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الد و  بوغرب ژانی خسته دی جه  ئهزیندانی  له1988  سایورۆزی نهی  وه کردنهیاد 
  !!کان عسییه به

  
  یی گه رسیم دیبه ده

  ممه کشه  یه20.3.2005
   

یان  ساتی نامرۆڤانه ترین کاره وره غدا گه ی به کانی هۆالکۆکه فۆکه 16.3.1988وتی  ممه ڕککه چوارشه ڕۆژی 
تاوانی خۆیان  یتر مژووی پ له نده وه نجام داو ئه بجه ئه ه کی سیڤیل و بتاوانی شاری هه ر خه رامبه به له
 و هاوڕیان بوو ی خزم و دۆستردان  دا ڕۆژی سه18.3.1988ینی   واته له ڕۆژی ههدوو ڕۆژ دواتر. شترکرد ڕه

 له  که ریه نی تر، ڕۆژی پشتر هه  دیدهموو ڕۆژانکی کو هه کو لاهاتنک وه روه ش هه ئمه. ی زیندانی بۆالی ئمه
س و  هویستترین و نزیکترین ک خۆشه ی ڕۆژی دواتر پشوازی له وه بۆ ئهدا  شمای خۆمان  هه کان ڕه زیندانییه

تاکه بوو و  نیمان هه  ڕۆژ جارک دیده15ر  ی که هه وه وه جگه له ین، ئه کار و دۆست و ناسیاوانی خۆمان بکه
هات، چونکه نه ڕادیۆ نه  نیاران بۆمان ده هۆی دیده کان به کی نوێ و زانیارییهنگوباس وو دهم ههی  رچاوه سه

کان  زیندانییه کک له ر یه ی ئازار، هه18و ڕۆژه واته  یانی ئه به.  کرابوون غه ده بوون و لمان قه ڕۆژنامه نه
 . و ڕیش تاشین و پو بۆیاخکردنووشتنهنا بۆ خۆش گا ئا کترمان به وه یه یانییه ی به5دوای کاتژمری  له

ند  بوایه چه مرۆڤ ده. و ڕیزگرتن بوو نۆره کان به موو شته ستاین، چونکه هه ده و هه خه بۆیه زۆر زوو له
که  ی چاره ست و نزیکه تا کاتژمرک بۆ ئاوده نیو هه له و  یان قاپ و قاچاغ شووشتنکاتژمرک بۆ خۆشووشتن
ست و  ی ئاوده ژمارهکان زۆرو  ی زیندانییه ژماره. ڕوانی و ڕیزگرتندا بمایه ین له چاوهکاتژمرک بۆ ڕیش تاش

بوو،  زارک ده ند هه چهمان  ژماره. دا ی زۆری ئمه چاو ژماره متر بوون له کان زۆر که رماوه ناو گه بۆڕی و به
رگیز  استیدا سارداوبوون، چونکه ههڕ له(کان  رماوه ست و گه ناو ئاوده  بهکانی قاپ شووشتن و  بۆڕییهی ژماره

ئاوی سارد  بوایه به م ده رده  و ههتوون ها کاندا نه رماوه ناو گه ی به و بۆڕیانه ناو ئه رمانیش به رم بۆ ده ئاوی گه
زۆرجار ناخۆشی و  ). داڵ خۆمان گه وه له ینه ژووره ت بیانبه ین و به سه رم بکه خۆمان بشۆین یان خۆمان ئاو گه

مووی  بوایه هه  ده دوای ڕیش تاشین و خۆشۆرین و نانخواردن که. دا کان و نۆره بی ڕوویده ر نۆره سه هڕ ل شه
ی 6ڕۆ و  ی نیوه2ک و  یانییه موو به ی هه7ری کاتژمری  وروبه یانی بوایه، چونکه ده ی به7ر له کاتژمری  به

مووز و  کانی ته رمی مانگه ڕۆیانی گه تیش نیوه یبهتا زۆرجارو به. ستاربکریین واته ژماردن بوایه مه ئواران ده
ند  ک یان چه ی که یه وه بیانوی ئه وه به یانھشتینه  دهتاوه و خۆره رمای ئه ر گه به ست له نقه غدا، به ئه ئابی به
  . ک دیارنین زیندانییه

کردن و  ریکی خۆئاماده مان خه که ریه همان و ه که لۆنه مه وه ناو جه ڕاینه ستارکردن، گه یه دوای مه و ڕۆژه یانی ئه به
یان  وه رگای هاتنه ژووره یانی ده ی به8س بوو که له کاتژمری  ر له هاتنی خزم و که کانی به واوکردنی کاره ته

ستی خۆیدا ترمۆسی چا،  ڵ ده گه و له که ریه کانمان هه شماه ماندا بۆ ناو ڕه وه ره ڵ چوونه ده گه له. وه کرایه لده
زگیران  ویست و ده س و هاوڕێ و خۆشه کک له خزم و که و بۆ یه ر جاره ی هه و دیارییانه ی ئاوی ساردو ئهفلین

  .که شماه مانبردنه ژر ڕه کرد، ده دروستمان ده
ست کوشین و خۆ  ده. کانیتر نی جاره مان جیابوو له دیده و جاره نی ئه و دیده و ڕۆژه یشتنی ئه کگه یه پشوازی و به

ی  وانه ئه. کانی پشوو نیه ڵ ڕۆژانی دیده گه و ڕۆژه جیابوون له کانی ئه ئامز گرتن و ماچه ش و له انه باوهفد
 یان ساردو سو  جارهو ی ئه انهو م ئه ویستی بوون، به زوو و پ له خۆشه تاس و ئاره مووی به ر هه پشوو هه

چرپه  مینی، به م، ماته نگی، خه ، بدهدانیاران دیدهم پۆی  که ی یه وه ڵ هاتنه ژووره گه ر له هه. ماوی بوون خه
 لهواوی زیندانییانی کوردستانی  بجه به ته ه نگوباسی ژار بارانکردنی شاری هه یاندنی ده گهکردن و  قسه
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ر  ههڕووخساری  م به هخڕکرد؟  مان چۆن به و ڕۆژه مانزانی ئه نه. ساو کرد په رسام و حه غدا سه ی به که باستیله
وه  موومانه کانی هه چاوه یی له کرا، توڕه دی ده بهوه  موومانه سیمای هه نگی به وه دیاربوو، دته موومانه هه
کانیان  شماه کردو ڕه مان ده-بجه ه کی هه کانی خه ردانی زیندانییه که سه که یه موومان یه هه. کرد تاتکی ده ره سه
وه  هرتیپ که لم هید سه قار و شه نویاندا زولفه یی له بجه ه رانی هه ادهبر. ی لھاتبوو کو شونی پرسه روه هه

   .وه ینه وماندا دیان بده هه ڵ هاوڕیانی تر گه م بووم و له خه نزیک بوون زۆر بۆیان به
ی - امدد تی سه هرکردای سه  بهب ره ی عه که یهیرو زایۆن ر به ڕژمه داگیرکه رامبه ی به بجه ڕقی ئمه ه کیمیابارانی هه

  موو زیندانییه هه. خشین ی زۆرتری پبه وه ڕووبوونه گیانی ڕووبه. کردرست و نازی زیاتر زپه گه ڕه
 داورۆز ژنی نه چهنگی  یادی ئاهه له 21.3  ی دادێ واته ممه وه پکھاتین ڕۆژی چوارشه ر ئه سه  لهکان کوردستانییه
نین که کورد به  یه  تیان بگهکان و عسییه ینه دی به  ژان بخهین و راسان بکه ههکان  لالده ین که جه کارکی وا بکه

کانی که  ئامانجه گات به کو نه وای خۆی ناهن تاوه باتی ڕه خه  واز لهبجه چۆکدانادات و ه کیمیاباران و هه
 که ژاربارابکردنی منینل  و بیسهین رخه  بۆیان دهبیارماندا. خۆیی ربه بریتین له ڕزگاری کوردستان و سه

کات به کوردو  مان دهند پابهتر ی  نده وه لکو ئه ی زیندانی ناڕوخن به ی ئمه ک ووره بجه و کوردستان نه ه هه
تر  وره ب گه ره ی عهر ر به داگیرکه رامبه بهی پیرۆزمان  ڕقجاران ها جار زیاتر له زاره تی و هه کوردستان و کوردایه

   .کات ده
ژنی  یانی باشدا پیرۆزبایی چه ڵ به گه ر زیندانی بوو له  دا هه21.3.1988یانی  سانی به و هه خه لهڵ  گه له
یانی  ستاری به دوای مه. کرد کترمان ماچ ده  یهداو ک ده یه لهشمان  که باوه که یه کردو یه ورۆزی له هاوڕکانی ده نه
موومان  وه هه و ڕۆژه ی ئه9دوای کاتژمری  ر له هه. شکردن و خۆشاو دابه وه خشینه ستکرا به شیرینی و نوقل به ده

ڕی  په ڕک، تاکات زیاتر تده په گۆرانی و هه ستمانکرد به بوغرب و ده وشی باستیلی ئه ڕوومانکرده حه
تی  واوی مۆرکی کوردایه ته بهکه  نگه ڕۆ ئاهه دوای نیوه. ند سه  دهی  کوردانهمان زۆرتر جۆش و خرۆشی که نگه ئاهه

وونتر  هات گرژتر و قزه کانی ڕژم تاده لالد و سیخوڕه کانی جه م و چاوه رگرت و ده ی خۆی وه و ڕامیارییانه
م  ده ک پ به موو الیه هه و ناوی کوردو کوردستان له رانی کوردانهگۆ ستکرا به تاوای لھات ده. بوون ده
. کانی کرد موو زیندانییه ی هه وه  داوای چوونه ژوورهرتی زیندان ترسی لنیشت و به ڕوه به. وه بووه رزده به

موومان   ههر ک هه  خوله5ه متر ل ی که ماوه بوایه له وه بکرایه ده ژووره ی داوای چوونه ر جاره پشتر هه
ی کاتژمرک و نیوی پچوو  ی نزیکه ی کشاو ماوه یان زۆر درژه و جاره م ئه وه بووینایه، به ژووره له

و  ره گۆرانی و سروودی نیشتیمانی هاتین به  بهر هه. کان لۆنه مه کانی نوان جه وه ڕهشتینه ناو ڕایی تاگه
  : نگی ده. کانمان شونه

  
  وه ورۆزه هاته م ڕۆژی سای تازه یه نه ئه

  وه خۆشی و هاته جژنکی کۆنی کورده به
  
  و

    وه ساکی تریش وا داهاته
  وه ته ورۆزی کورد هه ڕۆژی نه

  م جاره ورۆز ئه ی نه وایه م هاتنه به
……………………………..  

  
  نگی ڵ ده گه ڵ ببوو له تکه
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    ومی کورد زوبان رماوه قه قیب هه ی ڕه ئه
  مان ری تۆپی زه ی شکنه دانه نه
   کورد مردووه، کورد زیندووه س نه که

  مان وێ ئاکه د نانه و قه زیندووه
  

  دواتریش 
  
  ورۆزه ژنی نه ژنی کوردستانه چه ژنه چه چه
  ژنه پیرۆزه نووسم چه هتیشکی ئاگر ئ به
  

ترک   مه8 تا 6ی  که نییهپاتری و   مه600 تا 500وکی دوورودرژی  که که ڕاڕه وه ڕاڕهیشتینه ناو  کات گه
 رد ودا هاوارمانک که وه ناو ڕاڕه ک کاتژمر له ی یه بۆ ماوهکانمان  پ به قوڕگهنگ و  ک ده یه موو به بوو، هه ده
   : وه کرده یان جار و دووباره ده ده  بهمان و  سرووده  ئهوه چووینه ژووره نه
   

  ورۆزه ژنی نه ژنی کوردستانه چه ژنه چه چه
  ژنه پیرۆزه نووسم چه تیشکی ئاگر ئه به

  گی ئاگر هزی گیانمهچاو
  رزی کوردستانمه  ڕی به باوه
  ن یری که ن سه یری که ن سه یری که سه
  

  بوونییه ک زه یه نه ڕۆژی ئازادی
  الن مافم بۆ نییه ک گه ی منیش وه ئه

  بم س نه ر دیلی که تاوانه گهبۆچی 
  بم  س نه ره ی ژر هه یاپلیشاوه

   ............................هتد
   
کردین  یان نه  ئوارهڕۆ و  نیوهستاری و ڕۆژه مه وه و ئه وه ژووره بوو چووینه ی ئواره ده7ری کاتژمری  وروبه ده

یانورا  نجام دراو نه که ئه وه ر له ڕاڕه دا هه وه و شه کان له ژماردنی زیندانییه. و ی شه9کو کاتژمری  تاوه
  . ن نجامی بده که ئه وشی زیندانه حه له

ی که  و زیندانییانه ندک له  دا هه1989کۆتایی   دا، له14.9.1988  وه له عسه زیندانی به دوای ئازاد بوونمان له
ی  و ڕۆژه  بوون لهو کاریانس  نی که کان بوون واته ب دیده ه)قاف(وان له  م ئه بوغرب گیرابوون، به ر له ئه هه

لیل مام  کان گیرابوو کاک خه ی که له قافه و زیندانیه کوردستانییانه ک له یه . گیرابوون تا ڕۆژی ئازاد بوونیان
کو کۆتایی  وه تاوه  ه1982سای  ر له کۆتایی  ولر بوو و هه  ههشتی ی ده)ش سۆربه(لکی  یی بوو که خه وسو دزه

کان گومان  ئمه له قافه: " گووتیبوغرب ی ئه1988ورۆزی  ر نه سه کردن له دوای قسه. و شونه بوو  له1989
نگ  ئاههدا  یه و بۆنه خۆشی ئه ش له ددام ڕووخاوه و ئوه زانی سه تان بوو، وامان ده که نگه له سروود و ئاهه

ین  ین و داواتان لبکه رگاکان بده ده مانویست له ده! زانی ئوه نازانن ئمه لره گیراوین وامان ده. گن ده
موومان  وه هه ڕووخاب، ئه عس نه ر به گه بوو، خۆ ئه مان هه وه م ترسی ئه رده م هه وه، به نه رگاکانمان لبکه ده
   ).کوژن ده


