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 راگواستنوە گلی کـورد بخـات ژـر  و جینۆساید وبگومان رژمی بغدا ھوکی زۆریدا لڕی ئنفال
 ئـاگر نیتوانیـوە میللتـک  وزـک لم سـر زەمیـندا بزەبـری ئاسـن دەستی خۆیوە، بم ھیچ ھ ورکف

راســت ئم . بـدەنگ بکـات ک بــۆ گیـشتن بمافــی رەوای خــۆی گیـان لسردەسـت بچــت گۆڕەپـانی خبـاتوە
ــانی مــن بشــک لژیــانم، بم ھرکســکی دیــکش کبمجــۆرە ژیــاندا تپڕیبــت   و راونــان وبیرەوەری

 ئگر جیــاوازیک ھبــت تنھــا  و بناچــاری ئــاوارەیی بخــۆیوە دیبــت ھمــان بیــرەوەری ھی ویدەربدەر
ناوەکاندایل..  

بیرەوەریکــانی ئنفــالم لتــوی چنــد الپڕەیکــدا نوســیوە ک زۆر سوپاســی گۆڤــاری ســروەری دەکم 
:  بشـوە دەیـکم بسـ وال دەنووسـمئستاش بیرەوەریکانی دوای ئنفـ. دا بوی کردەوە بۆم)1، 0(لژمارە 

 خــزانم  وبشــی دووەم، جگیربــوونی خــۆم.  ملنــان برەو ئــران وبشــی یکم، دەرچــوون لقــۆپی قرەداغ
  .بشی سھم، کۆڕەوەکی دوای راپڕین". 1991"لئراندا تا راپڕینکانی بھاری 

  

  .ندەرچوون لقۆپی قرەداغ و ملنان برەو ئرا: بشی یکم

  

 لوەی کوە17/4/1988دوای ئیــنڕرەداغ بگرەو قــۆپی قبیارمانــدا کب گونــدی قازانقــایدا ل 
 ئوالی یکمـان  و لپـشمرگکان ئمـالێ بـڵ وەک مفرەزەیکی نھنی بمنیـنوە، لگونـدی نـاوبراو لگو

م کـاک بختیـاری مال عیــززەت،  بوەفـا وبــرای دـسۆز: مـاچکرد ک لناویانـدا چنـد برینـدارک ھبـوو وەک
 گرمیـان، بتـایبتی ئوانی  وچند مانگک لقـۆپی مـاینوە، بم کبینیمـان پـشمرگکانی نـاو قـۆپی

 بھـۆی  و کۆشـشی ئوەدان رگبـدۆزنوە بـۆ گیـشتن نـاو ئـران، ک بو ھـۆیوە وڵچوونت ساوە لھو
ــمش لھر رگیکوەبــت  ما و خــواردەمنیوە مــن وکزبــوونی زەخیــرە ــرام بیارمانــدا ئ مۆســتا بھــادینی ب

.  لوـشوە بـۆ رانـی وبـۆ ئومبسـت وامـان بباشـزانی لپـشدا بگیـن سـلمانی. خۆمان بگینین ئـران
 نزیکـی لقۆپیوە چند پشمرگیکمان لگدا ھات، زۆربی بشـو رمـان بـی تاگیـشتین قامیـشن

 بــووین بدوو بشـوە، وەک خکــی  وبپل لنــاو قامیـشنکدا چککانمــان شـاردەوە". نـر "ئۆردوگـای
ھـشتا نانمـان نخواردبـوو دووکس لخکـی ئونـاوە . برە بشوەیکی ئاسایی کوتین چالنان وئو دەور

نو قامیـــشیانویـــست ئوە بـــوو ئدەســـتکی بیـــان داســـکریالمـــان، ھ یـــشتنگ مـــ  دروـــنبکن کئ
پـشمرگیکی . ئگر ئوکارەیـان ئنجامبـدای نھنییکـانی ئـم ئاشـکرا دەبـوو. چککانمان تیاشاردۆتوە

  .ئم ک حمبچکۆلی ناوبوو، ھردووکیانی بردە ئوالوە قایلی کردن وازیان ھنا، سوپاسیاندەکین

دا فریادڕەسنگانڕۆژی تکـاک  ومن.. خزمی باش ل  ینیارمانـدا تـادەگوە بنم شـوھـای بـرام لب
 ڵلگ.  بـــووین ئوی دی تـــووش نبـــتێئـــران بجیـــا بـــۆین بـــۆ ئوەی ئگر یککمـــان تووشـــی روداو

.  ئوالی یکمـان مـاچکرد و بگڕنوەبـۆ قـۆپی، ئمـال وپشمرگکانی ھاوڕماندا کچاوەڕوانبوون شو دابت
ــ" نــر"مــن بتنھــا برەو  ــموە چــاوم بپــشمرگیکی ناســراوکوت . ی رــم گــرتبرمل لتــانجرۆ ئپڕی
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 ئویـش خـۆی لمـن گلکـرد،  ومن خۆم گلکرد. لسوچکدا دانیشتوە، ک کاک مستفای سر دۆشکیان پدەوت
  .ووئاخر لو رۆژەدا کس لکس ئمین نب.ھیچ ئاخاوتنکمان لنواندا نبوو تا لئران یکترمان دیوە

لناو نردا بۆ مای کاک حسن بچکۆلی خـزمم دەگڕام تووشـی حـاجی حم غریبـی بخیـی بـووم 
  ولڕاسـتیدا کـاک حـسن پیـاوکی ئـازا. کئویش ھرخزم بروویکی خۆشوە گیانـدمی مـای کـاک حـسن

 داوای مـــن جبکـــی  نـــانخواردن لســـر ودوای دەنگوبـــاس. زۆر بگرمـــی پـــشوازی لکـــردم. چـــاونترس بـــوو
 پمـوت  و بۆ سلمانی، بم مـن نمھـشت گرتم بۆ سلمانی، خۆیشی دەیویست لگم بێدەربستی بۆ بکر

  .با ھرمن تووشببم نک ھردوکمان

ــدا خــوای مــن ڕک ولرــس  لتنیــشتموە ســواری  و چنــد ســربازک لتک منــدا و تــۆ کــردی ئف
  .وە لھیچ خاکی پشکنیندا پرسیاریان لنکردمجبکبوون کئیدی بھۆی ئوان

. لســلمانی چنــد خزمکــی بــاش ھــاتن بدەمــموە کسوپاســی ئوانــیش بپویــستی سرشــانم دەزانــم
گمجــا لمنــداڵئمــدا بکزانمــوو خڕ وڵ ھوتیــنک رەو رانــیوە بو. ێ دایکــی منــدای ێلمــا چــووین 

بۆ سبی بیارمتی کاک ئاکۆی ممند ئاغـا کناسـراوی مامۆسـتا شـخ . ە ماینوێ شو ومال ئحمدی قازی
 گیــشتین قرنــاقو پــشت  و گــرتێھرچۆنبــت وخمــان بکــر".. ! گــون"کمـالی برامبــوو گیــشتین گونــدی 

" بھـادین ئــاوا"م بینــی، پیـوتم واباشـ بچــن بـۆ گونـدی بادینــاوا"کـاک حامیــدی حـاجی غـالی "ێئاشـان کلو
 برپرسـی دارایـی مکتبـی سیاسـی یکتـی نیـشتمانی ێان، چونک کاک شخ کامیلی تیماری قرەداغ لولئر

دات وکوردســتانــان ئ ــان یارمتیت ــانی .  بگوم ــم جــگل جلک ــبوو چــونک براســتی ئ ــن ئوەم زۆر پخۆش م
ماشامانکرد پتـر لسـد مـای کگیشتین گوندی ناوبراو لئران ت.  نبووپ ھزار دینار ھیچمان  وبرمان

لـرەدا مــای ئاوابــت کــاک کامیــل . کـوردی ئمــدیو لگۆڕســتانکدا لژــر درەختکانـدا بــنو بارگیــان خــستوە
ــانکوت ــرد. فریام ــارانکی زۆر بخــوڕ دایک ــادەکراوی دا پمــان ک . چــونک ب ــل چــادرکی ئام بم کــاک کامی

 فردەیک  ودوای ئوەش حوت پتــۆ.  تڕبــوون پــارزراین ونراخرکیــشی لنــاودا بــوو، بوھــۆیوە لبــارا
 مـاکی  و چـشتلنانی دا پمـان و تفـاقی چالنـان وچـا و شـکر و فردەیک بـرنج و تنکیک رۆن وئارد

گورە بوو لکی زۆرگدا پیاوەتیوکاتوە لئی بۆ دروستکردین کی ئاوارەداڵخنجیالنمئ  .  

ـــدالم گونـــدەدا رووداو ـــوللی . کـــی دـــتزن رووی پـــشمرگیکی یکتـــی نیـــشتمانی کوردســـتان بگ
ھرچۆنبـت لو .  دەروونـی ھمـوو کوردەکانـدا جھـشت وڵپاسدارکی ئرانی شھید بوو، کداخکی زۆری لد

تیـان گوندە دەریانکردین کئوەش بوو بخر بۆ دارسـتانی ئو گۆڕسـتان ئگینـا ئو چنـد مـا ئـاوارە درەخ
 چنـد ناســراوکمان ێ لو و"ێدـز"لپــشدا روومـانکردە گونـدی .  ھموویـان دەسـووتاند وبپـوە ندەھـشت

.  منــداکانمان بخــوننێدۆزیــیوە، بم لپــاش دە رۆژ بیارمانــدا بچــین بــۆ شــاری ســقز بوئومــدەی لو
 ســیرمکرد کــابرایکی ئرانــی مرخــی لبۆکــان. بمــا خنجیالنکمــانوە ســواری ماشــن بــووین برەو ســقز

بم باشــبوو پمــانزانی نمانھــشت بڕە الی بڕە الی تنکــیوە .  بــدزتخۆشــکردوە تنک رۆنکمــان لـــ
 کـاک حم رەئوفــی برایـدا مـا  وگیشتین سقز، لسر شقامآ لنزیکی مای کاک عومر غریب. بدڕت

ــرت بو  ــرخنجیالنکمــان لماشــن داگ ــر بــۆی بک ــن خــانوویکوە ک سربســتی کــوڕم زووت  ێئومــدەی بچی
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ــووین ــر. گرتب ــوەوە بک ــامۆییم رشــت چــونک ئو خــانوە دراب ــسکی ن مجــار فرمکــۆ ی ــرەدا ب ی  وێلکخــاوەن 
ــردووە ــمی نک ــامۆیی کــرد چــونک خۆمــان. چــاوەڕی گشــتنی ئ ــان لو سرشــقام  وھســتمان بن  ماکم

ــدرابووین، خوەفمــان ورددەبــوونکــی لوە ومانــدا دەھــاتزەییــان پنــدە .  برچت ھم کاریــان راســتبب
بکـۆی خۆیـان ]  نزیرەخـان ورەحمخـان[  کـاک حم رەئـوف و نبـوو وەلــآ خزانـی کـاک عـومرڵپیاو لما

 رۆژ دوو ســئــمیش لپــاش .  نیانھــشت نامۆییمــان پــوە دیاربــت وھمــوو شــتکانیان بــردە مــای خۆیــان
 دراوسـیکی باشـمان ھبـوو تـا لسـقز برەو ئمـدیو  و دەر ومان بکرگرت)سربخۆ(خانوویکی دەربست 

  .گڕاینوە لو خانوەدا بووین

  

  

  :چۆنیتی ژیانمان لڕووی دارایی و دەروونیوە لئران: بشی دووەم

  

 5000مامۆستای ئۆردوگای سرا مانگی خۆم بووم ب. لئراندا باری داراییمان تاڕادەیک باشبوو
بووم لسانی ) شۆڕش( یکتی نیشتمانی کوردستانیش بوبۆنوە کسرپرشتیاری خوندگاکانی  وتمن

 ھرچندە ئم مووچی تنھا - تمنیان بۆ بیموە7000، لئراندا مانگی 1988تا 1985
  .-  وتیان سرب یکتی نی ون بشیوعی ناوزەدکرد دوایئوە بییان چونک منیا وچندمانگک دەوامیکرد

 ڵلڕووی دەروونیشوە ھاتوچۆیکی زۆرمان ھبوو لگ.  کارتی سپیشمان ھبوو ووای ئوە زەخیرە
  و تاسی زدی خۆم و ئوەشدا ھشتا ئارەزوڵبم لگ. ما کوردەکانی ئمدیو ک لسقز نیشتجبوون

  .ئوەکم گیربکاتباوانم لوانبوو چنگ ل

 وردبوونوە ھر کگیشتین بیجار بکم. دا دەچووم بۆ تاران"بیجار" بناو شاری 1989لسای 
.  توسآ لتوقی سرموە ھات لبنی پموە دەرچوو وبری شارەک زامی کۆنم کوالیوە و دەور ولم شارە

لبناری دیوی سنگاوی " لرووی تۆبۆگرافیوە" ە کانیاوەو و ئشکوت و تپۆک و چم وبیجار لڕووی خاک
 سنگاو خریکبوو چنگی  وکچاوم بوبارە سروشتی کوت، تاسو بیرکردنوەی قرەداغ. الی خۆمان دەچوو
 الپای چیایانی  و دەم مل و کانیاو وکوتم یادی ئو ئشکوت.  ھناسی لدەبیم ولقوڕگم گیر دەکرد

گیانی گڵلکی خۆش ھاوڕند رۆژگیانیمدا، چر دەبرد ویانی بسدا بتاممان تدا .  بیرانگایانو سل
 قاقای  و بزم و جگل چپ لدان وبیرمان لھیچ ندەکردەوە بجگل شون دیاریکردن بۆ راوچیکان

  و باشتر ون پبکنتئوچند رۆژە لناوماندا ئازا ئوکسبوو پتر لھموا.  نباوە وپکنینی بردەوام
 چیرۆکخوان تا  وئم لو سیراندا دەگڕاین بۆ پیاوی قۆشم.  چۆپی وقایمتر چپ لبدات بۆ گۆرانی

  . خۆشیدا بشداریمان بکات ولو رابواردن
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  دۆکدا ھناسیکی ساردم ھئکشا و شیو وتا لسنووری بیجار تپڕین بماندای بالی ھر ئاو
 مبندی  و الوتی و شونی رابواردنی تمنی مندای وباپیر وئاخر زدی باو.  پدەبوو لگریان قوڕگمو

بۆ ھتا ھتای ئو بیرەوەریان لدەروونی .  ھاوڕی بئمک شتآ نی بئاسانی لبیر بچتوە وراو
اوارەبووندا زامی ئو  بتایبتی لڕۆژانی ئ و ون نابتڵ ھرگیز لچاوی د ومرۆڤدا رەگی داکوتاوە
  . کوی پتر ھدەچت ک بدووری مزانن پیاو بتوتوە و کاریگرتر دەبت، کف وبیرەوەرییان قووتر

 ێگلکجاریش بۆماوەی چند کاژر. ئمی باسمکرد کمک لباری دەروونی ئوماوەی دەردەخات
  لناو ژوورەکماندا وعلی ئسغر شل ئکرد سید و گۆرانی حمساح دیالن ولسریک گوم بۆ شریت

بم بھیچجۆرک . باری دەروونیمان بوجۆرە بوو.  پیاسم بوو و بدەم ھناس ھکشانوە، ھاتوچۆو
 بئومدبووین  وچاوەڕی رۆژی سرکوتن بووین.  گلکمان ھبوو وبوامان بخۆمان. ورەمان دانبزیبوو

  ودا بپارچ ھۆنراوەیک دەربیبوو کشیوەنی خاک19/8/1988لیایی خۆمم ل ئوخو. زوو بگڕینوە
ستبھ و پارچل کشب مئیبوو کدا دەربوەم تڕانھیوای گ:  

  دۆندی برزی کوستانـــم  ڕۆ

   دەشتی گرمیانم  ڕۆ وھردە

فـــــــــــــراوم  ڕۆ و گۆزە وزنب   

مـــــــــــــ وزـاوم  ڕۆ زیوی چ  

   حیرانــــم  ڕۆ وھۆرەی شوان

   باوانـــــــــــــــــم  ڕۆ وزدی خۆم

  بھشتکی کوردانـــــــــم  ڕۆ

****************    

  و، ک ھر لیکم راپڕیندا من1991بوجۆرە لسقزدا ماینوە تا راپڕینکانی بھاری 
  و خۆشاردنوەڵلدوای دوانزە سا.  گڕاینوە بۆ سلمانی برای بڕزم شخ سعید برزنجی ونورۆزی کوڕم

بینیمان گلی کورد پدەنت .  ئاوارەبوون پ بسیکانمان لشنی فنکی ئازادی ھمژی و برد وبردا
پش خولیای جینۆسایدیان ھبوو، شق لو ددان چیان ھدەدا ک  وبسر ئو کلل پووچاندا ک لوە

  .امبر بتاوان چیدەبوونوەرۆژان بر

  

  1991کۆڕەوەکی دوای راپڕینی : بشی سیم
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.  کاک قاسم خانقینی، قوڕاوی کۆڕەویشمان پدا ھپرژا و کاک بھادینی برام و سامانی کوڕم ومن
 خستدا  ومنام زۆر دی بیک تاک پوەوە یابپی پتی لژر خوڕەی باراندا، لناو قوڕی لینج

کیژی .  کھیبوە تنھا کۆ پشتآ ئاردی بۆ دەرچوبوو ماـ وسمابوو، پیرژنم زۆر دی لھموو سامانقتی
زۆر کسم دی . چاوی بۆ کرابوو و نازدارم زۆر دی ک لوڕۆژەدا بقوڕە سوورە ماکیاژی دەم وبا نونمام

ل . ئویش ئومدی بژیان مابوو ن ولھۆشخۆی چوبوو، لکسوکاری دابابوو، نکس بتنگیوە دەھات
  و شاردنوەی فیاندای ناوچاکوە ودەشتکدا الشی پیاوکمان دی ک تراکتۆر شالبووی لباتی کفن

دەومندەکانی شار ک ھتبوون بکیان لو رۆژەدا سوای لال ننگ . سری چایان بقوڕ داپۆشی
 دەومندی واش ھبوو وەک نبای دیب.  جنگ نبوو وی لقەنبوو بۆ پیداکردنی نانکی رەقوتق گو

گاتی دەکرد بقوڕگی پ لگریان، ئتوت لو رۆژەدا ھاتوە . نباران پکنینی دەھات بفرمسکی ھتیوان
 سوور تفاقی تواو  و پخفـی سوز ولۆریکی کردبوو بژوور، ژووری پ لقای.  سیران وبۆ رابواردن

 قلی سربیبوو، ورگی مڕی دڕیبوو، بشرمی الی ئو چسپابوو،  وبوو، بغاز پوی لنابوو، قازھنا
ھروەھا ھندک لبرپرسی حزبکانی ئۆپۆزیسیۆن بتنگ کسوە . تروسکی بزەیی لال بابوو

  . یارمتی ھیچ داماوکیان ندەدا وندەھاتن

تۆ : تۆ بیت ئمریکا لژر لوەوە بسدامی وتبت! یت؟ چۆن ھقو وئاخ کۆڕەوەک تۆ لکووە
ۆکی کوردەکان و تانک وخاوەنی فبۆناوچ رشبکم  و تۆپی قورسیت ھم لمنیش پشتیوانتم؟ ب 

.  دەستی خۆی بچسپنت وویستبتی سدام بختنت. ھاندانیدا مبستکی شاراوەی ھبووبت
ی کینت خرچۆنبغدا بیر ھمی بکی دی رژین جاریکگرتن دەتوانین نیر بکگرن، ھ
  . پوەنکانی دەردەچت و دەست وھربیکگرتن ھلی گڕانوە لدەست رژم. لچوساندنوەمان بکاتوە

مشتکرواری خنموون ..  

ئم براوە ئاوی .  لگوندەکانی قرەداغ براوکی ھبوو ناوی پککان بووکلی) علی(
علی رۆژان لناو .  خزانکی بۆ دابیندەکرد وکگکش بژوی خۆی.  رۆشن بوو وکانیاوکی سازگار

  و پرداخدا، لنزیکی کانیکی وچانی دەگرت و لسبری داربڕوویکی پۆشت وکگکیدا کاری ئکرد
  .دەخوت

.  لکگکی دوورنکوتوەلی بست دەڤرەک کرا، بم ع وتۆپبارانی ھموو گوندەکان
بجنانکرا وەلـ وکیمیابارانی ھوسس کانیلی بوە  و عرگیز بیری لسپابوو، ھوە چیکخاک 

 کس لناودا نما، کچی علی وەک نبای  وخکی دەڤرەکیان چۆکرد. ندەکردەوە بجیان بھت
 بۆ بدەستھنانی بژوی خۆی ماندوو  وی کانیکیوە کاریدەکرد تنھا لنزیک و نباران بتنھا ودیبت
  .دەکرد
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ئمجا علی کوت . یوە)علی(بوشوەی مایوە تادڕندەکانی رژم پی گویان نای ناو گوندەکی 
 بخۆڕایی بدەستی چپی دوژمنی گلی کورد بکوژرم،  وئایا بتنھا لرە بمنموە: ڵبیرکردنوەی قوو
 جاشم بۆ ئگیرت؟ ئی  و ئافرینم ئکات؟ ئایا من بتنھا بری ئم ھموو سوپا ک وچیم دەستئکوت

دڕندەکانی  وبۆچی بنک لسند کلم بۆ رەخسا چرکاتآ ھدەی ھو ئوموە ناو قۆپی بزمگوم نبارگ 
 خفت  ویشم بکوژرم ئوەندە داخرژم، پش تیاچوونی خۆم، رەوانی دۆزەخ بکم؟ خۆ دوایئوە ئگر خۆ

  .لدەروونمدا پنگ ناخواتوە

 بینینا بسرچاوەی  وکتاریک داھات تر تر کگکی ماچکرد. علی بوجۆرە بیریکردەوە
نجا بندی توانی ئاویخواردەوە، ئوە، چیک ئارد و نانێئاوەکیکیسشینکۆف و پکی کنگو تف  

ی ودەمانچککی سارد دووربینیناسگرت، ھو ھ گکئاوایی لوە ماسکدەم فرمشا، بکی ھو س  
وا من ئڕۆم، بگومان ئگر بسر زیندووبم دەستلمالنی یکدەبینوە، خۆ ئگر : [ وتی وکانی کرد

دە  چاونترسان خۆیگیان و بپلێکوت ڕ].  کوردستانی گورە خۆش وسریشم تیاچوو، ئوا ئوە
 ێ چندجار و چندکسکی دیکی دژ بڕژم یکیانگرتڵ لگ و مایوەلقۆپیدا چندمانگ. ناوقۆپی

 چند کسکیان لـآ بتۆپنن کبشداری لشڕی قی  وبۆیان رکوت دەستکی باش لدوژمن بوەشنن
دوای ئو چند مانگ .  بدەستی ئمان تۆپنران19/4/1988 جاش ل  و گلک لسوپا وباوەکرۆدا کرد

  . ملنان برەو ئران وعلی کوت بیرکردنوە بۆ دۆزینوەی رگایک بۆ دەربازبوون

وتویان باوان: "راستلرەباوان وشتی باشیاندا".  کولی یارمکانی عخزم م کۆچبۆئ . رلھ
 کاک  و کوڕانی کاک خالید وتا دەگات کاک خالیدی زاوای) نسر(کاک حسن بچکۆلی خزمی لئۆردوگای 

جگ .  زەمینیان بۆخۆشکرد بۆ دەربازبوونی وکمالی برای، ھرھموو بترس دەستی یارمتیان بۆ درژکرد
ھروەھا .  خزانی بگن ئران ولوانیش چند دۆستکی دیکی علی یارمتیاندا تابسالمتی خۆی

بۆیبوون ) تیماری قرەداغ(او ئراندا شخ کامیلی تیماری لن ولسنووری ئراندا کاک حامیدی حاجی غالی
فریشتت وببزان وانکی ئکۆمب لی یرشانی عرکی سکات و ئیادنل تیانو یارمتاماوە ئ  .

 ئازاد  و نورۆز عالڵبوو لگ)حمبچکۆل(ھروەھا لو کۆچدا پشمرگیکی شیوعیش ک ناوی 
  .یارمتی علی یاندا سوپاس بۆ ئوانیش محمود سدیق  ونجمدین

 علی بوو ێ لشاری سقز نیشتجبوون، لو و خزانکی گیشتن ئران و، ھرچۆنبوو علیبـ
 1991 خزانکی لئراندا مانوە تاڕاپڕینکانی بھاری  وبمامۆستای زمانی فارسی،  بوجۆرە علی

 قوربانی، بۆ شاری  و خزانی گڕانوە بۆ شاری ھمت وخۆی بسواری ئۆتومبل  وئمجا بفیزکوە
  . نبز، شاری سلمانی وکوردی ئازا

علی لم شارەدا بچاوی خۆی چند کلل سرکی لالش جیاکراوەی دوژمنی بینی ک لخۆشیدا 
بفبوو ھواندۆست.  بۆ ئاسمانێلمژی، چاوی بوای پاکی ئازادی ھمشارەدا ھسوکاری  وزم خ ولک 

 رۆژ  کانیاوەکی، بۆی پاش دوو س وبم ئۆقرەی لبابوو بۆ دەستلمالنی زەوی.  ئۆخی کرد وخۆی کوت
  . زدی خۆی بنیوە راکردن ملی ری گرتبر و کالوەکانی گوند وبرە
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ە تادەگات  نخواتوێ کانیاو و علی ک لشاری سلمانی دەرچوو سوندی خوارد ک ئاو لھیچ چم
 ل بۆئوەی کم. ھرچندە لڕدا زۆری تینوبوو، بم سوندی لیادنکرد. سرکانی پککان

تینوتیکی بشکآ، سری ھنبی بۆ ئاسمان بوئومدەی چند دۆپآ باراناو، کلو رۆژەدا باران 
  .دەباری، بکوت دەمیوە

وارە خۆیگو ئدەمو رۆژە لرچۆنبوو ئی خۆیھالوەکانی گوندەکپاش البردنی  ویاندە ناو کل 
 لسووچکی شون خانوەکی خۆی کمک خۆی دەستکوت، کوت ماچکردنی، ئمجا ڵ دا وھندآ دڕک

  :  وتی و کگکی، لنزیکیوە بدەنگکی پ لسۆز ک ماری ئخستسما چریکاندی ورۆیشت برەو کانیاو

  مبم ھشتا نائومد نی

   وئی بھشتی دەروون سووتا

  ھیوام وای، ھیوای تواو

  ک زۆرنبا

   باپیر ھنگاو بنم وبرەو خاکی باو

کئیتر علی :  بینینا بئاوی سازگارەوە تاکانی تی نخوڕی و سۆزەوە گیشت سرکانی وبدەم ئاواز
خشندروستیت زیانببۆ ت سدا! برنئاو بم. دەمی ل وتپاشا کردە وردەکانی دەورلواچکردنی ب  

وە وپشتی کانیاوەکیکگی کرد و چوەناو کککی خاکند ماچی زەوی: (وتی و چت ئبوتان لوس  
 جماوەری راپڕیوی  وسوپاس بۆ خوا. چاوم روون! ئوە منم بئوە شادئبموە؟! زارە خۆشویستکم

بچاوی خۆم کالکی دوژمنی تۆپیوم بینی، . دنوە نایمکوردستانی خۆشویست، ئیدی بشمرم بتنگ مر
 ھزار سو لم خاک پیرۆزەی باو. ئوا ئستاش دەستلمالنی ئوەی نازدار بووم. ھناسی ئازادیم ھکشا

 ئنفالکراوی ھی،  وکورد بسدەھا ھزار شھید. ھزار سو لئوەی زیندووی ھرگیز نمر.  باپیرمانو
ھرگیز مردن . ئمیش بمرین زاڕۆکانمان ئاوەدانتان دەکنوە.  نامرن ووە ھر لشونی خۆتاننبم ئ

  : کگ وەمی دایوە وئمی وت). بۆئوە نی ئی خاکی پیرۆزی کوردستان

دوای رۆشتنی تۆ چکملپکانی دوژمن پی گویان دەنا .  علی گیان بخیربیتوە سرچاوان-
 ێچندجار.  دڕک دایپۆشیوم ولوساتوە نکراوم. کانیاوە سازگارەکمیان گوکرد. روونمدابسر دە

 رووەکی  وڵ دا وبوھۆیوە گلـآ دڕک. بدەستی دوژمن سووتنراوم، بم ئو سوتاندنم بۆ بوو بخر
 ەختکانم ک رەگ دابکوتن وردە در و تینیدا بدەوەن وھر ئوسوتاندنش بوو ک وزە.  بوەوەڵبککم لکۆ

ئوە وای ئوەی ک دوژمنکم بتواوی ناسی، وەلـآ .  پۆ بھموو الیکدا بھاوژن و پل و رەگو
چ کین یشتم کگوە وتشاردۆت تاوانب لم گر برامبدەرووندا بکی لردینام .  
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  و بوو بۆنی نامۆییێۆزگوم لس.  چریک خۆشکت بوو و  علی گیان من گوم لئاواز-
دەسا کاک علی . بم گوم لبوو یک کۆپلت چریکاند. لھمانکاتدا ئومدی گڕانوەی لوە دەھات

  . ئاواز چامکم بۆ بژە ولسر ئو بردە دانیش، بھمان سۆز

یوە بسکی پمخۆش لو دڕکانی چق.   لسر برد دانانیشم، لسر خاکی پیرۆزت تواوی دەکم-
 ئو پارچ  وگوم لبگرە ئستا لسرەتاوە دەست پدەکم. تۆدا کمکیشی بچقآ بگیانی مندا

نیشتمان وتوومدوور ل م کت بۆ دەھۆنراوەی:  

  سۆزی نامۆیی

  ؟ڵ، چیبکم لدڵچیبکم لد

  ڵئو دی وا ھاتۆت کو

  واخریک گئسن

  ...بنامۆیی ئمسووتن

   ماوەیک پشئاخر خۆ من

   ئش و دەردبئارامی، ب

  سرم ئخست سرسرین

  ئمچشت تامی شیرینی ژین

   ھبوو غمخوارم بیک

   ئازارم ب وشیفای دەرد

   برام ھبوو وبرادەر

   خوارزام ھبوو و خوشک وپورزا

  ... ئازام ھبوو وخزمی باش

   ھنارم بووێ وباخی تر

   گوزارم بوو وبۆنی عتر

   ناو قۆپیم ھبووسیرانی

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

10 

  ... چۆپیم ھبوو وکۆڕی خۆشی

  پشتم ودھاتی دەور

   پشتم، و زاری پشتا وزەوی

  پ جریوەی پلوەر بوون

   مڕ بوون، وپ لقاڕەی بزن

   سگوەڕ بوون و حیلی ئسپج

  ئستاک دی بشونوار

  نخانخوی ما، ن ربوار

  ، ھرجێروو بکیت ھرکو

  ەسامی مرگی لنیشتو

  کالوەی وای پھاتوە،

   ھھاتوەپپووشی لـ

  

**********  

  دوندی برزی کوستانم ڕۆ

   دەشتی گرمیانم ڕۆ وھردە

فراوم ڕۆ و گۆزە وزنب   

   باوانم ڕۆ وزدی خۆم

   بزمی جارانم ڕۆ وکۆڕ

   حیرانم ڕۆ وھۆرەی شوان

  بھشتکی کوردانم ڕۆ
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*****  

 دسۆزی  و دانیشتوانی ئوشارەی منی تدا بووم کورد بوونئی کگ خۆشویستکم ھرچندە
 ھوایکی دگیری ھبوو، بم  و زۆر بتنگ دموە دەھاتن، ھرچندە ئوشون ئاو وکوردایتی بوون

رۆژ تائوارە لژوورە بچکۆلکمدا شریتکی حمساح دیالنم . ھشتا من لناویاندا خۆم بنامۆ دەزانی
س مدەخستکم دەکرد ور تۆمارگدا پیاسژوورەکسکم دەڕشت و لفرم .  

گتیت- : کالمس س نیرچاوان، بوە سیتر بخلی گیان بع   .دوای ناخۆشی، خۆشیول  
  .ھموو ناخۆشیکت بیر دەچتوە

  .ھر چاوم بئوە کوتوە ھموو ناخۆشیکم بیرچۆتوە.   بقوربانتبم-

 دات  وتۆ ھمیش دڕک. تۆ ھاوڕی درینی ئمیت.  زۆر بپرۆشبووین بۆ تۆ  علی گیان ئم-
ئوەتی تۆ بجتھشتووین بۆ یکجاریش لھاویندا قومآ ئاومان ..  پاراوتکردووین ولئم دوور خستۆتوە

ام وای تۆ ئستا تک.  درەختکانمان وشکنبوون و دار وبم مژدەبآ ئم ھروەک خۆمان واین. نچشتوە
  .ئم خمی تۆمانبوو. بسرھاتی ئم ماوەی خۆتمان بۆ بگیتوە

-  ندم دەخوارد ... ئسو میشنفالدا من ھش ئپل ویستم تۆ خۆت باشدەزانیت کی خۆشگک
  خزم و کار ولجگی کس.  بوو، کسی تدا نماڵبم چیبکم؟ ناوچک چۆ.  جتانناھمجبھیچ کلۆ

 لئوەی خۆشویست بۆ چند مانگآ  و ئوەشدا زۆر خۆڕاگر بوومڵلگ.  خوشانم چواردەورم بدڕندە گیراو
چاوم لو ئاگرەوە بوو ک دوژمن لناوجرگی .  ھردەم بدووربینکم لئوە ورددەبووموە ودوور نکوتموە

  و پخف ولسووتاندنی کووخکی خۆمچاوم .  لناو دەروونی مندا قرچی دەھات وئوە ھیگیرساندبوو
چاوم لسووتانی ئو مزگوتوە بوو کچند سدەیک لموپش بکۆمکی . نونی ھموو ئاواییکوە بوو

 شونی ئم مزگوت لالین کاک ئحمدی شخوە  ومیحراب. چند ک پیاوکی ناوچک دروستکرابوو
خشی بۆ دانرابوو ونبناغ  .تودابوو  وى تاقلکی پیرۆزی تند قورئاندا چوتو مزگکانی ئر رەفس 

 قراغی ھموو  وکچند سدەیک لموبر بدەستی رەنگینی خۆشنووسکانی ئو سردەم نوسرابوونوە
  و مبندی زانست وئم گوندەی کخاوەنی چند شھید.  نخشندرابوون والپڕەکانیان بئاتوونا

. ی، چاوم توە بوو لدوای سوتاندنی، شۆفیان ھنا تنانت کوالنی مریشکیشیان بپوە نھشترۆشنبیر
 بفیشک  و قازی بجماوی گوندەکبوو ک دڕندەکانی رژم دەیانگرتن وبگوی خۆم گوم لقیەی مراوی

  .دەیانکوشتن

  . رۆژەدا درابوو بکۆی مندا ھموو میللتکمان لو و خفتی ھموو ناوچک وبکورتی خم

.  تۆ نمر، بۆی ئستا دەستلمالنی یکبووینوە وبم ئی کگ شیرینکم من خۆڕاگر بووم
  . ئابوچوون بۆ دوژمنی گلکمان و سرشۆڕی و دوارۆژ بۆ ئمی وبگومانب سربرزی

  . بوکراوەتوە2001دا سای )3، 2(دا، ژمارە ) سروەری(ئم نوسراوە لگۆڤاری 
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  چمکک لبیرەوەرییکانی رۆژانی ئنفالی دوو

  

ال نورى بابلی عهع  

  

  ١٩٨٩سقز 

  

  

  :سرەتا

 مقی یان رژفلمی عش رژپلک وە نیستم ئبنفال دەنوسم مم دەربارەی رۆژانی رەشی ئدەک
ددا بخشیوەتوە و فۆک و  و حوایان لناو گلی کوریکبدوای یکدا ھاتووەکانی عراق نوق

  .ماشینکانیان بۆ بختیاری و کامرانی گل بکارھناوە

  ت.. ندیکراوە و دەکردا برانکردن و تاساندنی ئازادی تژەوە ومر لخاکی پیرۆزی کورد ھ .
تن لالین ھیچ سیستم و رژمکوە بتواوی مافکانی خۆی وەرنگرتووە و ھیچکاتک شیرینیی گش

  .بئامانجکانی خۆی نخواردۆتوە

بم ھشتا جیاوازی رژمکانی پش عفلقیکان و رژمی ورانکر و بدڕەفتاری عفلقی وەک 
سمانداردەست . جیاوازی ئاسمان و ردەکرا بستا سوپا نوەی ئمشتیدا بنی پاشایمی بۆگردەمی رژسل

ندەکرابئامازی سرکوتکردن و داپۆسین و شاوبردن بۆ بزووتنوە . نبۆ ورانکردن و تانکردن و ملپڕاند
بکو ھندکجار سوپا خۆیشی لجموجوی جماوەریدا بشداریدەکرد و گل شانازی . و راپڕینکانی گل

  .بسوپاوە دەکرد

تاریکی دەھاتنکجار لندروەر ھزەر و نیشتمانپیاسا و پار مم رژش ئردەمی پدەرەوە و س 
گخۆردا و لداد و دادگا و ئازادیخوازان ڵخۆیاندەدا ب ک ردەمم سک وەک ئزاندەبوون، نماوەردا ئاوج 

  .ھمیش لناو تاریکیدان و ھرگیز بچاو نابیندرن

نسردەمی پاشایتی و ندوای ئویش ھیچ رژمک بئندازەی ئم رژم بچاوی سووک تماشای 
  . ویژدانی ھتا ئم رادە نبووە بپوی خانقا و تیری عنقادووە و بمرۆڤی نکر
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 وراویتی باسی مافـی ئاخر لسایی ئم رژم چپدا، کھیچ کاتک سایی بۆ گل نبووە ک
یکک بکات و پتی سدارەی بۆ ھنخرابت؟ ئایا بھۆی تکۆشرکوە چندکسی بئاگا و بتاوانیان 

چ نکردووە بۆ کون و زیندان و ژرزەمین ترسناککانی ئمن تا لژر ئشکنجدا تاوی مرگ بکن راپ
بقوڕگیاندا؟ ئایا چند خانوو برە و گڕەکیان تخت ووران نکردووە لبرئوەی لونزیکان تقیکی 

ختی و رۆژی رەش و ماورانی بای دژ بڕژمی تداکراوە؟ ئایا لژر دەستی ئم بدڕەفتاراندا بدب
رەشیان نکشاوە بسر ھموو سووچ و قوژبنکی ئم وتدا؟ ئایا لھموو کوردستاندا بکو لھموو 

 بھیچکس دەدرت ککمک دەنگی ناڕەزایی دەرببت و یک د بئاشکرا بنووست ێعراقدا ر
رژموەبت؟ بۆچی ئو زمان نابن کدژی رژم ورتی لوەبت کبپچوانی بۆچوون و ئارەزووە گوەکانی 

 دەتوانت و ئو پنووس ورد و خاشناکن کلسوودی رژم نبت نخشیک بکشت؟ لھموو عراقدا ک
بئاشکرا باسی منای بربشکی بکیمیاوی سوتندراو بکات؟ کام پارت یان کام گرووپ و کۆڕ ریان پدراوە 

کن ئگر کارتۆنی نبن؟ کام پارتی رەسمی ھی کسوند بسری سرۆکی رژم نخوات و کارب
  ی رژم نبت؟)1(ئقلگوی ژمارە 

ئم رژم تنانت فرھنگی رامیاری و فرھنگی ئابووریشی بگورەی خواست و ئارەزووی خۆی 
وڕبسر ئوکسی باسی نتوایتی و باسی ق. گۆڕیوە و ھموو فرھنگک دەبت بۆ رژم ترخانکرابت

ھش بسرئوەی دەست لکار وباری رژم وەردەدات و دوولوی بپیڤک بۆ . ئازادی و سربستی دەکات
  .پرچدانوەی وتاری یکک لپیاوە زلکانی رژم دەکاتوە؟

اونپیسی و بدڕەفتاری ھرکس پیاوی رژم بت و دسۆزی بنونت بۆ رژم لسزای پیاوکوشتن و د
ھرچی دەکیت رژم لتناپرستوە بمرجک ئق لگوی رژم بیت و دژی . پارزدراوە و دەبخشرت

  .رانوەستیت

گوجۆرە لغدا و بکار و کردەوەی فاشستی ب یمراقی زامدار و کوردی گیرۆدەی رۆژانی ڵئلی عگ 
رژم مۆتکی سرسنگی . دانی رژم مرگ و مرگ رژمگومانی ت. ناھمواردا ھسوکوت دەکات
مش رژکو مۆت ئازادیخوازان.  

  رژمی  سدام وەک چقـــــــــی چاوە 

  رژمی  سدام زەھـــــــــــــرە رژاوە

  ئشکنج و مرگ و ترس و لرز بسر

  ھموو سوچکدا  بایانکشــــــــاوە

  

  کمک پش ئنفالی دوو
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گوندەکانی . اوەدا سربازکی زۆر لترسی رژم خۆیانگیاندبووە ناوچ دووردەستکانی رژملوم
ئوان . قرەداغ و بازیان و گرمیان تژیبوون لسربازی ھتوو لدەست جنگی قادسیی بدناو
ستی پیس و گبمی بوەندەکم و دەستوپرۆکی رژسشداربن ککدا بنگجیاندەویست لوی خۆیان ن

ئاخر ئوان لکوآ ویژدان ریاندەدات سربازی رژمکبن کببآ ھیچ ئامانجکی . ھیانگیرساندبوو
نیشتمانی جنگکی دوور و درژی برپاکردووە، لالیکی دیکشوە ھمیش لپارزدای بۆ خاپوورکردنی 

؟ چۆن ببن سربازی رژمک کھمیش ب  و پیرەمردی بتاوانڵالن وبانی کورد و بۆ کوشتن و بینی منا
  .ملھوڕی و لخۆباییبوون رووبڕووی داخوازیکانی گل دەبتوە و ساکارترین مافی مرۆڤ پشلدەکات

ماوەیک پش ئنفال دانیشتوانی ناوچک بخۆیاندا دەپرمووەوە کبتوانن برنگاری ھرشکانی 
 لوکاتدا رژم قورسایی ھزەکانی بۆ جنگی عراق ــ ئران وای ئوەش وایاندەزانی ک. رژم ببنوە

لبرئوە کمکس ھبوو . ترخاندەکات، نک بۆ تکدان و ورانکردنی کوالن و ژووری پیرەژن و پیرەمرد
بیر لوھرش ماورانکرانی ئنفال بکاتوە بۆسر گوند و شارۆچککانی کوردستان تا دار وبردیان لبن 

نیاندەزانی ک رژم خۆی مسداوە بۆ ھل ... ربھنت و کارکیان پبکات با بدەواری شی نکاتدە
 و ئاژەداری و کانیاوی سارد و سازگار و پرستگاکان و بھار و خۆشی و ڵدەگڕت تابتوانت چی کشتوکا

  .سیرانی جماوەری کوردستان لناوبرت

زستان لبربڕۆچکیکی گوندی تکیی قرەداخ دانیشتبووین ئم چندکسک رۆژکی خۆرەتاوی 
: جوتیارکی ژیری خاوەن ئزموون ھیدای و وتی. باسی رەفتاری دڕندەیی و ببزەییانی رژمماندەکرد

ئوەی من لیدەترسم ئو رۆژەی . کوڕین من لتقی تۆپی دوورھاوژ و گڤی فۆک کمتر دادەچکم
 ئقلگوکانی رژم ھرش بھنن بۆسر دەڤرەکمان و دار وبردی خانووبرە و زەوی و کسوپا و جاش

. لناو ھموو جوتیارەکانی ئو گوندە تنھا ئویکیان بوجۆرە بیری دەکردەوە. زارمان لیکدی بترازنن
کانک دەسلمنآ ک  رۆژگار گلشت بخبـ. بم ئوانی دی گاتیان پدەھات و پی پدەکنین

  . لوە وپش گمیان پھاتووە

پش ئنفال فۆک کمتر راکتی قورسی دەھاوشت ناوگوندەکانوە، تا وردە وردە کوت بۆردومان 
بھموو جۆرەچککی کوشندە لڕاکت و کیمیاوی و راکتی ھشویی و قدەغکراو لجیھاندا تابتوانت 

بم ھشتا بوەش ئوخک ورەی برندا و نچوونوە .  دی جماوەرەوەلوڕیوە ترس ولرز بخات
بۆژر رکفی رژم، بکو ھرخزانی ژوورک یا دوو ژووری کمک لدوور گوندەکی خۆیوە دروستکرد بۆ 

  . حوانوە و خۆپاراستن لفۆک و کیمیاوی رشتن

  

و راجیم ۆکف  

 ڕاجیمب کی ناوچوکاتک بوو تائسامناکترین چ ۆکشتا فوە کیمیاویبارانکرا ھندیحاندەربل
بم جۆری ترس جیاوازبوو، ھبوو کمتر دەترسا یان دانی بخۆیدا دەگرت و . کخکی لی دەترسان

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

15 

خۆ ھی وەھاش ھبوو بتنھا دەنگی فۆک تواو سری لدەشوا و کونمشکی لدەبوو . ترسی دەرندەبی
یسقریب .دەگرت: بۆنموونخۆی نی بج ۆکترسی فلدابوو کت توبابکی لدا الوکیگوندی تل .

ئم کوڕە گنج رۆژکیان بۆ رابواردن بخکی دەستدەکات بالسایی کردنوەی گڤی فۆک و دەیوت 
رە لدوورەوە گوی ھرکس لودەور وب. خکی راوبنت بۆ کونتیارە و ئویش بخکک پبکنت

کوڕەی الساییکرەوەش کدەبینت ئوخک ھمووی شپرزەبوون و . لودەنگبوو بفۆکی زانیبوو، رایکردبوو
لترسا رادەکن، ترس بسر ئمیشدا زادەبت و بیری دەچتوە کئم کاری خۆیتی، بۆی خۆیشی 

بسر دار وبرددا بازدەدات تا خۆیدەگینت  چوار بای لپیدا دەبت و کوران ڵلباتی دوو با
  .پناگایک

لناو دانیشتوانی ناوچکدا چندکسک ھبوون چاویان بیبوە سامانی خکی و دزی و تانی 
  .کلو پناوەدا گویان بفۆک ندەدا

مجاریش کسوپا و دووە. شارۆچکی قرەداخ ک لیکمجاردا ورانکرا ئوان ماکانیان تانکردبوو
جاشکان لڕۆژانی ئنفالدا ھرشیانھنا بۆسر شارۆچکک ئو چاوچنۆکان بتنگ بۆردومانی فۆک و 

.  و دەستدرژی بۆسامانی خکی گویان لڕاکتی دوژمن نبووڵبۆمببارانوە ندەھاتن و لپناو چپاو
 و خۆیاندەگیاندە ناو کالوەکان، چییان بکو بھرشوەیک بوای دزەیاندەکرد بۆ ناو قرەداخ

  .بردەستبکوتای باریاندەکرد بۆ فرۆشتن و دەڕۆشتن

 لپەخۆر بکی شسندکم چکانی رژی ژەندرمکشرەداخ و پاشی قدوای خاپوورکردنی شارۆچک
نبوو، ئوانیش گلکجار فۆک لئاسمانوە خریکی بۆردوما. کلوپلیان دەگواستوە یان دەیانشاردەوە

مای پیرەژنکی بدەرەتانیان بحوا . کۆیان لمای ھتیو ندەکردەوە. لزەویدا خریکی تانکردنبوون
  .دەزانی و بۆئوان رەوابوو

ئو بدڕەفتاران ئوە کردەوەیانبوو تاھرشی ئنفال لھموو قۆکوە دەستی پکرد و ئوسا 
 ڵدەڤرەکیان چۆکرد و ھرچی سامانکی خۆشیان ھبوو لگلترسی جردە و پیاوکوژانی رژم 

راست کدەن . دەستکوتکانی تانیدا بوون بتیکیک کوتناو قوڕگی ئاگر و ئاسن و ژەندرمی رژموە
لم جیھاندا گلک کس بڕگی ناڕەوا و دەستدرژی سامانکی زۆر پکوە . مای خۆنخۆر بۆ چکمبۆر

  . بم رۆژگار مودایاننادات بیخۆن و ککی لوەربگرن، دەمنتوە بۆ پکی دیدەنن،

  

  ئنفال

. ئم وشی ک بۆ یکمجار لالین دڕندەکانی بعسوە بکارھندرا، دزوترین جلیان لبرکرد
  .لوشی ئنفال ئسکقورستر و لڕۆژانی ئنفال تاریکتر لم سرزەمیندا برچاو ناکوت
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یان لنا، واتا دەستکوتکانی جنگ )ئنفال(یکک تابچاوی خۆی ئو رۆژانی ندیبت کناوی 
گڵلگکی لک و ناسۆرختیدبچ ب ت کناسدا نازاندەرەتان و ڵ خوانکی بلگرت بۆ گخۆیدا ھ 

ینی وا قوی بخۆیوە ئو رۆژان ئوندە سامناکبوون ککورد لسرتاسری مژوودا ناسۆر و بر. بکس
دایک تائو ڕادەی سری لشوابوو کمندا شش سانکی لڕێ وباندا بجدەھشت و ئاوڕی . ندیوە

دایک . دایگیان جممھن من پم پتی و پتانناگم:  بدەم ھنسکوە ھاواریدەکردڵمندا. لندەدایوە
 بچوککیشت بکۆموەی نامپرژتسر تۆ، ھرچۆن ھی رۆگیان من خۆم دەردم گران و برا: دەیگوت

  .گوڕبدەرە خۆت و رابک بکو دەربازببین

ئنفال مردەزمیک سواری سری ئوکسانبوو ک لنزیکوە دییان، تائستاش چنگی لقوڕگیان 
  .گیرکردووە و خو لچاویان دەتارنت

ھاوار و گریان لقوڕگدا ) جلالد: نسقچی(نی رژملو رۆژاندا لترسی پیاوکوژە نسقچیکا
نازانم چۆن ھاوار و گریانی . قتیس مابوو، الفاوی فرمسک بسر گۆنای ھموو دایک و کوڕکدا ریدەکرد

 کو خئوەبوو کناخۆشتر ئ نودیمدەبینران؟ لئاشکرا ندەدڕاند و بردەی سنگیان ننگخواردوو پپ
کسک . یان گومانندەبرد ھاواری بۆ برن بوئومدەی کمک لباری شانیان سووک بکاتبدەرفت کسک
  .بۆ راز و خواست و پاڕانوەی ئو خک) 1(نبوو گوآ شلبکات

ئمیش کبھیچ جۆرک بیرمان لوە نکردۆتوە سرشۆڕبکین بۆ دوژمن، لدوای چند مانگک 
  :ین رووبکین نامۆیی و دوورە وتی تا نالی ئاسا بنانینخۆشاردنوە و بردا وبرد ناچاربوو

  قوربانی تۆزی رگتبم ئی بادی خۆش مروور

  وەی پیکی شارەزا بھموو شاری  شـــارەزوور

لو . رۆژانی ئنفال ھتا ھتای لکیک بناوچوانی وت زلھزەکانی بناو مرۆڤدۆستکانوە
  .اوی شۆڤنست خونمژەکانی بغدا و ھاوکارانیان لجیھاندا کوتڕوورۆژاندا ددانی چی و زەھر

 بۆ داکۆکی ل میللتکی ڵدەبوای ھردەستک بگورەی توانای خۆی بکوتایت جموجوو
ھموو ھزکی خاوەن ویژدان دەبوای وەک پوورەی ھنگ بورووژای لعفلقی دڕندەکان و . ستمدیدە

  .ھاوکارانیان

ناوی دیموکراسی و ئازادی و ببن کک سیستم و حزب ھلدا گرزەویم سدمخابن، لم مخابن س
 و ڵداکۆکی لڕەنجدەران و چوساوانوە دامزراون، تنانت وا خۆیان نیشاندەدەن کخمخۆری ئاژە

دەنگبوون، بنھا کش و مات و بک تلی کورددا نی گو رۆژە رەشچی لوەریشن، کلرەوەش پژکو ل
دەستی یارمتیان بۆ رژمی دڕندەی سدام رادەکشا و بازرگانی نوت و چکفرۆشتن و برژەوەندی تایبتی 

  .خۆیان گلک لپشلکردنی مافکانی نتوەیک بالوە گرنگتر و ئاسانتربوو
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بریسکدار نک ئو رژم و حزبان دۆست وبران، بم لسر سفرەی رازاوە و تیکی چور و زی 
ئاخر کام برین لوە کاریگرترە کجماوەری کوردستانی برفراوان بپیر . برابن بۆ نتوەی زامار و گرفتار

 و ژن بپای پتی و سری رووت دەست لخانووبرە و سامان و زەوی و زاری خۆیان و باو وباپیریان ڵو مندا
ناچاریش بچنوە ژردەستی ھمان دوژمن کلمژەوە ھبگرن و بجیانبھن بۆ دڕندەترین دوژمن و ب

  .نخش دەکشت و ھڕەش دەکات و کوتکی بۆ خستوونت ناو ئاو و چقۆیان بۆ لھساندەدات؟

 ر گوللژرامۆشبکات و لی فکرگۆشتاو دەردی گرانی خۆی جگدایک لختترە کوە سک لچ برین
 بجبھت، ڵنک ئوەندە کاریگرە کجوتیار ھستر و وخ و ئاژەو بوردوماندا بجی بھت؟ چ بری

بدەستی پتی و گیرفانی چۆوە رووبکات ئو شونانی کخونمژی جوتیار تیدا دەستدارە؟ کام برین 
لوە قورسترە کھۆنر و وژەوان و زانایان شاکار و دەستنووس و کلپووری چنسایان تووڕبدەن بۆژر 

  ددانپیسکانی مشکی پڕاوخۆری رژم؟ 

بکورتی زامک لوەقووتر گوماننابم کمرۆڤی بتاوان و بپنا لتاو دوژمن خۆی بکوتآ بۆ باوەشی 
  .دوژمن

  

  لتاو زەمینی گرم و تاوسندوو

  )2! (رابکاتناو پووشـــی گگرتوو

 و ئشکنج و برستی قایلبت بزیندان. بناچاری دەستبگرت بسنگیوە بۆ دڕندەکانی رژم
  .بمرجک نکوژرت و پتی سدارەی بۆ ھنواسرت

  ئگر ئو بتاوانان شاینی بزەیی و پشتگیری نبن، ئی کآ شاین؟

. لوڕۆژاندا ئم لناو قۆپیدا لبنک نھنیکانمانوە گومان بۆ ھموو ئستگکانی جیھان شلدەکرد
دەگڕاین بۆ دوو وشی دسۆزان لسوودی . ۆ لھموو شتک بالوە گرنگتربووگوگرتنمان لڕادی

گومانلبوو لئستگکانیانوە یان لرۆژنامکانیانوە ھوای کوشتنی دوو . نتوەکمان بوبکرتوە
ھیدکردنی پشم بب ،ناوبچوونایل ۆکڕووداوی ئوتومبیل یان فب ودەکردەوە کسیان بدە ک ب

ئوتومبیل و دە فۆک لکوردی بتاوان، بچکی کیمیاوی و بۆمبای ھشوویی قدەغکراو بدەنگدەبوون و 
پیتکیان بۆ ندەخستن ناو رۆژنامکانیانوە و ئوھموو تۆپ و بۆمببارانیان وەک گیزەی مش 

  .دەھاتبرگوآ

لرزەیکیان بودەکردەوە کچند لوستگکانیانوە بگرمی چندجار لسریک ھوای بوم
خانوویکی رووخاندووە یان چند زیانکی گیاندووە کپویستی بباربوو و پیتاکی بپل ھی لھموو 
الیکوە بۆیانبنرن، بم لڕەگدەرھنانی ھزارەھا گوندی کوردستان و تکدانی النی سدھا ھزار 
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ۆکانی نھنای زمان تاشتک بوبکنوە بۆ کوردی بدەرەتان، وەک جوتیاری بتاوان نیھژاندن و رادی
  .ئوەی کورد مرۆڤنبت و ھیچ مافکی نبت

رۆژی رووناکی لکرا بشوی تاریک و دارستانی . لو رۆژاندا بری تیشکی خۆر لنتوەکمان گیرا
  .را بالنی دڕندەی ترسناکبھار وخۆشی نورۆزی لکرا بزستانکی سخت و مای لک.. سامناک

ھر لمنداکی ناوبشک و شیرەخۆرەوە تاپیرکی سدسای کورد بدوژمن دادەنران و وەک دوژمنی 
  .سرسخت تماشادەکران

  .ھرکس قاچ و چاو و توانای نبوای لگل بجدەما. لوڕۆژاندا کسبتنگ کسوە ندەھات

 الشی ڵماین و مانگای گۆلکدار، الشیانکوتبوو لپا.. اسارچۆلکی ژرپ.. بچکی ژەھردار
  .مناکی نشمیالنی نازدار

رۆژانی بدناوی ئنفال ئوەندە تووشبوو کزمانی پارا و لئاستی باسکردنیدا الدەبت و پنووس 
  :رۆژانکبوو وەک شخی سعدی دەت. ڵکۆ

   مـــــار وموورگیانلبر  نما  لکوی و  باندە و  ماسی و 

  لتاو  بدەرەتانی  نزا و  ھاواری  نگات   ئاسمـــــــان

  سیرە چۆن دوکی دەروون و ناخی ئوخک کۆنابتوە و 

  )3(ببت   بھور و  الفاوی   فرمسکیش   ببــــــــــاران؟ 

  :یان ھروەک لشونکی دیکدا فرموویتی

  مــــاوە  بتان  رۆیشت و   دڕک  ڵگو

  )4(گنجینیان ھگرت و تنھا مار ماوە  

  

  چکی کیمیاوی و ورەی جماوەرانی کورد

 کوچمتر لکی کخ ،ۆکفیان ب تۆپ و راجیمکی کیمیاوی چ بچ وتم کرژ رەتاوە کسل
  .تگیشتبوون، بۆی کمتر لیدەترسان و نیاندەزانی تا چ رادەیک کاریگرە
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 کیمیاویباران کران و ژمارەیکی زۆر لدانیشتوانی ێگوندی بلکجار و تکی و بردچندجارک 
 و پیرەمرد سروتۆز خاکخووزیان دەکرد ڵمنا. ئوگوندان پکران، بم زۆری پنچوو چاکبوونوە

ی بمژن و بیانپارکاتی کیمیاوی رشتندا ھی لوھیوایڕیاندەکرد بزوو زوو ت ،پریاسکبزەھرەکت لز.  

ھروەھا شش رۆژ لدوای ھبج ل . ترس کمبوو ھتا شاری ھبج کیمیاویباران کرا
دا گوندی سوسنانیش بسختی و بشوازی بعسیان درای بر راکتی کیمیاوی و نزیکی 22/3/1988
ردا و روویانندەکردەوە ئیدی دوایئوە جماوەر ورەیانب.  کس لدانیشتوانی گوندەک شھیدکران70

چکی کیمیاویش لوکات بدواوە بوو بسامناکترین چک کدژی کورد بکاربھنرت وای . ناوگوندەکان
بکارھنانی ئوچک و بۆمببارانی قورسی دەڤرەک، سوپا و جاشکانیش، لچند قۆکوە ھرشیان ھنا 

ی یکتی نیشتمانی کوردستان چووبوون بدەم )1(بندی لوکاتشدا پشمرگکانی م. بۆسر گوندەکان
پشمرگی مبندەکانی دیکوە پشمرگی ناوچی قرەداغ ژمارەیان کمبوو، کئوەش لورەی جماوەری 

  .دابزاند

لچند برەنگاربوونکدا پشمرگی یکتی و شیوعی رووبڕووی دوژمن راوەستان و شڕی 
  .  بم بسوودبوو، شڕەک نابرابربووقارەمانانیاندەکرد،

جماوەریش ببۆچوون و لکۆینوەی ئوبار ودۆخدا بووبوون بدوو دەستوە، دەستیکیان ورەیان 
ھندکیان بالیانوە باشتر وەھابوو . نزمبوو، چاوەڕوانبوون ھل بدەستبھنن بۆ سرشۆڕکردن بۆ رژم

ن و کۆچبکبھجت بنی ووشبووکودا ئاساننوکاتم کۆچکردنیش لب ،کی دیکتن بۆ و ..
پاش ماوەیکی کم .  پشمرگڵچندکسکی ئازا و ورەبرز لم دەستی چکیان ھگرت و ھاتنپا

بگ و لق وپۆپ، نبردەگرت و نسبری بۆکس ) بی(بۆھمووان روونبووەوە ک رژم وەک درەختی
  .ی داپچاندووە کھرکس ئابووی پنفرۆشت ھیلووشتھی، بکو دەم

 دەور وپشتی گوندەکانیش چۆکران و ھموویان روویانکردە بناری کو و ئشکوت و ژر ڵبھرحا
  .گابردەکانی ناو دەربندەکان و قۆپی قرەداخ

کیندی ترە و دەربش ملیاننا بکیکۆ. دانیشتوانی گوندی تکیان برچیگیرا ڵھبۆھ 
  .ھیانگرت و ھرخزانک لناو دەربندەکدا سووچکی بۆخۆی پاککردەوە، سووک ماکی بۆخۆی پکوەنا

تائوکاتش کمک ئومدیان مابوو کپشمرگ بگڕتوە و ژمارەی پشرگ زۆرببت و ھرشی رژم 
 جاش لدوای سووتاندنی گوندەکان لالیکی دیکوە خکی وای بۆدەچوون کسوپا و. رابوەستندرت

ردەوامران براق و ئنگی عشتا جھ کانی خۆیان، چونکرەکیس گوە بۆ مۆنڕدەگ.  

 و خانووبرەیان ڵگویان بسووتاندنی سامان و ما. سیرکن ئوجماوەرە تائو رادە خۆڕاگربوون
سارد و سەکانی کوردستاندا، بژی و ممرە دەیانویست لناو ئشکوت و رەبن و لسر چیا . ندابوو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

20 

گوزەران بکن، بوخواردەمنی کمی لتوی کلۆرەداردا وەک سمۆرە شاردبوویانوە ژیانکی سخت 
  .بسربرن، بمرجک نکونژر رکفی دوژمنوە

ووی دوژمن لناوخزمانی تکیی ئمدا چند الوکی تیادابوو ورەیان برزبوو، دەیانویست رووبڕ
ببنوە و بۆئو مبستش نزیکی گوندەک چندسنگرکیان ھکند، بم لبر نبوونی جماوەر وردە 

  .وردە ورەیان دابزی و پش ھاتنی دوژمن سنگریان بجھشت

نزیکی مای خۆیان سنگرکی . یکک لخزمان لسرەتاوە زۆر دگرمبوو داکۆکی لدک بکات
بم کزانی کس . د و سونی خوارد دەبت لو رگدا گیانی بختبکات و سنگر چۆنکاتدروستکر

لوناوەدا نماوە و دەور وبری چۆ، ئمیش ورەی دابزی و بئوەی کس خوکی بکات سنگری چۆکرد، 
کبوو، کاتک کئوەی ئوەش چند رۆژ. کوتای بۆ ناودەربند، ئمجا لناو دەربنددا کوت سنگرلدان

بیست سوپا و جاش لناودەربندیش نزیکبوونتوە، خۆی بۆنگیرابوو سنگری گواستبوەوە بۆ السرووی 
. ناوقۆپی، ئمجا بۆ سنگاو و لوشوە خۆی و خزانی گیاندبووە کالر و تاسلمانی رانوەستابوون

  . ووتاوی نبووئابوجۆرە ناوچکی بجھشت و لوولی تفنگکی بار

لڕاستیدا ئوخزم گلیی لناکرت، لسرەتاوە بڕاستی ھاتبوە پشوە و بدگرمیوە 
تھچووبوو، بم کخکی لناودا نما و ورەیان بگشتی دابزی ئیدی ھڕەش و گوڕەش رادەوەستت و 

  .دخواردن دەکونبکسک یان بچند کسک بری دوژمن ناگیرت و ئوکسان لسون

پش چۆکردنی ناوچکان برزبوونوە و نزمبوونوەی ورە لکاژرکدا چندجارک گۆڕانی بسردا 
 بھاتای کجاش و جیش لشڕدا شکاون، ئوا ورەیان برزدەبوەوە، خۆئگر ھوای ڵئگر ھوا. دەھات

دادەبزی و لناوخۆیاندا دەکوتن راوژ و ھاتن پشوەیان و سووتانی گوندەکان بھاتای، ئوە ورەیان 
  .مقۆمقۆ بۆ دۆزینوەی رگ و دەربازبوون برە و دەستی رژم

. دانیشتوانی ھموو دەڤرەکان ورەیان دابزی بۆ ژر سفر. ئم ورتورت و مقۆمقۆی کمی خایاند
تنیوە بگتاتی و دەستی بی پپزانی بئازابوو خۆی و خ سوکم، ئتی رژر دەسکی ژشار 

زۆربپل جماوەر وەک . ئیتر چش لدەستچوونی رەنج و سامانی ساھای سای خۆیان و باو وباپیریان
لدانیشتوانی گوندی تکی چند الوکی دلر . ئاردی سربری دەست فوویان لکرا و کس لناودا نما

لناو .  بگیان ئامادەبوون داکۆکی لخاککیانبکن وڵمانوە چکی پشمرگایتیان کردەشان و بد
حمان و کاک عوسمان محمد عبدو و کاک خالید ئواندا کاک خالید نووری عبدو

 پشمرگدا بمننوە، بم بخت یارمتی ندابوون، بناچاری ڵئیانویست لگ) باوەعلی(حمعلی
وەلـآ سآ . نوە و گڕابوونوە و خۆیان گیاندبوە ناو شاری سلمانیلکاتی کشانوەی پشمرگدا جیابووبوو

، وەک سآ پشمرگی )کاک ئازاد نجمدین و کاک محمود سدیق و کاک محمد علی قادر: (برادەری تر
گسۆز لھاتوو و دشتڵلیان چختانو رۆژە سکی ئوموو تاوە و ھناوقۆپیدا ماندا لمئ .  
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   چندکسک لکاتی ئنفالدابجمانی

لناو . بھۆی پیری و نخۆشی چندکسک لئشکوت و دەشت ودەردا بجمابوون و نبرابوون بۆشار
 پیرەپیاوکی ڵدا نزیکی گوندی تکی دوو پیرەژەنی کوت وکور و پککوت لگ)سیل(خانوەکانی چمی 
شکوتکی بردھچنراو پکوەبوون، خۆیان دەستی بکس و داماو ماوەیک لئ. شتدا بجمابوون

پاش ماوەیک جاشکی خزمی خۆیان پی زانیبوون . کسوکاریشیان نیاندەتوانی بگنالیان. ھیچیان نبوو
بم لکسوکاری شت برتیلیان کمتر سندبوو، . ببرتیل گیاندبوونیوە ناوشار بۆالی کسوکاریان

لناو !..  و فرۆشتندا ورد وژیرە، دەزانت ژیر لشت گرانترە و باشتر پارە دەکاتدیارە جاش لکین
گیی لتکی گوموابوو ڵقۆپیشدا برایشریان لمابوون، سجبوو بتی ھکی شدایکدایکیدا ک 
ر ئوبرادەرە ک شخ جافری شخ حمعلی ناوبوو، ئوەندەی ت. نیاندەزانی رووبکن کوآ و چیبکن

بھۆی دایک شتکیوە سری لتکچووبوو، چونک دایکی ئاگای لئنفال و دەردی ئنفال نبوو، بکو 
ک میوانی نیشئاسایی دەزانی و دەتوت می بکباری ناوچ ..گیاندەکرد، تاوناتاوآ ڵکوڕە لدایکیدا ر 

شخ جافر بالیوە دۆشی . تندەبوەوەبچوارکس راس.. دایکی مانی لڕۆیشتن دەگرت و خۆیدەدا بزەویدا
  .دادەدا و پقوڕگی دەبوو لگریان، لـآ دایکی دەتوت نبای دیوە نباران

 ڵدایکشت لالیکوە جی بزەیی و د). 5(سختترین دەرد ئوەی بتخات پکنین: وتراوە
  .پسووتانبوو، لالیکی دیکوە سربقوڕی پدەھات پکنین

رۆ : ا ئم لگیاندەڕۆشتین گوم لبوو شت ئامۆژگاری کوڕەکیدەکات و پیدەتلناو قۆپید
بپل بگڕرەوە بۆناو دی گومت چی ئاژەمان ھی سریبخ ! ئمۆ ئاژەداری لھمووشتک بککترە

ەندەی پدەشتک بۆناو ئم بژونی قۆپی، لم ناو پاکژ و زەبندەدا بیانلوەڕن، دەبینیت دوو ئو
  .شیرماندەدەنآ و وەک بزنی دلژەیان لدت

.  دایکمانبینی لناو قۆپیکدا دەلوەڕان چوار گورەکی بجھدراوی بماوەیکی تر رۆشتین س
شت کچاوی بم گورەکان کوت ئوەندەی تر شت و قوشقی بوو، خۆیدا بزەویدا و بسر شخ جافری 

ئاخر رۆ .  ھتا نڕۆیت گورەککانی خۆشمان بھنیت بۆئرە ھنگاوک لگتا رناکم:کوڕیدا قیژاندی
وەڕە خۆشموو لم ھئ یرکمترە؟ سک رەکانم گوخاوەنی ئتۆچیت ل . رەکی بۆ گوم قۆپیخوا ئ

انبسر ھاتبت؟لو ئیتر دایکشت ئاگای لوەنبوو کئاخۆ خاوەنی ئم گورەکان چیی.. بخوکردن داناوە
  .وابوو سآ چوار شوان خریکی لوەڕاندنیانن

ھرچۆنبوو لپاش چند رۆژک ھواماندەستکوت کدایک وکوڕ گشتوونت شاری سلمانی، بم 
  .دوای ئازار و مینتیکی زۆر

  کئامانجکانی دڕندەکانی ئنفال جبجبوون
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جگ لچند مفرەزەیکی پشمرگ کس لناودا نما، دوایئوەی کناوچک بتواوی چۆبوو، ب
 کی بچکۆلژوور وە تادەگاتی مریشککوالنر لسووتاندنی ھ وتنوە، کناو گوندەکان سوپا و جاش رژان

  .و مزگوتکان، ئاگریان لناوجرگی ھمووی بردا

 مچکور و مسۆیی و بخ و ھرلگوندی چمرگ و فقآ جن و باوەخۆشن و دیوان و سۆ و
 و  و دەلوج و کانی ھنار و ئاوایی حمی کرەم و ھردوو ئستێئاوەسپی و دوکان و نوتیوە تا تازەد

چمی سمۆر و گۆشان و سرکۆ و جافران و دەرەویان و ھۆمرئامان و دۆن، قرچ لجرگیان بردرا و 
ھموو خانوەکان چۆکیاندای سرزەوی و سربان و بنمیچ ئاوتی . چەدووکیان رووی ئاسمانیان پۆشیبوو

  .یکتربوون، دەستیانکردە ملی یک

دکانی گرمیان و سنگاویش لوە خراپتریان بسرھات و پشمرگی ئو دەڤرانش برە و قۆپی 
چوارپنج رۆژک بوون )محمد باقرحکیم(کسر ببرز ) بدر(تنھا پشمرگکانی . قرەداخ کشانوە

 وانیش لوە، ئکی دارستان 20/4/1988دوایئوە بۆناو چکردبوو و کشابوونی دەرەویانیان چۆدا بنک
  ).گربۆری مۆتار(لنزیکی مۆتاری سروو ک پیدەوترا 

پشمرگ لدیوی سنگاو و گرمیان چندجارک بری لشکری دڕندەکانی بغدایان گرتبوو، ھرشی 
انیان وەستاندبوو، وەلـآ ئوەش زۆری نخایاندبوو، برستی و ماندوویتی و نمانی جماوەر ئو دڕند

  .لئارادا و سووتاندنی گوندەکان لورەیانی دابزاندبوو، بۆی بشپرزەیی گیشتن ناوقۆپی

او لو رۆژاندا الی ھمووان ئاشکرابوو کپشمرگی بجماوەر وەک کۆرپی بدایک و ماسی بئ
وای.  

دا تنھا یک فۆکی ھلیکۆپتر بسر 15/4/1988پشمرگ بجۆرک ورەی دابزیبوو کلڕۆژی 
بنزمی بسر ئوھموو ھزی پشمرگدا فی بئوەی ) لعمارەت(دارستانچەکی قۆپیدا 

ووی بۆ پناگ و پشمرگیک ھبت بیر لتقکردن و خستنخوارەوەی فۆک بکاتوە، بکو ھرھم
ئو پشمرگانی لوە وپش بقوڕگی شردا دەچوون، لو رۆژەدا .  و ژر درەختچەکان خۆیانکوتاڵچا

  .سری خۆیان کزکردبوو

  

  

  کشانوەی پشمرگ برە وچمی رەزان و چند ناوچیکی دی

  .کی بچووکبیاردرا کپشمرگ ھموو ناوچک بجبھن ـــ بجگ لچند مفرەزەی

بـآ لشوکی تاریکو نووتکدا، لشوکی تڕ وتووشدا کباران بخورزم دەباری، ھخلیسکان و 
  . وکردن رۆستمی زای دەھژاند، لوشوەدا کشانوەی پشمرگ و کۆچکردنیان دەستیپکردێر
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  :ئوشوە شوکبوو کمامۆستا ھمن بمجۆرە پناسی بۆداناوە

  ش   وەکو  بختی  ئســیرانشوکی  رە

  وەکو   دواڕۆژی   زۆردار و    ئمــــــیران

  نمانگ دیاربوو نئسترەی گشوجوان

  تروسکی  لبابوو  ئاگری شـــــــوان

  

مانکوتا دەگوە رخلیسکانوتن و ھدەم کیانی بوە تابوشیاندە نزیک ڵئگزنگی خۆردا خۆمانگ 
  .گوندی قازانقای و خاوآ

گکبوون لڕتووشی ش رگشمراماندا پنزیک گوندی ھۆمرەو دۆزەخ ڵلکی زلیان بجاشدا و جاش 
کاک خالید ماوەتی و کاک (رەوانکردبوو، بم بداخوە دوو پشمرگی یکتی نیشتمانی کوردستانیش 

  .برینداربوون) حمڕەئوف غریب سۆیی

من و مامۆستا بھادین نووری (فرەزەیکی بچکۆلبووین ئم کم18/4/1988- 17کوتین شو 
 مفرەزەیکی نیشتمانی ڵلگ) برام و محمد علی قادر تکییی و علی شخ ئمینی شیوی قازی

کھردوو بریندارەکشیان تدابوو، برەو قۆپی گڕاینوە ) کاک عومر غریب(کوردستان بسرپرشتی 
گڵلئ رگشمزەکانی پشتن ھمانھجکتریمان ماچکرد و بوالی یمالو ئ.  

بریتیبوون ل شتبوو کھجناو قۆپیدا بسیمان لکی سآ کفرەزەیش موە وپل مئازاد : (ئ
کپویستبوو دوای ) نووری نجمدین نووری و محمود سدیق رەشید و حمئاسۆ عال وات نورۆز عال

. یکبت بیاندۆزینوە چونک ئوان ئاگایان لگڕانوەی ئم نبووگڕانوەمان بۆناو قۆپی بھرشوە
  .ھدی ھدی کوتینڕآ بۆ دواوە و برەو قۆپی

   مگرە خمڵھرگیز لد

  الوی  کوردم  ھردەتـگم

  فرم   بھوراز و   لـژان

  فرم بکودا ھـــزنان

  فری تای و سوـری ژینم

       سرینم بێفرم برد
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  رم  خۆکوەی    قۆپی ف

  بت     ھتوانی    برینم

  کوردستانم      نیشتمانم

  !خۆشویستم جی باوانم

  تاسروەی تۆ  با لگیانم

  ماندوویتی ھیچ نازانم

  واھاتموە  بۆ    باوەشـت

  دەبم قۆچی گوی گشت

  بگومانب بۆ رۆژی   رەش

   و  شانمڵدانانوت   قۆ

  ـــ عال  ـــ    

وشمانکوتائیانی ررووی . وە تابالسوتین لردەکرکۆدا سند سدەربب مئتبوو کخۆرھ
دەربندەکوە لناوقۆپیدا وچانکمان بۆ گرت و ھموو بیارماندا کباشترین شوازی پارتیزانی بگرینبر و 

  .لیاسا و رسا بنڕەتیکانی پارتیزانی دەرنچین

 میشمان ھکریھ ویستتپوەبکۆنیی بمقنان و ئاو و تکی بچووک لکۆ . مت ئدەب
لپش دوژمندا نخشبکشین بۆلدانی دوژمن و ئم دەستپشخریبکین تا دوژمن فبدەین ناو ئوتوە 

  .کبۆیدەننوە

بوو ئوا خۆ ئگر پاشکشش لسوودمان. ھرکاتک شڕ و چاالکی پویستبوو دەبت دلران بجنگین
  .بڕکوپکی و بشپرزەبوون پاشکشبکین

لکاتی بڕدا رۆشتن و وچانگرتندا .  لپ بکینڵ و توند وتۆڵبیارماندا کپوی سووک وسۆ
ی دوژمن.  و وشیاربینڵزیتری جموجودوو چاو بۆ چاودین بکمان بکرچاوبین . ھنیا ندک کڕرشھ

ین، خۆمانی لـآ البدەین، چونک یکک ملوان نبت و خۆی ئامادە نکردبت سرکوتنی تیادا بدەستبھن
  .، نابت خۆی تفبداتڵبۆناو گۆمکی قوو
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. پیمانماندا چ لکاتی شڕدا و چ لکاتی ئارامیدا ئاگاداری یکتربین و پشتی یکتر برندەین
منیوە و لچندشونکی قایم و سختدا دەستبگرین بئازووخ و تق. بنکی باش و لبار ھبژرین

  .بیانشارینوە تائگر بشکی کوتژر چنگی دوژمنوە بتوانین لبشکانی دی سوود وەربگرین

بیاردرا ھمیش پنجمان لسر پلپیتکی چککانمانبت و ھرگیز چکمان دوورەدەستی خۆمان 
  .داننین

تقی قاپ و .  جموجوومان نھنی بت و دەنگدەنگ نکینلھربنکیکدا جگیربووین دەبت
دووکی وشکی بچلکت و ئاگر بیداوی ڵقاچاغمان ن ینخدەستی خۆمان خۆمان نوە و بینبک 

  .دوژمنوە

ئو بیارانماندا ـــ ھرچندە گلکجار وتن و کردەوە لیکوە دوورن و زۆر بیار ھی یان ھر 
  . مرەکبی سرکاغزە مۆردەکرت، بم زۆری پناچت فیدەدرن پشتی کنوەوەزارەکی یان

 گاکر رسکیش لک چندجۆرت چنانکی زۆر تللوپند کوەماندا چڕانکاتی گو رۆژە لئ
گندمانتوانی لرچوە، ھدرابوون یان شاردرابوونڕآ رووە و ڵفوتینمجا کمانگرت، ئقۆپی  خۆماندا ھ

  .ک رۆژی دووەم پش نیوەڕۆ گیشتین سر کوەلکی عمارەت) نارامسین(عمارەت

ئوەش . لناو مفرەزەکدا پشمرگیکی تدابوو بڕوات پشمرگ و بسروشت لجاش دەچوو
خر ئا. جی سرسوڕمان نی کچند پشمرگیکی لمجۆرە لناو پشمرگ و ھزەکانیدا جیانببتوە

 ڵگلک دڕکی بسوود و زیانبخش لگ. پشمرگایتی دەریایک ھندک گڕ و گولیش ملی تیدادەکات
  :شخ رەزا تابانی دەت. گودا دەڕون

   یاڕەبی کقت نابرەزاش لونسلی بیبخش

    دوود بوخار و ئاتشی بگوی بخار و بحری ب

ئمجا گڕایوە بۆالمان، .  شەخۆرەک کمک لچاومان ونبووکاکی شەخۆر یان بابین پشمرگ
سیرمانکرد شش دینار و جووتک پوی ئدیداس و تاقمکی ریشتاشین و لوانش ھموو سیرتر 

  .فچیکی ددانشتنی بدەستوەبوو

  .ئمانت لکوبوو؟  برادەرک پرسیاری لکرد

ھرچی . ش بدەستی شیوعیکان لم شیوەدا تۆپندرابوو ھی ئوسیخوڕەی کچند رۆژک لموپ-
من : خۆشخۆش تاقمتراشکی دەھنا بڕیشیدا و لبرخۆیوە دەیوت!.. بکارھات داممای و رووتمکردەوە

  .زۆردەمک ئاواتخوازی تاقمکی وا باشم، ھنووک گیشتم بئامانجی خۆم
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 رۆژ لوە وبر  دانشتنی الککی بۆنگرتووی سئاخر کام جاش لوە شەخۆرتر دەبت کفچی
  !..ھبگرت؟

پان کقاموە تاشنندەم رگشموەندە وەک پئ رگانشموجۆرە پوەلـ.. دیارە ئ رۆژی رەش و 
وانت ژوانی ئبی لالی کام ال زڕەی ز نگانت.  

گای گرتبوو برە و شقامکانی ئو برادەرەی الی ئمش تنھا لپاش دوو رۆژ جیھشتین و ملی ر
  .سلمانی، ئیدی نازانین چی بسرھاتووە

  

  شڕی قی باوەکرۆ

بپل . دووکسمان چاودری جموجووی جاشیاندەکرد) 19/4/1988دوای نیوەڕۆی (ھرلو رۆژەدا 
زکی زۆر رووە و خراکن رەزنکانتان ببستن، فیشک بخنبرکار جاش و سربا: گڕانوە بۆالمان، وتیان

  .ئم شوندن، نزیککوتوونتوە لمان

ئو دوو برادەرە ک کاک ئبوسالم و کاک عومر غریب بوون وایان بباشزانی کقکی 
ئگر دوژمن .  دابمزرنینبگرین و سنگریان لـ) دابوو(و شاخی برامبرمان) قی باوەکرۆ(پشتمان

دووردەکوینوە، لبر پاراستنی بریندارەکان خۆمان لشڕ دەپارزین و ناوکوین پینزانین ئوا لوناوە 
  .خۆئگر چاریشمان ناچاربوو پویست دەستکی باشیان لبوەشنین و تمبیان بکین. شڕەوە لگیاندا

مانوە بھۆی پرمپرمی ھسترەکان. نخشی شڕ کشرا و خۆمانگیاندە ئوشونانی مبستمانبوو
 قوغبوون، وردە وردە روویانکردە ئوشونی تۆزک لوە وپش ئم بار ێژەندرمکانی رژم و جاش گو

ھیچ بگیکی ندەویست کچند کسک تازە ئوشونیان بجھشتووە، ھشتا . وبنمان تداخستبوو
بوەتوە، ئم پارچ نایلۆنش پشکۆکان نکوژاونتوە، ئمش بنکی گرموگوڕە و منجکش ساردن

  .ھرئستا ھدڕاوە و پشھدانی باران زەویکی ژری تڕکردووە

من کمک لخوار سنگرەکی کاک عومر غریب و . دوژمن شونپی ھگرتین و بقدا ھزنان
گوە لڕوو بوونکدا خۆم ئامادەکردبوو بۆ رووبرنگسوە لم پشتی .  دوژمنداڵزامدارەکانرەکنگس

لبردەمیشموە رگاک . لپشتموە شاخک سختبوو ری ندەدا بدوژمن پشتم لبگرت. گاشیکی باشبوو
من بباشی گوم لورت و چرپی پی دوژمنوەبوو . نزمتربوو لشونکی من و لژر کۆنتۆمدابوون
  . یکبونتوەکبقدا ھدەزنان و دەمزانی کبتواوی لم نز

دەستم لسر پلپیتکی تفنگ دانا و لوولی تفنگکم کمک لسنگر تپڕاند و وەک 
زۆرم مبستبوو من دەستی خۆم پشبخم و پش . لکوگی راوچیدابم ببدەنگ چاودری دوژمنم دەکرد
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 دوایئوە بیشکوژرامای زۆر خۆئگر. ئوەی سنگرەکم ئاشکراببت دەستکی باش لو دڕندان بوەشنم
  !.بتنگ مردنوە ندەھاتم

ریزکی کشینکۆفم تقاند بناو ئفسرک و دوو سرباز . من چۆنم مبستبوو بوجۆرەم بۆ رکوت
سنگرەکانی دیکش کیکسر لدوای من سنگری کاک عومر . و جاشکدا بئوەی ئاگایان لمنبت

کانی، ئریب و ھاوەمغوەندەی دی وزە و گوڕیانداپدوژمن و ئل قت وتنک رەکانی دیکنگمجا س.  

دوای تقکانی من لوقۆی منوە بۆماوەیک دوژمن تنھا ریزکی کشینکۆفیان تقاند و ئیدی 
 بم من لوبدەنگیی دوژمندا ھلم بدەستھنا سنگرەکم گوزایوە بۆشونکی نزیک،. بدەنگبوون

کئو گواستنوە بۆمن بووبخر، چونک لپاش ماوەیک لسنگری تازەموە چاودری دوژمنم دەکرد، 
RBGگدیکرد لکم بشانمجاری منڵ بکری ینگسبکات لقکدا، دەیویست تک و جاشربازس  .

یان لرەکنگکیان دەوەراند تاکو سزوانی دارقش وردە وردە گستبو متبۆئووەی . دەربکشئپ
ئوان تنھا یک . ئوان تقکیان بکن من لیان ھاتمدەست و ریزکی کشینکۆفم کرد بناو ئوانیشدا

دوایئوە لسنگرەکانی جاش و سوپاوە ھرچی تقیک دەکرا رووە و . تقیانکرد و ئیدی بدەنگبوون
یان بو درەختانی ئیاندەکرد و گقسدابوو، ئاسمان تریاندا خۆیان مژلخوارەوە ک ک دەخستفیش

  .نیاندەورا بھیچجۆرک سرھبن

بگومان سرکوتن لجنگدا بستراوەتوە بدەستپشخری و ورەی برز و جۆری چک و سنگری 
ک  و یRBGئمیش چککانمان خراپنبوون، جگ لکشینکۆف و چند دەمانچیک یک . قایموە

)BKC(بووکی . یشمان پیم دەمانچکشینکۆفکل جگمن ب)کاریۆفم( شتنگر بھبوو کیشم پ
  .ناوسنگر ئویشم رووت و ئامادە کردبوو

بم لپشدا ئم بۆسمان بۆنابوونوە، ورەمان . دوژمن بژمارە پتر لدەئوەندەی ئم دەبوون
گڕی مردن و ژیانمان لرزبوو، شن بمان کرا و خوکدوژمنکی زۆر لوە کوشتاررئبیاندا دەکرد، ل
  .للووتی پشمرگیکی ئم نھات

ئوان . ھرلدوای نیوەڕۆوە تا تاریکداھات تقمان لدەکردن و نمانھشت یک ھنگاو بنپشوە
تنانت تۆپ ھاویشتنکشیان لئم بئاگابوون و دەردەکوتن، ئم دەمانپکان وەلـآ تقکانی ئوان 

  .کورانبوو

 کیش ناچاربووین قمی کرد و ئکشری شۆڕەوە پاشسگیرا دوژمن بنگ ھی تفرەوقک
جبھین، بم گورەترین ھمان ئوەبوو کلپش دەستپککردنی شڕدا شونی یککرتنوەمان 

من . بووین و بڕکوت ھندکمان یکتریان دۆزیبوەوەلبرئوە زۆربمان لیکتری ب. دیارینکردبوو
بجگ لیک بنکیان لناو (کئاگاداری ئوە وپشی بنککانی مامۆستا بھادین و ئوانی دی نبووم 

. لبرئوە وای ئوبنک نمدەزانی رووبکم چ شونک) دەربند تکیدا لناوەڕاستی شاخی سپیندا
ھشتا من بقکوە مابووموە . چوارشوە بوو کزەشوقکی لناو قۆپیکدا ھبووئوشوە مانگشو 
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تمخوڕی . بدەم فیکلدانوە دەگڕام بۆ سۆراخی ھاوڕکانم، چاوم بتفنگ لشانک کوت رووە و من دت
. ەبی قسدەکاتبدەنگیدا بیکک لھاوڕکانی خۆم زانی، بم کگیشتالم سیردەکم عرەب و بعر

زۆرم بالوە سیربوو کئم عرەب لکووە ھقو؟ تۆبیت جاشبت یان سربازی عرەب بت؟ رووی 
داوای چند ناونیشانکم . ە و ببووە)بدر(تفنگم تکرد کوت پاڕانوە و النوە کلپشمرگکانی 
راستی لدەھات، بۆی من ھواشبووموە و لکرد ئویش کوت ناونیشانھدان و ئاخافتنکی بۆنی 

. لپشدا تفنگکیم لدەستسند و میلی تفنگکم دەرھناو الی خۆم گلمدایوە. تاڕادەیک بوام پکرد
بم دوایئوەی ک دم لئاستی پاکبوەوە نک تنھا ھرمیلک، بکو مخزەنکی پلفیشکی 

  .زەنی بسرتفنگکیوە ھبوو و بسخۆشمدای، چونک ئوتنھا یک مخ

گر ڵلوە ھوتمی دوورکک لمکدا کنشوکی دڕەنگ، لوڕآ تا شوتیندا ککرەبع 
دوایئوە یکمانگرتوە و وردە . بدانیشتنوە ببئوەی ئو بتواوی شونکم بزانت سرخوکم شکاند

بۆدەچووم کھاوڕکانم دوای شڕی ق روودەکن ئوبنکیی وردە روومانکردە دەربند تکی، کمن وای 
  .کمن لوە وپش شارەزایبووم

لالسرووی دەربند تکیوە خۆرمان لکوت، نمن و ) کانی مۆتار(لناو قۆپیدا لنزیک 
 جگ  سعاتبوو18ئو لمن پرشانتر و برسیتربوو، چونک من . نپشمرگی عرەب خواردنمان پنبوو

  . کاژری تواوبوو دەمی لخواردنوە ندابوو40لئاو ھیچم نخواردبوو، وەلـآ ئو وەک سوندی بۆ خواردم 

گیاندەوت ڵلپک کگایخۆمدا بردم بۆج )مینی حدا ). ئاوەکگوجزووتر لئاگاداربووم ک
ڕام تنھا یک فردە شکرە وردە زۆرگ. چادرکی پشمرگ ھدرابوو، خواردنیش لوناوەدا شاردرابوەوە

قاپشکاوک لوناوەدا کوتبوو، شکرمان تدا توانوە و کوتین شکراو . نبت ھیچی دیکم ندۆزیوە
  .ھقوڕاندن، بم شکراو و شیرینی خواردنوەکمان لوجۆرە شکراوە نبوو کبووکی بدوادا سواردەکرت

. من زۆرم مبست سۆراخی ھاوڕکانم بکم: رادەرە ئیسالمیکم وتدوای بک شکراوخواردنوە، بب
دەستم دامنت : ئیسالمی وتی.  بنیان دانناوە؟ێلالسروومان ئشکوتک گوماندەبم، بابچم بزانم لو

ھم منھا جتم . برکوآ بچیت منیش دبۆ ھ ،دوژمنل م چواردەورەش پشارەزام و ئخۆتدەزانی من ن
  . تۆداڵگل

، زۆرماننمابوو بۆ ئشکوتک ئوم لبن ێپکوە وردە وردە لناو دارستان چەک کوتینڕ
برام لرە دانیش، من ئگر ھاوڕکانم لوشوندابن، دیارە پیان ناخۆش : بردکدا بجھشت و پم وت

ئگر پیانناخۆشنبوو، ئوا . بکمدەبت بچم پرسکیان پ. نناسراوکی وەک تۆ یکسر برم ناویان
خۆئگر پشیانناخۆشبت ھندک ناوساجیت بۆ دنم و خوات . خۆم دموە بشونتدا و دەتبم بۆ الیان

گڵل.  

دیاربوو زۆر دەترسا و خمی . ک واموت چاوم توەبوو دۆپک فرمسک بسر روومتیا ھاتخوارەوە
وەالی، یا لمڕگوەی بوو نئمڵگیبیاندە نزیکی .  خۆمدا ندزە دزە خۆم گناپسکآ و بپب
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سیردەکم بعرەبی وتووژ دەکن .  کسم برچاوکوتئشکوتک، لدەرکی ئشکوتک وردبووموە س
لپشتی لق وپۆپی درەختکی چەوە لیان وردبووموە بۆمدەرکوت . و لکاتی ئاخاوتندا زۆر دەنگ ھنابن

ربازی عرەبن و نپشمرگی کوردن، بکو بجلکانیاندا لپشمرگی ئیسالمیکانی بدر ک نس
بوردی لیان : سووکک گڕاموە بۆالی کاکی عرەب دووربینکی خۆمم دایدەستی و پموت. دەچوون

  .ە بچین بۆ الیانئگر پشمرگی خۆتانبوون منیش ئاگاداربک باپکو. وردببوە بزان کسیان ناناسیت

برادەری ونبوویان . بپل گیشت الیان خریکی ناوساجی کردنبوون. برادەرەکم یککیانی ناسیبوو
ببآ سوکردن کوت لستنوەیان، بگومان لو منا زیاتر گشایوە کماوەیک دوای گڕان دایکی خۆی 

  .دەدۆزتوە

 پرسی ئوان ناوساجی بوو، ئمجا من و برادەرەکم ببمن لو دیمن ورد دەبووموە دیشم الی 
  .ھمانکوتای سر ناوساجی و دەستلمالنمان لگدا کرد

  :لوکاتدا خواردنی پشمرگ تنھا ناوساجی بوو بۆی وترابوو

  ناوساجی، ناوساجی

  ئی خواردنی ناعیالجی

شت رۆژە یا نۆیوە ھئ  

ر تۆیخواردنی من ھ  

  ەم سرنجلھرال دەد

  نگۆشت ماوە نبرنج

  ێگر جاش نتوانت بمکوژ

  ێگر پارچم پیا ھنپرژ

  ئوەندە لتۆ دەخۆم

  ئاخری بدەستی تۆ دەڕۆم

  -عال و-      

ئوانیش ھر لو رۆژەدا وات . لوکاتدا برپرسیاری ئوھزەی بدر ناوی حاجی علی بوو
 بوون ریک بدۆزنوە برە و ێاشکشیان کردبوو چاوەڕ تازە لبنککانی دەربند دەرەوار پ20/4/1988

 مندادا بکو ببم چاوساغی ریان تادەیانگینم نزیکی سنوور یان ڵگلک ھویان لگ. ئران ملبنن
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کوتن گفتدان و ددانوەم کئگر ئو یارمتییانبدەم پاداشتکی باشم دەدەنوە و لئرانیش . ناو ئران
نچیم بوت بۆم دەک .ودارە شکستر ئژ چوومک نھیچ جۆرم من بم. بکوەی منیش وەکو : یرئبل

 و ێئاخر چۆن بۆ من دەگونجت ھروا بپل قۆپی ھاوڕ: دووەم.  وبان نبوومێئوان شارەزای تواوی ر
سر ئونخشی  وبانیان بدەستوەبوو بپی توانای خۆم لێھاوڕکانم بجبھم؟ نخشیکی ر

  .رنونیمکردن و بۆیکجاری مائاواییم لکردن

لوە دەترسان . ھشتا من دوورنکوتبووموە چاوم تیانوەبوو بپل رەزنیانبست و فیشکیان رانی
گڵمن پیاوخراپبم و لفت و ببیوەندیم ھمدا پوەندەکانی رژدەست وپ تم بۆالیاننیردراب  .

وەکی خۆیان زۆر داکۆکی لکردم و وتی بھیچ جۆرک لیمترسن، بم من بوکارە ھیچجۆرە پشمرگببو
پستیک رووی تنکردم و پمناخۆشنبوو، چونک زۆر جی خۆیبوو کلڕۆژکی واترسناکدا لنناسراوکی 

  .وەک من گومانبرن چاودری ھسوکوتی بکن

ھشتا نزیکی باخکی . لنزیک دەربند تکی (نی(اری شاخیدوایئوە بتاک و تنھا روومکردە بن
مۆتاربووم، جاشکانی عمارەت لیانگشتبووە سرمل و قبرەک کئاوڕژی نوان قۆپی دیوی عمارەت و 

جاشکی جل رەش بدیکردم، خۆیدا بزەویدا ھندک فیشکی برە ومن تقاند، بم . قۆپی کانی مۆتارە
وەم بوەمن ئمکنیان لقوە و تبشارمخۆمیان ل وە . باشزانی ککی وەک من خۆشاردنکگومان بۆ یب

ھرل . ئاخر تادونآ ئوناوە و ھموو قۆپیک راڕەو و سیرانگی خۆم و باو وباپیرم بووە. لوان ئاسانبوو
رکران پی گویان ناوەت ئم تنھا چند رۆژک ئو داگی. مندایموە شارەزای کون و قوژبنی ھم

  .ناوچکمانوە و خریکن داوی تدا دەننوە

لسر ئم خاک ببرستی . من لم خاک پیرۆزەدا ھقووم، جی شانازیش لم خاکدا لناوبچم
ئگر لسرخاک و زەوی باو وباپیرم شھیدببم من تاک . و رووتی لناوبچم ھشتا لھھاتنم پخۆشترە

لپش مندا لسر ھمان خاک، ھزاران رۆی قارەمانی گلی کورد . ھیدک نیم لم سرزەویداش
  . گیانیان پشکشکردووە بخاککیان و بخونیان گوسوورەی کوردستانیان سوورتر کردووە

رنی ئگر لسر ئم خاک و لم رۆژەدا شھیدبم بھی نازانم و شھید ھیچکاتک برپرسیا
  ).بزاڤ نیشتمانیکان و حزبکانی کوردستان دەیکن(لو ھنی برپرسانی 

ئگر لموبر شۆڕشکانی نتوەی کورد و گلی عراق شکستیان ھنابت و تووشی نسکۆ و نوشوست 
ئگر چنکسکی بناو کادر، بم بوودە و .. بووبتن ئوە بھۆی ھی شھیدەوە رووینداوە

لنھاتوو لسرکردایتی و پلی برزی ھزەکانی ئۆپۆزسیۆندا جیان بووبتوە، یان چند دەستکی ناپاک 
و چند روویکی گومانلکراو خۆیان گیاندبت ناو ریزەکانی پشمرگ، ئوەش ھیچ ناوکی شھیدی 

  .پنازڕت

دەبن، بم بھکانیاندا ناچنوە شھید برپرسیارنی لو ھنی ھزەکانی برھستکار تووشی
شھید خۆی دوورگرتووە لخۆشاردنوە و ھھاتن و پشت بھندەران و بیانی بستن . و سوودی لوەرناگرن
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و پشت تکردن و روو وەرگڕان لھز و توانای لبن نھاتووی جماوەری رەشوڕووت و چوساوە 
  .لوتکماندا

نی ژمارەی جاش و دەستوپوەندی رژمی عفلقی کئوەش بھۆی چند شھید برپرس نی لزۆربوو
شھید بشدارنی لپکدادان و شڕی براکوژیدا و ئگر . ھیکی سرانی ئۆپۆزسیۆنوە روویداوە

  .لوڕیدا گیانیشی لدەستدابت، ئوە ھی ئو نی و لپلی شھیدبوونی کمناکاتوە

لنوان ھزەکاندا ببآ ) برەیکی رکوپک(دانمزراندن و دواخستنی شھید برپرسیارنی ل
ئگر ھزە . جیاوازی، لسر بنچینی برایتی و یکسانی و دۆستایتی راستقینی نوانیان

وە نیھیشکی بیوەندیوە ھیچ پت، ئمیان کردبرخمتو رووەوە کم لرژکانی دژ بنیشتمانی.  

یارنی لو کۆسپ و گرفتانی دن ری خباتی گلکمان و ھزە نیشتمانیکان، شھید برپرس
ئوان وات سرکردەکان پی بوکۆسپان نابن، یان . بکو سرکردایتی ئوھزان لوبوارەدا برپرسیارن

و کۆسپانن بۆ البردنی ئنگاو نانوەی باری چینای. ھوە و شیکردنینکۆلل وانن کتی و رامیاری و ئ
ئوسرکردایتیانن ک بگورەی . کۆمیتی و جوگرافی کوردستان و عراقدا ھدەکن، نک شھید

  .بنڕەت زانستیکان و بپی کات و شون کارناکن

ھروەھا ئگر وت زلھزە بناو مرۆپروەرەکانی جیھان نخش بکشن بۆ پشتگیری و کۆمککردنی 
  . ڕەفتارەکانی عرەب، ئوە ھیچ دەستکی شھیدی تیانیرژم بد

شھیدەکانمان لوجۆرە بۆچوون و ھندا، لپشنکوتن و بۆ دواوە گڕانوەدا برپرسیار نین و 
  .بوە لپلی جوامری و لھاتووییان کمنابتوە

 ئوان تنھا گیانیان .شھیدەکانمان ھمیش سربازکی ون و نیشانی شانازی و خۆنویستنن
 ترس بسر ھزار کۆسپدا بازیانداوە بب. سرماییان و بنرخترین سرماییان بختکردوە بگلکیان

ئو شھیدان دەستگیرانیان . و پڕیونتوە، ببآ دردۆنگی و گیانلسرلپ ملیانناوە تا شھیدبوون
  :خاککیان و روویان تکردوە و دەن

ر غسدیرەمبودائی نس یری ت  

   جوزت تمننائی ندیرەمڵبد

  خودا دون ک دەربازاری عشقت

  بجوز ت ھیچ کاالئی ندیرەم

  -بابا تاھیری ھمدانی  -
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 نیشتمانکم سرانسری بب: (حمزاتۆف وتویتی. شھید شیدا و ھۆگری نیشتمانکی خۆیتی
  ).  بچکی بیلبیل و ھالنی بو چاوی ب زمان  و دەمی بڵجیھان بۆمن سینی بد

شھیدەکانیشمان ھر ئو راییان ھبووە و راستیکی منیش بتنگ ئوەوە ندەھاتم لناوقۆپیدا، 
ئوەم زۆر پخۆشتر بوو .  دار و درەخت با برزەکانی ئاشنامدا بکوژرمڵلنزیکی تکیدا، لپا

 دەسا ئی چکدارە بئابوەکانی سرب رژمی خونژی عفلقی، ..لسرشۆڕکردن بۆ دڕندەکانی رژم
  .. چیتان لدەستدت برامبر بمن درغی مکن

  خنجرتان سواری ھسانکن

  نووکی رمکانتان تیژکن

  سراپای لشم بکن کگی برین

  من راھاتووم

  ئگر برسیم ئگر تینووم

  .جی ناھم خاککی خۆم

کی خاکئنیابم د  

  تامردن من دەروشی تۆم

  ئی باخ رازاوەکم

  ئی دەشت بربوەکم

   و لوتک برزەکانڵالپا

نگی جی رەزەکانڵئو ئ   

  ئی گۆڕستانی باو وباپیر

  من ببخشن مبن دگیر

  منیش خۆرم لگیراوە

  بداو چواردەورم تنراوە

  ێبری جاشم بۆناگیر
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   و حوشترسوارمچکم لپ

  ێاوە بۆ دەرناکرلمن

  مگر ھرئوەندەم لدەستبت

   ئشوەبمرم بکۆـ

ۆشتایر دەستم بگئ  

رخایکم بچچر مگ  

ردانو ناممدەھیشت ئن  

   بن پشوەێھنگاو

پاک م خاکشت ئمدەھن  

  پیسبت بپی گویان

  بخنجر ورد وھانمکرد

  سرو مل و کویان

  پیرئی سرزەمینی باو وبا

  نکن لمن ببن دگیر

  ــ عال و ــ      

. ھیچکاتک مردن خۆشنی، بکو ئومدم بژیان زۆربوو. من نایم لو رۆژاندا ئاواتخوازی مردنبووم
بم . نمدەویست ئاواتکانم ببم ژر گ. دەمویست بژیم بکو رۆژک ببینم نتوەکم رزگاری بووبت

پمخۆشبوو بۆم ربکوت لپش مردنی خۆمدا چند . و بکوژرم و سرشۆڕ نبملھمانکاتدا زۆرم پخۆشبو
  .خوییک ل بکرگیراوەکان و ژەندرمکانی رژم برە و دۆزەخ رەوانبکم

نیشانی تواوی خۆم نووسی بئومدی ئوەی لو ماوەدا لیکم پڕەی دەفترەکی برباخمدا ناو
  .ئگر کوژرام بناسرموە و الشکم دەست کسوکارم بکوتوە

.  نبووڵنایشارموە لو رۆژە سختاندا کبتنھا بووم ھیچ ترسکم لمار و دوپشک و دڕک و دا
. مدا وەک لۆک نرم و نیانبوودڕکیش لژر پ. مارم بدوژمن ندەزانی چونک دوژمنکم لمار پیستر بوو
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ترسی تپل سوورەکانی عفلقی و چکدارە چکاوخۆرەکانی عفلقیکان زابوو بسر ھموو ترسکی 
  .دیدا

وەک قازک وابووم لدەشتکدا بتنھا بردرابت و ھموو . ئاخر ئوماوەی من تنھا بووم تنھا
قتڵچواردەوری چوی بو ر .  

ھموو قۆپیک .  روویک نمابوو دمی پبکرتوە و بورم بسربستی لی وردببموەلناو قۆپیدا
لھموو الیکوە گوم پبووبوو لدەنگی ناساز و . بسر و گوالکی دوژمنی دزو و رووی رەش تنرابوو

  .سڕەی دڕندەکانی سرب رژم

ھموو . وازی باندە خۆشخوانکان دەکرایوەلو رۆژاندا، بتایبتی لو شوەدا دم بخوندن و ئا
تنانت بچاوپکوتنی بایقوشیش دم . باندەیکیشم بالوە خۆشخوان و ئسک سووک و قشنگ بوو

ئگر پۆلک باندەم بئاسمانوە بدی بکرداری وەھام پخۆشبوو بن لنزیکی منوە بنیشنوە، . دەکرایوە
ر مندا بفسنزمی بتیان بیانبی باقکی دۆست . ن و شربوەک گیانلمابوون ک وەرانلو پنھا ئت
ھندکیان ھتا دڕندەکانی رژم .  ھندکیاندا ئاشنابوومڵلوە وپش لگ. و بآ زیان لیان وردببموە

 و بچوەکانیان النیان لتکندابوون، دەستمۆ بوون و لبن میچ و پاساری خانوەکانماندا ھالنیان بۆخۆیان
  .دروستکردبوو

لناو باندەکانی قۆپیدا باندەیکی ئسک سووک و بچووکی تدابوو کئاواز و خوندنی لئاوازی 
  .بدەنگی ئو باندەی زۆر دم دەکرایوە. بولبول دەچوو

  منیش ئی بولبولی شیدا وەکوتۆم

  .وەھا دوورم لھالن و گوی خۆم

   گوی سوورمنیش وەک تۆ لکیسم چوو

  منیش ھالنکم لکراوە خاپوور

  منیش بابردەی برگژەلووکم

  دەمک لم قوگ تاوک لو چلووکم

  لئامزی گرم ببشکراوم

  وەکو تۆ تووشی رۆژی رەشکراوم

ڕەنج و دەرد و داخل ژیانم پ  
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و و شاخو ک وە لوا گیرسامئ  

   چۆنم، نازان ناپرسکس

  چیرۆکی کۆنملیادچووموە 

  ـــ مامۆستا ھمن ـــ    

. دوژمنانی نتوەکمان ئو قۆپیخۆش، ئو بھشتیان لکردبووم ببیانکی وشکی پ لمترسی
 و گیا بۆنخۆشی ناو ڵئو ھموو گو. نمدەتوانی بین بنم ببفراوی چماو و کانیاوە سازگارەکانیانوە

خۆفرۆش و چکم لپکانی دۆزەخی لییان . ی رازاوەیان ژاکابوودیمن. قۆپی لالی من بۆنیان نمابوو
 و دەشتی رازاوە، ھموو خۆیان لبرچاوم ڵکنرە و رحانی کویلی الپا. ھنابوو بسر چاومدا

لناو بھشتی قۆپیدا بۆ توآ بردکی ناقۆ و کلۆر دەگڕام ک دووربت لچاوی چاو . ونکردبوو
  .رژم و بۆ سنگر دەستبدات لکاتی پویستداداقیشاوەکانی 

دەیانویست درەخت سرکشکانی . ئو بدڕەفتاران دەیانویست برگی بووکنی بھاری قۆپی دابمان
دەیانویست لوی پاراو و پ لشکری دەوەن و . قۆپی بکن نوی، چۆکیان پآ دابدەن سر تختی زەوی

  .تڕایی و جوانی للوی ھموو شیناییکی ناوقۆپی ببن.  واکان بژاکننگ. وردە درەختکانی وشکبکن

 ،رچی ببوونایوانیش تووشی ھت، ئدەمیزک بگات، پیادا ھر دیوارھگ چۆن بوەک س
 و دەروونی بردەدا، تنانت پیانخۆشبوو وردەبرد و گابردەکانی ڵبمرجک ئاگری بگرتای ئاگریان لد

  . ش بسووتننناو قۆپی

ھوکی زۆریاندا قۆپیش وەک پدەشت و گوندەکان رەشپۆش و جگر ھقرچاو و پرسدار بکن، 
ئگر تۆزکیان لدامنی کل . بم بکورایی چاوی دوژمن ھتا دەھات ناو قۆپی جوانتر و رازاوەتر دەبوو

و نیگارەوە پینی دەکردەوە و لوسا و پل بووکنیکی بسووتاندای، ھرخۆی بپل و بدەم نخش 
  . دگیرتر و بریقدارتر دەبوو

  :قۆپی قرەداخ وەک سعدی شیرازی دەت

  . باخک جۆگ و رووباری رەوان و سازگار

  )6(درەختک ئاوازی پلوەری شیرین و کشدار 

  

ی خاکی کوردستانقۆپی نموون  

رم و نیانکی نخشادی، رایل کی پسروشت  
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یندە جوانت چت نازانیدیبچاو نک بک  

وار بوایھو ھاوین یرانگدەبوا س  

دار بوایو د ی فریشتژوانگ  

و بیمار بوای شکست و فریشتی دتیمارخان  

  . و شار بوایێکانگای سامانی الد

  تاوان ئو تپل سوورە رەشتانی تدا بگڕن

  اشیستانجی داخ ئو چکدارە کوردە سر بف

  .لو پاکژەدا بلوەڕن

قۆپیشی بالواندایتوە ) ملکوە(ئگر بوژی کورد شخ سالمی عازەبانی ئستا زیندوو بوای، وەک 
  .بگومان زۆر سرکوتوو دەبوو

  .ئگر مامۆستا گۆران بشان و باھۆی قۆپیدا ھیبدای، گوگرکی زۆری دەبوو

ۆچکردنی لبرد و شاخ سوتاوەڕەشھگڕاوەکانی شاری مکک و دوای ک) 7(ئوەتا بیاللی حبشی
دەور وپشتی، خولیای گڕانوەی بۆسر ئو زەوی وشکوبنگ، ھانیداوە بۆ پداھدان و ھۆنراوە وتن و سۆز 

ئی ئمی ئاوارە و دەرکراو، ئمی نامۆ و دسوتا و، ئمی لجوانترین بووکی سرزەمین . دەربین بۆی
او، چۆندەبت بۆ پلکزینی کورد، قۆپی نازدار و نازەنین، الفاوک ھنسنین بفرمسکی داب

  .خونین؟

. دیارە لپاشئوەی ئو نامردان پی پیسیان بخنناو قۆپیکانمانوە ئم نرخی قۆپیمان نزانیوە
چی دواییان ئمجا دەکون ئستا قۆپیم وەک ھونرمند و بوژەکانی کورد دتبرچاو کلدوای کۆ

  .پیاھدان و رزلگرتنیان

لو رۆژە سختانی ناوقۆپیدا ئاواتخواز بووم کئگر رۆژک لڕۆژان، وەک جاری جاران بتوانم 
بئازادی دەم بنمناو کانیاوە سازگارەکانیوە، بتوانم لدەم مل و لتنیشت گو دگیرەکانیوە بنو 

  .بت بتختی شا و سامانی ھموو جیھانی نگۆڕموەبارگم بخم، مرج 

  20/4/1988سر لئوارەی 

 لنزیک دەربند تکی خۆم شاردبوەوە، بانگ بانگی جاشکان لیکتر لو رۆژەدا لبناری شاخی نی
ن ک کمک ھزنام بشاخکدا بدووربین کوتم چاودری جاشکا. دەنگی دەدایوە) کانی بیک(لئاوی 
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ئو کلوپلی ژنان و نون و پخفـی دانیشتوانی گوندی . پتر لسد جاش لسرئو ئاوە خبووبوون
 توتوونکردوە و کوەیان پوناوەدا بکان لیرم کرد جاشمابوون، سجوناوەدا بل ک کیت

  .جیاکردنوەی شت نایابکان بۆئوەی کۆپشتیان لپکن

خانوەکانی دەور وپشتی کانیک بردرابوو، چە دوکیان دەچو بئاسماندا و لوالشوە ئاگر ل
کجار دووکلرچاوم وندەکردڵگبکانی لالکی جاشر و گوس .  

. ھندک لو شەخۆران بپلق کۆکانیان دەئاخنی و دەیانویست کۆی باش و قورس ھبگرن
کۆ پشتیان دابکۆیاندا . ی نایاب و خراپ دەمقایان دەبوودیاربوو لناوخۆشیاندا ھندکجار لسر شت

گونیی .ێ و بردەمی کانی رزە بڕیز و یکبدوایکدا کوتنڕڵو برە و مۆگکانیان ل نرمی دۆ
  .  و بریقدار بووێسرکۆیان نو

بمزەندەی من .  دەخۆنڵ مۆێمن بدووربین ھنگاو بھنگاو چاودریم دەکردن تابزانم شو لکو
 رۆشتن، بۆی ێھرھموویان کانی بیکیان چۆکرد و ملیانشکاند برە و بناری حرەم و بردەم قازانڕ

بکو بتوانم کمک ئارد ک لوناوەدا بوو ) کانی بیک( برە و ێدوایئوە منیش وردە وردە کوتمڕ
. لسرخۆ و بئوەی خشی پمبت رم دەکوتاک لکانیک نزیکبووموە زۆر . بشارموە بۆکاتی پویست

لپشتی چە دوکی خانوویکیانوە وردبووموە، لرەدا . ھرچۆنبوو خۆم گیاندە پشتی خانوە سووتاوەکان
بینیم سربازکی مغاویر سینیکی پ لچشت و گۆشتی . ئوەی من چاوەڕم ندەکرد کوت برچاوم

نبیھ وەیڕب وەیدەستوە بوومبپشتیمن لو خانوەی کردەمی ئت بۆ ب . ری سینینگوەی لم بۆئب
چشتکی تکنچت و نڕژت، سری داخستبوو بسر سینیکدا و سری ھندەبی بۆی ئاگای لمن 

تا ھرچندە ھش. جگلوەش دووکی خستی خانوە سووتاوەک یارمتی منیدا بۆئوەی نبیندرم. نبوو
دوو دبووم کئایا ئو سربازە ھستی پکردووم یان ن ؟ کمک برەو دواوە کشاموە و دەستم لسر 

پاش تۆزک . پلپیتکی تفنگکم دانابوو تائگر پیان زانیبتم بتوانم داکۆکی لخۆم بکم
وناوە دوورکرخۆ لسو ل خشپکردووم، بنستیان پھوەی کنیابووم لدوەکک . وتموتشکئو لش

رۆژبوەوە بدووربین لیان وردبووموە بینیم ھر لوجگدا نزیکی دوانزە مغاویر بۆ . لپشتیانوە خوتم
بۆمدەرکوت کئو شوە . ببدەنگ و بئوەی ورتیکیان لوەبت تیک دەگلنن. نانخواردن خبوون

  . دەنگیان ندەکردلوناوەدا خۆیان شاردبوەوە و لترسدا دەنگ

منیش لوشونی خۆموە بباشی دەمتوانی ریزک فیشکی کشینکۆف بکم بناو کۆمکیاندا و 
 خواردنم لـ. لشیان بتۆپنم، بم دەردی لوە گورەترم ھبوو ک رملبگرت و نتوانم بوکارە ھبسم

دەمویست بک ئارد بدۆزموە و شودابت . پمابوو دان ناوساجی ئیسالمیکانی بدرم تنھا س. بابوو
وای ئوەش دەمویست ئاوگۆڕ بجگای ئو خواردەمنی و . لپنا بردکدا ھندک ھویر ببرژنم

خۆ خمی ھاوڕکانیشم سرباربوو، نمدەزانی . تقمنی بکم کلوە وپش لوناوەدا خۆم شاردبووموە
  .نزیک؟لکون، ئایا دوورن یا
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و کانیر ئسنغاویر بگمجاربوو مکوە یو باو وباپیرمان ئ منی ئمژایی تدروەش . بئ
 و ئاوەخۆشر ئسشابوون للی راککداری کوردی خۆفرۆش پکو چبوو، بری و کارایی خۆیان ندیارە دل

 کونمشکیان لدەبوو بقیسری، ئگر ئاوا رۆژەکی رەش ندەبوو بیک تق. سفرەی بۆ رازاندبوونوە
بم مخابن سد مخابن، لکوردستاندا رۆژبوە بڕۆژی گورگی دڕندە، چرخ بدی کونپپوو ھدەسووڕت 

  .و تم و مژ ھموو الیکی داپۆشیوە

  لئنفالدا ھمیش جاش چاوساغبوو

ردن و شکاندنی درەختی ژیانی بگومان لڕۆژانی ئنفالدا خۆفرۆش کوردەکان بوون بپواز بۆ وردک
بوون . بوون ببنزین بۆ سووتاندنی خانووبرە و خرمان و برھمی نیشتمانکیان. میللتکی خۆیان

بوون بداردەستی دڕندەترین رژم لجیھانی . بچقی چاوی مندای ناوبشک و پیرژنی بکسو داماو
  .ئمۆدا

  قی میران بدەست ناکس دەنخش

   زوو  دەقشدار ھۆرەی  لخـۆی  بک

  ئگر  ز و  دراو دەوری   نــبووبــا

  بلووری  ژین  دەبوو غوری  نبـووبــا

  ئگر پارە نبووبا بیر وبوا

  دەبوو زام لکووە دەستی بوا؟

  ئگر خوی نکا میللت فرۆشی

   زام لرە خۆشیلخۆی نابین

  و زۆرەبمن ئوھرش و زەبر و زوم 

  بشی زۆری گوناھی مفتخۆرە

  مامۆستا ھمن      

  

  23/4/1988رۆژی 
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 کیند تشاخی دەربنھا لتین(بشاخی سپ ( ندەکو دەربگای نگریسی رنپل دووربین لب
نزیکی شانزە سربازی ھاوەن بکۆم بدیکرد ک رگایان لتکچووبوو، . بشاخی نیوە ورد دەبووموە

ھر لخۆرکوتنوە تا . سرەوە دەڕۆشتن و تاوک بۆ خوارەوە رگایان بۆ ندەدۆزراوەیوەتاوک بۆ 
ئمندە ماندو بووبوون ک وچانیان دەگرت دەستی یکتریان . دواینیوەڕۆی ئوڕۆژە دەگڕان، وەلـآ بسوود بوو

  .دەگرت بۆ راستبوونوە و ھستانسرپ

ک لرلیکۆپتتا ھوە ھوجۆرە مانچوو ب ،کیپشتی گوندی تل کگردوە کربانر شس
زۆری نبرد فۆک .  ک لسرشاخی نوان قۆپی و گوندی بانیمۆردەێبئاسماندا و روویکردە قازان ر
دوایئوە لماوەی کمتر لکاتژمرک سآ جاشی جل رەش کئاشکرا بوو . گڕایوە بۆ سرشربان و نیشتوە

 ھنابوونی گیشتن الی ھاوەن بکۆکان و کوتن پل راکشانیان بڕگایکی فۆکک لقازان ڕوە
ھدی ھدی برەوخواریان کردنوە بۆ ناو ) ێبزنڕ(ئاساندا لناو دەربندەک ک بو رگای دەن 

) ورچک(ھرچۆنبوو لئوارەدا گشتن سر سرچاوەی پۆژەی ئاوی گوندی تکی کب گۆمی . دەربند
جاشکان وەک لوە وپش دانیشتووی گوندی تکی . ئو رگا کورتیان بماوەیکی زۆر بی. ناسراوە

  . وبان بوونێبووبتن زۆر شارەزای ر

بۆی تابیانی نخوتن، . ئو شوە لسر ئو کانی مانوە، بم ترسی پشمرگیان لنیشتبوو
بیانی زوو دیسان جاشکان . و گولل ھاوەنیان دەھاتبڕاست و چپدا کوران تقی شست تیر 

لدەم .  یانتقاندRBG گولل  10، لو تۆزە رگدا پتر ل )کانی بیک(کوتبوون پشیان برە و 
 ،داریان ببینایکی بریقی رەنگا و رەنگ، قاپ و قاچاغکک، دۆشی منداشککدا دەسترازەی برکونھ

دا )ئیسرائیل (ڵمرگیان لپشتوەی، دەیاندای بر تق و دەستژ، وەک ئوەی لگوایاندەزانی دە پش
  .بجنگن

لشونکی برزدا دوو قتوو شیریان بدی کردبوو، کمن لوە وپش ئاگاداربووم ک شیر لوشوندا 
 واتا ئو کوڕە ئوان.   تا نیانخستن خوارەوە وازیان نھناRBGھی، ئویشیان دایبر تقی 

  زانیاری پیداکردن دەربارەی -2.  پارە و خشی ژنان-1: بۆ دوو شت زۆر بپرۆشبوون!! ئازایانی رژم
رگشمن. ناوی پتیان بکوە ئاغاکانیان خیو رویست لدەیان ر بۆ پارەبوو، چونکشیان ھمئک .

لھموو پلیکدا جاشکان . نی و بوودە بوونلسرکوتنی شاخدا زۆر کوو!) کلوپل کوژان(ئو 
جاش بۆیان بوو بوو بپرد بۆ سرخستنیان لشون . کۆکانیان ل وەردەگرتن و پلیان رادەکشان

لرەدا وچانکیان . بوجۆرە وردە وردە وەک پآ بھلکدا بنن، رۆشتن تاگشتن کانی بیک. سختکاندا
ئمجا لخو رابوون وەک شتکی گرنگیان لونبووبت کوتن پشکنینی دەور . گرت و سرخوکیان شکاند

 جار سری پدا نکن، برد نبوو دەتوت بۆ کانی ئاتوون دەگڕن، کون نبوو دوو س. وپشتی خۆیان
چ کلوپلی ژنان و پیاوان ھبوو، چ ئازووخ و راخر و نون لوناوەدا ھبوو، .. ھیندەنوە

موویاندا بکۆیاندا بردیان بۆ دارمۆگکیان لنزیکی کانیک، زەخیرە و نون بۆ سرباز و ھرھ
  .شەخۆریش بۆ جاش
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رەوای واندەر بۆ ئر . دیارە پاشماوەی کوردی راونراو و دەربژو ل موە ھی رژیر و ماسکورد ب
مدایدەستی رژ.  

ک کۆکردەوە لوەندەیان شتومت ئرچۆنبگۆشتھل بوو، جگمنگبیری گۆشتیش . ھیچیان کبۆ ت
ھموو رۆژک دووکس لسر شربانوە ک سربازگ بوو، گۆشتی بۆ دەگیاندن ناو دەربندەک و ئمجا 

کر کانییاندە سدەست دەیانگکوردی ئاخاوتنیان دەکرد. دەستبکورد بوون و ب و دوواننازانم جاش . ئ
ھردوکیان جلی یکتریان لبر دەکرد و ) جاش و سرباز(چونک ئم دوو گرۆھبوون یان سرباز، 

بۆ گۆشت ھنان تنھا ھرئو دووان دەیانورا بئاسانی ل . بۆمبستک جلکانیان ئاوگۆڕ دەکرد
را ئیدی سربازەکان زنۆقیان چووبوو بھیچ کلۆجک نیاندەو. پلنگریسوە بن خوارەوە بۆ ناودەربند

ختانس نوشوئ نرووبک.  

بوجۆرە چکدارە کوردەکانی رژم زەمینیان سازکرد تا کانی بیکیان کرد بمۆگی سربازی بد 
کئگر لوە وپش بخویش ئو شون سختانیان ببینای لخو رادەچکین و خو . رەفتاری عرەب
ی تکش ھندآ کس ھن تائستا نیانوراوە بو رگدا تنانت لخکی خودی گوند. لچاویان دەتارا
  .ھاتوچۆ بکن

  .ئو چکدارانی رژم وەک توول لھموو شونکدا بۆنیاندەکرد و شتومکی شاردراوەیان دەدۆزیوە

 ھتا ناوەڕاستی چیای سپین ڵمن و سربستی کوڕم چند رۆژک لپش روودانی ئوھرشدا، بکۆ
وتکدا نزیکی ھزار کتبی بنرخمان شاردبۆوە، ک زۆر بمینتی ئو کتبانمان پیدا لژر ئشک

مشک ددان تیژەکانی سرب رژم، لوانی کشاخوان و شارەزان کتبکانیان دۆزیبوەوە، ھر . کردبوو
ویکیش بکوردی یان ھرپڕا. پڕاوک بزمانی فارسی بوو، لوناوەدا فیاندابوو ک ھموو قوڕایی بوون

عرەبی نوسرابوو، بردبوویان وەک کۆیل لبازاڕی سلمانیدا تانفرۆشیان کردبوو ک بھۆی ھندک کسوە 
  .چند کتبکم سۆراخکرد و کیموە

لسر . ئو چکدارە کوردان دەستنژی رژم بوون و رژمی ناودەم پیس تفی کردبوە ناو دەمی ئوانوە
ھرئو جاشانشبوون بھۆی ئو کارەسات قورس . ی و کاری ناڕەوا پروەردەیکردبوونشەخۆری و دز

  .لکوردستاندا زامکی وەھا قوویان کردە ناوجستی نتوەی کورد کگیشتۆتسر ئسک

  

  ئمجارەیان ھاوڕکانم دۆزیوە

انیش گلک ماندو بووبوون ھروەھا ئو. ماوەی نۆ رۆژ بپرۆشوە دەگڕام بۆ دۆزینوەی ھاوڕکانم
  .لگڕاندا بۆ دۆزینوەی من
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ھرچندم دەکرد رم بوشون ندەبرد ک بۆ . لراستیدا من گلک تایم چشت بۆ دۆزینوەیان
بوام . من شارەزای بنککانی ئوە و پشیان نبووم بجگل یک بنکیان. بنکی نھنی ھیانبژاردبوو

 گومکردن ێبم دیاربوو بۆ چاوبست و ر. نزیکی دوژمنوە بارگ و بنیان خستبتوانبوو ک ئوەندە ل
  . لدوژمن ئوشون نزیکیان ھبژاردبوو

لکاتی گڕان بدوایاندا چندجار خریکبوو بکومناو بۆسی دوژمنوە کخۆشم نازانم چۆن 
وە چاوم بلوولی تفنگی سربازک رۆژکیان ئگر لناو درەخت چەکانی قۆپی. دەربازدەبووم

شوک تانیوەشو گڕام . نکوتای، ئوەندە لبۆسکیان نزیکبوو بووموە بردە دەستیشم پدەگیشت
  .بشونیاندا، دواجار بنکیکی کۆنیانم کوتوە یاد کئو تنھا بنکبوو لوە وپش شارەزای بووم

بھۆی تاریکیوە نزیکی بنکک . یش وردە وردە دەباریئو شوە زۆر تاریک و نوتکبوو، باران
ببووموە، بم تواو رم پندەبرد، ھتا خوای من و تۆ کردی دوژمن بنیازی چپی خۆی فیشکی 

. بم ئو رۆشنایی بۆ من بووب مایی خۆشی. رۆشنکردنوەی لسر شربانوە بئاسماندا تقاند
ئوشوە . ک کۆنکم دۆزیوە ک پخفی باش و بکیش خواردەمنی تیادابوولسایی ئو فیشکوە بن

خۆ ککاتک خۆر گزنگیدا . بۆیکمجار بوو ک لوماوەدا لتوی نونی گرم وگوڕدا و بتر و پی بخوم
بینیم ک دووکس لھاوڕکانم کیککیان نورۆزی کوڕم بوو، شوی پشووتر . لوە خۆشترم بینی

. ھاتوونت ئم بنک و ناونیشانی تواوی بنککی خۆیانیان لسر رووی پارچیک تاور بۆمن نووسیبوو
ئۆخی ئیدی لتنھایی . کخوندموە تزوویکی خۆش لبنی پموە ھات و لتوقی سرموە دەرچوو

بپل نوسراوی سرتاورەکم . رزگارمدەبت و ھاوڕکانم دەدۆزموە و لموال بقۆناغکی نودا تدەپڕم
  .سیوە، نوەک دوژمن بگن ئوشون و لو نوسراوە سوود وەربگرن بۆ دۆزینوەی بنکی ھاوڕکانم

شو بتر و پی لتوی نونی گرم وگوڕدا خوتبووم و . خۆشم نازانم ئو رۆژەم چۆن لتپڕی
، کدەمک پرشانم بۆ ێم بگینم ھوارکی نوئستاش ک رۆژ بۆتوە، چاوەڕم تاریکاییدابت خۆ

 ھاوڕم لھاوڕکانم بسر  دەرکوتنی تیشکی خۆردا سڵ و بیانی لگێئوشوە کوتم ر. دۆزینوەی
لوتکی شاخی نیوە لدەربند ھازەجاڕ دۆزیوە کبخرایی تیشکی خۆر پالمارمدان و کوتم لیستنوە و 

بوون، ) نوری، محمد علی قادر ئازاد نجمدین نوری، نورۆز عال: ( ھاوڕیئو س. ماچکردنیان
گکانی کوردستان بوون و لخترسش و سرکوە ھۆگری چیا سیمندار لھ وانئرزەکاندا ڵکب لوتک 

وویی لمن ئو رۆژە رۆژکبوو زۆر بز.  ھاوڕیدا تائوارە ماینوە ئو سڵلگ. ئاشنا و ھاوڕآ بوون
  .دیارە رۆژانی خۆش زۆر کورتن و زوو تدەپڕن. تپڕی

ک ( ل کاوی تپخلـ(ئوارە کتاریک داھات وردە وردە برەوخوار بووینوە بۆ بنکی شادی 
 ڵلگ. بم ئوشون سختبوو. بناوەڕاستی شاخی نیوە بوو، لشونکی زۆر چدا لنزیکی دوژمن

زۆر . ئوشوە کوتم پرسیارکردن. داری یک شادبووینوە، بم چی شادبوونوەیکھاوڕکانمدا بدی
لژر لوەوە نبت، بدەنگی ) پتر لھفتیک(ماوەیکی زۆربوو . تامزرۆی ئاخاوتن و دەنگوباس بووم

  .اتلبرئوە ئوشوە جگ لخۆم رم بکس ندەدا ھیچ جۆرە پرسیارک بک. برز ھیچم نوتبوو
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 پشمرگی حزبی شیوعی، کئوانیش لھاوڕکانیان ب بووبوون، لوبنکدا لپاش سآ رۆژ، س
شخ سعید شخ حسن برزنجی، ( ھاوڕی لڕاستیدا بو س. بڕکوت ئمیان دۆزیوە و گیشتنالمان

ئوان ھرسکیان . زۆر دم کرایوە) حسن شخ عبدول شخ مجید قرەداخی، ھادی محمود کرکوکی
  .ناسراوی درین و خاوەن ورەی برز و مژوویکی پاکبوون کبتواوی پشتیان پدەبسترا

بای شکابوو، ئوی ) کاک حم رەئوف غریب(لم بنکیدا دوو بریندارەکمان تدابوو کیککیان 
سر دەمارکی قاچی و بئاسانی گوللیک دابووی لسری، بم کاریکردبووە ) کاک خالید ماوەتی(دی 

کاک ئازاد نجمدین تیمارکردن و پاککردنوەی برینی . لپل و ھورازدا قاچی بۆ ھندەھاتوە
  . ھردووکیانی گرتبوە ئستۆی خۆی و بۆ ئو مبستش داو و دەرمانکی زۆرمان البوو

وەی ورەی ئو پشمرگ ک گولل بۆ تاقیکردن) مامۆستا بھادین نووری(رۆژکیان کاک ئبوسالم 
  :سری پکابوو رووی دەمی تکرد و پی وت

ئگر دوژمن . برادەر تۆ خۆت دەزانیت گوڕی رۆشتنت نماوە و تاڕادەیکی زۆر پکی رۆشتنت کوتووە
ی ببنککمان بزانت و ھرشمان بۆ بھنت، دیارە تۆ ناتوانیت خۆت دەرباز بکیت، بکو لوانی بھۆ

من وایبباش دەزانم . تۆوە چند پشمرگیکی دیکمان کناچاربن داکۆکی ل تۆبکن، شھید ببن
  .رگایک بدۆزیتوە بۆ گڕانوەت و خۆ بدەستدانوەت الی رژم لپش ئوەدا کتووشی کارەساتک ببین

ئاخر . گدا بیت گیان تۆ چۆن دت دت بمجۆرەم لێھاوڕ: بریندارەک ئاخکی ھکشا و وتی
من بگڕموە الی کام رژم؟ ئایا ئوە التان رەوای من خۆم بدەم بدەست ئو دڕندانوە؟ لمگڕن بامنیش 

خۆئگر ھرشی دوژمن ھبوو، ئوا بجم بھن، . وەک ئوە لگۆڕەپانی خباتدا درژە بخباتی خۆمبدەم
ن دەجنگم، مگر تنھا یک فیشک بھموە ئویش بۆئوەی بگومانبن من تا دوافیشک برامبر بدوژم

  .پشئوەی دوژمن دەستگیرم بکات خۆم بۆ کوشتنی خۆم سوودی لوەربگرم

  .. من مبستم ئوەی کتیانچیت-

بامنیش وەک ھزارانی دی پیوەندی بکم .  بۆچی تنھا لم کوردستاندا ھر من ھم شھید ببم؟-
  .دانوە، ئوە جی شانازی بۆ منبکاروانی شھی

گن لیان ئارەزوو ناکی ھاوڕر ئگبڵخۆ ئوا من بوەدا بم، ئئ  م کشنیاز دەکگرانی پد 
شونا شوک سردانکم بکن بۆ تیمارکردنی . لدووری ئم بنکوە، لژر بردکدا بتنھا جمبھن

گم و لکنھا دووڵزامنن دەستی خۆتاندا توەم بۆ بھک ئاوی خواردنممتریش .  نان و ککگومانبن بب
  .لوە قایلم بمرجک سرشۆڕنکم بۆ دڕندەکانی رژمی بعس

  .   کاکگیان من مبستم تاقیکردنوەی ورەتبوو، ئافرین چند ورەت برزە-
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ئو و کاک حسن عبدول رۆژکیان من و .. ئم برادەرە زامدارە وردە وردە برینکی روو لچاکیبوو
بشاخی بنککماندا برەوژوور ھزناین، لپکدا و لپلیکدا ئو دەمارەی ک لقاچیدا سستبوو بوو، 

ئیتر من خۆم ببختیار : ھناسیکی خۆشی ھکشا وتی. کوتوە ئیش و بباشی قاچی بۆ ھھاتوە
نگ مردنی خۆمتوە بم چاکبوونمدەزانم و دوای ئوە نای.  

بم بردەممان ھدرکی ھزار بھزار . راستیکی لم بنکدا لجاش و سوپاوە زۆر نزیکبووین
خۆشمان لناو دارستانکی چدا بووین کئم لدوژمنوە . بوو کدوژمن بئاسانی نیدەتوانی سربکوت

  .دەرندەکوتین و بباشیش جموجووی دوژمنمان چاودری دەکرد

نی ئخوەوی یاسای دارستانی دەکرد و بیمان پکم بووین، دراوسی دڕندەکانی رژدراوس وماوەی
  .یاخوا ھیچکس دراوسی لوجۆرەی نبت. سرمان تینوو بوو

تنھا بناوھنانکی . ھموو پرشانبووین بۆ گۆشت. ئم ماوەیکی زۆربوو گۆشتمان نخواردبوو
دوو پشمرگمان جاش ئاسا ببرچاوی دوژمنوە کوەک جاش دەھاتن برچاوی . وناودەممان پدەبوو لئا

دوژمن، لبناری شاخکدا ل شرەفدین مانگایکیان راونا ک لخکی گوندی تکی جمابوو، ھموو 
  .! ویستیان بیگرن یا بیکوژن، ھرچند تقشیان لکرد نپکرا. رۆژک دەھات بۆ لوەڕ بۆئو ناوە

 ریب و برادەرانی کر غزاندا کاک عومژنی رەمجوە دەدی تا لگۆشتونمان بوە خوجۆرە ماینب
گڕانوە کروشککیان بدیاری بۆھناین کئگر ترسی ئاشکرابوونی بنککمان نبوای، لخۆشیدا 

ەبووین، تنھا کروشککمان لو جژندا نزیکی بیست پشمرگ د. ئاھنگکی گورە و شاییمان بۆ دەگا
 گۆشتکدا ڵلگ. سفرەکمان چند بردکی پانکۆی رەق وتق بوو. ھبوو لسر سفرەی نانخواردن

گۆشتاوی پیرە کروشکمان بپیاز و بھاراتوە کوند ک تائستاش تام خۆشکی . برینجیشمان لنابوو
  . لبخی ددانمدا ماوە

شکرد و ھوتمن گۆشتم بکی کفتا گرامی حی نزیککتامی نیوکیلۆ . ری مە کو بم ئب
  .گۆشتی مڕی قوی دەدا

ھرچند خۆمان . بڕاستی ئو ماوەی ک لوبنکدا بووین بڕۆژگارکی سخت و دژواردا تدەپڕین
قابووشمان تدابوو، لناویکدا دەگونجاین و ورەمان برز بوو، ھروەھا چند کسکی خاوەن ئزموون و 

بم ئم کارەساتی کوردستان ئزموونکی نوبوو ک تائوکات لوە وپش کسمان بو ئزمووندا 
تۆ ئم رۆژەت چۆن :  ئبو سالم بوو، کپرسیارمان لکردێلھموومان بئزموونتر ھاوڕ. تنپڕیبووین

منیش زۆر سر لم رۆژە دەرناکم و تائستا : وتیدت برچاو و چۆن برەو رووی ببینوە؟ لوەمدا 
  .بتاقیکردنوەی وەھادا تنپڕیوم

ئوەی ک زۆر بالمانوە سختبوو و لڕووی رەوانیوە کاریگر بوو، ئوەبوو ک لنزیکوە چاومان 
. رد ببوینایتوەلکردەوە ناشرینکانی دوژمنوە بوو، بم دەبوای دەستو ئژنۆ دابنیشتینای و لیان و
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خم لناخماندا پنگی خواردبوەوە و داخمان ئوەبوو کلو کاتدا بۆمان ندەگونجا و ری دەستمان نبوو 
لو خۆشارگ کشوماتدا و لناوەڕاستی چیایکدا خم و پژارەی . داخی دمان بو دڕندان بژین
اوە و کلپووری باو و باپیرمان و ھموو دەڤرەک ببرچاومانوە پاشم. نتوەیک درابوو بکۆی ئمدا

 و ڵرەز و بستان و باخی ھنار و گو. چە دوکییان ئاسمانی داپۆشیبوو. قرچ لجرگی ھسا بوو
  .گوی دەشتک بپوی قورسی ئسک قورسکان گرە دەکران و دەشلران

ا بسر نبردبت، شن و سروەی دەربند و کسک چمککی تمنی لکوردستانی جوان و خۆشویستد
چیا بابرزەکانی نیدابت لڕووی و بای ھاوین ھوارەکانی دەروونی فنک نکردبتوە، بگومان 

ختدا دووککارەسات و ناسۆری وا سو ڵلناچاری ئی بقرچاوانرگ ھو جت بۆ ئناسرگی ھجل 
یانی خۆی پنبت لسختی و کۆسپ و کورەوەری، کمتر لمانای یکک ژ. شون خۆشیان بجھشتوە

  .رۆژی رەش تدەگات

  :حافزی شیرازی دەت

  ترسی شپۆل و   شوی تاریک و زریانی  سختی   وەھا

  )8( دەریا لحای ئم دەبن ئاگا؟ ێ بارسووکانی گوێلکو

ژیانی . ار و بیرەوەریکی زۆرمان ھبووئم زۆربمان لوناوچدا ک ببرچاومانوە دەسووتا، یادگ
. ئاواتکی زۆرمان بۆ دوا رۆژمان لناخماندا تۆمار کردبوو. پ لخۆشی و تایمان لودا بسر بردوە

یادی رۆژانی پ . تمنی مندای و بسرھاتکانی ئو تمن، تمنی الوتیمان لوناوەدا تپڕ بووە
گڕە الوژە و بزم و سیران و کۆڕبستنی چیرۆک گانوە و داستان لشادی و شوانی گرم و گوڕی 

خوندنوە و رەشبک و چوون سیرانی پدەشتکان و راوەماسی چمکان لسرماندا دەخوالیوە و 
  :بشداری لویادەدا کردوە کدەت) شخ نووری شخ ساح(دەتوت بوژی کورد . لدەرونماندا سووڕیدەخوارد

   ئبت قترەیک خون و لدیدەم سرئکاڵد

   بدما سوحبتی جارانی  شــوێھرک رابوور

  ئشکی حسرەت الزمی جمعی سیابختان ھر

  شونمی سوبح دەلیلی قترەیک  گریانی شو

لڕاستیدا بئاشکرا و بدەم مرواری ھۆنینوەی چاومانوە ندەگریاین، بکو گلکجاریش 
  . دەبووڵ ئاخ و ھناسی سارددا تکڵ پکنینکمان لناخوە ھندەقو، لگ، وەلـپدەکنین

  دنیایک کپ و  تاریک

یناسو ھ کۆی گریم  
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  گۆڕستانی پ لگکۆی 

یش و  تاسـئاواتی  گ  

  -بریاجی-      

کی وابوو کبتوانت لو رۆژاندا بۆ گلکمان دەرکوت ک رژمی فاشی بغدا لمژەوە تینووی ھل
 و برھمی جوتیارەکانی ڵرق وکینی پیس و گوی خۆی بژنت بسر کۆرپی ناوبشک و پلوەر و ئاژە

  .کوردستاندا

  ئم سردەمی کۆچ و لیکتر دابانی دەستگیران و ددارە

  ئم سردەمی مرگی ساوا و مل و بھارە

  مارەئم سردەمی خندەی گورگ و دوپشک و 

  -کاکحمی حمباقی-      

مگر خوابزانت چ داخک دەچوو بدمانوە ک دەمانبینی لسر کالوەی ھموو گوندەکان پپوو 
ئو شقام ریانی دیوی قرەداخی بسنگاو . لھموو دەڤرەکدا دۆستکمان بۆ نمابوەوە. دەخونت

ھناس و گی دەروونی . کمانی لسر دیاری ندەداوگرمیانوە دەبستوە شون پی دسۆزکی گل
توو وەک دووکردی ھژن و پیرەموەڵپیررزدەبوونئاسماندا بر .  بژگاکان لرە رو کو چکر

پمانخۆشنبوو و چاومان برایی ندەدا لدوژمن . چکمشە و پوی گلگورگکانی دوژمندا دەیانناند
  . بۆ چاودریشیان ناچاربووین ھمیش سیری سر وگوالکی دزیانبکینوردببینوە، بم

لوگوندە نزیکاندا، لشون زەماوەندەکاندا، لباتی ھپڕکی کیژۆی شل وملی کورد دوژمنی دق 
ن .. نسربانآ نژربانآ.. نکۆڕی شمشاڵ لدانآ.. نشونی چپ رزانآ. و قزەونی تدا ھدەپڕی

  .بدی ندەکران.. وڕەکیکی دەستس لسرشانآک

سبری دارە حوتپلی سرگردەک، .. رگای پیچاوپچی سرکانی، چۆبوو لالر و لنجی کیژانی
فرش و بڕە . لھیچ گوندکدا پرستگایک بپوە نمابوو.. بووبوو بگ و خۆمشی کۆترەیکی سووتاو

یرۆز و کتبخانی بنرخی ناو مزگوت و ماکان بووبوون بقرەبرووت و حسیر و زۆپا و قورئانی پ
شن و سروەی دەربندەکان گۆڕابوو بھاوکی گرم و ناسازی . وسووتوەکیان لناو چمکاندا ملیدەکرد

ۆی ببۆس.. ئاسمانی شین و پاک ھگڕابوو بدوکی ساوای بنازکوتووی بدەرەتان.. گوندە سووتاوەکان
کلوپلی ژنان، ببۆ پووزی سووتاوی باندەی جوان، ببۆکرووزی ال پراسوی وخ و ئاژەی بجماوی 

  .جوتیاران
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، گارەگاری باڕۆک و قرتقرتی مریشک بک و )کشری خۆشخوان(ئاوازی مالی بانگی بیان 
یان، بانگ بانگی دایک و باوکان، ئاوازی گ و گای ساوا.. حپحپی سگی بئمک ندەھاتن ناو گوآ

  .ێھآ ھی زەوی کنی جوتیاران، نمابوون لناو د

ئگر .. ێنامردەکانی سربڕژم دەستی چپی چپاویان درژ دەکرد بۆ ھموو کونو کلبر
  .ێشتکیان بۆ ھنگیرای بپل دەیانسووتاند نوەک پشمرگ سوودی لوەربگر

وای ئوەش لوە .  لچاو ئواندا ژمارەمان ئوەندە کمبوو یک بھزاربووینئم لوکاتدا
دەترساین کئگر لالی دوژمن خۆمان و شونکمان ئاشکرا ببین، خواردەمنی و پخفکانمان بکونژر 

  .وودەستی ئو دڕندان، کبگومان لوکاتدا ھشتا سرما کاریگربوو، خواردنیشمان روو لکزیب

ئاشکراش کۆک !  بکین؟ شتکی پێلو رۆژەدا پارەمان زۆر پبوو، بم چی لپارە بکین و لکو
  :سعدی شیرازی دەفرموت. نان لو رۆژەدا لکۆک ئاتوون بۆ ئم بککتر بوو

  کتوش نمنت، نز و ندراو

  گوڕ و توانای رۆیشتن  نادەن بپیاو

    کــوولبیاباندا شلمی 

  )9(لزیو باشترە بۆ ھژاری  دامــاو  

  :دووبارە ھر شخی سعدی کدەت

   دەتوانت ئاوازی دەف و سنتوور و نیێگو

  نبیست    بدرژایی   تمنی   خـــۆی

    دیداری  بــاخچاو  ئۆقرە  دەگرت  بب

   و  نسرین  دەگوزەرنآ    دەمــاخڵببگو

    سرینی  پ   لپــڕگر  دەستنکوت

  بۆ  خوتن  بردک  دەنرت  ژرســــر

  ئگر  ئامزی  یار  بـۆت  دەسـتـــــندا

  کۆش  ھی  کدەست  خۆی   تـفــــدا

ـــچچاوپرە  پھونب   م ورگم  ئب  
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گت  لت و  ناگونجھـیـــچاڵناسرەو     

  :کوردیش وتویتی

تی رەگی ھاری پبرسوەی..  

ھر لو رۆژاندا بوو ککاک عومر غریب و برادەرانی حوت رۆژی تواو ھیچیان دەستنکوتبوو 
بوجۆرە .. گیرفانیان لپکردبوو، بدەم روە گنمیان دەقرتاند. بیخۆن، بجگ لبک گنم خووساو

  .بشو و بڕۆژ ریانکوتا تاگیشتن المان

 دڕندەکاندا، بم تنھا ڵکاردا بوو، ئامادەبووین بۆ جنگ لگئم ھمیش فیشکمان لبر
 و ڵبناو دۆ. کبچووینای بۆ شونک رچمان دەشکاند). 10(لکاتی پویستدا و بۆ داکۆکی لخۆمان 

نمادەویست . زۆربی بشو رماندەبی. بتنگ کمخوی و ماندوبوونوە ندەھاتین. نشودا تدەپڕین
 ئوەشدا زۆر پشت ئستووربووین بخۆمان و ئو ڵلگ. دا لووتمان بتقت بلووتی دوژمناندالڕوبان

  .ڵلپناوی ئوەدابوو دووربین لدوژمنی چپ. گۆشگیریمان بۆ داکۆکیبوو لخۆمان

   ببینینچاو لسر نووکی رم

   ببینینباشترە تاڕووی دوژمن

   لھزار دۆست دووربیت و پچاوئب

  )11(دوژمنکت نبینی بچاو  تا 

ھرچندە ھموو ئارامبووین و کمتر خفتمان پوە دیاربوو، بم من ھندکجار زۆرتری بوە 
پستدەبووم و خفت چنگی گیردەکرد لئوەکم کدەمبینی ئو ھموو گوندە کالوەشیان بپوە نماوە، تا 

  .بایقوش لسر کالوەکانیان بخونت

  

   شونوار دی بئستاک

  نخانخوی ما نڕبوار

  گۆڕستانی ھتکنراو

  دار وبردی لبن ھنراو

  ، ھرچیێرووبکیت ھرکو
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   نیشتووەسامی مرگی لـ

  کالوەی وای پھاتوە

  پپووشی لـآ ھھاتوە

    *  *  *  

  دوندی برزی کوستانم رۆ

  ھردە و دەشتی گرمیانم رۆ

  زن و گۆزە و بفراوم رۆ

  ز و زیوی چماوم رۆ

  کۆڕ و بزمی جارانم رۆ

  زدی خۆم و باوانم رۆ 

  ھۆرەی شوان و حیرانم رۆ

  بھشتکی کوردانم رۆ

  - عال   -      

  :رەفیق سابیریش وتوویتی

   الم سرالیێئی دوان ئگر جار

  بناو شاردا راببووری

  چاوآ بڕووی تم لنیشتووی

  کالوەکاندا بگی

  ام شمت لبیر ئچتوەمن دنی

کم ختاو ئازاری ئل  

  گیانت وەکو گیانی ماندووم ئتوتوە
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گلکجار لتاو باری قورسی سرشانم، لتاو ئازاری دەمارەکانی گیانم، ئم کۆپلی لھۆنراوەی 
  :مامۆستا ھمن دەیھژاندم

  نابینی زەردە لسر لوی کس لم شارەدا

  ۆمیان بسردابشمگر خم و دەردی دی خ

مژنۆکردوو ئنیایی ھکی تیویستی گۆشخۆش  

  )12(بۆی رۆژ و شو وەھا گرتوومت نو باوەشم  

  

  

  )13(من و گوندی سوسنان 

  

ھندکجار لھاوڕکانم دوور دەکوتموە، دووربینکم بدەستوە دەگرت و لشونواری گوندی 
گوند و چوارالی گوند و پدەشتی بردەمی . نشونواری مابوو نسنوورھرچندە . سوسنان ورد دەبووموە

دوو برد لسریک لدیوار بچت . گوندەک ھموو بووبوون بسوتماک و جلی رەشی پرسیان پۆشیبوو
تنھا بو شقام ریدا .  بوو لناوچی قرەداخداێ گورەی، ک گورەترین دێئو د. نمابوو

ک لشاخی ققایمزەوە لپشتی ئاواییکوە بۆ ناو شونواری گوندەک، چونک ئو ری دەناسرایوە 
  .پووشی لنڕوابوو تا ئویش بسوتنن، ریکی دیاریبوو بۆ ناو گوندکی نادیار

 و دەور و ێدوای چندجار رشتنی زەھری سیانید و خردەل بسر گوندی تکی و بلکجار و برد
یادوای لدانی ھبجی . ئو شونانی کلوانی شوان بۆلوەڕ ئاژەی پبگینتپشتیاندا تا

رژمی . خۆشویست بکمتر لیک ھفت سرە گشتسر شادی ناوچی قرەداخ، وات گوندی سوسنان
ی بتاوان و دەروون پلکین و رق برامبر بھموو زیندەوەرک راکتی زەھراوی کوشندەی ئاراستی مندا

  .پیرەژنی بسزمانی ئم گوندە کرد

دا لڕۆژانی نرگز و گودا لوەرزی گش کردن و ناشتنی دار 1988بـآ لجژنی نورۆزی سای 
و درەختدا ئو رژم بناو ئازادیخوای کیمیاویبارانی ئو شاگوندەی قرەداخی کرد و پتر لحفتا ھاوتی 

 و پاخست ڵرەکاندا لکاتی نانخواردنی ئوارەدا و لناومزگوتدا لکاتی نوژکردندا البتاوانی لناو ژووە
 و چاو و لووتی ڵرشت ناوجرگ و د) عفلقی(و الشی پیرۆزیانی بکیمیاوی رەشھگڕاند و زەھری 
  .پیرەمرد و پیرەژن و ناو دەسرازەی ملۆتکی ناوبشکوە
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ھیدان لگۆڕستانی دی کۆشکدا چند شھیدکم بینی ک لوە لکاتی ناشتنی چندکسک لو ش
  .ندەچوو مردبتن، لوە دەچوون کخویان لکوتبت دۆپک فرمسک لناو چاویاندا قتیس مابت

چند شھیدک لسبری درەختکدا دانرابوون . لم گوندەدا چند خزانک بتواوی بنب بووبوون
کاک (لناو ئو شھیداندا خزانی . انکیان زیندوو بت و فرمسکیان بۆ بژتبئوەی کسک لخز

ئم کاک ..  و دایکی منداوە بخاک سپردران، خۆیشی لخستخان دەیناندڵبمندا) عوبیدی برگدروو
ناندا دوای ھمیش منداکانی خۆی لناو سوس. عوبیدە لوجۆرە کسانی کمندایان زۆر خۆشدەوت

رۆژ تائوارە دەستی بسر و ملیاندا دەھنا و قژی زینیانی بۆ شان دەکردن و بماچی گرم و . خۆیدەخست
ھموو تاوکیش چندجارک .  و ناسکیان، دەروونی پ لسۆزی خۆی فنک دەکردەوەڵگوڕی سر روومتی ئا

نو مندائ ت کوەی بزانقوربانیان وەک ئت و خۆیدەکرد بدەوەریان ھش پشکوتندا غونچپمیوانن ل 
  .بناسک و نازداری مائاوایی دەکن لی

تنھا . ھروەھا خزانی کاک رەزا بنب بوون و کاک مھدی و خزانکی بتواوی شھیدبوون
 لناو محمدی کوڕیان لمردن رزگاری بوبوو، کئویش لوکاتدا پشمرگ بوو، بھۆی پشمرگایتیوە

  .ئاواییکدا نبوو

 دەستلگردنی دایکیان پکوە شھید بوبوون، دیاربوو ڵلناو شھیدانی سوسناندا دوو مندا
منداکان دەیانویست دواھاوی گرمی دەروونیان بھاوژن بۆناو سنگ و برۆکی دایکیان، بئوەی ئاگاداربن 

  .لوەی کدایکیان پش ئوان گیانی سپاردوە

انکی دی ئاوزانی یک بوبوون، ھریک چمکک لجلکانی ئوی دی  لناو دەستیدا توند خز
  .گرتبوو، وەکئوەی بیوت رزگاریبکات یان دادەی بدات

دوو کچی . خزانکی دی دەم لناودەمی یکتردا، بدەم ماچماچنوە مائاواییان لیکتر کردبوو
گھید لکدا ڵشژووروتوە دایکیاندا لکویان لرایانوەشاندبوون گیانیان سپاردبوو، . راکشابوون، دەتوت خ

ونیخ دەنگی و کشوماتیوبئ وجۆرەیکراو بکیمیاوی پرگی بمیشتبوون کگوە تمجا لک . ئپیاو
 گوندەککیان لسندکت چوە تابتوانکراوەکانکیمیاوی پھانای بچوو ب دانیشتوانی گوندەکل

لپاش چنجارک ھاتوچۆ خۆی و بریندارکی پکراو کبکۆیوە . ربخاتوە و لمردن رزگاریانبکاتدوو
  . یکدا گیاندەسپرنڵدەبت، دەکون ناو چاکی کیمیاوی و ھردوکیان لپا

  .ژیان و سربرزی بۆ گلی قارەمان

  .مردن و سرشۆڕی بۆ عفلقی خونمژەکان

کدارە کوردانو چوە ئاخ ئوانرچاوی ئبیاندەدات بگن، چۆن غیرەتیان رم دەکریی رژنۆکک 
  .ئو گوندان بمجۆرە بسووتندرن؟
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مگر باو و باپیری خۆشیان لوگونداندا نژیاون؟ مگر قوڕ و چپاوی ئو گوندانیان پدا 
کن؟ مگر کسوکار و ھنپرژاوە؟ بۆچی خۆشیان کورد نین و بزمانی پاراوی کوردی ئاخاوتن نا

  .خزمکانیان لو گونداندا ئاژەداری و کشتوکایان نکردووە؟

  م نموویان، وەلـ.. بم ھنا وەخراپترخۆفرۆشن، خۆفرۆشیش زۆر ل کدارانوچک لندھ 
د و یکک کئابووی تکا ئیدی لکوآ بتنگ تان و تشرەوە دت، لکوآ گودەگرت بۆ پن. دەکات

ریت وەھایزی بۆ بژمیت، وەک گوبرچی پگومان ھئامۆژکاری؟ ب.  

پیرۆزترین سرمایی مرۆڤ شرەف و ویژدان و سۆزە، ئوانش شرەف و ویژدان و سۆزیان لدەستداوە 
ئوان خۆیان ئاشیان بگڕت و باخیان . ئوەی الیئوان گرنگبت گیرفان پکردن. و فرۆشتوونیان بپارە

  .رم وگوڕبت ئیتر چش لھزارەھا دایک و کوڕی راوەدونراو، چش لھزارەھا گوندی لڕیش دەرھندراوگ

الوکی کورد یان کیژە کوردک بھۆی دڕندایتی رژموە بتواوی لژیان بزاربوون، بم ھندک 
کو ببینینی ئودیمن پ لو خۆفرۆشان ئوەندە سۆز لدەروونیاندا نمابوو بزەییان پدابتوە، ب

  .لناسۆران دەیاندا لقاقای پکنین و بزەیی لدەروونیاندا کوژابوەوە

ئوان بدرژای رۆژانی ئنفال کسووری، ببوورن کرەسووری برلشکری عفلقیکان بوون، 
ی سرشۆڕییان تپی کلوتکیکی برز و شونکی ئیستراتیژیان داگیربکردای بدەستژ و تقی چک

بم رژم رژمکی فاشست و بئابووە و . خۆشی و بادەنۆشیان لدەدا، کگوای سرکوتنیان بدەستھناوە
  .ئم وئو نازانت دوورنی کڕۆژک لڕۆژان ئوانش لسمکۆن بخات

وان  کو ئاخر ئوان بچ روویکوە تپی خۆشی لدەدەن بۆ گرتنی چیاکانی کوردستان؟ ئ
دەتارنن، ھالنی سوسک و کۆتری ئاشتی و باندەی خۆشخوان دەسووتنن، تووکی کروشک و سووچڕ 

ئایا ئو کردەوان جی شانازی بۆ ھیچ کوردکی شرەفمند و ئابوودار؟ ئایا ورانکردن و .. ھدەپووزنن
  .قاقای پکنین و گڕەالوژەیان بخات؟قچۆکردنی نتوەکی خۆیان ندەبوو کاریان تبکات و ل

  :بگومان ئوان زرکتان، محویش دەت

   من زرکتام بۆچی؟سر ک جۆشکی نب

   شوشی بتام بۆچی؟ کھۆشکی نبڵد

من نام چکدارە کوردەکان ھموویان یک سرووشتیان ھی، تیاندا ھبوو ک ئوچکی 
کی سچتی بوەیشانیگرتبووبھی پکوچک، ناچاری ئند ھۆیر چبم . رشۆڕی دەزانی، یالب

ئگر چند جاشکی باشیش ھبت، لپیاوەتیدا سربست نین . تکای جاش بوون بخۆرە بۆ نتوەکمان
  .و لمودایکی تسکدا دەتوانن ھسوکوت بکن

  .لـآ لم دەڤرەی ئمدا زۆرکمن. نبتکم) جاش باشکان(رەنگ لھندک ناوچدا ژمارەی 
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کپیاوان ھاتن ) لو باشان(نایشارموە کئم لقۆپیدا توانیمان پیوەندیبکین بچندکسکوە 
بدەممانوە، پو و پیل و جگرەیان پگیاندین، کلڕاستیدا لو رۆژاندا زۆر پرشانبووین بۆئو 

ھار ن. شتانک بگوم بڕبگتکمان بۆ نایک ئاو ئاشۆپند دچت و بای.  

وای ئوە گومان لوەدا نی کھرکسک لالین رژمی عفلقیوە پروەردە کرابت، ئگر 
نزیککوتنوە . تروسکیک ویژدان و ئابووی لالمابت، ھدی ھدی ئو تروسکیش لدەستدەدات

  . تکبوونی دڕەندەکانی رژمیش بئنجامی خراپ نابت پریشک نابت ولکوورەی ئاسنگر ب

 دوورنی وەک ئوپیاوە ئوانی کبرگی جاشتی لبردەکن بالوە وپش باشیش بووبتن، وەلـ
  .رەفتاربرزەیان لبت کبرگی پۆلیسی رەوشتی گۆڕی و بوو بپیاوکی بدڕەفتار

ئازاری . ویژدان و ھمن و دسۆز و خۆشویست ھبوولسردەمی پاشایتیدا لگوندکدا پیاوکی ب
لڕگا و باندا پی . بکس ندەگیاند و تنانت بتاوانی دەزانی چۆلکیک بدەستی ئو ئازار بدرت

زمانی لپاشمل وتن و جنودان دەپاراست، تنانت جنوی . لملوورە دەپاراست نوەک پی پیابنت
  . ھمیش رووخۆش و دەمبپکنین و ککگربوو لناو خکیدا.بدوژمنی خۆی ندەدا

وجۆرە بوو تابوو بپیاوی ). پۆلیسی سوارە(رەفتاری ب م ئیشبۆ ئ خزمانی خۆی وایاندەزانی ک
  .واباش دەستنادات، چونک پۆلیسی سوارە دەبت رووھماراو و تووڕە و جونفرۆش بت

ۆ و ھمن کخۆی لبرگی پۆلیسی سوارەدا بینی و گوی لحیلی بم زۆری نخایاند کاکی لسرخ
ئسپشی ژرخۆی بوو، گۆڕانکی زۆر بسر رەفتاریدا ھات و خۆشی وەکو ئسپکی قوشقی و 

ئمجارەیان جووتیار و دانیشتوانی گوندەکان لوە تگشتن کئگر کاکی پۆلیس . جووتوەشنبوو
رنبیای و جۆ و موژیان بئسپکی ندابای، قامچی بۆدەخستن ئاسمان و لھرماکدا مریشکیان بۆ س

تابوجۆرە ئو پیاوەباش بووب پۆلیسکی زیانبخش و نالبار و . زمانی خۆی بۆدەکردن بخنجری دەبان
  .بدڕەفتار

  

  بسرھاتی گوندک لگوندە ورانکراوەکانی کوردستان

  

گوندک لگوندە ورانکراوەکانی کوردستان باسبکین، دەبت گوندکی ئگر بسرھات و رابردووی 
 ھرچندە ھرگوندک بگریت لم کوردستان بشی خۆی مژووی -گورە و خاوەن مژوو ھببژرین

گل یری و ھاوکاری ھجوامڵپگم لکدا، بچکدار و بانی چباتگوانیانداڵ خجیاوازی ن -.  

ن کژمارەیکی زۆر شھیدیان ھبووە و خزمتکی بسنووری بزاڤی نتوایتی و خۆ زۆرگوند ھ
  .نیشتمانیان ھبووە، ھرچندە لو رووەوە من زۆر شارەزانیم
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وەک نموونیک ) تکی(لرەدا لدوای گوندی سوسنان کلپشدا کمک باسمکردوە، گوندی 
 ئیمامی ھمزەدا دروستکراوە، کئیمامی ھمزە کوڕی ئیمام گوندی تکیی قرەداخ، لسردەمی. باسدەکم

ئم ئیمام . موسای کازم، لترسی خلیفکانی عبباسی لسدەی دووەمی کۆچیدا برەو کوردستان ھتوە
رمیان لگشدا لپدا ) دەلۆ(لکیگوندی ترەداخ و لت بۆ دیوی قمجادوە، ئتنک دەمند ساچ

رستی، ک تائستاش شونواری ئارامگ و خوەتگی لتکی کۆندا لنزیک گوندی دەکوت خواپ
  .دەبیندرت) بلکجار(

گوندی بلکجار و : ( گوندی دیکی لجیابوەتوەگوندی تکی لدوای فرەبوونی دانیشتوانی، س
  . دامزراوە سپین و نیگوندی تکی لالپای شرباندا لنزیک ھردوو چیای).  و کۆشکی خوارووێبرد

سیدەکانی تکی و بخ و داری زیاین و زوەمر و خرپانی و جباری و بشک لحاجی 
 و سفویکان لئران، لپشتوە ھروەھا حیدەریکان لموس. مامندیکانی برزنج لیک برەبابن

دۆخی و گومتش ھرلمژەوە بھۆی ژن و شخانی تکی و شخانی مر. دەگڕنوە بۆسر ئیمامی ھمزە
تکی ھمیش سرزەمینکی بپیت بووە بۆ پگیاندنی چند . ژنخوازیوە خزمایتی کوتۆت نوانیانوە

شخ عیوەز و شخ جامی گورە و شخ على ی رەش و شخ علی مال و شخ : زانایکی بناوبانگ، وەک
رپانی کلی و زانایانی خعناو بابردەمی خۆیانبوون لتی سوتوو و بلیمککی ھیان زانایکریھ 

ھروەھا سیدەکانی جباری چند زانا و بوژکی ناوداریان ھی و خۆشیان بجوامری و . کوردەواریدا
گوندی تکی لپش ئنفالی بدناودا گورەترین و جوانترین مزگوتی . خاندانیوە ناوبانگیان دەرکردوە

.  کۆمکی میری لسر جوانترین شوە دروستکرابوو لموبر ببڵئم مزگوت درین کسدەھا سا. ھبوە
خۆی میحراب و شونی ) کاک ئحمدی شخ.. (زەویکی کۆنکرت و دیوارەکانی گچکاری و سقفکی بدار

  .وتارخونی بۆداناوە، بشداریکردوە لدانانی تخت ڕایکردنکیدا

لتوی تاق و سر رەفکانی ئم مزگوتدا چند قورئانکی پیرۆزی تدابوو کچند سدەیک 
لموپش لالین خۆشنووسکانی ئوسردەموە نوسرابوونوە و  قراغی پڕەکانیان بئاوی ئاتوون 

  .نخشاندبوو

بوو بوو بپانکیکی ئم مزگوت لزستاندا گرم و لھاویندا بای فنکی دەربند تکی بۆی
. لم مزگوتدا چند مالی بناوبانگ حوجرەی فقیان ھبوە و چند مالچاکیان لھکوتوە. سروشتی

 تایتاھدەبوو ھبوو، کنوو ب ری بیناسازیدا دانسقھونم لژوو کۆنبوو، بمکبوو بوتکورتی مزگب
  .درایتوەبپارزدرای و وەک شونوارکی مژوویی بھ

ئحمد فرەج مارف و شۆڕش کمال نووری و : "لناو پشمرگ شھیدەکانی گوندی تکیدا دەتوانین
وای ئوان دوو کوڕی . ناوبرین"  مستفا عومر و ئحمد حسن عبدولکریم و جمیل قادر نووریڵرەسو

ی رژپدەستی چمزە بخ ھدی شمخ محلی شال عنجی مھیدکراونگمی دڕندە ش.  
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کھردووکیان پیربوون ) مال کریم حمساح و شخ محمدی برای(فۆک مرۆڤکوژەکانی رژمیش 
گحمود (ڵلن مسن حھید کرد) حسشتا وردن، شکانی ھمنداک . ۆکفروەھا زووتر بھ

خۆی و بشککیوە لناو کپرکدا ب) شخ تاھیری شخ سعید(ورانکرەکانی رژم منداکی ناوبشکی 
  .گی تبردرا و بوو بقرەبرووت

ھشتا ئنفال دەستی پنکردبوو کزۆربی خانوەکانی ئم گوندە بھۆی راکتی قورسی فۆکوە 
 پش ئنفال، ڵ سادا، س1985لسای . خاپوورکرابوون و سرخان و ژرخان رۆچوبوون بۆ قۆیی زەوی

  .ژدا پتر لشست گوللتۆپی قورسی رژم ئاراستی ناوگوندەک کراتنھا لیک رۆ

 کدانیشتوانی ئم ێدا، چندجارک لسریک گوندی تکی و بلکجاڕ و برد1988لسای 
دووگوندەش تکییین کیمیایی بارانکران و پتر لسدکس لژن و لپیاو پکرابوون، بم لالین 

چارەسر کران و کمکیش دوورە ئاوایی ) ناڤم الجواھری(دشاد . د:  کپیاندەوتپزیشککی حزبی شیوعیوە
  .بوون، بۆی خۆشبختان ھیچیان نمردن

لڕۆژانی ئنفالدا چند پڕاوکی بنرخ و دەستنووسی چندسدەیکی ئم وبر لکتبخانکی 
ر چنگ و ددانی تیژی مشکژوتال کی مبدوخ عمامۆستا ش بانو کتئوە، کمدڕەکانی رژواج 

زدرانایدا بپاری مۆزەخانبخانکتل دەبوایخداربوون کوەندە بایئ.  

لوئنفالدا ھرچی سامان و شتومکی ناومای دانیشتوانی گوندەک ھبوو، ھمووی یاسوتندران یان 
عبوی مال و شخ سدیقی شخ رەشید و مامۆستا شخ محمدی شخ : (چند بنمایکی وەک. تانکران

ی تدابوو، ک لنیو سدە لموبر تائو رۆژان بعرەقی ناوچوان و ھزی )شخ سدیقی باوەشخ
 و سامان و پداویستیکانی ژیانیان پکوەنابوو، بم لو رۆژاندا ڵبازوویان کرەس و پویستی ناوما

  . و ماورانبوون سوتاوڵخاوەنی ھیچ نبوون و ما

تنھا لبنمای شخ محمدی . لئنفالدا پتر لبیست الوی تکی گیراون و بسر وشونکراون
شخ رەسوی شخ فرەج چوارکوڕی گنجی ئم شخ محمدە ئنفالکراون کدوانیان ھگری بوانامی 

ییشیان ھکالۆریۆسن و ژن و منداب.  

.  کوڕی حاجی علی رەشان و کوڕکی حاجی ئحمدی برای ئنفالکراونھروەھا لگوندی کۆشک س
گحمود لن مسھادین حمین ئاغا و بحمود ئد و خالید ممش جافر محکیت سڵل  سی تریک 

  .گوندی بردآ ئنفالکراون

گباس، لکان و ھۆزی بیدەکان و کۆشکیسل کیڵدانیشتوانی گوندی تیماند بنکی  چ
بران کر سنووری ئسن لنجوگوندەکانی پک لندکان(ھییوە ) بانکپ ھای ساناسراون، سا

گوتیان لسوکھ ماک بنربردوە و وەکیستی ژیانیان ببایی و دۆستایتکتریدا کردوەڵبی .  
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 شۆڤیشیان ھنا دار دوایئوەی ژەندمکانی رژم گوندەکانیان سووتاند بوە رازی نبوون، بکو
وبردی کالوەکانیان رامای بۆناو چمک، کبواموای دەسرازە و سرین و لفی مندای ناوبشکی 

  .گیاندۆت دەریای عرەبی

گکیان لوارەیرانکردنی دآ، ئڵدوای و ،واری گوندەکنیاندە ناو شوالمدا خۆمانگبوسکاک ئ 
رھنابوو ئگر عموودکی کارەبای برمای خۆمانم نکردای بنیشان، کئو دڕندان جۆرکیان بس

دوایگڕانوەمان بشودا بۆ بنکی ناوقۆپی، ئبوسالم، لژر . شونخانووی خۆمانم بۆ ندەدۆزرایوە
گوندکی سوتاو، کسرەتاکی (کاریگری ئو بار ودۆخ دتزندا ھبستکی بۆھات لژر سردی 

  :مجۆرە دەستپدەکاتب

  لکوی ئی گوندی شیرینم

  ..ھوارگی ساھای ژینم

کیژووی گوندی تمکبوو لیباسمکرد کورتی کموەلـ. ئ زارەھادا ھرفراوانب م کوردستانل 
 گوندھن کبخونی گشی رۆ قارەمانکانیان مژووی رووسووری و سربرزییان تۆمارکردوە و لھیچکات و

زۆربی گوندەکانی کوردستانیش بوژ و زانا و . سردەمکدا ئومژوە لبیرناچتوە و لناوناچت
  .ھونرمندیان پگیاندوە

گلی کورد تکا گلی دلری و جوامری و خباتی دوور ودرژ و کۆندان، گلی رزگرتنی 
ھیدانڕین و شلی راپگ ،ناسراو و میوانن.  

سرشۆڕی و مرگ بۆ دڕندە بئابوەکانی بغدا و دەستو پوەندیان . نتوەکمانسربرزی بۆ 
  . ھنێلھرکو

  

  

  چکدارە کوردەکانی رژم و خۆپاراستن لمرگ

  

.  و چپ ڕزانبوونھردەم خریکی ھپڕک. ئوجاشچکداران لڕۆژی ئنفالدا بھاریانبوو
ئوەندەیان مریشک و قاز و مراوی گوندنشین ھتوەکانیان . رسبووکۆیان لتانی قو. گیرفانیان پبوو

ئامانجیان تنھا پارە و سامان . خواردبوو، چاویان سوور ببوو، کھمیش لھپڕکآ و سووڕداندا بوون
گوە لڕوو بوونکادان و رووبپرخۆیان لبوو گرسوڕمان نی سوە جرئبوە بوو، لکردنڵخ 

ئوان دەیانویست ماسی . ی پشمرگدا بپاراستای و نیانویستای خۆیانبدەن لقرەی پشمرگمفرەزەکان
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لھرشونکدا بۆنی پشمرگیان بکردای، لوشون دوور دەکوتنوە، بم . بگرن و قنگیشیان تڕنبت
ۆسر ئوشون، بۆ تانی وەک ئگر پشمرگیان گوماننبردای وەک لشکری کولل زەردە ھرشیاندەبرد ب

جاش ئگر لپش جاشتیدا رۆستمی زایش بووبت، تنھا بھگرتنی . مشککورە زەوییان ھدەدڕی
چکی جاشایتی و سرشۆڕی ئوەندە ترسنۆک و بوودە دەبوو کلھر شونکدا ترسی پکدادانی بووبت، 

  .نچۆت پشوە

ا لبنکوە چاودری جاشکانماندەکرد، بینیمان نۆ جاش بۆ شەخۆری د1988لنیوەی مانگی مایسی 
بدوای یکدا . برە و ئوبرد و ئشکوت کئم شتومکمان لژریاندا شاردبوەوە دەیانکوتا

ەوە پشیانکوتبوو، لسریک و بدەنگی برز )حمساح(لناویاندا جاشک بناوی . ریزیانبستبوو
ندی برە(سوئارەزووی د!!) فـی خۆیشردە بوت و بشکر ئو ژون تائر دوایبکگئخۆیان ڵدەخوارد، ک 

  .باردەکن لبتانی و شتومکی نایاب

جاش لدوایوە بڕیز دەڕۆشتن و ئویش ریزی بسوندخواردن دەکرد، تا لالین فرماندەی سربازی 
 لنکرت، بم دوایئوە لدەستژکردن و کوشتنیان  ھدەگرن تقیانڵئموە بیاردرا تاجاشکان کۆ

بـآ بخت یارمتیدان، پش گیشتنیان بۆ ئوشون بڕکوت بردک لژرپی کاک . درغی نکرت
جاشکان کئوەیان بینی کوتن راوژ لنوان خۆیاندا، ک . ئبوسالم دەرچوو برەو جاشکان غلبوەوە

دوایئو مقۆمقۆی بۆپشتوە، . نی و بگومان لژر پی پشمرگ دەرچوە و تلبۆتوەئوبردە بخاوەن 
  .برەو مۆگکانیان گڕانوە و وردە وردە کوتن راکردن تاوایلھات ئازا ئوەبوو لڕاکردندا پشبکوت

خۆ . اکشابوجۆرە ئوجاشان لتق و کوشتن پارزران و کلکی شرمزارییان بدوای خۆیاندا ر
  .حم ساحیش دوایئوە لسوندخواردن کوت

  

  

  جاشکان ل ھمووشتک دەترسان

  

دا لدیوی قۆپی ھر لھمان مانگدا من و کاک خالید و کاک حسن شخ عبدول لبناری چیای نی
ی ئو ھروەھا لنزیک. جگایکمان تختکرد بۆ حوانوە و گژ وگیاکیمان ھکند و دوورمانخستوە

  .شونی حوانوەیدا یککمان دەستی بئاو گیاند

دوای کمک راوژ بیارماندا بشاخکدا . لپاش ماوەیکی کم لنزیکمانوەتق دەستیپکرد
لووە چاومان توەبوو چند جاشک . ھزنینن لشونکی برز و لباردا چاودری جاش و تقکانبکین
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رانی کوقدەم تمانبوەکواننی حشو یشتنی . وە گگیاکشتن کگوە، تمان وردبوونکنشول
  . ھرئستا ھکندراوە و ئوجی تازە تختکراوە

یکک لجاشکان کمک دوورکوتوە چاوی بشونی دەستبئاو گیاندنی برادەرەکی ئم کوت و 
ھموو . تازەی و ھشتا ھاوی لھدەستت) شاوەپ(ئوانی دیکی بانگکرد کپیان بسلمنت ئم

دوایئوە چاومان . دنیابوون کئو کاران کاری پشمرگی و ترسیان لنیشت لوناوەدا بۆسیان نابتوە
ھتادەھات جویان بۆ قاچیان شلدەکرد . تیانوە بوو بۆدواوە و برەو مۆگکانیان کوتن رەوتکی قایم

ئم ئوەشماندەزانی کگشتنوە مۆگکی خۆیان باسی پشمرگ ناکن و . بکآ لراکردنداتاکوتن پش
  .ئو رووداوە ناگنوە، نوەکو سوپا بیاندات پشی خۆیان بۆئو شون و تووشی شڕببن

ئمش لناوخۆماندا زۆر ئافرین و سوپاسی ئو برادەرەمانکرد کلو شوندا دەستی بئاو 
پیسی بپیسیوە : جاشکان راوبنت، دیارە ئوە راست کدەن) گوو(ندبوو، چونک توانی ھربگیا

  .دەڕوات

ئو رووداوان بگبوون لسرئوەی جاشکان تنھا بۆ شەخۆری دەگڕان و راوی پشمرگیان 
ئو تاوانان . بوونن و چاوساغی ھموو ورانکردنک )1(بم ھشتا ھر تاوانباری ژمارە. ندەکرد

  .لمژووی کورد و کوردستاندا تۆمارکراون و نتوەکمان دەمبدەم بۆ یکدی دەگنوە

  

  بنکی دووەممان

  

لسر پشنیازی من  شونکی دیک کپیاندەوت زاخەک لپشتی ھانبنچکوە دیاریکرا بۆ بنکی 
  .دوەم

یار دەرچوو بۆ گواستنو رۆژەی بڕاستیدا ئخۆشبوولمن زۆرم پ ،ینو و بنکوە بۆئ . چونک
. دەمزانی ئوشونی بۆیدەچین زۆر لبارترە لشونی ئستامان چ بۆ حوانوە و چ لڕووی باری رەوانیوە

وجۆرەیبوت کموان دەرکوەمان بۆ ھدوای گواستنشوماندا نانمان . لی پچاو بنکماندا لی نوبنکل
  .چانکی باشمانگرتکوت رۆنوە و و

لم بنکیدا خواردنکی زۆرمان لونزیکان دۆزییوە کئگر دەستی پوەبگرین، بشی 
تنانت لشودا ببآ . ترسی ئاشکرابوونی بنک و ھرشی دوژمنمان زۆرکمبوو.. ساکماندەکات

ڕۆژدا لنزیکی کانیک کانیاوکی خۆش وسازگارمان لوە نزیکبوو کھر ل. دەخوتین) ڵیاساو(نیگابان
قاپ و قاجاخمان بوەپکردبوو، . ھشمانبوو رۆژی دووجار خۆیدەشۆرد. ئاومان گرمدەکرد و خۆماندەشۆرد

  .نانکردن و چشتلنان بڕۆژ بوو بکارکی ئاسایی
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لم بنکدا چکدار و دڕندە ئسک قورسکانی سربڕژم ببرچاوی ئموە تاوانکانیان 
 ئوەشدا چاودری جموجوویان ئاسانبوو، ھر لدوورەوە ڵلگ. دا و دراوسی ئودڕندان نبووینئنجامندە

  .ئاگامان لیانبوو چ دەکن و لژر کۆنترۆی ئمدابوون

ھرلم بنکدابوو کتوانیمان مفرەزەیکی بچووک بنرین لشونکی دوور لبنکوە چاالکیکی 
  .ئوەی ھیچ زیانک لمفرەزەک بکوتسرکوتوو ئنجامبدەن، بب

لم بنکدا لھموو شتک خۆشتر توانیمان ببتل پیوەندیبکین بھموو بنک نھنیکانی 
گوە، لرمیانرەداخ و گی دیوی قرگشمکیان وەک ڵپندھوە کوانمانن وتشیاندا ھاتوچۆ کزۆرب 
مد ک بوون بژر ئشکوتکوە لگرمیان، ھاتن لنزیکی کاک محمودی مامعزە و شھید مال ئح

  .ئموە بنکیان دانا

گنھا لمدا تکی یبنکم ڵلم لبوو، بیوەندیمان ھل پتبزە بعحمودی مامکاک م 
  .بنکدا ھاتوچۆش کوت نوان ئم و چند بنکیکی دیکوە

  

  وەگرەکم لرەدا ھواکی دتزن بگم

 پشمرگ بفیک فیک و بانگکردن ئمیاندۆزیوە، رۆژکیان لپش نیوەڕۆدا کاک محمود و س
  ..ھاتن بۆالمان بم ھواکی پلناسۆریان پبوو

لوبنکیی کاک محموددا لدەربند مسووران نزیک گوندی بخ، ژن و منداکانی کاک محمود 
گحمود ڵلی کاک مفرەزەکوشاخ  مکردبوە شار و لڕوویان نکبوون کزاننھا خوان توە و ئمابوون

  .وداخدا خۆیانشاردبوەوە

کاک محمود لھموو . بوو)عوک(لناو مفرەزەکی الی کاک محمود پشمرگیکیان ناوی 
نیشاندەدا، روویکوە پشتی پدەبست و رزی زۆری لدەگرت، عوکش وەک برایکی گیانی بگیانی خۆی 

بم بداخوە . ھمیش برماکی بکۆوە بوو بۆ نوژکردن، کئوکارە زیاتر کردبووی بجی بوا
  .بوشوە دەرنچوو، بکو خراپترین ناپاکی لدەرکوت و روونبوەوە عوک گورگ بوو لپستی مڕدا

گتی خۆی لکی تایبحمود بۆ کارکیان کاک مورڵششمند پشتبوو  چھجیان بکدا بنکیگ
ک : کاک محمود لو رۆشتنیدا پشتی ب عوک بستبوو بۆی پی وتبوو. برەو پدەشتک چوون خوارەوە

کم نیمدابیت من ھیچ خبنکت، . تۆ للدەزانھحمود بی کاک مم رۆشتنردە ئو نامچی ئک
پشمرگ و ژن و منداکانی کاک محمود و برایکی لنیوەشودا دەکوت دەستژی کشینکۆف بۆ 

ھروەھا یکک لپشمرگکانی شھید دەکات، وای . دەبت، شھید دەبت) قارەمان(قارەمانی کناوی 
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ئویش برازایکی بریندار دەکات و ھویدابوو ژن و منداکانیشی شھیدبکات، بم بھۆی تاریکیوە بۆى 
  .رنکوتبوو

دەریخست کئو برمای . جۆرە عوک سلماندی کگورگکی پیس و بدڕەفتارە لپستی مڕدابو
بناوی نوژەوە لسرشانی بوو، بۆ خواپرستی نبوو، بکو بۆ روپایی ھیگرتبوو، الی خوا و ھاوڕکانی 

  .خۆی رووڕەشکرد

یوە پل و پای وەربگرت و ویستبووی بوکارە چپ لالی رژم خۆی خۆشویستبکات و لوڕ
 ئاگرپرستی ڵسدسا. بم رژم تنانت بۆ ئق لگوکانی خۆیشی وەفای نی. شتکی زلی لدەربچت

  .بکیت ھرکات رکوت ئاگر دەتسووتنت

   بکیت ئاگر پرستیڵسدسا

  ئاخری دەھنیت نشوستــــی

موو دەستو ھم دوایئڕژدا بیستمان کمدواییو ل وکک دەرچوە بۆ عمئب وکی عەنگینی
ئوەش لبرئوەی لوھوانی بڕژمیداوە چند درۆیکی لدەرکوتوە، . لباتی پاداشت زیندانیکردوە
دەبوو درۆی وایبکرداینت . کبکروەی لی ئت چاوەڕت، دەشت برای خۆی بکوژبچک دەستی تکجای
  !.ت؟کدرۆ بکارکی ناڕەوا بزان

 و دەروونی ڵلڕاستیدا کاک محمود بگانوەی ئم کارەسات دتزن، کارکی گورەی کردەسر د
مژان . ئچوون و شکی ھیرخۆ بوو، ھیچ نیشانسخۆی زۆر خۆڕاگر و لین کوەش بم بائب

  .لڕوویدا دەرندەکوت، کئوکارە لدەست ھمووکس نایت

ود داوای لئمکرد چند پشمرگیکی بخینتک، یارمتیبدەن پکوە ئمجا کاک محم
شھیدەکان بگوزنوە و لشونکی باشدا بیانسپرن بخاک، چونک خۆیان ھرئوەندەیان بۆکراوە الشی 

  .پیرۆزیان لئشکوتکی سخت و دوورە دەستدا بشارنوە، ئیدی نیانپرژاوەتسر ناشتنیان

 باسی ئوەشبکین کلکاتی ناشتنیاندا کاک محمود خۆی ئازایان سرکوتۆت لرەدا با
ناوئشکوتک و شھیدەکانی لناو کیسخودا دووریوە، چونک لوکاتدا بۆ کفن جگ لکیسخو ھیچی 

شژت ئمجا یکیک شۆڕیکردوونت خوارەوە بۆدەستی پشمرگکان بئوەی ب. دیک لبردەستدا نبوو
ئمان جی شانازین، لبرئوە : ھرخۆی سرخۆشی لوانی دی کردبوو، وتبووی. و فرمسکک لچاوی بت

رگجکی ئازا و بیرگشمستی پوھ ستوو ھئبۆیان ناگرین، ک.  

ھوستکی پیرۆزی دیکی کاک محمود ئوەبوو ک بکس وکاری عوکی راگیاندبوو 
ھیچجۆربنی کوان پشتت و بائدوژمنی خۆیدەزانب وکنھا عت، تنناس وکس وکاری عکل ک تۆ

  .لبکنوە و بترس بخون
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کی بچکۆلرەیب  

  

لم بنکدا پشمرگی چندالینکی سیاسی، تنانت چند پشمرگیکی بالین و سربخۆشمان 
  ).برەیکی بچکۆل و برایان بووین(یک و نموونی تدابوو کھموو دەستمان خستبوە ناودەستی 

ئم وەک برە کارتۆنیکی رژمی عفلقی ھیچ الینکی کارتۆنی و الینی لووتبرز و شرە 
 برەکمان کاتی و تاکتیک نبوو، بکو برەیکی راستقینی بآ پچ وپنا و ب. بفرینمان تدا نبوو

وف فشما.  بووکرینجامیدەداھئ سۆزانرشانی خۆیدەکرد و دویستی سپستی بخۆی . ن ھس لھیچک
بایی نبووبوو، بسربستی و بآ دردۆنگی رای خۆیدەردەبی و چ رەخنیکی ببوای ئاراستی ئوانی دی 

  .دەکرد بئوەی ھیچکس دی گردبگرت

زۆربی را و ریفراندۆم لسر . دەرماندەبیچی لدماندابوو بئاشکراش . نھنی و ئاشکرامان یکبوون
ئگر زەردەخن لسر . پاشمل وتن و پاشقول گرتنمان لناودا نبوو.  دەکراھرچی بوای، جبج

دەقووە ھدەروونمانل ،ومان ببوایل.  

ۆکردنوە و ھموو دەچووین بۆ ئاوھنان و دار ک. ھموو بدگرمیوە کار وباری بنکمان ئنجامدەدا
  .نانکردن و چشتلنان، ھرکسش بدەستی خۆی نونی خۆی دەتکاند و ھیدەگرت و رایدەخست

 مرەی ئوە فراوانتر وەک برەی لرەی کوردستانی و چ برەکانی دی چ بموو بھ خۆزگ
زرانایدی خانی و حاجی قادری. دابمحمرموودەکانی ئەوی فیوەی کورد پتن خۆزگ کۆییاندەکرد، ک 

  :یکمیان وتویتی

  گردی  ھبوا م ئیتیفاقـک

  تکا   بکرا  م ئینقیــادەک

  رۆم و عرەب و عجم تمامی

  ھمیان  ژمرا  دکر  غومــی

  :حاجی قادریش وتوویتی

  تا رکنکون قبیلی ئکراد
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  ھروا دەبن خرابئابــــاد

لوکاتشدا رژم .  بووین دسۆزان و برایان یکمانگرتبوولڕاستیدا ئم ئوماوەیی پکوە
چندکسکی لناو پشمرگدا دەکی، یا چند بکرگیراوکی بناوی پشمرگوە دەناردەناو مفرەزە 
نھنیکان بوئومدەی دەستک لپشمرگ بوەشنت، ئمجا کگڕانوە بۆالی رژم پای و پلی برزیان 

  .بم کۆمکی ئم لو رووداو و بسرھاتانشوە پارزدراوبووین.  ختی باشدەکرندەدرتآ و

  

  

  لم بنکیدا چۆن کاتمان بسردەبرد؟

  

. لم بنکیدا لقسی برئاگردان و گات و گپ و داستانگانوە و خوندنوە درغیمان ندەکرد
کمکیش خریکی یاری و دام و نۆڕسکن و سآ ڕسکن . ھبووھندکجار بنزمی گۆرانی و نارەنارەیشمان 

  .دەبووین

ھندک بیرەوەریش رایدەکشاین بۆ بیرکردنوەی کس وکار و ناسراو و خزم، کدەبوو بھۆی خفت 
  .و خولیا و پستی، بم زوو لبیرماندەچوەوە

کیانبگرتای دەکوتن باسی ئو پشمرگانش کبتمن الو بوون، ئگر بئیش بوونای و ی
فریشتی ناوباخان و ئاواز و ھۆرەی کچان و مک و الچۆی ناو پچی ران و بای فن کیژی چاوجوان و الر 

  .ولنجی سر رگای باخ و تن و گۆزەی سرشانی کیژۆیکی سرڕی کانی

 و کومی گش و ڵ و چاوی کاڵائوانیش وەکو ھمووالوکی دی ئاواتیاندەخواست بۆ سرنجی لوی ئ
بپرۆشبوون بۆ پلکزینی سرسنگ و برۆکی یار و لوی . زوفی رەش و المل زەرد و رووی بگرد

  .ناسکتر لگوی بھار

ئاواتخوازبوون با لھتری دووربینیشدابت، تنھاجارک لقۆپیدا چاویان بکوت بکیژکی 
  .تا دڕندەکانی رژمی فاشست لئارادابن لکوآ فریشت روودەکات ئوناوە؟بم ھ. چاوبخومار و رازاوە

 پشمرگ الوەکان تاڕادەیک بیریان لوشتان دەکردەوە، بتایبتی ھندکیان لپش بـ
بم ھرخۆیان دخۆشی خۆیاندەدایوە و . ئنفالدا دەزگیراندار بوون و لدەستگیران دابابوون

  : دەیانوتلبرخۆیانوە

  ھزار چاوجوان، قدباریک
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  کوتوون   چای   تاریـک

  یک جوانی بای پایــــز

  گی زەردناکا ھرگیـــز

  دی باش، دەروونی  پـاک، 

  بیری روون، کردەوەی چاک

  - مامۆستا گۆران -    

بیانیان زوو کلخو رادەماین ھندک لبرادەران دەکوتن خوگانوە، زۆر دیان 
  .بخونکانیان خۆشبوو

بخوا رۆگیان چاکتکرد رووتنکردە دۆزەخکی رژمی : (برادەرکمان لخویدا دایکی پیوتبوو
  ).ببزەیی، ئگینا تۆش وەک ھزارەھا الوی دیک دەکوتیت داوکوە دەربازبوونت نبوو

وانزانیت کئم پمانناخۆش رۆ : ( برادەرکی دی لخودا، باوکی ئامۆژگاریکردبوو، پی وتبوو
ئمۆ رۆژی جوامری و . ئافرین تۆ جی شانازیت و ئمشت روسوور کرد. نھاتوویتوە بۆالی رژم

کۆندان ھموومان پمانخۆش تۆپ لسنگری شرەف و دژایتی رژم ھتنکنت و سرت شۆڕنکیت 
  ).بۆ دوژمنی نتوەکمان

امی خونژی بخو دیبوو ک ددانی تیژی لکورد و کوردستان جیدەکردەوە، پشمرگیکی دی، سد
  .بم ئم برادەرە توانیویتی فیشکک بتقنت بناو دەم و ددانیدا و ددان لدەمیدا نھت

یککی دیکمان لخونیدا مانگشوی چواردەی دیبوو کلناو قۆپیکدا ھھاتوە و تاریکی لناودا 
شتووەنھ.  

بوجۆرە ھریکمان خوکی خۆشماندەبینی و دمان پدەکرایوە، لبیانیدا بۆیکترمان 
دەگایوە، ئویش بپچوانی بنکی یکممان کوەکچۆن لکاتی بداری و نخوتندا خفتبار و 

  .پستبووین، ک دەشخوتین خونی ترسناک و پلھدرمان دەبینی

ردوو بنکھزانلژنی رەمی جکشکروکل خواردبوو، جگدا گۆشتمان نک . کم دوای مانگب
لبنکی دووەمدا توانیمان تکبیری گۆشتکی زۆربکین ک تاحفتیک بھموو شوەیک، ببرژاوی و 

  .بکووی و بسوورەوە کراوی گۆشتبخۆین
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بم دایکی گورەککیان .  کوشتوەھواماندەستکوت کجاشکان گورەکیکی شیرەخۆرەیان
ئو مانگای، مانگایکی قو و کتی، ھمیش وی دوای بچککیتی و ئارامی لباوە . بۆنکوژراوە

  .لنوان گوندی ئاوەسپی و بخدا ھردت و دەچت. بۆی

ەخۆرە کوژراوەکی بوو ھرچندە ئومانگای جی بزەییبوو، چونک ئو ئۆقرەنگرتنی بۆ بچک شیر
بم ئم بزەییمان بخۆماندا زیاتر دەھاتوە، چونک . بوئومدەی لڕاگوزەرکدا بیکشادببنوە

وای ئوەش ئگر ئم نمانکوشتای، پیاوکوژەکانی رژم ئویشیان . دەمکبوو تامی گۆشتمان نکردبوو
  .وەک بچککی دەکوشت و لدەستی ئم دەردەچوو

 ئاوەسپی، تووشی ھاتبوون، – پشمرگ بۆی دابزین بۆنوان رچک و شقامڕی گوندی بخ س
ئوانیش . ئوەندە سرک وکوی بووبوو ھر بچاوپکوتنی ئوان کلکی کف کردبوو، کوتبوە راکردن

ئمجا دوو . خستبوو سریانڵچندیان توانیبوو لنرم گۆشتکی بکۆ. تقیان لکردبوو، کوشتبوویان
نایان بۆ بنکموویان بارکردبوو ھی ھکسقانگۆشت و ئکیانبرد چی مابوو لسترھ رگشمو . پئ

  .رۆژەیان بۆ کردین بجژن و سیران و چۆپی

 لوەشبنین کلم بنکوە، رۆژان یان دوو رۆژ جارک دوانمان ھرشیاندەبردە سرباخی با پ
وەکانی دەشتی و رعید دەچووین بۆ دەشتیێزۆرتری من و ھاوڕ. زە و مۆتارسخ سو .  شوەندەمان سئ

  . ھدەگرت بۆ بنک کوای خواردنی شلی مزرەسوی بتامیشمان لدروستدەکردڵبکۆ

جارکیش برادەرانی پشمرگ لدیوی سنگاوەوە ھندک . ئوماوەی لمیوەدا سومان زۆربوو
لناو گوندی بخشدا ھندک تماتمان دەستکوت، ک لسر بنجی .  ھنابووینھوژەیان بدیاری بۆ
ھروەھا لناو قۆپیدا، لھانبنچک ھندک کوولک لشون کوولکیکی کۆندا . خۆی و تۆوی پار روابوو

  .روابوو، کلویش سآ چشتی کوولکمان لنا

و ھندکجار لپدەشتکشدا برۆژی نیوەڕۆ لم بنکدا بسربستی لبشکی زۆری ناوقۆپی 
یکمجارمان کچووین، . چند کسکمان لم بنکوە دووجار گیشتین ناو گوندی دەلوج. ھاتوچۆماندەکرد

سگ ھستیان پکردین . ناو گوندەک پبوو لسگ کلدوای ورانکردنی گوندەک دیان بجنھشتبوو
  .بوەڕە وەڕ بۆمانھاتن

و گوندەکدا جاشی تدابوو، کزانیان سگل لزەالم دەوەڕت، بپآ و بپل ئاگرەکی خۆیان لنا
ئوشوە لالسرووی گوندەکوە، لژر بردکی ھچنراودا، لنزیکی کارزەکی حاجی شخ . کوژاندەوە

ەبوو، خریکی راوە کو بۆ سبینآ چند جاشکمان بینی قفسی کویان بدەستو. رەئوفی دەلوجدا خوتین
  .بوون، جاشکیان زۆر لمان نزیکبوو، بم تقمان لنکرد، بۆئوەی شونکمان ئاشکرانبت

جگ لوجارە پاشماوەیک، جارکی دیکش رمان لدی دەلوج کوت، بم ئمجارەیان سگ 
  .وەڕن و خۆیان ئاگاداری خۆیانبکنن) پشمرگ(نمابوون، دیاربوو جاش کوشتبوونی بۆئوەی بڕبوار 
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لکۆتایی بیرەوەریکانمدا دەم ک لم بیرەوەریاندا چند پشمرگیکی ھاوڕم بشدارن، 
ئوەش کئم دیومان لچاو کارەسات و دەرد و گرفتاربوونی . کپکوە رۆژانی رەشی ئنفالمان دی

دیارە بینین و بیستنیش جیاوازیان . لدەریایکی گورەنتوەکماندا مشتک لخروارک و دۆپک ئاوە 
  .زۆرە

سرشۆڕی و رووڕەشی بۆ عفلقی بدڕفتارەکان و ھموو .. سرکوتن و سربرزی بۆ گلکمان
  .دەست و پوەندیان

  

 قز- 2/11/1989لران/  سئ  

  

  

  پراوزی بیرەوەریکانی ئنفال

  

  : ھۆنرکی فارس دەت-1

  ت دراین شھرم و دلداری نیستبی دل و خس

  غم دل باکی توان گفت ک غمخواری نیست

  شب ببالین من خست غیر از غم

  ز آشنایان پرستاری نیست

  فکر بھبود خود بکن از جای دیگر

  کان دراین شھر گبیب دل بیماری نیست

  :ھۆنرکی عرەبیش وتویتی

  ٍاذا  نزل الثقیل بارض قوم
  فما للساكنین سوى الرحیل؟

  : بوژکی عرەب وتویتی-2

  المستجیر بعمرو عند كربتھ
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  كالمستجیر من الرمضاء بالنار

  : شخی سعدی لگولستاندا دەت-3

  نماند جانور از وحش و گیرو ماھی و مور

  ک بر فلک نشد از بینوائی افغانش

  عجب ک دود دل خلق جمع مینشود

  ک ابر گردد دود سیالب دیدە بارانش

  :سعدی شیرازی وتویتی دووبارە -4

  گل بتاراج رفت و خار بماند

  گنج برداشتند و مار بماند

  .شر البالیا مایضحك:  وتراوة-5

  : سعدی دەت-6

  روضة ماء نھرھا سلسال
  دوحة سجع طیرھا موزون

  : بیاللی حبشی بسۆزی دوورکوتنوە لمکک دەت-7

  لیت شعري ھل ابیتن لیلة 
  لیلبواد وحولي اذخر وج

  ًوھل اردن یوما میاه مجنة
  وھل یبدون لي شامة وطفیل؟

  :قورئانی پیرۆزیش دەربارەی مککی سردەمی کۆن دەفرموت

  ).ٍربنا اني اسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم(

  : حافزی شیرازی دەت-8

  بیم موج و شب تاریک و گرداب چنین ھائل

  ان   ساحلھا؟کجا دانند حال ما   سبک  بار

  : سعدی دەت-9
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  ور ھم زر جعفری دارد

  مرد بیتوش بر ندارد گام

  دربیابان فقیر سوخت را

  شلغم پخت ب زنقرە خام

  :ھروەھا وتویتی

  گوش تواند ک ھم عمر وی

  نشنود آواز دف و چنگ و نی

  دیدە گر نشکیبد ز تماشای باغ

  بی گل و نسرین بسرآرد دماغ

  ە پرگرنبود بالش آگند

  خواب توان کرد حجر زیر سر

  گرنبود دلبر ھمخواب پیش

  دست تواند کرد در آغوش خویش

  وین شکم بی ھنر پیچ پیچ

  بر ندارد کبسازد بھیچ

  : عرەب وتویتی-10

  السیف آخر الحیل

  : سعدی دەت-11

  دیدە بر ناوک سنان دیدن

  بھتر از روی دشمنان دیدن

  واجب است از ھزار دوست برید
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   یکی دشمنت نباید دیدتا

  : سید ئحمدی نقیب دەت-12

  عجب ماوم کوا ماوم،

  ؟ڵلبر سۆز و بسی د

  لسایی ئاوی چاوی خۆموە ھشتا نسوتاوم

  :ی کۆچی، کۆچی دوایی کردوە، دەت1283ھروەھا میرزا قادری پاوەیی کلسای 

  من و مینت و پژارە و ستم

ش و ناریبی و ئمغو دەرد و خ   

  ھرنۆ چنی ھم شرتمان کردەن

  دەست نگردەنین تاڕۆی مردەن

 47، سای 14دا ژمارە )رگای کوردستان( ئم باس دەربارەی گوندی سوسنان لڕۆژنامی -13
  . بوکراوەتوە1992کۆتایی ئازاری 

شکشدەکین، کئوانیش  تواوبوو، ئستاش دوو پارچ ھۆنراوەتان پ2بیرەوەریکانی ئنفالی
یوە ھنفالئیوەندیان بقز وتراون و پسل:  

  سۆزی نامۆیی

  ری بابعلی عال نو– 29/8/1988سقز 

  ؟ڵ، چیبکم لدڵچیبکم لد

  ڵئودی وا ھاتۆتکو

  واخریک گدەسن

  بنامۆیی دەمسووتنآ

  ئاخر خۆمن ماوەیک پش

  بئارامی، بدەرد و ئش
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 رمدەخسترینسرسس  

  ئمچشت تامی شیرینی ژین

   ھبوو غمخوارمبیک

  شیفای دەرد و ئازارمب

  برادەر و برام ھبوو

  پورزا و خوشک و خوارزام ھبوو

  خزمی باش و ئازام ھبوو

  باخی ترى و ھنارم بوو

  بۆنی عتر و گوزارم بوو

  سیرانی ناوقۆپیم ھبوو

  کۆڕی خۆشی و چۆپیم ھبوو

  پشتمدھاتی دەرو و 

  زەوی و زاری پشتا وپشتم،

  پ جریوەی پلوەربوون

  پ لقاڕەی بزن و مڕبوون

  جحیلی ئسپ و سگوەڕبوون

  .مبندی خۆشبختی و فڕبوون

  ئستاک دی بشونوار

  نخانخوی ما نڕبوار

  گۆڕستانی ھتکنراو

  دار وبردی لبنھنراو
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  ، ھرچیێرووبکیت ھرکو

  نیشتوەسامی مرگی ل

  کالوەی وای پھاتوە

  پپوشی لھتوە

  *  *  *  

  دوندی برزی کوستانم رۆ

  ھردە و دەشتی گرمیانم رۆ

  زن و گۆزە و بفراوم رۆ

  ز و زیوی چماوم رۆ

  کۆڕ و بزمی جارانم رۆ

  زدی خۆم و باوانم رۆ

  ھۆرەی شوان و حیرانم رۆ

  بھشتکی کوردانم رۆ

  *  *  *  

  وام لشارائستاش گرچی 

  وام لشاری ببھارا

م جیھانبم لرکوھل  

ر زستاننی ژین ھمت  

  لتوقی پم تابنی پام

  گشت ژاندەکا نامۆی الم

  لناو خمدا دەتلموە
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  رۆژ لدوای رۆژ دەتوموە

  ترسم لنیشتوە بۆدواجار

  ببکس سربنموە

  *  *  *  

  بم ھشتا نائومدنیم

  ن سوتاوئی بھشتی دەروو

  ھیوام وای ھیوای تواو

  ک زۆرنبا

   برە و خاکی باو وباپیر ھنگاوبنم

  لتوی خۆی پیرۆزتا چاولکبنم

  ێلوم خاکی سوتاو بمژ

  ێخونی چاوم ئوەند بژ

  زەوی رەشپۆشت سووربکا

  چاوی کزم پ نووربکا

  تۆ تروسکی چاوانمی، ھناومی

  تۆ سروەمی، سبر و خۆرەتاومی

  انج و مایی ژینمیتۆ ئام

  تۆ مرھم و وزە و تینمی

  ێتۆ پیرۆزیت تۆمخۆشدەو

  ێبتۆ دەروونم ناسرەو

  ـــــــــــــــــــــ
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  خولیای منداکی ئاوارە

  1990 سقز -ری لفارسیوەرزگار عال نو

من نیشتمانم نی       

بوایکی بچووکم ھرمراویگ  

کم دروستکردایدەبوو گۆم  

  کی خۆشی چدالناو دارستان

  یان لباخکی لسوزی پدا

  ئاوم بۆ گۆم رادەکشا

  ئاوی کانی بت یان دەریا

  ئاوی جۆگ یان ھی رووبار

  باخی گوم دەبت ھمیش بھار

  ئمجا دەموت بئاسمان

  بابجریونن ئسترەکان

  ڵلگخۆمدا ھناوم گو

  ڵگوی ئای چسپاوی د

  :روومدەکردە باندەکان

   بگنھنگئوەش ئا

  ..ئوەش دیاریک بنرن

  بم ئاخ ئی برادەران
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توانامدا نیرچیم وت لھ  

  ئی برادەرە بچکۆلکان

من نیشتمانم نی چونک  

  

  

  نوری رزگار عال: کۆمپیوتر

24/10/2008  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

