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دەقی پرسنامەكە...
بەداخ و پەژارەیەكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی كەسایەتی كۆمەاڵیەتی و
تێكۆشەری دێرین (ئەحمەد محمد عبدالرحمن) نارساو بە(ئەحمەد هۆرێنی)
باوكی شەهید (بابان)مان پێگەیشت.
بەم بۆنە خەمناكەوە پرسەو سەرەخۆشی ئاراستەی كەسوكارو بنەماڵە
تێكۆشەرەكەیان دەكەین ،كە لەڕێگەی رزگاری كوردو كوردستاندا پۆلێك
شەهیدیان بەخشیوەو هەمیشە لەڕیزی پێشەوەی قوربانیدان بوون.
هیوادارین ئەمە دوا ناخۆشییان بێت و رۆحی كۆچكردووش بۆ هەمیشە شاد
بێت.
راگەیاندنی مەكتەبی سیاسی ی.ن.ك
یەكێتیی نیشتامنیی كوردستان
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هەندێك لە یادهوهریهکانی باپیرم ئەحمەد هۆرێنی

ئهحمهد هۆرێنی وتی :مهال عومهر مببه بۆ عهربهت بۆ الی فایهقه ڕهش ،وتم
باوا فایهقه ڕهش کێیه؟ وتی  34ساڵ پێش ئێسته له ئێران پێکهوهبووین! وتم
 34ساڵ زۆره کێ دهڵێ ئێسته ماوه؟ وتی :ئهگهر مبردایه دهمبیست کهواته
ماوه! وتم کێ دهڵێ له عهربهت ماون  34ساڵ تهمهنێکهو ههتا من له دایك
نهبووم ئهوکاته! وتی :ئهو پیاوێکی فهقیرهو فهقیریش ههر له جێگهی خۆی
دادهنیشێت! ئهوه دهوڵهمهنده ههرۆژهو له جێگهیهکه!
وتم ئهی ماڵیان چۆن دهدۆزینهوه؟ وتی ئاسان ه دهچین ه ناو بازاڕو الی
مزگهوتهکهی مهال ڕهشید به کهسێك دهڵێین ماڵیامنان نیشان بدات.
بهڕێکهوتین و ڕۆژشتینه بازاڕو پرسیارمان کرد ،کابرایهك وتی واو وا بڕۆن
دهچنه ماڵیان ،باوام وتی ئێمه ئهمهو ئهوه نازانین لهگهڵامن سهرکهوه
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مبانبهره بهر ماڵیان و تهواو! کابراش وتی بهسهر چاو ،لهگهڵامن تا بهرماڵیان
بردینی و دواتر ههرچی ههوڵیشمدا نهیهێشت بیبهمهوه بۆجێگهکهی خۆی
و وتی قهینا خۆم به پێی دهچم ،دامان له دهرگاو ههر که دهرگایان کردهوه
خێزانی کاك فایهق و کاك فایهق بهدهرکهوتن ،دهستیان کرد به گریان و
گێڕانهوهی سهرگوزهشتهکانی ڕابردوویان ،وهفاداری شتێکی خۆشهو له
ئیسالمیشدا گرنگی یهکجاری پێ دراوه ،ههتا ئهو کهسانهی که باوك و
باپیرو کهسهکانی ئێمهی خۆش دهوێت پێویست ه ئێمهش خۆشامن بووێت...
ئێست ه باپیرم و کاك فایهقیش ههردووکیان له ژیاندا نهماون و خوای گهوره
ڕهحمیان لێ بکات .باپیرم تهنها باپیرم نهبوو هاوڕێیهکم بوو که زۆر پێکهوه
دهگونجاین.
===

سیفەتی جوان ،دانپێدانان و گەڕانەوەی ماف
ئهحمهد هۆرێنی باپیرم وتی :مهال عومهر بچۆ بۆ الی حاجی عبدالله ی برام
و پێی بڵی ئهحمهدی برات داوات لێ دهکات گهردهنی ئازاد بکهیت ،منیش
ڕۆشتم بۆ الی حاجی عبدالله پیاوێکی دیندارو زۆر سهر ڕاست و بۆخوا
سوڵحاوه ،ههر به مامه بانگی دهکهم ل ه زمانی دایکمهوهو وتم مامه عبدالله باوام
داوای گهردهن ئازادیت لێ دهکات و گهردهنی ئازاد بکه دونیا ئهوه ناهێنێت
و ان شاء الله خوای گهور ه جهزات دهداتهوه ،ئهویش وتی گهردهنی ئازاد
ناکهم تا نهیهت بۆالم و ههرچی کردوو ه دانی پێدا نهنێت دانه به دانه! زۆرم
ههوڵدا فایدهی نهبوو ،ڕۆشتمهوه بۆالی باوام و وتم حاجی عبدالله وا دهڵێت!
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ئهویش وتی والله حاجی عبداللهی برام پیاوێکی دیندارو ڕاستگۆیهو ههر ب ه
منداڵی حهجی کردووهو درۆ ناکات ،پێی بڵی ئهحمهدی برات سیقهی تهواوی
به قسهکانت ههیهو ههرچی تۆ دهڵێی تهواوهو گهردهنم ئازاد بکه ،منیش
ڕۆشتمهوهو وهك خۆی گهیاندم ،پێکهنی و وتی دهی بۆ ههرچی گهردهنی
ئازاد بکهم بۆ زهویهکانی باوکم گهردهنی ئازاد ناکهم ،چوون ئهو زهویان ه هی
باوکامن بوو ئهو به تهنها بردی بۆ خۆی! ڕۆشتمهوه بۆالی باوام و وتم حاجی
عبدالله وا دهڵێت! وتی والله ڕاست دهکات ههر داخاندا ئهو زهویانهم نهدا
پێیان ،چوون زهویم زۆر بوو ئهوهکانیان بردهوه حاجی عبدالله و حاجی یهسوی
برام کۆمهکیان نهکردم ،ئیرت منیش له داخا ئهو زهویهم نهدا پێیان! وتم باوا
که دهڵێی زهویهکانیان بردهوه قسهکه وا دههێنێت که زهویهکان هی خۆت
نهبوو بێت! چوون وشهی بردهوه ئهوه دهگهیهنێت که هی خۆیان بوو بێت!
پێکهنی و وتی ئا ئهرهوالله ،وتم ئهی بۆ زهوی خهڵکت بردووه؟ وتی ئهوان
کاتی خۆی جاش بوون و ئیرت ئێمه دهستهاڵمتان ههبوو له ناوچهکهدا بۆیه.
ڕۆشتمهوه بۆالی مامه عبدالله م وتم ئازادی بک ه مامه گیان ،زۆر قسهمان
کرد دهستی به گریان کردوو وتی کوره من برامه چۆن ئازادی ناکهم.
گرنگه مرۆڤ له ژیانیدا تا بۆی دهکرێت پابهندی یاسای ئیالهی بێت و گهرچی
دهستهاڵتیشی ههبێت وای لێ نهکات که ستهم بکات ،خۆ گهر به ههرشێوهیهك
زیامنان به بهرانبهر گهیاند گرنگه به گرنگیهوه مشوری ئهوه بخۆین داوای گهردهن
ئازادیان لێ بکهین ،گهر ب ه گهڕانهوهی مافهکانیشیان بێت ،زۆر شت له دونیادا
ج ُعونَ ِفي ِه إِ َ
ل اللَّ ِه).
تێدهپهڕێت بهاڵم خوای گهوره دهفهرموێتَ (:واتَّقُوا يَ ْو ًما تُ ْر َ
لهبیرم ه منداڵ بوو شوانیم دهکرد ،ڕۆژێکیان ئاژهڵهکهم نزیك بێستانێك
دهلهوهڕاند زۆرم تینوم بوو ئاوم پێ نهمابوو گهرمای هاوین بوو ،ڕۆشتمه ناو
بێستانهکهو چهند کاڵهکه وردهیهکم لێ کردهوهو له ژێر جرسێکدا خواردم!
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ئهوکات نازانم هێشتا تهکلیفی شهرعیم لهسهر بوو یان نه ،ئهم سااڵنهی دوایی
کهوتهوه بیرم و ڕۆشتم بۆالی خاوهنهکهی بهناوی حاجی حسێن خهڵکی
خهرکنێ بوو له بناری بهمۆ ،خوای گهوره لێی خۆش بێت و پاداشتی خێری
بداتهوه ،وتم حاجی گیان من کارێکی وام کردووهو ئێسته ئهگهر کاڵهکت
دهوێت حهزدهکهیت یهك پیکاب کاڵهکت بۆ دهکڕم و پارهش ههرچی دهڵێی
دهیخهمه سهر سهر بۆت و ههرچی تۆ بفهرمویت من وا دهکهم بهس گهردهنم
ئازاد بکه ،دهستی کرده ملم و وتی ههزار جار گهردهنت ئازاد بێت و ههر کاتی
خۆی گهردهنی ههموویم ئازاد کردووه تهنها فاڵن کهس نهبێت که به کهروبار
لێی بردووهو زیانی زۆری بهر تهرزهکانیش گهیاندبوو! منیش وتم والله من
جگه له خواردنی خۆم دانهیهکیشم نهبردبووهوه بۆ ماڵ ،لهبهر ئهو سیفهتهی
حاجی حسێنم زۆر زیاتر ال خۆشهویست بوو ،خوای گهوره له ههموویان
ببورێت و لێرهشهو ه داوای گهردهن ئازادی له گشت ئهوان ه دهکهم که ئهم بابهته
دهخوێنێتهوهو ههر حهقێکی المه ئامادهم بۆی بگهڕێنمهوهو گهردهنم ئازاد
بکات ،مەرجی تەوبەش لە ئیسالمدا گەڕانەوەی مافە.
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لە داخی عەلی ڕۆژی  ١٠٠٠جار یەژم اسطغفراللە
باوام ئهحمهد هۆرێنی زۆرجار رهخنهی له دین دهگرت ،که گوێم لێ دهگرت
زۆری فکری پێچهوانهی ئیسالم بوو بهناوی ئیسالمهوه بهخهڵك فرۆرشابوو،
ههندێك جاریش به لێکدانهوهی خۆی و شتی دهوت ک ه لهگهڵ ئیسالمدا یهکی
نهدهگرتهوه ،پێم دهوت ئهوه وا نی یه باوا رجوع ببهرهو ه ئهویش باوهڕی بۆ خوای
گهوره دان پێدا دهنایهوه ،زۆرجار لهگهڵ باوکمدا موناقهشهیان دهکرد ،باوکم
جارێکیان پێ وتبوو تۆ ئیامنت الوازه! دیاربوو ئهوه تازه ڕوویدابوو من ئاگادار
نهبوو بووم و ڕۆشتم بۆ ماڵیان و وتم باواگیان چۆنی باشیت؟ وتی بهخوا باش
نیم! وتم شوکری خوای گهوره بکهو ههردهم استغفرالل ه بکه ،ئهویش وتی بهخوا
له داخی باوکت ڕۆژی ههزارجار یهژم استغفرالله ،وتم دهی باشه باوکم ئهوهنده
هاندهر بووه تۆ توشی ئهو خێره بکات ،زۆرجار دایدەنام و دەستی بە توندی
دەگرتم و دەیگوت چ دوعایەك باشە پێم لەبەر بکە.
===

لە دوای پێغەمبەر پێغەمبەر بهاتایە مەال کرێکار بوو
ڕۆژێکیان لهگهڵ باپیرم ههر بۆ پیاسهو خۆشی ڕۆشتین بۆ خانهقین ،ههرلهوێش
له تهلهفزیۆنی گهلی کوردستان چاوپێکهوتنێکیان لهگهڵی ڕێکخست،
سهردانی مهسولی مهڵبهندی خانهقین کاك شێرکۆ میروهیسامن کرد پێکهوهو
جهوێکی خۆشامن بهڕێ کرد ،ل ه ڕێگه وتارێکی مامۆستا کرێکارم خستبووه
سهری و گوێامن لێ دهگرت ،ئهویش به تاسهوه گوێی دابووه ووتارهکهو وتی ئهم
کاورا کێیه ،وتم ئهوه مهال کرێکاره ،جا موقابهلهکانی  NRTیشی بینی بوو ،هاته
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باسی مامۆستا کرێکارو وتی :تهاڵقم کهوتبێ سێ بهسێ ل ه دوای پێغهمبهر
پێغهمبهر بهاتایه ئهم مهال کرێکار ه دهبوو.
ههندێك هات به حکومهتا وتی بۆ سود لهم کابرا وهرناگرن و نایهنێننهوهو
بڵێن دهستورێکامن بۆ دابنێ ،ئهی  4پیاوی ئاقڵی وا نهبێت واڵت چۆن بهڕێوه
دهچێت.
دواتر بهمۆ شێخانی که موقابهلهکهی کرد وتی قسهی ب ه عهرهب و ههندێك
کهس وتووه نهمانزانیوه بهسهرماندا تێپهڕیووهو بهخوا زیانی پێ گهیاندووین
چوون کاتی ههڵبژاردن بوو ئهو کاته.
باپیرم قسەی نەدەگەڕاندەوەو ئەوەی بە ڕاستی بزانایە دەیگوت و موجامەلەو
ئەوەی ئەمڕۆ پێشی دەوترێت سیاسی نەبوو.
===

خواردن و نەبوونی وەعی سەحی و کەلتوری کوردی
لهگهڵ باپیرمدا ئهحمهد هۆرێنی ڕۆشتین بۆ گهڕان و پیاسهکردن ،زۆرینهی
کاتهکان ههر دوو بهدوو دهگهڕاین ،کاتی نانی نیوهڕۆ هات و ڕۆشتین بۆ
چێشتخانهیهك ،منیش دهمزانی گۆشت و کهباب خراپه بۆی و نهشم دهزانی
داوای چێ بۆ بکهم! ئێ چێشتخانهی کوردیش زیاتر کهبابهکه مهشهوره،
ههرچهند بۆ خۆم حهزی لێ ناکهم ،وتم باوا کهباب خراپ نی یه بۆت؟ وتی نا نا
کهباب چۆن خراپه! وتم باوا کهباب خراپه بۆ تۆ بیخۆی دهمریت! وتی مردنی
ڕاستی ئهوهی ه کهباب بهێنن ه بهردهستت و نهیخۆیت! وهلحاڵ تێروپڕی خوارد،
دوای سهعاتێك وتی بهخوا کهبابهکه کوشتمی مبگهیهنه ماڵ و بهتانیهك بدهن
به ملام.
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ڕۆژێکی تر ڕۆشتین بۆ پشتهو بهڕوێن و گڵێجاڵ ،له ڕێگه الماندا له ئاسایشی
گڵێجاڵ ،هاتن به پیری باوامهوه وتیان بۆ کوێ دهچیت؟ وتی دهچین بۆ ماڵی
حهمهی عهمین ژنی هێناو ه بزانم ژنهکهی جوانه ،وتم باوا عهیبه وا مهیهژه ،وتی
نا ئاخر حهمهی عهمین خۆی پیاوێکی جوانخاس ه پێم ناخۆش ه ژنێکی هێنا بێت
لهقهی خۆی نهبێت ،ڕۆشتین بۆ ماڵ کاك محمدو لهوێ گهپێکی خۆشامنداو
خێزانی کاك محهمهدیش دیاربوو زۆر کۆمهاڵیهتی و لهو شتانه تێدهگهشت،
باوام دواتر وتی باشه دڵم مورتاح بوو لهقهی یهکن ،ههرچی ههوڵیاندا بۆ
نانخواردن دانهنیشتین و ڕۆشتین بۆ ماڵ کاك سابیر ل ه بهڕوێن ،دیار بوو خۆی
بۆ ئهوێ دانابوو ،ڕۆشتینه ماڵ کاك سابیرو گهپ و خۆشی و دروست بوو ،نانیان
هێناو ئهوانیش دهیانزانی باوام نهخۆشهو ههندێك خواردن نابێت بخوات به
تایبهت چهوری ،بهاڵم گوندیش به ڕۆنی کوردی و ئهو شتانه مهشهور ه ههروهك
کهبابی مهطعهم ،وتیان مام ه ئهحمهو خۆ تۆ ڕۆن ناخۆیت خراپه بۆت! وتی نا نا
ڕۆنی کوردی دهرمان ه دهرمان ه دهرمان ،چۆن خراپه!
ڕۆنێکی زۆری خوارد و دوای که ههستاین ل ه ڕێگه گهشتینه قهبرستانێك ،باوام
دهستی ڕاکێشا وتی ئهو ه قهبری باوکمه لهویا ،منیش وتم دهی باوا با دابهزین
و سهالمێکی لێ بکهو دوعای خێری بۆ بکه ،ههر لهناو سهیارهکهدا دهستی
بهرزکردهوهو وتی سهالموعهلهیکوم باوه گیان ،وه دهستی بۆ ئاسامن بهرز
کردهوهو وتی خوایه گیان ڕهحم به باوکم بکهیت ،ئیرت وتی مهوهسته خێرا بڕۆ،
تومهز وهزعی خراپه بههۆی ڕۆنهکهوه ،گهشتینه بان ملهی سهرتهك ،وتی به
پهله نهمگهیهنیته بهردهروهن و ههنارم بۆ نهکڕی و ههنار نهخۆم دهمرم ،به پهله
گهشتینه ئهوێ و تهحامولی نهکرد تا بیکێشن دهستی کرد به ههنار خواردن و
ب ه خێرای بۆم دهتهکاند ،وتی ئۆخهی هۆشم کردهوهو با بڕۆین و مبگهیهنه ماڵ،
نزیکی ماڵ بووینهوه وتی الی ئهمنه نهیهژی ڕۆنی خواردووه!
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نهنکهشم ههر بینای ڕهنگی ههندێك ڕهش بوو بوو ،وتی ئهحا چیت خواردووه
بزهیهکی کردوو وتی دامپۆشن دامپۆشن.
پارێزکردن ئهرکێکی شهرعیه چوون ئێمه پهروهردهکهمان له بنهڕهتهوه
تهندروستانه نهبووه زۆرجار به زیانی خۆمان کار دهکهین و به ئاسانی گوێی
پێنادهین ،خۆزگه عهیبهش نهبوای ه چ ل ه مهطعهم و چ له مااڵنیش خواردنی
ئاسایامن بخواردایهو ب ه ئاسایش سهیر بکرایه.
سهردانی کردنی گۆڕستان مهرشوعیهتی له شهرعدا ههیهو بۆ ئهوهی مردمنان
بیربخاتهوه نهك بۆ ئهوهی داوای دوعای خێری لێ بکهین.
===

یەکتر بینین و موجامەلەی کۆمەاڵیەتی
باوام ئهحمهد هۆرێنی زۆر قسهی سهریح بوو وه موجامهلهی نهدهکرد ،کهسی
وا ههبوو ئهوپهڕی خۆشهویستی خۆی بۆ دهردهبڕی که پرسیاری بکردایه ئهی
من چۆنم بهالتهو ه زۆرجار سهد له سهد پێچهوانهکهی دهویت ،ئهوکات ماڵامن
له شاوازی بوو سهیارهو شت زۆر کهم بوو به پێی هاتووچۆی یهکامن دهکرد
ئهوان ل ه سهرتهك بوون ،به پێی نزیکی سهعاتێك بۆ دوو سهعات دهبوو به
تایبهت له شاوازیهوه بۆ سهرتهك بهرزی و ناودهروهنی تێ دهکهوێت ،بهاڵم
له سهرتهکهوه بهرهوخوارکهیهو ئاسانرته ،جارێكیان بۆ ماڵ ئێمه هاتبوو نزیك
شاوازی گهشتبووه کابرایهك ،پیاوێکی بێدهنگ و بێ کێشهو زۆر ئامینه ،زۆر به
گهرمهوه لهگهڵ باوامدا مهرحهبای کردبوو ئهویش نهیناسی بوو ،وتبووی ئهوه
تۆ کێیت وا ئهوهنده گهرمی لهگهڵ مندا! ئهویش خۆی پێ ناساندبوو ،ئهگهر
کهسێکی تر بوایه داوای لێبوردنی دهکردوو ماریفهتی دهنواند ،باوام وتبووی
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تهاڵقم کهوتبێ وامزانی ل ه کۆپاڵه مردوویت ،کاتی خۆی خهڵکی الی ئێمه زۆری
له بازیان و گۆپاڵ ه نیشتهجێ بوو بن ،کابرایهکی تر وتبووی کاکه ئهحمهو من
تۆم یهکجار زۆر خۆش دهوێت و واو وا له دڵمدایت! دواتر وتبووی ئهی تۆ چۆنی
بۆ من؟ ئهویش وتبووی من تا نهتبینم ناکهویته بیرم...
===

کەسێکی بەرژەوەند خواز نەبوو
سهفهری ئهم ههندهرانه دای بوو له مێشکم و کهوتبووم ه سهر دهرسی ڕۆشنت
و باوکم حهزی نهدهکرد ،دهیگوت ئێمه وهزعامن باشهو خهڵکی له فهقیریدا
دهڕوات تۆ بۆچی دهڕۆیت؟ بۆ خۆت دانیشهو ژنت بۆ دههێنم و بۆ خۆمان
پێکهو ه دهژین ،منیش زۆر شت الم گهاڵڵه بوو بوو ههموویم لهوهدا دهبینیهوه که
به سهفهرهکه دهتوانم بیان پێکم ،ئهڵبهت زۆر سوپاس بۆ خوای گهوره ههرچهند
ئهزیهتی زۆرم بوو له ڕێگ ه بهاڵم گهشتم به ئاواتهکانی خۆم ،جا زۆرجار باوکم
به کهسانی تری دهگوت سا بهڵکو پهشیامنم بکهنهوه ،منیش زۆر هاتوچۆی
ماڵ باوام ئهحمهد هۆرێنم دهکرد بۆ ههنجیر خواردن و زۆریش تفهنگی دهدا به
دهستمهوهو لهگهڵ هێمندا نیشانهی شکێنی پێ دهکردین ،وای لێکردبووم تا
ئێستهش دهستڕاسیم ههست دهکهم هی ئهوهیه ،ڕۆژێك ل ه ماڵیان بووم وتی
دهچیت بۆ خارج؟ منیش ترسام پشتگیرم نهبێت چوون زۆر حهزم بهو سهفهره
دهکرد ،وتم بهڵێ باوا نیازێکی وام ههیه ،وتی من دهزانم تۆ تاز ه لێبڕاویت و ههر
دهڕۆیت! پێم خۆش بوو وای وت چوون جۆرێك له ڕهزامهندی تێدا بوو ،وتم بهڵێ
باوا گیان پشت بهخوا دهچم ،وتی دهی بێ با وهسیهتێکت بۆ بکهم! منیش وتم
ئادهی ههرچی دهڵێی بڵێ :وتی نهکهی ڕۆشتیته ئهوێ پاره بۆ خهڵك بنێریت!
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ڵێی ئهمه باوامهو نازانم ئهمه نهنهمهو ئهمه کێ یهو ئهو ه کێیه! ههتا ئهتوانی بۆ
خۆت ئیش بکهو پارهکهت جهم بکه بیده به ژن و سهیارهو خانوو شت بۆ خۆت،
وتی فلسێك نهخهیته سهر قهبری باوکت! وتم والله وام دهزانی پێم دهڵێی من
باواتم و من لهبیر نهکهیت! وتی نا نا ئیشی وا نهکهیت بڕۆ خوا له پشتت بێت و
گوێ مهدهره هیچ..
===

زۆر پەلە بوو لە کارەکانیدا
هێمنی خاڵۆم جگه لهوهی خاڵۆم ه بههۆی نزیکی تهمەمناو ه لهیهك ههر
هاوڕێی یهکیش بووین له منداڵیهوه ،ڕۆژێك تهلهفۆنی بۆ کردم وتی دوێنێ
وهعدم داوه ب ه باوکم بیگهڕێنم و بههۆی واجبهوه لهبیرم چوو ،بهڵکو تۆ بچیت
پیاسهی پێ بکهیت و بێ تاقهتیهکهی نههێڵیت ،چوون که قسهم لهگهڵ کرد
بێتاقهت دیاربوو ،منیش ڕۆشتم بۆ ئهوێ و دانیشتین و دهستامن کرده دهمه
تهقه ،وتم باوا ئهحمهد ئهزانی هێمن زۆر درۆزنه! نهیدهزانی من ئاگاداری
وهزعهکهم ،وتی درۆزنی وهك هێمن ل ه کورهی سهر زهویا نی یه ،وتی :ئهو من
باوکیم درۆم لهگهڵدا دهکات ،نهنکهیشم هاواری دهکرد بتانکهمه قوروانی.
ڕۆشتین بۆ گهڕان و جهوێکی خۆشامن بهڕێکرد.
===
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یەکیەتی و پارتی هەردووال ڕێزیان لێ دەگرت
٣١ی ئاب که یهکیهتی ڕایکرد بۆ ئێران ماڵ باوام بوو بوون به دوو بهشهوه نهنکم
ڕایکردبوو! باوام مابووهوه! باوام پارتیهکان و یهکیهتیهکانیش ههر خۆشیان
دهویست ،چوون له شۆڕشی کوردایهتیدا ههردوکیانی کردووهو لهگهڵ مهال
مصطفی بهرزانی بووهو لهگهڵ مام جهاللیش ،ئیرت وهزعیان شڕبوو یهکالی
نهدهبوونهوه ،باوام خۆی کرده ماڵامنا بهیانی زوو بوو له شاوازی بوو ماڵامن
دانیشتبووین نان و چامان دهخواردو باوکیشم ههتا من که کوڕی گهورهی بووم
نهمدهزانی له کوێیه ،ماوهیهك خۆی ونکردبوو بههۆی هاتنی پارتی بۆ ناوچهکه،
منیش ئهوکاته الی مهال عهزیز قورئانم دهخوێندو زۆر تامهزرۆی قورئان بووم،
ڕادیۆیهکامن ههبوو ههرکه له ههر ئیزاعهیهك قورئانی بخوێندایه ئهوهنده
هۆگری بووم بووم زوو دهمدۆزیهوه ،دهمزانی له چ سورهتێكدایهو دهمخسته
سهر قورئانهکه بۆ ئهوهی باشرت خوێندنهوهی فێر ببم و له قارئهکان سودمهند
ببم ،گهشته ئهو ئایهتهی که دهفهرموێت (ویل یومئذ للمکذبین) له سورهتی
املرسالت جا چهندین جار ئهو ئایهته دووبارهش دهبێتهوه ،وتی ئهوه دهزانیت
مانای چی یه؟ منیش وتم بهڵێ دهزانم وازحه ،نهیهێشت من وهاڵمهکهی
بدهمهوهو وتی :ئهوه یهعنی وهیل بۆ ئهوانهیه که درۆ دهکهن ،دایکیشم وتی
باوا ئهوه بهههشت و جهههنم چۆنه؟ وتی به پێی ئهم ئایهته زۆربهمان دهچینه
جهههنم ،چوون خهڵکی ئێسته گوێ ناداته درۆکردن ،وتم باوا تۆ قورئان
دهزانیت؟ وتی :ئهی چۆن کاتی خۆی ل ه حوجره خوێندوومه ،وتم دهی کهمێك
قورئامنان بۆ بخوێنه ،دهستی کرده خوێندنی سورهتی امللك ،جا که دهگهشته
کۆتایی ئایهتهکان ب ه سهوتهوه درێژی دهکردهوهو ههر لهبهریش دهیخوێند،
وتی وا نهزانی ههر خۆت قورئان دهزانیت.
16

جا سیالحێکی پێ بوو جۆرێك بوو ،مامه یهسوم دهیگوت ئهحمهی برام
سیالحێکی پێیه کهس نازانێت چی یه ،لولهکهی الی ئاسنگهر دروستکراوه،
قۆتاغهکهی صینیه ،دهسکهکهی ههنگاریه ،زمهکهی ئیتالیه ،ههر پارچهیهك
و هی واڵتێکه ،جا دهیگوت فیشهکی کاڵشینکۆف دهتهقێنێت ،هی
دهمانچ ه دهتهقێنێت ،هی بیکهسی دهتهقێنێت ،کوره دهیگوت ههتا مشتێ
ماشیشی تێکهی ههر دهیتهقێنێت و چاوی شهش حهوت نهفهر کوێرهکات.
دوای ماوهیهك نهنکهم هاتهوهو باوکیشم سهری ههڵداو ،پارتیش له ناوچهکهدا
زیانیان بۆ کهس نهبوو بهاڵم به داخهوه که یهکیهتی هاتهوه دهستپارێزیان لێ
نهکردن و کوڕێکیان کوشت لهبانی گۆران چوون چاوم پێکهوت تا ئێسته له دڵم
دهرناچێت.
===

خەوبینین و گرنگی دان پێی
باپیرم ئهحمهد هۆرێنی نزیکی  7ساڵ پێش ئێسته وتی :خهوێکم بینیو ه تۆ بۆم
خهوپهرژێن بکه ،واته لێکی بدهرهوه ،منیش وتم :بڵێ ،وتی :له خهوما حهرشو
نهرشهو له ساحهی مهحشهردا وهستاوین و ههرکهسهو چاوهڕێی ناوهکهیهتی
بزانن چی پێ دهڵێن ،وتی :ههندێك ناو ههڵوارسابوو ،ناوی جهههنهمیهکان،
خوێندمهوه سهیر دهکهم ناوی منی تێدایه! وتی :ناوی من له جهههنهم
هاتبووهو دواتر خستمیانه سهرهوه بۆ جهههنم! وتی :دهرگاوانی جهههنم دانه
دانه دهیخستنه ناو جهههنهمهوهو ئاگرهکهش ئۆتۆماتیکی دهیربدن بۆ ناو ،وتی:
ئاگرهکه ئهوهنده ههڵپهی ههبوو ئێمه که هێشتا له دواوه بووین قهسدی بوو
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بێت بۆمان! وتی :ههروا ڕیزهک ه بهرهوه پێشهوه دهچوو دانه دانه دهیانخستن ه
جهههنهم تا سهرهی من هات! وتی :که سهرهی من هات دهرگاوانهکه وتی
بوهسته! ئاگرهک ه سارد بووهتهوهو دهرگاکهی داخست ،وتی :با ئاگرهک ه باشرت
گهرم ببێت ئهوسا تۆی تێدهخهین! وتی :ئیرت لهوهدابوو خهبهرم بوویهوه ،زۆری
بهالوه گرنگ بوو ،دیاربوو خهوهکه زۆر به وازحی بینی بووی.
منیش وتم :باوا گیان تۆ تا ئێسته کارانێکت کردووه که بهرهوه جهههنهم بووه
ئاراستهکهی ،ئێستهش که پیربوویت و بهردهوامی لێی تاوانهکهی گهورهتره
وهك لهوهی گهنجێك ،ساردبوونهوهی ئاگرهکهو داخستنی دهرگاکه دهرفهتێکه
بۆ تۆ بۆ گهڕانهوهو ئهگهر بگهڕێیتهوه ئهوه ئاگری جهههنم له ئاستی تۆ
ساردبووهتهوهو دهرگاکهی داخراوه ،بهاڵم ئهگهر نهگهڕێیتهوه ئهو ه باشرت
بۆتی گهرم دهکهن و دواتر دهتخهنه ناوی ،ووتی جا وایه؟ چهند جار تهئکیدی
دهکردهوه! وتم بهڵێ وایه.
وتی سا خوایه گیان تهوبه ئیرت خۆت باش دهزانیت ،دوای ئهوه زۆر به تاسهوه
بوو بۆ ئهوهی چ دوعایهك باش بێت و خێری زۆر بێت فێری بکهم.
===
ڕۆژێك ڕۆشتم بۆ ماڵیان لهسهر قهرهوێڵهکه دانیشتبوو خهڵکیش به
چواردهوریدا ،من ئاگادار نهبووم پێشرت چ قسهو باسێك کرابوو ،دیاربوو باوام
وهزعی خراپ بوو ،باوام بهوه دهستی پێکرد وتی :باشه که مردین ئیرت دوای
ئهوه چی یه؟ منیش ویستم ئهو فهرمودهی بۆ باس بکهم که کهسێك مرد
قهبرهکهی بۆ دهبێته باخێك له باخهکانی بهههشت یان بۆی دهبێته چاڵێك له
چاڵهکانی دۆزهخ و ههندێك دهقی شهرعی تر که پێش قیامهت باسی لێوهکراوه.
خاڵۆ عهدنانیشم (مامۆستا عهدنان) چاوێکی لێ داگرتم وهك بڵێی مهچۆ قواڵ
بۆی و کاتی ئهوه نی یه ،منیش وتم باوا گیان ئاسانه کوره وهکو خهوێك وایه تا
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ماوهیهك! ئهویش زۆر ب ه سهر سوڕمانهوه وتی :وهك خهو وایه؟ منیش وتم ئا ئا،
وتی دهی قهسهم بهخوا خهوی وام بینیوه ئا ئێسا مبوهره بانی بهمۆی و مبخهره
خوارۆ ئهونهی ئهوه عهزیهتی نی یه.
===

پیاوانی ئاینی خۆش دەویست
باپیرم ئهحمهد هۆرێنی شێخ عوسامنی زۆر خۆشدهویست ،چوون زیاتر
کاتی خۆی دهعوهو بانگهواز ل ه ڕێگهی ئهوانهوه ل ه کوردستاندا باڵو بووهو
به واقعی بینیویهتی ،زۆرجار دهیگوت :حهز دهکهم سهفهرێکی بیارهم پێ
بکهیت ،حاجی عبدالله یش براگهورهی باوام ئهویش ههر داوای دهکرد ،حاجی
یوسفیش برا بچکۆلهیان دهیگوت :ئهگهر چوون منیش جێ نههێڵن ،ئیرت ههر
بۆ فرسهتێك دهگهڕام ئهو سهفهره بکهین ،تا قهدهری خوای گهوره بانگێشتێکم
له مهدرهسهی بیارهوه بۆ هات ک ه پۆلێك له قوتابیهکانیان ئیجازهی مهالیهتی
وهردهگرن و منیش بهشداربم ،وتم لهم ه باشرت نابێت به بهردێك کوردهواری
دهڵێ چهند چۆلهکهیهك دهکوژم ،خزمانی ئێرانیش زۆرجار دهیانگوت :له
حهفلهکانی بیارهدا چاومان بۆ داویت دیار نهبوویت و وتوومانه حهمتهن
لهوێ وجودی دهبێت ،بهههرحاڵ باوام وهزعی زۆر باش نهبوو زۆرم حهزکرد
بیبهین ،لهبهر ئهو ه ئهو ڕۆژهش زۆر قهرهباڵغهو له ئێرانهوه مهالی زۆرو فهقێ
دێت و له کوردستانیشهو ه خهڵکێکی زۆر یهکجار ڕوو دهکهنه بیار ه نهگونجا
بیبهین ،ڕۆشتم بۆ ماڵ حاجی عبدالله که ئاگاداری بکهم سبهی سهفهرهکهی
بیار ه دهکهین ،ههر که گهشتمه بهرماڵیان دیاربوو ل ه دهرهو ه بوو دهگهڕایهوه
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بۆ ماڵهوهو لهبهردهم دهرگادا بهیهك گهشتین ،نهیهێشت قسه بکهم و پێشم
کهوت وتی :ئهزانی تۆ زۆر درۆزنیت! منیش وتم بۆ مامه عهواڵ گیان ،وتی ئاخر
تۆ وهعدت پێدام مببهیت بۆ بیارهو ههر دهنگت نهبوو! وتم دهی ئێسته بۆ ئهوه
هاتووم ئاگادارت بکهم سبهی دهچین بۆ بیارهو بهیانی زوو حازر به ،سهیرێکی
کردم به پێکهنینهوهو ووتی :بهخوا خهریک ه درۆکهت ڕاست دهکهیتهوه.
تهلهفۆنم بۆ حاجی یهسو کرد وتم سبهی دێم ه شوێنتاو پێکهوه لهگهڵ حاجی
عبدالله دهچین بۆ بیاره ،زۆری پێ خۆش بوو وتی :مهیهره شوێنام خۆم دێمه
گهراجهکهی هۆرێن پێویست ناکات ئهزیهت بکێشیت و لهوێوه پێکهوه دهچن
حاجی عبدالله ههڵهگرین و دهچین ،زۆرم ههوڵدا وتم ئهزیهت نی یهو خوا
نهیبڕێت سهیارهکه چاکه ،وتی نا به قسهی من بکه ،وتم باشه ،سبهی ڕۆشتمه
گهراجی هۆرێن و ههندێك چاوهڕێم کرد دهنگی نهبوو ،تهلهفۆنم کرد وتی ل ه دوو
ڕییانهکهی هۆرێندا ههر چاوهڕوان دهکهم و سهیاره نی یه ،تهحامومل نهکردو
ڕۆشتمه شوێنیا له بانی ملهی سۆاڵوه ب ه یهك گهشتین سهیارهی بۆ بوو بوو،
دابهزی و پێکهو ه گهڕاینهوهو حاجی عبداللهمان ههڵگرت و ڕۆشتین بۆ بیاره ،ئهو
ڕۆژه زۆر بهخۆشی بهڕێامن کردو زۆر دۆستی ئهزیزم تێدا بینی و جهوێکی خۆش
و ڕۆحی بوو ،دوعای خێرمان بۆ مهالکان کرد خوای گهوره مۆفهقیان بکات و ئێواره
پیاسهی ناو بیارهمانکردو ههندێك شتوومهکی کوردهواریامن کڕی و گهڕاینهوه،
نزیکی دهربهندیخان بووینهوه حاجی عهواڵ وتی :بهخوا چاك درۆکهت ڕاست
کردهوه ،دواتر بۆ باوام گێڕایهوه که چهند خۆش بووه ،وتی مهیلت نهبوو ئهگینا
ههر دهتانربدم ،نهنکیشم دهیگوت بهخوا بڕۆشتایهیت وهساقی نهدههاتینهوه.
===
زۆرجار دەهات بۆ ماڵامن دەیگوت مەال کەریمی کوێرەکم بۆ بانگ بکەن با
تەڵقینێکم بخوێنێ ،جارێك دەیگوت مەال کەریم قەڵەمی عەفوی هێناوە
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وەسەری گوناحەکامنامنا ،ئیرت دەبوو بە پێکەنین و قسەی خۆش و مەال
کەریمیش پیاوێکی سادەو مەجلیس خۆش و کۆمەاڵیەتیە دەیگوت ئەی کورە
قابیلە کەسێکم پێ نەجات نەدرێ لەو دونیا.
===

شیعە نە دینە نە مەزهەب
به حوکمی ئهوهی ههر له منداڵیهوه خهریکی خوێندنی شهرعی و فهقێیهتی
و ئهو شتانه بووم ،زۆرتر جانبه دینیهکهیم بهالوه گرنگ بوو که شیع ه به واقعی
چۆنه نهك ئهوهی من خوێندوومهتهوه ل ه کتێبهوه ،باپیرم وتی مهال عومهر
گیان ئهمه بخهره مێشکت و لهبیری مهکه ،شیعه نه دینه نه مهزههب ،تهنها
حیزبێکی سیاسیهو ئهمهیان دروست کردووه بۆ خۆیان و ئیلهاڵو بڕایهوه.
له  74که ئاشبهتاڵ بووهو خهڵکی ڕایکردووهته ئێران ماڵ باپیریشم ڕۆشتوونهته
ئهوێ و ههرلهوێ باوکم دایکمی خواستووه ،دواتر پێکهوهو لهگهڵ چهند
خزمێکی ترماندا نهگهڕاونهتهوهو ڕۆشتوون بۆ مهنتیقهی خۆراسان ،له عهباس
ئابادو نتشارودو سهبزهوارو بهستام و مهشههد ،ههر لهوێ ژیاون تا پێش
ئینقیالبهکهی ئێران  ،79به گهڕانهوهیان ئینقیالب دهستی پێ کردبوو.
زۆرجار باس و خواستی ئێرانی دهکرد باپیرم و بیرهوهریهکانی ئهوێیان
دهگێڕایهوهو ژیان لهگهڵ شیعهداو بیرکردنهوهیان و حهقیقهتی ههڵسوکهوت
لهگهڵیاندا ،ئهوسا سهحواتی ئیسالمی له واڵتی خۆماندا نهبوو بوو تهنها دین
له شێخ و مهشایخ و سۆفیهوه زیاتر باڵو بوو بوو ،بهحوکمی سادهی خهڵك
ئهوکاتهوه وێرانهی واڵتانی خۆشامن لهژێر سستم ه داپڵۆسێنهره یهك له دوای
یهکهکاندا دهرفهتی زانست دیاره زۆر کهم بووه ،زیاتر ئهوهشی که وهك دین
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وهرگیراوه الیهنه ڕۆحیهکهی بووه ،ئهڵبهت خوای گهوره جهزای ئهو شێخ و
مهشایخ و سۆفیانهش بداتهوه که کاریان لهسهر جانبی ڕۆحی خهڵك کردووه
لهگهڵ تێبینیش لهسهریان ،مهبهست لهم ه باپیرم ئهوانهی ل ه دهروری بوون
ههر کهسانی ئاسایی بوون نهك خوێندهوارو شارهزا له دین و ئهحکامهکانی.
باپیرم ب ه حوکمی خوێندنی له حوجرهدا که ئهوکات مهکتهب وهك ئێسته
نهبووهو زیاتر ههر حوجره بووه بۆ فێربوونی خوێنهواری ،ئهویش تا ڕادهیهكی
خوێندبوو ،وه باپیرم له ڕووی مهنتیقهوه زۆر ئاقڵ و ژیر بوو ،لێکدانهوهی یهکجار
زۆر دهکرد ،ئهوانهشی شارهزای شهرعن گرنگی بهکارهێنانی ژیری دهزانن
چهنێك ل ه قورئانا باسی لێوهکراوه ،ههتا ل ه عێراقدا مهدرهسهی ئههلی رهئی
ههبووه که ئیاممی ئهبوحهنیفه سهرپهرشتی کردووه له کوفه ،چوون کهمرت
حهدیسیان پێ گهشتوو ه زیاتر ئهم مهدرهسه پشتیان به ئهقڵ بهستبوو ،وهك
ئیامم مالیك نهبووه خۆی له مهدینهدا بێت و نهك ههر حهدیسیان ال بووه بهڵکو
کردهوهی ئههلی مهدینه خۆی بۆ خۆی جۆرێکه له حهدیس ،چوون لهگهڵ
پێغهمبهردا درودی خوای لێ بێت ژیاون و دهقیان زۆرتر البوو بێت.
جا تولی نهدهمێ و مهوزوعهکه وهال ڕێدا نهوهم ،دوو ئاخون هاتبوون بۆ ماڵ باوام
ک ه وهك گهورهی ئهو کۆمهڵه ماڵه وابووه به حوکمی تهمهن و زیاتر چاوکراوهیی
که لهناو شۆڕشدا زۆر بوو بوو خهڵکی جیاوازی بینی بوو ،دوو ئاخونهکه زۆر
ههوڵیان دابوو بیکهن به شیعه! باواشم ئهوهنده قسهی بۆ کردبوون و به دهم
و لهفزی خۆی و سهرنجی ڕاکێشابوون ،دوو ئاخونهکه دواتر که ههستابوون
وتبوویان والله ئهگهر ئێمه بوێرین دهبین ب ه سونی! وتی وتیان لهسهر دینی
خۆتان بهردهوام بن و باسی ئێمهش مهکهن ،مهبهستی دوو ئاخونهکه خۆیان.
جا ههر دهیانگێڕایهوه که منداڵی فارسهکان شهڕیان دهکرد لهگهڵ مناڵهکانی
ئێمهدا جوێنیان به عومهر دهدا ،ئهمانیش جوێنیان دهدا به عهلی! باوکم چوون
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خۆی ناوی عهلی بوو بوو زیاتر گرنگیان پێ دابوو ،بهاڵم باوکیشم ههرچهند نهشی
خوێندووه زۆر توند بووه لهگهڵیاندا لهسهر شیعهو سونه ،ههتا عههدی کردبوو
لهگهڵ خوای گهورهدا ئهگهر کوڕی ببێت ناوی بنێت عومهر وه گهر کچی ببێت
ناوی بنێت عائیشه ،ئێستهش له دڵیان دهرناچێت چۆن جوێنیان به عومهرو
عائیشه داوهو ههر منونهیهکی خراپیان بدیایه له کۆمهڵگهدا دهیان لکاند به
عومهر و عائیشهوه( ،هاوڕێیهکیشم بۆی گێڕامهوه وتی ئهزانی بۆچی شیعه زۆر
ڕقی ل ه عومهرهو عهلیان خۆش دهوێت؟ وتم بۆ؟ وتی :ههر به منداڵی زۆرجار
دایکی شیرهکهی لێ دهشارێتهوه یان یاری و ههرشتێك که منداڵهکه حهزی
لێ بکات و دهڵێ ئهرهوهاڵ عومهر بردییییی ،وتی منداڵهکه دهگری و بێ تاقهت
دهبێت دوای بۆی دههێنێتهوهو دهڵێ ئهرهوهاڵ عهلی هێنایهوهوهوهوه) (2005
رۆشتم بۆ حهج دوای تهواوبوونی مهراسیمی حهج ڕۆشتم بۆالی ئهشکهوتی
حهراء لهوێ دانیشتبووم ههندێك مهیمون لهو ناوه بوون سهیرم دهکردن
کابرایهکیش هاته تهنیشتم و وتی ئاغا سهالم ،دهستامن کرده قسهکردن و
زانیم که شیعهیه وتم ئاغا ئێو ه بۆ ڕقتان ه له عومهر؟ وتی والله بڵێم چی من
سهبهبێکی وام پێ نی یه تهنها ئهوه نهبێت ل ه منداڵیهوه ههروا پهروهردهیان
کردووین) ئیرت قهدهری خوای گهوره وا بوو من بووم به یهکهم منداڵی و
عههدهکهی برده سهر ،ههندێك جار به جهماعی ڕۆشتبوون بۆ حوسهینیهکان
مزگهوتی شیعه ،باوکم ئێستهش له دڵی دهرناچێت دهیگوت دهیان چفاند به
گوێی یهکداو دهیانگوت عهلی ئاغا مسوڵامن شوده ،وتی ئێمهش توڕه دهبووین
و دهمانگون ئیسالمی ڕاستی ئێمهین ،زۆرجار باوکیشم ئهوه دهگهڕێنێتهوه که
شهوێك نوێژی عیشای نهکردووهو خهوتووه! وتی پێغهمبهر درودی خوای لێ
بێت هاته خهوم و فهرمووی :ئهو ه بۆ نوێژهکهت نهکرد؟ وتی وتم ئهی پێغهمبهری
خوا ڕاستی گومانم بۆ دروست بووه لهسهر ئهم دینهو شیعهکان منیان خستووه
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دڵه ڕاوکێوهو ئهم غهریبیهش تهواو بێ تاقهتی کردووم و بیری دایك و باوك
و کهسوکارم دهکهمهوه ،وتی فهرمووی :ههڵسه نوێژهکهت بکه ههر دینهکهی
خۆت تهواوهو دوای سێی تریش دهچیتهوه ناو خزم و کهسوکارو ههمووشیان
دهبینی ،وتی خهبهرم بوویهوه زۆر دڵخۆش بووم بهس نهمزانی دوای سێ سێ
ڕۆژ ،سێ مانگ ،سێ ساڵ وتی ئهوهم ال ڕوون نهبوو ،وتی ئیرت قهدهری خوای
گهوره وابوو دوای سێ مانگ گهڕاینهوهو ههموو خزم و کهسوکارم بینی ،ههتا
باپیرهم واته باوکی باوکم ،ئهوهنده دڵخۆش بوو بوو گۆرانی و سۆزی کردبوو ،تا
ڕاکردنهکهی 91یش من خۆم زۆرجار گوێم لێ دهگرت ،بهداخهوه ئێسته نهماوه.
===

ژیان لەناو شیعەدا
باپیریشم ئهحمهد هۆرێنی زۆر وهسفی فارس و شیعهی دهکرد که دراوسێیهتی
و تێکهڵیان زۆر خۆشهو سیفاتی یهکجار جوانیان تێدایه ،ههتا دهیگوت که به
کۆاڵنهکاندا دهڕۆشتین زۆرجار پێشیان لێ دهگرتین و لولهیهك قهیامغ یان
پهنیر شتێکیان بهزۆر دهدا پێامن دهیانگوت منهکامن بکهن ،له کوردهواریشدا
ئهو منهك کردن ه مانایهکی گهورهی له دڵی خهڵکی عهشایهردا ههیه که کهسێك
منهکی کردی تهواو ئیرت خیانهتیشت لێ ناکات.
===
باپیرم ئهحمهد هۆرێنی پێکهوه ههر بۆ پیاسهو گهڕان دهرچووین به سهیاره ،له
ڕێگه دیاربوو ناڕهحهت بوو ،بههۆی پیری و نهخۆشیهوه ،بیری له وهزعی خۆی
دهکردهوهو وتی :باشه مانی من چ سودێکی ههیه؟ منیش وتم :والله باوا گیان
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سودی ئهوهیه زیاتر استغفرالله بکهیت و زیکر بکهیت و ئهی بۆ ئێمهش ههر
خۆشه ،ملێکی لهقاندوو دهستی بهرزکردهوه بۆ ئاسامن و وتی سا خوایه ئیرت تۆ
کهیفی خۆته چیامن لێ دهکهیت.
===

قۆچ کردن
نهنکه ئهمنهم خێزانی باپیرم ،ب ه باوکمی وت :بزنێکم بۆ بسێنه بۆ قوربانی،
جا الی ئێمه زیاتر ههر پێی یهژن قۆچ ،باوکیشم بزنی کڕی و له حهوشهکهدا
ههموومان کۆبووبووینهوهو لهوهدا بوو باوکم سهری ببڕێ ،نهنکهم وتی :دهی
عهلی نیهتی لێ بهێن ه بۆ من ک ه ئهم قۆچ ه دهکهم و بڵێ الله اکرب ،منیش
وتم نهنکه گیان با نیوهی بۆ باپیرهم بێت ،ئهویش وتی نا بهخوا ڕازی نیم خۆم
کڕیومهو دهبێت ههر بۆ خۆم بێت ،منیش وتم جا پارهی ئهم ماڵه ههر یهکێکهو
ئیرت بۆ به دوکوتی نهبێت؟ خۆی توڕهکرد وتی تۆ حهقت نی یه بۆ منهو تهواو!
باوکم چهقۆی هێنا به ملیاو سهری بڕی ،منیش ههر لهو کاتهدا وتم ئهرهوهاڵ
نهنکه نیهتم هێنا قاچێکی باپیرهم تێخست ،مادام به نیوه ڕازی نیت با قاچێکی
بێت قهیچێکا ،وتی بهخوا ڕازی نیهم و نابێت ،وتم تازه تهواو کردم! ئهویش خۆی
توڕهکردو وتی :ئهی من حساوم یا تۆ؟! منیش وتم منیش حساوم نهنکه گیان
ئهی ئیرت منیش مهالم و کهستانم و ئهی چۆن قابیله! دهستی کرده بۆڵه بۆڵ،
وتم باوا ئهوه بزنهکه قاچێکی تۆم تێخست ،واته یهك لهسهر چواری بۆ باپیرهم،
ئهویش سهیرێکی نهنکهمی کردوو دهستی بهرزکردهوه بۆ ئاسامن و وتی بهخوا
ئهگهر خوا ڕهحمم لێ نهکات ئهم قاچه بزنی ئهمنه هیچم پێ ناکات.
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===
جارێك باپیرهم قۆچی کردبوو کابرایهك وتبووی باشه تۆ بۆ قۆچ دهکهیت ،ئهویش
وتبووی ئهی فاڵنه کهس لهو دونیا به غارغارێن له پێشهوه بڕوات و منیش به پێی
پهتی ل ه دواوه تهکهی سهرم بێت ها! بهخوا تا ئهو دانهیهك بکات من دوان دهکهم.
له کوردهواریدا دهڵێن ههرکهس قۆچ بکات لهو دونیا له ئاگر دهیپهڕێنێتهوه،
ئهڵبهت له ڕووی شهرعیهوه پهڕینهوهکهی مانای سواربوونی نی یه.
===

کورد لە شەڕدا دەیباتەوە لە ئیدارەدا ئەیدۆڕێنێ
تازه موسڵ گیرابوو ،جهلهوالو خانهقین شهڕو ههرا گهرم بوو تێیدا ،ئیرت
ههرکهسهو ب ه جۆرێك لێکدانهوهی بۆ دهکرد ،ترس و بیمێکی زۆر ههبوو،
لهگهڵ باوامدا ئهحمهد هۆرێنی له حهوشهکهیاندا له هۆرێن دانیشتبووین و
دهمهتهقهمان ئهکرد ،وتم باوا تۆ یهژی چی لهسهر ئهم شهڕو شۆڕ ه وهزعهکه
باش نایهژێت ،وتی له شهڕهکهدا ئهیوهینۆ بهاڵم دوای شهڕهکه ئهیدۆڕێنین! وتم
یهعنی چۆن؟ وتی کورد له شهڕا زیرهکهو ملی پێوه ئهنێ و ئهگهر خۆ تڕاندنیش
بێت ههر ئهیکا ،بهاڵم دوای شهڕهکه ئهیدۆڕێنین چون نازانین ئیدارهی واڵت
بکهین ،فعلهن قسهکانی ڕاست ه کورد به حهق و ناحهق ههر مل ئهنێت وه
شهڕهوهبهاڵم ئیداره له هێزی چهك گرنگرته بۆ بهڕێوهبردنی واڵت.
===

گرنگی سیلەی ڕەحم

خزمایهتی گرنگیهکی گهورهی الی من ههیهو حهز دهکهم ئهوهی به خوێی
چێشتێك بگات پێم بیناسم و ئیالقهشم لهگهڵیدا ههبێت ،تا ئهو کاتهی له
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کوردستاندا بووم منداڵ بووم و ههر له ماڵ باوکمدا بووم ،که گهڕامهوه ورده ورده
پرسیاری خزمهکانم دهکردو سهردان و ههواڵ پرسی ،زۆرجار ماڵهوهمان باسی
داده عهینهیان دهکرد که کچی حاجی عبداللهی برای باوام هو ئیرت ههر کاتی
خۆی شوی کردووه ل ه سهرچنارن و مناڵی زۆری ههیهو تازهش بوو مێردهکهی

که مهشهوره به نوری ئهحمهد بهسیت کۆچی دوای کردبوو ،منیش تهلهفۆن و
شتم پهیداکردن و قسهم لهگهڵ کوڕو کچهکانیان و داده عهینهدا دهکر ،ڕۆژێك

وتم باوا با بچین سهرێك له ماڵی داده عهینه ئهدهین و لهوێشهوه ئهچین بۆ
ماڵ کاك نهجمهدین سهرێکی دیمهن ئهدهین تازه له خهستهخانه گهڕاوهتهوه.

ڕۆشتینه ماڵ داده عهینهو زۆرم ال خۆش بوو چوون له ژیامندا نهمدیبوون،
دهمهتهقهیهکی خۆشامن دهستپێکرد باوام زۆر قسهی له ڕوو بوو ههرچی
بهاتایهت به دهمیدا نهیدهگهڕاندهوهو موراعاتی زۆر کهم بوو ،کهوتیته باسی
قهڵهوی و زهعیفی و کچهکانی داده عهینهش دوانیان دانیشتبوون یهکێكیان

زهعیف بوو یهکێکیشیان ههندێك قهڵهو ،باوام ڕووی کرده کچهکان و وتی بهخوا
ن ه زهعیفی ئاواو نه قهڵهوی ئاواش دهستی بۆ ههردووکیان ڕاکێشا ،ئیرت بوو به
پێکهنینێك وتم باوا خوا عهفوتکات تۆ ههر دووکیانت دا به ئاوا ،ئهوانیش زۆریان

حهز له دهمهتهقهی باوام بوو ،دوای کاتی نوێژهات باوام دهستی کرده نوێژکردن
و دواتر تهسبیحاتی ئهکرد ،وتم باوا خوای گهوره ل ه قورئانی پیرۆزدا دهفهرموێت

(اال بذكر الله تطمنئ القلوب) وات ه به زیکری خوای گهوره دڵت مورتاح ئهبێت،

باواشم وتی قهسهم بهخوا ڕاسهکهیت من ههموو بهیانیه تا تهزبیحێك ال اله

اال الله نهکهم دڵم مورتاح ناوێت ،ههرێمی براشم لهوالوه پێئهکهنی ئهیوت باوا

ئهوه قورئانه قابیل ه درۆ بکات خۆ قسهی خۆی نی یه.
===
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ڕۆشتین بۆ ماڵ کاکه نهجمهدین دیمهن خوای گهوره لێی خۆش بوو بێت ،خۆی
هات و قاپیهکهی بۆ کردینهوه ،باواشم ههر ملی وهمالوالدا ئهچهرخان و وتی
ئهره دیمهن کوانێ ،دیمهنیش وتی مامه گیان ئهوه منم یهژی نامناسی؟ ئهویش
به سهرسامیهو ه دهسی بۆ ڕاکێشاو وتی ئێسا ئهوه تۆ دیمهنی؟! ئهویش وتی ئا
ئا خۆمم ،ئهویش وتی ئهی خۆ وتیان باشیت! وتی ئهی باشم مامه گیان ،باواشم
وتی والله هیچ باش نیت خۆ یهژی له قهورسانهکهوه هاتوویتهتهوه ،تۆ جاران
کپ خڕو سوروسپی و جوان ئهی ئێسه بۆ وات لێ هاتووه ،من و ههرێمیش ههر
هاوارمان ئهکرد کوره باوا بیکه خاتری خوا تۆ ئهوێ دڵی بدهیتهو ه خۆ زیڕهت پێ
کرد ،ئهویش ههر پێ دهکهنی و دهیگوت باشم باشم.
===
وتی بۆ سهرێکی هۆشیار نهدهین له  104ئهوکات کاك هوشیار مودیری  104بوو
ئهوهندهی لهبیرم مابێت ،ومتان باشه ههر ئێسته ئهچین ،ڕۆشتین بۆ ئهوێ به
حهرهسهکهمان وتم دهمانهوێت کاك هوشیار ببینین ،وتی کاکه نابێت و چۆن و چی
و زۆر قسهی کرد! ومتان کاکه ئێمه ئهوهو ئهوه نازانین بڵێ به کاك هوشیار خۆی،
بڵێ میوانێکی وات ههیهو گوێ وه ئێمهش نادات! وتی دهی باشه ،ههر تهلهفۆنی
کرد وتی وه پهله بیهێننه سهرهوه ،دهمهتهقهیهکی خۆشامن کرد لهوێ باوام
بڕێك سهری نیاوه سهری و وتی ئهگهر من نهوایهم ئێسته تۆ لهیرا دائهنیشتی...
دوای گهڕاینهوه وتم باوا تۆ ئاوا خهڵك تهریق مهکهرۆ ،وتی گێڕ ه گێڕ خۆ درۆ
ناکهم.
===
که ڕۆشتم بۆ ههندهران باپیرم لهگهڵ مام ه یهسومدا (حاجی یهسو)
عاجزیهکیان ههبوو ،که گهڕامهوه یهکهمجار بۆ کوردستان ڕۆژێك له ماڵ مامه
یهسوم دهعوات بووین لهگهڵ ماڵ باوکم و ههموومان ،ماڵی باوام و ماڵی مامه
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یهسوشم نزیکن له یهکهوه ،المانداوه ماڵ باوام پێش ئهوهی بچێن بۆ ماڵ
مام ه یهسوم ،ههندێك دهمه تهقهمان کردوو له دڵی خۆمدا وتم :خۆ ئهمه
فرسهتێکی چاکه بهڵکو ئاشت ببنهوهو ئێست ه دهیبهم بۆ ماڵ مامه یهسوم،
ههروا به سادهی دهستم پێکرد وتم :باوا ئهحمهو گیان ههڵسه با بچین بۆ
ماڵ مام ه یهسوم؟ ئهویش وتی :بنهوه دهسم تا بچین ،هیچی نهوت ئاسایی
بوو! وتم خۆ قسهتان ههیه وه یهکۆ؟ وتی ئهیچۆن مهگهر برام نی یه ،ئهوه تۆ
یهژی چی! منیش وتم باوا حاجی یهسو پیاوێکی زۆر چاکه! وتی :چاك ههروا
بێژی چاك! وتی پیاوی وهکو حاجی یهسو ههر نی یه! نهك لهبهر ئهوهی
برای خۆمه ،وتی :تۆ سهیر ئهو پیاوه بکه چهن موهیمه ،عهرهبی نازانێت
قورئان به جوانی و دهنگێکی خۆش دهخوێنێت! له ئێران نهژیاوه فارسی
دهزانێت ،ههر چوار زمانهکهی کوردی وهچاکی ئهزانێت بادینی و ههورامی و
لوڕی و سۆرانی ،وتی حاجی یهسو ئهوهنه موهیمه کهسێك ههبێت مێژووی
کهسهکان بنوسێت ،حهقه حاجی یهسو کتێبێکی چاکی لهسهر بنوسیت..
ڕۆشتین بۆ ماڵ مامه یهسوم و گهپێکی خۆشامن داو باوام و مامه یهسوم له
ههموومان خۆشرت مهجلیسهکهیان گهرم کرد.
ههرچهند عاجزی و ئهو شتانهش له نێوان مرۆڤهکاندا ههبێت ،گرنگه بهردهوامی
نهبێت باپیرم بە منوونە.
===
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ئیسالم دینێکی ئاقڵە
ڕۆژێك لهگهڵیا دانیشتبووم ههر له خۆیهو ه وتی ئهزانی ئیسالم زۆر ئاقڵن و
جولهکهو یهزیدی زۆر کهرن ،وتم بۆ باوا هۆکارهکهی چی ی ه ئهو قس ه ئهکهیت،
وتی ئاقڵی ئیسالم لهوهدایه ههرکهس تهوبه بکات و بگهڕێتهوه قبوڵی دهکات،
گوێ ناداته ئهوهی ل ه ڕابردوودا چی کردووه ،ههتا ئهوهنهش موهیمه یهژێ
ههرچیشت کردووه قهیناکهو ل ه گوناحهکانیشی خۆش ئهوێت و قاپی بۆ
ئهکاتهوه ،بهاڵم کهرێتی ئهوان لهوهدایه کهس وهرناگرن ،بۆیه ئیسالم ههر له
بهرهوپێشچووندایهو له ڕووسیاو ئهمهریکاو ه خهڵکی تێت و دهوێته مسوڵامن و
ئهوانیش ورد ه ورده ئهپوکێنهوه.
===

حەزی لە شیعر بوو

زۆر سهرسام بوو به مهال عبدالکریمی مودهریس و زۆر له هۆنراوهکای لهبهر بوو.
===
زۆرجار دەچووم بۆ ماڵ باوام بە شیعر دەستم پێ دەکرد ،تا دڵیان خۆش کەم
و بیر لە کێشەی سیاسی و مەشەقەی ژیان نەکەوە ،کە بەداخەوە وەزعی
خراپی سیاسی کاریگەری لەسەر هەتا زۆرینەی دانیشتنە ئاساییەکانی ناو
عائیلەکانیش کردووە ،باوام ئەحمەد هۆرێنی زۆر هۆنراوەو شتی لەبەر بوو ،کە
کاتی خۆی لە حوجرەو مەجلیسی کۆندا لەبەری کردبوو ،کە من دەستم دەکرد
بە شیعر وتن ئەویش ئیرت دەستی پێ دەکرد.
===
30

خۆت حەقی خۆت بسێنە
زۆرجار کهسێك که ستهمێ لێ دهکراو خهڵك دهکهوتنه گلهی له حکومهت
و بۆ حهقی بۆ ناسهنێت و ئهو شتانه ،باوام دهیگوت پیاوی خوێڕی چاوهڕێی
حکومهت دهکات ،کهسێك ستهمی لێ کردی خۆت بیگره حهسیر مهدانی بکه.
===

خۆشەویستی بۆ داربەڕوو
لە ناو باخەکەمدا ،قهدهری خوای گهوره له خۆیهو ه دار بهڕویهك و دار خورمایهك
تێیدا سهوز بووه ،باوام ئهحمهد هۆرێنی زۆر زۆر دڵی به بهڕوهکه خۆش بوو،
ههرچی جار دهڕۆشتم بۆ ناوباخ و دهگهڕامهو ه یان ئهوم لهگهڵ خۆمدا دهبرد
دههاته شان و باڵی دار بهڕوداو واو وا موهیمه ،بهڕوهکهش الی دار پرتهقاڵێکدا
سهوزبوو له بن سهکۆی حهوشهکهدا ،شوێنهکهی موناسب نی یهو ئهگهر باوام
نهبوایه ههر زوو ههڵم کێشا بوو ،دایمه دهیگوت ل ه هاوینا گونێی بۆری لێ
بپێچهو ئاگاداری بکه ،وتم باوا ئهم بهڕوه چی یه کوره با الیوهم ،وتی نا نا ڕۆژێك
تێت ئهم باخ و خانوه هیچی نامێنێت وه تهنیا ئهم بهڕوه دهمێنێت و شایهتیت
بۆ ئهدا ئهو زهویه زهوی تۆیه ،خاڵۆ عهدنانیشم ئهیوت ئهوه نی یه کاتی خۆی
ههواره کوێر بووهتهوهو دار بهڕوهکان نهفهوتیاون وا بیر دهکاتهوه.
===
ڕۆژێك ل ه باخ گهڕامهوه ههواڵی دار بهڕوهکهی لێ پرسیم ،نهنکهم ئهمنهشم
وتی دهی باشه ئهحا تۆش بهڕو بهڕو والله ههڵی کێشه الیوه گوی تێکه ،باواشم
الیکردهوه وهالی نهنکهمداو وتی ههرکهس زهمی بهڕو بکات ناوێت تۆ زهمی
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بکهیت! وتی دار بهڕو نهوایه عهشیرهتهکهی تۆ ئێسته یهك دنکی نهماوو لهسهر
ئهرزا ههمووی مردبوو له برسا ،چوون قهدیم ههر نهبوو وون و بهڕوتان دهخوارد.
===

زۆری حەز لە سواری سەیارە بوو
زۆر حهزی له گهڕان و سواری سهیاره بوو! دهیوت ئهگهر ئێوه بهردهوام
مبگهڕێنن من نامرم! ئیرت ههرکهس پیا بگهیایه ئهیگهڕان ،ڕۆژێك ههردی برام
بردبووی بۆ سهرتهك ،سهرتهکیش بهرهو ژورکهیهکی سهختهو سهیارهی باشی
گهرهکه ،سهیارهکهی ههردیش زۆر قاچوقولی ئهو بهرهوه ژورکهی پێوه نهبوو
بوو ،تهکانی دابوو یهك دوو جار کوژابوویهوه هاواریان کردبوو یا الل ه فریامان
بکهوه ،ئێ کاکه سهرتان نهیهشێنم یهك دووجار ئیستۆپهکهی باش نهیگرتبوو
ترسابوون گل ببنهوهو هاواریان کردبوو خوایه گیان هاواره ،ئیرت فهقیره باوام
ههر فریای الاڵنهوهو هاوارکردنه خوا بوو بوو سهرتهکی ههر له بیر نهمابوو.
دوای گهڕانهوهیان ههردی وتبووی ان شاء الل ه ماوهیهکی تر سهیارهیهکی باش
دهسێنم ،باواشم وتبووی والله ئهم سهیار ه زۆر باشهو قهت مهیفرۆشهو با ههر
ئهمهت بوێت ،ههردیش سهری سوڕمابوو وتبووی باشه باوا بۆ؟ خۆ ئهم سهیاره
داشقهیهکهو بهس ،ئهویش وتبووی ئاخر ئهگهر ئهم سهیارهت ببێت قهت
خوات لهبیرناچێت ،ئهوهتا ئێمه له بهیانیهوه ههر ئهالڵێینهوه له خوا ،ئهمه بۆ
ئیامنهکهت باشه.
===
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دەروێش و لە خۆدان و داهێنان
ساڵی  90بوو ماڵامن له نرص بوو ،ئهو ماو ه دهروێش و له خۆدان و بهزم گهرم
بوو ،ههروا دهروێش و خۆی ئهخسته قوڕو کارهبایان ئهدا له خۆیان و قوربان زۆر
لهسهری نهڕۆم شهمع و گڵۆپ و بزماریان ئهخوارد! جا ئهو ههموو شتهشیان
ئهخوارد کهچی دواتر نانیش بهرگهی نهدهگرتن نازانم ئاسن چۆن ههزم ئهکهن.
ئیرت ههرکهسێك و و ه شێوهیهك لێکی ئهداوهو ب ه گشتی خهڵك ساویلک ه بوو
دهیانگوت کاک ه والله ئهمانه زۆر موهیمن و ئهوهتا شهمع و گلۆپ ئهخۆن،
باواشم ئهحمهد هۆرێنی وتی :کوره ئهگهر ڕاسهکهن شهمعێك یان گڵۆپێك
دروست بکهن ئهم کهرام باوگاوانه ههر خهسار ئهدهن.
له ئیسالمدا هیچ دهقێك نی یه گرنگی و ڕاستی و ئهو شتانه بسهملێنێت.
===

مزگەوت دروستکردن
له مهجلیسا دانیشتبووین و بهدهور باوامدا ئهحمهد هۆرێنی و دهمهتهق ه گهرم
بوو ،باس هاته باسی ئهو کهسانهی که مزگهوت دروست دهکهن و دهیکهن
بهناوی خۆیانهوه! خهڵکهکه زۆرینهی دهیانوت والل ه برا ئهگهر لهبهر خوایه حهق
نی یه مزگهوت بکهیت بهناوی خۆتهوه ،ئهو ه دیاره لهبهر خۆیانهو بۆ رووپاماییه،
باواشم وتی خۆزگه منیش پارهم بوایهو مزگهوتێکم بکردایهتهوهو مبکردایهت
وهناوی خۆمهوه مزگهوتی ئهحمهد هۆرێنی ،خهڵکیش وتیان دهی والله ئهوه
لهبهر ڕوپاماییه! وتی ههر له خوارهکهشیهوه دهمنوسی ههر لهبهر ڕووپامایش،
وتی کوره خۆزگه من مزگهوتێکم بکردایهتهوه ئیرت ههرچی یهژن با بێژنی.
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چاونەترسی
باپیرم ئهحمهد هۆرێنی زۆر چاونهترس بوو ،له سهردهمی بهعسیشدا
زۆر کهس ئاگاداری پێ ئهدا که ئاگای ل ه خۆی بێت و ناکرێت ئهوا
جوێن به بهعس بدهیت به ئاشکراکه بهعس شهرم و بهزهیی نی یه.
جارێك بۆ بهغا ئهچێ له ڕێگهی کابرایهکی عهرهب ل ه پاڵیا دائهنیشێ و له ڕێگه
زۆر به وردی سهیری باوام ئهکات ،ئهویش گوێی ناداتێ ،کابرا ههر زۆر ب ه تاسهوه
سهیری ئهکات ئهم ههر هیچ حسابی بۆ ناکات ،تا دهداته سهر ڕانیاو دهڵێ کاکه
کاکه کاتی خۆی من جوندی بووم لهگهڵ پێشمهرگهدا کهوتووینهته شهڕهوهو
لهو شهڕهدا کابرایهك دای لێم و ئێست ه شهمل هی ئهو لێدانهیه ،جا ئهو کهسه
که دای لێم بهباشی بینیم و تۆیت! ئهویش دهڵێ نا کاکه من نیم! ئهویش دهڵێ
ئاخر کاکه من مهعاناتم ههی ه بهم دهردهوهو ئهو کابرام لهبیر ناچێت چوون
سهقهتی کردووم! ئهویش دهڵی نا نا کاکه تهئکید ب ه لهوهی من نیم! ئهویش
دهڵێ برا من زۆر تهئکیدم لهوهی که تۆیت! بهاڵم تۆ وهچیا ئهزانی که خۆت
نیت؟ ئهویش یهژێ ئاخر من دابێتم له ههرکهسێك ڕاست نهبووهتهوهو ههر
لهویا مردووه! مادام تۆ ماویت ئهو ه دهلیله لهسهر ئهوهی که من نیم! کابراش
بێ دهنگ دهبێت و دهترسێت و وا ئهزانێ ئهم پشتێکی گهورهی ههیه وا بهو
جورئهتهوه قسه ئهکات...
===

من حەق وم خوام لە پشتە

جارێك لهگهڵ ماڵێکدا بهشهڕ هاتبوون ،ڕۆژێك گهشتبوو به ئیدرسی برازای و
وتبووی پێی باشه ئیدریس ئهو ڕۆژه ئێمه شهڕمانکرد تۆ بۆ نههاتیت لهسهرمان
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بکهیتهوه ،ئهویش وتبووی ئێ مامه زانیم ئێوه لهسهر حهق نین بۆیه نههاتم،
ئهویش پێی وتبوو ئاخر منیش ئهزانم ناحهقم بۆیه تۆم گهرهکه ،ئهگهر من حهق
وم خوام هاله پشت تۆم بۆ چییه.
===

ناو گۆڕینی شوانەکەی باوكم لەالیەن باپیرمەوە
باوکم ئاژەڵدارەو بەردەوام پێویستی بە شوان و بەخێوکردنی ئاژەڵ و باخ و
ماڵەکەی گوند دەبێت.
ئێستە هەتا لەم قەیرانەشدا خۆ کەست دەست ناکەوێت ئەو کارانە بکات!
هەربۆیە ئەوە سااڵنێکی زۆرە تەنها سود لە عەرەبەکان وەردەگیرێت ،جا
ئەوانیش کەمجار ڕێت لە کەسی باشیان دەکەوێت!
جارێك شوانێکی هێنا باوکم شوانەکە ناوی سەگبان بوو! باپیرم ئەحمەد
هۆرێنی وتی :ناوت چی یە؟ ئەویش وتی سەگبان!
باپیرم وتی :لێرە مەڵێ ناوم سەگبانە ،دواتر منداڵ دوات ئەکەوێت و پێت دەڵێن
سەگباب!
هەر لەوێدا باپیرم ناوی نا سەملان و تا المان بوو هەر بە سەملان بانگامن دەکرد.
کابرا زۆر خراپ بوو ،هەرکە میوامنان بڕۆشتایە داوای پارەی لێ دەکردو ئیحراجی
ئەکرد ،شوانیەکەی زۆر بە خراپی دەکرد ،کارێکامن لێهات بە دەستیەوە تا
نەجامتان بوو لێی وا بزانم باوکم مەڕێکیشی کرد بە خێر.
وتم بەخوا شایەنی ئەو ناو گۆڕینە نەبوو ،دەبوایە هەر بەناوەکەیدا مبانزانیبا
ئەوە سەگبان نی یە بەڵکو سەگبا ...توخوا منداڵ ئاوا بەخێو ئەکرێت.
===
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توڕەبوونی لە بارزانی
ئەو کابرا لەو بانە لەگەڵ تورك و عەرەب و فارسدا ڕێکەوتووە! تەنها لەگەڵ
کورددا ڕێناکەوێت!
===

هەندێك وتەی لەبیرنەکراوی
گەر جولەکە خەڵکی وەربگرتایە بە جولەکە هەرچی سەرکردەی عەرەب هەیە
دەبوون بە جولەکە.
===
هیچ دینێك نی یە وەك ئیسالم ئاقڵ بێت ،ئاقڵیەتیەکەشی لەوەدایە هەرکەس
بێتە ناو ئیسالمەوە قبوڵی دەکات و چاوپۆشی لە ڕابردووی دەکات.
===
ئەوەندە تاوان بەناوی خوای گەورەوە دەکرێت خوایان کردووەتە موجریمێك
نەك خوایەکی بە بەزەیی بۆیە بایپرم ئەحمەد هۆرێنی ناحەقی نەبوو لە
وەاڵمی ئەوەی بۆچی خوای گەورە نابینێرت ئەویش وتی :ئەگەر ببیرنایە لە
ئینتیفازەکەدا تیکە تیکەیان دەکرد!
===
هەندێك کەس بە ڕواڵەت پیر دەبێت بەاڵم بە گەنجی لە ناخی دەوروبەردا
دەمێنێتەوە ،هەرکەس باسی باوا ئەحمەدم دەکات هەر باسی سەردەمی
گەنجی و شۆڕشی شاخ و تواناو چاونەترسی بەرانبەر بەعس دەگێڕێتەوە.
===
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پێشەکی چاوپێکەوتنێکی تایبەت بە دەریای نوور
لەگەڵ ( ئهحمهد هۆرێنی )
زۆرن ئهوکهسانهی ماندوو بوونیان نهناسیوه ل ه ژیانیاندا ،زۆرن ئهو کهسانهی
بهرژهوهندی خاك و وواڵتیان خستۆته پێش بهرژهوهندیهکانی خۆیانهوه ،زۆرن
ئهو کهسانهی ههموو ههوڵێکیان لهکاردا بوو ه له پێناو سهربهرزی و سهربهخۆی
وواڵتهکهیاندا ،زۆرن ئهو کهسانهی خۆیان لهبیر کردووه بۆ کهسانی تر ،زۆرن
ئهو کهسانهی هیچ شتێکیان ال نهگونجاو نهبووه له پێناو گهل و وواڵتهکهیاندا،
زۆرن ئهو کهسانهی ههردهم خهویان به ئازادیهکانی وواڵتهکهیانهوه بینیوه،
زۆرن ئهو کهسانهی خهویان له خۆیان زڕاندبوو ل ه پێناو خهوێکی ئاسودهی
هاواڵتیانیدا ،زۆر ئهو کهسانهی ئهندامهکانی جهستهیان بوونه قوربانی و ههر
بهکهمیشیان زانی له پێناو وواڵتهکهیاندا ،زۆرن.....زۆرن.....
یهکێك لهو کهسایهتی ه ناودارانهی بناری بهمۆو ناوچهی هۆرێن و شێخانی
سهربه ناحیهی مهیدان ک ه ههموو ئهوانهی باسکران بهبڕوای ئێم ه ههموو ئهو
خهسڵهتانهو زۆرێکی تریشی تێدا بووه بهگهواهی هاواڵتیانی ناوچهکه بهڕێز
ئهحمهد هۆرێنی ههر بۆیه پێامن باش بوو سهردانی بهڕێزیان بکهین و له
نزیکهوه گوێامن ل ه بهڕێزیان بێت به نیشاندانی الپهڕهیهك له مێژوو وه لهو
ڕاستیانهی که تا ئێسته نهخراونهت ه سهر کاغهزو وه زۆر کهس لێیان بێ ئاگان،
ههروهك چۆن بڕواشامن وایه که زۆر کهموکوڕی کراوه لهالیهن خۆمانهو ه ئهویش
به لهدهستدانی زۆرێك لهو زانیاریانهی که لهالیهن هاوشێوهکانی وهك ئهحمهد
هۆرێن یهوه تێداچوون و وه زۆرێکامن ئێستهش داخی بۆ دهخۆین ،وه ئێسته
ناچار دهبین زۆر جار پهنا بۆ کتێبه بیانیهکان ببهین بۆ دهستخستنی ئهو
زانیاریانه لهکاتێکدا پیشرت له بهردهستی خۆماندا بووهو بهاڵم بههۆی پشتگوێ
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خسنت و ههست نهکردن ب ه بهرپسیارێتی لهناو چوون ،ههموو ئهم ووتان ه
ئێستهش زهنگێکه بۆمان که ئێستهش دهگونجێ کاری پێ بکرێ و ئهو ههالنهی
که لهدهستامن داون لهم بوارانهدا چیرت لهدهستیان نهدهین ،ههر ئهوهش بوو
وای له ئێمه کرد ک ه ههستین بهم کار ه به ئومێدی زیادکردنی الپهڕهیهك لهو
مێژووهی که وون بووه .وه ڕوومان کرد ه بهڕێزو شۆڕشگێڕ ئهحمهد هۆرێنی
بهکۆمهڵێك پرسیارهوه.
وەاڵمەکانی لە ئەرشیڤی ڤیدیۆکاندا پارێزراوە

کۆتایی-:

ژیانی پیاوێکی وەك ئەحمەد هۆرێنی زۆر لەوە گەورەترە لە چەند پەیجێکدا
جێگەی بێتەوە ،کورد جوانی وتووە مشتێك لە خەروارێك ،تەنها وەك
بەبیرهێناوەو مانەوەی هەندێك لەو یادەوەریانە ئەوەندەمان بۆ تەسکینی
دڵ نووسی ،دەکرێت ژیان و داستانەکانیشی بە شێوەیەکی دوکومێنتاری
کۆبکرێتەوەو وەك ئەزموون و ژیان و خەبات سودی لێ وەرگیرێت.
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لە ئەرشیفی وێنەکاندا

چاوپێکەوتنی لە کەناڵی نەورۆز

ڕێزلێنانی لەالیەن بەڕێز حمید سۆران کادیری یەکیەتی نیشتامنی کوردستان
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سەردانی لەالیەن مامۆستا محمد ،هاوڕێیشەهید بابان و کادیری یەکیەتی
نیشتامنی کوردستان

لەگەڵ م کامەران بابانزادەداو گفتوگۆی گەرم لەسەر مێژووی کورد
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لەگەڵ کارمەندانی ڕاگەیاندندا لە خانەقین دوای چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەوانی

باوکم لە دەستی ڕاستمەوە ،ئەحمەد هۆرێنی هەرێمی برام
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لە کەشێکی ئارام و خۆشدا لەگەڵ ئەحمەد هۆرێنی و خێزانیدا

سەردانی مامۆستا ناسیح مەال حەسەن قایمقامی دەربەندیخان بۆ الی ئەحمەد
هۆرێنی
لەسەردامندا بۆگوندی هۆرێنی سەربەرز بۆ خزمەت یەکێک لەکەڵە پیاوەکانی
بناری بەمۆ کاک ئەحمەد هۆرێنی کە بەداخەوە تەندروستی باش نیە .کاک
ئەحمەدی پێشمەرگە لە بنەماڵەیەکی تێکۆشەرو خەباتگێڕە ،باوکی شەهید
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بابان کە لە قەسابخانەکەی موسڵ لە گەڵ پۆلێک تێکۆشەردا لە سێدارەدران ،
لەهەمان کاتدا مامی چوار شەهیدە2017/03/11 .

ەراسیمی بەخاکسپاردن
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وێنەو دوکومێنتی بابان ئەحمەد هۆرێنی پێش لە سێدارەدانی
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