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 مسوپاسی بێ پایان

 
اکە وەیس کە ئەرکی بۆ کاک حەکیم ک

ڵەی  ئەستۆ  و کۆمەڵەی هه پێداچوونەوەی گرتە
 نوسین و زمانەوانی ڕاستکردەوە..

 
بۆ کاک چاالک موحمەد کە کۆمەڵێک پێشنیاری 

 نەخشەسازی الپەرەکاندابەنرخی بۆ کردم لە 
 

و هاوڕییانەی کە بە پێشنیار و موو ئە بۆ هه
 ەوڵەمەند کرد.چۆنەکانیان بابەتەکانیان دبۆ
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 -پێشکەشە: 
 
ناسە بەرگری لە دادوەری دەکرد و  ههدایکی خۆشەیستم کە تا دوابە

 پەیامبەرێکی بزوتی نێوان پێشمەرگەو شارەکان بوو..
 

ینە وودا دەبو کە لەنیوەی شه ،بە منداڵە چاوگەشەکانی قەرەداغ و گەرمیان
 میوانیان و شیرینە خەومان لێ تێک دەدان..

 
ی بۆردومان سەربار ١٩٨٨-٤-٧ڕۆژی  انەبەردی تازەشاردلە  بەو ژنەی کە

 نانی گەرمی بۆ پێشمەرگە دەکرد.. ،و هێرشی داگیرکەران
 

نەرمین( و )اللۆ(ی کوڕم کە ساتە ) بە هاوسەری خۆشەویستم
گرانبەهاکانی خۆیان تەرخان کرد بۆ ئەوەی دڵۆپێک لە مێژووی گەلەکەم 

 بنووسمەوە..
 

ئەم ی کە بە خوێنیان موو ئەو مرۆڤە خۆبەختکەرانە هه شە بەکەپێش
 دروست کرد... داستانە مەحااڵنەیان
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 پێشەکی
 

ئەم میللەتەی ئێمە، نە درەنگ دەستی بە شۆڕش کردووە و نە 
کەمتەرخەمی کردووە، نە لە سەر کوڕ و کچی ئازا پەکی کەوتووە 
و نە کەمی قوربانی داوە! بەاڵم سەرکردەکانمان، وەک مەڵۆزم 
سەر کۆڵەی سینگیان بەرنەداوە و لێی بوونەتە کابووس و 

خیانەتیان کردبێ یا  چارەنووس: هەڵەیان کردبێ یا کەمتەرخەمی،
ترسابن، شەڕیان کردبێ یا گفتوگۆی بێئەنجام، لە شاخ بووبن یا لە 
شار، الپەڕەیان خاوێن بووبێ یا فایلدار بووبن، بە ئامانوزەمان 
دەستیان لە سەرکردایەتیکردن بەرنەداوە و بواریان بە کەس 
نەداوە جێیان بگرێتەوە. هەتا ئێستا، کەسم نەدی لە حیزبێکدا 

ردە بێ و جگە لە سیاسەت پیشەیەکی ئاسایی تری هەبێ! سەرک
سەرکردەیەکم نەدی بە هەژاری بژێ. ئەم سەرکردانە، زمانیان 
باسی شۆڕش و سەروەری و سەرکەوتن و ئازادی و سەرفرازی 
و خزمەتکاری میللەت دەکا و هاوکێشەکانی ئابووری و بازرگانی و 

ەتی لە ئاودیوکردن و دەوڵەمەندبوونی ناڕەوا و ئاغەی
 کەللەیاندایە! 

خەڵکمان هەن، لە سەرەتای شەستەکانەوە سەرکردەن. نە لە 
یەک تاکە گفتوگۆدا دۆڕاوون، نە دوان و نە سیان، لە هەموو 
هەنگاوێکدا هەر دۆڕاون کەچی دەست لە سەرکردایەتی 
بەرنادەن. پێ دەچێ ئەو زاتانە سەرکردایەتیکردن و 

ۆیە جگە لە سیاسەت، خەڵکبەکوشتدان بە کۆمپانیا بزانن ب
پیشەیەکی تریان نییە و کەی بدۆڕێنن، دەست لەگەڵ موخابەراتی 
بێگانەدا تێکەڵ دەکەن و بە شێوەیەکی تر ڕاست دەبنەوە و 
بەردەوام دەبن. سەرکردەکان بە ئامانجی کەسێتی خۆیان 
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گەیشتوون و سەرکەوتنیان بە دەست هێناوە، بەاڵم نرخەکەی 
کچانی کورد بووە... نرخەکەی  خوێن و چارەنووسی کوڕان و

ئەنفال و ژەهرباران بووە... باجەکەی لە دەستدانی نیوەی 
باشووری کوردستان بووە. ئەو میللەتە داماوەی کوردیش، بە 
هۆی تەوژمی دڕندانەی دوژمن و داگیرکەرەوە، کوێرانە دوایان 
دەکەون و لە شکستەوە بۆ شکست پشتیان دەگرن و بەرینادەن، 

هەر داگیرکەرێکدا بن دەست لە سەر سینگ بۆیان لە سەنگەری 
وەستاوون! ئەوەی دەکرێ گەمەیەکە، شەیتان سەری لێ 

 دەرناکات و ئەوان تێیدا پسپۆڕن!
داوای لێبوردن لەوانە دەکەکەم کە سەرکردەیان لێ بووە بە 
ئیمامی غەزالی و بە باسکردنیان تەرە دەبن. ئەوانە، بە دوو 

دەبڕن و بڕیار دەدەن: ئاینپەروەر  دینەمۆ دەگەڕێن و دەکوژن و
بن، ئەوینی خوا و ڕق لە ئیبلیس! جەاللی بن، ئەوینی مامە و ڕق لە 
مەال مستەفا! مەالیی بن، ڕق لە مامە و ئەوین بۆ مەال مستەفا، 
کۆمۆنست بن، ڕق لە نەتەوەیی و ئەوین بۆ کۆمۆنستێکی 

انجی ملیاردێری وەک کاک فارووق! ئیتر ئامانجی سەرەکی، کە ئام
نەتەوەییە، لە نێوان ڕق و ئەویندا بووە بە بەرانەکەی حەزرەتی 
ئیبراهیم پێغەمبەر و هەموو ڕۆژێ گۆشاوگۆش سەردەبڕدرێ و 

 بە چاکەکاری لێکدەدرێتەوە!
کە ئەم کتێبەم خوێندەوە، هەستم بە ڕاستگۆیی کرد. ڕاستگۆییەک 
کە لە سەرکردە ناوەشێتەوە و خەڵکی تێکۆشەر و قوربانیدەر 

اوەنیەتی. خاوێن و سادە و ڕاستگۆ کە شەرمی لە کەس نییە و خ
منەتیشی بە کەس نییە! هەستم بە هاوسۆزییەک کرد کە پێشتر 
بەرانبەر بە کۆمۆنستەکان شکم نەبردووە... من کۆمۆنستەکانی 
کوردستانم وا ناسیوون کە ڕەفتاریان ڕەفتاری سەرکردەکانیان بێ! 
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ی دەوڵەتی ییراقی داگیرکەر ئەوانیش بە سووکایەتیکردن بە ئااڵ
سەغڵەت بن! ئەوانیش هەستی ییراقچێتی سڕی کردبن... بەاڵم بە 
خوێندنەوەی ئەم کتێبە و ناسینی هەندێ )هاوڕێ(ی کۆمۆنست 
کە جاران دوورەدەست بوون، لەوە تێگەیشتم کە پێویستمان بەوە 
هەیە پشتی یەکتر بگرین و ئەگەر ئامانج سەرفرازی بێ، ناکرێ 

رداری یەکتر بین. من نازانم بۆ دەبێ من خۆم لەوانە بە دەستبە
دڵسۆزتر بزانم کە لە واڵتەکەمدا ڕۆڵی گیڤارە دەبینن و بە ڕووی 
مەرگ و ئەنفالدا هەڵدەشاخێن؟! تاکە گومانێک کە هەمبوو 
ئینتیمای ییراقیبوون بوو و بە خوێندنەوەی ئەم کتێبە کە پڕە لە 

 و سەرفرازی، ڕەوییەوە!نیشتیمانپەروەری و ئاواتی ئازادی 
بە خوێندنەوەی ئەم کتێبە دەردەکەوێ کە هەر پێشمەرگەیەک 
گیڤارایەک بووە و گیڤارا خۆی، لە نەبوونی گیڤارادا بوو بەو 
کەسایەتییەی نیگاری لە گلێنەی چاواندا هەڵکەندرێ. نەتەوەیەک 
هەزارانی وەک گیڤارەی لێ هەڵکەون کامەیان ناو دەربکا و نیگاری 

نیشانەی تێکۆشان؟ بەاڵم هەزاران گیڤارا بە مەرحەبای  ببێ بە
ئەفسەرێکی داگیرکەر لە لووتکەوە بەرەو بنار، بە پاڵێکی سەرکردە 
گلۆر بوونەوە! هەر کەسێکمان لە لووتکەی سەرفرازی نزیک 
بووبێتەوە، لە بری ئەوەی شان بخەینە بن پێی، بە فەرمانی 

نەکەوم، نابێ تۆش سەرکردە القیمان ڕاکێشاوە: ئەگەر من سەر
سەرکەویت! بە بەر چاوی سەدان چەکداری پڕچەکی الیەنێکەوە، 
کە خۆ لە شەڕی بەیس الدەدەن، دە پانزە پێشمەرگەی الیەنێکی 
تر گەمە لەگەڵ مەرگدا دەکەن و ڕووبەڕووی ئەنفال دەبنەوە و 

 ئەوان تەماشاکەرن و تەماشاکردنیشیان پێ شۆڕشە! 
ئاسۆ بیارەیی دەکەم بۆ ئەو کارە لە ناخەوە دەستخۆشی لە کاک 

نایابەی کە ئەنجامی داوە! وەسفێکی جوانی کەسێتی پێشمەرگە و 
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بوونیانە بۆ مەرگ. بە کامیرای بیرەوەری، خانووی ڕووخاو  ئامادە
و منداڵی کوژراو و کانیاوی کوێرەوەبوو پیشانی خوێنەر دەدا. 

خۆی لە هیوادارم خوێنەری ئەم کتێبە، بەر لەوەی بیخوێنێتەوە، 
ئایدۆلۆژیا داماڵێ و بە چاوێک تەماشای ئەو قارەمانانە بکا کە تەنها 
بە گژ ئەنفالچییەکاندا چوونەتەوە و لە بیریشیان نەچێ 

 ئەنفالچییەکان بەیسی یارەبی بوون!
لە کۆتاییدا دەڵێم: ئەم جۆرە کتێبە چارەنووسمان بەرەو خۆری 

ئەمڕۆ لە سەرفرازی دەبا نەک ئەو گزیوفزی و تەفرەدانەی 
کوردستاندا بااڵدەستە! وەرگێڕانی ئەم جۆرە کتێبە بۆ سەر زمانە 
زندووەکان، خۆی لە خۆیدا شوڕشێکە و بەردەوامی بە 

 بەرەنگاربوونەوەی ئەنفال و داگیرکاری دەدا. 
لە ناخەوە دەستخۆشی لە کاک ئاسۆ بیارەیی ئازیز دەکەم... 

خوێنەران  ئاواتی خوێندنەوەیەکی خۆش و سوودێکی زۆریش بۆ
 دەخوازم.

 
 حەکیم کاکەوەیس
  ٢٠١٤ناوەڕاستی بەهاری 

 باشووری کوردستانگوندی حەسار، کەرکوک، 
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 ەکیلەباتی پێش
 

ەر پەیڤی کاروانی ئەم زۆر بیرم کردەوە کە چی بنووسم بۆ س
سەروەرییە، مێژوویەک کە ساتەکانی  پڕە مێژوو و نەبەردی

چرکەکانی بوونەتە ئەو دڵۆپە خوێنانەی  بەردەم جەور و ستەم،لە
کە لە جەستەی خەڵکێکەوە دەتکێ کە زۆربەیان دوای دەستدڕێژی 
تفەنگەکانی سەربازەکانی یروبە ئاوێتەی بیابان بوون.. بۆیە بریارم 

ئاوباریک(ی بناری (دا دیمەنێکی دی نێوان دوو ئاشقی گوندی 
ەردەم گلی ناوچەی گەرمیان بخەمە بەردەم ئێوەی بەرێز، ب

نەوەکانی داهاتوو تاکو ئاشنا بن بە ڕابردووی زێد و دۆستەکانیان 
 ندێکیان هێشتا دەڵێن وا دێنەوە و دەیانبینینەوە. کە هه

دا ەمن و سەدەها مرۆڤی تر کە بەشێک لە ژیانمان بەم کارەساتەن
نێ کە ئێمە ئاشقی یەتێپەڕیەوە، کە باسی دەکەین، ئەوە ناگە

ی دەروونی ەن، ئێمە زەبری هەمەالیەنکوشتن و مردن و کاولکاری
بەشێك لە خۆی، ئێمە ژیانمان هێندە زۆرانی لەگەڵ  ەتەکردووینی

تام و نەبینراو، زۆرجار ە، مەترسی بووەتە شتێکی بێوکردو مەرگ
خۆمان دەڵێین  ، بەەوەموو ساڵە دەبینین کە یەکدی دوای ئەو هه

ڕشتنم مردووە زیندووەکان، من خۆم تاماوەیەکی زۆر فرمێسک 
 لە بیرچوبووەوە.

رۆ دەداتێ، ژیانێک مئی پتر مانای ژیانمان لە ،ئێمە، دنیای ڕابردوو
، ئێمە بەگشتی خاک و شنکە ماتریاڵ و سامان تامێکمان پێ نا بەخ

قوربانیەکانی ئەنفال بەهی خۆمان دەزانین. ئێمە ئەوانین و ئەوان 
انە و م ئێمەن. ئیمە هاوڕێی تریفە و زۆزانین، تاشەبەرد خانە

ئاسمانی پڕ ئەستێرە سۆمای چاوەکانمانە. خەندە و گریەی منداڵی 
، قریوەی ئەڤینی کیژانی نکانی ڕۆژانمان دەوارەکان ئاوازی وشه
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، خۆشترین گۆرانیمانە، گریانی ئەو دەشتی کۆیەهەورامان و 
مرۆڤانەی کە لە قوڕاوی ڕێگەکاندا گیریان خواردبوو و چاوەڕێی 

کمانی پڕکردوە. ئەوان ئێمە کانی مێشمردنیان دەکرد، الپەڕە
بەردەام گفتوگۆ لەگەڵ یەک دەکەین. جارێ دەچین بە و ن دەبین

دی  چێشتەنگاو دەبینە میوانیان و لە کاسەی  کیهاواریانەوە، جارێ
جاریش لەناو گۆڕە  یان گەرمترین ئاشمان دەدەنێ، زۆردڵی خۆ

بە کۆمەڵەکاندا دەبینە هاودەمیان و لە پاڵیان ڕادەکشێین و پێکڕا 
 شەرای بیابان دەمانسوتێنێ.   

من نەمویست وەک دەها قوربانی، دەها هاوڕێ، دەها ساڵی 
تن و ڕابوون مێژوومان کوێربێتەوە. من دەڵێم ئەگەر وبزو
ومار بکا، ئەوا ت یریەکە لە ئێمە کەمێ بێوگرافیای ژیانی خۆ هه

زارەها پەندی  دەبینە خاوەن ئەو گەنجینە دەوڵەمەندەی کە هه
 -لێوە فێربین: 

 
 دڵۆپە فرمێسکێکی خۆێناوی

ووینەوە، هەر کە نیزیک کەالوەی گوندە ڕوخاوەکە ب
لەقاندن و ووردبوونەوە، دەتووت کەروێشکەکان کەوتنە گۆێ

ئەوانیش هەرگیز دۆستی خۆیان لەیاد ناکەن و هاوڕێی بەوەفای 
ڵنەهاتن و نەسڵەمینەوەو  خۆیان دەناسنەوە، بۆیە لەبەر ئێمە هه

 ،کە چاوم بەو دیمەنە کەوترنجدانێکی بێ ئەندازە.  کەوتنە سه
 تابلۆی ئەو دوو کۆترە سپیە مێشکی گوشاردم کاتێک بە گوندی

دا پێش چەند ڕۆژێک تێدەپەڕین، دوکەڵی (فەقێ موستەفا)
ڵدەستا  هه لە پاشماوەی گوێسەوانەی دیوارێک ئاگرێکی نوێ

ردوو کۆترەکەش ئەو تاقەیان بەجێ نەدەهێشت کە  وهه
لەبەر ئاگر و دووکەڵ  رچەندە ، ههنابووێدبێچوەکانیانی ت
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هێشتا باریک ئاوگوندی دەروەی  یدەویرا بنیشنەوە. شیوەکەنەیان
گەاڵیەکی ناسکی انەی کە پێش مانگێک یو داربی ابوو، ئەێدئاوی ت

سەوزیان پۆشی بوو، تەنها بااڵی سووتاویان بەزەوییەوە مابوو، لە 
بەشێکی جەستەی ئەو گەنمە سووتاوەیان تەواو ئەوانیش دوورەوە 

نووز  هه کی دەکرد کەێی سووتاوی دایکولەهەنا ەکرد.د
وەک  ماڵ پێش ئەنفال شه یئەو گەنمە. ێمنداڵەکانی لەدەست داب

خۆ ، ئیستە تەنها سوتووی ماوە، پۆلی پێ دەدا دەریایەک شه
وە بەبەشێکی کردایە، دووبارە دەبووەبڵی ڕەشەبایەکی قایم هه

 سووتاوی ئەو خاکە.
 

نگاوم دەنا، کەمێ دوور  تانکێکدا هه یێ زنجیرووردە ووردە بە ج
ژێرزەمینێک وەبەر چاوم کەوت، ڕۆژنەی ولە هاوڕێکانم، لە پڕ کاڵ

ڵهێنایەوە، لەبەر ئەوەی دەرکەکەی زۆر چکۆلە و  بەرەو الی پێم هه
 بوخچە،خزایە ژوورەوە.پێ ۆ کەمێ بەگران خۆم ب ،تەنگ بوو

ەڵ و پێکەڵی کەندۆڵە و خوری و رێس و ئازووقەی تێک باوەڵ و
لەسەر کورسییەکی شکاو وێنەی دایک و باب و دوو  ..ابووێدت

نیگایان بڕیبووە  ستی پڕکامەرانی بەخەندە و بە هه منداڵی زار
وەی وێنەکەیان دەکرد..ویستم دەست ەیەکتر و تەماشای دەر

بدەمە وێنەکە و تابلۆی ئەوانیش بخەمە سەر ئەو خەمانەی کە لە 
لە پشتەوە قوتویەک بەر مەچەکم  .ناومدا کەڵەکەیان کردبوو هه

ئەلکترۆنی و دوو  یرێککاتژمێلە کەکردمەوە بێجگە  .کەوت
هیچم نەدی. کاتژمێرەکە ترپ ترپ بۆ خاوەنەکەی تا ،نامە

 ئەوکاتەی دڵی لە زینداندا لە لێدان نەکەوتبوو..
 -نامەیەکی پەڕە گوڵزار و ڕازاوە تێیدا نووسرابوو: 

 خۆشەویستەکەم! هێمای ژیانم!
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بمبورە، زۆر  لە کانگای دڵمەوە گەرمترین ساڵوت لێدەکەم..
نەتبینمەوە، بۆ مان تێبکات و ونەك دیسان بەاڵکەی پار ڕوبمبورە، 

رگیز  ن ههماوەیەکی زۆر چاومان بەیەکتر نەکەوێت، تاسەما
یە یادگارییەکی زەمانە بێت، چونکە  شهنەشکێت، با ئەم چەند و

ئەوینی تۆ هێندەی کێوەکانی کوردستان لوتکەی خۆشەویستیمانی 
لەوە زیاتر و مێتەوە ەدەسڵرە دڵم وبوبم ا بڵند کردوە..دلە دڵم

 م بۆ نایێت، ناتوانم درێژە بە نامەکەم بدەم... وشه
 

 لێدانی دڵت
 حەمەی ئەوینت

گوندی ئاوباریك 
١٩٨٨-٥-٥ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ
 

 13 

 پێڕست
 الپەڕە  ابەتب

 ١٣  کورتەیەک -ورامان بەتالیۆنی حەوتی هه
 ١٥  ڕی لوتکەی میریاسی شهداستانی 

 ٢٧  داستانی نەبەردی لوتکەی کەڵۆش
 ٤١  ئەفسانەی تازەشارو پانتایی گەرمیان

 ٥٧   کیلۆمەتری ٢٥٠کاروانی 
 ٦٧  گەڕانەوە بۆ قۆپیەکان و دڵی چیا

 ٧٧  ندێ فەرماندە و جێهێشتنی ئێمە هەڵهاتنی هه
 ٩١   دابڕان، کۆمەڵێک قوربانی

 ١١٦                 تەرمەکەشیان بەناو شاری)کفری(دا
  ١٢٦                    ڕزگارکردنیئەو سێ پێشمەرگەیەی، کە بۆ 

  ١٣٥                        لە قۆپییەوە بۆ سنووری شاری مەریوان
 ١٤٥                  ڕزگارکردنی قەرەداغ
 ١٥٣                 ەکە          شەڕی دەربەند چۆل

 ١٥٧شەڕی بەرگری لە قەرەداغ                                      
 ١٦٥                  داستانی سویلەمێش

  ١٧٥                                          شەهیدان لۆژیای کرۆنۆ
 ٢١٨                 شەهیدەکانی ئەنفالپ. م ژمارەی 

   ٢٢٠                   وێنە
 ٢٣٩                            بەڵگەنامە
 ٢٤٥                                                        پاش ووشە

 ٢٥٣                  بەرهەمەکانم                     بیوگرافیا و 
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 ورامان بەتالیۆنی حەوتی هه
 کورتەیەک

 
بوو کوردستان، یەکێک  ورامانی حزبی شیویی ۆنی حەوتی ههبەتالی

ی  کە بنکە و شوێنی چاالکیەکانی لە ناوچه یلەو بەتالیۆنانە
ورامان بوو. ئەم بەتالیۆنە دوای هاتنە دەرەوەی  ڵەبجە و هه هه

دی  نی حەفتای سهاڵکداری کۆتایی سا ویی و خەباتی چهحزبی شی
 پێشوو دروستبوو.

ساڵەیە  دەکەم، تەنها پانۆرامای ئەو چەندئەوەی کە من باسی 
چاالکی هاوڕێیانی ئەو هێزە، بە  .بوومی کەمن لە نزیکەوە ئاگادار

فالدا دژی سوپای ن ڕەکانی ئه تایبەتی ئەو داستانانەی کە لە شه
 ١٩٩٠-١٩٨٧کوردکوژەکانی نێوان ساڵی  ئەنفالچیەداگیرکەر و 
 تۆماریان کرد.

ند ساڵێکی بەسەردا تێپەڕیوە،  نووسینەوەی میژووەیاداشتێک کە چه
وەک خۆی باس بکرێت. داو وندێ ڕو هه ئاسان نیە. ن نیەائاس

بوو، نووسیاێدو دەفتەرە شڕەی کە یادگارەکانم تخۆشبەختانە ئە
حمود دامنابوو، ەخۆشەویستم مامۆستا م یکاتی خۆی الی هاوڕێ
 ەوەبتوانم سەر لەنوێ تۆماری بکەم هیوادارمگەیشتەوە دەستم و 

نیگایەوە  نها لەو گۆشه ە قوربانی ئەنفال. من تهیش نەبنەتا ئەوان
ئەو داستانە دەکەم کە خۆم وەک شایەتێک تێیدابووم و لە باسی 

تە بەر ۆبرد مندێ جاریش پەنا . ههبوومی نیزیکەوە ئاگادار
شێک بوون لەو یاداشتانە. لێرەدا  یارمەتی الی ئەو هاوڕێیانە کە به

ئەو کە  ١٩٩٠ - ١٩٨٧ڕانە دەکەم کە ساڵی  تەنها ڕوماڵی ئەو شه
 .کردوەبەتالیونە بەشداری 
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ورامان دەکەوتە دوڵی کەرەجاڵ، پشت  ەی بەتالیۆنی حەوتی ههبنک 
اشووری کوردستان(. تاڤگەی زەڵم/ ئەحمەد ئاوا)بناری هەورامان ب

هید و  وت و چاالک بوو، کۆمەڵێک شهوبز ، هێزێکی بهئەو بەتالیۆنە
و تەنانەت لە زۆر ناسراو بوو ڵەبجە  بوو، لە شاری هه قوربانی هه

میشە  بوو و هه حزبدا سەنگێکی تایبەتی ههناو ڕێکخراوەکانی 
دژوارترین ئەرک و چاالکی وەردەگرت. هەروەها خاوەن 
ئەزمونیکی، هزری، سەربازی و چاالکی جەماوەری بوو.  تا 

نە خاوەن رێزێکی ۆپێشمەرگە دیرینەکانی ئەو بەتالی ئەمڕۆش
 تایبەتین.

 

 
 

 
 
 

 ١٩٨٣زستانی  ، کەرەجاڵ، ئەحمەد ئاوا/هەورامانهەورامان ٧بنکەی ب 
 الڕاستەوە: ئارام هەورامی، عەبدواالی مامە، د، شاهۆ، ئاری، هەورامان 
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 *ڕی لوتکەی میریاسی شه
 لە کازێوەی بە یانییەوە ٢٢/٣/١٩٨٨

 
 ەوبەر ١٩٨٨ /٣/ ٢١تا  ١٦هەر پۆلە فڕۆکە بوو لە رۆژانی 

یاوییان بەسەر خەڵکدا قورسی کیم ڵەبجە باری هه یئاسمانی شار
شاریان لە دوکەڵێکی ڕەشدا دەخنکاند. شار لە قوتەی  دەباراند.

و تەنانەت  دابەسەر شارەزوور اڕیەوە کە دەینوی*(میریاسی)
 ،ندێ فڕۆکە ی ستراتیژی بوو. ههێکسلیمانیشی لێوە دیار بوو، شوێن

هێندە نزم بوون تەنانەت ئااڵی شومی یروبەی یێراقییان پیوە 
ورامان کە شارەکەیان  یۆنی حەوتی ههدیاربوو. پێشمەرگەکانی بەتال

دا دەڕشت، باری داگیرکەران قینی خۆیان بەسەر دەبینی فڕۆکەی
کاتژمێر  ١٦/٣/١٩٨٨موویانی داگرتبوو. نێوەڕۆی  غەم سیمای هه

ی مزگەوتەکەی  نزیکەی یانزەی نێوەڕبوو لە حەوشه
دا نانمان دەخوارد، پۆلە فرۆکەیەک بە نزمی (میریاسیگوندی)

 ڵەبجە دەفڕین.. ری ههبەرەوە شا
 

ریکی  ی ئەو ڕۆژە هەواڵ هات کە سوپای یێراق خه ئێوارە
 ١٧تێکی زۆری لەسەرباز و جاش، لە اشام حه یە ووە خۆکۆکردنه

ڵەبجە لە سوپای ئێران، کەوتە  ندنەوەی شاری هه سهلە باتی  الوە
ی قەراغ و  بۆ وێرانکردنی ناوچه ،ڕزگارکراوەکان  گەماڕۆی ناوچه

 گەرمیان و بازیان.
 

ئەو بەیانییە من و سێ پێشمەرگەی دی)هاوڕێیان ئەکرەم، 
وتەی میریاسیمان لە ئەستۆدا سەرکەوت و ماجد(  پاسەوانی ق

ند چولەکە و  نگی هیچ، بێجگە چهتا تاریک و لێڵ دە. بوو
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مانی بوو. گڵۆپەکانی شاری سلیوکوڕیەک نەبێ دنیا هێمن اڵک
ڵێکی کاروانە ئەستێرەی هیالکن و خوازیارن بەرە و  وت کۆمهگدەت

ی د وە، هێندە بە ئاستەم دەبینران. وەک ڕۆژانی ئاسمان بفڕنه
لێ بێ دەنگی  ارمان دا بەرەو مزگەوتی دێ بێینە خوارێ،یڕب

دبوو. مووانی مەست کر ڵەبجە هه بەهاری نەورۆز و غەمی هه
ڵەبجەیی  )هاوڕێ یومەر هه ێیەکهاوڕ چەند چرکەیەکی نەخایاند،

کە سەرپەلی هێزەکەبوو( کە بریار بوو بەرەو بناری شارەوزوو بۆ 
رباز و جاش دزەیان  وتی: سهگو کڕینی ئازۆقە بروات، بەپڕتاو هات

بەرزایی  یان گرتووە. هێزەکەمان بەرەو(میریاسی)،قوتەی کردوە
بوو کە زانییدوژمن هێشتا نە پشت مزگەوتەکەی سەرکەوت.

دوای  ن.دا لە بۆسهبۆیان الوانی کورد  ،پێشمەرگەی شیویی
موو الوە  لە هه ٦:٣٠نگەرەکان، کاتژمێر  دابەشکردنی سه

ر قوتەکە  هوزانە کە لە س سهر ئەو هێزە سه کرا.یان لێتدڕێژدەس
نگەری  داگیرکەران پەیتا پەیتا و بێ پسانەوە سهبوون، شڵەژان.

 .بەردەوام بوو ڕ تا ئێوارە شهپشمەرگەیان دەکوتا...
 

 *میریاسی وەی قوتەی  ڕزگارکردنه
 ڵهاتنی داگیرکەران و هه

 
 .لوتەکی میریاسی گرنگ بوو  کە،ەڵکی ناوچ گەکان و خهبۆ پێشمەر

دا بوو، ر ئەوەی لە ئەستۆی حزبی شیویییشەوە لەبەالیەنی سیاسلە
بریار درا کاتژمێر چواری ئێوارە  وترین کات بگیرێتەو.ودەبوو بە ز

 هەڵمەتی بۆ ببرێ و ئازاد بکرێتەوە..
موو الوە هیزە داگیرکەرەکە درایە بەر  کاتژمێر سێ و نیو لە هه

لە خواریشەوە . بیجی و تەپڵی بیکەیسی و چەکی دیگولەی ئار
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شاخ پشتی نەوی . ادڵۆ ئاسا باوەشیان دەکرد بە شاخ پێشمەرگە هه
اسی بیست خولەکدا قوتەی میریدەکرد و لە ماوەی کەمتر لە 

ڵۆکای حزبی شیویی،  وە بە کوردستان. بە هاوشانی ههبووە
ێدا شدارییان ت ند بەرگرییەک بە مەفزەیەکی یەکیتی نیشتمانی و چه

و هاوارەوە لە  جە بەدەم گریانۆکرد، ئەو سوپا هار و هاجەی ی
تووشی  کە هید و خەڵکی ناوچه لەبجەی شه بەردەم کوڕەکانی هه

 ر ئەوەش نا، هه الشەیان لێ بەجێما.تر لە شانزە نسکۆ بوو، زیا
شایەنی  بوو.ڕی دەستە و یەخە ڕ شه شه. جێهێشت یان بهیشهاوەنێک

گوندی بەاڵم بەداخەوە تا کو ، باسە هێزێکی پارتی لەوێ بوو
کە  رەتادا)بریندارێکیان دا لە سه کشایەوە و نەوەستا. (*نەوتی)

قەرەی  خۆیان لە ،نەبێئەوە ( فیشەکی خۆی بەر القی کەوتبوو
روەها  هه ان پێ بوو.شیکی باشی ندە چه رچه ڕ نەدا هه شه

ئیسالمیەکانیش لەوێ بوون بەاڵم پێیان گاڵو بوو، بەقەولی خۆیان 
ڵەبجه لە گەڵ  ئیدی کوڕانی هه ڕبکەن. کافران( شه)هاوشانی 

 باوەشییان کردبوو بە شاخدا.خۆیان تەنێ  ،خاکدا
 

 ،شوانەی حەمە قوتوورامی و  هیدبوونی هاوڕێ بارام هه شه
 ١٩٨٨-٣-٢٤بەیانی ڕۆژی دووەم 

ی اڵگەشمەرگایەتییان، لە گۆپکەی ێپ هێشتا تەمەنی ،دوو الو
ی  ییان لە خونچهگەنجبەرووەکانی قۆپی ناسکتر بوو،دار

بوونیان بریار هید بوو، ساڵێ پیش شهجاڕی سێوسێنان نیانترنیرگزە
وێکی  بکەن. شهان خۆیان بەخت لەکەی دەدەن، بۆ ڕزگارکردنی گه

ورامان لە شار  وتی هه بەهار مەفرەزەیەکی بەتالیونی حه دوا
 شمەرگەکان دەگاتە ئەوێنی پێنی شوی مانەوەو بووۆدەبێ، دەنگ

گەرم دەبن و چاالکانە لە دوو الوە، پێشتر دوو مرۆڤی خۆێن
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رێکخستنەکانی حزبی شیویی کاردەکەن، ئەوان ڕۆژانە ئێش و 
ڕژیمی فاشستی بەیس  یدەبینن، پیاوەکانچینی کرێکارەکان  یئازار

ردەبرن، ئیدی خۆیان  سه ردەبینن کە چۆن گوندەکانی شارەزوو
ردوو  کداری ساز دەکەن. هه باتی چه پێ ناگیرێت و خۆیان بۆ خه

 بزیۆ و خەندە،دەم بە نەستەق ان، قسەیخۆش بوو انالو دەنگی
ڕینی بوو لە ڕاپە .ئەو دوو الوە ڕۆڵی دیار و بەرزیان ههبوون

مانگی پێنج ساڵی  ١٣و   ١٢ لە ڕۆژانی ڵەبجەی قارەمان شاری هه
١٩٨٧ . 

ڵەبجەوە بۆ  ئەو ئێوارەیە، دوای شانزە کاتژمێر رۆیشتن، لە هه
تالێون دەگەنە دوڵی دوکان و  زەکەی بهەقەراغ، لەگەڵ مەفر

  ی دەکەن بە ناوچه لەوێ ئۆخه ،بنکەی حزب لە شیوی قازی
وت دوو گۆرانی بێژ، گپێشمەرگە دەیانندێ  کراوەکان. ههڕزگار

نا دوو الوی دلخۆش  دەینگوت: ندێکی دی دوو هونەرمەند، هه
ماڵی دۆڵی دوکان، نا ئەوان قاسپەی  وشاد، شادتر لە فێنکی شه

ورامانیان لەگەڵ خۆیان هێنابوو، خوڕەی  کەوی کێوەکانی هه
دە کانیان کردبووە ئاوازی ئاواتەکانیان، بۆیە هێن کانیاوی باخه

 بەپەرۆشبوون خۆیان تێکەڵ بە خاک و ئەوین و نیشتمان بکەن. 
 
 :*هیدبوونی هاوڕێ بارام شه

ەرتەنە، ، ڕزگار فیەک لەوانەند پیشمەرگە هاورێ بارام و چه
خسەکەی خوار ەقوتەی ش لەبوو ڕهەورامان، سەرکەوت، بریا

ە وەک کوللەی لگولسەنگەر بگرن، ،ندی میریاسیۆبەرزایی د
نگەری پێشمەرگەکاندا  بیابانی قوریشییەکان بەسەرسهدەغڵخۆری 

دوژمن تووشی هیستریا هاتبوو دەهات گەرمتربوو،شەڕ تا دەباری.
ەاڵم هاوڕییان یومەر، ئایاری ب تەی میریاسی بگرێتەوە،تا قو
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مەالحەسەن، فازل، سەیید، مامۆستا ئاوات، هەورامان، م محمود، 
ند هاوڕێیەکی دی،  چهسیامەند، مەجید، هەژار و یادلە رەش و 

تەنانەت ، خاکە و بەشێک لە نیشتمان  ارچهدڵی خۆیان دابوو بەو پ
، بەر هێزەکەی نگەرەکانی دەکرد دوژمن بۆردۆمانی سه کاتێ

ە ڕدایکانیان دەیانبینی کە چۆن کو خوزگە خۆیان دەکەوتەوە.
پڵنگەکانیان خۆیان کردبووە مەحاڵ و بە گژ دڕندەترین 

ردەی خۆریان لە ئامێزی سۆمای ە. چۆن زەدەچونەو اداگیرکەرد
زیکی کاتژمێر یانزەی ین رکەوتن. ی سه کردبووە ئایندە دایانچاو

. دوژمن تا دەها بۆردومانی خەستتر دەکرد.. ۆ بوو.نێوەڕ
کە فیشەکێکی داگیرکەران گوڵێکی باڵو بووەوە دەنگۆیەک

 *یشارۆچکەی تەوێڵە(ی باخێکی) وە، وەنەوشهوانی ژاکاندورام هه
ستانی ێئاخۆ ئەو گوڵە گوڵی کام کو ەبێ.شک دە و وا ووسووتاندو

لوتەکەی ڕەنگینی پشت تاڤگەی زەڵم یان هی وران بێ؟  هه
هاوڕێ بارام ؟.بێ پشت شارۆچکەی تەوێڵە (بەفری میریهی)
کە  ،د ساڵە زار و چوارسه ری پێکرابوو، گوللەی داگیرکەرێکی هه سه

فەتحێکدا، دەها کچ لە  ررەزووورامان و شا ی هه باپیرانی لە ناوچه
یە ئەو یدوورن ربریبوو، نیشان کردبوو. و ژن و پیاوایان سه
یدی کوڕی وەقاس بووبێ، یان یومەری  داگیرکەرە کوڕەزای سه

مان ئەو قەمە  یە ههی، دوورنئاسا ئەنگاوتبێتی کوڕی قەساب
ورامان مندااڵنی بێشکەی  بووبێ کە لە باخانی ههبەدەستە 

ئەوە بەچکە دڵڕەشێکی بیابان بوو بۆیە ئەمجارەش بۆ ، بریدەر سه
 تاالنکردنی کوردستان هاتبوو...

بەرەوە ند هاوڕییەکەدا هاوڕێ )بارام(ی لەشژاکاومان  لەگەڵ چه
ا چاوەڕیی ڵۆیەد تابەیانی لە پاڵ ئەو هه بنکەی شیوی قازی بردەوە،

 بەلە گەڵ یەکەم گزنگی بەیاندا گیانی تێکەڵ  م کرد.یتەواوبوون
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هێشتا ، مانگی سێ بوو ٢٤ماڵی کوردستان بوو.ڕێکەوت ڕۆژی  شه
ری  ندەوە سه بە خه ە،رەتای نەورۆزبوو...ئەو هاوڕێ گوڵ سه

 نایەوە...
 
 ڵی هاوڕێ تاڵیبۆڕ

 زانێکی باشترەنج هاورێ تاڵیب کوڕێکی ئەسمەری فەیلی بوو، شه
بوو، هاوڕییەک لە قوتەی  ازلەبیرمە نێوەڕۆیەکی ناچارەنووس .بوو

میریاسی هاتەخوارەوە کە پێشمەرگەکان خواردن و فیشەکیان 
ڕێکی دەستەو یەخەی وادا دەبێ چۆن  نەماوە، ئاخو لە گەرمەی شه

هاوڕێ تالیب دەکرد... یانبۆردومان کۆپتەرێکچەند بگەێنرێت. 
غار  وت بە ساراییداگدەت .وتی من خیرا دەگەمە الیان...وابووگ

نەبرد  یڵزنی و هێندە ە ماوەی دە خولەکدا بە شاخدا ههل. دەکا
می ەلە چاوترکاندێکدا گەڕایەوە. هێشتا وێنەکەی پانتایی ئەندەێش

یە، بە زمانەکەی تۆ قیسە  وتی هاوڕێ بریندارێکما هه. گبەر نەداوە
وتی یەکێکە لە پشمەرگە گ رەی بەرزبوو..بەالم هیندە و، دەکا

 بوو.ورامان.بارامی قەیقاق بەزێن... گوڵی هه ،..بارامەکانیەنوێ
 

 هیدبوونی هاوڕێ شوان و شه
 ەکارهێنانی هاوەنەکەی دوژمن... ب
 

 هیدبوونی ، لە ئازاری شهە زەردەی خۆریشئێوارەی ئەو ڕۆژ
کازیوەیەکی نوێ ڕ تا  شه سەری نایەوە.خەمەوەبە  ورامی بارام هه

ئەو هاونەی کە لە  بێدەنگی تار دەنا. گرمەی ئاربیجی و تۆپبە 
کاندا بەبێ بن بەجێ مابوو،  اڵهاتنی سەرباز و قوات خاسه هه

و کەوتە بە قابلەمەیەک بنەی بۆ دانا (ئەبوو خالید)هاوڕێ 



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ

 22 ئارام هەورامی رۆژانی بەرگری

لە بێ . لێرەوە دوژمن هێندەی تر پەشوکا. ئاگرابارانی دوژمن
 هاورییان دەکرد، مخربین تۆپ بەکاردەهێنن.. ەوەسیمەکانیان

یشیەکاندا ەوی داگیرکەرە قوربەدی قوتەی میریاسی
ر  ، ههنی پێشمەرگە دیاربوو نگەرەکانی پێشەوە سه سارابوو، 

کاتژمێر نزیکی  ١٩٨٨-٣-٢٥ئەوەیش بوو لە تاریک و لێڵی ڕۆژی 
 )شوان حەمەنگەرانە ئامانجی ئاسان بوون. هاوڕێ ش ئەو سه شه

ترسی نەدەزانی تاکو  ،ورەی بەهێزبوو، ئازای، هێندە (قوتوو
ئەنجام گوللە ی باشتر بەرگری خۆی بگوازێتەوە،نگەر سهبەرەو 

تریش بە هاوڕێیەکی . نگەرەکەی و لە ناوقەدا تۆپێک کەوتە ناو سه
 .، خەڵکی بەسرا بووناوی حازم بریندار بوو

. ی فراوانتر دەکرد کە نەی هێرشهباز گەماڕۆی دوژمن تا دەهات
ناوتاق، بەوەن، نجیر،  گوندەکانی بناری شارەزوور، وێلەکە، کانی هه

تاکو لوتکەی ناوتاق  ...لێرە ەردەدرا.ب ئاگریان تێ ،بنکە...هتد
ەدرا * ن(ەوەرحەد اللە سه)سەرۆک فورسانێکەوەلەالیەن کۆنە 

وێرا لوتەکانی بگرێت. ژمارەی بەدەست دوژمنەوە، دوژمن نەی
پێشمەرگەکانیش کەم بوو، خەڵکی ناوچەکەش لەبەر چەکی 

 جە ترسابوون. ڵەب ی و بیستنی ههیکیمیا
ێت، هید شوان ڕزگار نەکر تا تەرمی پیرۆزی شه، بریار درا 

شت و نیوی ئێوارەی  کاتژمێر ههی میریاسی چۆڵ نەکرێ. لوتکە
دەنگی  خۆێناویەکەی شوانە رزگار کرا.  هالش ١٩٨٨ی سێی  ٢٦

هاواریان دەکرد تاکەی بەرگری  .جاش و سەربەزەکان دەبیسترا
بوو، لە لووتەکی میریاسی، الوانی داێودەکەن شیوییەکان؟ لە

ر خاکی  وێن لەسەڵەبجە دروشمی کوردستان یان نەمانیان بە خ هه
 نیشتمان نووسی.
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ی دارییان لە هێنانە خوارەوەی تەرمئەو پێشمەرگانەی کە بەش
ڵەبجەیی،  لەهاوڕێ یومەر هه نهاوڕێ شوان کرد بریتی بوو

هاوڕێ ات، ئایار و موالزم فازل، ئەکرەم، سعید، حسام ومامۆستا ئاو
 هێرش.. 

ورامان  بەبێ گوڵە بەهارییەکانی هه ،هێزەکەمان یەئەو ئێوارە
ەوە، بەداخەوە هێزێکی نکشا(نەوتی)بەرەو گوندی )شوان و بارام( 

لقی چواری پارتی، کە نزیکەی چل جەنگاوەربوون، بەبێ ئەوەی 
 وێ تا رۆژی دوایی ر له گوێ بدەنە ئێمە و بێن بە هانامانەو، هه

)نسرەدین خەریکی خواردن بوون. تەنانەت ئامر هیزەکەیان
حمە ڕەشیدا )ر ئەوەش نا  وتی بۆ کشانەوە؟. ههگیەبدواڵ( 
کە بەرپرسی بەتالیۆنی پانزەی مەڵبەندی سلیمانی  (قەرەداغی

ڕ  حزبمانیش بوو خێرا خێرا بەبی ئەوەی خۆی بدا لە قەرەی شه
 ی دەی حزب، ناوبراولقلە شایەنی باسە بیجگە  .ڕ کەن وت شهگدەی

شداری لە  نەدا بۆ بهوڵێکی ئەوتۆی  )حەمەڕەشید قەرەداغی( هه
 رەکان. شه

 :وانەکانی ئەم داستانە
 س لە تەک رکردەیەکی ئازاو چاونەتر بوونی سه

ی ڕێکخستن و بەرگری، تاوێ ۆپێشمەرگەکان وەک داینام
مە( رکردەبوو تاوێک پێشمەرگە بوو، ناوبراو)یەبەی ما سه
 جارێکیش بریندار بوو.ند  چه

  بوونی فەلسفەیەکی زانستی بەرگری لە هزری ئەو
 هاوڕیانەدا

 وایەکی پۆاڵیین بە خود و خاک و نیشتیمان...ڕبوونی ب 
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 رباری  یەکتر، سه دانییارمەتیو نگی و هاوکاری  هاوئاهه
ک و پتر لە چوار ڕۆژ و  کەمی ژمارە و نزمی ئاستی چه

 سێ شەو شەونخونی.
 داستانێک ...بوو و سی چوار ڕۆژ و سێ شهتانی میریاداس

بوو لە مێژووی پرشنگدای شیوییەکان و تائەمڕۆش 
کەیە و بوونی حزبی  جێگەی چیرۆکی خەڵکی ناوچه

 پتەوکرد. 
  ئەو داستانە ئەوەی سەلماند کە مرۆڤ ئەگەر بروای

وزەیەک، کە مەحال دروست بەخۆی بێت دەبێتە خاوەن 
ڕۆژێک دوای ئەوەش ر ئەوەش بوو دوژمن تا  بکات. هه

 یە دەچوە پێشێ... بە ترسەوە لەو ناوچه
 لماند کە پێشمەرگە و گەل،  ئەو داستانە ئەوەی سه

 و ئامانجی یەکترییان تەواو دەکرد.. نهاوئاوات
 
 

 خالە الوازەکان:
ڕەکە بەهۆی کەمی ژمارەی  ندە تای تەرازووی شه رچه هه .1

  ەوەەکانبەرفراوانی بەر ،بە هۆیتەقەمەنییەوەو پیشمەرگە
ر بەالی سوپای داگیرکەراندا دەشکایەوە، بەاڵم دەکرا  هه

کردنی ییزیانە گیانییەکان کەمتر بکرێنەوە، ئەویش بە رێنما
ڕی  ئەو هاوڕییانە)بە تایبەتی بێ ئەزموونەکان( کە شه

وایان نەدیبوو، بۆ نموونە )هاوڕی شەهید شوان(  زۆر  
 ڕی دەکرد. پێوە شه  بە

رکردایەتی سوپایی مەڵبەد بایەخی  سهدەبوو حزب یان  .2
 ک بدایە.. باشتری بە کرێنی چه
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)وەک حەمەڕەشید حزب رکردە سوپاییەکانی  دەبوو سه .3
( خوێندنەوەیەکی زانستییان بۆ هید جوهر غی و شهقەرەدا

ندێکیان تەنها  زۆر جار هه .بووایە هه ڕ ی بەرەکانی شهبار
 و لە کردیان دەیلە دوورەوە بەبێ سیم پێوەند

لە ندێ مەفرەزەیان  تەنانە هه بێئاگابوون. ڕووداوەکان
و  هیالک)بۆ پشتیوانی ناردبوو،  بەرەکانی دییەوە

 پالنی دۆخی نالەباریان نەبوو.و  بوون(کەت شه
لە ڕوی هاوپەیمانییەوە پارتی کە هێزێکی گەورەیان بە  .4

یەکێ لە  قسەی ) بەپێیبوو وە لەوێ هه چەکی باشه
بیکەیسی و  ٢٥پتر لە حەوسەد چەکدار و بەرپرسەکانیان 

و ڕی بکردایە ، دەبوو بەشداری شهسی ئاربیجیان پێ بوو(
ب لێرەشدا هیچ حز نەدایە. یخۆی لەو ئەرکە ال

ڕەکانی دی لە  ی شهمان ئەزمون هه ڕەخنەیەکی نەگرت.
ئەو هیزەی  نەت هێندە بە خێراییتەنا گەڵ ئەو حزبە.

شمەرگەیان ەی خەڵک و پێوروەوە یدەکشا پارتی
ئەو هێزەی پارتی دەیزانی لەڕوی چەکەوە  دەشکاند.

 بوو. چەند پێویستیمان هه
 
 
 

 -:ێز و وێنەکان پەراو
 

 * میریاسی: قوتەیەکی ستراتیژییە و بەرامبەر شارەزووە قوتەی
 و سلێمانییە و کلیلێکی ناوچەی قەرەداغە.

 ڵەبجە لە  ورامانی/شاری هه * شارۆچکەی تەوێڵە: دەکەوێتە هه
 باشووری کوردستان
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  ،گوندی ) نەوتی(: دەکەوێتە دۆڵی دوکانی ناوچەی قەرەداغ
 باشووری کوردستان

 مەلبەندی سلێمانی  حەمەڕەشید قەرەداغی بەرپرسی سەربازی
 قەرەداغ. ١٥بەتالیۆنی و  وکەرکوک

  ١٩٩٨شەهید جەوهەر)ڕەئوف( لە ئوردوگای سمود ساڵی 
درا، ئەندامی بەبرینداری گیراو هەمان سال لە سێدارە 

سەرکردایەتی مەڵبەندی سلێمانی و کەرکوکی حزبی شیویی 
 بوو.

 
 

 وێنەکان
 

 

 
 
 
 

 شەهید جەوهەر
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تاکو ڕۆژی  ٢٧/٣داستانی نەبەردی لوتکەی کەڵۆش* 
١٩٨٨/ ٢٩/٣... 

 
 
 
 
 
 
 

 مۆنۆمێنتی 
 ڵۆشۆگوندی سێوسێنان و لوتکەی ک

 
 

لوتکە )کەڵۆش( دەکەوێتە بەرزایی پشتی گوندی )سێوسێنان(ەوە 
سەر دۆڵی  ەیە و دەڕوانێت هکە شوێنێکی جوگرافی ستراتیژی ه

و بە  قۆپی قەرەداغ یدۆکاندا و لە الیەکی دیشەوە بنار
 التیشدا لوتەکەی زەردەی لێوە دیارە.. ڕۆژهه

 
کە لە قوتەی میریاسی کشاینەوە، لە  (١٩٨٨ی ٢٧،٢٦/٣)وە ئەو شه

وار( هێزەکەی پارتی)لقی چ گوندی )نەوتی( ڕۆژمان کردەوە..
 رزوو تاریک و لێڵ بەرەو ئەستێڵ و قوپیەکان کشابوونەوە. هه

مەرگ بارێن  یدەنگی بۆردومان و قرمژنی گوللە ساتەکانی بەهار
رد و ڕکی بەهار وەکو کۆرپەیەکی بێ دایک گریەی دەک دەکرد.

ەسێک نەبێت لە ناو ئاواییدا ژیان ند ک چه، لە داگیرکەران گرتبوو

http://www.google.se/imgres?q=%D8%B3%DB%8E%D9%88%D8%B3%DB%8E%D9%86%D8%A7%D9%86&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1093&bih=498&tbm=isch&tbnid=jdWyHxsozQTo5M:&imgrefurl=http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=2483b7e7&docid=INXw-C2lev2GdM&imgurl=http://www.kurdistanpost.com/i/d3/d3921b24.jpg&w=300&h=200&ei=RQxyT9_rMLDR4QSEhJyoDw&zoom=1


 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ

 28 ئارام هەورامی رۆژانی بەرگری

ورێکی ڕەش  گوندەکان وەک ههدوکەڵ و سۆتۆی  نەمابوو.
 تیشکی خۆری لە زیندانەکانیدا دیل کردبوو...

 رگری بوو لە خود و خاک ونیشتمان.موو بستێ بۆ ئێمە بە هه
ووردە ووردە دوای بە خاکسپاردنی هاوڕێیان )بارام و شوان( 

 *(قەاڵی قایمز)و بناری لوتکەی  (*تازەدێ)بەرەو گوندی 
 تافانێکیبۆ  خۆیوانەی پڕ هاژە و دی ،چەمی دیوانە کەوتینە ڕێ.

مانی بە خاکەوە نگاوەکان ێیەکانمان هه نوێ ئامادە دەکرد.پ
 :دەکرد بە گوێماندا چرپەی دەها .دەهات خاك زریکەی، گرێدەدا

شمشێرەکە یروبە پشتی زمدار کردووم و تنوک تنوک لە باتی 
 سپی خوێنم لێ دەکێ. یتەرزە

 
 *ش(ییومەر)خاڵۆ 

 ویستی کوردستانی بەجێ نەدەهێشت: خوشه 
لە الپاڵەکەی نێوان گوندی  کاتژمێر چێشتەنگاوی نیوەڕۆیە...

، خاڵۆ (شێوی قازی)( وحەمەی کەرەم)و ئاوایی  (تازەدێ)
ئەی منداڵەکانت . ان بە سواری گوێدرێژەکەیەوە دی)یومەر(م

و یومەر حەوت منداڵی ڵخا .قمان بوو پرسیار بکەین هه ".کوان؟
بەرامبەر گەورەکەمان ناو نابوو هیتللەر، چونکە بوو. وردیلەی هه

خۆشی لەوەدا بوو کە ڕەنگی ئاالو و وااڵیان .زۆر دڕندە بووئاژەڵ 
 دەپۆشی...

 
لەبیرمە لە  بوو.. یادگاری خۆشمان لەگەڵ خاڵۆ یومەر هه

، لە گوندی شیوی )قازی( *دوکانەی هاوڕی )شێخ جەمیل(
ەربوو. ئەرێ ئەو کابرایە بۆ اڵۆ یومزۆرجار قسەو باس لەسەر خ
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نەوە چیە، دەبی لە چارەی ەبۆت کاردەکات و نازانێ حەساڕوەک 
 وەک مزراح بسوڕێتەوە...بێ کە نووسرا

دیمەنی  یر بیرم ال هه (نار کانی هه)بەدەم ڕێگەوە بۆ گوندی 
نێو ئاگری ئەنفالدا سەری  خاڵۆ یومەر بوو کە بەتەنێ لە

ی مزراح دەکردەوە کە کرابووە نازناوی  وشه بیرم لەبوو. لیشێوا
ابوو، جاریکیان هاورێیان ێدڵۆ یومەر. ئێ خۆ کەمێکیش ڕاستی تخا
 و تەورداسەکەیەوە بە خۆی ،اریان لێ کڕی، کە دارەکانی دەبڕید

 ...هێندە چاالک بوو..وت رەبۆتەگدەت
 

 ووبەهاری پێش، ەڵەی ماندونەناس بووخاڵۆ یومەر جوتیارێکی رەق
ان بۆردومان ی *(نار کانی هه)ددام گوندی  جەنگیەکانی سهفرۆکە 

ر  دەکرد، هه یڕ یری فلیمی شه وت سهگکرد. خاڵو یومەر دەت
وت گبوون، دەیکی کاریر ر خه منداڵەکانی ههو خۆی  .گوێشی نەدا

 دا پیاو ناسوتێ...شئەگەر مەرگ کۆتایی نەهاتبێ لە جەهەنەمی
خواردنەوە بە پرۆژەیەک بۆ ئاو (شیوی قازی)اوایی لەسەرو ئ

ئەو ساڵە خاڵۆ یومەر کۆنکرێت لە شێوە تانکی دروست کرابوو...
تەواو دەیانزانی  ندێ لە خەڵک بوو، چونکە ههخۆش یزۆر دڵ

کشتوکاڵ نەدەدا و ئاو زۆر  حکومەت هێرش دەکا و گوێیان بە
وت: گهاوڕێ جەمیل گەنجێک پێی  ەکەیبەردەم دوکان لە. بوو

میاوی و بەچەکی کیڵبەرگەو دۆڵی بالیسان و سەرگەڵو براکەم وا 
زەی )گوندی کشتوکاڵی چی کاک یومەر؟، بۆردمان کراوە

هۆمەر(یش بۆردمان کراوە..دەبرۆ واز لەم بی ئاگاییەت 
وەک خۆی  و.قی نەبوو وا بیربکاتەو بهێنە...خاڵۆ یومەر ناهه

ژاوە ئاوت نازانێ جادەی قیر چیە و ڕادیۆش تەنها سندوقێکە گدەی
 ڵکدا دەنێتەوە. لە ناو خه



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ

 30 ئارام هەورامی رۆژانی بەرگری

 
ایی هاواری شیخ یەبدول)خەڵکی شیوی قازی( لە بەردەم ئاو

یی و باسی ئەندێشەکانمی اڵ)تازەدێ(دا بێدارمی کردەوە.قو
خۆم و  .هید بووی شه ها هاوڕێ ئارام ماوی؟ وامزانی سڕییەوە.

ئەمەکی ئەو خێزانەم لە بیر بەن بۆت.یخێزانەکەم زۆر گریا
ناچێتەوە زۆر دڵی منیان دایەوە کاتێک بەچەکەی کیماوەی بەهاری 

 بریندار بووم. ١٩٨٦
 

 گریانەکەی خالۆ یومەر و ئێمەش..
ا نەدەهات لە درگیز بەبیری هه ر،خاڵۆ یومەوەک باسم کرد 

، دوکەڵی سوتاندنی ێزیکەوە گوێی لە تۆپ و بۆردومان بن
بەتایبەتی  یەکانی پشت ئاوایی)شیوی قازی(گوندەکانی بەرزای

ەم جار دەستی بەگریانێکی بۆ یەک بەڵی .گوندی )فەفیرە( ببینێ
لە نێوان شیوی قازی و فەقیرە تەنها کاتژمێرە ڕێگەی بەرز کرد.

وت برا واز گقسەوە لەگەڵ دکتور فرهاد پێمان  پیادەبوو...بەدەم
لەشکری فتوحاتی نەبا کە بینە و منداڵەکانت ڕزگار بکە لە رانە

دی ناسۆرە وەک پوازەکەبەر نەقوریشیەکان بتگرن..ئەو دیمە
لەو ، کێوان ناخمیان بریندار کرد،تا ئەمڕۆش دوای ساالنێکی دێرین

ڕۆژەدا دڵم دەگوشرێت و هێندەی دی قێز لە بیابان و فتوحات و 
کە بۆ تاالنی کەڵبەیان بە  ەوەدەکەم  کان بەیس و جاشه خۆفرۆشه

 سان دابوو. وتی الحراء لە هەشکەبەردی ئە
 

 نار ئاوایی کانی هه
 (نار کانی هه)لە گوندی  ١٩٨٨/ ٣/ ٢٧کاتژمێر دوانزە و نیوی 

ڕ  بریار درا نانی نیوەڕۆ لەوێ بخورێت و خواردنیش بۆ بەرەی شه
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لە  امادەبکرێت.. نێوەڕۆیەکی لەرزۆک،ئ کۆڵۆشلە لوتەکەی 
گی ئاواییش  تەنانە سه .ە ئەنجومەن نە دەنگی بە خێرهاتنن ،ئاوایی

چۆلبوونی ئاوایی لە  ئەنفالی فتوحاتێکی خوێناوی بوون.خەمناکی 
 پێستی خاکی بریندار دەکرد.. پترتیغی دەبان 

 کۆلۆشبەرەو بەرزایی ندێکمان دامەزراین و بەشێکمان  هه
 ندێکی دیشمان بە چێشتکردنەوە خەرێک بووین... هه کەوتینەڕێ،

ربازەکان بۆ تاالنی دزەیان  کان پێش سه دا جاشه خۆفرشهناوەنەلەو
ندی قەمەر( هاواری کرد: گو)هاوڕێ. ەکردبۆ گوندەکان د

وا (فەقیرە، قامیشان)
گەیشتنە شیوی 

شکای ۆد قازی.
بێ  داگیرکەر
شێتانە دار  ،پسانەوە

د بەردی دەسوتانو
ی ڕ)سۆڵە( گ

)بلەکێ(ی بوو.تێبەر
گوڵی سەرکەشیش 

ساڵ پێش ئێستا دیسان کوردستانی  ١٤٠٠ئاگری فتوحاتی . سووتا
 سووتاندنەوە... 

 
 ڵۆشۆکپێکەوە بەرەو لوتکەی 

یەبەی ، مان ڕۆژ ههی ێر نێوان سێ و چواری پاش نێوەڕۆ...کاتژم
مامە کە سەرکردەیەکی دێرین و بە ئەزموون بوو و لە زۆربەی 

 وتی:گەبەردەییەکاندا بەشداری کردبوو، ن

 عەبدواڵی مامە 
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فێری دوژمن بەرگریمان  یوانەلەبەر ئەوەی لە قوتەی میریاسی  
 کان بە ئاسانی خۆیان لە قەرەی ئێمە نادەن. کرد، سوپا و جاشه

واش . نزیکی ئەمناوە ناکەوێتەوە تاکو شوێنەکانی دی گەماڕۆ نەدا
ڕاماڵ نەکرد، بیری لە  ی(دوکان)بوو تا زۆربەی گوندەکانی دۆڵی 

 بەرزایی  دی نەکردەوە..
قەالی )بوو گەیشتینە ئاوایی هێشتا بەتەواوەتی خۆر ئاوا نەبوو

ی لەوێ ئاژەڵ .ئەم ئاواییە لەیەک دوو ماڵ پیک دەهات .(قایمز
ند  دوو ئەسپ و چه. کی کیمیاوی لێیان درابوو زۆرمان بینی بە چه

ێ مەفرزەیەکی وگویرەکەیەک خنکابوون. ناو ئاوایی چۆڵ بوو..لە
کۆنی خۆمان لە ناویاندا بە ناوی )چیا(وە  برادەرێکی. یەکێتی لێبوو

 ١٩٨٥ناسییەوە، کاتی خۆی پێشمەرگەی بەتالێون بوو بەالم ساڵی 
بەرەو لوتکەی پێشەوە . زەکان ئەوان. دنیا تاریک بووچووە ڕێ

لەو شوێنەوە ئاوایی  نگەر و کاتەکانمان دابەشکرد.. چووین و سه
 دەبینرا کە سوپا داگیری کردوە.. (دێوانە)
 

نەدەهاتن،  جاش و سەربازەکان لە ئەژمار یدیسان لەبەر ئەوە
شت و نێوی  ژمێر ههتکاێمە دوو قوتەی نزمیان داگیرکرد.پێش ئ

یەکێتیەکان بەسەرکردایەتی )سوهاد( ناوێک  ...١٩٨٨ ٢٧/٣وی  شه
. وتن کە ئەوێ گیراوەگلەوە بێزاربوو کە بۆچی ئێمە پێمان نە

  ئاسان نەبوو، دوژمن حەشامەت ئەوە کارێکیهەقیشیان بوو، بەاڵم 
ندێکیان کەوتنە جنێودان و قسەی  هه ربازی دەنارد. جاش و سه و

ئێمەش لەوەاڵمدا  هیدان. بە حزب و شەسووک و بە خۆمان و
مەیکەنە ، نگاوێک دوورە ن هێشتا دوژمن ههوتن: چاوەڕێکەگپێمان 

ر  هبەه ندێکیان هاواریان دەکرد تەحریفیەکان. داخەوە ههبە. را هه
 نگەری نوێمان دابەشکردەوە. و سه حاڵ ڕێککەوتین
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 ی سێ و٢٨ڕێکەوتی 
 ربازەکان... شکانی سوپاسی یوجە و گریانی جاش و سه

 
لماندنی نەبەردی بوو  رواش بوو. ئەو بەیانییە ڕۆژی سه هه

منایەتی و سووکەوە موو ئەوانەی کە بەچاوی دوژ لەبەردەم هه
هێشتا کوڕانی بەتالیۆنی حەوتی ئاخر ، دەیاننواڕییە حزبی شیویی

ان لە گەری مەحاڵین ورامانیان نەناسیبوو کە بەجەستەیان سه هه
 بوو...ڵچنی دژی دڕندەترین داگیرکەر هه لوتکەی میریاسی 

یشیەکاندا قەتیس ەساتەکان لە بەر دوکەڵی ئاگر و بێ بەزەیی قور
 ،کیک بۆ ماوەی یەک کاتژمێر ۆرە چهموو ج دوژمن بە هه بوو...ما

شایەنی  وە تا حەوت بۆردمانی دەکرد. هی بەیانییش لە کاتژمێر شه
ەردەاڵن بوو سەنگەر لی ندێ شوێندا لەبەر ئەوەی ب باسه لە هه

ندێ گوللە بکەین  بۆردومانەکە وای کرد کەشوێنی هه نەدەدرا،
 بەسەنگەر...

 
دوژمن وای دانابوو کە لە خوارەوە گوندی سێوسێنان و لە 

و  ڵە دەرچوو پیالنەکەی هه، کەڵۆش داگیربکاتریشەوە لوتکەی سە
تا  رباز و جاش بەرەو ڕووی پێشمەرگەر هاتن.. شەماتی سه حه

. واشبوو .تبریار درا کەس تەقەنەکا .گنەلەی تفوبەردەم لو
 دایگرت..، ترس و ڵهاتن و گریان دوژمن تووشی پەرکەمی هه

ڕایان یابویە بە زەکانیش ارب کوردی دەگریان و سهجاشەکان بە
لقی  ،لە خواریشەوە لەبەرەی سێوسێنانەوە دوژمن شکا. دەکرد.

رکردایەتی )مەجید دوکانی( و مەفرەزەیەکی  دەی حزب بە سه
یەکێتی بەسەرکردایەتی )جەمیل هەورامی( لە 

سوپا ئەو  .، الی ئاواییان لێ گرتن.خوارگوندی)بەلخە(وە
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بەاڵم بەداخەوە ، ماتانکیان لێ بەجێ ،ارقی کوڕی زیادتزەبەالحەی 
تا گوندی دێوانە پێشمەرگە ئاسان نەبوو  یلەبەر کەمی ژمارە

 دوژمن بەرەو دواوە کشایەوە.. دوایان کەون.
 

 ڵەبووین هاوڕییان ئێمە هه
 بە قوربانی ریشتان بین!

 
لێرەدا شایەنی باسە، پێشمەرگەکانی یەکێتی یەکسەر داوای 

ووتوین لێبوردنیان کرد کە دوێ شەو قسەی سوکییان پێ 
وگلەییان لە سەرکردایەتی خۆیان کرد کەوا بەو شێوەیە فێری 

 گیانی دوژمنایەتی کردوون...
 

 هێرشی دووەم
 ١٩٨٨ی سێ ٢٨و نیوی نێوەڕۆ  کاتژمیر دە 

ئەوەی بێ  بەبێ ئەوەی پشو بدەین،. مان پێشمەرگەبووین ئێمە هه
فرۆکە بەبێ ئەوەی پاڵپشتی  .بێت خواردنی وامان هه

و  (*ئەحمەد بازۆکە)دەنگۆ هات کە  بێ. هه مانتەقەمەنیو
 کەڵۆش چاویانە. پەلەکەی، گەرمیانیان داوە بەکۆڵدا و لوتکەی

ڕێکی  بەڵی ئەحمەد بازۆکە لە شەستەکان بازۆکەیەک لەشه
ئەحمەد  ێت و نازناوی بازۆکەی پێ دەبڕێ.دەگر دادەستەو یەخە

ورامان دڵی  هه بازۆکە گەیشتە لوتکەی کەڵۆش و بە کوڕەکانی
 دی پێ بەخشین. یورەیەکشاد بوو. بازۆکە 

لە یەکەم هێرشدا هاورێ )یادلەڕەش( کە خەڵکی بەسرەبوو، 
وتیان گی بووم ەخەریکی پێچینی برینەک پەنجەیەکی برینداربوو...

پێش نگەر گیرایەوە... هێرشە...وەک بەوری چاوتیژ دووبارە سه
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 تۆپ جۆرەها  و پیالتۆزهەشت فرۆکەی  ، ئەوە دوژمن بە کاتیۆشا
 .لە نیو کاژیر بۆردومانی کردین بۆ ماوەی پتر

: مامۆستا قادردەهاتن.  ئەمجارە وەک میرولە سەرباز و جاش
هاتبوون ئەوانە  لێیان درایەوە.". یاندەنێل؟ تڕانە بۆ کوێ دێن"

دوژمن  ن گابەردەکاندا گیریان خواردبوو.ڕزگاربکەن کە لە نێوا
موومان  هه ێئەگەر کۆپتەر بەکاربهێنێ دەتوان گەوجانە پێی وابوو

کۆپتەر . کۆپتەرەکەوەبە ەحمەد بازۆکە یەکەم ئاربیجی نائبگرێت.
)م.ئاوات( و )یومەر( بە هات.ڵ بە ئاسماندا هه. بوولە چاوان وون

مووان پێکەوە هێرشێکی  ههرکەوت(یش، )شۆرش و سهبیکەیسی...
رمەزای  بەڕاستی ئێمە شهزەبەالحی دیمان شکاند...یەکێیەتییەکان: 

 تاندا..ان نەدەبوو بەو شێوەیە بین لەگەڵئیوەین هاوڕێی
نگەرەکانی  رقاڵی سەردانی سه لەو کاتەدا یەبەی مامە سه

و پێشمەرگەکان بوو، گوللەیەک  بەر پاژنەی پێی ڕاستی کەوت 
وڵ دا کە بچێتە خوارەوە یان  زۆرمان لەگەڵ هه برینداربوو.

 بەالم ڕازی نەبوو..، ەکانی دواوە بکشێتەوەهیچ نەبێ بۆ بەرر هه
 

قەالی )وە بەرەو*کوڵەجۆ()کۆمەڵێك جاش ویستیان لە ئاوایی
گەرمیان لێیان  یقایمز( دزەبکەن...مامۆستا قادر و دوو هاوڕی
ڵهاتن...بەرد، دار و  هاتنەوە دەست و تا نزیکی چۆمی دیوانە هه

 درەختیان لێبووبوە پێشمەرگەر...
نار،  گوندەکانی کانی هه. ند هێرشێکی دی هێنا ە چها ئێواردوژمن ت

تاند و ئاگر بەردرایە سو یەکان وهتد، دیوانە. مەسۆی(کوڵەجۆ)
مووجارێ  بەالم هه، ورەی پێشمەرگەی پێ بشکێنێتا ناوچەکە، 

 شکستی دەهێنا...
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بریاردرا تاکو کشانەوەی رێکوپیکی بنکە سەرەکییەکان نەکرێ 
 ..بێ بەردەوام بەرەنگاری لە لوتکەی کۆڵۆش

 
 ڕی ڕۆژی دوا شه

 وێکی دی لە ئامێزی شاخدا و شه ١٩٨٨سێی  ٢٩ 
 

بازنەی گەماڕۆی بچوک  دوژمنی مرۆڤایەتی تا دەهات
دوکەڵی گوندەکان بەرز موو الوە ئاگر و  لە هه. دەکردەوە
کان گوندەکانیان تااڵن دەکرد و  خۆفرۆشه  جاشه دەبووەوە.

بەرگری پێشمەرگە  ڵدەهاتن. ههترسا ندێ جاریش لە هه
قارەمانەکانی شیویی و یەکێتی لە لوتکەی زەردە و کۆڵۆش 

 ٢٩/٣لەسەر  ٢٨وی  شه دوژمنی سەرەڕۆ و بەلەسە کردبوو..
 کەمێک هێمن بوو. ١٩٨٨

سی پێشمەرگە، پێش تاریک و  لێڵ دەمەو کازێوە، سی الوی گەنج 
کۆفەی موو بەختەوەرییەک، تەمەنیان لە ش دەستبەرداری هه

 وێکی تری پڕ ئاگر و ئاسنیان بەڕێ کرد. شه، بووگوڵەباغ گەشتر
دوکەڵدا ئەستیرەکانیش لە وێک قڕمژنی گوللە، گرمەی فرۆکە. شه

وە ئاماژەی لێشاوی وون بووبوون..کە بۆردومان خەست دەبووە
کێکی بەکار  ئەم جارە دوژمن چه دەستی پێ دەکردەوە. هێرش

زۆر گوللە تۆپ بەر مەترێکی دەسوتاند.ند  ی چهیدەهێنا کە پانتا
نگەرەکانی  شوێنەی سههێزەکانی خۆیان دەکەتەوە، چونکە ئەو 

دووجار . بۆ چاوساغی تۆپەکان نەدەبینرا ا بوو بە ئاسانیێدئێمەی ت
 .دەکرا لێ انموو الوە تەقەی ، بەالم لە ههویستی کۆپتەر بەکاربهێنێ
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خت تەنانەت  نێکی سهکاتژمێر حەوت و نیوی بەیانی دوای بۆردوما
ئەمجارە بەکار هات، هێرش دەستی پێکردەوە.ش یی سیخۆ فڕۆکە

دوژمن پێی وابوو ئیدی تەواو بووین و لوتکەی کۆڵۆش لە کورد 
رمی لە ئازایەتی  گوللەی ئەوان شه وا نەبوو.ئای کە کراوەتەوە.پاک

دوژمن  وت و ئەو سی پێشمەرگەیە دەکرد. کوڕانی بەتالیۆنی حه
کۆمەڵێک کوژراو و برینداری دی لێ بەجێماو  وشکایەوە 

زۆریش لە نێوان سەنەگەرەکانی ئێمەو خۆیان گیریان ژمارەیەکی 
ەقە بکەن دەستیان بەرز بێ ئەوەی ت رباز ندێ سه هه. خوارد

)مەفرەزەی ندێ لەدواوە تەقەیان لی دەکردن هه دەکردەوە.
 لوتکەیە کان دەدا. کەوا پێیان وتوون ئەو جاشه جنێوان بهخۆیان(.
، کاتژمێر نزیکی ڕ بەدەوامە ندێکی دی دەگریان...شه هه. گیراوە

ی بە خەنجەرە بەردی  دوژمن هێرش دەهێنێ و الشه، دەو نیوە
: مەکانیانیبێس کۆلۆش و بەرگری پێشمەرگە پەڕپەڕ دەبێ.

)أکسر راس : سەیدەکەیان دەڵێت."ذولە وحوش سەیدی مانگدر."
 .کل یشرە نفرات(. ماتأخذون های القمةلیل الم کالب اذا قبل ککل

و دابێ  مووتان پان دەکەمەوە ئەگەر پێش ئەوەی شه سەری هه
ورەی کوڕانی مووی دە نەفەرن.  هه. نەگرن ەئەو لوتکەی

 ەها ئەو:"مامۆستا مەحمود ورامان هێندەی تر بەرز دەبیتەوە. هه
هاوڕێ  نگەرەکان دەکات. ردانی سه سه" گوللە..خواردن..

ئەوانە یەمودیشمان)کاتێۆشا( تێدەگرن و ناوێرن نزیکمان :"ئاری
بۆ . ئێوە فاشستێکی ترسنۆکن:".هاوڕێ فازل بەیەرەبی"بکەونەوە

د  ند سه ماوەی نیوان ئێمەو ئەوان تەنها چه؟". نایەنە پێشەوە
شاخێیش لە خۆشی ئازایەتی الوانی شیویی و یەکێتی، ە. مەترێک

کری داگیرکەرانی نەڕەی پێشمەرگەی دەکردە ڕۆکیت ولەش
فرۆکەی . پاش نیوەرۆ بەردەوام بوو یڕ تا یەکو نیو شه. دەتاراند
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لوتکەی  ویستدەی دەدا،بەر ناپاڵم  ی(نار کانی هه)سیخۆ گوندی 
کانی  جاشه. ی قایمز بەرکەوتاڵ بەاڵم ئاوایی قه کەڵۆش بتەپێنێ.

خوار ئاوایی وایان زانی پێشمەرگە شاخەکەیان تەقانەوە، لە 
ربازانەی کە بەدیوی  ئەو سه" ڕاکەن..! ڕاکەن:"بێسێمەکانیانەوە

یان دروست کردبوو یجیرێکی ژەنگاوەک میرو زنقەالی قایمزدا و
شاخ لە داگیرکەران بووە تیئێنتی و . لهاتن هه ،بۆ گرتنی کەڵۆش
ر دەبێ ئەمەشەو  هه:"بێسیمەکانی دوژمن ئاگری نەورۆز.

ڕۆ کۆپتەرێک دەیویست دڵی پاش نێوە ی.کاتژمێر دوو نیو"بیگرن
سوهاد  کاکو ئەحمەد بازۆکا  کۆڵۆش( بکا بە مۆلگە و بنیشێتەوە.(

ش لەشکرەکەی لێی دێنە دەست و ئەمجارە مووان و یومەر و هه
 یوجە بێ هیوا دەبێ.

 
 رو و کشانەوە بەرەو گوندی کۆشکی سه

سێونیوی نێوەڕۆیە،  کاتژمێر. بنکەی مەڵبەند لەسورە زەلەکە 
بریاردەدا ، ڵەبجە و گەرمیان، سوپاکەی ئەنتی کورد دوژمنی هه

بە  ،و کۆڵۆش تا ئێوارە نەگیرێ ەردەئەگەر لوتەکەی ز ،دووبارە
کاتژمێر چواری . ێنێبکی کیمیاوەی بەکار شێوەیەکی بەرفراوەن چه

نادیارەوە  یێشێوەیەکی رێکوپێک لە تولەڕپاش نێوەڕۆ بە
حمەد بازۆکا و هاوڕێ فازل مامۆستا مەحمود و ئە. کشاینەوە
قەیان تا دوا پلەی شاخ بۆ مسۆگەرکردنی کشانەوەکە تە یومەر ..

هاوڕێ  ,ڵۆیەکی سوور رو( هه بەرەو گوندی )کۆشکی سهکرد.
هید ڕەئوف( یەک یەک ئەمالو ئەالمانی ماچ  )شه ر وهه جه

نەبەردترین و سێ ڕۆژ هاوڕێیانی  سێ شه.قی نەبوو کرد.ئاخر ناهه
تۆمار کرد.  کەداستانیان لە مێژووی نوێی حزبی شیویی و ناوچە

هیدانی قزلەر و  نی خۆڕاگری دا بە شهێداستانێک کە مزگ
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کی  ندرێن. داستانێک لە ناو جەرگەی گەماڕۆی سوپای پڕ چه هه
داستانێک کە دیاری مێژووبێ بۆ گیانی بەرەیی و . داگیرکەرێکدا

ەتەوایەتی و ڕەنگی ئایدیا...یەبەی مامە تا مەڕەنگی ن تێکەڵبوونی هه
 ئەو ساتەش دڵی نە هاتبوو هاوڕییانی بەجێبهێڵی...

 
هاوڕێ جەوهەر کە بەرپرسی سوپایی مەڵەبەند بوو، خواردنێکی 

 شی ئێوارە لەوێ ماینەوە. تا نزیکەی کاتژمیر شه باشی لێ نابوو...
ی (کەڵۆش)بۆردومانی لوتکەی یربوو دوژمن هێشتا  ئەوەی کە سه

تا گەیشتینە دەوێرا نیزیک سەنگەرەکان بکەوێتەوە. و نەی دەکرد
نووز سوپای سەددام  هه، بارەگای مەڵبەند لە )سوورە زەلەکە(

ند ساڵێک  چه وێری نەدەکرد بنواڕێتە سەنگەری پێشمەرگەکان.
یەکێ لە ئۆتۆمۆبێلکدا بۆ کەرکوک دەچووم.  لەمەوبەر لەناو

بەیەكێک لەو سریە جاشانە بوو، بۆ نەفرەکان کە دیاربوو سەر 
 ی دەگێرایەوە کە چۆن تا کشانەوەیرنشینەکانی د سه

ڕەکانیان  یری شوێنی شه کە بەترسەوە سه ناوچه  پێشمەرگەش لە
مووان کرد کەوا  تفی لە هه نگی سوپاکە رهه دەیووت سه کردوە.
ند پێشمەرگەیەکمان پێ چار  ک و تفاقەوە چه موو چه بەو هه
 نەکراوە.

 
لەو نەبەردەدا تەنها دووبرینداری سوک نەبێت، خۆشبەختانە 
زیانی گیانمیان نەبوو، هاوڕێ )یادل( ڕەش و یەبەی مامە بریندار 

 بوون... 
 وانەکانی ئەم داستانە

 رباری جیاوازی بۆچوون و ئایدیا و هزر، بەاڵم ئەگەر  سه
ئامانجەکان ڕەوابن ئەوا کەسەکان دەبنە دینەمۆی یەک 
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رکەوتن نزیک دەکەنەوە. ئەو  گەی سهپرۆسە و ڕێ
پێشمەرگەی  ٢٥داستانە بە ژمارەیەکی کەم، نزیکەی 

ئێمەو مەفرەزیەکی مەڵەبەندی یەکێتی تۆمار 
بوو  دا بۆچونیکی جیاواز ههندە لەسەرەتا رچه ههکرا.

نرا ئەگەر دیالۆگ و ێلم دەربارەی یەکتر، بەالم سه
لێ . اسانەبێت، میکانزمی کاری هاوبەشیش ئ دانوستان هه

تا ئەمڕۆش پێشمەرگەی ئەو مەفرەزیەی یەکێتی باسی 
 نەبەردی شیوییەکان دەکەن.

  میشە هێزی بەرامبەر  ئەوەی سەلماند کە هه داستانەئەو
، چاالکی و بزوتن ەو تەنانەت ئەو هێزەش کە هاوپەیمانیت

یە  ر بەو تەرازووەش ڕێزی هه ند وەردەگرێ و هه بەهه
 ٧٠٠رەدا پارتی پتر لە و ئامادەی هاوکارییە. لێ

ر  بوو، بەالم چونکە هه پێشمەرگەی لەو ناوەدا هه
ەدەدا، بووبوە ڕ ن دەکشایەوە و خۆی لە قەرەی شه

 و ناڕەزایی... ڵک جێگەی لۆمەی خه
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 و پانتایی گەرمیان ئەفسانەی تازەشار
ورامان و پێشمەرگە  داستانێکی دی بەتالیۆنی حەوتی هه

 شیوییەکان
 

 
 باشووری کوردستان ،تازەشار لە بناری گل. گەرمیانگوندی 

 
شوێنی  ڵەبجە مان و ههورا بۆ  کوڕەکانی ههگەرمەسێر  وکوێستان 

لە خاکی کوردستان، داستان و ئەفسانەی ڕاستەقینەی بەرگری 
ماڵ و جەستەیەیان لە  ناسەیان لە گەڵ شه ئەوان هه .جیاوازی نەبوو

نی تەنگانە و چرای ئەڤینی گەڵ خاکدا یەکانگیربوو، ڕۆڵەی ڕۆژا
 ئازادی مرۆڤەکان بوون..
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وە. پتر لە بیست  ١٩٨٨سێی  11وی  ئەوان بێجگە میریاسی لە شه
تا ئەو چرکەیەی کە لە لوتکەی  وە بوون..ڕێ رۆژ بە و و و دوو شه

 و.پێ بڕیبوکیلۆمەتریان بە ١٥٠ۆش کشانەوە نزیکەی ۆڵک
 

 ٢٩/٣/١٩٨٨رەکی حزب  بەرەو بنکەی مەڵەبەندی سه
و ڕی تۆپ  شه کاتژمیرەکان، ساتەکان سیمای یەکدییان گرتبوو.

خنکاندی  و سوتاندی سروشت و کوشتنی مرۆڤەکان و ئاگر
. گیا وەک گەندموی گیانەوەرەکان هەمووی وەیەک دەچوو

وزکردبوو،  رمن خاکی سه شهکی کچۆلەیەکی  مەچه
ن( چاوە رو( و)سێوسێنا جاڕەکانی نێوان گوندی)کۆشکی سهنێرگزە

هێشتا قریوەی ئەو  ئاونگیەکانی تێکەڵی گازی ژەهراوی بووبوو.
پک دەکرد و  کچانەی پارساڵمیان بیردەخستەوە کە نێرگزیان چه

دەتووت . ئەی زەنگی ملی بەرخەکانیان خەندەیان بۆمان دەکرد.
هاوڕێ  ی جێیدەهێلێ. بۆ ئێمەبە یادگاری ئاوازێکە سروشت 

 هاوڕێ گیان! بۆ کەی دەگەینە جێ؟ : ڕەنجدەر
هاوڕێ ڕەنجدەر و نیوە بەتالیۆن بیست و دوو ڕۆژە بەرێوەن، 

مەبەستت چیە؟ کەسێکمان ئەو : هاوڕێ هوشیار هێشتا ناگەن،
ی زارۆکێکی بناری  ئاخر خاك وەک جەستە…وەاڵمەی پێ نەبوو

قیبلەشیان لێکردبووە  باریقەکان*. ڵگەڕابو سلیمانی ڕەش هه
 .دۆزەخ

دەترسام فریای ئەوە  واقع و بوون بچرابووم. یەواو لە دنیات
ند  هێشتا چه وتەکانی هاوڕێ ڕەنجدەری الو، کەڕەنگەنەکەوم 

زەلەکە، کاتژمێر جارێ ڕدێنی نە تاشیبێ بنووسم.گەیشتینە سوورە
. ڕادیۆکەم لە قەاڵی قایمز لێ بەجێمابوو. نێوان چوار و پێنج بوو
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ەمەر( زۆری پێ ناخۆش بوو چونکە هاوڕێ)ق. ئەویش ئەنفالکرابوو
 . بوو.awaیاشقی رادیۆی یابانی بوو، مارکەی 

زەلەکە( هاوڕێ یەبەی مامە گۆچانێکی بەردەم )سوورەلە
لەبیرمە بۆ دڵنیایی دووجار  بەدەستەوە و دامان چاوەڕیی دەکرد.

 .قی نەبوو تێکچووە، ناهه ێی ژمارد، دەتوت ژمارەی ل تر ئێمەپ
. هید بووبوون رگە دلیرەکانی شه لە پێشمەورامان  گوڵی ههدوو

ئافەرین هاوڕێ)ڕزگار خانەقینی( بە بەرزی هاواری کرد  ئەی 
وەمان لە نێوان بەرداشی  ئەو شه کوڕەکانی حزب و نیشتمان.

ماندوویی و بێداری ژێر دەنگی بۆردومان بەڕێ کرد. نەمزانی 
ەر ر هێندە گوێم لە هاوڕێ جەوه هه و چۆن کۆتایی پێ هات. شه

 وتی: ئیدی بەرەبەیانە. دەتووت یەک کاژیرە خەوتووم.گبوو 
 

ر بستێ  هەرچەندە بڕیاری گشتی کشانەوە درابوو، بەالم لە هه
ی قەراغ یەکێتی بوو،   رەکی لەناوچه هێزی سه زەوی داستانێ.

ردایەتی رک ڕی سه لەشههێشتا ئەویش زۆربەی لەوێ نەبوو، 
گەڕانەوە لەو هێزانە دە ێند هه نەگەڕابووەوە. ئاسانیش نەبوو.

رکرادیەتی یەکێتی  دوژمن دوای گرتنی سه م زۆر ماندبوون.بەاڵ
یەک  ئیدی بواری بە هێزەکان نەدا ١٩٨٨لە کۆتایی مانگی دووی 
، بووچەکدارەو هەر لە کشانەوە ٧٠٠و  بگرنەوە. پارتی بە خۆی

بەداخەوە ئەو دەها بیکەیسی و ئاربیجیانەشی بە جێ نەدەهێشت 
ندێ پێشمەرگەیان لە ڕیگا گوللە  ەنەکانی دی، بگرە ههبۆ الی

 ەکانیان دەفرۆشت گوایە شەڕیان کردوە.ئاربجی و فیشەک
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 بۆ ناو دڵی قۆپی کشانەوە ١٩٨٨/ ٣/. ٣٠یوی بەیانی شت و ن هه
وا بریاردرا کە هێزەکەی ئێمە بەرەوە بنکەیەکی کۆنی حزب)لقی 

. بوو قایمی دارستان شوێنێکی ( بکەوێتە ڕێ و لەوێ پشو بدات.١٠

 لە .مان پرسیار هه ؟"ئەمجارە بۆ کوێ: "هاوڕی ڕەنجدەر
. رخەڵک بوو بێ چارەنووس ڕێگەی دەبڕی دەراوزەی قۆپی هه

ر  ون و دواجار دەهاتنەوە سهون دەبوندێکیان لەدارستەنەکە  هه
باوەشبوو، خۆی وەک باوکیکم بینی کۆرپەیەکی لە رێگاکە.تولە

 ؟ڵگەڕابوو، لێمانی پرسی کام رێگا نزیکەخالۆ گیان ههوشک ەدار ڵچ
ژنێکی دی  برۆ زوو بگەرە گەرمیان.. ڕێگەکان وەک یەک دوورن

هاوڕی مەال یەلی، بەهادین نوری، مامۆستا  .ێتیکوشتەی ماندو
سەرکەوتی میردی هاوڕێ پەروین، مامۆستا یەال و کۆمەڵێک 

ە ڕێی کەسی دیم بینی کە کاتی خۆی لەگەڵ حزب بوون. ل
ڵەبجە بۆردومانی گازی ژەهراوی  ههدەمزانی دەنگوباسەوە 

 یە. ئوخەی ڕێگەی دەرچوونیان هه ئەوانەی ماون. کراوە.
ووسی چارەن. گریانەکەی خاڵۆیومەری شیوی قازیم وەبیرهاتەوە

لە خۆم پرسیارم دەکرد: . کوالندەوەنادیاری هێندەی دی برینمی
ئەی ان پێ کردبێ؟ ەکان چیی(*تەحسین شاوەیس)ئاخۆ ئێستە 

؟ ئەی خەڵکی ئاواییەکانی دیمریەمی ژنی، ئەی منداڵەکان؟

 یە. امان ڕێگەی دەربازبوونیان ههور ڵەبجە و هه رباشه هه هه
دەی کوڕینە با خواردن . و نێوەڕۆ گەیشتینە بنکەکەی حزبدەمە

لێ تەنها قوپیەکان مابوون  ئامادەبکەین نەوەک هێرش بکرێتەوە.
هاوڕی )مەال مەجید(  ناوساجیە حەیاتەکەیە. خواردن بگیرێن.

وتی ئەمە سێ جارە گزۆر بێزاربوو . بووخەریکی چەک شاردنەوە
من ئەم دۆشکەیە دەشارمەوە، جارێک لە بەر پارتی، جاری دووەم 

وا . لەبەر یەکێتی و وا ئەم جارەش لەبەر داگیرکەران



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ
 

 45 

وتی: کوڕینە دەبێ بەرەو گەرمیان گ .ئەسکەندەر( هات)مام
ئێمە . خەریکە کێوی زەردەش تەواوە دەگیرێ ەوە چونکەنێبکش

)کانی ر کانییەکەی دەمەو ئێوارە چوینە سهو خواردنمان پێجایەوە 
بنەیەکی خۆش. تاریک داهات و  ئاوێکی سازگار. مۆتار( ناو قۆپی.

یەبەی مامە و بریندارێکی دی بە سواری چەند بارگیرێکەوە  
 .دەی کوڕینە بەرەو بانی مۆرد. هاتن

 
 ردەکانی گەرمیان..  بەرەو النەی هه ١٩٨٨ی ئازار  ٣١وی  شه

ئێمە ڕێ دەکەین و فیسکە فیسکی ئەستێرەش چاوشارێکیمان 
ئەی  ئەدی بەهار؟ ئەدی ئاهەنگی حزب؟کوێ؟ها بۆ. لەگەل دەکا

شی نازی داربەرووەکانی قۆپی بکێ ێئەی ک ئەی نارامسین؟ ئێمە؟
تەوێڵەیی( داخۆ لەوە ستەمتر هاورێ)ئاسۆ  رەمان بۆ بچڕێ؟ۆو ه
ژمارەمان ؟ بێت مرۆڤ بە تۆپزی چنگی لە خاکی خۆی بەربێ هه

  .بووین زۆربەشمان ماندوو ڕێکخستنی ئاسان نەبوو.و زۆر بوو 
، ەوەئەوە بەتالیۆنی حەوت پێی نایە بیست و سێیەمین ڕۆژ

رچەندە دەنگوی ئەوە  )هه ی بارزانی لە ڕوباری ئاراس پەرێنەوە
کە باسیان دەکرد لە چاو  بەبەلەمی ڕوسی پەریونەتەوە( یە کە هه

قەتارەی  هەنگاوە ڕیگەیەک بوو، چی بوو؟ وەکاروانی ئێمە
حزب کارێکی  پێشمەرگە و خەڵک تا بەرەبەیان بەردەوام بوو.

ش مانگی لە ناو قۆپی پشت  ئازۆقەی شه. ی کردبووانەهێجگار ژێر
لێ  انک سوودیخستبوو.هەموو هێزەکە و خەڵ (*سوورە زەلەکە)

زۆر کەس لە برساندا  نە نەبوایەددەبینی.ئەگەر ئەو خوار
 دەمردن.
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 بناری سەنگاو و خانەخۆیی گوندەکان
 ،بیستبوویان پێشمەرگە شکاوە کاتێبانی مۆرد گوندەکانی 

بەاڵم بۆ ئەوەی ، هەرچەندە ترسێکی گەورەیان لێ نیشتبوو
رۆژی  نەهێشتبوو.خواردن مسۆگەر کەن ماڵەکانی خۆیان بەجێ 

حزب بریاری دا مەفرەیەک لە قۆپی بهێلیتەوە نەوەک  ١٩٨٨ ١/٤
کارێکی باش بوو. هیزەکانی لە گەرمیان بگیرێ. یی گەڕانەوە ڕێگە

 دانی پێشمەرگە بینی..لەکۆی سەنگاو( پشکی شێری لە نانگوندی)تی
 :هاوڕی گەرمیانییەکان. ر بەڕێوەین ههو  کات نێوەڕۆیە

یەک کاتژمێر  :ندێ جار دەیانووت هه وە...ئەوەندەمان نەما
 ٢٠٠یاتی گەرمیانییەکان  بە گاڵتەوە پێمان دەوتن سه ماوە...

، فرۆکەی سیخۆی. ڕیزی پێشمەرگە کۆتایی پێ ناێیت خولەکە..
لەبجە و  پەیتا پەیتا بەنزمی باری ژەهریان بەردەوام بۆ هه

 بەرەکانی دی دەگواستەوە...
 

 یەکێتیدابەشکردنی هێزی حزب و 
 ند بەرەیەکدا بەسەر چه 

رهیچ نەبی ڕێگەی  هێرش لە چوارمالن و باوەنوور،  ا ههربریارد
ەوە لە نزیک ئاشداخ و تا دەگاتە بناری گل و زەنگەنە لەو الش

وڵێک پتر تێنەپەڕی..گوندەکان یارمەتی  لە هه. نگاوی بگیرێ سه
 ە..باشیان داین..کەمێک لەباری ڕۆیشتن ئەرکیان سووک کردینەو

پشوماندا..گوندی فەقێ  ٤/٤ئەو گوندانەی کە ئێمە تا ڕٶژی 
کانی قادر..کریم یزیز توکن، ندێ گوندی زەنگەنە.. موستەفا..هه

 باسم..حەیدەرە سوور..و گوندەکانی بناری گل..
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لە ئاوباریک نانمان دەخوارد هێشتا دنیا   ٤/٤ئێوارەی ڕۆژی 
ان بە کلکی یکی سپینگی دوکەڵێ ند فرۆکەیەکی جه چه ن بوو..وڕو

 ە ئاسمانی گەرمیان دروست دەکرد.لخۆیان وەک بازنەیەک 
دەتووت وازی دەکەن و وێنەی تۆپی پی بۆ مندااڵنی گەرمیان 

 ندێکیشان کاغەزیان فڕیدەدایە خوارەوە... هه .ەندروست دەک
ندەی  خه ۆنبوو کە چی ئەوە ئەوە نەخەشه ئەوە تۆپی پێ نەبوو..

 رواش بوو. مندااڵنی کورد بوەرێنن و گوندەکانیان بسوتێنن..هه
موخربین خۆتان بدەن بەدەستەوە.  لەسەر کاغەزەکان نووسرابوو

بەشێکی بەتالیۆنمان لەگەڵ هێزیکی گەرمیاندا  ١٩٨٨ ٥/٤وی  شه
ئێمە بەر  ی چەوری و لفتی ئاغاوە دابەشکرد.لە بەرەی شەڕ

بەشێکی دی بەر گوندەکانی بناری  .بەرەی )بناری گل( کەوتین
 زیز قادر و توکن کەوتن..ەخۆرنەوزان و ی

 
 7/4/1988شار بەیانی  ڕی تازه داستانی شه

 شار! کانی گوندی تازه مانه قاره  هیده سوکاری شه ڕێزان! که به
رمیانم  ی گه بستی ناوچه نووسم بست به تان بۆ ده م باسه که ئه

ون وریم ڕ وه ی بیره کانتان گۆشه هوه یاد، سۆمای چاوی ڕۆڵ دێته
ك پێش  یه واته ئێواره 6/4/1988ی ڕۆژی  وه. ئێواره کاته ده

  رگه و پێشمه ڵ ئه گه وه یاد که له رم دێته هێرشی سوپای داگیرکه
 کرد. ردیمان ده به وه باسی نه دا پێکه ترسانه چاونه
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ی بناری گل  و ناوچه شار تازه ریکی یاداشتکردنی ناوی گوندی خه
ناوی    کان که رگه کیک له پێشمه مدا. یه که ره شڕه فته بووم له ده

ندێ یاداشی  بوو هاته نزیکم و داوای لێکردم که هه بچکۆل  نازمه
ناوی   ستی و که چاوی به م دایه ده که ره فته وه. ده بۆ بخوێنمه

: هاوڕێ وه ووتی دڵێکی پڕ گریانه وت به هید که ی شه بجه ڵه هه

کی  یه هید بووه، وا پارچه شه  بجه ڵه نها هه ک ته ی نه که ڕاسته
وه. که  بێت، داوای کرد خۆم  بیخوێنمه هید ده کوردستان شه

داغ،  ره هی ق نفالکردن و سووتاندی ناوچه رباسی ئه سه  هاتمه
هید  شه  شار و بناری گلیش به ناوی تازه کانی بڕیم و خواستی وته

 م. تۆماربکه
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پڕتاو هات و  کی مێرمنداڵ به یه رگه ی ئاخافتندا پێشمه رمه گه له
 الل جه یو ئاوای کۆرومۆرران له  وا سوپای داگیرکه :وتی
 زراون. دامه

 
 ! نفالکراو دایکانی دڵ ئه
 !پۆاڵ  باوکانی ووره

 
و  ڵۆکانتان تاکو بزانن ئه ههە ر باسی کۆڕ چاکتر وایه بێمه سه

وری  مین به ده یه که و ئێواره ر ئه وون. ههرد ب به ند نه رانه چهێش
 شکرا. ئاواییدا دابه

زانی  سوپای نه 5،30کاتژمێر  7/4/1988یانی ڕۆژی  به  رله سه
و بۆ دوو کاتژمێر  ست پێکرد تحی خاکیان ده یهادی فهبیابان، ج

ڕۆ،  ک و نیوی نیوه بۆردمانی ئاواییان کرد. تا کاتژمێری یه
و کوردی  داگیرکەرتر له بیست هێرشی ناوتان زیا کانی هه کوڕه

هاتن،  ڵده قاس بوون هه ید و وه ر سه یان شکاند.  هه بزاده ره یه
 چوو. قیان ده نده کوردبوون زه ر زۆڵه  هه

 23نها  نده ته رچه ری لێ شێوابوو، هه تی سه دوژمنی مرۆڤایه
کرد.  ده شار رگه داکۆکیان له گیانی تازه بیست و سێ پێشمه

ی پیالتۆز  فڕۆکه 5ر،  کۆپته 15تانک،  100  ن زیاتر له بڕوابکه
ی  ته ق و چه ه یشی دڵڕ چکه قوڕه به ها زاره هه  و به دباران ئاگریان ده

 دا. الماریان ده خۆیی په
ردماندا گوندی تازەشار لە ژێر بۆ، کاتژمێر دوانزەی نێوەڕۆیە
بەسەر  تانکەکانی دوژمن خەریکن دەبێتە کەالوەیکی تەواو.

 .بەری داوێوە گەماڕۆییان دەست پێکردلە ڵدەزنن. ردەکاندا هه هه
و پیالتۆزەکان بواری هیچ ژمارەی  پێشمەرگە کەمە... و کۆپتەر 
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وژمن بەالم هێشتا د، بوو ئێمە تەنها چەکی سووکمان هه نادەن.
هاوڕی  .دزەبکات تانکێک دەیەوێ وێردی نەدەکر نزیک بێتەوە.

. ڵدێ هه، لێی دێنە دەست و یەلی خلیفەماجدی  و یەلی یەرەب
ر  هه شانسی خۆی تاقی بکاتەو. جێبێکی قیادە دەیەوێت بەخێرایی

 لەوێ دسترێژی بیکەسی ئێمە لە بەرزایی پشت ئاوایی پەکی دەخا
دوای  .ڵدێن هه ڵگرەکانی دیش هه سەربازدەگرێ، ئیدی  ڕو گ

 جێگەکەی من و هاوڕێ سیامەند)یادل کۆکۆیی( ئاشکرائەوە 
م ئاوات)جەلیل . دوو کۆپتەر بەرەو الی ئێمە دەفڕن دەبێ.

هاوڕی سیامەند هاوار دەکا وا  گوڵپی( ئاربجییەکیان پێوە دەنێ.
، مەگەر ئێمە چش لە ئاشکرابوون بەرەو ئێمە دێن.. بوون بە سیان

ی بێکەسییان تێدەکەین بەرەو ڕوویان هاڕە لەبەرەی جەنگدا نین!
هاوڕێ  شانەکەی ئێمە دەکاتە ئاگر. تۆزئەمجارە پیال ڵدێن. و هه
لە نێو دوکەڵدا  تغرید پێیە. ارە سوور بریندارێکی بەناوی ئەبوڕێبو

 ر ند جاشێک دەیانەوێت بکەونە سه چه بۆ پشتەوە دەکشێتەوە.
هاتینەوە دەست  ند پێشمەگەیەک کە بەرەو پێشەوە دەچوون. چه

 دیسان هێرشێکی دی داگیرکەران شکا. ڵهاتن. هه لێیان.
 

 *شەهید بوونی پێشمەرگەیەک
هید  چاوم لێیە پێشمەرگەیەک لە ناو گەنمەکەی سەرو ئاوایی شه

، شێر ئاسا پەالمار تەقە لە ئاواییەوەش بە(*ئاشتی)هاوڕێ  دەبێ.
ەکانی ڵدیواری ما .تاکو الشەکەی نەکەوێتە دەست دوژمن دەدا

 قوات خاسە و جاش شەری کۆاڵن و کۆاڵن. ئاوایی دەبێتە سەنگەر.
ئاوایی لە  ی بۆسەیەک لە رۆژی ڕووناک دەبنەوە.وورووبەر

 ن و هەندێ هەلدێن.ێهەندێ دەکوژردوكەلێکی چڕدا ون دەبێ..
،   گوللە ئاربیجیمان دەوێهاوڕێ یەمار هاوار دەکا، هاوڕێ ئارام 
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خەریک بوو  بڵێم ها ئەوە دووان،  بەاڵم  پێشمەرگەیەکی  دی  
 دی هاوڕێ یەمار بەرەو دوو ئیفای پێ دەکاتە قەقەنەز. ئی

دەکەوێتە ڕێ، کوپتەرێک دەکەوێتە سەری،  (کانی قادرگوندی)
پێوایە کەس نەماوە، ئەمجارە دەنگ ناکەین تا هێندە نزم 

دەربکەوێ، ئاگری  پێوەی ەکەیدەبێتەوە تاکو ئااڵی شومی یێراق
ئاربیجی و نەڕەی بیکەسی تێدەکەین، کۆپتەر السەنگی خوار دەبێ 

 ، لەوناوەداو ئیدی کۆپتەرەکانی دی ناوێرن نیزیکمان کەنەوە
دمانی هەمەجۆرە بۆر هەڵدین. ی نیزیک کێڵگەکانی ئاوایشکەکانانت

ێتی و هەندێ خەڵکی شیویی و یەک ،پێشمەرگە دەستپێدەکاتەوە.
هەموو دەبینە کۆمەڵێ ئەکتەری  دووکەڵ دەبنەوە. ڵیئاوایی تێکە

، کە ئەگەر بە فلیمیش مرۆڤ زیندووی ناو مەرگێکی ڕاستەقینە
ئیمە  یئەو شانە .بەر تەزو بێتە یەک پارچەیا، لەشی دەکسەیرب

 دووچاری فرە بۆردومانی تۆپی تانکەکان و کاتیۆشا دەبێتەوە،
ان تەواو لە بیستن گوییەکانم چونکە دەینواڕی بەسەر دەشتەکەدا.

 دەکەوێ، بە ئاماژە لەگەڵ یەکتر دەدوێین.
 

بوو  یوه، تووشی بێهیوای پێشه   بستێک بێته دوژمن که زانی ناتوانێ
کرد و  رفراوان و بۆردومانی چڕتر ده ماڕۆدانی به وته گه و که
سێونیوی  3.30بڕی. کاتژمێر  رگه ده تی له هێزی پێشمه یارمه

ماڕۆی خۆی  تر گه ها کیلۆمه دهڕۆ دوژمن به  پاش نێوه
بەرەو ئاوایی بۆ فیشەک دەکەوێتە  (ماجد)توندترکرد. هاوڕێ 

مامۆستا ئاوات  :(رکەوت سه).هاوڕێ (ئاشتی)هاوڕێروەها  هه ڕی.
بۆ هێنانی گوللە  کە ئەبو یمارهاوڕێ  کشانەوە.،بریندار بووە

دەشبێتە هوی . ئاربیجی بەرەو گوندی کانی قادر دەکەوێتە ڕێ
 بوونی لە دۆزەخی گەماڕۆ.. ڕزگار
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هۆی هێزی بێ ژماری  ، بهخولەکڵی! کاتژمێر سێو چل و پێنج  به
ستی  ترین هێرش ده وره وه گه کانیانه کورده ره ران و نۆکه داگیرکه
م مابوو، بڕیاردرا تا  کیان که کان فیشه رگه ی پێشمه وه، زۆربه پێکرده

بێ   کانی به  که س فیشه کهوه  بنه ران له ئاوایی نیزیک نه داگیرکه
 قێنێت.   ته ئامانج نه

ی  ناسه ل و ئاگر و هه کاتژمێر چواری ئێواره، ئاوایی له ناو دووکه
ی  ڵ بیستنی تاک تاکی  گوله ما، له گه دا دیار نه رگه پێشمه
بووه و  رزده رباز به ی جاش و سه(هاواره فریا)کان،  رگه پێشمه

لەو دا.  کانی خۆیان ده اندهرم فه  ندێکێشان جنێویان به هه
نە فەلسەفە نە ئایدۆلۆجیا بەهای نامێنێ، ئیدی ئەوان چرکەساتەدا 

داگیرکەر و ئێمەش دەبێ لوتیان بشکێنن، زەبرێکیان بدەینێ، کە 
ناوی تازەشار بچێتە الپەڕەکانی دیرۆکی بەرگری گەالنەوە. بەڵێ! 

مامی ی قوات خاسەکاندا، دڵم دەها نەکلەگەڵ شکانی هەر هێرش
کوردستان واڵتی منە کە هیوا و ئۆخژنی سەرکەوتنی تێدا دەروا، 

 نە دەروە!ئەوان دەبێ بچ
 

هاوڕێ  بوردمان داروبەردی لە ئاگر و دوکەڵدا وون دەکرد.
 بکشێنەوە. (شیخ حەمیدگوندی)هاوڕییان بەرەوە : موالزم فازیل

ت دەتو منارەی مزگەوتەکەی ئەو دێیەش بەر تۆپی ئەنفال درا.
، هێندە بێ بەزییانە ئەو ەنگومان لە موسڵمانیەتی کورد دەک

ندێ جاش و قوات خاسه  هه بۆردومان دەکرد. انمزگەوتەی
ئێمە پێش . ر بەرزاییەکانی پشت ئاوایی ویستیان پێش ئێمە بچنە سه

 ێکتۆپی تانکا لەو ناوەد هەردەکان باوەشیان بۆ کردینەوە.ئەوان 
ەموچاوم لە تۆزدا  ڕەنگ د گابەردەکەی بەردەم من دەپێکێ.

ئۆخەیش هاوڕی ئارام  ، (مەجیدئەحمەد )دەگرێ.. هاوڕێ 
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ئەو هێرشە زیاتر توورەمان دەکا و بە گژ قوات  سەالمەت بووی.
بەردەم ئاوایی دەکەینە گۆڕستان بۆ  خاسەکاندا دەچینەوە.

شەکرە فاشستەی لەئای لەو ، ڵدێن هه شکۆمەڵێکیان  و ئەوانی دی
تایی خوار هەندێکیانیش لە تەخڵدەهات.!  داگیرکەران چۆن هه

رادەکشین.. پێیان وابوو ئێمە پارویەکی ئاسان  ئاوایی مردووئاسا
 هەروەها م قادر ڕوی قەناسەی تێکردن. بووین.ئەمجارەش شکان.

فازل...دنیا تاریک دادێت و دەنگۆی موالزم سامی و  ڕێهاو
نازمە چکۆل و  تادرەنگانێ چاوەڕێ دەکەین. هاوڕێکانی نیە.ئێمە

دنیا ، کە گەیشتینە گوندی کانی قادرهاوڕێ تاریقیش دیار نین.
: بەر لێمان دەپرسن رواڵ لە تەواو تاریک بوو.سێ کچی شه

هاوڕێ مام سالح ؟ تارق کوا؟ ئەی توخوا نازمە چکۆلهاوڕێیان 
تەنها بە ئیمە هاوڕییانی دی کوان؟  ئەمال و ئەوالمان ماچ دەکا.

نیگا توانای وەالمدانەوەمان هەیە...گریەی ئەو کچانە تا ئەمرۆش 
 رینێکی سارێژ نەبووە لە ناخمدا.ب

هیدبوون  کان شه رگه ی پێشمه دا، زۆربه ریه رابه نابه  ڕه م شه له
 وانه: له
مالزم سامی شیویی ١  
نازم رشید یه كێتی 2  
ماجد یلی خلیف شیویی 3  
الب یبدلله یه كێتیغ 4  
ئاشتی شیویی 5  
یاسین یه كێتی 6  
یبدلله حه یده ره سوری شیویی 7  
احسان محمود یه كێتی 8  
یامریاره ب شیویی9  

جباریبدالكریم یه كێتی 10  
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تارق محمد شیویی 11  
ئازاد ره شید یه كێتی12  
یلی یه ره ب شیویی13  
شێر اد رشید یه كێتی 14  
یدنان رشید شیویی15  
یادل مجید پشتگیری16  
احمد امین پشتگیری .17  

 
اری گل بوون و ڵکی بن خه و حزبه که کی تری ئه یه رگه ند پێشمه چه

بچکۆل و پۆلێک   نازمه .یش شەهید بوونرگری ڵێک به کۆمه
 م. وتم ناویان تۆماربکه که نه وه فریا داخه کێتی که به ی یه رگه پێشمه

چواریان بوون و  رگه ش پێشمه رچوون شه ده ش که وانه ها ئه روه هه
 .برینداربوون

 
کان تا  ی گونده و زۆربه و بناره وی ئه شه  یەهارەب  و ئێواره ئه

ی  حابه سه شمشێریی ئه نفال به گوندی ئاوباریک، فتوحاتی ئه
 وه. ری بڕینه م سه رده سه

 
 ڕێی ڕزگاری کوردستانن! ی که چاوه وانه موو ئه دایکانی من و هه

ترین و  ر دڕنده رامبه کانتان به وه که ڕۆڵه یڵێمه زارباره ده هه
توحاتی  یویست به فه نگان، که ده ر جه وتووترین داگیرکه دواکه

کانتان، هاوڕێکانی  وان، کوڕه وه..ئه وی کاته ری کورد نه شی سه ڕه
ی باباگوڕگوڕ  که کو ئاگره رگانه، ناویان وه و پێشمه من و ئه

قین و  انهیان خ ناسه مرینه و هه داره، بااڵیان حه بڵێسه
رمیانه، گیانیان  گه یو پانتای هید ی شه بجه ڵه نیگایان ههنگاره. شه

حاڵه.ساڵ نیه ناویان له  پیرۆزی کوردستانه، بۆیه مردنیان مه
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ک و  یه بێته گولله نفالدا نه ڕی دژ به فتوحاتی ئه دیرۆکی شه
وه.سات  کاته ی سنووردا ساردنه روازه رێکی بیابان له ده داگیرکه

و له   زێڕینه لکه بێته په ی ساڵدا نه رزه م وه گزنگی ئاواتیان لهنییه 
گۆرانی خواست  بۆ  ڕازه نیه   ئاڵۆسکێ.ئێواره هی خاک ن سته جه

 ...چڕن باوک، بێ دایک و بێ ناز نه مندااڵنی بێ
 هەڵسەنگاندن و وانەکان:

ڕەکە نابەرابەر بوو، بەاڵم دەکرا زیانەکان کەم  ندە شه رچه هه
ە، بەوەی کە ئەو مەفرەزیەی کە دانرابوو لە خوار بکرێنەو

ردەکانی ئاواییەوە لە پشتەوە پەالماری سوپا بدات و بواری  هه
روەها  هه مەرگەکان ئاسان بکات و برەخسێنی.کشانەوە بۆ پش

 هاوڕێیانی گەرمیان و مەفرەزەکەی یەکێتی دیاربوو ئەو
شار وەرنەرگرتبوو، هەمان ڕی پێشوی تازە ئەزمونەیان لە شه

کەی  دوژمن نەخشه ڕی بەرگری پێشوییان دانابوو. شهی  نەخشه
ڕە ئەگەر لە گوندی  ئەو شه. ڵەبوو ڕەکە هه گۆڕیبوو.شوێنی شه
ە بوایە، زیانی باشتری بەداگیرکەران دەدا. ن)ئاوباریک( یان زەنگ

ڕەکەی  ڕۆژێک پێش شه ڕی پارتیزانی لەبارتربوو. چونکە بۆ شه
الێۆنی نۆی حزب )کە هاوڕێ یمر حامد و یەتا سەرپەرشتیان بەت

ر هیچ  ( کشایەوە، دەبوو ههپێشمەرگە بوون ٣٠، پتر لە دەکرد
ایە پشتیوانی ئێمەیان بکردایە. دەکرا حزب و یەکێتی ونەب

کی زانستی سەربازییان بۆ ژمارە و هێزەکانی یەخوێندنەوە
ا بێ بەرابەریان ڕی و بوایە، نەک شه پێشمەرگەو داگیرکەران هه

 بکردایە..
 شاردا دەبێ باسی قارەمانیەتی ڕی تازە شایەنی باسە لە شه

موو بۆردوماندا  ئەو پیرێژنەش بکرێت کە لەژیر ئەو هه
و نانی گەرمی بۆ پێشمەرگە تەنووری داخسبوو 
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یان لە تەک  ناسه بەرگریش کە تا دوا هه دەکرد.کۆمەڵێ
 دەکرد...یان لە خاکی کوردستان یپێشمەرگە بەرگر

 
 

 رگوندی کانی قادورامی  هه .ری خۆتان ئارام نگه هاوسه
و نۆ... ڕۆژانی هەشتو کریم باسام   

٧/٣/١٩٨٨خ تەویل و چەوری ێەڕی شش  
 
 

 پەراوێز و وێنەکان
 

تەحسین شاوەیس: ئەو سەرۆک ئەنفالچیەیە کە دڕندەیەکی بێ 
 ٩٠٠کورد و پێشمەرگە و پتر لە  یوێنەبوو لە کوشتنتی مرۆڤ

سوپای یێراق لە  پێنجدا رادەستی لە ئەنفالی سێ، چوار و  ،خیزانی
. شایەنی باسە  ئەو مرۆڤکوژە کرد ١٩٨٨پرۆسەی ئەنفالدا سالی  

بوو  بە  لە مێژووبوو دلسۆزی پارتی و دەسەالتێکی ڕەهای هه
ک شەهید خانەنشینی کردوە. ەپلەیەکی گەورە و  

 
انی کۆرمۆر، جەالل ئاوا، تازەشار، شیخ حەمید و *  گوندەک

ی گەرمیانیان تازەشار کۆمەڵێکی گوندن کە ناوچەی بناری گل
 پێکهێناوە.

* بۆ وێنە و ژیاننامەی شەهید ماجد، ئاشتی، ئاوات) م جەلیل( و 
 شەهیدانی دی، تکایە سەیری بەشی شەهیدان بکە.
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 کیلۆمەتری ٢٥٠کاروانی 
 

 
 

دوای داستانی بەرگری لە گوندی تازەشار ئەو ئێوارەیە بڕیاردرا 
لە نێوان ان ئاسم ی زەنگەنە بکرێت. کشانەوە بۆ قواڵیی ناوچه

ئەو  کەکانی دوژمن ڕۆشن دەبووەوە.بۆردومانی تۆپ و تان
ئاوباریک( کە (و گەیشتینە گوندی  ئێوارەیە کاتژمێر دەی شه
ندێ خێزان لە کەورگەکانی  هه. بەتەواوەتی چوڵ بوو بوو

دا بۆ دوا جار یدەرەوەی ئاواییەکاندا لە نێوان ترس و بێهیوای
تابلۆی خەڵکە . دیری بااڵی پیشمەرگەکانیان دەکر سه

زەندقچووەکە چەند وێنەیەکی خوێناوی دی  لە مێشکمدا تۆختر 
ڕەنگ دەکرد، لە قەرەداغەوە سیمای خاڵۆ )یومەر( تا ئەو ساتە 

لەییدا بیرکردنەوەمی بەر نەدەدا، کاتژمێرەکان لە ترس و پە
تولەڕێکان لە گەرمەی گریانی منداڵ و پاڵیان بەیەکدیەوە دەنا، 

ێگەی خێرا و ڕۆژی حەشریان پێک دەهێنا. نیزیکەی ژندا بووبونە ڕ
ەریم باسام( لە ناوچەی و، گەیشتینە گوندی )ک یەک و نیوی شه
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ند ڕۆژێک پێش ئەوە،  مووی بێدار بوو. چه هه زەنگەنە.گوندەکە
ڕەکانی تازەشاریان  یری شه وەک فلیمێک لە دوورەوە سه

، چاوەڕیی کردبوو.، پرسیاری زۆریان هەبوو، بە شکانی پێشمەگەر
ر کاتێک کورد لە  وت: ههگیان دەکرد. کابرایەکی پیر پێمی مەر

گوندی )ئاوباریک( شکابێ، ئیدی بەرگریکردن ئاسان نەبووە، 
چونکە ئەو ناوچەیە سەخت و کەندڕی لێکچووی زۆری تیایە، 

رواش بوو، تا قواڵیی زەنگەنە نەوەستاین. لەوێ )هاوڕێ  هه
هیدبونی  ، تا پێش شهبینی مشیروان و مامۆستا کەرێم(

 ر جار جار پیوەدیمان دەبوو. دووکیان لە هاویندا، ههر هه
 

 شی بەیانی و پەالماری کۆپتەرەکان کاتژمێر شه
 گوندی )کەریم باسام( لە زەنگەنە ئاگری گرت. ٨/٤/١٩٨٨ 
 

نسکەوە  وو ، بە گریان و ههگەنجێک بەرەو ئاوایی شەکەت و ماند
ەڵێک خێزانیان لە کەورگەکانی نێوان کان کۆم هاوڕێیان جاشهوتی: "

وەن بۆ ئێرە" دیسانەوە گرت و وا بەرێ (ئاوباریک)و  (شیخ حەمید)
مرۆڤفرۆشەکان پەیتا  سوپای داگیرکەران و جاشه   .دامەزراین

پەیتا و بە خەستی بۆردومانێکی بێ ئەندازیان دەکردین، لەسەر 
چەند کۆپتەرێک کۆمەڵێک  گردەکەی ناوەڕاست ئاوایی دامەزراین،

ئاوایی دوكەڵی لێ . لە پێش ئاوایی ئاوباریک داگرت انربازی سه
، ئاگریان لە گوندی )یەبدواڵو وەری سەر و خوار( وەبەرزبووە

بەردا، چەند کۆپتەرێکی دی ویستیان بەرەو )کەریم باسام( سەرباز 
ڵەبجەیی تا توانی دەستڕێژی بە  داگرن. هاوڕێ هوشیار هه

لێکردن، کۆپتەرێکیان پێکرا، چەند پێشمەرگەیەکی بیکەسی 
ند ئاربیجێکیان پێوە نا،  یەکێتی)بەسەرپەرشتی شیخ کەریم(یش چه
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ی نەگرت.. ر کان سه ئەو هێرشە بۆ سوپای داگیرکەران و جاشە
ردەکانی  ئیدی وێری نەکرد توخنی هه .دوژمن زۆر سڵی کردەوە

وونە دێوزمەی ردەکان هەمووی الی بووب بکەوێتەوە، ههزەنگە 
لە ناوچەی ناحیەی تیلەکۆ  ڕ لەبەرەکانی دی، پێشمەرگە. شه

کە هێشتا لە ژێر   اڵتی گەرمیان بەردەوام بوو، ناوچه ڕۆژەهه
ورامان بە  وتی هه حه کۆنترۆڵی پێشمەرگەبوو، لقێکی دی بەتالیۆنی

ند مفرەزەیەکی  بەتالێۆنی پانزەی حزب و چه ێکیهاوکاری لق
وری و لتفی ئاغا و وارانی  ەکانی یزیز قادر و چهگەرمیان لە ئاوایی

. لەو نبوو انداخوار و دیوی داوێ لەوپەڕی گەرمیسەرو و 
ڕی دەستە و یەخەیان کردبوو،  ت پێشمەرگە شه بەرەیەدا تەنانە

کیان گرتبوو، ئەو  چه  ربازی و بەدەها پارچه ند ئۆتۆمبێلکی سه چه
ئاری، مامۆستا یید و  بەرەیە هاوڕی ئەحمەد بازۆکە و  سه

دە سەخت دەبێ کە نرپەرشتیان دەکرد. شەرەکە هێ مەحمود سه
پێشمەرگەو جاش تێکەڵ دەبن و یەکێ لە جاشەکان کە فریای 

پێکەوە لەگەڵ پێشمەرگەکان  ێلهاتن ناکەوێ، تا چەند کاتژمێر هه
 دەبێ، بەالم دوایی دەیناسنەوە و دەیکوژن.

 
ڕەکانەوە  ختی شه سهپێوەندی نێوان بەرەکان زۆرجار بەهۆی 

ئاسان نەبوو، ئێمە زانیاری وامان دەربارەی هێزەکانی دی خۆمان 
دی )باوەکر( بوو کە گرتنەوەمان پشتی گونیەکبەالم خاڵی  نەبوو.

تا ئێوارە سوپای داگیرکەر،  گوندی )کریم ا بوو. ێدبنکەی حزبی ت
باسام( ی بۆردومان کرد و دوژمن کە زانی پێشمەرگەی تیایە 

سڵی تەواوی کردەوە، خۆی نەدا لە قەرەی شەڕ. ئیدی 
ندێ جاریش  گوندەکانی بناری گل یەکە یەکە ئاگریان دەگرت، هه

دەهاتن. ژمارەیان ڵ ربازەکان هه کان و سه کە تەقە دەکرا، جاشه
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کان  ڕ بوەستێ. جاشه با تانک و فرۆکە و ئامێری شهلەوەدا نەبوو، 
ەکرد. دوژمن سوودی لە دەبینران وەک داڵ تااڵنی گوندەکانیان د

کەسییەکەی پارتی  ٧٠٠ژمارەی کەمی پێشمەرگە دەبینی. هێزە 
پێش هێرش بۆ سەر گەرمیان تا ئەوپەڕی دەشتی کۆیە نەوەستا. 

ی ورلێشوا نەک تەنها ئێمە بەڵکو خەڵکی سه، ئێمە دەمەو تاریک
لە و،کشانەوەی چی؟ ڕۆیشتنێکی بی هودە بو. کە دەکشایەوە ناوچه

لەسەر  ٩وی  کەی دابوو.شه دوژمن گەماڕۆی ناوچه موو الوە هه
بۆ دواجار پێشمەرگە و خەڵکی ئاوایی گوندی  ١٩٨٨چواری  ١٠

ر لەبەر ندێ جا ی خۆر ههنڵهات تا هه. )کەریم باسام(یان بەجێهێشت
ونبوون گەیشتینە گوندی )باوەکر( کە ندێ جاریش  ماندوبوون هه

خت  وێنکی هیجگار سهبنکەی بەتالێۆنی پانزەی گەرمیانی لێبوو.ش
بۆ ئەوەی دوژمن دزەنەکات کەوتینە . بوو.کەندڕ و دژواربوو

ڵکەندن.لەوێوە چاومان لێبوو کۆپتەرەکانی ڕژێم  نگەر هه سه
 گوندەکانی دەسوتاند و پتر ئاگریان بەردەدایە ناوچەکە.

 
کاتژمێر  دەو نیو و کۆپتەرەکان و  ١٩٨٨ی چوار  ١٠ڕۆژی 

 کوشتنی مێرمنداڵێکی شوان
 

شوانێک و کوڕە  ڵکەندبوو.. نگەرەکانمان هه ئێمە تازە سه
مێرمنداڵکەی بەپەلە دەیانویست مەڕو ماالتەکەیان بگەێننە ئاوایی و 

ری  بەالم کۆپتەرە دزیوەکان، واشه ئاسا کەوتنە سه ,ڕزگاریان بێت
لە ئێمە زۆر دووربوون، ئاسانیش  ،و کوڕەکەیان دایە بەر فیشەک

ئەوەی کە سەیربوو باوکەکەیان  نەوە،نەبوو بچین بەفریایا
نەکوشت.. ئەوە یەکەم جاریان نەبوو کە سوپای داگیرکەران 

ناوەڕاستی لەبیرمە لە  پەژارە بسپێرن.و مردنی باوکەکە بە خەم 
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مەکی نێوان گوندی داری کەلی و  لە نزیک چه ١٩٨٦مانگی چواری 
مان  گوندی باڕۆیی خواروی ناوچەی  بازیان فرۆکەکانی یروبە هه

تاوی بەیانی   تازە پرشنگی زێرینی هه ":تاوانیان دووبارە کردەوە
دەشتە بەرینەکەی خوار )داری کەلی و چواری  ئەوساڵەمانگی 

وو..هێشتا ئاونگی چەمی گاوانی( لە بازیان بە تیشکی زیوین کردب
 کدڵدار لەسەر لێوی گیا وش ویش وک ماچی دوو شه

بوو،  مە تاکو گوندی گاوانی درێژەی هه بووەوە. ئەو چهنەبوو
نی خەڵکی ناوچەکە لە کۆپتەر و اشوێنێکی لەبار بوو بۆ خۆ حەشارد

 ڵبێت تا کۆپتەرەکان کە هه و چەمەفڕۆکە.. پیاوێک ویستی بەرە
 سەری.تەر زەردەواڵە ئاسا هاتنە و کۆپدو ئاشکرای نەکەن.

پیاوەکە منداڵە ساواکەی بەرزکردەوە تاکو لێی ببورن و ڕێگەی 
ڕزگاربوونی لێ نەگرن. کۆپتەرەکان دڵڕەقانە لێی هاتنە دەست و 

ندە ئێمە  رچه هه یروبە. یدایە بەر فیشەکردووکیانیان  سنگی هه
پێی وابوو موو  دووربوین بەاڵم  تەقەمان لە کۆپتەرەکان کرد. هه

یش کە بەرەو پیری رای کرد کوژراوە، بەاڵم  کە ژنەکە
دیمەنە وێنەی ئەو سەربازە ئەو". کۆپتەرەکان ئەویان بەخەم سپارد

سالڤی کە باوکێک و ۆلە فلیمێکی یوگکە نازییانەی بیرخستمانە 
کوڕەکەی دەگرێنەوە بۆ گوندەکەیان، لەڕێدا تووشی سوپای 

ە لەبەر چاوی باوکی دەکوژن. نازییەکان دەبن و تەنها کوڕەک
نکە گوللەی خەم یەکێک لە سەربازەکان دەڵێت باوکی مەکوژە چو

 نواند.اێدداهێنانیان ت بەیسییەکان وانەبەڵی! ئەو تادەیکوژێ. 
 ی بازیان و گەرمیانیش دەها تاوانی وای تێدا ئەنجام درا. ناوچه
پەروەربوو باوەکر( زۆر ئاین )رمنداڵکەی گوندیێبوو باوکی مدیار

یەوە،  زۆر لە خواو ئاین بوو. کە گەیشتە المان و چووین بەدەمی
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ی کردە ئاسمان ووتی:  ئیدی ومێزەرەکەی داگرت و ڕو توڕبوو.
 خوا بوونت کوانێ کە بەرگریت لە کوڕە تاقانەکەم نەکرد!

 
دەنووسمەوە گریانی ئەو باوکە،   تا ئەمڕۆش کە ئەم مێژووە 

وری بەهار لە کانیاوی  ەک ههفرمێسک لە سۆمای چاومدا و
مامۆستا  ،ستمەوە پێ دەپژێنێ. کاتژمێر یانزە و نێوی نێوەڕۆیە هه

یان پیالتۆز هات. بە قەناسە و بیکەسی کەوتینە تەقە. ێقادر: هاوڕ
ئەو ژوورەی کە مامۆستا قادر تەقەی لێوە دەکات دوو ڕۆکێکی 

ن، ستتیری دەدە پیالتۆزی بەردەکەوێت، دوو کۆپتەریش بەر شه
ە کە چەک ڕوسە توندوە و هاوار دەکا، بروخێ ڕمامۆستا قادر زی
و ی شەڕ لەگەرمە( قادر). شایەنی باسە مامۆستا ابەم فاشستە دەد

بوو. لەبیرمە دوای کشانەوەی لە  ورەی ههناخۆشیشدا ئەوپەڕی 
هید دەبین و هێشتا  هاوڕێیان وا شه :وتگدەی شەڕی تازەشار

ە ژنمان هێنا. م قادر لە کرد ن بوخچەی نەکراوەین و نەشوومان
ەمان وڕهاوڕێ شۆڕش توو یشدا مامۆستا بوو کە من جنێودان

، دوای ورامان جنێو بارانی دەکردین ی ههدەکرد، تا )جافر سان(
 ەوە..وکەمێکیش پەژیوان دەبو

 
تاکتیکی ئەوەی بەکار دەهێنا کە و ر بۆردومانی دەکرد  دوژمن هه

بکات. کاتژمێر چواری ئێوارەیە،  وپێشمەرگە و خەڵکی ناوچە ماندو
پۆلێک پێشمەرگەی  هێشتا لە گوندی )باوەکر(ین، ئاوایی چۆڵە.

بەڕێکەوت  لەندەن دەکاتەوە. ییەکیتی دێن، یەکێکیان ڕادیۆ
مام شکاوە؟  دیمانەیە لەگەڵ مام جەالل، کە ئایا هێزی پێشمەرگە

ەوە پێشمەرگە چەند کیلۆمەترێک لە بیرنەوتەکانی کەرکوک :جەالل
پێشمەرگەکان دەست دەکەن بە جنێودان پێی، دیسان  .دوورن
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پاسەوانەکە هاوار دەکا پۆلێ کۆپتەر بەڕێوەن، دامەزرێن! 
ان پێێە و ندێکیان بڵندگۆی زیک دەبنەوە، ههکۆپتەرەکان ن

 کانی ئێران خۆتان بدەن بەدەستەوە! هاواردەکەن جاشه
 

گەرمیان  ی ١٥ەی بەتالێونی و ئێمە بەرەو بنک تاریک دادێ
ەکێتی لە گوندی باوەکر نە ڕێ، پێشمەرگەکانی ییدەکەو

ن دوژمن گەماڕۆی یپێیان دەڵێ ند رچه هه .دەمێننەوە
بەرفراونکردوە، بەاڵم ئەوان پالنێکی تریان دەبێ. دوایی بیستمان 

ردەکانی زەنگەنە وانەیەکی پڕ نەبەردی دەدنە  کە ئەوان لە ناو هه
هید دەبن.  فیشەکەیدا شه ێان لە برکەران و بەداخەوە زۆربەیداگی

ندێکیان شت  یان ههێڕئێمە دەگەینە جێ، هاوو تاریک دادێت 
بریاری ێکیان خواردن چاک دەکەن بۆ مان. ند دەشارنەوە، هه

کشانەوەیە بۆ قولیجانەکان، ئەم شەو کەس لە بنکە نابێ بمێنی.. 
وری قادر و چە یانی )یزیزێ، هیوادارم هاوڕ(ەنیەلی زەنگ)مامۆستا 

هاوڕییەک: ئەحمەد  ئەگینا گەماڕۆ دەدرێن.، و...زوو بگەنە جێ
بازۆکە سەرپەرشتیان دەکات خەمت  نەبێت، بە کونی ماریشدا 

 بەیان گەیشتنە جێ.دەمەو. رواش بوو هه بێت ڕزگاریان دەکا.
بریندارەکان سواری  سعید برینداربووە.: هاوڕێ حسام

د، سەگەڕەش ێکانی یوببە گوندەکانی  ئێمەش بەپێ تراکتۆرکران.
ئای لە سیمای پیاوان و گەنجانی بەر دیوارەکان  و فەقێ موستەفا.

و دیمەنە  وەی ئێمە.. ئای لەکە چۆن حەپەسابوون لە کشانە
ی بیابان، ئێستە گورگ. کە، مردن لە چاوەکانیان نوسرابوواسامن

ڕیی ەجە پەڕپەڕ و لەت و پەتیان دەکا، مامە گیان چاوۆلەشکری ی
بین، یەرەب و کوردی خۆفرۆش یوم  وەڕیی چیچین؟ چا

ئەوان بەگریان وەالم  ئێمە دەگرین. القیامەی بۆ داخستوین.



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ

 64 ئارام هەورامی رۆژانی بەرگری

هەمان گریان  ە،ساڵ ئەو هەموومن هێشتا دوای . دەدەنەوە
ناومدا  وێنەکانیان تابلۆی خەمیان لە هه دەکەم بۆ ئەو مرۆڤانە.

ە وێتوخوا ئ؟ ئەی چی لە کچەکانم بکەم :ژنێک نەخشاندوە.
تەنها ، ی کاتێک کە مرۆڤ بێ دەسەالت دەبێئا بمانکوژن باشترە.

 بەدەم گریانەوە دەگەینە گوندی دەمینێت بیبەخشێ.ێ پ یجەستە
گەرەش( ئاژەڵەکانیش دەیانزانی مەرگ لە چرکەی  سه)

مان  ئاواییش هه؛ دەرهێنانی خەنجەرێکی ژەهراوی نزیک ترە.
دنیا دیسان تاریک  ڕی.نە یکەمێکیان دەکەو رسوڕمان. دامان و سه

هاوڕێ مام  .ێڕۆی کورداندا بارانی خەم دەبارێنو ئاسمانیش لە ڕۆ
ریکە ئاگای لە هاوڕێکەی  هاوڕێیان هه :م قادر ئەسکەندەر دەبینم.

ورێکی ڕەش وەکو دەموچاوی  ههو  دنیا ئەنگوستەیە پشتەوە بێ.
 باران و تەرزە دەبارێنی.،  ربازە دڵڕەقەکانی یوجە قیناوی سه

و  تریشقەورە دەنگی هه نامێنێ. انستی هه یانپێیەکانمان لەجێی خۆ
ڕۆژی  ،مێژووی سەر یانزە( دەبێتە یەکدە لە )وی تۆپ، وەکو شه

لە دایک دەبێ و خۆشمان نازانین چۆن ڕۆژ  ١٩٨٨ی چواری  ١١
ر ئێمە  هه ت نزیک دەبێتەوە.ێو فرۆکە تا دەوە، دەنگی تانک وبو

  هتد.منداڵ. ئافرەت، و پیاو... و لە ژنپڕە  ،نین لە قولیجانەکان
هاوڕێ  ڕەشه دەکا... موو الوە هه بەاڵم هێشا مەرگ لە هه

ئەگەر . موو بریندارین ئێمە ههتەوە...ێبرینەکەی دەکول (یید سه)
رچەندە کوڕێکی  هه ستەیەیی نەبێ دەروونی..مام ئەسکەندەر.. جه
ە دەبێ بگەینە ر دەکا کوڕینورەی بەرز...هاوام اڵبە هید دەبێ. شه

هێشتا ئەو ناوچەیە نەگیراوە...ئاخر  تیلەکۆی سەنگاو.. گوندی
دوژمن بناری مۆردین و سەنگاو و کوردە میرەکانی وەک دوا 

ئێستە، هێرش ناکا. لە کانی دێیەکە، ویستم کەمێک  .پارو داناوە
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و ژنەکەم لە گەڵ  متوخوا کچەکە:"دەموچاو بشووم..کابرایەک
 "بەرن...توخوا..دەستم بە دامێنتان.. داخۆتان

نازانم هاتن یان نا...دیسان " وەرن لەگەڵمان...:"مام ئەسکەندەر
 ۆی لەئ زۆربەمان دەستمان بەگریان کرد. وەک منداڵی ساوا

و  التی وڕەیی، بێ هیوایی و بێ دەسهگریانی ت. گریانی وا
ەو ی بێ بەزەیی، تورەیی لە سەرکردەی ناکرد زویربوون لە خودا

شۆرشی بێ بەرنامە. دەها چیرۆکی ڕاستەقینە وەک خاڵۆ یومەری 
لە مەرگدا تەنیا نەبوو. دەمەو ئێوارە  )قەرەداغ( کەشیوی قازی

 وەک وتم ئێمە تەنێ نەبووین.. گەیشتینە گوندی تیلەکۆی سەنگاو
هەمووان  نبەهار و گوڵ و نێرگزی نەورۆزیشمان لەگەڵ بوو

یەبەی مامە دیداری ئێمە هاوڕێ  چاوەڕیی ئەنفالی بیابان بووین.
لەوێ کۆمەڵێک  مامۆستا ئاوات ئەمالو ئەوالی ماچکردین.. دیتەوە

قسەی  کەسدیلمان پێبوو بەرەاڵمان کردن...دەبڕۆنەوە...
ئەگەر بچینەوە : مانداندێکیان هاتن لەگەڵ چه ێ نەوتن.ناشیرینی پ

 الی حکومەت دەمانکوژێت...
پێوەندی ، بوو ێنگاو( کات سهی  وەمان لە )تیلەکۆمانە

ی کوردە  ڕەمەکی بە ناوچه بچڕا...ئیدی هه یەوەبەسەرکردایەتی
ەوە بەرەو قۆپی کاروانمان میرەکاندا بەرەو مۆردین و دیسان

و گەیشتینەوە قۆپی نارامسین و بەو  دوای دووڕۆژ و شه بەست.
ئەمجارە  هێزە گەیشتینەوە کە حزب وەک پاڵپشت داینابوو.

ڵکی  سعید... خه ،م ئاواتبوو. برینداری دی هه سێحەوت  بەتالیۆنی
 یمرۆڤ کاری  ناو دۆزەخی ئەنفالدا دەسوتاند. گوندەکانیش لە

 ..دڕندە
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مان لە نێوان بەرگری و داستان ەتریکیلۆم ٢٥٠تا ئێستا پتر لە 
 .بریوە و هێشتا سەرەتایە

 
لە ن لە گەڵتاندا کە وتی بابێ  ، هێشتا نرکەی ئاهی ئەو پیاوە

لە خۆی ئااڵندووم و بااڵی نەژاکاوی کچەکانیم دێتەوە  ،قولیجان
ایە یروبە و وشە دەمگرێت و ئەگەر بۆم بلێپەرکەمی ئەند یاد.

لە دڵی  ، کانم دەهاڕی... هەنووز گوێم لێیە جاشەکوردفرۆشه
وەرن یارمەتیم : بووە هاوار دەکاهید زەنگەنەدا کچێک براکەی شه

تاریک بوو گوێم لە  .ۆاو دەیبا نەیخداڵ با بدەن با بینێژین..
 باوکم بریندارە و فریای کەون. :دەپاڕایەوەبوو یەکێکی دی 

بەو جۆرە  .من خەو نابینم هیوادارم ڕۆژانی جارانتان لەبیربێ.
خۆم یەکێک لەوانەم کە رۆژانە ئەنفال  خەڵکی گەرمیان ئەنفالکران.

سانا  نیە  دەکرێمەوە، برنێکی سەختم پێوەیە کە سارێژ بوونەوەی
توانێک نیە چارەم کا. من گریەی ئەو دایکەم لە هەناودایە، کە  و هه

ی تیرباران باوەشی بە جگەرگۆشەکانی کردوە و شەرای بیابان، دوا
کە کوردە ئەنفالچیەکان، بە  مباوکە خنکاندویەتی، دڵی ئەو

جلی کێژەکانی دادڕدەڕن و القەیان دەکەن و بێ بەرچاویەوە 
نسکی منداڵێکی هۆلۆکوستەکەی نوگرە سەلمانم  هدەسەالتە، دوا ه

 ، کە یەجاج دایکی بە لەقە کوشتوە.
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 گەڕانەوە بۆ قۆپیەکان و دڵی چیا
 کیلۆمەتر  لە نێوان بەرگری و داستاندا ٣٥٠و پتر لە 

 ورامانی حشع شاکارەکانی بەتالێۆنی حەوتی هه
 

 
هێدی گەڕانەوە بۆ قۆپیەکان و دڵی چیا، بەجێهێشتنی هێدی 

ی زەنگەنە...ئاوەسپی..لە  ناوچه دەشتی کاکی بە کاکی گەرمیان.
تەنیابوونەوە بەبێ جەماوەر و  دەستدانی خەڵکێکی زۆر...

ن لە نیوان پەڕتەوازبوون و خۆ شاردنەوەی درێژخایەن..بروانەبوو
پێش لەیەک بەرەدا دژی داگیرکەران ئەو هێزانەی کە لەوەو

ان ئێمەو یەکێتی نیشتمانی، بە تایبەتی نێو ڕمان دەکرد.. شه
ئاشبەتاڵێکی دەروونی،  سەر زەوی بوو.. ڕەشیئەجندەیەکی 

 دا تێپەڕین.یربازی، جەماوەری، ئابوری..هتد بوو کە دەبوو پێ سه
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 لە نێوان کوردە مێرەکاندا و

 ١٢/٤/١٩٨٨بەرەو بناری بانی مۆرد  
دەمێ  جەستەمان و ڕەنگمان بەتەواوەتی ڕەنگی خاکی گرتبوو..

 جارێکی دی قەرەداغی.. تاوێکی دی کەرکوکی، گەرمیانی بووین،
ئێمە کوڕی  ورامان بوو.. تەنها نازناوەکەمان بەتالێۆنی حەوتی هه

ئەو خاکەبووین کە لە پێش چاوانمانەوە گورگی خۆیی و 
مێشکمان لە نێوان خەوی  داگیرکەرانی بیابان ئەنفالی دەکرد...

تازە و ی بکاتەوە..وا ئێوارەیە ڕێگەکردندا نەیدەتوانی خۆی یەکالی
لە دیهاتەکانی گوندەکانی  .گوندەکانی کوردە میرەکانمان بڕیوە

وێراوە ا ئەنفالی خالیدی کوڕی وەلید نەیهێشت. نگاوین بناری سه
نە بەدیوی سەنگاودا نەقەرەداغ..  خۆی بدا لە قەرەی نارامسین..
 دۆزەخەێک کە موومان دەکا.. بەاڵم دۆزەخێک چاوەڕێی هه

دەیەوێت زمان ونەتەوە و بوونمان بسڕێتەوە...بە تایبەتی ئەو 
ڵگرتبوو  ئێمە خۆمان هه کە مابوون.کەی کە ماون.. خەڵکە بێ چه

رممان لێ  ستمان دەکرد کە مردن شه بۆ مردن..زۆرجار وا هه
 ەدەبێ.ڵدێ... جارناجارێ هاوڕێ مام ئەسکەندەر توڕ دەکا و هه

ی چوونەوەی جەماوەرمان ڵەمان کرد و زوو دەروازە کە هه
ئەگەر ئێمە  ستمان بەتاوان دەکرد. لێرەدا هه بەرەو شار بەر نەدا.

رکردایەتی یەکیتی  بەرگریمان پێ نەکرایە دەبوو دوای گرتنی سه
ی پاسداران بهێنرایە بۆ یان نەدەبوو سوپائاشبەتاڵمان بکردایە...

 ندێ پێشمەرگەی یەکیتی: هاوڕییان هه سووتاندی کەرکووک...
 کەی خراپتر کرد.. هاوکاری ئێران پرۆسە ئێوە راستتان دەکرد..

 ڕی کورد تڕێنمان دەکرد.. ئێمە شه دۆزی کوردی شاردەوە..
بەدەم ئاخافتنەوە دەگەینە بنکەی هێزی بەدر)لە دێوار( لە بناری 
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ی ڕەحمەتی هاتنی امەئەوان بەت. نگاو هێشتا بارەگاکەیان مابوو سه
ڵەبجە لێک بدەن  بەرەی قەرەداغ و ههکە بوون ن اسوپای پاسدار

چەك و تفاقێکی  ئەی کەوا نەبوو. کەنەوە.بڕێگەی کەربەال نزیک  و
ئەوان چاوەڕیی  ڵدەزنین، زۆریان خستبوو.کە ئێمە بە قۆپیدا هه

کە  یئا یەلی بوون و ئامادەی فەتح بوون.فریشتەی خوایی 
بەتاڵ کە دەمانویست بە دەستی لە ئێمە ساویلەکە تر، سادەبوون.

  .دەستەبەربکەینئازاد و گەل بەختیار  نیشتمان ددام بروخینن. سه
ی ئەنفال و لە  بەڵکو پرۆسه، ر شادمان نەکرد بەڵی نەک هه

ند فەلسفەیەکی  ئێمە قوربانیی چه ناوچوونیشمان بۆ خێراتر کرد..
یان و تاقیگەی چەکەکانیان بەکاروەک بازار  کە ،خوێناوی بووین

 :ینوتگک کە جوتیارانی گەرمیان پێیان دەفەلسفەگەڵی .ینهێنا
 سوودی دڵۆپێ شیری چێڵێکی  ئەوانی نیە..، گاجوتێک ناهێنێ

دیسان لەدەربەندەکەی  ..تێکەڵ بوون.هێزەکان دیسان .. وە. شه
 ئاسمان پەتوومانە و ڵدەدەین. پشت نارامسینەوە بنەو بارگە هه

ڵی ژوانی قۆپیمان ئاخر کە د وزی بەهاری. کێکی سه زەوی دۆشه
رمیان  هەنوز گەاڵی دارەکان شه فتە بەجێهێشت. پێش دووو هه

هاوڕی لە ترسی یروبە ئامێزیان نەدەکردەوە...من و  ودەکرد 
کمان یەی وشکی نازداری داربەڕوواڵئاوات و دەرسیم کۆمەڵێک گە

داگرت و کردمانە نوێنی خەو...ئەوەی گوێمان پێ نەدا دەنگی 
وینە موومان بو هە؟چی بدەینبە وو..گوێی بۆردمان و فڕۆكە ب

ی بەزەیی دەمێک  وشه ناوچوون.شێک لەمردن و کوشتن و لە بە
 بەجێ هێشتبوو. ید ساڵ ئەو خاکە چوار سهو زار  پێش هه بوو..

و خوێنیان لە کاسەی سەری  مرۆڤەکانی کردبووە دڕەندەی کێوی
 رکاتژمێیەک وەکان لە  شه یەکدیدا دەخوارد.. لە ماندوویەتیدا

 ڵەبجەیی( )هاوڕێ یومەر هه بەیانی پاسەوانەکەمان. دەچوون
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وامان زانی لەسەر فەرشێکی سوور و سەوز . بێداری کردینەو
خێر ئەوە گواڵلە سوورەکانی بەهاربوون و ڕۆژی نە خەتووین.

 :تیوو(*تالیب)هاوڕی  بۆ ئێمە ڕازندبووەوە. یان١٣/٤/١٩٨٨
رواش  ەمان پێ دەدا...ههزڕێ حەلوا باشترین خواردنە کە ووها

 دروست کرد و لە ناو نایلۆندایەک قابلەمە حەڵوای  .بوو
ت مامۆستا قادر منداڵی وگبەگاڵتەوە دەی ێیەک دابەشمان دەکرد..

نا نەخیر ئەوە حەڵوای بێ چارەنووسی شینی ڕۆستەمەکانی  بووە.
 ەرچەند دەزانی بەرەو کوێ بچین.. ههئێمە نەمان کوردستان بوو.

مان بۆ ناو قۆپی تا  نەوەبەاڵم هات، مووالوە گەماڕۆ درابووین لە هه
تار(ی ورەی پێ بەخشین...ئۆی داربەڕوەکانی کانی )مۆڕادەیەک 

چەکی  لەو ساتەشدا ،دوژمنبۆ بن بەردەکان..! دڵەکەی من
. نێوانمان یمیاوی لەبەر تێکەڵ بوونی هێزەکان لە بار نەبووک

 بوو.  چەند کیلۆمەتریک تەنها دا،هێزەکانی خۆیلەگەڵ 
 

 ئێوارەی کشانەوەی بۆ بەری بازیان
مقۆمقۆی کشانەوە بۆ  بەری بازیان وکۆیە . دەی شارەزاکان بابێن

هاوڕی حەمەڕەشید  مەفرەزەکەی لقی دە و ؟ بوو...کێ شارەزایە
رکردە بنوێنێ و  ئەمجارە دەبێ ناوبراو خۆی وەک سه قەرەداغی.

هێزەکەی..واشبوو...ئەو و )شیخ جەیفەری بکەوێتە پێش 
 حزب ڕێگەیان دۆزی. ند پێشمەرگەیەکی ی یەکێتی(  و چهفرماندە

ندەکەی گوندی دەبێ لە پێش ناحیەی جافەرانەوە..لە پشتی دەربە
 وە... بریار درا هێزەکە بکرێت بە دووبەشه بێینە خوارێ. گوشانەوە

ر و ئوردوگای هێزێک لە گوندی قوشقایە بەدیوی بازیاندا لەسە
مەوەند و  ی دیش لەبناری هه ئەاڵییەوە بپەڕێتەوە و هێزەکە
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تاڵەبانەوە...ژمارەی پێشمەرگە و خەڵک لە سێ هەزار تێپەڕیبوو..لە 
 ردوو الوە هێشتا پشتی شاخ بۆمان نەوێیە.. هه

 
 ی پشت دەربەند گۆشانلەڕێوخۆڕ و توبەبارانی 

وو بە شااڵوی ڵگرتبوو، چونکە دیارب خوداش قینی لێمان هه
رەب و اندووییمان ڕازی نەبوو.. غەزەبی یئەنفالیش هێشتا بە زی

یەت یلیردەمی جاه سه موو سنوورەکانی پساندبوو. کەی ههئیسالمە
سنووری نیوان مرۆڤەکان و دڕندەکان  ی بوو.و نەزان

دی  التی بااڵی بوایە  نێچری الیەنەکەی نەمابوو...هەرالیەک دەسه
ڕی  بەدەستەکەوتی شه ر دەبری.کورد بووبوو لە پشتی ملەوە سه

رگەڵو، قەراغ و  ی سه الشه ییر بە زیندوو یەرەب  هه ئوحد...
گیانمان پێ روح،  زار ههئێمە وەک پشیلە  بوو...گەرمیانی داپاچی

سەر بە انر ڕێگە هێند هەنگاوی ئێمەی بەردەکانی سه بوو.بەخشرا
و ڕێگەی  کاروانی کشانەوە لە نێوان بەرد بوون.نرابوو نەرم بوو

ی مام فەتاح گوێدرێژێکی پەروین((بزندا بەردەوامە.هاوڕێ 
ئاسمان بریسەکە . پێیە و دەکەوێتە خوارەوە بارکردوی

ورەتریشقە کپ دەبێتەوە. دیسان  ندێ جار کە هه دەدات...هه
هاوڕێی خۆتانم لە گوێمدا وەکو  تەنیا، .هێڵە هم دەنگی بەجێم

کەی بەر سێوسێنان دەزرنگێتەوە...ناسۆرەکان وەک  شوانە زەنگی
نەخێر ئەوە دنیای . ورامان دڵم دەبڕن پوازکە بەردی کێوەکانی هه

ڕاستییە هاوڕێ ئارام...ئەوە پێشمەرگەیەکی بریندارە بەسەر 
هاوڕێیان ڕزگاری  مەیتێکەوە و بەجێماوە.ەدار

نین.. ووموو مردووی زیند چی؟ ئەی ئێمە هه دەکەن...ڕزگاری 
قەرەداغ و  یلە جادەی نێوان شاروچکە. کاتژمیر نۆی شەوە

نزیک دۆڵەکانی گوندی دۆاڵنە  گوندی جافەران دەپەرێنەوە.
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ک شێخ جەیفەری فەرماندەی  ندێ پێشمەرگە لە ته هه دەبینەوە...
هێزەکانی یەکێتی، با ئێمە زوو دەرچین بەجێیان بهڵێن...شیخ توڕە 

ئەی سبەی چی بڵیین بەکەس  بوون. نگەرمان دەبێ ئەوان هاوسه
نەزان بەیان ەکەی ئێمە بەرەو بناری گوندی کەسهێز؟ و کاریان
 .  ١٤/٤/١٩٨٨لە دۆڵێکی جواندا دەبینە مێوانی ڕۆژی  دەکاتەوە.

 
چەند  کردن.کان دەکەونە تااڵن جاشه ٧اتژمێر بەیانی ک
ی ون  دەبن.. تا ڕۆژڵدێن و  یەک لێیان دێنە دەست، ههپێشمەرگە

لە نیوان گوندی )دێ لێژە(  وایی درێژە بە رۆیشتن دەدەین.د
کۆمەڵێک داربەڕوودا بەرامبەر سەگرمە  نگورباز(دا لە نیواو)

خۆمان دەشارینەوە..الی نیوەڕۆ جاش گوندەکانی خاوێ و 
لەپڕ دوو جاش بێ  ئێمە ماندووین. دەربەند باسەڕە دەسوتێنن.

 بەدەستکیکیان رلەوێ یە هه ئاگا لە گەڵ ئێمە تێکەڵ دەبن.
کە کۆمەڵیک وێنەی ماڵە  جاشه دەگرین و چەکی دەکەین.

 نگەر دەگرین. بەرەو گوندی )گورباز( سه جوتیارێکی سۆلەی پییە.
 ناوێرن بەرەو المان بێن.  کان تا ئێوارێ لەوێ دەبین.. جاشه

ئەوانیش دوو پێشمەگەری یەکێتی لە گوندی دێ لێژە دەگرن..تا 
ی ئەنفال و ێهێشتا چاوەڕ. پاشنێوەڕۆ پشو دەدەینکاتژمێر پێنجی 

منەی ، ەکە و لە )گوندی قازان قایەین(تاری ڕ و مردنین. شه
خواردنە.. لە نێوان قەدو باالی داربەڕووەکاندا دەگەینە ئەو 

 ی لەگوندەی)گوندی تەنگی سەر( کە ئارامی کۆمەڵەی ڕەنجدەران
وایی ئامادە خواردن بۆ رۆژی د، هید کرا ا شهێدت ٣١/١/١٩٧٨

لە نزیک  .نخەڵک مابوو داهێشتا تاک و تەرا لە گوندەکان دەکەین.
دەتووت خۆی مات کردوە و  ،ەی کارێک بووڕگەوڕێک گوێم لەبا

 چای لێنان. ئاگرێکمان کردەوە. ئێمە دەناسێتەوە.
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. یوەخۆی داپۆش )یەبدواڵی مەالی فەرەج( لە سەرمامەالیەلی
مامۆستا قادریش بەرمالێکی ؟ تەمەال دەڵیی سەرما ،مامۆستا قادر
لە گوندی )فیکەدەرە(  یەکی کورت لە خۆی پیچاوە.ەوەک تەنور

پێێشمەرگەی یەکێتی  بەو بەرەوە ئاگرێکی چکۆلە کرایەوە.
بوو هێشتا  ماڵی واهه ئاواییدا دەرکرا. یروکەمین بەدەدەرچوون.

بەرماڵی نوێژکردن . خواردنەکەیان داخستبوونتازە توێشی نا
هیچ شتێکی لە  ئامادەکرابوو... مەنجەڵەکان لەسەر ئاگربوون.

رۆشی من هێندە پە وی ئەنفالی فتوحات ڕزگاری نەبوو.ااڵش
بوو  نەدەدا...تەنها پێنوسەکەم هه ێنووسینەوە بووم، گوێم بە شت

دەترسام ئەویش بشکێ و ئەنفال  وێنەی شتەکان بنوسم.
لە خەمەیان  وەک منداڵێکی خۆم  یاداشتەکانم بسوتێنێ...

( کە لئەوسا بەرەو )سەرزە ،بریار درا کەمێک پشو بدەینبووم.
ئەوەی لەوێ خۆمان حەشار بدەین.بڕۆین و کاتژمێرە ڕێیەک بوو 

رچی کۆنە شیویی و ئااڵی شۆڕش بوو  سەیربوو یەکێتی هه کە
هاوڕێ کاوە شارەزاو  ک کاروانەکەی ئێمەدا ناردبوویان.لەتە

ی ئەاڵیی و کەرکوک سلیمانی  دەاجئێمە تا سەر. چاوساغ بوو
ند ڕقم بە جادەی قیر و شارەستانی  ئای چه. شارەزابووین

بەیان لە بەرزایی پشت گوندی وە دەمەو ئەو شه! دەهاتەوە
بوون مان ئەو ئێسترانەی هه. )سەرزەل(دا خۆمان حەشاردا

 و نیوی بەیانی شت کاتژمێر هه. وورتەیان لە خۆیان بریبوو
ڕۆی سەرەو خواروویان سوتاند...بەرەو کان گوندی با جاشه

شوێن کار  ندێکیان به هه سوتاندیان.. یش هاتن(ر زەل سه)گوندی 
ند ڕۆژێکە هێشتا  و مەڕو ماالتدا ڕایان دەکرد.ئەوە مانگێک و چه

هێشتا کەسمان وەاڵممان بۆ . ورامان بەڕێوەیە بەتالێۆنی حەوتی هه
وار.باش بوو تا  ههجدەر پێ نیە کە کەنگێ بگەینە دواهاوڕێ ڕەن
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وێرابێ کان نەیان دووریش نیە جاشه دەمەو ئێوارە ئاشکرا نەبووین.
بێن بەسەرماندا چونکە ئێمە وەک کۆمەڵە پڵنگێکی سرکمان 

 لێهاتبوو..
مووی دوكەڵی  ...نەخێر دوڵەکەی بازیان ههڵدەمەو لێ

مێرولەی ماندوو و هێالنە ئاگربوو.کەوتینە ڕێ.وەک کۆمەڵێک 
یری  ر سه هاوڕی قەمە دەڕوێن. (یداباڕۆیی)و گوندی بەنا وێران،

یوانەکەیان نانمان  ماڵێک دەکا کە بەهاری پێشو پێکەوە لەبەر هه
ئێستە ئاگرێک  .ندەخوارد، کە دوو کیژی جوانی چاوشینی تیا بوو

 یئەو ئاگرە .یوانە لول کردوە خۆی لە دارەڕای ئەو هه
یەک جار  باڕۆیی ردووکیشمان دەسوتێنی. دڵی ههکە هەیوانەکە
... گوندی ێموو نیسانی ساڵ و هاوڕێ قەمەر ههمن ، دەسوتێ

تا لە  (قوشقایە)بەرەو گوندی وێرانی  بەجێ دێڵین. (گاوانی)
ە بپەڕینەوە.نزیک گوندی گجادەی ئەاڵیی پڕجاش و موڵ

ناویان نابوو  شەوە. )وەرمەزیار( بەتالێونی حەوت کرا بەدوو به
بەشێکی  ی کاروانەکە، لە پێشەوەبەشێک  ی حزب.ۆهێزی کۆماند

مانگەشەوی بەهارێکی پڕ هەرایە....لە  دی لە کۆتایی کاروانەکە.
گوندی )کانی شایی( روخاو نزیک دەبینەوە.. دەربەند )چۆلەکە( 
بە ئاستەم لە ژیر تریفەی مانگدا خۆی دەنوێنێ..گوندی )قوشقایە( 

و نزیک  شه ی ١٢وارە...کاتژمێر  وێرانە هه ١٩٨٦لە ئەنفالی ساڵی 
 ڵکا. جاشێک ویستی چرا هه موڵگەکانی نزیک )ئەاڵیی( بووینەوە.

کە زانییان  ،جاشی ناو موڵگەکە! بێ ئەقل بیکوژێنەوە :هاوڕییەک
ندێ پێشمەرگە  هه هێزەکە بێ ئەژمارە موڵگەکەیان بەجێهێشت.

تا نزیکی بەرەبەیان ئەو  ئیدی بە ناوی موڵگەکەدا تێدەپەرین.
بەرێ  وەر بەرێگا وی چواردەشمان هه شه بوو. هکاروانە درێژەی ه

و بەرەو چەمی لە ملەی گوندی )ئەالیی کۆن( کە ڕوخابو کرد.
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بەیانیمان لە گوندی  ١٩٨٨ی چواری ١٥ڕۆژی رێزان کەوتینە ڕێ.
بەالم کپە و  مووالوە دیارە... لە هه. )زاهیر( سەرجادە کردەوە

نێوەڕۆ دەمەو تەنێ هاژەی ئۆتۆمبێلی سەرجادە دەگاتە ویرێ..
 ڵدەزنین. بەرەو کێوی گەورەدێ ههدەکەوینە ڕێ.، کاتژمێر دوو

پیرەمەگرونیش هێندەی  دیسان بەدیتنی شاخ ورە بەرزدەبیتەوە.
نەخێر ئەو خۆی  بەکۆڵی شاخدا سەردەکەوێن. دی چاوی لێمانە.

دەمانکاتە قەاڵدۆشکان و ڕێگەکان سارا دەکا.. جوتیارێک کوڕەکانم 
زار  سەد نەبوو..لە هه ی چی یەکێ نەبوو..کوڕ ماندوو نەبن.

ێر مژتوتی دوو کا موون و نانی پێداین. کیسەیەک سهبووبوو.تێپەڕ
بەڵی ئێوارە  ری شاخ. سه (گەورە دێگوندی)ڕێگەتان ماوە بۆ 

موو ئازای  لەوێوە هه. دەرەنگێ گەیشتینە گوندی )گەورەدێ(
ی  بلێسه حەمرینیش دیاربوو...ئاگرەکەی بابەگوڕگوڕ خاکم بینی.

دڵنیابن من )تابلۆی  ڕۆڵەکانم بەخێرچن. ماڵئاوایی دەکرد.
من و قەمەر ماڵێکی قەراغ  ی بۆ دەنەخشاندین.(ناکوژێمەوە

ویستمان لەدەرگا بدەین.گوێمان لێبوو دوو  ئاواییمان بەرکەوت.
 .دی ئەشقیان بەگوێی یەکتردا دەچرپان وشه، نۆماڵ یر هاوسه

دوای  بە ئەسپاییەوە گەڕاینەوە. کەین.بیان ئەنفال نەمانویست ئەڤین
ئاشیان بۆ  .کەمێکی دی ئەوسا لە دەرگامان دا.چووینە ژوورەوە

تا  ها ئەوە پۆشاکی نوێ. چێ کردین..دەبێ جلەکانتان فرێدەن.
گواڵوی دڵیان لە یەکتر ردووکیان بەدڵ و بەچاو  هه، حەساینەوە

و من وە  ئەو شه بوو.کوڕەش بڵند.کچە ناوی گوڵنازدەئااڵن.
)ئەحمەد ش هاوڕێ سیروانێلەو قەمەر لە مزگەوتی دێ خەوتین.

وتی هاوڕیانی کاروانی بناری تاڵەبانیش رەجەب(مان بینی 
 نووکە بنوون... لێرەن.هه
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 وێز و ێنەکاناپەر
 چەند گوندێکی  ناوچەی کەریم باسام و یەبدواڵهۆری ،

 زەنگەنەن، لە گەرمیان، باشووری کوردستان

 

 
.  قۆپی ١٩٨٨ورامان ناوەراستی مانگی  بەتالیۆنی حەوتی ههوێنەی 

 . حەڵواکەی هاوڕێ تالیب.قەرەداغ، باشووری کوردستان
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 ندێ ههەڵهاتنی ه
 فەرماندە و جێهێشتنی ئێمە 

 
 

 سێوکە، شێخ بزێنی و دەشتی کۆیەپەڕینەوە بۆ بەری قەاڵ
 شڕەکەی پێشمەرگایەتیم چەند پەڕەیەکی دی لە تێنوسە

 
 

خەوێکە لە ناو دەتوت کەروێشکە ١٩٨٨ی چواری  ١٧بەرەبەیانی 
وی پێشوی  ئاوایی گوندی )گەورەدێ(ی چەمی رێزان وا زوو شه

بوو کە ێ ر هێندە گوێم ل من هه .رواش بوو هئێ ه تەواوکرد.
وتی هاوڕییان ئێوە زۆر )ئەحمەد ڕەجەب( هاوڕێ سیروان

نی چۆن وە ئاگا ئیدی نەمزا یە. ماندوون و پێویستان بە پشو هه
هێندە  ی خەو. بووم پاشاندێ جار برادەران ناویان نا هه هاتم.

ی بەیانیمان دەخوارد یەبەی چا بەیانی زوو بوو. بێخەم دەخەوتم.
 ین و چارەنوسمان یەکە.. ر پێکەوە ئیدی هه :وتیمامە 

موومان  کشانەوە بۆ دەشتی کۆیە و شوان  بریارێک بوو دەبوو هه
 ٣٥ن، هێزەکەی ئێمە لەبەر ئەوەی ماندووە وا پابەندبی یپێیەوە

دەبێ یەکەم هێزبێت  ،ڕۆژە لە نیوان کاروانی داستان بەڕیوەیە
رکردایەتی  بپەڕێتەو.ئەوەش داخوازی هاوڕێ یەبەی مامە و سه

 مەڵەبەندیش بوو.ڕێکەوتن بوو..
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 بەرەو ئامێزی گوندی یەسکەر...
 

بریندارەکانمان  .ڕێدەکەوێنەوەو  ە١٩٨٨کاتژمێر نۆی بەیانی 
..تا خوار (گوڵپی )جەلیللەوانە مامۆستا ئاوات باشتربوون. ێکەم

ندێ دەوار  هه شاخە.نی گەورەدەێ هێشتا دامێنی گوندەکا
لە ناو ڕەشماڵی  ئۆخەی دەکەین بۆ ئەو دیمەنانە. دەبینین.

بەڵی وا دەبینە بەشێک لە کۆپلەی گۆرانیەکانی  خێڵەکانین.
 ڕەشەڕێحانە و کەمەرەشل..... بێری.نگە شهری خالەقی. مەزهه
تاسە  نگوێن چێژمان پێ دەدا. نی کوردی وەک هه ەنگی رەسهفەره

نەشارەزایین.لوتەکەی )پیرەمەگرون( و و ناسۆر.زۆربەمان 
میشە  )گۆجاڕ(مان لێ دیارە...)دابان(یش دەبینین، بە منداڵی هه

نن...ئێستەش وا بە جوانی ۆئەوەم بوو کەبزانم ئەو لوتکانە چسۆی 
رسپی خۆیان ئاوێتەی ئاسمان و   دەیانبینم وەک کۆمەڵێ مامەی سه

زۆربەمان  نێین.نگاو دە بەرەو سارایی هه کاروانی ئێمە کردوە.
ڵگەڕاوین.جەستەمان بریتی بوو لە ئێسک و چەند  ڕەقەڵە هه

هاوڕێ  هاوڕێیان یەکتر ون نەکن.ر دەڕۆین... کیلۆیەک ئاسن...هه
ون کرد...ئیدی ەر( ئێمە جەماوەرێکمان وون کرد. ڕادیۆکەم )قەم

زیک پێنجی پاش نیوەڕۆ دەگەینە ین؟ باسی بزربوونی چی دەکەی
رم دەکەین داوای  ...هێندە پێشمەرگەی تیایە شهگوندێکی خنجیالنە

 رمی چی دەکەن...هیچمان نیە. کوڕم شه :نانن بکەین..کابرایەک
ند ڕۆژێک پێش ئێستا وەک کوللە دایانماڵین  هێزێکی پارتی چه

ێ وت: کە تەنها کەمئەوەندەم پێ شتێکیان بەبەرەوە نەهێشتین.
رسیارەکەیم پێیە.وەاڵمی پ ئاو دەخۆین خۆمان کەمێک نانمان

تی: ندێکمان یەکێتین.و دایەوە کە ئێمە پێشمەرگەی شیویی و هه
بووە...بەاڵم کە ئەمجارە  م ڕکم لە شیویی لەوەتی من هه
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، کوڕم رو ماڵتان لە پێناودا دانێم سهناوباگتانم بیست ئامادەم 
شەرواڵە دڕاوە، ئەوە شەرواڵی کورەکەم لەبەر بکە! لێ لە شەڕی 

 دەها کونیان تێ بەربوو.تازەشاردا جلەکانم 
کەمێکی ی داینێ و ئێمەش زۆر نەماینەوە.کەمێ خورما هەروەها

ر چۆنێکمان کردوە بگەینە ناوچەی  دی ڕێ دەکەین.ئیدی دەبێ هه
 پەڕینەوە بۆ دەشتی کۆیە..ببزێنی لەوێوە قەاڵ سێوکە، شیخ 

 
 

ها گوندی ندە نەمپەرژا ناوی وەک چه لە ئاواییەک دەمێنینەوە.
شوێنی خەوتن بن دیوارەکانی ئاواییە..ئەوە  .ئەنفالکراو تۆمار بکەم

ر بەڕێوە سەرخەوی  بوو هه هه کێشەیەک نەبوو بۆ ئێمەی کێوی.
ڕۆژی  ێرخەرمان زەوی.دەشکاند..دیسان پەتوومان ئاسمان و ژ

و بۆلقامیش و  ۆژانی دی بە گوندەکانی گۆپتەپەر دوایی و
نی ناوەکانیان فریای نووسی دەپەرین.تێ دایەسکەر

هاوڕێ ئەوە جێگەی داستانەکەی  :ناکەوم.هاوڕییەکی شوان
پانزە هاوڕێ  ١٩٨٢هاوڕییانە لە گوندی بۆڵقامیش کە بەهاری 

ان هید دەبن و تەنها دوانی شه انەدوای بەگرییەکی قارەمان
لە بریندارەکانی بەناوی حەمە  ێبەرینداری ڕزگاریان دەبی، یەک

دەکەوێتە بەر  یدوای ،ڕەشاش دەکەوێتە دەست داگیرکەران
بریندارەکەی دی مام جوامێر . لیبوردنی گشتی و ئازاد دەکرێ

بۆ دەبێ ناوی داستان :ر نیە بیبینین... لە خۆم دەپرسمدەبێ و دوو
 ۆشکردنە بە مردنی کۆمەڵێک مرۆڤ.بێت؟ ئەوە تەنها خۆ دڵخ

ئەفسانەش بێت، دەبێ ؟ ناوی نەنێین کوشتنی بە کۆمەڵبۆ  ئەی
لقامیش، بۆ ێبەڵی دوێن ا شکابێ.ێدداگیرکەرانی ت پێچاوانەکەی بێ.

مووی پرۆسەی ئەنفال  بۆ من هه ئاشان.بەکرباییاف و قزلەر، پشت
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مرۆڤەکان  کوژ کرا. بوون. چونکە مرۆڤی بێ تاوانی تێدا ڕەشه
ران، بەاڵم بەبەرگێکی بوونەوە بە دڕندە بایەلۆژییەکەی جا

 مۆدێرنەوە...
 گوندەنشینەکانی ئەو ناوچانە بەئاواتی مانەوەن..

داگیرکەر بواری ئەوە نادا کە  ئێمە دەمانزانی ڕژێمی یەرەبی
 ی ئەنفال. یەک بە هێمنی بمێنێتەوە  و پەلەتر دەکا لە پرۆسه ناوچه

ە هیزەکەی پارتی ک یە ماینەوە. فتە لەو ناوچه بۆ ماوەی دوو هه
و شپرزەیی خستبووە  ند رۆژێک کشابووەوە، بێ ئارامی  پێش چه

گوندی لە بەردەم مزگەوتی  ١٩/٤ئیوارەی  ناو خەڵکەوە.
ئەرێ کوڕەکانم بە تەمای : پیاوێکی بە سااڵچوو بووین. (گۆپتەبە)

.دوێنی لە  ەم ناوە نەبنمن وا دەبینم کە ئێوە پێشمەرگەی ئ؟ چین
تووتن لە  ەتڵ شه یکڕینبووم ویستم بچم بۆ  شاری )سلێمانی(

بوو کە  وتیان بۆ کوێ دەچی ڕێگە نیە.دەنگۆی ئەوە هه  ڵەبجە. هه
هەنووز  ڵەبجە رشتووە. ددام کیمیاوی لە شاری هه ڕژێمی سه

ند هاوڕییەکی  چه، بوون بە ڕستەی باسکان لە زاری نەبوو وشه
چ رێگەو روەک ئەوەی هێ هه ڵەبجەیی لێی نزیک بوونەوە. هه

: کەوتنە پرسیار، ندێکیان بەدڵپڕیی و خەمەوە هه ،بانێکمان نەبڕیبێ
 بیناسی؟دەها پرسیاری بێ وەاڵم. کەست نەدی.. توخوا مامە

موومان لە دەریای بێ  وشەی ئەو مامەیە ئەوە بوو کە ههدوا
خەمی  خێراکەن بپەڕنەوە بۆ ئەوبەر. چارەنوویسدا دەخنکیین.
 دەمێکە فەوتاوین...ئێمەتان نەبێت، دا ئێمە 
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 پەڕینەوەی سەرکردایەتی مەڵبەند بێ ئێمە
 و جێهێشتنمان...

 
ئێمە بە چوپ و بەلەمی چکۆلە لەچۆمی )زێی  چواری ٢١ڕۆژی 

دەبوو ئێمەش  .پەڕینەوە دوکان( لە خوار گوندی یەسکەرەو
ا بپەڕینەوە بۆ درکردایەتی مەڵەبەند لەگەڵ بریندارەکان و سه

ڕژێم  ەی حزب. و لەوێوە بۆ بنکەکانی پشتەوبەری دەشتی کۆیە 
ێگە لە بۆ ئەوەی ر، ێی وەک بەربەستێک پتر بەردابوەوەی زئاو

هاتوچۆی پیێشمەرگە بگرێت. ئێمەی ساویلکە و خوێنگەرمیش لە 
 ،یربوو زۆر سه ئەوەی وان گوندەکانی چۆمدا دێین و دەچین.ێن

زۆر لە خەڵکی گوندنشینەکان هێشتا لەو بڕوایەدا نەبوون کە ڕژێم 
 یکاری ڕۆژانەندێکیان لە گەرمەی ئیشو هه هێرش دەکا.

ە خوار گوندی )ئەلیاسە ل چوار ی٢٥ئیوارە رۆژی  بوون.خۆیاندا
یی بۆ اوزلەر( و د)ق وندێکی چکۆلە چوین.بەرەو گ سوورین( و

ندێ منداڵ  ، ههدازێروباری او نجیر( لە کەناری زێ....لەن )کانی هه
پۆلەکان زۆرانبازییان دەکرد و  وەک بێچوە مراوی لە گەڵ شه

 ئای بێ تاوانی. .ینندێ جاریش وەک ماسی خۆیان پێشان دەدا هه
یادەورییەکی منداڵی بیرهێنامەوە: جارێکیان دوای ئاشبەتاڵ لەگەڵ 

نگەرمان لە نزیک شیوەکەی  سه ،زارۆکی گەڕەک، بەهاربوو
ئەوە بۆ گەمەیەکی : ڵکەندبوو، کۆمەڵێک کرێکار ە ههۆستایانەومام

ئێمە وا نارجۆکی  ڕ وەستاوە. مانێگیە شه هێشتا چەند؟ دی ناکەن
ئێمە  ڕی تەواوە. ت شهوگیەکتر دەهاویشت دەتۆ تۆپەڵە قوڕمان ب

)بورهانی یومەرە  سادەبووین و چێژمان لەو وازییە وەردەگرت.
ئەگەر ئەوەمان لە کاتی  ،تربوولە ئێمە کەڵەگەت کە سوور( 

نگەری منداڵەکانی دی یەکسەر  لە گەڵدا بوایە سه داهێرشکردن
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مان منداڵی السارین و وا بەرێوەین بۆ گوندی  ئێستاش هه دەگیرا.
و بە ئاسانی داگیرکەر ناتوانێ زەفەرمان پی بەرێ..  (گزەخەبەر)

ی گویێ ن بۆ ناو کێڵگەکانند کچێکی چاوشین کە بەرێوە قریوەی چه
هەر خۆیان کچی خواوەندی نێو ئەفسانەی  .ێننکەزێ، ڕامدەچەڵ
چکی روەک قائەو پرسیارە  تۆ بڵیی ناشیرینان تێابێت. یۆنانی بوون.

، لە شوێنێکی دی بەهاران، ناخمی پەنەماندبوو.
بێ تاوان  نۆماڵێک..کورپەکەیان لە بێشکە و لە بن کەپرێک دانا بوو.

هەروەک چۆن خەم  .خەندەی بۆ ڕۆژێکی نوێ دەکرد
ئاواش زەردەی ، ڵگەڕاندبوو ماندوویەتی ڕەنگی ئێمەی زەرد هه

 ن دەکرد.ە نێو شەپۆلەکانی چۆمی دوکاندا وخۆر دوا تیشکی ل
وت دانێکی زیوینە و لە زاری ژنێکی شوخ و گندێ جار دەت هه
هێندە پێشمەرگە  ،وەک باسم کرد نگەوە خۆی دەخاتە دەر. شه

اردبوو، گوندنشینەکان هیچی وایا بەدەستەوە لەو دیهاتانە نانی خو
دی  نەک میوانداری.، ئێمە بۆ مریشک کڕین چووبوین نەمابوو.

باری  دووباری قورسبووین بەسەر ملی خەڵکەوە. ،میوانداریچی
 هێشتا خەندەشمان لێ دەویستن.دوای ئەوەی ڕ و باری ژیان. شه

ئەنجومەنی گیرا و لە ەلە گوندەکە دامەزراین خۆم پی ڕان
کاکە بەڵکو ئەگەر بتوانی بەسەر ماڵێکدا  پرسی مئاواییەکە

بە  :هاوڕێ )قەمەر( .ەشمان کەی کە کچی ناشیرییان هەبێداب
 .رواشی کرد قوربانی مەیمونەکەشیان بم، کابرای ئەنجومەن هه

من قەمەر و م ئاوات(ی خستە ماڵیکەوە کە گۆیا )، ئێمەی
 کچی ناشیرینتان دەوێ.برۆن دەی دە. کچەکانیان ناشیرینن

ناشیرینی چی ئەگەر ئەوانە ناشیرین بن دەبێ جوانەکەیان چۆن 
تی لە ناوچەی فەرماندەیەکی یەکێ (گەرمیانی سامان) ؟بێت

وتەیەکی بەنرخی جوتیارێکی گێڕایەوە کە گەرمیان، جارێکیان 
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رمیان لە گە ستبوونەوەی خەباتی چەکداری دەبێ.سەرەتای درو
خەریک دەبێ  جوتیارەکە. کێمیوانی جوتیار دوو پێشمەرگە دەبنە

ئەوانیش داوای لێبوردنی لێ دەکەن و ، ستیانداەا بەدئاوبک
تتان گرتە ال ئەوەیە کە ئێوە دەسه گرنگ :ناهێڵن.جوتیارەکە دەڵێت

 !. بەڵێبەسەرماندا.ئێمە لەخزمەتداین دەست ئاوی گەرم نەکەن
موو  بەڵکو هه، ر ئاوی گەرممان کرد بەسەریاندا ئێمە نەک هه

 کەوە.کە لەماڵە پێکەوە تۆڵەی ئاگرینی بەیسمان بۆ نزیککردنه
گەڵ روەک دڵداری لە ندێ جار هه ههمانگەشەو بوو.، هاتینە دەروە

 وی بکات خۆی ئاوێتەی زێ دەکرد و ون دەبوو.گۆی زە
 

 (نجیری شێخ بزێنی کانی هه)لە مزگەوتەکەی  ٢٢/٤/١٩٨٨ڕۆژی 
حشع)ئەبولینا، حەمەڕەشید قەرەداغی کردەکانی مەڵەبەندی  رەس

شتی مامۆستا پەرئازاری ناوچەی شوان، بەسەر ٣١و بەتالیۆنی
ند ڕۆژێکی  ڕزگار( کۆبونەوەیەک دەکەن کە دەبێ هێزەکە چه

بەداخەوە بە پێشنیاری حەمەرەشید قەرەداغی و  دی بپەڕێتەو.
مامۆستا ڕزگار، بریار دەدەن کە هێزەکەی بەتالیۆنی حەوتی 

یەک بکەن و هێزی حزب ەند جەول ان و گەرمیان دەبێ چهورام هه
ریارێکی ئەوە ب .ناوەرەکانی بە خەڵکی ناوچه بناسێنو جەنگ

چونکە دەبوو خۆیانیش بمێننەوە بەالم ، ناسەربازی و گەوجانە بوو
موو هێزێک کردیانە ئەوبەری جادەی قیری دەشتی کۆیە  پێش هه

رباسی ئەوە  نەدا دێمە سهلە بەشی کۆتایی ئەم یاداشتا ڵهاتن. و هه
هیدبوونی کۆمەڵێک  ە هۆی شهوکە چۆن ئەو بریارە نابەجێیە بو

 بوێر  هاوڕێ.لێرە ئەگەر دادگایەکی دادوەری سەربازی یان حزبی
لەوانە حەمەڕەشید قەرەداغی، ئەبولینا ، موویان بوایە دەبوو هه هه

نە ، بدەی حزب بوو ٣١و مامۆستا ڕزگار کە فەرماندەی بەتالیۆنی 
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داخەوە تا ئەمرۆ بەبسەننەوە.ان لێیەکیەتیدادگا و هەموو بەپرسیار
ەکانە و یەکەمیان جێگری پێشمەرگە دێرین پێچەوانەکەیەتی.

و  ، دووەمیشیان لە ئەورپا هایالیڤ دەژیڕۆستەمی جادەی قیرە
 .بازرگانێکی گەورەیە

 
 ینو ڕۆیشتن ینەوەڕئێمەش هێشتا چاوەڕێی پە پەڕی.فتەیەک تێ هه

واڵی کەسوکارمان دوای  بۆ دەڤەرەکانی سنوور تاکو هه
ورامان بزانین.دێین و دەچین.یەکێ لەو  لەبجە و هه بۆردومانی هه

 .ەوەردێک گوندێکی نوساو بەهه، (تورکمان باخ)گوندانە گوندی 
دەگەینە گوندی  لەوێ یەک دنیا پرسیاری بێ وەاڵم.

انی لەوێن و بریار خاالنی یەکێتی نیشتمی خاڵ ٢١.تیپی (گەڵناغاج)
یان  ڕدەکەن. شهو دەمێننەوە ، دەدەن ئەگەر هێرش بکرێت

پارتیش وەک سااڵنی ئاشبەتاڵ  درێژە بە خەباتی پارتیزانی دەدەن.
)شیویی و دوو هێز دەمێننەوە دیسان نە بۆنی دەمێنی نە ڕەنگ.

دیسان لە گوندی ، رپەل کۆمەڵێ پێشمەرگەی سادە و سهیەکێتی(.
(...لە ڕۆخ زێ، یەکی ئایار بەڕێ دەکەین.ئێوارە )ئەلیاسە سوورین
دەکەێنەوە  ڕژێمی داگیرکەر بە نیازی هێرشە.دەنگ دێت کە 

ئاوایین و پاش لە خوار  بۆ گوندی)گوڵمکەوە(.، ئەمبەری زێ
ە و چەند فڕۆکەیەکی جەنگی بۆمبی  ٣/٥/١٩٨٨نێوەڕۆی 

ە(ش پ)گوپتەکیمیاوی دەکوتنە ناو گوندی)یەسکەر(.ئاوایی
ئەو  روەها.گوندەکانی دی تووشی شڵەژانی تەواو دەبن. هه
وەی سێوسینانی قەرەداغم دێتەوە یاد کە دۆڵی قەرەداغی  شه

زێ  سەرر ئەو ڕۆژە لە هه .دژان دوای بۆمبارانی کیمیاوی هه
مەفرەزەیەکی یەکێتی، هاوڕێیەکی کۆنی ئێمەش، مناف، کۆپتەر لە 

وی سێ لەسەر چواری  هش پەڕینەوە لێیان دەدا و دەخنکێن.کاتی 
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، ە( لە گەڵ هیزەکەی شوانلە گوندی )چنار مانگی پێنجە.
رچنار(دا  بە گوندی )سه مامۆستا ڕزگاردا یەک دەگرینەوە.

لوتکەی  یو لە ئاوایی )جەلەمۆرد(ی بنار دەگوزەرێین. شه
مامۆستا ڕزگار تۆ  مامۆستا قادر توڕە دەبێ.. خااڵن دەکەینەوەخال
. دوژمن ناتوانێ پەی پێ بەرێو ە شارەزاین زار رێگ ت ئێمە ههتو

ئێستاکەش دەڵیی پردەکەی گۆپتەپە بۆ ئەو بەر دەشتی کۆیە 
ردەکانی )شیوەسوور( دەروەی ئاوایی  لە نێو هه وبەیانیە گیراوە.

ئەرێ دیسانەوە بۆ کۆی بچین؟ بەیانی زوو  خۆمان دەشارینەوە.
ەرنەخا پاسەوانەکە)یومەر و سیڤەر( هاوار دەکەن کەس خۆی د

کۆپتەر هات...وا دیسان ئەوەش ماوە دەسوتێ...لە جادەی 
خۆی دادەبەزێ و سوپا بە ئارەزووی  )کەڵکەسماق(سەرەکی 

 ؟کی بەرگری دەکا،راوی خەڵک دەکا.تاکوتەرا نەبێ
 

 پەڕینەوە بۆ بەری جەباری و خاڵە بازیانی
بەدۆڵەکەی شیوسووردا  دیسان تاریکە و ئەنگوستەیە.

کۆچ چارەنووسی نادیار ندێ خێزان بەرەو  هه شۆڕدەبنینەوە.
وستاون و  ەم ماڵەکانیادا کۆمەڵ کۆمەڵندێکیان لەبەرد هه دەکەن.

موو الوە  لە هه ؟"بۆ کۆێ دەچن"پرسیاری  نازانن چی بکەن.
 )سیڤەر و هیواڕەش( هاوڕییانی بەتالیۆن دەناسنەوە. دەبیستین.

بە گوێی   ەک ووشهدوای دوو ساڵ، بینینەوە و ماڵئاوایی بوونەتە ی
ک و نەزان ۆترسن یبڕیاری فەرماندە ێبەڵ ا دەیچرپێنن.دیەکدی

 ,سان دەبی بەرەو گەرمیان برۆینەوەبۆیە ئێمە دی، وایە هاوڕێ
گەرمیانێک چاوەڕێمان دەکا کە پڕە لەداڵ و الشەی نوێیان 
دەوێ...ئای لەو کارەساتە تاڵە کە چاوەڕێی دەها هاوڕێی وەک 

گازی بە ی  کە زۆربەی ئەندامانی خێزانەکە، )حیکمەتە چاوشین(ە



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ

 86 ئارام هەورامی رۆژانی بەرگری

ئەی  ژەهراوەی لەشارەکەی ئەحمەد موختاری جاف خنکاون.
ردەم  کە هه دیسان، چۆن وەاڵمی هاورێ ڕەنجدەر بدەینەوە

ئەو وەاڵمە ئەنفال  کێ دەزانی؟.؟ کەی دەگەینە جێ دەپرسێ
بەدەم ڕێگەوە دەڕۆین و هێشتا ئاگری  وەکو مەتەڵی لێکردوە.

سیمای خەڵکەکە  انی دۆڵی شیوەسوور بەر نیگام بەرنادا.ماڵەک
ندێ جار وا  هه ردەکان پێوە دیارە. تابلۆی مەرگی لەسەر هه

ئێ خۆ ؟ یان ئەستێرەگەشەیە دەزانم چاوم رەشکە و پێشکە دەکا.
ند کاتژمێرێک  وزە و تا ئەژنۆ هاتووە...چه گیا سههێشتا پوشپەر نیە.

 ,دیارە.دەنگی خەڵک وەلێ نما(ئاغجەلەر)شارۆچکەی  دەڕۆین.
گوێکانمانی وەک بڵندگۆی مزگەوتی گوندەکانی ، مەهێڵن نبەجیما

ئێمەش بەجێ ماوین... یە؟ الت چی دەسە قەرەداغ قواڵخ کردوە.
بێچارەنووسی و دەستخەڕۆی فەرماندەی ترسنۆک و خۆ 

لە ، شی مانگی پێنجە وی پێنج لەسەر شه شه ١٢پەرست...کاتژمێر 
لە  کەدەین.دە ەوە لە جادە(نجیر قەرەهه)ڕۆژهەاڵتی  باکوری 

 زانی چۆنوەی هێزەکە هێندە ماندوو بوو نەینی ،جادە پەرێنەوە
دە، روناکی ڕۆژێکی لە گوندێکی نزیک سەرجا ٦/٥.ڕۆژی پەڕییەوە

دێنی و ناچار خۆمان لە نێو کۆمەڵێک درەختدا نوی زۆرمان پی
لە   ،نی دی نزیکترەئەمجارە مەرگەسات لە جارا حەشار دەدەین.

 برسیمانە.و نێوەڕۆیە  نێو نیگای زۆربەماندا دەخوێنرایەوە.
 بێت. یە ئەگەر کەمێ سەبرتان هه هاوڕێیان گوشتی باش هه

سەرسەوز وەک ، بۆقی خرپن و قەڵەو، ئەمجارە میوانی بۆقین
، ویق ویق بەالم میهرەبان و دەنگ خۆش.، قوات خاسەکانی یوجە

ی  بە زمەپاکیان بکە و  شدەیانکوژم و تۆمن ، دەی دکتۆر فرهاد
ئەرێ  :ندێ هاوڕێ هه سیخیانکە.کاڵشینکۆفەکانمانەوە بۆ برژاندن 

؟ ئێ ئەتۆ نازانی بۆ یابانییەکان زیرەکەن :منیش؟ ئێوە شێت بوون
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ورامیم و ئەمجارە بۆقانی گوێ ئاو دەخۆم لە باتی  ئێ من هه
م  ان برژاند.پتر لە دەشییشم هێندەی دی زیرەک بم. گوێز، با

ئیدی وەک برا ئەوەی  ئاسۆ بەشی منیش. بەشی منیش. :ئاوات
ئەو بۆقانە ووزەی باشی پێ  پێی خورا بێ بەشمان نەکرد.

ە و دەبێ بکەوێنەوە ڕێ.ئەمجارە بۆ خاڵە ڵتاریک و لێ بەخشین.
ئاگر لێرە و . ر دیوارە و ڕوخاوە هه، دەمەو ئێوارەیە بازیانی.

، چەند چەکدارێ سروشت دەکزێنێتەوە.چاوی ئیمەو  ،بۆسۆ، لەوێ
نەخێر دوایی  پێیان وایە ئیمە جاشین.، ڵدێن لە پێشمانەوە هه

کۆمەڵێ بەرگری ؟ ها لێرە چی دەکەن دەزانن ئێمە پێشمەرگەین.
ئێمە مردنمان بە چاوی  :یەکێکیان خۆیان حەشارداوە.و  ئاواییەکانن

منداڵیان وەک ، دڵدەخەڵەتان کان خەڵکیان هه جاشه، خۆمان بینی
و  ئیمە شه، فەردە ئارد فڕێدەدایە ناو ئیڤا سەربازییەکانەوە

 دەیگوت: جاشێکی بێشەرەفدەڵێ:  کی دیێیەک، ڵبێین توانیمان هه
ژنەکەم و منداڵە یەک  بابێ بەرگریتان لێبکا. ؟کوا مامەرێشە

بەرێوەین و منیش وەک ئامیرێکی  ساڵەکەمی بە پاڵ برد.
ااڵنە بە شێوەیەکی کاتی لە مێشکمدا ئەو یاداشە ت کەر،مارۆت

 ردەست. ئەوەش نازییەتی نەتەوەی سه، ئای ستەم هەڵدەکۆڵم.
 هاوڕێ ئێمە شیویین نابێ ڕەگەزپەرست بین.: هاوڕییەکی یەرەب

، ی ئیسالمی فاشستنئێوە داگیرکەر: وەاڵمێکی توندی دەدەمەوە
ستەمیان لە نازییەکان بیست ساڵ  کان کەمتر نیە. هیچتان لە نازییە

ئەو  ساڵە. ١٤٠٠نەتەوەکی ئێوە  نەتەوەکانی دی کرد.
و تێکهەڵچونەی من و ئەو هاوڕێ یەرەبە، ئەو دەمەقاڵەیەی من 

بیرخستمەوە لەسەر ئەوەی من  کورد و یەرەبی چەند هاوڕییەکی
، لەبنکەدا موێنەیەکی گەورەی کوردستانم لەسەر نەخشەی جیهان

 مانگێک سزای حزبیم چێشت. ڵواسی بوو، دواتر لەسەر ئەوە هه
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گو بە  :م قادریشهاوڕێ ئارام کاتی ئەوە نیە. :دی هاوڕێیەکی
ئێمە ؟ ڕوسە ترە ئەی ئەوە گوللەی تانکەکەی ئەوان نیە

ئەحمەد هاوڕێ) ڵەتاوی کۆمەڵێک کەسی فەلسفەدزین.ڵخە هه
زیک باخەکانی خاڵە بازیانی هێچم یتان هێورمان دەکاتەوە. (بازۆکە

ی حەوت هەمان هاوڕێی یەرەب، بووە هۆی وازهێنان پێ ناوترێ.
کاتێک باسی  ،(نجیر کانی هه)لە مزگەوتەکەی  پێشمەرگە

 سەر ئەوەی وتیانەلئەوەش  ڵەبجەیان کرد و توڕەبوون  هه
 سوپای فاشستی یێراقی یەرەبی.

 
(دەمکێشی کە دایکم وەک ٤/١٢/١٩٨٣بیرم بۆ الی ئەو ڕۆژە)

بەرەو بنکەی کەرەجاڵی حزبی ئاسک لە بناری تاڤگەی زەڵمەوە 
و سۆزی ێلە ن، ئای لەو ڕۆژە زب کردە دیاری.شیویی منی بۆ ح

و  مانگێ پتر ئە چڕان لە پێوەندی خوشک و براکانم.دایک و ب
دایکم ئەرکی نامەبەری شاری سلێمانی)شانە ، کردم وڕیبچڕانە 

وو... ناوخۆییەکانی حزبی شیویی( بۆ ماوەیەکی زۆر لە ئەستۆ گرتب
ە منی بۆ کەی دەکرد کباوکم لە خۆشیاندا گەشئەی 

منێک کە هێندەم مارکس و لینینم  پێشمەرگایەتی سازدابوو.
 یە و دەناسی کە یەکەمیان وەکو شێخێکی تەکیە رێشێکی نورانی هه

دادوەری الی  وا فێرکرابووم ئەوی دییان خەبات کەچەڵی کردوە.
چەک و  ،بوومرەڕۆ  ندێ جار هێندە سه )هه، هاوڕێکانی ئەوانە

ڕ و چەکدارانەی ناوشاردا لە موو سیخو م بە نێو ئەو ههبەیاننامە
ئەوەش کۆتایی سااڵنی  کەوە بۆ شوێنی دی دەگواستەوە.ێشوێن

ەرگە لە هەمیشە مەفرەزەیەک پێشم ئەوە گەنجی من...حەفتا.
)شەهید ، (نوری جرتینۆن)لەوانە  ماڵماندا خۆی حەشاردابوو

هاوڕێیانی گەرمیان و ، (مەنافهید)شە ،(ورامی نەسرەدین هه
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ندێ جار  ...هه(یەکیتی بیارەییوریا )هید  شه رکردە.. سه ێند هه
پارتیش..ئەوە دەستپێکی ژیانی پێشمەرگایەتی نەک تەنها من بەڵکو 

ئای کە  . ئەوەش دادوەری.بوو رجەم ئەندامانی خێزانەکەمان( سه
ڕێ فەرماندانە رم لەو هاوکاتێک بەتایبەتی بی،ندێ جار وانەبوو هه

یان لە زگی گورگدا و جەماوەرکە لەترساندا ئێمە  دەکردە
ئەو فەرماندەهاوڕییانەی کە گیڤارای جادەی پانن و ، بەجێهێشت

ئەوانە وێنەی شێرێک بوون لەسەر کاغەز و ، مشکی تەنگانەن
 هیچی تر.

بەدەم ئەندیشەوە دەگەینە باخەکانی خاڵۆ بازیانی... ئەوە پەنجاو 
بەڕیوەین و دەها کیلۆمەتری بێ ئامانجمان بڕیوە. پێنج ڕۆژە 

دەها ئاو و کانیاو و کێومان دیوە..دەها دەوار و کیژۆڵەی جوان و 
خانمی وەفادار و خێزان میوانداری کردووین...سەرباری ئەوەش 

ڵدەدەین و لە  وارمان هه هه برست و بیر و هۆشمان کوردستانە..
دەبێ دیسان  ین بەزەویدا.ارەکاندا خۆمان دەدژێر ناسکە گەاڵی د

بەاڵم پتر بە ، بپەڕینەوە ەرەو گەرمیان ب،بۆ ناو قواڵیی زەنگەنە
 خاکەوە گرێدەدرێین... 

 
 

 ز و ێنەکانپەراوێ
 

 گوندی یەسکەر
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 وێنەی خۆم و دایکم دوای حەوت ساڵ لەیەک بچڕان
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ
 

 91 

 دابڕان، کۆمەڵێک قوربانی و کاروانی نێوان
 ئەنفالکراوەکانی گەرمیان و قەرەداغ..گوندە 

وێنەی دەڤەری زەنگەنگە/گەرمیان لەکاتی ئەنفال مانگی چوار 

 بەکامیرای مامۆستا قادر گیراوە..١٩٨٨
 

ئەم یاداشتانە سوور و ناسۆراوین، تنۆک تنۆک وەک تەرزەی 
ربازە  داگیرکەران  خوێناوی منداڵە فلیقاوەکانی ژیر پۆستاڵی سه

 ،وێنەی  قوربانیەکانی گەرمیان  شهۆڕێ، بەخوێنیان لێ دەچ
ندێ  دەزانم هه. دەشتی کۆیەن ،قەالسێوکە ،بازیان، شوان ،قەرەداغ

لەو کەس و پێشمەرگە دێرینانەی کە بەشداربوون، خوێنەرانیش 
بەردەوام وەک بەشی زنجیرەیەکی دراما چاوەڕێی کۆتایی ئەم 
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رد ژێردەستە تا گەلی کو ئەفسانەیەن، منیش لەوەاڵمدا دەڵیم هه
ربەخۆی خۆی نەبێت، ئەنفال، رەشه کوژی،  بێت و نیشتمانێکی سه

کاری، ئاماد، سنە  ڵەبجە، قەاڵدزی، هه فرمێسکی دایکان، تاوانی هه
بەردەوام دەبێ..ئەمانە بەشێکن لە گەنجینەی کەسێتی هزری تاکی 

 .ردەم خوێنیان لێ دەتکێ برینێکی کراوەن و هه. کورد
 

وتی ئاسۆ مژدەم قەندیل(، برادەرێک بوو)لە ١٩٨٩مانگی نۆی 
بەڵێ  بەرێ نامەیەکت لەشارەوە لە الیەن باوکتەوە بۆ هاتووە.

نامەیەکی چکۆلەی پێچراوە کە ڕێکخستنەکانی حزب لە ڕێگەی 
نامەکە لە  ،هاوڕێ )پەروینی مام فەتاح(ەوە گەیشتبووە دەستم

و: باوکم وای نوسیبو.نووسرابوو ١٩٨٨شتی  ڕێکەوتی یەکی هە
ئەم  نازانم بڵێم کوڕی شیرینم یان جگەرگوشە پێشمەرگەکانم.

موو ئەو پێشمەرگانەیە کە خۆتان  بۆ هه نامەیەم تەنها بۆ تۆ نیە..
کردوەتە هاوڕێی خاک، هاوەڵی سێبەر و خەباتتان لە خۆتاندا 

بروابکەن ڕوخسارتان دەبینم لە پشتی  هۆگرکردووە..
بە . ڵدەێنن ک هێمن ههێنگاوی خێرا و دەم هقەتپاڵەکانەوە، ه

ڕاستە شار بە جانەوەری جاش و  هاوڕێکانت بڵی ئێمەش ئازادین.
رمان پێ  سوپای داگیرکەران تەنراوە، بەاڵم ئێستاش نەیتوانیەوە سه

ند  ڕوحم لەگەڵتانە..دایکت بەوە شانازی دەکا کە دایکی چه. نەوێنی
 کوڕە پێشمەرگەیەکە.نەک تەنها تۆ( 

ەو نامەیە لە خانەکانی مێشکم وەک چاوم ی ئ وشهی! ئێستاش بەڵ
م هەروەک چۆن یاداشتەکانی داستان و ئازارەکانی ئەنفال. ەپارستو

ند دووریش  ..من ئیدی لەوێوە زانیم کە لوتکەی هیوا چهپاراستووە
رکەوێ..بۆ گەیشتن بەو  ر سه ر دیارە...دەبێ کورد هه بێ بەاڵم هه

لەگەل نەتەوەی موو سنوورێکی برایەتی  ئامانجەش دەبێ هه
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وشانەی جێگەی خۆیان لە ناخمدا هێندە ئەو ردەستدا ببچڕێنی.. سه
 هێندەی دی دڵم بە خاکی کوردستانەوە گرێدەدرا.. ڵکۆڵیەوە.. هه

لەوانە مامۆستا . نامەکە زۆربەی پێشمەرگەکان خوێندیانەوە
 ئاوات..

  
 ٧/٥/١٩٨٨بۆ النەی گەرمیان ئێوارەی 

 و گەرمیان بەرەوە جێێ ژوان ناچین..ورامان  ی کوڕەکانی هه ئێمە
. بەرەو النەی ئەڤینی گوندەکانی گەرمیان و قەرەداغ دەچینەوە

دەمانەوێ بزانین ئاواییەکان دوای ئەنفال چۆن خوێنیان لێ 
لە باخەکانی دەتکێ.دەمەو ئێوارەیە..دوو دوو، ووریا ووریا..

. یندا ڕێ دەکەی )جەباری( ە ئاواییەکانی ناوچهبازیانی و بخاڵۆ

ر گوندی ڕوخاو دەبینین..ناوی چی تۆمار بکەم..چێتر وایە  هه
 بنوسم کە سەرتاپای خاک زۆرکاری )ئەرەب کردوویەتی

ندێ شوێن،وەک )کەریمی ئەلەکە( هەنووز دوكەڵی  خاپور(...هه
دا بوو لەم گوندەدەڵێ : هاوڕێ ئەحمەد بازۆکا . لی بەرزدەبێتەوە

دوای  ١٩٨٧وا(ی برای هاوڕێ پۆاڵ زیندانی لە بەهاری ڕهاوڕێ )ب
م (واڕبوو هاوڕێ )ب ١٩٨٦هید بوو..پایزی  ڕێکی قارەمانانە شه شه

لەبیرمە ئەو کۆپڵە  ورامی بوو. حەزی زۆر لە گۆرانی هه ناسی.
کەوتوەتە )گۆرانییەی یەباسی کەمەندی دووبارە دەگووتەوە

نێ یماڵ بگە ای شهمەگەر ب-بەینیمان گەلە حەو کەژ و حەو کۆ
ی وت حەزی لە کچێکی گوندی )دێلێژە(دەرکە یبەتۆ( دوای

تا قەردەداغ دەها قیشی نەبوو لە گەرمیانەوە  ناهه قەرەداغ بوو.
 ؟ابوو، لە کوێوە پێی بگاێدردەی ت کۆ و هه

ند برادەرێک  و چه)ئەحمەد بازۆکە( . لە ئاواییەکە دەردەچین
ەی نیوان شارۆچکەی قادر ک بۆ چاودێری ڕێگەکێر یاڵ دەچنە سه
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وێکی دی دنیا تاریک  شه  نەوە ڕێگە.یدەکەو کەرەم کەرکوک
خانە دەپەڕینەوە)چۆمی ڕۆخانە ۆلە چۆمی ڕ. دەکاتەوە

رەتاکەی لە دەربەند باسەڕەی قەرەداغ و دۆڵەکانی  سه
موومان  کەتن، هه ندێ پێشمەرگە شه گرمەوە چۆمێ دەبێ(.هه سه

خاکە ستەمی نەتەوەی زۆردار  موو شتێکی ئەم هه. ماندووین
زۆر جار بێ . بەیان ڕێگە دەکەینتا بەرە. بێهێزی کردوە

کان باڵیان دەشکا و نەیان دەتوانی لە  وشهنەخێر زۆر جار دەنگین..
زنجیرەی  بووبووینە ئەکتەری ناو. گەرومانەوە بێنە دەر

 شەهید بروا



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ
 

 95 

 موو ئازای وەک جەستەی ئەفسانەیەکی بێ کۆتایی.. خاک هه
ردوکمانی   و خەمەکانی هه ندێ جاریش شه هه ڵۆیەک شکا بوو.. هه

دیمان بەدوای یەکدا تەنها سێبەری کاروانی یەک ،دەشاردەوە
تەنها ئاسمانمان لێ دیارە..بنەو  دەگەینە شیوێکی قوڵ.. دەبینی.

ردەکان وەک کاروانی ئێمە کۆتایی  ژمارەی هه ڵدەدەین.. بارگە هه
نزیکەی ن. )تازەشار( مان لێوە دیارندیپێ نایێ..بناری گل و گو

دەبێ  ڕکەر.. مێرخاسترین پێشمەرگەی شه سەد پێشمەرگە دەبین.
مانگێکە گەرمیان  منەی خواردن بکەین..دی گوند و ئاوایی نەماوە..

بەرەو )یەبداڵ  گەوەڕە.. ندێ جار گوێمان لە سه هه چۆڵە..
ئاوایی دەمەو ئێوارە دەگەینە . هۆرییەکان( دەکەوێنە جم

مرو یربوو ئاژەڵ و  سه ، تەنێ دووماڵە.وهۆری خواراڵبدیە
ەزبی ئەنفالی ئەو دووسێ ماڵە لە غن. باڵندەکان لە ئاوایی بوو

ربازی ناوی  بوو..یان لە سەر نەخشەی سهیەرەب ڕزگاریان بوو
وتی: ئەوە دەمێک نیە ئەحمەد بازۆکە نەبوو..

ش بکرێت بە دەکەین کە هێزەکە دابە کۆبونەوەدروستکراوە..
 ١٠/٥وە بۆ ئەوەی زیانی زۆری پێ نەکەوێ..تا  چوار تا پێنج بەشه

لە بیرمە پێشمەرگەیەکی  لە یەبدواڵ هۆرایەکان دەمێنینەوە..
گەرمیان، کە بۆ یەکەمجاری بوو وا لە کەسوکاری ببچڕێ..زۆر 

 ێوتی: هاوڕییان ئێستا من کەم *حەمە سۆفیغەمگین بوو..
دڵی هێوربێتەوە، دەمانویست لە دوو گاڵتەی لە گەڵ دەکەم تا 

ڵدەهاتن..بۆ دۆشینیان )حەمە سۆفی(  مانگا نزیک بینەوە، ئەوان هه
لێ ئەنفال وای  کراسێکی ژنانەی لەبەر کرد کەوتە دۆشینیان..

کردبوو کە ئاژەڵەکانیش سڵیان لە دڕندەیی مرۆڤ دەکردەوە، 
ی کرد ئەو نواندنەی )حەمە سۆفی( وا. کدار بەتایبەتی مرۆڤی چه

ئەو برادەر . مێک شیر بخۆێن کە بتوانین دوای مانگێک که
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خەریک بوو  گەرمیانیەش وای زانی دایکی هاتووە بۆ الی.
موو هێزەکە بۆ شوێنێکی یاسی تر ڕێمان  ئەگریا...هه

ند رۆژێکی دی  کرد.)یەبدوال هۆری( سەرو بوو.هێزەکە تا چه
 دا کە جاش وەی کە بانگی ئەوەلەوێ مانەوە.نێوەڕۆیەک پاسەوان

 و گوندی کانی قادرن.. رباز لە )بناری گل( سه
کۆبونەوەیەک کرا کە دەبێ ئەم هێزە وا دەبەش بکرێ کە 

ڕی  ڵسانگاندنێکی شه لەوە ههبەر بەر بکەوێ.یکەمترین زیان
 کە بۆچێ ئەو زیانانەمان لێکەوت. شارمان کرد داستانەکەی تازە
تازەشاری  بناری گل.ەفرەزەیەک خرایە ڕێ بۆ دەمەو ئێوارە م

من لەوە تێنگەیشتم  ئاسەواری گوندەکە هیچی نەمابوو. ؟چی
  .١٩٨٨ دەرچووین  /٧/٤کەسە رۆژی   کەچۆن ئەو شەش

رزایی پشت ئاواییەوە  لە بە ،نگەرەکانمان کرد ردانێکی سه سه
ند الپەڕەیەکی دەفتەرەکەیم  جامەدانەکەی )یەلی یەرەب( و چه

موومانی پەشۆکاند  کەی...ئەوەی کە ههی ڕادیۆ  پارچه. دۆزییەوە
ەسەر بوو کە هێشتا قژی پێوە دیاربوو...بەرەو لیەکی کەل پارچه

گوندی )کانی قادر( کەوتینەڕی..پڕبوو لە ئاژەڵ و مەڕو ماالتی 
بەلسە.ویستمان کەمێک زەردەلو کۆبکەینەوە، لەناو کۆمەڵێک لەوح 

. ر زۆر ترسایەکەم جا ی تراکتۆردا پیرێژنێکمان بینی. و پارچه
 یوەک دایکێکبۆ ئاژەلەکان  یەکێک لە پێشمەرگەکانی ناسییەوە.

زویر  یاخوددەمێ پێدەکەنی و دەمێ دەگریا... لێهاتبوو.
 دەبوو...دیاربوو زەبری دەروونی ئەنفال تێکی دابوو..

ئەو هێزەی ئێمە لە )م ئاوات، کاوە، یومەر، دەرسیم،ئایار، شۆرش،  
ند  ئەکرەم، ڕێبوارە سوور ( و چه سیامەند،رەنجدەر، سەرتیب،

 ، خولە شوییپێشمەرگەیەکی گەرمیان، حەمە سۆفی، ئەبو زاهیر
بۆ . رو کەوتینە ڕێ  هۆری سهاڵلە هەردەکانی یەبدو پێکهاتبوو.
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لە پشت  ند رۆژێک تا چه رێگەکان شارەزابین. ئێمە گرنگ بوو
بوو، شمان لەگەڵدا ی(هیدایەت (ی )مام یەلی)سیروانماینەوە.ییئاوا

مێرمنداڵێک زیتەڵەو ئازا بوو..)یەبدوالهۆری(ی سەرو تەواو 
کان کەلوپەلی ماڵەکانیان لەو ناوە شیتاڵ  جاشه سووتابوو..
چەند گوێدرێژیک لە  تەنانەت ئاژەڵەکانیشیان کوشتبوو.کردبوو..

کەی حەفتەیەک تا نزی ڵهاتن.. بەر ئاوایی کە ئێمەیان دی هه
ەوە و دبەردەوام خواردنمان دەشاربەالم ، لەوێندەرێ ماینەوە

و  (لە نێوان گوندی )کریم باسم شوێنی دیکەمان دەدۆزییەوە.
حەمە سۆفی زۆر شارەزابوو، زۆر شانازی ، رو( یەبدوال هۆری سه

ند شوێنێکی نوێی الپاڵ و  چه دەکرد کە چاوساغی دەکردین.
ی ک(، کانییەکتنا )تکن بن تاوێرێک کە ناوما کەنددڕمان دۆزییەوە..

چکۆلە کە تەنها تکەی دەهات، قابلەمەیەکمان بۆ ئاوگرتن خستبووە 
ندە ژیانمان  ر چه بەردەمی...دواجاریش بەرمیلێکی چکۆلە...هه

موو پێوەندییەک لەگەڵ شارەستانی بچرابووین،  خت بوو، لە هه سه
بەاڵم توانیمان هاوکاری و پێوەندی کۆمەاڵیەتی خۆمان بەرز 

ەمە ەرێک ناوساجی دەکرد، هاوڕی )حڕابگرین...ڕۆژێکیان براد
ا هاوڕێکە پێی وت: حەمە ت، ش زوو زوو لوشی دەکردیسۆفی(

هاوڕێ  ئێ حەزم لێیەتی.. :حەمە سۆفیش ؟گیان ئەرێ بەس نیە
دی ئێ خۆ ئێمە ڕقمان لێ نیە.ڕۆژی گوتی: سەرکەوت)دەرسیم(

ئێمەش وەک  ێر ڕێمان دەکرد.مژتش کا بوو چوار تا شه وا هه
جاران کە دەکەوتینە  رمیان بگرە باشتر شارەزا بووین.هاوڕیانی گە

ڕێ حەمە سۆفی یان )خولە شویی( دەکەوتە پێش..جارێکیان 
ە سۆفی لە دواوە خاوەخاوی م دەچوین حه (تەکیە)بەرەو گوندی 

مووتان  بووم و ئێوە هه وتی ئیدی من ئێکسپایەر بوو.
ون.لە برادەرانی گەرمیان زۆربەیان پێشمەرگەی نوێ بوشارەزا.
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وی سەربازی و پارتیزانییەوە)کۆنەکانی لێ دەرچێت بۆ نموونە ور
( ئەو ندێکی دی ۆکا و یەلی ڕوسی و چهوەک ئەحمەد باز
 تەنانەت لە ڕوی خواردن دروستکردنیشەوە. شارەزاییەیان نەبوو.

ژیانی خۆشاردنەوەمان  رئێمە چونکە زۆر جار لە شارەزوو
 بوو... ههبوو، تا ڕادەیەک ئەزمونمان چێشت

 
مەفرەزەیەک بۆ بەری ناوچەی قەرەداغ چێ کرا بۆ ئەوەی 
 پێوەندی بە هاوڕێیانی قەرەداغەوە)هاوڕێ جەوهەر( ببەسترێتەوە.

 ئەو بوارەیان بۆ نەڕەخسابوو..، لەبەر ئەوەی ڕژیم کێوماڵی دەکرد
لەوالشەوە چاوەڕیی ئەوەمان دەکرد کە مەفرەزەکەی شوان 

هاوڕی  وبارە بپەڕێنەوە بۆ دەشتی کۆیە.بگەرێنەوە بەدوامانداو دو
ی جەباری بوون،  )ئەبو یناد، موالزم ئەبو یسار وچیا( کە لە ناوچه

خاڵی 
پێوەندی 

ئیمەو ئەوان 
حزبی بوون.

شیویی 
زۆربەی 

ەی لە هێزەک
ناوچەکان نە 

ولێر پارتیزانی  تا دەشتی هه وەنگاوە لە بناری سهکێشابووەوە.
 روەها.. بوو.یەکێتیش هه هه
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لە  ە ڕێ.پاش نیوەڕۆیک بەرەو گوندی )براهیم غواڵم( دەوکەوین
منداڵ و خەڵک لە ناو قوڕاوە  ،ناو دۆڵەکاندا جێپێی پیالوی ژن

 روەها جل و پۆشاکی زۆر کەوتوە. هه هێشتا دیارە. ..شکبووەکەداو
دوای بیست ساڵ  دیارە لەوێوە بەشیک لە خەڵکەکە ڕای کردبوو.

مان  یەکێک لە ڕزگاربوانی ئەنفال کرد ههکە چاوپێکەوتنم لەگەڵ 
شلێری مام ساڵح کە مێردەکەی لە پرۆسەی  ی باس کرد.. وێنە

 -روشوێنە گێڕایەوە کە:  ئەنفالدا بێ سه
  که ڵکه ، خه  وه بووه یس زیاتر نزیک ده و تانکی به نگی فڕۆکه ده""

دا یانبوو بڕیارشێواریان لێ سه  شێک هێنده ، به  وه شه دوو به  بوو به
ڵبژارد، من و  نیان ههی تریش خۆڕزگارکرد که شه ، به وه سلیم ببنه ته

ر چۆنێک بێت خۆمان  زمان کرد هه ، حهوت رکه م، سه که مێرده
و گوندی )برایم غواڵم(  ره وتین و به که یا نهاڵم فر ، بهین ڕزگار بکه

 کان  گیرابوون .. گرینگه ی شوێنه  ، زۆربهوتینه ڕێ که
هێنا  بوو تراکتۆریان ئه ڵک هه ردومان ، خهۆژواری و برباری د سه

دا له نزیک گوندی  و ناوه ، لهن کان ڕزگار بکه اکو ژن و منداڵهت
ندرێن ی کوڕمی  من و هه ئیبراهیم غواڵم تراکتۆرێک هات و

وتی مێردم وتی:  رکه اڵم سه ویست، به مده سوار کرد، من نه
.  وه بینینه کتری ده م یه ره هدرکی قا وه ره ، له دهبێ می منت نه خه
 . وه م جار جیابوومه که ردم بۆ یهی مێوت رکه وێ له سه له

و تاک  رزتره ر به هید بوونمان زۆر سه : شهبۆ دوا جار پێم وت
رباز و  ی سه ر زۆری ژماره به . له و گورگانه ست ئه ده  وینه بکه

 ڵ بووبوو . تێکه  که ڵکه ، خهجاش
اڵم  م کرد، به هک ڕێی مێرده م زۆر چاوه ره هی قادرک وه ره له ده

وێ ماڵی  و له  وه مه ره قادرکه  ، ناچار خۆم کردههات ر نه هه
ێم رک هه . لههات هی د ، ناو شار له جاش جمه وه زورم دۆزییه خه
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یانوت له ئیبراهیم غوالم  وتی مێردم، ئه رکه پرسی کوا سه ده
 .دیومانه

رێکیان پێ بوو  فته م بینی ، دهت گلی( ڕفعهکانی )  وت جاشه ڕێکه به
ن ناوی وتن توخوا بزانڵکێکی زۆری تیا نوسرابوو، پێم  ناوی خه

تیان ئێمه ناوێکی زۆرمان نووسیوه، و.   ی منی تیایه که مێرده
ناوی . یری بکه خۆت سه  ره ین، وه یری بکه کاتمان نییه سه

: یه؟ وتیانوه، لێم پرسین له کوێ وتی مێردمم دۆزیه رکه سه
ئیتر .کرێت اڵ ده ڕه و به کرێت  مێ پرسیاری لێ ده بێ که نهمت  خه
 "  " وه بینیه وتی مێردمم نه رکه سه  وساوه له

 دیسان ئاوازی بەجێم، بەو دیمەنە کەوت لە کەندڕەکان کە چاوم
مەهێڵەی خەڵکی قولیجانەکان و قەرەداغ و پانتای شوان هێندەی 

ئێمەشی دەدا بە کۆڵیدا.. دوو وێنە  بەرەو چارەنووسێکی نادیار
شلێر( و ژیانی نێو )ئەنفال،دوو خەم یەکانگیر دەبن...گێڕانەوەکەی

 ردەکانی گەرمیان.. هه
 

هید جەوهەر(  گەیشتنەوە بە هاوڕییانی قەرەداغ)شه
 کۆبونەوەکەی خوڕخوڕ

داستان یان  !بنێم چیناو ی یاداشتەکان  م ئەم بەشهنازان
شایەتحاڵێکی دڕندەیی دەمارگیری یەرەب و کوردەخۆفرۆشەکان 

 او حزبەکانن، بە تایبەتی پارتی.اڵتداری ن کە زۆربەیان دەسه
بەیانییەک لە گوندی  ش دەبینەوە. زیک ناوەڕاستی مانگی شهێن

لەپڕ چەکدارێکی  )تەکیە( من و مامۆستا ئاوات، پاسەوان دەبین.
 ،وێت لە گەڵ چەند دانەیەکی دیدارێش درێژ و سرک دەیە

یەکتری ، زوو خۆمان دادەگرین بۆیان خۆیان بە ئاواییدا بکەن.
هاوڕێیانی قەرەداغ، هاوڕێ )جەوهەر( و ئەوان  دەناسینەوە.
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ارەوە ئەو کۆبونەوەیە لەڕێگەی ڕێکخستنەکانی ش دەبن.
ئێژی  جەوهەر: هاوڕێ )ئاوات و ئارام( خۆمانین. سازکرابوو.
تەواو سەرو رێشیان ! چی بناسینەوە هاوڕێ؟ وەنامانناسنە
گوندی )تەکیە( و ی بە مرۆڤەکانی سەدەی ناوەڕاست.کردبوویان

خەڵکی گەرمیان سەرباری  ندێ گوندی دی  تەنوریان تیابوو. هه
نگێکی دەوڵەمەند بوون،  دژواری ژینگەکەیان بەاڵم خاوەن فەرهه

. کردبووبە قوڕ شوێنی چێشت و نان و دانیشتنیان دروست 
دەیمەنێک کە زۆر  بوو. کۆڵەیەکیان هه زۆربەی مالەکان سە

کان و سوپا دەرگای  جاشه موومانی ڕاکێشا.. رنجی هه سه
 ەوێ ببێتە شوێنی مردنیان.ئداخستبوو بۆ ئەوەی   انگەورەکانی

مریشکێک کە دەرگای کوالنەکەی ڕوخابوو، بەسەر هێلکەکانەوە 
حەسن )ە سۆفی لە گوندی گیانی لەدەستدا بوو.ڕێ دەکەین حەم

، کە چوینە وێندەرێانییەکی تیایە دەچین ئاو دەهێنن.ک (رچنپ
 کانییەکەش ئەنفال کرابوو... دیار بوو شوێنی کانی

 
ڵسەنگاندنی، کەندڕی)خوڕخوڕە( لە  دۆخ و ههبۆ تاوتوێکردنی بارو

 بارترین جێگەبوو بۆ شاردنەوەی هێزەکە و بەستنی دانیشتنێک.
ناوەڕاستی  ی گوندی )حەسن پرچن( ناودەبرا.خۆڕخۆڕ بە هەورا

وت و گەرمیان و گەرمە.هێزەکەی بەتالیۆنی حە شه مانگی شه
چەک و ، ند رۆژێک لەوێ دەمێنین چه کۆبونەوەیک دەکەین.

وێک و سێیەم  شه تفاقێکی زۆرمان بۆ بالوکردنەوەی خستووە.
 هاوڕێ )هەورامان. سەریاس( پاسەوان دەبین.و ڕۆژ، من 

 وەاڵم نادەنەوە. تارماییەک خۆی نزیک دەکاتەوە دوو چەکدارە.
ند رۆژێکی دوایی دەردەکەوێت  ڕادەکەن.. چه ،نە دەستیلێیان دێ

ئااڵی شۆڕش  یکە ئەو دوو چەکدارە دوو پێشمەرگە
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ئێمە خەمی  شە( و خۆشبەختانە سەالمەت دەبن.دەبن)ئارامە ڕی
موو جۆرە  م ههڕژێ ئەوەمان بوو کە چەکداری نهێنی ڕژێم بێن.

و تەنانەت خەڵکی ناوچەکەشی  ایەکی بەکار دەهێنییخورس
لەو جارەوە ئیدی  جارێکیان پیرەژنێکی ناردبوو. بەکاردەهێنا.

لە دانیشتنەکە باسی ئەوە کرا  کێوماڵی دۆڵەکانی چڕتر کردبوو.
ند جارێک  ەزەکەی جەباری چهکە هاوڕییانی شوان و مەفر

 ە و ڕزگارکردنی ئێمە گرێبکەن.یان داوە ڕێگەی بەستنەووڵ هه
نانی نیوەڕۆمان  ین.نێوەڕۆیە هێشتا لە )خوڕخوڕ(

هیچ  :دەنگی کۆپتەر دێت.)حەمە سۆفی( :خواردوە.پاسەوانەکە
کە  ،لەبەر ئەوەی لە دەشت دەنگەکە وون دەبێ.نەخێر نیە...

بینرا کە  ڵکێشا. دووربینمان بەرەوە گوندی)حسن پرچن( هه
بە  ئیدی هاوڕییان دەشڵەژێن. وات خاسە.ئاوایی پڕە لە جاش و ق

قەمەر( کەندڕەکانی خوارەوە دەکشێینەوە.هاوڕێ ) پڕتاو بەرەو
ڕی..کە  ەناچار بەرووتی دەکەوێت .لەوکاتەدا خۆی دەشوات

لە  شوێنەکەمان ئاشکرا دەبێ ئیدی ڕژێم شێت و هار دەبێ.
ڕێكخراوەکانی شاراوە دەنگوباس دێت کە فەرماندەی هێزەکە 

کان توڕەبوو کە بۆچی درۆی کردووە  لە سەرۆک جاشههێندە 
کە پێشمەرگە نەماوە...ئەو رۆژە بەرەوە گوندی)کریم باسام( لە 

وریارتر و لە ئەمجارە کەمێ ردەکانیدا خۆمان حەشاردا... نیوان هه
مەفرەزەکەی و مان کاتدا بزیو تر. هاوڕێ )جەوهەر(  هه

یید( لە  سه شێخی قەرەداغ. هاوڕێ ) ەوە بۆ ناوچهدەگەڕێن
 رێگەی ڕێکخستنەکانی شارەوە دەگاتەوە قەندیل. 

 
 
 



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ
 

 103 

 رووداوە دڵتەزێنەکان و
 ند هاوڕییەک هیدبوونی چه شه

لە نیوان مانگی ، دیوی گەرمیاندا قەرەداغ بە بانی مۆردیلەبناری 
مەفرەزەیەکی حزب کە پێکهاتبوو ١٩٨٨شی  پێنج و ناوەراستی شه

ژار، ئەورەحمان ناسراو  و بە ههید باقی، ڕەحیم ناسرا لە بایز سه
لەالیەن  لەو دامێنە،بە اللە و یطا حەمە ساڵح  ناسراو بە دڵشاد 

بەڕژێمەوە ، کە پێوەندی یەوەند پێشمەرگەیەکی یەکێتی چه
ند  وەک دیاری ئەو پۆلە پێشمەرگەیە و چه ،دەکەن

هیدیان  هێندە دڕندانە شه هید دەکەن. پێشمەرگەیەکی دی شه
 شەکانیاند دەسوتێنن و الکەورگەکەیان بەسەردەکەن کە 

ۆ وەک یە کە تاوانباران ئەمڕ دەنگۆی ئەوەش هه دەشێوێنن.
 پێشمەرگەی دێرین دانراون.

ڕژێم هەموو رێگەکانی دەگرتەبەر بۆ لەناودانی ئەو 
بەخەباتی خۆیان  ەپێشمەرگانەی کە لەناوچەکەدا ماون و درێژ

جاریش ئەو ندێ جار سیخوڕی نهێنی زۆر هه دەدەن.
پێشمەرگانەی ناچار دەکرد کە خۆیان داوە بەدەستەوە بۆ 

تاوانی کانی  دنی شوێنە نهێنیەکانی دەرەوەی شار.اکرئاشکر
هیدکردنی چوار  زیک گوندی قادر ئەحمەد( و شهی)توڕکە ن

 ،هاشم -٢رحد )چيا(ەريم سەكيم كەح -١،قارەمانی دی حزب
، (سالم قەالمكائيل)دەحمئە-٤(بو یناد)ئەیدەس -٣(بو يسار)ئە

یەکێکی دی لە تاوانە  ،١٨/٧/١٩٨٨ئێوارەی 
 ەکانی ئەو پێشمەرگانە بوو کە بووبوونەچەپەڵ

دڕندەترین سیخوڕ بۆ ڕزگارکردنی 
کەنددڕێکی بەردەاڵنی ناو  کانی توڕکەخۆیان...

ردێکی بڵند بوو  بوو. سێپا هه سێپاردەکانی  هه
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بەوە ناویان دەبرد کە زۆر  کە لە زۆربەی شوێنەکانەوە دەبنینرا.
مانگی  ناوەڕاستی شوێنی مەرگی ئەوکەسەیەکە شارەزا نیە.

ند  ، مەفەرزەیەکی یەکێتی هەواڵمان بۆ دەنیرێت کە چههەشتە
ند پێشمەرەگەیەکی ئەوان  پێشمەرگەیەکی ئێمە بەدەستی چه

ید کە خەڵکی  هید بوون و لە نێویاندا هاوڕی موالزم سه شه
وەک چەپکە گوڵی تاوان لەالیەن ئەو  یبەسرا بوو بە بریندار

لەدواییشدا دوای ڕاپەڕین زانرا کە ئەمنی سیخوڕانەوە دەبرێتەوە."
 رواڵی وتووە تۆ چۆن شهگانی لەکاتی ئەشکەنجەداندا پێیان سلێم

ئەها بزانە چۆن کوردەکان ؟ کوردیت پۆشیوە و کورد وا خائینن
ناد، چیا و ".. هاوڕی ئەبو یەسار، ئەبو یخیانەت لەیەرەب دەکەن

هاوڕێیانی  الم دوا خاڵی پێوەندییان دروستکردبوو لەگەڵ  سه
 ولێر.. )شوان(دا بۆ پەڕینەوەی ئێمە بۆ دەشتی هه

ئەو هەواڵەمان لە  ارەیە ئێوارەیەکی زۆر ناخۆش بوو.ئێوئەو 
 نزیک حەشارگەیەکی گوندی)حسن پرچن( پێگەیشت.

هێندە تاوانباران  تەرمەکانی کردبوو.ردانی  مەفرەزەیەکمان سه
کە دەموچاویان ، هیدکردبوو بێ ویژدانانە ئەو قارەمانانەیان شه

 هەردی سێپا
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 مەفرەزەی دووەم بۆ ڕێکخستنی ناشتنیان سازدرا. شێواندبوون.
ئەوەی لەبیرم بێت مەفرەزەکە لە )ئەحمەد بازۆکا، هەڵکەوت، 

 یمام یەل سیروانیئەبو زاهێر، یومەر، ئایاری مەالحەسن، 
 .پێکهاتبوو ند هاوڕییەکی دی چه ، چاالک زەنگەنە و (هدایەت

بەرەو بناری )سێپا( ڕێدەکەین و لە نێوان ساتەکانی مەرگ و 
و و گەیشتن بە ئارامگەی ئەو هاوڕییانەدا تریفەی مانگ دوا  شه

الشەکان بۆنیان  ئاوازی خەمێکی گەورە دەهۆنێتەوە.
 تاوانە ببینن.دەویست ئەو کاتژمێرەکانیش نەیانکردبوو.

ندێک  ندێک پاسەوان...هه هه ڵدەکەنین.. ندێکمان گۆڕ هه هه
مان و تریفە و هاوڕێیەتی کان دێنن...تەنها خۆ الشه

ماندوو...لەالیەکەوە ڕقمان لەو سیخوڕانە هێندەی دی مابوو.
 بەرچاومان دەگرێ.. وئاشان تاوانی پشت ئەستوور تر دەبوو.
و ماڵئاوییان لێدەکەین، هیدەکان دەنێژین  دوای ئەوەی شه

ماڵئاوایی چی؟ ئێمە خۆشمان لە جەمێ مردوی زیندو دەچوین 
ندەیی ئێمە و ژیان بەرەو  هه ڵدەهات لە سه بەالم مەرگ هه

واری خۆ  هه وزەی نەمری پێ دەبخشین. ڕیگا دەبڕین.پیرمان 
گوندی شاردنەوەمان دیسان )کەوڕگی تکتکە(، ئامێزی نێوان 

لە ئێوارەوە پێیەکانمان  م و غوالم تەکیە(یە.)یەبدواڵهۆری و برای
ئاومان  نگاو دەنێن. رمایەدارێکی چاوچنۆک هه وەک ئامێریکی سه

ر دوو؟ وێندەرێ دەدۆزرێکردە چۆڵەدا لە  کانی لەو ههلێدەبڕێ.
دا...دۆڵەکان بەو مانگە تابانە نەردی )سێپا( ئێمەش قوت  نیە هه

گارکێش وەک یەک دەچوون.. دەتووت ڕێگەکان یەک نی
کە کەس وەی کەس دڵی )سێپا دانەچڵەکێنی(.نەخشاندوونی بۆ ئە

ئاوی کانی توڕکە وەک ئەو ڕەوە گورگە کە هاوڕێیانی ئێمەیان 
دەمێکی دی ، جارێک خل دەبینەوە هیدکرد دیسان گاڵو نەکا. شه
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خەو بە ئاوی سازگاری چاوگەی زەڵم و کانی دااڵنی لە لوتەکی 
 هاوڕییان بێ دەنگ. گوێم لە ویقەی بۆقە.ورامان دەمانباتەوە.  هه

ئەحمەد بازۆکە:  هاوڕێیان بێ دەنگ بوون. ئاوم دۆزییەوە.
یە  جا دەزانی ئاو هه، وتم: تۆ گوێ لە بۆقان گرەهاوڕێ کوا ئاو؟.

دەنگی بۆقەکان وەک سێفمۆنیایەکی ئارامەکەرەوە  !بەڵی یان نا.
ی ئاو وەک نبوو ی هه وشه بەرەو الی خۆی ڕاکێشا. یموومان هه

سێپا( ئێمەی ) .بەسەر مەرگدابوو  زاڵبوو تەزوییەکی بەختەوەری
مام یەلی( هێندەی تینوو دەبێ دەم  سیروانیناسییەوە، هاوڕێ )

ئەو  زالوییەک بەزمانییەوە دەنووسێ. دەخاتە ناو ئاوەکەوە.
 مێرمنداڵە زیتەڵەیە تا نیو کاتژمێر بەدەم ئازارەوە دەتڵێتەوە.

 رێک زالوکە دەسوتێنی..بەجگەرەیەک برادە
 

 وارەوە بەرێوەین و هێشتا ناگەین.لە ئێ تا بەرەبەیان ڕێ دەکەین.
پێیەکانی  ئامانجمان حەشارگەکەی پشت )برایم غوالمە(.

لێ ئەو هاوڕێیە ئەوە دووەم جار ، ڵکەوت( دەئاوسێن هاوڕێ)هه
بێ ئەویش مەحاڵ  بوو شانزە کاتژمێر بێ وچان ئەو ڕێگەیە بکات.

ئەو سی و دوو کاتژمێر ڕێی  بدۆزینەوە. کەشوێنی تاوانەبوو 
ڕێکدا دەکەوین بەسەر ون دەبێتەوە. لە کەندودنیا ڕ کردبوو.

مە دەبینێ فریای مەفرەزەیەکی یەکێتیدا پاسەوانەکەیان کە ئێ
وا دەزانن  ئەوانی تر ڕاکشاون.، نەوەێڕدەیگ، ڵهاتن ناکەوێ هه

ێندەی خۆش بوو ر ه هه بەالم زوو ئاشنا دەبین.، جاشین
)جمال( بە توڕەیی  هاوڕێفەرماندەکەیان لێی پرسین لە کوێوە.

ڕەش قوربانیی تاوانێکی دی ئیوەمان بە خاک سپارد، کە )هێمن(ە 
 هیدکردوون. ناوێکی ئێوە وەک چەپکە گوڵی تاوان.. ترسنۆکانە شه

لەپڕ یەکێ لە قوربانیەکان خزمی  بووین.موومان زۆر توڕە هه
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ئەوان  زۆری پێ ناخۆش بوو. پێشمەرگانە دەرچوو.یەكی لەو 
نگی تۆڵەکردنەوە  پێیان دەڵێین ئێمە فەرهه هیۆرمان دەکەنەوە.

 ئێمە ئەوانمان بە ویژدانێکی مرۆڤانەوە بەجێهێشت. فێرنەبووین.
ئەوانیش وەک ئێمە بێ ئاگا لە تاوانی مرۆڤی دڕندە... لەوێ 

دڕێک تا ئێوارێ لە کەن نزیکەی سێ کاتژمێر دوور کەوتینەوە.
نزیک کانی و  لە بەرەو گوندی)تەکیە( دەچین. دەمێنینەوە.

بێ ، و پێشمەرگەی یەکێتی پسکە پسکیانەدو ،داربیەکان دەنگ دێت
ستی  هه ستمان پێبکەن ئەوانیش بەجی دەهێڵین. ئەوەی هه

 بوو..وریاییمان وەک ڕادارێک چاالک بوو
 

 ..ئێوارەی دوایی و دابڕانی هێجگاری و
 ند مرۆڤ چه، و خۆڵی بیابان ئاسمانی تەنی بوو ئەنفالی لم

، تێ تەنگی پێدەچنرێ و ناچار دەکرێدڕندەیە، بەتایبەتی کا
هێمن بێ یا  ش.سپی بێ یان ڕە هێندەی دی خۆپەرست دەبێ.

لەڕاستەوە: کامەران عەلەڕەش، هیوا رەش، شەهید شیروان. شەهید ماجد خەلیفە. 

 باشووری کوردستان. ١٩٨٤ورامان.  بناری هە
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ند  وەک )هێمن(ە ڕەشەکەی کانی توڕکەی) سێپا( چه، میهرەبان
 دەکوژێ و دەیانکاتە دیاری مرۆڤێک بۆ رزگارکردنی خۆی 

وە بە ئاژەڵە  دەبێتە، ددام سه مرۆڤکۆژێکی وەک لێبوردنی
بەرد و دار سەری زاران ساڵ کە بۆ ژەمێ، بە دڕندەکەی پێش هه
پێشمەرگەی  لێرەشدا دیسان دەکردەوە.انهاومرۆڤی خۆی پ

 .بوونشیویی ئاسانترین نێچر
رگەی )تکتک( هەموومان مامۆستا قادر لە شانی حەشا

هێندەی دی ، جارناجارێکیش بێ سیمەکە دەکاتەوە ،کۆدەکاتەوە
تاوێکی دی  دزییەوە. لە ئیمەخۆیان ندانە دەدا کە جنێو بەو فەرما

دەڵی: هاوڕێیان ئیدی دابڕاوین، نائومێدی  ەوەهێدی دەبێت
یەکجاری  دەبێ کۆمەڵێکمان بە موومان دادەگرێ. ڕوخساری هه

ەدا بیرم لە لەو کات ئەو کۆمەڵە، منیشی تیام. بەرەو شار بچینەوە.
ژووی شار و ئەوە مێ؟ لە کوێ داینێم، دەفتەرەکەم دەکردەوە

ا ێدمری تند هاوڕییەکی بەنە گیانی چه، گوندی تیایە ێکۆمەڵ
بۆ کۆێ  ندی دی. چهو  و شۆڕش( )ڕێگاهاوڕێ تۆمار کراوە.

ئەدی ئەگەر پێم بزانن دایک و باوک و ، خۆم تازە تیاچووم؟ بچین
وە تا ڕوناک بێداری  ئەو شه خوشک و براکانم ئەنفال دەکەن.

موو  دەفتەرەکەم و هه بەیانی بریارم دا. نەیهێشت بخەوم.
ناو شووشەیەکدا لە ژیر کەورگێکی باش لە  یادگارییەکان بشارمە.

بوو  ش ههەئەو ۆیدەنگ ئیدی بڕیاری حزبە. نزیکدا شاردمەوە.
)کەسی سێیەم لەوێنەکەدا لە هیدبووە... کە هاوڕێ )شێروان( شه

 ڕاستەوە ئەوە(..
چەمی مامران ، دەبێ بۆ قۆپی قەرەداغ بکەوینە ڕێ، ئێوارەی پاش

م ئاوات  قادریشمان لەگەڵە.مامۆستا  کەسین. دە ، باشترین ڕێگەیە
لە  ،ڕێگا و هاوڕییانی دی ئەمال وئەوالمان ماچ دەکەن.
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هاوڕێ ڕێگای یەلی حاجی سمایل( زۆر )!پاقالواخانەیەک نەتگرن
 ردەم شۆخیان لەگەڵ دەکرد. هاوڕێیان هه حەزی لە خواردن بوو.

هاوڕی قەمەر تۆش ئەگەر بگیرێیت لە ناو مەزاتخانەکەدا 
ی ئیدی کار ...هەندەیی و الری لەبەر سهمنیش  دەگیرێیت.

هاوڕێ  ئەکتەرەکان وەک فلیمێکی سینەمایی دابەش کرابوو.
و خۆم شێت دەکەم  ەکەن شه شۆڕش: من وەک یەبە

رخەرمانەوە ڕوودەکەمە کەرکوک...وام دەزانی  بەدەرپێیەکی سه
مان کاتیشدا  لە هه، ەرگم دەبڕن کە دەفتەرەکم شاردەوەج

 لەناو پشتوێنەکەمدا دەمپاراست.نەم پێی بوو.کۆپیەکی دی بچکۆال
 

 کێوماڵە، یان، هاوڕێکە هاوار دەکاسەوانەپا، بریارە بکەوینە ڕێ
لە  ردەکان و بناری گل و تا ئاوباریک جمەی دێ هه ودەشت 

چوون بۆ قەرەداغ و سلیمانی جارێ دوا خرا.کە  !سەرباز و جاش
با  دەرهێنایەوە.خاک ژێر ئەوەم بیست، یەکسەر دەفتەرەکم لە 

)ئەبو زاهیر( مەگەر خۆمان نین؟  ؟ر بڵی.حزب کێیە حزب هه
بۆنی تەرمە گەنیوەکانی هاوڕێکانی کانی توڕکە گەدەی تێکداوە و 

یان  ،بڕۆن من بەجێبهێڵن، هاوڕێیان ناتوانم ڕێ بکەم دەڕشێتەوە.
یرم بۆ الی ئەو )بەرگریەی کوشتنی چی؟یەکسەر ب، بمکوژن

بێ  لە کویرە دەبێ و لەۆڕیخ ێ کە تووشیداوێ( دەچ ی ناوچه
من و هاوڕێیەک لەالی  پزیشکیدا گیان لە دەست دەدا.

ر ئاوەسپی  همەکەی س وردە بەرەو چهوردە  دەمێنیەنەوە.
 اوی دەشۆین.وچلە زەلکاویدا دەم دەکێشین.دەکەوینە جوڵە و ڕای

دیش ووردە  یانیئەبوو زاهیر کەمێ بە هۆش خۆی دێتەوە.هاوڕێ
 لەسەرو  ئیوارە ێدەمەو، چاویان لێمانە ووردە بە جێمان ناهێڵن.

وا چوار مانگە زێدەتر ڕێگا دەبڕین و  دەمێنیەوە.، بنکەوەگوندی 
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ماوەی دە ندێ جار دوو دوو و سێ سێ بۆ  هێشتا پەراوێزین.هه
 ر. لە ئاودڕێکدا ژیانمان دەبردەسه ڕۆژ یەکدیمان نەدەبینی.

بووم برواناکەم ئەگەر دایکم منی دیتبا، بیزانیابە و بوهێندە الواز 
 )ئاسۆ(کەی خۆیەتی...

 
 چاالکی ڕیکخستنەکانی حزب

رباری مەترسی و  هاوڕێیانی ناوشار زۆر چاالک بوون سه
و ند جارێک جل و بەرگ و پێالو  چه، دڕندەیی ڕژێمی داگیرکەر

..کە بە شتی ناو قوتو و پەنیریشۆتەنانەت گ جگەرەیان بۆ هێناین.
ند جارێکشی قوربانیان لە پێناوی ئێمەد  ئەمەک و دڵسۆز بوون.چه

 دا..
 

 شەهیدبوونی حەمە سوور و هاوڕێیانی جەباری
چونکە ناوی ، من تەنها ناوی هاوڕێ )حەمەسوور(م تۆمار کرد

بەاڵم ، تەوە یادیەڕوخساری حەمەشم نا ئەوانی دیم نەدەزانی.
ناوشار هەواڵیان هێنا کە ئەوەندەم تۆمارکردوە کە هاوڕێیانی 

کانی تەحسین شاوەیس، هاوڕێ حەمە سوور و سێ هاوڕێی  جاشه
دکرد و هی دا شه(کەەیزیزقادر و بن)ردەکانی  دییان لە نیوان هه

کی باشیشیان لە لەڕژێم ێلە بری ئەو تاوانە پاداشت
ردانی ئارامگەی  وەرگرتبوو.باوکی حەمەسوور بەنهێنیەوە بۆ سه

 ردانی شوێنی تاوانەکەشی کرد.. سهچوو و کوڕەکەی 
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 شەهیدبوونی هاوڕییانی جەباری 

پارتی بەیسیەکانی بەدەستی چەکدارە  
 

، خەماوی وەک دڵی ١٩٨٨مانگی پێنجی  نۆ لەسەر دەی ئیوارەی
گوندە سووتاوەکانی ناوچەی جەباری، کۆمەڵێک پێشمەرگەی لقی 

تەیمەز ) نیزیک گوندی حزبی شیویی لە چەمێکدا  و شوانی جەباری
شەهیدان )ن لە ووپێکهاتبپێشمەرگەی لقی جەباری کە  ودو(ئاوا

هەڵمەت و  ،پێشمەرگەی لقی شوان ولەگەل دو ،قاسم و مالزم فازل
ۆی سەختی بە ه یشهەڵمەتدواتر)کە ەکاوە شوش ێهاور

، هاوڕێ کاوە شوشە بریندار دەبێ( برینەکەیەوە شەهید دەبێ،
برۆن سۆراخی باری ئەمنی ئەو جێگایە بکەن دەسپێرن بۆ ئەوەی اڕ

 ٤. کاتێ ئەو لق برۆن بۆی وپێشمەرگەکانی هەردو یار بووڕکە ب
ارانەی لە نزیک گوندی تەیمەزاوا ئەو چەکد ،نە رێکەودەهاورێیە 

ادەوەستن و قسەیان لەگەل دەکەن بەو ڕپارتی دەبینن و لەگەلیان 
بەیسیە  بەاڵم نازانن کە ئەم  ،ئەوانیش پێشمەرگەنکە پێیەی 

یان بە جاشەکانەوە کردوەو جاشیان لەگەل خۆیاندا یپارتیانە پەیوەند
 بەداخەوە هێناوەو لە بۆسەدا حاشاریانداون بۆ شەهید کردنیان )

دەیانزانی هاورێیان لەو نزیکەن چونکە شەوی پێشو ەکان پارتی
ەگەل کردبوون( پەربوبون و قسەیان لهاورێیان بەالی پارتییەکاندا تێ

پارتیانە لە دەمەتەقێ  ەچەکداراتێ ئەو چوار هاورێیە لەگە ل ئەو ک
خۆیان بۆ مەاڵس دابوو کە ا ئەو جاشانەی دلەپرێک ،دەبن

هاورێ قاسم و هاورێ هەڵمەت  ێدەکەن و هەرلەودەسترێژیان لێ
شەهید دەبن و هاورێیان مالزم فازل و کاوەشوشە بریندار دەبن و 

ان دەگەنە ی. دواتر هاورێبکەونەوەروهەوڵ دەدەن لە و شوێنە دو
. نەوشوێنەکەو دەبینن هەردو هاورێ قاسم و هەڵمەت شەهید بو

. جێگای مەبەستدەسپێرن و دەچن بۆ هەرلەوێ بەخاکیان
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اتر جاشەکان دێنەوە و هەردو تەرمەکە بۆرۆژی دو
ش کە بە (مالزم فازلی)دەردەکەن و تەرمی هاورێ 

وەک دیارییەک بۆ و دەدۆزنەوە وبوبرینداری شەهید بوو
 .ن بۆ چەمچەمالەدەیانب ،دامسەدرژێمەکەی 

هەڤاڵ تەحسین شاوەیس کە دوای ئەنفالیش پارتییەکی بە ئەمەک 
 ەسانی نیشتمانپەروەر لە راوکردندەبێ، لە تاوانکردندا بەرامبەر ک

ناوەستێ. چەند رۆژێک دوای ئەو تاوانە قێزەوونە، لە قواڵیی 
گەرمیاندا، بە هێزێکی گەورەوە، دەدەن بەسەر هاوڕێ سۆران و 

خەڵکی کفری(، حەمە سوور)خەڵکی گوندی حەیدەرە )رێبوار
سوور( و هاوڕێ سەالم یەرەب)خەڵکی بەیقوبە( و شەهیدیان 

ار بۆ پاداشتی سیخوڕی تەرمەکانیشیان ڕادەستی دەکەن. دواج
جەالدەکانی بەغدا دەکەنەوە. چوار کوڕی الوی پێشمەرگەی دی 

 ،چاو لە هیوا، لە ژیان دەکوژێننەوە.شیویی

ت ئاسو هه ورامي به ريز ده س ێهاوریماد مام یەلی هیدایەت"}
ن بەيد دەههاوري قاسم و هه لمه ت ش ێرەكانت نه و نجهپەو 

هيد ده بي به ەزيفي شەفازل تا به ره بيان ده ميني له نهاوري 
م اڵبه  بووان گتنەنوسي هاوريان من مابوم كويم له دەخوين د

واري ەمي تەكاك تحسين ئيستا موقد ،زانين بۆكانن ەزاني جاشموا
 وک". بارتي ديموكراته له كرك

 تیبینی: تەماشای بەشی بەڵگەنامەکان بکە.
ئەم هاوڕییانە دەکەم کە لە تۆمار کردنی ئەم تاوانە  سوپاسی ئەم

.هاوکارییان کردم  
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  تێبینی وێنەکان یەکەم و سێیەم: زەنگەنە/گەرمیان
بەکامیرای مامۆستا قادر گیراوان..ناوەڕاستی مانگی چوار 

١٩٨٨ 
  سوپاس بۆ مەهاباد خان کە وێنەی موالزم سەیدی بۆ

ناوی  ناردم. هەروەها سوپاس بۆ یەلی زەنگەنە کە
 شەهیدەکانی بەتەواوەتی بۆ ناردم.

  
  هاوڕێ ڕزگاری شوانی، کە بە ووردی رووداوەکەی بۆ

 ناردم
  ،یماد مام یەلی هیدایەت 

نەیان ئەنجام دا، لە پارتییە بەیسیانەی کە ئەو تاوا بەڵگەنامەی ئەو
 .لەکەرکوکدەزگای سیخوری بەیس 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ

 114 ئارام هەورامی رۆژانی بەرگری

لەوێشەوە بۆ کێوەکانی کاروانی گەڕانەوە بۆ قۆپییەکان و 
 ورامان هه

 
ر من بەڵکو هاوڕیانیش لە ژماردنی  نەک هه، قم نەبوو ناهه

ەدا ڵبوو لە ناو کۆمەڵێک ژا ۆژی وا ههکاتژمیرەکان بێزار بین...ڕ
س لە ڕۆژەکانیش قەڵ لەبەر خۆر تا شێوێ خۆمان مات دەکرد.

 و ڕۆژمان لە دڵی نەرمی زەنگەنەدا بەڕێ دەکرد. شه بووین.
وە ە(١٩٨٨دوانزەی سێی لە)، دی کەوتمە بژاردنی مانگەکانئی

لە ناوجەرگەی کێوماڵی ، یەورامان بەڕێوە بەتالیۆنی حەوتی هه
، قوات خاسە وسەدەها جاشی وەک قالەفەرج و تەحسین شاوەیس

وە ربەزییە و بەوپەڕی سه ردەکانمان کردوەتە هاوڕێ هه
ئاژەڵێکمان دەگرت زۆر جار کە  پارێزگاری هێزەکەشمان کردوە.

ڵمەتی  و دەمانویست گوشتەکەی بخوێن، بەرێکەوت سوپا هه
وتی دیارە بۆنی تا ڕۆژێکیان )هاوڕێ قەمەر(  دەست پێ دەکرد.

ئیدی ئەوە ەن. اوڕێیان وایان لێدەکات کێوماڵ بکگوشتەکەیە ه
ڕێگەمان رد.. هەرداو ههی ڕۆیشتن و گەرمای هاوینخشتەمان بوو.

 ی...ڕدەب
 

تی سورەی کە لە ەگەرم...گەرم وەک ئەو دۆزەخ ئێوارەیەک
واڵ هات کە  ئەنفالدا نووسراوە...لە هاوڕێیانی شارەوە هه

مان  ان هههیدبوونەکەی شه هید بوون. هاوڕێیانی جەباریش شه
بەالم بەدەستی کۆمەڵێک  دڵشاد..  تاوانی هاوڕێیانی سێپا

ئیدی هێندەی دی ئومیدی پەرێنەوە بۆ بەری  مرۆڤکوژی دی.
ئای کە  شوان لە گەڵ پسانی چرپەی ئەو هاوڕیانەدا بڕا.

 تراژیدیایە دیتنی لوتکەی هیوا نەمینێ..
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؟ ئەی بۆ بەرەو قەرەداغ نەچینەوەدەیانگوت:  هاوڕێ ێند هه
نە دەنگ بووڕ بێ ئێستە بەرەکانی شه .ورامان لەوێشەوە بۆ هه

یرە کە  سه هیوای دەربازبوونی نزیک کردەوە.، بیرۆکەیەک
 ئومێدی دەبێتە دوڵێکی بناری شاخ.ێب ،هێوا کەوتە دەر دۆندی

دنیا وەک چاوی منداڵێکی (ەبەرێوەین بۆ گوندی )بەکرە گەڕ
و دوا گزنگی  هتیشکی خۆریش پێش ش ئەنفال بۆ ژیان دەروانێ.

ئێمە  سێ چەکدار دەبینین. وەلە دوورە، ئاواتی خۆی دەنێری
کەکانەوە  قەرەوڵی چهتا لە لولەی ، دادەمەزرێین  لەوان زۆرتر

نا هاورێیان  دەزانێ ڕەنگە جاش بن. ێک جەستەیان جێگر دەکەین.
..کە نزیک دەبنەوە ێنبننگاو  هه یەجاش هێندە ئازانین بەو شیوە

ئەوانیش دەزانن، ؟ ئێوە کێن پێکەوە یەک دەنگ هاوار دەکەین.
 ئێمەش دەڵێین هاوڕێیانین.، نئێمە یەکێتی کە ئێمەش جاش نین.

ڵی مامۆستا )یەلی وا هه )سەیدکاکە، شیخ کەریم( دەکەیانمانفەر
واڵی ئێمەی  گوایە هاوڕێ جەوهەر بەبێ سیم ههزەنگە( دەپرسێ.

ئەو  ە خۆشە بزانین.ڵلە خوامان دەویست ئەو هەوا لێپرسیوە.
بوونە ئەو پۆلە فریشتەیە   ێوارەیە ئەو سێ پێشمەرگە یەكێتیەئ

 واڵی، پێ مانگێ بێ هه واییانی قەرەداغیان دێکە دەنگۆی هاوڕ
 ئەوان بەئێمە و ئیمە بەوان...، وتین...ئاگاتان لە خۆتان بێت
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 لەبەر ئەوەی کورد و پێشمەرگەی  شیوییش بوو

بەدوای پیکابێکی  تەرمەکەشیان بەناو شاری )کفری(دا
 ڕاکێشا وەقوات خاسە
 

 دەگرینەوە مم ڕێ بەرەو ) قەرەداغ(ی شه
 

جاشەکان کێوماڵی ناو  لێرەو لەوێ هەواڵی ئەوە دەهات کە سوپا و
چڕتاار دەکەنەوە، ئااێمەش خەریکاای ئەوەیاان کە ئیاادی  هەردەکااان

لەم ڕۆژانەدا هااااااااوڕێ  بەرەو نااااااااوچەی قەرەداغ بکەویااااااانە ڕێ.
و شاااوان، دوای بیسااات و چوارسااااڵ )چااااالک(ی نااااوچەی جەبااااری 

ئیااوارەیەی کە دابڕان، ئێااوارەیەکی درەنااگ وەخاات، وەک ئەو كااێل
 ناشات، هەواڵای چاۆنیەتی ەیانی کانی توڕکەمان پاێکەوێتەرمی هاوڕ

تیاااچوونی کااۆمەڵێ هاااوڕێی دی، دوو کااادیری ناااوچەی گەرمیااانی 
یەکێاااااااک لەو هاوڕێیاااااااانە، مامۆساااااااتا ئەناااااااوەر و  پێڕاگەیانااااااادم.

ی ەکەم جاار لە گونادی )کەریام باساام(کەریم..مامۆستا)کەریم(م ی
تازەشااار بیناای.. هەردوو ڕی  وای شااهد ٨/٤/١٩٨٨وی زەنااگەنە شااه

شاااەوێکیان مانگەشاااەو هاوبیریاااان  هااااتوچۆی شاااار دەکەن. ێهااااوڕ
نابێت و لە ژێر تریفەیدا لە قەراغ ئۆردوگای زۆرە ملێی) سموود( 
نیزیااک ناااحیەی جەبااارە لە کااێڵگەکەی شااێخ یەتااا تاڵەبااانی* ئاشااکرا 

هەردووکیاااان شاااەهید  دەبااان و دەکەونە کەمینااای مۆڵگەکاااانەوە..
یەکەم جااار لە گوناادی ، هاااورێ شااێروانە ،هاااوڕێیەکی دی دەباان.

 ندێ کەس دەیانووت ئێاوە باران. یزیز قادر ئەو مرۆڤەم بینی..هه
هااوڕێ شاێروان  مان ساەرو باااڵو سایما. ردووکمان قژلول و هاه هه

ی  لە ناااوچەی زەنگابااادا دەکەوێااتە ناااو بۆسااە ،بەپێاای هاااوڕێ چاااالک

 چاالک زەنگەنە
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 جاشااەکان هەر بەوەش دەکاارێ.شااەهید و جاشااە تەوارییەکااانەوە 
تەرمەکەی دەکەنە دیاااااری باااۆ بەیساااایەکان و ، وازی لاااێ نااااهێنن

ئەوانایش بە ناااو شااری کفریاادا بە شاوێن پیکااابێکی  قاوات خاسااەوە 
لە  باراکەی هاااوڕێ شاایروان کە ئااهەنگی سااەرکەوتنی پااێ دەکەن..

 تەرماای بااراکەی ماانە. ەبڵااێ ئەو ێشااارەوانی دوز کاردەکااات ناااوێر
ەوڵااای شااایخ یەتاااای تاڵەباااانی* لەڕێاااگەی شاااارەوانیەوە دواتااار بە ه
 هااااوڕێ )هەردی ڕۆساااتەم(یش هەماااان کۆمێنتااااری لە دەنێاااژرێ.

 ..مالپەڕی دەنگی سەربەخۆ بۆ نوسیم
 

بە یەکجاااااری 
دەکەوینە ڕێ 
بۆ قەرەداغی 

مم.. ئااێمە  شااه
ڕێ 

لە  بەرنادەین.
نێااااوان دەهااااا 
کێوماااااااااااااااڵی 
سااوپا و جاااش 

لەدوورەوە لااوتەکەی  دەبااڕین.ردەکانی گەرمیااان  و فااڕۆکەدا هااه
ک پۆسااااتاکارتێکی خەماااااوی سااااەرەتاتکێی قۆپیەکااااانی قەرەداغ وە

ورامااان و گەرمیااان و  هااا کەی ئاسااکە ساارکەکانی هە ئەوەیەتاای کە
لە)تکااک( کوبااۆنەوەیەک  جە بەرەو باوەشاای بەپڕتاااو بێاانەوە.هەڵەباا

دەکەیاااان کە هێزیااااک بەرەو قەرەداغ چااااێ بکرێاااات و بانگێشااااتی 
وچەی خاۆرنەوەزان و شاوێنەکانی دیاش بکارێ کە مەفرەزەکانی ناا
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ر هیچ نەبێ خاواردن  دەبێ هه خۆیان بۆ بەرەو قەرەداغ سازبدەن.
 و نانی سێ ڕۆژ ئامادە بکرێت..

 
 خۆشاردنەوەکەی نێوان گوندی فەقێ موستەفا و چەمی مامران

 
..گەرمای هەشاااااااتەماااااااانگی کۆتاااااااایی ئاااااااێمە دەکەویااااااانە ڕێ... 

هێناااادەی لێااااداوین کە لەشاااامان تەواو لەگەڵ تیشااااکەکانی  هاااااوین 
کااروانی  خۆردا خۆی گونجاندوە و بووەتە بەشێکی.. .دوای نێاوەڕۆ

دەمەو ئێوارە دەگەینە گوندی )فەقاێ ،  ڕێکردن دەستی پێکردەوە
 موستەفا(... 

 
ئاااوایی دووکەڵاای لااێ ، ڵاادەفڕن ۆترێااک بەسااەر ئاواییاادا ههپااۆلە ک

دوو کاۆتر لەوانای دی  دیار بوو سوپا تاازە کشاابووەوە. ڵدەستا. هه
ەک کە ئاگری گرتباوو نزیاک شپرزەتر، زوو زوو خۆیان لە کەالوەی

1988..شوێنەکانی خۆشاردنەوە.گوندی فەقێ موستەفا زەنگەنە  
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دواجار دەرکەوت کە بەاڵم وێریااان نەدەکاارد بنیشاانەوە.، دەکااردەو
 ئەنفااااال ،ئەواناااایش بێچوەکانیااااان وەک دەهااااا منااااداڵی بااااێ تاااااوان

ماان و مامۆسااتا قااادر، ، ئااێمە لەو ئاااواییە نەماااینەوە سااووتاندبوونی.
بەرەو شاوینێکی بەرزایای کەوتیانە ڕێ یەلی زەنگەنە، ئەبو نەورۆز 

تاکو پێوەنادی بە هااوڕی )جەوهەر(ەوە بکەیان کەوا بەڕێاوەین باۆ 
نکەکاااانی ڕژێااام ئەو ڕێاااگەیە تا،  بمێناااێناااابێ جێپێشااامان  قەرەداغ.

ئەوەی لە دواوە دەڕۆیشاااات بە دەوەنێااااک ، موویانی کێاڵبااااوو هااااه
لە  (مامۆستا )قاادر، بێسیم دەنگی نەبوو ئاسەوارەکەی دەسڕییەوە.
کە  هاااواری دەکاارد بێساامیکە ئەپاااڕایەوە.تاااودا وەک منااداڵێک لە 

ئەو ئاااامێرە ڕوسااایە وەک  .قی نەباااوو ناهاااه، باااۆچی وەاڵم نااااداتەوە
سەرکردەی شایوییەکانی ساۆڤیەت بەرامابەر تااوان و ئەنفاالکردنی 

مامۆساتا )یەلای( ، ان، نە گیاانی ماابوو نەدەناگی ئەوکورد بە چەکا
جاا کاێ  . کرا نەباین، ئەویاش تاوڕە دەباێی ئاشزەنگەنە لەبەر ئەوە

 شوێنەکەمان لە شاخی ئاشداخەوە دیاربوو. لە کاتی وادا توڕە نابێ.
بەرەو شاوێنی ئیادی  ،ەاڵم نەداتەوەبێسیم سویندی خواردباوو کە و

اردان کەوتیاااانە ماااانە و گەڕان... حەشاااامەفاااارەزەکەی دی بااااۆ خۆ
و لە نااو یەدیساان بەیاان، ی لەبارمان چنگ نەکەوت بمێنینەوەنێکێشو

بە  ندێ قامیشدا خۆمان مت کاردوە. پڕ ژاڵە و هه یدۆڵیکی کراوە
موومان  هاه، بەیانیباشامان کاردەوەدەنگی گوللە هاوەن و ڕەشااش 

مامۆسااتا  پاسااەوانین و پشااتمان لەیەکە و چاومااان لە داگیاارکەران.
باااااۆ دۆڵەکەی ئەو  اخێااااار! کاااااوڕینە بەرەو ئێااااارە هااااااتن :)قاااااادر(

بەرامابەر و ئەوانای دیشامان باۆ ندێکمان بۆ ئەشاکەوتەکەی  .ههدیو
هاوڕێیااان دیسااان بااۆ شااوێنی ، دەمەو چێشااتەنگاوە کەناادڕێکی دی.

ساااوە گااوڵە ژاڵەم خااۆش ماان لەو .ناااو ژاڵەکاااندەچیاانەوە ، یەکەم
نێاااوەڕۆیە و  سااایبەری گوڵەکانیااادا پاراسااات. بەرئاااێمەی لە ، دەوێ
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یش هەردەکااان کااوێرانە بێوچااانو  کااۆپتەر دێاات و دەڕوات..گەرمە
 موو الوە کێومااااڵ نزیاااک دەبێاااتەوە. لە هاااه بۆردوماااان دەکااارێن..

ڕی  هەماوو ئاماادەی شاه! کاوڕینە دەسات نەپاارێزن :مامۆستا قادر
ەوە باۆ ێتیەکەش گوللەیەک دەهێڵر هه، یەتفەنگ لەسەر پێ،  دەبین
کااۆمەلێ نێچیاار ئااێمە  نەک دوژماان بەبرینااداری بمااانگرێ. خااۆی.

ئێمە ژیانمان چەند خولەکێ یان چرکەیەکی ، دڕندەی تێرئەوانیش 
ئەو پیکاابە جاشاەی کەخەریاکە  دەمێنێ و ئەوان بۆ ئێمە دەگەڕێان.

لە کەنددڕەکەی ئێمە نیزیاک دەبێاتەوە.. لەبەر هاۆیەک درێاژە بە 
پێمان وایە دوژمن ، ر ئامادەین و بروا ناکەین مە ههئێ هاتن نادات.

نازیکەی چاواری پااش نیاوەڕۆ  ین.تاکتیک دەکات تا خۆمان دەربخە
ێمان وابوو ئاربیجیاان من و هاوڕێیەک پ، لەپر گرمەیەک هات ،بوو

 ڵساا. تەپوتۆزێکی زۆر لەو شوێنەی مامۆساتا قاادرەوە هه، پێوە ناین
نەخێااار کەورگەکە لە گەرماااادا  .چاااووین یەکێکماااان بە سنگەخشاااکێ

هااایچ نەبوو..ئەمجاااارەش گاااونم هیچااای  :مامۆساااتا قاااادر ڕووخاااا.
 ..بووبە پێکەنین.!ەهاتلێن
 

دوای سااێ ڕۆژ مەفاارەزەکەی هاااوڕی )یااومەر هەڵەبجە(ییمااان لە  
هاااااوڕی یااااومەر ، ێکاااای نزیااااک گوناااادی)مامران( دۆزیاااایەوەچەم

بوو.شااوینێکی پەنااا بااوو، اغ چووبەڕیااکەوت بەو شااوینەدا بااۆ قەرەد
خۆماان  لەوێاش پڕ زەدەواڵە و باۆق باوو. کانییەکی چکۆلەی تیابوو.

 تی بەتامیاان خۆماان باێ دڵ نەکارد.شاۆکردە داوەتی بۆقان و لە گ
مەفاارەزەکە لەم هاوڕێیااانە پێکاهاااتبوو: دەرساایم، مامۆسااتا ئاااوات، 

د، ئااری، شۆڕشی ساڵحەفەنی، رێبوارە سوور، یوسامان ناانەوا، ماجا
ی یەلاای حااااجی سااامایل( هاااوڕێ )ڕێگاااا نێاااوەڕۆیە. و هەورامااان..(
کە ساەیرکرا دیساان کێومااڵی ۆپتەر دێات.دەنگای کا، پاسەوان دەبێ
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بڕیاااار باااوو چەمااای ئاوساااپی بگااارین و بەرەو گونااادی ، بەرفاااراونە
 تاا ئێساتا بۆ قەرەداغ کاروان بخەیانە جاوڵە. لەوێشەو بچین، مامران

( و نزیکەی چوار ڕۆژە لە حەشارگەکەی تکک )نێاوان کەریام باساام
 ییاااانێهااایچ هەواڵێکااای هاوڕ، )یەبااادواڵ هاااۆری ساااەرو( نەمااااوین

ان لە یەکتار واڵی و داباڕ بێ هه، وێندەرێ و خۆرنەوەزانیش نازانین
دەباااێ ، ئێساااتە لە دوانااازە کەس پتااارین تااااقە ماااژاری ڕۆژ باااوو.

 دۆزێتەوە.پەیماان پاێ بەرێات و بمانا نەبا دوژمنشوێنمان بگۆڕین.
هەردەماااڵ ، بۆمااان دەگەڕان و جاااشلە زەوی و ئاساامانەوە سااوپا

هااوڕێ )جەوهەر( و ئەوان کە ویساتبوویان ،  فتەیەکی خایاناد هاه تا 
ۆڕن و لە نااو ، رەوتەکەیان دەگبێننگاو بەرەو پیرمان  لە بناری سه

ئەو ڕۆژە تاااا  ە.ئەوانااای دیاااش دەگەڕێااانەوو قۆپیااادا بااااڵوە دەکەنااا
، نااادا وئەمجااارەش هاایچ ڕو و دەمێنیاانەوە. دەمەو ئێااوارە پااێش شااه

.لە نێاااوان بەاڵم بڕیاااار دەدەیااان کە دەباااێ شاااوێنی دی بااادۆزینەوە
بەاڵم ناچااار  گوناادی )فەقاای موسااتەفا و مااامران( زۆر دەگەڕێااین.

کەی )یااومەر هەڵەبااجە( ئەو شااوێنەی مەفاارەزە دەکەیاانەوەو ڕو
ردەماڵ دەساتی  هه بەیانی تا دەمەو نێوەڕۆ بازنەی،  ییمان لێ دی

تااا چااواری ئێااوارە ئیاادی سااوپا دوورکەوتەوە.. ، بەڕەویاانەوە کاارد
و برادەرانااااای دیماااااان، لە قەرەداغ  "دوایااااای کە هااااااوڕێ جەوهەر

دۆزیااااایەوە باسااااای ئەوەی کااااارد کە ئەو هێرشاااااە لەشاااااارۆچکەی 
. باااش بااوو لەو "زەڕایەنەوە هەتااا تۆزخۆرماااتوو بەرفااراوان بااووە

لە گەڵ  ،باااووهەئااااردی  ێەشاااارگەیدا فەردەیەک بااارنج و کەماااح
دوای لە ، بەیاانی ێکی باشمان ئامادەکرد.خواردن .کداوتەباخیکی بچو

و جوڵەکااانی دوژماان فێربووبااووین  ،وە کەوتیاانە ڕێ ١٢ر کاااتژمێ
هێزەوە ئەگەر دوای دوانزە پشاکنین دەسات دەمانزانی هێشتا بەو 

 دائااێمە بەچەماای مامراناا ئیاادی بەو شااەوە وێاارد ناکااا. پااێ نەکااا.
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 ١٢تاا کااتژمێری  تاا پێماان زەوی بگرێات ڕێ دەکەیان. ڕێدەکەین.
تااا نزیااک گوناادی وامااان بڕیااار دابااوو  و بااێ وچااان دەڕوێاان. شااه

 نگاو و نااااو ئەو گونااادانە نەوەساااتین. )تەپەگەروس( و بنااااری ساااه
، نایااابترین خواردنمااان ناوساااجی بااوو بەدوای یەکاادا کەوتیاانە ڕێ.

ێااات داهێناااانی لە هااااوڕێ ئااااری باااۆ ئەوەی لەبەر چاوماااان نەکەو
مامۆساااتا ، هەناااووز دنیاااا چاااواری ئێاااوارەیە، شااایوازەکەی کردباااوو

ئەگەر بتوانین و هیچ ڕوو زۆر لێمان نزیکن. وڕینە قۆپیەکانک:"قادر
مامۆساااتا قاااادر  ."ئەمشاااەو دەگەیااانە الی هاوڕێیاااانی قەرەداغ ،نەدا

، وەک خاۆی ١وێکی لبادی پاانی وەک ڤێتنامیەکاان پەیادا کردباوواڵک
زۆرجااار  .نەبااوایە هێناادەی دی کەچەڵ دەبااوو ەدەیویاات ئەو کاااڵو

)شۆڕشی ساڵەحە فەندی( پێی دەووت ئەگەر هاوڕێیان هەموویان 
تاۆ لەبەر کەچەڵیەکەماان، نەک لەساەر و بەرەو شار بارۆنەوە مان 

مامۆسااتا  سااووربوونمان لەسااەر خەبااات، ناااتوانین شاااخ بەجیبهێڵااین.
پااێکەوە پشااوێیەکی یەک  لەسااەر تاااوێریکی زل وێنێشااتوە. )قااادر( 

ساەیر و ئەوەی کە. دنیا ڕۆشانی تەواوەکاتژمێری دەدەین. هەنوز 
ردەکاااااااانەوە ەوبەری هەئلەمااااااابەر و ، باااااااوو ساااااااەرنج ڕاکاااااااێش

نیشاااااااتبوون... دەتاااااااووت هەواڵااااااای ۆداڵەکەرەخاااااااۆرەی گەورە ر
 زۆرجااریش پۆلێکیاان وونەوەی نێچیری ناوێ بەیەک دەدەن.نیزیکب

 لەوە دەچاوو چااوەڕێی ئەوەیاان ن.بە ئاسمانەوە لە ئێمەوە دەبینرا
دەگەینە  بین بە ژەمێ خواردنیان.ودە ێیندبەالدا  کەی ئێمەش بێ

ی )تەپەگەڕوس(ی بنااااااااار سااااااااەنگاو.لە بناااااااااری خااااااااوار گونااااااااد
نانێاک  .تاا دەمەو لێاڵ دەمێنیانەوە، سەنگاوین.لەبەر ئاشاکرا نەباوون

 دەخۆین.. 
                                                 

ئەو جۆرە کاڵوە، لە گەرمیان پێی دەگوترێ "سەرکاڵو". وەرزێر، بۆ خۆپاراستن لە  ١
 تیشکی ڕاستەوخۆی خۆر، تەنها هاوینان و لە بەر خۆر لە سەری دەکەن. 
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ڵگەی جااش و ۆ)دەرەوار( ما ئەوە نزیکەی حەوت ڕۆژە بەڕێاوەین.

لەبەرزاییەکی  ڕێگە دەبڕین.مانگەشەوە و کەوەری ، ابووێدسوپای ت
ەڕێگەیەکەوە توناتون پشاکن لە تول ،پشت گوندی)تەپەگەڕوس(ەوە

کەمێااک  ئەمشاەو بگەیاانە قەرەداغای دڵاای مان.ردەبێ  هااه، دەرۆیان
هاوڕێیەک هێنادە مانادوو دەباێ مەتاارەی ئااوەکەی ، پشو دەدەین

 ڵگرتنەوەی نابێ.  کەتی توانای هه لێ خل دەبێتەوە، لە تاو شه
ئاسان نەبوو، چاونکە  ە گوزەر بەرزاییە. بۆ هاوڕێ دەرسیمئەم جار

ردەواڵەیەک داباووی بە لە حەشارگەکەی الی گوندی )مامران( زە
و بااااۆ یەکەم جااااار دوای چوارمانااااگ چاااااوم بەداربەڕوو  القیاااایەوە.

شەماڵ و مانگەشەو بۆ پێشوازیمان، جاارێ  گابەرد و شاخ کەوتەوە.
بە  ە چرپەیااان دەچرپاناادارێکی دی نەرمدەسااتەمالنیان دەکاارد جاا

دەگەیانە ساەر دۆنادی  گاوێی گەاڵ نووساتوەکانی ئەو دەربەنادەدا.
ئاااگرەکەی بااابەگوگوڕ دیااار نگاودا.  دیااوی بناااری سااهقااۆپی بەاڵم بە

ڵەبجە و هەوراماااان مااااون؟ دەهاااا  هاااا کورەکاااانی هاااه، دەکەوێااات
گڵۆپەکانی شاارەکم،  ،لە سەر لوتکەی قۆپییەوە پرسیاری لەو جۆرە.

ر پشاتی شااخ لەوێ لەساە بزیسکی چرایاان بۆماان دەناارد. یسلێمان
وەوە  مێرەکانی بەیااااانی پاااااڵ بە شااااهکاتژموومان رادەکشااااێین. هااااه
دووبااارە بااۆ ناااودڵی قااوپی گلااۆر  .دەبااێ بااڕۆینە خااوارێ ن.دەنااێ

ئێمە وا دەڕۆژە  سێ مانگ پترە ڕێگەی شاخمان نەکردوە. دەبینەو.
ە و دەگەیاانە نیزیااک لە )تکتااک(ی زەنااگەنەوە ڕێ دەکەین..کااازیوەی
نەزانیاااوە تاااا ئەویاااش ئەو کاااانیەی کە هێشاااتا داگیااارکەران پێیاااان 

حەمە بچکااۆل کاااتێ  بتەقێناانەوە. هاااوڕێ کاااوە دەربەناادی دەبینااین.
هااوڕێ  وا دەزاناێ جاشاین. ،ا دەبیناێوێکڕموو پێشمەرگەیە  ئەو هه

 تااا سااێ )جەوهەر، بێسااتون و هادی)کاااوە مەحمااود( دەمانناساانەوە.
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باوەشااای بااان ساااێبەری  لەهااااوینەهەوارە پشاااوو دەدەیااان.ڕۆژ لەو 
بەاڵم دەباێ هاوڕییاانی  ی قۆپی و ناو لەپی ئەڤینای چیاا،داربەروەکان

دەبااێ چەنااد پێشاامەرگەیەکی دی، پتاار لە بیساات  دیااش بینیاانەوە.
ان دیسان ڕێگە بکوتنەوە تا حەشارگەکەی تکتکای نێاو ،دی یکاتژمێر

 و مان .ساەرو لە زەناگەهۆریی( اڵگوندی )کەریم باسام( و )یەبدو
 لەخۆماانی دەگارین.ورامان و ماجاد(ئەو ئەرکە پیارۆز  هاوڕێ )هاه

 ون نەکەیان.ئەندێشاەمان نەفڕێناێ  و رێ  دەبێ چارای مانگەشاەو
 ڕەسین! ئێمە فریا

( شااایخ یەتاااا ٤٠٩* باااروانە )ذکریاااات أیاااام النراااال فاااي کوردساااتان. ال 
 . چاپخانەی ئارا سلێمانی.٢٠١٠تاڵەبانی، چاپی 

 هااااااااوڕێ هەوراماااااااان لە شاااااااەڕی پاکساااااااازی سوپاگەی)معساااااااکر(* 
( ٢٠١١و هاوڕێ ماجدیش پارسااڵ) ێهید دەب شه ١٩٩١سەالم/سلێمانی  

 دا.ەساتێکی دڵتەزین گیانی لە دەست بە کار
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قۆپی و قەرەداغ و شوێنی سەرکەوتنمان لە تەپەگەڕوسی خوارو سەرو، بناری 

 198سنگاو..
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 کە بۆ ڕزگارکردنی هاوڕێیانیان، ئەو سێ پێشمەرگەیەی،
بە تەنێ لە قەرەداغەوە بۆ گەرمیان دەها کیلۆمەتریتری پڕ 

 مەترسییان بڕی
 
 
 
 

 
 

 رام هەورامی و هاوڕی ماجد، هید هەورامان، ئا الی ڕاستەوە شه
 

دوای ئەوەی مەفرەزەی یەکەم، دە ڕۆژی پڕ مەترسی  ناو تۆڕی 
، هاوین و نەماندا بڕیسەدەها سیخوڕ و کێوماڵ، لە گەرمای 

مەفرەزەیەکی سێ کەسی بۆ هێنانی پاشماوەی هێزەکەی دی 
دەبێ چەند  نینەوە.ێدەبێ هاوڕییانی تریش ب پێکهات.

دی ڕێگە  یپتر لە شانزە کاتژمێردیسان دی،  یپێشمەرگەیەک
حەشارگەکەی تکتکی نێوان گوندی )کەریم بگەنە تنەوە تا وبک

من هاوڕێ  نە.لە زەنگەباسام( و )یەبدوالهۆریی سەرو( 
دەبێ  لەخۆمانی دەگرین. ەئەو ئەرکە پیرۆزورامان و ماجد(  )هه

ڕەنگە  مانگەشەو ئەندێشەمان نەفڕێنێ و رێ ون نەکەین. تریفەی 
زەیەمان لە کوێوە پەیدا ووزۆر کەس سەری سوڕبمێنی ئەو 

ئێمە . بیتلێنینو ین ەەکرد کە زۆران لە گەڵ مەحاڵدا بگد
 ەکانی گەرمیان بەرەو قەرەداغ دەهێنینەوە.فریاڕەسین و کاو

زۆرجار دوای ئەو دابڕانەی ناو گوندەکانی گەرمیان وام 
و منداڵە وامان بۆ ژیان دەڕوانی کەئێمە چیمان لە، بیردەکەوە

ئێ خۆ ئێمە چەکیشمان پێیە کە پێش ! نرختربێچاوگەشانە بە
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! مردن بەرگری لە خۆمان بکەین، ئەی کیژ و پیاوە بێ چەکەکان
ئەو مەفرەزە بچکۆلەیە سێ  جا خۆ گریەش فریایان نەدەکەوت!

)ئارام هەورامی، ماجد و هەورامان(.سێ گەنج کە کەس بوو
وەکانی کوردستان هیواکانیان لەسەر هەوری سەر کێ

ەوە، لە سێ جەستە، بەاڵم یەک ئامانج کە بەرەکەی ووگیرساب
دنی تازەشار و دۆن هیدانی کانی توڕکە و گواڵڵە سوورەی شه

ورەیەک کە تەنها ڕزگارکردنی هاوڕێیانی گەرمیانی میریاسی بوو، 
 .دەبینی

گەرمەی ئەنفالی بادینان بوو.سەیرمان لێهات بە تەواوەتی 
 و دەنگی ئێزگەی حزبیش نەما.پێوەندی بەسەرکردایەتییەوە بچرا

ان و قەرەداغ ڕنەکرابێ، پارتی لەوێش وەک گەرمی تۆبڵێی شه
 کی چەور؟ویەخەڵکی کردبێتە پارو

پاش نێوەرۆیە و دووبارە ماڵئاوایی لە داربەڕووەکان و کانی 
هاوڕێیان یەک یەکە تەماشای قەدو بااڵی سێ  دەکەین. )ڕێزە(

خیان پارتیزان دەکەن کە سەرتاپایان ئاسن و ئاگرە، کە خواردنی جا
مامۆستا ئاوات: ئارام دەفتەرە  کەمێ ناوساجی و ئاوی چیایە.

 موو مەبە، من بە چاوان دەیپارێزم. هه شڕەکەت، یاداشتەکانت
 م نەدایەوە.ی جەوهەر، لێمی پرسی دەفتەری چی؟ من وەاڵمهاوڕ

ئاوات:  شەڕەکانی یاداشتکردوە.  …قەمەر ووتی: نوکتەی منە
ێ رپەی دڵەکەم دەبۆدا بە مامۆستا )ئاوات(. دیسان ک یەکێکیانم

و مانی و ناسۆری یەک قارەدابنێم، چەند پەڕەیەک کە دەریا
 یایە.. چەکی دەستی ئەو سێ گەنجە هەناسەێددڕندەیی مرۆڤی ت

چەند قارەمانێکی بەر پەتی سێدارەیە کە سرودی ئەی رەقیب و 
ند دەستە فیشەکێک  دادوەری چەوساوەکانە، سێ کاڵشینکۆف و چه

 و نارنجۆکێکە.
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 دەبێ بێنەوە."ڵدەکێشێ و دەڵێ:  مامۆستا قادر ئاهێکی سارد هه

فتەیەکی  تا هه واڵ بن!. ک سەدەها گوند بێ ههنامەوێ ئێوەش وە
 ..."ئەگەر نەهاتن، دی

هاتین ە وتمان ئەگەر ن، تەواو دڵی پڕ بوو .هێشت تەواوی بکانەمان
 ن لە خاك!یچاوەڕێی ئێمە مەبن، ئێمە بەشێک ئێوە بڕۆن.

 
 بەرەو بناری سەنگاو وگەرمیان..  شۆڕبوونەوە ،دووبارە

هێندە ناو داربەرووەکان  ڕێ. ئیدی کەوتینە پاشنیوەڕۆ بوو..
 جانەوەری نگاوەکانی خۆمان و مان لە ههتەنها گوێ، بێدەنگ بوو

ی وقۆپی بەڕو یڵزنینە سەر لوتکە تا هه، زیکەدەبووزیک
 دی نەدەبیسترا. یگەرمیاندا..کەمێک جریوەی چۆلەکە نەبێ هیچ

جارێکیش خشەی دارەکان دەهات. پێش ئەوەی تاریک دابێ، جار
لێرەو لەوی دوکەڵی گیا و هەندێ  دیوی بناری سەنگاو.کەوتینە 

بەرەو ئاسمان گیانی دەکێشرا. هەندێ  نگوند کە کێوماڵ کرابوو
لوێستەمان دەکرد بۆ ئەوەی چاوێکمان لەڕێگەکەی پێش  جار هه

اغێکی ووریا زرنگ بوو، لە خۆمان بێت.هاوڕێ هەورامان چاوس
 قەدبڕی دەکەین. وتی: هاوڕێ بە ناو گوندەکاندا ناچین،بیرمە 

دەنگ بەرەو بەرزاییەکی تەپەگەڕوس وێکی چواردەیە و بێ مانگەشه
هەورامان داوای ئەوە دەکات  دەچینە خوارێ.کەمێ پشو دەدەین.
هیدانی جوانی بۆ بنووسم و  ئەگەر شەهید بوو کاروانێکی شه

بەدەنگی خەجێی* ئێزگەی دەنگی کوردستانی حزبی دیموکرات 
نووسە کوڕێکی ڕوح سوک و چاالک و زیتەڵ بخوێنرێتەوە، توخوا ب

داواکەم پێبری، ، ورامان بڵند بوو ندەی چیاکانی ههبوو.سەری هێ
هێشتا ، یان بێهنیەوەێهاوڕێ باسی چی دەکەی؟ ئێمە دەبێ هاوڕ
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لەوالوە هاوڕێ ماجد دەستی پێکرد: بنووسە  سەرەتایە.
ری ڵەبجە، ئاواتی بەرزی دیتنەوەی کەسوکا مێرمنداڵێکی شاری هه

بوو، کە گازی ژەهراوی سووتاندبوونی.. چوارمانگ پتر بوو لە 
سۆزی دایکی بێبەش بوو. ئەم جار نۆرەی من هات، ئەی کێ بۆ 

 من بنوسێ؟ هاوڕێ ئارام! تۆ باوکت نووسەرە خەممان نیە..
 نوقمی خۆی دەکا.  تەواو تاریکی تیشکی خۆر ،ەپەگەڕوسلە ت

ەیانی ڕێ دەکەین.جار تا دەمەو ب. دەبێ بڕستمان تیا بێ بچین
دەشتی بەرینی گەرمیاندا  ێولە ن جاریش چارەکێ پشو دەدەین.

تەنها مانگەشەو هاوڕێمانە و گڕەی هاوین ، هیندە تەنیاین
 ردەکان لە بەر چاوماندا وەک هاویارمانە.. لە ماندووبووندا هه

 بەردەاڵن..کەمێ دی خۆڵ و لم.. کێوەکانی نێو مانگی لێهاتووە.
خەڵکی ئەستێرەیەکی دی دەزانی.. ئێمە هێشتا بەڕێوەین خۆمان بە 

کی سەختی ێوەکانمان لەبێ خەویدا لێڵ دەبێ. لە بن تاوێرو چا
بێ..  تەنگدا بریاری خەو دەدەین.. .دەبی پاسەوانیشمان هه

گوێکانمان گوێی کەروێشکن و لە ژێر تریفەدا قواڵخن.. هێندە 
ومان لێهاتووە..کە وەک کوپەیەکی بە گونیپچرا، ئارەقمان کردوە

جلەکانمان لە ، مان دەدا فێنکیەک بەلەشماندا دێتگڕەکە لێ
 یشتیمانی بێناوی لەسەر نەخشاوە.ی سپی ن دەها نەخشه دا ئارەق

 
کی ێش ئاگرەاڵبە پوش و پک بوو..ێهەرچون، دنیا رووناک بووەوە

ەکمان لێنا.ئای کە بەتام و چێژبوو.تا ئەو چکۆلەمان کردەوە و چای
ساڵ زیاتر بوو دایکم نە هاتبوو بۆالم."جارێکیان ئەوەی بۆ  کاتە سێ

ڵەیەکیش بۆتو گێرامەوە کە هەموو جارێ کە چا لێدەنێم پیا
.کۆمەڵی نەکەت دیارە )ئارام(ی دایکتێشو، تێدەکەم و دایدەنێم

چەند دێڕێک کە  رگیز لە یادم ناچن. نگوینی کە هه وشەی هه
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جار دەنووسم و  ێند ئامێزێکی گەرمی ئەڤین. من هه بوونەتە
وا  ش داوا دەکەن کە بۆیان بخوێنمەوە.ی()هەورامان و ماجد

ردان  ئیدی دوای نیوەڕۆ دەبێ ههچێشتەنگاومان بەڕێ کرد و 
تینەوە بۆ زەنگەنە. ئەو دۆڵەی کە ئێمەی تیا بوو تەنها ئاسمانی وکب

دا بڕۆشتمایە یوت: لەخەودا پێگهاوڕێ ماجد دەی لێوە دیاربوو.
ی چاوشارکێی کەچی لە دنیای ڕاستەقینەدا بووەتە شوێندەتۆقیم، 

نزیکی نیوەڕۆ کەوتینە هەڵوێستە و چاوەدێری  ئێمە و دوژمن.
پاش نێوەڕۆ دەکەوینەوە ، ک یەکەموو وە ڕێی چی؟ هه. ڕیگاکان

 وەک، رەکانی ڕێگەکردمان ون کردبوومێژتکابزوت. ژمارەی 
بگەین، نەک  نگ بوو کەهاتبوو، ئەوە گرێ خەڵکی گەرمیانمان ل

دەنگ و چەند مەترێکمان چەند کاتژمێرەک بێ .ەجێکەی بگەین
نێوانە ڕێ دەکەین.. ئۆخەی دۆڵ کەوتەوە سەر ئاوەسپی.ئیدی 

پا ژاڵەکان و سو، لەسەرو گوندی مامرانەوەیەن ڕێگەمان دیارە.
تەنانەت ئەو کەالوانەش کە مابوون لەگەڵ ، دارەکانی سووتاندوە

کی ێجلوبەرگ، کوژراون دریژێێەند گوچ زەوی یەکسانی کردوون.
ندێکی هێشتا دوکەڵی لێبەرز دەبێتەوە.  هه زۆر لەو ناوە کەوتووە.

ت و یێناڕیگە کۆتایی پێ، ەندەی دی بێدەنگی زۆرمان بۆ دێنێئەو
کەڕەتێک بیری ئەو  .ئەوەمانە کەکەی بگەینە جێ یئێمەش سۆی

ە یەکێتی بەدیلی لەگەرمیانەو (یپ م)کە  ەدیلە میسرەم کردەو
)جبل نازل جبل : تیدا پێیان دەڵێێبۆ قەرەداغ دەیبەن و لە ماندو

واتە شاخیک بەرەو خوار ئولولي فین تالەبانی و تخلسوني(.ساید، مت
 یەکێک بەرەوژوور، پێم ناڵێن تاڵەبانی لە کوێیە و ڕزگام بێت..

 
هاوڕییان ئیدی لە ، دەگەینە نیزیک گوندی تەکیە وپێش نیوەشە

دوو پێشمەرگەی  گوێمان لە دەنگێکی نزمە.،نیزیک دەبینەوە
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، بەرەو کانیەکەی تەکیە دەچین یەکێتین، ناهێڵین پێمان بزانین.
مانگەشەو  مەتارە ئاوەکانمان پڕ دەکەین و دەکەوێنەوە رێ.

ئۆخەی کە ڕێمان ، پیشان ئەداین ردەکانی پێ ژایی ڕێگا ههبەدرێ
یانیە، تاریکە و دەگەینە دووی بە ین.ون نەکرد و درەنگ نەکەوت

حەشارگەی تکک نێوان گوندی )کەریم باسام یەبدواڵهۆری 
 .چۆڕەیەتیەزەنگەنەش هێشتا خوێن یدڵی بریندارسەرو( 

بووە وش گمان هێندە ڕاوار دەکا ئیوە کێن؟ قوپاسەوانەکە ه
 بە ئاستەم دەڵێین هاوڕێیانین.، توانای وەاڵمدانەوەمان نابێ

هاوڕێ فازل و ، ناسۆر و دودڵی و کۆمەڵێ پرسیاری دیمەنێک
هەر ئەوەندەی خۆش بوو کە ئەی هاوڕێیانی دی کوان؟.، ئەکرەم

ەکی وتمان ماون و چاوەڕێی دەروچونی ئێوەن، خەندەیکە 
لە  سیمایان باری.سەروەلی مژدەیەک ۆبەختەوەری وەکو گەز

و مو همان کاتدا ئەوەیان ال سەیربوو کە چۆن لە ناو ئەو ه هه
کاتژمێر  لە شانزەکێوماڵەدا توانیمان بگەین؟ سێ گەنج پتر

سێ گەنج کە بە ، ننگاونان نەوەستا پێیەکانیان بێوچان لە هه
کی ئەنفال کە رسێکیانەوە تەمەنیان نەیدەکردە تەمەنی مامەیە هه

مەرم هەرگیز هێندە بەشادی هاوڕێ قە بوو.گوندەکەی خاپور بوو
وا ، شینەکانی لە شادیدا دەدرەوشانەوەوت چاوەگدەت بوو.نەبینی

 خۆمان دەبینی کە دەریاوانی پاپۆڕێکی ئازادین...  
 

 گەڕانەوەی پاشماوەی هێزەکە بۆ قەرەداغ
رجەم هێزەکە ڕێکخرا و  خێرا مەفرەزی دیکە بۆ کۆکردنەوەی سه

هەندێکیان هەر ، رکەونەوە بوو سهئەو پێشمەرگانەی کە بریار
ئەبو ڤیان، ئەحمەد بازۆکە، شێروان و لەوانە ، لەوێ مانەوە

 مامۆستا ئەنوەر و دەها هاوڕێی دیش کە نەمندەناسین..
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ۆنی حەوتی یێک هەموو پاشماوەی هێزەکەی بەتالدوای ڕۆژ و نیو

 ورامان و چەند هاوڕێیەکی دی گەرمیان یەکیکان گرتەوە. هه
دیبوو لەوانە هاوڕێ  نەمبوو بوو چوار مانگ زیاتر  هاوڕێ هه

، دکتۆر ەتە چاوشین، ڕەنجدەر، ئاری، براهێمی حاجی قادرحکیم
هتد.ئەمجارەیان هێزەکە کەمێ  ..فرهاد، ئەسعەدە چاوشین

یاردا بکرێ بە دوو مەفرەزەوە و خێرا جمەی پێ بکرێ ڕب زۆربوو.
پێش ئەوەی کێوماڵی نوی بکرێتەوە، چونکە ڕژێم دەیویست 

کۆتایی  هەشتمانگی هێشتا  بەو پارتیزانانە بهێنێ کە ماون.ی کۆتای
وە، کەوتینەوە  هاتبوو، پاشنیوەڕۆیەک، دوای دوو ڕۆژ مانه پێ نه

دووبارە شوێنی گرتنەوەمان خوار گوندی تەپەگەڕوسی  ڕێ.
دەبوو هەرچیمان کردبێ  خوارووە، کە شوینێکی تەنگەبەر بوو.

ی تازە وەستابوو و باری یێراق-شەڕی ئیران بگەینە ویندەرێ.
پتر لەبار بوو بۆ گەران بەشوین  جاش وبۆ سوپا ربازی سه

بەر، گرتە یژی چەمی مامرانێەکاندا. مەفرەزەیەکمان درانپارتیز
 ندێ ، جادەوجادە ههنمەفرەزەیەکیش کە زۆربەیان شارەزابوو

من و ماجد کە کەمێک لەوانی دی  ردەکاندا. جاریش بە ناو هه
زاهیر و ئەبو شارەزاتربووین، بەر مەفرەزەکەی ناوچەم کەوتین.

گەمان ێک ڕێند کاتژمێر چه، نشمان لەگەڵ بووی(*حەمە سۆفی)
ئەوان لە  ،قی نەبوو ناهه .ەکردبوو هاوڕێ ڕەنجدەر پەکی کەوتن

ڕۆژیک و  ومە پێش شەوێرگەکەی ئاخۆرنەوەزانەوە بۆ حەش
بوو. کەرت اەکەی ئێمەش ناچار دوکاروانیان بڕیبوو. مەفرەز

ەکەکەی و هاوڕێ ئایاریش ڵگرت و منیش چ حیکمەت تاقمەکەی هه
ت: ئێوە برۆن وا ئیمە دێین هاوڕێنانمان گوبە کۆڵە پشتیەکەی.

باش بوو ئەو پاشنیوەڕۆیە  دڵنیابن یەکدەگرینەوە. .بەدواتاندا
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و  (ردەماڵ نەبوو. ئەو هەڵوێستەی هاوڕی حیکمەتە )چاوشین هه
رگیز لەبیر ناچێتەوە کە  هه مهاوڕێ گۆران)ئایاری مەالحەسەن(

بن باڵی خۆیان و تا نیزیک ئاوی بن تاوێرێک ڕایان دوو نایانە دووبە
ەیەکی چکۆلەی رچەندە بەسەرو سیما جەست کێشا.. هاورێ ئایار هه

ورەیەکی بێ وێنە بوو، یەکێک بوو لەو اڵم خاوەن وزە و ەهەبوو ب
فیشەک لە لوتکەی میریاسی دواتا  پیشمەرگە قارەمانانەی کە

ە زیندانی بەیسیەکانیشدا، لە باوەشی بەسەنگەردا کردبوو، ل
ئەو پێنج  نەبەردیدا جێگەی بەرزنرخاندنی زیندانیەکانی دی بوو.

بەاڵم باش بوو،لەو ، لە مەفرەزەکەی دی دواکەتینکەسە کەمێ 
لەوەش دەترساین کە  وشکی نەکردبوو.شوینەدا ئاوە سپی 

چونکە بیستمان لە ، حکومەت ژەهری کیمیاوی پێوە کردبێ
ی جەباری بەو شێوەیە سووتاندوە. )ڕەنجدەر( باخەکانی ناوچە

و کەوتینەوە ڕێ.دەمەو ئێوارە لە خوار تەپە  هاتەوە سەرخۆی
لەوێ پشویەکی  ێزەکە یەکی گرتەوەموو ه گەڕوسی خوار و هه

نیو کاتژمیریمان داو و کەوتینەوە ڕی.ئیدی بناری شاخە تا 
ەیان ئەمجار ریش بێ شوێنمان سارا نیە. ڕادەیەک خەممان نیە.شه

رحاڵ  بەهه، ڕێگەدا هاوڕێ ئەکرەم نەخۆش کەوت لەگەرمەی
مانگەشەوە و لە پشت  ئەویشمان بەشوێن خۆماندا برد.

ندێ  هه بەرزاییەکی تەپەگەڕوسی بناری سەنگاوەوە دەڕۆین.
ورامان پێیان  دەخوازن پشو بدەن، من و ههو هاوڕێ ماندوون 

لگەی جاش و دەڵێین کە دەرەوار تەنها نیو کاتژمێر دوورە مۆ
بۆیە نەمانهێشت  لێیە، جارجاریش چاومان لە چرایە.سەربارزی 

ندە هاوڕێیان زۆریان ماندون، بەاڵم  رچه بێت، هه وەستاند هه
ر شاخ و  و دیسان دەکەوینەوە سه دەکەونە ڕێ.. نیزیک سێ شه

ر بۆ تاریکی  تریفەی مانگیش وا ووردە ووردە خەریکە سه
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یانی دی... دەمەو ێانی )ڕێزە( الی هاوڕدادەنوێنی... دەبێ بگەینە ک
و ندێ هاوڕێ خۆیان دەدەن بەزەویدا  هه بەیان دەگەینە ئەوێ.

ورامان ماچ  ماجد و ههو هاوڕێیان ئەمالو ئەوالی من ، دەخەون
 ..!بینینەوەوت دێنەوە و دەتانگەموتی: ئەی نمامۆستا قادر دەکەن.
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 مامە عەبدواڵی سەعید

 مەریوانلە قۆپییەوە بۆ سنووری شاری 
 و ڕۆژی.. کاروانی سێ شەو

 
هاوڕێیان:  مامۆستا مەحمود و سەیید لە بناری سورێن، سەر 

 ..ئاوی زەڵم چاوەڕیمان دەکەن
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 م. مەحمود
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و سێ لە کانی )رێزە  ١٩٨٨/ ٢٢/٩ئێوارەیەکی درەنگ وەختبوو، /

قۆناغی ئەنفال لە بادینان و وێرانکردنی کونان(ی قۆپی، دوای دوا
دی بەرەو  یئەو ناوچەیەش، سەرگەردان بوونی سەدەها

هێزەکانی پارتی و حزبی  سنوورەکانی ئێران و تورکیا و کشانەوەی
شیویی پێش جەماوەری ناوچەکە، بەبێ بەرەنگاربوونەوەیەکی 
ئەوتۆ، بێجگە لە شەڕی خواکورک، ئەویش پارتی تەنها بۆکاری 

ند  ،چه) بەفەرمان و یارمەتی قەرارگای رەمەزان(یاندنڕاگە
نیزیک سنووری ئێران کردی...ئیدی سوپای ئێراق  ,رۆژێک

د بەسەر ناوچەکانی ڕەنگاڵەی ئاشبەتاڵێکی نوێی داسەپان
بەڵی ڕادیۆی  ورەی خەڵکی بەتەواوەتی شکاند..پێشمەرگەدا و 

گرنگییەکی بۆ ئێمە ئەو هەواڵە  بەغدا لێبوردنێکی گشتی دەرکرد..
دان بە کاروانی پەڕینەوەمان بۆ الی درێژەلە ەوتۆی نەبوو بێجگە ئ

 هاوڕێکانمان لە قەندیل..
گەیاند کە موومانی کۆکردەوە و ڕای ەوهەر هههاوڕێ ج

مەفرەزەیەکی چکۆلە لەسێ هاوڕێ لە بناری سورێن، کە پێکهاتبوو 
لە هاوڕێیان)یەبدواڵی مامە، سەیید و  مامۆستا مەحمود( لە 
بناری سورێن چاوەڕێمان دەکەن. پیش ئەوەش مەفرەزەیەکی 
دی)یومەر، هەورامان و یەلی میمکە سوەیبە( لە قۆپییەوە بۆ 
بناری شارەزوور و تا )کانی توو( ناوچەکە گەڕابوون. بڕیار درا کە 

کاروان بکەوێتەوە  ١٩٨٨ نۆی ٢ئێوارەی ڕۆژی دوایی، واتە 
ەی ڕێ جەوهەر نیزیکمەفرەزەکەی هاولە ڕێ..هێزەکە، بێجگە 

. ئێوارەی ئەو ڕۆژە لە دەربەندی حەمە پەنجاکەس دەبوو
ێزەکە تا ئاستێکی هەواسەوە پشت گوندی بەلخە شوڕبووینەوە، ه

ئەوە یەکەم قۆناغی ڕێگەکە بوو، دەبوو  .باش پشوی دابوو
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رهیچ نەبێ تاکو کانی توو بتوانین بڕۆین، ئەگینا فریای هیچ  هه
ەبێتەوە..ڕێ دەکەین و لەو سەر ڕێگەیە ناکەوین و ڕۆژمان لێ د

ندێکی  هه، لی خەڵک لەو ناوە پەرش و بالوبودیسان جل و کەلوپە
لۆش و ۆە پشتی دیوانەوە لە نێوان شاخی کتاریکە و ل بوو..سووتا

و مۆڵگەی داگیرکەراندا لە نێوان دو، گوندی دیوانە
و  ەی مۆلەگەکانانگوێمان لە ڕادیۆی یەکێ لە پاسەوانڕێدەکەین.

. ندێ جاریش چرپەیان دەگاتە ئێمە..لە جادەیەکی خۆڵ دەدەین هه
 یاستەڕیار بێ، پشتا و پشت دەڕۆین تا ئانابێ شوێن پێمان د

دوای چەند کاتژمێرێک دەگەینە  کاروانەکە لە دوژمن بشێوێنین.
وە.بێ پشودان بەرەو  کات نزیکەی نیوەی شه،می دێوانەسەر چە
ناوتاق لوتکەی  سۆڵە و گوندی ی نیزیک (خەنجەرە)شاخی 

 ڵدەزنین.لە قەاڵدۆشکانی شاخدا پشویەکی کورت دەدەین. هه
لەشمان لە ئارەقدا گەوزاوە و جارجاریش هەوایەکی فێنک 

جاران لەو بنارەوە گڵۆپەکانی ، ستێکی سەیربوو هه دەمانخاتە لەرز.
ڵەبجە و سەیدسادق و گوندەکان، وەکو مشتە ئالتونێکی  شاری هه

ی دەهات، دەتووت ملی ئەو دەشتەدا زیسکە بریقەدار لە
ێ دەی هاوڕییان دەب کی ئەنفالە و بچڕاندوویانە.ێملوانەکەی کیژ

سەر  ناوتاق و کانی بەکردا. بڕۆین! دەکەوینەوە ڕێ بەو دیوی
لێڵ زۆرمان پێ دێنێ ی داگیرکەرانە. دەمەوەگمووی مۆڵ یاڵیش هه

ەشارینەوە.کانی و ناچار لە پشت داربەڕووەکانی کانی توو خۆمان د
ندە کەم بوو، بەاڵم  رچه هه، ابووێدەنها ماڵی دوو برای تتوو ت

تاقە گوندبوو تا ساڵی خزمەتێکی گەورەی پێشمەرگەیان دەکرد و 
بەاڵم ئێستە تەنها کەالوەکەی ماوە.. کانی تو بنارێکی ، مابوو ١٩٨٨

وشک وباریک، چای بەچیلکەی  بوو.. سارا و ئاوێکی سازگاری هه
موومان پاسەوانین و  هه مان لەوێ دەمکرد و خوارد.بەیانی
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ژکرابوو، بەڕۆژ جوڵە لەبەر ئەوەی ئەو ناوە مۆڵگەڕێ، لەسەرپێین
موو لە بەردەم بوو.ئەی  دەشتی شارەزوومان هه، ئاسان نەبوو

نگییەکی خاکبڕیش جار ەبەری )کۆڕە کاژاو( و بناری شارباژێر.. بێد
ۆستا قادر بەرەو کانییەکی ناجارێ خۆی دەکشان بەسەر ماندا. مام

لەپڕ ، پسک دەکەوێتە ڕێ بۆ هێنانی ئاو دێ بە پسکە
وڵدەدەین لە هاتنی  هه، الندگرۆزەرێکی پر جاش دەردەکەوێت

وان ئاگاداری بکەین.خۆشبەختانە ئاشکرا نابێت و ڕێسەکەمان 
 نابێتەوە بە خوری..

 
 قۆناغی کاروانی
 کەڵوڕاندسادق و گوندی کەڵتەکە و ەچوون بەرەو سی

 
دەمەو لیڵ دیسان بەدوای یەکدا ئاسک ئاسا کاروانێکی بێ 

مووی مەترسی  چارەنووس دەبەستین. ئەمجارە ڕێگەکان لە هه
دارترە و واین لەناو لەپی دڕکاوی دوژمندا.. بە دۆڵەکەی کانی 

لە جادەیەکی  توودا، بەرەو زەلەڕەش و گەورەدێ دەکەوینە ڕێ..
، شت مانگە ئەو رێگەیەمان نەبینیوە نیزیکەی شه، قیر دەپەرینەوە

موو الوە جادەی سەربازی لێدرابوو. لە کانی) کەوەی چوخ(  لە هه
اوایی یەکجاری ئزەڕایەن( ماڵای پەڕینەوەمان لە جادەی ناحیەی)دو

مان لە هاوڕێ )جەوهەر و یەلی میمکە سویبە دەکەین(. پەڕینەوە
نە بەر داربوو، دەبوو نەکەویلە جادە کردارێکی زۆر مەترسی

بالجکتۆری ئەو تانکەی کە لە مۆڵگەکەی )یەخشیەوە( 
بوو پێنج خولەک چاوەڕێمان دەکرد تاکو  دانرابوو.جاری وا هه

ڕوناکییەکی وەردەچەرخاند بۆ الیەکی دی. ئەوسا خێرا خۆمان 
دەخستە ئەوبەری جادە. لە کانی کەوەی چوخ کەوتین بەسەر 
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شوتیمان خوارد،  بە ئارەزووی دڵی خۆمان شوتیە بێستانێکدا.
ماوەیەکی زۆر بوو مێوەمان نەدیتبوو.. لەدوای تەپەکەلەوە، لە 

دوای ئاودڕێکی تانجەرۆدا دوو شوانمان دی.ئەوان زۆر حەپەسان.
وە  ئەو شهوەرگرتنی ناونیشانیان و زانیاری تەواو بەرەاڵمان کردن.

شت تا گەیشتینە گوندی کەڵتەکەی  تابەیانی ڕۆژی چواری هه
 لە ناو چنارو داربیەکاندا خۆمان مات کرد. ەوەستاین.سەیدسادق ن

رچەندە، حکومەت زوو زوو دەیسوتاند،  دەشتی شارەزوور هه
بەاڵم لە بەر ئەوەی شوێنێکی کشتوکاڵ و بەپیت بوو، زوو سەوز 

ندە  رچه هه دەبووەوە. تا نیزیک پاشنیوەڕۆ لەوێش ماینەوە.
، و بکەوینە ڕێیک بوون، بەالم دەبومۆڵگەکانی دوژمن زۆر نیز

ی چەمی زەڵمەوە چونکە مەفرەزەکەی یەبەی مامە لەوبەر
و خواردنیشمان هێندە پێ نەما بوو.گیا هێندە  چاوەڕێی دەکردین

( لە نیزیک گوندی )ناوگرداندیاربوونمان ئاسان نەبوو. ،بووبەرز
 ڵەبجە دەنگی ئۆتۆمبێلێکی ەکەی ههلە پڕ لە سەر جادە کۆن، بووین

سەربازی هات، بە پەلە پڕوزێ خۆمان خستە ناو چەند سەنگەرێکی 
ئەو ناوە تا پێش خامۆش بوونی  کۆنی شەڕی ئێران ئێراقەوە.

نگەر و مۆڵگەی ەیێراق و بەدەها س -ڕی ئێران بەرەی گەرمی شه
لە قۆپی   ابوو و پڕیش بوو لە تەقەمەنی.ێدبەجێماوی ت

بەرێوەین و دەها  نیوڕۆژەو قەرەداغەوە تاکو ئێستە دووشەو 
ینە بناری کیلۆمەتری دیمان بڕیوە، ئامانجیشمان ئەوەیە دەبێ بگە

لە سەر بوارەکەی زەڵم کاتێ نیوەی   سورێن و کانی خەیاران.
سەرکەوتی هاوڕێ نوری هێزەکە دەپەڕێتەوە، هاوڕێ دەرسیم )

ئەمە برینداری  مینێکدا دەنێ و دەپەڕێ.بە کەرکوکی( پێ
ییدیش  خێر کاتێک هاوڕێ یەبدواڵ و سهەن چوارەمی بەتالیۆنە.

ئەوان دەڵێن: مامۆستا مەحمودیش قاچێکی، پێرێ پەڕی.. ، دەبینین
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م و گوندی ئەوان سێ ڕۆژ دەبێ لە بناری سورێن و چەمی زەڵ
خواردنیان لێ دەبڕێ و ناچار سەنگەرەکان  ن.ئێمەقاجر چاوەڕیی 

 ێنی..ا مەحمود پێیەکی مین دەیپەڕبەو جۆرە مامۆست دەپشکنن.
و شادی  ڕێ )دەرسیم( و مامۆستا )مەحمود(نێوان ئازارەکانی هاو

وزەمان پێ هێندە ، یەکتر دیتنەوە و گەڕانەوە بۆ بناری سورێن
تا ئەشکەوتەکەی  هاوڕێ دەرسیم بە کۆڵ و بە نۆرەدەبخشێ کە 

ی دوێنەوە، لە نزیک ۆزار ئەستون نەوەستێنن.. لە پاش نێوەڕ هه
ندێکمان دەگەینە  دەمەو بەیانە و وا هه سەیدسادقەوە بەرێوەین و

ین..گرنگ ئەوە بوو ندێکیشمان هێشتا بەڕیوە ەکە و ههئەشکەوت
هاوڕێ  بێ.لێ یم بگەێنینە شوێنیک کە دکتۆری هاوڕێ دەرس

خوا کە نەبێت بە خەمی ئێمە دە دەرسیم هێندە ورەی بەرز دەبێ
 یانێهاوڕ چەند جارێ داوادەکات بیکوژین. .بار بەسەرمانەوە

شایەنی باسە هاوڕێ  دەی دی شیلگیرانە لە کۆڵی دەنێن.ئەوەن
پێش شمەرگەیەکی حسک چەند ڕۆژێک لەوەوسەیید و چەند پێ

رچۆنێک بێت  مامۆستا مەحمود دەگەێننە ئێران بۆ چارەسەر.. هه
زار ئەستوون دەخوێن و پشوو  چای بەیانی لە ئەشکەوتەکەی هه

ک هاوڕێ دەرسیم هاوڕێ یەبدواڵ و سعید بە ئێسترێ دەدەین.
ئێمەش  بەرەو کانی خەیاران و لەوێشەوە بۆ خەستەخانە دەبەن.
وراماندا  ووردە ووردە دەمەو ئێوارە بە پشتی شاخی هه

اخ چاوم بە حەمە قەمبور پێش لوتکەی ش ڵدەزنینەوە. هه
دە کەمئەندام بوو، پشتی کۆم رچەن ئەو کەسە ئازایە هه دەکەوێت.

حەمە  ی دڵسۆز و بە ئەمەك بوو.بەاڵم کوردستاپەروەرێک، بوو
قەمبور ماوەیەکی زۆر دەبێتە پاسۆک و دواتر حسک. کە منی 

هاوڕێ گیان  بینی خەریک بوو لە خۆشیدا گەشەکەی دەگرت.
 و ئەوان لەیەک حەوشەدا ژیابووین.کاتی خۆی خێزانی ئێمەماوی؟ 
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لە گەڵ مەفرەزەیەکدا بۆ  ١٩٩٠دوایی بیستم، بەداخەوە ساڵی 
دبەزێ و دوای ئاشکرابوونی لە شەڕێکی نابەرابەردا سلێمانی دا

 هیدی دەکەن.. داگیرکەران شه
 

دۆڵیکی فراوان  .سکالی ئێوارە دەگەینە کانی خەیاران و بنکەی ح
ئیدی هاوڕێیان ووردە  بوو. و بەردینە. کانییەکی چکۆلەی هه

ووردە بەرەو شوێنەکانی خۆیان باڵوە دەکەن.. ئێمەش دوا 
ناوی یەبدواڵوە اغی پێشمەرگەیەکی پارتی بەمەفرزەو بە چاوس
)دۆڵە ناو( وەخت لە ئامێزی کێودا بەرەو دۆڵی ئێوارەیەکی درەنگ

دەگەینە بارەگاکەی پارتی، ئەو دۆڵە  پشتی گوندی دزڵی،
لە کاتی رۆێشتندا لەو ، وە دەکەوێتە پشتی گوندی دزڵی.. ئەو شه

شاری مەریوان کەوت کە  بۆ یەکەم جار چاوم بە گڵۆپەکانی ،بنارە
ڕی  شت ساڵ شه گۆنای ئەو خاکەدا بێخەم دوای هه چۆن لە

 ناسەیان دەدا.. مالوێرانی هه
. مووانی دەکرد رسناك، چاوەڕیی ههلێرەوە بۆ ئێمە خەمێکی دی ت

خەمێکی دی کە کۆتاییەکی تاڵی فلیمە ترسناکەکانی ئەنفال بوون... 
زەبرێکی دەروونی  انین.زواڵی کەسوکاری ژەهراویمان ب برینی هه

دی پێوەی  یکە تا ئەمڕۆ نەک تەنها ئێمە بەڵکو سەدەها
مەحاڵ بوو الی من و زۆر لە هاوڕێیان  ئەوەی کە دەتلێنەوە.

خەڵک.  ەب یبروای پێ بکەین ئەو لێبورندنە بوو کە ڕژێم دابوو
سەیر بوو، هێشتا دوای ئەو کوشت و ئەنفال و خاک سوتاندنە 

وت گدەت ،کەلوپەلیان بۆ گەڕانەوە دەپێچایەوەکاتێ زۆربەی خەڵک، 
شێرێک  دەهاتە بەرچاو کاتێ ەئەو وێنەیەم بەو .بۆ شایی دەچنەوە

ندێ جار  ی کردن ههیاری بە نێچیرەکەی دەکات و بۆ واز
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ئەوە  یرەکە دووبارە دەچێتەوە بۆ الی.بەاڵم نێچبەرەاڵی دەکا،
 گەورەترین کارەسات بوو.

نهێنیەکانم نەبینیوە، تابلۆی هاوڕێ ئەو دیمەنەی دی کە هێشتا 
واڵی تیاچوونی کەسوکاری پێ  حیکمەت و ئەو هاوڕییانەیە کاتێ هه

ئاخو خۆیان بۆ کام  ئاخو فرمێسکیان پێ مابێ بیڕێژن. دەوترێ.
ڵگرتبێ کە بڵێن دایە خەمت نەبێ وا ئێمەش  ی ڕەنگین هه وشه

ای من دولێ کاتێ ، هاتینەوە بۆ ناو ئامێزی گەرمتو ماوین 
ناوی و کم بووەتەوە ێجگەرگۆشحەوت ساڵ دایکم دییەوە، وتی: 

دوای ساڵێک کۆچی ئیدی   !. ئای لەو ڕۆژەئاسۆ. ناوم ناوەتەوە
یوانی  تا ئەمڕۆش تابلۆکەی لەبەر هه  دیتەوە.دوایی کرد و نەم

 ڵواسراوە.. دڵمدا هه
بەڵی وا گەیشتین و ئەویش  بەوەاڵمی  هاوڕێ ڕەنجدەریش ماوە.

ستی ئەویشم  بەالم هه، سیارەکەی)کەی دەگەین( شاد بووپر
نەزانی که چی بەسەر هات، هێشتا وێنەی یەکە یەکەی ئەو 

 ی ئەو بەتالێۆنە، تا ئەمڕۆش نیگا ساتەکانمی پڕکردوە..ەهاوڕێیان
دوای شەش ساڵ )هاوڕێ(ی برام لە گوندی )تەراخان ئاوا(ی 

ڵێکیان دەبێ ناوی نیزیک )سەواڵوا(ی مەریوان دەبینم، تازە مندا
بە دیتنی خزم و خەڵکانێکی زۆر لە ، دەنێن هاوبیر...نەک تەنها ئەو

ندێ سوورن لەسەر  ئاوارەکانی ناو ئۆردەگاکان شاد دەبمەوە ، هه
ندێ باسی تااڵنی و ماڵوێرانی  بەگژداچوونەوە، بڕێک دەگرین، هه

ندێکی  ندێک خۆیان فێری نوێژی ڕەحمەت دەکەن، هه دەکەن، هه
ە ئاواتن سەددام لێبوردنەکەی درێژکاتەوە تا فریای خۆ دی ب

 ڕادەستدانەوە بکەون.
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ئەنفال و  ونخونی و موو چوون و هاتنە، شه بەڵێ: سەرباری ئەو هه
کانی ئازادی لە گغەی منداڵێکی ساواش  وشهجەنگانە، هێشتا پیتی 

بڕیان نەدەکرد تا تامێک ببەخشن.. سەدەها ئەفسانەی دی لە 
ئاوارەیی و مانگەشەوەکانی قەندیلدا هێشتا چاوەڕیی ژیانی 

دەکردین، هەنووز بەرۆکی بەشێکمانی بەر نەدەدا و لە سنگی 
خۆی دەیگرتینە باوەش، دەیویست پرچی ڕەشی سەرمان وەک 
بەفری لوتکەکانی ئاوێتەی خۆی بکا و ڕیشمان چون پەڵە 

 وا ووردە ووردە سەرمان سپی دەنوێنێ بەفرەکانی ڕەنگ بگرێ.
ڕە بەفرەی زستانانی ناو باخی گشتی سلێمانی  مان ڕەنگی شه و هه

گرتووە..وا تەمەنیشمان وەک گەاڵی ڕەزی گوندە سوتاوەکان 
دەبێتەوە سوتوی خاک.. تانووکەش یاداشت و وێنەکانی ئەنفال، 
ڕاودونان و دەنگی فڕۆکە، تەقینەوەی بۆمب، زریکەی مندااڵن، 

ێکی زۆری کتێبخانەی ئاهی دایکان و دامانی باوکان بەش
تا ئەمڕۆش گەنجینەی یادی زۆربەمان،  ئەندیشەکانمان پێک دێنێ.

زەماوەندی گوندەکانە، ڕەشبەڵەک و پێکەنینی الرێی کێژانی بێری 
و بایە بەیی کار و حیلەی ئەسپە، دەنگی تەرزە و چرپەی شەوانی 

کان و زۆنگاو  ئاونگی گواڵڵە جادەی نێوان شارەکانە.نیزیک مۆڵگە و
 و زەنوێرە، بەفری بناری نزارەکان و چرۆی ناسکی ڕێواسی

 ورامانە. انی دااڵنی ههتسێپیرەمەگرون و لوتکەی کۆساری  کو
تا ئەمڕۆش سێبەری دار  دیل و ماڵئاوایی و شادبوونەوەیە.نیگای 

و هێمنی ئەشکەوتەکانمان لە دەها شارەستانی پێخۆشترە.. تا 
ماڵ  و کزەی نسرمی شهئێستەش کپی بەیانیان و هەاڵتنی خۆر 

کە زێڕینەی بەهاران جوانترین تابلۆی پەل ئاوێزانی گیانی ئازادمانە.
ووەکان گواڵوی لەشمانە.. تا ڕشەونمی پژاوی داربە بەرچاومانە.

ر بەخۆمان دەڵێین زیندوە مردوەکانی ئەنفال و  ئەمڕۆش هه
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نازانین چۆن ماوین..بارگەی ژینمان هێڵێکی سوورە لە نیوان ژیان 
مردندا!  سەرباری ئەوەش هێشتا ئەو یاداشتانەمان،  ناگاتە  و

ونە و کراوەتە ی  ی ئەنفال کە تا ئەمڕۆ ناسنامەئازاری قوربانییەک
، خۆی اری بازرگانی سیاسییەکی چاوچنۆک، کە بۆ قازانجکااڵی باز

 دەکاتە کۆڵهەڵگرێکی ئیسک و پرۆسکەکان...
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 قەرەداغڕزگارکردنی شارۆچکەی 
 ١٩٨٧ی سێی ٢٢لەسەر  ٢١شەوی 

 
ورامان هێشتا ئەو ناوبانگەی لە ناوچەکەدا  بەتالیۆنی حەوتی هه 

کە چەند  ١٩٨٧ی سێی ٢١/٢٢دەرنەکردبوو، بەالم لەشەوی 
قوتەیەکی پێسپیرابوو کە ڕزگاری بکا، ئەوسا بۆ زۆربەی الیەنەکان 
و ناوچە دەرکەوت کە پێشمەرگەکانی چەند چاونەترسن،  
مۆڵگەکانی سەر )کونە هەنجیرەکە( کە شوێنێکی ستراتیژی بوو لە 

مان  ر ئەوەش نا هێزێکی تری هه ماوەیەکی کورتدا ئازاد کران، هه
بە تالیۆن، ئەرکی ئەوە بوو کە لەگەڵ لقی دەی حزبدا و هێزێکی 
پارتی، کە تازە لە ئیران گەرابووەوە، دەست بەسەر مونزەمەکە 

 قەرەداغدا بگرن. 
 اوشارشەڕی ن

شەوەو دەستی پێکرد، بەداخەوە لێرەشدا  ١٢شەڕ لە کاتیژمێری 
پێشمەرگەکانی پارتی کە بریار بوو،  پێکەوە دوای تەقاندنی 
ئاربیجیەکان، پێکەوە هێرشی ڕزگاری دەست پێ بکەین، زۆر بەیان 
خۆیان دزییەوە و لە ماڵەکاندا  تا تەواو بوونی شەڕەکە نەهاتنە 

ی ئێمە لەوانە یەبەی مامە، بەندە، ڕزگار دەر. چەند پێشمەرگەیەک
هید هەورامان، مەال مەجید و چەند پێشمەرگەی لقی  فەرتەنە، شه

ە یەکەم دەی حزب، بەدەسترێژەوە بەرەو دەروازەی مونزەمەک
نکە پارتییەکان لەباتی ئەوەی ئەوان هەڵمەتمان برد. بەاڵم چو

ندێکیان لە شلەژاندا تەقەیان  لەگەڵ ئێمە هێرش بەرن، هه
بەهەموالیەکدا دەکرد، هاوڕێ هادی) کاوە مەحمود( بریندار 

تا بەیانی لەگەڵ چەند  بوو(  و ئیدی هێرش شکستی هێنا..شەڕ هه
م چەکدارێکی ناو مونزەمەکە، کە شوێنیان زۆر قایم بوو، بەردەوا
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بوو. فەرماندەیەکی پارتی بە ناوی حەمەی رەمەزان، هاواری 
ڤاالن!  ئێمەی پارتین و بە گۆڕی بەرزانی  لێکردن ووتی: هه

 هیچتان لی ناکەین ئەگەر خۆتان بدەن بەدەستەوە. 
فەرماندەیەی پارتیەم پرسی، کە من یەکێک لەوانە بووم  کە لەو 

رگەی ئەیلول بوون زانی ئەوانی تیایە؟ ووتی با ئەوانە پێشمەچو
ر بەردەوام بوو.  زۆر ئازان، ئێستە دەیدەن بەدەستەوە. شەڕ هه

چەکدارەکانی ناو مونزەمەکە، بە هەلیان زانی کە ئێمە لە بن 
محەولەی کارەبایەکەوە تەقەیان لی دەکەین، کارەباکەیان بچڕاند 
بەسەرماندا و دوای هاوارەکانی حەمەی ڕەمەزان، ئیدی ئەوەندی 

هار بوون. ئەوەی هات بەدەمیانە لە جنێوی پیس بە دی شێت و 
ڵیان رشت. برۆن جاشەکانی ئێران،  بارزانی و حەمەی ڕەمەزان هه

 جاشی ییراق بن باشترە تاکو پاسدار.
تا بەرەبەیان شەڕ بەردەوام بوو، بەرگرییەکی باشیان کرد، جاری 

ستیان بکردایە ئێمە لە دیوارەکان نیزیک  ر هه بوو هه وا هه
ینەوە، نارنجۆک بارانیان دەکردین. کاتی خۆی  پسپۆری دەب

یۆگسالڤی، بە قسەی یەکێ لە دیلەکان ئەو مۆڵگەیەی دروست 
کردووە.  دیوارەکان ئاربیجی کاری تێ نەدەکرد. من و ڕزگار 
فەرتەنە بە یەفارۆف، کە چەکێکی ڕوسی کاریگەر بوو، چەند 

ئەوە نەبوو  ر بواری پەنجەرەیەکمان تەواو برییەوە. بەاڵم هه
نیان اهێرش بکەین، چونکە ئەوان وەک ئاماژەم پێدا نارنجۆک بار

دەکردین و پارتیەکانیش ئەوەندە خۆیان لە قەرەی شەرەکە 
نەدەدا. هاوڕێ هادی)کاوە مەحمود( و هاوڕییەکی دیمان لە 

دواوە. هاوڕی هادی  یەگۆرەپانی شەرەکە بەرەو دواوە کێشا
 هاوڕێیەکی دیش شانی پێکرابوو. پارچەیەک لەزگی تیغی کردبوو، 
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دەمە و بەیانی ئیدی بریاری هێرشی سەرتاسەری درا. شەهید 
مەجید دوکانی و شەهید هەورامان و چەند پێشمەرگەیەکی دی 

ندێ ژوورەوە، ئەو چەند چەکدارانە،  حزب دەزەیان کردە هه
بەوپەری توانیانەوە بەرگرییان دەکرد. لە خواریشەوە پێشمەرگە 

بوو سی گوللە ئاربیجی بەیەک جار تێ دەگرتن.  هجاری وا ه
ڵهاتن بگیرێ، ئەگینا ترسی فرۆکە تۆپ و  دەبوو پێش خۆر هه

 کاتیۆشا زۆربوو کە زیانی گەورە بدات لە پێشمەرگە. 
کاتژمێر شەشی بەرەبەیان ئیدی شەڕەکە لە قازانجی ئێمە 

مووی بەدەست  شکایەوە، چونکە شوێنە بەرزەکانی شار هه
وە بوو. تەنها سەربانی مونزەمەکە و قاتی یەکەم مابوو، پێشمەرگە

من و چەند هاوڕییەک دوو دیلمان لە ژێر قادرمەیەک گرت و 
بەرەو دەروە دەمانهێنانە خوارەوە، چەند هەنگاوێکمان بریبوو لە  
سەرجادەکە، مەفرەزەیەکی پارتی کەوتنە لێدانیان، و بگرە تەقە 

داربوو، خەریک بووم  کردن لێمان، و یەکێکیان قوڵی برین
برینەکەی بپێچم تا خوێنی لەبەر نەروا،  فیشەکێک بەالی راستی 
سەرمدا تیغی کرد و سوکە بریندار بوو، گوێم نەدا، زۆر تورەبووم 

شەرم ناکەن ئێوە لە شەوەوە خۆتان  :لە پارتییەکان، ووتم
شاردوەتەوە ئیستە لەسەر ئەم دیلە قوربەسەرانەوە خۆتان 

وان؟ وتیان ئەوان جاشن، منیش پێم وتن:  مەگەر دەکەن بە پاڵە
خۆتان بیست ساڵە جاشی ئیران نین؟  لەو بێنەوە بەرەدا بوو، لە 
سوچێکی سەر بانی مونزەمەکەوە، چەکدارێکیان بە دیکتارۆفێکەوە 
دەست رێژێکی کرد بەناو پێشمەرگەکاندا و حەوتی خست، زۆریان 

رد بووبوون.  پێشمەرگەی پارتی بوون و لەبن دیوارێکدا گ
دووبارە چەند ووردە بەردێکم بەرکەوت خوێن لەدەموچاوم هاتە 
خوارەوە. شار گیرا و ئیدی هاوڕێیان هاتن و من و دوو دیلە 
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بریندارەکەیان سواری کرد و خێرا لە مەیدانی شەردا دوور 
 کەوتینەوە.  

خۆشبەخەتانە برینەکەم سووک بوو دوای چەند کاتژمێری بەرەو 
ەڵ هاوڕێیەکی برینداری دیدا گەراینەوە بۆ قەرەداغ لەگ

شارۆچکەکە. لەنیزیک پردێک نیزیک خواروی شار، هاوڕێ جەهەور 
و یومەر)چاوی بریندار بوو بوو( و  ئازاد قەرەداغی پارتیمان 
بینی. هاوڕێ جەوهەر: وتی بۆ گەرانەوە ئەو فرۆکانە نابینن کە لە 

ەی هێزەکەی پارتی( ئاسمانن؟ لەو کاتەدا ئازاد قەرەداغی)فەرماند
موو ئەم بۆردومانەدا هیچمان لێ  وتی: هاوڕێ جەهەور لەو هه

ڤاڵ تۆ  نەهاتووە، دە پێیان بلێ با ئاشکرامان نەکەن! منیش وتم: هه
ڤاڵتان  ڵگرتووە، پێنج هه شۆڕش دەکەی یا بۆ جامخانە خۆت هه

شەهید بووە، مەگەر تۆ لەوان گرنگ تری؟. خۆشی نەهات بە 
تۆ دەزانی من کێم؟ وتم  ئەوە کێشە من نیە، بۆ  :قسەکانم وتی

ژارێک ئامادەی قوربانیە، ئەی تۆ بۆ نا؟ شایەنی باسە لە  کوڕە هه
سەر رێگەی ماڵە )چوچانیەکان( مەفرەزیەکی پارتی چەند دیلێکیان 
بەدەستەوە بوو  و خەریکی تێالکاریان بوون و ئەوەندەیان لێ 

ێکیان کە ئێمە بینی وتی: موویان شەکەت بووبوون، یەک دابوون هه
بروابکە ئێمە خۆمان دا بەدەستەوە وامان زانی بەلێنەکەیان دەبەنە 
سەر. ئێمە لەدەروەی شەرەکە پێش کەمێ خۆمان ڕادەستیان 
کرد. بەاڵم و دەیانەوێ  بمان کوژن. قاچی دوانیایان شکاندبوو. 
ئەوەم بۆ هاوڕێ جەهەور و ئازاد قەرەداغی گێرایەوە. تا ئێستەش 

ازانم چارەنووسی ئەو دیالنە چی بەسەر هات. لێرەدا پێویستە ئەو ن
باسبکەم، لەبەر ئەوەی ئێمە ریزی دیلەکانمان لەیەکەم ساتەوە 

ندێ چەکدار دوای چەند سەیاتێ بە خۆیان و  گرت، هه
چەکەکانیانەوە لە نێوە کەورگ و بن بەردەکان دوای دڵنیابوون، 
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ە. تەنانەت دەنگۆی ئەوە کە ئێمە شیویین خۆیان دەدا بەدەستەو
ندی دیل الی یەکێتی وپارتی تا لە ئەشکەنجە  داهات کە هه

ڕزگاریان بێ،  وتبویان ئێمە الیەنگری حزبی شیویی. ئازاد 
قەرەداغی لە کوبونەوەیەک گلەیی لە هاوڕێ جەوهەر کردبوو کە 
حزبی شیویی دیلەکانی لە هوتێل داناوە.  دەبێ ئەوەش بلێم کە 

النە باشترین و دۆست و الیەنگری حزبیان لێ ندێ لەو دی هه
 دەرچوون کاتێ کە ئازادمان کردن.

تا ئیوارە حکومەت بەفرۆکە و چەکی قورس ناوشاری وێران 
دەکرد. بەاڵم نەیتوانی شارەکە بگرێتەوە. ئەوە یەکەم جێمی 

موو الیەنەکان بەشدارییان تێ  شەڕی  بەرەیی هاوبەش بوو کە هه
 گەی پاسۆکیش رۆلێکی باشیان بینی بوو. دەکرد. تەنانەت پشمەر

 
 ، ١٩٨٧/ ٢٢/٣ئیوارەی ئەو رۆژە 

 بەکارهێنانی چەکی کیمیاوی لە گوندی )گۆشان و چەمی سمۆر(.
ڕزگارکردنی شارۆچکەی قەرەداغی شکستییەکی مەزن بوو بۆ 
ڕژێمی بەیس ،  ووزەی جەماوەریش لە شارەکان بەرزکردەوە.  
لەڕوی ستراتیژی ناوچەییشەوە ئەگەر ئیران بە هاوپەیمانیەتی 

ڵەبجە و شارۆچکەی دەربەندیخانی  بگرتایە،  یەکێتی و پارتی هه
 رکوک بیگرێ.  ئیدی دەیتوانی بە ئاسانی بێ رێگر تا کە

تاڕۆژی دوایی نەبا حکومەت هێرش بکاتەوە، لە دیهاتەکانی نیزیک 
شار ماینەوە، بەیانی زوو، بریار درا لە گوندی)گۆشان( بچینە 

دەستی پێکردەوە، لە ڕادیۆ  بەردەاڵنی خوار ئاوایی. دیسان فرۆکە 
گوێمان لێ بوو، فرۆکە وانێکیان دەیوت  (ئێمەوەئیف)لە کەناڵی 

تا ئێرە لە زۆر  سەیدی لە وەتی لە  کەرکوکەوە دەرچووم هه
شوێن  تەقەم لێکراوە، ئەمە چیە بەرەی شەرە یان ییراقە؟ ،،تا  
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دەمەو ئێوارێ لەوێ ماینەوە، نیزیک پێنج و نیوی ئیوارە بوو،  
یان چەند فرۆکەیەکی سیخۆی هاتنە سەر شار و چەند بۆمبێک

بەردایەوە، دواتر بەرەو الی ئێمە هاتن، ئێمە پتر لە سەد 
پێشمەرگە دەبووین، چوار گرمەی کپ هات، دوکەڵێکی زەرد 
لەسەر و ئاوایی گۆشان بەرزبووە، مام ئەسکەندەر هاواری کرد 
هاوڕییان بێن) بۆنی کیمیاوی(دێت، بۆ ناو ئاوەکە!  زۆر لە 

ن پێچا. گوێمان لە گریەی پێشمەرگەکان دەموچاویان بە جامانەکەیا
خەڵک بوو لە ناوی دێ، چەند دانەیەکمان بەرەو ئاوایی ڕامان 
کرد، ژنێک  و منداڵێک  بریندار بوو بوون، بەاڵم برینەکەیان 

ر ئەو شەوە گەیشتینە جافەران و لەوێ بە ئاوی  سەخت نەبوو. هه
موومان گێژبووین. ئەوانەی لە  سارد،  خۆمان ششت، بەاڵم هه

ێ، مامۆستا ئاوات، ئەکرەم سەیدسادقی، سەیید، قەمەر، بێرم ب
ڵەبجە، هیوا ڕەش و چەند هاورێیەکی دی کە ناوەکانیانم  ئاری هه

ستمان کرد پوزی  تۆمار کردوە بە اڵم کوژاونەتەوە. دواتر هه
ڵگەراوە و دەکزێتەوە، من پێم وابوو لەبەر ئەوەی  پێمان ڕەش هه

وڵەداین، بۆ یە پێم بریندار ردەم لە ج سێ شەوە نەخەوتووین  هه
بووە، نەخێر کەسەیرم کرد جومگەی دەستیشم بریندارە و ڕەش 

روەها. نەمان  دەچینێتەوە و چەند جارێ ڕشامەوە، هاوڕی ئاری هه
زانیبوو گازەکە لەو چەمەدا کۆبوو بوە کە ئێمە پێیدا بۆ شارە دێی 

مووی ژەهراوی بوو بوو.  )جافەران( دەچووین  و گیاکەشی هه
ر چەندە زۆر ماندو بووین بەاڵم بەرەو گوندی )تەنگی سەر(  هه

و فیکەیەرەو گورباز و تا دێلێژە نەوستاین. ئەو هێزانە لەوێ 
پێویست بوون. بەچەند گوندێکی نیزیک دەربەند باسەڕە و خاویدا 
تێپەرین، لە خاوێ خەڵکی گوندەکە تۆزی بەردێکی سپییان 

واو شەکەت بووبووین. وەک بەکاردەهێنا زۆر باش بوو. بەاڵم تە
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ئاوی گەرم ڕژابێ بەدەست و پیمدا ئاوا تلۆق بەرز بوەوە. 
ڵگەرابوو.  هاوڕێ قەمەر گاڵتەی  مومان ڕەش هه ناوچەوانی هه

ڵگەرێن  و خەریکە  دەکرد دەیوت خۆمان زۆر سپین تا ڕەشیش هه
دەبینەوە بە مەیموون. لە گوندی خاوێ دکتۆرێک لە ماڵێک بوو 

وە چەکی کیمیاویە وای لێکردوون، برۆن خۆتان وتی کاکە ئە
چارەسەربکەن. من ئەو هێزەم نەما و ناچار لەگەڵ هاوڕییەکەدا 

بەرەو بنکەی بەتالیۆن لە گوندی )شیوی قازی( کەوتمە ڕێ.  
بەیانی زوو بوو توێتایەکی جوتیاری لە سەر رێگەی دیڵیژە و بەرەو 

کرد هاوڕێ  سۆڵەی سەگەرمە، لەبەردەمماندا وەستا، سەیرم 
ردووکیان بریندار بوون.  )ئەبو یناد و ئەلیاسی یەرەب (تیایە و هه

واڵی ئەوەیان پێ دام  برینەکەی ئەبوو یناد زۆر سەخت بوو. هه
کە هاوڕێ  موالزم بروا، برای پۆاڵ زیندانی لە گوندی کەریمی 

 یەلەکە لە گەرمیان شەهید بووە، زۆرم پێ ناخۆش بوو. 
یوی قازی و دواتر بۆ خەستەخانەکەی باش بوو لەوێوە بۆ ش

یەکێتی لەگوندی) بەلەکجار( ئێمەیان گەیاند. تاماوەیەکی زۆر من 
ستمان بەکەم ووزەیی و الوازی دەکرد و زۆر  ئەو برادەرانە هه

زوو هیالک دەبووین، شایەنی باسە دکتۆر فایەق گوڵپی یەکسەر 
کە من بینی ووتی دەبێ بە ئاوی سارد چەند جارێک خۆت 

شووی. ئاو ساردەکە لە بریندارییەکە ناخۆشتر بوو، هێندە ب
 ساردبوو. 

شایەنی باسە هاوڕێ دکتۆر فەرهاد ڕۆڵێکی باشی بینی. لەو 
دیل و دەها پارچە چەک و گوللەمان کەوتە  ٥٠شەرەدا پتر لە 

دەست و خۆشبەختانە سەرباری سەختی شەرەکە لە ناوشار و 
وو...ئەو شەرە دەنگێکی باشی ب دەروەیدا، تەنها سێ بریندارمان هه

 دایەوە...
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 ئارام هەورامی
 قەرەداغ  شیوی قازی
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 شەڕی دەربەند چۆلەکە
 

 ورامان داستانێکی دی قارەمانەی بەتالیۆنی حەوتی هه
 ٤/٤/١٩٨٧شەڕی دەربەند چۆلەکە و پلنگەکانی بەتالیۆن 

 

لەدەستی هێزەکانی سوپای دوای ئازادکردنی شارۆچکەی قەرەداغ 
و بە   ١٩٨٧ی سێی  ٢٠/٢١ داگیرکەری یێراق، لەشەوی

موو الیەنەکان، کە پێشنیاری حزبی شیویی بوو، ڕژێم  هاوبەشی هه
ژی لە ناوچەکە لەدەست دەرچوو، یناوچەی سترات ێک کۆمەڵ

وان قەرەداغ و سەنگاو کە بەناوی نێ یەلەوانە ڕێگای بەستنەو
ۆ ئەو دیوی بناری سەنگاو، ئیدی شارۆچکەی قەرەداغ و ب

 هێنا.  پێشمەرگە بە سانایی بگرە ئۆتۆمبێلی بۆ گواستنەوە  بە کاردە

دەبوو ڕژێم کۆمەڵێک شوێنی ستراتیژی بگرێتەوە تاکو لەالیەک 
ئاگای لە هاتوچۆی پێشمەرگە بێ و لەالیەکی دیشەوە بەرەیەکی 

ەگاتەوە زار مێرد تا د کشانەوە لە زنجیرە شاخی گڵەزەردە و هه
لوتکەکانی دەربەند بازیان مسۆگەر بکات. لەبەر ئەوەی رۆژانە 
گوندەکانی سەرجادە و ناوچەکانی قەرەداغ و بازیان و گەرمیان 

میشە دەکەوتنە بەر هێرشی کۆپتەر و تۆپە دوور هاوێژەکان،  هه
 گوندییەکان ژیانیان لێ  تاڵ بووبوو.
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 -پێش شەرە بە چەند کاتژمێرێک:

:   -:١٩٨٧لە دەفتەرە شرەکەمەدا وام تۆمار کردوە؛ بەهاری   
دەشتە  ١٩٨٧مانگی پێنجی ەکی تاوی بەیانی تازە پرشنگی زێرینی هه

بەرینەکەی خوار )داری کەلی و چەمی گاوانی( لە بازیان بە تیشکی 
 ویش وک ماچی دوودڵدار لە هێشتا ئاونگی شه، زیوین کردبوو
مە تاکو گوندی گاوانی  ئەو چه، ەوەبووک نەبوووشسەر لێوی گیا 

نی خەڵکی ابوو، شوێنێکی لەبار بوو بۆ خۆ حەشارد درێژەی هه
کە  ەمەناوچەکە لە کۆپتەر و فڕۆکە.. پیاوێک ویستی بەرەو چ

ئاشکرای نەکەن.دوو کۆپتەر زەردەواڵە  ڵبێت تا کۆپتەرەکان هه
لێی  ئاسا هاتنە ڕاسەری.پیاوەکە منداڵە ساواکەی بەرزکردەوە تاکو

ببورن و ڕێگەی ڕزگاربوونی لێ نەگرن. کۆپتەرەکان دڵڕەقانە لێی 
ردووکیانیان دایە بەر فیشەکەی  هاتنە دەست و سنگی هه

ندە ئێمە دووربوین بەاڵم  تەقەمان لە کۆپتەرەکان  رچه یروبە..هه
یش کە بەرەو پیری رای کرد  موو پێی وابوو کە ژنەکە کرد. هه

، ئەویان بەخەم سپاردبوو. ئەو دیمەنە کوژراوە، بەاڵم کۆپتەرەکان
ە لە فلیمێکی یوگوسالڤی کە ئەو سەربازە نازییانەی بیرخستمەو

ێنەوە بۆ گوندەکەیان، لەڕێدا تووشی ەڕباوکێک و کوڕەکەی دەگ
سوپای نازییەکان دەبن و تەنها کوڕەکە لەبەر چاوی باوکی 
دەکوژن. یەکێک لە سەربازەکان دەڵێت باوکی مەکوژە چونکە 

، بەیسییەکانیش داهێنانیان وللەی خەم دەیکوژێ...بەڵی ئەو تاوانەگ
ی بازیان و گەرمیانیش دەها تاوانی وای تێدا  انواند..ناوچهتێد

 ئەنجامدرا.



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ
 

 155 

مەفرەزەکەی هیوا رەش، لە گەڕان بە ناو دیهاتەکاندا نەوەستان و 
. شەویان لەوێ دواتر بەرەو بازیان و گوندی )داری کەلی(

رژی بە خۆیەوە باری سەربازی و ناوچەکە زیاتر گ. وەەوکردبو
سەرجادە و بە ئەنفالکردنی گوندەکانی  دەبینی و کۆپتەر و
ورەی خەڵکەکەی شل کردبوو. ئەو بەیانییە کارهێنانی کیمیاوی 

دەنگۆی ئەوە دێت کە حكومەت کەوتۆتە بان زنجیرە شاخی 
زیاندا زەردە تاکو قوتەکانی بەرامبەر گوندی بارۆیی دەشتی باگڵە

کە دەروانن بەسەر گوندەکانی هورمزیار، قوشقایە، بارۆیی سەرو 
ئەوە  اڵنەکان و کۆمەڵێ شوێنی سترایژی.و خوار و خێوەتە  و هە

مانگێکیشە دوای ڕزگارکردنی شارۆچکەی قەرەداغ هێشتا 
پێشمەرگەکانی بەتالیۆنی حەوت ئەوەی  ناوی پشودانە نازانن چیە. 

تاریک و لێڵەوە بە دەبێ، بەاڵم لە  ر چەندە هێزەکەیان کەم هه
ی گوندی داری کەلی کە دەکەوێتە خوار ئاوای چەمی گاوانیدا
حەوت  مارەیان ناگاتەڵدەزنن، ئەمان ژ چۆلەکە  هه بەرەو دەربەند

کەس، چەکی قورسیان یەک ئاربیجی و چەند گوللەیەک و 
چەکێکی ناتۆ و ئاربیکەیەک و چەند مەخزنە فیشەکێک 

حکومەتیش باشترین مغاویر و چەند ڕەوە بەقەدیانەوە، 
زار مێرد و  گوندی  وی گوندەکانی )ههوئەنفالچییەکی کورد لەڕ

دێ کۆن و تەپەدا( دەیانەوێ ئەو زنجیرە شاخە بگرن. قوتەیەک 
قوتەی سەر دەربەند چۆلەکە  بەرامبەر بارۆیی دەگرن، دەیانەوێ

ی پێشمەرگە ن پلنگەکانی بەتالیۆنی حەوت و سێبگرن، ئەما
و سەلمانە  )هاوڕێ جەلیل، ئاسۆ بچکۆل بەتالیۆنی نۆی حزب
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سور(، بەسەرکردایەتی هیوا ڕەش پێش ئەوان دەگەنە ترۆپکی 
شاخ و دۆزەخێکی چەند سەیاتییان بۆ دادەخەن، پتر لە شانزە 

لە قۆڵی مغاویر و چەند جاشیک بەر دەدەنەوە.  شایەنی باسە 
ە مەفرەزەیەکی )باڕۆیی(شەو گوندیبە سورەبانی بەرامبەر 

یەکێتی بەشەڕ دێن و پێشامەرگەیەکیان بەناوی یوسمان شەهیدا 
 دەبێ. 

کە  ەهید مامۆستا ئاوات، دەیانگێرایەو هاوڕێ هیوا و شه
وت تێکدەرەکان خۆتان بدەن گکۆپتەرەکان بە بڵندگۆ دەیان

بەدەستەوە. دوای ئەو شەڕە گوندی ئەو ناوە نەبوو کە باسی 
ی حزبی شیویی ورامان بەتالیۆنی حەوتی ههئازایەتی پێشمەگەکانی 

خەڵکی  رچەند ڕەمەزانیش بوو، بەاڵم هه وتی: نەکا. هاوڕێ جەلیل 
بێ بەشیان نەدەکردین.  شایەنی باسە ئەو  ئاواییەکان لە نان و ئاو

مەفرەزیە هێشتا لەوێ بوو ئێزگەی حزب پەیامی ئەوەی بۆ 
لەبجە شار  دەناردن، بەناوی مەفرەزەکەی هیوا ڕەش، کە لە هه

دەبێ بەزووترین کات بگەنە فریای جەماوەر. و خرۆشاوە 
یی پێنج کەوتینە ١٣موو پێشمەرگەی بەتالیۆن ئیوارەی  ئەمجارە هه
سەیات رێگا بێ وەستا بە شار  ١٢لەبجە، دوای  ڕێ بۆ هه
 شادبووین.

 ورامی  ئارام هه
 رۆژانی بەرگری. 

 ١٣/٥/١٩٨٧گوندی شیوی قازی  -قەرەداغ 
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 دووەمی بەرگری لە ناحیەی قەرەداغشەڕی 
 ١٩٨٧پایزی 

 
تاریک و لێڵ، لێل وەک چاوی بەجێماو سەرەتای پایز، ئیوارەیەکی

پیرەژنێکی دیدە خەماوی. بارانی پەڵە تینویەتی زەوی دەشکاندو 
جۆگەلە و چەمی دێوانەی بە فرمێسکی خوڕی ئاوپڕدەکرد، جار 

ن دەکردە جاریش زرمەی تۆپی سەربازگەکەی تانجەرۆ، خۆیا
ورەبروسەکە و لە نێو دڵی گەرەکەکانی ناحیەی قەرەداغدا  هه

 ان ڕاودەنا و ڕەنگەکانی پایزیان تێک دەدا.یدەتەقینەوە و هیمنی

پتر لە شەش مانگ بوو، ناحیەی قەرەداغ لە شەڕێکی هاوبەشدا 
لە یەکەم رۆژی نەورۆزدا ئازاد  ،)هەموو الیەنەکان پێکەوە(

نجیرە شاخی گڵەزەردەی بەدیوی شاری کرابوو، حکومەت تەنها ز
سلێمانیدا بەدەستەوە ما بوو، ئیدی دەبوو بە شێوەیەکی کاتیش 
بێ، بریاری زۆردارەکەی بەغدار جێبەجێ بکا و شار بە خۆڵەمیش 

 بەجێبهێڵێ*..
 

بنکەی سەرەکی بەتالیۆنی حەوت لە مزگەوتەکەی شیوی قازی 
ا هێزمان رێکخست بوو،. ئێمە تازە نانی ئێوارەمان دەخوارد، خێر

ر هیچ نەبێ بەر بەو هیزە بگرین و رێگەی تێکدانی شاری  کە هه
پێشمەرگە بوو، لە گوندی نەوتی* بۆ  ٢٢لێ بگرین، ژمارەمان 

ئەوەی لەبەرزاییەکانی پێش قەرەداغ فریای دامەزراندن بکەوین، 
ین، تا نیزیک گوندی زەی هۆمەر* بوینەوە، وسواری تراکتۆرێ بو

لەوێ بەرەو گوندی تیمار رێمان دەکرد، کۆمەڵێ جاش و 
سەربازمان دی لەبەرزاییەکانی گوندی ولیان و  پێش شار تەقەیان 
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ڵهاتن،  دەکرد، ئێمە تەنها چەند فیشەکێکمان پێوە نان ئەوان هه
ی نەبا ئیدی بۆردومان هێندەی دی چڕبویەوە.  ئەمجارە بۆ ئەوە

گەرەکەکانی پێشەوەی ناوشار بگرن، ئێمە پێش ئەوان فریا کەوتین 
دەروازەی ناوشارمان گرت. دنیای تاریک بوو، باران بەخوڕ 

ئاگری  دەباری،، ئازای لەشمان دەزوویەکی وشکی پێوە نەمابوو،
گوللەی کاتیۆشاش پەیتا پەیتا وەک ئەستێرەی کوژاوە لە ئاسمان، 

 بەی ماڵەکان لە زیان بێ بەش نەبوون.دەکەوتنە خوارەوە، زۆر
 

کە گەیشتنیە شار، بەتەواوەتی دنیا تاریک بوو بوو، باران و بۆمب 
ر بەردەوام بوون. لەوێ تا بەیانی سەرباری ماندویی و  تەڕ  هه

بوونی جلەکانمان دامەزراین و بۆسەمان لە شوێنەگرنگەکان دانا،. 
بوونی ئێمە، لە ناو ستیان بە  ئەو شەوە سوپا و جاشەکان، کە هه

کرد، نەیانوێرا خۆیان، تەنانەت لەبەرزاییەکانی دەروەری  داشار
بدەن، بەیانی لەگەڵ تاریک و لێلدا، دوای ئەوەی  یششار

ابەری ڕ مەفرەزەیەکی لقی دەی قەرەداغ هات بە هانامانەوە)بە
مەجید دوکانی(، دووبارە سەنگەرەکانمان دابەشکرد. بەداخەوە 

شەش و پارتی)لقی چوار( کە سێ بیکەیسی کەسی  ٥٠هیزێکی 
ئاربیجیان پێ بوو)بە فەرماندەی نەسرین یەبدوال(، لە گوندی 

ر  گۆشان جۆڵەیان نەکرد و تەنانەت داوامان لێکردن کە هه
ازی نەبوون. ڕ، ێیەکمان بدەنیبەشداری شەڕیش ناکەن، بیکەیس

وتی ئێوە خۆتان دۆزیوەتەوە شەڕی گفەرماندەی مەفرەزەیەکیان 
ئەو پێشمەرگەی  ،خۆ تڕێن دەکەن. هەرچەندە وەک خۆی دەیوت

 !یشو خاوەن ئەزمونی شەڕ بوو شۆڕشی ئەیلول
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ومان تا دەها چڕ دەبوو و ماڵەکانیش دلە شەشی بەیانییەوە، بۆر
گڕیان دەگرت. دەبوو بەرگری بکەین، ئەگەر نەمانکردایە، یەکەم، 

انی دی دەشکاو سوپاش بەرەو گوندەک یورەی خەڵک بەیەکجار
نجیرەکەمان  دەهات. ئیدی ئێمە سەنگەرەی ناو مۆڵگەی کونە هه

. یەکەم جار کە چوینە ناو یسەر شاردا دەینواڕبە گرت، کە 
م بوو، دیوارەکانی ێموڵگەکەوە کە جاران رەبایەیەکی گەورەی ڕژ

هێندە بەرزبوون، بە ئاستەم ئەو دیومان لێوە دیار بوو، ناچار 
 ی.کونمامان کردە دیوارەکان

نیوی بەیانی هێرشی سوپا دەستی پێکرد، و شت  کاتژمێر هه
مامۆستا ئاوات وتی؛ تا لوتیان نەنێن بەسەنگەرەکانمانەوە کەس 
تەقە نەکات. ئێمە لەسەنگەر و ئەوان لە سارایی، ئەوان داگیرکەر 
و ئێمەش کوردستانی خۆمان، ئەوان  پێیان وابوو بەبێ تەقە 

و، کە چەند مەترێکیان مابوو، دەیگرن. تەنها هێندەیان خۆش بو
پێ دان، کە تا نیزیک  یی گوللەی لە ناکاوی ئێمە وانەیەکەتەرز

نیوەڕۆ خۆیان پێ کۆنەکرێتەوە. ئەوسا سوپا تاکتیکی خۆی گۆڕی و 
تانکەکان لە ئەنگاوتنی ئاربیجی دوور کەوتنەوە، کەوتنە وێرانکردنی 

دەوام روەها هاوەن و تۆپیش بەر سەنگەرەکانی پێشمەرگە، هه
 رێگەی یارمەتی ئێمە و هێرشی نوێی دەکوتا.

نجیرەکە( زۆربەی ڕوخا، زۆربەی  دیواری سەنگەری نێو)کونە هه
شوێنی پێشمەرگەکان بۆ گوللەی تانکەکان ئاشکرابون.  دەنگی 

 تۆپی تانک لە یەکەم  کاتژمیرەوە زۆربەمانی کاس کردبوو. 
 

دزە  ێوەەیانیک دڵچەند تانکێک و سەرباز و شۆڤ ٢،٣٠کاتژمێر 
بکەن و پشتمان بگرن، مامۆستا ئاوات ئاربجییەک دەنێ بە 

ڵدین، ئای  شۆڤڵەکەوە و گڕ دەگرێ، تانکەکەو سەربازەکان هه
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لەسوپاکەی کوڕی یوجە!* هاوارمان لێکردن "وێنکم جنود ئەبو 
حەال"؟ سەربازەکانی ئەبو حەال کوان؟. مامۆستا ئاوات دەیەوێ 

کەکەوە، پارچە تۆپێک بەر پێی ئاربیجیەکی دیش بنێ بە تان
دەکەوێ و بریندار دەبێ، هاوڕییەکی دیش بە ناوی سەرتیب 
دەپێکرێ و  الی خواری بیمار دەبێ. بریندارەکان دەبەینە بەرەی 

 پشتەوە.
 

لەماوەی سێ کاتژمێردا، پتر لە چوار هێرشی گەورە شکستی پێ 
وە، دێت، چەند زیلێک و دوو جێبی قیادە دەبینین گیریان خوارد

ئێمە هێزی پترمان نیە، هێرشی بەرامبەر بکەین ئەوان لەوێ گیر 
دەخۆن و بەردەوام خەریکیان دەکەین تا لە شوێنی خۆیان 

 نەجوڵێن. هێندەش گوللە ئاربیجیمان پێ نامێنێ..
لەبنکەکانی یەکیتی پشت گوندی گۆشانەوە و گوندەکانی 

، جەماوەری ناوچەکە وەک سەیری فلیمێکی شەڕ ردەوروبە
سەیری جەنگی ئێمە دەکەن. مام ڕۆستەم، لە مەفرەزەیەکیان 
تورە دەبێ کە ئەرکی پاراستنی سەنگەرەکانی دواوەیان لە ئەستۆ 

ورامانەوە،  یانی بەتالیۆنی حەوتی ههێگرتووە کە بچن بەدەم هاوڕ
ی دی کروەها داوا لە هێزەکەی پارتیش دەکەن کە بەرەیە هه

ر هاوڕێیانمان کەم بێتەوە. بکەنەوە تا کو فشاری سەربازی لەسە
مەفرەزەکەی یەکێتی و پارتی وەاڵمی ئەوە دەدەنەوە کە شەڕەکە 
سەختەو ئەو چەکانەی پییانە بەکەڵکی ئەو بەرەیە ناێیت، مام 
ڕۆستەم توڕە دەبێ و دەڵی: ئەدی ئەو چەکانەی دەست هاوڕییان 
خۆ ئاو ناتەقێنن، مەگەر وەک ئەوانەی ئێوە نین، بۆ ناچن 

 ١٠٠پارتی پتر لە  یەوە! هێزێکی تری گەورەی لقی چواربەدەمیان
لە گوندەکانی نەوتی، جافەران و چەمی سمۆر دەبێ و  ،کەس
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. بەداخەوە تاکو کاتژمێر چوار ئێمە بەردەوام نادەنێگوێ 
لەبەرگریدا بووین و هاوکارمان نەبوو. دوای سااڵنێکی دوور ئەو 

ندێ  ، کە وەک ههلوێستەی هێزەکانی پارتیم وا دێتە پێش چاو هه
گروپی مافیا، پێیان خۆش بووبێ کە هێزەکەی ئێمە لە ناو بچێ، 
ئەگەر سەریش کەوتین، ئەوا لە کۆتایی شەڕەکە بەشدار دەبن و 

 ندرێن لە شەستەکاندا. روەک داستانی هه هی خۆیان، هه دەیکەن به
 

 نەبوونی خواردن و کەمبوونەوەی تەقەمەنی
بوو، تەنێ ژەمێ نەبێ، ئەویش خواردن و ئاوامان لێ دوور 

بەیانییەکەی کاتژمێر پێنج، ئیدی ئەو پێشمەرگە پاڵەوانانە بەرپەرچ 
و شەڕی دەستەو یەخەیان دەکرد. فیشەک خەریەکە تەواو دەبێ، 
دکتۆر فەرهاد و هاوڕێ مەریوان، رێگەیەکی چکۆلە دەکەنەوە، 
لەوالشەوە مەفرەزەیەکی چکۆلەی دی لقی دە)ئەحمە سەرباز( 

دەکا، لە پشتەوە لە سوپاکە دەدا. شڵەژانێکی زۆر  یتپێشخەردەس
دەبینین و هێندەی دی ورەمان بەرز دەبێتەوە. کەمێ فشارمان 

رێبوارە سوور، بەرەو الی هاوڕێ و لەسەر کەم دەبێتەوە. من 
جەوهەر و چەند پێشمەرگەیەک دەچین و خێرا بارێک نان و 

خەوە حزبی شیویی فیشەک و ئامێرێکی پێوەندیمان دەدەنێ. بەدا
 ،ندێ سەرکردەی بووە)هه هەمیشە کێشەی چەک و بێ سێمی هه

خەباتی چەکدارییان الپەسەند نەبوو(، ئەگەر زوتر بمان توانیبایە 
یانی دییەوە بکەین، دەها سەرباز و جاشمان ێپیوەندی بە هاوڕ

 ر بەیانی دەستکەوتێکی باشمان دەبوو. بەدیل دەگرت و هه
 

بۆ الی هاوڕییان، بێ سیمەکەم کردوە، لەڕێگەی گەرانەوەی 
وی بە سەرباز و جاشەکاندەدا. بۆ ئەوەی سەریان ێفەرماندەکە جن
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ر لە خومەوە کەوتمە قسەکردن و باسی ئەوەم  لێ بشوێنم، هه
کرد، کەوا هیزێکی چەند سەدی پێشمەرگە لەتیمار و ولیانەوە 
خەریکە پشت لە هیزەکەی دوژمن دەگرن و پردەکان 

پڕ  مە. بە ئارەزووی دڵی خۆشم تا بۆم کرد سەددامقێننەوتەدە
جنیۆ کرد. نیزیک سەنگەری هاوڕییان بوومەوە، بینیم هاوڕییان 
دەکشێنەوە، د فەرهاد، زۆربەمان فیشەکمان پێ نەماوە و 

 ستیان بەوە کردوە.  تانکەکانیش هه
برینەکەی مامۆستا ئاوات)جەلیل گوڵپی( زۆر سەخت نەبوو، بەالم 

ڵەبجە( شوێنی  سەرتیپ)گوندی جەلیلەی هه ئەوەی هاوڕی
ستیاری گرتبوو. ئەوانمان گواستەوە بۆ خەستخانەی مەڵەبەند  هه

 لە سوورە زەلەکە.
 

 تەقاندنەوەی قەرەداغ و 
 گوێ نەدانی پێشمەرگەی هێزەکانی دی

شتی شەوەوە سوپا و جاشەکان دوای ئەوەی  کاتژمێر هه ەل
ت ناچار لە بێ فیشەکی و دڵنیابوون کە هێزەکەی بە تالیۆنی حەو

پشتیوانیدا، لە دەروازەی شاردا کشاوەتەوە، ئەوسا وێردیان کرد 
بچنە ناوشارەوە، ئەو شەوە گوندەکانی چەمی سمۆر، ئەستێڵی 
سەر و خوار و گۆشان، جافەران و ئەو گوندانەی نیزیک قەرەداغ 

 تووشی چڕترین بۆردومان بوونەوە.
وانی شارۆچکەی قەرەداغ ر ئەو شەوە، دوژمن تا بەیانی ت هه
مووی بتەقێنێتەوە و ماڵێکی بە پێوە نەهێڵێ. بەداخەوە   هه

موو لەوێ بوون، یەکێتیش چەند  هێزەکانی لقی چواری)پارتی( هه
یان. تەنانەت بەتالیۆنی نۆی سلێمانی)حزبی(ش کە ێهێزێکی د
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بنکەی لە کەسنەزان بوو، چاالکییەکی سەربازی ئەوتۆی نەکرد، 
 ج نەبێ بێن بە هانای ئێمەوە.ر هی تاکو هه

 
نەمانەوە و تا نێوەڕۆی ڕۆژی دوایی  رلەشکر و جاشەکان زۆ

شاریان وێران کرد، ئێمە دەمانویست لە پشتەوە سەرباری 
ن، تا ئێمە خۆمان کۆکردەوە و هێزی یئەوەش زەبرێکیان لێ بدە

دیمان لە گەرمیانەوە بۆ هات، سوپا کشانەوەی خۆی دەست 
لەبەر هیالکی و نەبوونی ئامرازی گواستنەوە پێکرد. بەداخەوە 

 نەمانتوانی ئەوە بکەین.
 

لەبەر ئەوەی ناوچەی قەرەداغ ناوچەیەکی دارستان و شاخاوییە، 
بوایە و الیەنەکان  دەکرا، ئەگەر نەخشەیەکی سەربازی باش هه

پێکەوە هاوئاهەنگ بوونایە، زەبرێکی مێژوویی کوشندە لە 
دنی شارۆچکەی قەرەداغ بووە هۆی داگیرکەران بدرایە. وێرانکر

دابەزینی وورەی خەڵکی ناوچەکە و کەمبوونەوەی باوەڕ بەهێزی 
 ندێ لە گوندنیشنەکان بۆ ناو شار.  پێشمەرگە و چوونەوەی هه

 
شەڕی بەرگری لە شارۆچکەی قەرەداغ، بۆ حزبی شیویی و بە 

ورامان، باشترین پێناسەی ئازایەتی  تایبەتی بەتالیۆنی حەوتی هه
)هەڵەبجە و هەورامان( لە ناوچەکەدا ی پێشمەرگەی شیویی

سەلماند. بە پێچەوانەشەوە، گلەیی و گازندەی توندیان لە هێزە 
زەبەالحەکەی پارتی گرت، کە تا کۆتایی شەڕەکە لە گوندی 
جافەران دایکوتیبوو. هەروەها خەڵک لەوە توڕەبوو کە بۆچی 

تاکو سوپا مالەکانیان یانەوە ێهێزەکانی یەکێتی نەچوون بەدەم هاوڕ
 ەوە.ێتنەتەقێن
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 شیوی قازی/قەرەداغ باشووری کوردستان ١٩٨٧سەرەتای پایزی 

 
 پەراویز و ێنەیکان

 سەددام دەیوت دوای دەسەاڵتی خۆم ئەو شوێنە دەکەمە
 خۆڵەمێش کە دەسەالتی منیان تیا نامێنێ.

 ،کەسنەزان و گوندی نەوتی، زەی هۆمەر، ولیان، جافەران
 گوشان، کۆمەڵێ گوندی ناوچەی قەرەداغن.

 لقی چوار پارتی: هێزیکی ناوچەی هەلەبجە و سلیمانی پارتی
 بوو.

.مام رۆستەم: فەرماندەیەکی یەکێتی نیشمانی بوو 
.نەسرەدین یەبەدواڵ: فەرماندەیەکی پارتی لە لقی چوار بوو 
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 -سویلەمیشچارەکە سەدەیەک لە داستانی شەڕی  
 ئەو ڕاستیە نەزانراوانە

 نوسینی سوهەیل الزهاوی
 وەرگێرانی بۆ کوردی: ئاسۆ بیارەیی
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سویلەمێش گوندێکی بچوكی،  لەسەر تەپۆڵکەیەکی چکۆلە لە 
شارەرزوور ڕوو نیشتوە و چەند میلێک لە شاری سەید سادق، کە 
سەر بەشاری سلێمانیە، دوورە. رووبەری گوندەکە تەنها جێگەی 

موو  یە و لە هه چواردە ماڵ پتر نابێتەوە و جێگەیەکی ستراتیژی هه
رینی شارەزووردا. ئەم گوندە الیەک دەروانیت بە سەر دەشتی بە

یەکەم جار بە خوێنی بێگەردی شیوییەکان ناوی لە مێژوو تۆمار 
 کرا.  

ی ئەیلولی ساڵی داهاتوو، چارەکە سەدەیەک بەسەر ئەو ٢٥لە 
داستانەدا تێ دەپەڕێ، داستانێک کە پڕە لە بەڵگەو وانەی مێژوویی 

 و ڕووداوی پەرەی کتێبەکانی سااڵنی ڕابردوو.
 ١٩٨٣لەمێش بەیەکێک لەشەرە بەرەییەکانی ساڵی شەری سوی

دەژمێردرێ  کە لەنیوان هێزەکانی بەتالیۆنی نۆی حزبی شیویی 
 یێراق/ سلێمانی و هێزەکانی ڕژێمی دیکتاتۆری بەغدا، ڕووی دا.  

ندێ وێنەی  وڵ دەدەم تیشک بخەمە سەر هه لەم باسەدا هه
هێشتا پەی دلێری و نەبەردی دەگمەنی پێشمەرگە شیوییەکان کە 

پێ نەبراوە نەزانراوە، ئەو پێشمەرگانە کە گیانیان کردە قوربانی 
بەرژوەندییەکانی گەل و نیشتمان. هەوڵ دەدەم بە شیێوەیەکی 
بابەتیانە ڕاستیەکانی ئەو  شەرە مێژوویەتان بخەمە بەردەست، 

 ئەوەش وەک شایەتێک و سەرکردەیەکی شیویی لەو ناوچەیەدا.
هێزەکانی  ١٩٨٣ئەیلولی سالێ  ی٢٥لە سەر  ٢٤لەشەوی 

بەتالیۆنی نۆی حزبی شیویی/مەڵبەندی سلێمانی، بەسەرکردایەتی 
مەحمود دیکتارۆف)ئیسماییل (لە گوندی سویلەمیش بوون. 
مەفرەزەیەکی تری مەڵبەندی سلێمانی و کەرکوک)حشع( لە 

ر ئەو شەوە دەگەنە  گوندی ئەحمەد ئاواوە بەرەو شارەزوور، هه
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، دوو پێشمەرگەی پارتیشیان لەگەڵ دەبێ.  گوندی سویلەمیش
 شەهید یاسین و جەالل نەرێنیش لەو مەفرەزەیە دەبن.

 هاوڕێ مەحمود دیکتارۆف کە فەرماندەی فوجی نۆ بوو
 -بەم شێوەیە باسی ئەو داستانەی گێرایەوە: 
 

لە گەڵ کازیوەی بەیاندا، پێشمەرگەی دیدەوان، ئاگاداری کردین 
ە و هێزێکی زۆری ڕژیم، بە یارمەتی کە بارودۆخکە ئاسایی نی

سەدەها جاش و و خۆفرۆش، وەک ڕانە ئاژەڵی بەلسە، بەرەو 
سویلەمێش ملی ڕێگەیان گرتووەتە بەر. بە پەلە بریاری بەرگری 
درا، بەو شێوەیە کە زەبرێکی کوشندە و لە نا کاو لە هێزەکانی 

ە دوژمن بدرێ، بە تایبەتی کاتێک هێزەکە نیزک گوندەکە دەبێتەو
و دەکەوێتە ژیر قەرەوڵی پێشمەرگەکان. ئەوەش بۆ ئەوەی 
گەورەترین زیان بە هێزەکە بگەێنرێ. سەنگەر لێدرا و ئیدی 

 چاوەڕوانی هێرش بووین.
شتی بەیانی، کاتێک  هێزەکەی دوژمن، نیزیک  کە کاتژمێری هه

سەنگەرەکانی پێشمەرگە بویەوە، بارانی گوللەیان بەسەردا باری و 
و جاش و سیخور لە گۆڕەپانی شەڕەکەدا کەوتن و دەها سەرباز 

ڵدەهاتن، لەناو جاشەکاندا. کوشتنی جاشی مەفرزە  زۆربەشیان هه
خاسە، ناسراو بە یوسمانی یەلی چەتوون بوو کە دۆستێکی 
دێرینی سەددام حسێن بوو. ئەو زەبرە بۆ داگیرکەران چاوەروان 

رگە و نەکراو بوو و بووەی هۆی بەرزبوونەوەی وورەی پێشمە
 الوازی هێزەکەی دوژمن.

لەو زەبرە کوشندەیەدا، دوژمن ئیدی دەستکرد بە بەکارهێنانی 
چەکی قورستر و هێنانی تانک و سەربازی زیاترو  خۆ ئامادەکردن 
بۆ هێرشی نوێ و گەماڕۆدانی سویلەمێش، لە سێ قۆڵەوە، جگە 
ئەو ڕێگەیەی کە دەچووە ناو گوندی )تەپەکەل(ەوە. ئامانجی 
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دوژمن ئەوە بوو کە گەماڕۆی تەواوی گوندەکە بکا و سوپای 
یارمەتی پێشمەرگە ببڕێ و کاتێک چەک و تەقەمەنییان نەما، 

موویان بکوژێ. دوژمن بۆ ئەو کارەش، فرۆکەی کۆپتەری  هه
بەکارهێنا. بە دۆشکا و موشەک فرۆکەکان کەوتنە ئاگر بارانی 

ی لەوەری سەنگەرەکانی پێشمەرگە، بەاڵم ئەو بۆردومانە،  هیچ
پێشمەرگەکانی کەم نەکردەوە و بگرە زیاتر ئامیزیان بەزەویدا ، 
بۆ بەرگری دەکرد. دوژمن تا نیزیک نیوەڕۆ چەند هێرشێکی کرد، 

 موو جارێ کۆمەڵێک الشەی لێ  بەجێ دەماو دەشکا.  بەالم هه
لوەشێنرێتەوە،  بۆ ئەوەی ئەو نەخشەی گالوەی دوژمن هه

شیویی)سلێمانی و کەرکوک( کە  سەرکردایەتی مەڵەبەندی حزبی
لە گوندی تەپەکەل بوو، بەرەیەکی نوێی کردەو و شەریش لەوێ 
دەستی پێکرد. لەکاتێکدا هاوڕێ نەسرەدین دەست دەکا بە 
تەقەکردن لە کۆپتەرەکان، یوسمانی قالەی منەوەر)کە ئەوسا 
حسك دەبێ(* و هێزێکی پارتی، دەست دەکەنە جنێودان، کە 

ەیانەوێ بەرەیەکی دی بکەنەوە و ئاشکرایان بۆچی حزبی شیویی د
لوێستی هێزی ئەو دوو حزبە هێندەی دی  بکەن. هه

پێشمەرگەکانی حزبی شیویی دژی هێزەکەی دوژمن تورەتر 
 دەکا.

قەرەداغ، ئاربیچیەک دەنێ  ١٥هاوڕێ رۆبیتەن لە فەوجی  
بەیەکێک لە کۆپتەرەکانەوە  و دەیپێکێ و دوکەڵێک بە شوێن 

شی، کۆپتەرەکانی دیش بەرەو ئاسماندا بەرز خۆیدا ڕادەکێ
ڵدێن. دوای کاژیرێکی دی  دەبنەوە و لە ئاسمانی شەرەکە هه

دیسان کۆپتەرەکان بەرەو ئاسمانی سویلەمیش و تەپەکەل 
دەفرنەوە  و ئەمجارە، چەند سەر مەڕێکی ئاوایی و کچکۆڵەیەک 
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بریندار دەکەن. ئەوەش لەبەر ئەوەی شارەزوو تەختە، کۆپتەر 
 یە. اریگەری خۆی ههک

یە،  لە  پاش نیوەڕیە و هەنووز شەڕ لە دوو قٶلەوە درێژەی هه
ئاسمانی تەپەکەل و لە بناری تەپەکەی سویلەمێش. هاوڕێ شەهید 
یاسین و  شەهید یوسف، پتر لە شەست گوللە ئاربیجی دەنێن بە 
تانکەکانی دوژمنەوە، تا ڕێگەی نیزکبوونەوەی گوندەکەیان لێ 

رگەکانی حزبی شیویی دەها هێرشی دی دەشکینن.  بگرن. پێشمە
کاتژمێر سێی پاش نیوەرۆیە و شوێنەکەی شەهید یاسین ئاشکرا 
دەبێ و بەهۆی بۆردومانەوە، گوللەی ناو مەخزنەکانی پێیدا 
دەتەقێنەوە و شەهید دەبێ، هاوڕێ جەاللیش بریندار دەبێ. لە 

دەکا،  کۆتایی کاتژمێرەکاندا ، مەفرەزەیەکی حسکیش بەشداری
)بەپێی ئەو هاوڕییانی بە منیان ووت: نە پارتی نە حسک بەشداری 
ئەو شەرەیان نەکردوە و بەپێچەوانە،هەڵهاتنی ئەوان، بووەتە هۆی، 

 تێکدانی تەرازووی شەرەکە. ئاسۆ بیارەیی(.
من خۆم وەک شایەت حالێک، بە چاوی خۆم قارەمانیەتی ئەو 

موو  رد. لەگەڵ ئەو ههپێشمەرگانەم بینی کە چ بەرگریەکیان دەک
وێرانکاری و سووتاندنەی کە تووشی گوندەکە هاتبوو. دوای 
کەمێکی دی بریاری کشانەوە درا. ئەو بریارە وەرگیرا بۆ ئەوەی  

 نەبا فیشکەی پێشمەرگەکان نەمێنێ و زیانەکان لەوە پتر بن. 
جاشەکان دڵنیابوون کە پێشمەرگەکان کشاونەتەوە، ئەوسا 

ندێ  کەوتنە ناو گوندەکە. هێشتا ههکۆمەڵێک جاش، سەر
پێشمەرگەی حزب لە ناو گوندەکە مابوون، کە جاشەکانیان بەجلی 
کوردییەوە بینی بوو،  پێیان وابوو ئەوانە پێشمەرگەی الیەنەکانی 
دین و تەقەیان نەکردبوو. ئەو لێی گوڕینەی وای کردبوو کە 
جاشەکان،  چوار پێشمەرگەی قارەمان بەدیل بگرن. یوسف 
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ەرەب)کازم روار(، غەمبار)موحەمەد یەلی فەرج، ئاراس ی
 ئەکرەم) ساماڵ( و شیخ جەالل نەرێنی بە برینداری.

لە کاتی بردنی ئەو دیالنە، شیخ هاوڕێ جەالل هاوار لە جاشەکان 
دەکا ئیوە خائینن و اڵتفرۆشن و تفیان لێ دەکا. جاشەکان بەرگەی 

گردێکی پاڵ جنیوەکانی ناگرن و گوللەبارانی دەکەن و لە 
)سویلەمێش(دا الشەکەی فرێدەدەن. سێ دیلکەی دیش لەالیەن 
سیخوری تایبەتی رژیم ڕەشەی سالحە، کە براکەی لە کەمینی 

ورامان دەکوژرێ، لە تۆڵەی براکە جاشەکەی،  بەتالیۆنی حەوتی هه
 ئەو ئەو سێ پێشمەرگەیە بەدیلی دەکوژێ. 

ڵدا وونە و دواتر هێشتا ئیمە لەوێن و گوندەکەش لە ئاگر و دوکە
 ردوو شەهیدە قارەمانەکە دەبەین بۆ گوندی تەپەکەل. تەرمی هه

 -وانەکانی ئەم شەڕە و هۆکارەکانی بەشداری لەم شەڕەدا:
 دەستپێشخەریەکەی ەڕە جەنگێکی سەپاو نەبوو، کلیل وئەم ش

)موبادەرە( بەدەست پێشمەرگەکانی فەوجی نۆوە بوو، دەیانتوانی 
هێزی دوژمن بدەن و بکشێنەوە ، بەاڵم گەورەترین زەبر لە 

هاوڕێی کۆچکردو مەحمود دیکتارۆف)نەک ئیسماییل دیکتاترۆف( 
 --ئەو سەرە ڕۆییانەی کرد:

هاوڕێ مەحمود دیکتارۆف پیی وابوو،  ئامانجەکە ئاسانە و  -
دەتوانرێ زەبرێکی گەورە لە هێزەکەی دوژمن بدرێ، 

 ئەوەش ڕوی دا.
ی و کەرکوکی حزب سەرکردایەتی مەڵەبەندی سلیمان -

کۆمەڵێک چەک و تەقەمەنی باشی لەژێر دەستدا بوو لە 
نیزیک و مەیدانی شەرەکە بوو،  فەرماندەی فەوجی 
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نۆش سەرپەرشتی دەکرد و هیچ درێغیشی نەکرد لە 
 بەکارهێنانی دژی دوژمن.

بوونی ژمارەیەکی زۆری پێشمەرگەی حزبی شیویی و  -
بۆ  )جود( لە گوندەکانی دی، دەکرا بەرەی دی

کەمکردنەوەی فشار لەسەر شەڕگەی گوندی سویلەمێش 
 بکرێ.

 
 -کشانەوەی لە شەڕەکە:

کشانەوە لەبەرەی شەری وای دەستەو یەخەدا، یەکێکە لە 
هونەرەکانی جەنگ کەدەبێ  بەووردی خوێندنەوەی بۆ بکرێ و 
بریارێکی تەندروستی بۆ بدرێ، بەتایبەتی ئەگەر هێزەکەی 

جەنگییەوە باالتر بێ، بۆ ئەوەی بە کەمترین بەرامبەر لەروی تفاقی 
 زیان ئەو کشانەوەیە بکرێ.

لەشەرەکەدا تەنها تیشک خرابووە سەر بەرگری کردن و الیەنی 
کشانەوەی و هێڵی یارمەتی نەخشەی بۆ نەکێشرابوو. کە بریاری 
کشانەوەش درا، لە دوا کاتژمێرەکانی شەر بوو، نەک لەو کاتەدا 

و سەرکەوتووبوو. نەبوونی هاوئاهەنگی  کە پێشمەرگە باال دەست
لەگەڵ هێزەکانی دیدا و حسك بەنموونە،  ئەگەر کشانەوەکە بە 
 شێوەیەکی رێکخراو بوایە، ئەو زیانانە بەو شێوەیە نەبوو

 
 

 دەرهاویشتە و ئەنجام
ندێ  هه ١٩٨٢-١٩٨٠حزبمان و الیەنەکانی دی لەنێوان سااڵنی 

ە تووشی گەورەترین شەڕیان لە شوێنی سارا و ڕووت کرد، ک
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موو پێشمەرگەکان تیاچوون و  بوو هه زیان بوون، جارێ وا هه
شەهید بوون. ئەوەش لەبەر الوازی ئەزمونی شەڕی پارتیزانی و 
ترسی پێشمەرگە کە هێزی دوژمن گوندەکان وێران بکا.  
لەدەرەوەی گوندەکانیش کە رووتەنی بوو هێزەکانی حکومەت باال 

 دەست بوو.
ێش، شەڕێکی چۆنایەتی بوو لە هونەری شەڕی شەڕی سویلەم

پارتیزانی، کە سەلماندی پێشمەرگە، سەرباری کەمی ژمارەیان و 
 بااڵیی دوژمن، بەاڵم دەتوانن، بەرگری بکەن و سەریش بکەون.

 
ئەو داستانە نموونەیەکی ئازایەتی و گیانفیدایی و پاڵەوانی 

بە پێشمەرگەی سەلماند و شایەنی بەرزنرخاندنە، چونکە 
ژمارەیەکی کەمێ پێشمەرگە، لە ڕووبەرێکی بچوکدا، توانرا 
بەرەنگاری سوپایەکی گەورەی پڕ چەک و سەدان سەرباز و 
سیخور و جاش بگیرێ، کە خاوەنی تانک و فڕۆکە یە. 

ستی ئارامییان دەکرد دوای ئەوە شەڕە و  گوندییەکانیش هه
 ئازایەتی پێشمەرگەیان بە چاوی خۆیان دی.

 
 وەکانتێبینی و نا

  هاوڕێ نەسرەدین یابدو فەرماندە سەربازییەکانی حزب لە
گوندی تەپەکەل بوون و سەرپەرشتی شەرەکەیان دەکرد. 

روەها هاوڕی کەمال)سهیل زهاوي( و یوسمانی قالەی منەوەر  هه
لە کادیرەکانی حسک، کە لەسەرەتاوەی دژی کردنەوەی 

ی هاوڕیان بەرەیەکی شەڕ بوو لە تەپەکەل، بەالم دوای سەرزەنشت
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ندێ لە پێشمەرگەکانی حسک،  و توورەیی هاوڕێ نەسرەدین و هه
 لوێستەکی پەژیوان بووەوە. لە هه

 موو شەرەکاندا بەشدار  شەهید یاسین)فەرماندە( ئازا بوو و لە هه
ڵمەت بردندا بوو و زۆر جار بە پێوە شەری  میشە لە هه بوو، هه

ەکردو ندێ جارێ هاوڕێ نەسرەدین گالتەی د دەکرد، هه
دەیوت: ووریابە موختارکوژێک نەتکوژێ. بەالم ئەو دەیوت من 

ڵدێ. بەڵێ شەهید  تەحەدای مردن دەکەم و  مردن لەبەرم هه
وەری، بەاڵم ناوی  ١٩٨٣یاسین لەگەڵ خەزانی گەالکانی پایزی 

نەمرەو  وەک خۆی دەیوت من بە موشەک دەمرم نەک گوللە. 
 د.هەرواش بوو، مووشەکی تانکێ شەهیدی کر

  شەهید جەالل: فەرماندەی مەفرەزەبوو، خەڵکی
لە  ١٩٨٢گوندی)نەرینەیی( ناوچەی شارباژیر بوو. لەساڵی 

ندێ رێکخستنی نهێنی دەکرد و  سلێمانی دەژیا و سەرپەرشتی هه
 بوو. پێوەندی بەهاوڕێ )شیخ ڕەسوڵ(ەوە هه

  زانیاریانەمان دەربارەی دیلکردنی هاوڕێ جەالل لە سەرچاوەی
ۆمانەوە وەرگرت و ژنێکی خەڵکی سویلەمێش کە کاتی تایبەتی خ

شەرەکەدا لە گوندەکە دەرنەچووبوو، زانیاری ئەوەی داینێ کە 
شیخ جەالل بەدیل گیراوە و شوێنی شەهیدکردنەکەشی 

 پێڕاگەیاندین.

  ،لەدوای گوللە بارانکردنی ئەو سێ شەهیدە) یوسف یەرەب
غەمبار و ساماڵ(، لەو شوێنەی گوللەباران کردنەکە کرابوونە 

 شەهید دایکی تەرمەکانیان لەالیەنژێرخاکەوە. بەالم دوایی 
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سەبری خان و فاتمەخانی دایکی شەهید ئاسۆی هاوڕێ )ساماڵ
لە هێنانەوەی  دەگێرن لێکی سەرەکییرۆ (،ئامانجە چکۆل)و  (نایب

کەسێتی  تەرمی شەهیدەکان و ناشتنیان لە سەیوانی سلێمانی.
و هاوڕێ موستەفا  سلێمانی)یەلی بۆسکانی(شاری ناسراوی 
لە  ئەستۆزۆربەی ئەرکە ئابورییەکان دەگرنە  یشحەیران( 

 .ڵبەستنی ئارامگەکانیان هه
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 حزبی شیویی یندێ شەهید کرۆنەلۆژیای هه
 

 دایە باسی تەرمی ئاشتی مەکە!

 تۆئەوانیش موو سەربازەیان کوشتوە با  ئاشتی و هاوڕێکانی ئەو هه
 !ئەنفال نەکەن

،  بەرەو ١٩٨٨ئەنفال، بەهاری ردەوە، دوای شەرەکانی ۆلە بانی م
گەرمیانی ڕابوون، شۆر دەبوینەوە، هێزەکە سەرێکی لە بناری شاخ 

ردەکانی گەرمیانی ماچدەکرد،  بوو، ئەوی دیش ناوچاوانی هه
تا هاوینی  ...بەشێکی دیشی سەرەتاتکێکی لەگەڵ کەرکوک دەکرد

لە دۆڵی کەرەجاڵ/ئەحمەد ئاوا، لەگەڵ هاوڕێ ئاشتی و  ١٩٨٦
وسۆران و چەند پێشمەرگەیەکی گەرمیان و قەرەداغ پێکەوە ماجد 
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، مەفرەزەیەک بووین، دواجار دوای رێککەوتن لەگەڵ یەکێتی
بەرەو موویان  ههئیدی ید دوکانی هات و جلەگەڵ شەهید مە

پێش )ئاشتی(م دواجار ئیوارەی  قەرەداغ شوربوونەوە. هاوڕێ
بینی. ئەو  ١٩٨٨شتی مانگی چواری  لەسەر هه ٧شەڕی تازە شار 

رەبوو، سوور دڵنیابوو کە ئەمجارەیان چارەنووس وومرۆڤە بە 
تەواو نادیارە..کەمێ باسی شەرەکانی قەرەداغم لە دەفتەرەکەم 

 ٢٢بۆ ئەو و نازمە چکۆل خوێندەوە...زۆر دڵگران بوون...بەڵێ 
کەس دەرچووین، بێجگە  ٥پێشمەرگە لەو شەڕە شەهید بوون و 

 ..نمان بریندارچەند بەرگریەک، دووا

واڵی پێ دەگا کە کورەکەی شەهید  دایکی هاوڕێ ئاشتی، زوو هه
بووە، ئاخر تا دوا فیشەک ئەو و هاوڕێکانی خۆیان نەدابوو 

تەرمی کورەکەی  دەستەوە. دایکی بە سەرۆک جاشێکی وتبوو،بە
کانی  ر لەوێ لە نێزیک ئاوایی جەالل، پێش تازەشار و بدەنەوە، هه

وتبوو، دایە گیان تا خۆشت ئەنفال جاشە پێی قادر، ئەو سەرۆک 
و سەربازە نابینی کە مو نەکراوی بگەرێرەوە، ئەدی الشەی ئەو هه

بینوە کوشتویانن، تا ئەفسەرەکان نەتیانکورەکانی ئیوە  کوژراون،
جاشی کوژراون،  ٢٠تەنانەت پتر لە  زوو بەگەرێرەوە.

مێژوویی و  تازە شار داستانێکیی ڕبەڵی شەباخزمەکانیان نەزانن.
گرنگ نیە، بەڵکو بوونی چەک اڵێک بوو کە سەلماندی تەنها باڕشە

 .و نیشتمان دینەمۆی سەرکەوتنە لخۆشەویستی بۆ گە
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هەزاران سالو لە گیانی پاکی هاوڕێ ئاشتی و شەهیدانی رێگای 
 ئازادی مرۆڤەکانی دی

 ميژوو ۆبم یەلی زەنگەنە: 
له شارى كركوك هيد یبدالرحيم یلى محمود شالى / ئاشتى/ ەش

كى ەيڵەماەه . كوليجى كشتوكالى ته واو كردبوو. له بنوله دايك بو
 رداەبانى و ئازار و راودنانيان به سقور ێلەگ .شيویى ناسراو بوو

پيوه ندى كردوه به هيزى پيشمه رگه وه  ١٩٨٥له سالى . هاتوه
ر سياسى له لقى جبارى به بوو به رابه١٩٨٦له كه ره جال . له 

له گوندى تازه ١٩٨٨/٤/٨نفاله كه ئەگه رميان ، له كاتى  ٤تاليونى 
شارى بنار گل له شه ريكى قورس و سه ختدا ، له گه ل هاوريان 

یبدالله  -٦یدنان  -٥یلى  -٤یامر -٣ماجد  -٢مالزم سامى  - ١
 طارق شه هيد بوون -٧

پشتگيريش  ٢كيتى و  پيشمه رگه ى يه ١٢هه ر له و شه ره دا 
پيشمه وگه شه هيد بوون . سالوو له  ٢٢شه هيد بوون . واته 

  . "یەلی زەنگەنە"رووحى پاكيان
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 شەهید حەمە سۆفی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوو لە خالەبازیانی جەبارییەوە  ١٩٨٨ی مانگی پێنج ٧لەریکەوتی 
لەگەل هاوریانی گەرمیاندا، لەوانە ئەحمەد بازۆکا و یەلی روسی 
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پێشمەر گە دەبووین،   ٩٠دیوی بناری گل پەرینەوە، پتر لە  بۆ
ئێمە سەدەها کیلۆمەترمان لە هەورامانەوە تا دەشتی کۆیە 
بریبوو،  ئەوەی پێی دەڵین کاروان و داستانی  پەرینەوە لە روباری 

سەیرانێ بوو، ئەوەش  وەی ئاراس لە چاو کاروانەکەی ئیمەئاو
یریاسی و کۆلۆش لە شەری سەخت، لەوانە م ێدوای کۆمەڵ
یی اڵئیمە لە قو. اری بناری گل و کۆمەلێ شەری دیقەراغ، تازەش

 قورگی داگیرکەردا بووین...

ییمان لەگەرمیان هیزەکە کرایە چەند بەشێکەوە، ئیمە شارەزا
یانی گەرمیان ئەو ئەرکەیان لەسەرەتا گرتە ڕێنەبوو، بۆیە هاو

مام  سیروانخولە شویی بەر ئیمە کەوتن،  حەمەسۆفی و ئەستۆ.
یەلی و ئەبو زاهیریشمان البوون. هەردووکیان شارەزای باش 

وتمان شارەزابووین و  ڕۆژێکیان بوون. دوای ماوەیەک ئیمەش 
 هاوری حەمە سۆفی ئەوە بۆ لەدواوە دەرۆی؟ 

 تازە شارەزابوون و ئیمە مەفعولمان نەماوە. ٧وتی: هاوریانی ب گ
ری هۆەکی بەلەسە لە گوندی یەبدواالن ویستمان مانگایجاریکیشیا

خوارو بدۆشین، لیمان هەلهات. حەمەسۆفی جل ژنانەی لەبەر کرد 
 و توانی مانگاکە بگرێتەوەو بیدۆشێ...

حەمە سۆفی، کەسیکی زۆر سادەو ساکار بوو، وەک خۆی 
ناو دەیگیرایەوە شوانیکی هیندە زیرەک بوو، توانای هەبوو گیا لە

ەوە..جاریکی دی لە ئاوباریک سەیری ێتبیاباندا بۆ مەرەکانی بدۆزی
ئەو پیتانە چین وتی هاوڕی گانی گولە تۆپی تانکەکانمان کرد، قەو
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وتم نووسراوە لە کارگەی روسیا گ؟ نلەسەریان نووسراو
 دروستکراون!

وتی جا ئیدی نازانم ئیمە خەرکی چین؟.کەواتە هاوڕی یەلی گ
سەیر بوو  پیکەنین. ەقی خۆمان لەو بکەینەوە.روسی تاوانبارەو با ه

زۆر سەرنجی چاوی قەمەریشی دەدا، دەیوت چاوی وەک سەیاتی 
ئەلکترۆنی یابانی هەمیشە پرت پرت دەکا و دەنگی وەک 

 ڕادیۆکەی حزب کپە!  ناوێرم ئەوەی پێ بلێم....

 و لە گیانی پاکی ئەو مرۆڤە پەپولەیە..اڵهەزاران  س
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 ورامان ژیا و کەڵ ژیا...ڕۆڵەیەکی دی ههکەم 
 

 

ڵکی گوندی گوڵپ  مامۆستا ئاوات)جەلیل گوڵپی( خه
ی خۆرماڵی بناری  ( و له شارۆچکه١٩٦٦بوو)لەدایکبووی 

ی   رگه ردەمێک بوو به پێشمه ورامان دادەنیشت. م ئاوات سه هه
و بنارە لەو حزبه گیرابوون و  کان له موو ڕێگه حزبی شیویی که هه

بوو به  ١٩٨٦مبوون. م ئاوات له ساڵی  رگاکان که ژمارەی پشمه
زی بوون. کانی ناڕا ندە زۆر له  خزمه رچه رگەی حزب، هه پێشمه

ر  له به دەترسا مامۆستا ئاوات بوو. مردن نه سەی که له وکه ئه
  کی کورت توانی ببێته تی، به ماوەیه یی و ئازایه لێهاتوویی و کارامه

و  ی خۆی له مێژووی ڕزگاریخوازی کورد دا له ل و  جێگه رپه سه
 وە.. یەدا بکاته ناوچه
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فرەزەکانی  تی مه هرکردای ڕی بچوک و سه ی)بێجگە شه و شەڕانه ئه
شداری تیێدا کرد  ئاوات به .رەداغ( که م ورامان و قه هه
 بوون: مانه ئه

، که ٢٢/٣/١٩٨٨) ی میریاسی ڕی پێنج ڕۆژەی قوته شه
یان وێران بێنه  وە نه کان خۆیان نه کشانه رگه ران تا پێشمه داگیرکه

ر  گه هووتبووی ئ ئەفسەرەکان کێ له ت یه نانه یه. ته و لوتکه ر ئه سه
بووایه به  رێکی وای هه رەکه ڕکه زار شه ند هه سوپای یێراق چه

کی ئێرانی داگیر دەکرد. مامۆستا ئاوات ڕۆڵێکی زۆر  ئاسانی الیه
 کرد.  ی چۆڵ نه رەکه نگه بوو که تا دوا چرکه سه دیاری هه

 
که  ,(٢٧/٣/١٩٨٨رداغ ) ڵۆشی قه ی که ڕی چوار ڕۆژەی لوتکه شه

و  له ئا  ی سێوسێناندا.. دوڵی دۆکان و ناوچهر  دەروانێت به سه
لماندییان،  و پۆله سه تی م ئاوات و ئه ڕدا  پ م حزب بە تایبه شه

کی لێهاتوو و  رکردەیه ر هێزێک خاوەن سه که ئەگەر هه
ک  یسی فاشست چه ترس بوو، شکاندنی ئاسان نیه، لێ به چاونه

وە  نەکشاینهالم دیسان تا خۆمان  هێنێت، به بوو بەکاری نه نه
و  ری دەسته ڕ شه مان بگرن. شه که یانوێرا شوێنه هێزەکانی سوپا نه

ر  زار دڵ هه ڕی دەکرد و دڵی کردبووە هه بوو،،م ئاوات، شه خه یه
نی باسه  ک دانابوو. شایه یه رگه ری پێشمه نگه دڵێکی الی سه

وێوە کاروانی  ر له بێت، ئیدی هه م رۆژ نه که هێزەکانی پارتی ، یه
ندێ له  تاڵێکی تریان دەست پێکرد.  جێگەی وتنە هه ئاشبه

یش که ئێسته  یه و ناوچه رکردەکانی ئێستا حزبی شیویی ئه سه
و حزبه  کانی ئه دێرینه  رگه رۆکی پێشمه خۆیان به قارەمان و سه

کی وەک ئاوات  یه رگه تی به گیانی پێشمه دەزانن و سووکایه
ان نه یان دەوێرا گوێ له ت، لەناو دەنگی بێ سیمەکانیش دەکه
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مڕۆش پلنگن و بازرگانی به خۆێنی  ڕ بگرن. ئه رەکانی شه تۆپی  به
ڕەکه  ردوو شه ن. شایەنی باسه هه وە دەکه هیدە قارەمانانه و شه ئه

 کێتی نیشتمانیدا کرا. کانی یه رگه ڵ پێشمه شی له گه به هاوبه
غدا له  ی به ، که ڕژێمی یروبهنفال ڕی ئه کانی شه زنه داستانه مه

و بەرەیه  نها باسی ئه وە هێرشی هێنابوو. لێرەدا من ته قوڵه ١٩
م که مامۆستا ئاواتی قارەمان به شداری تیا کرد. له   دەکه

له بانی  ١/٤ێی  ٣١/٣وی  رمیان له شه وە بۆ گه رەداغه قه
ورەی  وە، وەک ووتم هێزێکی گه رمیان کشاینه رەو گه مۆردەوە به

ی دەبرد و  که ڵکی ناوچه وە وورەی خه ا دەکشایهپارتی هێندە خێر
واڵ هات، هێرش دەستی پێ  دەیترسانن..دوای پێنج ڕۆژ، که هه

رەی بناری گل و تازەشار  ر به ی مامۆستا ئاوات به که له کرد، په
کی  فرەزەیه ڵ مه گه له گوندی تازەشار له ٦/٤وت، له ئێوارەی  که
 زراین.. وێ دامه رشتی دەکرد، له رپه کێتی که نازمه بچکۆل سه یه

ست  هێرش به تۆپبارانیکی خه ٥،٣٠وابوو رۆژی دوایی کاتژمێر 
ختانه  ردا برینداربوو، خۆشبه و شه دەستی پێکرد، مامۆستا ئاوات له

دوژمن. مامۆستا ئاوات  وێتە چنگی که توانرا ڕزگار بکرێت و نه
کانی ڕژێم دووربوو، ئەگەر  ترێک که تانکه د مه ند سه نها چه ته

دەبوو،  و ئاسانیه بریندار نه بوونایه، به واو نه گوله ئاربیجیەکانی ته
نها پێنج  رگری ته و به رگه پێشمه ٣٥ڕەدا له ژمارەی  و شه ..له

وانی دی قارەمانانه  وانه دوانیان بریندا..ئیدی ئه رگه مان، له پێشمه
 هید بوو.. شه

 
ی  چەکوش و سادربوو)له   ڕی دوو مانگه ڕی گەورەی تر، شه شه
ندیل بوو، مامۆستا ئاوات دیسان  ری قه شە (،١٩٩٠ندیل پایزی  قه

رگری و هێرشدا  وانی دەنواند، له به تی و پاله ی قارەمانیه وێنه
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ه سوپای خت بوو، ک ڕە هێندە سه و شه ندبوو، ئه هرەمه به
ردەشت به هێزەکانی پارتی ووتبوو ئێوە  سه  ی پاسدارانی ناوچه

ن،  الم  درۆ دەکه ن، به ڕ دەکه ن شه وە هێزەکانی ئێمه دەڵین ئه
ڵدین،   ر هه ی ئێوە دەدەین ئێوە هه تییه موو یارمه و هه ئێمه ئه

کانی  رگه شمهێت پاڕ دەک شه  وەی دوو مانگه ئه  یه زانیاریمان هه
ورەشمان بۆ  کی گه یه ک ئێوە ک بودجه کێتین، نه و یه شیویی

ی شیویی بخوازن به  رگانه و پێشمه ر ئه گه رخان کردوون. ئه تە
رۆکی  تییان دەدەین.. دیسان لێرەشدا سه ک یارمه موو شێوەیه هه

ڵوێستی خۆ  مان هه کانی شیویی هه ی دیرینه رگه ی پێشمه ئێسته
 وەی نواندبوو. دزینه

 
  مۆی هێزەکه یدانی و خاوەن دینه رکردەی مه .نیشانه سهم ئاوات.

ی وەک پڵنگ خۆی بۆ   رگری دەکا، که ی به بوو. دەیزانی که
و  تی ئه رکردایه وەی سه ر ئه وە له به داخه  به هێرش مات دەکا..

زیرەک و کارانه،   سه و که بوو له گرتنه خۆی ئه رۆش نه په حزبه به
ی  رگه شمهێپ  ا و ناچار بوو ببێت بهتی مامۆستا ئاوات کر دژایه

  ڵ ئیسالمیه خدا له گه و یه ڕێکی دەسته کێتی و له شه یه
هید دەکرێت.  مان  به بریندار شهاور کان لەبناری هه رسته په کۆنه

ندێکیان گوایا  ئەوەش .بەدەستی چەند داخ لەدڵێکی ئیسالمی )هه
ەوەی ناسیاوی دەبن(،،وەک هاوڕێکانی دەیگێرنەوە، دوای ئ

دەیناسنەوە، بەبرینداری و دیلیش وازی لێ ناهێنن و خەندە 
شوێنی شەهیدکردنی  انەکە بەر لێزەمەی فیشەک دەدەن.جو

شیرە مەڕ، بناری خۆرنەوەزان، چاڵی رەش لە خۆرئاوای گوندی 
 لە هەورامان.
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و  ر ئه سه وەی له بیرم مابێ له ک بوو،،ئه یه نها کورته وە ته ئه
وە هانی دا ببێت به  وسانه م و چه سته، که ستهمرۆڤدۆ  رگه پێشمه
ک پارە و بازرگانی وەک  و گیانی خۆی بکاته قوربانی..نه رگه پێشمه

وەک مامۆستا  ەکانیی..مرۆڤ که رکردەی ئێستا حزبه سهندێ  هه
مرن و  ڵکدا بژیت، نه وان له دڵی خه ئه، تا مردوون ئاوات  نه

ش  موو ساڵێک گه هههار  گیانیان وەک گواڵڵه سوورەکانی به
 دەبێت..

ڤی ئەنفالکراو، هاوسەرەکی و مامۆستا ئاوات، وەک دەها مرۆ
لەدوای خۆی بەجێ دەهێڵێ..دنیایەک لە ئەزمونی  کچێک

ئەوە دەسەلمێنی  مرۆڤدۆستی و ئەمەک فیری هاوڕێکانی دەکا...
رگیز بەری رۆژ بەجەهل و پاشکەوتن ناگیرێ و ئاسۆی  کە هه

 زۆری ...سەرکەوتن بەشی فرەی 
ئاوات لە ئۆردوگای سەالسی باوەجانی شارۆچکەی جوانڕۆ،  .م

ورامی خۆش دەویست زۆرجار کە  کچێکی جوانی چاوەڕشی هه
نووسمەوە، نامەکانی نێوان خۆیی و ەدەیزانی من یادگاری د

دڵدارەکەی پیشان دەدام، لیرەدا من بەشێک لەو پەپولە ووشانەی 
 -دیشەکانتان پشوێ بدەن:ئازاد دەکەم تا لەسەر تەیمانی ئەن

 ت گیان، هەزارجار گیان!ائاو
ئەم جارە داوای لیبوردن لە قەندیل بکە و با ئەم نەورۆز پێکەوە "

یانە...من دەزانم بکەین، دەنا بۆ کوێ دەڵێی دێیم، گیانم بە تۆوە گ
ردووکتانم لە  من خۆش دەوێ..بۆیە منیش هه لە نیشتمانت  پتر

دەوێ.....ئەمشەو مانگەشە چاوەڕێمان دەکا و با خۆتان خۆشتر 
زار ماچی دیت بۆ یادگاری ڕێ بدەمێ.." پەریسای گیانت،  هه

 ."١٩٨٩ئۆردوگای سەالسی باوەجانی سەرەتای بەهاری 
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 دڵزار سەید توفیق و هاوڕێکانی
الە شەڕێکی دەستە و یەخەد  

 

لەبن سێبەری 
کدا لە بنکەی بە ەداربەڕوی

ورامان،  ههتالیۆنی حەوتی 
مانگی پێنج  ١٣رێکەوتی 

بوو، من هاوڕێ یومەر 
لەبجەیی دانیشتبووین،   هه

گوێمان لە رادیۆی دەنگی 
گەلی کوردستان دەگرت. 

بوو لە  ، ڕاپەرینهەواڵ
لەبجە.. شار خرۆشابوو.،  هه

ئەو ئێوارەیە درەنگ تر نا، 
مەفرزە رێکخرا کە بۆ 

ەزەکەی هیوا رەش لەبجە بکەوێتە رێ. مەفر پشتیوانی بەرەو هه
ماوەیەکی کورت بوو، داستانی دەربەند چۆلەکەی بازیانیان تۆمار 
کردبوو. تەنها چەند کەسێک نەبێ، زۆربەمان کەوتینە رێ بۆ 

 لەبجە. هه

شار ئاگری ڕابوون بوو، ئۆردوگای سیروان، زەمەقی و ناوچەکە 
بەتەواوەتی لە ژیر دەستی جەماوەردا بوو. تەنها ڕابوون نەبوو، 
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رشکێک بوو بۆ خۆی، بە سەرکردایەتی شیویی و کەسانی شۆ
ئازادخواز و الیەنکانی دی، موخابن، هاوڕێ مەریوان شەهید دەبێ، 
ئامانجی رابوونەکە، وەستان دژی بریاری ڕاگواستنی شاری 

لەبەبجە و خورماڵ و ناوچەکە بوو. تەرمی هاوڕێ مەریوان  هه
ەستی خەڵکەوە دەبێتە مەکۆی گردبوونەوەی جەماوەر و بەسەرد

بەرەو گۆرستانی شار وەرێ دەخرێت، شار سێ رۆژە ئازادە، 
خوێندکاران بەچەپکە گوڵ بەرەوپیری ئەو سەربازانە دەچن کە لە 

ر نرخێک  رێ کەدەبێ بە ههفەوجەکەی بیارەوە فەرمانیان پێدەک
 گەل  دەمکوت بکرێ. بێ

و  الیەک ئاراستەی ڕابوونەکە دەگۆرنڕۆژی چوارەم چەند مە
د کەسێک لەبەردەم سەنتەری شاردا دەست بە ئەاڵهو ئەکبەر چەن

دەکەن و بە ڤیدیۆ وێنەکەی دەنێرن بۆ تیڤیەکانی ئێران. ئەوە بۆ 
بەیس هێڵی سوور دەبێ و ئیدی سوپا بۆ رۆژی دوایی ماڵی 
مەالیەلی و گەرەکی کانی ئاشقان دەتەقێنێتەوە. خەڵکێکی زۆر 

ن دەبنە پێشمەرگە لەالی ندێک لەالوەکا ، ههنئیران دەب یئاوارە
حزبەکان، بە تایبەتی ئەوانەی کە لەرێکخستنی ڕابوونەکەدا رۆڵێکی 
بەرچاویان دەبێ، لەوانە هاوڕێ دڵزار و کۆمەڵێک گەنجی دی 

 دەبنە پێشمەرگەی حزبی شیویی.

لەبجە وێران دەکرێن و  زۆربەی گوندەکانی شارەزوور و هه
ا. هاوڕێ دڵزار و سەرەتای وێرانبوونی ناوچەکە دەست پێ دەک

چەند گەنجێکی دی دەگەنە بنکەی حزب لە قەرەداغ لە شیوی 
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قازی. ئێمە مەفرەزیەک بووین کە هەواڵەکەمان بیست  دووبارە 
شت بوو، زۆر  ڵەبجە. مانگی هه گەراینەوە بۆ شارەزوور و هه

ێ، چاالکیەکە بریتی بوو، گەرم بوو، بریار درا چاالکیەک ئەنجام بدر
لەبجە و بەدیلکردنی  خەستەخانەی هه ێ دەرمان لەکەم هێنانیلە 

چاالکیەکە بە  کە یەکێکیان ئازاری خەڵکی دەدا. چەند  پاسەوانێک،
ئەنجام درا و الندگرۆزەری ئەمن و پۆلیسەکان  یسەرکەوتووی

بەبێ تەقە بەدیلگیران و چەند کارتۆنێک دەرمانییش وەچنگ 
کەوت. بەالم ئەمنی خەستەخانەکە وای ڕاپۆرت دابوو کە 

موو خەستەخانەکەیان تێکداوە،تەنانەت بەدەمانچە  شیوییەکان هه
 خۆی تەقەی لەدەرامانەکان کردبوو.

ر بریاردرا بەشێک لە مەفرەزەکە،  دیلەکان دوای چاالکیەکە یەکسە
و بەشێک لە دەرمانەکە بەرەو قەرەداغ ببات. لە شارەزوور چەند 

بەسەر پێشمەرگەوە  یسیخورێکی دی، کە ویستبویان سیخور
بکەن، گیران و ئەوانیش بەدەست بەسراوی ڕاپێچی ناوچەی 

و  ندێ لەو سیخورانە پارتی . بەداخەوە ههکران بنکەکانی قەرەداغ
حسک بەرگرییان لێکردن و بەرەاڵیان کردن و دواتریش بوونە 

 بەالیەکی گەورە بۆ خێزان و هاوسەری پێشمەرگەکان.

دەستکەوت و دەرمانەکان گەلێک بوون، بۆیە لەبنکەی شیوی 
بوو کە لەبجە رێکخرا ەیەکی دی، بەرەو ههقازییەوە مەفرەز

نوێیەکەی  لەالیەک هاوەنێک و چەند پارچە چەکێک بگەێننە بنکە
 مۆردین.
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ە نوێیە لە هاوڕێ دڵزار، جەلیل، رێبوار، ڕزگار فەرتەنە، زئەو مەفر
نەوزاد و کاوە پێک هاتبوو. مەفرەزەکە تا نیزیک گوندی بێڕەشکە 
و قاجر ناوەستن و ناچار رۆژیان لێ دەبێتەوە. لەوێندەر خۆیان 

و  دەشارنەوە بۆ ئەوەی دەمەولێل لە جادە بپەرنەوە.  لە ناو چنار
کۆمەڵێ داربیدا خۆیان حەشار دەدەن. کەسێک ئاشکرایان دەکات، 
وەک هاوڕێ جەلیل گێرایەوە، دەبوو ئەو کەسە تا دەمەو ئیوارە 

واڵ بەرێ بۆ سوپا، جونکە مۆڵگەکانی  الی خۆیان گل بەنەوە نەبا هه
ر ئەو کەسە دیارە  حکومەت گەلێک نیزیک بوون. ئیدی هه

نیزیک نیوەڕۆ سەربازەکان سەربازیشیان دەهێنێتە سەر و 
شوینەکەیان بۆردومان دەکەن و ئیسترەکەیان بە دەنگی تەقەکان 
دەسڵەمێتەوە و بەتەواوەتی ئاشکرا دەبن. مەفرەزەکە ناچار دەبێتە 
دووبەشەوە. ڕزگار، کاوەو نەوزاد بەرەو تانجرۆ دەکشینەوە و 

 ١٦جەلیل، دڵزار و ڕیبوار دەست بە بەرگری دەکەن و زیاتر لە 
ەرباز دەکوژن. لەبەر ئەوەی ئاربجییان پێ نابێ. زرێپۆشێک س

ڕوویان دێت و ئەمانیش لە پانتایی دەشتی شارەزوور لە وەبەر
موو الوە دەبینرێن. دۆشکایەک لە تەپەکەلەوە بەخەستی  هه

ر  لەوێدا ئیدی، هه ر گوللەبارانیان دەکا و بواریان لێ دەبڕی، هه
هاوڕێ رێبوار و دڵزار تا  ە شەڕی دەستەو یەخەونسێکیان دەکەو

دوا فیشەک شەر دەکەن و  شەهید دەبن. سەربازەکان کە 
ەوێ پەالماریان بدەن، هاوڕێ دەبینن فیشەکیان پێ نەماوە دەیان

بریندار دەبێ، و موالزمێک دەیەوێ بەبرینداری بیگرێ،  لجەلی
ی دەپەرێنی، لیل فیشەکێک تێدەگرێ و گویچکەیەکهاوڕێ جە
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ەالماری دەدەن و هاوڕێ جەلیلیش ئیدی سەربازەکان پ
 لە زیندان دەبێ. ١٩٨٩بەبرینداری دەگرن و تا ساڵی 

ڵەبجە لە نیزیک گوندی تەپی سەفا و شەشک  ئیمە لەبەری هه
خۆمان حەشار دابوو، بەرپرسی مەفرەزەکە هاوڕێ موالزم فازیل 

ر ئەو ئیوارەیە  )ڕزگار فەرتەنە و کاوە و نەوزاد( بێچەک  بوو، هه
ین.  داواڵیان پێ  ارەگەکەمان و ههرەکە هاتنە ناو حەشدوای شە

 نە ئەوبەر جادە بۆ شوێنی شەڕەکە،ر ئەو ئێوارەیە کردما هه
زۆربەی شوێنەکان سوتێنرابوون، بەداخەوە زۆر منەی الشەو  
هاوڕێکانمان کرد، بەاڵم هیچمان دەست نەکەوت تەنها ئەو 

تێدا  شوێنەی هاوڕێ ڕزگار و ئەوان چەکەکانی خۆیانیان
 شاردبووەوە.

ە گەورەکان ئەوە بوو، کە تەنها دوو پێشمەرگەیان ڵ یەکێک لە هه
شارەزا دەبن و تەنێ هاوڕێ رزگار پێشمەرگەی کۆن دەبێ لە 

لیل، کە چەند ساڵێک پێشمەرگە ناویاندا، ئەوانی دی، بێجگە جە
م ئەزمونی شەری وای نابێ، ئیدی ئەوانی دی، دڵزار، اڵ، بەێدەب

ن و خەڵکی نگ پتر نابێ،  پێشمەرگەنەوزاد، کاوە سێ ماڕیبوار، 
ی رەچاوی ئەو خاڵەیان ٧ناوچەکەش نابن. دەبوو کاربەدەستانی ب

 بکردایە. بەداخەوە. 

ئیمە سێ چاالکیمان بەسەر کەوتووی لە ماوەی مانگێکدا ئەنجام دا. 
بوو لە  ی ئەو سێ هاوڕییە گەورەترین زەبربەاڵم شەهیدبوون
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کەسێکێ وەک دڵزار کادیرێکی پێشکەوتووی  حزب درا، چونکە
 بوو.ب بوو، خاوەن گەنجینەیەکی هزری حز

 

 ورامی ئارام هه

یادەوەرییەکانی  سااڵنینیۆ تاوانی  تێنوسی.... لە پەرەیەکی ١٩٨٧ هاوینی
 ئەنفالەوە
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شەهید 
 هەورامان

شەهید 
ورامان)سە هه

 ریاس( 
موو  بۆ هه

کوردستان 
ورامان  هه
 بوو

 
 
 
 
 
 
 
 

)تەوێلە و بیارە و ورامانی باشوور بەدەر لەوەی کە ناوچەی هه
خاوەن سەدان کەسی ئەکادیمی و خاوەن  گوندەکانی دی(

بروانامەی بەرز، پێشەوەری  زیرەک و کەسانی زەحمەتکێشە، لە 
نی ناوچەکە، اپاڵ ئەوشدا، سەرباری بچوکی ڕوبەر و دانیشتو

ر لە  شۆڕشگیر و فیداکار تیایە. ههدیسان سەدانی تری لە کەسانی 
ی، مامۆستا حەمە گوڵپی، کەمالی ئەحە ڕوش، ئەحمەدی شیخ یەل

و دەهای هیوا موحەمە یەلی  وریا بیارەیی، ئاوات)جەلیل گوڵپی(، 
 ورامان( تەوێلەییە. شەهید هه)دی وەک سەریاس
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 شەهید هەورامان کێیە؟
کەین و بحزبی شیویی  نیماورا ناکرێ باسی بەتالیۆنی حەوتی هه

امە و ئەوانی دی لەبیر کەڵە پاڵەوانی وەک هەورامان و یەبەی م
م بوو، بەاڵم بەوەر بەژمارەکەورامان  حەوتی ههتالیۆنی بکەین. بە
، دنیایەک لە دڵسۆزی بۆ خاک، لە چەند فەوجێ پتر و کارزانی

ورامان،  یۆنی حەوتی ههچاالک بوون. جێ دەستی دیرۆکی بەتال
کی بۆ خۆی لە یەیل میژوورۆچکەی تەوێلەوە، تاکو قەنداش ر لە هه

 خەباتی ڕزگای کوردستاندا تۆمار کردوە.
دایکم، و بوو، من  ٤/١٢/١٩٨٣نیوەڕۆیەکی درەنگ وەختی ڕۆژی 

لەگەڵ پورە نەسرەت، کە خەڵکی گوندی گوڵپ بوو، گەیشتینە 
ئەحمەد ئاوا، لەوێ، دوو پێشمەرگەمان بینی، یەکێکیان بەتەمەن 

بوو، ئەوی دیشیان  راودکتۆر نەجمەدین( کادیرێکی ناس)ووب
تەمەنی لە شانزە بەهار تێپەڕی نەدەکرد. کەمن و دایکم بە 

وتی منیش خۆش بوو، هەورامی دەستمان بەقسەکرد، زۆری پێ
 تەنها چەند مانگێگە بوومەتە پێشمەرگە.

ندێ جار بە  دیارە )دکتۆر نەجمەدین(ی دەناسی، بۆیە هه
ە ڕاستەقینەکەی وەاڵمی دەدایە. ئیدی منیش لەو سەریاس، ناو

ر  چرکەیەوە، تا چەند ساڵێک و دوای شەهیدبوونیشی هه
کانی کەورامان الوێکی سووک، چون ئاسە بەهەورامان ناسیم. هه

ل بوو. ۆو باخەکانی شارۆچکەی تەوێلە، گورج و گ یری میربەف
 ردەم حەزی و وەک بزنە کیویەکانی لوتکەی دااڵنی و ههێبز

 ێ.دەکرد بە جەولە بۆ ناوشار دابەز
گەیشتینە بنکەی مەڵبەدنی من و دایکم لەگەڵ زەردەی خۆردا، 

تەنها ئاسمان و  ،سلێمانی و کەرکوک، لە دۆڵی کەرەجاڵ، دۆڵی چی
ئەستیرەی لێ دیاربوو، ئەو شەوە گڤەی با و تۆپی ئێران کە لە 
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ڕەشەبا گوندی دزڵییەوە دەیتەقاند تێکەڵ بە زستان و بەفر و 
وتی گبە گاڵتەوە ە،ووو. ئەبو سەرباز هات بە پیریمانەدەب
 ورامییەکی دیمان زیاد کرد" ورامان وا هه "هه
ورامان(دا پەیدا کرد.  وە ئیدی ئاشنایەتیم لەگەڵ هاوڕێ )ههێلەو

پێکەوە دەچووین بۆ ئەحمەد ئاوا و جارجاریش کە نیزیک تاڤگەکە 
نان دەتەقاند، یەکەم دەبووینەوە، چەند فیشەکێکمان بۆ ڕاهێ

وتم بایزیدا بوو. وەک ورامان و سەید مەفرزەم لەگەڵ هه
ەد ئاوا پێکەوە ورامان زۆر بە جوڵە بوو، رۆژێکیان لە ئەحم هه

وتی دەڵێی چی چاالکییەک بکەین، منی سەردەکەوتینەوە، 
بەدیسپلینیش، ڕازی نەبووم بی پرسی حزب هیچ سەرەڕۆییەک 

تەقە لەو سەربازانە بکەین، کە لە  بکەین. قەنایەتی پێکردم کە
ە گوللە دەگرنە پێشمەرگە و مۆڵگەکانی حکومەتەوە، بە قەناس

لەبنی پەڵکەوە، کەدەکەوێتە دەروەی ئاوایی، بەچەمدا،  خەڵک.
ێنی سەربازەکانمان لێوە سەرکەوتینە سەربەرزاییەک، کە شو

چەند خولەکێکی نەخایاندا،  دیاربوو. دەستمان لیکردنەوە.
ئاگر، ئیدی وابوو، ئەوە تەنها  ەانی دی ئەو دۆڵەیان کردمۆڵگەک

پێشمەرگە بوو بۆ بنکەکانیان، تا تاریک ئەوسا  یرێگەی گەرانەوە
 توانیمان سەرکەوینەوە. 

ورامی خەڵکی تەوێڵە بوو، چاوێکی  ورامان الوێکی هه شەهید هه
سەوز، وەک بەڕەزای قەتپاڵەکان گەش بوو، باالیەکی پڕ و چوار 

ییەوە بووبوە پیێشمەرگە، ١٦ەبەر ئەوەی لە تەمەنی شانە. ل
موو فێربوونێکی دی باشتر دەزانی.   هونەری پارتیزانی لە هه

چەند جارێ  وەک خۆی دەیوت کە تەوێڵە، سەددام رووخاندی
بوو.  لەڕێگەدا زۆر زیرەک بوو، زۆرجار نەبێ ئیدی شاری نەدی
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رکێیان و لەگەڵ هاوڕێ قەمەر، لەسەر شارەزایی دەبوو بە کێب
 ندێ جاریش دەمەقرە. هه

هەورامان، وەک شەهید م، ئاوات لە زۆربەی چاالکی و 
بوو، لە شەڕی میریاسیدا باوەشی  شەرەکاندا، ڕۆڵی کاریگەری هه

بە شاخدا دەکرد و  و تا دوا سات بەرگری کرد. سەنگەر سەنگەر 
شوێنی سەربازەکانی ئاشکرا دەکرد و شوێنی پێ چۆڵ دەکردن.  

ی شەڕدا دەیوت هاوڕێیان وا شەڕبکەن کە پشتمان لەگەرمە
 گیراوە دەبێ ئەم سەنگەرانەی بەرامبەرمان بگرین. 

 
لە ئەکادیمیای سەربازی نەیخوێندبوو، بەالم پێشبینی ئەوەی 

اشکشی بکرێ، و دەکرد، کە کەی دەبێ هێرش بکرێ و کەی پ
گەکانی دوژمندا  شوێنی حەشارگە بدۆزێتەوە. چۆن لە نێو سەرباز

بەدیم  مەڵدان نیە، ئەوە ڕاستییەکە کە من لەو قارەمان ئەوە پیاهه
موو بەرگرییەکی فێرکردەوە،  ئەزموونی هه ،ستەم کە ،کرد. الوێک

یە، ێێگومان فێری هونەری رزگاری دەبێ. جەنگ نەبوو ئەو هاوڕب
 ا نەکا، لەتەک هاوڕییانی دی.ێدداهێنانی ت

 
 هەورامان شەهیدبوونی

مامە گێرایەوە: کە لە شەڕی ڕزگارکردنی  اڵیهاوڕێ یەبدو
، لە پەالماردانی سەربازگەکەی قاالودا، ١٩٩١شاری سلێمانی ساڵی 

 ١٨/٧/١٩٩١نیزیک کارگەیەکی جل دروستکردن، لەڕۆژی 
گرتنی سەربازگەکە، داگیرکەرێک اورامان، دوای دەست بەسەر هه

تەقەی لێ دەکا و دەست بەجێ شەهید دەبێ. لەدەستدانی 
ورامان، لەدەستدانی ئەزموونێک و گەنجینەیەکی  وەک هه کەسانی
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پڕ مێژووی خەباتی نەتەوەیەکە. سامانێکی نیشتمانییە، کە ئەگەر 
 بمایە، سوودی دەگەیاندە نەوەکانی دی. 

ورامان و ئەو مرۆڤانەی لە  نەمر و سەرفرازی بۆ شەهید هه
پێناوی یەکسانی و بەختەوەری مرۆڤەکانی دیدا خۆیان خۆبەخش 

 ەکەن.د
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 رحد ناسراو بەچیاەحەکیم کریم س
رحد ەکیم کریم سحە

یا لە گوندی ناسراو بەچ
ژالە لەدایک بووە سالی 

بووە پیشمەرگە  1986
حزب لە بەر ئازاو 
لیهاتووی لەماوەیەکی کەم 
دەبیتە جیگری سەر پەل لە 

کاکە چیا  .لقی جەباری
خۆشەویستی ناو هاوریانی 
بوو هەردەم لە پیشەوە 

ی حزبی یان هەموو کاریک
یا چاالکی ببوایە شەهید چ

لە گەل هاوری سەالم 
قەالمیکایل و شەهید دلشاد لەناو زەنگەنە لە چەمەکەی تورکە 

دیان بەدستی تاوانبار هیمنە رەش و چەند تاوانباریکی تر شەهی
دیاری بۆ رژیم بۆ  د دەکەنسەی هاوری شەهید مالزم .کەنەد

ید لە ەس ێپاشان هاور و ربازبکەنەی دپێئەوەی خۆیانی 
 لەسێدار دەدرێ.ابوغریب 
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 ، ڵەبجە ورامان و هه چوار شەهیدی هه
 ساڵە،  ٢٧چەند ووشەیادگارییەکی تەمەن 

 لە دەفتەری پێشمەرگەیەکەوە
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 کارەساتی هەرەسهێنانی گابەردێک
 

بنکەی هێزەکانی مەڵبەندی  سلیمانی و کەرکوکی ئەو شوێنە کە 
حزبی شیویی بوو، ئەشکەوتێکی باش و گەورەی لێ بوو، بەاڵم 
دوای چربوونەوەی بەرەکانی شەڕ و  تەسکبوونەوەی شوێنەکانی 
پێشمەرگە، ئیدی بێجگە بنکەیەکی بەتالیۆنی حەوت و هێزێکی 

بەردێک پارتی، هێزی دی لێ  نەمابوو. لەسەرو ئەشکەوتەکەوە گا
بە ئاستەم گیرسابووەوە. کاتی خۆی پێش ئەوەی بکرێتە بنکە، 

کردبوو، کە بیتەقێننەوە، نەبا ی هاورێ بەهادین نوری پێشنیار
ڕۆژێک بکەوێتە خوارەوە.  هەرواش بوو، دوای بارانێکی چەند 
رۆژەی بێ پسانەوە، دیارە بەردەکە دەخزێ و دەکەوێتە خوارەوە، 

ر چوار پێشمەرگەی*  کە هه  دەکەوێت بەسەر ئەو ژوورەی
 ناوبراوی تیابێ. 

ئەورۆژەی کە  ئەو کارەساتە ڕوی دا، ئێمە تازە گەیشتبووینە 
ر ئیوارە دیسان  هه قەرەداغ لە بنکە شێوی قازی، لەوێوە،

ند جار بە تراکتۆر، لەبیرمە لە  کەوتنیەوە رێ، زۆر جار بەپێ و هه
توانیمان تانجەرو نیزیک گوندی تەپەکەل بەهەزار حال 

فتەیەک تەرمەکان بە شیوەیەکی کاتی لە بەردەم  هه بپەرێنەوە...
یەکێ لە ژووەکانی بنکەدا نێژرابوون. رۆژێک بۆ پشودان ماینەوە، 

یانزە کەوتینەوە ڕێ، دەبوو بەسەر  لوتکەکانی  ١١مانگی  ١٦ئیدی 
ردوو هاوڕێ، )یەلی کالشینکۆف و یاسین  خوار داالنیدا تەرمی هه

ەرخەینەوە و ئەوسا بە بناری کێوی )شرام(دا بەرەو کەسارە( س
شارەو زوور شۆڕبینەوە. بڕینی لوتکەکانی خوار دااڵنی)پشتی 
تاڤگەی زەلم( ئاسان نەبوو، رێگەی نەبوو، بەزۆر بە هۆیی بوونی 
کەمینەکەمانەوە لە قوتەی )وەنە ناو(، رێگەیەکی سادەمان بۆ 

ست ئازوقە و دروست کردبوو، لەبیرمە زۆرجار کە دەمانوی
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ندێ لەئیسترەکان رکیان دەگرت،  تەقەمەنی سەربخەن، هه
جارێکیان ئێسترێک لە هەمان ڕێ ڕکی گرتبوو و خۆی فرێدایووە 
خۆارەوە، شوێنیکی بەردەاڵنی ناخۆش و پڕ پوازگە بەردی چون 

ندێ جار گاڵتەمان دەکرد دەمانوت بزنە کێویش  چەقۆ بوو. هه
چون سەربازەکان دەتوانن  تاقەتی نیە بەوێدا بروا، ئیدی

 سەرکەون.
حکومەت هێرشی کردبووە  ١٩٨١کێوی داالنی زۆر سەختە ، ساڵی 

سەر کۆمەڵی پێشمەرگەی پارتی، بەالم زۆربەی سەربازەکانی 
ندێ  لەبەر نەشارەزایی و بەفر زیانیان پێ کەوتبوون و لەهه

 بنبەردا هێشتا پۆستال و ئێسکی سەرباز لەوێ مابوو.
لە پشت دوو ئێستر بەست و کەوتینەڕێ بۆ سەر تەرمەکانمان 

دۆندی دااڵنی.  لە دوای نانی بەیانییەوە تاکو پاش نیوەرۆ ئەوسا 
موو تلۆقی  توانیمان ئەو رێگە یەک سەیاتییە ببرین. پێیەکانمان هه

کردبوو و خوێنی لێ دەباری، باران بە خور لە شانسی ئێمە 
ئێمە دەمانویست هێندەی دی باری واڵخەکانی قورسترکردبوو، 

ر نرخێک بێ بگەینە کانی )هانە نەوە( خوار دۆندی شرام، کە  بەهه
دەکەوێتە پشتی ناحیەی )بیارە(وە. دەها جار بارەکان الردەبوو 

ندێ جاریش دامان دەگرت و دیسان دەمان بەستنەوە.  چەند  هه
سەیاتێکی مابوو دنیا تاریک دابێ، لە قوتەی کەمینی )وەنە ناو( 

ورتمان دا. )وەنەناو( شوێنیکی پڕ دار قەزوان  بوو، پشویەکی ک
 ئەو هەوارە بەهاران .اونرابوو، واتە قەزوانە ناوهەر بەو ناوشەوە ن

وەک فەرشیکی ڕەنگاو دەرازایەوە و زۆر دڵگیر بوو. جێگەی راو 
روەها پربوو لە رێواس  تا درەنگانێ بەفری تیا دەمایەوە. هه بوو..

 ی.و بادەم وگیا بەهارینەی د
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نێوان )وەنە ناو( و  کانیەکەی) هانە نەوە(، لە سێ کاتژمێر کەمتر 
نەبوو. کەوتینەوە ڕێ، ڕێگەکە باشتربوو، چونکە کاتی خۆی 
سەرەڕیی نێوان گوندی )دەرەی مەڕ( و )دزڵی(  بووە لە 

اڵتی کوردستان.  تاریک گەیشتینە هانە نەوە، بارانیش  ڕۆژەهه
ئەشکەوتێکی چکۆلەی تیابوو، هێشتا دەبارێ. لە نیزیک کانیکە  

 تەرمەکانمان داگرت و ئالفێکی باشمان دا بە ئێسترەکان. 
ورە تریشقە بەردەوام  ر چەندە باران و هه دوای پشودانێک، هه

وەک فالشێکی گەورە ئەو ناوەی ڕۆشن دەکردەوە، کەوتنیەوە 
ر نەبوو، کەمترین  ڕێ بە الپاڵی کێوی شرامدا، ئەمجارە ڕێگە هه

روی دایە، دەکەوتینە ناو تۆری مینی  نیوان مۆڵگەکان، خلیسکان 
ردوو ال مین  ئێراق بوو، هه -کە لەبەر ئەوەی بەرەی شەڕی ئیران

رێژیان کردبوو. زۆر بە ووریای لەبنار شۆڕبوینەوە و نیوان  
گوندی گولپ و سەرگەتمان بری. تا نیزیک داری بەرمەڕان، 

ە بیارە خورماڵ سەیات نەوستاین، نەبا ئاشکرابین. لەوێوە جادەی
( کاتی خۆی )شرام ەیئەم بن کێوڕیگەی رێگەیەک کەمتر بوو. 

 سەباح و نەوزادی گۆرانیبژ دۆزیبویانەوە. 
دەبوو بەزوترین کات بگەینە گوندی )شەشک( ی خوارو، لەوێ 
هاوڕێان حاجی و مەکی و  ئاری و چەند هاوڕییەکی دی 

وربروسکە شەو  دەباری و هه چاوەرێیان دەکردین. باران هەر
کوێری دەکردین، زۆرمان نەمابوو بۆ گوندی شەشکەکان، بەالم 
کێشە لەوەدا بوو کە ئێسترەکان و خۆمانیش لە قوراودا دەچەقین، 

نگاوەکانمان ڕییان دەبڕی. بەهەزار زەحمەت و  زۆر بەزەحمەت هه
چەندجار کەوتن، بە ناو گوندی )گۆمەالر(دا تێپەرین و ئیدی بە 

هاوڕییان زانیان کە بەسەالمەتی دوایی شەو  دەنگی سەگوەر
 رۆژێک گەیشتوینەتە جێ.



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ

 202 ئارام هەورامی رۆژانی بەرگری

دەستبەجێ هاوڕیانی رێکخستنەکانی ناوشار لەوانە حاجی مەکی و 
یوسمانی یەلی بەورە، تەرمەکانیان ششت بوو، ویستیبویان لە 
قەبرسانی ئاوایی بینێژن، بەالم مەالیەک ووتبووی ئەوانە گالون و 

لوێستێکی ناشیرین، تەنانەت یەکێ لە خاوەن  جێگەیان ئەوێ نیە. هه
ماڵەکان ئیسترەکانیان بەرەال کردبوو، گوایە ئەوە هی کافرەکانە، 

رچەندە ئەو چوار قارەمانە لە پێناوی نیشتماندا گیان کردبووە  هه
بوو، چەند پێشمەرگەیەک گیانیان  ١١/١١/١٩٨٦قوربانی. بەڵێ 

ەمرۆیان پێ کرد قوربانیی و چرایەکی ڕۆژانی ئازادی ئ
ن شادە ئەی پڵنەگانی شاخ و ڕۆشنکردەوە. ناوتان نەمرە و گیانتا

 ..!دەشت
 ی هەورامان ٧شەهیدەکانی حزبی شیویی ب 

 یەلی کاڵشنیکۆف
 یاسین کەسارە)یاسین محمەد یەبدواڵ(

سەیدیەلی ، بریندار بوو، پاشژنەی پێی دەکەوێتە ژێر بەردەکە  و 
 گیردەخوات، ناچار دەیبرنەوە.

 
 شەهید و بریندارەکانی پارتی لقی چوار

 هه فال یابد ره شيد یبدلكريم

 حەمەی حەمە سعید بریندار دەبێ

 
 -لە پەپولە ووشەی دەفتەرێکی شڕەوە:

 ورامی نووسینەوەی سەر لە نوێ هاوڕیی خۆتان ،ئارام هه
 ١٩٨٦دیسەمبەری 

 شارەزور/باشووری کوردستان
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 تەنها ئەوەم لەبیرم ماوە
 کە ناوی دکتۆر شاکر بوو 
 

 ئیوارە وزانیاری، وپڕزانست بەخەندە،قسەخۆش دەم مرۆڤێکی
 ودایکم لەمن پێشوازی ١٩٨٣ پایزیساڵی درەنگێکی

 بەرز، باال الوێکی. بووناوی  کەرەجاڵ ئەوشوێنە...کرد،بەخێربێن
 چینی و حزب ناوی. گەنمرەنگ باقوبە، وناوچەی زارگەرمیانی

 باسی ،لەبنکەداەوە دەبوو ەەیە نوەکانیولێ لە کرێکار
 شت هه ئێمیەکی دەکرد،چەکێکی هاوکاری وگیانی دەستپێشخەری

 .ڵدەگرت هه فیشەکخۆری

 پێدەووت، دکتۆریان لەبنکەدا بوو،دکتۆرشاکر،ئیدی ١٩٨٤ بەهاری
 لێ. رێکبخرێ قەرەداغ بەرەو بەنهێنی مەفرەزەیەک، بریاردرا
 ئاهەنگێکی ئەوشەوە  .  دەزانی داروبەرد بەشانشینی خۆی یەکێتی

 بۆیادگاری من. کردماچ موومانی هه یەکەیەکە بۆکرد، چکۆالنەمان
 بچوکە،تەنها مەفەرزە ئەو ئەندامی. دەستی دایە کیسەخەوێکم

 .شەوکەوتەڕێ لەبیرەونیوە م(حامد حسین)

 هات،کەدکتۆرشاکر،لەگوندێکی واڵێک بوو،هه ١٩٨٥ ساڵی کۆتایی
 و گەماڕۆیاندەدا یەکێتی گەوەرەی هێزێکی قەرەداغ، ناوچەی

 بۆی هاوڕێیەکی دەبێ،وەک شەهید نابەرابەردا لەشەڕێکی
 پێشمەرگەین، ئیمەش، کردبوو، هاواری شاکر دکتۆر گێرامەوە،
 دڵرەقانە ئەوان بەاڵم سووربێ، ئێوە بەخوێنی دەستمان نامانەوێ
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 باسەمەفرەزەکەی شایەنی. کردبوو شەهیدیان و نەدابوو یانگوێ
 و لەوناوچەیە حزب دینهێنیەکانی  ومەفەرزە دکتۆرشاکر

 دەستیان دەکەوتە یەکیتی پێشمەرگەی چەندجارێ دی، اوچەکانین
 .نکرددە ئازادیان ئازار بێ و
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 دایە فاتم، 
 ڵەبجە وورەیەک لە پۆاڵ و گیانێک لەوەنەوشەی گواڵنی هه

 

 
بینی، سەردانی هاوڕێ موو جارێ کەدەم هه

کانی ڵەبجەیی)بەتالیۆنی حەوتی حشع( و هاوڕێیانی بنکە یومەرهه
کی نەبوو، یئەو تەنها چەند منداڵ . حزبی دەکرد، دەیوت کوڕەکانم

موو ئەندام و الیەنگرانی حزبی بە خێزانی خۆی دەزانێ. بۆیە نە  هه
شتی شوبات توانییان بیترسێنن، نە  س قەومییەکانی ههەحەر

 بیتۆقێنن، نە سوپاکەی سەدام، نەمەالییەکانی حەفتاوچوار 
تاری  ١٩٨٨، نە بۆمبای کیمیاوی ١٩٨٤هێزەکانی یەکێتی لە ساڵی 

چۆکی پێدا. ئەو  ١٩٩١نێن، نە ئاوارەیی و نە بایکۆتی ئابوری 
و نامە بەر و پێشمەرگە و  بۆخۆی بە تەنێ ئێزگەی حزب

سەرەی خەبات بوو. دایە فاتم، قسەزان و ئازا و زیتەڵە وەک زار هه
سویسەکەکانی باالمبۆ، دەهات و دەچوو، بەبێ سڵکردنەوە، ئەگەر 
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لە شاری بەسرەشەوە داوایان بکردایە بێ دوودڵی دەچوو و 
ئەرکەکانی حزبی بەجێ دەگەیاند. جارێ لە بەلەبزان بوو، 

ورامان، دەمیکی دیش لە شارباژیر و قەدرێکی دی  کەرەتێک لە هه
وێ ڕووباری دیجلە. ە گلە سەر شەقامی سلیمانی و ساتێکی دیش ل

رچەندە نەخوێندەواریش بوو، کایەکانی  شە، ههووئەو بە واتای 
ر کاتێ سەرمایە زاڵ  مارکسیزمی دەزانی، پەی بەوە دەبرد کە هه

بوو بەسەر پیوەندیە کۆمەاڵیەتییەکاندا، ئیدی مرۆڤ دەبێتە 
ر بۆیە دڵێکی  دوای بەکارهێنان نرخی نەمێنێ، هه کااڵیەک، کە
بوو، کەم کادیر و ماڵە  یانێکی هاوکاری بەرزی ههسادە و گ

یە نەیناسن، بەو بوایە نەک پێنج  لەبجەی شەهید هه ژاری هه هه
  منداڵ، هێندی دیشی پێشکەش بە چەوساوەکان دەکرد.

 
دوای ئەوەی هاوسەرەکەی لە سەرەتای سااڵنی حەفتای  دایەفاتم

بەسەردا مرێ، پێنج منداڵی سەدەی پێشو بە هۆی نەخۆشییەوە دە
خیویان بکا، ئۆ ستاكةمال و ئۆ ستاجةمال و ەوە، کە دەبێ بەندەمێن

هيوا و یومةر و خانم و بةهار. منداڵەکانی لەرێگەی کاری جوتیار 
ردوو  ا. دایە فاتم ههو ماستفرۆشتن و کاری دییەوە بەخێو دەک

و رۆلێ باوکیش، ئەرکێکی گران و  ڕۆلی دایک ێ،رۆلی دەبین
ر سێ کورەکەی چەند جارێک دەبنە  ههورەیەکی پۆاڵیین، 

ڵەبجە و کەسێتی ناسراو.  پێشمەرگەی حزب و کادیری کارای هه
بوو لە چاوەکان و مانەوەی  بە کورتی ماڵی دایە فاتم یەکێک

 حزب.
 

گیانت ئاسودە هاوڕێم دایە فاتم، کەوا دەهای وەک منت لە 
ێ پیرۆز و ناوت وەک شنرو تئەوینی دایکانە بێبەش نەکرد، یاد
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سەرەخۆشی خۆم ئاراستەی کۆڕان و کچان و  پڕ سەروەری.
 سەرجەم هاوڕییانی دایە فاتم دەکەم بەشداری خەمیانم..

 
 ورامی ئارام هه

 سوێد ٢٠١٤-٢-5
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ئەو بوو سەرکەوتنی فێر کردم، پێش ئەوەی بتوانم 
 سەیری کیۆەکان بکەم
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ناوەڕاستی مانگی  ١٩٩٣ساڵی مێژووی ئەم وێنەیە دەگرێتەوە بۆ 
دایکمم لە  ١٩٨٦دواجار لە سەردەمی شاخدا ساڵی  حەوت.

چەند . نەمتوانی بیبینم امان بینی، ئیدی تا دوای راپەرینور هه
بکا، بەالم کە  وڵی دابوو لە قەردەاغ و گەرمیان سەردانم جارێ هه

دوای ئەم وتبویان ئاسۆ لە گوندەکەی دییە.. ێر گوند چووبوە هه
واڵی کۆچی دوایی دایکم پێگەیشت، لە  هه مان ساڵ ههوێنەیە ئیدی 

تەمەنی پەنجا و حەوت ساڵیدا بە هۆی نەخۆشییەکی کوشندەوە و 
ڕەمەکیانە  )تاهیر هەورامی( کە هه ەی ئەو دکتۆرەیڵ هه

  نەشتەرگەری بۆ کردبوو.

 موو جگەر گۆشەکانی دەکا. شی ههئەڤینی دایک لەوەدایە کە بە
کە مرۆڤ چەند لەتەمنیشدا بێ،  سۆزی دایک ئەو سۆزە بەهێزەیە

م  ناتوانێ ئەو خۆشەویستییە فەرامۆش بکات کە دایک اڵبە
م کە بەهۆی منەوە دەکەێ داوای لێبوردنی لرەوە ێمن لیەتی... هه

ستە لەالیەکی دیشەوە پێوی نەتییەکی زۆر هات.ەیتووشی ڕەنج و م
رگیز نەمدەزانی خۆشەیستی  نەبوایە ههم کە ئەگەر دایکم ڵێئەوە ب

ژارانی  ستم بە ئازاری هه رگیز هه نیشتمان و خاک چیە، هه
ربۆیەش پیم وایە سەرکەوتنەکانی من و  هه. نیشتمانەکەم نەدەکرد

زۆر لە کەسانی دیش هی دایک و هاوسەر و ژنانە، پێش ئەوەی 
خەاڵت نرخێنرێن و ب هی پیاوان بێ...دەبێ ئەوان پێش پیاوان بەرز

 بکرێن!
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دایکم ناوی )شارەبانی محمد -؛کورتەیەک دەربارەی ژیانی دایکم
فەخرییە لوطفی لەشارۆچکەی )گ(ە ، دایکی ناویەئەمین سلێمان ب

لە ناحیەی  ١٩٣٨التی کوردستان(ە لە ساڵی  نەوسوود رۆژەهه
ورامان لە  بیارە لە خێزانێکی مام ناوەندی و ناسراوی ناوچەی هه

یکی.  لە دایکبوونی ێتە نۆبەرەی  باوک و دادایک دەبێ و دەب
ی ێۆشی دەهێنی  لە خوشیدا پە هیندە خێر و خڵدایکم ئەو سا

ر بە شارا ناو دەردەکات و  دەڵێن شارای بەخەتەوەری، ئیدی هه
وراماندا گەورەدەبێ و بە گۆرانی و ئاواز و  لەگەڵ جوانی هه

و جارێ مو نگی جوان پێشوازی دنیا دەکا.  وەک خۆی هه فەرهه
دەیگێرایەوە هێندە بەختەوەر بوو، کە تەنانەت جێگەی ڕێزێکی 
تایبەتی خزمان و دراوسێکانی بوو. دایکم زۆربەی گۆرانیە 

موو  لەبیرمە هه)بوو ورامیەکانی لەبەر بوو و دەنگێکی خۆشی هه هه
تا ئەمرۆش ئەو  نی خالدێری خاڵدێری بۆمان دەووت(جاری گۆرا

راڵە با  دەرو بیارێ نیشتەن هه)یچڕێچەند دێرەیم لەبیرە کە دە
اڵڵەی درەختەکان  گێلۆش پۆنە ئا چەمە پیاڵە( وتا چەمی بیارە هه

دایگرتووە، با ئەو چاو پیاڵیە پێیدا بگەڕێ(..دایکم زۆر هونراوەی 
 ورامی و بگرە شۆرشگیریشی لەبەر بوو.  هه

ید بکر محمود(   ڕەش)دایکم، شارای بەختەوەری، لە گەڵ باوکم
ورامی، دەچێتە پرۆسەی هاوسەرگیرییەوە و   هه ەو بە ڕەشیدناسرا

شت منداڵ، پێنج کوڕ و سێ کچ...لە کاروانی  دەبێتە خاوەنی هه
هاوسەرگەریدا لەگەڵ باوکم تێکەڵ بە خەباتی چەپ، نیشتمانی و 

ر چەندە نە خوێندەواریش دەبێ، بەاڵم  نەتەوەیی دەبێ، هه
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وەن سەرمایەیەکی وی بیر و هوشمەندییەوە دەبێتە خاولەڕ
بیرمەندانە کە ستەم و نایەکسانی مرۆڤەکان پەسەند نەکا و دەها 

ویدا ر لە تەمەنی ال جار لەبەر ئەو بۆچونە لەگەڵ باوکمدا هه
ی حکومەتی پاشایەتی و ندوچاری دوورخستنەوە لەالیە
ولێر، ناسریە، دیوانیە، بەغدا و بۆ  بەیسییەکانەوە، لە شارەکانی هه

دوور دەخرێتەوە. با دژایەتی خەڵکانی ناوچە و  ی یێراقوخوارو
موو شێوەیەک لە فشاردابوون  دەربەگەگانیش بوەستێ کە بە هه

کە پشیتوانی باوکم نەکا لە خەباتی کرێکاری و بزوتنەوەی 
کۆمۆنیستیدا.  مەگەر مرۆڤێکی وەک دایکم پۆاڵیین بێ کە بتوانێ 

وزەی ر نیە ارە کۆمەاڵیتەیە بگرێ، دووموو فش بەرگەی ئەو هه
ساڵی کردبێ، بۆیە  ٥٦ژیانیشی هەر لەبەر ئەوە تەنها بەشی 

کی قارەمان بوو، کە تەمەنی کورت بوو، بەالم کەڵ بوو.  دایکم ژنێ
ەرگەکانی بەرز دەکردەوە، شەکرەی ورەی پێشمدەهاتە شاخ  

جاریکیان لە گەرمە  یاندا دەبەخشییەوە،نوشەی شانازی لە نیوا
اسن دەباری، لێم پرسی بۆ ( ئاگر و ئ١٩٨٦ساڵی )شەڕدا هاتبوو

وتی: ئەی ئەمانەش کوڕی من نین،  کەتا ناو قەدیان لە هاتووم 
کە سەردانی دەکردم،  ر ناوە بەرگری لەکوردستان دەکەن؟سەنگە

یەکە یەکە پێشمەرگەکانی ماچ دەکرد و شانازی پێوە دەکردن. بۆ 
ی کرد، بوو کە سەردانی من ١٩٨٥یادگاری ئێوارەیەکی پایزی 

، دایکی نەدیتبوو دەگریا، دی، کە چەندان ساڵ بوو یپێشمەرگەیەک
موو. دایکم کارە  مەگری من دایکی ئێوەم هه :وتیدایکم 

حزبیەکانی لەناو دڕندەیی و ئاسنی حزبی بەیسدا چاالکانە 
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ڕادەپەراندا و زۆر جار نامەبەرێکی هێجگار خێرا و ئازابوو، 
)هاوڕێ ڕیانی سەکردە بووتەنانەت، جێگەی سەر سوڕمانی هاو

ر ئەوە ماوە  وتی بێ تو چی بکەین، ههئەحمەد بانیخالنی جارێ 
دایکم نە  .شمان بۆ بگوێزیتەوە بۆ سلیمانی(چاپخانەکە

خوێندەواربوو، بەالم چاوێکی زیتەڵەو بزوتی حزبی شیویی بوو، 
و وزەسەرسام دەبووم بە  جێگەی شانازی زۆربەیان بوو. من خۆم

مەفرەزەیەکی پێشمەرگە لە  ١٩٨١جارێکی دی ساڵی  چاالکیەکانی.
وتی ەنگی چەند ئۆتۆمبێلێک هات، خێرا ماڵمان خۆیان شاردەوە، د

ووبدا ئێوە زووتر بێنە ڕخەریکیان دەکەم، با ئەگەر شتێک  من
دەست و دەرچن. شارای بەختەوەری، لە ناخۆشترین ساتەکانی 

بەرێ  بەرەو شاخ ١٩٧٩باوکم ساڵی  ژیانی شادی دەباران.
ڵدەدا و کە  کەوتبوو، بۆ دڵدانەوەی ئێمە، هونراوەی بەسەر هه

باوکمان خاوەن ئەو پێنوسەیە کە بەرگری لە کەسانی ژێر دەستە 
 دەکا...

فێری کردم کە  دایکمبەڵی!  من شاخەکانم لە دوور دەبینی، بەاڵم 
ڵزنم و بەرگری لە خاک و نیشتمان بکەم،   چۆن بەسەریاندا هه

ەم و فێری کردم کە چۆن گوڵەکان بۆ شادی و ئەوین چەپک بک
ەوە فێری کردم کە چۆن لەبەرزایی دەستم بگا بە تاڵە خۆرەکان،

موو خەاڵتێکە، نەك  شایەنی هه ی واکدای بنواڕمە پانتایی دەشتەکان.
موو پێشمەرگەیەکی قارەمان و  ن، بەڵکو دایکی ههتەنها دایکی م

 گەریالیەک کە لەسەنگەری بەرگریدابووە و هێشتا بەرگری دەکا...
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 تەنها ڕۆڵی دایکی نەدەبینی،
 ئەو خەمی نیشتمانێکی لە کۆل نابوو

 

 

 
دایکان تەنها گەنجینەیەک نین لە خۆشەویستی،  بەڵکو کێوێکن لە 

کەسانی دی، لەوانە هاوسەر،  باوک ڵگرتنی خەمی  بەرگری و هه
ر بۆیەش کەسانی وەک شەهید غەزیم  برا، منداڵ ..هه

توانیویەتەتی، نەک تەنها خێزانێک بەتەنیا بەرێوەبەرێ، بەڵکو گیانی 
وار و هەوار و  نیشتمانێک ئاوێتەی ڕوحی بکا و گوند بە گوند، هه

ی کێوا و کێو، تێکەڵی خەباتی میردەکەی بێت و ئەرکی سەرشان
 کەم بکاتەوە.

  ربه گوندى باواى سه له 1947ساللى   قادر له  هاورى غزيم یبدالله
  له  ليناوه ژييان هه وى بهكركوك چا-حسەن  ره ى قه شارۆچكه

ل  گه ر گيرى  له هاوسه 1968سالى   بن له كى جوتيار ئه يه ماله بنه



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ

 214 ئارام هەورامی رۆژانی بەرگری

  هك دەکات، حسن ره ى قه وتوى ناوچه هاورى مام یلى كادرى پيشكه
  وه نين.  ليره ئه  وه پيكه  ماليكى خنجالنهو بيت  ئامۆزاى خۆى ئه

كات. لەبەر  ست پێ ده ده ەزیمژيانى خەباتی هاورى غ
ى سەددام  دەستگير  كه ن رژيمه اليه ندان جار له ڵوێستەکانی، چه هه
 كرێ. ده
نەیان توانی  نها زیندانەکانی ڕژێمی داگیرکەردایە غەزیم نەک تە  
بەرگری لە چەوساوەکان کرد  ،ۆقێنن، بەڵکو بوو بە سەنگەرێکیتب

و خۆبەخشیدا بووە نموونەی مرۆڤە خۆنەویستەکان.  یلە گیانفیدا
بەداخەوە هاوڕێ غەزیم بەروداوێکی هاوچۆ لەڕێگەی 

گیانی لەدەست دا. ١٩٩١-٨-٢٥پیرەمەگروون/سلیمانی لەڕٶژی 
کە، دایکێکی زارا سالو لە گیانی پاکی ئەو مرۆڤە بە ئەمە هه

 سەربەرز و شۆڕشگێر.  
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 پێشمەرگەیەکی دێرین و قارەمانێکی شار و شاخ

 

 
 

موو  ووزەی مانەوە و بەردەوامی هه رمیشە جەماوە هه
ن،  هه ێکبزوتنەوەیەکە، دینەمۆی پێشەوە چونی کۆمەڵگەیە، کەسان

ە. هاوڕێ ئەسعەد یەکێکە لەوانەی کە ندەبنە بلێسەی ئەو بزوت
لەبجە، قەرەداغ  و  جێدەست و ناوی لە ناوچەی سلێمانی، هه

ڵێ! ئەوی پێشمەرگە، باوەشی جوتیارانەی بۆ دیارە. بە گەرمیان
و  ەڵەبجە و شارەزوو دەکاتەو وچەی ههژارەکانی نا خەمی هه

لەماوەیەکی کورتدا، لەوە تێ دەگا، کە چەوسانەوە، واتە لەسەرخۆ 
پێوەندی بەرێکخراوەکانی  ١٩٦٧کوشتتنی مرۆڤەکانە، بۆیە ساڵی 
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حزبی شیویییەوە دەکا و ئاشکرا دژی ئەو دەرەبەگانە 
دەوستێتەوە، کە لەژێر پەردەی نەتەوایەتیدا لە پاڵ پارتیدا، زەوی 
و زاری جوتیارانی ناوچەی شارەزوور زەوت دەکەن و سەرانە لە 

خەڵک دەسەنن. هاوڕێ ئەسعد ئیدی دەبێنە خۆشەویستی  
 ە، الی زۆربەیانیش خانەخوێ. جوتیارانی ناوچەک

ژارێکدا لە  بەڵێ کورە جوتیارێک لەوپەڕی ئەنگوستەی ماڵە هه
ر منداڵییەوە تاڵی چەوسانەوە هێزێ بەرگری پێ  دایک دەبێ و هه

چەک دەکاتە  ١٩٦٧دەبەخشێ. ئەو مرۆڤە خۆبەخشەکەرە لەساڵی 
شتی شوبات لە کوردستان  شانی تاکو دژی کودەتاچیەکانی هه

روا بە ئاسان پلەی ئەندامیەتی  ەوە. حزبی شیویی ههبوەستێت
هاتوویی و ێئەسعد لەبەر ل هاوڕێ نابەخشێتە پالێورەکانی، بەالم

تایبەتمەندی سەرکردایەتیکردنی، دوای کەمتر لەساڵێک دەبێتە 
 ئەندام وهێندەی دی جۆشی خەباتکردن دەیگرێ.

دیسان دەربەگە مەالییەکانی ناوچە تەنگی پێ  ١٩٧٤ساڵێ 
ڵدەچنن و لەو ناوچەیە دەری دەپەڕێن و ئیدیی چەک بۆ  هه

ر لەو ماوەیەدا و  تاکو ساڵی  بەرگری لەخۆی دەکاتە شانی.  هه
 دەکرێتە  نوێنەری جوتیارانی ناوچەکە. ١٩٧٨

زۆری دی ناخاێنێ حزبی بەیس پەالماری شیوییەکان دەدات و 
وڕێ ئەوانەش دەبنە ئامانج کە دیار و زۆر چاالکن، لەوانە ها

ئەسعەد، بۆیە دووبارە  دەبێتەوە بە دامەزرێنەرەی ئەو مەفرەزە 
رشتی  رپه سەرەتاییانە  و  بەردەوام دەبێ لە چاالکی سیاسی و سه

 ندیخان دەکا. ربه زوروسیدسادق وده وشاره بجه له كانی هه رێكخستنه
هاوڕی ئەسعەد، بەدەر لەوەی کە کاری رێکخستنی دەکرد، بەالم 

انی چاوی پێشمەرگەکانی بەتالیۆنی حەوتی و خۆیی هاوڕییک
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ورامان بوون و هەرگیز لە ئەرکێدا دودڵی نەدەکرد ئەگەر  هه
 پێشمەرگەیەک داوای لێکردایە.. 

، هاوڕێ ئەسعەد بەرەو کاری نهێنی شار، ١٩٨٨دوای تاوانی ئەنفال 
لە ئوردوگای نەسر، باریکە و لەوێشە سەرپەرشتی رێکخستنەکان 

روستکردنی رێکخستن بە شاری سلیمانییەوە. دەکا و  پیوەندی د
ئەو مرۆڤە  ١٩٩١گرێ دەدا گیرانی شەهید جەوهەر و ڕاپەرینی 

پالەوان زۆر جار ژیانی لە ژێر زەمینی نهێنی دەباتە . بەداخەوە 
لەبەر دژواری کاری حزبی، سەرماو سۆڵە و گەرمای هاوێنی 

خۆش شارەزوور کارێکی ئێجگار خراپ دەکاتە سەر و  جگەری نە
دەکەوێ. سەرباری ئەوەش هاوڕێ ئەسعەد ئەو تەمەنەی کە 
ماویەتی بۆ خزمەتی هەژاران و دادوەری کۆمەاڵیەتی بەکاری 

 دەهێنێ.
ڕۆڵێکی مەزنی دەبێ لە رێکخسنەوەی دەستە  ١٩٩١لەڕاپەرینی 

چەکدارییەکان و ڕاستەوخۆ دەبێتە یەکێ لە سەرکردەکانی 
 ڵەبجە.. ههکۆمیتەکانی سلێمانی، کەرکوک و 

بەداخەوە ئەو هاوڕێ جوتیارە سادە و ئازایە، نەخۆشی زۆری بۆ 
لێدان دەکەوێت و دەبێتە  ی له كه وره گه دڵه1/4/1996دێنێ و لە  

ژارانی ئەو ناوچەیە.  کارئەکتەرێکی دیاری الپەرەکانی مێژووی هه
 هاوڕێ ئێمە.. یبەرز و ژیانت مێژوویەکی زێڕین ئەناوت 

 
لە خێزانێکی جوتیاری ناوچەی شارەوزوو  ١٩٥٠ساڵی  هاوڕێ ئەسعەد لە

ر بەمنداڵی باوک و دایکی کۆچی دوای دەکەن و  لە داێک دەبێ و هه
 ئیدی لەو تەمەنەوە فێری وانەکانی ژیان دەبێ.
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 ..پەیجی هاوڕێ چاالک زەنگەنەوە لە
 ژمارەی شەهیدەکانی شەڕی ئەنفال و پاش ئەنفال..

کۆتایەکەی لە سنوری مەلبەندی کەرکوک لەیەکەم رۆژی ئەنفال تاکو 
وسلیمانی چەندین شەهیدمان دا وەکو پیشمەرگەکانی حزبی شویی 

 ییراق
  شەهید شوان حمە قوتو 1
 شەهید بارام2
 شەهید کاوە مام ئەسکەندەر 3
 شەهید مالزم سامی4
 شەهید یەلی یەرەب5
 شەهیدیامر یەرەب6
 شەهید تارق7
 شەهید ماجد یەلی خەلیفە8
 کەرکوکیئاشتی 9

 شەهیدمالزم سەید 10
 شەهید چیا 11
 شەهیدسالم قەالمکائیلی 12
 شەهید دلشاد 13
 شەهید حمە سور12
 شەهید سۆران 13
 شەهید ریبوار 14
 شەهید سالم یەرەب 15
 شەهید شیرکۆ نەوجولی 16
 شەهید شیروان 17
 شەهید ئارام 18
 شەهید هە ژار کەرکوکی 19
 شەهید ئاکۆ دارتووی 20
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 یەزیز بان گۆلیشەهید  21
 شەهید حەبیب بان گۆلی 22
 شەهید ابو فیان 23
 شەهیدئەحمەد بازوکە 24
  شەهیدیەمار 25
 شەهید هیمن تەرکمان26
 شەهید مامۆستا ئەنوەر مۆفەری27
 شەهید مامۆستا یەزەدین 28
 شەهید قاسم یەرەب 29
 شەهید فازل یەرەب30
 شەهید هەلمەت کەرکوکی31
 شەهید چەوهەر 32
 مامۆستا خالید شەهید 33
 شەهید مام هەژار 34
 شەهید بایز 35
 شەهید ..... ...... 35
شەهید............ ئەم دووشەهیدە لەگەل هاوری شەهید مام هەژار  36
ەهید بوون ناوەکانیان لە بیرم نەماوە هەر هاوریکی تر دەزانی بابیان ش

 نوسیت لەگەل ریزم بۆ خانەوادە سەربەرزەکانیان
ك بو له كريم باسام كريم. ناوى یزالدين بو خه لكى كركوماموستا .٣٧

 شتینداده
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 چەند وێنەیەکی
 و هاوڕیانی دی ورامان بەتالیۆنی حەوتی هه

 
پشت تاڤگەی زەڵم/  ١٩٨٤بنکەی ب ی حەوت لە کەرەجال، ساڵی 

و  . الی راستەوە کاوە)خەلکی بەسرەئەحمەد ئاوا. باشووری کوردستان
 شەهید بوو ١٩٩١لەشەری رزگارکردنی کەرکوک ساڵی  شەهید سیڤەر

 
وێنەیەکی ب حەوتی 

ورامانی حشع،  هه
دوای گەرانەوە لە 

ڵەبجە لە رۆژی  هه
، ١٩٨٨سێ  ١٩

گوندی قەسر. 
 .شارەزوور
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 قەرەداغ. ١٠هاوڕیانی لقی 

 
کەرەجاڵ. لەڕاستەوە، کەمال هەورامی، کاوە، یەبەی مامە و  ٧ب 

 ورامان دانیشتوەکە، ریبوارە سوور. ئەشکەوتی سورێن، بناری هه
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 ورامان و قەرەداغ. کۆمەڵێ پێشمەرگە هه
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 الی راستەوە: شەهید یوسف، هیوا ڕەش، فەرتەنە و سەیید .
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 /ئەحمە ئاوا١٩٨٤ی هەورامان، کەرەجاڵ ٧وێنەیەکی بە کۆمەڵ ب 

 
: د الی راستەوە . دانیشتوەکان١٩٨٤ی هەورامان.  کەرەجاڵ.  ٧ب ی  

تەوێڵەیی. یەبەی مامە، مەحمود دیکتارۆڤ. لەپشتەوە شاهۆ. م سەالح 
، ئەکرەم الی ڕاستەوە، هەورامان، هاوار، جوتیار کەرکوکی، ئاری)سابر(

 .) ئاسۆ بیارەیی(یامور ههسەیدسادقی و ئارام 
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 کەرەجاڵ ١٩٨٣دروستکردنی بنکەی بە تالیۆنی حەوت لە کاتی 
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، دی، لە راستەوە، ئەبو ئەنوەر، د ئەبو هەڤاڵ، ڕاوەستاوەکان، خال٧ب ی 

 ئەبو رەزا، ستار و فاخر یەرەب
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، کەرەجاڵ/ئەحمەد ١٩٨٤لە راستەوە ئاری) سابر( ...سێیەم پۆاڵ زیندانی. 

 ئاوا
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قادر، یوسمان. راوەستاوەکان لە .دانیشتوەکان: ئیبراهیم حاجی ٧ب ی 
، چوارەم شەهید ئاوات و کریم حاجی. چەوە،شەهید هەورامان. سەیید

 .نەزانراوەپێنجەم 

 
 

لەراستەوە: شیرکۆ، موالزم سەید، ئەبو ئەحمەد، موالزم فازل، سامی، 
 حسام، یادلە رەش و ئەبو زاهیر
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 ١٩٨٨ساڵی تەرمی هاوڕێ چیا کە بەدەستی هێمنە ڕەش لە گەرمیان 
 . لەگەڵ هاوڕیان. سەید، موالزم سەید و سەالمشەهید بوو

 
 ١٩٨٤، هاوڕێ ستار و دواتر بەندە. کەرەجاڵ/ ئەحمەد ئاوا لە پێشەوە

 
 

، چاالک شەهید بوو( ١٩٨٨هاوڕێ هێمن)بەدەستی هێرش لە راستەوە: 
 زەنگەنە.
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لە دەربەند شەهید بوو ١٩٨٧هاوینی  شەهید سۆران، دەربەندیخان
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 ١٩٨٨لەراستەوە: کامران یەلە رەش، م خالید) سەالح( ساڵی 

 ئەنفال کرا، ئەوەش دوای گرتنی..
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 لەراستەوە:ئاسۆ، هێمن هێمن و جوتیار

 
 ناوەراست: شەهید موالزم سەید
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 لە راستەوە. هەورامان، ئارام هەورامی، رابەر و شەهید ئاوات
دوای  ١٩٨٨ ١٤/٤حکمەتە چاوشین. قۆپی قەرەداغ  لە پشتەوە

 ئەنفالی سێ..

 

لە ڕاستەوە: برایم حاجی قادر، سەرتیپ، ئازار. موالزم فازل و 
لەبجە(  دۆڵەناو، پشتی دزڵی  رێگای یەلی حاجی ئیسمایل) هه

١٩٩٠ 
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 لە راستەوە: هیوا رەش، و هاوڕێ نەجات
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 هاوڕێ چەتە لە ئەحمەد ئاوا

 
. لە چەوە برایم، یوسمان، ئارام ١٩٩٠دۆڵەناو  ٧مەفرەزەیەکی ب 

 هەورامی و..
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 لە راستەوە: برایم حاجی قادر و شەهید ئاوات
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بەیانی و هاوڕێ سەید باقی  
 کچی

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ئەم 

 وێنەیە لە ڕاستە وە:
ورامی و  شەهید هەورامان، گۆران) ئایاری مەال حەسەن، ئارام هه

 ١٩٩٠ئاوات. ئەو وێنەیە دوای شەڕی یەک مانگەی قەندیل شەهید 
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 بەشی بەڵگەنامەکان
 

 

بەڵگەنامەی شەهیدانی جەباری شوان کە 
بە دەستی  ١٩٨٨ی پێنجی ٩لەڕێکەوتی ئیوارەی 

ارتی سەر بە تەحسین کۆمەڵێ چەکداری بەیسیە پ
یک گوندی تەیمەز لێکی نیزشاوەیس، لە دۆ

نامەردانە شەهید کران. اری( )شوان و جەبئاواو
ە تەرمی هاوڕی موالزم فازل هەڵمەت وەک لەوان

دیاری خۆ ڕادەستکردنەوەی بۆ بەیس برانەوە. 
لەو مەفرەزەیە تەنها کاوە شوشە بەبرینداری 
رزگاری بوو. شایەنی باسە مەفرەزەکەی پارتی لە 
جاشەکانی تەحسین شاوەیس(دا لە ناکاو 

 ەن.پەالماریان دەدەن و شەهیدیان دەک
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 ندەران بەرەو هه -پاش ووشە
 ١٩٩٠ی نۆی ٧ئێوارەی 

تا هەتا بەشێک لە گیانم  ستێکی سەیر بوو، دەتووت بۆ هه چەند هه
موو  لە دێوێکی  دی خۆشی دنیا جێ دەهێڵم. دیوێک کە هه

گرتوەتە خۆ، دێوێک  کە  هەنبانەیەکژیانمی وەک  گەنجینەی
ورامانی لە خۆ گرتووە،  هه سازگارەکانی جوانترین تابلۆی کانیە

پەی کەوەکان و  خەونەکانمی بە بەفری سدیوێک پڕە لە قا
چرپەی کچانی کۆیە  ،ک توندێکێوەکانی قەندیل ڕەنگ کردوە، دیو

سیمای سەردانەکانی  ، دیوێکئااڵندوە یڕوباری زێی لە خۆ و
ێدا ڕوناوە، دیوێک دەشتی کمی لە ڕۆژانی شاخدا لە ئامێزی دڵیدای

کاکی بە کاکی گەرمیان و  جەباری لە سەر لێواری نێو چاوانی 
نەخشاندوە، دیوێک وێنەی جوتیارەکانی ناوچەی )شیوە سوور( و 
بناری خاڵخاالن و  بۆلقامیشی بۆ کردوومەتە جوانترین یادگاری، 

داربەروەکانی قەرەداغی بۆ شەونمی دیالنێیەکی لە دیوێک 
ەروێشکە خەوی نیزیک چەمی دێوانە پشوم کبە و  مڵبەستو هه

ئاسمان  و  گپ  و سەنگەرێک کە لە باوەشیدا گاڵتەدەداتێ، 
وەک پەلکە  موو جوانن.. دیوەکانی ئەو بەشەی ژیانم هه پەتوومە.

 بااڵی شاردا دەپژێنن و کاریلە  زێرینەی بەهاران  گواڵوی گواڵڵە بە
 ئاسا السار و دێوانەن.  

 ١٩٩٠یانزەی  ٢٧ڕێکەوتی 
 کاتژمێر یانزە و نیوی بەیانی
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ئەوە یەکەم جار بوو دوای پتر   بێ، ستەم هه ئەو هه ناهەقم نەبوو
ەتی ێوەندییەکی کۆمەاڵیحەوت ساڵ لە پێشمەرگایەتی، دوای پلە 

ییەکان و بگرە سروشتیش، بکەومە بەهیز لەگەڵ هاوڕێیان و گوند
والتێکەوە، کە کەسەکان تەنها خۆیانن و لە زۆربەی بەرگە 
کۆمەاڵیەتی و پێوەندییەکان داماڵراون، کە شەختەی تەنیایی 
خۆیانی بە خۆیان نامۆ کردووە.  تا ئەو ساتەش کە لەفڕۆکەخانەی 

ستەم ال دروست نەبوو، تەنانەت لە ناو  مۆسکۆ بووم، ئەو هه
هێنام، کە گەیشتمە  هێرشی بۆەکەشدا. ئەو تەزووە کاتێک فڕۆک

فڕۆکەخانەی ئارلەندە لەسوێد، دنیایەکی هێجگار جیاواز، بەڵێ! 
و  بەتاڵ، هەر زوو   جوان و ڕێک، بەالم لە ناوەرۆکدا  بێ کاکڵە

بۆم دەرکەوت، کە مرۆڤەکان بەشیکن لەو کارگەیەی کە مارکس 
ە لە ئێران، ئەو ماوەیەی کپێش سەدەیک باسی کردبوو، دەچوون. 

ستی بێ  بۆ سوێد، لەوێ بووم، هه سۆڤیەت رێگوزەرم بووم
نیشتمانیم ال دروست نەبوو، مرۆڤەکان کۆمەاڵیەتی بوون، 

 سەرباری لێک نەچوون..

هەر ئەو ئێوارەیە دابەشکریان بەسەر چەند گروپێکدا و ئیدی 
نەما، ڵبژاردن و شوێنی ژیان و جوڵەمان لەدەست خۆمان  مافی هه

جیاکردنەوەم لە هاوڕێکانم ئەوەندی دی دڵی دەگۆشاردم، بۆ بێ 
هەڵەبجەیی(،  شانسی من و هاوڕێیەکی دی()هاوڕێ بەهادین 

ئێمەیان لە شوێنێکی تایبەتی فڕۆکەخانە تا سێ ڕۆژ هێشتەوە، 
ئەوش بەهۆی خێزانیکی یەرەبە و چەند فەلسەتینیێکەوە، گلیان 
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گومانیان لەوان بوو، لەوێش  پۆلیسەکانی فڕۆکەخانەداینەوە. 
 خەریک بوو داگیرکەران بەزمێکمان پێبکەن. 

دوای ئەو سێ رۆژە، وەک چێشتی مجێوەر، لە ئۆردوگایەک لە 
دەها پەنابەری دی یەرەب، فارس،  ،ستۆکهۆلم)ئوپالنفێسپی( تێکەڵ

هتد کراین. باش  تورک، کوردی پارچەکانی کوردستان، ئەڤغانی..
د هاوڕییەک کەوتەوە، لەوانە، ماڵی هاورێ بوو لەوێ، چاوم بەچەن

نیشتمان، حەسەن کاکە و چەند قلێکی دیش، ناوەکانیانم لەبیر 
 نەماوە. 

 دیداری مەهابادی خوشکم

بووم وە نەدیتبوو، بێ ئاگاش  ١٩٨٣م لە ساڵی ممەهابادی خوشک
لەوەی کە لە ئەنفالی پشت ئاشان ڕزگاری بووبێ، دوای سێ ڕۆژ، 

، هاوڕێ ڕافەتی میوان بووین  ڕێزانی برادەریبەڕێکەوت لە ماڵی 
وتی ژمارەکەی ماڵی چەندە؟ ژمارەکم پێ ەروێش، هید د برای شه

منی دی  داو ئیدی دوای دوو کاتژمێر گەیشتە الم، ئەو کە
یەکسەر دەستی کرد بە گریان، دەها پرسیار و هەواڵ 
پرسین،،،بەداخەوە من گریەم نەهات، گریەی چی؟ پێی وابوو  دڵم 

کان،  ناهەقم نەبوو ئەنفال دەمێک بوو ەوەتە پوازکە بەردێکی کێوب
دەریای فرمێسکمی ووشک کردبوو. ئەو شەوە تا بەیانی وەاڵمی 

 پرسیاری یەکدیمان دایەوە. 
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 نمی رقسید؟ شایی ناکەی؟

، ئوردوی نیزیک فڕۆکەخانەی شاری ستۆکهۆلم، *لە ئوپاالنڤێسپی
وون. منێکی ماندو و مووی فارس ب بەر ژوورێک کەوتم کە هه

تان کەمبڕست، ڕاهاتووی کۆسارەکان و هۆش الی کوردس
 ێکی واوە دەبێ چی دەردەچێ؟ ڵکەندراو، بکەومە ناو پێڕ وهه

وارە، لەو ژوورە پڕ فارسە شلۆقەدا، نیزیک کاتژمێر نۆی ئێ
)نمی رقسی(؟ وەک ئەوەی لە خەودا گەنجێکیان، ئاغا شایی ناکەی 

اسی زەماوەندی دەهۆڵ و زوڕنا دەکا!  ،دام چڵەکێنی، وامزانێ ب
بوسێکدا) پاسی ئەو ئیوارەیە کە لە مینی ئەو چرکەیە بردمیەوە بۆ

چکۆلە بە فارسی( بووم لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی دیدا، لە 
شارۆچکەی  ڕوانسەرەو بەرێگەی کێوی ناڵەشکێنەدا بۆ  شاری 

وەستا، کامیران بەریوەبووین، ئێوارەیەکی بەهار بوو، پاسەکە لەپڕ 
لەسەر رێگە کۆمەڵێک رەشبەڵەکیان دەکرد و جادەیەکەیان 

ڵپەڕکێ گەرم بوو، کەس ئاگا لە خۆی نەبوو،  گرتبوو، هێندە هه
وەک دیاری دڵی  و ،گەنجێک هاواری لێمان کرد دەبێ دابەزن

، ئێمەش بێ دڵیمان نەکردن و بوک و زاوا بە سەما خۆشبکەن
خۆمان، تا ست سەرکردایەتی سەرچۆپیگرتن کەوتە دە

.  زەماوەندمان هێندەی دی جۆش پێدا ماسولکەکانمان جوال
لەم  یان پێنجشەممی داهاتووش دیسان شاییە،ندێکیان ووت هه

 گوندە داوەتن ئەگەر دەتانەوێ بێن. زۆر نەوەستاین رۆیشتین.
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دیارە تۆ واڵتی سوێدت ال  :تیپێم وت: بۆ ئاغا چی ڕوویداوە؟ و 
بۆ ئێرە؟، مەگەر شاییکردن لە والتی خۆش نیە؟  ئەدی بۆ هاتووی 

ڵنەهاتووی؟..زۆر بە نەرمی  لەبەر ئەوە هه ئەدیتۆ قەدەغە نیە، 
وەاڵمم دایەوە. ئاغا!  ئازادییەکی من لەوەی ئەنگۆ جیاوازترە، 
ئەوەی من  بریتی نیە لە مافی شاییکردن، من نیشتمانێکم لە 

. ملێکی ەون بووە و گەلێکم لێ پەڕاوزەیدەستداوە، خاکێکم لێ و
وتی:  من رۆژەی بەر بای پایزان لەقاند و وەک قالۆرەی گوڵبە

 دەرۆم نامەوێ لە هاوڕێکانم دواکەوم. 

ە بە ئاوارە ئەو ڕووداوە، پرسیاری ئیرانیەکانی دی بیرخستمەوە ک
و ڕۆغەنتان)ڕۆنی  ڵەبجەیەکانیان دەوت، مەگەر ئێوە قەند و چا هه

قەشەنگ نیە، وا  ەددام()مەبەستیان سچێشت( نیە و سەرۆکەکەتان
ی مرۆڤەکان دڵهاتوون؟..هێندەی دی بۆم دەرکەوت کە ئازا هه

چەند پێناسەیەکی فراوان و بەرینە، بۆ کەسێکی وەک من 
نیشتیمان، یەکێ ڕۆنی چێشت، یەکێ شایی کردن و چەندێکی دیش 

و  ەندێکی دی خۆداپۆشین جوانی ڕوخسار و خۆڕوتکردنەوە و هه
مان  مووشمان تامەزرۆی هه . ههەچکردنپێڕیکی دیش ئازادی ما

 )ئازادی(. چێژی ووشەین

 
 بوونم بە بەشێک لە ئامیرە بێ گیانەکان

ئەوە باسێکی دوورە کە لە ماوەی پتر بیست و سێ ساڵ چێم 
بەسەر هاتبێ و گوزەشتەکانی ژیانی ئاوارەییم چی بووبن، بەالم 

ستە)هەستی دوو پەل بوونی کەسێتی، دوو کەس لە  ئەو هه
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ر لە وێوە پێشهاتەکانی هاتنە دی،  بیرکردنەوەی مرۆڤێکدا( هه
زاران پەنابەری دی، ماوەیەک بوومە بەشێک لە  منیش وەک هه

ئامێری کارگەکان، بەشێک لە ئاخاوتنە بێ تامەکان و نەریتە 
متوانیوە لەگەڵیاندا ، ئەو نەریتانەی کە تا ئەمڕۆش نەناخوازەکان

یە، هێشتا تا ئەم  رێزیشم بۆ یان ههر چەندە   یەکانگیربم، هه
ساڵ، لە دیوەکەی ترمدا دەژیم،  ٢٤ساتەش، کە ئەمرۆ بوو بە 

ستمی لە خۆ گرتووە. ئیستاش کە  شانۆی ژیانی پێشووم بیرو هه
ر دەچمەوە  گوێم لە سیاچەمانەیەکی هەورامان دەبێ، نەک هه

خەیاڵی جاران، بەڵکو ووشەکانی دەکەمە باڵ و بەسەر چەمەن و 
ەرد و  مێرگ و زۆنگاو و داردا دەفڕم، کە گوێم لە ماملێ و ب

حەسەن زیرەک و گۆرانیەکانی دی دەبێ، تەنها جەستەکەم لە 
شەختەی ئەم واڵتە ساردەدا دەمینێتەوەوە و ڕوحم بە 
گەرمیانەکەم گەرم دەکەمەوە، دەبمە مناڵێکی شوان و لە دۆڵی 

لە قاقای کچە  توان دەکەم، گوێم دوکانی قەرەداغ برینەکانم هه
دەوارەکانی قەندیل دەبێ و بزەی لێویان بەرە کەناری ئارام 
دەمفڕێنێ. دەبمەوە منداڵە السارەکەی گەرەکی مامۆستایان) 
سلیمانی( و ڕاوە ڕێشولە دەکەم، لە کانیەکی )دەباشان( تینویەتیم 
دەشکێنم و ئەوسا بە بناری گویژەدا بەرەو دڵێ شار، وەک گلۆرە 

چیرۆکی  ،سەر پشتی گویژە. لە باخی گشتی شار بەفرەکان دەچمە
ئەو ئاشقانە دەنووسمەوە کە ژوانیان لێ قەدەغەیە. دەبمەوە 

رە شاخی یججاران و گابەردی قین لە بانی زن پارتیزانەکەی
گڵەزەردەوە   بەسەر سوپای کاڵسەوزەکاندا تل دەکەمەوە. 

 زارۆکی ئاوارەکان ماچباران دەکەم..
یدان دەبێ، الشەم خۆی شۆڕدەکاتە ناو کە گوێم لە سرودی شەه

ئەو ئارامگانەی کە دەها گۆڕی بە کۆمەڵی تیایە،  ئای کە دنیایەکی 
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میهرەبان و سادە و دڵگیربوو....ئەوسا ئێمە لەناو النکەی 
 ڕاستەقینەی نیشتماندا، هیۆر دەبوینەوە.  

 
 

 پەروێزەکان
 سوێدئوپالنفێسپی: شارەوانییەکی شاری ستۆکهۆلمە / 
 ئارلەندا: فرۆکەخانەی نیودەوڵەتی شاری ستۆکهۆڵمە 
 .نمی رقسي: سەما ناکەی 

 
 
 

سوپاس بۆ خوێندەوەی ئەم یاداشتانە، داوای لێبوردن لەو هاوڕێ و 
کە  یانم تۆمار نەکردوە، دۆست و کەسانێکناو کەسانە دەکەم، کە

لە دەریایی  بەشێک ،پێکەوە لەگەڵیان ڕابوورد حەوت ساڵ لە تەمەنم
وتوە کە  ڕاستیانیان. یپێوەندی کۆمەاڵیەتییان و سۆز و شۆخی و دڵتەنگ

و دانسکە و بێ هاوتایە!   چێرۆکێکی شاکار بۆ خۆی ێمرۆڤهەموو ژیانی 
 منیش دلۆپێک لەو مێژووەی ئێوە و خۆمم ڕزگار کرد. 

 
 مووتان سەری رێزم لە ئاست هه

 ئاسۆ بیارەیی) ئارام هەورامی(
 تاراوگە، سوێد ٣١/٥/٢٠١٤

 
 
 
 
 



 شیوعیەکان سەروەری  لە کێەپچ

 252 ئارام هەورامی رۆژانی بەرگری

 گرافیا و بەرهەمەکانمبیۆ
 ئاسۆ بیارەیی کێیە

 
  شوێنی له دایک بوون: شاری سلێمانی 
 تا  ١٩٨٣. لە یی له سلێمانی شی وێژه ێندن: شهخو

خوێندنی بااڵ له کۆلێژی  پێشمەرگە و ١٩٩٠پایزی 
  کردووه واو سۆسیال سایکۆلۆژی له وواڵتی سوێد ته

 م: رهه به
  ند  ڵێک هونراوه، ساتیر، ووتاری ڕۆژانه و چه کۆمه

تی  اڵیه روونناسی کۆمه ر ده راپۆرتی زانستی له سه
 و سایت.  ندێ ڕۆژنامه له هه

 ی زانستی.  وه ری پیاوساالریدا، توێژینه سێبه له
 کوردی به

 کگرتوو. دید و بۆچون .کوردی یسی زمانی یه که 
 نفالدا.  ی ئهڕۆژان  ن لهنیا که ژنانی کورد و ساته

 زمانی سوێدی زانستی به زیێت
 ک(  ر ئاستی یه ، تیزی)ماسته وانه ی پێچه رده روه په

 زمانی سوێدی  ماجستێر. به
 ورامان رانی گۆڤاری هه ی نووسه سته ندامی ده ئه. 
 وتنی ئافرەتی)ژنان و  کانی   پێشکه نگیه ئاسته

  ٢٠٠٩ڕەوندی کورد. توێژینەوەی زانستی    کچان(
 وە یاری بۆ مندااڵن. توێژینه گرنگی 
 چەند وەستانێکدا دەستدرێژی  ژیانی مندااڵن له

  ٢٠١٠نموونه  سێکس ئینسێست به
  بەرگی  ٢٠٠٩-٢٠٠٦لە ئامێزی سۆشیال سایکۆلۆژیدا

 وەی زانستی ڵێک تویژینه کۆمه
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 کانی شۆڕشی  ره نێو الپه  ک* له ند شارۆیه چه
دەربارەی توێژینەوەی سۆشیال سایکۆلۆژی . یلولدا ئه

 وەی ئەیلول  بزوتنه
  تا  ٢٠٠٥سەرنووسەری گۆڤاری هۆرامان لە ساڵی

٢٠١٠ 
 ستی نەتەوایەتی  لەنێوان بێ ڕەنگی و نەبووبی هه

 ٢٠١١نیشتمانیدا 
 .کاریگەری ئەنفال لەسەر ژنان و کچانی کورد 

 ٢٠١٣چاپخانەی مەتین لە سلیمانی 
 
 

 شەڕێکی سەختدوای  ١٩٩٠سادر/ قەندیل پایزی و  لوتەکی چەکوش 
 خۆموێنەی 
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 زەنگەکانی ئەنفال
 

 ، گوێم لێیەلە دڵی زەنگەنەدا   هەنوز 
هیدبووە هاوار  کچێک براکەی شه

 با بینێژین..وەرن یارمەتیم بدەن : دەکا
تاریک بوو گوێم لە  .ۆاداڵ و دەیبا نەیخ با

باوکم بریندارە  :دەپاڕایەوەبوو یەکێکی دی 
هیوادارم ڕۆژانی جارانتان  و فریای کەون.

 ،،،،،،،،،،.!لەبیربێ
بەو جۆرە خەڵکی گەرمیان  .من خەو نابینم

خۆم یەکێکم لەوان کە رۆژانە  ئەنفالکران.
نێکی یئەنفال دەکرێمەوە، وەک ئەوان ، بر

سەختم پێوەیە کە سارێژ بوونەوەی سانا  
توانێک نیە چارەمان کا. من گریەی  نیە و هه

ودایە، کە باوەشی بە ئەو دایکەم لە هەنا
جگەرگۆشەکانی کردوە و شەرای بیابان،  
دوای تیرباران خنکاندویەتی، ئەز، دڵی ئەو 
باوکەم، کە کوردە ئەنفالچیەکان، بە 

دادەڕن و بەرچاویەوە جلی کێژەکانی 
 القەیان دەکەن و بێ دەسەاڵتە..

دوا هەنسکی منداڵێکی نوگرە سەلمانم کە 
 بە لەقە کوشتوە.. یەجاج تکریتی دایکی 

من تابلۆیەکی خوێناوی  ئەو مرۆڤانەم  
کە لە لیواری رێگەکانی  ئەنفالدا 

 گیریان خواردوە...
د
ا

د

  


