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  مانی کانی ئاوات قاره ڕگا باریکه
  نفالدا له ناو یاداشتی ئه

  خنه ه ڕ
  سود2007-5-29/یی ئاسۆ بیاره

  
مانی  ی درین ئاوات قاره رگه ، که پشمهکان ڕۆمانه یاداشته ڕگا باریکه

  ک یاداشتی به کات و کۆمه تی ده رگایه بانی پشمه تیایدا باسی ڕۆژانی خه
  ..وه گته نرخ ده
لی  باتی گه شک له خه تی به   که توانیویهم که   ل دهستخۆشی تا ده ره من سه

مان کاریان  کانی تریش هه رگه ی پشمه بریا زۆربه. وه کورد بنووسته
ی کورده، به باش و  وه شکی گرنگی مژووی بزوتنه و به بکردایه، چونکه ئه

   .وه خراپه
  
کانی حزبی شیوعی  رگه دنی پشمهسته به باسکر ی که پوه وه م ئه به

کان   به جۆرکی تر ڕووداوه599 تاکو 596ڕه  ، ئاوات له  الپهوه هعراق
ر  گه یان لکردوین که ئه وه ی ئه شه ڕه یت حزبی شیوعی هه ده:  که وه دوورن وه که له ڕاستیه گته ده

 ر له  ئاخجهر وبه ند بۆ ئه وه مه  هه و بازیانی ه، له نوان ناوچکانیان ی هزه وه ین له کشانه ده تیان نه یارمه
 نزیک چونکه تاوه؟  هنا ی له کووه یه م قسه نازانم ئاوات ئه. ن که دهر  دهر مان له سه نامهیان بهوان  ، ئه

 ی و خواردنه ر ئه گه ها ئه روه کرد، هه شیان ده  چاالکی هاوبه وه پکه) حشع و ینک( که ردوو هزه بازیانیش هه
 انداکان له برس نه ی الیه رگه ی پشمه شاری دابوو، زۆربه  حه کهداغ ره کانی قه قۆپیهبوایا که له  حشع نه

ی  ی زۆربه ش قسه هو ، ئهکوژن کتریان ب بوو یه  دووریش نه و ت ست حکومه وه ده دایه خۆیان ئه
داغی بکات،  ره شیدی قه ڕه مه ڵ حه ه گهو باسه ل  ئاوات با ئهیان  . ینک  پ متی  تایبه  به بووکان رگه پشمه
 و  ڕۆی بوونی  دا له ڕاستی الی داوه رهنھا  ل وه  ئاوات  ته داخه  به .کانی حشحاز کک بوو له شاره که یه

تن که پ م حشع  رمیان و خودی پ م ینک شایه داغ و گه ره ی قه دانیشتوانی ناوچه .وه ته مکردووه حشعی که
  .مبوون یان که نده ژماره رچه ، هه تۆمارکردنفال کانی ئه ڕه داستانکی له شهچ 
  
 برینداری 15ڵ دابوو، نات زیاتر له  یان له گه وته ککه ب و په ره  حشع عه:ت دا ده رانه  الپهو ر له هه
مک  ی کوردستان که که ردوو زلھزه کو هه  به،مانی نھا ئاوات قاره ک ته ی نه خوزگه. کانیان پ بوو ڕه شه
 و کۆوش و یکانی میریاس ڕه  شهر گه  ئهئاخر. باتی پ م حشعیان بکردایه وه باسی خه ویژادانه  به

ی ئیدی چی ناوی  نرت، ئه ر به داستان  دانه گه ئه.هتد  .... و داوێ و تووکن گل.شار و بناری تازه
ه هاتبووه ناو  بکردایه کشیدی رحه کو الله سه رۆک جاشکی وه بوو باسی سه کاک ئاوات ده. باته خه
 ینک و  رگه یک بوو پشمه  ر وه و خه رانه ست داگیرکه اوتاقی دا به نی زنجیره شاخی ره  بهکانی ینک و  ڕیزه

  .1988 25/3 تا 22 له ڕۆژانی حشع بفرۆشت
  

 ر بوون و کهڕ یان شه  حشع بوون، زۆربهیکوک ر ندی سلمانی و که به مه   له که ی بانه ره وه عه ی ئه ژماره
نفال   ینک داوی ئهکانی رگه ست پشمه ده ندکیان به  و ههنفالدا کانی ئه ره له کاتی شهکیشان ند هه
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 تری ینکدا که ند پ م ڵ چه  بوو و له گهمرین   حه59رتیپی  ش که سه ڕه  همنه بۆ نموونه  :هیدکران شه
چیا ، دشاد و سالم له نزیک    هاوڕێ7/1988 و6 له نوان مانگیککیان ناوی کادیر شوان بوو، یه

 روا فێ دابوون کانیان هه هیدکردوو الشه  دڕندانه شه رم الی قادرکه پا لهردی س  له نزیک هه,کانی توڕکه
سلیم  غدا کاتی ته کانی به پکه گۆک بۆ فاشسته کو چه ت هاوڕێ مالزم سعدیان به برینداری وه نانه و ته

وه که مالزم سعد ووتبووی من  کان گیرابویه کک له جاشه یه. دیلی بردوو یان بهڵ خۆ وه له گه بوونوونه
سلیمی کردیت،  وه کاکه ته  ئهکان پیان ووتبوو منه  ئهکاتکم  که  ده وه روای کوردیه شه و شانازی به

 ی  وه کردنهواته بۆ راست  که. کات ش ده  ڕه سعدیش تفک له همنهموالزم . موویان خائینن کان هه کاکه
کان کردووه و  ڕیان دژی فاشسته کو شه ، بهوه ر ینکه سه  بهبوون هن باری ئاوات  پ م حشع  که بۆچونه
هید  رزترین کادیریان شه ها به  ده کانی تر بوون و به نه ی الیه رگه ی ینک و پشمه رگه ری پشمه نگه هاوسه
یه  وه ی بکات،  ئه که رسته بپه ره  عه بت له خۆی و حزبه ده مانی ی که  ئاوات قاره و پرسیاره  ئه  . بووه

ستیان ڕاکشت بۆ سووتاندنی  کتی ده بوون تا یه کانی حزبی شیوعی پاسدار رگه ئایا پشمه
ی  وه کانی بزوتنه نه ر الیه نگه کانی حشع هزکی پاڵ پشت و هاوسه رگه رکوک، پشمه کانی که وته نه بیره

 ری کورد ماوه شانی جه ن بهشا 1991هاری  ڕینی به  ڕاپهڕینی ڕاپه  بوون و لهڕزگاری خوازی کورد
    .قوربانیان داوه

 کادیری پارتیزانی شیوعی کورد و ها داغ، ده ره رمیان قه ی گه نفالدا، له ناوچه ی داوی ئه نھا له پرۆسه ته
 د بازۆکه، بایز حمه ئه.  بوو ندی ی ناوه ندامی کۆمیته ، ئهر وهه هاوڕێ جه: وانه هیدبوون،،له ب شه ره عه

 5 مانگی  لهنگاو هیدبوون له بناری سه ی ینک شه رگه ستی پشمه  ده  و هاوڕێ کانی که دیسان بهسید باقی
  ..ڕبواره سوور، جوتیار. همن. 1988ی 

   
ن  کو خاوه ، به که ه پیرۆزی باسخاته ناو لن ده نھا که ک ته  نه یه و شوه ی مژوو به وه نووسینه
کاک ئاوات،  . بت نگ یا زوو ئاشکرا ده  چونکه ڕاستی درهوه خاته گومانه دهر  الی خونه ش که یاداشه

رانی کوردستاندا   گژ داگیرکه نفال چون به ریم ببپرست که پ م حشع پش و دوای ئه توانت له شیخ که ده
وه، زیاتر بوایان به  رمیان مابوونه ندێ کادیری ینک که له گه ت هه نانه ته. 1988وه سای  چوونه ده

  . وه کرده سلیم ده تهت  به حکومهندکیان هاوبیرانی خۆیان  کانی حشع بوو تا پ م ینک که هه رگه پشمه
  

دا  یه کانی ینک و حشع له و ماوه رگه یه، که پشمه وه  ئه چووهبیریمانی له   گرنک که ئاوات قارهخاکی
 دیاره ئاوات .کیان دی بت  یهاد وه نھا له کشانه ک ته نگان نه جه نفال ده وه دژی سوپای ئه ی پکه میشه هه

وویستووه ڕاستی باس بکات، ی  نگری ب سنووری بۆ ینک، نه الیهست و  ر زابوونی هه شدا له به لره
  !!!!!!!!!!!!!ی بینیووه یان له سۆزدا نه

  
  وه ر ئه  له بههڕقیان له حزبی شیوعی که نی تر،  س و الیه ندێ که ههو مانی  ت قاره ئاوا کهمن پم وایه

و  و ئه ی ئه رنامه  بهڵ  گه کهیهت و ڕقه ڕقکی چینایه کو ئه به، یهبی تیا ره حزبکی عراقیه و عه که نیه
مانی  کو ئاوات قاره منیش  وهژمردرت، یان   ده ه هه ی به زایی که  شاره ا نهنگی ئه. دا ناگونجت حزبانه

 بۆچی ینک خودوه، یا پاڕانه  دهی شیوعی رگه  پشمه راغ له هکانی ق پ م ینک بۆ نان له قۆپیه: بت بم ده
 باشه خۆ. نفال چاالکی بکات ی سۆران تا دووساڵ پش ئه  خۆی هیچ هزکی تر له ناوچه یھشت بجگه ده

 و  و عراقبترن و شانازی به ره  عهکان هب ره عه شۆڤنستهله ینک تداری  سه ندێ  ده ههالل و  ئستا مام جه
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رایی و  فیق سامه کو وه وهها  ده نفال کردووه و به سه لی کوردی ئه ن، که گه که  دهبی ره ی عه ئومه
ی  ورده ره ترسی په  ئاخر مه. درواون دهوه دا ن ینک و پدکه ولر له الیه جی له سلمانی و هه  زره هنزارخ
وه و  نھا الی خۆیانه زانن ڕاستی ته ک، واده یه ماه ندامی ڕکخراوک یان بنه دایه، که ئه وه وی له تاکه

نی  بیت ئاوات واته وه نه ر له قینه گه وسته ئه ی هه وه که  ئهل. بینن ی خۆیان ده  چاویلکه نھا به دونیا ته
  رده روه حشع وا پ م خۆی په.  هت  ده ج بهری خۆی  نگه  هاوسهنۆ چر باتکه ،  خه بھیننجیا با به
نی تر که  ندێ الیه ی هه وانه کن، به پچه کانی تر نه هن  یری الیه وه سه  چاوکی دوژمنه رگیز به کرد که هه ده
  .وه و الوازی حشع مکردنه دا بوون بۆ که میشه له بۆسه هه

ختی  ر سه وه دوژمنی سه ی ڕزگاری خوازی کورد، که له ناوه وه  الوازترین خالی بزوتنهیه مه  ئه ئا ئاخر
 ! کاک ئاواتبوانه. وه ڕینه رمای نوژ و پردی په کاته به ش خۆی دهرانی تی و بۆ داگیرکه یه که له خۆی و گه
کو  وهیه  و پرۆسه ئهزار ئینسانی کورد، هشتا   هه180نفال و وونبوونی زیاتر له   ساڵ ئه دوای نۆزده

ی باشووری  که ردوو زلھزه رانی کورد و هه ران،  سه ش پش داگیرکه وه ئه. ته ناسین کۆکوژی نه هاتووه
و بازرگانیان ک نفال، به کردووه بۆ ناساندنی ئه من، چونکه کارکی وایان نه که رپرسی یه کوردستان به

  .کانیان ته ڕیزه هیان خزاندو نده ها سیخوری گه ده کو به سه وه کردووه، به ره سه به
  

و  زگای ڕۆشنبیری ئه  دهرکی  ئه وه  ئهکی وا بنووسم،  یه خنه یه ڕه کاری من ن مه ئه: م  له کۆتاییدا ده
ر دوو  سه کانی به امهند ئستا  ئهتی حزبی شیوعی کوردستان که   تایبه ، حزبی شیوعی عراق و به یه حزبه
ولریش له  کتی ترن و له هه کتی یه تی ینک له یه سه ی ژر ده وانه ش بوون، ئه به دادا هند تی گه سه ده

ندێ جاریش   ههست داوه  خۆیی خۆیان له ده ربه وانن و سه خۆری ئه و مووچه  بارزانی پارتی ترن
ندی  وه رژه ته قوربانی به ژارانی کوردیان کردووه باتی کرکاران و هه   که خه  به.ر محرابن موسمانی به

  .ڵ نده خۆر و گه ته هزکی پاسیڤ و مشه وه بوونه کتیڤه تی و له هزکی ئه تایبه
م  ستم که به نھا مه ته. خوازم وتنی بۆ ده رکه سه م  و که  دهمانی  قارهستخۆشی له ئاوات دووباره ده
ش و  نھا ڕه ک ته کانی تریش ببینت، نه نگه م ڕه مجاره که شتی نووسی که  ئه هیوادارم. بوو وه ڕاستکردنه

  سپی؟
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