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دەزگای ڕێکخستن گشن بۆ کۆچ دوای کاک "عومەر قازی" ڕاگەیەندراوێیک بڵو کردەوە
ڕۆژی  ٣١خاکەلێوەی ١٤٠١ی هەتاوی ھێمای خۆڕاگری ڕێگای ئازادی کاک ''عومەر
قازی'' کۆچ دوای کرد.

''عومەری قازی'' کەسایەتی نارساوی گەلەکەمان و خەباتکاری ڕیزەکان حین دێموکران
کوردستان ئیانە .کاک عومەر قازی لە هەڕەن الویدا تێکەڵ بە ڕیزەکان حین دێموکرات
بووە و چاالکانە لە کۆمیتەکان حیبدا کاری ڕێکخست و هاندان خەڵیک بۆ بە گژداچوونەوەی
زۆرداری خستۆتە ئەستۆ.

لە بزووتنەوەی جووتیاران ناوچەی موکریاندا بە هەموو توانایەوە بەشدارن کردووە و دواتر
پاش کودەتای نگرییس ڕێژییم پەهلەوی وێڕای ژمارەیەیک زۆر لە ئەندامان حیب دەسبەسەر
و زیندان و ئەشکەنجە دراوە .ئازایانە بەشدار و هاندەری جەماوەر بووە لە دژی ڕێژییم
پاشایەن و لە شۆڕش گەالن ئیاندا لە کوردستان ڕۆڵ بەرچاوی هەبووە .پێویست بە
ئاماژەیە کە کاک عومەر لە بنەماڵەی بەناوبانگ پێشەوای نەمر قازی محەممەدە.

تێکۆشەر کاک عومەر هەموو وزە و توانای لە تازەالوییەوە تا دوابڕسی تێکۆشان لە حین
دێموکران کوردستان ئیاندا تێکۆشا ،لە ئەندامیەتی ڕێکخراوی شارستان مەهابادەوە تا
بەرپرسیاریەتی کۆمیتەی حیب لە ورم و ئەندام کۆمیتەی قەزان و بەرپرش ئەو کۆمیتەیە
لە بۆکان و گەلێک بەرپرسایەتی دیکە.

خەبات و دڵسۆزی بۆگەل و نیشتمان لە تایبەتمەندییە هەرە بەرچاوەکان کاک عومەر بوون،
ئەو ئەوینداری نیشتمان و ڕۆڵەکان گەل ئەمەگداری کاک عومەرن.

دەزگای ڕێکخستی گشتی حین دێموکران کوردستان ئیان سەرەخۆش لە هەموو
تێکۆشەران دێموکرات و بنەماڵەی سەربەرزی کاک عومەر دەکات و لەو خەمەدا خۆی بە
شەریک و بەشدار دەزانێت.

ڕووحیان شاد و ڕێگای ئامانجەکانیان پڕ ڕێبوار
حین دێموکران کوردستان ئیان
دەزگای ڕێکخستی گشی
١ی بانەمەڕی ١٤٠١ی هەتاوی
****

کۆچدوان کەسایەتییەیک نەتەوەن و تێکۆشەرێگ دێریی حین دێموکرات لە مەهاباد

عومەر قازی ،کەسایەتی نەتەوەن ،نیشتمانپەروەر و تێکۆشەرێگ دێریی حین دێموکران
کوردستان و بزاڤ ڕزگاریخوازی نەتەوەی کورد لە شاری مەهاباد ماڵوان لە ژیان کرد.
بەپی هەواڵ گەیشتوو بە ناوەندی ڕاگەیاندن حین دێموکران کوردستان ،ڕۆژی
چوارشەممە ۳۱ی خاکەلێوەی ۱٤۰۱ی هەتاوی ،کاک عومەر قازی کەسایەتی نەتەوەن
،نیشتمانپەروەر و خەباتکارێگ ماندووننەناس و بە ئەمەیک ڕێگای ڕزگاری و سەربەستی
نەتەوەی کورد لە تەمەن  ۸۸ساڵیدا لە شاری مەهاباد ماڵوان لە ژیان کرد.
کاک عومەر قازی وەک شۆڕشگ ڕیێگ خۆڕاگر ،لەپێناوی ئازادی و سەربەستی نەتەوەکەی
لە هەر دوو قۆناغ دەسەڵتدارن ڕێژییم پاشایەن و ئیسالمیدا ،ڕووبەڕووی زیندان و
ئەشکەنجە و ئازاری جەستەن و دەروون بووەتەوە ،بەڵم لە بەرامبەر داگیکەراندا هیچکات
چۆیک دانەدا و بەردەوام داکۆیک لە مافە ڕەواکان نەتەوەکەی کرد.
ناوەندی ڕاگەیاندن حین دێموکران کوردستان ،بەبۆنەی کۆچدوان نەمر عومەر قازی،
وێڕای دەربڕیی خەم و پەژارەی خۆی ،سەرەخۆش لە کەسوکار و بنەماڵەی بەڕێزیان و
سەرجەم خەڵیک شۆڕشگ ڕیی کوردستان دەکا و خۆی بە شەریگ خەمیان دەزان.
***

****

پرسەنامەی بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەڵی کوردستان ،بە بۆنەی کۆچ دوای
کاک عومەری قازی

هەواڵ کۆچ دوان تێکۆشەری دێرین و کۆڵنەدەر کاک عومەر قازی له شاری مەھاباد،کە
جێگای رێز و خۆشەویسی گشت الیەکمان بوو ،بوو بە مایەی خەمباری و دلگرانیمان.
بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەڵن کوردستان کۆچ دوان کاک عومەر قازی کەسایەن
خۆشناو و تێکۆشەری دێرین و زیندان سیاش و هەڵکەوتوو لە بنەماڵەی نیشتمانپەروەر و
سەربەرز وگەورەی قازیەکان بە خەسارێگ گەورە و قەرەبوونەکراوی بزووتنەوەی مافخوازی
کوردستان دەنرخێنێت .کۆچکردوو کاک عەمەر قازی تا دوا هەناسەی ژیان لەسەر بنەما
فکری و فەلسەفیەکان کۆماری کوردستان و بی و هزری پێشەوای سەرکۆمار و ئاشتیخواز
وەفادار و پێداگر بوو ،بۆیە بە کۆچ ناوەخی کاک عومەر گشت الیەیک تووش شوک و
هەژاندن کرد .لەم پەیوەندییەدا بزووتنەوەی کۆماریخوازان رۆژهەالن کوردستان
سەرەخۆش لە بنەماڵەی قازی و سەرجەم کەس و کاری خوالێخۆشبوو و گشت هاوڕێ و
دۆستان کۆچکردوو ئاراستە دەکات ،خۆی بە شەریگ غەم و پەژارەیان دەزانێت .لە خودای
گەورە داواکارە ،روچ ئەو ئازیزە و خۆشەویستە بە بەهەشی بەرین شاد بکات و ئەزیزان و
یاران لە بەال و مووسیبەن عەرزی و ئاسمان بەدوور رابگرێ.
دەگەل رێزمان
شوورای هاوئاهەنگ بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەڵن کوردستان
١ی بانەمەڕی ٢٧٢٢ی کورد ١٤٠١/
۲۱ی ۴ی ۲۰۲۲
****

پرسەنامەی بەرەی یەکگرتوی کورد
بەداخەوە پەژارەیەیک زۆرەوە ئەمڕوو  ٣١/٠١/٢٧٢٢کاک عومەری قازی کۆچ دووان کرد.
عومەری قازی کەسایەن سیاش بەناوبانگ کوردستان ڕۆژهەڵت و قارەمان خۆڕاگری و
نمونەی نیشتمان پەروەری بوو .
بەرەی یەکگرتووی کورد ،خۆی بە شەریگ خەم بنەماڵەی گەورەی قازی دەزانێت
کوردستان سڵمەت ،یادی بەرز و بەڕێز و نەمرە
بەرەی یەکگرتووی کورد
٣١/٠١/٢٧٢٢ی کوردی
٣١/٠١/١٤٠١ی هەتاوی

***

پرسهنامهی نوێنەرایەتن ئوروپای پاڕی ئازادی کوردستان  PAKبه بۆنهی کۆچ دوای کەسایەی
دیار و شۆڕشگێ عومەر _قازی
بەڕێزان بنەماڵەی خوالێخۆشبوو
بە داخێگ زۆرەوە هەواڵ كۆچ دوان تێكۆشەر و کەسایەن نارساو و شۆڕشگ ڕیی شاری مەهاباد
(عومەر قازی) باویک بەڕێزان (کاک کامران  ،خاتو هەڵڵە  ،کاک سۆران و خاتوو شیین قازی)مان ن
گەیشت و لە ناچ دڵەوە تووش خەم و پەژارەی کردین( .عومەرقازی)نمونەیەک لەمیووی پڕ سەروەری
و خەبان ڕۆژە سەختەکان کوردستان بوو .کاک (عومەر _قازی) بە درێژان ژیان پیاوێگ بە ورە و بە بی و
باوەڕی پتەوی کوردایەن بوو و بۆ خزمەت بە دۆزی رەوای کورد ھیچ گرفت و چەرمەسەرییەک نەیتوان
چۆیک ن دابدا.
کۆچکردوو (عومەر _قازی) کەسایەتییەیک خۆشەویست و خۆشناوی ناوچەکەی بوو،
بەم بۆنەیەوە بە ناوی خۆم و سەرجەم ڕیزەکان نوێنەرایەتی ئوروپای پاڕن ئازادن کوردستان ، PAKپرسە
و سەرەخۆش ئاڕاستەی بنەماڵەی نیشتیمانپەروەری کاک (عومەر _قازی) و تەواوی كەس و كار و
ئاشنایان و هەڤاڵن دەكەین و خۆمان بە هاوبەش خەم و پەژارەیان دەزانت.
لە خودای گەورە داواكارین خوالێخۆشبوو بە بەهەشی بەرین شاد بكات و سەبر و ئارام بە هەموو الیەك
ببەخشێت.
ئەفشار ئەقدەش
بەرپرش نوێنەرایەن ئوروپای
پاڕن ئازادن کوردستانPAK
31ی خاكهلێوەی ساڵ 2722ی کوردی
20ی ئاپرییل ساڵ 2022ی زاییی

***
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پەیایم دەنگ کاک مەال حەسەن شیوەسەڵ

عومەری قازی ئینسانێیک بەوەفا لە ژیای شەخیس و ژیای سیاسیدا
حەسەن قازی
کارنامەی سیاش نەمر عومەری قازی بە نووسیی چەند الپەڕە کۆتان نایە ،بە تایبەن
چاالکییەکان لە پێوەندی نزیک لەگەڵ شەهید سولەیمان موعیی ( فایق ئەمت) لە
سەرەتای ساڵن  ١٣٤٠هەتاوی دا کە زۆر جار لەگەڵ پۆلێک لە پێشمەرگە هاتوچووی
دەور و بەری سابڵغ و موکریانیان دەکرد.
لیە دا دەمەوێ چەند بیەوەرییەیک کورت لە مەعنەوییان بەرزی ئەو ئینسانە کۆڵنەدەر و
بگیمەوە کە چون لە سەختیین هەلومەرج و بارو دۆچ هەرە بە پەژارەش دا
سەر بەرزە ڕ
قسە خۆش و جیدییەن تێکەڵ یەک کردووە .لە سەر دەم ڕێزییم پاشایەتیدا ئەو کاتەی
کاک عومەر لە زیندان بەر ببوو لە بەر هەڵبەسیان سەدی سابڵغ و وەبەر ئاو کەوتی
بەشێگ زۆر لە زەوی و زاری قازیاوا ،دەوڵەت قەرەبووی دەدایەوە بەو خەڵکەی زەوی وزاریان

وەبن ئاو دەکەوت .میزا وەهان قازیش باویک کاک عومەر تۆڵەی بۆ کرایەوە و بەو پارەیە
وابزانم نیوەی سینەما ئومێدیان کڕی و کاک عومەر وەک مودیری سینەما دەست بەکار بوو.
کەسێک لە ئاشنایان لە حاڵ و ئەحواڵ دەپرش ئەویش وڵم دەداتەوە ئێستا ئەوە لە سینەما
کار دەکەم" ئەگەر ئینقیالب ل گەڕێ"
دەگینەوە پێشمەرگەیەک بە دەست پاسداران شەهید دەن و لە ڕێوڕەسیم ناشتی دا لە
ڕ
بەیاننامەی ڕەسیم حیبدا بە توندی هیش دەکرێتە سەر ئەمییالیم ئەمریکا و بە هۆکاری
سەرەیک کووژران ئەو پێشمەرگەیە دادەندرێ ،هەر لەو بارەیەوە وا بزانم لە سەر قەبران کاک
عومەر دەڵ " :حەق عەلیمە ئەمییالزم ئەمریکا هەر روحییس لە کووژران ئەو
پێشمەرگەیە خەبەری نییە ،ئەوە پاسدار کوشتوویانە"
دوای ئەوەی دەفتەری دەفتەری سیاش حدکا دەگوێزێتەوە بۆ دەرەوەی شاری بۆ
مەبەستێک کاک عومەر و چەند پێشمەگەر بەرەو دەفتەر دەچن بەڵم هەر دەڕۆن و ناگەنە
جی مەقسەد و کاک عومەر لە بەر ماندوون ڕییە ڕوو لە ڕەفیقەکان دەکاو دەڵ " :برا ئەو
کوردستانە زۆر دوور و درێژە ،بە کەس ڕزگار ناکرێ".
دەسیۆیو بووە دانووی زۆر لەگەڵ
مەشهوورە کە کاک عومەر ئەو دەم کە لە سابڵغ
ڕ
توودەییەکان نەکوڵوە و ڕۆژێک لەگەڵ یەکیان لی دەبێتە دمەقاڵە و دەڵ " :دەت بەمە
سەر چۆم ئاراز و لەوێ توورت دەدەم بەرەو " سۆسیالیم" ".
کە بۆ ماوەیەیک کورت لە سوێد مایەوە ئەمن لەو مەجلیسە بووم کە یەک دوو کەس لەو
کۆنە توودەییانە هاتبوونە دیدەن وی و ڕەون ڕووداەکان هەر دووالی هێنابووە سوێدێ.
نەمر کەرییم حیسام کە بۆ ماوەیەک لە نزیکەوە هاوکاری تەشکیالن هەببوو لەگەڵ کاک
عومەر بە ڕێزێگ تایبەتییەوە باس لەو کاری هاوبەشە دەکا و کورتەیەک لە نووسینەکان
حیسام لەسەر کاک عومەر دەکەمە تێهەڵکێیس ئەو باسە کورتە
"گەڕانەوەی کاک عومەری قازی بۆ ئیان .کاک عومەری قازی پاش ماوەیەیک زۆر زیندان و
ئەشکەنجە و ئازاری بە دەسی حکوومەن ئاخووندی دەرباز ببوو ،گەیشتبوە کوردستان
عیاقیش زۆر لە ژیان زیندان کۆماری ئیسالم
عیاق .وەک بۆی باس دەکردم مانەوەی لە ڕ
ڕ
خۆشی نەبوە .هەر چۆنێک بوو کاک عومەر گەیشتە سوێد .بەو بۆنەیەوە ماوەیەیک زۆر لە
مەهاباد پێکەوە لە تەشکیالن حین دێمۆکڕاتدا هاوکار بوووین و دۆستایەتیمان لە برایەتییس
تێپەڕاند بوو ( بڕوانە لە بیەوەرییەکانم ،بەریک شەشەم کەرییم حیسام) لە سوێد زۆر جار
یەکیمان دەبیی و ئەگەر ڕۆژێک یەکیمان نەدیبایە تەلەفۆن دەکرد و دەیگوت " :لە کون؟
کەسم وەک تۆ دەست ناکەوێ دوو قسەی خۆمانەی لەگەڵ بکەم".

کاک عومەر پڕۆژەیەیک هەبوو کە ژیان زیندان و ئازار و ئەشکەنجە و سەر بردەی خۆی
بنووسێتەوە .بە داخەوە خیان کاک عومەر تووش نەخۆش شی پەنجە ببوو .پاش ئەوەی
لە سوێد نۆژداری کرا،ئیی هیوا بە ژیان نەما بوو دەیویست بچێتەوە لە وڵت ماڵوان لە
نیشتمان و کەس و کاری بکات  .ئەو مەسەلەیە بۆ کاک عومەر ببوە داخ و دەردێگ بە ژان و
قورس.دامابوو لەگەڵ خیان بچێتەوە زیندانێگ سەر ئاواڵە و بەر فراوان وەک ئیان ئێستا،
یا خیان بە تەنیا بنیێتەوە و خۆی لە سوێد بمێنێتەوە.
ڕۆژی  ٩٥/٤/٢٢تەلیفونم لێکرد گوتم با بچت لە رەستورانێگ چیی نانێگ باش بخوین.
گون جا ئەو سەگبابانە نانیان هەیە؟ قەتم لە بی ناچ لە سەر نانخواردن کاک عومەر گون:
" کاک کەریم تووش ئاستەنگێگ دژوار بووم هیچم بۆ ناکرێ مینا خانم تازە تەواو بوە .دەزان
ناژی .ن  -ش داگرتوە بەم حاڵە پچێتەوە مەهاباد  .دەزانم ئەگەر ماوەیەک ڕاوەسی ،تەواو
دەن بەڵم بۆ گەڕانەوە بە پەلەیە ،ناشتوانم تەنیا بینیمەوە ،هەر چەند لەوێ کەس و کاری
هەنە و پێشوازی لێدەکەن .بەڵم ئەگەر بە تەنیا بچێتەوە ،بۆ من دەبێتە داخ و دەردێک
هەرگی لە بیم ناچێتەوە و بەرم نادا " .گوتم بەڵکوو منداڵەکان ڕازی بکەن کە بۆ گەڕانەوە
تاڵووکە نەکات .با لیە لە کن منداڵەکان ن.
گون فایدەی نییە بڕیاری داوە بگەڕێتەوە .منیش دڵم بڕوانادا هیچ ن بڵێم .پێم خۆشە تۆ
کە سەری دەدەی ،بە جۆرێک حاڵ بکەی کە گەڕانەوە هیچ دەردێکمان دەوا ناکات .بەڵکوو
بە قسەی تۆ قەناعەن بێت .ڕۆژی دوان لەگەڵ دایگ کەماڵ چووینە سەردان لە
خەستەخانەوە بردبوویانە شوێنێگ حەسانەوە کە پاش برینکاری هێندێ نەخۆش لێدادەنت
 .زۆر بە پارێز لەگەڵم باس کرد .دیار بوو بڕیاری گەڕانەوەی دابوو .قسەکان کاک عومەر و
بار و دۆچ ژیان ئەوان کاری تێکردم و زۆر ناڕەحەت بووم .ئەو کاک عومەرەی ئازا و بە
هیممەت و بە شەخسییەت بە دەست چارەنووسێگ تەماوییەوە داما بوو هیچ بۆ نەدەکرا.
ڕۆژی  ٩٥ /٤ /٢٧چووینە فڕۆکەخانەی ستۆکهۆڵم کە کاک عومەر و مینا خانم بەڕێ
بکەینەوە .گەلێک لە دۆست و برادەران تەنانەت لە شارەکان دیکەشەوە هاتبوون بەشداری
لەم ڕووداوە داخدارە دا بکەن .تەم و خەفەت بە سەر برادەران بەشدار بوو دا باریبوو.
هەوەڵجار بوو عومەری قازیم دەبیی لە کان ماڵواییدا ئاوی لە چاوان بگەڕێ .تۆزێک بەوە
هاتمەوە سەر خۆ کان دایگ کەماڵ دیارییەیک بچوویک دۆستانە و برایانەی لە پاکەتێکدا بۆ
میناخانم دا بە کاک عومەر و ئەویش سوپاش کرد .نازانم برادەران دیکە ،بەڵم بە ڕاسی
ئێمە چەند ڕۆژ ئەو دیمەنە داخدارەمان لە هزر و بەرچاو بزر نەدەبوو .پاش ماوەیەیک کەم
خەبەر هات کە مینا خانم دوور لە منداڵەکان سەری ناوەتەوە وکاک عومەری قازی ئەمجارە
بە داخ و کەسەرێگ زیاترەوە بە تەنیا لە مەهاباد ماوەتەوە .لە سوێد دۆست و برادەران و
منداڵەکان  ٩٥ /٦/ ١١پرسە و سەرە خۆشیان بۆ مینا خانم دانا و بەم هاودەردییە ڕەنگی
خەم و خەفەن کچ و کوڕەکان نوۆزی کەم بووبێتەوە .بەڵم بێگومان بۆ کاک عومەر

کارەساتێگ دڵتەزێن بوو و زەحمەت لە بی بچێتەوە [ .کەرییم حیسام ،لە بیەوەرییەکانم،
بەریک یانزدەهەم  ،٢٠٠١-١٩٩٥ستۆکهۆڵم ]٢٠٠١
ئەو بەسەرهاتەی نەمر کەرییم حیسام ئاوا بە قەڵەمە بە بڕشتەکەی دایڕشتووە لووتکەی
کەرامەن ئێنسان دەنوێی لە کەسایەن ئینسان گەورەی لەدەست چوو عومەری قازیدا.

****

ئەمن باوەڕم وایە کێو نامرێ ،خاڵە قازی (نادر قازی)

شەپۆل خوڕی سەربزێو نامرێ
نەمردن ئەوانەی لە قەلی گەلن
کوڕی دەشت و دۆڵ و نشێو نامرێ
ئەوەی ژیی بەخیس بە ڕزگاری خاک
فیداکاری خەڵیک پەشێو نامرێ
هەڵۆی بەرزەفڕ بوو لە عومرا ،،عومەر
لە دڵ یاد و ناوی لە لێو نامرێ
هەور دوێشەوێ بوو بە گریان کون
منیش باوەڕم وایە ،کێو نامرێ
خاڵە قازی

ماموستا هێمن ،لە شێعرێکا دەفەرموێ
ژیی کورتم دی پڕاوپڕ بوو لە شانازی و شەڕەف
عومری زۆرم دی ،،کە دوان هات بە ڕیسوان و نەدەم
بەڵم من هەندێ کەسم دیون کە عومری زۆریشیان بووە ،هەمووش پڕاوپڕ بوون لە شانازی
و شەڕەف ،،کە یەکێک لەوانە کاک عومەری قازی بوو
ئەو تەنیا مام من نەبوو،،،ئەو مام کوردایەن،،مام خۆڕاگری و پێداگری بۆ وەدیهێنان
ئامانجەکان نیشتمانەکەی بوو
مام نیشتمان من سیاسەتمەدارێگ فێڵەزان نەبوو،،بەڵکوو سەداقەتمەدارێگ ڕاستگۆ و
نەترس و بوێر بوو ،نە زیندانەکان زەمان شا و نە ئەشکەنجەگاکان ڕژییم ئاخوندی،نە لە
دەستدان خیان و ئاوارەبوون منداڵەکان ،،،نە داگیکردن موڵک و ماڵەکەی ،چوکیین
کاریگەریان لەسەر باوەڕ و ئیمانەکەی نەبوو هیچ  ،بەڵکوو سوورتر و پێداگرتریان کرد
ئەگەر ڕۆژێک قەرار بێت مەنهەجێگ زانکۆن دەرس بوترێ بۆ نیشتمانپەروەری و خۆڕاگری
و نەترش و بوێری ،حەق وایە ژیان ئەو مرۆڤە مەزنە ببێتە دەرسێک بۆ نەوەکان داهاتوو
خوات دەگەڵ ن مامە گیان
خوات دەگەڵ ن کەش من
خاڵە قازی (نادر قازی)

****

بەڕێزان
بنەماڵەی نیشتمان پەروەرو رەسەن و ن خەوش (قازی) :لەگەڵ ڕێز و سڵو
بە ئەو پەڕی غەم و پەژارەوە کۆچ ناوەخی کەڵە پیاوی خۆڕاگر و کۆڵنەدەر ،بەهەست
خەباتگیی هەتاسەر،
و کوردپەروەر ،رەندو زیرەک ،مەند و ماقوڵ و بە ئەزمون ،چاالک و
ڕ
زانا و بلیمەت و رامیار ،کوڕی کۆڕ و دیوەخانان ،گوڵ بە بۆن و بەرامەی
گوڵشەن موکریان ،خۆشەویسی بنەماڵەی بە ناوبانگ کوردستان ،پێشەوای نەمر و میوان
هەمیشەن بەندیخانەکان ساواک و زیندانەکان تاکەکەش ،و گرتوخانەکان تاریک و
رس ،مامۆستای دەوران جەنان کاک عمری قاض کە خودا لی بی ڕازی،
شەدار و سارد و ڕ
دڵ هەموو دڵداران ئەو ڕێگا دورو درێژ و پڕکەند و لەند و هەوراز و نشێوەی هەژاند ،بۆیە
بەو بۆنەوە ،بەوشێوە و بەو جۆرە ،هاودەردی و غەم و پەژارەی خۆم ،بەئێوە و بنەماڵەی
سەربەرزی قازی و هەموو دۆست و برادەر و هاوڕێ و هاودڵن ڕادەگەیەنم ،دڵنیام

بەهەشی بەرین جێگایەن روچ جەنابیان لە کاروکردەوەی ئەو دنیایە شادە و سەری لە پێناو
ڕێبازی باو و باپیان بەرزە ،سەبر و سێبوری بۆ ئێوە و گشت بنەماڵەکان قازی .انا ەلل وانا
الیە راجعون.
حسن رسیف

****

ا
ماڵ ئاوا کاک عومەر قازی قارەمان!  ،کەریم ئەڵوەییس
پێم وانیە کەسێک لە مەھاباد ن و دڵ بۆ کوردایەن ل بدا کاک عومەر قازی نەناش  .من
تازە الو بووم چەند جار بیی بووم ،بەڵم لەسەر گۆری شەھید عەزیز یۆسف کە پاش تەواو
بوون بەرنامەی رێزگرتن دەیان خۆپیشاندەری ھان داین کە بچینە سەرگۆری شەھید
سولەیمان موعیی (فایق) زۆر باشیمان ناش  .دواتر کاتێک حین دێموکرات لە شەڕی
ش مانگە بە ڕێبەری و پێشمەرگە چوونە دەرەوەی شار ،کاک عومەر قازی و کاک کەماڵ
دەباغ و کاک ھەژار جاویدفەر لە شاری مەهاباد مانەوە و ھەماھەنگ کار سیاش و نیامیان
کرد .مەھاباد لە ماوەی ش مانگ بە مودیریەن ش کەش ناوبراو بوو بە ئێستالینگرادی کان
جەنگ جیھان  .بوون دەیان تانک سووتاو و لە شەقامەکان مەھاباد دەرخەرێ سەرکەوتی
حین دیموکرات وکورد بوو .پێش ھاتنەوەی ڕێبەری دیموکرات و ڕۆخان رژییم شای  ،کاک
عومەر بۆ ڕێبەری خۆپشاندانەکان یەکەم و ئازاترن کەس بوو .بۆیە پاش خۆپیشاندان سەر
گۆری عەزیز یوسف کاک عومەر قازی قارەمان و ش برای گادان نەمران کاک جەلیل گادان
و کاک خەلیل و کاک محەممەد گیان  ( .کاک جەلیل لە تاران را ھێیایەوە و زیندانیان کرد)
و چەند کەش دیکەش گیابوون و ھەموو بەرە بەرە ئازاد کران ،پێم وان کاک جەلیل گادان
و کاک عومەر قازی لە دووایت کەسەکان بوون کە ئازادکران .قارەمان کاک عومەر و
گادانیەکان ھەتا مردن لەگەڵ دیموکرات و کورد مانەوە.
کاک عومەر قارەمان زیندانەکان رژییم شای و کۆماری سێدارە بوو .لەزمان شای
یارمەتیدرێگ باش شۆرش ئەیوول بوو .کاک عومەر قازی لە حین دیموکران کوردستان

دەیان مەئموریەن سەخی لە مەھاباد و لە ناوچەی شکاکان و شۆیی دیکە بەرێوە برد.
بەرپرش یەکێک لە کۆمیتەکان شیمال ڕۆژھەڵن کوردستان حین دیموکران کوردستان
بوو.
بە حیسان من زۆر ئازایانە زیاتر لە ٦٠ساڵ خزمەن کوردی کرد.
ماڵ ئاوا قارەمان دیموکرات و کورد  ،ماڵ ئاوا!
کەریم ئەڵالوەییس

***

بۆ کۆسن کاک عومەری قازی -لە مهاباد
خالد مراد
بۆ یەکەمجار چۆن کاک عومەرم ناش کە چوومە ماڵیان لەکردنەوەی دەرگا دیم لە حەسارە
دوورو درێژە کەدا وەستا بوو لە چاوەڕوان مندا بوو وەک ئەوەی پەنجال ساڵ می ناسیبێت
لە دوورە ون ئەدی کوا منداڵ و هاوژینت ،منیش پۆزشم بۆ هێنایەوە دەسی گرتم و بەڵم
باسگ شۆڕ ببۆوە ڕۆیشتی بە زەحمەت بۆ دەکرا بە و چەند دەقەیە تێگەیشتم چ مە
عدەنێکە لە ڕێزداری و چاوتیی و هونەر و شێوازی گفتو گۆ ،ئەو قاموسێک بوو ناوی
زۆرینەی تێکۆشەران باشوری لەبەر بوو شارە زا لە جوگرافیاو شێو و دۆڵە کان کوردستان و
یادەوەری ئەو شوێنانەی کە خەبان تێدا کردوە بۆ ئازادی و ڕزگاری نیشتمان ،ئەو پیاوە مەزنە
دەتوانم بڵێم ڕابەرێک بوو ،ڕێنوێن بۆ کوردایەن مەرج نیە ڕابەر تەنیا بە سەرکردە بوترێ؟
چونکە هەموو سەرکردەیەک نان بە ڕابەر ،ڕابەر بە واتای بەر پرسیاریەن و دەن

نەهامەتیەکانیش بگرێتە ئەستۆ لە کان تێک شکان و نوشسی ،نان نوشسی و دۆڕان لە
خۆی داماڵ و بیخاتە ئەستۆی دەورو بەرو خۆی بە ن تاوان و گوناە دەربخا ،کاک عومەر
بەو تەمەنە وە دەنگێگ زوڵڵ و چاودێرێگ سیاسیش بوو سات بە سات لە هەواڵ ڕۆژانە
بە ئاگا بوو ،خوێنەرێگ بەسەلیقە و ورەی لە چاواندا دەباری گیان بەرگری تێدا بوو ،ڕەخنەی
لە سەر کردەکان هەرێیم کودستان دەگرت کە نەیانتوان کاروان خەبات بەرە و پێش بەرن
و بە ئەمانەتە وە بۆ گەیاندن بە کەناری ئارام زۆر لە میە دەیناسم و بە خزمەتیان کەیشتووم
الن کەم ساڵ دوو جار سەردانم کردون دوا جار بەر لە مانگێک شەو گفتوگۆی تلفۆنیمان
بوو بە دەنگ و ڕەنگ لە ڕن واتساپ ،ون ئەوە بۆ نەیایەی چاوەڕێتم وتم بە خودا لە ماڵەوەم
قسەت لە گەڵ دەکەم ئومێد دەکەم بەو زوانە بێم بەڵم ئەفسوس ئەو دیدارە مان بۆ
نەڕەخسا بە هیوای ئایندە بووم بۆ ئەو سەفەرە بە تا ئەو جارەش بە دیداری شاد بم.
شەو هەواڵ کۆچ دوان ئەو پیاوە مەزنەم پێگەیشت بۆ ئەبەدی چاوە کان لێک ناو
داهاتووی ڕزگاری بە الوازی ئایندە سپارد و ئەوان ئۆباڵ میون بگرنە ئەستۆکە زۆر دڵخۆش
بوو بە بزاون خۆسەری ڕۆژئاوای کوردستا ن و بۆ هەرم کوردستانیش نیگەران بەو ناتەبان
و پاوانخوازیە!.
کاک عومەر تێکۆشەرێگ ماندو نەناس و قاڵبوی خەبات و قارەمان چوار ساڵ کونچ زیندان
لە دەوران شاو ،لە زیندان کۆماری ئیسالمیش بە ئەشکەنجە باسگ ئیفلیج بووە و بە
ئازارەوە دەی ناڵند .ئەو ئەگەرچ ڕووبە ڕووی ئازار و ئەشکەنجەی جەستەن و دەروون
ببۆوە بەڵم هەربە گەوورەن ژیا.
بۆیە لیەوە پرسەو پەرۆش و هاو خەم و دڵتەنگ بەسەر کڵکۆی ئەو مرۆڤە مەزنە دا دا
دەبارێنم تازیە بارو خەمبارو بۆی بە پەرۆشم ئەو جۆرە کەسانە پەیدا نابنەوە و نەکەسیش
جی ئەوانە دەگرێتەوە!...
یادی هەرمان ،سەبوری بۆ بنە ماڵەو دۆستان گۆڕی پڕی نور بێت.
٢١/٤/٢٠٢٢
١/٢/١٤٠١
***

پرسە و هاوخەیم  ،مەڵ رەسووڵ پێشنماز
بۆ ئیمەی ئاوارەو پەریوە ،لە دستدان هەر ئازیزێیڪ دوور وەڵت دەردێیڪ گەڵێڪ گرانە،
بە تایبەن ئەو ڪەسانەی ڪە ماوەیەیڪ دوروو درێژ وێڪرا لە دەوران نەهێی ڪاری
رۆژە ئاستەمەڪان لە دژی ریژییم پاشایەن و هاتنە سەر ڪاری رێژییم ئاخوندان خەبات
و بەرخۆدانمان ڪردن .نەمر ڪاڪ عومەری قازی ێەڪێڪ لەو رەفیقە هەڵڪەوتوو
چاوو نەترسانەبوو ڪە نیێک بە ٧٠ساڵە لە نییڪەوە یەڪیمان ناسیوە و یەڪیمان بە
دڵ و بەگیان خۆش ویستووە ،ڪاڪ عومەر لە هەموو تەمەنیدا نەیزانیووە ترس بەری چ
دارێڪە و سەری دە بەرانبەر هیچ زوڵموو داگیڪەران ڪوردستاندا شۆر نەڪردوەو لە
ڪان زیندانبوونیشیدا لە زیندان هەوێی ئازایەن و خۆ ڕاگری بووە بۆ هاورێڪان.
نموونەیەڪ باس دەڪەم بەدوای ناشتی تێڪۆشەری ئازاو قارەمان زیندان شڪت
ڪاڪ عەزیزی یوسف دا ،ڪاڪ عومەر لەسەر گۆری شەهید سولێمان مۆعیی دا بە
ئێحساساتەوە قسە دەڪاو خەڵکەڪە بەقسەڪان توش هەڵچوون دەبن و دەبێتە خۆ
پێشاندان دژی ڕژیم ،پاشان ڪاڪ عومەرو کۆمەڵێڪ برادەر دەگڕن و دەیانبەن بۆ شاری
ورم (رەزاییە) لەوێ پاش ماوەیەڪ دەنگۆ بالو دەبێتەوە ڪە گوایا ڕژێم بە قسەکان چەند
ڪەسێکیان توش لە سێدارە دان دەدا .
یەڪ دوو بڕادەر ناویان ناهێنم لەبەر ئەوەی لە ژیاندا نەماون توش ترسو دڵە ڕاویڪ دەبن .

ڪاڪ عومەر روویان ن دەڪاو دەڵ چ باسە بۆ وا شڵەژاون ،یەڪێان دەڵ ڪاڪ
عومەر قەرارە چەند ڪەس لە ئیمە ئیعدام بڪەن بۆ ئەوەی خەڵیڪ ن چاو تڕسێنڪەن،
ڪاڪ عومەریش بە زەردەخەندە جوانەڪەیەوە دەڵ جا بۆ خەڵیڪ دیڪە ئیعدام
ناڪەن بۆ ئەوەی ئیمەی ن چاو ترست بڪەن.
ْ
دانەیاں باس
لەگەڵ ڪاڪ عومەر خاترەو بیەوەری یەڪجار زۆرم هەیە ،بەڵم تەنیا دوو
دەڪەم ،ڪە یەڪیان بە زەرەری خۆمە.
دوای ساڵ ١٩٥٩ی زاییی وگیان زیادتر لە  ٢٠٠ڪەس لە بڕادەرانمان ،ڪاڪ عومەریش
لەو ڪاتدا لە تاران لە دەورەی ئەفسەری ووەزیفە دابوو منیش دەرجەداری ئەرتەش بووم
ڵە دیژبان سابڵغ ،دوو حەوتوو جارێڪ دەبووم بە ڪێشگ (پاسەوان پارێزەر) تیمسار
وەرئەهرام لەگەل پازدە سەرباز .کاک عومەر دوای تەواو بوون ئەفسەر وفەزیفەی هاتەوە
مەهاباد وزۆر جاران دوراو دوور دەمدیت بە ڪراسێیڪ سووری مۆرەوە زۆر جوان ،زۆرم
ئارەزوو بوو قسەی لەگەل بڪەم بەڵم نەمدەوێرا چوونڪە لەو ماوەیە رووڪن ٢
دووجاریان زۆر بە توندی هەڵپێچام و پەنجە مۆر(ئەنگشت نگاری) یان ڪردم .
ئەمن ڪە ڵە پێش ماڵ وەرئەهرام و لەسەر لێواری چۆم قەدەمم ل دەدا ،ڪاڪ عومەر
رێگای هاتووچۆی بەوناوەدابوو هەر ڪات ڪە لە دوورڕا دەمدیت من ڕێگام دەگۆڕی بۆ
ئەوەی دەمزان لە ژێر چاودێری دام ،رۆژێڪ هەر ئەوبەر ئەوبەرڪێنمان دەڪرد
ئ
وڪوون رەسووڵ ئەتۆ جاران وا ترسنۆڪ نەبووی بۆ خۆم ل
ئاخرڪەی پێیس ل گڕتم
دەشاریەوە بە ن ئەوەی لەگەڵ راوەستم یا چاوی ل بڪەم ڪووتم ڪاڪ عومەر گیان
هەلەڪەم ناسڪەو لە ژێر چاودێری دام.
سەرەتاڪان پێڪ هاتی سازمان ئەمنیەت هێندێڪ لە گەنجە مەسڵەحەتچ
وتڕسنۆڪەڪان هاوڪاریان دەڪردن وخۆیان فڕۆشتبوو یەڪ نەفەر ڪە ڵە پێشدان
حین بوو زۆر بە خڕاپ لێمان هەڵگەرابۆوە و هێڵنەی دەچاوی هەمووماندا ڪردبوو،
ڕۆژێڪ من وڪاڪ عومەر وڪاڪ سەید حەسەن هاشیم بڕیارماندا ڵێدانێیڪ چایڪ
ڵ بدەین .شەو بە دوایەوە بووین هەتا چووە سینەما ئیمەش چووین لە هاتنە دەردا بە
بەرچاوی ئەو هەموو خەڵکەوە منو ڪاڪ عومەر گرتمان هەتا ڪێیس هات ڵێمان دا هاوار
هاواری شەقام پڕ ڪردبوو.
بۆیە ناوی ناهێنم!زۆر دەمێڪە نەماوە،پاشانیش هاتەوەسەر خەت.
ڪاڪ عومەربە شێوەی شەهیدی مەزن ڪاڪ ئەحمەد تۆفیق ئینسانێیڪ نەتەوەن بوو
لە ژیانیدا دانووی لە گەڵ هیچ حیبێیڪ چەپ نەدەڪوڵ ،لە پێش ئینقالب را هەر ڪات
ڪاری تەشڪیڵتیمان دەست ن ڪردبێتەوە

یان هەر کام لە ئیمە بۆ ڪاری حین گەرابینەوە ناوخۆی وەڵت یەڪەم ڪەش ڪە
پەیوەندیمان پێیانەوە گرتی و بە دەنگمانەوە هاتت نەمڕ ڪاڪ عومەر وڪاڪ سەید
حەسەن هاشیم بوون.
یەڪێڪ لە بەر چاوترین ئازایەتیەڪان ڪاڪ عومەر ئەوە بوو ڪە بە داخەوە
هاوژینەڪەی مینا خانم لە وەڵن سوید توش نەخۆش شیپەنجە بوو کە پؽیان راگەیاند
کە هەرچەند مانگێگ دی دەژی ،بڕیاری دا بچێتەوە مەهاباد لەگەڵ ئەوەی رژێیم ئاخوندان
ئەو هەموو ئەشڪەنجەو دەردە سەڕەیان بەسەر هێنابوو ڪەزۆر ڵە ڪووشت خەرابی
بوون ،بەڵم ڪاڪ عومەر بەو پەڕی وەفادارییەوە لەگەڵ رۆیشتەوە ھەرچەندە تەواوی
ئەو ماوەیە بە سەدان جار ئەشڪەنجەی رووحیان ڪردوە .ئەو ڕۆژەی ڪە دەگەرانەوە
وڵت  ،من وحاجیە لە دەست چووەڪەم  ،زیندە یاد ڪاڪ ڪەرییم حیسام ،ڪاڪ
سید حەسەن هاشیم وڪۆمەڵێڪ ڵە برادەران دیڪە لە فرۆڪەخانە بەرێمان ڪردن
زۆر بە غەمباریەوە.
بە بۆنەی لە دەستدان ئەو هاورێ ئازیز وخۆشەویستەمەوە هاوخەم وپەرۆش خۆم
بەرانبەر بە جگەر گۆشەڪان وتەواوی بنەماڵەی سەربەرزی قـازیـەڪان ڕادەگەێنم
بەتایبەن هەڵڵە کە تا ئێستاش لەگەڵ ن ڕێبازی پێشەوا قازی محەمەد وباویڪ
ڪۆچڪردووی بەرنەداوە.
بەهیوام رووچ بەرزی ڪاڪ عومەر ئاسودە و ئارام ن ویادی بۆ هەمیشە لە دڵ هەموو
ڵیەڪمان دا گەشاوە بێت .
مەڵ رەسووڵ پێشنماز

***

مەرگ سەربەرزانە! ،مەال محەممەد خزری
مەریک خۆشەویستان لە هەرتەمەنێک دا بۆ خۆشەویستان ،ناخۆش و دڵئازارە .غایەتێگ
هێندێ خەسڵەت لە ئامیاد دا هەن ،دوان مەرگ ئەو بە زیندوو ڕادەگرن .لە ڕوانگەی
خۆمەوە ن زیدەوێژی :کاک عومەری قازی لەو کەسایەتییانەی گۆمەڵگای ئێمە بوو.
تایبەتمەندییەکان ئەو هەمیشە زیندوویە وەک :ئازایەن ،خەباتگ ڕیی و فیداکاری نابراو ،بۆ
ئەوە دەبن ببنە هەوێی چیۆک و رۆمان نووسەران نەتەوەکەمان .زیاتر لە دوازدەساڵ ژیان
الوییەن خۆی .لە بەندیخانەی ڕژێمەکان شاو و کۆماری ئیسالم دا بەڕێ کرد! هەموو
سەروەت و سامان و تەنانەت نشتەجی خۆدی خۆییس حکومەن ئیسالم بە تاڵن برد.
دوێی ئێوارەیەیک درەنگەوەخت بەکان ئەم وڵتەی لی دەژیم ،لە وڵمدانەوەی تەلێفوون
ئاشنایەک دا ،چاوم بە هەواڵ ماڵئاوان کۆچ دوان هاوڕێ و دۆسی لە مینەم،کاک
عومەری قازی کەوت! هەواڵ مەریک خەباتگ ڕیێگ خۆشەویست کە هەموو تەمەن خۆی بە
سەروەت و سامانەوە کردە قوربان نەتەوە ن بەش و نیشتیمانە داگی کراوەکەی !...
نەخۆش و پیی بڕستیان ل بڕیوم؛ تەنەنات توانای ئەوەم نەبوو ،بە چەند دێڕێک
سەرەخۆش و هادەردی خۆم ،بە منداڵە جگەر گۆشەکان و هاو خەبات و دۆستەکان

ڕاگەیەنم؟ ...ئیستێش لە جیگادام و بەم چەند دێڕەکورتە ،هاودەردی خۆم ،بە هەڵلە خانم
و کاک کامڕان و سۆران و شین خانم رادەگەیەنم .هاوخەمتانم! خۆتان خۆش بن ،هەر چەند
هەرچ سەروەت و سامان بووتان حاکمان حکومەن ئیسالم ،بردیان ،ژاری ماریان ن .بەڵم
خۆشەویستان ،باوکەتان سامانێگ لەبن نەهاتووی بۆ چ هێشتوون ئەویش ،شەرەف و
ئازایەن و ئەخالڤ کوردانە و خەباتگ ڕیییەو...
رۆژی یەکشەممۆ ،شین خانیم کچ زەنگ لێدا .دوان چاک و خۆش پرسیاری مام
هۆمەری باوکیانیم کرد ...کون" :مام هومەر ،ماوەیەکە بە هۆی کەم توانان القەکان زۆر
تر لە جێگا دایە ،ئەوە دەیەوێ قسەت دەگەڵ بکا" ئیی دوان بە ڕەواڵ جاران پێشی
دەستمان کرد بە باش ڕابردوو .هیچ نیشانەیەیک تایبەتم تێدا بەدی نەکرد .وەکوو جاران
پێشوو ،ماوەیەکمان قسەکرد .کوتم .دەگەڵ خوێندنەوە چۆن؟ کون :لەسەر جێگا
دادەنیشم دەخوێنمەوە ،بەڵم وەک جاران ناتوانم خۆم لەسەر ن ڕاگرم .لەکۆتان
تەلێفوونەکەدا کوتم :نارەحەت مەبە! تەمەنێگ پڕ لە شەرەف و شانازی لە دوان خۆت
بەچ دێڵ .لەوانەیە ئەمن بەر لەتۆ بمرم؟ ئەتۆ ئەوەی لە دەستت هات ،و بڕوای کوردانەت
حوکیم ن کردی ،لە پێناو ڕزگاری نەتەوەی خۆت بەجێت هێناوە .چ شانازییەک لەوە مەزنی
لە دوای نەمان ،ڕۆڵەکان نەتەوەکەت ،شانازی بە ورە و ئەخالڤ کوردانەت بکەن .ئیی
خواحافیی مان لەیەکی کرد .
کاک هۆمەر ،ئازا و نەترس! ئەخالق و شەرەڤ کوردانەت ،گۆرە تاریکەکەت رووناک دەکەن،
بە ویژدانێگ دارماڵ لە خەمخۆری و فیداکاری بۆ نەتەوەکەت بنوو ،روحت شاد.

****

یادت بەخێ کاک عومەری قازی ،فەروخ فەرهاد
سەردەم شۆڕش ئیان بوو لە چوار ڕن ئازادی لەگەڵ چەند دۆسی خۆشەویست
دانیشبووم کە برادەرێک لێمان پەیدا بوو و کون :کاک عومەری قازی قەرارە لە مەیدان
چوارچرا قسان بکا .
ئەوکات بۆ ئێمەی گەنج کاک عومەر هیمای سیاسەت و خەبات و  ....بوو من هەر ئەوەندەم
دەزان کە کاک عومەر زیندان سیاش بوو و چەند ساڵ لە زیندان شا دابووە .کە گەیشتینە
چوارچرایە دیتمان کەس دیار نییە .ڕاوەستاین و چاوەڕوان کاک عومەرمان دەکرد .دوای
ماوەیەیک کورت کاک عومەر پەیدا بوو .

ماشینێگ الندویڕ ڕایگرت بوو کاک عومەر چوو سەر وی و یەک بە خۆی هاواری کرد " غەن
بلوریان  ٢٥ساڵە لە زیندان ڕژییم دیکتاتوری پەهلەوی زیندان کراوە و دەن ئازاد کرێ".
کاک عومەر هەر توان ئەوەندە بڵی ئیی بوو بە هات و هاوار و شوعار دان و هیش بۆ
شەهرەداری .من ئێستا نازانم ئەو هەموو بەردە لە کوێڕا هات تەواوی شووشە ساختمان
شەهرەداری هاتە خوار و بە شوعاردان چوونیە چوارڕن ئازادی و هیش بۆ بەهداری ( خود
کفان ) و ئیدارەی ڕادیۆ و تەلەویزیون و ئیدارەێگ دیکە بوو کە لە تاڤ دووهەم قەنادی
ئومێد بوو وێران کرا .کاک عومەر یەکەم کەس بووکە هاواری بۆ ئازادکردن کاک غەن بلوریان
لە خۆپشاندان سەردەم ئینقالب کرد.
کاک عومەر زۆری زەحمەت کێشا ،زۆری ئازار و دەرد دیت ،زۆری ئاوارەن و دەربەدری دیت،
سیاسەت بۆ کاک عومەر بەهرەی نەبوو هەموو سەرەوت و سامان دانا و بە ئارەزوو و
ئاواتییس نەگەیشت...
ئێمە تۆ فەرامۆش ناکەین کاک عومەر ،ڕۆحت شاد ن و یادت بەخی و سپاس بۆ هەموو
زەحمەتەکانت...

***

یادی عومەر قازی  ،ھەمیشە بە شانازی دەی!  ،بێھروز کوردەئەحمەدی

بیەوەرییەیک خۆش و لەبینەکراوم ھەیە لەو کەڵە پیاوە .بۆیە دەڵێم کەڵەپیاو چونکە بە
نموونەی خۆڕاگرن و کۆڵنەدان دەزانم.
پیاوێک ،کوردێک ،خەباتگ ڕیێک کە چ لە رژییم شا و چ بە تایبەتی لە ژێر زەبر و زەنگ رژییم
کۆ-مار ی پەت و سێدارەی ئیسالمیدا قەت نەترسا و کۆڵ نەدا و مەترسی لە سەر ژیان
خۆی بە ھێند نەگرت.
بیەوەرن من لە سەر عومەر قازی ،کە لیە نە بە کاک ی ناودەبەم و نە لەقەب و نازناوی
دیکەی ن دەدەم ،چونکە راوەستان حەماسەن ئەو بەرامبەر بە دوژمن ئەوەندە گەورەیە کە

پێویسی نییە نازناو بخەیتە پاڵ ناوەکەیەوە ،دەگەڕێتەوە بۆ رۆژێگ بەھارن ساڵ ١٣٥٨ی
ھەتاوی١٩٧٩ ،ی زاییی ،پێش شەڕی ش مانگەی رژیم بە دژی کوردستان.
ئەو رۆژە لە مەھاباد لە سالۆنێگ ساختمان دەفتەری حین دێمۆکرات دانیشتبووین و
ژمارەیەیک بەرچاوی خەڵکیش لەوێ بوون .لە ناکاو دەرکە کرایەوە و پیاوێگ بەرزەباڵی کۆت
و شاڵوار رەش کە بڕیار و ورە لە سیمای دەباری ھاتە ژوورەوە و بە دوای ئەویش دا پیاوێگ
تۆزێک بە تەمەنی پەیدا بوو کە شاڵوارێگ رەش و کۆتێگ خاکستەری و کراسێگ شیی خەت
داری لە بەردا بوو و بزەیەیک حەکیمانەش لە سەر لێوی دەدرەوشایەوە.
لە تەنیشت منەوە گۆرانیبیی بەناوبانگ کوردستان (کە لیە ناوی نابەم چونکە ئێستاش
هەر لە رۆژهەڵت و لە بن دەست دوژمن دایە) دانیشتبوو کە بۆ ئاگادارن من گون ئەوە
کاک عومەر قازی یە .
عومەری قازی بە دەم چاولێکردن لە ئێمەوە بە دەست ئیشارەی بە حەکییم لێو بە بزە کرد
و گون :کاک دوکتۆر عبدالرحمن قاسملوو!
من و ژمارەیەیک تر کە لەمی بوو چاوەنواڕی مزگێنییەیک وا بووین ھەستاینە سەر ن و بە سەر
و چاو و دڵ و گیان سڵومان لە دوکتۆر کرد و بە خیمان ھێنا.
شتێک کە ئەو رۆژە و ساڵەھای دوایەش ھەرگی لە بی و مێشگ من نەچوەتە دەر ،شێوەی
ناساندن قاسملوو ،کە یەکەم جار بوو پاش ساڵەھا خۆی دەردەخست ،لە الیەن عومەر
قازییەوە بوو.
لە سیما و قەڵفەن پیاوانە و چاوی گیای ئەودا شانازن و شادن ھێنانە ژووری رێبەری
حین دێمۆکرات دیار بوو بەڵم ئەو چەشنە ھەیەجان و دەست و ن ونکردنە کە زۆر جار
لە بەر جەزەبە و تەئسیی بوون کەسایەتییەیک گرینگ دێتە ئاراوە ،لە ئاکار و کردەوەی ئەودا
بەدی نەدەکرا.
زۆر و زوڵم و زەبر و زەنگ رژییم ئیسالم بەرامبەر بە عومەر قازی و خۆڕاگری و پاڵەوانەن
ئەو  ،کە خەبەرەکان بڵو دەبوەوە ،وەڵم ئەو پرسیارەی می دەداوە کە ھۆی سەنگینی و
رەنگینی ئەو ،لە کان ناساندن قاسملوو دا چ بوو .
عومەر قازی ھەر لە میمنداڵییەوە مەحزەری گەورە مرۆڤان دیوە ،خۆش ویستوون و لە
گەورەن و جەزەبەشیان شلوێ نەبوە و نەترساوە .بە پێچەوانەی گەنجان ھاوتەمەن ،بە
بینیی سەرکۆماری کوردستان ھەڵنەھاتوە بەڵکوو سڵوی کردوە و وەڵم پرسیاری قاض
محمد ی داوەتەوە و خەڵتییس وەرگرتوە .کەسێگ وا ،دیارە کە ھەر بەو باوەڕبەخۆبوون و
خۆشەویستیشەوە دوکتور قاسملوو دەبیی و بە خەڵیک دەناسێی.

عومەر قازی پێشمەرگەی ن ئەمال و ئەوالی شار بوو .بوون و تەسلیم نەبوون بەرامبەر بە
زەبر و شکەنجە و حوکیم بیست ساڵ زیندان و ھەڕەشەی ئێعدام کردنییس ،چیۆیک
حەماسەی پێشمەرگانە و داستان میخاسی کوردانەی عومەر قازی یە کە دەن بە ئاوی زێڕ
بنوورسێ و لە بەرۆیک دیرۆیک شۆڕش رزگاریخوازن بدرێ.
جا زۆر سەیر نییە کە عومەر قازی لە زێدی خۆی مەھاباد دیسان بە ئاڵی کوردستان و
یادگاری قاض محمد خەڵت دەکرێ و تەرم پایک لە ناو رێز و حورمەتێگ شایان دا بە خاک
دەسپیدرێ.
عومەر قازییەکان کەم نت بەڵم لە ناویاندا ئەم عومەر قازی یە دەگمەنە.
یادی پیۆز و گیان پایک شاد و ئازاد ن!
بێھروز کوردەحمەدی

***

بۆ کۆچ دوای تێکۆشەری ڕێبازی کوردایەتن کاک عومەری قازی ،حسەین یەزدانپەنا

بەناوی خوای گەورە و دلۆڤان
بە کۆچ دوان تێکۆشەری کۆڵنەدەر و لە میینەی ڕێبازی کوردایەتی ،کاک عومەری قازی،
ڕۆژهەڵن نیشتمان خەباتگ ڕیێگ شێلگی و یادگارێگ دەوڵەن جمهووری کوردستان لە
دەست دا.
کاک عومەری قازی کە لە تۆرمەی پێشەوا قازی محەممەد بوو ،هاوکات خۆی تێکۆشەرێگ
نەرسەوتوو و ئازار چێشتووی ڕببازەکەش بوو .ئەو لە ڕێگای خەبات و بەرەنگاربوونەوە دژ بە
دەوڵەن داگیکەری فارس ،لە هەر دوو حکوومەن پاشایەن و کۆماری ئیسالم دا ،تووش
گیان و ئەشکەنجە و ڕاوەدوونان هات .بەڵم هەرگی لەو ڕێبازە الی نەدا و بەچۆکدا نەهات.
بۆ مەریک ئەم تێکۆشەرە ،خۆمان بە خاوەن خەم و تازییە دەزانت و پرسەو سەرەخۆشی لە
بنەماڵە بەڕێزەکەی و گشت کەس و کار و هەموو دۆستان دەکەین .ڕۆچ شاد و جێگای
بەهەشی بەرین بێت.
حسەین یەزدانپەنا
١ی گوڵن ٢٧٢٢ک
٢١ی ئاورییل٢٠٢٢ز
***

“عومەری قازی ،قارەمانێگ دیکەی نیشتمانەکەمان ،کۆچەکەت ئۆغر بێت” ،.ڕەشید قازی

عومەری قازی ،کوری وەهان قازی راهاتوو لە مەکتەن پێشەوا قازی هەر لە مندالیە
شەپۆلیگ نەرسەتوو لە دژی دەریان زالمان شا و شپکە و مەال و ئاخوند و ژاندرمە بوو.
عومەری قازی وەک هەموو نیشتمانپەروەران دیکەی کورد لە هەردووک سەردەم ریژییم
محمد رەزا شان پەهلەوی و ریژییم کۆماری پەت و سیدارەدا بۆساتێک لە پێناو گەیشت بە
ئاوات و ئامانجەکان کۆماری کوردستاندا کۆتان نەکرد.

عومەر ،لە سەردەم شای شاهاندا بۆماوەی  ٤سال بەندی سیاش بوو پاش ئازادبونیش
تەنگ بە ژاندرمە و ئەفەرسان شای لە کۆالنەکان شاردا هەڵدەچیی و کەم ئەفسەری شان
هەبوون کە زەللی مامە عومەریان وە بنانکۆن نەکەوتبێت .بۆ یە هەردەم بنکەکان
بەندیخانە و ساواک و ئەمنیە جێگان بوو.

لە کان سەرهەلدان راپەریی گەالن ئیاندا  ،مامە عومەر دەسی باالی لە هاندان خەڵک و
گرتی پادگان مەباد و پاسگاکان ژاندرمە لە ناوچەکەدا هەبوو .وەک کادرێگ ریبەری حیب
بیپسانەوە و لەبەرەو پێشیدن خەبات و تێکۆشاندا سیل نەدەکردەوە.

عومەری قازی بۆ بەریوەبردن مەئموریەن دەفتەری سیاش حین دیمۆکران کوردستان بۆ
ناوچەی ورم و تەرگەوەر و سۆما و براودۆست لە داوو کەوت و لەالیەن سوپای پاسدارانەوە
بەدیل گیا و تا حەدی مردن ئازار و ئەشکەنجەیان دا .بەجۆرێک بەشێک لە دەست و
القەکان لەدەست دا.

عومەری قازی پاش بینەبەریگ زۆر بە هاوکاری ئایەتوەلل مونتەزیری کە لەسەردەم
حەمەرەزاشادا بەیەکەوە لە بەندیخانە دابوون لە ئیعدام رەزگاری بوو.

یەستا بەتەوان ئازاد نەببوو دیسان وەک قارەمانێگ نەتەوەی سنورەکان بەریوە و هاتەوە
ریزەکان حین دیمۆکران کوردستان ئیان و پاش ماوەیەیک لە والن سۆئید ماڤ پەنابەری
یان پی بەخیس .بەالم بە هۆی نەخۆش مینا خانیم هاوسەری دیسان گەرایەوە نیشتمان .
مامە عومەر بە ن ناسیی سنورەکان و بە پی راهاتووی لە مەکتەبەی بەرزی قازی و لە
گەرانەوەشدا کۆل نەدا و تا سەرنجام لە مالەکەی خۆش لە ناو شاری خۆی دیسان ئاوارە
و دەربەدەریان کردەوە .مام عومەر ئاگرێگ ن ئەمان بوو بۆ جەستەی داگیکەران ،و کۆری
گەرم ئیادە و باوەر بەخۆبوو بۆ دۆستان و یاران شاخ .تا سەرنجام مەرگ لە تەمەن ٨٨
سالیدا لەوەی زیاتر ئین نەدا لە پێناو وەدیهینان ئاواتە بەرزەکاندا وەک مەشەخلەیک لە ناو
کۆری یارانیدا بدرەوشێتەوە.
ئیمرۆ هەرچەند مامە عومەر کۆچ کرد بەالم ئەویش ئەستیەیەیک درەوشاوەی میووی
خەبات و تێکۆشان هات و نەهان هەرمان کوردە .دەوا روحت شاد ئەی
مەشخەبەدەستەکەی کورد و کوردستانەکەم.

“بەیادی مامە عومەر با ئەو نەقلەشاتان بۆ بگیمەوە.
کاتێک بۆ رەزگاربوون لە ئیعدام مامە عومەر دەچەنە الی مونتەزیری دەلت قوربان بۆ کاریگ
وا هاتوینە خزمەتت.

مونتەزیری دەل” هەموو کاریگ هاسانە بە حەل وەلییوەلل ئەوکارە زۆر زەحمەتە”
دەپرسن قوربان بەریزتان ایەتووەلل وەڵحوزمان کاری وا لە الی بەریزتان وەک ئاوو
خواردنەوە’.
مونتەزیری دەل کورە بە شتیم مەزانن .ئەخر پیاوو ن و ناووت عومەر بیت .کورد ن هیچ
سوونەش ن  .سوونەش ن هیچ کورە لە تایفەی قازیان ن  .ئەخر رەزگارکردن وەها کەسیک
کاری حەزرەن فیلە“ .
***

ئەحمەد شیبەیک  :عومهری قازی و لێدان یهكهم چهخماخهی كوردایهتیم

١٧ی جۆزەردان ساڵ ١٣٥٧ی هەتاوی بوو ،لهدواساتەکان ڕێوڕەسیم بەشكۆی بەخاک
ئەسپاردن نەمرکاک عەزیزی یوسف ئەندام ڕێبەرایەن حین دێمۆکڕان کوردستان وزیندان
سیاش بەناوبانگ نێوزیندانەکان ڕێژییم گەندەڵ پاشایەن دابووین کە له كان بڵوە پێكردن
داپیاوێگ باڵبەرزی بەهەیبەت بەناوی کاک عومەری قازی لهناو ئاپۆرای خهڵكدا هاته دەنگ
و به دەنگێگ بهرز هاواری كرد و كون:

”خهڵكینه لهوالی بداق سولتان پۆلێك تێكۆشهری دیكهی رێگای ئازادن كوردستان
(شەهیدان بزووتنەوەی چەکدارن  )٤٧\٤٦ڕاكشاون كه بهدەسی ژاندەرمه و نۆكهران
حهمهرەزا شای چهپهڵ شههید كراون ،با ههموومان وێكڕا بچت سهر گۆڕیان و یادیان
بكهیهنهوە”.

ئهم لێداونەی تێکۆشەری چاونەترش کورد كاك عومهری قازی لەو سەردەمەدا کە کەڵ بە
موو بەند بوو ،ڕوو بە ئاپۆڕای هەزاران کەش ڕێوڕەسمەکە وەك برووسكهیهك له ناخم دا

چهخماخهی لێدا .هەر ئەم بانگەوازەش بوو کە بوو بە سەرەتای یەکەم خۆپێشاندان
ڕۆژهەڵن کوردستان لە دژی ڕێژییم گەندەڵ شایەن و سەرئەنجام تەفروتوونا بوون…

کاک عومەر قازی لە ماوەی ژیان سەربەرزانەی دا سەری بۆ هیچ داگیکەرێک نەوی نەکرد
و لە ڕێگای کوردایەن و حین دێمۆکرات دا باجێگ زۆری داو گەلێک ئازار و زیندان چێشت
بەڵم وەک چیا ڕاوەستا و کۆڵ نەدا…

لە ناچ دڵمەوە بە کۆچ کاک عومەری قازی بە داخ بووم ،پڕ بە دڵ سەرەخۆش لە کچ و
کورەکان و لە بنەمالەی نیشتمانپەروەری قازی و لە هەموو خەڵیک کوردستان دەکەم و لە
خەمیان دا بەشدارم…

یادو ناوی کاک عومەرقازی هەرمان و سڵو لە گیان نەمرن…

****

کۆچ دوان تێکۆشەرێگ کۆلنەدەر ،حەسەن ماوەڕان
بەداخەوە كاک عومەری قازی ،ئازادیخواز و نیشتمانپەروەرێگ پاک و کۆڵنەدەر ،چاوە
گەشەکان وێک نا و بە یەکجاری ماڵئاوان لێکردین و ژیان ئاسان کۆتان هات .بەڵم لە دڵ
ئەوینداران ئازادیدا ،یاد و یادگارەکان هەمیشە دەمێی .
کاک عومەر هەم لە سەردەم رژێیم پاشایەن و هەم لە سەردەم ئێستای دەسەڵن ئاخوندە
دز و تاوانگ ڕیەکاندا ،دڕیک ناو چاوی دوژمنان ئازادی و سەربەسی کوردستان بوو .هەر بۆیەش
دەسەڵن مەال خوێنخۆرەکان بە هەموو شێوازێک تیکۆشا گوشاری بخاتە سەر و چۆیک
پێدادا .بەڵم ئەو بە ئیمان و ورەیەیک بەرزەوە ،کەرامەن مرۆڤانەی خۆی پاراست .نە زیندان،

نە تاڵن سەروەت و سامان نەیتوان ورەی ن بەردا و وەک خۆی لە قسەکان بۆ منداڵەکانیدا
کوتویەن ،رێزگرتی خەڵک لە خۆی بە داران و سامان نەگۆریەوە .
کاک عومەر لەسەردەم میمنداڵ منەوە  ،لە ناو شاردا رێز و حورمەن خۆی هەبوو .مرۆڤێگ
لێو بە خەندە و مێهرەبان بوو .دژایەن کەش نەدەکرد و لە کاروباری سیاسیشدا خۆی لە
دەستەبەندی دەپاراست ،بەڵم هەر جۆر خۆی پی دروست با کاری دەکرد .زۆریش
دەربەسی نەزم ویشگ ڕێکخراوەیش نەبوو ،بی و باوەری خۆی بە زەڤ دەردەبڕی .
وەک شاهیدێگ زیندووی خۆڕاگری کاک عومەر کە ماوەیەک لە زیندان و لە کاروباری
حیبایەن دا ،بەر لە شۆڕش و پاشان لە کۆمیتەی شاری حین دێمۆکرات بە یەکەوە بووین،
چەند بیەوەرن تایبەت لە کاک عومەر دەگیمەوە کە هیوادارم وەچەی دوارۆژ لەبیی
نەکاتەوە و وەک زۆر خۆ بەختکەری کۆڵنەدەری دیکە  ،یاد و یادگارەکان وەبن تەپ و تۆزی
ئەوانەی کە خۆیان بە روستەم داستان دەزانن نەکەوێ .
لە سالەکان  ١٣٥٢هەتا  ١٣٥٦دا کە من کەوتمە زیندان قەرس ،کۆمەڵێک کتێب بە نهێی
و دوور لەچاوی پۆلیس و زیندانیە مەزهەبیە ویشکەرۆکان کە هەر دووال دژی رووناکبیی و
گەشەسەندن زانستەکان سیاش و کۆمەڵیەن بوون پاریزرا بوون .بەشێک لەو کتێبانە
کۆنە بوون ،بەڵم بە وردەکارێگ هونەرمەندانە سەحاڤ کرابوونەوە و پاراستبوویانن .لە قسە
و باس لە گەڵ زیندانیە کۆنەکان دا بۆم دەکەوت کە لە سالەکان پێش پەنجاکان ،کاتێک کاک
عوموە لە زینداندا بووە ،ئەریک ڕاگرتی کتێبخانەی وەئەستۆی خۆی گرتووە و پارێزراون
ئەکتێبانە بەرهەم زەحمەتەکان ئەو بووە .
لە جۆزەردان ١٣٥٧دا لەسەر گۆڕی بەرێوەبەری حین دێمۆکرات ،کە ئێستا زۆر الیەن
تێدەکۆشن ناوی لەبی بەرنەوە ،نەمر کاک عەزیزی یۆسف ،مێتینگ هەرە گەوەری سەرجەم
کوردی رۆژهەڵت لە دوان کۆماری کوردستانەوە پێکهات .لە کۆتان مێتینگەکەدا کۆمەڵن
هەراوی خەڵک بە هاندان کاک عومەر و رەوانشاد سەید محەممەدی نیام ،چوونە سەر
مەرزاری شەهید سولەیمان موعیی و شەهید مینە شەم .کاک عومەر بە گوڕ و تینەوە لە
کورتە وتارێکدا هیش کردە سەر رژێیم شا و یادی ئەو دوو شەهیدەی و ئامانجەکانیان
وەبی خەڵک هێناوە .
لە سەردەم هاوبەندیدا لە زیندانەکان مەهاباد و ورمێدا ،بە خۆڕاگری تێدەکۆشا وەرەی
هاوبەندیەکان بەرز ڕاگرێ و پێکەنت و قسەی خۆش و نوکتەی شادی لەبی نەدەبردەوە .
رژێم کە لە بەرهەلستکاری خەڵیک کوردستان دەترسا تێدەکۆشا بە شێوەیەک ئەو
هاوبەندیانە لێک بیازێی و لە دادگایەیک نیامییدا ،چەند کەسێک ئازاد کا و چەند
کەسێکشمان بە حوکیم ناڕەوا مەحکوم بکا .ئێمە و پارێزەرەکانیشمان پێداگریمان دەکرد کە

لە دادگایەیک ئاساییدا مەحکەمە بکرێن هەتا دەرەتانێکمان هەن بۆ داکۆیک لە ئازادی و
سەربەسی.
کاک عومەر هەر خەریگ ئامادە کردن داکۆیک نامە بوو .ئەوەندەی وەبیم دێ سی
الپەڕەیەیک هیش کردن بۆ سەر رژیم و تاوانەکان نووسیبووە .رۆژێک بڕیاردرا کە چەند
کاربەدەسی نیام و ساواک بت و وتووێژمان لەگەڵ بکەن .دیارە لە ناوخۆماندا بە دەنگدان،
کاک جەلییل گادان و من هەڵیێردراین کە وتووێژیان لەگەل بکەین .کان رۆیشتنمان بۆ ئەو
وتووێژە کاک عومەر کون من هەر دێم .ئێمەش دەمانزان کە تازە پەشیمان ناکرێتەوە و
بەیەکەوە هەر سێکمان چووینە ئەو ژوورە کە لەوێ نوینەرەکان حکومەت کە بە روالەت
نوینەری بنەماڵەی گیاوەکانیشیان هێنا بوو کە تەنانەت ئاگاشیان ل نەبوو کە بۆچ
هێناویانن .
پاش وردە فەرمایشەکان سەرۆیک ستادی ئەرتەش لە ورم کە داوای رەزامەندی لە ئێمە
دەکرد بۆ پێکهاتی دادگای نیام ،بەر لەوەی من یان کاک جەلیل رستەکەمان لەسەر
قسەکردن دەسپێبکا  ،کاک عومەر هەستا و دەسی کرد بە قسە .بەکورت و کرمانچ رست
و شۆی شا و بنەماڵەی پاشایەن و دەولەن برد .ئەوەی بەزاری داهات نەی گ ڕیاوە .پاش
کۆتان قسەکان و هەڵڕشتی داچ دڵ پڕ لە کوڵ ،بە ئەهوەن کون قسەکان من تەواو
بوو ،ئێستاش نۆرەی ئەو دوو برادەرەیە کە نوێنەرمانن .
بەو قسەی کاک عومەر ،من و کاک جەلیل وەپێکەنت کەوت بووین .کاک جەلیل کون جا
چت بۆمە نەهێشتەوە .سەرویک نوینەرایەن رژیم لەمەی پرش ڕای ئێوە چیە .وەڵممان
داوە کە کاک عومەر قسەکان کرد و ئێمە مل نادەین بە دادگای نیام و بە رەسمیەن ناناست
و هەستاین رۆیشتت .
پاش چەند مانگان رژیم ناچار بوو کە مڵ بە ئازادی ئەو جەماعەتە گیاوە بدا .هاتن و بە
جەماعەتیان ڕاگەیاند کە ئازادن و تەنانەت ئازادی جەلییل گادان ،حەسەن ماوەران،
عومەری قازی ،سەید محەممەدی نیام و حەمەدەمیی چیە ناگونچ  .دیارە هاوڕێیانیش
ئامادە نەبوون بە ن ئێمە لە زیندان بچنەدەر .خەڵکیش لە مەهابادەوە هەتا ورم لە
خۆپێشانداندا بوون بۆ ئازادکردن ئێمە .پاش هاتوچۆی وەکیلەکانمان کە کاک عەزیزی
مامیل ،ماشاەلل خان بوزجەلو و کاک ئەنوەری ئیانزادە بوون ،داوای زەمانەتیان دەکرد بۆ
ئازادی ئێمە .ئێمە ئەوەشمان ڕەت کردەوە ،بەڵم باویک ماشاەللخان کە ملکێگ زۆری هەبوو،
بە ن پرس بە ئێمە چووبوو و زەمانەن کرد بووین .ساواک داوای کرد کە هەر پێنجمان بەر
لە ئازاد کردن ببنە ئیدارەی ساواک .کاتێک چووین ،سەرۆیک ساوایک ئازەربایجان رۆژئاوا کە
لەو کاتدا موبەین بوو ،بە رێزەوە لەگەڵمان دانیشت و بە هیوای دڵدانەوە بوو و ئەوەیکە
شای ئیان دڵ بە الی کوردەکانەوەیە .کاک عومەر ل توررە بوو و دەسی بە بژاردن

جینایەتەکان شا لە تاوان شەهید کردن پێشەواوە هەتا خەیانەت بە کوردەکان لە ئەلجەزایر
کرد و ئابروی بۆ شا نەهێشتەوە .دیارە لەو دیدارەشدا ساواک چ دەست نەکەوت لەوە
زیاترکە ئێمەش وەک خەلک تەنیا ڕووخان رژیممان دەویست.
کاک عومەر سەرەرای ئەو هەستە بەرهەلستکاریانە و بوێڕانە ،حەقخواز بوو و ئەگەر شتێگ
بە ناحەق زانیبا ،تاوانباری دەکرد .پاش شورش ،لەکار و باری کۆمیتەی شاردا بووین کە
خەبەر هات کۆنە ئاغایەیک خزمیان بە چەکەوە چۆتە سەر ئەو کۆنە رەعیەتانە و پاش ن
رێزی کردن پێیان داوای زەویەکان کردوە کە لە ساڵ ١٣٤١دا وەبەر ئیسالحان ئەرزی
کەوتبوون .کاک عومەر بەن پرس کردن بە کۆمیتەی شار ،لەگەڵ رەوانشاد سولەیمان چیە
کە بۆ ماوەیەک ببوو بە بەرپرش پێشمەرگەی کۆمیتەی شار ،قۆلێک پێشمەرگەی برد بوو
و خزمەکەی خۆی قولبەست کردبوو .دیارە خزم بە ناچار وازی لە ویستە ناڕەوایەی خۆی
هێنا و بە نێوانجیگەری چەند پیاو چاک ،ئازاد کرا .
کاک عومەر سەرەڕای وەی کە ئەندام حین دێمۆکرات بوو ،بەڵم بیی و دڵ لەگەڵ
سەرجەم کوردستان بووو سەربەخۆن خوی دەپاراست .نێشتمانپەوەرو کۆڵنەدەر بوو و
هەر کارێگ پی دروست بایە هەوڵ بۆ دەدا .بە سەربەرزی ژیا و شیاوی رێز و حورمەن
کۆمەڵن خەڵک بوو .
هیوادارم ئەو کەسانەی کە دواتر هاوکار و هاوخەبات و هاو بەندی کاک عومەر بوون،
نەهێڵن یاد و یادگارەکان لە بی بچنەوە .یادی بە خی ،رەوان شاد ،شیاوی رێزگرتی کۆمەڵن
خەڵک بوو .من بە نۆرەی خۆم هاوەدردی و سەرەخۆش خۆم ئاڕاستەی بنەماڵەیان بە
گشی و بەتایبەت منداڵەکان دەکەم .
حەسەن ماوەڕان ٢٢.٠٤.٢٠٢٢
***

مامم ،کاک عومەری قازی کۆچ دوان کرد ،سەعدی قازی
مامم ،دەگەڵ خۆی دونیایەک ئاوات و کۆمەڵێک هەڵویسی جوامیانە و توند و تیی بە
خاک ئەسپارد .ئەوەی من بمەوێ لە بارەی ماممدا بینووسم بەش ڕۆمانێگ دوورودرێژ دەکا.
ڕۆمانێک کە بە سەربوردەی شییی منداڵیم دەست پێدەکا و لە سەر بەسەرهاتە تاڵەکان
زیندانبوونمان لەنگەر ئەگرێ و بە نووسینەوەی بیەوەرییەکان مامم درێژە دەکێیس... .
ساڵ  ١٣٦٢دوای ماوەیەک دابڕان ،لە بەندی پازدەی زیندان ورم چاوم پی کەوتەوە .پێش
ئەوەی بیگوازنەوە بۆ بەندی ئێمە لە جام تێڵبەندی نهۆم سێهەم تەختەکەمڕا کە لە
حەوشەی بەندی سیدەی دەروان بینیمەوە .بینینەکەم چۆن بوو ،بەندی پازدە لە نهۆم
سەرەوەی بەندی  ١٤بوو .لە سەرەوەڕا جار و بار مامم دەدیت کە لە کان پشوودا لە
حەوشەی ئەو بەندە پیاسەی دەکرد .ئەو پیاسەی دەکرد و من لەگەڵ هەنگاوەکانیدا هەزار
سەفەرم دەکرد  . ...لە ڕووی جەستەییەوە هەر لەو کاتەوە پێویسی بە چاوەدێری هەبوو،
بەڵم لە رووی ڕووحییەوە ،ئەوکاتیش ،چاوەدێری بە سەر نیشتمانێکدا دەکرد . ...دواتر لە
مەهاباد یەکیمان بینییەوە .لە نێو هەزارەی ڕازونیازاندا پی گوتم کە بیەوەرییەکان بۆ
بنووسمەوە و هەر ئەو کان دەستمان پێکرد ،ئەو ئەیگوت و من ئەمنووش…  .هەموو جارێ
دەیفەرموو بۆم بخوێنەوە .منیش بۆم ئەخوێندەوە و تێبیی خۆم ن دەگوت .دەمگوت ئیەی
وا دەن و ئیەی وا نان ،دەیفەرموو ئەدی چۆن دەن ،دواجار بە نابەدڵیش با دەیگوت کەیف
خۆتە .

مامە گیان  ...ئێستاش دەزانم دەفەرمووی بۆم بخوێنەوە .بەڵم ئێستا نا .ئینم بدە ،ئەوەی
ئەو کات و دوای ئەو کات ڕوویاندا لە تون ڕۆمانێکدا یا لە سەر پەردەی دوور و درێژی
سینەمایەک بۆن نومایش بکەم ،ئێستا دەمەوێ گوێ لە دوایت گفتوگۆی تۆ و فریشتەکان
شەوی یەکەم ناو گۆڕت بگرم .دڵنیام تۆ بە هەمان جورئەت و بە هەمان زمان زبر و بە
هەمان نەترسییەوە ئەیاندەیە بەر پالری تی و توانچ خۆت! جارێ نا .ئێستا من سەراپا گوێم
و دەمەوێ لەو بیەوەرییانەی یەکەم جار بە منت سپارد و قەرارە دواجار لە تون ڕۆمانێکدا
بۆت بخوێنمەوە ،ئەوانەش بنووسمەوە.

***

لە یادی کا ک عومەری قازی دا  ،برایم قەزاق
منداڵ بووم  ،لە بیمە هاتبووە ماڵ ئێمە ،ئاخری بەهارێ بوو باش زیندان و ئەشکەنجەکان
بۆ بابم دەکرد ،من لە منداڵ یەوە چوومە قازیاوا و لە ماڵ بان کاک عومە ر لە خزمەن
مەرحووم میزا وەهان دانیشتووم و دەگەڵ میزا وەهان لە سەر مەجۆعمەی کە مرادی
مامە سوورەی بۆی دە هێناین نان مان خواردووە ،کاک مراد رەعێی ماڵ ئاغای بوو بەڵم
هاتووچۆوی ئەودیوی دەکرد ( باشووری کوردستان ) کاک مراد مامۆستا هێمن و نورسەت

خانیم خیان ئاغا سەید بایزی سەید رەحییم سەید جام دەناش  .ئەو دەم مامۆستا
هێمن هەڵتبوو  ،خەبەر و باش مامۆستا هێمی بۆ خوشگ دەهێنا!
لە خزمەن ئاغا میزا وەهان دادەنیشتم و پێکەوە نانمان خواردە  ،میزا وەهاب دەیزان من
میوان مرێم خانیم خوشگ کە دەبێتە دایگ ئاغا سەید بایز و سەید حوست و سەید عەل
و ئیان خانم و خوشکێگ تریشیان هەبوو ماڵیان لە گەنەدارێ بوو ! نێویم لە بی نە ماوە!
کاک عومەری قازی بە پی ئەوەی بابم لە سەر دەم کۆمار دا هەمیشە لەماڵ پێشەوا بووە
و هەموو بنەماڵەی قازی ئەو دەم و ئێستاش منیش و بابیشم هە ربە نێوی خاڵە بانگ دەکەن
 ،تاقە جارێگ کاک عومەر بە برایم بانگ نە کردووم.
باشم لە بیە لە هاویی ساڵ  ١٣٥٨ئەو رۆژەی لەشکری ئیسالم کورد کوژ هاتە نێو شاری
سابڵغ  ،لە پێش پادگان سابڵغ بووم  ،بە ناچاری وێرای پێشمەرگە و مەسئوالن حین
شارمان چۆل کرد و بەرەو پشتەپ وەرێ کەوتت  ،فانتۆم دێ و تەق و تۆڤ دەکا ئێوارێ
درەنگان خاڵە عومەر بانگ کردم  ،ئەرێ خاڵە رێگای کۆنەدێ بەڵەدی ؟
عەرزم کرد بەڵ  ،کون جا کە تاریک داهات وەپێشمان بکەوە و برۆ  ،تاریکە شەوێ
گەیشتینە ئەسحابە سی  ،فانتۆم هات  ،چرای فرێ دانە خوارێ پێمان وا بوو ئەوە ئێمەیان
دیوە !  .ماوەیەیک مات بووین و  ،وردە وردە وەرێ کەوتت  ،لە چاڵە بەفران ئاوا بووین
خەرمان هەڵ نە گیابوون رێک چووینە نێو لۆدە کا و ن خزاین و هەر تاو هەڵت لە کایە
هاتینە دەر و خاڵە عومەر بانگ کردم  ،خاڵە با یەکسەر برۆینە کۆنە دن.
بەڵ شۆر بووینەوە و گەیشتینە نێو دن کونە دێ و ماڵ پشت و پەنای هەموو پێشمەرگە و
ئەندامان حین دێمۆکرات  ،ماڵ خاڵە حاچ عەوڵی قازی.
کە چوینە نێو دن پێت وابوو لە شانزە لیەی پاریسی !
شەری  ٣مانگە بە سەر چوو ،
پاش چەن مانگان شەرمان توش بۆوە و شادیمان بوو بە سەرە خۆش و داوەتمان بوو بە
قورپێوان  .خۆمان گرتەوە و لە پاییی ساڵ  ١٣٥٩لە ئاوان شیالناون مامۆستا هێمی لە
قوتابخانەی ئەو ئاوان یە خۆمان کردەوە حاکیم موتڵەق و قوتابخانە داخرا و ئێمە بووینە
کوێخا سجییل دن!.
خاڵە عومەر و کاک ئەمیی وەزیری و کاک کەماڵ شافییع و خاڵە سەید ئەحمەدی تەپەرەش
و زۆری دیکە لە تەشکیالن مەهاباد یەک ترمان گرتەوە! هەر دەت کوت کەشی نووحە !
چیۆیک تەشکیالن مەهاباد و بیەوەری یەکان لە " راوە ئەسی " دا بخوێنەوە!
بە داخەوە بە هۆی خائینێک خاڵە عومەر گیا و چەندا ساڵ لە زیندان را گیا .

 ٣٠ی ساڵ بە سەر دا دەر باز بووز  ،هەڵڵە خانیم کچ تەلەیفوون کرد و فەرمووی ئەوە
دەگەڵ جەنان کاک عومەر دێت و میوانت دەبت و دەن بمان بەیە پارییس و بابم پی
خۆشە سەردان شەهیدان گۆر غەریب بکات!.
تەرسیفیان هات و چووینە پارییس و لە گۆرستان پیغ الشی المان دا

وێنەی خاڵە عومەر و هەڵڵە خانیم کچ لە پاریسە

وینەیەیک زۆر جوان خۆم و خاڵە عومەریش لە سەر دانگەیەیک لە شیالناوێ یە دووی
رێبەندان ساڵ ١٣٥٩
بەو نووسینەم خۆم بە شەریگ ئەوکۆستە گەورەیە دەزانم  ،کاک عومەری قازی چەخماغەی
شۆرش لە رۆژهەالن کوردستان ل دا و هەر خۆش پاش ش رۆژانەی نەمر کا عەزیزی
یۆسف خەڵیک هان دا و چووینە سەر مەزاری کاک سولەیمان موعیی شەهید  .وەیک لە
بەڵگەی ژمارە یەک دەی بیت  .پاشان هەر ئەو رۆژە ئێوارێ کاک عومەر و باڤ هاورێیان
دەستگی دەکرێن  ،بەڵگەی ژمارە دو  ،کە لە رۆژنامەی ژمارە  ٥٢ی حین دێمۆکرات دا
هاتووە.
لیە خۆم بە شەریگ غەم خەڵک موکریان وبنەماڵەی بەرێزی قازی دەزانم و لە خەم و
ناخۆش یەیان دا شەریکم  .روچ خاڵە عومەر شاد و بنەماڵەکەیان سڵمەت و دوور لە
بەڵ بن.

***

کاک عومەری قازی مرۆڤێگ نیشتمانپەروەر و بوێر ،قاسم ریان
داخ و کەسەری خۆم بۆ کۆچ دوان تێکۆشەری کورد کاک عومەر قازی ڕادەگەیەنم و ،لە
گشت خزم و دۆستان سەرەخۆش دەکەم.
من لە ساڵ 1357ی هەتاوی کاتێک شۆڕش گەالن ئیان لە دەستپێگ خۆی دا بوو ،لە
زیندان ماوەی چەند مانگان لە نزیکەوە دەگەڵ کەسایەن و هەڵسوکەون کاک عومەر ئاشنا
بووم .لەو ماوە دا کاک عومەر لە ڕووبەڕوو بوون دەگەڵ ساواک و کاربەدەستان ئەمنییەن
ئیان بوێرانە و نیشتمانپەروەرانە هەڵسوکەون دەکرد و ،بۆ ئێمەی گەنج ئەو کات نموونەی
خۆڕاگری و وەفاداری بوو.
ڕۆژێک سەرۆیک ساواک هەڕەشە وگوڕەشەی دەکرد و ،بە کاک عومەری کوت" :ئەگەر ئێمە
نەبایەن بینای سینامەکەتیان ئاگر تێبەر دەدا ".کاک عومەریش ن ش دوو و خیا وڵمیداوە
"کارێگ زۆر خراپتان کرد ،لێتان گەڕابا سینماکەم ئاور تێبەردەن"
کاک عومەر مرۆڤێگ قسەلەڕوو ،جەفەنگباز و قسە خۆش بوو .من هەرگی ئەزموون ئەو
چەند مانگە لە زیندان فەرامۆش ناکەم و ،هەوین ئەزموونەکان تاڵ و شیین ژیانم بووە.
یادی ئەو تێکۆشەرە هەمیشە بەخی ن و ڕەوان شاد.

****

کۆچ دوای تێکۆشەرێیک دێرین نەتەوەکەمان ،حوشی بەخیس
بەڕاسی خەبەرێگ ناخۆشە ،کاک عومەری قازی کەسایەتێگ نەتەوەن ،نیشتمانپەروەر و
خەباتکارێگ ماندوویینەناس و بە ئەمەیک ڕێگای ڕزگاری و سەربەسی نەتەوەکەمان بوو .لەو
رێگایەدا لە هەر دوو ڕژییم شایەن و والیەن دا ،ڕووبەڕووی زیندان و ئەشکەنجە و ئازاری
جەستەن و دەروون بۆوە و لە بەرانبەر داگیکەراندا چۆیک دانەدا و داکۆیک لە مافەکان
نەتەوەکەی کرد.
وێڕای دەربڕیی خەم و پەژارە،سەرەخۆش لە کەس و کار و دۆستان و نزیکان دەکەم و خۆم
بە هاوبەش خەم هەموو الیەک دەزانم.
ناو و یادی کاک عومەر هەمیشە زیندوو دەمێی.
ماڵئاوا پیاوە خۆڕاگر و ژیرەکەی کوردستان.
***

کۆچ دوان قارەمانێک (ئاسۆ موکریان)
زۆر بەداخەوە بۆ کۆچ دوان کاک عومەر قازی ،کەسایەن خۆشناوی سیاش و
نیشتمانپەروەری شاری سەربەرزی مەهاباد .کاک عومەری قازی  ،قارەمان خۆڕاگری
زیندانەکان ڕژێیم شا و جمهوری تیۆریسی ئیسالمی ئیان داگیکەر بوو.
ئێوارەی ڕۆژێگ هاوین ،لەگەڵ هاوڕێیان پێشمەرگە گەیشتینە ئاوان وزندەرێ .خەریگ خۆ
ئامادە کردن و چوونە سەر بەرزان بووین کە شاری مەهاباد و سەربازگە و مۆڵگەی سپای
پاسداران بە جوان دەدییان و بەتەما بووین بە چەیک قورس تەقەیان لێبکەین .هاوڕێیەک
تووشمان بوو و دوای چاک و چۆن ،گون چ دەکەن ؟ گوتم  - :دەچینە سەرێ ،لێیان
دەدەین .گون  - :نا ،مەیکەن مەترش هەیە لەشاری بکەوێت .گوتم  - :دڵنیابە گوەللی ئێمە
هەر وەتۆڤ سەری دژمن دەکەوێت .بەڵم ئەوان ،نامەردن بە ئێمە ناوێرن  ،جار جار لە
گەڕەکەکان دەدەن و بەڕادیۆ و تەلەڤییۆن هاوار دەکەن و بەسەر ئێمەی دادێت .ئەو بەڕێزە
قسەکان تەواو بوو ڕۆن  .کاک عومەر ،لەوال ڕا هات و دوای ماندوو نەبوون و چاک و چۆن
 ،گون  :چ باسە ؟  -دەچت تەقە لە سەربازگە و سپای پاسداران دەکەین ،ئەو هاوڕێیەشمان
دەیگوت  - :تەقەی مەکەن وەشاری دەکەوێت .کاک عومەر پرسیاری کرد  - :ئەدی نەزەری
خۆت چیە ؟ گوتم  -هەتا هەموو گوەللکانمان لە تۆڤ سەریان نەدەین ناگەڕێینەوە گون- .
لێیدەن  .کاک عومەر ڕۆێشت ،ئێمەش چووینە سەرتر و دوای ئامادەبوونمان بەکەیف
خۆمان بە ماوەی دوو کاتژمیان ٤٢ ،گوەللمان لێدان و گەڕاینەوە  .دواتر پەیام هات کە زیان
گیان و تانک و تۆپ و کاتیۆشای زۆریان وێکەوتووە و حەوتوویەک سەربازگەیان چۆل
کردووە .هەر دوو شادڕەوان حاچ عەوڵی قازی و کاک عومەر زۆر شاد بوون.
پاش ماوەیەک بەداخەوە کاک عومەر لە ناوچەی شنۆ ،نەغەدە ،دەگیێ و وەدەست دوژمن

دەکەوێ .رۆژێک لە ڕێگای الچت تووش شادڕەوان مینا خانیم خیان کاک عومەر بووم و
وێڕای سڵو و چاک و چۆن ،دیتم بۆ کاک عومەر دەگریا و دەیگوت چ بکەین و چمان لە
دەست دیت ؟ عەرزم کرد  :تازە لە شاروێران ڕا هاتوومەوە ،پایگای گابازەڵەمان گرتووە و ٦٣
دیل مان هەیە ،ئەفسەر و پلەدار و سەرباز و پاسدارن .فەرموو بگەڕێیەوە شاری و بڕۆ پێیان
بڵ " ،ئەگەر ئەوان ،کاک عومەر ئازاد بکەن ،ئێمەش هەموو ئەو دیالنە ئازاد دەکەین و
دەیان گۆڕینەوە " .مینا خانم ،بە دڵخۆش خیا چۆوە شاری ،دوای دوو ڕۆژان هاتەوە دەر و
گون  :ئەوانەیان ناوێتەوە  ،مەالیەکیان گیاوە داوای ئەو دەکەنەوە .مەال ،لە الیەن هیی
بەیان ،لە سەر جادەی بۆکان گیابوو  ،لەالی ئێمە نەبوو  .مینا خانم زۆر دەهاتووچۆی شار
و دەرەوە دابوو  ،بەڵکوو ڕێگا چارەیەک بۆ ئازادی هاوسەرەکەی ببینێتەوە  .هاوڕێیان لە
تەشکیالن مەهاباد و دەفتەری سیاسیش ئامادەی هاوکاری و گۆڕینەوە بوون .بەڵم
بەداخەوە ئەو ڕەوتە بەهۆی ناڕاسی و هاوکاری نەکردن بەرپرسان ڕژێیم پەت و سێدارە
زۆری خایاند  .هەتا کاک عومەر  ،پاش ئەشکەنجە و چێشتی ئازارێگ زۆر تووش جەڵتە بوو
و ئازاد کرا .دوا جار لە ستۆکهۆڵم بەدیداری کاک عومەر شادبوومەوە .یادی کاک عومەری
تێکۆشەر و هەڵوەدای ڕزگاری و سەربەخۆن کورد وکوردستان  ،بەخی و ڕەوان شاد  .ئازیزان
سەالمەت بن ،کوردستان سەقامگی و ئاوەدان .
لەگەڵ ڕێزی شایانم ئاسۆ موکریان

****

ا
پۆڵ نانەوازادە
فیدام کرد هەرچ خۆش بوو لە ژیانم
لە پێناو خاک و خەڵک و نیشتمانم
پەشیمانیش نەبووم تا دوا هەناسەم
ئەوەی کردم بە شانازی دەزانم
ئەوە شەرچ حاڵ و بەسەرهان ژیان زۆر مرۆڤ کورد و لەوانە کاک عومەری قازییە كە
ڕۆڵەیەیک بە ئەمەیک کورد و کوردایەن بوو ،کە هەموو خۆشییەکان ژیان فیدای خەڵک و
نیشتمانەکەی کرد ،کە ژیان پڕ لە زیندان و ئەشکەنجە و کوێرەوەری بوو بەڵم تا دوا
ساتەکان ژیان سوور بوو لەسەر ڕێگا و ڕێبازەکەی ،کە پەشیمان نەبوو لە رەنج و خەباتەکەی
حیام نیو خەلک و میللەتەکەی
و شانازی پێوە دەکرد ،کە بەسەربەرزن ژیان و قەدر و ئی ڕ
خۆی نەگۆڕێوە بە پووڵ و پارە و سەروەت و ماڵ دنیا .کە بوێر و نەترس بوو و تا دوا پشوو
کۆڵ نەدا .کە بە کردەوە سەلمان دژی داگیکەرانە و ئاوات و ئامانچ ڕزگاری کورد و
کوردستانە .
بۆیە ئەو شێعرە پڕ بە پێسی ئەو قارەمانە تێکۆشەرە کۆڵنەدەر و ماندوو نەناسەیە کە ناوی
عومەری قازییە .
کاک عومەری قازی لە حەون خەزەڵوەری ساڵ  ١٣١٣ی هەتاوی  .لە شاری مەهاباد،
شاری شەهیدان ،شاری پێشەوا و ئەو شارەی دوژمنان کوردستان پێیان وایە سەری مارەکەیە

لە دایک بوو .بان کاک عومەر ،مام وەهان قازی ،نەوەی قازی مونعیم و ئەفسەری کۆماری
کوردستان بوو و دایکییس خەجیج خانیم قازی نەوەی شەهید میزا فەتتاچ قازی بوو .
کاک عومەر لە قووتابخانە و مەدرەسەی کۆمار دەرش خوێندبوو ،پێشەوای نەمر بە دەسی
مبارەیک خۆی خەڵن کردبوو و ئاڵی ش ڕەنگ کوردوستان لە یەخەی کراسەکەی دابوو،
دەسی بەسەریدا هێنابوو ،ئافەریی ن گوتبوو و جایزەی دابوویە و ئامۆژگاری کردبووکە قەت
لە هیچ کەس و هیچ شتێک نەترش و بەڕاسی کاک عومەریش ئەو ئامۆژگارییەی پێشەوای
تا دوا ساتەکان ژیان زۆر بە چایک بەڕێوە برد و هەتا ما لە هیچ کەس و هیچ شتێک نەترسا.
کاک عومەر دەیگوت ( دیاری پێشەوا گەورەترین مێداڵ ژیانم و پڕ بایەخیین و باشیین
دیاری بوو بۆ من)
من دڵنیام سەردەکەوین لەم هەوراز و بەردەڵنە
گەرچ ڕیگا ڕژد و چڕ و پڕ لە چاڵ و بەردەڵنە
ڕێبواران ڕن گەیشت بە لووتکە و دوند و ترۆپکت
پشتمان کێو و چیایە و کوێستان بەرز و تەالنە
کاک عومەر لە شاری مەهاباد دیپڵۆم وەرگرت و چەند ساڵێک لە شاری شیاز بە پلەی
ئەفسەری سەربازی کرد و دوای گەڕانەوەی بۆ مەهاباد لە خول ڕاهێنان مامۆستای
قووتابخانەدا بەشداری کرد و پاش دەورەیەیک یەک ساڵە وەک مامۆستای قووتابخانە
قەبووڵ کرا و ناردرا بۆ شاری دیواندەڕە کە لەوێ دەرش بڵ  .لە دواین ڕۆژەکان زستان ساڵ
 ١٣٤١ی هەتاوی و سەروبەندی ڕێک کەوتی یازدەی ئازار کاک عومەر گەڕاوە مەهاباد بۆ
ئەوەی لە نییکەوە بەشدار و ئاگاداری بارودۆچ جووڵنەوەی سیاش ناوچەکە ن بەڵم
بەداخەوە لە شەقام شاپوور قۆڵبەست کرا و دەگەڵ چەند هاوڕن دیکەی ڕەوانەی زیندان
شا بۆ تاران و ماوەی هەشت ساڵ لە بەندیخانەکان قزل قەڵ و قەرس
مەراغە کران و لەوێ ڕ
زیندان کرا .پاش هەشت ساڵ زیندان گەراوە مەهاباد بەڵم چڕ و پڕتر لە جاران درێژەی بە
خەبان سیاش و چاالیک دژ بە زوڵم و زۆری ڕژییم پاشایەن دا و وردە وردە شۆڕش ئیان
دژی ڕێژییم پاشایەن سەری هەڵدا و چەند مانگێک بوو لە تاران و شارە گەورەکان ئیان
خۆپێشاندان دەکرا بەڵم لە کوردستان هیچ جووڵەیەک نەبوو .
بەهاری ساڵ  ١٣٥٧لەسەرگۆڕی نەمرکاک عەزیزی یۆسف ،ڕێوڕەسمێگ گەورەی رێزگرتن
لەم کەسایەتییە سیاسییە کە ماوەی  ٢٤ساڵ تەمەن لە زیندانەکان شا دا تێپەڕ کردبوو ساز
کرا و گەوەرەترین میتیینگ دوای کۆماری کوردستان لە مەهاباد بەڕێوەچوو و لە کۆتان
مێتینگەکەدا کۆمەڵن هەراوی خەڵک بە هاندان کاک عومەر و رەوانشاد سەید محەمەدی
نیام ،چوونە سەر مەزاری شەهید سولەیمان موعیی و شەهید مەال مەحموودی زەنگەنە.

کاک عومەر بە گوڕ و تینەوە لە کورتە وتارێکدا هیش کردە سەر رژێیم شا و یادی ئەو دوو
شەهیدە و ئامانجەکانیان وەبی خەڵک هێنایەوە و هاواری کرد کە ئەوە بەدەست ژاندارمە
چەپەڵەکان شا شەهید کراوە و خەڵکەکەی هرووژاند بە دژی حکوومەن شا و بەم گوتنەی
کاک عومەر دروشیم (مەرگ بەر شا) درا و یەکەم خۆپێشاندان کوردی ڕۆژهەڵت لە ئیان
دەسی پێکرد.
پاش ئەم خۆپێشاندانە  ٤٠کەس لە تێکۆشەران شاری مەهاباد گیان کە من و کاک عومەری
قازیش لەگەڵیان بووین و پاش ماوەیەک  ١٦کەسمانیان هێشتەوە و باقێکەیان ئازاد کردن و
بۆ چاوترست کردن کوردی ڕۆژهەڵت دەیانەویست ئێمە ئێعدام بکەن و داوای حوکیم
ئێعدامیان بۆ کردبووین .کاک عومەر کە هەر لە یەکەم ڕۆژەکان گیانمانەوە هەموو حەول
خۆی دەدا کە ورەی ئێمە بەرز ڕابگرێ و پێکەنت و قسە و نوکتەی خۆش لە زاری
نەدەکەوت .بە شۆچ دەیگوت ئەو دەود بابانە دەیانەوێ ئێمە ئێعدام بکەن هەتا خەڵک
چاوترست بن! بابە بۆ خەڵیک ئێعدام ناکەن هەتا ئێمە بیسێت!؟ .بەڵم بەڕاسی من
شاهیدی بۆ دەدەم کە لە زیندان دا زۆر بوێرانە لەگەڵ کاربەدەستان زیندان و نوێنەران شا و
بە دژی شا و دەستهەڵتەکەی قسەی دەکرد و ترس قەت رووی لە کاک عومەر نەدەکرد .
نوکتەیەیک خۆش دیکەتان بۆ بگ ڕیمەوە لە کاک عومەر ،ئێمەیان کە تازە بردبوو زیندان ورم
نەیانیدبووینە بەندی سیاسییان و هەر لە بەندی عادیان کردبووین و ئێمە بڕیارمان دا مان
بگرین لە خواردن .مانگرتنەکە قەرار بوو لە کاتژمی ٢ی پاش نیوەڕۆڕا دەستپێبکەین .سەعات
یەک نانمان خوارد و هێشتا نیو کاتژمیی مابوو دەست بە مانگرتنەکە بکەین کە کاک عومەر
دەیگوت کوڕە ئێستا دەستمان ن نەکردووە وەختە لە برسان بمرم! خودا ڕەحیم کرد زوو
جوابیان داینەوە و بەندەکەیان بۆ گۆڕین و نەگەیشتینە مانگرتنەکە ،بەڵم سەری
هەموومانیان تاش و ئەوە بۆ ماوەیگ زۆر بوو بە مایەی پێکەنت و نوکتە و قسەی خۆش.
زیندان ئەمجارەی کاک عومەر زۆری نەخایاند و سەرەڕای ئەوەی داوای حوکیم ئێعدامیان
بۆ کردبووین ،پاش پێنج مانگ بە هۆی لەرزۆک بوون حکوومەن شا ئازاد کراین و کاک
عومەر دیسان هەڵسووڕتر لە جاران دەسی کردەوە بە خەبات دژی حکوومەن پاشایەن و
دوای سەرکەوتی شۆڕش ،کاک عومەر بوو بە بهرپرش شۆرای شاری مەهاباد .کاک عومەر
ئەندامێگ سادق و هەڵسووڕی حین دێمۆکڕان کوردستان بوو و له ناوچهكان مههاباد و
باکووری ڕۆژهەڵن کوردستان بهرپرش كۆمیتەی حین بوو .
کاک عومەر لە نێو حیبیش دا خەن کوردایەتی تایبەن خۆی هەبوو و دەگ ڕینەوە
ڕاگەیاندراوێگ حین دەدەن لە جەریان شەڕی نەغەدە دا بیخوێنێتەوە و لە ئاخری
ڕاگەیەندراوەکە دا نوورساوە مەرگ و نەمان بۆ ئیمییایزم جیهان بە سەرکردایەن ئیمییالیم
ئەمریکا ،کاک عومەر دەڵ ئەوەی ناخوێنمەوە الیبەن .دەڵت دەن بیخوێنێوە ئەوە سیاسەن

حیبە ،کوڕە دەڵ ئەمریکای چ ،حەسەن و ئەو مەال وەحشیانەن ئەو شەڕەیان ساز کردووە
ئەمریکا کوا لیە .خوالسە هەر فشاری بۆ دێت کە بیخوێنێتەوە بەڵم لە کان خوێندنەوەکەدا
کە دەگاتە دروشمەکە بەجێگای مەرگ بەر ئەمریکا دەڵ بژی کورد و کوردستان.
کاک عومەر ڕۆژی  ١٦گهالویژی ساڵ  ١٣٦٢لە نێوان شنۆ و نەغەدە لە كهمیی
بەکرێگیاوان حکوومەن ئیسالم کەوت و دیسانیش کەوتەوە زیندان و ئەوجار لە نهغهدە،
ورم ،و ئهوین و چهندین زیندان دیکەی تاران زیندان کێشاوە و دیسان داوای حوکیم
ئێعدام بۆ کراوە و هەروەک لە وتووێژی ئاخرین ساتەکان ژیانیدا باس دەکا هەموو ساڵەکان
زیندان شا بەقەدرایە دەڕۆژی ئەو حکوومەتە وەحیس و مەزهەبییەی ئێستای ئیان ناخۆش
نەبووە و به هۆی ئهشكهنجەی لە ڕادەبەدەری حکوومەن ئیسالم ،کاک عومەر لە زیندان
زۆر کز و الواز و توش جهلتهی میشك دەن و وای ل هاتبوو کە کەس نەناسێتەوە .كاك
مونتهقییم قازی ئامۆزای کاک عومەر کان خۆی زەمان شا لە گەڵ ئایەتووڵ مونتەزیری هاو
سلول ببوو و داوای ل کردبوو کارێگ بۆ کاک عومەر بکا و بەم هۆیەوە حوکیم ئێعدامەکەی
كرا به  ٢٠سال و دواتر حوکمەکەی شکا و بە جەڵتە لێدراوی پاش  ٥ساڵ زیندان ،ساڵ ٦٧
لە زیندان ئازاد کرا .لە ڕاستیدا کاک عومەر  ١٤ساڵ تەمەن لە ژێر ئەشکەنجە و زیندان
حکوومەتە داگیکەرەکان کوردستان بردە سەر بەڵم کۆڵ نەدا و نەبەزی و لە ئاخرین
ڕۆژەکان تەمەنیدا ئاوان دەخواست بۆ سەرکەوتی کورد و کوردستان و گەیشت بە
ئامانجەکان .
گونایه من چییە کوردم چییە من سووچ و تاوانم
هەتا کەی ئێش و ئازار و عەزاب و جەزرەبە و ژانم
نییە یەک تۆزە ڕەحم و هەسی ئینسان و مرۆڤدۆسی
لە نێو داگیکەران دڵڕەڤ چوار دەور و جیانم
کاک عومەر لە هەڵسەنگاندن دوو رێژییم پاشایەن و ئیسالم ئیان دا و لە ژیر دەستهەڵن
حکوومەن داگیکەری ئیان دا دەڵ :ئەوانەی ئێستا ،حکوومەن وەحیس مەزهەبت .دەڵ
جاوەرە نێوت عومەر ن و قازی ن و کورد ن و بکەوێ دەسی ئەو سەگانە .ئەو قسانەی ئاوا
بە ڕاشکاوانە لە ئاخرین ڕۆژەکان تەمەن دا لە مەهاباد و لەژێر دەستهەڵن حکوومەن دڕندە
و دژی ئێنسان مەالیان دا گوتووە و ئەوە نموونەیەکە لە بوێرن و نەترسی کاک عومەر.
کاک عومەر دوای ئازاد بوون پاش ئەوەی لەگەڵ مینا خانیم هاوژیی ماوەیەک لە ژیر
چەتری دەفتەری سیاش حیب ژیا ،بە یارمەن منداڵەکان ساڵ  ١٩٩٤لەگەڵ مینا خانم
هاتن بۆ سوێد بەڵم بە هۆی نەخۆش مینا خانم کە تووش نەخۆش شیپهنجه ببوو سال
 ١٩٩٥گهرانهوە بۆ ئیان .مینا خانم پی خۆش نەبوو لە سوێد و غەریبایەن بمرێ و کاک

عومەر سەرەڕای ئەوەی دەیزان لە ئیان توش لێیسینهوە دەن بەڵم بڕیاری دا لهگهڵ
هاوژینەکەی بچیتهوە بۆ وڵتە داگیكراوەكەی خۆمان و مینا خانم به تهنیا چ نههێڵ .كاتیك
چونهوە ههمان بازجو كه ساڵنێك له زیندان کاک عومەری ئەشكهنجه دابوو ،له فڕۆکەخانە
کاک عومەر دەستبەسەر دەکاتەوە و دەیباتەوە زیندان و دەوری  ٦مانگ دیسان ژیندان و
ئەشکەنجە دەکری و دوو رۆژ پیش فهون مینا خانم ،لە زیندان ئازادی دەكەن.
کاک عومەر خاوەن موڵک و ماڵ و سینەما بوو بەڵم دەوڵەن کۆماری ئیسالم هەرچ
هەیبوو لی داگی کردبوو و بەم شێوەیە دەیەویست کاک عومەر بەچۆک دابێی بەڵم لەوەش
دا سەرنەکەوت چونکە کاک عومەر لەالیەن پێشەواوە ئامۆژگاری کرابوو کە قەت لە هیچ
شتێک و هیچ کەسێک نەترش و سەر بۆ دوژمنان نەتەوەکە نەوی نەکا .
کاک عومەر بە ئیمان و ورەیەیک بەرزەوە ،دژی داگیکەران کوردستان ڕاوەستا و کەرامەن
مرۆڤانەی خۆی پاراست .تا ئاخر ڕۆژەکان ژیان لە دوژمن نەسڵەمێوە .قسە و کرداری یەک
بوو ،ئەوەی باوەڕی پی بوو نەیشاردەوە و گون و کردی .نە زیندان ،نە ئەشکەنجە ،نە تاڵن
سەروەت و سامان نەیانتوان ورەی بەرزی کاک عومەر بڕووخیت .چونکە کاک عومەر
بڕیاری خۆی دابوو کە سەر بۆ دوژمنان نەتەوەکەی نەوی نەکا و پشی گەل خۆی بەر نەدا.
کاتێگ دەڕۆیشت لە بەهەشی ئادەم
پرش لە خودا لە چ دەن خۆ الدەم
فەرمووی کە ئەگەر ئەمن بە جێگەی تۆ بم
پشی گەل خۆم هەتا هەبم بەرنادەم
کاک عومەری قازی تا ژیا پشی گەل خۆی بەرنەدا ،بۆ کورد ژیا ،بۆ کورد تێکۆشا و بۆ کورد
مرد .خەبات و تێکۆشان بە ئەریک خۆی زان و ئامانچ سەرکەوتی کورد و کوردستان بوو.
هەر بۆیە لە هەر دوو حکوومەن دەسەڵتداری ئیان ،چ لە دەوران نگرییس پەهلەوی دا و
چ لە دەوران کۆماری ئیسالم دا سەری بۆ داگیکەران کوردستان نەوی نەکرد.
یادی کاک عومەر لە نێو دڵ ئەوینداران ڕزگاری کوردستان دا بۆ هەمیشە بە زیندوون
دەمێنێتەوە
وەرە لە جیان شەڕ و کێشە و قت و تۆڵە
بەجێگەی بوغز و ڕق و کینە و پرتە و بۆڵە
تۆزێ بی کەینەوە لەو ڕۆڵە فیداکارانەی
کە لە پێناو من و تۆ چوونەتە ژێر ئەم خۆڵە

ڕووچ شاد و یادی بەخ ڕی و نموونەی زۆر بن
پۆڵ ـ ستۆکهۆڵم
30/04/2022
***

کاک عومەر قازی  ،ژ
بیەن قارەمان
سوارچاکێک لەسەر ئەسب کەوت ،بەڵم لە ئەسڵ و نەسەب نەکەوت !
١٦ی گەالوێژ ئەو شەوەی ئەسی شێت سەری خۆی هەڵدگری سواری خۆی هەڵداشت و
مەسیی ژیان سوارەیک گۆری..
بیسی ئاپرییل  ٢٠٢٢مەرگ کۆتان بە ژیان مرۆڤێگ شۆرشگی و تێکوشەر کادریگ میدان
حین دێموکرات  ،زیندانیگ سیاش دوو قۆناغ جیا لە دوو دەسەڵن داگیکەر لەسەر یەک
رێگا و ڕێباز و بیو باوڕ  ،قوتابیگ بەوەفا بە ئەمەیک کۆماری کوردستان  ،کەسایەتێگ
کۆمەڵیەن ناوچەی موکریان سیمای دیاری شاری مەهاباد خۆشەویسی ناو بەند و
کۆپەکان زیندان هێنا......
مەریک کاک عومەر قازی جاریکێی الپەڕەکان ژیان سیاش  -زیندان و کۆمەڵیەن حەووت
دەیەی ئەو مرۆڤەی وەک فیلم هێنایە سەر پردەی سینما......
ئاخر کاک عومەر دانەری یەکەم سینما « سینما ئومید » لە مەهاباد بووە هەر بۆیەش ژیان
وەک فیلمەکان ناو سینما داگیکراوەکەی دەچێت پڕە لە تراژەدیا و حەماسە و کارەسات و
کەوتن و هەستانەوە تەسلیم نبوون لە کۆتایشدا مردن بە سەر بەڵێندی....
کۆچ کاک عومەر قازی هەر کۆتان ژیان پڕ لە ژان ئەو مرۆڤە ئازار دیتووە نبوو ،سەربوردە
و ژیان پڕە لە ئەزموون لە دوو دەسەڵن داگیکەری کوردستان« پاشایایەن و کۆماری
ئیسالم» کە هەر الپەڕەیەیک بەشيک لە دیرۆیک گەلەیک پێکدێنیت.....

بە گوشەیەک لە میووی گەل وەڵن داگیکراو لەسەر دەسی داگیکەر پێناسەی بۆ دەکریت
....
کاک عومەر قازی بە بیوکەی کۆمار باڵی کرد بە ئاڵی کۆمار بە خایک نیشتمان ئەسپاردە
کرا دەفیی ژیان بسیا بەڵم چە ژیانێک چوون ژیانێک!...؟

من و کاک عومەر قازی!
لە ماوەی یەک حەوتووی ڕابردوو لە پاش کۆچ ئەو مرۆڤە تێکوشەر و ماندوو قەت
نەحەساوە لە ژیان ئاسان و سیاش و بنەماڵەن خۆیدا زۆر بابەت و وتار و بیەوەری نوورسان
کە هەر کامەیان لە چ خۆیدا رسنجڕاکیش بوون زیاتر حەول ناساندن کەسایەن تايبەن ئەو
مرۆڤە لە ڕیزی تێکوشەران خەبات و زیندانەکان هەر دوو دەسەڵن داگیکەران کوردستان
بوون.....
دیارە بە الی منەوە تەنانەت زۆر پیش مەریک کاک عومەریش بە حوکیم دۆستایەن و ناسیاوم
لەگەڵ بەشێگ زۆر لە هاوبەندیکان
ڕەوانشاد هەبووە ئەویش نە لە زیندان لە دەرەوی زیندان ئێستاش بەردەوامە بیەوەری و
نووسیی هاوڕێیان زیندان زیاتر دەرخەری هەسی ڕاستەقینەی کاک عومەر قازی لەسەر
بیو و باوەڕەکانیی....
کاک عومەر هەر زیندان نبووە ڕۆژ و شەو و مانگ ساڵ بژمیی بۆکۆتان زیندان ،کاک عومەر
مامۆستا و ڕێنوون و هاندەریش بووە ئەو زیندان کردە دەرفەت ئەگەر چ بە جستە تووش
ئازار هاتبوو بەڵم بە بی و فکر زیاتر خارابوو کونچ زیندان بیی ئازادی تیتر کردبوو......
لە قوناغ دووهەم زیندان کاک عومەر وەک سەرکردە و فەرماندە سەرویک زیندانیان سیاش
« نەک سەرویک زیندان » هاوبەندیکان و هاوبیەکان ئەوانەی تا کۆتان ژیان پشت و
شەو و سەرکردە و فەرماندە مامۆستا سەیریانکردوە
دەوریان بەرنەدا وێنایان بۆ دەکرد بە پێ ڕ
نەک هاوبیەکان بگرە جیابیەکانییس بەڕێزەوە لەگەڵ هەڵسوکەوتیان کردوە..
نازانم چە سێحریکە ئەو ڕازە هەرچ ئیدۆلوژی دۆگم و چەقبستووکان سیاش  -حین و
ئەوالتریش دیی لە دەرەوی زیندان ویکهەڵناکەن بەڵم لە ناو ژۆرە تنگ و تاریکەکان زیندان
لە هێڵەگ دەدریت باوەش بۆ یەکی قەبووڵکردن دەکەنەوە میوو دەنووسنەوە.....
لەخۆڕا نی باشیین ناودارترین نووسەرەکان و ورگ ڕیەکان چیۆک نووسەکان تەنانەت
سیاسەتمەدارانیش زیندان دروسی کردون قوڕەیک هەڵشێالون کردوون بە خشی چوار
گوشە لەبار.....

لە سەربوردە و ڕابردووی ژیان سیاش  /زیندان کاک عومەر قازی هێنانە دەری لە زیندان و
بن باڵ پێلگرتی ،گرمت و کۆیستان کردن .....سەرەکییین کەس وەفادارترین کەس مینا
خانم هاوسەری بوو....
ئەگەر ژیان کاک عومەر بە شانو و فیلم بکریت ئەگەر بە کتێب بنوورسیتەوە بێگومان پشگ
شی وەبەر مینا خانیم هاسەر و هاوبی و هاوڕێ ژیان و ژان و فکری دەکەویت..
من وەک خۆم بە حوکیم تەمەن و کار و بیو فکری سیاسیم لە حین دێموکرات پێگەی
بنەماڵەیەم و خزمایەن دا ئەگەر نەڵێم تەواوی بنەماڵەی قازی دەناسم لە نییکەوە سەرو
رس و سڵوکمان لە نێواندا هەبووە زۆربەیان دەناسم هەرکامەوە بە حوکیم پێگەی تاێبەن
ڕ
خۆیان.....
نووسینەوە گ ڕیانەوەی میووی کوردستان لە سەد ساڵ ڕابردوو دا ناکرێ و نابیت ئەگەر
ڕووڵ و پێگەی ئەو بنەماڵەی تێدا ڕەچاو نەگییت ....هەر ئەو پاشخان و ژێرخانەشە کە ئەو
بنەماڵەی ڕاگرتووە...
ناسیاوی و نییگ و هاوڕیەن من و کاک عومەر قازیش بەشێگ لەو خوێندنەوەدا خۆی
دیتەوە...
خزمایەن و بیی سیاش مانەوە لەسەر هزر و بیی کوردایەن دەستیان دا بەیەک من و کاک
عومەریان تا کۆتان ئەو ژیانە هێنا هەرچەند مەرگ کۆتان بەو پێوەندی هێنا بەڵم ڕابردووی
پێوەندی و دۆستایەن هاوڕیەن بەردەواممان لەو رۆژانە کە لە مەهاباد بووم لە نییکەوە لە
خزمەت ئەو مرۆڤەدا بووم بە چەند دێڕ کۆتان نایت....
ناشمهەویت بەڵێم چەم کردوە چەم لەدەست هاتووە بە نیسبەت کاک عومەر قازی یا
چوونم هەڵسوکەوت لەگەڵ کردووە لە شون کار لە ناو شار دا....
ئەگەر شتێک بووە و کراوە ئەوە ئەرک بووە لە ئاست ئەو هەموو ئازار و زیندان و ئاوارەن و
ماڵ و ژیان بەخت کردنەی بەڕێزیان بۆ ئازادی کوردستان منیش ڕاست لەو سونگەوە سەیری
کاک عومەری قازیم کردوە.....
کاک عومەر قازی لە دوای هاتنەدەرم لە کوردستان تا کان مەریک بەردوام هەواڵ پرسیووم
هەمیشە یەک شی دەفرموو  :بۆ ڕوویشی نەدەبوو ڕوویشتبا!
کاک عومەر باش دەێزان خەبات لە نێو خەڵیک خۆت ئەگەر تەنانەت زیندانیش بیت گرینگ
بەهای زیاترە.....

کاک عومەر ئەو ساڵنەی من لە نییکەوە شاهیدی کارەکان و ماڵ و مەڵک داگیکردنەیک
بووم تەنانەت بە ن یاسان کۆماری ئیسالمیش سەرلەپای ناڕاست و غەدر بوو بەڵم ئەو
باچ کوردایەن و بیو باوەڕی بوو خۆی لە هەموو کەس باشی دەێزان......
دەسەڵت ساڵنێک بە دوای کوتی وشەی « بەڵ » یەک بوو ئەگەر بە ڕەوواڵەتیش بیت
لە زمان کاک عومەر قازی بەڵم ل نەبیست.....
نووسینەوەی یاد و بیەوەرەیکان سیاش و کۆمەڵیەن و قسە خۆشەکان من کاک عومەر
قازی و هاوڕیەیک هاوبەند زیندان و هابیی هەردووکمان لە شون کاری من لە مەهاباد سەر
لە دەیان سەدان الپەڕەدەدا کە بەم چەند دێڕەی سەرەوە کۆتان ن دەینم.
یادت هەرمان
مرۆڤە ڕاستەکە لەگەڵ بیو باوڕت
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