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پێشەکی

ــر ئەمــڕۆ نزیکــی  ــە هــەر کاتێــک زیات ــە چــل ســااڵن ل ــر ل ــە دوای بەرخۆدانیەکــی زۆرت تێکۆشــانی ئازادیخــوازی گەالنــی کوردســتان ب
ســەرکەوتن بۆتــەوە و شۆڕشــی کوردســتان لــە ناوجیهانــی ئەمڕۆکــەدا وەک منوونەیەکــی جیــاواز دەبیرنێــت. ئــەو دەســکەوتانەی ئــەم 
شۆڕشــە لــە ئاکادمــی گیانفیدایــی دەهــەزاران شۆڕشــگێر و واڵتپارێــزی کوردســتاندا هاتــووە ئــاراوە. کــە هــەر یــەک پێشــەنگی قۆناغێکــی 
شــۆڕش بــوون. ئــەو پێشــەنگانە لــە نــاو هــەر شۆرشــێکدا وەک شــەهید یانــێ ئــەو کەســانەی کــە شــاهیدن و ئامادەنــە دەنارسیــن. بــەم 
ــازادن. هــەر یــەک لــە شــەهیدانی شۆڕشــی  شــێوەیە شــەهید نرخــی هــەری پیــرۆزی شۆرشــن و نوێنــەری راســتەقینەی مرۆڤایەتــی ئ
ئــازادی بــە ژیــان، تێکۆشــان و هەڵوێســتیان بوونــە بناغــەی بەرخــۆدان و راپەڕینــی گــەل. شــاگردی بــێ وێنــەی مەدرەســەی گەلــن. بۆیــە 
خاوەندارێتــی لــە شــەهیدان، خاوەنــداری لــە شــەرەف کەرامەتــی مرۆڤایەتــی ئــازادە. شــۆڕش و تێکۆشــانی گــەالن بــە پەرەپێــدان بــە 

رێــگای شــەهیدان دەگاتــە ئامانجــی خــۆی.

ــی  ــەهیدان، مانگ ــە ش ــتەقینە ل ــی راس ــۆ خاوەنداریت ــۆ ب ــەر ئاپ ــەنگایەتی رێب ــە پێش ــتان ب ــی کوردس ــوازی گەالن ــەوەی ئازادیخ  بزوتن
ــال  ــەل و گەری ــە ســەدان شۆڕشــگێڕی و تێکۆشــەری گ ــەدا ب ــەو مانگ ــە ئ ــردووە. هــەر ل ــاو ک ــە ن ــوو مانگــی شــەهیدان ب ــواڵن وەک گ
لــە پێنــاو ئــازادی و دێمۆکراســی دا گەیشــتوونەتە پلــەی بــەرزی شــەهادەت. شــەهیدان حەقــی قــەرار، فەرمانــدەی یەکەمــی گەریــال 
ــە  ــوون ل ــی ب ــە بریت ــی ٢٠١٠ ک ــدا و شــەهیدانی ٩ی گواڵن ــن، کاوەن ــدی شۆڕشــگێڕ شــەهید مزگی محەمــەد قەرەســونگور و هونەرمەن
ــان و شــیرین عەلــەم هولــی هــەر  کەســایەتی شۆڕشــگێڕ و واڵتپارێــز مامۆســتا فــەرزاد کەمانگــەر، فەرهــاد وەکیلــی، عەلــی حەیدەری

ــزاری شــەهیدانی مانگــی گــواڵن. ــە گوڵ ــن ل ــا چەپکێــک گوڵ ــارس مەهــدی ئیســالمیان، تەنی وەهــا شۆڕشــگێری ف

  تەنانــەت لــە ئــەو مانگــەدا بــۆ بیــرەوەری هەمــوو شــەهیدانی رێــگای ئــازادی، هەروەهــا بــۆ خاوەنــداری لــە شــەهیدانی شۆڕشــی 
ــانی  ــان و تێکۆش ــە ژی ــەوەی ک ــۆ ئ ــڕۆە ب ــە ئەم ــن. ل ــەهیدان دەکەی ــەداکاری ش ــج و ف ــاری رەن ــڕەوان   دی ــاری پاک ــتان، گۆڤ کوردس
ــە  ــە گۆڤــاردا ب ــە ژیانــی چەنــد گەریــالی شــەهید ل ــۆ داهاتــووی گەلەکەمــان، هــەر جــار کورت شــەهیدان، بکەینــە ســەر چاوەیــەک ب
جــێ دەکەیــن. هــەر بــەم بۆنەیــەوە، بــۆ بیــروەوەری شــەهیدانی ٩ی گواڵنــی ٢٠١٠ یەکەمیــن ژمــارەی پاکــڕەوان دیــاری رۆحــی پاکــی 

ــن. شــەهیدان دەکەی

گۆڤاری پاکڕەوان

٩ی گواڵنی ٢٠١٧
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فەرماندەی قارەمانی دەستانی قەندیل

ــاو  ــە پاکت ــتان پێشــی ل ــرکاری ســەر کوردس ــە دژی داگی ــە ٤٠ ســااڵن ل ــک ب ــداری نزی ــە خەباتێکــی چەک ــورد ب ــی ک   تێکۆشــانی ئازادیخــوازی گەل
کردنــی نرخــی مرۆڤایەتــی لــە ناوچەکانــی رۆژهەاڵتــی ناویــن گــرت. بــۆ ئــەوەش بزوتنــەوەی ئازادیخــوازی کوردســتان بــۆ پاراســتنی نرخــی پیــرۆزی 
ــک  ــەوەی پێ ــورد شۆڕشــی ژیان ــی ک ــدا گەل ــە ئەنجام ــرد. ل ــوە ب ــە رێ ــا و داســتانواری ب ــێ هەمپ ــورد، خەباتێکــی ب ــی ک ــە کەســایەتی گەل ــەالن ل گ
ــی پاکــی ١٠هــەزاران شــەهیدی  ــە خوێن ــات و دەســتکەوتانە ب ــەو خەب ــەواوی ئ ــات. ت ــوە دەب ــازادی بەرێ ــوون و ئ ــا. ئێســتاکەش شــەڕی هەب هین
ــەوە  ــک شۆڕشــگێروانی نەت ــورک، گەلێ ــورد و ت ــی گەنجــی ک ــە ســەرەتادا شۆڕشــگێر و ملیتانەکان ــەوەش ل ــۆ ئ ــک هــات. ب ــتان پێ شۆڕشــی کوردس
ــر و حەقــی  ــەت گەلێــک کەســایەتی وەکــوو کەمــاڵ پی ــان گــرت و تەنان ــاو تێکۆشــاندا جێگای ــە ن ــی ناوەڕاســت ل ــی رۆژهەاڵت ــە جیاوازەکان و ئایین
ــان  ــالن و ناوی ــان و زی ــان، بریت ــوم دۆغ ــد، مەزڵ ــاڵ عەگی ــا هەڤ ــوون، هەروەه ــۆ ب ــەر ئاپ ــی رێب ــی پێش ــگێر و هەڤاڵ ــورک و شۆڕش ــە ت ــەرار ک ق
ــەنگی شۆڕشــی  ــگێر و پێش ــی شۆڕش ــتانیش ملیتان ــی کوردس ــێتەوە. رۆژهەاڵت ــە دەدرەوش ــتان هەمیش ــتێرەکانی گەشــی ئاســانی کوردس وەک ئەس
ئــازادی دیــاری بزوتنــەوەی ئازادیخــوازی کوردســتان کــرد. یەکێــک لــەو ملیتــان فەرمانــدەی شۆڕشــگێر، هەڤــاڵ ســمکۆ ســەرهەڵدان بــوو.

هەڤاڵ ســمکۆ ســاڵی ١٩٨٢ لە بنەماڵەیێکی واڵتپارێز و هەژار لە لە شــاری بانە لە دایک بوو. شــاری بانە ئەو کات لە ناو شــەڕ و پێکدادانی ســەخت 
و دژوار لــە ناوبــەری ئێــران و ئێــراق لــە الیەکــی و لــە الیەکــی دیکەوە داگیــرکاری ئێران و هێزی کــوردی جێگای دەگــرت. هاوکات بنەماڵەکــەی لە بەر 
شــەڕی وێرانگــەر بــە مەجبــوری پشــتی خــۆی دەداتــە هەرێمــە شــاخاویەکانی بانــە. بۆ مــاوەی چەند ســاڵ لە بناری شــاخەکانی شــار جێگیــر دەبن. بۆ 
ئەوەیش ســەرەتای منداڵی لە ناو زۆری و زەحمەتیەوە گەورە دەبێت. بە ئێش و ئازاری شــەڕ و هەژاری هەســت بە چەوســانەوەبوونی گەلی دەکات.

دەســتکردەی  ســنووری  ســەر  لــە  کــە  بانــە  ناوچــەی  دەدات.  نیشــان  تێکۆشــانی  رێــگای  داگیــرکاری،  و  زۆرداری  زەحمەتــی 
و  کــراوە  دابــەش  واڵتەکەشــی  کــە  دەســەملێنێت  ســمکۆ  هەڤــاڵ  بــە  ئــەوە   ، دەگرێــت  جــێ  واڵتــەوە  باشــووری  و  رۆژهــەاڵت 
بــە  هەنــگاو  نیشــتان  و  گــەل  بــۆ  تێکۆشــان  و  خەبــات  هەســتی  بــە  شــێوە  بــەم  بــژی،  ئــازاد  ناتونــێ  خۆیشــی  خاکــی  ســەر  لــە 
دەوروبەرەکــەی. و  بنەماڵــە  خۆشەویســتی  کەســێکی  بــە  دەبــێ  نیشــتانپەروەر  الوێکــی  تــازە  وەکــوو  و  دەبێــت  گــەورە  هەنــگاو 

هــاوکات لــە کوردســتاندا گوڕانــکاری جیــدی دورســت دەبــن، لــە الیــەک رۆژهەاڵتــی کوردســتان ئێشــی تێــک چوونــی دەســتکەوتەکانی گــەل لــە 
ســەرەتای شۆڕشــی ئێــران دەچێــژێ و لــە الیەکیشــەوە لــە پارچەکانــی تــری کوردســتان گۆڕانــکاری گــەورە دورســت دەبــن. بــە تایبەتــی بــای ئــازادی 
کــە لــە باکــووری واڵتــەوە بــە پێشــەنگایەتی بزوتنــەوەی ئاپۆیــی رۆژ بــە دوای رۆژ بــە کاریگەرتــر دەبێــت ورەو هیــوا بــە هەر کەســێک دەبەخشــێت. 
دەســەاڵتداری حاکــم لــە ســەر کوردســتان و ئــەو زلهێزانــە کــە لــە پارچــە کردنــی کوردســتاندا جێگایــان گرتبــوو بــۆ پێشــی گرتــن لــە گــەورە بوونــی 
بزوتنــەوەی ئــازادی دەســتیان دابــوو یــەک و خۆیــان بــۆ پیالنگێڕێکــی  گــەورە ئامــادە کردبــوو لــە ئاکامــی ئــەو پیالنگێڕیــەدا لــە ســاتەکانی کوتایــی 
بــە ســەدەی بیســتەم لــە ١٥ی فوریــە ١٩٩٩ رێبــەری گەلــی کوردســتان رێبــەر ئاپــۆ بــە بــێ بەختــی رفێنــدراو تەســلیمی دەوڵەتــی تــورک کرایــەوە. 
لــە هەمبــەری ئــەو زوڵــم و بــێ بەختییــە گەلــی کوردســتان لــە سەرانســەری دونیــا راپەڕینــی دەســت پــێ کــرد و بــۆ شــەرمەزار کردنــی پیالنگێــڕی 
نێــو دەوڵەتــی بــە مانــگان لــە ســەر پێــان مانەوە.هــەر کــەس هــەر پارچەێــک بــە شــێوازی جــودا هەڵوێســتیان دەربــڕی. بەتایبەتــی گەلەکەمــان 
ــەوت. ــەری خــۆی دەرک ــە رێب ــەوە خــاوەن ل ــزی خۆی ــەواوی هێ ــە ت ــی کوردســتان هەڵوێســتێکی ســەر ســووڕهێنەری نیشــان دا و ب ــە رۆژهەاڵت ل

ــی  ــوون. گەنجان ــال ب ــی گەری ــۆل بەشــداری ریزەکان ــۆل بەپ ــەوە گەنجــان پ ــی واڵت ــە رۆژهەاڵت ــی کــورد ل ــداری شــکۆهمەندانەی گەل ــڕای خاوەن وێ
رۆژهــەاڵت بــە بەشــداری گەریــال واڵمێکــی بەهێزیــان بــە داگیــرکاری دا، هــەر لــە ســەرەتای ســاڵی ٩٩دا بــە ســەدان گەنــج رویــان کــردە شــاخەکانی 
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ــازادی و نەتەوەیــی  ــە تێکۆشــانی ئ ــان ب ــە تێبکۆشــن و بــەم شــێوەیە دۆخێکــی تازەی ــە دژی دەوڵەتــی فاشیســتی تورکی ــۆ ئــەوەی ل کوردســتان و ب
بزوتنــەوەی ئاپۆیــی بەخشــی. ئــەو گەنجانــە بــە ورە و هێزێکــی گــەورەوە لــە نــاو ریزەکانــی گەریــال خۆیــان گەیاندنــە چیاکانــی کوردســتان یــەک 
لــەو گەنجانــەی کــە لــە بەهــاری ٩٩دا کــە روی کــردە گەریــال هەڤــاڵ ســمکۆ ســەرهەڵدان بــوو. هەڤــاڵ ســمکۆ لــە ســەر رێــگای ســلێانیەوە خــۆی 
گەیانــدە چیاکانــی قەندیــل. ئــەو قەندیلــەی کــە بــۆ رۆژهــەاڵت و باشــووری کوردســتان ســەمبولی بەرخــۆدان، تێکۆشــان و ئیرادەیــەک کــە تێــک 
ناچــێ. لــە قەندیــل پــەروەردەی ســەرەتایی دیــت و بــە ســەرکەوتویی خۆلــی پــەروەردەی ســەرەتایی تــەواو کــرد. هەڤــاڵ ســمکۆ هــەر لــە ســاڵی 
یەکەمــی بەشــدار بوونــی، بــە تایبــەت لــە نــاو یەکینــەی گەریــالدا خــاوەن هەڵوێســت بــوو. بــۆ فێربــوون و ناســینی رێبــەر ئاپــۆ و ژیانــی لەشــکەری 
هەمیشــە لــە پێشــەوە جێــگای گــرت و لــە نــاو هەڤــااڵن دا شــوێنی دیــار بــوو. لــە ماوەیەکــی کــورت دا بــوو بــە خۆشەویســتی هــەر کــەس. هــەر 
بــە زویــی تێگەیشــت کــە گەریــال جێــگای رەنجــە، بــۆ ئەوەشــە وەک مرۆڤێکــی خــاوەن رەنــج بــە فــەداکاری ئــەرک و بەرپرســیارتی شۆڕشــگێری 
پێــک دەهێنــا. هەروەهــا بــە لێهاتوویــی لــە بــواری لەشــکەری دا زوو پێشــکەوت لــە پــەروەردەی لەشــکەری بــوو بــە منونــە و خــۆی بــۆ خەباتــی 
ــازادی کوردســتان  ــەوەی ئ ــی بزوتن ــۆ تێــک بردن ــە ســاڵی ٢٠٠٠دا ب ــە هــەر شــوێنیکی کوردســتاندا ئامــادە کــرد. هــاو کات ل ــی )پراتیــک( ل مەیدان
پیالنگێــڕی جیــاواز بــە رێــوە دەچــوو، لــە هاوینــی ئــەو ســاڵەدا بــە پیالنگێــڕی دەوڵەتــی فاشیســتی تــورک و هێــزی YNK  ئێرشــێکی فەراوانیــان 
ــە  ــال ب ــای گەری ــێ هەمپ ــە بەرخۆدانێکــی ب ــەو شــەڕ ب ــدا بەجــێ ببوودەســتیپێکرد، ئ ــالی کوردســتان تێ ــە گەری ــل ک ــی قەندی ــۆ ســەر بەرزایەکان ب
ســەرکەوتنی بزوتنــەوەی ئــازادی کوردســتان کۆتایــی پــێ هــات. هەڤــاڵ ســمکۆ لــەو شــەڕەدا وەک هەمــوو ئــەو گەنجانــی کــە لــە دژی پیالنگێــڕی 
ــەوە گــرت. ــواری شــەڕی چەکداری ــە ب ــزی ل ــی بەهێ ــی گــرت و ئەزمون ــە جێ ــاو شــەردا چاالکان ــە ن ــوون ل ــال بب ــۆ بەشــداری گەری ــەر ئاپ ــە رێب دژ ب

هەڤــاڵ ســمکۆ لــە ســاڵی ٢٠٠١ لــە ســەر پێشــنیار و داخــوازی خــۆی، بــەرەو باکــووری کوردســتان قــەاڵی بەرخۆدانــی و مەکانــی پیرۆزیەکان دەرســیم 
ــان هەمــوو ئاســتەنگیەکانی  ــا دەرســیم، دوای رێپێوانێکــی ســێ مانگــە، توانی ــەوە هەت ــە قەندیل ــال ل ــە گــەڵ گروپێکــی بچوکــی گەری ــە رێ. ل کەوت
داگیــرکاری تێپــەڕ بکــەن و بــە ســەرکەوتویی خۆیــان بگەیەننــە شــوێنەواری هــەری دوری گەریــال. ئــەو رێپێوانــەی گەریــال کــە ســااڵنە بــە دەیــان 
ــا شــایانی ئەوەیــە کــە بــە دەیــان جڵــد رۆمانــی  گروپــی جێــوازی گەریــال بــۆ گەیشــن بــە هەمــوو چیاکانــی کوردســتان پێکــی دەهێنــن، بــە تەنی
لــە ســەر بنورسێــت. دەرســیم یــەک لــەو شــوێنانەیە کــە بــۆ گەریــال واتایەکــی جێــوازی هەیــە. دەرســیم گەورەتریــن قەتــڵ و عــام و ژینۆســایدی 
لــە ســەدەی بیســتەم لــە ســەر بەڕێــوە چــووە. رۆحــی راســتینی گەلــی کــوردە. هــەر بســتێکی خاکەکــەی بــە خوێنــی ژن و منــداڵ، پیــر و کاڵــی 
عەلەویــەکان نەخشــێندراوە. بــۆ ئــەوە چوونــە دەرســیم یانــێ تۆڵهەڵدانــە لــە هەمبــەر هەمــوو سیســتەمی ئینــکار وئیمحــا و ژینۆســایدی دژە کــورد.

و  جوغرافیــا  ناســینی  و  خەبــات  و  کار  نــاو  کەوتــە  چووینــەوە،  یەکەمــی  ســاڵی  لــە  هــەر  ســمکۆ  هەڤــاڵ  دەرســیم  لــە 
خــۆی  ســەرەتادا   لــە  یــەک،  ببێتــە  هەرێــم  و  گــەل  گــەڵ  لــە  ئــەوەی  بــۆ  عەلــەوی.  پیــرۆزی  ئایینــی  و  گــەل  تایبەمتەنــدی 
کــرد. پەیــدا  ناوچەکــە  کولتــوری  و  زاراوە  گــەڵ  لــە  ئاشــنایەتی  خایــەن  کــورت  ماوەیەکــی  لــە  و  کــرد  زازاکــی  زاراوەی  فێــری 

    هەتــا ســاڵی ٢٠٠٤ هێــزی گەریــال لــە باکــووری کوردســتان، لــە تــەواوی ئــەو ناوچانــە کــە بــە ئاگــر بەســتی ســاڵی ١٩٩٩ پاشەکشــەی لێکردبــوو 
جارێکــی تــر ســەقامگیر بــووە. ئــەوە هــەم قۆناغــی بــە جــێ بــوون بــوو و هــەم قۆناغــی ئامــادەکاری بــۆ شــەڕێکی دژوار. لــە ئــەو چەنــد ســاڵە 
هەڤــاڵ ســمکۆ وەکــوو گەریالیەکــی ســەردەمی نــوێ پێگەیشــت و بــوو بــە فەرماندەێکــی گەنــج، کــە ئیــدی هیــوای بــە دەوروبــەری دەبەخشــێ. بــە 
دەســتپێکردنی شــەڕ ســاڵی پێشــی لــە ناوچــەی دەرســیم بەشــداری شــەڕ دژی داگیــرکاری بــوو. ئــەو کات وەک شۆڕشــگێرێکی نەتەوەیــی ئیســباتی 
ــە هــەر جێگاێکــی کوردســتان دەتوانــێ پێشــەنگایەتی شــەڕی گەریالیــی بــکات. بــە پێشــکەوتنی شــەڕ و زیاتــر بوونــی ئێرشــی داگیــرکاری  کــرد ل
ســەر گــەل و رێبــەر ئاپــۆ، گەریــال پێویســت بــوو شــەڕ لــە کوردســتاندا تێپــەڕی گۆڕەپانــی تورکیــە و ناوچەکانــی دیکــە بــکات. ئــەوەش کارێکــی 
جیــدی و گەلێــک دژوار و درێــژ خایــەن بــوو. هەڤــاڵ ســمکۆ ئــەوکات وەک کەســایەتیەکی گەریــالی پێشــەنگ لــە دەرســیم لــە گــەڵ پۆلێــک گەریــال 
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پێشــنیاریان کــرد کــە بــۆ پێــش خســتنی شــەڕ خــۆ بگەیننــە  بەحــری رەش. بەحــری رەش ناوچەکانــی باکــووری تورکیــە دەگرێتــە بــەر خــۆی، ئــەو 
ناوچانــە کــە بــە سیاســەتی یــەک نەتــەوە و فاشیســمی تورکــی لــە کولتــوری دێرینــەی خــۆی دوور خرابــووە. ناوچەکانــی بەحــری رەش کــە کولتــوری 
دێرینــەی الز، چەرکــەز، گورجــی و گەلیــک جێــوازی کولتــوری و زمانــی بــە مێژوویەکــی چەنــد هــەزار ســاڵە بــە یەکــەوە ژیــا بــوون، یەکێــک لــە 
دەوڵەمەندتریــن ناوچــە کولتوریەکانــی خۆرهەاڵتــی ناوینــە. بــەاڵم بــە دورســت بوونــی دەوڵــەت نەتــەوەی فاشیســتی تــورک، کولتــوری دەوڵەمەنــدی 
ــالی  ــۆ گەری ــەوە جــوو. هــەر وەهــا بەحــری رەش ب ــەرەو توان ــگاو ب ــە هەن ــگاو ب ــەوە، هەن ــەرو مای ــوە روب ــە ژینۆســایدی کولتوری بەحــری رەش ب
کوردســتان خــاوەن نرخێکــی جودایــە. لــە پێشــەنگەکانی ئاواکردنــی بزوتنــەوەی ئاپۆیــی، کاریگەریەکــی بــە هێزیــان هەبــوو. هــەم بــوون بــە روحــی 
شــاراوەی رێبــەر ئاپــۆ و هاوڕێکــی ســادق و هــەم بــوون بــە شــێوازی چاالکــی لــە کوردســتاندا. بــۆ ئــەوەش هــەر گەریــال کــە لــە ناوچەکانــی دەرســیم، 
ئــەرزۆم و ســەرحەد دا تیکۆشــان دەکــەن و هەمیشــە لــە هەوڵدانــی ئــەوە دان کــە بتوانــن بــن خــاوەن ئەزمــون و رۆژێکــی لــە نــاو ئــەو گروپــە 
بچوکانــەدا جــێ بگــرن کــە دەچنــە بەحــری رەش. بــۆ ئــەوەش لــە ســەرەتای ســاڵی ٢٠٠٥ شــەهید ســمکۆ لــە گــەڵ چــوار هەڤاڵــی دیکــە، رێگاێکــی 
درێــژی نادیاریــان  بــەرەو بەحــری رەش گرتــە بــەر، دوای رێپێوانیکــی مێژوویــی دوومانگــە خۆیــان دەگەیننــە بەحــری رەش هــەر ئــەو ســاڵە چاالکــی 
سەرســوڕهینەر پێــک دەهینــن و شــۆکێکی گــەورە لــە داگیرکــەری تــورک دەدەن. ســێ ســاڵ ئــەو تیمــەی گەریــال لــە بەحــری رەش بــە فەرماندەیــی 
شــەهید ســمکۆ دەبــێ بــە کابوســێک بــۆ ئەفســەران و حاکانــی تورکیــە. شــەهید ســمکۆ لــە دەرســیم و بەحــری رەش دەبێــت بــە فەرماندەێکــی 
ــی و  ــدا دوای ٧ ســاڵ گەریالی ــە دوایی ــکات. ل ــۆ گەلەکــەی تۆمــار ب ــازە ب ــی و گەریالیەکــی کــە هــەر رۆژ دەســتکەوتێکی ت ــازی ئاپۆی راســتینی رێب
تیکۆشــان دژی داگیــرکاری لــە دەرســیم و بەحــری رەش گەڕایــەوە باشــووری کوردســتان و بەشــداری لــە ئاکادەمــی پــەروەردەی لەشــکەری دا کــرد. 

   هەڤــاڵ ســمکۆ دوای پــەروەردە ماوەیەکــی کــورت لــە خاکورکــێ مایــەوە و لــە بــەر پێداوێســتی تێکۆشــان لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان بەشــداری 
خەباتــی هێزەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان HRK بــوو و چاالکانــە پێشــەنگایەتی کــرد. لــە HRK دا لــە ماوەیەکــی کــەم دا ئەرکەکانــی کەوتــە ســەر 
شــانی بــە ئاوایەکــی رێــک و پێــک جــێ بــە جــێ کــرد. بــە تایبەتیــش بــۆ هەمــوو شــەڕوان، فەرمانــدە و کادرەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو بــە 
ســەر چاوەیەکــی بــە هێــزی تەجروبــە، ورە و بــاوەڕی. لــە بڕیارگــەی HRK  بــە باشــی نوێنەرایەتــی رێبــازی فکــری و فەرماندەیــی کرد و لە پــەروەردە 
کردنــی هەڤــااڵن دا رۆڵــی گرینگــی گێــڕا. بــە بــڕوا، هێــز، فــەداکاری و پیالنگێــڕی خەباتــی فەرماندەیــی وەک ملیتانیێکــی شۆڕشــگێر بەڕێــوە بــرد.

    شــەهید ســمکۆ لــە ئەزمونێــک کــە لــە باکــوور و باشــووری کوردســتان لــە بــواری لەشــکەری، بیــردۆزی و کولتــوری رێخســتنی دا بــە دەســتی 
خســتبوو، لــە نــاو فەرماندەیــی  HRK بــوو بــە خــاوەن کەســایەتێکی پێگەیشــتوو و پارێزوانێکــی راســتەقینەی رێــگای ئــازادی. وەک نــاوی خــۆی 
کەســایەتێکی ســەرهەڵدێر و فەرماندەێکــی بــە توانــای رێبــازی ئاپۆیــی لــە پێــک هێنانــی خەباتــی مەیدانــی دا. لــە هەمانکاتــدا هاتبــۆە قەندیــل، 
ــان  ــە گــەڵ رسوشــتی ســەرهەڵدێری واڵتەکــەی پەیانی ــوو و ل ــی ب ــی گەریالی ــری ژیان ــەوێ فێ ــۆ یەکــەم جــار ل ــرۆزەی کــە ب ــەو شــوێنە پی هــەر ئ
بەســتبوو. ئــەو پەیانــەی ئەگــەر واڵت هەبــێ، پێویســتە ئــازاد بێــت و مرۆڤــەکان نــاودا بــە ئــازادی بژیــن. کەســایەتیەک کــە تــەواوی ســاتەکانی 
ژیانــی گەریالیــی بــە خزمــەت و تێکۆشــان و خۆشەویســتی گــەل و واڵتەکــەی تێپەڕانــد. بیــر، رۆح و هەســتەکانی لــە پێنــاو ئــازادی تەرخــان کــرد.

    کەســایەتیەکی نەتەوەیــی بــوو لــە رۆژهــەاڵت و باشــوور هەتــا باکــوور و بەحــری رەش بــە بــێ دوودڵــی هەنــگاوی نایــەوە. بــە پێــی 
پێداویســتی تێکۆشــان لــە هــەر شــوێنک ئــەرک و بەرپرســیارتی پێــک هێنــا. لــە پــەروەردە، لــە شــەڕ، ژیــان، کار و رێــگا دا هەمیشــە لــە 
پێشــەوە جێــگای گــرت. دووربینەکــەی و چەکەکــەی پارچەێــک لــە ئــەو بــۆ خــۆ بــوون، بیرەوەریەکانــی لــە جانتاکــەی دا هەڵگرتبــوو. 
ئیــرادەی  بــە دەوروبــەری،  دەدا  و جەســارەتی  بــڕوا  کــە  کەســایەتیەک  رۆژهــالت.  عەگیــدی  بــە  بــوو  و  پێشــەنگ  بــە  بــوو  ئــەوە  بــۆ 
دەخۆلقانــد و شــێوازی شــەڕەکەردن و لێدانــی لــە دوژمــن، تایبەمتەنــدی فەرماندەیــی هەڤــاڵ عەگیــدی لــە خــۆی دا بەرجەســتە کردبــوو.
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    هــەر لــە ســەرەتای ســاڵی ٢٠١٠وە قۆناغــی شــەڕی گەلــی شۆڕشــگێری لە باکووری کوردســتان و تورکیە دەســتی پێ کــرد. ئەو قۆناغە بــۆ بزوتنەوەی 
ئازادیخــوازی گەلــی کــورد بابەتێکــی ســراتژی بــوو. لــە ســەر ئــەو قۆناغــە تێکۆشــانی ٤٠ ســاڵەی بزوتنــەوەی ئازادیخــوازی گەلی کــورد بــە رێبەرایەتی 
رێبــەر ئاپــۆ رێــگای ســەرکەوتنی مســۆگەر دەکــرد. بــۆ ئــەوەی کــە ئێــران پێشــی لــە ئــەو قۆناغــە بگــرێ و نەهێڵــێ هەڵمەتەکــەی شــەڕی شۆڕشــگێری 
بــە بەشــداری گــەل بچێتــە ســەرکەوتن، بــە هاوپەیانــی لــە گــەڵ تورکیــە هێرشــێکی بەرفراوانــی بــردە ســەر قەندیــل. هەروەهــا ســپای پاســداران 
دەیهەویســت بــە ئەنجــام گرتــن لــە قەندیــل ببێــت بــە تاکــە هێــزی هەرێمــی. یانــێ ســەرکەوتن لــە بەرانبــەر هێــزی فەدایــی گەریــال تەنیــا شــکاندنی 
 HRK گەلــی کــورد نەدەبــوو، بەڵکــوو ئیفــادەی شــکاندنی بــەرەی دیموکراتیــک و ئازادیخــوازی رۆژهەاڵتیناوەڕاســت. هــەر بۆیــە ئــەوەش گەریالکانی
بــە فەرمانداەیــی شــەهید ســمکۆ بــۆ پاراســتنی شــەرەف و کەرامەتــی مرۆڤایەتــی دەســتیان بــە شــەڕێکی بەرخۆدانــی بــێ وێنــە کــرد. شــەڕێک کــە 
پیــالن کردنــی و بــە ڕێوەبردنــی بــە تاکتیکــی گەریــال، رۆحــی فەدایــی و لێهاتویــی هەڤــاڵ ســمکۆ ســەرکەوتنێکی دیکــەی بۆ گەلــی کوردســتان و چیای 
قەندیــل تۆمــار کــرد. ئــەو جــارە رۆڵــی چاالکانــە و بەرچــاوی هەڤاڵ ســمکۆ ســەدا ســەد لە ســەرکەوتنی شــەڕ بەکاریگــەر بوو لــە رۆژی یەکەمی شــەڕ 
هەتــا کاتــی شــەهادەتی هەڤــاڵ ســمکۆ هــەر لــە نــاو پیــالن و هێــرش دا بــوو. شــەڕی قەندیــل بــە فەرماندەیــی هەڤــاڵ ســمکۆ بــوو بــە بەرخۆدانیکی 
نەتەوەیــی. هەڤــاڵ ســمکۆ هــەم شــەڕی بەرخۆدانــی گەریــالی ئۆرگانیزە کــرد و هــەم وەک فەرماندەیەکی بە کاریگــەر گەورەترین ئەرکی شۆڕشــگێری 
پێــک هێنــا. بــەم شــێوەیە بــە پێچەوانــەی پیالنگێــڕی دوژمــن، بەرخۆدانــی گەریالکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان بەرنامــەی ئەوانــی پووچــەڵ کــردەوە.

     لــە ســەرکەوتنی شــەڕی قەندیــل شــێواز و رێبــازی شــەهید ســمکۆ لــە قۆناغێکــی بــەم شــێوە هەســتیاردا بــە تــەواوی نــوێ بــوو، بــەو شــێوازە نۆیــە 
بــە ســەدان گەنجــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە چیاکانــی قەندیــل داســتانی ســەدەی تازەیــان نووســی. لــەو شــەڕەدا ١٦ گەنجــی قارەمانــی کــورد بــە 
فــەداکاری و قارەمانیتــی گەیشــتنە لوتکــەی بــەرزی ئــازادی. لــە رۆژەکانی کوتایی شــەڕیش دا فەرماندەی هەمیشــە پێشــەنگ لە بەرەی پێشــی نەبەرد 
دا هەڤــاڵ ســمکۆ ســەرهەڵدان لــە گــەڵ هەڤــاڵ رۆژهــات کــە تــەواوی کاتەکانــی شــەڕ لــە تەنیشــتی بــوو، شــەهید بــوون. شــەهادەتی هەڤاڵ ســمکۆ 
بــۆ رۆژهەاڵتــی کوردســتان هــەر چەنــدە زەحمــەت و بــە ئێــش بــوو، بــەاڵم بــە هەڤاڵتــی، تێکۆشــان، ژیانــی بــە نــرخ و شــێوازی شــەڕ و فەرماندەیــی، 
بــوو بــە ســەر چــاوەی هیــوا و بــاوەڕی. بــۆ گەریــالی رۆژهەاڵتیــش رێبازێکــی فەرماندەیــی و شــێوازێکی شــەڕی نــوێ خولقانــد. هــەر چــۆن لــە کاتــی 
ژیانــی دا لــە دوای شەهادەتیشــی لــە نــاو دڵــی هەڤااڵنــی دا جێگاێکــی گــەورەی کــردەوە. بــۆ جوانانــی کــورد لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتانیش 
بــوو بــە ســەمبولی جەســارەت، زانــا بــوون و بــاوەڕی. هــەر دوای شــەهادەتی هەتــا ئەمــڕۆ کــە بــە ســەدان جوانــی کــوردی لــە نــاو رێزەکانــی گەریــال 
ناویــان بــوو بــە ســمکۆ ســەرهەڵدان و هــەزاران ســمکۆ ســەرهەڵدانی دیکــە لــە هەمــوو کوردســتان بــە تایبەتــی لــە رۆژهەاڵتــی لــە دایــک بــوون.

ــی،  ــواری گەریالی ــە ب ــەرهەڵدان ل ــمکۆ س ــەهید س ــی ش ــە ئاکادەم ــتان ل ــی کوردس ــتنی رۆژهەاڵت ــی پاراس ــی یەکینەکان ــەش گەریالکان      ئەمڕۆک
ســەروەری تاکتیکــی و شــێوازی ژیــان و رێبــازی فەرماندەیــی بــۆ پاراســتنی گــەل و واڵت پــەروەردە دەبینــن. ئــەوەش بەڵێــن و پەیــان لــە گــەڵ 
هەڤــاڵ ســمکۆ دووپاتکردنەوەیــە، هەتــا خەیــاڵ و ئارمانجەکانــی هەڤــاڵ ســمکۆ و هەمــوو شــەهیدانی رێــگای ئــازادی و دیمۆکراســی وەدیبێنیــن 
درێــژە بــە تێکۆشــامنان دەدەیــن. ئــەو بەڵێــن و پەیانــە بــە فکــر و فەلســەفەی رێبــەر ئاپــۆ و بــە رەنجــی گــەل دەبەینــە ســەرکەوتن. بــەم هەڵوێســتە 
ــان  ــە ژی ــازاد و تێکۆشــەر ل ــداکاری ســادق و وەک گەنجێکــی ئ ــزی، خۆڕاگــری، فی ــی، واڵتپارێ ــدەی نەتەوەی ــاڵ ســمکۆ وەک ســەمبولی فەرمان هەڤ
ــن. ــوە دەبەی ــە رێ ــان ب ــێ ئەم ــانێکی ب ــک تێکۆش ــازاد و دیمۆکراتی ــی ئ ــی کۆمەڵگایەک ــە دیهێنان ــا ب ــن و هەت ــا وەردەگری ــە بنەم ــامناندا ب و تێکۆش

١١



شەهید کاوەندا ئاگری
ناو و پاشناو.......................... شاهبانور زوربای

لە دایک بووی.............................ئاگری. ١٩٨٤

بەشدار بوون..........................................٢٠٠٥

شەهادەت.................................جوانڕۆ. ٢٠١٥



ئەوینداری رۆژهەاڵت کچە سەرهەلدێرەکەی ئاگری

    دەمهــەوێ ببمــە هــاوار، هاوارێــک کــە ئــەم واڵتــە بهەژێنــێ و تەنیــا یــەک هەناســەش بــۆ خایینــان و هیــچ واڵت فرۆشــێک نەهێڵێتــەوە. ئاخــۆ 
چــۆن تــاوان دەدەنــەوە، تاوانــی نکۆڵــی ڕۆ   حی خوداوەنــدی و دڵــی پــڕ لــە ئەوینــی گــەل و ئازادیــت. بــە دوای واتــای ژیانــدا، ســنورە دەســتکردەکانی 
دەســەاڵت لــە بەرانبــەر بەژنــی بــەرزی بڕیارتــدا، لــە خەیاڵێــک زیاتــر شــتێکی دیکــە نەبــوو، لــە پشــت دیــواری بــێ واتاییــدا بــە ئەژنــۆت داهێنــا. 
گەرمــای کامــە گوللــە، لــە نــاو    حــەرشی گەرمــی ســینگت کــە دڵێــک بــە گەورەیــی تــەواوی مندااڵنــی ئــەم واڵتــەی لــە ئامێــز بــوو، دەیتوانــی لــە 
ســەهۆڵی پــوچ بوونــی خــۆی دا شــەرم داینەگــرێ. هەڤــاڵ، بــۆ ئێــوە کــە ئەوینــداری هەمــوو چیــا، ڕێــگا، دار و شــوێن پێــی هــاوڕێ شــەهیدەکانتان 
لــە ســەر هــەر بــەرد و هەڵدێرێکــی ئــەم واڵتــە بــوون، بــە تەنیــا یــەک گــۆڕی بــێ نــاو ماوەتــەوە. تــەواوی دڵۆپەکانــی یــەک ئاســان هــەور ناتوانــن 
قورســایی دڵۆپێــک لــە ئارەقــەی ناوچاوانــی پــڕ لــە ڕەنــج و تێکۆشــانتان هەڵبگــرن. گەوەنــەکان بــە هەمــوو هەیبەتــی بــێ هاوتــای کوێســتانیانەوە، 
گەواهــی هەبوونــی جاویدانــی ئێــوەن لــە الپەڕەکانــی مێــژووی واڵتەکەمــدا. مندااڵنــی ئــەم واڵتــە، هەموویــان ئاگــری تۆڵــەن. پەرچینــی ئــەم رۆژانــە، 

شــەوان و هــەر چــی کــە بتوانــێ ئــەوان لــە نــاو قاپێکــدا ڕابگــرێ، دەپچــڕێ و هەنــگاو دەنێتــە نــاو رێــگای هاوڕێیەکانــت. 

   هاوارێکــی کــۆن بــە درێژایــی ســەدان ســاڵ لــە ســەر لێوەکانــی مــن زینــدوو بوونەتــەوە و هاتونەتــە ســەما. دەمهــەوێ ڕێــگای ڕۆژهــەاڵت بگرمــە 
بــەر و تــا لووتکــەکان، ئــەو شــوێنەی وا تامــەزرۆی رۆحــی بــەرزی تێکۆشــامنانە، ڕانەوەســتم. لــەوێ سەراســەر ببمــە چیــا لــە نــاو ســووری ئاســۆ و بــە 
ســازی گیانــم لــە شــکۆی بزەتــان بــە ســەر فەخــری رزیــوی ئــەم کۆنــە زۆحاکانــە، رسودیکــی نــوێ بخوێنمــەوە. ســپێدەکانی زرێبــار، تاســەی نیــگا پــڕ 
لــە جۆشــی شۆڕشــگێرانەتان، هەمــوو ڕۆژێــک تــا دوور، چــاو لــە ســەرفرازی دار بەڕووەکانــی مەریــوان دەکات. بەڵکــوو رۆژێ دیســانەوە پێــش لــە 

خــەو هەســتانەوەی گشــت جیهــان، جانتــای ماندوویەتیتــان، دابنێــن و شــەوێک ســاڕێژ لــە ڕێ بڕیــن بســپێرنە بــڕوای پێگەیشــن. 

  چلچەمــە بــە یــادی بــاوەڕی هەنگاوەکانتــان هــەر ئێــوارە، لــە خەفڵەتــی دژایەتــی داگیرکــەردا، ئاوســی کانیەکــی نــوێ دەبــێ، تــا بەڵکــوو شــەوێک، 
دیســان واتــای تاریکــی لــە ســەر ڕووی شــەو بســڕێتەوە و قومێــک لــە زواڵڵــی داهاتــووی ئــەم واڵتــە بەخشــێنەرە بخۆیتــەوە. جوانــڕۆ .... چەمــی 
خرۆشــانی جوانــی، هــەر ســوێندی تۆڵــەی تــۆی لــە ســەر لێــوە و تــا بەرزکردنــەوەی ئــااڵی هــزرت، بێدەنــگ نامێنــێ. هەمــوو هەڵدێــر و بەردەکانــی 
ــی  ــە گوێ ــان ل ــەڕ و ژیانت ــتانی ش ــتوون و داس ــر دانیش ــە دەوری یەک ــایی ب ــن و ڕەش ــکاندنی کەمی ــک ش ــە تێ ــەوەت ل ــی گەڕان ــااڵن، چاوەڕێ کۆس

چۆلەکەکانــی ئــەم واڵتــەدا ئەڵێنــەوە.

  الشــەی ســوور لــە خوێنــی ســنە پشــتی بەســتووە بــە تیشــکی گەرمــی بۆچوونتــان و ســەهۆڵی هەلبەســت ، لــە ســەر لێــوی ئاویــەر دەتوێنێتــەوە. 
ــن  ــازادی دەتکــێ. ســەمفۆنیای چوارچــرا دوایی ــی شــیری ئ ــەوڕۆ دڵۆپ ــک«، ئ ــای دای ــە ســەر ســینگی دااڵهــو »چی ــەت ل ــی خەیان ــە شــوێنی برین ل
گۆرانــی »کاوەنــدا« لــە بیــرەوەری الوانــی مەهابــاددا زینــدوو رادەگــرێ و شــاهۆ لــە نــاو مــژی پێــش هــەر رۆژهەاڵتێــک، لــە بڵیندایــی شــکۆ و هیــوا، 

مندااڵنێــک لــە ســەرهەڵدان دەزێ.  

 ’شــابانوو زۆربــای’ بــە ناســناوی کاوەنــدا ئاگــری ســاڵی ١٩٨٤ لــە شــاری »دیادینــی« ســەر بــە باکــووری کوردســتان لــە بنەماڵەیەکــی واڵت پارێــز 
ــە ئاوابوونــی کەســایەتیەکی بــە  ــاو بزوتنــەوەی ئازادیخــوازی گەلــی کوردســتان، ل ــە ن ــە مامەکانــی ل ــە دایــک بــوو. شــەهید بوونــی دوو کــەس ل ل
زانســتی نەتەوەیــی لــە ســەر هەڤــاڵ کاوەنــدا دا کاریگەریەکــی بەرچــاوی هەبــوو. ئــەو لــە ســاڵی ٢٠٠٥ دا ئەگەرچــی ســەپاندنی زەخــت و زۆری بــە 
ســەر الوانــی کــورد لــە الیــەن دەوڵەتــی تورکیــە گەیشــتبووە ئاســتی هــەری بلینــد، بــەاڵم هەڤــاڵ کاوەنــدا خــۆی ئەگەیەنێتــە چیــای ئاگــری، چیــای 
راپەڕیــن و خۆڕاگــری و ئەچێتــە نــاو ڕیزەکانــی گەریــالوە. هەڤــاڵ کاوەنــدا لــە هەرێمەکانــی قەندیــل، هەفتانیــن و خواکــورک، لــە ئامێــزی رسوشــتی 
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جوانــی ئــەم هەرێانــەدا بــە ئەویــن و هیــوا وە شــێوەی ژیانــی گەریالیەتــی فێــر دەبــێ. ئــەو دوای پــەروەردەی ئیدیۆلــۆژی – فەلســەفی، هێــزی 
ناســین و رشۆڤــەی لــە ســەر تێڕوانینــی پیاوســاالرانە قــووڵ دەبێتــەوە، مێــژووی داگیرکــەری و هەروەهــا تێکۆشــانی ئازادیخوازانــەی مرۆڤایەتــی بــە 
تایبــەت گەلــی کــورد باشــر ئەناســێ. بــە پێشــکەوتنی ڕۆژانــەی هەڤــاڵ کاوەنــدا لــە الیــەن زانســتی ڕەگــەزی، ناســینی کۆمەڵــگا و ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان لــە نــاو دڵ و ڕووحی شۆڕشــگێری دا وای کــرد کــە ســاڵی ٢٠٠٥ بەشــداری خەباتــی ئــەم بەشــە لــە کوردســتان ببــێ. ئــەو لــە هەرێمەکانــی 
مەریــوان، ســەقز و جوانــڕۆدا بــە ورەیەکــی بــەرز و شــێوەیکی شۆڕشــگێرانە توانــی نزیــک بــە شــەش ســاڵ لــە ســەر بنەمــای نرخانــدن و لــە بەرچــاو 
گرتنــی هەمــوو الیەنەکانــی سیســتەمی حاکــم لــە ئێــران و ڕۆژهــەالت دا کلتــوری کۆمەڵــگا و هۆکارەکانــی کاریگــەری لــە ســەر قەیرانــی ژنــان و 
بنەماڵــەدا بەشــداربوونێکی بەرچــاوی لــە بــە ڕێکخســن کــردن و پەرەپێدانــی هێــزی پاراســن لــە ڕۆژهــەاڵت دا پێــک بهێنــێ. نواندنــی تەحلیلەکانــی 
ڕێبــەر ئاپــۆ ئــەو جــۆرە کــە ئەڵــێ؛ »زانســت بوێــری ئــەدا بــە مــرۆڤ« لــە کەســایەتی و شــێوازی فەرماندەیــی هەڤــال کاوەنــدا بــە باشــی ئەبینــدرا. 
بیــر کردنــەوە لــە ســەر ڕیشــەی کێشــەکان و شــێوەی تێکۆشــان لــە بەرانبەریانــەوە، لــە پــاڵ ئاســتی ناســینی کۆمەڵــگا و ژنــی ڕۆژهــەاڵت لــە ئــەو 

فەرمانــدە هێژایــەدا، ئاســتی نرخاندنــی بــە نــرخ و هەروەهــا هێــزی چارەســەری لــەو دا بــەدی هێنــا بــوو. 

ــی هەرێمەکــە  ــە ســەر گەل ــگا  کاریگــەری ل ــی کۆمەڵ ــن وتوێژەکان ــە گــەڵ هەمــوو چی ــە دانوســتاندن ل ــە تێکۆشــەرەمان ب ــەم هەڤاڵ کەســایەتی ئ
دانابــوو. تەنانــەت لــە ناوچــەی مەریــوان و ســەقەز هــەر کەســێک کــە بــۆ جارێکیش هەڤــال کاوەنــدای دیتبــێ، لێهاتوویــی گەریالیی و خۆشەویســتی  
گەلــی بــە روونــی دەدیــت. تــەواوی چیاکانــی مەریــوان و ســەقز گەڕابــوو و لــە لوتکــەی هــەر چیایــەک بیرەوەرییەکــی لــە ئەویــن و ئــازادی لــە پــاش 

خــۆی بــە جــێ هێشــتبوو. 

وەک ژنــە فەرماندەیــەک خــاوەن ئــەو توانییــان بــوو ، کــە هێــزی گەریــال بــە ئاســانی بەرێــوە ببــات. هــەر هەڤالێکیــش کــە لــە هەرێمــی مەریــوان 
و ســەقز دا تێکۆشــانییان دەکــرد ،دەیانهەویســت لــە نــاو یەکینــەی هەڤــال کاوەنــدا دا جــێ بگــرن. بــۆ شــێوازی فەرماندەیــی ، ســەداقەتی هەڤالــی 
ــە هەرێمــی شــاخاوی  ــەوە ل ــە بەرانبــەر گــەل، وەک فەرمانــدەی ئەیالەتــی دااڵهــو هەلبژێــردرا. کاتێــک کــە بــە کۆمێــک هەڤال و خۆشەویســتی ل
جوانــرۆ تێپــەری دۆلــی دەرە ســەر بــە ناوچــەی سەالســی باوەجانــی دەبــوون، لــە رۆژی ٢٢ی گوالنــی ٢٠١٥ لــە گــەڵ هێــزە داگیرکەرکانــی ســوپا 
ــە  ــی دیکــە دەگەین ــە گــەڵ ســێ هەڤال ــدا ل ــەو شــەرە دا هەڤــال کاوەن ــە ئاکامــی ئ ــاو شــەرێکی دژوار. ل ــە ن ــە دەکەون ــەو ناوچەی و جاشــەکانی ئ
پلــەی بــەرزی شــەهادەت. بــەم شــێوەیە مێــژووی بەرخــۆدان دژی داگیــرکاری جارێکــی تــر دوبــارە بــوو. ئــەوەش ســەملێندرا کــە تێکۆشــان تەنیــا بــە 

بەرخــۆدان ســەردەکەوێ.

رۆحی شاد و رێگای هەر بەردەوام بێ. 
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تێکۆشەرێک لە واڵتی بەرخۆدان

لــە مێــژوی کوردســتاندا هەندێــک هەرێــم وەک ناوەنــد پێشــەنگایە خەبــات و تێکۆشــانی ئــازادی و  رزگاری کوردســتانیان کــردووە بــە والتپارێــزی 
ــۆ  ــان ب ــاری کراوی ــن و شــۆڕش دا جێگایەکــی دی ــە هــەر قۆناخێکــی راپەڕی ــون. ل ــی گــەل دەرکەوت ــە هەمــوو »بەهــا« پیرۆزەکان ــان خــاوەن ل خۆی
خۆیــان هێشــتۆەتەوە. هــەم وەک خەڵــک بــە گشــتی لــە نــاو تێکۆشــاندا ئەرکیــان بینیــوە  و هــەم کەســایەتی پێشــەنگ و شۆڕشــگێریان پێشــکەش 
ــن،  ــم، گرت ــەر زوڵ ــە بەرانب ــە رۆژان ل ــە ب ــە شــاری ســنەیە. ک ــەو ناوەندان ــک ل ــی کوردســتانیش یەکێ ــە رۆژهەاڵت ــردووە. ل ــی ک تێکۆشــانی نەتەوەی
ــوو کات و  ــە هەم ــتان ل ــوو کوردس ــۆ هەم ــاڵەکانی ١٩٨٠وە، ب ــەرەتای س ــە س ــەر ل ــران ه ــەری ئێ ــی داگیرک ــرۆری دەوڵەت ــدام و تی ــکەنجە، ئیع ش

ــە ئاوایەکــی ئاکتیــڤ خــاوەن هەڵوێســت بــووە ئــەو رێگەیــش هــەر بــەم شــێوە بەردەوامــە. قۆناخەکانــی هەســتیار ب

    هەڤــاڵ عەگیــد ڕۆڵەیەکــی شــاری ســنە بــوو. تەمەنــی منداڵــی و مێرمنداڵــی خــوێ لــە گونــد تێپەڕاندبــوو. وەک هــەر منداڵێکــی کــورد بــە کار و 
بــاری گوزراندنــی ژیــان و خوێنــدن تەمەنــی منداڵــی تێپەڕانــد، کاتێــک مــرۆڤ تەماشــای هەڤــاڵ عەگیــدی دەکــرد دیــار بــوو کــە لــە نێــو کولتوورێکــی 
کــوردواری و رسۆشــتێکی نیشــتیان پــەروەردا گــەورە بــووە. هەڤــاڵ عەگیــد لــە بــەر یەکســان نەبوونــی مرۆڤــەکان و فــەرق و جیــاوازی لــە نێــوان 
ــدا  ــە یەکســانی بژیــن و ئــەو زەخــت و زۆرییــەی کــە بــە ســەر گەالن هۆزەکانــدا هەســتی بــەوە کردبــوو کــە نابــێ وابێــت و دەبــێ مرۆڤــەکان ب
بــە تایبــەت بــە ســەر گەلــی کــوردا دەســەپێندرێ، هەڤــاڵ عەگیــد دەخاتــە نــاو ناکۆکیەکــی چڕوپــڕدا. هەســت بــە وە دەکا ئــەو ژیانــەی وا هەیــە 
چارەنــووس نییــە بەڵکــوو گەلــی کــورد شــایانی ژیانێکــی ســەربەرز و ئــازاد و بەواتایــە.  ئــەو دەزانــێ کــە هــۆکاری رەوشــی نالەبــاری کوردســتان 
ــە نیزیکــەوە  ــازادی کوردســتان ل ــە ســەرەتای ئــەم ناکۆکییانــەدا بــۆ ئــەوەی بزوتنــەوەی ئ ــە بــەر نەبوونــی رێبەرایەتییکــی راســت و درووســتە. ل ل
ــی  ــی ڕۆژهەاڵت ــتان و هەرێم ــی کوردس ــکەوتنەکان و ئالۆزییەکان ــەڵ پێش ــە گ ــە ل ــەوە هاوکات ــڕ دەکات. ئ ــڕ و پ ــی چ ــە خەباتێک ــت ب بناسێ،دەس

ناوەراســت.

 لــە ســالی ١٩٩٩ دا ئــەو کاتــەی کــە هێــزە نێودەوڵەتییــەکان لــە واڵتــی کنییــاوە رێبــەر ئاپۆیــان رادەســتی دەوڵەتــی تورکیــا کــرد لــە بەرامبــەر ئــەو 
پیالنگێڕییــە، گەلــی رۆژهەاڵتــی کوردســتانیش دەســتی بــە راپەڕیــن کــرد. بــە تایبــەت شــاری ســنە خــاوەن لــە رێبــەر ئاپــۆ دەرکەوتــن  بــە نارەزایەتــی 
ــی  ــەوەش دا دەوڵەت ــەر ئ ــە بەرانب ــەری خــۆی کــرد. ل ــە رێب ــان ل ــە هێزی ــن وخۆپیشــاناندانی جەمــاوەری شــکۆمەندانە خاوەندارێتیەکــی ب دەر بڕی
ئێــران خــۆی لــە خۆپیشــاندانی هێمنانــەی گــەل نەگــرت و بــە هێرشــکردنە ســەر گــەل بــوو بــە ســەدەمی شــەهادەتی دەیــان جــوان و کەســی واڵت 
پارێــزی کــوردی شــاری ســنە. بــۆ واڵمدانــەوەی بــە پتــەو لــە بەرانبــەر پیالنگێــڕی ناودەوڵەتــی هەوئاهەنــگ لــە گــەل خۆپیشــاندانی گــەل، جوانانــی 
رۆژهەاڵتــی کوردســتان و لــە پێشــی دا جوانانــی شــار و ئاواییکانــی ســنە پێــل بــە پێــل بەشــداری گەریــال بــوون. ئــەو جوانانــە لــە هەمــوو پارچەکانــی  
کوردســتاندا بــە شــێوازێکی ئاکتیــڤ لــە نــاو تێکۆشــان و شــەڕی گەریالیەتــی جــی جگایــان گــرت. بــەم شــێوەیە رۆحــی نەتەوەیــی گــوڕ و گــەش تــر 
لــە هەمیشــە بــوو. گەلێــک لــە ئــەو جوانــان بــوون بــە فەدایــی، شــەڕوان و فەرمانــدەی پێشــەنگی گەریــال لــە هەمــوو پارچــەکان. هەڤــاڵ عەگیدیــش 

ئــەو کات هەســت بــە هەبوونــی رێبەرێکــی زانــا و ووشــیاری گەلــی کــورد دەکات بۆیــە لــە بڕیــاری بەشــدار بــوون لەریزەکانــی گەریــال دەدات.

   پــەروەردەی ســەرەتایی گەریــال لــە چیاکانــی ســەرهەلدێری قەندیــل دا دەبینێــت. هــەر لــە ئــەوێ فێــری شــێوازی ژیــان و شــەڕی گەریــال دەبێــت.  
ــتی  ــووە ئاس ــۆی گەیاندب ــال دا ، خ ــەری گەری ــی ش ــک و ئەزمون ــواری تاکتی ــالی ٢٠٠٠ دا لەب ــە س ــل ل ــەری قەندی ــە ش ــداری ل ــش بەش ــە تایبەتی ب
گەریالیەکــی لێهاتــوو. بــەم شــێوەیە خــۆی ئامــادە کــرد و بــۆ شــەردژی داگیرکــەری تورکیــا لــە ســەرەتای ســالی ٢٠٠٢ دا تێپــەری باکــووری کوردســتان 
هەرێمــی ئــەرزەرۆم بــوو. ســاالنی درێــژ لــە ئــەو هەرێمــە دا خەباتــی و تێکۆشــانی گەریالیــی بەرێــوە بــرد. هــەر لــە باکــووری واڵت دا بــوو بــە 
فەرماندەیەکــی پێشــەنگی رێبــازی ئاپۆیــی. دوایــی ئــەوەی کــە لــە باکــووری واڵت دەبێتــە خــاوەن ئازمونێکــی بــە نرخــی فەرماندەیی،بــۆ بەشــداری 
ــە شــێوازێکی  ــە پــەروەردەی ئاکادەمــی فەرماندەیــی دا ب ــە خەباتــی پــەروەردەی ئاکادەمــی فەرماندەیــی دەگەرێتــەوە باشــوووری کوردســتان. ل ل
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ســەرکەوتووانە بەشــدار دەبێــت. هــەر دوایــی پــەروەردە بــۆ ئــەوەی خەباتــی گەریــال لــە رۆژهــەاڵت پێــش بکەوێــت لــە ســەر پێویســتی تێکۆشــان ، 
بەشــداری لــە نــاو هێزەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان دا جێــگای گــرت. گەڕانــەوەی هەڤــال عەگیــد بــۆ رۆژهــەاڵت هێــز و وڕەی گەریــال بــەرز دەکات. 

چاوەڕوانــی گەریالکانــی رۆژهــەاڵت لــە ئاســتێکی گــەوەرە دا پێکدەهێنــێ. 

ــن  ــی و دوایی ــی ژیان ــن کات ــا دوایی ــەر کــرد و چەکــی بەدەســتەوە گــرت، هەت ــە ب ــی ل ــەوە وا جــل و بەرگــی گەریالی ــەو رۆژەی ــد ل ــاڵ عەگی   هەڤ
دڵۆپــی خوێنــی جەســتەیدا بــە بڕیــار بــوو کــە لــە جوواڵنــەوەی کوردســتاندا تێکۆشــان بــکات. هەڤــاڵ عەگیــد وەک رۆڵەیکــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان 
ســااڵنێکی درێــژ لــە خەباتــی باکــووری کوردســتانیش ئەرکــی گرتــە ســەر شــان. واتــا هەڤــال عەگیــد ببــووە گەریالیەکــی کــە سنوورنەناســانە لــە هــەر 

چــوار پارچــەی کوردســتان تێکۆشــانی دەکــرد.

     هەڤــال عەگیــد چــون تامــەزرۆی تێکۆشــان بــوو هــەر رۆژ کــە لــە ژیانــی تێپــەڕ دەبــوو، هــەم لــە بــواری گەریالیــی هــەم لــە بــواری بیــردۆزی 
پێشــکەوتنی زۆرتــری بــە دەســت دەخســت. بۆیــە لــە نێــو هەڤااڵنیــدا رێــگای راســتی نیشــان دەدا و فەرماندارێکی بەهیــز و هەڤاڵێکی خۆشەویســت 

بــوو .

     هەڤــاڵ عەگیــد ملیتانێکــی درووســت بــوو، فەلســەفەی ریبــەر ئاپــۆی لــە ژیانــدا پێــک دەهێنــا. لــە بەرامبــەر ئەرزشــە مــادی و مەعنەویــەکان زۆر 
ووشــیار و حەســاس بــوو. لــە الی هەڤــاڵ عەگیــد هــەر نرخێــک رێزێکــی گــەورەی هەبــوو، بــۆ منوونــە هەڤــاڵ عەگیــد شــتەکانی ئەوەنــدە دەپاراســت 
کــە لــە الی ئــەو بــە فیــڕۆ نەدەچــون و هیــچ کات دڵــی هەڤااڵنــی نەدەشــکاند بۆیــە ئــەو شــوێنەی هەڤــاڵ عەگیــد لــەوێ بایــە مــرۆڤ هەســتی بــە 

زینــدوو بوونــی فەلســەفەی رێبــەر ئاپــۆی دەکــرد.

     هەڤــاڵ عەگیــد لــە هەرێمــی موکرییانــدا وەک فەرمانــدە ئەرکــی لــە ســەر شــان بــوو. بــۆ ئەوەیکــە بــە ئەرزانــی خــۆی و هەڤاڵەکانــی بــە دەســتی 
جاشــێکی بێگانــە و داگیرکەرانــی کوردســتان گیانیــان بەخــت نەکــەن، بــۆ ئەوەیکــە گەریالیەکــی ســەرکەوتو بــێ، ئــەوەی لــە دەســتی دەهــات پێکــی 
دەهێنــا، هیــچ کات نەدەکەوتــە نــاو هەڵســووکەوتێک کــە بــۆ ژیانــی گەریالیــی هەڕەشــە بێــت، بۆیــە هەمیشــە بــە گوێــرەی پیوانەکانــی گەریالیــی 
دەجووالیــەوە، لــە بــەر ئــەوەش لــە هەمــوو چاالکییەکانیــدا ســەرکەوتوو بــوو. ئــەو کاتــەی وا لــە ســالی ٢٠١١، شــەڕی قەندیــل دەســتی پــێ کــرد، 
بــۆ تۆڵــە ئەســتاندنەوەی ئــەو هەڤااڵنــەی کــە بــۆ داگیرنەکردنــی خاکــی کوردســتان لــە حەماســەی بەرخوەدانــی قەندیــل دا شــەهید ببــوون، لەگــەڵ 
هەڤــاڵ ســاریا، تێکۆشــەر و شــاهان، هەڵمەتیــان بــردە ســەر پایەگایــەک لــە گەردەنــەی زمزیــران ســەر بــە شــاری سەردەشــت، لــە پایــەگای زمزیرانــدا 

قارەمانانــە شــەڕی کــرد و بەشــداری پاکرەوانانــی رێــگای ئــازادی کوردســتان بــوو. 
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شەهید زیالن گابار
ناو و پاشناو.................. مەستوورە رەش

لە دایک ....................سەردەشت. ١٩٩٧

بەشدار بوون................................٢٠١٢

شەهادەت.......................جوانڕۆ. ٢٠١٦



زیالن سمبۆلی فیدایی

ــه ری  ــری داگیرك ــه وه ی به ف ــان توان ــازادی دا. زی ــی ئ ــه قاموس ــه ل ــای ئه هورای ــان وات ــه، زی ــن نی ــه یه كی ئاهه نگی ــه ، ووش ــك نی ــا ناوێ ــان ته نی  زی
بیــر و زه ینه كانــه، زیــان ســه رهه ڵدانی چیاكانــه  دوای هــه زاران هــه زار ســاڵ بێده نگــی، زیــان بروســكه  ژنێكــی یاخیــه لــه ئاســانی شــه وه زه نگی 

ــی حه قیقــه ت دا. ــه گه ردوون ــه ل ــای شۆڕشــێكی بێكۆتایی ــه وات ــان ب ــوه،  زی ــێ هه ڵچنی ــان پ شــاره كان كــه ته نگی

زیــان واتــای  خــۆی لــه فڕینــی بالنــده كان و به رزایــی چیــاكان، لــه خرۆشــی جۆبــاره كان و توانــه وه ی به فــره كان دا دیتــه وه .  زیــان بــه چاوه كانــی كــه 
ــی  ــه هه نگاوه كان ــه هێزێكــی كــه خاكــی نیشــتان ب ــوو ب ــژی وه رگرتب ــه گه الوێ ــه بزه یه كــی كــه ل ــوو ب ــێ هه اڵتب ــه وه  ل ــه روژهه الت ــاوی ل دوو هه ت
ــكه ی  ــه بریس ــان ل ــت و ئازادیی ــان ر وون ده دی ــه داهاتووی ــكه ، ك ــاو بێش ــی ن ــی مندااڵن ــن و گڕوگاڵ ــه پێكه نی ــه ل ــی ك ــه هیوایه ك ــی، ب ده به خش
ــه   ــرۆس ل ــی زاگ ــه وه  ســه رده كه وت. ودمــی نه مــری خوداوه ندان ــی قه ندیل ــه وره ی پۆاڵیین ــاو ب ــگاوی ده ن ــرت... هه ن ــز ده گ ــه ئامێ ــان دا ل چاوه كانی

ــكات. ــی ده ســتگیر ب ــری، وره ی، پێكه نینــی و خه یاڵه كان ــی، بی ــی نیگاكان ــه ش كــه س نه یتوان ــوو هــه ر بۆی ــان دا ب مشــتی زی

زیان له والتی خور له دایك بوو. والتی ئه و ئه ستیرانه ی كه  شه و ناناسن و له و تاریكییه دا ده ست له حه قیقه تی خۆره تاو هه ڵناگرن.

 والتــی پــڕ لــه خۆزگــه و بریــای ئــه و ژنانــه ی چــاوو دڵیــان بــه یه كــه وه  ده گــری و ناخیــان پــڕه  لــه و چیرۆكــه راســته قینانه ی كــه نووســه ره كان لێیــان 
ده ترســن، ئــه و ژنانــه ی كــه هــه زاران ســاڵه جلــی نه هامه تــی بــه بااڵیــان دووراوه  كوڵــی گریــان دێننــه ویــژدان.

واتاكانــی ژن و ژیــان كــه لــه  زنجیــری پیاوێتــی دا جۆالنه یــان پــێ ده كــرا، زیانــی تــووڕه  و هه راســان كردبــوو، ئــه و وه كــو پشــتێكی برینــدار، لــه 
ــان  ــرد... زی ــان ده ك ــی شــاخه كانه وه  بانگی ــه ترۆپك ــده كان ل ــتا... خوداوه ن ــاوو هه س ــه الف ــوو ب ــان ب ــا... زی ــان ڕاس ــوو. زی قه مچــی خــۆی ڕاپه ڕیب
بــه ره و به رزاییــه كان فڕی...ئــه و بــوو بــه میرتایــه ك و لــه داوێنه كانــی زاگروســه وه  لــه دژی ئه هریمه نــه كان هه ســتا ســه ر پــێ... ئــه و بڕیــاری دابــوو 

بــه و مندااڵنــه ی كــه هێســتا نه هاتبوونــه دونیــا... وواڵتێكــی ئازادییــان بــه خۆره تــاوو به هــاره وه  بــه دیــاری بــۆ بهێنــێ. 

ــی  ــته گه رمه كان ــه ده س ــه ت ب ــی. هه قیق ــای مرۆڤایه ت ــی وات ــۆ هه بوون ــه ك ب ــه مێژووی ــوو ب ــان ب ــان و ژی ــه ژی ــوو ب ــد، ژن ب ــی خوڵقان ژن مێژووی
ــه  لوتكــه ی بــه رزی زاگــرۆس  ــان. دایكــی پیــرۆز النكــه ی كۆرپه كــه ی ل دایــك ده هۆنــراوه  و فه رهه نگــی خوداوه ند-دایــك ده بــوو بــه خۆره تــاوی ژی
راده ژانــد. ئــه و النكــه لــه نــاو دڵــی زاگــرۆس دا هه تــا ئه مــرۆ هــه زاران ژنــی ڕاســاوی لــه داگیركــه ر و تێكۆشــه ری رێــی ئــازادی پــه روه رده  كــردووه . 
ــه  ــۆر ل ــی خ ــتووه . هه اڵتن ــه ر پاراس ــه ورۆ ه ــا ئ ــان هه ت ــۆری میرتایی ــرد و خ ــان نه ك ــه خوداوه ندیی ــه  دایك ــان ل ــه  خه یانه تی ــه و ژنان ــچ كام ل هی
ــدی  ــه حوداوه ن ــه دایك ــكات ب ــتاش ده یان ــو ئێس ــد و تاك ــدی گه یان ــه خوداوه ن ــی ب ــه زاران ژن ــانه وه ی تیشــكی، ه ــتان و دره وش ــی كوردس رۆژهه اڵت
ــه   ــه  ل ــه و فه رهه نگ ــت. ئ ــاوا ببێ ــن ئ ــرن و ناهێڵ ــز ده گ ــه ئامێ ــاو ل ــه فه ی خۆره ت ــه وه  فه لس ــو هێزییان ــه  هه م ــه  ب ــه پیرۆزان ــه و ژن ــه اڵت. ئ رۆژه
راســته قینه ی فه لســه فه ی ئاپــۆ دا زینــدوو ده بێتــه وه ، گــڕ ده گــرێ و ده بێــت بــه واتــای هه بــوون. ســه دان و بگــره  هــه زاران ژن ئامێزیــان بــۆ ئــه و 
ژیانــه لــه  چیــاكان دا كردۆتــه وه  و ناســنامه  و مێــژووی وون بوویــان دۆزیوه تــه وه . هــه ر بۆیــه ش هه ڤــاڵ زیــان كــه  ژنێكــی جــه وان بــوو بــه  دڵ و 
بیــر و روحێــك كــه  مێژوویه كــه ی ده گــه ڕاوه  بــۆ خوداوه ندانــی زاگــرۆس، ده ژیــا. ئــه و خوداوه نــده  كــه چریكــه ی لــه  باڵنده كانــی ئاســانی ئــازادی 
ــك  ــاو تیش ــگاوی ده ن ــی هه ن ــی كان ــه  و كان ــه لوتك ــا، لوتك ــه وت و چیاچی ــل وه رێك ــه ره و قه ندی ــته وه  ب ــتانی سه رده ش ــدی پارس ــه  گون ــوو ل وه رگرتب
بــه تیشــكی خۆره تــاوی ده پێــوا و لــه  گــه ڵ فڕیــن دا ده بــوو بــه یــه ك. زیــان ده بــێ بــه مێژوونووســی ئــازادی و بــه  خوێنــی گه شــی ده ماره كانــی، 
ــی و  ــاهیدی قاره مان ــن ش ــرۆ گه وره تری ــی جوان ــدی زێران ــدان. گون ــژووی خوداوه ن ــی مێ ــه  الپه ڕه یه ك ــرۆ ده كات ب ــێ و جوان ــنووره كان داده ماڵ س

١٨



ــه. ــی زیان ــری و خوداوه ندێت خۆڕاگ

ــه جوانیه كانــی  ــه و ل ــوو. ئ ــه دایــک ب ــه سه رده شــت ل ــه گونــدی پارســتانی ســه ر ب ــه ســاڵی .... ل ــار ل ــاوی كــۆد زیــان گاب ــه ن مه ســتووره ره شــی ب
ــان دا ده گــه ڕا.  ــه دوای راســته قینه ی ژی ــه، گه شــه ی ده كــرد و ب ــان دا هــه ر زیندووی ــه گونده كه ی ــا ئێســتاش ل ــه ت ــك ك رسوشــت و فه رهه نگــی دای
ئــه و هــه ر لــه  ته مه نــی منداڵییــه وه  شــوان بــوو. ئــه وه ش بــوو بــه  چاوكانــی پێوه نــدی قووڵــی ئــه و لــه  گــه ڵ رسوشــت و جوانیه كانــی، هــه ر بۆیــه ش 
ــه و بارودۆخــه ی  ــان شــه پۆلیان ده دا. ئ ــی ژی ــاو رۆحــی دا واتاكان ــه  ن ــی رسوشــتی پارســتان ده ڕازاوه و ل ــه ڵ جوان ــه  گ ــی ل ــه ی ژیان ــه  چرك ــه  ب چرك
ــازار و  ــت، ئ ــی هه س ــۆكاری ده ربڕین ــن ه ــره وه  گه وره تری ــی ت ــه  الیه ك ــت ل ــه ڵ رسوش ــه  گ ــدی ل ــه ك و پێوه ن ــه  الی ــه ژاری ل ــری و ه ــی فه قی ژیان
ــی دا  ــه  ناخ ــه  ل ــی ك ــه ی ئه هوورای ــه  چریك ــی، ب ــی زواڵل ــی ده نگ ــۆزی گه رم ــه س ــی ب ــه  ره نگییه كان ــی خه یاڵ ــان هێنان ــه  زم ــی و ب نه هامه تییه كان
ــی  ــازادی و ئه وین ــان ئ ــڕی ئاخــر زی ــی ده رده ب ــه  گۆران ــداری خــۆی ب ــوو و ئه وین ــان ب ــداری ژی ــان ئه وین ــده وه .  زی ــی ده ڕازان ــی، ژیان هه ڵده قه ڵوڵ
لــه  رسوشــت فێــر ببــوو. زیهنیه تــی پیــاوی ده ســه اڵتدار و زینــد   انــی گــه وره ی بنه ماڵــه  و داب و نه ریته كانــی كۆمه ڵــگای پیــاو لــه  گــه ڵ زوڵــم و 
ســته می رژیمــی ئیســامی ئێــران لــه  ســه ر نه تــه وه ی كــورد و ژنــی كۆیله كــراو لــه  ناخــه وه  هه ســتی ده ســووتاند و روحــی برینــدار ده كــرد. زیــان 
ــازه   ــه وه ی بتوانــێ ژن بوونــی خــۆی واتایه كــی ت ــۆ ئ ــه وه  پێشــان ده دا ب ــه ره و قه ندیل ــازادی ب ــگای ئ ــه  رێ ــه و لێگه ڕین ــان ده گــه ڕا و ئ ــه  راســتی ژی ل
ــی  ــه ر ترۆپك ــه  س ــازاد ل ــی ئ ــۆژی ژن ــان و ئیدئۆل ــه وه . تێكۆش ــۆی بڕازێنێت ــی خ ــی ده یتوان ــه فه ی ئاپۆی ــر و فه لس ــه  بی ــا ب ــا و ته نی ــی ته نی پێببه خش
شــاخه كان بــه  واتــای زینــدوو بوونــه وه ی ژن بوونــی ئــه و بــوون. لــه  ســاڵی 2013 لــه  پارســتانه وه  بــه ره و شــاخه كان رێــی گرتــه بــه ر. ئــه و ئیــرت بــوو 

ــرۆس.  ــی زاگ ــه  خوداوه ندێك ب

ــه ت دا. دوای  ــاو حه قیق ــه  ن ــان ل ــتی ژی ــوو، مه س ــت كردب ــی مه س ــی زیان ــازاد روح ــی ئ ــازادی و ژیان ــه  ئ ــن ب ــی، ئه وی ــتی، هه ڤاڵه ت ــی رسوش ژیان
به شــدار بوونــی لــه  ریزه كانــی گه ریــا لــه  هــه ر شــوێنێكی لــه  نــاو هاورێكانــی دا جــۆش و خرۆشــی ژیــان ده ئافرانــد. ئــه و بــڕوای بــه  ژیــان و شــاخ 
ــان دا  ــزی دایكانه ی ــه  ئامێ ــه  ل ــوو ك ــكه وته كان ب ــگای ئه ش ــه  نه هێن ــڕوای ب ــه و ب ــوو، ئ ــه ڕوو هه ب ــتی دارب ــه  خۆشه ویس ــڕوای ب ــوو، ب ــی هه ب و كان
ــه ك  ــو باڵنده ی ــه  دا وه ك ــه و به رزاییان ــه كان و ل ــتی چه په ڵ ــه  ده س ــن بكه وێت ــه ت ناهێڵ ــه  ق ــوو ك ــره كان هه ب ــه  هه ڵدێ ــڕوای ب ــه و ب ــت. ئ ده یانپاراس
ــوو  ــی هه ب ــی هه ڤاڵه ت ــه  روح ــاوه ڕی ب ــوو ب ــت هه ب ــوو رسوش ــه  هه م ــاوه ڕی ب ــه و ب ــه . ئ ــی دیك ــه  بێریتانێك ــه ن ب ــن ده یك ــی پێده به خش دوو باڵ
ــا دواییــن چریكــه ، دواییــن  ــای ناهێڵــن هــه ر وه كــو خــۆی هه ت ــه  ته نی ــزه  ب ــه و دواییــن نیــگا و دواییــن ب ــا دواییــن هه ناســه  و دواییــن گولل كــه  ت
گۆرانــی، دواییــن نۆتــی موســیقا و دواییــن ریتمــی گۆرانــی »بــۆ دواجــاره بــه  جێــت دێڵــم، ســامااڵوا ئازیزه كــه م« هــه ر لــه  گــه ڵ هه ڤااڵنــی نیشــانه ی 
ــوو  ــره كان  رزگاری بب ــو زنجی ــه   هه م ــرد ل ــازادی ده ك ــه  ئ ــتی ب ــی دا هه س ــه  ناخ ــان ل ــرت. زی ــم ده گ ــدارانی رژی ــراوان و پاس ــه ری به گرێگی ــه  س ل
ــه و  ــكات ئ ــه ش ب ــووتاوه كه ی ب ــه  دڵ س ــی واڵت ــه ڵ ژنان ــه  گ ــازادی  ل ــی ئ ــی و خرۆش ــه ی ده نگ ــی و چریك ــو جوانیه كان ــت هه م ــه و ده یهه ویس ئ
ــه   ــه  جێژنان ــش ب ــێ و ئه وی ــه س بیبین ــه ر ك ــووه  ه ــرۆز ب ــوان و پی ــده  ج ــه  چه ن ــێ ك ــه ی بڵ ــی الدێیه ك ــی پێپه ت ــو مندااڵن ــه  هه م ــت ب ده یهه ویس
ــه   ــڕ بــوو ل ــه پشــتیه كه ی كــه  پ ــه  كه مــه ر به ســت و كۆڵ ــه ده ســت و نارنجۆكه كانــی ل ــان پێبــدات. هــه ر بۆیــه ش قرناســه كه ی گرت مــوژده ی ئازادیی
گۆرانــی و رسوود و ئاهه نــگ ئــه و كردبــووی بــه  تێشــووی رێــی ئــازادی ژنــان و نیشــتان، وه رێ كــه وت بــه ره و شــارو گونده كانــی رۆژهــه اڵت، بــه 

ره و زیــران.

ــه ر  ــه  ب ــه  ل ــی ك ــد كه ســێك نه یده توان ــی مــرۆڤ دا ده خوڵقان ــاو روح و خه یاڵه كان ــه ن ــازادی ل ــازاد و دونیایه كــی ئ ــی ژیانێكــی ئ ــه رسود و گۆران   ب
ــه   ــی خــۆی ل ــان خۆشه ویســتی و ئه وین ــه وه . زی ــه ت نه كات ــه  ناوه رۆكــی حه قیق ــر ل ــه و نه وه ســتێ و بی ــی ئ ــه وای ده نگــی و چریكــه ی ئه هوورای ن
ــایه تی  ــه وه كه س ــی قووڵ ــه  تێڕامانێك ــۆ ب ــه ر ئاپ ــه فه ی رێب ــه  فه لس ــه  ب ــوو ك ــه وه  ب ــی ئ ــو هه وڵ ــوو. هه م ــی دا چاندب ــوو هه ڤااڵن ــی هه م ــاو دڵ ن
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ــه ری  ــااڵن و داگیرك ــن و ت ــتنی خوێ ــه ی رش ــورد تۆڵ ــی ك ــان و دوژمنان ــو زاڵ ــه  هه م ــت ل ــه و ده یهه ویس ــه وه  ئ ــه و رێگای ــكات ل ــز ب ــه  هێ ــۆی ب خ
هــه زاران ســاله  بگرێــت. هــه ر چه نــده ی كــه  لــه  نــاو شــۆرش دا تێكۆشــانی ده كــرد و لــه  كه ســایه تی خــۆی دا گۆڕانــكاری گــه وره ی دروســت ده كــرد 

ــرد.  ــڕ شــكۆتر ده ك ــوون و تێكۆشانیشــی پ ــر ده ب ــرت و گه وره ت ــی روون ــده ش ئامانجه كان ئه وه  ن

لــه  هاوینــی 2013 دا لــه  خولێکــی پــەروەردەی ئاکادێمــی نیشــانگری دا بەشــداربوو و بــە ســەرکەوتن دوایــی پێهێنــا. لــە دوای پــەروەردە بــە هێزێکــی 
گــەورەوە بــە روحێکــی پێشــەنگ بــوون و فەرماندارێتــی پێشــنیاری بــۆ خەباتــی نــاو شــار و گونــدەکان دەکات لــە بەهــاری 201٥ بــە پێداگرییــەوە بــۆ 
مەنتەقــەی جوانــرۆ چــوو بــۆ الی هەڤااڵنــی کــە لــە وێ خەبــات و تێکۆشــانیان دەکــرد، فەرماندارێتــی، بەرپرســیاریتی و ئاســتی تێگەیشــتنی و رێبــازی 
تێکۆشــان و شــەڕی هەڤــاڵ زیــان ئەوەنــدە رێکخســتنی و ئیدئۆلۆژیــک بــوو کــە روحــی ئازادیخــوازی و تێکۆشــانێکی بــێ وچانــی دەدا لــە دل و 
روحــی هــەر کەســێک دا دەچانــد. گەلــی ناوچــە و گوندەکانــی جوانــرۆ زیانیــان ال شــیرین و خۆشەویســت بــوو. لــە هەمــان ســاڵ دا بەکرێگیراوانــی 
ــە  ــا ل ــی ٦ گەری ــاو بردن ــە ن ــە ئامانجــی ل ــە 2000 پاســدارەوە ب ــڕاون ب ــن داب ــەوەی خۆی ــژدان و نەت ــی و وی ــی مرۆڤایەت ــە دەمارەکان ــە ل ــم ک رژی
ناوچــەی جوانــرۆ لــە گونــدی زێــران ئۆپەراســیۆنێکی گەورەیــان دەســت پێکــرد  هەڤــاڵ زیــان لــەو شــەڕ و پێکدادانــەدا بــە نیشــانەگرتنێکی بــێ 
ــوو جــۆرە ئەســلەحەیەک  ــە هەم ــە ب ــن ک ــت و دوژم ــاو بەرێ ــە ن ــە ســەرەتای شــەڕ دا ل ــم ل ــیۆنەی رژی ــەو ئۆپەراس ــۆری ئ ــی کۆردینات ــا توان خەت
ــان تێکشــابوو. هەڤــاڵ زیــان بــە هۆشــیارێیەکی تــەواوەوە توانــی وەکــوو فەرماندارێــک پاراســتنی خــۆی و  ــە یــەک جــار ورەی خــۆی پێچابــۆوە ب
هەڤااڵنــی بــکات. بــە هــۆی ئــەوەی کــە شــەڕ چرکــە بــە چرکــە قــورس تــر دەبــوو دوژمــن بــە هەمــوو جــۆرە تەکنیکــی پێشــکەوتووی ئەســلەحەی 
گرانــەوە لــە هــەر الیــەک هێرشــیان دەکاتــە ســەر. هەڤــاڵ زیــان برینــدار دەبێــت بــەاڵم ســەرەرای برینــداری هەتــا بەرەبەیــان لــە گــەڵ هەڤااڵنــی 
واڵمــی دوژمــن دەداتــەوە بــە بــێ چرکەیــەک مانــدوو بــوون و دوو دڵــی.  لــە کاتــی دەرکەوتنــی خۆرەتــاو کــە دەرفەتــی رزگار بوونــی نامێنــێ و 
جێگاکــەی دەبیرنێتــەوە، لــە کاتێــک دا کــە گوللــەی پێنامێنــێ، نارنجۆکەکــەی لــە دەســتی دەگــرێ و لــە ســەرەوەی گونــدی زێــران چاوەروانــی هاتنــی 
ــان کــە دەیانهــەوێ دەســتگیری  ــە خەیاڵــی خــاوی خۆی بەکرێگیراوانــی رژیــم و پاســدارانی داگیرکــەر دەکات. کاتــێ کــە هەڤــاڵ زیــان دەبینــن ب
بکــەن لێــی نزیــک دەبنــەوە کاتــێ کــە بــە تــرس و لــەرزەوە بــەرەو الی دەچــن دەبینــن کــە تفەنگەکــەی لــە دەســت دا نیــە هــەر بۆیــەش زۆرتــر 
لێــی نیزیــک دەبنــەوە و هەڤــاڵ زیــان لــەو کاتــە دا نارنجۆکەکــەی بــە خــۆی و ئــەوان دا دەتەقێنێتــەوە و چەنــد کــەس لــەوان دەمــرن و هەڤــال 
زیانیــش دەچێتــە نــاو ریــزی کاروانــی شــەهیدانی رێــگای ئازادییــەوە. بــە پەیانێکــی کــە بــە شــەهیدان و نیشــتان و ژن و مندااڵنــی کوردســتانی 
دابــوو، تەســلیم بــوون قەبــوول نــاکات و ئــەو داخــە لــە ســەر دڵــی جــاش و پاســداران دا دەهێڵێتــەوە کــە ژنــە گەریایــەک بــە زیندوویــی بکەوێتــە 

دەســتیان. زیــان دەبیتــە ســەمبوولی فیدایەتــی و نەرسەوتنــی ژنــان و جەوانانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان. 

خوێنــی پاکــی زیــان تیکــەاڵوێ کانیــە زواڵڵەکانــی زێــران بــوو و بەدەنــی کــە پارچــە پارچــە ببــوو لــە نــاو بــاخ و بێســتانەکانی زێــران دا داری ئــازادی 
و نەمــری چانــد، زیــان چریکــەی دەنگــی دەبــێ بــە رسودێ بــۆ الیایــەی دایکانــی جوانــرۆ و زێــران. زێــران ئیــرت تەنیــا نــاوی گوندێــک نیــە، زێــران 
دەبــێ بــە چــوار پارچــەی کوردســتان، زێــران دەبــێ بــە النکــەی خۆڕاگــری و تەســلیم نەبــوون، کچۆڵــە چــاو بــە کلەکانــی زێــران بــە خوێنــی  زیــان 
ســوێند دەخــۆن و ئــەو دیمەنەیــان هــەر لــە بیــرە کــە پرچــی زیــان بــە دەســتی پاســدارێکەوە لــە کاتیــک دا کــە نیــوەی تەرمەکــەی نەمابــوو چــۆن 
بــە ســەر خاکــی زێــران دا ڕادەکشــا، هــەر بۆیــەش بریــاری بەشــدار بــوون دەدەن و نــاوی زیــان لــە ســەر خۆیــان دادەنێــن و ئاڵقــەی دەســتگیرانی 
و کۆیلەتــی فــڕێ دەدەن و تفەنگەکــەی شــەهید زیــان گــەرم لــە دەســت دەگــرن، ئیــدی کچانــی زێــران دەبــن بــە کچانــی ســەرهەڵدان، دەبــن بــە 

کچانــی شــۆڕش، دەبــن بــە زیــان.     
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زیالن وا بوو 

قڵفی نارنجۆكی ده ستی، گوستیله كه ی ده ستی ئه و بوو

ریزه فیشه كی ناو قه دی، هه یاسه كه ی پشتی ئه و بوو

خۆڵ و بارووت، بۆن و پۆدره ی له شی ئه و بوو 

ژنانی والته قژسووتاوه كه م 

زیالن زه نگه  گویی لێ بگرن 

زیالن ده سرتێژی ئازادی ناو ئێوه یه  سه رهه ڵبڕن

زیالن ده می ئه و پاچه یه 

شه وه  زه نگتان ده رووخێنێ

زیالن ئه و دار و خشته یه  دونیای نوێتان بۆ پێك دێنێ 

كوان ... ڕاپه ڕن
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شەهید سەرحەد کۆسااڵن
ناو و پاشناو......................................شەهریار مۆرادی

لە دایک..............................................کۆسااڵن. ١٩٨٨

بەشدار بوون.....................................................٢٠١٠

شەهادەت........................................هەورامان. ٢٠١٦



ئەی شەهید ...

چۆن بتدوێنم؟

بە چ زمانێک پێناسەت بکەم؟

بە کام  پێنووس لە سەر تۆ بنووسم؟

لە ئاستی تۆ دا زمانم لەنگ دەبێ و پێنووسیش بێ هێز؛

کامە وشە بدۆزمەوە تا بە دونیا بتناسێنم؟

         ئەی شەهید...

گەر بۆ وەسفی تۆ، شەپۆڵی دڵی بێ ئۆقرەم بۆت بنووسم،

 خۆ پەل تێر ناکا، بۆ جەوهەری قەڵەمەکەم دەریاێک پێویستە.

ئەی ئەویندارانی نیشتامن 

      ئەی شەهید.

لە سەر ملەی ئاسۆ دا، ئاسامنی چاوەڕوان

 لە جێژوانی تۆ دا، رەنگی بزر بووە

لە سەر هەواری لوتکەی بەرزی ئازادی 

بوون بە هەڵمێک و چوون بە ئاسامنا

بوون بە هەوری باران و بە سەر نیشتامن داڕژیان

دار بەڕووە تینوەکانتان، پاراو و مەست کرد

بوون بە دڵۆپی شەومنی گواڵڵە سورەکان 

بڵێسەی بەتینی ئێوەیە، گەرمایی دا بە ژیان

٢٣

شەهید سەرحەد کۆسااڵن
ناو و پاشناو......................................شەهریار مۆرادی

لە دایک..............................................کۆسااڵن. ١٩٨٨

بەشدار بوون.....................................................٢٠١٠

شەهادەت........................................هەورامان. ٢٠١٦



بەژنی جوانی ئێوەیە پەرژینی بااڵی نیشتامنی ڕازاندووەتەوە

ئێوە بوونە الپەڕەیەکی نوێ  دەفتەری مێژووتان کردەوە

 بە ووشەی زێڕین لێتان نووسی: 

» ئەی واڵتم، ئەی کوردستان

ئەی گەلی کوردی بێ تاوان 

الوی کوردان، کیژو کوڕان 

رزگار دەکەن خاکی پاکامن 

تا ئاخرین دڵۆپی خوێنامن 

تا دواین هەناسەکامنان 

دەی پارێزین ئاو و خاکامن

دەی پارێزین ئاو و خاکامن.«

      هەورامــان شــوێنی زەردەشــت بەهەشــتی کوردســتان، گەلــی ئێمــە لــە هەورامــان زیاتــر لــە هەمــوو هەرێمەکانــی تــری کوردســتان لــە بــواری 
چانــدی و کولتووریــەوە خۆڕاگــری کــردووە. لــە بەرانبــەر دوژمــن دا هــەر وەکــو شــاهۆی ســەر بــەرز و ســەرهەڵدێر راوەســتاوە. بــە جوانرتیــن شــێوە 

کولتــووری کوردایەتــی خــۆی پاراســتووە.

ــا  ــە دونی ــز چــاوی ب ــە بنەماڵەیەکــی واڵت پارێ ــدی )دەگاگا( ل ــە گون ــی کۆســااڵنی  ســەوز ل ــە داوێن ــە ســاڵی 13٦٧ ل ــاڵ ســەرحەد کۆســااڵن ل هەڤ
هەڵێنــا، تەمەنــی خــۆی منداڵــی لــە نــاو دڵــی شــاهۆ و کۆســااڵن  لــە تــەک بــەڕەزەی شــاخەکانی بۆنــی چنــور و شــەوبۆ و چریکــەی باڵندەکانــی 

ئــازادی بەســەر بــرد. خــۆی ســپاردە چەمــی ســیروان تاوەکــو لــە نــاو کوردســتان بــێ ســنوور بگــەڕێ.

شــەهید ســەرحەد هــەر لــە تەمەنــی گەنجــی خــۆی دا لــە گــەڵ ڕەنــج ئاشــنا بــوو، بــۆ ئــەوەی بارێــک لــە ســەر پشــتی باوکــی ڕەنجــدەری کــەم بــکات 
و خەمێــک لــە ســەر دڵــی دایکــی بســڕێتەوە. تاوەکــو ژیانێکــی ئاســایی بــۆ بنەماڵەکــەی بــەدی بێنــێ و یارمەتیــدەری ژیانیــان بێــت بــۆ کار کــردن روو 
دەکاتــە شــاری بێگانــە. لــە دوای بەشــدار بوونــی هەڤــاڵ ســەرحەد لــە نــاو رێــزی گەریــا تەنیــا حەرسەتێــک لــە ســەر دڵــی دایــك و باوکــی شــەهید 
ســەرحەد دەمێنــێ ئەوەیــە کــە، خانووێــك هەمــووی بــە ڕەنــج و مانــدوو بوونــی خــۆی ســازی دەکات، پشــتی کۆتایــی هاتنــی هەمــوو کارەکانــی 
یــەک شــەویش تیایــدا ڕۆژ ناکاتــەوە. شــەهید ســەرحەد ئەرکــی خــۆی لــە بەرانبــەر دایــک و باوکــی پێکهێنــا و دەیــەوێ لــە بەرانبــەر گەلەکەیشــی  
ئەرکــی خــۆی پێکبێنــێ. ســنووری دەســتکردی داگیرکــەران بپســێنێ لــە بنەماڵەیەکــی بچــوک دەرکــەوێ ببێتــە ڕۆلــەی بــە هــەزاران دایــک و هیــوای 

گەلەکەی. 

٢٤



هەڤــاڵ ســەرحەد لــە تەمەنــی گەنجــی خــۆی دا هەســتی بــەو زوڵــم و زۆریــە کــرد کــە بەرانبــەر گەلەکــەی بەڕێــوە دەچــێ. هــەر بۆیــە دەکەوێتــە 
نــاو کار و خەبــا ت و تێکۆشــانی ئــازادی خــوازی، لــە هەمــان کات دا دەکەوێتــە بــن چــاو دێــری هێــزی داگیرکــەری ئێــران و بــۆ ماوەیــەك لــە زینــدان 
ڕووبــەڕووی ئەشــکەنجەی دەســەاڵتداری دەبێتــەوە. بــە ئیرادەیەکــی پتــەو و بەهێــز، بەرزتــر لــە شــاهۆ و ســەخترت لــە پــۆاڵ، کــۆڵ نەدەرانــە خەیاڵــی 
خاویــان تێــک دەشــکێنێ و تەســلیمی سیاســەتە چەپەڵەکانیــان نابێــت. پشــتی دەرکەوتنــی لــە زینــدان  لــە ســاڵی 2012 رودەکاتــە چیــا ئازادەکانــی 

کوردســتان و بەشــداری نــاو ریزەکانــی گەریــا دەبێــت.

هەڤــاڵ ســەرحەد منداڵــی ڕەنــج و زەحمەتکێشــی هەورامــان بــوو. بــە تێکۆشــان و خەباتــی مانــدوو نەناســانەی ڕاســتی ئــەو وتــەی رێبــەر ئاپۆیــی 
ــە دوای  ــازاد ڕۆژ ب ــی ئ ــەت و ژیانێک ــە حەقیق ــن ب ــۆ گەیش ــەرحەد ب ــاڵ س ــەر دەمێننەوە.«هەڤ ــج، ه ــی ڕەن ــێ: » خاوەنەکان ــە دەڵ ــت ک دەرخس
ڕۆژ ئومێــدی زۆرتــر و تێکۆشــانی مــەزن تــر دەکــرد، چاوەکانــی هیــوا و دڵخۆشــی و هێــزی بەهەڤااڵنــی دەبەخشــی.  منوونــەی هەڤاڵتــی و خــەم 
خــۆری هەمــوو هەڤااڵنــی بــوو. خــاوەن ئیرادەیەکــی گــەورە بــوو. بــە فەلســەفەی ژیانــی ئاپۆیــی ببــوو بــە فیدایەکــی خــاوەن نرخــی هەورامــان و 

رۆژهــەاڵت.

شــەهید ســەرحەد بــۆ ماوەیــەک ئەرکــی پــەروەدەی شــەڕوانی نــوێ دەگرێتــە ئەســتۆ. هــەر وەکــوو هەمــوو ئــەو ئەرکانــەی کە لــە ژیانی شۆڕشــگێری 
خۆیــدا کەوتبــووە ســەر شــانی، ئــەو بەهەمــان جــۆش و خرۆشــەوە، بەورەیەکــی پــڕ لــە ســەرکەووتویی چــووە پێشــوازی ئــەو ئەرکــەوە. هەڤــاڵ 
ســەرحەد بــۆ قازانــج کردنــی ئــەو هەڤااڵنــەی کــە نــوێ بەشــدار دەبــوون هــەر جــۆرە تێکۆشــانێکی دەکــرد. فەلســەفە وهــزر  و ڕامانــی رێبــەر ئاپــۆی 
بــە ســادەترین زمــان شــیدەکردەوە. لــە نــاو هەڤــااڵن دا هــەم هەڤااڵنــی نــوێ هــەم هەڤااڵنــی کــۆن بــاوەڕی و متانەیەکــی ئــاوا کردبــوو. کــە هــەر 
جــۆرە کێشــەیەکیان هەبووایــە چارەســەریان لــە الی هەڤــاڵ ســەرحەد دەدۆزییەوە.لــە خەباتــی شــەڕوانی نــوێ دا بــۆ هــەر کارێکــی پێشــەنگی بــە 
ئەرکــی خــۆی دەدیــت، بەهەڵســوکەوتی خــۆی لــە هەمــوو بوارەکانــی ژیانــدا منوونەیەکــی بــێ هاوتــا بــوو. یارمەتیــدەری هەڤااڵنــی دەورووبــەری 
ــەدووری و  ــەوان ئ ــۆ ئ ــی ب ــە دەســتی خــۆی جل ــاڵ ســەرحەد ب ــەدڕا هەڤ ــان ئ ــوون ئەگــەر جلەکانی ــوێ بەشــدار دەب ــەی کــە ن ــەو هەڤااڵن ــوو. ئ ب

ئەوانیشــی فێــر ئەکرد.مامۆســتایەک بــوو، بــۆ فێرکردنــی ژیانــی گەریایــی. 

هەڤــاڵ ســەرحەد  لــە جوانــڕۆ، دااڵهــۆ، کامیــاران، شــاهۆ، کۆســااڵن هەتــا مەریــوان، وەک گەریایەکــی پێشــەنگی یەکینەکانــی پاراســتنی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان لــە مەیدانــی تێکۆشــان دا بــوو. هەڤــاڵ ســەرحەد بــە دەنگــی خــۆی ســیاچەمانەی هەورامانــی زینــدوو دەکــردەوە، دەنگەکــەی بانگــی  
ســەرهەڵدان بــوو، لــە بەرانبــەر داگیرکەری.بــە ســەر چۆپــی و هەڵپەڕکــێ دوانزەســوارە نەقشــی فەرهەنــگ و شــەڕی لــە نــاو یەکــدا دەتروســکاندەوە. 
ــەو  ــە ئ ــردوو ل ــەر دا ک ــزی داگیرک ــی دژی هێ ــە چاالکییەک ــداری ل ــێنێتەوە، بەش ــی بس ــەی هەڤااڵن ــەوەی تۆڵ ــۆ ئ ــی ب ــی ئاپۆی ــی فیدایان ــە ڕۆح ب

چاالکییــەدا شــەهید بــوو.

   بــە کەســایەتیەکی ئــازاد و واڵت پارێــز نیشــانی دا کــە هەورامــان بــێ خــاوەن نیــە لــە دەســت داگیرکــەری و خیانــەت بــە خوێنــی پاکــی گەنجانــی 
کــورد دەپارێــزرێ. هەڤــاڵ ســەرحەد لــە رێکەوتــی  13/  10/ 201٦ لــە ئەنجامــی چاالکیەکــی تۆڵەســەندنەوە هێــرش کردنــی بــۆ ســەر دوژمــن، لــەو 
چاالکیــە برینــدار دەبــێ و بــە هــۆی گرانــی برینەکــەی دەچێتــە نــاو کاروانــی شەهیدان.ســۆزی ئێمــە بەردەوامــی رێگاتانــە و تێکۆشــان بــۆ پێــک 

هێنانــی ئامانجــە پیرۆزەکانتــان، ئــازادی کوردســتانە. 

٢٥



شەهید کەماڵ شەیخ سادق
ناو و پاشناو.........................................کەماڵ شەیخ سادق

لە دایک بووی ..........................................پێنجوێن. ١٩٦٧

شەهادەت............................................... پێنجوێن. ٢٠١٦



فەرماندەیەك لەجیهانی مندااڵندا

ــز و  ــە خانەوادەیەكــی واڵتپارێ ــەو شــارەیە ل كەمــال شــێخ ســادق لەســاڵی ١٩٦٧ی زایینــی لەگەڕەكــی حەیاتــی پێنجوێــن كــە كۆنریــن گەڕەكــی ئ
تێكۆشــەر لەدایــك دەبێــت. لەكاتێكــدا چــاو بــە دونیــا هەڵدێنێــت، تیرۆریســتە دەمامكــدارەكان بــە شــەپۆڵی تاریكــی و رۆخســاری رەش و تــەم و 
مژاویــان ناوچەكەیــان خەڵتانــی گۆمــی خوێــن كردبــوو. لەبــەر ئــەوەی النكــەی لەدایكبوونــی دەكەوێتــە ناوچــە ســنوورییەكانی هەرێمــی باشــووری 

كوردســتان، رۆخســاری خانــەوادەو شــارەكەی دەكەوێتــە بــەر شــەپۆلی تاریكــی و نــەڕەی خوێنمــژە دەمامكــدارەكان. 

ــە  ــی ب ــە ئاوەكان ــەوری رەش و كانی ــە ه ــاوی ب ــانی ئ ــە ئاس ــەك ك ــت، لەدونیای ــا هەڵدێنێ ــە دونی ــاو ب ــردا چ ــەی ئاگ ــاو بڵێس ــال لەن ــاڵ كەم هەڤ
كانــی خوێــن نەخشــێرناون. لەقۆناخێكــدا چــاو بەدونیــا و ئامێــز لەنیشــتان دەگرێــت، ســەركەوتوویی و شكەســتی پارتــە كوردیــەكان زەردەخەنــەو 
فرمێســك بــە ئاســانی ئــاوی دەبارێنێــت، هــەر چەنــد گرمەگرمــی رژێمــی بەعســی ئێــراق بــۆ ســەر ناوچــە كوردنشــینەكان بــە جێــگای بارینــی بــاران، 
فەرشــی خوێنــی بــۆ پۆتینــی ســەربازەكانی رادەخــات. راخســتنی پانتایــی ئــەو فەرشــەش، مەترســی وشــك كردنــی كانگــەی ژیانــی كوردانــی دەهێنــا 
ئــاراوە. بەرگــە گرتــن و پشــوودرێژی ئەســتێرەكانی كوردســتان نەگەیشــتووەتە ئــەو ئاســتەی كــە هــەوری رەش و تــەرزەی خوێنــاوی لەســەر هەناســە 
بڕكێــی كــوردان البــەرن. ئــەو نەهامەتیــەش دەبێتــە هــۆكار نەمامــە چێرناوەكانــی ئــازادی لەژێــر فەرشــی خۆێنــەوە، بــە ئاســۆی گەشــەوە خــۆری 
ئــازادی لەئامێــز بگــرن و هــەوری رەش و تارمایــی شــەقامەكان بــە خڵۆكــە )قرقــرە(ی شــۆڕش هەڵپێچــن و ژیــان لەنــاو چەرخەكــی زەمانــە لەپێنــاو 

ئــازادی و بەختــەوەری نــەوەی داهاتــووی كۆمەڵگاكەمــان بســووڕێننەوە. 

نەمامــی شــارە جوانەكــەی پێنجوێــن وەك هەتــاو رەنــگ زەرد و وەك ترێشــقەی هــەور بــە فــرز و وەك منــەی بــاران لەســەرخۆ بــوو. لەنــاو كــۆت و 
بەنــد و رســتە بەســراوەكانی واڵتەكــەی، كەســێكی قســە خــۆش، دروســت و پابەنــدی یاســا و رێســای مرۆڤیــی بــوو. هەمیشــە لەبەرامبــەر قامەتــی 
كەســانی گەورەتــر لەخــۆ و چكۆڵەتــر لەخــۆ و بــە تایبــەت بــاوك و دایكــی كڕنۆشــی داوە. وەك تووڕەیــی الفــاو نەفرەتی لەكۆســپ و بەســتەڵەكەكانی 
بەردەمــی بــووەو بــە هەمــان رێ  و زێ  دەمامكــی ســەر رۆخســاری كەســانی ســاختەچی و درۆچیــەكان داماڵیــوە. هەمیشــە دە گێڕایــەوە، وتوویــە: 
»مــن منداڵێكــی زۆر هــارو هــاج بــووم و ســاتێك لەشــوێنی خــۆم رانەوەســتام، بۆیــە بــە منیــان وتــووە كەمــال جیــوەی تێدایــە و نازانێــت راوەســتان 
چییــە؟ چــۆن مــن چێــژم لەهەڵســووڕان و گــەڕان وەردەگــرت. ئــەوەش لەكەســایەتی منــدا توخمــی رەنــج كێشــان و فیداكاربوونــی چاندبــوو. لەبــەر 

ئــەو تایبەمتەندیانــە لــە الیەكــەوە زۆر خۆشەویســت بــووم و لەالیەكــی تریشــەوە زیاتــر هەســتم بــە بوونــی خــۆم دەكــرد.« 

هەڤــاڵ كەمــال وێســتگەی منداڵــی و ســەرجەم وێســتگەكانی تــری ژیانــی لەكەشــوهەوایەكی زۆر و زەحمــەت و دژوار دەباتــە ســەر. لەبــەر ئــەو 
ــن  ــە قــەزای پێنجوێ ــگای ســەرەتایی ل ــی ٦ی ســەرەتایی دەبێــت. خوێندن ــا پۆل ــی ت ــی خوێندن ــەی قــەزا و ناوچەكــەی دەرفەت ــەم و مژاوی دۆخــە ت
تــەواو كــردووە. لەخوێندنگــەدا، خوێندكارێكــی فــرز و زیتەڵــە بــووە. فــرزی و زیتەڵەیــی بوونــی دەبێتــە هــۆكاری ئــەوەی كــە لەالیــەن مامۆســتا و 
هاوپۆلەكانیــەوە رێــز و حورمەتــی تایبەتــی لــێ وەربگیردرێــت. لەبــەر بــە دیســپلین و رێــك و پێــك بوونــی لەخوێندەوارخانەكانــدا، خوێندكارێكــی 
بــەردەوام ســەركەوتوو بــووە. لۆژیكــی خوێندنــی لەســەر ئــەوە بــووە كــە ببێتــە خزمەتــكاری گــەل و نیشــتانەكەی تــا برینێــك لەبرینەكانــی گــەل 
ــاوی  ــە ئ ــی مێشــكی ب ــاری مێشــكی دا خرۆشــاندووەو دەمارەكان ــتاكەی لەرووب ــەی مامۆس ــەدا وت ــكات. لەخوێندەوارخان ــارێژ ب ــەی س و كۆمەڵگاك
زانســت ئاویــاری كــردووە. لەخوێندنــگادا لێگەڕینــی زۆر قووڵــی لەســەر ناوەڕۆكــی وانــەكان هەبــووەو هەوڵــی داوە تارمایــی دەمارەكانــی هــزری بــە 
تیشــكی وانــەكان روونــاك بــكات. بۆیــە چەكــی فەیلەســووفان دەكاتــە سەرشــان و بــەو چەكــە واڵمــی ســەرجەم پرســیارەكانی نــاو مێشــكی بەدەســت 
دەخــات، ئــەو لەنــاو دەفتــەری چیرۆكەكانــی وێســتگەی منداڵــی دەیگێڕایــەوە كــە وەك فەیلەســووفێك بــەردەوام مامۆســتاكانی پــرس بــاران كــردووە.

ــاس كــردن و  ــادات لەب ــو ن ــە و خــۆی فری ــی نیی ــای دەرك كردن ــەكان دەبێــت، توان ــدن دا ناكۆكــی لەگــەاڵ بەشــێكی زۆر لەوان  هــەر لەكاتــی خوێن
گفتگــۆ ســامی نییــە. ئــەو وشــەی ناتوانێــت دەركــی بــكات، باســی لەســەر دەكات وانەكانــی خســتووەتە ژێــر پرســیارەوە. هــەر چەنــد هۆشــیاری 
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لەالیــەن مامۆســتا و خانەوادەكەیــەوە پــێ دەدرێــت واز لــەو كــردەوەی بێنێــت، بــە پێچەوانــەوە زیاتــر پێداگــری لەســەر بابەتەكــە دەكات. ئــەوە 
ــۆ كــەس و الیەنێكــی  ــت كەســایەتی خــۆی ب ــكات. نایەوێ ــەروەردە ب ــودان كەســایەتی خــۆی پ ــەدرۆ و فری ــووە ب ــادە نەب ــە ئام نیشــانی دەدات ك
تــر بڕازێنێتــەوە، ئــەو لێگەڕینــی لەســەر ئــەو بابەتانەیــە كــە دەســكەوتی گــەل و كۆمەڵگاكەیەتــی. لەنــاو وانەكانــدا حەقیقەتــی خــۆی وگەلەكــەی 
نابینێتــەوە. چــۆن وانــەكان بــە پــێ بیــر و هــزری رژێمــی بەعســی رووخــاو داڕێــژراوە. وانەیەكــە كــە فێــری ئــەوەت دەكات نكۆڵــی لەبوونــی خــۆت 
بكــەی. بــەاڵم ئــەو بــە پێچەوانــەوە ملكەچــی ئــەو چەمكــە هەڵەیــە نابێــت. لەكەســایەتی خۆیــدا بەرگــری لەبوونێــك دەكات كــە هەوڵــی لەنــاو 

بردنــی دەدرێــت.

ئــەو بــە روونــاك كردنــەوەی بیــری دەیەوێــت بەرەڤانــی لەخەیاڵــی ئازادیخــوازی مندااڵنــەی خــۆی و هاورێبازەكانــی بــكات. لەنــاو مەیدانــی ئارنــای 
ــەر الشــخۆر و هەیۆالكانــی ســەر ســەكۆی  ــە ســەمای ئازادیخــوازی دەگێڕێــت. زۆر جــار لەگــەاڵ هاوســەماكەرانی لەبەرامب رژێمــی بەعســدا بوێران
ــە  ــووە ك ــگار زۆر ب ــی ئێج ــتان، كارێك ــەكۆی كوردس ــەر س ــۆالی س ــەر هەی ــج لەبەرامب ــێانی قلی ــێت. راكێش ــەكااڵن رادەكێش ــێر ل ــە شمش مەیدانەك
بیركردنــەوەی لەئەمــڕۆدا زەینــە سەهۆڵبەســراوەكان دەتوێنێتــەوە، هەڵمــی خرۆشــی مندااڵنــەی لــەو ســەردەمەدا خۆرەتــاوی هیــوا دەئافرێنێــت. 
ئــەو دژ بــەو زەیــن و ویژدانــە سەهۆڵبەســراوانەیە كــە لەگــەاڵ خۆرەتــاوی هیــوای نیشــتانەكەی ناگونجێــت. زۆر جــار بەدەركەوتنــی خۆرەتــاوی 
هیــوا لەپشــت هەورەڕەشــەكانی هەڵــوارساوی ســەر چیمەنــە سەرســەوزەكانی نیشــتان، هەوڵــی داوە ســێبەری ئــەو هــەورە رەشــە لەســەر ســەقفی 

ئاســانی نیشــتان البەرێــت. ئــەو خــاوەن تیشــكێك بــووە كــە زۆڵــم و زۆرداری ســەر گاشــەبەرد و ویژدانــە سەپۆڵبەســراوەكانی تواندوەتــەوە.

هەڤــاڵ كەمــال لەنــاخ و ویژدانــی خۆیــدا كەســێكی داڵوا و دادپــەروەر بــووە. بــە نووســینی چیرۆكــی منــدااڵن و حەكایــەت لەنــاو شــەمەندەفەڕی 
ژیانــی دا، ورەو مۆڕاڵــی هاوڕێیانــی بریقــەدار كــردووە. لەخوێندنــگادا ســیناریۆی زۆربــەی چیــرۆك و حكایەتەكانــی لەســەربوونی بــە كەســایەتییەكی 
ــی  ــدا لەنگــەری ژیان ــەی لەهزری ــە مندااڵن ــەو چیرۆك ــا ئ ــراق داڕشــتووە. وات ــەوەی الشــخۆرەكانی رژێمــی بەعســی ئێ ــۆ بەڕەنگاربوون شۆڕشــگێڕ، ب
ــی  ــەی، رۆڵ ــی فێرگەك ــاو پرتووكەكان ــی ن ــەت و چیرۆك ــێ حكای ــە پ ــتنی. ب ــی پاراس ــە قەڵغان ــی دەبن ــی ژیان ــاتەكانی ماراتۆن ــا دوا س ــاوە، ت داكوت
ــە هاوچەرخــەكان.  ــاو چیرۆك ــی ن ــە قارەمان ــە ببێت ــووە ك ــەوە ب ــای ئ ــەوە جۆی ــە منداڵیی ــت. هــەر ل ــە ئەســتۆ دەگرێ ــەكان ب ــی چیرۆك قارەمانەكان
بۆیــە ئــەو لەمەكتــەب ئــەو چیرۆكانــەی بــاس كــراون، پەســەندی نەكــردووە، چیرۆكەكانــی لەكەســایەتی خۆیــدا پێچەوانــە كردوەتــەوە. چیرۆكێكــی 
الپەســەند نەبــووە كــە رۆڵــی خــراو و تێكدەرانــەی بــە ئەســتێرەكانی ئاســانی ئــاوی بەخشــیبێت. لەیادگــەی منداڵــی خۆیــدا ناوەڕۆكــی چیرۆكەكانــی 
ــێ رۆاڵ ناهێڵێــت. ئەگــەر  ــی ب ــدا، هاوپۆلەكان ــاو چیرۆكەكان ــەوەش لەســەمای ن ــێ ئ ــە پ ــێ بەخشــیون. ب ــازەی پ ــای ت ــوێ  داڕشــتووەو وات ســەر لەن
ســەماكەرێكی نــاو شــانۆكە، خاوەندارێتــی لەرۆڵــی خــۆی نەكردبێــت، بــە پــێ یاســای ژیانــی منــدااڵن لێپرســینەوەی لەســەر كــردووە. بــەو رێچكەیەش 
ویســتوویەتی لــە كەســایەتی خــۆی و هاوپۆلەكانیــدا بەرگــی قارەمانــی و فیــداكاری بپۆشــێت. لەفێرگــەی نــاو ســەماكەراندا ئەســتێرەیەكی درەوشــاوە 
بــووە كــە لەبــواری كارابــوون و قەرەباڵغــی و ئازایەتیــدا كــەم وێنــە بــووە. بــەو تیشــكی هەتــاوی خــۆی رێــگای نــەداوە زیانــی بــۆ هاوپۆلەكانــی 
ببێــت. ســەرجەم وزەو گەرمایــی كەســایەتی لەبەرژەوەنــدی هاوپۆلەكانــی بــە كارهێنــاوە. لەمەیدانــی ئارینــای پاشانشــینەكان دا هەمیشــە نــاو خێــز و 
جــوواڵن دا بــووە، منداڵێكــی زۆر قەرەباڵغچــی و ماڵومۆكــەر )كنجــكاو( بــووە. بــە تیشــك و بریقەكانــی كەســێتی ســەرەنجی مامۆســتاو هاوپۆلەكانــی 
ــوە. هــەر  ــەل و نیشــتانەكەی دەربڕی ــەرەوە و هیوابەخشــی گ ــاك ك ــۆ روون ــی خــۆی ب ــەو هەڵوێســتەش ئامادەگ ــەرەو الی خــۆی راكێشــاوە. ب ب
ــان  ــا پۆلــی پێنجــەم تــەواو دەكات، تەمەنــی ١١ ســااڵنە، بــەاڵم میتــۆدی ژی ــای رژێمــی بەعســدا ت ــاو خوێندەوارخانــەی ئارین چەنــد خوێندنــی لەن
و هەڵســوكەوت و ئــاوات و خەیاڵەكانــی گەورەتــر لــەو تەمەنــە دەخەملێنێــت. لەخوێندنــگا هەمیشــە گەورەتــر لەقــەوارەی خــۆی قســەو باســی 
ــی كــردار  ــی، مەیدان ــە پــێ  وتەكان ــز بێــت و ب ــە هــۆكار هەســتی بەرپرســیاری لەكەســایەتی دا بەهێ كــردووەو كاری ئەنجــام داوە. ئەمــەش بووەت

بڕازێنێتــەوە.
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شەهید مانی چیا
ناو و پاشناو...........یوسف ئەحمەدی

لە دایک بووی...........مەهاباد. ١٩٨٩

بەشدار بوون...........................٢٠٠٩

شەهادەت............سەردەشت. ٢٠١٦



  مەهاباد ماڵبەندی گەورە پیاوانە.

شاری قازی مەحەمەدی لە سێدارە دراوە.

شاری شەهید تەلعە و شەهید عەگید و شەهید ڕزگارە

ئێمە ئەو کوردەین کە سااڵنە بە هاتنی بەهاری تازە رسوودی ئەی رەقیب دەڵێینەوە و

 لەگەڵ کوردستان و شەهیدان  سۆزو پەیامن نوێێ دەکەینەوە

 دەی دایەی نیشتامن دیسان پەروەردەی بکە بۆمان ڕۆڵەت بە الیە الیەی کوردستان

 با سەر کەوێ ئامەد و کۆبانی و مەهاباد وهەولێر و گشت کوردستان 

من بووم و بەرد بەرزایەتی چیا

بۆم باس کرد لە خەمی ژیان لە دەردی کوردان

لە زەخمم لە برینم

ئەو جار کە بەرد و بەرزایەتی چیا زانی لە دڵی بریندارم، لە ژیانی کوردەواری

سەری تەعزیمی دانا لە پێناو شەهیدانی کوردستانی

 وتی ئەمن کە بەردم، ئەمن کە بەرزم، ئاوا دەردێک دەمشکێنێ

ئاوا دەردێک لە بەرزایەتیش دا دەمقەڵشێنێ

بەاڵم  سەد ساڵو لە تۆ ئەی شەهیدی پاکی کوردستان

ساڵو لە دایکی شەهیدان وا هێندە دڵیان مەزنە  بە قەد ئەرزو ئاسامن

پشکۆیەک لە تێکۆشان و واڵت پەروەری 

یوســف ئەحمــەدی نــارساو بــە )مانــی چیــا(. لــە ســاڵی ١٩٨٩ لــە بنەماڵەیەکــی واڵت پارێــز و شــەهید پــەروەر، لــە  شــاری قــازی مەحەمــەد  ناوەنــدی 
هونــەر و ئەدەبــی کــوردی، لــە شــاری مەهابــاد چــاوی بــە دونیــا هەڵهێنــا.
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  مانــی  لــە تەمەنــی خــۆی منداڵــی دا  بــە خەبــات و تێکۆشــان ، واڵت پارێــزی و شــۆڕش و شۆڕشــگێری رادێ و مــەزن دەبــێ. هەرلە مەهابــاد  دەچێتە 
خوێندنگــە  و هەتاکــوو پۆلــی ناوەنــدی درێــژە بــە خوێنــدن ئــەدات. لەگــەڵ خوێندنەکــەی وەرزشــی کۆنفــۆ دەســت پــێ دەکات کــە دوایــی وەکــوو 
پاراســتنی تاکــە کەســی لــە نێــو خەبــات و چاالکیــان کــە بەشــدار دەبێــت بــە کاری دێنــێ. هەڤــاڵ مانــی پشــتی شــەهادەتی بــرای خۆشەویســت، 
ــەوە،  ــی خــۆی دا کــۆ دەکات ــە دڵ ــەر داگیرکــەری ل ــن و ڕقێکــی زۆر مــەزن بەرانب ــاو خەمێکــی گــەورە کی ــە ن ــدەری ژیانــی دەکەوێت هــاوڕێ و هان
دەیەوێــت تۆڵــەی براکــەی  بگــرێ، بــەاڵم بــە هــۆی ئــەوەی کــە تەمەنــی کەمــە و بــێ ئەزموونــە بــۆ ماوەیــەک ئــارام دەگرێــت و دەکەوێتــە لێکۆڵیــن 
بــۆ دۆزینــەوەی رێبازێکــی بــاش بــۆ ئــەوەی تۆڵــەی بــرا شــەهیدەکەی بکاتــەوە. هەڤــاڵ مانــی لــە ســەر لێگەڕینــی کــە کردوویەتــی بــۆ گەیشــن 
بــە ئاواتەکــەی لــە ســەر ئەساســی تۆڵــەی شــەهیدان بڕیــاری بەشــدار بوونــی پارتــی ژیانــی ئــازادی کوردســتان )پــژاک( دەدات. بــۆ پێکهێنانــی 
بڕیارەکــەی و خــۆ گەیانــدن بــە هەڤــااڵن رێــگای شــاخە ســەر بەرزەکــەی قەندیــل دەگرێتــە بــەر. هەڤــاڵ مانــی بــەر لــەوە بگەێتــە قەندیــل تووشــی 
کارەســاتێکی جیــاواز دەبێــت و دوو رێــگا لــە بــەر ئــەو دەمێنــێ یــان بچێتــە نــاو حزبــی دیموکــرات یــان حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ڕادەســتی 
دەوڵەتــی ئێرانــی بکەنــەوە. بــۆ ئــەوەش هەڤــاڵ مانــی بــە ناچــاری دەچێتــە نــاو حزبــی دیموکــرات. شــەهید مانــی ئــەو ماوەیــە کــە لــە نێــو حزبــی 
دیموکــرات دەمێنــێ دەبینــێ کــە لــەو رێگایــەوە بــە ئامانــج نــاگات و ناتوانــێ پێشــکەوتن ئــاوا بــکات. بۆیــە لــە بڕیارەکــەی پەشــیان دەبێتــەوە و لــە 
پێشــمەرگەیاتی دەســت هەڵدەگرێــێ و دەگەڕێتــەوە بــۆ مەهابــاد. دوای گەڕانــەوەی ماوەیــەک لەژێــڕ ئەشــکەنجەی  ڕژێمــی ئێــران لــە زینــدان بــە 
ســەر دەبــات. دوای ئــازاد بوونــی هێشــتا هیــوای نەبــڕاوە و ئومێــدی بــۆ گەیشــن بــە ئامانجەکــەی و تێکۆشــان لــەو پێنــاوەدا زیاتردەبێــت. دەیــەوێ 
رێگاێــک کــە بــۆ خــۆی دیــاری کردبــوو بــەردەوام بــکات، بەشــداری تەڤگــەری ئــازادی ببێــت، بــەاڵم لــە بــەر ئــەوەی ئەوکارەســاتەی کــە بــە ســەری 
هــات جارێکــی دیکــە تووشــی نەبێــت. بــە پــالن هەنــگاو دەنــێ هەتاوەکــو رێگایەکــی ســەالمەت پەیــدا دەکات.پاشــان پەیوەنــدی لەگــەڵ گەریــالکان 
ــۆ  ــەروەردە وەکــوو کادرێکــی هەرێمــی ب ــل و پەروەردەیەکــی ســەرەتایی دەبینــێ. هەڤــااڵن پشــتی پ ــە قەندی دروســت دەکات و خــۆی دەگەێنێت

خەباتــی نــاو شــار ڕەوانــەی مەهابــادی دەکەنــەوە. 

ــی  ــاڵ مان ــاد. هەڤ ــاو مەهاب ــەوە ن ــی رێکخســتنی دەگەڕێت ــە کار و خەبات ــدار ب ــراو و ئەرک ــەروەردە ک ــەم جــارە  وەکوکادرێکــی پ ــی ئ ــاڵ مان هەڤ
ــاد ڕۆڵ  ــە مەهاب ــی ل ــی ئاپۆی ــو بەرپرســیاری گەنجان ــژ وەک ــۆ ماوەیەکــی درێ ــە بنەمــای تێکۆشــین و ب ــی، دەیکات ــە ت ــە بینیوی ــەی ک ئەوپەروەردەی
ــان چاالکــی رێکخســتنی و کولتــووری بەشــدار دەبــێ هەڤــاڵ  ــە دەی ــە ئەنجــام دەگەینــێ، ب ــە رێــك و پێکــی ب ــات و تێکۆشــانی ب دەگێــڕێ و خەب
مانــی بــە هــۆی ئــەو هەســت و ئیحساســەی تۆڵــە ســەندنەوە، بــە ئیرسارێکــی زۆرەوە بڕیــاری بەشــدار بوونــی خەباتــی ســەر چیــا دەدات. چەنــدە 
هەڤــااڵن قبــوڵ ناکــەن و  ڕێگــری دەکــەن بــۆ بەشــدار بوونــی بــەاڵم ئــەو هــەر لــە ســەر بڕیارەکــەی ســووردەبێت. بــەر لــەوەی کــە بچێتــە چیــا  
ــاری بەشــدار بوونــی خــۆی  ــە ســاڵی ٢٠٠٩دا بڕی چەنــد چاالکیەکــی لەشــکری دژی  خیانەتــکاران و جەردەوانانــی ڕژێمــی ئێــران دەکات  پاشــان ل

پێــک دێنیــت. 

   هەڤــاڵ مانــی ، شــەیدای چیــا بــوو بــاوەڕی بــە تێکۆشــانی ســەر چیــا بــوو، قازانــج کردنــی  ســەرکەوتنی  تێــدا دەدی هــەر بۆیــە بــە ئیرسارێکــی 
زۆرەوە پاشــناوی خــۆی دەکاتــە چیــا.

   گرێــدراو بــوون بــە شــەهیدان لــە هەڤــاڵ مانــی دا زۆر لــە پێــش بــوو،  بــە رۆحــی تۆڵــە ســەندنەوەی شــەهیدان هەنــگاوی هەڵدەگــرت؛ ئــەو 
هەســت وگرێدانبوونــەی رۆحــی وای کردبــوو بــێ وچــان و ماندوونەناســانە لــە نــاو ســەخت تریــن کار و تێکۆشــان دا ببــێ.

ــە  ــی  شــەڕی کــرد، ب ــای هەڤااڵن ــە پ ــا ب ــی پێشــەوەدا پ ــە بەرەکان ــی ل ــە ســەرەتای شــەڕهەتاکو کۆتای ــە ســەربڵندی هــەر ل ــل ب ــە شــەڕی قەندی  ل
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رۆحێکــی پــڕ لــە کەیــف خۆشــی و شــادی هێرشــی دەکــردە ســەر دوژمــن. لــە فەرمانــداری مــەزن شــەهید )ســمکۆ ســەرهەڵدان( فێــری ئیــرادە و 
ژیــان، شــەڕ و تاکتیــک بــوو بــە کەســایەتی هەڤــاڵ ســمکۆ زۆر کاریگــەر بــوو. وەکــوو فەرماندەیەکــی ئەفســوناوی لــە ژیــان باســی لــێ دەکــرد و 

تێکۆشــانی بــۆ گەیشــن بــە کەســایەتی هەڤــاڵ ســمکۆ لــە ژیــان دا ڕەنگــی دابوویــەوە. 

الوێکــی بــە جــۆش و هەیەجــان کــە لــە هــەر کوێیــەک بوایــە ســەرنجی مرۆڤــی بــۆ الی خــۆی دەکێشــا. لــە نــاو وتووێژەکانــی دا چ لــە نــاو هەڤــااڵن 
چ لــە نــاو گــەل دا لــە هــەر کــوێ بوایــە شــتێکی هــە بــوو بــۆ گوتــن کــە ئەوانــەی لــە دەوری بــوون کەڵکــی لــێ وەر بگــرن. کــێ بــۆ یــەک جــار 
هەڤــاڵ مانــی بینیبــا لــە بیــری نەدەکــرد، منوونــەی ئەوانــە زۆرن کــە شــەهید مانــی لــە دڵیــان بــە جــێ بــووە و ژیــان دەکات. لــە هــەر کــوێ چەنــد 

کەســی بینیبــا کۆبوونــەوەی بۆیــان ئەکــرد و لــە بابەتــی رێکخســن، واڵت پارێزی،ڕووناکبیــری و سیاســەتەکانی ڕۆژ ئاگاداریــی ئەکــردەوە.           

گەلێــک تایبەمتەنــدی جیــاواز لــە ئــەو دا کــۆ ببــۆوە هــەر لــە تەمەنــی گەنجــی خــۆی دا وەکــو فەرماندارێکــی لێهاتــوو ئــەرک و بەرپرســیاری لــە 
ــاو ژیانــی شۆڕشــگێری دا هەوڵدانــی بــۆ پێشخســتنی هەڤااڵنــی دەورووبــەری  زۆر بــوو،  ــە ن ــا. ل ئاســتی ژوور دا بــە ســەرکەووتویی  پێــک دەهێن
هــە کەســێک کێشــەی لــە بــواری لەشــکری و ئایدۆلــۆژی دا هەبووایــە بــۆ ســەرە ڕاســت کردیــان تێکۆشــانی دەکــرد بــاوەڕی زۆری بــە گۆڕانــکاری 
و ســەرکەوتن هەبــوو. کامــە کار دەکەوتــە پێشــی هەڤــاڵ مانــی بــە جەســارەت و  باوەڕیەکــی مەزنــەوە ســەری دەخســت، بــەو کەســایەتەی کــە 

ــەری جەســارەتیان لێدەگــرت. ــی دەوروب ــەردەوام هەڤااڵن ــوو  ب هەیب

ــە ســاڵی ٢٠١٢ بــەدواوە لــە هەرێمــی موکریــان لــە  هەڤــاڵ مانــی لــە چیاکانــی قەندیــل و بــەردە نــازێ هەتاکــوو ســاڵی ٢٠١٢ خەبــات دەکات ل
ــی  ــاڵ مان ــۆ هەمــوو جــۆرە خەباتێکــی رێکخســتنی تێکۆشــان دەکات و هەڤ ــوو ب ــاد وەکــوو گەریالیەکــی لێهات ــە و مەهاب ــی سەردەشــت، بان ئااڵن
توانــی لــە هەرێمەکــەدا کار و خەباتێکــی بــەر چــاو بەڕێــوە ببــات و لــە نــاو دڵــی گــەل دا جێگاێکــی تایبەتــی هەبــێ. هەڤــاڵ مانــی کاتێــک بــۆ پێــک 
هێنانــی ئەرکێکــی رێکخســتنی لــە گــەڵ ســێ  هەڤاڵــی خــۆی )شــەهید رێزان،شــەهید سیپان،شــەهید فــواد( دەکەونــە نــاو پیالنگێــڕی هێــزی جــاش 

و جەردەوانــی هەرێمەکــە و دەچنــە نــاو ڕێــزی کاروانــی هەمیشــە نەمــری شــەهیدانەوە.

ــە رێــگای  ئێمــە وەک هــاوڕێ و هەڤاڵــی ئــەوان بەڵێنــان سەرخســتنی ئــاوات و ئامانجــی ئەوانــە هەتاکــوو ئــازادی واڵمتــان بــە بــێ ڕاوەســتان ل
ئــەوان تێکۆشــان دەکەیــن درێــژە پێــدەری رێــگای ئــەوان دەبیــن.
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شەهید نالین کارکەر
ناو و پاشناو..........................رەیحان چوبان

لە دایک بووی........................شڕناخ. ١٩٧٦

بەشدار بوون.....................................١٩٩٦

شەهادەت.............................ئورمیە. ٢٠٠٨



تریفەی نیگاری دایکی ئازادی

نێــو نالیــن کارکــەر، لــە ســاڵی ١٩٩٦ لــە زاگــروس بەشــداری رێــزی گەریــال دەبێــت. پشــتی بەشــدار بوونــی هەتاکــوو ســاڵی ٢٠٠٠ ئێمــە دایکــان 
نەبینــی، هــەر چــاوەڕێ دایکــان بوویــن، ئێمــە کــەی ببینیــن. مــن و براکــەم خەیــری قــەت بــۆ دیتنــی دایکــان بــێ هیــوا نەمایــن  هــەر دەچــوو 
هیــوای ئێمــە بــۆ ئــەو رۆژەی دایکــان ببینیــن مــەزن تــر دەبــوو. ئــەو کاتــەی کــە دایکــم بەشــدار بــوو مــن ٧ ســاڵ و براکــەم ٥ ســاڵ تەمەنــی بــوو. 
رۆژێکیــان لــە ناوەنــدی PAJK  بانگــی مــن و براکەمیــان کــرد. وتیــان »وەرن ســورپریزێکی ئێمــە بــۆ ئێــوە هەیــە«. مــن و براکــەم خەیــری چاومــان 
ــە  ــە مێشــکان هــات و چــووی کــرد، ئاخــۆ ئــەوە ج ســورپریزە؟ مــن و براکــەم بــێ دەنــگ مابوویــن، ب ــە هــەزاران بیرۆکــە ل ــە یەکــر کــرد و ب ل
هــەزاران شــت دەهاتــە بیــر ئێمــە، لــە الی یەکریــش نەمــان دەگــوت، وەکــوو ئــەوە کــە زمامنــان قوفــڵ بوویــە، چاومــان هــەزار شــت دەخوێنێتــەوە. 
مــن و براکــەم خۆمــان ئامــادە کــرد، هەســتاین و دەســتی یەکرمــان گــرت و چوویــن بــۆ ناوەنــدی PAJK  هەڤــااڵن وتیــان »وەرن دانیشــن«. ئێمــە 
دانیشــتین . پشــتی ســێ چــوار خۆلــەک بینیــان هەڤاڵێــک هــات، مــن و براکــەم زۆر بــە جــۆس بوویــن خوێنــان دەکۆڵیــا، هــات و ئێمــەی لــە ئامێــز 
گــرت، چــۆن ئێمــەی لــە بــاوەس گــرت ئێمــە زانیــان کــە دایکانــە، ئاخــر ئــەو کاتــەی کــە ئێمــەی لــە بــاوەش گــرت وەکــوو ئــەوەی وابــوو کــە 
خوێنــی ئێمــەو دایکــان تێکــەاڵوی یەکــر بــوون، ئەوەنــدە ماچانــی کــردەوە ئێمــەش ئەومــان ماچــەوە کــرد. ئێمــە تێــری خۆمــان پــڕ چــاو دایکــان 
ــە دایکــان ئــاوا بوویــە. مــن دەم هەویســت بزانــم، ئاخــۆ دایکــم چەنــدە بیــری ئێمــەی کــردووە، ئــەم هەویســت  تەماشــا کــرد، چ گوڕانــکاری ل
بکەومــە دەرونــی دایکــم و نــاو دڵــی بخوێنمــەوە، بــەاڵم مــن زانیــم دایکــم لــە ئێمــە زۆرتــر بیــری ئێمــەی کــردووە، لــە ناخــی دڵــەوە بیــری ئێمــەی 
کردبــوو. کاتێــک کــە دایکمــان بینــی بیــر کردنــی ئــەو هەمــووی لــە دڵانــدا نەخشــاند. هیــچ کــەس نەیدەتوانــی پێشــی لــە کــەف خۆشــی و ورەی 
ئێمــە بگرێ.لــە بــەر ئــەوەی ئێمــە هــەم ئەوینــداری ئــەو بوویــن هــەم هەمــوو خۆزگەکامنــان بــە دی هاتبــوو. تەنیــا خۆشەویســتی ئــەو وەکــوو 

گەردەلوولــێ بــە دەور ئێمــەدا دەپێچــرا ئــەو بــۆ ئێمــە زۆر شــتی پێناســە ئەکــرد.

کاتێــک کــە دایکــم بینــی، وەکــوو ئــەوەی کــە لــە دونیایێکــی دیکــە ژیــان دەکــەم دڵــم بــە هێــوری دەکۆڵیــا. کەســایەتێکی زۆر روون بــوو هــەر لــە 
رێبــەر ئاپــۆ باســی دەکــرد، لــە بــەر ئــەوەی لێگەڕینــی ئــازادی بەهێــز بــوو، هەمیشــە زۆر بایخــی دەدا بــە ژیــان و بــە چاوێکــی بــە واتــا چــاوی 
ــە دایکــم  ــۆ الی خــۆ رادەکشــاند. مــن زۆر جــار ب ــی ب ــەو ســەرنجی من ــەی ئ ــێ کردن ــەو چــاو ل ــر ئ ــە هەمــوو زۆرت ــەو ل ــی ئ ــە ژیان ــێ ئەکــرد. ل ل
دەگــوت »دەمــەوێ بــە هەڤــاڵ ناریــن بانگــت بکــەم«. پــێ دەکەنــی و هیچــی نەدەگــوت، تەنیــا پــێ دەکەنــی. ژنێــک کــە خــۆی لــە گــەڵ سورشــت 
کردبــوو یــەک. بۆیــە مــن زۆربــەی جــاران بــە دایکــم دەگــوت “گــەردوون”، بــە راســتی کــە خــۆی لــە گــەڵ گــەردوون کردبــوو یــەک و بــە گوێــرەی 
گــەردوون خــۆی دەڕازانــدەوە. ئــەو کاتــەی کــە دایکــم لــە ســاڵی ٢٠٠٠ بــۆ چــارە ســەری نەخۆشــیەکەی هاتبــوو مەخمــوور. مــن هەمــوو رۆژێــک 
ئەچــووم بــۆ الی دایکــم، زۆر لــە گەڵــی گاڵتــەم دەکــرد، ئــەو شــتانەی کــە واتــام پــێ نــەدەدا لــە دایکــم پــرس ئەکــرد. دایکــم واڵمێکــی کــە دڵمــی 
ئاســودە ئەکــرد واڵمــی ئەدایــەوە. رۆژێکــی چــووم بــۆ الی دایکــم، بــەاڵم لــە رێــگادا بیــرم لــەوە ئەکــردەوە چــۆن بــە دایکــم بڵێــم، ســناریوێک لــە 
مێشــکم دا ئامــادەم کــرد، چــۆن دایکــم بڕفێنــم. هەمــوو زەحمەتیەکانــم لــە بــەر چــاو گــرت، بــە خۆمــم گــوت ئەگــەر هەڤااڵنیئــش مبگــرن دیســان 
هــەر دەیکــەم، دەســت لــە پڕۆژەکــەم بــەر نــادەم. ســەرە رای ئــەوە کــە تەمنیشــم کــەم بــوو بــەاڵم هــەر دەمزانــی کارێکــی خــراپ دەکــەم. لــە 
بــەر ئــەوەی لــە ترســدا دەنگــی لــێ دانــی دڵــی خۆمــم دەبیســت. چــووم بــۆ الی دایکــم، بــاڵم رەنگــم زەرد هەاڵتبــوو، دایکــم پێمــی گــوت »کچــم 
بۆچــی شــتێک بوویــە؟ مــرۆڤ دەڵــی بەڵکــوو لــە نــاو مــردووەکان هاتــوی.« مــن بــە دایکــم گــوت »پڕۆژەێکــی مــن هەیــە بــە تــۆ دەڵێــم بــەاڵم لێــم 
تــوڕە نەبــی.« دایکــم وتــی “کــەی مــن لــە تــۆ بــە دڵ عاجــز بــووم کــوا پێــم بڵــێ؟ ئــەو شــتانەی دەکــەم هەمــوو بــۆ پێشــکەوتنی تۆیــە.« مــن گوتــم 
“دایــە تــۆ دەزانــی خۆشەویســتی تــۆ بــۆ مــن هێنــدە گەورەیــە بۆیــە ئەگــەر بێتــو تــۆ لــە الم نەبــی، ژیانــی هەمیشــە نیوچــە دەبیــت. بــۆ ئەوانــەی 
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بیــرم لــەوە کردووەتــەوە  تــۆ بڕفێنــم.«  تەنیــا چــاوی لــە مــن دەکــردو دوای بــە قســەکانم بێنــم و واڵمــی مــن بداتــەوە. ئیــدی قســەکانم بــە دوای 
هێنــا. دایکــم گوتــی »تــۆ مــن بــە کــوێ دا بڕفێنــی؟« مــن گوتــم »تــۆ لــە پەنجەرەکــەوە دەڕفێنــم.” دایکــم پــێ کانــی و گوتــی »مــن ناتوانــم لــە 
پەنجەرەکــەوە دەرکــەوم، تــۆ دەتوانــی لــە پەنجــەرەوە بچــی، مــن ناتوانــم ئــەرو پەنجــەرە بچوکــە.« گوتــی »دەرگا بــەو مەزنیــە ئێمــە لــە دەرگاوە 
ــی  ــەاڵم مــن نەمزان ــوو، ب ــدی گرتب ــی جی ــی کــە دایکــم من ــوو. مــن وەهــام دەزان ــز ب ــی ئێمــە زۆر بەهێ ــی. هەڤاڵت ــی و پێدەکەن ــن.« پێدەکەن بجی
گاڵتــەی بــە مــن کــردوە منــی کردبــوو بــە مــژاری پێکەنینــی خــۆی. کاتــێ کــە هەڤــاآڵن لــە ســەر ئەرکــی خۆیــان هاتنــەوە دایکــم پێکەنــی و هەڤــااڵن 
گوتیــان »دیســان ئەمــە چــی کــردوە؟« مــن فکــرم ئەکــرد دایکــم بــە هەڤــااڵن ناڵێــت. کاتێــک کــە هەڤــااڵن هەمــوو هاتــن بینیــم لــە نــاکاوا دایکــم 
بــە پێکەنینــەوە بــە هەڤااڵنــی گــوت و هەڤــااڵن هەمــوو پێکەنیــن. مــن لــە الێکــەوە زۆر شــەرمم کــرد لــە الی دیکــەوە ترســیام. مــن دیــم هــەر کــەس 
پــێ دەکەنــێ و پێویســتی نابینــن شــتێکی بــە مــن بڵێــن. کاتێــک هەندێــک زەمانــی بــە ســەردا چــوو دیســان چوومــە بــۆ الی دایکــم بــەر لــەوەی 
کــە بگەیمــە نــاو هەڤــااڵن وتــی »تــۆ کــەی دایکــی خــۆ بڕفێنــی؟« و بــە مــن دەکەنیــان. مــن لێــرەدا دەمــەوێ بڵێــم کــە شــتێکی شــاراوەی نەبــوو، 

هەمیشــە راســتیەکانی دەپاراســت و خــاوەن هەڵوێســت بــوو.

دایکــم هەمیشــە دەیهەویســت بچــێ رۆژهــەاڵت، ئاخــر رۆژهــەاڵت بــۆ ئــەو تایبــەت بــوو کاتــێ کــە بیانگوتــای رۆژهــەاڵت ئــاو لــە گــەروی دایکــم 
رادەوەســتا. مــن کــەم هەڤاڵــم دیــوە هێنــدەی دایکــم حــەزی لــە رۆژهــەاڵت بیــت. بــە منــی دەگــوت »ئێســتا کــە لــە الی تــۆ دانیشــتوم، بــاوەڕ 
بکــە دڵــم لــە بــۆ رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــێ دەدا، وەکــوو ئــەوەی کــە قــەت دڵــم لــەو گەلــەی نابــڕێ، ئــەو دڵــەی مــن بــۆ منااڵنــی رۆژهــەاڵت 
ــووم، مــن ئێســتا  ــام و گوێبیســتی قســەکانی دایکــم دەب ــگ م ــی دەن ــا ب ــەوێ دەر بخــات.«  مــن تەنی ــی مــن ل ــێ دڵ ــێ دەدات. کەســێک ناتوان ل
ــی خــۆی  ــان خــۆش دەویســت. دایکێــک کــە دڵ ــە، گەلێــک دایکمی ــەو گەل ــەر ئەوەیــش ئ ــە ب ــەی. ل ــەو گەل ــداری ئ ــە ئەوی ــم چــۆن بووی تیدەگەێ
هەمــوو دابــوو بــە گەلــی رۆژهــەاڵت. فــەرق و جیــاوازی نەدەخســتە نــاو گــەل، هەمــووی وەکــو یــەک چــاوی لــێ دەکــرد. دایکــم لــە گــەڵ منــاڵ، 
منــاڵ بــوو لــە گــەڵ گــەورە، گــەورە  بــوو. لــە بــەر ئــەوەی هــەر کــەس دەیتاونــی لــە گــەڵ دایکــم ببێتــە دۆســت و هــاوڕێ. دەرگای دڵــی خــۆی بــۆ 
هــەر کــەس کــراوە بــوو. بــۆ ئــەوەی خەیاڵەکانــی منــااڵن پێــک بێنــی ویســتی بچــێ رۆژهــەاڵت زۆر ئیــرساری ئەکــرد. دەی هەویســت واڵم دەرەوەی 
ئــەو هێراشــانەی بێــت کــە بــە ســەر گــەل بــە رێــوە دەچــوو. لــە بــەر ئــەوەی کــە لــە هەمــوو زۆرتــر جوانــان لــە نــاو ئــەو سیســتمەدا دەتوێنــەوە. 
دەیویســت لــەو سیســتمە ئــەوان رزگار بــکات. جوانــان زۆر گرێــدراوی دایکــم دەبــوون حەزکردنیــان هەتاکــوو دوای لــە بەرانبــەر دایکــم هەبــوو. 
دایکــم زۆر دەیخواســت بچــێ رۆژهــەاڵت، بــەاڵم هەڤــااڵن ناەیــان دەویســت دایکــم بــە رێ بکــەن، بــەاڵم بــە ئیــرساری زۆر هەڤــاآڵن پێشــنیارەکەی 

قبــوڵ دەکــەن کــە بچێتــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان.

لــە رێکەوتــی ٢١/ ٢٠٠٨/٥ لــە هەرێمــی ســۆما گونــدی گومبــەد لــە ئەنجامــی کەمینــی هێــزی داگیــرکاری ئێــران لــە گــەڵ پێنــج رێ هەڤاڵــی خــۆی  
)ژیــان، خانــێ، گوڵســتان، گوڵــزار و بــاوەڕ( بەشــداری کاروانــی نەمــری شــەهیدان دەبــن.
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لە دایک بووی......................................ماکۆ. ١٩٧٩
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شەهادەت..........................................بۆتان. ٢٠١٦ 



باهۆزەکەی هەرەکۆل

زۆربــەی جــاران گــەرم و گــوڕی شــۆڕش، جوانــان لــە نــاو خــۆدا دەگرێتــە بــاوەش کــە زۆربەیــان لــە راســتی شــۆڕش دا وەکــوو ســەمبۆلی حەقێقەتــی 
شۆڕشــن. ســاتەکانی شــۆڕش، بــۆ خــۆی کەســایەتیەکان هەڵدەبژێــرێ؛ ئــەو کەســایەتیانەی کــە شــۆڕش لــە کات و ســاتەکاندا ئــاوا دەکــەن، فەرمانداری 
گشــتی، بــە ســایەی ئــەوان پێــش کەوتــوە. ســاڵەکانی 1٩٩٩ بــە دوا لــە رۆژهەاڵتــدا وەکــوو ســاڵەکانی دەســپێکردنی شــۆڕش تــێ بــە ناوکــردن؛ لــەو 
ســااڵنەدا گەلێــک جوانــەکان بــە رۆوانگەێــک لــە ســەر بنەمــای حەقیقەتــی شــۆڕش بەشــداری نــاو گریــا بــوون. ئــەو جوانانــەی کــە توانیــان بــاری 
شــۆڕش بــدەن ســەر ملــی خۆیــان و لــەم رێگەیــەدا بوونــە فەدایــی هێڵــی ئــازادی. ئــەو فەرمانــدە جوانانــەی کــە شــەڕیان بــە رێــوە دەبــرد ملیتانــی 
زۆری و زەحمەتــی و ســەختی رێــگا بــوون. ســەمبۆلی یــەک بوونــی نەتەوەیــی بــوون. رۆژهەاڵتــی کوردســتان ســااڵنێک بــوو کــە بــە ملــی گەرایــی 
ســەرەتایی دەورپێــچ و بــە دیــل گیــرا بــوو و تایبەمتەنــدی کەســایەتی نۆکــەر و زهنیەتــی پاشــکەوتو لــەم بەشــەی کوردســتان ئــاوا کرابــوو. بیــر و 
رامانــی رێبــەر ئاپــۆ کــە لــە ســەر بنەمــای شۆڕشــی کۆمە:اڵیەتــی و بــاوەڕی نەتەوەیــی هەبــوو، لــەو رێگایــە ئــەو گەنجانــەی خۆیــان فــەدای رێبــەر 
ئاپــۆ کــرد، بــە کۆلتــوری خۆیــان ژیــاون و گۆڕانکاریــان ئــاوا کــرد. ئــاوا بــوون  و بەجــێ بوونــی ئــەورۆ لــە کوردســتاندا بەرهەمــی بــە دەیــان لــەو 

جوانانەیــە. ئــەو رۆ شۆڕشــگێری کــە لــە کۆمەڵــگای رۆژهەاڵتــی کوردســتان هەیــە بەرهەمــی تێکۆشــانی ئەوانــە.

هەڤــاڵ باهــۆز ماکــۆ یەکێــک لــەو جوانــە شۆڕشــگێری ئــەو ســەردەمەیە، بــە گوتــن بێتــە ســەر زمــان کەســایەتێکی بــە تــەواوی شۆڕشــگێر بــوو. 
خوێنــدەکار و روناکبیــر بــوو هەتاکــو زانکــۆی خوێندبــو بەرگرینامــەی پەنجەمــی رێبــەر ئاپــۆ بــە زمانــی فارســی وەرگێڕاندبــو. لــە خوێنــدن و نوســین 
و ئەدەبیاتــی کــوردی، فارســی وترکــی بــە تــەواوی شــارەزا بــوو. لــە فەرماندەیــی دا زواڵڵ و بــە بڕیــار بــوو، فەرمــان گرتــن و فەرمــان دان بــە بــێ 
دوودڵــی بــە رێــک و پێکــی و ســەرکەوتویی پێــک دەهێنــا یانــێ ژیــری و زەکاوەت و ئۆتۆریتــەی فەرمانــداری لــە گــەڵ بــوو. لــە بــواری تەکنیکــدا زۆر 
خــۆی پێشخســتبوو، ماموســتا و پســپوڕی چەکــی گــران بــوو. لــە بــە کار هێنانــی هــاوان و دۆشــکا بــە تــەواوی خــۆ پــەروەردە کردبــوو و بــە دەیــان 
فێــرکاری لێهاتــوی فێــر کــرد و بــە دوای خــۆ دا بــە جــێ هێشــت. هەمیشــە دەیگــوت شــتێک کــە مــن حــەزی لــێ ئەکــەم شــتی زۆری و زەحمەتیــە.

هەڤــاڵ باهــۆز فەرماندارێــک خۆشــڕوو دەم بــە پێکەنیــن بــوو لــە هەمــان کاتــدا زۆر جیــدی بــوو. بــە دڵنزمــی و هەســتیاری خــۆی دەناســێرنا. کاتێــک 
ــان چاالکــی بەشــدار ببــوو.  ــە دەی ــە چەکــی خــۆی گــران ل ــوو. ب ــە خــۆی عاجــز دەب ــاێ زۆر شــەرمی دەکــرد و ل ــا و هەڵەێــک دەربکەوت کــە خەت
فەرمانــداری هێــزی چەکــی گــران بــوو، بــەاڵم هەمیشــە خــۆی دەخســتە  بــن بــاردا و چەکــێ کــە بــەکاری دەهێنــا بــۆ خــۆی هەڵیدەگــرد. دەیگــوت 
کاتێــک کــە یەکێــک بیهێنــێ و مــن بــەکاری بێنــم لــە بــواری ویژدانــی دا ئاســودە نیــم، بــەاڵم کاتێــک بــۆ خــۆم هەڵیبگــرم، هــەم لــە بــەکار هێنانــی 

چــەک لــە چاالکیــدا، هــەم بــواری ویژدانیــەوە خــۆم راحــەت دەبینــم.

دەمــەوێ بیرەوەریێکــم لــە گــەڵ شــەهید باهــۆز بگێڕمــەوە، لــە ســاڵی 2012 لــە حەملــەی شــەڕی گەلــی شۆڕشــگێری، ئێمــە لــە هەرێمــی بۆتــان 
بویــن. لــە چوارچێــوەی حەملەکــەدا پێویســت بــوو چاالکــی بــە کاریگــەر پێــش بخەیــن. هەڤــاڵ باهۆزیــش لــە نــاو هەڤــااڵن دا، هەڤاڵێــک بــوو 
ــورکان  ــرکاری ت ــن و داگی ــە ئەســتێنەوەی شــەهیدامنان بی ــە تۆڵ ــا. دەیگــوت پێویســتە ئێم ــی دا دەژی ــە دڵ ــوڕی شــۆڕش ل ــەرم و گ ــن گ ــە زۆرتری ک
ــەوە  ــەر ئ ــە ب ــون. ل ــاڵ حەمــزەدا شــەهید کەوتب ــداری هەڤ ــر فەرمان ــە ژێ ــاڵ ل ــە هەرێمــی بەســتا 1٥ هەڤ ــەو ســاڵە ل ــن، زســتانی ئ ــە دوای بێنی ب
داخــوازی زۆربــەی هەڤــااڵن لــە دار خســتنی چاالکــی لــە شــڕناخ بــوو. هەڤــاڵ باهۆزیــش هەڤــاڵ حەمــزەی زۆر خــۆش دەویســت. لــە بــەر ئــەوەی 
نەیدەگــوت تۆڵهەڵــدان، دەگــوت ئێمــە داگیــرکاری تــورکان بــە دوای بێنیــن، لــە بــەر ئــەوە لــە ناوەنــدی شــڕناخ پانــی چاالکــی بەهێزیــان داڕشــت. 
لــەو چاالکیــەدا هەڤــاڵ باهــۆز وەکــوو بەرپرســیاری چەکــی گــران و هــاوان داوێــژ بەشــدار بــوو. هاوینــی 2012 دوایەکانــی مانگــی گەالوێــژ )تەبــاخ( 
پــان و کەشــفی بــە دوای هــات ئێمــە لــە هەرێمــی شــاریبان رۆژێــک بــەر لــە بــە جــێ بــوون لەچاالکــی کۆبونەوەێکــی کورمتــان پێــک هێنــا، گروپــی 
چاالکــی بــەرەو جێــگای خۆیــان کەوتنــە رێ. ئێمــە لــە هەرێمــی ریســۆر لــە بــۆ پێــک هێنانــی دوایــن پێداویســتیەکامنان رۆژێــک ناوبەرمــان دا، لــە 
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نــاو گروپــدا هەڤــاڵ ژینــدا هەبــوو هەڤــاڵ باهــۆز خاڵــی ئــەو بــوو، هەڤــاڵ ژینــدا هــەر ئــەو ســاڵ لــە باشــوور هاتبــوو بەســتا. هەڤاڵێکــی گەنــج و 
زۆر بــە جەســارەت بــوو، بــە تەمــەن زۆر جــەوان بــوو زۆریــش حــەزی لــە چەکــی تیربــار BKC بــوو، هەمیشــە BKC بــە کار دەهێنــا، هەڤــاڵ ژینــدا 
دەیگــوت »خاڵــۆ، ئــەو رۆ بتبینــم چــۆن هــاوان لــێ دەخــەی« هەڤــاڵ باهۆزیــش دەیگــوت: »مــن تــۆم گــەورە کــرد، تــۆ ئــەوڕۆ بــە مــن پێدەکەنــی.« 
ــف خۆشــی  ــن و کەی ــە پێکەنی ــان ب ــورکان دەکات. دەیانگــوت و وتووێژی ــری ئەرتشــی ت ــن تێ ــۆ BKCی م ــی ت ــش دەیگــوت هاوان ــاڵ ژیندای هەڤ
بەردەوامــی دەکــرد، مــن نەمزانــی چــۆن بــوو بــە ئێــوارە، هەڤــاڵ ژینــدا لــە پاییــزی ئــەو ســاڵەی لــە کاتــی گەڕانــەوە لــە چاالکــی دێــرا هێنــێ شــەهید 
کــەوت. ئێمــە کەوتینــە نــاو هاتوچــوو هەمــوو شــتێکان لــە نــاو خۆمــان دابــەش کــرد، هــەر کــەس جانتــای خــۆی دا ســەر پشــتی هــەر دوو گــروپ 
لــە یەکــرت جــودا بوویــن و مااڵواییــان لــە یەکــرت کــرد. هەڤــاڵ باهــۆز پــێ گــوت هەڤــاڵ ژینــدا ئــاگات لــە خــۆ بێــت، هەڤــاڵ ژیندایــش بــە کورتــی 
»مــن شۆڕشــگێرم و گەریــا«  هەڤــااڵن هەمــوو پــێ کەنیــن هــە کــەس پــێ گــوت هــەر بــژی هەڤــاڵ ژینــدا، هەڤــاڵ ژیندایــش لــە دوایــی دا گوتــی 
»مــن بــە تــۆ و هەڤاڵتــی تــۆ ســەربەرزم« هــەر هەڤاڵێــک لــە جێــگای خــۆدا بــۆ ئــەو لــە چەپڵەیــان دا بــە خاتــر خواســن و مااڵوایــی ئێمــە وە رێ 
کــەو تیــن. هەڤــاڵ ژینــدا لــە پاییــزدا شــەهید بــوو، ئــەو دەمــەی کــە بــە هەڤــاڵ باهــۆز رادەگەینــن هەڤــاڵ ژینــدا شــەهید کەوتــوە، هەڤــاڵ باهــۆز 
دەڵــێ لــە مــن زۆرتــر، خۆیــی بــە فەدایــی بوونــەوە نزیــک کردبــوو. هەڤــااڵن دەیانگــوت هەڤــاڵ باهــۆز چەندەیــش دەیهەویســت بــە خوێنســەردی 
نزیــک ببــێ بــەآڵم دیســانیش کۆڵــی گریــان نێــو گــەروی دەگرێتــە بــەس. هــەر چۆنیــش بێــت لــە منداڵیــدا ئــەوی گــەورە کردبــوو. بیرەوەریەکانــی 
ئــەو دەمــەی کــە لــە گــەڵ هەڤــاڵ باهــۆز ژیامنــان دا بــە ســەر بــۆ ئێمــە جێــگای شــانازیە، بــەاڵم ئــەو بۆشــاییە بــە راســتی ئێمــە خەمگیــن دەکات.

 ئێمــە چوویــن گــردێ کــە بــە تــەواوی لــە ســەر تۆخــای )گــوردان( شــڕناخ بــوو خۆمــان بــە جــێ کــرد و ســەنگەرمان گــرت. رۆژێ کــە لــە پێــش ئێمــە 
بــوو رۆژی جەژنــی رەمــەزان بــوو پارتــی لــە ســێ رۆژی جەژنــدا بــێ چاالکــی راگەیاندبــوو. بــەو هــۆکارە ئەبــوا چاالکــی بــەر لــە ســاعەتی 12 دەس 
پــێ بــکا بۆیــە ســاعەتی 11 دیــار کرابــوو، فڕۆکــەی کەشــف زۆر دەگەڕیــا ترســان لــەوە بــوو فڕۆکــەی کەشــف چاالکــی ئاســتەنگ بــکا و دیمەنــی 
هەڤــااڵن بگــرێ و چاالکــی ئاشــکرا ببــێ. لــە ئەنجــام چاالکــی ســاعەت 12:30 دەســتی پــێ کــرد هەڤــااڵن زۆربەیــان بــە رۆژ کەشــفیان کردبــوو هــەر 
بۆیــە لــە دیتنــی هــەدەف بــە شــەو زەحمەتیــان کێشــاند و تاکــوو گــەل یارمەتــی هەڤــااڵن دەدەن و بنکەکانــی پۆلیــس پیشــانی ئــەوان دەدەن و 
هەڤــااڵن بــە کاڵشــینکف و AKCو  B7 لــە بنکــەی پۆلیســەکان دەدەن و بــە تــەواوی دەیڕوخێنــن. هەڤــاڵ باهــۆز هــەر لــەو کات و ســاتانەدا زۆر 
بــە هەیەجــان بــوو. دەیگــوت بانــگ بکەیــن بزانیــن بــۆچ دەس پــێ ناکــەن، بــەاڵم لــە بــەر ئــەوەی کــە بــەکار هێنانــی جیهاز)بــێ ســیم( دەبــوو بــە 
هــۆکاری ئاشــکرا بــوون لــە بــەر ئــەوەش مەترســیدار بــوو کــە کاتــێ ریســک نەبــێ پێویســتە بــە کار نەهێنــێ. یانــێ خــۆی لــە پێــک هێنانــی چاالکیــدا 
کلیــد کردبــوو جــۆش و خرۆشــی پــێ دەگــرت. چاالکــی بــە هــاوان کــە هەڤــاڵ باهــۆز چەنــد جــار بــە شــون یــەک لــە ناوەڕاســتی تۆخــای دا دەســتی 
پــێ کــرا. لــەو ســاتانت قامکــی هەڤــاڵ باهــۆز بــە هــۆی فشــاری هــاوان لــە جێــگا دەرکــەوت، پــێ گوتــم دەســتی لــێ بــەردە بیــدە بــە هەڤاڵێکــی تــر، 
وتــی بــە مــن لــە بــەر ئــەوەی لــە هــەدەف بــدەم پێویســتە خــۆم هــاوان بــەکار بێنــم کێشــە نیــە گیانــی مــن فیــدای شــۆڕش بێــت، مەگــەر قامکێــک 
چیــە؟ بــە تــەواوی ئــەو ئــەو کــەم و کــۆڕی و زەحمەتیانــەوە هەڤــاڵ چاالکیــان بــە ســەرکەوتویی پێــک هێنــا. گروپــی هەڤــاڵ ژینــدا ئەوانیــش لــە بــەر 
ئــەوەی دوژمــن نەهــات بــێ دەنــگ مــان. مــن بیســتم هەڤــاڵ باهــۆز ئــەوەی گــوت »تەنیــا شــتێک لــە دڵــی مــن مایــەوە فیشــەکی BKC  هەڤــاڵ 

ژینــدام لــە ئاســاندا نــەدی.

زۆر هەڤــاڵ وەک هەڤــاڵ باهــۆز کــە بــە جەســارەت، فــەداکاری و رەنجــی خۆیــان بــۆ ئێمــە بوونــە پێشــەنگ و منونــە. هەڤــاڵ باهــۆز و زۆربــەی 
ــازادی و ســەرکەوتن.  ــان گەیانــدوە رێــگای ئ ــە ســەردەمی شۆڕشــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان بەشــدار بــوون ئــەوڕۆ رۆژهەاڵتی ــە کــە ل ئــەو هەڤااڵن

بەرهەمێــک کــە ئــەوڕۆ دەرکەوتــن بەڕێخســن بــوون و ژیانــی ئــازادە هەڤاڵتــی ئــەو هەڤااڵنــە هەتــا هەتایــە لــە بیــری ئێمــە دایــە.
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لێگەڕی فیداییەك

شــەهید زەردەشــت هێنانــە ســەر زمــان بــۆ مــن زۆر ســەختە، کەســێک بــوو قارەمانانــە ژیانــی کرد،ناســکردنی ئــەو و ژیانکــردن لەگــەڵ ئــەو بــۆ 
مــن جێــگای شــانازی بــوو. هەندێــک کات هەیــە مــرۆڤ ناتوانێــت هەســتی خــۆی ئیفــادە بــکات، بۆیــە هــەر لــەو کاتــە و شــوێنە دەمێنێــت کــە  
تیایــدا ژیاویــی و دەبێتــە بەشــێک لــە تــۆ. شــەهید زەردەشــت لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە شــاری ســنە ناوچــەی دێگواڵنی_لەیــالخ چــاوی بــە 
دوونیــا هەڵهێنــاوە. وەکــو هــەر کوردێــک هــەر لــە دایــک بوونیــەوە ئاشــنا بــوو بــە ناکۆکــی و کێشــەکانی ژیــان. شــاری ســنە ناوەنــدی واڵتپارێــزی 
و بەرخودانــی، لەبەرامبــەری ئەوەنــدە کۆمەڵکوژییــە بــێ ســڵ کردنــەوە هەمیشــە گووتوویەتــی ئــازادی، بەرخودانی.خەڵکــی ســنە هەمیشــە ئێــش 
ــەرهەڵدێر  ــر و س ــە بەرخودێ ــەو ناوچەی ــایەتیەکی ئ ــو کەس ــتیش وەک ــەهید زەردەش ــاندووە. ش ــدا نەخش ــی و وێنەکانیان ــە گۆران ــان ل وئازارەکانی
ــی  ــەر کەس ــی هەبوو.ه ــت بوون ــاڵ زەردەش ــان دا هەڤ ــاتی ژی ــەر کات و س ــە ه ــارسا. ل ــدەر دەن ــداکار و ڕەنج ــێکی فی ــە کەس ــە ب بووە.هەمیش
ــر و  ــی دا.کەســایەتیەکی بویێ ــی کارکردن ــی دا هــەم لەالیەن ــی ژیان ــوو هــەم لەالیەن ــردەوە. هەمیشــە پێشــەنگ ب ــەری خــۆی کۆدەک ــە دەورووب ل
چاونەتــرس و خۆنەویســت بــوو. تایبەمتەندییەکــی شــەهید زەردەشــت هەبــوو کــە لــە هیــچ بــارودۆخ و ســەختیەك هەڤاڵــی  خــۆی بەتەنیــا جێــێ 
نەدە هێشــت. بۆیــەش ئــەو تایبەمتەندیــە وایکردبــوو هــەر کــەس حــەز بــکات لەگەڵــی ژیــان بــکات. شــەهید زەردەشــت لــە کاتــی ژیانکردنــی لــە 
نــاو کۆمەڵگاشــدا هەمیشــە لــە نــاو لێگەڕیــن دابــووە. بۆشــاییەکی گــەورە دەربــارەی کوردبوونــی لــە دڵــی داهەبــوو، هــەر کــە دەچــوو ئــەو بۆشــاییە 
فراوانــر دەبــوو، بــەرۆژ بــە مانــگ بــە ســاڵ خوێنــدی گــەڕا کاری کــرد پرســی. بــەاڵم ئــەو بۆشــاییەی دڵــی ئــەو تیــژی نەبــوو. هــەر لــە منداڵیــەوە 
زانیبــووی ســەختی و تاڵــی کوردبوویــن،ش  چیڕۆکــی بــە ســەدان گەنجــی وەکــو ئــەو کــە بــەو هەســتانە ژیانیــان دەکــرد  و چــۆن بۆشــایی ناخیــان 
پڕکــردەوە گەیشــتنە ژیانێکــی حەقیقــەت.دوای زانینــی ئــەو ڕاســتییانە شــەهید زەردەشــت ئیــدی کەوتــە نــاو جــۆش و خرۆشــێکی زۆرەوە، بــە کەســی 
نەدەگــووت کــەوا بۆچــی ئەوەنــدە بــە چــۆش وخرۆشــە، بــەاڵم  ئــەو گۆڕانانــەی کــە  ڕۆژ بــە ڕۆژ لــەو دا دروســت دەبــوو هــەر کــەس دەیبینــی. ئــەو 
بڕیــاری خــۆی دابــوو کــە ببێتــە پێشــمەرگە. چونکــە ئــەو بۆشــاییەی لــە دڵــی ئــەودا نەیدەهێشــت بــەو شــێوەیە  درێــژە بــە ژیــان بــدات. شــەهید 
زەردەشــت بــە هیــوای ســااڵنی ڕابــردوو بــەژداری کۆمــەاڵ بوو.بــەاڵم پێشــنینی ژیانێکــی وەهــای لــە نــاو کۆمــەاڵ نەدەکــرد. هەمیشــە دەیخوێنــد و  
لێکۆڵینــی دەکــرد، هەســتی بــەوە کردبــوو کــەوا دەبوایــە ڕێگایەکــی دیکــە بدۆزێتــەوە چونکــە هیــوا و هەیەجانــی ئــەو زۆر لــەوە زیاتــر بوو.شــەهید 
زەردەشــت لێگەڕێکــی حەقیقــەت بــوو، بۆیــەش ڕازی کردنــی ئــەو زۆر ســەخت بــوو. بۆهەرشــتێک دەبووایــە هــەم لــە دڵ هەمیــش لــە مێشــک دا 
ڕازی ببوایــە. دوای ماوەیــەك شــەهید زەردەشــت ڕێبــەر ئاپــۆ نــاس دەکات ، ئــەو بۆشــاییەی دڵ ومێشــکی، ئــەو  پرســیارە بــێ وەاڵمانــەی ناخــی، ئــەو 
حەقیقەتــەی کــەوا شــەهید زەردەشــت بــە شــوێنی دەگــەڕا توانــی وەاڵمــی هەمــوو ئــەو شــتانە بداتــەوە وەکــو کەســێک کــەوا لــە کــۆت و زنجیــر 
ڕزگاری بووبێــت وەهــا دڵخــۆش بــوو. بــە زانینــی ئــەو ڕاســتییانە دڵخۆشــی و ئومێدێكــی بــێ ســنوور لــە ڕووخســاری شــەهید زەردەشــت بەدیدەکــرا. 
کاتــێ ســاڵی ٢٠٠٨ شــەهید زەردەشــت بــەژداری نــاو ڕیزەکانــی تێکۆشــان و حەقیقەتــی ڕێبــەر ئاپــۆ بــوو، دەبووایــە ئەمجــارە خــۆی پێناســەی ئــازادی 

بــکات.  لەگــەڵ چیاکانــی کوردســتان، لەگــەڵ هیــوای گەلێکــی بــە هــەزاران ســاڵ، بــە شــەهیدانی نەمــر و بــە تێکۆشــانی بۆژیانێکــی ئــازاد.

چــەك: بــە گوێــرەی زۆر مــرۆڤ ئامرازێکــی توندوتیژییــە، کــە لەدەســتی کەســانی دڕنــدە داییە.ئــەو باوەڕییــە لــە نــاو زۆربــەی کەســەکان دایــە و 
لێــی دەترســن و لــە خۆیــان دووری دەکەنــەوە. بــەاڵم ئــەو چەکــە لــە دەســتی ئــەو قارەمانانــەدا دەبێتــە ســەرچاوەی هیــوای مرۆڤایەتــی وهەنــگاو 

بــەرەو ژیانێکــی ئــازاد و ســەبەرزانە دەنێــت زۆری نەمــاوە کــە هــەر کــەس ئــەو ڕاســتیە ببنێــت.

ئەمــڕۆ لــە کەســایەتی شــەڕوانانی ئــازادی و لــە کەســایەتی ڕێبــەر ئاپــۆ دا ئیفــادەی مرۆڤایەتــی پاراســن و تێکۆشــانی بــە ڕوومــەت و بــە شــەڕەف 
دەکات.

٤٠



شــەهید زەردەشــت ئــەو بۆشــاییەی کــە لــە  دڵــی خۆیــدا ژیانــی دەکــرد ،ئیــر چــۆن پــڕی بکاتــەوە ڕێــگای ئــەوەی دۆزیبــۆوە و .دەیگــووت ئــەو 
تێکۆشــینە لــە کوێــی و چــۆن دەســتی پێکــرد، کــێ دەســتی پێکــرد دەبێــت هەمــووی ببینــم، هەســتی بکــەم تەنیــا بــەو شــێوەیە دەتوانــم بگەمــە 
ئازادی،بگــەم بــە ئامانجــی خــۆم، الیەقــی گەلــی خــۆم دەبکــەوم. خــەون و خەیاڵــی شــەهید زەردەشــت باکــوور بوو،ڕێبــەر ئاپــۆ بــوو، خــۆی لــە 

خۆیــدا ژیانــی ئــەو، کەســێتی ئــەو، جــۆش و خرۆشــی ئــەو هــەر شــتی پیشــان دەدا.

باکــووری کوردســتان لــە پێواژوویەکــی زۆر گــران تێپــەڕ دەبــوو، دوژمــن هیــچ گوێــی بــە منــداڵ و پیــر و ژن و گەنــج نــەدەدا، لەســەرگەلی کــورد 
کۆمەڵکــوژی دەســت پێکــرد. بــە هیــچ شــێوەیەک نەیدەهێشــت بــە ڕێبــەر ئاپــۆ چاوپێکەتــن دروســت بێــت و پارێزەرەکانــی بچــن بــۆ الی، وە هیــچ 
ئاگاییــەک لــە ڕێبــەر ئاپــۆ نەبوو.لــە هەمــان کات دا دوژمنیــش بــاش دەیزانــی کــە هــۆکاری ژیــان کردنــی گەلــی کــورد بــە هــۆی ڕێبــەر ئاپۆوەیــە، 
بەبــێ ڕێبــەر ئاپــۆ  ژیانێــك بــۆ کــورد نەدەبــوو، گەلێکیــش بــە نــاوی کــورد نەدەبــوو، لەبــەر ئــەوەش چ شــتێک ئیــرادەی گەلــی کــوردی تەمســیل 
کردبــا دوژمــن هێرشــی بــۆ دەکــرد و لــە نــاوی دەبــرد. ئیــر هیــچ هێزێــک نەبــوو شــەهید زەردەشــت بگرێــت، لــە دڵــی ئــەودا  ڕق و کینێکــی زۆر 
بەرامبــەر دوژمــن هەبــوو. بۆیــە دەبووایــە بچێــت لــە دڵــی دوژمنــدا بتەقێتــەوە، تاوەکــو بزانــن هــەر ملیتانێکــی ئاپۆجــی ئامــادەن گیانــی خۆیــان 
فیــدا بکــەن. بــۆ ئــەوەی دوژمــن بــاش بزانێــت هەتاوەکــو ڕێبــەر ئاپــۆ نەکــەن گەریــال ناوەســتێت. هەســتی تۆڵەســەندنەوە شــەهید زەردەشــتی 

بــەرەو ئــەو دروشــمە بردبــوو، یــان تۆڵەســەندنەوە یــان تۆڵەســەندنەوە.

دوای ماوەیەکــی کــورت پێشــنیاری شــەهید زەردەشــت بــۆ باکــووری کوردســتان قبــوڵ دەکرێت،شــەهید زەردەشــت خــەون و خەیاڵــی خــۆی پێــک 
هێنــا. مــن ئــەو کاتــە نزیکــی ئــەو نەبــووم، بۆیــە نەمتوانــی بــۆ دواییــن جــار شــەهید زەردەشــت بیبینــم، کۆتــا جــار ئێمــە لــە کۆســااڵن یەکــان 
بینیبــوو، ئــەو هــەم هەڤاڵــی مــن بــوو هەمیــش فەرمانــداری مــن بــوو. هەڤــااڵن دەڵێــن خۆزگــە تــۆ بینیبــات وەکــو کەوێکــی ئــازاد بــوو، دەچــووە 
هــەر شــوێن و  هەمیشــەش لێــو بــە خەنــدە بــوو، کاتــێ هەڤــااڵن وایــان دەگــووت پێکەنینــی ئــەو دێتــە بەرچــاوم... چەنــدە گــەرم، چەنــدە شــیرین، 

چەنــدە لــە دڵــەوە...

زەردەشت بە پێکەنینێکی لە دڵەوە!

زەردەشت ئاستەنگی ناناسێت و هەمیشە سەردەکەوێت  

هەم لە مەڕەش، هەمیش لە سنە... و   

زەردەشت بە گووتنی گۆرانی  ئازادی   

ئەو گۆرانیانەی لە گوێیەکان دەنگ دەدەنەوە، لە دڵەکان دا دەمێنن...و    

زەردەشت نەمرە!     
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شەهید توانا زمزیران
ناو و پاشناو...............سلەیان ئەحمەدپوور

لە دایک بووی.................سەردەشت. ١٩٨٢

بەشدار بوون.....................................٢٠٠٩

شەهادەت..............................دااڵهۆ. ٢٠١٤



                           

جەنگاوەرێک لە بەرزایی چیای قەندیلەوە 

ئەوەندەی بیری مروڤ هەبێ، هەر کە قارەمانێک دڵی تێکۆشەری لە لێدان دەکەوێ و دەبێتە زنارێک بۆ هێانەی هەڵۆی بیری دوا رۆژ. 

هەر کە شۆڕەسواریک لە سەر زینی هەسپی، رۆحی سەرکێشی دەست لە جڵەوی هەسپی بەردەدا و دەبێتە کازیوەی رۆژی سبەی.

هــەر کــە جەنگاوەرێــک لــە دواییــن هەڵمەتیــدا، پــەردەی زەمــان ئــەدڕێ و بــەدەم بــزەی برینــەوە، لەنــاو لەپــی ژیانــەوە دەفــڕێ و دەبــێ بــە هەتــا 
هەتایی.

کــە شەنگەســوارێکیش لــە ژێــر بارانــی قوڕقوشــم و باڕووتــدا بــە دڵئاواڵەیــی، ئەبێتــە شــەپۆلی ئۆخــژن، بــۆ کانــی چــاوی گەزیزەکانــی ســەر ســینگی 
بەهــاری وەرزی مــن و تــۆ.

ــۆ ســێبەری شــینکاییە  ــە شــۆڕەبی، ب ــێ ب ــااڵ دەکا و بســکی دەب ــدا و ب ــە گڵکــۆی بێدەنگی ــۆوی هــاوار دەقەڵەشــێنێ ل کــە جەنگاوەرێکــی دیکــە ت
ــن. ــی هەڵنەقرچێ ــە مناڵ ــا ب ــەکان ت بچکۆل

ئەو کاتەی کە جەستە و جل و رۆح و ئەرسین تێکەڵ دەبن، ئەنجن ئەنجن، بە یەکەوە بە ڕۆحی رەشی ستەم پێدەکەنن.

وەختێک کە هۆنراوەی پرچی کیژێک، ئەبێ بە تاژان و مردن راودەنێ هەتا ئەوپەڕی زنوێری ژیان

ئەودەمەی کە ناتوانی پەنجە و چەک و ئامانج و تاسە و کوتەی دڵی شێرەژنێک لە ئازادی جیا کەیتەوە.

ئەودەمانەی کە سەنگەر بە دوو دەستە خوێناوی، ئازیزترین بەرامەی ژین لە ئامێز دەگرێ.

ئەو کاتانەی کە بە هەر بۆمبای سووتێنەرێک، پارچەی جەستەیەک دەبێتە مێداڵیای سەر سنگی دارە بەڕوویەک، رەوەزێک.

یــان ئــەو ســاتەی کــە بوێرتریــن ڕۆڵــە، رۆحــی دەداتــە دەســتی مانگەشــەو تــا بیچنــێ لەتــەک تانــی زێوینــی خــؤی و بیــکا بــە جوانرتیــن کاکەشــان و 
بــە دیــاری بیــدا لــە ئاســانی خەیاڵــی گــەل.

لەو ساتانەدا هونەر دووگیان دەبێ!!

پاشان دەنگی قیژە و لینگ کوتان دێ.

زاڕۆڵەکان لە دایک دەبن.

لە دایک دەبێ و پێهەڵدەگرێ و دەبێتە هۆنراوە.

لە دایک دەبێ و هەڵدەستێتە سەر پێ و لێیدەروانی، سرتانێکی قژزەردە.

٤٣

شەهید توانا زمزیران
ناو و پاشناو...............سلەیان ئەحمەدپوور

لە دایک بووی.................سەردەشت. ١٩٨٢

بەشدار بوون.....................................٢٠٠٩

شەهادەت..............................دااڵهۆ. ٢٠١٤



یەکی دیکە تۆزێک بااڵ دەکا و دەبێ بە مارشێک.

لە دایک دەبێ و تابلویەکی شکۆدارە.

ئەوەی تریان کەڵەگەت و قیت ڕادەوەستێ، پەیکەرێکەو سیامی چەند ئاشنایە.

یەکی دیکەش بووەتە حەیرانێکی روومەت ئاڵ

یەکجار زۆرن، شانۆ، سەمفوونی، رۆمان، رسوود ..........

 

  شــەهادەت یــان شــەهید بــوون، كۆیــەك لــە بەهــا پێرۆزەكانــە لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا وەكــوو رمــز و ســەمبۆل گەورەتریــن كاریگــەری لــە ســەر 
ژیانــی تــاك و كۆمــەڵ كــردووە و وەكــو رۆح و ســەرمایەی مەعنــەوی و دەروونــی ژیانــی مرۆڤایەتــی دەبیرنێــت. شــەهید و شــەهادەت نرخێكــی 
هاوبەشــی هەمــوو  هــزر و ئیدۆلۆژیاكانــە لــە جیهانــدا و لــە هەمــوو قۆناخەكانــی مێــژوودا بــەرز و پیــرۆز دەبیرنێــت. شــەهادەت كۆیــەك لــە نرخــە 
بــەرز و بلندەكانــە كــە ناوەرۆكــە مەعنەوییەكــەی ناگۆڕدرێــت، كــۆن نابێــت و لــە نێــو ناچێــت، بەڵكــو راســتی و حەقیقەتــی خــۆی هەتــا هەتایــە لــە 
رۆحــی زەمــان و ســەردەمەكاندا دەپارێــزێ و نوێــی دەكاتــەوە و هــەر دەمێنێتــەوە. شــەهادەت و شــەهید بــوون یەكێكــن لــەو نــرخ و بەهــا بــەرز و 
پیرۆزانــەی كــە لــە مێــژوودا ون نابــن، شــەهید بــۆ هــەر گەلێــك و كۆمەلێــك واتایەكــی هەمیشــە نــوێ و زینــدوو و پیــرۆزە و هــەر كەســێك لــە هــەر 
قۆنــاخ و جــێ و شــوێنێكدا بــەو پــەڕی ســۆز و پەیانــەوە ســەری رێــز و نــەوازش بــۆ شــەهید دەبــات و لــە بەرامبەریــدا خــۆی بەرپرســیار دەبینێــت.

ئەوانــەی کــە لــە پێنــاو ئــازادی گــەل و واڵتــدا گیانــی خۆیــان بەخــت دەکــەن، نامــرن و هــەرکات لــە دڵــی گەلەکەیــان دان؛ چونکــە ژیــان دەئافرێنــن. 
ــان  ــی ژی ــەوە. گۆران ــە ئاهەنگــی سەربەســتی و قارەمانێتــی ئەخوێنن ــن ب ــە پیتــی عەشــق و ئەوی ــن و پیــت ب شــەهیدان شــاعیرانی شــێعری ئازادی

دەلێنــەوەو رسودی ســەرکەوتن تۆمــار دەکــەن. 

نــاوی مالــێ نــارساو بــە توانــا زمزیــران یــەک لــەو جەوانانــە بــوو کــە بــە وڕە و خرۆشــی خــۆی بەشــداری ژیانــی ئــازادی بــوو. هەڤــاڵ توانــا زمزیــران 
لــە گونــدی گۆمــان ســەر بــە شــاری سەردەشــت لەنــاو بنەماڵەیەکــی واڵتپارێــزدا هاتــە دونیــا. لەنــاو دڵــی رسوشــت ژیــا بــوو. پەیوەندیەکــی گــەرم 
و پتــەوی لەگــەڵ چیــا و کوێســتان پێــک هێنــا بــوو. وەکــوو ســەرچاوەی ژیــان و ئــازادی چــاوی لێدەکــردن. شــەهید توانــا لەســاڵی 200٩ رووی لــە 
چیــا کــرد بــوو و رێــگای حەقیقــەت و ئــازادی هەلبــژارد و بەشــداری ریــزی گەریــا بــوو. بــێ ئــەوەی ســنووری دەســتکردی داگیرکــەران بناســێ لــە 

باکــور و باشــوریش چەنــد ســاڵ بــێ وچــان خەباتــی کــرد و لــە دواییــدا گــەڕاوە بــۆ رۆژهــەاڵت.

هەڤــاڵ توانــا گەیشــن بــە ئــازادی لەنــاو بیــر و رامانــی رێبــەر ئاپــۆدا بینیبــۆوە و لــە رێــگای لێگەرێنــی حەقیقەتــدا تێکۆشــانی دەکــرد. زۆر گرینگــی 
بــە پــەروەردە دەدا و هــەر کات بــۆ فێربــوون هەوڵدانــی دەکــرد. شــەهید توانــا بــە رووحێکــی ئــازا و بوێــر لــە ژیانــی شۆڕشــگێرانەدا رۆڵــی ئەگێــڕا. 
شــەهید توانــا، الوێكــی بــە جــۆش و خــرۆش، مەتیــن، رەنجــدەر و زانــا و ئاشــنا لــە گــەڵ مەینەتییەكانــی ژیانــی ژێردەســتی، بەشــداری ئــەو كاروانــە 
بــوو. روکەنــی و جــۆش و هەیەجانــی ئــەو لەنــاو ژیانــدا ســەرچاوەیەکی هێــز و ورە بــۆ هەڤااڵنــی دەوروبــەری بــوو. بــە رووحــی ملیتانــی فەدایــی 
ئاپۆیــی ژیانــی خــۆی بــەرەو پێــش دەبــرد. شــەهید توانــا كەســایەتییەكی رۆح ســووك و پرجــۆش و خــرۆش بــوو هــەر بــەو تایبەمتەندییانەشــەوە زوو 
لــە دڵــی هەمــوو كەســێكدا جێــگای خــۆی دەكــردەوە. هــەر تایبەمتەندییــەك كــە لــە كەســایەتی هەڤــاڵ توانــا بەرجەســتە ببــوو ئــەوەش لــە نەریــت 

٤٤



و دانوســتاندنی رۆژانەیــدا دەبیــرنا.

هەڤــاڵ توانــا زۆر لەنــاو کار و خەباتــی رێخســتنیدا یارمەتیــدەری هەڤااڵنــی بــوو و بــە فەداکاریــەوە دەنــارسا. بــۆ هــەر رەوشــێکی مەترســیدار وەکــو 
ــوو.  ــزداری نزیــک دەب ــە رێ ــوو. زۆر ب ــی ب ــەر هەڤااڵن ــەو لەبەرانب ــا دڵنزمــی ئ ــەی هەڤــاڵ توان ــەو تایبەمتەندیان ــڕا. یــەک ل ــی ئەگێ پێشــەنگێک رۆڵ
بــۆ بیــروڕای هەڤــااڵن بــە حورمــەت بــوو. بــۆ هــەر کارێــک ڕای گشــتی بــە بنەمــا وەردەگــرت و لەبەرانبــەر بــە کــەم و کــوڕی و هەڵــەدا خــاوەن 

هەڵوێســت بــوو و بــۆ چارەســەر کردنیــان تێکۆشــانی دەکــرد.

هەڤــاڵ توانــا لــە بــواری گەریایەتــی و نزامیــدا زۆر ووشــیار و زیــرەک بــوو و دوای بەشــداری لــە خولــی پــەروەردەی ئاکادێمــی شــەهید ســمکۆ، لــە 
نــاو گروپــی خەباتــی ناوخۆییــدا جێــگای گــرت و لــە هەرێمــی دااڵهــو لــە گــەڵ چــوار هەڤالــی دیکــەی بــە قارەمانێتــی گەییشــتنە لوتکــەی بــەرزی 

شەهادەت.

ــا بــە  ــە ســەر ســەركەوتن ببێتــە چەمكــی ژیانــی هــەر كەســێك. وەاڵمــی شــەهیدان تەنی شــەهید رەمــزی ســەركەوتنە، بۆیــە پێویســتە پێداگــری ل
ســەركەوتن دەبێــت. پــڕ كردنــەوە بۆشــایی شــەهید كارێكــی ئاســایی نییــە، بــەاڵم هەمــوو گرانییەكەشــی بەرپرســیارییەكی شۆرشــگێرییە. بۆیــە بــۆ 
وەاڵت و گەلــی كــورد و بەتایبەتیــش الوانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان پابەنــدی و ســۆز و پەیــان بــە رێبــازی شــەهید ئەركــی ســەرەكییە، پێویســتە 
ــە ســۆز و  ــە رێبــەر ئاپــۆ وە و بــە هێــز كردنــی خەبــات و تێكۆشــانی ئازادیخــوازی گەلەكەمــان ل ــە تێكۆشــانی بێوچــان و پابەنــدی راســتەقینە ب ب

هاوپەیانــی خۆمــان بــۆ شــەهیدان خاوەندارێتــی بكەیــن. تەنیــا بــە ســەركەوتن و ئــازادی دەتوانیــن شــیاوی شــەهیدان ببیــن. 

٤٥



شەهید مێرخاس زیالن
ناو و پاشناو............................محەمەد ئونەنلی

لە دایک بووی..................................وان. ١٩٩٧

بەشدار بوون...........................................٢٠١٣

شەهادەت...................................دااڵهۆ. ٢٠١٥



شەپۆلێکی خرۆشان لە دەریای راپەڕین

      بزوتنــەوەی ئازادیخــوازی ئاپۆیــی بــە جوانــی دەســتی پــێ کــرد و بــە رۆحــی جوانــی بــەرەو ســەرکەفن دەچــێ. ئــەورۆ لە سەرانســەری کوردســتان 
پــۆل پــۆل جوانــان بەشــداری نــاو رێــزی گەریــای ئــازادی دەبــن. بــە تایبەتــی کیــژ و کــوڕی الوی کــورد پێشــەنگایەتی دەکــەن، خــاوەن لــە کەرامــەت 
و شــەرەفی مرۆڤایەتــی دەردەکــەون. هێشــتا دەنگــی قێڕانــدن لــە ئاگــری، درســیم، مەهابــاد، شــارەزور، عامــود و بــە دەیــان قێڕێنــی جیــاواز لــە بیــر 
نەچــوو بــوون، کــە بــە هــاواری حەڵەبچــە، جزیــرە و ســنە چاویــان هەڵێنــا. ئــەو جوانــە ئازادانــەی کــە ســنوری دەســتکردی داگیرکەرانیــان نەناســی و 
لــە بــۆ ئــازادی گــەالن بــەر بــە هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان کەوتنــە ڕێ. دەر و دۆڵ و دەشــت و چیــا گەرمیــان و کوێســتان، لــە هــەر بســتێکی 
ئــەم واڵتــە جێــگای پەنجــە و هەنگاوەکانیــان پێــوە بــە جــێ هێشــتوە. لــە بــۆ وەدی هێنانــی ژیانێکــی نــوێ کەوتنــە رێ، بەڵێنیــان دا تۆڵــەی قێڕێنــی 

مێژوویــی، مــەزن بگــرن.

   ئامانجیــان بــە تــەواوی قــڕ کــردن و لــە نــاو بــردن و تەســلیم گرتــن گەلــی کــورد و گەلــی هەرێمەکــە بــوو، بــەاڵم لــە بەرانبــەر هــەر قڕکردنێکــی 
گەلــی ئێمــە خۆڕاگــری کــرد و بــەر خــۆ دا، ســەری هەڵێنــاو تەســلیمی داگیــرکاری نەبــوو بــە تایبــەت بــە دەرکەوتنــی رێبــەر ئاپــۆ و حەرەکەتــی 
ئاپۆیــی واڵمــی هەمــوو قڕکردنــی مێژوویــی ئەوڕۆیــان بوو.بۆیــە پــۆل پــۆل الوی کــورد بەشــداری نــاو رێــزی گەریــا بــوون. یەکێــک لــەو جوانانــەی 
کــە لــە تەمەنــی جوانــی دا بەشــداری رێــزی گەریــا بــوو، هەڤــاڵ مێرخــاس زیــان بــوو. هەڤــاڵ مێرخــاس لــە گوندێکــی ناوچــەی قەلقەلــی ســەر 
بــە شــاری وان لــە نــاو بنەماڵەێکــی واڵتپارێــز چــاوی بــە دونیــا هەڵێنا.لــە ســەرەتای بەشــدار بوونــی دا روودەکاتــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان. هەتاکــوو 
مــاوەی دوو ســاڵ لــە بەشــی پــەروەردە جێــگای گــرت و لــە پەنــای فەرمانــدە رێ هەڤــاڵ شــەهید لەشــکەر جــودی خــۆی پــەروەردە کــرد و مــەزن 
بــوو تەجربــەی گەریایــی و ژیانــی گەریــا لــە ئــەو فێــر بــوو. هــەر رۆژ لــە مەکتەبــی رێبــەر ئاپــۆ فێــری شــتە پیرۆزەکانــی ژیــان دەبــوو بــەردەوام 
لــە بــۆ فێــر بــوون لــە نــاو هەوڵــدان و تێکۆشــانێکی بــێ هاوپــا بــوو. شــەهید مێرخــاس ئــەو راســتیەی تێگەیشــتبوو کــە لــە کوردســتاندا بــە بــێ 
پــەروەردە مومکــن نیــە مــرۆڤ تەنیــا رۆژێــک بــە ئیــرادە تێکۆشــان بــکات. پەروەردەیــە کــە مــرۆڤ بــە ئیــرادە و خــاوەن بــاوەڕی دەکات. لێهاتویــی 
لــە مــرۆڤ بــەرز دەکات و نیشــان دەری رێــگای ئازادیــە. هــەر وەهــا حەقیقەتــی ژیانــی ئــازاد بــە پــەروەردە پێــک دێــت. لــە بــەر ئــەوە هەڤــاڵ 
مێرخــاس بــە حەزکردنێکــی زۆرەوە رۆژانــە بــە رێــک و پێکــی خــۆی پــەروەردە ئەکــرد و بــۆ ئــەوەی واڵمــدەری تێکۆشــینی ئــازادی بێــت هــەم خــۆی 

هەمیــش هەمــوو جوانەکانــی دەورو بــەری ســات بــە ســات ئامــادە ئەکــرد.

   هەڤــاڵ مێــر خــاس لــە نــاو هەڤااڵنــی دا زۆر خۆشەویســت بــوو. هــەم لــە بــەر ئاســتی بەشــدار بوونــی هــەم لــە بــەر هەڵســو کەوتــی لــە ژیانــدا 
بــۆ دەور و بــەری منونــە بــوو. حــەزی لــە ژیــان بــوو. قــەت دەمــاخ و گــەرم و گــوری ئــەو لــە ژیــان کــەم نەدەبــوو. وەکــوو رووبارێکــی رانەدەوەســتا 
و هەمیشــە لــە حەرەکــەت بــوو. خــاوەن هێــز و وزەێکــی مــەزن بــوو، لــە بــەر ئــەوەی هــەر هەڤاڵێــک لــە ئــەو کاریگــەر دەبــوو. لــە هــەر کارێکــی 
دا بــە فــەداکاری پێشــەنگایەتی دەکــرن. مــرۆڤ دەتوانــێ بڵــی شــەهید مێرخــاس لــە نــاو ژیانــی گەریــا زوو پێــش کــەوت و مــەزن بــوو. لــە نــاو 

کورتــە چیرۆکــی خــۆی دا زۆر مــژاری تەجربــە کــرد و لــە گەڵــی ژیــا، گەلێــک شــتی بــۆ ئێمــە بــە جــێ هێــاڵ.

   چیاکانــی کوردســتان بوونەتــە پارچەێــک لــە ژیانــی هەڤــاڵ مێرخــاس، ئەوینــداری چیــا بــوو هــەر چیاێکــی نــۆ بدیتــاێ بــە کەیــف خۆشــی بــەر بــە 
لوتکــەی بــە ڕێ دەکــەوت. لــە چیــادا مانــدوو بوونــی بــۆ نەبــوو. لــە گــەڵ چیــا پەیانــی بەســتبوو هــەر شــوێنێکی زوو فێــر دەبــوو ئــەی ناســی بۆیــە 

هــەر یەکینەێکــی گەریــا دەیانویســت هەڤــاڵ مێرخــاس لــە نــاو یەکینــەی ئــەوان بــە جــێ بێــت.

شــەهید مێــر خــاس لــە بەهــاری 201٥دا بــە ئیــرار و پێشــنیاری خــۆی چــوو بــۆ هەرێمــی هەورامــان، هــەر لــە ســەرەتادا بــە عەشــق و ئەوینــەوە 

٤٧

شەهید مێرخاس زیالن
ناو و پاشناو............................محەمەد ئونەنلی

لە دایک بووی..................................وان. ١٩٩٧

بەشدار بوون...........................................٢٠١٣

شەهادەت...................................دااڵهۆ. ٢٠١٥



بــۆ فێربوونــی زاراوە و چانــد و کولتــوری هەورامــان کەوتــە نــاو حەرەکــەت و لێگەڕیــن، گــەل و شــێوازی ژیانــی هەورامــان کاریگــەری لــە ســەر 
ئــەو کردبــوو. لــە زەمانێکــی کــورت دا چیاکانــی هەورامــان و شــاهۆ گەڕیــا. لــە هاوینــی هەمــان ســاڵدا بــۆ بەردەوامــی خەباتــی خــۆی گەریایــی 
و رێخســتنی چــووە هەرێمــی جوانــڕۆ و دااڵهــۆ. دەمێکــی کــورت لــە جوانــڕۆ دەمێنێتــەوە، هــەر لــەو کورتــە زەمانــەی دا هــەم لــە نــاو گــەل هــەم 

لــە نــاو هەڤــااڵن زۆر دەهاتــە حــەز کــردن.

لــە ســیهەمین رۆژی مانگــی پوشــپەڕی 201٥ کاتــێ کــە گروپــێ هەڤــااڵن دەخــوازن لــە جوانــڕو بچــن بــۆ دااڵهــۆ لــە نزیکــی گونــدی شــەلەمجاڕ ســەر 
بــە دااڵهــۆ لــە ئەنجامــی گــوزارش و فتنەیــی بــە بەشــداری جــاش و جەردەوانــی هەرێمــی دااڵهــۆ و هێــزی داگیــرکاری ئێــران ئۆپراســیون دەس پــێ 
دەکات و شــەڕێکی گــران دەقەومــێ. لــەو شــەڕەی دا هەڤــاڵ مێرخــاس زیــان بــە ســێ رێ هەڤاڵــی خــۆی هەڤــاڵ لەشــکەر جــودی، هەڤــاڵ بروســک 
ئــاوارە و هەڤــاڵ عەلیشــێر ئامــەد شــەهید دەبــن. لــەو شــەڕە دا هەڤــاڵ مێرخــاس بــۆ ئــەوەی کــە بتوانــێ هەڤااڵنــی نجــات بــدات خــۆی فــەدا 
کــرد. جارێکــی تــر حەزکردنــی خــۆی لــە بەرانبــەر هەڤااڵنــی دا نیشــان دان. بــە ئازایەتــی و لێهاتویێکــی گــەورە لــە بەرانبــەر بانگــی تەســلیمیەت 
هەتاکــوو دوایــن فیشــەکی خــۆی خۆڕاگــری و بەرخۆدانــی کــرد و بــوو بــە منونەێکــی تــر لــە قارەمانیەتــی و خۆڕاگــری جوانانــی کــورد لــە بەرانبــەر 
داگیــرکاری دا. هــەر چــوار هەڤاڵــی شــەهید لــە کاتــی تێکۆشــانیان دا ئەرکــی شۆڕشــگێری خۆیــان بــێ کــەم و کــۆڕی پێــک هێنــا. بــە شــەهادەتی 
خۆیــان بــۆ گشــتی گــەل و هەرێمــی دااڵهــۆ بــوو بــە ســەر چاوکــەی بــاوەڕی و هیــوا. بــە شــەهادەتی ئــەو چــوار هەڤاڵــە گەلێــک جوانــی هەرێمەکــە 
بــۆ خاوەنــداری لــەو قارەمانانــە بەشــداری نــاو رێــزی گەریــا بــوون. بــە ســەدان مێرخــاس، لەشــکەر، بروســک و عەلــی شــێر چەکــی ئەوانیــان دا 
ســەر ملــی خــۆ. ئــەو خاکــی پیــرۆز و گەلــێ کــە لــە ســەری ژیــان ئەکــەن بــە تێکۆشــان و خوێنــی ئــەو پاکڕەوانــە مەزنانــە هاتــوە ئــەو رۆژانــە وهــا 
هەنوونــی خــۆ بــەردەوام دەکــەن و واتــادار دەبــن. ئێمــە دەنــداری ئەوانیــن بــە خاوەنــداری لــە ئامانــج و خەیاڵــی ئــەوان جارێکــی تــر لــە بەرانبــەری 

هەمــوو شــەهیدانی شــۆڕش بەڵێنــی خۆمــان دووپــارت دەکەینــەوە.

  

٤٨



شەهید نەواڵ زاگرۆس
ناو و پاشناو.........................خەدیجە رەسوولی

لە دایک بووی.........................سەڵاس. ١٩٩١

بەشدار بوون...........................................٢٠٠٥

شەهادەت................................کۆسااڵن. ٢٠١١



کچە دڵ گەورەکەی رۆژهەاڵت

ســاڵی ٢٠١١ مانگــی گەالوێــژ بــوو کات و کاتژمێــر چاوەڕوانــی یەکــر دەکــەن، بــە ئاوایێکــی خێــرا لــە حەرەکەتــن. بــەاڵم لــە الیێکــەوە رسوشــت بــێ 
دەنــگ مابــوو، لــە رویەکــی دیکــەوە کارەســاتی هێرشــی مــردن لــە ســەر ئەســتۆی ئاســان هەبــوو. لــە الیەکــی دیکــەوە دەنگــی پێکەنینــی گابــەردە 
ــە ســەر رسوشــت ســەروەر بــوو. دروســتی، دڵنزمــی،  ــا گــەرم و گــوڕی ل سەرســەختەکانی تێکدەشــکاند، وشــکایی بەردەکانــی دەلەرزانــدەوە. تەنی
هەســتی خاوێــن و زواڵڵ لــە نێــو ئــەو کــۆڕەی کــە هەڤــاڵ نەواڵــی تێدایــە گەشــاوەیە. بــەاڵم دەڵێــن ویژدانیــش لــە غەفڵــەت دا بــوون ، چاوەڕوانــی 
گــوڕ کردنــی شــەڕ بــوون. لــە بــەر ئــەوەی لــە الیێکــی پێکەنیــن هەبــوو، بــە دەس پێکردنــی گولــە بــاران، پێکەنیــن بــێ دەنــگ مــاو و جێگــەی خــۆی 
دا بــە هەســتی تۆڵــە ئەســتێنەوە و کیــن و قیــن، پەنجــەی چەقاندبــوو بــە ســینگی خــاکا. پێکەنیــن دەژاکاو وەکــوو هەورێکــی تاوانبــار هەبوونــی 
خــۆی لــە ســەر خــاکا دەبــاران. لــە رسودی هاوینــی دا پێکەنــین ژاکا بــۆ گەلێکــی بــێ قــەدەر.  گولــە وەکــوو تــەرزە بــە ســەر کۆڕێکــی هەڤااڵنــدا 
دەڕژیــان. هاویــن کــە رسودی خــۆی لــە پێکەنینــی ژاکاوی هەڵــە بــوو، بــە بۆمبەبــاران نەواڵــی لــە کــۆڕی هەڤااڵنــی گــرت و بــەرەو دواییــن کۆچــی 

ئۆغــری کــرد.

هەڤــاڵ نــەواڵ لــە ســاڵی ١٩٩١ لــە شــاری ســەڵاس لــە دایــک دەبــێ و لــە نــاو بنەماڵەیێکــی واڵتپارێــز گــەورە دەبــێ. هێشــتا لــە تەمەنــی منداڵــی 
خــۆی دایــە لــە بەرانبــەری رژیمــی ئێــران دەکەوێتــە نــاو لێگەریــن و هــەوڵ دەدات کــە بــۆ ژنانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان ببێتــە پێشــەنگ.

وەکــوو کچێکــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە دڵــی دا حرســی تێکۆشــان دەگەینێتــە بەرزتریــن ڕادەی خــۆی و بــەو ڕەنگــە لێگەڕینــی خــۆی قووڵــر 
دەکاتــەوە. لــە بــەر ئــەوەی ژنــی کــورد لــە زهنیەتــی دەســەاڵتدار رزگار بــکات، بڕیــاری بەشــدار بوونــی نــاو رێزەکانــی گەریــال دەدات. ئــازادی ژنانــی 
کــورد بــە تایبەتــی ژنانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان بــۆ خــۆی وەکــوو ئامانجێکــی ســەرەکی دەبینــێ و هەمــوو ســاتەکانی تێکۆشــانی خــۆی لــە ســەر 

ئــەو بنەمایــەی بــە ڕێــوە دەبــرد.

ــی  ــانی شۆڕشــگێری و ژیان ــە تێکۆش ــت. ل ــال دەبێ ــی گەری ــتان بەشــداری ریزەکان ــی کوردس ــە رۆژهەاڵت ــاڵی ٢٠٠٥ ل ــە س ــە ل ــەو بنەمای ــەر ئ ــە س ل
گەریالیــی لــە هەرێمەکانــی وەکــوو خاکــورک، زاگــروس و مەتینــا خەبــات دەکات. بــە تەمــەن جــوان بــوو بــەاڵم بــە داخوازێکــی مــەزن بــە دوای 
تێپەڕکردنــی خولــی پــەروەردەی ســەرەتایی دەکەوێتــە نــاو کار وخەباتــی گەریالیــی. هەڤــاڵ نــەواڵ بــە هــەر شــوێنێکی دا رادەبــورد ئــەو هەڤااڵنــەی 
کــە هەڤــاڵ نەواڵیــان دەبینــی لــە هەڵســوکەوتی ئــەو بــە کاریگــەر دەبــوون. بــە هــۆی ئــەوە کــە زۆر زینــدوو بــوو لــە هــەر کارێکــی خــۆی بەشــدار 
ــگای  ــە رێ ــە هــەر شــێوازێک دەیویســت ل ــوو. ب ــەروەردە دەب ــەت نزیکــی پ ــە شــێوازێکی تایب ــە راســتیەکانی رێخســن ب ــەوەی بگات ــۆ ئ دەکــرد. ب

پــەروەردە کــەم و کورتیەکانــی ژیانــی تێپــەڕ بــکات و خەیــاڵ و ئاواتەکانــی بــە دی بێنــی.

مەزنریــن ئاواتــی پێشــەنگایەتی بــۆ ژنانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو. ئــەو دەســەاڵتداریەی کــە رژیمــی داگیــرکاری ئێــران بــە تایبەتــی لــە ســەر 
ژنــان بــە ڕێــوەی دەبــرد لــە دڵــی ئــەو دا کیــن و رقێکــی مەزنــی ئــاوا کردبــوو. هەڤــاڵ نــەواڵ دەکەوێتــە نــاو لێگەڕینــی حەقیقــەت و راســتیەکان 
دەناســێت و بــە زانســتەوە هەڵســو کەوتــی لــە گــەڵ دەکات. بــە رێبــەر ئاپــۆ و هەڤااڵنــی شــەهید زۆر گرێــدراو بــوو، بــە هەســت و خەیاڵــی خــۆی 

بــە هەڵبەســت و شــێعر و رسود لــە ســەر ئــەوان الپەڕەکانــی دەنەخشــاند. 

یەکێــک لــە ئاواتــە مەزنەکانــی چــوون بــۆ باکــووری کوردســتان و وەکــوو گەریالیەکــی تێکۆشــەر لــەو پارچــە خەبــات کــردن بوو.ئــەو خەیاڵــە وەدی 
نەهــات و وەکــوو حەرسەتێکــی لــە دڵــی دا مایــەوە.دەی هەویســت گەلــی باکــووری کوردســتان لــە نزیکــەوە ببینــێ، هەڤــاڵ نــەواڵ هەمــوو جــارێ 
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ئــەو وتەیــەی شــەهید ویانــی دەهێنــا ســەر زمــان کــە دەڵــێ »هــەر کاتێــک مــن هەنگاوێــک بــەرەو باکــوور هەڵدێنــم، ئەوەنــدە بــە رێبــەر ئاپــۆ 
نزیــک دەمبــەوە« لــە هــەر دانوســاندن و هەڵســوکەوتی ژیانــی ئــەوەی بــەر چــاو بــوو. لــە نــاو گــەل دا زۆر خۆشەویســت بــوو کاریگــەری زۆری 
لــە ســەر گــەل هەبــوو هــەر کاتێــک هەڤااڵنیــان دەبینــی پرســی هەڤــاڵ نەواڵیــان دەکــرد و دەیــان وت دەمــان هــەوێ هەڤــاڵ نــەواڵ ببینیــن و لــە 
گــەڵ ئــەو وتــو وێــژ بکەیــن. هەڤاڵێکــی بــە ورە و زۆر بــە جــم و جــۆڵ بــوو لــە جێــگای خــۆی رانەدەوســتا، هــەر کاری دەکــرد، بــۆ خــۆی دەیگــوت 

بــە مــن ناتوانــم دابنیشــم. کاتێــک دابنیشــم وەهــا هەســت دەکــەم کــە شــتێکی خــراپ دەکــەم. 

ــااڵن  ــە ســەر هەڤ ــک، هــەم ل ــە ســەر خەڵ ــەو هــەم ل ــە سوقەســت شــەهید دەکــەوێ. شــەهادەتی ئ ــە ئەنجامــی داوێکــی دا ب ــەواڵ ل ــاڵ ن هەڤ
کاریگــەری یەکجــار زۆری هەبــوو. ئێشــی شــەهادەتی هەڤــاڵ نــەواڵ بــۆ گــەل هێنــدە بــوو کــە خەڵکــی ئــەو هەرێمــە کــە هەڤــاڵ لــە وێ شــەهید 

بــوو تــا دەمێکــی مــات و بــێ دەنــگ مــان و تەنانــەت لــە ســەر ئــەو هەڵبەســت و نورساوەیــان نوســیوە. 

هەمــوو ئــەو کات و ســاتانەی کــە هەڤــاڵ نــەواڵ تێیــدا ژیــا و ئــەو کێــو و چیایانــەی کــە هەڤــاڵ نــەواڵ هەنــگاوی لــە ســەر هەڵێنــا بــوو، پــڕ بــوو لــە 
هەســتی ئــەو و ورەو کەیــف خۆشــی لــێ دەبــاری، بەاڵم کاتێــک کــە شــەهید بــوو خەمێکــی مەزنــی لــە نــاو دڵــی چیــا و کوێســتان و دارســتان دا ئاوا 

کــرد. شــەهادەتی ئــەو گەلێــک گــران بــوو. بــەاڵم هەســتی تۆڵــە ســتاندن لــە ئێمــەدا زۆرتــر بــوو، بەڵێنــی ئێمــە خاوەنــداری لــە خواســتەکانی ئەوە.
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شەهید رونی رۆژهەاڵت
ناو و پاشناو...............................مەحموود شەریفی

لە دایک بووی....................................کۆتول. ١٩٩٠

بەشدار بوون.................................................٢٠١٤

شەهادەت........................................جوانڕۆ. ٢٠١٦



چریکەیەکی ئاگرین بۆ خۆشەویستی

گەلــی کــورد بــەردەوام لــە مێــژوودا لــە بــۆ ئیــرادەی ئــازاد خۆڕاگــری کــردووە و بــۆ ئەوەیــە کــە رێــگای ئــازادی خــۆی بپارێــزێ بــە بــی دوودڵــی 
بەردیــل داوە. یەکێــک لــەو بزوتنەوەانــە کــە بــۆ ئیــرادەی ئــازاد تێکۆشــان دەکات حەرەکەتــی ئاپۆیــە. بزوتنــەوەی ئاپۆیــی بــە هــۆی ئــەوەی کــە 
بــۆ ئاواکردنــی کــوردی ئــازاد بــە ئیــرسار بوویــە بــەردەوام بەرانبــەری هێــرش و لــە ناوبــردن لــە الیــان داگیــرکاران روبــەرو بوویــە لــە بەرانبــەر ئــەو 
هێرشــانەدا بــەردەوام رۆڵــەی فەدایــی کــورد لــە بەرەکانــی هــەری پێشــی شــەڕدا گیانیــان فیــدا کــردووە لــە باکــوور هەتاکــوو رۆژئــاوا لــە رۆژئــاوا 
تاکــوو رۆژهــەاڵت لــە رۆژهــەاڵت هەتاکــوو باشــوور بــە رۆحێکــی بــێ هاوپــا خۆیــان زینــدوو راگرتــوە بــەاڵم هەمیشــە نەیــاری گەلــی کــورد لــە 
بەرانبــەر ئــەو رۆحەیــدا بــن کەوتــون و تەســلیم بــوون بۆیــە بزوتنــەوەی ئاپۆیــی بزوتنــەوەی شــەهیدانە و نرخێکــی زۆر مەزنــی پــێ دەدا کــە رێبــەر 
ئاپۆیــش دەڵــێ »بەڵکــوو ئێمــە نەمــان توانیوێــت گڵکۆێکــی خــۆش بــۆ ئــەوان ســاز بکەیــن و نــاوی ئــەوان لــە ســەر بەردێکــی هەڵبکەنیــن بــەاڵم 

پەیانــی ئێمــە بــۆ ئــەو قارەمانانــە ئەوەیــە کــە کوردســتانێکی ئــازاد و وارێکــی ئــازاد خەاڵتــی ئــەوان بکەیــن.”

لــە دڵ دا لــێ دەدا دەنگــی ســاز و ئــاوازی ژیــان. ئــەی الوی ئاســۆ ئــەی شــۆپاژوی حەقێقــەت و ئەوینــداری ئــازادی، بڵــێ بــە حەیــران و گورانــی، لــە 
نێــو دڵــت کۆبکــەوە ئــاوازەکان و بیڵێــوە قێــڕ بکــە ئــەی الوی لێــو بــە پێکەنینــەوە. کــوا ســازەکەو، کــوا ئــەو خۆزگــەی بینینــی هەڤاڵتــی بــێ ســنوور 
خــەون و خەیاڵەکانــت بــۆ بینینــی هۆنــەری ئــازادی تــۆ بویــت بــە رێــواری هۆنــەری بــێ دوایــی. چــاو لــێ بکــە بزانــە چــۆن چــاوەڕێ گورانــی و 

ئــاوازی تــۆن.

شــەهید رونــی لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە ناووچــەی کوتــول لــە نێــو بنەماڵەێکــی واڵتپارێــز و هــەژار گــەورە دەبــێ شــەهید رونــی لــە نێــو  ژیانــی 
کۆمەڵــگادا کۆڵبــەری دەکــرد و پێویســتی ژیانــی بنەماڵەکــەی دابیــن دەکــرد زۆر زەحمەتــی و ســەختی کێشــاندبوو. لــە تەمەنــی مناڵــی دا بــە هاتــن 
و چوونــی هەڤــااڵن رێخســن دەناســێ بــە دایکــی زۆر گرێــداو بــوو لــە بــەر ئەوەیــش زۆر لــە هەڤااڵنــی ژن حــەزی دەکــرد و بــە رێــز و حورمەتــی 
تایبــەت لــە گــەڵ هەڤااڵنــی ژن هەڵســوکەوتی دەکــرد و لــە نزیکــەوە هەڤاڵتــی دەکــرد بــەر لــەوەی کــە بەشــدار بێــت خەباتــکاری بــە رێکخســن 
ــە هــۆکاری  ــەو کاریگــەر دەبێــت و دەبێت ــە ســەر ئ ــان پەیــان ل ــە تایبــەت کەســایەتی شــەهید وی ــاوای کوردســتان و ب ــوو، شۆڕشــی رۆژئ کــراو ب

بەشــدار بوونــی. کاتــێ کــە بەشــدار دەبــێ گورانــی لــە ســەر رۆژئــاوا ســاز دەکات.

 هەڤــاڵ رونــی لــە کوتایــی ســاڵی ٢٠١٤ بەشــداری نــاو ریزەکانــی گەریــال دەبێــت و پــەروەردەی ســەرەتایی شــەڕوانی نــوێ تێپــەڕ دەکات هەڤــاڵ 
ــان خــۆی  ــە بەرانبــەری ژی ــە زانســت هەڵســوکەوتی دەکــرد زۆر زەحمەتکێــش و ل ــوو ب ــان زۆر ب ــە ژی ــوو تێگەیشــتنی ل رونــی چەندەیــش نــوێ ب
بەرپرســیار دەدیــت و بارهەڵگــری ژیــان بــوو لــە ئاســتی خــۆی زۆرتریــش کاری دەکــرد کەســایەتیێکی خــاوەن هەڵوێســت بــوو لــە بەرانبــەر کــەم و 
کــۆڕی بــێ دەنــگ نەدەمــا. لــە زەحمەتیــدا پێدەکەنــی و نەیدەهێــاڵ دەوروبــەری پــێ بحەســنەوە  بــە شــۆخی کــردن ورەی هەڤااڵنــی بــەرز دکــرد. 
بــۆ ئــەو کــەون بــوون نــوێ بــوون گرینــگ نەبــوو هەمیشــە بــە بەرپرســیاری حەرەکەتــی دەکــرد، بــۆ ئــەو هەڤاڵــی ژن یــان هەڤاڵــی کــۆڕ زۆر گرینــگ 
نەبــوو ئــەوەئ گرینــگ بــوو هەڤاڵتــی بــوو. قــەت لــە کێشــەکان هەڵنەدەهــات هەمیشــە بــە دوای چارەســەری دەگەڕیــا. کاتێــک کــە هە ڵەێکــی 
دەکــرد بــە ئاواێکــی دورســت نزیــک دەبــوو و رخنەگــری لــە خــۆی دەکــرد بــۆ سەرەڕاســت کردنــی لــە ســەر ڕادەوەســتا، هەندێــک شــت کــە بــۆ 
ئــەو زەحمــەت بــوو بــە چــارە ســەر کردنــی زۆر پــێ کاریگــەر دەبــوو. ســەرەڕای هــەر شــتێک حــەز کــردن و گرێــدان بوونــی بەرانبــەر ژیــان زۆر 
بــوو،  بــۆ هــەر خەباتێکــی رێخســتنی خــۆی ئامــادە دەدیــت بــە تایبــەت زۆر حــەزی لــە هۆنــەر بــوو دەیویســت لــە کاری هۆنــەری دا جێــگا بگــرێ 
شۆڕشــگێری و کاری هۆنــەری پێکــەوە بــکات. زۆربــەی جــاران بــە دەنگــی بــە هەســتی گورانــی دەگــوت دەیخواســت فێــری لێدانــی ســاز و گورانــی 
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شەهید رونی رۆژهەاڵت
ناو و پاشناو...............................مەحموود شەریفی

لە دایک بووی....................................کۆتول. ١٩٩٠

بەشدار بوون.................................................٢٠١٤

شەهادەت........................................جوانڕۆ. ٢٠١٦



شۆڕشــگێری زۆرتــر بێــت و رێــگای هــۆزان ســەرحەد بــەردەوام بــکات. دەیهەویســت راســتی رێبــەر ئاپــۆ تێبگەێــت دەیخوێنــدەوە، لێکۆڵینــی دەکــرد، 
کتێبــی دەخوێنــد هــەر چەنــدەی بــۆ ئــەو گــران بــوای لــە هەڤااڵنــی دەپرســی و تاکــوو ئەنجامێکــی لــێ نەدەگــرت دەســت هەڵگــری نەبــوو.

کۆمــاری ئیســالمی ئێــران بــە سیاســەتێکی نــەرم کــە لــە دەرەوە بەڕێــوە دەبــات لــە نێــو گــەل جــاش و جــەردەوان ئــاوا دەکات لــە بەرانبــەر گەریالکان 
بــە کاری دێنــێ بــە تایبــەت جوانــەکان دەکا بــە ئــاژان و بــە مــادە ســڕکەرەکان موعتادیــان دەکات لــە بــەر ئــەوەی هەڤــاڵ رونــی دەیخواســت بچێتــە 
خەباتــی مەیدانــی بــۆ ئــەوەی ئــەو جوانانــە رزگار بــکات. هەڤــاڵ رونــی پشــتی تێپــەڕ کردنــی پــەروەردەی ئیدۆلــۆژی ئاکادمــی شــەهید عاکیــف 
بــۆ ئــەوەی باشــر بتوانێــت بــە شــێوازێکی چاالکانــە بەشــداری ژیــان و تێکۆشــانی شۆڕشــگێرانە ببێــت بــە پێشــنیار و داخــوازی خــۆی لــە بەهــاری 
٢٠١٦ لــە گــەڵ کۆمێکــی گەریــال دەچێتــە ئەیالەتــی دااڵهــۆ هەرێمــی جوانــڕۆ، ماوەێکــی کــورت لــە هەرێمــی سەالســی باوەجانــی دەمێنــێ پــەرە 
بــە خەبــات و تێکۆشــان دەدات. ئێــوارەێ رۆژی ٢٠١٦.٦.٢٩ لــە گــەڵ کۆمێــک هەڤاڵــی خــۆدا لــە دۆڵــی دەرە ســەر بــە سەالســی باوەجانــی بــۆ پێــک 
هێنانــی ئەرکێکــی رێخســتنی دەیانهــەوێ لــە شــۆنێک بــۆ شــۆنێکی دیکــە بچــن. لــە ســەر رێگاێــک کــە تێــدا تێپــەڕ دەبــن دەکەونــە نــاو کەمینــی  
ــڕێ،  ــی دادەب ــە هەڤااڵن ــت و ل ــدار دەبێ ــی برین ــاڵ رون ــەی دا هەڤ ــەو کەمین ــە.  ل ــەو ناوچەی ــراوی ئ ــە کرێگی ــران و جاشــە ب ــرکاری ئێ ــزی داگی هێ
هەڤــاڵ رونــی ســەرەڕای ئــەوەی کــە بــە گرانــی برینــدارە خــۆی دەگەینێتــە گوندێــک و خــۆ دەخاتــە نێــو ماڵێــک دواجــار دوژمــن پــێ دەحەســن 
ــە بکــەن. هەڤــاڵ رونــی  ــە دەســتڕێژی گول ــەو بنەماڵ ــان هــەوێ کــە هەڤــاڵ رونــی و ئ ــە دەگــرن و دەی ــە ئــەو گونــدە و دەوری ئــەو ماڵ و دەچن
کاتــێ بــە پیالنــی ئــەوان دەحەســی، لــە بەرانبــەر بانگــی تەســلیمیەت، هەڵوێســتی هــەری بــە نرخــی خۆڕاگــری دیــار دەکات . بــەو بۆنــەوە هەڤــاڵ 
رونــی پیمــی نارنجوکــی خــۆی دەکێشــێ و نارنجــوک بــە خــۆدا دەتەقێنــی و هەڤــاڵ رونــی لــە رێــگای زیــالن گابــاردا خــۆی دەگەینێتــە حەقێقــەت. 
هەڤــاڵ رونــی لــە ســاڵی ٢٠١٦ لــە هەرێمــی جوانــڕۆ بــە چاالکــی فەدایــی خــۆی گەیانــدە کاروانــی شــەهیدان هــەر چەنــدە هەڤــاڵ کــە گەیشــن 
ــە پێشخســتنی  ــەوان  ب ــەی ئ ــەوان ، تۆڵ ــی ئ ــەردەوام دەکــەن و ئێمــەش وەکــوو هەڤاڵ ــەوان ب ــگای ئ ــە هــەزاران جــوان رێ ــەاڵم ب شــەهادەتیش ب
تێکۆشــانی گەلەکەمــان لــە هەرێمــی دااڵهــۆو ئــازادی کوردســتان دەســتێنینەوە  وبەڵێــن و پەیانــی خۆمــان لــە بەرانبــەر ئــەو شــەهیدانە  بــە ســەر 

خســتنی شۆڕشــی کوردســتان دووپــات دەکەینــەوە.
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شەهید بروسک ئاوارە
ناو و پاشناو................عەبدوڵاڵ سەمەدی تووار

لە دایک بووی..........................مەریوان. ١٩٩٢

بەشدار بوون..........................................٢٠١٢

شەهادەت.................................جوانڕۆ. ٢٠١٥



کڵپەیەک لە ئاگڕ و پێکەنین

 باسی شه و مه که! نه شایه ری شه وم،
 باسی خه و مه که! له الی هومێدێکەوە فێره سەرڕە وم،

 به و ده مه ت که بۆنی سه د به هاری لێوه دێ؛
 بۆنی ده شتی به ختیاری باوه شی چیای،

 به ده ستی با، به گوڵ چناوی لێوه دێ؛
 بۆنی سه رسه کۆی به کاگڵی، به ئاوپژاوی لێوه دی،

 پێم مه ڵێ که داکه وم!
 پێم مه ڵێ که ئاڵی زاڵی شه و چاوی بێ خه وی چره!

 پێم مه لێ نه هاتنه وه ئه وه ی که چوون!
 مه گری بۆ خه ساری بێ گه ڕانه وه!
 ڕێگه مان دوور و سه خت و قاقڕە!

 خۆشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ویسته که م!
 ئیمه نوێنه ری خه باتی ڕوژهه اڵت،

 ڕۆژ هه اڵتی سووری ئاگرین،
 فێر نه بووین به زین و دابه زین!

 ڕا نەهاتووه چاوی قاره مانی کورد،
به شه ومنی گرێن!

      تێکۆشــانی ئــازادی گەلەکەمــان لــە رۆژهەالتــی کوردســتان بــە پیشــەنگایەتی بزوتنــەوەی ئاپۆیــی لــە ســاالنی رابــردو هەنــگاو بــە هــە نــگاو 
لــە هەمووگۆرەپانەکانــی ژیانــدا بــەرەو پێــش دەروات. تەنانــەت بــە دەرکەوتنــی گەریــا لــە رۆژهەالتــی کوردســتان دا ورە و هیــواو بــاوەری گــەل 
بۆســەرکەوتنی تێکۆشــانی ئــازادی بــە گوڕتــرو گەشــرت لــە هەمــوو کاتێــک بــووە. رۆژهــەالت کــە لــە مێــژووی خۆیــدا قــەت ســەری لــە بەرامبــەر 
داگیرکــەری  دا دانەخســتووە و بــە تــەواوی هێــزەوە لــە تێکۆشــانی نەتەوەیــی دا جێــگای گرتــووە. رۆژهــەالت بــووە بــە قــەاڵی خۆراگــری و خەباتــی 
شۆرشــگێری. کاتێــک چاوێــک بــە مێــژووی تێکۆشــانی رۆژهــەاڵت دا دەخشــێنی لــە رۆژهەالتــی کوردســتان دا هــەر شــارێک و هــەر ئاواییــەک خاوەن 
رۆل بــووە و هــەر هەرکەســێک بــە پێــی کات و جێــگا لــە نــاو تێکۆشــاندا بــە شــداری کــردوە. بــە تایبەتیــش لــەو ســاالنەی دوایــی دا بــە پێشــکەوتنی 
بزاڤــی ئاپۆیــی لــە رۆژهــەالت، هــەم لــە خەباتــی نەتەوەیــی دا بــە هێــز بەشــداریانکرد، هــەم بــۆ تێکۆشــانی ئــازادی گەلەکــان لەئــەو پارچەیــەدا 
ــی دێموکراســی سۆسیالیســم  ــە تێکۆشــانی نەتەوەی ــە بەشــداری ل ــە ب ــەی رۆژهــەالت ک ــەو ناوچان ــک لەئ ــاوە. یەکێ ــە جــێ هێن ــان ب ئەرکــی خۆی
ــووە. جەوانانــی مریوانیــش  ــە ناوەندەکانــی خۆڕاگــری دژی سیســتەمی داگیرکــەری ب ــوان یــەک ل ــە. مەری دا پێشــەنگایەتی کــرد ناوچــەی مەریوان
ــان رەنگــی تێکۆشــانی  ــی بوونی ــی وفیدای ــە قارەمانێت ــووە و ب ــان گرت ــی پێشــەوە جێگەی ــە ریزەکان ــازادی دا ل ــی تێکۆشــانی ئ ــە خەبات هەمیشــە ل

٥٦



ئاپۆییــان جوانــرت و رازاوە تــر کــردووە. بــە بەشــداری کــردن لــە ریزەکانــی گەریــا خۆیــان گەیانــدە هەمــوو چیــاکان و پارچەکانــی کوردســتان. بــۆ 
تۆڵەئەســتاندنەوە لــە داگیرکــەران لــە دەرســیم هەتــا ماکــۆ، لــە داالهــوو تــا کەرکــوك، شــەنگاڵ و کۆبانــێ ، لــە مەهابــاد هەتــا ئامــەد، جەوانانــی 
مەریــوان بــێ وێنــە بەشــداربوون و بــوون بــە گریــا. بــوون بــە چاوکانــی هیــوای گەلەکەمــان. لــە کاروانــی شــەهیدانیش دا جەوانانــی مەریــوان بــە 
خۆێنــی پاکیــان هەمــوو چیــا و شــیو و دەشــتی کوردســتانیان ئــاو دا. بــە ســەدان شــەهیدی وە ك ســیروان نــاری، فەرهــاد پەپوولــە، هونــەر زرێبــار، 
دەنیــز ئیمڕاڵــی و ئارمانــج کــوردۆ وەك پێشــەنگی گــەل لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان دا بــوون بــە ســەمبۆلی تێکۆشــان بــۆ ئــازادی. یەکێــک لــە 
منونــەی ئــەو گەنجــە پاکەروانانــە، هەڤــال »بروســک ئــاوارە« بــوو. هەڤــال بروســک لــە بنــاری شــاخی ســوڵتان لــە ئاوایــی گوڵچیــەر لــە دایــک بــووە. 
ئاواییەکــی بــە جوانــی رسووشــتی و هــەوای پاکــی بــە رۆحــی گەرمــی خەڵکــی گونــدی لــە دەوری یــەک کــۆ دەکــردەوە. هــەر لــە مندالێیــەوە ئێشــی 
فەقیــری و نــەداری چێشــتبوو. هــەر بۆیــەش بــۆ دابیــن کردنــی خەرجــی بنەماڵەکــەی لــە شــاری مەریــوان بــە گەلێــک کاری جیــاوازەوە خەریــک 
ــی  ــی واڵت و زوڵم ــی داگیرکردن ــەم ئێش ــا و ه ــانی دەکێش ــەژاری و نایەکس ــی ه ــەم ئێش ــوو. ه ــر ب ــدەر و خۆڕاگ ــی رەنج ــک الوێک ــووە. برووس ب
دەســەالتدار تەنگــی پێهەڵچنیبــوو. لــە راســتی دا هەڤــال بروســک تابلۆیــەک بــوو کــە هــەم وینــەی رەنــج و ئێــش بــە روخســاریەوە دیــار بــوو، هــەم 

وێنــەی تێکۆشــەرێکی بــە هێــز لــە نیگاکانــی دا شــەپۆلی دەدا.

     لــە ســالی 2012 دا هەڤــال بروســک بەشــداری ریزەکانــی گریــا بــوو، دوای پــەروەردەی ســەرەتایی، چەندمانــگ لــە یەکینەیــەك دا جێــگای گــرت؛ 
ســەرەتای بەهــاری 2013 بــە پێشــنیارو ویســتی خــۆی بــۆ ئــەوەی لــە نــاو کاروخەبــات دا جێــگا بگریــت، بــە پێداگــری و باوەرییەکــی گــەورە بــەرەو 
رۆژهەالتــی کوردســتان رێــی گرتــە بــەر. لــە هەریمــی جوانــرو و ســنە بــێ وەچــان تێکۆشــانی بەریــوە بــرد. ئەوینــداری گریایەتــی بــوو. گریایەتــی 
بــۆ وی تەنیــا تێکۆشــانی نیزامــی نەبــوو بەڵکــوو شــیۆازێکی هونــەری ژیانــی بــوو. بــۆ ئــەوەش هــەر رۆژ لــە هونــەری گریایەتــی دا خــۆی پێــش دە 
خســت. هەڤــال بروســک خوشەویســتی هەڤاالنــی بــوو. هەمیشــە بــە رۆحێکــی فیدایــی لــە نــاو مەترســی  و زەحمەتــی دا بــۆ ئــەوەی کــە هەڤااڵنــی 
هیچییــان لــێ نەیــە، لــە پێــش هەڤاالنــی دا رێــگای دەبــڕی و کەمینــی دەشــکاند. بــە رەنــج و فیــداکاری لــە نــاو هەڤاالنــدا پێشــەنگێکی راســتەقینە 
بــوو. مانــدوو بوونــی بــە زەردە خەنەیــەك تێکدەشــکاند. وەکــوو برووســکێکی الســار جەرگــی تاریکــی  دەدڕی و شــەوەزەنگی دەرووخانــد. لــە هــەر 

هەلوومەرجێکــی زەحمەتــی و تێکۆشــان دا بــە جــۆش و هەیەجــان بــوو. بــۆ هەمــوو هەڤــاالن چاوکانــی هێــز و وزەی خۆراگــری و راوەســتان بــوو. 

بروســک و چیاکانــی کوردســتان وەك روح و جەســتە تێکــەاڵو ببــوون، شــەهید بروســک ئەوەنــدە لــە گــەڵ رۆحــی ســەرهەڵدێر شــاخەکان ببــوو بــە 
یــەک، کــە بــۆ ناســینی هــەر چیایەکــی تــازە، باڵــی دەردەخســت و دەفــڕی. بۆمانــەوە لــە جێیــەك و ســەیرکردن ئۆقــرەی نەدەگــرت. شــەیدای چیــا 
بــوو بــۆ ئــەوە لــە ماوەیەکــی کــورت دا زۆربــەی شــاخەکانی رۆژهــەالت گەڕابــوو، هــەم خەباتــی »رێزانــی« دەکــرد و هــەم بــە خەباتــی رێکخســتنی 

گەلــەوە خەریــک دەبــوو. 

هــەر کەســێکی دەدیــت بــە گەرمایەکــی وەهــا لێــی نیزیــک دەبــووە کــە ئــەو ئینســانە هەســتی بــەوە دەکــرد بــە ســااڵن دۆســت و هەڤالــی یەکــن. 
ئەوانــەی هەڤــال بروســکیان دیتبــوو نــە نــاوی و نــە هەســتی پاکــی خۆشەویســتی ئەویــان لــە بیــر نەدەکــرد. خۆشەویســتی و بەرپرســیارێتی ئــەو لــە 
بەرامبــەر گــەل بــێ ســنوور بــوو، بــۆ ئــەوەش گــەل ئەویــان خــۆش دەویســت. تەنیــا قســەی بــۆ خەلــک نەدەکــرد بــە دلێکــی کــراوە گــۆی بــۆ ئێــش 
وئــازاری هەرکــەس ڕادەگــرت. بــاوەری بــە ئــەوە هەبووکــە گەلــی بــە رێکخســن کــراو هێزێکــە کــە قــەت تێــك ناچێــت و بــە ســەرکەوتن دەگات، بــۆ 

ئــەوەش بــۆ بەرێکخســن کردنــی گــەل بــەردوام لــە نــاو کارو تێکۆشــان دا بــوو.

وەك »رێبــەر ئاپــۆ« ئەلــێ  تێگەیشــن ئازادییــە. شــەهید بروســک ئــەوەی لــە ناخــی دلــەوە هەســت پێکــرد بــوو. بــەردەوام لــە دوای تێگەیشــن و 

٥٧



قــووڵ بوونــەوە لــە نــاو ئیدئۆلــۆژی و فەلســەفەی ئاپۆیــی دا بــوو.

لــە هاوینــی 201٥ کاتێــك بــۆ ئەرکێکــی رێکخســتنی لــە جوانــرۆ لــە گــەڵ هاورێکانــی دە چوونــە داالهــوو، لــە نیزیکــی داالهــۆ لــە شــەڕێکی دژوار لــە 
گــەڵ بــە کرێگیــراوان و والتفرۆشــانی هەرێمــی جوانــرۆ و هێــزی داگیرکــەری ســپا، لــە دوای شــەڕێکی قــورس هەتــا دواییــن هەناســەیان، قارەمانانــە 
خۆڕاگــری دەکــەن و لــە گــەڵ ســێ هەڤاڵــی دیکــەی گەیشــتنە پلــەی بــەرزی شــەهادەت. لــەو شــەرەدا هەڤــاڵ برووســک و هەڤــاڵ لەشــکەر کــە 
فەرمانــدە بــوو بــە هاوڕێــی هەڤــال مێرخــواس و هەڤــال عەلــی شــێر بــۆ ئــەوەی هەڤاالنــی دیکەیــان رزگار بکــەن رسنجــی دوژمــن بــۆ الی خۆیــان 
رادەکێشــن و گیانــی خۆیــان فیــدا دەکــەن. ئــەوە رۆحــی هەڤاڵەتــی و بوێــری و تێگەیشــتنە لــە ژیــان و ئــازادی و رامانــی ئاپۆیــی. کــە بــە رادەیــەک  
ئەوینــداری ژیانــی ئامــادەی لــە پێنــاوی دا گیانــت بــۆ هاورێکانــت بەخــت بکــەی بــەو واتایــەی کــە ژیانــی ئــەوان لــە راســتی دا ژیانــی تۆیــە و 

شــەهید بوونــت بــە واتــای رووناکــی ژیــان و تێکۆشــانی هەڤاالنتــە. 

بیــرەوری شــەهیدان و وەبیرهێنانەوەیــان رێــگای شۆرشــی ئــازادی و دێموکراســی گەلەکەمــان رونــاک دەکاتــەوە و بــە شــەهید بوونی ئــەو هەڤااڵنەش 
بــە ســەدان بروســک و لەشــکەرو مێرخــواس و عەلــی شــێری دیکــە لــە نــاو ریزەکانــی )ی.ر.ک( دا جێگایــان گــرت و بەشــداری ریزەکانــی رێرەوانــی 
رێــگای ئــازادی بــوون. هــەر هەڤالێکــی بــە بــەرز راگرتنــی یــاد وتێکۆشــانیان، بەلێنــی ئــەوان دوپــات دەکاتــەوە بــە رۆح و ورە و فیــداکاری ئەوانــەوە 
بەشــداری تەڤگــەری ئــازادی دەبێــت. ئێمــەش هەموومــان هەتــا دواییــن دلۆپــی خوێنــان لــە ســەر خــەت و رێبــازی شــەهیدامنان بــۆ ئــازادی و 

پاراســتنی نرخــە پیرۆزەکانــی گەلەکەمــان درێــژە بــە تێکۆشــامنان دەدەیــن. چونکــە دلنیایــن کــە ئــازادی ســەردەکەوێ.
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شەهید هاروون تۆڵهەڵدان
ناو و پاشناو..............................................فۆرات ئورپەر

لە دایک بووی...........................................شڕناخ. ١٩٨٦

بەشدار بوون........................................................٢٠٠٧

شەهادەت...................................................ماکۆ. ٢٠١٤



ئەو لێگەڕی مێژوو بوو

    زۆر ســەختە کاتــێ مــرۆڤ پێنــووس بگرێتــە دەســت زۆر شــت کــە تــۆ دەتەوێــت  بنووســی هەیــە بــەاڵم تــۆ نازانــی چــی، چــۆن، چەنــدە بنووســی. 
هەســتی تــۆ لــە ئاســتێکی بــەرز دایــە و  دڵ ومێشــکی تــۆ  بەخێرایــی لێــدەدات ئــەو  هەمیشــە لــە شــوێنێکی بــە نرخــی دڵــی تــۆ دایــە. بــەاڵم تــۆ 
ناتوانــی بیهێنیتــە ســەر زمــان وە ناکەوێتــە ســەر ئــەو پــەرە ســپییەی لــە  بەردەســتی تــۆ دایــە چاوەرێیــە کــەوا تــۆ هــەر شــتی خۆتــی بــۆ  بنووســی. 
بــەاڵم دەســتی تــۆ نایگرێــت بنووســێت هەتــا ماوەیەکــی درێــژ تــۆ دەباتــە نــاو خــەون وخەیاڵــی رابــردوو. هەســتی مرۆڤیــش  وەکــو بەنــداوی ئــاوە 
دوای چەندســاڵێکی زۆر و ســەخت بــە هاتنــی بەهــار ئــاوی بەفــر و بــاران, چــەم و ڕووبــار وەکــو ئــەوە وایەکــەوا هێــرش بکــەن لــە جــوواڵن دایــە و 
لەپشــتی بەنداوێــک کۆدەبنــەوە. گوایــە ئــەو بەنــداوە پــڕ بــووە رێــگای کرانــەوەی ئــەو چەنــدە ســەخت بێــت  بــە هەمــان شــێوە هەســتی مرۆڤیــش 
کــە لــە ناخــی دا دەمێنێــت  کاتــێ پێشــی لێدەکرێتــەوە ئەوەنــدە ســەخت دەبــێ. بەتایبــەت ئــەوەی کــە تــۆ باســی بکــەی هەواڵــی تــۆی بــە ســااڵن 

بــێ ئــەوە  زیاتــر دەربــاز دەبێــت. 

هــەر وەکــوو دەلێــن مــرۆڤ چەنــدە ژیــان بــکات گرینــگ نیــە بەڵکــوو چــۆن ژیــان بــکات گرینگــە. لەبــەر ئــەوەی مــرۆڤ هەبوونێکــی مەعنەویــە. 
لــە هەمــوو زیندەوەرێکــی گــەردوون زیاتربــە ئامانــج و هــەدەف ژیــان دەکات. دەزانێــت بۆچــی ژیــان دەکات هەروەهــا لــە فکــری هەبوونــی خــۆی 
دایــە. لەبــەر ئــەوەش وەکــوو هەبــوون مــرۆڤ هەمیشــە بــە شــوێن پرســی چــۆن ژیــان بکــەم گــەڕاوە. لەبــەر ئــەوەش لــە هەمــوو پەرتووکێکــی 
پیــرۆزدا وەکــوو ســەروەری هەمــوو زینــدەوەران پێناســەدەکرێت. هەمیشــە هەوڵیداوەخــۆی بگەینێتــە حەقیقەتــی ژیــان. لەبــەر ئــەوەش شــوێن 
ــان  ــە راســتی ژی ــەاڵم دیســانیش دەســتی ل ــە پارچەکــردن. ب ــەو هاتۆت ــاو ئاگــر وە جەســتەی ئ ــە ن ــان کردۆت ــن و ئەوی ــە گۆڕی ــەو هاتۆت و لەشــی ئ
بەرنەداوە.ئــەو هەمیشــە بۆتــە لێگــەر و تێکۆشــەری ژیانێکــی راســت. وەکــوو پەپوولــە  کــە لــە کۆتایــدا بــە ئامانجــی  تێگەیشــتنی حەقیقــەت خــۆی 
دەخاتــە نــاو ئاگــر مرۆڤیــش لــە هەمــان کات بەدەلــی گــران هێــزی مەعنــەوی، مــرۆڤ بوونــی پاراســتووە. بــە ئەنــدازەی مــرۆڤ کــە بوونەوەرێکــی 
کۆمەڵگەییــە بــە بوونــی خــۆی خــۆی ئــاوا دەکات. شــێوە دەگرێــت و دەبێتــە هەبوونێــک. زمــان، کلتــوور، مێــژوو، زەوینیــگاری و خێزان بەشــێوەیەکی 
گشــتی لەئاوابوونــدا خاوەنــی رۆڵێکــی ســەرەکین. کەســایەت لــە ئاســتێکی دیاریکــەردا بــە گوێــرەی ئــەو راســتیە ئــاوا دەبــێ. هــەر وەکــوو دەڵێــن لــە 
تەمەنــی حــەوت ســاڵی چــی بێــت لــە تەمەنــی حەفتــا ســاڵی هــەر بەهەمــان شــێوە دەبێــت ئــەو ڕاســتیە دەســت نیشــان دەکات. ئــەوەش هێــزی 
کلتــووری کۆمەڵگایــە. ئــەوەی گرینگــە شــێوە چەنــدە بگــۆڕێ بــەاڵم جەوهــەر هەمیشــە خــۆی دەپارێــزێ. ئــەوەی گرینگــە مــرۆڤ ئــەو جەوهــەرەی 
خــۆی ببینــێ گــەورەی بــکات جەســارەت هەبــێ لەگەڵــی ژیــان بــکات، ئــەوەش بــە ڕاســتی مرۆڤــی کــە خــۆی لــە کەســێکی بــێ بەهــا دەربــاز کــردوە 

دەتوانــێ پێشــبکەوێت. مــرۆڤ بــە کۆمەڵگەبوونــی خــۆی، کۆمەڵگــەش بەئــاوا کردنــی مرۆڤــی ئــازاد و خاوەنــی ئیــرادە، بــەردەوام دەبێــت. 

هەرێمــی بۆتــان یەکێــک لــەو هەرێانەیــە کــە لــە مێــژووی مرۆڤایەتــی دا شــوێنی خــۆی گرتــووە، زەوینیــگاری ئــەو شــاهیدی زۆر رووداوی گــەورەی 
مرۆڤایەتیــن کــە مــۆری خۆیــان لــە مێــژوو داوە. چیــای ئــەو، رسوشــتی ئــەو، بۆتــە پارێــزەری هــەر کــەس کــە لــە بەرامبــەر زوڵــم، دەســەاڵتداری 
و کۆیلەتــی ســەریان هەڵــداوە. بۆتــە مەشــخەڵی ئــازادی بــە لوتکــەی چیاکانــی خــۆی، بــەو شــێوەی کــە هەیەتــی هەمیشــە ڕووحــی ســەرهەڵدێر 
ــە  ــە بۆت ــان ک ــی بۆت ــەر چیاکان ــوع لەس ــی ن ــتیەکەی حەزرەت ــن کەش ــە گوت ــانەکان دا هاتۆت ــە ئەفس ــوو ل ــووە. وەک ــدوو ڕاگرت ــازادی زین ــی ئ و دڵ
ســەرچاوەی هیــوا وئومێــد بــۆ پاشــەرۆژ. بــە بەرخودانــی و شــەڕڤانی خــۆی بۆتــە بەربەســتێک لــە بەردەمــی ســوپای بەهەیبــەت، هــەر کــەس خــۆی 
ــەو  ــی ئ ــر باڵ ــە ژێ ــووڵ نەکــردووە. ل ــچ کات قب ــی پاراســتوویەتی. ســەر تاواندنــی هی ــا کۆتای ــەو بەرگــری لێکــردووە و هەت هاوێشــتۆتە باوەشــی ئ

٦٠



دا دەشــتی بــێ کۆتایــی و بــە بەرەکــەت کــە درێــژ دەبێــت  وەکــو ئــەوە وایــە کەخاوەنداریەتــی لــێ بــکات و بــەو شــێوەیەش هەمیشــەش رێــگای 
ــە، بــێ راوەســتان هەڵدەقوڵێت.هــەر چەنــدی  ــە جــۆش و هەیەجان ــاری خــۆی ب ــرەی ئــەوەش هەمیشــە وەکــوو ڕووب ــە گوێ راســتی نیشــانداوە. ب
ــای بــە  ــە چی ــاوەی کــە ل ــان دەبەخشــێتە هــەر شــتێك.هەر کەســێکی ئــەو ئ کــە  هەڵدەقوڵێــت هەمــوو دەوروبــەری خــۆی زینــدوو دەکات و ژی
هەیبەتــی ئــەو هەڵدەقوڵێــت دەخواتــەوە و بــەو هەناســەی کەلــە هــەوای زۆزانــی ئــەو بــاڵو ئەبێتــەوە دەکشــێنێتە هەنــاوی خــۆی دەبێتــە بەشــێک 
لــە رسوشــتی ئــەو  لەبــەر ئــەوەش خەڵکــی ئــەو شــوێنە وەکــوو ئــاوێ کــە لــە زۆزانەکانــی ئــەو هەڵدەقوڵێــت ســادە و ســازگار و جــوان و هەمیشــە 
ــە شــوێنەوارەکانی ئــەو زەوینیگاریــە بــکات کــە خاوەنــی ئیــرادە و رووحــی بەرخودانیــە خاوەنــی  بــە جۆشــن. وەکــوو بیەوێــت خاوەنداریەتــی ل

کەســایەتیەکی ســەربەرزە. 

ــان کــرد کــە ســەملێنەری ئــەو راســتییە.  ــۆ و پەکەکــە پێــش کــەوت لەکاتــی خــۆی دیاری ــە پێشــەنگی رێبــەر ئاپ ــازادی کــە ب مێــژووی تێکۆشــانی ئ
ڕاســتی هــەزاران شــەهید و قارەمانــی مــەزن شــاهیدی ئــەو حەقیقەتــەن. بــەو شــێوەیەش بۆتــە جێــگای لێگەڕینــوان و ڕێگاوانانــی حەقیقــەت بۆتــە 
ئافرێنــەری مرۆڤــی ئــازاد. هــەواڵ هــاڕوون یەکێــک بــوو لــەو مندااڵجوانانــەی ئــەو هەرێمە.لــە نــاو خێزانێکــی واڵتپارێــز و پاکــو لەســەرخۆ و ســادە 
گــەورە بــووە. بــە هەســتی واڵت پارێزیەکــی بەهێــز هاتۆتــە گــەورە کــردن و هێشــتا لــە تەمەنێکــی بچــووک دابــووە بــە ڕاســتی دوژمــن ڕووبــەڕوو 
دێــت، لەبــەر ئــەوەش زۆر زوو تەڤگــەری ئــازادی ناســکردبوو لــە شــاری تورکانــدا ئــەو ناکۆکــی بەدواداچوونــی ئــەو زیاتــر بەهێــز بــوو، لەبــەر ئەوەی 
لەشــوێنی گــەورە و تێکەڵــدا ڕاســتی دوژمــن زیاتــر ئاشــکرا دەبێــت. لــە هــەر کات و لــە هــەر شــوێنێک دا ســووکایەتی بــە تــۆ دەکا. ئــەوەش لــە 
مرۆڤــدا ڕق و کینــە و نەفــرەت زیاتــر بەهێــز دەکات. هــەواڵ هــاڕوون دەچــووە خوێندنگــەی سیســتەم بــۆ خوێنــدن. لــە ناوەندنــی ئاسمیالســیێۆندا 
لــە بەرامبــەر ناســنامەی ئــەودا دژایەتــی دەهــات کــردن  لــە دڵــی ئــەودا برینــی گــەورەی دروســت کردبــوو. هــەر دەچــوو نارازیبوونــی ئــەو دژایەتــی 

ئــەو زیاتــر پێــش دەکەوت.بێگومــان ئەوەنــدە نــا دادپــەروەری و زوڵــم و لــە نــاو بــردن شــتێکی باوەڕکــراو نەبــوو بێتــە قبــوڵ کــردن.

ــی  ــەوەی خاوەن ــەر ئ ــەدەدا. لەب ــە شــتێکی وەهــا ن ــگای ب ــوو رێ ــدا گــەورە بب ــە تیای ــوور و هەرێمــەی ک ــەو کلت  لەکەســایەتی هــەواڵ هــاڕوون ئ
ڕووحــی بەرپرســیارییەکی گــەورە بــوو. لــە بەرامبــەر گــەل وکۆمەڵــگای خــۆی گرێدانبوونێکــی گــەورەی ژیــان دەکــرد. ئەومنداڵێکــی پاکــی گەلــی 
ــە دڵــی دروســت دەبــوو.  ــە دڵ و مێشــکی خــۆی هەســتی پێدەکــرد، ئێشــکی گــەورەی ل ــا ئــەو ل خــۆی بــوو. هــەر هێرشــێک بۆســەر گــەل بکراب
ــوو. ــگاو نانێــک ب ــە هەن ــەو پێویســتی ب ــن و ناکۆکــی ئ ــەو هەســتی لێگەری ــر بێــت.  ئ ــەو بەهێزت ــەوەش وای دەکــرد هەســتی تۆڵەکــردن الی ئ ئ

 ســاڵی یەکەمــی زانکــۆ،  چــاالک بەشــداری کار و خەبــات بوو.لــەو کاتــەوە لــە هــەر ئاســتێکدا بەشــداری کار و خەبــات بــوو. بــێ ئــەوەی رۆژێــک 
فکراندنێکــی ژیانــی کەســێتی یــان مــاددی هەبــێ، بــە فیداکاریەکــی هــەری ژوورلــە جێــگای هــەرە ســەخت دا خــۆی بەشــداری کار دەکــرد. هەرلــەو 
ــە شــوێنی هــەرە  ــی دەکــرد. ل ــدا ژیان ــە ڕووح و دڵ و مێشــکی خۆی ــی شۆڕشــی کــورد و کوردســتان ل ــە جــۆش و هەیەجــان و بڕیاردان ســااڵنەدا ب
زۆر و ســەختدا بــاوەڕی دەدا، دەبــووە ســەرچاوەی ئاواکردنــی هێــز، لــە نــاو بــێ هیــوای و بــێ چارەســەری دا دەبــووە هێــزی چارەســەری وئومێــد، 
ــداکاری، بەرپرســیارتی و  ــوون، فی ــوون، دروســت ب ــە ســادە ب ــاو گەلیشــدا  ب ــە ن ــوو. ل ــی جەوهەرێکــی وەهاب ــوو وخاوەن پێشــەنگێکی رسوشــتی ب
حەزکردنــی خــۆی بەرامبــەر گــەل دەهاتــە دەناســێرنا  بــەو شــێوەیە خــۆی دابــووە قبــوڵ کــردن. دەیویســت بــۆ هەمــوو خــەم و  دەردی گــەل  ببێتــە 
وەاڵمێــک، ببێتــە هێــزی چارەســەری، بۆیــە گــەل  لــەو الیەنــەدا هەمیشــە خاوەنــی لێگەریــن بــوو. هــەر چەنــد دەچــوو هەســتی  گــەورە دەبــوو 

ئــەو شــوێنەی تێکۆشــانی دەکــرد بــۆ خــۆی کەمــی دەبینــی. پێویســت بــوو لــەوە زیاتــر تێکۆشــان بــکات.

      لــە ســاڵی ٢٠٠٧ ڕوو دەکاتــە چیــای ئازاد.بــەو شــێوەیە ویســتی بــاری شــۆڕش زیاتــر رابــکات. ویســتی ئــەرک و بەرپرســیارتی خــۆی بەرامبــەر 
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ــەو   ــاو ژیانــی گەریالیشــدا ل ــە ن ــە ســەنگەری هــەری پێــش دا بەجێــی بێنێــت و وەهــا  رۆڵــی خــۆی پێشــەنگ بەجێــی بێنێــت. ل گــەل و واڵت  ل
کەســایەتیەی خــۆی بــە ئەنــدازەی مســقاڵێکیش بــەرەو دواوە نەچــووە. هەمیشــە پێشــەنگ بــووە لــە هــەر کار و لــە هــەر جێگایــەک دا بووبــێ. لــە 
چیــادا ئێمــە زۆر لەگــەڵ یــەک دا نەمایــن بــەاڵم وەکــوو ئــەوە وایــە هەمیشــە لەگــەڵ مــن بووبــێ و لەگــەڵ مــن کاری کردبێــت هەســت دەکــەم. 
هیــچ کات مــن بۆشــایی هەواڵتــی ئــەو لــە دڵــی خــۆم دا ژیانــم نەکــردووە، چونکــە هەمیشــە ئــەو لەگــەڵ مــن دابــوو. کەســایەتیەکی وەهابــوو کــە 
هەتــا کۆتــای بــاوەڕی دەدا مــرۆڤ کــە ئــەو بچێتــە کوێــی و بچێتــە ســەر کامــە کاریــش بێگومــان ئــەو کارەی بەســەر خســتبا. چونکــە بــە  مســۆگەری 
خــۆی بــە ئامانجــی ســەرکەوتنێ گرێــدراو کردبــوو. گومانــی بنکەوتــن یــان هەنــگاو نــان بــۆ دواوە نــە بابەتــی قســە کــردن بــوو.  بۆیــە هەتــا رۆژی 

شــەهید بوونــی خۆشــی لــە هیــچ کارێــک دا  هەنــگاوی بــۆ دواوە نەنــا،

ــە وپارچەیــە  ــا رۆژی شــەهید بوونــی ل ــازی پارچــەی رۆژهــەاڵت بــوو، هەت ــەو رۆژەی بەشــداری گەریــال  بــوو یەکجــاری دەرب  هــەواڵ هــاڕوون ل
کاری کــرد و  لــەو پارچەیــەش شــەهید بــوو. بــە فکــرو ڕامانــی رێبــەر ئاپــۆ خــۆی تێگەشــتوو و ڕۆشــنبیر کردبــوو. لــە هــەر ســات و لــە هــەر شــوێندا 
ــاو دڵ و  ــە ن ــوون ، ل ــوردا دروســت کراب ــە  مێشــکی ک ــەوا ل ــەو ســنوورانەی ک ــوو. ئ ــۆ ب ــەر ئاپ ــر و فەلســەی رێب ــانی راســتی فک ــی تێکۆش خاوەن
مێشــکی خۆیــدا پارچەکردبوو.لــەو الیەنــەدا خاوەنــی کلتــووری هــەری کــۆن و دەوڵەمەنــد و بەکــۆک  شــوێنی لێگەڕینوانــی حەقیقەتــی تێکۆشــەر 
و بەرخودێــرە  وەکــوو ئــاوی کــە شــوێنی خــۆی بینیبێــت گرێــدراوی ئەوهەرێــم و کلتــووری کــە لێــی هاتــووە زۆر زوو بــەو پارچــە و گەلەکــەی بــوو 
بــە یــەک. هەمــان ئــەو هەســتانەی کــە بــۆ ناوچــەی خــۆی هەیبــوو بــۆ ڕۆژهەاڵتیــش هەمــان شــتی ژیــان کــرد. بــۆ ئــەوەی ببێتــە وەاڵم  هــەر شــتی 
پێویســت بــوو کــردی. هیــچ ئاســتەنگی نــاس نەکــرد. هەتــا فیشــەکی خــۆی کۆتایــی بەرخودانــی و تێکۆشــینی کــرد. بــەو شــێوەیە بــە ســەکنی مرۆڤــی 
خــاوەن  هــەدەف و ئامانــج و بەئیــرادە خاوەنــی هەســتی گــەورەی ئــازادی و ژیانێکــی بــە واتــا شــوێنی خــۆی لــە نــاو الپــەڕەی تێکۆشــینی ئــازادی 

کوردســتان دا گــرت و نــاوی خــۆی لــە نــاو الپــەڕەی مێــژووی نووســی.
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هاژەیەک لە رووباری جوانیدا

هەڤــاڵ عەگیــد مەهەهابــاد بــە بنەماڵەکەیــەوە دەنــارسا. بنەماڵەیەکــی ڕەنــج دیتــوو بــوون کــە زۆر و زەحمەتــی یەکجارزۆریــان دیتبــوو. منوونــەی 
بنەماڵەیــەک بــوون کــە ڕاســتەو خــۆ رووبــەڕووی سیاســەتە چەپەڵەکانــی کۆمــاری ئیســالمی ببوونــەوە. بنەماڵــەی شــەهید عەگیــد ســەرەڕای ئــەوەی 
ــان  ــم و زۆری ــدەی زوڵ ــەدەدا. چەن ــزی بەرن ــە واڵت پارێ ــتیان ل ــچ کات دەس ــەاڵم هی ــەوە، ب ــاو کێشــە و گرفت ــە ن ــەوە کەووتبوون ــە زۆر الیەن ــە ل ک
لێکرابــوو، چەنــدەی فەقیــری و هەژارییــان کێشــابوو و چەنــدەی دوژمــن بــە سیاســەتەکانی دەیویســت ئیرادەیــان بشــکێنێت و تەســلیمیان بگرێــت 

بــەآڵم ئــەو بنەماڵەیــە کۆڵیــان نــەدا و هــەر جــارە ئیــرادە و خۆشەویســتی واڵت لــە الیــان زیاتــر دەبــوو. 

ــە  ــەت ل ــە تایب ــە، ب ــە هــەوڵ و ماندبوونێكــی زۆر هەی ــان پێوســتی ب ــوی ژی ــۆ بژێ ــران ب ــە ئێ ــوو. ل ــد کاســبکاری ب ــی شــەهید عەگی ــوی ماڵبات بژێ
رۆژهەاڵتــی کوردســتان کارێکــی ئاســایی نییــە و زۆر زەحمەتــە، بەشــێکی زۆری کۆمەڵــگا فەقیــر و هــەژار هێشــراونەتەوە، ئــەوەش یەکێــک لــەو 
ــە  ــۆ وێن ــاواز بــدەی ب ــگای جی ــە ڕێ ــان ناچــاری ســەر ل ــە بەســیج و جــاش ی ــان ناچــاری ببیــت ب سیاســەتە چەپەاڵنــەی کۆمــاری ئیســالمییە، کــە ی
ــران دا شــەڕی کردبــوو شــەهید  ــەر هێــزی رەشــی ئێ ــە بەرامب ــژاک دا ل ــە ڕیزەکانــی پ ــد پێشــر ل کاســبکاری ســەر ســنوور. برایەکــی هەڤــاڵ عەگی
کەوتبــوو. بنەماڵــەی بــە گشــتی لەبــەر گوشــارەکانی ڕژێــم لــە ئێــران قاچــاخ بــوون و روویــان کــردە  قەندیــل و لــە گوندەکانــی بنــاری قەندیــل دا 

جێگیــر بــوون. 

شــەهید دایــە تــوران، دایکــی ئــەو بنەماڵەیــە بــوو و لــە نــە بوونــی باوکیــان دا منداڵەکانــی بەخێــو دەکــرد. بــەاڵم هەڤــاڵ عەگیــد منداڵــە بچکۆڵەکەی 
ــرا  ــی ب ــێ. شــەهید بوون ــازادی بب ــەوەی ئ ــرد بەشــداری بزوتن ــۆ تێکۆشــان زۆر داخــوازی دەک ــوو. ب ــوو ب ــە هەســت و نەرسەوت ــوران زۆر ب ــە ت دای
گەورەکــەی هەڤــاڵ عەگیــد بــە نــاوی شــەهید ڕزگار کاریگەریەکــی وەهــای لەســەرئەو هەڤاڵــە کردبــوو کــە ئیــدی بــۆ خــاوەن دەرکەوتــن  لــە ئامانــج 
و هیــوای شــەهیدان  داخــواز و لێگەڕینێکــی زۆر بەهێــز لــەو هەڤاڵــە دا ئــاوا ببــوو. شــەهیدی نەمــر هەمیشــە دڵــی بــۆ تێکۆشــان دەکوڵیــا و بــێ 
ســەبر بــوو. کاتێــک لەگــەڵ دایــە تــوران بــە تەنیــا دەمێنێتــەوە، داخــواز لــە هەڤــااڵن دەکات ڕێگــەی پێبــدەن بەشــداری ریزەکانــی گەریــال ببێــت 
بــەاڵم هەڤــااڵن پێــی دەڵێــن تــۆ هێشــتا تەمەنــت کەمــە و هەروەهــا دایــە تۆرانیــش بــە تەنیایــە ماوەتــەوە و پێویســتە کــە تــۆ ئــاگات لێــی بێــت. 
شــەهید عەگیــد لــە وەاڵم دا دەڵێــت، دایــە تــوران تەنیــا دایکــی مــن نییــە و دایکــی هەمــوو کوردســتانە، دڵنیــام کەهەڤــااڵن لــە مــن باشــر ئاگایــان  
لــە دایکــم دەبێــت. ئــەو شــەهیدە هەروەهــا دەڵێــت ڕاســتە کــە مــن پێوســتە ئــاگام لــە دایکــم بێــت بــەاڵم خــۆ ئەرکــی مــن لــە وەهــا قۆناخێکــدا 
تەنیــا ئــەوە نییــە و پێویســتە پاراســتنی واڵتەکــەم و گەلەکەشــم لەبیــر نەکــەم. هەرچەنــد تەمەنــی کــەم بــوو، بــەاڵم لــە تەمەنێكــی وەهــا کــەم دا 
ئەوەنــدا خــۆ بەرپرســیار دیــن لــە بەرامبــەر گــەل و واڵت، ئەوەنــدە خواســت و ویســتی شۆڕشــگێڕی لــە کــەم  گەنــج و الوێــک دا دەبیرنێت.ئــەم 
داخــوازە لــە ئاســتێک دایــە کــە ئیــدی کــەس ناتوانێــت بەربەســتی بــۆ دانێــت و لــە تەمەنێكــی وەهــا کەمــدا بەشــداری ریزەکانــی گەریــال دەبێــت. 

ــا و هەمــوو سیاســەتە  ــە بنــاری قەندیــل دا بــۆ هەمــوو چاالکیەکانــی ناڕەزاییەتــی دەربڕیــن لەبەرامبــەر کۆمــاری ئیســالمی، تورکی دایــە تــووران ل
ــت  ــە پش ــک ل ــکان و خەڵ ــی دای ــی دان ــگ و یارمەت ــزی  دەن ــا هێ ــووت ت ــرد و دەیگ ــداری دەک ــوردان، بەش ــە دژی ک ــی دەرەوە ل نامرۆڤایەتیەکان
گەریــالوە نەبێــت خەباتــی ئــازادی زوو ئەنجــام ناگرێــت، هــەر بــەم بۆچوونەشــەوە هەمووکاتێــک لــە ڕێــزی پێشــی ئــەو چاالکیــە مەدەنیانــە جێــی 

خــۆی دەگــرت.

ــان و  ــۆ تێکۆش ــد ب ــاڵ عەگی ــری هەڤ ــوو. ســەڕەڕای داخــوازی و پێداگ ــز ب ــا و واڵت پارێ ــا زان ــی وەه ــردووی دایکێک ــەروەردە ک ــد پ ــاڵ عەگی  هەڤ
خەبــات لــە ناوخــۆی ڕۆژهــەاڵت بەهــۆی شــەهادەتی براکــەی و گەنــج بوونــی خــۆی هەڤــااڵن پێیــان بــاش نەبــوو ڕێگایــان پێنــەدەدا. هەڤــااڵن بــۆ 
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پاراســن و پەروەردەکردنــی ئــەو هــەر لــە قەندیــل دا دەیــان هێــاڵوە. بەداخــەوە لــە شــەڕی قەندیــل دا یەکــەم شــوێنێک کــە هێرشــی کرایــە ســەر 
ــد لێــی دەمایەوە.ســەرەڕای کــە هێرشــێکی بەرفــراوان و گەورەبــوو، ورە و بەرخۆدانــی شــەهید عەگیــد وەک  ــە بــوو کــە هەڤــاڵ عەگی ئــەو تەپەی
چــۆن لــە ژیانیشــدا پــڕ بــوو لــە ورە و هێزێکــی گــەش، بــۆ پاراســتنی ســەنگەر و هەڤااڵنیشــی لــە شــەڕدا وا بوێرانــە شــەڕی دەکــرد . کــە هاوڕێیانــی 
جەســارەتیان لێــی وەردەگــرت .هاورێیانــی دەیــان گــووت وا شــەڕی دەکــرد کــە پێــان وابــووە بــە ســااڵنە لــە شــەڕدا بــووە یــان دەمێکــە ئامادەیــە 
بــۆ وەاڵمدانــەوەی هــەر چەشــنە هێرشــێکی دوژمــن. بەداخــەوە لــەو شــەڕەدا هەڤــاڵ عەگیــد دەکەوێتــە بــەر فیشــەکی زووحاکانــی ڕۆژگار و گیانــی 

ئازیــزی پێشکەشــی گــەل، نیشــتیان ئــازادی مرۆڤایەتــی دەکات. ئــەم هەڤاڵــە خاوەنــی تایبەمتەندییەکــی بــەم شــێوازانە بــوو. 

بــۆ الوانــی کــورد لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان ئەوانــەی دوژمــن ڕاســتەوخۆ کاریــان لەســەر دەکات، تووشــی هــەژاری و نــەداری هاتــوون بــەاڵم بــێ 
دەنــگ و بــێ هەڵوێســت ماونەتــەوە و ئامــادە نیــن دەســت لــە هەندێــک دڵخۆشــی بچــووک کــە خۆیــان پــێ هەڵدەخەڵەتێنــن هەڵگــرن، هەڤــاڵ 
عەگیــد پەیامێکــە، پەیامێــک بــۆ تێکۆشــان، بانگێکــە بــۆ ئــەو گەنــج و الوانــەی کــە لەبەرامبــەر خــاک و واڵت و دایــک و کۆمەڵگایــان بەرپرســیاتی 
خۆیــان پێکبێنــن. وەهــا هەســتێک لــە هەڤــاڵ عەگیــد دا دەبینیــن، لــە لەیەکــەوە پەرۆشــی دایکــی بــوو، لــە الیەکــەوە پەرۆشــی ئــەو واڵتــەی بــوو 
کــە دایکــی تیــا بــن دەســت کرابــوو. ئــەم شــەهیدە توانــی شــایانی هەردووکیــان بێــت هــەم شــایانی دایکــی واڵت، هــەم شــایانی دایــە تــوران. بــەم 
هەســتەوە کار و ژیانــی بەڕێــوە دەبــرد ئــەو هەســتە بورکانێکــی لــە دەروونــی دا داگیرســاندبوو. هەمیشــە بــەم هێــزەوە بەشــداری ژیــان دەبــوو.

 ڕاوەســتان بــۆ هەڤــاڵ عەگیــد شــتێکی زۆر نارسوشــتی بــوو. ئــەو هەڤاڵــە بــەو ڕۆحــە بەرپرســیارە گەنجییــەوە بــە پێچەوانــەی پڕوپاگەنــدای ڕژێمــی 
ئێــران کــە الوان  نەپــرژراو و کــەم ئەقــڵ دەناســێنێ، هەڤــاڵ عەگیــد بــۆ الوانــی کــورد منوونــە و بانگــی خۆبــوون و ژیانــی بــە ئیــرادە کردنــە. هــەر 
بۆیــە زۆرێــک لــە الوانــی کــورد ، بــە تایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــاش لــە پەیامەکــەی هەڤــاڵ عەگیــد تێگەیشــن و چــەک و بەرپرســیارتی 
ــە مــە  ــە هەمــان کات دا وەک ئەرکێکــی مێژوویــی و ئەخاڵقــی چــاو ل پێــک هێنانــی ویســتی ئــەم شــەهیدە بەســەر شــانی خۆیانــەوە دەبینــن. ل
دەکــەن و دەســتیان لــە ژیانــی بندەســتی هەڵگرتــووە و نــاوی خۆیــان کــردوە عەگیــد و لــە ســەنگەرەکەی ئــەو دا تێکۆشــانی ژیانــی ئــازاد دەکــەن. 

هەڤــاڵ عەگیــد وەکــو پێشــەنگی الوانــی رۆژهــەاڵت بــە هەڵوێســت و کەســایەتی وەهــا بــە نرخــەوە ئــەم دەرســەی بــە ئێمــە دا کــە بــێ تێکۆشــان 
ــد  ــاڵ عەگی ــت. هەڤ ــەوە ببینێ ــە ڕۆژێکــی خــۆش بەخۆی ــن نیی ــی کوردســتان مومکی ــگای رۆژهەاڵت ــی کۆمەڵ ــەی الوان و بەرپرســیارەتی یەکگرتووان
ــم و ســتەم، دایکێکــی  ــۆ چۆنییەتــی ســەرهەڵدان و قبــوڵ نەکردنــی زوڵ ــرکاری و بندەســتی، ب ــەر داگی ــە بەرامب و براکــەی ســەرهەڵدانێکیان کــرد ل

ــۆ پووچکردنــەوەی داســەپاندنەکانی ڕژێمــی ســەرکوتکاری ئێــران. شــەهید و دوو کــوڕی شــەهید منوونــەی واڵت پارێــزی و تێکۆشــەرییە، ب

 شــەهید عەگیــد بــەو قەناعەتــە گەیشــتبوو کــە پێویســتە دەســت لــە هەمــوو بەرژەوەنــدی تەســک و بچــووک و ژیانــی بندەســتی هەڵگرێــت. بــۆ 
ئــازادی هەمــوو کۆماڵگاکــەی تێکۆشــان بــکات. ئــەوە هەڵوێســتێک لــە ئاســتی هــەرە بــەرز و پیــرۆز دایــە. وەهــا تێگەینێــک بــۆ هەمــوو گەلــی کــورد 
و بــۆ هەمــوو گەریالیەکــی ڕێــگای ئــازادی جێــگای رێــز و ســەربەرزییە. دایــە تــوران و ڕۆڵــە شــەهیدەکانی بــۆ هەمیشــە لــە نــاو دڵــی کــوردان دا 
خۆشەویســن و جێــگای تایبەتیــان هەیــە و ڕێگایــان بــەردەوام دەبێــت. هــەر بۆیــە خــەون و ئــاوات و ئارەزووەکانــی  هەڤــاڵ عەگیــد و براکــەی لــە 

نــاو ڕیزەکانــی گەریــال وتێکۆشــەرانی ئــازادی دا، بــە چەشــنی هــەدەف و ئامانجــی پیــرۆز تێکۆشــانی بــۆ دەکرێــت.
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نیشتیامنی دایك هەر چرکەێك کۆچەرێکی نەبەرد دەهێنێتە دونیا

ــدا ڕوون  ــتیانی دایک ــی نیش ــە باوەش ــەت ل ــی حەقیق ــەوە و ڕووناک ــەرلەنوێ دەبن ــژوو س ــی مێ ــەکان، الپەڕەکان ــە قارەمان ــتیانی منداڵ ــەی نیش ئ
ــەوە. دەبێت

ژیانێکــی بــە شــکۆ و شــەرەفمەندانە قوربانــی زۆر گــەورەی پێویســتە، بــۆ ئــەوەی ســاتێك ئــازادی ژیانبکرێــت، بــۆ بســتێك خاکــی ئــازاد، قارەمانیەتــی 
زۆر گــەورە کــراوە و بــە قارەمانیەتــی خۆیــان و شــەهیدبوونی خۆیــان ژیانێکــی ئازادیــان لــە دوای خۆیــان بــۆ گەلەکەیــان هێشــت.

ئــازادی مەترســی دەوێــت، بــۆ ئــەوەی تــۆ ئــازاد بژیــت بیگومــان کــە دەبیــت فــەداکاری و قوربانــی بدەیــت، بــەاڵم بــاش ئەزانیــن کــە لــە مێــژووە 
ئــازادی قوربانــی هــەرە جــوان و هێــژا و گرانبەهــای لێــان گرتــووە.

مندااڵنــی دەالل و ژیــر و نــازدار لەبــەر ســنگی دایــکان دەبــات، ئەوانــەی کــە هــەرە جــوان و هێــژان، ئەوانــەی کــە شــایەنی ژیانێکــی جــوان و ئــازادن 
لــەم ڕێگایــەدا گیانیــان فیدائەکــەن. بــەم بۆییــە بــە هیــچ شــێوەێك ژیانێکــی لــە هەلومەرجێکــی کۆیالیەتــی و بــێ شــکۆی و خیانــەت قبــوڵ ناکەن. 

ــی  ــە خەیاڵ ــت دیســان ل ــش هەبێ ــەدا مردنێکی ــەم ڕێگای ــەر ل ــەن، ئەگ ــان دەک ــازاد ژی ــەوە ژیانێکــی جــوان و ئ ــاو تێکۆشــاندابن ئ ــە ن ــەر ل وە ئەگ
ــەن. ــان ئەک ــووی خۆی ــان و داهات ــی خۆی ــوێ پێشکەشــی گەل ــدا ژیانیکــی ن خۆیان

هــەر بۆییــە هەرگیــز شــەهید نامــرن، هەمیشــە لــە دڵ و مێشــکی گەلــی خۆیانــدا ژیــان دەکــەن و لــە جێــگای هــەرە بــە واتــا و گرانبەهــای گەلــی 
خۆیانــدا ژیــان دەکــەن و هــەر ژیــان بکــەن.

تەڤگــەری ئاپــۆی تەڤگــەری شــەهیدانە، خاوەنــی بنەگــەی ئــەم تەڤگــەرەش هــەر شــەهیدانن، شــەهیدان ڕێبــەری ژیانــی ڕاســتەقینەن، ئێمــە لــە 
ڕووناکــی ئەوانــدا بــە ڕێگــەدا ئەڕۆیــن، و بــە بەردەوامکردنــی ڕێگــەی ئــەوان بــە ڕاکــردن بــەرەو خــۆر و ســەرکەوتن دەچیــن.....

ــەو هەمــوو کــچ و کــوڕە نەبــەردەی  ــا، ئ ــدە ئاســان بووب ــازادی ئەوەن ــار دەکات، ئەگــەر ئ ــازادی دی شــەهید بوونــی بەهــەزاران قارەمــان نرخــی ئ
ئــەم نیشــتیانە گیانــی خۆیــان فیــدای نەدەکــرد، بــەم هەمــوو باوەڕییــەوە لــە دڵــەوە لــە ســەنگەرەکانی شــەڕدا جێگەیــان نــە دەگــرت، بــۆ ئــەوەی 

هەڤاڵەکانیــان شــەهید نەبــن، خۆیــان نــە ئەکــرد بــە قەڵغــان.

گەنجانــی کــورد هەرگیــز کــۆت و بەنــد ناکرێــن، ســەرهەڵدێرن، ڕاپەڕینوانــن، ئەشــقی چیاکانــی واڵتــی خۆیانــن، هیــچ هێزێــك ناتوانێــت ئــەوان داگیــر 
بــکات، هیــچ ژیانێکیــش دەرەوەی ژیانــی ئــازادی و بــە ئەخــالق ناتوانیــت ئــەوان تێربــکات.

هەمیشــە ڕێبــوارن، ڕێبــواری حەقیقەتــن، ڕێبــواری ئازادیــن، ڕێبــواری شــادین، ئــەو ڕێبــوارە گەنــج و جەنگاوەرانــە، هــەر لــەدوای ئازادیــن. هــەر 
بۆییــە بــە هەمــوو نەبــەردی و قارەمانیەتــی چاونەترســیەوە تێدەکۆشــن تەنهــا بــۆ ئــەوەی هەناســەێکی  پڕاوپــڕ لــە ئــازادی هەڵبمــژن.
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دڵــداری بــۆ ئــازادی ئەوەنــدە ئاســان نییــە، لــە جێگەێکــدا ئــازادی هەبێــت، شــادی هەبێــت، بێگومــان لێگەڕیــن و بەدواداچــوون بــۆ  ژیانــی ئــازاد 
ــك و  ــەو شــوێنەدا لێگەڕینێ ــەوە ل ــە دڵنیای ــت، ب ــووڵ ژیانبکرێ ــت و دواکەوتووێکــی ق ــازادی نەبێ ــە شــوێنێکدا ئ ــەر ل ــەاڵم ئەگ ــت. ب دروســت نابێ
ــگادا جێبەجــێ  ــاو کۆمەڵ ــە سیســتەم لەن ــێ یاســایی ک ــی، ب ــێ ماف ــان، ب ــی ژی ــە.  هەلومەرجــە زەحمەتەکان ــازادی هەی ــۆ ئ ــز ب هەوڵدانێکــی بەهێ
کــردووە، بەمــەش ژیانــی بــۆ مرۆڤــەکان نەهێشــتۆتەوە. مرۆڤــەکان لــە مەملەکەتەکــەی ئــەودا بــە بۆنــی ســێدارە مرۆڤــەکان ئــارام ئــارام دەکوژێــت. 
ژیانــی هــەر مرۆڤێــك دراماێکــەی گەورەییــە نیشــان ئــەدات، بەشــێکیان بــە بێدەنگــئ ئــەم دراماییــە و کۆیلەتییــە قبــوڵ دەکــەن و وەکــو چارەنووســی 
خۆیانــی دەبینیــن، بەشێکیشــیان دەکەونــە نــاو یاخیبوونێکــی بێچارەیــی و کۆتایــی بــە ژیانــی خۆیــان دەهێنــن، وە هەندێکــی تریــش هەنــە کــە وەك 
هەڤــاڵ کۆچــەر کــە هیــچ کامێکیــان قبــوڵ نــاکات و بــۆ ئــازادی خــۆی و تــەواوی مرۆڤایەتــی ڕووی لــە چیــا ئازادەکانــی کوردســتان کــرد و  بــوو بــە 

شۆڕشــگەرێکی ئەوینــداری ئــازادی و نیشــتیانەکەی.

ــە  ــۆ گەنجانــی وەك خــۆی و گەلەکــەی ل ــازاد و خۆشــی ب ــۆ ژیانێکــی ئ ــوو، گەنجێــك کــە ب هەڤــاڵ کۆچــەر گەنجێکــی شۆڕشــگەر و چاونەتــرس ب
تێکۆشــان دابــوو، هەڤــاڵ کۆچــەر لــە شــاری بیجــاڕی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا لــە خێزانێکــی نیشــتیانپەروەردا لــە ســاڵی ١٩٩٠دا هاتۆتــە دونیــا، 
ســەبارەت بــە تێکۆشــان لەنــاو ڕێکخســتندا بــۆ تەنهــا جارێکیــش خۆپەرەســتی تێیــدا نەبــوو و هەمیشــە بــە پێوانــەوە نزیكــی خەبــات و ژیــان دەبــوو، 
بــە شــێوەێکی دادپەروەرانــە نزیکــی کەســانی دەوروبــەری دەبویــەوە، ئــەوەش دەبــووە هــۆکاری ئــەوەی کــە ببێتــە جێــگای بــاوەڕی، و ســەرنجی 
ــان،  ــۆ، ڕێکخســن، ژی ــۆ ســەرۆك ئاپ ــەو ب ــەوە، خۆشەویســتی ئ ــان بکات ــدا کۆی ــەدەوری خۆی ــۆ الی خــۆی ڕابکێشــیت و ل ــەری ب کەســانی دەوروب
هەڤــااڵن تــا دوا ئاســت بــوو، هەمیشــە خــۆی کــەم دەبینــی و خــۆی دەخســتە نــاو لێپیرســینەوە و قاڵبوونــەوەدا. هەڤــاڵ کۆچــەر لــە کاتــی کارو 
خەباتیــدا ماندووبــوون، نەخۆشــی، ئاســتەنگی.. نەدەناســی، هەمیشــە کارەکانــی بەنیــوە چڵــی نەدەهێشــت تــا کارێکــی سەرنەخســتبا دەســتبەرداری 

نەدەبــوو، هــەر ئــەوەش ڕەنــگ و هێــز و جــۆش و خرۆشــی ئــەوی لەنــاو ژیانــدا جیاوازتــر دەردەخســت.

ــە،  ــە هــۆکاری مێژوویشــی هەی ــە ئەم ــال. ک ــە نیشــتیانەکەی و گەری ــوو ب ــاڵ کۆچــەر وابەســتەبوونی ب ــی هەڤ ــە دیارەکان ــە تایبەمتەندیی ــێ ل یەک
ــەفەویدا  ــی س ــانی و دەوڵەت ــی عوس ــوان دەوڵەت ــی نێ ــی پەیاننامەێک ــە ئەنجام ــەرەتادا ل ــتان لەس ــێکی نیش ــتان وەک بەش ــی کوردس ڕۆژهەاڵت
ــەدا  ــەم پارچەی ــی کــورد ل ــی گەل ــاری دەرون ــات و ب ــەوە ســەرەتا لەســەر مەعنەوی ــەم دابەشــکردن و لەیەکــری جیاکردن ــەوە. ئ لەیەکــری جیاکرای
کاریگــەری و برینــی گــەورەی درووســت کــرد، بــە ســەدان ســاڵ گەلەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە بەشــەکانی تــر کوردســتان دوور  مایــەوە، 
ــی  ــەم ڕاســتیەدا ژیان ــاو ئ ــاڵ کۆچــەر لەن ــرد، هەڤ ــەوەی ئاواک ــی نیشــتیانپەروەری و نەت ــی زۆر قوڵ ــر و حەرسەت ــدا بی ــاو گەلەکەمان ــەش لەن ئەم
ــەو ڕووحــە  ــوو، هــەر ئ ــدا ئامادەب ــەو لەوێ ــا ئ ــە چ کاتێکــدا پێویســتی هەبووب ــدا و ل ــە کوێ ــوو، ل ــەك ب ــدا کوردســتان ی ــاو دڵ و ڕوحی دەکــرد، لەن
نەتــەوەی ئەویــش بــوو هــۆکاری بەشــداربوونە نــاو تێکۆشــانی ئــازادی، ئــەو دوابــەدوای بینینــی بەرخودانــی کۆبانــێ و ڕۆژئــاوای کوردســتان بڕیــاری 

ــداربوون دەدات. بەش

گەنجانــی کــورد لەهــەر شــوێنێك بــن بــۆ ئــازادی نیشــتیانی دایکیــان تێکۆشــان دەکــەن، لــە نــاو مێــژووی تەڤگــەری ئازادیــدا ئــە ڕووحــە نەتەوەییــە 
ــری نیشــتیانەکەیان   ــازادی پارچەیکــی ت ــۆ ئ ــەوە ب ــە گەورەیان ــەم ڕووحــە نەتەوی ــك ب ــە گەنجانێ ــەم شــێوەییە هــەن، ک ــەی ب ــرناوە و زۆر منوون بی
لەبەرامبــەر دوژمنانــی واڵتەکەیــان شــەڕدەکەن و خۆیــان فیــدای دەکــەن. ئــەم کاتــە ئــەم گەنجانــە ئــەوە بــە دوژمنانــی واڵتــی ئەشــق و جوانــی 
دەڵێــن: هەرگیــز و هەرگیــز ناهێڵیــن قــەرسی شــیرین وســایکس بیکــۆ و لــۆزان دووبــارە ببنــەوە، ئێمــە ســنورە دەســتکردەکانی دەســتی دوژمنانــی 
ئــەم واڵتەمــان  قبــوڵ نیــە. ئــەم نیشــتیانە یــەك خاکــە، یــەك دڵــە، یــەك ڕووحــە، بەڵــێ گەنجانــی تیکۆشــەر و قەرەمانــی ئــەم واڵتــە بــە هــەزاران 
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ــردن و  ــە دەرەوەی کوشــن و لەناوب ــان ل ــەی کــە چاوی ــەم نیشــتیانەدا، ئەوان ــی ئ ــی ئەهریمەنەکان ــە گوێ ــد ب ــان دەچرپان ــان جــار ئەوەی و میلیۆن
داگیــرکاری هیچــی تــر نابینێــت.

منوونــەی ئــەم ڕووحــە پیــرۆزە لــە شۆڕشــی ڕۆژئــاوای کوردســتاندا بیــرنا کــە بــە هــەزاران گەنــج خۆیــان لــە تەلبەنــدە ئاســنینەکانیان و گولەبارانــی 
ســەربازانی سەرســنورەکاندا بــۆ ئــەوەی بگــەن بــە نــاو ســەنگەرەکانی شــەڕ لــە رۆژئــاوای کوردســتان و دژی داگیرکــەران شــەڕی مرۆڤایەتــی بکــەن.

گەنجانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان وەك هەمیشــە بــە ڕووحــە شۆڕشــگێڕیەکەیان و نەبەردیەکەیــان لەنــاو زوڵــم و ســتەمی ســێدارە، کوشــن، شــەڕی 
تایبەتــی کۆمــاری ئیســالمی دژە ژن چــوون بــۆ شــەڕکردن لەبەرامبــەر ئەهریمەنــە جــل رەشــەکانی بیابانــی تــاوان.

بە دەنگی دایکان و مندااڵن لە خەوی گرانی دوژمن بەخەبەر هاتن و بە هەنگاوە بەهێز و گەورەکانیان ڕوویان لە خاکی بەرخودان کرد.

منوونــەی ئــەوەش هەڤــاڵ کۆچــەر بــوو بــە ڕووحــی نەتــەوەی بەشــداربوو، بــەاڵم ڕووی لــە چیاکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــرد و شانبەشــانی ١١ 
هەڤاڵــی تــری لــە ســاڵی ٢٠١٦دا لــە چیــای دااڵهــۆدا بــە قارەمانتیــەوە شــەهید بــوون، ئــەو هەڤااڵنــەی کــە لەگەڵــی شــەهید بــوون نــەك تەنهــا 
هەڤااڵنــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوون بەڵکــو هەڤااڵنــی پارچەکانــی تریــش لەناویانــدا هەبــوو و بــە ڕووحــە نەتەوەییــە پیرۆزەکەیــان بەشــداری 
کاروانــی شــەهیدان بــوون و ئــەوان بــە یــەك دەنــگ وتیــان: ئیــر بەســە بــۆ هــاوار و ناڵــەی ژنــان و دایکانــی کــورد، ئیــر بەســە فرۆشــتنی ژنانــی 
کــورد لەنــاو بازاڕەکانــی دونیــادا، ئیــر بەســە داگیــرکاری، ئیــر بەســە بــۆ ئــاوارەی و دەربــەدەری و وێرانــکاری ئــەوان ڕۆشــن و ئەمەیــان کــرد. بــە 

قارەمانیەتــی خۆیــان بەهــەزاران داســتانی نەبەردیــان نووســی و بــوون بــە منداڵــە قارەمانەکانــی نیشــتیانی دایــك.

دوا بــەدوای  ئــەوان  ئێســتا بەهــەزاران گەنجــی تــر هەنــە و وە بەســەدان و هەزارانــی تــر بەشــداری ڕیزەکانــی گەریــال دەبــن و ئەبــن بــە کۆچــەر 
و هەڤااڵنــی ئــەم کوردســتانە، نیشــتیانی دایــك هــەر چرکەێــك کۆچەرێکــی نەبــەرد دەهێنێتــە دونیــا. 
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هر شهید درختی ست...

  کلاتــی وجــود دارنــد کــه نــه می تــوان آنهــا را تنهــا در چارچــوب یــک مرادف گرایــی زبانــی معنــا کــرد نــه می تــوان بی  آنکــه معنــا  کــرد، از کنــار 
آن گذشــت و آن را نفهمیــد. شــاید ایــن کلــات یــک هالــه دارنــد. هــان هالــه ی پیرامــوِن برخــی از کلــات کــه گاهــی از خــود کلــات، کلمه ترنــد. 
ــی،  ــِش زبان ــای تقدس بخ ــه آن خیال انگیزی ه ــوط ب ــا مرب ــدس تنه ــه ی مق ــن هال ــان؛ و ای ــا در زب ــک معن ــوط ی ــوه ای از هب ــدس و جل ــه ی مق هال
فرهنگــی و تاریخــی نیســت کــه کلــات را همــواره می خواهــد بــه تســخیر خویــش درآورد؛ و نیــز تنهــا مربــوط منی شــود بــه تبــار واژه ای کــه معمــوال 
در گــذر زمــان انواعــی از رسنوشــت های اجتاعــی، سیاســی و آرمان گرایی هــای مرســوم را بــر خــود می بینــد. هالــه ی مقــدس و آن چیــزی کــه کلمــه 
را کلمــه می کنــد تنهــا یــک هالــه ی مقــدس زبانــی نیســت کــه کلمــه را تنهــا یــک ابــزار در بیــان و یــا انتقــال معانــی بدانــد. و برخــی  کلــات، نــه 

یــک هاله  انــد تــا فقــط، پیرامــون  گردنــد، نــه یــک واژه تــا تنهــا بــه هاله  شــدگِی تقدیس شــده بیاندیشــند.

ــه یــک معنا ســت  ــه محکــوم ب ــا یــک پیرامــون شــود، ن ــات، تنه ــاِت مــن سیاســت و ادبی ــا پیرامــون برخــی از کل ــه   اســت ت ــه یــک هال  شــهید، ن
بی آنکــه تنهــا در مقدس شــدن، مقــدس نشــان دهــد. شــهید یــک مبــدا اســت تــا جــدال میــان زندگــی و مــرگ را مفهومــی  ببخشــد کــه خودآگاهــی 
ــا بی ابــدی کــه دیگــر هاله هــا را بــه جــدال می کشــاند. آن کلاتــی را  و ادراِک حیــات، تجلــی انســان گــردد. تســخیر زمــان اســت در آن بی ازلــی ت
ــا معنــا   بــه جنــگ فرامی خوانــد کــه نــه زندگــی و نــه مرگ انــد، شــاید تنهــا واژه انــد و تنهــا واژه  می ماننــد. کلــات بــرای اینکــه بخواهنــد کلمــه ی
ــک آوا و  ــگ، ی ــک رن ــش بپرســند. هــر کلمــه ی ــش را از خوی ــا خوی ــد ت ــرون بیاین ــش بی ــد از آن پوســته ی پیلگــی و از آن رنــگ خوی شــوند مجبورن
ــن برســد،  ــه یقی ــه انســان می خواهــد ب ــا و طلبی ســت ک ــی آن متن ــد. شــهید تجســم عین ــب کن ــک فقــدان طل ــا خویــش را از ی یــک حضــور دارد ت
آن ایــان از حیــات و حضــور اســت تــا زندگــی، زیبایــی و بخشــند گی اش را دریــغ نکنــد. تــا زندگــی و مــرگ معنــای تــازه  و یقینــی تــازه باشــند. آن 
معنایــی کــه از دســت رفته و آن یقینــی کــه خویــش را باخته اســت. وقتــی زندگــی بــه آن واالیــی نائــل می آیــد تــا دوست داشته شــود، و زندگــی از 
انســاِن همیــن دوست داشــن، معنــای انســان و زندگــی می گــردد، تنهــا منی تــوان کلــات را معنــا کــرد، بلکــه بــرای ادارک آنــان بایــد کلمــه و معنــا 
ــراق  ــا ف ــا زیســن نباشــد و مــرگ تنه ــی تنه ــا زندگ ــرای ادارک اســت. دوست  داشــن و دوست داشته شــدن اســت ت شــد. شــهید هــان معناشــدن ب
انســان از نیازهایــش نباشــد. شــهید هــان هبــوط الیــزال زندگــی و زندگی بخشــیدن اســت؛ یــک تعهــد اســت در خود آگاهــی و زندگــی را فهمیــدن 
اســت در تفــاوت قائل شــدن میــان زندگــی و زنده مانــدن. شــهید مــرگ را در بی نیــازی بــه تســخیر واالیــی خویــش در مــی آورد تــا معرفــت انســان 
از زندگــی تنهــا یــک نیــاز بــرای زنده بــودن نباشــد. وقتــی زندگــی و مــرگ همچــون عــادات محتــوم و تقدیــر ازلــی و ابــدی می منایاننــد، انســان در 
ــه در مقــام یــک انتخاب گــر کــه در مقــام آفرینش گــر، زندگــی  ــا ن ــد ت ــه آن شایســتگی دســت می یاب راه انسان گشــن و زیبایــی در راه زیباگشــن ب
و مــرگ را آنگونــه کــه معنــای حقیقــی آن اســت بیافرینــد. شــهید مرگ شــدن نیســت تــا زندگــی پایــان یابــد، و زیســن نیســت تــا انســان فقــط در 
واقعیــت معنــا گــردد؛ حضــور اســت و بــه آن لحظــه ی یقیــن نائل آمــدن اســت تــا متنــای ادراک از حقیقــت، تجلــی یابــد. هــر شــهید درختی ســت تــا 
آغــاز، آغــاز گــردد تــا زمیــن دوســت  داشــته  شــود، تــا زندگــی دوســت  داشــته  شــود، تــا انســان رعایــت شــود، و انســان مبــدا خویــش از زیبایــی گــردد. 
هــر شــهید درختی ســت تــا بــاران فهمیــده  شــود. تــا عشــق فهمیــده  شــود. هــر شــهید درختی ســت تــا بهــار، بهــار مبانــد. هــر شــهید درختی ســت 

تــا پاییــز آینــده  و بــرای آینــده مبانــد. . .  
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استوار و پر صالبت چنان کوه

در تاریــخ برشیــت و خلق هــا شــهدا مــدام بــه منشــأ زندگــی، ارزش هــای گران بهــا و مقــدس، هویــت، فرهنــگ و رشف خلــق خــود مبــدل شــده اند. 
اگــر جامعــه و انســانیت در پــی زندگــی درســت هســتند آنــگاه همــواره بــه فکــر بــه یــاد آوردن شــهدای خــود هســتند و بــا یاد بــود شــهدا آنــان 
را زنــده نــگاه خواهنــد داشــت. خلقــی کــه از شــهدای خویــش جانبــداری ننایــد قــادر نیســت در مســیر حقیقــت و صداقــت حرکــت منایــد و در 
مســیر فاصلــه گرفــن از ماهیــت خویــش قــرار می گیرنــد. در میــان جوامــع در زمینــه ی مســائل مربــوط بــه زندگــی و مبــارزات دیدگاه هــا و اختــالف 
نظــرات و ســلیقه های زیــادی وجــود دارد ولــی تنهــا در احساســات کلــی جامعــه حــول شــهدا، وحــدت و انســجام تحقــق می یابــد. چــرا؟ مخصوصــا 
در جوامعــی همچــون جامعــه کوردهــا کــه رسزمیــن آنهــا اشــغال و دچــار اســتعار یــا ســلطه واقــع شــده اســت بــرای آزادی اش، شــهید پیــش از بــه 
فکــر خــود بــودن در متــام لحظــات آمــاده ی جان فشــانی اســت، بســر زندگــی رشافت مندانــه را مهیــا می منایــد. شــهید بــا شــهادتش خــود و جامعــه 
خویــش را از نامالیــات و تاریکــی نجــات می دهــد و همچــون شــمعی فــروزان بــه اطــراف روشــنایی می بخشــد و بــه پیشــاهنگ مســیر پیــروزی 

مبــدل می گــردد و بــدون شــک جوامــع و خلــق بــر اســاس ایــن ارزش هــای معنــوی یکــی می شــوند. 

زمانــی کــه موضــوع بحــث راجــع بــه جنبــش آپوئــی اســت شــهدا معنــای بســیار متفاوتــی بــه خــود می گیرنــد. مبنــای جنبــش آپوئــی حــول یــاد ُبــود 
شــهدا بنــا شــده اســت و بــه جنبــش شــهدا مبــدل گشــته اســت. شــهدای مــا عضــو ایــن جنبش انــد و مــا نیــز رهــروی راه شــهدا هســتیم و بخشــی 
ــاد شــهیدان زندگــی کــردن موجــب شــکل گیری زندگــی درســت  ــا ی ــن جنبــش هســتیم. 24 ســاعته در هــر لحظــه ای و تحــت هــر رشایطــی ب از ای

می گــردد. 

مــا در ایــن مبــارزات رشافتمندانــه ی خــود شــهدای فراوانــی را تقدیــم منودیــم و یکــی از ایــن شــهدا فرمانــده ی ارزنــده شــهید لشــکر جــودی اســت. 
شــهید لشــکر در شــهر ســلاس واقــع در منطقــه ی ارومیــه و در خانــواده ای میهن دوســت دیــده بــه جهــان گشــود. ســپری مــی کنــد. تــا زمــان جوانــی 
ــا  ــه چــرا م ــل اینک ــی از قبی ــا چالش های ــوردی ب ــی ک ــد هــر جوان ــد و مانن ــی می کن ــه در ســلاس زندگ ــش شــخصیتی زحمــت کــش و پخت و پیدای
رسزمیــن و ملتــی آزاد و مشــخص نداریــم روبــه رو گشــت و گاهــی بیــان می داشــت "مــادران پیــر مــا رسگذشــت کوردهــا بــه خصــوص قیــام اســاعیل 
آقــای شــکاک را برایــان بازگــو می منودنــد امــا مــا هرگــز بــه آن اهمیــت منی دادیــم بــه دلیــل این کــه خانــواده، روســتا و منطقــه ی مــا از آن چــه کــه 
در دنیــا می گذشــت خــر نداشــتند. از ســال 1990 بــه بعــد جنبــش رهایــی کوردهــا از باکــور کوردســتان آغــاز گشــت و بــه هــر بخــش کوردســتان نیــز 
گســرش یافــت و در روژهــالت کوردســتان نیــز بــه منطقــه ارومیــه نفــود کــرد. در آن منطقــه خلــق کــورد آگاه شــده و بــه نیروهــای گریــال اعتقــاد و 

امیــد پیــدا مــی کنــد و بــا گذشــته زمــان رهــر آپــو را شــناخته و بــه او وابســته مــی شــوند.

 فرمانــده شــهید لشــکر در مرکــز میهــن دوســتی)منطقە ی اورمیــه( نســبت بــه هویــت و ماهیــت خویــش شــناخت حاصــل می کنــد، شــهید لشــکر 
ــان بــه جنبــش آپوئــی ملحــق شــده اند امــا بــه  ــه بعــد جســتجوهای او آغــاز می گــردد و مطلــع می گــردد کــه در منطقــه تعــدادی از جوان از آن ب
دلیــل ســن کــم خــود قــادر بــه یافــن مســیر پیوســن بــه گریــال نیســت و در نهایــت در 9 اکتــر ســال  1998 زمانی کــه توطئــه بیــن املللــی علیــه 
رهــر آپــو آغــاز می گــردد و ایــن فراینــد در 15 فوریــه  ســال 1999 بــا دســتگیری رهــر آپــو بــه امتــام مــی رســد و رهــری بــه دولــت ترکیــه تحویــل 
داده می شــود و شــهید لشــکر در رســانه ها می بینــد کــه کــه دیــدگان و دســت های رهــری را بســته اند و بــه دولــت تــرک تحویــل داده انــد تــا بــه 
ایــن وســیله جنبــش آپویــی را نابــود ســازند و تبلیغــات منفــی را گســرش می دهنــد آن گاه روح انقالبــی او جــان یافتــه و ایــن اعــال و کردارهــا را 
منی توانــد تحمــل کنــد. موضــع او در برابــر عملیــات انتقام گیــری "شــا قــادر نیســتید روزگار مــا را تاریــک ســازید")ئێوە ناتوانــن رۆژمــان تاریــک 
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بکــەن( پیوســن بــه گریــال بــوده اســت. و در کوهســتان هــای آزاد بــه عنــوان نیــروی آپویــی بــه صفــوف هــواالن مــی پیونــدد.

زمانی کــه هــوال لشــکر بــه صفــوف گریــال ملحــق مــی شــود بســیار جــوان اســت و آمــوزش ابتدایــی خــود را در منطقــه کلــه رش می گذرانــد. بــر 
اســاس متایــل و ارصار خویــش بــه منطقــه بوتــان در باکــور کوردســتان مــی رود و رهــری بــرای خامتــه ی مشــکالت ترکیــه و کوردســتان شانســی را در 
نظــر گرفتــه و در آتــش بســی کــه ســال 1999 کــه اعــالم می منایدخواهــان عقب نشــینی نیروهــای گریــال و خــروج آن هــا از باکــور کوردســتان می شــود 
بــه همیــن دلیــل رفیــق لشــکر مــدت کوتاهــی در منطقــه بوتــان می مانــد و ســپس بــه باشــور کوردســتان و منطقــه ی هفتانیــن می آیــد. بعــد از ســال 
گذشــت ســال 2001 بــار دیگــر بــه منطقــه ی بوتــان، میــردا مــی رود. تــا پایــان ســال 2005 در کوهســتان جــودی می مانــد و ســپس بــه بــرای گذرانــدن 
دوره ی آموزشــی بــه باشــور کوردســتان می آیــد. در یــک دوره ی آموزشــی آکادمــی فرماندهــی شــهید معصــوم کورکــاز )عگیــد( آمــوزش می بینــد و 
بعــد بــه عنــوان فرمانــده گریــال در روژهــالت کوردســتان بــه فعالیــت می پــردازد. در مناطــق مریــوان، شــاهو و هورامــان و در نهایــت نیــز بــه عنــوان 
فرمانــده ی ایالــت داالهــو بــه جوانــرو، داالهــو، کرمانشــاه و ایــالم رهســپار می گــردد. شــهید لشــکر در ســال هــای پایانــی قبــل از رفــن بــه روژهــالت 
کوردســتان و آماده ســازی زمینــه ی انقــالب، در باشــور کوردســتان مدیریــت آکادمــی شــهید ســمکو را بــر عهــده داشــت و نزدیــک بــه یــک ســال نیــز 

فرماندهــی نیروهــای جنبــش در منطقــه پنجــِون را بــر عهــده داشــت. 

بــرای شــهید لشــکر هــر آغــازی معنــای خــاص خــود را داراســت. بــا دیدگاهــی کلــی همــواره بــه مســائل می نگریســت و هیــچ گاه فکــر و عمــل را 
از هــم جــدا منی منــود. در منطقــه ی بوتــان پیرشفــت چشــمگیری را از لحــاظ گریالگــری بدســت آورده بــود. از حقیقــت تاریخــی، جنگ هــای روی 
داده، جغرافیــاو مــردم آن منطقــه بســیار تأثیــر پذیرفتــه بــود. بعــد از پایــان دوره ی آموزشــی آکادمــی معصــوم کورکــاز از لحــاظ ایدئولوژیــک و 
ســازمانی قوی تــر شــده و می گفــت " مــا الزم اســت کــه در روژهــالت کوردســتان از خصوصیــات و ویژگی هــای شــهید عگیــد منونــه گرفتــه و آن را 

اجرایــی مناییــم. "

بــرای آن کــه انقــالب آزادی کوردســتان و خــط آزادی در انســان تأثیــر گــذار باشــد و ویژگی هــای آن در او نهادینــه گــردد بــه برخــی معیــار و اصــول 
نیازمنــد اســت و یکــی از آن هــا خودشناســی و درک اســت. بــا دیــدن هــر پدیــده ی جدیــدی جــوش و خــروش او زیادتــر می گشــت و خــود را بیش تــر 
ــار  ــه شــیوه ای طبیعــی و متواضــع رفت ــا وظایــف رســمی را اســاس منی گرفــت بلکــه ب ــری فعالیــت می منــود. تنه ــا مشــارکت قوی ت می شــناخت و ب
می منــود و مســئولیت پذیر بــود. بعــد از خوانــدن و تعمــق در دفاعیــات رهــر آپــو در مبــارزات شــهید لشــکر، خالقیــت و یکپارچگــی بیش تــر بــروز 
یافــت. بــر اســاس حقایــق تاریخــی و پیرشفت هــای انســانیت بــه رنــج و زحمــت معتقــد بــود. مهین دوســتی قــوی، دوســت داشــن زیــاد رسزمیــن 
ــارزه تلقــی  ــرای او هــر جایــی از رسزمیــن محــل مب ــود.  ب ــری را در شــخصیت خــود ایجــاد منــوده ب ــر اســاس مبانــی آزادی و براب و ملــت کــورد ب
ــا دشــمن واکنــش بســیار  می گشــت. بــرای او هــر کاری در هــر جایــی از کوردســتان فرقــی نداشــت. در برابــر خیانــت کاری و همــکاری کوردهــا ب
ــر روزی از  ــل می منــود و می گفــت "اگ ــون متثی ــی و مجن ــد لیل ــه مانن ــه کوهســتان های کوردســتان را ب ــدی را نشــان مــی داد.  وابســتگی خــود ب تن
ــوان  ــن، خــاک و کوهســتان همیشــه عن ــه رسزمی ــردازم" وابســتگی خــود را ب ــی بپ ــه زندگ ــم راحــت ب کوهســتان های آزاد جــدا شــوم مــن منی توان
می منــود و بــرای مــردم نیــز اهمیــت بســیار قائــل بــود. در جایــی کــه بــه فعالیــت می پرداخــت بــر مــردم تأثیرگــذار بــود و می گفــت "اگــر مــردم 
ــرای  ــه آن هــا بی احرامــی منی منــود. همــواره ب ــه مــردم داشــت و هرگــز ب ــادی ب ــاوری زی ــد و ب ــدارد" همــواره امی ــز معنــی ن نباشــند وجــود مــا نی
دفــاع از خلــق، دانــا منــودن آن هــا و ســازماندهی مــردم می کوشــید و درواقــع در ســازماندهی نیــروی مردمــی بســیار نقــش داشــت. خلــق هنــوز 
هــم از چگونگــی رفتــار و برخــورد شــهید لشــکر بــا خلــق و شــیوه ی گریالگــری او بــه بحــث می پردازنــد و بــه ماننــد افســانه ای در یــاد و خاطــرە 

مــرد جــای گرفتــه اســت. 

٧٣



ــه  ــت و یک جانب ــدی داش ــد بع ــری چن ــیوه ی تفک ــود. ش ــت آورده ب ــه دس ــمگیری را ب ــای چش ــز پیرشفت ه ــود نی ــی خ ــکر در فرمانده ــهید لش ش
منی اندیشــید. بــرای شناســایی تاکتیــک، تکنیــک و شــیوه ی جنگیــدن دشــمن می کوشــید و همچنیــن بــرای بی تأثیــر منــودن جنــگ ویــژه و روانــی کــه 
دشــمن بــه راه می انداخــت بســیار تــالش می منــود. در هــر رشایــط و مکانــی بــرای آمــوزش رفقــا دریــغ منی ورزیــد. بــرای رعایــت نظــم و ترتیــب و 
قوانیــن گریالیــی بســیار ســخت گیر بــود. بــر موقعیــت جغرافیایــی و اراضــی حاکمیــت مطلــق داشــت و همــواره بــرای حــل مشــکالت راه چــاره ای 
داشــت. خالقیــت و جســارتی زیــادی داشــت. تجربــه ی زیــادی را در طــول ســالیان کســب کــرده بــود و می خواســت بــر اســاس رشایــط و موقعیــت 
نــو آن هــا را عملــی ســازد. مــرد عمــل بــود امــا هــر گفتــه و صحبــت او دارای اهمیــت خاصــی بــود و در اوقــات معمــول یــا غیــر آن همــواره نیــروی 
قانــع کــردن و پذیرفتــه شــدن را بــا خــود داشــت زیــرا شــهید لشــکر در مــورد هــر موضوعــی بــه وضــوح بــه صحبــت می پرداخــت و شــک و ناراحتــی 
را کــه در رفقــا ایجــاد می شــد را بــا صحبــت کــردن بــا ایــن شــیوه برطــرف می منــود. در مبــارزات، مســائل ســازمانی را نیــز همــواره لحــاظ می منــود.  
بــا همــه چیــز بــر اســاس همــه ی جزییــات و هوشــیارانه برخــود می منــود بــه طوری کــه از هــر کــس انتظــار ارتــکاب کار اشــتباه وجــود داشــت امــا 
از شــهید لشــکر، نــه. در هــر زمینــه ای از دوســت داشــن زندگــی و اطرافیــان، احــرام گــذاری، تواضــع گرفتــه تــا رنــج و زحمــت زیــاد، او پیشــاهنگ 
و الگــو بــود.  حفــظ ارزش هــای مــادی و معنــوی را همــواره اســاس می گرفــت. اگــر در ایــن زمینــه اهــال کاری صــورت می پذیرفــت، همــواره انتقــاد 
ــی همــواره  ــن فرهنــگ و بینــش گریالی ــرای گســرش ای ــه ی "خرقــه ای، لقمــه ای" کــه فلســفه زندگــی گریالســت را ارج می نهــاد و ب می منــود و گفت
می کوشــید. هیــچ متایــزی میــان رفقــا قائــل نبــود و رفاقــت او همــواره بــر اســاس اصــول و مبانــی بــود و متــام رفقــا نیــز بــه او بســیار بــاوری داشــتند. 
بــرای آن کــه مبارزیــن را از لحــاظ نظــم و ترتیــب، طــرز پوشــش و نظــم روزانــه آمــوزش دهــد بســیار مشــغول می شــد. بســیار فــداکار بــود و بــه 

شــیوه ای نرمــال در هــر کاری مشــارکت می ورزیــد.  

ــال  ــوع می پیوســت دنب ــه وق ــه در هــر لحظــه و هــر روز در ســازمان ب ــا خواســته ، شــور و اشــتیاق بســیار آن چــه را ک در روژهــالت کوردســتان ب
می منــود. نســبت بــه وقایــع و تغییــرات روی داده در بخش هــای دیگــر کوردســتان نیــز بــه ماننــد جنــگ روژئــاوا و باکــور کوردســتان توجــه الزم را 
داشــت. گاهــی نیــز نظــرات خــود را بــا همگــی در میــان می گذاشــت. هــر گاه خــر شــهادت یــا قتل عــام مــردم را در باکــور کوردســتان می شــنید 
می گفــت الزم اســت انتقــام آن را از دشــمن گرفــت و بــه ایــن عملکــرد دشــمن پاســخ داد. در برابــر مســئولیتی کــه بــه او داده می شــد بســیار بــا 
ــری از  ــرای جلوگی ــروی پشــتیبانی از YRK ب ــد نی ــه کردن ــه باشــور کوردســتان حمل جــوش و خــروش نزدیــک می شــد. زمانی کــه نیروهــای داعــش ب
پیــرشوی آن هــا خواســته شــد در آن هنــگام رفیــق لشــکر مســئول آکادمــی شــهید ســمکو بــود، تحــت فرماندهــی او، آکادمــی بــرای حضــور در باشــور 
کوردســتان و خــط جلــوال و خورماتــو آمــاده گشــت. از جــوش و خــروش زیــاد آن قــدر شــعار رس داده بــود کــه صــدای او کامــال گرفتــه شــده بــود. 
از هیجــان زیــاد انــگار اولیــن روز اســت کــه وارد جنبــش شــده اســت. پرچــم، پوســر رهــر آپــو و ســالح خــود را در دســت گرفتــه، شــعارگویان و در 

ــت.  ــش می رف ــه پی ــود ب ــت می من ــه حرک ــر از هم ــه جلوت حالی ک

ــط را  ــرد و رشای ــو می ک ــا هــواالن گفت وگ ــن خصــوص ب ــود و در ای ــه  شــهید لشــکر ب ــو جــزء مباحــث روزان ــط رهــر آپ ــت و رشای همیشــه وضعی
ارزیابــی می منــود.  شــهید لشــکر رهــر آپــو را از نزدیــک ندیــده بــود در واقــع بعــد از توطئــه بیــن املللــی علیــه رهــری بــه صفــوف گریــال پیوســته 
ــر اســاس شــناخت و  ــه خــرج مــی داد. می خواســت ب ــادی ب ــالش و پشــتکار زی ــو و پارادیگــای رهــری ، ت ــرای درک رهــر آپ ــود. شــهید لشــکر ب ب
فلســفه رهــر آپــو  بــه فعالیــت بپــردازد. شــهید لشــکر هیــچ گاه دســتگیری رهــر آپــو را قبــول نداشــت و بــر اســاس رفاقــت صادقانــه و صمیمــی بــا 

رهــر آپــو بــه ایجــاد بینــش گریالیــی بــا ایدئولــوژی ســازمانی اهمیــت مــی داد. 

ــژه ای را در  ــه حضــور نداشــته باشــد دشــمن، سیاســت های وی ــال در آن منطق ــه گری ــرای این ک ــت داالهــو ســختی های خــاص خــود را دارد و ب ایال
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مــورد مــردم منطقــه اتخــاذ منــوده اســت. شــهید لشــکر از ایــن قضیــه مطلــع بــود و در ســال 2015 بــه عنــوان فرمانــده ی آن منطقــه، تقســیات او 
انجــام گرفــت. بــا خواســته ی زیــاد خــود، رهســپار آن ایالــت گشــت. آن ایالــت، جوانــرو، داالهــو تــا ایــالم را دربرمی گرفــت. می گفــت الزم اســت کــه 
مــا در ایــن ایالــت مســتقر شــویم. تــا زمانی کــه مــا رهــر آپــو را آزاد نکنیــم، رسزمیــن خــود را آزاد نناییــم حتــی بــه بهــای جــان خــود نیــز بــوده 
مــا هرگــز دســت بــردار نخوایــم بــود. هــر شــهید جنبــش آپویــی در لحظــات پایــان زندگــی خــود آزادی رهــر آپــو، خلــق کوردســتان و میهــن را از مــا 
خواســتارند، مــا نیــز بــه عنــوان رفیــق و هــم رزم آن شــهدا، خواســته آنــان را بــه عنــوان وظیفــه ای خطیــر دانســته و بــرای عملــی شــدن آن می کوشــیم. 

لشکر فرمانده ای اسطوره ای بود

دارای دلی بزرگ

آرمان های واالیی داشت

دارای ایامن و اعتقاد راسخ

در همه لحظات زندگی

پر جوش و خروش بود 

همیشه خنده رو و دل گرم بود

او لشکر روزهای سخت 

رسزمین  آتش و روز بود...
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اللەهای رسخ آزادی

اوالد وفــادار رسحــد، عفریــن و ســقز؛ رهــروان دیــار عشــق و دوســتی، پروانه هــای راه حقیقــت و روشــنایی، دوســتان مهربــان دل، شــب و روزتــان، 
ــه  ــی ک ــه زمان ــر چ ــم. اگ ــود می کن ــراز وج ــم اب ــم و می نویس ــا می گوی ــت از ش ــر وق ــر. ه ــان بخی ــان و خاطره هات ــان، یادت ــان، لحظاتات زندگیت
می خواهــم از شــکوه و بلنــدی قامتتــان بنویســم، بــه ناگــه قلــم از حرکــت ایســتاده و یــارای نوشــن نــدارد. همیشــه می خواســتم بهریــن کلــات و 
واژه هــا را نثارتــان کنــم، امــا آنهــا هــم کفایــت قهرمانــی و روح فداکارتــان را منی کنــد. امــا بــاز هــم حــس می کنــم کــه در کنــار شــاها معنــا یافتــه 
و موجودیتــم رسشــار از احســاس و زیبایــی رفاقتتــان می گــردد. بــی شــا همچــون ذره ای رسگــردان در فضایــی الیتناهــی هســتم. وقتــی مابیــن مــن 
و شــا فاصله هــا ســخن بــه میــان آورده، گــم می شــوم و راه بــه بیراهــه می بــرم. خیلــی ســعی کــردم کــه ایــن مهــان ناخوانــده یعنــی فاصله هــا 
را مســافت حــذف کــرده و حتــی فاصلــه کوتــاه هــم نگــذارم مبانــد، امــا زمــان و مــکان مــداوم در حــال تغییــر و جریاننــد و مانــع شــدن از ســیر 

طبیعــی آنهــا نیــز کاری بــس دشــوار اســت. 

ســال 2011 میــالدی زمانیکــه تاجــران کوردســتان یعنــی بازماندهــان امپراتــوری صفــوی ظــامل، فاشیســت و چپاولگــران دولــت تــرک درصــدد تجدیــد 
پیــان لــوزان برآمدنــد، خواســتند حلبچــه، انفــال و ژنوســایدی دیگــر بــر خلــق کــورد تحمیــل ســازند. انکیدوهــای معــارص پیشــه ی تاریخی شــان را 
تکــرار کردنــد. بــا حملــه و محــارصه ای 3 طرفــه بــر قندیــل، النــه ی مقاومــت، حاســه و قهرمانــی شــیردالن دالور کــورد، درصــدد برآمدنــد تــا خــاک و 
خــون را بــا هــم یکــی ســازند. امــا غافــل از اینکــه ایــن درخــت تنومنــد سالهاســت کــه محکــم ریشــه در خــاک مــادری اش دوانــده و هرگــز ریشــه کن 
نخواهــد شــد. خلــق کــورد کــه ســالهای متادیســت در برابــر هرگونــه ظلــم و تهاجمــی رستســلیمیت فــرود نیــاورده و ســمبل مقاومــت و کرامــت 
را ازآن خویــش منــوده اســت، ایــن بــار هــم بــه پاسداشــت از ایــن میــراث تاریخــی و گرانبهــا، مقاومتــی تاریخــی خویــش را نشــان داد. خائنــان و 
ــان  ــن اراده از می ــان می بایســت ای ــد. از منظــر آن ــه هــراس آمــده بودن دشــمنان مشــرک کــورد از نیــروی ســازمان یافته ی و مبارزیــن وی ســخت ب
برداشــته شــود تــا آزادانــه بــر قلــب ایــن رسزمیــن تاختــه و آن را بــه تــرف امپراتــوری خــود درآورنــد. مبارزیــن و گریالهــای جنبــش آزادی خواهــی  
خلق مــان نیــز در ایــن ســال بــا حاســه ی بی نظیــری کــه آفریدنــد، صفحــه ی زریــن دیگــری بــه صفحــات تاریــخ افــزوده و ســواریان را پیــاده بدرقــه 
کردنــد. ایــن حاســه بــود کــه ایــران را بــه زانــو درآورد. چنــان کــه بــرای اعــالن آتــش بــس متــام درهــا را کوبیــد. ایــران از چنــد منظــر بــه شــدت در 
تنگنــا قــرار گرفــت. نخســت نیروهای مــان رضبــات ســنگینی بــه ایــران وارد کــرده و لحظــه لحظــه در حــال پیــرشوی بودنــد. تلفــات بی شــار ایــران، 
چشــم متامــی رســانه های جهــان را بــه خــود معطــوف کــرده بــود. نیروهــای باقی مانــده ِ نیــز از هــراس رضبــات گریــال دســته دســته فــرار می کردنــد. 
جهــان نیــز بــه متاشــای حاســه ی قندیــل بــر پیکــر دولــت ایــران، نشســته بــود. مــات و مبهــوت و حیــرت زده از اراده ی فرزنــدان ایــن رسزمیــن. دولــت 
ترکیــه نیــز همچــون رفیــق نیمــه راه، ایــران را بــازی داده و خــود نیــز کنــار کشــیده بــود. ایــران می بایســت کــدام تصویــر را خدشــه دار می کــرد. 

حاســه ی قندیــل را، متاشــای جهــان و یــا خیانــت دولــت ترکیــه را یــا اینکــه عریان شــدن خــود را.  

ــر  ــار دیگــر در براب ــه ب ــال قاســم های معــارص می کــرد کــه چگون ــون، عادیله خــان و لی ــر داســتان بســه، ظریفــه، شــهناز خات ــز شــاهدی ب ــخ نی تاری
ــل  ــا عم ــدار ب ــاریا و اوین ــن، س ــق برفی ــد. رفی ــمن را ندان ــه دش ــش روی ب ــازه ی پی ــش اج ــان خوی ــت ج ــه قیم ــرده و ب ــپر ک ــینه س ــان س دشمنان ش
قهرمانانه شــان اثبــات وجــود منودنــد و نشــان دادن کــه فرزنــدان وفــادار رسزمین شــان هســتند. فرزنــدان ایــن رسزمیــن بــا تــالش، فــداکاری، مقاومــت 
ــران را از هــم گسســته  ــه شــده ی نظــام بردگــی و ذهنیــت جنســیت گرایی ای ــه هــم بافت ــز زنجیرهــای ب ــدن نی ــن جنگی ــارزه ی خویــش در حی و مب
و فروپاشــاندند. بــا ایســتار خویــش درس آزادزیســن را بــه دوســت و دشــمنان آموختنــد. برنامــه ی 5000 ســاله ی ذهنیــت زن ســتیزی را کــه بقــای 
خویــش را بــر بردگــی زنــان بنــا ســاخته ، بــر هــم زدنــد. ســاریا از دیــار رسحــد مقــاوم و فــداکار، اوینــدار از عفریــن خون گــرم و باصفــا، برفیــن از دیــار 
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ســقز عاصــی و عصیان گــر بــا مبــارزه و مقاومــت تاریخی شــان اثبــات منودنــد کــه مــرز و حدودهــای جغرافــی کــه دســت ســاخته ی هــان تاجــران 
بــوده، دیگــر هیــچ معنــا و مفهومــی نداشــته و بــا مشــارکت و شــهادت خویــش، ایــن مرزهــا را حــذف و خلق مــان را هــر چــه بیشــر متحــد منودنــد.

شــهید برفیــن و اوینــدار همــراه شــهید عگیــد مهابــاد در یــک ســنگر مســتقر شــده و بــا نزدیکرشــدن نیروهــای تجاوزگــر، رضبــات ســنگینی را بــر آنهــا 
وارد کردنــد. شــجاعت و دلیــری ایــن رفقــای جــوان روحیــه ی ارتــش ایــران را دگرگــون ســاخته بــود. بــر بلنــدای کوه هــای قندیــل فریــاد و صداهایــی 
هراســان برپــا شــد. نیروهــای ایــران دســتپاچه شــده بودنــد طــوری کــه از بکارگیــری تکنیــک پیرشفتــه عاجــز مانــده بودنــد. هــر ســه رفیــق جــوان نیــز 
بــه تابلوایــی کــه از دشــمن ســاخته بودنــد، می خندیدنــد. گاه گاه برخــی از ایــن لحظات شــان را از طریــق بی ســیم بــا مــا کــه در طــرف دیگــر بودیــم 
در میــان می گذاشــتند. چنــان می جنگیدنــد کــه از هــر طــرف ســنگر بــه مقاومــت و دفــاع پرداختــه و دشــمن تصــور می کــرد کــه تعــداد زیــادی در 
آن ســنگر و اطــراف وی می جنگنــد.   بــا وجــود اینکــه هــر ســه رفیــق هــم مهــات زیــادی هــم در دســرس نداشــتند امــا بــاز هــم از چنــد زاویــه ی 
ســنگر و بااحتیــاط کامــل دشــمن را مــورد هــدف قــرار می دادنــد و مانــع از پیرشویشــان می شــدند. وقتــی کــه بــر اثــر رضبــات توپبــاران و ســالح های 
ســنگین، ســنگر رفقــا مــورد اثبــات قــرار گرفــت و رفیــق عگیــد بــه شــهادت رســید، درصــدد برآمدنــد تــا دســت تــکان داده و پیــرشوی کننــد. رفیــق 
اوینــدار کــه فرمانــده ی ایــن ســنگر بــود بعــد از شــهادت رفیــق عگیــد مهابــاد از دو زاویــه هــم بــا بیَکــی ســی )BKC(و هــم کالشــینکف می جنگیــد. 
یعنــی همزمــان بــا هــر دو دســت و دو اســلحه ی جــدا می جنگیــد. رفیــق برفیــن نیــز اگــر چــه خیلــی جــوان بــود امــا بــا جســارت خویــش دشــمن را 
بــه حیــرت واداشــته بــود. او نشــان داد کــه ســقز هنــوز در دامــان خویــش فرزندانــی عاصــی  همچــون برفیــن را بــزرگ منــوده و هنــوز هــم رسزمیــن 

عصیــان، تاریــخ مقاومــت و رسبلندی ســت و هیچــگاه تســلیمیت را نخواهــد پذیرفــت. 

رفیــق برفیــن در ابتــدای ملحق شــدنش بــه جنبــش نیــز همچنــان پرهیجــان، مشــتاق یادگیــری، آمــوزش و  پیرشفــت بــود. عالقــه ی شــدید، تــالش و 
هیجــان پــر شــور و شــوق وی بــرای یادگیــری و آمــوزش، توجــه همــه ی رفقــا را معطــوف کــرده بــود. طــوری کــه رفقایــی کــه وی را ندیــده بودنــد 
ــال  ــن و س ــه س ــر چ ــرد. اگ ــارکت می ک ــا مش ــم در دوره ی م ــن ه ــق برفی ــد ای کاش رفی ــی می گفتن ــد. حت ــا وی بودن ــدار ب ــنایی و دی ــتاق آش مش
زیــادی نداشــت و جــوان بــود امــا همــه ی رفقــا دوســتش می داشــتند. همیشــه می گفــت: " دوســت دارم خیلــی پیرشفــت کنــم، بــرای همیــن خیلــی 
ــد برایشــان  ــد". بای ــه مــن افتخــار کنن ــان و شــهر ســقز ب ــان پیرشفــت کنــم کــه متامــی زن ــد چن ــه مطالعــه عالقــه دارم". همچنیــن می گفــت "بای ب

پیشــاهنگ باشــم. بلــه رفیــق برفیــن هــم پیشــاهنگ ســقز و روژهــالت و هــم عــروس کوردســتان شــد. 

ــذاری در مراحــل ســازمانی،  ــود گام هــای بســیار جــدی و تأثیرگ ــش در روژهــالت کوردســتان توانســته ب ــا مشــارکت خوی ــن ب ــدار عفری ــق اوین رفی
آموزشــی و عملــی بــردارد. او تنهــا مبــارز و جنگجــو نبــود بلکــه همزمــان انگشــتان نــازک و ظریفــش ســاز و َدُهــل می نواخــت. رفیــق اوینــدار هــرنش 
را بــر فــراز کوه هــای کوردســتان و رشایــط ســخت زندگــی، معنــادار می ســاخت. زیــرا معتقــد بــود کــه ســالن های بســته حبس هایــی هســتند کــه 
بــرای مــرگ هــرن آزاد ســاخته شــده اند. بــرای اینکــه هرنمنــدان بــا هــرن نزینــد بایــد در مکانــی دیگــر بــا هــرن دیــدار کننــد. یعنــی هــرن و هرنمندانــی 
فاقــد روح و احســاس مســئولیت بســازند. وی می گفــت" وقتــی در بلنــدای کوه هــا و هــوای پــاک رسزمیــن ام ســاز و َُهــل می زنــم، عشــقم بــه هــرن 
و رسزمینــم هــزاران برابــر می شــود، گاهــا دمل قــادر نیســت بزرگــی عشــقم را در خــود بگنجانــد". رفیــق اوینــدار، مهربــان دل و همچــون تارهــای 
ســاز موســیقی منعطــف بــود. لــذا همــه روزه پیرشفت هــای چشــمگیری کســب می کــرد. رفیــق اوینــدار هــم جــوان، هــم هرنمنــد و هــم فرمانــده 
بــود. ایشــان بــا هرنمنــدی وظیفــه ی فرماندهــی را بــه جــا می آورنــد. در شــخص وی بــه ایــن واقعیــت پــی بــردم کــه هرنمنــد را نبایــد تنهــا وادار بــه 

کار هــرنی کــرد. چــون بــا اســتعدادی کــه دارنــد می تواننــد پیشــاهنگی بزرگــی در متامــی امــور مناینــد. 
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ــا عشــقی کــه بــه خلــق روژهــالت  رفیــق ســاریا نیــز کــه ســالهای طوالنــی را در نیروهــای دفــاع از خلــق و همچنیــن مطبوعــات گذرانــده بــود، ب
کوردســتان و ایــن جغرافیــا داشــت، عزمــش را جــزم کــرد کــه حتــا بایــد از نزدیکــر بتوانــد احساســات، عواطــف و گذشــته ی ایــن جغرافیــا و مردمــان 
و بخصــوص زنانــش را درک منایــد. بــرای همیــن راهــی جایــی کــه بــدان عشــق می روزیــد یعنــی روژهــالت، شــد. متاســفانه نتوانســت مــدت زیــادی 
در روژهــالت مبانــد. در هنــگام حاســه ی قندیــل رفیــق ســاریا همــراه بــا رفقــای دیگر)شــهید عگیــد ســنه، تِکــورَش و شــاهان(، تصمیــم می گیرنــد کــه 
بایــد قندیــل را تنهــا نگذاریــم و هم صــدا و هــم دل بــا قندیــل مبــارزه مناییــم. بــرای همیــن بــدون هیــچ شــک و تردیــدی بــا انجــام عملیاتــی فدایانــه و 
موفقیت آمیــزی در منطقــه ی مهابــاد بــه کاروان شــهیدان پیوســتند. شــهید ســاریا اگــر چــه نتوانســت بــا دوربیــن بصیــرت خویــش بــه نظــاره ی زندگــی 
ــا شــهادت خویــش بــذر آزادی و رسبلنــدی را بــرای یکایــک آنــان کاشــت. دانــه ای کــه مثــره اش نصیــب  زنــان روژهــالت کوردســتان بنشــیند،  امــا ب
ــا عشــقی کــه بــه کوردســتان داشــت، همیشــه بهریــن  ــا زمانــی کــه در مطبوعــات کار می کــرد، ب فرزنــدان آینــده ی ایــن رسزمیــن خواهــد شــد. ت
تصاویــر فرزنــدان ایــن رسزمیــن و همچنیــن طبیعــت، آبشــار،  جنــگل و رودخانه هــای کوردســتان را بــه دوربینــش ثبــت و بــه منایــش می گذاشــت. 
بــا اینکــه ایشــان در رشایــط ســخت و دشــوار کوهســتان ســختی می کشــیدند امــا او عاشــق زندگــی و فعالیــت در ایــن راه بــود و اصــال اجــازه منــی داد 
ــا شــهید ســاریا  ــی و رفاقــت ب ــود. همه ی مــان از هم صحبت ــع وی شــوند. همیشــه خــوش رو و فعــال ب ــه کــرده و مان ــر اراده ی وی غلب ســختی ها ب

لــذت می بردیــم. ایشــان نیــز منونــه ی فرمانــده ی موفــق بــود. شــخصتی بســیار متواضــع و فروتــن داشــت. 

آری! رفیــق برفیــن، ســاریا و اوینــدار بــا مبــارزه و مقاومــت خویــش، همــراه و دوشــادوش دیگــر رفقــای شــهید بــر حاســه ی قندیــل مهــر زده و ایفــای 
نقــش منودنــد. ایشــان بــه بهریــن شــیوه مســئولیت و نقــش خویــش را ایفــا منودنــد. همچنیــن ایشــان بــه ایــران و ســایر دشــمنان خلق مــان و در 
عیــن حــال  بــه خالقــان ذهنیــت جنســیت گرایی و زن ســتیز، درس ایســتار، اراده منــدی، مبــارزه، مقاومــت، و انســان آزاد دادنــد. ایشــان ایــن مبــارزه 

را بــه مــا ســپرده اند. مــا نیــز بایــد بــا پیــروزی دین مــان را در قبــال آنهــا ادا مناییــم. 

شهید ساریا اُنور

برفین چلچمه

اَویندار گارِی
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تقدیم به فرزندی از دیار مقاومت 

روژهالت با متام پستی و بلند ی هایش منتظر گام هایت 
بود،

 تا بپیامیی با تالبت ..

تا هموار سازی با شجاعت..

 تو با تکیه بر هورامان آمده بودی 

و این جا قندیل با رشوان هاو برفین هایش 

در انتظارت بودند... 

با تکیه  بر هامن امیدها و آرزوهای که

 چشم انتظار بودند برآورده شان سازی... 

و خاکی که هر لحظه دلش با دلت می تپید

 و تو را روانه ساخت.

روزها سپری می شود و تو می رسی. 

می رسی به آشیان پروازهای بلند،

 می رسی به جایگاه مقاومت، 

به رسزمین اویندارها... 

بیا که خوش آمدی...

بیاکه اینک قندیل رساپا گوش است 

تا بشنود حرف دلت را...

تا امیدت دهد 

تا قهرمان تاریخت کند...

و با یادت

بسیار شوند سمکوهای که نامشان 

عرش ظلم و قدرت را به لرزه در آورد...

یادت همواره چراغ راهامن است، ای شهید.    
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شهید دنیز امرالی
نام نام خانواد................سمیە مرادی

متولد...........................رسوآباد.١٩٩٧

عضویت...................................٢٠١٤

شهادت........................آسوس. ٢٠١٥



نسیم زریبار

ــدان  ــد امــا عشــق ها جاوی ــد. جســم ها می خوابن ــده می شــوند امــا رِسهــا می مانن ــد. رسهــا بری لحظه هــا كشــته می شــوند امــا گفته هــا منی میرن

خواهنــد مانــد. آری ای رفیــق تــو آمــده بــودی تــا بــار دیگــر روشــنی خانه هــا منیرنــد و دیگــر هرگــز و هرگــز كســی قهرمــان داســتانی ســوخته نشــود. 

مــن نیــز آمــده بــودم تــا همــراه و یــاورت باشــم در اعــاق و بیكرانه هــا. اینــك تــو منــی گویــی و مــن همــه و همــه را می شــنوم و دیگــر كوی هــا 

ــود. ــد ب ــام و نشــان نخواهن و كوه هــا بی ن

از جانــب همــه ی همرزمــان بــرای تــو مــژده ای دارم. ای رفیــق، نهالــی كــه شــا شــهدا بــا جــان و دل آبیــاری اش كــرده بودیــد اكنــون شــكوفه 

داده و پلــی كــه بنــا نهادیــد مــا را بــه خلقــان رســاند. شــاد باشــید كــه هــر روز بــا شــا ســخن می گوییــم بــا شــا می خندیــم، بــا شــا می خوانیــم 

ــه  ــز ب ــد و هرگ ــا می گوین ــس از ش ــس نف ــد. نف ــزی منی گوین ــان چی ــن برای ــانه های كه ــان از افس ــادران پیرم ــر م ــم. دیگ ــا آرام می گیری ــا ش و ب

پایــان منی رســد داســتان بــا شــا بــودن و مانــدن در همــه چیــز و همــه جــا. ای رفیــق، بــی شــا، چشــان جاده هایــان كورنــد، گــوش قله هایــان 

منی شــنوند، روشــنی خانه هایــان می میرنــد.

 از شــا بــود كــه پــرواز اعتــاد را تجربــه كردیــم و بــر ماســت كــه بارهــا و بارهــا درود بفرســتیم، از پــای نایســتیم و رهــرو راهتــان باشــیم. مــا 

شــاگردان مكتــب عشــقتان، شــاید در آســتانه ایم امــا امیدهایــان بزرگنــد.

ســمیە مــرادی ) دنیــز امرالــی ( در ســال ١٣٧٥ در شهرســتان مریــوان بدنیــا آمــدە بــود. مریــوان یکــی از مناطــق مقاومــت در برابــر رژیــم اســتیال 

گــر اســت . جوانــان مریــوان همیشــە در مبــارزات آزادی خواهــی حضــور داشــتە و در ایــن راە جــان خــود را فــدا منــودە انــد. بــا پیوســن بــە جنبــش 

آپویــی در مبــارزات گریــالی نیــز نقــش موثــری داشــتە و بــرای انجــام مبــارزات انقالبــی در هــر گوشــەی از کردســتان آمــادە و حــارض بــودە انــد. 

رفیــق دنیــز فرزنــدی از یــك خانــواده ی فقیــر بــود كــه در كودكــی شــخصیتش بــا رنــج و تــالش در آمیختــه بــود. خانــواده در شــکل گیری شــخصیت 

او تأثیــر بســزایی داشــت. هرچنــد کــه خانــواده ی  او در ســال های اخیــر از روســتا بــه شــهر آمــده  بودنــد امــا فرهنــگ روستانشــینی و شــیوه  زندگــی 

آن بــه هــان شــکل پیشــین حاکــم بــود. تــا جائیکــه خانــواده  او فرهنــگ روســتایی را در شــهر نیــز پیــروی می کردنــد از دیــدگاه خانــوادە آنهــا خریــد 

محصــوالت روســتایی در شــهر رشم آوربــود.

ورود بــه مدرســه و شــبکه ارتباطــات گســرده اجتــاع بــدون یــک رسمایــه  فکــری و تجربــی و بخصــوص بــدون دارا بــودن یــک دیــدگاه صحیــح از 
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اجتــاع باعــث می شــد تبعیضــات طبقاتــی و شــخصیتهای رنگارنــگ اجتــاع روز بــه روز بــر ناراحتــی او بیافزایــد. دیالکتیــک عواطــف و خصوصیــات 

روحــی و روانــی او ســبب می شــد کــه هــر روز بیش تــر بــا آدمیانــی مثــل خــود در پیونــد باشــد و از طبقــات غنــی و ثرومتنــد هــر روز بیشــر دور 

شــود. می بایســت صاحــب روحیــه ای پیــروز و فلســفه ای برتــر می بــود و تنهــا حربــه مبــارزه، اســتعداد او و یادگیــری درس و مطالــب و آمــوزش بــود. 

بــه ایــن نکتــه ی  مهــم رســیده بــود کــه تنهــا اقتصــاد و ســطح معیشــت مــالک خوشــبختی نخواهــد شــد. 

ــش  ــک بین ــه ی ــطه ب ــالت متوس ــید. در دوران تحصی ــی می بخش ــری و روح ــم فک ــروی عظی ــک نی ــه او ی ــی ب ــه گاه ــی او در مدرس ــری تحصیل برت

اجتاعــی محــدود رســیده بــود امــا ایــن ارتقــای ســطحی، حاصــل تحلیــالت علمــی و تاریخــی او نبــود و تنهــا نتیجــه احساســات و تجربیــات روزانــه 

زندگــی بــود و ایــن امــر ســبب می شــد کــه تنهــا در مقابــل طبقــات جامعــه بیــزار و متنفــر باشــد. بــا چنیــن تصــورات و بنیادهــای فکــری خــام و 

نامتــام تحصیــالت دبیرســتان را بــه امتــام رســاند. بــا گــذر زمــان، بیشــر بــه ایــن نکتــه  پــی می بــرد کــه مشــکل ملــت کــورد، مشــکل هویــت ملــی آن 

می باشــد. ایســتار و شــکل گیری شــخصیت و مناســبات حاکــم بــر ارتباطــات اجتاعــی او ســبب شــد کــه بتوانــد در محیطــی جــدا و درمیــان روابــط 

بــورژوازی رایــج، معیارهــای خــود را حفــظ منایــد. میــل و خواســته او بــرای دســتیابی بــه هویــت شــخصیتی و در ســطحی باالتــر تــالش بــرای درک 

واقعیــات مراحــل تاریخــی ملــت کــورد، چــون از یــک پشــتوانه فکــری و ایدئولوژیکــی مناســب و تحلیــل عینــی برخــوردار نبــود، تنهــا در پوششــی 

ــان افــکارش در مقابــل جناح هــای مخالــف خــود مبــادرت می ورزیــد همچــون  مبهــم و همچــون ایــده آل شــخصی او می مانــد و زمانــی کــه در بی

ــکال شــناخته می شــد. یــک انقالبــی رادی

جســتجوی بســیاری را بــرای یافــن هویــت فکــری خــود همچــون جــوان کــورد انجــام مــی داد و زمانــی کــه ایــن مســائل در او درونــی می شــدند 

ــل، هویــت، انســانیت و  ــم او از تحصی ــدگاه و مفاهی ــخ متــام عقب ماندگی هــا ظاهــر می شــد. دیگــر دی مشــكل بی هویتــی کوردهــا همچــون رس ن

اخــالق تغییــر می یافــت. بــرای به دســت آوردن معنویــات و آگاهی هــای بیشــر در مــورد کوردهــا و وقایــع تاریخــی برنامه ریــزی کــرد و زمانــی کــه 

درک کــرد بــود جنبــش آزادی خواهــی کوردهــا وجــود دارد، از هیجــان بســیار در پوســت خــود منــی گنجیــد. از هــان زمــان تــا روزی کــه بــه شــهادت 

رســید از مطالعــه و تحقیقــات بــرای شــناخت حــزب دســت بــردار نبــود.

 ایــن مبــارز جــوان تنهــا چیــزی كــه او را بســیار مــی آزرد درد ملتــش بــود. او دریافتــه بــود كــه در آن بیابــان پــر از گــرگ، چــاره ای جــز مبــارزه و ســتیز 

نیســت. در گرماگــرم خیزش هــای رشق كوردســتان از اولیــن كســانی بــود كــه همچــون زن هورامــی، بــا انقــالب و رهــری پیــان بســت كــه مبــارز راه 

آزادی شــود. در متــام مدتــی كــه بــا هــم بودیــم همیشــه ایــن ســؤال را می كــرد؛ چگونــه می تــوان رهــری را ژرف تــر شــناخت؟ بــه واقــع همیشــه 

ــی درمی یافــت. می خواســت  ــه خوب ــود و عمــق مشــكالت را ب ــن ب ــا بســیار فروت ــا رفق ــود. در برخــورد ب ــش ب در عمــل در جســتجوی یافــن جواب
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در شــخصیت خــود معیارهــای یــك مبــارز راســتین را عملــی منایــد. فــداکاری و عشــق بــە زندگــی را همیشــە می توانســتی در چشــان و رفتــار او 

جویــا شــوی تنهــا چیــزی کــە مــی توانســت چهــرە خنــدان او را ماتــم زدە و لبخنــد را از روی لبــان او بــدزدد دوری از رهــر آپــو و مشــکالت خلقــش 

بــود. آرزویــش از زمــان ملحــق شــدن بــە حــزب تــا روزی کــە بــە صفــوف شــهیدان پیوســت ایــن بــود کــە نامــە ای بــرای رهــر خــود از درد دوری و 

غم هایــی کــە همچــون زن از روژهــالت کوردســتان کشــیدە بــود بنویســد. او شــخصی بــود کــە در زندگــی روزانــە خــود ایدئولــوژی و فلســفە رهــری 

را بــا متــام جــان و رفتارهایــش، لحــن صحبت هایــش بــە منایــش می گذاشــت. بــا ایــن کــە جوانــی بیــش نبــود امــا در افــکار و اندیشــە هایش آنقــدر 

بــا ارادە بــود کــە امثــال خــود را مؤظــف می دانســت کــە بایــد بــرای آینــدگان، آزادی را بــە ارمغــان آورنــد بــە ایــن خاطــر همیشــه ارصار می كــرد 

كــه او را بــه جبهــه ی جنــگ بفرســتند. انــگار می خواســت خــود را بیشــر و بهــر بشناســد و جــواب ســؤال همیشــگی اش را بیابــد. آری! پــس از مــدت 

كوتاهــی در تابســتان ٢٠١٥ در نتیجــه ی پافشــاری زیــادی كــه بــرای رفــن بــه آکادمــی شــهید ســمکو منــود هنــوز یــك ســال از ملحــق شــدن او بــه 

حــزب نگذشــته بــود كــه در اثــر یــک حادثــە ناخواســتە در هنــگام آمــوزش بــه کاروان شــهدا پیوســت. 
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پرستویی که به داالهو کوچ کرد

ــد  ــه مانن ــه اســت. ب ــن و ســیم خاردار دربرگرفت ــار دورمــان را می ــد. چه ــم کــه محدوده هــا و مرزهــا آن را دربرگرفته ان ــی زندگــی می کنی ــا در جای م
کســی کــه بــا دســتبند، دســت هایش را گــره زده انــد و قــادر بــه دفــاع از خــود منی باشــد بــرای رسزمیــن مــا نیــز اینچنیــن برنامــه ای ترتیــب داده شــده 
اســت. می خواهنــد احساســات انســان ها را نیــز محبــوس مناینــد. آیــا امــکان دارد کــه انســان احساســات را در خــود نابــود ســازد؟ قطعــا نــه. بــا وجــود 

محــارصه ی همــه  جانبــه ی دشــمن بــر متــام امــورات زندگــی انســان بــه هیــچ نحــوی قــادر بــه از میــان بــردن حــس آزادی خواهــی در او نیســتند.

هــوال نوپلــدا در باکور)شــال( کوردســتان در شــهر رِست از منطقــه ی ُبوتــان و در خانــواده ای میهــن دوســت بــه دنیــا آمــد. او بــا فرهنــگ اصیــل 
کــوردی پــرورش یافــت. منطقــه ی ُبوتــان در تاریــخ کوردســتان بــه مقاومت گــری خــود در برابــر حاکــان مســتبد مشــهور اســت. مــردم ایــن منطقــه 
همــواره خواهــان زندگــی بــه ماننــد کــوردی آزاد بــوده و هرگــز در برابــر اســتعارگری رس تســلیمیت نیاورده انــد. ســلطه طلبــان نیــز در برابــر ایــن 
ــی  ــا را همگ ــتاهای آن ه ــوده و محــل ســکونت و روس ــد من ــان تبعی ــوده، از محــل زندگی ش ــام من ــا را قتل ع ــده و آن ه ــان بی پاســخ منان آزادی خواه
در آتــش ســوزانده اند. رفیــق نوپلــدا نیــز از جملــه کســانی اســت کــه شــاهد ایــن وقایــع وحشــتناک بــوده اســت. وی می بینــد کــه چگونــه پــدر و 
پدربزرگــش بــه قتــل رســیده و روستایشــان در شــعله های آتــش می ســوزد. بــا مشــاهده ی ایــن رویــداد در حالــی کــه بســیار کوچــک بــود نیــز خــس 
انتقام گیــری از دشــمن عمیقــاٌ در وجــود او شــکل می گیــرد. دشــمن کــه در تــالش اســت اراده ی کوردهــا را بشــکند امــا بی خــر اســت از این کــه بــا 
هــر قتل عامــی کوردهــا بیشــر آگاه  شــده و جســور می گردنــد و هــر انــدازه کــه رسزمیــن آن هــا را بســوزانند حــس میهــن دوســتی در جوانــان کــورد 
بیش تــر تقویــت می گــردد. هــوال نوپلــدا بعــد از ســپری منــودن دوران کودکــی در بزرگســالی نیــز وحشــی گری دشــمنان کــورد را از یــاد نــرده و در 
ســال 2004 میــالدی )1383 ه.ش( تصمیــم می گیــرد در جنبــش آزادی خواهــی مشــارکت منــوده و انتقــام ایــن همــه ظلــم را از دشــمن بگیــرد. بعــد 
از آمــدن بــه کوهســتان مدتــی را در بهدینــان ســپری منــود. شــور و شــوق و هیجــان رفیــق نوپلــدا بی نهایــت بــود. بــدون شــک ایــن شــور و شــوق 
او از عشــق بــه زندگــی و مبــارزه رسچشــمه می گرفــت. او زندگــی را در مبــارزه معنــا کــرده بــود. رهــر آپــو می گویــد: "آنــان کــه عشــق بزرگــی در 
زندگــی ندارنــد منی تواننــد بــه کوهســتان های آزاد بپیوندنــد و بــه پــروار درآینــد". رفیــق نوپلــدا بــه کوهســتان ها بــا جــان و دل عشــق می ورزیــد. 
ــه آزادی می رســد. کوهســتان های آزاد مرزهــای اســتعارگری را منی شناســند.  ــدد ب ــه زندگــی و کوهســتان دل ببن ــر ب ــه اگ ــود ک ــرده ب ــرا درک ک زی
رفتــار و حرکاتــش ســاده و صمیمــی بــود زیــرا از خانــواده ی عشــایری کوچنــده در شــال کوردســتان بــود. زنــان عشــایر بــه نســبت زنــان شــهرها و 
ــا کوه هــای بلنــد و رسکــش زیســته اند. مــکان ثابتــی  روســتاهای دیگــر زنانــی آزاد و انســان هایی زحمت کــش هســتند. همیشــه در دل کوه هــا و ب
ندارنــد و یکجانشــین نیســتند. در هــر جایــی از کوهســتان ها کــه کــه فرصــت زندگــی بهــر باشــد بــه آن جــا می رونــد. آنــان مــرزی شــخصی و قانونــی 
بــرای زیســن منی شناســند. رفیــق نوپلــدا بــا ایــن ویژگــی بــزرگ شــده بــود و در شــخصیت ایشــان ســادگی، پاکــی و صداقــت برجســته شــده بــود. مــن 
اولیــن بــار رفیــق نوپلــدا را در ســال 2007 در آکادمــی شــهید بریتــان شــناختم. مــا هــر دو عضــو آکادمــی بودیــم. بــر لب هایــش همیشــه لبخنــدی 
ــکاری  ــا هم ــه ی رفق ــا هم ــا ب ــه  ی کاره ــد. در هم ــت مبان ــی ثاب ــه ای در جای ــت لحظ ــنجاب" او منی توانس ــد "س ــه او می گفتن ــا ب ــود. رفق ــته ب نشس
می کــرد. او رسشــار از انــرژی بــود. بعــد از پایــان دوره وقتــی از او پرســیدم می خواهــی بــه کجــا اعــزام شــوی؟ در جوابــم گفــت برایــم فرقــی نــدارد 
بــه کجــای کوردســتان اعــزام شــوم چــون خدمــت کــردن بــه خلــق کــورد وظیفــه ی مــن اســت. ایــن جوابــش مــن را بــه تأمــل واداشــت. واقعــاٌ او روح 
آزاد و رهــای عشــایر کوچ نشــین را در خــود گــم نکــرده بــود. وقتــی مــکان و فعالیت هــای مــا را در پایــان دوره ی آموزشــی خواندنــد رفیــق نوپلــدا بــه 
روژهــالت )رشق کوردســتان( اعــزام می شــد. او خیلــی خوشــحال شــد و گفــت مــی روم و بخــش دیگــری از کوردســتان را می بینــم و در آنجــا خدمــت 
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می کنــم. بــه مــن گفــت دربــاره ی رشق کوردســتان برایــم بگــوو و مــن از جغرافیــا و مردمانــش و میهن دوستی شــان و آداب و رســوم و سیاســت های 
رژیــم اســتعارگر برایــش گفتــم. چنــد ســاعت در ایــن بــاره گفت وگــو کردیــم. باالخــره لحظــه ی ســخت جدایــی فرارســید. همدیگــر را در آغــوش 
کشــیدیم و هریــک از مــا بــه جاهایــی کــه اعــزام شــده بــود رفتیــم. هنــگام رفــن از دور صدایــم زد و گفــت رفیــق روکــن تــو از شــال کوردســتان و 
مــن از رشق کوردســتان بــه طــرف همدیگــر می آییــم و هــر دو را آزاد می کنیــم و بــه هــم پیونــد می دهیــم و حتــاٌ همدیگــر را می بینیــم. بعــداٌ 
شــنیدم کــه رفیــق نوپلــدا بــه مناطــق شــاهو و داالهــو اعــزام شــده اســت. او همــه ی مرزهایــی را کــه اســتعارگران بــرای کوردســتان کشــیده بودنــد را 
پــاک کــرده بــود و در ذهنــش کوردســتان آزاد را ترســیم کــرده بــود. بــا دل و جــان در میــان مــردم داالهــو و شــاهو فعالیــت می کــرد و بــه روژهــالت 
کوردســتان عشــق می ورزیــد. در ســال 2010 از طریــق غــذا توســط خائنــان و مــزدوران منطقــه بــا گروهــی از رفقایــش بــا زهــر مســموم می شــدند. 

در کوردســتان همــواره دو خط مشــی بــه مــوازات همدیگــر در جریــان بوده انــد. یکــی خــط مقاومــت و دیگــری تســلیمیت. مــن را ببخــش رفیــق 
ــا اطمینــان و اعتــاد بــر رس ســفره ننشــینی. مــن تنهــا از  ــا تــو ب نوپلــدا مــن یــادم رفتــه بــود دربــاره ی خائنــان و وطن فروش هــا برایــت بگویــم ت
میهن دوســتان برایــت گفتــه بــودم. ولــی هرگــز فرامــوش کــن کــه تــو همیشــه در دل خلــق کــورد در روژهــالت کوردســتان زنــده ای. زنــان و کــودکان 
داالهــو و شــاهو ســادگی و صمیمیــت ات را در روح خــود حــک کرده انــد. آنــان زنــی مبــارز و گریالیــی جســور را هرگــز از یــاد نخواهنــد بــرد و مــا 

بــه تــو قــول می دهیــم کــه انتقــام ایــن خیانــت و همــه ی خیانت هایشــان را از خائنــان خواهیــم ســتاند. 
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خورشيد باز از داالهو طلوع خواهد کرد
ســواران می تازنــد بــه ســوی افــق، صــدای ســم اسب هایشــان کــه چهــار نعــل می تازنــد بــا زمزمــه ی آهنگیــن رود همنــوا می شــود. در بــاران بــر یــال 

اسب هایشــان نهرهــا جاریســت. در توفــان آن چنــان شــیهه می کشــند و می تازنــد کــه توفــان رس بــه زیــر می افکنــد و در غارهــا ناپدیــد می شــود. 

ســواران تنهــا بــه افــق می اندیشــند... »خورشــید از داالهــو طلــوع خواهــد کــرد« و ایــن ایانی ســت بــس ســرگ کــه آنــان را در برگرفتــه... قلعــه ی 

باورشــان از طلــوع خورشــید، »ثــالث باوجانــی« را محکــم در آغــوش گرفتــه... »هەڵــۆ« می گویــد این جــا رسزمیــن کودکی هــای مــن اســت، در ســال 

ــاز ناامیــدی و مــرگ را می بســت. آن روز کــه  ــاز و نیمــه ب ــه وار تشــنگی خــاک را می شکســت. درهــای ب ــد کــه دیوان قحطــی و مــرگ، بارانــی باری

ــدن  ــزم آم ــوان« ع ــن نفس هــای بی ســبزینگی را می کشــید. همچــون »دوازده ســوار مری ــده و خشــک و شکســته اش آخری ــا لب هــای ترکی خــاک ب

کــرده بــود ایــن بــاران بــا نعــره و فریــاد تندرهــای مســت اش بانــگ مــی داد: »زاگــرس نبایــد مبیــرد« ... هەڵــۆ می گفــت مــن آن روز دانــه ای گنــدم 

بــودم، در ایــن بــاران ســبز شــدم و آســیمه رس، رس از خــاک بیــرون کشــیدم. 

راز رنگین کان را یافتم او پلی بود به سوی خورشید و من می دانم در داالهو باز خورشید را به طلوع نظاره گر خواهیم بود. 

دوازده حــواری خورشــید بــه دنبــال طلــوع بــه رسزمیــن زرتشــت آمــده بودنــد و مســیح پی درپــی در نگاهشــان ظهــور می کــرد. دوازده شهســوار 

داالهــو بــرای رهایــی رسزمیــن موســیقی و گل بــا نواخــن دف هــای پیرشــالیار بــه رقصــی اهورایــی درآمــده بودنــد. فلســفه ی عشــق را کــه در زندگــی 

ــۆ و یارانــش  ــا هەڵ ــا هــدف غایــی پیونــد می دادنــد. مردمــان ایــن رسزمیــن هم صــدا ب ــا مــرگ نامیــرا می شــود را لحظــه بــه لحظــه ب می میــرد و ب

ــی  ــه نامیرای ــه ب ــی« ک ــق و مرگ ــتان »عش ــق و آزادی« ... داس ــت«، »عش ــق و ابدی ــق و درد«،  »عش ــد. » عش ــقانه می رسودن ــوره را عاش ــای ه گات

می رســاند قهرمانانــش را. اهــورا بانــگ برداشــت » چــه زیبــا می تازنــد یــاران مــن... یــال اسب هایشــان بــه شــعله های آتــش می مانــد کــه لحظــه ای 

از رقــص منی ایســتد« ... ســواران همچنــان می تازنــد بــر تاریکــی... اهــورا بــاز بانــگ بــرداد، آنانی کــه در پــی حقیقــت خورشــید و روشــنایی هســتند 

در هــر کجــای ایــن رسزمیــن بــر زمیــن افتنــد، قهرمانــان راه خورشــیدند در ابدیــت خاطره هــای ایــن رسزمیــن کهــِن زخمــی آنــان نوزادانــی هســتند 

کــه هــر روز زاده می شــوند و زایــش را پایانــی نیســت. آنــان بارانــی هســتند در خشکســالی کــه زندگــی می بخشــند و بــاران را پایانــی نیســت. آنــان 

ــان تختــه ســنگ های نســتوهی  ــا تــر کشــته شــود، ریشــه ها را پایانــی نیســت. آن ــان بلــوط ایــن رسزمین انــد، حتــی اگــر بلــوط ب ریشــه های درخت

هســتند کــه کوه هــا را آذیــن، جــالل و شــکوه بســته اند و او را رس بــه فلــک افراشــته اند، کوه هــا را فروریختنــی نیســت. آنــان گل هــای هــزار رنــگ 

کوهســتان های ایــن رسزمیــن خســته اند، از شکوفاشدن شــان در بهــار گانی ســت. آنــان ارزش هــای هــزاران ســاله ی معنــای بــودن و راز مانــدگاری 

مردمــان دالور و زنــان دلیــر ایــن دیارنــد کــه قدسیت شــان را کرانــه ای نیســت. 

ســواران بــاز می تازنــد، نــه بــرف و رسمــای زمســتان، نــه تازیانه هــای خــزان و نــه گرمــای ســوزان را یــارای نگــه داشــن و خســتگی و مرگشــان نیســت. 

ــه مــرگ نیســت. الهــه ای از فــراز کوه هــای داالهــو بانــگ برداشــت  ــرای اندیشیدشــان ب ــی ب ــا غــرور و شــکوه و ایــان کــه زمان ــد ب ــان می تازن چن

ــی  ــر دل تاریک ــید را ب ــی خورش ــان و رسود انقالب ــای توف ــر موج ه ــد ب ــورانه می تازن ــه جس ــد چ ــن را بنگری ــدان م ــبیده.. فرزن ــردم ُخس ــای م »آه

ــد در رسزمیــن اهــورا... مگــر نشــنیدیدکه میــرا در شــب  ــود مگــر منی دانیــد خــواب و تاریکــی و مــرگ هزارن ــد... آهــای مردمــان خواب آل می کوبن

یلــدا گفــت تــا خورشــید را بــه طلــوع نرســانم و نــوروز را نزایــم بــاز، همچنــان در پیــکارم بــا تاریکــی...! و بــا او مــرا سازشــی نیســت...« 

ــر  ــیاچانه« را ب ــد و »س ــکوهمند می رقصن ــه ش ــواران چ ــب های س ــال  اس ــا ی ــراه ب ــد هم ــروش درآمدن ــه خ ــردان ب ــان و م ــودکان، جوان ــان و ک زن
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مقدم شــان می باراننــد، »هوره “ هــا در ســتایش و دلیری شــان می رساینــد و دوازده ســواران داالهــو را دالوران دیریــن رسزمیــن روشــنایی می خواننــد 

ــان  ــد داالهــو ای ــان تنومن ــه درخت ــد... ســواران ب ــاد دارن ــه چشــمه های داالهــو اعت ــد. ســواران ب ــور کرده ان ــد از ســال های ســال ظه ــاز بع ــه ب ک

دارنــد... ســواران بــه نگاه هــای کــودکان همچــون چشــمه می نگرنــد و بــر بــرق آزادی کــه در چشــان زنــان می درخشــد، ســجده می برند...ســواران، 

جوانــان را رودی پــر خــروش می بیننــد و زنــان و مــردان کهنســال ایــن رسزمیــن را زنجیره هــای کوهســتان می خواننــد. مــردی از میــان جمعیــت آمــد 

ــاد  ــی و اعت ــه گرم ــاران دســت او را ب ــتان برای شــان آب آورده، ی ــب کوردس ــه از آب چشــمه ای از قل ــت ک کاســه ای آب در دســت داشــت می گف

ــه طلــوع«  ــاد اعتــاد ب ــده ب ــاد خورشــید« ... »زن ــده ب می فشــارند و آب را می نوشــند »زن

ــید،  ــعه های خورش ــش اش ــید در تاب ــوع خورش ــا طل ــر روز ب ــیده اند و ه ــی رس ــه جاودانگ ــید ب ــب خورش ــه در قل ــه چگون ــود ک ــده ب ــش را دی یاران

نگاه شــان را می شــناخت. آری... رسحــد را می گویــم... آرام نداشــت بــوی زهــر و خیانــت او را مــی آزرد... بایــد دســت های زهرآلوِدخیانــت را 

شکســت. او ردپــای اســب های ســواران داالهــو را برداشــت و ســوار بــر اســبی شــبدیز بــه داالهــو رســید. افــق آن چنــان رسخ می منــود کــه بــه هــر 

جــا می نگریســت چشــانش هالــه ای از ســواران رسخ جامــه را می دیــد کــه می تاختنــد و لب هایشــان تــرک برداشــته بــود و از خنده هاشــان خــون 

ــو  ــاز از دااله ــید ب ــه خورش ــد ک ــان می دانن ــد... آن ــه ای تردی ــا... بی لحظ ــه، بی محاب ــد... بی وقف ــواران می تازن ــد... س ــاز می تاختن ــی ب ــد ول می چکی

ــه نظــاره می نشــیند... دســت های  ــی اش را ب ــان لحظــه ای می ایســتد و چابک ــه توف ــازد ک ــان می ت ــه دنبالشــان چن ــرد... رسحــد ب ــوع خواهــد ک طل

ســیاه زهرآگیــِن مــرِد تاریکــی از تــرس ذره ذره فــرو می ریزنــد انــگار بــه جــزام خیانــت مبتــال گشــته اند و او دیگــر نــه دســتی دارد و چشــمی نــه 

زهــری...

رسحــد خــود را بــه ســواران داالهــو رســاند و در چشــانش دو خورشــید طلــوع کردنــد... او نیــز هاننــد هەڵــۆ دانــه ای گنــدم بــود کــه در رسزمیــن 

ــتایند و در آســان ها ســجده  ــا می س ــان را در هوره ه ــه ی آن ــوع هم ــید بی شــارند... و هــر طل ــون رهــروان خورش ــود... اکن ــبز شــده ب داالهــو س

می برنــد.
ــد... رودهــا را  ــاران... چشــمه را صــدا بزنی ــاران... کجاســت ب ــد... تشــنه شــدند ی ــدان مــن را تشــنه کردن ــاد برداشــت... وای فرزن ــادر فری الهــه ی م
ــن  ــرد ای ــن می ک ــر عطــش لب هــا و ســوزش گلویشــان می گریســت ... و نفری ــادر ب ــه ی م ــوت می نگریســت... اله ــات و مبه ــد... اهــور م فراخوانی
دســت های زهرآلــودی کــه چشــان داالهــو را خونیــن کردنــد... گلــوی ثالث باوجانــی را زخمــی کردنــد و از اعتــاد و نــگاه و لبخندهــای هەڵــۆ و 
یارانــش خــون می چکیــد. الهــه بانــگ برداشــت: مردمــان بیــدار رسزمیــن ام... بنگرید...فرزنــدان مــن چــه جســورانه می تازنــد بــر تاریکــی خیانــت و 
ــوی  ــه س ــل می تازندب ــار نع ــد چه ــان را بنگری ــند... آن ــید اند ومی درخش ــعله های خورش ــاری از ش ــون آبش ــد چ ــان را بنگری ــای اسب ش ــر... یال ه زه

افــق و در چشــان هــر کدامشــان دو خورشــید طلــوع کــرده اســت...
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مبارز خستگی ناپذیر راه جاودانگی

مبارزات آزادی خواهی در روژهات کوردستان با پیشاهنگی جنبش آپویی در سالیان گذشته قدم به قدم در متام عرصه های زندگی با متام قوا پیشربد یافت. با 
حضور گریا در روژهات کوردستان، امید و باور مردم برای موفقیت در مبارزات آزادی افزایش یافته است. جنبش آزادی خواهی با هدف بنیاد نهادن ملت 

دموکراتیک در هر جایی از کوردستان مشغول به فعالیت است و نه تنها برای خلق کورد بلکه برای هر انسانی و رسیدن به آزادی مبارزات را گسرتش می دهد. 
به همین دلیل در هر جایی از کوردستان و جهان، افراد در این جنبش مشارکت می منایند چون برای انسانیت فعالیت می منایند و این مهم هر گونه مرزبندی 

سیاسی را در ذهنیت آن ها محو گشته است. 

یکی از این مبارزان، رفیق برچم لیلیان بود. رفیق برچم لیلیان در شهر وان واقع در باکور کوردستان، در سال 1981 میادی چشم به جهان گشود. در سال 2003 
به جنبش آزادی خواهی پیوست. در قندیل و خاکورک به فعالیت پرداخته و سپس تقسیات او برای فعالیت در روژهات انجام گرفت. او در سال 2008 برای 

فعالیت های سازماندهی و دفاعی به شاهو رفت و در آنجا به خدمت به مردم خود پرداخت.

 با دل و جان در مبارزات و سازماندهی مردم مشارکت می ورزید. دارای رفاقتی خالصانه و صمیمی بود. به دلیل شناخت کم از فعالیت های مبارزاتی در 
روژهات پیشربد فعالیت ها نیازمند عزمی راسخ و اراده ای بزرگ بود و رفیق برچم نیز با ذهنیت یکی شدن با مردم روژهات و خدمت به آن ها در انطباق خود 

با فرهنگ روژهات و شناسایی نیازهای سازماندهی برای پیشربد فعالیت های سازمانی می کوشید. 

در مدت زمانی کم از لحاظ گریاگری و جسانی نیز پیرشفت های قابل ماحظه ای یافت. بسیار خون گرم و صمیمی بود. ارزیابی های او در کاس های آموزشی 
بسیار به جا بوده و برای فعالیت های مبارزاتی همواره دارای پیان و برنامه بود. برای هر نظر و عقیده ای احرتام قائل بوده و با هرکسی به بحث و تبادل نظر 

می پرداخت. انتقادهای او همواره به جا بوده و انسان را به تفکر وامی داشت. رفیق برچم به دلیل دستیابی به شناخت از دشمن در روژهات، بسیار مایل بود 
که در عملیات های نظامی جای گیرد تا انتقام متام مشقت هایی را که بر مردم و زنان در روژهات تحمیل می شد بگیرد. 

همگام با یورش دشمن در سال 2009 به کوهستانهای قندیل؛ اعدام و وحشی گری ها نیز روبه افزایش یافت. از این رو برای انتقام از این فعالیت های دشمن، 
تصمیم به انجام عملیاتی داده شد. در روانر، رفیق برچم داوطلبانه و با شور و هیجان بسیاری در این عملیات مشارکت منود. رفیق برچم در حین نجات یکی 

از رفقای زخمی در هنگام عملیات تیر خورده و شهید گشت. رفیق برچم با روح رفاقتی درست و انتقام از دشمن و جسارتی بی مانند همراه با 4 تن از رفقای 
دیگر در این عملیات به مقام شهادت دست یافتند. این عملیات در روانر رضبه ی مهلکی را به دشمن وارد ساخت.

رفیق برچم با ایستار انقابی خود در دل کوه های پرصابت شاهو خاطره آفرین گشت. او زنی شجاع، عصیان گر و جسور بود که همواره برای فدایی بودن و 
ازخودگذشن پیش قدم بود. از رفاقت و دوستی درست و خالصانه در سخت ترین رشایط نیز دریغ منی ورزید. به سمبل مقاومت مبدل گشت و به دشمنان 

خلق کورد ثابت منود که تجزیه ی کوردستان هرگز تأثیری بر جدایی روحی و فکری افراد جای جای کوردستان نخواهد داشت. این مرزبندی ها در ذهن 
انسان های انقابی به مانند رفیق برچم کاماً شکسته بود و این را با متام توان خود در فعالیت های مبارزاتی روژهات به منسه ظهور رساند. 

اکنون نیز به پاس جانفشانی های رفیق برچم و همراهان شهیدش، در کوهستانهای کوردستان برچم ها آتش عشق و آزادی را همیشه شعله ور نگه داشته و 
منی گذارند آرمانهای آنان نیمه متام باقی مباند. شاهو پر از برچم  ها یی است که بر بلندای قامت شان هر سحرگاه شبنم عشق می نشیند.
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تبسم اميد

اميد به روزهايي كه امروزش مي آفريني

شايد نداي نرم دلنوازي باشد

در گوش مردمان آن سوي يب كرانه ها

آدميان دلگرمي كه

كلبه هايشان از برف است

و آن لبخند مملو ازمتام خويب ها

بر تابلوي كهنسايل كه چارچوبش

قطعه چويب از درخت زندگي است

نقشه ي كوچك تزيني شده

با متام رنگهاي عامل

و پريزين كه 

تبسم هايش را

به ثانيه ها هديه مي داد.

            

                                    عاكف مامو زاگروس
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