
 مسینەیۉوالپەڕې
 ؟چەنی بې لۉایۆ نۆسودە ... م 

شی ېسەرو چ )حدکا( ئێرانی کوردسانوو دمؤکراتحزبوو کوردسانو ئێرانی ) کومەڵە( ەحمەتکېشاو زسازمانجەنگو 

 بې؟

 ردی باست پەی کەرو.وبە  ؟ئەگەر تاقەتت هەن گؤش دەیـــ ب 

 .! ئادەی ،تاقەتم نیاچی دەی... 

 .لۉانا هەڵەبجەمن دۉې جارې ـ ــ

ئەرەنیشتەیم . نەتەر داستانېۉەوېش  پەی کامیاران تا هەڵەبجە. یهەڵەبجەپەی کومەڵەم ئاست جیا و لۉانېجاری یەکەم 

 ی١٩٨١ساڵەو و. پېکپەی  دلېگەرو باسەکەیەنە جاروبار پەنجەش وئیسە وەختش نیا ،؟بې ېچی و سەرو چېش

 ال دەگاکا دۆرو بەریش و گردوبې  سەرحەدیۉی ېیت مزانی کە هەڵەبجە شارو. بې گەرمەو جەنگو ئێران و عێراقی

.هەر دەگێۉە پەی وېش محەلېۉەی جیاکارەش بې. هۆرامیې و نۆرؤڵیې و شارەزوریې. کؤکؤیې و بېنېۉە ئاگەکؤچ دریێ

تایبەت  کاریۆ و بەومنیچ بە بؤنەو قومو کەسەرا. ئېناخیې. ئەرەجیې قیامەتا و جەمېشا کەردېنې چاگە حەشرشا ک

ماۉېۉ . بەاڵم تەقە تەقېۉ کەرېنمې ،ەو کاریما نەبېزئیجا ەپەنەم وەش بې چاگە مەنۉۆ. هەر چند ،ڕەفېقاۉەوکاۉەهۆرامیە

فرە وېما نەدێنمې قەرەو مەئمورا  ".حېۉڕت "ەبجەی ۉاچېنېش پەنە ڵکو هەڵسەرو ئتوبوسېۉیۆ هەرمانە کەرېنې کە خە

 .و چکؤۉە ئامېنمې ەرەقېۉما نەبې نیشانە دؤ کە کېنمېۉقاچاخ پا مانا کە هیچ . نمېېب گەچون بە قاچاخ چا، دۆڵەتی

 نیمە و ناتەمام ژیۉېنمې. بە هەر حاڵ بە .دەردیسەرگرتېنمېشا بې بە ئەگەر 

با جە خاسی ئا مەردمیە نمونېۉت چەنیما مهرەبانې بېنې.  تایبەتی فرەمەردمو هەڵەبجەی بە گردی و هۆرامیەکې بە 

 ۆوپەی بار

 ئادەی... 

کې  ېرە و فرەو جارایچ نەزانېننېو زیێ نېێحەسابەکەی دکەسانېۉ ۉ، ێیکەباب یامدبەقېۉ  کە ڕام  گنې وبارمن جارـــ 

دەسېۉ کەباب بە ێۉ.یلۉانې کەباب وېۉم پەنە بېرحەسابو منشا دا بې. جارېۉشا دینا چندجارېۉدۉې برێ  کې دان. بیەن و

ور نداۉرەڕ کەرە دوۉباەر. ۉچ ێئام ەڵتەر باسم کەردېۉکە  ە برێۉەرېنې ئا دو. خەریک بې نان ر بېنیم دینا

چون عؤرف و عادەت پاسە  ەیچم نەبې بزیەۉەرەۉپوڵو حەسابو ئادیشام نە بې و ڕ .خراب گیرم کەردەبېشا. ېنېئەژناس

مەجبوری . ۆپەی جاری دوەمی مشیؤ سەرو وېتۆ نازیش !ماچؤ کە ئەگەر جارېۉ کەسېۉی نانو تؤش حەساب کەرد

کەبابەکۆ منشا  ە دەسەۉئا دۉە برێ تەمامناشا و زیێرە و دیسان د!مرداۉدەسېۉتەر کەبابم چڕی. تا کەبابشا ئارد و 

 حەسېب کەردۆ.

 هاهاهههاها دەی... 

شکنای ۉدمای  .ەرؤریوعاتو عێراقی وېشا کەرد چالنې یەرې مەئمورې ئتېەرمەنە هؤرسە بوۉ تازە ېــ ساحبان

. ۆکەرد و بەرەشا رەو زیندانەکەیەنە ماتڵشا کەردابەېلداشا پەی زېندانی. درسوارو ماشینیشا کەردا و بە هؤدەکەی

 دیم.ۆئ ااشتمن و ۉس ەوبیبنەک ێپەشتیۆ نەم کابرېۉشا بە شەق و لەق زنیەرە و

 .ېبۉەو عفونەتی دزیندانەکە  یم بەینەنە بؤو پەڕچینی قا دور ڕۉەو تؤ مژنەۉی

 چی؟... 

اردەبې. ۉکەیەنە پەنگش زیندانە دلېڕاسەوو  گمېزش کەردەبېدەس بیاۉنؤ ئاۉې. ەبېشا تناس ئا بېچارە بە زەندەمـــ 

 .ەنە ۉڵېۉەی ئەپاسنېو کەراتەردەو چنوری بی ۉپەر، ۉیرې کەرۆ کوڕە هۆرامی

 دەی چېشت کەرد.؟... 

 ە مەکەرە ئەجؤ تاقەتت نەمەن؟لــ مدرە برا پە

 شت سەر ئامان.ێەما تا بزانو چلبە پېچەۉانۆ پە... 

منیچ ئاندەیتەرش  ەرە وۉنمازا بزیە ەنە وۉیا خاسم مدا  با ۉاچوشا پەنە، و ۉاتم ئینە گوزەران نیا ۉەرو وېمەرە ــ دەی

 ۆ.ومازا پاکش کەر کەرو سەر، یا

 وڵەو بەرەکەیەنە یەری چوار جارې چڕیم ) عەینی(

 عەینی یانې چېش؟... 

 ــ یانې چەمەکەم. 

 دەی خاسا دەی.... 



ۆ گزیێۉو نگېۉڵبە شو ماۉېۉش پەنە شی و  یاۉنامەنە. ئادیچ لۉاې بە لوت گرتەی و ئیشار منیچ ئاما و ەکەسەرۉازــ 

تند نیا .  دم. یؤ ئانە ۉاتم ئاسەبؤشا ئی غەزەبیە ال بەرو دیارا بەنحەم کۆتەنەێەرەش کەردۆ. منیچ دۉې جارې فەرب

 ۆ.ۉپاک کەرېرو وېم یچ ئانە کە چؤی

چیمەنتؤ بې و ئاندەش نەبەرد وشک ش بومەر. م بەتۉس ێهەرچی غەزەب ب ،و گزیم داو  خاس خاس شتەرەم وچ

 بیۆ.

 هامن بې؟... 

نۆسودە ئیمانو  ۆشەرتەم کەردە بلۉ! ەبېگەرماو شارەزوری خؤ گەرما ن ۉە.ێچیمەنتۉەکە سور بیەب .ــ ئەرې هامن بې

ڕۉەو  و سەرو تؤختانەکەو سەنداۉەساری ۉۆبلو چاۉە  ورباخچەیەنە دەسودیمېۉی پاک گې ۆشەهادەت بارو و بلو هانەک

ئی بەزمە تا سەعات . او سەهەندیشسو سؤجدې بەرو پەی عەزەمەتیش سورەچنارەکەو حؤزەالرەی مدرو و چوار

 دۉې نیمەڕؤی خۉایناش.

 ؟.ئەی نانشا نەدای... 

ئاۉېۉەی زەردە کریێبې ملو ر. ەوریێۉش ۉست چۆدسەرۉازەکە بەرەکەش کەردۆ و  .!بەڵې .ــ خاس بی ۉستۆ ۉیرم

چیدمای زانام ئا  دما. ۆدام دەقە هەرپا ،دەیچمرەروش و نەۉاوقیزیم ناما ب ،جیام گمېزو کابرایارەکەمېۉ نانیەرە. ئە

 .نەفەسېۉې ەی. خەریک بې دېق کەرو پبرسم بینیا بې و ئارەزو جگەرام بې."تشریپ"چاشتې ماچاش پەنە 

 ەشەنەکیس و وڵەکېرە چڕیمۆ ) عەینی( واحد جگەرە. سەرۉازەکە کەمېۉ دیا پیال پۆال وېشەرە و دەسش بەرد ێلۉان

 پەنە. شدانېوڵەو بەرەکەیەنە  بەر ئاۉرد و جگەرېۉی درېژی سؤمەرش

 واحد یانې چېش؟. خاس بیەن... 

 دانېۉ.ې نەنیانەرە.واحد یانخؤ کەاڵسو عەرەبیم برا ــ 

 عەرەبېچ پیێ خاسېشا چەنە هؤرگنا. . خاس و خراب گرد لێۉۆ هەنائەرەجیێ دنیاشا دان، ئەرې

 ئەی جگەرېت نەبېنې پەنە.؟... 

 گەرېم پەنە ببیێنې داۉا کەرینې؟ــ دەی ج

 ئەجیام پەنەت بیێنې و ئەسایشائەسانی چەنە.... 

 ــ چکؤ بېنې ۉیرم شیۆ؟

 سؤمرش دای. ېۉیجگەرە... 

 شەۉېچم و سەۉایچ کەرؤ. دا ۉەنە و کوشنامۆ. ۉاتم با بەشۆئاها، ئەرې ، جگەرەکەم گیسنانە و نەفەسېۉەی خاسەم 

رەئیسو  چاگە ۉ.رېەچواشاۉە و دمای دۉە حەفتەی کۆتې مەحکەمەم، بەرداشا تچاگە ئاسسەرەمڕە  دۉې حەفتې

کەرې.  پەنە و ئیدیم و ئۆدیمش ۉەرو دەساشەنە بې ی ڕوسینیشتەبېرە و دوربینېۉی لوبیتڵ ېزێۉیەنەئتالعاتیپەشتەو م

 هینو ڕەفېقېۉی بې و یانەنە ئاردەبېشا. ،ۉەئەژناسادوربینەکەم 

 رجمیا .ەبە عەرەبی یاۉنانېشەنە کە ماتڵو موت

ئاما و  ،ماندەو بازېۉ تفەنگدارا بېالچتون( کە فەرعلی  عؤسمانو عەلی چەتونی یا بە عەرەبی ) عثمانئاندەش نەبەرد 

 نیشتەرە.

 جاش بې.! نامېم ئەژنەۉیەن، ئاها ... 

ەڕ کەرە ئی دەسەاڵتدارې ئیسەیە ڕۉەو هەرچی جاشیەنە چەرمېشا کەردۆ. ۉبا .اتې با بکار نەبەرمېۉــ برا ئی 

البەرە لینچکە لەقنا. کورسیێۉیش قێراقە کە ئیسە قارەمانەکې هیزی پەی بازیۉی عێراقی بې هەر ئا عرعوسمان سە

 .ۉەزؤئی باسە دورېما ۉ

 دەی خاسا لۉۆ سەرو باسەکۆ وېت.... 

گەرەکش بې واچؤ تو  ،زانام مەنزورش چېشا "گېرؤ؟ ېنېۉۉ ئی دوربینە تا چە مەسافې" ꞉ڕەئیسو ئتالعاتی پەرساشــ 

 و جاسوسیت کەردەن پەی ئێرانی. ێنېگرت ېۉېن پی دوربینیە پایگې نیروەکاو ئېمەت

ېم . چون ئاد خاس وگېرؤ. ئاد تەمادار بې من ۉاچو هەر ۉەرو پەیاو  ېنېۉبکاری بە بڕو چەمیئا دوربینە  ꞉منیچ ۉاتم

 .زؤۉچەم  زانې کە تا چە مسافېۉ

کەردا. چکارە بیەنی؟ چکؤۉە ئامانی؟ باسم پەی کەرد کە کومەڵە بیەنا و ئیسە نیشتەنارە . ش چەنە ێبازیۉ پەرسې تەر

ەختو وېش پېسە پەنابەری ۉشانسېۉم بې کە و منیچ خزمەتکارې ئێرانیې فرېش بېنې ۉە،ێەڵبەتە وېش چۆ پەڕشۆ ئئ

 .سیاسی وېم پەنەشا ئەژناسابې



و کەۉە دینارې  یانەو ماشینگەرەکش بې بە . رمانەشا پەی کەروئاخرسەر کۆت پۆ بارەرە و داۉا ئانەیە کەرې من هە

هەنە  تاائەگەر هەرمانەو مەدرەس و مەبؤ انی و نمن جاسوسی کەردەی نەبیەتەخەسؤسو اتم ۉ منیچ.ۉزؤم تەماعۆ

 کیاندېم با دەرس دەو.

ئازادو  وبلیۆ پەی مەنتەقەـ ٣ـ چەنی ئێمە هەرمانە کەری٢ەیبلی پەی ڕؤمادیـ ١ېنیەرې ڕیت هە :"توڕە بی ماچؤ

 یەرەمە. ېەرم دەیدې ملۉۆ یاگۉخاسا : اتم ۉ"چېرو دەسەاڵتو پېشمەرگەی(. ەووېتا ) مەنزورش مەنتەق

 .یمۉە پەی یانەو مامؤێانۉەکېش لۉ. شەۉېرەگانېۉ بې ۉەرشا دانې

 قسېش فرە وەشې بېنې. مژناسوشئەرې یادش بە خەیر... 

 گمېزو کابرایم پەی گېڵناۉە.شەماڵو  جەرەیانو بە ڕاسی یادش بە خەیر بەڵېــ 

 "ئەرې برا گو چېۉېۉ تەرا."واتش: 

 ــ هاهاهاههاهاهاه دەی

 .ێلۉانېۉە پەی نۆسودرا ې چەنی بازیۉ ئۆاڵخداۉدەی تر چا بیا تا سەۉای شە

 ڕۉا بلمې بەر و دۉې نەفەسې دەیمې جگەرەی.دەی خاسا چېگەنە مدرە با بە یادو ئا ... 

 ــ بلم.

 چی دەست پەنە کەردۆ؟، دەی تؤ ئا دۉە حەفتە جگەرەت نەکېشت فرسەت بې... 

 .ئێرشا نیەنې پۆ ــ کورە وەختېۉ زیانېرە دۉە دۉەی

 دەی لۉایۆ نۆسودە.... 

خاسیش ئانە بې  .مینارە ڕەدې بیەنمېانو دې مەیلئەشیێ د .ڕەحەت نەبېی دنابەڵەبە ــ ئەرې، ئەڵبەتە لۉای

. لۉانیۉە نۆسودە هەاڵی مەردمش چەنە مەنە بې بازېۉ یانە ئەژناسېنېلۉاسەو دەسیشا  وپېسەئۆاڵخدارەکې ڕاکې 

کیشاۉە تەحەمڵو ئا وەزعې ڵکە بۆنەو ماڵ و م، جوانې سەرگەردانې ومەردمی بې دەسەاڵت عدېۉکراتې و ؤدم

 اکورتشهەر کامە تؤپ و خومپارەو ئێران و عێراقی  .جەنگیۆسودە کۆتېبې دلېڕاسەو ن. کەرېنې و چاگە مەنې بېنېۉە

چون باوەڕش  .گېرە پەنەیچش وەش بې، پەی لۉایم فرە حەساسیەتش نیشانە نەدا )حدکا( نۆسودېرە. نېکەردې ماڵې

ئەرەنیشتەیم مخالفت چەنی  الیلبە تایبەت کە من یؤ جە دە ،پانەیە بې ئەگەر موېۉ جە خوگیچ کنیؤۉە هەر بە قازانجشا

کراتا بې جە مەنتەقەو بؤکانی بە وەسیلەو کومەڵەی و مەنەی ؤو مسادرە کەردەی زەمین و زارو دم بېی جەنگ

 جە )قەرە گوېز( و چن بابەتې تەر. سکرتروکومەڵەی تاتەو عەبدەلل موهتدی ەوئەرباب ڕەعیەتی جە یان

 ؟نامەکېش چکؤۉە گیریەنەقەرەگوېز کؤگەن و ... 

بە  . قەرە بە تورکی یانې سیاو و گوېزیچ!ەجە عەرەبی نەجاتم بی نؤبەو مانا کەردەی تورکی و سؤرانیمان ،ــ ئۆهەو

 کانی کە تاتەو عەبدەلل موهتەدی خانو ئاؤەزەسیاۉە. دەگېۉە بې جە مەنتەقەو بوبە بایانې وەزی کە پېۉەرە  سؤرانی

بې و عەبدەلل سوسیالیزم مەرزنېرە کە چی ڕەعیەتې تاتەیش دەس بە سینە نەیارېنې بنیشارە. من ئی حاڵەتمە بە  دەگې

 چون جارېۉشا ڕاما کۆتە یانەشا.چەماو وېم دیەن.

 ئەندقەس بەردېندېش ئاگە گەرەکش بیەن بیاۉنۆ کە کوڕو خانیا. بە زەندەم تاتەڕؤ دەی دەی.... 

دورې  و جە باسەکەی و ت پەی باس کەرو هەر چند کەمېۉ ال مدەیمېتەردرە با چېۉېۉــ مەزانو گاهەز! کورە م

یؤ چا  ،کادری مەرکەزی چاگە چەنی یؤ چا ئەنداما یم خاڵېۉی موهمەنە. من ساڵېۉشا لۉانې پەی ئاڵماناڵبە ،گنمې

 جە کوردسانەنە بېنې ئاشنا بیا و بیەیمې هەم سەفەرې. ەختو وېشۉحزبە فارسیا کە

مە کوردسان بېنمې چەنی کادرە مەرکەزیەکا کومەڵەی بېەمې هامسەفەرې پەی ێو بەینېۉ کە ئرەماچؤ: "سە

پېشمەرگېۉ بە  ومدیە دەگېۉې.ڕانە حەرەکەتېۉم دی کە لەرز نیشتەنە گیانم و جە وېم و تەبەقەیم بېزار بیا.ماچؤ

ېم نزیک وو  ر رەفعو حاجەتیش کەرددەنگەم نەکەرد تا کاک عومە. ینا شؤنەو عومەری ئیلخانی زادەیۆئافتاۉېۉە ئ

 ؟" ەو هەرمانبەرامە هامسەفەری خانېۉیەنمې یا رەهبەرېۉو تەبەقێئایا ئ ،اڵنیاتم فۉو  ۆکەرد

 "ېشا هؤرگرتېنە.ۉئینې) پېشمەرگې( تاتېچشا پەی تاتاما ئافتا .ۉاتش:" واز چی قسا بارە :ماچؤ

 ــ تاتە ڕؤ.

من قسېم ئانې نیەنە کە  سوسیالیستی کوردیەنە. گێۉیڵجە کؤمە ی پڕولترینــ تاتەڕؤش گەرەک نیا. ئانە یانې دیسیپلی

ئەغڵەبەو ڕابەرې  ؤ؟ئادې کوڕە خانېنې. کاک فوادیچ کوڕە بەگ بې، بەاڵم کردەۉەو ئادی چکؤ و هینو ئنیشا چک

. مەسەلەن )گاندی( وەکېل بې و بریتانیا دەرسش ئمکانو دەرس ۉانایشا بیەن نوچئنقالبەکا کوڕە دەسەاڵتدارې بیەنې 

کە نەڵې چېرو بارو ساواکی، تا ال ناموسیشا  ېمای ئنقالبو چەرمەو شای، ئا خان و بەگزادوانابې. من ئەجؤم د

وەسېرە و ڕېشەشا بەر ئاردې. نمونە خېلو جافرسانی جە هۆرامانەنە. بەاڵم بازیۉ پا سەرۆ هەاڵی خزمەتو 



دەسەاڵتیەنە بېنې پۆکەی دیۉاخانېشا هەاڵی هەر مەنېبېنې و ڕەعیەتېشا سەرو پەیاۉە بېنې، پېسە تاتەو عەبدوالی 

 سەالحی موهتەدی. موهتەدی و براکەش

 ۆ سەرو باسەکەی.وبا چېۉېۉتەرت پەی باس کەرو ئیجا بل

 ئادەی.... 

دؤسېۉ کراتی ملؤ دەس بیاۉنؤ ئاۉې. پەی نکبەتی پژمؤ و ددانە دەسکردەکېش گنانە چاڵەکې. ۆــ یؤ جە مەسوال دم

یەو تا تاۉانش قوڵش هؤرمااڵن مد .لۉانې شؤنیشەرە .اتم سەکتەش نەکەردەبؤۉپەیش گېڵنانېۉە واتش: " ورکەی گرتا و 

 و ئەجؤ چەمچەی چۉین مدؤ کەشکەکی و پەی ددانەکاش گېڵؤ.

 گەرەگتا واچی چېش هاهاههاهاها.... 

 حاڵې و ئیدیچ زەحەتکېشی نا حاڵی. بە نامې دەی ئانە ڕؤشنۉیری. اردەنۉ ــ مەزانو گیرم

 ە.ەتی کەرە  کەم پەرسې کەرە با نەلمې ال ڕارۉباسەکې فرە فرېنې پیا

 ۆ؟ودەی برا تؤ پاسە دیارا گردی مەگېڵنیۆ منیچ پەی وېم بازېۉ پەرسېم هەنې. ئەی مەبؤ جوابشا گېر... 

گرد قسېۉە یاگېش هەنە و ".سینەیم. خؤ مەکریؤ من گردچېۉ گېڵنۉۆخەرۉارو کۆچېۉەنە جە ئی باسې  ،ــ ۉاتیم پەنە

و  ەۉاچیام. تؤ گەرەکت بؤ و گەرەکت نەبؤ فرەو چېۉا "منای حۆت ۉمەسنە"دەفتەرو سینەیم "ۉ.گرد نوختېۉەیچ مەکانی

 .و پەیت مۉانۉۆبەر ەنکېشت ۉمدەفتەریەپەلېمن چی  .ۉیرەنە مەمەنافرېچشا و سینەنە مەناۉە و مال چېرو خاکی

نەکەرېۉە. زاڕؤڵېۉ چند ت مزانی نۆسودە یاگې ژیۉایم و یادام بې. فرەو یاگا گېاڵنا هیچ یاگېۉ پېسە نۆسودې ئارامم ېو

 شې بې.ەنۆسودەیچ پەی من ئا باۉ ،شەو ئەدېشەنە موسؤەئاسودە باۉ

. ېبېنېمەناۉەهەاڵی یانەو ملکما سەرو یاگې وېش و وەتەنم بې ،یەکەم،و لۉانېۉە دەلیلې نۆسودەم هؤرۉچنامن بە چن 

. ڕەفېقې بە یەکتریێ کراتەنە بېنې بە نسپەت و سەبەب یاۉېنمېؤفرەو ڕەفېقەکام چاگە بېنې و حەتا ئانېچشا کە دم ،دوەم

 ێکەی یباڵما پېۉەرە کەردەبې.لهەزاران جارې حەیزەران و گؤشەک و وا .بېنمې و یەک مەدرەسەنە دەرسما ۉانا بې

 ما پېۉەرە بېنې.ێەر، شەو زیندەداریې و هەزاران خاترې تێشېتانې و شەیتانی

نەکریې چەنەشا و  کەنە بینېڵیانەکې وېما م .گوزەران سەخت بې بەاڵم تیکېۉ نانما دەس کۆتې پېۉەرە بەشش کەرېنمې

ئاورای زؤرش ڕۉېۉشا .ۉەو دور جە چەمو ڕەسەدو خومپارا نېبې یکەنار. کەرد شیانەکا سانیم فەر هؤدېۉو. بی

ۆ و نیام تەنېۉەی خرتەم ئېسۉراوەش بې. تەالگېۉەم بې ڕامەش نەبې و گر. کەې دېنېشەکېنە قەدەمۆهپەی ئاۉردە بېنې 

ملش بەرې   کەرېنې و ملیشپەناش ئاردېبې من.تەجرەبەم نەبې، تا کاردې نزیک ێرایوچېرش. چا بەینەنە ژوژۉېۉ ئا

 دلېرە.

و سەرەمڕە سەرشۆ  کەرگەکې بېدەنگە بیەبې بەاڵم بە زەندەم تەوەنەکېش بە دڵ نەبې .ژوژۉەکەم پەی سەرە نەبریې

یا عەلی کەرە و هېڵەکەی . ئیناېمې جەنگەنەو  هەرچی واچېنېش پەنە ئیسە ئەوسا نیا .ژڵېۉیای ژڵېۉیې تا خونچنؤش

 دۉە زەردېنەن؟ و ۉاچې : دەی ڕامەکەم وېش نەخرونې وەلې .پڕتنەرە

 مەدە....دەی چڕیێت حە... 

ئەرې هەر  شا کەرو.ێبە غەیر بازېۉې کە وېم دیاری ــ مدرە، نامې کەسی مەدە، قەرارم دان نامې کەسی نەبەرمې

 ر و ملش زیاۉە وو سەرەش کېشت بەەو ژوژۉەکەیەرە کەرد چڕیم ئاما و چەنېۉەش ئاردە چەقناش لوت مەەپاس

 سەرەش بڕی.

 گوشتش وەش بې؟... 

 ژوژۉا. ؤنەنەکەرو ئندای مەردم فېر بؤ و قڕان ۉزــ البەرە با باسش 

 گوناح بیەن دەی نەکریې نەوەریش.؟... 

ساڵی کارېۉش کەردەبې هەر چا قەسرەو شیرینی پاڵو ەو وشکدوەم جەنگی جەهانی ایت نەکېشتەن، رــ ئانە تو ئاو

 بېنېش.ێاردۉوېمانە مەردم زاڕؤڵېش گرینې بېنې و 

 کورە برا!... 

پەی وېشا و مەردم  ېکەرد ېموتەفقینې هەرچی گەنم و یەۉە بې گردشا همار .لۉە تارېخ بوانۆ ،ــ کورە براش نیا

 اردەی.ۉکۆت وې 

تەنیا نان  ، هەرچند بە پەتا و هەڵۉې بازېۉ مەردې. بې تەرەخاس تو یاگا تەریبە نەسپە ەشزعچا وەختانە هۆرامان وە

 .اردەیۉ، نەکۆتې وې اردەیۉو( لدەس نەگنې و مەردم کۆتەبې ) نینؤر( و )بە

 .دەی خؤ ڕؤخانە پەڕا ماساۉی... 



ردە ۉئیسە   و جە لېۉتەریچۆ ئاۉەو ڕؤخانەی بە پیسە زانېنې. جە پېشا ماساۉا سېۉەشا بېرتە جە لېۉۆ ۆرامیېــ ه

یا  ،یؤمدر ەسؤچا و ڕەحەت قوت ششەکېێپ ،ؤۉەکەری ەخاس سور ەماساۉ اچوت پەنە ئەگەرۉردەی فېرې بیێنې. با ۉ

 ...ېنمېبدەرانە پا وەختو وېش  کفتې . ئېمە  بە قیمەش کەری و کەریش

 دەرانە بېندې چېش وەرېندې و چەنی ژیۉېندې؟اس ماچی ماۉېۉ پا ڕ،!ڕاسی... 

سەرۆکوی! ئێمە نەالیمی و هۆرامان  او لۉئاست جیا  یــ سەردەمېۉ کە کومەڵە هۆرامانش بە قەرارو تەشکیالت

، یؤ کوردې و یەنبە دۉې تیرا ئیمانم نەب بە تولو عەمریممەنیمې. قسېچما ئانې بې کە مەبؤ هۆرامانی بازمې جیا. من

ی تاریخی ئی دوە تیرە چەنی هۆرامی االم. بە درېژ نې. بە زەندەم الو باوباپیریمۆ بە ئرس یاۉائەۉیچې فارس

تاریخ بۉانۆ . . بە زؤر نەتاۉانشا هۆرامانی گېرا و بە زؤڵیې هەمیشە پەشتیۆ خەنجەرەشا شانېنەڕاسې نەبیەنېڕو

ېش و کوڕەکەش کوشتېش.خؤ چەنی شەرەف الملک حەمەسەعید سانش بە زؤڵیێ بەردەرە قەاڵو جوانڕۆی و و

ەۉیەنت ڕەزاشا چەنی بە درۉې حاکمې هۆرامانیش گرتې و زیندانانە پونېش. تەنیا جافرسان نەخەڵەتیا پەیشا و تا نئەژ

پەی پارېزنای وېشا  و خانەکې هۆرامیەکې نیروی زرنگ و زؤبدەو کومەڵەی بېنې شاۉە مدرا.راۉەرئاخر نەفەس ۉە

 ەکارە. ۉیەرمې باسې فرېنې و داخې مشەمەرې.یگژې هۆرام دېشاۉە چ ییابەردېشا سەرۆکوی و دم

اگە و چاۉە بې بە دۉې بەشې. یۉەشا لۉې ڕۉەو ۉرە ێە ئۉقەالگاۉە و شېخا جە ۉەێڕ. بېنمې تماۉېۉ کولیندەشئەرې 

اری و هەۉارەکۆنی و نەهایەت هەڵەبجە و گردە ۉتەرەشا گردە دەرەرە سەرۆکوی بېۉە پەی هایەۉئە .سازانە

 ەرەیچەرە لۉېۉە تەۉېڵې.د

کەسې بېنمې . حەسابما  ٨کەرمې. ئېمە  ەشېۉیچېلقەرار بې کو. ساحبانېۉ کەمېۉ هاردیما بېنې و کەردېما هەمیر

کە پیێۉی بەڕیزی خەلکو شؤشمې زیاۉە و هەر ەکا بې کەردەبې کە هەر یؤ کولیچېۉەما گنؤ. ئاخرو ئؤخرو کولیچ

 : "با پانې با" ؤدورۆ چڕیش ماچ

 و لۉا"  چۆسەریچۆ نانو چای مارۉۆ ئېگە"اردې چای شیرینۆ و ماچؤ : ۉجە کولېچەکاش  ٥ئاما نیشتەرە الماۉە و 

ڕانە بازېۉ یاگې  دەرەرە لۉایمې سەرۆکوی. گردە . هەاڵی ئاد نەکۆتەبې پېچ، ئېمە کەلوپەلما پېتۆ وپەی سازانې

دەسما کەرد ماساۉ گرتەی و کوشتەی. زەرەرو  ېرایۉئا. یشا چەنەنېۉدەرەکەی گؤمې قوڵې بېنې و سرنجما دا ماسا

 .رییکولیچا بی بە سەبەبو خە

 کې بې؟هاههاهاهاه ... 

 سەرەڕاۉە کەپرەما کە بې تەجرەبەی ئېمە بې ،خەتاو ئادی نەبې، بانوشو گیانیش ،ــ واتم مەپەرسە هەر کەس بې

 من نۆسودە بینې ئامانارە کولیندەشت با بلمېۉە نۆسودە. ،هاڵەرەبەرات  گیرینەخیاڵې ۉەرشا برا  .بەسېبې

چەنی  .پەیم گەرم نەکریې. یانې فرې بینې زمسانې گۆرە بې و هؤدەکە جیا چون ېسانیم ئاست ېدمای ژوژۉەکەییانەک 

چە جە ئەسڵەنە ێئا یان ڕەفېقېۉی لۉایمې یانېۉ کە پەشتیش کەردېبېۉە جبهەو ئێرانی و ڕوەش ڕۉەو جبهەو عێراقیۆ بې.

کراتی ؤگې دمېشمەرپئێران هەر ماۉیو جارېۉ هجومېۉ کەرې بەاڵم  ش کومەڵە بې.ۉساحیبشا دەروېشېۉ بې کە کوڕې

ئا پېشمەرگا ڕۆڵې  وەبەڵگېڵېۉە دما.ئەغ ێەرپەرچش دینې و ئێران بە کؤڵیۉ زەرەرې گیانیجەنگەرانې بېنې وۉ

ئا دەسە پېشمەرگې کە نۆسودەنە بېنې. چئەژناسېنې و ئەلهەق نەتەرسې و نۆسودېشبنؤکون و قمەنتەقەی بېنې و 

ی بینې. بە گردی کوڕە خاسې ۉنەیسانەی و تەشاری و دوا کو نەروی وڵحزورشا بې بە غەیر نۆسودیەکا ماباقی خە

ە بې و ڵ. ال ئا چند نەفەرەیۆ ئانە تاۉېش قەڵەم گېرؤ کومەبېنې یۉەو دۉېۉشا نەبا کە جە سەیەو وېچشا توڕې بېنې

گېرېنې و ئازارەشا دېنې. پەی سەرو سامان دای ئا وەزعې ۉیرو  ېانې نۆسودون. بە بەهانې جؤرواجؤری جەدژم

راو شارې. یەکەم ۆمنیچ بیا بە یؤ جە پەنج ئەنداما ش چنایۉدمای هؤر رېما چەنې مەردمې باس کەرد وۆتەشکو ش

 هؤدەوکتېبا و ئەرەنیای کتېب یانېۉی دەس پەنە کەردە و هەر چا کتېب یانەیچەنە  هەرمانەما بە جەم کەردەی

هەر  .وەسڵە نیەنە و جە جنسو وېشانە ۆرا بە هیچ یاگېۉیۆۉی کؤتا مەردم یاۉانە کە ئی شېبە ماۉ ەرمانېما رازناوە.ه

ژەنې ئې الما و شکاتو شویش کەری، پیا دەسو ژەنېشو، قرەو مەردمی پا بؤنۆ ئېنې الما و سفرەو دڵیشا یاۉېنېرە. 

 ......سەرو ئاۉې و نؤباۉی و دزی.

قڕەو  ې نؤباۉی جە تاتەیمۆ چېۉېۉم ئەژنەۉیەن با گېڵنوشۆ.لچېگەنە مدرە  ویرت نەشؤۉە با منیچ سەرو مەسە... 

 ئاۉې قڕېۉی دېرینەن و هەر بیەن.

 ــ ئادەی.

هەسورەو جافرسانی  کابرېۉی فەقیر ملؤ ال جافرسانی و شکاتو ،سەردەمو دەسەاڵتو جافرسانی:"ۉاچېتاتەم ... 

 .بې نۆسودیە سانی جە ژەنەکا وېت مزانی یۉە "کەرؤ.

 ــ بەڵې مزانو.



ورەیش و ماراش دیۉاخان. چاگە ماچؤش پەنە کە تو بە بؤنەو ئانەیۆ جافرسان پیێۉ کیانؤ شؤنەو هەس":اچېۉ... 

 نؤباۉی نەبەری ڕاۉە. یاساو هەسورەو منەنی هەقت نیا مەردمی ئەزیەت کەری و

و دیسان کابرا ملؤۉە شکات. جافرسان ماچؤ لۉە وزەشەنە جۉەکې. کابرا پی حاڵیچە نەجاتش  ؤحەفتېۉ ۉیەر ەوسەر

 "مەبؤ و جاریۉتەر شکات بەرؤ ال جافرسانی، ماچؤ لۉە کوشەش.

هەسورەو  کوشتەکەیش خراب حاڵی بیەن و بەڵې منیچ ئی داستانېمە ئەژنەۉیەنە و ئەجؤم کابرا .ــ دەست وەش بؤ

 ڵوبەاڵم جافرسان مەگنؤ شؤنیش پەی گرتەیش. وېت مزانی جافرسان قات ،مڕەمؤ و وېچش مرؤ جافرسانی کوشؤ و

 وهەسورەیش کؤ تاۉې بلؤ.ڵقاتۆ، ڕؤسەمسانیش سنە ئارد

تەسەور کەرە  دۆرانو جافرسانی زەمان و فەرهەنگېۉی فئؤداڵی و کەم و کؤڕیێ تایبەت بە ئا دۆرانیشە بېنې

ئارؤ  !دنیای لۉې ۉەرۆ ڕەوتوو چەنی  و درېژەش بیێ دەسەاڵتو وېش بیێشئەگەرسکې قەتاری نەفاڕیې و هۆرامان 

. جاریۉ جە یبې.؟ هۆرامان دۉې جارې گنؤ ۉەرو غارەت و تااڵنی فەرهەنگ ەو پایێۉەنەئینسانی هۆرامی چە پل

ې دابې ۉەنە. سەد ساڵې لکوردی کە کوردیچ دیسانۆ وېش ئا شەپۆ یئیجاریچە فەرهەنگتەرەفی فەرهەنگی فارسی و 

بە گیانداریۉی بې ئیرادە و زایف نەفس کە ؤبفاڕیؤ  درېژەش کېشت تا ئینسانی هۆرامی هاڵی بؤ جە کیانو وېش و

 ئادیشا.بې ئیرادە پەی وەرۆ بەردی ئەمیالو  داهؤڵېۉیەراوەرو فارس و کوردیۆ بە هاڵې بزانؤ و بؤ بە ۉوېش 

ۉ.زەحمەت ێڵاتم پەنج نەفەرې بېنمې. دوکانداریۉ، مەڵۉبلمېۉە ال شۆراکې نۆسودې. ئازاو شۆراکې هەر پاسە با  

 کېشېۉ و منو مامؤسېۉ.

 اش کەردە کە ژېۉایش نەمەنەن و هەراسان بیەن دەسو ژەنەکېشۆ وۉە وېش کەرد چوەرۆریو دالپیێۉ بە پەجارېۉشا 

دەسو  بەرؤ. ئېمەیچ بە نەکە جیێشا کەرمې. پاسە ئەرمانې کە ئەگەر بە زویی جیێ نەباۉە ئاد وېش جە بەینە ئامابې

بەاڵم  ،یانۆ وېش نەشېۉنؤ. موچیاریما کەرد کە مانې پەشیمانش کەرمېرجەمې بیەمې و کؤششما کەرد کە چی هەبرد 

 .ەسپاراما بە مەاڵی. نەهایەت ئەرکو جیایشا ئتەر بېرئاد سات بە سات تندتەر و سو

 رعې المەاڵکەما خەلکو نۆسودې بې و فەقەت مېزەرەکەش چەنی مەردمی عادی جیاش کەرېۉە و فرەیچ بنەو شە

. جە ئەسڵەنە مەاڵ نەبې. جە شؤڕشەکانە چەندەرې با بە دؤکترې ئەلحەمد ۉەنېۉیچ بؤ بە مەاڵ. بە هەر قوڵە نەبې ؤئادی

 نەروی نەبې. ەوئاد پېسە مەاڵک چا دؤخەنە بیەبې بڵقاسم بەگ. حاڵ ئاد

 مەاڵو نەروی کې بې؟... 

پەی یانۆ تاتەیش پەی ۉا ل ژەنەکېش قېۉو کابرای کۆت واڵو تە ــ جارېۉشا ژەنېۉە دەمقڕەش بی چەنی شوەکەیش

بەاڵم وەشەۉیسی عە بنەش قوڵەنە.ردەرەتفې. شوەکەش لۉا بارؤشۆ مامؤسای واتە بې تەاڵقش وەش مەبؤۉە و شە

 بیېۉە پێۉەرە.  و ژەن و شوتەاڵق لکاۉە  شەرعېش نەداوە و مامؤسای و جوابو

قاڵما بڕیۉ. دۉې ڕۉېش  و غیابو ژەنەکېشەنە دمای باسېۉی چند ساتی بە دەنگو فرەو ئازایپەی مەسەلە وەڵینەکې، 

بەتە ناهەقیچش ڵئە ژەنەکېش.ە پەی ال ۉشیە بې ئاماۉە الما و ئازاو ئەندامو ئازاو شۆرایش شت و یاۉاۉە و لۉانەپەنە 

مانگیما نیابیێرە پەی شش النی کەم ئېمە ئەشیێ اری.ۉوېش ۉزؤرە  "وشۆلک"مما بې ەنەبې ئېمە پەلەما کەرد و خ

 ۉیرۆ کەردەیش.

 ؟کؤگەن. "وشلک"خاسا چی ئەۉەڵۆ ئاندە توڕە بې و ... 

 ېۉهەرچی بې شەکە دیێ ملو دەرەو نساریەرە.  بې وش نسارو شاری بې و مایێۉەی هەزار گەزیەلکــ مەزانو، 

ال  ئەقڵشا جار و بار ۉەزؤرەو  سەمەرېنې ېۉ پیێ گیاندارېباز. کەش ئێرې کەرېۉەەۉپۆکەی ڕ ،ەنەۉتېکشا دابې

ی مدیا ژەنېرە اڵچون ئا کەسې پېسە کا ،هەر چی پردېش بینېنې وڕنؤشا !نەدریؤۉە ائەگەر جوابو خواستەکاش. یشاارۉ

 خزمەتشەنە بؤ. ژەنی ەسش کەرد مشیؤۉئەجؤشا هەر وەختېۉ ئاد هەو 

کە مەردم شارەنە نەبې تا  پا مانا هازە بې. بې و ۉەی بې دەسەاڵتەێشۆردؤرانو شۆرایچ داستانې وېش هەنېش. 

حزبو دمؤکراتی هەرچی بە قازانجش بیێ پەشتیش گېرې و هەرچیچ قازانجو  .زؤری ئجراییش نەبې پەشتیش گېرؤ و

 کوڕی وېش بە، تؤش کەرې و مؤرەو کومەڵە بیەیچما کۉې پۆرە. وېش بڕې و وېچش ۉرازېۉردمیش چەنە بیێ مە

، دمؤکراسی چکؤۉە دەس کۆتەبې پەی ئېمە ڕؤشن نەبیۆئامارشە و ئی  زانېحزبو وەشۉیسو کوردسانی بەەوتاقان

 یکەرتەشکیالتېۉی بې بەرەو پە .فېرو ڕاۉەبەردەی دەسەاڵتی بیەبې ۉە و سەریناۉە و دلېنە هەر ال وەڵېنا و بېڕۉاڵەتې

هەر کەس پەی وېش بە جیا و بە  .بې. دەسې گۆرې دلېشەنە دەسەاڵتشا بې گۆرەتەرین دەسې عێراق و ئێران بېنې

بە  چی ئاخراۉە پاسەشە سەر ئامابې کە .نیشېرە ئتالعاتو عێراقیو ئێرانی پاسداراسپاواجؤرې چەنی ۉبەهانې جؤر

مین ئەرەنیای بې ڕەۉیە و بې نەقشە فرەتەر  رە شار و بې بە مېمانو بازېۉی.ېەزۉئاسانې ئتالعاتو ئێرانی شەۉانەی 

 تا پەی دژمەنی.و بەاڵ پەی مەردمی  پەی ئەنداما وېشا بې بە تەڵېۉ 



 و سیتەقریبقەناسې مەردم کریێ نیشانې. تفەنگې جؤرو خؤمپارە ۉاران کریێ و بە  جە ال ئێرانیۆ شار بازېۉ وەختې

کەرد بە  هؤدېۉماپاڵو شۆرایەنە ۆ و زاڕؤاڵ شارەنە بېنې و خەتەرو کوشیای و زەخمی بیەیشا فرە بې هەر پا بؤن

اتېچ فېرې ۉهەم پارېزیەنې و هەم چوار  ،ڕؤنە زاڕؤڵەکا جەمې کەرېنمې مەدرەسەمەدرەسە و من بیا بە مامؤساشا.

 بېنې.

دەسش )حدکا(ی  بوڵە بوڵو کادر و پېشمەرگا. وەاڵ بیۆ پەی هۆرامانی ی کومەڵەی دمای غەیبەتېۉی توالنیدیعایې ئاما

من پېسە وېم چا سەردەمۆ  .ئامایشا پەی هۆرامانی درکناې مەسولې کومەڵەی ئامې شۆرا و ۉېرەگانېۉ دۉپەنە کەرد.

بی شەرت و شروتی بیەن و هەن و بە ەڕم بە ئازادې ۉبا ،دەس پەنە کەردەن و ئیسەیچشە سەر بۆ مدرامانمکە 

ک و ڵکو نۆسودې بې و مڵوېش خە ەگەرمی خێرئامایم چەنە کەردې. یۆ چا مەسوال مامؤسا سیامەند هۆرامی بې ک

بیەنا بېگانە و بېگانەیچ ساحیب پەی من یاگې پەرسې بې. مسداقو ئا مەسەڵې ) من و ڕیشېش چاگە کؤیەبېنېرە و  ڵما

ئەڵبەتە حەرەکەتەکۆ مامؤسا  جە الیدەی گېرؤ.ئامایش بە سەرزەمینو با و باپیریش مشیؤ ئی ئیجازەیە  ییانە(  پە

باوەڕش بە دەسەاڵتو مەردمی بې و بە ڕایەو  سیامەندی تەمامەن دمؤکراتیک و سەردەمیانە بې. مامؤسا سیامەند

ش بې و ڕەفتارېۉی مەتین کە جە سیاسەتیچەنە ڵېۉی ورد و وردۉین بې.هؤرسەنگنای قوئینسانمەردمې ئحترام نیې.

. ې و چۉەو حەراجیش نەدې ۉەنەکەرنەې مامەڵەش سەر کە ئیمانش ب هەرمانې وېش ئەرمانا بې و جە پاڵیچشەنە بە ئا

داخؤ باندبازی و دەسە بەندی و بە زاتۆ متاۉو واچو یاگېش کومیتە مەرکەزی بې نەک کومیتەو هۆرامانی. بەاڵم بە 

پېسە  هەم ئېمە تش ئاست جیا.المافیا بازی دلې کومەڵەی مەیدانو مانؤڕیش چەنە ئەسا و نەتیجە دەوامش نارد و تەشکی

کراتی هەر جە سەرۆ تا ۆکە حزبو دم نمېۉە و خاس زانېېمنچۆپەڕشۆ ئې پېسە کؤمەڵەی و هەم ئادیچې رایۆش

بە تولو تارېخی گردو  ڕاۉە.  بزاناوېشا گېل کەرا و مەبەراش ئەگەریچ کراسی چېشەنە وئەرەواری نە مزانا ماناو دمؤ

. و تەجرەبە کەردەن یەنب ش بې ۉېنەی ۉاپېۉەرە ژی ەکاشۆهؤرامانی بە گردو جیاوازیە فەرهەنگی و زۉانی

 کە جە جوغرافیاو هۆرامانیەنە ژیۉێنې سەراسەرو دەسەاڵتو هؤرامیەکانە بە ئحترام تەماشەو ئا غەیرە هؤرامیا کریان

 اسیاسەتېۉ جە هؤرامانەنە مجیؤ و گنؤ ڕا کە بازیۉ چ ۆ، بەاڵم بە داخمامەڵەشا چەنی کریان بە بې فرەق و جیاوازی

 منیشا لەق و پؤ،ې ئا سیاسەتادەڕاوەبەر بەې حزبا،بە نامې کادر و پېشمەرگەکایچرامیؤه عدېۉ جە  و اغەیرە هؤرامی

فەالقە  هەمیارې پەیڕەحمانە پەڕچین سەرو پەڕچینی شېال و ئێر مدا  و با بە شاهدوېؤرامانیۆ و بفەرهەنگو ه

 و بې خااڵ. ابە وەسیڵەو خاڵدار مەنتەقەیکەردەی جوانا 

چەنی ئۆدەسو ئاۉې بې و  پێۉەنی جە لێۉۆ ئەوەڵۆ مەرامشپاسە ئەژنەۉیم کە . ستۉکومەڵە ئاماۉە و بار و بنەش 

فرەتەرو ئا پېشمەرگە زخمیا کە قەرار بې پەی چارەی بال لێۉتەریچۆئؤردوگېۉ سەر بە کومیتەو) ئاسؤسی( بې کە 

ڕاو پەیاشا  بەرو وەاڵتی چاگە ئنتزار کېشېنې.مەسەڵېۉە هەنە کە ماچؤ: "ڕاو پەیام کەرؤ وېم ڕاو سەرەیم کەرۉۆ" 

کوڕو دەروېشی کە سەرۆ ئیشارەم پەنە کەرد یانەکې وېشا کەردېش  ردې و مەنېۉە.سەرې فرەتەرېشا ئاکەردەشاۉە و 

 .هامسېم بېنېمقەر و منیچ ئاگەمە ئاست جیا و لۉانې یانېۉتەر کە پاڵو مزگیە قوڵەیەنە بې و ژەن و پیێۉی پیریچ

و  ې و دۆرانېش ۉیارې بېنې. دنیاش دیەبەڕ کەرە تاقەتم پادی بېۉبا .پیاکە فرە قسېش وەشې بېنې ،یادشا بە خەیر بؤ

زەمانو وېش مەجلیس گەرم کەرو دیۉاخانا بیەبې و ئیجازەش بیەن هەرچی مې دەمشەنە ۉاچؤ و  بەینما فرە وەش بې.

 جە کەسی سڵ نەکەرؤۉە.

خانمە ەرەیان چېشا؟ ماچؤ:" کورە ئانە دندالېو گوم کەردەنەنە ئا هارگې جبانېۉ هؤرسا مدیەو بؤڵیش مەیا، پەرسام حسا

 کەرؤ". هەر بؤڵېش مەیا، ئەجؤ وېش چکلیتی

 ە نزیکتا.ڵۉاتم: دەی خؤ مزگیەقو

ماچؤ:" ئؤجاخەی کورە، جافرسان ملە پاڵنگانە چەنی دژمەنی گژیێ تؤ ئی کؤچریێتە ئاردینې پاڵو قنگەو منەنە 

ؤ هەر گوش کەریەنە ش سەرۆ نەبەسیاو یەمەلهارگایچ قاو !.کەرا پۆدېمەرە گژیا،کې زاتش هەن بزیؤرە قەناسېۉە

 ېش پەنەنې و دلش پەڕا.رسەرشەنە نەالنې زانام ف خاسا."

 با بلۉۆ سەرو باسەکەی.

چنې. یانېۉ بې کە ۉرهؤ ئاگەشا ئا یانې کە کومەڵەی کەردې مقەر باوەڕ مەکەرو کەرگ و کەڵەشېریچ پەی کولینې

 نازېنې دۉې تفەنگ بە دەسې ئیسەر و ئؤسەرو کوجیەکېشا گرتېئەگەر ڕاو بەریش و بەرشیەیش کوجیێۉە بې کە 

چېڕې دەسشا پەنە کەرد.  ددانەدمای نەقدو پوپولېزمی کؤتەبې پۆ بارەرە. ،. ئا کومەڵە پەپولەربشؤتاقش بە کەس

و  ېشېنېڕاس  زیبو مەژگیشا کێؤ پەی کیانېنې و وزېشا مەرکەادېۉشا بې و نەشرېێ و مقالۉردە سەۉەکې ڵکومە

دمؤکراتارە و بە ڕەۉشېۉی غەیرە سیاسی  ەسیاسەتو مەرامو وېشا کېشېنې ڕۉەو پېشمەرگو  ادۉسە ر.ەۉکەرېنېش چ

ئانە بیەبې باییس کە سات بە سات و ڕؤ بە ڕؤ غەرەز و قینی دلې دڵو پېشمەرگا  هەر تەحقیرشا کەرېنې و



عاقیبەتی خاس  دریژەدای ئا سیاسەتیە جە الو کومەڵەیۆزانېنمې  رایۆمە پېسە ئازاو شېؤ. ئەنە چەکەرە کەریکراتؤدم

بارزېۉی سالمی نمارؤۉە. بە دەۉام چەنی هەردۉە الی قسې کەرېنمې و دەعوەتشا کەرینمې بە ئارامش و م

بە تایبەت  .کراتیم دیە بېؤانو مانؤڕو پېشمەرگا حزبو دمۉمن تەقریبو دۉې سااڵ بې نۆسودەنە بېنې و تە .ئیدئؤلوژیک

هەر  .جمهوری ئیسالمی ئێرانی دەسشاۉە وەڕەز و هەراسان بیەبې ئا پەلە کە شارەنە بېنې و گردیچ هۆرامیې بېنې.

 .ریێۉەباسم کەرد گرد هجومېۉش بە پانزەو سەر کەالکې وەرپەرچ د ۆپاسە سەر

ی بیەی پېشمەرگا ڵجە پاڵیچشەنە ناحا ی وکومەڵە بە نسپەتو منۆ قینېۉەی کؤنەشا بې و وەختاریۉ باسو تەۉان

ئەرەنیشتە و تەپا ) ئەدەبیاتو پارتی و یەکیەتی( و جە تەۉانو وېشا باس کەرېنې بە  کراتیشا پەی کەرېنې، موتەهەممؤدم

 نۆ هەر پېشمەرگېۉو کومەڵەی ۉەراۉەرا چەنی .کەرېنې و ۉاچېنې : " ئېمە ساحیبو ئیدؤلوژیەنمې و مەکتەبی

 "دمؤکراتا.

درەکا کومەڵەی ئاما و فرە حەق بە ڕۉېۉ سەرو بانو یانەکا سانیۆ پەی وېم قەدەمې دېنې و فکرې کەرېنې. یؤ جە کا

و پاسە ئەرمانې کە مەدرەکې خاسېش هەنې کە من جاسوسو جمهوری ئیسالمی  هەڕەشېجانب  دەسش کەرد 

ؤ. اۉەرشؤ کریؤ مەتاۉؤ ئارام برقەنارە. ئینسان وەختېۉ ناهەقیێۉ ۉە وو دریە وا و مشیؤ مەحکەمە کریەئێرانیەن

پېشمەرگېۉو  ۉبە جەنگی لەفزی بەینو منی بې چەکیەنە و ئادی چەکداریەنە. منیچ نەمانې کەڵەشینکؤفېۉە ەینمانە بیب

و جە حزورو  اباریش ېت هەنېمنیچ پېشمەرگەنا و فرسەتت هەن بلی هەرچی مەدارک دمؤکراتی و ۉاتم چی تاریخؤ

. ۉاتم من ئەگەر اۉی من مەحکەمە کەریتؤ نەیاۉانی ئا ڕادە کە بت. بەاڵممانیشاربمەردمیەنە ئەچی مەیدانەنە 

جاسوسیم کەردې ئیسە ساحیبو قەسرا بېنې و بە ئۆپەرو ئاۉرای و بې پوڵیۆ ژیۉای شەرافەتمەندانەم هؤرۉچنان و 

ە و ئادیچ لۉا. دمایی خەبەرم زانا کە جە تەرەفی ۉ. قاڵ بڕیاو ئا کەرگېمە بؤ تا هېڵېۉ کەرؤ و بې منەت بۉەروشڵمات

ۉیە فەقەت ال کومنیستەکاۉە نەبیەن شېۉەی نا ەئی ڕ ڕەفیقەکاشۆ بەرخوردی تندش پەنە کریان سەرو ئا مەسەلې.

ئینسانی تەرش فرەتەر ال مەزهەبیەکاۉە گنؤ وەرچەم کە پەی جە مەیدان بدر کەردی نەیاراشا دەس بەرا پەی نا 

و  سا. ئی ڕۉشە ال مەاڵیاۉە ئمرېۉەی عادیەئینسانیتەرین حەربەی و توهمەت داۉەنەی پەی بې ئاۉرو کەردی کە

پوڵېۉ ۉەنە کە خومەینی توهمەتش مدؤ ئایەتواڵ پەی نمونەی وەختو وېش ئایەتواڵ ڕۆحانی مەرجەو شیعا،  شەرعیەنە.

 جە تەرفی ساواکیؤ کیانیان پەیش وبە هەڵە یاۉان دەسو ئادی. هەر ئا مەسەلې بؤ بایسو وڕای و بې ئاۉڕو بیەی

من هیچوەخت ئا مەسەلې نەبیە باییس کە ( جە ئیسالمەنە شەرعیەتش هەن پەی حفزو نزامی. . )خدعەڕؤحانی

ەرو دژمەنی ۉەراۉتوڕەیی زاڵ بؤ ملو نیەتی پاکیمەرە و نەکؤشیەو پەی ئارام کەردەی وەزعەکې و مدرامان 

ڕۉیۉ . ا حزبو دمؤکراتیپەی پېشمەرگەک و نیامەرە کەاڵسېۉی سیاسی ئیدئۆلؤژیک بنیەۉەرە بڕیارم دا .هەمبەشیماۉە

 باسې کەرېنمې.  کوردستانی و ئەساس و مەرامنامەو حزبیژڵېۉەو بارەو تاریخو جە چند ساتېۉ چاگە جەمې بېنمې و 

چەنیشا بە شېۉەی ی ئارام و سالم بە سیاسەت و پەیلۉای سازمانەکا تەری و شېۉە بەرخورد و باس رېنېکەېشا ئاشن

کریا و درېژە دریا. کەاڵسەکە نەتیجەش بې و فرەو  ش چەنەە گەرم پېشۉازیب. مودڕن و ئارؤیانە و دمؤکراتیک

پېشمەرگەکا رازیې بېنې و سیاسەتو وېشا ئەژناسېنې و هەر بە پاو ئا سیاسەتیچە چەنی کومەڵەکا جواب و جې 

دمؤکراتیەنە کېشؤ دلې هازېۉە ،ی سیاسیمانۆ منە وەشش ناما چون نیابېشەرە بە کاررکەرینې. کومەڵە فرە چی هە

 ۉردە  چیال و چۆالۉە .ا ڕادېۉ ئارامە بېتکەاڵس ئیدامەش بې و وەزعە  ڕۉەو وېش و ئی کەاڵسیە بە ۉەرپەنگ زانې.

و قاڵې وەشې بینې و زو مرکیەنېراۉە.کومەڵە هەاڵی پەیجؤرەنە بې کە وېش بیاۉنؤ شارەکا پېسە پاۉەی و کرماشانی 

بە ئۆدەسو سیرۉانی زانې بەاڵم پەی ئەۉەپڕای  ئەمنتەرینڕا. پەی ئا مەبەستیشە گېرؤ چەنی ئازاو تەشکیالتیش پێۉەن

چند جارېۉ گەرەکشا بې جە قالبو ڕەفاقەتیەنە من  کرات چەنی پڕؤۉە.ۆگرفتش بې و پەیجؤرەنە بېنې کە بزانا دم

ېۉە کوبا بەاڵم کومەڵېۉ ۉاچوشا پەنە.پەی من مەسەڵې بې کە فیدل کاسترو و ڕەفېقەکېش جە ڕاو دریایۆ ئامریکاۉە ئام

سېۉ پېشمەرگی دمؤکراتی قەرار ەد . کەرەکشا ئنقالبی سوسیالیستی کەرو و ڕۆخانېۉی یەرە متریەنە مەتاۉۆ پڕؤۉە

ەسیمېرە . ۉوېرەگانە وەختیۉ بې .بە حەزو وېم کؤتا چەنیشابې جؤلېۉی چند ڕۉە دۆرو بەرو پاۉەیەنە کەرا. منیچ 

گایەنە تەۉەنیۉە دلېڕاسەو اڵې ڕۉەو کولیندەشت. بەینو کولیندەشتیەنە و قەو سەرۆچېرې بیەم یکەنارو سیرۉان

ەتەمو ۉما و نیاما ددرۉئا ،پەی ئا هەرمانې مەڕیۉەنە شاریابی وەڵتەر کە فافؤنی سیرۉانیەنە بې. پەیجېۉجە جنسو

پڕایمې و ئاخر سەریچ وېش ەنەکېۉە. یؤما سەرو تەوەنەکېۉە مەنؤ و پەیجەکەی ئیدیم و ئؤدیم کەری تا گردما ۉتە

ئۆدەسو ئاۉې مەیدان مین بې تا یاۉېنې سەرو جادەی. پېشمەرگې ۉەڵتەر  مې.ڵسەر گېۆپڕاوە و پەیجەکەما شارتؤ تا چ

 .سەرۆکوی بیەمې ڕۉەو بەلەبزان و کرند و چاگۆ گردە ملەگارە لوایمې پەشتۆ دشەی و گراڵې ڕېۉەشا کەردېبېرە.

پڕایمې دوریسان. پەشتەو دوریسانیەرە گەیچۆ جادەنە دەرەبەیان و چا رەرە هؤرۉەسیمېچاوە لۉایمې خانەگا و گردە دە

 ۆو پەی تەداروکی. پەشتۆ پاوەی پێۉەنیې پېشمەرگی وەسېرە پاوە پەی ۉو بنارو شاهۆیەرە ئامایمې پەشتۆ پاوەی. د

چاگە وتېمې تا ڕؤ  تۆ نجاری.پا قەد پاڵەرە لوایمې پەش .ۆهەوا تاریکش کەرد هەر چاگە مەنیمې تا سەۉایش .وتیمې



و چېشی یؤ بەشیۉ جە شانەکېما کۆت . هەنگۉینو  دوې پېشمەرگې هەنگەکەشا بڕی .هەنگیۉ پا کەشۆ بې بیۆ.

. وەسیمېرە کەنارو ۆماتڵې بیەمې هەۉا تاریکش کەرد .بې نیۆگۉینئەرەجیێ شیشېنە و ئۆدیمش پیۉیێ. گیانداریما پا هە

ە یۆما ۉەبزان. بەلەبزان چەنی ئا دوە پېشمەرگەیە کە وەسېبېنېرە پالایمې بەۉە لۉچا. ئۆدەسەرؤی و پڕایمې ۉئاۉەو پا

سەمی ئاما  بۉەو ەمەشا الداهەڵمېۉە تېکەڵ بەلدېبېنې. سەرەقاورۉپەڕو قاولەمېۉی کفتېشا چەنی وېشا ئاۆ. گرت

بەش کەردې و من قەناعەتم کەرد  اتم ئی کفتې خرابیەنې بەاڵم کەسی گوش نەدانې پەنە.کفتېشاۉگژېمۆری. هەرچند 

بازیۉ ڕانە زېڵیشا شیۉیاۉە و  انېۉجمایمېرە پەی کەنارو سیر. بە کەمېۉ هەنگۉینی و لتېۉ نانی کە پەنەم بې. نانما ۉارد

ېۉ بی مەسمومەکېما یاۉنې دەرەتفی و تەحوېڵو تیمی پزشکیما دې بە ڵ.بە هەر حایمە کورې بیېبازېۉیچ چەمېشا ن

دمای ئا  درېژە داۉە.ما کەاڵسدو یەر ڕۉېۉ سیایمێۉە و سودې.ۆاېمېۉە پەی نۉایشؤ لۉپزشکەکەو وېچماوە. سە

 نەکەرینېپەیوەستې بیې پەنەما.بەشداری ەڵتەر کەاڵسەنە ۉەیمە ئا پېشمەرگې کە لجەو

وېش هۆرش گرتەبې.  کەکېش ئاستېبېنې جیا و سەرەوڵکېش فرە فرېنې و بە بۆنەو جەنگېۆ فرەو مەردمی مڵدە مونۆس

کی و ڵە پەی ساحیب مېۉو بەشېۉش کیان ۉەکەکاتەری وەی کەرې و سەمەرەکەیشا کۆ کەرېڵئا مەردمە کە مەنەبېۉە م

حزبو دمؤکراتی کە وېش بە تاکە دەسەاڵت زانې سەۉاو گونیە دینارەکا  سەرفو وېش و زاڕؤاڵش. ېبەشېۉیچش کەر

 ئیجارەشا دې ئێدی و ئەۉی و بې ساحیبایچە بە پاو پانی و پۆڕیشا کە ڵکە جە حکومەتو عێراقی هۆرشا گېرې ئا م

و ئارامش و  مەتگوزاریزۉ ماڵیات مسانۆ و جە پاڵیچشەنە ماڵیاتەکەی سەرفو ختیدیارا هەر دەسەاڵئەسانې. چەنە

 وو مەردم، وېران ېکڵبې و ڕؤ بە ڕؤ شار و مو ئی دەسەاڵتە پېچەۉانە  کەرؤ، بەاڵم ئی حاڵەتە ئاسایشو مەردمی

 کاوڵتەرې بېنې.

دمای  حەمەدمین سان و کو جافرسانی بېڵکە مڵئی م، کو نۆسودې بېڵم ینتەراردسەمەر مەیدانو سانی گورەتەرین و

ساڵېۉی دەسو  ٣٠تا  ٢٠کە بە درېژایی ڵجافرسانی تاپۆش کەردەبې سەرو وېش و بیەبې بە ساحیبش. ئا م

 ادېۉی نۆسودیۆ ئاۉی دریێ و وەی کریێ و تا زەمانو دمؤکراتیچ  هەر درېژەش بې. ۉخانە

وەختېۉ بەگزادەکې هۆرامانې گیریێ و کریێ  ١٣٤٥با کەمېۉ ال دەو چی باسیە و کەمېۉ گېڵۉۆ دما و بلۉۆ پەی ساڵەو 

ئیسە وەختشا بؤ بە کەکەیش گرتېبې و پاسە زانې کە ڵکەکەیۆ بې تەماعەو مڵزیندان. پیاو ئا یانەیە کە سەرو م

اچې: نیشت پؤمۆ وۉ تەوەنیپیاو ئا یانەیە بە  ،دەسم بەرد هەنجیرېۉ کەنو و کەڵساحیبش. من جاریۉشا ڕام کۆتە ئا م

ئەگەر بەرکەردی مەعمولی بیێ واچېنې هەقشا و زەحمەت  کەکەنە بەرش کەردا.ڵ"خائنا بە شاو مەملەکەتی" و م

 اتە دیار بې کە یاگېۉۆ موچیاری کریان و خەتە دریان.ۉبەاڵم ئا  ؤسەرو ئی سەمەریؤ مژیۉکېشۆ و 

ئیجارە  ،ۉە و ئادیچ کوڕو ئا کابرایەؤئی یادمە پۆکەی کەردۆ کە ئیجاریچە تاریخ بە جۆرېۉتەر خەریک بې دوبارە ب

 ەنتکەکەی گرڵؤ." تومەز تەماعەو مکومەڵەن و بە ئاوردەی فاکتو" زەمین هینو ئا کەسیەنە کە سەرشۆ هەرمانە کەر

 کوم ساحیبېچشەنې.ڵچ! بەیه مەبو بدا و چون وېش و ئەداش ئینې چا ئیجارە 

ەت کەرینې. حزبو ڵقاڵ بې و باسې بېنې و مزاکرې کریێنې و شورا و مەردم دەخاکیە ڵچنها ڕۉې سەرو ئا م

پەی  ایشایانەیە جاشا و ئینا پاسگاو ملەسەروایەنە لوبە بەهانې ئانەیە کە پیاو ئا ! کراتی نەک هەر ئیجارەش ئەسا ؤدم

 غە کەرد.قەدە چکەکەیڵم

منیچ بازیۉ ئتفاقاتې ئینې زەینەمەنە ڕەنگا یارمەتی دەرې با پەی ڕۆشن بیەی ئا  ۆدەس وەش تا تو کەمیۉ بسیەی... 

کی سادە وېش مرمانۆ بەاڵم . دیارا سورتەۉ مەسەڵەەرۆ و بیێ بە کارەساتۉئامې  حزبەیەنە کە بەینو ئا دوناکوکیا 

ش ) کازمی( بې پەی مزاکرەکەردی چەنی پېشمەرگا ەی کە نامې فامیلیۉفەرماندارو پا ،ئەگەر یادت بۆ سەرؤ زەمانېۉ

کراتی و کومەڵەی چا مزاکرەنە حزورشا بې. ۆئاما پەی نۆسودې . مزاکرە یانەکا فەیرؤز بەگیەنە کریا کە نمایندې دم

چا مزاکرەنە و باسش  ېهەیئەتو کومەڵەی بقسەکەرو اک سیامەند هۆرامیۆ ئەژنەویم کە ویشئەلبەتە من دمایی دەمو ک

کەرد واتش:" فەرماندار کازمی نە حازر بې چەنی ئېمە قسې کەرؤ و نە وەختو قسە کەردەیچەنە دیێما پؤرە. واتش 

کراتی ئانې بې کە واچې:" "ئېمە چەنی شمە متاومې ڕېکې گنمې بەاڵم ؤقسېش چەنی دم سەراسەرو ئا مزاکرەیە

و دارېنە ە سۆزېشە  سەراسەرو کوردسانیەنە ۉئیسالمی ئی چرا" دەی دیارا جمهوری .چەنی کومەڵەی هەرگیز

 و ئېمە ڕېکې گنمې. ردېئی گرفتیە البە شمەکە  کراتیؤیاونانش بە ڕەهبەرا دم

 "ڕۉەوەمو سکرترو کومەڵەی ) عبدوالی موهتەدی( بە نامې ڵجە تەرفی کومەڵەیۆ جزوېۉ بە قەجە لېۉتەریچۆ 

 کوردستانی کاحزبە بورژوا ،سوسیاڵیزمیپەی یاوای بە  ەش پەنە کەردەبېگرفتا کە ئیشارکە یؤ چا  "سوسیالیزم.

ەو هەنگوینی و حؤریې ۉای بە جۉنابودیشا جە دەسورو کارو کومەڵەیەنە منیؤرە. پا مانا کە پەی یادەس نیشان کەرؤ و

کە  جا مەنزورم  ئانەنە  مشیؤ مەڕیؤ و ال دریؤ. اکریکار وکە بە هازە ۉەرپەنگا ۉاریۉبەهەشتی و وفورو نعمەتی دی

 .دې دەسۆ ئی جەنگە ئەساسەنە بنەڕەتش بڕیابې و ماباقی مەسایلی بەهانې



جەنگەنە  اــ ئەڵبەتە، ئافەرین، دەس وەش. خاڵېوەی ئەساسیەت ئیشارە پەنە کەردە. جمهوری ئیسالمی دەسی بااڵش چ

 .ودەنەا.بە تایبەت جە نۆسۉاتو وېچش یاۉبې و بە ئا

چەوسەریچۆ کەسئامۆشیە نەکەرې.  .ەی و شارەکاتەریۉەڵې ئامای کومەڵەی مەردم ڕاشا پەنە ندریێ بالوە پەی پاۉتا 

نیەنە و جوانې  مەردمېۉ کە پەیش دیاری کریابې و مەجبور کریابې کە هەقو ئنتخابو یاگې ژیوایشبە ئامای کومەڵەی

 هەر یؤ بە جؤرېۉ ئیجارە دڕتەر و بە پەشتی کومەڵەی گەرەکشا بې ،کە ۉەرو شەقا دریەبېنې و کەرامەتشا مەڕیا بې

 ېشا چارەو وېشا دیاری کەرا.وۉ ڕاو وېشا هؤرۉچنا و ئازادې با

پەی  بەیا پەی چۆالیچۆ جە تەرەفی ئتالعاتو سپاو پاسدارا ئێرانی ئیجازە دریێ بە بازېۉ ژەنا بە بەهانې سەردای

دلې تەشکیالتو جە وېش امال عبې پەی اۉەەیاشپ و ئتالعاتیکە پەیامېۉ نېرېۉە بېت. ئا ژەنې هەرکامە کاۉنۆسودې

دلې پڕچاشانە  ېدەرۉېشې کە بانتلیر کراتیەنە و مەردمی عادیەنە. شیخو نجاری ئې و زکر و تەلیلە کریې.ؤدم

 اردی بې.ۉنامېۉو ئتالعاتی الشاۉە ئاۉەو و سکەڵ وەرېنې، شارتەی  دانشارېنې ۉاچېنې قوتما 

گەرەکشانە بالوە وەرگیری  کە ش کەرد کە کەسانېۉڵقبو ۉەرگەو فشاروتەبلېغو کؤمەڵەیش نەگرت و کراتیؤحزبو دم

ئا کەسې مالۉە ئاد و سەرگیریشا نەکەرؤ و جە پالیچشەنە گەرەکش بې نیشانە دؤ و بیاۉنۆ کە حاکمی موتلەق وېشا و 

 ، بە تایبەت ئانې کە نزیکې کومەڵەی بېنې.مشیؤ گېلؤ وەسایلشانە

ەز و قوڵەیۆ ڵۉنگو تەقەی جە تەرەفی قەەرمەنە هؤرزنانیشا. دەۉتەقەشا دا بەرەی و ساحبانېۉ سەعات چوارو ساحبی 

ە ۉئیسالمیا و دیسان هجومش کەردەن. زیانیرە دلې بەرە . ئا پېشمەرگە کە منش های کەردا ج،ئی. هەرچی جە منا

ەڵتەر واتم ۉهەر پاسە  .کوجیەکېنە بې و تەقە ئۆ مقەرو کومەڵەی کەری. کومەڵە بې خەبەر جە دنیای دۆرش دریا بې

اچې " پېشمەرگېۉو ۉیش بې و نە ڕاو بەرشیەی. یەکەم کەس کە جە کومەڵەی کوشیا ئا کەسە بې کە انو مقاومەتۉنە تە

 اژەنېۉەش .یەرې تەرمقەرەکەنە مەنېبېنې. ژەنەکېچش دەسگیرە کریاهەم زەمان کراتې" ۆدم نۆکومەڵەی ۉەراۉەرا بە 

 چەنی هەر چوار و .تەسلیمې بیێ ئامې و ئادیچېنە کەرؤ تەسلیمې با و گیانو وېشا پارېزنا. ۉەکیاستە کە داۉاشا 

" ئافەرین کاک بەختیار"  :اچېۉتەلې بېسارانە هەیتا هەیتا بە من من. هؤدەکەوشانەکەردې و شائاردېۉی ادارېۉهە

تەشەرې دې. داۉاو ڕادیؤیش کەردە، من وېم ڕادیؤم نەبې بەاڵم کیاستم یانؤ بەڕېزېوی ڕادیؤشا پەی ئاردە و ئادیچە 

میزانو سفرەو رین سەوت داش سەرو بەرنامەو ڕادیؤ کومەڵەی. نزیکؤ نیمەڕؤی بې و مەردم هەرکەس بە بە ئاخ

ارد. وەزعە ئارامە بیەبېۉە تا خەبەراتې تەکو شؤشمې و هەمە کؤتای و تەختەو جامی ۉئارد و نانشا  اردەمەنیشاۉوېش

فېقی دېرینەشا کوشیان. دمای نیم سەعاتېۉی وەلې سەر لک و ڕەکراتی خەبەرشا زانا کە ؤەرؤ. پېشمەرگې دمۉې ۉیا

و پەنج نەفەرەکەشا ئاۉردې بەر. دەسې یەرې جە کوڕەکاشا بەسې و خەریکې بېنې  هؤدەکەیجەمې بیێۉە بەرەو 

ې وەڵې. هەرچی جە منا پەی دەرەتفېشا بەرا و پەی تسۉرد و هەر پەنجشا ۉدەسې تەلیچ بەسا بە ئعترازو من وازشا ئا

نەمانې دەسېش گېلنامۆ و ۉاتم شمە ئادیشا .بە نامې قادربزمونەی چانیشا ڕەفېقو وېم بې و خەلکو نۆسودېزیندانی. یؤ 

رد چادی و ئەۉېشا بەردې. دمای سەعاتېۉی ئامېۉە بە بې ئەسیرەکا. سەرەم سڕ ۉبەردې من وېم ئێدی مارو. وازشا ئا

زو ئامایدې  و ۉاتم: . پەرسام جە پېشمەرگېۉیاتېنەسەعۉی ٢مەن نۆسودە تا دەرەتفې النی کەم  پەی ئینسانی پادارې 

 ئەی ئەۉې کؤنې؟. ماچؤ: "کوشتېشا"

 ۉاتم چکؤ؟

 ماچؤ: "دەرەهەرات"

چەنی پېشمەرگېۉی کە خەلکو نۆسودې بی و ئادیچ چی جەنگیە و چی هەرمانە نا ئینسانیا دڵش پەڕ بې لۉایمې پەی 

یەرە  تەلې و دۉېتەرشا سەرو جادەکەیۆ عدامې کریە بېنې.هەر چوار بە شېۉېۉی نا ئینسانی ئ ،دەرەهەراتی. بەڵې

گؤشیۉشا وەش کەردە بې و ئەۉیچشا پاڵو دیۉارو مەردەشؤر یانەکەیەنە تەنافېۉە ملشەنە بې و کۆتەبې پاڵې. هەزار 

پەی ماو  ،لەعنەتېم کەردې ئەو وېم و شؤڕشې و دڕندەیی ئینسانی و هەزار تفېچ ئەو دەسەاڵتو کوردی و کوردسانی

 مەتێۉی کە ئاردەنشارە هۆرامان.

ەرە بې کە بە تولو ۉئی کارەساتە پەی مەردمو هۆرامانی و بە تایبەت پەی خەلکو نۆسودې تەکانېۉەیزەجر ئا

ېرانش  گرتېبېرە و ئانە ۉتارېخیهیچ دەسەاڵتدارېۉ قەسابی پاسنەشە دیارو چەماشاۉە نەکردەبې. تەرسېۉە شاری 

 یگرتشا و بەردشا پە بیەن، کومەڵەیۆ وېش تەرسې. هەرکەس شکەشا لۉې کە مەیل جە کومەڵە ڕاش کؤتېبې یانەش

 یاتی.لکومیتەو شارەسانی و مقەڕوعەمەدەرەتفې مەرکەزو 

تەکبیرشا  کو نۆسودې بە پېشمەرگە و غەیر پېشمەرگە جەمې بیێ وڵنەفەرېخە ششتا  پەنجمنەنە هؤدەکۆ  شەۉېۉە 

رگایەتی بارا. من خەبەرم زانا کە قەرارا هەیئەتېۉبە بەشداری کومەڵەی و بالۉە پەی پاۉەی و واز جە پېشمەکەرد 

 .دیاری کەردەیرخەتابا پەیو کراتی و یەکیەتی نیشتمانی کوردسانی بەیا پەی تەحقېقیۆدم



بە کوشتەیشا، کە  هەڕەشەکەردەیکۆت پەلەقاژې و شارتەی مەدارکی و تەرسنای مەردمې و )حدکا( چی فاسڵەنە

بیەیەنە فۆتیان و رپاسە بې کە نیشانە دا هەر کەسیۉ کوشیان جە درگی شا. قەرارنەدرکنا ال هەیئەتیۆ و ڕاسەڕازە

کە  . نەقشېۉی نزامی بېې پەی مننەقشېۉشا کیاستە ب و )حدکا(یهەر پا مەنزورە کومیتەو شارەسان ئعدامیەکا شاراۉە.

دەرگیریەکا  ېداۉاشا کەردە کە من محەل .ئاسمانؤ گیریا بې و تەمامو چەم و دؤڵو  ئا مەنتەقەیشە چەنە دیار بې

 ش،ە الی چا نەقشەنە بەر بارو و بەروش سەرو کاغەزی. ئانەشە کە مەربوت بە من بې و دیەبېم و زانېنېۉهەرد

من کە نیەتم ئانە بې چەنی  سەرو کاغەزی.  . نەقشەم بەردوېشا دیاری کەردەبې یچشدۆرو بەرو نۆسودې بې و باقی

. قەڵوەز و دلې لو دەرگیری دیاری کەروەەقېقەتی باس کەرو، نەتاۉېنې دەرەهەراتی بە محههەیئەتی قسې کەرو و 

و جوابیچم پەی ئا چوار  .کەردې و دەرەهەراتم بە چوار هەسارې یێشاری و ملکا نۆسودېم بە بازنېۉی سور دیار

هەسارەیە حازر کەرد. نەقشەم کیاستؤ و لۉا و کەسیچ چا چوار هەسارەیە نەپەرساش. شکەشا پەی خانەوادېۉی لۉې 

پېسە  چو دمؤکراتی بیاۉنو الشا و بېدنگېشا کەرو. منیهؤشداریمنشا کەردا مەئمور کە . کە بە کومەڵەیۆ نزیکې بېنې

یسەری بەیا. لۉانې و دەردبەینمانە بې و حەز نەکەرېنې توشو پێۉەنېۉی تایبەت  چەنی ئا یانەیەیانەما و قەدیمیچ  وېم

 .ڕاسەکا بەرۆۉە پەڕ ۉاتېم پەنە کە شمە بېدەنگې بیدې و کەس هەن

نەفەریۉ کە هەرمانې  چندبې کە ۉستەی سناریؤیەنەڕیکۉسەی و تەدارؤکو درؤ و دەلەسەیەنە جە)حدکا(ئەچی فاسڵەنە

ئتالعاتو ئێرانیشا بەردېبې ۉەرۆ بازشا ئاۉرد و لۉېۉە پەی پاۉەی و بازېۉیچ ئیمانشا بە شوڕشی نەمەن و ئادیچې هەر 

دېۉیچ کە شاهدې دەرگیری قەڵۉەزی و یەکەم تەقەکەری بېنې حزب وېش بە قەدر و ع.بازشا ئاورد هەمان ڕارە

هەر کەسېۉ شکەشا بې و نانېۉەش دېبې کومەڵەی گرتشا و تا مەباقسېۉە درکنا.ەی ۉحؤرمەتؤ ڕەۉانې کەردې پەی پا

 بەردشا پەی دەرەتفې جە نۆسودە، شؤشمې، تەختەو جامی، هاکڵې.

کاک سەالحی ئیراندوست . ە بی و یانەنە بېنېۉهەیئەت ئاما پەی نۆسودې و دەفتەرو کاریشا بەردەرە یانەکا سانی.شە 

وېم لۉایمې  وڵینوا کەردەی کاک سەالحی و بە ئامادەگی ۉبە دا .پەی الیم ومەڵەی ئامامەسولو کومیتەو هؤرامانو ک

 و درکنای ڕاسیەکاوېم پەی و حازر بیەی  بېنې چا هەیئەتو کومەڵەی و یەکیەتی نیشتمانیفەقەت  پەی یانەکا سانی کە 

 پەی شؤشمې.کیاستا  پاریز و پارېزیا و بە پؤژیارەئا شەۉەهەیئەتی بە  هەرو  حزبی ئعالم کەرد ودرؤ ۉستەی سناریؤ

بەاڵم نەزانېنې کېن. جەلەسەو  ،کەرؤهەقېقەتی باسپی ماجەرایە پەیش بەردە کە کەسېۉ جە وېشا حازر بیەن ) حدکا( 

سە مەرزیارە و دمای ەلیشا دۉې ڕۉې ۉستۆ دما تا بزانا ئا کەسە کېن. نەهایت زاناشا و جە دەگاو شؤشمېنە جەهەیئەت

پەناهندە  هەر چاۉە ئاردەرە و دامۆ دەسو هەیئەتو دمؤکراتی و رەجەنایەتو دمؤکراتی. ئەسڵەحەکەم شانەمەجاڕ دای 

، بەاڵم حازر نەبی الئەقەل تەوبېخېۉو ئا حزب بە تاۉانبار ئەژناسیا و جەنایەتېش کۆتې سارا .بیا بە یەکیەتی نیشتمانی

 پا جەنایەتۆ. کەسا کەرؤ کە دەسشا دابې

انو جەنگی وەڵینی هجومش ۉپەی جاری دوەمی لۉانېۉە پەی هەڵەبجەی.ئاندەش پەنە نەشی کە کومەڵە  جە جوابو تا

کەرد سەرو دمؤکراتی و هەمان کارەسات و هەمان سناریؤ و هەمان درو و دەلەسە و هەمان جەنایەت الو ئادیشایچؤ 

 .دوبارە بیۆ

پەی ئا هؤرامیا و بزانا لۉای چەنی شؤڕشو کوردا و کوردایەتی بە غەیرەز  ئی باسمە کەرد بەشکەم بؤ دەرسېۉ

و ڵئېمە قەرار نیا بیمې بە لەشکەرو سەالح الدینی و خې .سەمەرېۉتەرش نیاپەی هؤرامانی،  نەدامەتی و ۉېرانی

و ساحیبو کیانی. نە ملمې  نمېێساڵې وېما دەسەاڵت بی ١٤٠٠زیاتەر جە  و شۉینیزمی سۆرانی. بارزانی و جەاللی

سەرو کەسی و نە ئیجازەیچ مدەیمې کەس خەت و نیشانېما پەی کېشؤ. مشیؤ هیمەتە کەرمې و بیاۉمېۉە پا ئقتداریە کە 

بو کیان و زۉان و بیمې ساحی ،ئارؤیانە و مودڕن پېسە هەر ئینسانېۉی ئازادەی بنەڕەتېۉیوەڵتەر بیەنما بەاڵم بە 

من هەر زۉۆن ئینانا شؤنەو  بؤ. سەرزەمینو وېما کە ئەساس پېۉەرە ژیۉای و ئحترام نیای بە هامساو بەر هامسای

نې بەاڵم پەشیمان نیەنا ێبی ېمفر ێماچا:"گېڵەر پېدا کەرا." کەسېۉ ژڵېۉیؤ خەتایچ کەرؤ، من خەت .ئازادی گم بیەمۆ

 ەدەی.موهم ئانەنە کە ڕاو خەتای درېژە ن

 ژیۉای پەی هۆرامانی سەربەرزی.
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