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شتا بۆم نهلواوە   شمهرگهيهک" بهرگهکانی    تهواویه ری پ نمهوە. بۆ خۆم    حهمهی حاجی مهحمودی کاکه  " رۆژژم بخو
ندەوە  بهقهرز   ههيه و بهرگی چواريشم بهر لهچهند سام    ٢بهرگی ئهم هۆکارە وا دەکات تهواوی باس  .  وەرگرت بۆ خو

نمهوە.. بهواتا کهوەتان بنووس ت و نهتوانم تهقهڵ لهباسهکان بدەم و پ هکی تر وەک يو ڕووداوەکانم لهبهرچاو و دەست نهب
شڕا دەست کورتی خۆمان ڕادەگهيهنم.  ..دەنکی تهزبيح بيانهۆنمهوە  کهواته ههر له پ

م ئهو ڕاستييه شمهرگهيهک زياتر لهزۆر بيرەوەريی و ژياننامهبه ری پ و بهسهرهاتی تری   م ال بهرجهستهيه که رۆژژم
 ...ڕاستی له خۆ گرتووە و ڕووداوەکانی تۆمار کردووە ،نووسراو

رە  رەکهی کاکه حهمهن جهخت لهسهر ئهم حهقيقهته دەکهنهوە..به ل نهری رۆژژم ئهم ڕاستييهش زۆرينهی ئهوانهی خو
کی لهبهر   ڕاستی رە هيچ پهردەيهکی سياسی بهسهر ڕووداوەکان دراوە و هيچ بهرگ نی تر دەست نهوێ، ل گهر له شو

ک لهم ڕووداوانه سهرنج ل   دا نووسراوە و گهل ک ڕۆژانه باسهکانی ت ر نهراوە، راستييهکان ڕووت و قووتن . ڕۆژم
يان بۆ کراوە ی توانا تاوتو  ..گيراوە و بهپ

 ...ڕاستی شهرەفی نووسينهمامۆستا مهسعوود وتهنی: 
بوويت   بهشدار  يدا  ت تۆ  و  ڕوويداوە  ههرچی  ئهوەيه:  ڕاستی  کسهدا  کۆنت بکهيت،  لهم  ترسنۆکی،  باسی  و  ئازايهتی  به 

رکهوتن، چاکی و خراپی   و من و من و    ههر من ييهوە. ههروەها تووشی پهتای،  جوانی و ناشيرين  ياخودسهرکهوتن و ژ



چيت و چيرۆک نههۆنيتهوە و بهختان بۆ کهس يتهوە و الخۆی له ههقتقهت نهدز،  نهب  منت   نی لهملی کهس نهپ هنی نهر
  ...دانهتاشی

يهتييهکهی هۆکاری بينينهوەی   گه کۆمه هت و کاراکتهريی پ شم وايه بهرههمی خهس رەدا. پ بهشی زۆری ڕاستيهکان ل
وەي ،کاکه حهمهيه تهی ئهو بيروباوەڕەيه که  یکه کهموزۆر پابهندە پ و جيای دەکاتهوە لهوانی تر!... ههر ئهم هۆکارە ئاو

بهکورتی وەک   به ژيانيهوە،  بکات  گيانبازی  و  ته ڕيزی خهباتهوە  ب کاکه حهمه  بهخشيوەته  لهسهرەتاوە جۆشوخرۆشی 
 ...ئهفهندی و بۆينباخ لهملهکانی نهکردووە و ناکات

و نی ن ک   1187ی گرتۆته خۆيی و بريتييه له    2004-1997ان  ئهم بهرههمه ڕووداوەکانی سا الپهڕە.. له س بهش پ
خراوە،   442دێ   ک  ر بهشدا  دوو  له  و  شيکردنهوەيه  و  نووسين  و  تۆمار  له   593الپهڕەی  بريتييه  الپهڕەی 

ژووييه و له  گهنامهکان..کۆمه نامه و بهياننامه و نووسينی م نهی جۆراوج 148به ۆری کهسی و  الپهڕەشدا چهندين و
ی داناوە  ...بهکۆمه

شمهرگه و سهرکردەيهک له  ..کاکه حهمه ستا و به  ١٩٧٦ناوجهرگهی رووداوەکان بووە له  و  وەک پ بهدواوە ههتاوەکو ئ
هاتوويی و تئکۆشانی خۆی بووە بهرۆگری بزووتنهوەی سۆسياليستی کوردستان و لهتهواوی ههو و و ڕۆژە  ل راز و نش

ر ئهم ئهرکه سهخته. سهختهکان دا شانی داوە   ته ژ
 

رەکهی کاکه حهمهيه ١/ ١٩٩٧/١ دانهوەی الپهڕەکانی ڕۆژژم  :يهکهم ڕۆژی هه
 

شتا ژان و ئازارەکانی   ...  ١٢شهڕی ناوخۆ گهيشته لوتکه" ل   "بهسهر ڕۆژانی دواتريشهوە ديارە  ١٩٩٦ی ئابی  ٣١ه
ه. ئاماژە بهوە   کی تا کی زەق و واقع تی بهدوو ئيدارەيی ديمهن دانی پارتيان ئهنجام   دەدات يهک ران پالنی ل هاوکاری ئ

ن ر دەردەپهڕ تی له ههول نی و يهک راق د هکان .داوە و پارتيش سوپای ع ژووی کوردەوە   ييهوەئهم ديمهنه به برينه قو م
کی تر ک ن یدەبنه دەست پ تهز  .ترسناک و د

ر رر دەکات لهگهڵ بهدوا ئهم سهرەتايه ئيدی باسی کۆمه جموجوڵ و ديدا کی ئامادە و چاود رانی دا که اليهن پرسانی ئ
ئاگربه ياخود  شهڕ  ئهندازياری  زۆرجار  نييهسو  پاسيڤ  لهڕووداوەکاندا  لهدوورەوە  سوورياش  ی  بۆيهکا   !تن...ڕۆ  ،

نی سهردان و ديداری کاکه حهمه و زۆر کهسايهتی و اليهنی تری کوردی ته شو   ..جارەوجار دەب
 

ی ئاشتخوازانهی خۆی دەکات دنووسهر   تی و بزووتنهوەی ئيسالمی، باس له ڕۆ وان يهک (  تهوە ناو رۆژەکانی شهڕی ن
شهوە، بۆ ڕاگرتنی ٢٥) لجار تلفونيان بۆ کردم  ٤جار و مهالعهلی    ٩مام جهالل   ته پ .. ههموو داوايان ل کردووە ب

ت بهدەست ئيسالمييهکانهوە، سۆ .شهڕەکه شان دەب تی پهر ران گهرماوگهرم بروسکه  ش يهک ته شهڕەوە ، ئ ياليشتيش دەگل
رێ، کهبۆچی شهڕی بزووتنهوە دەکات؟.. نوشبۆ سۆ رانييهکان دەدابهتوندی وە  سهروياليست دەن و به گلهيهوە   تهوەمی ئ

دەکاتهوە..دەرئهنجام سهرکهوتوو   ئاگادار  هخانه ههردوو    بدەمام جهالليش  لهگو دادەنينشن.   يهنالو  کهوە  ئاشتی پ بۆ 
وان براکان خۆشييه کهوا لهسهر    !! ناوخۆ ياخود کوردکوژی  ،شهڕیڕاگرتنی شهڕی ن ی د کی فرە سهخته، ئهوەی ج کار

بهج کراوە کی کوردی کارەکه ج  ..دەستی کورد دا و لهبارەگای حيزب
کۆشهر و بهتوانا  ": جهاللچاومان دەکهوێ بهم پهرەگرافه لهسهر مام    ٣٠دەگهينه الپهڕە   کی سياسی ت مام جهالل پياو

باشترين  له  که  يهک م  به ئيشکردنی  لهسهر  سهرنجم  ههندێ  لهگهڵ  من  لهالی  کورد  قيادەی  له  بۆيه  هاتووە،  ل و 
و  گهورە  کی  پياو و  باشه  زۆر  کورد  بۆ  جهالل  مام  ههبوونی  و  مان  بۆيه  سهردەمهدا  کوردلهو  سهرکردەکانی 

 ."وردە هوتووی ککهه
ژايی و پانتاي هی لهم بهرگهدا بهسهر کراونهتهوە  ٨ڕووداوەکانی ئهم    یبهههقهت بهدر ستگه و چرکهساتی   ،سا له گهل و

ويست دا له پهيوەندييه نههستيار و کاری سهخت و تهنگا ن و هاوکاری يهکتر دەکهن له پ هدا ههردوو به هانای يهکترەوە د
گای کاکه  انی و ههرتکهسی و حيزبی و کوردس همهوە مهيسهر کردووە.  حمييهکان دا ..بهتايبهت مام زۆری کاری لهر

او و بهسهرهاتيش ههن کاکه حهمه بهتوندی گلهيی بهرانبهر ی ن ک  دروو.لهبهرەوە ئاماژە به چهند نموونهيهکی دەکهين
 .دەردەبڕێ

ته   وان پارتی و پ ک ک د شتا ئهم پهردەيه دانهدراوە باسی شهڕی ن شهوە. لهم ڕووەوە دەنووسه کی    ":پ ز پهکهکه ه
کی   ز زە باوەڕی بههيچ ه م ئهم ه کوردی کوردستانی تورکيايه، و بۆ ئازادی کورد له کوردستانی تورکيا (...) به

 ٣٢ل  کورد نييه و (...) ههموويانی تهسفيه کرد).
تورکيا دژ به پ ک ک، نهوش تی و  پارتی و يهک ی  يروان مستهفا سهرکردەی مهيدانی شهڕدوای ئهوە ئهوجا شهڕی 

ی کريم خانی برادۆستەدواتر پ ک ک خۆی بهد  کردووە. شاوەيس    یفوئاد مهعسوم و رۆژ نور  ،ستهوە دەدا و له ما
کهوتن لهگهڵ عوسمان ئۆجهالن دا ئيمزا دەکهن.. سهير ئهوەيه تورکيا تی: ناڕەزايی دەردەبڕيوە  گهرماوگهرم  ر ، پرسيو

کهوتن لهگ تی  داوای گۆڕينی مهعسوم و شاوەيس دەکات..  ڕاستهوخۆ  . بۆيه  ن؟هڵ ئۆجهالن دەکهچۆن ر ی داواکهيهک
بهج  تورکيا  ...دەکاتج

به  ،گهرمهکانی شهڕەوە  بهتهلهبا  ..نووسهر چۆته  حيزبهکهيدا  کی  شاند لهگهڵ  دەکات  لهوە  گفتوگۆکردن...  غباس  بۆ  دا 
ی ک بک   گووتوون:  بهعس پ وە لهگهڵ پارتی دا ڕ نين  !هونئ تی دەردەپهڕ مه يهک وە دەکهين  و  ئ ! کوردستان ڕادەستی ئ

ت! بهم داواکارييه ياليستشسۆ ... ن شقسهکات  .ڕازی ناب   .يان دەداتهوەيچ ربهرپه  ،نووسهربه مام جهالل دە



ی ماراسۆنه: ههر حيزبهی بهجيا بهرەو به پهيان    ی تايبهتیدەستکهوتۆ  دا بغپرسيارەکه ئهوەيه وەک ب نان هه بهدەسته
ش به وانيانهوەغبووە، لهو   ...دا ناکۆکی زياتری خستۆته ن

به و  گيراوەتهوە  دەربهنديخان  و  دوکان  بهنداوەکانی  ئاوی  رۆژانهدا  بهردانهوە غلهو  داوای  ت  ساليشيسۆ.  دەکات!    یدا 
بهرعانقه ئاوەکه  و  ن  د تی  يهک به  جهالل  .دەنهوەهت  مام  دەمودەست  دەکهنهوە،   لهگهڕانهوەدا  ئاگادار  ههنگاوە  لهم 

وەيهک ن: بهش ی دە رێ بۆ   پ ک دەن تی ئاوەکه ب مهرج بهردەداتهوە و شاند وەش بچن بهشی خۆتان بپچڕن!.. يهک دە ئ
  .داغبه

  : رەدا ددان بهوەدا دەن .. دواتر باس له  ٣٨  ل".دا لهسهر داخوازی مام جهالل بووە غکه چوونی بۆ به" کاکه حهمه ل
تی دە وان پارتی و يهک کهوتنی ن ران    ١٣/ ١٩٩٧/٦اوگهرم لهبهرانبهردا ڕۆژی  مات.. گهرکنزيکبوونهوە و ڕ کی ئ شاند

کی پ ک ک / جهميل بايک ی کا  )ههڤاڵ جومعه  (و شاند ران   .ردنی پهيوەندييهکانک ه حهمه کۆدەبنهوە بۆ خورتک لهما ئ
زستراتيژی خۆی ههيه و  تهوەههر ه وازی تايبهت به خۆی کی کوردی ل دوور کهوتب ههم سزای داوە   ،به ميتۆد و ش

ناوەته کايهوە و  و ههميش   تهرناتيڤی خۆی ه نه ئه کی تری نهياری حيزبی  ەداتبايهخی دگورجوگۆ   ياخی /   به حيزب
 ..ياخود نهيار تۆراو

ته م وە بهرەو ئهوروپا تا دەب ته سووريا و لهو ئهو ڕۆژانه تاکه تيڤی کورد بوو.    .. Med.TVيوانی  کاکه حهمه دەچ
 " : کدا  دە جار تلفونی بۆ کردم و داوای ئهکرد قسه بکهم دژی   ٣له برۆکسل بووم مام جهالل ئهو شهوە له سهعات

" دەگرێ.  سهالحهدين  تی  يهک ئيمشهو  ڕابگهيهنم  و  دووەميش    :دە  ٥٦لپارتی  بڕگهی  و  کرد  پارتی  دژی  قسهم 
کی تر دەربڕی واز ی سهرنجه کاتی تبهش ر ئايدار و رەمزی کارتالی لهتهنيشتهوە  هله.. ئهوەی ج   دەبنفونکردنهکه زوب

يان له قسهکانی مام بووە و الی خۆيانهوە تۆماريان کردووە... بڕوانه حيزبی کوردی تا کوێ پۆليسی    راستهوخۆ  و گو
کهوتبو  :دە  یبهکورت..!!کاريان بهرانبهر يهکتر کردووە ران ر تی ئ ی حاجی هۆمهرانهوە پهالماری پارتيان ويهک ن لهقۆ

نهکانی ڕۆ رادەدا.. تورکياش بههانای پارتييهوە هاتووە و فرۆکه مهرگچ  ..کی خراپيان گ
: "   ..کاکه حهمه ری  له ئاکامدا ب س و دوو دەنووس ران و تورکيا بوو به چاود شهڕەکه له ڕووی عهمهليهوە شهڕی ئ

شمهرگهی  هريکائهم ران/ پارتی تورکيا ههر کورد سووتهمهنی شهڕەکه بووە و بهههزاران پ تی و پ ک ک و ئ ".. يهک
 " کسهدا دەنووس ناوييه ههر لهم کۆنت هکان کورد بوونه قوربانی ئهم شهڕە خو ئهمڕۆ دوای تاقيکردنهوەی ههموو ههو

تی و پارتيدا به پهن وان يهک راق و تورکيا و بۆ عهشايهر و بۆ حزبهکانی بۆ لهناوبردنی يهکتری لهن ران و ع ابردن بۆ ئ
م کهسيان کهسيانی پ لهناونهچوو يهکيان بۆ نهسڕايهوە ...  ٧٨"ل  کهش ئهگهر کيمياويشيان ههبوايه له يهکيان ئهدا، به

ی وايه پارتی له ئاکامی شهڕ کی زۆر ینووسهر پ ته خاوەنی ئهزموون تيدا دەب ی شهڕيی بهرەيی لهگهڵ پ ک ک و يهک
ران پشتيوانی له پارتی و    ١٩٩٥ـ١٩٩٤و له شهڕی   راق ديسان له پارتی و    ١٩٩٦دا ئ دا تورکيا له پارتی   ١٩٩٧دا ع

ته شهڕی دژی پ ن هت به تی جارێ نهيتوانيوە هيچ دەو کدا چهندين جار ئاماژەی داوە به هل ..رتييهوەا.. کهچی يهک کات
تی ران بۆ يهک  ...هاوکاری ئ

گای ئاشتی دەگرنه بهر  ناوی ڕ کی شهڕی خو تی دوای گهڕ  .. پارتی يهک
تی دەکات و وەک سۆسياليت بهياننامه دژی شهڕەکه دەردەکهن... مام  ژی باسی شهڕی پ ک ک دژی يهک بهدوورودر

رووپه  ئهرکهکه مشورخواردنی ئهو گ ..خاته بهردەمەای زۆر به کاکه حهمه دەکات و ئهرکی قورسی دو ڕ  جهالل پرس
تی تو  .د.بوون ن تاوەکو يهک کانی که له پ ک ک جيابوونه حهشار بدر مان و هاوڕ ت لهگهڵ تورکياوسل شه نهب  .شی ک

هخانه و کاکهحهمه داوايان ل دەکات گوشار بخهنه سهر پ ک ک شهڕەکه    ١٩/ ٢٠٠٠/٩دواتر له   نه گو رانی د کی ئ شاند
ن رانييهکان له ي  .بوەست تهوە ئ ڕ يان بکهنوەک دەگ تی زۆر توڕە بوون دەيانويست به پ ک ک تهمب ئهم چيرۆکه .هک

ته ن دەسهلم ئهوە  تر  کی  بۆ    وەجار و  بووە  داگيرکهران  قوڕميشکردنی  به  راستهوخۆ  کوردکوژی  ناوخۆ/  شهڕی 
ی دروستکردنی پهيوەندييهکی باشی لهگهڵ تورکيادا د تی ههو  ...ەدابهرژەوەندی ئهوان بووە..ئاخر ئهو ڕۆژانه يهک

وەردانی داگيرکهران رشکردنه    ، بڕگهيهکی تری ئهم شهڕەی ناو کوردستان دەست لهوەدا باس دەکات تورکيا ههڕەشهی ه
تيدا ئهوە دەنووس کهوا کۆسرەت رەسوول   .سهر باشووری کوردستان دەکات وان پ ک ک و يهک شايانی باسه لهشهڕی ن

ەکهی روون ناکاتهوە ل ئهمهش گرنگی خۆی ههيه.. هاوکات ئامادە نهبووە شهڕی پ ک ک بکات، ئهگهرچی هۆکار
کی دژواردا بووە لهگهڵ پارتيدا ، کهچی له باری  ڕ  که پ ک ک شه  ،جهخت لهوە دەکاتهوە فرۆشهکهيه و هاوکات لهشهڕ

 " : تی له پارتی خهتهرترە لهسهر کوردسهرنجی پ ک ک ەوە دەنووس  .١٦٥" لپهکهکه ئهيووت يهک
تی   تی بووەيهک کاکه حهمه  ...ههميشه هاوکاری پ ک ک بووە لهشهڕی دژی پاتيدا، سوشياليستيش ههميشه هاوکاری يهک

کهوە ههبووە و زۆر کاريان بۆ يهکتر ڕاپه يان پ دووە و مام له ساتهوەخته تهنگهکاندا نو مام جهالل پهيوەندی توندوتۆ
ههبووە کاکهحهمه  به  گهورەی  ديکه  .متمانهيهکی  و  چهن  وەکو  ناوەتهوە  بۆ  داويان  تی  يهک که  دەکات  باس  نموونه  دين 

  .دژايهتييان کردووە
 

وان حيزبه  ن ڕووداوەکانی  و  تهواوی شهڕ  گهورەی  و ژمارەی  چاالک  ئهکتهری  ههميشه  و سووريا  راق  ع و  ران  ئ
بهت تورکيان ههرگيز تهماشاوان نهبووە د...کوردييهکان بوون..هه  :اوەههروەک کاکهحهمهش ئاماژەی پ

تی لهشهڕی دژی پ ک ک کردووە  ١٩٩٢  تورکيا هاوکاری پارتی و يهک
 تورکيا هاوکاری پارتی لهشهڕی دژی پ ک ک دا کردووە ١٩٩٥



ی   ١٩٩٧ ران دا کردووە و لهشهڕی سا تی و ئ دا تورکيا هاوکاری  ٢٠٠٠تورکيا هاوکاری پارتی لهشهڕی دژی يهک
ت تی لهشهڕی دژی پ ک ک کرد ب ران البۆيهکا  !يهک  .هنگری پ ک ک کردووەيئ

نهری پ ک ک    ١٧٤-١٦٨  الپهڕە  کات دەگهينه وان مستهفا قهرەسووی نو نيتهوە کهوا لهن پرۆتۆکۆلی ئهو دانيشتنه دەخو
ران و ن نهری ئ شانهوەشينهرانی سۆوو ئاقای پهناهی نو دەگهيت لهسهر شانۆی   یبهڕاست  .اليست و حزبی زەحمهتک ورد ت

ڕ  دەگچ  کوردستان   يان    ووزەرێ و شهرمه کهسی شۆڕشگ حيزبی بانگاشهکهری شۆڕشی ڕزگاری نهتهوەيی کليلی ئهق
 ...دەست دوژمنی خۆيان بدەنه

شمهرگهييه راستهوخۆ بهشداری زۆری شهڕەکانی کردووە، ئاگاداری کهل    ..کاکه حهمه چونکه خۆی سهرکردەيهکی پ
ژی دەنووس و بيروڕاکانی اليهنی    کونوقوژبنی ڕووداوەکانه، ههر بۆيه لهسهر دياردەی شهڕەکانی ناوخۆ به دوورودر

سهنگاندنی بۆ دەکات  و  وەک خۆی دەخاته بهرچاو  ،بهشهڕهاتووە کی چهکدار بهناوی تهوحيد دەچنه ناوچهی گرو  ..هه وپ
ری بۆالی مام   ک دەن نهر دەن... ککهئهمه نو ن، دەيانهوێ لهوێ بارگهوبنه هه نهری   که لهو کاتهدا  - سور ئاقای پهناهی نو

ت  ران ميوانی دەب :"    -ئاسايشی ئ ست وەرگرێ، کهچی مام دە و ی  ئهوانهش ههر ههر ئهرزداوا له مام جهالل دەکات هه
لهو  يان خۆشه  پ رابيش  ئ ئهوە   (...) نن  به ل  وازيان  تهوە و  دەب دا  ت دە ههزار کهسی  يگای  ن ج خوايه و سور

  .  ١٨٢لڕاگرن". سنوورە بن و شهڕيان لهگهڵ
مان ناخۆشه شبا سۆ  :چهوانهی مام دەبه پپهناهی ئاگای له گفتوگۆکان دەب و   ن و پ ياليست شهڕی ئهوانه نهوەست

نهوە ئهوانه ب نهوە.. کۆمه خه.چنه سنووری سور تی ئهم داوە بۆ سۆشياليست دەن ک دەبنه  بزوتنهوەی ئيسالمی و يهک
تاران    ٢٠٠٠/١٢/٣قوربانی   د. له  و  ئايدەر  ر  زوب و  وانلی  عيسمهت  بهسهرۆکايهتی  نهتهوەيی  کۆنگرەی  کی  شاند

و پ ک تی  يهک ککهوتنی  نيازی ڕ به  که  دەبين  ئيبراهيمی  ح  هاتوون  حهمهسا و   ...ک  بچن  ن  نادر گه  بهداخهوە ر
نهوە، ئاخر بۆ ئهوەی چارەسهر ت  دەستبهتاڵ دەگهر ت و    الی خۆيان ب و سهری گوريس ههر بهدەست داگيرکهرەوە ب

ی خۆی چارسهر بکات شهکانی ناوما   .کورد خۆی نهتوانی ک
   

ندە لهدنيای ئهدەبهوە نزيکه.  بۆ يهکهم جارە بزانم کاکه حهمه ههستی شاعيرانهی لهم بهرگهدا چهندين کۆپله     ههس و ه
ژ بهرچاو دەکهون   ..شيعر و شيعری در

  
ی سهرکهوتن يان نهمانم گری ئا کی نيشتمانم، هه  من کورد

گايهشدا سهر  م کرد گهنجی و ياريکردن لهگهڵ مهرگدا به ژيانمف لهو ڕ
 ههر بۆيه دەستم دايه ئهو پرۆژەيه

 دروستکردنی ئهو پردە بۆ سهرکهوتن و پهڕينهوەی کوردە 
کی نيشتمان پهرستم   من کورد

زم به بير و ههستم  ئهيپار
ت نهوەستم  ههتاکو ماوم بۆ ئهو کورد ئهب

  
مانيش دە   بۆ سل

  
دەنگ و ماتی  مانی بۆ ب  شاری سل

 خۆ تۆ پاشماوەی س ئهمارەتی 
 وا مهزانه له شارستانيهت دووری 

 ئهردەالن، بابان و شارەزووری 
شتا ههر کهمه  ين ه  ههرچيت بۆ ب
شکهوتووترين شاری سهردەمه   پ

ت گرتووە ئهو ههموو خهمه    بۆ ميللهت هه
 


