هاوبيری گهشمردە" خاليد ش خ عارف" له ياد ناکهين..
هه ۆ بهرزنجهيی 10.4.2021
له کوردەواری خۆماندا دە ن» :مرۆڤ که کهوته تهنگانه  ،خزمی دوور
و قهرزی کۆنی بير دەکهو تهوە«.چيرۆکهکهی من لهگهڵ ئهم
وەبيره نانهوەی قهرزەدا بهم پ وەرە نييه ،که من قهرزم ﻻی هاوبير خاليد
ب ت و ئ ستا وەبيرم هاتب تهوە ،تهواو به پ چهوانهوە ،ئهوە هاوبيری نهمرە
قهرزی وا به ملی منهوە و له بهختی ب بهختانی ئهو من تا ئ ستاکه خۆم ل
دزيوەتهوە ..ئاخر خۆشم نازانم هۆکارەکهی چييه ،سيمای تهمبه ی و
کهمتهرخهمی که بهم قهرزەوە ديارە ،دۆخ کی دەروونی ناخۆش و بڕەک
ههستی شهرمه نم بۆ بخو ق ن  .بۆ ڕ گهم داوە قهرز کی وا سا ن کی ب ته
ماڵ بهسهرمهوە،کهی من کهس کم ه شتب تم قهرزەم به ملدا بکهو ت! .ئهوەی
دەمناس دەزان چهند ڕکم له چارەی قهرزمی بهدفهسا ه!...
کهچی جگه لهم قهرزە چهند دانه قهرزی تريشم وا لهمل و بههيوام
کو رەوەريی ژيام فرە مژو يم دەرەتانم بدەن وردە وردە ههو ی دانهوەيان
ئهمانهش دەدەم! که گهشمردەی وەک هاوبيران )مهﻻ يادگار و د .بهکر( و
چهندان کی تر ت دا ڕيزبهست بووە ....من له م ژە بڕيارم داوە  ،ههر
هاوبير ک لهم کاروانه پڕ له شکۆی کوردايهتييهدا ئهرک کی ئهنجام داب ت
بهڕ زەوە دەستی بۆ در ژ بکهم...دەب ت هاوبير خاليد بهرانبهر درەنگ
وەختيم به رۆحی پاکی بمبوورێ! خۆی باش دەزان هيچ کار و داوايهکی
ئهوم دوانهخستووە! ههرگيز ب د يم نهکردووە! به م ئهم فهرامۆشکارييه،
ئهگهرچی مهبهستی ت دا نييه! ئازارم دەدەت...
لهم ژە چاوەڕ م چرکهسات هه کهوێ شانم لهم جۆرە ئهرکانه خا ی
بکهمهوە و بايی ئهوەندەی هزر و يادەوەريی يارمهتيم بدات ،چهند وشه و
بکهمهوە..
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ئ ستا قورساييهکی گهورە کهوته سهر يادەوەريی و هۆش و هزرم و پ ويسته
قۆ ی هاوبيرانهی ل هه ما م .ئهوەی له ههگبهمدايه ،بۆ خۆشهويستی و
بکهم..
تۆماری
خاليد
هاوبير
ئهمهکداری
بۆ ئهم ياده نانهوەيه ،م شکی خۆم زۆر دەگوشم ،به شهقهی با ی خهياڵ
گهشتی خ را به ڕۆژانی ڕابووردوودا دەکهمهوە .دەمهوێ سهرەداوی ئهو
چرکهساتهم ب تهوە ياد ،که بۆيهکهمجار وەک هاوبير يهکترمان ت دا ناسی و
هاوبير تيمان ت دا گرێ دا ،مخابن دەستم له هيچڕا گير نهبوو..ل دەزانم
لهيهکهم بهيهک گهيشتنمان دا ههردوو زوو چووينه ن ود ی يهکترەوە..
يهکتر ناسينهکهمان هاوبيری خۆشهويست کاکه »يادگارە ڕەش« ئه قهی
گر دەری بوو. .
) ج ی خۆيهتی ل رەدا گهواهييهکی ڕەوانشاد کاک م .کهريم لهسهر هاوبير
يادگارە ڕەش باس بکهم .جار ک کاک کهريم بۆ ههواڵ و پرسی ڕ کخستن
و کاروباری حيزب پهيوەندی پ وە کردم ،باسی ناسينی هاوبيان خاليد و
پهيوەنديم لهگهڵ يادگاردابۆ کرد ،زۆری پ خۆش بوو و لهسهر يادگار
وتی :له ژيانی پ شمهرگايهتيمدا کهسم نهديوە ه ندەی يادگار بهڕ ز و کوڕی
باش و خۆشهويست له خۆبووردوو ب ت و باسی ئازايهتيشی کرد( .ئ ستا
دەست به يادەوەرييهکانی هاوبير خاليد دەکهم لهو شو نهوە دەست پ بکهم،
که باسهکهم د تهوە ياد...
هاوبير خاليد وەک پ شمهرگهی پاسۆک و ئامۆزای رەوانشاد موﻻزم کهريم
خۆی پ ناساندم ،بۆيه پ ويستی به ناسنامهيهکی ديکهی تايبهت نهبوو.
ڕەفتار و گوفتاری هاوبيرانهی ه شتا مۆرکی دابونهريته کۆمه يهتييهکهی
کوردستانی پ وە بوو .ژيانی ئهوروپا چ گۆڕان ت دا نهکرد بوو .منيش
کهموزۆر ﻻيهنگری ئهم جوانييهم.
نيشاندانی خۆشهويستی و د سۆزی و پهرۆشی ب سنووری هاوبير بۆ
کارکردن  ،ه ندەی تری ﻻ خۆشهويست کردم .به هۆی ئهوەوەی که
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سا ن کی زۆری پ چوو بوو تا پهساپۆرت و مافی نيشتهج بوون وەرگرێ،
زۆر ناڕەحهت بوو بهوەی دوور بووە له چاﻻکی و خزمهتکردن .ههر
لهو دا به زوويی داوای بوونه ئهندامی له سۆکسهدا کرد...کهس ڕ گر
نهبوو .گورجوگۆ نه له زوريخ /سويسرا کهوته چاﻻکی و بهردەوام
پهيوەندی دەکردن به تهلهفون و به ڕاپۆرت نووسين .ئابوونهوەی خۆی دەدا
و هاوکاريشی پ شکهش دەکرد.زۆری پ نهچوو گوتهکانی به کردەوە
سهلماند که دەيهوێ قهرەبووی سا نی ب دەنگی و دووريی له کۆڕی
بکات.
ت کۆشانهوە
پاش ماوەيهک حهزی کرد سهردان کی بهرلين بکات و له نزيکهوە ت کهڵ
به هاوبيران ب ت ...هات و چهند ڕۆژ کی خۆشمان پ کهوە بهسهر برد..
دواتر بۆ کۆنگرەی يهکگرتنی کۆمه ه خو ندکارييهکان له 21-19ی مانگی
ههشتی  1988له شاری بهرلين ئامادە بوو .ئ رەش ج ی خۆيهتی بهکورتی
ئازايهتييهکی بگ ڕمهوە)) کۆمه ه خو ندکارييهکانی پارتی و يهک تی و
کۆمهنيست پ ش کۆنگرە له ديمهشق ڕ ک کهوتبوون لهسهر دابهشکردنی
ميراتی خو ندکاران!.له يهکهم ڕۆژی کۆنگرەدا و بهخ ره نانی ميوانهکان
دا ،نو نهری کۆمه هی پارتی کۆمهنيست بهخ رهاتنی ڕەوانشاد کاک "ئازاد
مستهفا"ی پاسۆکی نهکرد.ئ مه ئهمهمان پ قبوڵ نهکرا .من له کۆميتهی
بهڕيوبهری کۆميتهدا بووم ،کورته نامهيهکم نووسی بۆ ناوبراو،داوای
ل بووردن بکات و بهتايبهت بهخ رهاتنی کاک ئازاد بکات،دەنا کۆنگرە
ج د ين .ناوبراو داوای ل بووردنی کرد و دوايی ئ مه دەمان گووت
کوردستان کۆلۆنييه! ئهوان نهيان دەسهلماند و دەيانويست بيخهنه دەنگدانهوە
به زۆرينه و کهمينه سهری بقهب نن .ئ مهش لهم ڕووەوە پهيام کی کورتمان
ئامادە کرد تا بيخو نينهوە گهر ئهم بڕ ارە چووە دەنگدانهوە ئ مه کۆنگرە
ج به ين و نه بينه "شاهد الزور"ی ناپاکی نهتهوەيی ..پهيامهکهم دا دەست
هاوبير عوسمان بچ بيخو ن تهوە .لهبهرئهوەی وەک ئهندامی بهڕ وەبهری
کۆنگرە من مافم نهبوو .کات هاوبير عوسمان دەيويست ئهو وتهيه
بخو ن تهوە ڕ گری ل کرا و کار گهيشته ئهوەی پا هپهستۆ و پش ويی لهسهر
هاوبير عوسمان دروست بوو! کات کم زانی هاوبير خاليد دەتوت هه ۆيه
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ههستايه سهرپ و چووە سهر کورسييهکی و فڕی خۆی هه دايه بهردەم
هاوبير عوسمان وپاراستی لهدەستدر ژی و وەک ش ر بهگژ ئهو گرووپه
ههرزە ئاست نزمهدا چووە .ديمهنهکهی هابير خاليد تهواوی هۆ هکهی
ئهب هق کرد.زياتر له ههزار خو ندکار و ميوان ئامادە بوون .پهرچهکرداری
ئهوان له ڕ گری له خو ندنهوەی ئهو پهيامه هۆکارەکهی ئهوە بوو ،که
بهدزی خو ندکارانهوە ئهوبهرپرسی ههر س ﻻيهنهکه له ر کهوتنهکهی
سووريادا که ناسراوە به ))لقاء الرفاق(( ههموو شت کيان بڕاندبۆوە و ئهوەی
به ناوی کۆمه هی سهربهخۆوە پ شکهشکرا سيناريۆ بوو ،ئامادە بوانيش
تهنيا کۆمبارس بوون .جا دەترسان ئهو ڕيکهوتننامهيه دەست ئ مه کهوتب ت
و ئ مه لهو دا بيخو نينهوە و ريسهکهی ئهوان بکهينهوە به خوری((.
ئهوجا ئهو پ ی خۆش بوو سهردان کی بکهم له سويسرا و تا لهوێ ئهو
کۆمه ه هاوبيرەش بناسم که ڕ کی خستبوون .لهگهڵ هاوبير "ڕ بوار"دا،
سهردان کمان کرد .له و ستگهی شهمهندەفهر لهگهڵ هاوبير "ئيسماعيل"دا
چاوەڕ ی دەکردين .پشوويهکی خۆشمان لهناو بانهۆفدا دا و زوو ههستم به
جياوازی ن وان ئه مانيا و سويسرا له ههندێ شتدا کرد،بهتايبهت شاری
زوريخ که شار کی پڕ له بانکه و تا ب ی گران بوو .ههفتهيهکی خۆش و
شادمان پ کهوە بهسهر برد..
هاوبيری جوانهمهرگ ما کی خنجيﻼنهی جوانی ههبوو پاک و ڕ ک
ڕ کخرا بوو ،ههموو شتی دروستی ت دا بوو ،له ج گهيهکی خۆشی شاری
زوريخ له سهنتهرەوە دوور نهبوو .له ما هوە و نهيهکی خومهينی لکاندبوو
بهسهری تهوال تهکهيهوە.
لهوێ به کۆمه هاوبيری نو ی ئاشنا کردين له ن وياندا هاوبير
»ئيسماعيل« خانهقينی  ..که کوڕ کی زۆر چاﻻک و ڕۆشنبير بوو ،له
ڕيزەکانی پارتی کۆمهنيستی ع راق وازی ه نابوو ،بهرەو بيريی نهتهوەيی
هاتبوو..
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ههر لهو سهردانهدا لهسهر دامهزراندنی "لقی سويسرا"ی ڕ کخراوی
خو ندکارانی سۆسياليستی کورد "سۆکسه" ،ر ک کهوتين و کاروبارەکان
دابهش کرا و هاوبيران خاليد و ئيسماعيل بوونه بهرپرسی لق و بهشی
ڕۆشنبيريی .به پ ی پ ڕەوپرۆگراميش ههر شت تهواو بوو .له چوونيشدا
کۆمه ئهدەبياتی سۆکسه و پاسۆکم بۆ برد بوون .هاوبير ئيسماعيل
خو ندنهوەی عهرەبی و ئه مانی زۆر باش بوو ،به ب وکراوە و کت بهکان
زۆر خۆشحاڵ بوو.
پاشان وەک نو نهری سويسرا لهگهڵ دەستهک هاوبيری تردا ههردووکيان
بهشداری کۆنگرەی حهوتهمی سۆکسهيان کرد له ڕۆژانی .16-14مانگی
حهوتی  1989کرد له شاری شتوتگارت و ڕۆ کی بهرچاويان گ ڕا .ههر
له کۆنگرە بڕيار درا به فهرمی لقی سويسرا ڕابگهيهنين و بهو بۆنهيهوە له
 11.9.1989دا به بۆنهی يادی دامهزراندنی سۆکسه و پاسۆکهوە
بهياننامهمان ب و کردەوە ...ئهمهش بۆ کۆنگرە و هاوبيران و کورد شت کی
د خۆشکهر بوو.
هاوبير خاليد سا ی  1958له شاری سل مانی لهدايک بووە ،خو ندنی تا
ئامادەيی لهو شارە تهواو .له بنهما هيهکی کوردپهروەر بوو .سا ی 1977
پهيوەندی بهڕيزەکانی "کۆمه هی ڕەنجدەران"ەوە دەکات .سا ی 1978
ئاشکرا دەب ت و دەچ ته شاخ تا  1980لهڕيزەکانی "يهک تی نيشتمانی"دا
خهبات دەکات .پاشان د ته ناو "پارتی سۆشياليستی کوردـ پاسۆک" و دوای
سهختی و ناڕەحهتييهکی زۆر سا ی  1982دەگاته ئه مانيا .به ش وەيهکی
ناديار و گوماناوی که تهنيا پيشهی دەزگای سيخوڕی بوو ،لهن وان ڕۆژانی
 14-10مانگی دوازدەی  1989شههيد کراوی له ما هکهيدا دەدۆزر تهوە.
ئ مه دەزگای ههوا گيريی ع راقمان له بهياننامهکهماندا پ تاوانبار کرد،
چونکه ئهو دەم "بارزان تکريتی" له سويسرا بهرپرس و چاﻻکبوو.
گومانيش لهسهر دەزگای تيرۆری ئيتﻼعاتی ئ ران ههبوو ،له ڕ ی عهرەبه
شيعهکانهوە لهسهر و نهکهی خومهينی .بهههوا ی شههيدکردنهکهی ئ مه
هاوبيران) فهرەيدونی قازی ،سهﻻم قادر ،عومهر تۆفيق ،يادگارە
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ڕەش،حاجی قادر زاوای فهرەيدون و چهند ئازيز کی تر له شاری
ميونخهوە( بهرەو و تی سويسرا چووين .هاوبيرانی ئهو ش تووشی
زەحمهتی زۆر بوون به ر گای پۆليسهوە .بهداخهوە چ شت ک چنگ کهس
نهکهوت و پۆليسيش زانياری نهدەدا ،له ههو هکانمان هيچی ل شين
نهبوو.دوای ماوەيهک برايهکيشی له کوردستانهوە هات ،پ م وايه ئهويش
هيچی دەست نهکهوت و پۆليسی سويسرا ب دەنگی ل کرد .ئهمهش به گهی
ئهوەيه که تيرۆرەکه سياسيی بووەو بووە قوربانی بهرژەوەندی ن و
دەو هتان ،وەک ئهوەی ڕەوانشاد "قاسملۆ" و چهندانی تر.
دەب ت خا کی تريش لهم ميانهدا ڕوون بکهمهوە ،ئهويش ئهوە بوو ،چ خۆی
و چ له ڕ گای ئ مهوە هاوبير خاليد ههو ی گهڕانهوەی بۆ کوردستان دەدا.
دەيويست بچ تهوە بب تهوە به پ شمهرگه،بهتايبهت که تهبايی با ی ک شابوو
بهسهر دۆخی پهيوەندييه حيزبييهکانی کوردستان دا .کات که لهگهڵ تهرمی
ڕەوانشاد کاک ئازاددا چوومهوە بۆ کوردستان ڕای سپاردم بڕ ک پارە بدەم
به م .کهريم و دوايی بمداتهوە .له کوردستانيش کاک کهريم پ ی وتم :پ ی
ب ب تهوە پ ويستمان پ يهتی و نامهيهکيشی بۆ نووسی بۆم نارد .گفتيشی دا
کارئاسانی بۆ بکات بۆ گهڕانهوە .ديارە دەزگای ههوا گيری بهمهی زانيوە
و سووسهيان کردووە ،نهيان ه شت به ئاواتی خۆی بگات.
بۆ چلهکهی بهياننامهيهکمان له  22.1.1990دەرکرد و چووين بۆ
سويسرا .لهسهر گٶرەکهی وتار کم پ شکهش کرد .ههو مان دا زانياريمان
له پۆليس دەستکهوێ ،ب ئاکام بوو .ئيدی بهداخهوە ژيانی هاوبير خاليد
بهو ئاکامه ناخۆشه کۆتايی هات و ئهويش گيانی بهرزی چووە ريزی
ههزاران ههزار گيانبهختکردووی ديکهی ڕ گهی کورد و کوردستان.
پاسۆک و سۆکسه و هاوبيرانيش هاوبير کی بهئهمهک و له خۆبووردوو و
د سۆزيان لهدەست دا .دوای گيانبهختکردنی لقهکهش ﻻواز بوو،دواتر
ڕاپهڕين ساز بوو،بهتهواوی سست بوون.
ههزارن س و بۆ گيانی پاکی ئهو هاوبيرە ه ژايهی ڕ ی کوردايهتی.
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سهرنج :و نهکان لهگهڵ کاک ئازادی ڕەحمهتيدا،ما ی هاوبير عومهر
تۆفيقه .و نهکانی تری ناو ماڵ،ما ی بهندەيه بهرلين .ديمهنهکان و ناو
و ستگهی شاری سويسرايه لهگهڵ هاوبير ڕ بوار و خاليد و ئيسماعيل دا..
ناوی گۆڕستانهکهم لهبير چووە.
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