و دەســتی بــە ســینگەوە دەنێــن.
دوای ئــەوەی مــن لەگەڵــی ئاشــت بوومــەوە بــەردی بناغــەی
ئاشــتبوونەوەی یەکجــاری ســەری گــرت و خوشــکم دوای زیاتــر لــە
بیســت ســاڵ گەڕایــەوە بــۆ ماڵــە بــاوان و وەریانگرتــەوە.
دوای داڕشــتنی گەاڵڵەیەکــی عەمەلیاتیــی گــەورە لــە الیــەن
فەرماندەکانــەوە و کارێکــی ئینســانی کــە مــن کــردم بــە خێروخۆشــی
گەڕاینــەوە بنکەکانمــان لــە "ســونێ".
ئێســتا لەگــەڵ نووســینەوەی ئــەو بیرەوەرییــە کەوتوومــە یــادی
ئــەو ڕۆژەی کــە هەموومــان لێــک دابڕایــن و هەرکەســەو بــەرەو
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شــوێنی خــۆی وەڕێکــەوت .ئــای چەنــدە ناخۆشــە کــە کۆمەڵێــک
هــاوڕێ و پێشــمەرگە کــە شــەو و ڕۆژ بــە یەکــەوەن و دەڕۆن و نازانــن
داخــوا جارێکــی دیکــە یەکتــر دەبیننــەوە یــان نــا .ئایــا دەتوانــن
چۆنیەتیــی جێبەجێکردنــی ئــەو داســتانە بــۆ یــەک بگێڕنــەوە؟!
چونکــە ئەوەمــان زۆر جــار بــە چــاوی خۆمــان دیتــوە؛ کاتێــک دوای
تــەواو بوونــی عەمەلیــات هاوڕێکانمــان شــەهید بــوون ،ئەوانــەی لــە
هەمــوو خۆشــی و ناخۆشــیەکاندا پێکــەوە بوویــن و ئێســتا زۆریــان
لــە ژیــاندا نەمــاون ،ئەگــەر بیروبــاوەڕ نەبــێ چــۆن بەرگــەی ئــەو
هەمــوو ســەختی و ناخۆشــیانەمان دەگــرت.
ڕێکەوتــی ١٣٦٦ /٩/٤بــە مەبەســتی جێبەجێکردنــی گەاڵڵــەی ئــەو
عەمەلیاتــە لــە بنکەکانــی "ســونێ" بــەرەو شــوێنی مەبەســت وەڕێ
کەوتیــن .ئــەو چەکوچۆڵــەی کــە بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەو عەمەلیاتــە
ئامــادە کرابــوو ،لــە واڵغــەکان بارکــران و هەموومــان بــە یەکــەوە
وەڕێ کەوتیــن .لــە درەنگانێکــی شــەودا دوای ماندووبوونێکــی زۆر
گەیشــتینە "بەردەســووران"ی نیزیــک "دەشــتێ خــواری" کــە زۆر
ســارد بــوو ،ڕۆژەکــەی لــەوێ ماینــەوە.
ئێــوارەی ئــەو ڕۆژە لەگــەڵ تاریکبوونــی هــەوا بــەرەو الی خــدراوێ
 ئاڵواتــان وەڕێ کەوتیــن .ئــەو شــەوەش دوای درەنگانێکــی شــەوهەموومــان بــە یەکــەوە گەیشــتینە ئــەو شــوێنەی مەبەســتمان بــوو.
ڕۆژەکــەی ئەســڵی کار دەســتی پێکــرد ،هەمــوو پێشــمەرگەکان کــران
بــە شــەش دەســتە .لــەو شــەش دەســتەیە ،ســێ دەســتە بــۆ ســەر
جــادە وەک تیمــی کەمیــن ،ســێ دەســتەش وەک دەســتەی پشــتیوان
دیــاری کــران .دەســتەی یەکــەم لــە پێشــمەرگەکانی لکــی ســێ،
بــە فەرماندەیــی حوســێن پەیــرەوان و حەمــە نارســتی بــۆ ســەر
جــادەی ئاڵواتــان بــۆ خــدراوێ دیــاری کــران ،دەســتەی دووهــەم
بەسەرپەرســتیی کاک ســاڵح ڕەبەتــی و کاک خــدر میراوەیــی لــە
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نیزیــک ئەســحابەی گۆڕەمــەر ،دیاریکــران ،دەســتەی ســێهەم بــە
سەرپەرســتیی کاک ڕەحیــم قاڕنجــی و عەلــی حاجــی ،بــۆ ســەر
جــادەی خــدراوێ -میــراوێ ئەرکــدار کــران و ســێ دەســتەی دیکەیــش
وەک هێــزی پشــتیوان بــۆ لێدانــی مۆڵگەکانــی چەکــۆ ،گۆڕەمــەر
و گورهانــی ئاڵواتــان دیــاری کــران .دوای دابەشــکردنی ئەرکــەکان
هەمــوو تیمــەکان بــەرەو شــوێنی خۆیــان وەڕێ کەوتــن.
ئەوانــەی بــۆ جارێکیــش ئــەو ناوچەیــان دیتبــێ دەزانــن کــە
دەربازبــوون بــە ڕۆژی ڕوونــاک لــەو ناوچەیــە چەنــدە ســەختە،
مەگــەر کەســێکی شــارەزا لەگــەڵ بــێ ،دەنــا لــەو لێــڕەوار و دارســتانە
چــر و پــڕەدا هاتوچــۆ زۆر دژوارە ،بــەاڵم ئــەوە بیروبــاوەڕ و ئەرکــی
حیزبییــە کــە لــە هیــچ ســەختییەک ســڵ ناکەیتــەوە .ئەگەر بــە هەڵەدا
نەچووبێتــم شــوێنی ئێمــە واتــە لکــی ســێ ،لــە هەموویــان دوورتــر
و ناخۆشــتر بــوو .ئێمــە زۆر بــە زەحمــەت توانیمــان بگەینــە شــوێنی
خۆمــان .ڕۆژی  ١٣٦٦/٤/١٢هەمــوو تیمــەکان لــە شــوێنی خۆیــان
ئامــادە بــوون .لــە کاتژمێــر ٢ی دوانیــوەڕۆ فەرمانــدەی عەمەلیــات،
بەڕێــز کاک مەالحەســەنی شیوەســەڵی فەرمانــی هەڵمەتــی بــۆ ســەر
لەشــکری داگیرکــەری کوردســتانی دا و لــە یــەک کاتــدا لــە هەمــوو
شــەڕگەکانەوە پێشــمەرگەکانی دێموکــرات بەورئاســا پەالمــاری
هێزەکانــی دوژمنیــاندا .ئێمــەش کە بەشــێک بووین لەو تێکۆشــەرانە،
لــە پێشــدا هێرشــمان بۆســەر ڕێگرەکانــی "تأمیــن" ســەر جــادە دەســت
پێکــرد ،لــەو کاتــەدا ماشــێنێکی هێزەکانــی دوژمــن کەوتــە کەمینــی
پێشــمەرگەکانی لکــی ســێ و درایــە بــەر دەســتڕێژی چەکــەکان .لــەالی
ئێمــە چەنــد کەســێک لــە هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی کــوژران و
ماشــێنەکەش ســووتێنرا.
لەنیزیــک "گۆڕەمەر"یــش ماشــێنێکی دیکــەی دوژمــن کەوتــە کەمینــی
پێشــمەرگەکانی لکــی دوو کــە ئەوانیــش ماشــێنەکەیان ســووتاند و
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چەنــد کەســێک لــە هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی کــوژران.
لکــی یــەک بــە سەرپەرســتی هاوڕێیــان ڕەحیــم قارنجــی و عەلــی
حاجــی کــە دیــاری کرابــوون بــۆ ســەر جــادەی خدراوێ-میــراوێ،
پێــش ئــەوەی بچنــە ســەر جــادە ،دەســتەی بــە نــاو زەربەتــی
میــراوێ بــە مەبەســتی هەڵگرتنــی پــێ و شــوێنی پێشــمەرگە هاتبــوون
بــۆ مووچەکانــی پشــتی جــادەی کــە ئەوانیــش کەوتنــە بــەر هێرشــی
پێشــمەرگەکانی لکــی یــەک و تەفروتوونــا کــران .لــەو دەســتەی بــە
نــاو زەربەتــە ئــەوەی کــوژرا کــوژرا و هێندێکیــان بەدیــل گیــران و
ئەوانــی دیکــە هەموویــان بــە هەڵــەداوان خۆیــان لــە دەســتی هێــزی
پێشــمەرگە دەربــاز کــرد .ســێ دەســتەکەی دیکــە ئاوربارانــی گورهانی
"ئاڵواتــان" ،مۆڵگــەی گۆڕەمــەر و مۆڵگــەی چەکۆیــان دەکــرد بــۆ
ئــەوەی هێــزی دوژمــن نەتوانــێ بــە هــاواری ئــەو هێــزەوە بــێ کــە لــە
کەمینــی هێزەکانــی پێشــمەرگە کەوتبــوون.
لــەو عەمەلیاتــە دا دەیــان کــەس لــە هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی
کــوژران ،ســێ ماشــێن ســووتان و چــوار کەســیش بەدیــل گیــران.
لــەو عەمەلیاتــە گــەورەدا زیانــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
تەنیــا برینداربوونــی پێشــمەرگەی ئــازا و بەجەرگــی ئەوکاتــەی
هێــزی گیاڕەنــگ کاک ســەید خــدر نەبیپــوور بــوو.
دوای بەئەنجــام گەیاندنــی ئــەو عەمەلیاتــە و ئــەو ئەرکــەی کــە
بۆمــان دیــاری کرابــوو ،بــەرەو کوێســتانەکانی پشــتی ئاڵیەمــەران
گەڕاینــەوە .دواتــر ناوچەکــە بــە ســەختی لــە الیــەن هێزەکانــی
کۆمــاری ئیســامییەوە تۆپبــاران کــرا.
ئــەو عەمەلیاتــە یەکێــک لــەو چاالکییــە بەنێوبانگانــەی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان بــوو کــە هــەم فەرمانــدەی عەمەلیــات ،کاک
حەســەن شیوەســەڵی و فەرماندەکانــی دیکــەی ئــەو هێزە شــارەزایانە
گەاڵڵەکەیــان داڕشــتبوو و هــەم پێشــمەرگە قارەمانەکانیــش ڕۆڵــی
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جــادەی سەردەشــت – پیرانشــار بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژەوە
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یــادگاری و بیرەوەرییەکانــی ئــەوکات قــەت کــۆن نابــن .ئەگــەر
ســەیری مێــژووی ئــەو ســەردەمە پڕدەســکەوتە بکەیــن بــە ڕوونــی
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە دەیــەی  ٦٠و ٧٠ی
هەتاویــدا ڕۆژ نەبــووە لــە ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان
زەبــری بەهێــز و گورچکبــڕ لــە پەیکــەری دوژمــن نــەدەن.
ســاڵی ١٣٦٦ی هەتــاوی دوای ســازماندەیی تــازەی کۆمیتــەی
شارســتان و هێــزی گیاڕەنــگ ،بڕیــاردرا بەشــێک لــە هێــز و کۆمیتــەی
شارســتان بگوازنــەوە بــۆ قەندیلــی ســەرکەش ،ئــەو قەندیلــەی کــە بە
درێژایــی مێــژوو پشــت و پەنــای شۆڕشــگێڕانی کوردســتان بــووە.
جموجــۆڵ لــە لــک و پەلــەکان کەوتبــوو ،ئێمــەش لــە لکــی ســێ
بوویــن بــە دوو بــەش ،بەشــێک لــە پێشــمەرگەکان بــەرەو قەندیــل
و بەشــێکیش بــەرەو ناوچــە وەڕێکەوتیــن .مــن لەگــەڵ ئــەو بەشــە
بــووم کــە بــەرەو ناوچــە دەچــوون.
ئەگــەر لەبیــرم بــێ زیاتــر لــە بیســت کــەس دەبوویــن ،فەرمانــدەی
لــک کاک حوســێن پەیــرەوان و جێگــری لــک کاک حەمــە نارســتی
هەردووکیــان لەگەڵمــان بــوون .بــەرەو ناچــە وەڕێکەوتیــن و لــە
ســنووری "کانیــەزەرد" چووینــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان.
دوای چەنــد ڕۆژێــک ســەردان و گــەڕان لــە ناوچەکــە و پێشــوازیی
گەرمــی خەڵــک لــە ئێمــەی پێشــمەرگەی دێموکــرات ،ڕۆژێکیــان بــۆ
مانــەوە چووینــە پشــتی گونــدی "نارســت" کــە شــوێنکی بــاش نەبوو،
لــەوێ ماینــەوە بێخەبــەر لــەوەی کــە دوژمــن هەســتی بــە بوونــی
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ئێمــە کــردوە ،هێزێکــی زۆری هێنابــوو کــە لــەو شــوێنە گەمارۆمــان
بــدات بــەاڵم ئێمــە زوو هەســتمان پێکــرد و بــە لێزانیــی فەرمانــدە
بەوەجەکانــی ئــەو کات شــوێنی خۆمــان بەجێهێشــت و بــەرەو الی
گونــدی "دیــوااڵن" وەڕێکەوتیــن .لــە ڕێــگادا بوویــن کــە "برایــم
نەزمــی" بێهــۆش بــوو و ماوەیەکــی پێچــوو تــا وەهــۆش هاتــەوە.
لەوێــوە چوویــن بــۆ شــوێنێک بــە نێــوی "خێلــە" و تــا ئێــوارێ لــەوێ
ماینــەوە .ئــەو شــەوە چووینــە گونــدی دیــوااڵن و دوای نانخــواردن
بــەرەو دەوروبــەری گونــدی "کۆدەڵــێ" وەڕێکەوتیــن .لــە دەوروبەری
ئــەو گونــدە ماینــەوە و شــەوێ چووینــە گونــدی "ئەحمەدبریــو" و
دوای ماوەیــەک مانــەوە لەنێــو گونــد پاشــان ڕێگــەی دوورودرێــژی
"دۆڵەبی"مــان گرتەبــەر و بــەرەو "پڕکانیــان" کــە ناوچەیەکــی
هەرچەنــد بڵێــی دڵگیــر و خــۆش و پڕ ئــاوی ســازگارە ،وەڕێکەوتین.
شــەو درەنگانێــک لەگــەڵ بەشــێک لــە فەرمانــدە بەرچــاو و
تێکۆشــەرەکانێ هێــزی گیاڕەنــگ بــە سەرپەرســتی فەرمانــدەی بەوەج
و دوژمــن تۆقێنــی هێــزی گیاڕەنــگ کاک مــەال حەســەن شیوەســەڵی
یەکمــان گرتــەوە .کاک حەســەن شیوەســەڵی یەکێــک لــە فەرمانــدە
ئــازا و لێهاتوەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــوو کــە لەنێــو
ڕیزەکانــی دێموکراتــدا وێنــەی دەگمــەن بــوو .بــە دەیــان گەاڵڵــەی
گــەورەی شــەڕی داڕشــت و لــە هەموویانــدا ســەرکەوتنی گــەورەی
وەدەســت هێنــا ،بەتایبەتــی لــە ســاڵی ١٣٦٦ی هەتاویــدا کــە لــە
بەشــەکانی دیکــەی بیرەوەرییەکانمــدا باســی هەموویــان دەکــەم.
ئــەو ڕۆژە دیــار بــوو کــە شــتێک لــە گــۆڕێ دایــە .لــەو ڕۆژەدا لــە
نیزیــک چیــای سەرکەشــی "گۆمــێ" کــە زاڵە بەســەر ناوچەکــەدا لەبن
دارگێوژێکــی داوێنــی ئــەو چیــا سەرکەشــە کۆبوونــەوەی فەرماندەکان
گیــرا و گەاڵڵــەی عەمەلیاتێکــی گــەورە لەســەر جــادەی سەردەشــت -
پیرانشــار داڕێــژرا کــە لــەو عەمەلیاتــەدا گورزێکــی گورچکبــڕ لــە
هێــزەی دوژمــن درا و دوژمنــی تاســاند.
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پێویســتە بگوتــرێ ئەو عەمەلیاتــە ڕێکەوتــی ٢٢ی گەالوێژ بەبۆنەی
٢٥ی گەالوێــژ ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە
بەڕێوەچوو.
ڕۆژی ٢١ی مانگــی گەالوێــژی  ١٣٦٦هێزێکــی ئــازا و زەبروەشــێن بــۆ
جێبەجیکردنــی ئــەو گەاڵڵەیــە لــە قەندیلــەوە گەیشــتە الی ئێمــە.
بەیانــی کۆبوونــەوەی فەرماندەرانــی نیزامــی دەســتی بەکارەکانــی
خــۆی کــرد.
هەمــوو پێشــمەرگەکان بەســەر چەنــد تیمێکــدا دابــەش کــران .بــۆ
جــێ بەجــێ کردنــی ئــەو عەمەلیاتــە چــوار تیــم بــۆ ســەر جــادەی
پیرانشــار  -سەردەشــت ئامادەکــران ،دەســتەی یــەک لــە نیزیــک
گونــدی "عەلیابــاد" ،دەســتەی  ٢لــە نیزیــک گونــدی "مووســاالن"،
دەســتەی  ٣لــە نیزیــک گونــدی "نەبیــاوا" و دەســتەی  ٤لــە نیزیــک
گونــدی "شــێواوکان" دامــەزران .ئــەو گوندانــە هەموویــان لەســەر
جــادەی پیرانشــار  -سەردەشــت هەڵکەوتــوون .چەنــد دەســتەی
دیکــەش وەک هێــزی پشــتیوان بــۆ پشــتیوانی لــەو تیمانــە دیــاری
کــران .ســەرجەم کارەکان تــەواو کــران و ئــەو ڕۆژە تــا ئێــوارێ لــە
دەوری یــەک بوویــن.
ئێــوارێ هەمــوو دەســتەکان بــۆ شــوێنی خۆیــان وەڕێکەوتــن و
شــەوەکەی هــەر تیمــە لەجێگــەی خــۆی دامــەزرا و هەمــوو دەســتە و
تیمــەکان چاوەڕوانــی دەســتووری فەرمانــدەی عەمەلیــات مانــەوە.
دەســتەی ئێمــە لــە لکــی ســێ بــە سەرپەرســتی کاک حوســێن
پەیــڕەوان و شــەهید حەمــە نارســتی بــوو کە لــە قەراغ گونــدی نەبیاوا
چووینــە ســەر جــادە و تیمێــک لــە نیزیــک گونــدی شــێواوکان بــە
سەرپەرســتی کاک عومــەر باڵەکــی و تیمێکــی دیکــە بــە سەرپەرســتی
کاک ســاڵح ڕەبەتــی لــە نیزیــک گونــدی مووســاالن چوونــە ســەر
جــادە.
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دەســتەی چــوارم بــە سەرپەرســتی شــەهید ڕەحیــم قاڕنجــی و خــدر
میراوەیــی و چەنــد کەســێکی دیکــە لــە ســەرپەل و جێگــر پەلــەکان
لەنیزیــک گونــدی عەلیابــاد چوونــە ســەر جــادە.
دەســتەکانی پشــتیوانییش هەموویــان لــە جێــی خۆیــان ئامــادە
بــوون .ســەرئەنجام عەمەلیــات لــە کاتــی دیاریکــراوی خۆیــدا
دەســتی پێکــرد ،لــە هەمــوو شــەڕگەکان تەقــە دەســتی پێکــرد و
هێزەکانــی پشــتیوانییش لــە نیزیــک میــراوێ ڕا تــا دەگاتــە گونــدی
دێگــە ســەرجەم مۆڵگەکانــی ئــەو ناوچەیــان ئاوربــاران دەکــرد تــا
تیمەکانــی هێــرش بتوانــن بەباشــی کارەکانــی خۆیــان ئەنجــام
بــدەن .لــە ئاکامــدا لــە گورهانــی عەلیابــاد چەنــد ماشــێنی دوژمــن
بــە ئــاوری هێــزی پشــتیوان ســووتان کــە دووکەڵــی ســووتاوی
ماشــێنەکان لــە تــەواوی ناوچــەی نەڵێــن بەباشــی دیــار بــوو .لــە
هەڵمەتــی تیمەکانــی هێرشــدا چەنــد ماشــێنی دوژمــن کەوتنــە کەمینــی
هێزەکانــی پێشــمەرگە و بــە تــەواوی ســووتان و تێکشــکێندران.
لــە کەمینــی گونــدی عەلیابــاد ماشــێنێکی هێزەکانــی دوژمــن کەوتە
کەمینــی پێشــمەرگەکانی لکــی یــەک و لکــی دوو کــە دوازدە پاســدار
تێیــدا کــوژران .لــەو شــەڕگەدا کەســێک بەنــاوی "شــەمس" کــوژرا کــە
وابزانــم فەرمانــدە گــوردان بــوو و هەروەهــا چەنــد پلــەداری دیکــەش
کوژران.
لــە الی ئێمــەش ماشــێنێکی دیکــە کەوتــە کەمینــی پێشــمەرگەکانی
لکــی ســێ و هــەر زوو ئاگــری گــرت و حــەوت کــەس کــوژران و
کەســێکش بــە برینــداری بەدیــل گیــرا.
لــە کەمینــی گونــدی شــێواوکان بــە سەرپەرســتی کاک عومــەر
باڵەکــی هێــرش کرایــە ســەر ڕێگرەکانــی "تامیــن" ســەرجادە و
ژمارەیەکیــان لــێ کــۆژران و چــوار کەســیش بەدیــل گیــران .ئاگــر
و دووکەڵــی ماشــێنە ســووتاوەکانی هێزەکانــی دوژمــن لــە تــەواوی
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ناوچــەی نەڵێــن دیــار بــوو و خەڵــک بــە خۆشــحاڵییەوە شــاهیدی
قارەمانەتیــی هێــزی پێشــمەرگە و زەبوونیــی هێزەکانــی ڕێژیــم بــوو.
لــەو عەمەلیاتــەدا ژمارەیەکــی زۆر لــە هێزەکانــی کۆماری ئیســامی
کــۆژران و برینــدار بــوون و چەندیــن ماشــێنی دوژمــن ســووتان .لــەو
شــەڕەدا بەخۆشــیەوە هێــزی پێشــمەرگە بــێ زیــان بــوو و دوژمــن
زەبرێکــی بەژانــی وێکــەوت .ئــەو عەمەلیاتــە لــەو ســاڵەدا یەکێــک
لــە گەورەتریــن عەمەلیاتەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــوو.
پــاش تەواوبوونــی ئــەو عەمەلیاتــە هەموومــان بــەرەو "پڕکانیــان"
و "ســەری گۆمــێ" پاشەکشــەمان کــرد و لــەوێ لەگــەڵ کاک مــەال
حەســەن فەرمانــدەری هێــز و فەتــاح ڕیحانــی کــە جێگــری هێــز بــوو
یەکمــان گرتــەوە.
ئــەو عەمەلیاتــە ڕۆژی ٢٥ی گەالوێــژ وەک "ســەرنج بــدەن" لــە
"ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان" بــە دەنگــی زواڵڵــی کاک ئەحمــەد
شــێربەگی خوێندرایــەوە.
کــوژراوی دوژمــن دەیــان کــەس بــوون و پێنــج کەســیش بەدیــل
گیــران و چەکوچۆڵێکــی زۆریــش کەوتــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان .بــە دوای تەواوبوونــی شــەڕەکەدا کۆمــاری ئیســامی
ناوچەکــەی بەســەختی تۆپبــاران کــرد.
ئێمــە ئێــوارێ هەموومــان کۆبووینــەوە و بەســەرکەوتوویی و بــێ
زیــان بــە "دەشــتی وەزنــێ"دا گەڕاینــەوە بنکەکانمــان لــە یەکێــک لــە
چیاکانــی قەندیلــی هەمیشــە ســەربەرز و پشــتیوانی پێشــمەرگە.
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دەستبەسەرداگرتنی جاشخانەی گوندی ئەحمەدبریو

جارێکــی دیکــە دوای ســااڵنێکی زۆر بــە خەیاڵــی ڕابــردوو گەڕامــەوە
دەڤــەری بەرخــۆدان و مەڵبەندی فیداکاری ،ئەو دەڤەرەی کە هەمیشــە
بــە زیندوویــی دەمێنێتــەوە و قــەت لەبیــر ناکــرێ .ئــەو ناوچەیــە کــە
هــەردەم مەکــۆی بەرخۆدانــی نەســڵ بــە نەســڵی ڕۆڵەکانــی گــەل و
نیشــتمان بــووە .ئــەو مەڵبەنــدە واتــە "سەردەشــت"ی سەرســەوز لــە
ڕۆژهەاڵتــی نیشــتمان بــۆ بەدەســتهێنانی مافــی نەتەوایەتیــی گەلــی
کــورد بــە درێژایــی مێژووی جوواڵنەوەکان پێشــەنگ و پێشــڕەو بووە.
لــەو ناوچەیــە دەیــان ڕۆڵــەی بــە ئەمــەگ و شۆڕشــگێڕ بەدەســتی
دوژمــن خوێنیــان ڕژاوە و چوونەتــە ڕیــزی کاروانــی نەمرانــەوە.
بــۆ گێڕانــەوەی داســتانێکی دیکەی پێشــمەرگەکانی هێزی گیاڕەنگ،
کەمێــک دەگەڕێمــەوە بۆ پێش دەســتپێکردنی عەمەلیاتەکە.
ماوەیــەک پێــش بــە ئەنجــام گەیاندنــی ئــەو عەمەلیاتــە،
دەســتەیەکی تێکــەاڵو لــە هەمــوو لکــەکان بــە سەرپەرســتی تێکۆشــەر
و فەرمانــدەی ڕۆژە ســەختەکانی خەبــات کاک مــەال حەســەن
شیوەســەڵی ،بــەرەو ناوچــە وەڕێکەوتیــن؛ ئەوانــەی لــە بیــرم بــن
کاک مــەال حەســەن شیوەســەڵی ،کاک عومــەر باڵەکی ،کاک حوســێن
پەیــڕەوان و ئێمــەش چەنــد پێشــمەرگەیەک لەگــەڵ ئــەو بەڕێزانــە
بوویــن.
دووهــەم شــەو لــە شــوێنی مەبەســت واتــە گونــدی "کۆدەڵــێ"،
نیزیــک بووینــەوە ،شــەو لــە ســەر کانیــە "ســاوکێ" دانیشــتبووین،
یەکێــک لــە کــوڕەکان کــە بەشــی تــەداروکات بــوو ،گوتــی" :کتریمــان
لــە بیــر چــووە".
کاک مــەال حەســەن زۆر تــووڕە بــوو ،کاک عومــەر باڵەکــی
لەســەرەخۆ گوتــی مــن دەچــم کتــری دێنــم بــێ ئــەوەی کــەس بمبینێ،
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ئــەوان مانــەوە ،مــن و کاک عومــەر باڵەکــی و دوو پێشــمەرگەی دیکــە
چوویــن بــۆ نێــو گونــد؛ کــە چوویــن لەنێــو گوندەکــە دوو ژن لــە ســەر
بانیــژە خەریکــی قــاپ شــۆردن و قســە کــردن بــوون ،دیار بــوو زۆر بە
قووڵــی چووبوونــە نێــو باســەکەیان و هۆشــی دەوروبەریــان نەبــوو،
کترییــەک ئــاوی گەرمیــان لــە الی خۆیــان دانابــوو و ســەرگەرمی
قســەکردن بــوون .لــە بــن ســوانەی بانیژەکــە کاک عومــەر کترییەکــە
کــە پــڕ لــە ئــاوی گــەرم بــوو بەهێواشــی هێنایــە خــوارێ ،ژنــەکان
لەبــەر قســە کــردن هەســتیان نەکــرد .کەمێــک دوور کەوتینــەوە کــە
ئــەوان هەســتیان پــێ کــرد ،یەکێــک لــە ژنــەکان هــاواری کــرد کــوا
کتریەکــەم؟ تــازە کار لــە کار ترازابــوو ،ژنــەکان دوو ســێ جنێویــان
دا و وایانزانــی واڵغــدار کتریەکــەی لــێ دزیــون.
چووینــەوە بــۆ الی پێشــمەرگەکان ،پرســیاریان کــرد ،هێناتــان؟
گوتمــان بەڵــێ .گوتیــان ئــەدی کــەس ئێــوەی نــەدی؟ نــاوەاڵ ،زۆریــان
پــێ ســەیر بــوو ،بەهــەر حــاڵ بــێ ئــەوەی خاوەنــی هەســت پــێ بــکا
کتریــە ڕەش بــوو بــە فریــادڕەس و هاوســەفەرمان.
دیــار بــوو شــتێک لە گــۆڕێ دابــوو ،بەهەرحاڵ ئــەو ڕۆژە بەرنامەی
عەمەلیاتێکــی گــەورە دانــرا ،دوای ئامادەکردنــی پێداویســتییەکانی
ئــەو عەمەلیاتــە و دیاریکردنــی شــوێنەکان ،بــە دەشــتی "وەزنــێ"دا
گەڕاینــەوە بــۆ بنکەکانــی خۆمــان لــە قەندیــل .ناوچەکــە لەگــەڵ
ئــەوەی کــە چەنــد مۆڵگــەی دوژمنــی لــێ بــوو ،دوو دەســتەی زەربــەت
پێکهاتــوو لــە جــاش و جاشســەرباز لــە گوندەکانــی نێوچــوان و
ئەحمەدبریــو جێگیــر کرابــوون.
مەبەســتی ئەســڵیی ئێمــەش لێدانــی زەبــر لــەو دەســتەی زەربەتــە
بــوو کــە لــە مزگەوتــی گونــدی ئەحمەدبریـودا بــوون .ڕۆژانــە وەدوای
پێوشــوێنی تێکۆشــەرانی دێموکــرات دەکەوتــن و ئــازاری خەڵکــی
ناوچەکەیــان دەدا و لــە هیــچ کردەوەیەکــی نــاڕەوا درێغیــان نەدەکرد.

خدر پاکدامەن

کاک مــەال حەســەن کاتێــک نیــازی عەمەلیاتێکــی هەبوایــە ،لــە
پێشــدا هەمــوو بەرنامــە و پالنەکانــی دادەڕشــت .ئەوانــەی کــە
ئــاگاداری مەســەلەکە بایــەن ،زۆر بــە باشــی بــۆی بــاس دەکــردن
و پێیڕادەگەیانــدن کــە هیــچ کــەس نابــێ باســی بــکات ،کەســیش
باســی نەدەکــرد ،چونکــە ئەگــەر باســی کردبــا لێپرســینەوەی لــێ
دەکــرا و هــەر بۆیــە کــەس نەیدەوێــرا باســی بــکات.
ڕێکەوتــی ١٣٦٦/٦ /١٧ی هەتــاوی ئێمــە هێــزی جێبەجێــکاری ئــەو
عەمەلیاتــە ،لــە "قەندیــل"ەوە بــۆ تۆمارکردنــی داســتانێکی دیکــەی
لەبیرنەکــراو وەڕێکەوتیــن ،ئــەو پێشــمەرگانەی کــە بــە دەیــان جــار
هێــزی دوژمنیــان لەنێــو دۆڵ و لێڕەوارەکانــی ناوچــەی سەردەشـتدا
تەفروتونــا کردبــوو ،ئــەو هێــزەی کــە خاوەنــی بیروبــاوەڕ و
ئیرادەیەکــی پتــەو بــوو و هەرگیــز دوژمــن نەیتوانی بەچۆکــی دابێنی،
ئامــادەی هــەر فەرمانێکــی حیزبــی بــوون.
ئــەو هێــزە پێکهاتبــوو لــە هەمــوو لــک و پەلــەکان .لــە ئێوارەیەکی
درەنـگدا بــەرەو شــوێنی مەبەســت وەڕێکەوتیــن و لەگــەڵ تاریکیــی
هــەوادا بــەرەو دەشــتی وەزنــێ شــۆڕ بووینــەوە .دەشــتی وەزنــێ
چەنــد مۆڵگــەی دوژمنــی لــێ بــوو و هەوڵــی ئەوەمــان دەدا کــەس
نەمانبینــێ.
ســەرئەنجام بەبــێ ئــەوەی کــەس هەســتمان پــێ بــکات دەشــتی
وزنێمــان تێپەڕکــرد و بــەرەو گونــدی گردێنــە ڕۆیشــتین .لەوێــوە
لەنێوەشــەوێکی درەنگــدا لــە "کانــی نیســێ" هەموومــان یەکمــان
گرتــەوە.
شــەوەکەی لەبــەر ئــەوەی زۆر مانــدوو بوویــن ،دوای دانانــی
پاســەوان خەوتین .بەیانی کە هەســتاین وەک هەمیشــە فەرماندەکان
کۆبوونــەوە.
هەمــوو هێــز کرایــە شــەش دەســتە؛ دوو دەســتە بــە مەبەســتی
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هێــرش بــۆ ســەر ئــەو جاشــانەی کــە لــە مزگەوتــی ئەحمەدبریــو
مۆڵدرابــوون .دســتەیەک لــە شــوێنی دابەشــکردنی ئەرکــەکان
بــۆ لێدانــی مۆڵگــەی گونــدی ســوورەبان دیاریکــرا کــە زۆر لــە
گونــدی ئەحمەدبریــو نیزیــک بــوو .دەســتەیەک لەنێــوان گوندەکانــی
ئەحمەدبریــو و نێوچــوان دامــەزران بــۆ ئــەوەی ئــەو جاشــانەی
لەنێــو گونــدی ئەحمەدبریــو هەڵدێــن بکەونــە کەمینــی ئــەو دەســتەیە.
دەســتەیەکیش لــە پشــتی گونــدی مەمەنــداوێ بــۆ لێدانــی مۆڵگەکانــی
ئاغــەاڵن و پوورەپانــێ دیاریکــرا ،بــۆ ئــەوەی لەوێــوە هێــزی
یاریــدەدر نەتوانــێ بــە هــاواری جاشــەکانی گونــدی ئەحمەدبریــو
بــگات .دەســتەی شەشــەم بــۆ ســەر کێــوی جەنگــی دیاریکــرا بــۆ
ئــەوی ئەگــەر هێزێکــی دوژمــن لــە دەشــتی "ســاوان"ڕا هــات ،نەتوانــێ
هاوکاریــی ئــەو هێــزەی دوژمــن بــکات.
بەمجــۆرە ئەرکــەکان دابــەش کــران کــە دەکــرێ بڵێــم جوانتریــن
گەاڵڵــەی عەمەلیاتــی بــوو کــە جێبەجــێ کــرا .ئــەو فەرماندانــەی
بەشــداری ئــەو گەاڵڵەیــان کــرد ،ئەوانــەی لەبیــرم مابــن ،مامۆســتا
حەســەن شیوەســەڵی ،حوســێن پەیــرەوان ،حەمــە نارســتی ،ســاڵح
ڕەبەتــی ،عومــەر باڵەکــی و چەنــد ســەرپەل و جێگرپەلــی دیکــە بــوون
کــە بەداخــەوە نــاوی هەموویانــم لەبیــر نییــە.
ئــەو تیمانــەی کــە ڕێگەیــان دوور بــوو شــەوەکەی چوونــە جێگــەی
خۆیــان و باقــی تیمــەکان لــەو شــوێنە ماینــەوە.
هــەر دوو تیمــی هێــرش و تیمــی کەمیــن و ئــەو تیمــەی دیاریکرابــوو
بــۆ لێدانــی مۆڵگــەی نێــوان ســوورەبان و ئەحمەدبریــو ،لــە شــوێنی
خۆمــان ماینــەوە.
ئێــوارەی  ١٣٦٦/٦/١٧ئێمــە هــەر دوو تیمــی هێــرش بــەرەو شــوێنی
مەبەســت وەڕێکەوتیــن .دیــارە زۆر دوور نەبــوو ،بــەاڵم هەوڵــی
هەموومــان ئــەوە بــوو کــەس نەمانبینــێ .کاتێک هەموو دەســتەکان لە
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شــوێنی خۆیــان ئامــادە بــوون ،چاوەڕوانــی ئــەوە بــوون فەرمانــدەی
عەمەلیــات دەســتووری هێــرش بــدات .لــە یــەک کاتــدا لــە هەمــوو
شــەڕگەکانەوە هێــرش کرایــە ســەر هێــزە بەکرێگیراوەکانــی دوژمــن.
ئێمــە کــە دوو تیمــی هێــرش بوویــن هــەر زوو خۆمــان گەیانــدە
نێــو گونــد و ئــەو جاشــانەی لەنێــو مزگەوتــدا بــوون ،ئــەوەی
کــوژرا کــوژرا و ئەوانــی دیکــە زوربەیــان بەدیــل گیــران و هەروەهــا
ئەوانــەی کــە هەاڵتــن لــە خــوار گونــد کەوتنــە کەمینــی دســتەیەک
لــە پێشــمەرگەکان کــە زۆربەیــان کــوژران .لەوێــدا بەداخــەوە هــاوڕێ
حەســەن کەریمــی پێشــمەرگەی ئــازای حیزبەکەمــان شــەهید بــوو.
مۆڵگەکانــی ســوورەبان و پوورەپانــێ بــە خەســتی لــە الیــەن
هێــزی پشــتیوانەوە ئاوربــاران دەکــران .ئاگــر و دووکەڵــی ســووتانی
مۆڵگــەی ســوورەبان بــە جوانــی لــە تــەواوی ناوچەکــەوە دیــار بــوو.
لــەو دوو مۆڵگەیــەشدا ژمارەیــەک لــە هێــزی دوژمــن کــوژران و
برینــدار بــوون.
لەنێــو گونــدی ئەحمەدبریــودا حەمــە نارســتی بــە ســەختی برینــدار
بــوو .لــەو عەمەلیاتــەدا زیاتــر لــە  ٣٠کــەس لــە هێزەکانــی دوژمــن
کوژران و  ١٧کەســیش بەدیل گیران و چەک وچۆڵێکی باشــیش کەوتە
دەســتی هێــزی پێشــمەرگە .هــەر وەک باســم کــرد ئــەو عەمەلیاتــە بــە
شــەهید بوونــی حەســەن کەریمــی و برینــدار بوونــی حەمــە نارســتی
بــە ســەرکەوتوویی کۆتایــی هــات.
ئــەو عەمەلیاتــە لــە کاتــی خۆیــدا یەکێــک لــە گەورەتریــن
ســەرکەوتنەکانی هێــزی پێشــمەرگە بــوو .دوای کۆتاییهاتنــی ئــەو
عەمەلیاتــە هەموومــان بــەرەو گونــدی گردێنــە وەڕێکەوتیــن .لــەوێ
بوویــن بــە دوو تیــم و زۆربــەی هێزەکــە بــەرەو قەندیــل ،شــوێنی
کاتیــی ناوەنــدی هێــز و بنکەکانــی ســەر بــە کۆمیتــەی شارســتانی
سەردەشــت و هێــزی گیاڕەنــگ گەڕانــەوە.
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ئێمــە تێمێــک لــە پێشــمەرگەکانی لکــی ســێ و پەلــی فەرماندەیــی
کــە کاک مــەال حەســەن شیوەسەڵیشــمان لەگــەڵ بــوو لــە شــوێنک
ماینــەوە کــە بتوانیــن جموجــۆڵ و ڕووداوەکانــی ئــەو دەوروبەرەمــان
لــە بەرچــاوێ بــێ.
بەیانیــی ڕۆژی دواتــر هێزێکــی زۆری دوژمــن هاتــە ناوچەکــە و
بــە ســەختی شــوێنی شــەڕەکە و بەرزاییەکانــی دەوروبــەری تۆپبــاران
کــرد و کەالکــی هەمــوو کوژراوەکانــی خۆیــان کۆکــردەوە.

• دەسبەسەرداگرتنی هەر دوو مۆڵگەی گوندی زێوە لە
الیەن هێزی گیاڕەنگەوە
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بــەرەو پاییــز دەچیــن و هــەوا لــە قەندیــل گــۆڕاوە و وەرزی
ســەرما و ســەهۆڵ بەڕێوەیــە .هەوارچییەکانــی هــەر دوو دیــوی
ڕۆژهــەاڵت و باشــوور بارگــە و بنەیــان تێکــەوە پێچــاوە و بــەرەو
گوندەکانیــان دەگەڕێنــەوە .کۆمەڵێــک بــەرەو گەرمێــن و هێندێکیــان
بــەرەو گوندەکانــی دەوروبــەری جــادەی سەردەشــت -پیرانشــار
دەگەڕانــەوە .بنــاری قەندیــل بــەرەو چۆڵبــوون دەچــوو .تەنیــا
ئێمــە و پێشــمەرگەکانی یەکێتیــی نیشــتمانیی کوردســتان و کۆمەڵــێ
گیانــداری ڕاهاتــوو بــە ســەرمای کوێســتان لــە قەندیــل مابووینــەوە.
هێزەکانــی پێشــمەرگە لــە سەرانســەری کوردســتان بــەرەو
بنکەکانیــان دەگەڕانــەوە بنــاری قەندیــل ،بــەاڵم دیاربــوو کــە
پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ دەیانهەویســت دواییــن گــورزی
ســەربازیی خۆیــان لــە دواییــن ڕۆژەکانــی پاییــزی ســاڵی ١٣٦٦ی
هەتاویــدا لــە دوژمــن بوەشــێنن .پێشــتر لــە الیــەن کۆمەڵێــک لــە
فەرمانــدە چاونەترســەکانی هێــزی گیاڕەنگــەوە گەاڵڵــەی عەمەلیاتێک
داڕێژرابــوو و هەمــوو ئامادەکارییەکــی بــۆ کرابوو.کۆمەڵێــک لــە
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پێشــمەرگەکان لــە ناوچــە بــوون ،ئێمــەش لــە قەندیــل چــاوەڕوان
بوویــن هەتــا بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەویــن و ئاخیریــن گــورزی
خۆمــان لــەو ســاڵەدا لــە هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی بوەشــێنین.
بــۆ عەمەلیاتــی ئەمجــارە هــەر دوو مۆڵگــەی "زێــوە" کــە یەکیــان
لەنێــو گونــد بــوو و ئــەوەی دیکەیــان لەپشــتی گوندەکــە بــوو،
دیــاری کرابــوون .ئێــوارەی  ١٣٦٦/٧/٣لــە قەندیلــەوە بــەرەو ناوچــە
وەڕێ کەوتیــن .ژمــارەی ئــەو هێــزەی کــە بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو
عەمەلیاتــە دیــاری کرابــوو زیاتــر لــە  ٨٠کــەس دەبــوو .زۆربــەی
فەرمانــدەکان لەگــەڵ بــوون .لــە درەنگانێکــی شــەودا "دەشــتی
وەزنێ"مــان تێپەڕکــرد .دەشــتی وەزنــێ مۆڵگــەی زۆری لــێ بــوو،
دەبــوو زۆر بــە وشــیاری بڕۆیــن تــا دوژمــن هەســت بــە بوونمــان
نــەکات .لــە نیوەشــەوێکی درەنگدا بــەرەو "پڕکانیان" وەســەر کەوتین
بــەاڵم زۆرمــان پێچــوو ،چونکــە هێــز ئەگــەر زۆر بــوو ڕێگەبڕینــی
ســەختترە .دەبــوو بــۆ مانــەوە ڕۆژەکــەی بچینــە چیــای گۆمــێ و
هەوڵمــاندەدا کــە کــەس نەمــان بینــێ.
ئێســتاش ناخۆشــییەکانی شــەوی پێشــووم هــەر لــە یــادە ،بــە
تایبەتــی بێئــاوی و تینوویەتــی هیالکــی کردبوویــن.
ڕۆژی دواتــر وەک هەمیشــە فەرمانــدەکان کــۆ بوونــەوە بــۆ ئــەوەی
چۆنیەتیــی دەستبەســەرداگرتنی ئــەو دوو مۆڵگــە جێبەجــێ بکــەن
و هەمــوو ڕێــکارەکان بگرنەبــەر بــۆ ئــەوەی هــەم گــورزی خۆمــان
بوەشــێنین و هــەم تــا بۆمــان بکــرێ زەربــە نەخۆیــن.
بــە لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئەگــەرەکان ،هەمــوو پێشــمەرگەکان
لــە چەنــد تیمــی جیــاوازدا ســازمان دران و هــەر تیمــە و شــوێنی
خــۆی پــێ ڕاگەیەنــدرا و هــەر بەرپرســەی نەفەراتــی خــۆی پــێ
ناســێندرا .ئەگــەر هەڵــەم نەکردبــێ هەمــوو پێشــمەرگەکان بــە ســەر
هەشــت تیــمدا دابــەش کــران.
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تیمــی یەکــەم بــۆ گرتنــی مۆڵگــەی پشــتی مــااڵن ،بــە سەرپەرســتی
کاک حوســێن پەیــرەوان و هاوکاریــی چەنــد کادر و فەرمانــدەی دیکەی
وەک کاک عومــەر باڵەکــی و کاک ڕەحمــان شــۆکە کــە بەداخــەوە
نــاوی هەموویانــم لەبیــر نییــە .منیشــن لــەو تێمــەدا بــووم.
تیمــی دووهــەم بــۆ گرتنــی جاشــخانەی نێو گونــد ،بە سەرپەرســتی
کاک ســاڵح ڕەبەتــی و هاوکاریــی کاک خــدر میراوەیــی و چەنــد
کــەس لــە فەرمانــدە و پێشــمەرگەکانی دیکــە دیــاری کرابوون.تیمێکــی
تێکــەاڵو ،هــەم وەک تیمــی فەرماندەیــی و تیمــی پشــتیوان بــۆ لێدانــی
ڕیگرەکانــی "تەئمینــەکان" نێــو قەبرســتانی پێــش مــااڵن کــە دواتــر
ئەوانیــش لێــک جیــا بوونــەوە و هــەر بەشــەی بــەرەو شــوێنی خــۆی
وەڕێکــەوت.کاک مــەال حەســەن شیوەســەڵی کــە فەرمانــدەی گشــتیی
عەمەلیاتەکــەی لــە ئەســتۆ بــوو لەگــەڵ ئــەو تیمــە بــوو بــۆ ئــەوەی
پانتایــی شــەڕەکەی لەبەرچــاو بــێ.
چــوار تیمــی دیکەیــش بــۆ لێدانــی مۆڵگەکانــی هەڵــوێ ،گەڵــوو،
بێشاســپ ،نارســت و ئەســتێرۆکە دیــاری کرابــوون ،لــەو تیمانــەشدا
چەندیــن پێشــمەرگەی تێکۆشــەر و ئــازا ســازمان درابــوون تــا هێــزی
دوژمــن نەتوانــێ بــە هــاواری هێزەکانــی لــەو دوو مۆڵگــە بــگا.
ئێوارەکــەی دوای ماڵئاوایــی لــە یەکتــر هەمــوو تیمــەکان بــەرەو
شــوێنی خۆمــان وەڕێ کەوتیــن .لە شــوێنی مانەوەمان تــا دەوروبەری
گونــدی زێــوە زۆر دوور بــوو ،لــە نیوەشــەوێکی درەنـگدا هەموومــان
چووینــە شــوێنی مانــەوەی خۆمــان .ئێمــە لــە پــاش گونــدی زێــوە
ماینــەوە .شــوێنی مانــەوەی ئێمــە زۆر لــەو مۆڵگەیــە دوور نەبــوو کــە
دەمانهەویســت هێرشــی بــۆ بکەیــن .ڕۆژەکــەی ماینــەوە و هەموومــان
چاوەڕوانیــی ئەوەمــان دەکــرد تــا لــە الیــەن فەرمانــدەی عەمەلیاتــەوە
دەســتووری هێرشــمان پێبــدرێ.
بــۆ کاتژمێــر چــوار تــا پێنچــی ئێــوارێ هەمــوو تیمــەکان لە شــوێنی
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خۆیــان ئامــادە بوون.
ســەرئەنجام لــە الیــەن فەرمانــدەی عەمەلیاتــەوە دەســتووری
هێــرش بــۆ ســەر دوژمــن ڕاگەیەنــدرا .لــە هەمــوو شــەڕگەکانەوە بــە
پانتاییەکــی زۆر ،هێــزی دوژمــن کەوتــە بــەر هێرشــی پێشــمەرگە
تێکۆشــەر و چاونەترســەکانی هێــزی گیاڕەنــگ .لــە ســەرەتادا هــەر
دوو مۆڵگــەی دیاریکــراوی ڕێژیــم لــە الیــەن هێــزی پشــتیوانەوە
ئاگربــاران کــران ،دوای کزبوونــی ئــاوری هێــزی پشــتیوان ،هەڵمەتی
تیمەکانــی هێــرش بــۆ ســەر هــەردوو مۆڵگەکــە دەســتی پێکــرد.
لەماوەیەکــی کورتــدا دوای شــەڕێکی ســەخت و دژوار دەســت بەســەر
مۆڵگەکانــدا گیــرا ،هێزەکــەی نێــو مۆڵگەکانیــش شــەڕیان دەکــرد تــا
مۆڵگەکەیــان نەکەوێتــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگە ،بــەاڵم هەرچــی
کردیــان نەیانتوانــی پێــش بــە هەڵمەتــی شۆڕەســوارانی دێموکــرات
بگــرن .ســەرئەنجام هــەردوو مۆڵگــەی دوژمــن لــە گونــدی زێــوە
دەســتیان بەســەردا گیــرا و زۆربــەی چەکدارەکانــی نێــو مۆڵگــەکان
یــان کــوژران یــان بەدیــل گیــران و چەکوچۆڵێکــی زۆریــش کەوتــە
دەســتی هێــزی پێشــمەرگە .ئەگــەر بــە هەڵــە نەچووبێتــم ١٧ ،کــەس
بەدیــل گیــران و ئەوانــی دیکــەش لەنێــو مۆڵگــەکاندا کــوژران.
پاشــان هــەر دوو مۆڵگەکــە لــە الیــەن هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتانەوە ئاوریــان تێبــەردرا ،ئاگــر و دووکەڵــی ســووتانی دوو
مۆڵگەکــە لــە تــەواوی ناوچــە کــە دیــار بــوو و دەبینــرا.
تــا ئــەو جێگایــەی لــە بیــرم بێــت هێــزی پێشــمەرگە هیــچ زیانێکــی
بــەر نەکــەوت .ئــەو عەمەلیاتــە یەکێــک لــە بــە بەرنامەتریــن و
پــڕ دەســکەوتترین عەمەلیاتەکانــی ســاڵی ١٣٦٦ی هەتــاوی هاتــە
ئەژمــار .دوای تەواوبوونــی عەمەلیــات هەموومــان لــە گونــدی
دیــوااڵن کــۆ بووینــەوە و دوای نانخــواردن بــەرەو شــوێنی مەبەســت
وەڕێکەوتیــن.

47

تەمەنێک بۆ نیشتمان

48

بۆمانــەوە هاتینــەوە شــوێنی ڕۆژی پێشــوو .لــەوێ ماینــەوە
و هەمــوو دیــل و دەســکەوتەکانمان لەگــەڵ خۆمــان هێنابــوون.
بەیانیەکــەی کاک مەالحەســەنی شیوەســەڵی وەک فەرمانــدەی گشــتی
قســەی بــۆ پێشــمەرگەکان کــرد و دەستخۆشــی لــێ کردیــن ،پاشــان
بــە ســێ زمانــی کــوردی ،فارســی و تورکــی لــە ســەر سیاســەتەکانی
حیــزب و پیالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی قســەی بــۆ دیلــەکان کــرد و
دوای تێگەیاندنیــان لــە ئامانجەکانــی خەڵکــی کوردســتان و حیزبــی
دێموکــرات و هەروەهــا سیاســەتە دژی گەلییەکانــی ڕێژیــم ،لەگــەڵ
خۆمــان بردمانــن بــۆ بنکەکانمــان و دواتــر ئــازاد کــران.
ئێــوارێ ،پێــش گەڕانــەوە ،ئێمــە تیمێــک لــە پێشــمەرگەکان
ئیجازەمــان وەرگــرت تــا لــە ناوچــە بمێنینــەوە ،بۆیــە ئــەوان بــەرەو
قەندیــل و ئێمــەو بــەرەو گوندەکانــی "زەلــێ و نێوچــوان" وەڕێ
کەوتیــن.
دوای چەنــد ڕۆژێــک مانــەوە لــە ناوچــە ،ڕۆژێــک چوویــن بــۆ
گونــدی کۆدەڵــێ .پاشــان بــە مەبەســتی گەڕانــەوە ،لــە کاتێکــدا
خەریــک بــوو لــە گونــد وەدەرکەویــن ،هێزێکــی دوژمــن هاتبــووە
پێــش مــااڵن و بــێ ئــەوەی هەســتی پــێ بکەیــن تەقەیــان لــێ کردیــن،
بــەاڵم توانیمــان بەبــێ ئــەوەی زیانمــان پــێ بــگا لــەو شــوێنە دەربــاز
بوویــن و بــۆ شــەوەکەی چووینــە گونــدی مامــکاوێ و بــۆ بەیانــی
گەڕاینــەوە بنکەکانمــان لــە "ســونێ" کــە بنکــەی ســەرەکی کۆمیتــەی
شارســتانی سەردەشــت و هێــزی گیاڕەنــگ بــوو.
عەمەلیاتــی زێــوە یەکێــک لــە گەورەتریــن چاالکییەکانــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان بــوو لــە ســاڵی ١٣٦٦ی هەتاویــدا.
ئێســتا کــە ســااڵنێکی زۆر بەســەر ئــەو عەمەلیاتــەدا تێدەپــەڕێ،
ســاو دەنێــرم بــۆ ئــەو فەرمانــدە و پێشــمەرگانەی کــە ئــەو داســتانە
قــەت لەبیرنەکراوەیــان تۆمــار کــرد .ســاو بــۆ گیانــی پاکــی هەمــوو
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ئــەو پێشــمەرگانەی کــە بەشــداری ئــەو داســتانەیان کرد و لە ســااڵنی
دوایــی دا شــەهید بــوون.
ســاو بــۆ هەمــوو ئــەو کادرو پێشــمەرگانەی کــە بەشــداری ئــەو
عەمەلیاتــە بــوون و تــا ئێســتاش لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــراتدا
درێــژەدەری ڕێــگای شــەهیدانن.
دەستخۆشــی لــە فەرمانــدە ،ئەدیــب و سیاســەتوان و تێکۆشــەر،
مامۆســتا مەالحەســەن شیوەســەڵی دەکــەم کــە بەڕاســتی بــە لێزانــی
و کارامەیــی خــۆی و بــە هاوکاریــی هاوســەنگەرانی توانــی زۆر
داســتانی کەموێنــە و لەبیرنەکــراو تۆمــار بــکات کــە تــا ئێســتاش
وێــردی ســەر زمانــی خەڵکــی ناوچەکــەن.

• تێرۆری کاک مەالحەسەن شیوەسەڵی یەکێک لە
فەرماندە بوێرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
لــە بەشــەکانی پێشــوودا لەڕوانگــەی خۆمەوە وەک پێشــمەرگەیەکی
بەشــدار لــە زۆربــەی کار و تێکۆشــانی حیزبــی لــە ناوچــەی
سەردەشــت کــە ئــەو کات الوێکــی تازە پێگەیشــتوو بــووم و زۆر لەمێژ
نەبــوو هاتبوومــە نێــو ڕێزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان،
باســی کاک مــەال حەســەنم کــردوە .هــەر چەنــد دەزانــم گێڕانــەوەی
بیرەوەرییەکانــی دەیــەی شەســت کــە تــا ئەمــڕۆ ماوەیەکــی زۆری
بەســەردا تێدەپــەڕێ ڕەنگــە کارێکــی زۆر ئاســان نەبــێ.
ئــەوەی بــاش دەزانــم کــە نووســینی ئــەو یادەوەریانــە کــەم و
کورتیــی خــۆی دەبــێ ،بەاڵم باســکردن و گێڕانەوەیان باشــترە لەوەی
کــەس نەزانــێ ئــەو ســەردەمە چــۆن گــوزەراوە و ئــەو خەباتــە بــە چ
شــێوەیەک بەڕێوەچــووە .هــەر بۆیــە بــە ئەرکــی سەرشــانی خۆمــی
دەزانــم کــە وەک ڕێبوارێکــی ڕێگــەی ئــازادی ئــەوەی لــە دەســتم بــێ
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مێــژووی خەبــات و تێکۆشــانی خــۆم و هاوڕێکانــم و بەشــێک لــەو
ڕووداوانــە بگێڕمــەوە بــۆ ئــەوەی النیکــەم نەســڵی نــوێ پێــی ئاشــنا
بــێ و بزانــێ کــە لــە ڕابــردوودا نەســڵەکانی پێــش ئــەوان چــۆن ئــەو
خەباتەیــان بەڕێــوە بــردووە و چ تێچوویەکــی بــۆ داوە.
خۆشەویستان!
گێڕانــەوەی بیــرەوەری ئــەم جــارە کــە دەبێتــە ئاخیریــن
بیــرەوەری لــە ســاڵی١٣٦٦ی هەتاویــدا ،یەکێــک لــە ناخۆشــترین
بیرەوەرییەکانــی دەیــەی شەســتی هەتاوییــە کــە دوای ئــەو هەمــوو
عەمەلیــات و چاالکییــە لــە ناوچــەی سەردەشــت کــە بــۆ دیفــاع لــە
مــاف و ئازادییەکانــی خەڵکــی کوردســتان لەســەر هێزەکانــی دوژمــن
جێبەجــێ کــران ،بەداخــەوە زیانێکــی قــورس لــە حیزبــی دێموکــرات و
بەتایبــەت هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان کــەوت.
دوای ئــەو زەبــرە قورســانەی کــە لەالیــەن هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتانەوە لــە ناوچــەی سەردەشــت لــە هێزەکانــی ڕێژیــم درا و
دوژمنــی بەتــەواوی تووشــی شــڵەژان کــرد ،کاتێــک زانی کە لــە ڕێگای
ڕووبەڕووبوونــەوەوە ناتوانــێ قــەرە لــە قــەرەی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــدات ،کەوتــە پیالنگێــڕی و توانــی لــە ڕێگــەی تێــرۆرەوە
کاری خــۆی بــکات.
بەداخــەوە لــەو کــردەوە تێرۆریســتییەدا فەرمانــدەی ڕۆژە
ســەختەکانی خەبــات ،تێکۆشــەری ناســراوی قۆناغــە جیاجیاکانــی
تێکۆشــانی حیزبــی دێموکــرات ،کاک مەالحەســەنی شیوەســەڵی
کەوتــە داو و پێالنــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە.
بــە مەبەســتی جێبەجێکردنــی ئــەو پیالنــە ،دوژمــن توانــی هەوڵــی
خــۆی بــە ئامانــج بگەیەنــێ و لــە کەســە هــەرە نیزیکەکانــی کاک مــەال
حەســەن بــۆ بەجێگەیاندنــی ئــەو پیالنــە ،واتــە تێــرۆری ناوبــراو
کەڵکیــان وەرگــرت.
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کاک مــەال حەســەن شیوەســەڵی کــە ڕایســپاردبوو کتێبــی "ســپید
دنــدان"ی لەنێوخــۆی واڵتــەوە بــۆ بێــت کــە دواتــر بــە نــاوی
"دانچەرمــوو" لــە الیــەن مامۆســتا عەبدوڵــا حەســەنزادەوە
وەرگێڕدرایــەوە ســەر زمانــی کــوردی ،نەیــاران و دوژمنانــی حیزبــی
دێموکــرات و کاک مــەال حەســەن کــە لــە ڕێــگای خۆفرۆشــانەوە
ئــاگاداری ئــەو ڕاســپاردەی ناوبــراو بــوون بیریــان لــە چۆنیەتیــی
پیالنێــک کردبــۆوە .پیالنەکــەش ئــەوە بــوو کــە ئــەو کتێبەیــان–
بۆمبڕیــژ کردبــوو و ڕێکەوتــی١٦ی ســەرماوەزی ١٣٦٦ی هەتــاوی ئــەو
کتێبــە بۆمبڕێژکــراوە لــە الیــەن دوو کەســی خائیــن بــە ناوەکانــی
ســەمەد کاژەیــی و حەســەنی ســاڵحی ڕەمەزانــی خەڵکــی دیــوااڵن کــە
دۆســت و باوەڕپێکــراوی خــۆی بــوون ،دەگاتــە دەســتی کاک مــەال
حەســەن لــە بنکــەی هێــز لــە گونــدی ســونێ .لەگــەڵ کردنــەوەی
کتێبەکــە بۆمبەکــە لــە دەســتی کاک مەالحەســەندا دەتەقێتــەوە و بــە
داخــەوە زۆر بەســەختی برینــدار دەبــێ و هــەر دوو دەســت و هــەر دوو
چــاوی لــە دەســت دەدات.
تەقینــەوەی ئــەو بۆمبــە لــەو کاتــەدا یەکێــک لــە ناخۆشــترین
ڕووداوەکان بــوو کــە بــۆ حیزبی دێموکرات بەگشــتی و پێشــمەرگەکانی
هێــزی گیاڕەنــگ بەتایبەتــی ،زەربەیەکی زۆر قــوورس و لەبیرنەکراو
بــوو .تەقینــەوەی ئــەو بۆمبــە لــەو ســاتەوەختەدا هێنــدە ناخــۆش و
زیانبــار بــوو کــە بۆماوەیەکــی زۆر هەموومانی تووشــی سەرســوڕمان
کــرد ،چونکــە قــەت بیرمــان لــەوە نەدەکــردەوە کــە ڕۆژێــک لــە
لێهاتوویــی و گەورەیــی ئــەو فەرمانــدە بــە وەجــەی هێــزی پێشــمەرگە
بێبــەش بیــن ،قــەت ڕۆژێــک لــە ڕۆژان بــە بیرمــاندا نەدەهــات کــە
ئــەو ئینســانە زیــت و وریایــە ،ئــەو فەرمانــدە هەمیشــە لەســەر
هەســتە ئــاوا بــە ئاســانی تووشــی وەهــا داوێــک بێــت .بــەاڵم دەڵێــی
چــی ،ئێمــەی کــورد زیاتــر خۆبەخــۆ وێمــان دەکــەوێ!!
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تــا ئێســتاش باوەڕکردنــی ئــەو ڕووداوە ســەختە ،چــۆن کاک مــەال
حەســەن کــە کەســێکی زیــرەک ،لێهاتــوو ،خوێنــدەوار ،فەرمانــدە
و کەســایەتییەکی بــە نفــووز و خــاوەن ئێعتبــار و خۆشەویســتی
خەڵکــی ناوچــەی سەردەشــت بــوو ئــاوا بــە ئاســانی تووشــی ئــەو
کارەســاتە هــات.
لێــرەدا پێویســتە دان بــەو ڕاســتییەدا بنێیــن کــە زۆر جــار خۆشــمان
خەتابــار و کەمتەرخەمیــن ،بەرانبــەر بــەو هــەواڵ و زانیاریانــەی کــە
ســەبارەت بــە هێندێــک لــە کەســانی نیزیــک و دەوروبەرمــان پێمــان
دەگات زۆر جــار بایەخیــان پــێ نادەیــن.
لێــرەدا و هــەر لــەو پێوەندییــەدا بــۆ وەبیرهێنــاوەش بــێ شــتێک
هەیــە کــە بــە پێویســتی دەزانــم باســی بکــەم .هــەر ئــەو ســاڵە کــە
لــە ناوچــە بوویــن ،کۆمەڵێــک کادر و پێشــمەرگە بوویــن کــە کاک
مــەال حەســەن بەرپرســمان بــوو و ئێمــە لــە خزمەتـیدا بوویــن .دوای
ماوەیــەک گەشــت و گــەڕان لــە ناوچــە ،شــەوێک چویــن بــۆ دەشــتێ
دیــوااڵن ،لەبــەر ماڵەکانــی دیــوااڵن ڕاوەســتاین ،کاک مــەال حەســەن
بــە چەنــد پێشــمەرگەیەکی گــوت بچنــە نێــو مــااڵن و کەســێک بــە
نــاوی "حوســێنی مروەتــێ" بگــرن.
کاک برایــم زێــوەی کــە ئــەوکات بەرپرســی کۆمیتــەی ناوچــەی
"بوڵفــەت" بــوو ،بــە کاک مەالحەســەنی گــوت؛ بۆ حوســێنی مروەتێ؟!
کاک مــەال حەســەن گوتــی؛ کەســێکی خراپــە .لەبیرمــە کاک برایــم
زێوەیــی گوتــی؛ مامۆســتا! ئەگــەر ئێمــە بمانهــەوێ خەڵکــی خــراپ لــە
دیــوااڵن بگریــن ،کەســی لــە حوســێن خراپتــر هــەن .مامۆســتا گوتــی:
وەک کــێ؟ ...کاک برایــم گوتــی :حەســەنی ســاڵحی ڕەمەزانــی .کاک
مــەال حەســەن زۆری پــێ ناخــۆش بــوو .لــە وەاڵمدا گوتــی؛ هەرکــەس
دۆســتی مــن بــوو ئێــوە بەخراپــی دەزانــن!! ....بەهەرحــاڵ چەنــد
مانــگ دوای ئــەو شــەوە ،هەمــان کەس "حەســەنی ســاڵحی ڕەمەزانی"
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بۆمبەکــەی بــۆ کاک مــەال حەســەن هێنــا و بەداخــەوە ئــەو زەربەیــەی
لێدایــن.
دیــارە ئــەو باســەی مــن بــە هیــچ شــێوەیەک بــەو مانایــە نییــە
کــە لــە گەورەیــی و بەتوانایــی و خۆشەویســتیی کاک مــەال حەســەن
شیوەســەڵی کــەم بکاتــەوە ،تەنیــا بــۆ ئــەو مەبەســتەیە کــە هەرچــی
بەســەرمان هاتــوە ،بەشــێکی خەتــای خۆمــان و ،دڵپاکــی و ســادەیی
خۆمــان بــووە کە تووشــی زیانــی زۆر گەورەی کردووین و تائێســتاش
نەمانتوانیــوە کەلێنــی گەورەپیاوانــی خۆمــان پــڕ بکەینــەوە.
بــەم جــۆرە کاک مەالحەســەنی شیوەســەڵی ،ئەندامــی کۆمیتــەی
ناوەنــدی و فەرمەنــدەری لێهاتــوو و بەوەجــی هێــزی گیاڕەنــگ
لــەو تێــرۆرەدا زامێکــی هێنــدە قورســی هەڵگــرت کــە تــا ئێســتاش
بەداخــەوە بەدەســت ئــەو زامــە قورســەوە دەناڵێنــێ.

• جەولەیەکی پێشمەرگانە بۆ ناوچەی بوڵفەتی
سەردەشت
ئێســتا بــۆ جارێکــی دیکــە دەچمــەوە نێــو یادەوەرییەکانــی
ئــەو ڕۆژانــەی کــە لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە خەباتکارانــی دێموکــرات
بەرگریمــان لــە بســت بــە بســتی خاکــی پیــرۆزی کوردســتان دەکــرد.
ســەردەمێک پڕاوپــڕ لــە فیــداکاری و گیانبــازی ،ئــەو دەورانــەی
کــە لــە مێــژووی نەتــەوەی کــورددا جێــگای تایبەتیــی خــۆی هەیــە.
لــە هەرکــوێ دادەنیشــی و هــەر کــە چەنــد کــەس لــە دەوری یــەک
کۆدەبنــەوە ئــەو بــاس و ســەربردانە کــۆڕی دانیشــتنەکە دادەگــرێ و
بیرەوەرییــەکان وەک زنجیــرە فیلمــەکان یــەک لــە دوای یــەک دێنــە
بەربــاس و هــەر کاممــان ئــەوەی لــە بیرمــان مــاوە بــۆ یەکتــری
دەگێڕینــەوە.
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کات دووهــەم مانگــی بەهــاری ســاڵی ١٣٦٧ی هەتــاوی بــوو.
بەیانییــەک کــە لــە خــەو هەســتام هــاوڕێ عەلــی باســاوەیی
پێیگوتــم خــۆت ئامــادە بکــە دەچینــەوە ناوچــە .زۆری نەکێشــا
جموجــۆڵ پەیــدا بــوو و خۆمــان ئامــادە کــرد .ئێمــە بــە فەرماندەیــی
هاوڕێیــان عەلــی باســاوەیی و خالیــد نێوچوانــی بــەرەو ناوچە وەڕێ
کەوتیــن .ئەوانــەی لەبیــرم مابــن تیمەکــەی ئێمــە لــەو چەنــد کەســە
پێکهاتبــوو ،هاوڕێیــان عەلــی باســاوەیی ،خالیــد نێوچوانــی،
کەریــم تووژەڵــی ،الیــەق ،خــدر هەمزەنــژاد ،شــێخە قەلەڕەشــی،
ئەحمــەد ڕەزگەیــی" ،ح -د" ،بەکــرە و خــدر خاڵــدار .چەنــد کەســێکی
دیکەشــمان لەگــەڵ بــوون کــە ناوەکانــم لەبیــر نەمــاون هــەر بۆیــە
دەبــێ بمبــوورن.
بەیانیــی ڕۆژی دوایــی بــەرەو "دۆڵەکۆگــێ" وەڕێکەوتیــن .ئەوانــەی
بــۆ جارێکیــش بــە دۆڵەکۆگــێدا ڕەتبووبــن دەزانــن ڕێگەیەکــی
چەنــدە ســەختە ئەویــش بەتایبەتــی لــە وەرزی بەهــاردا .دۆڵێکــی
ســەخت ،تــەالن و هەڵدێــر ،دوور و هــەوراز بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو
ناخۆشــیەکانی ڕێگــە ،دیمەنێکــی جوانــی بەهاریــی هەبــوو .هەمــوو
شــوێنێک ئــاو و کانــی و بەهــاراو و ســەرتاپا گیــای بەهــاری بــە
تایبەتــی ڕێــواس سروشــتی ئــەو دەڤــەرەی ڕەنگاندبــوو .بــەدەم
خواردنــی ڕێــواس و گیــای بەهــاری گەیشــتینە جــێ مەقــەڕە کۆنەکانی
"یەکێتیــی نیشــتمانیی کوردســتان" کــە چەنــد ســاڵ لەمەوبــەر لــەوێ
بــوون و دواتــر چۆڵکرابــوون .تــا ئێــوارێ لــەوێ ماینــەوە و ئێــوارێ
بــەرەو بەرزایــی "زڕوێنــە" وەڕێ کەوتیــن .لەگــەڵ ڕۆژئاوابــوون
خۆمــان گەیانــدە ســەرێ واتــە بەرزایــی زڕوێنــە کــە بــە ســەر دەشــتی
وەزنـێدا دەڕوانــێ و هەمــوو جموجۆڵــی هێزەکانــی دوژمــن لە دەشــتی
وزنــێ لــە بــەر چــاوی خۆمــان بــوو .زۆر دانیشــتین و پشــوویەکی
باشــماندا .لــە دیمەنــی جوانــی دەشــتی وەزنــێ تێــر نەدەبــووم.
دەشــتێکی پــڕ ئــاو ،مێــرگ و چیمــەن ،پێدەشــتێک کــە بــە گوڵــی
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خۆڕســک و سروشــتی خەمڵیوە .بەڕاســتی ســەفایەکی جوانی هەبوو.
چاوەڕوانــی تاریکیــی هــەوا بوویــن تــا بــەرەو شــوێنی مەبەســت
وەڕێ کەویــن .زۆربــەی دۆڵــەکان ڕنــووی بەفــری لــێ مابــوو ،هــەوا
زۆر ســارد بــوو ،بــەاڵم نــە هــەوای ســارد ،نــە هەتــاوی گــەرم ،نــە
ڕێگــەی دوورودرێــژ ،نــە بێخــەوی و ماندووبــوون نەیاندەتوانــی کار
بکەنــە ســەر هێــز و هەنــگاو و بیروبــاوەڕی شۆڕشــگێڕانی دێموکــرات.
ســەرئەنجام لەگــەڵ تاریکبوونــی هــەوا بــەرەو دەشــتی وەزنــێ شــۆڕ
بووینــەوە ،کزەبایەکــی بەهــاری تێکــەاڵوی بۆنــی گــوڵ و مێــرگ
و چیمــەن ئارامــی دەدا بــە ڕوحــی تامــەزرۆی ئێمــە بــۆ نیشــتمانی
داگیرکراومــان .لــە چەنــد جێگەیــەک لەنێــو جۆگــە و مێرگەکانــدا
پێشــمەرگەکان پێاڵوەکانیــان تــەڕ بــوون بــەاڵم درێژەمــان بــە ڕێگــەی
خۆمــاندا.
لــە درەنگانێکــی شــەودا دەشــتی وزنێمــان بــەرەو گونــدی گردێنــە
جێهێشــت .بــۆ مانــەوە و شــوێنی پشــوودان چووینــە کێــوی جەنگــی.
ئــای ئــەو شــەوە چەنــدە ســارد بــوو .خەومــان لێنەدەکــەوت و
نەشــدەکرا ئاگــر بکەینــەوە ،هەرچۆنێــک بــێ خۆمــان ڕاگــرت هەتــا
گزینگــی خــۆری بەیانــی دەرکــەوت و ئەوجــار زوو ئاگرمــان کــردەوە.
بەیانــی زوو بەهــۆی تــەزووی ســاردی هــەوا وەخەبــەر هاتیــن و
ئاگرێکــی بــێ دووکەڵمــان کــردەوە و هەموومــان لــە دەوری ئاورەکــە
کۆبووینــەوە .پاســەوانیش چەنــد ســەد میترێــک لــە دووری خۆمــان
چاودێــری ناوچەکــەی دەکــرد .لــە چیــای "جەنگــی" دەنگــی قاســپەی
کــەو تێکــەڵ بــە دەنگــی زەنگوڵــەی مێگەلــە مەڕێکــی ناوچەکــە ببــوو.
ئێمــەش بــە دەم چایــی خواردنــەوە چاوەڕوانــی هاتنــی سێبەرشــۆڕی
ئێوارەمــان دەکــرد تــا بــۆ جارێکــی دیکــە لەگــەڵ تاریکبوونــی هــەوا
میوانــی خەڵکــی زەحمەتکێــش و پێشــمەرگەپەروەری یەکێــک لــەو
گوندانــە بیــن .هــەروەک ســااڵنی پێشــوو فەرمانــدەکان کۆبوونــەوە
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و بڕیــاری پێویســتیاندا ،ســەرئەنجام ســاغ بوونــەوە کــە بچینــە
گونــدی "نێوچــوان" بــەاڵم دەبــێ وریــا بیــن چونکــە ئــەو دەڤــەرە
زۆر گرینــگ بــوو ،هــەر بۆیــە هێزەکانــی دەوڵــەت بــەردەوام لــەو
ناوچەیــەدا دەســووڕانەوە.
ئێوارەیــە ،پۆلێــک پارتیــزان بــەرەو گونــدی نێوچــوان وەڕێ
کەوتیــن تــا جموجۆڵەکانــی ئــەو گونــدە بخەینــە ژێــر چاوەدێریــی
خۆمــان .دوای ماوەیــەک مانــەوە لــە دەوروبــەری گوندەکــە ،لەگــەڵ
تاریکبوونــی هــەوا چووینــە نێــو گونــد و لەگــەڵ پێشــوازیی خەڵکــی
ئــەو گونــدە بــەرەوڕوو بوویــن .ئــەو پێشــمەرگانەی بــۆ جارێکــش
چووبنــە گونــدی نێوچــوان دەزانــن کــە خەڵکــی ئــەو گونــدە چەنــدە
پێشــمەرگەپەروەرن .دوای ماوەیــەک مانــەوە وەک هەمیشــە دەبــێ
گونــد بەجــێ بێڵیــن و بــەرەو شــوێنی خۆمــان وەڕێکەویــن .بە شــێوەی
پارتیزانــی بــەرەو گونــدی "زەلــێ" لەگونــد وەدەرکەوتیــن .لــە پشــت
ماڵەکانــی زەلــێ کەوتینــە کەمینــی هێزەکانــی دوژمــن و دوای تەقــە و
لێکدانێکــی کــورت بەبــێ زیــان دوور کەوتینــەوە.
دوای ماوەیــەک کــە ڕۆیشــتین بیرمــان لــە شــتێک کــردوە ،ئەویــش
ئــەوە بــوو کــە چــۆن بتوانیــن زەربەیــەک لــەو هێــزەی دوژمــن بدەیــن.
دەمانزانــی بەیانــی زوو هێــزی دوژمــن بــۆ هەڵگرتنــی پێوشــوێنی
ئێمــە دێتــە گونــدی نێوچــوان بــەاڵم چونکــە دەترســان دەمانزانی پێش
ئــەوەی بچینــە نێــو گونــد ،گرووپێــک چەکــدار دەنێرێتــە تەپۆلکەکەی
ڕووبــەڕووی مــااڵن .ئێمــەش هــەر شــەوێ ســێ تــا چــوار مینــی
نەفەریمــان بــۆ دانــان و خۆمــان لــە یــەک کیلۆمیتــری ئــەو شــوێنە
ماینــەوە .دوژمــن بەهیــچ جــۆر فکــری ئــەوەی نەدەکــرد ئێمــە ئــاوا
لــە نیزیــک ئــەو شــوێنە بمێنینــەوە .شــوێنی مینــەکان لــە بەرچــاوی
خۆمــان بــوو .هێشــا گزینگــی خــۆری بەیانــی لــە چیــاکان ســەری
دەرنەهێنابــوو کــە دەنگــی چەکدارەکانــی هێــزی دوژمــن لــە شــوێنی
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مینــەکان پەیــدا بوو.کاتێــک کــە هــەوا ڕوونــاک بــوو دەرکــەوت کــە
هێرێکــی زۆری دوژمــن هاتۆتــە ناوچەکــە و زیاتــر لــە  ١٢کــەس لــەو
هێــزە بــۆ پشــتیوانی لــە هێزەکــەی نێــو گونــد لــە شــوێنی مینــەکان
لــە هاتووچــۆدا بــوون .ئێمــە چاومــان لێبــوو کــە ڕەوەیــەک جــاش
لــەوێ خەریکــی هاتوچــۆ بــوون .کاتژمێــر دەوروبــەری ٩ی بەیانــی
دوو لــە مینــەکان تەقینــەوە ،هــاوار هــاوار پەیــدا بــوو و ئێمــەش بــە
تــەواوی ئەوانمــان لەژێــر چاودێریــدا بــوو .دواتــر هێزێکــی زۆر هــات
بــۆ بردنــەوەی برینــدارەکان کــە دوو کــەس لــە هێزەکانیــان القیــان
پەڕیبــوو .دوای ئــەوە ناوچەکەیــان بــە ســەختی تۆپبــاران کــرد بــەاڵم
بــە هیــچ جــۆر فکــری ئەوەیــان نەدەکــرد کــە ئێمــە لــە نیزیــک گونــد
ماوینەتــەوە .ئــەوان پشــتی گونــدی "کۆدەڵــێ" و چیــای "جەنگی"یــان
تۆپبــاران دەکــرد.
دوای ئــەوەی بــەرە بــەرە ڕۆژ بــەرەو ئێــوارە دەچــوو ،دەبــوو
فەرمانــدەکان کۆببنــەوە و بــۆ شــەو و ڕۆژی داهاتــوو بڕیــار بــدەن.
دوژمــن ناوچەکــەی تۆپبــاران دەکــرد .فەرماندەکانــی ئــەو تیمــە
کۆبوونــەوە و بڕیاریــاندا بــۆ شــەوێ بچینــە گونــدی "بەردەســوور".
کەمێــک دوور بوویــن بــەاڵم چــار نەبــوو دەبــوو بڕۆیــن .ناوچەکــە
لێــڕەوار بــوو و نەدەبــوو هێــزی دوژمــن بمانبینــێ .خۆمــان پێچایەوە
و گــەاڵی دارانمــان لەخۆمــان هااڵنــد واتــە خۆمــان "اســتتار"کرد و
وەڕێکەوتیــن.
هێــواش هێــواش بــە دووریــی چەنــد ســەد میترێــک لە یەکتــر بەرەو
گونــدی بەردەســوور وەڕێکەوتین.گوندەکەمــان لەژێــر چاودێــری
گــرت و لەگــەڵ تاریکبوونــی هــەوا چووینــە نێــو گونــد .دوای چەنــد
کاتژمێــر مانــەوە لــە نێــو خەڵــک و ســەردان و نانخــواردن ،لەگونــد
وەدەرکەوتیــن و بــەرەو دۆڵــی "سێویســکە" کــە جێگەیەکــی زۆر
ئەســتەمە ،وەڕێ کەوتین .گەیشــتینە شــوێنی مانەوە بەاڵم شەوەکەی
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زۆر ســارد بــوو و دیســان لــە ســەرمان خەومــان لێنەکــەوت .بەیانــی
ئاورمــان کــردەوە و هەموومــان لــە دەوری ئاورەکــە کۆبووینــەوە.
لــەو کاتــەدا بارانــی بەهــاری دەســتی پێکــرد ،چ ڕیژنەبارانیکــی تونــد
بــوو ،دەتگــوت ئاســمان کــون بــووە ،ئــاو بــە لێزمــە دەهاتــە خــوارێ.
چەنــدە ناخــۆش بــوو لــە ســەرمان خــەو نەتباتــەوە و لەبــەر ئاگــر
بارانــی بەهــاری لەگــەڵ تــەزووی ســاردی بەیانــی بتخووســێنێ.
ئــەو ڕۆژە تــا ئێــوارێ بــاران بــاری ،وەزعێکــی ناجوورمــان هەبــوو،
ئەوەنــدە بارانمــان بەســەردا باریبــوو کــە لــە ســەرمان نەماندەزانــی
چــی بکەیــن .ئــای کــە ڕۆژێکــی چەنــدە ناخــۆش بــوو ،دەتگــوت زەوی
بیابانێکــی وشــکارۆیە و لــە تینــوان داوای ڕووبارێــک ئــاو لــە خــوا
دەکا ،بەڕاســتی ئەوانــەی ئــەو ڕۆژانەیــان دیتــوە دەزانــن کــە مانــەوە
و خۆڕاگــری لــەو کاتــە هەســتیارانەدا چ هێــز و ئیرادەیەکــی دەوێ.
جارێکــی دیکــە بــە خەیاڵــی ڕابــردوو چوومــەوە داوێنــێ چیاکانــی
"النــک" و "گیاڕەنــگ" مەکــۆی شــێرەکوڕان و شــێرەکچانی دێموکرات،
بــە دەم ئــەو نووســینەوە کەوتمــەوە یــادی شۆڕەســوارانی ڕێگــەی
خەبــات وتێکۆشــەرانی ئــەو دەوران کــە چەنــدە ســەختیمان تەحەممول
کــرد ،گەلــۆ بــە چ بیروباوەڕێــک پــەروەردە کرابوویــن کە هیچ شــتێک
کاری لەســەر ئیرادەمــان نەدەکــرد.
لــەو کاتــەدا کــە ئــەو بیرەوەرییــە دەنووســم کەوتمــەوە یــادی
شــەهیدانی ســەربەرزی حیــزب و گــەل ،شــەهیدان حەمــە نارســتی،
خالیــد نێوچوانــی ،عەلــی باســاوەیی ،هەمــزە بووبانەیــی ،عەلــی
بەردەســووری ،حەســەن چاپــەز ،قــادر مەمــۆ ،ڕەحمــان گڵکەنکــی،
عەبدوڵــای فەقــێ عەلــی و کوێخــا خــدری داوداوێ کــە هەموویــان لەو
ناوچەیــە خەباتیــان کــرد ،زۆر جــار لــەو شــوێنەی ئێمــە ماونــەوە
و زۆر لــە ئێمــە زیاتــر تاڵــی و ســوێرییان چێشــت و بەداخــەوە
شــەهید بــوون .کەوتمــەوە یــادی هەمــوو ئــەو داســتانانەی کــە لــەو
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ناوچەیــە تۆمــار کــران وەک شــەڕی حــەوت ڕۆژەی دۆڵــی "مــەزرا"،
"کانیــەزەرد" و "قاســمەڕەش" ،دەستبەســەرداگرتنی مۆڵگــەی
"بووبانــە" و بەرگریــی ڕۆڵــە بوێرەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
دەشــتی ســاوان کــە لــە هەموویانــدا هێــزی دوژمــن تەفروتونــا کــرا.
بــەو بەیانییــە کــە کۆمەڵێــک پارتیزانــی دێموکــرات لــە داوێنــی
چیــای "النــک" ماونــەوە و لەژێــر لێزمــە بارانــی بەهاریــی داوێنــی
چیــادا چاوەڕوانــی پشــوویەکی ئاســمان و ئێوارەیەکــی بەهــاری
دەکــەن ،بێجگــە لــە خۆڕاگــری هیــچ ڕێگەیەکــی دیکەیــان لەبەردەمــدا
نییــە .دەبــێ خۆڕاگــر بیــن و بەرگــەی ئــەو ســەختییانەش بگریــن.
ڕۆژ بــەرەو ئێــوارە دەچــوو بــەاڵم بــاران بــە خاتــری جوانیــی
سروشــت و ئاودانــی گــوڵ و گیــا و دارودەوەن بەزەیــی بــە ئێمــەدا
نەدەهــات و ئەویــش وەک ئێمــە خەریکــی جێبەجێکردنــی ئەرکــی
خــۆی بــوو .ئێــوارێ لەژێــر ڕێژنــەی بارانــی بەهاریــدا بــەرەو گونــدی
"ســیرەمێرگ" وەڕێ کەوتین.گەیشــتینە نێــو گونــد و بــە ســەر مااڵنــدا
دابــەش بوویــن ،پێشــوازیی گەرمــی خەڵــک جەســتە و دڵ و دەروونــی
ئێمــەی گــەرم کــردەوە و دوای نانخــواردن و تەواو بوونــی کارەکانمان
پێویســت بــوو بڕیــار بدەیــن کــە لــەو دۆخــە ســاردەدا جــارێ بــۆ
پشــوویەک بگەڕێینــەوە بنکەکانمــان یــان دەمێنینــەوە .دەبــوو لــەو
دوانــە یەکیــان هەڵبژێریــن ،ســەرئەنجام بڕیارمــاندا جــارێ بــەرەو
بنکەکانمــان بگەڕێینــەوە .گەڕانــەوەش ئەوەنــد ڕاحــەت نەبــوو
بــەاڵم ســەرەڕای ســەختیی ڕێــگا چــارە نەبــوو دەبــێ بگەڕێینــەوە،
چونکــە نەماندەتوانــی شــەڕی سروشــت بکەیــن و لــە ئامێــزی بارانــدا
بحەوێینــەوە.
بــەرەو بنکەکانمــان وەڕێکەوتیــن ،ئــای چ شــەوێکی ســەخت
بــوو ،هــەر لەنێــو مــااڵن چووینــەدەر و بــاران بــۆوە بــە هاوڕێمــان،
دەتگــوت ســاڵێکە نوێــژە بارانــە دەکەیــن ،بارینــی بــاران،
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هەورەتریشــقە و تاریکیــی شــەوێکی ئەنگوســتەچاو ئاوێتــەی یــەک
بــوون ،وەک ئــەوەی کــە بیانهــەوێ هیــز و ئیــرادەی ئێمــە تاقــی
بکەنــەوە هەموویــان بــە یەکــەوە خەریــک بــوون بڕســتمان لــێ
ببــڕن .مــەودای نێــوان گونــدی ســیرەمێرگ تــا گونــدی مامــکاوێ لــە
حاڵەتــی ئاســاییدا نیــو کاتژمێــر ڕێگەیــە ،بــەاڵم لەبــەر بارینــی
بــاران و تاریکیــی شــەو و هەورەتریشــقە زیاتــر لــە ســێ کاتژمێرمــان
پێچــوو تــا گەیشــتینە مامــکاوێ .دەتوانــم بڵێــم یەکێــک لــە شــەوە
ناخۆشــەکانی ژیانــی پێشــمەرگایەتیمان بــوو .چــار نەبــوو دەبــوو
بڕۆیــن .لــە نیزیــک گونــدی مامــکاوێ بــەکاک عەلــی باســاوەیی
و کاک خالیــد نێوچوانــیم گــوت بــا نەڕۆیــن ،بــەاڵم بــە قســەیان
نەکــردم و لەوێــش وەڕێکەوتیــن .ئــای چ شــەوێکی ئەنگوســتەچاو
بــوو .بــەرەو پێــش ماڵەکانــی گونــدی "مــەزرا" پەڕینــەوە ،مــن لــە
پێشــەوە بــووم ،هــەر پێشــمەرگە بــوو هەڵدەخلیســکا و دەکــەوت و
هەڵدەســتایەوە ،بــاران لــە ئاســمان و قــوڕ و چڵپــاو لەســەر زەوی
و ســەرباری هەمــوو دەردانیــش هەورەتریشــقە هەموومانــی هیــاک
کردبــوو .دوای ماوەیەکــی زۆر و بڕینــی ڕێگەیەکــی ســەخت خۆمــان
گەیانــدە "زینــوێ قەبــری" ،هــەوا زۆر تاریــک بــوو ،بەهــۆی تاریکیــی
شــەو لــە یەکێــک لــە مۆڵگەکانــی دوژمــن زۆر نیزیــک ببووینــەوە
بــەاڵم ئەوانیــش بەهــۆی هەورەتریشــقە و تاریکــی و بــاران هەســتییان
بــە ئێمــە نەکــرد .بــە هێواشــی کەمێــک بــەرەو خــوار مۆڵگەکــە چووینە
خــوار هەتــا هەســتمان پێنەکــەن .بــەری بەیانــە ،ڕێــگا و هەنــگاو
شــەڕیان دەکــرد ،ڕێگــە قــوڕ و ســەخت و خەتــەر ،ئێمــەش شــەکەت
و برســی ،ئاســمانیش خەریکــی مانــۆڕی خــۆی بــوو .بــە هەمــوو
هێــزەوە هەوڵــی دەربازبوونمــان دەدا ،هەموومــان بــە دوای یەکــدا
بوویــن ،بەهــۆی تاریکــی هــەواوە نەمانزانیبــوو کــە زۆر لــە مۆڵگەکــە
نیزیــک بووینەتــەوە .ئەوەنــدە بــە بێدەنگــی ڕێگەمــان دەبــڕی کــە
هەمــوو لەشــمان ببــووە چــاو و گــوێ ،دەنگــی هیــچ گیانەوەرێــک
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نەدەهــات ،تەنیــا دەنگــی ترپــەی دڵ و پێــی ئێمــە و هەورەتریشــقە
و بارانێکــی بەخــوڕ نەبــێ ،لــەو بەرەبەیانیــەدا لەپــڕ دەنگــی دوو
تەقینــەوەی بەهێــز لــە ناومانــدا بــەرز بــۆوە و تێکــەڵ بــە دەنگــی
هەورەتریشــقە بــوو ،هەموومانــی لەیــەک دابــڕی ،مــن ســەرەتا بــە
تەنیــا بــووم و نەمدەزانــی چ خەبــەرە ،ســەد میتــر لــە دووریــی
شــوێنی تەقینەوەکــە دانیشــتم .ماوەیــەک کــەس دیــار نەبــوو ،زۆری
نەکێشــا خــدری هەمــزە نــژاد و خالیــد نێوچوانی پەیدا بــوون ،خالید
نێوچوانــی بێســیمی پــێ بــوو ،پێوەنــدی لەگــەڵ عەلــی باســاوەیی
گرتبــوو و ئــاگاداری دۆخەکــە بــوو .پرســیم چ خەبــەرە؟ گوتــی میــن
تەقیونــەوە و کەریــم تووژەڵــی و ئەحمــەد ڕەزگەیــی برینداربــوون
و هەردووکیــان القیــان شــکاوە .ئێمــە کــە شــەڕی تاریکیــی شــەومان
بــوو ،ئەوجــار بــۆ دەربازکردنــی برینــدارەکان پێویســتیمان بــە
تاریکــی بــوو ،چونکــە برینــدارەکان زۆر لــە مۆڵگــەی دوژمــن
نیزیــک بــوون و لەگــەڵ ڕووناکبوونــی هــەوا تووشــی کێشــەیەکی
گــەورە دەبوویــن .گەڕاینــەوە بــۆ الی برینــدارەکان ،کــە چوویــن
عەلــی باســاوەیی و شــێخە قەلەڕەشــی بریندارەکانیــان کەمێــک لــە
مۆڵگەکــە دوور خســتبوونەوە .هەرچۆنێــک بــێ بــە زەحمەتێکــی زۆر
بریندارەکانمــان بــۆ الی گونــدی "نــۆکان" ڕاگواســتن .ئەوانــەی کــە
لــە شــەڕەکاندا بەشــدارییان کردبــێ دەزانــن کــە ڕاگواســتنی برینــدار
چەنــدە ســەخت و ناخۆشــە ئەویــش بــەو قــوڕ و بارانــە و لەنێــو
مەیدانــی مینڕیژکــراو و لــە پەنــا مۆڵگــەی دوژمــن بــێ ئــەوەی
هیــچ کەرەســەیەکی ڕاگواســتنی برینــدارت بــە دەســتەوە بــێ .بــە
هــاوکاری لەگــەڵ چەنــد دۆســتێکی خۆمــان هــەر دوو بریندارەکەمــان
لــە مەترســی ڕزگار کــردن .دوو کەســمان چوونــە گونــدی نــۆکان
دوو واڵغیــان هێنــان و بریندارەکانمــان بردنــە نــاو گونــدی نــۆکان.
ئــەو ڕۆژە جەژنــی ڕەمــەزان بــوو و خەڵــک خۆیــان ڕازاندبــۆوە و
بــۆ جەژنــە پیــرۆزە دەچوونــە ماڵــی کەســوکار و خــزم و دراوســێ،
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ئێمــەش بــە جلوبەرگــی خوێنــاوی و قــوڕاوی ،مانــدوو و هیــاک
و شــەکەت هیــوای چایەکــی گــەرم و ئاگردانێــک و بابۆڵەیــێ نــان
و پەنیرمــان دەکــرد .دوای ماوەیــەک مانــەوە و نانخــواردن بــەرەو
بنکەکانــی خۆمــان لــە "کونەمــار"و "ســونێ" وەڕێ کەوتیــن.
لــەو کاتــەدا ســاو دەنێــرم بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدان عەلــی
باســاوەیی ،خالیــد نێوچوانــی ،الیــەق و کەریــم تووژەڵــی کــە دواتــر
لــە ڕێگــەی خەبــات و تێکۆشــانی حیزبیــدا شــەهید بــوون و چوونــە
نێــو ڕیــزی کاروانــی شــەهیدان .ســاو بــۆ ئــەو کەســانەی کــە بــۆ
ڕاگواســتنی برینــدارەکان هاوکارمــان بــوون.
لەگــەڵ نووســینی هــەر وشــەیەک بیــر و خەیاڵــم هــەر الی ئــەو
ســەردەمەیە کــە پڕاوپــڕ بــوو لــە فیــداکاری و قارەمانەتیــی ڕۆڵەکانــی
دێموکــرات ،ئەوانــەی بەکــردەوە ســەلماندیان ڕۆڵــەی ڕۆژی تەنگانــە
و گیانبازیــن بــۆ نەتــەوەی خۆیــان و لــە هیــچ ســەختییەک ســڵ
ناکەنــەوە و پەشــیمان نابنــەوە .دەکەومــەوە یــادی هەمــوو ئــەو
خۆشەویســتانەی کــە ســەردەمانێک بەیەکــەوە لــە یــەک ســەنگەردا بۆ
بەدەســت هێنانــی مافــی نەتەوەکەمــان خەباتمــان دەکــرد .بیــرم هــەر
الی ئــەو کەســانەیە کــە لــە درێــژەی خەبــات و تێکۆشــاندا شــەهید
بــوون و ئازادیــی نیشــتمانیان بەچــاوی خۆیــان نەدیــت .دەکەومــەوە
یــادی ئــەو ســاتەوەختانەی کــە قرمــەی چەکــی پێشــمەرگە زەندەقــی
دوژمنــی دەبــرد.

62

•

چەند ڕووداوی گرینگی ساڵی ١٣٦٧ی هەتاوی

خدر پاکدامەن

ســاڵی  ١٣٦٧ســاڵێکی پــڕ لــە ڕووداوی جۆراوجــۆر بــوو ،چەندیــن
ڕووداوی گرینــگ ڕوویــان دا کــە هــەر کامەیــان بــە ئەنــدازەی خــۆی
لــە ســەر ڕەوتــی کار و تێکۆشــانی ئێمــە وەک هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان کاریگەریــی خــۆی هەبــووە .لــەو ســاڵەدا زۆر ڕووداوی
گرینگــی مێژوویــی و قــەت لەبیرنەکــراو ڕوویــان دا کــە تــا ئێســتاش
بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان شــوێنەواریان هــەر مــاوە.
یەکێــک لــەو ڕووداوانــە کۆتایــی هاتنــی شــەڕی هەشــت ســاڵەی
عێــراق  -ئێــران بــوو کــە دوای ڕاوەســتانی ئــەو شــەڕە هێزێکــی
زۆری کۆمــاری ئیســامی کــە پێشــتر لەگــەڵ عێــراق لــە شــەڕدا بــوون
گەڕانــەوە کوردســتان و پەالماریــان بــۆ ســەر خەڵکــی کوردســتان و
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان دڕندانەتــر لــە جــاران درێــژە پــێ دا
کــە لەگــەڵ بەربەرەکانیــی خەڵکــی کوردســتان و وەشــاندنی گــورزی
قــورس و قایــم و قارەمانانــەی هێــزی پێشــمەرگە بــەرەوڕوو بــۆوە.
رووداوێکــی دیکــەی گرینگــی ئــەو ســاڵە ،جیابوونــەوە لــە حیزبــی
دێموکــراتدا بــوو کــە هــەم بــۆ خەڵکــی کوردســتان و بەتایبــەت بــۆ
بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و حیزبــی دێموکــرات
و تێکۆشــەرانی ،ڕووداوێکــی ناخــۆش و پــڕ لــە خەســار بــوو .ئــەو
جیابوونەوەیــە جیــا لــە هەمــوو کاریگەرییــە خراپەکانــی بــۆ ســەر
ڕوحیــەی خەڵــک و خەباتــی حیزبــی دێموکــرات ،شــوێنەوارێکی
مەیدانیــی ناخۆشــی لــە ســەر تێکۆشــان و جموجۆڵــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان دانــا کــە بەداخــەوە ڕووداوی زۆر ناخــۆش و
نەخــوازراوی لــێ کەوتــەوە.
هــەر لــەو ســاڵەدا بــوو کــە کۆمــار ئێســامی بەپێــی بەرنامــە
زۆربــەی ســنوورەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی مینڕێــژ کــرد کــە ئــەو
پیالنــەی کۆمــاری ئێســامیش تــا ڕادەیــەک توانــی جموجۆڵــی هێــزی
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پێشــمەرگەی کوردســتان تووشــی بەربەســت بــکات .ســەڕەڕای هەمــوو
ئــەو ڕووداوانــە کــە بــۆ هێــزی پێشــمەرگە ناخــۆش بــوون ،دیســانیش
ڕۆڵــە فیــداکار و گیــان لەســەر دەســتەکانی دێموکــرات ،قارەمانانــە
بەرەنــگاری هێزەکانــی دوژمــن دەبوونــەوە.
هــەر وەک لــە بەشــی پێشــوودا باســم کــرد ،کاک مــەال حەســەن
شیوەســەڵێ بــە هــۆی ئــەو ڕووداوە تێرۆریســتییەی کــە ڕێژیــم
لــە ڕێــگای دوو خۆفرۆشــەوە لــە ســەری ئەنجامــی دا ،بەداخــەوە
نەیتوانــی لــە پلــە فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەدا بمێنێتــەوە و بــە
کــردەوە لەگــەڵ هێــزی پێشــمەرگە بێــت و فەرماندەیــی بــکات هــەر
بۆیــە ،بــۆ هێــزی گیاڕەنــگ ئــەوە خەســارێکی گــەورە بــوو کــە دەبــوو
بــە بــێ کاک مــەال حەســەن و بــە خۆڕێکخســتنەوەیەکی تــازەوە خــۆی
بــۆ درێــژەدان بــۆ ئەرکەکانــی ئامــادە بــکات.
بــە مەبەســتی دووبــارە خــۆ ئامادەکردنــەوەی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە هێــزی گیاڕەنــگ ،پێویســت بــوو جارێکی دیکــە خۆمان
ســازمان بدەینــەوە ،دەبــوو کەســێک لــە جێگــەی کاک مــەال حەســەن
وەک فەرمانــدەی هێــز دیــاری بکــرێ .لــە ســەرەتای بەهــاری ١٣٦٧دا
کاک "حوســێن پەیــرەوان" کــە ئــەو کات فەرمانــدەی لکــی  ٣بــوو،
وەک سەرپەرســتی هێــزی گیاڕەنــگ دیــاری کــرا .دوای دیاریکردنــی
کاک حوســێن وەک سەرپەرســتی هێــزی گیاڕەنــگ ،هێزەکــە لــە ســێ
لــک و پەلــی فەرماندەیــی ســازمان درا.
کاک "حەمــە نارســتی" وەک فەرمانــدەی لکــی ســێ ،کاک "ڕەحیــم
قارنجــی" وەک فەرمانــدەی لکــی یــەک و کاک "ســاڵح ڕەبەتــی" وەک
فەرمانــدەی لکــی دوو دیــاری کــران.
هەروەهــا کاک "ڕەســووڵ عەزیــزی" وەک ســەرپەلی پەلــی
فەرماندەیــی دیــاری کــرا.
بــەم جــۆرە دوای ســازماندانەوەی هێــزی گیاڕەنــگ جارێکــی دیکــە
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خۆمــان بــۆ ســاڵێکی دیکــە لــە خەبــات وتێکۆشــان ئامــادە کــرد.
تەواوی ســنوورەکانی شــوێنی کار و چاالکی و هەڵســووڕانی هێزی
گیاڕەنــگ لــە ناوچــەی سەردەشــت بــە تــەواوی مینڕێــژ کرابــوون و
دەرچــوون و هەڵســووڕان لــەو ســنوورانە کارێکــی ئاســان نەبــوو و
زەحمەتێکــی زۆری دەویســت.
بەپێــی هەڵکەوتــەی جوغرافیایــی ناوچــە و شــوێنی هەڵســووڕانی
ئێمــە ،هێــزی گیاڕەنــگ جیــا لــە جموجــۆڵ و هەڵســووڕانی خــۆی،
ئەرکــی بەڕێکــردن و هێنانــەوەی چەنــد هێزێکــی دیکــەی پێشــمەرگەی
بــۆ ناوچەکانــی ناوەنــدی کوردســتان کەوتبووە ســەر شــان .تەنانەت
هێندێــک جــار ناچــار دەبوویــن هاوکاریــی پەڕینــەوەی بەشــێک لــە
هێزەکانــی خــوارووی کوردســتانیش بکەیــن بــۆ ئــەوەی بــە ســامەتی
لــەو ســنوورانە دەربــاز بــن.
ئــەو هــاوڕێ تێکۆشــەرە پێشــمەرگانەی کــە ئێســتا لــە ژیــاندا
مــاون ،زۆربــاش دەرکــی ئــەوە دەکــەن کــە چەنــدە دژوار و ئەســتەم
بــوو تــا هێزێکــی پێشــمەرگە لــە ســنوور دەربــاز دەکــرا .بەتایبــەت
کــە کار دەگەیشــتە پاککردنــەوەی ڕێــگاکان لــە میــن و تەڵەکانــی
تەقینــەوە ،زۆر جــار پێشــمەرگەکان شــەهید و برینــدار دەبــوون و
تووشــی خەســاری زۆر گــەورە دەبوویــن.
جێــی خۆیەتــی و شــیاوی ئیــرادەی شۆڕشــگێڕانەی هەمــوو ئــەو
کەســانەیە کــە لێــرەدا باســی هێندێــک لەوانــە بکەیــن کــە بەڕاســتی
لــەو کاتــە دا ڕۆڵــی زۆر گرینگیــان دەگێــڕا و لــەو ســنوورانەدا بــە
مەبەســتی دەربازبوونــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،بەوپــەڕی
ئازایەتــی و گیانفیداییــەوە ئەرکــی قــورس و گرانیــان وەئەســتۆ
دەگــرت کــە بەداخــەوە هێندێکیــان شــەهید بــوون و بەشێکیشــیان بــە
کەمئەندامــی و هەڵگرتنــی کۆڵێــک زام و برینــەوە تــا ئێســتاش ئــازار
دەکێشــن.
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بەشــێک لــەو کەســانە بریتــی بــوون و هــەن لــە :حەمــە نارســتی،
مەحمــوود خــاس ،قــادر مەمــۆ ،حەســەن چاپــەز ،محەممــەدی
مامئاغــا ،عەلــی باســاوەیی ،هەمــزە گــۆران و حوســێن باســاوەیی
کــە هەموویــان بــە لێوەشــاوەیی خۆیــان ڕۆڵــی بەرچاویــان گێــڕا بــۆ
دەربازبوونــی هێــزی پشــمەرگەی کوردســتان لــەو ســنوورانە.
ڕۆژگارە ســەختەکان تێپــەڕ دەبــن ،بــەاڵم ســەروەرییەکان لەبیــر
ناچنــەوە .ئــەو ڕۆژانــەی تێپەڕیــن پــڕ بوون لــە فیــداکاری و گیانبازی
و لەخۆبوردوویــی و قوربانیــی زۆرمــان بــۆ دا ،بــەاڵم لــە کۆتای ـیدا
بەچــۆکدا نەهاتیــن و نەبەزیــن.
بنکــە و بارەگاکانــی هێــزی گیاڕەنــگ و کۆمیتــەی شارســتانی
سەردەشــت هــەر لــە "ســونێ" و "کونەمــار" بــوون .ناوچەکــە
بەتــەواوی ئــاوەدان و لــە ژێــر کۆنترۆڵــی ئێمــە دابــوو .ئێمــە بــۆ
مــاوەی پێنــچ ســاڵ بــە تەواوەتــی لــەو شــوێنە ماینــەوە و ناوچەکــە
لــە بەردەســتی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتاندا بــوو .لەالیەکــی
دیکــەوە کۆمــاری ئیســامی بــۆ ئــەوەی ئــەو ناوچەیــە بــە ئێمــە چــۆڵ
بــکات ،بــۆ جێبەجــێ کردنــی هەوڵــی زۆری دا ،ڕۆژ نەبــوو تۆپبــاران
نەکرێیــن .دوژمــن بــە هــەر شــێوەیەک بــۆی کرابــا هەوڵی ئــەوەی دەدا
کــە ناوچەکــە چــۆڵ بکەیــن بــۆ ئــەوەی ئــەو دەروازەیــە بخاتــە ژێــر
کۆنتڕۆڵــی خۆیــەوە .بــەاڵم ئێمــەی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بێ
گوێــدان بــە هەڕەشــەکانی کۆمــاری ئیســامی کار و چاالکیــی خۆمــان
لــەو ناوچەیــە درێــژە پ ـێدەدا.
تــا دەهــات گوشــارەکان بــۆ ســەر ئێمــە بــۆ چــۆڵ کردنــی ناوچەکــە
زیاتــر دەبــوون .ئێمــەش هــەر ســوور و پێداگــر بوویــن لــە ســەر
مانــەوە لــەو ناوچەیــە.
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جادەی سەردەشت – قاسمەڕەش
کۆمــاری ئیســامی لــە پاییــزی ١٣٦٦دا دەســتی کــرد بەلێدانــی
جــادە لــە "قاســمەڕەش"ەوە بــۆ "پشــکاوێ" ،بــە خەیاڵــی خــۆی بــۆ
"کونەمــار" و ســونێ" تــا لــەو ڕێگەیــەوە ئــەو ناچەیەمــان پــێ چــۆڵ
بــکات.
لــە بەهــاری ٦٧دا دیســان کۆمــاری ئیســامی بــە بەرنامــەی
جیــاوازەوە هەوڵــی دەدا بنکــە و بارەگاکانمــان لــەو ناوچەیــە چــۆڵ
بکەیــن .ئــەو کاتــە بنکەکانــی "یەکێتیــی نیشــتمانیی کوردســتان" لــە
دۆڵــی "ناوزەنــگ" و "قاســمەڕش" بــوون .لەالیەن ئەوانــەوە پەیامێک
بــۆ هێــزی گیاڕەنــگ و کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت نێردرابــوو.
پەیامەکــە ئــەوە بــوو کــە بتوانــن لــەو ڕێگــەوە ،ناوچەکــە بــە ئێمــە
چــۆڵ بکــەن .کاتێــک پەیامەکــە دەگات ،وەاڵمــی کۆمیتەی شارســتانی
سەردەشــت ئــەوە دەبــێ کــە بەهیــچ جــۆر ناوچەکــە چــوڵ ناکەیــن.
بۆیــە شــێلگیرانەتر لــە پێشــوو لــە ناوچەکــە خەریکــی کار و چاالکیی
خۆمــان بوویــن.
بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ئــەو هەمــوو فشــارانەی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران ،کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت و هێــزی گیاڕەنــگ بــۆ
زەربەلێــدان لــە هێــزی دوژمــن ،دوو گەاڵڵــەی عەمەلیاتییــان خســتە
بــواری جێبەجــێ کردنــەوە .گەاڵڵــەی یەکــەم؛ لێدانــی هەمــوو ئــەو
ئەندازیــار و کاربەدەســتانەی کۆمــاری ئیســامی بــوو کــە هەموویــان
ســەر بــە ســپای پاســداران بــوون و خەریکــی لێدانــی جــادە بــوون بــۆ
دۆڵــی "پشــکاوێ" و "گۆڕەشــێر".
گەاڵڵــەی دووهــەم؛ بەڕێوەبردنــی عەمەلیاتێکــی گــەورە بــوو لــە
گونــدی "ســێپەکان".
بــۆ جێبەجــێ کردنــی یەکــەم عەمەلیــات لــە ســاڵی ١٣٦٧دا
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جموجــۆڵ و گەاڵڵــەی عەمەلیاتــی هێــزی گیاڕەنــگ دەســتی پێکــرد.
داڕشــتنی گەاڵڵــەی ئــەو عەمەلیاتــە بــە شــەهید حەمــە نارســتی و
کاک عەبدوڵــا شــەققاز ســپێردرا.
بــۆ ئــەو مەبەســتە ڕێکەوتــی٧ی جۆزەردانــی  ١٣٦٧تیمێکــی تێکــەاڵو
لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ بــە فەرماندەیــی کاک حەمــە
نارســتی و کاک عەبدوڵــا شــەققاز بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتیــن
و دوای تێپەڕکردنــی ســنووری "کانیــەزەرد" چووینــە نێوخــۆی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان.
جموجۆڵــی ئــەو کەســانەی خەریکــی لێدانــی جادەکــە بــوون لەژێــر
چاودێــری دابــوو .ئێــوارەی ڕۆژی ٩ی جۆزەردانــی  ١٣٦٧لەنێــوان
گوندەکانــی وەردێ و بنەوخەڵێــف چووینــە ســەرجادە و بۆســەمان بــۆ
هێزەکانــی دوژمــن دانایــەوە .زۆی نەکێشــا ئــەو تیمــەی مەبەســتمان
بــوو ،واتــە دوو ماشــێن هەڵگــری ئــەو کەســانە بــوون کــە خەریکــی
لێدانــی جادەکــە بــوون بــۆ دۆڵــی "پشــکاوێ" و "گۆڕەشــێر" ،کەوتنــە
کەمینــی پێشــمەرگەکانی هێــزی بەهێــزی گیاڕەنــگ و لــە ماوەیەکــی
کورتــدا هەموویــان کــوژران و هــەر دوو ماشــێنەکەش لەالیــەن
پێشــمەرگەکانەوە ئاگریــان تێبــەردرا .ئاگــر و بڵێســەی گــڕ و دووکەڵی
ماشــێنە ســووتاوەکان لــە گوندەکانــی دەوروبــەر ڕا بەتــەواوی
دەبینــرا.
بــەم جــۆرە لــە ســاڵی ٦٧دا یەکــەم عەمەلیاتــی هێــزی گیاڕەنــگ
لــە ســەر هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی بەڕێــوە چــوو .ئــەو زەربەیــە
کــە لــە هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی درا ،کاریگەریــی خــۆی دانــا و
کۆمــاری ئیســامی وازی لــە جادەکــە هێنــا و گوشــارەکانیش کــەم
بوونــەوە.
دەبــێ بگوتــرێ لــە هەلومەرجــی ئــەو کاتدا ئــەو عەمەلیاتــە
دوژمنــی تووشــی پەشــۆکاوی کــرد.دوای وەشــاندنی ئــەو گــورزە
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کاریگــەرە لــە دوژمــن ،هەموومــان بــە ســامەتی گەڕاینــەوە بنکەکانی
خۆمــان.

• عەمەلیاتی گرتنی مۆڵگەی گوندی سێپەکان لە
ناوچەی پیرانشار
دەســتەیەک لــە تێکۆشــەرانی دێموکــرات پێکهاتوو لە کاک حوســێن
پەیــرەوان ،سەرپەرســتی هێــز و ،کاک ڕەحیــم قاڕنجــی ،فەرمانــدەی
لکــی یــەک و چەنــد کەســێکی دیکــە لــە کوێســتانەکانی قەندیــل بــوون
بــۆ داڕشــتنی گەاڵڵەیەکــی عەمەلیاتیــی لــە گونــدی ســێپەکان هەتــا
بەپێــی بڕیــاری پێشــووی کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت و هێــزی
گیاڕەنــگ دووهەمیــن عەمەلیــات جێبەجــێ بکــەن.
یــادەوەری و بیرەوەرییــە خــۆش و ناخۆشــەکانی ڕابــردوو
نــە کۆتاییــان دێ و نــە لەبیــر دەچنــەوە .ئەگــەر چاوێکــی خێــرا
بــە مێــژووی حیزبــی دێموکــراتدا بخشــێنین بــە ڕوونــی بۆمــان
دەردەکــەوێ کــە ڕێبــازە پڕشــکۆکەی پێشــەوا ،دوکتــۆر قاســملوو و
دوکتــۆر شــەرەفکەندی و شــەهیدانی دیکــەی ئــەو حیزبــە چەنــدە پــڕ
ڕێبــوار و ئاوەدانــە.
لــە هەمــوو هەلومەرجێکــدا ئــەو خەباتەیــان بەبــێ ســڵکردنەوە
لــە ســەختی و دژوارییــەکان درێــژە پــێداوە ،ڕۆژ نەبــووە هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان لــە ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان
زەبــر لــە هێــزی داگیرکــەری نیشــتمانیی کــورد نــەدەن.
ناوچــەی سەردەشــت یەکێــک لــەو ناوچانەیــە کــە بــە درێژایــی
مێــژووی خەبــات و تێکۆشــانی پڕشــکۆی حیزبــی دێموکــرات،
بەربەرەکانــی و بەرەنــگاری تێیــدا هــەردەم لــە لووتکــەدا بــووە.
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ئەگــەر لــە ســاڵەکانی  ٤٦و  ٤٧تێکۆشــەرانی وەک مــەال ئــاوارە
و هاوڕێکانــی لــە "هۆمــل" و "سەرشــیو" ڕووبــەڕووی ژاندارمەکانــی
ڕێژیمــی پاشــایەتی دەبوونــەوە ،ڕێبوارانــی ئــەو ڕێگایــە تــا ئێســتاش
هەمــان ڕێچکــە و ڕێبــازی ئــەو شــەهیدانە درێــژە پێــدەدەن.
دوای ئــەو پێشــەکییە دەگەڕێمــەوە ســەر ئەســڵی بابەتەکــەم،
هــەر وەک لــە بەشــی پێشــوودا باســم کــرد ،بــۆ کەمکردنــەوەی ئــەو
گوشــارانەی لــە ســەرمان بــوون ،بــۆ چۆڵنەکردنــی ســونێ دەبــوو
بــۆ جێبەجێکردنــی دووهەمیــن گەاڵڵــەی عەمەلیاتــی کــە لــە پێشــدا
کاری لــە ســەر کــراوە دەســتبەکار بیــن.
کۆمەڵێــک لــە فەرمانــدەکان لــە کوێســتانەکانی قەندیــل بــە
مەبەســتی چۆنیەتیــی جێبەجێکردنــی گەاڵڵــەی ئــەو عەمەلیاتــە
کۆبوونــەوە.
ئێمــەش ڕێکەوتــی ١٢ی جۆزەردانــی  ١٣٦٧لــە بنکەکانــی ســونێ ،کــە
ژمارەمــان زیاتــر لــە  ٨٠کــەس دەبــوو بــە هەمــوو ئــەو ئیمکاناتــەی
کــە بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو عەمەلیاتــە پێویســت بــوو بــەرەو
کوێســتانەکانی قەندیــل وەڕێ کەوتیــن .ڕیزێکــی دوورودرێــژ لــە
ڕێبوارانــی ڕێگــەی ئــازادی هــەوراز و نشــێوەکانمان بــڕی بــۆ ئــەوەی
هەرچــی زووتــر لــە شــوێنی مەبەســت نیزیــک بینــەوە .بێگوێــدان بــە
کەنــدو کۆســپەکانی ســەر ڕێگــە و ماندوویەتــی و ســەرما و گەرمــا
بــەرەو "کانیکەنێــر" و کوێســتانەکان ســەردەکەوتین کــە هێشــتا
شــیو و دۆڵــەکان پڕبــوون لــە بەفــر و هــەوا زۆر ســارد بــوو.
ســەرئەنجام دوای چەنــد کاتژمێــر ڕێگــە بڕیــن ،لــە کوێســتانی
قەندیــل ســەرکەوتین ،ئــەو قەندیلــەی کــە هەمیشــە پەناگــە و مەکــۆی
پێشــمەرگە و ئازادیخوازانــی کوردســتان بــووە.
بــەری بەیانــی گەیشــتینە دەوروبــەری "دەشــتێ خــواری" .لــەوێ
لەگــەڵ ئــەو بەشــەی دیکــە واتــە کاک حوســێن پەیــرەوان و شــەهید
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ڕەحیــم قاڕنجــی یەکمــان گرتــەوە و ئــەو ڕۆژە لــەوێ ماینــەوە.
هــەر ئــەو ڕۆژە فەرمانــدەکان بــۆ باســکردن لــە ســەر چۆنیەتیــی
جێبەجێکردنــی گەاڵڵــەی ئــەو عەمەلیاتــە کۆبوونــەوە .ئێــوارەی
ڕۆژی دوایــی هەموومــان بــەرەو گونــدی ســێپەکان وەڕێ کەوتیــن.
ڕێگــە زۆر ناخــۆش بــوو ،دۆڵــەکان پڕبــوون لــە بەفــر و لــە ترســی
هەڵدێــران ،زۆر بــە زەحمــەت دەمانتوانــی بەســەریاندا تێپەڕیــن.
ڕێگەکــە زۆر ســەخت و ناخــۆش بــوو و چەنــد پێشــمەرگە هەڵدێــران.
بــە هەرحــاڵ دوای چەنــد کاتژمێــر ڕێگەبڕیــن بــەرەو بەرزاییەکانــی
گونــدی "ســێپەکان" وەڕێکەوتیــن .لــە نیوەشــەوێکی درەنــگدا
گەیشــتینە دەوروبــەری گونــدی ســێپەکان و تــا بەیانییەکــەی هــەر
لــەوێ ماینــەوە .بەیانــی ١٤ی جــۆزەردان لــە بــن ســێبەری دار
گێوژەکانــی ئــەو دەڤــەرە فەرمانــدەکان بــۆ دابەشــکردنی شــوێنەکان
کۆبوونــەوە.
دوای کۆبوونەوەیەکــی پــڕ لــە ئاڵۆگۆڕکردنی بیروڕای پێشــمەرگانە
هەمــوو پێشــمەرگەکەکان بــە ســەر  ٧دەســتەدا دابــەش کــران و هــەر
دەســتەی شــوێنی خــۆی بــۆ دیــاری کــرا.
لــەو کاتــەدا کــە دەســتەکان دابــەش دەکرێــن و مــاڵ ئاوایــی لــە
یەکتــر دەکــرێ زۆر ناخۆشــە ،چاو لــە هەر کامەیان دەکــەی دنیایەک
بیــرەوەری لــە مێشــکتدا زینــدوو دەبێتــەوە ،بیــر لــەوە دەکەیــەوە
داخــوا بڵێــی دوای تەواوبوونــی ئــەو عەمەلیاتــە جارێکــی دیکــە
بەیــەک شــاد بینــەوە و پێکــەوە لــە کــۆڕی پێشــمەرگانەدا و پێکــەوە
بــاس لــە عەمەلیاتەکــە و خاڵــە بەهێــز و الوازەکانــی بکەینــەوە؟
بەداخــەوە چەنــد جارێــک بــەو شــێوەیە کاتێــک هەمــوو تیمــەکان
دوای بەڕێوەبردنــی عەمەلیاتێــک کۆبوونــەوە ،چەنــد کــەس لــە
هاوســەنگەرانمان شــەهید بــوون و بــە یەکجــاری ماڵئاواییــان
لــێ کردوویــن و هەرگیــز یەکترمــان نەدیتۆتــەوە .لــە دەورانــی
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پێشــمەرگایەتیدا ئــەوە یەکێــک لــە ناخۆشــترین چاوەڕوانییەکانــە.
لــەو عەمەلیاتــەشدا بەداخــەوە ئــەو ڕۆژە ناخۆشــەمان بەچــاوی
خۆمــان دیتــەوە.
ناوچەکــە بــە تــەواوی ئــاوەدان بــوو ،پــڕ بــوو لــە بێــری و شــوان
و ڕەشــماڵ و وەرزێــر کــە لــە حاڵــی هاتوچــۆ و کارکردنــدا بــوون.
ئێوارەیەکــی درەنــگ هەمــوو تیمــەکان بــەرەو شــوێنی دیاریکــراوی
خۆیــان وەڕێ کەوتــن .ئێمــەش کــە لــە تیمــی هێــرشدا بوویــن ،لــە
شــوێنی خۆمــان ماینــەوە .دیــارە زۆربــەی تیمــەکان بــە هــۆی نیزیکیی
شــوێنی دیاریکراویــان هــەر لــە الی ئێمــە مانــەوە.
ئــەو جــارەش بــە دنیایــەک ئــاوات و ئــارەزووی وەدینەهاتــووەوە
دەچمــە قوواڵیــی ســەردەمێکی ســەختی خەبــات وتێکۆشــان ،ئــەو
دەورانــەی کــە هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان تەنیــا بــە چەکــی شــانی
لــە بەرانبــەر هێــزی پۆشــتە و تەیــاری کۆمــاری ئیســامیدا وەک شــێر
بەرگریــان دەکــرد بۆئــەوەی بــە دوژمــن بڵێــن ئێمــە بــۆ وەدەســتهێنانی
مافــی گەلــی خۆمــان خەبــات دەکەیــن و هیــچ کەندوکۆســپێک ناتوانــێ
ئیــرادەی ئێمــەی شۆڕشــگێڕ تێــک بشــکێنێ.
خەبــات لــە پێنــاو ئــازادی ،بیروبــاوەڕی نەگــۆڕی ئێمەیــە بۆیــە
بەهیــچ هێزێــک لەبــن نایــە.
ڕابردوومــان پــڕە لــە شــانازی پــڕە لــە بەرخــۆدان و پــڕە
قوربانیــدان.
هــەروەک باســم کــرد ،ڕۆژی ١٥ی جــۆزەردان هــەر لــە بەیانییــەوە
هەمــوو تیمــەکان لــە شــوێنی دیاریکــراوی خۆیــان ئامادەبــوون تــا
لــە یــەک کات وســات دا بــە هاوئاهەنگــی لەگــەڵ یەکتــر ،ئەرکــی
پێســپێردراوی خۆیــان جێبەجــێ بکــەن.
چەنــد دەســتە لــە پێشــمەرگەکان بــۆ لێدانــی مۆڵگەکانــی
"ئاڵیەمــەران"" ،خــدراوێ"" ،چەکۆ" و "شــیوەمێری" دیــاری کرابوون.
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دەســتەیەکی دیکــە لــە پێشــمەرگەکان بــۆ ســەر جــادەی "ســێپەکان"
و ســەر جــادەی پیرانشــار -سەردەشــت دیــاری کرابــوون بــۆ ئــەوەی
هێــزی یارمەتیــدەری دوژمــن بخەنــە کەمینــەوە.
دوو دەســتەش لــە پێشــمەرگەکان وەک هێــزی پشــتیوان بــە
مەبەســتی لێدانــی مۆڵگــەی گونــدی ســێپەکان دیــاری کرابــوون تــا
دەســتەکانی هێــرش لــە ژێــر ئاگــری ئــەو دوو تیمــەدا پەالمــاری ئــەو
مۆڵگەیــە بــدەن.
دەســتەیەکیش لــە پێشــمەرگەکان لەگــەڵ فەرمانــدەی گشــتیی
عەمەلیاتــدا بــوون و لــە بەرزایــی پشــتی گونــدەوە چاوەدێــری هەموو
ناوچەکــەی دەکــرد.
دوو دەســتەی دیکەیــش لــە پێشــمەرگەکان بــە فەرماندەیی هەر ســێ
فەرمانــدەی ڕۆژە ســەختەکانی خەبــات ،شــەهیدان ڕەحیــم قاڕنجــی
و حەمــە نارســتی و کاک ســاڵح ڕەبەتــی" وەک تیمــی هێــرش دیــاری
کرابــوون .منیــش لــەو تیمــەدا بــووم کــە شــەهید حەمــە نارســتی
سەرپەرســتی دەکــرد.
ســەرئەنجام لــە کاتژمێــر پێنجــی ئێــوارەدا لــە الیــەن فەرمانــدەی
عەمەلیاتــەوە دەســتووری هێــرش درا و هەمــوو تیمــەکان هێرشــی
خۆیــان بــۆ ســەر دوژمــن دەســت پێکــرد .شــەڕ لــە هەمــوو شــەڕگەکان
دەســتی پێکــرد؛ هــەر لــە "ئاڵیەمــەران"ەوە تــا "شــیوەمێرێ" هێــزی
دوژمــن لــە الیــەن هێــزی پێشــمەرگەوە هێرشــی کرایــە ســەر.
ئێمــەش لــە ژێــر ئــاوری تونــدی دوو دەســتەی هێــزی پشــتیواندا
پێشــڕەویی خۆمــان بــۆ ســەر مۆڵگــەی گونــدی ســێپەکان دەســت
پێکــرد.
لــە کاتــی ئاگربارانکردنــی ئــەو مۆڵگەیــەدا یەکێــک لە دۆشــکەکانی
تیمــی پشــتیوان گیــری کــرد و بــەو هۆیــەوە هێــزی نێــو مۆڵگەکــە
کەمێــک کەوتنــە خــۆ و لەگــەڵ تیمەکانــی هێــرش ڕووبــەڕووی یــەک
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بوونــەوە .شــەڕێکی قــورس لــە دەوروبــەری مۆڵگــە دەســتی پێکــرد،
ئێمــە کــە  ١٠کــەس دەبوویــن بــەرەو دەروازەی مۆڵگەکــە پێشــڕەویمان
کــرد و خۆمــان گەیانــدە ســەنگەرەکانی دەروازەی مۆڵگەکــە .لــە کاتــی
هێرشــکردن دابوویــن کە دەســڕێژێکی گولـــلە کەوتە نێومــان .لە ئاکام
دا هــەر لــە دەروازەی مۆڵگەکــە ،کاک ڕەحیــم قارنجــی فەرمانــدەی
بەتوانــا و لێهاتــووی لکــی یــەک شــەهید بــوو و دوو کەســی دیکــەش
بــە ناوەکانــی کاک عوســمان ئەحمــەدی وکاک محەممــەد مامئاغــای
بەســەختی برینــدار بــوون.
شــەهیدبوونی کاک ڕەحیم و برینداربوونی ئەو دوو هاوســەنگەرەی
دیکەمــان بارودۆخــی شــەڕەکەی گــۆڕی .ئێمــە زۆر کــەم مابوویــن،
ئەرکمــان زۆر زۆر قــورس بــوو؛ هــەم دەبــوو شــەڕ لەگــەڵ دوژمــن
بکەیــن ،هــەم لــە فکــری ڕاگواســتنی شــەهید و برینــدارەکاندا بیــن.
بەڕاســتی بارودۆخێکــی زۆر ناخــۆش بــوو .چەنــد کەســێک لــە
هاوڕێیــان شــوێنی خۆیــان بەجــێ هێشــتبوو و پاشەکشــەیان کردبــوو.
پاشــان فشــارێکی لەڕادەبــەدر کەوتــە ســەر ئێمــە .ئێمــەش بەهــەوڵ
وهیممەتــی هــەر هەموومــان لــە شــەڕێکی ســەختدا توانیمــان شــەهید
و برینــدارەکان ڕاگوێزیــن .هێشــتا زۆر دوور نەکەوتبووینــەوە کــە
کاک عوســمان ئەحمــەدی ،ســەر پــەل ،لــە لکــی یــەک ،بەهــۆی
ســەختیی برینەکەیــەوە گیانــی بەخــت کــرد و پەیوەســت بــە کاروانــی
شــەهیدانی ســوورخەاڵتی گــەل بــوو.
دوو پێشــمەرگەی دیکــەش بــە ناوەکانــی خالیــد بووبانەیــی و
ئەبووبەکــر خولیســی بــێ ئــەوەی هاوڕێیانیــان لــەو دەســتەیە پێیــان
بزانــن ،لەنێــو مــااڵن بــە خومپــارە شــەهید ببــوون.
ئێمــەش هەموومــان کــە دوو شــەهید و بریندارمــان پــێ بــوون،
بــەرەو بەرزاییەکانــی "کاســەبەردین" پاشەکشــەمان کــرد .بەڕاســتی
ڕۆژێکــی ناخــۆش و ســەخت بــوو ،قــەت ئــەو ڕۆژەم لەبیــر ناچێتەوە،
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تیمەکانــی دیکەیــش هــەر هەموویــان لەگــەڵ تاریکیــی هــەوادا بــۆ
شــوێنی دیاریکــراو پاشەکشــەیان کردبــوو.
لــە بەرەبەیانییەکــی زوودا هەموومــان لەســەر کێــوی کاســەبەردین
کــە یەکێــک لــە کێــوە بەرزەکانــی ناوچەکەیــە یەکمــان گرتــەوە،
هــەوا زۆر ســارد بــوو ،هەموومــان مانــدوو و شــەکەت ،هێشــتا بەفــر
بــە کێوانــەوە مابــوو ،لــە چەنــد شــوێنێک ئــاور کرابوونــەوە و
پێشــمەرگەکان دەســتە دەســتە لــە دەوری ئاورەکــە کــۆ ببووینــەوە،
خەمێکــی لــە ڕادەبــەدەر بــە ڕووخســاری هەموومانــەوە دیــار بــوو.
بەداخــەوە هــەر دوو شــەهیدەکەی دیکــە کەوتبوونە دەســتی هێزەکانی
دوژمــن.
لــە ڕادەبــەدەر مانــدو و هیــاک بوویــن ،نانمــان پــێ نەمابــوو.
پێوەنــدی بــە کۆمیتــەی شارســتانەوە گیرابــوو کــە هــەم نانمــان بــۆ
بێنــن و هــەم واڵغمــان بــۆ دابیــن بکــەن بــۆ ئــەوەی تەرمــی شــەهید و
بریندارەکانیــان پــێ ڕاگوێزیــن .دوای چەنــد کاتژمێرێــک نــان هــات و
واڵغیشــیان بــۆ هێنایــن.
بــە دوو شــەهید و دوو برینــدارەوە بــەرەو بنکەکانمــان وەڕێ
کەوتیــن .ناوچەکــە پــڕ بــوو لــە هەوارچیــی باشــوور و ڕۆژهــەاڵت.
کاتێــک ئێمــە لــە ڕیزێکــی دوور و درێــژدا بــە بریندار و شــەهیدکانەوە
بــە نێویــاندا دەڕۆیشــتین ،هەموویــان بــە چــاوی پــڕ لــە فرمێســکەوە
ســەیریان دەکردیــن و حەســرەتی شــەهیدبوونی ئــەو شــەهیدانەیان
دەخــوارد کــە لەســەر پشــتی ئەســپەکان بــوون و بــۆ ئازادیــی ئــەوان
گیانــی خۆیــان فیــدا کردبــوو .لــەم کاتــەدا شــێعری "هــەورازی کــووڕ"
ئاوێتــەی ئــەو ســاتەوەختە بــوو کــە دەڵــێ :هــەورازی کــووڕ پشــتی
شــاخێکی بــە عومــرە ،بــۆ پێشــمەرگە دانەویــوە ،ئێوارەیــە ڕێچکــە و
ڕیــزی یــەک لــە دوای یــەک ،بــەرەو بنــاری ئــەو دیــوە....
لــە ئێوارەیەکــی درەنــگدا گەیشــتینەوە بنکەکانمــان لــە
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"کونەمــار"ێ .هــەر ئــەو ئێوارەیــە شــەهیدەکان لــە گۆڕســتانی
شــەهیدان لــە گونــدی بەرقســڵ بەخــاک ســپێردران.
بــە بــڕوای مــن لــەو عەمەلیاتــەدا ســێ شــت هــۆکار بــوون
بــۆ نەگیرانــی ئــەو مۆڵگەیــە و ئــەو خەســارانەی لێمــان کــەوت؛
یەکەمیــان گیرکردنــی دۆشــکەی تیمــی پشــتیوان بــوو کــە بۆشــاییەکی
گــەورەی بــە زیانــی ئێمــە لێکەوتــەوە ،دووهەمیــان هەڵکەوتــەی
شــوێنی مۆڵگەکــە بــوو کــە دەبــوا وردتــر بیــر لــە گرتنــی بکرێتــەوە و
ســێهەمیان پاشەکشــەی نابەجــێ و نابەوەختــی بەشــێک لــە هاوڕێیان
و بەجێهێشــتنی شــوێنی دیاریکراویــان بــوو.
چەنــد ڕۆژ دواتــر ئێمــە چەنــد کــەس لە پێشــمەرگەکان کــە هەوڵێکی
زۆرمــاندا بــۆ ڕزگارکردنــی شــەهید و برینــدارەکان ،لــە الیەن شــەهید
فەتــاح عەبدولــی و کاک حوســێن پەیــرەوان لــە کۆبوونەوەیــەک دا
بەشــیوەی زارەکــی خــەاڵت کرایــن.
بــەم جــۆرە دووهەمیــن عەمەلیاتــی هێــزی گیاڕەنــگ لەســاڵی
١٣٦٧دا کۆتایــی پێهــات.
جێــی ئاماژەپێدانــە کــە لــەو عەمەلیاتــەدا ژمارەیــەک لــە هێزەکانی
ڕێژیــم کــۆژران و برینــدار بــوون.

• پێکدادانی چەکدارانەی هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی
دوژمن لە گوندی گردێنە
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هــەروەک لــە بەشــەکانی پێشــوودا باســم کــرد ســاڵی  ١٣٦٧بــۆ
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ســاڵێکی ناخــۆش بــوو ،ڕێژیــم
هێزێکــی زۆری لــە ســنوورەکان جێگیــر کردبــوو ،زۆربەی ســنوورەکان
مینڕێــژ کرابــوون و دەربازبــوون لــە ســنوورەکان کارێکــی ئاســان
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نەبــوو ،بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو ئــەو بەربەســتانە ئێمــەش وەک
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــۆ کار و چاالکیــی خۆمــان لــە ناوچە
جۆربەجۆرەکانــی کوردســتان درێژەمــان بــە ئەرکەکانــی خۆمــان دەدا
تــا پیالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی پووچــەڵ بکەینــەوە.
هێــزی گیاڕەنــگ ئــەو کاتــە لــە "کونەمار" و "ســونێ" جێگیــر بوون
و لــە هەمــوو بارێکــەوە ،گوشــارێکی زۆرمــان لــە ســەر بــوو .بــەاڵم
بــێ گوێــدان بەگوشــارەکانی کۆمــاری ئیســامی درێژەمــان بــە کاری
خۆمــان دەدا .بەهــۆی ئــەوەی کــە ئێمــە لــە ســنوور بوویــن بێجگــە
لــەوەی کــە دەبــوو خۆمــان لــە ســنوور ڕەت بیــن ،دەبــوو بەشــێک
لــە هێزەکانــی دیکــەی وەک هێــزی زمزیــران ،پێشــەوا و بەیــان و
جاورباریــش هێزەکانــی دیکــە لــە ســنووری ناوچــەی سەردەشــتەوە
بــەرەو نێوخــۆی واڵت دەربــاز بکەیــن .هەرچەندە کارێکی زۆر ســەخت
بــوو ،بــەاڵم بیروبــاوەڕی پێشــمەرگە تێکۆشــەرەکان بەرگــەی هەمــوو
ســەختییەکانی دەگــرت و هەرگیــز بــۆ جارێکــش نەماندەتوانــی
خۆمــان لــە ســەختیەکان بشــارینەوە.
ڕێکەوتــی ٢١ی پووشــپەڕی ١٣٦٧ی هەتــاوی هەر دوو هێزی زمزیران
و پێشــەوا و کۆمیتەی شارســتانی نەغەدە گەیشــتنە ســونێ و بەســەر
بنکەکانــی هێــزی گیاڕەن ـگدا دابــەش بــوون و چاوەڕوانــی ئەوەیــان
دەکــرد تــا لە ســنوورەکانی سەردەشــتەوە بــەرەو ناوچەکانــی خۆیان
بگەڕێنــەوە .هیزێکــی زۆر بــوو ،لــە بیــرم نییــە بــەاڵم زیاتــر لــە
 ١٢٠کــەس دەبــوون .دەربازکردنــی ئــەو هێــزە زۆرە کارێکــی ئاســان
نەبــوو ،بــەاڵم دەبــوو هــەر دەربازیــان بکەیــن تــا بگەڕێنــەوە بــۆ
ناوچەکانــی خۆیــان .ئەرکــی ڕەتکردنــی ئــەو هێزانــە بــە پێنــج کــەس
لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ ســپێردرا کــە بریتــی بــوون لــە؛
ڕەوانشــاد مەحمــوود خــاس ،محەممــەد مامئاغــا ،عومــەر کانەبــی،
خــدر بــەگ و شــەهید ســاالر مارەغانــی کــە ڕەوانشــاد مەحمــوود
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خــاس ســەرپەلمان بــوو .دوای کۆبوونــەوە و ڕاوێــژ لەگــەڵ یەکتــر
ئێــوارەی ٢٣ی پووشــپەڕ بــەرەو ناوچــە وەڕێکەوتیــن .شــوێنی
دەربازکردنــی ئــەو هێــزە گوندەکــەی ئێمــە "دۆڵەتــوو" بــوو .ســەر لــە
ئێــوارێ بــەرەو ســنووری دۆڵەتــوو وەڕێ کەوتیــن ،دوای پشــوویەکی
کــورت لــە ســەرچاوەی ئــاوی "بێــدەالن" هــەورازی "دارەگردیلە"مــان
گرتــە بــەر .هێزەکــە زۆر بــوو و یەکــەم شــەو بــوو بۆیــە ئــەو هێــزە
وەک پێویســت نەیدەتوانــی ڕێگــە ببــڕێ .ســەرئەنجام هێــدی هێــدی
ســەرکەوتین .لێڕەوارێکــی پــڕ و ناخــۆش بــوو ،زۆر لــە مۆڵگەیەکــی
دوژمــن نیزیــک ببووینــەوە ،مــن یەکــەم نەفــەر بــووم و ئەوانــی دیکــە
هەموویــان بــەدوای منــدا دەهاتــن .ســەر و خــواری ڕێگاکەمــان مینڕێــژ
کرابــوو ،نەدەبــوو لێــک دابڕێیــن چونکــە هەرکــەس لــە ڕێگــە الیدابــا
دەکەوتــە ســەر مەیدانــی مینی دوژمن .ڕێگایەکی ســەخت و دژوار بوو،
نەمانزانــی کــە زۆر لــە مۆڵگەکــە نیزیــک بووینــەوە یانــی ئەوەنــدە
لێــی نیزیــک ببووینــەوە کــە تەقــەی لێکردیــن ،بــەاڵم بــە هیممەتــی
هەموومــان هــەر زوو خۆمــان ئاودیــوی گونــدی دۆڵەتــوو کــرد و لــە
چــاوی هێزەکانــی دوژمــن ون بوویــن و بــەرەو دووئــاوی دۆڵەتــووێ
شــۆڕ بوینــەوە .بــە هــۆی زۆری هێزەکــە ڕێکــردن و خۆحەشــاردانمان
دژوار بــوو .هاوڕێیــان هــاواری ئاویــان دەکــرد و ڕێگاکــە زۆر ماندووی
کردبــوون ،منیــش هــەر زوو زوو مزگێنــی ئــەوەم پــێ دەدان کــە زۆری
نەمــاوەو و دەگەینــە ســەر کانییەکــی ئــەو ناوچەیــە.
لــە خــوار ماڵەکانــی گونــدی دۆڵەتــوو ئــەو چۆمــەی لەنێــو مــااڵن
دەهاتــە خــوارێ و زۆریــش پیــس بــوو ،هەموویــان دەســتیان کــرد
بــە ئــاو خواردنــەوە ،هەرچەنــد هــاوارم کــرد کــە ئــەو ئــاوە بــۆ
خواردنــەوە نابــێ و ئــەوە کانیەکــە لەوالتــرە ،بێفایــدە بــوو،
هەموویــان تێــر لــەو ئاوەیــان خــواردەوە .دیــارە زۆر جــار شــتی لــەو
جــۆرەم بەچــاوی خــۆم دیتوە.لەبیرمــە کاک ئەحمــەد نســتانی گوتــی:
ئــەرێ خــدر بــەگ ئــەوە بــۆ لــەو دێمــەکارەت کردیــن ،جێگــەی دیکــە
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نەبــوو ؟!..
بەهەرحــاڵ دوای پشــوویەکی کــورت بــەرەو ســەرمێرگان وەڕێ
کەوتیــن کــە شــوێنێکی زۆر خــۆش و پڕئــاوە ،لەوێــش پشــوویەکی
کورتمــان دا ،ئەوجــار بــەرەو "دەشــتی مــردواوێ" کــە هــەر چەنــدی
بڵێــی خــۆش و دڵڕفێنــە ،وەڕێکەوتیــن .کاتێــک کــە بــەرەو دەشــتی
مــردواوێ شــۆڕ بووینــەوە قافلەیەکــی دوور و درێــژی پێشــمەرگە لــە
دەشــتەکە بــەرەو گونــدی گردێنــە هەنــگاوی دەنــا .شــەو هەتــا دەهات
دەرنگتــر دەبــوو ،ئێمــەش هەوڵــی ئەوەمــان دەدا پێــش ڕووناکایــی
بگەینــە شــوێنی مانــەوە.
هەنگاوەکانمــان خێراتــر دەکــرد ،زۆر جاریــش دەمانگــوت؛ کاکــە
زووکــەن ،پێشــمەرگەکان زۆر ماندووبــوون.
ســەرئەنجام پێــش ڕووناکیــی هــەوا هەموومــان گەیشــتینە خــوار
گونــدی گردێنــە و لــە خــوار گونــد ماینــەوە.
کاتێــک کــە گەیشــتینە شــوێنی مانــەوە هەرچەنــدە شــوێنەکە زۆر
بــاش نەبــوو ،بــەاڵم بــە مەجبــووری لــەوێ ماینــەوە ،شــوێنەکە
زۆر ســەرەڕێ بــوو ،بــەاڵم پێشــمەرگەکان هــەر زوو هەرکەســەو لــە
شــوێنێک چــوە نێــو کیســەخەوەکەی بــۆ ئــەوەی ئیســڕاحەت بــکا.
ئــەو کات کاک ئەحمــەد نســتانی فەرمانــدەی هێــزی زمزیــران و
کاک عومــەر باڵەکــی فەرمانــدەی هێــزی پێشــەوا بــوون.
مەحمــوود خــاس پێــی گوتــم لەگــەڵ دوو پێشــمەرگە بچــۆ
بــۆ نێومــااڵن بــۆ هێنانــی هێندێــک نــان و قەنــد و چــا ،کاتێــک
چوویــن بــۆ نێومــااڵن نــان و چامــان هێنــا ،کــە هاتینــەوە بــۆالی
پێشــمەرگەکان دیتــم هەمــوو خەوتبــوون .تەنیــا ئــەوەی مــن دیتــم
بەخەبــەر بــوو ،مەحمــوود خــاس بــوو .لــە کاک مەحمــوودم پرســی
باشــە پاســەوانتان لــە کــوێ دانــاوە؟ کاک مەحمــوود گوتــی ئــەوە
لەنێــو ئەســحابەی پاســەوان دانــراوە!! .بــە کاک مەحمــوودم گــوت
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باشــە لــە ســەر ئــەو ڕێگەیــە نابــێ پاســەوان هەبــێ! منیــش لــە
پشــتی جۆگەکــە لێــی ڕاکشــام ،بــەاڵم هــەر نیگــەران بــووم ،هیچمــان
نەماندەزانــی کــە تیمێــک لــە کادرەکانــی کۆمیتــەی شارســتانی
سەردەشــت لــە دەوروبــەری ئێمــە ماونەتــەوە ،نــە ئــەوان هەســتیان
بــە ئێمــە کردبــوو و نــە ئێمــە هەســتمان بــە ئــەوان کردبــوو.
بەیانییــە ،تــازە خــۆر لــە چیــای سەرکەشــی "گۆمــێ" ڕووناکــی
دەرخســتبوو تــا بــە تیشــکە بــە تینەکــەی چیــای "جەنگــی" و دەر و
دۆڵــی ناوچەکــە گــەرم دابێنــێ .لــە داوێنــی ئــەو دوو چیایــەدا هەڵــۆ
تیژباڵەکانــی زمزیــران و پێشــەوای هەمیشــە زینــدوو ،ئەویندارانــی
ڕێــگای ئــازادی بــە هیــوای پشــوویەک چــەک و ڕەختیــان کردبــووە
ســەرینی ژێــر ســەریان و بــۆ ســەرخەوێک چاوەکانیــان لەســەریەک
دانابــوون .مانــدوو و شــەکەت ،ڕێگایەکی دووریــان بڕیوە .دەیانهەوێ
بــە شــکاندنی ســەرخەوێک ماندوویەتــی شــەوی ڕابردوویــان لــە
جەســتە دەرکــەن .پێشــمەرگەکان هــەر کەســەو لــە گۆشــەیەک
چۆتــە نێــو کیســەخەو و خەریکــی حەســانەوەن .چەنــد کەســێک لــە
تێکۆشــەران ســەرەڕای ماندوویــی و بێخــەوی ،وەک پاســەوان لــە
تەپۆلکەیەکــی ســەرووی خۆمــان چاوەدێــری ناوچەکەیــان دەکــرد
بــۆ ئــەوەی هاوڕێکانیــان بــە ئاســوودەیی پشــوویەک بــدەن .زۆری
نەکێشــا کــە هێزێکــی دوژمــن ،پێکهاتــوو لە دەســتەی بە نــاو زەربەتی
حەمامیانــی بــۆکان بەنیــازی زەربەلێــدان لــە تیمێکــی تەشــکیالتیی
کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت بــەرەو شــوێنی حەســانەوەی
پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا و زمزیــران هاتبــوون ،بــە لێــواری
چۆمەکــەدا هەتــا نیزیکــەی چــوار پێنــج میتــری شــوێنی حەوانــەوەی
پێشــمەرگەکان هاتبوونــە خــوار .لــە یەکــەم دەســڕێژدا جاشــەکان
هەمــوو ئــەو پێشــمەرگانەیان کــردە ئامانــج کــە لــە کیســەخەودا
نووســتبوون.

خدر پاکدامەن

لــە حاڵێکــدا کــە ئێمــە زۆربەمــان خەوتبوویــن ،بــە دەنگــی تەقــەی
چەکی جاشــەکان ،پێشــمەرگەکان ڕاپەڕین و لە یەکەم دەســکردنەوەدا
جاشــەکانیان دایــە بــەر دەســتڕێژی چەکەکانیــان .ســەرەڕای ئــەوەی
جاشــەکان زۆر لــە پێشــمەرگەکان نیزیــک بــوون ،بــەاڵم جاشــەکان
خۆیــان لەبــەر هەڵمەتــی هێــزی پێشــمەرگە نەگــرت و هــەر زوو
شــکان و بــەرەو گونــدی "ئەحمەدبریــو" هەاڵتــن و پێشــمەرگەکانیش
وەدوایــان کەوتــن تــا لــە ناوچەکــە دووریــان خســتنەوە.
لــەو شــەڕەدا  ١٧کــەس لــە جاشــەکان کــوژران کــە کەالکــی ١١
کەســیان کەوتــە بــەر دەســتی تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،چەندیــن
قەبــزە چەکوچۆڵــی جۆراوجۆریــش کەوتنە دەســتی هێزی پێشــمەرگە.
بەداخــەوە لــەو شــەڕەدا دوو کــەس لــە پێشــمەرگە قارەمانــەکان
بــە ناوەکانــی؛ حەســەن قامیشــەیی لــە هێــزی زمزیــران و برایــم
قوڵقوڵەیــی لــە هێــزی پێشــەوا شــەهید بــوون و ســێ پێشــمەرگەش
برینــدار بــوون.
دوای هەاڵتنــی جاشــەکان فەرماندەکانــی هێــزی زمزیــران و
پێشــەوا هــەر دوو هێزەکەیــان بــە چەنــد دەســتە دابــەش کــرد بــۆ
ئــەوەی دوژمــن نەتوانــێ زەربــە لــە هێــزی پێشــمەرگە بــدات .هێــزی
دوژمــن لــە مۆڵگەکانــی "ساوان"ـــەوە ناوچەکەیــان تۆپبــاران دەکــرد.
هەروەهــا دەســتەیەکی دیکــە لــە جاشــەکان کــە دەیانهەویســت پشــتی
گونــدی گردێنــە بگــرن ،لــە الیــەن پێشــمەرگەکانی ئــەو دوو هێــزەوە
تێکشــکێندران.
ســەر لــە ئێــوارەی هەمــان ڕۆژ تەرمــی هــەر دوو شــەهیدەکە
لــە الیــەن هاوســەنگەرانیانەوە لــەو نیزیکانــە بــە خاکــی پیــرۆزی
نیشــتمان ســپێردران.
دوای بــە خاکســپاردنی شــەهیدەکان ئێمــە ئــەو تیمــە لــە
پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ کــە تــا گونــدی گردێنــە لــە خزمەتــی
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هاوڕێکانــی خۆمــان دابوویــن ،دوای ماڵئاوایــی لــە هــاوڕێ و
هاوســنگەرانمان لــە هێزەکانــی پێشــەوا و زمزیــران بــەرەو بنکە کانی
خۆمــان لــە "کونەمــارێ" گەڕاینــەوە و ئەوانیــش بــەرەو ناچەکانــی
خۆیــان وەڕێ کەوتــن.
ئەگــەر بــۆ هەموومــان دەربازبــوون لــە ســنوور کارێکــی قــورس
بــوو ،بــەاڵم پەڕێنــەوە لــە چۆمــی کەڵــوێ هــەر وەک پەڕینــەوە
لــە ســنوور ناخــۆش بــوو .بــۆ ئــەو مەبەســتەش دەســتەیەک
لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی زمزیــران بــە فەرماندەیــی فەرمانــدەی
چاونەترســی ڕۆژە ســەختەکانی خەبــات ،کاک باییــز قەاڵتاســیان بــۆ
شــکاندنی بەربەســتەکانی ســەر ڕێگای چۆمی کەڵوێ ،شــەوی پێشــتر
خۆیــان گەیاندبــووە چەنــد میتریــی پــردی قەاڵتاســیان .هێزەکانــی
ڕێژیــم بــۆ ئــەوەی شــەوانە پێــش لــە پەڕێنــەوەی هێــزی پێشــمەرگە
بگــرن ،هەمــوو پردەکانــی ســەر چۆمــی کەڵوێیــان مینڕێــژ دەکــرد،
یــەک لــەوان پــردی قەاڵتاســیان بــوو کــە هەمــوو ئێوارەیــەک مینــی
لــێ دادەنرایــەوە .کاتێــک ئێــوارەی ئــەو ڕۆژە جاشــەکانی مۆڵگــەی
گونــدی قەاڵتاســیان دێنــە ســەر پردەکــە و مینــەکان دادەنێنــەوە،
پێشــمەرگەکان بــە ڕادەیــەک لــە جاشــەکان نیزیــک دەبــن کــە شــوێنی
دانانــەوەی مینــەکان بــە وردی دەخەنــە ژێــر چاوەدێری خۆیــان .دوای
ئــەوەی جاشــەکان مینــەکان دادەنێنــەوە و دەگەڕێنــەوە ،ئــەو تیمــە
لــە پێشــمەرگەکان دەچنــە ســەر پردەکــە و بــە لێزانیــی تــەواوەوە
مینــەکان هەڵدەگرنــەوە.
دوای ئــەوەی هەمــوو ئــەو پێشــمەرگانەی کــە هــەر ئــەو ڕۆژە لــە
گونــدی گردێنــە تووشــی شــەڕ ببــوون دەگەنــە ســەر پردی قەاڵتاســیان
و لــە چۆمــی کەڵــوێ دەپەڕنــەوە ،دەســتەی پێشــڕەو مینــەکان لەســەر
ڕێــگای جاشــەکان دادەنێنــەوە .دوای ئــەوەی پێشــمەرگەکان لــە
شــوێنەکە دوور دەکەونــەوە ،بەیانییەکــەی جاشــەکان بــە مەبەســتی
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هەڵگرتنــەوەی مینــەکان لــە پردەکــە وەڕێدەکــەون ،لــە ڕێــگادا
مینەکانیــان پێــدا دەتەقێتــەوە و چەنــد کەســێکیان بــە تونــدی بریندار
دەبــن .بــەم جــۆر لــە ڕۆژی ٢٤ی پووشــپەڕی ١٣٦٧ی هەتــاویدا هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان هــەردوو پیالنــی هێــزی دوژمنیــان پووچــەڵ
کــردەوە.
لێــرەدا جێــی خۆیەتــی ســاو بنێریــن بــۆ گیانــی پاکــی ئــەو
شــەهیدانەی ئــەو ڕۆژە شــەهید بــوون ،ســاو بــۆ ئیــرادە و خۆڕاگــری
هەمــوو ئــەو پێشــمەرگە و فەرمەندانــەی بەشــداری ئــەو شــەڕە
بــوون.
گێڕانــەوەی ئــەو بیرەوەرییانــە بــۆ ئەوەیــە کــە الوانــی ئێســتا و
نەســڵەکانی داهاتــوو لەگــەڵ ئــەو لــە خۆبوردووییــەی کــە هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان لــەو ســەردەمەدا لــە خــۆی نیشــانداوە
ئاشــنا بــن و بەشــێک لــە ڕابــردووی ئــەو خەباتــە بزانــن.

• دەسبەسەرداگرتنی مۆڵگەی گوندی بووبانە لە الیەن
تێکۆشەرانی هێزی گیاڕەنگەوە
بــۆ نووســینی بیــرەوەری ئــەو جــارەش بــە بیــر و خەیــاڵ دەچمەوە
دەیــەی شەســتی هەتــاوی ،ئــەو دەورانــەی کــە لێواولێــو بــوو لــە
گیانبــازی و فیــداکاری و بەرخۆدانــی شۆڕشــگێڕانە بــۆ پاراســتنی
بستبەبســتی نیشــتمانی خۆشەویســتمان.
ئاخــر کام ناوچــەی کوردســتان دەبینــی کــە لــە دەیــەی شەس ـتدا
دەیــان داســتان و نەبەردیــی تــێدا تۆمــار نەکرابــن و لمبــۆزی
داگیرکەرانــی تــێدا لــە خــۆڵ وەرنەدرابــێ.
ناوچــە هەمیشــە سەرســەوزەکەی سەردەشــت کــە بــە درێژایــی
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مێــژووی جوواڵنــەوەکان و بــە تایبەتــی خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان لــەو ناوچەیــە هەمیشــە بەرچــاو بــووە و تــا ئێستاشــی
لەگــەڵ بــێ مەکــۆ و دەروازەی تێکۆشــانی حیزبــی دێموکــرات و هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتانە و زۆر داســتان و عەمەلیاتــی گــەورەی تێــدا
تۆمــار کــراون کــە دەکــرێ ســەدان الپــەڕەی لــە ســەر بنووســرێ.
لــە بەشــێکی دیکــەی بیرەوەرییەکانـمدا بــاس لــە داســتانێکی دیکەی
پێشــمەرگە تێکۆشــەرەکانی هێــزی گیاڕەنــگ دەکــەم کــە لــەو شــەڕەدا
هێــزی دوژمــن زەربەیەکــی قورســی دیکــەی لێــدرا.
بــەدوای عەمەلیاتــی مۆڵگــەی "ســێپەکان"دا و شــەهیدبوونی
چەنــد کــەس لــە فەرمانــدەکان و پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ،
فەرماندەکانــی ئــەو کاتــی هێــزی گیاڕەنــگ گەاڵڵــەی عەمەلیاتــی
دەســت بەســەرداگرتنی دوو مۆڵگــەی گونــدی "بووبانە"یــان خســتە
بــواری جێبەجــێ کردنــەوە .کاک حوســێن پەیــرەوان فەرمانــدەی
هێــزی گیاڕەنــگ بــوو ،ئێمــە ســێ لــک بوویــن ،فەرمانــدەی لکــی
ســێ شــەهید حەمــە نارســتی ،لکــی دوو کاک ســاڵە ڕەبەتــی و لکــی
یــەک کاک عــەواڵی شەخســەی "شــەققاز" بــوون.
گەاڵڵــەی عەمەلیاتەکــە ئامــادە کرابــوو .بــا ئــەوەش بــاس بکەیــن
کــە کۆمەڵێکــی دیکــە لــە بەرپرســانی ئــەو هێــزە وەک جێگــری لــک
و ســەرپەل لــە ئەســڵی کارەکــەدا بەشــدار بــوون و هەریــەک لەوانــە
بــۆ شــوێنێک دیــاری کرابــوون ،بــەاڵم ناکــرێ نــاوی هەموویــان
بنووســین.
ڕێکەوتــی ١٥ی پووشــپەڕی ١٣٦٧ی هەتــاوی هێزێکــی تێکــەاڵو
لــە هەمــوو لــک و پەلــەکان و بەشــێک لــە کادرەکانــی کۆمیتــەی
شارســتانی سەردەشــت بــە هەمــوو ئــەو کەلوپەالنــەوە کــە بــۆ ئــەو
عەمەلیاتــە پێویســت بــوون لــە ئێوارەیەکــی درەنـگدا بــەرەو ناوچــە
وەڕێکەوتیــن .بــە هــۆی ســەختیی ســنوورەکە نەمانتوانــی شــەوی
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یەکــەم لــە ســنوور دەربــاز بیــن .ڕۆژەکــەی لــە نیزیــک ســنوورەکە
لــە دەوروبــەری گونــدی تــووژەڵ "ناوزەنــگ" ماینــەوە .ئــەو ڕۆژەش
وەک زۆر ڕۆژی دیکــە تــا ئێــوارێ زۆر خــۆش تێپــەڕ بــوو .لەگــەڵ
ئەوەیکــە زۆر شــۆخی و قســەی خــۆش کــرا بــەاڵم دیســانیش
ماندوویەتــی زۆری تێدابــوو.
ئێمــە ،لکــی ســێ لــە یــەک جێــگادا بوویــن .لەگــەڵ شــەهید خــدر
چکــۆڵ کــە لــە یــەک پــەل بوویــن ،ئــەو بــە منــی دەگــوت تــۆ لــەو
عەمەلیاتــەدا شــەهید دەبــی!! منیــش دەمگــوت نــا تــۆ شــەهید دەبــی!!.
زۆرمــان قســەی ســەیر و ســەمەرە کــرد و تــا ئێــوارێ بەمشــێوەیە
تێپــەڕی .ئێــوارەی ئــەو ڕۆژە دەبــوو خۆمــان ئامــادە بکەیــن تــا وەڕێ
کەویــن ،هــەر زوو دەســتەیەک لــە پێشــمەرگە شــارەزاکان بــەرەو
ســنوور وەڕێ کەوتــن و ســەرەڕای ســەختیی ســنوورەکە دەبــوو
ڕێگەیــەک بدۆزنــەوە کــە ئــەو هێــزە پێیــدا دەربــاز بێــت.
دوای پێوەندیگرتــن لەگــەڵ تیمــی پێشــڕەو بــەرەو الی ئــەوان وەڕێ
کەوتیــن .لەســەر ســنوور یەکمــان گرتــەوە تــا هەموومــان بــە یەکەوە
وەڕێ کەویــن ،ســەختیی ڕێــگا لێــرەوە دەســت پێــدەکات .ڕێگەیەکــی
باریــک ،دوو میتــری خــوارەوەی و دوو میتــری ســەرەوەی پــڕە
لــە دوژمنــی شــاراوە!! واتــە مینــی ژێــر خــاک .نابــێ لــە ڕێگەکــە
هەنگاوێــک البــدەی دەنــا کارت تــەواوە .هێزێکــی زۆر و مەترســییەکی
زۆر ،نابــێ دەنگــی پێیەکانــت بێــت ،چونکــە مۆڵگــەی دوژمــن زۆر
نیزیکــە و دەوروبەریــش چەندیــن جــۆر مینــی جۆراوجــۆری تێیــدا
ژێــر خــاک کــراوە و شــاردراوەتەوە .ئەگــەر ژیرانــە هەنــگاو نەنێیــن
تووشــی کێشــە و زیــان دەبیــن .بۆیــە دەبــوو ڕێنوێنییەکانــی تیمــی
پێشــڕەو لــە بەرچــاو بگریــن ،چونکــە هــەر شــتێک ڕوو بــدات،
دەربــاز بــوون چەنــدە ســەخت بــوو ،گەڕانــەوە زیاتــر .بۆیــە
لێــرە لــەو ســاتەوەختەدا ئــەوەی بــەرەو مەنزڵگــەی ســەرکەوتنت
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دەبــا ،بەکارهێنانــی هوشــیاری و گۆێگرتــن لــە هاوســەنگەرانتە و
هاوئاهەنگــی دەتوانــێ کۆســپەکانی ســەر ڕێــگا البــەرێ .هەرچۆنێــک
بــێ ،بــە هێواشــی بــەرەو شــوێنی دیاریکــراوی خۆمــان وەڕێ کەوتیــن
تــا لــە مەیدانــی میــن تێپــەڕ بوویــن و لــە چــاوی بەکرێگیراوانــی
مۆڵگــەی دوژمــن دەربــاز بوویــن .ئــەو جــار دەبــێ وریاتــر بیــن
چونکــە دەوروبــەری گونــدی کانیــەزەرد ناوەنــدی کەمیــن دانانــەوەی
هێــزی دوژمنــە .دەبــێ لەوێــش دەربــاز بیــن ،ســەرەڕای هەمــوو
ســەختیەکان ئــەو هێــزە زۆرە بەبــێ زیــان لــە جــادەی قاســمەڕەش
 سەردەشــت تێپــەڕ بــوو و ئەوجــار بــە هێواشــی بــەرەو زنجیــرەچیــای "ســووراو" وەســەرکەوتین .لەوێشــەوە بــەرەو شــوێنی خۆمــان
و دەوروبــەری شــوێنی عەمەلیاتەکــە ڕۆیشــتین و لــە نیوەشــەوێکی
درەنــگدا گەیشــتینە شــوێنی مانــەوە.
رۆژی دواتــر فەرمانــدەکان بــە سەرپەرســتی فەرمانــدەری هێــز
کۆبوونــەوە ،هەمــوو پێشــمەرگەکان بــە مەبەســتی جێبەجێکردنــی
ئــەو عەمەلیاتــە بــە چەنــد دەســتە دابــەش کــران.
لــە کاتــی نووســینی ئــەو بیرەوەرییــە وەک هەمیشــە دەچمــەوە
ئــەو ســەردەمەی کــە خەبــات و بەرخــۆدان لــە هەمــوو ناوچەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە لووتکــەی خــۆیدا بــوو ،هێــزی دوژمــن لــە
حاســت هەڵمەتــی شــێرانەی ڕۆڵەکانــی دێموکــراتدا زەلیــل و دامــاو
بــوو و بســت بــە بســتی ئــەو نیشــتمانە داگیرکــراوەی کوردیــان لــێ
ببــوو بــە دۆزەخ ،شــەو و ڕۆژ لــە ترســی تێکۆشــەرانی ڕاســتەقینەی
ڕۆژە ســەختەکانی دێموکــرات خەویــان لــێ نەدەکــەوت.
تــا دێ لــە دەســتپێکی عەمەلیــات نیزیــک دەبینــەوە و کاتژمێــرەکان
بــە خێرایــی تێدەپــەڕن .لەنێــو دارســتانێکی چــڕ ماوینەتــەوە ،نابــێ
کــەس بمانبینــێ جیــا لــەو کەســانەی کــە هەمێشــە یــار و یاوەرمــان
بــوون و بەشــێک بــوون لــە مێــژووی ڕۆژە ســەختەکان کــە زۆر

خدر پاکدامەن

جــار لەگەڵمــان بــوون و نــان و پێخــۆر و پێداویســتییەکانیان بــۆ
دابیــن دەکردیــن .پێشــمەرگەکان وەک ڕۆژانــی دیکــە بــە شــێوەی
ئاســایی خەریکــی حەســانەوە و پشــوودان بــوون .فەرمانــدەکان
لــە کۆبوونــەوەدا بــوون بــۆ ئــەوەی گەاڵڵــەی عەمەلیاتەکــە داڕێــژن
و پێشــمەرگەکان ڕێــک بخــەن .زۆربــەی پێشــمەرگەکان هەوڵــی
ئەوەیــان دەدا لــە تیمــی هێرشــدا بــن ،بۆیــە دوای تەواوبوونــی
کۆبوونــەوەی فەرمانــدەکان هەموومــان هەوڵــی ئەوەمــان دەدا ئاخــۆ
لــە دابەشــکردنی کاردا لــە کام تیــم ســازمان دراویــن .ڕۆژی ١٧ی
پووشــپەڕی ١٣٦٧ی هەتــاوی ،تا ئێوارێ تەواوی کارەکان دابەشــکران
و هــەر تیمــەی بــۆ شــوێنی خــۆی دیــاری کــرا .ئــەوەی لــە بیــرم بــێ
هەمــوو پێشــمەرگەکان بــە حــەوت دەســتە دابــەش کــران ،دەســتەی
یەکــەم پێکهاتبــوو لــە؛ عەبدوڵــا شــەققاز و کۆمەڵێــک لــە فەرمانــدە
و کادر و پێشــمەرگەکان بــۆ دەستبەســەرداگرتنی مۆڵگــەی نێــو گوندی
"بووبانــە" .دوو دەســتەی دیکــەش لــە تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگ
هــەر لەگــەڵ ئــەو تیمــە وەک دەســتەی پشــتیوان بــۆ لێدانــی مۆڵگــەی
نێــو گونــد و مۆڵگــەی گونــدی نارســت دیــاری کــران تــا لــە ژێــر
ئــاوری ئــەو دوو دەســتەیەدا هێرشــی خۆیــان بــۆ ســەر ئامانجــی
ســەرەکی جێبەجــێ بکــەن .ئــەو ســێ دەســتە لــە پێشــمەرگەکان
دەبــوو ئێــوارێ لەگــەڵ تاریکیــی هــەوادا بــەرەو شــوێنی دیاریکــراو،
لــە داوێنــێ چیــای گیاڕەنــگ وەڕێکــەون .ئێــوارەی ئــەو ڕۆژە دوای
مااڵواییکــردن لــە یەکتــر هەموویــان بەوپــەڕی ئــەرک وەخۆگــری و
پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ ئامانجــی بــەرزی شــەهیدان و ڕێبــازی
پیــرۆزی دێموکــرات ،بــە ورەیەکــی پۆاڵیینــەوە بــەرەو شــوێنی خۆیان
وەڕێ کەوتــن .ئــای چەنــدە ســەختە ئــەو کاتانــەی کــە کۆمەڵێــک
مرۆڤــی شۆڕشــگێڕ و ڕەفیقــی گیانیبەگیانــی بــەرەو ئامانجێکــی
پیــرۆز واتــە دیفــاع لــە خــاک و نیشــتمان هەنــگاو دەنێــن و دیــار
نییــە جارێکــی دیکــە بــە دیــداری یەکتــر شــاد دەبنــەوە یــان نــا....
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ئەوانــە بەشــێک لــە ناخۆشــترین ســاتەوەختەکانی ڕۆژانــی ســەختی
ئــەو ســەردەمن کــە ئێمــە لەگەڵــی ڕاهاتبوویــن .دەســتەیەکی دیکــە لــە
پێشــمەرگەکان بــە فەرماندەیــی شــەهید حەمــە نارســتی ،فەرمانــدە
هەمیشــە چاونەترســەکەی سەردەشــتی سەرســەوز و کاک خــدر
میراوەیــی بــۆ دەسبەســەرداگرتنی مۆڵگــەی شــاخی "کونــێ" دیــاری
کــران ،کــە ئەســتەمترین نوختــەی ئــەو عەمەلیاتــە بــوو .منیــش
لەگــەڵ پۆلێــک لــە فەرمانــدە و کادر و پێشــمەرگەکانی دیکــە لــەو
تیمــەدا بــووم .تیمێکــی دیکــە بــۆ لێدانــی مۆڵگــەی "خۆڵە پــۆل" دیاری
کــران .مۆڵگــەی خۆڵــە پــۆل بەســەر هــەر دوو مۆڵگەکانــدا زاڵ بــوو،
ئــەو تیمــە ئەرکــی کۆنتــرۆڵ و لێدانــی ئــەو مۆڵگەیــە بــوو بــۆ ئــەوەی
نەتوانــێ وەک پێویســت بــە هانــای بەکرێگیراوانــی ئــەو دوو مۆڵگــەی
دیکــەوە بچــێ .تێمێکــی دیکــە وەک تیمــی پشــتیوان لــە ســەر ڕەزەکانی
بووبانــە جێگیــر بــوون بــۆ ئــەوەی لەوێــوە هــەر دوو مۆڵگەکانــی
شــاخی کونــێ و نێــو مــااڵن ئاوربــاران بکــەن .تیمــی حەوتــەم کــە
پێکهاتبــوو لــە فەرمانــدەی هێــز کاک حوســێن پەیــرەوان و چەنــد
کادر و پێشــمەرگەی دیکــە لــە داوێنــی چیــای ســووراو جێگیــر ببــوون
تــا تــەواوی مەیدانــی شــەڕەکە لــە ژێرچاودێــری بگــرن و هاوئاهەنگــی
لەنێــوان تیمەکانــدا دروســت بکــەن .بــۆ ڕۆژی ١٨ی پووشــپەڕی
١٣٦٧ی هەتــاوی هەمــوو تیمــەکان لــە شــوێنی خۆیــان جێگیــر بــوون.
هەمــوو جموجۆڵــی هێزەکانــی دوژمنیــان لــە ناوچەکــە خســتبووە ژێر
چاودێــری خۆیــان تــا لــە کاتــی دیاریکــراوی خۆیــدا هێــرش بــۆ ســەر
دوژمــن دەســت پێبکــەن .لــەو ڕۆژە دا هیــچ جموجۆڵێکــی بەرچــاو لــە
ئــارادا نەبــوو و وادیــار بــوو بەهــۆی نهێنیپارێــزی و کارقایمــی ئێمــە
دوژمــن هەســتی بــە هیــچ نەکردبــوو.
ئەمــڕۆ دەبــێ لــە ڕۆژان زۆر وریاتــر بیــن و تــەواوی شــوێنی
عەمەلیاتەکــە بخەینــە ژێــر چاودێریــی خۆمانەوە نــەوەک ئاڵوگۆڕێک
لــەو دەوربــەرە بێتــە پێشــێ و ڕێگــر بــێ لــە بردنــە پێشــی کارەکەمــان.
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فەرمانــدەکان ئــەو ڕۆژە لــە هەمــوو کــەس وریاتــر بــوون و بــەردەوام
لــە جموجۆڵــدا بــوون .ئەرکــی ئــەوان لــە هــی ئێمــە زۆر قورســتر
بــوو ،ئێمــە زۆربەمــان الو بوویــن و غروورێکــی زۆرمــان هەبــوو و
تەنیــا بیرمــان لــە تەقاندنــی یەکــەم فیشــەک و دەســتپێکی عەمەلیات
دەکــردەوە ،بــەاڵم بــۆ ئــەوان مەســەلەکە زۆر قورســتر لــەو باســانە
بــوو ،چۆنیەتیــی بەڕێوەبردنــی عەمەلیــات و بــەراوردی تێچــوو و
کاریگەریــی ئــەو عەمەلیاتانــە لەنێــو خەڵــکدا و لەبەرچاوگرتنــی
سیاســەتەکانی حیــزب و زۆر شــتی دیکــە دەبــوو بــە تــەواوی بیــری
لــێ کرابایــەوە.
هــەر وەک پێشــوو باســم کــرد بەرەبــەرە لــە کاتــی دەســتپێکردنی
عەمەلیــات نیزیــک دەبووینــەوە .هەمــوو تیمــەکان دەســت لــە ســەر
پەالپیتکــەی تفەنــگ چاوەڕوانی دەســتووری فەرمانــدەی عەمەلیاتیان
دەکــرد .زۆری نەکێشــا کــە بــە فەرمانــی فەرمانــدەری عەمەلیــات لــە
هەمــوو شــوێنەکانەوە هێــرش کرایــە ســەر هێزەکانــی دوژمــن .دوای
ئاگربارانکردنــی ســەختی هــەر دوو مۆڵگــەی دوژمــن لەنێــو گونــدی
بووبانــە ،شــاخی کونــێ لەالیــەن چەنــد تیمێکــی هێــزی پشــتیوان،
هێــرش و پەالمــاری بەورئاســای هــەر دوو دەســتەی هەڵمەتبــەر
بــۆ ســەر ئــەو دوو مۆڵگەیــە دەســتی پێکــرد .پێشــمەرگەکانی
هــەر دوو دەســتەکە شــەڕێکی ســەخت و ســەنگەر بــە ســەنگەر و
دەســتەویەخەیان لەگــەڵ هێــزی دوژمــن بەڕێــوە دەبــرد ،شــەڕێک
کــە تــا دەهــات دژوارتــر دەبــوو ،بــەاڵم پێشــمەرگەکان نەترســانە
و گیــان لەسەردەســت بــۆ تێکشــکاندنی هێــزە بەکرێگیراوەکانــی
دوژمــن هەڵمەتیــان دەبــرد .ئێمــە کــە لــە نیزیــک مۆڵگــەی شــاخی
کونــێ بوویــن و شــوێنێکی زۆر ئەســتەم بــوو ،بــۆ ماوەیەکــی زۆر
شــەڕێکی ســەخت و دژوارمــان لەگــەڵ بەکرێگیراوانــی ئــەو مۆڵگەیــە
دســت پێکــرد .دوو هێــزی داگیرکــەر و ڕزگاریــدەر لــە بەرزایــی
شــاخی کونــێ هێنــدە لــە یەکتــر نیزیــک ببوونــەوە کــە بــە نارنجــەک
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پەالمــاری یەکترمــان دەدا و تەنانــەت چەنــد جارێــک چووینــە نێــو
مۆڵگەکــە و بەشــێکی کەوتــە دەســتی ئێمــە ،بــەاڵم لــە بەشــەکەی دیکە
چەنــد جاشــێکی خۆفــرۆش کــە ببوونــە پشــت و پەنــای داگیرکەرانــی
کوردســتان ،شــەڕیان لەگــەڵ دەکردیــن و لــە ســەنگەرە قایمەکانــی
خۆیانــەوە ســێرەیان لــە ئێمــە دەگــرت .ئێمــەش تەنیــا لــە ســەنگەری
بیــر و بــاوەڕی شۆڕشــگێڕانەوە خۆمان و کاڵشــنیکۆفەکەی دەســتمان،
بــێ ســەنگەر و ســپەر هــەر بەپێــوە بــە گژیانــدا دەچووینــەوە.
لــە شــەڕێکی ســەختی سەنگەربەســەنگەردا بوویــن ،بــە هــۆی
قایمبوونــی مۆڵگەکــە و ســەنگەرەکانیانەوە نەمانتوانــی بــە تەواوەتی
دەســت بــە ســەر مۆڵگەکــەدا بگریــن .لــە شــەڕی نێــو ســەنگەرەکانی
مۆڵگــەی ڕێژیــم لــە شــاخی کونــێ پێشــمەرگەی تێکۆشــەر و ئــازای
هێــزی گیاڕەنــگ ،خــدر عەزیــزی ناســراو بــە خــدر چکــۆڵ شــەهید
بــوو و برایــم نەزمیــش بەســووکی برینــدار بــوو و لــە بەرانبەریــش
دا ژمارەیــەک لــە هێزەکانــی ڕێژیــم لەنێــو مۆڵگەکــەدا کــوژران و
برینــدار بــوون.
کاتێــک حەمــە نارســتی وەک فەرمانــدەی ئــەو بەشــە لــە
دەسبەســەرداگرتنی مۆڵگــەی شــاخی کونــێ دەرکــی بــەوە کــرد کــە
بەهــۆی ســەختی و قایمــی ســەنگەرەکانی دوژمنــەوە ناکــرێ دەســت
بەســەر تــەواوی ئــەو مۆڵگەیــەدا بگریــن ،بــۆ پاراســتنی گیانــی
پێشــمەرگەکان دەســتووری پاشەکشــەیدا .ئێمەش وێڕای گواستنەوەی
تەرمــی شــەهید خــدر ،لەنێــو ئــەو بەشــە لــە مۆڵگەکــە کــە دەســتی
بەســەردا گیرابــوو وەدەرکەوتیــن و لــە شــوێنەکە دوور کەوتینــەوە.
بــەاڵم شــێرەکوڕانی تیمەکانــی دیکــە بــە فەرماندەیــی عەبدوڵــا
شــەقاز و چەند تێکۆشــەری دیکە ،توانیان بە تەواوی دەســت بەســەر
مۆڵگــەی نێومااڵنــدا بگــرن و هەمــوو بەکرێگیراوانــی نێــو مۆڵگەکــە بــە
تاوانــی داگیــرکاری و خیانەتکــردن بــە گــەل و نیشــتمان ســزا بــدەن و
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ئاگریــان لــە مۆڵگەکــە بــەردا .لــەو عەمەلیاتــەدا نیزیــک بــە  ٣٠کەس
لــە هێزەکانــی دوژمــن کــوژران و چەکوچۆڵێکــی بەرچــاوی مۆڵگــەی
نێومــااڵن کەوتــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگە .لــەو بەشــەدا بەداخــەوە
پێشــمەرگەیەکی دیکــەی ئــازا و قارەمــان بــە نــاوی خالیــد ئەحمــەدی
"زوورەیــی" کــە لەگــەڵ هێــزی پشــتیوان لــە ســەر ڕەزەکانــی گونــدی
بووبانــە بــوو ،بــە قەنناســەی هێزەکانــی مۆڵگــەی شــاخی کونــێ،
شــەهید بــوو.
تیمەکانــی دیکــەش کــە بــۆ مۆڵگــەی نارســت و خۆڵەپــۆل دیــاری
کرابــوون تــا کۆتایــی عەمەلیــات ئــەو دوو مۆڵگەیــان بەســەختی
ئاوربــاران کــرد و ئەرکــی خۆیــان بــە باشــی جێبەجــێ کــرد .لەگــەڵ
تاریکبوونــی هــەوا هەموومــان لــە پشــتی گونــدی دۆڵــێ خانــوان
یەکمــان گرتــەوە و لــەوێ کۆبووینــەوە.
دوای ڕاوێژکردنــی فەرمانــدەکان دەبــوو ناوچەکــە چــۆڵ
بکەیــن ،ناوچەکــە بــە ســەختی لــە ژێــر ڕەهێڵــەی تۆپبارانــی
هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامیدا بــوو .ســەرئەنجام بڕیــاری گەڕانــەوە
بــۆ بنکەکانمــان لــە "ســونێ" درا .گەڕانەوەیەکــی ســەخت ،دوای
عەمەلیاتەکــە دەبــوو وریــا بیــن نــەکا دوژمــن دەرفەتــی دەســت بکەوێ
و زەربەمــان لــێ بــدات .بــە شــێوەیەکی پارتیزانــی هێزێکــی زۆر ،دوو
شــەهید لــە ســەر پشــتی ئەســپەکان بــەرەو ســنووری "قاســمەڕەش
و باســکی ڕێــوی" وەڕێ کەوتیــن .هەمــوو قاییمکارییــەک کرابــوو
بــۆ ئــەوەی ئــەو جــارەش بێکێشــە لــە ســنوور دەربــاز بیــن ،نــەکا
دوژمــن دوای ئــەو زەربەیــەی کــە وێیکەوتبــوو دەرفــەت بێنــێ و
تۆڵــەی خــۆی بکاتــەوە .بــە ئارامــی و هێواشــی خۆمــان گەیانــدە
"چەقــاالوێ" واتــە شــوێنی دەربــاز بــوون کــە زۆر نیزیکــی مۆڵگــەی
پشــتی قاســمەڕەش بــوو .دەبــوو ئەوەنــدە بەبــێ هەســتی و بــە
وریایــی بڕۆیــن کــە چەکدارەکانــی ڕێژیــم لەنێــو مۆڵگەکــە هەســتمان
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پێنەکــەن .بــە بێدەنگــی و بــێ زیــان لــە ســنوور دەربــاز بوویــن.
لــە نیوەشــەوێکی درەنگــدا گەیشــتینەوە کونەمــارێ .لەگــەڵ ئــەوەی
کــە ســەرکەوتنێکی گەورەمــان وەدەســت هێنابــوو بــەاڵم زۆر ناخــۆش
بــوو کــە دوو کــەس لــە هاوســەنگەرانمان شــەهید ببــوون .شــەهید
خــدر چکــۆڵ چەنــد مانگێــک بــوو ژیانــی هاوبەشــی پێکهێنابــوو،
هاوژینەکــەی چاوەڕوانــی ئامێــز و دەســتەمالنی تــازە زاوا و
پێشــمەرگە ئازاکــەی هێــزی گیاڕەنــگ بــوو ،بــەاڵم مخابــن دڵدارەکــەی
بــە بەرگــی خوێنــاوی و جەســتەیەکی بــێ گیــان گەڕایــەوە و ئاواتــە
و ئارەزووەکانــی بــردە ژێــر گڵ و لەجێــی باوەشــی دڵدارەکــەی چــووە
باوەشــی دایکــی نیشــتمان .کــەش و هەوایەکــی زۆر ناخــۆش باڵــی
بەســەر بنەماڵــە و بنکــە و بارەگاکانــدا کێشــابوو .بــەاڵم جیــا لــە
قەبووڵکردنــی واقعیەتێکــی تــاڵ هیچــی دیکــە نەدەکــرا.
بەیانیــی ڕۆژی ١٩ی مانــگ لەنێــو کــۆڕی پــڕ حەســرەتی
هاوســەنگەرانیاندا تەرمی هەر دوو شــەهید ،لە گۆڕســتانی شەهیدانی
"بەرقســڵ" بەخاکــی پیــرۆزی نیشــتمان ســپێردران .ڕوحی شــەهیدەکان
شــاد و ڕێــز و خۆشەویســتیم بــۆ ئــەو کادر و پێشــمەرگانەی کــە لــەو
حەماســە قارەمانانەیــەدا بەشــدار بــوون و فیــداکاری و ئازایەتیــان
لەخۆیــان نیشــاندا .ڕێــز و خۆشەویســتیم بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانەی
کــە ئێســتا لــە ژیانــدا مــاون.
بــەم جــۆرە ئەو حەماســە لەبیرنەکــراوەش وەک الپەڕەیەکی زێڕین
لــە الپەڕەکانــی داســتانەکانی دیکــەی ئــەم نیشــتمانە داگیرکــراوە،
چــووە ڕیــزی داســتانە لەبیرنەکراوەکانــی دیکەی ناوچەی سەردەشــت
و هێــزی گیاڕەنــگ و گەلــی کــوردەوە.
وەک پیشــەی هەمیشــەیی ،هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و
هەڵوێســتیان دەرحــەق بــە خەڵکــی کوردســتان و بەتایبــەت بنەماڵــەی
پێشــمەگەکانی حیــزب دوای وەهــا زەربەخواردنێــک ،بــەو پــەڕی
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بێڕێزیکردنــەوە هەڵســوکەوتیان لەگــەڵ بنەماڵــەی پێشــمەرگە
فیداکارەکانــی دێموکــرات کــرد .کاک حوســێن پەیــرەوان ،یەکێــک
لــە فەرماندەرانــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــەو پێوەندییــەدا
کــە چــۆن باوکــی لەگــەڵ ســێ کــەس لــە تێکۆشــەرانی حیــزب لــە
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری سەردەشــت بــێ ڕێزیــان پــێ کــراوە لــە
ســەر ئــەو عەمەلیاتــە ئــاوا دەنووســێ:
"باوکــم بــۆی گێڕامــەوە و گوتــی ڕۆژێــک بــۆ ئیــدارەی ئیتالعاتــی
سەردەشــت بانگیــان کــردم ،کە چووم بــۆ ژوورەوە باوکی کاک کاوەی
پەیــرەوان ،خاڵــە حەمــە لەگــەڵ باوکی کاک حەســەن قــادرزادە "مینە
هەلــاج" ،لــە ژوورەکــە بــوون ،زۆری نەکێشــا پاســدارێکی منداڵکارە
هــات و ملــی خاڵــە حەمــەی گــرت و بــە دیواریــدا کێشــا ،خاڵــە حەمــە
هەســتایەوە و گوتــی :کەریــم عەلــی! کــەی ئــەوە ژیانــە؟! پاشــان هەر
ئــەو پاســدارە لــە باوکــی کاک حەســەنیدا کــە بەهــۆی نەخۆشــییەوە
شــەقەی بەدســتەوە بــوون .شــەقەکانی لــە دەســت پەڕیــن و کەوتنــە
ســەر عــەرز .منیــش بــە پاســدارەکەم گــوت :بــۆ وادەکــەی؟ تاوانــی
ئێمــە چییــە؟ پاســدارە مشــتەکۆڵەیەکی لــە دەمــی مــن دا و ددانەکانــم
کــە دەســکرد بــوون کەوتنــە خــوارێ .دیســان پێمگــوت؛ بــۆ وادەکــەن؟
باوکــم گوتــی :پاســدارەکە لیســتی کوژراوەکانــی مۆڵگــەی گونــدی
بووبانەیــان لــە پێــش دانایــن".
ئــەوان کــە لــە مەیدانــی شــەڕدا دەرەقەتــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان نەدەهاتــن بــەم جــۆرە ئــازار و ئەزیەتــی بنەماڵــەی
پێشــمەرگەکانیان دەدا و بــە خەیاڵــی خۆیــان تۆڵەیــان دەکــردوە.
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بیرەوەرییــە خــۆش و ناخۆشــەکانی دەیــەی ٦٠ی هەتــاوی،
ئــەو قۆناغــەی کــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پڕاوپــڕ بــوو لــە
گیانفیدایــی و حەماســەخوڵقێنیی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
و بەگژداچوونــەوەی داگیرکەرانــی کوردســتان ،قۆناغێــک بــوو بــۆ
دروســتکردنی تەشــکیالتێکی بەهێــز هەتــا الوانــی ئــەو ســەردەمە
لــە شــانە تەشــکالتییەکاندا لــە دەوری یــەک کۆببنــەوە و بــە بیــری
نیشــتمانپەروەری پــەروەردە بکرێــن .لــەو ســەردەمەدا ســەرەڕای
بەڕێوەبردنــی خەباتێکــی بەربــاوی چەکــداری ،بــەاڵم کادرەکانــی
حیزبــی دێموکــرات قــەت لــە کاری ڕێکخســتنی خەڵــک غافــڵ نەبــوون
و ئــەو ڕاســتییەیان زۆر بــاش دەرک کردبــوو کــە بەبــێ تەشــکیالتێکی
بەهێــز ،خەباتــی سیاســی و چەکــداری ناتوانــێ وەک چــاوەڕوان
دەکــرێ ئاکامــی باشــی هەبــێ .لــەو پێوەندییــەدا هێــزی پێشــمەرگە
هەمیشــە یاریدەدەرێکــی گیانفیــدای بەشــی تەشــکیالت و کادرەکان
بــوو .زۆر جــار دیتــراوە کــە پۆلێــک پێشــمەرگە لەگــەڵ کادرەکان بــۆ
دیتنــی چەنــد کەســێکی تەشــکیالتی لە قوواڵیــی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
گیانیــان کەوتۆتــە مەترســییەوە ،یــان لــە ناوچــە جیاجیاکانــی
کوردســتان شــەهید بــوون .بۆیــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
هەمیشــە تێکۆشــاوە لــە هەمــوو شــێوەکانی خەبــات بــە دژی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران کەڵــک وەرگــرێ .گێڕانــەوەی بیــرەوەری ئــەو جارەم
تایبەتــە بــەم بابەتــەوە.
دواییــن مانگــی هاوینــی ســاڵی ١٣٦٧ی هەتاوی یــان ١٩٨٨ی زایینی،
کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت و هێــزی گیاڕەنــگ کــە ئــەو کاتــە
لــە "ســونێ" و "کونەمــارێ" بوویــن ،لەگــەڵ بەرپرســی ئــەو کاتــەی
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ی و کاک
کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت ،شــەهید فەتــاح عەبدول ـ 
حوســێن پەیــرەوان فەرمانــدەری هێــز و کۆمەڵێــک لــە فەرمانــدە و
کادر و پێشــمەرگەی دیکــە بــەرەو ناوچــە وەڕێکەوتیــن .کاک فەتــاح
لەگــەڵ ئــەوەی خەڵکــی ناوچــەی سەردەشــت نەبــوو ،بــەاڵم بــە هــۆی
لێهاتوویــی و کەســایەتیی بــەرزی خۆیــەوە هــەر زوو ناســرابوو و
یەکێــک لــە باشــترین کادر و بەرپرســەکانی ئــەو ســەردەمە بوو .کاک
فەتــاح هــەم لــە بــواری سیاســی و هــەم لــە بــواری تەشــکیالتییەوە
کەســێکی زیــرەک و داهێنــەر بــوو .ناوبــراو زۆر زوو بــوو بــە جێــگای
بــاوەڕێ خەڵکــی ناوچــەی سەردەشــت و ســەرنجی خەڵکــی ئــەو
ناوچەیــە و کادر و پێشــمەرگەکانی بــۆ الی خــۆی و حیزبەکــەی
زیاتــر ڕاکێشــا .تەنانــەت توانیبــووی نفــووز بکاتــە ســەر بەشــێک
لــە مۆرەکانــی ڕێژیــم و بــە قازانجــی جووڵــەی هێــزی پێشــمەرگە
هاوکارییــان دەکــرد و زانیارییــان لــە ســەر جموجۆڵــی هێزەکانــی
ڕێژیــم و پیالنەکانیــان پــێ دەگەیانــد ،ئــەو کارە یەکێــک لــە
باشــترین کارەکانــی کاک فەتــاح عەبدولــی بــوو کــە زۆریــش تێیــدا
ســەرکەوتوو بــوو.
لــە ســنووری "دەشــتی وەزنــێ" بەبــێ زیــان چووینــە نێوخــۆی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان .دوای ماوەیــەک گــەڕان و ســەردان لــە
گوندەکانــی ناوچــەی بوڵفەتــی سەردەشــت ،ڕۆژێــک بــۆ مانــەوە
چووینــە داوێنــی چیــای "النــک" و لــەوێ ماینــەوە .ئــەو ڕۆژە
هــەر زوو فەرمانــدە و کادرەکان کۆبوونــەوە ،دیــار بــوو خەریکــی
ڕێکخســتنی بەرنامەیەکــن ،لــەو کۆبوونەوەیــەدا وا بڕیــار درابــوو کە
پێشــمەرگەکان بکرێــن بــە چەنــد دەســتە و ،بــۆ هەمــوو دەســتەکانیش
کار دیــاری کرابــوو .مــن لەگــەڵ ئــەو دەســتەیە کەوتم کــە کاک فەتاح
عەبدولــی و کاک حوســێن پەیرەوانــی تێدابــوون .ئەگــەر بــاش لــە
بیــرم مابــێ هــەر  ١٥کــەس دەبوویــن ،بــەاڵم ئێمــە پێشــمەرگەکان
نەماندەزانــی بــۆ کــوێ دەچیــن و کاری ئێمــە چییــە .ئێــوارێ عەلــی
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باســاوەیی کــە ئــەو کات ســەرپەلی ئێمــە بــوو ،بــە منــی گــوت لەگــەڵ
کاک محەممــەد کەســرایی و کەســێکی دیکــە دەچــن بــۆ شــوێنێک.
ئێــوارێ ئــەو ســێ کەســە بــەرەو گونــدی "دیــوااڵن" وەڕێ کەوتیــن.
لــە ڕێــگادا کاک محەممــەد کەســرایی پێــی گوتیــن کــە بــۆ کارێکــی
تایبــەت دەچینــە گونــدی "سەرشــیو" ،بــەاڵم دەبــێ زۆر وریــا بیــن.
لەگــەڵ تاریکبوونــی هــەوا گەیشــتینە خــوار گونــدی سەرشــیو .لــە
خــوار مــااڵن ڕا بــەرەو گونــد دەچوویــن ،لــە چەنــد ماڵێــک بــەرەو
نێوەڕاســتی گونــد ڕەت بوویــن ،کــە چاومــان لێکــرد ،ســەربانی چەنــد
ماڵێــک پــڕ لــە جــاش و پاســدار بــوو .دیــار بــوو چاوەڕوانی شــتێکیان
دەکــرد .ئێمــە لــەوان تێپــەڕ ببوویــن .بێخەبــەر لــەوەی نێومااڵنیــش
لــە جــاش و پاســدار جمــەی دێ .دەســتەیەکی ســێ کەســی بــەرەو
شــوێنێک دەچیــن کــە هێزێکــی گــەورەی دوژمــن بۆمــان لــە بۆســە و
کەمیــن دان و دەیانهــەوێ زەربــەی خۆیــان بوەشــێنن .نێوانــی ئێمــە
لەگــەڵ جاشــەکان هــەر پەنجــا میتــر دەبــوو ،بــەاڵم ڕێگاکــە کەمێــک
قــووڵ بــوو و ئێمــە بــاش لەوان دیــار نەبوویــن .بڕیــاری گەڕانەوەمان
دا .گەڕانەوەمــان دەبــوا بــە هێواشــی بــێ بــۆ ئــەوەی هەســت نەکــەن
کــە بــۆ دواوە دەگەڕێینــەوە .دەمەســاتێکی زۆر ناخــۆش و پڕمەترســی
بــوو .بــەاڵم خــۆ ناکــرێ ورە بەردەیــن ،لــەو ســاتەوەختە ناســکەدا
پێویســت بــوو خێــڕا بڕیــار بدەیــن کــە چ دەکەیــن .بۆیــە بەهێواشــی
یەکــە یەکــە کشــاینەوە و بــێ ئــەوەی هەســت بــە بوونــی ئێمــە بکــەن
لــە چــاوی دوژمــن ون بوویــن .دوایــی بۆمــان دەرکــەوت کــە ئێمــە
بــۆ دیتنــی کەســێکی تەشــکیالتی چووینــە گونــدی سەرشــیو ،بــەاڵم
ئێســتاش ڕوون نەبــۆوە کــە دوژمــن چــۆن پێــی زانیبــوو ئێمــە دەچینــە
ئــەو گونــدە!! .کاتێــک لــەو داوە کــە بۆمــان دانرابــوو ڕزگارمــان بوو،
ســێ کەســی بــەرەو گونــدی کاژێ وەڕێ کەوتیــن ،لــە ســەر کانییــەک
ئاومــان خــواردەوە و کاک محەممــەد کەســرایی گوتــی؛ کاک فەتــاح
عەبدولــی و کاک حوســێن پەیــرەوان و پێشــمەرگەکانی دیکــە بــەرەو
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گوندەکانــی بێشاســپ و تووژەڵەوە دێــن و دەبێ ئێمەش بڕۆین لەگەڵ
ئــەوان یــەک بگرینــەوە .لەوێــوە بــەرەو ئــەو شــوێنە وەڕێ کەوتیــن
کــە زۆریــش نیزیــک نەبــوو ،لــە ڕێــگادا بــە بێســیم پێوەندیمــان
لەگــەڵ گرتــن و پێـــمان گوتــن کــە تووشــی شــتێکی لەو جــۆرە بووین.
کــە ئێمــە چوویــن ئــەوان لــە پشــتی گونــدی تــووژەڵ چاوەڕوانمــان
بــوون ،لــەوێ یەکمــان گرتــەوە و چۆنیەتیــی بەســەرهاتەکەمان
بــۆ بــاس کــردن .دوای پشــوویەکی کــورت بەبــێ بیرلێکردنــەوە و
لێکدانــەوەی حــزووری ئــەو هێــزەی ڕێژیــم لــەو شــوێنە و مەبەســت
و ئامانجــە شــاراوەکانیان ،دیســان ڕێگــەی خۆمــان نەگــۆڕی و بــۆ
دیتنــی کەســێکی دیکــە هەمــان ڕیگامــان گرتــەوە بــەر کــە بــە بــڕوای
مــن کارێکــی زۆر هەڵــە بــوو .هەموومــان بــەرەو شــۆێنی مانــەوە
وەڕێ کەوتیــن و چوویــن لــە نیزیــک گونــدی بێشاســپ ماینــەوە کــە
بەســەرهاتێکی سەرنجڕاکێشــمان بــۆ پێشهــات.
ســاتە هەســتیارەکانی ســەردەمی خەباتــی پێشــمەرگانە و
تەشــکیالتی هێنــدە زۆرن ڕەنگــە لــە توانــای نووســینی کەســانی وەک
م ـندا نەبــێ .گێڕانــەوە و نووســینەوەی ئــەو هەمــوو ســەروەرییانە
ڕەنگــە کارێکــی هــەروا ئاســان نەبــێ ،بــەاڵم باشــترین خزمــەت بــە
درەوشــاوەترین خەباتــی ئــەو ســەردەمەی حیزبــی دێموکــرات لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان نووســینەوە و وەبیرهێنانــەوەی ڕووداوەکانی
ئــەو خەباتەیــە کە شــێرەکوڕان و شــێرەکچانی دێموکــرات لە قوواڵیی
ناوچەکانــی کوردســتان لــە دەیــەی شەســتدا بەڕێوەیــان بــرد.
دوای پشــوویەکی کــورت بــە بــێ بیرلێکردنــەوە کــە بەڕاســتی
هەڵــە بــوو بــەرەو ئــەو شــوێنە چوویــن کــە ڕۆژی پێشــتر قســەی
لــێ کرابــوو .دەکــرا ئێمــە ڕێگەکەمــان بگۆڕیــن و بــەرەو شــوێنێکی
دیکــە بچیــن ،بــەاڵم ئێمــەش زۆر جــار هەڵەمــان کــردوە کــە بۆتــە
هــۆی ئــەوەی زەربەمــان وێ کــەوێ .ســەرەڕای ئــەو کەمتەرخەمییــە
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لەنێــوان گوندەکانــی تــووژەڵ و بێشاســپ ماینــەوە .ئــەو کاتــەی کــە
ئێمــە چووینــە شــوێنی مانــەوە ،کاتژمێــر نیزیــک دوازدەی شــەو بوو.
دوای دانانــی پاســەوان ،هەموومــان خەوتیــن .بەیانــی تــازە تیشــکی
خــۆر لەســەر چیاکانــی کەپــری و مەیدانچۆغــە دەردەکــەوت ،ئیمــەش
چەنــد کەســێک لەخــەو هەســتابووین ،یــەک لــەوان کاک حوســێن
پەیــرەوان بــوو ،ئاورمــان کردبــۆوە ،زۆری نەکێشــا کــە دەنگــی
زەنگوڵــەی مێگەلــە بزنێــک لــە دەوری ئێمــە پەیــدا بــوو .ئێمــەش
بێدەنــگ بوویــن تــا شــوانەکە هەســتمان پــێ نــەکات .شــوانە پەیــدا
بــوو ،لــە نیزیــک ئێمــە هەڵوێســتەیەکی کــرد وەک ئــەوەێ هەســتێکی
کردبــێ ،یــان شــتێکی دیتبــێ ،دوای وەســتان و ڕوانینێکــی کــورت بــە
گۆرانــی گوتــن وخۆگێلکــردن لــە ئێمــە دوور کەوتــەوە و ڕۆیشــت.
هــەر کــە ڕۆیشــت ئێمــە گوتمــان ئــەو شــوانە ئێمــەی دیــت ،بــا بانگــی
بکەیــن ،گوتیــان نــا ئێمــەی نەدیــوە و بەقســەیان نەکردیــن .شــوانە
ڕۆیشــت و ئێمــە هــەر لــە شــوێنی خۆمــان ماینــەوە! ڕۆژ خەریــک بــوو
درەنــگ دەبــوو .دەوروبــەری کاتژمێــر یەکــی دوانیــوەڕۆ دەنگــی دوو
گولـــلە تــۆپ لــەالی گوندی هەڵــوێوە هــات! .لێی وەگومــان کەوتین،
کاک حوســێن پەیــرەوان بــە منــی گــوت وەرە بــا بچیــن تەماشــای
دەوروبــەر بکەیــن .هێشــتا دووســەت میتــر دوور نەکەوتبووینــەوە
کــە تەماشــامان کــرد ،دەورەمــان بــە هێزێکــی زۆری دوژمــن گیــراوە،
بــە پەلــە خۆمــان گەیانــدەوە الی پێشــمەرگەکان ،خۆمــان بەســت و
وێڕانەگەیشــتین شــتەکان کۆبکەینــەوە ،دووســەت میترێــک چووینــە
خــوار شــوێنی خۆمــان .لێڕەوارێکــی پــڕ بــوو ،لــەوێ خۆمــان مــات
کــرد .نەماندەویســت جــارێ خۆمــان تووشــی شــەڕ بکەیــن ،چونکــە
هێــزی دوژمــن زاڵ بــوو بەســەر ئێمــەدا و ناوچەکــەش زۆر پڕمەترســی
بــوو .زۆری نەکێشــا جاشــەکان هاتــن بــۆ شــوێنی ئێمــە و تــەواو
لێمــان نیزیــک بوونــەوە و شــتەکانی ئێمەیــان دیتــەوە .ئــەوان
لــە ئێمــە دیــار بــوون ،زۆر نیزیــک بــوون ،بــەاڵم نەدەکــرا لێیــان
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ودەســت بێیــن ،چونکــە هێزێکــی زۆر لــە دەوری ئێمــە بــوو .بەڕاســتی
دەمەســاتێکی زۆر ناخــۆش بــوو ،جاشــەکان بــاش دەیانزانــی
ئێمــە لــە خــوار ئەوانیــن ،بــەاڵم چونکــە خــوارەوەی شــوێنی ئێمــە
مۆڵگەیەکــی کۆنــی لــێ بــوو و پــڕ لــە هێــز و تۆپخانــە بــوو ،هــەر
جوواڵبایــن لــەوان دیــار دەبوویــن .مەودایەکــی زۆر کــەم بــوو ،بــەاڵم
جاشــەکان لــە شــوێنی خۆیــان نەجــوواڵن .دوو کەســیان هاتنەخــوار
بــۆ الی ئێمــە ،ئێمــە خۆمــان بــۆ شــەڕی مــان و نەمــان ئامــادە
کردبــوو .گوێمــان لێبــوو فەماندەکەیــان بــە جاشــەکانی دەگــوت؛
وەرن بــا بڕۆیــن لێــرە نەمــاون ئەوانــە ئێرەیــان چــۆل کــردوە! .کــە
چووینــە نێــو پۆلــە دەوەنەکــە ،کاک فەتاحــی عەبدولــی گوتــی؛ جــا
کوڕینــە ئەگــەر تــووش بوویــن ،هەموومــان تــا ئاخیــر فیشــەک شــەڕ
دەکەیــن .لــەو کاتــە ســەختەدا کــە دەورمــان گیرابــوو ،ئــەوە قســەی
بەرپرســی ئەوکاتــی کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت بــوو .دیــارە
هەموومــان بــۆ شــەڕێکی خوێنــاوی خۆمــان ئامــادە کردبــوو بــەاڵم
ئــەو جــارە جاشــەکان شــەڕیان لەگــەڵ ئێمــە نەکــرد دەنــا هــەر زوو
تووشــی شــەڕ دەبوویــن .بەرەبــەرە هــەوا بــەرەو تاریکــی دەچــوو
و هێــزی دوژمــن دەگەڕایــەوە .لەگــەڵ خۆیــان هێســترێکی ئێمەیــان
لەگــەڵ هێندێــک کتــری و کەلوپــەل بــرد و ڕۆیشــتن .ئێمــەش لەگــەڵ
تاریکیــی هــەوا بــەرەو گونــدی تــووژەڵ وەڕێکەوتیــن .خۆمــان لــە
مــااڵن نیزیــک کــردەوە ،ئێــوارێ هێزەکانــی ڕێژیــم بــە خەڵکیــان
گوتبــوو کــە ئەمشــەو کــەس هەقــی نییــە لــە ژوورێ بێتــە دەرێ .زۆر
نیزیــک لــە گونــد لــە پشــتی مــااڵن بوویــن .مــن و عەلــی باســاوەیی
و دوو کەســی دیکــە چوویــن بــۆ نانهێنــان؛ لــە یەکــەم مــاڵ کــە
وەژوور کەوتیــن ،ئاگاداریــان کردیــن کــە گوندەکــە پــڕە لــە جــاش
و پاســدار؛ ئێمــەش دەســتبەجێ گەڕاینــەوە .نانەکەمــان بــۆ نەهــات،
لــە چەنــد میتــری ماڵەکــە بوویــن کــە جاشــەکان هاتــن ،گوێمــان لــێ
بــوو دەیانپرســی ئەوانــە کــێ بــوون هاتنــە ئێــرە؟ جاشــەکان ئێمەیان
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دیتبــوو ،بــەاڵم بۆیــان ڕوون نەبــوو کــە پێشــمەرگەین .هاتینــەوە الی
کــوڕەکان و بــەرەو شــوێنی خۆمــان وەڕێ کەوتیــن .دیــارە ئــەو شــەوە
تــەواوی گوندەکانــی ئــەو دەوروبــەرە بــە هێــزی دوژمــن تەنرابــوو،
چونکــە وایــان دانابــوو ئــەو تیمــە کــە فەرمانــدەی هێــز و بەرپرســی
کۆمیتــەی شارســتانی لەگەڵــە ،بیانکــوژن .بــەرەو گونــدی دیــوااڵن
وەڕێکەوتیــن ،چوویــن لــەوێ هێندێــک نــان بێنیــن کــە ئەوێــش پــڕ
بــوو لــە جــاش و پاســدار .دیــار بــوو داو و پیالنێکــی زۆر گەورەیــان
بــۆ دانابوویــن .لەوێــش نەوەســتاین و بــۆ مانــەوە چووینــە بنــاری
چیــای النــک و لــەوێ ماینــەوە.
بــەم جــۆرە جارێکــی دیکــە لــە داوێکــی گــەورەی دوژمــن ڕزگارمــان
بــوو .هەرچەنــد هەڵــەی خۆشــمانی تێدابــوو .دوژمــن بەرنامــەی
لەنێوبردنــی ئــەو تیمــەی داڕشــتبوو بــەاڵم تێیــدا ســەرکەوتوو
نەبــوون .کاک محەممــەد کەســرایی دەڵــێ؛ ئێمــە بــۆ دیتنــی مۆرەیەکــی
دوژمــن چووینــە ناوچەکــە کــە تەنیــا مــن و کاک حوســێن پەیــرەوان
دەمانناســی و قــەرار بــوو کاک فەتاحــی عەبدولــی چاوی پێــی بکەوێ.
ئــەوەی ڕاســتی بــێ تــا ئێســتاش ڕوون نەبــۆوە کــە ئایــا ئــەو ڕاپۆرتە
ئــەو کەســە دابــووی کــە قــەرار بــوو ئێمــە چاومــان پێــی بکــەوێ یــان
شــوانەکە ڕاپۆرتــی لــێ دابوویــن!
ســاو بــۆ گیانــی پاکــی ئــەو تێکۆشــەرانەی کــە ئــەو کاتــە لــەو
جەولەیــەدا بەشــدار بــوون و دواتــر شــەهید بــوون .ســاو بــۆ ئــەو
کادر و فەرمانــدە و پێشــمەرگانەی لــەو جەولەیــەدا بەشــدار بــوون
و بــە وریایــی خۆیــان نەیانهێشــت پیالنێکــی دیکــەی دوژمــن ســەر
بگــرێ .ئەوکەســانەی لــەو جەولەیــەدا بەشــدار بــوون ،بریتــی
بــوون لــە؛ شــەهید فەتــاح عەبدولــی ،حوســێن پەیــرەوان ،محەممــەد
کەســرایی ،شــەهید عەلــی باســاوەیی ،کەریــم کۆدەڵەیــی ،خــدر
بــەگ و چوارکەســی دیکــە کــە لــە ڕۆژهەاڵتــن و نــاوی دوو بــۆ ســێ
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کەســی دیکەیانــم لەبیــر نەمــاوە .کاک محەممــەد گروێســی کــە یەکێک
بــوو لــە پێشــمەرگە تێکۆشــەرەکانی هێــزی گیاڕەنــگ ئــەو کاتــە لــە
ڕۆژهــەاڵت بــوو ،ســەرباز بــوو و پێوەنــدی لەگــەڵ حیــزب هەبــوو،
ئــەو دەڵــێ؛ مــن لەگــەڵ ئــەو هێــزە بــووم کــە بــۆ ناوچەکــە هاتیــن و
دەڵــێ؛ هێزێکــی زۆر بــوو و پیالنێکــی گەورەیــان بەدەســتەوە بــوو...

• دەربازبوونی دوو دەستەی پێشمەرگە لەنێو بەفر و
کڕێوەی دەشتی "مردواوێ"دا
لــە درێــژەی خەبــات و تێکۆشــان لەڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا کادر و
پێشــمەرگەکانی حیــزب زۆر کەنــد و کۆســپی جۆراوجۆریــان هاتۆتـ ە
ڕێ ،بــەاڵم هەمــوو جــارێ بــە ئیمــان بە ســەرکەوتن و وەدەســتهێنانی
مافــی ڕەوای گەلەکەمــان توانیویانــە هەمــوو کەنــد و کۆســپەکانی
ســەر ڕێــگای خەبــات و تێکۆشــان وەالبــدەن و درێــژە بــە خەباتــی
خۆیــان بــدەن .بەهــۆی هەڵکەوتــەی جوغڕافیایــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان هێــزی پێشــمەرگە لــە وەرزی ســارد و ســەرمادا هەمــوو
کاتێــک نەیدەتوانــی لــە ناوچەکانــدا وەک پێویســت درێــژە بــە
خەباتــی خــۆی بــدا ،بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەش هێــزی پێشــمەرگە
هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بــوو کــە بــۆ ســاتێکیش خەڵکــی خــۆی بەجــێ
نەهێڵــێ .پێشــمەرگەکان پێیانخۆشبــوو هەمیشــە لەنێــو خەڵکــی
خۆیــان و لــە مەیدانــی ئەســڵیی خەباتــدا بــن .زۆرجــار لــە وەرزی
ســارد و ســەرمادا لــە کوێســتانەکانی کوردســتان تووشــی کێشــە
دەبــوون و چەنــد پێشــمەرگە بەهــۆی ســەرمای بەهێــزی زســتانەکانی
ســەختی ئــەو کاتــە گیانیــان بەخــت کــردوە.
بیــرەوەری و ســەفەری ئــەو جــارەی پێشــمەرگەکانی هێــزی
زمزیــران و گیاڕەنــگ لــە دووهەمیــن مانگــی پاییــزی ســاڵی ١٣٦٧ی
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هەتــاوی واتــە ١٩٨٨ی زایینیــدا یەکێــک لــەو جەوالنــە بــوو کــە
زۆر بــە ســەختی توانیمــان دەربــاز بیــن و لــە مــەرگ نەجاتمــان
بــێ .لــە کۆتایــی وەرزی پاییــزدا دەســتەیەکی تێکــەاڵو لــە کادر و
پێشــمەرگەکانی هێزەکانــی گیاڕەنــگ و زمزیــران کــە ژمارەمــان ٢٠بــۆ
 ٢٥کــەس دەبــوو ،بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتیــن .ئامانجــی ئەســڵیی
ئــەو جەولەیــە هــەم گەشــتێک بــوو لەنێــو خەڵــک و هــەم بردنــەوەی
هێندێــک تەقەمەنــی بــوو بــۆ ناوچــە بــۆ ســااڵنی داهاتــوو ،چونکــە
ئــەو وەرزە کاتێکــی بــاش بــوو.
لــە ئێوارەیەکــی درەنـگدا لــە بنکەکانــی "کونەمار"ێ بــەرەو ناوچە
وەڕێ کەوتیــن .شــوێنی ڕۆیشــتنی ئێمــە "دووئــاو"ی دۆڵەتــوێ ،بــوو.
کــە وەڕێکەوتیــن هەوایەکــی ســاف و خۆشــی هەبــوو .هەرچەنــد
ســارد بــوو ،بــەاڵم زۆر کــەم پێشــبینی ئــەوە دەکــرا کــە بەفــر و بــاران
دەســت پێبــکات ،وەک ئێســتا کەرەســەی پێشــبینیی هــەوا لەدەســتدا
نەبــوو .ئــارام ئــارام بــەرەو دووئــاوی دۆڵەتــوێ وەڕێکەوتیــن،
زۆری نەکێشــا گەیشــتینە ســەرمێرگان کــە مووچەیەکــی خۆشــە لــە
دەوروبــەری گونــدی دۆڵەتــوو .لــەوێ لەســەر کانیاوێکــی ســازگاری
ناوچەکــە نانێکــی پێشــمەرگانەمان خــوارد و زۆری نەکێشــا هــەور لــە
ئاســمانی ناوچەکــە پەیــدا بــوو ،هەواکە ســاردی کــرد و ئێمەش بەرەو
شــوێنی خۆمــان وەڕێکەوتیــن .هێشــتا زۆر دوور نەکەوتبووینــەوە
کــە پرووشــەی بەفــر دەســتی پێکــرد .تــا ســەرکەوتین بــۆ "دەشــتی
مــردواوێ" ،بارینــی بەفــر بــە تــەواوی دەســتی پێکــرد .کاتێــک بــەرەو
دەشــتی مــردواوێ شــۆڕ بووینــەوە دەشــتەکە بــە تــەواوی ســپی
هەڵگــەڕا ،ئــەو دەشــتەی کــە لــە کاتــی زســتاندا زۆر مەترســیدار بــوو
و هــەر لــەو ســااڵنەی دواییــدا چەنــد کەســێکی خەڵکــی ناوچەکە لەوێ
لــە ســەرمان ڕەق هەاڵتبــوون .ئێمــەش بــێ گوێــدان بــە بارینــی بەفــر،
بــەرەو شــوێنی خۆمــان وەڕێ کەوتین .بەفر خۆش خــۆش دەباری ،تا
گەیشــتینە چۆمــی "وەزنــێ" ،بەفــر بــە تــەواوی ناوچەکــەی داپۆشــی.
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ئێمــە بــەرەو گونــدی گردێنــە وەڕێ کەوتیــن ،بەفریــش هــەر دەباری،
کاتێــک گەیشــتینە شــوێنی هەوارەکانــی گردێنــە هەوایەکــی ســارد و
ناخۆشــی هەبــوو .لــەوێ لــە هــەوارەکان ئاغەڵــە مەڕێــک دروســت
کرابــوو ،فەرمانــدەکان و چاوســاغەکان کۆبوونــەوە کــە چــی بکەیــن!
ئــەوەی لــە بیــرم بــێ لــە سەردەشــت کاک خــدر میراوەیــی ،وەک
جێگــری لــک لەگــەڵ بــوو ،ڕەوانشــاد مەحمــوود خــاس و کاک عومــەر
ســێونەیی لــە هێــزی زمزیــران ،وەک ســەرپەل لەگــەڵ بــوون و نــاوی
ئەوانــی دیکــەم لــە بیــرە نییــە ،ئەوانــە بەرپرســانی ئێمــە بــوون.
ئــەو چەنــد کەســە کۆبوونــەوە ،دیــارە منیشــیان بانــگ کــرد ،چونکــە
مــن شــارەزای ناوچەکــە بــووم ،دەنــا مــن پێشــمەرگەی ســادە بــووم و
هیــچ بەرپرســایەتییەکم نەبــوو .لــە کۆتاییــدا وا ســاغ بوونــەوە؛ تــا
بەیانــی لــەو ئاغەڵــە بیــن ،ئەگــەر بەفرباریــن بــەردەوام بــێ بەیانــی
بچینــە نێــو گونــدی گردێنــە و ئەگــەر هــەوا خۆشــی کــردەوە لــە شــاخ
بمێنینــەوە .چووینــە نێــو ئاغەڵەکــە و لــەوێ کەمێــک داری لێبــوون،
بــەو دارانــە لــە ژوورەکــە ئاورمــان کــردەوە .بەفــر هــەر دەبــاری،
هەوایەکــی زۆر ســاردی هەبــوو ،دڵۆپــە و دووکەڵــی ئاورەکــە لــە
ســەرماکە زیاتــر ئــازاری دەدایــن .کاتێــک ڕۆژ ڕوونــاک بــوو ،بەهۆی
بارینــی بەفرێکــی زۆر ،بەرپرســەکان وا ســاغ بوونــەوە بچینە گوندی
گردێنــە .لەگــەڵ چوونمــان بــۆ نێــو گونــدی گردێنــە لەگەڵ پێشــوازیی
گەرمــی خەڵکــی ئــەو گونــدە بــەرەوڕوو بوویــن و بەســەر ماڵەکانــدا
دابــەش بوویــن .بەفــر هــەر دەبــاری و تــا ئێــوارێ نیزیــک بــە نیــو
میتــر بەفــر بــاری .ئــەو بەفــرەی دەبــاری بەفرێکــی وشــک بــوو،
ئێوارەکــەی بایەکــی هەڵکــرد کــە هێنــدەی دیکــە جەوەکــەی بــەرەو
ناخۆشــی گــۆڕی و ئێمــەش نەدەکــرا بێخەیــاڵ دانیشــین .هــەر بۆیــە
بەرپرســەکان دەســتیان بــە ڕاوێــژ کــرد تــا بڕیــاری کۆتایــی بــدەن،
کــە چــی بکەیــن؛ ئایــا دەگەڕێینــەوە یــان لەنێــو گونــد دەمێنینــەوە.
چەنــد کەســێک پێیــان وابــوو بگەڕێینــەوە باشــترە ،هێندێکــش دژی
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گەڕانــەوە بــوون ،بــەاڵم ســەرئەنجام بڕیــاری گەڕانــەوە درا.
گونــدی گردێنــە یەکێــک لــەو گوندانــە بــوو کــە هەمیشــە جێگــەی
حەســانەوەی پێشــمەرگەکان بــوو ،خەڵکــی هەمیشــە بەخزمەتــی ئــەو
گونــدە لــە ڕۆژێکــی ناخۆشــی زســتاندا دەرگای ماڵەکانیــان بــۆ ئێمــە
کــردەوە و خزمەتــی زۆریــان کردیــن .بڕیــاری گەڕانــەوە لــە الیــەن
فەرماندەرانــی نیزامــی درا کــە هــەر چۆنێــک بــێ دەگەڕێینــەوە .ئــەو
تەقەمەنیــەی پێمــان بــوو لە ناوچە شــاردمانەوە و ئامــادەی گەڕانەوە
بوویــن .هەرچەنــد چەنــد کــەس لــە پیــاوە بــە ئەزموونەکانــی گونــدی
گردێنــە بــە تایبەتــی خاڵــم ،خواڵێخۆشــبوو "عەلــی عەبدولــی"
داوای کــرد نەڕۆیــن ،گوتــی تووشــی کێشــە دەبــن ،بــەاڵم ئێمــە لــە
کۆتاییــدا لــە ئێوارەیەکــی ناخۆشــی زســتاندا بــەرەو دەشــتی مردواوێ
وەڕێ کەوتیــن!! کاتێــک وەڕێ کەوتیــن مــن و ســەلیمئاغا لــە پێشــێ
بوویــن ،لەبیرمــە کاک عەبدوڵــا شــەقاز ،کاک هەمــزە گــۆران،
کاک خــدر میراوەیــی و کاک مەحمــوود خــاس کــە بەرپرســی ئێمــە
بــوون ،پێمگوتــن؛ لێــرە تــا ماشــێنە شــکاوەی "دەشــتێ" ڕەنگــە
کێشــەمان نەبــێ ،بــەاڵم لــەوێ ڕێگــە بــزر دەکەیــن و هــەرواش بــوو.
بــە هەرحــاڵ وەڕێ کەوتیــن ،بایەکــی تــووش هەڵیکــرد ،ئــەو بەفــرەی
دێنــا و لوولــی دەدا ،بــە زەحمــەت پێــش خــۆت بــۆ دەبینــرا .بەرەبەرە
جەوەکــە ناخۆشــتر دەبــوو ،ناوچــە تەنیــا ســپی دەچــوو ،تــا لــە
دەشــتی مــردواوێ نیزیــک دەبووینــەوە هــەوا تووشــتر و ناخۆشــتر
دەبــوو .لــەو دەوروبــەرە چەنــد مۆڵگەیەکــی دوژمنــی لێبــوون،
ســەرەڕای ئــەو ناخۆشــیەی بەســەرمان هــات دەبــوو حیســاب بــۆ
ئەوانیــش بکەیــن .تــا لــە چۆمــی وەزنــێ بــەرەو ســەرەتای دەشــتی
مــردواوێ پەڕینــەوە هــەر بــاش بــوو و بــە هــەزار زەحمــەت خۆمــان
گەیانــدە ماشــێنە شــکاوە .هــەوا تاریکــی کردبــوو ،لــە بەفــر زیاتــر
هیچــی دیکەمــان بــەدی نەدەکــرد ،بارینــی بەفــر و گێژەڵووکــەی بەفــر
ســەری لــێ شــێواندین ،نەماندەزانــی بــۆ کــوێ دەچیــن ،ســەرمان
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لــێ شــێوا و ڕوومــان لــە هــەر الیــەک دەکــرد ،هــەر دەهاتینــەوە
ســەر شــوێنی پێشــووی خۆمــان و لــە بازنەیەکــدا دەخوالینــەوە!
موحمــوود خــاس دەیگــوت؛ نابــێ ڕاوەســتین دەنــا لــە ســەرمان ڕەق
دەبینــەوە ،ڕاستیشــی دەکــرد .دووجــار بەســەر تێلــدڕووی مۆڵگــەی
دوژمنــدا کەوتیــن ،دەمانزانــی ئــەوە مۆڵگەیــە لــە کوێــی ناوچەکــە
هەڵکەوتــووە ،بــەاڵم بــاش بــوو لەبــەر بەفــر و ســەرما و کڕێــوە
پاســەوانەکان هەســتیان پــێ نەدەکردیــن .ڕوومان لە هــەر کوێ دەکرد
ســوودی نەبــوو ،هەموومــان هەوڵــی ئەوەمــان دەدا کــە هــەر چۆنێــک
بــێ خۆمــان ڕزگار بکەیــن .چــارە نییــە ،نابــێ ورە بەردەیــن ،دەبــێ
هەوڵــی ئــەوە بدەیــن خۆمــان ڕزگار بکەیــن .کاک خــدر میراوەیــی
و مەحمــوود خــاس و مــن کــە زیاتــر لــە هەموویــان شــارەزای
ناوچەکــە بوویــن ،ئەرکــی قورســترمان لــە سەرشــان بــوو .زۆربــەی
پێشــمەرگەکان ڕوویــان لــە ئێمــە دەکــرد هەتــا بەڵکــوو چارەیــەک
بدۆزینــەوە .بــەاڵم چــارەی چــی؟! هــەر هەوڵێکــی دەمانــدا ئاکامــی
نەبــوو .هەتــا دەهات شــەو درەنگتــر دەبوو ،پێشــمەرگەکانیش هیالک
ببــوون هێنــدەی بــڕۆن و بگەڕێینــەوە شــوێنی پێشــووی خۆمــان.
هەموومــان بــە تــەواوی ترســمان لــێ نیشــتبوو ،چونکــە ئەگــەر
ڕۆژمــان بەســەردا هاتبــا ،لــەو دەشــتە تووشــی کێشــە دەبوویــن؛
دەوروبەرمــان هەمــووی مۆڵگــەی دوژمــن بــوو ،ســەر ڕێگامــان هــەر
هەمــوو مۆڵگــە بــوو ،تەنیــا گوندێکــی نیزیــک لــە ئێمــە ،گوندەکــەی
ئێمــە" ،دۆڵەتــوو" بــوو .ئەگەریــش دیتبامانــەوە هــەر بێگرفــت
نەدەبوویــن ،دوو مۆڵگــەی دوژمنــی لێبــوو و بۆ ئــەوە نەدەبوو بچێنە
ئــەوێ .هەوڵــەکان بــۆ ڕزگاربــوون هــەر بــەردەوام بــوون؛ لەو دەشــت
و ســەرمایەدا هــەر کەســە شــتێکی دەگــوت .تــا دەهــات ناخۆشــتر
دەبــوو ،شــەومان بــە تــەواوی بەســەردا هــات و هــەواش ســاردتر
دەبــوو ،کــەس نەیدەزانــی ســەر لــە کــوێ وەدەردەنێیــن .چاوەڕێــی
بینینــی چــرای گوندێــک ،ئاوەدانییــەک یــان دەنگــی ســەگێک بوویــن،
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بــەاڵم هیــچ دیــار نەبــوو .هیــواکان وردەوردە بێهێــز دەبــوون،
نایشــارمەوە کــە تــرس و خۆفێکــی زۆر لــە دڵــی هەموومانــدا پەیــدا
ببوو .بەڕاســتی کات و ســاتگەلێکی زۆر ناخۆش بوو .گەڕانێکی زۆری
چەنــد کاتژمێــری لەنێــو ئــەو بەفــر و ســەهۆڵبەندانەدا وایلێهاتبــوو
کــە هێندێــک لــە پێشــمەرگەکان دەســتیان تفەنگــی نەدەگــرت ،ئــەوە
یەکێکیتــر لــە شــەوە ناخۆشــەکانی ژیانــی پێشــمەرگایەتیم بــوو.
هەوڵــەکان بــۆ دەربازبــوون کۆتاییــان نەدەهــات و هــەر بــەردەوام
بــوون .دوای گەڕانێکــی زۆر بیرمــان لــە کۆخەکانــی پشــت ئاوایــی
دۆڵەتــوو کــردەوە ،گوتمــان ئەگــەر ئــەو کۆخانــە وەبینیــن دەچیــن
بــۆ ئــەوێ ،بــەاڵم دیتنــەوەی ئەوانیــش کارێکــی ئاســان نەبــوو .کاک
عومــەر ســێونەیی گوتــی؛ وەرن دوام کــەون بزانیــن چــۆن دەبــێ .ئــەو
وەپێــش کــەوت و ئێمــەش بــە دوایــدا ،دوای ماوەیەک کــە نەماندەزانی
بەرەوکــوێ دەڕۆیــن لەپــڕ بەســەر "ڕێ قووڵەکــە"ی نێــوان مــردواو و
ســەرمێرگاندا کەوتیــن .مــن خێــرا ئــەو شــوێنەم ناســیەوە ،هیــواکان
پشــکووتنەوە ،ئاهێکمــان هاتــەوە بــەر و لەوپــەڕی بێهێــزی و
ماندووبوونــدا بــە مانــای ڕزگاربــوون ســەیری یەکترمــان کــرد ،بــەاڵم
کــەس ســیما و چــاوی یەکتــری نەدەدیــت .بەڵــێ ئــەو جــارەش لــە
مــەرگ و لــە شــەوێکی تــووم و بەفرێکــی تــووش ڕزگارمــان بــوو.
لەوێــڕا ئەوجــار مــن بــەرەو دووئــاوی دۆڵەتــوێ وەپێــش کەوتــم،
بــەاڵم پێشــمەرگەکان هێنــدە مانــدوو ببــوون نەیاندەتوانــی زۆر ڕێگــە
ببــڕن .لــە ئێوارێــوە ئێمــە لــەو کوێســتانە ســەختە تــا کاتژمێــر
پێنجــی بەیانــی دەســت و پەنجەمــان لەگــەڵ ســەرما و بەفــر نــەرم
کردبــوو .دوای دەربازبــوون لــە دووئــاوی دۆڵەتــوێ بەهیالکی چووینە
گونــدی گۆڕەشــێر و دڵنیابوویــن لــەوەی کــە ئیــدی ڕزگارمــان بــووە.
کــە گەیشــتینە ئاوایــی گۆڕەشــێر وەک هەمیشــە خەڵکــی بــە ئەمــەگ
و پێشــمەرگەپەروەری ئــەو گونــدە بــە گەرمــی وەریــان گرتیــن.
ئەوجــارەش بــە هەوڵــی کاک عومــەر ســێونەیی نەجاتمــان بــوو کــە
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جێــی پێزانیــن و شــانازی پێوەکردنــە و دەکــرێ بڵێــم گیانێــک بە کاک
عومــەر قەرزداریــن .لێــرەدا جێــی خۆیەتــی دوای تێپەڕینــی ســااڵنێکی
زۆر بەســەر ئــەو جەولــە و ڕووداوەدا ،ســاو بنێریــن بــۆ هەمــوو ئەو
کادر و فەرماندانــەی کــە لــەو شــەوە ســەختەدا بەشــداربوون؛ ســاو
بــۆ گیانــی پاکــی هەمــوو ئــەو پێشــمەرگانەی لــە ســااڵنی دواییــدا
شــەهید بــوون .لــەو جەولــەدا بەڕاســتی هاوڕێیــان؛ خــدر میراوەیــی،
مەحمــوود خــاس ،حوســێن باســاوەیی ،عومــەر ســێونەیی و حەســەن
غەمبــار زۆریــان هەوڵــدا کــە لــە مــردن ڕزگارمــان بــێ .دیــارە منیــش
وەک پێشــمەرگەی شــارەزای ناوچەکــە هاوکاریــان بــووم و ئــەوەی
لــە دەســتم هــات درێغیــم نەکــرد .لــە کۆتایــی ئــەو جەولەیــەدا
دوای مانــەوەی زیاتــر لــە دوو شــەو و ڕۆژ لــە بەفــر و ســەرمادا بــە
ســامەتی گەیشــتینەوە بنکەکانمــان لــە "ســونێ" و بــە هاوڕێیانمــان
شــاد بووینــەوە.

•

سووتاندنی ماشێنێکی دوژمن لە جادەی قاسمەڕەش

هــەر کــە لــە وەرزی ســارد و ســەرما نیزیــک دەبووینــەوە،
هەوڵەکانــی خۆمــان چڕتــر دەکــردەوە تــا ئاخیریــن جەولــە لەنێــو
خەڵــک و ناوچــەی خۆمــان لێدەیــن و ئەگــەر بۆمــان بکــرێ زەربەیەک
لــە هێــزی داگیرکــەر بدەیــن .دیــارە هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامیش
هەمــوو هەوڵیــان ئــەوە بــوو بــە هــەر جۆرێــک بــێ ئێمــە لــە خەڵکــی
خۆمــان داببــڕن و بــە کەیفــی خۆیــان ئەســپی خۆیــان تــاو بــدەن.
هــەروەک باســم کــرد ڕێژیــم هەوڵــی زۆری ئــەوە بــوو تــا لــە ڕێگــەی
مینڕێــژ کردنــی ڕێگــەکان بتوانــێ پێــش بــە هێــزی پێشــمەرگە بگــرێ.
زۆربــەی ناوچــە ســنوورییەکانی مینڕێــژ کردبــوو بــە تایبەتــی
ناوچــەی سەردەشــت یەکێــک لــەو ناوچانــە بــوو کــە زۆرتریــن
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مینــی دوژمنــی تێــدا ژێــر خــاک کرابــوو ،هــەر بۆیــە دەربازبــوون لــە
ســنوورەکانی سەردەشــت کارێکــی هــەروا ئاســان نەبــوو .کۆمەڵێــک
فەرمانــدە و پێشــمەرگە لــە هێــزی گیاڕەنــگ هەبوون کە بــە فیداکاریی
خۆیــان بــە دەیــان جــار گیانیــان لــە خەتــەر کەوتــووە و مەیدانەکانی
مینیــان بــە فیــداکاری خۆیــان پــاک کردۆتــەوە .جێــی خۆیەتــی
ئامــاژە بــە نــاوی بەشــێک لــەو تێکۆشــەرانە بکــرێ کــە ســوارچاکی
بەکــردەوەی ئــەو مەیدانــە بــوون؛ قــادر مەمــۆ ،کــە بەداخــەوە هــەر
لــەو ســنوورە شــەهید بــوو ،محەممــەد مامئاغــا کــە لــەو پێنــاوەدا
خوێنــی لێچــۆڕا و چەنــد جارێــک برینــدار بــوو ،ڕەوانشــاد مەحمــوود
خــاس ،ئەحمــەد چکــۆڵ کــە هــەر لــەو ســنوورە شــەهید بــوو ،شــەهید
حەســەن چاپــەز ،شــەهید ســەعدون مارەغانــی ،ســەلیم ئاغــا و
ڕەوانشــاد برایــم کانیــەزەردی .منیــش وەک بــرا چووکــە زۆر جــار لــە
خزمــەت هاڕێکانمــدا بــووم ،جــار هەبــووە بــە چەنــد ڕۆژێــک تیمێکــی
پێشــمەرگە بــۆ ســنوورەکان بــەڕێ دەکــرا بــۆ ئــەوەی ڕێگەیــەک پەیــدا
بــکا و تیمێــک پێشــمەرگە بــەو ڕێگەیــەدا دەربــازی ناوچەکەکانــی
دیکــە بکــەن.
ڕێکەوتــی ٢٠ی ســەرماوەزی ســاڵی ١٣٦٧ی هەتــاوی دەســتەیەک لە
پێشــمەرگەکانی لکــی ســێی هێــزی گیاڕەنــگ بــە فەرماندەیــی شــەهید
حەمــە نارســتی کــە فەرمانــدەی لکــی ســێ بــوو بــەرەو ناوچــە وەڕێ
کەوتیــن .دیــارە بارانێکــی زۆر باریبــوو و هــەوا زۆر ســاردی کردبــوو.
لــە ئێوارەیەکــی درەنگــدا بــەرەو "قاســمەڕەش" وەڕێ کەوتیــن .دوای
ماوەیــەک ڕێگەبڕیــن لــە شــاخی قاســمەڕەش کــە دەکەوێتــە نیزیــک
دەروازەی قاســمەڕەش ،نیزیــک بووینــەوە کــە زۆر مەترســیدار
بــوو ،لــەو شــوێنە چەنــد مۆڵگــەی دوژمنــی لــێ جێگیــر کرابــوون.
لــەوێ گوتیــان بــەو شــاخەدا ســەردەکەوین .ســەرکەوتن لــەو شــاخە
زۆر دژوار بــوو ،بەرەبــەرە بــە هــەزار زەحمــەت ســەرکەوتین؛ زۆر
باشــم لەبیــرە هەمــوو پێشــمەرگەکان دەکەوتــن ،زۆر ناخــۆش
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بــوو ،ئــەو شــەوەم قــەت لەبیــر ناچــێ کــە بــە چ ســەختییەک لــە
ســنوور دەربــاز بوویــن .پلەشــاخێکی ڕژدی بــەرزی لێبــوو کــە دەبــا
لێــی وەســەرکەوین .پێشــمەرگەکان دەبــوو یــەک یــەک لــە پلــە
شــاخەکە ســەرکەون و وریــا بــن بەرنەبنــەوە .لــە ســەرەوە یەکێــک
دەســتی پێشــمەرگەکانی دیکــەی دەگــرت و ســەری دەخســتن .هەمــوو
ســەرکەوتن ،تەنیــا مــن و شــەهید حەمــە نارســتی مابوویــن ،یەکێــک
لــە پێشــمەرگەکان کــە پۆتینــی لەپێــدا بــوون لــە کاتــی ســەرکەوتندا
بەردێــک لەژێــر پێــی دەرپــەڕی و لــەو ســەرەوە ڕاســت وەســەری مــن
کــەوت! ســەرم زۆر خــراپ شــکا ،ئەگــەر حەمــە نارســتی لــە دوامــەوە
نەبایــە هەڵدەدێــرام و ڕەنگــە لــە فریای نووســینی ئەو بەســەرهاتانە
نەکەوتبــام ،چونکــە لەگــەڵ بەرکەوتنــی بەردەکــە یەکســەر بەرچــاوم
تاریــک بــوو ،گەلێــک ئــازاری هەبــوو .دوای کەمێــک ســووکبوونی
ئــازاری ســەرم ،پێشــمەرگەکان منیشــیان سەرخســت .جامانەکــەم
لــە برینەکــەم بەســت .خوێنێکــی زۆر لەســەرم دەهــات ،کادری
دەرمانیشــمان لەگــەڵ بــوو ،بــەاڵم بــه هیــچ شــێوەیەک نەدەکــرا
لــەوێ دەرمانــم بکــەن ،چونکــە دەوروبەرمــان هەمــوو مۆڵگــەی
دوژمــن بــوو و هــەر بۆیــە درێژەمــان بەڕێگــەی خۆمــان دا .ســەرم
ئازارێکــی زۆری هەبــوو ،برینەکــەم خوێنــی لــێ دەهــات و سەرئێشــە
خەریــک بــوو بــە تــەواوی بێهێــزی دەکــردم ،بــەاڵم چــارە نەبــوو
دەبــوو خۆڕاگــر بــم تاکــوو شــوێنێکی بــاش پەیــدا دەبــێ و دەرمــان
دەکرێــم .دوای پەڕینــەوە ،چوویــن لــە ماڵێکــی ســەر ڕێــگا کادری
دەرمانــی ســەری بــۆ دەرمــان کــردم و دەوروبــەری برینەکــەی ســەرمی
هەڵپاچــی .لــە تــاو خــراپ بوونــی مــووی ســەرم ئازارەکــەم لەبیــر
چــۆوە!! دوای دەرمانکردنــی ســەرم ،بــەرەو شــوێنی مانــەوە کەوتینــە
ڕێ .زۆری نەبــرد چووینــە شــوێنی مانــەوە و دوای دانانــی پاســەوان
پێشــمەرگەکان خەوتــن .منیــش ڕاکشــام و دوای نیــو کاتژمێــر ســەرم
دەســتی بــە ئازارێکــی زۆر کــرد ،نەمدەزانــی چــی بکــەم و هەواکــەش
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زۆر ســارد بــوو .هاوڕێــی کادری دەرمانــی دوو دەرزی ئــازاری لێــدام
بــەاڵم بێفایــدە بــوو .ئــەو شــەوە تــا بەیانــی لــە ســەرمان و لەبــەر
ئــازاری ســەرم هــەر قەدەمــم لێــدان .نەدەکــرا ئــاور بکەینــەوە ،چونکە
لــە زۆر شــوێن دیــار دەبــوو .هەرچۆنێــک بــێ هەتــا بەیانــی خــۆم
ڕاگــرت .ڕاســتە کــە بــە گولـــلە برینــدار نەبــووم ،بــەاڵم زۆری ئەزیەت
کــردم.
هەمــوو پێشــمەرگەکان ئــەو شــەوە بەهــۆی ســەرماوە بــە باشــی
خەویــان لــێ نەکەوتبــوو .بەیانــی کاتێــک هــەوا ڕوونــاک بــوو،
ئاورێکــی خۆشــیان کــردەوە .دوای خواردنــەوەی چایەکــی گــەرم و خــۆ
گەرمکردنــەوە کەمێــک ئــازاری ســەرم شــکا .بــا شــتی خــۆش ون نەبێ؛
ئێمــە هێــزی گیاڕەنــگ کەمتــر کیســەخەومان هەڵدەگــرت و لەجێــی
کیســەخەو زۆرتــر تەلیســمان هەڵدەگــرت ،لــە هــەر کــوێ دەخەوتیــن
بەیانــی تەلیســە زەردەکان دیــار بــوون .جارێکیــان بــۆ عەمەلیاتێکــی
هاوبــەش چووینــە ناوچــەی ڕەبــەت ،کاتێــک چووینــە کوێســتانی
مەیدانچۆغــە کــە هاوینانیــش هــەر ســاردە ،ئێمــە لــە شــوێنێک
خەوتیــن و بەیانــی کــە هەســتاین ،ئەبووبەکــری یاســیناوێ کــە
کادرێکــی ئــازا و خــۆش نــاوی ناوچــەی ڕەبــەت بــوو ،هــەر کــە چاوی
بــەو تەلیســە زەردانــە کەوتبــوو ،گوتبــووی وامزانــی پێشــمەرگەکانی
هێــزی گیاڕەنــگ بــۆ کاکێشــانێ هاتــوون!! بەیانــی کــە هەســتاین
حەمــە نارســتی تــۆڕە دەکــرد و دەیگــوت وەڵــا باشــە بەشــی هەمــوو
ماڵەکانــی نســتانێ بــۆ کا داگرتــن ،تەلیســت هێنــاوە.
ئێــوارێ فەرمانــدەکان کۆبوونــەوە و وایــان بڕیــار دابــوو کــە ئــەو
شــەوە بچینــە گونــدی بنەوخەڵێــف و دوای نانخــواردن بگەڕێینــەوە
چونکــە بەڕاســتی لــە دەرەوە مانــەوە نەدەکــرا .گوتیــان دەچینــە
ســەر جــادەی سەردەشــت بــۆ قاســمەڕەش ،ئەگــەر هیچمــان بــۆ
تێکــەوت لێــی دەدیــن ،دەنــا دەچینــە گونــدی بنەوخەڵێــف .ئێــوارێ
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کــە چووینــە ســەر جــادە زۆری نەکێشــا ماشــێنێکی هێزەکانــی دوژمــن
کــە لــە قاســمەڕەش بــەرەو سەردەشــت دەگەڕایــەوە ،کەوتــە کەمیــن
و چــوار کەســی تێدابــوون کــە هــەر چواریــان کــوژران و ماشــێنەکەش
ئــاوری تێبــەردرا .دوایــی بــەرەو گونــدی وەردێ وەڕێکەوتیــن و لــە
گۆشــەیەکی ماڵــەکان بــە پەلــە نــان و چامــان خــوارد .ئاوری ماشــێنە
ســووتاوەکە لــە دوورەوە دەبینــرا .دەگــەڵ ئــەوەی کــە چەندیــن
مۆڵگــەی ڕێژیمــی لــێ بــوو بــەاڵم هیــچ هێزێکــی دوژمــن نەیوێــرا بــە
هانــای کوژراوەکانــەوە بــێ ،بــەاڵم تۆپبارانــی دەوروبــەر دەســتی
پێکــرد .ئێمــەش دوای وەشــاندنی ئــەو زەبــرە لــە هێــزی دوژمــن هــەر
ئــەو شــەوە بەبــێ زیــان گەڕاینــەوە بنکەکانمــان.

• شەڕی هاوبەشی هێزەکانی گیاڕەنگ و زمزیران و چەند
ڕووداوێکیتر
بــە دڵێکــی پــڕ لــە تاســەوە بیرەوەرییــەک دەگێڕمــەوە کــە بــۆ
ســاتێک لەبیــر و زەینمــدا فەرامــۆش ناکــرێ .دەکەومــەوە یــادی
ئــەو کاتــەی کــە "کونەمــار" و "ســونێ" تــا دەگاتــە "گــۆڕێ کچــان"
جمــەی دەهــات لــە تێکۆشــەرانی هێزەکانــی گیاڕەنــگ و زمزیــران.
دوای ســااڵنێک تێپەڕیــن بەســەر ئــەو ڕۆژگارەدا خەمــی شــەهیدبوونی
هاوســەنگەرانم لــە ڕادەبــەدر ئــازارم دەدات .لــە الیەکــی دیکــەوە
خۆشــحاڵم کــە من لــە ڕێبازی پڕشــکۆی هاوســەنگەرە شــەهیدەکانمدا
بــاس لــە فیــداکاری و ئازایەتــی و تێکۆشــانی بێوچانــی هاوڕێکانــم
بــۆ ئێــوە خۆشەویســتان دەگێڕمــەوە کــە ئــەوان لەپێنــاو خــاک و
خەڵکــی کوردســتاندا گیانــی خۆیــان بەخــت کــرد.
زۆرجــار واهەڵکەوتــووە کــە دوو هێــز یــان چەنــد هێــز بــە
یەکــەوە بــۆ بەرنامەیەکــی عەمەلیاتیــی هاوبــەش لــە دەوری یــەک

111

تەمەنێک بۆ نیشتمان

112

کۆبوونەتــەوە .زۆر جــار پێشــمەرگەکانی ئــەو دوو هێــزە بــۆ
بەڕێوەبردنــی عەمەلیاتێــک تێکــەڵ کــراون و بــێ فــەرق و جیــاوازی لە
ژێــر فەرماندەیــی یــەک فەرمانــدەدا ئەرکــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی
خۆیــان بەجــێ گەیانــدوە.
گێڕانــەوە و نووســینی ئــەو جــارە باســی عەمەلیاتێکــی هاوبەشــی
ت جێبەجــێ
هێزەکانــی گیاڕەنــگ و زمزیرانــە کــە لــە ناوچــەی ڕەبــە 
کــرا.
لــە ســەرەتای پاییــزی ســاڵی ١٣٦٧ی هەتــاوی ،دوای گەڕانــەوەی
هێــزی زمزیــران لــە ناوچــە ،فەرماندەکانی هــەر دوو هێــز کۆبوونەوە
بــۆ ئــەوەی گەاڵڵــەی عەمەلیاتێکــی هاوبــەش لــە ناوچــەی ڕەبــەت
بەڕێــوە ببــەن .ئــەو کات بەڕێــزان کاک ئەحمــەد نســتانی ،فەرماندەی
هێــزی زمزیــران ،کاک ڕەحمانــی مەحموودخەجــی جێگــری هێــزی
زمزیــران و کاک حوســێن پەیــرەوان فەرمانــدەی هێــزی گیاڕەنــگ
بــوون .ئــەوان و بەرپرســەکانی دیکــە کۆبوونــەوە بــۆ داڕشــتنی
گەاڵڵــەی عەمەلیاتەکــە و پــرس و ڕاوێــژی تایبــەت لــەو پێوەندییــەدا.
پێشــمەرگەکانی هــەر دوو هێــز لــە چەنــد تیمــی جیــاوازادا ســازمان
دران .بڕیــاردرا کــە لــە نیزیــک گونــدی نێــزێ تــا دەگاتــە جــادەی
بانــە -سەردەشــت لــە چەنــد شــوێنی ناوچەکــە بــە چەنــد تیــم بچینــە
ســەر جــادە.
ڕێکەوتــی١٣٦٧/٧/٢ی هەتــاوی لــە ئێوارەیەکــی پاییزیــدا هەمــوو
تیمــەکان لــە ســنوورەکانی سەردەشــتەوە بــەرەو ناوچــەی ڕەبــەت
وەڕێکەوتــن .تیمێکــی دیکــەش وەک تیمــی فەرماندەیــی دیاریکرابــوو
کــە منیــش لەگــەڵ ئــەو تیمــە بــووم .ڕۆژێــک دواتــر لــە بنکەکانــی
"ســونێ" بــەرەو ناوچــە وەڕێکەوتیــن کــە لــەو کەســانە پێــک هاتبوو؛
هاوڕێیــان ئەحمــەد نســتانی ،حوســێن پەیــرەوان ،حەمــە نارســتی،
ڕەحمانــی مەحمــوود خەجــی و چەنــد کادر و پێشــمەرگەی دیکــە کــە
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هــەر وەک باســم کــرد منیــش لەگــەڵ ئــەو تیمــە بــووم .ئێمــە دوای
بەڕێکردنــی ئــەوان بــەرەو ناوچــە کەوتینــە ڕێ .ڕۆژی یەکــەم لــە
نیزیــک گونــدی "تــووژەڵ" ماینــەوە ،شــەوی دووهــەم لــە ســنووری
"کانیــەزەرد" لــە ســنوور دەربــاز بوویــن .دەبــوو بــۆ ئێــوارەی ڕۆژی
٧ی مانــگ ئێمــەش لــە شــوێنی خۆمــان بیــن و لەوێــوە لەگــەڵ
هەمــوو تیمــەکان لــە پەیوەندیــدا بیــن .ئێــوارەی ئــەو ڕۆژە ئێمــە لــە
دەشــتی دیــوااڵن لــە شــوێنێک بوویــن بەنــاوی "گردەقووڵــە" ،چونکــە
لەوێــوە بــە گشــتی هەمــوو ناوچــەی ڕەبــەت دیــارە و دەبینــرێ.
دەوری کاتژمێــر چــواری ســەر لــە ئێــوارە هەمــوو تیمــەکان چوونــە
شــوێنی خۆیــان بــۆ ئــەوەی لەســەر ئــەو جادانــە هێزەکانــی دوژمــن
بخەنــە داوی خۆیــان .جیــا لــە تیمێــک لــە پێشــمەرگەکان نەبــێ
کــە لــە نیزیــک گونــدی گەنکــێ کــە چەنــد کەســێک لــە ڕێگرەکانیــان
"تەئمینــی ســەرجادە" خســتە کەمینــی خۆیــان و دوای زەربەلێدانیــان
چەنــد کــەالک لــە هێزەکانــی دوژمــن کەوتــە بەردەســتیان ،تیمەکانــی
دیکــە هیچیــان بــە دەســتیانەوە نەهــات.
دوای ئــەوەی شــەو داهــات ،هیــچ هێزێکــی دیکــەی دوژمــن نەکەوتــە
کەمینی پێشــمەرگەکان .تیمەکان بەرەو شــوێنەکانی خۆیان گەڕانەوە
و دوای قســەکردنی فەرمانــدەکان لەگەڵ بەرپرســی تیمــەکان ،ئێمەش
شــوێنی خۆمــان بەجێهێشــت و بــەرەو الی دیــوااڵن وەڕێ کەوتیــن .لە
نیزیــک گونــدی دیــوااڵن لەنێــوان چیاکانــی النــک و گیاڕەنــگ ،کــە
بــەرەو دۆڵــی ســپیدارێ دەهاتینــە خــوارێ ،شــوێنەکە زۆر ئاســتەم
بــوو ،ئەگــەر کەمینــی دوژمن لەوێ هەبــا زۆر بە ســەختی دەمانتوانی
خۆمــان دەبــاز بکەیــن .ئێمــە لــە پێشــەوە بوویــن هەتــا ئــەو شــوێنە
تاقــی بکەینــەوە .لەپــڕ دوو کەســمان بینــی ،ئەوانیــش ئێمەیان دیت،
هــەم ئێمــە و هــەم ئــەوان ڕاپەڕیــن؛ نــە ئــەوان تەقەیــان بــۆ کــرا و
نــە ئێمــەش فریــای تەقــە کەوتیــن .ئێمــە کــە هــەروا ڕاوەســتابووین،
ئــەوان فــەوری بــە دۆڵەکــەی دیکــە دا ســەرکەوتن .ئێمــە کەمێــک بــۆ
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دوایــە گەڕاینــەوە ،پاشــان وەدوایــان کەوتیــن کــە بەڕاســتی هەڵــە
بــوو .بــەرەو پشــتی خۆمــان هەڵدەکشــاین ،کــە ســەرکەوتین ،ئــەوان
پێــش ئێمــە ســەرکەوتبوون .لــە پــڕ ئــەوان یــەک دەســڕێژیان لــە ئێمە
کــرد و هەاڵتــن .ئەگــەر ئێمــە تەقەشــمان کردبایــە بــێ فایــدە بــوو،
لــەو دەســتڕێژەدا بەداخــەوە "هەمــزە بووبانەیــی" ،پێشــمەرگەی
ئــازا و قارەمانــی لکــی  ٣دەســتبەجێ شــەهید بــوو! دوایــی جەنــازەی
شــەهید هەمزەمــان بــەرەو دۆڵەکــە هێنایــە خــوارێ .شــەهید هەمــزە
کەســێکی بەخــۆوە بــوو ،بــە کۆڵــێ بۆمــان هەڵنەدەگیــرا ،تەنیــا یەک
هێســترمان پــێ بــوو کــە لەگــەڵ تەقەکــە هــەاڵت و نەماندیتــەوە .بــە
ناچــاری جەنــازەی شــەهید هەمزەمــان لــەو نیزیکانــە شــاردەوە و
بــە دوو کەســی شەخســیمان ســپارد کــە بەیانــی بۆمــان بێننــە خــوارێ
و خۆشــمان بــەرەو دەشــتی دیــوااڵن ،گەڕاینــەوە .هاتیــن لــە نیزیــک
ئــەو شــوێنە ماینــەوە کــە شــوێنی جەنــازەی شــەهید هەمزەمــان
لــێ دیــار بــوو .ئەگــەر شــتێک ڕووی دابــا ،دەمانتوانــی نەهێڵیــن
جەنازەکــە بــەرن و زەربــەی باشــیان لێبدەیــن .تــا نیــوەڕۆ هیــچ
خەبــەر نەبــوو ،زۆری پــێ نەچــوو ئەوانــەی کــە پێمــان ســپاردبوون
جەنــازەی شــەهید هەمــزە بێننــە خــوارێ ،کارەکەیــان جێبەجــێ کــرد
و لــە درەنگانــی ئێواریەکــی پــڕ لــە خــەم و ناڕەحەتیــدا جەنــازەی
شــەهید هەمزەمــان بــە خاکــی پیــرۆزی کوردســتان ســپارد و پاشــان
هەمــوو تیمــەکان بــەرەو بنکەکانــی خۆمــان گەڕاینــەوە.
دەکــرێ بگوتــرێ ئــەو گەاڵڵــە هاوبەشــە بــە شــەهیدبوونی یەکێــک
لــە پێشــمەرگە ئازاکانــی هێــزی گیاڕەنــگ بە نــاوی هەمــزە بووبانەیی
کۆتایــی هــات ،شــەهید هەمــزە یەکێــک لــە پێشــمەرگە ئازاکانــی لکــی
٣ی هێــزی گیاڕەنــگ بــوو.
ڕۆژێــک دواتــر خوشــکی شــەهید هەمــزە لــە بووبانــەوە دەچــێ بــۆ
دیوااڵن،لــە ڕێگــە چــاوی بــە خوێنــی براکــەی دەکەوێ،بــێ ئــەوەی
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بزانــێ ئــەوە خوێنــی براکەیەتــی کــە شــەوی ڕابــردوو شــەهید بــووە!!
لــە الی دوو کــەس دەڵــێ" :ڕێگــەی دۆڵــی نێوکوڕێ خوێنی لـێڕژاوە".
دوای باڵوبوونــەوی هەواڵــی شــەهیدبوونی هەمزە،خوشــکی بــۆی
دەردەکــەوێ کــە ئــەو خوێنــەی دیتبــووی خوێنــی بــرا شــەهیدەکەی
بــووە.
لــە کۆتایــیدا ڕێــز و ســاو بــۆ هەمــوو ئــەو تێکۆشــەرانەی کــە
بەشــداری ئــەو قۆناغــە ســەختەی خەباتیــان کــرد.

• جەولەیــەک بــۆ ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت و چەنــد
ڕووداوێکــی ناخــۆش
لــە درێــژەی گێڕانــەوەی بیرەوەرییەکانــدا ئــارەزووم دەکــرد
توانیبــام هەمــوو ڕۆژەکانــم نووســیبایە و لەبــەر دەســتم بایــەن بــۆ
ئــەوەی هەمــوو جەولــە و کار و تێکۆشــانی ئــەو ســەردەمەم وەک
خــۆی نووســیبایەوە هەتــا زیاتــر خزمەتــی گەلەکــەم و هــاوڕێ
و هاوســەنگەرەکانم کردبــا و مێــژووی خەبــات و تێکۆشــانی ئــەو
نەســڵە لــە مێــژووی حیزبەکەمــان کــە کۆمەڵێکــی زۆر لــە هــاوڕێ و
هاوســەنگەری ئــەو ســەردەمە گیانــی خۆیــان تێــدا بەخــت کــرد یــان
تێیــدا کەمئەنــدام بــوون یــان بەشــی زۆری تەمەنــی خۆیــان بەختــی
شــۆڕش و خەبــات کــرد ،بــە جوانــی قســەم لــە ســەر کردبــان .دیــارە
زۆر کــەم نووســراوەم لەبەردەســتدایە و ئــەوەی دەینووســم زۆریــم
لەبیــر مــاوە و بــۆ هێندێک لە کات و شــوێنەکان لە دۆســتان دەپرســم
و هاوکاریــم دەکــەن کــە پــڕ بــە دڵ سپاســیان دەکــەم .هەرچەنــد
دەزانــم نووســینەکان بــێ کەموکــووڕی نیــن ،بــەاڵم هــەر ئەوەنــدەم
لــە دەســت دێ کــە هەیــە و دەیاننووســم و بــە ئەرکــی سەرشــانی
خۆمــی دەزانــم.
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ناوچــەی ئــاالن یەکێــک لــەو ناوچانــەی سەردەشــتە کــە لــە مــاوەی
شــەڕی ئێــران و عێراقــدا بــە هــۆی میلیتاریزەبوونــی و زۆریــی هێــزی
دوژمــن لــەو ناوچەیــە زۆر بــە کەمــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
دەیتوانــی هەڵســووڕانی تێیــدا هەبــێ .تەنیــا لــە ســاڵی١٣٦٧دا یــەک
جــار تێمێکــی کادر و پێشــمەرگەی هێــزی گیاڕەنــگ چوونــە ناوچەکــە
کــە زۆر کــەم توانیــان لــەو ناوچــەدا بگەڕێــن و تووشــی زۆر کێشــە و
ســەختی بــوون .کاک عەلــی ســوورەچۆمی یەکێــک لــە پێشــمەرگەکانی
ئــەو هێــزە لــە چەنــد بەشــدا بــە وردی باســی ئــەو جەولــەی کــردوە.
دوای ئــەو جەولەیــە بــۆ جــاری دووهــەم لــە ســاڵی  ١٣٦٨تێمێکــی
تێکــەاڵو لــە کادر و پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ بــە سەرپەرســتی
هــەر دوو تێکۆشــەری ڕۆژە ســەختەکانی خەبــات؛ کاک حەمــە
نارســتی کــە جێگــری هێــزی گیاڕەنــگ بــوو و کاک خــدر میراوەیــی کــە
جێگــری لکــی ٢ی هێــزی گیاڕەنــگ بــوو و چەنــد کــەس لــە ســەرپەل و
جێگرپەلەکانــی دیکــەی هێــزی گیاڕەنــگ کــە منیــش هــەر ئــەو ســاڵە
وەک جێگرپــەل دیــاری کرابــووم ،بــە مەبەســتی چــوون بــۆ ناوچــەی
ئــاالن وەڕێ کەوتیــن .مــن یەکەمجــارم بــوو کــە بە جەولە بــۆ ناوچەی
ئــاالن دەچــووم .ئــەوەی لــە بیــرم بــێ ،شــەهید عــەواڵ بناوەیــی و
چەنــد پێشــمەرگەیەکی دیکــە وەک شــارەزای ناوچەکــە لەگەڵمــان
بــوون .ئــەوەی لەبیــرم بــێ نیزیــک بــە چــل کــەس دەبوویــن ،دوای
چەنــد ڕۆژ گەشــت وگــەڕان لــە ناوچــەی بوڵفــەت و دوای نانخــواردن
لــە گونــدی بنەوخەڵێــف بــەرەو ناوچــەی هۆمــل وەڕێ کەوتیــن.
ئــەو شــەوە ڕێگەیەکــی دوورمــان بــڕی ،لــە گونــدی بنەوخەڵیفــەوە
چووینــە پشــتی گونــدی قەلەڕەشــێ و لــە شــوێنێک بە نــاوی پیرەفات
ماینــەوە .بــۆ یەکەمجــار بــوو دەچوومــە ئــەو ناوچــە کــە بــۆ مــن
و زۆر لــەو کەســانەی کــە بــۆ یەکەمجــار بــوو دەچووینــە ئــەوێ،
تــازە بــوو .ئێــوارێ دوای کۆبوونــەوەی فەرمانــدەکان کــە ئەوجــار
منیــش بــۆ کۆبوونــەوەکان بانــگ دەکــرام و ئێوارانــە کۆدەبووینــەوە
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و بەرنامــەی کاری خۆمــان دادەڕشــت ،ئێمــە کــە تــازەکار بوویــن
لەژێــر ڕێنوێنیــی فەرماندەکانــدا بەرەبــەرە ڕادەهاتیــن بــۆ ئــەوەی
لــە داهاتــوودا بتوانیــن دوای ئەوانیــش ئەرکــی حیزبــی لــە ناوچەکــە
بەڕێوەبەریــن .شــەوێ چووینــە گونــدی قەلەڕەشــێ کــە بەڕاســتی
گوندێکــی خــۆش و خەڵکێکــی بەهەســتم بەرچــاو کــەوت .هــەر کــە
چووینــە نێــو گونــد ،خەڵــک پێشــوازییەکی ئەونــدە گەرمیــان لــێ
کردیــن کــە لــە گێڕانــەوە نایــە .خەڵکــی ئــەو گونــدە بــە پیــر و الو و
ژن و پیــاوەوە بــۆ پێشــوازیی بــرا پێشــمەرگەکانیان لــە ماڵەکانیــان
هاتبوونــەدەر .ئــەو شــەوە بــە پێچەوانــەی شــەوەکانی دیکــە زۆر
لەنێــو گونــد و خەڵکەکەیــدا ماینــەوە و دواتــر وەرێکەوتیــن بــەرەو
قواڵیــی ناوچــەی هۆملــی سەردەشــت.
ئێــوارەی ئــەو ڕۆژە کاتێکــە کە شــەهید حەمە نارســتی بێســیمەکەی
هەڵــدەکا لــە نــاکاو دەنگێکــی نامــۆ دێــت کــە لــە تیمەکــەی ئێمــەدا
نەبــوو .کەریــم فەرخەپــوور و کەریــم شــەهرنیا مــاوەی چــوار
مانــگ و نیــو بــوو بــۆ کاری تەشــکیالتی لــە ناوچــە بــوون ،کەریــم
فەرخەپــوور شــانس و بەخــت دوو کــوڕی گەنــج دەنێرێتــە بەرزاییەک
و دەڵــی بزانــن هیــچ دەنگێــک نایــە .ئــەو گەنجانــەش کــە بێســیمەکە
هەڵدەکــەن لەگــەڵ کاک حەمــە نارســتی قســە دەکــەن و بــە ڕەمــز
پێــی دەڵیــن کــە لــە الیــەن چ کەســێکەوە نێــردراون ،کاک حەمــە
دەڵــێ بچــن پێــی بڵێــن بــا بێــت قســەی لەگــەڵ دەکــەم .دوای چەنــد
خولەکێــک شــەهید حەمــە نارســتی و کەریــم فەرخەپــوور بــە یەکــەوە
قســە دەکــەن و بــۆ شــوێنی مانــەوەی ســبەینێ جێگەیــەک بــە نێــوی
"پیرکــی" لــە ڕووبــەڕووی گونــدی قــازان دیــاری دەکــەن .لــەو کاتــەدا
کەریــم شــەهرنیا القــی لەجــێ چــووە و ناتوانــێ بــە باشــی بــە ڕێگەدا
بــڕوا ،کاتێــک کەریــم فەرخەپــوور دەگەڕێتــەوە الی ،پێــی دەڵــێ کــە
پێشــمەرگەکان هاتــوون ،تــۆش ناتوانــی بــڕۆی ،لێــرە لەژێــر ئــەو
دار و چرپییــەدا خــۆت حەشــار دە هەتــا مــن دەچــم دەیانبینــم و
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دوای یــەک دوو ڕۆژی دیکــە دەگەڕێینــەوە ئێــرە .کەریــم فەرخەپــوور
لــە خۆشــی دیــداری هاوڕێکانــی هــەر ئــەو شــەوە لــە نزیــک گونــدی
ڕەزگــەوە بــە تەنیــا ملــی ڕێگــە دەگرێ و لە نیوەشــەودا دێتە شــوێنێک
لــە نیزیــک شــوێنەکەی ئێمــە لــە ماڵێــک دەخــەوێ .کاتژمێــر نزیــک
١٠ی بەیانــی کــە لــە خــەو هەڵدەســتێ تــازە خەڵــک لــە دەرەوەن و
ناتوانــێ بــە چەکــەوە بێتــە دەرێ .هــەر ئــەو کات لەگــەڵ شــەهید
حەمــە نارســتی قســەی کــرد و پێــی ڕاگەیانــد کــە لــەو نیزیکانەیــە
و ئێســتا بــە شــێوەیەک خــۆی دەگەیەنێتــە الی ئــەوان .بــۆ دەربــاز
بــوون و بــۆ ئــەوەی کــە ئاشــکرا نەبــێ و خەڵــک نەیناســێ چــەک
و ڕەختەکــەی دەخاتــە نێــو تەلیســێک و ســواری کەرێکــی خەڵکــی
گوندەکــە دەبــێ و بــە کچێــک دەڵــی وەرە ئــەو کــەرەم بــۆ ڕاکێشــە.
لــەو کاتــەدا مــن پاســەوان بــووم ،دیتــم کچیــک هەوســاری کەڕیکــی
بەدەســتەوە و نەفەرێکیــش ســواری کەرەکــە بــووە .یەکــەم جــار
نەمناســی ،کاک ئەحمــەد کوردنــژاد گوتــی مەهێڵــن ئەوانــە بێنــە نێــو
پێشــمەرگەکان ،کاتێــک لێمــان نزیــک بــۆوە ،کەریــم فەرخەپــوور
بــوو .دوای ماوەیەکــی زۆر لــە یەکدابــڕان بەوپــەڕی خۆشــحاڵییەوە
لەگــەڵ پێشــمەرگەکان یەکتریــان لــە بــاوەش گــرت و بــە دیــداری
یەکتــر شــاد بووینــەوە و ئەوجــار ئــەو بــوو بــە چاوســاغی ئێمــە.
ئێوارەکــەی چووینــە گونــدی خــڕێ ئاغــەاڵن و دیــارە ئێــوارێ کەریــم
فەرخەپــوور خەڵکــی گوندەکــەی ئــاگادار کردبــۆوە کــە بــۆ شــەوێ
میوانیــان هــەی کــە دیــارە خەڵکێکــی جێــی بــاوەڕ و دڵســۆز بــوون و
جێــی نیگەرانــی نەبــوون .شــەوێ خەڵــک بەوپــەڕی خۆشــحاڵییەوە
پێشــوازییان لێکردیــن .دوای نانخــواردن بــە دۆڵــی ڕەشــەگەڵوویدا
کەریــم فەرخەپــوور لەگــەڵ تیمێــک پێشــمان کــەوت و لــە خــوار
"ســابنێ" کەســێکیان دەنگــدا بــەاڵم ئــەوان زوو یەکتریــان ناســییەوە و
ئەویــش کەریــم شــەهرنیا بــوو کــە تاقەتــی نەهێنابــوو و ویســتبووی
هەرچــی زووتــر بــە دیــداری هاوڕێیانــی شــاد بێتــەوە .لــەوێ
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ئەویشــمان دیتــەوە و لەنیزیــک گونــدی شــڵماش ماینــەوە .هــەر ئــەو
شــەوە کەریــم فەرخەپــوور لەگــەڵ ئەییــووب ســووری بــۆ ئــاگادار
بــوون لــە دۆخــی ناوچەکــە و زانیــاری وەرگرتــن چوونــە نێــو گونــدی
شــڵماش و ســبەینێ ئــەوان هــەر لەنێــو گونــد مانــەوە و ئێمــەش
ئێوارەکــەی بــەرەو شــڵماش وەڕێکەوتیــن .کــە چووینــە نێــو گونــد
لەگــەڵ پێشــوازییەکی زۆر گەرمــی خەڵــک بــەرەوڕوو بوویــن و تــا
درەنــگ لــەو گونــدە ماینــەوە .لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژ مانــەوە لــە
ناوچەکــە هەمیشــە لەگــەڵ پێشــوازیی گەرمــی خەڵــک بــەرەوڕوو
دەبوویــن .ڕوومــان لــە هــەر گوندێــک دەکــرد ،زیاتــر هەســتمان
بــە خۆشــحاڵی و شــانازی دەکــرد ،ئــەوکات بــۆت دەردەکــەوت کــە
حیزبەکەمــان چەنــدە ڕەگ و ڕیشــەی لەنێــو دڵــی کۆمەاڵنــی خەڵکــدا
هەیــە .شــەوێک چووینــە گونــدی نێوکــوردار ،لــەو گونــدە کوڕێکــی
جــەوان بەنــاوی عەبدوڵــا بــە مەبەســتی پێشــمەرگایەتی لەگەڵمــان
کەوت.لــە درێــژەی ئــەو گەشــتەدا ڕۆژێــک لــە خــوار گونــدی شــڵماش
ماینــەوە ،ئێــوارێ دوای کۆبوونــەوەی فەرمانــدەکان و قســە و بــاس
لەســەر گەشــتی ئــەو چەنــد ڕۆژە لــە ناوچەکــە و چۆنیەتیــی کارکردن
و دەستنیشــانکردنی خاڵە بەهێز و الوازەکان ،وا بڕیار درا بۆ شــەوێ
بچینــە گونــدی ڕەزگــە و دوای نانخــواردن و کاروبــاری حیزبــی،
بــەرەو ناوچــەی ئــاالن وەڕێ کەویــن .دیــارە لــە مــاوەی ئــەو چەنــد
ڕۆژەدا هێــزی دوژمــن هــەر بــە دوای ئێمــەوە بــوو و هەوڵیــان دەدا لــە
داومــان بخــەن .دوای نانخــواردن و بەڕێوەبردنــی ئەرکــە حیزبییەکان
لــە گونــدی ڕەزگــە ،بــە مەبەســتی چــوون بــۆ ناوچــەی ئــاالن بــەرەو
گونــدی شێخەســوور وەرێکەوتیــن .دوای چەنــد کاتژمێــر ڕێگەبڕیــن
لــە نیوەشــەوێکی درەنگــدا بــۆ مانــەوە چووینــە خــوار مــااڵن و لەنێــو
باغێکــدا بــە نــاوی کڕێــوە ماینــەوە .ئامانجــی ئــەو جەولەیەمــان
گەشــتێکی سیاســی  -نیزامــی لــە ناوچەکــە و پەیوندیگرتــن لەگــەڵ
خەڵکــی ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت بــوو ،هــەر چەنــدە ناوچــەی
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ئــاالن زۆر بەرتەســکە و لــە هەمانکاتــدا زۆریــش ســەختە کــە بتوانــی
بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک لــە ناوچەکــە بمێنیــەوە .دوای کۆتایهاتنــی
شــەڕی عێــراق  -ئێــران ئــەوە دووهەمیــن تیمــی هێــزی پێشــمەرگە
بــوو کــە دەچــوە ئــەو ناوچەیــە.
گێڕانــەوەی بەســەرهاتەکانی ئــەم جەولەیــە چەنــد بەشــێک لەخــۆ
دەگــرێ کــە شــتی سەرنجڕاکێشــی تێدایــە .ڕەنگە کەمێک ئێــوەی بەڕێز
مانــدوو بــکات بــەاڵم ئــەو مێــژووە ،مێــژووی کۆمەڵێــک تێکۆشــەری
ماندوویینەناســی ســەردەمی خویەتــی کــە بــە حــەق شــانازیی
گــەورە و ســەروەریی زۆریــان بــۆ حیزبــی دێموکــرات و خەڵکــی
کوردســتان تۆمــار کــردوە ،بۆیــە ناکــرێ نەخرێتــە بەرچــاوی ئێــوەی
ئازیــز .لــە ڕووی ئــەو بەســەرهاتانەیە کــە دەکــرێ خاڵــە الواز و
بەهێزەکانــی ئــەو خەباتــە دەستنیشــان بکرێــن .ئــەم نەســڵەی ئێســتا
کــە پێویســتە ئــەو ڕابردوویــە بزانــێ ،دەتوانــێ خاڵــە بەهێزەکانــی
بکاتــە سەرمەشــقی خەبــات و تێکۆشــانی ســەردەمی خــۆی و خــۆی لــە
دووبارەکردنــەوەی هەڵــە و خاڵــە الوازەکان ببوێــرێ .نــاوی بەشــێک
لــەو پێشــمەرگە و فەرمانــدە و کادرانــەی بەشــداری ئــەو جەولەیــە
بــوون و ناوەکانــم لەبیــر مــاون بــە داخەوە بەشــێکیان شــەهید بوون،
بریتیــن لــە :حەمــە نارســتی ،خــدر میراوەیــی ،عــەواڵ بناوەیــی،
عەلــی ســوورەچۆمی ،حەســەن خۆشــکەالم،ئەییووب شڵماشــی ،قــادر
مەمــۆ ،خالیــد پــەردەدار ،دلێــر شڵماشــی ،کەریــم کۆدەڵەیــی ،هەمزە
بخــوور ،ڕەحمــان ڕەجــەب ،عومــەر کانیبــی و مســتەفا دۆڵەیــی .بــە
داوای لێبــووردن لــە تــەواوی ئــەو کەســانەی لــەو جەولەیەدا بەشــدار
بــوون و بەداخــەوە ناوەکانیانــم لــە یــاد کــردوە.
لــە ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت لــە گەشــت و گەڕانــدا بوویــن،
شــەوی پێشــتر خۆمــان گەیانــدە خــوار گونــدی گرتکــی و ڕۆژەکــەی
لــەوێ ماینــەوە .ئێــوارێ کۆبووینــەوە بــۆ ئــەوەی بــە هاوکاریــی
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چاوســاغەکانی ناوچەکــە بەرنامــەی کاری خۆمــان دابڕێژیــن .وا
بڕیــاردرا بــۆ شــەوێ بچینــە گونــدی گرتکــی .ئێــوارێ بــەرەو گونــد
وەڕێکەوتیــن ،چووینــە نێــو گونــد و بەســەر ماڵەکانــدا دابــەش
بوویــن .دوای ماوەیــەک مانــەوە و ڕاپەڕاندنــی ئەرکــی حیزبــی،
بــەرەو شــوێنی خۆمــان ،واتــە خــوار گونــدی دینــاران وەڕێ کەوتیــن.
دوای چەنــد کاتژمێرێــک ڕۆیشــتن لــە باغێکــی خــوار گونــدی دینــاران
ماینــەوە .هەرچەنــد شــوێنێکی بــاش نەبــوو ،بــەاڵم هەرچۆنێــک بــێ
ماینــەوە .ئــەو شــوێنە چەنــد مۆڵگــەی دوژمنــی لــێ دیــار بــوو و لــە
مۆڵگــەی بنــاوێ تەئمینێــک دەهــات بــۆ پێــش گونــدی دینــاران کــە
ئەویــش بــە ســەر ئێمــەدا زاڵ بــوو ،بۆیــە نەدەبــوو بــە ڕۆژ جموجــۆڵ
بکەیــن.
ڕۆژ بــەرەو کۆتایــی دەچوو ،وەک هەمیشــە کۆبووینەوە و بڕیاردرا
ڕێکەوتــی ١٣٦٨/3/٢٩بــۆ شــەوەکەی بچینــە گونــدی دینــاران .ئێوارێ
چووینــە گونــدی دینــاران و لەگــەڵ پێشــوازی خەڵــک ڕووبــەڕوو
بوویــن کــە ماوەیەکــی زۆر بــوو بەهــۆی شــەڕی چەنــد ســاڵەی عێراق
 ئێــران لــە بینینــی هێــزی پێشــمەرگە بێبــەش بــوون .گونــدیبنــاوێ کــە زۆر لــە گونــدی دینــاران نیزیکــە ،مۆڵگەیەکــی هێزەکانــی
کۆمــاری ئیســامی لێبــوو .عەبدوڵــا بناوەیــی لەگــەڵ چەنــد
پێشــمەرگەیەک چوونــە گونــدی بنــاوێ .وا دیاربــوو دوژمــن هەســتی
کردبــوو کــە ئێمــە لــەو گوندەیــن ،هێزێکــی دوژمــن لــە دەوروبــەری
گونــد پەیدابــوو و دەســتی کــرد بــە تەقەکــردن و هــاوکات تــۆپ و
خومپارەبارانیــش دەســتی پێکــرد .ئێمــەش لەنێــو مــااڵن بوویــن،
خۆمــان ئامــادە کــرد ،بــەاڵم لــە گونــد نەچووینــە دەرێ .هێزەکانــی
دوژمــن بــە هەمــوو جــۆرە چەکێــک نێــو گونــد و دەوروبــەری گوندیــان
بەخەســتی دەکوتــا .ئێمــەش چاوەڕوانــی ئــەو پێشــمەرگانەمان دەکرد
کــە چوبوونــە گونــدی بنــاوێ .دەســتەیەک چــوون بــۆ هێنانــەوەی
ئــەو پێشــمەرگانەی چووبوونــە بنــاوێ .ئەگــەر هەڵــە نەبــم لەگــەڵ
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دوژمــن پێکــدادان ڕوویدا و پــاش هاتنــەوەی پێشــمەرگەکان بەرەبــەرە
لــە گونــد وەدەرکەوتین،بــەاڵم دوژمــن بەخەســتی دەوروبــەری
گوندەکــەی بــە چەکــی جۆراوجــۆر دەکوتــا .ســەرئەنجام بەبــێ زیــان
لــە گونــد دوور کەوتینــەوە و بــەرەو چۆمــی ئــاالن شــۆڕ بووینــەوە،
بــەاڵم دیســانیش دوژمــن بــە ســەختی ئــەو شــوێنەی تۆپبــاران دەکــرد.
لــە نیزیــک چۆمــی ئــاالن کــە زۆر تــەالن و ناخــۆش و هەڵدێــر بــوو
بــۆ چەنــد ســاتێک پشــوویەکمان دا ،بــۆ ئــەوەی بزانیــن کــە دەبــێ
چ بکەیــن .ناوچەکــە بەرتەســکە ،مۆڵگــەی زۆری لــێ بــوون و هــی
دەورانــی شــەڕی عێــراق  -ئێــران بــوون بۆیــە بــە هیــچ جــۆر نەدەکــرا
لــە بــەری ڕۆژهــەاڵت وەمێنیــن .بیرمــان لــەوە کــردەوە کــە لەوبــەری
چۆمــی واتــە لــە بــەری باشــووری کوردســتان خۆمــان حەشــار بدەیــن
بــەاڵم نابــێ مۆڵگەکانــی حکومەتــی عێراقیــش هەســت بــە بوونــی
ئێمــە بکــەن کــە دەچینــە ئەوبــەر .چونکــە لەبــەری باشــوور هیــچ
ئاوەدانییــەک بــەدی نەدەکــرا ،تەنیــا مۆڵگەکانــی حکومەتــی بەعســی
عێــراق نەبــێ ،هاتوچــۆش لــەو ناوچەیــە ســەخت بــوو بــەاڵم چــارە
نەبــوو دەبــوو ئــەو کارە بکەیــن .ســەرئەنجام بڕیــاری ئــەوە درا لــە
چۆمەکــە وەپەڕیــن و لەوبــەری خۆمــان حەشــار بدەیــن .بــە هــەر
جۆرێــک بــێ لــە ڕیگەیەکــی ڕژدی زۆر ســەخت چووینــە خــوارێ بــۆ
ســەر چۆمەکــە کــە بەڕاســتی ئاســان نەبــوو .جیــا لــەوەش ئــەو جــار
ترســی پەڕینــەوە لــە چۆمەکەمــان لــە دڵــدا پەیــدا بــوو .بەڕاســتی
ئەوەیــان زۆر ســەخت بــوو .بــە تایبەتــی بــۆ ئــەو کەســانەی کــە وەک
مــن مەلەیــان نەدەزانــی .چۆمــی کەڵــوێ لــەوێ زۆر کۆدەبێتــەوە و
پەڕینــەوە لێــی زۆر ســەختە .کــە چووینــە ســەر چۆمەکــە ئەوانــەی بە
شــەوێ ڕێگەیــان لــە شــوێنی بــەو جــۆرە کەوتــووە دەزانــن ،ئینســان
چەنــدە لــەو ئــاوە دەترســێ ،چونکــە بەڕاســتی هیچمــان نەماندەزانــی
ئــەو ڕاســتەبوارە بــۆ پەڕینــەوە دەبــێ یــان نــا .بــەاڵم چەنــد کەســێک
لــە کــۆڕەکان کــە زۆر بــاش مەلەیــان دەزانــی بــە هاوکاریــی یەکتــر

خدر پاکدامەن

ئێمەیــان لــە چۆمەکــە پەڕانــدەوە .هەرچەنــد تــەواوی گیانمــان تــەڕ
بــوو بــەاڵم هەوڵــی زۆریــاندا هەتــا پەڕاندیانینــەوە .لەبیرمــە کاک
حەمــە نارســتی دەیگــوت؛ تــا خۆشــکەالم  -مەبەســتی کاک حەســەن
خۆشــکەالم بــوو -دەســتم نەگــرێ ،ناپەڕمــەوە .زۆر لــە ئاوەکــە
دەترســا .بــە هەرحــاڵ زۆر بــە ســەختی لــە چۆمــی کەڵــوێ پەڕینــەوە
و لــە دۆڵێکــدا ماینــەوە کــە نەدەبــوو لــە مۆڵگەکانــی ئێــران و عێــراق
دیــار بیــن .وا بزانــم دوو ڕۆژ لــەوێ ماینــەوە.
خەریــک بــوو بــۆ خــواردن پەکمــان دەکــەوت ،ئێوارەیــەک لــە
شــوێنی خۆمانــەوە بــەرەو "کانــی ماشــان" کــە زۆریــش دوور
نەبــوو ،وەڕێ کەوتیــن ،دوای دوو کاتژمێــر بــە خاکــی باشــووردا
چووینــە کانــی ماشــان و لــەوێ ماینــەوە .زۆربــەی کــوڕەکان بــێ
نــان و خــۆراک بــوون ،چەنــد کەســێک نەبــێ کــە نانێکــی کەمیــان پــێ
مابــوو ،هەمــوو دەســتبەتاڵ بــوون .بەیانییــەک کــە تــازە لەخــەو
هەســتابووین ،کاک خــدر میراوەیــی لەگــەڵ پێشــمەرگەیەک بــە ناوی
ڕەجــەب چایــان دەخــواردەوە ،کاک خــدر دەســتی بــۆ قەندەکــە بــرد،
ڕەجــەب گوتــی بەســە بــا ئــەو دوو کڵۆیەمــان پێبمێنــێ بــۆ جارێکــی
دیکــە .ئــەوەی کــە قــەت لەبیــرم ناچــێ ،مــن لەگــەڵ پێشــمەرگەیەک
بەنــاوی هەمــزە بخــور هاوخــەرج بــووم ،تەنیــا یــەک دانە کۆنســێری
ماســیمان پــێ بــوو و هیچــی دیکــە .هەمــزە خەوتبــوو ،زۆرم برســی
بــوو ،ناچــار بــەدزی هەمــزەوە گەرمــم کــردەوە و خەریــک بــوو بــە
ڕووتــی دەمخــوارد کــە هەمــزە وەخەبــەر هــات .زۆرم لــێ تــووڕە
بــوو ،زۆری قســە کــرد؛ دیــار هەقــی بــوو ،بــەاڵم خــۆم بــۆ ڕانەگیــرا
و جوابــم دایــەوە.
دوای دوو ڕۆژ ئێوارەیــەک دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکان ئامــادە
کــران کــە بچــن لــە گونــدی دینــاران کەمێــک نــان بێنــن .ئەوەنــدی
لەبیــرم بــێ کەریــم کۆدەڵەیــی ،عــەواڵ بناوەیی ،حەســەن خۆشــکەالم
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و چەنــد کەســی دیکــە چــوون .هــەر لــە یەکــەم ماڵەکانــی ئاوایــی
کەمێــک نانیــان هێنابــوو بــەاڵم زۆر کــەم بــوو .گوتیــان کــە ئێمــە
گەیشــتینە نێــو دێ ،هێزێکــی دوژمــن هاتــە نێــو گوندەکــە .کــە
نانەکەیــان بــەش کــرد ،وەک ئێســتام لەبیــرە مــن و هەمــزە بخــور
یــەک نانمــان بەرکــەوت.
ڕۆژی دواییــش هــەر لــەوێ ماینــەوە ،دوانیــوڕۆی ئــەو ڕۆژە
بەرپرســەکان کۆبوونــەوە بــۆ ئــەوەی بڕیــار بــدەن کــە چــی بکەیــن.
لــە کۆتاییــدا وا ســاغ بووینــەوە کــە جێگەکەمــان بگۆڕین بۆ شــوێنێکی
نیزیــک خۆمــان .بۆیــە هێــواش هێــواش بــەرەو ڕووبــەڕووی گونــدی
گوێزڵــێ کــە زۆر لــە خۆمــان دوور نەبــوو کەوتینــە ڕێ .نەماندەتوانی
زۆر دوور بکەوینــەوە ،چونکــە بەڕاســتی ئەگــەر زۆر دوور بایــە،
نەماندەتوانــی بڕۆیــن ،برســی و بێهێــز بوویــن .ئەگــەر لەبیــرم بــێ
مــەودای ڕێگاکــە هــەر چــل خولــەک دەبــوو ،لــەوێ لەنێــو پۆلــە دار
بییــەک و ڕۆژەکــەی لــەوێ ماینــەوە ،نــان و پێخۆرێکــی زۆر کەممــان
پــێ مابــوو ،بــەاڵم هیــچ نەدکــرا.
هێزێکــی زۆری دوژمــن لــە ناوچــەی ئــاالن بــاوەی پــێ کرابــوو
بــۆ ئــەوەی پێــش لــە چوونــی ئێمــە بــۆ نێــو گونــدەکان بگــرێ ،لــەو
بارەشــەوە فشــارمان زۆر لەســەر بــوو.
ســەرەڕای هەمــوو ســەختییەکان ،بــەاڵم هــەزار خۆزگــەم بــەو
ســەردەمە کــە کــوڕەکان لــە هیــچ ســەختیەک نەدەترســان و هەمیشــە
ئامــادەی فیــداکاری بــوون .ئەوانــەی مــن باســیان دەکــەم قەترەیەکــی
بچووکــن لــە دەریایەکــی گــەورە .کاتێــک بــە گێڕانــەوە دەچینــە نێــو
ناخــی مێــژووی ئــەو ســەردەمانە و هەمــوو ڕۆژگاری ئــەو ســەردەمە
دێنینــەوە بەرچــاوی خۆمــان ،ئــەو کاتــە دەزانیــن ئــەو هەمــوو
ڕۆژە ســەختانە مەگــەر بــە بیروبــاوەڕی شۆڕشــگێڕانە و ئیــرادە
و لەخۆبوردوویــی پێشــمەرگە تێکۆشــەر و هەمیشــە ئامادەکانــی
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کوردســتان بکــرێ دەنــا کــێ تەحەممولــی ئــەو ڕۆژگارە ســەختەی
دەکــرد.
بــا شــتی خــۆش ون نەبــێ؛ هــەروەک پێشــتر باســم کــرد ،کوڕێکــی
الو بــە نــاوی عەبدوڵــا بــە مەبەســتی پێشــمەرگایەتی لەگەڵمــان
هاتبــوو .کاکــە عەبدوڵــا لــە بــن بەردێــک "چیلکــەی لــە عــەرزی
وەردەدا"!! .حەمــە نارســتی پێیگــوت ئــەوە چیــە عەبدوڵــا بــۆ وا
دامــاوی؟! گوتــی؛ وەڵــا خاڵــە خەونــم بەدایکمــەوە دیــوە ،دەبــێ
بڕۆمــەوە .حەمــە نارســتی گوتــی وەرە مــادام دەڕۆیــەوە دوو
گۆرانیمــان بــۆ بڵــێ .کاکــە عەبدوڵــا دوای گوتنــی دوو گۆرانــی،
ماڵئاوایــی لێکردیــن و بەرەومــاڵ گەڕایــەوە.
لــە ڕووبــەڕووی گونــدی گوێزڵــێ لەنێــو پۆلــە دارێکــدا ماینــەوە،
زۆربەمــان بێنــان و پێخــۆر بوویــن ،چاوەڕێــی ئەوەمــان دەکــرد
ئێــوارێ دەســتەیەک لــە پێشــمەرکەکان بــۆ هێنانــی نــان بچنــە گوندی
گوێزڵــێ ،ئەگــەر یــەک نانــی وشــک لــەو کاتانــەدا دەســت کەوتبــا
نرخــی زۆر بــوو ،بــەاڵم ئەویــش دەســت نەدەکــەوت .کاتێــک ئێــوارە
داهــات دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکان بــۆ هێنانــی نــان و شــتومەک
بــەرەو گونــدی گوێزڵــێ وەڕێکەوتــن .دیســان دەبــوو لــە چۆمــی
کەڵــوێ بپەڕنــەوە .پێشــمەرگەکان چــوون بــۆ نێــو گونــدی گوێزڵــێ،
بــە بێســیم لەگــەڵ ئێمــە لــە پێوەندیــدا بــوون .دیــار بــوو نــان و
پێخۆریــان کۆکردبــۆوە .کاتێــک لــە چۆمەکــە نیزیــک بوونــەوە بــە
بێســیم قســەیان لەگــەڵ ئێمــە کــرد کــە چەنــد کەســێک بێــن بــۆ ســەر
چۆمەکــە بــۆ هەڵگرتنــی نــان و ئــەو پێداویســتیانەی کــە هێنابوویان.
کاتێــک چوویــن بــۆ ســەرچۆمەکە ئــەوان بــە شــتەکانەوە خەریکــی
پەڕینــەوە بــوون ،کەچــی لــە کاتــی پەڕینــەوەدا بەشــی زۆری نانەکــە
کەوتــە نێــو ئــاوی چۆمــی کەڵــوێ و بەئــاودا ڕۆیشــت!! زۆر ناخــۆش
بــوو ،بەداخــەوە ئەویشــمان بــە نســیب نەبــوو .ئــای کــە چەنــد
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ناخــۆش بــوو .هەموومــان چاوەڕێــی گەڕانــەوەی ئەوانمــان دەکــرد کــە
چۆمەکــە ئەوەندەشــی پــێ ڕوا نەبینیــن .هــەروەک ڕۆژانــی دیکــە بــێ
نــان ماینــەوە ،تەنیــا نانــی نێــو کۆڵەپشــتی ئــەو چەنــد پێشــمەرگەیە
نەبــێ کــە چووبــوون بــۆ نێــو گونــد هیچــی دیکەمــان پــێ نەبــوو،
ئەویــش بەشــی هیچــی نەکــرد.
ئێــوارێ وەک ڕۆژەکانــی دیکــە فەرمانــدەکان کۆبوونــەوە کــە
چــی بکەیــن .لــە کۆبوونەوەکــەدا وا ســاغ بوونــەوە کــە هــەر لــە
بــەری باشــوور بــەرەو شــوێنی چۆمانــی بانــە بڕۆیــن ،بەڵکــوو
بتوانیــن بچینــە گونــدی ئاڵــۆت .ئێــوارێ وەڕێ کەوتیــن ،ناوچەکــە
گژوگیایەکــی زۆری تێــدا بــوو و بەشــی زۆری مینڕێــژ کرابــوو ،دەبــوو
زۆر وریــا بیــن و نابــێ مۆڵگەکانــی حکومەتــی عێراقیــش هەســت بــە
بوونــی ئێمــە بکــەن ،لــە ناوچەکــە نابــێ زۆر ڕێگــە ببڕیــن و دەبوایــە
بــە وریایــی و لەســەرەخۆیی ڕێگــە ببڕیــن .هەرچۆنێــک بــێ خۆمــان
گەیانــدە نیزیــک "چۆمــان"ی بانــە .لــەو شــوێنەی کــە ڕووبارەکانــی
چۆمــان و کەڵــوێ تێکــەڵ دەبنــەوە ،لەنێــو پۆلەدارێکــدا ماینــەوە،
ئاوێکــی خۆشــی لێبــوو و مووچەکــەش زۆر پــڕ بــوو ،ئــەو ڕۆژە
هیچمــان پــێ نەبــوو بــۆ خــواردن ،ڕۆژی پێشــتریش هیچمــان پــێ
نەبــوو مەگــەر کەســێک شــتێکی کەمــی پــێ بووبــێ ،دەنــا هەموومــان
بــێ نــان بوویــن ،لــە ڕاســتیدا فشــارێکی زۆرمــان لــە ســەر بــوو.
بەیانــی کــە تەماشــامان کــرد لــە ڕووبــەڕووی خۆمــان لــە بەشــی
ڕۆژهــەاڵت دوو مــاڵ دیــار بــوون کــە لەژێــر کەپــر و ســاباتدا دەژیــان،
بڕیــار درا چەنــد پێشــمەرگەیەک بچــن بــۆ ئــەو دوو ماڵــە بەڵکــوو
بتوانــن هێندێــک نــان و شــت پەیــدا بکــەن .بــە هەرحــاڵ چەنــد
کەســێک چــوون ،هەرچەنــد دوور بــوو بــەاڵم چــار نەبــوو خۆناکــرێ
دەســت لــە ســەر دەســت دابنێیــن .دوای چەنــد کاتژمێرێــک گەڕانــەوە.
کــە هاتنــەوە نانێکــی کەمیــان هێنابــوو ،بەســەریاندا دابــەش کردیــن،
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شــتێکی وا نەبــوو بــەاڵم دیســانیش شــوکرانەبژێر بوویــن.
کەمێــک نانمــان خوارد و بەرەو گوندی ئاڵۆتی بانە وەڕێکەوتین،
دوای چەنــد کاتژمێرێــک هەرچۆنێــک بــێ خۆمــان گەیانــدە گونــدی
ئاڵــۆت و بەســەر مااڵنــدا دابــەش بوویــن .نــان و چایەکــی باشــمان
خــوارد و کەمێــک هاتینــەوە ســەرەخۆ .دوای ماوەیــەک مانــەوە لەنێو
گونــد بــەرەو شــوێنی دیاریکــراو وەڕێکەوتیــن .دیســان لــە چۆمــی
کەڵــوێ پەڕینــەوە .بــۆ مانــەوە چووینــە خــوار گونــدی شــڵماش،
لــەوێ ماینــەوە و لەگــەڵ تیمێکــی دیکــە لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی
گیاڕەنــگ یەکمــان گرتــەوە .ئەوانــەی لــە بیــرم مابــن؛ کاک حوســێن
پەیــرەوان ،فەرمانــدەی هێــز ،کاک نەبــەز مســتەفاپوور ،ئەندامــی
کۆمیتەشارســتان ،محەممــەد بایەزیــدی ،ڕەحمــان مەحمــوودی،
ڕەســووڵ ئیزەدپەنــا ،حوســێن فەقێعەلــی و چەندکەســێکی دیکــە
بــوون.
ئــەو ڕۆژە ئێــوارێ فەرمانــدەکان کۆبوونــەوە و بە وردی باســی زۆر
شــت کــرا و دوای باســێکی زۆر بڕیــار درا کــە لە "باســکی کۆڵەســە"وە
بــەرەو ناوچــەی بوڵفــەت جەولەکەمــان درێــژە پێبدەیــن .قــەرار
درا بــۆ شــەوێ بچینــە گونــدی زێڕەمێــرگ .ئێــوارێ بــەرەو گونــدی
زێڕەمێــرگ وەڕێ کەوتیــن .ئێمــە تیمێکــی شــەش کەســی کــە تیمــی
پێشــڕەو بوویــن لــە گونــد نیزیــک بووینــەوە ،هــەوا تاریکــی ببــوو
و ئێمــە تــازە گەیشــتبووینە نێــو گونــد بــەاڵم پــڕ بــوو لــە هێــزی
ڕێژیــم و لــە نــاکاو .دەنگیــان دایــن ،ئێمــەش تەقەمــان لێکــردن .ئــەو
کەســەی ئێمــەی دەنــگ دا لــە هێزەکانــی کۆماری ئیســامی بەســەختی
برینــدار بــوو .بــەم جــۆرە تەقــە و لێکــدان دەســتی پێکــرد .ســەرەتا
ئێمــە گەڕاینــەوە دواوە .ئەوجــار ئــەوان بــەرەوڕووی ئێمــە دەســتیان
کــرد بــە تەقــە کــردن .لــەو تەقەکردنــەدا کاک نەبــەز مســتەفاپوور
برینــدار بــوو .ناوچەکــەش بەســەختی تۆپبــاران دەکــرا .لــەو
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ئاگربارانــەدا پاشەکشــەمان کــرد و کەمێــک لە گونــد دوور کەوتینەوە.
تــازە بەهیــچ جــۆر نەماندەتوانــی لــەو دەوروبــەرە ڕەد بیــن .دوای
ئــەوەی کاک نەبــەز لــە الیــەن کادری دەرمانییــەوە دەرمــان کــرا،
بڕیــاردرا کــە بــۆ مانــەوە بچینــە "ســابنێ" لــە بنــاری زنجیــرە کێــوی
هۆمــل .دیــارە شــوێنێکی زۆر بــاش نەبــوو ،بەهەرحــاڵ بــەرەو ئــەو
شــوێنە وەڕێکەوتیــن کــە لــە ڕووبــەڕووی گونــدی شــڵماش تووشــی
هەڵدێرێکــی زۆر ناخــۆش بوویــن .زۆر بــە زەحمــەت لێــی دەربــاز
بوویــن .چووینــە شــوێنی مانــەوە کــە شــوێنێکی زۆر نەگونجــاو بــوو.
دیــارە کاک نەبــەز لەگــەڵ ئــەوەی برینــدار بــوو بــەاڵم لــە هەمــوو
بارێکــەوە هــاوکار بــوو بــۆ ئــەوەی تووشــی کێشــە نەبیــن.
درەنگانێکــی شــەو گەیشــتینە شــوێنی مانــەوە .دەمانزانــی بەیانــی
دوژمــن لــە هەوڵــی لــە داوخســتنی ئێمــەدا دەبــێ ،چونکــە ناوچەکــە
بەرتەســکە و زۆریــش لــە شــاری سەردەشــت نیزیکــە هــەر بۆیــە ئێمــە
دەبــوو زۆر وریــا بیــن.
بەمجــۆرە دوای تەقــە و لێکــدان لــە گونــدی زێڕەمێــرگ ،لــە
ناوچەکــە خۆمــان حەشــاردا .شــەوەکەی زۆر مانــدوو بوویــن .دوای
چەنــد کاتژمێــر ڕێگەبڕیــن تــا شــوێنی مانــەوە ،بــەدوای ئێمــەدا
دوژمــن تۆپبارانــی ناوچەکــەی دەکــرد.
لــە بیــرم نییــە بــەاڵم ژمارەمــان لــە پەنجــا کــەس کەمتــر نەبــوو.
بەیانیــی زوو لەخــەو هەســتاین ،خــاوەن مووچــە هــات و ئێمــەی
لــە مووچەکــەی بینــی .ئێمــە بوویــن بــە دوو دەســتە .دەســتەی
ئێمــە لەگــەڵ کاک حوســێن پەیــرەوان و شــەهید حەمــە نارســتی
لــە گۆشــەی خــوارێ لــە ئاودڕێکــدا کــە بــە داری گوێــز داپۆشــرابوو
خۆمــان حەشــاردابوو .دەســتەکەی دیکــەش کــە کاک خــدر میراوەیــی
سەرپەرســتی دەکــرد ،لــە ســەرووتر بــوون .بــەم جــۆرە بــە بێدەنگــی
ماینــەوە .کەســێکی باوەڕپێکــراوی خۆمانمــان بەبــێ چــەک لــەو

خدر پاکدامەن

دەوروبــەرە کــردە پاســەوان هەتــا هەرچــی بــوو ئاگادارمــان بکاتــەوە.
لــە دەوروبــەری ئێمــە چەنــد مۆڵگــەی هێــزی دوژمنــی لــێ بــوون .لــە
دەوری کاتژمێــری ١١ی پێشــنیوەڕۆ کابــرای پاســەوان بــە هێواشــی
هــات و گوتــی؛ هێزێکــی زۆری دوژمــن هاتــە خــوارێ کــە پێکهاتــوون
لــە جــاش و پاســدار .لــە جــادەی هۆمــل لــە ماشــێن دابەزیبــوون و
بــەرەو خــوارێ هاتــن .ئــەو هێــزەی دوژمــن لــەو دەوروبــەرە لــە ئێمــە
دەگــەڕان .ئێمــەش واســاغ بووینــەوە کــە ئەگــەر چاویــان بــە ئێمــە
کــەوت تەقەیــان لــێ دەکەیــن و ئەگەریــش پێیــان نەزانیــن ،تەقــە
ناکەیــن .زۆری نەکێشــا هێزێکــی زۆری دوژمــن هــات و دەســتیان
کــرد بــە پشــکنینی مووچــە و مــەزرا و خــڕ و دۆڵــی ناوچەکــە ،لــە
چەنــد میتــری ئێمــە زۆربەیــان لەســەر جێخەرمانێــک کۆبوونــەوە و
قســەیان دەکــرد .دیــار بــوو کــە بــاو ببوونــەوە .ئــەو هێــزەی دوژمــن
لــە دووســەد میتــری ئێمــە وەســتا بــوو .یەکیــان دەگــەڕا و بانگــی
ئەوانــی دیکــەی دەکــرد کــە وەرن ،ئەوەنــد بــە وردی نێــو ئــەو دار و
پــووش و پەاڵشــە دەگــەڕان دەتگــوت لــە "مــار"ی دەگەڕێــن! ئێمــەش
دەمانگــوت ئێســتا چاویــان پێمــان دەکــەوێ و شــەڕ دەســتپێدەکات.
لــەو قســانەدا بوویــن کــە ئەوانــەی ســەرێ بێســیمان کــرد و پێیــان
ڕاگەیاندیــن کــە دوو کەســیان بــێ تەقــە گرتــوون .ئێمــەش دەســت
لــە ســەر پەالپیتکــەی چــەک ساتبەســات چاوەڕێــی شــەڕمان دەکــرد.
هــەروەک پێشــتر ئامــاژەم پێکــرد ئێمــە لەژێــر دارگوێزێــک و لــە
ئاودڕێکــدا خۆمــان حەشــار دابــوو .لەپــڕ دوو کــەس خۆیــان بەنێــو
ئێمــەدا کــرد!! هیچیــان بــۆ نەکــرا ،تــەواو پەشــۆکا بوون .دەســتبەجێ
لێیــان وەخۆکەوتیــن و بــێ ئــەوەی مەجالــی دەســتکردنەوەیان
پێبدەیــن هەڵــۆ ئاســا پەالمارمــان دان و چەکمــان کــردن .یــەک
لــەوان بێســمی کۆڵەپشــتی پێبــوو واتــە یەکێــک لــە بێســیمچییەکانی
هێزەکــەی دوژمــن بوو،بــە بێدەنگــی الی خۆمــان ڕامانگرتــن و
داوامــان لێکــردن بێدەنــگ بــن .هێزەکــەی دوژمــن بــەرەو جــادەی
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شــڵماش وەڕێکــەوت .کاتێــک گەیشــتنە ســەر جــادە ،پێوەندییــان بــەو
بێســیمەوە گــرت کــە ئێمــە دەســتمان بەســەردا گرتبــوو ،پرســیاریان
دەکــرد کــە بــۆ نەهاتــن و چییــان لــێ بەســەر هاتــووە .کاک حوســێن
پەیــرەوان وغەفــوور ڕیشــی بــە بێســیمچییەکەیان گــوت کــە بڵــێ
ڕێگەمــان هەڵــە کــردوە و ئــەوە بــەرەو گونــدی گوڵینــێ دەڕۆیــن.
هــەر کــە بێســیمچییەکە ئــەوەی پــێ گوتــن ،هێزەکــەی دوژمــن بــەرەو
گونــدی گوڵینــێ وەڕێکەوتــن .مەبەســتی ئێمــە ئــەوە بــوو کــە
بیانخافڵێنیــن و دووریــان بخەینــەوە بــۆ ئــەوەی بــۆ خۆدەربازکــردن
کاتەکــە وەدرەنــگ بخەیــن .تــا دەوروبــەری کاتژمێــری ١ی دوانیــوەڕۆ
ئــەوان "بەرپرســانی هێزەکــەی دوژمــن" هــەر قســەیان لەگــەڵ ئــەو
بێســیمچیە دەکــرد کــە الی ئێمــە بــوو!! .دواتــر بۆیــان دەرکــەوت کــە
ئەوانــە گیــراون و لەبــەر دەســتی ئێمــە دان .لــە شــاری سەردەشــتەوە
لەالیــەن ڕێژیمــەوە پێیــان گوترابــوو کــە ئەوانــە کەوتوونەتــە
دەســتی "مشــکەکان" .نــاوی ئێمــە بــە ڕەمــز الی ئــەوان "مشــک"!
بــوو بــەاڵم هــەر ئەوانــە کــە خۆیــان بــە شــێر دەزانــی ،لــە ترســی
پێشــمەرگە کوردگوتەنــی "کونەمشــکیان لێدەبێتــە قەیســەری".
ئیــدی دوای ئــەوەی زانیــان بیســیمەکەیان گیــراوە ڕەمــز و فڕێکانســی
بێســیمەکانیان گــۆڕی و پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو چــوار کەســەی کــە
لــە الی ئێمــە بەدیــل گیرابــوون ،کۆتایــی هــات .ئێمــەش بەرەبــەرە
بــە دیــل و دەســکەوتەکانەوە بــەرەو بەرزایــی هۆمــل هەڵکشــاین و
ئــەو شــوێنەمان بەجێهێشــت .لەبــەر قــەدی چیــای هۆمــل درەنگانێکــی
ئێــوارێ فەرمانــدەکان کۆبوونــەوە بــۆ ئــەوەی بڕیــار لەســەر جووڵەی
داهاتوومــان بــدەن و بڵێــن کــە چــی بکەیــن .لــە کۆبوونەوەکــەدا بڕیــار
درا کــە جارێکــی دیکــە بــەرەو ناوچــەی ئــاالن وەڕێکەویــن و لەوێــوە
لــە چۆمــی کەڵــوێ بپەڕینــەوە و بــەرەو باشــووری کوردســتان و
بنکەکانمــان بگەڕێینــەوە .بــە چەنــد هــۆکار ئــەو بڕیــارە درا؛ یەکــەم
ئەوەیکــە کاک نەبــەز برینــدار بوو و پێویســتیی بە چارەســەر هەبوو،
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دووهــەم ئەوەیکــە زۆر مانــدوو بوویــن و فیشــەکمان کــەم پێمابــوون
و هەروەهــا ئیمکانــی گەڕانــەوەش بــەرەو ناوچــەی بوڵفــەت نەبــوو.
ئێوارێــی هەمــان ڕۆژ بــە زنجیــرە چیــای هۆمـلدا بــەرەو "بێنــدروێ"
لــە پشــتی "بێــژوێ" وەڕێ کەوتیــن .دوای چەنــد کاتژمێــر ڕێگەبڕیــن
بــەرەو گونــدی بێژوێــی ناوچــەی ئــاالن شــۆڕ بووینــەوە و چووینــە
نیزیــک گوندەکانــی گرتکــی و ســنجوێ .ئەگــەر باشــم لەبیــر مابــێ
لــەوێ تووشــی کەمینــی دوژمــن بوویــن ،بــەاڵم بــە هۆشــیاریی تیمــی
پێشــڕەو لــە کەمینەکــە دوور کەوتینــەوە .لــە یەکێــک لــە گونــدەکان
بــە هاوکاریــی شــارەزا و چاوســاغەکان توانــرا هێندێــک نــان
وەدەســت بخەیــن و دوو ســەر بزنیشــیان پەیــدا کــرد و بــەرەو چۆمــی
کەڵــوێ شــۆڕ بووینــەوە .دیســان تــرس و خــۆف الی ئــەو کەســانە
درووســت بــوو کــە مەلەیــان نەدەزانــی .مــن یەکێــک لــەوان بــووم.
چووینــە ســەر چۆمەکــە و بــە هاوکاریــی ئــەو کەســانەی مەلەیــان
دەزانــی جارێکــی دیکــە لــە چۆمــی کەڵوێ پەڕینــەوە .بەری باشــووری
کوردســتان کــە ناوچەیەکــی چۆڵەوانــی بــوو تەنیــا لەســەر چیاکانــی
ئــەو دەوربــەرە مۆڵگــەی هێزەکانــی عێراقــی لــێ بــوو .ئــەو ناوچەیــە
کــە مــاوەی چەنــد ســاڵ بــوو کــەس نەیدەتوانــی بــۆی بچــێ ،پــووش
و پەاڵشــێکی زۆری لێبــوو و زۆریــش ناخــۆش بــوو .ســەرئەنجام لــە
نیوەشــەوێکی درەنگــدا دوای ماندووبوونێکــی زۆر لەنێــو مووچەیــەک
ماینــەوە کــە پشــتی ئێمــە تــەواو مۆڵگــەی حکومەتــی عێــراق بــوون و
ڕووبەڕووشــمان مۆڵگەکانــی حکومەتــی ئێــران ،واتــە لەنێــوان هێــزی
دوو حکوومەتــدا مابووینــەوە کــە دەبــوو هیچکامیــان نەمانبینــن .هەر
چــوار دیلەکــەش هــەر لەگــەڵ خۆمــان بــوون واتــە بەوانــەوە زیاتــر
لــە  50کــەس دەبوویــن .وەزعمــان بــاش نەبــوو ،ماندووبونێکــی
زۆرمــان پێــوە دیاربــوو .چونکــە لــەو جەولــە جیــا لــە مانــدوو بــوون
و بــێ خــەوی ،لــە بــاری خۆراکیــش فشــاری زۆرمــان لەســەر بــوو.
لــەو جەولــەدا کــە نیزیــک بــە مانگێــک بــوو لــە ناوچــە بوویــن
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و بەهــۆی فشــاری زۆر کــە لــە ســەرمان بــوو شــەوەکەی لــە
چۆمــی ئاالنــی لــە خــوار گونــدی ســنجوێ پەڕینــەوە بــۆ بــەری
باشــوور .لەنێــو پۆلەداریکــدا ماینــەوە .شــەوەکەی هێندێــک نانمــان
وەرگرتبــوو ،بەیانــی کــە لەخــەو هەســتاین دیاربــوو پێشــمەرگەکان
بەشــێک خەریکــی نــان و چــا خــواردن بــوون و ئاوریــان کردبــۆوە
و دووکەڵەکــەی دیاربــوو .هــەر لــەو کاتــەدا کۆبوونەوەیەکــی چەنــد
خولەکــی گیــرا کــە چــۆن هێزەکانــی حکومەتــی عێــراق ئــاگادار
بکەینــەوە بــۆ ئــەوەی ئەگــەر دیتیانیــن تەقەمــان لێنەکــەن .ئــەو
کارە ئاســان نەبــوو .ســەرئەنجام وا ســاغبوونەوە کــە چەنــد کەســێک
لــە کــوڕەکان بچنــە الی ســەربازە عێراقییــەکان ،ئەوانــەی لەبیــرم
مــاون بریتــی بــوون لــە :حەمــە نارســتی ،محەممــەد بایەزیــدی
کــە کەمێــک ئینگلیــزی دەزانــی ،خــدر بــەگ ،محەممــەد ئــەراک و
مەحمــوود قەلەڕەشــی .لــە باغەکــە هاتینــە درێ و بــەرەو مۆڵگــەکان
کــە زۆر لــە ئێمــە دوور نەبــوون ،ســەرکەوتین .هەســتمان کــرد کــە
ئێمەیــان دیتــوە ،لــە هەمــوو مۆڵگــەکان هێزێکــی زۆر دیاربــوو ،وەک
ئــەوەی شــتێک لــە گۆڕێــدا بــێ ،هیچیــان نەگــوت هەتــا کەمێــک
لــەوان نیزیــک بووینــەوە ،لەپــڕ لــە ســێ الوە تەقەیــان لێکردیــن.
تەقەیەکــی زۆریــان لێکــردن و ئێمــەش خۆمــان لــە عــەرزی دا و
دەمانهەویســت تێیانبگەیەنیــن کــە هێــزی ئۆپۆزیســیۆنی کۆمــاری
ئیســامیی ئێرانیــن و تەقــەی نەکــەن .کەســمان عەرەبــی نەدەزانــی،
تــا ماوەیــەک تەقــە بــەردەوام بــوو ،ئێمــەش هــەر بــە دەنگــی بــەرز
دەمانگــوت "معارزە"یــن واتــە دژبــەری کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــن.
ئەوجــار هاتنــە خــوارێ و لێمــان نیزیــک بوونــەوە .دەوریــان دایــن،
ئــەوان زۆر بــوون و ئێمــەش پێنــج کــەس .لــەوێ هــەر چونێــک
بــوو کاک محەممــەد بایەزیــدی حاڵــی کــردن کــە ئێمــە کێیــن و
دەمانهــەوێ بــەرەو کــوێ بڕۆیــن .بــەاڵم ئــەوان باوەڕیــان نەدەکــرد.
هەوڵمــاندا دڵنیایــان بکەیــن؛ چەکەکانمــان پ ـێدان و بــە حاڵەتێکــی
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دەستبەســەرکراو هــەر پێنــج کەســمانیان بــردە بــن دارێــک .ســەرەتا
هەڵســوکەوتیان لەگەڵمــان زۆر خــراپ بــوو .تەنانــەت داوای ئاومــان
کــرد بــەو گەرمایــە ئاویــان پێنەدایــن .پرســیاریان لــێ دەکریــن و
ئێمــەش عەرەبیمــان نەدەزانــی .دواتــر کەســێکیان هێنــا کــە ئینگلیــزی
دەزانــی ،بایەزیــدی حاڵــی کــرد کــە ئێمــە کێیــن و دەمانهــەوێ بــەرەو
کــوێ بچیــن .هــەر خێــرا هەڵســوکەوتیان گــۆڕا ،دەســتیان کردینــەوە
و ســواری ماشــێنیان کردیــن و بردیانیــن بــۆ شــوێنێ فەرماندەیــی
خۆیــان .بــە مریشــک و برینــج پێشــوازییان لــێ کردیــن و ئێمــەش
وەک ئــەوان عەرەبانــە بــە دەســتی بەربووینــە خــواردن چونکــە
کەوچــک و چەنــگاڵ و شــتی وایــان نەبــوو .لــەوێ کاک محەممــەد
پێیگوتــن کــە ئێمــە هــەر ئەونــدە نیــن و لــە فــان شــوێن چاوەڕوانــی
واڵمــی ئێمــەن .ئەوانیــش دەســتبەجێ بــە ماشــین چــوون بەدوایانــدا
و هێنایانــن .هەموومانیــان بــە بــێ چــەک ســواری ماشــێن کــرد و
بــەرەو قەاڵچــواالن وەڕێکەوتیــن .بــەاڵم ئــەو چــوار کەســەی ڕۆژی
پێشــتر بــە دیلمــان گرتبــوون لەگەڵمــان بــوون .ترســی ئەوەمــان لــە
دڵــدا بــوو ،نــەوەک بزانــن ئەوانــە پێشــمەرگە نیــن و الی خۆیــان
ڕایــان بگــرن .چونکــە ئــەوە بــۆ حیــزب بــاش نەدەبــوو؛ ئــەوان لــە
دەســتی ئێمــەدا دیــل بــوون و نەدەکــرا تەحویلــی هێزەکانــی عێــراق
بدرێــن کــە ئــەوە زۆر دوور دەبــوو لــە هەڵوێســت و ڕەفتــاری حیزبــی
دێموکــرات .دیاربــوو نوێنەرایەتیــی حیــزب لــە شــاری ســلێمانی کــە
ئــەو کات کاک جەعفــەر حامیــدی لــەوێ بــوو ئاگاداریــان کردبــۆوە.
کــە ئێمــە گەیشــتینە قەاڵچــواالن ،کاک جەعفەریــش گەیشــتێ و
لــەوێ وەریگرتینــەوە و چووینــە مەقــەڕی حیــزب لــە ســلێمانی.
بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە ئەوەیــە کــە دواتــر عێراقییــەکان
باســی ئەوەیــان کردبــوو کــە بەیانیەکــەی لەنێــو باغەکــەدا هەســتیان
بــە بوونــی ئێمــە کردبــوو و ســەرووی خۆیــان ئــاگادار کردبــۆوە
کــە دەســتەیەک چەکــدار لەنێــو باغەکــەدان .هێزێکــی زۆریــان
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لــە ســلێمانییەوە هێنابــوو بــۆ ئــەوەی لەوێــدا دەورەمــان بگــرن و
دەســتمان لێبوەشــێنن .وایــان دانابــوو ئێمــە پێشــمەرگەی یەکێتیــی
نیشــتمانیی کوردســتانین .شــەوەکەی لــە مەقــەڕی ســلێمانی ماینــەوە
و ڕۆژی دواتــر عێراقییــەکان چەکەکانیــان بــۆ هێناینــەوە بــەاڵم بــە
شــپرزەیی و زۆر شــتی باشــیان لــێ دزیبوویــن ،وەک؛ سەرشــان،
فانووســقە و شــتی دیکــە .دوای وەرگرتنــەوی شــتەکان ســواری
ماشــێن بوویــن بــۆ بنــاری قەندیــل .ســەرەتا چووینــە "لێــوژێ" بــۆ
مەڵبەنــدی سپیســەنگ .چونکــە ئــەوان زۆربەیــان لــە ناوچــە بــوون
و حکومەتــی عێراقیــش ماوەیــەک بــوو ڕێگــەی ســونێ بــۆ قەاڵدزێــی
گرتبــوو .هەرچــی بەشــی پێوندییەکانــی حیــزب هەوڵـیدا بمانباتــەوە
ســونێ بــەاڵم بێســوود بــوو ،بۆیــە دوو ســێ شــەو لــەوێ ماینــەوە.
خۆمــان ئامــادە کــرد کــە لــە قەندیلــەوە بگەڕێینــەوە "ســونێ" کە وەک
ئامــاژەم پێکــرد زۆر ســەخت و دژوار بــوو ،ئێمــە زۆر هیــاک بوویــن،
بۆمــان ســەخت بــوو بــەاڵم چــار نەبــوو دەبــوو ئــەو ڕێگەیــە ببڕیــن.
هــەر ئــەو ڕۆژە کــە قــەرار بــوو بڕۆیــن ،کاک موعتەســەم نوورانــی
کــە ئــەو کات کادری کۆمیتــەی سەردەشــت و بەرپرســی تــەداروکات
بــوو و ڕۆژانــە هاتوچــۆی شــارەکانی ژێردەســەاڵتی حکومەتــی عێراقی
دەکــرد ،دۆســتایەتی زۆری لەگــەڵ بەرپرســانی بازگەکانــی حکومەتــی
عێــراق پەیــدا کردبــوو و هــەر جــارە شــتێکی بــۆ دەکڕیــن و ڕازی
دەکــردن .کاک موعتەســەم هاتــە المــان و داوامــان لێکــرد کــە بــۆ
گەڕانەوەمــان هاوکاریمــان بــکا ،ئەویــش بــە دڵســۆزییەوە وەدوای
کارەکــە کــەوت و کــە هاتــەوە چەنــد ماشــێنێکی دیکەشــی لەگــەڵ خۆی
هێنابــوون .ســواری ماشــێنەکان بوویــن و بەرەو ســونێ وەڕێکەوتین.
کــە هاتینــە قــەاڵدزێ ئــەو شــارە چــۆل کرابــوو و بەعــس خەریکــی
خاپوورکردنــی بــوو و ئــەوەش کاریگەریــی زۆر ناخۆشــی لەســەر
ڕوح و ڕەوانــی ئێمــە هەبــوو کــە بــە بەرچــاوی ئێمــەوە یەکێــک لــە
شــارەکانی کوردســتان بــە دەســت یەکێــک لــە دوژمنەکانــی وێــران و
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خاپــوور دەکــرێ .لــە کۆتاییــدا دوای ماندووبــوون وناخۆشــییەکی
زۆر ،گەیشــتینەوە مەقەڕەکانــی خۆمــان لــە ســونێ .لــەو جەولەیــەدا
بەڕاســتی زۆر هیــاک بوویــن ،ڕێگەبڕین،بێنانــی و بێئــاوی
و شــەڕ لەگــەڵ هێزەکانــی ڕێژیــم زۆری مانــدوو کردبوویــن .دوای
چەنــد ڕۆژێــک لــە کاک موعتەســەم نوورانیــم پرســی چــۆن توانیــت
کارەکــە جێبەجــێ بکــەی؟! گوتــی؛ ســێ بازگــە (ســەیتەرە) بــوون،
هــەر یەکــەی یــەک کیلــۆ چــای ســەیالنم بــۆ کڕیــن و ڕازیــم کــردن.

•
ڕێبەر

هەواڵی کارەساتی شەهیدبوونی دوکتۆر قاسملووی

لــەو بەشــە لــە نووســینەوەی بیرەوەرییــە خۆش و ناخۆشــەکانی
دەیــەی ٦٠ی هەتاویــدا دەگەمــە ناخۆشــترین بیــرەوەری کــە ئێســتاش
زامــی ئــەو برینــە قووڵــە ســاڕێژ نەبۆتــەوە و بــە جەســتەی
حیزبەکەمانــەوە دیــارە و هــەر دەمێنــێ .ڕووداوە کارەســەتبارەکەی
٢٢ی پووشــپەڕی ١٣٦٨ی هەتــاوی واتــە تێــرۆری ڕێبــەری گەورەمــان
شــەهید دوکتــۆر قاســملوو کــە بیر و ئەندێشــەکانی ئەو ڕێبــەرە مەزنە
بــۆ گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بوونەتــە مەشــخەڵی ڕێــی
خەبــات و تێکۆشــان و گەلــی کــورد شــانازی پێــوە دەکا.
هــەروەک لــە بەشــی پێشــوودا باس ـمکرد،دوای جەولەیەکــی یــەک
مانگــە لــە ناوچــەی سەردەشــت و ماندووبوونێکــی زۆر ،ڕێکەوتــی
١٧ی پووشــپەڕی  ١٣٦٨گەیشــتینەوە بنکەکانــی ســونێ و کونەمــار و
جارێکیتــر لەگــەڵ هاوڕێیــان و بنەماڵەکانمــان دەســتەمالنی یەکتــر
بووینــەوە .ئێمــە کــە پێشــمەرگەی لکــی  ٣بوویــن ،مەقەڕمــان لــە
کونەمــارێ لــە خــوار کۆمیتــەی شارســتان بــوو .ئەوکاتــە هــەر دوو
پەلــی  ٣١و  ٣٢کەپرێکــی گەورەمــان دروســت کردبــوو ،نــان و چامــان
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پێکــەوە دەخــوارد و زۆربەشــمان هــەر لــەوێ دەخەوتیــن.
هێشــتا ماندوویەتــی و هیالکیــی ئــەو جەولەیــە لــە لەشــمان
دەرنەچووبــوو و بــە ڕوخســاری هەموومانــەوە دیــار بوو،ڕۆژێکیــان
کــە دەوری  ٣٠کــەس دەبوویــن ،لەبــن کەپرەکــە خەریکــی نانخــواردن
بوویــن و پێکــەوە لەســەر شــتی جۆراوجــۆر قســەمان دەکــرد .یەکێــک
لــە کــوڕەکان گوتــی کــوا ڕادیۆکە،بــا بزانیــن خەبــەر و بــاس چیــە!!
ئێمــە هیچمــان نەزانیبــوو ،کاتێــک گوێمانگــرت بەرنامەکانــی
"ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان" ئاســایی نەبــوون!! وەک ڕۆژانــی پێشــوو
نەبــوو ،ســروودی شۆڕشــگێڕی و تایبەتــی بــاو دەکــردەوە .لەپــڕ بــە
دەنگــی کاک ئەحمــەد شــێربەگی هەواڵێکــی ناخــۆش باڵوکرایــەوە کــە،
دوکتــۆر قاســملوو ،ســکرتێری گشــتیی حیــزب لــە واڵتــی ئوتریــش
تەقــەی لێکــراوە و برینــدارە!!.
هەواڵێکــی ناخــۆش و باوەڕپێنەکــراو بــوو ،کــۆڕی پێشــمەرگان
شــێوا .ناڕەحەتــی و نیگەرانــی لــە ڕووخســاری هەموومــاندا بــەدی
دەکــرا .ناخۆشــترین خەبــەر بــوو کــە لــە ژیانــی پێشــمەرگایەتیمدا
بیبیســم .هەموومــان نیگەرانــی و دڵەڕاوکــێ دایگرتیــن ،بەشــێک لــە
پێشــمەرگەکان دەگریــان .لەپــڕ باڵوبوونــەوەی خەبەرێکــی لــەو جــۆرە
هێنــدە ناخــۆش بــوو کــە بــاوەڕ پێکــردن و تەحەمولکردنــی ئاســان
نەبــوو .وردەوردە جموجۆڵێکــی ســەیر هەمــوو ئــۆرگان و مەقەڕەکانــی
داگــرت .هەموومــان بەبیســتنی ئــەو خەبــەرە دڵ بەخــەم و نیگــەران
بوویــن .ســەرئەنجام کۆمیتــەی شارســتان هەواڵــی شــەهیدبوونی
کاک دوکتۆریــان پــێ ڕاگەیاندیــن .ڕووت لــە هەرکــوێ دەکــرد ،دەنگــی
گریــان دەهــات ،پێشــمەرگە و ژن و منــداڵ هەموومان بۆ لە دەســتدانی
دوکتــۆری شــەهید دەگریایــن .دۆخێکــی دژوار ،ڕۆژێکــی ســەخت و
هەواڵێکــی ناخــۆش بــوو ،هەموومــان یەکترمــان لــە بــاوەش دەگــرت.
ئــای کــە چەنــدە ڕۆژێکــی تــاڵ و لەبیرنەکــراو بــوو.
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لەبیرمــە ئــەو ڕۆژە بایەکــی زۆر تونــدی دەهات .ئێمــەش هەریەکە
لــە ســووچ و گۆشــەیەک بــۆ لەدەســتدانی ڕێبــەری شــەهیدمان
بەپەرۆشــەوە دانیشــتبووین و دڵنیگــەران و چــاو بەفرمیشــک بوویــن.
لــەو ڕۆژە ناخۆشــەدا یەکێــک لــە پێشــمەرگەکان کــە جگــەرەی
دەکێشــا لــە نیزیــک کەپرەکــە دانیشــتبوو ،بــە قووڵــی مــژی لــە
جگەرەکــەی دەدا ،لــە ناڕەحەتیــان دوای تەواوبوونــی جگەرەکــەی،
بــێ ئــەوەی ئــاگای لــە خــۆی بێــت ،قونچکــە جگەرەکــەی فــڕێ دایــە
الی کەپرەکــە ،لەپــڕ ئاگــر لــە کەپرەکــە بەربــوو و هەرچــی لەنێویــدا
بــوو ســووتا .کــەس هۆشــی کوژاندنــەوەی ئاگرەکــەی نەبــوو ،جگــە
لــە چەنــد کەســێک کــە ئەوانیــش بەهــۆی ئــەو "بــا" تونــدەی کــە
هەڵیکردبــوو ،هیچیــان بــۆ نەکــرا و تەنیــا توانیــان خــدری عەوڵــای
مــام ئاغــا کــە لەمێــژ نەبــوو القێکــی پەڕێبــوو لــە کەپرەکــە بهێننــە
دەرێ.
ئێــوارەی هەمــان ڕۆژ ،دەســتەیەک پێشــمەرگە چوویــن بــۆ
گونــدی بەرقســڵ ،کۆمەڵێــک خەڵکــی خۆمــان لــەو دەوروبــەرە
بــوون ،هەموومــان لــەوێ کۆبووینــەوە .لــە بیرمــە شــەهید برایــم
زیوەیــی کــە ئەندامــی کۆمیتــەی شارســتان بــوو و بەداخــەوە لــە
مووشــەکبارانەکەی ١٧ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی هەتاویــدا لــە قــەاڵی
دێموکــرات شــەهید بــوو ،قســەی بــۆ بەشــداران کــرد .کاک برایــم
لــەوێ باســی کەســایەتیی شــەهید دوکتــۆر قاســملووی گەورەمانــی
کــرد .هەموومانــی بــۆ درێــژەدان بــە خەبــات و تێکۆشــان هانــدا و
داوای لێکردیــن کــە دەبــێ دان بەخۆمانــدا بگریــن و ڕێــگا و ڕێبــازی
شــەهیدی ڕێبــەر دوکتــۆر قاســملوو درێــژە پــێ بدەیــن .پێیگوتیــن
کــە دەبــێ بــە هــەوڵ و تێکۆشــانی خۆمــان نیشــان بدەیــن کــە
ئەگــەر ڕێژیــم توانیویەتــی ڕێبەرەکەمــان لــێ بســتێنێ ،بــەاڵم
حیزبەکــە و خەبــات بــۆ ڕزگاریــی کــورد و کوردســتان هــەروا لــە
جێــی خۆیەتــی .دەتوانــم بڵێــم قســەکانی کاک برایــم هەتــا ڕادەیــەک
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ئارامــی کردینــەوە و هیــوا و هومێــدی پــێ بەخشــین .هــەر لــە یەکــەم
ڕۆژەکانــی دوای شــەهیدبوونی ڕێبــەری گەورەمــان ،دەستەدەســتە
خەڵکــی ناوچەکــە دەهاتنــە کۆمیتــەی شارســتان و هــاودەردی خۆیــان
لەگــەڵ ئێمــە دەردەبــڕی .ئــەو کاتــە بنکــە و بارەگاکانــی "یەکێتیــی
نیشــتمانیی کوردســتان" لــەو دەوربــەرە بــوون .ئەوانیــش پۆلپــۆل
دەهاتــن و وێــڕای ئێمــە بــۆ لەدەســتچوونی ڕێبــەرە بەناحــەق شــەهید
کراوەکەمــان بــە پــەرۆش بــوون و هاودەردیــی خۆیــان بــە ئێمــە
ڕادەگەیانــد.
ئــەو کاتــە مەکتەبــی سیاســیی یەکێتیــی نیشــتمانی لــە قاســمەڕەش
بــوو ،لەبیرمــە لــە ڕادیۆکــەی خۆیــان "ڕادیــۆی دەنگــی گەلــی
کودستان"ـــــەوە ســێ ڕۆژ ماتەمینیــی گشــتی ڕاگەیانــد.
بــە دوای شــەهیدبوونی ڕێبــەری گەورەمــان ،لــە سەرانســەری
کوردســتان هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان چەندیــن زەربــەی قــورس
و گرانیــان لــە هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی وەشــاند و پــۆل پــۆل
الوانــی واڵت لــە هەمــوو شــار و ناوچەکانــی کوردســتانەوە ڕوویــان
لــە ڕیزەکانــی حیــزب کــرد و چەکــی دیفــاع لــە مــان و مەوجوودییەتــی
خەڵکــی کوردســتانیان کــردە شــان و بــە دوژمنیــان ســەلماند کــە،
ڕاســتە ئێــوە دوکتۆرتــان لــێ شــەهید کردیــن ،بــەاڵم خەبــات بــە دژی
ئێــوەی داگیرکــەر هــەر بەردەوامــە و بەگوڕتــر لــە جــاران بــەردەوام
دەبــێ .بەمجــۆرە لــە ســەردەمێکی ســەخت و دژواردا کــە گەلەکەمــان
و بزووتنــەوەی مافخوازانــەی خەڵکــی کوردســتان لــە هەمــوو کات
زیاتــر پێویســتیی بــە ڕێبەرێکــی لێهاتــووی وەک دوکتــۆر قاســملوو
هەبــوو ،شــەهید کــرا.
چەنــد ڕۆژ دوای باڵوبوونــەوەی خەبــەری ئــەو کارەســاتە ســامناکە
و ناخهەژێنــە ئێمــە تیمێکــی چەند کەســی بــە فەرماندەیــی کاک عەلی
باســاوەیی کــە جێگــری لــک بــوو ،بــەرەو ناوچــە وەڕێکەوتیــن .لــە
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ســنووری "کانیــە زەرد" ئاودیــوی ناوچــەی سەردەشــت بووین .یەکەم
گونــد کــە چوویــن ،گونــدی "بنەوخەڵێــف" بــوو .هــەر کــە چووینــە
نێــو گونــد خەڵــک بــە چــاوی پــڕ لــە فرمێســکەوە پێشــوازییان لــێ
کردیــن و هاودەردییــان لەگــەڵ دەکردیــن .ڕوومــان لــە هەرکــوێ
دەکــرد ،خەڵــک بەگریانــەوە بــەرەو پیــری ئێمــە دەهاتــن و بــۆ
لەدەســتدانی ڕێبەرمــان بــە پــەرۆش بــوون .ئێمــەش ئەونــدەی بۆمــان
کرابــا قســەمان بــۆ دەکــردن و ســووربوونی خۆمــان بــۆ درێــژەدان
بــە خەبــات بــەوان ڕادەگەیانــد .ئــەوەی زۆر ســەرنجی منــی بــۆ الی
خــۆی ڕاکێشــا؛ شــەوێک لــە نیزیــک کوێســتانی "تاژەنــدەر" بــەرەو
الی "گەڵــوو" دەچوویــن ،تووشــی شــوانێک بوویــن کــە مەڕەکــەی
لــەوێ مۆڵدابــوو .ســەگەکانی شــوانەکە هەســتیان بــە بوونــی ئێمــە
کــرد و بۆمــان هاتــن ،چــار نەبــوو تــازە ئاشــکرا بوویــن .چووینــە
الی شــوانەکە ،شــوانە هــەر کــە ئێمــەی بینــی باوەشــی بــۆ کردینــەوە
و دەســتی کــرد بەگریــان .دوای چەنــد چرکەیــەک لــەو تاریکــە
شــەوەدا لــە قوڵپــەی گریانــی دا و گوتــی :ئەلفاتیحــا ...و هــەر بــە
دەم گریانــەوە سەرەخۆشــی لێکردیــن .بەڕاســتی بــە پەرۆشــبوونی
ئــەو شــوانە بــۆ لەدەســتدانی ڕێبــەری شــەهیدمان ئەونــدەی دیکــە
پشــتێندی تۆڵــەی زیاتــر توونــد کردینــەوە.
لــە کۆتایــی ئــەو بەشــەدا ،وێــڕای دانواندنــی ســەری کڕنــۆش بــۆ
گیانــی پاکــی شــەهیدی گەورەمــان دوکتــۆر قاســملووی مــەزن ،بــۆ
جارێکــی دیکــە ســپاس و پێزانیــن بــۆ کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
کــە ورەیــان پێبەخشــین و زیاتــر لــە هەمیشــە بوونــە پش ـتوپەنای
هێــزی پێشــمەرگە و حیزبــی دێموکــرات.
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لــە دەیەکانــی شەســت و حەفتــادا هێــزی پێشــمەرگە بە چــڕی لەگەڵ
دڕندەتریــن هێــزی داگیرکــەر لــە شــەڕدا بــوو .ســەرەڕای نابەرابەریــی
هێــز و جبەخانــەکان و تەیاربوونــی دوژمــن بــە چەکــی جۆراوجــۆر،
بــەاڵم تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە فیــداکاری و لەخۆبوردوویــی و
بــە پشــتیوانیی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان دوژمنیــان تووشــی
سەرشــۆڕی و شــەرمەزاری کردبــوو.
دوای شــەهیدبوونی ڕێبــەری گــەورە و زانامــان ،دوکتــۆر قاســلوو،
لــە درێــژەی خەبــات و تێکۆشــانی نیشــتمانی و حیزبیــدا ،کۆمیتــەی
شارســتانی سەردەشــت و هێــزی گیاڕەنــگ بڕیاریــاندا عەمەلیاتێکــی
دیکــە لەســەر هێزەکانــی دوژمــن لــە ناوچــەی سەردەشــت بەڕێــوە
ببــەن .بــۆ ئــەو مەبەســتە دەســت بەســەرداگرتنی هــەردوو مۆڵگــەی
گونــدی "دۆڵەتــوو" وەک ئامانجــی گەاڵڵەیەکی عەمەلیاتــی دیاریکران
کــە یەکیــان لەنێــو گونــدی دۆڵەتــوو بــوو و ئــەوەی دیکەشــیان لــە
تەپۆلکــەی پشــتی مــااڵن بەنــاوی گــردی "بزنەشــەالن" بــوو.
بەهــۆێ هەڵکەوتــەی جوغرافیایــی ئەو گونــدە و میلیتاریزەبوونی،
بــۆ ئــەوە نەدەبــوو پێشــمەرگە لــە دەوروبــەری گونــد بمێنێتــەوە و
گەاڵڵــەی چۆنیەتیــی گرتنــی ئــەو دوو مۆڵگەیــە دابڕێــژێ ،هەربۆیــە
لــەو عەمەلیاتــەدا زیاتــر بیــر لــە ڕۆڵگێڕانــی چەنــد کەســێکی نێوخــۆ
وەک تەشــکیالت و دوو پێشــمەرگەی شــارەزای ناوچەکــە کرایــەوە.
دیــار لــەو بــارەوە زۆرتریــن ڕاوێــژ لەگــەڵ مــن و قــادر مەمــۆ کــرا
کــە هەردووکمــان خەڵکــی ئــەو گونــدە بوویــن و شــارەزایی باشــمان
هــەم لــە ســەر مۆڵگــەکان و هــەم لــە ســەر ڕێــگاکان هەبــوو .ئێمــەش
ئــەوەی بۆمــان کــرا بــۆ جێبەجــێ کردنــی ئــەو عەمەلیاتــە هاوکاریــی
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فەرماندەکانمــان کــرد .دوای ڕواێــژ کــردن ،هێزێکــی تێکــەاڵو
لــە هەمــوو کادر و پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ و کۆمیتــەی
شارســتانی سەردەشــت بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو عەمەلیاتــە لــە
گونــدی دۆڵەتــووی مامەشــان ئامــادە کــرا .ناوچەکــە زۆر هەســتیار
بــوو؛ بــە هــۆی نیزیکــی لە ســنوور هــەم مۆڵگــەی زۆری لێبــوو و هەم
ناوچەکــەش مینڕێــژ کرابــوو ،دەبــوو لــەو عەمەلیاتــەدا حیســاب بــۆ
هەمــوو ئەوانــە بکــرێ بــۆ ئــەوەی بــە کەمتریــن زیــان بتوانیــن ئــەو
عەمەلیاتــە جێبەجــێ بکەیــن.
لــە مانگــی خەرمانانــی ١٣٦٨دا هێزێکی پێشــمەرگە بە سەرپەرســتی
فەرمانــدەی هێــز ،کاک حوســێن پەیــرەوان و فەرمانــدە لــک و
جێگــر لــک و ســەرپەلەکان بــەرەو شــوێنی مەبەســت وەڕێکەوتیــن.
دیــارە شــوێنی ڕۆژی یەکــەم زۆر دوور نەبــوو ،دوای دوو کاتژمێــر
ڕێگەبڕیــن گەیشــتینە چۆمــی گۆڕەشــێر و لــەوێ ماینــەوە .بــۆ ڕۆژی
دواتــر فەرمانــدەکان بــە سەرپەرســتی فەرمانــدەری هێــز کۆبوونــەوە.
ئامانجــی ســەرەکیی ئــەو کۆبوونەوەیــە کــە مــن و قادریشــی تێــدا
بەشــدار بوویــن ،دیاریکردنــی تیمــەکان و پێســپاردنی ئەرکــەکان
بــوو .دوای بــاس و ڕاوێژێکــی زۆر ،هەمــوو پێشــمەرگەکان بەســەر
پێنــج تیــمدا دابــەش کــران و شــوێنی جێگیربوونیــان دیاریکــرا.
دەســتەی یەکــەم بــە سەرپەرســتی فەرمانــدەی ڕۆژە ســەختەکانی
خەبــات ،شــەهید حەمــە نارســتی بــۆ هێــڕش کردنــە ســەر مۆڵگــەی
نێومــااڵن ،کــە منیــش لەگــەڵ ئــەو دەســتەیە بــووم ،دەســتەی
دووهەمیــش کــە هــەر بــۆ لێدانــی ئــەو مۆڵگەیــە لــە پشــتی مــااڵن
دیاریکــرا بــوو و شــەهید قــادر مەمۆیــان وەک چاوســاغ لەگــەڵ بــوو،
دەســتەی ســێهەم بــە فەرماندەیــی عەبدوڵــا شــەققاز و حوســێنی
فەقــێ عەلــی و محەممــەد ماماغــا و چەنــد پێشــمەرگەیەکی دیکــە وەک
مــەال زورار ،لوقمــان کەســرایی و کاوە پەیــرەوان و کۆمەڵێــک لــە
پێشــمەرگە چاونەترســەکانی دیکــە بــۆ دەستبەســەردا گرتنــی مۆڵگەی
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گــردی بزنەشــەالن دیــاری کــران کــە بەداخــەوە نــاوی هەموویانــم
لــە بیــر نییــە و داوای لێبووردنیــان لێدەکــەم .هــەر ئــەو دەســتەیە
بــۆ باشــتر بەڕێوەبردنــی ئەرکەکانیــان بــە ســەر دوو تی ـمدا دابــەش
بــوون ،دەســتەی چــوارەم وەک کەمیــن بــۆ ســەر جــادەی خــوار مــااڵن
واتــە "کانیەباریــکان" دیــاری کــرا بــۆ ئــەوەی ئەگــەر هێزێکــی دوژمــن
بــە هانــای ئــەو دوو مۆڵگــەوە هــات ،پێشــی پــێ بگــرن و لــە کەمینیان
بخــەن .دەســتەی پێنجەمیــش کــە لــە بەشــێکی دیکــە لــە بەرپرســان و
فەرمانــدەکان پێکدەهــات دوور و نیزیــک چاودێــری عەمەلیاتەکــەی
دەکــرد.
بەمجــۆرە هێــزەکان دابــەش کــران و هەموومــان چاوەڕوانــی ئــەوە
بوویــن کــە بــەرەو شــوێنی مەبەســت وەڕێ کەویــن .لــە ئێوارەیەکــی
درەنگــدا هەمــوو هێزەکــە بــەرەو گونــدی "دۆڵەتــوو" وەڕێکــەوت.
شــارەزای ئەســڵی مــن و شــەهید قــادر مەمــۆ بوویــن ،دەبــوو زۆر
وریــا بیــن چونکــە بەڕاســتی ناوچەیەکــی پڕمەترســی بــوو .بێجگــە
لــە مەیدانــی میــن و مۆڵگــەی دوژمــن ،لــە چەندیــن جێگــە نارنجەکــی
تەڵەیــی لەنێــو لێڕەوارەکــە لــە دارەکان بەســترابوون .بۆیــە دەبــوو
بــە وریایــی و وشــیارییەوە بــۆ پووچەڵکردنــەوەی هەموویــان هەوڵــی
خۆمــان بدەیــن .دیــارە هــەر ئــەو ڕۆژە ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان،
هەواڵــی شــەهیدبوونی شــەش پێشــمەرگەی هێــزی کێلەشــینی بــاو
کــردەوە .بۆیــە بڕیــار درا ئــەو عەمەلیاتــە بــە یــا د وبیــرەوەری و
تۆڵــەی ئــەو شــەهیدانەی هێــزی کێلەشــین بەڕێــو ە بچــێ.
هەمــوو تیمــەکان لــە جێــی دیاریکــراوی خۆیــان ئامــادە بــوون و
چاوەڕوانــی فەرمانــی فەرمانــدەی عەمەلیاتیــان دەکــرد تــا کاتــی
هێــرش بــۆ ســەر شــوێنە دەستنیشــانکراوەکانی دوژمــن ڕابگەیەنــێ.
بــۆ دواییــن جــار و دڵنیابــوون لــە وەزعــی تیمــەکان ،فەرمانــدەی هێز
قســە لەگــەڵ بەرپرســانی تیمــەکان کــرد ،چونکــە زۆر جــار وابــووە کە
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پەلەکردنــی تیمێــک یــان نەفەرێــک بۆتــە هــۆی تێکدانــی گەاڵڵەیەکــی
عەمەلیاتــی .ســەرئەنجام بــە دروشــمی "قاســملوو قاســملوو ڕێــگات
درێــژەی هەیــە" لــە ســێ قۆڵــەوە هێــرش بــۆ ســەر هــەردوو مۆڵگــەی
گونــدی دۆڵەتــوو دەســتی پێکــرد .هێرشــک کــە دوژمنــی تووشــی
سەرســووڕمان و دامــاوی کــرد .دەنگــی تەقــە لەنێــو گونــد و گــردی
بزنەشــەالن دڵــی دوژمنــی خســتە لەرزینــەوە .هێــزی دوژمــن وەهــا
ســەریان لــێ شــێوا کــە لــە مۆڵگــەی گــردی بزنەشــەالن نــەک فریــای
بەرگــری نەکەوتــن بەڵکــوو زۆر بــە زەحمــەت فریــای هەاڵتــن کەوتــن.
بــەم جــۆرە لــە مــاوەی چەنــد خولەکێکــدا ڕۆڵەکانــی دێموکــرات
دەســتیان بەســەر ئــەو مۆڵگەیــەدا گــرت و دوای هێنانــی چەنــد پارچــە
چەکــی بەجێمــاوی نێــو مۆڵگەکــە کــە ئیمکانــی ڕاگواســتنیان هەبــوو،
ئاگریــان لــە مۆڵگەکــە بــەردا و بڵێســەی ئاگــری ئــەو مۆڵگەیــە
دەوروبــەری ڕوونــاک کردبــوەوە و چەکوچۆڵێکــی زۆر کــە ئیمکانــی
ڕاگواســتنی نەبــوو لــە ئاگــردا ســووتان و تەقینــەوە .بەکرێگیراوانــی
ئــەو مۆڵگەیــە هەموویــان هەاڵتبــوون و خۆیــان حەشــار دابــوو .دوای
گیرانــی مۆڵگــەی بزنەشــەالن ئــەو تیمــە لــە پێشــمەرگەکان بــەرەو
گونــد هاتنــە خــوارێ.
هێــرش بــۆ ســەر مۆڵگــەی نێومــااڵن هــەر بــەردەوام بــوو ،مۆڵگــەی
نێومــااڵن لــە خانوویەکــی زۆر قایمــدا بــوو ،بۆیــە گیرانــی زۆر
ســەخت و دژوار بــوو .بــەاڵم هەتــا دەهــات هێــرش لەالیــەن هــەر دوو
تیمەکــەوە بــۆ ســەر مۆڵگەکــە درێــژەی هەبــوو .لەنێــو گونــد لەگــەڵ
تیمێــک کــە کاک خــدر میراوەیــی سەرپەرســتی دەکــرد ،یەکمــان
گرتــەوە .هــەر دوو تیــم بــە بەرزکردنــەوەی دروشــمی "قاســملوو،
قاســملوو ڕێگــەت درێــژەی هەیــە" بــەرەو مۆڵگــەی دوژمــن لــە
پێشــڕەویدا بوویــن .کاتێــک ئێمــە دروشــممان دەدا "قاســملوو،
قاســملوو ڕێگــەت درێــژەی هەیــە" ئــەو مۆڵگەیــە لــە الیەن پێشــمەرگە
قارەمانەکانــی گەلــەوە بــە گوللــەی "ئــاڕ بــی جی" ئــاوری تێبــەردرا،
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بــە هــۆی ئاگرتێبەردانییــەوە تەقەمەنــی و چەکوچۆڵــی نێــو مۆڵگەکــە
دەتەقینــەوە .تیمــی پێشــڕەوی پێشــمەرگەکان هەڵۆئاســا بــەرەو
مۆڵگەکــە هەڵمەتیــان بــرد .چەنــد کەســێک لەنێــو مۆڵگەکــەوە بــەرەو
الی ئێمــە تەقەیــان دەکــرد ،تیمەکانــی هێــرش خۆیــان گەیانــدە چەنــد
میتــری مۆڵگەکــە و لــە کاتــی هێــرش بــۆ ســەر مۆڵگەکــە ،کاک کەریــم
کۆدەڵەیــی ،پێشــمەرگەی ئــازا و تێکۆشــەری ڕۆژە ســەختەکانی
خەبــات ،بــە گولـــلەی هێــزی دوژمــن برینــدار بــوو .بــە برینداربوونی
کاک کەریــم کەمێــک بــۆ دواوە کشــاینەوە ،هــەر لــەوێ کەریــم لــە
الیــەن کادری دەرمانییــەوە چارەســەری ســەرەتایی بــۆ کــرا.
شــەڕ هــەر بــەردەوام بــوو ،تــا دەهــات ئاگــری مۆڵگــە زیــادی
دەکــرد ،تەقینــەوەی تەقەمەنیــی نێــو مۆڵگەکــە پێشــی هێرشــی
تیمەکانــی گرتبــوو و پێشــڕەوی ئەســتەم بــوو .چەنــد کەســێک لــە
هێــزی دوژمــن بەرگرییــان لــە گیرانــی مۆڵگەکــە دەکــرد .دوای ئــەوەی
دەرکــەوت کــە تــازە بەهــۆی تەقینــەوەی بەردەوامــی تەقەمەنیــی
نێــو مۆڵگەکــە پێشــڕەوی ســەخت و دژوار بــووە و لەوانەیــە زیــان
بــەر پێشــمەرگەکان بکــەوێ ،دەســتووری پاشەکشــە درا و بــەرەو
نێوەڕاســتی گونــد پاشەکشــەمان کــرد.
بــا شــتی خــۆش ون نەبــێ :لــە کاتــی هێــرش بــۆ ســەر مۆڵگەکــە کــە
ئێمە هێرشــمان دەکرد و دروشــممان دەدا "قاســملوو ،قاســملوو ڕێگەت
درێــژەی هەیــە" ،ژنێکــی ئــەو گونــدە وێــڕای ئێمــە بــە خۆشــحاڵییەوە
دروشــمی دەدا و دەیگــوت "درێــژەی هەیە،درێــژەی هەیــە"!! .برایمــە
الو کــە پیاوێکــی قســە خۆشــی گوندەکــە بــوو ،بــە هێواشــی بــە ژنــەی
دەگــوت؛ ژنەتیــو! کورتــی بکــەوە لەبــەر بەیانــی ،مەبەســتی ئــەوە
بــوو کــە بەیانــی ئــەوان لێــرە نامێنــن و هێزەکانــی دوژمــن تووشــی
کێشــەمان دەکــەن.
بەمجــۆرە عەمەلیــات کۆتایــی هــات و هەموومــان بەیەکــەوە بــەرەو
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شــوێنی دیاریکــراوی خۆمــان درێژەمــان بــە جەولەکەمــان دا .هێــزی
دوژمــن لــە مۆڵگەکانــی دەوروبــەر ڕا شــوێنی گەڕانــەوەی ئێمــەی
تۆپبــاران دەکــرد.
لــەو عەمەلیاتــەدا کۆمەڵێــک لــە هێزەکانــی دوژمــن کــوژران و
برینــدار بــوون کــە بــە هــۆی تاریکیــی شــەو و ئــەو دۆخــە تایبەتــەی
کــە بەســەر مۆڵگەکانــدا هــات نەتوانــرا کوژراوەکانــی دوژمــن
بناســرێن .هــەر دوو مۆڵگــە بــە تــەواوی ســووتێندران و چەنــد
پارچــە چەکیــش کەوتنــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگە و ئێمــەش بــە
بریندارێکــەوە گەڕاینــەوە.
لــەو عەمەلیاتــەدا دوو خاڵــی الواز بەرچــاو دەکەوتــن کە پێویســتە
لەبیــر نەکرێــن؛ یەکــەم؛ دیاریکردنــی کاتەکــە بــوو کــە شــەو بــوو و
دەرکــەوت کــە هێرشــکردنە ســەر مۆڵگــەی دوژمــن لــە شــەودا کارێکــی
دژوارە .بــە تاریکایــی شــەو گیرانــی مۆڵگــە زۆر ســەختە ،چونکــە تــۆ
هیــچ نابینــی و هێــزی دوژمــن دەتوانــێ بــە ئاســانی خــۆی حەشــار
بــدا .بــەاڵم ئەگــەر ڕۆژ بایــە ئەوانــەی لــە مۆڵگەکــەوە هەڵدەهاتــن
دەبینــران کــە یــان دەکــوژران یــان بەدیــل دەگیــران .دووهــەم؛ کەمیــی
گولـــلە “ئــار بــی جــی” بــوو .ئێمــە لەنێــو گونــد هــەر زوو گولـــلە ئار
بــی جیمــان لــێ بــڕان .بوونــی ئاربیچــی وەک چەکــی کاریگــەر بــۆ
گرتنــی شــوێنە گرینگەکانــی دوژمــن بــەکار دەهــات و کەڵکــی لــێ
وەردەگیــرا.
دوای دەرچوونــی ئێمــە لــە گونــدی دۆڵەتــوو ،دوژمــن بــە هێزێکــی
زۆرەوە دەگاتــە نێــو گونــد و هــەر کــەس بەردەســتیان دەکــەوێ ،بــە
لێــدان هیالکــی دەکــەن .بــەاڵم زۆربــەی الوەکانــی گونــد هــەر شــەو
گوندەکــە چــۆڵ دەکــەن ،چونکــە دەیانزانــی بەیانــی! چــی ڕوو دەدات.
ئێســتاش خەڵکــی ئــەو گونــدە دەگێڕنــەوە کــە ئــەو شــەوە چەنــدە لــە
الیــەن هێــزە بەکرێگیراوەکانــی ڕێژیمــەوە ئەزیــەت و ئــازار دراون.
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دیــارە لــەو کاتــەدا کــە تــازە کاک دوکتــۆر قاســملوو شــەهید ببــوو،
بەڕێوەبردنــی چاالکییەکــی لــەو جــۆرە کاریگەریــی خــۆی هەبــوو.
چونکــە دوژمــن پێیوابــوو بــە شــەهیدکردنی دوکتــۆر قاســملوو تــازە
حیزبــی دێموکــرات بەرگــە ناگــرێ و تــەواو دەبــێ .بــەاڵم بەڕێوەبردنی
ئــەو عەمەلیاتــە و چەندیــن عەمەلیاتــی دیکــەی هێــزە جیاجیاکانــی
حیــزب لــە ناوچەکانــی کوردســتان ،ورەی خەڵک و پێشــمەرگەی بەرز
کــردەوە ،ســەلماندی کــە دوای شــەهیدکردنی قاســملووی ڕێبەریشــمان
گەلــی کــورد بــۆ بەدەســتهێنانی مافەکانــی خــۆی دەســت لــە خەبــات
هەڵناگــرێ و خەباتــی خــۆی درێــژە پـێدەدات.

• تەقینــەوەی میــن و الق پەڕینــی کــوڕی شــەهیدێکی
ڕێبــازی دێموکــرات
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خەباتــی پێشــمەرگانە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە دەیەکانــی
شەســت و حەفتــادا هەمــوو قۆناغەکانــی فیــداکاری و بەرخۆدانــی
بــڕی و خــۆی لــە لووتکــەی هــەرە بــەرزی شۆڕشــی کــورددا دیتــەوە.
ئەگــەر چاوێکــی خێــرا بــە مێــژووی ئــەو ســەردەمەدا بخشــێنین بــە
ڕوونــی بۆمــان دەردەکــەوێ کــە هێــزی پێشــمەرگە چەنــد فیداکارانــە
و قارەمانانــە ،هێــزی داگیرکەریــان وەپەلەقــاژە خســتبوو ئــەوەش
نرخێکــی گرانــی پێویســت بــوو.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لەگــەڵ ئەوەیکــە ئەرکــی بەرگــری
لــە مانومەوجوودییەتــی گەلەکــەی و ڕاوەســتان بەرانبــەر بــە
هێــزە چەکــدارە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم هەبــووە و هەیــە ،لــە
هەمــوو هەلومەرجێکــدا هەوڵــی داوە بــە حــزووری خــۆی لەنێــو
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتاندا پێشــانبدا ،تێکۆشــاوە سیاســەتە
دژیگەلییەکانــی ڕێژیــم لەقــاو بــدات و خەڵــک بــۆ بەربەرەکانــێ

خدر پاکدامەن

هــان بــدات و لــەو پێوەندییــەدا کادرەکانــی حیــزب هەوڵــی کاری
ڕێکخســتن و تەشــکیالتییان لەنێــو ڕیزەکانــی خەڵکــدا داوە .لــە
الیەکــی دیکەشــەوەکۆماری ئیســامیش بــەردەوام هەوڵــی داوە
هێزێکــی زۆرتــر لــە ناوچەکانــی کوردســتان جێگیــر بــکات بــۆ ئــەوەی
پێــش لــە هەمــوو تاکتیــک و بەرنامەیەکــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بگــرێ .لــەو بــارەوە دوژمــن زۆربــەی تواناکانــی خــۆی
بــۆ میلیتاریزەکردنــی ســنوورەکانی کوردســتان تەرخــان کــردوە،
تــا لــەو ڕێگەیــەوە پێــش بــە جووڵــەی هێــزی پێشــمەرگە بگــرێ و
حــزووری پێشــمەرگە لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــدا کــەم بکاتــەوە .بــەاڵم
هێــزی پێشــمەرگە بــێ گوێــدان بــە پیالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی،
ئــەرک و بەرنامەکانــی خــۆی بــە پشــتیوانیی خەڵکــی کوردســتان
درێــژە پێــداوە.
لــە مانگــی جۆزەردانــی ســاڵی ١٣٦٨ی هەتاویــدا ،تیمێکــی
تێکــەاڵو لــە کادر و پێشــمەرگەکانی کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت
و هێــزی گیاڕەنــگ ،بــە سەرپەرســتی فەرمانــدەی هێــز و جێگــری
هێــز؛ کاک حوســێن پەیــرەوان و کاک حەمــە نارســتی ،ژمارەیەکــی
بەرچــاو لــە کادر و پێشــمەرگە و فەرماندەکانــی دیکــەی ئــەو هێــزە
بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتیــن .زۆر جــار بەهــۆی میلیتاریزەبوونــی
ســنوورەکانی ناوچــەی سەردەشــتەوە ،شــەوی یەکــەم لــە نیزیــک
ســنوور دەماینــەوە بــۆ ئــەوەی ڕۆژی دووهــەم لــە ئێــوارەدا خۆمــان
لــە ســنوورەکان نیزیــک بکەینــەوە و هەمــوو جموجۆڵەکانــی دوژمــن
بخەینــە ژێــر چاوەدێــری خۆمانــەوە.
ڕۆژی یەکــەم لــە پشــتی ســەرچاوەی ئــاوی گونــدی "تــووژەڵ"
ماینــەوە .دیــارە چەنــد ماڵێکــی مــەڕداری چادرنیشــین لــە نیزیــک
ســەرچاوەی ئاوەکــە بــوون .بــارەگای هێزەکانــی باشــوور بــە تایبەت
یەکێتیــی نیشــتمانی و حیزبــی شــیوعی لــە "نــۆکان" و "زەڵــێ" و
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"ناوزەنــگ" لــە خــوار ئێمــەوە بــوون ،چووینــە شــوێنی مانــەوەی
خۆمــان .بــە ڕۆژ نەدەکــرا جووڵــەی زۆر بکەیــن ،بۆیــە بەشــی
پێداویســتیی خۆمــان ئاومــان لــە کانیەکــە هەڵگــرت .ئێمــە هەمیشــە
هەوڵــی ئەوەمــان بــوو کــەس لــەو ســنوورە نەمانبینــێ تــا دەربــاز
دەبیــن .بــەاڵم ناوچەکــە ئــاوەدان بــوو و حەتمــەن چەنــد کەســێک
ئێمەیــان هــەر دەدیــت.
ئێــوارێ بــەرەو ســنووری "کانیــەزەرد" ،ســنوورێکی تــەواو
میلیتاریزەکــراو کــە دەکــرێ بڵێــم یەکێک لە ســەختترین ســنوورەکانی
ناوچــەی سەردەشــت بــوو ،وەڕێ کەوتیــن .تیمێکــی پێشــڕەو لــە
پێشــەوەبووین کــە منیــش لــە خزمەتیانــدا بــووم .خۆمــان لــە ســنوور
نیزیــک کــردەوە و باقــی هێزەکــەش بــەدوای ئێمــەدا دەهــات .بەرەبەرە
بــەرەو بەرزایــی ســەردەکەوتین .مانــدو و هیــاک ،شــاخ و دۆڵــی
ناوچەکەمــان بــە وریــای جێدەهێشــت .لەگــەڵ هاوڕێیانــی دواوەی
خۆمــان لــە پێوەندیــدا بوویــن .بەرەبــەرە ڕۆژ بــەرەو ئاوابــوون
دەچــوو ،ئێمــەش لــە ســنوور نیزیــک دەبووینــەوە .ســەرەڕای هەمــوو
ئاســتەنگەکان لــە مینــە چێنراوەکانــی دوژمــن نیزیــک دەبووینــەوە،
بــە هێواشــی دەچووینــە پێشــێ ،نەفــەری پێشــەوە القــی لــە کــوێ
دانابــا ،ئەوانــی دیکــەش دەبــوو القیــان لــە هەمــان شــوێن دانابــا.
بــەو جــۆرە دەچووینــە پێشــێ ،دیــارە ئەوەمــان زۆر جــار بــۆ
پێــش هاتــوە کاتێــک ســەیرمان کــرد ســەرەڕای ئــەو هەمــوو میــن
و مۆڵگەیــە ،هێزێکــی دوژمــن خەریــک بــوو لــە ســەر ڕێگــەی ئێمــە
کەمیــن دابنــێ یــان گەمارۆمــان بــدا ،بۆیــە نەدەکــرا خۆمــان بەقــەزا
و قــەدەر بســپێرین .بڕیــاری گەڕانــەوە درا بــۆ ئــەوەی ڕێگەکەمــان
بگۆڕیــن ،گەڕاینــەوە ،شــەو داهــات ،تــازە ئــەو شــەوە بــە هیــچ جــۆر
مەجالــی دەربازبــوون نەبــوو ،جیــا لــە گەڕانــەوە و ڕۆژێکــی دیکــە
مانــەوە لــەو ســنوورە.
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بــەرەو "تــووژەڵ" گەڕاینــەوە ،لــە شــوێنک کــە زۆر لــە ســنوور
دوور بــوو بــەاڵم هاتوچــۆی پێــدا هەبــوو .دانیشــتین تــا پشــوویەک
بدەیــن و بزانیــن بــۆ مانــەوە بــەرەو کــوێ بچیــن .هەموومــان لــە
دەوری یــەک دانیشــتبووین ،قــەت بــە خەیاڵمانــدا نەدەهــات لــەوێ
تووشــی کێشــە بیــن .چونکــە لــە ســنوورەوە دوور بــوو .دوای
حەســانەوەیەکی کــورت ،بڕیارمانــدا بجووڵێیــن ،لەگــەڵ جووڵــە
و هەســتانمان ،تەقینەوەیەکــی گــەورە لەنێومانــدا ڕووی دا!!.
تەقینەوەکــە لەنێــو هەموومانــدا بــوو ،هەموومــان خۆمــان بــە زەویدا
دا .ســەرەتا وامانزانــی “ئــار بــی جی”یــان پێــوە نایــن ،کەچــی خدری
هەمزەنــژاد ،کــوڕی شــەهید عەبدوڵــای مــام ئاغــای گوتــی؛ میــن
بــوو لــە ژێــر پێــی منــدا تەقیــەوە!! لێــی کۆبووینــەوە ،تەماشــامان
کــرد القــی پەڕیــوە و هەمــوو گیانــی برینــدارە .دیــار بــوو ئــەو ڕۆژە
مینەکــە دانرابــۆوە دەنــا پێشــتر مینــی لــێ نەبــوو .ناوچەکــە زۆر
هەڵدێــر و ناخۆشــە ،تــازە نەدەکــرا بــە ڕێگەکــەدا خــدری برینــدار
و شــەاڵڵی خوێــن ڕاگوێزیــن .ترســی ئەوەمــان هەبــوو مینــی دیکــەی
لــێ بــێ .بــە ناچــاری بــەو هەڵدێــرەدا هەڵمانگــرت .بەڕاســتی لــە
ڕادەبــەدر ســەخت بــوو ،کەســێک کــە القــی پەڕیــوە و هەمــوو گیانــی
شــەاڵڵی خوێنــە بــە نــاو ئــەو دۆڵ و دەڕەدا ڕایگوێــزی .هەرچۆنێــک
بــێ بــە هیممەتــی هەمــوو کــوڕەکان بــە تایبەتــی ئەوانــەی کــە
توانــای هەڵگرتنــی برینداریــان هەبــوو و بــە تایبەتیتــر کاک عەلــی
ســوورەچۆمی زەحمەتــی زۆری کێشــا و فیــداکاری زۆری کــرد تــا
کاک خدرمــان گەیانــدە نێــو چادرەکانــی گونــدی تــووژەڵ .لــەوێ
کاک خــدر تیمارێکــی ســەرەتایی کــرا و ئێمــەش بوویــن بــە دوو تیــم؛
کاک خدرمــان ســواری واڵغ کــرد بــۆ نەخۆشــخانەی حیزبــی شــیوعی
لــە گونــدی نــۆکان کــە ئــەودەم نەخۆشــخانەیەکی بچووکیــان لــە
نــۆکان هەبــوو ،بــەاڵم دوکتــۆری زۆر باشــی لێبــوون و هاوکارییەکــی
باشــیان کردیــن .پێــش ئــەوەی بگەینــە نەخۆشــخانەکە لــە نــۆکان
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لەوبــەری ئاوەکــە لــە چەنــد الوە دەنگیــان دایــن کــە "ئێــوە کێــن"؟!
ئێمــەش گۆتمــان دێموکراتیــن ،بــەاڵم دەمانزانــی پێشــمەرگەی یەکێتــی
لــەوێ هــەن ،ئێمــەش ڕاوەســتاین تــا ئــەوان بگەنــە المــان .هاتــن و
دوای ئەحواڵپرســی ،کــە ئێمەیــان بینــی بــە بریندارێکــەوە خێــرا یــەک
لــەوان بەنــاوی ســلێمانی عەلیاغــای شــەروێت کــە ئێســتا نەمــاوە و
شــەهید بــووە و ڕوحــی شــاد بــێ ،چــووە خــوارێ و هاتــەوە .گوتــی؛
بــرادەران ســاویان بۆتــان هەبــوو .دیاربــوو ئــەوان لــە کۆبوونــەوەدا
بــوون .پێــم وابــێ کۆنفڕانســی گشــتییان هەبــوو .بۆیــە ناوچەکەیــان
کۆنتــرڵ کردبــوو .هاوکاریــی باشــیان کردیــن و لەگەڵمــان هاتــن بــۆ
نەخۆشــخانەکە .لــە نەخۆشــخانەکە کاک خــدر زۆر بــاش چارەســەر
کــرا و دوای هاوکاریــی دوکتۆرەکانی "نەخۆشــخانەی شــۆڕش" بەرەو
بنکەکانمــان گەڕاینــەوە.
بــا ئــەوە بڵێــم لــەو ســەردەمەدا هاوکاریــی هێــزە سیاســییەکان
لەوپــەڕی خۆیــدا بــوو.
لــە کۆتایــدا ســاو بــۆ هەمــوو ئــەو پێشــمەرگانەی لــەو جەولەیــەدا
بەشــدار بــوون.
ســاو بــۆ هاوکاریــی دوکتۆرەکانــی شــۆڕش کــە لــەو ســەردەمەدا
توانیــان کەمێــک لــە ئازارەکانــی تێکۆشــەرێکی برینــدار کــەم بکەنــەوە
کــە بەخۆشــیەوە کاک خــدر ئێســتاش هــەر لــە ژیانــدا مــاوە و لــە
واڵتــی ئوتریــش کاروبــاری حیزبــی بەڕێــوە دەبــات.
هەزارســاو بــۆ ورەبەرزیــی کاک خــدر کــە برینێکــی قورســی
هەڵگرتبــوو بــەاڵم ورەی بــە قــەد کێوێــک بــەرز بــوو.
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• عەمەلیاتێک لەسەر جادەی پیرانشار-سەردەشت لە
نیزیک گوندی واوان
بــە تێپەڕبوونــی زەمــان جــۆش و خڕۆشــی خەبات تا دەهــات زیاتر
پــەرەی دەســتاند ،دوو هێــز لــە سەرانســەری ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
لــە حاڵــی بەربەرەکانیــدا بــوون؛ یەکیــان هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان کــە بــە چــەک و ئیمکاناتێکــی کــەم و بــە هــاوکاری و
پشــتیوانیی خەڵکــی کوردســتان دیفاعیــان لــە مــان و مەوجوودییەتــی
گەلەکەیــان دەکــرد و ،ئــەوەی دیکەیــان هێــزی پۆشــتە و پەرداخــی
دژی گەلیــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــوو کــە هێزێکــی
بێگانــە بــە خەڵکــی کوردســتان بــوو .هێــزی دوژمــن کــە بــە هێــز و
ئیمکاناتــی زۆر دەیهەویســت خــۆی بــە ســەر نیشــتمانی کوردانــدا
فــەڕز بــکات ،ئێســتا دوای دەیــان ســاڵ ئــەو ئاواتەیــان بــەدی
نەهاتــووە و قەتیــش نایەتــە دی و جــۆش و خرۆشــی الوانــی کــورد و
هەســتی نەتەوەیــی زۆر لــەو ســەردەمە بەهێزتــرە .نــەورۆزی هەمــوو
ســاڵێک و لــە زۆر بۆنەیتــردا لــە شــار و گوندەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان کیــژ و کــوڕان بــە جامانــە و هەورییــەوە دەیســەلمێنن
کــە هێــزی ســەرکوتکەری ڕێژیــم و ڕێژیمەکــە لــە تەواوییەتــی خۆیــدا
نەیتوانیــوە ئیــرادەی ئــەو نەتــەوە دەســتەمۆ بــکا.
لــە نووســینەوەی بیرەوەرییەکانــی خۆمــدا ســاڵی ١٣٦٨ی هەتــاوی
بــە هەمــوو خۆشــی و ناخۆشــیەکانیەوە بەجــێ دێڵیــن و بــەرەو
ســاڵێکی نــوێ هەنــگاو دەنێیــن.
لــە کۆتایــی ســاڵی ١٣٦٨دا گۆڕانــکاری لــە کۆمیتــەی شارســتانی
سەردەشــت و هێــزی گیاڕەنـگدا پێکهات .هەردوو بەرپرســی کۆمیتەی
شارســتان و فەرمانــدەی هێــز گــۆڕدران؛ کاک فەتــاح عەبدولــی و
کاک حوســێن پەیــرەوان ئەرکــی دیکەیــان پــێ ئەســپێردرا و لــە
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جێگــەی ئــەوان هاورێیــان؛ کاک عەبدوڵــا شــەریفی ،وەک بەرپرســی
کۆمیتــەی شارســتان و کاک کاوە بەهرامــی ،وەک فەرمانــدە هێــز
دیــاری کــران .لەســەرەتای بەهــاری ســاڵی ١٣٦٩دا ئەوانیــش وەک
ســااڵنی پێشــوو ســازماندەیی کاروبــاری حیزبــی و پێشــمەرگانەیان
لــەو هێــزە دەســت پێکــرد .دوای تەواوبوونــی ســازماندەیی هێــز و
کۆمیتــەی شارســتان کــە کاک حەمــە نارســتی وەک جێگــری هێــز
دەسـتبەکار بــوو .دوای کۆتایــی هاتنــی هەمــوو کارەکان ،لــە مانگــی
جۆزەردانــی ١٣٦٩دا هێزێکــی تێکــەاڵو لــە ســەرجەم هێــز و کۆمیتــەی
شارســتانی سەردەشــت بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتیــن .دوای دوو ڕۆژ
مانــەوە لــە ســنووری "گۆڕەشــێر" ئاودیــوی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بوویــن .مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک لــە ناوچــەی بوڵفەتــی سەردەشــت لــە
حاڵــی گەشــتێکی سیاســی _ نیزامیــدا بوویــن ،لــە مــاوەی ئــەو چەنــد
ڕۆژەدا ســەردانی چەنــد گونــدی ناوچەکەمــان کــرد .هەمــووی ئــەو
کارانــەی حیزبــی کــە دەبــوو بیانکەیــن ،بەپێــی ئیمــکان هەوڵیــان
بــۆ دەدرا .خەڵکــی ناوچەکــەش بــە باوەشــێکی ئــاوەاڵوە وەریــان
دەگرتیــن و هــاوکار و پشــتیوانمان بــوون .هــەروەک هەمیشــە هێــزە
زەربەتەکانــی کۆمــاری ئیســامی بــە دوای پــێ و شــوێنی ئێمــەوە
بــوون و دەیانەویســت زەربەمــان لــێ بــدەن ،بــەاڵم هەمــوو پیالنــەکان
بــە وشــیاری و ئازایەتیــی هێــزی پێشــمەرگە و هاوکاریــی خەڵــک
پووچــەڵ دەکرانــەوە .دوای ماوەیــەک گەشــت و گــەڕان لــە ناوچەکــە،
ڕۆژێــک بــۆ مانــەوە چووینــە "دۆڵــی ڕەزان"ی پشــتی گونــدی واوان
لــە نیزیــک گونــدی شــاتمان کــە شــوێنێکی گونجــاوە بــۆ مانــەوەی
پێشــمەرگە و بــە دارســتانێکی چــڕ داپۆشــراوە .ڕۆژەکە لــەوێ ماینەوە
و شــەوەکەش بــۆ هیــچ گوندێک نەچوویــن .دیاربوو شــتێک لە گۆڕێدا
بــوو ،شــەوێ چەنــد کەســێک چــوون لــە گونــدی شــاتمان هێندێــک
شــتیان هێنــا و هاتنــەوە ،بەیانیەکــەی کۆبوونــەوەی فەرماندەرانــی
نیزامــی بــە بەشــداریی ســەرجەم بەرپرســان کــە منیــش لەگــەڵ بــووم
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بەڕێوەچــوو .دوای باســێکی زۆر بڕیــار درا کــە ســەر لــە ئێــوارەی
ئــەو ڕۆژە لــە ســەرجادەی پیرانشــار _ سەردەشــت لــە قــەراخ گوندی
واوان بچینــە ســەر جــادە و عەمەلیاتێــک لەســەر هێزەکانــی دوژمــن
بەڕێــوە بەریــن .ئــەو کاتــەش بــە هــۆی زۆربوونــی هێزێکــی زۆری
دوژمــن لــە ناوچەکــە ،ڕۆژانــە ماشــێنێکی زۆر لــە هاتوچــۆدا بــوون.
ئــەو تیمــەی دیــاری کــرا بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەو عەمەلیاتــە ،باشــم
لــە بیــرە کــە  ١٠کــەس بوویــن .بەرپرســی ئــەو تیمــە فەرمانــد و
تێکۆشــەری ڕۆژە ســەختەکانی خەبــات شــەهید خالیــد نێوچوانــی
بــوو لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە تێکۆشــەرانی ئــەو ســەردەمە وەک خالیــد
پــەردەدار ،عومــەر کانیبــی ،غەفــوور ڕیشــی و مــن و چــوار کەســی
دیکــە .بــۆ شــوێنی دیاریکــراوی خۆمــان وەڕێ کەوتیــن .بــۆ ئــەوەی
لــە هێــزی دوژمــن دیــار نەبیــن ،بــە گــەاڵی داران خۆمــان داپۆشــی
واتــە خۆمــان "اســتتار" کــرد ،دیــارە زۆر جــار ئەوەمــان بەکارهێناوە
بــۆ ئــەوەی دوژمــن هەســت بــە بوونمــان نــەکات .ناوچەکــە کەمێــک
ئــاوەدان بــوو ،بۆیــە بــە وریاییــەوە هەنگاومــان دەنــا .لــە نیزیــک
شــوێنێ دیاریکــراوی خۆمــان بوویــن بــە دوو دەســتە؛ چــوار کــەس
بــۆ لێدانــی مۆڵگــەی تەنیشــت مــااڵن کــە زۆر لــە شــوێنی کەمینەکــە
نیزیــک بــوو و ئێمــەش شــەش کــەس چوویــن بــۆ ســەر جــادە .لــە
نیزیــک جــادە لێڕەوارەکــە زۆر چــڕ نەبــوو ،تەنیــا لــە تەنیشــت
جــادە پۆلــە دارێکــی لــێ بــوو ،دەبوایــە ئێمــە چووبایــن بــۆ بــن ئــەو
پۆلــە دارە .ســەرئەنجام خۆمــان گەیانــدە ئــەو شــوێنە و کەمینمــان
دانایــەوە .لــە مــااڵن ڕا زۆر بــاش دیــار بوویــن ،بــەاڵم ڕەنگــە کــەم
بــە فکــر دابــێ لــەو شــوێنە کەمیــن دابنرێتــەوە چونکــە مــەودای نێــوان
مۆڵگەکــە لەگــەڵ ئێمــە زۆر کــەم بــوو ،بەڕاســتی ســەرەتا نەمدەزانــی
کــە ئــاوا نیزیــک بــێ .لــەوێ پێوەندیمــان لەگــەڵ تیمەکــەی دیکــە
گــرت کــە لــە شــوێنکی زاڵ بەســەر مۆڵگەکــەدا ســەنگەریان گرتبــوو،
بــۆ ئــەوەی لــە کاتــی خــۆدا بــە ئاگــری چەکــی خۆیــان مۆڵگەکــە
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ئاوربــاران بکــەن و پشــتیوانی لــە تیمــی ســەر جــادە بکــەن.
دوای ماوەیــەک مانــەوە لەســەر جــادە ،ماشــێنێکی هێزەکانــی
کۆمــاری ئیســامی کــە هەڵگــری پێنــچ کــەس بــوو کەوتــە کەمینــەوە
و درایــە بــەر دەســتڕێژی چەکــی پێشــمەرگەکان کــە لــە مــاوەی چەنــد
خولەکێکــدا بــێ ئــەوەی فریــای هیــچ بکــەون هــەر پێنــچ کەســەکە
کــوژران و ماشــێنەکە ئاگــری تێبــەردرا .بەداخــەوە لــەو تێکەڵچوونەدا
کەســێکی شەخســی کە شــۆفیری مینیبووس بوو ،بەهۆی گولـــلەیەکی
وێڵــەوە کــوژرا.
جــادەی نێــوان پیرانشــار  -سەردەشــت لــە مــاوەی ســاڵەکانی ٦٠
هەتــا  ٦٨چەندیــن عەمەلیاتــی جۆراوجــۆری تێــدا ئەنجــام درا .ئــەو
جادەیــە بــۆ دوژمــن یەکێک لــە مەترســیدارترین جادەکانی کوردســتان
بــوو .لــە خــدراوێ تــا دەگاتــە سـێڕێی شــاری سەردەســت ،چەندیــن
ماشــێنی هێــزە ســەرکوتکەرەکان بەدەســتی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ئاگریــان تێبــەردرا .هــاوکات لەگــەڵ هێــرش بــۆ ســەر
ئــەو ماشــێنە مۆڵگەکــەش بەتونــدی لەالیــەن دەســتەی پشــتیوانەوە
ئاگربــاران دەکــرا .لەنێــو مۆڵگەکــەش ژمارەیــەک لــە هێزەکانــی
کۆمــاری ئیســامی کــوژران و برینــدار بــوون .دوای ســووتاندنی ئــەو
ماشــێنە و زەربەلێــدان لــە مۆڵگەکــە ،بــەرەو الی پێشــمەرگەکانی
دیکــە گەڕاینــەوە .لــە کاتــی گەڕانــەوەی ئێمــەدا لــە چەنــد الوە
ناوچەکــە تۆپبــاران کــرا ،بــەاڵم ئێمــە بــێ زیــان خۆمــان گەیانــدەوە
الی هاوڕێیانــی دیکەمــان و درێژەمــان بەگەشــتی خۆمــان دا.
ئەوەنــدەی لەبیــرم بــێ ،ئــەوە یەکەمیــن عەمەلیاتمــان بــوو لــە
ســاڵی ١٣٦٩ی هەتاویــدا.
لــە کۆتایــدا ســاو بــۆ هەمــوو ئــەو پێشــمەرگە و فەرماندانــەی لــەو
جەولەیــەدا بەشــداریان کــرد و ســاو بــۆ گیانــی پاکــی هەمــوو ئــەو
کەســانەی کــە لــە ســااڵنی دواییــدا شــەهید بــوون ،بەتایبــەت شــەهید
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خالیــد نێوچوانــی ،فەرمانــدەی ئێمــە لــەو عەمەلیاتــەدا کــە وەک لــە
بیــرم بــێ مانگێــک دوای ئــەو شــەڕە شــەهید بــوو.

•

گرتنی گوردانی "وەردێ" بە بۆنەی ٢٥ی گەالوێژەوە

گەڕانــەوە بــۆ نووســینەوەی مێژوویــەک کــە چەنــد دەیــە
بەســەریدا تێدەپــەڕێ ڕەنگــە کارێکــی وەهــا ئاســان نەبــێ بــەاڵم
بــە ئەزموونوەرگرتــن لــە خەباتــی زۆر نەتــەوەی ژێردەســت کــە
بــۆ بەدەســتهێنانی مافەکانــی خۆیــان خەباتیــان کــردوە و چوونــە
پێشــێ تــا بــە مافــی خۆیــان گەیشــتوون،هەموو ئــەوەی کردوویانــە،
نووســیویانەتەوە تــا نەســڵەکانی دوای خۆیــان یــان نەتــەوە
ژێردەســتەکانی دیکــەی دنیــاش لــەوە حاڵــی بکــەن کە هەمــوو قوناغە
ســەختەکانیان تــا ئێــرە بڕیــوە .کەوابــوو ئێمــەش وەک بەشــێک لــە
گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە دەیان ســاڵە بــۆ ڕزگاریی
نەتەوەکەمــان خەبــات دەکەیــن ،ئەرکــی سەرشــانمانە خەباتی نەســڵ
بــە نەســڵی پێــش خۆمــان بنووســینەوە کــە بــە هیممەتــی ڕۆڵەکانــی
نەتەوەکەمــان هــەر لــە ســەرپێ وەســتاوە و هــەر کــەس لــە قــەدەر
توانــای خــۆی بــە نەســڵەکانی دوای خــۆی بیناســێنی ،بــۆ ئــەوەی
ئەگــەر ڕۆژێــک ســەرکەوتین بڵێیــن ئــەو ســەرکەوتنە بــە هــەوڵ و
هیممەتــی هەمــوان تــا ئێــرە هاتــوە و هەموومــان شــانازی پێــوە
دەکەیــن.
پێویســتە قــەدری ئــەو هەمــوو خەبــات و قوربانیدانــەی ڕۆڵەکانــی
کــورد بگیــرێ و هەمیشــە بەڕێــزەوە یــادی بکرێتــەوە .ڕۆڵەکانــی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــەو ســەردەمەدا بــە فیــدارکاری و
لەخۆبوردوویــی خۆیــان و بــە هاوکاریی خەڵکی هەمیشــە تێکۆشــەری
کوردســتان ،توانیــان خەباتێکــی خوێنــاوی دژ بــە کۆمــاری ئێســامی
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لــە سەرانســەری کوردســتان بەڕێوەبــەرن و لــە هیــچ ســەختییەک
نەپرینگێنــەوە.
ئێوارەیــە ،لــە داوێنــی چیــای جاسووســان ڕێبوارانــی ڕێگــەی
ئــازادی ،تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگ لــە هەمــوو شــوێنەکان
لــە جموجــۆڵ دان ،خەریکــی خۆئامادەکردنــن تــا لــە کاتــی خۆیــدا
هەموومــان بــە یەکــەوە ڕێگــە ســەخت و دژوارەکان بگرینــە بــەر بــۆ
جێبەجێکردنــی عەمەلیاتێکــی گــەورە و بەرچــاو لەســەر هێزەکانــی
دوژمــن کــە لــەو کات و ســاتەدا یەکێــک لــە عەمەلیاتــە گەورەکانــی
تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگ بــوو کــە بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ،
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئەنجــام درا.
ئــەوەی لەبیــرم بــێ پێشــتر دەســتەیەک لــە فەرمانــدە بەوەجەکانــی
ئــەو کاتــەی هێــزی گیاڕەنــگ؛ کاک کاوەی بەهرامــی و کاک حەمــە
نارســتی فەرمانــدە چاونەتــرس وهەمیشــە دووربیــن بــە چاوەکــەی
هێــزی گیاڕەنــگ ،هەڵــۆ تیــژ باڵەکــەی "تاژانــدەر" و "بوڵفــەت"
لەگــەڵ باقــی فەرماندەکانــی دیکــە بــۆ وەدەستخســتنی زانیــاری
لەســەر هەلومەرجــی ناوچــە و جێبەجێکردنــی گەاڵڵــەی عەمەلیاتەکــە
کۆبوونــەوە .دەوروبــەری ئــەو شــوێنە کــە هەمــووی لێــڕەوارە،
هەڵســووڕانی تێــدا دەکــرا .لــە مــاوەی ئــەو دوو ڕۆژەدا زۆرتریــن کات
بــۆ وەرگرتنــی زانیــاری لەســەر دەوروبــەری ئــەو گوردانــە لەبەرچــاو
گیــرا .زۆرتــر فەرمانــدەی هێــز و جێگــری هێــز و فەرمانــدەی لکــەکان،
شناســایی شــوێنەکەیان دەکــرد .دوای تەواوبوونــی ئەرکــی خۆمــان و
مانــەوەی چەنــد ڕۆژ لــە ناوچــە ،بــەرەو بنکەکانمــان لــە "کونەمارێ"
گەڕاینــەوە.
دوای پشــوویەکی کــورت هێزێکــی تێکــەاڵو لــە هەمــوو کادر و
پێشــمەرگەکانی کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت و هێــزی گیاڕەنــگ
بــە مەبەســتی جێبەجێکردنــی ئەســڵی کار ،واتــە گرتنــی گوردانــی
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"وەردێ" ئامــادە کــرا و هەمــوو ئــەو هێــزەی کــە بــۆ ئەنجامدانــی
ئــەو عەمەلیاتــە دیــاری کرابــوو بــەرەو ســنووری نێــوان باشــوور و
ڕۆژهــەاڵت وەڕێ کەوتیــن .ڕۆژی یەکــەم لــە پشــتی گونــدی گۆڕەشــێر
ماینــەوە بــۆ ئــەوەی لــە ڕۆژی دووهەمــدا شــوێنی دەربازبوونــی
ڕۆژی دواتــر بخەینــە ژێــر چاودێرییــەوە هەتــا بــە بێزیــان لــەو
ســنوورە دەربــاز بیــن کــە بــە تــەواوی میلیتاریــزە کرابــوو .ئێــوارێ
هــەر زوو چەنــد کــەس لــە پێشــمەرگە شــارەزاکان کــە منیــش
لەگەڵیانــدا بــووم بــەرەو ســنوور وەڕێ کەوتیــن .هێزەکــە هێزێکــی
کــەم نەبــوو ،دەربازبوونــی کارێکــی ئاســان نەبــوو ،بــەاڵم بــە
ئیــرادەی تێکۆشــەرانی هەڵســووڕ هەمــوو ئــەو کەنــد و کۆســپانەی
لەســەر ڕێــگای ئێمــە بــوون کــە بریتــی بــوون لــە مۆڵگــە و دوژمنــی
شــاراوە واتــە میــن و تێلــدڕوو کــە لــە زۆربــەی ســنوورەکان بوونیــان
هەبــوو ،هەڵگیرانــەوە .ســەرئەنجام بــە زەحمەتێکــی زۆر هەمــوو
هێزەکــە ئاودیــوی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو .دوای ئــەوەی لــە
ســنوور پەڕینــەوە بــۆ مانــەوەی ڕۆژی دوایــی چووینە نیزیــک گوندی
ئاشــەدینە ،لــەوێ ماینــەوە و ئێوارەکــەی بــەرەو شــوێنی دیاریکراوی
خۆمــان وەڕێ کەوتیــن .دیــارە پێشــتر هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە
بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەو عەمەلیاتــە پێویســت بوون،لــەوێ ئامــادە
کرابــوون.
ئەمجارەیــان بــۆ لێدانــی زەبرێکــی دیکــە لــە هێزەکانــی دوژمــن
گوردانــی هێــزە بەکرێگیراوەکانــی ســپای پاســداران لــە گونــدی
"وەردێ" هەڵکەوتــوو لەســەر جــادەی سەردەشــت بــۆ قاســمەڕەش
دیــاری کرابــوو .لەنێــو ئــەو گوردانــەدا ژمارەیــەک لــە هێزەکانــی
ســپای پاســداران کــە لــە هەمــوو بوارەکانــی شــەڕدا شــارەزاییان
هەبــوو ،لەنێــو مۆڵگەکــەدا جێگیــر کرابــوون کــە دەکــرێ وەک بــە
ئەزموونتریــن هێــزی ئەوکاتــەی دوژمــن کــە بــۆ ســەرکوتی خەڵــک
و بەربەرەکانــی لەگــەڵ هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان هاتبــوون،
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نــاو ببەیــن .ڕۆژانــە بــە بیانــووی جۆراوجــۆر ئــازاری خەڵکیــان دەدا.
بێجگــە لــەو گوردانــە لــە دەوروبەریشــی چەنــد مۆڵگــەی دیکــە جێگیــر
کرابــوون .بەگشــتی ناوچەکــە هێزێکــی زۆری لــێ کۆکرابــۆوە.
ســەرەڕای هەموو ئاســتەنگەکانی ســەر ڕێگەی کار و تێکۆشــانمان،
فەرماندەکانــی ئــەو کاتــەی هێــزی گیاڕەنــگ بــۆ جێبەجێکردنــی
گەاڵڵــەی ئــەو عەلیامەتــە لــە بەرەبــەری ٢٥ی گەالوێــژ ،ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دەســتبەکار بــوون.
شــەوی دووهــەم چووینــە دەوروبــەری ئــەو گوردانــە و لــەوێ
ماینــەوە .لــە شــوێنێک ماینــەوە لــە گوردانەکــە زۆر نیزیــک بــوو و
هــەر لەوێــش زۆربــەی کارەکان جێبەجــێ کــران.
ڕۆژی ٢٠ی گەالوێــژ کۆبوونەوەیەکــی گشــتی بــە بەشــداری هەمــوو
فەرمانــدەکان پێکهــات؛ لــە فەرمانــدە هێــزەوە تــا جێگــری پــەل
بەشــداربوون .لــەو کۆبوونــەوەدا زۆرتریــن قســە و ڕاوێــژ ســەبارەت
بــە جێبەجێکردنــی ئــەو گەاڵڵەیــە کــرا .هەموو پێشــمەرگەکان بە ســەر
دەســتەکاندا دابــەش کــران و شــوێنی خۆیــان بــۆ دیاری کــرا .بۆ ڕۆژی
دوایــی و دوای ئــەو کۆبوونەوەیــە قســە بــۆ هەمــوو پێشــمەرگەکان کرا
و نــاوی هەمــوو پێشــمەرگەکان خوێندرایــەوە کــە لــە کام تیمــە دان و
ئەرکیــان چــی دەبــێ .بــەم جــۆرە دوای ماوەیــەک بــۆ بەڕێوەبردنــی
عەمەلیاتێکــی بەرچــاو لــە شــوێنێکی گرینگــی ناوچەکــە دەسـتبەکار
بوویــن.
ئــەوەی لەبیــرم بــێ هەمــوو پێشــمەرگەکان بــە شــەش دەســتە
دابــەش کــران؛ دەســتەی یەکەم بــە فەرماندەیــی کاک عەلی باســاوەیی
لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە پێشــمەرگە هــەرە ئازاکانــی هێــزی گیاڕەنــگ،
وەک تیمــی هێــرش بــۆ دەستبەســەرداگرتنی گــوردان دیــاری کــران.
دوو دەســتە بــۆ دوو تەپۆلکــەی زاڵ بەســەر مۆڵگەکــەدا وەک دەســتەی
پشــتیوان دیــاری کــران تــا لەژێــر ئــاوری ئــەو دوو دەســتەیەدا هێــرش

خدر پاکدامەن

بــۆ ســەر گوردانەکــە دەســت پــێ بــکات .دەســتەیەکی دیکــە بــۆ ســەر
جــادەی سەردەشــت بــۆ قاســمەڕەش دیــاری کــرا هەتــا ئەگــەر هێزێکی
دوژمــن بــە هــاواری گوردانەکــەوە بــێ بکەونــە کەمینــی ئــەو دەســتە
لــە پێشــمەرگەکان .بەرپرســی ئــەو دەســتە ،خــدر خانەیــی بــوو و
منیــش لەخزمەتیــدا بــووم و لــەوێ بوویــن بــە دوو دەســتە .دەســتەی
چــوارەم بــۆ لێدانــی مۆڵگــەی پێــش گونــدی کانیــەزەرد دیــاری کــرا.
دەســتەی پێنجــەم لەگــەڵ فەرمانــدەی هێــز لــە شــوێنێکی زاڵ بەســەر
ناوچەکــەدا مانــەوە تــا لەوێــوە تــەواوی شــوێنی شــەڕەکە لــە ژێــر
چاوەدێــری بگــرن .لــە هەمــوو تیمەکانــدا کۆمەڵێــک لــە پێشــمەرگە
و فەرمانــدەی بــە توانــای ئــەوکات بەشــدار بــوون کــە ئەزموونــی
زۆریــان لــە هەمــوو شــێوەکانی شــەڕدا هەبــوو کــە نامهــەوێ نــاوی
کــەس بێنــم لەبــەر ئــەوەی غــەدر لــە کــەس نەکــەم .دوای ئــەو
دابەشــبوونە شــەوەکەش لــەوێ ماینــەوە و لــە شــوێنی خۆمــان
چاوەڕوانــی کاتــی دیاریکراومــان دەکــرد .پێشــمەرگەکان لەنێــو ئــەو
دارســتانەدا هــەر کامەیــان بــە شــتێکەوە خەریــک بــوون ،ئێمــە کــە
پێشــمەرگەی لکــی ســێ بوویــن هەموومــان لــە گۆشــەیەکدا بوویــن.
الی کاتژمێــری ١٠ی بەیانــی زۆرم خــەو دەهــات ،لەســەر پشــت بــۆی
خەوتــم؛ جاروبــار ســەرەڕای هەمــوو ناخۆشــییەکان کاتێــک لــە
دەوری یــەک کــۆ دەبووینــەوە شــۆخی و گاڵتەمــان لەگــەڵ یەکتــر
دەکــرد .عەلــی باســاوەیی کــە فەرمانــدەی لکــی ســێ بــوو لەگــەڵ
مــن و یــەک دوو نەفــەری دیکــە زۆری شــۆخی دەکــرد ،زۆر ڕەفیــق
بوویــن ،کاتێــک مــن لــە خــەودا بــووم لەتــە تەپاڵەیەکــی خســتبووە
ســەر زارم ،منیــش بــێ ئــەوەی هەســت پــێ بکــەم بــە هەناسەکێشــانم
تــەواوی لەتــە تەپاڵەکــەم تــەڕ کردبــوو .لەپــڕ کــە وەخەبــەر هاتــم
شــتێک لەســەر زارم دانرابــوو و بۆنێکــی زۆر ناخۆشــی لێدەهــات،
زانیــم کاری عەلــی باســاوەیی بــووە .لەگــەڵ وەخەبەرهاتنــی مــن
هەمــوو پێشــمەرگەکان کــە لە المان بــوون پێدەکەنین .منیش یەکســەر
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پەالمــاری کاک عەلیــم دا و لــە دەســتم هــەاڵت .گەڕامــەوە و کتریەکــەم
خســتە ســەر ئاگــر بــۆ ســازکردنی چایــی ،کاتێــک چایەکــە ئامــادە
بــوو عەلــی باســاوەیی هاتــە الم ،منیــش گوتــم چاییت نادەمــێ .دوای
چایــی خواردنــەوە دیتــم عەلــی نیگــەران دیــار بــوو ،خەیاڵێکــی قــووڵ
هەڵیگرتبــوو و وێدەچــوو لــە دڵــی خۆیــدا بیــر لــە شــتێک بکاتــەوە،
بــە ئارامــی لەژێــر ســێبەری دارێــک دانیشــتبوو ،منیــش چــووم بــۆالی
و لێــم پرســی بــۆ ئــاوا لــە فکــر دای؟! یەکســەر گوتــی دەزانــی بیــر
لــە چــی دەکەمــەوە ،دەســتی نایــە ســەر نێوچاوانــی و گوتــی بیــر
لــەوەی دەکەمــەوە دەڵێــم پێمخۆشــە دوای شــەهید خالیــد نێوچوانــی
لــەو عەمەلیاتــەدا گولـــلەیەک لەنێوچاوانــم بــدرێ و شــەهید بــم و
نەمێنــم .خالیــد نێوچوانــی هاوڕێــی نیزیــک و گیانیبەگیانیــی عەلــی
بــوو .بەداخــەوە هــەر لــەو عەمەلیاتــەدا عەلــی ئارەزووەکــەی هاتــە
دی و بەداخــەوە گوللـــەیەک ڕاســت لەنێوچاوانــی درا و بــۆ هەمیشــە
مااڵوایــی لــە هاوســەنگەرانی کــرد و بــە هــاوڕێ خۆشەویســت و
بەوەفاکــەی خــۆی شــاد بــۆوە .ئــەو شــەڕە قارەمانانەی تێکۆشــەرانی
هێــزی گیاڕەنــگ لەنێــو گوردانەکــەدا دەکــرێ وەک ســەختترین شــەڕی
دەســتەویەخە چــاوی لێبکــرێ کــە بــە هیممەتــی کۆمەڵێــک لــە
تێکۆشــەرانی دێموکــرات ئەنجــام درا .ئــەو شــەڕە لەالیــەن حەســەن
کتابــی کــە یەکێــک لــە فیلمهەڵگــرە بەتواناکانــی حیــزب بــوو لــەو
ســەردەمەدا فیلمبــەرداری کــرا کــە تــا ئێســتاش ڕۆڵــی بوێرانــەی
پێشــمەرگە بــێ سەروشــوێنکراوەکەی حیزبــی دێموکــرات وێــردی
ســەرزمانی هەمــوو ئــەو کەســانەیە کــە لەگەڵیــدا بــوون.
هەتــا دەهــات لــە کاتژمێــری ســیفر واتــە دەســتپێکردنی عەمەلیــات
نیزیــک دەبووینــەوە .بەهــۆی نیزیکیــی شــوێنی هەمــوو تیمــەکان لــە
بەرەبــەری ئێوارەیەکــی درەنگــدا هەموومــان بەیەکــەوە بــەرەو شــوێنی
خۆمــان کەوتینــە ڕێ .ناوچەکــە لێــڕەوار بوو ،دەمانتوانــی خۆمان لە
چــاوی دوژمــن ون بکەیــن ،ســەرەڕای ئــەوەش بــۆ ئــەوەی لــە چــاوی
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دوژمــن دیــار نەبیــن خۆمــان بــە گــەاڵی داران داپۆشــیبوو .لــە نیزیــک
"کانیــە نــووری" هەمــوو تیمــەکان لێــک جیــا بوونــەوە .بیــر لــەو
ڕۆژانــە دەکەمــەوە کــە لێــک جیــا دەبووینــەوە و نەماندەزانــی ئاخــۆ
کامەمــان جارێکــی دیکــە بــاوەش بــە ڕەفیقەکانــی خۆیــدا ناکاتــەوە و
ماڵئاوایــی یەکجــاری دەکات .ئــەو تیمــەی ئێمــە کــە بــۆ ســەر جــادەی
قاســمەڕەش – سەردەشــت دیاریکرابــوو بەهــۆی دووریــی شــوێنەکە
زووتــر وەڕێ کەوتیــن ،بــە نیزیــک گوردانــی دوژمنــدا تێپەڕیــن و
خۆمــان گەیانــدە شــوێنی مەبەســت.
کاتێــک هەمــوو تیمــەکان لــە شــوێنی خۆیــان ئامادەبــوون ،لــە
الیــەن فەرمانــدەری هێــز ،کاک کاوە بەهرامییــەوە قســە لەگــەڵ
بەرپرســی تیمــەکان کــرا .لــە کاتــی دیاریکــراوی خۆیــدا عەمەلیــات
دەســتی پێکــرد .لــە هەمــوو بەشــەکانەوە هێــرش بــۆ ســەر هێــزی
بەکرێگیــراوی دوژمــن دەســتی پێکــرد .هەر وەک پێشــوو بــاس کرا دوو
تەپۆلکــەی زاڵ بــە ســەر گــورداندا ڕۆژانــە تــا ئێــوارێ پاســەوانی لــێ
دادەنــرا .بۆیــە ئــەو دوو تیمــە دەبــوو لــە پێشــدا لــەو دوو پاســەوانە
بــدەن و زوو خۆیــان لــە جێگــەی ئــەوان جێگیــر بکــەن تــا لەوێــوە بــە
ئــاوری چەکــی خۆیــان هێــرش بــۆ ســەر گوردانەکــە دەســت پێبکــەن.
هەرچەنــدە ســەرەتا تووشــی گرفــت بــوون بــەاڵم ئــەو دوو کەســە
یەکیــان کــوژرا و یەکیــان بەدیــل گیــرا ،ئەوجــار گوردانەکــە ئاگــری
بەســەردا بــاری ،ئاگرێــک کــە هەرگیــز چاوەڕوانییــان نەدەکــرد،
چونکــە هێزێکــی لەخۆبایــی و دژیگەلــی تێــدا جێگیــر کرابــوون.
لــە ژێــر ئاگــری بــێ پســانەوەی ئــەو دوو تیمــە لــە تێکۆشــەرانی
دێموکراتــدا ئــەو جــار نــۆرە گەیشــتە تیمــی هێــرش تــا هەڵۆئاســا لــە
ژێــر ئــاوری چەکــی دەســتیاندا هێــرش و پەالمــاری خۆیــان دەســت
پێبکــەن .لــە دەوروبــەری گــوردان شــەڕێکی قــورس لەنێــوان هێــزی
دوژمــن و پێشــمەرگە تێکۆشــەرەکانی هێــزی گیاڕەنــگ بەســەختی
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بــەردەوام بــوو ،لــە گەرمــەی شــەڕدا گولـــلەی پاســدارێک قەاڵفەتــی
شــێرانەی فەرمانــدەی لکــی ســێی هێــزی گیاڕەنــگ ،عەلــی باســاوەیی
شــەاڵڵی خوێــن کــرد .دوای شــەهیدبوونی عەلــی کــە فەرمانــدەی
دەســتەی هێــرش بــوو ،پێشــمەرگەکان کەمێــک پاشەکشــە دەکــەن،
خەبــەری شــەهیدبوونی فەرمانــدە عەلــی کــە لــە بێســیمی هەمــوو
تیمەکانــدا باڵوبــۆوە ،هەموومانــی غەمبــار کــرد .کاتێــک عەلــی
باســاوەیی شــەهید بــوو لــە الیــەن فەرمانــدەی هێــز دەســتووری
پاشەکشــە درا تــا لــەوە زیاتــر زەربــە نەخۆیــن .کاتێــک خەبــەری
شــەهیدبوونی عەلــی بەگوێــی حەمــە نارســتی ،تێکۆشــەری ڕۆژە
ســەختەکان دەگا ،دەچێتــە الی تیمــی هێــرش و پێیانــەوە پەیوەســت
دەبــێ.
ئــەو پێشــمەرگانەی کــە قورســترین ئەرکیــان لەسەرشــان بــوو
بــە قارەمانەتــی خۆیــان دەســتبەردار نەبــوون تــا دەســتیان بەســەر
گوردانەکــەی دوژمنــدا نەگــرت .تیمــی هێــرش جارێکــی دیکــە خۆیــان
کۆدەکەنــەوە و هێــرش بــۆ ســەر دوژمــن دەســت پێدەکەنــەوە.
ســەرئەنجام دوای شــەڕێکی ســەخت و دژوار و ســەنگەر بەســەنگەر
دەچنــە نێــو گــوردان و قارەمانانــە دەســت بەســەر گوردانــدا دەگــرن.
هێــزی دوژمــن لەنێــو گوردانــدا بێجگــە لــە چەنــد کەســێک کــە هەاڵتــن
ئەوانــی دیکــە هەموویــان بــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگە کــوژران.
ژمــارەی کوژراوانــی دوژمــن لەنێــو ئــەو گوردانــەدا لــە چــل کــەس
زیاتــر بــوو ،زۆربــەی ئــەو کەســانەی لەنێــو گوردانەکــەدا کــوژران
لەالیــەن پێشــمەرگەکانەوە شناســایی کــران .چەکوچۆڵێکــی بەرچــاو
کەوتــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگە و باقــی شــتەکانی دیکــە کــە ئیمکانی
ڕاگواســتنیان نەبــوو ئاگریــان تێبــەردرا.
ئــەو تیمــەی کــە بــۆ لێدانــی مۆڵگــەی پێــش گونــدی کانیــەزەرد
دیــاری کرابــوو ،تــا کۆتایــی شــەڕەکە ئاگریــان بەســەر مۆڵگەکــەدا
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بارانــد .ئێمــەش تــا کاتــی دیاریکــراو لەســەر جــادە ماینــەوە و
دوابــەدوای دەستبەســەرداگرتنی گــوردان و کۆتایــی عەمەلیــات بــەرەو
شــوێنی دیاریکــراوی خۆمــان گەڕاینــەوە.
لــە نیزیــک گونــدی دۆڵێخانــوان ،یەکمــان گرتــەوە ،کاتێــک ئێمە
گەیشــتینەوە الی هاڕێیانــی دیکــە و جەنــازەی شــەهید عەلیمــان
بینــی ،لــە ڕادەبــەدەر ناڕەحــەت بوویــن ،من بۆ لەدەســتدانی شــەهید
عەلــی زۆر بــە پــەرۆش بــووم ،چونکــە نــەک هــەر وەک فەرمانــدە،
فەرمانــدم بــوو ،بەڵکــوو لــە خۆشەویســتترین ڕەفیقەکانیشــم بــوو.
ڕۆژانێکــی خــۆش و ناخۆشــمان بەیەکــەوە تێپەڕاندبــوو؛ چەنــد
کاتژمێــر پێــش بــە یەکــەوە گاڵتەمــان دەکرد،کەچــی ئێســتا دەبینــم
شــەاڵڵی خوێــن بــووە و لەنێــو دۆڵێــک لــە تەنیشــت هاوســەنگەرانی
جەنازەکــەی دانــراوە و بــۆ هەمیشــە چاوەکانــی لەســەریەک دانــاوە.
هەرچــی بیــر دەکەمــەوە ڕۆژ لــەو ڕۆژانــە ناخۆشــتر نابــن ،بــەاڵم
ئــازادی بــۆ گەلێکــی ژێردەســت نرخــی خــۆی دەوێ .لــە بیرمــە
شــەهیدی فەرمانــدە حەمــە نارســتی ڕووی لــە مــن کــرد و بــە قوڕگــی
پــڕ لــە گریانــەوە گوتــی؛ بەگــە! عەلیــش وەک شــەهید خالیــد
ماڵئاوایــی لــێ کردیــن.
دوای پشــوویەکی کــورت ،بوویــن بــە دوو دەســتە؛ دەســتەیەک لــە
کادر و پێشــمەرگەکان بــە سەرپەرســتی هــەر دوو تێکۆشــەری ڕۆژە
ســەختە کان ،خــدر خانــەی و مــەال حوســێنی زێوەیــی لەگــەڵ چەنــد
کەســی دیکــە بــە مەبەســتی بــە خاکســپاردنی جەنــازەی شــەهید
عەلــی و مانــەوە لــە ناوچــە لــە ئێمــە جیابوونــەوە .ئێمــەش زۆربەی
هێزەکــە بــەرەو بنکەکانمــان لــە "کونەمــارێ" گەڕاینــەوە .هەرچەنــد
گەڕانەوەمــان بــەو ســنووردا زۆر ســەخت بــوو ،بــەاڵم بڕیــاری
گەڕانــەوە درا .گەڕانەوەمــان بــە نیزیــک "قاســمەڕەش"دا بــوو ،زۆر
لــە مۆڵگــە نیزیــک بوویــن و هێــزی زۆر دەبــێ تــا دەتوانــێ خــۆی
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لــە چــاوی دوژمــن بپاریــزێ .ســەرئەنجام لەســنوور دەربازبوویــن و
گەڕاینــەوە بنکەکانــی خۆمــان.
لــە کونەمــارێ هەواڵــی شــەهیدبوونی عەلــی باســاوەیی،
فەرمانــدەی ڕۆژە ســەختەکانی خەبــات و گرتنــی گــوردان و چۆنیەتیی
ئــەو عەمەلیاتــە بــە خێرایــی باڵوبــۆوە و هەتــا ماوەیــەک هــەر باســی
ئــەو قارەمانەتییــەی هێــزی پێشــمەرگە دەکــرا و هاوڕێیانــی شــەهید
عەلــی لــەوەی کــە هــاوڕێ و فەرماندەکەیانیــان لەنێــو خۆیانــدا
نــەدەدی خەمبــار بــوون بــەاڵم خۆیــان بــۆ تۆڵــە و درێژەدانــی
ڕێگەکــەی ئامــادە دەکــرد.

•
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دوای تێپەڕینــی ســااڵنێکی دوورودرێــژ هــەروا دەزانــم ئێســتایە،
هیچــکام لــە ڕۆژە خــۆش و ناخۆشــەکانی ئــەو کاتــە لــە فکــر و
خەیاڵمــدا کــۆن نابــن .هەنــگاو بــە هەنــگاوی ئــەو کاتــەم هــەر لــە
یــادە و قــەت فەرامۆشــی ناکــەم .چونکە ڕابــردووی خــۆم و هاوڕێکانی
ئــەو کاتــە بــۆم بۆتــە بەشــێکی دانەبــڕاو لــە ژیانــم ،هەربۆیــە قــەت
نــە لــە خوێندنــەوە و نــە لــە نووســینەوەی مانــدوو نابــم .هەمیشــە
شــانازی دەکــەم کــە لەگــەڵ هەڤاڵەکانــم لــە دروســتکردنی مێژوویەکدا
بەشــدار بــووم کــە نەســڵ بــە نەســڵ تــا ڕۆژی ڕزگاری نەتەوەکــەم بــە
بەردوامــی دەچێتــە پێشــێ.
دوای گرتنــی گوردانــی وەردێ ،جارێکــی دیکــە تێکۆشــەرانی هێــزی
گیاڕەنــگ هەنــگاو بــۆ گرتنــی مۆڵگەیەکــی دیکــەی دوژمــن هەڵدێننــەوە
بــۆ ئــەوەی نــە تەنیــا نەهێڵــن دوژمــن بــە خەیاڵــی ئاســوودە لــە
ناوچەکــە ڕمبازێــن بــکات ،بەڵکــوو وایلێبکــەن کــە لــە ســێبەری
خۆیشــی بترســێ.
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هێشــتا خەمــی لەدەســتچوونی شــەهید عەلــی باســاوەیی لــە
ڕوخســاری هەموومانــدا بــەدی دەکــرا ،هــەر واماندەزانــی خەیاڵــە
و هــەر دێتــەوە و وەک جــاران پێشــڕەو و پێشــەنگمان دەبــێ .بــەاڵم
داخــی گرانــم ســەفەرێکی بــێ کۆتایــی بــوو ،تــازە هەرگیــز جارێکــی
دیکــە لەنێــو کــۆڕی هاوســەنگەرانیدا بــەدی ناکــرێ .بــەاڵم لــەوە
دڵنیــا بوویــن کــە ڕێگــە و ڕێبــازی هــەر بەردەوامــە.
ئەمجارەیــان بــۆ وەشــاندنی گورزێکیتــر لــە دوژمــن ،مۆڵگــەی
پشــتی ئاوایــی گــرژاڵ لــە الیــەن فەرمانــدە چاونەترســەکانی ئــەو
کاتــی هێــزی گیاڕەنــگ زانیاریــی وردی لەســەر کۆکرابــۆوە کــە
بەهــۆی چــڕی ناوچەکــە دەکــرا بەرنامــەی زۆر گــەورە لــە ســەر
هێــزی دوژمــن بەڕێــوە بچــێ.
لــە ناوچــەی سەردەشــت زۆر بــە کەمــی دوژمــن توانیویەتــی
بەرنامــە لەســەر هێــزی پێشــمەرگە جێبەجــێ بــکات ،بەڵکــوو زۆرتــر
هێــزی پێشــمەرگە بەرنامــەی زەبرلێدانــی لەســەر هێزەکانــی دوژمــن
جێبەجــێ کــردوە کــە ئــەوەش بــە هــۆی جوغرافیــای ناوچەکەیــە کــە
زۆربــەی بــە لێڕەوارێکــی پــڕ داپۆشــراوە و دوژمــن بەکەمــی دەیوێــرا
خــۆی لــێ بــدا.
چەنــد ڕۆژ پێــش دەســپێکی عەمەلیاتەکــە هێزێکــی تێکــەاڵو لــە کادر
و پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتیــن.
ئامانــج لــەو جەولەیــە هــەم گرتنــی مۆڵگــەی پشــتی گونــدی گــرژاڵ
بــوو و هــەم لێدانــی جەولــە لــە ناوچــە جۆربەجۆرەکانــی سەردەشــت
بــوو .دوای تاقیبێکــی وردی ســنوور لەالیــەن پێشــمەرگە شــارەزا و
چاوســاغەکانی ئــەو ســەردەمە کــە بــە نــەزەری مــن کۆمەڵێــک لــە
تێکۆشــەرانی ئــەو کاتــەی هێــزی گیاڕەنــگ لــە ســنووری ناوچەکــە
ســەختترین ئەرکیــان بەڕێــوە دەبــرد ،بــۆ پاراســتنی گیانــی
ڕەفیقەکانیــان زۆر جــار بــە چەنــد ڕۆژ لــە ســنوور ماونــەوە و بــە
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کەمتریــن ئیمکانــات پیالنەکانــی دوژمنیــان لــە گــۆڕ دەنــا .مەیدانــی
مینەکانــی دوژمنیــان بــە وریاییــەوە پــاک دەکــردەوە تــا هاوڕێکانیــان
بەبــێ زیــان لــەو ســنوورە ئاودیــوی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــکا.
چەنــد کــەس لــەو تێکۆشــەرانە بەهــۆی تەقینــەوەی میــن و کەمیــن لــە
ســنوورەکان شــەهید بــوون.
ئــەو هێــزەی کــە ئــەو جــارە بــۆ گرتنــی مۆڵگــەی گــرژاڵ دیــاری
کرابــوو هــەر دوو تێکۆشــەری ڕاســتەقینەی ئــەو مەیدانــە؛ حەمــە
نارســتی و عەبدوڵــای شەخســە بــە هاوڕێیەتــی چەنــد فەرمانــدە و
کادر و پێشــمەرگەی قارەمــان و چاونەتــرس چووینــە نێــو گوندەکانــی
ناوچــەی بوڵفەتــی سەردەشــت .دوای ماوەیەک گەشــت و گــەڕان لەنێو
خەڵکــی دەڤەرەکــە بــەرەو شــوێنی مەبەســت ،واتــە "ڕەشــەگەڵوو"
کــە زاڵ بــوو بەســەر مۆڵگەکــەدا درێژەمــان بــە بڕینــی ڕێگــە دا.
لــە نیوەشــەوێکی درەنگــدا خۆمــان گەیانــدە شــوێنی دیاریکــراو
و لــەوێ ماینــەوە تــا لەوێــوە بەیانــی هەمــوو جموجۆڵــی دوژمــن
بخەینــە ژێــر چاوەدێــری خۆمــان .ئــەو کاتــە لــە زۆربــەی ناوچــەکان
تەقەمەنیــی پێویســتی شــاراوەمان هەبــوو ،بــۆ ئــەوەی ئەگــەر لــە
هــەر ناوچەیــەک تووشــی شــەڕ بوویــن کەلکــی لێوەربگریــن .هــەر
بەشــە لــەو تەقەمەنییــە کۆمەڵێــک لــە کــوڕەکان ئــاگاداری دەبــوون.
دیــار بــوو لەوێــش بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو عەمەلیاتــە تەقەمەنیــی
شــاراوە هەبــوو ،بــەاڵم زۆرجــار زۆر بــە زەحمەت بۆمــان دەدۆزرایەوە
و ئەوجــارەش هەروامــان بەســەر هــات .زۆر بــە زەحمــەت توانیمــان
تەقەمەنییەکــە بدۆزینــەوە .دوای داڕشــتنی ئــەو گەاڵڵەیــە ،لــە پشــتی
ئــەو مۆڵگەیــە مۆڵگەیەکــی دیکــە زیــاد کرابــوو کــە دەکــرێ بڵێــم
زیادکردنــی ئــەو مۆڵگەیــە بڕێــک ئاســتەنگی درووســت کردبــوو بــەاڵم
گەاڵڵەکــە تێــک نەدرایــەوە و جێبەجــێ کــرا.
دوای گەشــتێکی سیاســی و نیزامی لە ناوچەی بوڵفەتی سەردەشــت
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لەنێــو ئــەو خەڵکــەی کــە هەمیشــە لــە درێــژەی خەبــات و تێکۆشــاندا
یــار و یــاوەری هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــوون ،بــۆ مانــەوە
چووینــە نیزیــک مۆڵگەکــە .هــەر ئــەو ڕۆژە فەرمانــدەکان لــە دەوری
یــەک کۆبووینــەوە تــا لەســەر چۆنیەتــی گەاڵڵــەی عەمەلیاتیــی
ئەوجارەمــان بــە مەبەســتی دەستبەســەرداگرتنی ئــەو مۆڵگەیــە بــاس
و ڕاوێــژ بکەیــن .لــەو کۆبوونــەوەدا هەمــوو پێشــمەرگەکان بەســەر
ســێ دەســتەدا دابــەش کران،دەســتەی یەکــەم بــە سەرپەرســتی کاک
عەبدوڵــای شەخســەی هــاوڕێ لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە پێشــمەرگە
تێکۆشــەر و ئــازاکان وەک دەســتەی هێــرش بــۆ ســەر مۆڵگەکــە،
دەســتەی دووهــەم بــە سەرپەرســتی کاک بەکــرە مارەغانــی بــۆ لێدانی
ئــەو مۆڵگەیــەی کــە لــە پشــتی مۆڵگــەی دیاریکــراو هەڵکەوتبــوو،
دیــاری کــران و ،دەســتەی ســێهەم کاک حەمــە نارســتی وەک
فەرمانــدەی گشــتیی عەمەلیــات سەرپەرســتی دەکــرد و منیــش لەگــەڵ
ئــەو دەســتەیەدا بــووم .هــەر لــە شــوێنی مانــەوە کــە زاڵ بوو بەســەر
مۆڵگەکــەدا ماینــەوە تــا لەوێــوە بــە چەکــی قەنناســە و بــی کەی ســی
لــە مۆڵگەکــە بدەیــن و تیمــی هێــرش لــە ژێــر ئــاوری ئــەو تیمــەی
ئێمــەدا هێرشــی خۆیــان بــۆ ســەر مۆڵگەکــە دەســت پــێ بکــەن.
ئــەو ڕۆژە زۆر خەریــک بووین تــا توانرا تەقەمەنییەکــە بدۆزینەوە
کــە لــەو شــوێنە پێشــتر ژێرخــاک کرابــوو .تەنیــا دوو کــەس
دەیانزانــی لەکــوێ حەشــار دراوە .دوای دیتنــەوەی تەقەمەنییەکــە،
شــەوێ دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکان چــون بــۆ گونــدی گــرژاڵ .کــە
هاتنــەوە چــوار لیتــر بەنزینیــان لەگــەڵ خۆیــان هێنابــوو هەتــا لــە
گوللـــە “ئــار بــی جی”ەکانــی بکــەن بــۆ ئــەوەی مۆڵگەکــە زوو ئــاور
بگــرێ .ئــەو ڕۆژە هەمــوو جموجۆڵــی نێــو مۆڵگەکــە لــە شــوێنی
مانــەوەڕا لــە ژێــر چاوەدێریــدا بــوو.
ســەرئەنجام لــە ئێوارەیەکــی درەنگــدا هــەر دوو تیمەکــەی دیکــە
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بــەرەو شــوێنی خۆیــان وەڕێکەوتــن .کاتێــک هــەر دوو تیــم لــە
شــوێنی خۆیــان جێگیــر بــوون و چاوەڕێــی دەســتووری فەرمانــدەی
عەمەلیــات بــوون ،لەالیــەن کاک حەمــە نارســتییەوە بــە بێســیم قســە
لەگــەڵ هەمــوو تیمــەکان کــرا .لــە یــەک کاتــدا هــەر دوو مۆڵگەکــە
بەتونــدی کەوتنــە بــەر هێرشــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و بــە
خەســتی ئاوربــاران کــران .لــە ماوەیەکــی کورتــدا دەســتەی هێــرش
لــە ژێــر ئــاوری چەکــی دەســتی پێشــمەرگەکانی دیکــەدا خــۆی گەیاندە
بــن ســەنگەرەکانی مۆڵگەکــە و لــە دوای شــەڕێکی کــورت ،مۆڵگەکــە
بــە تــەواوی داڕمــا و هێــزی نێــو مۆڵگەکــە کۆمەڵێکیــان کــوژران
و ئەوانــی دیکــەش هەاڵتــن و پێشــمەرگەکان بەبــێ زیــان توانیــان
دەســت بەســەر مۆڵگەکــەدا بگــرن .لەنێــو مۆڵگەکــەدا چەنــد پارچــە
چەکــی جۆراوجــۆر وەک دەســکەوت کەوتنــە دەســتی پێشــمەرگەکان و
پەدافەندێکــی گــەورە کــە ئیمکانــی ڕاگواســتنی نەبــوو لەگــەڵ باقــی
شــتەکانی دیکــە ئاوریــان تێبــەردرا.
تیمەکــەی دیکــەش تــا کۆتایــی عەمەلیــات ئاگریــان بــە ســەر
مۆڵگــەی نێــوان گوندەکانــی زەلــێ و گــرژاڵدا بارانــد.
دوای دەستبەســەرداگرتنی ئــەو مۆڵگەیــە ،فەرمانــدەی عەمەلیــات
دەســتووری گەڕانــەوەی دا .لــە بەرەبەری ڕۆژئاوابوونــدا دوای ئەوەی
هەموومــان یەکمــان گرتــەوە و دوای ئەو عەمەلیاتە ســەرکەوتوانەیە،
درێژەمــان بــە گەشــتی خۆمــان دا .دوای دوورکەوتنــەوەی ئێمــە
دوژمــن ناوچەکــەی بــە خەســتی تۆپبــاران کــرد .بــەاڵم ئێمــە بێزیــان
بوویــن.
گرتنــی ئــەو مۆڵگەیــە وەک زۆر عەمەلیاتــی دیکــە ســەرکەوت و لــە
ناوچەکــە دەنگــی دایــەوە و وەک عەمەلیاتێکــی ســەرکەوتوو چــاوی
لێدەکــرا.
بــەم جــۆرە جارێکــی دیکە تێکۆشــەرانی هێزی گیاڕەنگی سەردەشــتی
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سەرســەوز ،بــە لێهاتوویــی خۆیــان توانیــان عەمەلیاتێکــی
ســەرکەوتووی دیکــە لەســەر هێــزی دوژمــن بەڕێوەبــەرن .جێــی
خۆیەتــی لێــرەوە جارێکــی دیکــە ســاو بنێرین بــۆ ئەو تێکۆشــەرانەی
کــە لــەو عەمەلیاتــەدا بەشــداربوون و ســاو بــۆ گیانــی پاکــی ئــەو
کەســانەی لــە ســاڵەکانی دواییــدا شــەهید بــوون.

• هێرشی دوژمن بۆ سەر کۆمیتەی شارستانی سەردەشت و
هێزی گیاڕەنگ
بــەدوای کۆتایهاتنــی شــەڕی نێــوان حکومەتەکانــی ئێــران و عێراق
و کەمبوونــەوەی گرژییەکانــی نێــوان ئــەو دوو واڵتە ،ئاســتەنگەکانی
بــەردەم شۆڕشــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت و باشــوور زیاتــر بــوون.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــەدوای ئــەو زەبــرە کاریگەرانــەی کــە
لەالیــەن هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــە تایبەتــی لــە ناوچــەی
سەردەشــت وێیکەوتبــوون ،پیالنێکــی گــەورەی بــۆ دۆڵــی ســونێ
و کونەمــار داڕشــتبوو کــە ئــەو کاتــە هێــزی گیاڕەنــگ و کۆمیتــەی
شارســتانی سەردەشــت بنکــە و بارەگاکانــی لــەو ناوچەیــە بــوون.
دەکــرێ بگوتــرێ کونەمــار و ســونێ دەروازەیەکــی گرینــگ بــوون بــۆ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان.
کۆمــاری ئیســامی بــۆ ئــەوەی هەرچۆنێــک بــێ ئــەو دەروازە
لەبەریــەک هەڵتەکێنــێ لەمێژبــوو بــۆی لــە بەرنامــەدا بــوو .کاتێــک
هێــزی دوژمــن لەالیــەن چەنــد کەســی بەکرێگیــراو خەبــەری پــێ
دەگات کــە زۆربــەی کادر و پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ لــە
ناوچــە دان و بــۆ ئەرکــی حیزبــی گەڕاونەتــەوە نێوخــۆی واڵت ،لــەو
دەرفەتــە کەڵــک وەردەگــرێ و هێزێکــی زۆر کۆدەکاتــەوە و بــە هەمــوو
ئیمکاناتــی پێویســتەوە درەنگانــی شــەوێک هێــرش دەکاتــە ســەر
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کۆمیتــەی شارســتان تــا بــەو هێــزە گــەورە دەســت بەســەر بنکەکانــی
کۆمیتــەی شارســتاندا بگــرێ.
پیالنەکــە ئەوەنــدە گــەورە و مەترســیدار بــوو کە ڕەنگــە گێڕانەوەی
هــەروا ئاســان نەبێ.
شــەوێ هێزێکــی گــەورەی دوژمــن پێکهاتــوو لــە پاســدار و جاشــی
بەکرێگیــراوی شــارەزا لــە هەمــوو فەننەکانــی شــەڕ ،لــە چیــای
جاسووســانەوە بــەرەو کونەمــار شــۆڕ دەبنــەوە تا خۆیــان دەگەیەننە
دەوروبــەری بنکــەی کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت .هاتنــی ئــەو
هێــزە گــەورەی دوژمــن بــۆ چەنــد ســەد میتــری بنکــەی کۆمیتــەی
شارســتان ،ناکــرێ کەســانی چاوســاغی لەگەڵــدا نەبووبــێ !!.بــەاڵم
تــا ئێســتاش بــە ڕەســمی لەســەر کــەس لــە ناوچەکــە ســاغ نەبــۆوە.
دیــارە هێندێــک کەســی گومانلێکــراو هەبــوون ،بــەاڵم بەداخــەوە وەک
زۆر جــاری دیکــە مەســەلەکە پشــت گوێ خــرا و هیچ لێپرســینەوەیەک
نەکــرا.
پیالنەکــە بــەم جــۆرە بوو؛ ســەرەتا هێــزی دوژمن دیانهــەوێ هەموو
دەوروبــەری کۆمیتــەی شارســتان بۆمبڕێــژ بکــەن ،هێزێکــی زۆریــش
لــە دەوروبــەر جێگــر کرابــوو .دوای ئــەوەی لــە دانانــەوەی بۆمبەکاندا
ســەرکەوتوو بــوون ،بەشــێوی تەڵەیــی لــە بەرەبەیانــدا تەقــە لــە
بنکەکانــی کۆمیتــەی شارســتان بکــەن بــۆ ئــەوەی پێشــمەرگەکان
لێیــان وەدەســت بێــن و بــە دەوروبــەری مەقەڕەکانــدا کــە بۆمبرێــژ
کــراون بــاو ببنــەوە و بــەم جــۆرە بیانخەنــە نێــو بۆمبــە چێنــراوەکان
و هەمیــش بــە هێــزی پیــادە هێــرش بــۆ ســەر کۆمیتــەی شارســتان
دەســت پــێ بکــەن .دیــارە ئەگــەر بــە وردی ســەیری پیالنەکــە بکەیــن،
ڕەنگــە دوژمــن ســەرکەوتنی وەدەســت هێنابــا .بــەاڵم ئەوەیکــە لــە
کاری تەخریبــدا دەوتــرێ "ئەوەڵیــن هەڵــە ،ئاخیریــن هەڵەیــە"،
ئــەوەش ڕاســت وا دەرچــوو .شــەوێ لــە کاتــی دانانــەوەی بۆمبەکانــدا
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یەکێــک لــە کەســە شــارەزاکانی داڕێــژەری ئــەو پیالنە،لــە پشــت
بنکــەکان واتــە لــە چەنــد ســەدمیتری کۆمیتــەی شارســتان بۆمبێکــی
لــە دەســتدا دەتەقێتــەوە و پیالنەکــە ئاشــکرا دەبــێ.
دوای تەقینــەوەی ئــەو بۆمبــە هێــرش بۆ ســەر کۆمیتەی شارســتان
دەســت پــێ دەکات .هێرشــێک کــە لــە هەمــوو شــوێنە زاڵەکانــی
دەوروبــەر ڕا ئاگــر بەســەر بنکەکانــدا دەبــارێ .لەگــەڵ ئەوەیکــە
کۆمیتــەی شارســتان لــە ژێــر هێرشــێکی تونــددا بــوو ،بــە تــەواوی لە
هــەر چــوار دەوریشــی بــە هێــزی دوژمــن گەمــارۆ درابــوو .گەمارۆیەک
کــە تەنیــا بــە ئیــرادەی پێشــمەرگە دەتوانــێ تێــک بشــکێندرێ و
هاوســەنگیی شــەڕەکە بگــۆڕێ .ژمــارەی ئــەو پێشــمەرگانەی لــەوێ
بــوون ،زۆر کــەم بــوون .دوو ڕێگایــان لەبەربــوو؛ یــان دەبــوو لەنێــو
ئاگــر و ئاســندا بســووتێن و بنکەکەیــان بکەوێتــە دەســتی دوژمــن،
یــان قۆڵــی هیممــەت هەڵماڵــن و شــەڕی مــان و نەمــان لەگــەڵ دوژمــن
بکــەن .لــە کۆتاییــدا وەک زۆر جــاری دیکە ،ڕێــگای بەرەنگاربوونەوە
دەگرنــە بــەر و شــەڕێکی ســەخت و دژوار لەگــەڵ دوژمــن دەســت پــێ
دەکــەن .لــە کۆمیتــەی شارســتان ،پەلــی فەرماندەیــی و کادرەکانــی
کۆمیتــە شارســتان شــەڕێکی قارەمانانــە لەگــەڵ دوژمــن دەســت
دێتــە ئــاراوە .پێشــمەرگەکان لەگــەڵ ئــەو هێــزە دەکەونــە شــەڕی
ســەنگەر بەســەنگەرەوە و لــە خــوارەوەش پێشــمەرگەکانی لکــی
ســێی هێــزی گیاڕەنــگ هێرشــەکانی خۆیــان بــۆ ســەر هێــزی دوژمــن
دەســت پێدەکــەن .بــەم جــۆرە پەالمــاری هێــزی دوژمــن دەدەن و
لــە چەنــد میتــری کۆمیتــەی شارســتان لەگــەڵ دوژمــن دەکەونــە
شــەڕێکی دەســتەویەخەوە .بــە هیممەتــی پێشــمەرگە تێکۆشــەرەکانی
پەلــی فەرماندەیــی و کادرەکانــی کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت
و قارەمانەکانــی لکــی ســێ ،ئــەو هێــزەی دوژمــن دەشــکێ و بــەرەو
دواوە ڕادەکا.
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بەمجــۆرە بــە ئیــرادەی تێکۆشــەرانی ســەردەمی خەباتــی چەکــداری
پیالنــە گاڵوەکــەی دوژمــن لــە گــۆڕ دەنــرێ و کۆمیتــەی شارســتانی
سەردەشــت لــە گەمــارۆی هێــزی دوژمــن ڕزگار دەبــێ .کاتێــک هێــزی
دوژمــن بــەرەو جاسووســان پاشەکشــە دەکــەن ،پێشــمەرگەکان
وەدوایــان دەکــەون تــا بــە مەودایەکــی زۆر لــە کۆمیتــەی شارســتان
دووریــان دەخەنــەوە و ڕەپێیــان دەنێــن .لــەو پەالمــارەدا کۆمەڵێــک
پاســداری بەکرێگیــراو دەبنــە قوربانیــی پیالنــە دژی گەلییەکانــی
کۆمــاری ئیســامی و دەکوژرێــن و چەندیــن پارچــە چــەک دەکەونــە
دەســت هێــزی پێشــمەرگە.
ڕۆژی دواتــر ڕێژیــم بــۆ چەنــد جارێک خەڵکــی گوندەکانی دۆڵەتوو
و گۆڕەشــێر و داوداوە دەنێــرێ بــۆ بردنــەوەی کوژراوەکانیــان .ئــەوان
وەهــا ســەریان لــێ شــێوابوو کــە نەیانتوانیبــوو کوژراوەکانــی
خۆیــان لەگــەڵ خۆیــان بەرنــەوە .دوای چەنــد ڕۆژێــک بــە ناردنــی
خەڵــک و بــە زەحمــەت توانیــان الشــەی چەنــد کوژراوێکــی دوژمــن
بەرنــەوە گونــدی دۆڵەتــوو.
هەمــوو ئــەو بۆمبانــەی کــە دایاننابوونــەوە بەجێمابــوون و
کەوتنــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگە .لــەو شــەڕەدا ناکــرێ کاریگەریــی
ئــەو دۆشــکەیە لەبەرچــاو نەگیــرێ کــە لــە لکــی ســێ ،ســەنگەری
بــۆ درووســت کرابــوو .بــە تایبــەت لەنێــو پێشــمەرگەکاندا چەنــد
پێشــمەرگەیەک ڕۆڵــی کاریگەرییــان گێڕابــوو بــۆ شــکاندنی هێــزی
دوژمــن لــەم هێرشــەدا.
بەمجــۆرە ئــەو جــارەش یەکێــک لــە گەورەتریــن پیالنەکانــی
کۆمــاری ئیســامی بــە دەســتی تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگ تێــک
شــکا .دەکــرێ بگوتــرێ ئــەوە یەکــەم پیــان بــوو کــە کۆمــاری
ئیســامی بــۆ چۆڵکردنــی ئــەو ناوچەیــە لــە هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستان،دایڕشــتبوو.
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لێــرەدا جێــگای خۆیەتی ســاوێکی گەرم بنێرین بۆ پێشــمەرگەکانی
پەلــی فەرماندەیــی و کادرەکانــی کۆمیتــەی شارســتان و لکــی ســێ کــە
ســەرەڕای کەمیــی هێزیــان توانیــان ئــەو هێــزەی دوژمــن تێکبشــکێنن
کــە بــۆ لەنێوبردنــی بــارەگا و بنەماڵەکانیــان هاتبــوون .ئافەریــن
بــۆ تێکۆشــەرە بــە بیروباوەڕەکانــی ئــەو ســەردەمەی خەباتــی
حیزبــی دێموکــرات کــە ئامــادە بــوون لەپێنــاو بەرژەوەندیــی خەڵکــی
کوردســتاندا گیانیــان فیــدا بکــەن و زۆریشــیان هــەر لــەو ڕێگەیــەدا
گیانیــان فیــدا کــرد.

• گوشارەکان بۆ چۆڵکردنی بنکە و بارەگاکانی کۆمیتەی
شارســتانی سەردەشــت و هێــزی گیاڕەنــگ لــە "ســونێ"
بــە دوای ئــەو هێرشــە بەربــاوەی کــە کرایــە ســەر کۆمیتــەی
شارســتانی سەردەشــت و هێــزی گیاڕەنــگ و بــە هیممــەت و
ئازایەتیــی ڕۆڵەکانــی گــەل لەگــەڵ شکســت بــەرەوڕوو بــوو ،هەوڵــە
دژیگەلییەکانــی ڕێژیــم بــە مەبەســتی چۆڵکردنــی ئــەو ناوچەیە هەتا
دەهــات زیاتــر دەبــوو .لــەو ســەردەمەدا عێــراق و ئێــران زیاتــر لێــک
نێزیــک دەبوونــەوە ،چــاوەڕوان دەکــرا ئاســتەنگەکان زیاتــر بــن.
بۆیــە لەالیــەن حکومەتــی ئــەو کاتــی عێراقــەوە چەند جارێــک ئاگادار
کراینــەوە کــە دەبــێ ناوچەکــە چــۆڵ بکەیــن!! .حیــزب هەوڵــی زۆریدا
تــا ئــەو دەروازەیــە لــە ســنوور کــە لــە چۆنیەتیــی لەگــەڵ هاتوچــۆی
هێــزی پێشــمەرگە بــۆ نێوخــۆی واڵت و پێوەنــدی لەگــەڵ کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتاندا شــوێنێکی ســتراتژیک بــوو ،بپارێــزێ .بــەاڵم
بەداخــەوە هەوڵــەکان بێئــاکام بــوون.
ڕۆژێــک لــە ڕۆژەکانــی پاییــزی ١٣٦٩ی هەتــاوی بــێ ئــەوەی ئێمــە
ئــاگادار بیــن ،بــە دەیــان ماشــێنی بارهەڵگــری گــەورە و بچــووک
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کــە هەمــوو شــۆفیرەکانیان خەڵکــی باشــووری کوردســتان بــوون لــە
الیــەن حکومەتــی عیراقــەوە بــەرەو ســونێ بەڕێکرابــوون و گەیشــتنە
ســونێ .مــاوەی  ٢٤کاتژمێریــان مەجــال پێدایــن کــە ناوچەکــە چــۆل
بکەیــن و پێیــان ڕاگەیاندیــن کــە ئەگــەر ناوچەکــە چــۆڵ نەکــەن ،بــە
هەمــوو جــۆرە چەکێــک لێمــان دەدەن !!.بۆیــە ناچــار بە گواســتنەوەی
مەقــەڕ و ماڵەکانمــان کرایــن .لــە کاتــی بارکردنــدا چەنــد جــار بــە
تۆپــی دوورهاوێــژ دەوروبــەری بنکــە و بنەماڵەکانمــان کەوتنەبــەر
هێرشــی تۆپخانــەی حکومەتــی عێــراق .ئامانــج لــەو کارە تەنیــا بــۆ
ئــەوە بــوو کــە هەرچــی زووتــر ئــەو شــوێنە چــۆل بکەیــن .بەڕاســتی
ڕۆژێکــی ناخــۆش بــوو ،لــە مــاوەی  ٢٤کاتژمێــردا ناوچەکــە بــە
تــەواوی چــۆڵ کــرا و هەموومــان بــۆ بنــاری قەندیــل گوازراینــەوە.
وەزعێکــی زۆر خراپمــان هەبــوو هــەر ماڵــە لــە جێگایــەک بــوو،
وەرزی ســارد و ســەرما بــوو ،دەبــوو هــەم بــۆ مەقــەڕەکان و هــەم بــۆ
بنەماڵــەکان جێگــەی ژیــان و حەوانــەوە درووســت بکەیــن .شــوێنی
ئێمــە و هێــزی زمزیــران ،گونــدی "بۆکریســکان" بــوو .لــە کاتــی
ڕاگواســتنمان لــە ســونێوە بــۆ بنــاری قەندیــل ،کۆمەڵــە خەڵکێکــی
دیکــە لــە دەوروبــەری ســونێ بــوون ،خەریکــی کار و کاســبی بــوون
و وەزعیــان لەوپــەڕی خراپیــدا بــوو .چەنــد کەســێک لــە ناچــاری
خۆیــان تەســلیم بــە حکومەتــی ئێــران کــردەوە و کۆمەڵێکیــش بــەدزی
لــەوێ مانــەوە.
لــە پاییزێکــی دەرنگوەختدا لە گوندی بۆکریســکانی بنــاری قەندیل
دەســتبەکار بوویــن؛ دەبــوو هــەم شــوێنی حەوانــەوە بــۆ خۆمــان وەک
پێشــمەرگە ســەڵتەکان درووســت بکەیــن ،هــەم هاوکاریــی بنەماڵــەکان
بکەیــن و هــەم ســاڵۆنی نانخــواردن و ئاشــپەزخانە ســاز بکەین .بۆیە
پێشــمەرگەکان هەموویــان خەریکــی کارکــردن بوون .فشــارێکی زۆرمان
لەســەر بــوو ،بــەاڵم بــە هیممــەت و ئیــرادەی پێشــمەرگەکان ،کارەکان
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بــاش دەچوونــە پێشــێ .ئێمــە ســەر بــە لکــی ســێ بوویــن ،چەنــد ڕۆژ
پێــش ڕاگواســتنمان لــە ســونێ ،ســەرپەلەکەمان برینــدار بــوو ،بۆیــە
ئەرکــی ئــەو پەلــە کەوتــە سەرشــانی مــن .بــۆ ئــەوەی بــە هاوکاریــی
کوڕەکانــی دیکــە بتوانیــن ئەرکەکانمــان بــە باشــی جێبەجــێ بکەیــن،
ڕۆژانــە کار و ئەرکەکانمــان دابــەش دەکــرد .هەموومــان بەشــداریی
کارەکانمــان دەکــرد ،بــێ ئــەوەی هیــچ چاوەڕوانییەکمــان هەبــێ
دڵســۆزانە کاری خۆمانمــان دەکــرد .ســەرەڕای هەمــوو فشــارەکان
دوای نیشــتەجێبوونمان لــە بۆکریســکان و ســەرەڕای ئــەو هەمــوو
کارە زۆرەی کــە ڕۆژانــە دەبــوو کردبامــان بــەاڵم گەڕانــەوە بــۆ ســونێ
جارێکــی دیکــە لــە دەســتەی بچووکــدا هــەر لــە ئــارادا بــوو ،بــەاڵم
بــە نەهێنــی و تــەواو پارتیزانــی.
دوای ماوەیــەک لــە مانەوەمــان لــە بنــاری قەندیــل ،دەســتەیەک
لــە پێشــمەرگە و کادرەکانــی کۆمیتــەی شارســتان بــە شــێوەیەکی
نەهێنــی جارێکــی دیکــە گەڕانەوە ســونێ و تــا کاتــی ڕاپەڕینی خەڵکی
باشــووری کوردســتان لــە ناوچەکــە مانــەوە .بــەاڵم مانەوەیەکــی
ســەخت و تــەواو پارتیزانــی کــە بەهاوکاریــی چەنــد کەســێکی دڵســۆز
و نیشــتمانپەروەر ئــەو تیمــە لــە ناوچەکــە خەریکــی ڕاپەڕاندنــی
ئەرکــی حیزبــی بــوون.
ناکــرێ باســی ســونێ و کونەمــار بکــەی بــەاڵم باســی بنەماڵــە
تێکۆشــەر و نیشــتمانپەروەرەکەی حاجــی خــدری بەرقســڵ نەکــەی کــە
بەڕاســتی هەمیشــە پشــت و پەنــای ئێمــە بــوون .لــە ناوچەکــە وەک
هەمیشــە هــاوکار و پشــتیوانمان بــوون ،هەمیشــە بــە دەســتەوەبوون
و خەمخــۆری ئێمــە بــوون .دەتوانــم بڵێــم مانــەوەی ئــەو تیمــە لــە
پێشــمەرگەکان بەشــێکی بــە هیممــەت و پشــتیوانیی ئــەو بنەماڵــە
بەڕێــزە بــوو.
دوای گەڕانــەوەی ئــەو تیمــە بــۆ ناوچەکە ئێمەش لــە بناری قەندیل
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خەریکــی کار و تێکۆشــانی خۆمــان بوویــن ،ڕۆژانــە ئەرکەکانمــان
دابــەش دەکــرد و هــەر کەســە ئەرکــی پێســپێردراوی خــۆی ڕادەپەڕانــد.
ڕۆژێکیــان وەک ڕۆژەکانــی دیکە دوای دابەشــکردنی کارەکان من لەگەڵ
چەنــد پێشــمەرگەیەک خەریکــی درووســتکردنی شــوێنێک بوویــن بــۆ
ئــەو واڵغانــەی "هێســتر" کــە پێمــان بــوون؛ ئــەو کات هــەر پەلــە
پێشــمەرگەیەک هێســترێکی هەبــوو کــە بــار و شــتومەکی قورســمان
لــێ بــار دەکــردن .کاک ڕەســووڵ عەزیــزی -ڕوحــی شــاد بــێ – ئــەو
کات فەرمانــدەی لکــی ســێ بــوو ،هــات و پێــی گوتــم؛ کاک کاوە
بەهرامــی  -کــە فەرمانــدە هێزمــان بــوو -دەڵــێ کەســێک بنێــرێ بــۆ
ئــەوەی لــە خانوەکــەی ئێمــە کار بــکات .منیــش گوتــم وەڵــا جــارێ
کەســمان بەدەســتەوە نیــە و هەموویــان خەریکــی کارن .زۆری نەبــرد
کاک کاوە هــات و زۆر بــە ناشــیرنی قســەی لەگــەڵ کردیــن ،منیــش
گوتــم کاک کاوە! ئێمــەش ئــەوە خەریکــی کاریــن و خــۆت دەبینــی کــە
کەســی بێکارمــان بــە دەســتەوە نییــە و لەگــەڵ کاک کاوە لێمــان بــوو
بــە کێشــە .کاک کاوە ڕۆیشــت و ئێمــەش ســەرقاڵی کارکــردن بوویــن،
دوای چەنــد خولەکێــک نامەیەکیــان بــۆ هێنــام و پێیــان ڕاگەیانــدم
کــە نەقــڵ کــراوی!!! .منیــش چوومــەوە بــۆ مەقــەڕ و خــۆم پێچایــەوە
و کەلوپەلەکــەم هەڵگــرت و دەســتم دایــە چەکەکــەم کــە بــڕۆم ،کەچــی
پێیــان ڕاگەیانــدم کــە کاک کاوە دەڵــێ؛ "چەکــی پــێ نــادەم ،بۆیــە
نابــێ چەکەکــەی بــەرێ"!! منیــش گوتــم مــن نەقــڵ کــراوم خــۆ لــە
حیــزب دەرنەکــراوم ،چــۆن دەبــێ چەکــی خــۆم نەبــەم؟! گوتیــان؛
نابــێ .بەهەرحــاڵ بــە دڵشــکاوی و نیگەرانییــەوە بــەرەو "بۆڵــێ" کــە
بنکــەی دەفتــەری سیاســی لــەوێ بــوو ،وەڕێ کەوتــم .کــە چــووم بــۆ
کومیســیۆنی سیاســی -نیزامــی ،نامەکەیــان خوێنــدەوە ،گوتیــان
داوایــان کــردوە کــە لــە حیــزب دەربکرێــی!! .منیــش گوتــم باشــە بــۆ
دەربکرێــم؟! مــن لەگــەڵ کاک کاوە تەنیــا بەرخوردێکــم هەبــووە ،خــۆ
خەیانەتــم نەکــردوە .کاک شــاهۆ حوســێنی گوتــی؛ ئێمــە بڕیــاری
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هێــز قبــووڵ دەکەیــن .منیــش گوتــم باشــە گــوێ لــە منیــش بگــرن
بزانــن کێشــەکە لــە ســەر چییــە .گوتــی بەیانــی وەرەوە .منیــش هــەر
شــەوەکەی لەگــەڵ کاک برایــم زێوەیــی – یــادی بەخێــر بێــت  -باســم
کــرد کــە ئــەو کات لــە سیاســی  -نیزامــی کاری دەکــرد .شــەهید
برایــم لەگــەڵ کاک جەعفــەری حامیــدی باســی کردبــوو .بــە فشــاری
کاک جەعفــەری حامیــدی و شــەهید برایــم زێوەیــی لــە بڕیارێکــی
پڕاوپــڕ لــە غــەدر و ناحەقــی ڕزگارم بــوو.
لــەو ماوەیــەدا کــە کاک کاوە بەهرامــی فەرمانــدەی هێزی گیاڕەنگ
بــوو ،بــە هــۆی مودیرییەتــی خــراپ و توندڕەوانــەی بەڕێزیانــەوە،
دەیــان تێکۆشــەری باشــی ئــەو هێــزە بــە دڵشــکاوی ناچارکــران لــە
حیــزب بــڕۆن .بە شــێوەیەک کــە دواتر کومیســیۆنی سیاســی-نیزامی
هاتــە ســەر ئــەو بــاوەڕەی کــە ســنوورێک بــۆ ئــەو فشــارهێنان و
خــراپ مودیرییــەت کردنــەی کاک کاوە دابنــێ.

• پێشمەرگایەتیم لە هێزی پێشەوا و قۆناغێکی دیکە لە
خەبات و تێکۆشان
دوای ئــەوەی کــە بڕیــاری دەرکردنەکــەم گــۆڕدرا ،مــن نەقڵــی
هێــزی پێشــەوا کــرام و چــووم بــۆ "ئەســتێڕۆکان" .ئــەو کات کاک
مســتەفا مەولــوودی ،بەرپرســی کۆمیتــەی شارســتانی مەهابــاد بــوو
و کاک عومــەر باڵەکــی فەرمانــدەی هێــز بــوو .تــا مــاوم چاکــە و
موحیببەتــی ئــەو دوو هاوڕێیــەم لەبیــر ناکــەم.
مێــژووی پــڕ کارەســات و خەباتــی تێکۆشــەرانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان هــەروا ئاســان لەبیــر ناچێتــەوە .لێــرە بــۆ ماوەیــەک
ماڵئاوایــی لــە ناوچــەی سەردەشــت دەکــەم و بــۆ ناوچەیەکــی
گرینگــی دیکــەی گۆڕەپانــی خەبــات و تێکۆشــانی پێشــمەرگانە
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هەنــگاو دەنێــم.
بــێ گوێــدان بــە فشــار و ئاســتەنگەکان تێکــەڵ بــە تێکۆشــەرانی
هێــزی بەهێــزی "پێشــەوا" دەبــم ،ڕێگــە ســەخت و دژوارەکان دەبڕیــن
تــا لەگــەڵ هاوڕێکانــم بــەرەو شــوێنی کار و تێکۆشــانی خۆمــان
بگەڕێینــەوە.
بــە چوونــم بــۆ هێــزی پێشــەوا قۆناغێکــی دیکــە لــە ژیانــی
پێشــمەرگایەتیم دەســتی پێکــرد .هەرچەنــد ســەرەتا بــۆ ماوەیــەک
نیگەرانــی بــە ڕوخســارمەوە دیــار بــوو ،بــەاڵم لــە ماوەیەکــی
کورتــدا هەمــوو دڵەڕاوکــێ و دوودڵییــەک کۆتاییــان پێهــات .هــەر زوو
تێکــەاڵوی پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا بــووم .کاتێــک کــە چوومــە
"ئەســتێرۆکان" بەهــۆی ســاردیی هــەواوە ،هیــچ پێشــمەرگەیەک
لــە ناوچە"نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان" نەمابــوو و هێــزەکان
گەڕابوونــەوە بنکــەکان لــە بنــاری قەندیــل .ئــەوە هــاوکات بــوو
لەگــەڵ ئــەوەی کــە حکومەتــی عێــراق لــە ژێــر گەمــارۆی ئابووریــی
ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانیــدا بــوو و تــا دەهــات الوازتــر دەبــوو.
دەوروبــەری مەقەڕەکانــی هێــزی پێشــەوا لــە ئەســتێرۆکان هەمــووی
مۆڵگــەی ســەربازەکانی حکومەتــی بەعســی عێــراق بــوو ،بــەاڵم بــێ
ئیمکانــات و زۆر برســی بــوون .وەزعیــان تــا بڵێــی خــراپ بــوو.
زۆرجــار بــۆ پــاروە نانێــک ڕوویــان لە ئێمــە دەکرد .هەرچەنــد ئێمەش
لــە عێــراق دەژیایــن و فشــارمان لەســەر بــوو ،بــەاڵم ئێمــە بــە ژیانــی
پێشــمەرگایەتی ڕاهاتبوویــن دەنــا ئێمــەش لــە بــاری خۆراکــەوە
فشــارمان لەســەر بــوو .لەبیرمــە قەندیــان بــە کڵــۆ پێدەدایــن ،نانیش
بــە پشــک بــوو!! زۆرجــار بەشــی نەدەکــرد .ئــەوەی کــە لــە حیزبــدا
دوای ئاگربەســی ئێــران و عێــراق بــە "ڕۆژی ڕەش" ناســرابوو تــا ئــەو
کاتــەی کــە ڕاپەڕینــی باشــووری کوردســتان و ڕاماڵێنــی دەســەاڵتی
ڕێژیمــی بەعــس لــە کوردســتان لــە ١٩٩١ی زایینــی ،لەنێــو کەمــپ و
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بارەگاکانــی حیزبــدا هــەر لــە جێگــەی خۆیــدا بــوو .چونکــە ئەگــەر
حکومەتــی عێــراق لــە کوردســتان ئــەو چارەنووســەی بــە نســیب
نەبــا ،ڕەنگــە ئێمــەش چارەنووســێکی باشــمان نەبایــە .بۆیــە بەهۆی
نیزیکبوونــەوەی عێــراق و ئێــران لــە یەکتــری فشــارمان لەســەر بــوو.
بــەاڵم ئــەو هەمــوو فشــارانەی کــە لەســەرمان بــوون بەهیممەتــی
هەموومــان توانــرا ئــەو بــارە قورســەش لــە سەرشــانمان ســووک
بــێ و الپەڕەیەکــی دیکــە لــە خەبــات و تێکۆشــان هەڵدرایــەوە .جیــا
لــە پشــوودرێژی و ئیمــان بــە درێژەدانــی خەبــات هیــچ ڕێگەیەکــی
دیکەمــان لــە بەردەســت نەبــوو.
لــە هێــزی پێشــەوا و لــە یەکێــک لــە پەلەکانــی ئــەو هێزە ســازمان
درام .ڕۆژانــە لــە ئەستێرۆکان"شــوێنی نێشــتەجێبوونی هێــزی
پێشــەوا" خەریکــی ڕاپەڕاندنــی کاروبــاری حیزبــی بوویــن .بێجگــە لــە
کاری پێشــمەرگانە لــە بنکــە ســابیتەکاندا چەندیــن کالســی سیاســی
و کــۆڕ و کۆبوونەوەیــان بــۆ پێشــمەرگەکان پێکدەهێنــا بــۆ ئــەوەی
پێشــمەرگەکان هــەم پلــە زانیــاری و تێگەیشــتنیان بچێتــە ســەرێ و
هــەم کاتــە بەتاڵەکانیــان پــڕ بکەنــەوە.
پاییــزی  ١٣٦٩لــە هێــزی پێشــەوا بەشــداریی کالســێکم کــرد لــە
ســەر بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب کــە زیاتــر لــە دوو مانگــی
خایانــد .لــە کۆتاییــدا مــن بــە نەفــەری ســێهەم دەرچــووم و لــە الیەن
کۆمیتــەی شارســتانەوە خــەاڵت کــرام و تــا ئێســتاش ئــەو لەوحــی
ڕێزلێنانــەم پاراســتووە.
دوای پاشەکشــەی هێزەکانــی عێــراق لــە تــەواوی کوردســتان و
چۆڵکردنــی مۆڵگــەکان ،ئێمــەی پێشــمەرگە لــە بەشــێکی زۆری ئــەو
مۆڵگانــە جێگیــر بوویــن .هەرچەنــد هــەوا زۆر ســارد بــوو ،بــەاڵم
نەدەکــرا ئــەو شــوێنانە بەجــێ بێڵیــن .چونکــە هەمــوو ئــەو شــوێنانە
بــە ســەر بنکــەی دەفتــەری سیاســی و ســکرتاریای حیزبــدا زاڵ بــوون.
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دەبــوو پارێــزگاری لــەو شــوێنانە بکەیــن و ئاســایش و ئەمنییەتــی
دەوروبــەری خۆمــان بپارێزیــن.

• ڕووخانــی حکومەتــی عێــراق و دەرفەتێکــی دیکــە بــۆ
خەبــات و تێکۆشــانی هێزەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
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حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لە مێــژووی دامەزرانییەوە تا ئێســتا
لــە خەبــات و تێکۆشــانی خۆیــدا بــە دەیــان کەنــدو کۆســپی هاتۆنەتــە
ڕێ .بــەاڵم بــە هیممەتــی هەمــوو تێکۆشــەرانی لــە ڕێبەرانیــەوە بگــرە
تــا ســادەترین پێشــمەرگەکانی ،هەموویــان بەپێــی توانــا بــۆ الدانــی
کەنــد و کۆســپەکان ،بــۆ خزمــەت بــە گــەل و نیشــتمان و هەوڵــدان
بــۆ مانــەوەی ئــەو حیزبــە تێکۆشــاون و خەباتیــان کــردوە و هەمیشــە
بــە چــاوی هیــوا هومێــدەوە لــە دواڕۆژی ئــەو حیزبــە و خەباتەکەیــان
ڕوانیوە.
هــەروەک لــە بەشــی پێشــوودا باســم کــرد بــە دوای ئازادبوونــی
تــەواوی باشــووری کوردســتان لەژێــر دەســتی هێــزی داگیرکــەر،
دەرفەتێکــی گونجــاو بــۆ کــورد هاتــە کایــەوە کــە ئێمــەی دڵخــۆش
کــرد و زۆربــەی ئــەو نیگەرانیانــەی کــە باڵیــان بەســەر بزووتنــەوەی
سیاســیی کــورددا کێشــابوو ،نەمــان و هەلومەرجێکــی دیکــە لــە
ناوچەکــە درووســت بــوو کــە بەگشــتی بــە قازانجــی کــورد دەچــوە
پێشــێ.
لــە بنــاری قەندیــل ســاڵی تــازە تــا دەهــات بــەرەو خۆشــی
دەچــوو ،جموجــۆڵ لەنێــو کادر و پێشــمەرگەکاندا بــەدی دەکــرا .لــە
هێــزی پێشــەواش جموجۆڵــی گەڕانــەوە بــۆ شــوێنی کار و تێکۆشــانی
خۆمــان لــە ناوچــەی مەهابــاد ،النکــەی حیزبــی دێموکــرات و کۆمــاری
کوردســتان بــە تــەواوی هەســتی پێدەکــرا .ڕۆژی  ١٣٧٠/٣/١٢زۆربــەی
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هــەرە زۆری کادر و پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا و کۆمیتــەی
شارســتانی مەهابــاد بــە فەرمانــدەی هێــز و بەرپرســی کۆمیتــەی
شارســتانەوە ،ئامــادەی گەڕانــەوە بوویــن .ڕۆژی چوونــەوە بــەرە
بەرە پێشــمەرگەکان لە دەوری ئەو ماشــێنانەی کە بۆ گواســتنەوەمان
تــا ســنوور ئامــادە کرابــوون ،کــۆ ببوونــەوە و ماڵئاواییــان لــە
هاوڕێیانــی دیکــە و بنەماڵــەکان دەکــرد .لــە کاتــی بەڕێکردنــی ئێمــەدا
زۆربــەی بنەماڵــەی کادر و پێشــمەرگەکان بــە مەبەســتی ماڵئاوایــی
لــە خۆشەویســتانیان لــە دەوری ماشــێنەکان ڕاوەســتابوون ،لــە
ڕووخســاریاندا بــە دەیــان هەســتی خــۆش و ناخــۆش بــەدی دەکــرا.
بڵێــی چــی لــەوە ناخۆشــتر بــێ کاتێــک کــە پێشــمەرگەیەک منــداڵ
و هاوژینەکــەی لــە ئامێــز دەگــرێ و نازانــێ داخــوا جارێکــی دیکــە
دەگەڕێتــەوە کــە بتوانــێ بیانبینێتــەوە و لــە باوەشــیان بگرێتــەوە
یــان نــا!! ...
بــەم جــۆرە هەموومــان ســواربووین و کاروانــی ماشــێنەکان بــەرەو
خــوارێ شــۆڕ بــۆوە .لــە پرســگەی خــوار بنکەکانــی ئێمــە کاروانــی
ماشــێنەکانی هێــزی "بەیان"یــش تێکــەڵ بــە کاروانــی ئێمــە بــوو.
هەموومــان بــەرەو شــاری ســلێمانی وەڕێ کەوتیــن .بــۆ یەکەمجــار
بــوو ئێمــە بــەم جــۆرە بــە ئــازادی ،بــە گۆرانــی و چەپڵەڕێــزان
بەنێــو شــار و ناوچــە ئازادکراوەکانــی باشــووری کوردســتاندا
بــەرەو ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان تێدەپەڕیــن .تــەژی بوویــن لــە
هەســتی نیشــتمانپەروەری و کوردایەتــی .تووشــی هــەر پرســگەیەک
دەبوویــن ،بەڕێــزەوە وەریــان دەگرتیــن ،ڕاگرتــن و گێڕانــەوە لــە
گۆڕێــدا نەبــوو .کاڵو ســووری بەعســی ئیتــر پێشــیان پێنەدەگرتیــن و
بەرگرییــان لێنەدەکردیــن ،ئــەوەی بــەدی دەکــرا هەســت و ســۆزێکی
کوردانــە بــوو کــە هەمــوو ئــەو دەڤــەرەی داگرتبــوو.
دوای چەنــد کاتژمێــر ڕێگــە بڕیــن بــە ماشــێن ،هەموومــان لــە
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ســنووری چۆمانــی بانــە دابەزیــن .کاتێــک لــەوێ دابەزیــن چەنــد
پێشــمەرگەیەکی هێــزی "ئاربابــا"ی بانــە لــەوێ بــوون .دیاربــوو وەک
چاوســاغی ئێمــە لــە ناوچەکــە دیاریکرابــوون کــە لەگــەڵ ئێمــە بــن.
دوای پشــوویەکی کــورت وا بڕیــار درا کــە هــەر دوو هێزەکــە لــە
"چۆمــان"ی بــەری باشــوور وەمێنــن ،بــەاڵم بــۆ چاودێریــی جموجۆڵی
هێــزی دوژمــن و تاقیکردنــەوەی ڕێــگا ،تیمێــک ڕۆژی پێشــتر بچنــە
چیــا "گاکــڕ" لــە بەشــی ڕۆژهــەاڵت .ئــەو تیمــە کــە منیشــی لەگــەڵ
بــووم ئێــوارێ بــەرەو ڕۆژهــەاڵت وەڕێ کەوتیــن .لــەو تیمــە ئــەو چەند
کەســەم لەبیــرە؛ هاوڕێیــان حوســێن دۆڵهەرزنــی ،جەمــاڵ دەروێشــی
و شــەهید عەلــی قۆیتاســی .ئێمــە لــە هێــز جیابووینــەوە و ڕێــگای
هــەورازی گاکڕمــان گرتــە بــەر .هــەر ئەوانــەی کــە بــۆ جارێکــش
هــەورازە ســەخت و دژوارەکــەی گاکڕیــان دیتبــێ ،دەزانــن چەنــد
ناخــۆش و تاقەتپڕووکێنــە .لــە نیوەشــەوێکی درەنگــدا لــە چیــای
گاکــڕ ســەرکەوتین .هــەر کــە ســەرکەوتین لــە نیزیــک چیاکــە لــە
دۆڵێکــدا ماینــەوە .ڕۆژەکــەی تــەواوی دەوروبــەری خۆمــان لــە ژێــر
چاوەدێــری گرتبــوو .ئێوارەکــەی ســەرکەوتینەوە بــۆ ســەر ڕێگاکــە و
چاوەڕوانــی هاتنــی هێزەکانمــان دەکــرد .ئەوانیــش لــە درەنگانێکــی
شــەودا گەیشــتنە الی ئێمــە .هەموومــان بــە یەکــەوە بــەرەو شــوێنی
مانــەوە وەڕێ کەوتیــن.
ڕێکەوتــی ١٣٧٠/٣/١٤لــە زنجیــرە چیــای گاکــڕ لــە دوو جێــگا
ماینــەوە .پێشــمەرگەکانی هێــزی بەیــان کەمێــک لەســەرەوەی ئێمــە
مابوونــەوە ،ئێمــەش لــە خــوار ئەوانــەوە بوویــن .بــەم جــۆرە
هــەر دوو هێــزی "پێشــەوا" و "بەیــان" بــە هــاوکاری و چاوســاغیی
پێشــمەرگەکانی هێــزی "ئاربابــا" بــەرەو مەیدانــی کار و تێکۆشــانی
سیاســی و پێشــمەرگانەی خۆمــان وەرێکەوتیــن.
ئێمــە هەمیشــە خۆمــان دەپاراســت لــەوەی لــە یەکــەم ڕۆژەکانــی
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چوونەوەمانــدا لەگــەڵ دوژمــن تووشــی شــەڕ بیــن .بــەاڵم زۆر جاریش
ئــەوە لــە دەســەاڵتی ئێمــە بــەدەر دەبــوو و تووشــی شــەڕی دەبوویــن.
ئــەو ڕۆژەش هــەروا هەڵکــەوت ،هێزێکــی دوژمــن لــەو دەوروبــەرە
خەریکــی جمووجــۆڵ بــوو و بــەرەو پێشــمەرگەکانی هێــزی بەیــان
دەهــات .لــە دوای نیــوەڕۆدا لەگــەڵ پێشــمەرگەکانی هێــزی بەیــان
تووشــی شــەڕ بــوو و لــە ســەرەوەی ئێمــە تەقــە دەســتی پێکــرد.
زۆری نەکێشــا تەقــە نەمــا و دیدەوانەکانــی هێــزی بەیــان لــە هێــزی
دوژمــن هاتنەدەســت و چەنــد کەســێکیان لــێ کوشــتن و ئەوانــی دیکــە
ڕایــان کردبــوو و چەنــد پارچــە چــەک کەوتنە دەســتی پێشــمەرگەکانی
هێــزی بەیــان .ئێــوارەی هەمــان ڕۆژ دوژمــن بەســەختی ناوچەکــەی
تۆپبــاران کــرد .دوای ئــەو تێکهەڵچوونــە هــەر دوو هێــزی بەیــان و
پێشــەوا بــەرەو ناوچــەی کار و تێکۆشــانی خۆمــان درێژەمــان بــە
گەشــتەکەمان دا.
هەنگاونــان بــۆ قوواڵیــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هــەر بــەردەوام
بــوو .ســەرئەنجام دوای دوو ڕۆژی دیکــەی مانەوەمــان لــە ناوچــەی
بانــە ،بــە هاوکاریــی پێشــمەرگەکانی هێــزی ئاربابــا ،ناوچــەی
بانەمــان جێهێشــت و لەگــەڵ هێــزی بەیــان لــە نیزیک گونــدی گەنمان
لەیــەک جیــا بووینــەوە .لــە ئێوارەیەکــی درەنگــدا ماڵئاواییمــان لــە
یەکتــری کــرد .ئــەوان بــەرەو ناوچــەی بۆکانــی بووکــی موکریــان و
ئێمــەش بــەرەو ناوچــەی مەهابــادی پێتەختــی کۆمــاری کورســتان
درێژەمــان بــە گەشــتی خۆمــان دا.
دوای چوونمــان بــۆ ناوچــەی مەهابــاد و ســەردانی گوندەکانــی
کانیــەڕەش و ســوێناس ،بــۆ مانــەوە چووینــە پشــتی گونــدی
محمودئــاوا و لــە مووچەیــەک ماینــەوە .دیاربــوو کــە هــەم کۆمیتــەی
شارســتان و هــەم بەرپرســانی هێــز هــەواڵ و زانیارییــان لەســەر
ناوچەکــە وەرگرتبــوو کــە ئــەو هێــزە زۆرە هەڵســووڕانی زەحمەتــە!!.
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بۆیــە ئێــوارێ فەرمانــدەکان کۆبوونــەوە و وایــان بڕیــاردا کــە
هێزەکــە بکــەن بــە دوو بــەش؛ بەشــێک بــەرەو بنکەکانمــان بگەڕێنــەوە
بنــاری قەندیــل و بەشــێکش لــە قوواڵیــی ناوچــە درێــژە بــە گەشــتی
خۆمــان بدەیــن .گەڕانــەوە بــۆ بنکــە بــۆ هەموومــان ناخــۆش بــوو،
بــەاڵم ڕەنگــە هەمــوو شــتێک لــە ئیــرادەی هەموانــدا نەبــێ .مــن ترســی
زۆرم لــێ نیشــت کــە بــە مــن بڵێــن دەبــێ بگەڕێیــەوە چونکــە ئــەو
هێــزەی کــە دەگەڕایــەوە کەســێکی شــارەزای وایــان لەگــەڵ نەبــوو.
زۆر نیگــەران بــووم بــەاڵم وا بڕیــار درا کــە کاک کەریــم حــەداد کــە
خەڵکــی ئاوایــی نســتان بــوو ،بــە چاوســاغیی ئــەو ،ئەو هێــزە بەرەو
بنکــەکان بگەڕێتــەوە .لــە دابەشــکردنی ئەرکەکانــدا دەرکــەوت کــە مــن
لەگــەڵ ئــەو تیمــەم کــە لــە ناوچــە دەمێنێتــەوە .ئــەوەی لەبیــرم
بــێ بێجگــە لــە کۆمیتــە ناوچەکانــی گــەورک ،مەنگــوڕ ،شــاروێران،
شــامات و چۆمــی مەجیدخــان ،بەرپرســی کۆمیتــەی شارســتان ،کاک
مســتەفا مەولــوودی و ســەرجەم ئەوانــەی ســەر بــەم هێــز بــوون ٢٤
کــەس دەبــوون .بەرپرســایەتیی نیزامیــی ئــەو هێــزە بــە فەرمانــدەی
تێکۆشــەر و بــە ئەزمــوون ،کاک عومــەر باڵەکــی بــوو .ئێمــە هــاوڕێ
لەگــەڵ چەنــد کەســی دیکــە لــە ســەرلک و ســەرپەل و پێشــمەرگە لــە
ناوچــە ماینــەوە.
لــە هــەر ناوچەیــەک بایــن کۆمیتــەی ئــەو ناوچەیــە لەگــەڵ ئێمــە
دەبــوو و زۆرشــیان هــاوکاری دەکردیــن .زۆر جــار بــۆ ناوچەکانــی
دیکــە لەگەڵمــان دەبــوون .دوای ئــەو دابەشــکردنە لــە ئێــوارەدا هــەر
تیمــەی بــەرەو شــوێنی مەبەســت وەڕێ کــەوت و تیمێــک بــەرەو
بنکەکانمــان لــە بنــاری قەندیــل گەڕانــەوە .تیمەکانــی شــاروێران،
مەحــاڵ و چۆمــی مەجیدخــان هــاوڕێ لەگــەڵ کاک مســتەفا مەولــوودی
لــە ئێمــە جیابوونــەوە و درێژەیــان بــە ئەرکــی خۆیانــدا .ئــەوەی
جێگــەی باســە کاک مســتەفا لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە هاوڕێیــان زیاتــر
لــە دوو مانــگ لــە ئێمــە جیــا بــوو ،لــە دەشــتی کاکــی بــە کاکــی لــە
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شــاوێران و شــامات و زۆر شــوێنی گرنگــی دیکــە بــۆ بینینــی شــانە
تەشــکیالتییەکانی حیــزب لەگــەڵ ئــەو کۆمیتانــەدا بــوو کــە ئــەوە
کارێکــی ســەخت و دژوار و پــڕ مەترســی بــوو.
ئێمــەش بــە سەرپەرســتی کاک عومــەر باڵەکــی وەک فەرمانــدەی
هێــز کــە ئەویــش ڕۆڵێکــی گرینگــی هەبــوو ،لــە قوواڵیــی ناوچەکانــدا
درێژەمــان بــە کاری خۆمــاندا .ئــەو ســاڵە زیاتــر لــە چــوار مانــگ
لــە ناوچــە ماینــەوە .لــە قوواڵیــی ناوچــەی مەهابــاد ســەرەڕای
کەمیــی هێــز ،توانیمــان چەنــد جارێــک هێرشــی دوژمــن لــە ناوچــە
تێــک بشــکێنین .بــا ئەگــەر بــۆ جاڕێکــش بــێ نــاوی ئــەو چەنــد
پێشــمەرگەیە بنووســم ،ئەوانــەی لەبیــرم مابــن هاوڕێیــان عومــەر
باڵەکــی ،مســتەفا گڵۆاڵنــی ،قــادری حاجــی عــەواڵی ،عەلــی
قۆیتاســی ،کەریــم قۆزلوەیــی ،قالــە ڕەبــەن ،کەریمــە ســوور،
ســمایل ئەبــدەم ،ســلێمان کەوتــەری ،خالیــد باڵەکــی ،ڕەزا ئەوینی،
تاهیــر ڕەشــیدی ،حەســەن مەحموودئاوایــی ،وەســتا قــادر ،ســەید
کەریــم ،ســەید مســتەفا و ...بەداخــەوە نــاوی ئــەو چەنــد کەســەی
دیکــەم لەبیــر نییــە.
ئــەو ســاڵە ناوچــەی مەهابــاد و ڕەبــەت هێزێکــی زۆری دوژمنــی
لــێ جێگیــر کرابــوو ،بــە تایبــەت لــە ســنووری ڕەبــەت و مەهابــاد
لــە گەردەنــەی زمزیــران تــا کەپــڕی پشــتی گەنمــان کــە زۆر جــار ئــەو
ناوچــە بــۆ حەســانەوەی پێشــمەرگە کەلکــی لێوەردەگیــرا ،چونکــە
ناوچەیەکــی ســەخت و ڕژدە و بــۆ مانــەوەی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان زۆر بــاش بــوو.
ئــەو تیمــە لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا بــێ ڕاوەســتان بــۆ
مــاوەی چــوار مانــگ لــە ناوچەکانــی مەنگوڕایەتــی ،گەورکایەتــی
و مەحــاڵ و چۆمــی مەجیــد خــان درێژمــان بــە گەشــتی خۆمــان دا
و خەریکــی کاروبــاری حیزبــی بوویــن .لــەو ناوچانــە لــە چەندیــن
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شــوێن لەگــەڵ هێــزی دوژمــن دەرگیــر بوویــن ،فشــاری زۆرمــان
لەســەر بــوو .بــەاڵم ئێمــە بەهیممەتــی هەمــوو الیــەک چــوار مانگــی
پــڕ دەســتکەوتمان لــە ناوچــە تێپــەڕ کــرد.

• بۆسەی هێزی پێشمەرگە بۆ هێزی داگیرکەر لە
بەنداوی مەهاباد
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لــە ناوچــەی مەهابــاد لــە حاڵــی گەشــتی سیاســی – نیزامــیدا
بوویــن ،لــە درێــژەی ئــەو گەشــتەدا ڕێکەوتــی ١٧ی پووشــپەڕی١٣٧٠ی
هەتــاوی ،بــۆ پشــوودان چووینــە نیزیــک گونــدی قازیــاوا .شــوێنەکە
بــۆ مانــەوە گونجــاو نەبــوو ،بــەاڵم ماینــەوە .لەنێــو پۆلەدارێکــدا،
جۆگــە ئاوێــک لــە شــوێنی ئێمــە بــەرەو خــوارێ دەچــوو .الی کاتژمێــر
ی هێــدی بــەرەو ئێمــە
٨ی بەیانــی کەســێکی پێمــەڕە لەسەرشــان هێــد 
دەهــات ،کــە لێمــان نیزیــک بــۆوە ،ناســیمانەوە؛ هونەرمەنــد ،تاهیر
خەلیلــی بــوو ،پێشــوازییەکی گەرممــان لێکــرد.
ئــەو هونەرمەنــدە لــە ڕووخســاریدا هەژارییەکــی لــە ڕادەبــەدەر
بــەدی دەکــرا .لێمــان پرســی ئــەوە بــۆ لێــرەی ،لــە وەاڵمــدا گوتــی؛
بــە نیــوەکار نۆکــم کــردوون .کاتێــک ســەیری دەســت و پەلــت
دەکــرد ،وەزعــی زۆر ناجــوور بــوو .دەردی دڵێکــی زۆری لەگــەڵ
ئێمــە کــرد و چەنــد ســروودی شۆڕشــگێڕی بــۆ گوتیــن .بــۆ یەکەمجــار
هۆنراوەیەکــی جوانــی بــۆ شــەهید دوکتــۆر قاســملوو ئامــادە کردبــوو
و ئەویشــی بــۆ گوتیــن و تــا ئێــوارێ المــان مایــەوە .ئێــوارێ لەنێــو
ئــەو پۆلــە دارەدا ماڵئاوایمــان لــە یەکتــر کــرد ،لــە کاتــی ماڵئاوایــی
کردنــدا فرمێســکی هاتنــە خــوارێ .ئــەو بــەرەو مووچەکــەی خــۆی و
ئێمــەش بــەرەو گونــدی قازیــاوا وەڕێ کەوتیــن .شــەوەکەی چوویــن
بــۆ گونــدی قازیــاوا کــە لەگــەڵ پێشــوازیی گەرمــی خەڵــک بــەرەوڕوو
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بوویــن .دوای ئەنجامدانــی هەمــوو کارەکان بــەرەو شــوێنی مانــەوە
وەڕێ کەوتیــن .بۆمانــەوە چووینــە نیزیــک بەنــداوی مەهابــاد و
لــەو نیزیکانــە ئەشــکەوتێک هەبــوو و لەوێــدا ماینــەوە .هێندێــک
لــە هاوڕێیــان باســیان دەکــرد کــە هەســتێکی ناخۆشــیان هەیــە،
بــەاڵم ئێمــە نەماندەزانــی چ باســە .ئــەوەی لەبیــرم بــێ ئێمــە بۆیــە
چووبووینــە ئــەو شــوێنە کــە شــەوەکەی لەنێــو شــاری مەهابــاد
چاالکییــەک بەڕێــوە بەریــن .شــەوەکەی پێــش ئــەوەی بچینــە نێــو
ئەشــکەوتەکە ســەگی شــوانێک هەســتی بــە ئێمــە کردبوو ،بــەاڵم ئێمە
کاری خۆمــان درێــژەدا .ڕۆژەکــەی بۆمــان نەدەکــرا لــە ئەشــکەوتەکە
دەرکەویــن ،بــەاڵم الی کاتژمێــری ١١ی پێشــنیوەڕۆ دەنگــی چەنــد
کەســێک دەهــات کــە بــە فارســی قســەیان دەکــرد .دەنگەکــە تــا
دەهــات نیزیکتــر دەبــۆوە .ئێمــە لەنێــو ئەشــکەوتەکە خۆمــان ئامــادە
کردبــوو .بــەاڵم زۆری نەکێشــا دەنگەکــە نەمــا!! دوایــە یەکێــک لــە
کــوڕەکان بەبــێ چــەک چــووە دەرێ ،کــە هاتــەوە گوتــی کۆمەڵێــک
پاســدار لــە مۆڵگەکــەی پشــتی ئێمــە بــەرەو شــوێنی ئێمــە هاتوونــە
خــوارێ و بــەرەو ســەرێ گەڕاونەتــەوە .ئــەوان زۆر لــە ئێمــە نیزیــک
ببوونــەوە ،بــەاڵم نازانــم چــۆن بــوو گەڕابوونــەوە.
ئێــوارێ خۆمــان ئامــادە کــرد و بــە دۆڵەکــەدا بــە وریایــی بــەرەو
خــوارێ بــەرەو شــوێنی مەبەســت وەڕێکەوتیــن ،تیمــی پێشــڕەو
گوتیــان کــە هێزێکــی زۆر لــە دەوروبــەری ئاوایــی قازیــاوا دیــارە.
دیــار بــوو بــە دوای پێوشــوێنی ئێمــەوە بــوون .تۆپبارانکردنــی
ناوچەکــە دەســتی پێکرد ،دوای هەڵوێســتەیەکی کــورت ،فەرماندەکان
ســاغبوونەوە کــە؛ مــادام ئــەو هێــزە دەگەڕێتــەوە ،دەچینــە ســەرجادە
و کەمینیــان بــۆ دادەنێینــەوە .لــە نیزیــک شــاری مەهابــاد بــە پەلــە
بــە چەنــد دەســتە دابــەش بوویــن؛ دەســتەیەک بــۆ ســەر جــادە و دوو
دەســتەش لــە نیزیــک ئێمــە لــە ســەر دوو تەپۆلکــە ،ســەنگەریان
گــرت .مــن لەگــەڵ تیمــی ســەر جــادە بــووم .بەهــەر حــاڵ لێیــان
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دامەزرایــن .زۆری نەکێشــا هێزەکــەی دوژمــن بــە سەرپەرســتی حاجــی
هــادی ،بەرپرســیی نیزامیــی پارێــزگای ورمــێ و بەرپرســی ئیتالعاتــی
مەهابــاد بــەرەو مەهابــاد گەڕانــەوە .هێزەکــە زۆر بــوو؛ چەنــد
کۆمپرێســیی گــەورەی پــڕ لــە چەکــدار بــوون بێجگــە لــە ماشــێنی
بچــووک و چەکــی قــورس .ئێمــە لــە ســەر جادەکــە بوویــن یەکەمیــن
ماشــێنی ئــەو هێــزە کــە حاجــی هــادی و بەرپرســی ئیتالعاتــی تێــدا
بــوون ،کەوتــە بــەر هێرشــی پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا .تەقــە
لــە هەمــوو الیــەک دەســتی پێکــرد .هێــزی دوژمــن وەک "کــەوی
برابــرا"ی لــێ هــات و لێــک بــاو بــوو .هــەر زوو خۆمــان گەیانــدە
ســەر ماشــێنەکە کــە جیبێــک بــوو .حاجــی هــادی خــۆی فــڕێ دابــوو.
برینــدار ببــوو و بــە برینــداری لــە بەنــداوی مەهابــاد پەڕیبــۆوە و
مەســئوولی ئیتالعاتیــش لــە خــوار ئێمــەوە کــوژرا بــوو.
بــەم جــۆرە ئــەو هێــزەی دوژمــن کەوتــە داوی پێشــمەرگەکانی هێزی
پێشــەوا و چەندیــن کــەس کــوژران و برینــدار بــوون ،بــەاڵم بەهــۆی
زۆریــی هێــزی دوژمــن و تەقــەی زۆری ئەوان و لەبەر پاراســتنی گیانی
پێشــمەرگەکان نەچووینــە ســەر الشــەکان .کاتێــک چووینــە ســەر
ماشــێنەکەی حاجــی هــادی ،کەاڵشــینکۆفێکی تێدابــوو .ماشــێنەکەمان
ئــاور تێبــەردا .ئاگــر و دووکەڵــی ئــەو ماشــێنە لەنێــو شــاری مەهابــاد
بــە باشــی دەبینــرا و دەنگــی تەقــەش بــە باشــی بەرگــوێ دەکــەوت.
دوای ئــەو زەربــە لــە هێــزی دوژمــن ،لــە الیــەن فەرمانــدەی هێزەوە
دەســتووری پاشەکشــە درا و بەبــێ زیــان شــەڕگەکەمان جێهێشــت.
هەواڵــی ئــەو عەمەلیاتــە لــە شــاری مەهابــاد و لــە ناچەکــەدا
دەنگدانەوەیەکــی زۆری هەبــوو .ڕوومــان لــە هــەر کــوێ دەکــرد
بــاس ،باســی ئــەو عەمەلیاتــە بــوو .بەتایبەتــی برینداربوونــی
حاجــی هــادی و کوژرانــی مەســئوولی ئیتالعــات ،زار بــە زار دەگــەڕا.
ئــەو ســاڵە لەنێــو هەمــوو پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوادا تەنیــا
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مــن چەکێکــی قۆنداغــدارم پــێ بــوو ،لــەو شــەڕەوە منیــش بــووم بــە
خاوەنــی تفەنگــی بــێ قۆنداغــی خــۆم کــە ئێســتاش هــەر ماومــە.
لــەو عەمەلیاتــەدا هەمــوو کــوڕەکان ڕۆڵــی گرنگیــان لــە تۆمارکردنــی
ئــەو عەمەلیاتــەدا گێــڕا .بــەاڵم هەوڵــی کاک عومــەر باڵەکــی وەک
فەرمانــدەی هێــز بــەرز و بەرچــاو بــوو.
بەمجــۆرە ئــەو تیمــە لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا بــە
لێهاتوویــی خۆیــان لــە قوواڵیــی ناوچــە و لــە نیزیک شــاری مەهاباد
هێزێکــی گــەورەی دوژمنیــان تێکشــکاند.
دوای ئــەو شــەڕە گەشــتی سیاســی -نیزامیــی پێشــمەرگەکانی
هێــزی پێشــەوا لــە ناوچــە جۆراجۆرەکانــی مەهابــاد هــەر درێــژەی
هەبــوو .دوژمنیــش لــەو ناوچانــە بــە هێزێکــی زۆرەوە بــەدوای
پێوشــوێنی ئێمــەوە بــوو بــۆ ئــەوەی ئەگــەر بۆیــان بکــرێ زەربــە
لــە تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــدەن .بــەاڵم هەمــوو ئــەو پیالنانــە بــە
وشــیاریی تێکۆشــەرانی هێــزی پێشــەوا لــە گــۆڕ نــران.
ئــەو هێــزە هــەر شــەوە لــە گوندێکــی ئــەو ناوچەیــە لەگــەڵ
پێشــوازیی گەرمــی خەڵکــی تینــووی ئازادیــی بــەرەوڕوو دەبــوو .دوای
گەشــتێکی سیاســی -نیزامــی لــە ناوچەکانــی مەنگوڕایەتــی ،گــەورک
و مەحــاڵ لــە الیــەن فەرماندەرانــی هێــزی پێشــەوا بــە هاوکاریــی
کادرەکانــی کۆمیتــەی شارســتانی مەهابــاد کــە هەمیشــە هــاوکار و
هاوســەفەری یەکتــر بــوون ،گەشــتێکی لەو جــۆرە بۆ ناوچــەی چۆمی
مەجیدخــان بەرنامەڕێــژی بــۆ کــرا .چــوون و گــەڕان لــەم ناوچەیــەدا
ڕەنگــە کارێکــی هــەروا ئاســان نەبــێ ،بــەاڵم هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە درێــژەی خەبــات و تێکۆشــاندا ڕیســکی زۆر گــەورەی
کــردوە و ســەرەڕای ســەختیی ناوچەکــە بــەاڵم بــۆ ســاتێکش لــە
بوونــی حــزووری خۆیــان لــەو ناوچانــە درێغیــان نەکــردوە.
ناوچــەی چۆمــی مەجیدخــان لــە هەمــوو بارێکــەوە ناوچەیەکــی
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گرینگــە .ئــەو ناوچەیــە دەکەوێتــە نێــوان ســێ شــاری گرینگــی وەک
مەهابــاد ،بــۆکان و میانــدواو .دەشــتێکی کاکیبەکاکییــە و دوژمــن
دەتوانــێ زۆر بەئاســانی لــە ماوەیەکــی کــەمدا هێــزی زۆرت لەســەر
کــۆ بکاتــەوە.

• شەڕی "قەرەگۆل" و دەربازبوونمان بە تاکتیکێکی
سەربازی
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ســەرەڕای ســەختیی ناوچەکــە و بوونــی زۆر خاڵــی الواز و
نەگونجــاوی ئــەو دەڤەرە ،خۆمان لــەو ناوچەیە نیزیک کردەوە .دوای
مانــەوەی دوو ســێ ڕۆژ لــە دەوروبــەری گوندەکانــی قاراوا،ســەهۆاڵن
و دەوەشــار ،ڕێکەوتــی ١٣٧٠/٤/٢٧شــەوەکەی چووینــە گونــدی
دەوەشــار .دوای بەئەنجــام گەیاندنــی هەمــوو ئەرکــە حیزبییــەکان
لــەو گونــدە ،بــە شــێوەیەکی پارتیزانــی لــە گونــد وەدەرکەوتیــن،
ڕیــزی پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا بــەرەو ئــەو ناوچــە هەســتیارە
وەک قەتــار بــە دوای یەکــدا ڕێگــەی دەبــڕی .ئــەو شــەوە دوو شــت
لــەو دەشــتە ئێمەیــان زۆر ئەزیــەت کــرد؛ شــۆقی بەرقــی گوندەکانــی
ئــەو ناوچــە و رۆیشــتن بــە نێــو شــێوەردەکاندا .هــەر ئەوانــەی بــۆ
جارێــک بــە نێــو زەوی کێڵــدراودا ڕۆیشــتوون دەزانن چەندە ناخۆشــە.
وەک ئــەوە وایــە بەنێــو بەفرێکــی زۆردا بــڕۆی .ســەرەڕای هەمــوو
ئاســتەنگەکانی ســەر ڕێگــە ،لــە نیوەشــەوێکی درەنگــدا گەیشــتینە
نێــو باغەکانــی ئاوایــی "قەرەگــۆل" لــە چەنــد کیلۆمیتــری شــاری
میانــدواو و لەنێــو پۆلــە چنارێــک کــە ئێمــە پێــی دەڵێیــن "ســپیدار"
ماینــەوە .هــەر بــە گەیشــتنمان بــۆ ئــەوێ ،دەبــوو هــەر شــەوێ ئــاو
پەیــدا بکەیــن .دوای پشــوویەکی کــورت کاک کوەیســی کــە کادری ئــەو
ناوچەیــە و شــارەزای ناوچەکــە بــوو پێکــەوە لەگــەڵ دوو کەســی
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دیکــە چوویــن بــۆ ئــاو هێنــان .کاتێــک لــە شــوێنی ئاوەکــە نیزیــک
بووینــەوە ،ماتۆڕئاوێکــی گــەورە کاری دەکــرد .دەبــوو لــەو شــوێنە
ئاومــان هەڵگرتبــا ،بــەاڵم نەفەرێکــی لــێ بــوو و ســەگی کابــراش
هەســتی بــە بوونــی ئێمــە کردبــوو .زۆری نەکێشــا کابــرا ون بــوو و
ئێمــەش بــە ئــاوەوە بــۆ الی پێشــمەرگەکان گەڕاینــەوە .شــەوەکەی
زۆر مانــدوو بوویــن ،دوای دانانــی پاســەوان لێــی خەوتیــن .ئــەوەی
دەبیســترا دەنگــی ئــەو ســەگە بــوو کــە جاروبــار دەوەڕی .کــە ڕۆژ
بــۆوە ،لێــک کۆبووینــەوە و نــان و چامــان خــوارد .تــا دەهــات لــە
کاتــی دەســپێکی بەرنامەکانــی ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان نیزیــک
دەبووینــەوە ،بــێ خەبــەر لــەوەی کــە هێزێکــی زۆر لەنێــو گونــدی
قەرەگــۆل و باغەکانــی دەوروبــەری بــاو ببوونــەوە بــێ ئــەوەی ئێمــە
هەســتی پــێ بکەیــن .بــە هــۆی هەڵکەوتــەی جوغڕافیایــی ناوچەکــە
پاســەوانی ئێمــە لــە پەنــا خۆمــان بــوو .لەنێــو پۆلــە چنارەکــە ئێمــە
هەموومــان لــە نیزیــک یەکتــر بوویــن و چاوەڕوانــی هەواڵەکانــی
ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان بوویــن .لــە دەوروبــەری ئێمــە هەســت
بــەوە دەکــرا کــە ســەگێک بــە ئینســانێکی غەریبــە دەوەڕێ .ئەوانــەی
کــە خەڵکــی گونــدن بــاش دەزانــن کــە ئەگــەر ســەگ بــە حاڵەتــی
نائاســایی بــوەڕێ وەڕینەکــەی دیــارە .هــەر زوو یەکێــک لــە کوڕەکان
بــۆ الی پاســەوان چــوو ،لــە پــڕ هاتــەوە گوتــی؛ خۆتــان ببەســتن
دوژمــن لێمــان نیزیــک بۆتــەوە .هــەر زوو خۆمــان پێچایــەوە،
دەرکــەوت هێزێکــی زۆر بەنێــو باغەکانــی گونــددا بــاو بۆتــەوە و
ئێمــەش دەبــێ مشــوورێک لــە خۆمــان بخۆیــن .وا ســاغ بووینــەوە؛
بــە نێــو باغەکانــدا بڕۆیــن و خۆمــان تووشــی شــەڕ نەکەیــن .ئێمــە
لــە پێشــەوە بوویــن بــە نێــو باغەکانــدا بــە وریایــی هەنگاومــان
دەنــا ،زۆری نەکێشــا کوڕەکانــی دواوە لەگــەڵ هێــزی دوژمــن تووشــی
شــەڕ بــوون .ســەرەتا هێــزی دوژمــن وایاندەزانــی ئێمــەش نەفەراتــی
خۆیانیــن ،کەچــی لــە دواوە دەنگــی تەقــە دەســتی پێکــرد .کوڕەکانــی
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ئێمــە لێیــان وەدەســت هاتــن و یــەک دوو کەســیان لــێ کوشــتن .ئێمــە
نەوەســتاین ،بــە نێــو باغەکانــدا دەڕۆیشــتین .کاتێــک وەک تیمــی
پێشــڕەو دەمانەویســت لــەو جــادە خاکییــە وەپەڕیــن کــە بــۆ قەرەگــۆل
دەچــوو ،ماشــێنێکی پــڕ لــە هێــزی دوژمــن بــە مەبەســتی گرتنــی ئــەو
جادەیــە بــەرەو ئــەوێ دەهــات .هــەر کــە لێمــان نیزیــک بــۆوە لــە
چەنــد الوە کەوتــە بــەر دەســتڕێژی چەکــی ئێمــە و ماشــێنەکە لــە
جادەکــە کەوتــە خــوارێ و هەمــوو سەرنشــینەکانی کــە چــواردە کــەس
بــوون کــوژران.
بــەو شــێوەیە لــەو دەشــتە ئاشــکرا بوویــن .بــەاڵم خــۆ ناکــرێ لــەو
کاتانــەدا دەستەوەســتان بیــن ،دەبــوو ورە لەدەســت نەدەیــن و لــە
فکــری خۆدەربازکردنــدا بیــن .چەنــد کەســێک گوتیــان هێــرش دەکەینە
نێــو گونــد کــە هێزێکــی زۆری لــێ بــوو ،لــە مااڵنــدا شــەڕ دەکەیــن کــە
ئــەوە بــە هیــچ شــێوەیەک بیرۆکەیەکــی بــاش نەبــوو .چونکــە ئەگــەر
ئــەو کارەمــان کردبــا تــازە دەکەوتینــە گەمــارۆی دوژمنــەوە و هەمــوو
گوندەکەیــان بەســەردا دەســووتاندین و خەڵکــی گوندەکــە زیانێکــی
زۆری بەردەکــەوت ،دەرچوونــی ئێمــەش کارێکــی ســەخت بــوو .لــە
دەوروبــەری ئێمــە لەنێــو باغەکانــدا خەڵکــی لــێ بــوو ،لــە تەنیشــت
خۆمــان دوو تراکتــۆری لێبــوون ،یەکیــان لــە دەوری ترێلەکەی چیغی
پێــوە بــوو ،ئــەوی دیکــەش بــێ ترێلــی بــوو .کاک کوەیســی گوتــی؛
دەچیــن ئــەو دوو تراکتــۆرە دێنیــن ،ســوار دەبیــن و دەڕۆیــن ،کــەس
فکــری ناچێتــە ســەر ئــەوە ،کــە بــە ڕاســتی باشــترین فکــر بــوو .ئــەو
کارە کــرا؛ بــە پەلــە ســوار بوویــن .زۆربــەی ئێمــە لەنێــو چیغەکــە لــە
ترێلەکــە ســوار بوویــن .دوو کەســیش لــە تراکتۆرەکــەی دیکــە ســوار
بــوون ،بــەو دەشــتەدا لــە شــوێنی خۆمــان دوور کەوتینــەوە .ئێمــە
لەنێــو تراکتۆرەکــەدا بوویــن کــە هێلیکۆپتەرێــک گەیشــتە شــوێنی
شــەڕەکە .دیــار بــوو کــە هێزێکــی زۆر لە شــوێنی شــەڕەکە کۆبۆتەوە.
پێیانوابــوو ئێمــە هــەر لەنێــو باغەکانــدا ماوینــەوە .بــەم جــۆرە بــە

خدر پاکدامەن

بەکارهێنانــی ئــەو تاکتیکــە لــە شــوێنی شــەڕەکە دوور کەوتینــەوە.
کاتێــک لــە بنــاری "ئاڵمەڵــوو" نیزیــک دەبووینــەوە ،دیتمــان دوو
ماشــێنی پــڕ لــە هێــزی دوژمــن دەیانهــەوێ ســەر ئــەو جادەیــە بگــرن.
ئێمــەش خۆمــان لــە تەراکتــۆرەکان فڕێدایــە خوارێ و لێیان وەدەســت
هاتیــن .زۆری نەکێشــا ئەوانیــش شــکان و چەنــد کەســیان لــێ کوژران
و ماشــێنێکیش کــە بەجێمابــوو لــە الیــەن پێشــمەرگەکانەوە ئــاوری
تێبــەردرا .بەرەبــەرە ڕۆژ بــەرەو درەنگــی دەچــوو و بەقازانجــی
ئێمــە تــەواو دەبــوو.
بــەم جــۆرە بــە ڕۆژی ڕوونــاک لــە نیزیــک شــاری میانــدواو توانرا
زەربەیەکــی کاریگــەر لــە هێــزی دوژمــن بــدرێ و خۆشــمان بەبــێ
زیــان شــوێنی شــەڕەکە بەجــێ بێڵیــن.
لــە دەیــەی ١٣٧٠ی هەتاویــدا ســەرەڕای هەمــوو ئاســتەنگەکانی
بــەردەم خەبــات وتێکۆشــانی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان،
پێشــمەرگە تێکۆشــەر و قارەمانەکانــی هێــزی پێشــەوا توانیــان بــە
قارەمانەتــی و لێزانیــی خۆیــان لــە شــێوە خەباتــی پارتیزانیــدا هــەم
خۆیــان لــە پیالنەکانــی دوژمــن بپارێــزن ،هــەم زەبــری کاریگــەر لــە
هێــزی دوژمــن بــدەن.
دوای ئــەوەی خۆمــان گەیانــدە بنــاری "ئاڵمەڵــوو" ،ڕۆژ بــەرەو
ئاوابــوون دەچــوو .وا ســاغبووینەوە ئــەو شــەوە ســەردانی هیچــکام
لــە گوندەکانــی ناوچەکــە نەکەیــن بــۆ ئــەوەی بــۆ ڕۆژی دوایــی
دوژمــن نەتوانــێ هێزمــان لەســەر کــۆ بکاتــەوە" .کانیی ســوێرەکانی"
کــە لــە بنــاری ئاڵمەڵوویــە ،ســەرچاوەکەی بــۆ ئاوخواردنــەوە
نابــێ ،چونکــە ســوێرە .بــەاڵم ئەگــەر تۆزێــک لــە کانیەکــە دوور
دەکەوتیــەوە ئــاوی جۆگەکــە کەمێــک باشــتر دەبــوو و دەکــرا بــۆ
خواردنــەوە کەلکــی لێوەربگــری.
دوای خواردنــی نانێکــی وشــک و خواردنــەوەی ئاوێکــی ناخــۆش
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درێژەمــان بەگەشــتی خۆمــاندا .ئــەو شــەوە تــا درەنگانێکــی شــەو
ســەفی پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا شــیو و دۆڵەکانــی ناوچەکــەی
یــەک بــە دوای یەکــدا دەبــڕی .خۆمــان لــە شــوێنی مانــەوەی ڕۆژی
دوایــی نیزیــک دەکــردەوە و لــە نیوەشــەوێکی درەنگدا خۆمــان گەیاندە
پشــتی گونــدی "قــادراوا" و لــەوێ ماینــەوە .دوای دوو شــەو و ڕۆژێــک
ڕێگەبڕیــن بــە ماندوویــی و هیالکــی چووینــە شــوێنی مانــەوە ،بــەاڵم
دەبــوو وریــا بیــن نــەکا دوژمــن دەرفــەت بێنــێ و تووشــی شــەڕ
بیــن .ڕۆژەکــەی هیــچ بــاس نەبــوو ،بــۆ شــەوێ چووینــە گونــدی
قــادراوا و دوای خواردنــی نــان و چایــی زوو لــە گونــد هاتینــە دەرێ؛
چونکــە وادیــار بــوو شــوێنی مانــەوەی ڕۆژی دواییمــان دوور بــوو.
کاتێــک لەنێــو گونــد بوویــن لــە هەمــوو ماڵــەکان باســی شــەڕەکەی
قەرەگۆلیــان دەکــرد ،وادیــار بــوو دەنگدانــەوەی باشــی هەبــوو.
دیســان بڕینــی ڕێگەیەکــی دوور و تاقەتپڕووکێــن ،بــەاڵم چــارە نییــە
دەبــێ بڕۆیــن .ڕێگــە ســەخت و دژوارەکانمــان دەبڕیــن و بــە هیــواوە
لــە داهاتوومــان دەڕوانــی.
ئــەو تێکۆشــەرانەی کــە لــەو ڕۆژگارەدا بەشــداری ئــەو قۆناغــە لــە
خەباتــی پێشــمەرگانە بــوون بــە فکــر و جەســتە هەســت بــە ســەختیی
ئــەو قۆناغــە دەکــەن ،دەزانــن چەنــد ڕۆژگارێکــی ناخــۆش بــەاڵم پــڕ
دەســتکەوتمان تێپــەڕ کــرد کــە تــا ئێســتاش الی هەموومــان جێگــەی
شــانازییە.
لــە گونــد وەدەرکەوتیــن و بــەرەو شــوێنی مانــەوە وەڕێ کەوتیــن.
لــە پێشــمەرگایەتیدا زۆر شــتی ناخــۆش هەبــوون ،یەکێــک لــەو
شــتانەی کــە زۆر ناخــۆش بــوو ئــەوە بــوو کــە بێجگــە لــە چەکــی
خــۆت دەبــوو بــە نــۆرە هــەر شــەوە و یــەک نەفــەر گولـــلە “ئــار بــی
جــی” زیــادی هەڵگــرێ .بــۆ نەگبەتــی ،ئــەو شــەوە نــۆرەی مــن بــوو.
ڕێگــەی ئــەو شــەوەش زۆر دوور بــوو .ئــەوەی لــە بیــرم بــێ تــا نیزیک
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کاتژمێــر ٤ی بەیانــی ڕێگەمــان بــڕی .زۆر هیــاک بــووم ،خەفەتــی
زۆرم لــەو گولـــلە “ئــار بــی جی”یانــە خــوارد .بــەاڵم زەروور بــوو،
دەبــوو پێمــان بــن.

• تێکشکاندنی هێزی دوژمن لە زنجیرە چیای "ئاشی
جەهانگیر"
ڕۆژی ٢٩ی پووشــپەڕی  ١٣٧٠گەیشــتینە شــوێنی مانــەوە .لــە
زنجیــرە چیــای ئاشــی جەهانگیــر لــە پشــتی گونــدی قۆڵغەتەپــە لــە
بەرقــەدی شــاخەکە لەنێــو پۆلە شــاخێک ،گوتیان لێــرە دەمێنینەوە.
هــەر زوو دەرکــەوت کــە شــوێنێکی بــاش نییــە بــۆ مانــەوە .لــە
ئەوەڵــی بەیانــی تــا ئێــوارێ لەبــەر هەتــاو بوویــن .ئەوانــەی زۆرتــر
لــە کوێســتان ژیــاون ،دەزانــن تیشــکی هەتــاوی کوێســتان چەنــدە
ناخۆشــە .لــە ڕووبــەڕووی خۆمــان کانیاوێــک هەبــوو .لەنێــو پۆلــە
شــاخەکەدا بــاو بووینــەوە .دوای دانانــی پاســەوان ،خەوتیــن.
بەیانــی هێشــتا دوو کاتژمێــر نەبــوو خەوتبوویــن کــە گەرمــای
هەتــاو جموجۆڵــی تێخســتین .مــن هــەر زوو وەخەبــەر هاتــم .زۆری
نەکێشــا یەکێــک لــە کــوڕەکان گوتــی؛ لــە خــوار خۆمــان هێــزی
دوژمنــی لێیــە!! کاتێــک دیتمــان هێزێکــی زۆر کــە دیاربــوو بــە شــوێن
ئێمــەوەن بــە چەنــد ماشــێن و چەکــی قــورس هاتوونەتــە ناوچەکــە.
هێزەکــە زۆر بــوو ،بــوون بــەدوو دەســتە؛ دەســتەیەک بــەرەو الی
ئێمــە هەڵکشــان و دەســتەیەکیش الی چەکــە قورســەکان مانــەوە.
ئــەو دەســتەیەی بــەرەو الی ئێمــە هەڵدەکشــا هێزێکــی زۆر بــوو ،بــە
نیزیکــی ئێمــەدا بــەرەو بەرزایــی هەڵدەکشــا .ئێمــەش بــە شــێوەیەکی
پارتیزانــی خۆمــان حەشــار دابــوو بــۆ ئــەوەی هەســت بــە بوونــی
ئێمــە نەکــەن .چەنــد کــەس لــە هاوڕێیــان پێیــان بــاش بــوو هــەر زوو
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تەقەیــان لــێ بکەیــن .بــەاڵم کاک عومــەر باڵەکــی گوتــی بــا لێمــان
ڕەت بــن .چونکــە ئەگــەر لــە ئێمــە ڕەت نەبــن ،ڕەنگــە ئێمــە بتوانیــن
تەنیــا چەنــد کەســێکیان لــێ بکوژیــن ،بــەاڵم دوایــی دەکەوینــە بــەر
هێرشــی تۆپخانــەی قورســی دوژمــن.
لەبــەر چــاوی ئێمــە دەســتەیەک لــە هێــزی دوژمــن هەڵکشــا و لــە
شــاخەکانی پشــتی ئێمــە دامــەزران و جێگیــر بــوون .هێــزە زۆرەکــەش
چوونــە ســەر کانیەکــەی ڕووبەڕوومــان .ئێمــەش بوویــن بــە دوو
دەســتە؛ دەســتەیەک بــەرەو شــاخ هەڵکشــاین تــا ســەرجەم شــاخەکە
لــە دوژمــن پــاک بکەینــەوە .هەرچەنــدە ئــەوان شــوێنە گرینگەکانیــان
بــە تــەواوی گرتبــوو .دەســتەی دووهــەم هــەر لــە شــوێنی خۆیــان
بــوون تــا ئێمــە خۆمــان گەیانــدە نیزیــک شــاخە بەرزەکانــی ئاشــی
جەهانگیــر .کاتێــک ئێمــە چووینــە شــوێنی خۆمــان ،بــە بێســیم قســە
لەگــەڵ تیمەکــەی خــوارێ کــرا و پێیــان ڕاگەیەنــدرا کــە ئێمــە ئامادین.
لــە هەمــوو الیەکــەوە هێــرش بــۆ ســەر دوژمــن دەســت پێکــرا .بەهــۆی
تێکەاڵوبــوون و نیزیکیمــان لەگــەڵ هێزەکــەی دوژمــن شــەڕێکی دەســتە
و یەخــە دەســتی پێکــرد .دوژمــن بــە تــەواوی غافڵگیــر کرابــوو ،زۆری
نەکیشــا ئێمــە تــەواوی زنجیــرە شــاخی ئاشــی جەهانگیرمــان لــە
هێــزی دوژمــن پــاک کــردەوە .چەنــد کەســێک کــوژران و چەنــد پارچــە
چەکێــک بــە دەســتکەوت گیــران .تــەواوی بەرزاییــەکان کەوتنــە
دەســتی پێشــمەرگەکان .لــە کۆتایــی شــاخەکە چەنــد کەســێک لــە
هێــزی دوژمــن تەقەیــان دەکــرد کــە شــەهید عەلــی قۆیتاســی لــەوێ
برینــدار بــوو .باقــی هێزەکــەی دوژمــن کــە لــە بەرزایــی شــاخەکان
بــوو ئــەوەی کــوژرا ،کــوژرا ،دەنــا هــەاڵت .ئــەو هێــزە زۆرەی دوژمــن
کــە لەســەر کانیەکــە بــوو ئەوانیــش کەوتنــە بــەر پەالمــاری دەســتەی
دووهەمــی پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا .ئەوانیــش ئــەوەی کــوژرا،
کــوژرا و ئەوانــی دیکــە هەاڵتــن.

خدر پاکدامەن

بــەم جــۆرە لــە ماوەیەکــی کەمــدا ئــەو هێــزە گــەورەی دوژمــن
بــە دەســتی تێکۆشــەرانی هێــزی پێشــەوا تەفروتونــا کــرا .ئــەوەی
لەبیــرم بــێ ژمارەیەکــی زۆر لــە هێــزی دوژمــن کــوژرا کــە الشــەی
 ٢٥هەتــا  ٣٠کــەس کەوتــە دەســتی پێشــمەرگەکان .چەکوچۆڵێکــی
زۆریــش بــە دەســتکەوت گیــرا .بــەم جــۆرە دوای شــکاندنی هێــزی
دوژمــن و کۆکردنــەوەی دەســکەوتەکان لــە شــوێنی شــەڕەکە دوور
کەوتینــەوە.
باشــترین خاڵــی بەهێــزی ئــەو عەمەلیاتــە ،بەکارهێنانــی ئــەو
تاکتیکــە بــوو .ئێمــە لــێ گەڕایــن تــا هێــزی دوژمــن لــە ئێمــە تێپەڕێ.
دوژمــن لــە کاتــی شــەڕەکەدا هیــچ تۆپبارانێکــی بــۆ نەکــرا ،چونکــە
هێــزی دوژمــن لەگــەڵ ئێمــە تێکــەڵ بــوو .دوای پاشەکشــەی ئێمــە زۆر
بــە خەســتی ناوچــەی شــەڕەکە تۆپبــاران کــرا.
بەمجــۆرە لــە مــاوەی ســێ ڕۆژدا توانیمــان دوو پیالنــی گــەورەی
دوژمــن بــۆ ســەر خۆمــان پووچــەڵ بکەینــەوە و لــە هــەر دووکیانــدا
زەبــری کاریگــەر وەهێــزی داگیرکــەر بکــەوێ و بــە قارەمانەتیــی
خۆمــان هێرشــی دوژمنمــان تێکشــکاند.
ڕۆژ هێشــتا لــە تەشــقی ئاســمانە و زنجیــرە چیــای ئاشــی
جەهانگیــر نوقمــی ئاگــر و دووکــەڵ بووە و زۆر بە خەســتی ئاگرباران
دەکــرێ .هێزێکــی زۆری دوژمــن هاتــووە بــە هانــای ئــەو هێــزەوە
کــە بــە دەســتی تێکۆشــەرانی هێــزی پێشــەوا تەفروتونــا کــراوە.
ســەرەڕای ئــەو هەمــوو ئاگربارانــە ،هێــزی دوژمــن نەیدەوێــرا لــە
لوتکــەی بــەرزی شــاخەکان نیزیــک بێتــەوە ،بێخەبــەر لــەوەی کــە
تێکۆشــەرانی دێموکــرات هــەر دوای ئــەو زەبــرە قورســەی لــە هێــزی
دوژمنیــان دا ،بــە شــێوەیەکی تــەواو پارتیزانــی بــێ ئــەوەی دوژمــن
هەســت پــێ بــکات ،جێگۆڕکێیــان کــردووە و لــە شــوێنێکی نیزیکــی
شــەڕگەکە جێگیــر بــوون و هێــزی دوژمنیان لەژێر چاوەدێــری گرتووە
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و چاوەڕوانــی ئــەوەن ڕۆژ بــەرەو کۆتایــی بــڕوا و لــە ناوچەکــە دوور
بکەونــەوە.
لــە بەرەبــەری ڕۆژاوابوونــدا بەهێواشــی بــەرەو گونــدی قۆلغەتەپە
وەڕێکەوتیــن هەتــا هــەم نانێکــی پێشــمەرگانە بخۆیــن و هــەم
کەرەســەیەکیش بــۆ ڕاگواســتنی عەلــی قۆیتاســیی زامــدار پەیــدا
بکەیــن .هــەر زوو بــەرەو شــوێنی مانــەوە ڕۆیشــتین بــەاڵم دەبــوو لــە
سەرانســەری ڕێگــەی بەردەممــان وریــا بیــن ،چونکــە هێــزی دوژمــن
وەک ورچــی برینــداری لــێ هاتــووە و بــە زۆربــەی ناوچەکانــدا بــاو
بوونەتــەوە و دەیانهــەوێ بــە هــەر شــێوەک بــێ و بۆیــان بکــرێ لــە
داومــان بخــەن و زەربەمــان لــێ بــدەن .بــەاڵم وریایــی و جووڵــەی ئەو
دەســتە لــە پێشــمەرگەکان دوژمنــی تووشــی سەرســووڕمان کردبــوو.
ئێمــە دوای شــەڕەکەی قەرەگــۆل شــەوانە مەودایەکــی زۆری ڕێگەمــان
دەبــڕی .ئــەو شــەوەش ڕێگەیەکــی درێژمــان بڕی و بۆ مانــەوە چووینە
نیزیــک گونــدی قالــوێ و لەنێــو پۆلــە دارێــک ماینــەوە .دیاربــوو
هێــز بــەرەو ئــەو ناوچــە جووڵــەی پــێ کــراوە .الی کاتژمێــری ٢ی
پاشــنیوەڕۆ لــە ســەر لووتکــەی شــاخێکی دەوروبــەری گونــدی قالــوێ
چەنــد کەســێکی چەکــدار بــەدی دەکــران ،بــەاڵم کەمێــک لــە ئێمــە
دوور بــوون .ئێمــەش لەنێــو دارەکانــدا بــێ جووڵــە مابووینــەوە.
هەوڵــی زۆرمــان ئــەوە بــوو لەگــەڵ هێــزی دوژمــن تووشــی شــەڕ
نەبیــن چونکــە بەڕاســتی هــەم زۆر مانــدوو بوویــن و ئامانجیشــمان
ئــەوە بــوو کــە بریندارەکــە دەربــاز بکەیــن .دەبــوو لــە زووتریــن کاتدا
بــەرەو بنکەکانــی خۆمــان لــە بنــاری قەندیــل بەڕێــی بکەینــەوە بــۆ
ئــەوەی بچێتــە نەخۆشــخانە و برینەکــەی دەرمــان بکــرێ.
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•

دەسپێکی جەولەیەکیتر بۆ ناوچەکانی مەهاباد

دوای چەنــد ڕۆژ ڕێگەبڕیــن لــە ناوچــەی مەهابــادەوە خۆمــان
گەیانــدە نیزیــک گونــدی بەردەڕەشــی بانــە .لــە کۆخەکانــی پشــتی
بــەردەڕەش هــاوڕی عەلــی قۆیتاســیی بریندارمــان تەحویلــی
دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی ئاربابــا دا کــە پێشــتر
هاوئاهەنگییــان لەگــەڵ کرابــوو .ئــەوان بــەرەو ســنوور و ئێمــەش بــە
مەبەســتی مانــەوە لــە ناوچــە درێژەمــان بەگەشــتی خۆمــان دا .دوو
بــۆ ســێ ڕۆژ لــە دەوروبــەری گوندەکانــی بــەردەڕەش ،ســووتوو،
گەنمــان و هەوارگــەی مەیدانچۆغــە ماینــەوە بۆ ئەوەی پشــوویەکمان
بێتــەوە بــەر و ماندووبونــی ئــەو چەنــد ڕۆژە لــە جەســتەمان بچێتــە
دەر.
ڕۆژێــک لــە نیزیــک گونــدی کانیــەڕەش ماینــەوە ،شــەوەکەی
چووینــە نێــو گونــد و دوای بەئەنجــام گەیاندنــی ئەرکــە حیزبییــەکان
بــە مەبەســتی چــوون بــۆ ناوچــەی مەنگوڕایەتیــی مەهابــاد گونــدی
کانیەڕەشــمان بەجــێ هێشــت .بــەرەو گوندەکانــی کاواڵن و کــووران
بــە مەبەســتی چــوون بــۆ مەنگوڕایەتــی وەڕێکەوتیــن و لەگــەڵ
کادرەکانــی کۆمیتــەی ناوچــەی مەنگــوڕان کــە لــە ناوچەکــە بــوون
یەکمــان گرتــەوە .بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک لــەو ناوچەیــە ماینــەوە.
لــە مــاوەی مانەوەمــان لــە ناوچەکــە چەنــد جارێــک لەگــەڵ هێــزی
دوژمــن تووشــی شــەڕ بوویــن .دوای ماوەیــەک مانــەوە لــە ناوچــەی
مەنگــوڕان جارێکــی دیکــە گەڕاینــەوە بــۆ گەورکایەتی و لــەو ناوچەیە
درێژەمــان بــە گەشــتی خۆمــاندا .لە هــەر ناوچەیەک باییــن کۆمیتەی
ئــەو ناوچەیــە لەگــەڵ ئێمــە دەبــوو .چەنــد ڕۆژێــک لــەو ناوچــە
ماینــەوە .لەوێــوە جارێکــی دیکــە چووینــەوە بــۆ ناوچــەی مەحــاڵ و
بــۆ ماوەیــەک لــە گوندەکانــی؛ بەیــرەم و بەرەجــۆ ماینــەوە.
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دوای ئــەوەی لــەو ناوچەیــە تووشــی ڕووداوێکــی ناخــۆش بوویــن،
جارێکــی دیکــە بــەرەو گەورکایەتــی گەڕاینــەوە و لــە گوندەکانــی ئــەو
ناوچــە درێژەمــان بــە گەشــتی خۆمــاندا .لــە درێــژەی ئــەو گەشــتەدا
جارێکــی دیکــە چووینــەوە ســنووری نێــوان مەهابــاد و ڕەبــەت .لــەوێ
لەگــەڵ دەســتەیەکی دیکــە لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا یەکمــان
گرتــەوە کــە دیــار بــوو پێشــتر هاوئاهەنگییــان لەگــەڵ کرابــوو کــە
پێکــەوە بگەڕێینــەوە ناوچــە .لەگــەڵ ئــەو دەســتە لــە پێشــمەرگە
کان بوویــن بــە هێزێکــی گــەورە و لــە ناوچەکــە گەشــتە سیاســی و
نیزامییەکانــی خۆمــان درێــژە پ ـێدا.
دوژمــن هێزێکــی زۆری لــە ناوچەکانــی گــەورک و مەنگوڕایەتــی کــۆ
کردبــۆوە و زۆربــەی گوندەکانــی گرتبــوو تــا بــە خەیــاڵ پێــش لــە
چوونــی ئێمــە بــۆ گونــدەکان بگــرێ بــۆ ئــەوەی نەتوانیــن بچینــە نێــو
گونــدەکان و لەگــەڵ خەڵــک پێوەنــدی بگرین یــان پێداویســتییەکانمان
کــە خــواردن و تەقەمەنــی بــوو ،دابینــی بکەیــن.
گوشــاری زۆری دوژمنمــان لەســەر بــوو بــەاڵم ســەرەڕای
هەمــوو ئاســتەنگەکان گەشــتەکەمان بــەردەوام بــوو .لــە ناوچــەی
گەورکایەتــی بوویــن ،چەنــد شــەوێک بــوو بەهــۆی گیرانــی گونــدەکان
نەماندەتوانــی پێداویســتییەکانمان دابیــن بکەیــن .بۆیە چەند شــەوێک
بــێ نــان بوویــن .لــە درێــژەی گەشــتەکەدا ڕۆژێک بــۆ مانــەوە چووینە
مووچەیــەک لــە پشــتی گونــدی "گرشــیالن" ،چاوەڕێــی هاتنــی خاوەن
مووچــە بوویــن ،کاتێــک ڕۆژ بــۆوە؛ کابــرای خــاوەن مووچــە هــات
و باســی ئــەوەی کــرد کــە نێــو گونــد پــڕە لــە هێــزی دوژمــن .لەنێــو
مووچەکــە لەگــەڵ خــاوەن مووچــە قســە کــرا کــە بچــێ بۆ نێو مــااڵن و
هێندێــک نــان و پێخۆرمــان بــۆ بێنــێ بــێ ئــەوەی هێــزی دوژمن هەســت
پــێ بــکات .کابــرا ڕۆیــی و زۆری نەکێشــا لــە ڕووبــەڕووی خۆمــان کــە
کۆنــە مۆڵگەیەکــی لێبــوو ،هێزێکــی دوژمــن هــات بــۆ ئــەوێ .جــا
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نازانــم کابــرا ڕاپۆرتــی دابــوو یــان نــا!! .جێگــەی ئێمــە بــاش نەبــوو
تەنیــا هــەر ئــەو پۆلــە دارە بــوو کــە تێیــدا مابووینــەوە ،لــەوێ
ترازابایــن ،دەکەوتینــە ژێــر چاودێــری ئەوانــەوە .خۆمــان کۆکــردەوە
و ئامــادە بوویــن ،چەنــد کەســێک لــە ئێمــە بەهێواشــی چــوون بــۆ
الی پاســەوانی خۆمــان ،ئێمــەش بــە مەودایەکــی کەمێــک لــە یــەک
دوور لەنێــو باغەکــە دەرکەوتیــن کــە کەوتینــە بــەر دەســتڕێژی چەکی
هێــزی دوژمــن .لەگــەڵ ئــەوەی ئــەوەی بــە تــەواوی لــە وان دیــار
بوویــن و ســەرەڕای ئــەوەی کــە بــە ســەختی تەقەمــان لێ دەکــرا ،لە
تۆپبــاران و تەقــەی هێــزی دوژمــن بەبــێ زیــان بــەرەو "مەیدانچۆغــە"
ســەرکەوتین .ئــەو شــوێنە زۆر هــەوراز و ناخــۆش بــوو .ئێمــە لــە
مەیدانچۆغــە بوویــن ،تــا ئێــوارێ دوژمنیــش ناوچەکــەی تۆپبــاران
دەکــرد .ئێــوارێ بــەرەو دۆڵــی "گەنمــان" شــۆڕبووینەوە و چووینــە
کۆخەکانــی پشــتی گونــد .هەوڵمــان ئــەوە بــوو کەمێــک نــان و
پێخۆرمــان دەســت بکــەوێ ،بــەاڵم بــێ دەســکەوت گەڕاینــەوە .کاتێــک
گەڕاینــەوە بــۆ الی برادەرانــی دیکــە هــەر ئــەو تیمــە کــە چوویــن بــۆ
نــان وەک تیمــی پێشــڕەو بــە قــەراغ گونــدی گەنمــاندا وەڕێکەوتیــن
و دەمانهەویســت لــەوێ ڕەت بیــن.
ئــەو تیمــەی ئێمــە بریتــی بــوو لــە :هاوڕێیــان ،ســۆفی ،قــادر
ڕەبــەن ،حوســێن سینگشــێر و کەریــم ســاڵەزادە .بەداخــەوە نــاوی
کەســەکەی دیکــەم لەبیــر نەمــاوە .لــە خــوار گونــدی گەنمــان کەوتینە
کەمینــی دوژمــن!! لــە هەمــوو الیەکــەوە تەقەمــان لێکــرا .کــە کەمێــک
دوور کەوتینــەوە کاک ســۆفی دیــار نەمابــوو ،ماوەیــەک چــاوەڕوان
بوویــن ســۆفی هــەر دیــار نەبــوو .ئێمــە پێمــان وابــوو شــەهید بــووە.
تەنیــا بێســیمێکمان هەبــوو ،ئەویــش بــە کاک ســۆفی بــوو .کاک
ســۆفی لــە شــوێنی خــۆی ،خــۆی مــات دەکات ،هــەر چۆنێــک بــێ
لەگــەڵ برادەرانــی هێــز تەمــاس دەگــرێ و دەڵــێ؛ بەتەنیــا بەجێماوم.
ئەوەنــدەی لەبیــرم بــێ کەوتبــووە نێــو زەلــەوە و کەوشــەکەی بەجــێ
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مابــوو .کەمینەکەشــی لــێ نیزیــک بــوو و نەشــیتوانیبوو خــۆی دەرباز
بــکات .کاتێــک لێــی دەپرســن باشــە لــە کوێــی؟! دەڵــێ لــە ڕاســتی
چراتۆڕەکــەم!! چراتۆڕەکــە مەبەســتی مانــگ دەبــێ .بەهــەر حــاڵ دوای
ئــەوەی شــوێنی خــۆی بــە کــوڕەکان دەڵــێ ،بەبێســیم دەســتەیەک لــە
پێشــمەرگەکان پشــت لــە کەمینەکــە دەگــرن و تەقەیــان لــێ دەکــەن و
ســۆفی ڕزگاری دەبــێ.
ئێمــە بــەرەو "بناوەڕەشــان" دەچوویــن کــە دیتمــان دیســان دەنگــی
تەقــە دەهــات ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی ئێمــە هیــچ شــتێکمان پــێ
نەبــوو کــە تەمــاس بگریــن ،نەماندەزانــی تەقەکــە چیــە و هــی کێیــە.
بەهەرحــاڵ دوای ماوەیــەک چاوەڕوانــی بــەرەو گونــدی بــەردەڕەش
وەڕێ کەوتیــن .لــە ئەوەڵیــن کــۆخ المــان دایــە ماڵێــک ،خەریکــی
خواردنــی نــان و چــا بوویــن کــە دەنگــە دەنگێکــی زۆر پەیــدا بــوو .کــە
نیزیــک بوونــەوە مەعلــووم بــوو کــە پێشــمەرگەکانی خۆمــان بــوون.
لــەوێ یەکمــان گرتــەوە و هــەر لــەو دەوروبــەرە ماینــەوە .بەیانــی
بۆیــان بــاس کردیــن کــە کاک ســۆفی لــە شــوێنی کەمینەکــە کەوتۆتــە
نێــو زەلکاوێــک و نەیتوانیــوە خــۆی لــە کەمینەکــە دەربــاز بــکات.
دوو ڕۆژ لــەو دەوروبــەرە ماینــەوە و کەمێــک خۆمــان تــەداروک
کــرد .دووبــارە جارێکــی دیکــە بــەرەو هەوارگــەی مەیدانچۆغــە
گەڕاینــەوە .چەنــد ڕۆژێــک لــەوێ ماینــەوە و چاوەڕوانــی هاتنــەوەی
تیمــی تەشــکیالتیی شــاروێرانمان دەکــرد .شــەوانە بــۆ نــان و
پێخــۆر دەچووینــە گوندەکانــی دەوروبــەر .هــەوا تــەواو ســاردی
کردبــوو .مەیــدان چۆغــەش گەلێــک ســارد بــوو .دوای یەکگرتنــەوە
لەگــەڵ هەمــوو تیمــە تەشــکیالتییەکان ،بــە ســنووری بانــەدا بــە
هاوکاریــی هێــزی ئاربابــا ،لــە ڕێکەوتــی ١٣٧٠/٧/١٠دوای نیزیــک
بــە چــوار مانــگ مانــەوە لــە ناوچــە جۆربەجۆرەکانــی مەهابــاد،
دوای گەشــتێکی بەرفــراوان و وەشــاندنی چەنــد زەربــەی قــورس
لــە هێــزی دوژمــن ،بــە ســەرکەوتوویی گەڕاینــەوە بنکەکانمــان
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لــە ئەســتێرۆکان لــە بنــاری قەندیــل .بــە گەیشــتەوەمان بــۆ نێــو
بنکــە و بارەگانــی کۆمیتــەی شارســتانی مەهابــاد و هێــزی پێشــەوا
لەگــەڵ پێشــوازیی هاوســەنگەران و بنەماڵــەکان بــەرەوڕوو بوویــن.
ئــەو ژنــەی کــە چاوەڕێــی هاوســەرەکەی دەکــرد ،ئــەو مندااڵنــەی کــە
دەمێــک بــوو چاوەڕوانــی هاتنــەوەی باوکیــان دەکــرد هــەر هەموویــان
لــە بنــاری قەندیــل یەکتریــان لــە بــاوەش گــرت و بــە دیــداری یەکتــر
شــادبوونەوە.

•

ڕووداوێکی ناخۆش و لەبیرنەکراو لە ناوچەی مەهاباد

هەرگیــز ئــارەزووم نەدەکــرد لــە گێڕانــەوەی بیرەوەرییەکانــدا
بیــرەوەری لــەو جــورە واتــە دووبەرەکــی و شــەڕی براکــوژی
بنووســمەوە،بەاڵم کاتێــک باســی ڕووداوەکانــی دەورانــی
پێشــمەرگایەتی دەکــەی بەداخــەوە ئــەو ڕووداوانــەش بەشــێکن لــە
ژیانــی ئێمــە و ناکــرێ بەســەریاندا تێپەڕیــن .هیــوادارم هەرکاتێــک
نەســڵەکانی داهاتــوو ئــەو ڕووداوە تااڵنــە دەخوێننــەوە دەرســیان
لــێ وەربگــرن و دڵنیــا بــن کــە کاریگەریــی نەرێنییــان لەســەر خەبــات
و دۆزی گەلەکەمــان هەیــە و هیــچ ئاکامێکــی بێجگــە لــە کەســەر و
بریــا نییــە.
ســاڵی ١٣٧٠ی هەتــاوی هێــزی پێشــەوا و کۆمیتــەی شارســتانی
مەهابــاد لــە ناوچەکانــی مەهابــاد لــە حاڵــی جێبەجێکردنــی ئەرکــی
حیزبیــدا بــوون و جیــا لــە ئێمــەش پێشــمەرگەکانی ســەر بــە حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران "ڕێبەرایەتیی شۆڕشــگێڕ" لە ناوچەی
مەهابــاد بــوون .ئــەو کاتــە ئێمــە لەگــەڵ ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ
ناکۆکیمــان هەبــوو ،بــەاڵم ئــەو ســاڵە هیــچ تێکهەڵچوونێکــی
چەکــداری لەنێــوان ئــەوان و ئێمــەدا ڕووی نەدابــوو و کێشــەکان
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کەمێــک کەمڕەنــگ ببوونــەوە.
ڕۆژی ١٣٧٠/٤/١٤ی ئێمــە لەنێــوان گوندەکانــی بەیــرەم و بەرەجــۆ
لــە ناوچــەی مەحاڵــی مەهابــاد مابووینــەوە ،ئــەو ڕۆژ هــەم ڕۆژەکــە
بــۆ ئێمــە ناخــۆش بــوو و هــەم شەوەکەشــی تووشــی ڕووداوێکــی
ناخــۆش بوویــن.
ڕۆژەکــەی ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتانی ئێــران هەواڵــی شــەهید
بوونــی دوو کادری تێکۆشــەری هێــزی بەیــان شــەهیدان ئەبووبەکــر
کانیەڕەشــی و جەلیــل ڕەحیمیانــی لــە گونــدی حوســێن مامــە ،بــاو
کــردەوە ،باڵوبوونــەوەی ئــەو خەبــەرە خــەم و پــەژارەی خســتە
نێودڵــی هەموومــان.
ڕۆژ بــەرەو کۆتایــی دەچــوو ،ئەگــەر هەڵــە نەبــم هــەر ئــەو ڕۆژە
هێزێکــی دوژمــن لــە دەوروبــەری گونــدی بەیــرەم بــوو ،دیــار بــوو بــۆ
ئێــوارێ دەچینــە گونــدی بەرەجــۆ کــە زۆر دوور نەبــوو .کاتێــک هــەوا
بــەرەو تاریکــی چــوو ،وەک هەمــوو ڕۆژانــی دیکــە تیمــی پێشــڕەوی
ئێمــە بــەرەو گونــد وەڕێکــەوت هەتــا گونــد لەژێــر چاوەدێــری بگــرێ
و لــە جموجۆڵــی دوژمــن ئــاگادار بــێ .تیمــی پێشــڕەو ئێمــەی ئــاگادار
کــردەوە کــە بــەرەو گونــد وەڕێ کەویــن ،وەڕێ کەوتیــن و لەگــەڵ
تاریکیــی هــەوا چووینــە نێــو گونــد و بەســەر مااڵنــدا دابــەش بوویــن.
ئــەو شــەوە نــۆرە پاســەوانیی مــن بــوو ،لــە شــوێنێکی گوندەکــە کــە
پێشــتر دیــاری کرابــوو پاســەوان بــووم.
پێشــمەرگەکان خەریکــی نانخــواردن بــوون کــە زۆری نەکێشــا لەنێو
گونــد دەنگــی تەقــە هــات ،منیــش خــۆم ئامــادە کــرد ،ســەرپەلەکە
هــات بــۆ الم و گوتــی وەرە ،کاتێــک کــە چــووم چــاوم لێکــرد
پێشــمەرگەکانی ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕیش ئــەو شــەوە هاتبــوون
بــۆ ئــەو گونــدە .تیمــی پێشــڕەوی ئــەوان بــە گۆشــەیەکی دیکــەدا
هاتبوونــە نێــو گونــد و لەگــەڵ دوو پێشــمەرگەی ئێمــە بــێ ئــەوەی
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یەکتــر بنــاس یەکتــر دەنــگ دەدەن و ســەرئەنجام لــە تەقــەی نێــوان
دوو الیەنــدا پێشــمەرگەیەکی ڕێبەرایەتــی بــە نــاوی عەلــی خاریجــی
برینــدار دەبــێ و ئــەوەی لەگەڵیشــی بــوو ڕادەکات .کاتێــک چوویــن
بــۆ الی ئــەو برینــدارە هەموومــان زۆرمــان پــێ ناخــۆش بــوو،
هــەر لــەوێ دەســت کــرا بــە دەرمــان کردنــی و پاشــان کاک عومــەر
باڵەکــی بــە بێســمی عەلــی خاریجــی لەگــەڵ کاک یووســفی خۆشــڕوو
قســەی کــرد کــە وابزانــم ئــەو ســاڵە کاک یووســف نەفــەری یەکەمــی
تیمەکەیــان بــوو .کاک عومــەر گوتــی ڕووداوەکــە نەخــوازراو بــووە و
وەرن بریندارەکەتــان بەرنــەوە ،دەرمانیــش کــراوە .جــا بەڕاســتیش
وابــوو ،ڕووداوەکــە بــۆ ئێمــە ناخــۆش بــوو ،بــەاڵم ئــەوان دیــار
بــوو قەبووڵیــان نەکــرد و گوتیــان لێتــان خــۆش نابیــن .هێشــتا
لــەو قســانەدا بوویــن کــە ئــەوان هێرشــیان هێنــا و پێشــمەرگەکانی
ئێمــەش تەقەیــان لێکــردن و ئــەوان گەڕانــەوە بــۆ دواوە .دوای چەنــد
خولەکێــک مانــەوە لەنێــو گونــد و دەرمــان کردنــی بریندارەکــە ،ئێمە
گوندەکەمــان جێهێشــت و بــەرەو شــوێنی دیاریکــراو وەڕێ کەوتیــن.
کاتێــک لــە گونــد وەدەرکەوتیــن دوو پێشــمەرگەمان دیــار نەبــوون.
دوو کــەس بــە ناوکانــی کاک شــەفیع هەڵــۆ و کاک کەریــم عومەرپوور
کــە هەردووکیــان بێســیمچیی بێســیمی ڕاکاڵ بــوون ،ئــەوان لەیــەک
مــاڵ بــوون و کاتــی تەقەکــە خۆیــان لــە گونــد دەرکەوتبــوون.
ئەوجــار کاری ئێمــە ســەختتر و ناخۆشــتر بــوو ،فــەوری تیمێــک
گەڕانــەوە بــۆ نێــو گونــد و ئێمــەش لــە شــوێنێک دانیشــتین تــا ئەوان
گەڕانــەوە .کاتێــک کــە گەڕانــەوە نەیــان دۆزیبوونــەوە و دیاربــوو کــە
ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕیش بریندارەکــەی خۆیــان ڕاگواســتبوو.
شــەوێکی زۆر ناخــۆش بــوو ،دوو هێــزی کــوردی لەنێــو جەرگــەی
خاکــی کوردســتان و هێــزی دوژمنــدا تووشــی شــەڕ بــوون ،ئــەوان
مانــدوو و شــەکەت دەبــێ بریندارەکەیــان ڕاگوێــزن و ئێمــەش خەمــی
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ئــەو ڕووداوە نەخــوازراوە و دوو هاوســەنگەرمان بخۆیــن .ئەوانــەی
لــەو ڕۆژە ســەختانە بەشــدار بووبــن بــاش دەزانــن ڕاگواســتنی
کەســێکی برینــدار لــەو دەشــتە کاکــی بــە کاکــی و دوور لــە ســنوورە
چەنــدە ســەخت و ناخۆشــە.
لــە الیەکــی دیکــەوە ئێمــە نیگــەران و ناڕەحــەت بوویــن کــە بڵێــی
ئــەو دوو پێشــمەرگەی ئێمــە چیــان بەســەرهاتبێ .بــۆ هــەر دوو المــان
لــە ناوچــەی مەهابــاد شــەوێکی ناخــۆش بــوو.
نەدەکــرا چیتــر ڕاوەســتین و دەبــوو بڕۆیــن ،ســەرئەنجام بــەرەو
شــوێنی خۆمــان وەڕێ کەوتیــن.
ئەگــەر هەڵــە نەبــم بــۆ مانــەوە چووینــە نیزیــک گوندەکانــی
شــارەزوور و قۆیتــەڵ ،لــەو دەشــتە لــە نیزیــک گوردانــی خەلیفــان
کــە شــوێنێکی زۆر خەتــەر بــوو و جێگەیەکــی بــاش نەبــوو بــۆ
مانــەوە ،بــەاڵم چارمــان ناچــار بــوو و ماینــەوە .پێوەندیمــان لەگــەڵ
دەفتــەری سیاســی پچــڕا ،چونکــە ڕۆژانــی دیکــە هەمــوو ئێوارەیــەک
بــە بێســیمی ڕاکاڵ پێوەنــدی دەگیــرا .هەموومــان زۆر نیگــەران بوویــن
بــە تایبەتــی نەفــەری یەکــەم کــە کاک عومــەر باڵەکــی بــوو.
ڕۆژەکــە بــە ناڕەحەتــی و نیگەرانــی تێپــەڕی و ئێــوارێ چووینــە
گونــدی قۆیتــەڵ هەتــا بزانیــن هیــچ خەبەرێــک لــەو دوو هاوڕێیەمــان
نییــە یــان هیــچ ڕووی نــەداوە .کاتێــک لــە ماڵــەکان دابــەش بوویــن
هەموومــان لــە هەوڵــی پەیداکردنــی خەبەرێکــدا بوویــن بــەاڵم ئــەو
شــەوەش هیچمــان دەســت نەکــەوت .ئەوانیــش هــەر لــەو ناوچــە
مابوونــەوە بــێ ئــەوەی هەســت بــە بوونــی یەکتــر بکەیــن.
لــە گونــدی قۆیتەڵــەوە بــۆ مووچەکانــی گونــدی ئووزونتــاش
وەڕێکەوتیــن .دوای پرســیارکردن لــە هێندێــک کەســی ئــەو ناوچەیە،
دەرکــەوت ئەوانیــش لــەو ناوچــە بینــراون ،دیــارە ئــەوان ســەرەوەی
خۆمانیــان ئــاگادار کردبــۆوە کــە تووشــی شــتێکی لــەو جــۆرە بــوون
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و لــە هێــز دابــڕاون.
دوای ئــەوەی کــە زانیمــان ئەوانیــش ســامەتن و تەنیــا لەنێــو
گونــد لــە ئێمــە هەڵبــڕاون کەمێــک دڵخۆشــی کردیــن .بــۆ ئێمــە زۆر
ناخــۆش بــوو کــە بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک پێوەندیمــان لەگــەڵ
هیــچ کــوێ نەبــوو و بــە تــەواوی دابڕابوویــن.
ئــەوان ڕۆژی پێشــتر لــەو دەوروبــەرە ببــوون ،لــەوێ تێپەڕیبوون،
بــەاڵم پەیامێکیــان بــۆ ئێمــە ناردبــوو و لــە ڕادیــۆی دەنگی کوردســتان
خوێندرایــەوە" ،ئێمــە بــەرەو ئــەو شــوێنە دەڕۆیــن کــە هەمــزە پێــی
خۆشــە" .مەبەســتیان گونــدی کانیــەڕەش بــوو .کاتێــک زانیمــان
ئــەوان بــەرەو ئــەو ناوچەیــە دەڕۆن .ئێمــەش بــە پرســیارکردن هــەر
بــەرەو ئــەو ناوچەیــە دەچوویــن .ئــەوان هەمــوو ڕۆژێ پێوەندییــان
لەگــەڵ دەفتــەری سیاســی گرتبــوو و وابزانــم کەمێکیــش لــەوان
مەشــکووک ببــوون کــە مەبــادا بێســیمەکە وەدەســت دوژمــن کەوتبــێ
بــەاڵم بــە تــەواوی پێوەندییــان لەگــەڵ نەبڕیبــوون .ئێمــە بــەرەو
گونــدی ســوێناس چوویــن و ئەوانیــش بــە هەمــان شــێوە بــەرەو ئــەو
گونــدە وەڕێکەوتبــوون .ئێمــە لــە نیزیــک مــااڵن ماینــەوە دیاربــوو
ڕۆژی پێشــتر ئــەوان لــەو دەوروبــەرە ببــوون و لــەوێ هەواڵــی
ئەوانمــان بیســت.
هەتــا دەهــات زیاتــر لــە یەکتــر نیزیــک دەبووینــەوە بــەاڵم
یەکترمــان نەدەدۆزیــەوە .بــۆ شــەوەکەی چووینــە گونــدی ســوێناس
و دوای چەنــد کاتژمێرێــک مانــەوە لەنێــو گونــد بــە وریــای و بــە
شــێوەیەکی ڕێکوپێــک بــەرەو گونــدی کانیــەڕەش وەڕێ کەوتین .پاش
ماوەیــەک ڕێگەبڕیــن خۆمــان گەیانــدە نیزیــک گونــدی کانیــەڕەش و
لــە شــوێنێک بــە نێــوی پەڵــەدار ماینــەوە کــە شــوێنێکی زۆر خــۆش
بــوو ،بــەاڵم هــەر شــەوێ بــە پاســەوانەکان گوتــرا کــە ڕۆژەکــەی
جــوان چــاو بگێــڕن هەتــا بزانیــن لــە شــوێنێک دەرناکــەون .بــە
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هــەر حــاڵ ئــەو ڕۆژەشــمان بەســەر بــرد .دەبــوو لــەو دەوروبــەرە بــۆ
دۆزینــەوە ئــەوان بــاش چاوەدێــری ناوچەکــە بکەیــن .ئــەو ڕۆژەش
لــە "ئەســتێرۆکان" هێــزی پێشــەوا دێنــە قەندیــل بــۆ پێوەندیگرتــن
لەگــەڵ ئێمــە و ئێــوارێ کاک عومــەر باڵەکــی لەگــەڵ کاک ســاماڵ
قســەی دەکــرد ،کاک ســاماڵ بــە کاک عومــەری گــوت ئەوانیــش لــەو
دەوروبــەرەن .دیــار بــوو لەوێــش بــە بێســمی ڕاکاڵ لەگــەڵ ئەوانیــش
لــە پێوەندیــدا بــوو .ئــەو جــار هەموومان هەوڵــی دیتنــەوەی ئەوانمان
دەدا،کاتێــک ســەیرمان کــرد ئەوانیــش لــە نیزیــک ئێمــە ماونــەوە و
بێســمی ڕاکاڵەکەیــان هەڵــداوە و لەگــەڵ ناوەنــد قســەیان دەکــرد.
چەنــد کەســێک لــە پێشــمەرگەکان چوونــە الیــان و دیار بــوو ئەوانیش
کــە ئێمەیــان بینــی زوو خۆیــان ئاشــکرا کــرد و هــەردوو المــان زۆر
خۆشــحاڵ بوویــن .بــەاڵم بــۆ ئــەوەی زیاتــر ناخۆشــیەکان بڕەوێنــەوە
و هیــچ گومانێــک نەمێنــێ ،ئەگــەر هەڵــە نەبــم کاک جــەوادی
مووســەوی بــە بێســیمی ڕاکاڵەکــە قســەی کــرد .دوای یەکگرتنەوەمــان
کــە هەموومــان زۆر خۆشــحاڵ بوویــن ،شــەهید خالیــد باڵەکــی وەک
هەمیشــە کــە شــۆخی لەگــەڵ شــەفیع دەکــرد ،دوو جنێــوی خۆشــی
پـێدا .دوایــی هــەم ئێمــە لــەو دڵەڕاوکێیــە نەجاتمــان بــوو و ناوەنــدی
بێســیمیش لەدەســت پێوەندیــی ئــەوان نەجاتیــان بــوو و درێژەمــان
بەگەشــتی خۆمــان دا.
بەیانیەکــەی لــەو دەوروبــەرە مابووینــەوە ،زۆرمــان باســی ئــەو
شــەوە کــرد کــە چــۆن هەڵبــڕان و بــەرەو کــوێ چــوون ،چونکــە ئــەوان
نەیازانیبــوو کــە ئێمــە ئــەو تێکهەڵچوونەمــان لەگــەڵ ڕێبەرایەتیــی
شۆڕشــگێڕ بــۆ پێشــهاتوە.
بــا هێندێــک شــتی شــاراوە وەک خــۆی بــاس بکــرێ ،کاتێــک
پەیامەکــە لــە ڕادیــۆ بــاو بــۆوە کــە "ئێمــە بــەرەو ئــەو شــوێنە دەچین
کــە هەمــزە پێیخۆشــە" و دەمێــک بــوو ئــەو شــتە بــاس دەکــرا کــە
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هەمــزە بــە خاتــری خۆشەویســتیی کچێــک ئــەو گونــدەی پێخۆشــە،
جاشــەکانیش بــە جۆرێــک ئەوەیــان زانیبــوو کــە شــتێکی لــەو جــۆرە
لــە گۆڕێدایــە ،هــەر بۆیــە هێزێکیــان ناردبــووە ئــەو ناوچەیــە و
ئێمــە ئــەو شــەوە نەمانتوانــی بچینــە ئــەو گونــدە .ئــەو کاتــە دوو
شــت لــەوێ بــۆ ئێمــە ڕەمــز بــوون "کونــی مامــەی" و "ئــەو شــوێنەی
هەمــزە پێــی خۆشــە".
ئێســتا کــە دەیان ســاڵی تــەواو بە ســەر ئــەو ڕۆژگارەدا تێدەپەڕێ،
بــە هەمــوو خۆشــی وناخۆشــیەکانیەوە ئــارەزوو ی ئــەو ســەردەمە
دەکــەم و بــە شــانازییەکی گــەورەی دەزانــم کــە ڕێبــوای ئــەو ڕێگەیــە
بــووم و تــا ئێســتاش هــەر بەردەوامــم .ســەری کڕنــۆش بــۆ خەبــات
و تێکۆشــانی هەمــوو ئۆگرانــی دێموکــرات دادەنوێنــم.

•

دووبارە گەڕانەوەم بۆ هێزی گیاڕەنگ

دوای چەنــد مانــگ مانــەوە لە ئەســتێرۆکان لەنێوەڕاســتی زســتانە
ســارد و بــە ناوبانگەکــەی بنــاری قەندیــل ،لــە نیــوەی زســتانی
ســاڵی ١٣٧٠ی هەتاویــدا جارێکــی دیکــە لەســەر داوای خــۆم نەقڵــی
هێــزی گیاڕەنــگ کرامــەوە و کار و تێکۆشــانی خــۆم لــەو هێزە دەســت
پێکــردەوە .دوای ماوەیــەک مانــەوە لــە گونــدی "بۆکریســکان" لــە
یەکێــک لــە لکەکانــی ئــەو هێــزە دەســتم بــە کار و تێکۆشــان کــردەوە.
لــەو لکــە ســازمان درامەوە کە بنکــەی لە گوندی شــیوەڕەزی ناوچەی
پشــدەر بــوو و شــەهید ســەعدوون مارەغانــی ،ســەرلکی بــوو .کاتێــک
لــە وەرزی کار و تێکۆشــان نیزیــک دەبووینــەوە پێویســت بــوو هێــز
ســازماندەیی بکرێتــەوە .دوای ســازماندەیی هێــز ،منیــش هــەر لــەو
لکــە درێــژەم بــە کار و تێکۆشــانی خــۆم دایــەوە .دوای ســازماندەیی
هێــز و کۆمیتــەی شارســتان و خۆئامادەکــردن بــۆ گەڕانــەوە بــۆ نێــو
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خەڵــک و وەرزی کار و تێکۆشــان ،لەالیــەن دڵســۆزێکی جوواڵنــەوەوە
خەبەرمــان بــۆ هــات کــە ڕۆژانــە هێزێکــی دوژمن لــە گونــدی ئاڵواتانی
ناوچــەی سەردەشــتەوە دێــن بــۆ ســەردانی مۆڵگەکانــی کوێســتانی
دەشــتی وەزنــێ و گوێــزێ و وادیــارە دەیانهــەوێ ئاوەدانیــان بکەنەوە.
زســتانان بەهــۆی ســەختی و کوێســتانی بوونــی ناوچەکــە ،چــۆڵ
دەکــران .بــەم جــۆرە زەربەلێدانــی ئــەو هێــزەی دوژمــن وەک یەکــەم
عەمەلیــات لــە ســاڵی ٧١دا کاری لــە ســەر کــرا .بــۆ ئــەو مەبەســتە
دســتەیەک لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ بــە فەرماندەیــی
فەرمانــدە تێکۆشــەر و چاونەترســەکەی هێــزی بەهێــزی گیاڕەنــگ،
شــەهید حەمــە نارســتی کــە ئــەو کات جێگــری هێــزی گیاڕەنــگ
بــوو ،لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە تێکۆشــەرانی ئــەو کاتــی هێــز لــە مانگــی
بانەمــەڕی ســاڵی  ١٣٧١بــەرەو کوێســتانەکانی گوێــزێ و دۆڵەکۆگــێ
لــە کەشــێکی بەهاریــدا کــە هێشــتا بەفرێکــی زۆر لــە کوێســتانەکان
مابــوو ،ڕێگــە ســەخت و شــاخاویەکەی ئــەو ناوچەیەمــان گرتەبــەر.
هەمــوو ئــەو پێشــمەرگانەی کــە بــۆ جارێکــش ڕێیان لەو دۆڵــە کەوتبێ
دەزانــن چەنــد ناخــۆش و تاقەتپڕوکێنــە .بــەاڵم ســەڕای ناخۆشــی ئەو
دۆڵــە هــەوای ســازگار و کوێســتانی بوونــی ناوچەکــە هێنــدە دڵڕفێــن
و خۆشــە کــە هەمــوو ســەختییەکانی ڕێگــەت لەبیــر دەباتــەوە.
لــە بەرەبەیانییەکــی فێنکی بەهاریدا گەیشــتینە دۆڵەکۆگێ شــوێنی
بنکــە و بارەگاکانــی پێشــووی یەکێتیــی نیشــتمانیی کوردســتان،
ڕۆژەکــەی لــەوێ ماینــەوە و الی ئێــوارێ بەرپرســەکان لــە دەوری
یــەک کۆبووینــەوە و بەرنامەمــان بــۆ زەربەلێــدان لــەو هێــزەی دوژمن
دیــاری کــرد .بــە ســێ دەســتە دابــەش بوویــن .وامــان قــەرار دا کــە
بەریبەیــان بــە تاریکــی ،لــە شــوێنی مەبەســت ئامــادە بیــن .کاتێــک
لــە شــوێنی مەبەســت نیزیــک بووینــەوە دوو دەســتە لەنێــو هــەر دوو
مۆڵگــە چۆڵەکــەی دوژمــن هەڵکەوتــوو لــە بەرزاییەکانــی "گوێــزێ" کە
زاڵــە بەســەر دەشــتی وەزن ـێدا جێگــر بوویــن و دەســتەی ســێهەمیش
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لەگــەڵ شــەهید حەمــە نارســتی لــە دوو دەســتەکەی نێــوان ئێمــەدا
بــوون بــۆ کۆنترۆڵــی هــەر دوو بەشــەکەی دیکــە و چــاوەڕوان بوویــن
هێــزی دوژمــن بخەینــە داوی خۆمــان .تــا کاتژمێــری ١٠ی بەیانــی لــە
چاوەڕوانیــدا بوویــن ،بــەاڵم خەبەرێــک لــە هێــزی دوژمــن نەبــوو!!
ئــەو ڕۆژە نەهاتــن و ســەردانیان نەکــرد .ڕۆژەکــەی لــەوێ ماینــەوە،
لــە کۆبوونــەوەی خۆمــاندا بەرنامەکەمــان گــۆڕی و وامــان دانــا
تــازە کــە هاتوویــن ســەرێک لــە ناوچــە بدەیــن .پاشــان بگەڕێینــەوە
بــۆ بنکەکانمــان ،چونکــە هێشــتا هــەوا زۆر ســارد بــوو ،بــۆ ئــەوە
نەدەبــوو شــەوێ لــە دەرێ بمێنینــەوە.
ئێســتا کــە دەمهــەوێ ئــەو بیرەوەریــە بنووســمەوە هــەروا دەزانــم
ئێســتا و لەگــەڵ پۆلــێ لــە هاوڕێکانم بــەرەو تۆمارکردنی داســتانێکی
دیکــە هەنــگاو دەنێیــن ،داســتانێک کــە لــەودا مەســئوولینی تیپێــک
لــە هێــزی داگیرکــەری کۆمــاری ئیســامی کەوتنــە کەمینــی پێشــمەرگە
تێکۆشــەرەکانی هێــزی گیاڕەنــگ و کــوژران و تــەواوی چــەکو
چۆڵەکانیشــیان کەوتــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگە.
کاتێــک ئــەو ڕۆژە هێــزی دوژمــن نەهــات بــۆ سەرکەشــیی مۆڵگــە
چۆڵەکانــی ،ئێمــە دەبوایــە تاکتیکــی خۆمــان بگۆڕیــن .ئێــوارێ
کۆبووینــەوە ،لــە کۆبوونەوەکــەدا وابڕیــار درا کــە شــەوەکەی
بــۆ نانخــۆاردن و پێوەندیگرتــن لەگــەڵ خەڵــک بچینــە گونــدی
کاوالن و لەوێشــەوە بــۆ مانــەوە بچینــە دۆڵــێ لەقلەقــی کــە لــە
مووچــە و مــەزرای گونــدی ئێمــە نیزیکــە ،لەوێشــەوە ئێــوارێ بــە
دەشــتی مردواوێــدا تێپەڕیــن بــەرەو گوندەکانــی سوێســنایەتی و
لــەوێ گەشــتێک لــێ بدەیــن .دوای خواردنــی نــان و چایــی لــە گوندی
کاوالنــی ناوچــەی سەردەشــت و جێبەجێکردنــی ئەرکــە حیزبییــەکان
بــەرەو دەشــتی وەزنــێ ،واتــە بــەرەو شــوێنی دیاریکــراوی خۆمــان
وەڕێ کەوتیــن .شــارەزای ئەســڵیی ئــەو گەشــتە مــن بــووم .دەشــتی
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وەزنــێ بەهــاران هــەر هەمــووی ئــاوە ،دەربازبــوون لــەو دەشــتە
زۆر ناخۆشــە .هەرچەنــد دەشــتێکی خــۆش و دڵڕفێنــە و لــە جوانیــدا
وێنــەی کەمــە.
هەوڵــی زۆرم دا بــە شــوێنێکدا بــڕۆم کــە پێــاو و جلوبەرگــی
کــوڕەکان تــەڕ نەبــن ،بــەاڵم بــۆم نەکــرا و لــەو ڕێگەیــەدا زۆر هیــاک
بوویــن .کاتێــک کــە گەیشــتینە شــوێنی مانــەوە ،لەبــەر تەڕبوونــی
الق و لەتەرمــان خەومــان لــێ نەکــەوت .ســەرەتا هــەر لــە کۆتایــی
دەشــتەکە ئاورمــان کــردەوە و خەریکــی خۆگەرمکردنــەوە بوویــن،
لــەو کاتــەدا کەســێکی گوندەکــەی ئێمــە "دۆڵەتــوو" پەیــدا بــوو!
پێیڕاگەیاندیــن کــە زۆر ڕۆژان ماشــێنێک هێــزی دوژمــن دێتــە ئێــرە بۆ
ســەردانی مۆڵگەکانــی جاسووســان و دەوروبــەری و دواتــر دەڕۆنــەوە.
کاتێــک ئــەوەی گــوت ئێمــەش شــوێنی خۆمــان جــێ هێشــت ،کەمێــک
هەڵکشــاین بــۆ دۆڵــی لــەق لەقــی کــە مڵکــی خۆمانــە .لەبــەر ڕنــووی
بەفــر ماشــێن لــەوێ زیاتــر نەیدەتوانــی بــڕوات ،ئێمــەش لــەوێ
ماینــەوە بــەاڵم دیدەوانمــان هەبــوو کە پێشــتر خۆم لەگەڵــی چووبووم
بــۆ شــوێنی دیدەوانــی .ئەوەنــدەی لەبیــرم بــێ خالیــد پــەردەدار
بــوو .زۆری نەکێشــا دیدەوانەکــە ئــاگاداری کردینــەوە کــە خۆمــان
وەپێچیــن .ماشــێنێک بــەرەو ئێمــە دەهــات ،ئێمــەش هــەر زوو خۆمــان
ئامــادە کــرد ،دەســتەیەک هــەر لــە شــوێنی مانــەوە ســەنگەریان گرت.
ئێمــەش کەمێــک لــە خوارتــر ســەنگەرمان گــرت و هێشــتاش نازانــم
چــۆن بــوو ئێمەیــان نــەدی .ماشــێنەکە گەیشــتە شــوێنی مانــەوە کــە
 18کەســی تێــدا بــوون و هەموویــان فەرمانــدە و ئەندازیــار بــوون.
ســەرتیپ ،فەرمانــدەی گورهــان و چەندیــن فەرمانــدەی دیکــە لــە
هەمــوو الیەکــەوە کەوتنــە بەر هێرشــی تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنگ.
زۆربەیــان هــەر لــە یەکــەم دەســتڕێژدا کــوژران .دوو کەســیان بــەرەو
الی ئێمــە هەاڵتــن ،لــە خــوارێ لەگــەڵ ئێمــە تووشــی شــەڕ بــوون؛
ســەرتیپەکە بەنــاوی بێهــروز کاکــی ،هــەاڵت و خــۆی گەیانــدە بــن
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کەنــدی جادەکــە و لەگــەڵ ئێمــە دەســتی بەشــەڕ کــرد و تــا کــوژرا
شــەڕی کــرد .لــە بــن کەنــدی جــادە خــۆی مــات دابــوو و تەقــەی
دەکــرد ،مــن و کاک عەلــی ســوورەچۆمی بــە یەکــەوە بوویــن ،خالیــد
پــەردەدار لەوبــەری ئێمــە بــوو ،بــە هــەر ســێکمان دەمانەویســت ئــەو
بەکرێگیــراوە بکــوژرێ بــەاڵم مەجالــی نــەدەدا .کاک عەلــی نارنجۆکی
چووکــەی پــێ بــوو ،گوتــم کاک عەلــی پێیــدادە بــا ڕزگارمــان بــێ،
گوتــی تــازە ئــەو نارنجۆکــەم کڕیــوە دڵــم نایە!،هــەر پێــی دانــەدا!!
بەهەرحــاڵ ئەویــش کــوژرا .ســەرئەنجام شــەڕەکە کۆتایــی هــات و
لــەو  ١٨کەســە  ١٦کەســیان کــوژران ،دوو کەســەکەی دیکــەش بــە
برینــداری بەدیــل گیــران .یەکمــان لەگــەڵ خۆمــان هێنــا و ئــەوەی
دیکــەش لەبــەر قورســیی برینەکــەی هــەر لــە شــوێنی شــەڕکە ئــازاد
کــرا .ماشــێنەکەش لــەوێ ئاگــری تێبــەردرا و هەمــوو چەکوچۆڵــی
نێــو ماشــێنەکە کەوتــە دەســتی ئێمــە.
دوای ئــەو عەمەلیاتــە هەموومــان بێزیــان شــوێنی شــەڕەکەمان
جێهێشــت .بــەم جــۆرە لــە جەوێکــی خۆشــی بەهاریــدا تێکۆشــەرانی
هێــزی بەهێــزی گیاڕەنــگ بــە لێهاتۆویــی خۆیــان توانیــان زەبرێکــی
قــورس لــە هێــزی داگیرکــەر بــدەن.

• دەسبەسەرداگرتنی گورهانێکی دوژمن لە گوندی
ئاغەاڵنی ناوچەی سەردەشت
ڕووداوە گرینگەکانــی مێــژووی دوورودرێــژی ژیــان و خەباتــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هێنــدە زۆرن کــە ڕەنگــە گێڕانەوەیــان
هــەروا ئاســان نەبــێ .هــەرکات بیــر لــە نووســینەوەی داســتانێکی
لەبیرنەکــراوی تێکۆشــەرانی دێموکــرات دەکەمــەوە ،بــە دڵ و گیــان
بــە ڕوح و جەســتە دەچمــەوە ســەرەتای هەنــگاوە یەکەمەکانــی ئــەو
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کاتــە کــە بــە یەکــەوە ڕێگــە ســەخت و دژوارەکانمــان دەبــڕی هەتــا
مێژوویــەک بــۆ نەتــەوە و حیزبەکەمــان درووســت بکەیــن کــە هــەردەم
لــە بیــر و مێشــکی ڕۆڵەکانــی کــورددا بمێنێتــەوە.
ســاڵی  ١٣٧١ئــەو کاتــە بنکــە و بارەگاکانمان لە گوندی "شــیوەڕەز"
بــوون ،بەرپرســانی ئــەو کاتــەی هێــزی گیاڕەنــگ بــۆ داڕشــتنی
گەاڵڵەیەکــی دیکــەی عەمەلیاتــی لــە جموجــۆڵدا بــوون .لەگەاڵڵــەی
ئــەو جــارەی تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگدا گورهانــی هێزەکانــی
دوژمــن ،جێگیــر لــە گونــدی ئاغــەاڵن دەسنیشــان کــرا .ماوەیــەک
پێــش گرتنــی گورهانەکــە ،زانیاریــی ورد کۆکرابــۆوە .دوای ماوەیــەک
تێپەڕیــن بەســەر داڕشــتنی گەاڵڵەکــە ،ســەرئەنجام جموجــۆڵ لەنێــو
لــک و پەلەکانــی هێــزی گیاڕەنــگدا بــۆ دەســت بەســەرداگرتنی
گورهانــی ئاغــەاڵن دەســتی پێکــرد .لــە ئێوارەیەکــی درەنگدا ئــەو کادر
و پێشــمەرگانەی کــە بــۆ ئــەو عەمەلیاتــە ئامــادە کرابــوون ،بــە چەنــد
ماشــێن بــەرەو ســنووری نێــوان "هەڵشــۆ" و "وەردێ" وەڕێکەوتیــن.
لەنێــو کادر و پێشــمەرگەکاندا فەرمانــدەری هێــز ،جێگــری هێــز،
ئەندامانــی کۆمیتــەی شارســتان و فەرمانــدە لــک بــەدی دەکــران.
هەموومــان بــە یەکــەوە و بــە ڕوحێکــی پێشــمەرگانەوە هــەوراز و شــیو
ن بەجێدەهێشــت.
و دۆڵــی ناوچەکەمــان لــە دوای خۆمــا 
کاتێــک کــە لــە بنکــەکان وەڕێ کەوتیــن هــەر پێشــمەرگەیەک
ئیمکاناتــی دوو بــۆ ســێ ڕۆژی لەگــەڵ خــۆی هەڵگرتبــوو ،چونکــە
وا بڕیــار بــوو تــا کاتــی عەمەلیــات خۆمــان لــە هیــچ کــوێ ئاشــکرا
نەکەیــن .ئــەوە یەکێــک لــە خاڵــە گرینگــەکان بــوو ،چونکــە ئەگــەر
بــەم جــۆرە نەبوایــە ڕەنگــە دوژمــن غافگیــر نەبایــە.
ڕۆژی پێشــتر کــە لــە "سێویســکە"ی نیزیــک گونــدی "بەردەســوور"
مابووینــەوە ،هــەر ئــەو ڕۆژە لــە کۆبوونەوەیــەکدا ئەرکــی هەمــوو
تیمــەکان دیــاری کــرا .ئەوەنــدەی لەبیــرم بــێ هەمــوو هێزەکــە بــە
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پێنــج دەســتە دابەشکــرا ،دەســتەی یەکــەم بــە سەرپەرســتیی کاک
عەبدوڵــای شەخســە ،وەک دەســتەی هێــرش بــۆ ســەر گورهــان
کــە کۆمەڵێــک ســەرپەل و بەرپرســی دیکــەش لــە تیمەکــەدا بــوون و
کاری ئــەو تیمــە لــە ســەختترین کارەکان بــوو ،بــەاڵم پێشــمەرگەکان
لــەو هەلومەرجــەدا لــە هیــچ ســەختییەک نەدەکشــانەوە .دەســتەی
دووهــەم بــە سەرپەرســتیی کاک عەلــی حاجــی و کاک عەلــی شــێلمان
هــەر دوو تێکۆشــەری ڕۆژە ســەختەکانی خەبــات بــۆ لێدانــی مۆڵگــەی
"پوورەپانــێ" ،هەڵکەوتــوو لــە پشــتی گونــدی زەلــێ و نیزیــک لــە
گورهانەکــە کــە دۆشــکەیەکیان پێ بــوو ،ئامادە بوون .دوو دەســتەش
بــۆ لێدانــی گورهانەکــە دیــاری کرابــوون تــا دەســتەی هێــرش لــە
ژێــر ئــاوری ئــەو دوو تیمــەدا هەڵمەتــی خۆیــان بــۆ ســەر گورهــان
دەســت پێبکــەن .دەســتەی پێنجــەم کــە منیشــی تێــدا بــووم لەگــەڵ
چەنــد پێشــمەرگەیەک بــۆ ســەر جــادەی ئاغــەاڵن -نــەاڵس دیــاری
کرایــن هەتــا ئەگــەر هێــزی دوژمــن بــە هانــای ئــەو گورهانــەوە بێــت،
بیانخەینــە کەمینــی خۆمانــەوە .شــوێنی ئێمــە زۆر لــە مۆڵگــەی
پشــتی سەرشــیو نیزیــک بــوو و دەشــتێکی ڕووتــەن بــوو .بــەم جــۆرە
هەمــوو هێزەکــە بەســەر ئــەو پێنــج دەســتەدا دابــەش کــرا.
دوای کۆبوونــەوە بــۆ پێشــمەرگەکان و خوێندنــەوەی نــاوی
هەموویــان لــە دەســتەکاندا هەموومــان بــەرەو شــوێنی خۆمــان وەڕێ
کەوتیــن .لــە پشــتی گونــدی دیوااڵن لەیەکتــر جیابووینەوە .دەســتەی
هێــرش و دەســتەی دۆشــکە لــە ئێمــە جیــا بوونــەوە و بــۆ شــوێنی
خۆیــان لــە نیزیــک "ڕەشــە گەڵــوو"ی پشــتی گونــدی ئاغــەاڵن لــە
الی ڕۆژهــەاڵت وەڕێکەوتــن .ئێمــەش هــەر ســێ دەســتەکە لەنێــوان
گوندەکانــی ئاغــەاڵن و دیــوااڵندا ماینــەوە .شــوێنی ئێمــە ئــاوی لــێ
نەبــوو بــەاڵم هــەر شــەوەکەی ئاومــان دابیــن کردبــوو .لــەوێ ماینەوە
و خۆمــان حەشــاردا بــۆ ئــەوەی کــەس نەمانبینــێ.
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تــا کۆتایــی عەمەلیــات ،ئــەو ڕۆژە دەبوایــە لــە هەمــوو ڕۆژان
وریاتــر بیــن ،نــەکا کارەکەمــان پەکــی بکــەوێ .شــوێنی ئێمــە لــە
گورهانەکــە نیزیــک بــوو ،تــا ئێــوارێ چەنــد جــار گورهانەکەمــان
خســتە ژێــر چاوەدێــری خۆمــان .بــەم جــۆرە هەمــوو تیمــەکان تــا
کاتــی عەمەلیــات لــە شــوێنی مانــەوە ئامــادە بــوون و هەموومــان
پێوەندیمــان لەگــەڵ یەکتــری هەبــوو .ئــەو کاتــە من جگەرەم دەکێشــا،
بــەاڵم پێــم نەمابــوو ،زۆرم بێتاقەتــی جگــەرە کردبــوو و نەمدەزانــی
کــێ جگــەرەی پــێ مــاوە .ئەگــەر تەماشــام کــرد چەنــد میترێــک لــە
خــوار خۆمــان لەنێــو پۆلــە دەوەنێــک دووکــەڵ هەڵدەســتا!! زوو زانیم
ئــەوە جگــەرە دەکێشــن ،چــووم بــۆ الیان،کــە چــووم کاک قــادر مەمــۆ
لەگــەڵ دوو کــەس لەنێــو پۆلــە دەوەنەکــەدا بــوون ،کــە تەماشــام
کــرد قــادر شــتێک دەکێشــێ بــەاڵم لــە جگــەرە ناچــێ ،منیــش داوای
جگــەرەم کــرد .قــادر وتــی خــۆ جگــەرە نییــە .تەماشــام کــرد گیایــەک
هەیــە کــە ئێمــە پێــی دەڵێــن "تاڵیتــۆز" ،وردی کردبــوو لەنێــو
پەڕێــک کاغــەزی کردبــوو و دەیکێشــا .زۆرم پــێ ســەیر بــوو .بۆنێکــی
ناخۆشــی لــێ دەهــات و زۆر ناخــۆش بــوو ،بــەاڵم ئــەو تەحەممولــی
نەمابــوو و پەنــای بــۆ گــەاڵی تاڵیتــۆز بردبــوو.
ئێوارەیــە ،خــۆر خەریکــە لەســەر چیــای جەنگــی ئاســۆی هیــوا
دەنەخشــێنێ .کەشــێکی ئــارام و فێنــک باڵــی بەســەر ناوچەکــەدا
کێشــابوو .لــە داوێنــی ئــەو چیــا ســەربەرزانەدا ،هەڵــۆ تیژباڵەکانــی
دێموکــرات خەریکــی خۆئامادەکــردن بــوون .هێــدی هێــدی تیمــەکان بــە
ڕەمــز قســە لەگــەڵ یەکتــر دەکــەن ،بــێ ئــەوەی بهێڵــن دوژمــن هەســت
بــە هیــچ بــکات.
بــەرە بــەرە هەمــوو تیمــەکان بــەرەو شــوێنی خۆیــان وەڕێدەکــەون.
ســەرئەنجام لــە کاتژمێــری پێنجی ســەر لــە ئێوارێ گورهانــی ئاغەاڵن
غافڵگیــر کــرا و کەوتــە بــەر هێرشــی تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگ.
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زۆری نەکێشــا دەنگــی تەقــەی چەکــی تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
ناوچەکــە دەنگــی دایــەوە .لەگــەڵ تەقاندنــی هــەر فیشــەکێک دوژمــن
بــێ هێــز دەبــوو و ورەی دادەبــەزی .دەســتەکانی پشــتیوان بــە ئــاوری
چەکەکانیــان گورهانــی جێگیــر لــە گونــدی ئاغەاڵنیــان غەرقــی
دووکــەڵ و ئاگــر کــرد .هەروەهــا هــاوکات لەگــەڵ هێــرش بۆ ســەر ئەو
مۆڵگەیــە ،مۆڵگــەی "پوورەپانــێ"ی هەڵکەوتــوو لــە پشــتی گونــدی
زەلــێ لەژێــر ئــاوری تونــدی دەســتەیەکی دیکــە لــە پێشــمەرگەکان
دابــوو .دەســتەکانی دیکــەش بــۆ بەرپەرچدانــەوەی هــەر جموجۆڵێکــی
دوژمــن لــە شــوێنی خۆیان ئامــادە بــوون .دوای بەجێگەیاندنی ئەرکی
هێــزی پشــتیوان ،دەســتەی هێــرش کــە پێکهاتبــوو لــە کۆمەڵێــک
پێشــمەرگەی ئــازا و تێکۆشــەری ڕاهاتــوو بــە هەمــوو شــێوەکانی
شــەڕ ،هێرشــی خۆیــان بــۆ ســەر هێــزی دوژمــن دەســت پێکــرد.
لــە ماوەیەکــی کورتــدا توانیــان خۆیــان لــە ســەنگەرەکانی دوژمــن
نیزیــک بکەنــەوە و شــەڕێکی قــورس لەگــەڵ دوژمــن دەســت پــێ بکەن.
شــەڕێ ســەنگەر بــە ســەنگەر لەنیــو مۆڵگەکــەدا دەســتی پیکــرد و لــە
کۆتایـیدا پێشــمەرگەکان بەســەر دوژمنــدا ســەرکەوتن و گورهــان بــە
تــەواوی کەوتــە دەســتی تێکۆشــەرانی دێموکــرات .بەکرێگیراوانــی نێو
مۆڵگەکــە ،ئەوانــەی شــەڕیان لەگــەڵ پێشــمەرگەکان دەکرد،کــوژران.
چەنــد کەســێکش هەاڵتــن و باقــی هێزەکــەی دیکــەی دوژمــن لــە الیــەن
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە بەدیــل گیــرا .تــەواوی چەکوچۆڵــی
نێــو مۆڵگەکــە کەوتە دەســتی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان .بەشــێک
لــەو چەکوچۆڵــە ڕاگوێــزرا و ئــەوەی دیکــە لەنێــو مۆڵگەکــەدا لــە
الیــەن پێشــمەرگەکانەوە ئاگریــان تــێ بــەردرا .بــەم جــۆرە گورهانــی
ئاغــەاڵن کــە یەکێــک بــوو لــە مۆڵگەی هێــزە هــەرە ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیــم لــە ڕێکەوتــی ٨ی خەرمانانــی ١٣٧١ی هەتاویــیدا بەدەســتی
بــە توانــای تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگ تەفروتونــا کــرا.
دەســتەکانی دیکــەش توانیــان ئەرکــی خۆیــان بەجــێ بگەیەنــن .تــا
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کۆتایــی عەمەلیاتەکــە مۆڵگــەی پوورەپانــێ لەژێر ئاوری دەســتەیەکی
دیکــە لــە تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگدا بــوو .لــە کۆتاییــدا ئــەو
دەســتە لــە پێشــمەرگەکان دەکەونــە بــەر هێرشــی خۆمپــارەی هێــزی
دوژمــن و هــەر دوو بەرپرســی ئــەو تیمــە کاک عەلــی حاجــی و کاک
عەلــی شــێلمان برینــدار دەبــن.
دەســتەی ســەرجادەی ئاغــەاڵن بــۆ نــەاڵس تــا هاتنــەوەی هەمــوو
دەســتەکان هــەر لــە شــوێنی خۆیــان چــاوەڕوان بــوون .دوای
تاریکیــی هــەوا و کۆتایــی عەمەلیــات هەموومــان بــە یەکــەوە شــوێنی
شــەڕەکەمان بەجێهێشــت و بــەرەو شــوێنی دیاریکــراوی خۆمــان وەڕێ
کەوتیــن.
ســەرەڕای ئــەوەی ســێ بریندارمــان پێبــوون ،لەگــەڵ هەمــوو
دیلەکانــی شــەڕ و چــەک و چۆڵێکــی زۆر و ماندووبوونێکــی زۆری
پێشــمەرگەکان ،دەبوایــە وریــا بیــن چونکــە ڕێگــەی گەڕانەوەمــان
بــێ مەترســی نەبــوو .دەبــوو بــە دەوروبــەری چەنــد مۆڵگەیەکــی
دوژمـندا تێپــەڕ بیــن و هەســت بــە بوونــی ئێمــە نەکــەن .ســەرئەنجام
هەموومــان بەیەکــەوە بــە وریاییەکــی زۆرەوە خۆمــان لــە ســنووری
گوندەکانــی وەردێ و بنەوخەڵێــف نیزیــک کــردەوە .لەســەر ســنوور
بەیانییەکــەی زۆر مانــدوو بوویــن ،پشــوویەکی کورتمــان دا تا کەمێک
بحەســێینەوە .پاشــان بــە ڕۆژ بــەرەو گونــدی هەڵشــۆ لــە باشــووری
کوردســتان وەڕێ کەوتیــن .ئــەو کاتــە وەزعەکــە بــاش بــوو ،تــازە لــە
باشــوور ڕاپەڕیــن کرابــوو ،هەســتی کوردایەتــی لەوپــەڕی بەهێــزیدا
بــوو .ڕووت لــە هەرکــوێ دەکــرد خەڵــک بە باوەشــی ئــاوەاڵوە وەریان
دەگرتــی ،ئێمــەش ئــەو ڕۆژە هــەم خۆمــان هێزێکــی زۆر بوویــن و هــەم
عەمەلیاتێکــی گەورەمــان لــە ناوچــەی سەردەشــت ئەنجــام دابــوو.
نیزیــک بــە بیســت دیلــی شــەڕەکەمان پــێ بــوون ،بۆیــە خەڵــک بــە
چــاوی ئومێــدەوە چاویــان لــێ دەکردیــن .کاتێک هەموومــان بەیەکەوە
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گەیشــتینە نێــو گونــدی هەڵشــۆ ،خەڵــک لێمــان کۆبۆونــەوە ،لــەو
کاتــەدا جەوێکــی خــۆش باڵــی بەســەر ئێمــەدا کێشــابوو کــە هێنــدە
خــۆش بــوو ئێســتاش بەتەواوەتــی هەســت بــەو دۆخە دەکــەم و دەڵێی
لەنێــو ئاوایــی هەڵشــۆ ڕاوەســتاوم و دڵخۆشــم کــە ئــەو جێگــەو پێگــە
بەرزەمــان لەنێــو خەڵکــی کوردســتاندا هەبــوو و بــە خۆشــییەوە تــا
ئێســتاش پاراســتوومانە.
دوای ماوەیــەک مانــەوە و پەیداکردنــی چەنــد ماشــێن ،کاروانــی
ماشــێنەکان بــەرەو گونــدی شــیوەڕەز وەڕێ کــەوت .دەنگــی دروشـــم
و دەربڕینــی خۆشــحاڵی تــەواو باڵــی بەســەر ئێمــەدا کێشــابوو.
دوای ماوەیــەک گەیشــتینەوە بنکەکانــی خۆمــان لــە شــیوەڕەز .بــە
گەیشــتنەوەمان بۆ بنکە لەگەڵ پێشــوازیی هاوڕێ و هاوســەنگەرانمان
بــەرەوڕوو بوویــن .دوای گەیشــتنەوەمان بــۆ مەقــەڕ ،هــەردوو
فەرمانــدە و تێکۆشــەری ڕۆژە ســەختەکانی خەبــات؛ کاک عەلــی
حاجــی کــە بــە ســەختی برینــدار ببــوو لەگــەڵ کاک عەلــی شــێلمان
و برادەرێکــی دیکــە کــە پێــم خــۆش نییــە نــاوی بێنــم ،ســەختییەکی
زۆریــان چێشــت ،بــەرەو نەخۆشــخانە بــەڕێ کــران.
ڕێکەوتــی ٩ی خەرمانــان لــە بنکــەی ســەرەکیی خۆمان لــە کۆمیتەی
شارســتانی سەردەشــت لــە الیــەن بەرپرســی کۆمیتــەی شارســتانەوە
وەک سیاســەتی هەمیشــەیی حیــزب لــە ســەر سیاســەتی حیــزب
قســە بــۆ دیلەکانــی شــەڕ کــرا و پاشــان بــە ماشــێن بــۆ "زەڵــێ و
قاســمەڕەش" بــەڕێ کرانــەوە ،تەنیــا یــەک کەســیان نەبــێ ،ئەویــش
خوالێخۆشــبوو کاک فایــەق کاژەیــی بــوو کــە بــە دڵخــوازی خــۆی
نەچــۆوە و داوای کــرد کــە دەبێتــە پێشــمەرگە و لە ڕێزی تێکۆشــەرانی
حیزبــدا خزمــەت بــە خــاک و خەڵکــی کوردســتان دەکات کــە بەداخەوە
دوای تێپەڕاندنــی  ٢٧ســاڵ پێشــمەرگایەتی بــە هــۆی نەخۆشــییەوە
بــۆ هەمیشــە مااڵوایــی لــێ کردیــن .ڕۆحــی شــاد و یــادی بــەرز و
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بەڕێــز بێــت.
پێویســتە بگوتــرێ لەوکاتــە ئاســتەمەدا سیاســەت و هەڵوێســتی
حیزبــی دێموکــرات بەرانبــەر بــە دیلەکانــی شــەڕ لەگــەڵ دوژمنێکــی
غــەداری وەک کۆمــاری ئیســامی ،شــێوەیەک لــە خەبــات بــوو.
کۆمــاری ئیســامی زۆر پێیخۆشــبوو ئێمــە هەمــوو دیلەکانــی شــەڕ
بکوژیــن ،بــۆ ئــەوەی تەبلیغاتــی نــاڕەوای دژ بــە بزووتنــەوەی
مافخوازانــەی خەڵکــی کوردســتان پێــوە بــکات.
بەمجــۆرە لــە هەلومەرجێکــی تایبەتــیدا تێکۆشــەرانی هێــزی
گیاڕەنــگ بــە کەمتریــن ئیمکانــات ،گەورەتریــن زەربەیــان لــە هێــزی
دوژمــن دا.
ســاو بــۆ هەمــوو ئــەو کادر و پێشــمەرگانەی لــەو ســەرکەوتنەدا
بەشــدار بــوون.

•
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کــەم واهەبــووە دەرفەتــەکان لەدەســت بدەیــن ،تەنانــەت لــە وەرزی
ســارد و ســەرماشدا ســەرەڕای ســەختییەکانی کــە لەســەر ڕێگامــان
بــوون ،بــۆ ئــەوەی زۆرتــر حــزووری پێشــمەرگانەمان لەنێــو خەڵکــی
خۆمانــدا هەبــێ ،هەمیشــە ئامــادە و لەســەرپێ بوویــن.
مانەوەمــان لەنێــو خەڵکــی خۆمــاندا بــە المانــەوە لــە هەمــوو
شــتێک باشــتر و خۆشــتر بــوو .بۆیــە هــەرکات دەرفــەت ڕەخســابا لــە
دەســتمان نــەدەدا .لــە مانگــی بەفرانباری ١٣٧٤دا پێــش گرتنی گوردانی
بێــژوێ ،تیمێکــی تێکــەاڵو لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ،
چووینــە ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت .کاک کەریــم فەرخەپــوور وەک
ئەندامــی کۆمیتــەی شارســتان و بەرپرســی کۆمیتــەی ناوچــەی هۆمــل
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لەگەڵمــان بــوو .چووینــە ناوچــەی ئــاالن و ســەردانی چەنــد گونــدی
ناوچەکەمــان کــرد و لــە درێــژەی گەشــتەکەماندا دوو ڕۆژ لــە گونــدی
بێتــووش ماینــەوە .هــەوا زۆر ســارد بــوو ،دەبــوو شــەوانە هــەر لــە
گونــدەکان ماباینــەوە .ئــەو ماوەیــە لــە مزگەوتــەکان کۆبوونەوەمــان
بــۆ خەڵــک دەکــرد و کاک کەریــم فەرخەپــوور لەســەر سیاســەتەکانی
حیــزب قســەی بــۆ خەڵــک دەکــرد .بەیانییــەک کــە لەخەو هەســتاین،
واســاغ بووینــەوە بــۆ نیــوەڕۆ بچینــە گونــدی مێرگاســێ .ئــەو ڕۆژە
هــەوا لــە هەمیشــە ســاردتر بــوو و بەفــر دەبــاری .تــا گەیشــتینە
گونــدی مێرگاســێ ،کەمێــک تەڕ ببوویــن .ئەو گونــدە ماڵەکانی بڕێک
لێــک بــاون و مۆڵگــەی دوژمنیــش لــە نیزیــک گوندەکــە بــوو .بەســەر
ماڵــەکاندا دابــەش بوویــن؛ مــن و کاک کەریــم فەرخەپــوور لەگــەڵ
نەفەرێکــی دیکــە چووینــە ماڵــی کاک مســتەفای عەلیئاغای،کــە
چووینــە ماڵەکــە دیــار بــوو کەمێــک وەزعــی ژیانییــان بــاش بــوو.
لــە ماڵەکــە چووینــە دیوێکــی گــەورە ،هــەر کــە چوویــن بــۆ ماڵەکــە
داریــان خســتە نێــو کــورە و واڵت گــەرم داهــات .ئێمــەش خۆمــان
کردبــۆوە و خەریکــی خــۆ گەرمکردنــەوە بوویــن .لــە نــاکاو نەفەرێــک
هاتــە بــەر دەرگای ژوورەکــە و دەســتی بــە ئــەوالو ئــەوالی درگاکــەوە
گــرت و لــە پــڕ گوتــی؛ هــە هــەر هــەر هــەر!! .ئێمــەش پێمــان وابــوو
دەڵــێ جــاش و پاســدار هاتــوون و دەیهــەوێ ئاگادارمــان کاتــەوە
بۆیــە خێــرا پەالمــاری چەکەکانمــاندا .کەچــی دوای چەنــد جــار هــەر
هــەر گوتــن ،کەوتــە ســەر ئەســڵی قســەکە و گوتــی " هــەر هەمــوو
الیەکتــان بەخێرێــن"!! .درەکــەوت فەقیــرە زمانــی دەگیــرا .بەڕاســتی
لــە ژیانمــدا بــە قــەد ئــەو ڕۆژە پێنەکەنیــوم .بەتایبەتی ئــەو برادەری
لەگەڵمــان بــوو لــە ڕادەبــەدەر پێکەنــی.
شــەوێ لــەوێ ماینــەوە و بڕیارمــاندا ســبەی بەیانــی بچینە گوندی
دولــکان کــە گوردانێکــی هێزەکانــی دوژمــن لــە چەنــد ســەدمیتری
ماڵــەکان لــە پشــتی گونــد بــوو و هەمیشــە هیزێکــی ئامــادەی
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دوژمنــی لێبــوو .دیــارە ئەمــە کارێکــی ئاســان نەبــوو کــە بەیانــی
و بــە ڕۆژی ڕوونــاک بچینــە گوندێــک و مۆڵگــەی دوژمنیــش لــە
چەنــد ســەد میتــری بــێ و گوندەکــە و دەوروبــەری گوندەکــەی لەژێــر
چاودێریــدا بــێ .لــە ڕووبــەڕووی مۆڵگــەی دوژمــن دوو کەســمان بــە
"بــی کــەی س ـی"یەوە دانــا و خۆمــان چووینــە نێــو گوندەکــە .پێــش
ئــەوەی بگەینــە نێــو ماڵــەکان دیتمــان دوو کــەس بــەرەو مۆڵگەکــە
ڕادەکــەن .فــەوری دوو پێشــمەرگەمان نــاردن و پێــش ئــەوەی بگەنــە
نێــو مۆڵگەکــە ،گرتیانــن و هێنایانــن .کــە هێنایانــن دوو مامۆســتای
فــارس زمــان بــوون کــە مامۆســتای قوتابخانــەی ئــەو گونــدە بــوون
و لــە ترســی ئێمــە دەیانەویســت خۆیــان بگەیەننــە نێــو مۆڵگەکــەی
دوژمــن .دیــار بــوو ڕێژیــم زۆر کاری لەســەر ئــەوە کردبــوو کــە
پێشــمەرگە الی خەڵــک بــە تایبــەت غەیــرە کــوردەکان ناشــیرین بــکا و
پێشــمەرگە بــە ئینســانکوژ لــە قەڵــەم بــدا بۆیــە ئەوانیــش لــە ترســی
ئــەوەی کــە پێشــمەرگە نەیانکــوژێ! دەیانەویســت خۆیــان بگەیەننــە
نێــو مۆڵگەکــەی ڕێژیــم .دوای ئــەوەی کاک کەریــم فەرخەپــوور قســەی
بــۆ کــردن ،خــۆی لەگەڵیــان چــوو ســەردانی ماڵەکــەی کــردن و بــۆ
نیــوەڕۆش بــۆ نانخــواردن هــەر لەگــەڵ خــۆی بردنــی بۆ ماڵــی یەکێک
لــە خەڵکــی گونــد و ئــەو ماوەیــەی کــە لــەوێ بوویــن هــەر لەگــەڵ
ئــەو بــوون .ماڵەکەیــان حەمامــی نەبــوو و دەبــوو وەک خەڵکــی گونــد
بچنــە مزگــەوت و خۆیــان لــە حــەوزی ئــاوی مزگــەوت هەڵکێشــن
کــە ئــەوە بــۆ ئــەوان زۆر ســەخت و ناخــۆش بــوو .ئــەو مەســەلەیان
لەگــەڵ کاک کەریــم بــاس کردبــوو و ئەویــش شــەو لــە مزگــەوت
کۆبوونــەوەی بــۆ خەڵکــی گوندەکــە گــرت .دوای باســێکی سیاســی
باســی ڕێزگرتــن لــەو مامۆســتایانەی کــرد کــە غەریبــن و هاتــوون
مناڵەکانیــان فێــری خوێنــدن و نووســین دەکــەن .باســی ئــەوەی
کــرد کــە ئەوانــە وەک ئێمــە فێــر نیــن لــە حــەوزی ئــاوی ســاردی
مزگــەوت خۆیــان بشــۆن ئەویــش بــەو زســتانە ســاردە! و پێویســتە
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حەمامێکیــان لەنێــو خانوەکــەی خۆیانــدا بــۆ دروســت بکــەن .پیاوێک
لەنێــو خەڵکەکــە گوتــی :جــا کاک کەریــم ئێمــە لــە قەدیــم و زەمانەوە
هــەر لــەو حــەوزە خۆمــان دەشــۆین ،بــا ئەوانیــش وەک ئێمــە فێــر
بــن" .کاک کەریــم لــە وەاڵمــدا گوتــی ڕەنگــە دایــک و بابــی ئەوانیــش
هــەر وەک ئێمــە بووبــن بــەاڵم ئێســتا ســەردەم گــۆڕاوە و ئــەوان لــە
شــاری خۆیــان فێربــوون کــە لــە حەمامــی ماڵــەوە حەمــام بکــەن و
تــازە بــۆ تــۆ فێــر نابــن .بەیانــی کــە لــە خــەو هەســتاین کاک کەریــم
لەگــەڵ شــوڕای گوندەکــە کۆبوونەوەیەکــی کــرد و دیســان داوای لــێ
کــردن کــە حەمامیــان بــۆ دروســت بکــەن و ئەوانیــش قبووڵیــان کــرد.
ئێســتا پێویســتیمان بــە کەرەســە هەبــوو کــە بــەو زســتانە پەیــدا
نەدەبــوو .لــە خــوار گوردانەکــەی دوژمــن خانوویــەک هەبوو،گوتیان
ئــەوە چۆڵکــراوە و هــی مۆڵگەکەیــە ،کاک کەریــم چەنــد کەســێکی
بــە واڵغــەوە نــارد و لەبەرچــاوی هێزەکانــی ڕێژیــم خانوەکەیــان
هەڵوەشــاند و بلۆکەکانیــان هێنــا و لــە خانوەکــەی مامۆســتاکاندا
هــەر ئــەو ڕۆژە بــە خەڵکــی گونــد حەمامــی بــۆ مامۆســتاکان دروســت
کــرد کــە ئــەوە نــەک هــەر کارێکــی ئینســانیی گــەورە بــوو بەڵکــوو
لــە ڕاســتای سیاســەتەکانی حیزبــی دێموکراتیشــدا بــوو هــەم بــۆ
ڕێــز گرتــن لــە مۆســتای قوتابخانــە و هــەم وەک ئــەوەی کــە ئــەوان
غەریبــە بــوون .مــاوەی دوو ڕۆژ بێبــاک لــە دوژمــن بــە بەرچــاوی
ئەوانــەوە لــەو گونــدە ماینــەوە .نــە هێزەکانــی ڕێژیــم غیرەتیــان
هەبــوو هیــچ دەژکردەوەیــەک لەخۆیــان نیشــان بــدەن و نــە ئێمــەش
هیــچ حیســابێکمان بــۆ کــردن .مامۆســتاکان کــە ئــەو دوو ڕۆژە هــەر
لەگــەڵ پێشــمەرگەکان بــوون ،زۆر خۆشــحاڵ بــوون و ئیتــر ترســیان
نەمــا و وادیــار بــوو کــە دوژمــن زۆر خــراپ لەســەر پێشــمەرگە و
حیزبــی دێموکــرات قســەی بــۆ کردبــوون.
لەپەنــا گونــدی دولــکان گوندێــک هەیــە بــە نــاوی "شــێرانییە"،
کەســێکی ئــەو گونــدە بــە نــاوی کاک خــدری شــێرانییە کــە زۆر
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حیزبــی و زۆریــش قســە خــۆش بــوو ،بیســتبووی کــە بــەو زســتانە
بەخەڵکــی گونــدی دولــکان حەماممــان بــۆ مامۆســتاکان دروســت
کــردووە و مامۆســتای گوندەکــەی ئەوانیــش حەمامــی نەبــوو .بــە
خەڵکەکــەی گوتبــوو هەتــا ئابڕوویــان نەبردوویــن هەســتن پێــش
ئــەوەی پێشــمەرگەکان بگەنــە ئێــرە بــا ئێمــە خۆمــان حەمــام بــۆ
مامۆســتاکەمان دروســت بکەیــن.
دوای ئــەوەی لــە گوندەکانــی ناوچــەی هۆمــل درێژەمــان بــە
جەولەکەمــان دا ،ڕۆژێــک کــە لــە گونــدی "بنــاوێ" بوویــن ،وا ســاغ
بووینــەوە بــۆ شــەوێ بچینــە گونــدی "بێــژوێ" .بەهەرحــاڵ ئــەو
گوردانــەی کــە لەالیــەن هێــزی پێشــمەرگەوە دەســتی بەســەردا گیــرا
لەوێــوە زۆر بــە باشــی دیــار بــوو و نێــو گوندەکــەش جاشــخانەیەکی
تێــدا بــوو و ســەرەڕای ئــەوەش دەســتەی زەربەتیــان هەبــوو کــە
هەمیشــە لــە گوندەکــە و دەوروبــەری گونــد بــە دوای پێوشــوێنی
پێشــمەرگەوە بــوون .ئەگــەر هەڵــە نەبــم لەمێــژ بــوو پێشــمەرگە
نەچووبوونــە گونــدی بێــژوێ .کاتێــک چووینــە نێــو گونــد و بەســەر
ماڵەکانــدا دابــەش بوویــن ،ئێمــە لەگــەڵ دوو کەســی دیکــە چووینــە
ماڵەکانــی خــوار گوردانەکــە و لــە ماڵەکــە خەریکــی نانخــواردن
بوویــن .لەنێــو گونــددا دەنگــی دوو ڕەگبــار هــات .ئێمــەش هاتینــه
دەرێ و مــن بێســیمم پێبــوو .گوتیــان وەرە خــوارێ .ئێمــەش بــە پەلــە
چووینــە خــوارێ .بــەاڵم بــە وریایــی کە چوویــن دەرکــەوت فەرماندەی
دەســتەی بــە نــاو زەربەتــی مۆڵگەکــە هاتۆتــە نێــو گونــد .کاک کەریــم
فەرخەپــوور ســەردانی مامۆســتاکانی قوتابخانــەی کردبــوو و شــەهید
ســاڵح قەلەڕەشــی و کاک ڕەحمــان وەردەییــش لــە دەرێ پاســەوان
دەبــن کــە فەرمانــدەی دەســتەی زەربەتیــی ڕێژیــم لەگــەڵ چەنــد
چەکدارێــک دێتــە نێــو گونــد و لەپێــش پەنجــەرەی ماڵــی مامۆســتاکان
لەگــەڵ شــەهید ســاڵە قەلەڕەشــی دەســتەویەخە دەبــن و هەردووکیــان
تەقــە لەیەکتــر دەکــەن ،لــەو کاتــەدا تفەنگەکــەی شــەهید ســاڵە گیــر
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دەکا بــەاڵم بوێرانــە و ئازایانــە خــۆی بــە کابــرای فەرمانــدەدا دەدا،
لــەو کاتــەدا فەرماندەکــە بــە هەمــوو هێــزی خــۆی هــاوار دەکا ،کاک
کەریــم پێــی وایــە کاک ســاڵە تەقــەی لەکەســێکی شــێت کــردووە،
بەپەلــە پەنجــەرە دەکاتــەوە دەڵــێ ســاڵە ئــەوە چ خەبــەرە دەڵــێ
کــوڕە بمگەیــە ئــەو ســەگبابە قامکــی لێکردمــەوە .لــە کاتێکــدا کــە
شــەهید ســاڵە پەالمــاری فەرماندەکــە دەدا پەنجــەی دەچێتــە نێــو
دەمــی فەرمانــدە و ئەویــش زۆر بــە تونــدی دەیگــەزێ و دەیهــەوێ
قامکــی لێبکاتــەوە و هــەر لــە هەمانکاتیشــدا هــاوار دەکا ،تــا کاک
کەریــم دەیگاتــێ فەرماندەکــە خــۆی لــە دەســتی شــەهید ســاڵە دەرباز
دەکا و ڕادەکا .ئێمــەش دوای ئــەو تەقەیــە کــە کاک ســاڵە دەســتی
برینــدار ببــوو ،گونــدی بێژوێمــان بــەرەو گونــدی بناوێ بەجێهیشــت.
لــە گونــدی بنــاوێ الی کادری دەرمانــی ،شــەهید ســاڵە دەرمــان
کــرا و لەگــەڵ پێشــمەرگەیەک ڕەوانــەی نەخۆشــخانە کــرا .ئەگــەر
هەڵــە نەبــم مەبەســت لــەو ســەفەرە بەشــێکی هــەر بــۆ کۆکردنــەوەی
زانیــاری لەســەر ئــەو گوردانــە بــۆ ئــەو ناوچەیــە کــرا .چونکــە کاک
کەریــم هــەم خــۆی بەرپرســی کۆمیتــەی ناوچەکــە بــوو و هــەم چەنــد
کەســی شــارەزای ناوچەکەمــان لەگــەڵدا بــوون ،وەک فەرمانــدە کاک
برایــم شــێخی کــە خەڵکــی گونــدی ســنجوێ بــوو و شــارەزایەکی
باشــی ناوچەکــە بــوو.
دوای گەشــتێکی چەنــد ڕۆژە لــە گوندەکانــی ناوچــەی ئاالنــی
سەردەشــت و ئەنجامدانــی ئەرکــە حیزبییــەکان لــە کەشــێکی بەفــر
و بارانــاویدا لــە ڕۆژهەاڵتــەوە بــەرەو باشــوور ،واتــە بنکەکانــی
خۆمــان لــە گونــدی شــیوەڕەز گەڕاینــەوە.
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بــۆ گێڕانــەوی بیرەوەریــی ئــەو جــارە ڕوو لــە ناوچــەی ئاالنــی
سەردەشــت دەکــەم .ئــەو ناوچــەی کــە بــە درێژایــی شۆڕشــی
ڕزگاریخوازانــەی گەلەکەمــان هەمیشــە شــوێنی حەســانەوە و
حەوانــەوەی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــووە .خەڵکــی ئــەو
ناوچەیــە لــە کاتــە هەســتیارەکاندا پشــتیوانی هــەرە بەهێــزی
جوواڵنــەوە بــووە .بــە تایبەتــی لــە ســاڵەکانی  ٤٦و  ٤٧ئــەو کاتــەی
کــە ڕێژیمــی "شــا" ئێرانــی وەک دوڕگــەی ئــارام نــاو دەبــرد بــەاڵم لــەو
کاتــە ئەســتەمەدا خەڵکــی ناوچــەی ئــاالن بــە دڵ و گیــان هاوکاریــی
کادر و پێشــمەرگەکانی دێموکراتیــان دەکــرد.
ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت بەهــۆی میلیتاریزەبوونی لــە دەورانی
شــەڕی عێــراق -ئێــراندا کەمتــر پێشــمەرگە دەیتوانــی هەڵســووڕانی
تــێ دا هەبــێ .بــەاڵم بــە دوای کۆتایهێنانــی شــەڕی عێــراق  -ئێــران،
کۆمــاری ئیســامی بەشــێکی زۆری ئــەو ناوچــەی چــۆڵ کــرد و تەنیــا
چەنــد مۆڵگەیەکــی هێــزی دوژمــن لــە ناوچەکــە مانــەوە .یەکێــک لــەو
مۆڵگانــە ،گوردانــی هێــزە بەکرێگیراوەکانــی دوژمــن هەڵکەوتــوو لــە
پشــتی گونــدی بێــژوێ بــوو .ئــەو گوردانــە هەرچەنــدی بڵێــی مەحکــەم
بــوو ،چونکــە هەمیشــە لــە ژێــر ئاگــری تۆپخانەکانــی ئەرتەشــی
عێــراقدا بــوو ،بۆیــە زۆر قاییــم دروســت کــرا بــوو و هێزێکــی زۆری
تێــدا جێگیــر کرابــوو.
ســاڵی ١٣٧١ی هەتــاوی ،لــە چەنــد کۆبوونــەوەی جیــادا بڕیــار
درابــوو هێــزی گیاڕەنــگ و کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت کــە
ئــەو کات کاک مســتەفا مەولــوودی ،بەرپرســی کۆمیتــەی شارســتان
بــوو و کاک حاجــی جونــدی فەرمانــدەی هێــز و کاک حەمــە نارســتی

خدر پاکدامەن

جێگــری هێــز بــوو ،لــە ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت عەمەلیاتێــک
لەســەر هێــزی دوژمــن بەڕێوەبــەرن .بەڕێوەبردنــی ئــەو عەمەلیاتــە
بــوو بــە باســی نێــو کۆبوونــەوەی پشــتی دەرگا داخــراوەکان .دوای
شناســایی ورد و دەقیقــی کادر و فەرمانــدە تێکۆشــەرەکانی ئــەو
کاتــەی هێــزی گیاڕەنــگ ،گوردانــی بێــژوێ هەڵکەوتــوو لــە ناوچــەی
ئاالنــی سەردەشــت دەســت نیشــان کــرا و هەمــوو ئامادەکارییــەک
بــۆ دەستبەســەرداگرتنی ئــەو گوردانــەی دوژمــن کرابــوو و پێشــتر
هەمــوو زانیــاری و وردەکارییەکانــی نێــو گوردانەکە و جاشــخانەکەی
نێــو گونــد لــە الیــەن تیمــی تەشــکیالتی ئــەو ناوچەیــەوە درابوونــە
بەرپرســانی هێــزی گیاڕەنــگ و ئامادەکاریــی تەواویــان کردبــوو.
وەرزی ســارد و ســەرما بــوو ،بێجگــە لــە گوردانــی بێــژوێ ،چەنــد
مۆڵگەیەکــی دیکــەش لــە ناوچەکە هەبــوون .بەاڵم هەمــوو الیەنەکانی
جــۆری بەڕێوەبردنــی ئــەو عەمەلیاتــە بــە دەقیقــی لێــک درابونــەوە
و کاری پێویســتی بــۆ کرابــوو .کاتــی عەمەلیاتەکــە لــە وەرزی بەفــر
و ســەرمادا دیــاری کــرا و ئــەو کات ڕێگــەی هۆمــل بــە بەفــر دەگیــرا
و هیــزی یارمەتیــدەر نەیدەتوانــی بــە هانــای چەکدارەکانییــەوە بــێ.
ڕۆژی ١٢ی فەجــر دیاریکــرا کــە ڕۆژی هاتنــەوەی خۆمەینــی بــوو بــۆ
ئێــران .لــە دوای دەسبەســەرداگرتنی مۆڵگــەکان یەکێــک لــە دیلــەکان
گوتــی :لەســەرەتادا پێمانوابــوو ١٢ی فەجــرە و تەقــەی خۆشــییە.
لــە بەرەبەیانــدا بەرنامــەی عەمەلیاتەکــە دانــرا چونکــە دوژمــن قــەت
پێــی وانەبــوو لــەو بەفــر و ســەرمایەدا بەیانیــی زوو هێرشــی دەکرێتە
ســەر هــەر بۆیــە ئــەوان غافڵگیــر بــوون.
هــەر لــە گونــدی شــیوەڕەز ،واتــە بنکەکانــی خۆمــان هەمــوو
دەســتەکان دابــەش کــران ،دیــارە پێشــتر تیمێــک بــە سەرپەرســتی
کاک کەریــم فەرخەپــوور بــۆ ئامــادکاری و کۆکردنــەوەی زیاتــر لــە
ناوچــە بــوون .ئەوەنــدەی لــە بیــرم بــێ هەمــوو هێزەکــە کــرا بــە
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شــەش دەســتە؛ دەســتەی یەکــەم وەک دەســتەی هێــرش بــۆ ســەر
گــوردان دیــاری کــرا و شــەهید حەمــە نارســتی بــە بەرپرســی یەکەمــی
ئــەو دەســتەیە دیاریکــرا .دوو دەســتەی دیکــە بــە فەرماندەیــی کاک
عــەواڵی شەخســەی و حوســێنی فەقــی عەلــی لــە ســەر دوو تەپۆڵکــەی
زاڵ بەســەر گــورداندا دامــەزران تــا بــە ئــاوری چەکەکانیــان وەک
ئاربیچــی ،قەناســە و بــی کــەی ســی ،گــوردان بخەنــە ژێــر ئاگــری
خۆیــان و لەژێــر ئــاوری ئــەو دوو دەســتەدا دەســتەی هێــرش،
هەڵمەتــی خــۆی بــۆ ســەر دوژمــن دەســت پــێ بــکا .دەســتەی چــوارەم
کــە لــە کۆبوونــەوەی فەرمانــدەکاندا مــن وەک فەرمانــدەی دەســتەی
کەمیــن دیــاری کــرام شــاخە ســووری پشــتی گــوردان بــوو کــە هــەم
دوور بــوو هــەم هەمــووی بەفــر بــوو و زۆر ســارد بــوو .دەســتەی
پێنجــەم بــۆ گرتنــی مۆڵگــەی نێــو گونــدی بێــژوێ دیــاری کــراو و بــە
کەریــم فەرخەپــوور ســپێردرا .دەســتەی شەشــەم لــە زینــوێ "بنــاوێ"
جێگیــر بــوو و دۆشــکەیان لــەو شــوێنە دامەزرانــد ،چونکــە زیاتــر بیر
لــەوە دەکرایــەوە کــە ئەگــەر دوژمــن بــە هێــزی هەوایــی بــە هــاواری
گوردانەکــەوە بێــت ،ئــەو دۆشــکەیە بتوانــێ ڕۆڵــی پەرچەکــرداری
هەبــێ .بــە هــۆی کوێســتانی بوونــی چیــای هۆمــل و بەفــری زۆر و
دووریــی ناوچــەی ئــاالن لــە شــاری سەردەشــتەوە ،هاتــن بــە هانــای
هێــزی دوژمنــەوە هــەروا ئاســان نەبــوو .بــەم جــۆرە ســازماندەییە
تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگ خۆیــان بــۆ شــەڕێکی قــورس لەگــەڵ
هێــزی ئــەو گوردانــەی دوژمــن ئامــادە کــرد.
وا بڕیــار درابــوو کــە لەگــەڵ ڕووناکایــی بەرەبەیــان لــە هەمــوو
قۆڵەکانــەوە هێــرش بــۆ ســەر دوژمــن دەســت پێبکــرێ .زۆربــەی
کــوڕەکان چاوەڕێــی ئەوەیــان دەکــرد لــە دەســتەی هێــرشدا بــن.
بــەاڵم خــۆ ناکــرێ هەمــوو لــەو دەســتەیەدا ســازمان بدرێــن .دوای
کۆبوونــەوە نــاوی نەفەراتــی هەمــوو دەســتەکان خوێندرایــەوە،
هەموویــان مەعلــووم بــوون کــە لــە کام دەســتە دان .نــاوی بەرپرســی
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دەســتەکانیش خوێندرایــەوە .بــەم جــۆرە زۆربــەی هــەرە زۆری کادر
و پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ لــە دەســتەکاندا ســازمان دران و
چاوەڕوانــی فەرمانــی فەرماندەیــی بــوون.
دەستبەســەرداگرتنی گوردانــی بێــژوێ و ئەنجامدانی عەمەلیاتێکی
گــەورە و بەرچــاوی ئــاوا هەڵدگرێ زۆر شــتی لە ســەر بنووســرێ.
وەک زۆر جــاری دیکــە هەموومــان لە ســاڵۆنە چکۆڵەکەی کۆمیتەی
شارســتان لــە هاتووچــۆدا بوویــن ،زۆربەمــان بــە کۆڵەپشــتی و
ڕەخــت و چەکــەوە ڕاوەســتابووین ،چاوەڕێی خواردنــەوەی دوا چایی
دەســتی "قــەوەت" ،پێشــمەرگە ڕوحســووکەکەی هێــری گیاڕەنگمــان
دەکــرد .چەنــد ماشــێنێک ئامــادە کرابــوون ،کادر و پێشــمەرگەکان
لەوپــەڕی خۆشــحاڵیدا بــێ ئــەوەی بیــر لــە ســەختیی کارەکــە
بکەنــەوە دەســتە دەســتە ســواری ماشــێنەکان دەبــوون و ماڵئاواییــان
لــەو کەســانە دەکــرد کــە بــۆ پاراســتنی بنکــە و بــارەگاکان لــە بنکــە
دەمانــەوە.
ڕێکەوتــی ١١ی ڕێبەندانــی ١٣٧١ی هەتــاوی کــە ئــەم چەنــد ڕۆژە
لەالیــەن کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە بــە "دەیــەی فەجــر" ناودێــر
کــراوە ،لــە ئێوارەیەکــی بارانــاویدا بــەرەو گونــدی بێــژوێ لــە
ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت وەڕێ کەوتیــن .بــۆ پێشــمەرگە و کادر
و فەرمانــدەکان زۆر گرینــگ نەبــوو لەکــوێ ســوار دەبــن ،هیــچ
فــەرق و جیاوازییــەک نەبــوو ،دوای ئــەوە ی هەموومــان ســواری
ماشــێنەکان بوویــن بــەرەو قــەاڵدزێ وەڕێکەوتیــن هەوایەکــی ســارد
لــە پشــتی ماشــێنەکان هەموومانــی ســڕ کردبــوو بــەاڵم نــە ســەرما و
نــە گەرمــا و نــە ســەختیی ڕێــگا ،هیچــکام لەوانــە نەیاندەتوانــی کار
لــە ئیــرادەی تێکۆشــەرانی دێموکــرات بکــەن.
کاروانــی ماشــێنەکان لــە ســنووری "قنــدۆڵ" نیزیــک دەبــۆوە،
بارانیــش نمنــم دەبــاری .زۆری نەخایانــدن لــە نیزیــک ســنووری

229

تەمەنێک بۆ نیشتمان

230

"مەزنــاوێ"ی ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت دابەزین،هەموومــان
گەیشــتینە نێــو گونــد و لەالیــەن تێمیکــەوە بــە سەرپەرســتی کەریــم
فرخەپــوور کــە پێشــتر بــۆ وەرگرتنــی زانیــاری و ئامادەکاریــی
عەمەلیاتەکــە لــەو ناوچەیــە بــوون یەکمــان گرتــەوە و بەســەر مااڵندا
دابــەش بوویــن .هەمــوو ئــەو ئیمکاناتــەی کــە بــۆ ئــەو عەمەلیاتــە
ئامــادە کرابــوو لــە چەنــد واڵغ بــار کــران .وا بڕیــار درابــوو؛ لــە
کاتێ ـکدا وەڕێکەویــن کــە لەگــەڵ ڕووناکیــی هــەوا هەمــوو تیمــەکان
لــە جێگــەی خۆیــان جێگیــر بــن.
لــە شــەوێکی تاریکەســەالتدا کــە هەوایەکی ســاردی هەبــوو و باران
دەبــاری ،هەموومــان بــە یەکــەوە بــەرەو ئــەو شــوێنە وەڕێ کەوتیــن.
ئــای کــە چ شــەوێکی تاریــک و ئەنگوســتەچاو و ناخــۆش بــوو.
بەڕاســتی ئــەو شــەوە شــەوێکی ســەخت بــوو ،زۆر بــە زەحمــەت پێــش
خــۆت دەدیــت .هەموومــان هیــاک بوویــن ،بــە ڕێــگادا هــەر کەســە و
چەنــد جــار وەعــەرزی کەوتیــن .هەمــوو ئــەو پێشــمەرگانەی لەگــەڵ
ئــەو هێــزە بــوون ،ئێســتا ســەختییەکانی ئــەو شــەوە و بزنەڕێــی
گوندەکانــی دێگــە و بالێتانیــان بــۆ گونــدی شــێرانییە لەبیــرە.
ئــەوە لــە کاتێ ـکدا بــوو کــە چەنــد کــەس لــە کادر و پێشــمەرگەکان
کــە خەڵکــی ناوچەکــە بــوون ،لەگــەڵدا بــوون .مــن لــە پێــش کاک
الوە نەب ـیزادەوە دەڕۆیشــتم ،پەڕۆیەکــی ســپیم بــە شــانمدا دادابــوو
تــا کاک الوە ڕێــی لــێ تێــک نەچــێ و بــەدوامدا بــێ .بــەو حاڵــەش
ئیــرادەی پێشــمەرگەکان هــەر بەهێــز بــوو ،هەرچەنــد جاروبــار
لەگــەڵ کەوتنــی هــەر پێشــمەرگەیەک ســووکە جنێوێــک بــۆ کەســی
پێشــڕەو دەهــات!! ،بــەاڵم دۆخەکــە بــۆ هەموومــان ئاســایی بــوو .مــن
و هاوڕێکانــم لــە تەمەنــی پێشــمەرگایەتیدا زۆر ڕۆژگاری ناخۆشــمان
تێپــەڕ کــردوە ،بــەاڵم کــەم شــەوم لــەو شــەوە تاریکتــر و ناخۆشــتر
دیتــوە ،زۆر بــە زەحمــەت توانیمــان خۆمــان بگەیەنینــە دەوروبــەری
گونــدی بناوێــی نیزیــک شــوێنی مەبەســت ،واتــە گونــدی بێــژوێ .تــا
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ئــەوێ هەموومــان بەیەکــەوە بوویــن بێجگــە لــە تیمێــک کــە لەگــەڵ
کاک کەریــم فەرخەپــوور پێــش ئێمــە وەڕێ کەوتبــوون .لــەوێ دوای
پشــوویەکی بــاش هــەر تیمــە و بــەرەو شــوێنی خــۆی وەڕێ کــەوت.
ئــەو شــەوە خــەو نەچــوە چــاوی کــەس .هــەر بــە ڕێــگاوە بوویــن بــۆ
ئــەوەی لــە ئەســڵی کارەکــەدا ســەرکەوتوو بیــن .شــوێنی تیمــی ئێمــە
لــە هەمــوو تیمــەکان دوورتــر بــوو .ئێمــە بــەرەو شاخەســوورە وەڕێ
کەوتیــن .زۆر دوور بــوو ،تــا ســەردەکەوتی زیاتــر تووشــی بەفــر
دەبــووی .شــوێنی ئێمــە تــەواو بەفــر بــوو و بەفریــش هــەر دەبــاری.
دوای بڕینــی ئــەو ڕێگــه ســەختە ،گەیشــتینە شــوێنی خۆمــان.
لەگــەڵ هەمــوو تیمــەکان قســە کــرا .هەمــوو کــەس لــە شــوێنی خــۆی
ئامــادە بــوو .ئێمــە لەگــەڵ ڕووناکیــی هــەوا ئــەوەی بۆمــان دیــاری
کرابــوو لــە دابەشــکردنی کاردا کردمــان و چاوەڕوانــی ڕوناکیــی هــەوا
بوویــن تــا هێــرش بــۆ ســەر گــوردان دەســت پــێ بــکات .شــوێنی ئێمــە
بەســەر گوردانەکــەدا زاڵ بــوو .بــە تــەواوی لێمــان دیــار بــوو؛ حــەوت
تیــم بوویــن .تیمــی هێــرش بــۆ ســەر گــوردان دوو تیــم بوون،تیمێــک
بــۆ لێــدان و ئــاوری تونــد بــۆ ســەر گــوردان و تیمێــک بــۆ گرتنــی
مۆڵگــەی نێوگونــد ،تیمــی "شــاخ ە ســوورە" وەک تیمــی کەمیــن لــە
زینــوێ "بنــاوێ" کــە دۆشــکەیان پێبــوو .خوالێخۆشــبوو مەهــدی
بــەدری کــە لــە فێرگــە ڕا هاتبــوو لەگــەڵ بــوو .تیمــی ئاخــر ،تیمــی
فەرماندەیــی بــوو کــە لەگــەڵ هەمــوو تیمــەکان لــە ســەرخەت بــوو.
گێڕانــەوەی ڕووداوە گرینــگ و سەرنجڕاکێشــەکانی ڕابــردوو پــڕن
لــە شــانازی و فیــداکاری ،لێواولێــون لــە خەباتێکــی ســەخت کــە لــە
ســەر دەســتی تێکۆشــەرانی ئــەو ســەردەمە بــۆ مێــژوو تۆمــار کــراون،
مێژوویــەک کــە هەتــا ئێســتاش ڕەمزێکــه بــۆ داهاتــوو.
لــە بەرەبەیانییەکــی زوودا هەمــوو تیمــەکان لــە شــوێنی خۆیــان
ئامادەبــوون .لەگــەڵ ئــەوەی ماندوویــی و هیالکــی بــە ســیمای هەموو
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کوڕەکانــەوە دیــار بــوو ،بەرەبــەرە هــەوا ڕوونــاک دەبــوو ،بــەاڵم
هێشــتا تیمــی کاک عــەواڵی شەخســە نەگەیشــتبوونە شــوێنی خۆیــان
و ئەمجــار پاســەوانی مۆڵگەکــە دەیتوانــی بیانبینــێ و ببێتــە هــۆی
ئاشــکرابوونمان ،لــەو کاتــە هەســتیارەدا سروشــت یارمەتــی دایــن و
تەمومژێــک هەمــوو ناوچەکــەی داپۆشــی و ئەوانیــش لــەو دەرفەتــە
کەلکیــان وەرگــرت و خۆیــان گەیاندە شــوێنی مەبەســت .تــەم و مژێکی
زۆر کێوەکانــی دەوروبــەری گرتبــوو ،نمنــم بــاران دەبــاری و هــەوا
ســارد بــوو .لەگــەڵ ڕووناکیــی هــەوادا ،گوردانــی جێگیــر لــە پشــتی
گونــدی بێــژوێ و جاشــخانەی نێــو گونــد لــە چەنــد الوە کەوتنــە
بــەر هێرشــی پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ ،ئاربیچــی لــە ســەر
ئارپیچــی لەنێــو گوردانــدا دەتەقیــەوە .تەقینــەوەی “ئــار بــی جــی” و
قرمــەی بــی کــەی ســی و قەنناســە بڕســتی لــە دوژمــن بڕیبــوو .تــا
دەهــات هێــرش بۆســەر دوژمــن توندتــر دەبــوو .هەرچەنــدە چەنــد
کەســێکی بەکرێگیــراوی نێــو مۆڵگەکــە ســەرەڕای ئــەو ئــاورە تونــدەی
لــە ســەریان بــوو ،ســەنگەریان گرتبــوو و بــەرەو تیمەکانــی پشــتیوان
تەقەیــان دەکــرد .لــە کۆتایــیدا لــە ژێــر ئــاوری تونــدی هــەر دوو
دەســتەی پشــتیوان و تیمــی هێرشــدا ،ئــەو شــێرە بــە جەرگانــەی
کــە بــە دەیــان جــار لەنێــو مۆڵگەکانــی بەکرێگیراوەکانــی ڕێژیــمدا
بەســەر دوژمنــدا زاڵ ببــوون ،خۆیــان لــە گــوردان نیزیــک کــردەوە و
شــەڕێکی ســەخت و ســەنگەر بــە ســەنگەر و دەســتەویەخەیان لەگــەڵ
هێــزی دوژمــن دەســت پێکــرد .مۆڵگەیەکــی تــا بڵێــی قاییــم ،هێزێکــی
زۆر بــە ئیمکاناتێکــی بــاش لەگــەڵ پێشــمەرگەکان شــەڕیان دەکــرد.
بــەاڵم شــێرەکوڕانی دێموکــرات بــێ گوێــدان بــە بەربەســتەکانی ســەر
ڕێگەیــان ،هەڵۆئاســا دەچوونــە پێش .ســەرەتا بەهــۆی بەربەرەکانیی
هێــزی دوژمــن و لــەو کاتــەدا کــە پێشــمەرگەی ئــازا و بــە جــەرگ
ســمایل قوڵەســوێروی شــەهید دەبــێ و چەنــد پێشــمەرگەش برینــدار
دەبــن تیمــی هێــرش تاکتیکــی شــەڕیان گــۆڕی .ســەنگەرەکان ســەریان
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داخــراو بــوو و زیاتــر وەک تونێــل دەچــوون بۆیــە نارنجــەک نەدەچۆ
نــاو ســەنگەرەکان و پێشــمەرگەکانیش نارنجەکیــان لــە کەمیــی دابــوو
و شــەڕەکەش کــەو کاتــەدا بــە نارنجــەک دەکــرا .دەســتەی هێــرش
بــۆ ســەر مۆڵگــەی دوژمــن لەنێــو گونــد لــە مــاوەی نیــو کاتژمێــردا
دەســتیان بەســەر مۆڵگەکــەدا گرتبــوو و هــەر لەوێــوە چەنــد ســندوق
نارنجەکیــان لــە فریــای پێشــمەرگەکان خســت و ئــەوەش بــوو بــە
هۆکارێــک بــۆ ئــەوەی دوژمــن زەبــوون و دامــاو بکــەن .خــدر زەینــی
کــە هــەر لــەو عەمەلیاتــەدا شــەهید بــوو ،لــە تیمــی هێــرشدا نەبــوو.
لەگــەڵ تیمــی پشــتیوان بــوو ،بــەاڵم کاتێک تیمــی هێــرش تەقەمەنیان
لــێ دەبــڕێ ،شــەهید خــدر لەگــەڵ چەنــد هاوڕێیەکــی دیکــە لەنێــو
گونــدەوە تەقەمەنــی بــۆ هاوڕێیانمــان دەبــەن بــەاڵم بــە داخــەوە پێش
ئــەوەی بگاتــە هاوڕێکانــی لــە الیــەن هێــزی دوژمنەوە پێکرا و شــەهید
بــوو .دوای چەنــد ســاتێک دووبــارە دەســتەی هێــرش خۆیان ســازمان
دەدەنــەوە و بــە هــاوکاری و پشــتیوانیی دەســتەی پشــتیوان هێرشــی
ئەوجارەیــان توندتــر و دوژمنبەزینتــر دەبــێ .لــەو کاتــەدا و دوای
دەسبەســەرداگرتنی مۆڵگــەی نێــو گوندەکــە ،کەریــم فەرخەپــوور
دوای دەسبەســەرداگرتنی مۆڵگــەی دوژمــن لەنێــو گوندەکــە ،خــۆی
گەیانــدە بڵیندگــۆی مزگــەوت و بــە زمانــی کــوردی چەنــد خولکێــک
لــە وەســفی پێشــمەرگە هەڵمەتبەرەکانــی دێموکراتــدا ئەوانــی بــەرەو
ســەرکەوتن هانــدا و بــە زمانــی فارســیش داوای لــە بەکرێگیراوانــی
دوژمــن کــرد کــە تــا نەکــوژراون خۆتــان ڕادەســتی پێشــمەرگەکان
بکــەن کــە ئــەوەش کاریگەریــی خــۆی هەبــوو و دیلــەکان باســی ئــەو
داواکارییەیــان لــە بڵیندگــۆی مزگەوەتــەوە دەکــرد کــە بەشــێکیان ئــەو
کات تەســلیمی هێــزی پێشــمەرگە بــوون .تــا دێ ئاڵقــەی گەمــارۆکان
تووندتــر دەبــن .هێــزی دوژمــن بــەرەو الوازی دەچــێ و دوای شــەڕێکی
ســەخت و قارەمانانــە ،پێشــمەرگەکان دەچنــە نێــو گــوردان و دەســتی
بەســەردا دەگــرن .هێــزی نێــو گــوردان ،ئەوانــەی شــەڕیان لەگــەڵ
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پێشــمەرگە کردبــوو و تەســلیم نەبــوون ،کــوژران و باقــی هێزەکــەی
دوژمــن خۆیان ڕادەســتی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان کــرد .لە کاتی
هاتنــی هێــزی پشــتیوان بــۆ یارمەتیــی دەســتەی هێــرش کــە بەداخــەوە
خــدر زەینــی بــە دەســتی فەرمانــدەی گــوردان کــە دوایــی خۆیشــی
کوژرایــەوە ،شــەهید دەبــێ .دوای دەستبەســەرداگرتنی گــوردان،
هەمــوو دیلــەکان بــەرەو شــوێنی دیاریکــراو بــەڕێ کــران .هەمــوو
چەکوچۆڵــی نێــو گــوردان کــە نیزیــک بــە  ٨٠قەبــزە دەبــوو ،کەوتــە
دەســتی پێشــمەرگەکان .ئــەوەی ئیمکانــی ڕاگواســتنی هەبــوو ڕاگوێــزرا
و ئــەوەی دیکــە لەنێــو گــوردان ئــاوری تێبــەردرا .دووکــەڵ و ئاگــری
گــوردان لــە تــەواوی ناوچەکــەدا دەبینــدرا .دەســتەکانی دیکــەش هەتــا
کۆتایــی شــەڕەکە لــە شــوێنی خۆیــان مانــەوە .دوای تەواوبوونــی
شــەڕەکە زۆربــەی پێشــمەرگەکان بــە دیــل و دەســتکەوتەکانەوە بــەرەو
شــوێنی دیاریکــراو وەڕێ کەوتــن.
پێویســتە بگوتــرێ ئــەو شــەڕە لــە الیــەن کادری بەوەجــی ئــەو
کاتــی هێــزی گیاڕەنــگ ،کاک محەممــەد بایزیــدی فیلمبــەرداری
کــرا .لــەو شــەڕەدا زیاتــر لــە  ١٦کــەس لەنێــو گــورداندا کــوژران،
زیاتــر لــە ٤٠کــەس بەدیــل گیــران و ئەوانــی دیکــە هەاڵتــن و خۆیــان
شــاردەوە .بــەم جــۆرە گوردانــی بەکرێگیراوانــی دوژمــن لــە ناوچــەی
ئاالنــی سەردەشــت لــە الیــەن پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنگــەوە
دەســتی بەســەردا گیــرا.
هــەروەک بەشــدارانی تیمــی هێــرش باســیان دەکــرد :گیرانــی ئــەو
گوردانــە یەکێــک لــە ســەختترین شــەڕەکان بــوو و زۆر بــە زەحمــەت
کۆتایــی هــات .زیانــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــەو شــەڕەدا
شــەهید بوونــی دوو پێشــمەرگە و برینداربوونــی چەند پێشــمەرگەیەک
بــوو .هەمــوو تیمــەکان دوای دەستبەســەردا گرتنــی گــوردان شــوێنی
شــەڕەکەیان بەجێهێشــت .تەنیــا ئێمــە مابوویــن کە تووشــی شــەڕێک
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بوویــن لەگــەڵ ئــەو هێــزەی کــە لــە گوردانــی "دولــکان"ەوە بــەرەو
بێــژوێ دەهــات.
هەمــوو پێشــمەرگە و فەرماندەکانــی بەشــداری ئــەو شــەڕە لــە
سەرخســتنی ئــەو عەمەلیاتــە گەورەیــەدا چاالکانــە بەشــداریان کــرد
کــە بەڕاســتی دەکــرێ وەک یەکێــک لــە عەمەلیاتــە گەورەکانــی ئــەو
ســەردەمە چــاوی لــێ بکــرێ .گرینگــی و دەنگدانەوەی ئــەو عەمەلیاتە
بــە جۆرێــک بــوو کــە دوای گرتنــی گوردانەکــە ،موحســین ڕەزایــی
فەرمانــدەی ئــەو کاتــی ســپای پاســداران هاتبــووە ســەردانی مۆڵگــە
ســووتاوەکە و گوتبــووی " :هیــچ شــکم لــەوەدا نییــە کــە ئــەوە بــە
تەنیــا کاری حیزبــی دێموکــرات نییــە و هێــزی ئەمریکاییــان لەگــەڵ
بــووە".
ســاو بــۆ ئیــرادە و بەشــداریی چاالکانــەی هەمــوو ئــەو کادر و
پێشــمەرگە و فەرماندانــەی بەشــداریی ئــەو عەمەلیاتــە بــوون.
ڕێــز و ســاو بــۆ هاوکاریــی خەڵکــی ناوچەکــە کــە بەڕاســتی
کۆمەڵێــک خەڵــک بــە نەهێنــی هاوکاریــان کردیــن .لــەو شــەڕەدا
هەرکــەس لــە قــەدەر توانــای خــۆی بــۆ سەرخســتنی عەمەلیاتەکــە
ڕۆڵــی گێــڕا ،بــەاڵم بێگومــان کاری تیمــی هێــرش لــە هەموویــان
قورســتر بــوو و بــە ســەختییەکی زۆر توانیــان دوژمــن تێــک بشــکێنن.
لەگــەڵ ڕووناکیــی بەرەبەیــان گوردانــی بێــژوێ کەوتــە بەر هێرشــی
پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ و دەســتی بەســەردا گیــرا .ئێمــە
دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکانی کــە لــە پشــتی گــوردان لــە شــوێنێک
بەنــاوی "شاخەســوورە" وەک کەمیــن ســەنگەرمان گرتبــوو تا کۆتایی
شــەڕ ســەرەڕای ســەرما و ســۆڵە لــە شــوێنی خۆمــان ماینــەوە .لــە
کاتــی شــەڕەکەدا هێزێکــی دوژمــن لــە گوردانــی دولکانــەوە بــەرەو
الی ئێمــە دەهــات .لــە ئەس ـڵدا ئــەو هێــزە هەوڵــی ئــەوەی بــوو بــە
یارمەتیــی گوردانــی بێــژوێوە بــێ .ئێمــەش لەگــەڵ بەرپرســانی
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خۆمــان باســمان کــرد و ئەوانیــش گوتیــان جــارێ لــە شــوێنی خۆتــان
بمێننــەوە .کاتێــک هێــزی دوژمــن لــە ئێمــە نیزیــک بــۆوە ئاگاداریــان
کردیــن کــە پاشەکشــە بکەیــن کــە بەڕاســتی زۆر هەڵــە بــوو .چونکــە
دوژمــن بەســەر ئێمــەدا زاڵ بــوو .بــە هەرحــاڵ بە مەبەســتی پاشەکشــە
کــردن کەمێــک چووینــە خــوار شــوێنی خۆمــان ،کاتێــک ســەیرمان
کــرد نەفەرێکمــان نەهاتــووە و بەجێمــاوە .بــە ناچــاری چــوار کــەس
گەڕاینــەوە بــۆ دواوە؛ مــەال زورار ،ڕەحمــان وەردەیــی ،مــن و عومــەر
دیواڵــی .ئەوانــی دیکەشــمان بــۆ خــوارێ بەڕێکــرد .لــە گەڕانەوەمانــدا
لەگــەڵ هێــزی دوژمــن دەرگیــر بوویــن و تەقــە دەســتی پێکــرد .ئــەوان
بەســەر ئێمــەدا زاڵ بــوون ،هــەر زوو مــەال زورار برینــدار بــوو.
ئەوجــار ئەرکمــان قورســتر بــوو .دەبوایــە هــەم شــەڕ بکەیــن هــەم
مــەال زورار کــە برینــدار ببــوو ڕاگوێزیــن .هەرچۆنێــک بــێ ســەرەڕای
ئــەو فشــارەی لــە ســەرمان بــوو توانیمــان کەمێــک مــەال زورار دوور
بخەینــەوە و بــەرەو گونــدی بێژوێــی بــەڕێ بکەیــن .خــۆی دەیتوانــی
بــڕوات و گونــدی بێژوێــش زۆر دوور نەبــوو.
ئــەو ســێ کەســە لەگــەڵ ئــەو هێــزەی دوژمــن کەوتینــە شــەڕەوە.
هێــزی دوژمــن زۆر و ئێمــەش ســێ کــەس ،ئــەوان بەســەر ئێمــەدا زاڵ
بــوون و بەرنامــەی گەمارۆدانــی ئێمەیــان هەبــوو .شــەڕ و لێکــدان تــا
دەهــات تووندتــر دەبــوو .هێــزی دوژمــن لــە ئێمــە نیزیــک دەبــۆوە،
ئێمــە تەنیــا یــەک المــان لــە ئیختیــاردا بــوو کــە پاشەکشــە بکەیــن.
بــەاڵم ئــەوان هەموویــان بەســەر ئێمــەدا زاڵ بــوون .زۆر زەحمــەت بوو
و دوو بــۆ ســێ جــار داوای تەســلیم بوونیــان لــێ کردیــن .بەرەبــەر
ئێمــە فیشــەکمان لــە کەمــی دەدا و فشــارێکی زۆرمــان لــە ســەر بــوو
،بــەاڵم ســێ کەســی لەگــەڵ ئــەو هێــزە لــە شــەڕدا بوویــن .ئــەوان بــە
هەمــوو جــۆرە چەکێــک تەقەیــان لــە ئێمــە دەکــرد و ئێمــەش تەنیــا
چەکــی دەســتمان کاڵشــنیکۆف بــوو .لــە چەنــد جێگەیــەک نێوانمــان
دووســەد میتــر نەدەبــوو ،بــەاڵم ئێمــە بێگوێــدان بــە فشــارەکان ،لــە
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بەربەرەکانــی و بەرگریکردنــدا بوویــن .دواجــار داوامــان لــە هاوڕێیان
کــرد کــە چەنــد کەســێک بەفریــای ئێمــەوە بێــن .زۆری نەکێشــا
کاک عەلــی ســوورەچۆمی لەگــەڵ کۆمەڵێــک پێشــمەرگە ســەرەڕای
ماندوویــی و هیالکیــی خۆیــان کــە لــە بەیانیــەوە لــە شــەڕدا بــوون،
مەودایەکــی دووریــان بــڕی و بــە فریــای ئێمــەوە هاتــن.
ڕووبــەڕووی ئێمــە کاک عەلــی لەگــەڵ خــۆم قســەی کــرد و بــە
بــی کــەی ســی و قەناســە هێــزی دوژمنیــان ســەرگەرم کــرد .ئێمــەش
دوای زیاتــر لــە دوو کاتژمێــر شــەڕ و بەربەرەکانــی ،لــە داوی دوژمــن
دەربازمــان بــوو .ئەگــەر ئــەو تیمــەی کاک عەلــی بــە هانــای ئێمــەوە
نەهاتبــا ئێمــە دەرچوونمــان مەحــاڵ بــوو .بەهەرحــاڵ ئێمــەش دوای
ماوەیــەک خۆمــان گەیانــدەوە الی هاوڕێیــان لــە گونــدی بنــاوێ و
لەوێــش ژمارەیــەک لــە هێــزی دوژمــن کــوژران و برینــدار بــوون.
مــەال زوراریــش زۆر بــە زەحمــەت خــۆی گەیاندبــوە گونــدی بێــژوێ و
لــەوێ دڵســۆزێکی دێموکــرات هــاوکاری کردبــوو.
لەوێــوە هەموومــان بەدیــل و دەســتکەوتەکانەوە بــەرەو گونــدی
مەزنــاوێ وەڕێکەوتیــن .کاتێــک ئێمــە چووینــە گونــدی بنــاوێ
زۆربــەی هێزەکــە بەدیــل و دەســتکەوت و شــەهیدەکانەوە بــەرەو
گونــدی مەزنــاوێ وەڕێ کەوتبــوون .چەنــد کەســێکیش لــە ســەر
ئێمــە وەســتابوون و دوای یەکگرتنەوەمــان لــە گونــدی بنــاوێ،
ئێمــەش بــەرەو گونــدی مەزنــاوێ وەڕێ کەوتیــن .کاتێــک ئێمــە
گەیشــتینە گونــدی مەزنــاوێ ،شــەهیدەکان بەهاوکاریــی خەڵکــی
گونــد و پێشــمەرگەکان بــە باوەشــی دایکــی نیشــتمان ســپێردرابوون.
لــە گونــدی مەزنــاوێ هەموومــان بــە یەکــەوە بــەرەو بنکەکانــی
خۆمــان لــە گونــدی شــیوەڕەز وەڕێ کەوتیــن .لــە نیزیــک گونــدی
قندۆڵــی باشــووری کوردســتان ســواری ماشــێنەکان بوویــن .کاتێــک
بــە ماشــێنەکان بەنێــو خەڵــکدا تێدەپەڕیــن لەگــەڵ پێشــوازیی

237

تەمەنێک بۆ نیشتمان

گەرمــی خەڵــک بــەرەوڕوو دەبوویــن .کاتێــک گەیشــتینە نێــو شــاری
قــەاڵدزێ ،کاروانــی ماشــێنەکان بــە نێــو خەڵـکدا تێدەپــەڕی و لەگەڵ
پێشــوازییەکی گــەرم و گــوڕی خەڵکــی ئــەو شــارە بــەرەوڕوو بوویــن و
لەوێــوە بــەرەو گونــدی شــیوەڕەز ڕۆیشــتینەوە .کاتێــک هەموومــان
گەیشــتینەوە گونــدی شــیوەڕەز ،لەگــەڵ پێشــوازیی گەرمــی هــاوڕێ و
هاوســەنگەرانمان و بنەماڵــەکان بــەرەوڕوو بوویــن.
پــاش گەیشــتنەوەمان ،لــە ســاڵۆنی کۆمیتــەی شارســتانی
سەردەشــت لەســەر پیالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی و چۆنیەتیــی
هەڵســوکەوتی هێــزی پێشــمەرگە لەگــەڵ دیلەکانــی شــەڕ قســە بــۆ
دیلــەکان کــرا و پاشــان ئــازاد کــران و بــەرەو ســنووری "قاســمەڕەش"
بــەرەو ئێــران بــەڕێ کرانــەوە.
بــەم جــۆرە لــە ١٢ی ڕێبەندانــی ١٣٧١ی هەتاویــدا هێــزی گیاڕەنــگ
گەورەتریــن عەمەلیاتــی لــە ســەر دوژمــن بەڕێــوە بــرد و دوژمــن
زەبرێکــی قورســی وێکــەوت .لەکۆتایـیدا ســاو بــۆ ڕوحــی پاکــی هــەر
دوو شــەهید؛ شــەهید ســمایل و شــەهید خــدر .ســاو بــۆ ئیــرادەی
هەمــوو ئــەو پێشــمەرگانەی لەو عەمەلیاتــەدا بەشــداربوون و ئازایانە
هێــزی داگیرکەریــان بەچــۆکدا هێنــا.
ئــەوە دواییــن بەشــی ئــەو عەمەلیاتــە گەورەیــەی هێــزی گیاڕەنــگ
بــوو لــە ســەر هێــزی دوژمــن ،هیــوادارم توانیبێتــم ئــەو شــەڕە وەک
خــۆی بــۆ ئێــوە خۆشەویســتان بــاس بکــەم .هەرچەنــد دەزانــم ڕەنگــە
لــە نووســینەکاندا کەموکووڕیــش هەبــێ.

238

خدر پاکدامەن

•

جەولەیەک بۆ ناوچەی ئاالنی سەردەشت

لە سەر لیوانێک دۆ ،زۆری نەمابوو تێرشەپم کەن!!
لــە مــاوەی پێشــمەرگایەتیمدا زۆر ڕۆژی خــۆش و ناخۆشــم تێپــەڕ
کــردوە و چەندیــن جــار تــا ســەر لێــواری مــەرگ چــووم .زۆر جــا
لەگــەڵ هاوســەنگەرانم لــە ســەرکەوتنی زۆر گــەورەدا بەشــدار بــووم
کــە هەموویــان لــە ڕادەبــەدر خۆشــحاڵیان کــردووم .زۆر جاریــش
تووشــی شکســت و هەڵــە بوویــن ،بــەاڵم بــە ســەرکەوتنەکان
لەخۆبایــی نەبوویــن .بــە تێشــکانەکانیش ورەمــان بەرنــەداوە کــە
ئیتــر جارێکــی دیکــە نەوێریــن درێــژە بــەم ڕێــگا پــڕ لــە شــانازییە
بدەیــن .ســاڵی  ١٣٧٣بنکــە و بارەگاکانــی هێــزی گیاڕەنــگ و
کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت لــە دێگەڵــە هەڵکەوتــوو لەســەر
جــادەی هەولێــر  -کۆیــە بــوون .ئــەو ســاڵە واســاغ بوومــەوە کــە
ســەرەڕای کەندوکۆســپەکانی ســەر ڕێــگای درێــژەدان بــە خەبــات
و تێکۆشــان ،بیرێکیــش لــە پێکهێنانــی ژیانــی هاوبــەش بکەمــەوە
و ماڵێکــی پێشــمەرگانە وەک هاوســەنگەرانی دیکــە پێکــەوە بنێــم.
لــە ســازماندەیی ســاڵی ١٣٧٣دا مــن وەک ســەرپەلی یەکێــک لــە
پەلەکانــی هێــزی گیاڕەنــگ دیــاری کــرام .بــۆ کاروبــاری حیزبــی
بــە تایبەتــی لــە کاتــی جەولــە و چوونــەوە بــۆ نێوخــۆی واڵت و
تێکۆشــانی پێشــمەرگانە هەمــوو ســەرپەلەکان بێســیمێکی چووکەیــان
پــێ دەدرا .ئــەوکات خەڵکــی گونــدەکان زیاتــر ئەگــەر لــە بەرپرســانی
هێــزی پێشــمەرگەیان دەپرســی ،کەمتــر پرســیاری فەرمانــدە هێــز
یــان بەرپرســی کۆمیتــەی شارســتانیان دەکــرد .هەمیشــە ســەرپەلیان
پــێ لــە ئەوانــی دیکــە لەســەرتر بــوو و لــە ســەرپەلیان دەپرســی.
زۆر جاریــش کــە چاویــان بــە بێســیمەکە دەکــەوت ،بۆیــان ڕوون
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دەبــۆوە کــە بەڵــێ ئــەوە ســەرپەلە و گــەورەی هەمووانــە .هــەر لــەو
ســاڵەدا بــە جەولەیەکــی پێشــمەرگانە چووینــە ناوچــەی سەردەشــت.
هــەر وەک ئامــاژەم پــێ دا ،ســەرەڕای ڕاپەڕاندنــی ئەرکــی حیزبــی و
پێشــمەرگانە ،کەڵکەڵــەی پێکهێنانــی ژیانــی هاوبەشــم هــەر لــە دڵــدا
بــوو .جارجــارەش بیرکردنەوەیەکــی قــووڵ هەڵــی دەگرتــم و خــۆم لــە
ســەر کورســیی زاوا و بــووکدا دەبینــی و جەوێکــی ئاشــقانە دایدەگرتم
کــە ئەوســەری ناپەیــدا و دنیایــەک پرســیاری سەیروســەمەرە بــە
مێشــکمدا دەهاتــن و دەچــوون؛ باشــە منــی پێشــمەرگە بــەم هــەرد
و کێوانــەوە چــۆن دەتوانــم ژن بەخێــو بکــەم ،کــێ بــەو وەزعــەوە
شــوو بــە مــن دەکات و زۆر پرســیاری دیکــە .بــەاڵم کــە بیــرم لــەو
هاوڕێیانــەم دەکــردەوە کــە ژن و منداڵیــان هەیــە و پێشــمەرگایەتیش
دەکــەن ،پشــوویەکم دەهاتــەوە بــەر و لــە ســەر بڕیــاری ژن هێنــان
ســوورتر دەبــووم .شــەو و ڕۆژەکان یــەک بــەدوای یــەکدا تێدەپەڕیــن
و منیــش هــاوکات لەگــەڵ ڕاپەڕاندنــی ئەرکــی پێشــمەرگانە بەشــێکی
فکــرم هــەر الی ژیانــی هاوبــەش و ئــەو کەســە بــوو کــە دەبوا ســەرەتا
بیدۆزمــەوە و جــا دواتــر ژیانــی هاوبەشــی لەگــەڵ پێــک بێنــم .بۆیــە
زۆر جــار کــە ڕوومــان لــە ئاوەدانییــەک دەکــرد مــن وێــڵ و عەوداڵــی
ئــەو کەســە دەبــووم و بــۆ دۆزینــەوەی چــاوم دەکردنــە چەنــد چــاو.
لــە دڵــێ خۆمــدا بــە بیرکردنــەوە هــەم یــاری هەتاهەتایــی خــۆم
دیــاری کــرد بــوو ،هــەم ماڵێکــی پێشــمەرگانەم پێکــەوە نابــوو .بیــرم
زۆر لــێ دەکــردەوە؛ بڵێــی بتوانــم ئــەو کەســەی ئــارەزووی دەکــەم،
دەستنیشــانی بکــەم؟! لــە دڵــی خۆشــمدا دەمگــوت؛ حەتمــەن بــە
ئــارەزووی خــۆم دەگــەم!! شــەوانە لەگــەڵ هاوســەنگەرانم دەبوویــن
بەمیوانــی گوندەکانــی ناوچــەی سەردەشــت و ئەوانیــش بــە باوەشــی
ئــاوەاڵوە پێشــوازییان لــێ دەکردیــن .شــەوێک لــە شــەوان ڕێگەمــان
کەوتــە گوندێکــی ناوچــەی سەردەشــت ،منیــش لەگــەڵ دوو کــەس
لــە هاوڕێکانــم بوویــن بــە میوانــی یەکێــک لــە ماڵەکەنــی ئــەو
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گونــدە .هــەر کــە لــە ماڵەکــە وەژوورکەوتیــن ڕوخســار و جوانیــی
کچێــک ســەرنجی ڕاکێشــام ،دڵەکوتەیــەک گرتمــی هــەر مەپرســن.
تــەواو بــاوەڕم بــەوە هێنــا کــە ئــەوەی مــن لێــی دەگەڕێــم خۆیەتــی.
هەســتێکی خۆشــی تێکــەڵ بــە نیگەرانــی و شــەرم دایگرتــم .بەپێــی
دەســتوور و عادەتــی پێشــمەرگانە هــەر کات تێمێکــی پێشــمەرگە
دەچووینــە ماڵێــک دەبــوا کەســێک لــە تیمەکــە لەبــەر دەرگای ماڵەکە
پاســەوانی دابــا بــۆ ئــەوەی هاوڕێیانــی دیکــە بــە خەیاڵــی ڕاحــەت
نــان و چاییەکەیــان بخــۆن .قــەدەر وایکــرد مــن پاســەوانی یەکــەم
بــم .مــن بــووم بــە پاســەوان ،کچــە هــەر دەهــات و دەچــوو و منیــش
وەک بڵێــی ســەد ســاڵە ئاشــقیم و خۆشمویســتووە .بڕیــارمدا پێــی
بڵێــم؛ پێــی بڵێــم کــە خۆشــم دەوێ و دەمهــەوێ ژیانــی هاوبەشــی
لەگــەڵ پێــک بێنــم ،بــەاڵم ســاغ نەدەبوومــەوە چۆنــی پــێ بڵێــم .لــە
دووڕێیانێکــی دژواردا گیــرم کردبــوو .ئەویــش هــەر لــە هاتوچــۆدا
بــوو .منیــش جارجــار بێســیمەکەم هــەڵ دەکــرد و بــێ ئــەوەی کارێکــی
زۆر پێویســت و زەرووریــش هەبــێ لەگــەڵ کوڕەکانــی دیکــە قســەم
دەکــرد!! .کچــە بــە تەواوەتــی لــە هەســتی مــن تێگەیشــتبوو ،بــەاڵم
وەڕووی خــۆی نەدەهێنــا .منیــش دەمهەویســت پێــی بڵێــم کــە جەریان
چیــە بــەاڵم نەمدەزانــێ لــە کوێــوە دەســت پێبکــەم و چۆنــی پــێ بڵێــم.
هەرچۆنێــک بــوو بڕیارمــدا کــە ئەگــەر ئەوجــارە بێتــە دەرێ حەتمــەن
قســەی لەگــەڵ دەکــەم .زۆری پــێ نەچــوو کچــە هاتــە بــەردەرگا و
منیــش غیرەتــم وەبەرخــۆم نــا و گوتــم :کچــی بــاش دۆتــان هەیــە؟!
ئەویــش گوتــی :بەڵــێ هەمانــە .گوتــم؛ بێزەحمــەت پەرداخێکــم بــۆ
بێنــە .کچــە لــە جوابــدا گوتــی :باشــە پەرداخێکــت دۆ بــۆ دێنــم ،بەاڵم
یــەک قســەی زیــادی بکــەی ،هــەزار شــەپت تێهەڵــدەدەم ،دەزانــم بــۆ
لێــرە ڕاوەســتاوی و بــە هیــوای چیــت!! .کچــە چــووە ژوورێ و منیــش
وەک بڵێــی لــە بەرزاییەکــەوە بمخەنــە خــوارەوە ،تــەواو حەپەســام
و نەمزانــی چــی بڵێــم و چــی بکــەم چونکــە هیــچ قســەیەکی خــراپ و
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نەشــیاوم نەکردبــوو و بەوپــەڕی نیازپاکییــەوە ویســتم قســەی لەگــەڵ
بکــەم .بــە ناچــاری ئــەو ماڵــەم بەجێهێشــت و چوومــە ماڵێکــی دیکــە.
هیــوا و ئاواتــم لەســەر پێکهێنانــی ژیانــی هاوبــەش لــەو جەولەیەدا و
بــە واڵمدانــەوەی ئــەو کچــە بــوو بــە دەریــای نائومێــدی و بــە تــەواوی
بێهیــوا بــووم .ئــەو شــەوە الی کــەس باســم نەکــرد .بەیانییەکــەی
بــۆ شــەهید حەمــە نارســتیم گێڕایــەوە .یــادی بەخێــر زۆر پێکەنــی،
کوتــی کوڕینــە وەرن ،لــە ســەر پەرداخێــک دۆ خەریــک بــووە هــەزار
شــەپ لــە خــدر بــەگ هەڵــدەن!!!

• لە هەوایەکی سارد و باراناویدا بەرەو ناوچەی
سەردەشت
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لەگــەڵ ئــەوەی ســااڵنێکی زۆر بەســەر ئــەو ڕووداوانــەدا تێپەڕیــوە،
بــەاڵم بــۆ ئێمــەی بەشــدارانی ئــەو قۆناغــە لــە خەبــات هــەر تازەیــە
و لەگــەڵ ژیانــی ڕۆژانەمــان تێکــەڵ بــووە و بــۆ ئەبــەد فەرامــۆش
ناکــرێ .ئــەوەی تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە دەیەکانــی شەســت
و حەفتــای هەتاویــدا کردیــان ،قۆناغێکــی گرینگــە و لــە مێــژووی
جوواڵنەوەکانــی کــورددا وەک شــانازییەک چــاوی لــێ دەکــرێ و
دەخرێتــە بــەر دیــد و نــەزەری الوانــی تێکۆشــەر و خەباتــکاری ئێســتا
و داهاتــوو کــە بــە هەمــوو خاڵــە بەهێــز و الوازەکانیــەوە دەکــرێ
بکرێتــە ئەزمــوون بــۆ داهاتــوو.
ســاڵی  ١٣٧٢لــە ژێــر فشــاری لــە ڕادەبــەدری کۆمــاری ئیســامی
بــۆ ســەر بنکــە و بارەگاکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،لــە
زۆربــەی ناوچــە ســنوورییەکان تۆپبارانــی قورســی زیاتــر لــە یــەک
مانگیــی ڕێژیــم بــۆ ســەر بنکــەی کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت
و هێــزی گیاڕەنــگ لــە گونــدی شــیوەڕەز دەســتیپێکرد .ڕۆژانــە بــە
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دەیــان گولـــلە تــۆپ بنکــە و بــارەگا و بنەماڵەکانــی دەکــردە ئامانــج
و بێجگــە لــەوەش فشــاری خەڵکــی ناوچەکــەش تــا دەهــات زیاتــر
دەبــوو .ناچاربوویــن گونــدی شــیوەڕەز بەجێبێڵیــن و ســەرەتا
بچینــە گونــدی کانیمــاران لــە دەشــتی بیتوێــن و دوای ماوەیــەک
چووینــە بەنــداوی بێخمــە لــە ســەر زێــی گــەورە کــە لــە کوردســتانی
باکــوورەوە ســەرچاوە دەگــرێ .دوای جێگربوونــی چەنــد هێــز و
کۆمیتــە شارســتانی حیزبــی دێموکــرات لــەو دەڤــەرە ،وەک پێشــوو
دەبوایــە خەبــات یــان باشــتر بڵێــم حــزووری پێشــمەرگانە لــە شــار و
گوندەکانــی کوردســتان هــەر لــە جێگــەی خــۆیدا بــێ .ئــەو ســاڵەش
وەک هەمــوو ســاڵەکانی دیکــە لــە کۆتایــی زســتانی ١٣٧٢دا لــە
بنکــەی کۆمیتــەی شارســتان دەســت کــرا بــە ســازماندەیی هێــز و
کۆمیتــەی شارســتان .هەمــوو کادر و پێشــمەرگەکان بــۆ خەبــات و
تێکۆشــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ئامــادە کــران .لــە ســازماندەیی
ئــەو ســاڵەدا وەک ســاڵی پێشــوو کاک مســتەفا مەولــوودی و کاک
ســلێمان کەڵەشــی وەک بەرپرســی کۆمیتــەی شارســتان و فەرمانــدەی
هێــز لــە شــوێنی خۆیــان مانــەوە و کاک محەممــەد بایزیــدی کــرا
بــە جێگــری هێــز و باقــی کادر و پێشــمەرگەکانی دیکــە لــە کۆمیتــە
ناوچــە و لــک و پەلــەکاندا ســازماندران .لــە مانگــی بانەمــەڕدا بــۆ
یەکــەم جــار خۆمــان بــۆ جەولەیەکــی پێشــمەرگانە لــە ناوچــەی
سەردەشــت ئامــادە کــرد .لــەو جەولــەدا کۆمەڵێــک پێشــمەرگە و
فەرمانــدەی بوێــر بەشــدار بــوون ،وەک؛ هاوڕێیــان محەممــەدی
بایزیــدی ،بەرپرســی یەکــەم و جێگــری هێــز ،محەممــەدی مــام ئاغــا،
ئــاکار پــەردەدار و مــن بەشــداری جەولەکــە بوویــن .لــە ئێوارەیەکــی
درەنگــدا کــە ژمارەمــان زیاتــر لــە بیســت کــەس دەبــوو لــە بێخمــە ڕا
بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتیــن .شــوێنی ڕۆیشــتنی ئێمــە ،ســنووری
قەلەڕەشــێ و کوێســتانەکانی بــاژاڕ بــوو ،کــە لــەو کاتــەدا لــە زۆر
شــوێن بەفــر مابــوو .دوای چەنــد کاتژمێــر ڕێگەبڕیــن ،ســەرئەنجام
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لــە "گۆڕهێلکــێ" لــە پشــتی گونــدی "بــاوزێ"وە بــەرەو ڕۆژهــەاڵت،
مەکــۆی تێکۆشــەرانی دێموکــرات وەرێکەوتیــن و ئــەو تیمــەش کــە بــۆ
بەڕێکردنمــان هاتبــوون ،بــەرەو بنکــە گەڕانەوە .ئێمە هێــواش هێواش
بــەرەو هــەوراز هەنگاومــان نــا .تــا دەهــات شــەو درەنگتــر دەبــوو،
دەنگــی هیــچ شــتێک بەرگــوێ نەدەکــەوت .بایەکــی ســاردی دەهــات،
دوای ماوەیــەک ڕێگەبڕیــن ،خاکــی باشــوورمان تێپەڕانــد و چووینــە
خاکــی ڕۆژهەاڵتــەوە .لــە کوێســتانی بــاژاڕ هێشــتا بەفــر مابــوو.
هــەر ئــەو شــەوە بڕیارمــاندا کــە ڕۆژەکــەی لــە بــاژاڕ بمێنینــەوە.
لەبــەر ئــەوەی یەکــەم شــەو بــوو ،هــەم جەســتەمان خــاو بــوو و هــەم
شــەو درەنــگ بــوو ،لــە پەســیوێک المــان دا و لەنێــو پۆلــە بەردێــک
ماینــەوە .لــە تەنیشــت خۆمــان بەفری لێبــوو ،هەوایەکی زۆر ســاردی
هەبــوو .بەشــێک لــە کــوڕەکان کــە کیســەخەویان پــێ بــوو هــەر زوو
بــۆی خەوتــن ،بــەاڵم ئێمــە چەنــد کــەس کــە کیســەخەومان پــێ نەبــوو
تــا بەیانــی خەومــان لــێ نەکــەوت و لــە ســەرمان هەڵدەلەرزیــن.
چاریــش نەبــوو ،نەماندەتوانــی ئــاور بکەینــەوە .بــەرە بــەرە شــەو
کۆتایــی دەهــات و بــەرەو ڕووناکــی دەچوویــن .کاتێــک هــەوا ڕوونــاک
بــوو زۆرمــان ســەرما بــوو ،هــەر زوو کەمێــک دارمــان کۆکردنــەوە و
ئاورمــان کــردەوە .کۆمەڵێــک لــە پێشــمەرگەکان لــە دەوری ئاورەکــە
کۆبووینــەوە .ناوچەیەکــی خــۆش ،دیمــەن و بەهارێکــی سەرســەوز
کــە لــە ســەیرکردنی تێــر نەدەبــووی .هێنــدە جــوان و ســەرنجڕاکێش
بــوو هــەر بــۆ باســکردن نابــێ .دوای خواردنــەوەی چایــەک و دانانــی
پاســەوان منیــش لەگــەڵ ئــەو چەنــد کەســەی کــە شــەو نەخەوتبوویــن
هــەر کامەمــان لــە گۆشــەیەک بــۆی خەوتیــن .واڵتێکــی ئــارام ،تەنیــا
دەنگــی باڵنــدەکان دەهاتــە گــوێ کــە لــەو کوێســتانە ســازگارەدا بــە
ئــارەزووی خۆیــان دەهاتــن و دەچــوون .تــازە خــەوم لێکەوتبــوو،
خەوێکــی خــۆش لەنێــو تەلیســێکی زەرددا ،پاســەوانەکە لــە مــن زۆر
دوور نەبــوو ،لەپــڕ بــە پەلــە هــات بــۆ الم و گوتــی؛ حەجــەم...
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حەجــەم ...منیــش بەهێواشــی ســەرم بــەرز کــردەوە و هــەر لــە جێــدا
خێــرا ڕەختەکــەم بەســت .ئــەوان زۆر لــە ئێمــە نیزیک بــوون ،تفەنگ
بەدەســت و لــە چەنــد میتــری ئێمــە ســەردەکەوتن .منیــش دەنگــم دان؛
تەســلیم بــن!! ...هــەر کــە داوای تەســلیمبوونم لــێ کــردن ،ئاگریــان
بەســەردا بارانــدم !.نازانــم چــۆن بــوو بەرنەکەوتــم .منیــش تەقەم لێ
کــردن .ئــەوان هەاڵتــن و ئێمــەش بــە دوایانــدا .کوڕەکانیــش هــە مــوو
هەســتان و تەقــە دەســتی پێکــرد .ئــەوان بــەرەو شــاخەکانی ئەوبــەری
ئێمــە هەاڵتــن و ئێمــەش لــەوێ بوویــن بــە دوو دەســتە .کاتژمێــر ٨ی
بەیانــی بــوو ،بۆیــە دەبــوو خێرا ئــەو شــوێنەمان جێهێشــتبا .ئەوان
لــەو دەوروبــەرە خۆیــان حەشــار دابــوو .دوای ماوەیــەک تەقەکــردن
شــوێنی خۆمــان بەجێهێشــت .دەســتەیەک لەگــەڵ کاک محەممــەدی
مــام ئاغــا بــوون و ئێمــەش هەموومــان بەیەکــەوە بوویــن .دیــارە
کاک محەممــەد و چــوار کــەس لــە کــوڕەکان کەوتنــەوە دیــوی بــاوزێ.
چونکــە نەیاندەتوانــی بێنــەوە الی ئێمــە .دوای ماوەیــەک تۆپبــاران
دەســتی پێکــرد .ئێمــەش بــە مەبەســتی گەڕانــەوە بــۆ ســەر ســنوور
پاشەکشــەمان کــرد .چونکــە سەرســنوور زۆر قایــم بــوو و هەمــوو
کۆنــە مۆڵگــەی دەورانــی شــەڕی هەشــت ســاڵەی ئێران-عێــراق بــوو.
دەکــرا لــەوێ خۆمــان حەشــار بدەیــن بــۆ ئــەوەی زەربــە نەخۆیــن.
هێتشــا چەنــد کاتژمێــر تێنەپەڕیبــوو کــە لەگــەڵ هێزەکانــی
کۆمــاری ئیســامی تووشــی شــەڕ بوویــن .شــەڕەکە بــە شــێوەیەک
بــوو کــە زۆرمــان پێخــۆش نەبــوو ،بــەاڵم بــە دوو هــۆ بەســەرماندا
ســەپا؛ هــەم شــوێنەکە ســنوور بــوو ،هــەم یەکــەم ڕۆژ بــوو هێشــتا
ئێمــە وەزعــی ناوچەکەمــان نەدەزانــی .ئێمــە لــە کاتــی جەولــەکاندا
زۆر جــار تووشــی ڕووداوی لــەو جــۆرە بوویــن ،بــەاڵم بــە هاوکاریــی
هەموومــان و بــە ئیــرادەی بەهێــزی پێشــمەرگانە ،توانیومانــە
خۆمانــی لــێ دەربــاز بکەیــن .دوای ئــەوەی شــوێنی شــەڕەکەمان
بەجــێ هێشــت ،دوور کەوتینــەوە بــۆ لێــواری ســنوور .تۆپبــاران
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هــەر درێــژەی هەبــوو ،بــەاڵم ئێمــە لــە ناوچەکــە خۆمــان حەشــاردا
تــا کاک محەممــەدی مــام ئاغــا لەگــەڵ کــوڕەکان لەودیــوی ســنوورەوە
هاتنــەوە بــۆ الی ئێمــە و یەکمــان گرتــەوە .کــۆ بووینــەوە کــە چــی
بکەیــن و چــۆن بڕیــار بدەیــن .لــەو کۆبوونەوەیــەدا بڕیارمــاندا کــە
بــەرەو قوواڵیــی ناوچــە بڕۆیــن ،بــەاڵم دەبــوو لــە فکــری پەیداکردنــی
ئــەو فیشــەکانەدا بیــن کــە تەقاندبوومانــن .بــۆ پەیداکردنــی فیشــەکی
کاڵشــنیکۆف و قەنناســە ،کاک محەممــەدی مــام ئاغــا وەک شــارەزای
ناوچەکــە بنێریــن بــۆ گونــدی هێــرۆ ،بەڵکــوو بتوانــێ لــە دۆســتێکی
باشــوور ئــەو فیشــەکانە وەربگــرێ جــا ئەوجــار بــەرەو ناوچــە
درێــژە بــە گەشــتی خۆمــان بدەیــن .ئێــوارێ کاک محەممــەد لەگــەڵ
ســێ پێشــمەرگەی دیکــە چــوون بــەدوای کارەکــەی خۆیانــدا و ئێمــەش
بــەرەو شــوێنی خۆمــان لــە دیــوی باشــوور وەڕێ کەوتیــن ،واتــە
شــوێنی مانــەوە .ڕۆژی دوایــی ئــەوان شــەوەکەی هاتنــەوە بــۆ الی
ئێمــە .ڕۆژەکــەی لــەوێ ماینــەوە ،کارەکەیــان ســەری گرتبــوو و ئــەو
دۆســتەمان هــاوکاری کردبــوون ،بــە زیــادەوە فیشــەکی بــۆ ناردبووین
و ئەرکــی نەتەوەیــی خــۆی بەجــێ گەیاندبــوو کــە لێــرەوە دووبــارە
سپاســی دەکەیــن .لــەو بــارەوە و زۆر دۆســتی دیکــەش لــە هەمــوو
بارێکــەوە هاوکارییــان کردوویــن کــە جــارێ بــۆ ئــەوە نابــێ ئامــاژە
بــە ناوەکانیــان بکــەم .دوای گەڕانــەوەی کــوڕەکان و پڕکردنــەوەی
خەشــابەکانمان ،لــە ئێوارەیەکــی درەنگــدا بــەرەو قوواڵیــی ناوچــە
وەڕێکەوتیــن .شــەوەکەی چووینــە گونــدی "بــاوێ" لــە ســەر جــادەی
سەردەشــت بــۆ ســنووری کێلــێ کــە لەگــەڵ پێشــوازیی گەرمــی خەڵکــی
ئــەو گونــدە بــەرەوڕوو بوویــن .دوای خواردنــی نــان وچایــی و
کاروبــاری حیزبــی ،لــە گونــدی بــاوێ دەرکەوتیــن .شــوێنی مانــەوەی
ئێمــە کوێســتانی "تاژەنــدەر" بــوو کــە کێوێکــی بڵینــدە و زۆربــەی
ناوچەکانــی سەردەشــت و ڕەبەتــی لــێ دیــارە .دوای چەنــد کاتژمێــر
ڕێگــه بڕیــن و بەجێهێشــتنی گوندەکانــی باوێ ،زووران ،کونەمشــکێ،
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واشــەمەزین و تــووێ ،لــەوێ ماینــەوە .ئەوێــش کوێســتان بــوو،
هەوایەکــی ســاردی هەبــوو .ئــەو شــەوەش مــن تــا بەیانی لەســەرمان
دیســان خــەو نەچــووە چــاوم .ڕۆژەکــەی لــەوێ ماینــەوە ،دیمەنێکــی
تــا بڵێــی جــوان و هەوایەکــی ســازگاری هەبــوو .شــوێنەکەمان
بــاش بــوو ،ئەگــەر شــتێک ڕووی دابــا دەتتوانــی مەیدانــی شــەڕ بــە
دەســتەوە بگــری .ئــەو ڕۆژە هیــچ خەبــەر نەبــوو ،دنیایەکــی بــێ
دەنــگ و ئــارام بــوو .ئێمــەش ئــەو ڕۆژە توانیمــان کەمێــک پشــوو
بدەیــن .ئێــوارێ کۆبووینــەوە تــا شــوێنی شــەو و ڕۆژی دوایــی
دیــاری بکەیــن .لــە کۆبونەوەکــەدا واســاغ بوینــەوە کــە؛ بــۆ شــەوێ
بچینــە گونــدی "باســاوێ" کــە هــەم گوندێکــی زۆرە و هــەم خۆشــە،
بــەاڵم زۆریــش لــە شــاری سەردەشــت دوور نییــە .کاتێــک چووینــە
نێــو گونــد ،پێشــوازییەکیان لــێ کردیــن کــە لــە گێڕانــەوە نایــە.
دوای دابەشــبوونمان بەســەر ماڵەکانــدا و دوای چەنــد کاتژمێرێــک
مانــەوە لەنێــو گونــددا و بەجێگەیاندنــی ئەرکــی حیزبــی ،لەنێــو
جــۆش وخرۆشــی خەڵکــی بەهەســتی باســاوێدا ،گوندەکەمــان
بەجێهێشــت و بــەرەو بنــاری چیــای "تاژەنــدەر" هەڵکشــاین .کاتێــک
لــە چیــا ســەردەکەوتین بەرەبــەرە هــەور ئاســمانی ناوچەکــەی داگیــر
دەکــرد ،چاوەڕوانــی بارینــی بــاران بوویــن کــە بێگومــان بــۆ ئێمــە
زۆر ناخــۆش دەبــوو ،بــەاڵم خــۆ دەبــوو هەرچۆنێــک بــێ ،خۆڕاگــر
بیــن بــۆ هەمــوو ئــەو ئەگەرانــەی لــە پێشــمان بــوون .ســەرئەنجام
دوای چەنــد کاتژمێــر ڕێگەبڕیــن ،بــۆ مانــەوە چووینــە پێــش گونــدی
زێــوە کــە چەنــد کۆخێکــی لــێ بــوون کــە هــەم بــۆ ســەرما و هــەم
بــۆ کاتــی بــاران دەکــرا کەلکــی لێوەربگریــن .لــەو شــوێنە ماینــەوە،
هەواکــە ناخــۆش بــوو بــەاڵم بــاران نەبــاری و بــۆ شــەوێش هــەر
لــەوێ ماینــەوە.
دوژمــن هــەر بــە دوای پێوشــوێنی ئێمــەوە بــوو ،دیاربوو لــە الیەن
ســیخوڕێکەوە ڕاپۆرتمــان لــێ درابــوو ،بــەاڵم ڕاپۆرتەکــە دەرنــگ
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درابــوو ،تــا دوژمــن بەرنامــەی هێرشــی بــۆ ســەر ئێمــە داڕشــتبوو،
ڕۆژ کەمێــک درەنــگ ببــوو ،هێزەکــەی دوژمــن بــەرەو ئێمــە درەنــگ
وەڕێکەوتبــوو کــە ئەوەیــان بە قازانجــی ئێمە بوو .ئەگــەر وا نەبوایە
ڕەنگــ ە تووشــی شــەڕێکی گــەورە بایــن لەگــەڵ ئــەو هێــزە گــەورەی
دوژمــن کــە پیالنێکــی مەترســیداریان بــۆ دانابوویــن .ســەرەڕای هەموو
شــتەکان پاســەوانەکانی خۆمــان زوو هەســتیان کــرد و زۆر وشــیار
بــوون .دیاربــوو شــوێنەکەی ئێمــە بــە تــەواوی لــە الیــەن دوژمنــەوە
هەســتی پــێ کرابــوو!! دوژمــن هێزێکــی زۆری کۆکردبــۆوە و بــە شــوێنە
نادیارەکانــدا بــۆ بەرزایەکانــی پشــتی ســەری ئێمــە ســەری خســتبوو.
لــەو کاتــدا بارانێكــی خەســت دەســتی پــێ کــرد .پاســەوانەکان خێــرا
ئاگاداریــان کردیــن کــە هێزێکــی زۆری دوژمــن پشــتی ســەری ئێمــەی
گرتــووە و تــەواو بــە ســەرماندا زاڵــن .ئێمــەش بــە پەلــە کەوتینــە
خــۆ ،شــوێنەکەمان لێــڕەوار بــوو و دەکــرا شــوێنەکەمان بگۆڕیــن؛
دوای ڕاوێژێکــی کــورت جێگۆڕکێمــان کــرد .خۆمــان کۆکــردەوە و
بەنێــو لێــڕەواردا بــەرەو خــوار گونــدی زێــوە هاتینــە خــوارێ .ئێمــە
توانیمــان شــوێنی خۆمــان بگۆڕیــن و هێشــتا هێــزی دوژمــن کــە بــە
دەشــتی دیــوااڵندا هاتبــوو پشــتی گونــدی زێــوە بگــرێ نەگەیشــتبووە
شــوێنی خــۆی .ئــەوە دەرفەتێــک بــوو بــۆ ئێمــە دەنــا بــە تــەواوی لــە
گەمــارۆ دەکەوتیــن .دوای ئــەوەی ئێمــە شــوێنی خۆمان جێهێشــت ،لە
ڕێــگادا بوویــن کــە دیســان بارانێکــی خەســت دەســتی پێکــردەوە و تــەم
ومژێکــی زۆر ســەری چیاکانــی گــرت .ئــەو شــوێنەی هێــزی دوژمنــی
لــێ بــوو لــە ئێمــەوە نەدیــو بــوو و هەمــوو هەوڵمــان ئــەوە بــوو
خۆمــان لەگــەڵ ئــەو هێــزەی دوژمــن تووشــی شــەڕ نەکەیــن ،چونکــە
ن بەســەر ئێمــەدا زاڵ بــوون .بەهێواشــی لــە
لــە زۆربــەی شــوێنەکا 
خــوار گونــدی زێــوە پەڕینــەوە بــەرەو نزیــک گونــدی تــووژەڵ .دوای
ئــەوەی ئێمــە شــوێنەکەمان بەجــێ هێشــتبوو ،هێــزی دوژمــن بــەرەو
ئــەو شــوێنە دەچــن و بــە خەیاڵــی خۆیــان بــۆ ئــەوەی گەمارۆمــان
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بــدەن!! .بەرەبــەرە ڕۆژ بــەرەو کۆتایــی دەچــوو ،ئێمــەش لەگــەڵ
ئــەوەی چاودێریــی جووڵــەی دوژمنمــان دەکــرد ،ئاودیــوی گونــدی
تــووژەڵ بووین.هێــزی دوژمنیــش دوای ئێمــە لــە گوندەکانــی زێــوە و
گەڵــو و چیاکانــی دەوروبــەر بــاو ببــۆوە .تاریکایــی ئێــوارێ چووینە
نێــو گونــدی تــۆژەڵ و دوای خواردنــی نــان وچایەکــی بەپەلــە ،بــە
خێرایــی لــە تــووژەڵ وەدەرکەوتیــن و بــەرەو شــوێنی خۆمــان وەڕێ
کەوتیــن .شــەوێکی زۆر ناخــۆش بــوو و ناوەنــاوە بــاران دەبــاری.
دوای دەربازبوونمــان لــەو پیالنــەی کــە بۆمــان دانرابــوو ،خەڵکــی
ناوچــە خەبەریــان پێدایــن کــە ئــەو هێــزەی دوژمــن ،هێزێکــی زۆر
و تۆکمــە و ڕاهێنــراو بــووە .ئــەو کات باســی حەوســەد بــۆ هەشــت
ســەد کەســیان دەکــرد کــە بــۆ گەمارۆدانــی ئێمــە هاتبــوون و بــە
هەمــوو جــۆرە چەکێــک تەیــار کرابــوون .دوای چوونــەدەر لــە گونــدی
تــووژەڵ و وەرگرتنــی هێندێــک خەبــەر ،دەشــتی دیــوااڵن بــەرەو
دۆڵــی ئاشــەدینە بــوو بــە ڕیگــە و مەبەســتی ئێمــە .لــە نیوەشــەوێکی
درەنـگدا خۆمــان گەیانــدە داوێنــی چیــای النــک و گیاڕەنــگ و لــەوێ
ماینــەوە کــە بــە دەیــان جــار بۆتــە شــوێنی حەســانەوەی ئێمــە .ئــەو
ڕۆژەی لــەوێ ماینــەوە ،دیســان بــاران دەبــاری و هەوایەکــی زۆر
ناخۆشــی هەبــوو .مانــەوە بــەم هەوایــە لــەوە زیاتــر نەدەکــرا ،بۆیــە
بڕیارمــان دا بگەڕێینــەوە ،چونکــە بــەو هەوا ناخۆشــە نەدەکــرا چیتر
درێــژە بــە گەشــتەکەی خۆمــان بدەیــن .ئێــوارێ لــە کۆبونەوەیەکــی
فەرمانــدەی تیمــەکاندا وا ســاغبووینەوە کــە بگەڕێینــەوە .بۆیــە
بڕیارمــان دا بــە "قاســمەڕەش"دا بگەڕێینــەوە .ئــەو ســاڵە دوژمــن
ســنوورەکانی کەمێــک چــۆل کردبــوو ،هاتوچــۆ هێندێــک ئاســانتر
بــوو .بــۆ خواردنــی نــان وچایــی چووینــە گوندەکانــی ســپیدارێ و
ســیرەمێرگ و پاشــان بــەرەو قاســمەڕەش وەڕێکەوتیــن و لــە ســنوور
بــەرەو گونــدی نــۆکان دەربــاز بوویــن .زیاتر لە ســاڵێک دەبــوو دوای
شــەڕەکەی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لەگــەڵ پارتــی کرێکارانــی
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کوردســتان (پ-ک-ک)زۆربــەی هێزەکــەی پ-ک-ک لــە ســنووری
باشــوور و باکــووری کوردســتانەوە ڕا گواێزرابــوون بــۆ گوندەکانــی
زەڵــێ و ناوزەنــگ و بــە تــەواوی ناوچەکــەدا بــاو ببوونــەوە .هێزێکی
توونــدڕەو و نەگونجــاو بــوون .ئێمــەش کــە لــە ســنوور دەربــاز
بوویــن ،دەمانزانــی لەگەڵیــان تووشــی دەمەقاڵــە دەبیــن .کاتێــک لــە
خــڕێ ناوزەنــگ لێیــان نیزیــک بووینــەوە ،دەنگیــان دایــن؛ کــە ئێــوە
کێــن؟! ئێمــە خۆمــان ناســاند کــە بەداخــەوە هەڵســوکەوتیان هیــچ
بــاش نەبــوو .دەیانگــوت دەبــێ بگەڕێنــەوە و نابــێ لێــرەوە بــڕۆن.
ئێمــە ســوور بوویــن کــە دەڕۆیــن و پێمــان گوتــن کــە ئــەوان مافــی
ئەوەیــان نییــە پێــش بــە پێشــمەرگە و جموجۆڵــی پێشــمەرگەی حیزبی
دێموکــرات بگــرن ،بــەاڵم ئــەوان بــە هیــچ شــێوەیەک حاڵــی نەدەبــوون
و زۆر نالۆژیــک هەڵســوکەوتیان دەکــرد .بــەو نیوەشــەوە درەنگــە کــە
بارانیــش دەبــاری ،زۆر ناخــۆش بــوو کــە دوو هێــزی چەکــداری کــورد
کــە بــۆ کــورد خەبــات دەکــەن بــەاڵم هــەر لەســەر خاکــی کوردســتان
دەمەقاڵەیــان بــێ .زۆری نەمابــوو تووشــی پێکــدادان بیــن .هەرچــی
ئێمــە بوویــن دەمانهەویســت زوو دەربــاز بیــن ،چونکــە شــوێنەکە
ســنوور بــوو ،نەماندەویســت خەڵــک لــە ناوچەکــە بمانبینــێ و
تووشــی کێشــە بیــن ،بــەاڵم ئــەو هێــزەی پەکەکــە لــە ســەر قســەی
خۆیــان ســوور بــوون کــە نابــێ لێــرەوە بــڕۆن و هێزیــان کۆکردبــۆوە.
لــە کۆتایــیدا دوای ئــەوەی لەگــەڵ بەرپرســەکانیان دانیشــتین و
قســەمان لەگــەڵ کــردن ،وازیــان هێنــا و بــە خۆشــییەوە بــاش بــوو
کــە تووشــی شــتی ناخــۆش نەهاتیــن .شــەو بــەرەو کۆتایــی دەچــوو،
ئــەو جــار دەبــوو ئێمــە پەلــە بکەیــن لــەوەی خەڵکــی باشــوور لــەو
ســنوورە نەمانبینــن .دوای دەربازبــوون لــە هێــزی پەکەکــە ،دوو
ماشــێنمان پەیــدا کــردن و بــەرەو قــەاڵدزێ گەڕاینــەوە .بەمجــۆرە دوای
چەنــد شــەوێک مانــەوە لــە ناوچــە و تووشــبوونی دۆخێکــی ناخۆش،
بــەاڵم بــێ زیــان گەڕاینــەوە بنکەکانمــان.

خدر پاکدامەن

•

چوونی دەستەیەک پێشمەرگە بۆ نێوشاری سەردەشت

ســاڵی ١٣٧٢ی هەتــاوی لــە زۆربــەی ناوچەکانــی کوردســتان
هــەر شــەوە و گوندێکــی کوردســتان پۆلێــک پێشــمەرگەی دێموکــرات
دەگرێتــە بــاوەش .هــەر ڕۆژە و هەواڵــی ســەرکەوتنێکی کەموێنــە لــە
ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان بــاو دەبێتــەوە .ئێمــەش زۆربــەی کادر
و پێشــمەرگەی هێــزی گیاڕەنــگ و کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت
لەناوچــە لەنێــو خەڵکــی نیشــتمانپەروەر و تێکۆشــەری ناوچەکەمــان
بوویــن .لــە مانگــی خەرمانانــی ســاڵی  ٧٢ئــەوەی لەبیــرم بــێ لــە
ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت لــە کۆبوونــەوەی فەرماندەرانــی ئــەو
کاتــی هێــزی گیاڕەن ـگدا بڕیــار درا کــە عەمەلیاتێــک لەنێــو شــاری
سەردەشــت بەڕێوەبەریــن کــە لــەو کاتــەدا چوونــی پێشــمەرگە بــۆ نێو
شــار و ئەنجامدانــی عەمەلیــات بــۆ خــۆی گرینگ بــوو و دەنگدانەوەی
باشــی دەبــوو .دوای ئــەوەی بڕیــار درا ،هەمــوو هێزەکــە کــرا بــە ســێ
بــەش؛ بەشــی زۆری بــە سەرپەرســتیی کاک مســتەفای مەولــوودی و
کاک ســلێمان کەڵەشــی هــاوڕێ لەگــەڵ چەنــد فەرمانــدەی تێکۆشــەری
دیکــە بــەرەو کوێســتانی "بــاژاڕ" بــەرەو سوێســنایەتی وەڕێ
کەوتــن .تیمێکــی دیکــە لــە تێکۆشــەرانی دێموکــرات کــە پێکهاتبــوو
لــە دەســتەیەکی هەشــت کەســی بــە سەرپەرســتیی فەرمانــدەی بوێــر
و تێکۆشــەری ڕۆژە ســەختەکان ،کاک حەمەڕەســووڵی کەریمــی
و ،چەنــد کەســی دیکــە لــە تێکۆشــەرانی شــارەزای نێوشــاری
سەردەشــت،بە مەبەســتی چوونــە نێــو شــار و زەربەلێــدان لــە
هێــزی دوژمــن هــاوڕێ لەگــەڵ دەســتەیەکی دیکــە ،زنجیــرە چیــای
"هۆمل"مــان گرتەبــەر .ڕۆژەکــەی لــە "ســابنێ" ،هەڵکەوتــوو لــە
داوێنــی چیــای هۆمــل ماینــەوە .دیــارە شــوێنی مانــەوەی ئــەو ڕۆژە
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شــوێنێکی زۆر ئەســتەم بــوو بــۆ مانــەوە ،بــەاڵم بــە شــێوەیەکی
پارتیزانــی ماینــەوە تــا دوژمــن هەســت بــە بوونمــان نــەکات .ئێــوارێ
بــێ ئــەوەی بچینــە هیــچ گوندێــک ،بــەرەو گوندەکانــی دۆڵــی قــازان
وەڕێ کەوتیــن .لەنیزیــک گونــدی قــازان ،ئــەو تیمــەی کــە بــۆ
ئەنجامدانــی عەمەلیاتێکــی بەرچــاو لەنێــو شــار دیاریکرابــوو ،لــە
ئێمــە جیــا بــۆوە .ئــەوان بــەرەو گونــدی مارەغــان و ئێمــەش هــەر لەو
دەوروبــەرە ماینــەوە و چاوەڕوانــی ئــەو تیمــە بوویــن کــە دەچوونــە
نێــو شــاری سەردەشــت .ئــەو تیمــە ڕۆژەکــەی لــە دەوروبــەری
گونــدی مارەغــان مابوونــەوە و ئێمــەش لــە نیزیــک گونــدی قــازان
لــە مووچــەی "پیرکــی" ماینــەوە .ئــەو ڕۆژە بــە ئارامــی تێپــەڕی.
لەگــەڵ تاریکیبوونــی هــەوا ئــەو تیمــە خۆیــان لــە گەڕەکەکانــی شــار
نیزیــک دەکەنــەوە و هەمــوو بەربەســتەکانی ســەر ڕێــگا بــەرەو شــار
دەبــڕن و دەچنــە نێــو گەڕەکەکانــی شــار و لەگــەڵ پێشــوازیی گەرمــی
خەڵــک بــەرەوڕوو دەبــن .ئــەو جــار بــە درووشــمەکانی؛ "بــژی حیزبــی
دێموکــرات" و "قاســملوو ڕێــگات درێــژەی هەیــە" ،هێــرش بــۆ ســەر
چەنــد مۆڵگەیەکــی دوژمــن دەســت پێدەکــەن ،وەک؛ بنکــەی ئیتالعاتــی
شــاری سەردەشــت و چەنــد شــوێنێکی دیکــە .گرمــەی “ئــار بــی جــی”
و دەنگــی تەقــەی چەکــی پێشــمەرگە لــە کۆاڵنەکانــی شــاردا دەبیســرا
و هەســت و ســۆزی شۆڕشــگێڕانە چەنــد گەڕەکێکــی شــاری داگرتبــوو.
خەڵکــی بێتــرس ،پێشــمەرگەکانیان لــە بــاوەش گرتبــوو .پــاش بــە
ئەنجــام گەیاندنــی ئەرکــی خۆیــان لەنێــو شــاری سەردەشــت بۆ جاری
دووهــەم ،تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنــگ بــێ ئــەوەی دوژمــن بتوانــێ
چووکتریــن ڕێگرییــان لــێ بــکات ،بــە وشــیاری و وریاییــەوە لــە شــار
دێنــە دەرێ .بــەم جــۆرە دەســتەیەک لــە تێکۆشــەرانی هێــزی گیاڕەنگ
لەمانگــی خەرماناندا،گەڕەکەکانــی شــاریان کــرد بــە ســەنگەری
خۆیــان و دوژمنیــان تاســاند و دڵــی خەڵکیــان خــۆش کــرد .ئەگــەر
بــە وردی ســەیری ئــەو هەڵوێســتە ئازایانــە بکەیــن ،هــەم چوونــی
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پێشــمەرگە بــۆ نێــو شــار ســەخت بــوو ،هــەم دوژمنیــش بــە چوونــی
پێشــمەرگە بــۆ نێــو شــارەکان ناڕەحــەت بوو .ئــەو تیمــە دوای ئەوەی
ئەرکــی خۆیــان بــە جوانــی بەڕێوەبردبــوو گەڕانــەوە بــۆ الی ئێمــە
و لــە گونــدی خڕێئاغــەڵ یەکمانگرتــەوە .چەنــدە خۆشــە ئــەو
کاتانــەی دەســتەیەک دەچــوون بــۆ جێبەجێکردنــی ئەرکێکــی حیزبــی
و بــە ســاغ و ســامەتی دەگەڕانــەوە الی هاوســەنگەرانی دیکەیــان.
ئــەو شــەوەش هــەروا بــوو ،دوای گەڕانــەوەی ئــەو تیمــە لەنێــو شــار
و یەکگرتنەوەمــان ،گەشــتەکەی خۆمــان لــە ناوچــەی سەردەشــت
درێــژە پ ـێدا.
ناوچــەی هۆمــل کــە یەکێــک لــە ناوچــە پڕمەترســییەکانی
ناوچــەی سەردەشــتە ئەوێمــان بــەرەو ناوچــەی بوڵفەتــی سەردەشــت
بەجێهێشــت .پەڕینــەوە لــەو ناوچەیــە بــۆ ناوچەکــەی دیکــە
پڕمەترســی بــوو؛ بــە دەیــان مۆڵگــەی دوژمنــی لــێ جێگیــر کرابــوو
و دەبــوو زۆر وریــا بیــن .دوژمــن زۆر ئاڵــۆز بــوو چونکــە چوونــی
ئــەو دەســتە لــە پێشــمەرگەکان بــۆ نێــو شــاری سەردەشــت و بــە
ئەنجامگەیاندنــی عەمەلیاتێکــی گرینــگ لــە ناوەنــدی شــار ،دوژمنــی
لــە ڕادەبــەدەر تــووڕە کردبــوو .لەبــەر ئــەوەی هێــزی داگیرکــەر
چوونــی هێــزی پێشــمەرگەی بــۆ نێــو شــار زۆر بــەالوە گرینــگ
بــوو ،ئــەوان بــەالی خۆیانــەوە قــەت فکــری ئەوەیــان نەدەکــرد
کــە پێشــمەرگە بچێتــە نێــو شــار و شــوێنە گرینگەکانــی بکەونــە
بــەر هێــرش و زۆر پێیناخــۆش بــوو .ســەرەڕای مەترســییەکان و
بەربەســتەکان ،دەبوایــە جــادەی سەردەشــت بــەرەو "قاســمەڕەش"
تێپــەڕ بکەیــن و بــەرەو دۆڵــی کانیــەزەرد لــەو ناوچەیــە دوور
بکەوینــەوە .ســەرئەنجام دوای بڕینــی ڕێگەیەکــی دوور و پڕمەترســی
لــە بەرەبەیانییەکــی درەنگــدا بــۆ مانــەوە چووینــە نێــوان گوندەکانــی
وەردێ و بنەوخەڵێــف .ئەگــەر وەک خــۆی باســی بکەیــن؛ ئــەو
شــەوە زیاتــر لــە هەشــت کاتژمێــر بەڕێــوە بوویــن .ڕەنگــە ئەگــەر
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لــە حاڵەتــی ئاســایی دا بــڕۆی هێنــدە دوور نەبــێ ،بــەاڵم ڕۆیشــتنی
پێشــمەرگانە لەگــەڵ ڕۆیشــتنی ئاســایی فەرقــی زۆرە و پێشــمەرگە بــۆ
پاراســتنی گیانــی ناتوانــێ بــە ڕێــگا تەخــت و ئاســانەکاندا بــڕوا .ئەو
شــوێنەی لێــی ماینــەوە زۆر لــە جــادە دوور نەبــوو ،بــەاڵم لێــرەوار
بــوو ،باقــی هێزەکــەی دیکــە لــە خــوار گونــدی وەردێ مابــۆوە .بــە
بێســیم ئاگامــان لــە یەکتــر بــوو .ئــەو کاتــە هاتوچۆیەکــی زۆر لــەو
ســنوورە لەگــەڵ باشــووری کوردســتان هەبــوو .ڕۆژانــە بــە دەیــان
کــەس دەچوونــە گونــدی هەڵشــۆی باشــووری کوردســتان .بژیــوی
ژیانــی خەڵکێکــی زۆر لــە ســەر ئــەو هاتوچۆیــە بــوو .بەاڵم ســەرەڕای
ئــەوەش هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی فشــارێکی زۆریــان دەخســتە
ســەر ئــەو کەســانە و تەقەیــان لــێ دەکــردن و بارەکانیشــیان بــە تااڵن
دەبــردن .شــوێنی گەڕانــەوەی کاســبکاران بــە جوانــی لــە ئێمــەوە دیار
بــوو .الی کاتژمێــر یەکــی دوای نیــوەڕۆ ،دەســتەیەکی زۆری کاســبکار
لــە ســنووری هەڵشــۆ ڕا بــەرەو گونــدی وەردێ شــۆڕ بوونــەوە .زۆری
نەکێشــا دەســتەیەکی  ١٢کەســی لــە مۆڵگــەی گونــدی بنەوخەڵێــف
بەپەلــە بــەرەو گونــدی وەردێ وەڕێکەوتــن بــۆ ئــەوەی زوو خۆیــان
بگەیەننــە ســەر ڕێــگای ئــەو کاســبکارانە ،بــەاڵم لــە ژێــر چاوەدێــری
ئێمــەدا بــوون .ئێمــەش بــە هاوفکــری لەگــەڵ ئــەو دەســتەیەی دیکــە،
بۆیــان دەســت بــەکار بوویــن .دەســتەیەک لــە پێشــمەرکەکانی خــوار
گونــدی وەردێ خۆیــان گەیانــدە ڕەزەکانــی ئەوبــەری گونــدی وەردێ،
درووســت ئــەو شــوێنەی هێــزی دوژمــن دەیانەویســت کاســبکارەکان
بدەنــە بــەر دەســتڕێژ و بیانکــوژن .ئــەوان لــەوێ جێگیــر بــوون و
ئێمــەش لەوبــەری مــااڵن بــە چەنــد دەســتە دابــەش بوویــن .زۆری
نەکێشــا هێــزی دوژمــن لەگــەڵ گەیشــتنە ئــەو شــوێنە و تەقەکــردن لــە
کاســبکاران کەوتنــە بــەر دەســتڕێژی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و
چەنــد کەســیان کــوژران و ئەوانــی دیکــەش بــەرەوالی ئێمــە هەاڵتــن.
لەســەر جــادە لــە پشــتی گونــد و نێومــااڵن لەگــەڵ ئێمــە تووشــی
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شــەڕ بــوون .دوای شــەرێکی دەســتەویەخە لەگــەڵ ئــەو چەنــد
کەســە ،لــە هێــزی دوژمــن ئەوەنــدەی لەبیــرم بــێ  ٨کــەس کــوژران
و  ٣کــەس بەدیــل گیــران و کەســێکیش هــەاڵت .بــەم جــۆرە لــە
شــەڕێکی دەســتەویەخەدا هێــزی دوژمــن بــە دەســتی هێــزی پێشــمەرگە
تێکشــکا و چەکوچۆڵێکــی بەرچاویــش کەوتــە دەســتی ئێمــە .چەنــد
دیلەکــەی هێــزی دوژمــن کــە یەکیــان وابزانــم برینــدار ببــوو ،دوای
ئــەوەی لەســەر خواســتەکانی گەلــی کــورد بەگشــتی و تێگەیاندنیــان
لــە مەســەلەی کــورد قســەمان بــۆ کــردن ،تەحویلــی شــوورای گونــدی
"دۆڵــێ خانــوان" دران بــۆ ئــەوەی بەیانــی بیانبەنەوە بۆ سەردەشــت.
دوای ماوەیەکــی زۆر مانــەوە لــە ناوچــە و بــە ئەنجامگەیاندنــی ئــەو
دوو عەمەلیاتــە ،گەڕاینــەوە بــۆ بنکەکانمــان لــە گونــدی شــیوەڕەز.
بــا شــتی خــۆش پشــت گــوێ نەخــرێ؛ کاک حەمەڕەســووڵ کەریمــی
سەرپەرســتی تیمەکــە بــوو و منیــش ئــەو کاتــە ســەرپەل بــووم .ئــەو
فەرمانــدەی ئێمــە بــوو ،هەردووکمــان لەنێــو گونــد بوویــن ،بــەاڵم
هــەر یەکــەو لــە گۆشــەیەک ،لــە کاتــی شــەڕەکەدا کەســێک بــە نــاوی
هەمــزە قەجــەر کــە زۆربــەی شــەڕەکە لــە دەوروبــەری گونــدی ئــەوان
بــوو و زۆریــش بــۆ ئــەوان ناخــۆش بــوو  -ئێســتا نەمــاوە ڕوحــی
شــاد بــێ ،پیاوێکــی زۆر خانــەدان بــوو  -دێتــە دەرێ و تووشــی کاک
حەمەڕەســووڵ دەبــێ .بــە ناڕەحەتــی دەڵــێ؛ جــا ئــەوە ئێــرە بــۆ
شــەڕ دەبــێ ماڵتــان نەشــێوێ؟! خــاڵ هەمــزە ئاشــنایەتی لەگــەڵ مــن
خــۆش بــوو ،بــە تووڕەیــی بــە کاک حەمەڕەســووڵ دەڵــێ؛ ئــەوە کــێ
مەســئوولە؟ ئەویــش بــۆ ئــەوەی لــە کــۆڵ خــۆی بکاتــەوە ،دەڵــێ؛
خــدر بــەگ مەســئوولە!! .منیــش کــە بــۆ الی ئــەوان چــووم ،تەقــە
هــەر بــەردەوام بــوو ،خــاڵ هەمــزە ڕووی لەمــن کــرد و گوتــی :جــا
توخــودا ئــەوە کار بــوو لەگــەڵ ئێمــەت کــرد ،بەیانــی هەموومــان
دەکــوژن ،ماڵــت شــێوێ بــۆ کارت!! .منــش گوتــم؛ نەفــەری دیکەمــان
لەگەڵــە و مــن مەســئوول نیــم .خــاڵ هەمــزە گوتــی؛ دەنــا دەڵێــن تــۆ
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مەســئوولی .ئێمــەش مانــدو و هیــاک ،زارمــان ویشــک هەاڵتبــوو
لــە تینــوان و خاڵیــش لــە کــۆڵ نەدەبــۆوە .منیــش دەمگــوت؛ خاڵــە
بچــۆوە ژوورێ ،بــەاڵم هــەر وازی نەهێنــا .ئاخــری بەجێمهێشــت.
دوایــی بــە کاک حەمەڕەســووڵ-م گــوت؛ ئــەوە بــۆ خــاڵ هەمــزت لەگژ
مــن هااڵندبــوو؟ گوتــی؛ کــوڕە یەخــەی بــەر نــەدەدام ،ئــاوا لــە کــۆڵ
خــۆم کــردوە.

•
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ئەو هێزانەی کە شــوێنی کار و تێکۆشــانیان لەســەر ســنوور بوو،
بێجگــە لــە کاروبــاری حیزبــی لــە ناوچەکانــی خۆیــان ،ئەرکێکــی
دیکەشــیان لەســەر شــان بــوو .کاتێــک کــە هێــزی پێشــمەرگە بــەرەو
ناوچــەکان دەگەڕانــەوە ،دبوایــە بــۆ دەربــاز کردنیــان لە ســنوورەکان
هاوکاریــان بیــن .هێــزی گیاڕەنــگ ســااڵنە هاوکارییەکــی زۆری
هێزەکانــی بەیــان ،زمزیــران ،پێشــەوا و چەنــد جارێکیــش هێزەکانــی
دیکــە بــوو بــۆ چــوون و گەڕانەوەیــان لــە کاتــە هەســتیارەکان دا،
بــە تایبــەت ئەوکاتــەی تووشــی شــەڕ دەبــوون و برینداریــان هەبــوو.
ئەوانــەی ئــەو کاتــە پێشــمەرگە بــوون دەزانــن کــە ڕاگواســتنی
بریندارەکانــی شــەڕ چەنــد ناخــۆش بــوو .دەکــرێ بڵێــم یەکێــک لــە
ئەرکــە قورســەکان بــوو .بــەاڵم بێگوێــدان بــە ســەختییەکان ،بــۆ
دەربازکــردن و کەمبوونــی ئــازاری جەســتەیان ،ئــەوەی لــە دەســتمان
هاتبــا دەمــان کــرد و درێغیمــان نەدەکــرد .ئەگــەر بــە خۆهەڵکێشــان
بــۆم لەقەڵــەم نــەدرێ ،یەکێــک لــە ماندووتریــن کەســەکانی هێــزی
گیاڕەنــگ بــووم بــۆ ئــەو ئەرکــە .لــەو بــارەوە لەگــەڵ چەنــد هاوڕێــی
دیکــە زۆر مانــدوو بوویــن ،بۆیــە تــا ئێســتاش شــانازی بــەو ئەرکەوە
دەکــەم.
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ســاڵی  ١٣٧٣بەڕێکردنــەوەی هێــزی بەیــان کــە ئەوکاتــە ســەرپەلی
یەکێــک لــە پەلەکانــی هێزی گیاڕەنگ بووم کەوتە ســەر شــانی ئێمە.
لەگــەڵ چەنــد کەســێکی دیکــە و بــە هاوکاریــی کۆمیتــەی بوڵفــەت بــۆ
بەڕێوەبردنــی ئــەو ئەرکــە لە "کۆیــە"وە بەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتین.
ڕوژەکــەی لــە "دۆڵەکۆگــێ" کــە شــوێنێکی زۆر ســەختی ناوچەکەیــە
و ڕێگەیەکــی دژواری هەیــە ،ماینــەوە .لــە چۆمــی ســونێ تــا ســەر
ســنووری دەشــتی وەزنــێ هەمــووی هــەوراز و شــاخە و ڕێگەیەکی زۆر
ســەخت و ناخۆشــە .بــە ئیــرادەی پێشــمەرگانەی ئــەو کات توانیمــان
ئــەو ڕێگــە دوور و درێــژ و ســەختە ببڕیــن .ڕۆژەکــەی لــە دۆڵەکۆگــێ
ماینــەوە ،ئێــوارێ بــەرەو ســنوور وەڕێ کەوتیــن .لــە پێــشدا مــن
لەگــەڵ چەنــد کەســێکی تیمــی پێشــڕەو بــەرەو بەرزاییەکانــی دەشــتی
وەزنــێ وەڕێ کەوتــم .ناوچــە هەمــووی مینڕێــژ بــوو و دەکــرا تــا
نیزیــک مینــەکان بــە ڕۆژی ڕوونــاک بڕۆیــن ،بــەاڵم وەک پارتیزانێــک
نابــێ خــۆت بخەیــە بەرچــاوی دوژمــن .کاتێــک چووینــە ســەر
مەیدانــی میــن ،ئەوانــەی ڕێگــر بــوون لــە ســەر ڕێمــان المانبــردن،
یــان باشــترە بڵێــم هەڵمانگرتنــەوە ،توانیمــان ئەرکــی خۆمــان
جێبەجــێ بکەیــن و ئــەو هێــزە بــەرەو ناوچــە دەربــاز بکەیــن .کاتێــک
تاریــک داهــات ،بــەرەو دەشــتی وەزنــێ شــۆڕ بووینــەوە .بــە وریایــی
و ئارامــی ئەوێشــمان تێپــەڕ کــرد .کاتێــک لــە جــادەی ئاڵواتــان بــۆ
ســاوان پەڕینــەوە ،بــە کاک عومــەر باڵەکــی-م گــوت ،ئــەو کات
بەرپرســی کۆمیتــەی شارســتانی بــۆکان بــوو؛ ئــەرێ بــۆ نەچــم لــەو
چادرانــە خەبەرێــک وەرگــرم .قســەمان دەکــرد ،کاک عومــەر خەریــک
بــوو بڵــێ؛ باشــە!! لــە نــاکاو غەفوور ڕیشــی هــات و گوتــی؛ ئیجازەی
مــەدە ،ئاشــکرا دەبیــن!! .لــە ئاخیــردا کاک عومــەر تەســلیمی قســەی
کاک غەفــوور بــوو ،منیــش لەدڵــی خۆمــدا تــووڕە بــووم بــەاڵم
هیچــم بــۆ نەکــرا .هــەر بــە تووڕەییــەوە وەک نەفــەری یەکــەم بــەرەو
هــەورازی "پڕکانیــان" پێشکەوتــم .دوای بڕینــی ڕێگەیەکــی درێــژ و
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ناخــۆش ،بــۆ مانــەوە چووینــە لێــڕەواری خــوار "ســەری گۆمــێ".
کاتێــک لــەوێ دانیشــتین ،کاک حەســەن خۆشــکەالم و کاک غەفــوور
بەیەکــەوە قســەیان دەکــرد ،دوای چەنــد خولەکێــک هاتــن بــۆ الی مــن
و گوتیــان ئێمــە کارمــان هەیــە و ئەمشــەو دەچینــە خــوارێ لــە فاڵنــە
شــوێن دەمێنینــەوە .مــن پێــم بــاش نەبــوو ،بــەاڵم گوتم؛ باشــە ســبەی
شــەوێ لــە کــوێ یــەک دەگرینــەوە؟! کۆمیتــەی بوڵفــەت چــوار کــەس
بــوون ،لــە ئێمــە جیــا بوونــەوە و ئــەوان ڕۆیشــتن .بــەاڵم مــن هــەر
نیگــەران بــووم .چونکــە دەمزانــی لەکــوێ دەمێننــەوە .چوونــی مــن بــۆ
ئــەو چادرانــە کــە نەیانهێشــت بچــم لەگــەڵ چوونــی کاک غەفــوور بــۆ
ئــەو شــوێنەی کــە ئــەو شــەوە بــۆی چــوون ،یــەک شــت بــوو! .بــەاڵم
غەفــوور بــە زیرەکــی خــۆی بــۆ چوونــی بــۆ ئــەو شــوێنە قەناعەتــی
بــە کاک حەســەن خۆشــکەالم هێنابــوو و چوونەکــەی منیشــی پــەک
خســت .ئێمــەش تــا شــەوێ لەگــەڵ هێــزی بەیــان ماینــەوە .ئێــوارێ
بــەرەو جــادەی سەردەشــت  -پیرانشــار وەڕێکەوتیــن.
ئێمــە لــە کۆتایــی ئــەو ئەرکــەدا بوویــن کــە بۆمــان دیــاری
کرابــوو ،دەبوایــە لەگــەڵ تاریکیــی هــەوا لــە نیزیــک گونــدی نەبیــاوا
هێــزی بەیــان تەحویلــی هێــزی زمزیــران بدەیــن .دوای تێپەڕیــن لــە
لێڕەوارەکانــی پشــتی نەبیــاوا و ســێکۆ لە نیزیک گونــد ،لەگەڵ هێزی
زمزیــران یەکمــان گرتــەوە .ئــەوان بــەرەو ناوچــەی ڕەبــەت ڕۆیشــتن و
ماڵئاوایمــان لەیەکتــر کــرد .بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو ئاســتەنگەکانی
ڕێــگا و مەترســیی جێبەجــێ نەبوونــی ئــەو ئەرکــەی بۆمــان دیــاری
کرابــوو ،خەفەتــی غەفــوورم هــەر لــە دڵــدا بــوو ،دوای جیابوونــەوە
لــەوان ،ئێمــەش بــەرەو گونــدی مووســاالن وەڕێکەوتیــن .لەنێــو
گونــد لەگــەڵ تیمــی بوڵفــەت یەکمــان گرتــەوە و دوای جێبەجــێ کردنی
ئەرکــی حیزبــی لــە گونــدی مووســاالن بــەرەو لێــڕەوار وەڕێ کەوتیــن.
ئــەو شــەوە هیــچ خەبــەر لــە دوو شــتی شــەوی پێشــێ نەبــوو ،واتــە
ئیــزن نەدانــی مــن بــۆ چــوون بــۆ چادرەکانــی ئاڵواتــان .چووینــەوە
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نیزیــک ئــەو شــوێنەی کــە کاک غەفــوور و خۆشــکەالم شــەوەکەی
لــە ئێمــە جیابوونــەوە ،تــا بەیانــی هیــچ نەبــوو ،بەیانــی لەگــەڵ
ڕووناکیــی هــەوا بەزمەکــە دەســتی پێکــرد .دوای باســێکی زۆری ئــەو
ڕۆژە ،کەمێــک مۆڕبوونــەوە و قەڵــس بــوون لــە یەکتــر ،دوبــارە
ئێــوارێ لەگــەڵ غەفــوور ئاشــت بووینــەوە و درێژەمــان بەگەشــتی
خۆمــان دا .ئێــوارێ وا ســاغ بووینــەوە کــە بــۆ شــەوێ بچینــە گونــدی
بریتــە لەســەر جــادەی پیرانشــار – سەردەشــت .ســەر لــە ئێــوارێ
بــەرەو گونــد وەڕێکەوتیــن تــا گوندەکــە لەژێــر چاوەدێــری بگریــن.
چونکــە لــە نیزیــک گونــد مۆڵگەیەکــی گــەورەی لێبــوو ،کاتێــک
نیزیــک بووینــەوە بۆمــان دەرکــەوت کــە دەوروبــەری گونــد کەمینــی
هێــزی دوژمنــی لــێ جێگیــر کــراوە بۆیــە بــەرەو دواوە گەڕاینــەوە و
بــەرەو داوێنــی چیــای گۆمــێ ســەرکەوتین کــە ئــەو ســاڵە ئەوێــش
یەکەمجــار بــوو مۆڵگــەی دوژمنــی لــێ دانرابــوو .لەســەر کانیقاســم
پشــوویەکمان دا .دوای خواردنــەوەی ئــاوی ســاردی ئــەو کانیــاوە،
لــە ســەر ئــەوە ســاغ بووینــەوە کــە بــۆ مانــەوە بچینــە گونــدی
گردێنــە کــە دوو ماڵــی لــێ مابــوون و ئەوانیــش هاوینــان گوندیــان
بەجێدەهێشــت و دەچــوون هاوینەهــەوار .ئــەو دوو ماڵــە یەکیــان
ماڵــی خاڵــم بــوو ،ئــەوەی دیکــەش هــەر خــزم بــوو .ئــەو تیمــە ١٠
کــەس بوویــن ،ئەوانــەی لــە بیــرم مابــن بریتــی بــوون لــە :حەســەن
خۆشــکەالم ،غەفــوور ڕیشــی ،عەلــی شــێلمان ،لوقمــان کەســرایی،
خــدر بــەگ ،شــێخە قەلەڕەشــی ،تۆفیــق مارەغانــی و موتەلیــب
ڕەســووڵی .بەداخــەوە نــاوی ئــەو چەنــد کەســەی دیکــەم لەبیــر نییە.
لــە نیزیــک مــااڵن بوویــن بــە دوو دەســتە ،مــن و چــوار کەســی دیکــە
بــۆ خانــوە چۆڵەکــەی ماڵــی خاڵــم ،غەفــوور و چــوار کەســەکەی
دیکــەش بــۆ ماڵــی پــوور ئامانــێ .دەمانزانــی بەیانــی هەردووکــی
ئــەو خانوانــە خاوەنەکەیــان دێ .شــەوێ لــە دەرەوەی خانوەکــە
خەوتیــن .بەیانــی زوو چووینــە ژوورێ .کــە چووینــە ژورێ ،کێــچ

259

تەمەنێک بۆ نیشتمان

260

فشــاریان بــۆ هێنایــن کــە بەڕاســتی زۆر ناخــۆش بــوو ،بــەاڵم چــارە
نەبــوو ،دەبــا تەحەممــول بکەیــن .بەیانییەکــەی چاوەڕانــی ماڵــی
خاڵــم دەکــرد .زۆری نەکێشــا ڕۆحــی شــاد بــێ خاڵــم پەیــدا بــوو.
منیــش لــە پەنجەرەکــە بــە هێواشــی بانگــم کــرد ،کــە هاتــە ژوورێ
زۆری پــێ ناخــۆش بــوو .بــە هێواشــی گوتــی؛ جــا ئێــرە بــۆ مانــەوە
دەبــێ؟ ئێمــەش گوتمــان لــەوەی گــەڕێ خاڵــە کەمێــک نانمــان بــۆ
بێنــە لەگــەڵ یــەک کتــری چــا .قەولــی پێدایــن ،بــەاڵم خــاڵ هــەر
دیــار نەبــوو!! منیــش زۆر ناڕەحــەت بــووم .هــەم برســیمان بــوو و
هــەم ئــارەزووی چاییمــان دەکــرد.
ئــەو تیمــەی دیکــەش کاتێــک بــە بێســیم قســەمان دەکــرد ،دەیانگوت
ئێمــە هەمــوو شــتێکمان بــۆ هاتــوە!! ئەوەنــدەی دیکــەش تــووڕە بووم.
دوای چاوڕوانییەکــی زۆر ،دەوری کاتژمێــری یــەک ،خــاڵ پەیــدا بوو.
خــۆ نەدەکــرا هیــچ بڵێــی .کــە هات یــەک کتری چاو و دوو ســێ خەیار
و چەنــد نانێکــی وشــکی هێنابــوو .ناچــار بوویــن قەناعــەت بکەیــن.
مــن تــووڕە بــووم و کاک حەســەن خۆشــکەالم ئارامــی دەکردمــەوە.
بــەاڵم بــۆ وابــوو؟! بەڕاســتی لــە مــاوەی ئــەو چەنــد ســاڵەدا زۆریــان
لــە خاڵــم دابــوو؛ قــەول و قەراریــان لــێ وەرگرتبــوو کــە نابــێ بە هیچ
شــێوەیەک هاوکاریــی پێشــمەرگە بــکات .بۆیــە خاڵــم دەترســا .دەنــا
جــاری وابــووە ئــەو ماڵــە زیاتــر لــە بیســت پێشــمەرگەی لــێ بــووە و
خزمەتــی زۆریــان کردبــوو .جــا لێــرە شــتەکە خــۆش دەبــێ؛ ئەوجــار
نــۆرەی ئێمــە هــات کــە تۆڵــە لــە خاڵــم بکەینــەوە .خاڵــم لــە نیزیــک
ئێمــە لــە شــوێنێک بــە نــاوی "دیــوی بیــە" خەریکــی گیــا کۆکردنــەوە
بــوو ،زۆری نەکێشــا خاڵــم هــات و گوتــی؛ خدربەگ! ئــەوە دوو نەفەر
لــە مۆڵگــەی جەنگــی هاتنــە خــوارێ .زۆر ڕۆژان دێــن و دەچــن لــە الی
بێرییەکانــی گونــدی ئەحمــەد بریــوی شــیر دێنــن و دێنــەوە .کــوڕە
کارتــان پێیــان نەبــێ ،ماڵــم وێــران نەکــەن .قەولمــان پــێ دا کارمــان
پێیــان نەبــێ .خاڵــم ڕۆیشــت و کەمێکــی کێشــا دوو عەجەمەکــە بــە

خدر پاکدامەن

دوو واڵغــەوە پەیــدا بــوون .هەردووکیــان پاســدار ڕەســمی بــوون .لــە
بــەر دەرکــی خانوەکــە کەمێــک ڕاوەســتان .ئێمــەش لــە چەنــد میتــری
چاومــان لــێ دەکــردن ،بــەرەو خــوارێ ڕۆیشــتن .خاڵــم هاتــەوە بــۆ
المــان و لــە خاڵــم پرســی کــەی دەگەڕێنــەوە؟ گوتــی :ســێبەر شــۆڕان.
لەگــەڵ خۆشــکەالم باســم کــرد؛ بــا بیانگرین .ئــەو گوتــی لێیانگەڕێ،
لەبــەر خاڵــت ناخۆشــە .بــە قســەم نەکــرد .بــە بێســیم قســەم لەگــەڵ
تۆفیــق مارەغانــی کــرد و پێــم گــوت بچــۆ لــە خــوارێ بۆیــان دانیشــە.
دەنگیــان بــدە ،ئەگــەر تەســلیم نەبــوون بیانکــوژن .تۆفیــق لەگــەڵ
دوو کەســی دیکــە کەمیــن دادەنێــن ،ئێمــە لەگــەڵ خاڵــم قســەمان
دەکــرد کــە تەقــەی تفەنگێــک هــات .خاڵــم گوتــی :ئــەوە چ بــوو؟!
گوتــم؛ هیــچ نیــە .تۆفیــق بێســیمی کــرد و گوتــی؛ گرتمانــن .گوتــم؛
بیانهێــن .زۆری نەکێشــا پێشــمەرگەکان لەگــەڵ دوو پاســدارەکە پەیــدا
بــوون .خاڵــم کــە ئــەو دیمەنــەی دیــت زۆر تــووڕە بــوو ،جنێــوی دا و
بــە تووڕەیــی ئێمــەی بەجێهێشــت .هەمــوو جنێوەکانیشــی لەگــەڵ مــن
بــوو .ئێــوارە درەنگانێــک تیمــی بوڵفــەت لــە ئێمــە جیــا بوونــەوە.
ئــەوان بــەرەو ناوچــە چــوون و ئێمــەش پێــش تاریکداهاتــن و دوای
قســەکردن لە ســەر سیاســەتەکانی حیزب و هەڵســوکەوتی پێشــمەرگە
لەگــەڵ دیلــەکان هــەر لــە شــوێنی خۆمــان ئــەو دوو کەســەمان ئــازاد
کــردن .ئــەوان بــەرەو مۆڵگــە چوونــەوە و ئێمــەش بــەرەو چادرەکانــی
گردێنــە هاتیــن .لــە ترســی خاڵــم المــان نەدایــە چــادرەکان .بــەرەو
دەشــتی وەزنــێ هاتیــن .لــە دەشــتی وەزنــێ الی چەنــد شــوانێک نــان
و چایەکــی ســادەمان خــوارد و لــە ســنووری دۆڵەکۆگــێ ئاودیــووی
باشــووری کوردســتان بوویــن.
ڕۆژی دوایــی خاڵــم بانــگ دەکەنــە گوردانــی ئاڵواتــان و زۆری
ئەزیــەت دەکــەن .زۆر جــار کــە منــی دەدیــت ،دەیگــوت؛ قــەت گەردنــت
ئــازاد ناکــەم .بــەاڵم بەبــێ ئــەوەی کــە زیــادم گوتبــێ ،بنەماڵــەی
عەلــی عەبدولــی گردێنــەی کــەم پێشــمەرگە هەیــە کــە نانــی ئەوانــی
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نەخواردبــێ و چەندیــن جــار میوانــی ئــەو بنەماڵەیــە نەبووبــێ،
بــەاڵم فشــارە لــە ڕادەبەدەرەکانــی کۆمــاری ئیســامی زۆر مانــدووی
کردبــوون و لــەوە زیاتــر هیــچ نەدەکــرا.
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جارێکــی دیکــە بــۆ گیڕانــەوەی بیرەوەرییەکــی دیکــەی ژیانــی
پێشــمەرگایەتی ،دەچمــەوە هاوینــی ســاڵی ١٣٧٣ی هەتــاوی .ئــەو
کاتــەی بنکــە و بارەگاکانــی هێــزی گیاڕەنــگ لــە قوواڵیــی باشــووری
کوردســتان بــوون ،کــە لــە ســنوورەکان زۆر دوور کەوتینــەوە
بنکەکانــی ئێمــە لــە دێگەڵــە لــە ســەر ڕێــگای هەولێــر – کۆیــە
بــوون .بەرەبــەرە چوونــەوەی ئێمــە تێکۆشــەرانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان کەنــد و کۆســپی بــۆ ســاز دەکــرا .تــا زەمــان تێدەپــەڕی
مەیدانــی ئــەو شــێوە لــە خەباتــی تێکۆشــەرانی ڕۆژهــەاڵت "خەباتــی
چەکــداری و حــزووری پێشــمەرگانە" بەرتەســک دەبــۆوە و کۆمــاری
ئیســامیش زیاتــر دەســتی ئاوااڵتــر دەبــوو .هەمــوو هەوڵەکانــی خۆی
دەخســتە گــەڕ تــا ڕێگــە لــە تێکۆشــەرانی دێموکــرات بگــرێ .بــەاڵم
شۆڕشــگێڕانی دێموکــرات هەمیشــە لــە ژێــر ڕێنوێنییەکانــی ڕێبەریــی
خۆیــاندا درێژەیــان بــە خەبــات داوە و ویســتوویانە لــە خەڵکــی
خۆیــان دانەبڕێــن .ســەرەڕای هەمــوو ســەختییەکانی ســەر ڕێــگا و
فشــارەکان ،بــەاڵم حیزبــی دێموکــرات وەک حیزبێکــی نەتەوەیــی کــە
هەمیشــە بــاوەڕی بــەوە هەبــووە کــە یاریــدەدەری پارچەکانــی دیکــەی
کوردســتان بــێ ،لەنێــوان دوو بــژاردەی کێشــە درووســتکردن و پابەنــد
بــوون بــەو ئوســووالنەی کە حیزبــی دێموکراتیان لەســەر دامــەزراوە،
بــژاردەی دووهەمــی هەڵبــژارد .واتــە کەمڕەنگکردنــەوەی ئــەو شــێوە
لــە خەباتــی خۆمــان .ئــەو بژاردەیــەش لەســەر خەباتــی کــورد لــە
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ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان زیانــی تایبەتیــی خــۆی هەبــوو .ئــارەزووم
دەکــرد ئــەو نیازپاکــی و هەســت بــە بەرپرســایەتییەی تێکۆشــەرانی
ڕۆژهــەاڵت وەک خــۆی بینرابــا.
ســەرەڕای هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە باســم کــردن ،تیمێکــی
تێکــەاڵو لــە کادر و پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ بــە سەرپەرســتی
کاک حوســێن پەیــرەوان وەک فەرمانــدەی هێــز و کۆمەڵێــک لــە کادر
و فەرمانــدە و پێشــمەرگەی دیکــە بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتیــن.
دوای تاقیکردنــەوی ســنوور و ڕێــگا کــە خــۆم لەگەڵیــان بــووم،
لــە ســنووری "دۆڵەتــوو" ئاودیــوی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بوویــن.
دوای گەشــتێکی چەنــد ڕۆژە لــە گوندەکانــی ناوچــەی سەردەشــت،
شــەوێک چووینــە گونــدی هەڵــوێ هەڵکەوتــوو لــە نیزیــک نــەاڵس و
ســەر جــادەی پیرانشــار – سەردەشــت .دوای خواردنــی نــان و چایــی
و جێبەجێکردنــی کارە حیزبییــەکان بــەرەو شــوێنی مانــەوە ،گونــدی
"هەڵوێ"مــان بەجێهێشــت .زۆر دوور نەکەوتینــەوە کــە گوتیــان
لێــرە دەمێنینــەوە .ئەوەنــدەی لەبیــرم بــێ لــە شــوێنێک بەنــاوی
"مێوەســپیلکێ" لەنێــوان گوندەکانــی کاژێ و نــەاڵسدا ماینــەوە.
شــوێنەکە بــۆ مانــەوە زۆر گونجــاو نەبــوو بــەاڵم دوژمــن کەمتــر
شــکی لــەو جــۆرە شــوێنانە دەکــرد .ماینــەوە ،بــەاڵم دەبوایــە بــە
درێژایــی ڕۆژ ئارامیــی تــەواو بپارێزیــن بــۆ ئــەوەی ئاشــکرا نەبیــن.
ئــەو شــوێنەی ئێمــە لێــی مابووینــەوە نێــو پۆلەدارێــک بــوو .الی
نیوەڕۆیــە دەنگەدەنــگ پەیدابــوو .چەنــد کەســێک لــە دەوروبــەری
ئێمــە باســی فرۆشــتنی زەوییــان دەکــرد و دەیگــوت" :لێــرەوە تــا ئێرە
بەوەنــدە پێــت دەفرۆشــم" .دیــار بــوو کابرا دەیەویســت ئەو شــوێنەی
ئێمــە بفرۆشــێ کــە پــاوان بــوو .ئێمــەش بۆ ئــەوەی نەمانبینن هەســت
و خوســتمان لــە خۆمــان بڕیبــوو .ئەوانیــش هــەر خەریکــی مامەڵــەی
خۆیــان بــوون .ماوەیەکــی زۆر قســەیان کــرد ،ڕێــک نەدەکەوتــن.
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ئێمــەش بێدەنــگ خۆمــان مــات کردبــوو .لــە کۆتای ـیدا ڕێککەوتــن
و کابــرای کڕیــار گوتــی" :ئێــرە زۆر پــڕە ،وادیــارە لەمێــژە بزنەگــەل
نەهاتۆتــە ئێــرە" .زۆربــەی کــوڕەکان پێکەنیــن .ئــەوان بــێ ئــەوەی
ئێمــە ببینــن مامەڵــەی خۆیــان کــرد و ڕۆیشــتن .یەکێــک لــە کــوڕەکان
کــە هەمیشــە قســەی خۆشــی دەکــرد گوتــی" :بــاش بــوو ئێمەیــان نەدی
دەنــا کابــرا دەیگــوت ،ئــەی بــەو بزنانــەوە بــە چەنــد دەیفرۆشــی".
دوانیــوەڕۆ کاک حوســێن پەیــرەوان منــی بانــگ کــرد و گوتــی؛
"ئامــادەی لەگــەڵ تیمێکــی چەنــد کەســی جەولەیەکــی الی میــراوێ و
نەڵێــن بکــەی؟ دوای چەند ڕۆژێکیتر لــەو دەوروبەرە یەک دەگرینەوە".
منیــش بــێ ســێ و دوو قەبووڵــم کــرد .ئــەو کات مــن جێگــری لکــی یەک
بــووم .کاک حوســێن لێــی پرســیم چەنــد کــەس بــن باشــە ،مــن گوتــم
بــە خۆمــەوە شــەش کــەس تــەواوە .ئەوەنــدەی لــە بیــرم بــێ ،پێنــج
کەســەکەی دیکــە بریتــی بــوون لــە :هاوڕێیــان محەممــەد میراوەیــی،
ســاڵە دوولکــەی ،هەمــزە بخــوور ،عوســمان زەردەکانــی و مەحمــوود
قەلەڕەشــی .ئێــوارێ چووینــە گونــدی کاژێ و دوای خواردنــی نــان
و چایــی لــەوێ مااڵواییمــان لــە یەکتــر کــرد .ئێمــە تیمێکــی شــەش
کەســی بــەرەو ناوچــەی نەڵێــن و ئەوانیــش بــەرەو شــوێنی خۆیــان
وەڕێ کەوتــن .ئێمــە ئــەو شــەوە بــۆ مانــەوە چووینــە کێــوی جەنگــی.
لــەوێ ماینــەوە و شــەوەکەی چووینــە گونــدی ئەحمەدبریــو و لەوێــوە
بــەرەو نەڵێــن وەڕێکەوتیــن.
چووینــە ناوچــەی نەڵێــن و مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک لــە گوندەکانــی
ئــەو ناوچەیــە ماینــەوە .ئــەوەی بۆمــان دیــاری کرابــوو وەک ئەرکــی
حیزبــی ،جێبەجێمــان کــرد .جارێکــی دیکــە بــەرەو سوێســنایەتی
گەڕاینــەوە .ڕۆژێــک لــە خــوار گونــدی بەردەســوور ماینــەوە .ئــەو
ڕۆژە لــە چۆمــی بەردەســوور جلوبەرگمــان شــۆرد کــە دەمێــک بــوو
نەمانشــۆردبوون.
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ئــەو ســاڵە گونــدی دیــوااڵن زۆربــەی شــەوەکان کەمینــی هێــزی
دوژمنــی لێبــوو .بۆیــە کەمتــر پێشــمەرگە ڕێــی کەوتبــووە ئــەو
گونــدە .ئێمــە ئــەو تیمــە شــەش کەســییە بڕیارمــان دا ئــەو شــەوە
بچینــە گونــدی دیــوااڵن .ئێــوارێ ســەرکەوتین و لەگــەڵ تاریکیــی
هــەوا چووینــە نێــو گونــد و مــاوەی دوو کاتژمێــر لــەوێ ماینــەوە.
دوای کارەکانــی خۆمــان لــەو گونــدە بــەرەو شــوێنی مانــەوە ،گونــدی
دیوااڵنمــان جێهێشــت و بــەرەو کێــوی تاژانــدەر و دەشــتی "شــێخ
ئاغــا"ی وەڕێ کەوتیــن کــە مەودایەکــی زۆری لەگــەڵ گونــدی دیــوااڵن
هەیــە .لــە درەنگانــی شــەودا ســەرەڕای بڕینــی ڕێگەیەکــی زۆر بــۆ
مانــەوە ،چووینــە دەوروبــەری گونــدی باســاوێ .لــە خــوارەوەی
ئاواییــەوە مۆڵگــەی دوژمــن کــە لەنێــو ئاوایــیدا بــوو دیــار بــوو
بۆیــە نەدەبــوو زۆر جووڵــە بکەیــن.
ئێــوارەی  ١٣٧٤/٦/٢قەرارمــان بــوو شــەوێ بچینــە ئــەو گونــدە.
هــەم گوندێکــی گەورەیــە و هــەم گوندێکــی خــۆش و خەڵکێکــی
پێشمەرگەخۆشەویســت بــوون .ئێــوارێ مــن گوتــم دەچــم بزانــم بــە
بێســیم پێوەندییــەک لەگــەڵ کــوڕەکان ناگــرم ،دیــارە پێشــمەرگەکان
گوتیــان مەچــۆ بەیانــی پێوەندییــان لەگــەڵ بگــرە .بەهەرحــاڵ بــە
قســەم نەکــردن و چوومــە کەمێــک ســەرەوی خۆمــان و پێوەندیــم
لەگــەڵ کاک حوســێن پەیــرەوان گــرت .دوای ئەحواڵپرســی بــە بێســیم
و بــە جەدوەلــی ڕەمــز لێیپرســیم کــە ئێــوە لــە کوێن ،منیش شــوێنی
خــۆم پێیگــوت .دەرکــەوت ئــەوان لەنیزیــک گونــدی تووژەڵــن .هــەر
لــەوێ پێیڕاگەیانــدم کــە نابــێ بچنــە گونــدی باســاوێ و دەبــێ
بــەرەو ئێمــە بێــن .کــە گەڕامــەوە و بــە پێشــمەرگەکانم گــوت کــە دەبێ
بچینــە فــان شــوێن ،زۆریــان پــێ ناخــۆش بــوو ،بۆڵەبۆڵــی زۆریــان
کــرد بــەاڵم فایــدەی نەبــوو .ئێــوارێ بــە مەبەســتی چوون بــۆ الی هێز
بــەرەو گونــدی شەمەشــێخە وەڕێ کەوتیــن .لــە ڕێــگادا پێشــمەرگەکان
بۆڵەیــان بــوو ،دەیانگــوت خوایــە لــە کەمیــن کەویــن!! خەتــای تــۆ
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بــوو ،بــۆ واتکــرد نەتهێشــت بچینــە گونــدی باســاوێ .بــەاڵم لــە
پێشــمەرگایەتیدا هەمــوو شــتێک بەدەســت خــۆت نییــە .بــە هەرحــاڵ
دوای بۆڵــە بۆڵێکــی زۆری ئــەو چەنــد کەســە ،چووینــە گونــدی
شەمەشــێخە .کــە چووینــە نێــو گونــد ،پێشــمەرگەکان کەمێــک ئــارام
بوونــەوە و دوای خواردنــی نــان و چایــی و کۆکردنــەوەی یارمەتیەکــی
کەمــی گونــد ،بــەرەو گونــدی تــووژەڵ وەڕێ کەوتیــن .لــەوێ گوتیــان
ئــاگاداری خۆتــان بــن ئێــوارێ هێزێکــی زۆر بــەرەو گونــدی زێــوە
و تــووژەڵ چــووە .ئێمــەش تــا پشــتی گونــدی گەڵــوو بــە وریایــی
هاتیــن ،لــەوێ جارێکــی دیکــە لەگــەڵ هێــز پێوەندیمــان گرتــەوە و
بــە هێواشــی و بــە وریایــی بــەرەو گونــدی گەڵــوو وەڕێکەوتیــن .لــە
ماڵەکانــی ئــەوەڵ ڕەت بوویــن هیــچ نەبــوو بــەاڵم دیاربــوو لەنێــو
گونــد جموجۆڵێــک هەیــە .ئێمــە چووینــە نێوەڕاســتی گونــد کــە ئــەو
شــوێنە تاقــە ماڵێکــی لێیــە .لــە بــن دەرکــی ماڵەکــە مــن بــە پلیکانــەدا
ســەرکەوتم کــە پرســیارێک بکــەم .لەنێوەڕاســتی پلیکانــەکان کچــی
ماڵەکــە منــی دیــت و بــە خۆیــدادا و گوتــی چــۆن هاتــوون؟! نێــو مــااڵن
پــڕە!! .منیــش خێــرا گەڕامــەوە ،کــە گەڕامــەوە لــە الی دەرکــی ماڵەکــە
لــە ســێ -چــوار میتــری لەگــەڵ جاشــەکان تووشــی یــەک بوویــن.
دیــار بــوو ئــەوان چاویــان بــە ئێمــە کەوتبــوو بۆیــە هاتبــوون بــەاڵم
فکــری پێشــمەرگەیان نەکردبــوو ،وایانزانیبــوو هێــزی چەکــداری
خۆیانیــن .کوڕەکانــی ئێمــە بەپەلــە تەقەیــان لــێ کــردن و ئــەوان
نەیانتوانــی دەســت بکەنــەوە .ســێ کــەس بــوون ،لەگــەڵ تەقــە،
هاواریــان لــێ هەســتا .ئێمــەش نەچووینــە ســەریان و بەپەلــە بــەرەو
ئاشــەکە چووینــە خــوارێ .هیــچ تەقــەی دیکــە ڕووی نــەدا و ئێمەیــان
نــەدی .کــە چووینــە ئاشــەکە نەفەرێکــی لێبــوو ،کەمێــک الی ئــەو
ڕاوەســتاین ،هیــچ بــاس نەبــوو .نێــو ئەو باغانەی تەنیشــت ئاشــەکە
زۆر تاریــک و هەڵدێــرن .بــە  ١٠خولــەک لــە باغــەکان ڕەت بوویــن و
چووینــە ســەر ڕێــگای تــووژەڵ بــۆ زێــوە .مانگــە شــەو بــوو ،واڵت
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زۆر ڕوونــاک بــوو.
ئــەو تیمــەی دیکــە دەنگــی تەقەکەیــان گــوێ لــێ ببــوو بۆیــە بــە
بێســیم دەیانویســت لەگــەڵ ئێمــە پێوەنــدی بگــرن .ســەرئەنجام
قســەمان کــرد ،گوتمــان ئێمــە بوویــن بــەاڵم ســامەتین .لــە کاتــی
قســەکردندا بوویــن کــە جارێکــی دیکــە کەوتینــە کەمیــن و بەســەختی
لــە چەنــد الوە بــە هەمــوو جــۆرە چەکێــک تەقەمــان لــێ کــرا.
دوای تەقەیەکــی زۆر بــە ســامەت لــە کەمینەکــە دەربــاز بوویــن.
دیاربــوو ناوچەکــە تــەواو گیرابــوو .ئەوجــار تــەواوی ناوچەکــە
وەبــەر تۆپبارانێکــی قــورس درا کــە زۆربــەی ناوچەکــە ئــاوری گــرت.
دووبــارە پێوەندیمــان لەگــەڵ هێــز گــرت و لــە پشــتی مــااڵن یەکمــان
گرتــەوە .ئێمــە لــە کاتــی کەمینەکــەدا کەوتینــە نێــو پەڵــە وێنجەیەک
کــە ئــاوێ تێدابــوو ،بۆیــە کەوشــەکانمان تــەواو تــەڕ ببــوون.
دوای ئــەوەی یەکمــان گرتــەوە ،ئــەو ناوچەیەمــان بــەرەو شــوێنی
مانــەوە بەجێهێشــت .تــا درەنگانێکــی شــەو دوژمــن تۆپبارانێکــی
خەســتی ناوچەکــەی کــرد .بــۆ مانــەوە چووینــە پشــتی ئاوایــی
بەردەســوور .لــەوێ ماینــەوە و بەیانــی کەســێکمان لــێ پەیــدا بــوو.
لێمــان پرســی خەبــەر و بــاس چییــە ،گوتــی ئــەو شــەو پێشــمەرگە
لــە گونــدی گەڵــوو تووشــی شــەڕ بــوون ،جاشــێک کــوژراوە و دوو
کەسیشــیان برینــدار بــوون .دەرکــەوت کــە شــەوێ لــە هــەر ســێ
کەســەکە درابــوو .بەیانــی کــە ســەیرمان کــرد ،کەمینــی دووهــەم
ئەونــدە لێمــان نیزیــک بــوون کــە تەقەیــان کردبــوو چەند گولـــلەیەک
لــە خەشــابەکانی کاک ســاڵح دوولکەییــان دابــوو .هێــزی دوژمــن
هێنــدە نیزیــک بــوو کــە گــڕی چەکــی دوژمــن پانتۆڵــی یەکێــک لــە
پێشــمەرگەکانی ڕەش کردبــوو.
بــەم جــۆرە لــە مــاوەی یــەک کاتژمێــردا دوو جــار کەوتینــە کەمینی
دوژمنــەوە .بــەاڵم ئێمــە زەربرمــان لــەوان دا و خۆمــان ســامەت
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بوویــن.
وەک لــە بیــرم بــێ دوای مانــەوەی زیاتــر لــە  ٢٥شــەو و ڕۆژ بــەرەو
بنکەکانمــان گەڕاینەوە.

• چۆنییەتی شەهیدبوونی قادر مەمۆی هەمیشە پێشەنگ و
چاوساغ
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بــۆ نووســینی بیرەوەریــی ئەمجــارە دەگەڕێمــەوە بــۆ ١٣٧٤/٧/١٣ی
هەتاوی،لــەو بیرەوەریــەدا باســی چۆنیەتیــی شــەهید بوونــی
ڕۆڵەیەکــی بــە ئەمــەگ و قارەمانی ناوچەی سەردەشــت ،پێشــمەرگەی
ئــازا و جســوور و چاوســاغ و پێشــەنگی هەمــوو هێزەکانــی ناوەنــدی
کوردســتان شــەهید "قــادر مەمــۆ" ی تێکۆشــەر و فەرماندە و شــارەزای
هەمــوو ڕێــگا و کوێــرە ڕێگاکانــی ناوچــەی سەردەشــت دەکــەم.
بنکــە و بارەگاکانــی هێــزی گیاڕەنــگ و کۆمیتــەی شارســتانی
سەردەشــت لــە "دێگەڵــە" بــوون ،دوو ڕۆژ بــوو مــن لــە ناوچــە
گەڕابوومــەوە ،بەیانییــەک کاک حوســێن پەیــڕەوان بانگــی کــردم
و پێــی گوتــم کــە هێــزی پێشــەوا دەگەڕێنــەوە و کومیســیۆنی
سیاســی -نیزامــی داوای هاوکارییــان لــە ئێمــە کــردوە و ئێمــەش
دەبــێ فەرمانــی ســەرووی خۆمــان بــۆ دەربازکردنــی هاوســەنگەرانمان
لــە هێــزی پێشــەوا جێبەجــێ بکەیــن .خێــرا ئامادەیــی خــۆم دەربــڕی
بــەاڵم کاک حوســێن گوتــی تــۆ مانــدووی ،قــادر مەمــۆ و حەســەن
چاپــەز دەنێریــن و خۆشــمان لەگــەڵ چەنــد پێشــمەرگەیەک لەگەڵیــان
دەچیــن بــۆ قــەاڵدزێ و لــەوێ دەبیــن هەتــا دەگەڕێنــەوە .ســەرئەنجام
ئــەوە بــوو بــە بڕیــار و بــەرەو قــەاڵدزێ وەڕێکەوتیــن .هــەر ئــەو
ئێوارەیــە هاوڕێیــان قــادر و حەســەن چاپــەز و چەنــد کەســێکی دیکــە
لــە قەاڵدزێــوە بــەرەو ناوچــە بەڕێکــران.

خدر پاکدامەن

خۆمــان هەتــا " گۆجــاڕێ" لەگەڵیــان چوویــن .ئــەوان بــەرەو
ناوچــە و ئێمــەش بــەرەو قــەاڵدزێ گەڕاینــەوە .ئــەو تیمــە ئــەو شــەوە
چووبوونــە "دۆڵەکۆگــێ" مابوونــەوە .ئێوارەکــەی ئێمــە لەگــەڵ کاک
حوســێن چوویــن بــۆ ســەر چیــای مامەنــدە هەتــا هــەم لەگــەڵ هێــزی
پێشــەوا و هــەم لەگــەڵ ئــەو تیمــەی خۆمــان پێوەنــدی بگریــن.
ئەگــەر هەڵــە نەبــم هێــزی پێشــەوا ئــەو ڕۆژە لــە مەیدانچۆغــەی
پشــتی نســتان بــوون ،کاک حوســێن قســەی لەگــەڵ کاک عومــەر
باڵەکــی کــرد و بــە ڕەمــز حاڵــی کــرد کــە قــادر بــەرەو الی ئێــوە
هاتــوە و پێوەنــدی لەگــەڵ بگــرن.
کاتێــک تیمەکــەی هێــزی گیاڕەنــگ ســەردەکەوێ بــۆ ســنووری
دەشــتی وەزنــێ ،پێوەنــدی لەگــەڵ کاک عومــەر باڵەکــی دەگــرن و
شــوێنی یەکگرتنــەوە دیــاری دەکــەن .هــەر دوو تیــم ڕێگەیەکــی دوور
و درێژیــان لــە پێــش بــوو بــەاڵم دەبــوو بــە ئیــرادەی خۆیــان کێــو و
شــیو و دۆڵــەکان ببــڕن تــا بــە زووتریــن کات یــەک بگرنــەوە.
هێزێکــی زۆری دوژمــن بــە فەرماندەیــی پاســدارێک بــە نــاوی
حاجــی هــادی جینایەتــکار و قیــن لــەدڵ دۆڵ بــە دۆڵ و شــاخ بــە شــاخ
بــە دوای تێکۆشــەرانی هێــزی پێشــەواوە بــوو و وایــان دانابــوو لــە
گەڕانــەوەدا گورزێــک لــەو هێــزە بــدەن ،کەوابــوو دەبــێ هــەم وریــا
بــن و هــەم ڕێگەیەکــی درێــژ ببــڕن.
هێــزی پێشــەوا لــە دەوروبــەری گونــدی نســتانەوە بــەرەو النــک
و گیاڕەنــگ و تیمەکــەی هێــزی گیاڕەنگیــش لــە دۆڵەکۆگێــوە بــۆ
هەمــان شــوێن وەڕێکەوتبــوون .ئەوانــەی کــە شــارەزای ناوچەکــەن
دەزانــن چەنــد مەودایەکــی دوورە و ئەگــەر بیروبــاوەڕ و ورە نەبــێ
کــوا ئــەو هەمــوو شــەکەتیەی ڕێــگا تەحەممــول دەکــرێ .هــەر دوو
تیــم ئــەو شــەوە هەتــا بەیانــی ڕێگــە دەبــڕن ،بەیانیەکــەی زوو لــە
داوێنــی النــک و گیاڕەنــگ یــەک دەگرنــەوە و ئــەو ڕۆژە هــەر دوو تیــم
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پشــوویەک دەدەن.
ئێــوارەی ئــەو ڕۆژە جارێکــی دیکــە ئێمــە لەگــەڵ کاک حوســێن
چووینــەوە ســەر چیــای مامەنــدە و پێوەندیمــان لەگــەڵ گرتــن و
قســەمان کــرد و هەتــا هــەوا تاریکــی کــرد لــەوێ بوویــن.
باشــم لــە بیــرە بــە کاک قــادر مەمۆمــان گــوت هێزێکــی زۆر هاتــوە
بــۆ ســنوورەکان ،بــە کوێــدا ڕەت بــووی هــەر بەوێــدا بگەڕێــوە،
قــادر نەچــی هەڵــە بکــەی دەنــا تووشــی کێشــە دەبــن .ئــەوە لــە
حاڵێکــدا بــوو کــە هێزێکــی زۆر لــە ســنوورەکان جێگیــر کرابــوو و
دەبــوو وریــا بــن و دوژمــن بــە کــەم نەگــرن ،بــەاڵم خــۆ زۆر جــار وا
هەبــووە کــە نەفەرێکــی چاوســاغ کەمتەرخەمــی کــردوە و بــە قســەی
کەســی نەکــردوە .بەداخــەوە ئــەو جــارەش قــادر کەمتەرخــەم دەبــێ و
پێیوابــووە دەتوانــێ ئــەو هێــزە بــە ئاســانترین ڕێگــەدا دەربــاز بکات.
ئێمــە دوای پێوەنــدی گرتــن گەڕاینــەوە بــۆ قــەاڵدزێ بــەاڵم ئــەو شــەوە
هــەر نیگــەران بوویــن کــە بڵێــی ئــەو هێــزە تووشــی هیــچ نەبــێ.
قــادر مەمــۆ زۆر خاڵــی بەهێــزی هەبــوون ،ئــازا بــوو ،شــارەزا
بــوو ،چــاوی لــە گوللـــەی دوژمــن نەدەترســا ،پارتیزانێکی کــەم وێنە
و لــە شــارەزایی ڕێگاکانیشــدا کــەم وێنــە بــوو .لــە هەمــوو ناوچــەی
سەردەشــت لــە هەموومــان شــارەزاتر بــوو .هــەر کوێرەڕێگەیــەک
یەکجــار پێیــدا ڕۆیشــتبا قــەت لەبیــری نەدەچــۆوە .شــارەزاییەکی
تــەواوی لــە دانــان و هەڵگرتنــەوەی می ـندا هەبــوو ،بــەاڵم بەڕاســتی
زۆر کەمتەرخــەم بــوو و هــەر بەقســەی خــۆی دەکــرد چونکــە زۆری لــە
خــۆی ڕادەدی و بەداخــەوە هــەر ئــەوەش بــوو بــە هۆی شــەهیدبوونی.
کاتێــک بــەرەو شــوێنی گەڕانــەوە وەڕێدەکــەون لــە نیزیــک گونــدی
دوڵەتــوو کــە دەگەنــە مووچەکانــی ســەرمێرگان قــادر دەڵــێ" :لێــرەوە
دەڕۆیــن زۆر نیزیکــە و زوو دەربــاز دەبیــن" .نازانــم چــۆن دەبــێ کــە
بەرپرســانی هێــزی پێشــەوا تەســلیمی قســەی قــادر دەبــن و بــەرەو
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گونــدی دۆڵەتــوو وەڕێدەکــەون و لــە تەنیشــت مەدرســەکەی گونــدی
دۆڵەتــوو پشــوویەک دەدەن.
هێــزی پێشــەوا بــە چاوســاغیی قــادر مەمــۆ دەگەنــە نێــو گونــدی
دۆڵەتــوو و دیــار بــووە کــە پێشــتر قــادر قەناعەتــی بــە فەرماندەکانی
هێــزی پێشــەوا هێنابــوو کــە ڕێگــەی خۆیــان بگــۆڕن بــۆ ڕێگەیەکــی
ئاســانتر و ڕەنگــە هــۆکاری ئەســڵیی ئــەو قەناعــەت پێهێنانــە
بەشــێکی بگەڕێتــەوە بــۆ جارانــی پێشــوو ،چونکــە جــاری دیکــەش
ئــەوان قادریــان لــە ئازایەتــی و شــارەزایی ناوچــە و ڕێگاکانــدا
دیتبــوو.
هەروەهــا دەکــرێ مانــەوە و چەنــد مانــگ هەڵســووڕان لــە قوواڵیــی
ناوچەکانــی مەهابــاددا و ماندووبوونێکــی زۆر بەتایبەتــی شــەوی
پێشــوو هــۆکار بووبــێ بــۆ ئــەوەی قەناعــەت بــە بیرۆکــەی کاک
قــادر بکــەن.
کاتێــک لــە تەنیشــت مەدرەســەی گونــدی دۆڵەتــوو پشــوویەک
دەدەن ،قــادر دەچــێ بــۆ نێــو گونــد و دوو کــەس لەگەڵ خــۆی دێنێ بۆ
ئــەوەی بــۆ دەربــاز بــوون لــە ســنوور هاوکارییــان بکــەن .نەفــەرەکان
دەبنــە پێشــڕەوی هێزێکــی مانــدوو کــە ڕێگەیەکــی دووریــان بڕیــوە.
ئــەو هێــزە بــەرەو دووئــاوی دۆڵەتــوو ملــی ڕێگــە دەگــرێ .قــادر لــە
ڕیــزی پێشــەوەی پێشــمەرگەکان دەڕوا و ئەرکێکــی قوڕســی لەســەر
شــانە .ئــەو هــەوڵ دەدا لــە کاری خۆیــدا ســەرکەوتوو بــێ .کاتێــک
دەگەنــە ئاشــی حاجــی لــە ڕێگەکــە الدەدەن و بــەرەو شــاخی کۆتکــێ
لەنێــوان "دارەقوتــە" و "دووئــاو" بــەرەو ســەرێ هەڵدەکشــێن .زۆری
نامێنــێ لــە ســنوور دەربــاز بــن کــە ســەرئەنجام دەکەونــە کەمیــن و
شــەڕ لەنێــوان تیمــی پێشــڕەوی هێــزی پێشــەوا و هێزی دوژمن دەســت
پێدەکا .لە شــوێنێکی ئاســتەم دوای چەند دەســڕێژێک پێشــمەرگەکان
پاشەکشــە دەکــەن و بەداخــەوە قــادر مەمــۆی چاوســاغی ئــەو هێــزە
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لــە یەکــەم تەقــەدا شــەهید دەبــێ و پێشــمەرگەیەکیش برینــدار دەبــێ.
بــە شــەهید بوونــی قــادر قوڕســایی زیاتــری ئــەو هێــزە دەکەوێتــە
سەرشــانی کاک حەســەن چاپــەز و کاک عومــەر باڵەکــی .گوشــارێکی
زۆریــان دەکەوێتــە ســەر و لــە تــەواوی مۆڵگەکانــی دەوروبــەر ڕا بــە
هەمــوو جــۆرە چەکێــک ئــەو هێــزە ئاگربــاران دەکــرێ .ئــەوان بــەرەو
گونــدی دۆڵەتــوو پاشەکشــە دەکــەن ،شــەو هەتــا دێ درەنگتــر دەبــێ
بــەاڵم چــار نییــە و جارێکــی دیکــە هێــزی خۆیــان ســازمان دەدەنــەوە.
ئــەو هێــزە لــە ژێــر ئاگــری تونــدی دوژمنــدا لــە "ســەرمێرگان"ەوە
بــەرەو گونــدی دۆڵەتــوو دەگەڕێنــەوە.
دیســان تەنیشــت مەدرەســەی گونــد دەبێتــە شــوێنی
خۆســازماندانەوەی پێشــمەرگەکان .هەرچەنــد چاوســاغی ئەســڵی لــە
کەمینەکــەدا شــەهید بــوە بــەاڵم نابــێ دەســت لەســەر دەســت دابنێــن و
دەبــێ خۆیــان دەربــاز بکــەن .دوای گەڕانــەوەی هەمــوو پێشــمەرگەکان
ئــەو جارەیــان حەســەن چاپــەز دەبــێ بــە پێشــڕەو و فریادڕەســی
هێــزی پێشــەوا .ئــەو هێــزە ماندوو و شــەکەتە بــە چەنــد بریندارێکەوە
ڕێگــەی خۆیــان بــەرەو "ســێبنان" لــە ســنووری دەشــتی وەزنــێ
دەگــۆڕن و ڕێگەیەکــی ســەخت و دژوار و پــڕ مەترســییان دەکەوێتــە
بــەر.
ئــەو هێــزە ئــارام ئــارام ســەرەڕای مەترســییەکانی ڕێــگا بــەرەو
شــوێنی مەبەســت وەڕێ دەکــەوێ .پێشــمەرگەکان کاتێــک دەگەنــە
هەوارگــەی ســێبنان جارێکــی دیکــە تەقەیــان لــێ دەکــرێ بــەاڵم بــێ
زیــان دەبــن .تــادێ شــەو بــەرەو کۆتایــی دەچــێ و ترســی ئــەوە هەیــە
کــە ڕۆژ بێتــەوە و ئــەو هێــزە مانــدوە لەنێــو ئــەو هەمــوو هێــزەی
دوژمنــدا تووشــی شــەڕێکی ســەخت بــێ چونکــە ناوچەکــە دەیــان
مۆڵگــەی دوژمنــی تێدایــە .هــەوا وردە وردە ڕوونــاک دەبــێ ،بەشــی
زۆری هێزەکــە هێشــتا لــە دیــوی دەشــتی وەزنــێ بــەرەو ســنووری

خدر پاکدامەن

"دۆڵەکۆگــێ" ڕێــگا دەبــڕێ و هەوڵــی ئــەوە دەدن دوژمــن هەســتیان
پــێ نــەکات.
هێزێکــی مانــدوو خەریکــە تووشــی شــەڕێکی دیکــەی نەخــوازراو
دەبــێ ،بــۆ جــاری ســێهەم بێخەبــەر لــەوەی کــە هێزێکــی زۆری
دوژمــن بــە سەرپەرســتی حاجــی هادیــی جینایەتــکار لــە دەشــتی
وەزنــێ جێگیــر کــراوە .خەڵکــی ناوچەکــە باســیان لــە دەیــان ماشــێن
هێــزی دوژمــن دەکــرد .لــە بەرەبەیانییەکــی زوودا کاتێــک چەنــد
پێشــمەرگەیەک چــاو لــە دەشــتی وەزنــێ دەکــەن دەڵێن ئــەوە چیە لەو
دەشــتەدا دیــارە؟ یەکێــک لــە فەرمانــدەکان بــۆ ئــەوەی پێشــمەرگەکان
ڕوحیــە لــە دەســت نــەدەن ،دەڵــێ ئــاوە .بــەاڵم ئــەوە ئــاو نەبــووە
بەڵکــوو تیشــکی خــۆر بــووە کــە لــە ماشــێنەکانی دوژمنــی داوە.
هێشــتا بەشــی زۆری هێــزی پێشــمەرگە لــە دیــوی دەشــتی وەزنــێ
هەوڵــی دەربــاز بــوون بــۆ دیــوی دۆڵەکۆگــێ دەدات کــە هــەوا
بــە تــەواوی ڕوونــاک دەبــێ .چەندیــن مۆڵگــەی دوژمــن لــە ســەر
ســنوورەکە هــەن ،ســەرئەنجام بەشــێک لــە هێزی پێشــمەرگە لەســەر
ســنوور لەگــەڵ هێــزی دوژمــن دەســڕێژ لــە یەکتــر دەکــەن و شــەڕێکی
ســەخت دەســت پێــدەکات.
هێشــتا بەشــێک لــە پێشــمەرگەکان لــە دیــوی دەشــتی وەزنــێ
مانــدوو و شــەکەت دەیانهــەوێ ئاودیــوی ســنوور بــن کــە شــەڕ
دەســتی پێکــردوە .دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکان بــۆ نەجاتدانــی
ئــەو پێشــمەرگانەی کــە دەیانــەوێ بــە بریندارێکــەوە لــە ســیوادی
بەیانیــدا ئاودیــوی ســنوور بــن ،شــێرانە ســەنگەر دەگــرن و شــەڕێکی
ســەخت لەنێــوان پێشــمەرگەکان و هێــزی دوژمــن دەســت پــێ دەکات و
هێزێکــی زۆری دوژمــن دێتــە شــوێنی شــەڕەکە.
ئێمــە لــە قــەاڵدزێ بوویــن ،هێشــتا لــە خــەو هەڵنەســتابووین،
چونکــە شــەوێ تــا درەنگانــی شــەو لــە شــاخی مامەنــدە بوویــن بــۆ
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ئــەوەی پێوەندیــی لەگــەڵ هێزەکــە بگریــن .ئــەو شــەوە زۆرمــان هــەوڵ
دا هیــچ دەنگێــک نەبیســرا .کاتێــک کــە نەمانتوانــی پێوەندییــان پێــوە
بگریــن درەنگانێکــی شــەو گەڕاینــەوە قــەاڵدزێ .ماڵــی خوالێخۆشــبوو
مــام عەلــی چاپــەز کــە ئــەودەم لــە خــڕێ "دووبــێ" بــوو بەیانــی
کوڕەکەیــان بــە پەلــە هــات و ئێمــەی لــە خــەو هەســتاند .بــە کاک
حوســێنی گــوت "پێشــمەرگەکان تووشــی شــەڕ بــوون ،یــەک تۆپبارانە
هــەر ســەیر" .ئێمــەش بــە پەلــە خۆمــان پێچایــەوە ،کاتێــک چوویــن
بــۆ "گۆجــاڕ" کــە ئــەو شــوێنە لــە ڕووبــەڕووی دۆڵەکۆگــێ بــوو،
دەنگــی هەمــوو چەکێــک دەهــات بــە تایبەتــی تۆپبارانێکی زۆر ســەخت
بــوو ،ئێمــەش بێســیمان هەڵکــرد لەگەڵیــان چووینــە ســەرخەت بــۆ
ئــەوەی چــۆن بتوانیــن هاوکارییــان بکەیــن .لــەو دۆخــە ناخۆشــەدا
بــە قســە کــردن لەگــەڵ کاک عومــەر باڵەکــی و کاک عەلــی باڵەکــی
بۆمــان دەرکــەوت کــە شــەوێ لــە نیزیــک دووئــاوی دۆڵەتــوێ
کەوتوونەتــە کەمیــن و قــادر شــەهید بــووە و تــەواوی پێشــمەرگەکان
بــە بریندارێکــەوە بــەرەو شــوێنی پێشــوو پاشەکشــە دەکــەن .بــە
چاوســاغیی کاک حەســەن چاپــەز لــەوێ لــە شــوێنێک بــە نێــوی
شــاخی کانــی کــەوە کــە دەکەوێتــە نێــوان دوو مۆڵگــەی مــەروان و
شوارەشــینە کــە زۆر لێــک نیزیــک بــوون لــەوێ دیســان تووشــی شــەڕ
دەبــن.
هــەر چۆنێــک بــێ بەشــێکی زۆر لــە پێشــمەرگەکان ئاودیوی ســنوور
دەبــن .لەژێــر تۆپبارانێکــی قورســدا کــە لــە ئێمــەوە دیــار بــوو بــەرەو
دۆڵەکۆگــێ دێنــە خــوار و دەســتەیەکش لــە پێشــمەرگەکان لەگــەڵ
هێــزی دوژمــن دەکەونــە شــەڕ و بــە ســەختی بەرەنــگاری هێــزی
دوژمــن دەبنــەوە .لــە کاتــی شــەڕەکەدا دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکان
دووبــارە دەگەڕێنــەوە بــۆ الی ئــەو پێشــمەرگانەی لــە شــەڕەکەدا
بــوون و هێندێــک تەقەمەنیــان بــۆ دەبــەن .لــە حاڵێکــدا بێجگــە لــە
بریندارەکــەی شــەوی ڕابــردوو لەوێــش کەســێکی دیکــە برینــدار دەبــێ
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و ئەوجــار کاری ئــەو دەســتە لــە پێشــمەرگەکان قورســتر دەبــێ،
بــەاڵم بــە فیداکاریــی خۆیــان هــەم خۆیــان ڕزگار دەکــەن و هــەم هــەر
دوو بریندارکــە دەگەیەننــە خانــوە کۆنەکانــی دۆڵەکۆگــێ.
ئــەوە لــە حاڵێکــدا بــوو کــە دوژمــن بــە چەنــد تۆپخانــەی قــورس
تــەواوی ناوچەکــەی بــە ســەختی تۆپبــاران دەکــرد .ئەگــەر چــاوت
لــەو دۆڵــە دەکــرد یــەک پارچــە ئاگــر و دووکەڵ بــوو .ئێمــە لەگەڵیان
لــە پێوەندیــدا بوویــن تــا بتوانیــن هاوکارییــان بکەیــن.
کاتێــک ئێــوارە داهــات زۆربــەی پێشــمەرگەکان لــە ژێــر ئــاوری
تۆپخانــەی دوژمنــدا بــەرەو گونــدی سوێســنێ وەڕێدەکــەون .ئێمــە
لەوبــەری چۆمــی ســونێ چەنــد ماشــێنێکمان ئامــادە کردبــوون و
ســەرئەنجام لــە کاتــی تاریکبوونــی هــەوادا زۆربــەی پێشــمەرگەکان
گەیشــتنە الی ئێمــە و هەموویــان ســواری ماشــێن بــوون و بــەرەو
قــەاڵدزێ وەڕێ کەوتــن.
مــن لــەوێ مامــەوە چونکــە ئــەو دەســتە لــە پێشــمەرگەکان کــە
لــە الی برینــدارەکان بــوون هــەر لــە دۆڵەکۆگــێ مابوونــەوە .دوای
پەیــدا کردنــی واڵغ بــۆ ئــەو دەســتە لــە پێشــمەرگەکان ،ئێمــە لــەوێ
ماینــەوە تــا یەکیــان گرتــەوە .پاشــان ئێمەیــان ئــاگادار کــرد کــە
شــوێنی گەڕانــەوەی ئێمــە بــۆ گونــدی مــارەدوێ دەبــێ و ئێــوەش
وەرن بــۆ ئــەوێ.
کاتێــک ئــەوان یەکیــان گرتــەوە ئێمەش بــەرەو قــەاڵدزێ گەڕاینەوە.
دوای کەمێــک پشــوودان بەرەو مــارەدوێ وەڕێکەوتین.
لــە بەرەبەیانییەکــی زوودا لەگــەڵ ئــەو پێشــمەرگانە یەکمــان
گرتــەوە کــە وەزعێکــی زۆر ناخۆشــیان هەبــوو .ئــەو دیمەنــەم
قــەت لەبیــر ناچــێ کــە هەموویــان لیباســی خوێنــاوی و تەنانــەت
تــەواوی لیباســەکانیان بــە دووکەڵــی تۆپبــاران ڕەش هەڵگەڕابــوون.
ماندوویەتــی و هیالکیــی زۆریــان پێــوە دیــار بــوو .خۆزگــە کەســێک
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هەبــا وێنــەی ئــەو بەیانییــەی ئــەو دەســتە پێشــمەرگەیەی گرتبــا کــە
چەنــدە خەمهێنــەر بــوو .ئازایەتــی ئــەو دەســتە پێشــمەرگەیە لــەو
دیمەنــەدا بــە تــەواوی دیــار بــوو.
دوای پشــوویەکی کــورت لــەوێ کاک عەلــی قۆیتاســی چۆنیەتیــی
شــەهیدبوونی قــادر مەمــۆی بــۆ بــاس کــردم.
جێــی خۆیەتــی ســاو بنێریــن بــۆ شــەهید قــادر مەمــۆ و شــەهید
حەســەن چاپــەز و شــەهید عەلــی قۆیتاســی و هەمــوو ئــەو فەرماندە و
پێشــمەرگانەی هێــزی پێشــەوا و چاوســاغەکانی هێــزی گیاڕەنــگ کــە
بەشــداری ئــەو شــەڕە و هەمــوو ناخۆشــیەکانی ئــەو شــەوە بــوون.

• هێرشی دوژمن بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی حیزب لە
دەشتی "کۆیە"ی باشووری کوردستان
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بیرەوەریــی ئەمجــارە کــە چەنــد بــەش لەخــۆی دەگرێ،لەگــەڵ
بەشــەکانی دیکــە جیاوازیــی هەیــە .جیاوازییەکــەی لەوەدایــە کــە
بەهــۆی فشــارەکانی کۆمــاری ئیســامی لەســەر هەرێمــی کوردســتان
هەســت بــە بەرپرســایەتیکردنی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە
قۆناغــە جۆراوجۆرەکانــی خەباتــی گەلەکەمانــدا ڕەنگــی دایــەوە.
حیزبــی دێموکــرات هەمیشــە وەک حیزبێکــی بــە پرەنســیپ مایــەی
لەخــۆی دانــاوە و بەرژەوەندیی نەتەوەیی وەپێــش بەرژەوەندییەکانی
حیــزب خســتوە ،بــەاڵم بەداخــەوە زۆر جــار ئــەو نیازپاکییــەی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتان وەک خــۆی نەبینــراوە .خەبــات و جووڵــە و
حــزووری پێشــمەرگانە لــە ســاڵی ١٣٧٥ی هەتــاوی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان چــووە قۆناغێکــی دیکــەوە .هــەر لــەو ســاڵەدا بــوو کــە
کۆمــاری ئیســامی فشــارێکی زۆری خســتە ســەر هەرێمــی کوردســتان
کــە حیزبــی دێموکــرات خەباتــی چەکــداری و حــزووری پێشــمەرگانەی
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لــە ڕۆژهەالتــی کوردســتاندا ڕابگــرێ .لــە هەلومەرجــی ئــەو کاتدا
قەبووڵکردنــی ئــەو دۆخــە نەخــوزراوە لــە الیــەن تێکۆشــەرانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە ناخۆشــترین حاڵــەت بــوو کــە تــا
ئێســتاش بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان ڕەنگدانــەوەی لەســەر هێزەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هــەر مــاوە .جیــا لــەوەش لەگــەڵ ئــەوەی
ئــەو شــێوە لــە خەباتــی تێکۆشــەرانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــۆ
مــاوەی چەنــد ســاڵ بەتــەواوی کەمڕەنــگ ببــۆوە ،تووشــی ڕووداوی
زۆر ناخــۆش بــوون؛ ڕۆژ نەبــوو لەالیــەن تێرۆریســتەکانی کۆمــاری
ئیســامی و دارودەســتەکانیەوە لــە شــوێنێکی هەرێمــی کوردســتان
تێکۆشــەرێکی ڕۆژهــەاڵت تێــرۆر نەکــرێ و بــە داخــەوە ڕەحــم بــە
منداڵــی  ٦ســااڵنەش نەکــرا.
ئــەو ســاڵەش وەک ســاڵەکانی پێشــوو ،هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لــە هەمــوو هێــزەکان لــە ناوچــە جۆربەجۆرەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا بــوون و ئەرکــی سەرشــانی خۆیــان
جێبەجــێ دەکــرد .ئێمــەش وەک هێــزی گیاڕەنــگ زۆربــەی هێزەکەمــان
لــە ناوچــە بــوو ،بەشــێکی کــەم لــە کادر و پێشــمەرگەکانمان لــە
بنکــەکان مابوونــەوە .دوای گەشــتێکی بەرفــراوان لــە گوندەکانــی
ناوچــەی بوڵفەتــی سەردەشــت ،ڕۆژێکیــان لــە نیزیــک گوندەکانــی
نارســت و بووبانــە مابووینــە و ئێوارەکــەی وەک هەمــوو ڕۆژەکانــی
دیکــە بەرپرســەکان لــە دەوری یــەک کۆبووینــەوە ،کاک حەســەن
قــادرزادە و کاک حەمــە نارســتی و بەشــێکی بەرچــاو لــە بەرپرســانی
دیکــە بەشــداری کۆبوونەوەکــە بــوون .دوای قســە و باســێکی زۆر ،وا
ســاغ بووینــەوە کــە ئــەو هێــزە بکــرێ بەســێ تیــم؛ هــەر تیمــەی لــە
ناوچەیــەک ئەرکــی حیزبــی جێبەجــێ بــکات .بڕیــار درا دەســتەیەک
لە کادر و پێشــمەرگەکان بە سەرپەرســتیی کاک حەمە نارســتی بچنە
ناوچــەی هۆمــل و دەســتەیەک لەگــەڵ کاک حەســەن قــادرزادە هــەر
لــە گوندەکانــی دەوروبــەری چیــای گیاڕەنــگ خەریکــی جێبەجێکردنی
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ئەرکــی حیزبــی بــن .ســێهەمین دەســتە کــە منیشــی لەگــەڵ بــووم،
کۆمەڵێــک کادر و پێشــمەرگەی لەخــۆ دەگــرت و بــۆ دیــوی جــادەی
پیرانشــار -سەردەشــت لەناوچــەی بوڵفــەت دیــاری کرایــن.
لــە ئێوارەیەکــی درەنــگدا هــەر تیمــەی بــەرەو شــوێنی کار و
تێکۆشــانی خــۆی وەڕێ کــەوت .شــەوی یەکــەم ئێمە زۆر نەڕۆیشــتین،
لــە نیزیــک گوندەکانــی زێــوە و نارســت ماینــەوە .ئێوارەکــەی وامــان
بڕیــار دا کــە بــۆ شــەوێ بچینــە گوندی زێــوە ،کاتێک تیمی پێشــڕەوی
ئێمــە لــە گونــد نیزیــک بــۆوە دەرکــەوت نێــو گونــد هێــزی چەکــداری
دوژمنــی لێیــە .ئێمەیــان ئــاگادار کــردەوە و ڕێــگای خۆمــان بــەرەو
گونــدی گەڵــوو گــۆڕی .لەگــەڵ تاریکیــی هــەوادا چووینــە گونــدی
گەڵــوو .قــەرار بــوو دوای نانخــواردن بــەرەو گوندکانــی دەمچۆمــی
کەڵــوێ وەڕێ کەویــن .کاتێــک ویســتمان لــە گونــد دەرکەویــن ،لــە
قــەراغ مــااڵن لــە کەمینــی دوژمــن کەوتیــن کــە ئاگرێکــی زۆر توندیــان
بەســەردا باراندیــن بــەاڵم بە خۆشــییەوە ئێمــە هەموومان بەســامەتی
لــە کەمینەکــە دەربــاز بوویــن .دوای دەربازبوونمــان ،ناوچەکــە
بەتــەواوی کەوتــە بــەر هێرشــێکی قورســی تۆپخانــەی دوژمــن .ئەگــەر
هەڵــە نەبــم بــە ســێ تۆپخانــە ناوچەکــەی ئاگربــاران دەکــرد .زۆربەی
هــەرە زۆری مۆڵگەکانــی ناوچەکــە بــە هەمــوو جــۆرە چەکێــک کــە لــە
بەردەســتیان دابــوو ،تەقەیــان دەکــرد ،ناوچەکــە بەتــەواوی نائــارام
بــوو ،ئێمــەش ئــەو دەســتە لــە پێشــمەرگەکان توانیمــان بەســامەت
ڕێگــەی خۆمــان بگۆڕیــن و بــەرەو شــوێنی دیاریکــراو بڕۆیــن.
بــا شــتی خــۆش ون نەبــێ؛ کاتێــک ســەرکەوتین بــۆ دەشــتێ
دیــوااڵن ،زۆر مانــدوو بوویــن ،دەنگــی تەقــەش لــە تــەواوی
ناوچەکــە دەبیســترا ،بــۆ حەســانەوە لەنێــو پاڵــە نۆکێــک دانیشــتین.
پێشــمەرگەیەک بــە گۆچانەکــەی لــە نۆکەکانــی دەدا .گوتمــان بــۆ
وادەکــەی؟! گوتــی" :وردیــان دەکــەم بــا خەســار بــن ،دەنــا پاییــزێ
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حیــزب هەمــووی دەکــڕێ و ئــەو زســتانە هــەر دەبــێ نــۆکاو بخۆیــن".
دوای لــە کەمینکەوتــن لــە گونــدی گەڵــوو و ڕزگاربوونمــان بەبــێ
زیــان ،گەشــتی سیاســی-نیزامیی خۆمــان لــە ناوچــەی بوڵفەتــی
سەردەشــت درێــژە پێــدا .ســەردانی چەنــد گونــدی ناوچەکەمــان
کــرد .شــەوێک چووینــە گونــدی مــەزرا ،بــۆ مانــەوە چووینــە چیــای
ســووراو ،ئــەو ڕۆژە واســاغ بووینــەوە کە حەیوانێک بکڕین و ســەری
ببڕیــن .الی کاتژمێــری دوازدە و نیــو هەموومــان بــۆ نانخــواردن لــە
دەوری یــەک کۆبووینــەوە تــا گــوێ لــە "ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان"
بگریــن .کاتێــک ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان بەرنامەکانــی دەســت
پێکــرد هــەر لــە ســەرەتاوە دەرکــەوت خەبــەرەکان خــۆش نیــن،
ڕادیــۆ خەبــەری هێرشــی بــۆ ســەر بنکــەی دەفتــەری سیاســی لــە
"کۆیــە" بــاو کــردەوە؛ کــە هێزێکــی زۆری کۆمــاری ئیســامی بــە
تۆپخانــەی قورســەوە چوونەتــە چیــای هەیبەتســوڵتان و تــەواوی
بنەماڵــە و بنکــە و بارەگاکانــی حیزبیــان کردۆتــە ئامانــج .زیاتــر
لــە ســێ هــەزار گوللـــە تــۆپ و کاتیۆشــا بــەرەو بنکەکانــی دەفتــەری
سیاســی دەهاوێژرێــن .ئــای کــە ڕۆژێکــی چەنــدە ناخــۆش بــوو .ئێمــە
هەموومــان ناڕەحــەت و نیگــەران بوویــن و نەماندەزانی چارەنووســی
حیزبەکەمــان بــە کــوێ دەگات .هەرچۆنێــک بــێ لەگــەڵ تیمەکەی دیکە
پێوەندیمــان گــرت .لــەو کاتــەدا بێســیمی ڕاکاڵەکەمــان خــراپ ببــوو،
ئەوانیــش نەیانتوانیبــوو لەگــەڵ دەفتــەری سیاســی پێوەنــدی بگــرن،
بــەاڵم لەگــەڵ ئێمــە لــە پێوەنــدیدا بــوون .ســەرئەنجام یەکێــک لــە
پێشــمەرگەکان ئامــادە کــرا کــە بینێرنــەوە تــا خەبەرێــک وەرگــرێ.
ئــەوەی لەبیــرم بــێ ،کاک عوســمان زەردەکانــی ئــەو ئەرکــەی
وەئەســتۆ گــرت و جێبەجێــی کــرد.
دوای گەڕانــەوەی عوســمان و وەرگرتنــی ئاخیــر خەبــەر لــە کۆیە،
وا ســاغ بووینــەوە کــە هەموومــان یــەک بگرینــەوە .ئێمــە لەگــەڵ
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ئــەو تیمــەی کاک حەســەن قــادرزادە ڕۆژی دوایــی لــە نیزیــک گونــدی
بووبانــە یەکمــان گرتــەوە .تیمەکــەی دیکــەش کــە لــە ناوچــەی هۆمــل
بــەرەو الی ئێمــە گەڕابــۆوە ،شــەوێ چووبوونــە گونــدی بێورانــی
خــوارێ و لەنێــو گونــد لەگــەڵ هێزێکــی دوژمــن تووشــی شــەڕ ببــوون.
تەقــە و لێکــدان دەســت پــێ دەکات و هێــزی دوژمــن دەوری گونــد
دەگــرێ ،بــەاڵم پێشــمەرگەکان بــە هاوکاریــی پێشــمەرگە شــارەزاکان
یــان باشــترە بڵێــم پێشــمەرگەکانی ئــەو گونــدە ،بــە تایبــەت کاک
محەممــەد مــام ئاغــا ،تێکۆشــەری قۆناغــە جۆربەجۆرەکانــی خەبــات
لــە گونــد دەردەکــەون .لــەو تەقــە و لێکدانــەدا کاک ســەید قــادری
حوســێنی برینــدار دەبــێ و بــەرەو الی ئێمــە دەگەڕێنــەوە .ســەر
لــە بەیانــی ئــەو ڕۆژە هەموومــان لــە زنجیــرە کێــوی ســووراو
یەکمانگرتــەوە .هەواڵمــان بــۆ هاتبــوو کــە هێــزی دوژمــن دوای ئــەو
هێرشــەی ســەر بنکــە و بارەگاکانــی حیــزب لــە کۆیــە بــەرەو ئێــران
گەڕاوەتــەوە.
دوای ئــەو هێرشــە ،دەفتــەری سیاســی هەمــوو هێزەکانــی ئــاگادار
کردنــەوە کــە دەبــێ بگەڕێنــەوە .ئــەوە بــوو کــە بەپەلــە دەســت کــرا
بــە گەڕاندنــەوەی هێزەکانــی حیــزب بــەرەو بنکەکانــی دەفتــەری
سیاســی .گەڕانــەوەی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــە ناچــاری بــۆ
باشــووری کوردســتان لــەو کاتــەدا زۆر قورس بوو،چونکــە هەموومان
دەمانزانــی ئــەو گەڕانــەوە و چۆڵکردنــی ناوچــە جۆربەجۆرەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،لەژێــر فشــاری چەنــد الیەنێــک دایــە ئەگینــا
کاتــی گەڕانــەوە نەبــوو .لــەو ســەروبەندەدا کۆمــاری ئیســامی لــە
ناوچــەش فشــارێکی زۆری بــۆ ســەر هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
دروســت کردبوو .ســەرەڕای فشــارەکان بەرەبەرە هێــزەکان گەڕانەوە،
بــەاڵم ئــەوەی لەبیرمــە ،کومیســیۆنی سیاســی  -نیزامــی لەگــەڵ
کۆمیتــەی شارســتان و هێــز قســەیان کردبــوو کــە تــا گەڕانــەوەی
هەمــوو هێــزەکان ،دەبــێ تیمێــک لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ
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لــە ناوچــە بمێنێتــەوە بــۆ ئــەوەی ئەگــەر هێزێــک پێویســتی بــە
هــاوکاری بــوو ،ئێمــە هــاوکاری بکەیــن.
ئێــوارێ لــە کۆبوونەوەیــەکدا بڕیــار درا کــە هێزەکــەی ئێمــەش
بگەڕێتــەوە ،بــەاڵم تیمێــک بــە سەرپەرســتی فەرمانــدەی هێــزی
گیاڕەنــگ ،کاک حەمــە نارســتی ،لەگــەڵ کۆمەڵێــک پێشــمەرگە و
فەرمانــدەی دیکــەی ئــەو هێــزە لــە ناوچــە بمێننــەوە کــە منیــش
یەکێــک لــەو پێشــمەرگانە بــووم .شــەوێ هەموومــان بــە ســەریەکەوە
چووینــە گونــدی وەردێ .ئــەو تیمــەی کــە دەگەڕایــەوە ئێــوارێ لــە
نیزیــک گونــدی وەردێ لــە ئێمــە جیــا بــۆوە .ئێمــە چووینە نێــو گوند
و ئەوانیــش بــەرەو بنکەکانمــان گەڕانــەوە .ئێمــە لــە ناوچــە ماینــەوە
و تــا هەمــوو هێزەکانــی ناوەنــدی کوردســتان گەڕانــەوە درێژەمــان بە
گەشــتی خۆمــان دا .کاتێــک بــە بڕیــاری دەفتــەری سیاســی هێــزەکان
ناوچەیــان چــۆڵ کــرد ،فشــار لــە ســەر ئــەو تیمــەی ئێمــە زیاتــر
بــوو ،هێزێکــی زۆر لــە ناوچەکانــی دیکــە هێنرابــوو بــۆ ناوچــەی
سەردەشــت تــا ئێمــە لــە داوی خۆیــان بخــەن ،بــەاڵم بــە وشــیاری
هەمــوو کادر و پێشــمەرگەکان توانــرا پیالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی
پووچــەڵ بکرێنــەوە.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە ســەر بڕیــاری حیــزب لــە
قوواڵیــی ناوچەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــەرەو باشــوور وەڕێ
کەوتــن .کەشوهەوایەکــی ناخــۆش لــە ئــارادا بــوو ،هەموومــان
خەفەتمــان لــەو ڕۆژگارە دەخــوارد کــە بــە ناچــاری بەســەرماندا
ســەپابوو.
بەرەبــەرە کۆتایــی گەڕانــەوەی هێــزەکان بــوو ،ئــەو جــار پەیــام
بــە ئێمــەش گەیشــت و ئاگادارییــان کردینــەوە کــە بگەڕێینــەوە ،چــار
نییــە و دەبــێ لــە قســەی ئۆرگانــی ســەرووی خۆمــان دەرنەچیــن .لــە
ئێوارەیەکــی درەنگوەخـتدا وەک دوا ماڵئاوایــی لــە چیــای ســووراو
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بــەرەو ســنووری "مــەزرا" وەڕێ کەوتین .ســنوور میلیتاریــزە کرابوو،
دەمانزانــی هێــزی زیادیــی دوژمنــی لــێ جێگیــر کــراوە بــۆ ئــەوەی
دواییــن زەربــەی خۆیانمــان لــێ بــدەن .کاتێــک نیزیکــی ســنوور
بووینــەوە ،پشــوویەکی کورتمــان دا .دەبــوو لــەوێ وریــا بیــن ،تیمــی
پێشــڕەو بــەرەو ســنوور جــوواڵ ،زۆری نەکێشــا کەوتنــە کەمینــی
هێزەکانــی دوژمــن و تەقــە دەســتی پێکــرد .دوای چەنــد خولــەک تیمــی
پێشــڕەو بەبــێ زیــان گەڕایــەوە .ئــەو شــەوە نەمانتوانی دەربــاز بین،
گەڕاینــەوە و لــە شــوێنک ماینــەوە .بــۆ شــەوی دووەەم ویســتمان
لــە نیزیــک "قاســمەڕەش" خۆمــان دەربــاز بکەیــن ،لەوێــش نەکــرا،
دووبــارە ناچــار بــە مانــەوە بوویــن .هەتــا دەهــات فشــارەکان زیاتــر
دەبــوون؛ ئێــوارە لــە کۆبوونــەوەدا وامــان بڕیــاردا کــە لــە پشــتی
گونــدی کانیــەزەرد خۆمــان دەربــاز بکەیــن ،بۆیــە هــەر لــە ئێوارێــوە
ئــەو شــوێنەمان خســتە ژێــر چاوەدێــری .کاتــی وەڕێکەوتــن لەبیرمــە
شــەهید حەمــە نارســتی گوتــی؛ ئەگــەر کەمینیــش بــوو ناگەڕێینــەوە
و هێرشــیان بــۆ دەکەیــن .کاتێــک نیزیــک بووینــەوە مــن و ســێ
کەســی دیکــە وەک تیمــی پێشــڕەو دەســتەوتفەنگ خۆمــان گەیانــدە
ســەر ســنوور ،خەبەرێــک لــە هێــزی دوژمــن نەبــوو ،بێســیممان
کــرد ،ئەوانیــش هاتــن بەســەر تێلــدڕوودا ئاودیــوی گونــدی تــووژەڵ
بوویــن .ئەودیــوی تێلدڕوەکــە مینڕێــژ بــوو .چــار نەبــوو دەبــوو بــە
وشــیاری لەوێــش تێپــەڕ بیــن .شانســمان هەبــوو کــە مینــەکان لــە
ژێــر پێمــاندا نەتەقینــەوە.
دوای ســێ ڕۆژ گــەڕان بــە دەوری ســنووردا ،توانیمــان لــە ســنوور
دەربــاز بیــن .لــەوێ نەجاتمــان بــوو و ئەوجــار نــۆرەی دەربازبــوون
بــوو لــە بازگەکانــی حکومەتــی هەرێــم لــە باشــووری کوردســتان .لــە
باشــوور هەرچەنــد بڵێــی وەزع خــراپ بــوو ،شــەڕێکی نەخــوازراوی
براکــوژی لــە گۆڕێــدا بوو .لەوێش دەربازبوون بــۆ بنکەکانمان کارێکی
ئاســان نەبــوو .لــە کۆمیتــەی شارســتان لەگەڵمــان لەپێوەنــدیدا
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بــوون و پەیتاپەیتــا دەیانگــوت وریــا بــن .ســەرکەوتین بــۆ ســەر
کێــوی مامەنــدە ،لــەوێ قســەمان کــرد کــە چــۆن بگەڕێینــەوە .لــە
کۆبوونەوەکــەدا واســاغ بووینــەوە کــە خۆمــان بچیــن بــۆ ئاسایشــی
قــەاڵدزێ .هەرچەنــد مــن لەگــەڵ ئــەو رایــە نەبــووم و دەمتوانــی بــە
شــوێنێکدا دەربازیــان بکــەم کــە هەتــا "دەربەنــد" هیــچ بازگەیــەک
نەمانبینــێ بــەاڵم بەقســەی منیــان نەکــرد .ســواری ماشــێن بوویــن بۆ
ئاسایشــی قــەاڵدزێ ،کاتێــک چوویــن دوای ماوەیــەک چاوەڕوانــی لــە
حەوشــەی ئاســایش لــە ســرت و خورتــی بەرپرســەکانی ئاسایشــەوە
دیاربــوو کــە شــتێک لەگۆڕێدایــە .بەرپرســی ئاســایش هــەر نەدەهات
بــۆ المــان .ئێمــەش زۆرمــان ال ســەیر بــوو ،بــەاڵم بــە هاتوچــۆی
بەرپرســەکان دیــار بــوو شــتێک هەیــە .ئاخیرەکــەی گوتیــان وەرن
بــۆ ئــەو ژوورە .کــە چووینــە ژوورێ ،یــەک لــە بەرپرســەکان هــات
و گوتــی؛ خەجاڵەتــم! ئەمرمــان پــێ کــراوە!! دەبــێ چەکــەکان دانێــن،
نەدەکــرا بڵێــی نابــێ ،ئێمــەش لەوپــەڕی نیگەرانــی و ناڕەحەتیــدا
چەکەکانمــان دانــان .بــەاڵم دەکــرێ بڵێــم ئــەوە یەکێــک لــە ســاتە
ناخۆشــەکانی ژیانمــان بــوو ،هەرچەنــد هێندێــک زۆر نێگــەران
بــوون ،بــەاڵم چــارە نەبــوو .کارم بــەوەی نییــە کــە چەکیــان کردیــن
و بــۆ ئێمــە زۆر ناخــۆش بــوو ،بــەاڵم خــوا هەڵناگــرێ زۆریــان ڕێــز
لــێ گرتیــن .شــەوێ لــەوێ ماینــەوە .لــە مــاوەی ئــەو شــەو و ڕۆژەدا
جۆرهــا فکــر و بیــری ناخــۆش بــە زەینمانــدا دەهــات و دەچــوو کــە
بەڕاســتی شــەوێکی زۆر ناخــۆش بــوو.
شــەهید حەمــە نارســتی هــەر داوای کاک ڕەحیمــی حاجــی
خــدری دەکــرد و بەرپرســانی ئاسایشــیش دەیانگــوت لەمــاڵ نییــە.
ئێوارەکــەی هاتبــوو بــۆ دیوەکــەی خــۆی و کاک حەمــە نارســتی و
کەریــم تووژەڵــی لەگــەڵ خــۆی بــرد بــۆ ژوورەکــەی خــۆی و ئێمــە
لــەوێ ماینــەوە .دڵنیایــی دابوونــێ کــە هیــچ نابــێ و نیگــەران مەبــن.
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بەیانــی کاک ڕەحیــم هــات و چەکەکانیــان پــێ داینــەوە ،بــۆ نیوەڕۆ
چووینــە گوندەکــەی ئــەوان .دوای نانخــواردن بــە ماشــێنەکانی کاک
ڕەحیــم تــا "کۆیــە" بــەڕێ کراینــەوە .دیــارە جێــی خۆیەتــی لێــرە
دەستخۆشــی لــە کاک ڕەحیمــی حاجــی خــدر بکــرێ کــە ســەرەڕای
هەمــوو ئاســتەنگەکان ،یەکێــک لــە دۆســتە بەوەفاکانــی شۆڕشــی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــووە .مــن ئــاگادارم و دەزانــم چەنــد
چاکــە و پیاوەتــی لەگــەڵ کردوویــن.
دوای گەڕانــەوە بــۆ "کۆیــە" ،چووینــەوە بــۆ دێگەڵــە کــە ئــەوکات
هێــزی گیاڕەنــگ لــە دێگەڵــە بــوو .دوایــی بۆمــان دەرکــەوت کــە بڕیــار
درابــوو ئێمــە زیندانــی بکــەن بــەاڵم کاک ڕەحیــم قبووڵــی نەکردبــوو و
گوتبــووی؛ ئەگــەر ئــەو برادەرانــە زیندانــی بکــەن ،ناچمەوە ئاســایش
و واز دێنــم .لــەو ســاڵەدا ئــەوە ئاخیریــن جەولــەی هێــزی پێشــمەرگە
بو و .

• مەئمووریەتێکــی حیزبــی بــۆ "قــەاڵ ســەیدە" دوای
یەکگرتنــەوەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران "ڕێبەرایەتیــی
شۆڕشــگێڕ"
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یەکگرتنــەوەی هــەردوو حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران "ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ" لــە
کاتــی خۆیــدا کارێکــی بــاش و مێژوویــی بــوو ،بــە پێچەوانەی ویســتی
نەیارانــی گەلەکەمــان ڕێبەرایەتــی هــەردووک ال ئەوپــەڕی مایەیــان
لــە خۆیــان دانــا و ویســتێکی هەمیشــەیی خەڵکــی کوردســتانیان جــێ
بەجــێ کــرد.
دوای چەندیــن کۆبوونــەوە و دانیشــتنی بــەردەوام بــۆ جێبەجێکردنی
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کێشــەی ئــەم دوو حیزبــە ،ســەرئەنجام لــە  ١٣٧٥/١٠/١٩لەنێــو
ئاپــۆڕای کادر و پێشــمەرگەکانی هــەردووک الی دێموکــرات جێژنــی
یەکگرتنــەوە گیــرا و دوو ڕۆژ دواتــر بۆ ئەوەی کادر و پێشــمەرگەکانی
هــەردووک ال بــاش تێکــەڵ بکرێــن لە کۆمیتەی شارســتانی سەردەشــت
کــە ئــەو کاتــە مــن جێگــری لکــی یەکێک لــە لکەکانــی هێــزی گیاڕەنگ
بــووم لەگــەڵ پەلێــک لــە پێشــمەرگە تێکۆشــەرەکانی ئــەو هێــزە
تێکــەاڵو لــە کادر و پێشــمەرگە لــە دێگەڵــەوە بــەرەو قــەاڵ ســەیدە
لــە دۆڵــی شــاورێ وەڕێ کەوتیــن .کاتێــک گەیشــتینە گونــدی قــەاڵ
ســەیدە زۆر ســەرما بــوو ،ئێمــە شــارەزا نەبوویــن .ئێمەیــان لــە
شــوێنێک دانــا کــە پێشــتر شــوێنی تەشــکیالت لەنێــوان بنەماڵــەکان
و دەبیرخانــەی ڕێبەرایەتــی بــوو.
کاک مســتەفای مەولــوودی وەک سەرپەرســتیی ئــەوێ دیــاری
کرابــوو .پەلێــک لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــەوا بــە سەرپەرســتی
شــەهید عەلــی قۆیتاســی لــە نزیــک دەبیرخانــە یــان ســکرتاریای
ئــەو کات جێگیــر بــوون.
دوای ئــەوەی شــەوێک لــەو شــوێنە بوویــن بەیانیەکــەی کاک
مســتەفا مەولــوودی هــات بــۆ ســەردانمان و ڕۆژی دواتــر ئێمەیــان
گواســتەوە بــۆ شــوێنی هێــزی شــەهید پێشــەوا و ئــەوان هاتنــە
شــوێنی ئێمــە جێگیــر بــوون.
ئێمــە شــارەزای ناوچەکــە نەبوویــن بــەاڵم ئەرکــی خۆمان بە باشــێ
بەڕێــوە دەبــرد .ئەرکــی ئێمــە پاراســتنی بنکــە و بارەگاکانــی حیــزب
بــوو و ئــەو کاتــە بــوو کــە زۆرجــار لەالیــەن بەکرێگیراوەکانــی ســەر
بــە دەزگای ئیــدارەی ئیتالعاتــی کۆمــاری ئیســامی ئــەم شــوێنانە
کەوتبوونــە بــەر پەالمــار .ئــەو کاتــە لــە هەرێمــی کوردســتان
هەلومەرجێکــی زۆر ســەخت بــۆ تێکۆشــەرانی ڕۆژهــەاڵت لــە ئــارادا
بــوو ،ڕۆژانــە هەواڵــی شــەهیدکردنی تێکۆشــەرانی ڕۆژهــەاڵت
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لــە باشــووری کوردســتان بــاو دەبــۆوە بۆیــە ئێمــەی تێکۆشــەری
ڕۆژهــەاڵت لــە هەرێمــی ئازادکــراوی کوردســتان لــە هەمــوو کات و
ســاتێکدا دەبــوو بەوپــەڕی هۆشــیارییەوە کارەکانــی خۆمــان ئەنجــام
بدەیــن و لــە هەمــوو شــوێنێک وریــا بیــن بــۆ ئــەوەی النیکــەم بتوانیــن
خۆمــان لــە پیالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی بپارێزیــن .بەاڵم ســەرەڕای
زۆریــی ســیخوڕەکانی کۆمــاری ئیســامی و بەشــێک لــە کەمتەرخەمیی
خۆمــان ڕۆژانــە شــەهید بوونــی تێکۆشــەرانمان بــە چــاوی خۆمــان
دەدیــت.
جــارێ هــەر پێنــج شــەو بــوو لــەوێ بوویــن ،هەمــوو پێشــمەرگەکان
لــە دەوری یــەک بوویــن و تەنیــا پاســەوان لــە دەرێ بــوو .لــە پــڕ
دەنگێکــی بــە هێــز هەموومانــی ڕاپەڕانــد و ئێمــەش هەموومــان بــە
مەبەســتی خۆپێچانــەوە هەســتاین و هەرکــەس چــەک و ڕەختــی خــۆی
بەســت .کــە هاتینــە دەرێ نەمانزانــی چــی ڕوویداوە ،ســەرەتا وامــان
زانــی تەقینــەوە بــوو .کاتێــک هەموومــان هاتینــەدەرێ خۆمــان بــۆ
هەمــوو ئەگەرێــک ئامــادە کــرد و لــە دەوروبــەری خۆمــان دابــەش
بوویــن .وادیــار بــوو تەقینــەوەی یەکــەم گەراگیــری بــوو بــۆ پێکانــی
بنکــە و بارەگاکانمــان.
دوای چەنــد خولەکێــک زۆر بەســەختی خۆمپارەبــاران کرایــن،
دەکــرێ بڵێــم لــە مــاوەی دوو خولەکــدا زیاتــر کــە  ١٠بــۆ  ١٥گولـــلە
خۆمپــارە لــە هــەر چــوار دەوری ئێمــە کەوتنــە ســەر زەوی .لەوکاتەدا
گوێمــان لــە هــاواری کەســێک بــوو ،کاتێــک خۆمــان گەیانــدە پــاش
خانوەکــە دیتمــان بــە هــۆی ئــەم خۆمپارانــەوە ســێ کــەس لــە کادر و
پێشــمەرگەکانمان برینــدار بــوون کــە دوویــان زۆر بــە ســەختی بریندار
بــوون .کاک محەممــەد میراوەیــی و کاک موتەللیــب ڕەســووڵی و کاک
برایــم مینایــی برینــدار بــوون کــە دوو کەســیان زۆر هیــاک بــوون و
برینەکەیــان قــورس بــوو .ئێمــەش خۆمــان ئامــادە کــرد بــۆ ئــەوەی
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هەرچــی زووتــر بیانگەیەنینــە نەخۆشــخانە .ماشــێنەکە الی خۆمــان
بــوو بــەاڵم شــۆفیرەکەی لــەوێ نەبوو،کاتێــک بــۆ الی ماشــێنەکە
چوویــن ئەویــش بــە پریشــکی گولـــلەی خومپــارە پەنچــەر ببــوو.
هەرچۆنێــک بــێ ماشــێنێکی دیکە لەنێــو مااڵن ڕا هات کــە ئەگەر هەڵە
نەکــەم حوســێن حاجــی ئەحمــەدی شــۆفێری بــوو کــە بریندارەکانمــان
ســواری ماشــێن کــرد خوێنێکــی زۆریــان لەبــەر ڕۆیشــتبوو .کاتێــک
ســوارمان دەکــردن لــەو کاتــەدا مــن پێموابــوو محەممــەد میراوەیــی
نەمــاوە .لــە خەمــی هەموویانــدا بــووم بــەاڵم گوتــم محەممــەد
نەمــاوە .گریــام چونکــە کاک محەممــەد لــە پێشــمەرگایەتیدا یەکێــک
لــە هــاوڕێ خۆشەویســتەکانم بــوو .کاتێــک گوێــی لــەو قســەی مــن
بــوو گوتــی مــاوم ،بــەو قســەیە زۆر خۆشــحاڵ بــووم .ســوارمان
کــردن بــەرەو شــاری ڕانیــە بێخەبــەر لــەوەی ئــەو تێرۆریســتانە دوو
تیــم بــوون ،تیمێــک لــە کێــوی ماکــۆک کــە بەســەر قــەاڵ ســەیدەیدا
دەڕوانــی بــە خۆمپــارە لــە ئێمــە دەدەن و دەســتەیەکی دیکــە لەســەر
ڕێــگای ڕانیــە لــە نیزیــک "ســەرکەپکان" کەمینیــان دانــاوە بــۆ ئــەوەی
لەوێــش لێمــان دەن.
بــەاڵم کاتێــک ئێمــە بــە هــۆی بــێ ماشــێنی کەمێــک دواکەوتیــن
شانســمان هێنــا ئــەو تیمــە لــە چڵکاوخۆرانــی کۆمــاری ئیســامی
شــوێنی خۆیــان جێهێشــتبوو و لــەوێ نەمابــوون .دوای ماوەیــەک
بریندارەکانمــان بردنــە نەخۆشــخانەی ڕانیــە و چارەســەری
ســەرەتاییان بۆکــرا .دوایــی هــەر بــە ماشــێنی خۆمــان گواســتماننەوە
بــۆ کۆیــە بــۆ نەخۆشــخانەی خۆمــان و ئێمــەش بــەرەو قــەاڵ ســەیدە
گەڕاینــەوە.
ئێمــە بــۆ مــاوەی یــەک مانــگ لــەوێ ماینــەوە .لــە مــاوەی ئــەم
مانگــەدا بەرەبــەرە زۆربــەی پێشــمەرگە و بنەماڵەکانــی ڕێبەرایەتــی
بــەرەو کەمپەکانــی کۆیــە ڕاگــوازران و تێکــەڵ بــە ماڵەکانــی دیکــە
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کــران .دوای مانــەوەی ئــەو مانگــە ئێمــەش گەڕاینــەوە دێگەڵــە و
پەلێکــی دیکــە هــەر لــە کۆمیتــەی شارســتانی سەردەشــت هاتنــە
شــوێنی ئێمــە.
ئــەوەی جێــگای پرســیار بــوو ئەوەیــە کــە نازانــم بــۆ حیزبــی
دێموکــرات زۆر بــە ئاســانی ئــەم شــوێنە بــاش و قایمــەی چــۆڵ کــرد.
بــە بــڕوای مــن چۆڵکردنــی قــەاڵ ســەیدە و زۆر شــوێنی دیکــە لــەو
ســەردەمەدا هەڵەیەکــی قەرەبوونەکــراو بــوو.

• مەئمووریەتێکی حیزبی بۆ ناوچەی سەردەشت دوای
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لــە ئاکامــی فشــارەکانی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بۆســەر هەرێمــی
کوردســتان لــە ســاڵی ١٣٧٥ی هەتاویــدا حیزبــی دێموکــرات وەک
حیزبێکــی نەتەوەیــی واقێعبیــن قبووڵــی ئــەوەی کــرد کــە بــە خاتــری
هەلومەرجێکــی کــە ئــەو کاتــە لــە گۆڕێــدا بــوو ،لــە ناردنــەوەی
هێــزی پێشــمەرگە بــۆ نێوخــۆی واڵت خۆیبپارێــزێ و لــە بەرانبــەردا
کۆمــاری ئیســامیش لــە هەرێمــی کوردســتان واز لــە تیــرۆر و
ڕەشــەکوژی بێنــێ .ئێمــە بــۆ مــاوەی ١١ســاڵ ئەرکــی نەتەوەیــی و
نیشــتمانیی خۆمــان بــە خاتــری دەســکەوتەکانی هەرێــم و دۆخــی
هەرێــم بەجێهێنــا بــەاڵم کۆمــاری ئیســامی بــۆ یــەک ســەعاتیش
پابەنــد بــە بەڵێنییەکانــی لەگــەڵ حکومەتــی هەرێــم نەبــوو و هــەردەم
خەریکــی تێکــدان و تێــرۆر و خراپــکاری بــوو.
دوای ســااڵنێک لــە ئاکامــی چەندیــن کێشــەی کەڵەکەبــووی نێــ و
ڕێزەکانــی حیزبــی دێموکراتــدا کــە هەوڵێکــی زۆر درا ئــەم حیزبــە
نەبــێ بــەدوو بــەش هەوڵــەکان ســەرکەوتوو نەبــوون و ســەرئەنجام
لــە ١٣٨٥ /٩/١٥ی هەتــاوی حیزبــی دێموکــرات بــۆ بــە دوو بــەش و
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ئێمــە وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان درێژەمــان بــە خەبــاتدا.
هــەردوو المــان دوای ئــەم لێکدابڕانــە پێویســت بــوو خۆمــان ســازمان
بدەینــەوە .لــە دوای کۆنگــرەی 14ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
کومیســیۆنی سیاســی-نیزامیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە
هاوئاهەنگــی لەگــەڵ دەفتــەری سیاســی بڕیــاری ناردنــەوەی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتانیان خســتە بــواری جێبەجێکردنــەوە کــە لــەو
ســەروبەندەدا دەکــرێ وەک بڕیارێکــی بەجــێ و پــڕ بەهــا چــاوی لــێ
بکــرێ.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان یەکــەم هێزی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
بــوو کــە پێشــمەرگەکانی لــە زۆربــەی ناوچەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان دەرکەوتــن و پەیامــی دەســپێکی قۆناغێکــی تــازەی
خەباتیــان دا بــە خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت .لــە ســاڵی  ١٣٨٦تیمێکــی چەنــد
کەســی بەسەرپەرســتی کادری تێکۆشــەر و بــە ئەزموونــی ناوچــەی
ســەقز ڕەوانشــاد مــام ڕەحمــان ئاخکەنــدی چوونــەوە ناوچــەی ســەقز
و دوای ماوەیــەک مانــەوە لەنێــو خەڵــک بە ســەرکەوتوویی گەڕانەوە
بنکــە و بارەگاکانــی خۆیــان .لــە مانگــی ســێی ســاڵی  ١٣٨٦تیمێکــی
چەنــد کەســی لــە کادر و پێشــمەرگەکانی ناوچــەی سەردەشــت دوای
 ١١ســاڵ دابــڕان لــە خەڵکــی خۆمــان بــەرەو ناوچــە وەڕێکەوتیــن.
یەکــەم شــەو لــە ســنووری گونــدی دۆڵەتــوو ئاودیــوی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان بوویــن .هەمــوو شــتێک گۆڕانــی بەســەردا هاتبــوو،
ســەرەتا کەمێــک نیگــەران بوویــن ،بیرمــان لــەوە دەکــردەوە کــە بڵێی
بەهەمــان نەفەســی جــاران بتوانیــن لەنێــو خەڵکــی خۆمــان درێــژە بــە
خەبــات بدەیــن .ڕۆژی یەکــەم لــە نیزیــک گونــدی دۆڵەتــوو ماینــەوە
و شــەوەکەی چووینــە نێــو گونــد ،لەبــەر ئــەوەی کــە یەکــەم شــەو
بــوو تەنیــا لــە دوو مــاڵ خۆمــان ئاشــکرا کــرد .دوای نانخــواردن و
پرســینی خەبــەر و باســی ناوچە بــەرەو قوواڵیی ناوچەی سەردەشــت
وەڕێکەوتیــن .هــەر لــە یەکــەم گونــد لەگــەڵ پێشــوازییەکی گەرمــی
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خەڵــک بــەرەوڕوو بوویــن ،ئــەوکات بۆمــان دەرکــەوت کــە حیزبــی
دێموکــرات هەرگیــز لــە بیــری خەڵکــی خۆمــان ناچێتــەوە و کۆمــاری
ئیســامیش قــەت ناتوانــێ ببــێ بــە خاوەنــی کوردســتان .ڕوومــان
لــە هەرکــوێ دەکــرد هێنــدە بەگەرموگــوڕی وەریــان دەگرتیــن کــە
لــە گێڕانــەوە نایــە .جەولەکەمــان بــۆ مــاوەی نیزیــک بــە بیســت
ڕۆژ درێــژەی کێشــا و ســەردانی چەندیــن گونــدی ناوچەکەمــان کــرد
کــە لــە هەموویــان لەگــەڵ پێشــوازیی گەرمــی خەڵکــی ئــەم گوندانــە
بــەرەوڕوو دەبوویــن.
ئــەوەی بــۆ ئێمــە پرســیار بــوو ئــەوە بــوو کــە بێجگــە لــە خەڵــک
هەمــوو شــتێک گــۆڕا بــوو ،ناوچــە لــە هەمــوو بارێکــەوە ئاڵوگــۆڕی
بەســەردا هاتبــوو ،گونــدەکان ،ڕێــگاکان و مووچــە و مــەزراکان بــەاڵم
دوای ئــەو  ١١ســاڵە دووریــی لــە خەڵکی خۆمان هەســتی شۆڕشــگێڕانە
و نەتەوەیــی نــەک کەمــی نەکردبــوو بەڵکــوو دەکــرێ بڵێــم کۆمــاری
ئیســامی لەنێــو خەڵکــی کــورددا هــەر وەک پێشــوو قەبووڵنەکــراو و
بێگانــە بــوو .شۆڕشــگێڕبوون ونەتەوەیــی بوونــی خەڵــک و هەســت
و خەمخۆرییــان بــۆ وەدەســتهێنانی مافەکانیــان لەوپــەڕی بەهێزیــدا
بــوو.
دوای ماوەیــەک مانــەوە لەناوچــەی بوڵفەتــی سەردەشــت
جەولەکەمــان درێــژەی کێشــا بــەرەو ناوچەی هۆمل و لــەو ناوچەیەش
بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک ماینــەوە.
ئێۆارەیــەک دەمانەویســت بــەرەو گونــدی دۆڵەگــەرم بچیــن ،کــە
وەڕێ کەوتیــن لــە نیزیــک گونــد هەســتمان کــرد کــە هێزێکــی کۆمــاری
ئیســامی لــە نیزیــک گوندەکــە بــۆ زەبــر لێــدان لــە ئێمــە دامــەزراوە
بــەاڵم ئــەوەی بــاش بــوو ئێمــە ئەوانمــان بینــی و گەڕاینــەوە و لــە
چــوون بــۆ ئــەو گونــدە خۆمــان پاراســت .ئــەو شــەوە بــۆ هیــچ
گوندێــک نەچوویــن و بــەرەو ئاالنــی سەردەشــت وەڕێ کەوتیــن .بــۆ
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شــەوی دووهــەم چووینــە گونــدی بێــژوێ کــە یەکێــک لــە گونــدە
خۆشــەکانی ناوچــەی ئاالنــە ،دوای ماوەیــەک مانــەوە لەنێــو گونــد
بــەرەو چۆمــی کەڵــوێ لــە نیزیــک گونــدی گوێزڵــێ درێژەمــان بــە
جەولەکەمــاندا.
بەڕاســتی ئــەو شــەوە زۆر ناخــۆش بوو ،ڕۆژەکەشــی هــەر ناخۆش
و گــەرم بــوو .هەرچۆنێــک بــوو ئــەو ڕۆژە لــەوێ بوویــن و ئێــوارەی
ئــەو ڕۆژە واســاغ بوینــەوە کــە دوای ئــەم چەنــد ڕۆژە لــە ناوچــە،
لــە ســنووری "ئاوکورتــێ" بپەڕینــەوە و بگەڕێینــەوە و کۆتایــی بــە
جەولەکەمــان بێنیــن .ئــەو ڕۆژە زۆر پێکەنیــن ،ئێــوارە کــە وەڕێ
کەوتیــن برایــم شــێخی گوتــی خوایــە وەخێــری گێــڕی ئــەم هەمــوو
پێکەنینــە.
بــۆ شــەوێ چوویــن بــۆ ماڵێــک لەبــەری ڕۆژهــەاڵت ڕووبــەڕووی
گونــدی ئاوکورتــێ و ئــەو شــەوە زۆریــان ڕێــز لــێ گرتیــن و
خواردنێکــی باشــمان خــوارد .لــەوێ زۆر ماینــەوە بــو ئــەوەی شــەو
درەنــگ بــێ .دوای مااڵوایــی لــەو ماڵــە و هێندێــک پرســیارکردن
بــەرەو زێــی بچــووک چووینــە خــوارێ .کاتێــک گەیشــتینە نیزیــک
چۆمەکــە کۆبووینــەوە ،ماڵێــک ل بــەری باشــوور بــوو و لەســەر
چۆمەکــە واســاغ بووینــەوە کــە دوو کــەس بچــن بــۆ ئــەو ماڵــە و
هێنــدێ پرســیار بکــەن و ئەگــەر بکــرێ هاوکاریمــان بکــەن بــۆ
ئــەوەی لــە ناوچەکــە کــەس نەمــان بینێــی و بــەرەو شــاری ســلێمانی
دەربازبیــن .پێمــان خــۆش نەبــوو لــەو ســنوورە کــەس بمانبینــێ.
ســاغ بووینــەوە کــە هاوڕێیــان حەســەن خۆشــکەالم و برایــم شــێخی
بچــن و ئێمــەش لــە شــوێنی خۆمــان بمێنینــەوە هەتــا ئاگادارمــان
دەکەنــەوە .کاتێــک کاک حەســەن و کاک برایــم دەچــن بــۆ ئــەو ماڵــە
و ئــەوان ئامــادە نابــن هاوکاریمــان بکــەن ،کــە دەگەڕێنــەوە بــۆ الی
ئێمــە و کەمێــک لــە ماڵەکــە دوور دەکەونــەوە مارێــک بــە القــی برایــم

291

تەمەنێک بۆ نیشتمان

292

شــێخییەوە دەدات .بــە هــەر جۆرێــک بــێ دێنــەوە بــۆ قــەراغ چۆمەکە.
ئێمــە کەمێــک دوور بوویــن و دەنگمــان بەیەکتــر نەدەگەیشــت بــەاڵم
پێشــتر ســاغ بووینــەوە کــە هــەرکات چرایــەک بــەرەو ئێمــە لێــدرا
ئێمــەش بــەرەو ئــەوان بڕۆیــن .کاتێــک چوویــن بــۆ ســەر چۆمەکــە
نەدکــرا هــەروا وەنێــو ئاوەکــە کەویــن ،خۆشــکەالم لەســەر چۆمەکــە
بــوو ،ئێمــەش دەســتمان لــە دەســتی یــەک نــا بــۆ ئــەوەی چۆمەکــە
نەمانبــا .هــەر چەنــد شــوێنەکە زۆر خوڕێــن بــوو بــەاڵم دەســتمان
تێکگرتــوو و بــە هاوکاریــی کاک حەســەن خۆشــکەالم لــە چۆمەکــە
پەڕینــەوە .کاتێــک پەڕێنــەوە کاک حەســەن گوتــی برایــم مــار پێــوەی
داوە و حاڵــی بــاش نییــە .کــە چوویــن کاک برایــم هــاواری دەهــات
چونکــە ئــازاری زۆر بــوو .گونــدی ئاوکورتــێ لــە ئێمــە دوور بــوو و
هەورازیــش بــوو بــەاڵم هەرچۆنێــک بــوو بــە هاوکاریــی هەموومــان
بەتایبەتــی هیممەتــی خــۆی توانیمــان خۆمــان بگەیەنینــە گونــدی
ئاوکورتــێ .ئاوکورتــێ بارەگایەکــی گــەورەی پاســەوانی ســنووری
لێبــوو و پێمــان بــاش نەبــوو لــەو ســنوورە بمانبینــن .کاتێــک
چووینــە نێــو گوندەکــە بــێ ئــەوەی خەڵکــی دیکــە هەســت پــێ بــکات
ئــەو ماڵەمــان دیتــەوە کــە مەبەســتی ئێمــە بــوو .ئــەو ماڵــە ئەوپــەڕی
ڕێزیــان لــە ئێمــە گــرت کــە کاک برایــم دەیناســین و دیــار بــە بینینــی
کاک برایــم بــەو شــێوەیە زۆر بــە داخ بــوون؛ برایــم وەزعــی هــەر
بــەرەو خراپــی دەچــوو القــی هــەم ڕەش هەڵگەڕابــوو و هــەم ئەســتوور
ببــوو و ئازارێکــی زۆری هەبــوو.
لــەوێ هەوڵمــاندا هەرچــی زووتــر بیگەیەنینــە نەخۆشــخانە بــەاڵم
ویســتمان ئەگــەر بکــرێ پاســەوانی ســنوور نەمابینــێ ،کاتێــک لەگــەڵ
خــاوەن ماڵەکــە باســمان کــرد گوتیــان بــە هیــچ جــۆر ناکــرێ دەبــێ
حەتمــەن بــەو ڕێگەیــەدا بڕۆیــن و ئەوێــش پاســەوانی ســنووری لێیــە.
ســەرئەنجام واســاغ بووینــەوە کــە کاک حەســەن خۆشــکەالم بچــێ
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مەســەلەکەیان لەگــەڵ بــاس بــکات کــە ئێمــە پێشــمەرگەی حیزبیــن
و ئاوامــان بەســەر هاتــوە .ئێمــەش لــە ماڵەکــە ماینــەوە و زۆری
نەکێشــا کاک حەســەن گەڕایــەوە و چەنــد کــەس لــە پاســەوانانی
ســنووری لەگــەڵ بــوو .مەجالــی ئەوەیــان دا کــە برایم شــێخی بەرین
بــۆ نەخۆشــخانەی مــاوەت و مــن لەگەڵــی چــووم .وەزعــی لەوپــەڕی
خراپیــدا بــوو ،کاتێــک چوویــن بــۆ نەخۆشــخانە فــەوری خەواندیــان
و چەنــد دەرزیــان لێــدا .زۆری نەکێشــا کاک برایــم خــەوی لــێ کــەوت
و منیــش هــەر لــە هاتوچــۆدا بــووم بــۆ دەرێ و چاوەڕێــی برادەرانــم
دەکــرد ،هــەر ماشــێنێک دەهــات دەمگــوت ئــەوە هاتــن .بــەرە بــەرە
خەریــک دەبــوو ڕوونــاک بــێ بــەاڵم کــەس دیــار نەبــوو و هیــچ
خەبــەر پەیــدا نەبــوو .هــەر لــەوێ کوڕێکــم بانــگ کــرد و لێــم پرســی
گوتــم بــە کــرێ کار دەکــەی؟ گوتــی بەڵــێ ،گوتــم بــە چەنــدی دەچیــە
ئاوکورتــێ؟ ئەویــش داوای  ١٠هــەزار دینــاری کــرد .نــاردم و پێمگــوت
بچــۆ بــۆ فــان مــاڵ و بڵــێ میوانەکانــی شــەوێ چیــان بەســەر هــات.
هاتــەوە گوتــی هــەر شــەوێ لەگــەڵ خۆیــان بردوویانــن جــا نازانــم
گیــراون یــان نــا .منیــش تــازە کــە زانیــم دۆخەکــە ئاوایــە هــەر لــەوێ
ماشــێنێکم گــرت ،لەپێشــدا گوتــم دەچیــن بــۆ ســلێمانی ،کــە دوور
کەوتینــەوە دووبــارە بــە کابــرام گــوت کاکــە بمانبــە بــۆ "دووکان"
پەشــیمان بووینــەوە ،هەتــا دووکان نەیزانــی کــە ئێمــە کێیــن و
چکارەیــن .لــە دووکان گوتــم بمانبــە بــۆ شــاری کۆیــە ،ئەوجــار
زانــی ئێمــە کێیــن و منیــش بــۆم بــاس کــرد .کاتێــک گەیشــتینەوە
کەمپــی زەویەســپی لەگــەڵ دابەزیــن تەلەفۆنــی ڕەوانشــاد فایــەق
کاژەی کــە بــە مــن بــوو تەلەفونێکــی بــۆ هــات و گوتــی تــۆ کاک
خــدری؟ گوتــم بەڵــێ ،گوتــی لەکوێــی؟ منیــش گوتــم لــە کۆیــەم،
ئیتــر تەلەفۆنەکــەی داخســت و دیاربــوو کارمەنــدی ئاســایش بــوو.
ئــەو شــەش کەســەی دیکــە بــۆ مــاوەی ســێ شــەو ڕاگیــران و پاشــان
ئەوانیــش گەڕانــەوە بــۆ کۆیــە .بەمجــۆرە دوای مانــەوەی نیزیــک
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بــە  ٢٠ڕۆژ مانــەوە لــە ناوچــە گەڕاینــەوە بنکەکانمــان لــە کۆیــە.
لــەو ســەردەمەدا بەڕاســتی ئــەم چوونــەوە بۆخــۆی کارێکــی بــاش و
هیوابەخــش بــوو لــە کۆتاییــدا ڕێــزو ســاو بــۆ ئــەو کەســانەی کــە
لــەو جەولــە دا بەشــدار بــوون .ڕوحــی ڕەوانشــاد فایــەق کاژەیــی
شــاد بــێ و ڕێــز و ســاو بــۆ ئــەو کەســانەی هاوکارمــان بــوون.

•
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لــە ڕێکەوتــی ٢٣ی گەالوێــژی  ١٣٨٧دەســتەیەک لــە کادر و
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە گونــدی گردێنــەی
ناوچەی سەردەشــت کەوتنە بەر هێرشــی هێزەکانی کۆماری ئیســامی
و  ٣کــەس لــە کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب بە ناوەکانی تێکۆشــەری
ئــازا و ناســراوی ناوچــەی ڕەبــەت فەرمانــدە ئــازا و قارەمــان هەمــزە
ســارتکەیی هــاوڕێ لەگــەڵ دوو پێشــمەرگەی تێکۆشــەری دیکــەی
گەلەکەمــان بــە ناوەکانــی قــادر نەزمــی دووهەمیــن شــەهیدی بنەماڵــە
و قــادر قــادری شــەهید بــوون .لــەو کات و ســاتەدا خەســارێکی گــەورە
بــوو کــە وەبــەر حیزبەکەمــان کــەوت .ڕاســتە شــەهید بوونــی ئــەو
 ٣تێکۆشــەرە ناخــۆش بــوو بــەاڵم هــەر لــەو کاتەشــدا هاوســۆزی
و خەمخــۆری و دەنگدانەوەیەکــی گــەورەی لەنێــو خەڵکــدا بــەدوای
خۆیــدا هێنــا کــە تــا ئێســتاش ئــەم ڕۆژە لەبیــر خەڵــک ناچێتــەوە.
دوای ئــەم ڕووداوە ناخۆشــە کــە حیزبــی دێموکــرات وەک
نەریتێکــی هەمیشــەیی نــە بــە ســەرکەوتنەکان لەخۆبایــی بــووە و
نــە بــە تێشــکانەکانیش دەســتی لــە خەبــات هەڵگرتــوە ،دەســتەیەکی
دیکــە لــە کادر و پێشــمەرگەکانی خــۆی لــە تیمێکــی  ٢١کەســیدا
بــۆ هەمــان ناوچــە ئامــادە کــرد .ئــەو تیمــە بــە سەرپەرســتی کاک
خــدر میراوەیــی و کاک حەســەن خۆشــکەالم ئــەو مەئمووریەتەیــان
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گرتــە ئەســتۆ و منیــش لــە خزمەتیــان دابــووم .لەگــەڵ کۆمەڵێــک
لــە کادر و پێشــمەرگەی تێکۆشــەر بــەرەو ناوچــە وەڕێکەوتیــن .بــۆ
دەربازبوونمــان لــە ســنوور وەک زۆر جــاری دیکــە ڕەوانشــاد برایــم
کانیــەزەردی بــوو بــە چاوســاغی ئــەو تیمــە و تــا ئاودیــوی ســنووری
"کانیــەزەرد"ی کردیــن لەگەڵمــان هــات ،ئــەو گەڕایــەوە و ئێمــەش
بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتیــن.
ئــەو شــەوە زۆر مانــدوو بوویــن و ڕێگەیەکــی زۆر و ناخۆشــمان
بــڕی ،بەهــۆی دووری ڕێگاکــە نەمانتوانــی لــە جــادەی قاســمەڕەش
بــۆ سەردەشــت بپەڕینــەوە و بــە ناچــاری لەمبــەرە ماینــەوە و
تووشــی هیــچ نەبوویــن .ئێوارەکــەی چووینــە گونــدی وەردێ و
پاشــان درێژەمــان بــە جەولەکەمــاندا .ڕوومــان لــە هەرکــوێ دەکــرد
بــە باوەشــێکی ئــاوااڵوە وەریــان دەگرتیــن .ڕووت لــە هــەر کەســێک
دەکــرد باســی شــەهید بوونــی شــەهیدانی گردێنــە وێــردی ســەر زمانی
بــوو .خەڵــک بــۆ ئــەم ڕووداوە و شــەهیدبوونی هاوڕێیانمــان لــە
ڕادەبــەدەر نیگــەران و خەفەتبــار بــوون.
کادر و پێشــمەرگەکانی ئێمــەش بەوپــەڕی ورەبەرزییــەوە قســەیان
بــۆ خەڵــک دەکــرد و درێژەدانــی ڕێگــە و ڕێبــازی ئــەو شــەهیدانەیان
دەکــردە ســەردێڕی باســەکانی خۆیــان .خەڵــک ســەڕەڕای هاوکاریــی
کردنــی ئێمــە داوایــان لێدەکردیــن کەمتەرخــەم نەبیــن و خۆمــان
بپارێزیــن .ئــەوە لــە حاڵێکــدا بــوو کــە کۆمــاری ئیســامی وای بــاو
کردبــۆوە کــە تــازە هێــزی پێشــمەرگە ورەیــان دابەزیــوە و ناتوانــن
بێنــەوە ئــەم ناوچەیــە .ئێمــە بــێ گوێــدان بــە هەڕەشــەکانی کۆمــاری
ئیســامی درێژەمــان بــە گەشــتەکەی خۆمــاندا و ســەردانی چەندیــن
گونــدی ناوچەکەمــان کــرد.
لــە درێــژەی گەشــتەکەماندا شــەوێک چووینــە گونــدی زێــوە،
ئێمــە تیمێکــی چــوار کەســی بوویــن و پێشــمەرگەکانی دیکــە پێــش
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ئێمــە چوونــە نێوخەڵــک کــە چووبــوون خەڵــک زۆری ئەهمییــەت پــێ
نەدابــوون چونکــە هیــچ کەســی ناســراویان لەگــەڵ نەبــوو ،خەڵــک
پێیــان وابــوو کــە چەکــداری کۆمــاری ئیســامین .کــە چاویــان بەمــن
کــەوت ئەوجــار زانیــان ئێمە پێشــمەرگەین و جەوەکە بەتــەواوی گۆڕا.
دوای ئــەوەی ماوەیــەک لەنێــو خەڵکــدا ماینــەوە و وەختــی ئــەوە هات
کــە گوندەکــە بەجــێ بێڵیــن بــەرەو شــوێنی مانــەوە وەڕێ کەوتیــن.
هێشــتا هــەر نیــو ســەعات دەبــوو لەمــااڵن دوور کەوتبووینــەوە کــە
لــە نیزیــک شــارۆچکەی نەاڵســەوە ڕێگــەی ئێمــە کاتیۆشــاباران کــرا
دروســت پێــش ئێمــەی تۆپبــاران دەکــرد ،دیــار بــوو لەنێــو گونــد
لەالیــەن خائیــن و خۆفرۆشــانەوە ڕاپۆرتیــان لێدابوویــن.
کاتێــک نیزیــک کاتژمێــر دوازدە گەیشــتینە شــوێنی مانــەوە
دەوربــەری ئــەو شــوێنەش تۆپبــاران کــرا و چەنــد تۆپێکــی لــە نیزیکی
ئێمــە دان .ڕاســتییەکەی نیگــەران بوویــن کــە چــی بکەیــن ،هــەر لــەوێ
بمێنینــەوە یــان شــوێنی خۆمــان بگۆڕیــن چونکــە شــەو زوو بــوو و
دەکــرا شــوێنی خۆمــان بگۆڕیــن .دیــارە مــن پێــم بــاش بــوو شــوێنەکە
بگۆڕیــن لەبــەر بەیانــی چونکــە شــوێنی مانــەوەی ئێمــە زۆر بــاش
نەبــوو و ئەگــەر شــتێک ڕوویدابایــە ئێمــە شــوێنەکەمان قــووڵ بــوو.
واهاتــە پێشــێ تۆپخانەکــە بێدەنــگ بــوو و ئێمــەش بێدەنــگ بوویــن
و ماینــەوە .ئــەو ڕۆژە تــا درەنگانێــک هیــچ جووڵەمــان نەکــرد بێجگــە
لــە پاســەوان نەبــێ کــەس لــە شــوێنی خــۆی نەجــوواڵ .هــەر شــەوێ
بــە هەمــوو کــوڕەکان گوتــرا بەیانــی کــەس جووڵــە نــەکات تــا پێتــان
نەڵێــن ،کــەس چایــی ســاز نــەکا .ئاوەکەمــان لــێ دوور بــوو هــەر
بۆیــە شــەوێ چەنــد کەســێکمان نــارد بــۆ ئــاو هێنــان.
ئــەو ڕۆژە هیــچ خەبــەر نەبــوو و ئێمــەش لــە ناوچەکــە درێژەمــان
بــە ئەرکــی خۆمــاندا ،شــەوەکەی چووینــە گونــدی سەرشــیو و دوای
چەنــد ســەعاتێک مانــەوە لەنێــو گوندەکە ،بــەرەو "هەوارسوێســنێی"
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پشــتی گوندەکانــی کەچــەاڵوا و شــێواوکان وەڕێکەوتیــن کــە زۆر
دوور بــوو.
ســەرئەنجام لــە درەنگانێکــی شــەودا گەیشــتینە شــوێنی مانــەوە.
ئێوارەکــەی چووینــە گونــدی شــێواوکان لەســەر جــادەی پیرانشــار-
سەردەشــت،بڕیارماندا ئــەو شــەوە کەســێکی خۆفــرۆش بگریــن کــە
گومانــی ئــەوەی لــێ دەکــرا جاسووســی لــە ســەر ئــەو دەســتە لــە
پێشــمەرگەکان کــردوە کــە لــە گونــدی گردێنــە کەوتنــە بــەر هێرشــی
دوژمــن ،کاتێــک چوویــن لــە مــاڵ نەبــوو و کارەکەمــان ســەری
نەگــرت.
پاشــان بــەرەو ناوچــەی ڕەبــەت وەڕێ کەوتیــن و بــۆ مــاوەی چەنــد
شــەوێک لــە گوندەکانــی ناوچــەی ڕەبــەت ماینــەوە .بــە دوای شــەهید
بوونــی شــەهیدانی گردێنــەدا چوونــی ئێمــە بــۆ ناوچــەی ڕەبــەت
کارێکــی لــە جێــی خۆیــدا بــوو و کاریگەریــی باشــی لەســەر ورەی
خەڵــک هەبــوو .پــاش تەواوبوونــی گەشــتەکەمان لە ناوچــەی ڕەبەت
گەڕاینــەوە ناوچــەی سەردەشــت .ڕۆژەکــەی لــە نیزیــک کانــی "هەوار
سوێســنێ" ماینــەوە و بــۆ شــەوەکەی چووینــە گونــدی نێوچــوان کــە
گوندێکــی خــۆش و کوردپــەروەرە .کاتێــک خەڵــک ئێمەیــان دەبێنــی
هــەم خۆشــحاڵ دەبــوون و هــەم نیگــەران چونکــە پێیــان وابــوو
دوژمــن بــە ئاســانی دەتوانــێ زەبرمــان لــێ بــدات .کاتێــک لەنێــو
گونــد بوویــن ژنێکــی بەســاڵداچوو هاتــە پێشــەوە و گوتــی ئەوجــار
نیگــەران نیــم ،چــاوی بــە بــی کــەی ســییەکە کــەوت کــە بــە یەکێــک
لــە پێشــمەرگەکان بــوو ،گوتــی مــادام ئــەوەی گــەورەو هەڵگرتــوە
ناترســم ،مەبەســتی لــە چەکــی گــەورە بوو.خەڵکــی کوردســتان
ئەوەنــدە پێشــمەرگەیان خۆشدەویســت کــە تەنانــەت بۆیــان گرینــگ
بــوو چ جــۆرە چەکێکمــان پێیــە.
دوای نانخــواردن و دیــدار لەگــەڵ خەڵکــی تێکۆشــەری گونــدی
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نێوچــوان بــەرەو شــوێنی مانــەوە وەڕێ کەوتیــن .ڕۆژەکــەی لــە
"کانیــان" لــە نیزیــک گونــدی کۆدەڵــێ ماینــەوە .شــەوەکەی زۆر
ســارد بــوو و ڕۆژەکــەی کەمێــک بــاران بــاری .کۆبووینــەوە بــۆ ئەوەی
چــی بکەیــن ،ســاغ بووینــەوە کــە کۆتایــی بــە جەولەکەمــان بێنیــن و
بگەڕێینــەوە .ئەرکــی چاوســاغی و گەڕاندنــەوەی ئــەو تێمــە بــە مــن
ســپێردرا ،ئێــوارێ بــە مەبەســتی جــێ بەجێکردنــی ئــەو ئەرکــە لەگــەڵ
چــوار کەســی دیکــە وەک تیمــی پێشــڕەو بــەرەو گونــدی ســاوان کــە
یەکێــک لــە گونــدە گەورەکانــی ناوچــەی سەردەشــتە ،وەڕێ کەوتیــن.
چــون بــۆ گونــدی ســاوان مەودایەکــی زۆرە .هاتوچۆیەکــی زۆری
بەســەردا بــوو ،هــەر ماشــێنێکی تووشــی بوویــن گێڕامانــەوە .لەنێــو
گونــد قەرەباڵغیەیەکــی زۆر درووســت بــوو .دوای ئــەوەی کاری ئێمــە
جێبەجــێ بــوو لــە گونــد چووینــە دەرێ .لــە نیزیــک گوندەکــە لەگــەڵ
برادەرانــی دیکــە یەکمــان گرتەوە ،لە کاتــی یەکگرتنەوەماندا بارانێکی
بەخــوڕ دەســتی پێکــرد کــە هەمــوو گیانــی خوســاندین .ڕێگاکــە ڕێــگای
کاروانچیــان بــوو و شــەوانە هاتووچــۆی زۆری پێــدا دەکــرا خۆڵێکــی
زۆری تێدابــوو ،بــە بارانەکــە تــەواوی بــوو بــە قــوڕ و زۆر ناخــۆش
بــوو .شــەوێکی تاریــک و ئەنگوســتەچاو ،کاتێــک وەڕێکەوتیــن
چەنــد دڵســۆزێکی خۆمــان زۆریــان هــاوکاری کردیــن .دیــار بــوو
هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی لــە بوونــی ئێمــە لــەو ناوچەیــە ئــاگادار
کرابوونــەوە هــەر بۆیــە دەســتیان کــرد بــە تۆپبارانکردنــی ڕێگەکــەی
ئێمــە بــەاڵم ئێمــە بــێ گوێــدان بــەو تۆپبارانــە بــەرەو شــوێنی خۆمــان
بــەردەوام بوویــن .بەڕاســتی شــەوێکی هێنــدە تاریــک و ناخــۆش
بــوو هــەر پێشــمەرگە بــوو دەکــەوت ،چونکــە ڕێگاکــە قــووڕ بــوو
خۆمــان بــۆ نەدەگیــرا و دەکەوتیــن .ڕێگــەی ئێمــە لێــڕەوار بــوو ،ئــەو
لێــڕەوارە شــەوەکەی تاریکتــر کردبــوو بــەالم بەهیممەتــی دۆســتانی
خۆمــان ئاودیــوی گونــدی گۆڕەشــێر بوویــن و لــەوێ ماینــەوە .لــە
گۆڕەشــیر هیــچ نەباریبــوو ،خۆڵێکــی زۆر لــە ڕێگاکــە دابــوو و تــۆز
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و خۆڵــی ڕێگاکــە زۆر ئەزیەتــی کردیــن .برادەرێکمــان هــەر دەکــەوت
و وردە وردە جنێــوی دەدا.
منیــش لــەو نێوەشــەوەدا کــە زۆر مانــدوو بــووم گوتــم بــا
شــۆخیەک بکــەم ،یەکێــک لــە کــوڕەکان بــە گڵــۆپ تــووڕە دەبــوو
منیــش لــە نیوەشــەوێکی درەنگــدا لــەو لێــڕەوارە ســەرەڕای هیالکــی
و ماندووبــوون گوتــم ئــەرێ ئــەو گڵۆپــەت بــۆ کەنگــێ دەوێ؟ ئەویــش
زۆر حــازر جــواب بــوو و بەدڵــی خــۆی جنێوێکــی خۆشــی پێــدام،
ئەگــەر هەڵــە نەبــم کاک کارۆ ڕەســووڵی لــە دوای مــن بــوو و بــە
هەمــوو هێــزی خــۆی یــەک قاقــای لێــدا و گوتــی لــە خــۆت ناگەڕێــی.
بــە هەرحــاڵ دوای ماندووبوونێکــی زۆر لەنێوەشــەوێکی درەنگــدا
چووینــە گونــدی گۆڕەشــێر و بەســەر ماڵەکانــدا دابــەش بوویــن بەاڵم
ئەوەنــدە قــوڕاوی و تــۆزاوی بوویــن ئەگــەر لەبــەر ڕووناکــی چــاوت
لــە خــۆت دەکــرد پێکەنینــت بەخــۆت دەهــات .هەرچــی تۆزوخۆڵــی
ئــەو ڕێگایــە بــوو لــە ســەر و ســەکتی ئێمــە هااڵبــوو .بــەو حاڵــەش
خەڵکــی گونــدی گۆڕەشــێر پێشــوازیەکی گەرمیــان لــێ کردیــن و تــا
درەنگانێکــی شــەو لــەوێ بوویــن .پاشــان بــەرەو گوندی ســونێ وەڕێ
کەوتیــن ،کاتێــک لــە ماڵەکانــی گۆڕەشــێر دەرچوویــن بــە هیــج جــۆر
نەمانتوانــی بــێ چــرا بڕۆیــن بۆیــە بــە ناچــاری بەچــراگاز هەڵکــردن
درێژەمــان بــە ڕێگاکەمــاندا.
کاتێــک گەیشــتینە شــوێنی خۆمــان ماشــێن ئامــادە بــوون ،ســوار
بوویــن بــەرەو قــەاڵدزێ و کاتژمێــر ٨ی بەیانــی گەیشــتینەوە کۆیــە.
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ڕۆژە خــۆش و ناخۆشــەکانی نێــو شــۆڕش بــۆ ئێمــەی
پێشــمەرگە مێژوویەکــی لەبیرنەکــراون .لــەو بەشــە لــە گێڕانــەوەی
بیرەوەرییەکانمــدا دەگەڕێمــەوە بــۆ پێنــج ســاڵ لەوەپێــش کــە لەگــەڵ
هاوڕێکانــم تووشــی ڕووداوێکــی زۆر ناخۆشــی ژیانــی پێشــمەرگایەتی
بوویــن .ڕەنگــە ئــەم ڕووداوە بــۆ هەموومــان زۆر ناخــۆش بووبــێ
بــەاڵم بــۆ مــن ناخۆشــتر لــە هەمــووان بــوو کــە لــە گێڕانــەوەی
بیرەوەرییەکــەدا دێمــە ســەر خاڵــە بەهێــز و الوازەکانــی ئــەم ڕۆژە
کــە تووشــی ڕووداوەکــە بوویــن.
ئــەوەی کــە جێــگای ســەرنج و تێڕامانــە ئەوەیــە کــە لــە کاتــی
کارکردنــدا هەمــوو کــەس تووشــی شکســت و ســەرکەوتن دەبــێ بــەاڵم
بەداخــەوە لــە مێــژووی جوواڵنەوەکانــی کــورددا زۆر جــار کەســێک
یــان تیمێــک یــان چەنــد کەســێک تووشــی شکســت بــوون و قســە و
قســەڵۆکی بــن دیــواران ئەوەنــدی دیکــە بــێ هیــوای کــردوون .لــەو
کاتــەدا زۆرن ئــەو کەســانەی دڵنەواییــت دەدەنــەوە و لــە دڵەڕاوکــێ
دوورت دەخەنــەوە بــەاڵم کــەم نیــن ئــەو کەســانەش کــە بــە نــاڕەوا
پشتەســەرت قســە دەکــەن بــێ ئــەوەی خۆیــان لــەو مەیدانــە بــدەن.
ئــەوان هەرچــی دەیڵێــن نایڵێنــەوە و لــە دوورەوە بــێ ئــەوەی ئاگایــان
لــە ڕووداوەکان بــێ خۆیــان دەکەنــە قارەمــان و دەکــوژن و دەبــڕن
بــەاڵم هــەر بەخەیــاڵ نــەک لــە مەیدانــدا.
بــەم پێشــەکییە دەچمــە ســەر ئەســڵی نووســینەوەی ئــەو ڕووداوە
تاڵــە و هیــوادارم بتوانــم لــە هەمــوو بوارەکانــدا هەقــی خــۆی
پێبــدەم.
لــە ١٣٩٥/6/15بــۆ چەندەمیــن جــار جارێکــی دیکــە ئێمــە تیمێــک لــە
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پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئەگــەر هەڵــە نەبــم
 17کــەس بوویــن خۆمــان ئامــادە کــرد بــۆ ئــەوەی بــەرەو ناوچــەی
سەردەشــت مەکــۆی ڕۆڵەکانــی دێموکــرات وەڕێ کەویــن .پێــش ئەوەی
کــە وەڕێ کەویــن لــە کۆبوونەوەیەکــدا سەرپەرســتی ئــەم تیمــە بــە
مــن و کاک حەســەن خۆشــکەالم ســپێردرا و ئێمــەش لــە کۆبوونــەوەی
خۆمانــدا دوو کەســی دیکەمــان لــە کادر و پێشــمەرگەکان واتــە کاک
کارۆ ڕەســووڵی و کاک ئێدریســی قــادری وەک هــاوکاری خۆمــان
دیــاری کــردن .ســەرئەنجام دوای ئــەوەی کــە دەربازکردنــی ئــەو تیمــە
کەوتــە ئەســتۆی مــن و منیــش وەک زۆر جــاری دیکــە بــۆ ئــەوەی
بتوانــم ئەرکــی خــۆم جێبەجــێ بکــەم ،دەســت بــەکار بــووم.
ڕۆژی پێشــتر چــووم بــۆ قــەاڵدزێ و لــەوێ کەســێک کــە ئەندامــی
حیــزب بــوو ئــاگادارم کــردەوە هاوکاریمــان بــکات بــۆ ئــەوەی لــە
ســنوور دەربازمــان بــکات .ئــەو کەســە چەنــد جــاری دیکــە هــاوکاری
کردبوویــن و چــاک یــان خــراپ مــاوەی چەنــد ســاڵێک بــوو لەگەڵ من
کاری دەکــرد .زۆر کاری دیکــەم پــێ ســپاردبوون هیــچ ڕووی نەدابــوو.
دوایــی دێمــە ســەر باســی ئــەو کەســە کــە کــێ بــوو و چــکارە بــوو.
بەهەرحــاڵ دوانیــوەڕۆی ڕۆژی ١٣٩٥/٦/١٥لــە قــەاڵی دێموکــرات
بــەرەو ناوچــە وەڕێ کەوتێــن .لــە بنــاری کێــوی مامەنــدە لــە
ماشــێنەکان دابەزیــن ،شــۆفیرەکان بــەرەو بنکەکانمــان و ئێمــەش
بــەرەو ناوچــە وەڕیکەوتیــن.
پێشــتر وامــان دانابــوو کــە شــەوی یەکــەم لەنیزیــک ســنوور
بمێنینــەوە بــۆ ئــەوەی ڕۆژی دوایــی بــە ڕووناکــی ســنوورەکە لــە
ژێــر چاودێــری خۆمــان بگریــن .ئەوشــەوە لەســەر "کانــی بڵەســەنە"
لــە داوێنــی چیــای مامەنــدە لەگــەڵ حوســێن کانیــەزەردی! واتــە
چاوســاغە خائینەکــە یەکمــان گرتــەوە .پێــش ئــەوەی بگەینــە ســەر
کانیەکــە هەموومــان نەچوویــن ،ســەرەتا گوتــم لێــرە بــن مــن دەچــم،
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ئەگــەر هەڵــە نەکــەم کاک کارۆ نەیهێشــت مــن بچــم و گوتــی نابــێ تــۆ
بچــی .دیــارە زۆرتــر بــۆ ئــەوە بــوو کە بــە دوو هۆ من و کاک حەســەن
خۆشــکەالم وەپێــش نەکەویــن ،یەکــەم؛ لەبــەر ئــەوەی ئێمــە شــارەزای
ئەســڵیی ناوچەکــە بوویــن ،دووهــەم؛ لەبــەر ئــەوەی ئێمــە بەرپرســی
تیمەکــە بوویــن .چەنــد کەســێک چــوون و ئێمــەش بــە وریاییــەوە
هەنگاومــان نــا .کاتێــک چووینــە ســەر کانیەکــە دوای خواردنــەوەی
ئــاو و کەمێــک حەســانەوە واســاغ بووینــەوە هەتــا درەنگانێکــی شــەو
لــەوێ بخەویــن چونکــە شــوێنی مانــەوەی ڕۆژمــان دوور نەبــوو.
بەیانــی پێــش ڕووناکبــوون چووینــە شــوێنی مانــەوە .حوســێن!
ئــەو ڕۆژە هــەر لــە المــان بــوو بــەاڵم زۆر لــە فکــر دابــوو ،وەک
ئــەوەی شــتێک هەبــێ بــەاڵم هیچــی نەدەگــوت .کاتێــک لــە دەوری
کۆبووینــەوە لەبیرمــە کــە کاک کارۆ ڕەســووڵی گوتــی ئــەرێ بــۆ
ســبەینێش لێــرە نەمێنینــەوە و دووســبەی بڕۆیــن؟ خێــرا حوســێن
گوتــی دەی بــا نەڕۆیــن زۆر باشــە و منیــش پێــم خۆشــە ،بــەاڵم هــەر
بــە تەنیــا دادەنیشــت.
دوای نیــوڕۆ کاتێــک کۆبووینــەوە کــە چــۆن بڕۆیــن ئەویشــمان
بانــگ کــرد .لێــم پرســی؛ حوســێن بەکوێــدا دەڕۆیــن؟ گوتــی دوو
ڕێگامــان هەیــە یەکیــان بــە خــوارێدا دەڕوا و دەچێتــەوە نیزیــک
"باســکی ڕێــوی" بــەاڵم ئەوەیــان دووربینــی دوو مۆڵگــەی دوژمنــی
لــێ دیــارە .ئــەوەی دیکەیــان ئــەوە دیــارە لــە نیزیــک ‹مالیمــۆس"ە.
هــەم مــن و هــەم حوســێن ســەرێمان پــێ باشــتر بــوو چونکــە لــەوێ
دەتوانــی بــە ئاســانی بــە ڕۆژی ڕوونــاک بچیــە ســەر ســنوور.
ســەرئەنجام ســاغ بوینــەوە بەســەرێدا بڕۆیــن .کاتێــک ســاغ
بوینــەوە بەســەرێدا بڕۆیــن تیمێکــی پێشــڕەوی شــەش کەســیمان بــۆ
تاقیکردنــەوەی ســنوورەکە دیــاری کــرد ،پێشــێ قــەرار بــوو کاک
ئیدریــس قــادری لەگــەڵ تیمەکــە بچــێ کەچــی کاک کارۆ ڕەســووڵی
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هەوڵــی زۆردا کــە ئــەو خــۆی بچــێ .ســەرئەنجام واهــات کــە ئــەو
بچــێ ،هێشــا ڕوونــاک بــوو ،ئێمــە وامــان دانابــوو کــە بــە ڕووناکــی
ئــەو تیمــە بچێتــە ســەر ســنوور .حوســێن دوو جــار لــە منــی پرســی
بــۆ خۆشــت لەگەڵمــان نایــەی!؟ ئــەوەی لەبیــرم بــێ کاک کارۆ گوتــی
ئــەو نایــە ،لێیگــەڕێ.
ســەرئەنجام ئــەو تیمــە بــەرەو ســنوور وەڕێ کــەوت .دوای ئــەوەی
لــە ئێمــە دوور کەوتنــەوە ئێمــەش بــە دوای ئەواندا ڕۆیشــتین .کاتێک
ئێمــە لــە خــوار ئــەوان بوویــن دیــار بــوو ئــەوان لــە ســنوور نیزیــک
بــوون ،ئێمــەش ئــارام ئــارام بــەرەو الی ئــەوان دەڕۆیشــتین.
کاک کارۆ ڕەســووڵی کــە خــۆی شــاهید و برینــداری ئــەو
ڕووداوەیــە ،دەڵــێ کاتێــک لــە شــوێنی مەبەســت نیزیــک بووینــەوە
ئەوانیــش لەســەر ســنوور دەبــن بــە دوو دەســتە ،دەســتەیەک بــەرەو
ئــەو شــوێنە دەچــن و دوو کەســیش بــەرەو کۆنــە مۆڵگەکــەی دوژمــن
دەڕۆن .کاک کارۆ دەڵــێ شــەهید ئەمیــر گوتــی بــا لێــرە نەبیــن
بچینــە نێــو ئــەو پۆلــە شــاخە ،حوســێن بــە شــەهید ئەمیــر دەڵــێ من
لێــرەوە دەڕۆم .پێــش تەقینەوەکــە شــەهید ئەمیــر بــە کاک کارۆ دەڵێ
نەفەریکــم لــەو بەرقــەدە دیــت ،ئــازاد تــووڕە دەبــێ و دەڵــێ ئــەوە بــۆ
دەوەنتــان لــێ دەبــن بــە ئینســان .حوســێن دەڵــێ کاک کارۆ ئەگــەر
دەزانــی کــەس بینــراوە بــا نەڕۆیــن بگەڕێینــەوە .بــەاڵم بــە پێداگریــی
شــەهید ئــازاد دەڕۆن .لــەو کاتــەدا حوســێن خــۆی ون دەکات و
کارەســاتەکە ڕوو دەدات و بۆمبــە چێنــراوەکان بــە پێشــمەرگەکاندا
دەتەقنــەوە .ســەرەتا هــەر ئــازاد شــەهید دەبــێ و کارۆ و ئەمیــر
برینــدار دەبــن؛ زۆری پێناچــێ کــە بەداخــەوە کاک ئەمیریــش شــەهید
دەبــێ .لــە کاتــی گەیشــتنی پێشــمەرگەکانی دیکــەدا تەقــە دســت پــێ
دەکا ،کاک کارۆ ســەرەڕای برینــداری زۆر ئازایانــە تەقــە دەکا.
ئێســتاش ڕوون نەبــوو تەقاندنــەوەی ئــەو بۆمبانــە کۆنتڕۆڵەکــەی
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بــە حوســێن بــووە یــان بــە کەســانی دیکــە بــووە .کاتێــک دەنگــی
تەقینەوەکــە هــات ئێمــە نیگــەران بوویــن ،چەنــد خولەکێــک دواتــر کە
ئێمــە چــاوەڕوان بوویــن بزانیــن چــی ڕوویداوە .کاک کارۆ ڕەســووڵی
کــە برێنێکــی قورســی هەڵگرتبــوو لەگــەڵ مــن پێوەنــدی گــرت و گوتــی
بمانگەنــێ چەنــد کەســمان شــەهید و برینداریــن .ئێمــەش کەوتینــە
خــۆ و هــەر لــەوێ لەگــەڵ کاک حەســەن واســاغ بووینــەوە ئــەوان
بــەرەو شــوێنی تەقەکــە بــڕۆن و ئێمــەش لەگــەڵ دووکەســی دیکــە لــە
فکــری پەیداکردنــی واڵغــدا بیــن.
لــە ســەرەتای ڕووداوەکــەدا ئێمە لە دابەشــکردنی کارەکەدا هەڵەمان
کــرد بــە تایبەتــی مــن وەک بەرپرســی ئــەو تیمــە چونکــە ئەگــەر
هەموومــان بــە یەکــەوە بایــن دەکــرا شــەهید و برینــدارەکان زۆرتــر
دوور بخرێنــەوە و کارەکەشــمان ئاســانتر دەبــوو و شــەهیدەکانیش
نەدەکەوتنــە دەســتی دوژمــن .بــە هیــچ جــۆر نەدبــوو ئێمــە بــە
مەبەســتی پەیداکردنــی واڵغ بــۆ شــەهید و برینــدارەکان لێــک جیــا
باینــەوە .ســەرتا دەبــوو منیــش لەگــەڵ ئەو دوو کەســەی دیکــە لەگەڵ
کــوڕەکان بــەرەو شــوێنی ڕووداوە کــە چووبایــن جــا دوایــی لــە فکــری
پەیداکردنــی واڵغــدا بایــن چونکــە بــێ ئــەوەی ئێمــە بزانیــن چــی ڕوو
دەدات لێــک دابڕاین.جیــا لــەوەش هــەر بیرمــان لــەوە نەکــردەوە کــە
مــن موبایلــی ســووڕەییام پــێ بــوو و لــە هەمــوو شــوێنێک پێوەنــدی
پــێ دەگیــرا.
کاتێــک ئێمــە بــەرەو کاری خۆمــان چوویــن کوڕەکانــی دیکــەش
هەموویــان بــەرەو برینــدار و شــەهیدەکان چــوون ،زۆر ئازایانــە
خۆیــان گەیاندبــووە شــوێنی ڕووداوەکــە .کاتێــک گەیشــتبوونە
شــوێنی ڕووداوەکــە هــەم بریندارەکــە و هــەم کــوڕەکان کەوتنــە بــەر
هێرشــی دەســتەیەکی دیکــە لــە هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی و بــۆ
ماوەیــەک تەقــە و لێکــدان هاتبــووە پێشــێ .کاک ئامانــج زیبایــی
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لــەوێ هــاوار دەکات و دەڵــێ قەناســەکان هیممــەت بکــەن .هــەر دوو
قەنناســەکە یەکیــان بــە شــەهید مووســا بــوو و یەکیــان بــە عەلیــڕەزا
کــە بەڕاســتی هەردووکیــان توانیبوویــان کاری بــاش بــەو چەکانــە
بکــەن .دوای پاشەکشــەی هێــزی دوژمــن و تاریکیــی هــەوا ،ئەوجــار
نــۆرە دەگاتــە ڕاگواســتنی برینــدرا و شــەهیدەکان کە هەمــوو کوڕەکان
بــۆ ڕاگواســتنی شــەهید وبرینــدارەکان ئازایانــە هاتبوونــە مەیــدان
بەتایبەتــی ڕاگواســتنی کاک کارۆ کــە برینێکــی قورســی هەڵگرتبــوو
کارێکــی ئاســان نەبــوو .ناکــرێ بــاس لــەو ڕۆژە بکەیــن بــەاڵم ڕۆڵ
و توانــای ســمایل وەردەیــی بــەرز نەنرخێنیــن کــە زۆر ئازایانــە و
بوێرانــە کارێکــی گــەورەی کــرد بــۆ ڕاگواســتنی کاک کارۆی زامــدار
چونکــە هــەم وەزنــی زۆر بــوو و هــەم برینەکــەی قــورس بــوو .بــە
ســەختیەکی زۆر ئــەوەی لەدەســتی هاتبــوو بــۆڕزگاری کاک کارۆ
کردبــووی .کاتێــک کاک ســمایل خەریکــی ڕاگواســتنی کاک کارۆ
دەبــێ کوڕەکانــی دیکــەش بــە سەرپەرســتی کاک حەســەن خۆشــکەالم
کــە ئەزموونــی زۆری هەبــوو لــەو بــوارەدا ،شــەهیدەکانیش زیاتــر
لــە یــەک کیلۆمیتــر دوور دەخەنــەوە بــۆ ئــەوەی نەکەونــە دەســتی
دوژمــن .ئەوانیــش زەحمەتــی زۆریــان کێشــابوو و ئــەوەی لــە
دەســتیان هاتبــوو کردبوویــان.
هــەر لــەو کاتــەدا هێزەکانــی کۆمــاری ئیســامی بــە ســەختی
تۆپبارانــی ناوچەکەیــان دەکــرد بــە تایبەتــی ئەو شــوێنەی کــە ئێمەی
لــێ بوویــن واتــە ڕێگــەی گەڕانــەوەی پێشــمەرگەکان .ئــەو هاوڕێیانــە
کاتێــک شــەهیدکان دوور دەخەنــەوە و دەیانشــارنەوە کاک کارۆش
کەمێــک دێننــە خوارتــر .ئــەو کەســەی قــەرار بــوو هاوکاریــی ئێمــە
بــکات لەگــەڵ کەســێکی دیکــە بــە واڵغــەوە بــەرەو ئێمە هاتــن .ئێمەش
لەگــەڵ کاک حەســەن لــە پێوەندیــدا بوویــن .چەنــد ســەعاتێکی کێشــا
تــا "خاڵــە" گەیشــتە المــان .لەگــەڵ کاک حەســەن قســەم کــرد و پێــم
گــوت بــا ئــەو ڕمبــە ڕمبــە واتــە تۆپبارانــە تــەواو بــێ جــا بــەرەو
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ئێــوە دەگەڕێینــەوە .بــەاڵم لــە کاتــێ تۆپبارانەکــە دا خاڵــە واڵغەکــەی
لــە دەســت بەربــوو و هــەاڵت و تــا ڕۆژی دوایــی نەماندیتــەوە .ئێمەش
لەگــەڵ کاک حەســەن و ئــەوان پێوەندییمان نەما .تــا الی بەیانی ئێمە
هــەر لــەو دەوروبــەرە بوویــن .هەرچــی پێوەندییمــان گــرت جێبەجــی
نەبــوو چونکــە ئــەوان بێســیمیان هەڵنەکــردەوە .ڕۆژ بــەرەو ڕووناکــی
دەچــوو کــە لــە بەرەبەیانــدا دەســتەیەکی دیکــەش لــە پێشــمەرگەکان
پەیــدا بــوون و لەگــەڵ ئێمــە یەکیــان گرتــەوە .تــازە بــوو بــە ڕۆژ و
ئیتــر جــاری هیــچ نەدەکــرا .دەفتــەری سیاســیی حیزبــم لــە دۆخەکــە
ئــاگادار کردبــۆوە کــە تووشــی ڕووداوێکــی لــەم جــۆرە بوویــن .چەنــد
کەســێک واتــە کاک برایــم چووکەڵــی و محەممــەدی مــام ئاغــا لــە
کۆیــەوە هاتبــوون .کوڕەکانــم بــەڕێ کــرد بــۆ ســەر کانیاوێکــی ئــەو
دەوروبــەرە .دوای ئــەوەی کــوڕەکان لــە نیزیــک کانیەکــە مانــەوە مــن
و خاڵــە و ســمایل وەردەیــی جارێکــی دیــک بــەرەو شــوێنی شــەڕەکە
گەڕاینــەوە و لــە دەوروبــەری "کانــی بڵەســەنە" خۆمــان حەشــار دا
کــە مۆڵگــەی دوژمنــی لــە "کانــی ســێو" لــێ دیــار بــوو .دەوروبــەری
کاتژمێــر ١١ی پێشــنیوەڕۆ هێزێکــی کۆماری ئیســامی بە چەند ماشــێن
هاتنــە شــوێنی شــەڕەکە و لــەو دەوروبــەرەدا و لــەوێ دەگــەڕان بــەاڵم
کەمێــک لــە ئێمــە دوور بــوون .لــە شــوێنێک کۆبوونــەوە و پاشــان
ڕۆیشــتن .خاڵــەش تەلەفۆنــی کــرد بــۆ ماڵــی خۆیــان کــە واڵغــەکان
بێننــەوە بــۆالی ئێمــە .کاتێــک هیــچ خەبەر نەبــوو ئێمــەش چووینەوە
بــۆالی کــوڕەکان و لــە هەوڵــی ئــەوەدا بوویــن لــە ئێوارێــدا تیمێکــی
دیکــە بنێریــن بــۆ شــوێنی ڕووداوەکــە .الی ئێــوارێ خاڵــە لەگــەڵ
کوڕەکــەی چــوون بــۆ ئــەو شــوێنە و زۆریــان هــاوار کردبــوو هیــچ
خەبەریــان دەســت نەکەوتبــوو .تەلەفۆنــی لەگــەڵ مــن کــرد گوتــی
کــەس دیــار نییــە .دووبــارە جارێکــی دیکــە خاڵــە و دوو کــەس لــە
پێشــمەرگەکان واتــە کاک ئامانــج زیبایــی و کاک ســمایل وەردەیــی
بــەرەو ئــەو شــوێنە چوونــەوە و هێنــدێ خواردنیــان لەگــەڵ خۆیــان
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بــرد .ســەرەتا گوتیــان هیــچ خەبــەر نییــە بــەاڵم دوای نیــو ســەعات
گوتیــان دیتماننــەوە.
بــەو هەواڵــە زۆر خۆشــحاڵ بوویــن و ئێمــەش لەگــەڵ چەنــد
کەســێک بــەرەو ئــەو شــوێنە وەڕێکەوتیــن.
لــە درێــژەی گێڕانــەوەی ئــەو بیرەوەریــەدا دەگەڕێمــەوە بــۆ ئــەو
دەڤــەرە و دەمهــەوێ بــاس لــە ئازایەتــی و قارەمانەتــی چــوار
تێکۆشــەری ئــەو تیمــە بکەم ،هاوڕێیان حەســەن خۆشــکەالم ،ئیدرس
قــادری ،ئەییــووب ڕەحیمیــان کادری دەرمانــی و عەلــی ڕەزا ئیالمــی
کــە الی کاک کارۆی برینــدار دەمێننــەوە و بڕیارێکــی بوێرانــە دەدەن.
ئــەو ڕۆژە ئــەوان لــە نیزیــک شــوێنی ڕووداوەکــە الی کارۆ دەمێننــەوە
کــە زامێکــی قورســی هەڵگرتبــوو ،هەمــوو شــتێک لــە خۆیــان دەگــرن
و بڕیــار دەدەن ئەگــەر تووشــی شــەڕ بــوون تــا ئاخیــر فیشــەک شــەڕ
بکــەن .کاک کارۆ لــە نیزیــک خۆیــان دەشــارنەوە و بــێ نــان و بــێ
ئــاو ئازایانــە لــەوێ دەمێننــەوە .کاتێــک هێزەکــەی کۆماری ئیســامی
دێتــە شــوێنی شــەڕەکە ،شــەهیدەکان دەدۆزنــەوە و لەگــەڵ خۆیــان
دەیانبــەن .ئــەو هێــزە دێنــە چەنــد میتــری ئــەوان بەاڵم پێشــمەرگەکان
بڕیــاری خۆیــان دابــوو کــە ئەگــەر ئاشــکرا بوون شــەڕی مــان و نەمان
لەگــەڵ دوژمــن بکــەن و ئامادەبــوون ســەری خۆیــان دابنێــن بــەاڵم
کاک کارۆ نەکەوێتــە دەســتی دوژمــن .کاک کارۆ ڕەســووڵی بێجگــە
لــە هاوکاریــی کــوڕەکان بۆخۆیشــی کەســێکی بــە ورە و خۆڕاگــر
بــوو .لەبــەر ئــەوەی کاتــی خــۆی وەرزشــکارێکی بــە توانــا بــووە
ئەویــش هــۆکار بــوو بــۆ ئــەوەی بەرگــەی ئــەو بریــن و خوێنڕێژییــە
بگــرێ .فیداکاریــی ئــەم چــوار تێکۆشــەرەی دێموکــرات نــە مێــژوو و
نــە نەوەکانــی داهاتــوو لەبیــری ناکــەن و دەیکەنــە دەرســێک بــۆ
پەیمــان و وەفــا و هاوڕییەتــی .ســەرئەنجام لــە ئێــوارەی دواییــدا بــە
ســەختییەکی زۆر یەکمــان گرتــەوە.

307

تەمەنێک بۆ نیشتمان

308

کاتێــک یەکمــان گرتــەوە هەمــوو شــتێک لــە شــوێنی خــۆی ئامــادە
بــوو ،چەنــد ماشــێن هاتبــوون بــۆ الی پێشــمەرگەکان و لەوێــوە
بــەرەو بنکەکانمــان گەڕاینــەوە .لــە کۆتاییــدا بەرانبــەر بــە گیانــی
پاکــی شــەهید ئەمیــر و شــەهید ئــازاد ســەری کڕنــۆش دادەنوێنــم و
نەفــرەت دەنێــرم بــۆ حوســێن کانیــەزەردی کــە مــاوەی چەنــد ســاڵێک
بــوو لەگــەڵ مــن کاری دەکــرد بــەاڵم ئــەم خەیانەتــە گــەورەی پێــی
کردیــن کــە هیــوادارم ڕۆژێــک بــێ بــە ســزای خیانەتەکانــێ خــۆی
بــگات.
دیــارە تــا ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ مــن زۆرم تاقیبــی ئــەو ڕووداوە
کــردوە بــۆ ئــەوەی ســەرە داوێکــم دەســت کــەوێ کــە حوســێنی
خۆفــرۆش چــۆن تووشــی ئــەم خیانەتــە بــووە.
دوای تێپەڕینــی چەنــد ســاڵ بەســەر ئــەم ڕووداوە دا خەڵکــی
ناوچەکــە باســی ئەوەیــان دەکــرد کــە پیالنەکــە زۆر لــەوە گەورەتــر
بــووە و هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی کــە لەســەر ســنوور پیالنەکەیــان
ســەری گــرت هێزێکــی زۆریشــیان لەســەر جــادەی قاســمەڕەش جێگیــر
کردبــوو بــۆ ئــەوەی ئەگــەر پیالنــی یەکــەم ســەری نەگــرت ئێمــە
بــەرەو ناوچــە ڕەت بیــن و لــەوێ لــە بەرەبەیانــدا تووشــی شــەڕێکی
گەورەمــان بکــەن کــە بێگومــان زیانەکــە زۆر لــەوە زیاتــر دەبــوو.
دوو خاڵــی الوازی ئــەم جەولەیــە ئەمانــە بــوون؛ یەکــەم لێکدابڕانــی
ئــەو تیمــە ،دووهــەم؛ کەڵکوەرگرتنــی چەنــد جــار لــە ئەندامێــک بــۆ
ڕەتکردنــی چەنــد تیمــی پێشــمەرگە بــۆ ناوچــە.
لــە کۆتایــی دا جێــی خۆیەتــی دەســت خۆشــی لــە دوو کەســی
گونــدی بێگەاڵســی باشــووری کوردســتان بکەیــن کــە لــە ســەرەتای
ئــەم ڕووداوەوە ئەوپــەڕی هاوکارییــان کردیــن و ئەرکــی نەتەوەیــی
خۆیــان جــێ بــە جــێ کــرد .ڕەنگــە ئەگــەر هاوکاریــی ئــەم دوو کەســە
نەبایــە هــەروا بــە ئاســانی کاک کارۆمــان بــۆ دەربــاز نەبایــە.
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هیــوادارم ڕۆژێــک بــێ بتوانیــن واڵمــی ئــەم چاکــە و هاوکارییــەی
ئــەوان بدەینــەوە.
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سپاس و پێزانین

منــی پێشــمەرگە ،دەمهــەوێ بەشــێک لــەو یــادەوەری و ئازایەتییەی
ســەردەمێک تۆمــار بکــەم کــە بەشــی هــەرە زۆری تەمەنــم لــەو
مەیدانــەدا تێپــەڕ کــردووە .نووســین و نووســینەوەی ئــەو داســتانە
لەبیرنەکراوانــە ،بــاس لــە خوێنــی ســووری ئــەو جوانچــاک و
نەونەمامانــە ،ئازایەتــی و خۆڕاگریــی ئــەو ڕۆڵــە بــە جەرگانــەی
کــە یارییــان بــە مــەرگ و ئاگــر دەکــرد ،پشــتیوانیی بــێ پایانــی
خەڵکــی ئەمەگناســی کوردســتان و فرمێســکی ئــەو تازەبووکانــەی
کــە دەزگیرانەکانیــان بــە بەرگــی خوێناوییــەوە بــێ هــەواڵ و
بێسەروشــوێن دەخرانــە ژێــر خــاک ،کاری نووســەران و کەســانی
پســپۆر و شــارەزایە و بــە دڵنیاییــەوە منــی نەخوێنــدەوار ناتوانــم
هەقــی خۆیانیــان پێبــدەم و دڵنیــام گەلێــک کەموکــووڕی لــە
نووســینەوەی بیرەوەرییەکانــمدا بەرچــاو دەکــەون بــەاڵم دەکــرێ
ئــەم بیرەوەرییانــەی مــن بەڵگــە و ســەرچاوەیەک بــن بــۆ نەوەکانــی
داهاتــوو و ئــەو کەســانەی کــە خولیــای نووســینەوەی شــاکارەکانی
پێشــمەرگەن .هــەر بۆیــە بەوەنــدە قەناعــەت دەکــەم و هیــوادارم
ئێــوەش بتوانــن کەلکــی لێوەربگــرن .کــورد گوتەنــی "دیــاری شــوان
ئاڵەکۆکــە".
لــە دوای داگیرکردنــی کوردســتان لەالیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێرانــەوە و گۆڕانــی مێتــۆدی شــەڕی جەبهەیــی بــۆ شــەڕی
پارتیزانــی و جێگیربوونــی هێزەکانــی پێشــمەرگە لــە ســنوورەکان،
وەرزی بەهــاری هەمــوو ســاڵێک وەرزی دەســپێکی جموجــۆڵ و
بەرخــۆدان و گەڕانەوەیــە بــۆ نێــو باوەشــی خەڵــک و بۆ نێــو جەرگەی
نیشــتمانی داگیرکــراو .دەســپێکی وەرزی بەربەرەکانــی لەگــەڵ دوژمــن
و بەرەنگاربوونــەوەی هێــزی داکیرکەری نیشــتمانی کوردە .ســەرەتای
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مەیدانداریــی ڕۆڵــە دەروەســت و ئــازا و بوێرەکانــی کوردســتانە کــە
پڵینــگ ئاســا لــە چیاکانــەوە بــەرەو پێدەشــتەکانی کاکــی بــە کاکــی
موکریــان و داوێنــی چیاکانــی بێســتوون و ئاگــری و نەکــەرۆز لەگــەڵ
خاک و خەڵک و خەبات ئاوێتەی یەک دەبوون و لەرزەیان دەخســتە
دڵــی دوژمــن .وەرزی ئەمجــارەش بەهــارە ،تەمەنــی بەفــر بــەرەو
کۆتاییــە و ســروەی شــەماڵی بەهــاری مــوژدەی بــە یەکگەیشــتنی
خەڵــک و پێشــمەرگەی پێیــە ،دەش ـتودەر بــە گــوڵ و گیــا ڕەنــگاوە
و دیمەنێکــی دڵڕفێنــی بــەو ناوچەیــە بەخشــیوە کــە لــە "گۆڕەشــێر"
بێشــەی شــێرانی دێموکراتــەوە لەگــەڵ جوانیــی بەهــاری "بێــدەالن"،
"ســونێ"" ،کونەمــار" و "گــۆڕێ کچــان" هەتــا دەگاتــەوە بنــاری
قەندیــل و دەشــتی کۆیــە ئاوێتــەی یــەک دەبــێ و مــوژدەی وەرزێکــی
نوێــی خەبــات بــە گوێچکەمانــدا دەچرپێنــێ .بناری چیــای مامەندە و
باوەشــی قەندیلــی النکــی تێکۆشــەرانی کــورد و مەڵبەنــدی مەیدانداری
و النگــەی ڕۆڵەکانــی دێموکراتــە و لــە جوانیــدا کەموێنەیە.کێوەکانــی
جاسووســان و کەنێــرێ بــااڵ بــە بــااڵی پێشــمەرگە ســەر لــە ســەری
یــەک دەدەن و بــەرەو کاکەشــان دەکشــێن .ئێمــە لەو دەڤــەرە و لەگەڵ
سروشــتی جوانــی ئــەو ناوچەیــە پێگەیشــتووین .ئــەو ســەردەم و
ئــەو کاتانــە ڕۆژانــە فەرماندەکانمــان بــۆ داڕشــتنی پالنــی ســاڵی
تــازە کــۆ دەبوونــەوە ،پێشــمەرگەکانیش خەریکــی ئامادەکردنــی
ڕەخــت و کۆڵەپشــتییەکانیان و خاوێنکردنــەوەی تفەنگەکانیــان
دەبــوون و خۆیــان بــۆ جەنــگ و حەماســەخوڵقێنی ئامــادە دەکــرد.
ئــەو کاتانــە هەموومــان بیرمــان لــەوە دەکــردەوە کــە ئاخــۆ دەبــێ
ئێمــە لــە جەولــە و مەئموورییەتــی یەکــەم بــۆ چوونــەوە نێــو خەڵــک
ناومــان بنووســرێ؟ هەموومــان لەســەر هەســت چاوەڕوانــی بڕیــار و
فەرمانــی فەرماندەکانمــان بوویــن .جاروبــار پرســیارمان دەکــرد تــا
بەڵکــوو بتوانیــن ســەرەنەخێکمان دەســت کــەوێ .پرســیارمان دەکــرد
کــە ئاخــۆ بڵێــی ئەوســاڵ زوو بگەڕێینــەوە .جــاری وابــوو وەاڵمــەکان

311

تەمەنێک بۆ نیشتمان

دەدرانــەوە و زۆر جاریــش بــێ وەاڵم دەماینــەوە .زۆربــەی ئــاوات
و ئارەزووەکانمــان لەســەر چوونــەوە نێــو خەڵــک دەخوالنــەوە و
تەنیــا بیرمــان الی خەبــات و خەڵــک و تێکۆشــان لەنێــو جەرگــەی
نیشــتمانی داگیرکــراودا بــوو.
ئــەم کتێبــە پێشــکەش دەکــەم بــە گیانــی پاکــی هەمــوو ئــەو
تێکۆشــەرانەی ڕێبــازی کوردایەتــی کــە شــەهید بــوون و ناویــان لــە
کتێبەکــەدا تۆمــار کــراوە.
هەروەهــا بــە پێویســتی دەزانــم سپاســی هاوڕێیانــم کاک ســمایل
شــەرەفی و کاک کەریــم فەرخەپــوور بکــەم کــە لــە نووســینەوە و
پێداچوونــەوە و ئامــادە کردنــی کتێبەکــەدا زەحمەتــی زۆریــان کێشــاوە
بــۆ ئــەوەی بتوانــم هەگبــەی بیرەوەرییەکانــم پێشکەشــی ئێــوەی
خوێنــەر بکــەم.
سپاســی کاک ســمکۆ ئەمیــن سەردەشــتی بــۆ دیزاینــی کتێبەکــە
و بەشــی شــەهیدان بەتایبەتــی کاک ئەبووبەکــر ئەحمەدپــوور
"دۆڵەگەرمــی" دەکــەم کــە لەســەر ڕێکەوتــی شــەهیدبوونی بەشــێک
لــە شــەهیدەکان هــاوکارم بــوون.
لــە کۆتاییــدا سپاســی هەمــوو ئــەو کەســانە دەکــەم کــە بــۆ تێچووی
چــاپ و ئامادەکــردن و نووســینی کتێبەکــە هــاوکار و یارمەتیــدەرم
بــوون .هیــوادارم لــە کەموکووڕییەکانــم ببــوورن و لــە هەڵــەکان
ئــاگادارم بکەنــەوە.
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کورتەیــەک لــە ژیــان وخەباتــم لــە ڕیزەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتاندا
ئەمــن خــدر پاکدامــەن ناســراوم بــە خــدر بــەگ ،ســاڵی ١٣٤٧ی
هەتــاوی بەرانبــەر بــە ١٩٦٨ی زایینــی لــە گوندی دۆڵەتــووی ناوچەی
سەردەشــت لــە بنەماڵەیەکــی مامناوەنــدی لــە دایــک بــووم .تەمەنــی
منداڵیــم هــەر لــەو گونــدە بەســەر بــردووە .لــە تەمەنی حەوت ســاڵی
چوومەتــە قوتابخانــە و تــا پۆلــی پێنجــی ســەرەتایی دەرســم خوێنــد
و هــەر لــە هەمانکاتــدا وێــڕای براکانــم خەریکــی کار و کاســبی
بــووم .دوای هێرشــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــۆ ســەر
کوردســتان لــە خوێنــدن بێبــەش بــووم و نەمتوانــی لــەوە زیاتــر
درێــژە بەخوێنــدن بــدەم .ئــەوکات ئێمــەش وەک زۆر بنەماڵەیتــر
ئــاوارەی باشــووری کوردســتان بوویــن .لــە ئاوارەیــیدا زۆرمــان
تاڵــی و ســوێری بینــی و ســەرەنجام دوای ماوەیــەک گەڕاینــەوە
گوندەکــەی خۆمــان و ژیانــی ئاســایی خۆمــان دەســت پێکــردەوە.
منیــش وەک زۆر الوی کــورد هەســتی کوردایەتیــم هانــی دام
کــە بــۆ پارێــزگاری لــە خــاک و خەڵکــی کــورد ببمــە پێشــمەرگە.
ڕێکەوتــی ١٣٦٤/١٢/٢٠ی هەتــاوی بەرانبــەر بــە ١١/٣/١٩٨٦ی زایینــی
تێکــەڵ بەکاروانــی تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
بــووم و بــە ڕەســمی بوومــە پێشــمەرگە .ئــەو کات لــە دەســتەی ٣ی
شــەهید کوێخــا خــدری داوداوێ چەکــی پێشــمەرگایەتیم کــردە شــان
و مــاوەی  ٣٧ســاڵە لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا
خزمــەت بــە حیــزب و گــەل و نیشــتمانەکەم دەکــەم .لــە مــاوەی
ژیانــی پێشــمەرگایەتیمدا زۆر ڕۆژی خــۆش و ناخۆشــم بەچــاوی
خــۆم بینیــوە ،زەحمەتێکــی زۆرم کێشــاوە و لەبەشــێک لــە قۆناغــە
جۆراوجۆرەکانــی خەباتــی حیزبــی دێموکراتــدا بەشــداریم کــردووە.
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لــە قــەدەر توانــای خــۆم ڕۆڵــم لــە ڕاپەڕاندنــی کار و ئەرکەکانــی
حیزبیــدا هەبــووە و هــەر ئەرکێــک کەبــۆم دیــاری کرابــێ و لەدەســتم
هاتبــێ بەدڵــەوە جــێ بەجێــم کــردووە و درێغیــم نەکردووە .لــە ماوەی
ئــەم چەنــد ســاڵەدا بەرپرســایەتی جــۆراو جــۆرم کەوتۆتــە سەرشــان
کــە بەپێــی ئیمــکان و توانــای خــۆم جێبەجێــم کــردوون .لــە مــاوەی
ژیانــی پێشــمەرگایەتیمدا بەرپرســایەتی جۆراوجــۆرم هەبــوون؛
ســەرپەل بــووم ،جێگــری لــک بــووم و لــە کاری پێشــمەرگایەتی
دا زۆر کارم کــردوە ،چەنــد جــار پەرپرســی ئــەو تیمانــە بــووم کــە
لەنێوخــۆ کاریــان کــردوە .لــە بەشــێک لــە ئۆرگانەکانــی حیــزب
کارم کــردوە ،لــە دوای کۆنگــری ١٥ی حیــزب لــە الیــەن کۆمیتــەی
ناوندییــەوە بــە ڕاوێــژکاری کۆمیتــەی ناونــدی هەڵبژێــراوم .لــە دوای
کۆنگــری  ١٦دووبــارە هــەر بــە ڕاوێــژکار هەڵبژێــردرام .لــە کۆنگــرەی
١٧ی حیــزب بــە جێگــری کۆمیتــەی ناونــدی هەڵبژێــرام .مــاوەی
ســێ ســاڵ بەرپرســی ناونــدی ٢ی کوردســتان بــووم ،زیاتــر لــە دوو
ســاڵ بەرپرســی کۆمیتــەی ســنوور بــووم و تاکاتــی نووســینی ئــەم
بیرەوەرییانــە لــە کومیســیۆنی پێشــمەرگە کار دەکــەم و لــەو ئۆرگانــە
بەرپرســی بەشــی پێشــمەرگەم پێســپێردراوە.
لــە ســاڵی ١٣٧٦ی هەتــاوی لەگــەڵ خاتــوو خەدیجــە ژیانــی
هاوبەشــم پێکهێنــاوە و بەرهەمــی ئــەم ژیانەمــان کچێــک و دوو کوڕن
بــە ناوەکانــی ژینــا ،ژیلــوان و ژیــار ،بــە هەمــوو ســەختییەکانی
دەورانــی پێشــمەرگایەتییەوە ئــەم ژیانەمــان تێپەڕانــدووە.
ئــەو کتێبــەی کــە ئێســتا لەبــەر دەســتتان دایــە ماندووبوونێکــی
زۆرم لەســەر چێشــتوە ،هیوادارم توانیبێتم ڕووداو و بەســەرهاتەکان
وەک خــۆی بــاس بکــەم و بیانگێڕمــەوە .ئەوەنــدی لەبیــرم مابــێ بــە
یارمەتــی دۆســت و هاوڕێیانــم هەوڵ ـمداوە ڕووداوەکان بــە دروســتی
بنووســمەوە بــەاڵم بێگومــان بــێ کەموکــوڕی نیــن و هیــوادارم لــە
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هەڵــە و کەموکوڕییەکانــم بمبــوورن.
سپاســی بــێ پایانــی خــۆم پێشــکەش بەهــەر دوو بــرای گــەورە
و کۆچکــردووم کاک کوێخــا و کاک عەزیــز دەکــەم کــە لەســەر
مــن زۆر ئازاریــان چێشــت و کەوتنەبــەر بێڕێــزی و ئەشــکەنجەی
کاربەدەســتانی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ،هەمیشــە لەژێــر
فشــار دابــوون بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو فشــارەکان قــەت لێــم غافــڵ
نەبــوون و هەمیشــە چاویــان بەســەرمەوە بــووە.
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دانیشتوو لە ڕاستەوە :عوسمان قەرەنی ،ڕاوەستاو :خدر میران،
خدر بەگ ،عەلی حاجی ،عەلی حەسەن ،برایم قەاڵتاسیان
ساڵی 1365گەڵوەڕەز

دانیشتوو لە ڕاستەوە :محەممەد گردێنەیی ،عەلی حاجی ،خدربەگ،
محەممەد قادری ،عوسمان قەرەنی
ساڵی 1365گەڵوەڕەز
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خدر بەگ،شەهید ئیبراهیم نەزمی
ساڵی 1366پشتی گوندی نارست

خدر بەگ،شەهیدی فەرماندە حەمە نارستی
ساڵی 1366گوندی بەرقسڵ

318

خدر پاکدامەن

خدر بەگ ،ساڵی  1368کونەمار

لە ڕاستەوە :خدر بەگ ،مەحموودی کاکە الوی
ساڵی 1368کونەمار
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لە ڕاستەوە :عەزیز شێخانی ،مستەفا مەولوودی ،گواڵڵە ئاقایی،
محەممەد بایەزیدی ،خدر بەگ ،ئایشێ نارستی
ساڵی 1369بناری قەندیل گوندی بۆکریسکان

دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی هێزی پێشەوا ،بناری قەندیل گوندی
ئەستێرۆکان
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ســاڵی 1371بێــژوێ ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت لــە ڕاســتەوە:
عوســمان ترشــی ،هەمــزە کاش ـفپوور ،حاجــی جونــدی ،مەولــوود
گاکەیــی ،عەبــدواڵی ئەلیاســی ،عەبــدواڵ شــەقاز

ســاڵی 1373دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی گیاڕەنــگ نزیــک
گونــدی ئاشــەدینە
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ســاڵی 1371ناوچــەی ئاالنــی سەردەشــت لــە ڕاســتەوە ڕاوەســتاوە:
برایــم شــێخی ،مســتەفا دۆڵەیــی ،عەلــی ســوورەچۆمە ،حاجــی
جونــدی ،حوســێن دیواڵــی ،عومــەر قازانــی ،دانیشــتووان لــە
ڕاســتەوە :شــەهید خــدر زەینــی ،ئەحمــەد ڕەزگەیــی ،حەســەن
قەلەڕەشــی

ڕۆژی زەماوەند 1376 ،ناحیەی دێگەڵە
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ڕۆژی مارەبڕین ساڵی  1376گوندی ئااڵن

کورکــووک ،کۆنگــرەی ،12لــە ڕاســتەوە :موعتەســەم نوورانــی ،خــدر
بــەگ ،شــەهید کەریــم ســەقزی ،ســمایل بازیــار ،حەســەن قــادرزادە،
قــادر وریا

323

تەمەنێک بۆ نیشتمان

کۆنگرەی  13لە ڕاستەوە :قادر وریا ،خدر بەگ ،ڕەوانشاد عوسمان
ڕەحیمی

کۆبوونەوەیەک لە قەاڵ دوای کۆنگرەی  13لە ڕاستەوە :مامۆستا
عەبدواڵ حەسەنزادە ،خدر بەگ
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نێوخــۆی ڕۆژهــەاڵت ســاڵی  1387ناوچــەی سەردەشــت ،نزیــک
گونــدی بنەوخەڵێــف ،لــە ڕاســتەوە :کارۆ ڕەســووڵی ،عەبــدواڵ
پاراســتی حوســێن عەبــدواڵزادە ،خدربــەگ ،ئیدریــس قــادری

ڕەوانشــاد کاک عەزیــزی بــرام و خــۆم ســاڵی  1394شــارۆچکەی
حاجــی ئــاوا
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خۆم و ڕەوانشاد کاک جەلیل گادانی

قەاڵی دێموکرات ساڵی  1397لە ڕاستەوە :خدر بەگ ،شەهید
ئیبراهیم زێوەیی ،حەسەن قادرزادە
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ســاڵی 1393لــە گــەڵ پۆلێــک لــە تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان لــە ناوچــەی ڕەبــەت

کۆیە ،کۆنگرەی16
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جەولەیەکی پێشمەرگانە ،حاجی قەاڵ

کۆنگرەی  ،17لە ڕاستەوە :ئیبراهیم چووکەڵی ،عەلی بداغی ،خدر
بەگ ،عومەر باڵەکی ،سولەیمان پڕکاڵ
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