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  ساتکی تراژیدی دۆکیمنتکردنی کاره  پناو به له
  
 
 
 

  شدا کی ڕه ژر دووکه له
  کانی ژیانم تاریکترین ڕۆژه  له   یه قینه چیرۆککی ڕاسته

  

  
  

  )ڵ شخه مه(بدو سمان عه: سینی  نوو
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  :  شه پشکه
  

 پناو ڕزگار ژیانی خۆیان کرد له ترین ڕیسکیان به وره گه  کهرکووک  ی شاری که یه ئاواره  ناسراوه نه  و خزانه به -
  .خان و دایکی ڕووناک خانژاڵ  که خان، ڕووناک خان،سۆیله .بوونمدا

 دا ترسیترین چرکه پمه  ولر و له هتری ھ ی سی مه ر جاده سه له که" ئاسۆ حامیدی"ڕز کاک  ھژا و زۆر به  به -
   سروودی  و به رزی لدام دهکانی بیم و  سته کانی ده  پسته سووتاوهماک و   یانده ر شانی و منی گه سه  خستمیه     
 .مائاوایی لکردم  وه شۆڕشگانه     

راغی  قه و له  ترسییه مه  ژیانی خۆی خسته پناو ڕزگاربوونمدا له  ی ئامۆزازام که"لی قادر حاجی وه"ڕز زۆر به  به -
 . وه ڕایه مردن گه

  دابوو ژیانم له  وه ئهوی  ھه  تاوترین ڕۆژدا له نگه ته  له ،که"مین خان ھه"ویستم شهڕز و خۆ به  ره خوشکی ھه  به -
 . وه ترسی دوور بخاته مه

تیمارکردن و   رچاوی گا له ۆکی بهڕ  ری پزیشک که ده ی یاریده"دین زه دین عه خره فه"کاک  ڕز به  به -
 .کانم سته رکردنی ده سه چاره
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  داو مژوو نوان تاک  پردک له                     
  ک  هیکانی قوربانی یهیر وه ک بۆ بیره یه وه خوندنه                       

  
  ر ڕزگار عومه: نووسینی                                                            

  
  رچاو که به  ی وابته که ناونیشانه  ستن به پشت به و به وه خوندنه ر له به  نگه ردان ،ڕه  ستی خونه بن ده  ی له رییانه وه م بیره ئه
ری  نکی تۆقنه مهند دی چه له  رھاتی مرۆڤکه سه ،یان به ی شارکه وه نیا ڕیپۆرتاژ کردنی ڕۆژکی شومی داگیرکردنه ته

  وه ری نووسینه وه بیره  له  م جۆره ڕوانی ئه چاوه  ی که رایه گه م ساده ی ئه وانه پچه  به.کوردستان   کانی سوپای عراق له وه کرده
وتی ئاسایی رو ھا مۆی خونه بۆ ئه  ،که مککی زۆر جیددی دایه ند چه چه  ی له که گرنگیه  نده مه وه ده  مه رھه م به کا،ئه ده

  .و فیکری سیاسین خنه ی ڕه وه تی بیرتیژکردنه ڕه ی بنه که کۆه
  ڕوه کتر ناتوانن به کردنی یه  ب ئاراسته  کتر،به ب یه  ت و مژوو به ،سیاسه ته تی فیکری سیاسه ڕه کی بنه یه که مژوو،کۆه

تکی دیاری کراو کۆنتۆی  سه تی،ده یه ک،چینکی کۆمه هی ندی نوخبه وه رژه به داری پ له واشه تکی چه کاتک سیاسه.بچن
  له) مژوو -ت  سیاسه(ندی  یوه په  و کاته کا،ئه ده  عریفه کانی مه که ک و یه یه موو فیکره مھنانی ھه رھه و به گه کۆمه

کی  یه ت و ماده حیکایه  بته سی ، دهی سیا نده کی چرووک له پوپاگه کۆپیه  بته ترازێ وده ی خۆی ده که سه ئه  ترادیشناه
الی   وه خۆ بوونی مژوو نووسینه ربه کانی پاراستنی سه ڕتیه بنه  بازنه  له  مه رھه م به ئه  ختانه خۆشبه. زگای ئیعالم سووکی ده

  له  وه مژوو نووسینه  ی که و شوازه له  زۆر جیاوازه  که  یشتنک کردووه ند تگه چه  تکی گرنگی به ش زیاتر خزمه وه ،له داوه نه
  .ریان سه  س خای کورتکراو دمه به  وه خواره  له م جیاوازییانه، ر به چ،بۆ ئاشنا کردنی خونه ده  ڕوه مۆی کوردستان به ئه
  
  به  تیه سایه ن و کهکا وانه کان وپاه نیا موکی ناوداره ته  وه مژوو نووسینه  تبگا که  وه ری کورد له خونه  گرنگه: م  که یه

شون تۆمار  ر به خودی نووسه  مه رھه و به له  ،چونکه مه رھه م به به  ش بوونی منه تای شاگه ره سه  م جیاوازیه ئه. کان نییه نفوزه
دوای   بهڕان  جیاتی گه و له مکدا تۆماریان کردب،نا ئه رده سه چن له خۆی ده سانک له خۆی یان که  ،که کردنی داستانک نییه

نو   وه ر بباته وێ خۆی وخونه یه ڕ ده مدا تا دووا الپه که ی یه ڕه الپه و له ،ئه یه وره دوای وردوو درشتی ڕووداوکی گه  خۆی،به
 کو خۆیان ب وه  و رووداوه کانی ناو ئه سه تی که یدا توانیویه وه زیندوو کردنه  له. که رمی ڕوودانی ڕووداوه رماوگه نی گه مه زه
تی خۆیان بدون  قیقه حه کو سروشتی خۆیان به ریان،خۆیان وه سه کی دیاری کراو به یه وه پاندنی بیرکردنه ب سه کیاژ،به مه

  .ن وت بکه س وکه وھه
رھاتی  سه به ناسراودا،له ی نه  ھاوتی تری ساده ی نو کۆمه ناسراوی ساده کی نه کو ھاوتیه وه  مه رھه م به ری ئه نووسه

  وره کی گه تراژیدیایه  ژر ئاگرباران وکوشتاردا له له  و شاره زاریتری ئه دان ھه ڵ سه گه شی له ھاوبه ی شارکدا و به ک ڕۆژه یه
شی  ژانی ھاوبه  دۆکیۆمنت،دۆکیۆمنتکی له  ب به ی بیست ساڵ ده دوای نزیکه  نووس بوونه م ھاوچاره ئه.نووس بوون ھاوچاره

ن ب رتوش  وه نی ئه شایه  که  یه ککیان ژیانک و مرۆڤک ھه ریه م چاوی ھه پشتی ده له  ناسراودا،که نه سی ھا که زاره ھه
  .خۆیان قوربانی بوون،خۆیان ویستیان شار بپارزن  بن که مژوودا ئاماده له

 2009کانی  بژاردنه ڵ ھه گه ڕی ناوخۆ،له می شه رده سه تی له تایبه  کوردستان به  خیردا له ی ئه م سانه له: م  دووه
تی  ی خۆیه ی ونه وه دوای چاک کردنه  ک به یه رکرده سکی ناودار یا سه که  ،که وه مژوو نووسینه دا له ری ھه ک سه یه دا،دیارده

بردو  هستیان بۆ د مک که ده ش ئاسانترین چه سته به م مه بۆ ئه. مژوو له  شکه ریکی فۆرمات کردنی به ڕابردوو،خه  له
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زۆر   مکه م چه ئه".دادگای مژوو " عبیری  ته  کانیان بریتی بوو له مانشتی کاره  یانکرده ھناو ده کاریان ده تکشکاوی به به
وت و ب  چه  ته ڕۆکردنی سیاسه وپه کانی دون،یان پینه تاوانه  ت ب له رائه دابین کردنی به -:ب،کات ئامانجی  تاڵ ده به

ی  وره نسیبکی گه پره  له  ب،بریتییه  ره مککی بریقداری پر له ی چه وه پش ئه" دادگای مژوو " مکی  چه.  کان ب باکه
ی  وه ستان ب ئه رده ی به مه رھه م به ئه.ستاب پشتی وه ب له ی خۆی ده که ریه ماوه جه  ره مانا ھه  ڕاستگۆیی به  رپرسیارتی،که به

زیندوو  ش کرێ،له ودا دابه م و ئه رئه سه ت و تاوانبار تیدا به رائه به  ک ببا،که کردنی دادگایه ست بۆ ساز ده  میکانیکیانه
ر ژیانی  سه ر ڕۆی میلتاریزم له سه له  وره جیاتی دادگا سازکردن،پرسیارکی زۆر گه دا له وره ی ڕووداوکی گه وه کردنه

کی تریش  فۆرمی جیاوازدا خه م تازۆر له که  رگیۆمنتکه کانی ئه مه ،وه م پرسیاره ئه. وه کاته رز ده ھاوتیانی والتک به
ی  وه رزکردنه به به  دایه وه له  مه رھه م به وتنی ئه رکه سه.نگی قی وب ده کتبی ده  له"  کیه نعان مه که"  وانه ،له وه رزی کردۆته به
  .ری سه  دا دمه وه دووا خای خواره  له  ،که وه کاته م ده  وه رگای کۆمه ،ده م پرسیاره ئه
  

ر ژیانی  سه ر ڕۆی میلتاریزم له سه پرسیارکی گرنگی له  مه رھه و به ئه  مان کرد که وه باسی ئه  وه ره ی سه و خاه له: م  سیه
  ،که وه گرته ی زۆر فراوان دهیدان مه  و پرسیاره کانی ئه مه وه. وه رزکردۆته به  م وته کانی ئه تی سیاسی مرۆڤه الیه کۆمه

  ندییه یوه کان،دۆکیومنت کردنی په ر ژیانی مرۆڤه سه ری سوپا له ی مژووی کاریگه وه کانی سۆسیۆلۆژی ،نووسینه زانسته
 کرێ ده  مانه موو ئه ھه.یی سوپای عراق عس و دڕنده فاشیزمی به  میلتاریزم بۆنموونه-لۆژی کانی نوان ئایدۆ کیه ئۆرگانیه

  .ن بکه  کان ئاماده مه وه کی له ره شکی گرنگ وسه به
کانی نو  نگ خواردوه کانی په کان و ترس و تۆقاندنه رییه وه ھا کردنی بیره ڕه  مه م وه گرنگی ئه  ره نکی ھه م،الیه به
ی  وه کو ئه روه ،ھه ی پمان کراوه وه ،ئه انهی بینیوم وه ی ئه وه ستم نووسینه به ھا کردن مه ،ڕه گایه و کۆمه کانی ئه روونی تاکه ده
و داتا  ئه  بته کانمان ده ریه وه ی بیره وه ،واتا نووسینه یه وه ری کردنه ماوه جه  پویستی به  م کاره ،ئه ڕوویداوه  که

  .مژوو  ا بهیک ردن و ده روونی بریندارو تۆقیو ده ده ری له کی خۆڕسکدا بیروه یه پۆسه  له  ی،که سایکۆلۆژیانه
و  له  ئاستی تاکدا خۆ ڕزگار کردنه  له  ری وه بیره له  و جۆره ی ئه وه نووسینه  یه،واته م پۆسه ئه: م  کۆتاییدا ده  له

عس  تی به سه ی ده ژر سایه ی له یه وه و نه ستم ئه به مه  مان مۆش زۆربه نانین،تا ئه ده  مۆش پوه تا ئه  ی که کابوسانه
ت  ی حکومه ره یته سه  پ خۆمان له  کانمان له ونه خه  ئستاش له  وه ووتانی دونیا بوبوینه ی به وانه ت به نانه بوو، ته  وره گه

ین  که ند ڕاده سوپای عراق چه  مارۆدراوین به بینین گه کمان پبت،یان خۆمان ده یه ی ھیچ ناسنامه وه بینین ب ئه وسوپا ده
  .ھتد..ونی خۆمان ببزوین ش  ناتوانین له

قی  م ھنانی ده رھه به  له  بریتیه  مادیه  م ھزه ب بگۆڕدرێ بۆ ھزکی مادی،ئه ده  ن که سایکۆلۆژیانه  و کۆده ئه  مانه ئه
ژر   له  شهمی ھه  ماندا فایل کردووه زاکیره  ری ناخۆش خۆی له وه ک بیره وه  که  سایکۆلۆژیانه  م کۆده ئه.کان مژوویی ڕووداوه

ی  جوانه  مه رھه و به کو ئه مژوو،مژووش وه  بته ده  وه نووسرته ده  م که ،به وه نووسرته ر نه گه ئه  دایه وه بیرچوونه ی له شه ڕه ھه
 . من ر ئه ق تاسه کو ده ستان، وه رده به
 

  2010می  کانوونی دووه                             
  دا نه که                                  
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  وت؟ بۆ دوواکه   م نووسینه ئه                                      
  
  

ونی نوچو ھۆی له  بووه  وکی تراژیدی کهڕوودا  ساڵ له  رگب، پاش نۆزده زن و جه ساتکی دته کاره ساڵ له  پاش نۆزده
ڕوحیان   ی که رانه ئازار ھنه  ن و ونه و دیمه ڵ ئه گه ژیان له ساڵ   ب دیفاع ،پاش نۆزدهرۆڤی م ک ژن و منداڵ و  یه ژماره

م  ، پاش ئه وه بۆته لم جودا نه  بۆ ساتک چییه  ڵ ژانک که گه روا له ماندوو بوونی بپه ساڵ له  پاش نۆزده ،دیل کردبووم
  ی که نانه و دیمه ون له، لوانل مبارانه چیرۆکی غه  له پن  که  وه نووسمه بۆ ئه تان  ند ڕۆژانه هو چ وا یاداشتی ئه  موو ساه ھه

م  ،به وه بگمه  وه زمانی خۆمه له  رھاتانه سه م به نیازم ئه به  کهند سا وێ چه ڕاستیتان ده.  حاه یان مه وه بیرچوونه
م  به. ستپکردن نانم بۆ ده پوهابوو بۆ پ ھۆکارک نه  وه تره کی الیه و کارکردن بووم و له رقای ئیش سه  وه که الیه له
  :ن وه رھاته سه م به ی ئه وه نووسینهپشت  مساڵ دوو ھۆکار له ئه
  رھاتانه سه و به ئه  که  وه کرده وام دووپاتیان ئه رده و به  همیش ھه  ی که ر و ھاوڕیانه برادهدۆست   له  و ژماره ئه: ک  یه
ژیانی سیاسی  مکی دیاریکراو له رده رامۆشکراوی سه مژووی فه  شیک له ک به وه  وه م بیان نووسمه وڵ بده م و ھه که هرامۆش ن فه
  کوردستان  له

ڕینی شاری  رکوتکردنی ڕاپه یسی سه ر که سه له تی فیدڕای عراق ی حکومهکان کانی دادگای بای تاوانه تنهدانیش: دوو 
  . یکان قوربانییه  ککم له من یه  ی که ساته و کاره ر ئه سه دحاک له ایهشی  و قسه دانواھی گهن بۆ گوێ بیستبووولر و  ھه

  و ماوه ئه  ھز بکات که به  و بؤچوونه ر ئه الی خونه  نگه ڕه  هانو ڕووداو ر ئه سه ساڵ به  ڕبوونی نۆزده تپه  که  وونهمن الم ڕ
م  ندک ناوو شتی تری له ی ھه وه بیرچوونه و له کان کییه الوه  ڕووداوه  شک له یاد چوونی به ھۆی له  هببت  یه وانه له  درژه
 وه شونمه ر به ک سبه وه  ی که و ڕووداوانه ی ئه وه کان و کابوونه ی ڕاستییه وه بیرچوونه ھۆی له  رگیز نابته م ھه به.  جۆره
کان  ووداوهماشای ڕ ته  وه وردبینییه  م و بهب وردبینتوانم  تا ئه  وم داوه شدا ھه وه هڵ ئ گه له . وه نهووب ئه ن و لم جوێ نه بوو
  وه نزیکه له ی که سانه و که به  وه ندیم کرده یوه ست په به مان مه ھا بۆ ھه روه ھه. بیری خۆم  وه ھنمهان جوانی بی  و به  وه هم بکه
شتی  و شون و  س ی کهوھنانی ناو نا  تی له بهتای به. وه که یه ه ھیچ ھه  ومه که ی نه وه ما ژیاون بۆ ئه گه له  که ووداوهدوای ڕ له

  .وردی تر
و  دۆکیومنت کردنی ئه کان و به استییهھۆی یاداشتکردنی ڕ  بته ئه  وه که الیه له  ساتانه ارهووداو کم ڕ باسکردنی ئه

چ کانی کوردستان و  زام و ئازاری مرۆڤه  شک له ک به چ وه ،م ر بکه سه له نازانم کاری کاری خۆمی ئه من به  کهی  تانه قیقه ھه
و ھۆی سوکنایی دم   تهب ئه  وه کی تریشه الیه هلعسی خونمژ،  ی سوپای ڕژمی به و دڕندانه  رده رکوتی بپه ک سه وه
  .م گرتوون ڵ خۆمدا ھه گه هلک ژان و ترس  یه ک کفه وه من  ساه  نۆزده  روونیم که ی ده وه ارامبوونهئ

  نو چرکه  وه ویست بچمه مئه بوو نه  وه شی ئه که رچاو، ھۆیه به  ھاته گران ئه م زۆر به م نووسینه ستپکردن ئه ده ر له تا به ره سه
تیایدا دووچاری   که ی و ساتانه ئه  وه ویست بچمه مئه ، نه وه ڕنه وت بگه ڕۆیشتوون و ئستا نامه  ی که و ڕۆژانه ی ئه چرکه به

  ست که ده  ئاسانتر ھاتنه  وه کان زۆر له بینیم شته ،نووسین  ستم کرد به ده م که به. ر بووم ده به ڕاده ئازار و ترسکی له
انی ک داوه ره رخستنی سه ر ده سه هل  یه ری ھه کاریگه  ،کارک که وهنجامدا م کارکم ئه که ست ئه ئستا ھه.  کردن پشبینیم ئه

ستدانی  ده ویش نھنی سووتان و گیان له ئه  . وه دراوی مابووه ست لنه ده له مژووی سیاسی کوردستان به که ک نھنییه
کانی گاردی کۆماری و  ستی ھزه ده به 1991-03- 31  له  که  ردی کوردستانه مرۆڤی بتاوان و بگه  زانراو له کی نه یه ژماره

زمانی   له  ساته م کاره دۆکیمنتکردنی ئه  به .ھید کراین نمان و ئازادیخواز بوونمان سووتاین و شهتاوانی کورد بوو نھا به ته
رمی کوردستان  تی ھه و حکومه  یه خی خۆی ھه بایه  وه ڕووی مژووییه له  وه که الیه له  ساته و کاره کی ئه ک ڕزگاربوویه وه  وه خۆمه
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  ربگرێ و ببته سوودی لوه  وه عسه ن ڕژمی به الیه ینۆسایدکردن و قکردنی کورد لهج  ک دژ به یه گه کو به توان وه ئه
ی مژووی سیاسی کوردستان سوودی  وه نووسینه  یندا له سبه  تا له  وه ست مژوونووسانه ده کی مژوویی به یه گه به

ی قوربانی بوونی  ر قوربانی و پناسه سه له  گره نه ر ھهکی پرسیا یه گه به  وه ڕووی سیاسییه له  وه کی تریشه الیه لببینن،له
ناوی   بوایه ده  سک که ر که ھه م له کهداوای لبوردن ب  وه تایه ره م سه له  من پمباشه . که کانی تری نو لۆرییه وه من و ڕزگاربو

  ۆم لهخ  وم داوه ،یان ھه نییه  وه که  کانه ڕووداوه  وخۆی به ندی ڕاسته یوه هتا پ وه شی یان ئه که ھۆیه.  ھناوه بت و ناویم نه
کی  وایه شوھه ک مانگی رابردوودا که یه  له م که ڕزم نرگز بکه ری به ھا سوپاسی ھاوسه روه فاسیی بسوود بپارزم ، ھه ته

  .ڕز ی به هستی ئو ر ده به  مه بخه  م شویه به  م نووسینه خساندم تا بتوانم ئه گونجاو و ھمنی بۆ ڕه
  
  
  

  )ڵ شخه مه(بدو سمان عه                
  دا نه که –ر  ڤانکۆڤه                
                23 -01 -2010  

  
 
 
 
 
  
  

 شدا کی ڕه ژر دووکه له                              
 

 ولر ر شاری ھه هتی عراق بۆ س ربازی حکومه ھرشی سه                    
 

کی  وایه شو ھه نوان که وام له رده به 1991-03- 30تا   وه ه 1991- 03- 11  وه ڕینه م ڕۆژی ڕاپه که یه  ولر له شاری ھه
زگاکانی ڕژیمی  واوی داموده ینچوونی ته به رباری له سه  که تمۆسفیری شاره ئه.ژیا ردا ده ده به ڕاده کی له  و ئازادییه سیاسی ئاوه

گای  و باره  ک بنکه یه ژماره  له  بوو جگه ی ھه وه ن بوو،ئه ار بخاوهش. بینرا ش ئه وره کی ئیداری گه عسی خونمژ،بۆشاییه به
وام  رده به  وه هیکرگیراوان ر و تۆڕی به هی نۆک ڕگه عسیش له ڕژمی به. وونب کان ھیچی تر نه سیاسییه  حیزب و الیانه

  .کان ڕزگاربووه  ر شاره سه به  وه گرته ست ئه ده  و دووباره  وه ڕته گه ئه   گوایه  که  وه کرده کدا بو ئه نو خه ی له نده پوپاگه
رکوتکردنی  بۆ سه  وه یمانانه کانی ھاوپه ن ھزه الیه وز له پکردنی گۆپی سه. ژیا کدا ئه ڵ خه گه وام له رده به  م ترسه ئه

  .کانی کوردستان شارهر  ی عراق و ئینجا ھرش بۆ سهکانی باشوور ڕینی شاره ڕاپه
  وکات من مام له ئه  بۆ الم که  وه ھات بۆ ماه  وه سوه ئۆردوگای بنه  لی له م کاک عه که وره برا گه 1991-03- 28ڕۆژی 
-خموور ی گشتی مه ادهج  نزیک به ی عومال کی حه ڕه ر گه رامبه بوو بهولر  ی ڕستن و چنینی شاری ھه کانی کارگه خانووه

ر ھیچیش  گه خۆ ئه.عس ھرش دن به  چونکه  ری ڕانیه وروبه و ده ره بۆین به  تا زووه  لی داوای لکردم که کاک عه.ولر ھه
ب  هوا ئ رمان ئه سه  ر ھرشیش بکرته گه ین،ئه شار جبھین و ڕا بکه  رمه شه  منیش بوام وابوو که.  وه وا دینه دا،ئه ووینهڕ
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ناو   نجامی بریندار بوونم له ئه له ،پیان به م توانی ڕبکه مئه تی نه واوه ته من ھشتا به  و ڕۆژانه ئه.ین خۆمان بکه رگری له به
  متوانی له ش نه ر بۆیه ، ھه 1991-03- 11  ولر له ۆژی ڕزگارکردنی شاری ھهڕ  ی کرکاران له قابه کتی نه ی یه خانه باه

  وه ڕایه نائومدی گه لیم به رحاڵ کاک عه ھه به.م شداری بکه به 1991- 03-21  ئازیزم له  رکووکی زده شاری کهڕزگارکردنی 
حاجی نھا  ته.مای من بوون ولر و له ھاتبوون بۆ ھه  رکووکه که  مای باوکم و مای دوو خوشکیشم له .ی خۆی که بۆ ماه

   یشته هسوپای عراق گ 1991-03- 30 رواری به  له. سوه بنه  کاکم له مای  چووبووه) خر یادی به(سمانی باوکم
  وه خمووریشه ی مهھ  ڕاندبوو و له کیان تپه ه سکی که ی ئه ناحیه  وه ھی موسیشه و له  په قوشتهی  شارۆچکهری  وروبه ده
ی شاری  وه ره و ده ره ھاتن و ڕۆیشتن به ڵ ھهدان ما سه   نگه ڕه 1991-03-30ڕۆژی . پیرداود بوونگوندی ری  وروبه ده له
تا .  وه بوونه وسا بو ده ی کوردستانی ئه ره عس و به ردوو الدا، ڕژمی به ھه ن  الیه له  نده هیتاش پوپاگ یتا په په. ولر ھه
  که ی تۆپ بارانه و بچهبیسترا  ئه  وه ولره ناو شاری ھه نگی تۆپ بارانکردن له ئیتر ده 1991- 03- 31ر  سه له 30وی  شه
یان ئیتر گومانی تدا  به ره م به به. نووستین  وه رانییه ترس و بیگه  بهرچۆنک بوو  ھه  وه و شه ئه .بینرا ئه  وه کانه ربانه سه له
ک دوو کۆن  یه  هک" خان زبده"ئازیزم   ره یانی خوشکی ھه شی به ری شه وروبه ده  ینیه و سبه ئه. عس ھرش دن به  ما که نه

س ھرش دن و وا ع به  یاندم که پرتاو ھات و پی ڕاگه ژیا، به ئه ی عومال کی حه ڕه گه  ر له و ھه  مای ئمه دوور له
ولر  بتوان ھه عس به  که  وه تم کرده من ڕه" ۆینش ب با ئمه" ڕۆن،خوشکم گووتی ھن و ئه جئه شار بهلشاو  کی به خه

ی  تا نزیکهو ئیتر   وه ڕایه و مای خۆی گه ره بوو خوشکم به  وه ئه. کدار بوون موو چه کی ھه خه  تیش که تایبه ،به وه بگرته
  چونکه: ک یه: ر دوو ھۆ به ویش له ئه رپیمان خوارد، کی سه تییه قاوه  یهین و سبه ئه . وه مبینیه نه  که ساته مانگ دوای کاره

. رودی گرتبووین عس سه ی به وه ڕانه ترسی گه: دوو. بوو نه  وه ماه نان و چا ھیچی ترم له  له  جگهزۆر بئیمکانات بووم و 
ی  وانه کی ئه خهی  ئاپوورهو   بۆوه رزتر ئه ھات به تا ده  وه کۆالنه  نگ له ده نگه ریکی چا خواردن بووین،ده ھشتا خه

و کویان  ره نووسیان به ی بزانن چاره وه ب ھیچ پالنک و بئه ن گرتبوو و بهکانیا ستی منداه پرتاو ده بوو به ئۆتۆمبلیان نه
  وره کی گه شی و تراژیدیایه ڕه ھمای ڕۆژ  وه ک ساتی خۆیه یه ر له ھه  نه م دیمه ڕوانین له. ر به  بات،ملی ڕگایان گرتبووه ده

رکیان  مسه جه. ھاتوچۆ دابوو ردا له مسه نوان دوو جه له  که رجه لومه ی من بۆ ھه وه دا لکدانه خته وه  م ساته له. بوو
  ی تریان وره که ره مسه جه.کدار و ھاوڕکانم بوو کی چه خه  واوم به ی ته عس و متمانه بتوانایی به  ڕی من بوو به خۆشباوه

من . واو خۆیان ساز کرد بۆ ڕۆیشتن ته  مهدا مای ئ ساته  و چرکه له.ستدانی ئازادیدا ده ر له رمبه به ردان و تکشکان بوو له به
وی دا و  دایکم ھه  نده رچه ھه.خۆم می خۆم ئه توانن بۆن و من خه وان ئه ئه  یاندن که و پم ڕاگه  وه خۆم ساغکرده

  موو به هر ھ وان ھه ئه  یهبۆ. ئازادی بکرت  رگری له ب به ئه  ی که وه ر ئه سه کانم تکایان کرد من سوور بووم له خوشکه
و ئه  وتنه که  وه کانی خۆشمه همنداشاوه نری کردنی   وتمه و که  وه نھا مامه ته  و ڕۆیشتن، منیش به  و لچاود

ک  را خه تا وای لھات تاک و ته  وه  بووه متر ئه ھات که تا ده  که که ی خه ڕبوونی کاتدا ژماره ڵ تپه گه له. که بارودۆخه
ماک   ی ئمه که ڕه و گه له .جبھن یان بوو شار به وه ی ئه پروزه له یان په ،وه وه کو من مابوونه یان وهوانیش  بینران،ئه ئه

وزاد زۆر خۆش  و مای کاک نه  ندی مای ئمه یوه په.وزاد بوو ش مای کاک نه و ماه ئه.چووبوون رنه سیان ده کهو   وه مابوونه
رگریکردن و  نیازی به وزاد به دی برای کاک نه مه ڵ کاک موحه گه پاش وتوژکی کورت له وان و الی ئه  وه سوڕامه  بۆیه.بوو
ی  کی جاده ره ی سه ڕۆیشتین و نزیک بازگهی عومال  کی حه ڕه ی گه وه ره ده و ره عس به ی به ڵ سوپای دڕنده گه ڕکردن له شه
بۆ ناو شار و   وه ڕایه گه کی پبوو و ئه یه RBGکوڕکمان بینی  ماندا وه پشه  ڵ چوونه گه له.  وه خموور بووینه مه –ولر  ھه

  له" ؟گووتی نگوباس چییه ی ده پرسیمان ئه."  ماوه مان پنه قازیفه  راسانیان کردووین و گولله ھه  رانه و کۆپته ئه" گووتی
کانی  سفی تۆپه و قه  ر شتر و ھرشی کۆپتهپ  چووینه ت دهھا ش تا ده ئمه."  س جمھوریمان شکاندووه ره و حه  ڕه شه  وه هپش
  کدارمان بینی که ندێ چه ھه ی عومال کی حه ڕه کانی گه خانووهدووا ڕیزی   یشتینه کات گه. بۆوه ھات چتر ئه عس تا ده به
نای  په  خۆمان له د مه حه من و مه. کان بۆ ناو ماه  وه ڕانه گه ئهبن  ک نه ھیچ الیه ر به چوو سه کی دسۆز بوون و پئه خه

  خموور گولله مه –ولر  ی ھه پشت بازگه ی له سه ند که و چه کرد،تا ئه مان ئه که شاردا و چاودری باوردۆخه کدا حه خانوویه
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  وللهدا گ ساته و چرکه له. بات ئه  بابه ده  ر به فه زه  کا و نه ر ئه کۆپته  کار له  ی کشینکۆفیش نه قه ما و ته یان پنه قازیفه
  ویدا و ئمه هز دای به  وه والی ئمه ترک له ند مه کان بوو چه سفی تۆپه کان بوو یان ھی قه بابه مانزانی ھی ده تۆپک ھات نه

ناچاری  به  ما،بۆیه کردنمان نه قه ئیتر بواری ته .نگی بوو به دا ده و کاته ر له کۆپته  کردنیش له قه ته. لنیشت ترسمان  ووه له
کمان  ن خه گمه ده ماندا به وه ڕانه گه له.عاتی خایاند دوو سه  ی ئمه کورته  شدارییه م به ئه. وه و ماه ره به  وه ینهڕا گه
دیار   یان شپرزه وه تۆ و ماه وزاد و کاک چه کاک نه ،ماڵ  وه یشتینه خت گه وه.موو داخرابوون کان ھه رگای ماه ده.بینی ئه

ان پ م وه مانه  ی که ته ناعه و قه به یشتن ین،دوواجار دوای ڕاوژ و گه که ین،چی نه چیبکه  وه ئیتر بیرمان کرده.بوون
مان  گه موو ھاتن له وزاد ھه مای کاک نه. ین خۆ قوتار بکه  ین شار جبھین و وڵ بده ش ھه ،بیارماندا ئمه ترسییه مه
ندی  وه ئه : بووین  مانه ئه  دا ئمه م ڕۆیشتنه له. کی تردا ڕۆیشتن الیه هوان ب ئه  ب که تۆ نه چهکاک د و  مه محهکاک نھا  ته
  )م که ی ئه که ماه بنه  داوای لبووردن له  یاد چووه سکم له کهر  ھه ر ناوی گه ئه(بیرم ماب له

  بدو سمان عه - 1
 لی وزاد عه نه - 2
 وزاد برای کاک نه – لی ر عه نگه سه - 3
 وزاد هخوشکی کاک ن_  لی عه  شادیه - 4
 وزاد خوشکی کاک نه_  لی ر عه خاوه - 5
 وزاد دایکی کاک نه - 6
 وزاد خزانی کاک نه - 7
 وزاد ی کاک نه خۆره منداکی شیره - 8
 وزاد خان، دراوسی مای کاک نه ڕوقیه - 9

 )ڵ بوو گه وزادیشمان له ندامی تری مای کاک نه بم دوو ئه نه  ه ر ھه گه ئه ( - 10
  ووه ژر تۆپبارانکی چدا و له له  وه ولره ی ڕستن و چنینی ھه کانی کارگه خانووه  ڕۆیشتن کرد و له ستمان به ئینجا ده

  . کی کوران ڕه گه و ره به
  
  شاری سامناک  

  
نگ  ده  وه وشه و له  کی شاره ره تکی سه باغی سیفه ره قه . تییه یه تی کۆمه الله  ده گری کۆمه مککی شون ھه ک چه وهشار 
ار تی ش ،ئیتر شار سیفه وه جرید بکرته ته  نگ و جووه ده  ر شار له گه ئه.بینرن کانی تری ژیان ئه ھاتوچۆ و کردارهرا و  و ھه

دانی  بری ئاوه  ئیتر شار له. تناک حشه پنتکی جوگرافی چۆڵ و وه  تهب شار ئه  وه جیاتی ئه له.دات ئهست  ده بوون له
ر  ھه ترس و گومان له  که به. بوونی نییه یی وایی و ئاسووده شاری سامناک دنه له. ریدا سه کش به ک باڵ ئه سامناکییه

  به بوو اگۆڕ  وه ھاتوھاواره پ لهشارکی   له 1991-03-31  ولر له ھه. کانی ژیان ر ساته سه  خاته ر ئه ک سبه یه جووه
 ی ھه ژر ڕه له  ریکه کو خه نادات،به  ناسه کرد ھه تت ئهس شارک ھه.ستابوو ئیتر ژیان تیدا وه  ارکی سامناک،شارک کهش

ربازیم  ت سه قه  بینیبوو،چونکه ربازیم پشتر نه شقکی سه ھیچ مه  نده رچه من ھه .خنکت و باروتدا وا ئه  تۆپ و گولله
ی تا  ویدا بده زه خۆت به  رهشت،با وه هبت ت لنزیک ئهنگی تۆپ ۆپباراندا کات دهکاتی ت له زانی که م ئه وه م ئه بهکردبوو، نه
م  که ی یه وه حوکمی ئه ڕیگادا به له. کرد  مان شتمان پیاده کی کوران ھه ڕه ناو گه ڕۆیشتنمان به له.وێ که رنه و پریشکت به  چمهاس

،  وه پم کوالبوونه کانی دا برینه ڕێ ڕۆیشتنه و بریندار ببووم، و لهوتبوو و   کانم که ر قاچه به  گوللهڕین  ڕۆژی ڕاپه
  وام بووم له رده ل به شه له شه م پدا و به  که که منیش چه.بگرێ بۆ ھه ندێ م ھه که م کرد کشینکۆفهی لخان داوا ڕوقیه
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ر  سه له.ڕین تپه دای کوران که ناو دارستانه تریمان بی و به ست مه قامی شه خت شه بوو وه ئه ڕۆ ی نیوه عات دوانزه سه.ڕۆیشتن
م چۆی و  به  ولره ھه  وه ئه ھات که ئه وایی نهچاو ب  و ڕۆژه ئه.بینی تری ھیچ ئۆتۆمبلکمان نه ست مه ی شه جاده

ی  الی کارگه کات به! بکات  توانی جووه یئه نه  چوو که کی بریندار ئه یه سته جه  یا له و ڕۆژه ولر له ھه  پیره. سامناکییه
  ینه رباز بین و بگه رچۆنک بت ده بووین ھه دا وه وی ئه ھه له  بۆیه.جماوین ند به ستمان کرد چه ا ھهوس ڕین،ئه لباندا تپه ئه
  و له وه بوونه شار نزیک ئه  ھات زیاتر له گۆڕ تا ده عسی گۆڕبه کانی ڕژمی به ربازییه سه  ره لیکۆپته و ھه  فۆکه.ی شار وه ره ده

  که  بمانزانیایه  وه به  بوایه ده  ئمه.ما ک تۆپباران نه عات یه ری سه وروبه ده ستم کرد له هھ. وام بوون رده بۆردومانکردن به
س  که سیش گوی له که مان مابوو و نه و بارودۆخه یشتنی ئه تگهتوانای   نهیا  و کاته م له ناو شار،به  عس ھاتۆته سوپای به

وتۆمان باس  شتکی ئه  ماوه یادم نه له  وه م ڕۆیشتنه ده به.  وه ی شار چ ببووه وه ره ده  وری چوونه ده ک له موو ھیوایه ھه.گرت ئه
الی  ڕین به دوای تپه.  وه ره ده  ینه زوویی بگه گرتنی زیاتر تا به سک و پ ھه فریاد ڕه  چاوگان له  له  کردب، جگه

ور بوو و شتیان  ده ک دوو خزانی له هکمان بینی ی ناکاو لۆرییه ، لهب هر کی عه ڕه گه  له  وه و نزیک بوونه  ته حه کانی مه خانووه
ر  کسه ،یه وه داردا دۆزیبته  کونه نگوینمان له ی ھه وه ک ئه ش وه ئمه.ی شار وه ره ده  کرد بۆ چوونه ئه  خۆیان ئاماده کرد و بار ئه

   .ڕۆیشتین  که و الی لۆرییه ره به
  
  ی شار وه ره ده  کردن بۆ چوونه خۆئاماده   
  

م  به.  ماوه بیر نه م له که مۆدیلی لۆرییه  و نه  که نگی لۆرییه ڕه ،نه  رگبه جه  تاڵ و  رییه وه م یاده نووسینی ئه کاتی من ئستا له
  ان بهوانیش گووتی ی شار،ئه وه ره ده  نیازن بۆنه ئاخۆ به چووین بۆ الیان و پرسیارمان کرد که  که  بیره م جوان له وه ئه
ک  ی بیست خوله نزیکه  ئمه.بوویان کرد وانیش قه ئه.تانا گه توانین بین له ش گووتمان ئایا ئه و ئمه  وه ره ده  ڕۆینه ئه
ک و دوو  یه الجه سه  یادم ماب بریتی بوون له بار کران و له ی که و شتانه ئه .کانیان بار کرد ڕوانمان کرد تا شته ودا چاوه له

 شتی  کۆمهجگاوبان و و ک  فیشه  نی کشینکۆفی پ له خزه ک مه یه رده وت و فه ی نه وره رمیلی گه وڵ غاز و دوو بهس بوت
  له  یه کی سپری ھه یه یه تا  کرد که ی ده وه بوو باسی ئه  که شوفری لۆرییه  بن گوم له  واوی ئاماده ته ی به وه پش ئه.تریش

و الی  ره ڕۆی به ا گیان نهمنیش پمگووت بر.شاری  وه ره ڕۆین بۆ ده و ئینجا ئهگرێ  ئه ڵ ھه  که تایهچ  کی ئیسکان،ئه ڕه گه
کاکی شوفیرم   و له  وه خوارده من دم ئاوی نه. ویش گووتی باشه ئه.ی گرتب کانه ڕه و گه ئه  یه وانه ت له حکومه  ئیسکان چونکه

وری  ده ویش به وزادیشم گووت و ئه کاک نه  ش به مه له  بجگه.الی ئیسکان  چته نه  هک.نی دا ویش به و ئه  وه کرده  دووباره
و  ره ر به کسه کی ئیسکان و یه ڕه الی گه چت به نی دا نه کاکی شوفری گووت و کاکی شوفریش به م به خۆی بۆ جاری سھه

وانیش  بووین و ئه ر ئه فه نه  ده  که  یادم ماب ئمه ی له نده وه ئه.بووین  که موو سواری لۆرییه وسا ھه ئه. ی شار لبخوڕێ وه ره ده
  زانم م ئه به .بوون ند ئه تی چه وهوا ته نازانم به  ک بوون که هی ژماره

  .ناوی نازانم  که شوفری لۆرییه - 1
  که خزانی شوفره - 2
  که شی خزانی شوفره باوه منداکی ساوا به - 3
 بوو  هک مردک باوکی شوفره پیره - 4
 بوو  که ژنک دایکی شوفره پیره - 5
 .بوون  که پمواب برای شوفره نبوو نیان بیست سان ئه مه نج ته دوو کوڕی گه - 6
 مردک ژنک و پیره پیره - 7
 .بوون س ئه ند که یان نازانم چه خزانکی تر ژماره - 8
 ...سی تر  ند که چه - 9
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و   ساواکه  و منداه  که و ژنه  که شوفره.بوو ڕۆ ئه مر دووی پاشنیوهری کاتژ وروبه بووین ده  که ی سواری لۆرییه و کاته ئه
ش  سوار بوون و ئمه  که ر لۆرییه سه ش له که نجه گه  سوار بوون و دوو کوڕه  که ی لۆرییه وه پشه  له  که مرده ژن و پیره پیره
کی  ڕه و گه ره و به  وه ستی ڕاستدا با بداته ده ی به وه بری ئه له. جووه  وته که  که کات لۆرییه. بووین  که ی لۆرییه دواوه موو له ھه
کی ئیسکان  ڕه و گه ره و به  ته حه و الی مه ره و به  وه پدا سوڕایه هالی چ و به ی شار،ئه وه ره و ده هر به  وه وشه عجیل بوات و له ته

ی من و جارکیش کاک  وه رباری دووجار ئاگادارکردنه ه سهک رهشوف .بگرت ی ھه که سپره  تایهی بچت  وه لیخوڕی بۆ ئه
دنان  هع(دووڕیانی   ڕبوونمان له ر پاش تپه ناکاوکدا ھه له.و ئیسکان برد ره ی به ڕای خۆی کرد و ئمه ر به چی ھه وزاد که نه
    .ی گرت وره ئیستۆپکی گه  که لۆرییه.ک یه چرکه  وسا به ی ئه)  یرو هخ
  
  )الحرس الجمھوری(کانی  ی ھزه قه ناو ئه  وتنه که 
  
  گولله  به  که وتنی لۆرییه رکه ی به قه نگی ته رمان و ده بان سه به  گیزی گولله  گیزه. که ی لۆرییه یه وره گه  ۆپهو ئیست ڵ ئه گه له

و   وه الی ڕاستدا شکانده ستی به دهگ و  به  ی دایه که گه.ی دا وه ڕانه وی گه ستان،ھه ی وه که لۆرییه  که شۆفره.ژاین شه
یتوانی  نه  دام بۆیه ڕه وباوه ئیستا له.بجون  که یتوانی لۆرییه زیاتر نه  وه له  که م شوفره ،به دواوه  وه ڕایه گه  که لۆرییه
  ر به کسه یه  که نجه گه  دوو کوڕه. ست داب ده گیانی له  که شوفره  مه و ده ر ئه ھه  یه وانه له  چونکه  وه دوور بخاته  که لۆرییه
دا  بارانه و گولله ی ئه رگه ناو جه یا له م کاته له.کرا ستژی لئه ده  س الوه  له  که لۆرییه.  که ی لۆرییه دواوه  وتنه که پشتدا

و   وه رز کرده م به که کشینکۆفهمن  .ن بکه  قه ته... ن بکه  قه ته...ن هبک  قه م و بم ته ب ھاوار بکه نه  وه کرا ئه ھیچم پنه
ی ئوتل شیراتۆن و ئوتل  خانه کانی باه نا دیواره په  له ی که س جمھوریانه ره و حه کردن له  قه ته  وتمه که  وه رمه ر سه سه له
و  ی کرد یان نا،له قه اکشا و نازانم ئایا تهی ڕ که که وزادیش میلی چه کاک نه.تی کرکاران بوونک ی یه خانه و باه  یتونه زه

و وا   دانیشتووه  که قامه ڕاست شه ناوه ر شانی و له سه  ی خستۆته RBGربازک  بی و بینیم سه رکم ھه یا سه کاته
خۆتان فێ ...ن م خۆتان فێ بده م پکرا ھاوار بکه نده وه ر ئه و ھه  کار ترازاوه کارله  ئیتر زانیم تازه. گرێ مان لئه سره
ر  گه ئه"ت یگوو باوکم بیستبوو ئه  مندای له به  یاد که  وه م ھاته وه دا ئه یه و چرکه له. ورم ئاگره کاتکم زانی چوار ده...ن بده
ڕاستم درژ کرد بۆ ستی  دهمنیش چاوم نوقاند و !" وا نامرێ ،ئهنسووت ی بنوقن و نهکان هت و چاوناو ئاگر ب سک له که

گرنگ بوو و   الوه م به که رزی لۆرییه به  و مردن نه  که ترسی ئاگره ودا له له .بۆم کرا خۆم فدا و تا  که لواری لۆرییه
نیشت و  ر ته سه  وادا بووم سوڕامه ھه  تا لهھش م که وه خواره  وتنه ڵ گه گه له. کم ئازاری پبگات ی جیه وه بوو له ترسیشم ھه نه

تا وام  ره ،سه  وه کانمه سته ده ،دوو شتم بینی به وه ستمه و ویستم ھه  که ر جاده سه  وتمه که که. که قیره  ادهر ج سه  وتمه ڕک که
  ی نایلۆن نییه الگه عه  وه سووتاوم و ئه  ر زوو زانیم که م ھه نووساون،به  وه کانمه سته ده و به  ی نایلۆنه الگه زانی عه

و  نیبووم و له ر ڕوحی ته ده به ڕاده تۆقینکی له. وه خواره  ته ھاتوونه  کانمه هست پستی ده  وه کو ئه ،به وه کانمه سته ده به
رم  ی سه که دانییه مه ی بزانم جه وه ب ئه  وه ستامه ئیتر ھه.بینی ده رم نهرگ ھیچی ت ری مه مردن و سبه  له  دا بجگه ساته چرکه
م ڕۆژی  که یه  ھۆی بریندار بوونم له بوو به پ نه پوم له  چونکه  وه ر ھات، سه چییان بهم  که کانی پم و کشینکۆفه عله و نه
نا دیوارک و  په  ڕامکرده. وه وتمه دوور که  که لۆرییه  له تی پی په  به  بۆیه 1991- 03- 11  له ولر ی شاری ھه که ڕینه ڕاپه

وزادم  کاک نه  له .بووین  که ی ناو لۆرییه رباز بووه هو چوار د ئه  مه ون و ئه وزاد و پیاوک و منداکیش له بینیم کاک نه
  که  نا دیواره و په وێ له بۆ ساتک له"  سووتاوه موو گیانت ھه تۆش" ویش گووتی ئه" ؟ ت لھاتووهبۆ وا  وه وزاد ئه نه"پرسی 
ی نو  و مرۆڤانه گریان و ھاواری ئهو فیزاح و   ک الیه ی دووژمن له ی گولله ھه نگی ڕه ده. ڕۆژک  کمان لبووبووه یه چرکه
منکی سووتاو   ت و قورسه حمه زه  ره ھه  ساته  و چرکه ودا ،له له. کی تر،وڕو گژی کردبووم الیه ش له که ی ئاگری لۆرییه کوره
  . که ساته کارهشونی   له  وه وتینه کدا ڕۆیشتین و دوور که الیه ک به ریه یا ھه نده روبه و سه له. م زانی چی بکه مئه نه



www.dengekan.com 
June 23, 2010 Page 11 
 

چووم  ئه  زمانه سته به  و نچیره له. ڕوات و کوێ ئه ره زانی به نه و ر به  ک بگرته مرۆڤ ملی ڕگایه  که  یه وه ناخۆشترین شتیش ئه
  .الری دا پکدا په و ھاکا له  س داوه ی خۆی بۆ مه که ره ڕاوکه  که
  
  رباز بوون و ڕاکردن ده  
  
) ل شه له شه و به م ڕاکردنکی ھواش به(ڕاکردن بهدا  ته حه کانی مه نیشت خانووه ته ،به وه ا بوومهوزاد جی کاک نه  له  که
ری بیست و پنج سانم تووش  وروبه ده ن له مه نجی ته کوڕکی گه  ته حه کانی مه نزیک خانووه له. وه ومه دا دوور بکهمو ھه
یت چ  وه ئه" گووتی  که نجه گه  کوڕه" ربچین؟ ده  وه و پکه  وه بمنیته م گه توانی له ڕۆی؟ ئه بۆ کوێ ئه  رێ کاکه ئه"لمپرسی.بوو
س من و  ن،بهیموو سووتا ھه ی کاردی کۆماری و قه نو ئه  وتینه بووین و که  لۆرییهو  ناو ئه ئیستا له" گووتم" ؟ هر ھاتوو سه به

ب بکوژرم یان قوتارت  ن ئهرێ برا،یا ده ی مهوبم ،گ ت ئه گه و لهرچا سه به" یویش گووت ئه" رباز بووین سی تر ده س که
ڕین  م ڕۆژی ڕاپه که ی یه و برینانه ڕۆیشت و ئه ئه  وه کانمه پیه  خون له،ک  یا منکی سووتاو بچه و کاته ڕاستی له به."م که ئه

موو شتیک زیاتر زاڵ بوو  ھه م ترسی مردن له به.بوو تینووم ئه.بووم ھات بھز ئه کرد تا ئه ستم ئه ھه.  وه کوالبوونه
دا  ته حه کانی مه الی خانووه به) ی یه جوامرانه  وسته و ھه زار سوی منی ل ب بۆ ئه ھه( نجه گه  و کوڕه ڵ ئه گه له. رمدا سه به

و  ئه.ت بووین کدا ڕه م خانوویه رده به و بهب بووین  ره کی عه ڕه ناو گه کاتک له.ڕین کاگاندا تپه ڕه و کۆن گهن بهڕۆیشتین و 
ر  سه بوو و له کی بچووک ھه رگایه ،ده که وره گه  رگا سپییه ڕاستی ده ناوه بوو و له ی ھه وره ری گه کی سپی دووده رگایه ده  خانووه

  من و کوڕه.ھن جم مه ن و به تیم بده نجک ھاواری کرد توخوا یارمه گه  وه رگاکه پشتی ده و له  وه دیوی ژووره له. پشت بوو
ڕوا و  ری ئه به تی و خون له یه وه سکییه  ستی به و ده  درژ بووه )سک(م ر ده سه ری و بینیمان له سه  وه ڕاینه گه  که نجه گه

یندارم و م من خۆم سووتاوم و بر م به تیت بده م یارمه که ز ئه منیش پمگووت برا گیان زۆر حه. یه وه سته ده ناوسکی به
رز  ری به نیم توانیبتی جارکی تر سه  و بوایه و له  که وییه ر زه سه  ری خسته ویش سه ئیتر ئه. تیم بدات وێ یارمه سکم ئه که

  . وه بکاته
  وڕهک. بمان تووش بوو ره مردکی عه ال کۆنکی تردا پیره  ڕۆیشتن،له  وام بووین له رده ر به ھه  که نجه گه  ڵ کوڕه گه له
ھا  ئه" ویش گووتی ئه. یکوژی بۆ ئه  یکوژه منیش گووتم مه" یکوژم و ئستا ئه  بکه ره عه  وه  ئه رێ وه ئه" گووتی  که نجه گه

  وه کو ئه ھناوم،به ریدا نه سه به  و کابرایه ئه  ر من ھاتووه سه ی به وه ئه  منیش گووتم کاکه" ؟  ت ھناوه ر سه نابینی چییان به
م  م ئه ،به به ره  عه گووتم به" ؟ ب نییه ره عه عس بهی  ئهئینجا "گووتی  که نجه گه. اومر ھن سه وای به  عسه می بهڕژ

کوژی  ،یان منیش ئه وازی ل بنه.  وه یتی کوڕی یان برازای بباته کوڕی بزر بووب،یان ھاتب مه  یه وانه ،له گوناھهب  کابرایه
ب  ره کابرای عه.بھن  به ره هع  مرده پیرهو  م قایل کرد واز له نجه گه  و کوڕه رچۆنک بت ئه ئیتر ھه."ی ستی لناده یان ده

تن ڕۆیش  له  ئمه. کردین ر دوعای بۆ ئه شیانا ھهخۆ ھاتبوو،کات ھشتمان بروا لهپیازی ل  لکه ک په نگی وه رسا ڕهت له
کی  باغ بوو،خه ره قه  ونهو ش ئه. ب ره کی عه ڕه و گه  راوهی تری نوان ته ی سی مه ادهر ج سه  یشتینه وام بووین تا گه هرد به
کانی  الندکرۆزکی سپی ھزه  چاومان به  که نجه گه  ڵ کوڕه گه له.ربازی ب ی بوو ده له س په ر که ریان ل شوابوو،ھه موو سه ھه

  .م تیان لبکه الیان تا داوای یارمه  وت و چوومه ی ن ک که
  
 ک خه کدارانی شوراکانی کدارانی ی ن ک و چه چه  
 
ناو  هو ل  وه ھواشی کرده  که الندکرۆزه.ڕۆیی خۆرئاوا ئهی  ئاراسته الندکرۆزکی سپی ھات و به  وه ناو شاره له  که ر جاده سه له
ی  وه رگاکانی پشه ر ده سه کداری تدا بوو و له ش چه ی شه نزیکه  که ره الندکرۆزه. ستا وه  ره فه نه  تا پانزه  ده  باغییه ره و قه ئه
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کتی نیشتمانی  یه"نووسرابوو  که ستره وری ئه ده یش له بازنه  خشنرابوو و به کی سوور نه یه ستره ی ئه ونه  که الی شوفره
ن بۆ  ۆیان بمانبهڵ خ گه مان بگرن و له ھه  که  وه تکاو پاڕانه  وتمه و که  وه نزیک بووینه  که الندکرۆزه  له  ئمه".کوردستان

خاتری   ره ر کوردی بیکه گه ئه" و گووتم   وه منیش زیاتر پاڕامه!" یه ناتوانین ،ئیشمان ھه"گووتی   که قه ولر،سایه ی ھه وه ره ده
و وا   مان بکهس قوتار خاتری مارکس به  ره ر مارکسیت بیکه گه خاتری خوا و ئه  ره ر ئیسالمی بیکه گه تی،ئه کوردایه

ئیشی خۆمان   الچۆ کاکه"گووتی  کابرا زۆر بباکانه" کوژرم عاتکی تر نابات ئه ناو شار و سه  ت دنه کانی حکومه بابه ده
تدا  کداری چه ھات،دوو پیاویرازیلی شین  کی به یه یاره تر سه کی ک دوو خوله ئینجا یه.گرتم یان نه و ھه'  یه ھه
پرسیاری لکردن بۆ   که نجه گه  ڕهکو. ی ڕاگرت که رازیلییه و به  هک یاره پشی سه  م بوو چووه گه ی له که هنج گه  کداره چه.بوو

ڵ خۆتان  گه له  م برینداره ب ئه ت نه حمه زه" گووتی  که نجه گه. ی شار وه ره بۆ ده" مدا گووتیان وه ڕۆن؟ له کوێ ئه
  ک له س خوله- ر دوو ھه. م کرد و سوار بووم که نجه گه  زۆر سوپاسی کوڕهمنیش .وێ رکه با سه  گووتیان باشه.ن ببه

نیا  ته منیان داگرت و به  کداره و دوو چه ،ئهھات ئه  وه نزیکه  زۆر له  نگی گولله ی ده وه وتی سپی،دوای ئه مزگه نزیک به.ھاژوژتن
و  له. ست چوو ده شم له که نجه گه  کداره چه  کوڕه  و زانیم تازه  وه منیش ئاوڕکم دایه .جیان ھشتم نھا به ته به  یه ر جاده و سه له

  که جاده  کدارم بینی له ک چه یه یا ژماره و ساته له.ژیان بوو به ھیواشم ھه رگ و نه بوو بۆ مه م ھه پناسه  نه  خته وه  ساته
کان  کداره چه.ن ڵ خۆتان بمبه گه لهھن و  مه جم  و بهمن بریندارم   تکایه"بی و ھاوارم کرد ستکم ھه منیش ده. وه ڕینه په ئه
ولری  سیج و ئاسۆی حامیدی و شروان ھه بدوی نه عهخالید و ردار بابان و  ڕزان سه نویاندا به  له.موو ھاتن بۆ الم ھه

ناوی  ناسی و به یانم ئه م من زۆربه به. وه ناسییه سیان منیان نه که  وه موچاومه ست و قاچ و ده ھۆی سووتانی ده  به .تدا بوون
   منی کرده  ردانه یدی زۆر مه؟ كاک ئاسۆی حام وه بۆ نامناسنه  وه م ئه)بدو سمان عه(بانگیانم کرد و گووتم من   وه خۆیانه

ر پشت  سه رگایان له ڕۆیشتبوون و ده ماک مابوون نه  یراوه کی ته ڕه ی گه و کۆنه له. وه ناو کۆنکه  کۆی خۆی  و بردمیه
  ندم و که ر داکه به کانی له جلهکی لدام و  رزییه دهداینام و و ماه  یوانی ئه ھه هو ل  وه ژووره  کاک ئاسۆ منی برده.بوو
میدی کاک ئاسۆ حا  .میسک ڵ قه گه له  وه پدا مایه  بوون،من تراکسۆتکم له  م که سووتاوه  رواه و شه  که ربازییه ه سه مسه قه

  وه ڕته بت بگه ھه ر بواری گه نی دا ئه شتم و بهجی ھ به  وه سرووده به  رزانه به  گووت و زۆر وره رناسینای ئه نته سروودی ئه
  .ج ھشت به  و ماه ی ئه وشه حه  ئینجا کاک ئاسۆ ڕۆیی و منی له .ربازم بکات بۆ الم و ده

  
  ژیان  به رکووکی و ڕیسککردن ی که اکی ئاوارهم 
  
ترسی  رکووکی بوون و له ی که ،ماکی ئاواره وه ختی من مابوونه به  له جھشت، تدا بهی کاک ئاسۆی حامیدی منی  هو ما ئه

ت پک  چوار ئافره  له  و ماه ئه.  وه گیرسابوونه  یراوه کی ته ڕه گه  ھاتبوون و له ھه  وه رکووکه که  عس له می به زوم و سته
  :ن مانه ئه  نکهھاتبوو
  ڕووناک خان - 1
 خان هسۆیل - 2
 ژاڵ مامۆستا که - 3
 دایکی ڕووناک خان - 4
اکی ساوا نج و مند ککیان پیاوکی پیر و ژنکی گه یه. و ماه ش دوو مای تریش ھاتن بۆ ئه مانه له  بجگه

بوونی من  .ی ئاوسا بوو)دام هی ص هح(کوردستانی ئستا و کی  ڕه کی گه بوو و خه ل نجی شه ویتریشیان کوڕکی گه بوون،ئه
و  ره کاتژمر به.بیسترا متر ئه کیش که نگی خه و ده  بۆوه ھات نزیکتر ئه تا ده  قه نگی ته ده. ی ترس بوو بۆیان مایه  و ماه له

خۆر زۆر زووش  کرد و تاو نه ھه  ستم به م من ھه تاویش بوو،به ند خۆره رچه ھه  و ڕۆژه ئه .ڕۆیی ئه ڕۆ ی دوای نیوهچوار و نیو
  وته قیشی بوو،که ترسا و حه خان دیار بوو زۆر ئه دایکی ڕووناک. نیبووین و ڕوحی ته  سته رتاپای جه ترس سه.ئاوا بوو
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م  ئه  ین ئمه رمان ئه سه  ر ھاتنه گه و ئه  که ژر قادمه  ینه ببه  م کوڕه کان،گووتی با ئه هژای خوشکی و کچ ڵ که گه ڕاوژ له
تووشی   وه ھۆی منه وێ به م من نامهبوو،گووتم خوشک  یه و قسه وم لهگ  من که.  ھاتووه  وه ربانه سه ناناسین و خۆی له  کوڕه
ژایش  ووناک خان پی ناخۆش بوو و کهگووت،دایکی ڕ وام که.م که ڕۆم،سوپاستان ئه ت و ئازار ببن یان بکوژرن،من ئه زیه ئه

ش م زۆر پخۆ یه و قسه من ئه. یه ڵ ژیانی ئمه گه ژیانت له. وه منیته ئه  ڵ ئمه گه ک لهخوا ناڕۆی بۆ ھیچ شون گووتی به
ترسی مردنیش بۆ . بان دام ماکی میھره  ستم کرد له  مرۆڤم،ھه ناو کۆمه شونکم له  ستم کرد من له ھه  ،چونکهبوو
رگای  و ده  وه ژووره  وو چووینهم ھه  له په به  ،ئمه که بۆ ناو کۆنه  قه یشتنی ته ڵ گه گه له.  بۆوه ئه لم جوێ نه  ک چییه یه حزه له
ی دایکی ویش لھاتووی ئه.خست واو دامان نه م ته شمان گرت به و ماه ی ئه که ژووره  رگای تاقه مان داخست و ده وشه هح
من .ت یه رگا داخستن نه و ده  وه رگا کردنه نگی ده ده  وه ره ده  و چووینه ر شه گه ی ئه وه ک ئیحتیاتک بۆ ئه ووناک خان بوو وهڕ

ر،  مردنی مسۆگه  جاتبوونمان له ھۆی نه  بووه  که  وه کرده ئه  خستنه رگا دانه و ده تی ئه حیکمه  بیرم له  دوواتر که
ندیش  ی ژیان و چه وه ھۆی درژبوونه  بته خت ئه وه  ند جوانه وت چه ندێ جار ڕکه ھه  ی که وه ر ئه سه  چووه م ئه که وه بیرکردنه
ش  له له م زیاترئاوم  ڕۆیی به لئه متر ونم کهچوو،خ زعم زیاتر تک ئه ھات وه دهمن تا  . رگ ھۆی مه  بته ئه  که  ناشیرینه

. ریان بۆ ھنابوومتی و برستیش فشا موچاوم ئاوسان و تینویه سووتابوون،ده  ی که و شونانه ت ئه تایبه به  وه ره ده  ھاته ئه
ت گومان  نانه ناو شارن و ته عس له گۆڕی به سوپای ڕژمی گۆڕبه  ی که وه ما له بووین ئیتر ھیچ گومانکمان نه  وه ژووره له  که
  .بوو شبی ره زمانی عه کردن به قسه له

م من خۆم  ژیان مابوو،به  ان بهکی ترسان و چ ھیوایه ند ئه یا بوو چه و ماه ی له که و خه ئه  وه و شه من نازانم ئه
  شکنن و دنه ئه  وشه رگای حه ک ده یه چرکه ئاخۆ چ ناو مستمان بوو که مان لهموو د ھه. بووم داڕوانی گرتن و کوشتن چاوه له

  ناخیا پی ئه هستک ل ھه  وه خونته ی من ئه م درانه ری ھژا کات ئه من دنیام خونه. رگ خۆراکی مه  بینه و ئه  وه ژووره
زمانی کوردیدا  ک له یه ھیچ وشه  ڕیووم که دا تپه ساتانه و چرکه به  ڕاسته  وه ئه. ڕیوه ختدا تپه ساتی سه چرکه  ڵ به شخه مه

  که  و ترسه پراکتیک کردنی ئه.  رگکی ئانوسات دایه ڕوانی مه چاوه  مرۆڤک له بت که  سته و ھه پستی ئه ناتوان پ به
ش بت ھزی  ند به ی جار مرۆڤ چه زۆربه  که  تاه  بت،ھنده دووچاری نه  وییه م گۆێ زه ر ئه سه وادارم ھیچ مرۆڤک لهھی
  .ڕۆیشت رخۆی ئه سه نیش زۆر له مه بووین و زه  وه ژووره  له  مهرحاڵ ئ ھه به. یوخنت ئه
ئستا ئیتر .  وه یخوندینه رگ ئه مه  وه ژووره موو له ھه. ئاو  نهنان،  ه، ن ره جگه چا، نه  نه.واردخ س ھیچی نه که  یه و ئواره ئه

 ی وه کرا،جا بۆ ئه ستی پئه جوانی ھه به  که کۆنه  ر له ربازانی سوپای عراقی داگیرکه ھاتوچۆی سه.واو تاریک ببوو دونیا ته
  شی ژنه باوه ی له ساوایه  و منداه ئه  وه و شه ئه  ختانه خۆشبه. خۆمان بیبوو مان له ین، جووه وه ژووره  له  زانرێ ئمه نه

یی و ئازادی و ژیانکی  وره گه  ونی به وکی زۆر قودا خه خه ر بوو لهدیا.ھات نه  نگی لوه دهین  تا سبه  بوو  که جاحه
  . ھاره به  نۆزدهنی  مه وا ته بت ئه ژیان ئه  ئستا له  و منداه ر ئه گه ئه.بینی ئه  وه جوانه
  شکوژرم،بۆیه گیرم و ئه و ئه  و ماه ئه  دنه  ی زۆر دنیا بووم که وه ر ئه به من له.دواین کتر ئه ڵ یه گه له  وه چرپه به  ئمه

و   سیجه ی نه کانی کارگه خانووه  و مام لهرکووکم  کی شاری که ،خه  بدو سمانه دا و گووتم ناوم عه ناوونیشانی خۆم ھه
  پشیان بن که  وه ناوی منه م و به وه ماه  نن به ری من بگه به ر گیرام یان کوژرام خه گه ئه  و تکایه  یه ماومندام ھه
. رناچین تی ده المه سه سمان به خوا که به یگووت نه دایکی ڕووناک خان ئه. دا ی ئوه یه و چاکه ر ئه رامبه به ن له سوپاستان بکه

  قه پله  نگی به شکا و ده و ڕاده شه".  وه پاڕایه خوا ئه ر له و ھه  ریمه خوا که"یگووت  ش ئه که پیره  پیاوه.چین ئهموومان تیا  ھه
ھات و فیزاحی ژن و منداڵ  ئه  ستژی گولله نگی ده یان ده وه ژووره  ڵ چوونه گه له.خورپاندموومانی دا رگاکان دی ھه کوتانی ده

و   نگی شکانی شووشه و ده  گوللهی  ڕه اکانیان کوشت و ھ و منداه  که ژنه  که  وه شکی خۆم لکدایهم وام له .گوێ  ھاته ئه
و   ستژو گولله هرگا و د نگی ده ده  وه ک دوواتر دیسانه ی پنج خوله نزیکه.کتر ببوون ی یه نتۆر تکه ی که و ئاونه  امخانهج

بۆ   ئیتر که. خامۆش بوون  همیش و ئینجا بۆ ھه  رز بۆوه و فیزاحی ژن و منداڵ بهکتر بوون  یه ڵ تکه  ووشهی شکانی ش ھاڕه
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ر و  به ی گیانله وه ست ناپارزن و ئه عس ده ی به سوپای دڕنده  ما که نه  وه مان بیست، گومانمان له نگانه و ده مجار ئه دووه
  .یکوژن زیندوو بت ئه

.  وه ژووره  ت دنهکدا ب یه ر چرکه ھه مانزانی له هئ . یه ی ئمه مانگووت ئیستا نۆره هزیادی کرد و ئ  ترسی ئمه  دواوه به  لره
لی  ار پهچو  که سابه ستی قه قۆی ده چهبینینی   به چووین که ئه  زمانه سته به  ڕه و مه له.لمان شکابوو موو چوار په ھه  بۆیه
رینکی  و سهبۆ ڕاخستم  ڕۆی ککی په دۆشه دایکی ڕووناک خان. قی ته ریک بوو دمان ئه ڕوانی خه اوهچ  بوو له  وه ئه.شک ئه

کانم و  یهکانم و پ سته ده  ی له و ئاوه ھۆی ئه ڕ بوو به ڕ ته ته  که رینه برد سه موو نیو کاتژمری نه ھه. کوردیشی بۆ ھنام
و   وه ره ده  تهد  وه شمه له له  چییه  موو ئاوه م ھه زانی ئه مئه نه  بینیبوو،بۆیه م نهنسووتا شتر برینیمن پ. ھات موچاوم ئه ده

توانای . ی بزانم بۆ وه بن ب ئه کانم کز ئه کرد چاوه ستم ئه یرتر ھه ش سه وه له. چینم ئه نگی پ ھه ھات ته تینوتیشم تا ده
برستی و تینوتی  .ڕۆیی ئه  و نۆی ئوارهشت  و ھه ره عات به سه .درژ ببووم  کهڕۆ په  که ر دۆشه سه و له  بوبۆوهم  شم که جوه

ی  زۆره  موو ئاوه و ھه وکمی ئهح م به به.ی من برسی و تینوو بوون ندازه مان ئه ھه وانی تریش به ئه. کاری خۆیان لکردبووم
  ی ھاتنه ڕهنگی ھا ستژ و ده رگا و ده ی دهنگی کوتان م ده بۆ جاری سیه. ت بووم الکه فه ڕۆیشت، من زیاتر له رم ئه به له

و   وه  ته ی تر ماونه و مانه ئه  چۆنه  وه ئه.مان ال دروست بوو و پرسیاره ئینجا ئه. کاندین دی ڕاچه  و شکانی شووشه  وه خواره
ن ماوین و مای  تاقه زانی وامان ئه  مهئ.  گیریان خواردب؟  کو ئمه وانیش وه ی شار؟ تۆ بی ئه وه ره ده  ته نهچوو نه  چۆنه

  .ند ماکی تریش ماون چه  یراوه کی ته ڕه ی گه و کۆنه ر له وت ھه رکه ده. بوو الم وا نه به.ڕۆیشتووین نه
  خته ئاخر زۆر سه.  مه سته زۆر ئه  وه باغ و تاریکه ره نیگای ژوورکی قه گۆشه  له" ماڵ و کۆن و شار"  وه ره ده یشتن له تگه

ر  ده سلیمی قه ناچاری خۆمان ته موو به ھه  بۆیه.بت ش نه شی ڕه وه دا بژت و ئاسۆی بیرکردنه دژواره  و بارودۆخه مرۆڤ له
کی  شدا بووین، داھاتوویه کی ڕه ڕوانییه م چاوه رده هب موو له ھه  ئمه.  دۆخهباروو  بۆ ئهت کی گونجاو ب یه ر وشه ده ر قه گه ئه.کرد

ی  وه بوو له مان کاتیشدا ترسکی تریشم ھه ھه له. ین و ھیچ بین ی بتوانین ھیچ بکه وه بیه .دا بووم رده به مان لهش تاریکی ڕه
دید   به قاچاخ  دیاره –قاچاخ   م پ بوو له که وا کتنخانه ن ئه فتیشی بکه ی خۆم و ته که بۆ مـاه  وه نه ر بگیرم بمبه گه ئه که

ی  لقه رشیفی حه ھا ئه روه وتی کۆمۆنیست و ھه ولری ڕکخراوی ڕه ی ھه میتهرشیفی کۆ و کات ئه من ئه –عس  و بۆچوونی به
کلیلی  .تاڵ، شتی تریشی لبوو نی به خزه نگ، مه تفه  قۆنداغه  كه ی ماه وه له  بجگه  مه دیبانی کۆمۆنیستم ال بوو ئه ئه
  ).ھویة االحوال المدنیة(م که فوسهڵ چل دینار و ن گه له. دا بوومگیرفان شم پبوو و له که رگای کتبخانه ده

لوپۆی  په  من تینوتی له. ی بئومدتر وه م بیرکردنه رده به  پچایه ڵ خۆی ڕائه گه ی له ھات زیاتر ئمه ڕوانی تا ده چاوه
من .  وه ژووره  نهیان شکاند ھات رگاکه ده.موو تۆقین ھه.سا ی لیبووین ھه و ماه ی ئه وشه حهرگای  ده له  ناکاو زرمه له.خستبووم
اھل البیت منو "کرد و ھاواری ئه  وه پشه  ھاته خۆ ئه ره سه و له  وشه حه  ھاته.س بوو ک که یه  وه ژووره  ی ھاته وه ئه  پموایه
رد ستمان ک ی پی ھه پهخش ت به نانه و ته  که یوانه ھه  هھات.خۆمان بیبوو مان له ش نقه ئمه"منو موجود بالبیت؟ . موجود
خرابوو،  رگاکاش دانه ش تاریک بوو و ده که ھات و ژووره ئه نه  وهنگمان ل ی ده و پیه به ش پمه.  وه رگاکه نیشت ده ته  ھاته
ترسا   بوو که  وه ئه  ربازه و سه ی ئه وه هو ش وستی ئه م بۆ ھه وه لیکدانهمن دوواتر . وه ره ده  و چووه  وه ڕایه گه  که ربازه سه
زموونک و  ئه  مه ئه . وه ره ده  ڕۆیشته  بۆیه.بن و بیکوژن  و ژووره کدار له هسانکی چ ک که وه ی نه وه پشت له ر سه  بخاته  رگاکه ده

  .ستابوو ک وه یه ک،کۆخه یه نگک ،نووزه ر ده سه موان له ژیانی ھه  ک که یه وه تاقیکردنه. خت بوو کی سه یه وه تاقیکردنه
  ی گولله و گیزه  قه نگی ته ده  بوو،چونکه کۆتایی ترس نه  مه م ئه به.ر به  وه ئاھکمان ھاته  که ربازه سه ی وه ره ده  چوونه  به
 .ساتک بووین ڕوانی کاره چاوه چاومان له  و بچته ی خه وه ش بئه کشا و ئمه ڕاده ھات زیاتر و تا ده شه .ھات وام ده رده به
تتر  ک بتاقه دووای خوله ک له ولهکرد خ ستیشم ئه ھه. چنیم ده نگی پھه تینوتی زیاتر تهھات  شدا من تا ده وه ڵ ئه گه له
ر  گه ئه. رژ بووبوومد  که لۆکه  که ر دۆشه سه پشت له ر سه له. بگرم  وه دانیشتنه توانی خۆم به مئه ت نه نانه بووم و ته ئه
ر  ده به ڕاده من ترس و ئازارکی له وا  ی لبیبوون،ئه نھا ترس ئۆقره ته ووندا ب که ژووره ڵ من له گه ی له وانه کانی تر،ئه سه که
و   رهو ژوو من له.  سفکردنی ئاسان نییه وه  که  تیژ و تونده  ندازه ئازاری سووتان،ئازارکی بئه. نگ کردبووم ی پته ناسه ھه
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م  داوای ئاوم کرد،به. خنکام ریک بوو ئه تینوانا خه  ی له وه ئه  تهیش و تا کار گه  ھاتایه نه  م لوه قهن  هبوای ئه  و بارودۆخه له
  ش بخاته و ژیانی خۆی و ئمه  وه ره ده  بچته  وه و شه کرد به ئه ی نه وه تی ئه سیش جورئه بوو و که نه  که ژووره  ئاو له

رگای  نزیک ده  هوتبۆو که  که وه نکی ئا و ته  وشه حه و بۆڕی  نییهئاومان ال   بوو که  وه وان ئه می ئه ئیتر وه. وه ترسییه مه
ڕوانی  کترمان ئه سیمای تۆقیوی یه نگی له بده موو به ڕوانیدا ھه چاوه له  وه نگ بووم و دیسانه ناچاری بده به منیش.  وه وشه حه

کک زیاتری  خوله  ش له کا کردنهم س م ئه به. کرد کتر ئه دواین و سکامان بۆ یه کتر ئه ڵ یه گه چاو له  ر به و ھه
  .رماندا سه بای کشابوو به ی که و بھیواییه نو ئه  وه چووینه خایاند و ده ده ئه
شارکداین  تگووت له ئه.یمیاواند  ئه  پشیله  نه. ر ڕینی که زه  ھات،نه گ ئه ڕینی سه نگی وه ده  نه  وه و شه دابوو ئه وه یر له سه 

  ئیستا کاتژمر له..بیسترا ئه عس ھیچی تر نه ربازی ڕژمی به کانی سه یاره فوھۆڕی سه  له  بجگه. نییهری تدا  وه زینده
نھا  نگ ته ده  وه وه ی شه عات دوانزه دوای سه له  گردا، چونکه  وهین سبه  ئومدمان بهموو  ڕی و ئیتر ھه و تپه ی شه دوانزه

. بیست ئه چوو،ئیتر ھیچی ترمان نه ئه  نگی خومپاره ده له  که.ھات ئه  وه دووره کیش له یه وه قینه هنگی ت جار ده و جاربه  قه ته
بستی زیاتر ھات  تا ده شتینوتی وبوو  بووم و ئازارم زیاتر ئه تتر ئه که شهعات  دوای سه عات له رچی منیش بووم سه ھه

و   ربگره وه  که و دۆشه ر ئه سه تی خۆت له ی گووتم ئیستراحهڕز بوو پ تکی ژیر و به ئافره  دایکی ڕووناک که. بیم لئه
  وه وتمه که  وه دیسانه. ین که ر ئه سه چاره  که که دوایی دۆشه  رێ و ئمه ده کی تر گوی مه رچییه ر میزت ھات یان ھه گه ئه

  م ئاو لۆیشتنه ئه. رینکی تریان بۆ ھنام بوو و الیان برد و سه ڕ ستیان دانابووم ته ده ژر ی له و بالیفه ئه.داواکردنی ئاو
مان ڕیتمی  ھه وانیش به ئه. خنکم تینوانا ئه  ن و پمگووتن وا له تۆزێ ئاوم بده  تکام لیان کرد که  بۆیه  وه مه وشکی کردبوه

ر  خۆمدا بگرم و ھه دان به  هو داواشیان لکردم ک  وه ت کردمه هیان ڕ ک داواکه موو الیه تی ھه مهال پناو سه جاری پشوو له
  وه توانی له مئه نه  م بست لبابوو، که م من ھنده به.  وه خۆمه وسا تر ئاو ئه دێ و ئه ڕۆژ ھه  هترعاتکی  سه  ند چه

دا  رهل. مرم هوا ئ  چونکه  وه ۆمهن تا بیخ بمده  یه ر میزیان ھه گه ئه  بگرم و تکام لکردن که  و تینوتییه ی ئه رگه زیاتر به
خان بوو   نازانم سۆیله  ماوه یادم نه کان له کچه له کک یهناکاودا   له.مبار بوون موو غه ھه.  زۆر خراپهزعم  ستیان کرد وه ھه
ش  و ئمه  لی ھناوی؟ دانیشه جه شت بووی یان خوا ئه  وه گووتیان ئه. ڕۆم ئاوی بۆ دنم بوو گووتی من ئهڕووناک خان  یان

ر  سه وو لهبوو سوور ب  که کچهرچی  ھه. ن که می ئه موومان ڕه ن ھهد ،ین وه ژووره  له  ئستا بزانن ئمه. که گرفتاری مه تووشی
رچۆنک بوو  ھه. کات ئهستم پ س ھه ی که وه خشم بۆ ئه ر سک ئه سه ڕۆم و له ھواشی ئه به" ن و گووتیبچ ئاو ب  ی که وه ئه
ندی  هچ تی واوه ته ازانم بهن .ناو مستمان بوو موو دمان له ش ھه رێ و ئمه ده  چووه  وه وه ی ژووره رگاکه درزی ده له  و کچه ئه

ر  کسه یه  وه مم و ئاوم خوارده ده  یانده یان گه که سینه ی مه لووله  ر که ھه. ئاوی ھنا ک پ له یه سینه مه  وه ڕایه گه  پچوو، که
و   وه ئاگا ھاتمه به  م که ندی خایاند ،به نازانم چه  ھۆش خۆچوونه و له  وه م بوورانه ئه. ما ونیا نهد  الدا ھاتم و ئاگام له به

حمت  هو خوا ڕ  گووتیان ھیج نییه.نابینچاوم . کور بوومه  چییه  وه گووتم ئه. متوانی چی نه ، که. وه مه ویستم چاو بکه
. ردا سه ی ھات بهمکانیش ی چاوهمی کور بوون ئیتر خه .ھیچ نازانین  وه تهب نی نهیا تا بهجارێ با بزانین   پبکات،تۆ ئارامبه

کانم و  س و منداهع ی به وه ڕانه عس و گه ڕووخانی به ژیانی ئازادی، له ڕابردوو،له  له  وه بیرکردنه  وتمه دا که و ساتانه من له
ری پنجی  وروبه عات ده سه  وم کهحای بو ژاڵ مامۆستا کهوان دایکی ڕووناک و وتوژی ن  له. سوکارم ھاوڕکانم و که

ی  وشه رگای حه بوو ڕۆیی و ده  وه ئه.  چییه واڵ بزانم ھه  وه ره ده  چمه ی ئهئاسپای دایکی ڕووناک گووتی من به. یانییه به
ئیتر پیان . ویش گووتبووی به ؟ ئه فتیش کراوه ماتان تهس جمھوری پیان گووتبوو  ره هربازانی ح ر سه کسه ترازاندبوو،یه

  رگاکه ده  ری له ی سه که سپییه  که دایکی ڕووناکیش فۆته.  وه و بۆ ژووره  سته ببه  رگاکه ده  کی سپی له ڕۆیه په  باشه گووتبوو ده
م  به. ددا ھات مان بهئاھک  واه و ھه ڵ بیستنی ئه گه له .یاندین ی پاگه واه و ھه و ئه وه ژووره   وه ڕایه پچی و گه ئه

.  مابوو کانم تروسکاییان تدا نه م چاوه ددا ھات،به ک ڕووناکیم به یه من بۆ خۆم تروسکه .وام بوو رده ر به ترسیش ھه
شکی ی خوژا کانی و که ڵ کچه گه و له  وه ورهژو  وه و ھاته  وه ره ده  ک چووه یه پاش ماوه. ڕوانی چاوه  وه وتینه که  وه دیسانه

  وه واو ڕووناک بۆته ڕوات و دونیا ته یانی ئه ی بهوت و حه ره عات به سه  وت که رکه هکانیان د ی قسه گوره به. کردن قسه  هوتن که
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تر  وره گه  ڕووناکییه  و ھه ک ئه یه بینی و دوای ماوه ده  وه کانمه چاوه منیش  ھکی ڕووناکیم له.کۆن  له  کیان بینیوه و خه
  ستامه ک بوو ھه یه وهر ش ھه نم زۆرم بۆ خۆم ھنا و بهکا ی چاوه وه کرانه دوای.  وه کرنه کانم وا ئه چاوه ستم کرد و و ھهبو
ر و  سه.ی خوا چی ببینم ئه.واسرابوو ھه  وه دیواره  بهی مای دایکی ڕووناک  که وورهژ له  م ڕوانی که  یه هو ئاون رپ و له سه
  به. تاسام ریک بوو ئه خه  کی وا که یه ڕاده وور ببوو بهست ئه  رم ھنده سه هلل که. وه ی خۆم بناسمه وه ینی بئهموچاوی خۆم ب ده

رێ  ده بدو گوی مه هکاک عگووتی  ژاڵ مامۆستا که،  وه یاته و خه  وه کدانهنو ل  وتمه که  مبارانه هزۆر غ. وه ھواشی دانیشتمه
بوو  کی ترم نه یه ئ خۆ منیش ھیچ چاره . وه بیته و چاک ئه  یه که ھی سووتانه  ئاوساوه  رت بۆیه و سه  وه بیته اک ئها چئینش
  .ر دت سه چی به  که زعه بووم بزانم وه  وه ڕوانی ئه ی چاوه وه له  جگه
ترازن،  ئه  وشه رگای حه ده  شوهو و له  وشه هح   چته ئه  که بوو یان دایکی بوو  خان سۆیله  یادم نییه باش له  مجاره ئه

فنکایی   خۆشه  واه م ھه ئه. س ناگرن و ئیتر که   رکردووه ده ت لبووردنی حکومه   که پی ئهبینت و  کی خۆیان ئه دراوسیه
من الم ڕوون بوو .ووب نه  و جۆره ڕوانی به بۆم ئه  وه کی تره دیدگایه  له که  که له سه م بۆ من مه به.روونمان دڵ و ده  خسته
  م نه شدا من متمانه وه ڵ ئه گه م له ،به بووه کی کوردستان نه رچاوی کای خه به ی له که دا بیاری لبوردنه و ڕۆژه ت له حکومه

وگۆڕی ی ژیانمان ئا ھاوکشه  واه م ھه بیستنی ئه به. دا سوودی لببینم ویشم ئه ھه. بوو کانی نه بیاره  به  ڕژم و نه به
دابووین   وه وی ئه ھه  یدا کرد و له ژیان په ین،ئومدمان به تمی بکه ڕوانی مردنی حه ی چاوه وه بری ئه مجا له ئه. ردا ھات سه به

  .و ژیان  وه پناو مانه ین له کی توند بکه ملمالنیه
و  ،بیاریدا ئه وای لبوردنی گشتییه و ھه دوای بیستنی ئهر  ،ھه ماوه یاد نه یم له که ناوه  وه داخه به ی که له شه  نجه گه  و کوڕه ئه

کرد مادام و تکا و داوام ل  وه م قۆسته له و ھه منیش ئه).ی عومال حه( کی  ڕه گه خۆیان لهبۆ مای   وه جبھ و بواته  ماه
ناسی،  کانمی ئه خزمه  کک له یه  که نجه گه دا،کوڕه ک دوو مای خزمم بۆ ھه انی یهی عومال ناوونیش بۆ حه  وه ڕواته ئه
مائاوایی   که نجه گه  ڕه بوو کو  وه ئه. دا ای منیان پئهو ماڵ بن ھه ر له گه م و ئه و مای خزمه چت بۆ ئه ئه  نی پدام که به

ی  وه جا ئه.تنڕۆیش  ساواکه  ی دایکی منداه که نجه گه  ته و ئافره  که ردهم پیره  ک له ریه ویش ھه دوای ئه دوابه. کرد و ڕۆیی
  . وه ماینه ژاڵ خان و ڕووناک خان و مامۆستا که ووناک و سۆیلهمن و دایکی ڕ  وه مایه
ش  له مزانی ئاوکی زۆرم له ئه  یاد بچت که م له وه وی ئه ناشمه.چایان لنا و دوو پاروو نانم خوارد  ینیه و سبه ئه
ی دایکی ڕووناک  ڕزه به  و خانمه و ئه .شم ڕابگرم له ی ئاو له ی بتوانم ڕژه وه بۆ ئه  هو خوارده ئاوم زۆر ئه  ،بۆیه هرچوو ده
بدو من  کاک عه"دایکی ڕووناک پیگووتم  .کردم ی بۆ ئه نده وه ر ئه ھه  ر خوشکی خۆشم بوایه گه ئه کی کردم که کۆمه  نده وه ئه
ت بۆ  ره ،جگه وه مته ده   م به یکه م و پاروو پاروو ئه که ئه  نت بۆ ئامادهمتا، خوارد ده م به که م چا ئه ک خوشککت ئاماده وه

وردنت بویاندن داوای ل ئاو گه ست به ی ده له سه مه  نھا له نھا و ته او تهرچ سه ب به کی ترت ھه پویستییه ر گیرسنم و ھه دائه
 انین و پاکیڕیانگۆ ئه  مهو ئ  پیس بکه کان که هدۆش  نگ نییهم گر به.  جایز نییهمن و بۆ  رعییه شه ش نا  وه م ئه که لئه
ی دایکی  ت ئه مرۆییه  وسته و ھه سو لهزار  یاد ناچت و ھه رگیز له م ھه یه رد و مرۆڤانه مه  وسته م ھه ئه.  وه ینه که ئه

  .ڕز ی خوشکی به ڕووناک،ئه
  که وشه ی حه وه ژوورکی بچووک بوو الی خواره  یان که که خی خانووه تبه مه  ڕی و بیاریان دا له په تئه  ورده  کات ورده

ی  و سووده ئه  هک خه تبه ی من بۆ مه وه گواستنه.  که خه تبه مه  وه ڕۆ منیان گواسته و نیوه مه بوو ده  وه ئه. ن کم بۆ چاک بکه جگایه
شیان توانی پشوازی  ئه م ربگرن و ھه واوی خۆیان وه تی ته تراحهئیس یانتوانی ئیتر ئه ت بوون موو ئافره ھه  وان که ئهبوو  ھه
ی بۆ ھنام  و شۆربایه کی دروست کرد و قاپک له ڕۆ شۆربایه دایکی ڕووناک بۆ نیوه .ی من ببیندرم وه ن بئه سک بکه ر که ھه

تایی  ره وتنی سه فریاکهی  وره ی ده وه می ئهحوک به ژاڵ ڕۆ، مامۆستا که بۆ دوای نیوه .م وه ھۆی بووژاندنه  بووه  و پیدام که
ی  که رینهتیماکردنی ب  وته که  بۆیه. ردنی برین تیمارک  بوو له زایی ھه ندک شاره ی بینیبوو ،ھه) هلیی وه ئیسعافات ئه(

   .بۆی پچام فاف له و ئینجا نازانم سپرتۆ بوو یان چیتر بوو لیدا و به  وه اکی کردهتن پ لهئاوی ش تا به ره سه.پم
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ر  به ندم کرد وکۆشام له رچه ھه.وک بشکنم رخه کرد سه زم ئه و منیش زۆر ماندوو بووم و حه  وه ره ده  ووهچ ژاڵ مامۆستا که
و ڕووناک و مامۆستا   و سۆیلهسر بوو دایکی ڕووناک  و عه مه ده.م رم بکه متوانی چاو گه کانم نه سته شم و ده ئازاری زۆری له

  خزانه و و له ت ڕاکشابوومنیش ر ته سه له  که خه تبه مه  م له که ا تازهگر ج سه دانیشتبوون و منیش له  که یوانه ھه له ژاڵ که
  وه ترسه ر پ و به سه  ستانه ھه  وه شۆکاوییه په ر چواریان به ناکاودا بینیم ھه ڕوانی،له م ئه ستکورت و پاک و مرۆڤدۆسته ده
ھیچ ..ترسن مه..ترسن مه(وتی گو  که ره فسه ئه. وه ژووره  س جمھوری ھاته ره رکی حه فسه ئه. یان کردومور بی فه ره زمانی عه به

ڵ بوو و  گه ی لهسی تر دوو س که  که ره فسه ئه.و من بوو  که خه تبه رگای مه ده  نیشتی له ته  که ره فسه ئه) ژان؟ بۆ شه   وه ئه. نییه
و   که خه تبه مه  ڕاکردن ھاته  خان بوو یان ڕووناک خان بوو به کان سۆیله کچه  کیک له یه.ستابوون وهڕا  که وشه هناو ح  وان له ئه
دایکی ڕووناک . وه رگا کرایه رگای داو ده ده ک دایکی ڕووناک ھات له یه دوای ماوه). سورگی دا(شیش دا  وه دیو ژووره ی له رگاکه ده

و  ئه  ڕایکرده  هو کچ ھا پرسی بۆ ئه روه ھه." و خواردنمان بۆ دروست بکه  وه ینهد  پیگووتم ئواره  که ره فسه هئ" گووتی
و  مان و ئه گه له بین بن نان بخۆن ین و خۆشحاڵ ئه که خواردنتان بۆ دروست ئه  ش گوتمان ئواره گووتی ئمه. وه یه غورفه
" ین نادهستتان ل ده  ئمه.ترسن لمان مه.. نا..نا"  ش ئه که ره فسه هئ. ترسا  چونکه  وه که خه تبه مه  ووهچ  ش بۆیه کچه
  ر ئواره گه ی لنیشت ئه وه سی ئه دایکی ڕووناک تر. بۆ نانخواردن  هو دنه  وارهئ  ڕۆن گوایه کان ئه ربازه و سه  که ره فسه ئه
ره ر کاک عه گه ئهین و  چی بکه  وه نهبببینن ل ئه  بدودووباره  ربازانه ر و سه فسه و ئه ی ئه م ھاتنه هن؟ ئ که چیمان ل  

ستیان  ده  لبننن و پیان بن که  کی سادهبیاریان دا خواردن  بۆیه .ژاند ووناک خانی و منی شهدایکی ڕوای مای  ئاووھه
بۆ ئوارێ . ھن من ببیندرم نه ش بگرن و تا بکرێ که خه تبه رگای مه ده  وه.زیاتریان بۆ ناکرێ  وه تن له رامه و ب ده  کورته

ی  ڕوان بوون ئاخۆ که چاوه.زاییان لنا ت و خواردنکی ھاکه یان گر که خه تبه رگای مه دهی دامان نابوو، و پیالنه پی ئه به
عیشا و   بووه .نبوو دیار نه کان ربازه و سه ر فسه نابی ئه ڕی و جه غریب تپه مه. کان دن بۆ نان خواردن ربازه ر و سه فسه ئه
نیشت دانام  ته ندێ خواردنی پدام و ئاوی له ئیتر دایکی ڕووناک ھات ھه. وتن که رنه ر ده دوای عیشاش ھه. بوون ر دیار نه ھه

نگی  کم ویست با ر چییه ھه  ن گووتم کهیاوسا مای دایکی ڕووناک خان چوون بنوون و پ داگیرساندم و ئهکی بۆ  یه ره وجگه
ر  به خه ی زوو به هک یانییه به .عات نووستم عات یان دوو سه سهنگان  درهرچۆنک بوو  ھه  وه و شه ئه. م خان بکهووناک دایکی ڕ

د ی کر که ویش ئاوه منیش داوای ئاوم کرد و ئه. الم و پرسی ھیچم ناوێ  ستا و ھاته وناک بۆ نوژکردن ھهدایکی ڕو. ھاتم
  . وه الی کاری خۆیه وسا ڕۆیی به اندم و ئهداگیرس کیشی بۆ یه ره ممدا و جگه ده به

 تا بزانن  وه ره ده  و و چوونه خه ستان له ی دایکی ڕووناک ھه، ما دونیا ڕووناک بۆوه  که1991-04- 02 ڕۆژی
نا یان ھوا ھه.  وه تهیدا بۆ ک په دانییه ئاوه  هو نیمچ  وه ته ڕاونه یان گه که که ڕه گه  له ماشایان کرد دوو س ماڵ ،ته چییه

ک  ڕه ی گه م جموجۆه ئه. دین الحه سهسیف  الی مه له  رگه وان سوپای عراق و پشمهن  له  ڕکی قورس ڕوویداوه گووتیان شه
ر  ھه خواست منیش م ئه خۆزگه. گات کوێ ئه  ا بهزانر ئه نووسی من نه ارهم ھشتا چ به.ژیان  ونی ھیوا بهزبوھ ی به مایه  بووه
. زیاتر یم و ژان خه  له  جگهنی  گه چی ئه  م خۆزگه به. ار بوومایهی ش وه ره ده ستا لهو ئ  بچومایهر ژ یان زووتر دهم ڕۆ که یه

  فافه له  وه ئه.کانی پم تیمارکردنی برینه  وه وته ھات و که ژاڵ وارد و ئینجا مامۆستا کهی شتک نانمان خ ڕۆکه بۆ نیوه
واو بوو،ویستی تیماری قاچی  م تهپ هقاچی چ  ستا و که ی ل به پی تازهفافی س می لدا و له حه و مه  وه کانی لکرده کۆنه

کاتکم زانی .بۆ مای خۆیان  وه وێ بتباته یه و ئه  دایکی ڕووناک ھات گووتی خزمکتان ھاتووه. رگا درا ده استم بکات،لهڕ
،لم پرسی حاجی چۆن زانیت  وه هبۆ ما  وه ی بمباته وه بۆ ئه  وه هسۆراخم  به  ھاتووه  لی ئامۆزازامه م حاجی وه و خزمه ئه
مه وه م، له رهل ی که له شه  نجه گه  و کوڕه وت ئه رکه یا بۆم ده که  بهدو شتین خه  نی ھی و ناوونیشانی ئه به جو  ری دابووپ

  .منی لم  دابوو بۆی که ی ھه ماه
  
   ربازی و دادگای سه س جمھوری ره کانی حه زهن ھ الیه له تی گیرانمان چۆنیه 
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مای   کی کرد له تانییه هداوای بالم و   یشته گهک  یه بانه ره رک و عهتراکتۆ بهساڵ ست  ری شه وروبه ن ده مه تهلی  حاجی وه
مان  که مان کرد ماهلی زۆر سوپاسیان هی من و حاجی و وه داین و دوای ئهکیان پ تانییه وانیش به دایکی ڕووناک خان و ئه

ھژ بووم سه ست من لهداخ  که ی تراکتۆره بانه ره ناو عه یان له که تانییه به .ت شجک   که کتۆرهترا. ر پشت درھی باوک و کوڕ
ی رخاتر و تکا به تیدانی من و له نھا بۆ یارمه ته  که.بوون ئه ساڵ فتا و حه ساڵنجا  ری په وروبه ده نیان له مه ته  بوون که
 ستا و ناکاو وه له  که ووناک،تراکتۆرهجھشتنی مای دایکی ڕ ک دوای بهک ر پنج خوله ھه.یا ھاتبوون گه لی له حاجی وه

یان کرد  که ی تراکتۆره بانه ره ماشای ناو عه خت ته وه. کرد  که قه لی و کوڕی سایه و حاجی وه  که قه سایه  له انی داوای ناسنامه
ن؟منیش گووتم  به بۆ کوێ ئه  یه رگه و پشمه ھا ئه.. که یه رگه پشمه  وه ئه.. کهبریندار  وه ئه" اری کرد ھاو  که ربازه سه

  .نیم  رگه پشمه
ستا و  وه دیارمان   ک ھاتمهرباز الی منیان دانان و سه له و  که بانه ره عه  یان خسته که کوڕه و  هلی و باوک بوو حاجی وه  وه ئه

 ی ر تایه سه ربازی تریش له ک دوو سه و یه  که وڕینی تراکتۆرهلخ  وته ربازکی تریش که و سه  هو ی ڕاکشایه  که که میلی چه
  و ڕۆژانه له  که)حوسن سورچ(ی  خانه و باه ره یان خوڕی بهتریدا ل ست مه قامی شه ر شه سه هتن و بدانیش  که تراکتۆره

  چییه  مه کانیان پرسی ئه ربازه سه  من له ی ئه رگای دائیره رده به  یشتینه کاتک گه .ری هسک من و دادگای عه ی ئه دائیره  هکرابوو
  ؟ ھناوتانه

  " مان گرتووه رگه پشمه"  وه میان دایه وه
  "ستتان خۆش ب رین، ده ی ئافه ھه" وانیش گووتیان  ئه

  "نیم  رگه من پشمه" منیش گووتم 
  ؟ ھاتووهر  سه ی بۆ وات به ئه" پرسیان
  "وت و سووتام هرک پریشکی ئاگرم به: گووتم 

ڕووناکی   ،نه ره نجه په  ک،نه دۆشه مینکیان بردین تاریک، سارد،نه و ژرزه ره من و به ی ئه ناو دائیره  ردهیان ب بوو ئمه  وه ئه
  دا همین و ژرزه له. سی تدا بوو پنج که -چوارنھا  ته  وه که مینه ژرزه  یان برده مهئ  که. ھیچ خواردن و  نه  ی و نهرمای گه  نه

الم ڕوون بوو   بۆیه. ربازییان پگیراوه ل سه لوپه گیراون یان که  وه که چه موو یان به گیراون ھه وێ ی له وانه وت ئه رکه بۆم ده
رباری کارچاکییان  سی تر سه که س  مجاره ئه  چونکه.مردم داخا ئه ریک بوو له دا خهو من له . قوتاربوونم نییه  مجاره ئه
  بگرتایه   وه که ر سووچ و الیه ھه  ریان له فه بوو و نه باغ ئه ره قه  که مینه ژرزه  ورده  ورده. چن تیا ئه  وه ھۆی منه ریکن به خه
یای خۆم دانا  خه یرۆککم لهمن چ. بیسترا ک یان دووان ئه یه قه نگی ته جار ده جاربه  وه که مینه ژرزه له. وێ یانھنان بۆ ئه ئه

و  کانی ئه ی گیراوه ژماره  وه و شه ئه .ک ب کو یه کانمان وه مان کرد قسهر پرسیاریان ل گه ئه یاند که گهلیشم ت و حاجی وه
م  ارک بکهک  وه کرده بیرم ئه. ر چاوم به  وه رگ ھاته ری مه رکی تر سبهمن جا.دا س ئه کهست  ی شه ره قه خۆی له  مینه ژرزه

  کتب و بوکراوه  پ بوو له  م که وه ی ماه که کانی کتنخانه ت کلیلهم ش که یه. ربچم ده  تییه ینه مه م له  ر شوازک بووه ھه به
م  ان بدهو وا خۆم نیش  بکه  ر وڕنه گه ئه  چوو که  وه ئینجا بیرم بۆ ئه.   وه کی تاریکه یه گۆشه  فێ دایه  که مینه ناو ژرزه له
ر ناوی کچ  کانیشما ھه وڕنه م کرد و له ندێ وڕنه ھه  بۆیه. ن م بکه ڕه وازم لبنن و به  یه وانه ،له ھۆشم الی خۆم نییه  که

بووین تینوتی   مینه و ژزه ی له وانه موو ئه من و ھه. عاتکی زیاتر خایاند سه  کردنه  م وڕنه ئه.ھنا م ئه که و کوڕه
 قی ڕه ک نانه یه رده ندێ شروشیتاڵ و فه ھه  گژا که فکدا ھه ڕه کان به گیراوه  ک له یه. تی فشاری زۆر بۆ ھنابووین  وبرسییه

و  ند بووب ئه هی چ ب ماوه ستاش نازانم ئاخۆ دهمن ئ .خرماندنی  وتینه یان داگرت و که که قه ڕه نانه. لبوو ڕواوی که
. بوو ھات زیاتر تینوومان ئه م تا ده ، به وه هینواند ندک برستی ڕه ھه  قه ڕه  و نانه بووب؟ ئه  مینه و ژرزه له  قه ڕه نانه
)  نتۆکه مه چه( که کۆنکریته  وییه ر زه سه له بیر که  وه م دته نه و دیمه من ئستاش ئه. ڕۆیی وام ئاوم لئه رده به  تی من که تایبه به

م و تووشی  و خر بکه  ،من ویستم چاکه ئای خودایه" یگووت ئه  وه ر خۆیه به له بوو و  وه نیشتمه هت لی له ڕاکشابووم و حاجی وه
بی  ره زمانی عه  و به  وه خواره  کان ھاته ئشکگره  ربازه سه  کک له یه. ر داوای ئاومم ئاکرد ھه وام رده منیش به". چی بووم
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بینیان   ر که کان ھه ئاوی ھنا،  گیراوه  فافۆنی پر له  نجه و مه  وه ره سه  وهچو  که ربازه هبوو س  وه ئه.کردل داوای ئاوم
  که ربازه م سه به. وه ی ئاو بخۆنه وه ایان کرد بۆ ئهڕ  که ربازه و سه ره موو به ،ھه وه ڕایه گه  وه  ئاوه نجه مه  به  که وانه پاسه

ھات  و  وه انهوپاش کش هموو پاش بوو ھه  وه ئه.  دوواوه  بکشنه  مانی پدان کهر جنودان پیان و فه  وته که  وه ییه تووڕه به
ند بئاگا  چاکی نازانم چه  من به .ما خۆم نه الدا ھاتم و ئاگام له و ئینجا به  وه تا ترم خوارده  وه ممه ده ی کرد به که ئاوه

بۆ . یان ھنان که مینه بۆ ژر زه  که  وه ئاگا ھاتمه س به وو کهنگی ھاواری لدانی د ده خت له م وه ،به وه بووم و بوورامه
یان  که سه ، چاوی که که ی ناوه وه ڵ خوندنه گه له . وه ندهخو ھاتن و ناوکیان ئه جار ئه نهجار 1991-04- 03یانی  به
  به  وه که ر قادمه سه  و له  وه یانھنایه یان دهک  یه دوای ماوه. یانبرد ئهو   ستاوه به ئه  وه پشته ستیشیان له و ده  وه یهستا به ئه
  وه ھاتنه ده نه  ی که سانه و که بردنی ئه  ک له یه و پاش ماوه.  وه ھاته ده یانیش نه.  وه خواره  دایه ق و لدان فیان ده شه

  وه ندنهناو خو. می بکرن ڕه  یه وانه له  که  وه  ینه وای لکبده  وای لکردین کهش  مه بوو ،ئه ئه  ستژی گولله ده  گومان له
 من.  وه ندهخو  که لی و باوک و کوڕه حاجی وهڵ  گه عات دوو بوو ناوی منیان له ری سه وروبه ده. ڕۆ تا دوای نیوه.وام بوو رده به
  ی که وه دنیا بووم له  ونکهکان،چ زیندانییه   خشیمه و به برد شم شک ئه یه پاره  نده وه ر ئه بوو و ھهچل دینارم پ وکات  ئه
  ستاوه به نه  دواوه ستی منیان له م ده به  وه ستاینه اویان بهچ  وه ره دمانیان بۆ سهبر  که .تی قوتار ببم المه سه به  ته حمه زه

ر بامیان گرتبوو رباز ژ وتنمان دووسه رکه ڵ سه گه له. ڕۆیی لئه سووتا بوون و خون و ئاویانکانم  سته ردوو ده ھه  چونکه
و  به  وه  مه بریندارانه  و پیه یان کردبووم بهو ناچاریش ڕدا باشی بۆم به توانی به مئه نه  وتنم، چونکه ترسی که له

. م الی ڕاستدا،ڕاست بۆم یان چی بکه پ یان به الی چه گووتم به بی پیان ئه ره زمانی عه وان به ئه.. وم ربکه سه  یا قادمانانه
نکی تر بۆ زیندانی کردنمان،یان بۆ دادگایی کردن؟ شومیکردن،یان بۆ  ن، بۆ ڕه به مان ئهزانی بۆ کو مانئه نه  و ساتانه هئ

وار قات چ -ی س  وه پاش ئه. وه یان لم جیا کردۆته که لی و  باوک و کوڕه بوو حاجی وه مان کاتدا ئاگام لنه ھه له
رییان کرد حای بووم من  سکه کان سوی عه ربازه کاتکیش سه. ڕووناکیم بینی  وه اومهی چ ڕۆکه میانی په  وتین،له رکه هس
  :بی لی پرسیم ره زمانی عه هب  که رزه به   پله  ره فسه ئه. رزدام به  کی پلهر فسه م ئه رده به له

  ؟ ناوت چییه -
 .منیش ناوی خۆم پگووت -
رت  سه و چاره  خانه سته تنرم بۆ خه وا ئه ئه  وه یته م بده ر ڕاستم وه گه م ئه که بدو پرسیارکت لئه عه -

 .م که میت ئه وا ڕه ئه  وه یته ده مم نه وه ڕاستیش  ر به گه م ئه ین،به که ئه
  . وه گمه موو شتکی بۆ ئه ھه یڕاست  وا به ئهدابنیشم یت  جالم بده همر  گه قوربان ئه+ 

  ؟ ر ھاتووه سه بهبۆ وات پمب .  دابنیشه  باشه -
و چۆڵ  ی منیش له که ومنداهما.ھاتن و شاریان چۆڵ کرد موو ھه کی ھه خه  وه یهڕا ی سوپا گه و ڕۆژه قوربان ئه -

  ھن،چونکه ج نه ڕۆن و ماڵ به نه  یان کرد کهمنیش تکام ل  .که و خه شونی ئه  وتنه ان و کهترسی شار  بوونه
ۆڕش کی ش ڕه ری گه وروبه ده  له.  وه دوایان تا بیانگمه  وتمه هکبوو   وه ئه. نامانکوژت دات خۆ تیمان ئه سوپا یارمه

ک  یه گولله.  وتی تیایه نه  که رمیله مزانی به پش ماکدا دانرابوو،نه له رمیلک که به پاڵ  ،منیش چوومه قه ته  بووه
 .تیان دام داویان کردم و یارمه کان ھاتن و ته بابه جا دهئین. وت و ئاگری گرت و منیش سووتام که  که رمیله ر به به

 بووی و چیت کرد؟ کوێ  له 1991-03- 11ڕۆژی   له -
وقی شار کراب  ترسام ته ئه  چونکه  وه ره ده  مورا بمه ناو شار و من نه له  قه ته  ی بووه که یانییه به رله سه  و ڕۆژه ئه -

ن کان شاریا ره گووتیان تکده  و ئواره مه توو بووم،تا ده ربازی ھه منیش سه.ڕن توودا بگه ربازی ھه دوای سه و به
 . وه ره ده  چوومه وسا منیش و ئه  یه وه سته ده به

 ؟ کت پبووه چه 1991-03-31تا  1991-03-11  له  یه و ماوه له -
 . کم پبووه ه چ به -
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 یدا کرد؟ کوێ په کت له چه -
 .کی پدام یه دینار و دانه  ده  وو بهم دوو کشینکۆفی کیب هبراک -
  .یان نا  یه وهسیالحی پ)ک چه(م تا بزانن شونی قایشی کانی کرد ر شانه ماشای سه کک ھات ته یا یه م کاته له
  توو بوویت؟ ربازی ھه ی بۆ سه ئه -
  رمانده رۆکی فه کات سه.یت کوه  له) ھراء جه(  رباز بووم له من سه.بووم توو نه ربازی ھه ڕاستیدا سه  من له -

تمان پدرا تا  ناو عراق و ئینجا مۆه  وه ڕاینه و گه  وه ش کشاینه کانی کرد، ئیمه زهی ھ وه شانهرمانی ک فه
  م به ندی بکه یوه و په  وه ڕمه متوانی بگه م نه که ته واو بوونی مۆه دوای ته.ناو ماومندامان  وه ڕینه بگه
 .کان ئاۆز ببوون باشوور بارودۆخی شاره  له  ونکهچ . وه مه که حده وه

 ک بووی؟ یه دهح چ وه  له -
کانماندا  ڕکستنه  له  زانی چونکه باشی ئه و کاتم به کانی ئه ربازییه سه  که و لیوا و یه  حده وه ی ناو و ژماره( -

م  که حده ی وه ناو و ژماره  بۆیه) کرد همان دروست ئ که ندامانی ڕکخراوه ربازیمان بۆ کادر و ئه تی سه وام مۆه رده به
 .پگووت

 ت تک بدات؟ وه ت بینی موکی دهکس ھیچ که -
 .خر نه -
 تبینی؟ چۆن نه -
 .چووم ئه رنه ده  وه ماه له  چونکه -

بوو گوم ل. موک دایان نا ڕاڕه  له و  که ی ژووره وه ره ده  و بردمیانه  وه رز کرده کانم،منیان به ی وته وه ئینجا دوای نووسینه
  .ی پرسیمکک ل ئه. کرد یان ئه کمانی وقسهبی و کوردی و تور ره کانی عه زمانه  به
  ؟ بۆ وات لھاتووه  وه ئه -
 .وت سووتام نه  رمیلی ئاگری به  گووتم به -
 . کانمان وات لھاتووه بابه ئاگری ده به ی، که درۆ ئه -
گووتم   نده وه رئه ھه. ی لبیم ناسه پم دراو ھه چه ی برغه قه  ز لهھ قی زۆر به ک شه ناکاوکدا یه له.(   نا وا نییه -

 )دام  کان جنویان پئه ربازه گوم لبوو سه.  وه خت بوو ببورمه وهئیتر   ئای باوه
 .ین که میت ئه عاتکی تر ڕه کک پیگووتم دوای سه یه -

می  وا ڕه ئه  که مینه بۆ ژرزه  وه ڕننه ی نایانگه وانه مزانی ئه بوو ئه م ھه که مینه زموونی ژر زه ی ئه وه ر ئه به منیش له
واو  ته  حاجی چی بوو؟گووتی تازهپرسیم ھا . نایاندا  وه نیشتمه ته ناو لهن ھشیالی م زانی حاجی وه نده وه ئه. کرن ئه
ربازی  نشینی سه ی خانه وه ر ئه به له  وه .کرد ر دوعای ئه رست بوو ھه سکی خواپه ی که وه ر ئه به حاجی له. ن که میمان ئه هڕ

گووتم حاجی داوای لبووردن .ن،من چۆکم شکا که میمان ئه هلی گووتی ڕ حاجی وه  که. زانی ئه باشی بی به ره عه بوو زمانی
کم گومان ئیتر ھیچ. کرن می ئه ڕه  مانه گوم لبوو گووتیان ئه  وه کرد، دیسانه م نهی ترک یه ھیچ قسه م و ئیتر ئاکه
برد باوک و  عاتکی نه نیو سه. کرد و دوعای ئه  وه پاڕایه خوا ئه ر له حاجی ھه.  رچوونمان نییه ده  ی که وه له ما نه

زعیان  وانیش وه ئه.میان بیست  ی ڕه وشه  ر که ھه  و باوک و کوڕه ئه. دایان نان  وه نیشت منه ته شیان ھناو له که کوڕه
  ی به بکهحممان پ ڕه  ،خوایه مییه شم ڕه هک جره م و ئه تی و خر بکه من ویستم پیاوه  خوایه  ره وه" وتیگو ئه  باوکه.تکچوو

شونی   ی که وارهنا دی په  و و ئه ره و به  وه یان دوور خستینه که وه ڕاڕه ستان و له یان ھه مجا ئمه ئه."حمی خۆت ڕه
  ،که وه نه مانبه ئه  که مینه و ژرزه ره دم خۆش بوو گووتم به. وه خواره  ینهووتا قاتک چ ره سه. یانینبرد  میکردنمانه ڕه

و   وه نه بکه  وه مینه رگای ژرزه ی ده وه بری ئه وسا له ئه. یه که مینه و ژرزه ره ،ئیتر زانیمان به وه خواره  قاتکی تریش ھاتینه
لی  ڵ حاجی وه گه ک دواتریش له مان زیادی کرد و وه که ترسه  وه لره. کی تریان بردین الیه ،به وه ژووره  نه فمان بده
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و زۆر جار   یره وت سه م ڕکه به.  ره مان مسۆگه که میکردنه و ڕه  دووا قۆناغه  مه ئه  ی وابوو کهویش پ م کرد ئه قسه
...) ین که میتان ئه ڕه...ین که تان ئهمی موو ڕه م ھه دووایی زانیمان ئه.چت رئه کات شتکی تر ده ی پشبینی ئه وه مرۆڤ ئه

ڕامان بگرن و   که نا دیواره په ی له وه ری ئهب ی له به. رپا کرابوو به  مهئ  دژ به  ی که فسییه نه  نگه و جه شک بوو له به
یان  ڕه و به  هو ستیان کردینه و ده  وه تری دانا و چاویان کردینه ست مه قامی شه هر ش سه یان له ن، ئمه میمان بکه ڕه

  بوو که ھه  و وشانه ی به گوم متمانه  ھات و نه چاوم بوایی ئه  نه  یه و چرکه ئه.  وه بۆ ماه  وه کردین و گووتیان بۆنه
ی  ره فسه و ئه لی داوای له وهحاجی . وه یان دانه ، نه وه یان کرده که بانه ره داوای تراکتۆر و عه  که کوڕهو باوک . یبیستن ئه
کی تۆیۆتای سپی یا پیکاب وکاته بوو له  وه ئه.  وه بۆ ماه ی من وه یاندنه گه  تمان بدات له کرد یارمه ی ئازاد مهئ  که
. دام ی سه کی حه ڕه گه  نته بگه  ئمه  ڕایگرت و پیگووت که  که ره فسه ئه.ڕی په تریدا تئه ست مه هقامی ش ر شه سه به

  که ره فسه ئه. نزینم نییه یش بوو،گووتی قوربان به ھاب عه وه و کات ئه رۆک جاشی برای سه  که  که شوفری پیکابه
  چانه ش ملکه که وفرهش. دام ی سه کی حه ڕه بۆ گه  وه هن ی بیگه ده. چییه  نزینم نییه به..واد گه" پی گووت  وه ییه تووڕه به

  . رچاو قوربان  سه گووتی به
  که شوفرهنزیک ماڵ   وه یشتبووینه گه ھشتا نهم  به. و ماڵ ره ین و بهبوو  سپییه  و پیکابه ی ئهسوار  بوو ئمه  وه ئه
ی خۆی نام و کۆ    له  یه سافه و مه ناچار ئه به حاجیش. زیاتر ناڕۆم  وه و له  نزینم نییه ی ڕاگرت و گووتی به که یاره سه
   . وه همای خۆی بردمو  ره به

  
  کی درژ یه بۆ ماوه ر سه چاره ی بسووتان   
  
ان بۆ کی هلی جگای کانی مای حاجی وه ژووره  کک له یه له.  وه ته دایک بووینه له  ،وامان زانی تازه وه ماه  یشتینه گه  که

ستم کرد  و ھه  وه ڕایه بۆ گه  ورده  ئیتر دنیاییم ورده. یان داین ره داخستم و نانیان لنا و چایان بۆ ھناین و جگه
 رباز بوو و  گیری وور سهکانی باش شاره  له  کهلی  حی کوڕی حاجی وه کاک سه  تیش که تایبه مین دام به کی ئه جگایه له

.  وه ویته جموجۆی تبکه  خته ار وهکرد ش ستت ئه کانیان و ھه بۆ ماه  وه ڕانه گه یتا ئه په یتا کیش په خه . ڕابۆوه گهخواردبوو 
کرد  ک ئه خه یان له وام داوای ناسنامه رده کان و ناو شار بوون و به کان و جاده ڕه گه  عس له شدا سوپای ڕژمی به وه هڵ ئ گه له

زۆر   بۆیه. رانی کردبووم بک نیگه  و ترسه ئه  بۆیه.کان هر ما سه  یاندایه ندێ جاریش ئه هو ھ  قه ته  بووه وانیش ئه و شه
 حم نارد بۆ کاک سه. ناو شار  تهئاسانی بچ یتوانی به ی و ئهپۆش ربازی ئه و جلی سه ئه  چونکه نیح بی کاک سه  سوودم له

  وه ڕایه گه  الح که بوو کاک سه  وه یان نا؟ ئه  م ماوه که هھا ما روه یان نا، ھه  وه ته ونهروجیران ھات ی خۆم تا بزانی ده که ماه
کاتان  نتۆره رگی ناو که نھا جل و به تی ته شونی خۆیه موو له شت ھه که هما.  وه ته هدراوسکانت ھاتوون  ندێ له گووتی ھه

  که.   وه ایهڕ وسام دایکی ئا گه ی،خزانی ئهل مای حاجی وه ڕۆژک له  ده  راندنی زیاتر له پاش گوزه. وه ره ده  ته فێ دراونه
ئا . وه ناسییه ئه م خۆمی نه به  وه ناسیمه نگی ئه ده  ن دوو ساه مه ته  اهو مند ی کرد ،ئه گه م له و قسه  وه ئای کچم ھاته

  ش شتکی تر که سته نگی باوکی بوو و جه نگ ده ده.لشوان ببوور وتووشی سه  وه سوڕایه م ده وری جگاکه ده به
  .ی خۆمما  وه یانده ستی منیان گه کی ده یه بانه ره عه لی به تی حاجی وه یارمه  به رحاڵ دوواتر ھه به. وه ناسییه یئه نه
بوو  رمان ھه داو و ده  وو نهب خواردنکی باش ھه  ژیام نه ردا ئه ده به ڕاده کی له ست کورتییه ده له  مای خۆم چونکه  وه چوومه  که

یدا کردنی داو و  کاندا بۆ په هما  ی ئا بهڕانی دایک ی دراوس و گه ڕگه له.  وه ری مامه سه منیش بچاره. رکردن سه ارهبۆ چ
رگا  نگی ده ویش ده ئه.یترساندم شتکیش زۆر ده. دام ی لئه رزییانه و ده یدا کرد و دایکی ئا ئه رزیمان په ندێ ده رمان،ھه ده

  .  وه ما مایه گه کی زۆریش له یه و تا ماوه هم ش که ی یه رگا کوتانه ده س و لهو تر ئه. بوو
مینی  ھهخاتوو تا بچت بزان مای  جاران) ری سکه ی عه حه(ورۆزی ئستا و  کی نه ڕه گهی ئام نارد بۆ ڕۆژکیان دایک

 بوو بۆمی بھن؛ ھه رمانکیش رزی و ده ر ده گه م ئه ھه وای منی پ ب و م ھه ی ھه وه بۆ ئه. ن وه ماه  وشکم لهخ
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ن  بۆ بکه کتز ر و کاغه سکه عه ناچی بۆ مه بۆ  یه یاندم لبووردنی گشتی ھه مینی خوشکیشم ھات و پی ڕاگه و ھه  وه ڕایه گه که
اخست و بردمیان ر ڕ سه کیان له تانییه ھنا و به کی یه بانه ره مینی خوشکم عه ش ڕازی بووم و ھهمنی.  خانه سته هو بتنرن بۆ خ

م  ویسته خۆشه  و خوشکه ئه.بوو تر ئه چوار کیلۆمهی  نزیکه  ربازگه و سه  دووری نوان مای ئمه.)ر سکه عه مه( ربازگه سهبۆ 
ر چۆنک  ھه. رچوو کی ده یه یهکاو تاش  که بانه ره عه  ربازگه نیشت سه ته  له. ستا وه نه  ربازگه و تا سه  بانه ره پانانی عه  وته که
کیان بۆ کردم گ ت ناوی خۆم نووسی و کاغهبن بۆ م ر بمبه سه ارهچ ربازم و بریندارم و بۆ سه  وایهزناو  له. وس
  ربازه و سه ،ئهاری موسبۆ ش  وه گواسته زی برینداریان ئهربا ستابوون و سه پاسی درژ وهپنج  –دا چوار  که ربازگه سه

ڕوان  خزانی پشووم چاوه مینی خوشکم و  ان سواری پاسک کرد و ھهشیمنی  بۆیه .ڕی کۆڕێ پکرابوون شه  له ی که بریندارانه
ویش  ئه.ڕۆم بۆ موس زم و نه دابه  که پاسه  دا بیارم دا له و ساته منیش له.ن ڕێ و مائاوایم لبکه  ویته بکه  که بوون پاسه

  :ر دوو ھۆ به له
یان الب و  ناوه  و لیستی رچوو بوو،ترسام ئه تنم دهرمانی گر ڕین فه توو بووم و پش ڕاپه ربازی ھه من خۆم سه: ک  یه
  .ن روشونم بکه سهب

  .تدارانی ڕژم سه الی ده  ی گومانه ش جگه مه رباز بوو و ئه ن سه گمه ده یا کورد به و ڕۆژه من کورد بووم و له: دوو 
؟ گووتم ھیچ کردنر سه ارهی بۆ ناچی بۆ چ پرسی ئهم خوشک.  وه بۆ ماه  وه زیم و پیمگووتن با بۆینه دابه  که پاسه  له  بۆیه
ر نرخک  ھه به. مان دزرابوو هک تانییه بهبینیمان   که بانه ره الی عه  وه ڕاینه گه  کهبوو   وه ئه. وێ بۆم نامه. م یان پناکه همتمان

بۆ   ڕۆیشتنهم  له. مای خۆم  وه یشتینه سوار بووین و گه  وه پشه  ک له لۆرییه  به  وه وشه مای خوشکم و له  یشتینه بوو گه
ک  بۆ موس وه  وه رهول ی ھه ربازگه سه  لهسمی بوو  کیتابکی ڕه  کهزک بوو  هویش کاغ تم قازانج کرد ئهشک  یه  ربازگه سه
  .م پدرابوو رکردن ئاماژه سه بازکی بریندار بۆ چارهر هس
ناو   ر بکرته گه تان ئهوسو  کهشدا بیستبووم  وه ڵ ئه گه له. اگرتبووم خۆم ڕ حه رزی و مه ده  ر به و ھه  وه ماڵ مامه من ئیتر له 

  تهکتریا و ناب کردنی به شه گه  له کات گری دروست ئهڕ  و سابوناوه وا ئه قی ئه تی سابوونی ڕه تایبه به  وه تنه هسابوناوی شل
ند ڕۆژک  چه. ھنا هکار ئ م بهبوو سابوناویش  وه ئه. بت ادا نهئار رک له سه ھیچ چاره  تی که تایبه ن بوونی برین به ھۆی بۆگه

لی  عه(ن  الیه لهرکووک  اری کهتی گیرانی ش مه ھه  له  زام که هی خوشکن سه حه ناکاو کاک قادر ڕی تا له تپه  م جۆره به
ی کاک قادر  وه ھاتنه . وه یدا بوو و ھاته په1991- 04-22  لهبۆ خوارووی عراق،   گیرابوو و دوور خرابۆوه  وه یه)کیمیایی

  :کو ی خۆشحای بوو وه بۆ من مایه  وه ووه ڕل گه له
  . وه ڕایه تی گه المه سه هب: ک  یه
  .کات ڕزگارم ئه  یه شنده کو  نیاییه و ته یدا بوو و له په مکم بۆ ھاوده: دوو
 به و ئه  ری پزیشکه ده در خۆی یاریدهکاک قا: س رکردنم بکات سه ارهچ رشتی رپه وردی سه توان.  
.  دان بۆوه ورم ئاوه و ئیتر ده  وه ڕایه گه  دزوه قه  ی کاک قادر باوکی کۆچکردووم له وه ھاتنه دوو ڕۆژ له -ک ای یهبوو دو  وه ئه

  . وه خانی خوشکیشم ھاته ویش زبده داوی ئه
ی  مینه زه وکات ی کوردستانی ئه ره عس و به زاتی نوان به ردا ھات و مفاوه سه ۆڕی بهھات ئاوگ بارودۆخی سیاسیش تا ده

یاتری شار ترسی ی ز وه باغبوونه ره ڵ قه گه له .بۆ ناو ماوحایان خۆشتر کرد کی بۆ ناو شار و ی زیاتری خه وه ڕانه گه
کاک .  وه یدا بوونه په  ورده یش وردهو کار س خزمو که. ھات م کۆتایی پ نه ،به وه مبوه کهوان  شه  ر مان به سه  کوتانه ھه
 کانت سته کانی بینیم و گووتی پمواب ده هست ردانم و ده سه  ری پزیشک بوو ھاته ده اریدهخزمکم بوو و ی  کوڕه  باح که سه

انی دکتۆرک پویستمان زانی خۆم نیش بووم و بهمبار  زۆر خه  هو ڕۆژ ئه.  باشه  وه یبنه ر نه هگ و ئه  بوونه نتووشی گانگری
  وه مامه ڕۆیشتم و ناچار نه. بوو تا بچین بۆ الی دکتۆر گیرفاندا نه ارمان لهدین  اک قادر پانزهمن و باوکم و ک  م به به.م بده

م  ری پزیشک بوو و به ده ویش یاریده ئه  که  وه دۆزییه مانیندد زه عه دین خره کاک فه  وه انی خوشکمهخ ی زبده ڕگه تا له
. کانم سته ده رکردنی سه ارهچ  وته ھاتو که  ردانه دین زۆر مه خره کاک فه. نسووتان و برینی سووتا  بوو له زایی زۆری ھه شاره
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رگرت توانیمان  ڕاتبی وه )دایکی ئا(موسا ی ئهش خزان وه دوای ئه. بی ئازار شکن نج و ب حه به رکردنک ب سه چاره
من دا  و ڕۆژانه له  یه ئاماژه جی . وه بنه چاک ئهکانم  سته ده  یدا کرد که ئومدم په  ورده  ندێ شتی پویست بکین و ورده ھه
کانم  سته ری ده سه ژیام و چاره ر ئه سوکار و دۆست و براده تی که می دایکی ئا و یارمه ر که ده به ندازه ئه ر ڕاتبکی له سه له
 .کرد ئه

 
 
  دا 2010سای   ڵ له شخه کانی مه سته ده
 
 
  

دین  خره کاک فه  نده رچه ھه .سا ئه رکی خۆی ھه ئه به  کو کارکی مرۆڤانه و وه ئه. کرد ئه نه  رهی بۆ پا و کاره دین ئه خره کاک فه
ریکن پستکی سوور و  نم خهکا سته کرد ده تم ئهس ک ھه یه م دوای ماوه کشا، به پمی ھه ستی چه ی ده وره گه  نجه هنینۆککی پ

توانیم   تی دام که دینار یارمه 350بی   وتی کۆمۆنیست به هیا بوو ڕکخراوی ڕ م کاتانه له.  وه هھنت ده  وه ژره  له  یی مبه په
  .رمانی پبکم خواردن و پداویستی داو و ده

حیزبی کوردستانی ی سازمانی  ڕگه ویان دابوو له فادار بوون و ھه ک وه یه ندازه ئه  وسا تا وتی کۆمۆنیستی ئه ڕکخراوی ڕه
ت ڕزگارم  ستی حکومه ژر ده ی له وه بۆ ئه  ه ڕی کۆمه قه مه  ننه ن و بمگه رم بکه ده  وه ارهو ش نا له  وه ه کۆمه-نۆمۆنیستی ئراک

ڵ  گه کانی له ندییه یوه په ترسی تکچوونی م دواتر له ڕازی ببوو،به  ه مجار کۆمه که یه. ن رم بکه سه ارهن و بشتوانن چ بکه
بۆ الم و جارکی تریش کاک   وه میر نووریان نارده وت جارک کاک سه بوو ڕه  وه ئه. کرد وت نه  ڕه یان بۆ و کاره ئه عس به
دیانا و رات چووین بۆ  فه نه رک به ۆستهسواری ک  ر بهول ھه م له کره ئه قادر و کاک ڵ کاک گه له. حمودیان نارد م مه کره ئه
ڕادیۆی  ی نیشت ئیزگه ته له  ه ری کۆمه هق نزیک مه دابوو له و چادری ھهوت دو ڕه. بۆ دۆی گون  وه وشه و له  انیهڕ

تی  حمود خزمه م مه کره بووم و کاک ئه  و چادره له  فته ھهس  –ی دوو  من نزیکه.تی کۆمۆنیست حده ڕیکخراوی وه
و  بۆ ئه  یه م و ڕزم ھه که من سوپاسی ئهم  کرد به یی ئه کو کاری ڕکخراوه ی وه و کاره م ئه کره کاک ئه  نده رچه ھه.کردم ئه

  .کردوومی  ی که ته خزمه
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بوو و  ھات باشتر ئه زعم تا ده وه.رکردن سه ارهبۆ الی دکتۆر بۆ چ  ه ری کۆمه قه چووم بۆ مه ئه  وه مه که چادره  له  من ڕۆژانه
ی س دوا.  وه بوونه بچووکتر ئهڕۆژ   به ڕۆژ کانی کانم برینه سته ده. خوارد خۆراکیشم گۆڕابوو و خواردنی باشم ئه  چونکه

ڕۆژ . بۆوه ئه سکتر رته ولر به ھه  ھات له ی عراق تا دهت شونی سوپا و حکومه جو. ولر بۆ ھه   وه ڕامه گه  ک دووباره یه فته ھه
ژیانیش تا . ناو بازاڕ  ورا بنه هیانئ کان نه منه ھات ئهت وای ل نانه ک و ته الماری خه ر په به  وته که منک نه بوو ئه نه
و کات  ئه  دزیی که ھا قه ی ھاوڕی ئازیز کاک ته ڕگه له  بیر که  وه شم ھاته وه ھا ئه روه ھه . بۆوه ھات ئاسایی تر ئه ده

  .تییان دام دینار یارمه 300بی   بوو،حیزبی سۆسیالیستی کوردستان به  ڕانیه  مایان له
م و چۆن ئیشک  زانی چی بکه مئه ڕۆیشت و نه و خراپی ئه ره زعی ئابووری به ی ژیان، وه وه ر ئاسایی بوونهرچی زیات ڵ ھه گه له

کاری   وه روونییه یی و ده سته ڕووی جه له  م سووتانه ری ئه ئیتر کاریگه. کرا ئه ھیچ کارکم پنه  وه ستانه و ده به  بۆیه. م بکه
  وه چوومه ڵ ماومنداڵ گه چوون و ڕۆژکیان له ئه  وه و چاکبوونه ره کانم به سته ات دهڕبوونی ک ڵ تپه گه له. خۆی لمکرد

و  ئه  دایکی ڕووناک خان پیگووتم که  و کات بوو که ئه . وه ریانم کرده سه رم لیان دا و به ووناک و سهردانی مای دایکی ڕ سه
  له  که کرد و گوتیان کوا برینداره ماری ھاتن و پرسیاری تۆیان ئهگاردی کۆ  لی ڕۆیشتی، بۆ ئواره ڵ حاجی وه گه ی له ڕۆژه

ری لمان  به خه -وتی سپی مزگهالی  مه - که وته الی مزگه مه" بووم گووتی   مای ئوه منیش پرسیم چۆنیان زانی من له.  کویه
کانی گاردی  پیاوه:" ی دای و گووتی ی ڕووناک درژهدایک"  رمان کردووه سه و چاره  ماڵ بووه  مان له رگه پشمه  ئمه  گوایه  داوه

؟ گوتمان  کویه له  که ی برینداره وتیان ئه، وه فافی خوناویان دۆزییه نھا له و ته  وه دۆزییه ڕان و ھیچیان نه ل گه کۆماری گه
  ." بووه نه  و ھیچ بریندارکیش لره  نییه  مهی ئھ  وه ئه

  وه ن چوومه سه زای ئازیزم کاک قادر حه ڵ خوشکه گه له.کوردستانبۆ   وه چوومه  داوه نه که  لهردان  سه کاتک به 2000سای 
وت  که ست نه مابوون و ھیچ سۆراخکیانم ده وی نه له  وه داخه م به م،به مای دایکی ڕووناک بده  ر له ی سه وه بۆ ئه  و خانووه ئه

کن سوی منیان  ر کویه ھه ت بن و له المه موویان سه م ھه و ھیوایه به. ر ھاتووه سه ژین و چییان به کوێ ئه و ئشتاش نازانم له
  .ل بت

ولر و  ناو ھه ی پیاوانی ڕژم له وه ترسی بوبوونه له  و ڕۆژانه من ئه .ی لھاتبوو فسانه کو ئه وه  هش که رچی سووتانی لۆرییه ھه
کاتی  م له که  یاره سووتانی سه  بۆ  وه یهگا م ئه که و شۆڕشگ ، چیرۆکی سووتانهریف  کی شه کوشتنی خه  پاراستن له ست نه ده
؟ منیش پمگووت  ھاتووهستت بۆ وای ل ق لی پرسیم ده ایهک بووم و کابرای س ڕۆژکیان سواری تاکسییه .نزین تکردندا به
ڕۆژی   چۆن؟ گووتی لهمنیش پرسیم . تۆ چیت دیوه.  بهویش گووتی برام شوکور  ئه. ر بوو و سووتام م ئاگری تبه که یاره سه

سی تدا  که نجا په –چل . وتبوو یدابوو ،تۆپ پی کهل  یاره شیراتۆن نازانم تهک الی فندق  ولر لۆرییه اری ھهی ش وه گرتنه
  . منوون به برام مه  منوون به تۆ مه.بوو ری تدا قوتار نه فه ک نه سووتا و یه

  
  ولر سایادی ڕۆژی ھه له کوتن لی کوردستان و چاوپکه گهفیزیۆنی  له ته
  
اک لی کوردستان خاتوو دپ فیزیۆنی گه له ی ته مه رده و سه ری ئه بژه 1992-03- 31  دا واته که ساته سایادی کاره  له

ی  کی حه ڕه گه ولر له هی ڕستن و چنینی ھ کانی کارگه خانووه  لهوزاد  مای کاک نه  تاھیر کاوانی و کامیرامانک ھاتنه
بووم   هسات و کاره کی ئه یان بووم و ڕزگاربوویهدراوس  منیش که. وزاد ی کاک نهندامانی ما ڵ ئه گه وتن له بۆ چاوپکهعومال 

و   وه وزاد کۆبووینه مای کاک نه بوو له  وه ئه.دا ساز بکرت گه وتنم له ی چاوپکه وه وزاد بۆ ئه بانگ کرام بۆ مای کاک نه
ت  نیه  ویش له م پب تا منیش بیانم،ئه ندێ قسه تا دپاك تاھیر ویستی ھه ره سه. که وتنه چاوپکه  ستمان کرد به ده

  . کردندا نییه قسه  م له کشه  ی که وه م من دپاکم دنیا کرد له کی کردنم،به بوو بۆ کۆمه  وه پاکی و دسۆزی خۆیه
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  که  زنه دته  ساته و کاره و ئه  ووداوهو ڕ ت به باره سه  ستت چییه ھه  ائای: ستی پکرد  ی خۆی ده سیارهو پر بوو دپاک به  وه ئه
  قسه  وتمه منیش که. د وا بووب ر سه د ده سه  رج نییه م مه بوو به  یه م شوه له  که پرسیاره کان؟ قوربانییه  ککی له خۆت یه

  : که کردن و باسکردنی ڕووداوه
ستی  ده به  که  وه ینه که ئه  ئازیزانه  و مرۆڤه ولر یادی ئه ی ڕۆژی ھه زنه دته  ساته و کاره ساۆژی ئه کاتکدا له له  ئمه

.  ھیچ تر نییه  دژی ئینسانییه  و ڕژمه ی ئه وتنی سیمای دڕندانه رکه ده  له  ھید کران، جگه عس شه سوپای خونژی به
دام  ڕژمی سه.  ستاوه رکوتکردن و ئیعدام وه ر کوشتن و بین و سه سه ت له سه ختی ده ر ته سه  ی ھاتۆته ته وه له  ژمک کهڕ
ی  سک و پروسکی ژیانی ئمهر ئ سه له  خشاندووه کی بۆ خۆی نه زار مرۆڤی کورد و مژوویه زاران ھه خونی ھه به  ستی سووره ده

  .تاد.......مرۆڤ
کانی منی پخۆش بوو  رم گووت و دپاکیش زۆر قسهتزیا  وه زانم زۆر له م ئه به. یاد نییه انی خۆم لهک من ئیتر وردکاری قسه

کردم و  تی بۆ ئه ست ئیشاره ده  کردن بووم،به  ریکی قسه ستابوو و من خه وه   وه که نیشت کامیرامانه ته ت کات له نانه و ته
 لی فیزیۆنی گه له ته  کان له وتنه کاتکیش چاوپکه . م جۆره تی تری لهو ش ب خۆش تست ده  ،وام به رده به  شهیگووت زۆر با ئه

  .بوو  یه م شوه خش کرا به په  وه کوردستانه
نای دیوارکی  په ربازیان بوو و له ده  که لۆرییه  ی له که ڵ منداه گه له  ی که ڕزه و برا به ئهوتنی  چاوپکه - 1

  .وزاد بینیمن کاک نه ڵ گه له  ته حه کی مه خانوویه
 .بوو دا نه که ساته کاره  له  وزاد که خوشککی کاک نهوتنی  چاوپکه - 2
وتی   له بات بوو که کاک خهویتریان  تۆ بوو و ئه ککیان کاک چه یه  وزاد،که دوو برای کاک نهوتنی  چاوپکه - 3

 . هڕابۆو ر گه فه سه به  وه سویده
ووم و ب نه) ی ن ک(ندامی  ی ئه وه ر ئه به نھا له درا ته م قرتندرا و لنه که هوتن کهچاوپ) بدو سمان عه(منیش  - 4

  .بووم  ۆڕشگانهوستی ش ن ھه مرۆڤکی خاوه
  

  به  ه)ی ن ک(ی بوای قوی  نھا نیشانه ته  وه لی کوردستانه نای گه که  ی من له که وتنه چاوپکهدان و قرتاندنی  لنه
رگری  مزی به ڕه  بووه  ک که ناو لۆرییه ب منک له ک ھه ب ج ھۆیه ر نا ئه گه ئه!! وڕا و ئازادی سیاسیپشلکردنی ئازادی بیر

شون   سانی تری له وتنی که م الببردرت و چاوپکه که وتنه عس چاوپکه یی سوپای ڕژمی به مرۆڤی کورد و ھمای دڕنده
ر  گه ئه  لی کوردستان که فیزیۆنی گه له نای ته که -ی  رمییه و بشه ئه.  بووه نه  وه ساته و کاره و به ڕۆژهو  فیان به  دابنرت که
و   ساته و کاره کردنی ئه یری ئیدانه غه  من له  که  وه بیننه م ئه که وتنه دا بخشنن و چاوپکه 1992رشیفی سای  ئه چاوک به

ی (ی  ڕانهتی ملھو ی سیاسی و سیاسه کارنامه  له  شکه خۆی به -  کردووه ھیچی ترم نهعسی خونژ  ڕژمی بهحکوک کردنی  مه
و  ی ئه وه ریکی نووسینه و من خه  ڕیوه دا تپه وتنه و چاوپکه ر ئه سه ساڵ به  ژده ھه  کاتکدا که ئستا له). ن ک

  توانم بم که ئه  وه نازیشهشا و به  گۆڕاوه نه )ی ن ک(تی  سیاسه  ت به باره ک توانینم سه م،بایی موویه رھاته سه به
  .جی خۆیدا بوون و دروست بوون ابردوودا لهڕ  له  نه و الیه ت به باره نم سهکا بۆچوونه

  
  ران نده و ھه ره گرتن به هرھ سهو تی  ڕه ری بنه سه دوای چاره ڕان به گه 
  

  له کی زۆرئازار دانی رھه تی ڕاستم و سهس دهی  نجه ت بوونی دوو په قه کانم و سه سته کانی ده ی برینه وه دوای چاکبوونه
جیددی  زۆر بهبیارم دا .رکردن سه ارهبۆ چندین شون و دکتۆرم کرد  ی چه وه ھا دوای ئه روه کانم و ھه نجه کانی په جومگه

پنجون   لهم کرد " UN نکا کگرتووه یه  وه ته نه"ی خۆشخانه ردانی نه سه تا ره سه. ک یه ی ڕیگاچاره وه سۆراخی دۆزینه  ومه بکه
ر  سه ستی منیان پناکرێ و چاره ری ده سه چاره  یاندم که کان پیان راگه دا دکتۆره یه خۆشخانه و نه له. 1992سای   له
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  له م کردزا ند دکتۆرکی شاره چه ردانی اتر سهود. ر بکرێ سه ی عراق چاره وه ره ده  ب یان له کان ھه شاره له  یه وانه له
کلینیکی   له الن د باجه مه حه دکتۆر مه کلینیکی   پاشان چوومه.دام کیان پنه وش ھیچ ھیوایه و له  ی دیانه خۆشخانه هن

دومانی  ی شایه نجه توان په ئه  یاندم که پی ڕاگه.ک بوو الن دکتۆرکی زیره دکتۆر باجه. ولر شاری ھه تی خۆی له تایبه
  وه داخه النیش به د باجه مه دکتۆر محه(. وه ستی ڕاستیشم چاک بکاته ی ده که بچووکه  نجه و په  وه ستی ڕاستم، ڕاست بکاته ده
  ی  که ته ناعه و قه ئه  یشتمه گهدووا جار ).عس ستی ڕژمی به قوربانی ده  عس کوژرا و بووه کرگیراوانی به ن تۆڕی به الیه له

  فرۆشت و له ی ڕستن و چنین ی کارگه که ران، خانووه نده و ھه ره م به وه ره ده  هچوون ر له به .ران نده و ھه ره ملی ڕیگا بگرم به
ئیتر  .ربھنم ومنداڵ دهرانی ما گوزهتا بتوانم  1975ڵ ڕیمکی مۆدیل  گه چووکم پکی لهبکی  خانوویه  نتکاوه کی مه ڕه گه
تورکیا چووم و و  ره راج کرد و به م فرۆشت و ماوحام ھه که هو ڕیم که بوو خانووه  وه ئهوام بوو، رده کان به ئازاری جومگه  که
بۆ  یر رگه شته ر نه نکۆڤهاری ڤاش  له 1995سای ری کۆتایی  وروبه ده  دا و له نه که  مانگ چوومه  دوای چوارده  وه وشه له
شاری   له ی ساینت پاوس خۆشخانه نه له  وه ه)ی ککه ی مه ر ئه دکتۆر پیته(ن  الیه م له که رییه رگه شته نه .استم کرا ستی ڕ ده

م  کۆتایی ئه  ریش له ری دکتۆر پیته رگه شته م، ڕاپۆرتی نه که رییه رگه شته ر نه سه بۆ زانیاری زیاتر له .نجامدرا ر ئه ڤانکۆڤه
  .  دا دانراوه نووسینه

  
  ولر رکوتکردنی شاری ھه کان و سه دادگای بای تاوانه  
  
ی کانوونی 29ڕۆژی  لهولر،  ر ڕۆژی ھه سه به  ڕ بووه ساڵ و نۆ مانگ تپه  ژده ھه  که 2009 می که نی یهکانوومانگی   له
یسی  ر که سه دا لهنجام  کان دانیشتنکیان ئه دادگای بای تاوانهدا ) العراقیة(یتی  ته نای سه که  له 2009 می که یه
کان بۆ  ندیداره یوه په  نه الیه ندی کردن به یوه کردن و په خۆ ئاماده  وتمه همنیش ک. ولر ڕینی شاری ھه اپهرکوتکردنی ڕ سه
ڕزم  ی ھاوڕی به ڕگه له  سته به و مه بۆ ئه.  یسه و که ھزکردنی ئه پناو به بم له  دادگا ئاماده  دحاک له کو شایه ی وه وه ئه

ی کاک  ڕگه  یدا کرد و له مم په دھه فۆنی کاک گۆران ئه له ته  ارهژم  می ڕیکخراوی چاک که رپرسی یه به) حموود لی مه عه(کاک 
کاک   ندی به یوه وم دا په ھه بوو  وه ئه .وت ست که حمان زبارم ده بدوله ڕز عه فۆنی به له ته  ژماره  وه هگۆرانیش

ن  سه حه کاک قادر ویستم خۆشه  زای زده فۆنم بۆ خوشکه له ته  بۆیه.بووم وتوو نه رکه م سه به م بکه  وه حمانه بدوله عه
کاک   دی کرد بهن یوه په بوو کاک قادر  وه ئه. بکات  وه حمانه بدوله کاک عه  ندی به یوه کرد و داوام لکرد په رزنجی به
واو  ت و ناوی تهم بۆ بکای ئیمه ب بدو کاک عه  کاک قادری گوتبوو به حمان به ولهبد کاک عه. وه بارییهحمان ز بدوله عه

کم نارد بۆ  یه نامه  و ڕۆژه ر  ئه بوو ھه  وه ئه.زوویی بۆ بنرێ  درسی خۆیم به ی ئه فۆن و ئیمه له ته  درس و ژماره و ئه
 میا کرد و جوان بۆ گه م له فۆنم بۆ کرد و قسه له بوو ته  وه ئه. بوو نگی نه چی ھیچ ده ڕوان بوون که ر چاوه ڕزیان و ھه به
باسی کرد  کانی عراق دادگای بای تاوانه له دانیشتنی   که دحاه ایهش  ی که و لۆرییه ناو ئه و چۆن لهمن کم   رح کرد که شه

مت  رچاو وه سه دھۆکم و به  رم له فه سه  گووتی من له.  وه ونهبیخ  تکایه  یم بۆت ناردووه ئیمهو پمگووت .  ڕزگارم بووه
ویش  ئه.غدا م بم بۆ به  ئاماده غدا؟ گووتم به ی بۆ بهی ب بنووسم ئاماده ر ناوت گه ئه ھا لی پرسیم هرو ھه.  وه مه ده ئه

بۆ یکی  ئیمه  2010-01- 18  بوو تا له ر نه نگی ھه م کرد و دهڕ کی تر چاوه یه دواتر ماوه. رچاو سه به  گووتی باشه
  .  وه ستخۆشیم بۆ بارده یکی ده منیش ئیمه. نن کو شاھد دامده وه  یاندم که و پ ڕاگه  وه می دامه وهو  منارد
  
  
  حمان زباری بدوله ر عه بۆ پارزه) ڵ شخه مه(بدو سمان عه کی یه  ژماره ی قی نامه ده 

  دادگای بای ولر له ڕینی شاری ھه رکوتکردنی ڕاپه یسی سه لپرسراوی که          
  .تی عراق حکومه کانی تاوانه          
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   وه ه)ڵ شخه مه(بدو سمان ر و شاعیر عه نووسه  له

 بۆ                
  حمان زباری بدوله ر عه رز پاریزه به
  

  وه. دا نه وتی که  رم له رکووکم و دانیشتووی شاری ڤانکۆڤه کی شاری که و خه  ه)مین دئه مه بدو سمان موحه عه(من ناوم
  . 1991-03- 31  ولر له ڕینی شاری ھه رکوتکردنی ڕاپه کانی سه قوربانییه  لهککم  یه
تی  کانی حکومه دانیشتنکی دادگای بای تاوانه)  العراقیه( یتی  ته ی سه ڕگه  له  2009-12-29  ممه مۆ سشه ئه

واھیدانی  تیش گوم بۆ گه تایبه به  بوو، وهولر  ڕینی شاری ھه رکوتکردنی ڕاپه سه  ت به باره سه عراقی فیدڕام بینی، که
الی ئوتلی شیراتۆن سووتا  ولر له شاری ھه   له1991-03-31له  کرد که  ک ئه لۆرییه  باسی له  ڕزک گرت که به
  و لۆرییه تی ئه ویه، بینی ڕیوه تپه  وه که نیشت لۆرییه ته ڕزی به به  ی که وکاته ی پکرد،ئه ئاماژه  که ره واھیده ک گه روه ھه.بوو

  .کی تدا سووتا بوو کی زۆر خه یه چۆڕا و ژماره خونی لئه
و  ھۆی ئه دوواتر به  بوو که  نامرۆڤانه  ھنده  و لۆرییه ساتی ئه کاره  که  وه مه نابتان ڕوون بکه بۆ جه  وه وێ ئه مه تا ئه ره من سه

ڕزگاربووانی   ککم له و یه  ساته و کاره ی ئه و قوربانیانه ککم له منیش یه. اناو نر) ولر ڕۆژی ھه(  به  و ڕۆژه ئه  وه ساته کاره
دا  گه وتنکی له دا چاوپکه ساته و کاره مین سایادی ئه که یه  لی کوردستانیش له فیزیۆنی گه له ت ته نانه ته.  و لۆرییه ناو ئه

  . مه ی که تیدا ونه ژووی مرۆڤایهم له که  یه نامرۆڤانه  و  ڕووداوه ت به باره ساز کردم سه
  غدا و بچنه به  بنردرنه  سانه و که گونج ئه ر ئه گه ئه  داوام وایه  ڕزه به  ره واھیده و گه ستخۆشی کردن له رباری ده من سه

انیان ک کانن و ھشتا زیندوون و ماون و وردکاری تاوانه وخۆی تاوانه که قوربانی ڕاسته  وه ھۆی دادگای فیدڕاه
و برینداری و  ر به ھه 1991-04-02  دا سووتام و دوو ڕۆژ پاشتریش له  1991-03-31  من له  .ژت ریدا ئه وه یاده له

ڵ  گه کانم سووتاون له سته ردوو ده ئستاش ھه. گیرام و دادگاییش کرام  وه ن سوپای ڕژمی پشووه الیه له  وه سووتاوییه
ندین تاوانی تری  و چه  و تاوانه ر ئه سه واھیدان له غدا بۆ گه به  بۆ کوردستان و بچمه  وه م بمه کانم، ئاماده موچاوم و پیه ده

  :چاوی خۆم بینیمن به ی که ھا کوژراوانه ده و سه سوپای ڕژمی پشوو و ئه
  

 .تی پاراستنی گیانیم بکرێ مانه ر زه گه ئه - 1
  
  من له  ویش چونکه ئه  وه عراقم بۆم بگنه  ی له ند ڕۆژه و چه فی ئه سره و مه  که ی بلیته بتوانرێ پاره  ر  گه ئه - 2

 .رچاو به  خسته ئه م نه م داوایه ئه  ر کارم بکردایه گه ئه.م بکارم و ئیش ناکه  چ ک ئه یه وا بۆ ماوه دا  نه وتی که
  
 

کانی  ر تاوانه سه له  واھیدانه بۆ گه نھا م ته یه وه م ھاتنه ست له به مه. وه بۆ عراق مه من بۆ ھیچ کارکی تر نایه - 3
م  ست له به مه.دا نه بۆ که  وه ڕمه گه ر ئه کسه و یه  وه نجام دا نامنمه م ئه که کاره  ر که ھه. سوپای ڕژمی پشوو

ی  ڕوانگه من له.م که کان ئه ئاسانکارییه  له)  سوء االستفاده( که  وه وێ والکبدرته نامه  که  یه وه ش ئه خاه
 .خسی ندی شه وه رژه ک به نه  وه دمه  وه وستی مرۆیی خۆمه ھه
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ر پشتیوانیم لبکرێ  گه و  ئه 2010-01-24  ممه کشه یه  وته که کان ئه دانیشتنی داھاتووی دادگای بای تاوانه - 4

 .بم  روارکی تر ئاماده ر به یان ھه  رواره و به توانم له ئه
  

  ڵ ڕزی زۆرم بۆت گه له                                         
  ر و شاعیر نووسه         

  )ڵ شخه مه(مین دئه مه بدو سمان موحه عه
31 -12-2009  

  دا نه که -ر ڤانکۆڤه
 فۆن له ته  ژماره 604-261-9115

mashkhal@shaw.ca 
abdullahsulaiman1964@yahoo.ca  

  دا نه که  له  ش عینوانمه مه ئه
807-1599 west 71st Avenue 
Vancouver, British Columbia 

V6P 3C3   Canada 
  
  
  

  
 

  
  حمان زباری بدوله ر عه بۆ پارزه) ڵ شخه مه(بدو سمان دووی عه  ی ژماره قی نامه ده          

  دادگای بای ولر له ڕینی شاری ھه رکوتکردنی ڕاپه یسی سه لپرسراوی که          
  2010می  ی کانوونی دووه ده  تی عراق له کانی حکومه تاوانه          

  
Slaw kak Abdullrahman Zebary 
  
azizm awa mawayaka namam bot nardwa u jawabt nya??/ 
Nazanm bo? 
  
mn chawarwany walamy bareztanm. 
  
Abdullah Sulaiman(Mashxal) 

  
         

  
  



www.dengekan.com 
June 23, 2010 Page 29 
 

  
  حمان زباری بدوله ر عه کی پارزه یه  ی ژماره قی نامه ده          
  دادگای بای ولر له ڕینی شاری ھه رکوتکردنی ڕاپه یسی سه لپرسراوی که          
  بۆ 2010می  نوونی دووهی کا ژده ھه  تی عراق له کانی حکومه تاوانه          
  )ڵ شخه مه(بدو سمان عه         

  
From: abdullrahman zebari  
To: mashkhal  
Sent: Monday, January 18, 2010 10:57 AM 
Subject: Re: slaw u sorax 
 
 
slaw u rez             kaka datkayna  shayati     salmandin         
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
    adv    zebari                                                                         
                                                        18 jan 2010 
                                                                                                
                                    

  حمان زباری بدوله ر عه ڕز پارزه بۆ به) ڵ شخه هم(بدو سمان  هسی ع  ی ژماره قی نامه ده   
  دادگای بای ولر له ڕینی شاری ھه رکوتکردنی ڕاپه یسی سه لپرسراوی که   
  2010می  ی کانوونی دووه ژده ھه تی عراق له کانی حکومه تاوانه   

  
 
Kak Abdullrahman Zebari 
  
slaw u rez 
  
Dasttan xosh bet. 
mn amadam bo shayati la dadgay balay tawanakan 
to ba tafasil agaradm bkarawa,mnish demawa bo Kurdistan. 
  
lagal rezmda 
  
Abdullah Sulaiman(Mashkhal) 

  
18-01-2010 
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  ڕز ئاسۆ حامیدی به  به) ڵ شخه مه(مانبدو س ی عه قی نامه ده
  
  
  

  ڕز کاک ئاسۆ حامیدی به
  م کاتات باش ئه

  ویستی سو و خۆشه
  

م  بوو،به ندیمان ھه یوه کاتی خۆی په  نده رچه ھه. دا نه که  ژیم له ر ئه شاری ڤانکۆڤه م له) ڵ شخه بدو سمان مه من عه
  .ندیمان یوه ی په وه و بوونه ھۆی پته  ببته  یه م نامه م ئه و ئومده به.  ندیمان پچاوه یوه په  کی درژه یه ماوه
و تۆ منت   یراوه کی ته ڕه گه خت منتان بینی له وه 1991-03-31  ولر له ی شاری ھه وه ڕۆژی گرتنه  یادت بت له ک له وه

ریکی  من ئستا خه. ی ربازم بکه ده  و   وه ڕیته ب بگه ر بوارت ھه گه ی ئه و ھیوایه ماک به  یانده کۆی خۆت و منت گه  کرده
تی سووتان و بریندار بوون و گیران و  ر چۆنیه سه نھا له من ته  واته.م ساته و کاره ی ئه و ڕۆژانه ی یاداشتی ئه وه نووسینه

  ی که وه و کاته نھا له ھنم ته همن ناوی تۆ ئ  نابت پت خۆشه ر جه گه جا ئه. نووسم ربازی ئه دادگای سه  دادگایی کردنم له
ھا  روه و ھه). رناسیونال نته ئه.(گووت ت ئه و سروودی شۆڕشگانه  که ماه  یانده کۆڵ و منت گه  منتان بینی و منت کرده

  .ککیان تۆی س یه چوار که  کرت به ش ئه یان پشکه  شکراوه تادا پشکه ره سه ش له و نووسینه ئه. کت لدام رزییه ده
  :جا نازانم 

  ؟ یه ؟ ئایا ڕازیت یان پشنیاری ترت ھه تۆ ڕات چییه - 1
 ک بوو لت دام؟ رزییه چ ده  بیرته ئایا له - 2
چۆن منت بینی و چۆن   بۆ نموونه.  که نووسینه ی له کدا بکه ته شداریم له توانی به ئه  یه ر شتکت ھه ر ھه گه ئه - 3

کو خۆی  بنووسی من وه  شه و به ر ئه گه ئه. رزیت لدام و ھتد دهکۆڵ و چۆن   ؟ چۆن منت کرده وه متان ناسییه نه
 . وه مه که ما جی ئه که نووسینه  له  وه ته مانه ئه به  وه ناوی خۆته به

  .م که و سوپاست ئه  وه یته مم بده بم وه خۆشحاڵ ئه
  

  .بیت  ر ئاسووده و ھه  بوڵ بکه ڕزم قه  دووباره
  

  ھاوڕت
  )ڵ شخه هم(بدو سمان عه

  دا نه که –ر  ڤانکۆڤه
17 -01-2010   
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  )ڵ شخه مه(بدو سمان بۆ عه ڕز ئاسۆ حامیدی می به قی وه ده
     

  
 ڵ؛ شخه ڕز کاک مه به

  یه م نامه م بۆ ئه که ده رزتان ستی به دوای سو وڕزم سوپاسی ھه
 دروورودرژی باسکت بۆ  ناتوانم به  مه و کاتیشم که  واو نیه زێ تهندروستیم تۆ ته ی وه رئه به له  یه م ماوه ئه  برا من ببووره

 م که بنوسم داوای لیبووردن ده
 وه مه کانت بده پرسیاره می کورتی ی که وه وه م بۆ ئه به
  م که یه

 مان کات ھه و له نجام داوه کارو چاکیمان ئه  که  سیاسی کوردستان و ئمه ژیانی  له  شکه و به  من پم کارکی باشه
  قوربانیمان بۆ داوه

 م دووه
کار  وکردنمان به ی دژی ھه کانم بۆ تیمارکردیت و مادده بیرم بت من برینه  له ی نده وه م من ئه ک بوو به رزیه نازانم چ ده

  کانم بۆ بی سووتاوه  پسته ھنا و
 م سیه
 تۆپیان  ولر دوو گوله راتی ھه ر قه سه له  ی که وه وکات دوای ئه ئه شوراکان بووین سوڕاوانی کدار و ھه ک چه کۆمه  ئمه

سووتاوی ل   نگی شین بوو تۆی به کی ڕه رازیلیه به ڕگا  ڕۆیشتین له ده  یراوه و ته ره وه دواتر به تیاگرتین چووین بۆ خواره
  وه تۆمان ناسیه  ئمه  وه کاته م زی و بریندار بوویت و له دابه

بدولال و  عه  کاکه  نھا من و دوو ھاوڕی تر که و ته  بوو ھات ئاۆز ده تا ده  که زعه موو ڕۆیشتن و وه ھاوڕێ یان ھهدواتریش 
 وه مانه  وه دسۆزیه  وانیش زۆر به ئه  خالید بوون وابزانم که کاک

 کی تر بوون ش خۆی تراژیدیایه مه ئه  الیان که کی مه ڕه ش چووین بۆ گه دواتر ئمه
  

 وتووبن رکه سه ر و ھه  یه ڕزم ھه  وبارهدو
 ئاسۆ حامدی

     ند ھۆله
 
  
  
  
  
  
  رزنجی ن به سه ڕز کاک قادر حه بۆ به) ڵ شخه مه(بدو سمان ی عه قی نامه ده
  
  رزنجی ن به سه ڕز کاک قادر حه به

  .تان وه بۆ ماه  یه م و سوم ھه که کانت ماج ئه چاوه...سو ئازیزم
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- 03  رکووک له ی که که شبگیرییه ڕه  ی له وه کانی سووتانم، دوای ئه ڕۆژه  که  سانک له نزیکترین که  کک له ک یه تۆ خۆت وه
ولر  ھه  وه ڕایته بوو گه  وه ربوویت، ئه به  موعجیزه  به1991-04- 22  ی باشووری عراق کرایت و له وانه گیرایت و ڕه1991

من . کانم سته ر کردنی ده سه چاره  ت گا له وره بووی و ڕۆکی گه زعی من ھه ئاگاداری وه  وه نزیکه  مای من و له  و ھاتیته
  تی سووتانم و گیرانم و دادگایی کردنم له تی چۆنیه تایبه م و به و ڕۆژانه ری ئه وه ی یاداشت و یاده وه ریکی نووسینه ئستا خه
  . رکردنم سه رهربوونم و ئینجا چا تی به ری و چۆنیه سکه دادگای عه

  توانی  ڕزت ئه کاک قادر ئایا به
  رچاوت؟ به  ھاتمه چۆن منت بینی و چۆن ئه.  و ڕۆژانه ر ئه سه شتک بنووسی له - 1
 کار ھنا؟ رمانکمان به م و ده حه ب و مه ر و حه سه رکردنم و چ چاره سه چاره  ستت کرد به چۆن ده - 2
 .زانن پویستی ئه  به  کی تر که رییه وه ر یاده ھه - 3

  
ر  گه ی من و ئه و نووسینه شک له به  بته ت ئه که نووسینه  کار بھن چونکه کان به درکاندنی زانیارییه  وردبینی له  وبده ھه

  . وه مه که کدا بوی ئه یه نامیلکه  داتوودا له بکرت له
  

   بووڵ بکه ڕزی زۆرم قه
  
  )ڵ شخه مه(بدو سمان عه

  اد نه که –ر  ڤانکۆڤه
10 -01-2010 
  
  
  
  
  
  )ڵ شخه مه(بدو سمان د بۆ عه مه ن محه سه ڕز کاک قادر حه ی به قی نامه ده
  

ز و خۆشه ی زۆر بهبۆ ھاوڕێ و خامان ویستم کاک عه ڕس ڵ شخه مه(بدو(  
  ت باش م کاته رم و ئه سوکی گه

  .بیتوتوو  رکه واڵ پرسینت،ھیوادارم سه ت و ھه که زۆر سوپاس بۆ نامه
  . وه مه ده مت ئه وه  وه خۆشحاییه ت کردووم،به ی ئاراسته و پرسیارانه ت ئه نسبه به
  
چاکردن،پاش  به کانی زینده بیابانه م له وه ڕانه زیندان ئازاد کرام، پاش گه له م که که ست پئه ده  وه و ساته تا له ره سه
  .وی کرد زۆر بتاوانی نقوومی ژر زه ی که و لمه ناو ئه له  وه ڕانه گه ساتی بیابان، رگه کانی مه راغه قه  م له وه ڕانه گه

ناو شار . ولر شاری ھه  وه یشتمه گه 1991- 04-22رواری  به  زیندان ئازاک کرام و له  له 1991- 04-21  من له
کو گورگی برسی و  درابوو و وه  ابووقهعس ئ کانی به ندرمه ی جه بازگه کان به قامه ناو شه. ک نائارام بوو یه ژابوو و تا ڕاده شه
وای بریندار  خان و ھه پوورم کافیه  وت به کان چاوم که پانی ڕیمه نزیک گۆڕه له. ڕوانی کیان ئه خه له  وه چاوی گوماناوییه به

رگای  ر ده به  مهیشت گه که. سیج نه  تی له ماڵ خۆیه بدو ئستا له عه  خاه" یاندم و گووتی  بوون و سووتانی تۆی پاگه



www.dengekan.com 
June 23, 2010 Page 33 
 

کانی بیابانم  ب تاوانه  رگمی پۆشیبوو، بۆنی مردووه و به  سته موو جه ھه  که  وه نگ و ڕوخسارکی تۆزاوییه ڕه ماتان به
  سته جه  هڕوحی ل  که  وه ره ده  ھاته ده  وه رانه فسه رباز و ئه و سه کانی ئه ییه زه ب به  سته ده ی له و بۆنه ئه.نووسابوو  وه سته جه به

.  ستت و ڕوخسارت سووتاوه ردوو ده ر پشت درژکراوی و ھه سه له وت که و چاوم پتکه  وه ژووره  ھاتمه که.  وه کرده جیا ئه
ردوو  پی ھه ناو له ک که یه شوه پ به الی چه ویتریان له الی ڕاست و ئه کیان له ر دوو بالیف درژ کراون و یه سه کانت له سته ده
و منت بینی،پاش   وه چاوت کرده که.توککی سووتاوی فدابوو  ڕوخسارت تازه.کان درژ کردبوو ر بالیفه سه انت لهک سته ده
کانت پ بوون  چاوه...م چی به. وه ئازاد کردنت و چاوم ڕۆشن بووه کترمان تر ماچکرد و گووتت زۆر خۆشحام به ی یه وه ئه
ستی بزواندم و  کانت ناخ و ھه ڕه ته  چاوه.ی باراندا فی بت ھه ژر ڕه له کرد که کی ئه یه هباند کانت به ڕه ته  گریان،چاوه  له

تاریک و   ژووره ستنت، تاریکتر له وه ڵ خۆی ئه گه ی جیھان له جووه ک که تاریکستان، تاریکییه  دونیای ڕووناکم لبوو به
  و گه ت به ڕاوه گه رد ھه نگ و ڕوخساری زه ڕه. بت زووی تدا ون ده ز و ئاره حه ی بیابان  که کانی گرتووخانه ته زومه

  .وی ر زه سه  رته وه ده ھه  کردنی شنه ڵ ھه گه له کرد که ی پاییزی ئه ریوانه وه ھه
کو  ترس وه ستم کرد ھه. کرد کانت ئه موو ئازاره ھه ستم به لکی باڵ سووتاو ھه کو مه وت وه چاوم پت که که... گیان  خاه

شدار بوو و چاالک  سکی به کو که عس وه ستی ڕژمی به ده ھاتوو له سکی یاخی و ھه کو که وه. تی داپۆشیوه سته ک جه تارماییه
ری  کو یاریده م چ وه تت بکه موو توانام خزمه ھه و به  وه تا بمنمه گه منیش بیارم دا له  ولر،بۆیه ی شاری ھه که ڕینه ڕاپه له

  . ویستی خۆم سکی ئازیز و خۆشه کو که شک و چ وهپزی
ر،  رامبه ب به کردی به ردانی ئه موو ڕۆژک بۆ تیمارکردن سه ی ھه یشکه ری پز ده و یاریده دین،ئه زه دین عه خره کاک فه... ئازیزم

  سابوناو به  شتکی پ له ته  کانت له سته ردوو ده ھه  بوایه تا پش تیمارکردن ده ره سه  ی جی باسه وه ئه.دا تیم ئه منیش یارمه
ر  ی سه پسته) Gouze(شاش  پاشان به.تیدا بخوسنی بوایه عاتک ده سه  که ی چاره تن بۆ ماوه قی و ئاوی شله سابونی ڕه

ورمان  چه) ایسینسوفرام(می رھه مه  خون و پاشان به  ک له یه پارچه  بووه کانت ده سته گرت تا ده ئه کانمان ھه سووتاوه  شونه
کانت تووشی  سته تاکو ده  موو ڕۆژک بکرایه ھه  بوایه ده  م تیمارکردنه ئه. نا دائه  که ر سووتاوه سه مان له*)سوفراتول(کرد و  ئه

  . بوونایه گانگرین نه
توانی  مانده نه  چونکه.کی ده  رمانخانه ده  ی خۆمان له پاره کانمان به رمانه موو داو و ده کو خۆت ئاگاداری ھه وه... گیان  خاه

  رمانخانه ده  له  رمانانه م ده ئه  بوایه موو ڕۆژک ده ھه  وه یادت بنمه وێ به مه ئه.ترسی گرتن ین له بکه  خۆشخانه ھاتووچۆی نه
  :بکین

  گرام 500مپی کلولس  رزی ئه س ده - 1
 بسول ک پۆنستان که یه پارچه - 2
 ) ی تدایه دانه  هتک د ر پاکه ھه(ت سوفراتول اکهک پ یه - 3
 تک شاش پاکه - 4
 م سوفرامایسین رھه دوو مه - 5
  

ولرت  ترسی گرتن شاری ھه بوو له  وه زعی ناو شار گرژ و ئاۆز بوو و ئه ڕاستی مانگی ئایار وه ناوه له...م که چاوه
تی  المه سه کانی ڕژم به موو بازگه ھه ی له وه ت بووم و پاش ئه گه من تا دیانا له.ڕۆیشتی  و ڕانیه ره جھشت و به به
ولر تاکو  بۆ ھه  وه ڕامه وتن و منیش گه ڕکه به  و ڕانیه ره دکتۆر بوو به  کت که ڵ ھاوڕیه گه وسا تۆ له رباز بووین، ئه ده

ولر و  بۆ ھه  وه ڕایته بوو گه  وه ئه.  وه ولر ھور بووه زعی ناو شاری ھه وه  فته دووای س ھه. کان بت مناه  چاووم له
م  به.  وه واوی چاک بوونه ته کانت تا به سته تیمارکردنی ده  به  وه ستمان کرده دین ده خره ڵ کاک فه گه له  دووباره

  دکتۆره ک له یه ر له دوواجار بیارماندا سه.  وه ی گرژ ببوونه که و پسته  وه نووشتانه ده کانت نه نجه په  وه داخه به
  پویستییان به کانت سته پاش پشکنین گووتی ده).نال د باجه مه حه مه(چووین بۆ الی دکتۆرین و  کان بده پسپۆڕه
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نجام  ئه  که رییه رگه شته مانتوانی نه بوونی نه ر نه به له  وه داخه م به به. وه کانت ڕاست ببنه نجه تاکو په  یه ری ھه رگه شته نه
مان  ته رفه و ده ش ئه تیرۆر کرا و ئمه  وه عسه کرگیراوانی ڕژمی به ن به یهال الن له ک دکتۆر باجه یه دووای ماوه. ین بده

  .ران نده و ھه ره ر کردنت به فه تا سه  وه ر وا مانه ھه کانت سته ین و ده نجام بده ئه  که رییه رگه شته خسا تا نه ڕه بۆ نه
  رموو م بفه کۆتاییدا سو و ڕزی دووباره له
  توو بیتو رکه ر شاد و سه ھه
  

  د مه ن محه سه قادر حه
23 -01-2010   
  کوردستان - رکووک که
  
  

م  رھه سۆفرامایسین مه  به  که تووله.م و توول رھه سوفرامایسین مه  دوو ماده  له  که یه سوفراتۆل پکھاته: تبینی 
  .ھنرا کار ئه و بۆ سووتان به  داپۆشراوه

  
  
  
  
  
 دین زه دین عه خره ڕز کاک فه بۆ به) ڵ شخه مه(بدو سمان ی عه قی نامه ده
  ین زده دین عه خره ڕز کاک فه به

  ر بیت وه خته ر به ھیوام ھه سو رز ،به
  
دوای  له  که  وه بنووسمه  و ڕۆژانه ری ئه وه نیازم یاداشت و یاده به  یاندی که فۆن پم ڕاگه له ته به 2010-01- 21  ک له وه
ڕیم و دوواتریش ڕزگار  ردا تپه رگھنه ساتبار و مه ک ڕووداوی کاره یه زنجیره به ولر که ھه ڕینی شاری رکوتکردنی ڕاپه سه

شکردنی  تیمارکردن و پشکه  ی تۆ له وی جوامرانه کتر بینینمان و ھه کانم و یه سته رکردنی ده سه وت،تا چاره ڕکه  بوونم به
و  ری پزیشکک له ده ک یاریده تۆ وه. رییه روه ی من سومبولی ئینسانی و مرۆ پهال له  ی که ر و مرۆییه رامبه ب به  ته و خزمه ئه

  سک که که  ت به باره بوو سه ستکت ھه ربازی چ ھه سه  یان له  وه ڕابوویته زیندان گه  له  ماوه یادم نه دا باش  له ڕۆژانه
  که  یاد ماوه کت له کات؟ چ یادگارییه سک ئه وانی فریاد ڕهڕ و چاوه  وتووه ر که سه ب چاره  وه ماه و له  نایناسی، سووتاوه

کان چی بوون؟  ره سه جھشتی؟ چاره ستکی ال به چ ھه  و جۆره ؟ بینینی من به تییه ھامه ترس و نه پ له  و ڕۆژه ئه  وه بتگته
م  نووسین و منیش له  له  ئازاد به.  وه نهسووتانی م  بت به ندی ھه یوه ی و په باسی بکه  خۆت پت خۆشه  ر شتک که یان ھه

  ساته و کاره نتکردنی ئه دۆکیمه و کردنی به پته  گێ له ڕۆی خۆی ئه  و پشم وایه  وه مه که ی خۆمدا جی ئه رییه وه یاده
  . م بکردایه و کاره ئه  بوایه زۆر زووتر ئه  پم وایه  ولر که ی شاری ھه 1991-03-31ی  رگبه جه

  م  که نابت ئه می جه ڕوانی وه ارهمن چ
   بووڵ بکه ویستیم قه ڕزو خۆشه

  بیت  ر ئاسووده ھه
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  )ڵ شخه مه(بدو سمان عه
  دا نه که  -ر  ڤانکۆڤه

23 -01-2010  
  
  
  

  رد کهدا ک گه م له وه دین و باسی ئه زه دین عه خره کاک فه  مم کرد به ندی دووه یوه په 2010-03- 12ینی  ڕۆژی ھه: تبینی 
م ھی  به  یه ری ھه دین کۆمپیته خره کاک فه  وه داخه م به به. نرم ب بۆی ئه ری ھه ر کۆمپیته گه و ئه  م بۆ نووسیوه نامه
ک  وه  م نووسینه کاتی چاپکردنی ئه  ی له و ھیوایه به.ست ده  نمه ی بگه وه ره ی سه یه م نامه متوانی ئه و نه  رنتی نییه نته ئه
  .خۆ بگرێ  دینش له خره ی کاک فه که می نامه خۆ وه ربه کی سه یه میلکهنا
  
  

            
  
  
  

   دووا وته                                             
  

ند  چه به  تانه ینه مهتی و ئازار و  حه موو ناڕه م ھه ڕبوون به سک دوای تپه ش که ب؟ ئایا ئه ی ھه ب مرۆڤ دوا وته ئایا ده
ناوی  ھه  له  وه ڕانه ی گه وه راوزی گرانه په  یان له. ی ژیان ناخۆش و تانه  ره وه و یاده موو ئه ھه  ک کۆتایی بن به یه قسه
تکی ش گه له  که یه ماوه  ی که رانه و خونه ئه. ر خونه  ک بت بۆ مائاوایی له یه روازه چ شتک بگووترێ تا ده  وه رگه مه

ھیچ شتک   ت به باره نیاز نیم بۆچوونی سیاسی خۆم سه مدا به ا وتویهوم دو من له. دا رھاته سه م به ڵ ئه گه ی دان لهخوناو
ر  سه  ری خستبووه وام سبه رده به سک که ک کابوو م وه ترس بکه  لهباسی  کی زۆر خرا یه ئاماژه  هم ناچارم ب ربم،به ده

  زیندانی و دادگایی کردن و ترس له  رگ،ترس له مه  ترس له. ترس دیمن، پکرام به  ی که شانه ڕه  ۆژهو ڕ من له. ژیانم
ر  نگ ھه م ترسی ده ،به بۆوه رگ و زیندان کاتر ئه مه  ڕبوونی ڕۆژ و مانگ و ساڵ ترس له ڵ تپه گه له  نده رچه ھه. نگ ده
رگا  ی ده ژیا،زرمه ناخمدا ئه زیندوویی له زۆر به  رگا که ھزی ده دانی به و پوهرگا  نگی ده تی ده تایبه به.  ک خۆی مابۆوه وه

 ووناکی دایکی ڕ که ناو ماهو  1991-03-31ی  ئوارهبۆ   وه دمهیبر ر ئه کسه کو یه کاندم،به چه ر دایئه ک ھه دان نه پوه
م  لی له زموونگه ئه  ڕبوونی مرۆڤ به تپه  که  و بیستوومه  وه ته زۆرجار خوندومه  ش بدرکنم که وه وت ئه مه ھا ئه روه ھه. خان
و   وه بنه کان کاڵ ئه و باسکردنی ڕووداوه  وه نجامی خۆخای کردنه ئه کان له روونییه ده  رییه زۆر جار کاریگه که  شنه چه

ری  رگا داخستن کاریگه نگی ده چی ده ،که کردووهو باس   وه ته م گاوه و ڕووداوانه ھا جاریش ئه یه ده  من که یم ال نامنن،به
  .لبکات ویش مایاوایم ئه  م نووسینه ئهواو بوونی  ڵ ته گه ئومدم له و به  ر ماوه ھه

قوربانی   له  نھا بریتییه ته ستان،کوردرمی  تی ھه حکومهدیدگای  قوربانی له. یهقوربانیویش  ئه  جی باسه  تکی تر که بابه
خکردنی قؤرم  ھهکانیان و  سیاسییه  مه بۆ گه  زکی باشه دارانی کورد کاغه تمه م بۆ سیاسه ش ھه مه ئه ک،که گشتییهک  کورد وه

ک  وه  و کاتانه نھا ئه ک قوربانی ته وه  رچی تاکیشه ھه.ننیاکا دا سیاسییهو ر ساتوسه رامبه به له  هیشکی کوردست و بیری تا ھه
ر  گه خۆ ئه.ن ی سیاسی بوونی خۆیان بکه تی کوردی پناسه سه کانی ده سیاسییه  ر حیزبه سبه له  کرن که ژمار ده قوربانی ئه

رم  تی ھه ی حکومه وه ک ئه ، وهن وه وڕ لدانه شایانی ئا و نه  یه مافیان ھه  نهوا  بن ئه  وه و حیزبانه ی ڕکخستنی ئه وه ره ده له
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وی  عنه رزاری ماددی و مه هق  رمی کوردستان به تی ھه کومهتی عراق و ح من حکومه.تب نه  و تاکانه نج و خونی ئه ری ڕه به
  که  وه نه م بده خونه  و و ئاوڕ له  وه نه م لبدهئاوڕ  رکیانه ئه.  وه نه ویم بکه عنه بووی مادی و مه ره قه  رکیانه زانم و ئه ئه خۆم
ڕۆژگارک  که  وه نه بده  سانه و که لهئاوڕ   رکیانه ئه . ڕیندا ڕشتوومه وتکردنی ڕاپه کر دووا ڕۆژی سه  ڕین و له ڕاپه م ڕۆژی که یه له
  ربازه و سه تی ئه تی پاداشت و خه رکیه رم ئه تی ھه حکومه. عس ی به وه ڕانه گه  گرتن له هگپناو ڕ له  غان بوونه قه
ستی ڕژمی  قوربانی ده  ته کان بوونه جۆره  جۆرک له به  کهڕی سیاسیان  بیروباوه  ب گودانه  بکات به  ناسراوانه نه

  الوه ی به و مرۆڤانه رم ئه تی ھه ی حکومه گرێ؟ که ک ئه خه  رم گوێ له تی ھه ی حکومه م ئاخر که به. عس گۆڕی به گۆڕبه
ئاگر و  به  وه بنه ن ده و مرۆڤانه ر ئه ھه ر ئاوگۆڕکی سیاسیدا ینی ھه سبه باتگن و له ڕاستی خه به  که   و گرنگه هبوو گرنگ

  وه بۆچوونی منه ر له گه ک، ئه ک خه نه  کانه سیاسییه  تی بازرگانه رم،حکومه تی ھه ئاخر حکومه.سووتنن گیانی دوژمنان ئه
مدا  یه م دووا وته تای ئه ره سه من له .نووسی ده م نه وه ره ی سه و دوو س دره من ئه  وه دنیاییه به  ک بوایه تی خه حکومه

و  ر ئه سه ناچاری خاڵ له به  ک که ن بۆ جگایه که لکشم ئه کانم په م وا دره بم،به رنه نم دا بۆچوونی سیاسی خۆم ده به
  .ب دابنرن ئه  دابنم که  پیتانه

تی  والی حکومه مالوئه رکی ب ئه یکی کورد ئهمژووی دوور و نز ساتی تر له ھا کاره ده و سه  هسات م کاره دۆکیومنیکردنی ئه به
پانتایی   دیرۆک له یرشیفکردن ئه  تی به قییه عه  ونکهم چ به .ک من نه ، کانه ندیداره یوه زگا په تان و دهرمی کوردس ھه

دا  دۆکیومنتکردنه م به ب له ئه  وه من دیسانه  ، بۆیه یان زۆر الوازه وه ، نییهبوونی دا رم تی ھه و پیالنی حکومه  وه دنهبیرکر
م دووا  ودی ئهستی خ ویش قوربانی ده ئه.بژرم ئهی  ھه  ندانه زوومه خۆم ئاره  مجاره ئه ک که قوربانییه .قوربانی  به  وه ببمه
  م که وه م ھه نی ئهماشاکرد سووک ته بهشتن و  ھۆی ڕق ھه  ،ببته وه دانهلو ئاوڕ  وه بری خوندنه له  یه وانه له که  یه یه وته

موو  الم ھه به.کیمنتو دۆ  ندین نامه چه  و پاپشیکردنی به  وه نووسینه  له  رخان کردووه مانگکی ژیانم بۆی ته  زیاتر له
  .ک بت ییهر چ ی ھه که نجامه نم جا ئه گه ر ئه نجامی ھه ئه ت و به ستم داوه ده ی که م کاره م له وه ھۆی ساردبوونه  بنه نا  مانه ئه

دا  م نووسینه ناویان له  زانم که ئه  سانه و که موو ئه رزاری ھه قه خۆم به  نم که گه جارکی تر ڕایئهدا م م دووا درانه لهمن 
تکردنی من و پاراستنی ژیانی من  پناو خزمه ڕۆژان له  ڕۆژک له  زانم که ئه  سانه و که موو ئه رزاری ھه قه ،خۆم به ھاتووه

یادم چووب ناویان  ی له وانه ی ناویان ھاتب یان نه وانه چ ئه . ر شتکی تر ڕۆیان گراوه ھه  ک،به یه وته  رک ،بهکا به
بیر   دا له رھاته سه م به نھانی ئه کی په یه گۆشه م له که ئه  ڕزانه و به زۆریش داوای لبوردن له  وه مه که شی ئه بھنم و دووباره

  .  کردووه ریان نه سه م له سته وه پی پویست ھه و یان به  ھاتووه یان نهناو  وه کۆی منه
ی ئازادی و ڕزگاری  کانه مه ئه شۆڕشگ و به  و مرۆڤه موو ئه ئاست گیانی پاکی ھه وازشم له ری ڕز و نه ھا سه روه ھه

 کرد ،خت دی مرۆڤ ژیانی خۆیان بهئازا  رگریکردن له ری به نگه سه دا له 1991-03- 31ڕۆژی   له ونم که نه دائه 
  بته ڕۆژان ئه  زانی ڕۆژک له مانده سمان نه که ی که و لۆرییه ی نو ئه بتاوانانه  قچاوه و ھه ئاست گکۆی ئه تیش له تایبه به
  .عس گۆڕی به یی ڕژمی گۆڕبه مژووی کورد و سیمبۆی دڕنده  شک له به
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                             Under a black smoke 
                                        It’s a true story from the darkest moment of my life 
 

 
 
 
 
 
 
                          Written by 
 
                  Abdullah Sulaiman (Mashkhal) 

  
  
  
  
   


