ههرگيز نهمر :کاک جهﻻلی حاجی حسين)کهلۆش(
هه ۆ بهرزنجهيی

قهدەر و چارەنووس يهک کن لهو دياردە دژوار و عاسييانهی که ه شتا له دەرەوەی دەسه ت و
کۆنتڕۆ ی مرۆڤدان .سهخت و مهحا يشه له جغز و ئاقار کی دياريکراودا هه سوڕ ندر ن و بخر نه
مهيدانهوە،وەک ئهوەی دڵ ئارەزووی دەکات و پ داويستييهکانی ژيان دەيخواز ت.
کام چيرۆک دەب ت لهوە تا تر و بهسوێ تر ب ت؟ ،پ شمهرگهيهکی کورد ههموو تهمهنی گيانبازی بوو
ب ت ،له پ ناوی کوردايهتی دا و دوای ئهزمونی  ٣٠ساڵ کۆڕی ت کۆشان سهروبنی زمانی "نهفرەت له
براکوژی ب ت" قهدەر له پهلهپيتکهی خواستهکانی ئهو بترازێ و بهدەم گ ژاو کی خو ناوی گهورەوە له
تهمومژ کی نادياردا،سات بۆ کوژاندنهوەی ئاگری شهڕی براکوژی مانگی گو نی  ،١٩٩٤پ يهکی
ﻻی پارتی و ئهوی ديکهی ﻻی يهک تی بوو،د سۆزانه سهرگهرمی "چارەنووس کی پيرۆز و
ه ژا"بوو.لهو دەمه ناسکهدا دەستی براکوژی هار به ڕيز ک گوولهی نهگريس ئ وارەی ٢ی گو نی
 ١٩٩٤له شاری سل مانی کاک جهﻻلی که هپياو و جوام ری تهختی زەوی کرد و شههيد کراو بووە
شههيدی ئاشتی و تهبايی کورد و کورد.
ئهفسووس و سهدجار ئهفسووس ئهو دەيگووت  ":گهر به کوشتنی من کورد رزگاری دەب ت،وا من به
جهههننهم" .به م بهداخهوە براکوژی ههرکۆتايی نههات.
چ ژان کی بهسفتوس يه ،کام تراژيديای ناههموار وما و رانييه،له چ نهفرەت بکهيت و بهگژ چيدا
بچيتهوە،قهدەر ئهوەت ئاوقاو تووش بکات !.کاک جهﻻل ڕۆ هيهکی قارەمان و هه کهوتووی ئهم
نيشتمانه کۆست کهوتوەيه و له سا ی  ١٩٤٦ز له شاری سل مانی هاتۆته دنياوە.به کوردايهتی فريچکی
گرتووە .له  ١٦ههمين بههاری تهمهنييهوە پهيوەندی به ر کخستنهکانی ناو شاری پارتييهوە ههبووە و
له ١٩٦٥وە شهرەفی پ شمهرگايهتی له شۆڕشی ئهيلوول مهزندا وەچنگ ه ناوە.

يهک ک بووە له پ شمهرگه ههرە بهجهرگ و ئازا و دەستوەش نهکانی سا نی شهستی ناوشار.
بهل هاتوويی و د سۆزی خۆی به پلهی جۆراوجۆر گهيشتووە و سهرئهنجام لهههردوو بواری سهربازی
و سياسی دا،کاد ر کی زۆر کارامهو وريا و ل هاتووی کام ی ل دەردەچ  .دوای ئهوە بانگی کاژيک
دەدر ت به گو ی دا،ئهرکهکانی چاﻻکانه بهئهنجام دەگهيهن ت و لهن و دەروونی شۆڕش دا،وەک
سهرباز کی ونناو در ژە به خهبات دەدات.
دوای ههرەس لهگهڵ دەسته هاوبيرەکانی دا بهشداری چاﻻنه له دامهزراندنی پارتی سۆسياليستی کورد
 پاسۆک دا له ١١ی ئهيلوولی  ١٩٧٥دەکات .زنجيری خهباتی به نهپساوی رادەگر ت تا له سا ی ١٩٧٦دا مهترسی گرتن ههڕەشه له ژيانی دەکات و ئاشکرا دەب ت و ڕوو دەکاته شاخ و يهکهم بنکهی
پ شمهرگهی پاسۆک دەکاتهوە.
لهو بارە سهختهدا بهچکهش رانی کوردايهتی مهشخه ی گه گيرسانهوەی شۆڕش ب ند دەکهنهوە.کاک
جهﻻل ڕۆ ی زۆر د سۆزانه له خاوکردنهوەی ک شه و ههرا سياسييهکانی سا نی پ ش ههشتا و دوای
ههشتا دەبين ت ،لهخۆبووردووانه بهرگهی ڕۆژانی کولهمهرگی و تهنگانهی کوردايهتی .دەگر ت
لهسهرەتای ههشتاکان دا ڕوو دەکاته سووريا و لهوێ نيشتهج دەب ت و بهردەوام دەب ت له خزمهتی
گشتی دا و پاشان دەچ ت بۆ سويد و لهوێ دەب ته پهنابهری سياسی.

لهگهڵ گيانبهختکردووی گهورە ئهنوەری مهجيد سو تان دا

کاک جهﻻل لهههر کو يهک بوو ب ت ،ههر خو نی کوردی به دەمارەکانيدا هاتوچۆی کردووە و
ههرچی پ کرا ب ت بۆ خزمهتی نهتهوەکهی ههرگيز در غی نهکردووە ،چونکه ئهو زەمينه مادی و
رۆحييهی که لهسهری ڕاوەستا بوو وە بڕوای پ ی بوو ،ل وەی ههنگاوی هه دەه نا )کوردايهتی( بوو .
ههر ئهم خهس هت و بنهما و ديدە فکری و قهناعهته گهشاوەی به کوردايهتی لهتهک لهخۆبووردوويی و
ههو ی ب نياز و د سۆزانهدا،کاک جهﻻلی وا سهرکهوتووانه ه نايه ن و کۆڕ و مهيدانی خهباتهوە نهک
ڕ کهوت و سهپاندن و تهقلهی زەمانه.
کاک جهﻻل پياو کی قسه له ڕوو و زمان شيرين و ساکار ڕاستگۆ و بهئهمهک و دل ر بوو  .دۆستی
ئهدەب و وەرزش بوو،پهيوەندی لهگهڵ ههموو پارت و کهسايهتييه سياسييهکانی گشت بهشهکانی
کوردستان دا ههبوو.
بيرەوەرييهکانی کاک جهﻻل کۆمه يادگاری زيندوو و لهبهرچاون و ئهوەی سات ئاشنای بوو ب ت ،
ئ ستاش چهخماخهی ئهو يادگارانه له ئاسمانی بير و هۆشيدا گرمهگرمی د ت.
لهدەستدانی که هم رد کی وەک کاک جهﻻل به گڕی ئاگری براکوژی ،ئهو شهڕەی مووی لهشی پ
دەبووە نهشتهر و پ ی که يی دەبوو ،داخ و خهفهت که ههرگيزاو و ههرگيز لهبير ناچ تهوە.
هاوبيرانی ئا هه گرانی ڕاستهقينهی کوردايهتی خۆ به منهتباری ئهو قوتابخانهيه دەزانين که ڕۆ هی
ئاوها بۆ نهتهوەکهی گۆشت دەکات و پنتی ئهو قهناعهتهشمان که نهگۆڕو نهلهقيوە پيرۆزە لهههمبهر
خزمهتی بهرژەوەندی با ی نهتهوەکهمان دا .
ياککردنهوەی کاک جهﻻل و شههيدانی ديکهمان ئهرک کی پ ويست و دروسته.

ژين لهﻻی د سۆز ههر ت کۆشانه
ههو ه بۆ خاکی ئهم کوردستانه
خۆزگه ئهندازەی ژيان و تهمهن
ت کۆشان بوايه بۆ خاکی وەتهن
ئاخۆ تهمهنی کام د سۆزی کورد
له چوار پ نج سا ی ت پهڕی ئهکرد
کامهران موکری
نهمری بۆ کاک جهﻻل

سهرنج :ئهم بابهته له ژمارە  ٢٠ی نهورۆزی  ١٩٩٥/٢٦٠٧گۆڤاری خو ندکاری کوردی ڕ کخراوی
سۆکسهدا ب وکردۆتهوە .ديسان بۆ يادی کاک جهﻻل پ شکهشه.

