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cپێشەکی
ئەم کتێبە تەنها کۆمەڵێک بیروەری گەریال نییە ،بەڵکو بریتییە لە
شرۆڤەی چۆنیەتی بە پراکتیزەکردنی فەلسەفەیەک کە لە گەلێکی
لە نەبووەوە ،زیندوو کردەوە.
کاتی خوێنەر بیرەورەییەکان دەخوێنێتەوە ،دەزانێت گەریال چۆن
بەرخودان دەکات لە شەڕێکی هەمەالیەنە لە هەمبەر داگیرکاریک کە
هیچ بەهایەکی مرۆیی ناناسێت.
لە بیرەوەرەییەکاندا ،دەبینرێت گەریال چۆن خۆ دەپارێزێت
وچۆن زەربەی گەورە لە دوژمن دەدات ،دسپلین کرۆکی بزواتنیەتی.
شەڕیک دەکات لەگەڵ دوژمنێک کە خاوەن هێز و تەکنیکێکی
یەکجار گەورەیە ،بەالم خاوەن مۆڕاڵ و دۆزێک نییە تا لە پێناویدا
بجەنگێت.
بە روونی دەردەکەوێت کە گەریال و ژینگە .بەفر ئاستنەگیی
لەبەردەم گەریال دورستدەکات ،لێ لە ژینگەیەک وسروشتێکدایە
دۆستایەتییەکی یەکجار گەورەیان بەیەکەوە هەیە ،یەکتر دەپارێزن.
لە بیرەوەرییەکاندا ،زۆرباش هەست بە بوونی بەرپرسیارەتی
فەرماندەی گروپی گەریال دەکرێت کە لە ئاستێکی هەرە بڵند
دایە ،بەرپرسیارەتی فەرماندەکان زۆرجار ،بۆ پاراستنی ئەوانی
دیکە یا لێدانی زەربەی گەورەتر لە دوژمن ،فەرماندەکە ژیان لە
دەستدەدات.
گەریال لە ئاڵۆزترین رەوشدا ،بێچارە نامێنێتەوە ،ئەم باوەڕییە
گەریال هەیەتی و بە پراکتیکیش لە شەڕدا لەگەڵ دوژمن وسەختی
سروشت پیادەی دەکات..گەریال بێ چارە هەرگیز نامێنێتەوە
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دیسان لەو یادەوەرییانەی گەریالکاندا ،هەست بە وابەستبوون
بە شەهیدەکان کاتێ لەگەڵ خۆیاندا لە شەڕدا شەهید دەبن ،دەبێتە
هاندەر بۆ تۆڵەکردنەوە وچااڵکیی زیاتر و ،دەیانکەنە سیمبولی
خۆیان هەرگیز لە بیری ناکەن.
لە یادەوەرییەکاندا ،هەڵوێستی ئەوەندە هەستیاری تیدایە ،کاتێ
دەیخوێنیتەوە ،مرۆڤ لەبەردەمی ماتمای دەمێنێتەوە ،شانازی بە
بوونی خۆت دەکەیت کە کوردیت و کە مرۆڤیت!.
لە یەکێ لە یادەوەرییەکان باس لە مامەڵەی گەریال لەگەڵ دیلی
سەربازی دوژمن دەکات ،کە تەواو دێتەوە لە گەڵ پرینسیپی
مرۆڤدۆستانە و یاساو رێساکانی گەردوونی سەبارەت بە
مامەڵەکردن لەگەڵ دیلی شەڕ.
تا نەیخوێنێتەوە نازانیت ،مەزنی گەریال ،هێزی گەریال ،بەرخودانی
گەریال و قوربانییەکانی گەریال لە چ ئاستێکی بەرز و بڵند دایە..
خوێندنەوەی ئەم کتێبە کە بەرێز رێبوار هەمەوەندی لە
تورکییەوە کردویەتی بە کوردی ،وێرای ئەوەی شاکارێکی بۆ
کتێبخانەی کوردی زێدە کردووە لێ چێژێکی زۆر تایبەتی هەیە.

نیاز حامید
٢٠١٦/١١/٨
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زێی مونزور شاهید حاڵه
ئارام ئامهد

هێواش . .هێواش سەختی مانگی شوباتمان بەڕێدەکرد ،ل ه
دهربهندی بهناو ( عهلی ) زستان بهههموو سهختییهکی خۆیهوه
بهردهوام بوو ،بهپێگهیشتنی ههواڵێک ههموو ههڤااڵن کهوتن ه
جوڵهوه ،بهگوێرهی ئهو ههواڵهی پێمان گهیشت ،هێزی دوژمن
لهچواردهوری دهربهندی ( عهلی ) هێرش ئهنجام دهدەن.
ڕهو�شی وهرزی زستانی ههرێمی دێرسیم لهچاو ههرێمهکانی تر
خۆشتر بوو ،بێگومان ئهم ئۆپهراسوێنهش به ئانجامی ڕێگرتن
بوو لهئامادهباشیهکانی چاالکییهکان ،لەبەرئەوەی دوژمن دهیزانی
کههێزی گهریال لهبههاردا دهست بهئهنجامدانی چاالکی دهکات.
بهاڵم بهگشتی لهههرێمی دێرسیم ئۆپهراسیۆنهکان لهمانگی نیسان
ئهنجام دهدران.
لهبێتهلهکهمانهو ه ههواڵێکی دڵتهزێنمان پێگهیشت که لهڕۆژی
١٣ی شوبات کهساڵیادی شۆڕ�شی شێخ سهعیده ل ه ئهنجامی
چاالکییهکی گهورهدا له( پیران )  ٣٥ههڤاڵمان شههید بووه،
ئهم ههواڵهشمان لهههرێمی ئامهدهوه پێگهیشت ،ئێمهش بۆ
تۆڵهسهندنهوه و وهشاندنی گورزێکی باش لهدوژمن کهوتین ه
ئامادهباشییهوه ،ههمیشهدوژمن لهحاڵهتێکی ئاوادا بۆ ئهوهی
زیاتر وورهی گهریال و تاقەت و توانای هێزی گهریال بشکێنێت
ئۆپهراسیۆنهکانیان زیادی دهکرد ،ههر لهبهر ئهم هۆیهش بوو
له ٢٧ی شوبات که چهند مهترێک بهفر باری بوو دهربهندی (
عهلی) مان جێهێشت و چوینهقواڵی دارستانی ( ک) وە ،هێزهکهی
ئێمهل ه تیپێک پێکهاتبوو بۆ بهرگریکردنێکی زیاتری ناوچهک ه چهند
مهفرهزهیهکمان ل ه دهربهندهکهمایهوه.
لهم دارستانهدا بهفر کهمتر کهوتبوو ب هاڵم ڕههێڵهی بهفر و
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باران چهندین ڕۆژ بوو بهردهوام بوو ،لهژێر ئهو ههمو ڕههێڵ ه
و سهرمایهدا توانیمان بۆ حەوانەوە چهند شوێنێک بۆخۆمان
دروست بکهین ،بهدرێژایی  ١٥ڕۆژ لهم دارستانهدا کهبۆ ژیانی
گهریال زۆر گونجاو ه ماینهوه ،ئێم ه ل ه دهربهندی عهلی لهناو
سهختییهکی زۆری سروشتهکهیدا دهژیاین بهاڵم بههاتنمان بۆ ئهم
شوێن ە توانیمان نهختێک پشوو بدهین ،لهئێوارهیهک کهڕههێڵهی
بهفر و باران بهچڕی دهباری سهرتیپهکهمان ههڤاڵ مهزڵوم داوای
کۆبونهوهی گشتی لێکردین ،س هڕهرای تاریکی دهرهوه و وژهوژی
دارستانهکهو هاژهی چهم و خوڕهی ئاو بهاڵم ئارامی و بڕواییهک له
ناو چادرهالیلۆنهکهماندا بوو ،ههڤاڵ مهزڵوم قسهی بۆ دهکردین و
تیشکی الیتهکهی دهستی�شی لهدهموچاومانی دهدا ،لهگهڵ ههر دڵۆپه
بارانێکی سهر چادرهالیلۆنهکهمان ههڤاڵ مهزڵوم دهنگی خۆی بڵندتر
دهکرد ،ههڤاڵ مهزڵوم به زمانهتورکیهکهی خۆی کهبه زاراوهی
دیاربهکری قسهی بۆ دهکردین ئهمهش سهرنجی منی زیاتر بۆالی
خۆی ڕادهکێشا و پێی دڵخۆشتر دهبوم ،من لهههرێمی ئامهد ههڤاڵ
مهزڵومم بینی بوو بهیهکهوههاتین بۆ ههرێمی دێرسیم ،بێگومان من
و ئهو لهناو ناڕهحهتییهکی زۆردا ژیابوین ،ناڕهحهتی و خۆشیشمان
ههر بهیهکهو ه بوو ،ههر بهیهکیشهوه ههستمان به ئازار و هیوا و
ترسیش دهکرد.
ههڤاڵ مهزڵوم وتی  :ههڤااڵن وهک دهزانن ئێمههاتوین بۆ ئێرهکه
گورز لههێزی دوژمن بوهشێنین چونک هدهیانهوێت لهناوچهکهدا
ئۆپهراسیۆن ئهنجام بدهن ،بهم شێوهیهش تۆڵهی ههڤااڵنمان
دهکهینهوه .
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کاتێک با�سی لهشههید بونی ههڤااڵن دهکرد کە له( پیران)
شەهید ببون لهدهربڕینی قسهکانیدا ههستم بهتوڕهبونی ئهو دهکرد
دهشمزانی کهچهندێک کاریگهری کردۆتهسهر.
لهکاتی درێژهپێدانی قسهکانیدا ئیتر الیتهکهی لهدهموچاوی
ئێمهی نهدهدا بهڵکو بۆ ڕونکردنهوهی چادرهکه لهسهر بهتانییهک
داینابوو ،من بهگوێرهی ئهوهی ههڤاڵ مهزڵومم دهنا�سی دهمزانی
کهههست بهچی دهکات ،لهوان ه بوو ئێمههیچ لهو ههڤااڵنهی کهله(
پیران ) شههید ببون نهناسیبا بهاڵم ههستی ئهوهمان لهال گهاڵڵه
ببوو که لهپێناو تۆڵهسهندنهوهیان بهبێ هیچ سڵمینهوهیهک بهرهو
مردن ههنگاو بنێین ،ههڵبهت ئهم ههستهش ههمومانی زیاتر
بهیهکهوهگرێدهدا.
ووشهی ( پیران) منی بردهو ه بۆ ئهو ڕۆژهی کهبهشداری ناو
شۆڕشم کرد ،لهڕۆژێکی باران بارانی وهرزی بههاردا لهگوندی (
پیران) بۆ یهکهمجار بوو کهبهدیدهنی گهریال ئاشنا ببم ،کێ دهیزانی
لهوانهیه لهناو شههیدانی پیراندا ناسیاو و دۆستیشم ههبێت ،من
کهبیرم لهمه دهکردهو ه لهدڵی خۆمدا دهمووت چی دهبێت با ببێت !
دهبێت تۆڵهی ئهو ههڤااڵنهبکهینهوه.
ههڤاڵ مهزڵوم جارێکی تر دەستی بە قسەکردن کرد ووتی (
پێویست ه گروپێک پێکبهێنین بۆ کهشفکردنی ئهو ڕێگایهی کهبهرهو
دێرسیم شۆڕ دهبێتهوه) .من ک ه له خهیاڵی چۆنیهتی شههید بوونی
ههڤااڵندابووم بهقسهکانی مهزڵوم هاتمهوه سهرخۆم ،مهزڵوم
قسهکانی تهواو نهکرد مۆڵهتم وهرگرت و پێم ووت ( :ههڤاڵ گروپی
ئێم ه ئامادهی ه بۆ ڕۆشتن ) .بێگومان ئهمهشم بهبێ هیچ دوودڵیهک
هێنایهزمان .لهکۆتایی کۆبونهوهکهدا بڕیار درا که گروپهکهی ئێم ه
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ئهم کاره لهسهر شان بگرێت و دوایش ههریهک ه و بهرهو شوێنی
حهوانهوهی خۆی گهڕای هوه.
بهیانی زوو لهخهو ههڵساین و دهستمان کرد بهئامادهبا�شی،
بهرهو نیوهڕۆ ئاماده باشیهکانمان تهواو کردو بهسود وهرگرتن
لهتهمومژ توانیمان دوای بڕینی زهحمهتیهکانی ڕههێڵهو باران ،ڕێگای
زێی مونزور بگرینهبهر ،ئامانج و ورهمان ئهوهنده بهرز وگهورهبوو
دهیتوانی ههموو زهحمهتیهکان و ناڕهحهتییهکانمان لهبیر بهرێتهوه.
لهنیوهی شهودا گهیشتینهخاڵی سفر ،ههموومان شهکهت و
لهژێر باراندا تهڕ ببوین ،دوای گهیشتن بهو شوێنهی مهبهستمان بوو
ئەوەندە شوێنێکی گونجاو بوو بۆ حهوانهوهتهنانهت توانیشمان ئاگر
بکهینهوه ،زاتهن ئێمه له ههموو شوێنێک پشتمان به گابهردهکان
دهبهست ،یهکسهر ئهو الیلۆنهی بهجانتاکهمهو ه بهستبووم
کردمهو ه و دوالیهکیم بهست بهدوو چڵی دارهو ه و دوالیهکهی تری�شی
بهردم لهسهر دانا ،دوایش چڵی دارێکی تهڕم شکاند و لهناوهڕاستی
الیلۆنهکهدا بهرزم کردهوهو توانیم شێوهچادرێکی بچوک دروست
بکهم ،دوایش ههڤااڵن چهند کۆتکهدارێکیان هێناو توانیمان
ئاگرێک بکهینهوه ،دوای خۆشکردنی ئاگرهکهمن و چهند ههڤاڵێک
بۆ خۆوشککردنهوهل ه چواردهوری ئاگرهکهلێی دانیشتین.
لهبهر ئهوهی ژێرمان تهڕ و شێدار بوو نهمان دهتوانی بهبا�شی
خۆمان ووشک بکهینهوهههروهها لهمالو لهوالی چادرهکهو ه ئاو
دههات ه ژوورهوه ،دوایش ههڤاڵێکمان کترییهڕهشهکهی پڕ لهئاو کرد
و لهکهناری ئاگرهک ه داینا ،دوای ئهو ههموو ماندوبوون ه لهشوێنێکی
ئاوادا خواردنهوهی چایهک لهو کترییهڕهشهدا وێنهی ههرنییه ،وهک
ووتم ئهم چا خواردنهوەیەماندو بوونهکهمانی لهبیر بردهوهو دوایش
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لهگهڵ ههڤااڵندا کهوتینهقسه و باسێکی چڕهوه ،ئهو شهوهلهژێر
ئهو الیلۆنهدا نیوهی کاتمان بهخهو و قسهو باسهوهبردهسهر.
دهمهو بهیان چووینهشوێنی سهنگهرهکان و شوێنێکمان بۆ
خۆمان پهیداکرد و دوو شوێنی ترمان بۆ ئهو ههڤااڵن ه دۆزییهوه
که دوای ئێمهدههاتن ،دوای نیوهڕۆش گروپێکمان بۆ کهشفکردن
بهرهو ڕێگای ( ( ئۆڤاجک) نارد .شوێنهکهمان ئهوهند ه بڵند بوو وام
ههستم دهکرد کهبهسهر ههورهوهم ،لهشوێنهکهی خۆمان دابهزیمه
خوارهوهو خۆمکرد ه ناو ناخی تهم و مژهکەوە ،جگ ه لههاژهو خوڕهی
ئاوی مونزور گوێمان لههیچی تر نهبوو .دوای ماوهیهک گهیشتینه
شوێنی مهبهستی خۆمان ،ڕێگا سهخت و پێچاو پێچهکانی زێی مونزور
شهو و ڕۆژ لهژێر کۆنتڕۆڵی ئێمهدا بوو ،لهم ڕێگایهدا دوژمن تهنها
بهکاروانێکی سهربازی دهیتوانی تێبپهڕێت ،ئهم کاروانهشیان تهنها
بهنیوهڕوان دههات ،جگهلهنیوهڕوان کهدهیانتوانی تێبپهڕن بهگشتی
ناوچهکهلهژێر چاودێری ئێمهدا بوو ،بهدرێژایی ڕۆژ دهمانتوانی
بهئاسانی بچینهناو دارستانهکان و شوێن ه بهردهاڵنهکانهوه .سهختی
جوگرافیایی ناوچهکهسودێکی با�شی بهئێمهدهبهخ�شی ،دوای
کهشفکردنی شوێنی چاالکییهکهمان سهرکهوتمهوه سهرهو ه و
دهمهو ئێوارهش گهیشتینهوه شوێنی خۆمان ،کهگهیشتین ههڤاڵ
مهزڵوم و ههڤااڵنی ترم بینی کهئهوان پێش ئێم ه گهیشتبونه
سهرهوه ،دوای ماوهیهک ڕهو�شی کهشفکردنهکهم بهههڤاڵ مهزڵوم
ڕاگهیاند ،پێم ڕاگهیاند کهدهتوانین بهدرێژایی ( ١کم) بۆسهدابنێین،
هۆیهکه�ش ی ئهو ه بوو کهئهو شوێنه بهردهاڵنه و چڕه دارێکی زۆری
ههیه ،بهم شێوهیهدهتوانین دهستێکی باش لهدوژمن بوهشێنین.
ههڤاڵ مهزڵوم دڵی بهمهزۆر خۆشبوو ،ئهمهشم له وهوه بۆ
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دهرکهوت کهپێی ووتین( دهستان خۆشبێت ههڤااڵن کارێکی باشتان
ئهنجامداوه ئهی ئافهرین ) ،دوایش ووتی ( بهیانی خۆشم دێم
لهگهڵتان بۆ بینینی شوێنهکان ،بهم شێوهیهسهنگهرهکان دیاری
دهکهین ههروهها دهبێت شوێنی دامهزراندنی چهکه گرانەکان
دهست نیشان بکهین ).
ههڤاڵ مهزڵوم گوێی بۆ یهک بهیهکمان ڕاگرت و جارێکی تر
ووتی ( زۆر باشهبهیانی خۆشم دێم و تهماشای شوێنهکه دهکهم و
بهگوێرهی ئهوهش بڕیار دهدهین ).
دوای ئهوهی قسه و با�سی پالندانانی چاالکییهکهمان تهواو بوو
ئیتر ههڤااڵن چونهو ه شوێنهکانی خۆیان ،ئهم کۆبونهوهیه له
چادرهکهی من ئهنجام درا ،ئهگهر چی ههڤاڵ مهزڵوم لهالی ههڤااڵنی
تر دهمایهوه ،بهاڵم زیاتر لهچادرهکهی من کاتی دهبردهسهر ،دوای
ڕۆشتنی ههڤااڵن ،ههڤاڵ مهزڵوم تۆمارگه بچوکهکهی لهگیرفانی
ئێلهگهکهی دهرهێناو دهستی کرد بهگوێگرتن لهشیعرهکانی ئهحمهد
عارف.
ئهو کاتهی ههڤااڵن لهچادرهکه خهویان لێدهکهوت تهنها من
و ههڤاڵ مهزڵوم بهئاگا دهماینهوه ،ئهو لهناو ئاسمانی شیعرهکانی
ئهحمهد عارف دهفڕی و لهتهنیشت ئاگرهکهپشتی بهجانتاکهیهوهدا
دابوو ،من لهم حاڵهتهدا دهمزانی کهلهناو دهریای خهیاڵی پالندانانی
چاالکییهکهیه ههر بۆیه بهبێ دهنگ لهشوێنی خۆم ههڵسام ،چهند
کۆتکهدارێکم کردهئاگرهکهوهو کترێکهشم پڕ ئاو کرد و لهپاڵ
ئاگرهک ه دامنا ،لهناخمدا دهنگی دڵۆپیبارانی سهر چادرهکهو دهنگی
کڵپهی ئاگرهکهو شیعرهکانی ئهحمهد عارف لهتایبهتمهندییهکی خۆی
دروستدهکرد .بهگوێرهی ئهزموونی ئهم چهند ساڵهی ڕابردووم
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دهمزانی کهههڤاڵ مهزڵوم بیر لهچی دهکاتهوه ،ئهو بیری لهپالنی
چاالکییهک ه و سهرکهوتنهکهی دهکردهو ه ههربۆی ه منیش لهئهقڵی
خۆمدا خهریکی پالن دانان بووم ،لهناکاو بیرم لهوهکردهوهکه
ئەم مژارە لهگهڵ ههڤاڵ مهزڵوم بکهمهوهو گهنگهشهی بکهین
بهاڵم پهشیمان بوومهوه ،بهخۆمم ووت با لهناو ئهو دهریای
خهیاڵهدهرینههێنم و با خۆی مژارەکە بوروژێنێت ،لهناکاو ههستم
کرد ووتی ( ئارام . .ئارام ) ،بهڵێ چیت دهوێت؟  ،نهخێر هیچم ناوێت
لهشوێنهکهی خۆتهوه خهوت لێکهوتووه؟  ،نهخێر نهخهوتبوم
بهڵکو بیرم دهکردهوه.
دهستی بهناو قژهزهردهکاڵهکهی هێنا و ئهو لهبهر ئهوهی نهختێک
سورکهلهبوو ناویان نابوو ( مهزڵومه سوور ه) ،ههموو ههڤااڵنی
ههرێمهکه ههر بهو ناوهوه دهیاننا�سی ،ههڤاڵ مهزڵوم دهستی
بهقسهکردن کرد و ووتی ( پێویستهزۆر بهبا�شی پالنهکهدابڕێژین،
بهیانیکۆمهڵێ ههڤااڵنی تر دێن ،بچوکترین شتمان لهژێر دهست
دهربچێت لهوانهیهئهنجامهکهی زهرهرێکی زۆری لێبکهوێتهوه ).
ههناسهیهیکی قوڵی ههڵکێشا و دیسان ووتی ( ههر لهبهر ئهوهیه
ی ترسهئهوهندهبهدهنگێکی نزم
ترسێک ههیه لهناخمدا) .ئهم ووش ه 
ووتی بهخهیاڵی ئهوهی نهبا کهسێک گوێیی لێبێت دوایش ووتی ( لهبهر
ئهو ه نامهوێت بههۆی ههڵهیهکی بچوکهو ه ههڤاڵێکمان شههید
ببێت ،بهیانی خۆم دهچم ه خوارهوهو یهک بهیهکی شوێنهکان کهشف
دهکهم و شوێنی پهالماری و بهرگری دیاری دهکهم ) .دیاربوو نهی
دهویست کهمن ههستێکم لهال دروست بێت کهلهبارهی کهشفهکهو ه
باوهڕی بهئێمهنهبوبێت بۆیهههڵیدای ه و ووتی ( ب ه ههڵهلێم تێمهگه،
من لهو باوهڕهدام کهئێو ه کهشفێکی باشتان کردووه ،باوهڕییهکی
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زۆرم پێتانه ،بهاڵم ئهگهر خۆم نهچم دڵم ئاسود ه نابێت .لهبهر
ئهوهی ئهم چاالکییهزۆر گرنگهو ژمارهی بهشداربوانی ههڤااڵنیش
گهلێک زۆرن ،ههرلهبهر ئهوهیه پێویست ه ههر خۆشم بچم ئهوێ
ببینم ) .ههڵبهت من زۆر باش لهو حاڵی بووم کهبۆچی وابیر دهکاتهوه،
منیش ووتم ( نهخێر هیچ بهههڵهتێناگهم ،ئهوهباشترین شت ه ک ه تۆ
دهیکهیت زاتهن پێویسته فهرماندهی پەکەکە ئاوا بیر بکاتهوه ).
دوای ئهم قسانه ههندێ دڵی خۆشبوو دوایش ووتی ( ها چایهکهت
پێنهگهیشت؟ ) ،من لهبهر ئهوهی خهریکی ئهم قسانهبووم ههستم
نهکردبوو کهئاوی ناو کترییهکهکواڵوه ،دوای چای خواردنهوه
کۆمهڵێک قسهی ترمان کردوو دهمهو بهیان نانی بهیانیمان خوارد
و دوایش ههڤاڵ مهزڵوم لهگهڵ ئهو ههڤااڵنهی پێشتر چوبوون
بۆ کهشف بۆ ههڵسهنگاندنی کارهکان بەیەکەوە بهرهو شوێنهک ه
چوونهخوارهوه.
دوای چهندین ڕۆژ دوو ههڤاڵ بهناوی ( حهیدهر و دهلیل )
کهئهوانیش فهرماندهبوون لهههرێمهکهدا بۆ بهشداری بوون
لهچاالکییهکههاتبوون بۆ المان .ههمان شهو کۆبونهوهیهکی گشتی
کرا و ،ئهو ههڤااڵن ه دیاریکران ک ه لهچی سهنگهرێک دادهمهزرێن،
بۆ بهیانیش ههڤااڵن ئاگادار کرانهوه بۆ ئهنجامدانی کارهکان که
پێویست ه چی بکهن.
بهبێ ئهوهی کات بهفیڕۆ بدهین کهوتینه دابینکردنی ئازوقهی
دوو ڕۆژ ،بهدهم ئهم ئامادهباشییهوهئێوارهمان بهسهر داهات،
ههموو شتێک ئامادهکرا ،جێگاکان پاککرانهوهو تهقهمهنی یهدهک
و خاکهناز و قازمهمان ئامادهکرد ههروهها ئازوقهی دوو ڕۆژمان
کردهجانتاکانمانهوهو چاوهڕێی نیوهی شهومانکرد.
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من نوستبووم لهدهنگێک بهئاگا هاتمهوهکهدهیووت ههڤااڵن
ههستن کاتژمێر دووب هڕێ دهکهوین .چووینهدهرهوهو لهژێر
ئەو بهفران بارینەدا چاوهڕێی هاتنی ههڤااڵنی ترمان دهکرد،
لهکاتی کۆبونهوهی ههموو ههڤااڵندا ڕیزبهندمان بهست ،لهکاتی
کۆبونهوهکهدا ههڤاڵ مهزڵوم بهکورتی با�سی گرنگی ئهم چاالکییهی
بۆکردین ،لهدوایشدا ههروهکو ههموو کۆبونهوهکانی ترمان
بهگووتنهوهی دروشمی بژی سهرۆک ئاپۆ کۆبونهوهکهمان کۆتایی
پێهات ،دواجار بهرهو شوێنی چاالکییهکهبهڕێکهوتین ،لهکاتی
کۆبونهوهماندا ههریهکهمان بهوهیتری د هووت سهرکهوتن ههڤاڵ،
ههڤاڵ مهزڵوم یهک بهیهک لهگهڵ فهرماندهی مهفرهزهکاندا
قسهی کردو دووبارهو �سێ بارهگرنگی و واتای چاالکییهکهی
دووپات کردهوهو پێشیانی دهووت کهپێویستهچۆن بجوڵێنهوه،
بۆ نمونهدهیپرسییهوهباتری بێتهلهکانتان تهواوه؟ زیادهتان پێیه؟
ئازوقهتان تهواوه؟ خاکهناز و قازمهکانتان پێیه؟ ئهمانهی دهپر�سی،
چونکە دهیویست دڵنیا بێت کههیچ کهموکوڕییهک لهئارادانییه.
لهدوای ههمووشیان هاته الی گروپهکهی ئێم ه سهرکهوتنی
بۆ خواستین ،ههڤاڵ مهزڵوم تهماشای ههڤاڵێکمانی کرد که
تاز ه بهشداری ناو شۆڕ�شی کردبوو بینی کهئێلهگی لهبهردا نییه،
ئێلهگهکهی بهری خۆی داکهند و دایپێی ،پێی ووت کهلهبهری بکات،
ههرچهند ه ئهو ههڤاڵ ه ووتی سوپاس سهرمام نییه ..پێویست
ناکات بەاڵم مەزڵوم پێی ووت نا تۆ زیاتر پێویستیت بهم ه ههیه،
بهم شێوهیهههڤاڵهکهمان ئێلهگهکهی کردهبهر خۆی ،ئهمهیهکهم
جارم نهبوو کهڕەفتاری وا لهههڤاڵ مهزڵوم ببینم ،من لهسهر ئهم
ههڵوێستهی ئارهزووی ئهوهم دهکرد کهباوه�شی پێدا بکهم ،لهدوایدا
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تهوقهی لهگهڵ یهک بهیهکمان کردوو ووتی سهرکهوتن و ئیتر لێمان
جیابۆوه ،منیش پێم ووت :وریایی خۆت به ،دیاربوو ئهم قسهیهی
منی لهال سهیر بوو بێت بۆیه ئاوڕی دایهو ه و ووتی تۆ وریایی خۆت
بهمن هیچم لێ نایهت ،من بهئینسیاتیفی خۆم دهژیم و بهئینسیاتیفی
خۆشم دهمرم  ،دوای ئهم قسهیهئێمهیجێهێشت.
ههموو گروپهکان گهیشتنهشوێنی خۆیان ،سهنگهرهکهی ئێمهش
ههر  ١٠یاخود  ١٥مهترێک لهسهرووی ڕێگاکهوهبوو ،بهفرێکی زۆر
دهباری و ئێمهش دهبوایهپێش ئهوهی ڕۆژ ببێتهوهسهنگهرهکهی
خۆمان پتهو بکردایه ،بهبێ ئهوهی کات بهفیڕۆ بدهین کهوتین ه
ههڵکهنین ،ههڵبهت ه شێداری شوێنهکه یارمهتیدهر بوو بۆ
ئاسانکردنی کارهکهمان ،ئێمهچوار ههڤاڵ بوین ،دوو دوو بهبێ
وهستان بۆ پتهو کردنی شێوێنهکهمان خهریکی ههڵکهنین بووین،
دوای ماوهیهک بههۆی سهرماو ه دهستمان لهگۆچوو ،کاتێک دوو
ههڤاڵهکهمان کە لە دوای ئێمهسەر قاڵی ههڵکهنین بوون ئێمهش بۆ
خۆ گهرم کردنهوهلهشوێنی خۆمان ههڵدهساین و دادهنیشتینهوه.
پاشان ئيم ه کارمان دهکرد و دوو ههڤاڵهکهی ترمان خۆیان گهرم
دهکردهوه ،لهدهمهو بهیاندا سهنگهرهکهمان تهواو کردو بهچڵی
داریش بانیمان گرت ،لهژێر ڕههێڵهی بهفر و باراندا کهوتین ه
چاوهڕوانییهوه.
لهبهر ئهوهی ههڤاڵ مهزڵوم بهرپر�سی ئهم چاالکییهبوو زوو . .زوو
لهبێتهلهکهوهههواڵی دهپرسین ،ههموو ههڤااڵن ئامادهباشیهکانیان
تهواو کرد ،دوای مانهوهی چهند کاتژمێرێک لهسهنگهرهکهدا
ناڕهحهتی زۆری بۆ هێناین ،ههستم به بوونی پهنجهکانم نهدهکرد
ههمویان لهگۆ کهوتبوون ،ههموومان دهلهرزین ،ئێمهش بۆ
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خۆگهرم کردنهوهتهنها لهشوێنهکهی خۆمانهوهدهجواڵینهوه ،جار
ناجاریش بۆ ئهگهری هاتنی ماشێن گوێمان ڕادهگرت ،بهم شێوهیه تا
کاتی نیوهڕ ۆ چاوهڕێمان کرد ،لهکاتێکدا لهگهڵ بیستنی دهنگی ماشێنێ
دهنگێ لهبێتهلهکه بهرز بۆوه ،ههڤاڵ مهزڵوم بهههموو ههڤااڵنی
ووت کهئامادهبن ،بهگوێرهی پیالنهکهههڤاڵ مهزڵوم بڕیاری دهست
کردنهوهی دهدا ،لهگهڵ بیستنی دهنگی مهزڵوم ههموو خوێنی
جهستهم کهوتهو ه گڕ ،لهرزینی لهشم نهما ،دهنگی ماشێنهکان تا
دههات نزیک تر دهبونهوه ،سهرم بهرزکردهو ه تهماشای ڕێگاکهم
کرد تهنها دوو ماشێنبوون ،بهگوێرهی پیالنهکهمان ئهگهر کاروانێکی
سهربازی نهبوایه دهستمان نهدهکردهوه ،ئهم دوو زریپۆشه
بهئامانجی کهشفکردن دهسوڕانهوه ،ههدهفهکهی ئێم ه گهورهتر
بوو ،دهبوایهچاوهڕێمان بکردایه.
ئهو ڕۆژ ه لهژێر ئهو ههموو ڕههێڵهی بهفر و بارانهدا لهشوێنهکانی
خۆمان چاوهڕوانیمان کرد ،بهاڵم کاروانی دوژمن ههر نههات،
ئێوارهکهلهسهنگهرهکانی خۆمان دهرچووین لهبهر ئهوهی قاچمان
تهزیبوو نهمان دهتوانی ڕێگا بکهین ،ههموو جهستهمان سڕ ببوو،
لهشیشمان لهقوردابوو ! ههرچۆنێک بوو هاتمهوهسهرخۆم و بهرهو
شوێنهکهی خۆمان سهرکهوتم ،کهڕوبهروی ههڤاڵ مهزڵوم بومهو ه
ناڕهحهتییهکم لهسیمای ب ه دیکرد .جواڵنهوهکهی توڕهبونێکی
پێوهدیار بوو ،بۆیهپێم ووت ( بهیانی ههر دێن ،تا دێن چاوهڕوانییان
دهکهین ئهگهر ههفتهیهک بێت و ئهگهر  ١٠ڕۆژیش ههر چاوهڕێیان
دهکهین ) .بۆ ڕۆژی دوایی کاتژمێر  ٥ی بهیانی چووینهسهنگهرهکانهوه،
تا ئێوارهچاوهڕێمانکرد بهاڵم کاروانی دوژمن ههر نههات ،ههموو
ڕۆژێک کهلهخهو ڕادهبوین بهئاواتی ئهوهی ک ه ئهمڕۆ دوژمن دێت
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دهچوین ه سهنگهرهکانهوه ،ئێوارانیش لهژێر ئهو ڕههێڵهی بهفر و
بارانهدا و لهناو قوڕو چڵپاودا دهچوینهوه شوێنهکانی خۆمان ،ئهم
شێوهیه ماوهی  ٦ڕۆژی خایاند ،لهدڵی خۆماندا دهمانووت ئهگهر
دێن وهرن دهی دهوهرن.
ههرلهڕۆژانی یهکهمهو ه پرانسیپی خۆمانمان لهدهست دابوو،
وامان لێهاتبوو لهناو سهنگهرهکان نهدهماینهو ه بهڵکو لهدهرهوهی
سهنگهرهکان ڕادهوهستاین و لهحاڵهتی گوێ لێبونمان لهدهنگی
ماشێن یهکسهر دهچوینهناو سهنگهرهکان و لێی دادهمهزراین،
دیارهگوند نشینهکان ههر لهیهکهم ڕۆژهو ه ئێمهیان لهبهیانی تا ئێواره
لێوهدیار بووهکهچی ئهکهین و چی ناکهین بۆیهدهیانزانی کهنیازی
چیمان ههیه .ههر لهبهر ئهوهش بوو زیاتر به گهرمی پێشوازیان
لێمان دهکرد ،تهنانهت ههندێ لهدانیشتوانی گوندهکهدوای
نیوهڕوان ئهرزاقیان بۆ دههێناین .ئهم گوند ه له عهشیرهتی ( د)
بوون ،تهنانهت یهکهم ڕاپهڕینی دێرسیم ههر ئهمان ئهنجامیان
دابوو ،بهچاوێکی پڕ هیواو ه ل ه ئێمهیان دهڕوانی ،دوژمن ئازارێکی
زۆری ئهمانی دابو و بهاڵم ههرگیز چاویان نهترساوه ،سااڵنێکی دوور
و درێژهلهناو جهرگهی شهڕدا دهژین ،شهڕو بهرخودان بوو ه به
بهشێک لهژیانی ئهوان و ههروهک کارێکی ئاسانی ژیانی ڕۆژانهیانی
لێهاتووه ،ئهوان ئازادی و پاشهڕۆژی ڕوناکی خۆیان لهدهست و
پهنجهو شهڕی گهریالدا دهبینییهوه ههر لهبهر ئهمهشه بهچاوێکی
پڕ خۆشهویستی و ئومێدهوهل ه گهریالیان دهڕوانی ،تهنانهت ههندێ
جار کهدهچوینهگوندهکانیانهوهئهو گوندنشیانانهی کهنهدهچوینه
ماڵیان لێمان زویر دهبون و دهیان ووت بۆچی نایهنهماڵی ئێمه؟  ،بهم
شێوهیهناڕهزایان دهردهبڕی !.
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لهئێوارهی ڕۆژی شهشهمدا لهکهناری سهنگهرهکهم ڕاوهستا
بووم و تهماشای ئاوهشینهکهی مونزورم دهکرد ،دوای سهرنج
دانێک بینیم ئاوی مونزور لێڵهو ڕهنگی قاوهیی گرتووه ،بێ حزور
بووم بهاڵم وورتهم لهدهمهوهنههات ،بۆ ئارام بونهوهم وهکو ڕۆژانی
پێشوش جوێنم بهدوژمنیش نهدهدا ،شهپۆلهکانی ئاوی مونزور
خۆیان ب ه کهنارهکاندا دهکێشا و ههروهک بڵێی بێ حزوری منیش
لهگهڵ خۆیان ببهن ،دوای ماوهیهک ل ه سهرنجدان لهئاوی مونزور
تهماشای سهنگهرهکهی ههڤاڵ مهزڵومم کرد ک ه لهدهستی ڕاستم
بوو بینیم ئهویش بهرهو الی ئێم ه دههات.
ئێمهتهنها ئێواران دهمانتوانی بچین بۆ الی یهکتری ،چاوم ههر
لهسهر ئهو بوو ،لهبهر ئهوهی زهحمهتکێشترین کهس بوو لهناوماندا،
ههموو ئامادهباشییهکهی ئهم چاالکییه ل ه سهر شانی ئهو بوو،
ئهویش ههستی بهماندوبون و زهحمهتی ههڤااڵن کردبوو کهچۆن
لهماوهی ئهم شهش ڕۆژهدا لهژێر بهفر و باراندا ل هچاوهڕوانیدان.
لهناو ههڤااڵن قسۆڵهی ئهوهی دوژمن نایهت چاوهڕێی چی بکهین
بۆ خۆمان ماندو بکهین هاتهئاراوه ،ههموو ئهمانهههڤاڵ مهزڵومی
ناڕهحهت کرد بوو .هیچ ل ه ههڤااڵن رووبهڕی خۆی ئهم قسانهیان
نهدهکرد ،ئهم قسان ه لهکاتی چون بۆ ناو سهنگهر و ئێوارانیش
لهکاتی گهڕانهوهبۆ شوێنی حهوانهوهدههێنرایهزمان ،بهاڵم ههڤاڵ
مهزڵوم هیچ گوێی بۆ ئهم قسان ه شل نهدهگرد ،ک ه دههاته المان
تهنها دهیووت ساڵو ههڤااڵن.
ههڵبهت ه منیش نهم دهتوانی بهگوێرهی پێویست هاوکاری بکهم،
جلوبهرگی لهقوردا بوو هاتهالم و دانیشت ب ه دهستی کهوتهیاریکردن
بههەردوو الیسمێڵهکهی ،زاتهن من ئهوم زۆر نهدهبینی تهنها لهکاتی
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چونمان بۆ سهنگهر و هاتنهوهی ئێوارانمان نهبێت .کاتێک لهالم
دانیشتبوو بهناچاری ووتم ( ئهمڕۆش دوژمن نههات ) .بهبێ ئهوهی
وهاڵم بداتهو ه ماوهیهک بێدهنگ بوو ،لهم کاتهداههستم پێکرد ک ه به
شێوهیهکی شڵهژاوانه زیاتر کهوتهیاریکردن بهسمێڵهکانی ،لهناکاو
ووتی ( بهیانی .. .بهیانی دوژمن دێت ،ئێمهش لهناو ئاوی مونزوردا
دهیانخنکێنین ) ،بهخێرایی لهشوێن خۆی ههڵسا ،دوایش ووتی من
ئهچم بۆ بارەگاکه ،تۆش ههڤااڵن کۆکهرهو ه و وهرن.
ئیتر منی جێهێشت و چاوم لێبوو بهخێرایی ههنگاوی دهنا .سهرما
و ماندوبوون ئهوهندهکاریگهری خۆی نیشاندابوو نێوان سهنگهر و
بارەگاکهمان ههر نیو کاتژمێرێکی دهخایاند بهاڵم ئێستا ئهم ڕێگایه
تهواو بوونی ههر نهدهزانی ،ههندێ لهههڤااڵن که دهگهیشتن ه
بارەگاک ه بهبێ ئهوهی چاوهڕێی خواردن بکهن یان بهبێ ئهوهی خۆیان
ووشک بکهنهوهڕاستهوخۆ دهنووستن ،شهوانهش جگهلهئێشکگر
که�سی تر بهئاگا نهبوو ،ئهو شهوهی ڕۆژی شهش و حهوتهمینی
گرێدهدا بهیهکهوه ههموو ههڤااڵن نوستبوون ،تهنها من و ههڤاڵ
مهزڵوم بهئاگابووین ،مهزڵوم ههروهکو پیشهی ههموو جارێکی نزیک
زۆپاکه دانیشتبوو ،دهستێکی لهناو قژهزهردهکاڵهکهی بوو گوێی
لهشیعرهکانی ئهحمهد عارف دهگرت ،منیش خهوێکی زۆرم دههات،
ههردوو پێڵوی چاوهکانم لهبێ خهوی ژانیان گرتبوو ،جارناجاریش
خهوم لێدهکهوت و بهئاگا دههاتمهوه ،ههرچهنێک ههوڵم دهدا خهوم
لێنهکهوێت بهاڵم بێ هوود ه بوو ،سهڕهڕای ههموو ئهمانهش بیرم
لهمهزڵوم و چاالکییەکهدهکردهوه ،دهمویست ههندێ باری خهمی
ههڤاڵ مهزڵوم کهم کهمهوه ،بهاڵم نهم دهزانی چۆن ! دهمویست
ههندێ شت بڵێم تا بارگرانی مهزڵوم کهم بێتهوه ،لهالیهکهوه
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خهو ههراسانمی کردبوو لهالیهکی تریشهو ه بیرم دهکردهوه بهچی
شێوهیهک دهست پێبکهم ،لهناکاو پێم ووت ههڤااڵن زۆر پهرێشانن
! ،ههستم کرد بهم قسهی ه توڕهبوو ئهویش ووتی دهزانم .. .دهزانم
بهاڵم ههتا دوژمن دێت چاوهڕێ دهکهین ،چارهی ترمان نییه.
تا قسهمان بکردایه دهنگی بهرزتر دهکردهوه و ههروهها ووتی
ئهمڕۆ قسهم لهگهڵ گوندنشینێک کرد که لهدێرسیمهوه هاتبوو
دهیووت دوژمن لهناو ئامادهباشیدان بۆ جێگیربوون ،واههست
دهکهم بهیانی دوژمن بێت ! ،کهبینیم توڕهبووهمنیش بێدهنگ بووم،
ئهو بهردهوام بوو لهقسهکردن ووتی ماوهی شهش ڕۆژ ه بێگوێدانه
سهرما و باران چاوهڕوانیمان کردووه ،دوای ئهو ههموو ماندوبونه
و دانبهخۆگرتنه واز ناهێنین ،تاکوو دێن چاوهڕوانی دهکهین.
لهناکاو بێدهنگ بوو ،منیش هیچ وهاڵمێکم نهدایهوه ،ئهوهی
ڕاستی بێت نهشم دهزانی کهچی پێ بڵێم ،تهنها لهدڵی خۆمدا ووتم
هیوادارم قسهکانت بێتهدی !.
لهیادم نیی ه کهی نووستم لهدهنگی ههڤاڵێک بهئاگاهاتمهو ه که
دهیوت ههڤاڵ ههست ه با بڕۆین.
دوای ههڵساندن چووم بۆ ئهو شوێنهی کۆبونهوهی بهیانیانی
لێدهکرا ،باران نهدهباری کاتێک سهرم بۆ ئاسمان ههڵبڕی زۆر
دڵخۆشبووم کهدوای ماوهیهکی دوورو درێژ ئهستێرهم بینییهوه،
ههڵبهت ئهمهش نیشانهوهی ئهوهبوو که لهوانهیه ئهمڕۆ بهتیشکی
خۆر شاد ببینهوه ،ههروهکو ههموو بهیانیانێک ههڤاڵ مهزڵوم
کۆبونهوهی پێکردین و دهستی بهقسهکردن کرد ( ،ههڤااڵن دوای
ئهو ههموو زهحمهتییهههر دهبێت بگهینهئامانج .بێ ئومێد مهبن
! ئهمڕۆ ههمووتان ئامادهبن دوژمن دێت و لهناویان دهبهین !
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سهرکهوتنیش ههر بۆ ئێمهیه ) !.
بهشێوهیهک قسهی دهکرد کهزۆر لهخۆی دڵنیا بوو ،ئهمهش
سهرنجمی ڕاکێشا ،لهخۆمم پر�سی چۆن دهتوانێت ئهوهند ه لهخۆی
دڵنیابێت؟  ،لهدوایشدا سهرکهوتنی بۆ ههموو ههڤااڵن خواست و
ڕێی پێداین بچینهشوێنهکانی خۆمانهوه.
بهگهیشتنمان بۆ شوێنی خۆمان بینیم ههڤاڵ مهزڵوم خهریکی
دامهزراندنی ههڤااڵنهلهسهنگهرهکان تهنانهت هاتهسهنگهرهکهی
ئێمهشهوه ،ههمیشه پێمانی د هووت .. .سهرکهوتن .. .بهاڵم
ئهمجارهووتی ( گهردنم ئازاد کهن ) ئهمهش سهرنجمی زۆر ڕاکێشا.
بۆ حاڵی بوون لهم قسهیهی تا ماوهیهک لێی ڕامام ،دوای ماوهیهک
پێم ووت گهردنت ئازاد بێت تۆش گهردنمان ئازادکه!.
من بهمهزۆر ناڕهحهت بووم ،بهاڵم ئهو زۆر بهختهوهر دیار بوو،
پێم ووت لهگهڵت بێم؟  ( .نا . .تۆ ببهب ه بهرپر�سی ئهم �سێ سهنگهر ه
لهالی ئهم ههڤااڵن ه بمێنهرهوه ) .منیش بهشێوهیهکی نیمچه
کهلهرهقیهوه ووتم با بێم لهگهڵت ،چونکه ههڤااڵنی الی تۆ کهم
ئهزمونن ! .من سوور بووم لهسهر قسهکانی خۆم بهاڵم ڕازی نهبوو،
لێمان جیابۆوه و چووه سهنگهرهکهی خۆیهوه ،لهکاتی ڕۆیشتنیدا
ماوهیهک تهماشام کرد و چوومهسهنگهرهکهی خۆمهوه.
ڕۆژی  ٧ممان خۆرێکی خۆش لهئارادا بوو ،جارێکی تر
درهوشانهوهی ئاوی مونزورمان بینیهوه ،لهگهڵ تیشکی ئهم
خۆرهههموو سروشت سهر لهنوێ ژیایهوه ،سهڕهرای ئهوهی بیر و
سهرنجم بهالی جوانی ئهو دیمهنهسروشتیهوهبوو بهاڵم قسهکانی
ههڤاڵ مهزڵومم ههر ل ه خهیاڵدا بوو ،لهدڵی خۆمدا دهمووت
هیوادارم هیچ شتێکی خراپ ڕوو نهدات !.
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خۆی لە خۆیدا هیچی ترم پێنهدهکرا ،چاوهکانم بڕیبووهلووتکهی
چیا و جوانی ئهو دهڤهر ه ههروهها ئهو دارو درهختهی ک ه ههموو
شوێنێکیان داگیرکرد بوو ،خۆر بهشێوهیهک بهرز ببۆو ه که
تیشکهکهی دهگهیشته ناو سهنگهرهکهمان ،منیش بۆ خۆگهرم
کردنهوهڕووم کرد ه تیشکی خۆر و ه هستم دهکرد هێواش ،هێواش
ئهو سهرمایهی که بههۆی بارینی بهفر و بارانهوه ل ه لهشما مابۆوه
خهریک بوو دەڕەوییەوە ،خۆم دابوو ه دهستی تیشکی خۆرهوه.
لهدهنگی کۆمهڵێ ماتۆر هاتمهوهسهر خۆم ،لهبهر ئهوهی ئێمهلهناو
سروشتدا دهژیاین ههر دهنگێک پهیوهست بهسروشت نهبوایهزوو
ههستمان پێدهکرد ،بۆ دڵنیا بوون داوام لهههڤااڵن کرد بێ دهنگ
بن ،بهبا�شی گوێم بۆ دهنگهکه شلکرد ،ئیتر دڵنیا بووم ئهم دهنگ ه
دهنگی کاروانی ماشێنی سهربازی دوژمنه.
خێرا بهههڤااڵنم ووت ئامادهبن ئهو کاروانهی چاوهڕێی بووین
گهیشت ،دوایش بهههڵگری بیکهیسێکهم ووت سندوقهفیشهکهکان
ئاماده بکه و میل ڕاکێش ه ،منیش خۆم ئامادهکرد و کهوتمه
چاوهڕوانی ،تا دههات دهنگهکان زیادیان دهکرد و نزیکتر دهبونهوه،
ئیتر ئێمهش چاوهڕوانی دهست کردنهوهی ههڤاڵ مهزڵومان دهکرد،
لهحاڵهتێکی ئاوادا ئهوهندهب ه پهلهیت چاوهڕوانی ئهو شهش ڕۆژهت
لهبیر دهچێتهوهو خواخوات ه ههر ئێستا بگهن ه بهردهمت ،لهههمان
کاتدا بهوهوه خهریک بووم کهبزانم سهنگهرهکهمان پتهوه یان نا
ههروهها بهههڤااڵنم ووت وریا بن . .ئامادهبن . .زامنی چهکهکانتان
بترازێنن ،لهدوایشدا لهبهینی بهردهکانهو ه تهماشام کرد تا بزانم
یهکهم ماشێن گهیشت یان نا ،لهدوورهوهزریپۆشهکانم بینی چونکه
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

زێی مونزور شاهید حاڵه 25

ههمیشهزریپۆشهکان لهپێش کاروانهو ه ڕێیان دهکرد ،کاتێکم زانی
کاروانی دوژمن گهیشته بهردهممان ،لهقالۆنچهی ڕهش دهچوون،
ئهوهندهلێم نزیک بونهوهدهمتوانی بهئاسانی دهموچاوی سهربازهکان
ببینم ،کاتێک لهناویاندا سمێڵدارم بینی که ئهمان ه تیمی تایبهتیان
پێدهڵێن بهزۆر دانم بهخۆمدا گرت کهبێ ئهوهی چاوهڕێی بڕیار بکهم
دهستیان لێبوهشێنم ،لهالی من سیماشیان وهک بهرگهکانیان ڕهش
و گاڵو بوو ،کهئهوانم بینی ئهو ههڤااڵنهم کهوتهوه یاد کهدوای
شههید بونیان لهالیهن ئهمانهو ه گوێچکو لوتیان بڕابوو ،کهئهمانم
بینی گوندهسوتاوهکانی کوردستانم هاتهوه یاد کهبهدهستی ئهمان ه
سوتێنرابون ! ههموو ئهمانهشیان بهناوی شانازی بوون بهتورکهوه
ئهنجام دهدا ! خۆم بهخۆمم ووت میللهتی تورک شهرمتان لێدهکهن
کهههموو ئهم دڕندایهتیی ه بهناوی ئهوانهوه دهکهن .لهناکاو ل ه
بێتهلهکهو ه گوێم لهدهنگی ههڤاڵ مهزڵوم بوو که ووتی ( بژی
سهرۆک ئاپۆ ).
ئهمهش نیشانهی دهست کردنهو ه بوو ،بهیانی ڕۆژی  ٣ی ئاب
کاتژمێر  ٩و چارهک لهو دۆڵهدا لهجیاتی دهنگی خوڕهی ئاوی مونزور
ئیتر دهنگی ئاربێجی . .بیکهی�سی . .کالشینکۆف و ڕومانهدههات !
دووکهڵی ڕهش بهری ئاسمانی گرت ! سهربازهکان لهشڵهژاوی خۆیان
نهیان دهزانی چی بکهن و چۆن دهست بکهنهوه ،هاوار و باوکهڕۆی
سهرباز ه بریندارهکان دهگهیشتهحهوت تهبهقهی ئاسمان ،ئاوی
مونزور لهخوێندا سورههڵگهڕاو نهیان دهزانی لهکوێو ه تهقهیان
لێدهکرێت ،زۆربهی زریپۆشو ماشێنهکان لێدران و سوتێنران،
یهک دوانیشیان خۆیان دایهدهم ئاوی مونزورهوه ،من تهماشای
ئهو ماشێنهم کرد ک ه لهبهردهمم تێپهڕیبوو گهیشتبووه بهردهم
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سهنگهرهکهی ههڤاڵ مهزڵوم ،ئهو سهربازانهی که له یهکهم
دهست کردنهوهماندا ڕزگاریان ببوو کهوتنه تهقهکردن ،من دوو
جار ههڤاڵ مهزڵومم بینی کهدوای ڕومانه تێگرتن دهچوو ه سهر
ماشێنهکان ،لهههر جارێکیان دهچوو تهقهمهنی ناو ماشێنهکانی
دهردهکرد و سهردهکهوتهو ه سهرهوه ،ئهم کارهی ههڤاڵ مهزڵوم
منی زۆر ناڕهحهت کرد ،کهبیرم هاتهوهههڤاڵهکانی الی مهزڵوم کهم
ئهزمونن بڕیارمدا بچم بۆالی ،لهم کاتهدا ماشێنهکانی تر گهیشتن و
ئێمهیان دای ه بهر گوهلل ،سهڕهرای ئهم حاڵهتهش ههڤاڵ مهزڵومم
بۆ سێیهمین جار بینیەوە لهشوێنهکهی خۆی هاتهخوارهوه ،لهکاتی
دابهزینیدا تهقهی ل ه ماشێنهکان دهکرد ،سهڕهرای ئهوهی لهناو
جهرگهی گهرمی ئهم شهڕهدا بووم وام دهزانی لهناو سینهما دیالنم
لهدیاربهکر تهماشای فلیمێکی شهڕ دهکهم ! ،بهههڤاڵهکهی تهنیشتم
ووت بهرگریم لێبکهمن دهچم یارمهتی ههڤاڵ مهزڵوم دهدهم.
لهسهنگهرهکهم دهرچووم و کهوتمه ڕاکردن ،ماشێنهکان
تهقهیهکی زۆریان دهکردهسهرمان ،ههر ئهو پهڕی  ١٠ . .٩مهترێک
له سهنگهرهکه دورکهوتمهو ه لهناو سکمدا ههستم بهئازار و
گهرمییهک کرد ،قاچهکانم بهیهکدا هات و کهوتم ،چاوم ڕێچکه
و پێچکهی کرد و چهند تهقلهیهکم داو ئیتر ئاگام لهخۆم نهما،
ههروهک بڵێی کهوتبێتم ه ناو بۆشایی تاریکییهوه!.
کاتێک چاوهکانم کردهو ه لهناو ئهو بهتانییهبووم کهلهنێوان دوو
داردا بهیهکیانهوه بهستبوو ،پرسیارم لهو ههڤااڵنهکرد کهمنیان
ههڵگرتبوو چیم بهسهر هاتووه؟ !! لهبهر ئهوهی دوای ههستکردن
بهئازارەکەی ناوسکم ئیتر ئاگام لههیچ نهمابوو ههڤاڵێکیان ووتی
برینداریت .کهتهماشام کرد دهمهو ئێواره بوو ،ئازارێکی زۆریشم
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ههبوو ،پێیانم ووت زۆرم تینووه ،ههندێ ئاوم بدهنێ ،یهکێ
لهههڤاڵهکان ووتی شتی وانابێت برینداریت ،ناتوانیت ئاو بخۆیتهوه!.
ههڤاڵ مهزڵومم هات بهئهقڵدا ،کاتی بهیانی که ل ه سهنگهرهکه
هاتم ه خوارهو ه لهبهر ئهوهی لێدرام ههڤاڵ مهزڵومم نهبینیهوه،
بۆی ه ل ه ههڤااڵنم پر�سی ههڤاڵ مهزڵوم ل ه کوێیه؟  .هەڤاڵێکیان ووتی
ل ه دواوهیه ئێستا دێت .ل ه پرسیاری ئهوهی ئهنجامی چاالکییهک ه
چۆن بوو؟ ههڤاڵێک ووتی  ١٥ماشێنی سهربازیمان تێکشکاند و
ههندێ لهماشێنیش کهوته ئاوی مونزورهوه ،ژمارهیهکی زۆری
سهرباز کوژران و بریندارێکی زۆریان لێکهوت و تهقهمهنییهکی
زۆرریشمان دهست کهوت.
بهم قسانهدڵخۆش بووم ،لهدڵی خۆمدا ووتم لهئاکامدا
سهرکهوتنمان بهدهست هێنا ،بهاڵم ئهم دڵخۆشیهم زۆری نهخایاند،
لهبهر ئهوهی خوێنێکی زۆرم لێ ڕۆشتبوو حاڵم پهرێشان بوو ،ههندێ
جار خهوم لێدهکهوت و لهئازاری ناو سکم بهئاگا دههاتمهوه ،ههتا
ئازارم پڕاوپڕ بۆ بهاتایهبهرچاوم تاریک دهبوو ،جارناجاریش هاوارم
دهکرد . .دامگرن . .. .دامگرن . .ئازارم زۆره ،..ههڤااڵن لهزهوی
دامیاننا و بهدیارمهوهدانیشتن .بهتوڕەییەکەو ە لێیانم پر�سی بۆچی
ههڤاڵ مهزڵوم نهگهیشت؟ .
هەڤاڵێک ووتی لهدواوهیهدێت.
بە شێوەیەکی پچڕ پچڕ پرسیارهکانم دهکرد ،تا دووبارهپرسیاری
ههڤاڵ مهزڵومم کردهوه یهکێ لهههڤااڵن ووتی ههڤاڵ مهزڵوم
شههید بوو.
کاتێ وایووت لهخهفهتدا ئاگام لهخۆم نهما ،ئهم ههواڵ ه
دنیامی سهروبن کرد ! ڕهفتار و ههڤاڵ دۆستیهکهی و ئهو
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 28ئارام ئامهد

کهلهکاتی
بهختهوهرییهی
گوێگرتنی لهشیعرهکانی ئهحمهد
عارف لهچاوانیا بهدیدهکرا
لههزرم نهدهسڕانهوه ،دوا
قسهی لهگهڵمدا کهکردی
ئهوهبوو کهووتی ( گهردنم
ههر
لهگوێما
ئازادکه)
دهزرنگایهوه! لهنیوهی شهودا
هاتمهوه سهرخۆم و ههڤااڵن
برینهکهمیان پێچایهوه ،نزیک
زۆپاک ه منیان درێژ کردبوو،
بۆ ئهوهی سهرمام نهبێت
جامانهکانی خۆشیان بهسهر
مندا دادابوو .من ههر بیرم

لهههڤاڵ مهزڵوم دهکردهوه،
تهماشای ههر شوێنێکم بکردایه
وێنهی ئهوم تیدا ئهبینی و نهم
دهویست باوهڕ بکهم کهشههید
بووه .بیری یاده وهرییهکانیم
دهکردهوه ،ئهو کاتهی کهسم
دهنگ
لهالوهنهبوایهبهبێ
بۆخۆم دهگریام ! دوای زانیم
بۆ دواجار که دهچێت ه خوارهوه
بریندار دهبێت و دهکهوێت،
ئهو �سێ ههڤاڵه کچهی که
لهسهنگهرهکهی ههڤاڵ مهزڵوم
بوون بۆ هێنانهوهی ههڤاڵ
مهزڵوم دهچنه خوارهوه بهاڵم
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شههید دهبن ،ههڤاڵ دهلیل کهئهویش یهکێک بوو لهفهرماندهکانی
ئهم چاالکییه ئهویش بۆ هێنانهوهی ههڤاڵ مهزڵوم دهچێت ه
خوارهوهب هاڵم بریندار دهبێت ناچار بڕیاری پاشهک�شێ دهردهکات.
ئهو ساڵهههڤاڵ مهزڵوم وهک فهرماندهی بهتوانای ههرێمی
دێرسیم ههڵبژێردرا و گردێکیان نا بهناوی ئهوهوه.
ئهگهر ئێوهش دهتانهوێت چیرۆکی مهزڵوم و نمونهی ئهم
مهزڵومانه بزانن ،گوێ بۆ زێی مونزور ڕادێرن چونکه زێی مونزور
شاهید حاڵه.
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ئەوکاتەی بەفر و سپیایت
لێدەبێت بە دوژمن
دکتۆر باهۆز ئەرداڵ

کۆتایی وەرزی پایز بوو ،لەمانگی نۆڤەمبەر ساڵی  ١٩٩٧نزیک
دەبوینەوە ،هێزەکەمان لە تیپێک پێکهاتبوو دوای ئەوەی سەختی و
دیمەنە دڵڕفێنەکانی باکورمان بڕی گەیشتینە هەفتانین ،ئەمەش
لەئاکامی سەرلەنوێ داڕشتنەوەی هێزەکانی گەریال هاتبووە
ئاراوە ،دەبوایە لە هەفتانین هێزەکەمان ببوایە بە دوو بەشەوە و
گرووپێکمان دەبوایە بچوایە بۆ ناوچەی شەهیدان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و گرووپەکەی تریشمان دەبوایە بەسەر زاگرۆسەوە
بچونایە بۆ خواکورک ،من لەناو گرووپی دووەمدابووم ،سەرەرای
ئەوەی بەشێکی زۆری هەڤااڵن کە گەریالی نوێ بوون بەبێ ئەوەی
هیچیان بەسەر بێت لە هەفتانینەوە خۆیان گەیاندبووە قاشوا.
لەسەرەتای ڕێپێوانەکەماندا بۆئەوەی بگەینە هەفتانین بەدرێژایی
شەو ڕێمانکرد و دەمەوبەیانی پشویەکماندا ،بۆئەوەی دوای نیوەڕۆ
جارێکی تر بکەوینەوە ڕێ کەوتینە ئامادەباشییەوە ،دەبوایە لەکاتی
عەسردا ڕێمانبگرتایەتەوەبەر ،ئێمە نزیکەی  ١٠٠گەریال بووین،
دوای ئەو هەموو ڕێگابڕینە و ماندوبونە بۆئەوەی کەمێک لەبەر
تیشکی خۆرە الوازەکەی مانگی نۆڤەمبەردا پاڵماندایەوە و خۆمان
گەرمکردەوە ،ئەوکاتەی سەرقاڵی حەوانەوە بووین لەناکاو چاومان
کەوت بە دوو کەس کە بەرگی سڤیلیان لەبەردابوو بەالماندا
تێپەڕین ،ئەو هەڤااڵنەی شارەزای ئەم ناوچەیە بوون پێیان ووتین
کە ئەم دوو زەالمە دەناسن و خەڵکی گوندەکانن و چەندینجار
هاوکاریان کردوون ،دوای ئەم قسانە نیگەرانیمان نەما ،ئەو ڕێیەی
کە بەسەریدا ڕێماندەکرد دوای پشوەکەمان سەرگردێک بوو کە
بەرز نەبوو بەاڵم زۆر تەخت بوو دەتوانم بڵێم کیلۆمەترێک پانێکەی
بوو ،لەڕاستیدا ئێرە شوێنێکی مەترسیدار نەبوو دەتوانرا بەئاسانی
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لێوەی گوزەر بکەین بەاڵم لەبەرئەوەی ئێستا لەم ناوچەیە لەژێر
چاودێری هێزی دوژمندا بوو  ,ببوو بە شوێنێکی مەترسیدار ،هەربۆیە
دەبوایە لەکاتی تاریکو ڕوونی ئێوارە و شەودا ئێرەمان تێبپەڕاندایە،
لەبەرئەوەی ئەم گردە کەوتبووە ناوەڕاستی چەند گردێکی ترەوە
ناویان نابوو گردی ناوەند ،هێزی دوژمن بە لێزەر لەسەر گردێکی
ترەوە ئەوێیان خستبووە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیانەوە.
بەشێوەیەکی یەک ڕیزی و کە ناوبەرێکی با�شی هەبوو لە نێوانماندا
هەتا بەردەم دەربەنەکە ڕێمانکرد ،من لەدوای ڕێبەرەکەمانەوە
بووم ،هەرکە گەیشتینە بەردەم دەربەنەکە تۆپێک نێوان ئەو
هەڤااڵنەی کە لەدوای ئێمەوە بوون تەقییەوە ،ئیخباری ئێمەیان
کردبوو ،پێشوتر دەمانزانی کە دوژمن بۆئەوەی کۆنتڕۆڵی ئێرە بکات
 ١١تۆپی دوورهاوێژیان دانابوو بەاڵم ئێستا کردبویان بە  ٢١تۆپ،
هێزەکانی ئێرەمان لێرە پاشەکشێیان کردبوو ،ژمارەمان  ٨٠هەڤاڵ
بوو ،تەنها توانیمان  ٥هەڤاڵ بچینە ئەودیوی دەربەنەکە ،هەڤااڵنی
ترمان لەوبەری دەربەندەکە مانەوە ،ئەگەر هەڤااڵن لەوێدا
بمانایەتەوە هەموویان شەهید دەبوون بەهەمان شێوە ئێمەش،
ئەگەر بمانویستایە بچوینایەتە الی هەڤااڵن ئەوا دەکەوتینە داوی
لێزەرەکانەوە و ئێمەشیان دەدۆزییەوە ،لەیەکەم تەقینەوەی تۆپدا
دوو هەڤاڵی الی ئێمە بریندار ببوون ،ئەو دوو کەسەی کەلەکاتی
پشومان لەالمانەوە ڕێیان کرد کەسانی گوند نشین نەبوون ،چونکە
ئەو ڕەوشەی تێی کەوتبووین ئەمەی نیشاندەدا ،ئێمە بێخەمانە
جواڵبوینەوە ،هێزی دوژمن بە هەموو جۆرە چەکە قورسەکانیان
ئێمەیان داکوتییەوە ،ئەو کامیرە لێزەرە تەنانەت هەست بە نەبزی
خوێن و ترپەی دڵیش دەکات ،هەربۆیە کاتێک دەجواڵینەوە
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بۆردۆمانەکان زیاتر چڕدەبۆوە ،لەهەمانکاتدا هەوڵماندەدا کە
پەیوەندی بکەین بەو هەڤااڵنەوەی کەلە نزیک قاشورا لە مەتینا
بوون ،بەاڵم شوێنەکەی لێرەوە دوربوو هەروەها پێچەوانەش بوو،
ڕێبەرەکەشمان لەناوماندابوو ،لەبەرئەوەی ئەو لەپێ�شی پێشەوە
بوو ئەو یەکەمین کەس بوو کەلە دەربەنەکە پەڕیبۆوە ،دەبوایە
کۆببینەوە و بڕیارێکمان بدایە ،ئێمە  ٥هەڤاڵ مابوینەوە و کاتیش
نیوەی شەو بوو ،ئێمە پێمانوابوو سەرەرای هەموو گریمانەیەک
دەبوایە گرووپەکەمان بە سکە خشکێ ئەو گردەیان ببڕڕیایە
کەئەمەش لەوانەبوو ڕێگا بۆ شەهید بوون خۆشبکات ،لەالیەکی
تریشەوە مانەوەیان لەشوێنی خۆیان بەهۆی بۆردۆمانەکانەوە
هەر شەهید دەبوون ،دەبوایە ڕێگا چارەیەکمان بدۆزیایەتەوە،
ئەو مەسەلەیە�شی کەلەسەری گەنگەشەمان دەکرد ئەوەبوو
کە بگەڕێینەوە ئەو شوێنەی لێی هاتبووین ئەوەشمان دەزانی کە
ئەمە یەکێکە لە گەورەترین هەڵەکان لەبەرئەوەی لەوێش هێزی
دوژمن فریای ئەوەکەوتبوو کە بۆسەی لێدابنێن ،ئەو ڕەوشەی
تێیکەوتبووین بەڕاستی سەخت بوو هەروەها نەماندەتوانی ڕێگا
چارەیەک بدۆزینەوە بەاڵم دەبوایە چارەیەکمان بدۆزیایەتەوە چونکە
دەمانزانی کە دەبێت چارەسەرییەک هەرهەبێت چونکە کوڕان و
کچانی گەریال هەرگیز بێچارە نامێننەوە ،دوای ئەوەی ماوەیەکی زۆر
لەنێوان خۆماندا گەنگەشەی ئەم ڕەوشەمانکرد ،بڕیارماندا کەچی
دەبێت باببێت کە دەبێت هەڤاڵەکانی ئەوبەری دەربەنەکە بگەهێنینە
شوێنێکی تر ،بڕیارماندا کە کە �سێ �سێ بیانپەڕێنینەوە ئەودیوی
دەربەندەکە ،بۆئەوەی زیاتر شوێنەکانیان کەشف نەبن و شەهادەت
نەیەتە ئاراوە دەبوایە یەک یەکە بیانپەڕێنینەوە ،ئێمە لەوبەرەوە
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بووین ،کاتێک هەڤااڵن نزیک لە ئێمە ئەم هەواڵەیان پێگەیشت
ئەوانیش و ئەو هەڤااڵنەی لەگەڵ ئێمەبوون و لەوبەرمانەوە
مابونەوە بە سکەخشکێ بەسەر گردەکە تێپەڕی بوون ،کاتێک
چوارەمین گرووپ دەپەڕێنەوە لەالیەن کامیرە لێزەرەکانەوە کەشف
دەبن و یەکسەر بەرتۆپ و هاوان دەدرێن ،هەرچییەک ڕویبدایە با
ڕووبدات دەبوایە بیانپەڕێنینەوە ،نەماندەتوانی لەوە زیاتر چاوەڕێ
بکەین ،وەستان لەژێر بارانی مەرگدا هاوشانی تەسلیم بوونە،
تەنها ڕێگا چارەمان ئەوەبوو کە جوڵە بکەین ١١ ،هەڤاڵمان بریندار
ببوون ،هەندێکیان برینەکانیان سەخت بوو ،هەڤاڵێکی کچمان
قاچێکی پارچەی گوولە هاوانی بەرکەوتبوو قاچێکی لێببۆوە،
بۆئەوەی ئەو هەڤاڵەمان لەناو جەرگەی شەڕەکە دووربخرێتەوە
 ٥هەڤاڵمان مابونەوە لەالی ،هەوڵیاندەدا کەلە شوێنەکەی خۆی
دووری بخەنەوە ،لەڕێگا چاومان بەو هەڤااڵنە کەوت کەلەالی
هەڤاڵە بریندارەکەمان مابونەوە ،دوو هەڤاڵی ئەوانمان هێنایە
الی خۆمان و دوو هەڤاڵی الی ئێمەشمان دابەوان ،منیش لەناو
گرووپەکەماندا دەمامەوە ،دوو هەڤاڵمان بەناوی سۆسێن و مەزڵوم
دوای برینداربوونیان شەهید بوون ،دوو هەڤاڵی ترمان یەکێکیان
بەناوی فەرهاد و هەڤاڵ بنەوش کە گەریالیەکی نوێ بوون بریندار
ببوون ،دەبوایە هەڤاڵ بنەوشمان لەوێ ڕزگار بکردایە ،کەچاوی
بەئێمە کەوت خۆی پێڕانەگیراو دەستی کرد بە گریان و داوای
لێکردین کە تەنیا جێی نەهێڵین ،ئێمەش پێمان ووت کە ئەگەر لەناو
ڕەوشێکی زۆر خراپیشدا بین جێتناهێڵین و ئەگەر مردن هەیە با
هەموومان بەیەکەوە بمرین و خەم مەخۆ دڵنیابە ڕزگارت دەکەین،
داوای ڕومانەیەکی لێکردین ،پێی ووتین ( ئەگەر دەڕۆن بمکوژن
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ئینجا بڕۆن ،ئەگەرنا ڕوومانەیەکم بدەنێ ئینجا بڕۆن خۆم دەکوژم
) ،کاتێک لەگەڵ هەڤاڵ بنەوش قسەم دەکرد بۆئەوەی دڵنەوایی
بکەم لەناکاو گوێم لە دەنگی زریپۆش بوو ،ئەو شوێنەی لێی بووین
دارستان بوو لەبەر زۆری و چڕی دارەکان نەماندەتوانی چواردەوری
خۆمان ببینی.
من هۆکاری ئەوەم نەدەزانی کەلەبەر چی بوو کە بەو شێوە
کتوپڕییە نۆ دانە زریپۆشیان گەیاندبووە الی ئێمە و مەزەنەی
ئەوەشم نەدەکرد کە بەو دەستوبردە بگەنە شوێنەکانی ئێمە،
بەخۆمم دەووت کە من هەڵەم و زریپۆشەکان لێمانەوە دوورن،
کاتێک لە بێتەلەکەمانەوە هەڤااڵن پێیان ڕاگەیاندین کە
چواردەورمان گیراوە ئەوکاتە تێگەیشتین کە بۆسەیان بۆداناوین،
چواردەوری ئێمەیان گرتبوو ئێمەش هاتبووین بۆ ڕزگارکردنی
هەڤاڵە بریندارەکانمان ،کە لە چوار الوە تەقەیان لێکردین ئێمەش
کەوتینە تەقەکردن ،نە ئەوان دەیانتوانی شوێنی ئێمە بەتەواوەتی
بزانن نە ئێمەش شوێنی ئەوانمان نەدەزانی تاکو نیشانیان لێبگرین،
تەنها بەگوێرەی گریمانەی خۆمان تەقەمان لەوان دەکرد ،هیچ
فیشەکێکی نیشانجی ئەوان کاریگەری لە ئێمە نەدەکرد ،لەبەرئەوەی
ئێمە و هێزی دوژمن زۆر لە یەکتر نزیک ببوین هەربۆیە نەماندەتوانی
خۆمان بگەهێنینە الی هەڤاڵە بریندارەکان و ڕزگاریان بکەین،
بەردەوام لە بێتەلەکەمانەوە هەڤااڵن بانگەوازیان بۆدەکردین
کە پێویستە خۆمان بگەهێنینە شوێنێکی پارێزراوەوە ،نێوان ئێمە
و سەربازەکانی دوژمن هەر  ١٠٠مەترێک بوو ،لەبە�شی ڕاستی
دەربەندەکە ڕووبارۆکێکی تەسک هەبوو ئێمە هەربەخۆمان نەزانی
کەچۆن بە چواردەوریدا سوڕاینەوە ،هەرگیز چاوەڕێی ئەم کارەی
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خۆمان نەبووین ،لەبەرئەوەی ئێمە شارەزایی ئەم ناوچەیە نەبوین
و کەوتبوینە ناو ئەم شەڕ و پێکدادانەدا هەربۆیە هەستمان بە
بوونی ئەم رووبارۆکەیە نەکردبوو ،خۆگەیاندن بە کەناری ئەم
ڕووبارۆکۆیە شتێکی تەسادوف بوو هەربۆیە هەلی بۆ ڕەخساندین کە
سوڕێک بدەین ،ئێمە لە شوێنە مەترسیدارەکە ڕزگارمان ببوو بەاڵم
هێشتا بەتەواوەتی نەماندەزانی کە چەند شەهیدمان هەیە.
هێزی دوژمن توانیبویان بگەنە سەر هەڤاڵە بریندارەکانمان و
بەبێ هیچ دڵەڕاوکێیەک و هیچ لێپرسینەوەیەک لە شوێنەکانی خۆیان
هەڤااڵنیان شەهید کردبوو ،لەوکاتەوە تاکو ئێستاش ناڕەحەتی
لەمەڕ هەستەکانی ئەوکاتەم دەچێژم کارەساتێکی دڵتەزێن بوو،
من وەک شاخێکی بورکاناوی وابووم لە تەقینەوەدا بووم بەاڵم لە
هەمانکاتدا لە چاوەڕوانیدا بووم ،مرۆڤ کاتێک لە نێوان ئارەزووی
تەقینەوە و ناچاری چاوەڕوانیدا بژی شتێکە زۆر ستەمە جێی داخ
بوو دەمانویست وەک بورکان بتەقینەوە بەاڵم نەماندەتوانی دەبوایە
چاوەڕوانیمان بکردایە.
ئێمە توانیمان بگەینە زاپ ١١ ،هەڤاڵمان شەهید بوون ،ئێمە
داوامانکرد کە لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوە لە هەڤااڵنی کۆمیتەی
فەرماندارێتیمان بکرێت ،ئەم کارەساتە مۆڕاڵی هەموو هەڤااڵنی
تێکشکاندبوو ،بەتایبەتی ئەو هەڤااڵنەی نوێ بوون تو�شی هەرە�سی
دەروونی ببوون ،کە گەیشتینە زاپ زانیمان کە کێشەی لۆجیستی
لەئارادایە ،ئازوقە نەک کەم بەڵکو هیچ نەبوو ،هەڤااڵنی ئەوێ بە نیوە
تێری دەژیان و ژمارەشیان زۆر بوو ،کاتێک لە شوێنێکدا ژمارە زۆر
بوو بێگومان کێشەی ئازوقەش دبێتە سەرەکیترین کێشە ،هەڤاڵێکی
زۆر لە شەهید بوون ڕزگاریان ببوو زۆریش ماندوو بوون هەربۆیە
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دەبوایە خواردنی باشیان بخواردایە ،ئەگەر وانەبێت گریمانەی
هاتنە ئاراوەی کێشە دێتە ئاراوە ،هەندێکجار دەچوینە کەناری
ئاوی زاپەوە و چەند ڕوومانەیەکمان تێفڕێ دەدا ،ئەو ماسیانەی
دەمانگرتن بە�شی ڕۆژێکیشمانی نەدەکرد ،لەمانگی نۆڤەمبەردا
بووین ،دەبوایە گەریال بۆ زستان ئامادەبا�شی خۆیان بکردایە،
هەربۆیە بۆ ئامادەبوونێکی باش ئەوکاتە دەرفەت و پێداویستێکان
بەبا�شی بەدەست نەدەهێنران ،نەماندەتوانی لێرە لەمە زیاتر
بمێنینەوە ،باشترین ڕێگاچارە ئەوەبوو کە بچینە شوێنێکی ترەوە،
سەرەرای ئەوەی بەفریش کەتبوو بەاڵم ئێمە بە فەرماندارێتیمان
ووت کە دەمانەوێت بڕۆین بۆ زاگرۆس و ڕێبەرێکمان بۆ دابینبکەن،
زاگرۆس بەرزترین زنجیرە چیاکانی ڕۆژهەاڵتی ناوینە ،نەک تەنها لە
زستان بەڵکو لە سەرەتای وەرزی پایزیشدا بەفری لێدەبارێت ،لە
وەرزی هاوینیشدا لە زۆر شوێن لە زاگرۆس دەتوانرێت پاشماوەی
بەفر ببینرێت.
ئەوکاتەی ئێمە بڕیارماندا بچین بۆ زاگرۆس هێشتا بەفرێکی زۆر
نەباری بوو هەربۆیە دەمانتوانی بەسانایی بگەین ،پێموابێت ئەو
هەڤاڵەی دیاریکرابوو بۆ ئەوەی چاوساغیمان بکات لەبارەی ئەم
ئەرکەیەوە دوو دڵ بوو هەربۆیە لەناو هەڤااڵندا کۆمەڵە قسانێکی
دەکرد کە سەرودڵی هەڤااڵنی دەگرت و مۆڕاڵی هەڤااڵنی تێکدەشکاند،
بەتایبەتی ئەو هەڤااڵنەی کە نوێ بوون مۆڕاڵیان خراپ دەبوو
چونکە ئەو هەڤاڵەمان لەناو گەریالکاندا دەیووت کە گوایە بەفر
ڕێگامان پێنادات و لەسەر ڕێگامان گوند هەیە کە سەر بە پارتەکەی
بارزانین و کەئەمەش بۆ گەریال باش نییە و لەڕێگا گیردەخۆین،
ئەوەی ڕاستی بێت تەنها شتێک ناڕەحەتی بۆ ئێمە درووستدەکرد
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لەکاتی ئەم ڕێکردنەماندا
ئەویش دەربەندێک بوو تەسک
بوو کەلە بەرزایدا بوو ،ئەو
هەڤاڵە چاوساغەمان دەیووت
کە ناتوانین لەو دەربەندە
بپەڕێینەوە بەاڵم بڕیاردرا بوو
هەردەبوایە چاوساغی ئێمەی
بکردایە ،دەبوایە بۆسبەی
کاتژمێر  ٩هەموو هێزەکەمان
بەرەو خواکوڕک بەڕێبکەوتایە،
ئەو ڕۆژەی بەڕێدەکەوتین
کاتژمێر  ٨تەقینەوەیەکی
مەترسیدار هاتە ئاراوە کە

دڵی هەموومانی بریندار کرد،
شەهادەتێکی تر هاتە ئاراوە.
هەڤاڵێکمان هەبوو بەناوی
لەیال کە بە بەدەن ناڕەحەتی
دەچێژا ،لەزۆربەی کاتدا لەدوای
دواوەی گرووپەکەمان دەمایەوە
و هەندێکجاریش هەڤاڵێک بۆ
یارمەتیدانی لەگەڵ ئەودا ڕێی
دەکرد ئەگەر زۆر دوابکەوتایە
لەگەڵ خۆیدا بیهێنێتەوە ،ئەم
هەڤاڵ لەیالیەمان بەڕەگەز
تورک بوو ،پێوەی دیاربوو کە
بۆیەکەمجار کە کەوتینە ناو
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بۆسەکەوە و ناڕەحەتیمان چێژت مۆڕاڵی خراپ کردبوو کە ئەمەش
لە قسەکانی دیاربوو ،هەڤاڵ لەیال لەناو الپەڕەیەک کە ئەوەندەی
مشتێک بوو پێش ئەوەی کۆتایی بە ژیانی خۆی بهێنێت و خۆی شەهید
بکات نوسیبووی ( من نامەوێت لەبەرخاتری من هەڤااڵنم شەهید
ببن ،پێشوتر لەپێناو ڕزگارکردنی هەڤاڵێکدا چوار هەڤاڵ شەهید
بوون ،من نامەوێت ببمە هۆکاری ڕووداوێکی لەوشێوەیە ،ڕێگامان
چەتوونە و منیش لەدواوە دەمێننمەوە چونکە الوازم و ناتوانم وەک
ئێوە بم ،ئەگەر پێشمەرگەکانی بارزانی ڕێگامان پێنەگرن ئەوا بەفر
ڕێگا بەمن دەگرێت ،لەهاتنەئاراوەی هەر زەحمەتییەک نامەوێت
ببمە بارگرانی بە سەر هەڤااڵنەوە هەربۆیە لەپێناو هەڤااڵنی خۆم
بەخت دەکەم و هەڤااڵنم بەگشتی زۆر خۆشدەوێن ).
بۆتێکچوونی مۆڕاڵمان هۆکارێک زۆر هاتنە ئاراوە ،بەاڵم ئەو
تایبەتمەندییەی لە گەریالدا هەیە ئەویش ئەوەیە کە بتوانرێت
بەپێوە بمێنێتەوە ،ئیتر دەبوایە کاتمان بەفیڕۆ نەدایەو شەهادەت
نەیەتە ئاراوە ،دەبوایە بکەوتینایەتە ڕێ ،لەیالمان لەوێ بەخاک
سپارد و ماڵئاواییمان لێکرد.
دەتوانم بڵێم بەدرێژایی  ٢٤کاتژمێر ڕێگامان کرد ،ڕێگاکەمان
کەمی مابوو ،دواهەمین مەتر�سی ئەوەمابوو کە دەربەندە تەسکە
بەرزەکە ببڕین ،هەتا لە دەربەندەکەش نزیک ببوینایەتەوە ئەوە بەفر
زیاتر دایدەکرد ،هەتا ڕێگامان بکردایە بەدەنمان زیاتر خاودەبۆوە
و هەنگاومان پێهەڵنەدەگیردرا ئەوەی کە زیاتر پاڵی پێوەدەناین کە
دوای ئەو هەموو زەحمەتی و ناڕەحەتییە هەنگاو بنێین بێگومان
ئیرادەمان بوو ،بەتایبەتی بۆ ئەو هەڤااڵنەی پێشەوە زیاتر ناڕەحەتی
ناڕەحەتی دەهاتە ئاراوە چونکە دەمەترێک لە پێشەوە بوون و
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دەبوایە ڕێگایان خۆشبکردایە ،هەڵبەت هەڤاڵیشمان تێدابوو
کە زیاتر خۆڕاگرییان دەکرد بەاڵم ئەوانیش هەرنیو کاتژمێرێک
دەیانتوانی لە پێشەوە بمێننەوە ،هەتا ڕێگامان بکردایە بەفر زیاتر
دایدەکرد و باهۆزی بەفر ڕێگای لێدەگرتین کە بەبا�شی هەنگاو
بنێین ،نەماندەتوانی بەبا�شی هەناسە بدەین ،لەالی هەموومان
پرسیارێک خۆی قیتکردبۆوە ئەویش ئەوەبوو ئایا دەتوانرا
بەسەالمەتی بگەینە شوێنی خۆمان؟  ،بەهۆی کڕێوەی بەفر و
باهۆز و تەمومژەوە چاوساغەکەمان ڕێی لێتێکچوو ،بەم شێوەیە
شوێنێکی دیاریکراومان نەما کە ڕووی تێبکەین و هەروەهاش بۆ
گەڕانەوە بۆ ئەو شوێنەی لێوەی هاتبووین ئەمەش مەحاڵ بوو،
کاتێک ئێمە دڵخۆش بوین بەوەی کە لەکەناری مردن ڕزگارمان
بووە کەچی ئێستا ڕوبەڕوی مردنێکی تر بوینەتەوە ،ئێمە ئاسمانێکی
سپی بەسەرمانەوە بوو هەروەها ژێر پێشمان بەهەمان شێوە و لەناو
تەمومژێکدا بوین کە چاوچاوی نەدەبینی ،وەک دەزانرێت ڕەنگی
سپی و بەفر خۆشەویستی مرۆڤایەتین هەربۆیە ئێمە لەم ڕەوشەدا
نەماندەویست کە سپییایەتی و بەفر بکەین بە دوژمنی مرۆڤایەتی،
جارناجارێک تەنها دەمانتوانی مەترێک پێشخۆمان ببینین ،کاتێک
چاوساغەکەمان ووتی من دڵنیانیم لە ڕێگاکەمان مۆڕاڵی هەموو
هەڤااڵنی پێخراپ بوو ،هەندێک لە هەڤااڵن پێاڵوی پێیان ڕەق ببۆوە
و هەندێکیشیان نەیاندەتوانی ڕێ بکەن ،بەفر ووزەی هەموومانی
نەهێشتبوو بەهۆی تەم و مژەوە بەرگەکانمان تەڕ ببون و بارگرانی
درووستدەکرد و ڕەق ببونەوە ،دەبوایە کۆتایی بەم باهۆزی بەفرە و
تەمومژە بهاتایە چونکە لەوەزیاتر نەماندەتوانی ڕێ بکەین و ڕێگای
خۆمانمان پێنەدەدۆزرایەوە ،لەوانەیە ئەم جۆرە جواڵنەوەیەمان
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ئەنجامی خراپتری لێبکەوتایەتەوە ،ئەگەر بۆ کەمێکیش بوایە
دەبوایە چاوەڕێی خۆشبونەوەی بەفر و ڕەوێنینەوەی تەمومژمان
بکردایە ،هەربۆیە الیلۆنەکانی ناو جانتاکانمان کردەوە و خستمانە
بان سەری خۆمان و لەسەر جانتاکانیشمان دانیشتین ،هااڵوی
دەممان یەکتریمانی گەرم دەکردەوە و ئەگەر بۆ کەمێکیش بوبێت
پشویەکماندا ،چەند پارچە نانێکی ناوجانتاکانمان خوارد ،هەندێک
لە هەڤااڵن ئیتر نەیاندەتوانی ڕێ بکەن ،هەربۆیە ئەو هەڤااڵنە
ناچارمان کە جانتاو شتومەکە قورسەکانیان لەوێ جێبهێڵن،
لەهەمانکاتدا ئەو هەڤااڵنەی کە نەیاندەتوانی چەکەکانی خۆشیان
هەڵبگرن هەڤااڵنی تر کردیانە شانی خۆیان ،ئێمە نەماندەتوانی
بۆماوەیەکی زۆر پشوبدەین.
کاتێک هەستاینە سەرپێ بۆ ڕێکردن بینیمان زۆربەی هەڤااڵنی
کچ لەبەرئەوەی قاچیان ڕەق هەڵگەڕابوو نەیاندەتوانی ڕێ بکەن،
لەوانەیە لەحاڵەتی پشوودان هەست بە خوران و ئازار و برین و
روشانی قاچ نەکرێت بەاڵم کاتێک جارێکی تر ڕێ دەگریتەوەبەر
ئەوکاتە زیاتر هەست بەو ئازارانە دەکەیتەوە ،هەندێک لە
هەڤااڵنیش دەیانووت کە هەست بە بوونی پەنجە و قۆڵیان
ناکەن ،ئەو هەڤااڵنەی کە نەیاندەتوانی ڕێ بکەن و دەست و قاچ
و لەشیان لەگۆ کەوتبوون بەهەموو هێز و توانای خۆیانەوە بە
مشت لەناو دەستیانماندەدا ،ئەمە یەکێکە لەیادگارییە سەیر و
سەمەرەکان کە زۆر بە دڵخوازیەوە لە دەست و پشتی هەڤااڵنی
خۆمان بدەین ،ئەمەشمان لەپێناو مانەوەیان لە ژیاندا بۆدەکردن
ئەم حاڵەتە هەمیشە لە ڕەوشەکانی ئاوادا زوو ،زوو ئەنجامدراوە،
بەم شێوەیە خوێنی لەش دەکەوێتەوە جوڵە و لەگۆکەوتن ڕزگاری
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دەبێت ،ئەم کارەمان سوودی خۆی هەبوو ،هێشتا بەفر و باهۆز
بەردەوام بوو ،دیدەمان ماوەکەی زۆر کەم بوو ،تەنها کلوبەفرمان
دەبینی کەدەباری ،لەم حاڵەتانەدا هەست دەکەیت کە بەرەو نادیار
ملدەنێیت ،لەم حاڵەتانەدا نەتدەزانی کە پێشتەوە چی هەیە و بۆکوێ
دەچیت و تەنانەت هەست بەواتای ئەم ڕێکردنەتیش ناکەیت ،ئەمە
هەستێکی باش نییە تەنانەت زۆر زۆریش خراپە ،بەڵێ ئێستا کەس
هەست و بیر و بۆچوونی خۆی نەدەشاردەوە ،بیروبۆچونەکانمان
لەناو سمێڵە ڕەقبۆوەکان و برژانە ڕقبۆکاندا دەچۆڕین.
فەرماندەکەمان ناوی دەنیز بوو ،ئەم هەڤاڵەمان لەپێ�شی پێشەوە
ڕێی دەکرد ،لەناکاو لەناو بەفرەکەدا بەچۆکدا هات و دەستی کرد
بە گریان ،لەگەڵ بەچۆکدادانی هەڤاڵ دەنیز لەبەرئەوەی ئێمە
بەیەک ڕیز ڕێمان دەکرد هەموو هەڤااڵن ڕاوەستان ،ئەوانەی
کەمێک لەپێشەوە بوون ئەم حاڵەتەیان بینی ،بێگومان ئەمە کارێکی
باش نەبوو ،بینینی بەچۆک هاتنی فەرماندەکەمان بۆ گرووپەکەمان
خراپەی لێدەکەوێتەوە ،لەم ماوە کورتە وەستانەدا چاومان دەگێڕا
بۆ ڕەشاییەک ،ئێمە پێویستیمان بە ڕەنگانێک بوو کەسپی نەبوایە،
دۆزینەوەی ڕەنگێکی لەو شێوەیە بەمانای ڕزگاربونمان بوو.
چی بوو هەڤاڵ دەنیز بۆچی ڕاوەستایت؟  ،دەنیز ووتی هەموومان
شەهید دەبین کەس ناماندۆزێتەوە و بەرەو مردن دەڕۆین حاڵی
دەبیت لێم هەموومان بەیەکەوە دەمرین.
من یاریدەدەری ئەوبووم ،ئەگەر کەسێک لەم ڕەوشە نیگەران
و توڕەبوایە دەبوایە من بەشێوەیەکی باش هێوری بکەمەوە ،باشە
بۆچی لە پێش هەموو کەسێکەوە فەرماندەکەمان هەرە�سی هێنابوو
هەروەها توڕە بوو؟  ،پێم ووت باشە هەر تاکێکی ئێمە بۆکوێ بچێت
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هەموومان بەدوایدا دەڕۆین ڕێگای هەموومان یەکە بۆچی دەبێت تۆ
تاکە کەس بیت کە بیر لە ئێمە بکەیتەوە؟  ،دەنیز بێدەنگ بوو ،زاتەن
ئەو نەکەوتە ناو ئەم حاڵەتەوە تەنها لەبەر خۆی بەڵکو بەگشتی بیری
لە ئێمە دەکردەوە ،وەک هەستکردن بە بەرپرسیارێتی و هەستیارێتی
لەهەمبەر ئێمە بەوشێوەیە کرداری نواند ،دەنیز فەرماندەمان بوو،
ئەو لەناو ژیانی بەفر و شاخدا زۆر رانەهاتبوو ،تەنانەت کردەوەی
فەرماندە کاریگەری دەکردە سەر گەریالی بە ئەزمونیش ،قوڕاڵ و
کولتورێکی شێوەی کردەوەکەی هەڤاڵ دەنیز لەناو ئێمەدا نەبوو،
بەاڵم جەنگاوەرێکی بە ئەزمون دەزانێت کە ئەوجۆرە ڕەفتارانە
لەناو فەرهەنگی ئێمەدا جێینابێتەوە ،گەریالیەکی بێ ئەزموون
کە دەکەوێتە ناو حاڵەتێکی سەخت و ناخۆشەوە لە گەریال بە
ئەزمونەکان و لە فەرماندەکانیان دەڕوانن ،لەڕوانگەی ئەوەوە
هەڵوێستی خۆی نیشان دەدات و کاریگەری دەکەوێتە سەر ،هەربۆیە
هەڵوێستەکەی هەڤاڵ دەنیز بەوشێوەیە نیگەرانی لەناوماندا
درووست کرد و ،ببووە مایەی توڕەبونمان ،زاتەن بەدرێژایی ڕێگا
ئەو سەختی و ناڕەحەتییەی ڕوبەڕوی ببوینەوە کاریگەرییەکی زۆری
کردبووە سەر گرووپەکەمان ،هەربۆیە ئەرکی وریاکردنەوەیەکی
جدیم لەخۆدا بینییەوە ،چاوساغەکەمان بەئاشکرا پێی ووتین کە
ئیتر سەری لەڕێگاکە دەرناچێت و حاکیمییەتی خۆی لەدەستداوە و
قەدەری خۆ�شی ڕادەستی ئێمە کردووە ،هەتا ڕێگامان بکردایە بەرەو
نادیارییەک دەڕۆشتین کە ڕزگار بوونی نەبوو ،ڕاوەستان و جوڵە
نەکردن شتێکی خراپ بوو ،ئێمە نەماندەزانی کە بۆکوێ بچین و
چەنێکی تر ڕێ بکەین ،دوای ماوەیەک هەستم کرد کە هێواش... .
هێواش بەرەو خوارەوە لێژدەبینەوە ،وەک کەسێکی چاوبەستراوە
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وابوین تەنها هەستمان بە پێیەکانمان دەکرد ،بەڵێ لەوەدڵنیا بووین
کەبەرەو لێژایی شۆڕ دەبوینەوە ،سەرەرای ئەوەی قەوێتی بەفر
لە هەموو شوێنێک وەک یەک وابوو بەاڵم هەستمان دەکرد کە
بەرەو خوارەوە شۆڕدەبینەوە ،نێوان جەستەمان و بەفر هێواش.
 ..هێواش کەم دەبۆوە ،بۆئەوەی زیاتر دڵنیابین ئەم پرسیارەمان
لەیەکتری دەکرد کە ئایا هەست بە گۆڕانکاری دەکەیت یان نا ،ئەم
پرسیارە لەو شێوەیەیەی دەکرد ئەرێ من هیچ نابینم ئەی تۆ؟ ،
یان بەیەکتریمان دەووت هەڤاڵ واهەست دەکەم کەبەرەو لێژایی
شۆڕدەبمەوە ئەی تۆ؟  ،هەموومان دەستمان کردبوو بە پرسین ئەو
پرسیارە لەیەکتری ،هەندێک لەهەڤااڵن دەیانووت کەبەرەو قواڵیی
شۆڕدەبنەوە بەاڵم قەویتی بەفر وەک خۆی وایە ،لەوە دەچوو کە
ئێرە زێ بێت بەاڵم کامە زێی ڕووبار ،دەبوایە شۆڕببوینایەتەوە
چونکە چارەیەکی ترمان نەبوو ،دوای نیوەڕۆی ڕۆژی دوایی
دەبوایە خۆمان و هەڤااڵنمان لەدەستی ئەم عەزرائیلە بەرگ سپییە
ڕزگار بکردایە ،دوای چەند کاتژمێرێک گەنگەشە و باسکردن لە
هەموو گریمانەکان ئینجا شۆڕبوینەوە ،وامهەست دەکرد کە لە
ڕێگای راستدا بین ،قەوێتی بەفرەکە کەم دەبۆوە و باهۆزیش لە
ڕەوینەوەدا بوو ،ماوەی بینینمان درێژ دەبۆوە ،هەمووئەمانە شتی
باش بوون ئەمەش ئەوەی دەگەیاند کە لە زۆزانەوە نزیکین بەاڵم
ئایا ئەم ناوچەیە کوێیە و لەژێر کۆنتڕۆڵی کێدایە؟  ،بێگومان ئەمە
گرنگە چونکە ئێرە کوردستانە ،لەوانەبوو لەناکاو پێشمەرگەکانی
بارزانی کە ئەوکاتە نێوانمان ئاڵۆزبوو یان تیمەکانی دەوڵەتی تورک
لەهەمبەرمان قیتببونایەتەوە.
دوای ماوەیەکی کەم چاومان کەوت بە پارچە زەوییەکی تەڕی
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قاوەیی ،سەرەتا باوەڕمان بەمە نەکرد ،ئەوەی کە هەڤااڵن
ڕاستەوخۆ کردیان تەقاندنی چەند فیشەکێک بوو ،ئەو سەردەمە
ئەم نەریتی نیشاندانی دڵخۆشیەمان هەبوو زاتەن هیچی ترمان
لەدەست نەدەهات.
ئەم خاکە تەڕاوییە وەک ئەوەوابوو کە سەرلەنوێ ژیانمان
پێببەخشێتەوە ،هەتا بە بەختەوەرییەوە ڕێمان بکردایە دەنگی
بەختەوەریمان بڵندتر دەبوو ،وەک ئەوەوابوو سەرلەنوێ ژیان
بکەینەوە ،ژیانێک کەلە کەناری مردن گەڕابێتەوە ،ئێمە نەماندەزانی
کە گەیشتوینەتە کوێ بەاڵم لەوە دڵنیا بووین کە مەتر�سی نەمابوو،
هەڤااڵن باوەشیان بەیەکدا دەکردو سەرلەنوێ ژیانەوەیان
لەیەکتری پیرۆز دەکرد ،دوای ئەوەی کەمێک زیاتر چوینە خوارەوە و
بێتەلەکەمان کردەوە و بانگەوازیمان کرد و دەنگێکی ناسراو وەاڵمی
داینەوە لە خواکوڕکەوە پێیان ووتین کە گەیشتوینەتە شوێنێک
کەلەژێر کۆنتڕۆڵی گەریالدایە.
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چی کاتێک گونجا
پیرۆز ماڤا

له ١حوزهیرانی ساڵی  ١٩٩٤لهگوندی ( مدڤره) بووین ،ماوهی
 ١٥ڕۆژێک بوو گهیشتبووینە ئەوێ ،ئێمه تازه هاتبووینه ئهم
ناوچهیهوههۆکاری هاتنیشمان ئهوهبوو کهههڤاڵ ڕهسول ،زامدار
بوو هێنا بومان تاکو بتوانین لەوێ تیماری بکهین ،ئێمه ژمارهمان
بهههڤاڵ ڕهسولیشهوه ٤ههڤاڵ بووین ،ههڤاڵ ڕهسول ملیس(
بەرگری میللی) بوو هاوکاریهکی زۆری دهکردین دواجار زامدار
بوو ،دهبوایه به زووترین کات تهداوی بکرایه ،لهم ناوچهیهدا
جگه له ڕهسول دۆستێکی تریشمان ملی�سی بۆمان دهکرد که ناوی
ئهحمهد بوو ،ههڤاڵ ئهحمهد کهسێکی چاونهترس و گرجوگۆڵ بوو
ههموو پێداویستیهکانمانی بۆ دابین دهکرد و ڕێگاکانی بۆ دهپشکنین،
کهدهمان بینی ههمیشه با�سی لهخێزان و منداڵهکانی بۆ دهکردین
دوایش منداڵهکانیمان بینی که  ٤منداڵ بوون کچ ه گهورهکهی
ناوی گوڵبههار بوو .ماوهی  ٢ههفتهلهم ناوچهیهماینهوه ،ههڵبهت
بهردهوام پهیوهندیمان لهگهڵ ههڤااڵنی تردا ههبوو ،ڕۆژێکیان
پهیامێکی گرنگ لهههڤااڵنهوه بهدهستمان گهیشت ،لهپهیامهک ه
هاتبوو کهلهناوچهی ( کورتهالن ) لهئهنجامی خیانهتی میلیسێکمان
لهسهنگهرێکدا  ٩ههڤاڵمان شههید کراون ،ئهمهکارهساتێکی گهوره
بوو دوژمن ههرگیزاو ههرگیز نهیدهتوانی ئهو زهرهره گهورهمان لێ
بدات بهاڵم خیانهت ئاخ خیانهت ،ئهم ه ئهوهی دهگهیاند دهبوایه
ئێمە تهدبیری زیاتر بۆخۆمان وهربگرین ،بهگشتی ئێم ه کهدهچوین ه
ناو گهلهو ه له گوندهکان چهکمان ههڵنهدهگرت ،بهاڵم دوای ئهو
ههواڵهی بهدهستمان گهیشت دهبوایه تهدبیرمان وهربگرتایه ،ئهو
ڕۆژهی ئهم ههواڵهمان پێگهیشت ههموومان لهشهودا نیوهنوست
و نیوهبهخهبهر ڕۆژمان کردهوه ،نهمان دهتوانی بنوین ،چونک ه لهم
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نزیکانهی دهور و بهری خۆماندا  ٩شههیدمان دابوو ،سبهی لهگهڵ
گزنگدا هیزی سهربازی دوژمن هاتبوون ه گوندهکهوه ،ههموو
ماڵهکانیان دهپشکنی ،ئێم ه دهمانزانی کهبهشوێن ئێمهدا دهگهڕێن،
بهاڵم هیچیان نهدۆزیهوه ،دوای ئهم پشکنینه هیزی دوژمن
گوندهکهی چۆڵکرد ،بهاڵم کاتژمێر  ٨ی بهیانی جارێکی تر هاتنهوه،
ههڤاڵ ئهحمهد لهگهڵ بریندارهکهمان لهدهرهوهی گوند دهمایهوه،
دوای ئهو  ٩شههیدهمان وهک تهدبیر بریندارهکهمان لهدهرهوهی
گوند شاردبۆوه ،ئێمهخۆمانمان تێکهڵی ناو گوند نشینهکان کردبوو
وهک ههر گوندیهک بهبهرگی سڤیلهوه ،سهربازهکانی هێزی دوژمن
ههر خهریکی پشکنین بوون لهناکاو گوێمان لهدهنگی تهقهبوو
لهدهرهوهی گووند بوو بهشهڕ ،لهبهر ئهوهی ئێمهتێکهڵی ناو خهڵکی
ئاوایی ببوین هێزی دوژمن نهیان دهزانی ک ه ئێمهگهریالین ،سهرهرای
ئهوهی ئێمه له مهترسیدا بووین بهاڵم دڵم لهالیی گوند نشینهکان
بوو دهترسام کهسهرباز ئهزێتیان بدهن ،ئێم ه لهوێدا سهنگهرێکمان
نهبوو کهخۆمانی تێدا بپارێزین بێچارهو دهستهو ئهژنۆ مابوینهوه
ههر چرکەیەک مردنێک بوو بۆ ئێمه ،من بۆ ئهوهی ههستم پێنهکهن
کهکهسێکی جیاوازم لهناو ههوڵدانێکی زۆردا بووم کهخۆم ل ه گوند
نشینهکان جیا نهکهمهوه ،خێزان و منداڵهکانی ههڤاڵ ئهحمهد
لهگهڵ مندابوون لهناو مهراقی چاوهڕوانی ههواڵی ئهو تهق و شهڕهدا
بوون ،خێزانی ئهحمهد باوه�شی بهمنداڵهکانیدا کردبوو نهیدهویست
گوێی ل ه ههواڵی خراپ ببێت ،دوای ماوهیهک دهنگی تهقهنهما ،ئێمهو
گوند نشینهکان دهمانزانی که زهرهرمان لێکهوتووه بهاڵم بێدهنگ
بوونی ئێمهش لهوێدا ئهوهبوو کهنهمان دهویست زهرهری زیاتر
بدهین.
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دوای ماوهیهک ئهو سهربازانهی لهدهرهوهی گوند بوون گهڕانهوه
کهسیش نهیدهتوانی لێیان بپرسێت کهچی ڕوویداوه ،خیزانهکهی
ههڤاڵ ئهحمهد دهیزانی که مێردهکهی لهناو ئهو شهڕهدایه بهاڵم
نهیدهویست ههست بکات که لهوانهیه شههید بووبێت ههر بۆیه
ئامیزێکی گهرماوگهرمی بۆ منداڵهکانی کردبۆوه ئێمهش من و
ههڤاڵهکانم دهستهو ئهژنۆ مابوینهوهنهوه چونکه ههر کارێکمان
بکردایه کارهساتی زیاتری لێدهکهوتهوه ،یهکێ لهسهربازهکان
لهمریهمی پر�سی کهمێردهکهت لهکوێیه ،ئهویش ووتی مێردهکهم
چووهبۆ شاری باتمان ،سهربازهکان ووتیان نهخێر ئهو نهچووه بۆ
شار بچۆ بۆ دهرهوهی گوند و بڕۆ تهرمی مێردهکهت بهێنهوه ،بهم
شێوهیهحاڵی بووین که ٢ههڤاڵمان گهیشتنهپلهی شههادهت ،ئێمه
وهک گهریال و گهلیش وهک کهسایهتیش دهبوایه دانمان بۆخۆدا
بگرتایهتاکو شههیدی تر نهدهین ،ئهو  ٢ههڤاڵهمان تا دوا فیشهک
شهڕیان کردبوو ،ئێم ه ک ه ڕوبهڕوی خیانهت و ناپاکی ببوینهوه
و خۆمان ناخی خۆمان دهخوارد بهاڵم هێزی دوژمن سهرخۆ�شی
سهرکهوتن بوون ،سهربازهکان دهستیان کرد بهپهالماردانی گوند
نشینهکان ،دهست و چاوی ههموو پیاوهکانیان بهستهوه ،کهوتن ه
لهش پشکنینی منداڵ و ژن و الوانی کچ ،ئێمهو گوند نشینهکان
دهمانزانی کهبهشوێن ئێمهدا دهگهڕێن ،بهاڵم ئێم ه نهماندهویست
شههیدی زیاتر بدهین ،چهند کاتژمێر ههموو گوندیان پشکنی بهاڵم
ئێمهو گوند نشینهکان هیچمان بۆ نهڕهخساندن ،ئێمهو گوند
نشینهکان وهک کانی و ڕووبار ئاوێتهی یهکتر ببوین ،سهربازهکان
دهیانویست ل ه ڕۆشتن و قسهکردن و جواڵنهوهماندا جیاوازیهک
ببینن بۆئهوهی بزانن کهخهڵکی بێگانهلهناو گوند نشینهکاندا ههیه.
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ههڵبهت مێژوو ڕووداوی تاڵ و شیرین دهنوسێتهوه ،سهرهرای
ههموو ئهزیهت و سوکایهتی پێکردنێک بهاڵم گوند نشینهکان شان
بهشانی ئێمه ل ه خۆ ڕاگریدا بوون و ئێمهیان دهپاراست ،ئاگریان
لهئازوقهی زستانی گوندنشینهکان بهردا ،ئاگریان لهژێرخانی
ئازوقهکان بهردا ،لهگهڵ گوند نشینهکاندا تهماشای سوتانی ئهو
ڕهنج و ماندوبونانهیمان دهکرد کهساڵێک زیاتره پێوهی خهریک
بوونه ،سهرهرای ههموو شتێک ئهم خۆڕاگریهی گهلهکهمان لهم
گوندهد ا هێز و توانای بهمن دهبهخ�شی.
لهساڵی  ١٩٩٢لهنزیک ئهم گونده ٧ههڤاڵمان شههید ببوون،
ههربۆیه خهڵکی ئهم گوند ه سوێندیان خوارد بوو که جارێکی تر
ڕێنادهن ک ه ههڤااڵنمان لێرهدا شههید ببن ،ئێمهیان کهشف نهکرد
ک ه گهریالین ،پێیان وابوو کهئهرکی سهرشانیان ئهوهیهکهدهبێت
ئێم ه بپارێزن ،چونکهدهیانزانی ک ه ئێمهپارچهیهکین لهوان و ئاسۆی
ڕۆژی ڕووناکی گهلین ،دوای ئهوهی سهربازهکان ڕۆشتن ههموو گوند
نشینهکان هاتن بۆالمان لێیان دهپرسین ههڤاڵ گیان خۆ هیچتان
لێنهکرا وهزعتان باشه ،لهوکاتهدا لهدڵی خۆمدا ووتم دوای ئهم
دیمهن ه دهبێت تهمهنم  ١٠٠ساڵی تر درێژ بکهمهوهتاکو بتوانم زیاتر
خزمهتی ئهم گهلهی پێ بکهم ٢ ،ههڤاڵهکهمان شههید بوون واتا ٢
ملیسهکهمان ،خیزانی ههڤاڵ ئهحمهد مریهم خان سهرهرای ئهوهی
مێردهکهی شههید ببوو کهچی ههواڵی لهش ساغی ئێمهی دهپر�سی،
لهم ڕووداوهدا بهدرێژایی تهمهنم گهورهترین مۆڕاڵم وهرگرت و
بهم هێز و گوڕهوهچهندین ساڵ لهناو خهباتدا مامهوه ،شۆڕشمان
گهور ه بۆوهو منیش خهباتی خۆمم گهورهتر کردهوه.
لهساڵی  ١٩٩٨تیشکی  ٢چاوی شههید ئهحمهدم بینی له ٢چاوی
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کچێکدا .بهڵێ کچهکهی ئهحمهد
گوڵبههار ببوو ب ه گهریال ،بهبێ
ئهوهی یهک پهیڤین لهنێوانماندا
دروست ببێت گوڵبههارم
ناسیهوه ،دوای چهندین ساڵ
با�سی خهبات و تێکۆشانی
گهورهی باوکیم بۆ کرد ،با�سی
بنهماڵهکهیانم بۆکرد که چۆن
ئامادهبوون سهری خۆیان
ببهخشن بهاڵم ئاماد ه نهبوون
نهێنیهک بدر کێنن ،لهگهڵ
گوڵبههاردا گهلهکهمان ببوون
بهخاوهن  ٢فیداکار ،کهوتین ه ناو
قسهو باسهوهو باسمان لهگرنگی
خهبات و پیرۆزی و تێکۆشان و
ئهرکهکانی سهرشانمان کرد،
با�سی ئهوهمان کرد ک ه چۆن
ئهو گوند نشینانه لهبهر ئهوهی
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بهئهرکی سهرشانی خۆیانیان
دهزانی کهئێمهبپارێزن ههروهک
ئهوانیش ئهرکی سهرشانی
ئێمهیه بهرگریان لێ بکهین.
دوای ماوهیهک چیای گابار منی
ل ه گوڵبههار دابڕی چونک ه بۆ
تێکۆشان گوڵبههار دهبوای ه
بچوای ه بۆ ئهو چیایه ،ئهو بۆی ه
چوو تاکو بتوانێت مێژوویهکی
نوێ بنوسێتهوه ،لهساڵی ٢٠٠٨
گوڵبههار داستانهکهی خۆی
نوسیهوه ،گهیشت ه ناو کاروانی
شههیدانهوه ،منیش خۆم و
تفهنگهکهم لە ناوتێکۆشینداین
ههر بۆیه فیشهکی چهکم
چاوهڕێمه تاکو داستانێکی نوێ
بنووسمهوه .بێگومان چیکاتێک
گونجا.

لهناو شهڕێکی ئاوادا کهس
دهبورێتهوه؟

شهڤین سهرهاتا

بهدرێژایی ڕێ تهنها یهک ناو ل ه ناو مێشکمدا دههاتوو دهچوو،
ئهویش ناوی ناوچهی ( خاپوشکه) بوو ،چاوساغهکهمان ووریای
کردینهوهپرسیاری وهک ئێر ه کوێیه ..لهکوێوه دهڕۆین . .بۆ کوێ
دهڕۆین؟ بۆ ئێم ه قهدهغه بوو ،ههڵبهت ههڤااڵن پێیان وابوو
کهههموومان نهزانین بۆ کوێ دهچین و بهکوێدا تێدهپهڕین ئهمهشیان
بۆ دڵنیایی ئێم ه دهکرد چونکه شتێکی باش نهبوو کهههموو شتێک
بزانین ،لهگهڵ ئهمهشدا ئهم شێواز ه کرابوو بهبڕیار کهکهس ئهم
جۆر ه پرسیارانه نهکهن وه دهبوایه ههموومان پابهندی ئهم بڕیاره
بوینایه.
ههڵبهت زانینی ناوی ئهو ههموو شوێنه تایبهت مهندیهکی خۆی
ههی ه بهاڵم بۆ ههڤااڵنی نوێ مهخابن ،نهک وهک ڕێبوارێک بهڵکو
دهمویست ههموو ڕابردووی ئهو شوێنه دڵگیران ه بزانم ،جوانی
ئهم ههرێم ه کاریگهریهکی سحراوی بهسهر مندا دروست دهکرد
بهتایبهتی ئهو کاتهی ک ه ئهو ههڤااڵنهی دوای ئهنجامدانی چاالکی
دهگهڕانهوهالمان و با�سی بهسهرهاتهکانیان بۆ دهکردین.
من لهناو دهریای ئهو ههموو باس و گێڕانهوهدا مهلهی خۆمم
دهکرد ،وهک ئهوه وابوو ل ه الم که من خۆم ئهو چاالکییانهم
سازدابێت و بهشداریم تێدا کردبێت ،دوای ماوهیهک  ٤کهرتمان له
ههمان ناوچهکۆبونهوه ،کۆبونهوهیهکمان سازدا ،من لهشوێنێکی
شێداردا دانیشتبووم هێواش . .هێواش ههستم بهسهرما و تهڕبوونی
جلهکهم دهکرد ،بهو شێوهیهگوێم بۆ ههڤاڵ شاهین گرتبوو.
ههڤاڵ شاهین له ئاخافتنهکانیدا ئێمهی گهڕاندهوهبۆ ساڵی
 ،١٩٩٤ساڵی  ١٩٩٤دژ به هێزهکانی ئێم ه هێرشێکی زۆر بهرفراوان
لهئارادا بووە ،دهوڵهت ئهم هێرش ه گهورهی ناونابوو هێر�شی پۆاڵ.
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دژ بهم ئۆپهراسیۆنه هێزهکانی ئێمه بۆ وهاڵمدانهوهی هێزی
دوژمن پیالن سازیهکی باش کرا بوو ههروهها شێوازێکی زۆری
نوێی تری هێر�شی دژ بههێزی دوژمن پێشنیار کرابوو ،ئهم پێشنیار
و داخوازیانه تاکو ئێستاش لهئارشیفی هێزی مهڵبهندهکان له
ئارادان ،دوای گهنگهشهیهکی زۆر ههڤااڵن گهیشتنه ئهو بڕیارهی
کهپهالماری بارهگای بێسۆس بدهین ،چهند گروپێکمان بۆ چهندین
ههفته خهریکی چاودێری کردنی بارهگاکه بوون ،دوای ئامادهبا�شی
بڕیاری ئهنجامدانی چاالکێکه درا ،ماوهی  ٣ڕۆژ بهردهوام له
کۆبونهوهدا بووین ،دوای گهنگهشهیهکی زۆر ههڤاڵ شاهین
ووتی ههموو هێزهکهمان کۆبکهنهوه ،ئامادهباشێکان و ناوهکان
دهخوێنینهو ه کهکێ بهشداری ئهم چاالکێی ه دهکات.
بهم شێوهیهکۆتایی بهکۆبونهوهکهمان هێنرا ،دوای ئهوهی
هێزهکهمان ڕیز بهستنی گرت ههڤاڵ شاهین بهرامبهرمان ڕاوهستا
بوو دهستی برد بۆ گیرفانهکهی و چوکلێت ه نامهیهکی له گیرفانی
دهرهێنا ،ئێمه چاومان بڕی بووه ههڤاڵ شاهین و گوێمان بۆ
فهرمانهکانی گرتبوو.
ههڵبهت لهشوێنێکی ئاوادا خوێندنهوهی فهرمان ئهنجامدانی
چاالکییهکی بهو شێوهیه کارێکی ئاسان نیی ه چونک ه ههڤاڵ شاهین
با�شی دهزانی دوای ئهم کۆبونهوهیه چی ههراو زهنایهک روو دهدات
بهاڵم ئهو لهبهر ئهوهی بهئهزموون بوو زۆر لهسهر خۆ بوو،
لهرهوشێکی ئاوادا ههر ههڤالێک زیاتر بهووره و روحێکی مهزن
ترهوه پهیوهستی یهکتر دهبن ،ههیهجان و مۆڕاڵی ههڤااڵن ههر
ههموویان وهکو یهک بوو ،ئێمهلهو حاڵهتانهدا بیرمان دهکردهوه
که ئایا بهشداری ئهم چاالکییه دهکهم ئایا دهبێت شوێنی من کوێ
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بێت ئایا لهکام گروپ جێدهگرم؟  ،ههموومان بەوشێوەیە بیرمان
دهکردهوه ،ئهی ئهگهر ئهرکیان ب ه من رانهسپارد؟  ،لهم رهو�شی
دهروونی ه دهژیاین ،بهاڵم بهردهوام لهناو هیوایهکی گهورهدا بووین
کهبهشداری لهو چاالکییهدهکهین ،ههتا دوا ساتیش بهو هیوایهو ه
دهژیاین.
بهگشتی ئهو ههڤااڵنهی که دهستهی هێرشن خاوهن مۆڕالێکی
بهرزن ،ئهگهر ههڤاڵێک بزانرێت مۆڕاڵی له شوێن خۆی نییه له
گروپی بۆسه دادهنرێت ،ئهگهر لهگروپی بۆسهش ئهرکیان نهدهنێ
ئهوا لهگروپی بهرگری ئهرکدار دهکرین.
دوای ماوهیهک قسهکانی ههڤاڵ شاهین تهواو بوو ،ناوهکان
خوێندرایهوه و ههڤاڵ شاهین چوکلێتهنامهکهی خستهو ه
گیرفانی ،من زۆر ت هڕببووم ،زۆر دڵگران بووم بهوهی کهناوی من
نهخوێنرایهوه ،ئهم ڕهوشه زوو . .زوو دووباره دهبێتهوه و ه دهبێته
هۆی ئهوهی بڵێن ههمیش ه بهڵێن دهدهن بهاڵم جیبهجێی ناکهن و
ههمیش ه دهڵێن بهڵێن بێت بۆجارێکی تر بهشداری دهکهن ،بهردهوام
ههڤااڵنی خاوهن ئهزموون بهشداری لهو جۆرهچاالکیان ه دهکهن،
باش ه کهی من دهبم بهخاوهن ئهزموون؟  ،بهبێ ئهوهی مۆڵهت
وهربگرم شوێنهکهی خۆمم جێهێشت ،چومه شوێنی حهوانهوه،
چوم ه سوچێکهو ه و دهستم کرد بهگریان ،بهخۆمم دهووت چی
دهبوو ئهگهر منیشیان لهگهڵ خۆیاندا ببردایه؟ ،ئهگهر ئهوکاتهکێ
بهاتایهت ه الم دهستم دهنا بهرویهوه و لێی توڕه دهبووم ههر بهبێ
هیچ هۆیهکیش ،ئهگهر فهرماندهی کهرتهکهمان ههڤاڵ ئادار
گواڵن کهلهساڵی  ١٩٩٢وه گهریالیه ئهگهر ئهویش بهاتایهت ه الم
دهستم دهنا بهروویهوه ،ههڵبهت ههڤاڵ ئادار گواڵن فهرماندهیهکی
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خۆشهویست بوو ،ئهو ههستی بهتوڕهبوون و ههستی بهدڵ پڕی
من کرد بوو ،ئهو دهیزانی ک ه له رهوشێکی ئاوادا دهبێت لهگهڵ
کەسێکی وهکو من ئاخافتن بکرێت ،هات ه الم و کهوتهقسهکردن ل ه
گهڵمدا لهئاکامدا منیش پێم ووت ههڵبهت تۆ ل ه گروپی هێرشبەردا
جێدهگریت ،تۆ هیچ کێشهیهکت نیی ه وهئێستاش هاتووی دڵی من
بدهیتهوه؟.
ئهو زیاتر نازی منی ههڵدهگرت ،بهاڵم بهبێ ئهوهی هیچ بڵێت
منی بهتهنیا جێهێشت ،ههڵبهت ئهمه ئهوهی نهدهگهیاند کهئیهمالمی
کردبێت ،ههر چهند ه ب ه ڕووکهش و روواڵهت وا دهبینرا بهاڵم
ههستم دهکرد ک ه بهردهوام چاودێری من دهکات ،لهراستیدا
نهدهتوانرا لهم بارهیهوهکارێکی ئهوتۆ بکرێت ،ئهگهر لهم بارهیهوه
گۆڕانکاریهکیشم بویستایه دهبوایه نهک لهگهڵ ئهو بهڵکو دهبوایه
لهگهڵ ههڤااڵنی تر قسهم بکردایه ،ئهم شێوازی بیرکردنهوهم پێ
باش بوو چاوهکانم سڕی و لهشوێنی حهوانهوهمان هاتم ه دهرهوه،
چووم بۆ ئهو شوێنی حهوانهوهیهی کههاڤاڵ شاهین لێی دهمایهوه،
کاتێک منی بهو شێوهیه بینی حاڵی بوو ،پێش ئهوهی من دهست
بکهم بهقسهکردن ئهو ووتی ههڤاڵ شهرڤین دڵگران مهب ه جارێکی
تر تۆش دهبهین بۆ چاالکی .منیش ووتم بهردهوام وادهڵێن ،بهاڵم
کهکاتی چاالکی ئهنجامدان دێت بهردهوام ههڵم دهخهڵهتێنن و پێم
دهڵێن جارێکی تر دهتبهین.
لهالیهکهوهههڤاڵ شاهین خهند ه گرتبوی لهالیهکی تریشهوهه
هستی دهکرد ک ه قهناعهتم پێناهێنێت لهئاکامدا ووتی باشه ..باش ه
تۆش وهره.
بهم شێوهی ه فهرمانیدا کهمنیش بچم ل ه گهڵیاندا ،زۆر خێرایانه
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ئهم گۆڕانکاری ه هاته ئاراوه ،ئهگهر بمزانیایه ئهوهنده به ئاسانی
ئهنجام بهدهست دهخهم هیچ خهفهتم نهدهخوارد ،پێشوتر ئهم
کارهم دهکرد ،کهبیرم ل ه چهند خولهکێکی رهو�شی خۆم دهکردهو ه
پێکهنینم بهخۆم دههات ،دهبوای ه بهخێرایی بچومایه بۆالی ههڤاڵ
ئادار و ئهم مژدهیهم پێ بدایه ،کهچومهشوێنی حهوانهوهمان یهکهم
کارم ئهوهبوو باوهشم کرد بههاڤاڵ ئادار پێم ووت منیش دێم. .
منیش دێم.
بۆ ئهوهی ههڤااڵنی تریش گوێیان لێبێت بهدهنگی بهرز ئهمهم
ووت.
کاتێکی کهم مابوو ،کاتێک پێیان ووتم دهبێت بهخێرایی خۆم ئاماده
بکهم ،ب ه خێرایی چووم ئهو بوخچهیهم لهژێر سهرینی شوێنهکهم
بوو دهرهێنا ،من پێش دوو ڕۆژێک ئامادهبا�شی خۆمم کرد بوو،
کاتێک پێشانی ههڤااڵنمدا پێیان ووتم زاتهن لهمێژه ئامادهبا�شی
خۆتت کردووه.
تاریکی شهو باڵی بهسهر ههرێمهکهدا کێشا بوو ،ههڤااڵن ئاگرێکی
گهورهیان کردبۆوه و ههڵدهپهڕان ،بههاڤاڵ ئادارم ووت ئهڵێی چی
ههڤاڵ تهنها من و تۆ ماوین.
کهوام ووت دهستیم گرت و چوین ه نێوان ههڤااڵنهوهو دهستمان
کرد بهههڵپهڕکێ ،دوا گۆرانیمان گۆرانی ئهز خهلهفم بوو ،دوایش
بهشێوهی گروپ . .گروپ ماڵئاوایمان لهیهکتری کرد و بهڕێ
کهوتین ،گروپی چاودێری لهپێشمانهوهڕێیان کرد.
لهخاپوشکهو ه بۆ شکارهسپی و له وێشهو ه بۆ ئهوهی بگهین ه
بارهگای بێسۆس دهبوایهبناری چیای گۆست ه ببڕین ،گروپێکی ترمان
بهکهناری ئاوی باسیا دهپهڕانهوه ،بهم شێوهیهله ٢قۆڵهو ه پهالماری
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 58شهڤین سهرهاتا

بارهگاکهمان دهدا ،ناوچهی شکارهسپی ب ه گابهردی سپی ناسراوه،
ک ه گهیشتین ه ئهوێ دهبوای ه ماوهیهک چاوهڕێمان بکردایه ،بهبناری
شکارهسپی پهرینهوهو گهیشتینه شوێنی مهبهست ،ئهم ڕێگاو بانه
ئارام تر بوو توانیمان بهشێوهیهکی دڵنیایان ه تێبپهڕین ،بهاڵم دوای
ئهم شوێنهڕێگاو بانهکان مهتر�سی دار تر بوون.
شهوێکی تاریک و نوتهک بوو ،لهگهڵ دهرکهوتنی مانگدا ڕێگاو
بانهکان کهوتنهبهرچاو و ڕێگاو بانێکی خۆاڵوی بوو ،لهو دهورو
بهرهدا گوندێکی زۆری جاش ههبوو ،بۆ ئهوهی ئاشکرا نهبین دهبوایه
زۆر وریایان ه ڕەفتارمان بکردایه.
دهبوای ه یهک لهدوای یهک ڕێمان بکردایه ،دهبوایه نێوانێکی
باشمان لهنێواندا ههبوایه ،کهس وورتهی لهدهمهوه نهدههات،
ئهگهر زۆر پێویستی نهکردای ه تهنانهت لهپهنای گوێی یهکتریشدا
قسهمان نهدهکرد ،یهکهم جار بوو روبهڕووی جدیهتێکی لهو
شێوهی ه دهبومهوه ،کاتێک لهگۆستێ نزیک بوینهو ه کهممان
مابوو بگهینهبارهگا سهربازێکه ،نێوانمان تهنها دهربهندێک
مابوو ،گهیشتینهدهربهندهکه و ئهمهش ماوهیهکی کورتی خایاند،
لێرهدا ماوهیهک چاودێریمان کرد ،کاتێک ئێمهلهچاوهڕوانیدا
بوین ههڤااڵنی گروپی چاودێری بهڕێ کهوتن ،ئێم ه دهمانتوانی
له شوێنهکهی خۆمانهوه بارهگاک ه ببینین ،له نزیکمانهو ه چهند
شوانێک ههبوو ،لهبهر ئهوهی گوندهکانی چواردهورمان جاش بوون
شوانهکانیش پهیوهندیان بهبارهگاکهو ه ههبوو ههر بۆیه دهبوای ه
زۆر ووریا بیین ،ئهگهر ههستیان بهبوونی ئێمه بکردای ه ههواڵیان
دهگهیاندا بارهگاکه ،ئهگهر بچوکترین ههڵهمان بکردایه ئهوا
ئاشکرا دهبوین و پیالنهکانمان پوچهڵ دهبۆوه.
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جانتاکانی سهر شانمان زۆر قورس بوو ،بهم حاڵهشهو ه بهبێ
ئهوهی لهیهک داببڕین تا شوێنی مهبهست ڕێمان کرد ،بهبێ ئهوهی
جانتاکانی پشتمان داگرین لهشوێنێکدا پشتمان دابوو ه پاڵ بهردهکان
و لهچاوهڕوانیدا بووین ،دوای ماوهیهک گروپی چاودێریمان
گهڕانهوه ،دوای ئهوهی ههڤاڵ شاهین قسهی کرد ل ه گهڵیاندا
دوایش بانگی فهرماندهی کهرتهکانی کرد ،جارێکی تر پیالنهکانی بۆ
دووبارهکردنهو ه و لێشیانی پر�سی ئهگهر دهیانهوێت شتێک بڵێن یان
نا ،دوایش بهدهست ئیشارهتی ئهو شوێنانهی بۆ کردن کهدهبوای ه
بۆی بچن ،فهرماندهی گروپهکهی ئێم ه ههڤاڵ کارکهر شڕناخی بوو،
دوای ئهوهی ئامادهبا�شی کارهکانی کرد ئهویش چوو بۆالی ههڤاڵ
شاهین.
من لهگروپی بهرگری بووم ،فهرمانیان پێکردین کهدهبێت
لهپشت گروپی هێرش بهر ڕێ بکهین ،لهکاتی ڕێکردنماندا ههموو
شتێک سهرنجمی ڕادهکێشا ،کاتێک رێم دهکرد لهههمان کاتیشدا
تهماشای بارهگاکهم دهکرد ،لهتر�سی ئهوهی نهک ههست بهئێم ه
بکهن ههنگاوهکانمان خێراتر دهکرد ،بههۆی تیشکی مانگهو ه ئێمه
وهک تارماییهک بووین و ڕێمان دهکرد ،ئهمهش ڕێی بۆ دوژمن
خۆش دهکرد ک ه ب ه سانای ههستمان پێبکهن ،ئهگهر ههڤااڵنم
نهبوایهههموو دارێک و لقێک و بهردێکم بهسهربازی دوژمن
دهزانی بهاڵم لهبهر ئهوهی ههڤااڵن لهپێشهو ه ڕێیان دهکرد دڵنیایی
بهمن دهبهخ�شی ،لهو تاریکیهدا روبهڕوی شوانێک بوینهوه ،لێی
کهوتینهگومانهو ه ،کاتێک لێمان پر�سی چی دهکهیت لێرهبهم شهوه
لهوهاڵمدانهوهی ناڕهحهتیهکی زۆری دهچێشت ،باڵبهستمان کرد و
 ٢ههڤاڵمان پاسهوانیان لێدهکرد ،تا کۆتایی چاالکێکهش ئازادمان
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نهکرد.
بهگوێرهی پیالنی چۆنیهتی لێدانی بارهگاکهلهیەک کاتدا ل ه چوار
الوه له باسیا و گۆ�شێ و شکارهسپی و دهربهند و ،بهچهکی گران
پهالماری بارهگاک ه درا لهههموو شوینێکهوهبوو بهتهقه.
چواردهوری بارهگاک ه لهبهر ئهوهی گوندهکانی جاش بوو
دڵنیایی پێدهبهخشین ،بۆ ڕێگرتن لهههر هاوکارییهک لهگوندی
جاشهکانهوهگروپێکمان نارد بۆ ئهوهی بۆسهدابنێنن و ڕێ لههاتنی
هاوکاری گوندی جاشهکان بگرێت ،لهکاتی پهالماردانی بارهگاکه
سهرهتا هیچ دهستکردنهوهیهکیان نیشان نهدا ،ههڵبهت هۆکاری
ئهمهش شڵهژاوی و تر�سی سهربازهکان بوو ،ههربۆی ه بۆ ئهوان شهڕ
نهکردن و ڕاکردنیان ئاسانتر بوو ،لهماوهی  ١٥خولهکێک بهتهواوی
دهست بهسهر بارهگاکهگیرا ،ههڵبهت ئهمهشمان لهئهنجامی ئهو
پهیوهندیی ه بێتهلییهو ه زانی ک ه له نێوان گروپی هێرشبهر و ئێمهدا
دهکرا دهیانووت کهبهتهواوی چوونهته ناو بارهگاکهوه ،ههڤااڵنی
هێرشبهر داوای ههڤااڵنی تری دواوهیان دهکرد که بچن بۆ
الیان ،دهیانووت لهناو بارهگاکهدا ئهشیایهکی زۆر ههیه ههر بۆی ه
پێویستیمان بهگروپێک لهههڤااڵن ههیه.
لهسهر ئهم بانگهوازیی ه ههندێ لهههڤااڵنی گروپی بهرگری چونه
الیان ،گروپی بهرگری ئێم ه بیکهی�سی و چهکی ب  ٧مان پێ بوو،
لهسهر خواستی چوونی ههڤااڵن بۆ بارهگاک ه تهنها بیکهیسیهکمان
مایهوه ،من بهشێوهیهکی سهرسورمان ه تهماشای چواردهوری
خۆمم دهکرد ،نهم دهزانی کهچی بکهم ،نهم دهزانی لهشوێنی خۆم
بمێنمهوه؟ یاخود بچم بۆالی ههڤااڵن؟  ،چونکهکهس بهمنی نهووت
کهبچم بۆ بارهگاکه ،تهماشای چواردهوری خۆمم کرد که�سی لێ
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نهمابوو ،ئهو ههڤاڵهی بیکهیسێکهی پێ بوو له گروپێ تر بوو بۆی ه
نهم دهنا�سی ،تهنانهت ناویشیم نهدهزانی ،تهنها شتێکم دهزانی
کهئهویش وهک من ههڤاڵ بوو بهڵێ ههڤاڵی من بوو ،ڕووم تێکرد
و پێم ووت ههڤاڵ ئەویش ووتی بهڵێ پێم ووت ههڤاڵ منیش بچم
بۆالیان؟ ئهویش ووتی باشهبڕۆ ههڤااڵن لهبارهگاکهئهشیا دههێنن
دهتوانی یارمهتییان بدهیت کارێکی باش دهکهیت.
ههڵبهت من شانسم لهوهدا ههبوو کهئەم هەڤاڵە نهیدهزانی که
ئهم ه یهکهمین چاالکییهبهشداری تێدا دهکهم ،لهوباوهڕهدام ئهگهر
بیزانیایهئ یزنی نهدهدام ،ههندێک لهو ههڤااڵنهی دوایی چوون بۆ
هێنانی ئهشیا چهکهکانیان لهسهنگهرهکانیان بهجێ هێشتبوو ،منیش
چهکێکیانم ههڵگرت و بهرهو جادهک ه کهوتمهڕاکردن ،ل ه دوورهو ه
گوێم لهدهنگی ههڤااڵن دهبوو چونکهبهدهنگی بهرز قسهیان دهکرد،
منیش ڕوو لهوان ههنگاوی خێراترم نا ،لهناکاو نهم زانی وهک بڵێی
شتێک لهشهڕواڵهکهم گیربێت وابوو ،لهگهڵ ئهم ههست پێکردنهدا
بهدهمدا کهوتم ،ئهم رووداوه ل ه ماوهی چهند چرکهیهک ڕوویدا
ئیتر ئاگام له خۆم نهما ،لهگهڵ کهوتنم بورامهوه ،کههۆشم
هاتهوهسهرخۆم تهنها گوێم لهدهنگی پێ بوو ،نهم دهزانی کهلهکوێم
تهنها ههستم کرد کهچهند کهسێک بهرهو الم دێن ،لهکاتی نزیک
بونهوهیان ههر بهدهنگیان زانیم کهههڤااڵنن ،کهلێم نزیک بوونهوه
بینیم که لهباوهشیاندا تڤ و ڤیدیۆ و ڕادوێی و شتی تریان پێیه،
ههروهها چهکیش ،ویستم ههڵسمهسهر پێ شهڕواڵهکهم تاکو نزیک
ڕانم دڕا بوو ،لهکاتی ههڵسانمدا دهستم بهر تهلهزی کهوت ئهوکاته
هۆی دڕینی شهڕواڵهکهم زانی.
هاوارم کرد ههڤاڵ . .ههڤاڵ ،سهرهتا ههڤااڵن وابیریان کردبۆوه
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لهوانهی ه کهئ هم دهنگهجاشێکی گوندهکهبێت ،بهدهنگێکی گڕاوی
ووتیان کێی زهالم؟  ،دوای ئهوهی چهند جارێک ووتم منم ههڤاڵ منم
من . .ئینجا هاتن ه الم ،پر�سی ئهوهیان کرد کههیچم لێهاتوو ه یان نا؟ ،
منیش پێیانم ووت کهباشم و دڵیان لهالی من نهبێت ،دوای ماوهیهک
فهرماندهی کهرتهکهمان ههڤاڵ ئادار گواڵن هاته المان ،سهرهتا
ئهوم نهناسیهو ه له بهر ئهوهی گوێم ئازاری پێگهیشتبوو دهنگیم
نهدهناسیهوهلهگهڵ ئهوهشدا بینیم ک هڤیدێۆیهکی لهباوهشدایهو
پاڵتۆیهکی سهربازی گهوره�شی لهبهر کردووه ،ههڵبهت شتێکی
مهحاڵ بوو کهبهو شێوهی ه بیانناسمهوه ،دوای ئهوهی ههڤاڵ ئادار
گواڵن ئهشیاکانی باوه�شی دابهههڤاڵێک هاتهالی من ،قۆڵی گرتم
یارمهتیدام بۆ ئهوهی ههستم ه سهر پێ ،دوای ماوهیهک هاوکاری
کردن لهڕێکردن ئیتر پێم ووت کهدهتوانم خۆم بڕۆم ،ههڤاڵ
مهزڵوم کهخهڵکی سهرحهد بوو لهگهڵ ئێمهدا ڕێی دهکرد ،پێشتر
ئهوم دهنا�سی ههڤاڵ مهزڵوم ووتی ئێمه بارهگایهکی سهربازیمان
گرت تۆ ئاگات لههیچ نهبوو ،لهچاالکییهکی وادا کهس دهبورێتهوه؟
.
ههڤاڵ مهزڵوم له الیهکهو ه با�سی چاالکێکهی دهکرد ههروهها
لهالیهکی ترهو ه بهگاڵت ه سهری دهخست ه سەرسهرم و بهدرێژایی ڕێگا
و دوای ماوهیهکی دورو درێژی تریش ئهم ڕووداوهی لهبیر نهکرد و
کردبووی بهبنێشت ه خۆشهی سهر زوبانی.
ئهو گروپهی بهدواماندا دههاتن قهڵهباڵغ بوون ،یهک ڕیز ڕێیان
دهکرد و بهدسپلینهوهو لهسهر خۆش ئهمهش مایهی سهرسوڕمان
بوو بۆ من ،ههڤااڵنی تریشم بینی کهپاشهکشێیان کردبوو دوو . .دوو
یان �سێ� . .سێ بهخێرایی ڕێیان دهکرد ،کهچی ئهم ههڤااڵنه هیچیان
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ن ه بهدەستهوه و نه به باوهشیانهوه بوو ،من پرسیم که ئهوانهی
دێن کێن؟ ههڤاڵ مهزڵوم کهوتهپێکهنین ،کاتێک ههڤاڵ مهزڵوم
ووتی کهببورێێتەوەئاوات لێدێت ،ئهمانهسهربازی دوژمنن ،بهدیلی
گرتومانن ،کاتێک پرسیم بهڕاستیته؟ ئهویش ووتی گهر باوهڕ ناکهیت
بڕۆ بیانبینه ،کاتێک من بورابومهو ه زۆر شت ڕویدابوو ههروهها
زۆر شتیشم لهدهست چوو بوو ،وهک گهریالیهک هێشتا روبهڕووی
سهربازی دوژمن نهبوبومهوه ،نهم دهزانی کهچۆن بیردهکهنهوه و
چۆن ههڵسوکهوت دهکهن ،من بیستبووم ک ه سهربازی دهوڵهت چی
لهشار و چی ل ه گووندهکان دەکەن و ئهزێتێکی زۆری گهل دهدهن،
و ه ئێستاش  ٥لهو سهربازانهلهالیهن ههڤااڵنهو ه بهدیلی گیرابوون،
لهڕاستیدا مهراقی ئهوهم ههبوو کهچۆن ههموو ئهمانهیان کردووه،
زاتهن من نهچوومهبارهگاکهوه ،پێش ئهوهی من پرسیار بکهم ههڤاڵ
ئادار دهستی کرد بهقسهو ووتی کهچوینهبارهگاکهوه دهتوانم بڵێم
یهک سهربازی لێ نهما بوو ،کاتێک ههڤااڵن ههموو ژوور و هۆڵهکان
دهگهڕێن چهند ههڤاڵێک دهچن ه موبهقهکهوه ،موبهقهکهچۆڵ دیار
دهبێت واتا که�سی لێنابێت ،لهدهستی ڕاستیاندا مێزێکی گهورهی لێ
دهبێت ،بهاڵم کاتێک چهرچهف به سهر مێزهکهو ه دهبینن دهکهون ه
گومانهوه ،ههڤاڵ باران دهچێت سوچێکی چهرچهفهک ه دهگرێت الی
دهدات ،لهناکاو سهربازێک دهبینێت دهموچاوی سپی . .سپی ههڵگهڕا
بوو ههڤااڵن هاواری بهسهردا دهکهن پێی دهڵێن وهره دهرهوه،
ئهویش لهتر�سی ئهوهی ههڤاڵ باران ڕووی چهکهکهی تێکرد بوو له
ترساندا نهدههاته دهرهوه ،ئهو وای دهزانی باران دهیکوژێت ،بۆیه
نهدههاتهدهرهو ه ههڤاڵ باران بۆ ئهوهی نیشانی بدات کهبهنیاز نیی ه
بیکوژێت ڕووی چهکهکهی بهال خست و داوای لێکرد بێت ه دهرهوه،
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ههڤاڵێک بارانی ووریا کردهو ه ک ه ڕووی چهکهکهی لێ بکات ،بارانیش
ووتی کهشتی وا ڕوونادات ،دوایش دهستی بۆ سهربازهک ه درێژ کرد،
پاشان پێی ووت مهترس ه کهس هیچت لێناکات وهر ه دهرهوه ،سهرهتا
ههڤااڵن وادهزانن کهتهنها سهربازێکهخۆی حهشارداوهب هاڵم
دوایی ئهوانی تریش دهردهچن بهم شێوهیهئهو  ٥سهرباز ه دهگرن،
ئهو ڕۆژه ئهو  ٥سهرباز ه ئێشکچی موبهقهکه بوونه ،زۆرینهی
سهربازهکانی تریش ڕایان کرد.
ههر پێنجیان پێاڵو و گۆرهویان لهپێدا نهبوو ،دوای ئهوهی
لهبارهگاکه سهربازهکان دهردهکرێن بهو ئهشیایانهی گیرا بوو
پێداویستی سهربازهکانی پێدابین کرا.
ههڤاڵ ئادار لهناو ئهو پاڵتۆیهی لهبهریدا بوو خۆی وون
کردبوو چونکهزۆر گهورهبوو بهبهری ،دهستی کرده گیرفانی
پاڵتۆکه و ناسنامهیهکی دهرکرد و نیشانی دام ،پێی ووتم تهماشاک ه
ئهمهناسنامهی ئهفسهرێکهههروهها ووتی کاتێک بارهگاکه گیرا
بهناو ژوورهکاندا گهڕاین ،بهسوتف ه من چومهژووری ڕاکاڵ و
بێتهلهکانهوه ،ئهفسهرێکم بینی کهڕووی چهکهکی لهمن کردبوو
دهیویست تهقهم لێ بکات ،من زووتر هاتمهدهست و لهوێدا بهالدا
هات ،پاڵتۆکهیم لهبهری داکهند لهوێدا جیا بوومهوه.
ئهو ناسنامهیهی نیشانی دام خوێنی پێوهبوو ،کهناسنامهکهم گرت ه
دهست موچڕک ه بهلهشمدا هات و خێرا ناسنامهکهم دایهو ه دهستی،
ههڤاڵ ئادار ههستی بهموچڕکهی له�شی من کردبوو ههربۆی ه ووتی
بهڕای تۆ چیم بکردایه؟ ئهگهر من نهمکوشتایهئهو منی دهکوشت.
ههڤاڵ ئادار ڕاستی دهکرد ،ئهگهر ئهو ئهفسهر ه وهک
سهربازهکانی تری بکردای ه ئێستا لهژیاندا دهبوو.
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گهیشتنمان بهخاڵی کهشفی شکاره سپی زۆری نهخایاند ،بهاڵم
ئهو گرووپهی لهبۆسهدا بوون لهڕێی گوندهکانی جاش هێشتا
نهگهڕابوونهوه ،هێشتا ههموو گروپهکانمان پاشهکشێیان ن ه کرد
بوو ،دوو کاتژمێرێک مابوو بۆ ئهوهی خۆر ههڵبێت ،ئەگەر خۆرمان
لێ هەڵبهاتایە دهبوایهچاوهڕێی خۆرنشینمان بکردایه ،بهم شێوهیهش
چاوهڕێی گهڕانهوهی ههڤااڵنمان دهکرد.
دهمهو بهیان بهسهر بهگێلتا بهرهو دۆڵی هێستابا بهڕێ
کهوتین ،گوندی بهگێلتا گوندی جاش بوو کهچۆڵکرا بوو،
ئهم گوندهکهوتبووهکهناری چهمی باسیاوه ،ئهم شوێنهپێش
چاالکێکهدیاری کرابوو بۆ ئهوهی دوای چاالکێکهههموو
ههڤااڵن یهکتری لێ بگرنهوه ،دهمهو ئێوارهههموو هێزهکهمان
گهیشتنهشوێنی دیاری کراو کهچهمی باسیا بوو .بۆ ڕۆژی دوایی
فرۆکهگهیشتنهنزیکمانهوه ٤ ،فرۆکهو  ٢کۆپتهری کۆبرا،
دهستیان کرد بهبۆردومانکردنی چواردهوری باگێلتا ،بهاڵم
ههڤااڵن ئامادهبا�شی خۆیان کردبوو ،ئێمهپێش ئهوهی بۆردومان
بکرێن لهحاڵهتی ههر هێرشێکدا سهنگهرهکانمان بۆخۆمان دیاری
کردبوو ،ههڵبهت لهکاتی بۆردومانهکاندا دیلهکانیشمان لهال
بوو ،بۆکوێ بڕۆیشتینایهلهگهڵ خۆماندا دهمانبردن ،ئهوهندهی
خۆمان گرنگیمان بهوانیش دهدا نهبا شتێکیان لێبێت ،ههڵبهت
ئهوان سهریان سوڕما بوو کهئێمهبهوشێوهیهشهڕ دهکهین و
کارهکانمان بهگوێرهی پالن دهکهین ،بۆردومان تاکو ئێوارهی
خایاند خۆشبهختانههیچ شههیدێکمان نهدا ،ئێمههیچ ڕفتارێکی
نامرۆییمان بهرامبهر بهوان نیشان نهدا ،ئێمهئهوانمان لهپهنا
گابهردێکدا حهشاردا بوو ،ههڤاڵ ڕاپهڕینیان کرد بهفهرماندهی
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گروپهکهی ئێمه ،دهمهو ئێوارهفرۆکهو کۆپتهرهکان پاشهکشێیان
کرد ،دوایهمین فرۆکهدوایهمین بۆمبای خۆی هاویشت و لهتهنیشت
گابهردێک کهوت بهاڵم نهتهقییهوهتهنها بوو به ٢پارچه ،ئهم
بۆمبایهنزیک ههڤاڵ ڕاپهڕین کهوت ههڤااڵن زۆر نیگهران بوون
نهک ههڤاڵ ڕاپهڕین شههید بوبێت ،ههمووی بانگهوازیان لهههڤاڵ
ڕاپهڕین کرد ڕاپهڕین . .ڕاپهڕین ،کاتێک وهاڵمیان لهئێمهوهوهرگرت
کههیچمان لێ نههاتووهئیتر کهوتنهوهڕێ کردن ،کاتێک ههموو
ئهمانههاتهئاراوهدیلهکانمان لهئێمهیان دهڕوانی ،ههڤااڵن داوایان
کرد کهبهزووترین کات دیلهکان لهگۆڕهپانی مهیدانەکە دوور
بخهینهوه ،گروپێکمان دیاری کرد کهدیلهکان بۆ شوێنێکی دڵنیا
بگوازێتهوهکهمنیش لە ناو ئەو گروپە ئەرکم پێسپێردرا.
ئێستا ههست دهکهم کهگهیاندنی ئهو دیالنهبۆ ههرێمی چهمچۆ
ک ه چهندێک کارێکی پیرۆز بووه ،لهکاتی بۆردومانهکان یهکێ
لهدیلهکان زۆر بهسوکی بریندار ببوو لهگهڵ  ٢ههڤاڵی ئێمهئهوانمان
خست ه سهر پشتی هێستر و ئهوانی تر وهک ئێمهبهپێ ڕێیان دهکرد،
ئهوان چاودێری ئێمهیان دهکرد و ئێمهش چاودیری ئهوان ،سڵیان
لهئێم ه دهکرد ،ههردوو الش چاونهترسانا له یهکمان دهڕوانی له
ههمان کاتدا دۆست بوین و لهههمان کاتیشدا دوژمن ،من سهرم له
مهسهلهکهدهرنهدهچوو بیرم دهکردهو ه خوا دهزانێت ئازاری چهند
منداڵ و پیاو و ژنی کوردیان دابێت لهالیهکی تریشهوهبیرم دهکردهوه
لهوانهیه ئهمان ه هیچ تاوانیان نهبوبێت ،ههڵبهت نهم دههێشت
که ههست بکهن ک ه من بیری خراپیان ه له بارهی ئهوانهو ه دهکهم
لهگهڵ ئهوهشدا فهرمان هاتبوو کههیچ شتێکی ناشرینیان بهرامبهر
نهکهین ،دهبوایه بهبێ ئهوهی تو�شی هیچ شتێک بن بهسهالمات
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بیانگههێنین ه ئهو گروپهی کهله
چهمچۆ چاوهڕێی ئێمهیان دهکرد
بۆئهوهی دیلهکان وهربگرن،
ئێمهدهمانزانی کهئهوان فێر نین
وهک ئێم ه ڕێی شاخ و داخ ببڕن
ههربۆیه ک ه دهگهیشتین ه ههر
کانییهک مۆڵهتێکمان دهکرد
بۆئهوهی بحهوێنهوه ،ل ه ڕێگا
ههر داری میوهیهکمان ببینیایه
ل ه دارمان دهکردهو ه و دهماندا
به دیلهکان ،بهو شێوهیه تاکو
گوندی شیژا ڕێمان کرد.
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دوای مۆڵهتێکی کهم ڕێی
چهمچۆ مان گرتهوهبهر،
لهچهمچۆ ئهو ههڤااڵنهچاوهڕێی
ئێمهیان دهکرد که بۆ وهرگرتنی
دیلهکان ل ه زاپهو ه هاتبوون،
دیلهکانمان تهسلیم کردن ،بهاڵم
ئێمهش بهدوایاندا ڕێمان کرد،
ههڵبهت ئهو ههڤااڵنهشمان
ڕفتاری باشیان دهکرد له گهڵیا
ندا.

سەداقەت
گەریالیەک

لەساڵی  ٢٠٠٣دا بە ئامانجی خۆدانبەناساندن دەچوینە
گوندەکانی چواردەوری پیرانشار ،دەبوایە خۆمان بدایەبەناساندن و
ڕێخۆشکەریمان بکردایە و دۆستمان بۆخۆمان پەیدابکردایە ،ئێمە
هەتا گوندی ئۆڤالیکی پیرانشار چووبوین ،شەوێکیان سەردانی دوو
گوندمان کرد و لێی هاتینە دەرەوە ،ڕێماندەکرد بۆئەوەی بۆمانەوە
شوێنێک بۆخۆمان پەیدابکەین ،ئەو شوێنەی ڕێمانلێدەکرد بێستان
بوو ،پڕ بوو لە تەماتە و خەیاری تازە ،هەڤااڵن داوایان لێکردم
ووتیان ( با هەندێک تەماتە و خەیار لەگەڵ خۆماندا بەرین ) ،منیش
پێیانم ووت ( هەڤاڵینە ئەمە بێستانی خەڵکییە و مەچنە ناوی ،ئێمە
تازە دێینە ئەم ناوچەیەوە ،ئەگەر بەبێ پر�سی خاوەنەکەی ئێمە تەماتە
و خەیار ببەین کارێکی باش ناکەین ،لەوانەیە نەزانن کە ئێمە تەماتە
و خەیارەکانیانمان بردووە بەاڵم سەرەرای ئەمەش هەر کارێکی باش
نییە ،پێویستە ئەم کارە نەکەین ) ،یەکێک لە هەڤااڵن ووتی ( هەڤاڵ
ئازوقەمان لەگوند نەهێنا.
ئەگەر لێرەش شتێک نەبەین ئەوە بەدرێژایی سبەی بە برسێتی
دەمێنینەوە ،هەربۆیە پێم باشە لێرە تەماتە و خەیار لەگەڵ خۆمان
بەرین ) ،منیش ووتم باشە ،تەماشای چواردەوری خۆمم کرد،
چاومکەوت بە شوێنێکی بچوک کە کەپر بوو جوتیارەکانی ئێرە بۆ
شوێنێ حەوانەوە بەکاریان دەهێنا ،بە هەڤااڵنم ووت ( با وەک
دەستپێک چاوێک بەژێر ئەو کەپرە بخشێنین لەوانیە لەوێ تەماتە و
خەیاریان جێهێشتبێت ئەوانەی ئەوێ هەڵدەگرین ) ،چوومە ژوورەوە
و تەماشایەکم کرد ،لەتەختە مێزێکیان درووست کردبوو ،لەسەر
مێزەکە تەماتە و خەیاری لێدانرابوو ،بەهەڤااڵنم ووت پێویست
ناکات بچنە ناو بێستانەکەوە لێرە تەماتە و خەیاری لێیە ئەمانە
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هەڵگرن ،بەگوێرەی پێویستی خۆمان تەماتە و خەیارمان هەڵگرت،
بەخۆمم ووت ئەمە وانابێت هەربۆیە بە هەڤااڵنم ووت پێم باشە
نامەیەکی بچکۆالنە بۆ خاوەن بێستانەکە بەجێبهێڵین ،بۆی ئەنوسین
کە بەمەزەنە چەنێ تەماتە و خەیارمان هەڵگرتووە و هەندێ پارە�شی
بۆجێدەهێڵین ،هەڤااڵن بەم قسەیەم پێکەنین ،پێیان ووتم ئێ هەڤاڵ
لەپێناو چەند تەماتە و خەیارێک پێویست ناکات نامە بنوسین،
بەهەڤاڵێکم ووت کە فار�سی دەزانی بنووسە ،لە نامەکە نووسیم
کە  ٥خەیار و  ٦دانە تەماتەمان بردووە ،لەگەڵ ئەم نامەیەدا ١٠٠٠
تمەنیشم بەجێهێشت و کەوتینەوە ڕێ ،نەمهێشت هەڤاڵ بزانن کە
پارە بەجێهشتووە ،دوای ئەوەی لەوێ دوورکەوتینەوە لەدارستانێکدا
بۆحەوانەوە ماینەوە ،بەدرێژایی ڕۆژ لەوێ ماینەوە ،ئێوارە لەوێ
دەرچووین و ڕێی گوندێکمان گرتەبەر ،چوینە گوندێکەوە و دامان
لەدەرگای ماڵێک ،بەشێوەیەکی زۆر سادانە و بێ سڵمینەوە فەرمویی
ژوورەوەیان لێکردین ،کاتێک دانیشتین پرسیاریان لێکردین ئەرێ
ئەوە ئێوە بوونە چوونەتە بێستانێکەوە تەماتە و خەیارتان بردووە
و پارەشتان بەجێهێشتووە؟  ،منیش ووتم نازانم با�سی چی دەکەیت،
پێیان ووتین کە لەناو خەڵکیدا باڵو بۆتۆتەوە کە نیوە شەو ئێوە
چونەتە ناو بێستانێکەوە و تەماتە و خەیارتان بردووە و پارەکەشیتان
داناوە.
ئەم مەلەسەیە لەسەر زاری هەموو کەسێکە ،منیش پرسیم کە
خەڵکی چۆن و با�سی دەکەن؟  ،خاوەن ماڵەکە ووتی کە گرووپێکی
چەکداری سەر بە پەکەکە هاتونەتە ناوچەکەوە و نیوەشەو چونەتە
ناو بێستانێکەوە و  ٥دانە خەیار و  ٦دانەیەک تەماتەیان بردووە و
نامەیەکیشیان بۆ خاوەن بێستانەکە بەجێهێشتووە داوای لێبوردن
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لە خاوەن بێستانەکە دەکات
کە بەبێ مۆڵەتی ئەو چۆنەتە
ناو بێستانەکەوە لەهەمبەر ئەو
تەماتە و خەیارانەی بردوویانە
پارەیان بۆ خاوەن بیستانەکە
جێهێشتووە ،کابرا دەیووت کە
هەمووکەسێک با�سی ئەم ڕووداوە
دەکات و کاریگەری کردۆتەسەر
خەڵکی ،خاوەن ماڵەکە جارێکی تر
پرسییەوە ئەوە ئێوە بوون؟  ،منیش
پێم ووت بەڵێ ئێمەبووین ،ئێمە
بەبێ مۆڵەت هیچ شتێک لە خەڵکی
نابەین ،ئەو شەوە پێویستیمان بەو
خەیار و تەماتەیە بوو ،ناچاربووین
کە کارێکی وابکەین ،ئەوانەی
لەپێناو گەلدا تێدەکۆشن بەبێ
مۆڵەت هیچ شتێکی گەل نابەن،
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ئەمە پرانسیپی سەرۆکایەتییمانە،
خاوەن ماڵەکە ووتی کە زۆر
بەختەوەرە کە چاوی کەوتووە
بە گرووپەی کە بووە بە وێردی
سەر زمانی خەڵکی ،پاشانیش
دەستی کرد بە پرسینی پرسیارێکی
زۆر ،دەیپر�سی ئێوە کێن؟  ،چیتان
دەوێت؟  ،سەرۆکەکەتان کێیە؟
 ،ئامانجتان چییە؟  ،لەماوەی
چەند کاتژمێرێکدا وەاڵمی هەموو
پرسیارەکانیمان دایەوە ،دوای
ئەوەی ئێمە ئەو ماڵەمان جێهێشت
گرووپێکی تر میوانداری ئەو
ماڵەیان کرد بوون بە دۆستێکی
کۆن لەگەڵ خاوەن ماڵەکە کە
تاکو ئێستاش ئەو دۆستایەتییە
بەردەوامە.

جهژن بۆ کێ؟
ڕۆژدا ئامهد

ئهو ڕۆژ ه ل ه دهنگی گڕی ههڤاڵ ڕێدار بهئاگا هاتین ،ب ه دهنگێکی
زۆر بهرز گۆرانی دهووت ،دوای ئهوهی بهدهستهکانی قژهکورتهکهی
داهێنا ،چوار مهخزهنی ل ه یهک بهست و کردییهسهر چهکهکهی،
دوایش ووتی ئهمڕۆ کارێکی زۆرمان ههیه .پاشانیش یهک بهیهک
با�سی ئهو کارانهی کرد ک ه دهبوایه بکرایه ،گرووپەکەی ئێمە
بۆ ئامادهبا�شی هێرشکردن له تیپهکهمان جیابوینهو ه ،ههربۆیە
ژمارهمان کهم ببۆوه ،ههڤاڵی ئێشکگری موبهق و چاودێر و گروپی
گوند دابهشکرابوون ،ئهم ه کارێکی باش نهبوو ،لهبهر ئهوهی
پارچهپارچهببوین و یهکتریمان پێنهدهپارێزرا و لهبهر ئهوهی ببوین
ب ه گروپی بچووک بهتهواوی نهمان دهتوانی بهرگری ل ه خۆمان
بکهین ،بهڵێ ئهو ڕۆژهد ه بوای ه بهو ژمارهکهمهو ه کارهکانمان ب ه
ئهنجام بگهیاندایه .گردهکانی شێلێ و هانی و لیجهپشتیان بهیهک
بهستوهو زنجیرهچیایهک پێکدێنن ،دیوێکیان پێکهاتوو ه لهدۆڵ و
شیوێکی ڕهق و ووشک دیوێکی تری بهردهاڵنه ،دوای ههڵگهڕان
بهدیوی بهردهاڵنهکهدا شۆڕدهبیتهو ه بۆ چیاکانی گێنج ،دیوی دۆڵو
شیوهکهش بهرهو لیجه ڕێی لێدهکهویتهوه ،ههر چوار دهوری ئهم
زنجیر ه چیایهگوند و بارهگای سهربازی زۆری لێیه ،لهبهر ئهوهی ئهم
ناوچهی ه نزیک ه ل ه بارهگای مهرکهزی سهربازییهو ه چیای شێله ،زوو.
 .زوو ئۆئۆپهراسیۆنی سهربازی لێ ئهنجام دهدرا و شهڕ و پێکدادان
دههات ه ئاراوه .ههر لهوه دهچێت که ئهم ناوچهیه بۆ سازدانی
فلیمی شهڕ دروست کرابێت ،ناوچهیەکی زۆری بهردهاڵنی لێیە
هەروەها دارستان و ناوچهیهک ه که ههرگیز گهریال دهستبهرداری
نابێت ،کانیاوێکی زۆری لێیهو خاوەن داری بادهم و بهئاسانیش
دهتوانرێت لێرەوە بهرهو گوندهکان شۆڕبینهوه و چیای شێلێ بووه
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بهپارچهیهک لهدڵماندا .شهوی
 ٢٢ی نیسان بوو ،گروپێک
بووین ههڵگژاین ه سهر گردێک،
فهرماندهی ئهم گروپهمان
ههڤاڵ فیداڵ بوو کهناوی
خۆی ( شهمسهدین پایچۆ ) بوو
بهئهویشهوهههموومانگهریالی
نوێ بووین و کهم ئهزمونیش
بووین ،وهک گهریالی کچ جگه
له من ههڤاڵ ( دۆزدار ) یشمان
لهگهڵدا بوو ،ئهم ههڤاڵهمان
زۆر گهنج بوو ههروهک
منداڵێک وابوو ،ههردوکمان

مهفرهزهبووین،
لهههمان
بۆ
بهیهکهوهدهچوین
ئهنجامدانی ئهرکهکانمان ،لهبهر
ئهوهی ئهم ههڤاڵهمان دهیویست
زوو شت فێر ببێت بهشداری
ههموو ئهرکێکی دهکرد.
کۆنتڕۆڵی ئهو سهنگهرهم کرد
ک ه دهبوایهئێشکمان لێبگرتایه،
ئهم سهنگهر ه دهیڕوانیی ه
ڕێگاکانی گێنج و لیجه ،ئێم ه به
سهر شێلێوهبووین ،بۆ یهکهمین
ئێشکگرتن لهپاڵ گابهردهکانی
سهنگهرهکهمان دانیشتم و
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تهماشای ڕوناکییهکانی چواردهورمانم دهکرد ،ئهستێرهکانی سهر
چیای شێلێ ههروهکو ههموو جارێکیان لهشوێنی خۆیاندا بوون و
دهدرهوشانهوه ،لهناخمدا ههستێکی زۆر نامۆیان دروست دهکرد.
کاتژمێر  ١١شهو بوو لهڕێگاکانی هانی و گهنج کاروانێکی سهربازیمان
بهدیکرد ،دوای ماوهیهک چاودێری بۆمان دهرکهوت کهئهم کاروانه
ئامادهبا�شی ئۆپهراسیۆن دهکات ،ههڤااڵنی سهنگهرهکانی ترمان
ئاگهدار کردنهوه ،پێمان ووتن کاروان تێدهپهڕێت ئامادهبا�شی بۆ
ئۆپهراسیۆن لهئارادایه ،بهاڵم ئهو وهاڵمانهی لهسهنگهرهکانمانهو ه
دهدرانهوه زۆر ئارامانهبوون دهیان ووت ئێوه تهدبیری خۆتان
وهرگرن ،پێمان وانییه لهم ههرێمهدا ئۆپهراسیۆن ئهنجام
بدرێت ،دوو ڕۆژ پێش ئێستا لهم ههرێمهدا ئۆپهراسیۆن ئهنجام
درابوو ،ههڤااڵن باوهڕیان وابوو دوای ئهو ماو ه کورت ه دووهمین
ئۆپهراسیۆن ئهنجام نادرێت ،ئهو نارهحهتیهی ئهم کاروان ه لهدڵمی
دابوو نهیدههێشت خهم سارد بم بهرامبهر ئهو ڕێنماییانهی که له
سهنگهرهکانهوه هاتبوون ،بهرامبهر ئهو بێ بهزهییهی لهشکری
تورک ئهو ڕهحهتییهی ههڤااڵن ههڵبهت شتێکی باش نهبوو ،شهڕ
قوڕاڵی خۆی نییه ،تهنانهت ئهو ه قهبوڵ ناکات کهتۆ چیت بینیوه،
ههر ل ه هاتنمانهوه بۆشێلێ شهڕ دهستیپێکردبوو .جواڵنەوەمان ب ه
ڕۆژ ل ه شێوهی گروپی بچووک و بیرکردنهوهی دابهزینمان لهشێلێ
دهبوو ه هۆی ئهوهی کاری ناخۆ�شی لێبکهوێتهوه ،ههر لهبهر ئهوهش
من دوو دڵ بووم .درهنگی شهو ئهوهی لێی دهترسام ڕویدا ،ئهو
ههڤااڵنهی گۆڕهپانی شهڕیان دهبرد.
بهڕێوههاتنهسهنگهرهکانهوهو ووتیان سوپای تورک ئامادهیی
دهست پێکردنی ئۆپهراسیۆنیان کردووه ،لهسهر ئهم ههواڵهههموو
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گرووپهکان باڵوبونهوه ،داوایان کرد کهمن و ههڤاڵ دۆزدار
لهگردهکهبێینهخوارهوه ،لهههموو سهنگهرهکاندا ئامادهییهکی باش
ئهنجام درا ،ڕهوشهکهزۆر جدی بوو ههربۆی ه بهڕێوبهرایهتی بۆ
ئهوهی تهدبیرێکی باش وهربگیردرێت لهنێوان خۆیاندا نیقاشێکی
زۆریان کرد ،زۆر درهنگ کهوتبووین ک ه بچین ه شوێنێکی دوور تر،
ههربۆی ه بڕیار وهرگیرابوو کهشوێن ه ستراتیژییهکانی شێلێ بهبا�شی
بگیردرێت .گرووپێک لهههڤااڵن لهسهر ئهو ڕێگایهی سهربازی تیمی
تایبهت لێی دهرباز دهبوون ل ه سهنگهردابوون ،گرووپێکی ترمان
لهسهر گردی بادهم  ،من و دۆزدار و مزگین و ڕێدار لهنزیک
سهنگهرهکانی هەڤااڵ ن شوێنی خۆمان گرت .ههڤاڵ ڕێدار لهالم
دانیشتبوو جار نا جار سهری شۆڕ دهبۆوهو خهوی لێدهکهوت و
دوایش ب ه ئاگا دههاتهوه ،ل ه دهمووچاویدا شۆڕشگێڕییهکی چهندین
ساڵهی پێو ه دیاربوو ،ئێستاش چاوهڕێی ئهوهی دهکرد ک ه ڕوبهڕوی
ههزارهها سهرباز بجهنگێت ،ههڤاڵ میزگین پشتی خۆی بهبهردهکانی
سهنگهرهکهوهنابوو ،ههڤاڵێکی الواز و بااڵ بهرز بوو ،قژی ڕهنگی
خهناوی و دووچاوی گهورهی جوانی ههبوو ،من ههستم
بهههستیارێتی و جۆری بیرکردنهوهی نهدهکرد ،زاتهن ڕهو�شی
شۆڕشگێڕێتی و ژیانی پێکهوهمان تهواوکهر بوو بۆ ناسینی ئهو،
ماوهیهکی کورت پێش ئێستا ل ه بۆتانهوههاتبوو ،ئهگهر پرسیار لهو
بکرایههێشتا بهالیهوهڕێگایهکی دوور و درێژ لهپێشدایه ،ههڤاڵ
دۆزدار لهناو جۆشێکی چڕوپڕ دابوو ،یهکهمجار بوو بهرامبهر
بهسهربازی تورک شهڕ بکات و دهیویست شهڕێکی قارهمانان ه بکات،
بهم شێوهیه دهیتوانی ئهزمونێکی نوێ بۆ خۆی بهدهست بخات،
لهناخی دڵمهو ه ههستم بهههستی ئهم شهڕکهر ه گهنجهمان دهکرد.
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من لهناو دهریای بێدهنگی سهنگهرهکهدا بووم و لهناکاو دهنگێکی
تۆپ لهگردی بادهمهوههات ،لهگهورهیی دهنگهکهزانیمان کهلوغم
تهقیوهتهوه ،دوو ڕۆژێک پێش ئێستا سهربازی تیمی تایبهتی تورک
هاتبوون ه ئهم ههرێمهوه ،ههموو شوێنێکیان لوغم ڕێژ کردبوو،
دوای چهند خولهکێک بۆمان دهرکهوت ک ه لوغمهکه بهکێدا
تهقیوهتهوه ،ههڤاڵ ( فیدال ) لهسهنگهرێک کهپێشوو تر کۆنتڕۆڵم
کردبوو چوبوو بۆ ئهوێ و ئهم لوغمهی پێدا تهقیبۆوه ،لوغمهکه
قاچی پهڕاندبوو ،پێیانمان ووت ک ه بهزووترین کات بیهێنن بۆالی
ئێمه ،ووتیان بیبهن بۆ حهشارگهک ه که وهک تونێل دروستمان
کردبوو بیشارنهوهو تهداوی بکهن و دوای ماوهیهکی کورتی تر بیبهین
بۆ شوێنێکی دڵنیا و تهداوی بۆ بکرێت ،لهالیهکهو ه دهمویست ههڤاڵ
فیدال ببینم و لهالیهکی تریشهوه حهزم نهدهکرد ،من پێش ئهو
چوبومه ئهو سهنگهرهوه ،بهڕاستی بهوه دڵگران بووم ک ه
سوتفهیهکی بچووک منی لهو لوغمه رزگار کردبوو ،پێویست بوو
بهزووترین کات تهداوی بکرێت و بگوازرێتهوهبۆ سهنگهرێکی دوور
تر ،ئێمه کوونهئهشکهوتێکمان ههبوو لهم ههرێمهدا ،ههڤااڵنی
بریندار دهبوایهڕهوانهی ئهوێ بکرانایه ،بهاڵم دیار بوو ههڤااڵنمان
بیریان لهوهنهکردبۆوه که لهوانهیه تیمی تایبهتی تورک ئهوێشیان
لوغم ڕێژ کردبێت بۆیه بهبێ ئهوهی کۆنتڕۆڵی ئهو شوێنه بکهن
ههڤاڵ فێالت دهچێته ژوورهوه و لهسهر لوغمێک دانیشتبوو،
تهقینهوهیهکی گهورههات ه ئاراوه ،ههڤاڵ فێالت شههید بوو ،ئهگهر
ئهم قارهمانهمان لهوێدا شههید نهبونایه له ژووری
کوونهئهشکهوتهکهدا ههموو ههڤااڵنمان شههید دهبوون ،بهاڵم
دوای شههید بوونی ئهم ههڤاڵهمان ،ههڤااڵن تهدبیری خۆیان
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وهرگرتبوو .ههڤاڵ دۆزدار لێی پرسیم ئهگهر گوندیهک بیهوێت لهم
شاخان ه بگهڕێت چی ڕوودهدات؟  .منیش ووتم ناگهڕێن .ههناسهیهکی
قوڵی ههڵکێشا ،ههڵبهت گوندێکان تهنها دهیانتوانی لهناو گوند و
جادهی فهرمی هاتووچۆ بکهن ،لهدهرهوهی ئهمان ه گهڕانیان قهدهغه
بوو ،ئهوانیش که تهماشای چیا سهرکهشهکانیان دهکرد ئاخێکی
زۆریان دهکێشا ،بۆ بهیانی چاومان کهوت ب ه ههڤاڵ فیدال کهقاچێکی
نهمابوو .ڕۆژ بە کاوەخۆی بهرهو سهروو ههڵدهکشا،
لهسهنگهرهکهمانهو ه هەروەکو هەموو جارێک چاومان له ههاڵتنی
خۆر بوو ،ماندوویی شهو و بێ خهوی کوێرمانی کردبوو ،گروپی
کهشفمان بۆ لێکۆڵینهوهب ه ههموو شوێنێکدا دهگهڕان ،کاتێک ئێمه
چاوهڕێی زانیارێکانی ئهوانمان دهکرد دهمانووت { ئیتر هیچ ڕونادات
} کهچی تیمی تایبهتی سهربازی تورک بهسهر گردهکانی گوندهکهوه
بهرهو ڕوویان دههاتن ،ئهو ڕێگایهی پیای دههاتن ئهو ڕێگایهبوو ک ه
بهناوهڕاستی چیالۆکهی شێلێ بهرهو گوندهک ه شۆڕ دهبۆوه ،دوو
گردۆڵک ه ههبوو ک ه دهربهندێکیان دروست کردبوو ،لهگردی بادهم
لهو دوو گردهدا ههڤااڵن سهنگهریان گرتبوو چاوهڕێی دوژمنیان
دهکرد ،کاتێک هێزی دوژمن لهناوهندی گردهکاندا ب ه بێ دهنگ
دههاتن ه پێشهوه ،هەڤااڵن زۆر پۆاڵیانه دهستێکی باشیان وهشاند،
دهمانتوانی هاواری سهرکهوتنی ههڤااڵنمان لهبێتهلهکهمانهوهگ وێ
لێ ببێت ،ئهم هاوار کردن ه وورهیهکی بهرزی ب ه ئێم ه بهخ�شی و هێزی
دوژمنی�شی وروژان ،کاتێک ههڤااڵن چهکی دوژمنیان بهدهست
کهوتبوو دهیانووت ک ه فهرماندهیهکی گهورهی هێزی دوژمنیان
کوشتووه ،ههر لهبهر ئهمهسەربازانی دوژمن بهبێ تهلهکهیان داوای
هێزی فریاکهوتن و تۆببارانیان دهکرد ،دوای ماوهیهکی کورت چهند
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کۆپتهرێکی کۆبرا گهیشتنهمهیدانهکه .گردهکان ل ه ژێر بۆردومانێکی
چڕ دابوون ،چهند ههڤاڵێکمان وهک فریاڕهز ڕهوانهی گردهکه
کران بهاڵم بههۆی ڕهمیکردنی کۆپتهر ه کۆبراکانهوه چەند
هەڤاڵێکمان شەهید بوون ،بۆ ئەوەی بە دیل نەگیرێن ههڤااڵن هۆگر
و باوهڕ بۆمباکانیان بهخۆیاندا تهقاندهوه ،ئهوانی تریش تا دوا
فیشهک شهڕیان کرد ،دوژمن دهستی گرت بهسهر دوو سهنگهرهکهی
پێشهو ه و بهم شێوهیه توانیان به سهر ناوچهکهدا زاڵ بن ،دوایش
هێرشیان هێنای ه سهر سهنگهرهکهی ئێم ه ک ه ل ه گردی شههید
مونزور بووین ،هێزی پیادەیان بهرهو ئێمهدههاتن و کۆپتهرهکانیش
بهسهرمانهوه دهفڕان ،کۆپتەرەکان ههر جواڵنهوهیهکیان ببینیایه
لێیان دهدا ،له ههر شوێنێکی بدای ه چاو چاوی نهدهبینی ،بۆ ئهوهی
پۆزسیۆنی بهرگری نهمێنێت کۆپتهرهکان زیاتر ل ه سهنگهرهکانیان
دهدا ،لهبهر ئهوهی ژمارهی ههڤااڵن لهسهنگهرهکهی ئێمهزۆر بوون
منیان نارد بۆ سهنگهرێکی تر ،کاتێک لهوێ جیابوومهوهچاوم چوو ه
سهر ههڤاڵ ڕێدار کهکچی خێزانێکی وواڵت پارێز بوو ،خێزانهکهیان
خاوهن چهندین شههیده ،ئهم ههڤاڵ ه خۆی کردبوو بهکچی پارتمان
وه پاشهڕۆژی خۆی لهناو ئهم بزووتنهوهیهدا دهبینیهوه ،پهنجهی
لهسهر زامن بوو چاوهکانی پڕ وورهو پێی ووتم ( یهک دهبینینهوه)،
گهریال بچکۆلهکهشمان دۆزدار بهتهواوی خۆی خستبۆوه ناو ئهم
شهڕهوهو چاوهکانی هیچی تریان نهدهبینی ،پێم وابێت لهتهقانی ههر
فیشهکێکدا وایدهزانی تهمهنی درێژ تر دهبێت .کاتێک کۆبراکان زیاتر
سهنگهرهکانیان بۆردومان دهکرد پیادهکانیشیان تهقهیان دهکرده
سهرمان ،ههرچۆن ک ه غیرهتی ئهوهیان نهبوو هێرش بکهن ه سهرمان
ههنگاو بهههنگاو دههاتن ه پێشهوه ،ئهوهندهنزیک بوونهوهک ه
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دهمانتوانی ڕومانهیان تێبگرین ،کاتێک وایلێهات کهخهریک بوو
تێکهڵ بهیهکتری ببین ئیتر تۆببارانهکان ڕاگیران و کۆبراکانیش
تهقهیان نهدهکرد ،هۆیهکه�شی ئهوهبوو نهکابا سهربازهکانی خۆیان
بکوژن ،سهربازهکان نهیان دهتوانی خۆیان بپارێزن ،ئهوان خاوهن
ئهو ئهزموونهنهبوون کهخۆیان لهبۆردوومانهکان بپارێزن و توانای
ئهوهشیان نهبوو ،ههڵبهت ئهوان وهک گهریال نهیان دهتوانی ل ه
ههموو زۆر بۆهێنانێک و زهحمهتییهک خۆیان ڕزگار بکهن .دهنگی
فیشهک تهقاندن بهردهوام بوو ،کۆبراکان ههر سهنگهرێکیان
ببینیای ه لێیان دهدا ،دهیانویست بواری شهڕکردن ل ه سهنگهر کهم
کهنهوه ،ئهوکاتهیان دهبوایه سهرم بڵند بکردایهتهو ه و شهڕم
بکردایهیان خۆم لهناو سهنگهرهکه خهف ه بکردایه ،سهڕهڕای
ئهوهی ههردوو شێوازهکه نزیک بوون لهمردن ههرگیز نهدهبوو
مردنێکی بهترسهو ه بۆخۆم ههڵبژێرم ،ئهگهر ژیانێک بهدهست
دهخرێت بەخهبات و شهڕکردنهوه بهدهست بێت ،ئیفادهی به
ڕێزترین ژیانی مرۆڤ ب ه چهمکهکانی شێوازی جوانی ژیانهو ه دهبێت
ههڵسهنگێنرێت .تا دهم ه و ئێواره له شهڕ دابووین ،دهبوایه پێش
نیوهی شهو ههموو هێزهکهمان کۆببوایهتهوه ،سهڕهڕای ههموو ئهو
تۆبباران ه دهبوایه له سهنگهرهکانمان دهربچونایهو بچونایهته ئهو
شوێنهی کهپێیان ووتبوین ،لهگهڵ ههڤاڵهکهی تهکمهو ه
دهستمانکرد بهڕاکردن و دهبوای ه بگهین ه شوێنی دیاریکراوی خۆمان.
کاتێک گهیشتین ه قهدپاڵهکه ههر ک ه کۆپتهرهکانمان بینی خۆماندا
بهزهویدا ،نهمان دهتوانی بجوڵێینهوه ،کاتێک کۆپتهرهکان
دهسوڕانهو ه ئێمهش دهستمان دهکردهو ه بهڕاکردن ،لهوهدهچوو
یهکێ لهکۆپتهرهکان ئێمهی بینیبێت بهشێوهیهک گهیشتنهسهرمان
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

جهژن بۆ کێ؟ 81

کهنهمان توانی بۆ بهرگری کردن شوێنێک بۆخۆمان پهیدا بکهین،
کۆپتهرهک ه ئهوهنده لێمان نزیک ببۆو ه فرۆکهوانهکه�شی تێیدا
دیاربوو ،چاویلکهیهکی خۆری لهچاو دابوو ههروهها تیشێرتێکی
نیوقۆڵی لهبهر کرد بوو ،پارچهمووشهک بهسهرماندا دهباری ،بهاڵم
هیچمان بهرنهکهوت ،کاتێک کۆپتهرهکان چونهوه بۆ ئهوهی
تهقهمهنی بار بکهن لهو ماوهیهدا توانیمان بگهین ه ههڤااڵن.
دونیا هێواش . .هێواش تاریک دادههات ،بۆنی باروت و تۆپ ههموو
شوێنێکی تهنی بوو ،چاوانم داخست و چاوهڕێی ههڤااڵنم دهکرد
بهاڵم ترس و داخی ئهوهشم لهدڵدا بوو که لهوانهیه ههندێکیان
نهگهڕێنهوه ،ئـێم ه بهگوێری سهختی شهڕهکهدهمانزانی کهههندێ
ههڤاڵ ناگهڕێنهو ه بهاڵم من نهم دهویست بزانم ئهو ههڤااڵنهکێن ،
کهکۆبوینهوهههریهکهو باوه�شی دهکرد بهوی تردا ،دونیا بهتهواوی
تاریک ببوو ،گروپهکانمان خۆیان کۆکردهوه ،بهاڵم ههڤاڵ ڕێدار
لهناو گروپهکهی خۆیدا نهبوو ،له ههڤااڵنی گروپهکه پرسیاری
ههڤاڵ ڕێدارم کرد ،سهرهتا وهاڵمیان نهدایهوه ،کهمن ههر سوور
بووم لهسهر پرسیارکردنم ههڤاڵێک ووتی ( چوار ههڤاڵمان
لهسهنگهرێک شههید بوون ) ئهژنۆم شکا ،تهنها دوو دڵۆپ فرمێسک
لهچاوانم ڕژان ،دهمویست بگریم هاوار بکهم ،بهاڵم نهمدهتوانی،
زۆر بهداخهوه هێشتا تیمی تایبهتی تورک بهدوامانهوه بوون و
دهبوایهبهرهو شوێنێکی دوور بچوینایه.ههڤاڵ میزگین کچێکی ئازا و
چاو نهتر�سی دێرسیمی بوو ،خهیاڵی شاری دێرسیمی ئهو بهم
شێوهیهبوو کهدهیویست ئااڵکهی تهسلیمی ههڤاڵێکی تری بکات.
کچهبچکۆلهی گهریال دۆزدار تهنانهت ئهو دۆزهی که له پێناویدا
خۆی خهبات کردبوو بهبا�شی نهدهنا�سی ،ههموو ئهمانه�شی ل ه
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دهرونێک کۆکردبۆوه که ب ه هیچ شێوهیهک لهکهدار نهکرابوو
وهنه�شی هێشت لهکهداری بکهن .بهماندوبوونهو ه به لهدهستدانی
 ١٧ههڤاڵهوهبهرهو دوورایی و بهرهو چیاکانی گهنج ڕێمان گرتهبهر،
تاریکی شهو بهتهواوی باڵی بهسهر دونیادا ڕاکێشا ،ڕادوێکهم
کردهوهگ وێم ل ه ههواڵی دهوڵهتی تورک گرت ،دهیووت ( سااڵنێکی
دوورو درێژههێزی سهربازیمان که نهچوبون ه چیاکانی شێلێو ه
بۆدواجار توانیان بگهنهئهو شوێنه ،الشهی  ١٧تێرۆریست بهدهست
کهوتووه) منیش یهکسهر تێرۆریستی بچکۆلە دۆزدار هات بهئهقڵمدا،
مرۆڤ چۆن بهو منداڵییهوهروبهڕوی ئهو ناوهچهپهڵهدهبێتهوه،
ههواڵهکهکهدرێژهی خایاند ئینجا ووتی (ئهمڕۆ  ٢٣ی نیسانهو
جهژنی مندااڵنهو ب ه ئاههنگهوه پیرۆز کرا ،منداڵێکی زۆر لهههموو
شوێنێکی جیهانهوه هاتوون بۆ تورکیا و لهگهڵ مندااڵنی تورک
ئاشناییان دروستکردوو جهژنهکهیان بهیهکهوه پیرۆز کرد ) .با
لهخۆمان بپرسین جهژن بۆ کێ؟
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ئیتر چاالکی دهدوێت
گهریالیهک

لهگهڵ درێژایی زستاندا لهڕۆژههاڵتی بارهگای فهرماندهییمان
لهگهڵ گروپێک ههڤاڵدا ڕهوانهی ڕۆژئاوای بارهگاکهمان کراین،
ههڤاڵ فایهق لهبهر ئهوهی بهبا�شی شارهزای ناوچهکهبوو
ئهویش لهگهڵماندا بوو ،رۆژئاوای بارهگاکهمان وهک جوغرافیا
شوێنهکانی وهک ئۆڤچهلیک . .پهرتیک . .چهمێگهزاک . .هۆزات و
شاری دێرسیمی دهگرتهوه ،ناوچهکهدارستانێکی زۆری ههبوو،
ئهم ههرێمه�سێ شاری لهخۆدهگرت وهک ئهالزخ . .ئیرزنجان و
دێرسیم ،کاتی هاتنی ئێم ه بۆ ئهم ناوچهی ه قۆناغی چوونی سهرۆک
بوو بۆ ڕۆما .بۆ ئامادهبا�شی وهرزی بههار خهریکی پهروهرده..
پالن و ههڵسهنگاندنی قۆناغهکهمان به بناغه گرتبوو ،لهبهر
ئهوهی کهمپهکهمان لهالیهن هێزی دوژمن پێشتر ئاشکرا ببوو ل ه
بارهی هێر�شی ناکاوی هێزی دوژمن به درێژایی پهروهردهکهمان
ههڵسهنگاندنمان له بارهیهو ه دهکرد ،ههرێمی دێرسیم لهبهر
ئهوهی سروشتهکهی چهتوونهو بهفرێکی زۆری لێ دهباری ئهمهش
دهبوو ه هۆی ئهوهی جموجۆڵهکانمان هێواش بکاتهوه ،بهشێوهی
نیوهجوڵهیی له نزیک شاری دێرسیم له شوێنێک جێگیر بووین،
لهبهر ئهوهی لهشارهکه و چواردهوریدا بهفر زۆر نهدهباری ،بهم
شێوهیه دهمانتوانی کۆنتڕۆڵی جواڵنهوهکانمان بکهین و ههروهها
چاودێری کاروانی هێزی دوژمنیش بکهین که له شاری دێرسیم
دههاتنهدهرهوه ،ئامانجمان ئهوهبوو که له ههموو بوارێکهوه بۆ
بههار خۆمان بهبا�شی ئامادهبکهین.
لهبهر سهختی ڕهو�شی کهش و ههوای ههرێمهک ه له بارهی
پهیوهنیمان لهگهڵ ههڤااڵنی مهڵبهندهکهناڕهحهتیمان بۆ دروست
دهبوو ،بهاڵم زۆر بهبا�شی دهمانتوانی ڕێنمایهکانی مهرکهزی پارت و
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ههڵسهنگاندنهکانیان وهربگرین ،لهسهر ههڵسهنگاندنهکانی
سهرکردایهتی و دهرچونی سهرۆک بۆ ڕۆما و ئهو قۆناغهی هاتۆته
ئاراوه گهنگهشهما ن دهکرد ،ههربۆیه ههڤااڵنی مهڵبهندهک ه و
بهتایبهتی ئێمهش بۆ ئامادهییهکان و ئهو ڕۆڵهی پێویست ه بیگێڕین
ههڵسهنگاندنمان دهکرد .کاتێک گوێمان لهڕادوێ گرت گوێمان
لهڕهو�شی سهرۆک و قۆناغی  ١٥ی شوبات بوو ،باوهڕمان بهو
ڕهوش ه نهکرد کههاتۆتهئاراوه ،ئێم ه دهمانزانی کهلهسهر سهرۆک
و هێزی گهریال به ههواڵی درۆ و دهلهسهکانیان دهیانهوێت مۆڕالی
گهریال و گهل بروخێنن و دهمانزانی ئهم کارهشیان شهڕێکی
دهرونیی ه که سااڵنێکی دوور و درێژ ه بهڕێوهی دهبهن ،ههربۆیه
بیرمان دهکردهو ه که ئهم ههواڵهش پارچهیهکه لهبهرنامهی ئهم
شهڕهیان ،گووتنهکانی سهرۆک وهزیرانی ئهوکات ه بوالند ئهجهڤیت
کهل ه بارهی سهرۆکهوهکردی دڵهڕاوکێی کردهدڵمانهوه ،دهستمان
کرد ب ه ههڵسهنگاندنی ڕهو�شی سهرۆک و ئهو شوێنهی لێیهتی،
بهاڵم نهمان دهویست که باوهڕ بهم ه بکهین ،ل ه بارهی ئهم ڕهوش ه
هێشتا پارتیمان هیچ رونکردنهوهیهکی نهدابوو ،دوای ڕۆژێک
رونکردنهوهکهی ههڤااڵنی بهرپرسیارانی ئهوروپا لەنێوانمان
شڵهژاویهکی دروست کرد ،دیلکردنی سهرۆک و هێنانهوهی بهم
شێوهیه لهالی ئێمه کین و نهفرهت و ڕقی دروستکرد ،ئێم ه که
ههرگیز چاوهڕێی کارهساتێکی وامان نهدهکرد و ب ه بیریشماندا
نهدههات ،بهتایبهتی لهڕهوشێکی ئاوادا که سهرۆک ههموو شتێکی
ئێمهیه ،ههموو ههڵ ه و کهموکوڕی ژیانی رابوردومان لهناو
تهڤگهرهکهدا وهک شریتێکی فلیم دههاته بهرچاومان ،ههڵبهت
لهناوماندا زۆر کهم ههڤاڵ ههبوو کهدهست نهکات بهگریان ،بهم
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شێوهیه رێنمایی و رونکردنهوهکانی سهرکردایهتیمان بهدهست
گهیشت ،ئهمهش ڕێی بۆ ئامادهباشیهکی باش و ئاوردانهوه ل ه
رابوردومان و چاوهڕوانی بۆ دهست وهشاندن لهدوژمن خۆشتر
کرد .سهرکردایهتیمان بهگشتی قۆناغی  ١٥ی نیسان و  ١٥٥ی
مای�سی بهقۆناغی ( چاالکی گیانبازیانه) ههڵسهنگاند و لهبهر
ئهو هیکێشهی پهیوهندیمان ههبوو لهگهڵ ههڤاڵهنی ناوچهکانی تر
نهماندهتوانی ئهم زانیاریانهیان بدهینێ ،بهشێوهیهکی سروشتی
یهکهم تۆڵهسهندنهوه دهبوایه ئێمه بمانکردایه ،هەڤاڵ فایهق ک ه
بهرپر�سی گروپهکانی رۆژئاوای بارهگای فهرماندهییمان بوو،
لهنزیک دهربهندی عهلی جێگیر ببوو ،بهخۆی و  ١٢ههڤاڵهوهبهرهو
مهرکهزی ( پهرتهک ) ملی نابوو ،ههڤاڵ فایهق دوای ئهنجامدانی
چاالکییهکهی بهبێتهلێکی بچوک قسهمان لهگهڵ کردوو دهبوایه
بهاتای ه بۆ ناوچهی ( جارگێتی ) سهر بهدێرسیم و ئهویش لهشوینێک
بوو کهل ه هاویندا بۆ مانهوهبهکارمان دههێنا ،لهگهڵ ههڤاڵ فایهق
و ١٢ههڤاڵهکهی تر لهوێدا یهکتریمان بینیهوه .ههڤال فایهق
خهڵکی شاری ( بینگۆل ) بوو ،توانای سهربازێتی و بهپێوهڕاوهستانی
پڕ باوهڕی و ب ه هێزی و تواناکهی خۆی لهناوماندا خۆشهویست
کردبوو ،زاڵ بوونی ئهو بهسهر ناوچهکهو سروشتهکهید ا سوپای
تورکی کردبوو ه ناو ناڕهحهتیهوه و دهستی با�شی لێدهوهشاندن،
ههربۆی ه ببووهترسێکی گهورهل ه دڵی دوژمن ،ههڤاڵ فایهق لهساڵی
 ١٩٩١دا لهدێرسیمهوه بهشداری ناو شۆڕش ببوو ،کاتێک ساڵی
 ١٩٩٦دهچێته گۆرهپانی سارۆکایهت ی و لهکاتی گهڕانهو ه لهالیهن
بهڕێوبهرایهتی ههرێم کرا بهفهرمانده ،ئێمهل ه ڕهوشێکی شڵهژاوی
و وروژانێکی دهرونیدا دهژیاین ،ههڤاڵ فایهق ووتی لهژێر ناوی
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پهیوهستی بهسهرۆکایهتیهوه ئیتر دهست بهچاالکی دهکهین
ههربۆیه ب ه خۆی و  ١٢ههڤاڵهو ه چاالکیان ئهنجامدا بوو ،لهگهڵ
ههڤاڵ فایهقدا ههڤااڵنی وهک ( بهرچهم خهڵکی هۆزات . .وههاب
ساڵی ١٩٩٨لهبۆتانهوهبهشدار ببوو . .ڕێناس خهڵکی پهرتهک . .ئهم
چوار ههڤاڵه فهرماندهی گروپ بوون . .زێنا خهڵکی موش. .
ڕۆزهرین خهڵکی پهرتهک . .شرڤان خهڵکی دێرسیم . .شیار ساڵی
 ١٩٩٧لهدێرسیمهوه بهشدار ببوو . .ئهرگهنیل . .سهردار خهڵکی
ئورفه بوو ئهم ههڤاڵه له گۆرهپانی سهرۆکایهتیهوه لهگهڵ
بهرپرسیارانی مهڵبهندهوه گهیشتبوون . .باگۆک خهڵکی ئامهد،
بهیهکهوه ئهم چاالکییهیان پێکهێنا ،ماوهیهک ل ه شوێنهکهمان
ماینهوه ،دوای ئهوهی ههموو شتێکمان بهوان ڕاگهیاند لهگهڵ
ههڤاڵ فایهقدا ڕهوشهکهمان ههڵسهنگاند ،دوای گهنگهشهمان
بڕیاری ئهنجامدانی چاالکیمان دهرکرد .ههموومان بۆ
ههدهفهکهمان کهبارهگای سهربازی ( چیچهکلی ) بوو لهسهر ڕێگای
دێرسیم کهوتین ه سهنگهرهوه ،ئهو شهوه بهشێوهیهکی چاوهڕێ
نهکراو سهربازی تورک بۆ ئهنجامدانی ئۆپهراسیۆن کهوتنه
جوڵهو ه بۆیه ئێمهش دهستمان کرد بهجوڵه ،دوای تهواو بوونی
جموجۆڵی سهربازی تورک جارێکی تر ههموومان ل ه شوێنێک
کۆبوینهوه ،بۆ ئهوهی پالنهکهمان بخهینهپراکتیکهوهدهستمانکرد
به ڕێکخستنی شێوازی چاالکییهکه ،کین و نهفرهتی ههڤاڵ فایهق
جیاوازتر بوو ،بۆ بهدهست خستنی ئامانجهکان و پابهند بوون
بهسهرۆکهوه دهبوایه ببین بهشایهنی سهرۆک . .وااڵکردنی ئهو
گهلهکۆمهیهی کهوهک ههورێک بهسهرمانهوهبوودهبوایهپوچهڵی
بکهینهوه ،لهگهنگهشهو ئاخافتنهکاندا دهوترا ( لهپێناو رهنجهکانی
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سهرۆک دهبێت ئهو ڕۆڵهی لهئێمه چاوهڕوان دهکرێت بیگێڕین و
پابهندی بهسهرۆکهو ه نوێ بکهینهوهو پهیامی دهست خۆ�شی ل ه
ههڤااڵنهوهوهربگرین ) ئێمهلهوێدا  ٥٥ههڤاڵ دهبوین ،بێگومان بۆ
بۆسهو زهبر وهشاندن پێویستی بهنهێنیهکی باش ههبوو١٢ ،
هاڤاڵمان دیاریکرد بۆ هاوکاری کردن بۆ دوای چاالکییهک ه بهاڵم
لهبهر ئهوهی ههموو ههڤااڵن ئعتیرازیان لهم بڕیارهگرت داخوازی
ئهوهیان دهکرد ک ه دهیانهوێت بهشداری چاالکییهکهببن ئهمهش
بوو ه هۆی ئهوهی دروست بوونی گهنگهشهی پالنێکی نوێ  ،ل ه
ئهنجامدا گروپی لوغم و بهرگریمان پێکهێنا ،ههڤااڵنی تر بۆ
کاروباری پاراستنی جیاواز دیاری کران و  ٢٢ههڤاڵیشمان بۆ
بۆسهنانهوه دیاری کرد ،پیالنی چاالکیهکهمان وابوو کهسهرهتا
 ٥/٤مهترێک لهسهرووی ڕێگاکهو ه سهنگهری باش لێبدهین و بهبێ
ئهوهی هەڤااڵن خۆیان دهربخهن چاوهڕێی کاروانی سهربازی تورک
بکرێت .کاری دووهممان ئهوهبوو کهگروپهکهمان لهسهر ڕێگاکان
لوغم دابنێن ،کاری سێیهمان دانانی ئهو گروپه بوو
کهلهههرحاڵهتێکدا بهرگریمان لێبکهن ،ئهو ههڤااڵنهی
تر
جارێکی
دهکرد،
لهسهنگهرهکانهوهچاوهڕوانیان
لهبارهیانهوهههڵسهنگاندن کرا ،هێنرایهزمان کهکاتێکی زۆرمان
نییهو ئهگهر زۆر قسهلهسهر ڕهوشهکهبکهین ناتوانین ببین بهوهاڵم
دهرهوهی قۆناغهکهو باوهڕمان وابوو کهلهههر حاڵهتێک دهبێت
ئهرکی پێویستی سهر شانمان جێبهجێ بکهین ،ئهو ههڤااڵنهی
بهشداریان پێ نهکرا لهم چاالکییهدا لهبهر ئهو هیههستیان
بهبهرپرسیارێتی مێژوویی دهکرد بهتهواوی قهناعهتیان بهبڕیارهکان
هێنا ،بۆ بهشداربوونی ههڤاڵ فایهق لهدهستهی پێشهوهی ناو
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سهنگهرهکان لهالیهن فهرماندهکانی مهڵبهندهوهڕهزامهندی لهسهر
نهدرا ،سوربونهکهی ههڤاڵ فایهقمان رهدکردهوه ،ئهو ئهم
چاالکییهی بهگشتی ئۆرگانیزهدهکرد و دهبوایهلهگهڵ هێزی
بهرگریدا بمایاتهوه ،ههرچهند ئهمهی نهدهویست بهاڵم لهئهنجامدا
بڕیارهکانی قهبوڵکرد .گهیشتینهشوێنی بۆسهکهمان ،تا دهمهو
بهیان سهنگهرهکانمان تهواو کرد ،ههڤاڵ فایهق چاودێری
سهنگهرهکانی دهکرد و لهبارهی لوغم دانانهوهزانیاری وهردهگرت،
بارهگای سهربازی بهناو ( چیچهکلی ) کهوتبووه ٥٠٠مهترێک
لهنزیک مانهوه ،ئیتر ههڤااڵنمان لهسهنگهرهکان دامهزران و
ههڤااڵنی تریش دورکهوتبونهوهو شوێنی خۆیان گرتبوو ،بچوکترین
ههڵهو بچوک ترین جواڵنهوهکهببێتههۆی ئهوهی کهگوندیهکان
بزانن ئێمهلێرهین دهبووههۆی پوچهڵ بونهوهی ههموو
پیالنهکانمان ،بۆ پهیوهندی کردن من بێتهلێکم پێ بوو دانهیهکیش
بهههڤاڵ فایهق ،ههڤاڵ فایهق له( سرته) لهگهڵ گروپی بهرگریدا
چاودێری ناوچهکهی دهکرد ،شاری دێرسیم کهوتبووهبهرامبهرمان،
 ٣رۆژ چاوهڕوانیمان کرد ،بهڕۆژ لهسهنگهرهکان دهماینهوهو
شهویش دهکشاینهوهو پشوومان دهدا ،رێگای ( ستابلیزه) که
کهوتبووه خوار ئێمهوه بههۆی ڕمانی خۆڵهوه بهسهر جادهکهو
لهالیهکی تریشهوه ملیان هێنابوو بۆ چاککردنی جادهکان ،ههڵبهت
ئهم ه بۆ ئێمهشتێکی باش بوو ،لهبهر ئهوهی ئهو ماشێنانهی دههاتن
ناچاربوون لهبهر دهم ئێمههێواش ببنهوه ،ئهمهش ئهوهدهگههێنێت
ک ه ماشێنهکان زۆر لهیهکتری نزیک دهبنهو ه بهم شێوهیهتهقاندنی
ههر فیشهکێکمان بهفیڕۆ نهدهچوو ،شتێکی باشتر ئهو ه بوو
کهماشێنهکانی تر لهبهر زۆربوونی ماشێنهکانیان و ڕاوهستانیان
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لهیهک شوێن نهیان دهتوانی بهبا�شی تهقهمان لێبکهن ،ههڵبهت
چاالکییهکهمان لهگهڵ تهقینهوهی لوغمهکاندا دهستی پێدهکرد و
ئێمهش بهبێ ووچان ل ه چاوهڕوانیدا بووین ١٦ ،ی نیسان کاتژمێر ٥
ی بهیانی بینیمان کاروانی سهربازی تورک لهشێوهی شهمهندهنهفهر
بهدوای یهکدا لهشاری دێرسیم دهرچوون ،لهشوێنی خۆمانهوه
گوێمان لهدهنگی ماشێنهکانیان دهبوو ،بێگومان ئهوان بیریان لهوه
نهدهکردهوهکهلهبهیانییهکی ئاوادا و لهنزیک بارهگاکهیانهو ه ئێمه
لهسهنگهر دابین ،ههر لهبهر ئهوهش کاروانهکهزۆر ب ه هێوا�شیبهرهو
ئێمه دههاتن ،هێواش . .هێواش دونیا روناک دهبۆوه.ههموومان
ئامادهبوین چاوهرێمان دهکرد کهماشێنهکان بگهن ه سهر لوغمهکان
و بتهقێنهو ه بهاڵم لوغم نهتهقیهوه ،چارمان نهما دهستمان
کردهوه ،لهبهر ئهوهی زۆر لهیهکهوه نزیک بوین دوو زیل و دوو
زریپۆش له نێوانماندا زەربەیان خوارد ،بۆ زانیاریدان بهردهوام
پهیوهندیمان بهههڤاڵ فایهقهو ه دهکرد ،چاالکییهک ه بهگوێرهی
پالنهکهی خۆمان ئهنجامدا ،ئهو چوار ماشێنه سهربازییهمان
تێکشکان ،ماشێنهکانی دواوهلهناو شڵهژاویدا بوون و سهربازهکان
دابهزی بوون و بهرباڵو ببونهوه ،ب ه خێرایی بهرهو ئهو شوێنهملمان
نا که بۆ بهرگری دیاری کرابوو ک ه ههڤاڵ فایهقی لێ بوو .له نیوهی
ڕێگادا ههڤاڵ وههابم بینی دانیشتبوو ،له توڕهیدا سوور سوور
ههڵگهڕابوو چهکهکهی لهالیهکدا فڕێ دابوو کاتێک ئێمهب ه خێرایی
دهڕۆیشتین وهک باران فیشهکمان بهسهردا دهباری ،کاتێک لێم
پر�سی ک ه بۆچی دانیشتوو ه ئهویش ووتی لهکاتی شهڕهکهدا دهرزی
چهکهکهی شکاوهو هیچ تهقهی نهکردووهو ئهویش بهم ه توڕ ه
ببوو ،منیش هێورم کردەوە و بهزۆر گهیاندم ه الی ههڤااڵن ،ههڤاڵ
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فایهقیش بهشێوهیهکی ئامادهیی چاوهڕێی ئێمهی دهکرد ،لهسیمای
ههموو ههڤااڵن پێکهنین و دڵخۆ�شی دهبینرا ،دوای ئهوهی
ههڤااڵنمان ژمارد دهستمان کرد بهجوڵه ،بهبێ ئهوهی یهک
ههڤاڵمان لوتی خوێنی لێ بێت توانیمان زهرهرێکی گهورهلهدوژمن
بدهین ،دوایی زانیمان که ٣٧سهربازیان کوژراوه .لهناوچهی (
سرته) کۆپتهرێک گهیشتهسهرمان و دهسوڕایهوه ،ههڤااڵنمان
کهکۆپتهرهکهیان بینی نیشانهیان گرتهوهو تهقهیان لێکرد ،ل ه
بێتهلهکهی کۆپتهرهکهو ه گوێمان لێ بوو دهیانووت (لهپشتهوه
لهسرته تهقهدهکهن ) بهم شێوهیه تێگهیشتین که هێزی سهربازی
تورک له گردهکهی پێشهوهن ،به تهقینهوهی لوغم ه کۆنهکانمان
کهلهشوێن ه دورهکانهو ه داماننابوون ئهمه نیشانهی ئهو ه بوو ک ه
ئۆپهراسیۆنێکی بهرفراوان دهست پێدهکات ،لهئهنجامی تهقهکردن
لهکۆپتهرهک ه شوێنی خۆمان بۆ ئهوان ئاشکرا کرد ،دوایش زانیمان
ئهو کاروانهی کهئێمهدهستمان لێوهشاند ئهو کاروانهبوو ه ک ه ڕێگا
بۆ ئامادهکردنی ئۆپهراسیۆنێکی گهورهی خۆش دەکرد ،ئێمهبهرهو
زێی دنار دهڕۆیشتین ،لهبهر ئهوهی دارهکان هێشتا گەاڵیان
نهگرتبوو نهمان دهتوانی خۆمان بشارینهوه ،الیهکمان بهرهو (
موگایک ) دهڕیشتوو الیهکی تریشمان بهرهو زێی مونزور ،ئهو
شوێنهی کهدهبوایه پاشهکشێی بۆ بکرای ه لهالیهن دوژمنهوه
گیرابوو ،دهبوایه بهبێ ئهوهی کات بهفیڕۆ بدهین شوێنێکی
گونجاومان پهیدا بکردایه ،ههڤاڵ فایهق ئیشارهتی شوێنێکی
بهردهاڵنی دهکرد ،پێی ڕاگهیاندین کهدهبێت بهزوترین کات بگهینه
ئهوێ و سهنگهر بگرین ،کاتێک بهشێکی ههڤااڵنمان دهیانویست
بگهنه سهنگهرهکانیان کهوتنهژێر بارانی فیشهکی دوژمنهوه،
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 92گهریالیهک

ههڤاڵ فایهق کهوتبووهدوای گروپی پێشهو ه و ئێمهش کهوتبوین ه
دوای گروپهکهی دواوه ،بهم شێوهیه ههڤاڵ فایهق لهگهڵ
گروپهکهی پێشهوهو ئێمهش لهگهڵ گروپهکهی دواو ه مابوینهوه،
ههڤاڵ فایهق دهیویست بگات ه المان لهو سهنگهرهیهی کهیهکهم
جار یهکمان لێ گرتبۆوه ،ئێم ه لهبهردهاڵنهکهدا ماینهو ه و ئهوانیش
پهڕیبونهو ه ئهو دیوی ئاوهکهوه ،کۆپتهرهکانیش بۆردومانهکهیان
چڕتر کردبۆوه ،بهبێتهل پهیوهندیم کرد بهههڤاڵ فایهقهوه ،پێی
دهوتین کهدهبێت بگهینهالی ئهوان ،بهبێ ئهوهی کات بهفیڕۆ بدهین
گهیشتینه الی ههڤاڵ فایهق ٤ ،ههڤاڵمان کهبۆ کهشفکردن
ڕهوانهی ئهو شوێنهکرد که پێشوتر سهنگهرمانی لێ بوو ،ههڤاڵ
فایهق ووتی هیچ شتێک نیی ه کهبیکهین ههموو شوێنێکیان گرتووه
ئهگهر سهنگهرهکانمانیان نهگرتبێت لێی دادهمهزرێین بۆ
پاراستنمان له کۆپتهرهکان هێزی دوژمن ل ه خۆمان نزیک
دهکهینهوهبهم شێوهیهئهگهر شهڕ بکهین کۆپتهر ڕهمیمان ناکات.
لهم کاتهدا فرۆکهوانی کۆپتهرهکهلهئاسمانهو ه پهیوهندیان لهگهڵ
هێزهکانی خۆیان بهستبوو ،شوێنی ههڤااڵنی ئێمهی لهسهربازهکان
دهپر�سی پێی دهووتن گوایه لهوێدا سهربازی خۆیان ههی ه یان نا،
ئێمهش ووتمان دیارهشوێنی ههڤااڵنیان دۆزیوهتهوه ههڤاڵ فایهق
ووتی ئهگهر ئهوانیان ببینیای ه لێیان دهدان کۆپتهرهک ه تهنها کهشف
دهکات و دهڕوات دهبێت بهبێ ئهوهی خۆمان ئاشکرا بکهین بگهینه
سهنگهرهکان .پهیوهندیمان کرد بهوچوار ههڤاڵهی کهبۆ
کهشفکردن ناردبومان ،پێیان ووتین دهبێت بگهینه الیان و
سهنگهرهکان بهتاڵن و هێزی دوژمن لێمانهوه نزیکن ،بهخێرایی
گهیشتین ه ئهوێ ،کاتێک خهریکی سهنگهر لێدان بووین
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بهسهرمانهوه ٥کۆپتهر دەسوڕایەوە ،سهنگهرهکانمان سهنگهری
شهڕ کردن بوون ،سهنگهرێکی کۆن بوون و کراوهش بوو،
کۆپتهرهکان ب ه هێزهکانی خوارهوهی خۆیانیان دهووت کهیهکهم
جار چوار و دوایش بیست کهسێکی بینیوه که له سهنگهرهکان
ڕایان کردووه ،لهبهر ئهوهی کۆپتهرهکان ئێمهیان بینی بوو
بههێزهکانی خوارهوهیان دهووت کهل ه شوێنهکانی خۆیان بمێننهوه،
کۆپتهرهکان بۆردۆمانهکانیان چڕکردبوو ،لهبهر ئهوهی چهکێکمان
لهال نهبوو کهکاریگهری بکات ه سهر کۆپتهرهکان ههر بۆیه ب ه
ئارهزووی خۆیان بهئاسماندا دهگهڕان ،بهچوار دهورماندا وهک
ئێمهله
زهردهواڵهدهسوڕانهوهو بۆردومانی ئێمهیان دهکرد.
بچوکترین بۆشایی ههملان دهقۆزتهوهو هاوارمان دهکرد ه
سهنگهرهکانی ترو قسهمان لهگهڵ یهکتر دهکرد ،یهکهمجار ههڤاڵ
باران بریندار بوو ،ئێمهلهههر ههلێکدا بههاوارکردن پهیوهندیان
بهیهکهوهدهکرد و پرسیارمان لهیهک دهکرد کهچی بکهین ،ههڤاڵ
فایهق لهسهنگهرهکهی دهستی چهپمانهو ه بوو ،لهکاتی قسهکردنمان
لهگهڵ یهکدا بۆمان دهرکهوت که ٢ههڤاڵمان شههید بووه ،ههڤاڵ
فایهق بهسک ه خشکێ دهیویست بچێت بۆالی ههڤااڵن بهاڵم
لهئهنجامی بۆردومانی کۆپتهرهکان پارچهی بهرکهوت ،ههڤاڵ
فایهق بهوحاڵهیهو ه گهیشتبوو ه ههڤااڵن و ههڤاڵ ه بریندارهکانی
لهگهڵ خۆی بردوو دهرچوو ،ئهو پێی وابوو که گوایه ئیمهش
لهوێین ،بهاڵم دوای ووردبونهوه ل ه سهنگهرهکان بۆیان
دهردهکهوێت کهوا نییه ،فڕۆکهوانهک ه بههێزهکانی خۆیان له
خوارهو ه دهووت که دوای رهمی کردن دهکشێنهوهو دهبێت
سهربازهکانیان ووریا بن ،ئیمهحاڵی بوین کهئهم بۆردومانهیان دوا
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بۆردومانهو ئیتر هێر�شی پیادهیان دهست پێدهکات  ،ک ه ئهم ههواڵهم
گوێ لێ بوو ویستم ڕاستهوخۆ بهبێتهل بهههڤاڵ فایهقی ڕابگههێنم،
هیچ دهنگێک لهسهنگهرهکهیهو ه نهدههات ،دوای ڕۆشتنی کۆبراکان
لهشوێنهکانی خۆمان هاتین ه دهرهوه و چوین ه سهنگهرهکانی ترهو ه
بهاڵم که�سی لێ نهمابوو ،لهالیهکهوه دڵمان خۆش بوو ک ه
ههڤااڵنمان ڕزگاریان بووهو دهرچونه ههر بۆی ه من و دوو
ههڤاڵهکهمان لهحاڵهتی هێر�شی پیادهی سهربازی دوژمن شهڕمان
لهگهڵ دهکردن تاک و کات بهدهست بخهین تاکو ههڤااڵن بهبا�شی
لهوێ دوربکهنهوه ،ئێمه بهرهو ئهو گرده بهردهاڵن ه ملمان نا
کهشوێنێکی ستراتیژی بوو ،ههڤاڵ ئاگر پێی ووتم کهپشتی زۆر ژان
دهکات و دهیویست که تهماشای بکهم ،ههڵبهت ئهم ههڤاڵهمان
لهبۆردومانهکهی کۆپتهرهکان پارچهی بهرکهوتبوو بریندار ببوو،
بۆ ئهوهی زۆر نهشڵهژێت پێم ووت کهپارچهکه تیغی کردووه،
کاتێک من و ههڤاڵ ئاگر و سێڤرا ک ه دهمانویست بگهینه شوێنی
خۆمان ههڤاڵ سێڤرا بریندار کرا ،ئێمهبهرهو سهرهو ه ههڵدهگژاین
،ل ه ههوڵی ئهوهدا بوین بگهینهههڤااڵن ،ل ه ناکاو ههڤاڵ شییارمان
بینی که ل ه ههڤااڵن دابڕابوو ،بیکهی�سی پێ بوو ،من دڵخۆش بووم
که چهکی گرانمان پێیه ،بههاوکاری ههموو الیهک لهگهڵ
بریندارهکانمان ڕێگامان بڕی ،دوژمن ئێمهیان بینی بوو ههر بۆیه
تهقهیان لێ دهکردین و هاوانیان پێوه دهناین ،کۆپتهره کۆبراکان
جارێکی تر هاتنهوه ،به هۆی بۆردومانی کۆبراکانهوه من و ههڤاڵ
ئاگر لهالیهک و ههڤاڵ سێڤرا و شیار بهیهکهوه لهالیهکی تربوون
خۆمان پهنادابوو ،خۆمان گهیاند ه پشت گابهردێک ،بهم شێوهی ه
بۆردومانی کۆبراکان کاریگهری لێ نهدهکردین ،تهماشای
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ههڤاڵهکانی ترم کرد نهدهبینران ،تا ئێواره لهپشت ئهو گابهرد ه
ماینهوه ،بهتهواوی له بهرامبهرمان لهو دیوی ئاوهکه بۆردومانی
کۆبراکان بهردهوام بوو ،پێیانم ووتم لهوانهیهههڤااڵن چوبێتن بۆ
ئهوێ  ،چهنێک لهوێ ماینهوهبهاڵم کۆبراکان بهالی ئێمهدا نههاتن،
لهگهڵ تاریک بووندا کۆبراکان ڕۆیشتن ،دوای ڕۆشتنی کۆبراکان
چوین ه ئهو شوێنهی که لهوانهیه ههڤاڵ شیار و سێڤرهی لێ بێت
بهاڵم نهیانمان دۆزییهوه ،بیرمان کردهوه لهوانهیه ئهو ڕێگایهیان
بڕی بێت کهبۆ الی فایهق دهچوو ،بیرمان لهوهش دهکردهو ه که
لهوانهیه لهوبهر ئاوهکه ههڤاڵ فایهق و ئهوانی لێ بێت ،بهخێرایی
چوین بۆ ئهوێ ،ئێم ه به تهواوی لهیهک دابڕاین چهند ڕۆژێک
یهکمان نهبینیهوه ،لهڕۆژی چوارهمدا برسێتی و ماندوبونی زۆری
بۆ هێناین ،ههڤاڵ ئاگر شارهزای ئهم ناوچهی ه بوو ،من شارهزای
ئەو ناوچەیەنهبووم ،ئێمهنهمان دهزانی کهههڤااڵن لهکوێن ،دوای
ڕۆژێک کاتژمێر دهوروبهری  ١١بوو بینیمان هێزی دوژمن پاشهک�شێ
دهکات ،بێگومان ههڤااڵنمان ههر نهدۆزییهوه .دوای دوو ڕۆژ
چوینهگوندێکهوه ،لەوێد ا ههڤااڵنمان دۆزییهوه زانیاریمان له
بارهی چاالکیهکه و ئۆپهراسیۆنهکه وهرگرت ،شتێکیان باس
دهکرد کهههرگیز لێی تێر نهدهبووین ،ههڤااڵن ووتیان ههڤاڵ فایهق
ههڤاڵهکانی سهنگهرهکانی کۆکردبۆوه و که بهرهو گردهکه
ههڵدهگژان دوژمن ههستیان پێ دهکات ،سهرباز و کۆبراکان
پهالماریان دهدهن ،ههڤاڵ فایهق ئهوکاتهدهزانێت کهئێمهلهگهڵ
ئهواندا نین ،پێی وابووه که دهبینێت سهنگهرهکهمان لهالیهن
کۆبراکانهو ه بۆردومان دهکردرێت وادهزانێت ئێمهشههید بویینه،
ههڤاڵ فایهق دهزانێت ک ه هێر�شی پیاد ه دهست پێدهکات ههڤاڵ
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وههاب لهگهڵ خۆی دهبات و چهکهکهی خۆی دهدات بهههڤاڵێکی
تازهو چهکهکهی بۆخۆی لێ وهردهگرێت و پێیان دهڵێت کهخۆی
لێره دهمێنێتهوهو گروپهکهیان دهبێت بڕۆن و لێرهشهڕ لهگهڵ
هێزی دوژمن دهکات و بهم شێوهیهدهیهوێت بهسهالمهتی ههڤااڵن
دهرچن و ئهگهر ههڤااڵن بمێننهوه زهرهری گیانیان زۆر تر دهبێت
ههر بۆیه ههوڵدهدات ک ه لهبارهی بیروبۆچونەکانی قهناعهت به
ههڤااڵنی بکات ،ههڤااڵن بۆ ئهوهی بهیهکهوه بمێننهوه،زۆر
هەوڵدەدەن لە گەڵیدا ،بهاڵم بێ سوود دهبێت ههڤاڵ بهرچهم و
وههاب لهالی ههڤاڵ فایهق دهمێننهوه ،گروپهکه دهڕوات ،ههڤاڵ
فایهق و بهرچهم و وههاب و ڕێناس سهنگهر دهگرن و چاوهڕێی
دوژمن دهکهن ،ئهو شهوه دوژمن نایهت ،بۆ ڕۆژی دوای دوژمن
دهگهن و دهکهونهشهڕهوه ،ههڤاڵ ڕێناس و وههاب شههید دهبن،
ههڤاڵ فایهق و بهرچهم دوای ئهوهی چهکی ههڤاڵهشههیدهکانیان
دهشکێنن بهڕومانهکانی خۆیان . .خۆیان شههید دهکهن،
گروپهکهمان ههتا دهگهنهشوێنی خۆیان شههیدیان لێدهکهوێتهوه،
دوایش دهگهنهههڤااڵن ،ههڤاڵ شیار و سێڤهر ک ه پێشوتر ل ه ئێم
هدابڕابوون دهکهون ه چهمبهری دوژمنهوه ،سێڤرا تهسلیم دهبێت
ههڤاڵ شیار بهرخودان دهکات ،دوایی ههڤاڵ شیاریش که بهدیلی
دهگیرێت لهالیهن تیمی تایبهتهوهلهو شوێنهی کهدامان لهکاروانهکه
لهکۆپتهرهک ه فڕێی دهدهنه خوارهوه .گوندێکان تهرمی
سهربازهکانیان بینی بوو ،سهرهتا کوژراوهکانیان دهبهنه
بارهگاکهیانهوه و لهوێشهوهبهکۆپتهر دهیان گوێزنهوه ،ئێمهپێمان
وابوو  ٣٧سهرباز کوژراون بهاڵم وانهبوو ژمارهی کوژراوهکانیان
 ٥٥کهس بووه ،تهرمی شههید شیار گوند نشینهکان هێنا بویانه
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

ئیرت چاالکی دهدوێت 97

گوندهکهوه ،بهههڤاڵ فایهقهوهبهگشتی  ٩شههیدمان ههبوو.
لهالیهکهو ه دڵخۆش بوین ک ه توانیما ن چاالکییهکی لهو جۆر
هئهنجام بدهین بۆ وهاڵم دانهوهی ئهو قۆناغه ،لهالیهکی تریشهو ه
دڵگرانی ئهو ه بوین ک ه نهدهبوایه ئهوهند ه شههیدمان بدایه ،به
چاالکییهکی گهور ه وهاڵمی دوژمنمان دایهوه ،ب ه گوێرهی پابهندی
بونمان بهسهرۆکهو ه و کینمان لهگهلهکۆمه نێودهوڵهتییهکهو
بهتۆڵهسهندنهوهکهی ئێمهتوانیمان ئهگهر بچوکیش بێت وهاڵمێکی
دوژمن بدهینهوه ،دوای ئهمهبڕیارماندا کهبۆ تۆڵهسهندنهوهی
شههیدانمان دهبێت چاالکی گهورهتر ئهنجام بدهین .بانگهوازەکهی
سهرۆکایهتی له ٢ی مانگی ئاب لهقۆناغی یهکی ئهیلولدا بۆ
وهاڵمدانهوهی ڕێنمایهکانی سهرۆک قۆناغی پاشهک�شێ دهستی
پێکرد ،سهرۆک ههموو شتێکی ئێمهیه ،ئهوهی ئهو بیهێنێت ه زمان
ئهرکی سهرشانی ئێمهیه ،بهگروپێکی  ٢٥کهسییهوهله ١٤ی ئهیلول
لهههرێمی دێرسیمهو ه بهڕێ کهوتین ،دوای بڕینی ڕێگاوبانێکی زۆر
گهیشتین ه گۆڕهپانی باشوری کوردستان ،ئهرکێکی گهورهی
سهرشانمان بوو کهبهدهم بانگهوازی سهرۆکایهتیمانهوهبهاتینایه،
ئهرکی خۆمان هێنایه جێ لهوهدهچێ ههموو شتێک لهنوێوهدهست
پێبکات.
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ئیدریس گوزال

 ١ی نیسان ١٩٩٩
لهژێر چادرهالیلۆنهکهدا لهگهڵ ههڤااڵندا دانیشتبوین ،ههڤاڵ
شیار لهدهرهوهڕاوهستابوو لهناکاو بانگی ئێمهی کرد و ووتی
تهماشای مانگ بکهن سوور ههڵگهڕاوه .منیش ووتم کوا لهکوێیه؟.
پاشان ووتی کەمێکی تر لهنێوان ههورهکاندا دهردهکهوێت .بهڕاستی
دوای چهند چرکهیهک مانگ لهنێوان ههورهکاندا بهشێوهیهکی
بریقهدار بهدهرکهوت ،ههموو شوێنێک ئهگهر کهمیش بوبێت
ڕووناک بۆوه ،سهرهڕای ئهوهی شهویش بوو بهاڵم دهمانتوانی
سهوزایی چیمهنهکان ببینین ،لهبهر ئهوهی به ڕۆژ بارانێکی زۆر
باری بوو درهخت و بهردهکان دهدرهوشانهوه ،ئهستێرهکان
لهناو ههورهکاندا کهڕێیان دهکرد جار نا جار وون دهبوون،
دوربینهکهم ههڵگرت و ماوهیهک تهماشای مانگم کرد زۆر گهوره
دهبینرا ،چهند ساڵێک لهمهو پێش لهشهوێکی مانگهشهوی ئاوادا
لهگهڵ تیپی بارهگاکهماندا له ههرێمی بۆتان دهرچوین و چوین بۆ
باشور ،ئهمهجیابونهوهیهکی ناچاری بوو ،ئێمهئهم جیابونهوهمان
نهخوڵقاند بوو ،ژیان و ئازادی و ههڤااڵیهتیمان خۆشدهوێت،
ئهگهر چی زۆرجار با�سی خۆشهویستیهکهمانیش نهکردبێت بهاڵم
چاومان دهدوا ،ئهمهش بهس بوو بۆ ئێمه.ههتا ئهوکاتهش شوێن
پێمان ههرمابوو ،گهاڵ زهردهکان وهری بوون ه ژێر دارهکانهوه،
ئێمهش بهدهلی ئازادیمان بهگرانی دهدا ،ئهگهر جارێک دهنگی
خۆشهویستی و ئازادی کپ ببێت دونیاش کپ دهبێت ،بهاڵم بۆ
ئێمهمانان بێ دهنگ بوون بێ ئومێدیە.
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٢ی نیسانی ١٩٩٩
ههڤاڵی خۆشهویستم فهرهاد ههردوو چاوت ماچدهکهم
ئهزیزی من ،لهکاتی هاتنی ههر بههارێکدا لهگهڵ سهوزبوونی
گهاڵکانی دارهکاندا تۆ به ئهقڵمدا دێیت ،بیری پێکهنینهکهت
دهکهم .دواجار کهبینیتم کاتی نیوهڕۆ بوو ،تازهلهخهو ههڵسا
بویت ،ماندوبوبویت ،ڕووت زهرد ههڵگهڕابوو ،قژت تێکهڵوپێکهڵ
ببوو ،لهژێر جلهزهرد ه دڕاوهکهتهوه بێجامهڕهش و کۆنهکهت
بهدهرکهوتبوو ،ئهو �سێ جوت ه گۆرهوییه�شی کهلهپێت کردبوون
دڕابوون .پێم ووتی پهرێشان دیاریت؟  ،تۆش ووتت هیچ مهپرسه
لهموبهق خهفهر بووم .ههندێ قسهمان کرد ،ههڤااڵنی تریش
لهالمانهوه بوون ،کاتێک دونیا ههندێک تاریک داهات تۆ ووتت
من ههڵدهسم .ڕۆیشتی و دوای ماوهیهک گهڕایتهوه ،دوایش ووتت
ئهمشهو ئهرکم پێڕاسپێردراوه .کام جۆ ر ئهرک؟  .دهچینهخوارهوه
بۆ ناو گوند ئازوق ه دههێنین .دوای ئهم قسهو باسهمان چویت بۆ
ئهرکهکهت بهاڵم نهگهڕایتهوه ،ئهو شهو ه زۆر ناڕهحهتان ه خهوم
لێکهوت ،بهیانی ههواڵمان پێگهیشت ک ه لێدراوی ،سهرهتا ئهم
ههواڵهیان لهمن شاردهوه ،دهمهوێت بڵێم لهڕۆژێکی بههاردا له١٧
ی مانگدا چویتهژێر خاک ئهمهش ناڕهحهتی دروست دهکرد ،بهڵێ
ئێم ه بهم شێوهیهبهدهلی ئازادیدهدهین ،لهڕۆژێکی ئاوادا تهماشای
گهاڵی سهر خاک بکهیت و بهتایبهتی کهبزانم ئێستا تۆ لهژێر خاکی
ئهم ه نارهحهتییهکی زۆر گهورهیه.ئهم ڕوداوهپێش ساڵێک بوو،
ههڤااڵن سهرحهد و فهرهاد ههردوکیان بۆ ئازوقههێنان چوونه
خوارهو ه بۆ ناو گوند ،لهناوهڕاستی گوندهکهدا کاتێک دهیانهوێت
لهڕێگای ( بانیکا ) بگهڕێنهوه لهالیهن جاشهکانهوه لێدهدرێن و
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شههید دهبن ،دوایش تهرمهکانیانمان هێنایهوهو لهگۆڕستانی
شههیدان لهههفتانین بهخاکمان سپاردن ،دوو کێلمان لهتهک
یهکهو ه بۆ دانان ،شههید فهرهاد خهڵکی شاری بیتلیس بوو
بهاڵم هیچ لهکوردستان نهژیابوو ،لهبهر ئهوهی دایک و باوکی
فهرمانبهر بوون ماوهیهکی زۆر بوو گواستبویانهوهشاری مهرسین،
شههید فهرهاد لهو شار ه گهورهببوو ،لهشاری مێرسین بهشداری
لهڕێکخراوی باڵی الوانی پارت و دوای ماوهیهک لهبه�شی کۆمهڵهی
کولتوری کاردهکات ،دوایش دێته ناو ڕیزهکانی گهریالوه.دهتوانم
بڵێم شههید فهرهاد شهڕڤانێکی نوێ بوو ،پابهند بوو بهپارت و
ههڤااڵنێوهو کهسێکی ڕاستگۆ و زهحمهتکێش بوو ،دهیویست
گهشهبهخۆی بدات و ببێت بهفهرمانده ،ههمیشهدهیووت ( بمنێرن
بۆ ئهو شوێنهی کهشهڕی زۆری لێدێتهئاراوه) ئێمهش لهبهر ئهوهی
نهماندهناردهئهو شوێنهی کهدهیویست ئازاری زۆر دهچێشت ،کێ
ئازاری نییه؟ ،ئیتر تهحهمولی ئهم شههید بون ه ناکهین ،نهک لهبهر
بێ هێزیمان بێت بهڵکو لهبهر ئهوهی ه که ئازارهگهورهکهی ئهوان و
خۆشهویستی ه گهورهکانیان ئێمهئازار دهدات.
 ٥ی نیسانی ١٩٩٩
ههواڵی ئۆپهراسیۆنمان پێ گهیشت ،دوای ئهوهی گهنگهشهی
ئهوهمان کرد کهدهکرێ یاخود ناکرێت ههواڵێکی ترمان پێگهیشت
ک ه هێزی دەوڵەت ئۆپهراسیۆن ئەنجام دەدات ئیتر کهوتینه
ئامادهباشییهوه ،ئێمه ٣ههڤاڵ بووین لهپێ�شی پێشهوهڕێمان
دهکرد ،لهالی من ههڤاڵ پڵنگ که بێته له گهورهکهی پێ بوو ک ه
پهیوهندی لهگهڵ بارهگای گشتی پێ دهبهسترا ههروهها ههڤاڵ
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الشهڕمان لهگهڵ بوو لهگهڵ هێسترێکی سپی که بارێکی زۆرمان لێ
نابوو ،بهیهکهو ه چوین ه خوارهوه ،لهشوێنێکی چهتوندا ڕاوهستاین،
دهبوایهدوای ماوهیهک ههڤااڵن بگهیشتنایه ،شهو بوو ڕوناکی مانگ
ل ه ئارادا بوو ،جگهرهیهکم پێچایهوه ،تاز ه جگهرهم تهواو کردبوو
لهالی دارستانهکهوه لهو ڕێگایهی ئێم ه پیای هاتبوین گوێمان
لهههندێ دهنگ بوو بهیهکتریمان ووت ( لهوهدهچێت ههڤااڵن
گهیشتبێتن ) سهرهتا ههڤاڵ پڵنگ چو بۆالیان بهاڵم نهگهڕایهوه،
دوایش الشهڕ چوو ،ئهویش نهگهڕایهوه ،لهگهڵ گروپهکهدا ڕێیان
دهکرد ،شتێکی سهیر ه منیش لهشوێنی خۆم ههڵسام و بهرهو
ڕووی ئهوان ڕۆیشتم ،کهگهیشتم ه دهربهندهک ه لهبهر ئهوهی
ئێم ه لهبهردهم دهربهندهکه ڕانهوهستابوین ههردوو ههڤاڵهکهم
گهڕانهوه ..بهرهو الی من دههاتن ،پێم سهیر بوو ههڤاڵ پڵنگ
لێم نزیک بۆوهو لهپهنا گوێما ووتی سهرباز . .سهرباز .سهربازی
چی؟  .بڕوا بکه ههڤاڵ بێری سهربازهکانم بینی .زۆر سهیر بوو
بهالمهوه ،من باوهڕم نهدهکرد کهسهرباز بوبێت پێیانم ووت باش ه
ئهگهر وای ه بۆچی لهگهڵ ئهواندا ڕێتان دهکرد؟ ئێوهیان نهبینی؟ .
بهڵێ بینیمانیان بهاڵم ... .ئهگهر قسهکانیان ڕاسبێت مانای وایه ل ه
ناو مهترسیداین ،کاتێک گهیشتین ه بهردهمی دهربهندهکه بینیم
دوا سهربازی دواوهیان تێدهپهڕێت ،سهرنجی ههنگاوهکانیانمدا،
لهڕێکردنی ههڤااڵنمان نهدهچوو ،لهکاتی ڕۆشتن پێیان زیاتر بهرز
دهکردهوه ئهمهش دهنگی زیاتری دروست دهکرد ،ئیتر منیش
کهدڵنیا بووم سهربازن بهخێرایی بهرهو شیوهکه شۆڕبوینهوه،
لهبهر ئهوهی سهربازهکان شیوهکهیان بڕی بوو ئهو ههڤااڵنهی
دههاتن نهدهکهوتنهمهترسییهوه ،ههرچۆنێک بێت دوای ماوهیهکی
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کورت ههڤااڵن گهیشتن ،یهکتریمان بینییهوهو ڕوداوهکهمان بۆ
باسکردن ،کهچی ههندێ لهههڤااڵن وهک ئێمه ئهوانیان بینیبوو،
بهاڵم وایان زانیبوو ههڤاڵن ،دوایی زانیبویان که سهربازن ،زۆر
باڵکێشه ،سهرنج ڕاکێشهری لهوهدایهکه ههڤاڵ پڵنگ و الشهڕ
تا نزیک سهربازهکان ڕێیان کردووه ،ئهوهنده نزیک بونهتهوه
ئهگهر دهستیان درێژ بکردایه بهر سهربازهکان دهکهوت ،ئهگهر
بیان گوتای ه مهرحهبا وهاڵمیان دهدانهوه ،یاخود یهک مهخزهنیان
پێوهدهنان ،ماوهیهک بهیهکهوه ڕێیان کردبوو دوایش بهتیشکی
مانگهشەو بێری سهربازهکان دهبینن بێ دهنگ دهبن ،ماوهیهک لهناو
دوو دڵی دهمێننهو ه ئایا دهست بکهنهو ه یاخود نا ،منیش لهوکاتهدا
دهمویست هاوار بکهم و بپرسم ک ه ئێو ه کێن ،بهاڵم دهنگێکی
سهیر لهناخمدا پێی ووتم بێ دهنگ به ،بێدهنگ بونم ژیانی ئهوانی
پاراست .هێسترهسپێکهمان ک ه جیهاز ه گهورهکهمان لێ بارکردبوو
ک ه ههرسێکمان دهبینێ دهچین بۆ دهربهندهکه دهکهوێته دوای
ههڤااڵنمان و گهیشت پێمان ،ئۆپهراسیۆن دهستی پێکرد.
٦ی نیسانی ١٩٩٩
دهمهو بهیان گهیشتینهشوێنی خۆمان ،ئهو ڕۆژهلهبهر ماندوبون
وهک مردوو خهومان لێکهوت ،جار نا جارێکیش بهئاگا دههاتین،
ههمیشهههڤااڵن دیاری کرابون کهچاودێری ئۆپهراسیۆنهکان
بکهن،هێزهکانیدوژمنههرلهیهکهمڕۆژهوهشوێنهستراتیژییهکانیان
گرتبوو ،دهستیان کرد بهکهشفکردنی ئهو شوێنانهی زێیهکانی لێ
بوو ،شوێنهکهی ئێمهلهبهر ئهوهی زۆر چهتون نهبوو نههاتنهئهو
شوێنهی ئێمهبهاڵم سهنگهرمان لێ دابوو ،ئهگهر بهاتنایهبڕیار
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بوو دهبوایهلێمان بدانایه ،ههر کهدونیا تاریک داهات شوێنهکهی
خۆمانمان گۆڕی ،چوینهشوێنێکی ترهوه ،ئامانجمان ئهوهبوو
کهبهشێوهیهکی نهێنیانه بمێنینهوه و لهههلێکدا دهستێکی باش
لهدوژمن بوهشێنین.
٧ی نیسانی ١٩٩٩
دووهم ڕۆژی ئۆپهراسیۆنهک ه ئهو رۆژ ه ڕووداوێک ڕوویدا که
هیچ چاوهڕێمان نهدهکرد ،ئهو ناوچهیهی خۆمانمان لێ حهشاردابوو
چواردهوری لهالیهن دوژمنهوه گیرا ،به پێشهوایهتی پێشمهرگهی
پارتی چهپ و ڕاست و پشتمان و بهردهممان گروپی پاراستنیان
لێ جێگر کرد ،لهوه دهچوو لهناکاودا هێرشیان ئهنجام بدایه
ئێمهش لهناو ئهشکهوتهک ه چاودێری سهنگهرلێدانی ئهوانمان
دهکرد ،ههڤااڵن تهماشای ناوچهوانی یهکتریان دهکرد ،کهسمان
ورتهمان لهدهمهوهنهدههات تهنانهت ههناسهشمان نهدهدا .ههڤاڵ
ڕۆژهات بهدهستێو ه بێتهل ههبوو نهمان دهزانی قسهدهکات یان
نا ،ئهم ههڤاڵهمان ئهسمهر بوو زهرد ههڵگهرا بوو واقی دامابوو
پێشوتر هیچ بهو شێوهی ه نهم بینی بوو ،بهگۆڕانی سیماو خهتهکانی
دهموچاوی دیار بوو کهلهمهترسییهکی گهورهداین ،هێزهکانی تورک
لهدۆڵهکهی خوارمانهوه هێزهکانی خۆیانیان کۆکردهوهو ئهوهند ه
نزیک بوون تهنانهت لهقسهکردنهکانیشیان حاڵی دهبووین ،ئێم ه
هێشتا لهشوێنهکهی خۆماندا بوین مهحاڵ بوو شوێنهکهمان
بگۆڕین لهبهر ئهوهی بهسهرمانهوه و لهخوارمانهو ه هێزی دوژمنی
لێ بوو ،هێشتا ههستیان بهبونی ئێمه نهکردبوو بهاڵم لهوانهیه
ههرساتێک بێت ئێم ه ببینن ،ههڤاڵ الشهڕ له تهکمهو ه خهوتبوو،
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جارناجارێک ههڵدهساو بهشڵهژاوییهو ه تهماشای چواردهوری
خۆی دهکرد ،دوایش لهبێ چارهیی دهخهوتهوه ،الشهڕ تهمهنی ١٥
ساڵێک بوو خهڵکی ڕهواندز بوو پێش دوو ساڵێک بهدزی ماڵهو ه
ڕایکردبوو هاتبوو ه ناو ڕیزهکانی ئێمهوه ،ئێستا ئهویش وهک ئێمه
له ناو جهرگهی مهترسیدایه ،ئێمه زیاتر بهزهییمان بهو دههاتهوه
لهبهر برسێتی و ماندوویی ڕهنگی زهرد ههڵگهڕا بوو ،ههڤاڵ دێنیز
بهدوربین تهماشای دوژمنی دهکرد ووتی ئهوههاتن ،منیش تهماشام
کرد گروپێکی قهڵهباڵغ وا دێن ،لهوانهیه هێرش بۆ ئهشکهوتهکهی
ئێم ه بهرن .. .باش ه چیمان پێ دهکرا؟  ،لهڕهوشێکی ئاوادا شڵهژاوی
بوون زۆر خراپه ،دهبوای ه شتێکمان بکردایه ،زۆر بیرمان کردهوه،
هیچ ئومێد مان نهبوو ،ئومێدمان دوا فیشهکمان بوو ،ئهو
ههڤااڵنهی خهوتبوون ههڵسان و ووریایانمان کردهوه ،لهناکاو
ههڤاڵ لهشکر بهچاو بهدهستی ئیشارهتی بۆ کردم کهزۆر تهنگاوه،
ناو ئهشکهوتهکه زۆر تهنگ بوو تهنانهت نهمان دهتوانی جوڵهش
بکهین ،لهبهر ئهوهی بهردهم ئهشکهوتهکه ههندێ کراو ه بوو
بچوک ترین جوڵ ه دهبو ه هۆی کهشف بونمان ،سهرهتا نهم دهزانی
کهچی پێ بڵێم ،ئهگهر پێی بڵێم دان بهخۆتا بگره دهزانم ناتوانێت،
ک بهسهر سک بڕوات بچێته ناو گژوگیای
پێم ووت ک ه بهشێوهی ه 
بهردهم ئهشکهوتهکه و کارهکهی خۆی ئهنجام بدات ،بهشهرمهوه
تهماشای ههڤااڵنی کچانی کرد ،منیش پێم ووت شهرم مهکهپشتی
خۆت لهوان بکه ،بهو شێوهیه ناتبینن ،خڕبونهوهو زۆربوونی
پێشمهرگ ه له بهردهمماندا زیادی دهکرد ،لهناکاو بهرهو الی ئێمه
پێشمهرگهو سهرباز ههڵگژان ،دیاره لهالیهکهوه بڕیاری هێرشیان
وهرگرتووه ،باشه ئهمه مانای چییه؟ ،کاتێک ئێم ه چاوهڕێی هێرش
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کردنی ئهوان بووین کهچی بهرامبهرمان کهوتن ه سهنگهرهو ه
نههاتنه ئهو شوێنهی که ئێمهی لێ بووین ،ب ه با�شی گوێمان ل ه
بێتهلهکهیان گرت ،ل ه ناوخۆیان دهیانووت ( ئهشکهوتهک ه چۆڵه)
نهمان زانی ک ه لهخوارهوه ئهشکهوتێکی بچوکی تری لێ بووه ،بهم
شێوهیه زانیمان که هێرشهکه بۆ ئێمه نهبووه ،ئێمهش تهماشای
یهکترمان دهکردوو پێ دهکهنین.
٩ی نیسانی ١٩٩٩
هێزهکان دهکشێنهوه و لێیان دهدهین ،بهسه ئهوهنده
خۆشاردنهوه ،ههڤااڵن له( کێشان ) بهرامبهر بهتیمی تایبهتی
دوژمن چاالکیان ئانجامدابوو ،نزیکهی  ٥٠سەربازیان کوشتبوو،
لهشوێنێکی تریش ههڤااڵن چاالکیان ئهنجام دابوو کوژراوێک و ٤
برینداریان لهدوژمن خستبوو ،سهرکهوتن بۆ ئێمهبوو ،بهرامبهر
به ٢٠ههزار سهربازی تورک و هیزێکی زۆری پدک لهشهڕدا بووین.
 ١٠ی نیسان ١٩٩٩
باوهڕم بههێزی خۆشهویستی ههیه ،تهنانهت باوهڕیم بههێزی
نهفرهتیش ههیهبهاڵم زیاتر باوهڕم بههێزی زانابوون ههیه.
 ٢٤ی نیسانی ١٩٩٩
ڕۆشتن ل ه ههفتانیبنهوهبهرهو زاپ.
ئهمڕۆ لهگهڵ گروپێک ههڤاڵدا کهوتینهڕێ ،لهنیوهڕۆدا
گهیشتینه ئهو ههڤااڵنهی که له( ماسیرۆ ) ی سهربه( کێشان
) بوو ،دوای پشوویهک دهمهو ئێوار ه کهوتینهوهڕێ ،دهبوایه
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ئاوی خابورمان ببڕیایه ،لهئاوهساردهکهی کانی قهد پاڵی گردی
سیپانمان خواردهوه ،دوایش دهربهندهکهمان بڕی و بهرهو خابور
بهڕێکهوتین ،بۆ ڕۆژی دوای گهیشتینهکهناری ئاوی خابور ،ئاوی
خابور وهک جارانی سهرشێت نهبوو ئارامتر بوو ،بێدهنگانهئاوی
دهخوڕا ،چوپێکی گهورهمان پڕکرد له ههواو یهک بهیهکمان ل ه
ئاوهک ه پهڕاینهوه ،ههندێک تهڕ بوین ،بهاڵم کێشه نهبوو لهبهر
ئهوهی خۆرهتاو بوو ،ههر چۆنێکیش بێت بهڕێگاوه وشک دهبوینهوه.
دوای ئهوهی دهربهند و چیاکانی بهردهممان بهدوربین تهماشاکرد
کهزانیمان هیچ نییه ئینجا کهوتینهوه ڕێ ،دهبوای ه پێش ئهوهی
تاریک دابێت بگهین ه ههڤااڵنمان ،لهوانهیه لهبهر گهرمی بوبێت
بۆی ه به هێوا�شی ڕێمان دهکرد ،دهمهو ئێوارهگهیشتینهگروپێکمان
کهلهسهر هێڵی ( هێرۆر ) بوون.
 ٢٧ی نیسانی ساڵی ١٩٩٩
ئهم شهو دهچوین بۆ مهتینا ،بهاڵم گهڕاینهوهدواوه ،هۆیهکهی
ئهوهبوو کهڕابهرهکهمان ڕێی لێ وون بوو ،جارێکی تر هاتینهوهبۆ
هیرار ،زۆر بێ تاقهت بووم ،نهم دهویست قسهلهگهڵ کهسدا
بکهم ،بهدریژایی ڕۆژ ههر بێ دهنگ بووم ،ئهگهر تو�شی شهڕ و
بۆسهبوینایهئهوهندهی ئێستا دڵگران نهدهبووم ،دوو ههڤاڵی
گروپهکهمان لههیرار بهجێهێشت ،بێ پێاڵو بوون بهاڵم پێاڵومان بۆ
یهکێکیان پێ پهیدا کرا ئهوی تریشیان پێی سوتابوو ،ههرچۆنێک
ت دهبوایه ئهو شهوه بگهیشتینایه شوێنی خۆمان ،دوای
بێ 
دۆزینهوهی ڕیگەکەمان بهڕێ کهوتین ،چیا کانمان بڕی و گهیشتینه
مهتینا ،جوانی و سهوزایی ئهم ناوچهیه تایبهتمهندی خۆی ههیه،
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کانیاوهکانی سارد و سازگار و
ڕوون و ئارامانه خوڕهی دێت،
کانیاوهکانی ئێره پێداویستی
ئاوی ئهو ناوچهی ه دابیندهکات،
ئهگهر تهنها تهماشای خوڕهی
ئاوهکهی بکهین کهلهژێر دار
گوێزهکاندا خوڕهیان دێت
ئهمه بهس ه بۆ عاشق بونت بهم
خاکه ،ئهو شهو ه ل ه مهتینادا
چاومان ب ه گروپێک ههڤااڵن
کهوت کهبهکاری لۆجستیکهوه
خهریک بوون ،ل ه مهتیناوه
ئازوقهیان دهبرد بۆ زاپ،
دهبوایه بچوینایهته زاپ بهاڵم

ئیتر وهکو ههفتانین دۆڵ و چهم
و چیای چڕوپڕ نییه ،بهرزترین
گردی بهپێ ههر به ٢٠خولهکێک
دهگهیته سهری ،مرۆڤ ههر
ههست ناکات چۆن دهگاتهسهر
لوتکهکهی ههروهها بۆنی
خونچه تازهکانی دارمێوهکان
تایبهتمهندیهکی خۆیان ههیه،
ئهو ههڤااڵنهی که پێشوتر ل ه
مهتیناو ه هاتبوون لهسهر حهق
بوون ،ئهگهر ئازوقهش نهبوای ه
به ئاسانی گهریال دەتوانێت
لێرهدا بژێت ،دهبێت کانیاوهکانی
مهتیناشمان لهبیر نهچێت،
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دهمانتوانیش کارهکانمان لهمهتینا چارهسهر بکهین.
ههرلهبهر ئهوهش دڵخۆش بووم کهلهمهتینا دهمێنینهوهلهبهر
ئهوهی ڕێگایهکی  ١٢کاتژمێریمان لهکۆڵ ببۆوه ،ههڤاڵ کهماملان
بینی ک ه ئهویش ئهندامێک بوو ل ه بهڕێوبهرایهتی فهرماندهیی
مهڵبهند ،ئهو پارهیهی کهبۆ خهرجی ههفتانین دیاری کرابوو بهو
بوو ،پارهکهش پێکهاتبوو له ١٥٠٠هەزار مارکی ئهڵمانی ،ئهویش
چاوهڕێی ئێمهی دهکرد ،دوای ماوهیهک لهبهر ئهوهی زۆر ماندوو
بوین خهومان لێکهوت.
 2ی مایس
به ١٥٠هەزار مارکی ئهڵمانییهوهگهڕاینهوهبۆ هیرار ،دوایش
ڕومان وهرگێڕا بهرهو ههفتانین ،لهبهر دهمماندا دوو مهتر�سی
ههبوو ،یهکێکیان بۆسهدووهمیشیان شێتی شهپۆلهکانی ئاوی
خابور ،کۆبونهوهیهکی کورتمان کرد ،دهبوایهلهڕێگا زۆر ووریا
بوینایه.
 3ی مایس
کاتێک لهدهربهند ه تهسکهکهدا دهپهڕاینهوهلهبهر تر�سی
ئهوهی نهک بکهوینهبۆسهوهزۆر بهووریایانهڕێمان دهکرد،
لهڕاستیدا ئهگهر ئهو پارهیهمان لهال نهبوایهئهوهندهگوێمان لێ
نهبوو ،ههموومان دهستبهرداری گیانی خۆمان ببوین ،بیرمان
دهکردهوهکهدهبوایهپارهکهمان بهسهالمهتی بگهیاندایه ،لهبهر
ئهوهی ئهم پارهیهپێداویستیهکانی ئهم ههرێمهی پێ دابیندهکرا،
کاتژمێر  ١٢شهو گهیشتینهکهناری ئاوی خابور ،بهشێوهیهکی زۆر
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ئارامانهشهپۆلهکانی سهمایان دهکرد ،بهڕاستی ئهم دیمهنهو ساردی
کهش و ههواش ترسناک بوو ،کهس لهوبهری ئاوهکهوهنهبوو،
دهمانزانی کهبهیانی دهگهین چونکهلهبێتهلهکهمانهوهلهگهل
ههڤااڵن وا ڕێکهوتبوین بهاڵم ئێمهزووتر گهیشتبوینهشوێنی
خۆمان ،لهبهر ئهوهناچار بوین تا بهیانی دهبوایهچاوهڕێمان
بکردایه ،ئێشگرمان دیاری کرد و نوستین.
 4ی مایس
من بیری ههفتانین و ههڤااڵنم دهکرد ،یهکهم جار کهههڤااڵنم
بینی پێیان ووتم ( زۆر گۆڕاوی ) لهڕاستیدا زۆر الواز ببوم و قژو
ڕیشم تێکهڵ بهیهک ببوون ،گهرمایی خۆر و عارهقی نێوچهوانمان
دهموچاومانی سوتاندبوو ،ڕهش . .ڕهش ههڵگهڕابوین ،ههر
ئهو شهوهپارهکهم تهسلیم بهبهرپر�سی ههرێمهکهمان کرد ،لهم
ئهمانهتهڕزگارم بوو ،ئێستا زیاتر ههست بهئازادی خۆم دهکهم.
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لهئێوارهی عهرهفهی  ٣٠ی
حوزهیراندا

زیالن چهند ڕۆژێک پێش
شههادهتهکهی
گهریالیهک

( وهک دهزانرێت چاالکییهکه کاتژمێر  ٥ئهنجام دهدرێت،
کاتژمێر  ٦لهبهر من گوێ لهههواڵهکانی ڕادێۆی بی بی �سی بگرن،
له ههواڵهکهدا دهوترێت ژنێکی شێتیان ههڵخهڵهتاند و ،خۆی
تهقاندهوه).
پێشبینیهکهت هاتهدی و لهچاوانتا بریقهی سهرکهوتنێکی مهزن
پێش شههید بوونت بهدیدهکرا ،ئێستا  ٣٠ی حوزهیرانی ساڵی
 ١٩٩٦و کاتژمێر  ٦ل ه ڕادێۆی بی بی �سی ههمان ئهو بۆچوونهی تۆی
لهزمانی بهرپرسێکی تورکهوهباڵوکردەوه ،ئای چۆنت زانی ک ه ئهو
هێزه پۆاڵیینهی تۆ لهالیهن دوژمنهوه نکۆڵی لێدهکرێت ،ههروهکو
چۆن ههستت کرد ک ه بهمردنهکهت ژیانێک دهخوڵقێنیت ،تۆ
لهشێوهی ژنێکی دووگیا ن دهڕۆیشتی بۆ ئهنجامدانی چاالکییهکهت،
دوژمن لهژنی دووگیانیش زۆر دهترسێت ،بهاڵم با بترسن ،لهبهر
ئهوهی تۆ ووتت ( لهم خاکه ههرمنداڵێک هاته دونیاوه دهگهڕێت
بهدوای سهربهستی واڵتهکهی ).
کاتێک تۆ بهم چاالکییهت واڵتێکت هێنایه دونیاوه ههموو ژنه
دووگیانەکانیان کردهژێر لێپرسینهوه ،دووجار دهیانپشکنین بهاڵم
ئهوان شانازیان بهخۆیانهوه دهکرد چونک ه ههستیان دهکرد ک ه
لێیان دهترسن ،و ،ئهم ژنانه ههر ساتێک که بیر له تۆ دهکهنهو ه
ههست دهکهن کهشان بهشانی تۆ ههریهکهیان واڵتێکیان
هێناوهته دونیاوه ..ڕۆژی یهکهم دانت ب ه خۆداگرت و چاودێری
ئێمهت دهکرد ،کێ دهزانێت چیت ل ه چاوهکانماندا دهخوێنهدهوه،
بهردهوام بهموتهوازی و شهرمنانه پێدهکهنیت ،کاتی ئێوارهکه
ئاگرمان کردهوهب ۆ چای لێنان تۆ ووتت ( بۆچی تاکو ئێستا دهستان
نهکردوو ه بهدووستکردنی تیەنتێکان؟ ) .ههڤاڵێکمان ووتی (
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تینەتێکانمان شێدارن بۆ ئهوهی ووشک ببنهو ه دهبێت لهبهر خۆر
دایاننهین ،کهمێک ماوه ئاوهکهمان بکوڵێت دهچم چای دههێنم ).
ههڤاڵێکی ترمان ووتی ( من دهچم شهکر دههێنم ) .ههڤاڵێکی ترمان
ووتی ( من دهچم پهرداخهکان دههێنم ).
کهسمان لهچوادهورت نهماین ،تۆمان تهنها جێهێشت و کاتێک
گهڕاینهوه الت ههوڵێکی زۆرماندا تاکو باسهک ه بگۆڕین ،بهاڵم
تۆ ڕێگات بهمهنهدا ،کاتێک ئێمه له ههوڵی درێژکردنهوهی قسهو
باسهکان بووین بهاڵم تۆ ووتت ( ههڤااڵن من پرسیاری بۆمباکانتانم
لێکردن ) .تۆ ههروهک جهنگاوهرێک ک ه ههواڵی بۆمبێک بپرسیت
بۆ شهڕکردن وابویت زۆر بێ خهمانه ،دوایش ووتت ( پێویست ه
بزانم ئهو ئومێد و هیوایهی بهمنهو ه گرێدراو ه چهندێک بههێز و
کاریگهره ،با تیەنتێکان شێدار نهبن ،مهعجونێکی زۆری پێوهبکهن،
پێویست ه بههێز و کاریگهر بێت ،لهکاتی بهستنیدا هیچ پارچهیهکتان
لهبیر نهچێت ).
سهرسام ماین ،نهماندهزانی چیت پێ بڵێین ،تۆ لهبیرنهکردنی
زهرهیهک ل ه پارچهکان که هێناتهزمان ههمووی پارچهی له�شی تۆ
بوون واتا تۆی ههڤاڵمان ،ئێم ه هیچمان پێ نهووتی بۆ ئهوهی زیاتر
ئێم ه سهرسام و دڵگران و نیگهران نهبین تۆ ههوڵتدا که ئاراممان
بکهیتهوه.
شهو بهدیار ئاگرهکهوه دانیشتبووین نازانم کاتژمێر چهند بوو
تۆ باست لهمنداڵی و دوایش الوێتی . .دایک . .برا . .خوشکهکانت. .
برادهرهکانت . .کێشهی ناسنامهی نهتهوهیی . .پابهندی بوونی کادێر
بهبڕیارهکان . .با�سی ماو ه کورتهکهی گهریال بونت و سهرۆکایهتیت
دهکرد ،ئهوهی زیاتر که ئارهزووت لێدهکرد قسهی لهبارهیهوه
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بکهیت سهرۆکایهتی بوو ،دوایش هاتیته سهربا�سی گهل و ئازادی
ژنان ههڵبهت با�سی ئهم چاالکییهتیشت ،بهم قسهو ئاخافتنانهت
زهمان ئێمهی لهناو خۆیدا قوتدهدا ،ههموو چرکهو ساتێکی ئهو
شهو ه ب ه ئاخافتنهکانی تۆوه خۆیان گرێ دابوو ،جارناجارێک
دهکهوتیت ه دهریای بێ دهنگییهوهو دهمانزانی بیرت ل ه پابهندی
بوونت ب ه بڕیاری ئهم چاالکییهو ه دهکردهوه ،دوایش دهکهوتیتهو ه
باسکردنی ووردهکاریهکانی چۆنیهتی ژیان کردن ههڵبهت ئێمهشت
لهگهڵ خۆتدا بانگێ�شی قواڵیی دهریای ئاخافتن و بێ دهنگێکهت
دهکرد.
تۆ ووتت ( ئهوهی لهمنداڵیمدا زۆر ناڕهحهتی پێم چێژابێت
جیاوازی نێوان چینی نهدار و دهوڵهمهند بووه ،ههرلهبهر ئهوهش
ههمیشه ئارهزووم دهکرد که لهگهڵ چینی نهداردا هاوڕێتی بکهم،
ههست و زانستی نهتهوهییم الواز بوو ،لهناو خێزانهکهماندا هیچ
باسمان لهبارهی ئهم کێشهیهوه نهدهکرد ،شیعییهت و سونێتی و
ناسنام ه شهڕی ئێمهبوو ،بهڵێ چهپڕهوێتی بێ ناسنامهیت بهسهردا
دهسهپێنێت ،له کاتی سهردهمی زانکۆمدا لێکۆڵینهوهم لهبارهی
ڕهچهڵهکی خۆمهوهکرد و بهناسنامهی نهتهوهیی خۆم ئاشنا بووم،
دوایش ئهم لێکۆڵینهو ه منی گهیانده ئێره ...چی کاتێک کوردێکی
چهوساوهم ببینیای ه ههڵوێستم بهرامبهر بهبێ ههڵوێستێکهی
دهردهبڕی ،دهکهوتمه ئاراوهو بهخودانی دهردهکهوتم و داواشم
لێدهکرد باوهڕی بهخۆی ههبێت ،زیاتر لهشاری – ئهدهنه -ئاشناییم
بهناسنامهی نهتهوهیی خۆمهو ه کرد ،زۆر به شێوهیهکی تینویان ه
ئاوێتهی گهلهکهم بووم ،گهلی کورد شایهنی ههموو شتێکی جوانه).
ئهگهر وش ه به وشهش ڕاستگۆ نهبوبێتیش بۆ ئهوهی قسهکانت
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لهناو خێزانهکانی کۆمهڵگای مرۆڤایهتیدا شوێنی خۆی بگرێت
بهم چاالکییهت جوانترین بوونی مرۆڤایهتیت پێ خوڵقاند ،ئهمه
خۆشهویستی ژنێکه بۆ گهلهکهی ،ژنانێک که له ناو دهریای
کۆیالیهتیدا مهلهیان پێبکرێت ئایا لهم چاالکییهی تۆ جوانتر و بهها
تر ههی ه کهب هرهو ژیانێکی ئاسودهیان بهرێت؟ .
تۆ ووتت ( دایکم زۆر بهبا�شی لێم حاڵی نهبووه ،نهیدهزانی
بۆچی هاتومهت ه ناو پەکەکەوه و بۆچی ههڵبژاردنی ژیانم لهو
جیاواز تر بووه ،دهیویست من لهالی ئهو بمێنمهوه ،ئایا ههست
بهمهفهومیهتی ئهم چاالکییهم دهکات؟  ،من نامهوێت ئازار بچێژێت
بهڵکو دهمهوێت بهمه بهختهوهر بێت ،خۆزگا ئێستا لهالم دهبوو
مناقهشهمان بکردایهو پێم بووتایه که ئهم چاالکییه لهبهر خاتری
ئهو دهکهم ).
بۆ ڕۆژی دوایی لهو نامانهی نووسیت لهبارهی ئازادی ژن و
جوانی بهدایک بوون و باسکردن لهپێویستی بهخودان بوونی گهل
لهمنداڵهکانیان ،با�سی ئهوهی ک ه ڕزگاری ژن لهڕزگاری نیشتیمانهو ه
بهدی دێت ههروهها با�سی ئهوهت کرد کهچهند دایکت خۆشدهوێت،
چاالکییهکهت وهرچهرخا و بوو بهواڵت واتا وهرچهرخان بهبوون
بهدایک ،بوو بهنیشتیمان ،زانینی واتای ئهم چاالکییهت ئهگهرچی
ئهوکاتهش لێی حاڵی نهبوبوین بهاڵم چاالکییهکهت ههموو ئهمانهی
پشت ڕاستکردهوه ،بوو بهشیکاری ئهودیوی سنوری حاڵی بوون.
ههڤاڵ زیالن ڕووحت شادبێت ،دایکت بهخودانت دهرکهوت،
دایکت دڵخۆش بوو که نیشتیمان وهرچهرخا بهدایک و بهمهش
سهرفراز بوو ،سهڕهڕای  ٥هەزار ساڵی کۆیالیهتی ئهم دڵخۆشییهی
ئهو لهدڵی ژنێکی کۆیلهوهیه ،ئایا دهیتوانی ڕەفتارێکی تر بنوێنێت
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بهرامبهر بهم مهزن بوونهت؟  ،ههڵوێست و چاالکییهکهت ژنێکی
قارهمانی کوردی بهدونیا ناساند.
تۆ ووتت ( من بههزر و دهروونمهوه سهربازم ،دهبێت
چاالکییهکهم مهزن بێت نهک ساده ،دهڵێن گوای ه کوردان ههمیشه
سهربازێکی باش بوون ه بۆ گهالنی تر ،نیشانیان دهدهم که چۆن
گهلی کورد دهبن بهسهربازێکی باش بۆ خۆیان ،دهبێت ترس
بخهمهدهروونی دوژمنهوه ،دهبێت ههزار جار پهشیمان ببنهو ه
کهپێیان ناوهتهئهم خاکهوه ،ئیتر زۆر دهترسن ،وانیی ه ههڤااڵن؟ ،
ئیتر زۆر دهترسن و دهشڵهژێن ).
ههرچۆنت هێنایهزمان ههروای لێهات ،ههروهکو چۆن بوون
بهشاهیدی پارچه پارچهب وونی سهربازهکانیان ههروا ترس
کهوت ه دهروونیانهوه ،ئێمهدڵنیاین ل ه ئهنجامی تهقینهوهی بۆمباک ه
کهئاشنابوون بهمردن ئهو چرکهیهی که لهنێوان ژیان و مردندا
بوو بههۆکارێک کهههزار جار پهشیمان ببنهو ه ل ه بوونی خۆیان ک ه
لهواڵتێکن کههی ئهوان نییه.
تۆ ووتت ( سهرۆک ئاپۆ ) .ئهم دوو وشهی ه ک ه لهسهر شێوهی
تامهزرۆی بینینی سهرۆک و پابهندی بوونت بهسهرۆکهوه
هێناتهزمان کاتێک ووتت ( خۆزگهدهمبینی و لهئامێزم بگرتایه).
ک ه ئهم قسانهت کرد یهکهمجار بوو بتبینین ک ه دهگریت،
گریانێکی زۆر بهئارامانهو دهم درێژ ،کاتی گریانت ههستمان بهبێ
دهسهاڵیهتی خۆمان کرد کهناتوانین ئاواتهکهت بهێنینهدی ،کاتێک
حهسرهتی نهبینینی سهرۆکت ک ه تۆڵهکهی لهدوژمن کردهوه
لهالیهکی تریشهوه بوونی سهرۆک ئاپۆ لهدهرونماندا زیاتر و زیاتر
مهزنتر کرد ،بهاڵم ههرگیز ئهم ڕستهمان لهبیر نهکرد کهووتت ( پێم
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وایهسهرۆک ئامانجی ئهم چاالکییهم زۆر بهقوڵ ی ههڵدهسهنگێنێت
و ،بهههموو شێوهیهکەوهلێم حاڵی دهبێت ).
بهڵێ دوای چاالکییهکهت سهرۆکایهتی ووتی ( زیالن خوداوهنده).
تۆی تا کۆتایی ژیانت ژیاند ،لهڕاستیدا تۆ سنوری ههموو
ههستهکانت بهزاند و بهتهواوی سهرۆکت ناسیوهو خۆتت بهوهو ه
گرێداوه.
بهخودابوونت لێ پیرۆز بێت ئهی زیالن تۆ ووتت ( دهمهوێت ببم
بهههڤاڵی شههیدان ،بە هێزی ئایدۆلۆژی و فیداکاریهکانیان من
بهالی خۆیاندا ڕادهکێشن ).
ئایا ئێمه دهتوانین ئهو پهیوهندییه بههێزهت بهشههیدانهو ه
پێناسهبکهین؟  ،ئهو تهنها شتهی کهبیزانین ئهوهی ه که دڵنیاین
ل ه مێژهو ه لهگهڵ ئهواندا دهژیت ،ل ه خهوی ههر شهوێکت
بهدڵنیاییهو ه خهیرێکان . .کهمالهکان . .بێریتانهکان و مهزڵومهکان
دهبینیت ،ئێمه نهمان دهتوانی خهونهکانت ههڵسهنگێنین تهنها
بێ دهنگان ه دهماینهوه ،زاتهن ئیفادهکهی ڕوخسارت دهریدهبڕی
که نهتدهویست بهدهنگی بهرزهو ه خهونهکانت ههڵسهنگێنیت ،له
سهروی خهونهکانیشهو ه له ژیانێکدا دهژیایت ک ه کهس نهتوانێت
بهسهریدا زاڵ بێت.
چڕوپڕی ههستی دهروون ناهێنرێتهزمان ،باوهڕیت بهسۆسیالیزم
تهنها گوتنێکی تیۆری نهبوو ،ڕووحت باڵی دهگرت و دهستهکانت
بهجۆش بوون و جۆشوخرۆ�شی داتی دهگرت ،ئهوکاتهی ک ه لهبارهی
خۆشهویستیهوه ئاخافتنت دهکرد ههموو شتێک وهک لۆکهی
لێدههات نهرموو نیان ،بهتایبهتی ئهو ساتانهی کهباست لهسهرۆک
دهکرد وهک منداڵت لێدههات ،مندااڵن باوهڕییهکی پتهویان بهبێ
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سنوری خۆشهویستی ههیهو بێ تاوانن ،ههر وهک چۆن لهتۆدا
بروسک ه ل ه چاوهکانتدا چهخماخهی دهکرد ،ئهم چهخماخ ه دهبێت
بهمشتێک و ههموو شتێکت پێدهشکاند ،خهمباریت لهفرمێسکی
چاوهکانتدا بهدی دهکهوت ،دهتووت ( نابێت مرۆڤ شهرم بکات
کهخهم و پهژارهییهکهی بهگریان نیشان دهدات ) .ئهگهر ئێم ه
ئهوهند ه ب ه توانابوینای ه ک ه خهم و پهژارهمان دهرببڕیایه ههربۆی ه
ووتت ( ئهگهر ئهو توانایهت نهبێت گوناح هفرمێسک بڕێژیت ).
ئێمهووتمان ( ههڤاڵ زیالن با ئهم چاالکییهنهکرێت ،با بۆمباکه
ل ه مهڵبهندی شاری دێرسیم دابنێین ،دهتوانین لهوێدا بیتهقێنینهوه،
دهتوانیت بژیت و ههمیش ه بهشداری چاالکییهکان بکهیت ،نهک
چاالکییهک بهڵکو د ه چاالکیش ئهنجام دهدهیت ) ،تۆش ووتت (
منتان خۆشدهوێت؟  ،خۆشهویستی زۆر بهختهوهرم دهکات ،بهاڵم
لهههستهکانم مهترسن ،دهمهوێت ههست به ووروژانی خورپهی
ههستهکانم بکهم که ئهو کاتهی بۆمباکا ن دهتهقێنمهوه ،ئهگهر
مێشکم چهکی دهستمه ..ئهوا ههستم زامنی دهستمه ،ئهگهر چی
بڵێم خهم مهخۆن ئێو ه ههر خهم دهخۆن ،بهاڵم ئارام بن ،باوهڕم
پێبکهن ،ئهم چاالکیی ه به ئهنجام دهگات ،ئهگهر بهدهلی ئازادی
شههید بوون بێت کهوات ه ههموومان ههڵبژێردراوین بۆ ئهم
بهدهله ،کهواتههیچ جیاوازییهکمان لهنێواندا نییه).
دوای ئهم قسهیهبێدهنگ ماینهوه ...ئهگهرچی ههوڵماندا
کهپهشیمان ببیتهو ه بهاڵم تۆ ههر سوور بویت ،نهمانتوانی
فرمێسکی قهتیسماوی چاوهکانمان بشارینهوه ،بهڵێ کات وهک
ئهوهوا بوو لهبێژنگێکی بدهیت.
کهشف و ئامادهیی چاالکییهکهکۆتایی هات و ئهو شهو ه کاتژمێر
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 ٣هاوارێکی زۆرت کرد ،بهشڵهژاوییهو ه ههڵمان ساندیت ل ه خهو،
بهاڵم تۆ بهردهوام دهگریایت ،ئهوکاتهبێ چارهبووین ،تووڕهو
دهتویست ههموو دونیا سهروبن بکهیت ووتمان ( ههڤاڵ زیالن پێمان
بڵێ چی بووه ..چیت بینی؟ ) .زۆرمان بۆ هێنایت و ههر پرسیارمان
لێکردیت تاکو وهاڵمێکی سهیرت دایهوهو ووتت (لهخهوما ههوڵمدا
بۆمباک ه بتهقێنمهو ه بهاڵم نهتهقییهوه ،دووژمن منیان گرت و
ههموو کارهکانمان پوچهڵ بۆوه ،ئهوان سهرکهوتن ) .ئهگهر لهبهر
تاریکی نهبوای ه سیمای دهموچاوی ههموومانت دهبینی چۆن گۆڕا
بوو ،ئێمهش بۆ ئهوهی دهمووچاومان نهبینی پهنامان بۆ تاریکیهکه
برد ،ئێمهزیالنمان لهو ساتهدا ل ه ههموو جارێکی زیاتر خۆشویست
ئهو بۆ ئهوهی خهوهکهی پوچهڵ بێتهوهت ه دبیری زیاتری گرتهبهر
ووتت (  ٢ڕوومانهلهگهڵ خۆم دهبهم ،ئهگهر تیەنتێکانی لهشم
نهتهقێتهو ه بهڕوومانهکان دهیان تهقێنمهوه ،با کارهکانمان نهدهینه
دهست شانسهوهو با دوژمنمان دڵخۆش نهبێت).
ل ه چهند ڕۆژێکدا کارێکی زۆرمان ئهنجامدا ،پرچیمان کورت
کردهوه ،جلهکانیمان ئامادهکرد ،ئهو وهک ژنێکی لێهات ک ه واڵتێک
بهێنێته دنیاوه ،با�سی ماڵئاواییهک ه ناکام ،تهنها با�سی ئیشاراتی
دهستت دهکهم که بهشێوهی ئیشاراتی سهرکهوتن لهئێم ه دوور
کهوتیتهوه ،پێمان ووتی ( تکایهئهگهر کێشهیهک هات ه ئاراوه
بگهڕێوه ،خۆت مهک ه ناو کێشهوه ،چاوهڕێت دهکهین )� .سێ جار
ئاوڕت دایهو ه و بهپێکهنینهو ه ئیشاراتی سهرکهوتنت کرد ،دوایش
بهڕاکردن لێمان دوورکهوتیتهوه ،ههڵبهت ووتنی ئهوهی ئهگهر
کێشهیهک هاتهئاراوه ...هاوارهکانی شهوی ڕابوردوت .. .غهمگینی
ناردنت بهتهنیایی ،پهرێشانی ئهوهی کهئایا چی ڕوودهدات .. .ههموو
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ئهمان ه کارێکی زهحمهت بوون.
دوای چاوهڕوانییهکی بێ
ئارامی  ٧/٦ڕۆژێک ل ه ئێوارهی
ڕۆژی  ٣٠حوزهیران ههواڵمان
پێگهیشت که له شاری
دێرسیم تهقینهوهیهکی گهور ه
ڕوویداوه ،ههموومان ووتمان
زیالن ،دووژمن شڵهژا ،کێ مرد.
 .مرد ،داگیرکهران ههندێکیان

لهکهناری مردن گهڕانهوه و
بۆ ساتێکیش بێت دۆزهخیان
بهچاوی خۆیان بینی ،ئێمهش
ئهگهرچی تۆشمان بهبا�شی
نهناسیبێت شانازیمان پێوهت
کردوو بهو یادهوهرییهتهو ه و
بهدهروون و فیشهکمانهوه ل ه
گۆڕهپانی شهڕداین.
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بهخاک سپاردنی گهریالیهک
دۆرشین پۆیراز

شهوێکی گهرم و خامۆش بوو ،جار نا جارێکیش رهشهبایهک
چواردهورمانی دهتهنی ،یهک دوو کاتژمێرێک مابوو تاکو ڕۆژ
ببێتهوه ،ههڤاڵ باوهڕ بههێوا�شی پێی ووتم دهتوانین بڕۆین؟ .
دهستمان کردهوهب ه ڕۆیشتن ،کاتێک گهیشتینهدامێنی دهربهندهکه
حاڵی بووم ک ه ڕێگایهکی کهممان ماوه ،شهوێکی سهخت و چهتونمان
بهسهر بردبوو ،وام لێهاتبوو که نهتوانم ههست بهبوونی پێیهکانم
بکهم ،وام ههست دهکرد که من خۆم ڕێناکهم و بهڵکو خاک ل ه
ژێر پێمدا دهرباز دهبێت ،سهرهرای بارگرانیم و ههست نهکردن ب ه
پێیهکانم بهاڵم ههر دهمتوانی لهئاستی شانی ههڤاڵ باوهڕ ڕێبکهم.
سهرم ههڵبڕی و تهماشای ئاسمانکرد ،ئهوهند ه جوان و ئارام
بوو پێم وابوو ک ه هیچ گوێی له ڕوداوهکانی شهو نهبووه یاخود
نهیبینیووه ،دوای ماوهیهکی کورت لهگهڵ ههاڵتنی رۆژدا پهردهیهک
دهدرێت بهسهر ئهم شهوهدا و ڕوداوهکانی ئهم شهومان تهنها له
زاکیر ه وهک تیشکی خۆر ل ه دهرونماندا بهگهرمی دهمێنێتهوه.
دوو ههڤاڵمان ههڤاڵێکی برینداریان پێ بوو بهخێرایی بهرهو
خوارهو ه دههاتن ،زۆزانهکانی دهربهندهک ه لهیهک دهچوون و
چواردهورمان ل ه دهنگی تهق ه هێواش . .هێواش کهم دهبۆوه،
دوای ئهوهی گهیشتن من چهکی ههڤاڵه بریندارهکهم ههڵگرت
لهگهل چهکهکهی ههڤاڵ باوهڕ که ئهویش ههڤاڵ ه بریندارهکهی
ههڵگرتبوو ،زهحمهتی ڕێکردن ب ه �سێ چهکهوه ههر وا ئاسان نهبوو
و ،بیرم لهوه دهکردهو ه که دهبێت به زوو ترین کات ئهم ههڤاڵه
بریندار ه بگههێنینه شوێنێکی باش و لهناو ئهم ڕهوش ه نا ئارامییه
دووری بکهینهوه ،ههڵبهت زۆر ئاستهم ه که بتوانیت ل ه شوێنێک
ک ه داری نهبێت خۆت بشاریتهوه ،سهرهرای ئهوهی ئهم ههڤاڵه
بریندارهمان ههڵگرتبوو ل ه ڕێکردن ب ه بێ وهستان بهردهوام بووین،
لهبهر ئهوهی ههڤاڵهکهمان بااڵ بهرز بوو پێی لهزهوی دهخشا ،من
دهموچاویم نهدهبینی ،تهنها جارناجارێک ب ه شێوهیهکی نزم گوێم
لهدهنگی دهبوو دهیووت ههڤاڵ ،ههستم دهکرد کهئازارهکهی زۆر
بووه ،ئهو برینپێچیهی ههڤااڵن بۆیان کردبوو نهدهبووه هۆی
ئهوهی ک ه بتوانێت ڕێگا لهخوێن ڕشتنی بگرێت ،ههڵبهت ئهم خوێن
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لێ ڕشتنه�شی دهبوو ه هۆی ئهوهی که تو�شی نهزیف داخلی بکات،
ههربۆی ه بۆ تهداویهکی باش دهبوایهبمانگهیاندبا ب ه شوێنێکی دڵنیا.
ئهو دهربهندهی لێی شۆڕبوینهوه لهنێوان گرده بهرزهکانیدا
پێکهاتبوو ل ه بهردهاڵن و ڕهز ،ههرچهنێک ئێر ه شوێنێکی دڵنیاش
نهبوو بێت بهاڵم گونجا بوو بۆ ئهوهی ماوهیهک لێی پشو بدهین
و تهداوی ههڤاڵهکهمان بکهین ،له پشت گابهردێک دانیشتین ک ه
دهمانتوانی بۆ سهنگهریش بهکاری بهێنین ،ههڤاڵ باوهڕ ههڤاڵ ه
بریندارهکهمانی لهسهر زهوی دانا و پشتوێنهکهی خۆی کردهوهو
کردیه ژێر سهری ،منیش چهکهکانم له شوێنێک دانا ،کاتێک
چومهالی بریندارهکهمان ههڤاڵ باوهڕ ڕومهت و دهموچاوی
دهشێال ،کهنزیک بوومهو ه ههڤاڵ باوهڕ ڕوویکردهم ن و ووتی (
فیشهک داوێتی لهسنگی ئایا دهتوانین وهک سهرهتایهک کارێک
بکهین و تهداویهکی بکهین؟ ).
ههڤاڵهبریندارهکهمان هێواش . .هێواش خهتهکانی نێوچهوانی
قوڵتر دهبۆوه ،جوتێ برۆی پان و دووچاوی گهورهی ههبوو ،ههندێ
جار چاوهکانی دهکردهوه و سهری بۆ دواوه درێژ دهکرد ،لهسهر
ئهژنۆ دانیشتم و تهماشایم کرد ،ههڵبهت ههستکردن ب ه ئازارهکهی
منی وروژاند بوو ،له فهلسهفهی گهریالدا بێ چارهسهری شوێنی
نابێتهوه ،پێش ئهوهی بچین بۆ ئهنجامدانی چاالکێکه گیرفانهکانمان
خاڵی کردوو هیچمان پێنه بوو تهنانهت حهبێکی سهرهێشهش،
ههڤاڵ باوهڕ ههستایه سهر پێ و ووتی ( ئێوه لێره لهگهڵ ئهودا
بمێننهو ه ئێمهش ههندێ دهچین ه پێشهوهو پهیوهندی لهگهڵ تیپدا
دهکهین ).
ههڤاڵ باوهڕ بۆ زیاتر دڵنیای پێش ئهوهی بڕوات ووتی ( ئهگهر
ئاوی ویست نهیدهنێ ).
من دهمزانی ک ه نابێت ئاو بهبریندار بدرێت ،ههڵبهت ئهم قسهیه
ل ه ههموو ڕهوشێکی برینداریدا دوبارهدهکرایهو ه و منیش ههروهکو
ههموو جارێک ووتم باشه ،ههڤاڵ باوهڕ لهگهڵ ههڤاڵێکی ترمان
لهناو تاریکی دهمهو بهیاندا وونبوون.
تیپهکهمان ڕۆژێک پێش ئهم چاالکییه هاتبوونه ئهم ناوچهیه،
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کهرتهکهمان نهخشهی چۆنیهتی ئهنجامدانی ئهم چاالکییهیان
داڕشتبوو ،بهاڵم که بینیان ژمارهی ههڤااڵن کهمن بۆ ئهم
چاالکیی ه بۆ هاوکاری داوای ههڤااڵنی تریان کردبوو ،گروپی
چاالکییهکهدوو . .دوو دابهشکران ،لهبهر ئهوهی پێشووتر لهگهڵ
ئهو ههڤااڵنهی هاتبوون بۆ بهشداریکردن لهم چاالکیی ه پێشوتر
یهکتریمان نهبینی بوو ،نهئهوان منیان دهنا�سی نهمنیش ئهوان،
تهنها ناوی فهرماندهکهمان باوهڕم دهزانی ،ئهو ههڤااڵنهی کهلهوێ
بوون که پێشوتر نهیانم بینی بوون و یهکتریمان نه دهنا�سی بهاڵم
لهوێدا واههستم دهکرد ک ه چهندین ساڵه دهیانناسم ،بهبێ ئهوهی
بهیهکهو ه قسهبکهین و پێ بکهنین ئهوهی لهنێوانماندا ببوو به
پردێک تهنها هاڤاڵێتی و شۆڕشگێڕیمان بوو ،نهم دهزانی خهڵکی
کوێن . .کێن و چۆن و چۆن ژیاون ،تهنها یهک شتم دهزانی ئهویش
ئهوهبوو کهههڤاڵ بوون ،ئهمهش بهس بوو بۆ ئهوهی باوهڕیان پێ
بکهم ،ئهگهر وانهبوای ه لهناو ئهم جوگرافیی ه چهتون ه و ئهم ڕهوشه
سهربازییهدا چۆن دهمانتوانی لهوێ کۆببینهوه.
ههڤاڵهبریندارهکهمان زۆر بههێوا�شی چاوهکانی کردهوه،
ویستی دهستی بهرز بکاتهوه ،بهاڵم نهیتوانی ،لهوهدهچوو کهشتێکی
بویستایه ،لێی نزیک بومهوهپێم ووت ( چیت دهوێت؟ ) زاتهن
ئهویش دهیزانی ئهوهی دهیهوێت ناتوانم بیدهمێ ،دانیشتنمان
لهپاڵ سهری و زانینی ئهوهی کهئێم ه ئامادهین بهههموو شێوهیهک
یارمهتی دهدهین ئهمهش مۆڕاڵی پێ دهبهخ�شی ،ههر ههڤاڵێکمان
بریندار ببوایهههر بهم شێوهی ه بیریان دهکردهوه ،بهاڵم ههندێ له
ههڤااڵنی بریندار دهیانزانی که شههید دهبن ،ههڵبهت من نازانم
کامیان وابیریان کردۆتهوه بهاڵم بۆ ئهوهی مۆڕاڵی بدهمێ ووتم (
شوێنی مهترسیمان بڕی ).
لهوه دهچوو گوێی بۆ نهگرتبێتم لهوانهیه ههستی بهسهختی
برینهکهی کردبێت یاخود باوهڕی پێم نههێنابێت ،جارێکی تر ویستی
دهستی بهرز بکاتهوه ،بهاڵم ههر نهیتوانی ،که جارێکی تر دهستی
بهرز کردهو ه پێی ووتم ( تهماشای گیرفانی ناوهوهی هێلهگهکهم بک ه
) .بهبێ ئهوهی کات ب ه فیڕۆ بدهم تهماشای گیرفانی ئێلهگهکهیم کرد،
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دهستم کهوتهن ناو خوێنێکی
زۆرهوه و دهستم دهرهێنایهوه،
یهکهم جار بوو کهههست
بهگهرمی خوێنی ههڤاڵێک
بکهم ،نهم دهزانی دهترسام
یاخود ئازارم دهچێشت ،ل ه
ڕاستیدا نهم دهتوانی هیچیان
لهیهک جیا بکهمهوه.
جارێکی تر تاقیمکردهوه ،ئهم
جارهیان ویستم ههندێ ئارام
تر بم ،لهگیرفانیدا دهفتهرێکی
بچوکم دهرهێنا کهبهالیلۆن
پێچرا بوو ،زهحمهتێکی زۆری
چێژا بۆ قسهکردن و لهبهر
غرهغری قوڕگی نهیدههێشت
لێی حاڵی ببم ،پێی ووتم ( ئهم ه
بد ه ب ه کهسێک ) .منیش پرسیم
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( بیدهم بهکێ؟ ) .ویستی وەاڵمم
بداتهو ه غرهغری قوڕگی زیادی
کرد ،ویستی قسهبکات بهاڵم
چاو ه گهورهکانی زهق داما،
سهری بهالدا هات ،دیار ه ب ه
تهواوی ههستی بهم مردنهی
کردبوو ،ئهو دهیزانی ک ه
نهماندهتوانی ڕزگاری بکهین
لهبهر ئهوهی زیاد لهژیان
مردنی�شی دهنا�سی.
خوێناوێکهم
بهدهست ه
چاوهکانیم داخست ،من پێشتر
گریان و پێکهنین و توڕهبوون
و چاوه پڕ ئومێدهکانیم
نهبینی بوون بهاڵم بۆ دواجار
ئهرکی سهرشانی ههڤاڵێتیم
به جێ دهگههێنا ،تهماشای

دهموچاویم کرد خهتهکانی دهموچاوی ک ه پێشوتر ب ه گرژی بینی
بووم بهاڵم ئێستا دهموچاوی لهو ه دهچوو ک ه حاڵێکی نۆڕماڵی
ئارامی بهخۆیهوهگرتبوو بهڕاستی زۆر گهنجان ه دهبینرا.
بهپشتێنهکه دهموچاویم داپۆ�شی ک ه ههرگیز جارێکی تر
ئهستێرهی نهدهبینیهوه ،تهماشا جهنگ چی فێری ئێمه دهکات،
سهرهتا فێری ئهوهی دهکردین که له پێناو مرۆڤایهتی و ژیاندا
بمرین ،بهاڵم پابهندێتی ههڤاڵێتی و بهستنهوهمان بهژیان ل ه
ناخماندا بوو ،ئێم ه فێری ههموو جۆر ه خویهک بووین بهاڵم
ههرگیز فێری ئهو ه نهبووین که ل ه ههڤاڵێک جیا ببینهوه ،ههڵبهت
ئهم جیابونهوهشمان ههرگیز پێ ههزم ناکرێت ،خۆشهویستیمان
بۆ یهکتری بهژیانهوه زیاتر بهیهکهو ه دهمانبهستێتهوه ،دهمتوانی
لهم کاتهدا زیاتر ههست بهمهبکهم.
دوای ماوهیهکی کورت ههڤاڵ باوهڕ و ههڤاڵهکهی ترمان
هاتنهوه ،ههڤاڵ باوهڕ کاتێک بینی دهموچاوی ههڤاڵم داپۆشیو ه
تێگهیی ،نزیک بۆوه و لهالی تهرمهکه لهسهر ئهژنۆ دانیشت،
زۆر بههێوا�شی سهری شههیدهکهمانی بهرز کردهوه ،دهستهکانی
دهلهرزین ،شههیدهکهمان سهری بهالدا هاتبوو ئهویش ڕێکی
خستهوه ،بهدهستهکانی دهستی بهدهموچاویدا دهگێڕا ،بهشێوهیهکی
زۆر لهسهر خۆدانهوی و نێوچهوانی ماچکرد ،دوایش هێواش.
 .هێواش سهری دانایهو ه و دهموچاوی داپۆ�شی ،ئهم ه به خاک
سپاردنی گهریالیهک بوو ،نهم بینی کهههڤاڵ باوهڕ بگری بهاڵم لهو ه
دهچوو که دهگریا ،ههڤاڵهکهی ترمان پشتی بهبهردێکهوهدادابوو
جگهرهی دهکێشا و چاوهکانی دهسڕی ،ئهم ههڤاڵهمان زۆر گهنج
بوو ،تهنانهت دهتوانم بڵێم وهک منداڵێک بوو ،ههڵبهت گهنجێکی
ئاوا لهو تهمهنههێشتا زۆر زوو بوو بۆ ئهو که دیمهنێکی وا ببینێ و
ئازارێکی وا بچێژێت.
ههڤاڵ باوهڕ چو بۆالی گهریال گهنجهکهمان و بهکپی شتێکی
پێ ووت ،وهک دوو مرۆڤ قسهیان دهکرد ،ئهوان ن ه نهفرهتیان
لهمردن دهکرد و نهئاخ و ئۆفیشیان ههڵدهکێشا ،نکۆڵی ئهم
ئازارهشیان نهدهکرد ،دوای ماوهیهکی کورت هاتنه المهوه ،منیش
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له شوێنهکهی خۆم ههر مابووم ،ههڤاڵ باوهڕ ووتی ( پێویست ه
تهرمهکه بشارینهوه ،دهبێت خێرا بکهین ،پێش ئهوهی ڕۆژ بێتهوه
دهبێت بگهین ه شوێنهکهی خۆمان ).
بهحهربهکانمان دهستمان کرد بهچاڵ ههڵکهنین ،دوای ناشتنی
ش دوای لهناو
تهرمهکه ههر وهک چۆن ئهو شاردرایهوه ئێمە 
تاریکیدا خۆمان شاردهو ه و منیش به دهفتهرێکهوه ڕێمدهکرد ک ه
نهم دهزانی کێ داوێتی پێم و بۆ کێ�شی بهرم.
بههیوایهکهو ه ک ه لهزهنیهت و دهرونماندا ههرگیز لهبیر
ناچێتهوه.
ئهمهش بهخاک سپاردنی گهریالیهک بوو.

oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 128دۆرشین پۆیراز

چاالکی مازی

پۆالت جان

له ٢٢ی شوباتی ساڵی ٢٠٠٨
دا ،لهشکری دوژمن ل ه ههرێمی
زاپدا هێرشێکی گهورهیان
ئهنجامدا ،دهیانویست لهگهڵ
گرتن ی زاپ باشوری کوردستان
داگیر بکهن ،بهاڵم  ٩ڕۆژ دوای
ئهنجامدانی هێرشهکهیان هێزی
دوژمن زهرهرێکی گهورهیان
لێکهوتوو بۆ ڕزگارکردنی گیانی
خۆیان پاشهکشێیان کرد،
ههڵبهت ئهم زهرهر لێکهوتن ه
،ژێرکهوتنێکی زۆر گهور ه بوو بۆ
لهشکری تورک ،بهاڵم بۆ ئێم ه
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سهرکهوتنێکی شکۆداران ه بوو،
بهرخودانی زاپ سهرکهوتنێکی
سهربازی و سیا�سی و ئایدلۆژی و
مهعنهویش بوو ،ل ه بهرخودانی
زاپدا لهالیهن ههڤااڵنهو ه جگ ه
ل ه شێوازی پاراستن چاالکییهکی
زۆریش ئهنجامدرا ،ل ه ئهنجامی
ئهم چاالکیی ه مهزنانهدا گهلێک
تهکتیک و شێوازی نوێی شهڕ و
ئامادهکاری سهرسوڕێنهر هات ه
ئاراوه.
ئامادهبا�شی ئهم هێرشهی
دوژمن دهگهڕایهو ه بۆ دوو ساڵی

پێشوو ،هێرشهکهشیان نهک له٢١ی شوبات دهست پێ بکات بهڵکو
لهگهڵ هاوینی ساڵی  ٢٠٠٧دا ب ه شێوهیهکی گشتی دهستیان کردبوو
بهئامادهبا�شی ئهم هێرشه ،ل ه پایزی ههمان ساڵدا هێر�شی ئاسمانیان
چڕکردهو ه و لهکۆتایشدا دهیانویست دهستکهوتێکی باش بهدهست
بخهن ،بهرامبهر ب ه پیالن و حیساباتهکانی ئهوان ههڤااڵنی زاپمان
بهرخودانێکی مهزنیان نیشاندا و پیالنهکانیان پوچهڵکرایهوهو
دوژمنیان شهرمهزار کرد ،دهبێت ئهوهشمان لهبیر نهچێت ک ه
ئامادهبا�شی و ئامادهبوونی ههڤااڵنیش پتهو بوو ،تهکتیک و پالن و
ستراتیژی ئامادهکرابوون ،بهرخودان و سهرکهوتنی چاالکییهکانی
زاپ ل ه ئهنجامی ئهو ئامادهباشیانهوه بوو ،ههموو چاالکییهکانی
زاپ خاوهن گرنگی و ڕۆڵی تایبهتی خۆیانن ،نهک بهبیرهوهریهکی لهم
شێوهی ه بهڵکو مرۆڤ دهتوانێت تهنها لهدوتۆی پهرتوکێکدا مافی ئهو
چاالکیان ه و ههڤااڵن بدات ،ئێم ه با لێرهو ه با�سی چاالکی دهربەندی
مازی بکهین.
دهربهندی مازی لهههرێمی زاپ دهکهوێت ه نێوان ( کارکهر
و چهمی چهمیۆ ) وه ،ئهم شوێن ه گرێدراو ه ب ه زنجیر ه چیای
برینداران ،لهبارهی سهربازییهو ه خاوهن شوێنێکی ستراتیژیه،
وهک دهزانرێت خاوهنی ئهشکهوتێکی زۆریشە ،بۆ ئهم مهبهستهش
هێزی لهشکری تورک ل ه دووهمین ڕۆژی هێرشهکهیدا هێرشیان
کرد ه سهر دهربهندی مازی ،ئهگهر ئهم دهربهند ه بکهوتایهته
دهستی دوژمن ئهو ه دهیانتوانی بهئاسانی بچن ه ساژێ . .کۆکهڵێ
و لەوێشەوە دهیانتوانی دهربازی گردی کارکهر و ل ه پشتیشهو ه
بچن ه ئهشکهوتهکانی برینداران ،ئهگهر بکهون ه ناو ئهشکهوتهکانی
برینداران بهم شێوهیه دهتوانن زاڵبن بهسهر ههموو زاپدا.
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سهرهتا لهبهیانی ڕۆژی ٢٢ی شوبات ل ه نێوان هێزهکانی ئێم ه و
سهربازی تورکدا لهمازی شهڕ و پێکدادان هات ه ئاراوه ،ژمارهی
ئێم ه کهم بوو ،بهاڵم سهربازێکی زۆری تورک بهشداریان تێدا
کرد ،ههڤااڵن وهک دوو گروپی جودا ل ه ڕۆژههاڵت و ڕۆژئاوای
دهربهندهک ه سهنگهریان گرتو و ،نهیاندههێشت دوژمن بێت ه
پێشهوه ،بهیانی تاکو ئێوار ه شهڕ بهردهوام بوو ،لهشکری دوژمن
بۆ ئهوهی دهربهندهک ه بخهن ه ژێر دهستی خۆیانهوه٤یان  ٥جار
هێرشیان ئهنجامدا ،بهاڵم ههموو جارێک ب ه هۆی بهرگری
ههڤااڵنهو ه هێرشهکانیان سهرنهدهکهوت ،ئهو ههڤااڵنهی شهڕیان
دهکرد زۆربهیان ڕۆژێک پێش ئهو هێرشان ه بهمیوانی هاتبون بۆ زاپ،
بۆ نمون ه وهک ههڤاڵ ئایهان و ههڤاڵێکی زۆری تر ،ههڤاڵ ئایهان و
ههڤااڵنی تر ک ه ژمارهیان ههر  ١٠کهسێک دهبوو .دوای ئهو ههموو
هێرشان ه ک ه چهند ههزار سهرباز و جاش تێیدا بهشداربوون بهاڵم
ههڤااڵن ههر نهیانهێشت مازی بگرن ،ل ه کاتی شهڕهکهدا کۆپتهری
کۆبرا بهبێ وهستان شوێنهکانی ههڤااڵنیان بۆردومان دهکرد،
لهژێریشهو ه سهرباز ب ه ئاشکرا یان ب ه شێوهی نهێنی دهیانویست
دهربهندهک ه داگیر بکهن ،چوار کۆپتهری کۆبرا بۆردومانیان دهکرد
و دوانیان دهڕۆیشت و دوانیان دههاتن ،بهردێک نهما بۆردومانی
نهکهن ،لهم هێرشهی کۆپتهرو سهربازیهدا ل ه بهیانی تاکو
ئێوارهیهک ههڤاڵمان خوێنی لهلوتی نههات ،یهک ههڤاڵیش شوێنی
خۆی جێنههێشت و نهیانهێشت دوژمن یهک ههنگاو بێت ه پێشهوه،
گروپێک ل ه ههڤااڵن بۆ روبهروبونهوهی دوژمن چوون بۆسهیهکیان
دانا ،لهبهر ئهوهی هێزی تورک دهیانویست بهچوونیان بۆ ( سێریا.
 .شیالدزێ و بامهرێ) لهوێو ه بچن ه زاپهوه ،ک ه گهیشتن بۆسهیان
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 132پۆالت جان

دانا ،کاتێک ههڤااڵن نزیک دوژمن دهبنهو ه خۆر ههڵدێت بۆی ه
پێویست بوو ک ه ئهم گروپ ه شوێنهکهی خۆیان بگۆڕن ،بۆ ئهوهی
بچن ه شوێنێکی تر نزیک ترین شوێن مازی بوو ،ئهم گروپ ه کاتژمێر
 ٤بهیانی دهگهن ه لوتکهی مازی ،فهرماندهکهیان ههڤاڵ ماهیر بوو،
ههر  ١٥ههڤاڵێک بوون ،ههموو ههڤااڵنی کۆن و خاوهن ئهزمون
بوون ،دهبوای ه ئهم گروپ ه بچونای ه بۆ هاوکاریکردنی گروپهکهی
ههڤاڵ ئایهان.
پێش ئێوار ه ئهو ههڤااڵنهی ل ه مازی شهڕیان دهکرد کۆپتهرێکی
کۆبرای دوژمنیان خستهخوارهوه ،خستن ه خوارهوهی ئهم کۆپتهر ه
ورهی ههڤااڵنی بهرز کردهو ه و وورهی دوژمنی�شی تێکشکاند،
کهوتن ه خوارهوهی ئهم کۆپتهر ه هێزی دوژمنی ههژاند ،ئهم ههواڵ ه
لهالیهن دهزگا ڕاگهیاندنهکانی جیهانیشهو ه باسکرا.
یهکهم جار لهشکری تورک ئهم ههواڵهی بهدرۆخستهو ه بهاڵم
دوای باڵوکردنهوهی دیمهنی کهوتنی کۆپتهرهک ه ئیتر کهوتنهو ه قاڵبی
خۆیانهوه ،دهمهو ئێوار ه گروپهکهی ههڤاڵ ماهیر گهیشتن ه الی
گروپهکهی ههڤاڵ ئایهان و بۆ ئهنجامدانی چاالکی پیالنیان داڕشت،
ب ه گوێرهی پالنهک ه دهبوایههێرشیان بکردایهت ه سهر سهنگهرهکانی
دوژمن و چواردهوری خۆیان پاکبکردایهتهوه ،ئهم چاالکیان ه
ڕاستهوخۆ لهالیهن فهرماندهی هێزی پاراستنی گهل ههڤاڵ
باهۆزهو ه بهڕێوهدهبرا .لهناو چاالکییهکاندا دوو گروپی سهرهکی
ههبوو ،گروپێک لهڕۆژههاڵتی دهربهندهک ه بوو ک ه فهرماندهی ئهم
گروپ ه ههڤاڵ ڕۆژهات چیلۆ بوو ،گرووپهکهی تریش ل ه ڕۆژئاوای
دهربهندهک ه ل ه ژێر فهرماندهی ههڤااڵن ماهیر و ئایهان بوو.
کاتژمێر  ٨چاالکیهکان دهستی پێکرد ،ههر گروپێک لهناو خۆیاندا
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ببوون ه چهند بهشێکهوه ،بهشێک بۆ هێرش . .بهشێک بۆ پاراستن
و بهشێکی تریش بۆ هاوکاری گشتی  ،نێوانی ئهم گروپانهش ههر
چهند ههنگاوێک دوری هکبوون ،لهدهربهنهکهدا جگ ه ل ه کۆمهڵ ه
دارێک هیچی تری پێو ه نهبوو شوێنێکی بهردهاڵنی بوو ،ئهو الیهی
ئێمهی پێو ه بوین ووشکهاڵن بوو ،بهاڵم به�شی الی باکور ک ه دوژمنی
لێ بوو ،ههموو الیهکی بهفر بوو ههروهها زۆر سارد بوو ،ئێم ه ل ه
سهرهو ه بووین دوژمنیش له خوارهوه ،بهکورتییهکهی ههموومان
تێکهڵی یهک ببوین.
ههڤااڵن توانیان بهدزییهو ه خۆیان بگهێن ه سهنگهرهکانی دوژمن
و ل ه ناکاو دهستیان لێبوهشێنن ،ل ه سهرهو ه ب ه چهکی بیکهی�سی
هێرشیان ئهنجامدا ،ههڤااڵن کهوتن ه ناو جهرگهی دوژمنهو ه
و توانیان ههموو سهنگهرهکانیان تهفروتونا بکهن ،ههندێ
جار فیشهکی ههڤااڵن تهواو دهبوو ئهوانیش چهکی سهرباز ه
کوژراوهکانیان ههڵدهگرت و شهڕیان پێدهکرد ،چاالکییهکان زۆر
سهرکهوتوان ه بهئهنجام گهیشت ،لهناو ئهم چاالکییهدا ههڤاڵێک
ل ه ناو گروپی هێرش بهردا بریندار بوو ،ئهو ههڤاڵهش ل ه شوێنی
چاالکییهکه دورخرایهوه ،نزیکهی  ١٢سهرباز کوژراو بهدهیان
برینداریان لێکهوتهوه ،هاوار ل ه سهربازهکانهو ه بهرز دهبۆو ه و
زۆربهیان دهگریان و زۆربهشیان ڕایان دهکرد.
دوژمن لهم شهڕهدا قهننا�سی شهویان بهکار دههێنا ،بههۆی
ئهم چهکانهو ه که دهیانتوانی بهئاسانی نیشان بگرن دوو ههڤاڵی
هێرش بهرمان لێدران ،بێگومان لهم شهڕهدا دوژمن نوێترین و
چهکی پێشکهوتووی تهکنهلۆژیان ب ه کار دههێنا ،چهکهکانی وهک
دوربینی شهو . .قهنناس . .کۆپتهری کۆبرا و فرۆکهش بهکارهێنرا،
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ههڵبهت چهکی نوێ بهرامبهر ب ه بیروباوهڕی ههڤااڵن و بهرامبهر
بهڕوحی ئاپۆجێتی و بهرامبهر ب ه مافی ڕهوای گهلهکهمان و بهرامبهر
ب ه ههڤااڵن دوژمن خۆی پێڕانهگیرا.
ئهنجامهکانی شهڕی مازی لهبهر چاو بوو ،لهبهر ئهوهی باوهڕ
نهدهکرا  ١٥ – ١٠ههڤاڵێک بهرامبهر بهو هێز ه گهورهی دوژمن شهڕ
بکهن و کۆپتهر بهردهن ه خوارهوهو ل ه هێرشهکانیاندا سهرکهوتن
بهدهست بهێنن ،چهالکی دهربهندی مازی سهرکهوتوان ه ئهنجامدرا،
چاالکییهکی بێ وێن ه بوو ،بهرخودانێکی شکۆمهند بوو.
ئهگهر چی ههندێ کهموکوڕیش ل ه ئهنجامدانی ئهم چاالکی ه
دهرکهوتبێت ،بهاڵم ئهنجامی سهرکهوتنهکانی لهچاو خۆیدا زۆرتر
بوو.
دوای ئهم چاالکیی ه دوژمن ل ه چواردهوری مازی و ههرێمی
چهمچو پاشهکشێیان کرد ،لهگهڵ ههموو ئهمانهشدا ب ه ههزار
حاڵ کوژراو و برینداری خۆیان ڕزگار کرد ،بهرخودانی مازی ل ه
مێژوودا بهرخودانێکی بێهاوتایه ،ڕۆڵ و کاریگهری و ماندوبونی
ههڤااڵن و ههڤاڵ ئایهان لهم چاالکییهدا زۆر گهور ه بوو ،ههڤاڵ
ئایهان ڕۆژێک پێش ئهم شهڕ ه هاتبوو ب ۆ زاپ ،ئهو هێشتا میوان
بوو ،بهاڵم کاتێک دوژمن هێر�شی هێنا ههڤاڵ ئایهانیش چوو پێش
دوژمنی گرت و ل ه شهوهکهشیدا بهشداری ئهم هێرشهی کرد،
بهاڵم لهم چاالکییهدا مهخابن شههید بوو ،لهدوای ههڤاڵ ئایهان
ههڤاڵ بارانیش شههید بوو ،ههڤاڵ باران ل ه گروپی ههڤاڵ ماهیر
بوو ،ئهو ل ه بارهگای ئاکادیمیای ( ه ) دهمایهوه ( دیار ه له بهر نهێنی
ناوچهک و کهمپهکهیان تهنها ئهم پیتهی بهکار هێناوه -وهرگێڕ )،
سهرهتا بهشداری بۆسهکانی ( بالند ) ی کرد و دوایش بۆ یارمهتی
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ههڤااڵن بهشداری ل ه چاالکییهکانی مازی کرد ،لهم شهڕهدا چهکی
 ٧ب بهکار دههێنا ،ههڤاڵ باران مرۆڤێکی دڵگهورهو مرۆڤ دۆست
بوو ،ڕۆڵی ئهم ههڤاڵهمان لهم شهڕهدا زۆر گهورهبوو ،ههڤاڵ باران
و ههڤاڵ ئایهان ب ه قارهمانیهتی و جوامێری خۆیان سهرکهوتنی ئهم
چاالکیهیان بهرقهرار کرد ،توانیان ل ه دڵ و ئهقڵی ههڤااڵندا تۆی
تۆڵهسهندنهو ه بچێنن.
بهرخودان و سهرکهوتنی شهڕی زاپ بێگومان لهئهنجامی ماندو
بوون و خوێنی ئهم شههیدانهو ه بهدهست کهوت.
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ئێم ه پێک هاتبوین له ٥ههڤاڵ من و سینان و سهید رهزا و
ئیدریس و شیار بووین ،لهبههاری ساڵی  ١٩٩٠دا چووین ه ههرێمی
ئارزرومهوه ،یهکهم جاربوو ئێم ه بچین ه ئهو ههرێمهوه ،ئهمهش
ناڕهحهتی بۆمان دروست دهکرد ،هێواش . .هێواش ب ه تایبهتمهندی
ههرێمهک ه ئاشنا دهبوین ،ئهرکی ئێم ه پروپاگندهی چهکداری بوو،
ئهگهرچی بهشێکی گهل ئێمهشیان دهنا�سی ،بهاڵم هیچ گهریالیان
نهبینیبوو ،لهالیهکهو ه خۆمان بهگهل دهنا�سی و لهالیهکی تریشهو ه
بناغهی ئامادهبا�شی بۆ چاالکییهکانی گهریالمان ئاماد ه دهکرد ،بۆ
کاروباری ڕێکخستن زوو ،زوو دهچوین ه گوندهکانهوه ،زیاتر الوان
ل ه ئێم ه نزیک دهبونهوه ،بهاڵم ل ه بارهی بهشداربونیانهو ه دوودڵ
بوون ،ئێمهش باوهڕمان وابوو که لهگ ه ڵ بهسهرچونی کاتدا ئهم
دوودڵیانەیان نامێنێت.
کاتێک ئێمهسەرقاڵی ئهم چاالکیانهب ووین چووین ه گوندی { ج
} سهر ب ه شارۆچکهی { ڤارتۆ } ل ه شاری { موش } ،خهڵکهکهمان
کۆکردهو ه و گوێمان بۆ کێشهکانیان ڕاگرت ،ل ه گهڵیاندا بۆ
چارهسهری کێشهکانیان کهوتین ه گفتوگۆوه ،لهبهر ئهوهی ک ه
پێویست بوو پێش خۆرههاڵتن بچوینایهتهو ه شاخ بهردهوام کاتمان
ڕەچاو دهکرد ،کاتێک لهو ماڵهی لێی بووین هاتین ه دهرهو ه گهنجێک
لهالی هەڤاڵ سهید ڕهزا وهستا بوو ،سهید ڕهزا ئێشکگرمان بوو،
ئهم گوندنشینه سهرنجمی زۆر ڕاکێشا ،لهبهر ئهوهی کراسێکی
سپی ل ه بهردابوو ک ه خهڵک تهنها لهجهژنان لهبهریان دهکرد ئهوهی
زیاتر سهرنجمی ڕاکێشا پێالوێکی ڕه�شی الستیکی ئهمپاوپای ل ه
پێ کردبوو ،بهسهید رهزام ووت ئهم برادهرهکێیه؟ .سهید ڕهزا
ب ه شێوهیهک وهک ئهوهی سهرکهوتنی بهدهست هێنا بێت ووتی
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ئهیهوێت بهشداری ناو شۆڕش بکات .منیش جارێکی تر تهماشای
گهنجهکهم کردهوه ،بهسهید رهزام ووت تۆ دڵنیایت؟  .دیاربو
سهید رهزا بۆ ئهوهی دوودڵییهکهی من نههێڵێت ب ه دهنگێک ک ه
باوهڕی بهخۆی ههبوو ووتی دڵنیام لهک اتی ئێشکگرتنمدا قسهم
لهگهڵی کرد ،بیرکردنهوهکانیم بهدڵه ،با لهگهڵ خۆمان بیبهین.
پێشتر لهم گوند ه کهس بهشداری ناو شۆڕ�شی نهکردبوو ،هاتنی
ئهم الو ه بۆ ناومان کاریگهری خۆی بهسهر گوندنشینهکان دروست
دهکرد ،سهڕهرای ههموو ههوڵهکانی سهید رهزا من ههر دوودڵ
بووم ،منیش بۆ تێکنهچونی شیرازهی دیموکرا�سی لهناوماندا
ههروهها بۆ دروست نهکردنی دڵهڕاوکێی ل ه یهکهم بهرههمی
کارهکانمان بۆی ه ناچارمام ووتم باشه .دوایش ڕووم کرد ه الوهک ه
و ،ووتم :جلهکانت دهست نادات ،چاکهتێک لهبهر بکهیت باشتره.
الوهکهش بهشێوهیهکی دڵنیا لهخۆی ووتی من ههر وا دهژیم .منیش
ووتم پێالوهکهت بگۆڕ ه کهس ههی ه پێالوی تهرس ل ه پێ بکات و
بهشداری ناو هێزی گهریال بێت؟ .
ئهویش گوتی هیچ پێویست ناکات ،من ههر وا ڕێگا دهکهم.
من کردهوهکانیم بهتهواو نهدهزانی ،دوودڵیهکهم زیادی کردبوو،
بهاڵم کارلهکار ترازابوو ،دوای تهواو کردنی ئامادهباشیهکانمان
شهڕکهر ه نوێیهکهمان ( مهمۆ ) شمان لهگهڵ خۆماندا برد و
ل ه گوندهک ه جیابوینهوه ،ب ه درێژایی ڕێگامان من ههر لهمهمۆم
دهڕوانی ،بێگومان ئهو ههر بهردهوام بوو لهسهر قس ه ههلهقو
بهلهقهکانی خۆی ،منیش بۆ ئهوهی ههندێ سهر بکهم ه سهر
هەڤاڵ سهید رهزا ووتم ئهم الو ه قسهی ههلهقوبهلهق دهکات،
تۆش یهکێک ههڵهبژێریت کهلهخۆت بچێت .سهید رهزاش ب ه
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شێوهیهکی جدی کهوت ه مهدحکردنی ئهم شهڕکەر ه نوێیهما ن ووتی
:چۆن وادهبێت ! مرۆڤێکی پاکژ و ژیر ه لهالیهکی تریشهوه بهههزار
ههوڵدان توانیم قهناعهتی پێ بکهم تا بهشداری ناو شۆڕش بکات
کهچی تۆش بهدڵت نییه!.
کاتێک ههستم کرد سهید رهزا ئهمهی ل ه دڵگرتو ه منیش زیاتر
قسهم نهکرد و بهاڵم لهکاتی ڕێکردنماندا بڕیارمدا لهگهڵ ئهم
الو ه قسه بکهم ،ویستم بزانم ئاستی ڕۆشنبیریهکهی چهنده،
دوای کاتژمێرێک چوم ه الیهو ه بۆ ڕێکردن ،ل ه وهاڵمی چهند
پرسیارێکدا ههندێ جار به با�شی و ههندێ جاریش تێکیدهدا لێم
پر�سی فیودالیزم چییه؟ .فیودالیزم ئاغایه ،چهند رۆژێک پێش
ئێستا هات ه گوندهکهمانهوه ! .باشهب ورژوا چییه؟  .شتێکی سهوزه،
تامهکه�شی مزره .باش ه ئهی بورژوای بچوک چییه؟ .دیاربوو سهید
رهزا دهیزانی مهبهستی من چیی ه کهوت ه بهینمانهو ه ووتی :بورژوای
بچوک دهخورێت !.
ئیتر تێگهیشتم ک ه ئهم الو ه کهسێک ه تهواو نییه ،ل ه دڵی خۆمدا
ووتم بۆ ئامانجی پروپاگند ه بۆ الوهکانی گوندهکانی تر شتێکی باشه،
دوای تێپهڕبونی چهند رۆژێک ههمومان دڵنیا بووین ک ه مهمۆ
شێته ،ئێم ه بۆ ئهوهی گوندییهکان نهمان بینن ل ه پشت بهردا خۆمان
دهشاردهو ه ههروهها کاتێک ک ه بهشێوهیهکی زهحمهت کهدهچوین
بۆ ئهنجامدانی ئهرکێک ب ه ههزارهها حاڵ خۆمان ل ه شوانهکان
دهشاردهو ه کەچی ئهم شهڕکهر ه نوێیهمان دوربینی ل ه مل دهکرد و
چهکهکهی دهکرده شان و ل ه سهر لوتکهکان دهسوڕایهوه ،چهند
جارێک چوم ه الی و پێم ووت لهکاتی ئێشکگرتندا مهسوڕێو ه
پێویستهک هس نهتبینێت ،ئەگهر ئاشکرا ببین دوژمن ئۆپهراسیۆن
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ئهنجام دهدات .ئهویش ووتی ئێو ه ترسنۆکن ،لهسهرباز مهترسن
منتان لهگهڵم.
ئهو ههموو پرانسیپهکانی گهریالی خستبۆو ه ژێر پێوه ،پێی وابوو
کهههموو ئهمان ه بکات نیشانی دهدات که چاونهترسه ،ه ه رچهنده
ل ه ڕووی جهستهیهو ه ب ه خۆوەبوو ،بهاڵم کردارهکانی ناڕهحهتی بۆ
ئێم ه دروست دهکرد ،دهبوای ه ئێمهزۆر ووریا بوینای ه و کارهکانمان
ب ه شێوهیهکی نهێنیان ه ئهنجاممان بدایه.
گروپهکهی ئێم ه بۆ ئامانجی پروپاگەندهی چهکداری لهناو
خهڵکدا کاری دهکرد بۆی ه دهبوای ه زۆر ب ه دسپلین و جدیهت ڕەفتار
بکهین ،ل ه حاڵهتێکی ئاوادا مهمۆ زهرهری پێدهبهخشین ،دهکرا
مهمۆ لهناو گروپێکی گهورهی گهریال بمێنێتهو ه نهک گروپهکهی
ئێمه ،ل ه شوێنێکی تردا ههڤااڵن دهیانتوانی پهروهردهی بکهن ،بۆ
ئهم مهبهست ه پێشنیارم کرد ک ه ڕهوانهی ههرێمی دێرسیمی بکهین،
ههڵبهت ئهم پێشنیارهم یهکسهر قهبوڵکرا ،لهبهر ئهوهی ههموو
ههڤااڵن پێیان باش بوو کهڕهوانهبکرێت ،ئهم قهبوڵکردنهبههۆی
ئهوهوهبوو ک ه ههرێمی دێرسیم بوارهکانیان ل ه ئێم ه باشتر بوو،
کاتێک ک ه گروپێکی ترمان دهپهڕینهو ه بۆ دێرسیم ل ه گهڵیاندا مهمۆ
و ههڤاڵ سینانمان نارد.
پاشماوەیەک کاتێک ئهم گروپهمان ل ه شوێنێک بۆ حهوانهو ه
دهمێننهو ه مهمۆ ک ه ئێشکگر دهبێت دوربین و چهکهکهی
ههڵدهگرێت و ههڵدێت.
لهبهر ئهوهی بهرگی مهدهنی لهبهر بوو ههروهها ئهو دوربینهی
ل ه جاشهکانمان سهندبوو ل ه ملی خۆی کردبوو ههموو ئهمان ه
وایلێکرد بوو که کهس نهزانێت گهریالیه ،ب ه چهکهکهی
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سهرشانێو ه گوندهکان دهبڕێت و بێگومان گوندنشینهکان ل ه بهر
ئهوهی بهجاشیان زانی بوو هیچ ڕێیان پێنهگرتبو تا دهگات ه گوندی
( ج ) ل ه ڤارتۆ ،ئهم گوند ه بهقهد پاڵی گردێکهو ه بوو ،ل ه نێوان
دارهکان و بهردهاڵنهکاندا جادهیهک ههیه ،ئهم گوند ه بۆ هێرش
کردنهسهرمان بۆ هێزی دوژمن زۆر گونجاو بوو.
مهمۆ یهکسهر ههڵدهگژێت ه سهر گردهکه ،گوندنشینهکان
ئهشڵهژێن و ئهچن ه ماڵهکانی خۆیانهو ه گوند نشینهکان دهڵێن (
ئاپۆچییهکان چواردهوری گوندهکهیان گرت ) ههندێ ل ه جاشهکان
ل ه ماڵهکانی خۆیان دهچنهس ه نگهرهوه ،مهمۆش بهچهپ و ڕاستدا
تهق ه دهکات و دهچێت ه ناو گوندهکهوه ،ک ه دهگات ه ناو گوند ب ه
موختارهک ه دهڵێت ئاپۆچییهکان چواردهوری گوندهکهیان گرتووه،
ب ه زووترین کات چهکی جاشهکان کۆکهرهو ه و با خۆیان تهسلیم
بکهن .موختارهکهش ب ه شڵهژاویهو ه پێی دهڵێت چهکهکانتان
نادهمێ ،دهوڵهت شڕمان دهکات ،بهڵێن دهدهم ههموو چهکهکان
کۆدهکهمهوهو تهسلیمی بارهگا سهربازێکهی دهکهم .مهمۆ دهڵێت
شتی وانابێت ،ههڤااڵن زۆر پێویستیان بهچهکه .گوندنشینهکان
بهبێ چارهد همێننهوهو دهیانهوێت چهکهکان تهسلیم بکهن ،لهم
کاتهدا گوندنشینێک ههواڵ ب ه بارهگا سهربازێک ه دهدات ،کاتێک
موختار ههست دهکات سهرباز دێت ههوڵ دهدات ک ه قهناعهت ب ه
مهمۆ بکات پێی دهڵێت ئێستا ناتوانین چهکهکانتان بدهینێ ،بهیانی
گشت چهکهکانیان به ئێو ه یاخود ئهی دهین ب ه دهوڵهت .مهمۆش
دهڵێت باشه ..بهاڵم ههندێ خواردنم دهوێت .لهم کاتهدا سهرباز
ل ه گوندهک ه نزیک دهبێتهوه ،موختارهک ه زیاتر دهشڵهژێت بۆی ه
ب ه مهمۆ دهڵێت تهماشاک ه وا سهرباز هات ،ب ه ههڤاڵهکانت بڵێ با
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چواردهوری گوندهک ه چۆڵکهن ،ئهگهر لێر ه شهڕ بێت ه ئاراوهماڵ
و منداڵمان تیا ئهچن ،بهزوو ترین کات ئێر ه چۆڵکهن .مهمۆش
بهشێوهیهکی سهر بڵندان ه ب ه خۆ بایبونهو ه پێی دهڵێت ترسنۆکان ه
کێ لهسهربازی تورک دهترسێت ،ئێوهبڕۆن ئێمهشهڕ دهکهین.
بهم شێوهی ه گوندنشینهکان بۆیان دهردهکهوێت ک ه مهمۆ
تهواو نییه ،کاتێک گوندنشینهکا ن تکاو ڕجا ل ه مهمۆ دهکهن و
لێی دهپاڕێنهوه ،مهمۆ ک ه لهدورهو ه چاوی ب ه سهرباز ه تورکهکان
دهکهوێت دهچێت ه دهرهوهی گوندهکهو سواری ئهسپێک دهبێت و
ڕادهکات ،کاتێک سهربازهکان دهیبینن ک ه ڕادهکات تهقهی لێدهکهن،
ئهسپهکهی دهپێکرێ ئهویش دهکهوێت و خۆی دهگههێنێت ه
پشت بهردێک و چهند تهقهیهک دهکات و دیسان ڕادهکاتهوه،
کۆپتهر دێت و لهچهند شوێنێک سهرباز دادهگرێت ،مهمۆ که له
گوندهک ه دور دهکهوێتهو ه ل ه خانویهکی بچوکی دهرهوهی گوندهکه
ئاگر دهکاتهوهو چاکهتهکهی ههڵدهواسێت بهدارێکهو ه و دیسان
ڕادهکاتهوه ،سهربازهکان چاکهتهکهی دهبینن وادهزانن کهمهمۆ
ک بۆیان
لهوێدای ه و هێواش . .هێواش دهچن ه خانۆکهوه ،کاتێ 
دهردهکهوێت بهههڵهدا چون ه بهچهپ و ڕاستدا تهقهدهکهن،
دوای ئهوهی مهمۆ دوژمنی ههڵخهڵهتاند دهگهڕێتهو ه ناو گوندهکه،
یهکهم جار دهچێت ه ماڵی موختار ،چهکهکهی ل ه سهر موختارهک ه
ڕادهگرێت و پێی دهڵێت تهسلیم به.
لهم کاتهدا ههواڵ دهگهێن ه براکهی ،ک ه براکهی دهگات یهک دو
هلل ل ه مهمۆ دهدات و چهکهکهو دوربینهکهی لێدهستێنێت.
ز 
ههڤااڵن بهبراکهی مهمۆیان ووتوو ه ک ه مهمۆ بهشداری ناو
شۆڕش دهبێت ،براکه�شی ووتویهتی مهمۆ ب ه کهڵکی ئێو ه نایهت،
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ههڤااڵنیش دهڵێن ئێمهئهم بڕیار ه دهدهین.
پاشان براکهی مهمۆ چهکهکهو دوربینهک ه دهشارێتهوه.
دوای چهندین ڕۆژ ههواڵێکمان پێگهیشت که ٢٠٠ئاپۆجییهک
لهڤارتۆ کوتاویانهت ه سهر گوندی ( ج ) لهگهڵ گوندنشینهکان
ڕێککهوتوون ،کاتێک شهڕ دێته ئاراو ه ئاپۆجییهکان بۆ ئهوهی
گوندنشینهکان زهرهریان لێنهکهوێت پاشهک�شێ دهکهن ،سهڕهرای
ئهوهی کۆپتهری دوژمنیش هاتبوو کهس زهرهری لێنهکهوت،
گوندنشینهکان بهمهزۆر خۆش حاڵبوون ،بۆ ڕۆژی دوای  ١٥جاش
چهکهکانیان تهسلیم بهدهوڵهت دهکهنهو ه و گوای ه وتویان ه ئێم ه
بهرامبهر ب ه ئاپۆجییهکان شهڕ ناکهین ،ئهمان ه ههمویان شێتن،
جارێکی تر ئێم ه چهک ههڵناگرینهوه ،کێ دهتوانێت بهرامبهر ئهم
ئاپۆجییانهشهڕ بکات؟ .
بێگومان ئێم ه بیستنی ئهم ههواڵهمان پێ سهیر بوو ،لهبهر
ئهوهی لهو ناوچهیهدا نهک  ٢٠٠گهریال بهڵکو ههمومان  ٥کهس
بوین ،تهنانهت توانای ئهنجامدانی چاالکی سهربازیشمان نهبوو،
بهاڵم لهناو خهڵکدا کهئهم ههواڵ ه بهو شێوهیه باڵوببۆوه،
دیار ه ڕاستییهکی خۆی ههبووه ،ئێمهش ههموو گریمانەکانمان
ههڵدهسهنگاند ،ئایا دهبێت جاشهکان ئهم کارهیان کردبێت؟ ئهی
ئایا دوژمن تهکتیکی نوێ ئهنجام دهدات؟ زۆر ههوڵماندا شتهکانمان
بۆ ڕونببێتهوه ،بۆ دڵنیا بوون دۆستێکی باوهڕپێکراوی خۆمان بۆ
ك گهڕایهو ه ههمان شتی گێڕایهوهو دهیووت یهکێک
ئهوێ نارد ،کاتێ 
دابهزیوهته گوندهکه ،کابرایهکی ئهوهند ه بهجهرگ بوو ه بهردهوام
ووتویهتی وهرن ه دهرهو ه ترسنۆکینه ،ئهوهندهی شێرێک ئازا بووه.
دوای چهندین ڕۆژ نامهیهکی ههڤاڵ سینانمان پێگهیشت ک ه
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با�سی ل ه ڕاکردنهکهی مهمۆی
دهکرد ،دوای چهندین ڕۆژ
ل ه گوندهک ه چوین ه ماڵی برای
مهمۆ ،مهمۆش ل ه ماڵهو ه بوو
پێم ووت چی دهکهیت لێره؟.
مهمۆ ب ه دوور و درێژی با�سی
ڕوداوهکهی و ڕاکردنهکهی بۆ

گێڕاینهوه.
بۆمان دهرکهوت ئهو ههموو
کاران ه مهمۆ شێتی خۆمان
کردویهتی.
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بههار بوو هێشتا چیاکان تارای زوینی خۆیان ل ه بهردا بوو،
ههروهکو کچێکی شهرمنی گهنج ک ه ئاماد ه بێت نهێنێکانی خۆی
ئاشکرا بکات سرووشت وابوو .سروشت بۆ داماڵینی دوا ئاشکرا
کردنی شوێن پهنجهکانی خۆی هێواش . .هێواش بهفری چیاکانی
دهتواندهوه.
گزنگی بهیان دهیویست دهستی خۆی بهسهر تاریکیدا درێژ بکات،
خونچهی سهر نهمامهکان تاز ه بهتاز ه دهکرانهو ه و بهو ههوایهی ل ه
باکورهو ه ههڵیکرد بوو دهلهرینهوه ،ل ه ههموو شوێنێک ههستت
بهنوێ بونهوهی سروشت دهکرد.
سهڕهرای ئهوهی بهبێ وهستان و پشودان ب ه درێژایی شهو
ڕێگامان بڕی بوو ،ههڤاڵ ڕووبار ک ه ڕێبهرمان بوو ههروهها
گهریالیهکی کۆنیش بوو ووتی زۆر ب ه هێوا�شی ڕێمان کردوو ه ههر
بۆی ه ل ه ژووانهکهی خۆمان دوادهکهوین.
ئهو کات ه من حاڵی بووم ک ه زهحمهتییهکانی بوون ب ه گهریال
چییه ،بهاڵم من ک ه دهمبینی چهندێک ب ه خێرایی ڕێگا دهبڕین بیرم
دهکردهو ه که ل ه کاتی خۆی دهگهین ه شوێنی خۆمان و بهڵکو چهند
کاتژمێرێک زووتریش دهگهین .ل ه الیهکهو ه ئهم خێراییهی هەڤااڵن
منی سهڕسام کردبوو ههروهها لهالیهکی تریشهو ه ئهو کێشهیهم ل ه
بهردهمدا بوو ک ه چۆن بگهین ه الی ههڤااڵن ،بێگومان یهکهم جارم
بوو بهڕستهی گهریال بێ چارهسهر نامێنێتهوه ئاشنا ببم ،ههڵبهت
ئهمهش فهلسهفهیهک بوو بۆ من ،ئهمهش ئهوهی فێرکردم ک ه
ڕوبهروی زهحمهتی سروشت و ناڕهحهتی ببینهو ه و شهڕی لە
هەمبەر بکهین.
من کاتێک بیرم ل ه گهریال بێ چار ه نامێنێتهوه دهکردهو ه ههڤاڵ
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رووبار ووتی دهتوانین ل ه شوانهکان بپرسین ئهمان ه بست بهبستی
ئهم ناوچهی ه شارهزان ،ئهگهر بێتو شوێنی ههڤااڵنی ئێمهش نهزانن
بهاڵم دهتوانن لهماوهی دوو ڕۆژێکدا ههواڵی ئێم ه ب ه ههڤااڵن بدهن.
ب ه پێکهنینهو ه ب ه ههڤاڵ رووبارم ووت ئایا چۆن شوانهکان
دهدۆزینهوه؟ .ئهویش ووتی ئهگهر ئهم گرد ه ببڕین دهتوانین
ناوچەی زۆما ببینین.
پێش ئهوهی بگهین ه زۆما بووین بهدوو بهشهوه ،ئهو گروپهی
منیان لهگهڵ بووم بهر ه و چادرێکی گهور ه ملینا ،ک ه چوین ه ناو
چادرهک ه ناوهوهی ل ه دهرهو ه گهورهتر دهبینرا ،ئاورشێنکرا بوو
ههروهها بهجوانی گسک درابوو ،دۆشهک و لێفهکانیان ب ه جوانی
ب ه سهر یهکدا قهد کردبوو .ل ه الیهکی ناو چادرهک ه ل ه سوچێکدا
ل ه ناو بێشکهیهکدا منداڵێک دهگریا ،کچێکی تهمهن  ٧یان ١٠
ساڵێک لهناو چادرهک ه خهریکی زۆپاکه بوو کۆتکهداری تێدهکرد،
سهرهتا که ئێمهی بینی ههڵوێستهیهکی کرد و بهاڵم دوای هەر
ئەو کەسە وەک کهسێکی بەتەمەن فهرمووی لێکردین و لهسهر
حهسیرهکهدانیشتین ،لهناکاو بهبێ ئهوهی چاوهڕێی شتێکی وای
لێبکهم تهوقهی لهگهڵ یهک بهیهکمان کرد ،خاوهن جوتێ چاوی
ڕهش و گهور ه بوو .دوای ئهم ههموو شتان ه ههستم پێکرد ک ه
رومهتهکانی سوور ههڵگهڕاون ،ب ه خێرایی چوو ماستاوی بۆ
هێناین ،لهو کاتهدا ژنێکی بااڵ مامناوهند و ڕهش پۆش خۆیکرد ب ه
ناو چادرهکهدا ،سهڕهرای ئهوهی ماندوبونی و زهحمهتی چهندین
ساڵهی ل ه سیمای نیشتبوو ،بهاڵم چاوانی وهکو کچهکهی جوان و
بریقهدار بوو ،دهستهکانی شلومل بهاڵم دهمارهکانی پێو ه دیار بوو،
بهبێ هیچ دوودڵیهک هات و ساڵوی لێکردین ،من ک ه نهم دهزانی
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چۆن ههڵسوکهوتی لهگهڵ بکهم بهاڵم ڕاستهوخۆ ههستاین ه
سهرپێ و وهاڵمی ساڵوهکهیمان دایهوه.
ئهم ژن ه ب ه کردهو ه ئاسایهکهی خۆی سفرهی بۆ ئاماد ه کردین،
لهسهر سفرهک ه ماست و پهنیر و برنجی بۆ داناین ک ه بهرماوهی
ڕۆژێک پێشتر بوو چای�شی بۆ داناین ،ل ه الیهکهو ه خهریکی ئیش و
کار بوو ل ه الیهکی تریشهو ه ب ه ژێر چاو مراقهبهی ئێمهی دهکرد.
تهماشای جلوبهرگ و چهکهکانمانی دهکرد ،لێم پر�سی پورێ
ههڤااڵن سهردانی ئێرهدهکهن؟  .ئهویش ووتی وهلالی ماوهیهکی زۆر ه
کهسمان نهدیوه .لهسهر ئهژنۆ دانیشتبوو شڵهژاوی پێو ه دیار بوو،
بهبێ ئهوهی تهماشای ئێمهبکات قسهی دهکرد ،بهبێ ئهوهی بهرامبهر
ئێم ه کهساردبونێک بنوێنێت ههستم دهکرد ک ه ساردبونێک ل ه
دهرونیدا ههیه ،من بیستبووم ک ه خهڵک خۆشهویستیهکی گهورهی
بهرامبهر بهگهریال ههی ه بهاڵم ڕەفتاری ئهم ژن ه ئهم خهیاڵ و
بیر و بۆچونهی منی خستبوو ه ژێر گڵ .ڕووخساری ئهم ژن ه ئهو
لێکدانهوهی به من بهخ�شی ،زریانێک ل ه دهرونیدا ههبوو ،من هیچ
نهم دهویست ل ه ڕهوشێکی ئاوادا دانیشم بۆی ه دهمویست لێر ه
ڕزگارم ببێت .بێگومان ئهم نهویستنی میوانی وهکو ئێمه بۆ گهریال
ههندێ جار دهبهسترێتهوه بهشهڕی چهپهڵهوه ،ههندێ جاریش
پێویستهگهریال ئهو شوێنهبهجێ بهێڵێت .من کهلهناو ئهو ههست
و نهستهی کهههرگیز چاوهڕێم نهدهکرد دهژیام بهبێ ئهوهی نان
بخۆم دوای نان خواردنی ههڤااڵن ههستاین ه سهر پێ.
ئهو شهو ه زۆر خامۆش بوو ،دوای خۆکۆکردنهو ه ئیتر کاتی ڕۆشتن
هاتبوو ،دوایش پیاوێکی ب ه تهمهن ههندێ قهمبور هاتهژورهوه ،ئهم
پیاو ه پیر ه لهباپیرهی ئهم خێزانهی دهکرد ،لهبهر ئهوهی شوان بوو
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وهاڵم بداتهو ه ژنهک ه زۆر
بهخێرایی خۆی گهیاند ه نێوان
من و باپیرهو ئهوی خست ه پشت
خۆیهو ه و دوایش ووتی ئهو
کوێره! کهڕواڵله! لههیچ شتێک
نازانێت .لهچاوانیدا دیار بوو
شتێکی زۆر دهشارێتهوه ،خهڵکی
زۆما ب ه واڵتپارێز ناسراوبوون،
بهاڵم ک ه ڕوبهروی رهفتاری
ئهم ژنهبوینهوه ههموومان پێی
سهرسام بووین ،ههڤاڵ رووبار
قۆڵمی گرت و پێی ووتم دهی
بابڕۆین .من سهرسام بووم،
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ل ه بارهی ههڤااڵنهو ه دهبوای ه
زانیاری لهال ههبوایه ،ژنهکهش
لهبهردهم چادرهک ه دهستی
کچهکهی گرتبوو ل ه ئێمهی
دهڕوانی ،من تا لهدهستم بهاتای ه
نهم دهویست ههست بکات ک ه
تهماشای ئهو دهکهم ،بێگومان
ئهمهشم بهزانستهو ه دهکرد.
من و ههڤاڵ رووبار
چوین ه الی مامهپیر ه و دوای
ساڵوکردن لێمان پر�سی باپیر ه
لهم ڕۆژانهدا ههڤااڵنت بینیوه؟.
بهاڵم کاتێک باپیر ه ویستی

ئهم ژنهههموو ئهمانهی بهبێ هیچ سڵمێنهوهیهک دهکرد ،بهبێ هیچ
دوودڵیهکیش ئهم کارانهی دهکرد تا جاری دووهم ههڤاڵ رووبار
ووتی دهی بابڕۆین .هاتمهو ه سهر خۆم ،من هیچ لهم تابلۆی ه حاڵی
نهبووم ،دهرونمی ههژاند ،بهاڵم زۆر دڵتهزێنهئهگهر ههڵوێستی گهل
بهرامبهر بهئێم ه بهم شێوهیهبێت ،ل ه ههڤاڵ رووبارم پر�سی بۆچی
بهم شێوهی ه ڕەفتاری لهگهڵ کردین؟  .ههرچهندهههڤاڵ رووبار
دڵنیاش نهبوو ،بهاڵم بۆ قایلکردنی من و خۆ�شی چارهسهرییهکی
دۆزییهوهو ووتی جلوبهرگ و چهکهکانمان زۆر تازهن ههروهها
ههڵسوکهوتمان ل ه گهریال نهدهچوو .منیش ووتم ئینجا چیی ه ئێمه
تاز ه لهئهکادیمیه هاتوینهتهو ه ههڵبهت شتومهکمان تاز ه دهبێت.
ههڤاڵ رووبار ووتی بێگومان ئهوهی دهیڵێی ڕاست ه بهاڵم ئهم شهڕ ه
دژوار ه ئهو تابلۆیهی تۆ با�سی لێو ه دهکهیت سڕاوهتهوه ،لهبهر
ئهوهی ئهم ژنهپێش ئێم ه گهریالی تری بینیووه ،بۆی ه هیچی نهووت.
کهواتهئێمهی لهخۆمان شاردهو ه.
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کاتژمێر ٩ی بهیانی بوو ،شهوی ڕابردوو بهبێ ووچان بهفرێکی
زۆر باری ،وهک بڵێی ئاسمان پهردهیهکی سپی بهسهر زهویدا داپۆ�شی
بێت ،جێی حەوانەوەی گروپهکهمان لهنێوان دوو کهمپی گهورهدا
بوو ،بههۆی بهفر بارینێکی زۆرهوه ڕێگاکانی کهمپهکان ههر
ههمووی گیرابوو ،ئهمهش ببوو بههۆی ئهوهی ک ه میوانێکی زۆر
ڕوو لەالی ئێمە بکەن.
بێگومان ب ه هۆی هاتنی ئهم میوان ه زۆرانهوه ،جگ ه ل ه پهروهردهد ه
بو و ب ه بوارێك کهههر گهرالیهک یادهوهرییهکانی خۆی بگێڕێتهوه،
ئێمهش ب ه تامهزرۆو ه گوێمان بۆیان ڕادهگرت ،ل ه کاتی ئێوارهدا من
و ههڤاڵ ژیان لهسهرووی کهمپهکهو ه بۆ چێشت لێنان و خۆ گهرم
کردنهو ه سەرقاڵی دار برینهو ه بووین.
ئهو ڕهشهبایهی ک ه بهبهفرهو ه ههڵی کردبوو وهک تیژی
گوێزانێک بهدهست و دهموچاومانهو ه تیخی دهکرد ،لهبهر ڕچێوی
دهسمان نهمان دهزانی ک ه چۆن تهورهکهی دهسمان دهوهشێنین.
کاتێک سهرما و ماندوبوون ل ه یهککاتدا ئاوێتهی لهشمان ببوو
ههروهها کاتێک ک ه بێزاری داربڕین چۆکی پێداداین ڕوبهروی
ساتێک بوومهو ه ک ه ههناسهی لهبهر بڕیم ،ب ه شێوهیهک سەرسام
ببووم ک ه ههرگیز پێم نهزانی چۆن کۆتک ه دارهکانم پارچهپارچ ه
کردووه ،تاکو لە ناکاو ههڤاڵ ژیان ووتی خهیاڵت ڕۆی بهالیهکدا
بۆی ه هێواش بویتهوه؟ .
دوای ئەم قسەیە هۆشم هاتهو ه سهر خۆم ،هۆشم لهالی ئهو
ههڤاڵهی پێشهوهبوو ک ه له ناو مهفرهزهیهک ل ه ناو ئهو ههموو
بهفرهدا لە ناکاو بهرهو شوێنی حەوانەوەی ئێمە دههاتن .ههر
چهند ه له منیشهوه نزیک نهبوون بهاڵم ئهوم بهقهد و بااڵ باریک
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و درێژهکهی ناسییهوه ،ئهو یوسفی پورزام بوو بهاڵم وهک دوو
برادهریش بووین ،من لهت همهنی منداڵی و سهرهتای الوێتیمدا
بڕوام بهو ه نهدهکرد ک ه یوسفی پورزام بهشداری ناو شۆڕ�شی
کردبێت .له دوایشدا ههرچهند پرسیارم کرد بێت و لێپرسینهوهشم
کردبێ بۆم ئاشکرا نهبوو ک ه ل ه کوێی ه یاخود ماوهیا نا ،تا ل ه
دوایشدا ههر وهکوو قایلبونێک بهخۆم کهپێم وابوو شههید بوبێ
بۆیه دهستبهرداری سۆراغ ی بووم .چونک ه گهلێک ل ه ههڤااڵن دوای
ماوهیهکی کهم ل ه بهشداربوون لهناو گهریالدا شههید ببوون ،ههر
بۆیه لهالم وابوو لهوانهی ه یوسفیش یهکێک بێت لهو شههیدانه.
بێگومان چڕبونهوهی ئهم بیر و بۆچونهشم لهبارهی ئهوهو ه ههر
ئهوهبوو که لهدوایدا ل ه ناو گهریالدا پرسیارێکی زۆریم کرد بهاڵم
کهس نهیدهنا�سی.
کێ دهزانێت ل ه چی ههرێمێک ل ه چی شهڕێکدا لەوانەیە تا
دواههمین فیشهکی شهڕی کردبێت و ل ه دوایشدا شههید بووبێت،
یاخود ل ه بۆسهیهکدا کهوتبێت ه ناو شهپۆلی ڕووبارێکی سهرشێتهوه،
ههڵبهت کهسیش نازانێت ک ه گۆڕهکهی ل ه کوێیه ،من بیرم لهم
شتان ه دهکردهو ه ههر بۆی ه ئومێدم نهما بوو ،ل ه ڕۆژێکی وهک
ئهمڕۆدا ک ه تهنها بیرم ل ه سهرما و ل ه خۆم دهکردهو ه بینینی ئهو
بەالی منەوە وەک موعجیز ه وابوو.
ههڤاڵ ژیان لێی پرسیم کام پارچهیان ههڵدهگریت؟  .منیش
ووتم فهرق ناکات با بهزووترین کات بگهڕێینهوه .ههڤاڵ ژیان
بهخهندهکانی سهر لێوی بهنیانێکی نهرمهوهن یشانیدام کهلێم حاڵی
بووه .ژیان ووتی تۆ تهورەک ه و پارچ ه بچوکهکان ههڵگره ،منیش
پارچ ه گهورهکان ههڵدهگرم .باشه.
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بهبێ ئهوهی گوێ بدهم ه له�شی سڕبووم بهشێوهیهکی زۆر خێرا
دوای ئهوهی کۆلکهدارهکانم ل ه سهر شانی چهپم دانا و بهدهستی
ڕاستیشم تهورهکهم ههڵگرت ،ههڵبهت ژیانی ههڤاڵیشم مهراقی
ئهم خێراییهی منی بوو .ژیان ووتی ئهوهی ه کهم جار ه ک ه تۆ بهو
شڵهژاوی ه ببینم .لهبهر ئهوهی هیچ وهاڵمێکم الن ه بوو ههر بۆی ه
بێ دهنگ مامهوه ،من دهمویست ب ه بێ ئهوهی کات بهفیڕۆ بدهم
بگهم ه ناو مهفرهزهک ە و پێش ئهوهی میوانهکان لێمان جیاببنهو ه
بیان بینم ،ئێمهنازانین بۆ کوێ دهچن؟ لهوانهی ه جارێکی تر نهیان
بینمهوه ،کۆتکهدارهکانم لهپ هنای چادر ه الیلۆنهک ه بهشێوهیهکی
ڕێکوپێک داناو بهشێوهیهکی سهرسامان ه تهماشای چواردهوری
خۆمم دهکرد ،مهراقی ئهوهم بوو ک ه ئاخۆ میوانهکان ڕۆیشتون یان
نه.
ههڤاڵێک ک ه بهرهو ئێم ه دههات ب ه هۆی تهمومژ و بهفر بارینهو ه
پێ�شی خۆی پێ نهدهبینرا ههرچۆنێک بوو گهیشتهالمان ووتی بههۆی
ئهم تۆفانی بهفرهو ه گروپێک ل ه ههڤااڵن لهالی ئێم ه دهمێننهوه،
دەبێت پێداویستێکانیان دابین بکهین.
منیش بۆ ئهوهی ئهم هەلەم لهدهست نهچێت یهکسهر کهوتم ه
ئامادهباشییهوه ،بیرم کردهو ه ک ه ههڤااڵن زۆر ماندوون ههربۆی ه
ب ه پێویستم نهزانی ک ه ههر ئهم کات ه بچم ه الیان.
ئهو دوو ههڤاڵهی کهب ۆ پهیداکردنی پێداویستیهکانی
میوانهکان تهرخانکرابون و دهچوون بۆ داربڕین جامانهکانیان
ب ه توندی بهسهر و دهموچاویاندا ههڵپێکابوو ،یهکێکیان لهبهر
سهرما دهستهکانی کێشابۆو ه ناو قهمسهڵهکهیهوهئ هوی تریان
دهستکێشێکی کۆنی ل ه دهست کردبوو.
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ئهم مهفرهزهی ه پهیوهندیان لهگهڵ کهمپهکانی تردا پچڕابوو،
کهمپهکهی ئێمهش بهبهرد چواردهور و بانهکهی گیرا بوو ،بههۆی
ئهم بهفر بارینهو ه ک ه جوڵهمان پێن ه دهکرا ،ئازوقهمان خۆی ل ه
کهمی دابوو ،بێگومان ل ه شوێنێکی تردا ئازوقهی شاراوهمان ههبوو
بهاڵم کێ دهیتوانی لهبهفر بارینێکی ئاوادا بڕوات دهریبهێنێت .ئهو
ههڤااڵنهی ک ه ب ه کاری لۆجیستیکهو ه خهریک بوون ل ه شوێنی
چێشتلێنانمان خهریکی ریزکردنی دوا پاکهت ه ماعکهرۆنێکان بوون،
منیش ههندێ نانم ب ه دهستهو ه بوو خهریکی خواردنی بووم تهماشای
ئهو شوێنهم دهکرد ک ه میوانهکانی لێبوون ،بههۆی تهمو مژهو ه
هیچ شوێنێک نهدهبینرا ،ب ه ههڤااڵنی موبهقهکهم ووت میوانهکان
چی دهکهن؟  .یهکێکیان ووتی نوستون ،دوێنێ شهو ل ه کاتژمێر  ٣و ه
تاکو ئێستا بهم تۆفانی بهفر ه بهبێ ڕاوهستان ڕێیان کردووه ،کاتێک
خواردن و چا ئاماد ه بوو ههڵیان دهستێنین .ل ه دوایشدا لێی پرسیم
کهسیان دهنا�سی؟  .بهدهنگێکی پچڕ پچڕ پێمووت ئهوانم نهبینی
لهوانهی ه ناسیاویان تێدابێت.
ب ه شێوهیهکی خێرا چووم ه الی فەرماندەکهمان و مۆڵهتی ئهوهم
وهرگرت ک ه دوای نان خواردن سهردانی میوانهکان بکهم ،بێگومان
بۆ ئهوهی یوسف بهم شێوهیه نهم بینێ قژم داهێنا و گۆرهویهکانم
گۆڕی ،تهماشای ئاوینهکهم کردو ڕاستهوخۆ حاڵی شهش ساڵی
پێشوم وهبیر هاتهوه ،ئیتر وهکو جاران قسهکردن بهشهرمهو ه و
له ژێر لێوان نهدهکرا لە نێوانمان ،ل ه جێی ئهو شهرم ه واقعیهتی
ژیان ل ه ڕوخسارماندا بهدی دهکرا ،کاریگهری ئازادی ژیان زۆر ل ه
ههستمانی گۆڕی بوو ،بۆ نموون ه ئیفادهی بێ قهراربوون ل ه بهردهم
خواستهکان ل ه ئارادا نهمابوو ،ب ه واتایهک کولتوری جارانمان ل ه
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ئارادا نهمابوو ،بهاڵم جیاوازی سیمای شهش ساڵی ڕابردو و ئێستام
ل ه ئاوێنهکهی بهرامبهرم ب ه دیدهکرا.
ههڵبهت یوسفیش گۆڕا بوو ،بیرم دهکردهو ه و ب ه خۆمم دهووت
لهوانهی ه وهکو جارانی کهمدو نهبێت ،لهیادم ه جارێکیان سهڕهرای
ئهوهی دڕک ههموو دهستی کونکردبوو بهاڵم ههر کۆڵی لهگوڵ
کۆکردنهو ه نهدههێنا کاتێک من داوای گوڵهکانم لێکرد ئهویش بهبێ
یهک و دوو ههمووی دا به من ،من ههرگیز ئهم یادهوهرییهم ل ه بیر
ناچێتهوه.
بیرم کردهو ه ک ه دهبێت شتێکی ب ه خهاڵت بدهمێ ،چاوم بهناو
جانتا کۆنهکهمدا گێڕا و کهدڵنیاش بووم شتێکی ئهوتۆ�شی تێدا نییه،
جگ ه ل ه گۆرهوی کۆن . .بلوزێکی کۆن. .ئهلبوم و دهفتهر ههروهها
ئهو پێنوسهی ک ه ئهو ههڤاڵهی ڕۆژێک پێش شههید بوونی خهاڵتمی
کردبوو هیچی تری تیا نهبوو.
ئهو دهفتهرهی ک ه زۆربهی الپهڕهکانی ب ه پهڕهی گوڵ
رازاندبوومهو ه الپهرهالپهڕ ه ئهم دیودیوم کردن ل ه ناویاندا ئهو
شیعرانهی ک ه کاتی خۆی لهسهردهمی جیاوازدا نوسیبووم ،ب ه
خهیاڵی ئهوهی ئهو شیعران ه لهناو دهفتهرهکهب دڕم ههر بۆی ه چهند
جارێک خوێندمهوه ،بۆ ئهوهی دوتۆی ناو دهفتهرهک ه ناشرین
نهبێت شیعرهکانم نهدڕین و دهفتهرهکهم کرد ه گیرفانمهوه.
دوای نیوهڕۆ من و ههڤاڵ ژیان چووین ه ئهو شوێنهی ک ه
میوانهکانی لێبوون ،زۆر ب ه کهم ل ه بیرم دێت ک ه ههستم کردبێت
ئهژنۆکانم لهرزیبێتن ،بهاڵم ئێستا دهلهرزن .زۆر جار ل ه کاتی
گهرمترین شهڕدا ئارامی زۆرم پاراستووه ،بێگومان ل ه حاڵهتێکی
وهکو ئێستا تهنانهت ههناویشمی دهههژاند ئایا ئهمهش سادهترین
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حاڵهتی ڕابردو نهبوو کهتیایدا دهژیام؟ .
کۆتایی بهو ڕێگای ه ههر نههات کهد هبوای ه بهرهو شوێنی
میوانهکان بمبڕیایه ،دهمێک بوو میوانهکان نانیان خواردبوو،
چونک ه من دوای نان خواردن مۆڵەتی چونم بۆ ئهوێ وهرگرتبوو،
دوای گهیشتن و ساڵوکردن لهیهک بهیهکیان ب ه تهواوی تهماشای
دهموچاوی ههمویانم کرد بهاڵم یوسفیان تیا نهبوو ،دوای ئهم ساڵو
خاتر پرسین ه ههڤاڵێک بۆ دانیشتن فهرمووی لێکردم ،بهرامبهر
ئهو شوێنهی فهرموویان لێکردم دانیشتم ،ههڤاڵێک بهتانییهکی
بهخۆیدا دابوو نوستبوو ،ههرلهبهر ئهوهش بوو دهموچاویم
نهبینی ،ویستم پرسیار بکهم که ئهو ههڤاڵهکێیه ،بهاڵم نا باشتر ه
چاوهڕێ بکهم تاکو ههڵدهستێت ،چونکە ل ه ناو شۆڕشدا نازناوی
یوسفم نهدهزانی ،جگ ه ل ه چاوهڕوانی چارهی ترم نهما بوو ،جارێکی
ههستم کرد که ههناسهیهکی قوڵی ههڵکێشا ،بیرم دهکردهو ه ئایا
تۆ بڵێی نهخۆشبێت؟ بێگومان منداڵێتی ئهوم کهوتهو ه بیر ک ه چۆن
لهو حاڵهتانهدا نازی دهکرد ب ه سهرماندا ،ئهی کهسوکارمان چۆن
بهسهریدا دهتوانهوه .بههۆی توشبوونی ههاڵمهتێکی بچوکهوه
چای بهلیمۆیان بۆ دروست دهکرد ،ب ه چواردهوریدا دهبووین ب ه
پهروانه.
بهشێوهیهک ک ه هیچ چاوهڕێم نهدهکرد ههڤاڵێک بهشهرمهو ه
ووتی من دهناسیتهوه؟  .چڕبونهوهو قوڵبونهوهی بیرکردنهوهم
دیار ه وایلێکرد بووم ک ه دوای تهماشایهکی زۆریش هزرم یارمهتی
نهدام ک ه بیناسمهوه ،بێگومان ئهگهر کاتێک و حاڵهتێکی لهم
شێوهیهی ئێستا نهبوای ه ب ه دڵنیایهو ه دهمناسییهوه ،بهاڵم زۆر به
داخهو ه لهو حاڵهتهدا ههموو ههست و سۆزێکم بۆ سهر پورزاکهم
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دهچوو ک ه وهکو نهخۆشێک خهوی لێکهوتبوو ،بهاڵم ههر ئهو
ههڤاڵه ووتی ساڵی  ١٩٩٩لهیهک تیپ بووین ،من ل ه مهفرهزهی
یهکهم بووم ،بەیەکەوە چوبوین بۆ ئهنجامدانی ئهرکێک له( کاتۆ
) تۆ نهت دهتوانی باز بدهیت ه ئهو بهری ئاوهک ه منیش بهحهبل
شوێنێکی پهڕینهوهم بۆ خۆم دروست کرد بوو.
ههرکهوای ووت ناسیمهوه ،ئهم ههڤاڵه لهناو تیپهکهماندا
فیداکارترین کهس بوو ،ناوی مهروان بوو ،کاتێک ووتم
ئهتناسمهوه.
دهیڕوانییه ههڤاڵهکانی و ئهمهی وهک شانازییهک بۆخۆی
دهزانی .لێی پرسیم لهکاتی جیابونهوهمان ل ه تیپ ههتا ئێستا یهکمان
نهبینیوهتهو ه وانییه؟  .بهگوێرهی مهراقی مهروان ک ه بۆ پرسیارکردن
ههیبوو منیش ب ه پێچهوانهو ه مهراقی ترم ل ه دڵدا بوو ،نهم دهتوانی
بچم ه ناو ئهو قسهو باسهی ک ه لهوێ دهکرا ،ههمیشهچاوم دهچوو ه
ئهو شوێنهی یوسفی لێ نوستبوو ،مهروانیش ههستی کرد بوو ک ه
خهیاڵم ل ه شوێنێکی ترهو ههروهها بهزمان ه کوردی ه ناتهواوهکهشم
نهم دهتوانی بهشداری گفتوگۆکهیان بکهم ،سهڕهرای ئهمهش
منیش ههستم ب ه مهروان دهکرد ک ه خوازیاری پرسینی پرسیارێکی
زۆره ،ل ه ههمان کاتدا ههڤاڵ رهوشهن ل ه بارهی چۆنیهتی شههید
بوونی ههڤااڵن میدیا و بنهو�شی هاوشارێکهی خۆی لهههڤاڵ
ڕۆکانی دهپر�سی ،هەڵبەت ساڵی  ١٩٩٩ئهو ناڕهحهتی ه و ئاڵۆزییهی
ل ه ئارادا بوو خۆشهویستی ههڤاڵێتی گهیاندبوو ه ئاستێکی بهرز
ههروهها خیانهت و قارهمانێتی وهک ئاوێنهیهک وابوو ل ه ڕوماندا
دهبینرا ،ئهو ساڵ ه لهناو یادگارێکانماندا شوێنی تایبهتی خۆی ههیه.
ئهگهر زهمان و کاتێکی باشتر و جیاواز تر بوای ه ههڵبهت قسهیهکی
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زۆرترمان دهکرد ،ههڤاڵ ژیان ههواڵی ئهو ههڤااڵنهی دهپر�سی ک ه
کاتی خۆی لهگهڵیان بووه ،ژیان لهسهر خۆی قسهی دهکرد و بهبێ
ئهوهی یهک ووش ه بپهڕێنێت چی لهال گهاڵڵه ببوو دهیپر�سی ،لهدوای
خواردنهوهی چایهکهی بهردهمی تهماشای کاتژمێرهکهی کردو
منیش بهبێ گوێنهدان بهشوێن و کات چاوم ههرلهسهر یوسف
بوو ،یوسف بهشێوهیهکی ڕێکوپێک ههناسهی دهداو ههروهک
بڵێی بۆ ماوهیهکی دورو درێژ لهو شوێنهی لێی ڕاکشاو ه دهمێنێتهو ه
یاخود لهناو خهونێکدای ه ک ه نایهوێت لێی داببڕێت .ههروهک ئهوهی
ل ه ناو پێخهفهکهی ماڵهوهیان بێت ل ه ههمان کاتدا ئهو لێفهیهی ک ه
نهنکمان بهدهستی خۆی بۆی دروبوو کهوتهو ه یادم ،نهنکمان شتی
دهستی بۆ ئێمهش دروستدهکرد بهاڵم نهی دهتوانی لێمان بشارێتهو ه
ک ه یوسف لهالی ئهو تایبهتمهندییهکی خۆی ههیه ،یوسفیش
ههوڵیدهدا ک ه ههموو داخوازێکانی ماڵهو ه بهجێ نههێنێت.
لهیادم ه دواجار ل ه ڕۆژێکی گهرمی وهرزی هاوین بهیهکهو ه
قسهمان دهکرد ،کراسێک ی چوارگۆشهیی ل ه بهردا بوو ،ئهو
ڕۆژهیهکهم جار بوو ک ه باس ل ه ئازادی بکهین ،من لهوێدا دهمویست
باس ل ه جیاوازی خواستی تاک و دیاریکردنی خواستی تاک بکهم.
لهو ڕۆژانهدا بنهماڵهکهمان ل ه حاڵهتی شڵهژاویدا بوون چونک ه
ههستیان دهکرد که ڕهو�شی ژیانی یوسف گۆڕاوه ،دهیانووت ههر
کاتێکتان زانی دهچێت ه شاخ.
ئهگهر یوسف بهئاشکراش بڕیارهکهی خۆی نە�شی هێنابێته
زمان بهاڵم ئهمهی ههر پێوه دیار بوو ،کاتێک بنهماڵهکهمان ل ه
ههوڵی ڕێگری یوسف بوون بۆ ئهوهی نهچێت ه شاخ بهاڵم من خۆم
ونکرد.
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ههڤاڵ ژیان لهناو قسهو باسێکی چڕ و پڕدابوو ،جارناجار
تهماشای کاتژمێرهکهم دهکرد بهاڵم ههرگیز لهدهست و یهخهی ئهو
خهیااڵن ه ڕزگارم نهد ه بوو ،ئهو کهسهی خهوتبوو منی خهزانبۆو ه
ئهو دهریایهی خهیاڵهوه ،ئایا چی کاتێک ب ه ئاگا دێت؟ لهوانهش ه
چاوهڕێی ڕۆشتنی ئێمهی بکردایه ،ب ه گشتی ههڤااڵنی کوڕ ل ه الی
ههڤااڵنی کچ بۆ نوستن درێژ نهد ه بوون ،ئهگهر ههڤاڵێکی کوڕ
بریندار نهبوایه و نهخۆش نهبێت یاخود ئهگهر ب ه سوتف ه تو�شی
ئهو حاڵهت ه هاتبێت لهوانهی ه ل ه شهرما ههڵنهسێت و چاوهڕێی
ڕۆشتنی ههڤاڵ ه کچهکان بکات.
لهو ه دهچێت ئهویش ب ه گوێرهی تهجروبهی خۆی ئهمهبزانێت و
ههڵنهسێت ،کاتێک کهمن بیرم دهکردهوه ک ه یوسف ههڵسا چۆن
قسهی لهگهڵ بکهم بۆ دووهمجار چای لێنراو چایمان خواردهوه،
تهنانهت بهشێوهیهک نوستبوو ک ه هیچ جوڵهی نهدهکرد ،بیرم
کردهوه بهخۆم م ووت لهوانهی ه بورابێتهوه !.
ئهو مرۆڤهی ژێر بهتانێک ه ک ه چهند کاتژمێرێک ه لێی دهڕوانم ،منی
ب ه ئاسمانی ههموو بیرکردنهوهیهک دهفڕاند ،وایلێکردبووم ههموو
خهیاڵهکانم کهپێشتر ل ه فلیمێکی تۆز لێنیشتوی کۆن دهچوو بهاڵم
ئێستا زۆر بهڕهوانی کار دهکات ،لهناو ئهو خهیااڵن ه و قسهکانی
ههڤااڵن چهند کاتژمێرێکم به سهر برد ،سهرم خهریک بوو ل ه
ئێشدا بتهقێت.
کاتێک ههڤاڵ مهروان دهستی کرد بهئ امادهکردنی چێشتلێنانی
ئێوار ه تێگهیشتم ئیتر کاتی ههڵسانه ،شڵهژابووم ،دانم بهخۆمدا
گرت چونک ه دهمویست بچم باوه�شی پیابکهم و لهخهو ههڵیسێنم
بهاڵم نهم دهتوانی ،ئهوهی ڕاستی بێت ئهوهی ڕێگر بوو لهم کارهم
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ههر قسهکانی خۆم بوو ک ه
به مێشکمدا دههات بهخۆمم
دهووت ئهی ئهگهر یوسف
نهبوو؟  ،ئهو کات ه دهڵێم زۆر
سوپاست دهکهم ک ه بۆ چهند
کاتژمێرێک لهناو ئهو ههموو
ههستهدا منت ژیاند ،بیرم
کردهو ه ک ه دهبێت بهزوو ترین
کات ئهو شوێن ه بهجێ بهێڵم ،ئهم
میوان ه وهک ئهو ڕهشهبایهی
دهرهو ه وابوو بۆ من ،دهبا
ههر لهخهوی شیرینی خۆیدا
بمێنێتهوه.
با لهشوێنی خۆیدا ههر
لهخهودابێت بهبێ ئهوهی
لێفهکهی نهنکم بهسهر خۆیدا
بدات ،تا نزیک بونهوهی
کاتی پێگهیشتنی خواردن
بانگیان لێکرد ووتیان ههڤاڵ
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! ،یهکهم جاربوو ک ه کهسێک
ببینم ک ه لهو شێوهی ه لهخهو
ههڵسێت بهشڵهژاوی و بهو
دهموچاوه گرژهوه ،من ئهو
کات ه دهموچاویم بینی ،ئهو هیچی
نهووت ،بهتانێکهی لهسهر خۆی
الداو بهسهرسامیهو ه تهماشای
چواردهوری خۆیکرد ،دوایش
بهدهستی قژی ڕێکخست و
ئهو چاکهتهی که وهک سهرین
بهکاری هێنابوو لهبهری کرد،
پاشان ووتی ساڵو ...بهخێر بێن
! ،دوایش بهخێرایی لهژورهک ه
چوو ه دهرهوه .بێگومان
بۆ نوێکردنهوهی ههموو
یادگارێکانی ئهمڕۆم تهنانهت
فریای سوپاس کردنی�شی
نهکهوتم.

مانگی شوباتم خۆشناوێت

س .فێرهات

ئهگهر جارێکی تر بگهرێینهو ه ڕابردوو دیار ه نوێکردنهوهی
ههموو ئازارهکا ن بۆ ئێمهمانان کارێکی ئاسان نییه ،لهم سەردەم ە
و ل ه ڕابوردوشدا تێکۆشان لە ناو ئەو ژیانە پڕ لهتراژیدیایهی که
پێشوت ر هیچ نهبینراوهو نهبیستراو ه بۆ ئێمەمانا ن زۆر بهئازاره.
بۆ حاڵیبونی ههموو ئهمان ه و خهباتکردن ل ه دژی ئەو تراژیدیایانە
ههڵبهت تهنها به کهسانی وهکو ئێمهب هڕێوهدهبرێت ،دوور ل ه ب ه
ئاگابون لە مانا ڕاستەقینەکەی ژیان و غهفڵهتەکانی�شی بینای چاوی
ههموومانی ڵێڵکرد بوو ،ئێم ه زۆر دوور ل ه دەرەوەی گهمهی ئهم
دونیای ه دهژیاین.
بارانی بێوچانی کۆتایی وهرزی بههار بێ ڕاوهستان بهردهوام
بوو ،ل ه ناو تاریکستانی شهودا ڕێمان دهکرد ،تا بهیانی ڕێمان کرد،
بهههرحاڵێک بێت گهیشتین ه شوێنی خۆمان ،ل ه حهشارگهی هکدا
ماینهوه ،ئاگرێکی بچوکمان کردهو ه و خۆمان ب ه ووشکردنهو ه
سەرقاڵ کرد ،ئهو شوێنهی لێی گیرساینهو ه دیمهنێکی زۆر دڵڕفێنی
ههبوو ،ههتا زیاتر سهرنجی دارستانهکهت بدایه ،ههستی خۆتت تیا
وندهکرد ،ڕێکردنمان لهناو ئهم دارستان ه ب ه تایبهتی بهشهو زۆر
دژوار بوو ،شوێنێکی وهک ئێر ه دڵنیایهکی بهههڤااڵن دهبهخ�شی،
من ئهو ڕۆژه ههندێک ناساغ بووم ،ههموومان لهژێر ئهو چادره
دانیشتبوین ک ه بهالیلۆن دروستمان کردبوو ،گوێمان ل ه ڕادیۆ
دهگرت ،یهکهم شت کهگوێمان لێ بوو بهم شێوهی ه بوو ( عهبدوڵال
ئۆج ئاالن لهبهر ئهوهی دهرکرا سوریای جێهێشت ).
لهڕاستیدا ههموومان بهم ههواڵ ه سهرسام بووین ،یهک کهس
وورتهی ل ه دهمهو ه نههات ،باوهڕمان نهکرد ،بۆ ئارامکردنهوهی
ههڤااڵن ووتم ههمیش ه دوژمن ههواڵی درۆ باڵودهکاتهوه.
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ل ه خراپترین حاڵهتدابووم ک ه ل ه ژیانی ناو تێکۆشانمدا بهسهرم
بردبێت .روبەرووی جدیترین کێش ه ببوینهوه ،ئهو ڕۆژ ه هیچ
وهاڵمێکمان نهبوو بۆ هیچ پرسیارێک ،منیش ههندێ ل ه ههڤااڵن
دورکهوتمهوهو لهشوێنێکدا بهتهنها لێی دانیشتم ،له شوێنێکی ناو
دارستانهک ه ک ه کهس منی نهدهبینی پشتم دای ه دارێکهو ه و کهوتم ه
بیرکردنهوهو گریانێکی زۆر گریام.
دوای ماوهیهک گهڕامهو ه ههڤااڵن هێشتا دانیشتبون ،لێیان
پرسیم ک ه چیم لێهات منیش ووتم لهناو دارستانهک ه ونبووم،
لهبهر ئهوهی دوژمن لهو شوێنهی ئێمهی لێبوین بهنیازبوو هێرش
ئهنجام بدات ناچار ماین شوێنهکهمان بگۆڕین ،ئێم ه تهنها خاوهن
ڕادیۆیهک بووین ،تهنها گوێمان ل ه به�شی ههواڵهکانی دوژمن بوو،
جیهازی ڕاکاڵی گهورهشمان نهبوو ،لهو شوێنهی ک ه لێی بووین
ههڤااڵنی ترمان پێ نهدهدۆزرایهو ه تاکو زانیاریان لێوهربگرین،
ههموو شتهکانمان تهنها ب ه بیروبۆچونی خۆمان ههڵدهسهنگاند.
دهمانووت ( سهرۆکایهتی بههێزه ،ئهو خۆی دهزانێت چی دهکات،
ههمیش ه سهرۆک کاری ڕاستی کردووه ) ،ل ه کهناڵی ڕادێوی
دوژمنهو ه ههڵسهنگاندن و باس لە هۆکاری دهرچونی سهرۆک
دهکرا ل ه سوریا ،نهشمان دهزانی ک ه هۆی دهرچونی چی بووه،
ل ه ڕۆژههاڵتی ناوین جیابۆتهوه ،بهم ههستانهوه ،شهو لهژێر
بهفر باریندا ڕێگامان کرد ،ههر وهک قیامهت وابوو ئهو شهوه،
ههموو شوێنێک تهم و مژ بوو ،بهناو شیوو و دۆڵهکاندا ڕێمان
دهکرد ،ههندێ جاریش ڕێگامان وون دهکرد ،دهکهوتینه ناو ئاوی
زێیهکانهوه ،جانتای ههموومان تهڕببوو ،بێگومان قورسایهکه�شی
دوو قات زیادی کردبوو ،کێشهکه کێشهی قورسبونی جانتاکان
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نهبوو خهم و دڵتهنگی باری ئێمهی قورس کرد بوو ،ل ه ههر
ههنگاوێک بیرمان ل ه سهرۆکایهتی دهکردهوه ،دهمهو بهیان
گهیشتین ه شوێنی خۆمان لهو شوێنهد ا ئهشکهوتی بچوکی زۆری
لێبوو ،لهناو ئهشکهوتهکاندا کۆتک ه دارێکی ووشکی زۆر ههبوو،
ماندوبون ئێمهی شهتهک کردبوو.
ههندێ ل ه ههڤااڵن بهبێ ئهوهی نان بخۆن ههر ب ه جلوبهرگی
تهڕیانهو ه خۆیان لێ درێژ کرد ،قاچ و دهستی ههموو ههڤااڵن ئاوسا
بوو ،بێگومان ڕێگاو بانێکی زۆر سهختمان بڕی بوو .دوای مانهوهی
ههفتهیهک چووین ه ئهو کهمپهی ک ه بۆ زستان بهکارمان دههێنا،
ههموو ئامادهباشییهکانمان ئامادهکرد ،کێشهی کهمی ئازوقهمان
ههبوو ،ڕۆژێکیان کۆبونهوهی بهڕێوبهرایهتیمان کرد ،پیالنمان
داڕشتوو چل ههڤاڵ ئهرکدار کران.
له١٣ی شوبات بەدەم ڕەشەباوە بهفرێکی زۆر باری ،بهڕۆژ
چووین ه شوێنی ئهنجامدانی کارهکهمان و گهیشتینهشوێنی ( س .. .ب
) ئهم شوێن ه بۆ ئێم ه زۆر مهترسیدار بوو ،ههروهک چۆن تهماشای
فلیمێکی ترسناک بکهیت ئێرهش ههروابوو ،ئێم ه بۆ شکاندنی
ئهو ترس ه کارمان دهکرد ،ههر  ١٥خولهک جارێک ڕێبهرهکهی
پێشهوهمان دهگۆڕی و بۆ گهیشتن ب ه لووتکه  ،١٢٢کاتژمێر ڕێمان
بڕی بهاڵم ههره�سی بهفر بهسهرماندا هات ،لهوێدا  ٣هەڤاڵمان
بریندار بوون و ههڤاڵێکمان شههید بوو ،بهم شێوهیهبهبێ ئهوهی
بگهین ه لووتک ه گهڕاینهوه ،ههڵبهت ههره�سی بهفر زۆر ترسناکه،
ئێمهش شههید ( جوان ) نمان لهژێر بهفر ناشت ،ناچارماین
بگهڕێینهو ه بۆ کهمپهکهمان ،بهم شێوهی ه نەمانتوانی ئازوق ه
بهێنین ،تهنها توانیمان بڕیندارهکان بهێنینهوه ،پێویست بوو ل ه
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ڕهوشێکی وادا دەستبەرداری کار و خەباتەکانمان ببوینایە ،ههر
کاتژمێر و خولهکێکمان شهڕی مهعنهوی و ئیرادهبوو لهگهڵ
خۆماندا ،دهمهو تاریکی ئێوار ه گهیشتین ه کهمپهکهمان ،ل ه بهر
ئهوهی شههیدێکمان دابوو ورهی ههموو ههڤااڵنمان زۆر خراپ
بوو ،ئێم ه هیچ ههواڵێکی سهرۆکایهتیمان نهدهزانی ،تهنها لهههواڵی
ڕادوێی دوژمنهو ه ههواڵمان دهبیست ،ئێم ه نهماندهزانی ک ه ئهم
ههوااڵن ه تا چ ڕادهیهک ڕاستن یان درۆن ،پرسیارێکی زۆر ل ه مێشکی
ههڤااڵن گهاڵڵ ه ببوو ،ئێمهش نهمان دهتوانی وهاڵمیان بدهینهوه،
چونک ه ئێمهش هیچ ههواڵێکمان نهدهزانی تاکو وهاڵمی پرسیارهکان
بدهینهوه .بهفرێکی زۆر دهباری ،لهگهڵ چهند ههڤاڵێک چووین بۆ
داربڕینهوه ،لهکاتی گهڕانهوهماندا چهند ههڤاڵێک بهدیار زۆپاکهو ه
دانیشتبون ،گوێیان ل ه ڕادیۆ دهگرت گوێمان لێبو ل ه ههواڵکهدا
وترا ک ه سهرۆکیان هێناوهتهو ه بۆ تورکیا ،بهڵێ ئهو کات ه مێشک
و دهرونمان ههژا ،ههموو ههڤااڵن دهستیان کرد بهگریان ،تهمی
ماتهمینی باڵی بهسهر کهمپهکهماندا کێشا ،کهسمان ورتهمان
لهدهمهو ه نهدههات ،ئهو دیمهنهی ئهوێ زۆر ترسناک بوو،
ههرگیزاو ههرگیز لهمێشکم ناسڕێتهوه.
ههروهک ئهوهی لهناو خهونێکی قوڵدابین ئهم خهونهش
ئاکامهکهی ههر ئازاره ،ههموو ههڤااڵن چهک و تهقهمهنێکانیان
ئامادهکردو پیالنیان داڕشت بۆ پهالماردانی مۆڵگ ه سهربازێکان،
بێگومان زۆر مهحاڵ بوو ههڤااڵن ئارام بکهینهوه ،ئێمهش ک ه چهند
فەرماندەیەک بووین خاوهنی ههمان ههست و پڕ نهفرهتی دوژمن
بوین .ناخی ههموومان ڕهش ههڵگهڕا بوو ،ئێم ه لهدونیایهکی تاریک
و نوتهکدا دهرگاکانمان دهکردهوه ،ئێم ه وهکو دهستهی بهرپرس
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شهو و ڕۆژ بهسهر ههڤااڵندا ئێشکمان دهگرد ههڵبهت ئهمهش
لهبهر ئهو ه بوو نهک ههڤاڵێک چاالکییهک بهسهر خۆیدا بهێنێت
واتا زهرهر بەخۆی بگەهێنێت ،بۆ ڕۆژی دوایی ئێوار ه وەک دهستهی
فەرماندەیی کۆبونهوهیهکمان ئهنجام داو ویستمان ل ه بارهی کهش
و ههواو جموجۆڵی ناوچهکهو ه بگهین ه بڕیارێک ،بڕیار وهرگرتن بۆ
ههرکارێک لهو ناوچهیهدا کارێکی دژوار بوو ،ئێم ه ههڤاڵێکمان ل ه
دهستهی فەرماندەیی ههڵبژارد کهلهبارهی ڕهوشهکهو ه کۆبونهو ه
ب ه ههڤااڵن بکات ،ل ه کاتی ئهنجامدانی کۆبونهوهک ه ههموو ههڤااڵن
نارەحەتبوون و دهیان ووت با تۆڵهی سهرۆک بکهینهوه ،ههروهها
دهیان ووت با ڕێگانهدهین دوژمن ب ه سانایی بژی.
دوای کۆبونهوهک ه ئهو شهو ه من کرام ب ه بهرپر�سی گشتی
ههڤااڵن ،ل ه بهردهم ئهشکهوتهکهدا ههڤااڵن ک ه پرێکی بچوکیان
کردبوو ،منیش چووم لێی دانیشتم و زۆر ههستم بهتهنیای دهکرد،
ههموو سروشت بۆمن نامۆ بوو ،تهنانهت من خۆم ل ه خۆمدا
نامۆ ببووم ،بهردهوام دهگریام ،ههمیش ه دیمهنهکانی سهرۆک
دههاتهو ه بهرچاو ک ه لهسهرۆکایهتی بینیبووم ،ل ه ناو ههستێکی
زۆر قوڵ و بهرینداردا دهژیام ،من خهیاڵی ئهو پالنهم دهکرد که
ل ه گۆڕهپانی سهرۆکایهتی کێشا بووم ،خۆزگهی ئهوهم دهکرد ک ه
بتوانم بگهڕێمهو ه ئهو ڕۆژگارە ،ههموو پرسیارهکانم بهبێ وهاڵم
دهمانهوه ،ههموو پرسیارهکانی مێشک و دهرونم ئازاریان دهدام،
دهبوای ه ئهم کارهسات ه ڕوینهدایه ،پرسیارم ل ه خۆم دهکرد ئهگهر
ههموو ئهمان ه ئهی بۆ خهونێک نهبوایه؟ نهم دهویست باوهڕ ب ه
ههموو ئهم ڕوداوانه بکهم ،نهم دهتوانی دیل بوونی سهرۆک قهبوڵ
بکهم ،بیرم دهکردهو ه بۆ نابێ ههموو ئهمان ه خهونێک بێت و دوور
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بن لهڕاستی ،من ل ه ناو ئاسمانی
خهونهکانی خۆمدا بووم و نهم
زانی بههۆی چییهو ه ڕاچهڵهکام
و هاتمهو ه سهر هۆ�شی خۆم،
پاشان بۆم دهرکهوت ک ه ماوهی
چوار کاتژمێر لهناو ئهو ههموو
خهیاڵدا ماومهتهوه.
ههستم ب ه تێپهڕبونی ئهو
ههموو کاتژمێر ه نهکرد بوو،
چووم ه دهرهو ه نوتهک بوو
ههروهها ڕهشهبایهکی تیژ و
ڕهشهبایهک لەئارادا بوو ک ه
سهمای بهههموو بهفرهکان

دهکرد ،وامهەست دەکرد کە
سروشت لهگهڵ مندا دهگری،
پشتم نا ب ه کهڵهک ه بهردێکهوهو
گوێم لهئاوازهکانی سروشت
دهگرت ،پهیوهندی ڕوحیم
لهگهڵ سروشتدا بهست و پێم
ووت ئهی خاکی پیرۆز تۆش
دهگریت؟ پێویست ه تۆش خهم
بخۆیت و بگریت ،لهبهر ئهوهی
ئهو کهس ه گهورهیهی ک ه تۆی
پیرۆز کردبو و ،پابهند ه ب ه
بونتهو ه دهستگیر کراوه ! ئایا
ئازارێک لهم ه گهورهتر ههیه؟
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ئهی خاکی پیرۆز و بهپیت ئهو کهس ه ئهوهند ه مهزن ه ههوڵدهدات
پیرۆزیت ل ه ئاستی داگیرکهر بپارێزێت ،ئایا تۆش دهبیت ه هاوبه�شی
خهمم؟.
بۆ ماوهی ههفتهیهک لهشوێنهکهی خۆمان نههاتین ه دهرهوه،
ههره�سی بهفر ههموو شوێنێکی داپۆشیبو ،ڕهشهبایهکی ترسناک
ههڵی کردبوو ،بهفر ئێمهی دیل کردبوو ،چونک ه ئێمهدهمانویست
تۆڵ ه ل ه دوژمن بکهینهوه ،ههموو ههڤااڵنمان نهخۆش کهوتبون،
کهس نانی پێنهدهخورا ،کهس وزهی تیا نهما بوو ،تێنهگهیشتین
هۆکارهکهی بونی ئهو سهرما و سۆڵهبوو یاخود شتێکی تر ،پێویست
بوو ب ه زووترین کات بێینهو ه سهرخۆمان ،بهرهو وهرزی بههار
دهچوین و دهبوای ه ئامادهبا�شی بکهین بۆ ئهوهی تۆڵ ه ل ه دوژمن
بکهینهوه ،نهدهکرا بهرامبهر ئهم تاوان ه بێدهنگ بمێنینهوه ،ئهم
شێوازی تۆڵهکردنهوهیه ل ه سهرۆکهو ه فێرببوین ،ئهم ه قسهی
سهرۆک بوو ک ه دهیووت( لهگهڵ هاتنی بههاردا دهبێت خۆتان
ئامادهکهن بۆ ئهوهی بتوانن لهناو جهرگهی دوژمن دهست
بوهشێنن) ،لهگهڵ گهورهبونهوهی ڕق و کینهمان بهرامبهر ب ه
دوژمن هیچ شتێکمان لهبهرامبهر بهڕێگر نهدهبینی .ههر بۆئهمهش
بهبا�شی خۆمان ئامادهکرد ،ههموو ڕۆژێک لهبارهی نهخشهدانانی
ئهوهی ک ه چۆن دهست لهدوژمن بوهشێنین کۆبونهوهمان دهکرد.
لهڕۆژی  ٢٥ی شوبات کۆبونهوهی بهڕێوبهرایهتیمان کرد و ل ه
کۆبونهوهکهدا ڕهوشهک ه و ڕهو�شی سهرۆکایهتیمان ههڵسهنگاند،
ههر بۆ ئهمهش شێوازی چاالکی و بهشداربونمان ڕەچاوکرد ،دوای
ئهمهش پیالنێکی با�شی چاالکیمان داڕشت ،دوایش گهنگهشهی
ئهوهمان کرد ک ه کێ بهشداری لهو چاالکییهبکات ،سهرهتا
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من و ههڤاڵ ( ش . .شڤان ) پێشنیارهکانی خۆمان هێنایهزمان،
کاتێک ههموو ههڤااڵن داخوازی ئهوهیان دهکرد ک ه بهشداری
ئهم چاالکیی ه بکهن ،بێگومان ئهمهش بۆ ئێم ه کێشهی دروست
دهکرد ،باش ه ئهم ه چۆن دهکرا؟ ل ه ئهنجامدا بۆچونهکانی من و
ههڤاڵ شڤان قورسایی خۆی بهدهست هێنا ،ئیتر کاتی ئهوهها تبوو
بڕیارهکانی کۆبونهوهک ه بکهین ه باری پراکتیکهوه.
توانای خۆمان کۆکردهو ه ئێم ه له ٢٨ی مارت که ساڵ یادی
شههیدبونی ههڤاڵ ( عهگید ) بوو وهکو گروپی گیانباز بهڕێکهوتین،
بێگومان تۆڵ ه و ههیهجان و ئازار و خهم ل ه یهککاتدا ل ه ناخماندا
بوو ،دهمهو ئێوار ه گهیشتین ه شوێنی مهبهست ،دهمهو بهیان
گهیشتین ه خاڵی چاالکییهک ه و کاروانێکی دوژمن ب ه دیکهوت ،ئیتر
کاتی تۆڵهسهندنهوهبوو ،پێویست بوو زێی مونزور بهخوێن ی دوژمن
سوور بکهین.
من لهسهنگهرێک و ههڤاڵ شڤان و تێکۆشین لهسهنگهرێک
دابوون ،دوژمنمان کرد ه ناو بازنهی خۆمانهوه ،ههموو چهکهکانمان
لهیهککاتدا دهستیان بهتهقهکرد ،دوژمن شڵهژا بوو ،نهیاندهزانی
تهق ه لهکێ بکهن ،پێویست بوو هیچ فیشهکێکمان بهفیرۆ نهدایه،
ههر فیشهکێکمان بۆ تۆڵهی سهرۆک بهدوژمنهو ه دهنا ،ههموو
بواری شهڕهک ه کهوت ه ژێر کۆنتڕۆڵی ئێمهوه ،توانیمان هێزی دوژمن
ب ه تهواوی لهناو ببهین ،دوایش پاشهکشێمان زۆر بهباشیکرد،
ههڤاڵ تێکۆشین باوه�شی پێداکردم و ووتی تۆڵهی سهرۆکمان
زۆر بهبا�شی کردهوه .دوای چهندین ساڵ گرنگی ١٥ی شوباتم ب ه
با�شی بۆ دهرکهوت ،تهنها دهست وهشاندن ل ه دوژمن بهس نییه،
بهڵکو دهبێت ڕخنهو پێداچونهوهی ههڤاڵێتی ناوخۆشمان بکهین.
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ههڵبهتهههموو ئهمانهم لهپهرتوکی بهرگرییهکهی سهرۆکهو ه بۆ
دهرکهوت ،وا جارێکی تر ١٥ی شوبات نزیک دهبێتهو ه پێویست ه
ئێمه پرسینهوهی زاتی بکهین ،ههڵبهت تا کات ب ه سهر بچوای ه ل ه
سهرۆکهو ه زیاتر ئامانج و مهبهستی ئهم پیالن ه نێودهوڵهتیهمان
بۆ ڕونتر دهبۆوه ،حاڵی بوون لهسهرۆک ب ه واتای چارهسهرکردنی
ههموو کهموکوڕییهکان دێت ،ئهم١٥ی شوباتهدهبێت بکهین ب ه
ئامانجمان بۆ ئازاد کردنی سهرۆک ،من  ١٥ی شوباتم خۆشناوێت،
چونکهههست بهههمان ئازار دهکهم ،ئهگهر چی سااڵنێکی زۆریش
تێپهڕ بوبێت مهحاڵ ه ئهم ه ل ه بیر بکهین ،ئێمهئهمڕۆ ئهرکی ب ه
پارتی بوون و ب ه کادێربون و ب ه گهریال بونمان ل ه پێشدایه ،ئهگهر
ئێمهبمانهوێت ئهم گهلهکۆمهیهپوچهڵ بکهینهو ه ئهوه دهبێت ب ه
گوێرهی داخوازێکانی سهرۆک خۆمان ڕێک بخهین ،ئێم ه دهتوانین
تهنها بهم ڕێگای ه وهاڵمی ١٥ی شوبات بدهینهوه ،ئهگهر ئێمه شۆڕ�شی
ویژدان و زهنییهت نهکهین ههرگیز ناتوانین بگهین ه ترۆپکی ئازادی،
بێگومان  ١٥ی شوبات پهڵهیهکی ڕهشه ب ه ناوچهوانی مێژووی
مرۆڤایهتییهوه .ههر بۆی ه نهعلهت لهو زهنییهت ه دهکهم که١٥ی
شوباتی خوڵقاند.
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دهبێت ڕۆژێک لهپێناو واڵت و
خۆشهویستی گهلهکهم بمرم
نێچیر خهبات

کچێکی نهشمیل ه و جوان ل ه گوندی ( ئێرکهند ) نزیک چیای (
ههرهکۆڵ ) لهدایک بوو ،دانیشتوانی ئهم گوند ه ههموویان واڵت
پارێز بوون ،خاک و نیشیمانهکهی خۆیان خۆشدهویست ،ئهم
گوند ه خاوهن چهندین شههیدن ،ئهگهر چی نهشتوانین ب ه تهواوی
وهسفی ئهم گوندهش بکهین بهاڵم ههمیش ه ڕوحی واڵتپارێزیان ل ه
پێش ههموو شتێکهوهیه ،ههرێمی بۆتان ل ه مێژووی کوردا خاوهن
پێگەیەکی تایبهتی خۆیهتی ،ئهم ههرێم ه ب ه چیا سهرکهشهکانی
خۆی ناسراو ه وهک ( ههرهکۆل . .پیرۆ و کاتۆ ) بێگومان خاوهن
دهوڵمهندیهکی سروشتی خۆیهتی له ههموو بوارێکهوه ،ههڤاڵ
ڕهنگین ههمیش ه با�سی جوانی و دهوڵهمهندی ههرێمهکهی خۆی بۆ
دهکردین دهیووت ( من خهڵکی گوندی ئێرکهنم ،ئایا ئێو ه دهزانن
بۆچی هاتومهت ه ناو شۆڕشهوه؟ من ل ه کاتێکی زۆر گونجاودا
بهشداری ڕێکخستنم کرد ،لهساڵی  ١٩٩٣بهشداریم کرد ،ئێم ه
دوو کهس بووین که بهشداریمان کرد ،ههڤاڵهکهم ناوی ڕوکهن
بوو ،ڕێمان گرتەبەر و بهشوێن ههڤااڵن دهگهڕاین ،تهنها ئێم ه
دهمانزانی ک ه ههڤااڵن ل ه ههرێمی بهسته ل ه سهر چیای ههرهکۆلن،
لهوکاتهدا ههڤااڵن خهلیل و سۆزدارم بینی ،کاتێک گهیشتین ه
ئهوێ پێمان ووتن ک ه دهمانهوێت بهشداری ناو شۆڕش بکهین،
ئهوانیش تهماشایهکی ئێمهیان کرد و پێیان ووتین هێشتا زۆر
گهنجن زۆر زوو ه چهکتان بدهین ه دهست ،منیش دوای تێڕوانینێک
و ههڵوێستهیهک پێم ووتن ئێو ه ناتوانن دهست بهڕوماندا بهێنن،
ههڤاڵ خهلیل بانگی منی کرد و پێی ووتم ههڤاڵ رهنگین وهر ه دانیش ه
و پێم بڵێ بۆچی تۆ هاتویت ه ناومان و ئایا تۆ ئێم ه دهنا�سی؟  ،منیش
ووتم ههڤاڵ وهک دهزانیت من خهڵکی گوندی ئیکهندم ،ئێوهش
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باش دهزانن ک ه دوژمن گوندهکهمانی وێران کردوو ه و ئهمهش
ئازارێکی زۆریداوم ،با بۆتانی بگێڕمهوه ،ڕۆژێکیان لهگهڵ ههموو
مندااڵنی گوند یاریمان دهکرد  ،خهڵکی گوند ئهو ڕۆژ ه خهریکی
کاری ڕۆژانهی خۆیان بوون و ههمووشیان بهختهوهر بوون ،دوای
ههستمان کرد ک ه کاروانێکی سهربازی بهرهو گوندهکهمان دێت،
دوای گهیشتنیان ب ه گوندهکهمان هاواریان ل ه گوند نشینهکان کرد
و ووتیان ب ه زووترین کات ل ه گوندهک ه چۆڵکەن یاخود ههمووتان
گوهللباران دهکهین ،ههموومان کۆبوینهو ه و خەڵکەکە مندااڵنیان
کردهسهرشانیان و ههمدیسانهو ه سهربازهکان ب ه توڕهییهو ه
هاواریان لێکردین و ووتیان ئهگهر ههر ئێستا ل ه گوندهک ه دهرنهچن
ههمووتان دهکوژین ،ژنێکی گوندهکهمان بهسهربازهکانی ووت
ئێم ه چیمان کردو ه تاکو ئێو ه ل ه گوندهکهمان دهرمان دهکهن؟ .
یهکێک لهسهربازهکان ووتی تۆ بۆ بهکوردی وهاڵمی ئێم ه دهدهیتهوه
هلل بارانت دهکهم ،ژنهکهش
! ئهگهر بهم زمان ه قسه بکهیت گو 
وهاڵمی دایهو ه و پێی ووت بۆچی زمانێکی ترمان ههی ه تاکو وهاڵمی
ئێوهی پێ بدهمهوه؟ ئهم زمان ه زمانی باو و باپیررانمه ! ،لهم کاتهدا
پیاوێک هاواری کرد و ووتی بۆ خاتری خودا ،من بکوژن بهاڵم ل ه
گوندهکهم دهرم مهکهن ،ئهو ڕهز و بێستانان ه هی منن ،من لێر ه
هاتومهت ه دونیاو ه و لێرهش دهمرم ،تهماشای ئهو گۆڕستانهب کهن
ئێسکو پروسکی باوباپیرانمان لێرهدایه با ئێسک و پروسکی منیش
ل ه پاڵ ئهواندا بێت ،ل ه دڵی سهربازهک ه هیچ ویژدانێک نهبوو ه
ڕێگر ،دهست ڕێژێکیان لێکردین و ووتیان دهبێت ههر ئێستا ئێر ه
چۆڵکهن ،تهقهیان بهسهر خهڵکدا کردو دوایش گوندهکهیان
سوتاند ،منیش لهو خهڵکهم دهڕوانی ک ه دهگریان و هاواریان
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

دهبێت ڕۆژێک لهپێناو خۆشهویستی گهلهکهم مبرم 175

دەکرد و قیژهی مندااڵن دهگهیشت ه حهوت تهبهقهی ئاسمان،
کاتێک خهڵکهک ه ل ه گوندهکە دهردهچون ههر ئاوڕیان ل ه گوندهک ه
دهدایهوه ،ههرگیز دڵۆپێ بهزهیی ل ه چاوانی سهربازهکاندا بهدی
نهدهکرا ،گوندهکهیان سوتاند و دوایش قسهی ناشرینیان پێووتین
ئینجا ووتیان ئهم گوند ه گوندی جوامێران ه دوای ئهم سوتاندن ه ئیتر
جوامێری تیا ههڵناکهوێت ،ئهوکات ه من و ههڤاڵ ڕۆکان ووتمان با
بچین بهشوێن گهریالدا بگهڕێین ،لهبهر ئهوهی دهمانزانی کهگهریال
لهم ناوچهیهدای ه چونکە زوو ،زوو دههاتن ه گوندهکهمانهوه،
هێواش ،هێواش رومانکرد ه چیای ههرهکۆل ،کاتێک تاریکیمان ب ه
سهرهات خۆمان گهیاند ه بهر نزارێک ،بهخۆمانمان ووت سبهی
ههر دهگهین ه ههڤااڵن .بهڵێ ئێم ه گهیشتین پێتان وههر ئهم شهویش
دهمانهوێت ببین بهگهریال ).
ههڤااڵنی کچ ل ه چواردهورمان دانیشتن و گوێیان ل ه ئێم ه
دهگرت ،ئهم چیرۆکهی من کاریگهرییهکی زۆری تێکردبوون،
ههڤاڵێکی گهنجیان تیابوو کهناوی ڕۆژدا بوو بانگی منی کردو ووتی
ههڤاڵ ڕهنگین ها جامێ ئاوی سارد بخۆرهو ه و هۆشتبهێنهو ه سهر
خۆت،
ههڤاڵ خهلیل و سۆزدار تهماشای ئێمهیان دهکرد و نهیان دهزانی
چیمان پێ بڵێن ،دوای گهنگهشەی نێوان خۆیان ڕازیبون که ئێم ه
بهشداری تهڤگهری ئازادی کوردستان ببین ،ههر ههڤاڵێک خهڵکی
پارچهیهکی کوردستان بوو ،ئهمهش بۆمن شتێکی نوێ بوو ،چونکە
من شتێکی ئهوتۆم نهدهزانی ،ب ه تایبهتی فەلسەفە و ئایدۆلۆژیای
پەکەکە م نهدهزانی ،تاز ه بهتاز ه بهشداری پهروهردهم دهکرد و
ب ه داخهو ه خوێنهواریشم نهبوو ،لهبهر ئهوهی ل ه گوندهکهمان
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قوتابخان ه نهبوو ،لهبهر ئهم هۆیهش ههڤااڵن سهرهتا فێری نوسین
و خوێندنهوهی کوردیان کردین ،شهونخونیهکی زۆرم چێشت بۆ
خوێندنهوهی پهرتوکهکانی سهرۆک ئاپۆ ،لێرهدا فێری شتێکی زۆر
بووم وهک پهروهردهی سیا�سی و سهربازی.
ڕۆژێکیان ئێم ه گروپێک بووین دهچوین بۆ ( پهیور ) نزیکی
گوندهکهمان بوینهوه ،دوای ماوهیهک تهماشاکردن لێی دانیشتم،
بیرهوهریهکی زۆری کۆنم کهوتهو ه یاد ،بێگومان ههڤااڵن زۆر
دڵتهنگ بوون کهمنیان بهم شێوهی ه بینی ،ئهوکات ه پهرتوکێکی
سهرۆکم خوێندبۆو ه لهژێر ناوی مێژووی کوردستان و واڵتپارێزی،
لهم کتێبهیدا سهرۆک دهیووت مرۆڤ لهو خاکهی تێیدا گهور ه
بووه ،ئهوهند ه ئاسان نیی ه دهستبهرداری بێت ،ئازادی ل ه ههموو
شتێکی تر بهنرختر ه بهاڵم کۆیالیهتی گهورهترین ڕوخانه.
خۆزگ ه پێش ئهوهی گوندهکهمان وێران بکرێت بهم ڕستهی ه
ئاشنا دهبووم ،خۆزگ ه دهمتوانی گوندهکهمان بپارێزم ،بهاڵم
ل ه ئێستا ب ه دواو ه ب ه چهکی خۆم و به و زانستهی سهرۆک پێی
بهخشیوم و بهو هیوایهی ک ه سهرۆک ل ه دهرونمدا پێکیهێناو ه زیاتر
و زیاتر خاکهکهم دهپارێزم.
ڕۆژ لهدوای ڕۆژ من و ههڤاڵهکهم زانستمان ل ه بارهی
ڕێکخستنهو ه گهشهی دهکرد ،چونکە ههڤااڵن خهلیل و سۆزدار
ههوڵێکی زۆریان دهدا ک ه ئێم ه پێش بخهن ،ههمیش ه ههڤاڵ خهلیل
پێی دهووتم تۆ گهنجیت مێشکت ل ه تهمهنت گهورهتر ه ههربۆی ه زوو
پێشدهکهویت،
منیش ب ه ههڤاڵ خهلیلم دەووت ئێر ه شوێنی جوامێرانه ،ئهگهر
چهندێک ههوڵیش بدهم ناتوانم ببم بهخاوهنی ئهم ههموو بەها بە
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نرخانە.
ههڤاڵ سۆزدار هەمیشە سەرقاڵ بوو پێمەوە ،فێری دهکردم
چۆن ژیانم خۆشبوێت ،ب ه تایبهتی لهم بارهیەو ه پهروهردهی
دهکردم ،بهتایبهتی ل ه بارهی فهلسهفهی سهرۆکایهتی و نزیک
بونهوهی سهرۆک ل ه کێشهی ژن ،جارێکی پهرتوکێکی سهرۆکم ل ه
بارهی پر�سی ژنهو ه خوێندهوه ،ب ه شێوهیهکی زۆر دڵخۆشان ه بانگی
ههڤااڵنم کرد ،دهمویست ئهوهی خوێندومهتهو ه و فێری بوومه ب ه
ههڤااڵنی بڵێم ،سهرۆکایهتی لهم کتێبهیدا دهڵێت لهئهنجامی کاری
دهستی دایکانهو ه کۆمهڵگا پێکهاتووه ،ئێستاش ئهم بهرههمانهی ل ه
بهردهستان ه ههر لهکاری دهستی ئهوانهو ه سهرچاو ه دهگرێت ،ل ه
ڕاستیدا ل ه گوندی ئێمهش کاری دهستی زۆربوون وهک دۆشین،
دهستاڕ و ته�شی و شتی زۆری تر ،ئهو کات ه ههموو ههڤااڵن ب ه
دڵخۆشییهو ه ب ه من پێکهنین ،ههموو ڕۆژێک فێری شتی نوێ
دهبووم ،ئهو کات ه ههڤاڵ سۆزدار پێی ووتم ههڤاڵ ڕهنگین کاتێک
سهرۆکایهتی ببینیت ئهوکات ه بۆنی ئازادی دهکهیت ،من ئهو کات ه بۆ
ئهوهی ئایا چۆن دهتوانم زیاتر خۆم پێش بخهم کهوتم ه ناو دهریای
خهیاڵێکی قوڵهوه ،دوای ماوهیهک پهروهردهمان تهواو بوو ،بهاڵم
ههر یهک ل ه ههڤااڵنمان ل ه دوای ئەو پهروهردهیهدا چوون بۆ
شوێنی جیاواز ،ئهگهر چی ئهم جیابونهو ه بۆ ئێم ه ک ه ناڕهحهتیش
بوبێت ،بهاڵم ب ه شێوهیهک غهمگینیش نهدهبوین ،لهبهر ئهوهی
خۆشهویستی ئێم ه بۆ یهکتری ل ه سهر بناغهی ڕوحی ئاپۆجێتیهو ه
بوو ،لهالیهکی تریشهو ه لهم پهروهردهیهدا ههڤاڵێکی زۆری نوێم
نا�سی.
ئهوهی کهدڵی منی زۆر خۆشکرد بوو ئهو ه بوو ک ه من بهشداری
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ناو ڕیزهکانی گهریال ببووم ،ئهمهش بۆ من بهختهوهرییهک بوو،
بهاڵم ههندێ خوڕهوشتی ناشازیشم دهبینی ک ه بهرامبهر بهژن
دهکرا ،ئهو ههڤااڵنهی ک ه تهنها ل ه بارهی بهدهنییهو ه خۆیان
پێشخستبوو ئهو ههڤااڵنهی ههندێک الوازبوون ل ه دواوهی
پالنهکان دادهنران ،یهکهم جاربوو ک ه زهنیهتێکی ئاوا ببینم ،بهاڵم
لهبهر ئهوهی بهرخودانی ئێم ه زۆر مهزن بوو نهمان دههێشت ک ه ئهو
کاری ناشازان ه کاریگهری بکات ه سهرمان ،بێگومان ئهگهر ڕێگامان
لێنهگرتنای ه خهباتی ئێمهیان دژوارتر دهکرد .ڕۆژ ل ه دوای ڕۆژ
دهکهوتین ه ژێر کاریگهری ئهو بهرپرسیارێتیهی ک ه سهرۆک دابووی
پێمان لهبارهی نرخدان بهژن ،ل ه بهر ئهوهفیداکاری ل ه ههموومان
دهخوازرا و ئێمهش ئهم ئهرکهمان بهجێ دههێنا ،بۆ ئهوهی ل ه
پهیڕهوی ناو خۆمان تو�شی ههڵدێری نهبین ،ئێم ه زۆر ب ه وریاییهو ه
دهجواڵینهوه ،ههموو ههڤااڵنی کچ ب ه ههموو توانایهکیانهو ه بۆ
ئهم مهبهست ه کاریان دهکرد و ههموو توانای خۆیان دهخستهگەڕ.
ل ه بهر ئهوهی بهبا�شی شارهزای ناوچهک ه بووم ڕێبهریم بۆ
ههڤااڵن دهکرد ،ئهو ماندوبونهی من دهمچێشت لهالیهن ههندێ
ههڤااڵنهو ه بهبا�شی پێشوازیان لێدهکردم و ههندێ ههڤاڵیش
ب ه پێچهوانهو ه کهمن لێیان حاڵی نهدهبوم وهک جهالل شڕناخی،
بۆ نمونه نزیک بونهوهی ههڤااڵن خهلیل و ماهیر زۆر پتهو بوو
ههروهها لهنزیک بونهوهیان لهبهرامبهر به ژن زۆر بهڕێزهو ه بوو،
بهاڵم ههڤاڵ جهالل زۆر بێ ڕێز و وشک بوو ،ههر لهبهر ئهمهش
ئێم ه زیاتر ل ه ههڤاڵ خهلیل نزیک دهبوینهوه ،لهبهر ئهوهی لهنزیک
بونهو ه لهودا بیردۆزی سهرۆکمان دهبینی.
لهساڵی  ١٩٩٣دا لهههرێمی بهستا دوژمن ئۆپهراسوێنێکی
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گهورهی دهست پێکرد ،ههموو ههڤااڵنی کچ کهوتن ه ناو ئهم
ئۆپهراسێنهوه ،ههڤاڵ ڕۆژا دوای قارهمانێتییهکی مهزن چوو ه
کاروانی شههیدانهوه ،لهم کاتهدا هر�سی ئێم ه زیادی کرد ههروهها
خۆمان زیاتر کۆکردهو ه ک ه بهرگریهکی زیاتر بکهین ،ههموومان
ل ه شوێنێکدا کۆبوینهوه ،ئهو دهمه فهرماندهی ئێم ه ههڤاڵ
سۆزدار بوو ،ئهویش بۆ قسهکردن خهریکی ڕاکاڵهکهمان بوو،
بهڕوخۆشییهو ه بینیمان بهرهو ئێمهدێت ،من و چهند ههڤاڵێکمان
بهرهو ههڤاڵ سۆزدار چووین ،ئهو کات ه سهرۆک بڕیاری دابوو
ک ه لهشکری ژن پێکبهێنرێت ،بهگشتی ههڤااڵنی کچمان ههموویان
دڵخۆش بوون بهاڵم بیرمان لهو ه دهکردهو ه ک ه چۆن ئهم فهرمانهی
سهرۆک جێبهجێ بکهین ،ئهم ه یهکهم جار بوو ل ه مێژوودا ک ه
لهشکری ژنان پێکبهێنرێت ،لهناو ئهم پێکهات ه نوێیهدا تهنها من
و ههڤاڵ نهجا گهنج بوین ،ئێم ه ڕۆڵی سهرهکی ژن ل ه ناو شۆڕش
و کۆمهڵگادا ب ه با�شی نهدهزانی ،ئهو دهم ه ههموو ههڤااڵنی کچ
خهباتێکی پتهویان دهکرد بۆ بهدیهێنانی ههموو ئهم ئامانجانە ،بهاڵم
ههندێ نزیک بونهوهی فیودالی و گوندێتی ئێمهی دوا دهخست ل ه
کارهکانماندا .دێتهو ه یادم ک ه ههڤاڵێکمان ناوی مهنال بوو دهیووت
بۆ ئهوهی بگهین ه ئامانجهکانی خۆمان و ئهو پرۆژهیهی ک ه سهرۆک
خستویهتی بهردهممان دهبێت بتوانین بهرخودانی بۆ بکهین و ل ه
شهڕیشدا سهرکهوتن ب ه دهست بهێنین ،
ئهو کات ه ئهو ههڤااڵنهی زیاتر هاریکاری ئێمهیان دهکرد تهنها
ههڤااڵن خهلیل و ماهیر بوو ،لهبهر ئهوهی ئهم دوو ههڤاڵ ه
گرنگیهکی زۆریان دهدای ه پێرسپێکتیفهکانی سهرۆک ،ئهوان باشتر
لێی حاڵی دهبوون ،ههر چهند ه زهحمهتی�شی ههبوو بهاڵم کارێکی زۆر
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دهکرا بۆ پێکهێنانی ئهم لهشکره ،ئیتر وامان لێهات ههڤااڵنی کچان
بۆخۆیان دهچوون ه کهشف و بۆسهیان دادهنا و دهکهوتن ه شهڕهوه،
ئێم ه بهرخودانێکی زۆرمان دهکرد ،لهم بارهیهو ه سهرۆک دهیووت
ئهگهر یهکێک شهڕبکات مهزن تر دهبێت ئهوهی مهزنیش بێت
خۆشهویستر دهبێت.
بهڵێ ههڤاڵ ڕهنگین ئهم پێناسهیهی وهک پرانسیپێک بینی و
خۆی پێو ه گرێدا ،ههرچهند ه ههڤاڵ ڕهنگین گهنجیش بوو ،بهاڵم
خاوهنی چاالکییهکی مهزن بوو ،لهڕوح و بهدهنیدا ل ه ناو حهسرهتی
ئازادیدا دهژیا ،هیچ شتێک ناتوانێت جێی خوشهویستی و گرێدراوی
ئهو بگرێتهو ه بهرامبهر ب ه خۆشهویستی واڵتهکهی ههروهها هێڵی
ئهو هێڵی سهرۆکایهتی دهپاراست .دژواترین شهڕی ئهو بهرامبهر ب ه
پاشڤهڕۆی بوو ،بێگومان گرێدراوی ئهو بهرامبهر ب ه کێشهی ژن
ناهێنرێت ه زمان ،دهمهوێت یادگارییهکی ئهو بگێڕمهوه ،جارێکیان
دهچوین ه سهر گردێک شهوێکی زۆر تاریک بوو ،باران و ڕەشهبایهکی
زۆر ل ه ئارادا بوو ،لهو دهمهدا ههڤاڵ ڕهنگین ئێشکگری ئێم ه بوو،
چوبوو ه سهر دارێکی زۆر بهرز ،ههڤاڵێکی ترمان ک ه ئهویش گهنج
بوو ناوی ڕۆژدا بوو ،بانگی ههڤاڵ ڕهنگینی کرد بهاڵم ئهو ووتی وازم
لێبێن ه من لهئاسماندام ،ههڤاڵ فیدان پێکهنی و ووتی ئێم ه ناتوانین
پێشخۆمان ببینین ،دوایش ههڤاڵ ڕهنگین ب ه پێکهنینهو ه وتی ئێو ه
دهزانن من لهسهر دارم ،ههمیشهههڤاڵ ڕهنگین جێی دڵخۆ�شی و
پێکهنینی ئێم ه بوو ،لهبهر ئهوهی دوژمن لێمانهو ه نزیک بوون،
نهمان دهتوانی ئاگر بکهینهوه ،باران زۆری بۆ هێناین و ههمووشمان
تهڕ ببوین ،لهبهر ئهوهی ههڤاڵ ڕهنگین خهڵکی گوند بوو ئهزمونی
ئهو له ئێم ه زۆرتر بوو ،پێی ووتین ک ه دهبێت جلهکانی خۆمان
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دابکهنین و بیانگوشین ،ههموو
شهوێکی تاریک ههڤاڵ ڕهنگینم
دههێنێتهو ه یاد ،دهمهوێت
ئهوهش بڵێم که ههڤاڵ ڕهنگین
زۆر حهزی ل ه سواری ئهسپ
بوو ،ههڤاڵ ڕهنگین ب ه گوێرهی
ویستی خۆی بهشداری ههموو
چاالکیهکانی نهکرد بوو ،ئهگهر
چی نهدهویسترا ک ه ههڤاڵ
ڕهنگین بهشداری چاالکییهکان
بکات ،لهساڵی  ١٩٩٤لهههرێمی
بهستا ویسترا پهالماری
بارهگای دوژمن بدهن بهخێرایی
ئهمادهباشیهکان کرا تاکو ل ه
شهودا هێرشهک ه ئهنجام بدهن،
ههڤاڵ ڕهنگین ویستبووی ک ه
بهشداری چاالکییهک ه بکات،
ل ه ئهنجامدا ل ه کۆتایی شهڕێکی
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دهستهو یهخهدا ههڤاڵ ڕهنگین
و ئۆزگور و زۆزان شههید
بوون ،ههڵبهت ههموومان
ب ه شههادهتی ههڤاڵ ڕهنگین
غهمگین بووین ،تهنانهت
سهربازی دوژمن کهچوبون ه
سهر تهرمهکهی پێی غهمگین
ببوون.
بهڵێ ههڤاڵ ڕهنگین ئهو ڕێ
و هیوا مهزنهی تۆ و ههڤااڵنی
شههید پێوهی گرێدرابوون
ههموو ئهم ئامانجانهی زیاتر
و زیاتر مهزنتر کرد ،مهخابن
دڵنیام ئهگهر ئهمڕۆت ببینیای ه
بەختهوهر دهبویت ،ئێو ه له�شی
خۆتان بهخوێن سورکرد و
پهیامێکن بۆ ژنی ئازاد.

ئهو ڕێگایهی بهرهو ئازادی دهڕوات
لهو کهسانهوه تێدهپهڕێت که،
دهیخوڵقێنن

سهعادهت فهرهاد

ههندێ جار مرۆڤ لهناو شۆڕشدا ڕوبهڕوی ههندێ ڕوداو
موعجیزهی و ا دهبێتهو ه کهههرگیز خهیاڵی بۆ ناچێت .ل ه سهخترین
بهشێکی جوگرافیای کوردستاندا ڕێمان دهکرد ،ئێم ه نامۆی ئهم
جوگرافیی ه نهبووین ،بهڵکو نهوهی ئهم جوگرافیایهین ،ئهگهر چی
جهالدهکان ئێم ه بهم جوگرافییهشهو ه نهبهستنهوه ،ئێم ه بهدڵ
وگیانهوه گرێدراوی ئهم خاکهین ،چونک ه ئێم ه گرێدراوی ئهو
سهرۆکهین ک ه ئهم خاکهی ب ه ئێم ه ناساند و ئێمهش لهم خاک ه
گهور ه بووین ،بێگومان ههر سهرۆکیش فێریکردین ک ه چۆن
گهورهبین ! کاتێک ب ه سهر ئهم جوگرافییهدا ڕێمان دهکرد ،ههر
ههنگاوێکمان مانایهکی گهورهی نوێی پێدهبهخشین.
لهکۆتایی بههاری ساڵی  ١٩٩٠دا بوو ،گهاڵوهرین دهستی پێکرد
بوو ،ههروهرزێک ل ه سروشتی خۆیدا جوانه ،شەو و ڕۆژ ڕێمان
دهکرد ،ئیتر کاتی ماڵئاوایی و جیابونهو ه هاتبوو ل ه ههرێمی دێرسیم،
ههڵبهت ئامانج و ڕێگامان لهال ئاشکرابوو ،بهرهو ڕووناکی ڕێمان
گرتهبهر ،ئهم کاروانهمان وهک ئهوانی تر نهبوو ،ئهم جارهیان
دهچووین بۆ ناسینی جیهانێکی نوێ ،ئهمهش دروشمی لهدایک
بونێک و سهرهتایهکی نوێ بوو ،ئهوهی لهبیری ئێمه دهمایهوه لهم
ڕۆشتنهتهنها یادگارێکانمان بوو ،ئهوهی لهالی ئێم ه گرنگ بوو تهنها
گهیشتنمان بوو ب ه ڕۆژ.
ل ه ماوهی چوار مانگدا گهیشتین ه ههرێمی ههفتانین ،ل ه یادم
نهماو ه چهند ئاو و بۆسهمان بڕی ،ههست ب ه ههموو ئهو مهترسیان ه
دهکهم ک ه ل ه ناوچهک ه ڕوبهڕویبوینهوه .ئێم ه ل ه مردن نهدهترساین
بهڵکو ل ه نهبینینی سهرۆک دهترساین ،ب ه درێژایی ئهو ههموو ڕێگای ه
خهمی ئێم ه ئهو ه بوو ک ه بهزووترین کات ڕێگا ببڕین و بگهین ه ئاواتی
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خۆمان ،دهمانویست ب ه زووترین کات بگهین ه الی سهرۆک و دهستی
بگوشین و ساڵوی لێبکهین ئیتر مردن ل ه کوێیهو ه دێت با بێت ب ه خێر
بێت ! ب ه درێژایی ڕێگا دروشم و خهیاڵی ئێم ه ههر ئهم ه بوو ،ههموو
ئهم ههستانهمان وای لهئێم ه کردبوو ک ه ههموو توانایهکی خۆمان
بخهینهگەڕ بۆ تهواو کردنی ئهم ڕێگایه .زاتهن ئهم خواستهمان هێز
و توانا و وورهی ب ه ئێم ه دهبهخ�شی ،گوێمان ب ه سهختی ڕێگاوبان
نەدهدا ،بهدرێژایی ڕێگا خهیاڵی ئێم ه ههر لهالی سهرۆک بوو.
بهگهیشتنمان ب ه ههفتانین کاتی ئامادهبا�شی کۆنگرهی چوارهم
بوو ،ماوهیهک ل ه ههفتانین ماینهوه ،بهیانییهک ههڤاڵ ( ج )
گروپهکهی ئێمهی بانکرد ،پێی ووتین دهبێت خۆمان ئامادهبکهین
لهبهر ئهوهی دهچین بۆ گۆڕهپانی سهرۆکایهتی .بهم شێوهی ه ئیتر ئهو
کات ه هات ک ه چهند مانگێک بوو چاوهڕێمان دهکرد ،زۆر بهختهوهر
بووم !.
لهگهڵ ههاڵتنی تیشکی خۆردا ب ه ڕێکهوتین ،فهرماندهی
گروپهکهمان ههڤاڵ ماهیر بوو ،ههڤاڵێکی زۆر ب ه توانا بوو .دوای
گهیشتنمان ب ه شوێنێک چهند ماشێنێک هاتن سواری ماشێنهکا ن
بووین ،ئێم ه ل ه گهڵ سواری ماشێن ڕانههاتبووین ،دهمهو ئێوار ه
گهیشتین ه سنوری سوریا ،ههر ئهوکات ه سنورمان بڕی ،دوای
کاتژمێرێک ڕۆیشتن گهیشتین ه گوندێک ههڤاڵێکمان دای ل ه دهرگای
ماڵێک و چووین ه ژورهوه .ههمومان ماندوببووین و لهشمان ل ه قوڕ
و چڵپاودا بوو ،ئێم ه ل ه ناو خاکی سوریادا بووین و ئهم پارچ ه خاک ه
بۆ من نامۆ بوو بۆ ئهویش من ،ل ه ژورێکدا دانیشتبووین پیاوێک
هات ه ژورهو ه کابرایهکی سهیر بوو ،کابرایهکی بااڵبهرز و عهگال
ل ه سهربوو ،جوتێ سمێڵی ف�شی ههبوو ،جلوبهرگێکی سهیری
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ل ه بهردابوو دوای پێیان ووتم کهئهم پیاو ه کولتوری عهرهبی ل ه
خۆگرتووه ،ڕێک بهرامبهرم دانیشت ،من لهم دیمهن ه بچوکهو ه
بۆم دهرکهوت ک ه دوژمن چۆن کوردانی لهیهکتر نامۆ کردووه،
ههڵبهت ئهمهش تراژیدیایهکه.
ڕۆژێک لهو گوند ه ماینهو ه ئێوار ه کرا�سی مهکسیان بۆ ههڤاڵ ه
کچهکان هێنا ،ههروهها لهچکیشیان کردهسهرمان ،دوای خۆ
گۆڕین ل ه گوندهک ه دهرچووین ،ههڵبهت ئێم ه فێرن ه بووین ب ه نهعلو
و مهکسیهو ه ڕێ بکهین ئهم ه ناڕهحهتییهک بوو بۆ ئێمه ،ههڤاڵمان
شههید حاجی گاڵتهی پێدهکردین ،ههڤاڵ حاجی ئهوهند ه گاڵتهی
پێدهکردین و ب ه ئێم ه پێدهکهنی تهنانهت نهیدهتوانی ڕێگا بکات،
ئهگهر چی ڕهو�شی ئێمهش شایهنی گاڵتهپێکردن بوو سهڕهڕای
ئهمهش توانیمان بهم شێوهی ه ل ه نیوهی شهودا بگهین ه شوێنی
مهبهستمان ،بهم گهیشتنهمان زۆر خۆشحاڵبووم ،بۆ بهیانێکهی
چووین ه ماڵی واڵتپارێزێک ،لهبهر ئاوهی کوردیم نهدهزانی من نهم
دهزانی کهئهوان با�سی چی دهکهن ،لهو ماڵهو ه چووین بۆ شام ،من
خهیاڵی ئهوهم دهکردهو ه که ل ه شام سهرۆک دهبینم ،کهس شوێنی
سهرۆکی ب ه ئێم ه نهدهووت ،دهچوومه ههر شوێنێک چاوم بۆ
سهرۆک دهگێڕا ،لهبهر ئهوهی تامهزرۆی بینینی بووم دهم ویست
کات بهفیڕۆ نهدهین و ههرچی زوو ه بچین بۆ الی سهرۆک ،من وام
دهزانی لهم ماڵهدا کات ڕاگیراوه ،ئهم چاوهڕوانیی ه زۆر ناخۆشبوو،
ئێم ه ئاراممان ل ه بهردا نهمابوو دهمانویست ب ه زووترین کات
سهرۆک ببینین ،ئێوارهیهک ههڤاڵێک هات و ووتی ئامادهبن
دهڕۆین ،ئهم ههواڵ ه ئێمهی زۆر دڵخۆش کرد ،ههڤاڵ ئورهان
پێشمان کهوت و ل ه سهر قاڵدرمهکه هاتینه خوارهوه ،پێی ووتین
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دهبێت ههندێ ووریابین کاتێک دهچن ه دهرهو ه نابێت وهک گهریال
ڕێگا بکهن و نابێت کارێک بکهن ک ه سهرنجی خهڵکی بۆالی خۆمان
ڕابکێشین .ڕێگامان کردو بێگومان ئهوهی لێمان ویسترا ههمووی
جێبهجێ نهکرا ،ئێمهههر وهکو شێوازی گهریال ڕێمان کرد نهمان
توانی لهو شێواز ه خۆمان داببڕین .ههڤاڵ ئۆرهان بۆ ڕێگرتن لهم
حاڵهت ه زۆر ماندوو بوو پێمانهوه ،ب ه ماشێن تا شوێنێکی دیاری کراو
ڕۆشتین ،ئیتر نزیک بوینهو ه لهو شوێنهی ک ه مهبهستمان بوو،
من چاوم ههر بۆ سهرۆک دهگێڕا ،ل ه قواڵی دهرونمهو ه ههستم
بهنزیکی سهرۆک دهکرد ،ههستم دهکرد ک ه ل ه ههر ههنگاوێک ل ه
ئازادی و هیوا نزیک دهبمهوه ،دوای سهرکهوتن ب ه بهرزاییهکدا
چووین ه پێدهشتێکهوه ،چاوم ب ه ئاکادیمیای مهعسوم قۆرکماز
کهوت ،گهیشتین ه باوه�شی سهرۆکایهتی و پەکەکە ،بهم شێوهی ه
گهیشتین ه ئاواتی خۆمان ،لهوێ ئێمهیان برد ه شوێنی حهوانهوه،
من ل ه پهنجهرهکهو ه تهماشای دهرهوهم دهکرد ،ئێم ه ههر چاوهڕێی
هاتنی سهرۆکمان دهکرد ،ل ه ئهنجامدا سهرۆک هاتهژورهو ه و ب ه
گهرمی بهخێرهاتنمانی کرد ،سهرۆک ناوی یهک بهیهکمانی پر�سی و
ههروهها ههواڵی ماندوبونمانی پر�سی ،دوای ئهوهی ههندێ دیالۆگی
لهگهڵمان کرد ب ه ههڤااڵنی ووت ( با ههڤااڵن نان بخۆن . .پشوو
بدهن وهک دهزانن ل ه ڕێگای دوورهو ه هاتوون ).
ئهم قسانهی سهرۆک زۆر کاریگهری کردهسهرم  ،ههر قسهیهکی
شایهنی بیرکردنهو ه بوو ،من تاز ه بهژیانێک و جیهانێکی نوێ ئاشنا
ببووم ،وام دهزانی خهو دهبینم ،قسهو باوهشپێکردن و نزیک
بونهوهی سهرۆک منی ههژاند ،ههستمان دهکرد ل ه باڵندهیهکی
ئازاد دهچین ،ناتوانم ئهو ههست ه خۆش ه بهێنمهزمان ،کاتێک
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باوهشم کرد ب ه سهرۆکدا دهستم کرد بهگریان ،سهرۆک بهدهستی
خۆی فرمێسکی چاومی سڕی و ووتی ( دیارهههڤااڵن زهحمهتیهکی
زۆریان چێشتوه ،هاتن ل ه دێرسیمهو ه بۆ ئێر ه خۆی ل ه خۆیدا
موعجیزهیهکه) !.
من لهح اڵهتی ئهوهدا نهبووم ک ه هیچ بڵێم ،تهنانهت نهم توانی
ووشهیهک بدۆزمهو ه کهپێناسهی ههستی خۆمی پێ بکهم ،ههڤااڵنی
تریش ههروهک من وابوون ،ئهو ساتهکاتی دۆزینهوهی کهسایهتی
خۆم بوو ل ه ئاسمانی ئازادی و مرۆڤایهتیدا ،ب ه درێژایی ژیانم باوهڕ
ناکهم ک ه ئهوهندهی ئهو سات ه بهختهوهریم ب ه خۆمهو ه بینیبێت،
خۆم بهشادترین مرۆڤ دهزانی ،ئیتر بهرهو شوێنی حهوانهوهی
ههڤااڵنی کچ ب ه ڕێکهوتین ،ب ه سهرنجهو ه تهماشای چواردهوری
خۆمم دهکرد ،ههر چهندێک من لهم خاکه نامۆ بووم بهاڵم بۆ
من وهک پهرستگایهکی پیرۆز وابوو ،ههر ههنگاوێکمان پردێک
بوو بۆ پاشهڕۆژێکی گهشتر ،ههڤااڵن لهههموو پهروهردهکانماندا
با�سی سهرۆک و ئهکادمیای مهعسوم قۆرکمازیان بۆ دهکردین،
ههروهک ئهفسان ه بوون بۆ من ،بهاڵم ئێستا من خۆم لهو شوێن ه
ئهفسانهیهم .ئهم ه وهک خهیاڵێک بوو ،لهههر ههنگاوێکمدا بیرم
لهڕابردو دهکردهو ه و ههوڵمدهدا پرسیارهکانی ناو مێشکم بههژێنم
و وهاڵمیان بۆ بدۆزمهوه ،لهم کاتهدا ڕووم کرد ه ههڤاڵ چیچهک
و پێم ووت ئێمه لهکوێو ه هاتین بۆ کوێ؟ بهڵی ئهم ه خهباتی
ڕاستهقینهی پەکەکە یه ،ههندێ جار مرۆڤ ڕوبهڕوی شتی وا
دهبێتهو ه ک ه ههرگیز ب ه خهیاڵیدا نههاتووه.
ههڤاڵ چیچهک ووتی ئێم ه هاتوینهت ه شوێنێکی پیرۆز و بێگهرد،
ئایا دهتوانین شایستهی ئهم شوێن ه بین؟ .
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ئهم قسانهی ههڤاڵ چیچهک کاریگهری لێکردم و کهوتم ه بیر
کردنهوه ،بهم شێوهی ه گهیشتین ه شوێنی حهوانهوهی خۆمان.
بههۆی دهنگه دهنگێکهو ه بهئاگا هاتمهوه ،ل ه پهنجهرهکهو ه
بینیم سهرۆک یاری دووگۆڵی دهکات ،تا یارییهکهیان تهوابوو من
ههر لهسهرۆکم دهڕوانی ،هاتنمان بۆ ئێر ه سهرهتای ژیانێکی نوێ
بوو ،سهرۆک ههموو هێزی باکوری کۆکردهو ه و کۆبونهوهیهکی
پێکردین ،سهرۆک من و ههڤاڵ چیچهکی کرد بهفهرماندهی
مهفرهزه ،ئهوهی سهرنجمی زۆر ڕادهکێشا ل ه بارهی سهرۆکهو ه
ئهوهبوو ک ه خۆی خهریکی ههموو کارهکان بوو ،سهرۆک لهگهڵ
یهک بهیهکمان قسهی دهکرد ،بۆ ڕۆژی دوایی بۆ پیاسهکردن
ههموومان بهیهکهو ه کهوتینهڕێ ،لهگهڵ سهرۆک ماوهی چهند
کاتژمێرێک ل ه ژێر بهفر بارین ڕێگامان کرد ،سهڕهرای ئهوهی ک ه
ئێم ه ل ه باکوری کوردستانهو ه هاتبووین بهاڵم هێشتا نهماندهتوانی
وهکو سهرۆک خێرا ڕێگا بکهین ،ههر قسهیهک و کردهوهیهکی
سهرۆک بۆ ئێم ه پهروهردهیهک بوو ،ل ه شوێنێکدا سهرۆک ههڵگژا
بهسهر گردێک ههندێ ل ه ههڤااڵن ویستیان یارمهتی بدهن بهاڵم
ڕێگای نهدان ،پێی ووتن ( بەخۆتاندا بچنەو ە ئێو ه ل ه باکورهو ه
هاتوون بهاڵم ناتوانن پێش من بکهون )!.
دوای ئهم قسهی ه ههڤااڵن شهرمیان ل ه خۆیان دهکرد ک ه
ویستوبیان یارمهتی سهرۆک بدهن ،ل ه ڕاستیدا ئهم ڕێگا بڕین ه بۆ
من بهرهو ڕێگای مرۆڤایهتی و ئازادی درێژ دهبۆوه ،ئهم ڕێکردن ه
زۆر ل ه ڕێگا بڕینهکانی ترم بهواتادار تربوو ،ههڵبهت جیاوازی
ئهمهیان بههۆی ئهوهو ه بوو که لهگهڵ سهرۆک ڕێمان دهکرد،
ئهمهش نهدهبوو ه قسمهتی ههموو کهسێک ،ئێوار ه داهاتوو
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کۆتاییمان بهڕێپێوانهک ه هێنا،
کاتێک چووینه کهمپهکهو ه
وێنهیهکی زۆرمان گرت،
لهگهڵ سهرۆک بهتاک و بهکۆ
وێنهمان گرت ،ڕونکردنهوهو
شیکار و پهروهردهی سهرۆک
زۆر بههێز بوو ،لێرهدا ههموو
شتێک زۆر جدی و ب ه بهرنام ه
بوو ،ئهو شوێنهی سهرۆکی لێ
بێت دسپلین ،نیزام ،کولتور
و ئادابی لێیه ،سهرۆک ب ۆ
چهسپاندنی ههموو ئهمان ه
ههوڵێکی زۆری دهدا ،لێرهدا
مرۆڤێکی نوێ دهخوڵقێنرا،
ههزارهها کادێری پێگهیاند،
ههوڵ و ماندوبوونی سهرۆک بێ
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سنور بوو ،چهندین کاتژمێری
تهنها ب ه شیکردنهوهیهک
دهبردهسهر ،ل ه ئاخافتندا
هیچ دانهدهنیشت ،کهچی
ئێمهمانان سهڕهڕای ئهوهی
دانیشتبوین ماندوو دهبوین،
بێگومان سهرۆکیش ماندوو
دهبوو بهاڵم ئیرادهی ئهو بههێز
بوو ! ڕۆژێکیان ههڤاڵێکمان
پێنوسهکهی لهدهست کهوت
سهرۆک لهم ه توڕ ه بوو ووتی
( ئهگهر لهدهستتاندا کۆنتڕۆڵی
پێنهکرێت
پێنوسهکهتان
ئهی چۆن بهیانی کۆنتڕۆڵی
چهکهکانتان پێدهکرێت؟ ).

لهسهر ئهم ه چهند چارهسهرییهکی هێنای ه زمان ،بهاڵم
ئێم ه ههموو ئهم شتانهمان ب ه بچوک دههاتهپێش چاو ،ئێم ه
ههڵسهنگاندنمان لهسهر ئهم شتان ه نهدهکرد ،بهاڵم سهرۆک لهسهر
بچوکترین شت ههڵوێستهی دهکرد و چارهسهری دهدۆزییهوه،
لهبههاری  ١٩٩١ههموو ههڤااڵن خۆیان ئاماد ه دهکرد بۆ ئاههنگی
نهورۆز ،سهرۆک بۆ ئهوهی ئێم ه زیاتر ل ه ڕاستی گهل شارهزابین
بۆی ه بهتایبهتی داوای کرد ک ه ئهو ههڤااڵنهی ل ه باکورهو ه هاتوون
بچن ه ناو گهلهوه ،ئێم ه ڕۆژێکمان لهناو گهل ب ه سهربرد و دوایش
گهڕاینهو ه کهمپهکهمان .خهڵکێکی زۆر هاتبوون بۆ ئاکادمی ،من
سهرم لهو ه سوڕما ک ه ئهم ههموو خهڵک ه ل ه کوێو ه پهیدابوون
و هاتوون بۆ ئێره ! بۆ رۆژی دوایی گهل لهو شوێنهی بۆ ئاههنگ
ئامادهکرا بوو کۆبونهو ه و ئێمهش ئهرکی پاراستنی سهرۆکمان ل ه
ئهستۆ گرتبوو ،بێگومان خهڵکێکی زۆر دهیانویست ل ه سهرۆک
نزیک ببنهو ه ئێمهش بۆ پاراستنی ئاسای�شی سهرۆک ههموو ههوڵێکی
خۆمان خستبوهگەڕ ،سهرۆک تهوقهی لهگهڵ یهک بهیهکیان کرد
و وێنه�شی لهگهڵ زۆریان گرت ،ههڵبهت ههموو ئهمان ه کاریگهری
ل ه سهر من دروست کردبوو لهبهر ئهوهی پابهند بوونی گهلم بینی
ب ه سهرۆکهوه ،تا کۆتایی ئاههنگهک ه سهرۆک لهگهڵ گهل مایهو ه
ئهمهش یهکهم جارم بوو ک ه هەشاماتێکی ئاوای کورد پهروهر ببینم،
لێرهدا پهروهرد ه ههمیش ه بهردهوام بوو ،بهردهوام مرۆڤ ڕوبهڕوی
خۆی دهبۆو ه و بهردهوام لێپرسینهوهی لهگهڵ زاتی خۆیدا دهکرد،
ب ه تایبهت کاتێک سهرۆک ل ه بارهی پر�سی ژنهو ه ک ه پهروهردهی
دهکردین لە شیکاری ناسنامهی ژندا بوونی خۆمم دۆزییهوه .من
لێرهدا توانیم بزانم ژن کێی ه و مێژوو چۆن دهستی پێکردووه ،من
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ل ه پهروهردهکانی سهرۆک فێری چۆنییهتی ئازادی ژن و سهر ل ه نوێ
لهدایک بونهو ه بووم ،ل ه ئهنجامی ئهم پهروهردانهدا بۆم دهرکهوت
ک ه پێشتر چهنێک ل ه زاتی خۆم دوربوومه ،ههڵبهت زانینی ههموو
ئهمانهش بهههوڵ و کۆش�شی سهرۆک بوو.
ڕۆژێکیان ل ه بهردهم دهرگای فێرگەکەما ن ڕاوهستا بووم ل ه
ناکاو سهرۆک هات ه بهردهمم ،پێی ووتم ( ئهوهچیی ه پرچت وهک پیاو
بڕیوه ،الیهکانی�شی وهک قژی منت لێکردوه ،ژن بهپرچی درێژهو ه
جوانه ) !.
ک ئهمهی ووت زۆر شهرمم لهخۆم کرد و دڵم تهنگ
کاتێ 
بوو ،ههر بۆچونێکی سهرۆک مرۆڤی زیاتر ل ه خودی خۆی نزیک
دهکردهوه.
ڕۆژێک من تهماشای ئارشیفی ئاکادیمیام دهکرد خهریکی کاری
خۆم بووم ،ژوورهک ه زۆر بێدهنگ بوو ،لهناکاو گوێم لهدهنگی شاور
بوو لهههمان کاتدا سهرۆک خۆیکرد بهژووردا ههڵسام ه سهر
پێ و پێی ووتم ( ههڤاڵ چی دهکهیت؟ بۆ نهچویت بۆ پهروهردهی
سهربازی؟ دیار ه ئیتر خۆت بهسهرباز دهزانیت ،زاتهن ئهوانهی
لهواڵتهو ه دێن خۆیان ب ه سهرباز دهزانن ،نابێت واز ل ه پهروهردهی
سهربازی بهێنیت ،کێ ئهم ئیزنهی داوهپێت؟ ) ،منیش ووتم دکتۆر
باران ئیزنی داوم .بهپێکهنینهو ه تهماشای کردم و ووتی ( ئی�شی خۆت
بکه ،کارهکانت چۆن دهڕوات بهڕێوه؟ ) ،ب ه با�شی دهڕوات بهڕێوه.
سهرۆک دوایی تهماشایهکی ژوورهک ه ،ئیتر چوو ه دهرهوه،
ههڵبهت پهروهردهی سهربازی ب ه شێوهیهکی چڕوپڕان ه ئهنجام
دهدرا ،سهرۆک ب ه شێوهیهکی نهێنیان ه چاوی ههر لهسهر ئێم ه
بوو ،ههر کاتێک لهکاتی پهروهردهی سهربازی و وهرزشدا
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کهمتهرخهمیمان بکردای ه چارهسهری دهدۆزییهوه ،پرسیارێک ل ه
مێشکم گهاڵڵهببوو ،لهکاتی ههر جۆر ه وهرزشێکماندا سهرۆک
شیکردنهوهی لهسهر دهکردین .سهیر لهوهدا بوو ک ه سهرۆک
بهشداری وهرزشهکانی ئێمه�شی نهدهکرد ،بهاڵم دوایی بۆم
دهرکهوت کهلهکاتی وهرزشماندا سهرۆک چاودێریمانی کردووه !
سهرۆکم ل ه گۆڕهپانی سهرۆکایهتی بینی ،بۆچونهکانم ل ه ڕوانگهی
مرۆڤهو ه گۆڕدرا ،ئێر ه بۆمن ههلێک بوو ک ه باشتر ژیانی پەکەکە
بناسم .نزیک بونهوهی سهرۆک بۆ شت ه بهنرخهکان زۆر جیاواز بوو،
سهرۆک دههات و تهماشای ههموو ژوورهکانی دهکرد ئهگهر ژورێکی
بهناڕێکی ببینیایهلهسهر ئهم ه چارهسهری دههێنایهزمان ،بێگومان
دسپلین و پهروهرد ه بهشێکن له ژیان ،پێویست ه ئهو پهروهردهی
دهبینرێت دهبێت ل ه ژیانی ڕۆژانهدا ڕهنگ بداتهوه ،ئێوارهیهک لهسهر
قهڵهوێرهکانمان درێژ ببووین و کتێبمان دهخوێندهوه ،ل ه ناکاو
سهرۆک خۆی کرد ب ه ژووردا و ههموومان ههڵساین و بهشێوهیهکی
سهربازیان ه ڕیز بووین ،لهگهڵماندا دیالۆگێکی کورتی کرد ،دوای
ئهم قسهکردنهی ئیتر چوو ه دهرهوه ،ڕهو�شی ئهکادمییهکه زۆر
ڕێک و بهسیستهم بوو ،ههندێک کهس دهیانویست ئهم ه بشێوێنن،
دژی ئهمهش سهرۆک ل ه ناو ههوڵێکی چڕوپڕدا بوو ،ڕێگای بههیچ
کارێک نهدهدا ک ه لهدهرهوهی کولتوری پارت ئهنجام بدرێت ،ڕێگای
بهالدەرەکانی ناو پارتی نهدهدا ک ه ب ه ئارهزووی خۆیان کاربکهن،
مانهوهم ل ه ئهکادیمیا ل ه ژیانمدا خۆشترین ڕۆژانم بوو ،لهوێدا
ئاشنایم لهگهڵ کهسایهتی خۆمدا دروستکرد ،ئیرادهو زانستم
گهشهی کرد ،پابهندبوونم ب ه سهرۆکهو ه پتهوتر بوو .حهوت. .
ههشت مانگێک مامهوه ،ئهو کاتانهم ههرگیز لهیاد ناچێتهوه ،ئیتر
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کاتی گهڕانهو ه بۆ کوردستان هاتبوو ،دوای ئهو ههموو پهروهردهی ه
خۆمان ئامادهدهکرد بۆ گهڕانهوه ،لهههمان کاتیشدا بهجێهێشتنی
سهرۆک ههموومانی بریندار کرد بوو .ئێوارهیهک کاتژمێر شهش ل ه
دهرهوهی ژورهکهمان دانیشتبووین ،چاوهڕێی سهرۆکمان دهکرد،
ئهم جیابونهوهی ه ئازارێکی زۆری ئێمهی دهدا ،دهبوای ه بۆ بهیانێکهی
بهڕێکهوین .سهرۆک هات و پێی ووتین ( بۆ ئهوهند ه بهدهنگی بهرز
قسهدهکهن؟ بهیانیش ک ه چونهو ه واڵت بهم شێوهی ه بن خۆتان
ل ه ههموو شوێنێک ئاشکرا دهکهن دهتوانن دهنگی خۆتان نزمتر
بکهن؟ ! ) .سهرۆک قسهی بۆ گروپهکهمان کرد ،دوای کۆتایی هاتن
بهم کۆبونهوهی ه گهڕاینهو ه شوێنهکانی خۆمان .ئهو شهو ه خهومان
لێنهکهوت ،من و ههڤاڵ چیچهک تا بهیانی گریاین ،بێگومان
جیابونهو ه له سهرۆک بۆ ئێم ه زۆر زهحمهت بوو .بهیانی خۆمان
ئامادهکرد و ئیتر کاتی مااڵوایی هاتبوو ،لهگهڵ سهرۆکدا وێنهمان
گرت و سهرۆک بانگی من و ههڤاڵ چیچهکی کرد ووتی ( وهرن با
بهیهکهو ه وێنهیهک بگرین ) .چووینهالی سهرۆک و جارێکی تر
ووتی ( ئێو ه دهڕۆن وا مهزانن جیابونهو ه لهیهکمان دادهبڕێت ،ئێم ه
ههمیش ه بهیهکهوهین ).
ئیتر کاتی جیابونهو ه هاتبوو ،ل ه دوای دهست گوشین دانمان
بهخۆماندا گرت بۆ ئهوهی نهگرین ،دوای ئهوهی ههندێ ل ه
سهرۆک دورکهوتینهو ه دهستمان کرد ب ه گریان ،ک ه ئاوڕم دایهو ه
سهرۆک هێشتا ههر مااڵوایی لێدهکردین ،ئهم دیمهنهم ههرگیز
ل ه یاد ناچێتهوه ،ئهم جیابونهوهیه بێگومان ل ه جیابونهوهکانی تر
ناچێت ،ئهم ه بۆ ئێم ه ههروا ئاسان نهبوو.
بۆ ئهوهی قهرزی سهر شانی خۆمان بهرامبهر ب ه سهرۆک
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بدهینهو ه دهبێت خهباتمان زیاتر و زیاتر مهزنتر بکهین.
ههمیش ه ئێم ه لهسهر ڕێی پڕ سهروهری رێدهکهین ،ههتا ئێمه
ل ه ژیندابین بهردهوامی ب ه خهباتی گهملان دهدهین ،ئهو حهز و
پابهندییهی سهرۆک ههیهتی بهرامبهر ب ه گهل و ههڤااڵن و ژن،
ههمیشهلهبیری ئێمهدا دهمێنێتهو ه و ههرگیز ل ه یاد ناچێتهوه.
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ه یادگاریهکانی شههیدی
ل
فهرماندە
ساری ئیبراهیم

 ١٩٨٣بادینان
ئێم ه کێشهیهکی زۆری لۆجهستیک و ئازووقهمان ههبوو،
ب ه گشتی ل ه ههموو بوارێکهو ه نهبوونیمان دهچێشت ،دهتوانم
بڵێم ئارد و نانمان ههر نهبوو ،ل ه جیاتی نان بهڕوومان دهخوارد،
ناووکی بهڕووکهمان دهردههێناو ووردمان دهکرد و لهگهڵ ئاردا
تێکهڵمان دهکرد و نانمان پێ دروست دهکرد ،ئێم ه بهم نانی
بهڕووان ه دهژیاین ،چهنێک ههوڵمان دهدا بیکهین بهههویرێکی باش
بهاڵم نهدهبوو ،لهبهر ئهوهی خومرهمان نهبوو بێگومان ههویری
بێ خومر ه جوان دهرناچێت و نانهکه�شی ڕهق و ووشک دهردهچوو
ههروهها دهسووتا ،ههڤاڵ عهباسیش ( دوران کاڵکان ) بهسهر ئهم
نهبوونییهوه کهچی ک ه نانهکهی دهخوارد دهیووت ئهم نان ه ئهگهر
چهوری بکهین و شهکری پێوهبکهین زۆر خۆش دهبێت.
ئهو ڕۆژان ه بۆ کارێک چووم بۆ بارهگای پارتی دیموکراتی
کوردستانی عێراق ،بانگێشیان کردم بۆ نان خواردن ،ههر وهکوو
ههموو جارێک ههر چهند ه زۆریشم بر�سی بوو بهاڵم ل ه سهر
سفرهکهیان دانهنیشتم ،ل ه دهرهو ه مامهوه ،ئهوان ڕهو�شی نهبوونی
ئێمهیان دهزانی و ئێمهشیان دهنا�سی ،وابزانم ههستیان پێ کرد
بووم کهبرسیم ه ههربۆی ه پێشمهرگهیهکیان هات ه دهرهو ه و نانێکی
کرد ه ناو دهستم و چوو ه ژوورهوه ،تهنها پارچهیهکم ل ه نانهک ه
کردهوهو کردم ه دهممهو ه ئهوکات ه ههڤاڵ حهسهن ( حامی ئاڤجی )
بهرهو ڕووم هات ،منیش یهکسهر خۆم سووڕان و پارچ ه نانهکهی
دهمم ل ه دهمم فڕێداو نانهکهی دهستیشم کرد ه گیرفانمهوه،
ب ه ڕاستی نهم ویست ههڤاڵ حهسهن ببینێت ک ه من نانی پارتی
دیموکرات دهخۆم.
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کاتێک ئازوقهمان کۆدهکردهوه
 ١٩٨٣خواکوڕک ولێلکان
لهسهر ڕێنمایی ههڤاڵ عهباس { دوران کاڵکان } بۆ کۆکردنهوهی
ئازووق ه ناردمانی بۆ الی ئاغای ناوداری ئهوێ { حاجی سهیدۆ
ئاغا } ئێم ه بهشێوهیهکی جوان خۆمان ب ه حاجی سهیدۆ ناساند،
بۆیمان باسکرد ک ه بۆچی هاتووین ،کاتێک ب ه تهواوی لێمان وورد
بۆو ه دوایش ووتی پارهتان پێیه؟ .نهخێر پارهمان نییه .دهتانهوێت
زۆرداریی بهکار بهێنن؟  .ئێم ه ئهگهر ل ه برساناش بمرین هیچ شتێک
لهگهل ب ه زۆر وهرناگرین ،زۆرداریی ب ه کار ناهێنین .لهم ناوچهیهدا
حزبێکی کۆمهنیست ههیه ،خاوهن پارهیهکی زۆرن و ئازووقهشیان
ل ه ڕووسیاو ه بۆدێت ،ههر کۆمهنیستێکیان ل ه من دهوڵهمهند تر ه و
ل ه منیش ئاغا تره ،پدک ش زۆرداریی بهکار دههێنن ،چییان بوێت ب ه
زۆر لێمان دهستێنن ،ئێو ه نهپارهتان ههی ه و نهزۆرداریش .. .باش ه
ئێو ه چۆن لێر ه ب ه بێ پارهو ب ه بێ زۆرداریی دهتوانن بژین؟  ،ئێستا
چی بکهین؟  ،چیتان لێ بکهین؟ .
دوایش زهردهخهنهیهکی کردوو دهستی نای ه سهر شانم و ئێمهی
برد ه عهمبارهکهیهو ه و ئازووقهیهکی زۆری داپێمان.
بۆ ئهوهی ئازووق ه ب ه دهست بخهم ب ه ئۆتۆریتان ه جواڵمهوه
ههڤاڵ جومعه( جهمیل بایک ) ووتی ههڤاڵ ئیبراهیم ئازووقهمان
نهما بڕۆ ههندێ ئازووق ه پهیداکه.
ئهو سهردهم ه من ل ه ههرێمی ههککاری بووم و بۆ ئازووق ه
پهیداکردن چووم بۆ زۆزانهکان ،ل ه ڕێگا ههر بیرم لهوه دهکردهو ه
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کهچی بکهم باشه ،چۆن ئازووق ه پهیدا بکهم ،ل ه ئاکامدا بڕیارمدا
لهسهر ناوی خۆمان بۆ ئازووق ه پهیداکردن شێوازی پدک بهکار
بهێنم ،بهرپرسیارانی پدک دهچوون ه الی گوندێکان و نامهیهکی
نووسراوهی پدک یان دهدا پێیان و زۆر بهشێوهی ئۆتۆریتاران ه
دهجواڵنهوه ،منیش چاودێری بهرپر�سی پدک کهم کرد ک ه چۆن
ههڵسوکهوت دهکات ،لهو ناوچهیهی لێی بووم نووسراوهیهکم
بهناوی پەکەکەو ه نوو�سی و دهمدا بهگوندێکان و زۆر بهشێوازی
ئۆتۆریتان ه دهجواڵمهو ه و توانیم ئازووقهیهکی زۆر کۆبکهمهوه،
ئهوهی جێی سهرسوڕمان ه ئهوهی ه ک ه گوند نشینهکان هیچیان
خوێندهواریان نهبوو.
ئهوهندهی کوردستان بهرفراوانه
 ١٩٨٤گابار
ل ه گوندی ( گوینا ) ل ه گابار لهگهڵ خۆماندا ( عومهر قایه)
مان هێناو بوو ب ه گهریال ،پاشان ناوماننا فهرهاد ،لهگهڵ ئهم
گهریال نوێیهماندا چوین بۆ گوندێک ک ه ههر شهش کاتژمێرێک ل ه
گوندی گویناو ه دوور بوو ،ههڤاڵ فهرهاد لێی پرسیم ئێر ه کوێیه؟.
ئێرهکوردستانه .ک ه چووین ه گوندێکی ترهو ه فهرهاد لێی پرسیمهوه،
ئهی ئێر ه کوێیه؟ .ئێرهش کوردستانه .ههمان شهو چووین ه گوندێکی
ترهو ه ههڤاڵ فهرهاد پرسییهوه ،ئێرهش کوردستان ه وانییه؟ .منیش
ووتم بێگومان ئێرهش ههر کوردستانه.
دوای ئهو گوند ه دهمهو بهیان ل ه سهر ڕێگای شڕناخ ( ئێرو )
بهسهر گردێکهو ه ههڵگیرساینهو ه ک ه ل ه نێوان جادهیهکی قیرتاوی
درێژدا بوو ،ههڤاڵ فهرهاد لهگهڵ ههاڵتنی خۆردا کهجادهکهی
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بینی و ناوچهکه روون بۆو ه دهستی درێژ کردوو ووتی  ،ئێ تاکو
ئهوێش ههر کوردستانه؟ .منیش ووتم ،ڕاستهههڤاڵ فهرهاد تاکو
ئهوێش ههر کوردستانه.
ئهویش بهسهرسوڕمانهوهووتی کوردستان چهند فراوانه.
ههڤاڵ فهرهاد وهک سرووشتی بۆتان سادهبوو ،لهژیانیدا
یهکهم جاری بوو لهگوندهکهیان بێتهدهرهوه ،ههڤاڵ فهرهاد لهناو
گروپهکهی ههڤاڵ عهگیدا لهناوچهیهکی فراوانی کوردستان جهنگا،
دوای شههید بوونی ههڤاڵ عهگید هات بۆ گۆڕهپانی سهرۆکایهتی،
کاتێک سهرۆک لهسهر کهسایهتی شههید عهگید ههڵسهنگاندن
و چارهسهری کهسایهتی دهکات ههڤاڵ فهرهاد خۆی پێڕاناگیرێت
و لهوێدا خۆی دهکوژێت ،ههڤاڵ فهرهاد لهوکاتهی مهفرهزهکهی
ههڤاڵ عهگید کهوت ه بۆسهو ه و عهگید شههید بوو ئهو ل ه پێ�شی
پێشهو ه بوو.
شهمهندهفهر ١٩٨٧
ئێمه ل ه ناوچهی ( گێنج ) بووین ل ه بینگۆل ،بهیانی بوو ،ل ه
کهمپهکهی خۆمان دهحهواینهوه ،ههڤاڵ ( سهرتاج ) کهئێشکگر
بوو لهشوێنهکهی خۆیهو ه دهنگی لێ بهرز بۆوهو ووتی ههڤااڵن
ڕاکهن وهرن ،خێرا بگهنه ئێره .ئێمهش خۆمان کۆکردهوهو خێرا
گهیشتین ه الی ههڤاڵ سهرتاج ،ههموومان بیرمان لهیهک شت
دهکردهو ه ئهویش دوژمن بوو بهڵێ بیرمان لهو ه دهکردهو ه که
دوژمن هاتووه ،گهیشتین ه الی ههڤاڵ سهرتاج و لێم پر�سی ههڤاڵ
سهرتاج چی بووه؟ چیت بینیوه؟ .ههڤاڵ سهرتاج سهرسام ببوو
چاوهکانی زهق . .زهق کرابونەوه ،تهماشای خوارهوهی دهکردوو
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 200ساری ئیرباهیم

ووتی تهماشاکان . .ههڤااڵن تهماشاکان ،تهماشای ماشێنهکانی ئێر ه
بکهن چهند درێژه.
کاتێک بۆمان دهرکهوت هێزی دوژمن لهئارادا نیی ه تهماشای ئهو
شوێنهمان کرد ک ه ههڤاڵ سهرتاج ئیشاراتی بۆ دهکرد ،بینیمان دوو
ڤاگۆنی شهمهندهنهفهر تێدهپهڕێت ،ههڤاڵ سهرتاج تازهببوو ب ه
گهریال ،ههڤاڵێکی زۆر الو بوو ،ل ه ژیانیدا بۆ یهکهم جار لهههرێمی
بۆتان ماشێنێکی بینی بوو ههڤاڵ سهرتاج ئهم شهمهندهنهفهرهی
ههر بهماشێن لهقهڵهم دابوو.
ئهحمهد کاسب دووپشک پێوهیدا
هاوینی ساڵی  ١٩٨٣بوو ،ئێم ه ل ه کۆبونهوهیهکی ههڤاڵ عهباس (
دوران کاڵکان ) بووین ،من و ههڤاڵ ( ئهحمهد کاسب ) لهتهک یهکهو ه
دانیشتبوین ،لهبهر تهنگی شوێنهکهمان ههڤاڵ ئهحمهد قورسایی
خۆی دابوو ه سهر من ،ههڤاڵ عهباس بهردهوام قسهی دهکرد،
ئێمهش زۆر جدیان ه گوێمان بۆ گرتبوو ،ل ه نیوهی کۆبونهوهکهماندا
دووپشکێک هاتهب ه ینمانهوه ،دای بهدهستی ههڤاڵ ئهحمهدهوه،
ههڤاڵ ئهحمهد هیچ دهنگی لێو ه نههات تهنانهت دووپشکهکه�شی
نهکوشت ،بهبێ ئهوهی کهس بیبینێت بهچلکهدارێک دووپشکهکهی
دوورخستهوه ،ئێمه دوایی زانیمان ک ه ههڤاڵ ئهحمهد ب ه
حهشهرات حهساسیهتی ههی ه ههر بۆی ه دهستی زوو پهنما ،ههتا
ههڤاڵ عهباس قسهی بۆ بهاتایی ه کۆبونهوهک ه درێژهی دهخایاند،
ههتا کۆبونهوهکهش درێژ ببوایهتهو ه دهستی ههڤاڵ ئهحمهد
زیاتر دهپهنما  ،لهبهر ئهوهی کۆبونهوهکهمان فهرمی بوو هیچمان
لهدووپشکهک ه نهکرد ،لهدڵی خۆم دهمووت ههڤاڵ عهباس لەوانەیە
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ئێستا کۆتایی ب ه کۆبونهوهک ه دەهێنێت بهاڵم ههر بهردهوام بوو
ناچار بووم که ئارام بم ،ههڤاڵ عهباسیش ههتا قسهی بۆ بهاتای ه
کۆبونهوهکهی درێژ دهکردهو ه ههڵبهت ئهویش ئاگای لهمهسهلهی
دووپشکهک ه نهبوو ،دهستی ههڤاڵ ئهحمهد وهک گوانی مانگا سوور
ههڵگهڕابوو ،نازانم کۆبونهوهک ه چهندێکی خایاند ههروهکو ههموو
جارێک ک ه کۆبوونهوهی ههڤاڵ عهباس ک ه درێژهی دهخایاند ،ل ه
ئاکامدا کۆتایی پێهێنا ،دوای کۆتایی کۆبونهوهک ه توانیمان تهداوی
دهستی ههڤاڵ ئهحمهد بکهین.
ئهو سهردهمهدسپلین و رهسمییهت و ڕێزگرتن بهو شێوهیهبوو.
ژن و شاخ ١٩٨٣
لهڕاستیدا ڕهو�شی ژیانی شاخ بۆ ههڤااڵنی کچانمان لهسهرهتادا
زۆر دژوار بوو ،من باس له وهرگرتنی ئهزمونی ژیانی بهدهنی شاخ
ناکهم ،ئهگهرچی ل ه ههڤااڵنی کوڕ زهحمهتی زیاتریان دهچێژت
بهاڵم توانیان ل ه ماوهیهکی کورتدا خۆیان بگونجێنن و کێشهکانیان
چارهسهر بکهن ،کۆمهڵگایهک ل ه شاخ دهژی ،ههڤااڵنی کچانمان
لێرهش ل ه ڕهخنهو گازندهی کۆمهڵگا ڕزگاریان نهببوو ،لهو
سهردهمهدا ن ه ههڤااڵنی کچ و نهپارتیشمان نهیان دهتوانی ب ه
ئاسانی بهسهر ئهو کێشان ه زاڵ ببن.
ل ه قۆناغی ساڵی  ١٩٨٣دا ک ه چوین ه ههرێمی باشوری کوردستانهو ه
گهلی باشور و پێشمهرگهکانی پدک ش ههرگیز قهبوڵیان نهدهکرد
و باوهڕیشیان بهوهنهبوو ک ه کچان شان بهشانی پیاوان بێن ه شاخ
و دژ ب ه دوژمن بجهنگێن ،گهل و پێشمهرگ ه ئهو سهردهم ه ئهگهر
گهریالیهکی کچیان ل ه گهڵ گروپێکی پیاوی گهریالدا ببینیای ه پێیان
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وابوو ک ه ئهم کچ ه ههڵخهڵهتێنراو ه و لهالیهن سهرسهرییهکهو ه
ههڵگیراو ه و ب ه چاوی بهدرهوشت تهماشایان دهکرد ،کاتێک
یهکهم گروپمان پێکهێنا ل ه باشوور سهرۆکایهتی ڕێنمایی جدی
دهرکرد بوو ک ه دهبێت لهگهڵ گروپێکدا بهالیهنی کهمهو ه کچێکی
گهریالیان لهگهڵ بێت ،لهسهر ئهم ڕێنماییهی سهرۆک ئێمهش
ههڤااڵنی کچمان که ئهو سهردهم ه ژمارهیان زۆر نهبوو ب ه سهر
گروپهکاندا دابهشمان دهکردن ،ئێمهش ل ه نێوان ئهو کولتورهی
باشوور و ڕێنماییهکهی سهرۆک مابوینهوه ،ههربۆی ه ل ه باشوور
ئهگهر میوانێکمان بهاتای ه یان پێشمهرگهیهک بۆ پهیوهندی بهاتای ه
کچهکانمان دهشاردنهو ه و دوای ڕۆیشتنی میوانهکان دهیانتوانی
بگهڕێنهو ه ناومان ،جاری وا ههبوو ک ه چهندین کاتژمێر ناچار
دهمان ک ه خۆیان بشارنهوه ،بهاڵم لهدوایدا ک ه گهل و پێشمهرگ ه
ک ه پەکەکە یان به با�شی نا�سی بۆیان دهرکهوت ڕهوشهک ه وهک
ئهوهنیی ه ک ه ئهوان با�سی لێو ه دهکهن ،ک ه زانیان پیاو و کچی ناو
ڕیزهکانی ئێمه ل ه پیاو و کچانی تر ناچن بهم شێوهی ه گهل بوونی
کچانیان ل ه ناو ڕیزهکانماندا قهبوڵکرد و ڕێزیشیان لێگرت ،ل ه
ڕاستیدا ل ه دوایدا بوونی کچان ل ه ناو شۆڕشدا بهڕێزێکی گهورهو ه
پێشوازی لێکرا ،بهم شێوهی ه کچانی گهریال بوون ب ه پردێکی نێوان
شۆڕش و گهل ،بهاڵم ب ه ئاسانی ئهم ڕهوش ه گهشهی نهکرد ،ئهم
پێشکهوتن ه ب ه سوربون و پێشکهوتنی کچان خۆیان لهناو ڕیزهکانی
شۆڕش و گهلدا ئهم ڕێزهیان بۆ خۆیان بهدهست خستووه.
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لهسهر شەهیدبوونی
ههڤاڵ عهگید

شهو بوو ،بهسهر گردێکی
بهردهاڵندا سهر دهکهوتین،
کهش و ههوا زۆر سارد بوو،
سهرهڕای ئهوهی کۆتایی مانگی
ئادار بوو بەاڵم ههموو شوێنێک
بهفر تهنی بووی ،لهشوێنێکدا
شوێنی پێمان بینی ،شههید
عهگید ب ه دهستی کهشفی شوێن
پێیهکانی کردوو لێی وورد بۆوه،
عهگید ووتی ئهم شوێن پێیان ه
تازهن و شوێن پێی دوژمنه،
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ب ه ووریایی ڕێبکهن و ووریای
خۆتان بن.
دهستمان ب ه ڕێکردن
کردهوه ،ههڤاڵی پێشهوهی
به�شی ئێمه ههڤاڵ دهشتا
الله( عهبدولرهحمان ) بوو،
بهاڵم ل ه نێوان ئێم ه و ههڤاڵ
عهگیددا ههڤاڵ خرخهل ه
کهمال ( وهلی تهیهان ) و سهلیم
( فهوزی ئایدن ) ههبوو ،لهناکاو
ئێمهیان دای ه بهر دهست ڕێژی
گووله ،کهوتین ه ناو جهرگهی
بۆسهوه ،ل ه بهرامبهرماندا
گابهردێک ههبوو ،دوژمن
لهپشت و چواردهوری ئهو
گابهردهدا بۆسهیان بۆ دانا
بووین ،کاتژمێر دهوروبهری
 ٣ / ٢ی شهو دهبوو ،من
ههڤااڵن سهلیم و خهیریم بینی
ب ه تهقڵهلێدان بهرهو خوارهو ه
گل بوونهوه ،دوایش ب ه ههمان
شێو ه ههڤاڵێکی ترم بینی ک ه
ب ه شانوشهوکهتی ل ه عهگید
دهچوو دوایش ههڤاڵ فهرهاد

ک ه لهدوایدا ل ه گۆڕهپانی سهرۆکایهتیدا خۆیکوشت هات بۆ الم،
من بۆ پاراستنی گروپهکهمان ماوهیهک بهرامبهر دوژمن کهوتم ه
شهڕهوه ،ههڤاڵ فهرهاد که ل ه المهو ه بوو هیچ تهقهی نهدهکرد،
منیش هۆکارهکهیم پر�سی ک ه بۆ تهق ه ناکات پێی ڕاگهیاندم ک ه
فیشهکی تهواو بووه ،نهدهبوایهل هم بۆسه گهورهدا لهیهک
شوێندا ههموو فیشهکهکانی خۆی تهواو بکردایه ،ئهم ه بۆ گهریال
بێ دهسپلینییه.
ئهم شهڕ ه ههر ماوهی نیو کاتژمێرێکی خایاند ،ئێمهش بهخۆ
گلکردنهو ه چوین ه خوارهوه ،ل ه خوارهو ه ههڤااڵن کۆببونهو ه
( قهلهندهر ئیلهان ) م بینی ک ه بریندار
ههڤااڵن مهتین
بوو ،کهخۆمان ژمارد ههڤاڵ عهگید و لهزگین دیار نهبوون ،جگ ه ل ه
ههڤاڵ مهتین برینداری ترمان نهبوو ،ههرگیز بیرمان ل ه شههادهتی
ههڤاڵ عهگید نهدهکردهوه.
لهبهر ئهوهی بیرمان ل ه شههادهتی عهگید نهدهکردهو ه ههر
بۆی ه ل ه شوێنی شهڕهک ه دورکهوتینهو ه و چوین ه ئهو شوێنهی ک ه
ل ه حاڵهتێکی ئاوادا یهکتریمان تیا دهبینیهوه ،پێمان وابوو کهههڤاڵ
عهگید و لهزگین ههردووکیان دێن بۆ شوێنهکهی خۆمان و لهوێدا
کهوتین ه چاوهڕوانییهوه ،تاکو ههواڵهکانی ڕادوێی بی بی �سی ل ه
شوێنهکهی خۆمان چاوهڕێمان کرد ،بهاڵم ههڤاڵ عهگید نههات،
بۆ سبهی ئێوار ه ل ه ههواڵی بی بی �سی ههواڵی شههادهتی عهگیدمان
گوێ لێبوو ،دوای ماوهیهکی زۆر ئهو گهریالیهی ل ه گهڵماندا بوو
ل ه بۆسهکهدا بهناوی بۆزان ( کهمال ئهملیک ) دوای بوو بهکۆنتر
گهریال لهناو ژیتەم باسیکرد بوو ک ه بهدهستی خۆی ههڤاڵ عهگیدی
شههید کردووه.
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سهعاتی دهست

خەلیل ئویساڵ

دوای تهواوکردنی ههموو کارهکانمان دوای ئهوهی دانیشتین
ههموومان یهک پرسیارمان لهال گهاڵڵ ه ببوو ،ئایا ئهم ئێوارهی ه
باران دهبارێت؟  ،بهرامبهر ئهم پرسیار ه ههموومان بێدهنگ
ماین و کهسمان وهاڵممان پێ نهبوو ،پێم وابێت کهسمان نهمان
دهویست بیر لهگریمانهیهکی لهو شێوهی ه بکهینهوه ،من لهناو ئهو
خهیاڵهدا بووم ل ه ناکاو بهدهنگی ههڤاڵ ژیان هاتمهو ه سهر خۆم
که لێی پرسیم ههڤاڵ چای دهخۆیتهوه؟ ،ههستم ب ه شهرمی ئهم
پرسیارەی ئەم هەڤاڵەمان کرد چونک ه نهک ئهو دهبوای ه من ئهم
پرسیارهم ل ه ههڤاڵ ژیان بکردای ه چونک ه ئهوهی بۆ بهیانی ئێمهی
ب ه جێدههێشت ههڤاڵ ژیان بوو ،ب ه خێرایی ههموو گیرفانهکانم
پشکنی ،دهگهڕام بهدوای شتێک ک ه پێی بدهم ،تهماشای بێ
بهختی هیچ شتێکم ل ه گیرفانهکانمدا نهدۆزییهوه ،گهڕام بهڵکو
ل ه گیرفانهکانمدا قهڵهمێک . .دهستهسڕێک . .یاخود ههر شتێکی
بچووک ک ه سودێک بهو ببهخشێت بهاڵم ل ه گیرفانهکانمدا هیچم
نهدۆزییهوه ،ئهو ئێوارهی ه ئهوهی لهم دونیایهکه شکم دهبرد تهنها
بهرگهکانی بهرم بوون ،ل ه ناکاو چاوم کهوت ه سهر سهعاتهکهی
دەستم ،بیرم کردهو ه کهلهوانهیهئ هم سهعات ه سودێک ب ه ههڤاڵ
ژیان ببهخشێت ،ب ه دهست ه قوڕاوێکانم سهعاتهکهم ل ه دهستم
دهرهێناو بۆیم درێژ کرد ،چونک ه هێشتا بوارم بۆ نهڕهخسا بوو ک ه
دهستهکانم بشۆم ،ماوهی  ٧ڕۆژێک ه خهریکی خشت دروستکردنین
ههڵبهت ئهوهی خشتی دروست کردبێت زهحمهتێکه�شی دهزانێت،
ماوهی ئهو  ٧ڕۆژ ه ب ه پهنجا ههڤاڵهو ه خهریکی ههڵکهنینی خۆڵی
سووربوین و لهگهڵ کا و خوێدا سەرقاڵی قورشێالن بووین ،دوای
تهواو بوونی قورشێالنهک ه دهمانکرد ب ه خشت و لهبهر خۆر بۆ
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ووشکردنهو ه دامان دهنان.
ههورەکانی ئاسمان خۆیان کۆکرد بۆوه ،ئهوهی جێی نیگهرانی
و دڵتهنگی ئێم ه بوو ک ه باران دابکات و خشتهکانمان تهڕ بکات،
لهگهڵ ههستکردنی یهکهم دڵۆپ ه باران ک ه کهوتهسهر دهستم
هێشتا ههڤاڵ ژیان سهعاتهکهی لێ وهرنهگرتبووم ،سهرهڕای
ههموو ههوڵێکم بهاڵم ئهو سوور بوو لهسهر ئهوهی ک ه نایهوێت
سهعاتهک ه وهربگرێت.
کاتێک پێم ووت ک ه ئهم سهعات ه هی من نیی ه بهم ه زۆر سهرسام
بوو ،پێی سهیر بوو ک ه چۆن شتێک موڵکی من نهبێت و بیدهم بهو،
ب ه بێ ئهوهی ئهو پرسیاری ئهمهبکات من ڕونکردنهوهم کرد.
ئهم سهعاتیدەستە دهبێت بیدهم ب ه کهسێک ،ئهم ه ئهمانهتێک ه
که دهبێت تهسلیمی خاوهنی خۆی بکرێت ،ههربۆی ه دهبێت
وهریبگرێت ،بهم شێوهی ه ئهم سهعاتی دەست ە نهک وهک دیارییهک
بهڵکو وهک ئهرکێکی ڕاسپاردهدهبوای ه وهریگرتایه ،ههڤاڵ ژیان بۆ
سبهی بهرهو بۆتان بهڕێدهکهوت ،ئهم سهعات ه خاوهنهکهی ههڤاڵی
گهریال کانیڤاره ،ههڵبهت وا دهردهکهوت ک ه بهم زووان ه نهدهچومه
ههرێمی بۆتان ،ئهم زستان ه لهو قوتابخانهیهی ل ه زاگرۆس
دروستمان دهکرد دهمامهوه ،گهروام نهکردای ه ئهم سهعات ە بۆ
ماوهیهکی دوور و درێژی تر لهالی من دهمایهوه.
کاتێک ئهم سهعاتهم وهرگرت کاتی خۆی بهڵێنێکم دابوو
ک ه بیگههێنم ه دهستی کانیڤار ،بهم شێوهیه دهمویست ههڤاڵ
ژیان ببێت ب ه شهریک ه به�شی ئهم بهڵێنهم ،لهوانهی ه ههڤاڵ ژیان
دهستی ب ه ڕووی خهاڵتدا بهێنای ه بهاڵم ههرگیز دهستی ب ه ڕووی
ئهرکدا نهدههێنا ،سهعاتهکهی لێوهرگرتم بهاڵم نهیکرد ه دهستی،
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سهعاتهک ه بهمهچهک ه بچوکهکهی گهور ه بوو.
چوار مانگێک بهر ل ه ئێستا برایهکی ههڤاڵ کانیڤار هاتبوو بۆ
چیا ،دهگهڕا ب ه دوای براکهیدا ،ههر گهریالیهکی ببینیای ه پرسیاری
کانیڤاری لێدهکردن ،کهسمان کانیڤارمان ن ه دهنا�سی ،ههڵبهت
منیش نهم دهنا�سی ههرگیز ڕوبهرووی کانیڤار نهبوبومهوه،
بهداخهو ه کانیڤار ل ه بههاری ئهو ساڵهی من هاتم ه چیا لهزێی
خابوور خنکا بوو ،زێی خابوور ک ه لهگهڵ بارانی دوا بههاردا که
وهک شێتی لێدێت ههڤاڵ کانیڤاری شههید کرد بوو و ه جارێکی تر
کهس ئهوی نهبینیهو ه و زێی خابوور لهگهل خۆیدا برد بووی.
لهکۆتایی بههاری ههمان ساڵدا کچێکی گهریال بهناوی نهورۆز
دهستی گرتم ،منی لهم زێی ه سهرشێتهی خابوور پهڕاندهوه ،من
لهشار گهورهبووم ه و مهل ه نازانم و ه ئێستاش بهو شهو ه غیرهتی
ئهوهم نهبوو ک ه بهتهنها لهم زێیهی کوردستان ه بپهڕێمهوه.
ل ه کاتی گهڕانهوهی براکهی شههید کانیڤار ئهم سهعاتی
دەستەی بهمندا و،منیش ئێستا دام ب ه ههڤال ژیان ،براکهی ل ه
جیاتی ئهوهی بیدات ب ه کانیڤار دابووی بهمن ههڵبهت منیش ئهم
سهعاتهم بۆخۆم ههڵنهدهگرت چونک ه موڵکی من نهبوو موڵکی
کانیڤار بوو.
ئهم سهعات ه لهشارهو ه ل ه ڕێگای دوورهو ه بۆ کانیڤاریان هێنا
بوو ،براکهی شههید کانیڤار زۆری بۆ هێنام ک ه سهعاتهکهی لێ
وهربگرم ،ههڵبهت نهم دهویست دهست بۆ ئهم سهعات ه بهرم ل ه
ئهنجامدا چارهسهرییهکم بۆ خۆم دۆزییهوه.
من بیرم لهو ه دهکردهو ه ک ه گهیشتم ه زێی خابوور ئهم خست ه ناو
ئاوهکهوه ،ههڤاڵ ژیان بهم شێوهیهسهعاتهکهی نهکرد ه مهچهکی
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و کردیی ه گیرفانی و ئهرکێکی
پێڕاسپێردرا ،بهم شێوهی ه
ئهم ه یهکهم شت بوو ک ه بهو
شهو ه بیدهم ب ه ههڤاڵ ژیان،
شههید کانیڤار ک ه هیچ نهم بینی
بوو له زێی خابوور چاوهڕێی
سهعاتهکهی دهکرد ،چهند
دڵۆپێک بارانی تر باری و ئیتر
خۆشیکردەوە ،بهم شێوی ه ئهم
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شهویش خشتهکانمان لهتهڕ
بوون رزگاریان بوو ،بیرم ل ه
ئاوی زێی خابوور دهکردهو ه ک ه
لهگهڵ بارانی دوا بههاردا چۆن
شێت و شهیدا دهبێت.
با براکهی شههید کانیڤار
دڵی ئاسودە بێت چونک ه ههڤاڵ
ژیان ب ه ڕێکهوت.

سوێندی تۆڵهی چیاکان

بێریڤان سیرت

من ل ه چیای زاگرۆ�سی به ههیبهت و ناودار گهریال بووم ،پێش
ئهوهی ببم ب ه گهریال ل ه بارهی چیای زاگرۆسهو ه شتێکی زۆرم
دهزانی و شتێکی زۆریشم خوێند بۆوه ،ل ه کاتی منداڵیمدا نهنکم ب ه
گێڕانهوهی داستانهکانی زاگرۆس ئێمهی دهکرد ه دهریای خهوهوه،
ههڵبهت ئهوکات ه من لهم داستانان ه حاڵی نهدهبووم ،ک ه گهور ه بووم
و بووم بهگهریال و چووم ه چیای زاگرۆس ئهو کاتهلهداستانهکانی
نهنکم حاڵی بووم ،من نهمدهویست تهنها لهو داستانانهی نهنکم
دهیگێڕانهو ه حاڵی ببم بهڵکو لهو داستان و قارهمانێتیانهی ک ه تاز ه
رویانداو ه ههوڵم دهدا لهم داستانانهش تێبگهم.
ئهمهش ئهوهی دهگهیاند لهگهڵ داستان ه کۆنهکانی زاگرۆس
داستانهکانی ئێمهش زیادی کرد بوو ،زاتهن داستانی قارهمانێتی
دهیان و سهدان و ههزارانی ههڤااڵنی ئێم ه زیادی کرد بوو ،ئێمهش
ب ه سهر داستانهکانی ههڤااڵنهو ه داستانی خۆمانمان زیاد دهکرد،
بهم شێوهیهش ل ه داهاتودا گهل چیرۆکی داستانهکانی زاگرۆ�سی
ئێمهیان دهگێڕایهوه.
ئێم ه ل ه ڕێگای ئهم شۆڕش ه رێیهکی نوێمان گرتبوو ه بهر،
بهداخهو ه ههروهکو داستان ه کۆنهکان ئهم داستان ه نوێیانهی
ئێمهش پڕ بوون ل ه ئازار و مهینهتی ،ههڵبهت ئهمهش ههڤااڵنی
پێش ئێم ه ئهمهیان سهملاند بوو ،ل ه ساڵی  ٢٠٠٦ل ه ناو جوانێکهی
چیای زاگرۆسدا درێژهمان ب ه خهباتی خۆمان دهدا ،بهاڵم
دوژمن ههروهکو ڕابردوو ئێستاش ب ه بڕیار بوون ک ه بوارمان بۆ
نهڕهخسێنن لهم شوێن ه دڵڕفێنهدا بژین ،لهبهر ئهو ه بهبێ ووچان
بۆ لهناودانی هێزی ئێم ه هێرشیان ئهنجام دهدا ،بۆ ئهوهی ئێم ه ل ه
خاکی پیرۆزی خۆمان داببڕن ئهوهی ل ه دهستیان بهاتای ه دهیانکرد،
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 212بێریڤان سیرت

بۆ ئهوهی ئازار ب ه گهلی کورد بچێژن دهیانویست ب ه تهواوی ئێمه
ل ه ناو ببهن ،ههر بۆیه ل ه کۆتایی هاوینێکدا ل ه ئهنجامی هێرشێکی
دوژمندا  ٦ههڤاڵمان ب ه ناوی ( الڤهند . .زیالن . .شاهۆ . .لهتیف.
 .عهگید و سیڤا ن ) شههید ببوون ،بهردهوام گهریال نهیهێشتوو ه
خوێنی ههڤااڵنیان ب ه فیڕۆ بڕوات و ئاخیان بۆ ههڵنهکێشاوون
ههمیش ه تۆڵهیان سهندراونهتهو ه و  ،ئێستاش بۆ ئهم ههڤااڵن ه
دهبوایه تۆڵ ه بسهندرێتهوه ،ههر بۆی ه ئێمهش بۆ تۆڵهسهندنهو ه
سوێندی پیرۆزمان خوارد ،ئێم ه ههروهکو چۆن نهمان هێشتوو ه
خوێنی ههڤااڵنمان ب ه فیڕۆ بڕوات ههر بۆی ه سوێندمان خوارد ک ه
ئهگهر تۆڵهی ئهم ههڤااڵن ه نهکهینهو ه ئهو نانهی دهیخۆین لێمان
حهرام بێت.
ئێم ه ل ه زاگرۆس وهکو هێزی چیلۆ کارمان دهکرد ،ئهو کات ه
ئێمه ل ه ناوچەی زاپ دهماینهوه ،بۆ تۆڵ ه سهندنهو ه بڕیارماندا
ل ه بارهگای گامان بدهین ،ههڤااڵنی فەرماندەیی بڕیاریاندا ک ه بۆ
تۆڵهسهندنهو ه پهالماری ئهو بارهگای ه بدهین ،ئهم چاالکییهی
ئهم بارهگای ه دوای ماوهیهکی دور و درێژ دهبوو ه یهکهم چاالکی
دهستوهشان ل ه چیای زاگرۆس ،فهرماندهی ئهم چاالکیی ه ههڤاڵ
( ئامهد ) بوو ک ه ل ه دڵی مندا شوێنێکی تایبهتی خۆی ههیه ،ههڤاڵ
ئامهد ههڤاڵێکی کۆن و ب ه ئهزمون بوو ههروهها تاز ه ل ه ههرێمی
ئامهدهو ه هاتبوو ،ههڵبهت پێشووتریش لهچیای زاگرۆس مابۆوه،
بهاڵم دوای چوونی بۆ ههرێمی ئامهد جارێکی تر گهڕابۆوه ،ئامانجی
بنگهیی چاالکییهکهمان وهک ووتم تۆڵهسهندنهوهی ئهو ههڤاڵه
شههیدان ه بوو ،بهاڵم بۆ من ئهم چاالکیی ه دوو واتای تایبهتی خۆیم
تێدا دەبینی ،یهکهمیان ئهو ه بوو ک ه یهکهم چاالکی بوو ک ه بهشداری
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تێدا بکهم دووهمیشیان ئهوهبوو ک ه بهم چاالکیی ه تۆڵهی ههڤااڵنم
دهکردهوه ،بۆ ئهوهی بگهین ه شوێنی چاالکییهکهمان دهبوایه ٣یان
 ٤ڕۆژێک ڕێمان بکردایه ،دوای ڕێکردنی چوار ڕۆژ گهیشتین ه نزیک
ئهو خاڵهی ک ه پهالمارمان دهدا.
شهڕ کات و سات ه لهو کاتهدا ههر دهبێت شتێک بکهیت پالنی
چاالکییهکهمان دهکهوت ه ڕۆژی یهکی ئهیلوولی  ٢٠٠٦وه ،ئێمهش
ههر بۆی ه کهوتین ه گهنگهشهی ئهنجامدان و ئەنجام نەدانی ئهم
چاالکییه بهاڵم ماوهی چوار ڕۆژ ڕێمان بڕی بوو وه  ،نهخشهمان
دانابوو ،دوو دڵ بوین لهم چاالکیی ه لهبهر ئهوهی ڕۆژی یهکی
ئهیلوول ڕۆژی ئاشتی جیهانیی ه و ئهگهر ئهم چاالکیی ه لهرۆژی
ئاشتیدا بکرێت دهبوو ه پێچهوانهی ئایدۆلۆژیمان ،ههموومان
ئهمهمان دهزانی بهاڵم بارودۆخی ئێم ه بواری بۆ نهدهرهخسانین
ک ه گۆڕانکاری ل ه پیالنهکهمان بکهین ،ههر لهبهر ئهوهبوو پێمان
نهدهکرا ک ه پیالنهکهمان بگۆڕین ،ڕهو�شی ئێم ه ناخۆش بوو ههر
بۆیه هیچمان ل ه دهست نهدههات تاکو پیالنهکهمان بگۆڕین،
ههڵبهت وهک ئاشکرای ه ئاماد ه با�شی چاالکی کارێکی ههروا ئاسان
نییه ،دهبوای ه بۆ ئهنجامدانی چاالکییهک ه زۆر شت ل ه چاو بگرین،
ههر بۆی ه بڕیارماندا ک ه ب ه گوێرهی دانانی پالنهکهمان چاالکییهک ه
ب ه ئهنجام بگهێنین ،ل ه بهر ئهوهی ئهو دهرفهتی ئێستا دهستمان
کهوتوو ه لهوانهیه لهکات و ساتێکی تردا بۆمان نهرهخسایهتهوه،
ههڵبهت شهڕ مهسهلهی سات و کات ه واتا ئهو شتهی کهوتۆت ه
دهستت دهبێت لهو کاتهدا ههڵیسهنگێنی و بهکاری بهێنیت.
سهرهتا ئێم ه رۆژهکهیمان ب ه با�شی ل ه چاو نهگرتبوو ،ههڤااڵن
شههید ببون وه ،دهمانویست تۆڵهیان بکهینهوه ،من لهگهڵ
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ههڤاڵ ئامهددا لهم بارهیهو ه گهنگهشهیهکی زۆرم کرد ،چونکه
ب ه ئهزمونترین کهس ل ه ناو ئێمهدا ،ئهو بوو .لهناو ئێمهدا ههڤااڵن
ههبوون ک ه لهبارهی بۆسهو لوغم دانانهو ه شارهزاییان ههبوو بهاڵم
لهناو ههمووماندا لهو ب ه ئهزمونتری تیا نهبوو ،دهتوانم بڵێم زۆر
کهم له ههڤااڵن ههبوون ک ه وهک ههڤاڵ ئامهد بهشداری چاالکی
وا گهورهیان کردبێت ،ک ه گهیشتین ه خاڵی سفر پهالماری بارهگای
( گهمانه) ماندا ،لهبهر ئهوهی دوای ماوهیهکی دور و درێژ یهکهم
چاالکی بوو دوژمن زۆر شڵهژان ،دوای ماوهیهکی شڵهژانی دوژمن
ئیتر کهوتینه شهڕی بهرامبهرییهوه ،بهاڵم دوژمن تاهۆشیان
هاتهوهسهر خۆیان  ١٠کوژراو  ١٢برینداریان لێکهوتهوه ،ئهم
شهڕ ه ماوهی کاتژمێرێکی خایاند ،ئێم ه ئامانجی خۆمان ب ه دهست
خست ئیتر دهبوای ه پاشهکشێمان بکردایه.
دوای گهیشتنمان ب ه خاڵی خۆمان ههستمان ب ه قورسایی زهرهری
خۆمان کرد ،لهو کاتانهدا ئهو ههڤااڵنهی شهڕهکهیان دهبرد بهڕێو ه
بهردهوام بهبێتهل بانگی ههڤاڵ ئامهدیان دهکرد ،بهاڵم ههڤاڵ ئامهد
وهاڵمی نهدهدایهوه ،ههموومان شڵهژاوبوین و چاوهڕێی وهاڵمی
ههڤاڵ ئامهدمان دهکرد ،بیرمان لهو ه دهکردهو ه کهئایا بۆچی ههڤاڵ
ئامهد وهاڵم ناداتهو ه کهوتین ه چاوهڕوانییهوه ،ههر بۆی ه بڕیارمدا
ک ه بانگی لێوهبکهم لهبهر ئهوهی ئهو ل ه شوێنهکهی ئێمهو ه نزیک
بوو ،بانگمان لێکرد بهاڵم لهجیاتی ههڤاڵ ئامهد ههڤاڵێکی تر وهاڵمی
داینهوه ،ئیتر هێواش . .هێواش دهستمانکرد به پاشهک�شێ ،ئهو
شوێنهی ههڤاڵ ئامهدی لێ بوو لهگهڵ ههڤااڵن ههندێ بههێوا�شی
پاشهکشێیان دهکرد ،ک ه گهیشتن ه المان بینیمان نهک ههڤاڵ
ئامهد خۆی بهڵکو تهرمهکهی گهڕاوهتهوه ،زۆر نیگهران و ترساین
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بهاڵم سهرهتا نهماندهتوانی ب ه کهس بڵێین ک ه ههڤاڵ ئامهد شههید
بووه ،فهرماندهکهمان شههید بوو ئهمهشمان گهیاند ه ههڤااڵنی
بهرپرس ک ه شهڕهکهیان دهبرد بهڕێوه ،ههڤااڵن ووتیان ب ه خێرایی
تهرمی ههڤاڵ ئامهد ههڵگرن و پاشهک�شێ بکهن ،لهم چاالکییهدا
برینداریشمان ههبوو ،ههڤاڵ رهفعهت ک ه فهرماندهی مهفرهز ه
بوو ئهویش بریندار ببوو ،دوو بریندار و شههیدێکمان ههبوو ،ههر
بۆیهزۆر ب ه هێوا�شی پاشهکشێمان دهکرد ،دوژمن ئهمهیان بهههل
زانی ههر بۆیه هێرشیان دهکرد ه سهرمان ل ه ژێر بارانی فیشهکدا
پاشهکشێمان کرد ،ئهو شوێنهی هێرشمان تیا ئهنجام دابوو ل ه بهر
ئهوهی ل ه ههککارییهو ه نزیک بوو کۆپتهریش گهیشت ه سهرمان،
ک ه شهڕهک ه چڕ بۆو ه ئیتر نهمان دهتوانی تهرمهک ه لهگهڵ خۆمان
بهرین ،ههر بۆی ه تهرمی شههید ئامهدمان ل ه شوێنێک شاردهوه،
بریندارهکانمان لهگهڵ خۆماندا بردوو لهو شوێن ه ب ه خیرایی جیا
بوینهوه ،گهیشتین ه شوێنی خۆمان بهاڵم ب ه کهموکوڕییهوه ،دوای
گهیشتنمان هێواش ،هێواش قورسایی زهرهرهکهمان خۆی دهدا ب ه
سهرماندا ،ل ه بهر ئهوهی ئهم شههادهتهی ههڤاڵ ئامهد کارێک بوو
کهههرگیز چاوهڕێی نهبووین.
ئێمهههڤاڵ و هاوخهباتین.
ههڤاڵ ئامهد کهسێکی مهزن و زۆر موتهوازی بوو ههروهها
لهبارهی بزووتنهوهی ئازادی ژنان و ئایدۆلۆژی زۆر جدی بوو و،
خهباتکار بوو ،ههڤاڵێک بوو ک ه دهتوانرا ب ه نمون ه بهێنرێتهوه،
ههمیش ه دهیووت ئێم ه ههڤاڵی ڕێی یهک ئامانج و تێکۆشانین،
بهردهوام دهیووت ئهگهر نزیک بونهوهیهک ههبێت بهرامبهر
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بهیهکتری دهبێت لهچوارچێوهی ههڤااڵیهتیدا بێت ،ئهم شۆڕش ه
ک ه ئێمهی بهیهکتر ناسیو ه دهبێت ئێمهش شایهنی ئهم شۆڕش ه
بین ،ههڤاڵێک بوو ک ه زۆر پتهو بوو بهرامبهر ب ه شۆڕش ،ههمیش ه
دهیووت ئهگهر کهسێک ل ه ناو پەکەکە دا مهزن ببێت دهبێت
ب ه ماندوو نهناسیهوه ناو دەرکات وگهور ه ببێت ،زۆر نرخی ب ه
ماندووبونی کهسایهتی دهدا ،ههموومانی لهسهر بناغهی شێوازی
ژیان و ئایدۆلۆژی پهروهرد ه دهکرد ،ئهو پێی وابوو که ههموو
کهس دهبێت لهو چوارچێوهیهدا خۆی پهروهرد ه بکات ،ک ه ههموو
ئهم شتانهی دههێنای ه زمان ههڵبهت له ئهزمونی ژیانی خۆی ب ه
نمونهد ه هێنایهوه ،ئێمهش زۆر جدیان ه گوێمان بۆ ڕادهگرت ،لهو
ههرێمانهی ک ه بهردهوام شهڕی لێدههات ه ئاراو ه زۆر مابۆوه ،ئاخر
بۆ دواجار لهپێش ههرێمی ئامهد ل ه ههرێمی بۆتانهو ه هاتبوو ،ل ه
بارهی ههڤااڵیهتیهو ه سنوری نهدهنا�سی ،ئهگهر ههڤاڵێک پێویستی
بهو ببوای ه بهبێ جیاوازی کچ و کوڕ یارمهتی دهدا ،ههربۆیهههموو
کهس زۆر خۆی لهوهو ه بهنزیک دهزانی.
ههڤاڵ ئامهد چیایهک بوو لهناو چیاکانیشدا عاشقی چیای
زاگرۆس بوو ،ههڤاڵ ئامهد جگهرهی دهکێشا ههروهها ههڤااڵنێکی
زۆری تریش جگهرهیان دهکێشا ،جیاوازی ههڤاڵ ئامهد بهم شێوهی ه
بوو ئهگهر جگهر ه ههبوای ه جگهرهی بهکهس نهدهدا ،ل ه کاتی
ههبوونی جگهرهدا یهک جگهرهی ل ه گیرفان دهردههێنا و بهکه�سی
نهدهووت فهرموو ،بهاڵم کاتێک جگهر ه نهبوای ه ڕاستهوخۆ
جگهرهی دهردههێناو دهیدا ب ه ههڤااڵن ،ک ه لێمان دهپر�سی بۆچی
وادهکهیت ئهویش دهیووت نامهوێت ههڤااڵن ژههراوی بکهم بهاڵم
ئهگهر پێویستی ههڤااڵن ههبێت مهجبورم پێداویستیهکانیان دابین
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بکهم ،ههمیش ه دهیووت لهناو
ههڤااڵیهتیدا خۆپهرستی نیی ه
بهم شێو ه یههێڵی هاڤاڵێتی
گهریالی پەکەکەی دهکێشا.
بۆهێنانهوهی
پاشان
تهرمهکهی ههڤاڵ ئامهد چهند
جارێک چووین بهاڵم ههموو
جارێێک دهکهوتین ه بۆسهو ه
و دهکشاینهوه ،بهاڵم ههرگیز
دهستبهرداری ئهو ه نهبوین ک ه
تهرمهکهی نههێنینهوه ،تاکو
زستان ههوڵماندا کهتهرمهکهی
بهێنینهوه ،ل ه ناوهڕاستی
زستاندا توانیمان تهرمهکهی
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بهێنینهوه ،ل ه زاگرۆس ل ه
گۆڕستانی شههیدان ناشتمان،
ههڤاڵ ئامهد چیایهک بوو ل ه
ناو چیاکانیشدا عاشقی چیای
زاگرۆس بوو ،مرۆڤ ل ه چاوانی
ههڤاڵ ئامهددا خهمی ههڤااڵنی
بهدی دهکرد ،زاتهن ئهو لهپێناو
تۆڵهسهندنهوهی ههڤاڵهکانیدا
شههید ببوو ،خۆی بهخاکی
کوردستان ڕاسپارد ،ئازارێکی
گهورهی ل ه دڵماندا دروست
کردوو مااڵوایی لێکردین،
خهفهتێکی تری لهدڵماندا زیاد
کرد ،ئهو ههمیش ه ل ه دڵماندا

دهمێنێتهوه ،سەرەرای ئەوەی کە لەبیر کردنی گەریالیەک چۆن
مەحاڵە لەهەمانکاتدا بیر لەوە ناکرێتەو ە ک ه بتوانرێت بژین ئهگهر
شایهنی ئهو هەڤااڵنە نهبین.
کاتێک ئهم یادهوهریهم ک ه دهبێت ب ه یادێک ل ه ژیانی گهریالیمدا
ک ه ههرگیز لهبیر ناچێتهو ه ههروهها ههڤاڵ ئامهد بوو بهو
فهرماندهیهی لهدڵ و هزرمدا ک ه ههرگیز ل ه یادم ناچێتهوه.
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گهریالی  ٣ساڵه......غوربهت
ئاگری سۆران

شهر و پێکدادان لهچیای جودی ب ه سهختی بهردهوام بوو،
فرۆکهجەنگێکانی ف  ١٤و ف  ١٦ی سوپای تورک بهردهوام
خهریکی بۆردومانکردنی ئێمه بوون ،دهمهو ئێوار ه بۆ پاراستنی
خۆمان گهیشتین ه قهدپاڵی گردهکان ،ههڤااڵن نهیاندهزانی ک ه ئهو
دهورو بهر ه کە هێزی دوژمنی لێیه ،ههر بۆی ه لهکاتی تاریکی شهودا
هێزی دوژمن سهرگردهکانیان گرت ،دیار بوو ئهم شهو و ڕۆژه
ڕوداوی دڵتهزێنی لێدههات ه ئاراوه ،ههندێک ل ه ههڤااڵنمان کە
ناویان ( گوڵیستان . .ساڵڤ . .گواڵن . .دهریا . .هێلین . .کۆچهر و
سۆزدار ) بوو ،کهمیان مابوو بگهن ه سهر لووتکهی گردهکه ،دوای
گهیشتنیان ههڤاڵ گوڵیستان چاوی به چوار دهوری خۆیدا گێڕا
بوو ،هیچی بهرچاو نهکهوتبوو ،ل ه ناکاو ل ه چوار الو ه دهست ڕێژیان
لێکرا ،ههڤاڵ سالڤیش بۆ ئهوهی هاوکاری بکات بهرهو الی ههڤاڵ
گوڵیستان ههڵگژا ،ههڤاڵ سالڤ خۆی لهناو بارانی فیشهکدا بینیوه،
ل ه سهر ئهم هێرش ه ههموومان ب ه گشتی پاشهکشێمان کرد ،بهاڵم
 ٢ههڤاڵمان دیار نهبوون ،ههڤااڵن بهگشتی ئهو  ٢٢ههڤاڵەیان بینی
بوو ک ه چۆن لهناو بارانی فیشهکدا ماونهتهوه ،ههڤاڵ گواڵن لهبهر
ئهوهی کهم ئهزموون بوو نهیتوانی لهناو ئهو دۆزەخەدا خۆی ڕزگار
بکات ،بۆ ئهوهی بهزیندوویی دهستی دوژمن نهکهوێت نارنجۆکهکهی
بهخۆیدا تهقاندهوه ،ئێم ه ههرگیز چاوهرێی ئهو قارهمانێتیهمان ل ه
ههڤاڵ گواڵن نهدهکرد بهاڵم ئهو ئهم قارهمانێتیهی نیشاندا.
ئهوکاتهی ههڤاڵ گواڵن خۆی شههید کرد ،ههڤاڵ ساڵڤ بههاوار
کردن و تهقهکرد ن بهرهو ڕووی دوژمن چووبوو ،بهاڵم ههڤااڵن
بینیبویان ک ه دوژمن خۆیان دادا بوو بە سەر سهر ههڤاڵ ساڵڤ و
ب ه زیندوویی دهست گیری بکهن ،بهگوێرهی بۆچونی ههڤااڵن ئهم
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ڕهو�شی دیلبوونهههندێک جار ڕوو دهدات ،مهخابن ههڤاڵ ساڵڤ
روبهڕوی ئهو ڕهوش ه نائاسایی ه ببۆوه.
دوای ئهم دیلکردنەی ههڤاڵ ساڵڤ دادگای دەولەتی تورک سزای
زیندانی بەسەردا دەسەپێنێت ،سالێک بهسهر زیندانێکهیدا تێپهڕی،
لە زیندان ههموو ئێوارانێک دادهنیشت و پشتی دهدای ه دیوارێکهوه،
وێنهی ههڤاڵ ڕوکهن بهردهوام دههات ه بهرچاوی ،ههڤاڵ روکهن
پێشوتر شههید ببوو ،ساڵڤ وێنهی ههڤاڵ گواڵنی ل ه دڵدا
ههڵگرتبوو ،لهبهرئەوەی بە دیلی گیرابوو بنهماڵهکهی سهردانیان
نهدهکرد بهاڵم ههڤاڵ سالڤ بهم ه دڵتهنگ نهببوو چونک ه دهیزانی
ڕووحی کوردبوونی بنهماڵهکهی ڕازی نهدهبوو ک ه ههڤاڵ سالڤ
ت بهاڵم ئهو کات و ساتهکانی زیندانی لهگهڵ بیرهوهرییهکانی
دیلبکرێ 
خۆیدا دهبرد ه سهر ،کاتێک ههڤاڵ ساڵڤ ل ه زیندانیش دهرچوو
کهس ب ه پیرێوهی نههات ههر ب ه تهنیا مابۆوه ،دەگهڕا بهشوێن
برادهرێک بهاڵم که�سی چنگ نهدهکهوت ،دهیویست ژیانێکی ئاسود ه
ب ه سهر بهرێت بهاڵم بواری بۆ نهدهڕهخسا ،دهیویست بگهڕێتهو ه
شاخ بهاڵم لهو ه دهترسا ک ه ههڤااڵن لێی بهشک و گوومان بن،
ئهو دیلکرابوو ،ل ه حاڵهتێکدا ک ه ههڤاڵهکهی ب ه نارنجۆکێک خۆی
شههید کرد بوو بهاڵم ئهم ب ه دیلی گیرا بوو.
ساڵ تێپهڕی ،برادهرێکی بۆخۆی پهیدا کرد بەناوی ڕووبار
کهئ هویش ماوهیهک گهریالیی کردبوو پاشانیش لە ناو ڕیزەکانی
گەریالدا ههاڵتبوو ،ساڵڤ شووی کرد ب ه ڕووبار ،ساڵڤ ههر به
خهیاڵی ژیانێکی پڕ قارهمانانهدهژیا ،دوای ماوهیهک بوون ب ه خاوهن
کچێکی خنجیالنه ،ناوی کچهکهیان نا ( غوربهت ) ،کهس نهیدهزانی
بۆچی ناویان نابوو ( غوربهت ) ،چونک ه ساڵڤ ل ه شاخدا ههڤااڵن
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پێیان دهووت غوربهت ،کاتێک بانگی کچهکهیان دهکرد ب ه غوربهت
خهیاڵی دایکی دهگهڕایهو ه بۆ بیرهوهریهکانی سهر شاخ ،ژیانی
ڕۆژانهیان ههر وهک ههموو کهسێک دهبرد ه سهر ،بهاڵم بواری
ژیانیان ساد ه نهبوو ،بڕیاریاندا بگهڕێنهو ه بۆ چیا ،چاویان کهوت
بهگهریال ،چهندین ساڵ بهسهر ئهو بهسهرهات ه تێپهڕی بوو ،ساڵی
 ١٩٩٤ئهو بهسهرهات ه روویدا بوو بهاڵم ساڵی  ١٩٩٨رووبهرووی
گهریال ببونهوه ،غوربهتی کچیان تهمهنی  ٣ساڵ بوو ،لهڕاستیدا
ماوهیهکی زۆر بهسهر ڕووداوهکان تێنهپهڕیبوو بهاڵم ئهوان ل ه ژیانی
سادهی خۆیاندا بهختهوهر نهبوون ،ههردووکیان ههستیان ب ه
ئازاری دهروون دهکرد و ههستیان دهکرد ک ه ناتوانن بهو شیوهیه
ژیان بهرنهسهر ،ههڤاڵ ساڵڤ دیلکرابوو ڕوباریش ههاڵتبوو.
کە گەیشتنە شاخ غوربهتی کچیان ببوو ب ه گهریال ،ههڤااڵنی
کچانمان بوون بهخاوهن غوربهت و ئهوان بهخێویان دهکرد،
لهئهنجامی پارچهکردنی بهرگهکانی خۆیان بهرگێکی خنجیالنهی
گهریالیان بۆ دروست کردبوو ،بهڵێ غوربهتی تهمهن  ٣ساڵ ه
ل ه ههرێمی بۆتان ببوو ب ه گهریال ،ههرێمی بۆتان بهردهوام شهڕ
و پێکدادانی دژواری لێدههات ه ئاراوه ،غوربهت لهناو ئهو ئاگر
بارانهی ههرێمی بۆتاندا بوو ،ههڤااڵن دهیانویست غوربهت
دوور بخهنهو ه بۆ شوێنی پاراستن بهاڵم لهبهر ئاڵۆزی ڕهوشهک ه
دهرفهت نهدهڕهخسا ،لهساڵی  ١٩٩٩دا سهرۆکایهتی ل ه ئهنجامی
گهلهکۆمهیهکی نێودهوڵهتی دیلکرا ،ئهم کارهسات ه بۆ گهریال
گهورهترین بومهلهرز ه بوو  ،گروپێک لهههڤااڵن بۆ تۆڵهسهندنهوه
بڕیاری ئەنجامدانی چاالکییان دا و ،بۆ ئهنجامدانی چاالکێکە خۆیان
سازدا ،سوێندی تۆڵهسهندنهوهیان خوارد ،لهوکاتهدا رووباری
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باوکی غوربهت پێشنیاری چاالکی کردبوو ،دهیویست چاالکی ئهنجام
بدات ،جارێکی تر دهرفهت هاتهژیر دهستی و چوو بۆ ئهنجامدانی
ن ئهو
چاالکی ،تهقهمهنیهکی با�شی لهگهڵ خۆیدا برد ،بهاڵم مهخاب 
تهقهمهنیان ه کهوت ه دهستی دوژمنهوهو رووبار خۆی ڕادەستی دوژمن
کردەوە ،ههڤااڵن بیریان دەکردهو ه ئایا رووبار بەئەنجامی سیخوڕی
لهسهر خواستی دوژمن جارێکی تر هاتۆتهو ه ناومان؟  ،کهس
نهیدهتوانی وهاڵمی ئهو پرسیار ه بداتهوه ،ل ه ئهنجامی ئهم کارهی
ڕووبار ههڤاڵێکی زۆر ڕوبهڕوی مهتر�سی بوونهوه.
هێواش . .هێواش وەرزی بەهار نزیک دەبۆوە  ،سروشت
سهرلهنوێ دهژیایهوه ،کاتێک مرۆڤ چاوهڕێی نێرگز و گوڵ و
چیمهنیان دهکرد بهاڵم گهریال چاوهڕێی هاتنی هێزی دوژمن بوون،
دهنگی هاتنی کۆپتهری کۆبرا دهم بهخێر نهبوو ،ڕووبار شان بهشانی
هێزی دوژمن بهرهو چیاکانی ههفتانین چوو بوو ،کهس نهیدهزانی
ئهم جارهیان کێ بهشههید بوون دهدات ،ههموو الیهک دوکهل و
ئاگر بوو ،هێزێکی زۆرمان ل ه ناچاریدا شوێنی خۆیان گۆڕی.
غوربهت و ساڵڤی دایکی لهگهڵ گروپێک گهریالدا بوون ،له
چواردەوری چیاکانی ههفتانین بوون ،کاتێک هێزی دوژمن لێیان
نزیک دەبێتەوە خۆیان ل ه ناو ئهشکهوتێکدا حهشاردەدەن ،هێزێکی
زۆری دوژمن چواردهوریانی تهنی بوو ،بۆئهوهی ئاشکرا نهبن
دهبوای ه دهنگیان دهرنهچووایه ،ل ه ڕهوشێکی ئاوادا تهنها به شهو
گهریال دهتوانێت جوڵهبکات ،کاتێک گوێیان ل ه نزیک بونهوهی دهنگی
ت گهریالکان نارنجۆکی خۆیانیان دهرکرد ،بۆ ئهوهی
دوژمن دەبێ 
ههر هیچ نهبێت لهگهڵ خۆیاندا چهند سهربازێکی دوژمن بکوژن،
غوربهتی کچ ه گهریالی  ٣ساڵهمان ههستی بهگرنگی و مهتر�سی
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رووداوهکان نهدهکرد ،ئهو تهنها
ب ه ڕامانهو ه ل ه ڕووداوهکانی
دهڕوانی سهرسام مابوو،
غوربهت ل ه ئاستی ئهم ههموو
رووداوان ه تهنها توانی دهست
بکات بهگریان.
غوربهت ن ه خاوهن نارنجۆک
بوو ن ه ده�شی توانی وهک
گهریالکانی تر ڕێگا چارهیهک
بدۆزێتهوه ،ئهو تهنها خاوهن
گریان بوو ،کاتێک دهنگی گریانی
غوربهت تێکهڵ بهدهنگی هێزی
دوژمن بوو ،دایکی غوربهت
ساڵڤ بۆ ئهوهی نههێڵێت
دهنگی غوربهت دهربچێت و ب ه
هۆی ئهم گرایانهی غوربهتهو ه

ئاشکرا نهبن و نهکهون ه
شهڕهوهو ههموویان شههید
نهبن دهستی نایهسهر دهمی
غوربهت ،دوای ئەوەی هێزی
دوژمن لێیان دوور دەکەوێتەوە
دهنگی غوربهتیش نهما ،جارێکی
تر کهس گوێی لهدهنگی ئهو
نهبۆوه ،ههموو داخی گهریال
ئهوهبوو بۆچی نارنجۆکهکانیان
نهتەقاندۆتهو ه
بهخۆیاندا
چونکه لهالیانهو ه ئیتر دهنگی
غوربهت نهدههات چونک ه
غوربهتی  ٣ساڵ ه بهدهستی دایکی
خنکا............ .
شههید هۆزان سهرحهد
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هۆزانێک . .شۆڕشگێڕێک . .واڵتپهروهرێک
داهێنەرێک ک ه بهردهوام ب ه دوای نوێکاریدا دهگهڕا ،ههندێک جار
ل ه ڕێی بهرنامهو ههندێ جاریش وهک هۆزانێک وهک هونهرمهندێکی
شۆڕشگێڕ هۆزان سهرحهدمان نا�سی.
هۆزان سهرحهد له ٢٤ی تهموزی ساڵی  ١٩٧٠ل ه شارۆچکهی (
ئێلیشکرد ) ی سهر بهشاری ( ئارارات ) هاتۆت ه دونیاوه ،باوکی ناوی
( محهمهد ئیحسانه) ک ه ل ه شارۆچکهی ناوبراو فهرمانبهری میری
بووه ،دوای کۆچی باوکی لهگهڵ دایکی کهناوی ( گوڵشان ) ههروهها
لهگهڵ برا و خوشکهکانیدا دهگهڕێنهو ه زیدی خۆیان که( پاتنۆسه)،
ئهم شارۆچکهیهش سهر ب ه ئاراراته .هۆزان سهرحهد خاوهن ٢
خوشک و  ٢برایه ،سهرحهد کوڕهبچوکی ماڵهو ناوی ڕاستهقینهی
هۆزان سهرحهد ( سولهیمان ئالپدۆغانه) ،خوێندنی سهرهتایی و
ناوهندی ل ه شارۆچکهی ( پاتنۆس ) تهواو کردووه.
ل ه قۆناغی خوێندنیدا خوێندکارێکی ژیر بوو ه و پهیوهندیهکی
دۆستانهی با�شی ههبوو ه لهگهڵ خوێندکارهکانی تردا ،لهتهمهنی
 ٧ساڵیدا کهئهوکات برا گهورهکهی لهقۆناغی ناوهندی دهخوێنێت
خاوهن سازێک بووه ،هۆزان سهرحهد لهو تهمهنهدا سازی براکهی
دهگرێتهدهست و ئهیژهنێ ،بهاڵم بهردهوام روبهڕووی توڕهیی برا
گهورهکهی دهبێتهوه ،لهبهر ئهوهی منداڵ بوو بۆ ئهوهی دهستی
نهگات ه سازهک ه ،سازهکهیان ب ه دیواری ژوورهکهیاندا ههڵدهواسن،
بهاڵم ئهو ههر سوور دهبێت له داگرتنی سازهکه ،زۆرجار ل ه کاتی
ژهنینی سازهکهدا تهلهکانی پچڕاندوو ه و ههربۆی ه زوو . .زوو برا
گهورهکهی دهمهقاڵهی دهبێت لهگهڵیدا ،ئهو سوور ه لهسهر ئهوهی
ساز لێبدات ،دهستی کردهو ه بهساز لێدان و ب ه نیازیش نەبووە
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دهست بهرداری بێت ،برا گهورهکهی کهناوی ( عارف ئالپدۆغانه)
ئهو سهردهم ه بهم شێوهیه دههێنێتهزمان ( یهک سازمان ههبوو،
بۆ کڕینی ئهو ساز ه من و دایکم ماوهی ساڵێک پارهمان کۆکردهوه،
سهرحهد زۆر مهراقی ئهو سازهی ههبوو ،دهترسام کهشتێک ل ه
سازهک ه بکات ،شهڕێکی زۆرمان کرد لهگهڵ یهکدا ،سهرحهد
کۆڵی ههرنهدا ،دوای تێپهڕبوونی ساڵێک بینیم ک ه ل ه من باشتر
دهتوانێت میلۆدی گۆرانێکان بژهنێت ،کاتێک بینیم حهزی ل ه ساز ه و
سهرکهوتوش ه ئیتر دهستم کرد بههاوکاریکردنی ).
یهکهم کاسێتی خۆی دهرخست.
ل ه نێوان ساڵهکانی  ١٩٨٥و  ١٩٨٦له باکوریکوردستان و تورکیا
پێشبڕکێی زارۆکی بههرهمهند دهست پێدهکات ،ڕۆژان ه ههر جارهی
منداڵێک ههڵدهبژێردرێت ،هۆزان سهرحهد ل ه قۆناغێکدا گهور ه
دهبێت کهڕووح و هزری نهتهوهیی تێدا گهشهی نهکرد بوو ،بۆ
دهرکردنی کاسێت ڕوو ل ه شاری ئهستهنبوڵ دهکات ،ئهمهیهکهم
دابڕانی دهبێت ل ه بنهماڵهکهی ،برا گهورهکهی داڕشتنی کاسێتهکهی
بۆ دهکات کهناوی نابوو ( گولۆ )لهههمان ئهو قۆناغهدا هونهرمهند
( کوچوک ئێمره) سهرههڵدهدات ،ماوهیهک ل ه ئهستهنبوڵ لهگهڵ (
کوچوک ئێمره) دهمێنێتهوه ،لهبهر ئهوهی باری ئابوری خراپ بوو ه
ناچار دهبێت کهبگهڕێتهوهبۆ ( پاتنۆس ).
لهساڵی  ١٩٨٧کاتێک لهشارۆچکهی ( پاتنۆس ) قۆناغی ناوهندی
تهواو دهکات هێزی دهوڵهت دژ ب ه چهپڕهوهکان ئۆپهراسیۆنێک
ئهنجام دهدهن ،چهند برادهرێکی دهست گیر دهکرێت ( ،عارفی )
برا گهورهی لهو کاتانهدا لهشارهوانی شاری ( بورسه) کاردهکات
و لهههمانکاتیشدا لهکۆلێژی زانستی ئیداری خوێندکار دهبێت،
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بۆ ئهوهی سهرحهد تو�شی کێش ه نهبێت بهپهل ه دهیهێنێت ه الی
خۆی ،ماڵهوهیان نهیاندهویست هزری نهتهوهیی هۆزان سهرحهد
گهشهبکات ،لهساڵی  ١٩٨٨هۆزان سهرحهد لهناو  ١٨٠٠خوێندکاردا
لهزانکۆی ( ئێگا ) لهشاری ( ئیزمیر ) کۆنسهرڤهی دهوڵهت به�شی
ی دووهمین بهدهست دهخات ،لهوێدا لهجیاتی
موزیکی تورکی بە پل ه 
ساز به�شی ( تار ) ی موزیکی ئازهری دهخوێنێت ،لهوێدا فێری ژهنینی
شمشاڵ و پیانۆ و گیتار دهبێت ،ئهم قۆناغهی ژیانی هۆزان سهرحهد
قۆناغی سهرکێ�شی سیاسهتێتی ،ههربۆی ه ل ه بارهی کورد بوون و
هونهری کوردیهو ه دهست دهکات بهلێکۆڵینهوه.
پارێزبەندی شکاند.
لهکاتی فێر بوونی موزیکی تورکی و بیانیدا هۆزان سهرحهد
ل ه زانکۆ دهیهێنێتهزمان ک ه هونهر و موزیکی کوردیش خاوهن
تایبهتمهندی خۆیهتی و دهوڵهمهند ه و پێویست ه لهبارهیهو ه لێکۆڵین
بکرێت ،ههربۆیهلهسهر موزیکی ههرێمهکانی وهک سهرحهد . .بۆتان
دهکۆڵیتهوه ،هۆزان سهرحهد چهند گۆرانیهکی لهسهر شێوازی
ڕۆژئاوا نوێدهکاتهو ه و بهم شێوهی ه توانی ک ه گهشهیهکی باش ب ه
موزیکی کوردی بدات و ب ه خهڵکی بدات ب ه ناساندن.
ل ه مانگی شوباتی ساڵی  ١٩٩١هۆزان سهرحهد برا گهورهکهی
خستهناو گێژاوی هزریهوه ،کاتێک ک ه دهویسترا سهرحهد
لهکێشهی نهتهوهیی و ئایدلۆژی سیا�سی ب ه دوور بگیرێت ،لهو
بارهیهو ه گهنگهشهیهکی زۆری لهگهڵ خوشک و براکانیدا دهکرد،
لهگهڵ ههموو ئهمانهشدا مهسهلهی ژن هێنانی خست ه رۆژهڤی
ی بشکێنێت ،ئهو
بنهماڵهکهیهوه ،چونک ه دهیویست پارێزبەند 
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سهردهم ه کولتوری فیودالی بوو کهبرا بچووک ناتوانێت باز بدات ب ه
سهر برا گهورهدا و ژن بهێنێت ،بهاڵم ئهو گوێی بهو کولتور ه نهداو
ئهو پارێزبەنی کولتوری وورد و خاش کرد ،ههربۆی ه لهگهڵ کچێکی
خوێنکاردا ب ه ناوی ( یڵدز ) ی مارەکرد و لهناو خۆیاندا شاییهکی
بچوکیان سازدا.
دهزووەکانی پساند.
هۆزان سهرحهد و یڵدزی خێزانی ل ه مانگی تهمووزی ساڵی ١٩٩١
دهچنه ناو هێزهکانی پەکەکە وه ،یڵدزی خێزانی هۆزان سهرحهد
لهشارۆچکهی ( جزره) لهالیهن هێزهکانی دهوڵهتهو ه دهگیردێت،
دهخرێت ه زیندانی شاری ( ئاماسیا ) ،ل ه ئاکامدا  ١٢ساڵ و  ٦مانگ
زیندانی بهسهردا دەسهپێنرێت.
هۆزان سهرحهد سهرهتا دهچێت ه ههرێمی ههفتانین و لهوێشهو ه
دهچێت ه گۆڕهپانی سهرۆکایهتی و ل ه ئهکادیمیای مهعسوم کۆرکماز
پهروهرد ه دهبینێت ،بههۆی دهست ڕهنگینی و سهرکهوتنی ل ه بارهی
موزیکهو ه بۆ ئهوهی چاالکی هونهری سیا�سی کورد پێشبکهوێت
ڕهوانهی ئهوروپای دهکهن ،بهم شێوهی ه ماوهی  ٤ساڵ خهباتی
سیا�سی و هونهری ل ه ئهوروپا ئهنجام دهدات ،هۆزان سهرحهد
نهک تهنها باکاری موزیکهو ه خۆی سهرقاڵ کردبێت بهڵکو کاری
شانۆ�شی دهکرد ،سهرحهد دهڵێت پێویستهههموو هونهرمهندێک
بگهڕێتهو ه بۆ واڵت .ههروهها دهڵێت ئێم ه سهرچاوهیهکی بههێزی
هونهریمان ههیه ،ئهرکیسهر شانمان ه ک ه ل ه واڵت ئهو سهرچاوان ه
بژێنینهوه ،ئهمهش ئهرکی ئێمهیه ،تاکو ئهمڕۆ گۆرانی بێژ ه کۆنهکان
توانیان موزیکی کوردی بگههێنن ه ئهم ئاسته ،ئهگهر ئێمهکارێک
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

گهریالی  ٣ساڵه......غوربهت 229

نهکهین ئهو بهرههم و دهوڵهمهندیانهمان بهرهو ناوچوون دهچن،
زاتهن هونهرهکهمان دهکرێن ب ه تورکی ،ئێم ه نمونهی وهک (
عیزهت ئالتونمهش ه و نوری سێ�سی گوزال ) مان ههی ه ک ه هونهری
کوردی وهک هونهری تورک ناوزهند دهکهن ،پێویست ه بهرههم ه
فۆلکلۆریهکانمان زیندو بکهینهو ه تاکو لهناو نهچن.
هۆزان سهرحهد لهساڵی  ١٩٩٦گهڕایهو ه کوردستان ،چهند
مانگێک لهزاپ دهمێنێتهوهپاشانیش دهچێتهباڵهخانهی مهڵبهندی
کولتوری مێزۆپۆتامیا لهشاری ههولێر ،ل ه باشوری کوردستان
بهشداری ههموو چاالکیی ه هونهریهکان دهکات ،ل ه بادینان و سلێمانی
چاالکییهکی زۆری هونهری ئهنجامدا ،ل ه سلێمانی به�شی ئۆکۆسترای
هونهرهجوانهکان بانگی دهکهن ه الی خۆیان و بهرههمێکی لهگهڵ
ساز دهکهن.
له ١٦ی مای�سی ساڵی  ١٩٩٧هێزی پێشمهرگهی پدک چواردهوری
باڵهخانهی مهڵبهندی کولتوری مێزۆپۆتامیا و مانگی سوور دهگرن،
لهئهنجامی شهڕ و پێکداداندا چهند هونهرمهندێک شههید دهبن،
بهاڵم پێش ئهم کوشتارهی پێشمهرگانهی پدک به ٤ڕۆژ هۆزان
سهرحهد ل ه ههولێرهو ه دەچێت بۆ سلێمانی ،سهرحهد توانی
گۆرانیی ه ناودارهکهی بهناوی ( ههولێر ) ب ه مێلۆدی بکات.
لهساڵی  ١٩٩١وههیچ کامیرهیهک نهچوبووهههرێمی بۆتان ،دوای
ماوهیهک بهرپرسیارانی پەکەکە بڕیار دهدهن ک ه حسین قایتان و
دهرهێنهر خهلیل ئویسال بۆ وێنهگرتن لهگهڵ گروپێک گهریالدا
بچن بۆ ههرێمی بۆتان  ،کاتێک هۆزان سهرحهد گوێی لهم بڕیار ه
دهبێت ئهویش پێشنیار دهکات و داوا دهکات ک ه بڕوات بۆ ههرێمی
بۆتان ،بهاڵم ئهم پێشنیارهی قهبوڵ ناکرێت.
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دوای ماوهیهک جارێکی تر داوا دهکات ک ه کلیپێک لهههرێمی بۆتان
دهربکات ،دوای سوربوونی لهسهر ئهم داخوازییهی ڕێگای دهدهن
کهداخوازییهکهی بێتهجێ ،مهخابن له ١٠ی تهموزی ساڵی  ١٩٩٩ل ه
ههککاری دهکهون ه بۆسهی جهندرمهی تورکهو ه و شههید دهبێت.
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ئهو لهههموو شوێنیک
لهشهڕدایه

هاوخهباتێک

ههڤاڵ نیهات فهرماند ه بوو ،ئهگهر هێزی دوژمن بکهوتنایهت ه
سهر لوغمهکان ئهوکات ه شهڕ دهستی پێدهکرد ،ئهو ڕۆژههێزی
دوژمن هاتن ه ئهو ناوچهیهی که ههڤااڵن خۆیان لێ جێگیر کرد
بوو ،ماشێنهکانی دوژمن کهوتن ه سهر لوغمهکان لهو جێیهدا ٥
سهربازیان پارچه ..پارچ ه بوون ،ههڤاڵ نیهات ئهو سات و کاتهی بهم
شێوهی ه بۆ ههڤاڵ دههێنای ه زمان کاتێک هێزی دوژمن ل ه لوغمهکان
نزیک بوونهو ه ههڤاڵ سهرخۆبوون هات ه بهرچاوم ووتم ئهی دوژمنی
دڕند ه دهبێت تۆڵهی ههڤاڵ سهرخۆبونتان لێ بکهینهوه.
دوای تهقینهوهی لوغمهکان بهسهر هێزی دوژمندا و دوای ئهوهی
ههڤااڵنی گروپی هێرشبهر ک ه ههڤاڵ نیهات فهرماندهیان بوو دوای
دهست وهشاندن و زهرهر لێدانێکی زۆری هێزی دوژمن پاشهکشێیان
کرد ،ههڤاڵ نیهات ههڤاڵێکی ووریا و پڕ ووزهو ب ه جۆش و پڕ وور ه بوو،
خۆی پێڕان ه دهگیرا ل ه ههموو چاالکیهکدا ل ه گروپی هێرشبهر جێی
دهگرت ههر بههۆی جهربهزهیی و ئازایهتی خۆی کرا ب ه فهرماندهی
تیپ ،ئهو قۆناغ ه ،قۆناغێکی زۆر دژوار بوو ،دهبوایهکاروبارێکی
زۆر ئهنجام بدرایه ،تا دههات  ١٥ی ئاب نزیک دهبۆوه ،ههر بۆیه
دهبوای ه کاروبارهکان خێراتر ئهنجام بدرێن ،چونک ه پێمان وابوو ک ه
هێزی دوژمن ل ه ناو ئامادهبا�شی ئهنجام دانی ئۆپهراسیۆنن ،ههروهک
ههموو جارێک دهبوای ه ئامادهببوینایه ،پێشوتر ل ه دهربهندی گران ه
کهرتێکمان ئامادهبا�شی خۆیان کردبوو ،ئهگهر ئهم ئامادهباشیی ه
بگهیشتایهت ه ئاستی ئهو قۆناغ ه ئهو ه بهگشتی کاردانهوهیهکی با�شی
دهبوو ،کاروبارهکانمان بهشێکی زۆری ب ه ئهنجام گهیشتبوو ،ئهوهی
مهبهست بوو ئهو ه بوو ک ه هێزی دوژمن بکهون ه ناو چهمبهرمانهوه،
چونک ه ئهگهر هێزی دوژمن بهاتنایهت ه ئهو شوێنهی ئێم ه مهبهستمان
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بوو ئهو ه دوژمن زهرهرێکی زۆری لێدهکهوت ،ل ه ئاکامدا هێزی
دوژمن هاتنهئهو ناوچهیهی ک ه ئێم ه مهبهستمان بوو ،ڕۆژی  ٧ی ئاب
هێزی دوژمن ب ه ئامانجی ئۆپهراسیۆن ئهنجامدان هاتنهناوچهکهوه،
لهبهر ئهوهی ههڤااڵن زوو تر ئاماده باشییان کرد بوو ههروهها
چاودێریهکی با�شی هێزی دوژمنیان کرد بوو ههر بۆی ه ههست ب ه
جموجۆڵی هێزی دوژمن زوو کرا ،ههموو ئاماده باشییهکانی شهڕ
ل ه ماوهیهکی کهمدا ب ه ئهنجام گهیشت ،ل ه ئامادهباشییهکاندا و ل ه
خۆسازدانهکاندا ههڤاڵ نیهات ل ه گروپی هێرشبهر جێی گرت ،لهکاتی
کۆبونهوهی ئامادهباشیماندا ههڤاڵ نیهات ووتی دهبێت ههموو کهس
ڕۆڵی خۆی ببینێت ،ئهوهی بهبا�شی ڕۆڵی خۆی نهبینێت بۆی ههی ه
سزا�شی بدهم.
کاتێک ئهمهی دههێنایهزمان بهاڵم خۆی لهڕیزی پێ�شی پێشهو ه
بوو ،کات تا دههات تهنگ دهبۆوه ،ئهو ههڤااڵنهی بۆ بۆسهدانان
تهرخان کرابوون شوێنی خۆیان گرتبوو ،هێزی دوژمن ههنگاو
بهههنگاو بهرهو پێشهو ه دههاتن ،ئهم ه بۆ یهکهم جار بوو ک ه هێزی
دوژمن بهو ژمار ه زۆرهو ه لهم ناوچهی ه ئۆپهراسیۆن ئهنجام بدات،
دهتوانم بڵێم ههر ههڤاڵێکمان بهرامبهر به ١٥٠سهربازی دوژمن
دهبۆوه ،واتا  ١بهرامبهر به ١٥٠٠سهرباز ،ههڤاڵ نیهات ڕومانهیهکی
زۆری لهخۆی بهست ،ههڵبهت ئاماده باشییهکان تهواو ببون
سهرهرای ئهمهش سهرکهوتن بهوور ه و باوهڕهو ه گرێدرا بوو.
کاتێک ههڤاڵ نیهات لهبێ هودهییدا بوو هێزی دوژمن تا دههات
نزیک دهبوونهوه ،شهوێکی تاریک و نوتهک و ئارام و هێمن بهاڵم
دهبوای ه بورکانێک ئهم بێدهنگیهی بههژاندای ه ،بهڵێ ههڤااڵن بورکان
بوون و دهتهقینهوه ،تا دههات هێزی دوژمن نزیک تر دهبونهوه
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پهنج ه لهسهر زامنەکان بوون و پیمی ڕومانهکان دهرهێنران
و ئامادهی تهقینهو ه بوون ،هێزی دوژمن لهنزیک بونهوهیان
لهدهربهندهکهژمارهیان دهگهیشتهنزیکهی  ٥٠٠سهربازێک،
ههڤااڵن به�شی سهرووی دهربهندهکهیان گرتبوو ههر بۆیههێزی
ئێم ه بهسهر هێزی دوژمنهو ه زاڵتر بوون ئهمهش ئهوهی دهگهیاندا
ک ه ئێمهدهستی باشتر ل ه هێزی دوژمن دهوهشێنین ،بهڵێ کهمی مابوو
ک ه مێژوویهک بنوسرێتهوهم ێژووی  ٧ی ئابی ساڵی  ١٩٩٦کاتژمێر ١
و  ٣٠٠خولهکی شهو.
بهڵێ لهگهڵ یهکهم تهقینی فیشهکدا بێدهنگی باڵی بهسهردا دهگیرا
و تاریکی دهڕهوای ه و دروشم دهگوترایهو ه و مێژوویهکی نوێ تۆمار
دهکرا.
بهڵی ههڤااڵن دهستیان کردهوهو دهنگی تهقهو رومانهو ئاربێجی
ناوچهکهی تهنی ،هێزی دوژمن ههرنهیان زانی چی بکهن سهریان
لێشێوا ،چونک ه ل ه ههموو الیهکهو ه ئاربێجیان تێدهگرتن و
رومانهیان تێدهگرتن و ل ه ههموو الیهو ه دهست ڕێژیان لێدهکرا،
ئهوهی کوژرا . .کوژرا . .ئهوهی رای کرد . .ڕای کرد.
ههروهکو ههموو چاالکییهک ههڤاڵ نیهات ڕۆڵێکی بهرچاوی گێڕا،
لهکاتی پهالمارهکهدا دهنگی زواڵڵی ههڤاڵ نیهات دههاتهگوێمان ،ئهم
دهنگهی ههڤاڵ نیهات ترسێکی زۆری خستبۆو ه دڵی سهبازهکانی
دوژمن ،ئهم چاالکیی ه ئهنجامێکی با�شی بهدهست خست ،لهبهر ئهوهی
ژمارهی هێزی دوژمن زۆر بوون و ههروهها چارهیهکی تریشیان نهبوو
ههربۆی ه ناچارمان هێرش بهێنن ،ههربۆی ه ههڤااڵن هێواش . .هێواش
کهوتن ه پاشهک�شێ کردن ،ههرچهندهچاالکییهکی مێژووی بوو
سهرکهوتنی�شی لێکهوتهو ه ههروهها دڵتهزێنی�شی ب ه دوادا هات ،ئهم
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مێژوویی بوو ،ل ه ههموو
مێژوویهکدا قارهمانان ههی ه
ک ه ئهم مێژوو ه بنووسنهو ه و
بیخوڵقێنن ،ئهوهی مۆری خۆی
ل ه مێژووی ئهم چاالکییهدا
ههڤاڵ نیهات بوو ،ههربۆی ه
بهردهوام ئهم مێژوویهی ههڤاڵ
نیهات یاد دهکرێتهوه.

بێبهختیی ه ههڤاڵ نیهاتی گرتهوه،
پاشهکشێکردن کۆتایی پێهاتبوو،
بهاڵم لهناو هێزهکهماندا ههڤاڵ
نیهاتی تێدا نهبوو ،ههڤاڵ نیهات
شههید ببوو ئهو ههڤااڵنهی
لهگهڵیدا بوون تهرمهکهیان
ل ه شوێنێکدا شاردبۆوه ،ئهم
شههادهت ه ناڕهحهتیهکی زۆری
ل ه نێوانماندا دروست کرد و
هێزی دوژمن تهرمهکهی
ههموو مەسەلەکانمان باس. .
با�سی شههادهت بوونی ههڤاڵ ههڤاڵ نیهات یان بهردهست
کهوتبوو ههربۆی ه لهبهر قین و
نیهات بوو.
نهفرهتی خۆیان تهرمهکهیان
بۆ سوتاند بوو ،هێزی دوژمن
چاالکیی ه
ئهم
چاالکییهکی ئهوهند ه بێ دهسهاڵت و بێ
ههریمهکهمان
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چارهمابوونهو ه ههربۆی ه لهترساندا تهرمهکهیان سوتاند بوو،
ههڵبهت ئهم ڕفتارهی سهربازهکانی دهوڵهتی تورک لهجیهاندا
نهبینراو ه و نمونه�شی نییه ،بهڵێ تهرمی ههڤاڵ نیهات سوتێنرا
دوکهڵهکهی چوو ب ه ئاسماندا و خۆڵهمێشهکه�شی بهخاکی بهرینی
کوردستاندا باڵوبۆو ه و ههزارهها ڕۆڵهی وهک نیهاتی لێکهوتهوه.
ههر بۆی ه شههید نیهات ل ه ههموو شوێنێکدا ل ه شهڕدایه.
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پرانسیپهکانی ژیانی گهریال

دلبهر قامیشلو

بهشێکی زۆری ژیانی مرۆڤ ل ه پرانسیپ پێکهاتووه،
ههمیشهپرانسیپهکان ههموو کاتێک شوێنی جیاوازی خۆیان ههیه،
بهتایبهتی ئهو پرانسیپان ه ئهگهر ل ه سهر چیاکانی کوردستان گهریال
بیت زۆر جیاواز ه و شوێنی تایبهتی خۆی ههیه ،بۆ نمونه بۆ یهکهم
جار لهتاریکیدا ڕێکردن . .یهکهم ئاگر کردنهوهی بێ دوکهڵ . .یهکهم
چای لێنانی سهر چیا . .دروستکردنی یهکهم نان . .یهکهم شهڕ کردن.
 .بۆ یهکهم جار لهالتهوهشههید بوونی ههڤاڵێکت . .بردنهسهری
یهکهم زستان لهناو چادری الیلۆندا ههروهها بۆ یهکهم جار مانهو ه
ب ه برسێتی و توینوێتی و هتد . .هتد.
پرنسیپهکان ئهو خااڵن ه ل ه ژیانی مرۆڤ پێکدههێنێت کهههرگیز
لهبیر ناچنهوه ،چونک ه ئهو شتانهی ک ه مرۆڤ بۆ یهکهمجار تێیدا
دهژیت مهحاڵ ه ل ه بیر بچێتهو ه و ل ه بیر بکرێت.
ساڵی  ١٩٩٤بووم بە گهریال ،ئهو شتانهی ل ه سهرهو ه هێنانمهزمان
لهسهرهتایاندا بووم ،من و ئەو هەڤااڵنەی نوێ بوون وەک من
لەالیەن ههڤااڵنەوە براین بۆ ئەو کهمپەی ک ه پهروهردهی سهربازی
لێدهبینرا ،کهمپهکهمان له ههرێمی ههفتانین بوو ،دوایش ڕهوانهی
ئهو شوێن ه کراین که کۆنفران�سی کۆنگرهی  ٥مینی لێدهبهسترا،
ههڵبهت ئهشکهوتێکی باشیان ئاماد ه کردبوو بۆ ههڤااڵن واتا
شوێنمان باش بوو ،فهرماندهی ئهم مهشقی گهریالییهمان لهالیهن
ههڤاڵی فهرماند ه ئهحمهد ڕاپۆو ه بهڕێو ه دهبرا ،ههڤاڵ ئهحمهد
ههموو ڕۆژێک لهبارهی مهشقی سهربازییهوهشتی نوێی فێردهکردین.
ڕۆژێکیان بۆ مهشقی بۆسهدانان چوین ه پێدهشتهکانهوه ،پێش
ئهم مهشق ه ههڤاڵ ئهحمهد ل ه بارهی تیوری قانونهکانی سهربازی
و نزیک بونهوهو پابهند بوون ب ه پرانسیپهکانهو ه وانهی پیگوتوبوین
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ههروهها ل ه بارهی پابهند بوون به ژیانهو ه و ڕێز گرتن لهرهنج و
ماندوو بوون و ڕێزگرتن لهمرۆڤ لهم بارانهو ه پهروهردهی جدی
پێکرد بووین.
ئهو ڕۆژهی چوین ه پێدهشتهکانهو ه ههر وهک پیشهی ههموو
جارێکی گهریال کراین ب ه چهند مهفرهزهیهکهو ه و لهیهک
جیابووینهوه ،دهستمان کرد بهمهشقی بۆسهنانهوهو کاتەکەمان
تهواو کرد ،بۆ پشووی نیوەڕۆ مۆڵەتیان داین ،مهفرهزهکان
ههموویان هاتنهو ه ئهو شوێنهی کهنانی نیوهڕۆی لێ ساز کرابوو،
ههڤااڵن کهوتنهخواردن دروستکردن ،ههندێک لهههڤااڵن
سهرقاڵی خواردن دورستکردن بوون ههندێکی تریش سهرقاڵی ئاگر
کردنهو ه بوون ،منیش لهبهر ئهوهی تازهفێری ئاگر کردنهوهی بێ
دوکهڵ بووم بۆ دورست کردنی چای بۆ مهفرهزهکهمان خهریکی
ئاگر کردنهو ه بووم و ئاگرم کردهوهو کترێکهم لهسهر ئاگرهک ه دانا،
من لهگهڵ هەڤاڵ بهرچهم ک ه هاوڕێی منداڵیم ه بهیهکهو ه بهشداری
ناو ڕیزهکانی گهریالمان کردبوو ،ناوی ههردوکمان بۆ ههمان کهمپی
مهشقی سهربازی دهرچو بوو ،لهو ڕۆژانهوهی فێری ئاگر کردنهوهی
بێ دوکهڵ بووم من ئاگرم دهکردهو ه و ههڤاڵ بهرچهم کۆتکهل ه
داری کۆدهکردهوه ،ئهمهدابهشکردنی ئهرک بوو ل ه نێوان خۆماندا،
ل ه ڕاستیدا ئێم ه ل ه ناو خۆماندا ئهم ئهرکهمان دابهشکردبوو ک ه
کهس فهرمانی پێنهکردبووین.
ئهو شوێنهی بهکارمان دههێنا بۆ مهشقی بۆسهدانان بهپێ
ماوهی کاتژمێر و نیوێک دوور بوو ل ه شوێنی کهمپهکهمانهوه ،لهناو
ئهشکهوتێکدا پهروهردهی ئامادهبا�شی کۆنفران�سی کۆنگرهی پێنجهم
دهبرا بهڕێوه ،بۆ ئهم مهبهستی پهروهردهی کۆنفرانسه چهند سهد
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ههڤاڵێک بهشدار بوون.
خواردن لهشوێنی پهروهردهد روست نهدهکرا ،من چایم بۆ
ههڤااڵن دروست دهکرد ،ل ه ناکاو گوێمان ل ه دهنگی فرۆک ه بوو ،که
گوێمان ل ه دهنگی فرۆک ه بوو فهرماندهکانمان فهرمانیان پێکردین
ک ه بچینهناو ئهشکهوتهکانهوه ،لهسهر ئهم فهرمان ه ههڤااڵن بهر ه
و ئهشکهوتهکان کهوتن ه ڕاکردن ،بهاڵم من سهرقاڵی چای لێنان
بووم ،ل ه پهروهردهماندا فێریان کردبووین که ههر شتێک ڕهنجت
بۆدا دهبێت ببیت ب ه خاوهنی ،منیش بۆ ئهم چای لێنان ه ڕهنج و
ماندوبونیم چێژا بوو ،بیرم کردهو ه ک ه دهبێت خاوهندارێتی لهم
ماندوبوونهم بکهم ،لهگهڵ ئهمهشدا ناڕهحهتیهکی زۆرم چێژابوو
تاکو ئاگری بێ دوکهڵ بکهمهوه ،بهبێ وهستان بهرهو ئهشکهوتهکان
ڕایان دهکرد ،منیش کترێکهم ک ه چاییم تێ لێنا بوو گرتم ه دهستمهو ه
و بهر ئهو شوێن ه کهوتم ه ڕاکردن ک ه ههڤااڵن بۆی دهچوون ،لهبهر
ئهوهی کترێک ه پڕ بوو ل ه چای نهم دهتوانی ب ه با�شی ڕابکهم ،ههڤااڵن
بانگهوازیان دهکرد ک ه بهرهو ئهشکهوتهکان ڕابکهین و دهشیان
ووت ک ه لهدوای خۆتان هیچ شتێک بهجێ مههێڵن.
بهپابهند بوون لهسهر ئهم فهرمان ه منیش پهرداخهکانی
مهفرهزهکهمان گرتهدهست ،ههردوو دهستم گیرابوو بهم
شێوهیهدهستم کرد ب ه ڕاکردن بهرهو ئهشکهوتهکه ،کاتێک ههڤاڵ
بهرچهم منی بینی ل ه دواو ه ماووم هاتهالم ،چهنێک زۆرم لێکرد ک ه
بچێت بۆ ئهشکهوتهک ه بهاڵم ڕازی نهبوو ،چهنێک ههوڵمدا لهگهڵی
رازی نهبوو بهجێم بهێڵێت ،پێم ووت کهبچێت ئهشیای ترماو ه
بیهێنێت و لهوێوهبچێت بۆ ناو ئهشکهوتهک ه و دوایش منیش دێم بهم
شێوهی ه ڕازیم کرد و ڕۆێ.
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یهکهم جارم بو و فڕۆک ه ببینم ک ه بێنن ه سهرمان ،پێشوتر
ههڤااڵن با�سی ئهوهیان بۆ کرد بووم ک ه فڕۆک ه هاتووهو بۆردومانی
کهمپهکانیان کردوو ه ههروهها ل ه ههندێ بیرهوهری ههڤااڵنم
خویندبۆو ه ک ه باسیان ل ه بۆردومانی فرۆکهکان دهکرد ،بۆ یهکهم
جارم بوو ک ه ڕوبهڕوی بۆردومانی فڕۆک ه ببمهوه ،دهمزانی که
بهسانایی ناگهمه ئهشکهوتهک ه ههر بۆی ه لهپاڵ گابهردێکدا خۆم
شاردهوه ،پێش ئهوهی فڕۆک ه بێت من خهریکی ساندویچ دروستکردن
بووم بۆ خۆم تا ئهو ساتهی فڕۆکهش هات من ساندویچهکهم ههر
ب ه دهستهو ه بوو ،لهالیهکهو ه خهریکی ساندویچ خواردن بووم
لهالیهکهوهتهماشای فڕۆکهکانم دهکرد.
ههڤاڵ بهرچهم دوای من ماوهیهک ڕێ دهبڕێت ،کاتێک دهزانێت
من نهچووم ه بۆ ئهشکهوتهک ه ل ه نێوان من و ئهشکهوتهکهلهبن
گابهردێکدا دهمێنێتهوه ،لهو کاتهدا ههڤاڵ ئهحمهد راپۆ دهچێتهالی
ههڤاڵ بهرچهم و لێی دهپرسێت ک ه بۆچی لهوێدای ه ئهویش ل ه
وهاڵمدا پێی دهڵیت ک ه چاوهڕێی من دهکات ،لهناکاو گوێم لهدهنگێک
بوو لێی پرسیم کهچی دهکهم لهوێ ،منیش ووتم ک ه هیچ ناکهم ،لێی
پرسیمهو ه کهچ یم گرتوو ه بهدهستمهوه؟ ،منیش ووتم ک ه کتریم
پێیه ،پێی ووتم چایهک ه بڕێژهو وهر ه بۆالم ،منیش پێم ووت ڕهنجێکی
زۆرم چێژتوو ه بۆ ئهم چای لێنان ه ههربۆی ه چایهک ه ناڕێژم ،ئهی
خۆت ل ه پهروهردهکاندا پێت نهدهووتین ک ه دهبێت ببین بهخاوان
بهها گرنگهکان و رهنجهکانمان بپارێزین ،ههربۆیهچایهکهم ناڕێژم
ههروهها دهمهوێت ههڤااڵن ئهم چایهبخۆنهوه ،ههڤاڵ ئهحمهد
راپۆ کهزانی لهم بارهیهو ه ناتوانێت قهناعهتم پێ بهێنێت ههر بۆیه
ناچارما کهبڵێت باش ه دهی کترێک ه ههڵگرهو با بڕۆین.
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ئهو ل ه پێشهو ه ڕێی دهکرد و
منیش ل ه دواو ه کترێکهم پێ بوو،
دوای ڕێکردنێکی نیو کاتژمێری
ئهشکهوتهکه،
گهیشتین ه
ههڤااڵنی کادێر ک ه هاتبوون بۆ
پهروهردهکردن لهگهل ههڤااڵنی
تردا لهبهر دهم ئهشکهوته
تهماشای ئێمهیان دهکرد،
ئهوان دڵیان لهالی ئێمهبوو،
کاتێک گهیشتینهالیان لێیان
پرسین ک ه بۆچی دوای کهوتین؟
 ،ههڤاڵ ئهحمهد ڕاپۆ ووتی من
پهروهردهیان دهدهمێ ئهوانیش

دژ ب ه من بهکاری دههێنن،
کترێکهی گرتوو ه بهدهستێو ه
و دهڵێت دهستبهرداری نابم،
منیش ووتم چایم بۆلێناون،
ههربۆی ه دهبێت ههمووتان
ببن ب ه خاوهنی ڕهنج و ماندوو
بوونم و چایهکهم بخۆنهوه .چام
کرد ه پهرداخهکانهوهو دام ب ه
ههڤااڵن ههروهها پێیانم ووت
ئهگهر بهخاوهنی ڕهنجمی خۆم
دهرنهکهوتمای ه ئهگهر چایهکهم
برشتایه ئێستا ئێو ه چایتان
نهدهخواردهوه.
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شتێکی زۆری نوێم بینی لهو کهمپه ،ههڤاڵی قارهمانمان ههڤاڵ
ئهحمهد راپۆ زۆر شتی فێرکردین ،فێری پرانسیپێکی زۆری ژیانی
گهریالی کردین ،تاکو ئێستاش ههموو مهشقهکانی ههڤاڵ ئهحمهد
ڕاپۆم لهیاد ماوهو کردومهت ه پرانسیپی ژیانی گهریالیهتیم ،بهاڵم کاتی
کتریگرتنهدهستم و ڕۆشتنم بهرهو ئهشکهوتهک ه لهبیرهوهریهکانمدا
کۆمیدی و تراژیدیاشه.
بهم شێوهی ه ئهم بیرهوهریهم ههرگیز لهیاد ناچێت ههر بۆی ه
توانیم لهم بیرهوهریهمدا یادی فهرماندهی شههیدی قارهمان ههڤاڵ
ئهحمهد ڕاپۆ بکهمهوه.
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گرووپەکەی ئێمە ل ه دارستانی هۆزانی کاهپهری جێگیر ببوو،
ئهو ههڤاڵهی بێتهلهکهی پێ بوو ک ه ل ه دوورم ڕاوهستا بوو ل ه ناکاو
هاواری لێ بهرز بۆو ه و ووتی ههڤاڵ . .ههڤاڵ . .ههڤاڵ باوهڕ.
بهدهم ئهم هاوار کردنهو ه بهرهو ڕووم ب ه خێرایی دههات ،که
گهیشت ه ئاستم پێم ووت ک ه دانیشێت ،دوای پشویهک پێی ووتم
ئهو ههڤااڵنهی ک ه نوێ له شاری دێرسیمهو ه هاتونهت ه ناو شۆڕش
هێشتا بێ چهکن و دهبێت ب ه زووترین کات چهکداریان بکهین.
ههڵبهت ههڤاڵ دهیزانی واتای ئهم قسهی ه چیی ه ههربۆی ه
ب ه خێرایی کۆبونهوهم ب ه گروپهکهمان کرد ،بۆ ئهم مهبهست ه
پێویستیمان ب ه چهک بوو ههربۆی ه بڕیارماندا ک ه دهست ل ه دوژمن
بوهشێنین تاکو چهک بۆ ههڤااڵن دابین بکهین ،بۆ ئهمهش پێویست
بوو دوژمن بیزانیای ه ک ه ئێم ه لهو شوێنهداین تاکو ل ه ناکاو دهستیان
لێ بوهشێنین ،ل ه ئاکامدا چوین ه ناو گوندێکهو ه و کۆبونهوهمان ب ه
گوندنشینهکان کرد.
بهم شێوهی ه ڕێمان بۆ دوژمن خۆشکرد ک ه بێن ه ئهو ناوچهیهی
ک ه ئێمهی لێ بووین چونک ه دهمزانی دوای ئهم چون ه ناو گونده و
کۆبونهوهی ه و جواڵنهوهمان هێزی دوژمن ههست به بوونی ئێمه
دهکات ،ههربۆی ه لوغمان لهو شوێنان ه ڕشت ک ه هێزی دوژمن لێی
جێگیر دهبێت ،ئێم ه ب ه ناوچهک ه باڵوبوینهوهو بۆ سبهی هێزی دوژمن
ئۆپهراسیۆنی دهست پێکرد ،سبهی زوو کۆپتهری بارههڵگر ل ه سهر
گردهکان و ل ه سهنگهرهکاندا سهربازیان دادهگرت بهاڵم لهبهر
ئهوهی کۆپتهری کۆبرا هاوکاریانی دهکرد نهمان دهتوانی دهست له
کۆپتهر ه بارههڵگرهکان بوهشێنین ،ئێم ه ب ه با�شی شوێنی خۆمان قایم
کرد بوو ،تا کاتی نیوهڕۆ هێزی دوژمن ههر سەرقاڵی سهرباز داگرتن
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بوون ،هێزی دوژمن دهیانزانی ک ه ئێمهل ه ناوچهکهین ههربۆی ه پێیان
وابوو ک ه لهگهڵ گهیشتنیان پاشهک�شێ دهکهین ههر بۆی ه زۆر بە
سانایی دهجواڵنهوه.
کاتژمێر  ٥ی ئێوار ه دهستمان ب ه ئهنجامدانی چاالکی دهکرد،
هێزی دوژمن ل ه سهر ههموو گردێک  ٤یان  ٥سهنگهریان لێدا
بوو ،گهر بمان ویستایه ههموو سهنگهرهکانمان دهخسته ژێر
دهسهاڵتی خۆمانهو ه بهاڵم لهبهر ئهوهی نهمان ویست شههید
بدهین ئهم کارهمان نهکرد ،کتێبێکی ماهۆم خوێندبۆو ه دهڵێت ل ه
جیاتی ئهوهی  ١٠پهنجهی دوژمن بریندار بکهیت پهنجهیهکی ل ه
ڕهگهو ه ببڕیت باشتره ،ئهم شێواز ه لهگهڵ ئێمهدا دهگونجا ،لوغم
ڕێژی زۆر شوێنمان کردبوو ٣ ،ههڤاڵمان هێرشبهر بوون ،گروپی
پهالماردانمان له ٦ههڤاڵ پێکهاتبوو ،لهگهڵ تهقینهوهی لوغمدا
 ٣ههڤاڵهکهمان هێرشیان ئهنجامدا ،ههڵبهت ئێمهش ئهوهند ه
ل ه سهنگهرهکانی دوژمن نزیک ببوینهو ه ک ه دهمانتوانی ڕومانهی
دهستیان تێبگرین ،ههڤاڵ تیراژ پیمی ڕومانهکهی دهرهێنا و هاویشتی ه
سهنگهرهکانی دوژمن لهگهڵ تهقینهوهیدا ئێمهش رومانهکانی
خۆمانمان گرت ه ههموو سهنگهرهکانی دوژمن ،لهگهڵ تهقینهوهی
ڕومانهکاندا سهربازێکی دوژمن کهسهری لێشێوا بوو خۆی فڕێدایه
خوارهو ه بهبێ ئهوهی یهک فیشهک بتهقێنن سهنگهرهکهمان گرت،
هێزی دوژمن سهریان لێ شێوابوو له ٢قۆڵهو ه هێرشیان کرا بۆ
سهر ،چونک ه ئهوان ب ه هیچ شێوهیهک چاوهڕێی ئێمهنهبوون ،من و
ههڤاڵ تیراژ چوین ه سهنگهرهوه ،ههڤااڵنی ترمان ل ه پشتهو ه ئێمهیان
دهپاراست ،دهستمان گرت بهسهر چهکهکانیان که پێک هاتبوو ل ه
کاڵشینکۆف و بیکهی�سی و ئاربێجی.
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ب ه ههڤااڵنم ووت ک ه تاکو ئهم چهکانهدا ئهگرین ه خوارهو ه
بمانپارێزن ،ب ه بێتهل ب ه ههڤااڵنی ترم ووت ک ه هێزی هێرشبهر
پاشهک�شێ بکهن ،پێیان ووتم کهسهنگهرێکیان گرتوو ه و له
سهنگهرهکانی ترهو ه دهست ڕێژێکی زۆریان لهسهره ،هەروەها پێیانم
ووت ک ه چهکهکان بهێنن و بێن ه سهنگهرهکهی ههڤاڵ تیراژ ،کاتێک
من تهقهم ل ه دوژمن دهکرد ههر  ٦٠مهترێک لهوالمهو ه سهربازی
دوژمنم بینی ک ه تهقهمان لێدهکهن ،ههڤاڵ تیراژ توانی سهرکهوتوانه
ل ه سهنگهرهک ه دهربچێت ،هاواری لێکردم که بچم بۆ الی ،ک ه
ویستم دهرچم بیکهی�سی بهبێ وهستان تهقهی لێدهکردین ،سهرهرای
ئهو ههموو تهقهی ه دهبوای ه ل ه شوێنهکهی خۆم دهربچومایه،
ئهوهی تهقهی لێدهکردین پێی وابوو ک ه من بهشێوهیهکی ساد ه
ل ه سهنگهرهک ه دهردهچم بۆی ه تهقهی ل ه زهوێکهی بهردهمم
دهکرد بهاڵم من توانیم تهقڵهیهک لێ بدهم و خۆم بخهمه ئهودیو
سهنگهرهکهوه ،چوم ه خوارهو ه بۆ زێکه ،ههڤااڵن لهوێدا چاوهڕێی
ئێمهیان دهکرد ،بڕیارماندا بوو دوای چاالکێک ه بچین ه دهربهندی
عهلی ،کاتێک خۆمان ئامادهکرد بۆ دهرچوون گوێمان له دهنگی
کۆپتهری کۆبرا بوو ،ئهو شوێنهی ئێم ه بۆی دهچوین بهپێ ماوهی٢
کاتژمێرێکی دهخایاند ،لهبهر ئهوهی ئێم ه زۆر چوبوین ه خوارهو ه ئهو
تهقانهی دهکران کاریگهری نهدهکرد ه سهرمان ،کاتێک گهیشتین ه
شوێنی خۆمان ههڤااڵنی ترمان چاوهڕێی ئێمهبوون ،ههروهکو
ههموو جارێک کتری چایهکهلهسهر ئاگر بوو ،دوای ئاخافتن گروپی
هێرشبهرهکهی ترمان شههیدێکیان دابوو ،کاتێک چهکهکانمان دهدا
ب ه دهستی ههڤاڵ ه تازهکانهو ه کاتێک چهکی شههید واڵتم دای ه دهستی
ههڤاڵێکهو ه ل ه دڵی خۆمدا ووتم ههڤاڵ واڵت ب ه ئارامی بنوو لهو
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شوێنهی چهکهکهتی لێکهوتبوو ههڵمان گرتهوه.
هێشتا گروپهکهمان ماندوبوونی چاالکیکەیان پێوە دیار بوو
فهرماندهی ئهو سهردهمهی ههرێمهکهمان ک ه شهمۆ . .شهمدین
سهقق بوو ب ه بێتهل پێی ڕاگهیاندین ک ه مۆڵگەیەکی دوژمن ههی ه ل ه
چیای زێل دهبێت دهستیان لێ بوهشێنین چونک ه ئهم مۆڵگەیە ڕێگا ل ه
هاتوو چۆی ههڤااڵن دهگرێت ،کات هێشتا زوو بوو بهاڵم فهرمان
بوو دهبوای ه جێ بهجێی بکهین ،هێزهکهمان کۆکردهو ه،هێزهکهی ئێم ه
پێکهاتبوو له ٢٤گەریال پێیانم ووت ک ه دهبێت  ٨ههڤاڵ بهشداری
ئهم چاالکیی ه بکات ئهمهش بهگوێرهی خواستی خۆیانه ،لهسهر
خواستی خۆمان من و تیرژا و واڵت و مهزڵوم ههروهها  ٢ههڤاڵی
تریش ئامادهیی خۆیان هێنایهزمان ،بهیهکهوهئهم چاالکییهمان
ئهنجام دهدا ،چوین ه شوێنی مهبهست و ب ه بنارهکهدا ههڵگژاین،
لهبهر ئهوهی گردهک ه زۆر قوت بوو ناڕهحهتیهکی زۆرمان چێشت.
کاتێک نزیک بوینهو ه ل ه لوتکهی گردهک ه ب ه ههڤااڵنم ووت که
له ٣قۆڵهو ه هێرش دهکهین ،گروپهکهما ن لێمان جیا ببونهوه و
دورکهوتنهوه ،بهم شێوهی ه هیچ هۆکارێک نهبوو بۆ ئهنجام نهدانی
چاالکێکه ،کاتێک خەریکی دهست کردنهو ه بووین سهربازهکانی
مۆڵگەک ه دهستیان لێکردینهوه ،لهو ه دهچوو جوڵهیهکی زۆرمان
کردبێت ههر بۆی ه ههستیان ب ه بوونی ئێم ه کرد بوو بهاڵم لهبهر
ئهوهی گردهک ه بهردهاڵنێکی زۆر بوو فیشهکهکان زۆر کاریگهریان
نهدهکرد ه سهرمان ،ههرچۆنێک بوو چوین ه سهر و ڕومانهمان
تێگرتن ،توانیمان ل ه ماوهی  ١٥خولهک بچین ه ناو مۆڵگەکهوهو
سهربازهکان ل ه ناو بدهین.
ههڤااڵن تهقهی سهرکهوتنیان کرد ،توانیمان ل ه مۆڵگەکهدا
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 ٦تفهنگ و بیکهی�سی یهک و دوو ئاربێجی بگرین بهاڵم به هۆی
ڕومانهکانهو ه ئاربێجێکان تێکشکابوون ،ئهم مۆڵگەی ه لهبهر
ئهوهی ل ه بارهگای سهربازیهو ه نزیک بوو هێزی دوژمن دهیانتوانی
ب ه زووترین کات بگهن ه سهرمان ،گوێمان ل ه دهنگی کۆپتهرهکانی
کۆبرا بوو ،بهرهو ئێم ه دههاتن ل ه خواروی گردهکه ٢ههڤاڵم دانا
ئهگهر سهرباز بێن ئهو  ٢ههڤاڵ ه شهڕیان لهگهڵ دهکردن ،سهرباز
گهیشتهسهرمان ماوهی  ٥خولهکێک ل ه گهڵیاندا کهوتین ه شهڕهو ه
ههروهها کۆپتهر گهیشت و بۆمبای تێدهگرتین ،ل ه ناو چڕی دوکهڵ
و باروتدا بووین لهم شوێنهڕۆژێک و  ٦کاتژمێر خۆڕاگریمان کرد،
دوای تێپهڕبوونی ئهو  ٣٠کاتژمێر ه ڕهوشهک ه ههندێک هێور بۆوه،
چاوم بۆ ههڤااڵن گێڕا جگ ه ل ه بوونی بریندارێکمان ههڤاڵ مهزڵوم
شههید بوو ،ههر لهنزیک شوێنهکهمانهو ه دهستمان کرد ب ه چاڵ
ههڵکهنین و ههڤاڵ مهزڵومان لهوێ بهخاک سپارد ،بهڵێ بهم شێوهی ه
پارچهیهکی دڵی خۆمان ل ه بناری چیای زهل ب ه خاک سپارد.
دوای ئهم بهخاک سپاردن ه ملی ڕێگامان گرتهبهر ،ههڵبهت هێزی
دوژمنیش دهستهو ئهژنۆ دانهنیشتبوون ،چواردهوری ئێمهیان
گرتبوو ،ههربۆی ه دهبوای ه بچوینایهت ه خوارهو ه بۆ زێیهکه ،ههڵبهت
دهمانزانی ک ه کۆپتهر ه کۆبراکان وازمان لێناهێنن ،یهک لهدوای
یهک چووین ه خوارهوه ،هێزی دوژمن ل ه خوارهوهش سهنگهریان
گرتبوو ،ک ه سهربازی دوژمنم بینی ل ه سهنگهرهکان ب ه ههڤااڵنم
ووت ک ه سهنگهر بگرن ،ئهو شوێنهی ئێمهی لێ بووین لهبهر ئهوهی
دار و پهاڵش و گژوگیای زۆر بوو دوژمن ئێمهیان نهبینی ،نێوان ئێمه
و هێزی دوژمن ههر  ٤٠یان  ٤٥مهترێک بوو ،ک ه بینیانم ل ه نزیکهو ه
ل ه دڵی خۆمدا ووتم ئێستا کاتی تۆڵ ه سهندنهوهی ههموو شتێک ه ههر
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بۆی ه زامنم کردهوهو لهگهڵ تهقاندنی یهکهم فیشهکم سهربازێک
بهالدا هات ،هێزی دوژمن دوای ئهم دهست کردنهوهمان زۆر
شڵهژان ،تهقهیهکی زۆریان لێ کردین.
ئێم ه لهبهر ئهوهی قورسایی خۆمان دابوو ه سهر شوێنێک ههر
بۆی ه توانیمان ڕێیهک بۆ خۆمان بکهینهوهو لهناو ئهو دۆزهخهدا
دهربچین ،ههڵبهت دهستێکی زۆر باشمان ل ه هێزی دوژمن وهشاند
بهاڵم مهخابن ژمارهی زهرهری گیانی و مادیمان نهدهزانی ،بیرمان
لهوهدهکردهو ه ک ه دهبێت لهو شوێنهی لێی بوین دوربکهوتینایهتهو ه
چونک ه دهمانزانی کۆپتهر دهگات ه سهرمان ،تهنها ڕێگا چارهئهوهبوو
کهدهبوایهخۆمان بدهینهدهم ئاوی مونزورهوه ،دوای ڕێکردنمان
لهناو ئاوهکهکهپێم وایه ٤٥خولهک لهناو ئاوهکهڕێمان کرد،
توانیمان بچینهسهر ووشکایی ،لهناو دۆخهکهدهرچوبوین ،ڕێگامان
دوور بوو ههروهها زۆرمان بر�سی بوو بۆیهبڕیارماندا بۆ خواردن
پهیداکردن بچین ه گوندێکهوه ،ئهگهر نانێکمان نهخواردای ه نهمان
دهتوانی ئهو ڕێگا دوورهببڕین ،لهنزیک گوندێک سهنگهرمان گرت،
دوای چاودێرکردنی گوندهک ه بۆ ماوهی نیو کاتژمێرێک بۆمان
دهرکهوت کهگوندهکهئارامهههربۆی ه چوین ه بهردهم ماڵێکی الپهڕی
گوندهکهو ل ه دهرگاماندا ،دهرگای ماڵهک ه لهالیهن کوڕێکی گهنجهو ه
کرایهوه ،فهرمووی لێکردین بۆ ژوورهوهو پرسیاری ئهوهم لێکرد
ک ه جگ ه لهو که�سی تر ل ه ماڵهیان نا ووتی نهخێر ،لهسهر سینییهک
ههندێ خواردنی هێناو دهستمان کرد بهنان خواردن ،کاتێک
ئێم ه خهریکی نان خواردن بووین ههستم کرد ک ه چاوی بڕیوهت ه
چهکهکانمان ،کاتێک منیش ل ه تهمهنی ئهو بووم ک ه گهریال دههاتن ه
ماڵمان زۆر تامهزرۆی ئهو ه بووم ک ه دهست ل ه چهکهکانیان بدهم،
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بهاڵم هیچ کاتێک بۆم نهلوا ،ههربۆی ه ل ه ههستی ئهو گهنج ه باش حاڵی
دهبووم ،پرسیاری ناویم لێکرد ووتی ناوم باوهڕه ،پرسیاری ئهوهم
لێکرد ک ه حهز دهکهیت چهکهکهم بگریت ه دهست زۆر خۆشحاڵ بوو
بهم پرسیاره ،بهبێ یهک و دوو ووتی بهڵێ ،کاتێک ئێم ه خهریکی نان
خواردن بووین ئهو سهرقاڵی چهکهکهم بوو.
دوای تهواو بوونی نان خواردنمان ههرچهند ه ههڤاڵ تیراژ
ههوڵیدا سفرهکه کۆکاتهو ه بهاڵم باوهڕ ڕێگای پێنهداو خۆی
کارهکهی ئهنجامدا ،کاتێک پێم ووت ک ه پێویست ه ئێم ه بڕۆین
داوای  ٢خولهکی کرد که ل ه سهری ڕابوهستین ،دوای  ٢خولهک
ک ه ل ه ژوورهکهی تر هاتهو ه بینیمان خۆی گۆڕیهوهو جانتایهکی
ل ه شانکردووهو بهرامبهرمان قیت ڕاوهستا ،بهڵێ ل ه بهردهممان
قیتبۆو ه و پێی ڕاگهیاندین ک ه دهیهوێت لهگهڵ ئێم ه بێت و ببێت به
گهریال ،ک ه گوێمان لهم قسهی ه بوو ههموومان خهند ه دایگرتین،
منیش حاڵیم کرد ک ه تهمهنی بچووک ه بهاڵم دهتوانێت ل ه گوند ب ه
شێوازی جیاواز یارمهتیمان بدات ،بهڵێ لهماڵهک ه ب ه بێ باوهڕ هاتین ه
دهرهو ه و ڕێیهکی دوور و درێژمان بڕی.
دوای ئهم بڕینی ڕێی ه درێژ ه گهیشتین ه شوێنی یهک گرتنهو ه
لهگهڵ ههڤااڵن ،ههڤاڵی چاودێری گروپهکهمان ههستی گهیشتینی
ئێمهی کردبوو ،دوای ئهوهی چاومان بهیهک کهوت پێیان ڕاگهیاندم
ک ه شهمۆ شهمدین سهقق دهیهوێت ئێمه ببینێت ،دوای ئهوهی
تهوقهمان لهگهڵ ههموو ههڤااڵندا کرد ،شهمۆ لهبهر ئهو چاالکیی ه
سهرکهوتوو ه پیرۆزبایی و دهست خۆ�شی ل ه ههموومان کرد ،ههڵبهت
ئێم ه دڵخۆش نهبووین بهم پیرۆزبایی ه و دهست خۆ�شی لێکردن ه
چونک ه ئێم ه پارچهیهکی دڵی خۆمان ل ه چیای زهل بهجێ هێشتبوو.
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چهند ڕۆژێک ئارامی باڵی بهسهر ناوچهکهدا کێشا ،ئێمهش دوای
ئهوهی دڵنیا بووین هیچ ل ه گۆڕێدا نیی ه ئاگرێکمان کردهوهو ههڤاڵ
کاوهو فهرهاد بۆ ئاو هێنان ڕێیان گرتهبهر ،پێم وابێت ماوهی گهیشتن
بهئاوهک ه ههر ٢٠خولهکێک دهبوو پێموابوو تاکو ئهوان دهگهڕێنهو ه
ئاگرێکی باش دەکەینەوە ،ئێم ه ٢٠ههڤاڵ بووین گروپی گهڕۆک
بووین ،ک ه ههڤااڵن چاویان کهوت ب ه ئاگرهک ه گهیشتن ه المان،
جگ ه ل ه هاڤااڵنی چاودێر  ١٥ههڤاڵ بهدیار ئاگرهکهو ه دانیشتبووین،
لهناو خۆماندا با�سی چاالکێکانمان دهکرد ،پێمان سهیر بوو ک ه هێزی
دوژمن بێ دهنگن و ڕوبهڕویان نهبوینهتهوه ،کاتێک ئێم ه سهرقاڵی ئهم
قسهو باسان ه بووین لهو ئاراستهیهی ٢ههڤاڵهکهمان چوبون بۆ ئاو
هێنان دهنگی تهق ه بهرز بۆوه ،بۆمان دهرکهوت ک ه ئهو  ٢ههڤاڵهمان
کهوتونهت ه بۆسهوه ،بۆیهبڕیاری پاشهکشێماندا ،ههڵبهت دڵیشمان
لهالی ههڤاڵهکانمان بوو ،بڕیارماندا بهمنهوه ٥ههڤاڵ ل ه تاریکی
شهودا بچین ه ئهو شوێنهی  ٢ههڤاڵهکهمانی لێکهوتبوو ه بۆسهوه،
بهاڵم مانهوهی گروپهکهمان لهو ناوچهی ه مهتر�سی دروست دهکرد
بۆی ه ههڤااڵنی ترم نارد بۆ ناوچهی ئۆڤهجک ،دوای ئەوەی ئەوانمان
نارد و چاودێری ناوچەکەمان کرد لهگهڵ گروپهکهمان ل ه ناوچهی
پولومور یهکمان دهگرتهوه ،تا دهمهو تاریکی چهند چاودێرێکمان
ناردە ناوچهک ه و  ٢ههڤاڵیشمان بۆ ئهو دهپۆی ه نارد ک ه ئازوقەمان
تێدا شارد بۆوه ،ک ه گهڕانهو ه پێیان ووتین که ناوچهکه ئارام ه
ههربۆی ه کهوتینهنان دروست کردن ،یهکهم کولێر ه برژاوم گرت ه
دهست وام دهزانی خۆشترین خواردنی دونیام پێیه ،کولێرهکهم
چهور کردوو ب ه چایهکهو ه کهوتم ه خواردنی ههڤااڵنیش یهک لهدوا
یهک کولێرهی خۆیان پێ بوو بۆ چای خواردنهو ه ب ه دیار ئاگرهکهو ه
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دانیشتبوون ،بهاڵم سهرهرای ئهمهش دڵمان لهالی ئهو  ٢ههڤاڵهبو.
من بهنیاز بووم ک ه دوای چای خواردنهو ه بچم بۆالی ئهو
 ٢ههڤاڵهی ک ه چاودێرمان بوون ،لهم کاتهدا ل ه بێتهلهکهمانهو ه
دهنگێک بهرز بۆو ه دهنگی یهکێ لهو  ٢ههڤاڵ ه بوو ک ه چاودێر بوون
داوای لێکردم ک ه بچم بۆ الیان ب ه ڕاکردن خۆمم پێ گهیاندن و پێیان
ووتم ک ه ل ه نزیک مانهو ه گروپێک ههیه ،له ٢ههڤاڵهک ه جیابومهوهو
بهرهو گردهک ه ملم نا ،ماوهی  ٢٠خولهکێک ڕێم کرد ل ه ناکاو
دهنگێک هات کێی زهالم ،لهگهڵ بیستنی دهنگهک ه خۆم دای ه زهوی
و سهنگهرم گرت ،دهنگهک ه دووبار ه بۆوه ،حاڵی بووم ک ه ههڤااڵنی
خۆمانن ،منیش ووتم ههڤاڵ ،ههستام ه سهرپێ و خۆم پێناساندن
ک ه ل ه یهک نزیک بوینهو ه یهکترمان نا�سی ،دوای ئهحواڵ پرسینی
یهکتری چوین بۆالی ههڤااڵنی تر ،ک ه نزیک بومهو ه لێیان ههڤااڵن
سهرقاڵی پهروهردهی سیا�سی بوون ،منیش بۆ ئهوهی ل ه پهروهردهک ه
دایان نهبڕم خۆم پهراوێز گرت ،بهاڵم ک ه منیان بینی دهستیان ل ه
پهروهرد ه ههڵگرت و هاتن ه الی من.
دوای ئهحواڵ پرسین که ئهو تهقان ه الی ئێمهو ه بوو ه چی
ڕوویداوه؟ ،کاتێک با�سی  ٢ههڤاڵهکهم بۆکردن فهرماندهکهیان
ههڤاڵ کارکهر کهوت ه قسهو ووتی ئاخۆ ئهو کۆپتهرهی هات تهرمی
ئهو  ٢ههڤاڵهی ههڵگرتۆتهوه؟  ،ک ه ههڤاڵ کارکهر وایووت وهک
ئهو ه وابوو خنجهرێک ل ه دڵم بدهن ،پێم وابێت شههید بوونی
ههڤااڵن کاو ه و فهرهاد ڕاست بوو ه چونک ه تهقهلهیهک الو ه دهکرا،
دیار ه ههڤااڵن فریای دهست کهوتنهو ه نهکهوتوون ،دهمویست
قس ه بکهم بهاڵم ئهو کات ه زمانم اڵڵ ببوو ،دوای دانیشتن ههڤااڵن
چایان بۆ هێنام پێم نهخورایهو ه ماوهی  ١٠خولهکێک سهرسام
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مابووم.
تهنها بیرم ل ه تۆڵ ه سهندنهو ه دهکرد ،بهبێ تهل داوام ل ه گروپهکهی
خۆمان کرد ک ه بێن ه الم  ،دوای ماوهی ٢٠خولهکێک ههڤااڵن
گهیشتن ئهوانیش ل ه بێ دهنگی و غهمباری من ههستیان ب ه شههید
بوونی ئهو  ٢ههڤاڵهمان کرد ،ههرچۆنێک بوو خۆم کۆکردهو ه و
لهگهڵ فهرماندهی گروپهکهی تر ههڤاڵ کارکهر کهوتینهناو قسهو
باسهوه ،ههردوکمان ڕێککهوتین ب ه هاوبه�شی چاالکییهک ئهنجام
بدهین ،بهاڵم چۆن و ل ه کوێ ،گروپی ئێمه ٢٠و ئهوانیش  ١٢کهوات ه
ههموومان  ٣٢ههڤاڵ بووین ،دوای گهنگهشهیهکی زۆر بڕیارماندا
لهو کاروان ه بدهین ک ه له سهر ڕێی پولومور گوزهر دهکهن ،لهو
ناوچهیهی لێی بووین دهپۆی چهکمان ههبوو له گهڵ  ٣ههڤاڵم
چوین تاکو تهقهمهنێکان ل ه ژێر زهوی دهر بهێنین ،ل ه ئهنجامدا
تهقهمهنێکانمان هێنا ،ل ه دهپۆکهدا نیو فهردهفیشهکی کالشینکۆف
و نیو فهردهش فیشهکی بیکه�سی و لوغمی دژ ه زریپۆشمان هێنا،
دوای نیو کاتژمێرێک گهیشتینهو ه الی ههڤااڵن ،ب ه ههڤااڵنم ووت
ک ه فیشهکهکان ل ه نێوان خۆیاندا دابهش بکهن و خۆئاماد ه بکهن
چونک ه لهگهڵ کهوتنی تاریکی بهڕێ دهکهوتین.
دهبوای ه بارهگای فهرماندهیی گشتیمان ل ه بارهی ئهنجامدانی
چاالکێکهو ه ئاگهدار بکردای ه ههربۆی ه من و ههڤاڵ کارکهر ک ه
بهرپر�سی گروپهکهی تر بوو چوینه ئهو شوێنهی ک ه جیهازی ڕاکاڵی
لێ بوو ،ههڵبهت شوێنی جیهازی ڕاکاڵهک ه ئهشکهوتێک بوو ،دوای
ئهوهی پهیوهندیمان کرد و ڕهوشهکهمان حاڵی کرد و دوای ئیزنی
ئهنجامدانی چاالکێکهمان کرد ،ل ه وهاڵمدا ئیزینیمان داین ک ه
چاالکێک ه ئهنجام بدهین ،گهڕاینهو ه الی ههڤااڵن ،ب ه ههڤااڵنم
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ووت من و  ٤ههڤاڵی تر ل ه پێشهو ه ئهڕۆین دهبێت ئهوانیش دوای ١٥
خولهک دوامان بکهون ،ههڤاڵ دێرسیم ل ه پێش منهو ه ڕێی دهکرد،
ههروهک بڵێی بفڕێ وابوو ،ل ه نزیک بارهگای سهربازی دوژمنهوه
تێدهپهڕاین ،گهیشتین ه شوێنی مهبهست و چاوهڕێی گهیشتنی
ههڤااڵنمان دهکرد ،کاتژمێر نزیکهی  ١١ی شهو بوو ههڤااڵن
گهیشتن و دڵنیایان کردم ک ه ههموو شتێک ل ه باشیدایه ،دوایش
ئهو شوێنهم پێ ووتن ک ه دوای چاالکێک ه یهکتری لێدهبینینهوه،
کاتژمێر  ٣و نیوی شهو گهیشتین ه گوندی ئاالجک ک ه ل ه ساڵی ١٩٩٤
و ه چۆڵکرا بوو ،لهناو گوندهک ه ههڤااڵنم له ناو مهکتهبی گوندهک ه
جێگیر کرد بهاڵم لهبهر ئهوهی مۆڵگەیەکی دوژمنمان لێو ه نزیک
بوو پێیانم ووت ک ه دهبێت زۆر ووریا بن ،کاتژمێرێک لێر ه ماینهوهو
نانمان خوارد و دوایش کهوتینهڕێ ،ک ه گهیشتین ه نزیک جادهک ه
دونیا ڕووناک ببۆوه ،به ٢ههڤاڵم ووت ک ه خێرا تییەنتێکان بچێنن،
 ٨ههڤاڵیشم ڕهوانهی ئهوبهری جادهک ه کرد ،ئهگهر ههر سهربازێک
ل ه کاتی دهست کردنهوهمان چون ه ئهو بهرهو ه ئهو ههڤااڵنەی ئەو
بەردهستیان لێدەوەشاند.
ئێمهش کهوتین ه سهنگهر لێدان و کاتژمێر  ١١و نیو ههموو
ئامادهباشییهک کۆتایی پێهات ،چاوهڕێی هاتنی هێزی دوژمنمان
دهکرد ،کاتژمێر  ٣نیوهڕۆ گوێمان ل ه دهنگی ماشێنی سهربازی بوو،
زۆربهی ههڤااڵنمان ل ه به�شی دیوێکی زێیهک ه جێگر ببوون ،ئهوان
مهترسیهکی ئهوتۆیان لهسهر نهبوو ،من و ههڤاڵ تیراژ  ٤٠مهترێک
دوور ل ه جادهک ه سهنگهرمان گرتبوو ،ئهرکی ئێمهئهوهبوو کههێرش
بکهین و کۆکردنهوهی چهک و ههروهها ئهگهر ئێمه تیهنتێکانمان
نهتهقایهو ه ئهوا من دهم تهقاندنهوه ،یهک و دووهم ماشێن تێپهڕین
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له ٣یهم ماشێندا تیهنتێکانم تهقاندهوه ،ههڵبهت لهگهڵ تهقینهوهی
تیهنتێک ه ل ه ههموو الو ه ههڤااڵن تهقهیان لههێزی دوژمن کرد ،گوێم
ل ه هاواری ههڤاڵ تیراژ بوو دهیووت هاوار ،بۆالی چووم سهربازێکی
بریندارم بینی بهخشک ه دهیویست خۆی بکات ه ئاوهکهوه ،سهربازهکهم
لهوێدا کوشت و چووم بۆالی ههڤاڵ تیژدار ،ههڤاڵ تیراژ درێژ ببوو
ڕوو ل ه ئاسمان ک ه تهماشام کرد خهندهیهکی بۆ کردم ،نهم دهزانی
کوێی بریندار بووه ،بینیم خوێنی لێ دهڕوات خستمهال پشت و بینیم
لێدراوه ،ههڤاڵ تیراژ خۆشهویستی تایبهتی لهالی من ههبوو،
ههردوکمان لهیهک ڕۆژدا بهشداری ناو شۆڕش ببوین ،ههڤاڵ تیراژ
لهتهمهنی  ٢٧ساڵیدا چوو ه ناو کاروانی شههیدانی کوردستانهوه ،به
ههڤااڵنم ڕاگهیاند ک ه بکێشنهو ه ههروهها تهرمی شههید تیراژمان
لهگهڵ خۆدا برد ،گهورهترین زهرهرماندا ل ه هێزی دوژمن ،لهبهر
ئهنجامدانی ئهم چاالکیی ه سهرۆک بانگێ�شی کردین بۆالی خۆی و
یهک بهیهک دهست خۆ�شی لێکردین ،ههڵبهت سهرۆکیش ههستی
بهگ هورهیی زهرهرمانی دهکرد ک ه شههیدێکمان دابوو.
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جارێکی تر بۆ مهتینا

گهریالیهک

ب ه تول ه ڕێکهدا ب ه ناو ئاوی کۆبۆوهی باراندا پێمان دهنا به
سهر زیخهکانی ناویدا و ڕێمان دهکرد ،دوای ناڕهحهتیهکی زۆر
توانیمان بگهین ه ههرێمی مهتینا ،بهڵێ دوای سااڵنێکی زۆر جارێکی
تر هاتمهو ه ههرێمی مهتینا و پێم نایهخا ک ه سوورهکهیهوه ،بۆ
ئهوهی قوڕهسورهی مهتینا نهنوسێت ب ه پێاڵوهکانمانهو ه ب ه سهر
چیمهنهکاندا ڕێمان دهکرد ،ل ه مانگی مایسدا بووین ،دوا بارانی
بههار ب ه سهرماندا دهباری ،ساڵو ئهی مهتینا ،دوای سااڵنێکی دوور
و درێژ جارێکی تر بهیهک گهیشتینهوه.
بهردهوام چاوهکانم دهگهڕان به شوێن بیرهوهری ه کۆنهکانم،
ئهمڕۆ چاوهکانم دهیانویست شوێنی بیرهوهریهکانم ببیننهوه،
مهتینا ههروهک خۆی وابوو ،ناوی شوێنهکانی نهگۆڕا بوون،
ههڤاڵ ه ڕێبهرهکهمان چیرۆکی ههموو گرد و زێ و گردهکانی بۆ
باس دهکردین ،دوای ڕاوهستانی باران لهگهڵ جریوهی باڵندهکاندا
چووم ه ناو دهریای بیرهوهرییهکانم ،دهریای خهیاڵی بیرکردنهو هم
ڕێکردنمی هێواش کردبۆوه ،گوێم ل ه دهنگی چاوساغهکهمان
نهمابوو ،من تهنها گوێم ل ه دهنگی تفهنگی سهرچیا و کۆپتهری کۆبرا
و دهنگی ههڤاڵ ک ه دهیووت ب ه هێوا�شی بڕۆن دڵتان لهالی ئێمهنهبێت
پێتان دهگهین ،ههروهها ههڤااڵن سۆسین و ژین و بنهوش و فورات
و زهالل و دهنگی ئهو ههڤااڵنهی تر ک ه ل ه قواڵیی ناخماندا ک ه دهیان
ژێنین.
ل ه ئاکامدا گهیشتینهئهو شوێنهی ک ه جێی حهوانهوهی گروپێک
ل ه گهریالی کچان بوو ،ل ه تولهڕێکهدا بینیم ک ه گهریالیهکی کچ
چهک ب ه دهست چاوهڕێی من دهکات ،ناسیمهو ه و پرچ ه لوولهکهی
ل ه دواو ه ب ه توندی بهستبوو ،ڕهنگی پرچی قاوهیی و بااڵ مامناوهندی و
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چاو قاوهیی و ئێستا له نا و ل ه شکری ژنانی ستێرک جێ دهگرێت ،دوای
تهوقهکردن و باوهش پێکردن ووتی ب ه خیرهاتی ههڤاڵ ،چۆنی؟
 .منیش ب ه هێمنی وهاڵمیم دایهو ه و دوای کهوتم ،دوای ڕۆشتنێکی
چهند کاتژمێری گهیشتین ه الی ههڤااڵن ک ه بهدیار ئاگرێکهو ه
دانیشتبوون و چایان دهخواردهوه ،ڕوخساریان دهم بهخهنده و
بریقهی چاوهکانیان و وورهی بهرزیان و گڕوتینی ههڤااڵنی کچ وهک
ئهو ه وابوو ک ه سهر ل ه نوێ ل ه دایک بوبێتمهوه ،من لهناو گروپێکی
 ٣٥ههڤاڵی کچاندا بووم ،دوای سااڵنێکی دورو درێژ ل ه ههرێمی مهتینا
دام و ل ه ناو هێزێکی گهریالی کچانم ،ل ه ناویاندا ڕوبهڕوی ههڤاڵ
مههاباد بوومهوه .ههڤاڵ مههاباد وهک بڵێی شهڕ لهگهڵ زهماندا
بکات وابوو دوای تێپهڕبوونی ئهو ههموو ساڵ ه ههروهک جارانی
گهنج و گورجوگۆڵ بوو ،ههڤاڵ مههاباد ب ه درێژایی ئهو ماوهیهی
ک ه ئێم ه ل ه ههرێمی مهتینا دهماینهو ه ههڤاڵێتی ئێمهی دهکرد،
ک ه لهگهڵ ههڤااڵنی کچان ب ه چوار دهوری ئاگرهک ه دادهنیشتین
ههستمان نهدهکرد ک ه چۆن کات بهسهر دهچێت خۆمان لهنیوهی
شهودا بینیهوه ،نووستم و دهبوایهلهگهڵ کازێوهدا بهر ه و گولکا ب ه
ڕێکهوتینایه ،دهبوای ه ل ه وێشهو ه بهرهو کانی گوزێ دهرباز ببوینایه.
دوای ههڵسان و ڕێکردنمان دهمهو بهیان گهیشتین ه گولکا ،ئهم
ناوچهی ه خاوهن جوانییهکی دڵڕفێنهو ههر دهڵێی پارچهیهک ه ل ه
بهههشت ،دوای ماوهیهک ب ه گهیشتنمان بهرهو کانی گۆزێ بهڕێ
کهوتین ،ل ه ڕێگادا ههڤاڵ مههاباد با�سی ل ه هاتنی خۆی بۆ ههرێمی
مهتینا و ژیانی کرد ،ههڤاڵ مههاباد بهم شێوهی ه دوا ( لهبههاری ساڵی
 ١٩٩٩لهههرێمی بۆتانهو ه لهگهڵ گروپێک ههڤاڵ که ههموویان
زامدار بوون هاتم ه ههرێمی مهتینا ،پێش ئۆپهراسیۆنی  ١٣مایس
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هاتم ه گولکا ،لێرهدا  ٢ڕۆژ ماینهوه ،دوای  ٢ڕۆژ ههواڵمان پێگهیشت
ک ه پێشمهرگهکانی پدک و سوپای تورک بۆ ئهنجامدانی ئۆپهراسیۆنی
هاوبهش ل ه ههرێمهک ه جێگیر بوونه ،دهبوای ه ب ه خێرایی بگهیشتینای ه
ب ه کانی گۆزێ ،بهاڵم لهبهر ئهوهی گروپهکهمان پێکهاتبوون له
ههڤااڵنی بریندار نهمان دهتوانی ب ه با�شی ڕێگا ببڕین ،توانیمان بە
شێوەیەکی پچڕ . .پچڕ ل ه تاریکی شهودا بگهین ه کانی گۆزێ ).
ئهم گێڕانهوهی بیرهوهریهکانی ههڤاڵ مههاباد ئێمه�شی کردبۆو ه
ناو دهریای خهیاڵی خۆیهوه ،ههستمان نهکرد ک ه چهنێک ڕێمان
کردووهو چهنێک ماندوو بوینه ،ههڤااڵنێکی زۆرمان ک ه نرخ و ڕێزی
تایبهتی خۆیان ههبوو شههید ببوون ،لهو ه دهچوو ههڤاڵ مههاباد
دهیویست ههموو شتێک بۆ من بگێڕێتهوهو ئێمهی ب ه ههموو الیهکدا
گێڕاو ب ه دهستی خۆی ئهو شوێنانهی نیشان دهداین ک ه ل ه کاتی
ئۆپهراسیۆنهکاندا ههڤااڵنی لێ جێگیر کردبوو ،ههڤاڵ مههاباد ووتی
ههڤااڵن سینان و مهدهنی ک ه ئهندامی دهستهی فەرماندەیی ههرێمی
مهتینا بوون کۆبونهوهیهکیان سازدا ،ناوی ئهو گرووپانهیان هێنای ه
زمان ک ه ڕوبهروی هێرشهکان دهبنهوه ،گروپی چاالکی و بهرگری
لهگهڵ گروپی گردهکان کۆکرانهوهو ئهو شوێنانهیان بۆدیاری کرا
کهلێی دادهمهزران ،ههڤاڵ مهدهنی بهدرێژایی کۆبونهوهک ه ل ه بارهی
تهکتیکی ئۆپهراسیۆنهکهو ه قسهی بۆ کردین.
گڕی دهنگی ههڤاڵ مههاباد هیچ نهگۆڕا بوو ،ڕوخساری ههر
وهک خۆی وابوو دوایش ووتی ههڤاڵ ماهیر ل ه گهڵ گروپێکی ٧
که�سی وهک چاودێرانی شهو لێمان جیابونهوه ،گروپهکهی ئێم ه
ک ه ماینهو ه ل ه شوێنهکانی تردا سهنگهرمان گرت ،کاتژمێر  ٦٦و نیو
دوژمن دهستی کرد ب ه ئهنجامدانی هێرشکردن ،بهرپر�سی پهیوهندی
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بێتهلهکان ههڤااڵن سینان و مهدهنی بوون ،ههرک ه ههڤااڵن
ههڤاڵهکانی سهرگردهکانیان ئاگهدار کردهو ه و پێیان ووتن ڕێگا
نهدهن دوژمن بێت ه پێشهوهدهست کرا به تهقهکردن ،شهڕ دهستی
پێکرد ،ئێم ه کهل ه چهمهک ه بووین هێواش . .هێواش بهرهو سهرهو ه
ههڵگژاین ،دوای ماوهیهک گهیشتین ه سهر بهرزایی دهربهندهکه،
دهنگی ههڤااڵنی پهیوهندیدار بڕا ،دهنگی تفهنگی سهرگردهکهش
نهما ،ماوهیهک بێدهنگان ه ماینهوه ،دوای ل ه بێتهلهکهو ه پێیان ووتین
دهبێت بچین ه سهر گردهکهی بهرامبهرمان ،تاریکی داهاتبوو ،دوای
ماوهیهک له بێتهلهکهو ه پێیان ووتین ک ه ههموو ئهو گروپانهی
باڵوبونهتهو ه لهو گردهی پێیان ڕاگهیاندبووین کۆببنهو ه ،ئێم ه زۆر
بووین ،بهاڵم ههستمان بهو ه نهکردبوو ک ه ل ه باکوری گردهکهو ه
پێشمهرگهی پدک ی لێیه ،دوای ماوهیهک پێشمهرگ ه دهستیان
لێکردینهو ه جارێکی تر ئێم ه بهم الو بهو الدا باڵوبوینهوه ،ههڤااڵن
سینان و مهدهنی گروپێکی الی ئێمهیان بردوو سهر گردهکهیان
گرت ،لهگهڵ گرتنی لووتکهی گردهک ه ئهو ههڤااڵنهی پهرشوباڵو
ببونهو ه جارێکی تر کۆبونهوهو ل ه کوشتن ڕزگاریان بوو.
ههتا بهاتای ه درێژهی ب ه گێڕانهوهی بیرهوهریهکانی دهدا ،ماندوو
بوونی ئهو شهڕهی ل ه ڕوخسارێوهی دیار بوو ،ههڤاڵ مههاباد ل ه
گیرفانی ئێلهگهکهی دهفتهرێکی بچوکی دهرهێنا و کهوت ه ههڵدانهوهی
الپهڕهکانی ،من دهمویست بزانم نیازی چیی ه بۆ وا دهکات ،بهڵی ئهو
دهفتهر ه بچوکهی دهریهێنا نووسینهوهی بیرهوهریهکانی بوو ،ههڤاڵ
مههاباد ههروهکو ههموو ههڤااڵن دهفتهر ه بچوکهکهی و قهڵهمێکی
پێ بوو ،ئهویش ههموو ژیانی ڕۆژان ه و بهسهرهاتهکانی ل ه دهرونیدا
دهنوسیهوه ،لهناو دهفتهر ه بچوکهکهیدا وێنهیهکی دهرهێنا و بۆی
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درێژکردم ،ب ه ڕاستی پێم سهیر بوو ک ه ئهم وێنهیهی بۆ درێژ کردم
ههڤاڵ مههاباد ووتی ئهم وێنهی ه ڕۆبین ههڤاڵه ،ل ه دایک بووی شاری
کارسه ،لهساڵی  ١٩٩٦هاتبوو ه ناو تهڤگهرهو ه.
دوایش ههڤاڵ مههاباد ئهو شیعرهی نیشانمدا ک ه لهناو
دهفتهرهکهیدا ههڤاڵ ڕۆبین بۆی نوو�سی بوو دوایش بۆی
خوێندمهوه ،ههڤاڵ مههاباد ووتی سهر گردهکانمان گرتبوو ،ئهو
ههڤااڵنهی کۆببونهو ه جارێکی تر باڵوبوونهوه ،پێشمهرگهکان
ل ه خوارهو ه دهیانویست ئهو ههڤااڵن ه بدۆزنهو ه ک ه باڵوببونهوه،
بهڵێ ل ه پهنا بهردێکدا ک ه ههڤاڵ ڕۆبین بریندار بوو تهرمهکهی
کهوت ه دهست پێشمهرگه ،ههڤاڵ ڕۆبین خاوهن کهسایهتیهکی
خۆڕاگر بوو ،دوای گهلهکۆمهکهو ب ه دیلگرتنی سهرۆک ئهو یهکهم
ههڤاڵ بوو کهڕاپۆرتی نوو�سی چاالکی گیانبازی ئهنجام بدات ،ئهو
بهشێوهیهکی ڕوحی گرێدراوی سهرۆکایهتی بوو ،کاتێک خۆڕاگری
کرد بهرامبهر ب ه پێشمهرگهو دوژمن دوای شهڕێکی دهستهو یهخه
لهالیهن پێشمهرگهکانهو ه شههید کرا.
لهالیهکهو ه گوێم ل ه ههڤاڵ مههاباد دهگرت لهالیهکی تریشهو ه
تهماشای وێنهی شههید ڕۆبینم دهکرد ،ههڤاڵ ڕۆبین ناوی سهداگول
ئۆکمان بوو ،چاوهکانی زۆر سهرنجمی ڕاکێشا ،له وێنهکهیدا
پرچهکانی ل ه دواو ه بهستبوو و ه پێدهکهنی ،ههڤاڵ مههاباد ب ه
شێوهیهک بیرهوهریهکانی دهگێرایهو ه ههروهک ئهو ه وابوو ک ه بڵێی
ئێستا ل ه ناو ئۆپهراسیۆنهکاندا دهژی ،منی�شی کردبوو ه ناو ئهو
ڕهوشهوه.
ههڤاڵ مههاباد ک ه با�سی ل ه ئۆپهراسیۆنی  ١٣ی مایس دهکرد ههر
ههنگاوێکی ههڵدههێنا بیری لهو شوێنان ه دهکردهو ه ک ه ههڤاڵهکانی
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لێ شههید ببوون ،بیری لهو شههادهتان ه دهکردهوه ،ئهمجارهیان
با�سی ل ه ههڤاڵ سینان کرد ،کاتێک ک ه ب ه تول ه ڕێیهکدا تێدهپهڕاین
گهیشتین ه ئهو شوێنهی ک ه ههڤاڵ سینان لێی شههید بوو ،ههڤاڵ
سینان ناوی موراد دهمیرخان بوو ،ل ه کاتی باسکردنی کهسایهتی
ههڤاڵ سیناندا تێگهیشتم ک ه ههڤاڵ مههاباد نرخێکی زۆر بهسینان
دهدا ،کاتێک با�سی ههڤاڵ سینانی دهکرد دهمبینی ک ه فرمێسک ل ه
چاوهکانی قهتیس دهما ،ههڤاڵ سینان ل ه زانکۆ ل ه به�شی ژمێریاریدا
ب ه یهکهم دهرچوبوو ،ک ه هات ه ناو تهڤگهرهو ه ڕۆژنامهکانی تورکیا
نوسیبویان پەکەکە منداڵ ه زێرینهکهی ڕفاند ،ههڤاڵ سینان
ههروهکو چۆن ل ه ناو ئێمهدا ناسراو بوو ههروهها دهوڵهتیش
دهینا�سی ،کاتێک ههڤااڵنی گهریال ل ه گردهک ه کۆدهبنهو ه ل ه ئهنجامی
دهست کردنهوهی پێشمهرگهکان بریندار دهبێت ،ههر بۆی ه ل ه کاتی
باڵوبونهوهماندا زۆر دوور نهکهوتبۆوه ،پێشمهرگهکان بینوبیان
ک ه بریندار ه و ناتوانێت دوورکهوێتهوه ،ههڤاڵ سینان زانیبووی
ک ه پێشمهرگ ه دهگات ه سهری ههر بۆی ه رومانهکهی دهرهێنا و ب ه
خۆیدا تهقاندێوهو خۆی شههید کرد ،ههڤاڵ سینان ل ه بهر ئهوهی
دهوڵهتی تورک دهیاننا�سی بۆ ئهوهی دهوڵهت نهزانێت شههید بوو ه
رومانهکهی ب ه دهموچاوی خۆیدا تهقاندهوه ،سهرۆک و تهڤگهر
لهبهر ئهوهی شارهزای پراکتیکی ههڤاڵ سینان بوون زۆر ل ه سهر
ئهو ه ڕادهوهستان ک ه نهبا ههڤاڵ سینان شتێک ل ه خۆی بکات،
ههڤاڵ سینان بۆ ئهوهی دهوڵهتی تورک شههید بوونهکهی بۆ
ئامرازی خراپ بهکار نههێنێت بۆی ه بهو شێوهی ه خۆی شههید کرد.
ههر پێم نەزانی کە چۆن گهیشتینهکانی گۆزێ خۆر ئاواببوو ،شهو
کاتێک بهدیار ئاگرهک هو ه بووین ل ه بارهی ئهو ئۆپهراسیۆن ه ههڤاڵ
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مههاباد بهردهوام بوو لهسهر گێڕانهوهی بیرهوهریهکانی ،دوای
ههناس ه ههڵکێشانێک ووتی ئۆپهراسیۆنهک ه دوای  ٤ڕۆژ دهم ه و
ئێوار ه کۆتایی پێهات ،دوای تاریک بوون لێرهدا گروپهکهمان کۆبۆوه،
ههڤاڵ مهدهنی بریندار بوو ،سهرهرای ئهم بریندار بوونه�شی کهچی
ههموو ههڤااڵنی کۆکردهوه ،ههڤااڵنی وهک سینان و ڕۆبین و عهگید
و زیالن و ئهشرهف شههید ببوون ،دوای دیلکردنی سهرۆک ئهم
ئۆپهراسیۆن ه ل ه ههرێمی مهتینادا گهورهترین ئۆپهراسیۆن بوو ک ه
بۆ ئامانجی ل ه ناودانی ئێم ه ئهنجامیان دابوو ،ئێمهش ب ه وورهیهکی
پۆاڵینهو ه روبهرووی ئهم ئۆپهراسیۆن ه گهورهی ه بوینهوه.
لەژێر تیشکی مانگە شەودا لهگهڵ ههڤاڵ مههاباددا گهڕاینهو ه
شوێنی خۆمان ،ئێمهڕێمان گرتبووهبهر ،لهگهڵ بیرهوهریهکانی
شهڕهکانی  ١٣ی مای�سی  ،١٩٩٩بهڵێ ئێستاش لهگهڵ تیشکی مانگدا
بۆ دوا ڕۆژێکی رووناک بهرهو شوێنی گروپی ههڤااڵنی کچانمان
گهڕاینهوه.
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ئهفسانهیهک

گهریالیهک

ڕۆژی  ٢٥ی گواڵنی ساڵی  ١٩٨٨وێنهی  ١٨تهرمی گهریالی
ئارگهک ه لهسهر مێزی فهرماندهی جهندرمهی جۆلهمێرگ جهنڕال
ئالتای تۆکات دانرا بوو بهاڵم وێنهیهک لهناو وێنهکاندا هێشتا ببوو ه
هۆی تۆقاندنی جهنرال ئالتای ،ئهو وێنهیهش وێنهی فهرماندهی
ئارگهکهئهحمهد کاسب بوو کهنازناوهکهی جهمشید بوو.
جهنڕال ئالتای تۆکات ل ه بیرهوهریهکانیدا دهڵێت ههرگیز ل ه
یادم ناچێت ،کابرایهکی ناودار ههبوو که ناوی ئهحمهد کاسب بوو
نازناوی جهمشید بوو ،باوکی خۆی کوشتبوو ،ناوبراو فهرماندهی
ههرێم بوو ،کهسێکی زۆری ل ه ئێم ه کوشت ،دوای ئەوەی خۆی و
هاوڕێکەیانمان کوشت وێنهی تەرمەکانیانمان گرت ،ئهحمهد کاسب
ل ه وێنهکهدا دیاربوو دهم ب ه خهند ه بوو ،ئهم حاڵهتهم لهدهرونناسێک
پر�سی دهزانن دهرونناسهک ه چی ووت؟ ووتی ئهو کهسانهی ک ه
خۆیان دهکهن ب ه قوربانی ئایدۆلۆژیایهک کاتێک دهکوژرێنیش ههر
دهم ب ه خهندهدهبن.
ئهحمهد کاسب خاوهن کهسایهتیهکی ئاوا بوو ک ه دوژمنیش
لێی دهترسان و ڕێزیان لێدهگرت ،ئهحمهد کاسب باوکی خۆی
نهکوشتبوو ،باوکی چهتهیهکی ناوداری ههرێمهک ه بوو ک ه ناوی
قاسۆی ه میرزا بوو ،باپیرهی ل ه باوکی ناودارتر بوو ،باوکی ئهحمهد
کاسب باوکی خۆی کوشتبوو ،ماوهیهکی دورو درێژ ب ه قاچاخ دهژیا
ل ه دهشت و کێوان ،باوکی شههید ئهحمهد کاسب  ٢کوڕی خۆ�شی
ی بۆ ئهوهی ڕادهستی پۆلیس نەبێت
کوشتبوو ،دوای ئهم کردارانە 
و زیندانی نەکرێت دابوی ه ئهو دهشت و کێوه ،بنهماڵی ئهحمهد
کاسب ئهوهند ه ناودار ببوون تهنانهت ل ه کاتی گهریال بونیشدا ب ه
ناوی باوکێو ه بانگیان دهکرد ،پێیان دهووت کوڕهکهی قاسۆ ،بهاڵم
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شههید ئهحمهد کاسب ل ه ناو پەکەکە دا ئهوهند ه مهزن ببوو توانی
نازناوێکی نوێی ئهفسانهیی ل ه چیای ئاگری بۆ خۆی تۆمار بکات.
 ٣گەنجی ههڵکهوتوو شههید ئهحمهد کاسب ل ه قۆناغی
دواناوهندی خوێندنیدا له گهڵ تهڤگهر ئاشنایی پهیدا کرد ،ئهو
سهردهم ه نزیکترین ههڤاڵ لهشههید ئهحمهدهو ه ههڤاڵ حیکمهت
تاباک بوو ،حیکمهت تاباک لهبارهی شههید ئهحمهدهو ه بهم شێوهی ه
دهدوێ ئهحمهد کاسب  ٣ساڵ ل ه من گهوره تره ،شههید ئهحمهد
لهگهڵ ئهکرهم . .ز بهینی خۆش بوو ،ههرسێکیان بهردهوام خهریکی
گهنگهشهی سیا�س ی بوون بهردهوام لهژێر پهالماری ڕهگهزپهرست ه
تورکهکاندا بوون ،فاشیستهکان رقی گهورهیان ل ه ههرسێکیان بوو
بهاڵم ب ه گشتی قوتابیان خۆشیان دهویستن ،سهرهتا هاتوچۆی
کۆمهڵهی چاند و بنکهی شۆڕشگێڕیان دهکرد ل ه شاری ئاگری،
ماڵی شههید ئهحمهد کاسب بۆ گەنگەشەی سیا�سی وەک بارەگای
لێهاتبوو.
ئهحمهد دهبێت بهئاپۆجی ،ئهکرهم لهساڵی  ١٩٧٨دا ئاگهداریهکی
پێگهیاندم و ووتی ئهمڕۆ ئهحمهدم له شاری ئغدر بینی ،بهرگێکی
سپی لهبهردا بوو ،دڵخۆش بوو پێی ووتم لهمڕۆ ب ه دواو ه ل ه پێناو ئهم
دۆزهدا لهشاری ئغدر کاردهکهم .ئهو ڕۆژ ه ئهحمهد ببوو ب ه ئاپۆجی،
بهم شێوهی ه لهو ڕۆژهو ه ئهحمهد ببوو به میلیتان و تیۆریست و ب ه
ڕێکخستن و بهرپرسیار و سمبولی ئاپۆجێکان.
لهگهڵ کودهتای  ١٢ی ئهیلولی ساڵی  ١٩٨٢دا پێواژویهکی نوێ
دهستی پێکرد ،ل ه ئهیلولی ساڵی  ١٩٨٠و ه تاکو مانگی مژداری ساڵی
 ١٩٨٢شههید ئهحمهد کاسب لهگهڵ گروپێک له ههڤاڵهکانی
سهربهخوان ه ل ه شاخ مابوونهوه ،شههید ئهحمهد کاسب و
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ههڤاڵهکانی وهک ههڤااڵنی زیندانیان ئهو سهردهم ه بهرخودانێکی
گهورهیان نیشاندا ،لهبهر ئهوهی ئهو ماوهی ه هیچ زانیاریهکیان ل ه
بارهی پەکەکەو ه نهمابوو ،پهیوهندیان به ڕیکخستنهو ه پچڕا بوو،
ل ه ههرێمی ئاگری بهردهوام لهشکری دوژمن ب ه دوایانهو ه بوون،
دوژمن نهیدهتوانی دهست گیریان بکهن ،ب ه گوێرهی گێڕانهوهی
ههڤاڵێکی ئهو سهردهمهیان ک ه ئهوان هیچ کاتێک تێر خواردنیان
نهخواردوو ه و ب ه دڵنیاییهو ه نهیانتوانیو ه بنوون بهاڵم هیچ کاتێک
وورهیان نهڕووخاوه.
جارێکی تر لهگهڵ پەکەکە دا لهساڵی  ١٩٨٢دا شههید ئهحمهد
کاسب و ههڤاڵهکانی لهڕۆژههاڵتی کوردستان چاویان بهگروپێک
پەکەکە دهکهوێت ،لهناو ئهو گروپهدا فهرماند ه مهعسوم کۆرکماز.
 .عهگید و محهمهد قهرهسونگور ههبوون ،ک ه گوێیان ل ه بهسهرهاتی
ئهوان گرتبوو ههموویان سهریان سوڕمابوو ،لهگهڵ گروپی
ههرێمی سهرحهد ل ه لۆالن بهشداری پهروهردهی سهربازی دهبن،
شههید ئهحمهد کاسب و چهند ههڤاڵێکی لهساڵی  ١٩٨٥دهپهڕێنهو ه
بۆ چیای ئارارات ،بهرپر�سی گروپهکهیان محهمهد ئهرتورک بوو ک ه
ههموویان له ٥ههڤاڵ پێکهاتبوون.
دوای ئهوهی ئهحمهد کاسب دهگات ه ناوچهکانی ئارارات ،دهوڵهت
مام ه و خاڵۆکانی دهکهن ب ه سیخور ،چهند ههڤاڵێک دهچن ه الی
خاڵۆی ئهحمهد کاسب ک ه ناوی کهلۆ بوو قسهی لهگهڵ دهکهن،
بهاڵم کالۆ ئاماد ه نهبوو ک ه گوێیان بۆ بگرێت و واز ل ه سیخوڕی
بهێنێت ،دوای ئهوهی ئاڵۆزی دێت ه ئاراو ه دهست لهیهک دهکهنهوهو
لهم شهڕهدا شههید ئهحمهد کاسبیش بهشدار دهبێت ل ه ئاکامدا ٥
کهس ل ه بنهماڵهکهی دهکوژرێت ،ئهم چاالکییهی ئهحمهد کاسب
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ل ه ههرێمهکهدا دهنگیدایهوه ،شههید ئهحمهد کاسب له ٢٠ی
ئابی ساڵی  ١٩٨٥لهگهل ههڤاڵهکانیدا دهکهون ه بۆسهوه ،ههڤااڵن
محهمهد ئێرتورک و فوئاد ئهرسالس و فهیاد ئالکان شههید دهبن،
ههڤاڵ ئهحمهد و ههڤاڵیکی تریان ب ه برینداری دهرباز دهبن ،بهاڵم
لهیهک دادهبڕێن.
جارێکی تر ب ه تهنیا مانهوه ،شههید ئهحمهد کاسب به تهنیا
دهمێنێتهوه ،دهپهڕێتهو ه بۆ ههرێمی ئغدر نزیک بنهماڵهکهی خۆی،
دهست دهگرێت بهسهر چهند سهر مهڕێکی ئهو خزمانانهی ک ه
کاری سیخوڕی دهکهن ،لهگهڵ  ٣و  ٤الوێک دهچنهڕۆژههاڵتی
کوردستان ،لهساڵی  ١٩٨٦بهرپرسیارانی تهڤگهر ڕێگا نادهن
کهئهحمهد کاسب بپهڕێتهوهبۆ ههرێمی سهرحهد ،ههربۆیهڕهوانهی
ههرێمی شهمزینانی دهکهن ،ئهحمهد کاسب له کۆنگرهدا کرا به
ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی پەکەکە ،لهههمان کاتدا دهبێت ب ه
ئهندامی کۆنسهی لهشکری ئارگهکه.
ئهفسان ه کۆتایی پێنههات تاماوهیهکی زۆر کهس باوهڕی نهدهکرد
ک ه ل ه ههرێمی سهرحهد ئهحمهد کاسب شههید بووه ،ئهفسانهیی
ئهو ههر بهردهوام بوو ،ههرجار ه و دهبێت ه میوانی ماڵێک و جارێکی
تر ل ه شوێنێکی تر دهیبیننهوه ،دوای ماوهیهک ڕۆژنامهی تهرجومانی
تورکی ههواڵێکی باڵوکردهو ه نووسرا بوو که ئهکرهم قایهلهر بۆ
ئهوهی تۆڵهی ئهحمهد کاسب بکاتهو ه ب ه خۆیی و گروپێکهو ه چونهت ه
چیا ،ئهکرهم کرا ب ه بهرپر�سی ههرێمی سهرحهد و دوای چهند
ساڵێک مهخابن ئهویش شههید بوو.
حسکی برای تهلعهت حیکمهت تاباک بهم شێوهی ه دهدوێت لهو
شهڕهدا من دووهمین قارهمانێتی شههید ئهحمهدم بینی.
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حسکی برای تهلعهت لهو
قۆناغهدا چوو ه شاخ ،ههموو
کهس دهکهوتن ه دوای ب ه تایبهتی
ئهو گەنجانهی کە لەگەڵ
باوکی خۆیان شەڕیان ببوو
زویر بوون یان لە کەسوکاریان
زویر ببوون ،هەر گەنجێک لە
ماڵەوە توڕەبوایە و دەمەقاڵێی
بوایە دەیووت ،ئێو ه دهزانن
لهم ناوچهیهدا گەنجانێکی زۆر
لە کەسوکاریان تور ه دهبوو،
کهسێک ههبوو ناوی تپێ بوو
کاتێک ل ه باوکی توڕ ه دهبێت
بهم شێوهی ه دهدوێت زۆر سهر
مهکهن ه سهرم دهکهوم ه دوای

حسکی برای تهلعهت ،واتا ئهگهر
ئهم کار ه دوریش بێت ل ه دۆزی
نهتهوهیی و سیاسیش بهاڵم
سهرههڵدان ههر سهرههڵدانه،
ئهوانهی ک ه دژ ب ه سیستهمی
کۆمهڵگا قیت دهبنهو ه ههمان
واتای ئهو ه دهبهخشێت ک ه دژ
ب ه سیستهمی دهوڵهت بوبێتهو ه،
شههید ئهحمهد برای حسکی
بوو.
دهوڵهت به زیندوویی دهست
گیری نهکرد له ٢٥ی گواڵنی
ساڵی  ١٩٨٨دا ههڤاڵ ئهحمهد
کاسب و گروپهکهی ل ه ههرێمی
ب ه نافۆکێ دهکهون ه شهڕێکی
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

ئهفسانهیهک 271

گهورهوه ،سهرهتا  ٨٨گهریال شههید دهبێت ،الی چهپی له�شی
ئهحمهد کاسب لێدەدرێت ،ئهحمهد کاسب ههموو ئهشیاکانی خۆی
جگ ه ل ه دهمانچهکهی دهدات ب ه ههڤاڵێکی ،ب ه ههڤاڵهکهی خۆی
دهڵێت تۆ بڕۆ ،دوای ئهوهی دهبینێت ههڤاڵهکهی دوور کهوتۆتهو ه
دهمانچهکهی دهردههێنێت و فیشهکێک دهنێت به سهری خۆیهوه،
تهرمهکهیان نهدایهو ه ب ه بنهماڵهکهی ههربۆی ه دهوڵهت ل ه گۆڕستانی
بێکهسان ناشتیان ،ههڤاڵێک ل ه بارهی ئهو شهڕهو ه بهم شێوهی ه
دهدوێت چیای ئارارات قارهمانێکی ل ه دهستدا ،ههرگیز ئهحمهد
کاسب نهدهکهوت ه دودڵیهوه ،کاتێک بڕیاری کشانهو ه درا ئهو تهنیا
مابۆوه ،برینداریش بوو ،وهک چیای ئارارت ب ه تهنیا مایهوه ،بهاڵم
لهدژوارترین کات و ڕۆژدا ئهرکی سهرشانی خۆی بهجێهێنا ئهو ووتی
نا بۆ خۆبهدهستدانهوه.
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هاواری ههڤاڵ حهلیم تێکهڵ ب ه دهنگی تفهنگ بوو ،ههموو
گهریال بهیهکهو ه ل ه یهککاتدا کهوتن ه تهقهکردن ،فیشهکهکان
ئامانجی خۆیان دهپێکا ههربۆیه بینیم ئهفسهرێکی پایهبهرزی هێزی
دوژمن بهالدا هات ،ئهم ه یهکهم شهڕی ههڤاڵ حهلیم بوو ،ههربۆیه
قارهمانێتیهکی با�شی نیشاندا ،دوژمن زهرهرێکی زۆری گیانی لێکهوت،
لهم شهڕهدا نهقیبێک و  ٢ئهفسهر و زیاد له ٢٠سهربازیش کوژران،
ههڵبهت ئێمهش  ٤٤شههیدمان ههبوو ،ئهو ههڤااڵنەیشههید
بوون ئەمانە بوون هەڤاڵ جهالل قارهمان و عهبدولرهحمان بۆلوک
و قادر ئۆزقارهمان و محهمهد قاوهجی ،دوای ئهم شهڕ ه لهبهر
ئهوهی هێر�شی دوژمن ل ه ههموو الیهکهو ه بهردهوام بوو نهمانتوانی
بۆ ماوهی  ٢ڕۆژ بچین ه هیچ گوندێکهوه ،ل ه ماوهی ئهو  ٢ڕۆژ ه تهنها
ئاو و شهکرمان خوارد ،لهبهر ئهوهی ههڤاڵ حهلیم گهریالیهکی نوێ
بوو ناڕهحهتیهکی زۆری دهچێشت ،زهحمهتی و برسێتی و ماندووبون
ههرگیز وورهی ههڤاڵ حهلیمی دانهبهزاند ،بهرامبهر بهو ناڕهحهتی ه
و برسێتی و ماندوبوون ه ههڤاڵێکی گهریال ویستی ک ه ههڤاڵ حهلیم
تاقی بکاتهو ه ههربۆی ه پێی ووت حهلیم تۆ هێشتا منداڵی دوێنێیت،
بڕۆڕهو ه ماڵی خۆتان چی دهکهیت لێره؟ ،تۆ ناتوانی ئهم بارهگرانه
لهشان بگریت ،ناتوانیت خۆڕاگری بکهیت ،ل ه دڵی خۆتتدا گوتوبا
گهریال مهزن ه منیش مهزن دهبم ،بهچاوی خۆت بینیت ک ه خۆتت
چۆن ههڵخهاڵتاندووه ،دهبینیت کهرتهنانێکیشمان نیی ه ک ه بیخۆین،
ههڵبهت دهبێت بهردهوام چاوهڕێی شههیدبونیش ببین.
لهسهر ئهم قسان ه ههڤاڵ حهلیم خهریک بوو ههردوو چاوهکانی
ل ه توڕهبوندا بێنە دهرهوه ،دهستی برد بۆ چهکهکهی و بهرهو ئهو
ههڤاڵ ه ڕۆی و لهبهردهمی قیت بۆو ه و پێی ووت تۆ با�سی چی دهکهیت؟
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 ،تۆ ناتوانیت لهم ڕێی ه پهشیمانم بکهیتهوه ،بهههموو شێوهیهک و
لهههموو ڕهوشێکدا من گرێدراوی ههڤااڵن و ئهم بزووتنهوهیهم،
نهتۆ و نهکهسێکی تر ناتوانێت لهم ڕێی ه دوورم بخاتهوه.
دوای  ٢ڕۆژ ئهو گروپهی ههڤاڵ حهلیمی تێدابوو لهگهڵ ئهو
گروپهکهی ئێم ه ک ه ل ه یهک دابڕابووین یهکمان گرتهوه ،ههڤاڵ
حهلیم ب ه گوێرهی پیالنی نوێ و ب ه ئامانجی پهروهرد ه لهگهڵ ١٢
ههڤاڵیدا چوون ه ههرێمی دێرسیم ،ههڤاڵ حهلیم زۆر دڵخۆش
بوو ک ه چوو بوو بۆ ههرێمی دێرسیم ،کاتێک گهیشتنه ههرێمی
دێرسیم دهمهو زستان بوو ،ههڤااڵنی ههرێمی دێرسیم ل ه ناو
ئامادهبا�شی وهرزی بههاردا بوون ،ههربۆی ه ههڤاڵ حهلیمیان بۆ
چهند چاالکییهک ئهرکدار کرد ،ئهو گروپهی ههڤاڵ حهلیمی
تێدابوو دهبوای ه دهستیان بهسهر ناوچهیهکدا بگرتایه ،ب ه گوێرهی
پیالنهکهیان توانیان بۆ ماوهی  ٢کاتژمێر دهست بهسهر ناوچهی
مازگرت بگرن ،لهم چاالکییهدا هێرشکرای ه سهر بارهگایهکی
سهربازی هێزی دوژمن و توانیان دهست بهسهر بارهگاکهدا بگرن
و بیسوتێنن ،باڵوکراوهیان بهسهر دانیشتوانی ناوچهک ه باڵوکرد هوه
وداوایان لێدهکردن ک ه بهشداری ناو شۆڕش بکهن ،ههڤاڵ حهلیم
ب ه ئهنجامی ئهم چاالکیی ه زۆر دڵخۆش بوو وهک گەنجێکی تازە
پێگەیشتوو السار دهیویست ژیری و چاونهتر�سی و توانستی خۆی بۆ
ههڤااڵنی دهربخات ،دوای ئهم چاالکیی ه سهرکهوتوو ه پاشهکشێیان
کرد ،لهکاتی گهڕانهوهیاندا ل ه نیوهی شهودا چون ه گوندێکهوه،
یهکێ ل ه گوند نشینهکان ب ه ههڤااڵنی ووتبوو ک ه سهربازی تورک
ل ه قوتابخانهی گوندهکهدان ،سهرهرای ئهوهی ههڤااڵن ههموو
ماندو و بر�سی بوون بهاڵم بڕیاریاندا بوو کههێر�شی سهر سهربازی
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دوژمن بکهن ،کاتێک ل ه قوتابخانهک ه نزیک دهبنهو ه سهربازهکانی
دوژمن ک ه ههستیان کرد بوو گهریال هاتوو ه لهشوێنهکانی خۆیان
ههاڵتبوون ،بهاڵم ههڤااڵن ب ه ئاربێجی و ڕومانههێرشیان کردبووه
سهر قوتابخانهکهو گوهللبارانیان کردبوون ،گڕی ئاربێجی و
تهوقینهوهی ڕومانهو فیشهکی گڕداری تفهنگ شهویان کردبوو ه
شهوی یڵدا.
ههڤاڵ حهلیم لهسهنگهرێکدا ک ه تهقهی کردوو ه لهناکاو
چاوی بهکهسێک کهوتوو ه ک ه درێژ ببوو بهحهلیمی ووت
(ووووووسسسسس به) ههڤاڵ حهلیم بهم ه زۆر نیگهران بوو باوهڕی
نهدهکرد چۆن دهبێت ههڤاڵێک لهڕهوشێکی ئاوادا شهڕ نهکات،
ل ه کهسهک ه نزیک دهبێتهوهو دهستی دهگرێت و پێی دهڵێت ههڤاڵ
ههستهسهر پێ و با بهیهکهوهشهڕ بکهین ،بۆچی کهوتویت؟ ههست ه
سهر پێ ،دوای ئهوهی ههڤاڵ حهلیم دهچێت ه پهنایهکی تر دهبینێت
ک ه ئهو کهسهی درێژ ببوو ههستای ه سهر پێ ،حهلیم پێی سەرسام
بووە بە خۆی وتوو ه وهڵال ئهو ه سهربازی بێشهرهفی دوژمنه ،ئیتر
ههڤاڵ حهلیم بۆی ئاشکرا ببوو ک ه ئهو کهسهی دهستی گرتبوو
تاکو بیکاتهو ه سهرپ ێ سهربازی دوژمن ه دهست ڕێژی لێدهکات و
دهیکوژێت ،لهم چاالکییهدا هێزی دوژمن زهرهرێکی زۆریان لێکهوت،
ههڤااڵن بههۆی سهرکهوتنی ئهم چاالکییهو ه ورهیان زۆر بهرز بۆوه،
دوای ئهم چاالکیی ه گروپێکی تر ل ه ههڤااڵن هێرشیان کردبوو ه سهر
ناوچهی هۆزان ،ههڵبهت دوای ئهم چاالکیان ه گهنجێکی زۆر هاتن ه
ناو ڕیزهکانی گهریالوه ،بهم شێوهیههێزی گهریال بههێز تر بوو.
بههۆی هاتنی زستانهو ه هێزی گهریال بۆ پهروهرد ه چوون ه
کهمپهکانیانهوه ،بهاڵم بههۆی خیانهتی کهسێکی ناومان ههڤااڵن
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ناچارمان ک ه شوێنهکانی خۆیان جێبهێڵن ،ههربۆی ه ههڤااڵن
ناچارمان ک ه لهسهر شێوازی گهڕۆکان ه ئهو زستان ه بهسهر بهرن،
ههڤاڵ حهلیمیش شانبهشانی ههڤااڵنی ئهو ههموو ناڕهحهتیهی ب ه
سهر برد ،ئهو ههموو ناڕهحهتیانهن ه یانتوانی زهرهیهک ل ه وورهی
ههڤاڵ حهلیم کهم بکاتهوه ،ههڤاڵ حهلیم زانست و فیداکاری و
توانستی خۆی زیاتر پتهوتر کرد ،بههۆی ئهو خیانهتهی ناومان
ههڤاڵ حهلیم زیاتر و زیاتر سوور بوو لهسهر بهرخودان و سوور
بوو لهسهر شۆڕشگێڕی و تۆڵهکردنهوه ،ههڤااڵن ناچارمان
بۆ زستان کهمپێکی نوێ بۆخۆیان ساز بکهن و پهروهردهببینن،
ههڤاڵ حهلیمیش بهههموو ههستێکی بهرپرسیارێتیهو ه بهشداری
پهروهردهکان ببوو ،بههۆی دسپلین و بهرپرسیارێتی و گوێڕایهڵی و
تەرزی شۆڕشگێڕانهیهو ه توانی سهرنجی خۆی بهالی ههڤاڵهکانیدا
ڕابکێشێت ،ههرگیزاو و ههرگیز کارێکی نهدهکرد کهدڵی ههڤاڵێکی
خۆی بڕهنجێنێت.
لهساڵی  ١٩٨٨گروپێک ل ه ههڤااڵن ک ه ژمارهیان  ٧کەس بوو بۆ
ئهنجامدانی چاالکییهک ل ه کهمپهکهیان دهرچوون ،ههڤاڵ حهلیم
یهکێک بوو لهو ههڤااڵنه ،ئهم ههڤااڵنهل ه ناو بهفر و باهۆزدا ک ه بهفر
نزیکهی  ٣مهترێک باری بوو گهیشتن ه شوێنی چاالکییهکهیان ،بهاڵم
بههۆی نهگونجانی بارودۆخ بۆ ئهنجامدانی چاالکییهک ه ههڤااڵن
ناچارمان ک ه پالنێکی نوێ دابڕێژن ،ب ه گوێرهی پالن ه نوێیهکهیان
نووسراوهیهکی گهورهیان لهنێوان ڕێگای دێرسیم و ئهرزنجاندا
داکووتی و هێڵی تهلهفونهکانیان بڕی ،دوای زهحمهتی و نههامهتی
لهژێر بارانێکی زۆردا ههڤااڵن گهیشتنهو ه شوێنی خۆیان و دهستیان
کردهو ه ب ه پهروهرده ،ههڤاڵ حهلیم ب ه شێوهیهکی سهرکهوتوانه
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پهروهردهی سهربازی خۆی تهواو کرد ،دوای ئهو ههموو
ناڕهحهتیهی زستان ئیتر بههار نزیک ببۆوه ،وهک ههموو ههرێمهکان
ب ه نزیک بوونهوهی بههار کاتی پیرۆز کردنی جهژنی نهورۆز هاتبوو،
ههڤااڵن ب ه گشتی ل ه ههموو گوندهکاندا کۆبونهوهیان دهست پێکرد،
تهنانهت ههندێ له ههڤااڵن ل ه چهند گوندێک شانۆشیان نمایش
کرد ،ل ه شانۆیهکدا ههڤاڵ حهلیم دهوری کوڕی کاوهی ئاسنگهری
بینی ک ه ب ه سهرکهوتوان ه کارهکهی خۆی ئهنجامدا ،ئهم دهوربینین ه
لهو شانۆیهدا ل ه بارهیهو ه ههڤاڵ حهلیم دەیوت دهبێت من خۆم
بکهم ب ه شایهنی کوڕی کاوهی ئاسنگهر ،ههڤاڵ حهلیم ل ه ناو ههموو
چاالکییهکانی نێوان مانگی ئادار و نیساندا دا لهناوچهکانی دێرسیم و
ئۆڤهجیک بهشداری کرد.
له ٨ی نیسانی ساڵی  ١٩٨٨ههڤاڵ حهلیم لهگهڵ گروپێک لهگهریال
چوون ه ههرێمێکی تر ک ه پێشوتر ل ه بارهیهو ه بڕیاریان گرتبوو ،ک ه
گهڕانهو ه تو�شی بهسهرهاتێکی ناخۆش هاتن و لهئاکامدا فهرماندهی
گروپهکهیان ههڤاڵ ئوالش و عهلی موسا و ههڤاڵ حهیدهر و جهالل
چهتین قای ه شههید بوون ،ههڤاڵ حهلیم بهم شههادهتهی ههڤااڵنی
زۆر غهمگین بوو ،ههڤاڵ حهلیم ههستی بهوهکرد بوو ک ه گریان
و غهمگینی نابێت ه تهواوکهری بیرهێنانی شههیدان بهڵکو دهبێت
بهردهوامی ب ه ڕێبازی شههیدان بدرێت و تۆڵهیان بسهنرێتهوه،
ههڤاڵ حهلیم دهیزانی ک ه ئهو دوژمنانهی باو و باپیرانی لهساڵهکانی
 ١٩٣٨کوشتبوو ئێستاش ههر ههمان دوژمنن ک ه ههڤااڵن ئوالش
و حهیدهریان شههید کردووه ،ههربۆی ه ههڤاڵ حهلیم بهڵێنی
وهفاداری و تۆڵهسهندنهوهیدا.
ب ه شههید بوونی فهرماندهکهیان واتا شههید ئوالش و حهیدهر
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بۆشایهکی زۆر هاتبوو ه ئاراو ه ههڤاڵ حهلیمیش ههستی بهم ه
دهکرد ههربۆی ه پیالنێکی پتهویان داڕشت ،بۆ تۆڵهسهندنهو ه چهند
لوغمێکیان ل ه ڕێگاکان چاند و ل ه ئاکامدا ئهفسهرێک و  ٣سهرباز
کوژران ،ئهم لوغمانهیان ل ه مانگی گواڵن له ڕێگای گوندێکی
گرێدراوی شاری دێرسیم چاندبوو ،لهسهر ئهم کوشتنهی سهربازی
دوژمن لهشکر ئۆپهراسیۆنیان ئهنجامدا.
ههڤااڵنی ئێمهبه ٢بهش کهلهیهک دوور نهبوون گروپێکیان ل ه
گوندی بابا ئۆجاخ ک ه گرێدراوی شاری دێرسیم ه گیرسانهوه ،بهاڵم
ههڤاڵ حهلیم لهناو گروپهکهی تر بوو ک ه پێکهاتبوون له ٩ههڤاڵ.
ڕۆژی  ١٦ی گواڵنی ساڵی  ١٩٨٨بوو کاتژمێر  ٧و نیوی ئێوار ه بوو،
هێزی دوژمن هێرشیان کرد ه سهر ئهو گروپهی ک ه ههڤاڵ حهلیم
له ناویاندا بوو ،لهم شهڕهدا ههڤاڵ حهلیم ڕۆڵێکی مهزنی گێڕا ل ه
ڕیزی پێ�شی پێشهو ه بوو ههڤااڵن توانیان بهرەنگاری دوژمن ببنهو ه و
تێکیان بشکێنن ل ه ئهنجامدا ههڤاڵێک زامدار بوو ک ه توانیان ههڤاڵ ه
زامدارهک ه لهشوێنی شهڕهکهدا دوور بخهنهوه.
ئهو گروپهی ژمارهیان  ٥٠ههڤاڵێک دهبوو بهه هڵهلهیهک
دابڕابوون ،ههڤااڵن توانیان خۆیان کۆبکهنهوهو دهست بهشهڕ
بکهنهوه ،بهم شێوهی ه جارێکی تر ل ه پێدهشتەکەدا شهڕ و پێکدادان
هاتهئاراوه ،بهم شێوهی ه شهڕی دهستهویهخ ه هات ه ئاراوه،
لهبهر ئهوهی هێزی دوژمن ژمارهیان زۆر بوو ههروهها پڕ چهک و
تهقهمهنی بوون ،دهیانویست بهرهو پێشهوهبێن بهاڵم هێزی گهریال
بهرخودانێکی باشیان کردوو ڕێیان لێگرتن ،ڕۆژ ڕۆژی مهردان
بوو ،ههڤاڵ حهلیم ک ه بیکهی�سی پێ بوو ئهوهند ه خاوهن وور ه بوو
وهک ئهوهی دهمانچهیهکی پێ بێت وابوو نهیدههێشت هێزی دوژمن
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بێتهپێشهوه ،ههرچهند دوژمن دهیویست لهم سهنگهرهو ه بۆ ئهو
سهنگهر دزهبکهن و بێن ه پێشهو ه بهاڵم بهردهوام ههڤاڵ حهلیم
لهبهردهمیاندا ڕێگر بوو.
ههڤاڵ حهلیم ل ه شهڕدا خۆی سهملاند ک ه گهریالیهک ه پشتی نادرێت ه
زهوی ،دوای ئهوهی زۆر بۆ هێنانێک هاتهئاراو ه فهرماندهکهمان
به چهند گوتنێکی شفرهیی بڕیاری کشانهوهیدا ،شفرهک ه ئهمهبوو
چڵی سهوزی چنار . .چڵی سهوزی چنار ،دوای ئهم بانگهوازییه
هێزهکهمان پاشهکشێی کرد ،بهاڵم ههڤاڵ حهلیم لهناو ئهو ههموو
دهنگی تفهنگ و ڕومانهو تۆپهدا گوێی ل ه شفرهی کشانهو ه نهبوو،
ئهو ههر بهردهوام بوو ل ه شهڕکردن ،کاتێک ههڤاڵ حهلیم ههستی
کرد ک ه هێزی دوژمن تهنها بهسهر ئهودا دێن و کهسێک لهچوار
دهوری نهماو ه تێگهیشت ک ه ههڤااڵن پاشهکشێیان کردووه ،هێزی
دوژمن ک ه ههستیان کرد تهنها لهیهک شوێنهو ه بهرخودان ههی ه
ب ه ههموو تهقهمهنی خۆیانهو ه هێرشیان کردهسهر ههڤاڵ حهلیم،
ههڤاڵ حهلیمیش بڕیاریدا ک ه پاشهک�شێ بکات و بگات ه ئێمه ،یهک
دوانێک لههێزی دوژمن هاواریان لێ بهرز بۆوهو ووتیان مهڕۆ کوڕه..
ئهی ئاپۆجێکان . .بۆکوێ ڕادهکهن . .کوانێ ئێو ه پیاو بوون و قارهمان
بوون؟  . .مهترسن وهک پیاو بن . .تهماشاکهن ئاپۆجێکان چۆن
ههڵدێن . .هێرشیان بکهنهسهر.
ههڤاڵ حهلیم ک ه گوێی لهم قسان ه دهبێت دهگهڕێتهوهو پێیان
دهڵێت ئهی زۆڵین ه دهبینن بهم زووانهچیتان لێدهکهین ،ئهم قسانهی
کردوو کشایهوه.
ههڤاڵ حهلیم بهتهنیا ڕێگای گرتهبهر ،بهاڵم شارهزایی ئهم
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ههرێم ه نهبوو ،شهو داهات ،بهم شێوهیه ههڤاڵ حهلیم دهتوانێت
بگات ه ههڤااڵن ،لهکاتی بهردهوام بوونی ڕێگادا ههڤااڵنی برینداری
خۆی دهبینێت ،ههڤاڵ حهلیم یارمهتی ههموویانیدا ئهو کات ه ههڤاڵ
حهلیم تهمهنی کەم بوو ،حهلیم و ههڤاڵهکانی ههڤاڵ ه بریندارهکانیان
بردوو دوایش ههڤااڵنی تری پهیدا کرد ،دوای ئهوهی ههموو ههڤااڵن
بهیهک گهیشتن له ٣٠ی گواڵنی ساڵی١٩٨٨چوون ه کهمپهوه ،ئهم
مانگ ه مانگی گواڵن مانگێک ه ک ه ل ه مێژووی بهرخودان ب ه مانگێکی
پڕ بهرخودان و شههیدا ن پێناس ه دهکرێت ٣٠ ،ی حوزهیرانی ساڵی
 ١٩٨٨ههوری ئاسمان ههروهک بڵێی ڕۆژی دیلکردبێت نهیدههێشت
تیشکی خۆر بگاتهسهر زهوی ،بهڵێ ئهمڕۆ خۆر بێدهسهاڵت و بێ توانا
بوو بهرامبهر بهههور ٣٠ ،گواڵنی ساڵی  ،١٩٨٨ههموو هێزەکانی
گهریال بهسهر چیاکانهو ه بوون ،دوای نیوهڕۆ ههندێ ل ه ههڤااڵن
چوون ه خوارهوه ..ههڤاڵ کهمال کورو کە ناسراوە بە موسا و ههڤاڵ
حهلیم چهند گهریالیهکی تر ،کاتژمێر  ١٤مهتارهکانیان ههڵگرتوو

oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

ئهفسانهیهک ...بازێک 281

چوونهخوارهوه ،لهناکاو دهنگی قڕمهی تفهنگ هات ،ههڵبهت چهکی
بیکهی�سی دوژمن نهیاندهوسیت بێدهنگ ببن چونک ه ئهو ههلهی
بۆیان ڕهخسا بوو نهیاندهویست لهدهستی خۆیانی بدهن.
ڕهنگی ئاوی چهمهکهسوور ههڵگهڕا ،ئاوی ساردی ئهم چهم ه
ل ه ئهنجامی ئهو سوور بوون ه بوو بهئاوی گهرماو ،زۆر مهخابن
ههڤااڵنی قارهمانمان ههڤااڵن موسا ،کهمال کورو و ههڤاڵ حهلیم
شههید بوون ،ئهم نیشتیمان ه ڕۆڵهیهکی وهک حهلیمی گهیشت ه
کاروانی شههیدان ،ههڤاڵ حهلیم و شههیدان ڕێی نوتهکی ئێم ه
ڕووناک دهکهنهو ه و فێرمان دهکهن ک ه چۆن دڵسۆز بین بهرامبهر
بهگهل و نیشتیمان.
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یهکتر ناسینمان لهگهڵ سهرۆکدا دهگهڕێتهو ه بۆ سهردهمی
منداڵی ،دای ه ئوڤهیش خزممانه  (،مهبهستی دایکی سهرۆکه /وهرگێڕ
) لهبهر ئهوهی گوندهکهمان نزیک یهک بوون زوو ،زوو یهکتریمان
دهبینی ،لهسهر دهمی منداڵیدا کاتێک دهچووم بۆ گوندهکهیان
و دهچووم ه ماڵی سهرۆکهو ه دایهئوڤهیش بهردهوام سکااڵی
ل ه سهرۆک دهکرد دهیووت کهسێک نیی ه ئاوڕێکم لێ بداتهوه،
منداڵەکانم ئاگایان لێم نییه ،دایهئوڤهیش ژنێکی خاوهن دهسهاڵت
بوو ،باوکی سهرۆک کهسێکی زۆر بێدهنگ و ئارام بوو ،ب ه گشتی
دایهئوڤهیش ل ه ناو خێزان و بنهماڵهکهیاندا ب ه دهسهاڵت بوو،
بهاڵم سهرۆک ن ه ل ه ماڵ و ن ه ل ه گوندیش زۆر نهدهمایه ،ههر لهگهڵ
دهست پێکردنی قۆناغی سهرهتایی قوتابخانهل ه دهرهوهی ماڵ و گوند
دهمایهوه ،منداڵێکی شهڕانی نهبوو ،بهاڵم ههرگیز دۆڕاندنی ههزم
نهدهکرد ههروهها نهیدههێشت زاڵبن ب ه سهریدا.
له کۆندا ل ه نێوان قوتابخانهکاندا ب ه کۆمهڵ سهردانی گوندی
یهکتریمان دهکرد ،سهرۆک ل ه قۆناغی سهرهتایی ل ه گوندی جیبین
دهیخوێند ،بهکۆمهڵ جارێکیان هاتن بۆ گوندهکهی ئێمه ،مندااڵنی
گوند ههریهکهیان چهند منداڵێکی بۆ نانی نیوهڕۆ دهبردهو ه ماڵی
خۆیان ،منیش ئهوکات ه سهرۆک و برادهرهکهی به ناوی عهزیز
بردهو ه ماڵی خۆمان ،دایکم ئهوانی ن هنا�سی ،ب ه یهکتریانم ناساند ،به
دایکم ووت ئهم برادهرانهم ل ه گوندی جیبین دهخوێنن دایکم ووتی
واتا خهڵکی جیبینن؟  .نا خهڵکی گوندی ئۆماران.
زۆرینهی خزمهکانی دایکم لهو گوند ه دهژیان ک ه ماڵی سهرۆکی
لێ بوو ،زۆرینهی خهڵکی گوندهکهی ئێمهتورکمان بوون ،ل ه گوندی
ئۆمارا نزیکهی  ١٠٠خزمێکی کوردمان ههبوو ،ل ه ناو تورکمانهکان
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و ئێمهدا ل ه بهر ئهوهی ژن خوازییهکی زۆر ههبوو پهیوهندیهکی
با�شی خزمایهتی دروست ببوو ،کاتێک دایکم بیستی ک ه میوانهکانمان
خهڵکی گوندی ئۆماران زیاتر خۆی پێیانهو ه خهریک کرد ،ب ه دایکمم
هلل دهنا�سی؟  .دایکم ل ه سهرۆک وورد بۆو ه بهاڵم
ووت عهبدو 
نهینا�سی ،منیش ووتم کوڕی دایهئوڤهیشه.
دایکم باوه�شی ب ه سهرۆکدا کردوو ماچی کرد ،دایکم دایهئوڤهی�شی
باش دهنا�سی و رێزی لێدهکرد ههڵبهت لێ�شی دهترسا ،دایهئوڤهیش
نهک تهنها دهسهاڵتی ههبوو ل ه ناو گوندی ئۆمارادا بهڵکو ل ه ناو
خزمهکانی گوندهکانی تریشدا خاوهن دهسهاڵت و حیسابێکی
تایبهتیان بۆ دهکرد دهتوانم بڵێم لێی دهترسان.
دوای ئهوهی دایکم زانی سهرۆک کوڕی دایهئوڤهیش ه خواردنێکی
با�شی بۆ ئامادهکرد.
دوای قۆناغی سهرهتایی سهرۆک بۆ خوێندنی ناوهندی چووه
گوندی نیزیپ ،ههر بۆی ه دیدارمان پچڕ . .پچڕی لێهات بهاڵم پهیوهندی
خانهوادهییمان بهردهوام بوو ،تهنها لهگهڵ سهرۆکدا کهم یهکترمان
دهبینی و ئهگهر یهکتریشمان ببینیای ه قسهیهکی زۆرمان بهیهکهو ه
نهدهکرد ،بهاڵم دهبێت بڵێم ک ه ههرکاتێک سهرۆکم دهبینی ههستت
دهکرد ک ه خۆی پهروهرد ه کردووهو گهشهی ب ه خۆیداوه ،ئهم ه ل ه
شێوازی قسهکردن و ههڵسوکهوتێو ه بهدیدهکرا.
پهیوهندی سهرۆک بهگوند نشینهکانهو ه ههروهک کۆن زۆر
باش بوو ،ڕێزێکی زۆری گهورهکانی دهگرت ،هیچ برادهرێکی ڕهد
نهدهکردهوه ،لهبهر ئهوهی لهقوتابخان ه سهرکهوتو بوو ههموو
منداڵهکان ب ه چاوی سهرنجهو ه لێیان دهڕوانی ،زهوقێکی زۆری
وهردهگرت ک ه دههاتهو ه گوند ،لهگهڵ برادهرهکانیدا ب ه ههموو ناو
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گوند و دهوروبهریدا دهگهڕا.
ئهوانهی خۆشیان دهویست مهدحیان دهکرد ،ئهوکات ه ل ه
دیاربهکر دهیخوێند ،ڕێزی ههموو ئهو کهسانهی دهگرت ک ه ڕێزیان
دهگرت.
کاتێک سهرۆک گهنج بوو بهردهوام ل ه ناو جواڵنهوهدا بوو،
بهردهوام خۆی ب ه شتێکهو ه سهرقاڵ دهکرد ،ههمیش ه لهو کارانهی
دهیکرد سهرکهوتنی ب ه دهست دههێنا ،تهنانهت ل ه سهردهمی
سهرقاڵی بوونی ب ه خوێندنهو ه کاتی بۆ ب ه تهمهنهکان تهرخان دهکرد
و دهچوو ه پهنایانهو ه دادهنیشت ،ههڵبهت ب ه تهمهنهکانیش ئهویان
خۆشدهویست ،چی تورک بێت یان کورد حهزیان ل ه چارهی کورد
بوبێت یان نا ههرگیزاو ههرگیز ل ه بارهی سهرۆکهو ه شتێکی خراپیان
ن ه دههێنایهزمان ،کورد و تورک ئهویان خۆشدهویست ،ل ه قۆناغی
سهرهتایی تاکو قۆناغی کۆتایش بهم شێوهی ه بوو.
سهرۆک گوێڕایهڵێکی زۆر باش بوو ،کاتێک یهکێک ئاخافتنی
دهکرد ب ه بێ ئهوهی قسهی پێ ببڕێت تا دوا قسهی گوێی بۆ دهگرت،
چاوهڕێی دهکرد تا تهواو دهبوو ئینجا دهکهوتهئاخافتن.
ئاپۆ دێت !.
سهردهمی منداڵیش ،دوای چهند دیدارێکی کهم تا وهختێکی
دوور و درێژ لهگهڵ سهرۆکدا یهکترمان نهبینی ،دوای زهمانێک
ل ه ساڵی  ١٩٧٦یهکترمان بینی ،ئهو کات ه ل ه ئهنقهر ه بوو ،پهیوهندی
ب ه بزووتنهوهی گهنجانهو ه بهستبوو ،لهو سهردهمهدا باوباوی
شهپۆلی چهپڕهوانی کۆمۆنیستی تورک بوو ،بهاڵم زۆر پهرشوباڵو
و یهکگرتوو نهبوون ،زاتهن ل ه گوندهکهی ئێم ه گروپی چهپڕهوی
تورک ههبوو ،سهرۆک هات بۆ گوندهکهی ئێمه ،ئهو سهردهم ه
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ب ه سهرۆکیان نهدهووت ئاپۆ ،پێش دهوڵهت گروپ ه چهپڕهوهکانی
تورک سهرۆکیان ب ه ئاپۆ ناوزهند دهکرد ،ههڤااڵن دهیانووت
سهرۆکایهتی ناوی عهبدوهللی ه بهاڵم ل ه بهرئهوهی ڕابهرایهتی
دهکات پێی دهڵێن ئاپۆ ،زاتهن ناوی ئاپۆ وهک برووسک ه ههموو
شوێنێکی گرتهوه ،ساڵهکهیم نایهتهو ه یاد جارێکیان له ڕادیۆ
ناوی ئاپۆیان هێنابوو ه زمان بهاڵم گوندنشینهکانی گوندی ئێمه
و گوندنشینهکانی گوندهکهی سهرۆکیش نهیان دهزانی ک ه ئاپۆ
عهبدوهللی گوندهکهیانه ،له ڕادوێو ه بانگهشهی ئهمهیان دهکرد
کهئاپۆ تێرۆریسته ..ئاپۆ پیاوکوژ ه بهاڵم ئهوانهی دهیانزانی ک ه ئاپۆ
عهبدوهللی ه دهیانووت عهبدوهلل کاری خراپ ناکات ،ڕۆژێکیان که
ڕادیۆی دژی ڕێبهر ههواڵی دهخوێندهو ه ئهو کات ه باوکی سهرۆک له
گوندهکهی ئێم ه بوو ،ههندێ کهس پێیان ووت کوڕهکهت ڕێی خراپی
هلل شتی نابهجێ ناکات،
گرتۆتهبهر ،ههندێکیش دهیانووت عهبدو 
باوکی سهرۆک لهسهر ئهم مهسهالن ه زۆر قسهی نهدهکرد.
ڕۆژێک دانیشتبووین ک ه باوکی سهرۆک لهگهڵ ناسیاوێکدا قسهی
دهکرد ،باوکی سهرۆک دهیووت کوڕهکهم نهسودی بۆ ئێم ه بوو
نهزهرهریش ،ناسیاوهکهش کوڕهکهی لهگهڵ سهرۆکدا دهیخوێند،
هلل بوای ه هیچ سکااڵم
کابرا ووتی ئهگهر کوڕهکهم وهک عهبدو 
نهدهکرد ،باوکی سهرۆکیش ووتی بۆچی؟  ،ئهویش ووتی عهبدوهلل
دهزانێت ل ه ناو کۆمهڵدا قسهبکات و کاریگهری بکات ه سهریان و
چواردهورهکهی گوێی بۆ بگرن ،کوڕهکهی من ئهمهی پێناکرێت،
هلل دێت پرسیاری دونیای لێدهکهم ئهویش
ههندێک جار ک ه عهبدو 
زۆر ب ه جوانی با�سی ههموو گۆڕانکاریهکانم بۆ دهکات ،ئهوهندهجوان
شیکار دهکات ل ه ههموو قسهکانی بهجوانی حاڵی دهبم بهاڵم کاتێک
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پرسیاری دونیا لهکوڕهکهی خۆم دهکهم بهردهوام دهڵێت ئهمهریکا
دهمانچهوسێنێتهوه ،ساڵێک زیاتر ه پرسیاری لێدهکهم ههمان وهاڵم
دهداتهوه ،ئهمهریکا دهمانچهوسێنێتهوه ،منیش لێی دهپرسم کوڕی
خۆم جگ ه ل ه ئهمهریکا که�سی تر ئێم ه ناچهوسێنێتهو ه بهاڵم ئهو
هلل دهپرسم کاتژمێرێک
ههمان وهاڵم دهداتهوه ،کاتێک ل ه عهبدو 
قسهم بۆ دهکات جارێکیش ناوی ئهمهریکا ناهێنێتهزمان.
شهوانی وهرزی هاوین زۆر گهرم ب ه سهر دهچێت ،شهوێکیان
ووتیان ئاپۆ دێت بۆ ئێره ،لهو شهوهدا سهرۆک و چهند ههڤاڵێکی
ب ه شێوهیهکی زۆر نهێنیان ه هاتن ه گوندهکهمانهوه ،من دهرگام
لێکردنهو ه دوای ساڵو و خاتر پرسین سهرۆک ووتی تۆش لێرهیت؟
 ،ل ه گوندهکهمان تهنها من وهک برادهری کۆن مابومهوه ،ب ه
گشتی سهرۆک و ههڤاڵهکانی زۆر ب ه نهێنیان ه ههندێک جار دههاتن ه
گوندهکهمانهوه ،ل ه ماڵی موختاری گوندهکهمان کۆبونهوهیان
ساز دابوو ،ههڵبهت ئهم کۆبونهو ه ههڵسهنگاندنی ڕهو�شی دونیا و
گهنگهشهکردن بوو لهگهڵ چهپڕهو ه تورکهکاندا ،ئهو خانویهی
لێی بوین دوو نهۆمی بوو ،سهرۆک ووریای کردینهو ه که هێمن بین
و شهڕیان لهگهڵ نهکهین ،ئهگهر کێشهیهکیش بێت ه ئاراو ه دهبێت
ل ه چوارچێوهی دانوساندن چارهسهری بکهین ،چهند ههڤاڵێکی
لهگهڵ بوو بهاڵم بهداخهو ه ناویانم نایاتهو ه خهیاڵ ،بهو شێوهیهی
سهرۆک ویستی گهنگهش ه دهستی پێکرد ،ئهم گهنگهشهی ه تا
کاتژمێر  ٣ی نیوهی شهوی خایاند ،باسیان ل ه کێشهی نهتهوهیی و
شێوازی چارهسهریهکهی هێنرایهزمان ،ئهم ه بۆ یهکهم جار بوو ک ه
ل ه گوندهکهی ئێم ه کۆبونهوهی سیا�سی ئهنجام بدرێت ،ههربۆی ه
ئاستی ههڵسهنگاندنی سیا�سی سهرۆک بۆ ئامادهبوانی ئهوێ زۆر
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گرنگ بوو ،گهنجێکی زۆر بهشداری ئهم کۆبونهوهی ه ببوون ،ئهگهر
لهم گهنگهشهی ه بهسهر کهوتویی تهواو ببوای ه کاریگهری خۆی
بکردایهت ه سهر ئامادهبوان ئهمه ئهوهی دهگهیاندا ک ه کهسانێکی
زۆر بهشداری ناو ڕێکخستنهکانیان دهکرد ،لهکاتی دهست پێکردنی
گهنگهشهدا ههریهکهو بهگوێرهی کاتی خۆی دهستی ب ه ئاخافتن
دهکرد ،سهرۆکیش بهسهبرێکی گهورهو ه گوێی بۆ دهگرتن ،کاتێک
نۆب ه گهیشت ه سهرۆک ههڵسهنگاندنێکی بهرفراوانی کرد ،ئهوانهی
تورک بوون ههڵسهنگاندنهکانیان ب ه پاڵپشتی قسهکانی لینین
دههێنایهزمان بهاڵم سهرۆک بهبێ ئهوهی پهنا بۆ بۆچونهکانی کهس
بهرێت بۆچونهکانی خۆی بهفراوانی هێنایهزمان.
مامی سهرۆک ل ه گوندهکهی ئێم ه دهژیا ،دهمهوبهیان لهگهڵ
سهرۆکدا چوین بۆ ماڵی مامی ،بهاڵم سهرۆک ڕازی نهبوو ک ه لهوێ
بمێنینهو ه ههربۆیهگهڕاینهوه ،دوای ماوهیهک لهگهڵ ههڤاڵهکانیدا
بهیهکهو ه ل ه گوند دهرچوین.
من دێوانهی ئاپۆم !
لهقۆناغی  ١٢ی ئهیلولی ساڵی  ١٩٨٢دوژمن هێرشێکی زۆریان
دههێنای ه سهرمان ،ههربۆیه ناچار بووم بڕۆم بۆ سعودیه ،ل ه
سعودی ه لهڕێی چهند کهسێکی واڵتپارێز هو ه توانیم پهیوهندی
به بهههڤااڵنهو ه بکهم ،لهساڵی  ١٩٨٨توانیم ب ه تهلهفون لهگهڵ
شههید حهسهن بینداڵ ناسراو بە ههمز ه قسهبکم و داوام لێکرد
ک ه دهمهوێت بچم بۆ گۆڕهپانی سهرۆکایهتی بهاڵم سهرۆک ووتوبوی
ئهگهر بێت بۆ ئێر ه کهشف دهبێت با نهیهت ،دوایش لهگهڵ سهرۆکدا
ب ه تهلهفون قسهم کرد ،دووبار ه پێی ووتمهو ه ئهگهر بێت بۆ ئێر ه
کهشف دهبیت گروپێک ههڤاڵ دهنێرم لهگهڵ ئهواندا کاربکهن،
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تهنانهت ک ه هاتیشم ه شام پێی ڕاگهیاندم ک ه سهردانی نهکهم و
ڕاستهوخۆ بچم ه تورکیاوه ،ههڵبهت زۆر غهمگین بووم بهوهی ک ه ل ه
سهرۆکیشهو ه نزیک ببومهو ه بهاڵم نهم دهتوانی بیبینم ،ههر دهبوایه
ل ه ناو ئهو چوارچێوهی ه کارم بکرادی ه ک ه سهرۆک دایڕشتبوو.
چووم ه ئهڵمانیا ،لهوێشدا کهوتمهکار ،لهساڵی  ١٩٩٤دهوڵهتی
ئهڵمانیا کارکردنی سیاسیمانیان قهدهغ ه کردبوو و  ،نهیاندههێشت
ئهو ساڵه ئاههنگی نهورۆز ساز بکهین ،ههربۆی ه بهڕێوبهرایهتی
ئهڵمانیامان بڕیاریدا ک ه چهند چاالکییهک بنوێنین ،دوای
گهنگهشهیهکی زۆر له کۆبونهوهکهماندا بڕیاردرا ک ه لهگهڵ
واڵتپارێزاندا ڕێی فرۆکهخانهی شاری فرانکفۆرت بگرین،
گروپهکهی ئێم ه ڕێگاکهیان دهگرت ،ڕێگای دارمستادت گروپێکی
تر دهیگرت ،دوای ماوهیهک پۆلیس توانی کۆنتڕۆڵی ئهوێ بکات
بهاڵم پۆلیسێکی زۆریان بۆ شوێنهکهی ئێمه هێنا بوو ،پۆلیس ب ه
ههلیکۆپتهر هاتنهسهر جاد هگشتێکه ،لهم ڕهوشهدا واڵتپارێزان
ههندێ ساردیان پێوهدیار بوو ،لهبهر ئهوهی ڕهوشهک ه زۆر جدی بوو
زۆربهیان ههاڵتن تهنها من و چهند کهسێک مابوینهوه ،پێش دهست
پێکردنی چاالکییهک ه بۆ ئیحتیات بهنزینمان بردبوو ،بڕیارمان وابوو
ئهگهر پۆلیس زهحمهتیمان بۆ دروست بکات و ئازارمان بدهن بهنزین
بهخۆماندا دهکهین ،مهتار ه ب ه نزینهکهمان ل ه کەناری جادهک ه ل ه ناو
گژ و گیادا شاردبۆوه ،ب ه واڵتپارێزهکانم ووت ک ه نهترسن ،بۆ ئهوهی
پۆلیسهکان چاوترس بکهم پێیانم ووت ئهگهر دهستمان بۆ ببهن ئهوا
خۆم دهسوتێنم ،پۆلیس باوهڕیان وابوو ک ه من درۆ دهکهم ههربۆیه
زیاتر لێمان نزیک دهبوونهوه ،ههڵبهت چارهی تر نهمابوو ،بۆ ئهوهی
وور ه بدرێتهو ه به واڵتپارێزان و ههڵوێستێکی جدی بهرامبهر ب ه
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دوژمن نیشان بدرێت دهبوای ه چاالکییهک ئهنجام بدرایه ،چونک ه
چواردهورمان گیرابوو ئهگهر کارێکمان نهکردایهلهوێدا شکستمان
دهخوارد ،ههربۆی ه دهبوایه ڕێگری بهرامبهر ئهو کاران ه بکرایه،
بهاڵم چۆن؟  ،ههڵبهت ل ه نوسینێکی وادا خوێندنهوهی ئاسان ه بهاڵم
ئهگهر ئهو تابلۆیهی ئهوێ بهێنیت ه بهرچاوی خۆت دیمهنێکی تری
ههی ه بۆی ه دهبوای ه کارێک بکرایه ،تهنانهت گۆڕانکاریهکانی ئهوێ ب ه
چرکهگۆڕانی بهسهر دههات ،ههربۆیه بۆ وهاڵم دانهوهی ئهو زۆر
بۆهێنان ه دهبوای ه چاالکییهک بکرێت بۆ ئهوهی ڕێگری بهرامبهر ب ه
دوژمن بکات ،بهاڵم چۆن چاالکییهک؟ سهرهتا بهنزینم ب ه خۆمدا
کرد ،چونکهلهدڵی خۆمدا بڕیاری ئهم چاالکییهم دابوو ،چهرخهکهی
گیرفانم دهرهێنا ،ئێم ه ب ه پۆلیسهکانمان ووت که دوای ڕاپۆرتاژ و
ڕوونکردنهو ه بۆ ڕۆژنامهوانهکان ئیتر واز ل ه چاالکییهکه دههێنین،
ک ه ب ه مهڕازی نهبوون ئیتر هێرشیان کردهسهرمان ،پێیانم ووت
نهمانگرن ئهگهر ههوڵ بدهن دهستگیرمان بکهن خۆم دهسوتێنم،
باوهڕیان پێ نهکردم ،پۆلیس باوهڕیهکی زۆریان ب ه خۆیان ههبوو
پێیان وابوو که درۆ دهکهین ئهم جیلیکانهی ه بهنزین نیی ه بهڵکو
ئاوه ،کاتێک بینیم پۆلیس زیاتر گوشارمان بۆ دههێنن چاالکییهکهم
ئهنجامدا ،ئاگرم ل ه خۆم بهردا ،ههموویان شۆک ببوون،
پۆلیسهکان نهیان دهزانی چی بکهن ،بهسهرسوڕمانیهو ه تهماشایان
دهکرد و ههموویان لهچواردهورمدا ههڵدههاتن ،واڵتپارێزهکانیش
بهرامبهر بهم دیمهن ه وورهیان کهوتهو ه بهر و بهخودانیان پتەوتر
کرد ،دوای چاالکییهک ه چهندین مانگ ل ه نهخۆشخان ه مامهوه،
لهبهر ئهوهی ههڤااڵن ووتیان دوای دهرچونم ل ه نهخۆشخان ه سزام
دهدهن ههڤااڵن ل ه نهخۆشخانهی شاری شتوتگار ی ئهڵمانیا منیان
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فڕاند و بردمیان بۆ هۆڵهندا.
لهساڵی  ١٩٩٥ل ه ئهوروپاو ه چووم بۆ گۆڕهپانی سهرۆکایهتی،
ههڵبهت دوای ماوهیهکی زۆر بوو ک ه سهرۆکم دهبینیهوه ،پێشوتر
ب ه تهلهفون قسهم لهگهڵی کردبوو بهاڵم ئێستا بینینی سهرۆک بۆ
من شتێکی زۆر خۆش بوو ،کاتێک گهیشتم ه دیدهنی سهرۆک سهرهتا
سهرۆک منی نهناسییهو ه پێی ووتم زۆر گۆڕاوی ناتناسمهوه ،کاتێک
ههندێ با�سی منداڵی و خزمایهتیم بۆ کرد ناسیمێوه ،من لهبارهی
فیزیکییهو ه زۆر گۆڕابووم ،دهموچاوم زۆر ناشرین ببوو ههڵبهت
بههۆی خۆسوتاندنهکهمهو ه بوو ،سهرۆک زۆر دڵگران بوو
بهحاڵم .لهبارهی چاالکییهکهو ه کهوت ه قسهکرن لهگهڵم ووتی بۆچی
ئهنجامدانی ئهم چاالکییهت ب ه پێویست زانی؟  ،ئێم ه فهرمانێکی
وامان نهدابوو پێتان ،باوهڕیش ناکهم ههڤااڵنی ئهوروپا ک ه فهرمانی
وایان دابێت پێتان .منیش ووتم کهس فهرمانی وای بهمن نهداو ه تاکو
خۆم بسوتێنم ئهو قۆناغهی لێی دهژیاین دهبوای ه بۆ وهاڵم دانهو ه
چاالکییهکی وا ئهنجام بدرایه ،لهالیهکی تریشهو ه چارهیهکی ترم
نهبوو ،تهسلیمیهتمان بهسهرماندا دهسهپێنرا یان دهبوای ه لهگهڵ ئهو
ههموو واڵتپارێزانهدا تهسلیمییهت قهبوڵ بکهین یان دهبوای ه یهکێک
ئهم چاالکیی ه ئهنجام بدات ،لهبهر ئهوهی زۆرینهی واڵتپارێزان ل ه
شوێنی چاالکییهک ه دورکهوتبونهو ه بۆیه بڕیارمدا ئهم چاالکیی ه
بکهم .سەرۆکیش ووتی هەرچۆنێک بێت ئهنجامدانی ئهم چاالکیی ه
زۆر واتاداره ،ئێمهوهک قارهمانێتیهک ههڵیدهسهنگێنین ئهم
ههڵویستهی تۆ بهرامبهر بهئهڵمانیا ئێمهی سهر بڵند کرد ،توانیت
نیشانی دهوڵهتی ئهڵمانیا بدیت کهههنگاو بهرهو دواوهنانێین و ئەگەر
پێویست بکات خۆمان دهسوتێنین ،ههرچهندهپێی ناڕهحهتین بهاڵم
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چاالکییهکی زۆر گرنگ بوو ،دیمهنهکهی تۆ لهکاتی ئهنجامدانی
چاالکییهک ه ل ه تهلهفزیۆن زۆر جیاواز تر بوو ،هیچ خۆتت بینی ل ه
تهلهفزیۆن؟  .پێم ووت نهخێر.
سەرۆک ووتی کاسێتی چاالکییهکهت لێر ه ههیه ،کاسێتهک ه
لێدهدهم و خۆت ببینه ،دوژمنان دهڵێن گوای ه من تۆم ڕاهێناوهو
فهرمانم داوهپێت تاکو خۆت بسوتێنیت ،تهلهفزیۆنهکان و ههواڵی
ڕۆژنامهکان بهو شێوهی ه باڵویان کردۆتهوه ،ڕۆژنامهکانیش دهیان
نوو�سی ئاپۆ چهند کهسێکی پێگهیاندوو ه ک ه لهخۆی بچێت ،خۆیان
دهسوتێنن ،ل ه بارهی تۆو ه دهڵێن تۆ نزیک ترین هاوڕێی ئاپۆی ،هاوڕێی
منداڵی ،ڕاست ه هاوڕێی نزیکمی و هاوڕێی منداڵیمی بهاڵم من نهم
ووت کە خۆت بسوتێن ه لە کاسێتەکە بڕوانە چۆن قارهمانێکیهکت
نیشانداوە.
با�سی دیمهنی تهلهفزیۆنهکان و ههواڵی ڕۆژنامهکانی بۆ ههڤاڵهکانی
چواردهوری دهکرد بهمنی دهووت پیاوێک ل ه ئاگر ،کاتێک سهرۆک
کاسێتی چاالکییهکهی بۆ لێدهدام چهند ههڤاڵێکی کچ لهوێ بوون
سەرۆک ووتی بڕوان ە بهزهیت بهخۆتتدا نههاتۆتهوه؟ ،ئهوهی زۆر
سهرنجی سهرۆکی ڕاکێشا بێت ئهو کاتهبوو ه ک ه ویستویان ئاگرهکهی
لهشم بکوژێننهو ه ک ه من ئهوکات ه ک ه ل ه بیرم نای ه بهاڵم هێشتا ب ه
دوو پهنجهی دهستم ئیشارهتی سهرکهوتنم کردووه ،سهرۆک ووتی
ئهوهی زۆر سهرنجمی ڕاکێشاو ه ئهمهی ه تاکو کۆتایی چاالکییهکهت
بهردهوام ئیشاراتی سهرکهوتنت کردووه ،ئهوهند ه بێ بهزهیت ،تۆ
زۆر بێ بهزهیت بهرامبهر ب ه خۆت بێ بهزهیت .ههڵبهت ئهم قسانهی
لهگهڵمدا ب ه گاڵتهکردنهو ه دهیهێنایهزمان.
لهکاتی دانیشتنهکهماندا بهردهوام ئهو پرسیارانهی دهکرد
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ک ه سهرنجی ڕاکێشا بوو ،بۆ نمون ه دهیپر�سی ل ه کاتی ئهنجامدانی
چاالکییهک ه ههستم ب ه چی کردووه؟ ،ل ه نهخۆشخان ه دههاتنه
سهردانت؟  ،ئهوانهی دههاتن ه الت با�سی چیان ل ه گهڵت دهکرد؟  ،ئهم
پرسیارانهی دهپر�سی ،منیش ههموویم بۆ باسکرد ،ئهوانهی دههاتن ه
الم بۆ نهخۆشخان ه بهزهییان پێدا دههاتمهوه ،دهگریان ،بهاڵم ل ه
ئهڵمانیا بهو شێوهی ه کردویانه به ههواڵ گوای ه داوایان لێکردووم
بۆی ه ئهم چاالکییهم ئهنجامداوه ،ههربۆیه سهرۆک لهم بارهیهو ه
نیگهرانی ههبوو ههربۆیه سهرۆک ووتی ڕهو�شی نهخۆشخانهت
چۆن بووه؟ .منیش ووتم کاتێک سهردانیان دهکردم ههموو دهگریان
منیش دهمووت ئهمانهب ه من دهگرین ،ل ه جیاتی ئهوهی دڵنهوای من
بدهنهو ه من دڵنهوایی ئهوانم دهدایهوه.
ک ه من با�سی ههموو ئهمانهم دهکرد زۆر کاریگ هریی کردبوو ه
سهر سهرۆک جارێکی تر ووتی دهبینیت دهبوای ه وابێت؟ .
ههواڵی تهلهفزیۆنهکانی تورکیا زۆر پهیوهندی بهسهرۆکهو ه
ههبوو بهاڵم سهرۆک هیچ ئاگای لهم چاالکییهی من نهبوو ،سهرۆک
ووتی پێویست ه تێگهیشتنێکی باش بکهین بۆ ئەو ڕەوشەی کە لە
خەستەخانە بردوتەتە سەر ،ههڵوێستێکی مهردان ه بوو ه ،وا نییه؟.
منیش پێم ووت سهرۆکم ،هیچ کاتێک نهگریام و ئاخۆئۆفم نهکرد،
کاتێک دکتۆرهکان تهداویان دهکرد یهک جاریش ئۆفم نهکرد ،پێیان
دهووتم تۆ شێتی لهپێناو هیچ خۆت سوتاند ،منیش پێیانم دهووت
من شێتم یهکێک شێت نهبێت خۆی ناسوتێنێت بهاڵم پێویسته و
گرنگهبزانرێت کە من شێتی چیم .پێیانت ووت شێتی چیت؟  .منیش
بە سەرۆکم ووت مرۆڤایهتی و شێتی شۆڕشم و شێتی ئازادی گهلی
کوردم ،پرسیارێکیان لێکردم ،ڕاست ه تۆ نزیک ترین برادهری ئاپۆی؟
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پێیانم ووت لهبهر ئهوهی برادهری نزیکی ئاپۆم من دێوانهی ئاپۆم،
شێتی ئاپۆجێکانم ،ئهو کات ه یهکێک ل ه ناو گرووپە ڕۆژنامەوانەکاندا
ههستای ه سهر پێ و ووتی ئهمهشێت نییهت ێرۆریستێکی تهواوه،
منیش ووتم من شێتی ئهو  ١٠مارکهنیم ک ه بۆ ئهم دیدار ه دهتانهوێت
بیدهن بهمن.
سهرۆک ههستای ه سهرپێ و ووتی ئهی ئافهرین ب ه ڕاستی
ههڵوێستێکی باشت نیشان داوا ،بهو شێوهی ه قسهت کرد؟  .بهڵێ
سهرۆک بهو شێوهی ه وهاڵمم دانهو ه .دوایش بهردهوام بووم له
قسهکردن و بە سەرۆکم ووت ڕۆژێکیان زۆریان بۆ هێنام بۆ ئهوهی
ئیعتیراف بکهم واتا دهیانووت پێش ئهوهی خۆت بسوتێنیت ئاپۆ تۆی
سوتاند ،تۆ دهبێت بڵێت پهشیمانم لهوهی کە ئهم کارهم کردووه،
کهئهمهم قهبوڵ نهکرد  ٧ساڵ حوکمی زیندانیان دابهسهرمدا.
سهرۆکیش ووتی نهک  ٧ساڵ بەڵکو  ١٧ساڵیش حوکومیان
بدایتایهکێشهنهدهبوو چونکهئهوانت شهرمهزار کردووه.
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ئهو وهختهی ههڤاڵ مریهم
شههید بوو

نولیفهر

لهساڵی  ١٩٩٧ل ه ههرێمی بۆتان دوژمن ئۆپهراسیۆنی دهست
پێکرد بوو ههربۆی ه بڕیار درا کهیهکهکانی ئێم ه پاشهک�شێ بکهن،
کاتێک گهیشتین ه ههفتانین بڕیارێکی تر درا ک ه دهبێت کهرتێکمان
بگهڕێتهو ه بۆ مهتینا ،ل ه سهر ئهم بڕیار ه ڕێی مهتینامان گرتهبهر،
بهاڵم دوژمن ههر ل ه ئاوی خابورهو ه چاودێری ئێمهیان کرد بوو و،
بۆسهیان بۆ دانابووین ،ب ه بێ ئهوهی ههست ب ه خۆمان بکهین ب ه ناو
بۆسهکاندا تێپهڕی بووین و دوژمنیش ههر چاودێری ئێمهیان کرد
بوو دهیانویست ل ه شوێنێکی گونجاودا پهالمارمان بدهن.
لهناو کهرتهکهماندا ههڤاڵ مریهم و جومعهشمان ل ه گهڵدا بوو،
سهرهرای ئهوهی زۆر ماندوش بووین بهاڵم بهردهوام بووین له
ڕێکردن ،ههوڵماندهدا ک ه بهزووترین کات بگهین ه ئهو شوێنهی ک ه
بۆمانیان دیاری کردبوو.
هێزی پێشمهرگهی پدک و سوپای تورک چاودێری ئێمهیان دهکرد
و دهیانویست لهشوێنێکی گونجاودا دهستمان لێ بکهنهوه ،ئێمهش ب ه
بێ ئهوهی ئاگاداری ئهم چاودێریی ه بین بهیهک ڕیز بهردهوام بووین ل ه
ڕێکردن ،دوای ماوهیهک کهگهیشتین ه شوێنێکی کراوهکه دوو ڕێگای
بهیهکهو ه گرێ دهدا لهکاتی پهڕینهوهماندا چاومان بهزریپۆشهکانی
دوژمن کهوت و ئێمهیان دایهبهر دهست ڕێژی گول ه ،ئێر ه شوێنێکی
گونجاو بوو بۆ دوژمن که ئامانجی خۆیان بپێکن ،لهگهڵ گروپێکی
ترمان ک ه هاتبوون بۆ هاوکاری ئێم ه کهوتین ه ناو بۆسهی دوژمنهوه،
ل ه چوارالو ه تهقهیان لێدهکردین ،هاواری ئهوهی ڕاکهن ،وهره ،بڕۆ
تێکهڵ ب ه تۆز و دوکهڵ ببوو ،نهماندهزانی بۆ کوێ ڕابکهین ،منیش
ب ه ههموو توانای خۆمهو ه هاوارم دهکرد . .ڕاکهن . .ڕاکهن.
ههڤاڵ مریهم بڕیاری گهڕانهوهمان ل ه ههفتانینهو ه بۆ مهتینا
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ڕهد کردبۆوه ،ههڤاڵ مریهم دهیویست ل ه شوێنهکهی خۆمان
بمێنینهوهت اکو بتوانین هاوکاری ئهو گروپان ه بکهین ک ه ل ه شهڕدا
بوون ،سهرهرای ئهو ههموو سوربونهی ههڤال مریهم بهاڵم ڕێگا
نهدرا ک ه بمێنینهو ه و بڕیاری گهڕانهوهمانیان دابوو ،ههڤاڵ مریهم
کهسێکی زۆر مهزن بوو ههست کردنێکی پتهوی ههبوو ،لهبهر ئهوهی
ل ه زانکۆ لهبه�شی دهروننا�سی خوێند بووی زۆرجار گاڵتهم لهگهڵی
دهکرد و پێم دهووت ههڤاڵ مریهم تۆ خویندنی بااڵی دهرونناسیت
خوێندوو ه ئهمڕۆ بێ زهوقم دهتوانی پێم بڵێت هۆیهکهی چییه؟،
ئهویش ب ه بزهیهکهو ه دهیووت ئۆ ههڤاڵ لهیال چی دهڵێت تۆ.. .؟ ،
ههڤاڵ مریهم ههوڵێکی زۆری دهدا ک ه دڵی کهس نهڕهنجێنێت ،ههڤاڵ
مریهم ب ه درێژایی ڕێکردنمان مۆڕاڵی زۆر خراپ بوو ،ههروهک بڵێی
ههستی ب هم ڕووداو ه کردبێت ،جارناجارێک پێی دهووتم ههڤاڵ لهیال
ئهگهر شههید بووم دهبێت ئهم نامهیهم بگههێنیت ه شیالنی کچم
ئهیگههێنیت وانییه؟ ،بهم قسهیهی توڕ ه دهبووم و پێم ووت ههڤاڵ
مریهم لهجیاتی ئهوهی مۆڕاڵم بدهیتێ کهچی با�سی چیم بۆ دهکهیت.
دوای ماوهیهک جارێکی تر ووتی ههڤاڵ لهیال نامهکهم دهگههێنیت ه
کچهکهم وانییه؟ ،بۆ ئهوهی دڵی نهڕهنجێت سهرم بۆ ڕاوهشاند،
دوای ماوهیهک وهاڵمی بهڵێنی لهمنهو ه وهرگرت ،ئیتر ههردووکمان
بێ دهنگ بووین ،یهک قسهمان پێ نهدهکرا ،نهم دهتوانی قسهبکهم
بهاڵم ئهو قسانهی ههڤاڵ مریهم ناخمی خوارد بوو ،ببوو ب ه دهردێک
بۆ من ،ههڵبهت ههڤاڵ مریهم ههمیش ه مۆڕاڵی ب ه ئێم ه دهدا و
لهگهڵماندا دهم ب ه خهند ه بوو ،ئهم داواکارییهی جهرگمی بریندار
کردبوو ،بێچار ه بووم ،هیچم ل ه دهست نهدههات ،دهمویست مۆڕاڵی
بدهمێ بهاڵم قسهکانی سهرسامی کردبووم و ،دڵگران ببووم ،ههر
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بۆی ه بێدهنگیم بۆخۆم ههڵبژارد.
دهنگی هاواری ههڤاڵ ه بریندارهکان تاریکی شهویان دهلهراندهوه
ت لێر ه ب ه جێم مههێڵن ،تیشکی مانگە شەو ههموو تاریکی
کە دەیانوو 
شهوی بهالدا خستبوو مرۆڤ دەیتوانی بە سانایی ههموو شتێک
ببینیت ،ل ه بهردهمما ههڤاڵ سهردارم بینی درێژ ببوو ،هاوارێکم
لێکرد ههڤاڵ سهردار ههڵس ه وهر ه دهستم بگرهو با بڕۆین ،بهاڵم
ههڤاڵ سهردار ههڵنهسا هیچ نهجواڵیهوه ،حاڵی بووم که ههڤاڵ
سهردار شههید بووه ،لهوکاتهدا گوێم ل ه دهنگی ههڤاڵ مریهم بوو
بانگی منی دهکرد بۆالی خۆی و دهیویست بچم چهکهکی ههڵبگرم،
ههڤاڵ مریهم بریندار ببوو ،کاتێک گهیشتم ه الی خوێنێکی زۆری
لێدهچۆڕی،لهبهرئهوهیههڤاڵمریهمئهندامیکۆمیتهیفەرماندەیی
ههرێم بوو پێی ووتم ک ه لهناو جانتاکهیدا ڕاپۆرتی لێپرسینهو ه ههی ه
ههربۆی ه نابێت بکهوێت ه دهستی دوژمنهوه ،چهند جارێک پێی ووتم
ک ه دهبێت جانتاکهی و چهک و چاکهتهکهی ههڵبگرم ،دوایش
ووتی نامهکهم دهگههێنیت ه کچهکهم وا ،... .قسهکهی تهواو نهکرد
و شههید بوو ،من زۆر شڵهژام ،سهرسام بووم ،نهمدهزانی کهچی
بکهم ،یهک شتم دهزانی ئهویش ئهوهبوو ک ه نهم دهتوانی بهو شێوهی ه
ههڤاڵ مریهم ب ه جێبهێڵم ،ب ه ئێلهگهکهم ئهو خوێنهم دهسڕیهو ه ک ه
لهدهمی ههڤاڵ مریهمهو ه دههات ه خوارهوه ،دونیام سهروبن ببوو،
ئهو ههموو فیشهکهکهد هیان دهتهقاند من گوێم ل ه هیچیان ن هبوو،
ئهوکات ه وهک کهڕم لێهاتبوو تهنها خۆم بهسهر ئهو تهرم ه دادابوو ک ه
بهبێ گیان پاڵکهوتبوو ،نهدهبوای ه واببوایه ،دهبوایه ههڤاڵ مریهم
شههید نهبوایه.
لهناکاو چهند ههڤاڵێکم بینی ک ه ل ه نزیکمدا بهڕاکردن تێپهڕین
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هاواریان لێدهکردم ک ه دهبێت بچمهالیان منیش هاوارم لێکردن
ئێو ه بڕۆن نهختێکی تر دێمهالتان ،ئهوانیش ڕویان تێکردمهوهو
ب ه توڕهبونهو ه پێیان ووتم ههڤاڵ لهیال خێراک ه وهرهالمان ،ل ه
شوێنهکهی خۆم ههڵسام چهکهکهی ههڤاڵ مریهمیشم ههڵگرت و
کهوتم ه ڕێکردن ،دوایش دهستم کرد بهڕاکردن ،دوای ماوهیهکی زۆر
بۆم دهرکهوت ک ه چاکهتهکهی ههڤاڵ مریهمم ل ه جیاتی ئێلهگهکهی
خۆم ههڵگرتووه ،ماوهی نیو کاتژمێر تێپهڕی بوو ،کهوتهو ه خهیاڵم
ک ه جانتاکهی ههڤاڵ مریهمم لهبیر چووه ،ویستم بگهڕێمهو ه بهاڵم
دوو ههڤاڵ گرتمیان پێیان ووتم شێت بویت ه ماوهیهکی زۆر بهسهر
چوو ه ناتوانیت بگهڕێیتهو ه ئێستا دوژمن گهیشتۆت ه ئهوێ ،بهڵێ نهم
توانی بگهڕێمهوه.
بۆ بهیانی زانیمان بریندارێک و  ٧شههیدمان ههبووه،
بریندارهکهشمان ههڤاڵ چیچهک بوو ،بۆ ئهوهی بهدیلی نهکهوێت ه
دهستی دوژمنهو ه روومانهکهی دهردههێنێت و دهڵێت بمرێ خیانهت
و بژی سهرۆک ئاپۆ ،خۆی شههید دهکات ،ل ه ئهنجامی ئهم هێرشانهدا
شههیدێکی زۆرمان دابوو ،دوای ماوهیهکی دوور و درێژیش هۆشمان
نههاتهو ه سهرخۆ ،ههموومان بیرمان لهو ه دهکردهو ه ک ه بهچی
روویهکهو ه بچین ه بهردهمی سهرۆک ،زۆر خهفهتمان دهخوارد،
چۆن لهڕوومان دههات بچین ه بهردهم سهرۆک کهسهرۆک ل ه بارهی
ههڤاڵ مریهمهو ه ووتوبوی بۆ ئازادی ژنان ههڤاڵ مریهم شهرته،
چۆن بتوانین ب ه سهرۆک بڵێین ههڤاڵ مریهم شههید بووه.
کاتێک گهیشتین ه گۆڕهپانی سهرۆکایهتی ههموومان ل ه بهردهم
سهرۆک ڕیز بووین ،سهرمان شۆڕ و کهسمان قسهمان پێن ه دهکرا،
زاتهن ل ه تهماشاکردنی ئێمهدا ل ه ههڵوێستهکهی سهرۆک حاڵی
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ببووین.
سهرۆک بهم شێوهی ه
دهستی ب ه ئاخافتن کرد بۆچی
ئهوهند ه شههادهتی ههرزانبهها
دهدهن .وهبهم شێوهیهش
کۆتایی ب ه ئاخافتنهکهی هێنا
بهرپرسیارێتی
کۆمیتهی
ئهرکهکهی
ل ه
ههرێم
خۆیان دوور خراون هتهوه،
ههمووتان چهکهکانتان دانێن،
لێپرسینهوهتان لهگهڵ دهکرێت.
ههڤاڵ مریهم خاوهن
کهسایهتیهکی مهزن بوو ،بۆ

ئازادی ژنان پێشڕهو بوو،
ههستی ب ه ههموو شتێک
دهکرد ،هیچ کاتێک لهبارهی
ههستکردنییهو ه به ههڵهدا
نهدهچوو ،لهوهدهچێت ئهو
ڕۆژ ه ههستی بههاتن ه ئاراوهی
رووداوهکهی کردبێت ههربۆیه
مۆڕاڵی خراپ بوو ،ئهو ڕۆژه
هیچ نانی نهخوارد پێی نهدهخورا
تهنها چایهکی خواردهوهو ئهو
نامه�شی بۆ کچکهکهی نوو�سی.
کهسێکی زۆر بهتوانا بوو
ههمیش ه دهیووت ل ه پێناو
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خوڵقاندنی ژیانێکی ئازاد وازم ل ه مێردهکهم هێنا.
ههڤاڵ مریهم بهردهوام وێنهی شیالنی کچی لهگهڵ خۆیدا
ههڵدهگرت ،لهڕاستیدا سهرۆک نهیدهویست ههڤاڵ مریهم بچێت ه
شاخ بهڵکو دهیویست ل ه گۆڕهپانی سهرۆکایهتی بمێنێتهو ه بهاڵم
لهبهر ئهوهی ههڤاڵ مریهم زۆر سوور بوو ل ه سهر خواستی ئهوهی
ک ه دهیهوێت بچێت ه شاخ سهرۆکیش ئهم خواستهی ڕهد نهکردهوه.
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ژیانی ئهفسانه

شهریف گۆیه


ل ه هاوینی ساڵی  ١٩٨٥ل ه ههرێمی بۆتان ئهفسانهیهک دهگهڕا،
ئهمهئهو ئهفسانهی ه نهبوو ک ه وێردی سهر زمان بێت و بگێڕدرێتهوه،
ئهوهندهی نزیک بوو ئهگهر دهستت درێژ بکردای ه دهتوانی بیگریت،
ئهوهندهی گهرمی مێشک و دهروون گهرم و گوڕ بوو ،ئهفسانهیهک
ل ه ناومانداو موڵکی خۆمانیش بوو ل ه ههمانکاتدا زۆریش دوور بوو،
نهفراوانی گهردوون و نهبهرهکهتی خاک ئهوهندهی ئهم ئهفسانهی ه
سهر سوڕێنهر و خوڵقێنەر نهبوون .گیانبازی  ١٥ی ئاب ئهوهند ه
گڕی گرتبوو بێ بڕوایی ل ه دهروون و مێشکماندا نههێشت ،شێوازی
گهمهی ههموو منداڵهکان گۆڕان و رووخساری الوان ڕوویان ل ه چیا
کرد ،بیروباوهڕی پیرهمێردانیش جارێکی تر سهوز بۆوه ،چاو و گوێی
ههموو کهس بۆ ههواڵێک ڕادێرا بوو ،ههموو ژیانێک گرێدراوی ئهو
ووشهی ه بوون کهلهو ههواڵهو ه دههات.
لهم دوا ڕۆژانهدا باسیان ل ه دوا چاالکییهک دهکرد ،ل ه سهر
ڕێی کاشورهو ههفتانین پهالماری بارهگایهکیان داو ه که دهوڵهت
ب ه ئامانجی ڕێگرتن ل ه بازرگانی دروستیان کرد بوو ل ه ئاکامی
چاالکییهکهدا بارهگاکهیان تهفروتونا کردووه ،گهل ههستیان ب ه
هۆکاری ئامانجی لێدانی ئهم بارهگای ه دهکرد ،کردنهوهی بارهگایهکی
لهو شێوهیهلهو شوێنهدا ب ه مهبهستی عهزیهت دانی گهل و ڕێگرتن
ل ه گهشهسهندی ئابوریان بوو.
چاوم ب ه گوند نیشینێک کهوت ،زۆر سهربهرز و بهختهوهر بوو
پێی ووتم ههڤاڵ عهگید بارهگاکهی تهفروتونا کردووه ،ڕێی بۆ
بازرگانی کردن خۆشکردووه ،عهگید لهڕهو�شی گهل باش شارهزایه،
بهتایبهتی ڕهو�شی ههژاران.
تاز ه نهبوو گهلی کورد ک ه دهست ب ه شۆڕشگێڕێتی بکات ،سااڵنێکی
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دورو درێژ ه گهل باوه�شی بۆ چهندین ڕێکخراو کردۆتهوه ،حاڵ و ماڵ
و سهروهت و سامان و تهنانهت گیانیشیان پێشکهش بهوان دهکرد،
بهاڵم دهبینن بهرامبهر ب ه ناحهقی دهوڵهت و چهوسانهوهیان هیچیان
نهکردووه ،سهرهرای ئهمهش ماڵ و سهروهتی گهلیان دهخوارد،
ههموو ئهو کردهو ه چهوتانهی ئهوان گهلیان ل ه شۆڕشکردن
ساردکردبۆوه ،بێ باوهڕی گهل گهشهی سهند بوو ،ئهم سارد
بوونهو ه و بێ باوهڕیهی گ ه ل تاکو گیانبازێکهی  ١٥ی ئاب بهردهوام
بوو.
چاالکی  ١٥ی ئاب یهکێتی ڕیزهکانی سهپاند ،جارێکی تر گڕی ل ه
کڵپهی خامۆشکراوی باوهڕی گهل بهردایهوه ،دانیشتن و شێوازی
ئاخافتنی کادێرهکان و ئهو پیرۆزییهی بهرامبهر ب ه سهروهت و
ناموس و باوهڕی گهل نیشانیان دهدا ئهمهنهک تهنها ڕێی بۆ ئهو ه
خۆشکردبێت که گهل پابهند بێت ب ه پەکەکە و ه بهڵکو گهل بوون ه
خاوهن غیرهتێک ک ه ئامادهبن گیانی خۆشیان ل ه پێناو ئهم دۆزهدا
بهخش بکهن.
ههڤاڵ عهگید پێشهوای ئهم گۆڕانکاریان ه بوو ،عهگید ڕێی نهدهدا
کهدهست بۆ نرخهکانی گهل ببرێت و ب ه بێ مۆڵهتی گهل هیچ کارێکی
سهربهخۆیانهیان نهدهکرد ،ئهوهی زهرهری بدای ه بهنرخ ه بههاکانی
گهل ووشیار دهکرایهو ه یاخود سزا دهدرا.
ل ه شهوێکدا من و فهرهاد ،مهڕ و مااڵتهکانمان دهلهوهڕاند،
مهرومااڵتهکهمان باڵوکردهو ه و لهژێر دارێکدا نووستین ،له
خهونمدا مهرومااڵتهکهمان چووبون ه ناو بێستان و باخچهکانی
گوندنشینهکانهوهو ،ئهوانیش هاواریان لێ بهرز ببۆوه ،ل ه دهنگێکی
بهرز ب ه ئاگاهاتمهوه ،ک ه چاوم کردهو ه پیاوێک بهسهرمهو ه بوو
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سهرهتا نهم نا�سی بهاڵم دوایی ک ه سهرنجمدا هاوگوندێکهی خۆم
رهسول بوو ک ه ل ه ساڵی  ١٩٨٤ببوو ب ه گهریال ،پێی ووتین مهترسن
من ههڤاڵم ،ک ه ووتی ههڤاڵم ئیتر ترسمان لهدڵماندا نهما ،ههرچهند
گهل باوهرێکی تهواوی پێیان ههبوو بهاڵم دهوڵهت پێیانی دهووت
گوای ه ئهمانهل ه ڕووسیاو ه هاتوون و بێ دین و تێرۆریستن.
رەسول پێی ووتین ههڤاڵێک چاوهڕێی ئێوهدهکات ،دهیهوێت
قسهتان لهگهڵ بکات ،پێی نهگوتین ک ه کێیه ،ههندێک ل ه سهرومانهو ه
پیاوێک ل ه بهردهم گابهردێکدا ڕاوهستا بوو ،مهڕومااڵتهکهمانی
کۆکردبۆوه ،گۆچانێکی ب ه دهستهو ه بوو ،پاڵتۆیهکی سهربازی
لهبهردا بوو ،ئهوهند ه ب ه ههیبهت بوو تر�سی کرد ه دڵمانهوه ،ئێم ه
مهراقی ئهوهمان ههبوو ک ه چیمان لێدهکات ،ل ه بهردهمی ڕاوهستاین،
لێی پرسین کە خهڵکی کام گوندین؟  ،دوایش پرسیاری ناومانی
کرد ،دوایی ئهوهی وهاڵممان دایهو ه پێی ووتین گوندێکان لهسبهی
تاکو ئێوار ه ل ه کێڵگهکان کاردهکهن ،کهچی ئێو ه مهرومااڵتهکانتان
دهخهن ه ناو کێگهکانیانهو ه و لێ�شی دهخهون ،گوناح نییه؟ ،ئایا ئهم ه
تاوان نییه؟ ،ئێو ه تاوان دهکهن ،پێویست ه ڕهنجی ئهو خهڵک ه ب ه فیڕۆ
نهچێت ههندی ووریا بن.
من زۆر ترسام ،ل ه ههمان کاتیشدا شهرمم ل ه خۆم دهکرد،
ئهژنۆکانم دهلهرزین ،قسهم پێ نهدهکرا ،قسهکانی کاریگهرییهکی
زۆری کرد ه سهرم ،نهم دهتوانی بیر بکهمهو ه ک ه ئایا ئهم پیاو ه کێیه،
چییه؟ ،بۆ بهم نیوهشهو ه هاتۆت ه ئێره؟ ،بۆ کوێ دهچێت؟  ،نهم
دهزانی ،ری�شی ڕهش و چاوهکانی وهک بروسک ه دهدرهوشایهوه.
دوای ئهم قسانهی کردوو ڕۆیشت ،هێشتا �سێ ههنگاوی نهنا بوو
گهڕایهو ه ووتی پێشتو تر بهڵینتان بهههڤاڵ داو ه که بهشداری ناو
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شۆڕش دهکهن ،ل ه کاتێکی گونجاودا دێن وانییه ،پێویست ه ببن ب ه
خاوهنی بهڵێنی خۆتان ،ب ه تایبهتی ئێو ه بهڵێنتان ب ه ههڤاڵ فیراز داوه،
ئیتر ڕۆیشت ،ههڤاڵ ڕهسول ک ه هاوگوندیم بوو هاتهالم و ووتی ئهو
پیاوهتان نا�سی؟  .نهخێر نهماننا�سی کێیه؟ .ههڤاڵ عهگید.
ئهو مرۆڤێک ه که گوێمان ل ه چاالکییهکهی ببوو ،لەناو گەلدا
خۆشهویستیهکی ل ه ڕادهبهدهر ههبوو ،من پێم وابوو ک ه ههرگیز ئهو
پیاوهنابینم و زۆر ل ه ئێمهو ه دووره ،بهاڵم ئێستا ئهو ئاواتهم هاتهدی،
چهندین ڕۆژ دیمهنی گۆچانهکهی دهستی و شێوازی قسهکردنی
لهبهر چاوم النهدهچوو ،قسهکانی لهناو گوێمدا دهزرنگایهوه،
ههموو شهوێک ب ه ئاواتی دهیدهنی ئهوان دهچووم ه شاخ ،لهالیهکهو ه
دهترسام و لهالیهکی تریشهو ه پابهندی بوونم بهوانهو ه زیادی
دهکرد ،واههستم دهکرد کهشتیکی گرنگم وون کردووه ،وهک ئهوه
وابوو کهشتێکی زۆر گرنگ ل ه ژیانمدا وونکردوو ه و ئێستاش به
دوایدا دهگهڕێم.
لهو ڕۆژانهدا لهناو گهل با�سی چاالکییهکی نوێیان دهکرد و با�سی
ههڤااڵنی عهگیدیان دهکرد و دهیان ووت ههڤااڵن بۆسهیان لهسهر
جاد ه ناوهتهوه ،دوو ههڤاڵیا ن بهرگی سهربازیان لهبهر کردوو ه و
ههڤاڵهکانی تریان سهنگهریان گرتووه ،کاتێک کهماشێن دێت ئهو
دوو ههڤاڵه زمانی تورکی نازانن ،خهڵکی ناو ماشێنهک ه زۆریان پێ
سهیر دهبێت ک ه دوو سهربازی دهوڵهت زمانی تورکی نازانن ،دوایش
ههڤاڵ عهگید پهالماری ئهنجام دهدات و خاڵی پشکینی سهربازگهک ه
دهگرێت .سهرکهوتنی ئهم چاالکییهبهسهر زاری ههموو کهسێکهو ه
بوو.
من بۆ ئهوهی ب ه ئاوات و خواستی خۆم بگهم بووم ب ه گهریال،
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لهمانگی ئهیلولدا بۆ پهروهرد ه ههڤااڵن منیان ڕهوانهی ههفتانین
کرد ،ههڤااڵن ل ه ههفتانین گیرسابوونهوه ،چاوم ب ه ههڤاڵ عهگید
کهوت ،باوهڕم بهخۆم نهدهکرد ،ل ه دوورهو ه تا ماوهیهک لهوم
روانی ،کهسێکی زۆر ڕێزدار بوو ،گوێی بۆ قسهکانی بهرامبهرهکهی
دهگر توو جارناجاریش سهری بۆ دهلهقاند ،ک ه چوینهالی من و
ههڤال فهرهادی ناسیهوه ،ب ه دوورو درێژی ل ه گهڵماندا قسهی
کرد پێی ووتین تهماشاکان ئهو ههڤااڵنهی لهوێ ڕاوهستاوون خهڵکی
الی ئێوهن ،الوانی گهلهکهمانن ،ل ه پێشوتردا چاومان بهیهک
کهوتبوو ،قسهمان کردبوو ،ئێوهش لهسهر ئهو قسان ه بهشداری ناو
شۆڕشتان کردووه ،باوهڕتان ب ه ئێم ه هێناوهو ئێمهش باوهرمان ب ه
ئێو ه ههیه ،بهمهزۆر بهختهوهرین ،پێویست ه پهروهرد ه ببیینن ،دوای
تهواو بوونی پهروهردهتان بهڕێوبهرایهتی بۆ ههرێمهکان ڕهوانهتان
دهکهن.
ئهوهد ووهمین و دواههمین بوو کهببیبینم.
ئێم ه ل ه بێناڤۆک بووین ،ئهم ناوچهی ه دهکهوێت ه باشوری
زاگرۆسهوه ،ئێمهش له خواکورکهو ه هاتبووین ،کاتێک گروپێکی
گهورهمان بهرهو ههفتانین دهچوون ئێمهش ههموو ئازووقهی
خۆمان بهواندا ،نزیکهی دوو ڕۆژێک بهبێ ئازووقهڕێمان کرد،
ههڤاڵێک ووتی ههڤاڵ . .ههڤاڵ .چی بووه .مهرومااڵتێکی زۆر
بهرهو ئێرهدێت .بهم ه زۆر بهختهوهر بووین منیش ووتم زۆر باش ه
دهتوانین داوای مهڕێکیان لێ بکهین .ههڤاڵێکی ترمان ووتی ئێم ه
ئهوان ناناسین ،لهوانهی ه دژی ئێمهبن .لێرهکهس ناناسین بهاڵم
شوانهکانیان دهناسین ،خراپکاریان لێ روونادات.
من و ههڤاڵ بهدری چوین ه الی شوانهکه ،ماوهیهک بهیهکهو ه
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ئاخافتنمان کرد ،ئێم ه بهومان نهووت کهدوو ڕۆژ ه بهڕێوهین و نانمان
نهخواردوو ه و داوای هیچمان لێنهکرد ،شوانهکهههستایهسهر پێ
و لهناو مهڕهکاندا باشترینیانی هێناو خهاڵتی ئێمهی کرد ،لهبیری�شی
نهکرد کهلێمان بپرسیت ئایا شتی ترمان لێی دهوێت یان نا ،دوای
سوپاس کردنی شوانهکهجیابوینهوه.
شهو و ڕۆژێک رێمان کرد ،هێشتا ڕێگامان زۆر مابوو ،ڕێمان
کهوته ناو بێستانێکی شوتیهوه ،یهکێ له ههڤاڵهکانی پێشهو ه
شوتییهکی بۆ خۆی ههڵگرت ،ههڤاڵ کازم کولە کە ناسرابوو بە
شیار ئهمهی بینی بهاڵم ئهو کات ه هیچ ووریاکردنهوهیهکی نهکرد ،ک ه
گهیشتین ه شوێنێکی دڵنیا ههڤاڵ شیار ڕامانی گرت و ههموومانی
کۆکردهوهو ووتی دهمهوێت روونکردنهوهیهکی کورتان بۆ بکهم .له
کاتی ئهم قسهیهدا ههستم ب ه تورهبوونی کردبوو دوایش ووتی ل ه ئێم ه
ناوهشێتهوهک ه ب ه بێ مۆڵهت وهرگرتن دهست بۆ سامانی گهل بهرین،
ئهم ه ل ه ئادابی پەکەکە دا نییه ،ئێمهکههاتوین ه تهشاخ بۆ پاراستنی
سامان و گیانی گهلهنهک دهست بردن بۆ ماڵ و سامانیان ،ئهم ه
شیوازی ئێم ه نییه ،دهبێت ههموو ههڤااڵن ئاگایان لهم شتانهبێت،
دوای تهواو بوونی ئهم کۆبونهوهی ه ڕێمان گرتهوهبهر ،کهوتین ه
ناو بێستانێکی ترهوه ،هیچمان دهستمان بۆ هیچ میوهو سهوزهیهک
نهبرد ،لهو رۆژهو ه تاکوئێستا بۆ ههر شوێنێک برۆم بهبێ مۆڵهت
وهرگرتن دهست بۆ هیچ شتێک نابهم.
ماشێنێکیسهربازیتورکک هل هڕێیشهمزینانهو هدهڕۆیخستمان ه
ناو بۆسهوه ،دوای ئهوهی لێماندا گرتمان و پێش ئهوهی بیسووتێنین
ههموو ئهشیاکانی ناو ماشینهکهمان دهرهێنا ،شتومهکێکی زۆرمان
بهدهست کهوت ،ماوهیهک لهمهوبهر مهتارهیهکی ئاومان ل ه شوانێک
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وهرگرتبوو بهاڵم کۆن بوو ئێمهش ئهوهمان فڕێداو مهتارهیهکی
تازهی ناو ماشێنهکهمان ههڵگرت ،لهسهر ئهم ه ههڤاڵ شیار
موداخهلهی کردوو ههموو ههڤااڵنی کۆکردهوه ،ئهم کۆبونهوهیه
لهسهر ئهوهبوو ک ه ئهو مهتارهیهکهکۆنیش ه بهاڵم دهتوانرێت بهکار
بهێنرێت ،ئهم کۆبونهوهی ه چهند کاتژمێرێکی خایاند ههڤاڵ شیار ووتی
ئهگهر ئهم مهتار ه تازهی ه نهبوای ه مهتار ه کۆنهکهتان ب ه کار دههێنا،
بهاڵم ک ه دهزانن شتی نوێتان دهست دهکهوێت سهرهرای ئهوهی
کۆنهکان ب ه کاریشدێن بهاڵم فڕێی دهدهن ،هیچ بیرتان کردۆتهو ه
ک ه ئهم ڕفتار ه بهرهو کوێمان دهبات ،هێزهکهمان فراوان دهبێتهو ه
ههزارهها الو بهشداری دهکهن ،کاتێک شههید دهبن ناتوانین بڵێن
گرنگ نیی ه ههر چۆنێک بێت ههڤااڵنی نوێ دێن ه ریزهکانمانهوه،
دهبێت فێر ببین چۆن ببین بهخودانی شت ه بهنرخهکانمان ،با کۆنیش
بێت دهبێت تا دوا سات بهکاری بهێنن.
بۆ یهکهم جار لهساڵی  ١٩٨٩بڕیاردرا کە بە تۆپزی گەنجان بکەین
بەگهریال ،ئهمهبۆ ئێمهو بۆ گهلیش کارێکی نوێ بوو ،لهبهر ئهوهی
هیچ ئهزمونێکمان نهبوو لهگهڵ ئهم بریار ه ههربۆی ه بهردهوام
لهبارهیهو ه گهنگهشهمان دهکرد ،دهمانویست بڕیارێکی هاوبهش ب ه
دهست بخهین ،ل ه ناوماندا ب ه تهمهنترین و بهئهزمونترینمان ههڤاڵ
حهسهن چاوش بوو ،لهبهر ئهوهی پێش ئهوهی ببێت بهگهریال
پێشمهرگایهتی کردبوو ،ههربۆیه ب ه نیوهچڵیش بێت زانیاری
لهبارهی سهربازییهو ه ههبوو پێی ووتین سهرهتا پروپاگندهی ناو گهل
دهکهین ،بهم شێوهی ه الوان دێن ه ناو ڕیزهکانمانهوه.
لهسهر ئهم قسهیهی ههڤاڵ حهسهن ل ه ناو گوندهکاندا
پروپاگندهمان دهکرد و گەنجانمان دههاتن ه ناو ڕیزهکانمانهوه،
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 310شهریف گۆیه

بهاڵم دوای چهند ڕۆژێک ههڵدههاتن ،نهمان دهتوانی لهناوماندا
ڕایان بگرین ،لهسهر ئهم ه لهسهر ئسلوبی خۆمان کهوتین ه
گهنگهشهکردن ،تا چارهسهری ههڵهکانی خۆمان بکردای ه و ههاڵتن
نههاتایهت ه ئاراو ه ،تهنانهت ههندێ لهو گەنجانهی ئهو ڕۆژان ه
بهشداریان کردبوو ئێستا ل ه ناو بزووتنهوهدا ل ه ئاستی فهرماندهیی
بهرزدان.
ل ه بۆتان چوین ه گوندێکهوه ،ئامانجمان ب ه گهریالکردنی گەنجان
بوو ،چوین ه ماڵیکهو ه ل ه ژوورهکهدا گەنجێکمان بینی ک ه بهرگی
خوشکهکهی خۆی لهبهر کردبوو خۆی کردبوو ب ه نووستوو ،لهبهر
ئهوهی پێشووتر رووبهڕوهی کاری وا ببوینهو ه ب ه درێژ بونهکهی
زانیمان که کوڕه ،لێی نزیک بومهوه ،ژنێک ب ه شڵهژاوییهو ه هات ه
نیوانمانهوهو ووتی نهخۆشه .ئێمهش ووتمان دکتۆرمان لهگهڵ دای ه
دهتوانین چارهسهری بۆ بکهین.
کاتێک ژنهک ه ب ه سهربادان ک ه نارهزایی خۆی نیشاندا پێم
ووت ئێم ه بۆ ئێوه شهڕ دهکهین کهچی چارهسهری نهخۆشێکمان
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پێنهکرێت؟ .
ژنهک ه خۆی الدا ،کاتێک بهتانێکهم الدا گەنجەک ه ههستای ه سهر
پێ پێم ووت دهردی نهخۆشهکهمان بۆ دهرکهوت.
ئەگەر هەڵە نەبم دوای ماوهیهک ئهو گەنج ە هات ه ناو ڕیزهکانی
گهریالوه.
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من بوکی کوردستانم

پیرۆز کۆچگری

سااڵنێکی دورو درێژ ه لهناو شهڕ و شۆڕداین بهاڵم نازانین کهی
تهواو دهبێت ل ه ههموو�شی گرنگ تر ئهوهی ه ک ه نهشمان دهزانی کهی
دهستی پێکردووه ،ک ه پێمان نای ه ناوچهی کۆچگریهو ه فهرماندهکانی
هێزی دوژمن ل ه بێتهلهکانیانهو ه گوێمان لێ بوو ک ه نیگهرانی خۆیان
دههێنایهزمان و دهرهنجام بۆ ئهوهی نهچین ه ئهو ههرێمهو ه ئهوهی
لهدهستیان بهاتای ه دهیانکرد ،ل ه بێتهلهکهیانهو ه ب ه ئێمهیان دهووت
ل ه قهرهسوو ه بۆ ئهوال سهر ب ه ئێوهیه ،بهاڵم بهشهکهی تری سهر ب ه
ئێمهی ه ههرگیز ناهێن ه ئهم بهشهوه ،بهم شێوهی ه بهرامبهر ب ه ئێم ه
مهیدانیان دهخوێند ،بهاڵم کێ گوێ بۆ ئهم قسان ه دهگرێت ،قس ه
یهکجار لهزار دێتهدهرهوه ،ئێم ه بڕیارماندا بوو کهکرانهوهیهک له
ئهنهدۆڵو بکهین ،ئهمهش ب ه شهڕ لهدوای شهڕ بهرخودان لهدوای
بهرخودان ب ه ئهنجام دهگهیشت ،بۆ ئهمهش بهبێ هیچ چاوپروکانێک
ئامادهی ههموو بەدەلێک بووین.
وەک ئەوەی قین و نهفرهتمان ههبوو ب ه هۆی ئهو چهند ساڵی
ڕابردووهی ک ه ئهو ههموو شههادەتانهی هاتبوون ە ئاراو ه ل ه ناوچهی
کۆچگری ،چی دهبێت باببێت ئێمە دژی ئەو هێڵە خیانهتەی ک ه ل ه ئارادا
بوو بەرامبەر بە فەلسەفە و ئایدۆلۆژیمان تێدەکۆشاین ،هەموو ژیان
و بیرهوهری و ئاواتی شههیدانمان ل ه دهرونماندا و ل ه مێشکماندا
زەنگی لێدەدا ،بهرامبهر ب ه مردن ل ه ناوچەی کۆچگری خۆڕاگریمان
دهکرد ،ئهو شههادهتانهی دابومان ببووە مایەی ئەوەی کە من و
ههڤااڵن زیاتر هەستیار و جدیتر ببین ،ئهمهش پاڵی پێوهدهناین ک ه
چاالکییهکی گهور ه ئهنجام بدهین یاخود شێوازی تۆلهسهندنمان
پتهوتر بێت ،لهم کاتەدا لە دێرسیم ههواڵی چاالکییهکهی ههڤاڵ
زیالنمان پێگەیشت ،بهالی کهمهو ه ئهم چاالکیی ه وهاڵمی ههموو
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پرسیار و خواستهکانی ئێمهی دهدایهوه ،بهرامبهر بهو ههموو
تهکنۆلۆژیانوێیانهی دوژمن ک ه ئێمهشههیدمان دهدا ئیتر کاتی ئهو ه
هاتبوو ک ه شێوازی گیانبازی بهرامبهر ب ه دوژمن بهکار بهێنین ،بۆ
ئهنجامدانی ئهم کارهش بەدڵ و گیا ن ئاماد ه بووین.
دوای خوێندنهوهی نامهکانی ههڤاڵ زیالن ههر ههموومان
پێشنیاری چاالکی گیانبازیمان کرد ،چووم ه الی بهرپر�سی
ههرێمهکهمان ههڤاڵ روهات پێم ووت منیش دهمهوێت چاالکی
گیانبازی ئهنجام بدهم ،تهماشای کردم و پێی ووتم منیش دهمهوێت
چاالکی گیانبازی ئهنجام بدهم  ،بهم شێوهیهکهس نهیدهزانی کێ بۆ
کێ پێشنیاری ئهو شێوازی چاالکیی ه بکات ،لهوکاتهدا ههڤاڵ بۆتان
شههید ببوو ک ه ئهویش پێشنیاری چاالکی گیانبازی کردبوو ئهم
شههادهت ه ئێمهی زۆر غهمگین کرد ،ههڤاڵ بهرماڵ ک ه ل ه ههمان
گروپ بوو کەس نەیدەزانی کە چی بەسەرهاتووە ،کاتێک ههڤااڵن
گهیشتنهالی ئێم ه پێیان ووتین ک ه ههڤاڵێک له دواو ه ماوهتهوهو
ههڤاڵێکی تریشمان لهگهڵی ماوهتهوه ،لهو کاتهدا ئۆپهراسیۆنی هێزی
دوژمن ل ه ئارادا بوو ،لهو شوێنهی لێی بووین سهربازی دوژمن
گردێکی ستراتیژیان گرتبوو ،هاتن ه ئاراوهی شهڕ مهسهلهی کات و
سات بوو ،سهرومان گیرابوو ههروهها ههڤاڵ بهرماڵیش وون ببوو،
کاتێک ب ه دوای دهگهڕاین خۆشبەختانە بینیمان ههڤاڵ بهرماڵ
لهگهڵ ههڤاڵ پیران بهرهو الی ئێم ه دێن.
ههڤاڵ بهرماڵ زۆر بهختهوهر بوو ک ه ئێمهی بینی ،لهبهر ئهوهی
زۆر ماندوو ببوو ل ه ڕێگا لههۆ�شی خۆی چووبوو ههربۆی ه دوا
کهوتبوو ،پرسیارم ل ه ههڤااڵن کرد ئهگهر ئهم ههڤاڵ ه ئهوهند ه
زهحمهتی دهچێژێت چۆن دهیبهن بۆ شوێنێکی وهک کۆچگری ک ه
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خاوهن سروشتێکی چهتوونه؟ ،پێیان ووتم ئێمە ڕەو�شی بەدەنی
ئەومان نهزانییو ه ئێم ه فهرمان جێبەجێ دەکەین ،کاتێک راپۆرتهکانم
خوێندهو ه ههڵبهت وهک فەرماندەیی لهراپۆرتهک ه نووسرابوو
ڕهو�شی ئهم ههڤاڵ ه جیاواز ه هاتوو ه بۆ ئهنجامدانی چاالکی گهورهی
گیانبازی.
لهوان ه بوو جارێکی تر ههڤاڵ بهرماڵم نهبینیایهتهو ه ههربۆی ه
چومهالی و کهوتین ه قسهکردن ئهو ووتی دهبوایهپێش ههڤاڵ زیالن
و ڕهوشهن ئهم چاالکییهم ئهنجام بدایه ،تهنانەت نامەوێت یەک
ڕۆژیش چاوهڕێ بکهم ،ههرچهند ه من ههستم ب ه واتا و گرنگی ئهم
چاالکیی ه دهکرد بهاڵم پێم ناخۆش بوو کهئهم ههڤاڵ ه بهو شێوهی ه
ڕهوانهبکرێت ،من بهرپرسیاری ئهو گروپهبووم کهئهم ههڤاڵهمان
بگههێنین ه شوێنی مهبهست ،دهبوای ه بۆ ئهنجامدانی ئهم کار ه
پیرۆز ه پێداویستیهکانی دابین بکرێت ،ئێم ه پهیوهندیهکی باشیشمان
نهبوو ل ه ههرێمهکهدا بهاڵم دهبوای ه زۆر بهبا�شی پێداویستیهکانمان
دابینبکردایه ،لهبهر ئهوهی من شارهزای ناوچهک ه بووم ئهم کارهیان
بهمن ڕاسپارد و دهبوای ه بهبا�شی ئهرکی خۆم جێبهجێ بکردایه.
من لهگهڵ گروپێک ههڤاڵدا ک ه ههڤاڵ بهرماڵیشمان لهگهڵ
بوو خۆمان ئامادهکرد بۆ دهرچوون ،پێش ئهوهی بڕۆین بهرپر�سی
ههرێمهکهمان ههڤاڵ روهات قسهی لهگهڵ کردم پێی ووتم لهوانهی ه
ههڤاڵ بهرماڵ لهڕێگادا ناڕهحهتی بچێژێت ،ڕێگا نهدهیت یهک کهس
دڵگرانی بکات ،ئهو ئهمانهتی تۆیە ،پێش ئهوهی جیابینهو ه ههڤاڵ
بهرماڵ دهنگی خۆی لهکاسێتێکدا تۆمار کرد ،لهبهر ئهوهی ههست و
نهستی خۆی نهک بهنووسین بهڵکو دهیتوانی بهئاخافتن بهێنێتهزمان،
دهیان وێنهمان لهگهڵی گرت.
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کاتێک بهڕێ کهوتین لهڕێگا لهگهڵ ههڤاڵ بهرماڵ کهوتین ه
قسهکردن ،دهمویست بزانم ک ه ههست بهچی دهکات ،دهیووت
بۆ یهکهمجار ه ههست بهخۆم دهکهم کهمهزن دهبم ،من بووکی
کوردستانم ،باوهڕ ناکهم هیچ بوکێک ئهوهندهی من بهختهوهر بێت،
ههوڵم دهدا لهههست و نهست و چۆنیهتی بیرکردنهوهی حاڵی ببم،
دهمویست منیش وهک ئهو لهناو ئهو ههموو ههستهدا بژیم.
لهبهر ئهوهی ههموو پهیوهندێکانمان لهو ناوچهیهدا ئاشکرا
ببوو ههوڵێکی زۆرماندا ک ه پهیوهندی نوێ دروست بکهین ،ئهم ه
سهرهرای ئهوهش بوو ک ه هێر�شی دوژمن ل ه ئارادا بوو ،ئهم ئهرکه
زۆر گران بوو ،بهاڵم ئهنجام وهرنهگرتنی�شی لهسهر شان زۆر گرانتر
بوو ،لهئاکامدا توانیمان پهیوهندی لهگهڵ خێزانێکی واڵت پارێزدا
ببهستین ،پێیانم ووت ک ه گوایه ههڤاڵ بهرماڵ زۆر ناساغهو بۆ
چارهسهری دهبێت بچێت بۆ شار ،پێیانمان ووت ئێو ه تهنها تاکو
شاری سیڤاس بیگههێنن لهو ه بهدواو ه خۆی دهزانێت چی دهکات ،ل ه
ڕاستیدا ئهگهر بیانزانیایهئ هم ههڤاڵ ه نیازی چییهباوهڕ ناکهم ک ه
ههرگیز ڕازی بوونایه ،بیبهن.
لهوکاته ٥ڕۆژ جارێک دهچووم ب ه بهێتهلهکهمان پهیوهندیم
بهههڤااڵنهو ه دهکرد ،له ٥ی مانگی  ١٠دا من و ههڤاڵ بهرماڵ
و سهفکان چووین بۆئەوەی پهیوهندی ب ه بێتهلهکانهو ه بکهین،
بهاڵم هیچ دهنگێک لهبێتهلهکانهو ه نهدههات ،لهسهر لووتکهی
چیای چهنگهل بانگهوازیمان بۆ ههڤاڵ روهات دهکرد ،بهاڵم هیچ
وهاڵمێکما ن نەدرایەوە.
ماوهیهکی زۆر لهوێ چاوهڕێمان کرد ،کاتێک کههیچ
پهیوهندییهکمان پێن ه بهسترا گهڕاینهو ه شوێنی خۆمان ،بۆ شهوی
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دوایی ل ه شوێنهکهی خۆمان نهماین ،لهبهر ئهوهی ئهو شوێنهی لێی
بووین زۆر مهتر�سی دار بوو ،له ٧ی مانگی  ١٠دهمهو بهیان ئاگرێکمان
کردهوهو بهدیارێو ه دانیشتین ،ههڤاڵ سهفکان ک ه دوایی شههید بوو
ڕادیۆکهی کردبۆو ه و ب ه پهنا گوێیهوهی نابوو ،ل ه ناکاودا چاوهکانی
زهق کرانهو ه و لهمنی ڕوانی منیش داوام لێکرد که دهنگی ڕادوێکه
زیاد بکات ،ههڤاڵ سهفکان ووتی هەڤاڵ لهوانهی ه ئهمانهشێت بوبێتن
 ،منیش پرسیم چی بووه؟ .بەاڵم وهاڵمی نهدایهوه ،ل ه ههواڵهکهدا
گوێم لێ بوو ک ه دهیانووت که ٤١ههڤاڵمان شههید بووه ،کاتێک ئێم ه
جیابوینهو ه ل ه ههڤااڵن لهالی ههڤاڵ ڕوهات ئهوهند ه ههڤاڵێکی
زۆری لێ نهبوو ،پێم وابێت ههر  ٢٠ههڤاڵێک دهبوون .کاتێک له
شوێنی خۆمان جیابوینهو ه من پێیانم ووتوبوو لهبهر ئهوهی ههڤاڵ
موسلم چووه بۆ کهشف و بهتهنیا مانهوهی ههڤاڵ روهات کارێکی
مهترسیداره ،بهاڵم ههڤاڵ روهات پێیانی ووتبوو ل ه ههرێمی باشوری
ڕۆژئاوا کێشهیهک ههی ه ناچار ه ک ه لێر ه بمێنێتهوه ،منیش پێیانم
ووت مادام وای ه ب ا ههڤاڵێکی لهال بمێنێتهو ه لهبهر ئهوهی زۆربهی
ههڤااڵن چوبون بۆ ئهنجامدانی ئهرک لهالی ههڤاڵ روهات ههڤاڵی
بهئهزموون نهمابۆوه ،لە ئاکامدا هەڤاڵ ڕوهات پێی ووتین ئێوهزۆر
سۆزهکین ،ئێوهکاری خۆتان بکهن ،دهتوانم کاری خۆم ئهنجام
بدهم.
دوای ماوهیهک جیابونهوهم ل ه ههڤاڵ روهات گوێم ل ه دهنگی
تهقهبوو ،ب ه بێتهل پهیوهندیم پێوهکرد و لێم پر�سی کهچی ڕوویداو ه
ئهویش ووتی ئێو ه بهردهوام بن ل ه ڕۆیشتن ،هیچ شتێک لهئارادا نییه.
بهاڵم ئهوهی ڕاستی بێت ههڤااڵن نهدیم و خهاڵت ل ه ماڵێکدا
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چوار دهوریان دهگیردرێت و دهکهونهشهڕهوه ،بهاڵم ههڤاڵ روهات
نهیویستبوو ک ه ئێمه ئهم ههواڵ ه بزانین ،بەاڵم بەردەوام ڕادیۆی
دەوڵەت ههواڵی خۆ�شی خۆیان باڵودەکردەوە و دەیان ووت کە
ی تێرۆریستیان کوشتووه.
ژمارەیەکی زۆر 
من و ههڤااڵن بهرماڵ و سهفکان و جهمال و پیران لهیهکتری
ڕاماین ،ئێم ه ههستمان بهڕوداویک دهکرد ،تاکو ل ه ههواڵی کاتژمێر
 ١٠بیستمان ک ه دهیووت فەرماندەی شاری سیڤاس و شاری مهالتیا
تێرۆریست بە ناو روهات لێدراوه ،لهناو خۆماندا نهمان دهتوانی
قسهبکهین و حاڵی ئهوهشمان نهبوو که هیچ پرسیارێک ل ه یهکتری
بکهین ،لهبهر ئهوهی من بهرپرسیار بووم ههڤااڵن چاوهرێی منیان
دهکرد کهشتێکیان پێ بڵێم ،بهاڵم قسهم پێنهدهکرا ،تهنها بهههڤاڵ
سهفقانم ووت دهنگی ڕادوێک ه کز ک ه ئهم ههوااڵن ه درۆن.
ههر ئهو شهو ه ههڤاڵ پیرانم لهگهڵ خۆم برد و چوینهسهر
چیای چهنگهل ،بهخێرایی بهدرێژایی  ٣کاتژمێر سهرکهوتین ،بۆ
ههڤااڵن یهک لهسهر یهک بانگهوازم دهکرد ،بهاڵم هیچ وهاڵمێک
نهدهدرایهوه ،کۆدی نهێنی بێتهلهکهی ههڤاڵ روهات شیماڤیت بوو،
هاوارم دەکرد شیماڤیت وهاڵم بدهرهو ه ،بهاڵم وهاڵم نهدهدرایهوه،
لهوکاتانهدا ههڤاڵ موسلم لهگهڵ ئوزگوردا بۆ کهشف کردن
چوبون بۆ شاری تۆقات ،بانگهوازیان بۆ من کرد ،لێم پرسین ههڤاڵ
گوێتان ل ه ههواڵهکان بووه؟ ،ووتیان بهڵێ ،بیر لهچی دهکهنهوه؟،
نازانین ،باوهڕ بهو ههوااڵن ه مهکهن .ئیتر قسهی ترم پێنهکرا.
لهگهل ههڤاڵ پیراندا تاکو کاتژمێر  ١٢ی شهو بهردهوام بووین
لهبانگهواز کردن ،چاوهڕێ بووم ک ه وهاڵمێکم بدرێتهو ه بهاڵم هیچ
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وهاڵمێک نهبوو ،بە ناچاری چوین ه خوارهو ه بۆ الی ههڤااڵن ،بۆ
ڕۆژی دوایی ب ه شهو جارێکی تر چوینهو ه سهرهوه ،هیچ وهاڵمێکمان
نهدرایهوه ،ب ه درێژایی  ٦ڕۆژ بۆ خولهکێکیش بێت نهنووستم،
ڕۆژێکی تر لهگهڵ ههڤاڵ پیراندا سهرکهوتینهوه ،بهاڵم هیچ
وهاڵمێکی بانگهوازهکانمانیان نهدایهوه.
کاتێک لهسهر چیاک ه بانگهوازیم لهههڤااڵن دهکرد تیشکی شاری
سیڤاسم لێو ه دیار بوو ،کاتێک بانگهوازیم له بێتهلهکهو ه دهکرد
لهسهر شاخ تهرمی  ٨ههڤاڵمان هێنرابۆو ه شاری سیڤاس .بۆتۆڵ ه
سهندنهو ه ههڤاڵ بهرماڵ بۆ ئهنجامدانی چاالکیی ه گیانبازێکهی
کهوتهڕێ.
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ئازاد ئێروه

لههاوینی ساڵی  ١٩٩٨دا لهناوچهی بهرڤارسهی لە سنوری هێڵی
نێوان ههککاری و باشکهل ه بووین ،هێزهکهی ئێرهمان لهتیپێک
پێکهاتبوو ،سهرهرای ئهوهی هاوین بوو شهوانی ئهوهندهسارد بوو
کهل ه سهرماندا نهمان دهتوانی بخهوین ،به ڕۆژیش لهبهر گهرما
خهومان لێن ه دهکهوت ،شوێنهکهمان زۆزان بوو لهبهر گهرمی تیشکی
خۆر تهنانهت دارێکیشمان پێ پهیدا نهدهکرا ک ه لهژێر سێبهرهکهی
ههندێک بحهوێینهوه� ،سێ کانی ل ه چواردهورماندا ههبوو ،ئهو
شوێنهی لێی بووین ناومان نابوو گۆالن ،بۆ ئهوهی ههندێک فێنکمان
بێتهو ه زۆرجار دهچوینهسهر ئهو کانیانه ،ئهم ناوچهی ه ههر چوار
وهرزهکهی تێدا دهژیا ،هێشتا بهقهد پاڵی چیاکانهو ه بهفر ههبوو ،ل ه
خواریشهو ه بههار و هاوین لهژیاندا بوو.
ناوچهی بهروار سهڤ ک ه بهرزترین و ستراتیژیترین ناوچەیە و
خاوهن زنجیر ه شاخێکه ،ل ه ههموو ناوچهک ه جگ ه ل ه چیای ڕهشک ه
شوێنێکی بهرزتر نابینرێت ،کاتێک لهناوچهی باشکهل ه چاالکییهکمان
ئهنجام دهدا یاخود دوژمن ک ه ههر ئۆپهراسیۆنێکی ئهنجام بدای ه
ڕاستهوخۆ دهچوین ه ههرێمی ههککاریهوه ،ئهگهر ئۆپهراسیۆن ه
ک ه ل ه ههککاریهو ه بهاتایهت ه ئاراو ه ئهو کات ه دهچوین ه ناوچهی
باشکهلهوه ،لەبەر ئەوەی خاوەن سنورێکی زۆربوو سوودێکی با�شی
ب ه ئێم ه دهبهخ�شی ،لهو ناوچهیهی ئێمهی لێ بووین سهدهها گوندی
وێرانکراوی لێ بوو ک ه دهوڵهت وێرانی کردبوون ،تهنانهت دوژمن
شوێن ه زۆزانهکانی لهوهڕی مهڕ و مااڵتی دانیشتوانی�شی وێران
کردبوو ،یهک ئاسهوار ل ه ژیانی مرۆڤ لهناوچهکهدا بهدی نهدهکرا،
ئێرهیان کردبوو ب ه ناوچهی قهدهغهکراو ،چهند گوندێک لهژێر
ههڕهشهی دهوڵهت ببوون بهجاش ،بهاڵم ئهوانیش سهرهرای ههموو
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ترس و ههڕهش ه و روبهڕوو بونهوهی کوشتنیشیان پهیوهندیان
لهگهڵ ئێم ه نهدهپچڕاند ،ههرچهند ه دهوڵهت ههوڵی�شی دابێت
که پهیوهندی فیزیکی نێوان ئێم ه و گهلیشیان پچڕاند بێت بهاڵم
نهیان دهتوانی پهیوهندی مهعنهوی نێوانمان بپچڕێنێت ،جارێکیان
دانیشتوانی گوندێک ب ه دهنگی خۆیان کاسێتێکیان تۆمارکردبو و ک ه
گۆرانیان ب ه سهر گهریالدا دهووت ناردیان بۆمان ئهمهش وورهیهکی
زۆری ب ه ئێم ه بهخ�شی ههروهها ههندێ جاریش شیرینیان دروست
دهکرد و بۆمانیان دهنارد ،ل ه ههموو ڕهوشێکدا دهیانویست ههست
بکهین ک ه ل ه گهڵماندان ،کاری تیپهکهمان ئهوهبوو ک ه ئامادهبا�شی بۆ
زستان بکهین و ڕێی هاتوچۆ بۆ گهریال ئاماد ه بکهین ،هێسترهکانمان
بۆ گواستنهوهی ئازووق ه ژمارهیان دهگهیشته ٢٠هێسترێک
ههروهها بۆ ئازووقهی سهر پێیشمان نزیکهی  ٢٠٠سهر مهڕمان
ههبوو ،ئێم ه بۆ حهشاردانی ئازووق ه ل ه ناو تیپهکهماندا ببووین ب ه
چهند بهشێکهوه.
سهرتیپهکهمان ههڤاڵ محهمهد گویا بوو ،بانگی من و ههڤاڵی
شههید ڕۆستهم زهیدانی کرد بۆالی خۆی ،پێی ووتین ک ه دوو ههڤاڵی
تر لهگهڵ خۆمان بهرین بۆ ناو گوند به هێسترەکان ئهو ئازووقهی ه
بهێنین ک ه بۆمانیان ئامادهکردووه ،لهسهر ئهم فهرمان ه دهستمان
کرد ب ه ئامادهبا�شی ڕۆیشتن ،دهمهو ئێوار ه کهوتینهڕێ ،ههڵبهت
دوای ئهو کهش و ههوا گهرمهی ڕۆژ و ڕێکردن لهناو ئهو کهشوههوا
فێنکهی ئێوار ه بۆ گهریال شتێکی زۆر خۆشه.
هێزی سهربازی تورک بۆ ئاماد ه با�شی ئهنجامدانی ئۆپهراسیۆن
هاتبوونه ههرێمهکهو ه تهنانهت نزیک ئهو گوندهش ببوونهو ه که
ئێم ه بۆی دهچوین ،پێم وابێت ئامانجیان ئهوهبوو ک ه ئهو شهو ه
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ب ه دزییهو ه بێن ه ئهو ناوچهیهی ک ه ئێمهی لێ بووین ،ب ه بێ ئهوهی
کهشف بکهین چووین ه گوندهکهو ه ههربۆی ه ههستمان ب ه بوونی
سهرباز نهکرد ل ه گوندهکهدا ،بهاڵم دیاربوو سهربازهکانیش زۆر ب ه
دیقهت نهبوبون ههربۆی ه ههستیان ب ه هاتنی ئێم ه نهکردبوو بۆ ناو
گوندهکه.
گڵۆپی ئهو ماڵهدا گیرسا بوو ک ه ئازووقهمان لێدههێنا ،پێویست
بوو ک ه کهس نهمانبینێت ،ههربۆی ه سهرهتا دووانمان چوین،
وهک قهڵهرهش دهستم کرد ب ه خوێندن ،ههندێ چاوهڕێمان کرد
بهاڵم کهس نههات ه دهرهوه ،دیار ه ئهوهند ه بهبا�شی تهقلیدی دهنگی
قهلهرهشم کردبۆو ه پێیان وابوو ه کهبهڕاستی قهلهڕهش دهخوێنێت
بۆی ه نههاتن ه دهرهوه ،دووهم جاریان بهدهنگێکی خراپ خوێندمهو ه
ئهم جارهیان چاودێر ه جاشهکهیان گوێی ل ه من ببوو زانیان ئێمهین،
هاتن ه ئهو شوێنهی ک ه ههموو جارێک یهکتریمان لێدهبینی ،ئهم
ئیشارهت ه پێشوتریش ب ه کارمان هێنا بوو ،ک ه جاشهواڵت پارێزهکان
ئێمهیان بینی زۆر سهرسام بوون ،پێیان ووتین چۆن هاتن ه ئێر ه چوار
دهوری گوند گیراوه ،خێرا بڕۆن خۆتان ڕزگار بکهن .فهرماندهی
گروپهکهمان ووتی ل ه ڕاستیدا ئهم گوندیان ه بهم شێوهی ه ترساون
هۆیهکهی ئهوهنیی ه ک ه سهرباز هاتونهت ه ناوچهکهو ه ئهم ه هۆیهکی
تری ههیه ،ئهگهر سهرباز ل ه ناوچهک ه بونای ه روبهرویان دهبوینهوه.
ئهوهی دهیووت ووتنێکی مهنتقی بوو ،ب ه جاشهکانی ووت ناتوانین
بڕۆین تا ئهرکهکهمان جێبهجێ نهکهین ناتوانین بگهڕێینهوه.
ئهگهر بهزۆریش بووبێت قهناعهتمان پێکردن ،ب ه ڕاستی ئهوان
ب ه بینینی ئێم ه زۆر سهرسام ببوون.
دوای ماوهیهک ئازوقهی ماڵهکهمان ک ه بۆمانیان ئاماد ه کردبوو
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ل ه هێسترهکانمان بارکرد و ئاماد ه بووین بۆ دهرچوون ،لهگهڵ
دوو جاش ه واڵتپارێزهکهدا ماڵئاوایمان کرد و بهڕێ کهوتین،
پێویست بوو زۆر ووریا بوینایه ،دهرچونمان ل ه گوند ئهوهندهی
هاتنمان بێدهنگ و ئارام بوو ،جگه لهدهنگی پێی هێسترهکان هیچ
دهنگێکی تر نهدهبیسترا ،دوای  ٣کاتژمێرێک گهیشتین ه شوێنی
خۆمان ،دوای ئهوهی ئازوقهکانمان ل ه هێسترهکان داگرت با�سی
ڕهو�شی ئۆپهراسیۆنهکهمان بۆ فهرماندهکهمان کرد که له زمانی
گوندنشینهکانهو ه پێمان گهیشتبوو ،دوای گهنگهشهکردنی
گروپهکهمان ههڤااڵن پێیان وابوو ک ه ئهم شهو ئۆپهراسیۆن ئهنجام
نادرێت ،گریمانەی ئهوهی ههی ه ک ه سبهی دهست پێ بکهن ههربۆی ه
گروپێکمان پێکهێنا بۆ کهشف کردن ،جگ ه لهو گروپ ه ههموو
هێزهکهمان ل ه شوێنی خۆیان مانهوه.
ئێم ه ک ه خهریکی ژیانی ڕۆژانهمان بووین ههندێ ل ه ههڤااڵن
بۆ شیر چوون بۆ دۆشینی بزن ،ل ه ناکاودا ل ه سهرومانهو ه به٣٠٠
مهترێک سهدهها سهربازی دوژمنمان ب ه دیکرد کهبەرەو ئێم ه بوون،
ئهوان ئێمهیان بینی و زۆر شڵهژان ،یهکسهر تهقهیان لێ نهکردین،
دیاربوو دهیانویست چوار دهورمان بگرن ئینج ا دهست بکهنهوه،
لهناو ئێمهشدا ئاڵۆزی هاته ئاراوه ،ههمان کات پهیوهندیمان
بهست به ههڤاڵهکانی سهرگردهکان بهاڵم وهاڵمیان نهدایهوه،
بیرمان لهوهکردهو ه بۆ وهاڵم نهدانهوهیان تۆ بڵێی نوستبن یاخود
به دیلی گیرابن ،ئهو ههڤااڵنهی پهرشوباڵو ببونهو ه کۆکرانهو ه و
لهپاڵ گابهردهکاندا سهنگهرمان گرت ،شوێنهکهمان باش بوو بۆ
شهڕکردن دهمانتوانی ماوهیهکی زۆر خۆڕاگری بکهین.
ل ه ئاکامدا ههڤااڵنی سهرگردهکان وهاڵمیان داینهو ه و
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

یهک شهو و یهک ڕۆژ 325

گهیشتنهالمان ،ههندێجار لهناو گهریالدا  ٣و  ٤خولهکێک بهس ه
بۆ سهنگهر گرتن ،لهشکری دوژمن ب ه بێ ئهوهی ب ه خۆیان بزانن
ئهم ههلهیان بۆ ئێم ه ڕهخساند ،لهڕاستیدا سهرهتا ک ه ئێمهیان بینی
ئهگهر دهستیان بکردایهتهو ه زهرهرێکی گیانی زۆریان لێدهداین.
ئێمه ٣مهفرهز ه لهپاڵ گابهردهکاندا ل ه سهنگهردا بووین،
لهناو مهفرهزهکهی من و ههڤاڵ دهلیلدا ههڤااڵنی به ئهزمونمان
لهگهڵدا بوو ،ههندێ ههڤاڵی نوێیان هێنا بوو ه ناو مهفرهزهکهی
من که تازهببون ب ه گهریال ،ئێم ه ههر  ٣مهفرهزهک ه ب ه شێوهیهک
سهنگهرمان گرت ک ه بتوانین یهکتری بپارێزین ،خۆمان ئامادهکرد
بۆ شهڕ ،کۆپتهرەکان سهربازێکی زۆریان لهسهر گردهکان دابهزاند
و دهیانویست چوار دهورمان بگرن ،بهاڵم هێشتا دهستیان نهکرد
بۆوه ،له بهرامبهرمان هاوانیان دابهست ،کاتێک شوێنەکەی
خۆمانمان جێ هێشت مهڕ و مااڵت و هێسترهکانمان کهوتنهدهست
دوژمنهوه.
دوای ماوهیهک گوێمان ل ه دهنگی کۆپتهر ه کۆبراکان بوو،
سهربازهکان غیرهتی ئهوهیان نهبوو ک ه روبهڕو شهڕمان لهگهڵ
بکهن ،تا دهنگی کۆبراکان نزیک ببوایهتهو ه ههموو ههڤااڵن بۆ
پاراستنی خۆیان باشتر پهنا بهردهکانیان دهگرت ،چونکهههموومان
دهمانزانی ک ه بۆردومانمان دهکهن ،ئێم ه زۆر ل ه بۆردومانهکان
نهدهترساین لهبهر ئهوهی سهربازی دوژمن لێمانهو ه نزیک بوون
ههربۆی ه کۆبراکان نهیاندهتوانی ب ه ئارهزووی خۆیان بۆردومانمان
بکهن.
موشهکەکانی کۆپتهرهکان وهک بروسک ه بهسهرمانی دهدا،
لهبهر تهپوتۆزی فیشهک و موشهکهکان چاوچاوی نهدهبینی ،ک ه
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کۆپتهرهکان لێمان نزیک دهبونهو ه ب ه یهکترمان دهووت با تهقهی
لێ بکهین بهاڵم لهبهر ئهوهی دهمانزانی کاریگهری لێناکات پهشیمان
دهبوینهوه ،لهو کاتهدا کۆپتهرێکی بارههڵگرمان بینی که دهیویست
سهرباز داگرێت تهقهیهکی زۆرمان لێکرد ،نهیزانی ک ه چۆن تو�شی
ئهو لێدانههات ب ه بێ ئهوهی ههموو سهربازهکان داگرێت لهو ناو ه
دوورکهوتهوه ،دوای ئهوهی کۆپتهر ه کۆبراکان مۆڵهتیان وهرگرت
ئێمهیان دهدای ه بهر مووشهک ،لهکاتی ئهنجامدانی ئهم بۆردومانهدا
سهربازهکانیش دههاتن ه پێشهوه ،بهاڵم لهبهر ئهوهی شوێنی ئێم ه
بهردهاڵن بوو ک ه سهنگهرمان باش گرتبوو ههروهها سهربازهکان
لهشوێنی تهخت بوون ههربۆی ه هێرشهکانیان بێ کاریگهر دهمایهوه،
کاتێک زۆرمان بۆ سهربازهکان هێنا ک ه پاشهک�شێ بکهن جارێکی
تر کۆپتهر ه کۆبراکان هاتنه ئاراوه ،ب ه ناچاری جارێکی تر خۆمان
حهشاردایهوه ،هێزی دوژمن بۆ ئهوهی ل ه سهنگهرهکانمان ههڵمان
تهکێنن هۆیهکهیم نهدهزانی چی بوو بهردهوام هێرشیان بۆ ئهو
شوێنهدهکرد ک ه مهفرهزهکهی منی لێ بوو ،دهیانویست لهو شوێنهی
لێی بوین ههڵمان تهکێنن و زهحمهتی بۆ سهنگهرهکانی تری ههڤااڵن
دروست بکهن ،بهاڵم ههموو جارێک توانیمان هێرشهکانیان پهرچ
بدهینهوه ،لهئهنجامی ئهو هێرشانهدا ههڤاڵ عهلی ئیحسان ل ه قاچ و
ههڤاڵ فهرهاد ل ه قۆڵی فیشهکیان بهرکهوت و بریندار بوون ،ههڤاڵ
سهرههڵدان کهگهریالیهکی نوێ بوو ل ه ئهنجامی چهند پارچهیهکدا
باڵی بریندار بوو ،ههڤاڵ سهرههڵدانی مهفرهزهکهی تریشمان ب ه
پارچهی مووشهک ئهویش باڵی بریندار بوو ،جگ ه له من و ههڤاڵ
سهردار که�سی ترمان نهبوو ل ه مهفرهزهکهمان کهشهڕ بکات ،دوای
ماوهیهک ههڤاڵ سهیدخان ل ه ئهنجامی پریشکی بهرد دهموچاوی
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زامدار بوو ک ه ئهویش گهریالیهکی نوێ بوو ،ل ه ڕاستیدا برینی ئهو
ههڤااڵن ه ئهوهند ه سهخت نهبوو کهڕێگر بێت ل ه شهڕکردنیان ،بهاڵم
لهبهر ئهوهی کهم ئهزموون بوون ب ه هۆی ئهو برین ه سوکانهیانهو ه
ڕهو�شی دورونیان خراپ ببوو ،بۆ ئهوهی ل ه بۆردومانی ئاسمانی
بیانپارێزین ناردیانمان بۆ شوێنێکی پارێزراو ،دوایش من ل ه شوێنێک
و ههڤاڵ سهردار له شوێنێکی تر جێمان گرت و کهوتین ه شهڕهوه،
ههڵبهت ڕۆژ ل ه هاویندا ئهوهند ه درێژ ه تهواو بوون ههر نازانێت،
لهبهر ئهوهی شهڕی شهو بۆ گهریال گونجاو تره ،چونکە من پێموایە
ل ه کاتی شەودا سهربازی دوژمن دهکهوتن ه ڕهو�شی بهرگریهو ه ئینجا
گهریال هێر�شی ئهنجام دهدات.
ئهم شهڕهما ن تاکو نیوهڕۆ درێژەی خایاند ،ک ه تهماشای
سهنگهرهکانی ترم کرد دهمانتوانی پهیوهندیان پێو ه بکهین ،ههڤاڵ
سهرههڵدان ووتی ئهگهر داوای یارمهتی ل ه سهنگهرهکانی تربکهین
باشتر شهڕمان پێدهکرێت ،چونکە من و ههڤاڵ سهردار زۆر
نارهحهتیمان دهچێشت ،سهرهرای ئهوهش ڕازی نهبووم که داوای
یارمهتی بکات ،ههڵبهت من دڵنیا بووم لهوهی ک ه ل ه ناو ئهو ههموو
تهقهو شهڕهدا ههر کهسێک بۆ یارمهتی ئێم ه بێت ه المان ههر بریندار
دهبێت ،منیش ووتم تا دوا ههناسهلهم سهنگهرهدا شهڕ دهکهین و
پێویستیمان ب ه کهس نییه.
من لهههڤاڵ سهردارم پر�سی ک ه ل ه سوچێکدا بوو کاتژمێر
چهنده؟ ،ههڵبهت ئهوهند ه ئهم پرسیارهم لێکردبوو ک ه بوو ه هۆی
توڕهبوونی ههڤاڵ سهردار ،ههر کاتێک که پرسیارم لێدهکرد
دهیووت کات وهکو خۆیهتی دوو خولهک لهمهو پێش پرسیاری
کاتژمێرت کرد ،ل ه کاتی گهرمهی شهڕدا زۆرجار یان تیونوت دهبێت
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یاخود برسیت دهبێت ،ههندێ جاریش ل ه شوێنی خۆت دهتهوێت
بچیت ه دهرهوه ،بهاڵم ل ه ههموویان زیاتر حهزدهکهیت جگهرهیهک
ل ه توتنی گهریال بکێشیت ،بهاڵم من لهو حاڵهدا ههستم ب ه ئارهزووی
هیچیان نهدهکرد ،ئهوهی منی ههراسان کردبوو باری زۆر بۆ هێنانی
خهو بوو ک ه ههموو لهشمی تهنی بوو ،تهماشای ههڤاڵ سهردارم
کرد ئهوکاتانهی شهڕ ههندێ کپ دهبۆو ه سهر خهوێکی دهشکان،
ههموو جارێکیش ک ه خهوی لێدهکهوت بهردێکم تێدهگرت و ب ه ئاگام
دههێنایهوه ،ئهوهی ڕاستی بێت ل ه بارهی زۆر بۆ هێنانی خهو هیچ
جیاوازییهکمان ل ه نێواندا نهبوو ،لهتهقینهوهی ههر مووشهکێک و
گوول ه هاوهنێک بۆنی باروتێکی زۆر دهمانی تهنی و دهنگی تهقهش ناو
بهناو ل ه ئارادا بوو.
تا دههات زیاتر خهوم دههات ،نهم دهتوانی دان ب ه خۆمدا بگرم،
کاتێک خۆر گهیشتبووهبان سهرم و ههستم ب ه گهرماییهکهی دهکرد
نهم دهتوانی زاڵ بم ب ه سهر پێڵوی چاوهکانم ،چاوهکانم دادهخران
هێواش . .هێواش بهالدا دههاتم ،قۆڵم وهک سهرینێک کرد ه ژێر
سهرم و ههندێ نووستم.
دیار بوو هێزی دوژمن ههستیان کرد بوو ک ه ل ه سهنگهرهکهی
ئێمهو ه تهقهکردن کز بوو ه ههربۆیه هێرشیان ئهنجامدا ،ئاشکرا
بوو ک ه سهرهتا دهیانهوێت هێرش بهێنن ه سهر سهنگهرهکانی ئێم ه
تاکو لهوێدا ههڵمان تهکێنن ،ئهگهر شارهزایی ئهو خاک ه نهبیت واتا
ڕوبهڕوی تهڵهکهبازی زۆری شهڕ دهبیتهوه ،گروپی هێرش بهری
دوژمن ل ه دورهو ه ئێمهیان دهبینی بهاڵم ک ه بهرهو ڕومان دههاتن
ههڵهی ڕێگایان دهکرد ،ههڤااڵنی بریندارانمان شاردهو ه بهاڵم لهبهر
ئهوهی سهر خهومان دهشکاند تهقهمان نهدهکرد ،دیاربوو پێیان
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وابوو ک ه سهنگهرهکانمان دوور ه ههر بۆی ه ل ه ناکاودا گوێم ل ه دهنگی
سهربازێکی دوژمن بوو دهیووت شوێنی ئهو ناکهسبهچانهئهو پهنا
گابهردهی بهردهممانه ،من لهبهر ئهوهی ئهوم نهبینی نهم دهزانی
ئیشارات بۆ کوێ دهکات ،بهاڵم دهنگ ه ک ه زۆر لێمهو ه نزیک بوو،
ههڤاڵ سهرداریش ب ه خهبهر ببۆو ه و ئاماد ه بوو ،ب ه هێوا�شی سهرم
ل ه سهنگهر ه ک ه بهرز کردهوه ،ڕێک بهرامبهرم بوون ،سهربازێکی
ئهسمهر ئیشاراتی بهوالترمانی دهکرد ک ه گوایهئێمهلهوێین ،بهوانی
تری دهووت با لهوێو ه بڕۆین ،به خۆمم ووت ئهم ه باشترین ههله،
کاتی ئهو ه هاتبوو ک ه دهستیان لێ بوهشێنم ،رومانهکهم ل ه قهدم
کردهوهو پیمهکهیم دهرهێنا و بهتوندی گوشیم ،نهفه�سی خۆمم
گرت ،رومانهکهم فڕێدای ه نێوانیانهوهو له نێوانیاندا تهقیهوه ،به
شێوهیهک رومانهک ه تهقییهو ه ک ه کاریگهری ل ه گوێم کرد ،ئینجا
کهوتم ه تهقهکردن ،کهوتم ه هاوارکردن ههروهها سهربازهکانیش
هاواریان دەکرد ،لهبهر تهپوتۆز نهم دهتوانی هیچ ببینم ،تهنها
گوێم ل ه هاواری سهربازهکان بوو که دهیانووت دایه ..دایه ،بانگی
ههڤاڵ سهردارم کرد ک ه بێت ه الم ،کاتێک هات ئهویش کهوته
تهقهکردن ،من لهبهر ئهوهی فیشهکم پێن ه مابوو بۆی ه بانگیم
کرد ،دوای ڕهوانهوهی ههندێ تهپوتۆز دوو سهربازم بینی ک ه درێژ
ببوون و ئهوانی تر سهرهرای ئهوهی برینداریش بوون ب ه تهقڵ ه
لێدان ئهو دوو کوژراوهیان ب ه جێهێشت و ڕایان کرد ،لهوالشهوه
ئهو ههڤاڵه بریندارانهی شاردبومانهو ه بهم سهرکهوتنهی ئێم ه
وورهیان کهوتهو ه بهر و تهنانهت ئهو دوو بریندارهمان لهشوێنهکانی
خۆیان دهرچوون و هاتنهالمان و سهنگهریان گرتهوه ،وورهی
ههموو ههڤااڵن بهرز بۆوه ،ل ه ناوخۆماندا کهوتین ه گاڵتهکردن،
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چونکە دهمانزانی ک ه بهم لێدانی هێزی تایبهتیانهی دوژمن ئهگهر
بۆ ماوهیهکی کهمیش بێت ئیرادهیان دهشکێت و ب ه ئاسانی خۆیان پێ
کۆناکرێتهوه ،ههڵبهت مهحاڵ بوو دوای ئهو دهست وهشانهمان ب ه
کاتێکی زوو هێرش ئهنجام بدهنهوه ،ههربۆیه ماوهیهک ل ه دورهو ه
تهقهیان دهکرد ک ه هیج کاریگهرییهکی ن ه دهبوو.
بهرهو ئێوار ه شهڕهک ه ههر ل ه خۆیهو ه کۆتایی هات ،هێزی دوژمن
ئهو سهربازانهی باڵوببوونهو ه ل ه ناوچهکهدا کۆیانی دهکردهوه ،بهم
شێوهی ه زهختی سهرمان کهم بۆوهو به�شی ههر ه زهحمهتی ڕۆژهکهمان
بهسهر برد ،هیچ شههیدێکمان ل ه سهنگهرهکهمان نهبوو ،بهاڵم نهم
دهزانی ک ه ل ه سهنگهرهکانی ترمان شههیدمان ههی ه یان نا.
دهرهنجام یهکهم ئهستێرهی ئاسمانم بهدیکرد ،بهم شێوهی ه هەتا
تاریک دابهاتای ه ژمارهی ئهستێرهکان زیادیان دهکرد ،ههموومان له
شوێنێک کۆبوینهوه ،خاوهن وور ه بوین ،پرسیاری ئهوهمان کرد
ک ه شههیدمان ههیهیان نا ،ههڤااڵن ووتیان ک ه شههیدمان نییه،
بیرمان کردهو ه چۆن لهناو ئهو قیامهتهدا ئاوا بهئاسانی دهرچوین،
فەرماندەیی تیپهکهمان لهسهر ئهو ه سهرقاڵ بوون ک ه پیالنێک
دابڕێژن تاکو ل ه ناوچهی شهڕ چۆن دهربچین ،ب ه درێژایی شهڕهک ه
تهنها دوو ههڤاڵمان ب ه سهختی بریندار ببوون ،ههڤاڵ عهلی ئیحسان
فیشهک دابووی ل ه قاچی ههروهها ههڤاڵ زاهیر پارچ ه تۆپ لێی
دابوو ههربۆی ه نیوهی له�شی فهلج ببوو ،نهمان دهتوانی ئهوان
لهگهڵ خۆماندا بهرین ،پێویست بوو ل ه شوێنێکی دڵنیا بهجێیان
بهێڵین ههروهها دهبوای ه ههموومان بۆ شوێنێکی پارێزراو و دڵنیا،
بمان گوازایهتهوه ،ههرچهند ه نهشمان دهویست بهاڵم ناچار
بووین ،ل ه چاڵێکی ژێر گابهردا ههردوو ههڤاڵهکهمان شاردەوه،
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دوایش ههندێ نان و شهکرمان داپێیان و بهجێمان هێشتن ،بۆ
گهریال لهوههست ه ناخۆشترین شک نابرێت ک ه ههڤاڵی برینداری
خۆت بهجێبهێڵیت ،بهاڵم شهڕ بێ بهزهییه ،چارهیهکی ترمان نهبوو،
کاتێک ک ه باس دێت ه سهر رزگارکردنی گیانی ههڤااڵنی تر ناچاردهبیت
ک ه بڕیارێکی وا وهربگریت ،ههڤااڵنی بریندار دهیانزانی ک ه ئهگهر
ئهوانیشمان لهگهڵ بن گروپهکهمان ناچاردهبن که زۆر بهخاوی
ڕێگا ببڕن ،سهرهرای ئهوهی بریندار بوون زۆر بهسهختی کهچی
دهیانووت ئێم ه بهجێبهێڵن و بڕۆن ،ئهوان یهک داخوازییان ل ه ئێم ه
ههبوو دهیانووت رومانهیهکمان بدەنێ ئهگهر هێزی دوژمن هاتن ه
سهرمان نامانهوێت ب ه ساغی دهستگیرمان بکهن ،ئهم داخوازییهمان
هێنای ه جێ و بهجێمان هێشتن ،فهرماندهی تیپهکهمان بهردهوام
چاودێری جواڵنهوهکانی هێزی دوژمنی دهکرد و بهردهوام گوێی له
بێتهلهکهیان دهگرت ههوڵی دهدا ک ه حاڵی بێت کهنیازی چییان ههیه،
سهرهتا ووتی کهدهبێت بهرهو الی ههککاری بڕۆین بهاڵم دوایی
گهیشتنهبڕیار کهباشترهبهرهو باشکهلهمل بنێین ،دوو هۆکاری ئهم
بڕیارهوهرگرتنهئهوهبوو یهکهمیان نهبوونی هێرش بوو لهو ناوچهیهدا
و دووهمیشیان سهرمان لههێزی دوژمن دهشێواند ،ئهمهتاکتیکێکی
هاکهزایی بوو ،لهبهر ئهوهی هێزی دوژمن پێیان وابوو ک ه ئێم ه بهرهو
ناوچهی شاخاوی واتا چیای رهشک ه دهڕۆین ،بۆ پاشهکشێمان
ئامادهباشیمان تهواو کرد ،دواههمین ووریاکردنهوهو ڕێنماییمان
دا بە گەریالکانمان ک ه دهبوای ه له ڕێگا دهنگهدهنگ نهکهن ،ههوڵ
بدهین شوێن پێ ل ه دوای خۆمان جێنههێڵین ،چهکهکانمان بریقهیان
نهیهتهوهو ب ه خێرایی ڕێبکهین.
فهرماندهکهمان ووتی پێویستیمان ب ه چاوساغێک ههیه ،ئهم
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چاوساغ ه بۆ ئهو ه بوو ک ه ل ه پێش گروپهکهمانهو ه به دهربهندهک ه
گوزهر بکات تاکو بزانین بۆسه ههیه یان نا ،ئێم ه نهمان دهزانی ک ه
هێزی دوژمن ل ه کوێ گیرساونهتهوه ،ئهم نهزانینهشمان دڵهراوکێی
بۆ دروست دهکردین ،ناچاربووین ئهو دهربهند ه ڕووتهڵهکه
دارێکی�شی نهبوو ببڕیایه ،من پێم وابوو ک ه من دهست نیشان دهکهن
بۆ ئهم کار ه ههر بۆی ه خۆم ئامادهکرد ،لهراستیدا بڕیارێک درا که
بهدڵی من نهبوو ،فهرماندهکهمان بۆ ئهم کار ه ههڤاڵ دهلیلی دهست
نیشان کرد ،ههندێ دڵم شکا ،وهک چاوساغ دهبوای ه من بڕۆیشتمای ه
بهاڵم ل ه دوایدا بیرم کردهو ه کهئهم ههڤاڵهمان لهمن زیاتر ووریای ه
و بهدیقهته ،ئهو ل ه من گورج تر بوو من و ئهویان دیاری کرد.
من و ههڤاڵ دهلیل بهڕێ کهوتین بهاڵم ههڤاڵ دهلیل ل ه پێشمهو ه
بوو ،تا ل ه دهربهندهک ه نزیک ببوینایهتهو ه ههیهجانمان زیادی
دهکرد ،ب ه هۆی مانگهشهوهو ه ههموو کهسێک بهئاسانی دهیتوانی
ئێم ه ل ه دهربهندهکهببینێت ،ههڵبهت لەوانەی ە ب ه هۆی بێ دهنگییهو ه
بێت ههر بۆیهب ه ئاسانی گوێم ل ه دهنگی ژێر پێمان دهبوو ،بهردهوام
ب ه پهنا گوێی ههڤاڵ دهلیلم دهچرپاند پێم دهووت ههڤاڵ لێر ه وریابه،
لێرهدا خۆت داچهمێنه ،ههرچهند ه بهم کردهوهی من دڵخۆشیش
نهبوبێت بهاڵم هیچ ههڵوێستێکی بهرامبهرم نیشان نهدهدا ،دوایش
بهخۆمم ووت پێویست ناکات وریای بکهمهوه ،زاتهن وریایانه
ڕێدهکات ،زۆر لهسهر خۆیان ه و ووریایان ه به دوای ههنگاوهکانیدا
ههنگاوم دهنا.
کاتێک گهیشتین ه دهربهندهکهزامنی چهکهکانمان ترازان ،من
بهخۆمم ووت تاکو ئێرهبهسهدهکهوینهبۆسهوهئهم دهربهندهشوێنی
کۆتایی ژیانی ئێمهیهلهگهڵ بهگهیشتنمان لێدهدرێین ،بهاڵم ناچار
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بووین ڕێگا ببڕین ،لهبهر ئهوهی هێزی دوژمن خاوهنی دووربونی
شهو بوون ،بهشهویش دهیانتوانی بهئاسانی جواڵنهوهمان ببینن،
گهیشتینهدهربهندهکه ،بیرم دهکردهوهکهههر ئێستا لێمان دهدهن،
ئهوهندهبێزار ببوم بهخۆمم دهووت لهکوێن بۆ پهیدا نابن دهبا بێن
و بماندهن ه بهر فیشهک ،ئهم مردن ه ک ه نازانرێت کهی دێت ه ئاراوه
مرۆڤ سهرسام دهکات ،بهاڵم هیچ دهنگێک ل ه ئارادا نهبوو ،بهبێ
هیچ بهاڵیهک دهربهندهکهمان بڕی ،کهوات ه بۆس ه ل ه ئارادا نهبوو،
بهاڵم دهبوای ه گریمانەمان ل ه دهست نهدایهو ههر ووریا بوینایه ،ئێم ه
ک ه ل ه دهربهندهک ه ک ه ڕوبهڕوی بۆسهن ه بوینهو ه بهاڵم پێمان وابوو
لەوانەیە ل ە دهوروبهری دهربهندهک ه بۆسهیان دانابێت ،نهبینین و
نهزانین زۆر زهحمهته ،ههستم دهکرد ک ه بهزۆر ههنگاو بهقاچهکانم
دهنێنم ،هێزێکی نهزانراو زهختی ل ه قاچهکانم دهکرد که ههنگاو
نهنێت ،ههتا بیرم لهو مهترسیان ه بکردایهتهو ه ک ه چاوهڕمانیانی
دهکرد ئهم ناڕهحهتیان ه زیادی دهکرد ،لهبهر ئهوهی لێر ه ئهوهندهی
ئهو شهڕهی پێشوومان ههملان نهبوو ک ه بتوانین دهست بکهینهوه.
پێش دهرچونمان ل ه بێتهلهکهی دوژمنهو ه گوێمان لێ بوو ک ه ل ه
کۆپتهرهک ه داوایان دهکرد ک ه دوور بین و کامیرهی شهویان بۆ ڕهوانه
بکهن ،ئهوان پێیان وابوو ک ه ئێمه هێشتا ل ه شوێنهکهی خۆمانین،
بهاڵم ئێم ه گهیشتبوین ه شوێنێک ک ه ماوهی کاتژمێرێک لهوان
دوربوو ،ئێم ه دوای دهرچونیشمان ک ه گوێمان ل ه دهنگی کۆپتهرهکان
دهبوو بیرمان لهو دوو ههڤاڵهدهکردهوهکهجێمان هێشتبوون،
دوو پارچهی جهرگمان لهناو ئهو ههموو هێزهی دووژمندا
حهشاردابوو ،دوای ئهو چاودێریهی کردمان بۆمان دهرکهوت که
لهناو مهترسی هکاندا دهرچوینه ،دوای پهڕینهوهمان ئیتر ههڤااڵنیش
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هاتن و ل ه شوێنێکی دڵنیا گیرساینهوه ،تهنها بیرمان لهو دوو ههڤاڵ ه
دهکردهو ه ک ه جێمان هێشتبوون.
بۆ سبهی لهبهر ئهوهی هیچ جواڵنهوهیهکی جدی سهربازیمان
بهرچاو نهکهوت ههربۆی ه ب ه ڕۆژ بهئارهزووی خۆمان حهواینهو ه و
کهوتین ه چاوهڕوانییهوه ،لهبهیانی ڕۆژی دووهمدا بۆمان دهرکهوت
ک ه هیچ سهربازێک له ناوچهکهدا نییه ،دیار بوو هێزهکهیان
پاشهکشێی کردبوو ،مهفرهزهیهکی بچوکمان پێکهێنا تاکو ڕهوانهیان
بکهین بۆ زانینی ههواڵی ههڤاڵهبریندارهکانمان ،ڕەوانەمان کردن و
ل ه ناو مهراقدا چاوهڕێی گهڕانهوهی ئهوانمان دهکرد ،ئێم ه دهمانزانی
ک ه ئهگهر ههڤااڵنمان لهالیهن هێزی دوژمنهو ه ئاشکرا بووبێت
و شتێکیان ب ه سهردا هاتبێت تاکو مردن ب ه ئازاری ئهو ویژدانهوه
دهژیاین ،دوای چهند کاتژمێرێک ههردوکییانیان هێنایهوه ،لهم ه
دڵخۆشتر شتێکی تر نهبوو ،ههر ک ه گهیشتن با�سی ڕهو�شی خۆیانیان
بۆ کردین ،با�سی دهنگ و قسهوبا�سی سهربازهکانیان بۆ دهکردین،
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سهرهرای ئهوهی ئهفسهرهکهیان فهرمانی دابوو ب ه سهربازهکان
بهاڵم سهربازهکان ل ه ترسانهنهیان وێرا بوو بچن ه خوارهوه،
ئهفسهرهکهیان زۆری لێ نهکرد بوون و تهنها پێی ووتوبون چاوتان
دهرێت ،دوایش پاشهک�شێ دهکهن ،بهم شێوهی ه ئەم دوو هەڤاڵەمان
ڕزگاریان ببوو.
برینهکانیانمان پاکردهو ه و تهداویانمان کرد ،بهم شێوهی ه بهبێ
ئهوهی شههید بدهین لهو دۆزهخ ه جیابوینهوه ،بهاڵم هێزی دوژمن
سهرکهوتنیان ب ه دهست نههێنا.
تا بهیهک گهیشتنهوهیهکی تر لهگهڵ هێزی دوژمندا ئهوان
پاشهکشێیان کرد و ئێمهش گهڕاینهو ه شوێنی خۆمان.
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دهورو بهری کاتژمێر  ٨یان  ٩بوو دهستگیر کراین ،ئهو مهفرهز ه
پۆلیسهی ئێمهیان گرت وایان زانی ئێم ه کچمان ههڵگرتووه،
ههرلهبهر ئهو ه ئێمهیان ڕهوانهی جهندرمهکرد ،کاتژمێر  ٩و چارهک
یان  ٩و نیو دهبوو دوو ههڤاڵهکهم یڵدرم و ئایسهل کردنیان ه ناو
ماشێنێکی پۆلیس و منیشیان کردهو ه ناو ئهو تهکسییهی تێیدا
بوین و دوو پۆلیسیشیان هاتهناو تهکسێکهوه ،لهو شوێنەی
ن دهرچووین ،بهاڵم ل ه ڕێگا لهبهر ئهوهی ل ه گیرفانی یڵدرم
لێگیرای 
ناسنامهیهکی سهختهبهناوی عهلی ئۆزهر گیرا ههربۆیه بڕیاریاندا
ک ه ئێم ه ببهن بۆ مۆڵگهی پۆلیس ،ک ه گهیشتین ههڤاڵهکهمانیان
برد ه ژوورهو ه و ناسنامهکهی من و شۆفێرهکهمانیان وهرگرت،
دوای ١٥یان  ٢٠خولهکێک من و شۆفێرهکهیان برد ه بارهگاکهوه،
ل ه موبهقهک ه ئێمهیان دانا ،دوای ماوهیهک پۆلیسێک ک ه دوایی بۆم
ئاشکرا بوو ک ه نهقیبی بارهگاکهی ه هات ه الم و پێی ووتم کە ناسنامهی
سهخت ه ب ه برادهرهکهم گیراو ه تۆ ئهڵێی چی؟ ،لهم بارهیهو ه هیچ
زانیاریهکت ههیه؟ ،کچهکهش مێردار ه ئهڵێی چی؟ .سهرهتا ههوڵمدا
بۆ ئهوهی قهناعهتی پێبهێنم ک ه زانیم قهناعهت ناهێنێت پێم ووت
نایانناسم پهیوهندیم پێیانهو ه نییه ،من خهڵکی گوندی ئۆڤهجیکی
سهر ب ه هیلڤانم ،بهرم دهن با بڕۆم.
ئهم شتانهم ووت ،لهبهر ئهوهی منیش ناسنامهیهکی سهختهم
پێ بوو بهناوی ئیبراهیم شهنۆل هێشتا پێیان نهزانی بوو ،دوایی
من و شۆفێرهکهیان برد بۆ ئهو ژوورهی یڵدرم و ئایسهلی لێ بوو،
دوایش تهلهفونیان کرد بۆ به�شی سیا�سی پۆلیس پێیانیان ووت چوار
کهسمان دهستگیر کردووه ،بهم شێوهی ه کهوتین ه چاوهڕوانییهوه.
دوای  ٢٠یان  ٣٠خولهکێک پۆلی�سی به�شی سیا�سی هاتن و
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تهکسێکهیان پشکنی و زهرفێکی گهورهیان دۆزییهو ه ک ه ههمووی
نووسراوهی چۆنیهتی کارکردنی پەکەکە بوو ،ئهگهر ههڵهنهبم
کاتژمێر  ١١ی شهو بوو ،لهناو تهکسێک ه من لهپێشهو ه دانیشتبووم،
ئهم زهرفهش لهژێر پاسپاسهکهی کوشنهکهی دواو ه دۆزرابۆوه،
من ل ه یڵدرمم پر�سی بوو کاتێک ڕایانگرتین ک ه ئایا هیچمان پێیه
ئهویش پێی ووتم نا ،ئهگهر ب ه منی بگوتای ه سهرهتا ئهو کاتهی یڵدرم
و ئایسهلیان برد ه بارهگاکهو ه من لهناو تهکسێک ه بووم دهمتوانی
زهرفهکهلهناو بدهم بهاڵم بهداخهو ه پێی نهووتم.
دوای گرتنی ئهم زهرف ه جارێکی تر ئێمهیان پشکنیهوه ،ل ه گیرفانی
یڵدرم  ١٥هەزار لیر ه و ل ه گیرفانی شۆفێرهکه ٣هەزار مارکی ئهڵمانی
و منیش  ٨٠٠لیرهی تورکیم پێ بوو ،دهستیان بۆ پارهکهی من نهبرد،
پارهی شۆفێرهک ه ک ه مارک بوو کردیان ه گیرفانی خۆیانهوه ،ناوی
پارهکهی یڵدرمیان کرد ه ناو فایلهکهو ه و ئیتر کهوتن ه جوێندان
پێمان ،جوێنێکی زۆری ناشیرینیان پێداین و بهزهللو بۆکس و کێبڵ
کهوتن ه لێدانمان ،بهاڵم زیاتر یڵدرم لێدانی خوارد ،پۆلی�سی به�شی
سیا�سی ل ه ژوورێکی تر خهریکی لێکۆڵینهو ه بوون ل ه بهڵگهکان ،ئهو
پۆلیسانهی ئێمهیان گرتبوو ل ه بارهی چۆنیهتی گرتنی ئێمهو ه خهریکی
ڕاپۆرت نووسین بوون ،ههتا بیانتوانیایە ل ه یڵدرمیان دهدا ،دوای
تهواو بوونی پۆلی�سی به�شی سیا�سی ئێمهیان برد بۆ بارهگایهکی تر،
ئهگهر ههڵهنهبم کاتژمێر  ١یان  ٢ی شهو بوو ،منیان برد بۆ بارهگای
پۆلی�سی چار�شی.
له ٢ی مانگی  ١٠دا تاکو کاتژمێر  ٢ی نیوهڕۆ لهوێ مامهوه،
لهوێدا توانیم  ١و  ٢کاتژمێرێک بنووم ،کاتژمێر  ٢ی نیوهڕۆ لهالیهن
پۆلی�سی به�شی سیا�سی منیان برد بۆ بارهگای جهندرمهی شاری
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ئورفه ،ئهو بهشهی منیان لێدانا به�شی موخابهرات بوو ،دوایش
ههر  ٣هاوڕێکهم یڵدرم و ئایسهل و شۆفێرهکهمان ههر یهکهمان
ب ه جیاوازی نیو کاتژمێرێک هێناییان ه ههمان بارهگا ،ههریهکهمانیان
کرد ه ژوورێکهو ه و ههریهکهشمان پاسهوانێکیان ب ه دیارمانهو ه
دانا ،تا کاتژمێر  ٧ی ئێوارهب ه و شێوهی ه چاوهڕوانیمان کرد ،دوای
ماوهیهک من و شۆفێرهکهیان کرد ه یهک ژوورهوه ،پشتمانیان ل ه
یهک کردوو قسهکردنمان قهدهغهبوو ،بهم شێوهی ه ههوڵمان دهدا
ک ه بهئ یشاراتی دهست ئیفادهمان بکهین بهیهک.
شهو دهوروبهری کاتژمێر  ٩بۆ  ١١ئیفادهمانیان وهرگرت ،یهکهم
کهس یڵدرمیان بۆ ئیفاد ه برد ،دوای ماوهیهک ئهو ئهفسهرهی
ئیفادهی وهردهگرت ل ه ژوورهکه دهرچوو گوێم لێ بوو ووتی قادر
مارکن ،ب ه گوێرهی ئهوهی حاڵی بوو م ئاشکرا بوو کە ناسنامهکهی
یڵدرم سهختهی ه پێیانی وتبوو ک ه ناوهڕاستێکهی قادر مارکنه،
کاتێک کهگیراین ئایسهل ناوی خۆی ب ه عایش ه دابوو ،ههردووکیان
ووتوبیان ک ه خهڵکی شاری تونجهلینو ل ه شاری بینگۆل و ه هاتوون،
من پێشوو تر یڵدرمم دهنا�سی بهاڵم یهکهمجار بوو ک ه ئایسهل و
شۆفێرهکهمان بهکر ببینم ،ههربۆیهلهبارهی رهوشیان و چۆنیهتی
ههڵسوکهوتیانهو ه هیچم نهدهزانی.
کاتێک سر ه هات ه سهر من ئەفسەرەکە پێی ووتم ڕووداوهکه
بگێڕهوه؟ منیش ووتم من عهلی و ئایسهل هیچ ناناسم و پێشووتر هیچ
نهیانم بینیو ه و هیچ هۆکارێکیش نیی ه بۆ ناسینیانم چونکە من هیچ ل ه
گووند دهرناچم ڕێکخراو ه چهپ و ڕاستهکانیش ناناسم ئهو ڕۆژهی
گیراشم ل ه ماڵهو ه دهرچووم بۆ ئهوهی کارێک بدۆزمهو ه ویستم
بچم بۆ ئورف ه لهبهر ئهوهی دوا کهوتبووم نهم دهزانی ئوتێل ههی ه
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یان نا ل ه جیاتی ئهوهی بچم بۆ جهیالنپنار چووم بۆ ڤهرانشههیر،
دهمویست دوای ئهوهی شهو ل ه ڤارانشههیر ببمهسهر دهچووم بۆ
جهیالنپنار ،بهاڵم شۆفێرهک ه پێشووتر لهگهراج بینیوم ه و ناسیووم.
زاتهن ب ه بهکرم وتوبوو کهبڵێت دهمناسێت .شۆفێرهکه ئایسهل و
عهلی ل ه ڕێگا سوار کرد و منیش ل ه گهراجی ڤارانشههیر سواری ئهم
تهکسیی ه بووم.
ل ه بارهی ئیفادهکهی منهو ه ئەفسەرەکە کێشهیهک و درۆیهکی
ئهوتۆی بهدینهکرد ،ههموو قسهکانمی نوو�سی و ئیمزا�شی پێنهکردم،
ل ه ژوورهک ه دهریان کردم و ل ه هۆڵێک منیان دانا ،لهوێدا چاوهڕێم
کرد تاکو ئیفادهی بهکریش تهواو بوو ،دوایش من و بهکر و یڵدرم
دهستمانیان ل ه دواو ه کهلهپچ ه کرد و چاویشمانیان بهستهوه،
دوایش سواری ماشێنێکیان کردین و دوای ڕۆیشتنێکی  ١٠یان ١٥
خولهکێک ماشێنهک ه ڕاوهستا و دایان گرتین ،چاومانیان کردهو ه و
ههرسێکمانیان کرد ه قاوشێکهوه ،گڵۆپی قاوشهکه نهدهکوژایهوه،
نهیان دههێشت کهس لێمان نزیک ببێتهوه ،قاچمانیان ب ه کهلهپچ ه
بهڕهمزهکهو ه بهستهو ه و ئهو پاسهوانهی ب ه دیارمانهو ه بوو
نهیدههێشت بهیهکهو ه قسهبکهین ،چوونمان بۆ تهوالێت قەدەغە
بوو ،دوایی دوو کهسیان بۆ قاوشهکهی ئێم ه هێنا ،پاشان زانیمان
ئهم دوان ه تاوهنبارن بهوهی ک ه تهقهیان کردوو ه ل ه شارهوانی شاری
ئورفهدوو که�سی فاشیست بوون ،سهرهرای نارهحهتی و سهرما
ودڵهڕاوکێیشمان بهاڵم تاکو بهیانی خهومان لێکهوت.
بهیانی کاتژمێر  ٦بۆ  ٧بهئاگا هاتین ،سهرهرای ههموو تکایهکمان
نهیانهێشت بچین بۆ تهوالێت تهنانهت بۆ دهموچاو شۆرینیش،
شۆربای برنج و کهرتهنانێکی رهقیان داپێمان ،خوێیهکی زۆریان
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تێکردبوو ،سهرهرای ئهوهی زۆرم بر�سی بوو ههرچهندێک ههوڵمدا
پارویهکم پێ نهخورا ،دوای ئهوهی سهر و پهرداخێک ئاومان
خواردهوهو سهرو جگهرهیهکیشمان کێشا کهلهپچهکهی قاچمان ک ه
بهرهمزهکهو ه بهسترا بوو کردیانهو ه و ئێمهیان برد ه دهرهوه ،دوایش
چاومانیان بهستهوهو سواری ماشێنمانیان کردوو کهوتینهڕێ،
کاتژمێر دهوروبهری  ٩ی بهیانی بوو لهبهردهم بارهگایهکی تری
سهربازی ڕاوهستاین و ئهیسهلیان هێناو ههر یهکهمانیان کردهناو
ماشێنێکی جیاوازهو ه و بهرهو دیاربهکر ئێمهیان برد ،دهستهکانم
کهلهپچ ه بوون ل ه دواوهو بهو شێوهی ه لهسهر پشتیش منیان درێژ
کرد ،ب ه درێژایی ڕێگا سهرم لهمالو لهوالی دهدا ،سهربازهکانی ناو
ماشێنهک ه لە نێوان خۆیاندا سهرقاڵی قسهکردن بوون ،داوای
جگهرهیهکم لێکردن ئهوانیش دایان پێم ل ه ناو خۆیاندا با�سی ئهو
پهلهمارییهیان دهکرد کهدوێنێ شهو ل ه گوندی ههلفهتی ئهنجامیان
دابوو ،دهیانووت گوای ه فهرماندهکهیان چهنێ خۆ�شی ماندوو
کردوو ه بهاڵم که�سی پێدهست گیر نهکراوه ،ئهوانهی ب ه دوایدا
گهڕابوون خوێندکاربوون و ماوهیهکی دوور و درێژ ه بهدوایاندا
دهگهڕێین.
کابرا خۆ نهزان نییه ،ئهو گوندهی باسیان لێوهدهکرد گوندهکهی
ئاپۆ بوو ،بهاڵم کهسیان دهستگیر نهکردبوو ،ئهم ه منی زۆر بهختهوهر
کرد ،سهرهرای ئهوهی گهیشتبووین ه دیاربهکر بهاڵم تاکو ئێوار ه
ئێمهیان گهڕاند ،سهرهرای ئهوهی سهرم ئێ�شی دهکرد و برسیشم
بوو بهاڵم بهختهوهریم لهههموو شتێک زیاتر بوو ،ئهگهر ههڵ ه
نهبم کاتژمێر  ٧ی ئێوار ه بوو ئێمهیان تهسلیمی مهرکهزی ئینزیباتی
جهندرمهکرد ،کهلهپچهکانیان کردهوهو چاویشمانیان کردهوهو
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ههریهکهمانیان برد ه ژوورێکهوه ،ههر یهکهو پاسهوانێکیان لهال
داناین و نهیاندههێشت کهس لێمان نزیک ببێتهوه.
بهتانی و خواردنیان داپێمان ،وابزانم لهبهر بێ شوێنی شهو من
و یڵدرمیان بهیهکهو ه دانا ،قهدهغهب وو که دهرگای ژوورهکهمان
دابخرێت ههروهها قهدهغهش بوو که قس ه بکهین ،ڕۆژی دوایی ٥
لهو مامۆستایانهی لە زیندانەکاندا ک ه خۆڕاگرییان کردبوو هێناییان ه
المان ،ئهگهر ههڵ ه نهبم  ٥ی مانگ بوو کاتێک هاتن بۆ وهرگرتنی
ئیفادهمان زۆر توڕهبوون ک ه بینیان من و یڵدرم و ئهو  ٥مامۆستای ه
بهیهکهوهین ،یهکهمجار یڵدرمیان برد ،دوای کاتژمێرێک هێنایانهو ه
و ل ه ژوورێکی تر دایاننا ،ل ه نێوان کاتژمێر  ٣بۆ  ٤بوو چاوهڕێم دهکرد
بهاڵم منیان بانگ نهکرد ،دهوروبهری کاتژمێر  ٦یان  ٧بوو ئهفسهرێک
هات و کاغز و قهڵهمێکی دامێ داوای لێکردم ک ه ژییاننامهی خۆمی بۆ
بنوسم منیش ئهم شتانهم نوو�سی ( ناوم ئیبراهیم شهنۆله ،لهساڵی
 ١٩٥٥لهگوندی ئۆڤاجکی سهر ب ه شارۆچکهی هیلڤانی شاری ئورف ه
هاتومهت ه دونیاوه ،ل ه ساڵی  ١٩٦٢ل ه گوندهکهمان چووم ه قۆناغی
سهرهتایی و لهساڵی  ١٩٦٨تهواوم کرد ،ل ه گوندهکهمان یارمهتی
باوکم دهداو ل ه ههمانکاتدا ب ه شوێن کاردا دهگهڕام ،ئهو ڕۆژهی
گیراین ب ه شوێن کاردا هاتم بۆ جهیالنپنار ،دوایش دهستگیر کرام
و هێنامیان بۆ ئێره.
ههڵبهت کهکاغز و قهڵهمهکهیان دامێ ڕۆیشتن بۆ سبهی ک ه
هاتنهو ه وهرهقهکهم دانێ و ک ه تهماشایانکرد پێیان ووتم ههر
ئهوهندهیه؟.
ئهو ڕۆژه ٦ی مانگی  ١٠بوو ههر ب ه چاوهڕوانییهو ه دهرباز بوو،
بۆ ڕۆژی دوایی کاتژمێر  ٩ی ئێوار ه چاومیان بهستهو ه و منیان برد ه
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ژوورێکی ترهوه ،لهسهر کورسییهک دامیاننا ،ب ه گوێرهی ئهوهی
ههستم پێدهکرد دوو کور�سی تری لێبوو ک ه بهرامبهرم بوون،
مێزێکیان هێنایه بهردهمم و داوایان لێکردم ک ه ههردوو دهستم
لهسهر مێزهک ه دانێم ،ئهوهی ویستیان کردم ،ئهو ژیاننامهی نوو�سی
بووم بۆمیان خوێندهو ه و داوایان لێکردم ک ه جارێکی تر بۆیان
بگێڕمهوه ،پرسیاریان کرد ک ه ل ه کوێ سهربازیم کردووه ،منیش
ووتم لهمانیسا دۆغوکشله ،پێیان ووتم واز لهدرۆ بهێن ه دهمانهوێت
ڕاستێکانمان پێ بڵێت ،کاتێک ووتم قسهی ڕاست دهکهم ب ه کێبڵ
کهوتنه لێدانی دهستم ،ئهوهی ڕاستی بێت خۆم ئاماد ه کردبوو بۆ
ئهم لێدانه ،ههڵبهت زۆر زهحمهت ه کاتێک ب ه کێبڵ لهسهر و قاچ و
دهست و سنگ و پشتت بدهن ،ههڵبهت من باوهڕم بهو ه ههبوو ک ه
خاوهنی ڕووحی شۆڕشگێڕی بی دهتوانی تهحهمولی ههموو ئازار و
ئهشکهنجهیهک بکهیت ،تاوایلێهات وهاڵمی زۆربهی پرسیارهکانیانم
نهدایهوه ،زۆربهی پرسیارهکان ل ه بارهی یڵدرم و زننار و جهمیل
بایک و دوران کالکانهو ه بوو و  ،ههندێک که�سی تریش ،پرسیاری
ئهوهیان دهکرد ک ه ل ه مستهفا ئایدن چهنێک پارهم وهرگرتووه..
ڕێنمایی و فهرمانهکانم ل ه کێو ه پێگهیشتوو ه و تاکو ئێستا چهند
کهسم کوشتوو ه و کام ل ه ئاپۆجێکان دهناسم و کهی بووم ب ه
ئهندام و لهکام چاالکیدا بهشداریم کردووه ،ههتا بموتای ه هیچ
نازانم لێدان زیادی دهکرد ،بهاڵم زۆری نهخایاند دوای ٣٠بۆ ٤٠
خولهکێک منیان بردهو ه بۆ ژوورهکهم و ههمدیسان کهوتمهو ه
چاوهڕوانی ٨ ،و  ٩ی مانگ ب ه چاوهڕوانییهو ه ب ه سهر چوو ،گوێم
لههاواری ئهو کهسان ه دهبوو ک ه ئهشکهنج ه دهکران یان جگهرهیان
ل ه لهشیان دهکوژانهو ه یان ب ه کێبڵ لێیان دهدان ،بهاڵم وور ه بهرز
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بوو ،ل ه دڵی خۆمدا سروودی شۆڕشگێڕانهم دهووتهوه ،ب ه تهواوی
نایهتهو ه یادم ڕۆژی  ٩مانگ بوو یان  ١٠هاتن و چاومیان بهستهو ه و
بردمیان و من و یڵدرم و ئهیسهل و بهکر خراین ه ژوورێکهوه ،دوایش
ههریهکهمان ب ه جیا خراین ه ماشێنهو ه و بهڕێکهوتین ،من وام زانی
دهمانبهن بۆ شوێنێک ههر ل ه ناو دیاربهکردا ،بهاڵم ک ه ڕێگا درێژ
بۆو ه ههستم کرد ک ه بهرهو سیلڤان دهچین ،ئێمهیان برد بوو بۆ
دێڤهگێچیده ،ل ه بینایهکدا ئێمهیان برد ه نهۆمی دووهم و ل ه ژوورێک
ئێمهیان دانا ،دوای ئهوهی کاروباری تهسلیمیهت تهواو بوو ههر ب ه
چاوبهستراویهو ه ههریهکهمانیان برد ه ژوورێکهوه ،پاسهوانێکیان
بهدیار ههر یهکێکمانهو ه دانا ،نهجگهر ه و نهخواردن و ئاویان نهدهدا
پێمان ههروهها تهوالێتیش قهدهغهبوو ،قسهکردنیش قهدهغ ه
بوو ،بهم شێوهی ه لهسهر کورسییهک دانرا بووم ،ل ه بهر ئهوهی
خهوم دههات سهرم شۆڕد ه بۆوه ،دوایش بهتانیهکیان لهزهوی
ڕاخست و داوایان لێکردم لهسهری دانیشم ،دوای دانیشتن خهوم
لێکهوت ،کاتژمێر دهوروبهری  ١١بۆ  ١٢ی شهو دهبوو لهبهر ئهوهی
زۆر سارد بوو سهرهرای ئهوهی یهک دوو جارێک ب ه ئاگا هاتم تاکو
بهیانی نووستم ،بهیانێکهی ئهفسهرێک هات و چایهک و پارچهیهک
نان و �سێ و چوار زهیتونێکی دامێ ،مۆڵهتی دام ک ه ئاو بخۆمهو ه و
جگهرهیهکیش بکێشم ،کهوتمهو ه چاوهڕوانییهوه ،کاتێک کاتژمێر ٩
بۆ  ١١دهبوو ههستم کرد جواڵنهوهیهک ل ه دهرهو ه دهستی پێکرد.
کاتژمێر دهوروبهری  ١١یان  ١٢٢بوو دهستێکی ڕهق پهلی گرتم ب ه
جوێندانهو ه ڕایکێشام منی فڕێدای ه ژوورێکی ترهوه ،پێاڵوهکانی کرد ه
سهر سنگم و کهلهپچهکهی دهستمی کردهوه ،ئهوکات ه بیرم کردهو ه
ک ه کهسێکی شۆڕشگێڕ دهبێت ل ه تاقیکردنهوهیهکی وادا ب ه پلهی باش
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دهرباز ببێت ،ب ه خۆمم ووت نابێت شۆڕشگێڕێک ئهشکهنج ه و ئازار
بڕیاری بهسهر بدات و بژی پەکەکە و بژی سهربهخۆیی و نابێت تهنها
ل ه پێناو رزگار کردنی گیانی خۆم کهسایهتی خۆم بشکێنم.
گۆرهوێکهمی لهپێ داکهند و لهسهر پشت درێژیان کردم،
قاچمیان بهرزکردهو ه و بهو کهلهپچهیهو ه گرێیاندا ک ه لهناوهڕاستی
بنمیچی ژوورهک ه بهسترابۆوه ،بهم شێوهی ه شهڕی نێوانمان دهستی
پێکرد ،جارێکی تر با�سی ژیاننامهکهی خۆمم بۆ کردنهوه ،بهاڵم
باوەڕیان پێنەدەکردم دهیانووت ک ه دهبێت با�سی ڕاستێکانیان بۆ
بکهم ،دهیانووت ڕاستێکانمان بۆ باس بکهو ئهوهندهی کهرێک لێدان
مهخۆ ،هەرههرچۆنێک بێت ل ه ئەنجامدا با�سی ڕاستێکان دهکهیت،
کەسانێکی زۆر لە زیندانەکانی شاری ئهالزخهوهت ا باتمان وهکو
تۆیانکرد ،دوایش وهک بولبول کهوتن ه قسه ،ئێم ه سهبرمان زۆره،
با بزانین تۆ چهند ڕۆژ دهتوانی دانبهخۆتدا بگریت ،ل ه سهر ئهم
شاخهپ هرێشانت دهکهین ،کهسیش پێی نازانێت و کەسیش نایەت
بە هاناتەوە.
ئهم قسانهیان دهکرد و دهستیان کرد بهفهالق ه کردنم ،پرسیاری
ئهوهیان دهکرد ک ه ل ه هیلڤان کێ دهناسیت؟ ،کێ کارهکان دهبات
بهڕێوه؟ ،کێ بهشداری چاالکێکانی کردووه؟ ،پارهو چهکهکانت چی
لێکرد؟ ،چهکهکانت لهکێ وهرگرتووه؟ ،دات بهکێ؟ ،مستهفا ئایدن
و جهمیل بایک و دووران کالکان و کهسانێکی زۆری تر ک ه ناویان
نایهتهو ه یادم ل ه کوێن؟ ،فهرمانت ل ه کێ وهرگرتووه؟ ،ئاپۆجێکان
له کام ماڵ و کام گووند کۆدهبنهوه؟ ،عهلیت بۆ کوێ دهبرد؟،
کێ ئۆزتوپلهری ل ه ڤاران شههید کرد؟ ،ئایا گهزهگۆری کوڕی
پاسهوانهک ه دهنا�سی؟ ،ئهوان بهشداری کام چاالکییان کردووه؟ ،له
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کوێ و لهگهڵ کێ خهڵکتان کوشت؟.
خوێیهکی زۆریان ڕشتبۆو ه سهر زهوێکه ،لهدوای ههر فهالقهیهک
منیان ڕاست دهکردهو ه و ههڵوڕیان بهسهر ئهو خوێیهدا پێدهکردم،
بهردهوام دهیانووت بدوێ ،یاخود وهک کوڕی پاسهوانهک ه سهقهت
دهبیت ،دهتکوژین ،بوتڵ دهکهینت ق ..تهوه ،ئاپۆ لهگهڵ کچ و ژناندا
خهریکی ڕابواردن ه ئێو ه ههڵدهخهڵهتێنێت ،تۆ کهریت ب ه خۆرایی
ی ئێالزخ ههموویان ئیعتیرافیان کرد ،تهنها
شهق دهخۆیت ،له شار 
شاهین خۆڕاگری کرد ،بهاڵم پێی دهڵێن گوای ه ئیعتیرافی کردوو ه و
تۆڵهی لێدهکهینهوهو بهتۆ دهڵێن ئیعتیرافت کردوو ه ئهتکوژن و
ئهتکهن ه ناو تهنهکهی زبڵهو ه ههروهها ئهگهر ڕاستیش نهڵهیت
لێر ه دهرناچیت ،گوناحی هێشتا گەنجی ،بۆچی ب ه خۆڕایی خۆت ب ه
سهقهت کردن ئهدهیت ،زاتهن ئهم بزووتنهوهی ه ههڵدهوهشێتهوه،
سینان و جهمیل و دووران کالکان و باقیشمان دهستگیر کردووه،
قسهنهکردنت بێ مانایه ،بۆچی ب ه خۆڕایی لێدان بخۆیت ،یارمهتیمان
بدهئێمهش یارمهتی تۆ دهدهین.
پرسیارهکان ل ه کاتی فهالقهکردنمدا دهکرا ،دوو کهس ئهم
پرسیارانهیان دهکرد ،ب ه گشتی من پێیانم دەووت ک ه نازانم و
نایناسم و کهسم نهکوشتوو ه و چهکم نییهو قسهی ڕاست دهکهم
وهبێدهنگ دهبووم ،دوای فهالقهی ٥یان  ٦جارێک واملێهات نهم
دهتوانی ههڵوڕ بکهم یان ڕێ بکهم ،دوایی چهند جارێک هاتن ه سهر
پشتم جارناجارێکیش منیان دهگرت و دهیاندام بهچهپ و ڕاستی
دیوارهکهدا ،ئهوهند ه خێرا بوون لهلێدانم نهیاندههێشت ل ه زهوێکه
درێژ ببم ،دوای ماوهیهک ههستم کرد بوون به ٧یان  ٨کهسێک،
هەستم بە بوونی مێزێک کرد بۆم دهرکهوت ک ه ئەو کەسانەی
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چواردەوری ئەو مێزە منیان فهالقهنهکردووهو لێپرسینهوهیان
لهگهڵم نهکردووه.
شوێنهکانی لهشم ک ه ب ه کێبڵ لێیان دابوو لهو شوێنانهی که
جگهرهیان پیا کوژاندبۆو ه زیاتر ژانی دهکرد ،بهاڵم خۆم بهخۆمم
دهووت ک ه دهبێت خوێن سارد بم و خاوهن ئیرادهی خۆم بم،
زۆرجار خۆمم لهبیر دهچۆوهو گوێم ل ه پرسیارهکانیان نهدهبوو،
لهوکاتهدا رهو�شی شاهین کە خیانەتی کردبوو هەموو زانیارییەکی
دابوو بە دوژمن ههر ل ه مێشکمدا بوو ،ب ه خۆمم دهووت کهواته
ههرخیانهتێک خهاڵتی خۆی ههیه ،دەوڵەت ل ه مردنی شاهین
خۆش ببوون ،ب ه دهلی خیانهت پاداشتی خیانهتێکی بێ شهرمان ه بوو،
ل ه ڕاستیدا کێبڵهکان ژانی دهکرد بهاڵم ئهوهی من لێی دهترسام
ئهو ه بوو ک ه ئهوهی پێی ڕازی نهدهبووم کاتێک پۆلیسەکان چییا ن
دهیانهێنایهزمان بە بهرامبهری بهبێ دهنگ بمێنمهوه ،لهبهر
ئهوهی ئهوکهسهی بچوکترین زانیاری بدرکاندای ه ئیتر لهیهخهی
نهدهبوونهوه ،دوای  ٤٥خولهک یان  ١کاتژمێرێک دهرگاک ه کرایهوه،
یهکێ ووتی ئیبراهیم وازی لێبێن ه بانهختێک بیر بکاتهوه ،بردمیانهو ه
بۆ ژوورهکهم ،بۆ ئهوهی خوێنی قاچم بکهوێتهو ه گەڕ بهردهوام
قاچهکانم دهدا ب ه زهویدا ،لێوم خهریک بوو شهق بهرێت لهبهر
ئهوهی ناودهممیانم پڕکردبوو ل ه خوێ ،داوای ئاوم دهکرد بهاڵم
کهس وهاڵمی نهدهدایهوه ،داوام دهکرد ک ه بمبهن بۆ تهوالێت بهاڵم
کهس وهاڵمی نهدهدایهوه.
سهرهرای ئهوهی بهرامبهر ب ه دوژمن سهر بڵندان ه ڕاوهستا
بووم بهاڵم نهم دهتوانی ل ه سهر کورسێک ه قیت دانیشم ،چاوهڕێی
ئهوهم دهکرد ک ه جارێکی تر بمبهنهو ه بۆ لێکۆڵینهوه ،ل ه دڵی خۆمدا
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دهمووت ئهگهر پێیان وای ه قس ه بهمن ئهدرکێنن ئهو ه خهیاڵیان خاو ه
له بارهی منیشهو ه هیچ شتێک نازانن ئهمهش ئێو ه شێت دهکات،
من سوور بووم لهسهر ئهوهی ک ه بهرامبهریان خاوهن ههمان
ههڵوێست بم ،زاتهن ماوهی  ١٠ڕۆژێک ه ب ه شێوهیهکی سیستهماتیک
خۆمم ئاماد ه کردبوو بۆ هەموو ئەم شتانە ،بەردەوام گوێم لە کێبڵ
دەبوو کە لە زیندانێکانیان دەدا بهاڵم نهدههاتن ه الی من ،ل ه دڵی
خۆمدا ووتم لهوانهی ه زانیاریهکیان ل ه ههڤاڵێک دهست کهوتبێت
بهوهو ه خهریکن ،بهم شێوهی ه کات گهیشته ٧یان  ٨ی ئێواره ،له
ناکاو ههمان دهستهڕهقهک ه قۆڵمی گرتهوهو ڕامی کێشا ،ههوڵمدهدا
ک ه قاچهکانم ل ه سهر زهوی ڕاگرم بەاڵم نەمدەتوانی پاشانیش ب ه
پیلیکانداچوینهخوارهوه ،دوای ماوهیهک ههڤاڵهکانی تریشیان هێنا
و سواری ماشێنێک کراین ،تێگهیشتم ک ه دهمانبهن بۆ شوێنێکی تر،
دوای تێپهڕ بوونی  ٣٠کاتژمێر ،کاتژمێر  ١٢ی شهو دهبوو جارێکی تر
ئێمهیان هێنایهو ه بۆ دیاربهکر و ئێمهیان کرد ه ژوورهکانهوه.
له ١٢ی تشرینی یەکەم چاومیان بهستهو ه و ل ه ژوورهک ه هێنامیان ه
دهرهوه ،منیان برد ه نهۆمی سهرهو ه و چاومیان کردهوه ،لهالیهن ٣
پۆلیسهو ه ئیفادهمیان وهرگرت و نووسییانهوه ،ل ه بارهی ئیفادهی
کهسایهتیمهو ه بهم شێوهی ه دووام بۆ بژێوی ژیان بهرپرسیارم
ل ه پهیداکردنی نان بۆ ماڵهوهمان و ئێستاش بێکارم ،ئهم مانگ ه بۆ
پهیداکردنی کار دهچووم بۆ کێڵگهی بهرههمهێنانی دهوڵهت ل ه شاری
ئورفهتا بزانم کرێکاریان دهوێت یان نا ،بهاڵم کهک ات درهنگ داهات
بڕیارمدا ک ه ئهو شهو ه ل ه وێرانشههیر بمێنمهوه ،لهگهراجهک ه
پرسیارم ل ه تهکسییهک کرد کهبۆ کوێ دهچێت کهووتی دهچێت
بۆ جهیالنپنار پێم ووت کهمنیش بگههێنێت ه وێرانشههیر و سواری
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تهکسێک ه بووم ،هێشتا تهکسێک ه ل ه شار دهرنهچووبو  ٢کهس
دهستیان بهرزکردهو ه بۆ تهکسێکهک ه یهکێکیان ژن بوو ،ئهوانیش
ووتیان ک ه دهیانهوێت بچن بۆ ڤهرانشههیر سواری تهکسێک ه بوون،
ل ه دهرهوهی ئورف ه لهالیهن پۆلی�سی هاتوچۆو ه ڕاگیراین و دهست ب ه
سهریان کردین ،من کهسیان ناناسم ،هیچ ئاگایهکم لهو زهرف ه نیی ه
کهبهڵگهی پەکەکە یهو پهیوهندی بهمنهو ه نییه ،من ل ه پۆلیسخان ه
بۆم ئاشکرا بوو ک ه ناسنامهکانیان سهختهی ه پێشوتر نهم زانیوه.
پاشان ئێمهیان بهیهکهو ه برد بۆ دادگا ل ه دیاربهکر ،له ١٦ی
مانگدا ئێمهیان برد بۆالی داواکاری گشتی ،داواکاری گشتی ووتی
تۆ لە ئیفادەکەتدا ووتوت ه خهڵکی گوندم بهاڵم ل ه ناسنامهکهت
نووسراو ه شارۆچک ه ههروهها  ٢نیشانهی خهتی قهڵهمی پێوهی ه
پێویست ه لێکۆڵینهو ه لهسهر ناسنامهکهت بکرێت ،بهم هۆیانهو ه
داواکاری گشتی داوای ل ه دادگا کرد ک ه زیندانی کاتی بکرێم تاکو
لێکۆڵینهو ه تهواو دهبێت ،دادگاش بڕیاری زیندانی بۆ دهرکردم.
کاتێک من حیسابی ئهوهم دهکرد چۆن لهم زیندانییهر زگارم
دهبێت ئومێدی ئهوهشم دهکرد ک ه ڕاستی ناسنامهکهم دهرنهکهوێت
ک ه ساختهیه ،بهاڵم له ١٠یان  ١١مین ڕۆژدا جارێکی تر منیان برد
بۆ الی داواکاری گشتی ،داواکاری گشتی ووتی ل ه هیلڤان کهسێک
نیی ه بهناوی ئیبراهیم شهنۆلهو ه ڕاستی ئهم مهسهلهی ه چییه؟،
منیش ووتم لهوانهی ه ههڵهیهک ڕوویدابێت پێویست ه ئهو ناو ه
ههبێت ،ئهویش ووتی باشهلێکۆڵینهو ه دهکهین ،دوایش منیان برد ه
ژوورێکهو ه دووجار وێنهم گیرا ،ئیتر بیرم کردهو ه ل ه مهودوا ڕاستی
ناسنامهکهم ئاشکرا دهبێت وهبیرم لهڕاکردن دهکردهوه ،ئاسانترین
ڕێگا بۆ ڕاکردن ماشێنی زبڵهک ه بوو ،زبڵهکانیان دهکرد ه ناو بهرمیلهو ه
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و دهیان برد ه دهرهوه ،دهمویست بچم ه ناو ئهو بهرمیلهوهو بچم ه
دهرهوه ،دهستم کرد به ئامادهبا�شی ،بۆ ئهوهی لهناو بهرمیلهکهدا
جێم ببێتهو ه دهستم کرد ب ه وهرزش ،بهاڵم بهرمیلهک ه بچوک و
تهنگ بوو ،ههر بۆی ه بهحهسحهسهکانم ووت ک ه زبڵهکان زۆرن و
بهرمیلهکان بهش ناکهن پێویست ه بهرمیلی تر بهێنن ،دوای هاتنی
بهرمیلی تر لهڕۆژێکدا چووم ه ناو بهرمیلێکهوهو جێی خۆم کردهوه،
کهوتم ه چاوهڕوانییهوه ،دوای  ١٠یان  ١٥خولهکێک ههستم کرد ک ه
تهحهمول ناکهم ،ئارهقێکی زۆرم کرد و خهریک بوو لههۆش خۆم
بچم ،سهرهرای ئهمهش  ٤کاتژمێر مامهو ه و ل ه کاتژمێر  ٤ی شهو
تاکو  ٨ی بهیانی مامەوە ،قاچهکانم ب ه تهواوی سڕ ببوون.
بهیانی کاتژمێر  ٨لهناو بهرمیلهک ه بووم و خرام ه ناو ماشێنێکهوه،
بهاڵم نهدهتوانرا ل ه ڕێگا لهناو بهرمیلهک ه بێم ه دهرهوه ،قاچهکانم سڕ
ببون و ،سهربازێکی زۆریش ل ه دهرهو ه بوون ،بهم شێوهی ه تا ڕووباری
دجل ه ڕۆیشتین ،کاتێک ماشێنهک ه وهستا و بهگی دانا تێگهیشتم ئهم ه
دوا وێزگهیه ،ماشێنهک ه ڕاوهستا و بهرمیلهکانیان داگرت ،کاتێک
سهرهگهیشت ه من ل ه تر�سی ئهوهی ئهگهر ب ه بهرمیلهکهو ه فڕێمدهن ه
خوارهو ه لهوانهی ه سهرم بشکێت بۆی ه سهرم هێنای ه دهرهوه،
تهماشام کرد هیچ سهرباز ل ه چواردهورم نهبوو ،لهبهرمیلهک ه
هاتم ه دهرهوه ،بهاڵم لهوالو ه سهرباز ههبوو ،لهبهر ئهوهی قاچم و
دهستهکانم سڕ ببون نهم دهتوانی لهجێی خۆم بجوڵێم ،کاتێکم زانی
سهربازهکان خۆیان دای ه سهرم ،بهم شێوهی ه دهستگیرکرامهو ه و
بردیانمهو ه بۆ زیندان.
سهربازهکان ههندێکیان لێدام ،ملم ئازاری دهدام ،ماوهی
ههفتهیهک تهداوی کرام ،له ١٩ی مانگدا سهرۆکی زیندانێک ه
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ئیفادهمی وهرگرت ،بهم شێوهی ه قسهم بۆیکرد ل ه دهرهوه ٣براو
خوشک و دایکێکم ههیه ،باوهژنیشم ههیه ،پێویست ه من نانیان بۆ
پهیدا بکهم ههروهها سابیقهم نییهو لهگهڵ زیندانیشدا ڕانههاتووم،
بۆی ه ههوڵمدا ڕابکهم ،نهل ه زیندان و ن ه ل ه دهرهوهیش کهس یارمهتی
نهداوم ،من خۆم ئهم کارهم کردووه.
ههڵبهت ههندێ لێدانم خوارد ،بهاڵم ئیفادهکهیان بهو شێوهی ه
نوو�سی ک ه باسم کرد ،دوایش ئیمزام کرد ههروهها پهنج ه مۆریشیان
کردم.
له ٢١ی کانونی یەکەم برام بۆالی داواکاری گشتی پێی ووتم
مهزڵوم وهر ه دانیشه ،پێشوو تر ل ه زیندان پێیان ووتو بوم ک ه
ناسنام ه ڕاستێکهمیان دۆزیوهتهو ه من بهم ه سهرسام بووم،
داواکاری گشتی ووتی من پێم ووتیت ک ه لێکۆڵینهو ه ل ه ناسنامهکهت
دهکهین بۆچی ئێمهت سهرقاڵ کرد؟ ،لهکاتژمێر  ٣تاکو  ٥ی ئێواره
ل ه بارهی ڕۆژههاڵتی ناوین و تورکیا و کوردستانهو ه قسهمان کرد،
لهو کاتهدا ب ه زۆر چای و جگهرهیان ئهدامێ ،دهیویست پێم بڵێت
ک ه دهوڵهتانی ئیمپریالیزم ب ه کارمان دههێنێت ،دهیویست پێم بڵێت
لهوهی کردووم ه پهشیمان ببمهوه ،منیش بۆم باسکرد ک ه هێزهکانی
ئیمپریالیزم و ڕۆژههاڵتی ناوین دهیانهوێت کورد پێشکهش بکهن
ب ه واڵت ه کۆلۆنیاکان و ئهو دهوڵهتانه بهکار بهێنن ،داواکاری گشتی
ئهمهی پێ قهبوڵ بوو بهاڵم پێم ووتهو ه ک ه یهکێ له ههدهفهکانی
بزووتنهوهکهمان ئهوهی ه ک ه ئهم پیالنان ه وااڵ بکهینهو ه و ههوڵهدهین
ک ه ههوڵهکانیان پوچهڵ بکهینهوه ،و ئێم ه بهرامبهریان سهرشۆڕ
نابین ،به گوێرهی ووتهکهی خۆی ک ه کۆماری تورکیا ب ه هێز ه و
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ئهگهر بێین ه سهربا�سی سهرکهوتنی�شی گوای ه ئهگهڕێتهو ه بۆ بێ
هێزکردنی دهوڵهت ل ه الیهن ئێمهوه ،منیش ووتم بێ الوازی ئێم ه
بهواتای بههێزیمان ه پاشڤهڕۆیی واڵتانی ڕۆژههاڵتی ناوین وهک میسر
و ئیسرائیل و تورکیا و عێراق و واڵتانی کهنداو ناتوانن بهرامبهر به
خهباتی گهالن خۆیان ڕاگرن ،دوایش ل ه سهر مێژووی عوسمانێکان
و شهڕی جیهانی یهکهم و ڕهو�شی ڕۆژههاڵتی ناوین ڕاوهستام،
داواکاری گشتی بهردهوام دهیووت کهبزووتنهوهکهمان سوودی بۆ
ئیمپریالیزم دهبێت و ،سهرکهوتن بهدهست ناهێنین ،منیش ووتم
که مرۆڤ مێژووی نوسیوهتهو ه و ،مێژوو قانوونی تایبهتی خۆی
ههی ه و نیهتی ئێم ه ئهوهیهئهو قانوون ه بگۆڕدرێت و گۆڕانکاری ئهم
قۆناغهمان شاهید
حاڵی ئهمهیه.
دوای  ٢کاتژمێر
دیاربوو داواکاری گشتی
بۆی دهرکهوتبوو ک ه
هیچ سودێک نابینێت
لهم گهنگهشهیهمان
بۆیه ووتی ئێستا
مێشکم زۆر ئاڵۆزه
بهیانی بهردهوام دهبین.
منی ناردهو ه بۆ
زیندان.
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ه بکه کیبەلە
چاوهڕێی ئێم 

خهلیل ئویسال

لهسێیهمین ڕۆژی شهڕهکهدا بووین ،دوو ڕۆژ و دوو شهوی
ناخۆشمان بهسهر بردبوو ،لهو دوو ڕۆژهدا زۆر ماندوو ببوین،
نهشمان دهزانی ک ه چهند ڕۆژی تر دهخاهێنێت ،ئهو خواردنهی پێی
بوو هەمووی خوارد ،بهم شێوهیهبرسێتی دههات ه ئاراوه ،ب ه گوێرهی
�سێ ساڵی گهریالی بهم ڕهوشانهی دههات ه ئاراو ه نامۆ نهبوو ،دهتوانین
بڵێین گهریالیهکی خاوهن ئهزموون بوو ،دهیتوانی ب ه سهر برسێتی و
ماندوو بوون زاڵ ببێت .ڕاست ه خاوهن ئهزموون بوو بهاڵم دووهم
جاری بوو ک ه ل ه ههڤاڵهکانی کهمپهک ه جیاببێتهوه ،ل ه گهرمەی شهڕ
و پێکداداندا لهههڤاڵهکانی دابڕا بوو ،ل ه بۆردۆمانی کۆپتهردا خۆیدا
بوو ب ه زهویداو دوایش خۆی گهیاندبۆو ه پشت گابهردێک ،تهقهیان
ل ه شوێنهکۆنهکهیان کرد بوو جارێکی تر گهڕایهو ه بۆ ئهوهی.
شهڕ هێشتا بهردهوام بوو ،سهری بهرز کردهوهب ۆ ئهوهی بزانێت
ههڤاڵهکانی ل ه کوێن ،دهیویست خۆی لهو فیشهکان ه بپاریزێت ک ه
ڕووی تێدهکردن ،نهی دهتوانی بڕیار بدات چۆن خۆی حهشار بدات
یان تهق ه ل ه کوێ بکات ،ل ه نێوان ئهوهدا مابۆو ه ک ه تهقهب کات
لهوانهیه هاوڕێکانی بپێکێت یان لهالیهن دوژمنهو ه بپێکرێت ،زۆر
بوونی فیشهکهکان ک ه ڕووی تێدهکردن بواری بۆ نهدهڕهخسان
ک ه سهنگهر بگرێت ،توانی پێنج خولهکێک ل ه ژێر بارینی ئهو ههموو
فیشهکانهدا ڕێگا ببڕێت ،دوو فیشهک ب ه پهنا گوێیدا ویزهیان کرد
و ڕاوهستا ،تهماشای مهخزهنهکانی کرد و تهنها دوو مهخزهنی پڕ و
دانهیهکیشیان نیو ه بوو واتا  ٧٥فیشهکی پێیه ،دوێنێ دوو ڕومانهی
بهکارهێنا بوو دوو ڕومانهکه�شی کهپێ مابوو بهخۆیهو ه بهستی ،دوای
پشویهک ههستای ه سهر پێ ،ل ه نێوان دارهکاندا گوێی ل ه دهنگێک
بوو ،ڕووی چهکهکهی لهناو دارهکان کرد و نیشانی گرت ،گوێی بۆ
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چواردهوری خۆی گرت ،دهنگێکی زۆری تهقهو فیشهک لهئارادا بوو
بهاڵم ئهو تهنها گوێی بۆ دهنگی نێوان دارهکان ڕادێرا بوو ،جارێکی
تر گوێی ل ه دهنگی نێوان دارهکان بۆوه ،ب ه گویرهی دهنگی پێ و
خۆدانه ل ه چهک و دهنگی خشهخش ئیتر دڵنیا بوو ک ه کهسێک ل ه
ناو دارهکاندایه.
ب ه خۆی ووت ئایا ههڤااڵنن؟  ،ههربۆی ه نهیدهویست تهق ه بکات،
تا دههات دهنگهک ه نزیک دهبۆوه ،بهم شێوهی ه زانی ڕهوشهک ه ل ه
خهتهریدایه ،ئیتر هێواش . .هێواش دهیتوانی تارمایهک ه ل ه نێوان
دارهکاندا ببینێت ،سهربازێک بهخۆی و چهکهکهیهو ه لێی نزیک
دهبۆوه ،سهربازهکههێشتا ئهوی نهبینیبوو ،توانی بێری سهربازهک ه
ببینێت ،سهربازهک ه سهری بهرز کردهو ه ئهوی بینی و ئهم زوو تر
هاتهدهست و فیشهکێکی نا بهسنگێو ه و سهربازهکه بهالدا هات،
تهقهی ل ه ناو دارهکان کرد ،ل ه ناکاو سهدهها فیشهک ڕوویان تێکرد
و ههموو ئهمانهش ل ه ماوهی چهند چرکهیهک ڕوویاندا.
وهک ئهوهی بیری لێکردبۆو ه کهوتبوو ه ناو گروپێکی سهربازی
دوژمنهوه ،ڕاستهوخۆ بازی بهسهر بهردهکهی بهردهمی داو ب ه
تهواوی کهوت ه ناو دارهکانهوه ،هێشتا فیشهکێکی زۆر روویان
تێدهکرد ،چهند ههنگاوێکی ناو تهقلهیهکیدا ،چهند جارێک
کهوت ،بهسک ه خشکێ ههندێ ڕۆیشت و گهیشت ه بن گابهردێک،
خۆی حهشاردا  ،لهو کاتهدا شتێک روویدا ،خۆڵی ژێر پێی ترازا و
بهچهکهکهیهو ه پانز ه مهترێک کهوت ه خوارهوه ،کهوتهسهر خاکێکی
رهق ،تاماوهیهک ل ه شوێنی خۆی مایهوه ،پێی وابوو ک ه ههموو گیانی
شکاوه ،ک ه ههستی کرد هیچ شوێنێکی نهشکاو ه تهماشایهکی ئهو
شوێنهی کرد ک ه لێی کهوت ه خوارهوه ،هێشتا دهنگی تهق ه بهردهوام
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بوو ،ههستی کرد ک ه پێویست ه لهو شوێن ه دهربچێت چونک ه ئهو
شوێنهی لێیهتی دهبوو ه هۆی شههید بوونی ،تهماشای چواردهوری
کرد هیچ شوێنێکی پێ پهیدا نهکرا ک ه خۆی لێی حهشار بدات ،بۆ
یهکهم جاری بوو بکهوێت ه شوێنێکی ئاواو ه و بێچار ه بمێنێتهوه ،ههر
ل ه پڵنگێکی دهکرد ک ه کهوتبێت ه ناو داوی ڕاوچیهوه ،لهو شوێنهی
تێی کهوتبوو دهبوای ه چاوهڕێی سهربازی دوژمنی بکردای ه و ک ه هاتن ه
سهری تهقهی لێدهکردن و خۆ�شی دهکوژرا.
بیری کردهو ه ک ه نابێت چارهنووسهکهی بهم شێوهی ه بێت،
چاوهڕێی ئهوهی نهدهکرد ک ه دهبوای ه بهو شێوهی ه شههید ببێت،
بهردهوام بیری ل ه شههید بوونێک کردبۆو ه ک ه ل ه شهڕ و پێکداداندا
شههید ببێت نهک بهو بێ چارهییه ،دهبوای ه ل ه کاتی هێرشکردندا
فیشهکێک ل ه سنگی بدرایهو شههید ببێت ،ل ه ناو چاڵهکهدا دانیشت
و چهکهکهی لهسهر کۆ�شی دانا ،پهڕۆی چهک پاککردنهوهکهی
لهگیرفانی دهرهێنا ،چونکه ل ه کاتی کهوتنیدا چهکهکهی زهرهری
پێگهیشتبوو ،ههروهکو جارانی که پێی ڕاهاتبوو دهستی کرد ب ه
پاککردنهوهی چهکهکهی ،چهک ههموو شتێک ه بۆ گهریال ،گهریال
تهنها خاوهن چهکی دهستی خۆیهتی ،ل ه نزیکیەو ه دهنگێک پهیدا
بوو دهنگێکی نهرم دهنگی کچ بوو ،گوێی بۆ ڕاگرت ،تهماشای
چواردهوری کرد که�سی نهبینی ،جارێکی تر دهنگهک ه پهیدابۆو ه بانگی
ئهوی دهکرد ،ههستای ه سهر پێ ،سهری سووڕمابوو نهی دهزانی چی
بکات ،نهی دهزانی ئهم دهنگ ه ل ه کوێو ه دێت ،ب ه گوێرهی تهخمینی
خۆی بهر ه و ئهو شوێنهی دهنگهکهی لێو ه دههات یهک دوو ههنگاوی
نا ،لهوالی چاڵهکهی ئهوهو ه کونێک ههبوو بهرهو کوونهک ه ڕۆیشت
و خۆیکرد ب ه کوونهکهدا ،کوونێکی درێژ و تاریک بوو ،ب ه شێوهیهکی
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ووریاو ل ه سهرخۆ کونهکهی دهبڕی ،کونهک ه کۆتاییهکهی ژوورێکی
بچوک بوو بهاڵم چۆڵ بوو ،جارێکی تر دهنگهک ه بانگی لێکردهوه،
ڕووی ل ه کوونێکی تری ژوورهک ه کرد چوو ه کونهکهی ترهوه ،خۆی�شی
نهیدهزانی بۆ کوێ دهچێت ،بیری ل ه ههڤااڵنی دهکردهو ه ک ه چیان
بهسهر ههتوو ه ئایا جارێکی تر چاوی پێیان دهکهوێتهوه؟ ،لهگهڵ ئهم
بیرکردنهوانهدا گهیشت ه کۆتایی کوونهکه ،ژوورێکی گهورهی بینی،
له ناوهڕاستی ژوورهکه کچێک دانیشتبوو ک ه پشتی لێو ه بوو ،له
شوێن خۆی ڕاوهستا بیری دهکردهو ه ک ه ئهم ژنهکاری چیی ه لێره؟،
هات ه بهردهم ژنهکهو ژنهکهش پێی ووت بهخێر بێیت وهر ه دانیش ه
دهمهوێت بتبینم.
لهسهر ئهژنۆ لهبهردهم ژنهک ه دانیشت ،بیری لهو ه دهکردهو ه
ک ه ئهم ژن ه ئازار دهچێژێت ،فرمێسک ل ه چاوانی دههات و لێوهکانی
دهلهرزین ،جارناجارێک دهستی دهکردهسهر سکی ،ژنهکهل ه حاڵهتی
منداڵ بووندا بوو ،سهرهرای ئهوهی ل ه ڕهوشێکی ناخۆشدا بوو
ئازاری ههبوو بهاڵم هێشتا زۆر جوان بوو ،قژ ڕهش و چاو ڕهش و
ههموو جوانێکانی شهو لهم ژنهدا شاردرا بۆوه.
بیری کردهو ه ک ه ئهم ژنهگهنجه ،دهموچاوی هیچ لۆچی تێدا
نهبوو ،ل ه ژیانیدا جوانترین ژنی بینی بووبێت ئهم ژن ه بووه.
ژنهکهلێی پر�سی تۆ کێیت؟  .من ناوم مهتین ه و گهریالم .لهکام
ساڵداین؟  .حوزهیرانی  .١٩٩٧کهوات ه ئهوهند ه کات بهسهر چووه،
چهنێک ب ه خێرایی کات بهسهر چوو.
مهتین قژ و ڕی�شی و دهمووچاوی لهناو خۆڵ و تهپوتۆزدا بوو،
چهندین ڕۆژ بوو تهرا�شی نهکرد بوو زۆر چڵکن بوو ،یهخهی
کراسهکهی ڕهش ههڵگهڕابوو.
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ژنهک ه پرسییهو ه دهزانیت من کێم؟  .نهخێر .من کێبەلەم
کێبهالالال.
ئهم ناوهی ل ه کتێبی مێژوو بیستبوو ،ئهو ژن ه ناودار ه کهوات ه ئهو
خوداوهند ه ژنهی مێزۆپۆتامیا ئهمهیه.
ژنهک ه ووتی زاپ چۆن ه هێشتا ب ه ههموو جوانێکهیهو ه ئاوهکهی
ههر خوڕهی دێت ،هێشتا تهماشای ئهو عاشقانه دهکات ک ه
ل ه کهنارهکهیدا دادهنیشتن ،هێشتا شاعیرهکان ئیلهام لهوهو ه
وهردهگرن بۆ شیعر نووسینیان ،کچ و کورهگهنجهکان ل ه ناویدا
خۆیان دهشۆن؟ ،با�سی زاپم بۆ بکه.
وهاڵمی نهدایهوه ،چۆن دهیتوانی بۆی باس بکات ک ه شهڕی گهوره
ل ه زاپ هاتۆت ه ئاراوهو مرۆڤ کوژراو ه و ئاوی زاپ سوور ههڵگهڕاوه
ب ه خوێن ،نهی توانی وهاڵمی بداتهوه.
ژنهکهت هماشای کرد و ووتی له جهنگاوهر دهچیت ،دانیشتن
و ههڵوێست و تهماشات ههر ل ه جهنگاوهر دهچێت ،دیار ه ئهوهی
دهستت چهکه ،دیار ه تاکو ئێستاش شهڕ بهردهوامه.
فرمێسکی چاوهکانی زیادیان کرد ،ژنهک ه پێوهی دیار بوو که له
ناو ئازارێکی زۆردایه ،ههندێجار سهری بهرز دهکردهو ه و تهماشای
بنمیچهکهی دهکرد و دوایش تهماشای مهتینی کرد ،مهتینیش دیواری
بێدهنگی بهزاند و ووتی تۆ دووگیانیت؟  .بهڵێ .منداڵت دهبێت .بهڵێ.
ئازارت زۆره؟ .بهڵێ .ماوهی چهنێک ه دووگیانیت؟  ٦ .هەزار ساڵه.
مهتین سهری سووڕما ههڵوێستهیهکی کرد چۆن دهبێت شهش
ههزار ساڵ ژنێک دووگیان بێت ،باش ه چۆن تهحهمولی ئهم ههموو
ئازار ه دهکات ،ئایا چۆن ٦هەزار ساڵ بێ خهو بهوشێوهی ه بهو
ماندووبونهو ه بژێت؟ .
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مهتین پر�سی باش ه بۆچی؟ .
کێبهل ه بهشێوهیهکی جوان ڕووی تێکرد و فرمێسکی چاوانی
ڕاوهستان و ب ه دهنگێکی پڕ واتا کهوته قسهکردن و ووتی ئازاری
من ئازاری مرۆڤهکانه ،ماندوبونیم و بێ خهویم بۆ مرۆڤهکانه،
چاوهڕێ دهکهم . .چاوهڕێی دونیایهک دهکهم ک ه مرۆڤی پاکی
تیابێت ،منداڵهکهم بۆ ئازادی مرۆڤایهتی دههێنم ه دونیاوه ،ههموو
ئازارهکانم بۆ ئهمانهی ه ماوهی  ٦هەزار ساڵ ه لهم ژوور ه تاریکه
ههر بۆ ئهم ئامانجان ه چاوهڕێ دهکهم ،چاوهڕێی تهواو بوونی شهڕ
دهکهم ،بهڵێ دوای کۆتایی شهڕ منداڵهکهم دههێنم ه دونیاوه.
مهتین هیچی پێ نهدهوترا دوای بیرکردنهوهیهکی کورت ههڵیدایهو
ووتی شهڕ بهردهوامه.
کێبهلهوهک ئهوهی ئازارێکی زۆری ههبێت سهری بۆ دواوه
ن و ووتی من وام زانی تۆ
بهرزکردهوه ،فرمێسک ل ه چاوهکانی باری 
ئهو کهسهی ک ه مژدهی تهواو بوونی شهڕت پێیه ،کهوات ه بهردهوام
دهبم ل ه ئازار چێژتن ،شهوانی بێ خهویم بهردهوام دهبێت چاوانم
هیچ داناخرێن ،نازانم چهنێک دهخاێنێت.
بێ دهنگ بوو ،جارێکی تر سهری شۆڕکردهو ه و فرمێسکهکانی
لهڕوومهتیهو ه دهکهوت ه سهر زهوی تێکهڵ ب ه خاک دهبوون ،مهتین
چهکهکهی ههڵگرت و ههستای ه سهر پێ ،مهتین پر�سی چۆن دهتوانم
لێر ه دهرچم؟ .
مهتین نهیدهویست بهو ههموو ئازارهو ه بهتهنیا جێی بهێڵێت،
دهبوای ه لهژێر ئهو خاک ه جێی نههێشتایه ،کێبهل ه بهدهستی شوێنێکی
نیشاندا ،ئینجا مهتین لهکێبهل ه نزیک بۆو ه دهستهکانی گرت ک ه
بهسکیهوهی نابوو ،لهوی دهڕوانی ،دهستهکانی بردهو ه بۆ لێوی ،لهو
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دهستانهدا ههست به ٦هەزار ساڵی الوێتی دهکرد ،خوداوهند کێبهله
ههر دهستێکی �سێ جار ماچکرد و ووتی چاوهڕێی ئێم ه بک ه کێبهله.
دوایش خێرا چوو بهرهو ئهو کوونهی ئیشاراتی بۆ کرد بوو ،کاتێک
گهیشت ه بهردهم کونهک ه جارێکی تر گهڕایهوه ،تهماشای کێبهلهی
کرد و ژنهک ه سهری بۆ سهرهو ه ههڵبڕی بوو دهگریا ،ئازارێکی زۆری
دهچێشت.
چوو ه کونهکهو لهو کوونانهی لهبهر دهمی بوون ب ه خێرایی لێی
تێدهپهڕی ،دوای  ١٥خولهک تیشکی خۆری بهدیکرد ،خێراتر بوو
گهیشت ه کۆتایی ،تیشکی خۆر ئازاری چاوهکانیدا ،نهی دهزانی ک ه
ماوهی چهنێک لهو ژوور ه ماوهتهوه ،ئایا ههموو ئهمان ه ئهبێت خهیاڵ
بووبێت ،گوێی ل ه بیستنی دهنگی تفهنگ بوو ،کۆپتهری کۆبراکان ب ه
ئاسمانهو ه بوون ،شهڕ هێشتا بهردهوام بوو.
تهماشای خوارهوهی کرد ئاوی زاپ خوڕهی دههات.
بیری لهک ێبهل ه کردهوه ،ئهم ڕستهیهی دووبار ه کردهوه.
کێبهل ه چاوهڕێی ئێم ه بکه.
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گهریالیهک  ١٩ساڵ لهشاخ
شههید عادل

سهعید ئهڤران

شههید عادل بهلیک لهساڵی  ١٩٨٧بهشداری ناو ڕیزهکانی
گهریالی بووه ،دوای دوو ساڵ دهکرێت ب ه فهرمانده ،ب ه گوێرهی
ووتهی خۆی شههید عاد ل ل ه ماوهی  ١٩ساڵی خهباتیدا ئازارێکی
زۆری چێشتوو ه و شان ب ه شانی قارهمانهکانی تری ئهم گهل ه ل ه
ناو ڕیزهکانی تهڤگهردا خهباتێکی دژواری کردوو ه ههروهها دهڵێت
ئهم شاخ بڕین و ماندووبون ه ل ه پێناو ئازادی بۆ گهل و ڕێبهری
کۆنفیدراسیۆنی دیموکراتی کوردستان ڕێبهر ئاپۆیه.
شههید عادل له ساڵی  ١٩٧٢له گوندی بهلیکی سهر به چیای
جودی هاتۆت ه دونیاوه ،دوای تهواوکردنی قۆناغی سهرهتایی له
بۆتان بهشداری ناو ڕیزهکانی گهریال بووه ،ههڵبهت بۆ ب ه بوونی
بهگهریال چوو ه بۆالی ئهو گهریالیانهی که ل ه چیای جودی بوونه،
لهگهڵ بوونی ب ه گهریال لهساڵی  ١٩٨٧دا زۆربهی کاتهکانی ل ه ههرێمی
بۆتان بهسهر بردوو ه ههروهها ل ه بادینان و زاگرۆس و قهندیلیش
ماوهتهوه.
شههید عادل ناوی ئهم بزووتنهوهیهی ل ه ساڵی  ١٩٨٥بیستوو ه
و ئهو سهردهم ه لهبهر ئهوهی منداڵ بوو ه نهیان کردوو ه ب ه گهریال،
لهو سهردهمەدا ئەوحاڵی بوو ه کهشتێک بهرامبهر ب ه کوردستان
و کورد دهکرێت و لە هەمانکاتدا بهشێکی خهڵکی ههرێمی بۆتان
الیهنگری پدک بوون ه لهبهر ئهوهی ئەو سەردەمە پدک دژ ب ه ڕژێمی
مهرکهزی عێراق ل ه جهنگدابوونه ،له بارهی هاتنی پەکەکەو ه بۆ
ناوچهی شڕناخ و کاریگهرییان به سهر خهڵکدا لهم بارهیهو ه
،شههید عادل دهڵێت  :بهسهر خهڵکی بۆتانهو ه کاریگهری پارتهکانی
باشوری کوردستان ههبوو ،ل ه ساڵی  ١٩٨٥هێواش ،هێواش گروپی
ئاپۆجی هاتن ه ناوچهکانی شڕناخهوه ،ئهو سهردهم ه بۆ یهکهمجار
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گروپێکی گهریالم بینی ،ئهم گروپهله ٧ههڤاڵ پێکهاتبوون ،ههڤااڵن
ئهردال و مستهفا یۆندهم و سهعادهت لهساڵی  ١٩٨٥لهڕ ووباردا
شههید بوون و ،ههڤاڵ عهگید ئەو سەردەمە لهناو ئهم گروپهدا
بوو ،ئهوکات ه من ئهوانم نهدهنا�سی ک ه کێن ،بۆ یهکهمجار شههید
مستهفا یۆندهمم ل ه نزیک گوندهکهمان بینی و ل ه گوندی مهالخهیری
دهیانووت ک ه خهبات ل ه پێناو کوردستان و کوردا دهکهن و با�سی ل ه
شۆڕ�شی ئاپۆجی دهکرد ل ه باکوری کوردستان ،بهم هۆیهو ه ههندێ
یهکتر ناسین هات ه ئاراوه ،بهاڵم لهبهر ئهوهی ب ه تهمهن بچووک
بووین زۆر ب ه با�شی ل ه قسهکانیان حاڵی نهدهبووین ،ل ه ساڵی ١٩٨٦
ههندێ چاالکی ل ه چواردهوری شڕناخ هات ه ئاراوه ،ئهم چاالکیانه
بوون ب ه هۆکارێک ک ه گهل ناوی ئاپۆجی و چاالکێکانیان گوێ لێببێت.
شههید عادل ک ه باس ل ه چاالکیهکانی چواردهوری شڕناخ دهکات
باس لهو ههڤااڵن ه دهکات ک ه ل ه گهڵی بوون ه وهک شههید ڕهحیم ک ه
ل ه هێر�شی سهر بارهگای بهزهل ه ل ه ساڵی  ١٩٩١شههید بوو ههروهها
شههید ئۆرهان ک ه ل ه چاالکییهک ل ه دێرسیم شههید بوو ههروهها
چهند هاڤاڵێکی تر ک ه تاکو ئێستاش ههواڵیان نازانێت ،شههید عادل
دهڵێت که هێشتا منداڵ بووم کاتێکم زانی ،بووم ب ه فهرماندهی
چیای جودی.
ئەو ل ه بیری نهماو ه چهند جار بریندار بووه.
شههید عادل منداڵێکی الساری شاخی و دوایش بوو ب ه فهرماندهی
چیای جودی لهم بارهیهو ه دهڵێت ب ه درێژایی  ١٩ساڵی خهباتی ل ه
یادی نهماو ه ک ه چهند جار بریندار بووه ،ههڵبهت برینداری سووکی
هیچ بهژمار ه حیساب نهکردووه ،ئهوهی ک ه حیسابی بۆ بکات تهنها
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ئهو برین ه قواڵنهی ه ک ه باسیان لێو ه دهکات وهک بۆ یهکهمجار
ل ه ساڵی  ١٩٨٩ل ه چیای جودی ب ه سهختی قاچی پێکراوهو بریندار
بووه ،شههید عادل دهڵێت برینداری سهختم ل ه ڕاستیدا لهساڵی
 ١٩٩٢٢ل ه چاالکی لێدانی بارهگای ڕهشینه به سهختی بریندار
بووم ،لهم چاالکییهدا ئهم بارهگای ه دهگیردرێت و ههموو ههڤااڵن
دهچن ه بارهگاکهوه ،ههڤاڵ عادل دهڵێت کاتێک دهیهوێت بچێت ه
ناو بارهگاکهو ه بهسهختی بریندار دهبێت و لهبهر ئهوهی برینهکهی
سهخت بوو ه ههڤااڵن منیان برد ه پهنایهکهو ه و لهناو خۆیان قسهی
ئهوهیان دهکرد لهوانهی ه شههید ببم ،دهیانووت با ل ه شوێنێک
داینهین و بهجێی بهێڵین ،شههید عادل دهڵێت زۆر ب ه سهختی بریندار
بووم ،ههڤااڵن زۆر ب ه زهحمهت منیان لهب ارهگاک ه دوورکردهوه،
زاتهن بارهگاک ه گیرابوو ،سهرهتا ههڤااڵن ل ه بهینی خۆیان قسهی
ئهوهیان دهکرد که من بهجێبهێڵن ،ماوهی کاتژمێرێک لهو شوێنهی
منیان دانابوو مامهوه ،بهاڵم ههڤاڵ فازیل ،سوور بوو لهسهر ئهوهی
ک ه منیش لهگهڵ خۆیاندا ببهن ،دوایش ب ه قسهیان کردوو منیان
لهگهڵ خۆیاندا برد.
دواتر لهساڵی  ١٩٩٠جارێک بریندار بوو ه ههروهها لهساڵی ١٩٩٣
ش بریندار بووه ،شههید عادل دهڵێت ئهوهی لهبیرم بێت تاکو ئێستا
چوار جار ب ه سهختی بریندار بووم ه.
بۆتان بوو بهالنهی گهریال.
بۆ دهست پێکردنی شهڕی بزووتنهوهی ئازادی کورد بۆتان به
بناغهو ه رگیراو ه و سۆسیۆلۆگی جوغرافی و هۆکاری کولتوری له
بارهی جوغرافێکهیهو ه هەربۆیە سوپای تورک کاریگهریهکی ئهوتۆی
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نهبوو لێرەدا ههروهها بۆتان خاوهن مهڵبهندیهکی تایبهتی خۆیهتی و
لهبهر ئهوهی چوارال بهیهکهو ه دهبهستێت بهستنهوهی ئهم چوار
پارچهی ه بهیهک پارچهیی هۆکاری سۆسیۆلۆگی جوگرافیهکهی
شههید عادل بهم شێوهی ه دههێنێتهزمان ههرێمی بۆتان ل ه ههموو
ڕوانگهیهکهو ه خاوهن بوارێکی بهرفراوانه ،بۆتان زۆر ئاسیمل ه
نهبوو ه واڵتپارێزی گهل ئێرهی پاراستووه ،ل ه یادم ه ل ه ههرێمی
بۆتان کهسانێکی زۆر کهم دهچوون بۆ سهربازی ،هێشتا کهپیتالیزم
نهگهیشتبوو ه بۆتان ،گهلی بۆتان ب ه چاوێکی جیاوازهو ه ل ه دهوڵهت
دهڕوانن ،کاتێک هەرکەسێک کە دەبێت ب ه سهرباز ب ه چاوێکی تر
لهدهوڵهت دهڕوانن ،ههڵبهت تهڤگهرهکهشمان ئهمهی دهزانی،
سهرۆکایهتی لێکۆڵینهوهی لهم بارهیهو ه کردبوو ،ئۆتهریتهی دوژمن
بهسهر ناوچهکهو ه کهم بوو ههروهها ناوچهکانی بۆتان بۆ ژیانی
گهریال زۆر گونجاوه ،ههربۆی ه گهریال به شێوهیهکی زۆر خۆیان
دایهسهر ئهم ههرێم ه و بوو ب ه بنکهی شهڕی چهکداری ،ئەم هەرێمە
بوو بهالنهی نوێی گهریال ،ههڵبهت گهلی بۆتان لهبارهی ڕهو�شی
کۆمهاڵیەتیانهو ه گهشهیان نهکرد بوو بهاڵم ل ه بارهی کورد بوون و
واڵتپارێزیهوه ،بوون ب ه پارێزهری کولتورێکی نوێی کوردی.
شههید عادل سهرنج دهکات ه سهر ئهوهی کێ ب ه دهسهاڵت بێت
ل ه بۆتان بهواتای ئهوهدێت کهحوکمی کوردستان دهکات ،ههربۆی ه
بۆتان بۆ گهریال و شهڕی ئازادی بوو ب ه مهڵبهندێکی گرنگ.
خوێنی شههیدان بۆتانی کرد بهبۆتان.
شههید عادل ١٩ساڵ گهریال بووه ،زۆربهی کاتی گهریالیهتی
له ههرێمی بۆتان به سهر بردووه ،پێی وای ه ئهگهر ئاوڕ ل ه ڕابردوو
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بدرێتهو ه دهردهکهوێت کهچی بۆتانی کردوو ه ب ه بۆتان ،شههید عادل
دهڵێت که ئهوهی بۆتانی کرد به بۆتانی ئهمڕۆ ئهو شههیدانهی ه ک ه
لهڕێی ئازادی گهل و نیشتیمانیدا ل ه ناو ئهم تهڤگهرهدا هات ه ئاراو ه
ههروهها دهڵێت شههیدێکی زۆری قارهمان جێی پهنجهیان ههی ه
لهگ ۆڕینی ههرێمی بۆتانداو وهکو بزووتنهوهش زۆربهی شههیدان
ل ه ههرێمی بۆتاندا هاتۆت ه ئاراوه ،شههید عادل بهم شێوهی ه لهم
بارهیهو ه دهدوێت شههیدانمان بۆتانیان کرد ب ه بۆتان ،وهک
ژمارهش زۆرترین شههید ل ه ههرێمی بۆتان هات ه ئاراو ه ههروهها ب ه
نرخترین ههڤااڵنمانیش ههر ل ه بۆتان شههید بوون ،ئهگهر ئهمڕۆ
بۆتان بوو ه ب ه مهڵبهندی گهریال و کوردستان و ئهگهر ئهمڕۆش
قهدهری ئهم شهڕهمان دیاری کرابێت لهسایهی خوێنی شههید ه
قارهمانهکانمانهوهیه.
شههید عادل ناوی چهند ههڤاڵێکی قارهمانی دههێنێتهزمان
ک ه ل ه بۆتانهو ه سهریان ههڵداو ه وهک ئهحمهد رهپۆ و پڵنگ کهچی
و شهریف پێرتی و ڕۆژهات ههروهها یهکێکی تر کە ناوی جومع ه
بهلیکییه ،ئهم ههڤاڵ جومعهیه هاوگوندی شههید عادل ه و
لهبارهیهو ه ههڤاڵ عادل بهم شێوهی ه باس لە هەڤاڵ جومعە دەکات
و دەڵێت :ههڤاڵ جومع ه بهلیکین هاوگوندیم ه و من خاڵۆی ئهوم،
ل ه ساڵی  ١٩٨٨بوو ب ه گهریال ،دهیویست بچێت بۆ سهربازی بهاڵم
پێش ئهوهی بڕوات هات بۆالی من ،ل ه چیای جودی یهکترمان بینی،
دهیویست پەکەکە بناسێت ،دهیویست بزانێت ک ه پەکەکەش وهک
پارتهکانی تر ه یان نا ،وهلهم بارهیهو ه کۆمهڵێ پرسیاری کرد ،ههندێ
گهنگهشهمان کرد و قهناعهتی هێنا ،ک ه گهڕایهو ه بۆ گوند دوای دوو
ڕۆژ گهڕایهو ه و بوو ب ه گهریال ،خاوهن ژن بوو ،ژنهکهی بهجێهێشت،
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ههڵبهت ههڤاڵ جومع ه نهخوێندهوار بوو ،ماوهیهک له گۆڕهپانی
سهرۆکایهتی پهروهردهی بینی ،ل ه شهڕی باشوردا لهههفتانین بوو،
یهکێ لهو ههڤااڵنهی ک ه دهورێکی بهرچاوی بینی بوو ههڤاڵ جومع ه
بووه ،ئهو بهڵێنانهی دای بهسهرۆک تا دوا هەناسەی پێوهی گرێدراو
مایهوه ،هیچ کاتێک ب ه چاوێکی نزم ل ه که�سی نهدهڕوانی ،سهدهها
که�سی پابهند ب ه پارتهوهک رد ،کۆمەڵە هەڤاڵێک کاتێک بێ وورهبوون
لهگهڵ شههادهتی ههڤاڵ جومعهدا وورەیان کەوتەوە بەرجەستە.
ههڤاڵ عادل دهگێڕێتهو ه ک ه زۆربهی ئهو کهسانهی ل ه بۆتانهو ه
بهشداری ناو شۆڕش بوون زۆربهیان بههۆی کوردبوون و
واڵتپارێزیانهو ه بووه ،ل ه پێشودا خهڵکی بۆتان بهشێکیان الیهنگری
پدک و بهشێکیان الیهنگری ینک بوون ،بهاڵم دوای گهشهسهندنی
بزووتنهوهی پەکەکە گهل ڕوویان ل ه پەکەکە کرد.
بۆتان خاوەن مێژوویهکی پڕ بە ئازاری.
ههڤاڵ عادل ک ه ل ه جودی بوو ب ه گهریال و ههر لهوێش گهیشت ه
پلهی فهرماندهیی و نیوهی زیاتری تهمهنی ل ه چیاکانی بۆتان
بردۆتهسهر و ههربۆی ه دهڵێت بۆتان مێژوویهکی پڕ بە ئازاری ههیه،
چی ل ه پێش بزووتنهوهی ئازادی گهلی کورد یان دوایش گهلی بۆتان
ئازارێکی زۆریان چێشتووه ،ههرچهند ه گهلی بۆتان دڵخۆش نهبوون ه
بهاڵم ههستیارێتی و بهرپرسیارێتیان بهرامبهر به ئازادی بوونیان
ههمیش ه دانیان بهخۆیاندا گرتووه.
ههڤاڵ عادل پێی وای ه ک ه ئهو الوانهی ک ه ل ه بۆتانهو ه بهشدار
بوونهو ل ه شهڕدا شههید بوون ه هۆکارهکهی دهگهڕێتهو ه بۆ
واڵتپارێزی گهل و گهلیش ڕۆڵێکی بهرچاوی بینیو ه و تاکو ئێستاش
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 368سهعید ئهڤران

بهردهوامن ،لهم بارهیهوهههڤاڵ عادل دهڵێت ئهم ناوچهی ه
ناڕهحهتیهکی زۆری چێشتووه ،ل ه کهسایهتی ئهو ههموو شههادهت ه
گهلی بۆتان ڕۆڵیان بینیوه ،له ٧٥%ی گهل ئهوهی لهدهستیان
هاتووهب ۆ ئهم بزووتنهوهیان کرد ،گوندهکانیان سوتێنرا و چۆڵکرا،
ههموو شتێکیان ل ه چاو گرت ،لهوانهی ه کهسانێکی زۆر ههموو
ئهم شتان ه نهزانن ،ههر خێزانێکیان خاوهن شههیدن یان کوڕیان
گهریالیه ،زۆربەی گوندەکانیا ن وێران کراوە هەروەها زۆر کەمیان
هەیە کە ئازاری زیندانی نهچێشتبێت ،لهمێژووشدا بۆتان مهڵبهندی
سهرههڵدان بووه ،ئهو سهردهم ه عهشیرایهتی بوو ،ل ه سهرحهتهو ه
تاکو بتلیس و ئامهد ههمووی بهب ۆتان ل ه قهڵهم دهدرێت ،بۆتان
خاوهن کوردپهروهریهکی تایبهت ه ههربۆی ه تاکو ئەو دیوی سوریاش
بەردەوامییان داوە بە پهیوهندی نێوانیانی گەلی ئەودیو و ئەم دیو.
گهریال کچە گەنجەکان کاریگهریان کردهسهر خەڵکی بۆتان.
ههڤاڵ عادل لهبارهی هاتنی گهریال بۆ هەرێمی بۆتان دەڵێت
سەرەتا گهل کهوتونەت ە چاودێریانهو ه و لەم بارەیەوە دهڵێت ئهو
سهردهم ه گهل ئهم تهڤگهرهی ل ه ڕێی سەرۆکایهتی و ئهو کهسانهی
هاتبوون ه ناو گهلهو ه دهنا�سی ،بۆ نمونه ههندێ ههڤاڵی گەنجمان
ههبوو زهحمهتیهکی زۆریان چێشت تاکو ئامانجی ئهم بزووتنهوهی ه
حاڵی بکهن بۆ گهل ،تهنانهت ههندێ ل ه دایکان پێیان دهووتین ئێو ه
منداڵن نازانن دهموچاوی خۆتان بشۆن چیتان پێدهکرێت بۆ ئێم ه
ههروهها بهشداربوونی ههڤااڵنی کچ ل ه ناو تهڤگهردا کاریگهرییە
زۆر کرد ه سهر گهلی بۆتان بوونی هێزی گهریال لهم ههرێمهدا و
شهڕکردنی کچ و کوڕ لهیهک سهنگهردا کاریگهریهکی زۆری کرد ه
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سهر گهل ،ههربۆی ه بزووتنهوهی پەکەکە به پیرۆز بینرا ،شێوازی
ژیانی گهریالی کچ و کوڕ کاریگهری خۆی دروست دهکرد ،ئهم
ڕهوش ه باوهڕی بۆ گهل دروست کرد ،هۆکاری ئەم پێشکەوتن و
گۆڕانکارییەش گەنجان بوون ،ئهگهر لهسهر شێوازی عهشیرهتیش
بێت بههۆی بوونی ههڤااڵنی کچ کهسێکی زۆر بهشداری ناو ئهم
تهڤگهر ه بوون ،گەنجەکان ب ه یهکترییان دەووت خوشکهکانمان
لهو چیایانه شهڕ دهکهن چۆن دهبێت ئێم ه له ماڵهو ه دابنیشین،
زۆربهیان بهو بیرکردنهو ه هاتن ه ناو شۆڕشهوه ،ههڵبهت زۆربهیان
نهچوبون ه قواڵیی ئایدۆلۆژیای پارتهوه ،ئهم ڕهوش ه وای لێهات
لهگهڵ ب ه سهرچونی کاتدا بهپارتهوهز یاتر گرێدران.
شهڕ دهژێنرێت.
ههڤاڵ عادل زۆر زهحمهتی دهچێژێت ل ه گێڕانهوهی ئهو ههموو
شهڕهی ک ه بهشداری تێداکردووه ،ههربۆی ه لهم بارهیهو ه دهلێت
شهڕ ناگێڕێتهو ه بهڵکو دهژێنرێت ،لهبارهی  ١٩ساڵی گهریال بوونی
لهناو ئهو ههموو شهڕانهدا تهنها ل ه ئۆپهراسیۆنهکانی ساڵی ١٩٩٨
زهحمهتیهکی زۆری بینیوه ،ل ه ناو ژیانی گهریالدا شهڕ و زهحمهتی
گهلێک زۆرن لهم بارهیهشهو ه ههڤاڵ عادل دهڵێت :ئهو شهڕهی ل ه
ناویداین شهڕێکی ههروا هاکهزایی نییه ،ههڵبهت ههموو شێوازهکانی
شهڕ ناهێرێتهزمان ،ئازار و زهحمهتیهکانی گهلێ زۆرن ،یهکێ لهوان ه
سهردهمی گهلهکۆمهنێودهوڵهتیهکان بوو ل ه سهر سهرۆک ک ه ل ه
ئاکامدا لهساڵی  ١٩٩٨لە بۆتان هێرشێکی بهرفراوانیان بۆ لهناودانی
هێزی گهریال دەست پێکرد ،بهدرێژایی مانگی ئادار و نیسان هێرش
بهردهوام بوو ،لهم هێرشانهدا ههڤااڵنی زۆر بهنرخمان شههید
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بوون ،له ١١ی نیسانی ساڵی  ١٩٩٨ل ه بۆتان هێر�شی زۆر بهرفراوان
هاتهئاراوه ١٩ ،ساڵ ه ل ه ناو ئهم تهڤگهرهم ،بهاڵم تهنها ئهو ساڵهب
هرامبهر ب ه هێرشهکانی دوژمن زهحمهتیم چێشتووه ،کێش ه تهنها
شههید بوون نییه ،لهو کاتانهدا زۆر جار ووتوم ه خۆزگا ئێستا
شههید دهبووم ،بهاڵم ئهم ه دادت نادات ،لهوانهیهوهک کهسایهتی
ڕزگارت بێت تەنها و تەنها خهباتی تهڤگهر دادت ئهدات ،لهبهر
ئهوهی بهرامبهر بهم تهڤگهر ه بهرپرسیارێتیت ل ه شانه ،هێرشێکی
زۆر لهسهر کهسایهتی سهرۆک له ئارادایه ،پێویسته ببین ه وهاڵم
دهرهوهی ههموو ئهمانه ،ئێم ه لهو ه چڕ دهبوینهو ه ک ه چۆن دهتوانین
ببین بهوهاڵم دهرهوهی ههموو ئهمانه ،ل ه ههمانکاتدا ک ه وهاڵمی
ئهم پرسهش نهبێت ،ب ه واتایهک ناڕهحهتیهکی زۆرم چێشت ک ه ئهم
کۆمپلۆیانهم پوچهڵ نهکردۆتەو ه ههروهها شههادهتی ههڤاڵ زهالل
لهگهڵ  ٩ههڤاڵدا کهتا دوا دڵۆپی خوێنیان شهڕیانکرد ئهم ه منی زۆر
ناڕهحهتکرد ،ئهو ساڵ ه ئهو ساڵهی ه کهنارهحهتیهکی زۆرم چێشت،
بە درێژایی بههاری ئهو ساڵ ه بهردهوام لهناو شهڕدا بووین ،لهبهر
ئهوهی شههادهتمان زۆر بوو ،زهحمهتی ئهو ساڵ ه و شههادهتی ئهو
ههڤااڵن ه زهحمهتی بۆ من دروستکرد هەر بۆیە دەڵێم نەدەبوو ئێم ه
وامان بهسهر بهاتایە.
لهخهیاڵی خۆیدا دهیهوێت لهباکور گهریالیی بکات.
سهرهرای ئهوهی زۆربهی ژیانی گهریالی ل ه باکور بردۆت ه سهر
ههڤال عادل هێشتا ل ه خهیاڵیدا دهیهوێت ل ه باکور گهریالی بکات،
ههڤاڵ عادل ههرچهند ه ئاواتی ئهوهبوو ه ک ه له باکور گهریال بێت
بهاڵم گهورهترین ئاواتی ئازادی ڕێبهر ئاپۆیه ،ههڤاڵ عادل خاڵی
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گرنگی  ١٩ساڵی گهریالبوونی بهم شێوهی ه دههێنێتهزمان ئاواتی
یهکهمم ئهوهی ه ک ه بچم بۆ باکوری کوردستان ،بهاڵم ئامانجی
گهورهم ئازادی ڕێبهر ئاپۆیه ،بۆ نمونهههندێ جار لهناوخۆماندا
گاڵتهدهکهین و دهڵێین ڕاستییەک هەیە کە ئەویش ک ه بۆ شۆڕشگێڕ
ساڵ هەژمار ناکرێت ،ئهو قۆناغهی تیای دهژین لە هەمبەری خهبات
دەکەین ،مهسهل ه تێپەڕانی ساڵ نییه ،بهاڵم ههندێ ساڵ ههی ه
ش زۆرن ،ئهو
کهمۆری خۆی ل ه قۆناغهکان دهدات ،لهو سااڵنە 
سااڵنهی ک ه مۆری خۆیان لهقۆناغەکان دهدات دەبێت ببن بە شایهن ی
سهرۆک ،یهکهم کهس ک ه قهرزاری ڕهو�شی سهرۆک بێت منم ،ئهوهی
پێویست بوو ل ه سهرۆکهو ه وهرمگرت ،منیش تاکو ئهمڕۆ ئهگهر
کهموکوڕیشم ههبوو بێت لههێڵی
بۆچونەکانی سهرۆک بهاڵم هیچ
کاتێک لهناو تهرهدوددا نهژیاوم،
بهبێ چاوپرۆکاندن کارم بۆیکردووه
و لهمهودواش بهردهوام دهبم ،له
سااڵنی داهاتودا ئهوهی پێویست ه
بێت ب ه گوێرهی هێڵی سهرۆک ههروا
دهکهم ،گهورهترین ئامانجم وهک
گهریالیهک وهک فەرماندەیەک له
بۆتان چی لهئاستی سهربازی و چی ل ه
ئاستی شێوازی ژیانکردن بوون به
نوێنهری پاراستنی هێڵی سهرۆکه،
ئەمەش ههدهفی بنگەیی منه.
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ه بهرهو ههککاری
ه بێستاو 
ل
ساڵی ٢٠٠١

دهلیل فورات

بێست ا کهوتۆت ه نزیک شارۆچکهی شڕناخهوه ،ئهم ناوچهی ه له
ههموو قۆناغی خهباتدا بۆ هێزی گهریال چی ل ه ئاستی ناوچهو چی
ل ه ئاستی ستراتیژی ههمیش ه شوێنێکی گرنگ بووه ،ئهم ناوچهی ه
دارستانێکی زۆری ههی ه و خاوهن گردێکی بهرزی زۆریش ه ،باڵێکی
چیای جودیی ه و باڵەکەی تری�ش ی زۆزانهکانی قهالدهم و ههروهها
ل ه بهشێکی تری�شی زۆزانهکانی بهیتولشهباب ه ک ه ئهویش خاوهن
دارستانێکی چڕ و پڕ ه ،ب ه گشتی لهبهر ئهوهی زستانی ئهم دارستان ه
سهخت نیی ه بهردهوام گهریال کهمپی زستانیان لێر ه خستووه.
جارێکیان کە سەرقاڵی ئامادهبا�شی کەمپی زستان بووین لهالیهن
دوژمنهو ه هێرش کرای ه سهرمان ناچارماین کهمپهکانمان چۆڵ
بکهین ،کاتێک ئێمه ل ه ناوچهک ه خهریکی خۆ حهشاردانهو ه بووین
ل ه ڕاکاڵهکهمانهو ه ههواڵمان پێگهیشت ک ه گروپێک گهریال دێن
بۆالمان ک ه گهریالی نوین و  ٨یان لهئامهد و  ٩شیان ل ه دێرسیمهو ه
هاتوون داوامان لێکرا که ئهم ههڤااڵن ه وهربگرین و ب ه خێرایترین
شێو ه بیانگهێنین ه ههککاری ،دوای گهیشتنیان من و ههڤاڵ
براجییهکه دەبوینەچاوساغیان کتوپڕ لهگهڵ گروپهک ه کهوتینهڕێ،
ئهوهی سوودی ب ه ئێم ه دهبهخ�شی ئهوهبوو پێیان ووتین گروپێکیان
ک ه بهسهر چیای جودییهو ه هاتوون و ئهوی تریان ل ه ههفتانینهو ه
وه ،ئهو گروپهی له دێرسیمهو ه هاتبوون ههڤاڵی بهئهزمونیان
لهگهڵ بوو ،که ئهوانیش دهبوون به هاوکاری ئێمه ،دوای ئهوهی
گهیشتین بهیهک دهمهو ئێوارهک ه وتینهڕێ ،لهبهر ئهوهی دوژمن
لههێرشکردندا بوو دهبوای ه زۆر ووریا بوینایه ،ل ه بێستاو ه بهرهو
بهیتولشهباب ڕۆیشتین لهبهر ئهوهی ناوچهیهکی بهرز بوو ههروهها
کۆتایی بههاریش بوو زۆر سارد بوو.
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کاتێک گهیشتین ه کەناری ڕووباری کاچ ه بههۆی ئهگهری
بۆسهوه ٢ههڤاڵمان بۆ تاقی کردنهو ه چوون بۆ دهربهندهکه ،دوای
ئهوهی دهرکهوت مهتر�سی لهئارادا نیی ه ب ه دوای یهکدا پهڕاینهوهو
لهناوچهی کاتۆجرکا بهرهو بهیتولشهباب تێپهڕین ،لهبهر ئهوهی
کهش و ههوا زۆر سارد بوو بواری حهوانهوهمان بۆ نهدهڕهخسا،
بهدهم ڕێگاو ه نانمان دهخوارد و جار نا جارێکیش جگهرهمان دهکێشا،
ک ه گهیشتین ه مهیدانی جاسوس ه بای سارد و تیژ وهک چهقۆ بهدهم
و چاوماندا تیغی دهکرد ،ل ه ڕاستیدا لهوهرزی هاویندا ئهم ناوچهیه
زۆر سارد دهبێت ،ئهگهر دوا بههاریش بێت ئهوا ههر زۆر سارتر
دهبێت ،کاتێک ئەو ناوچەمان بڕی بهرهو گوند ه وێرانکراوهکان
پێمان ههڵگرت ،تهنها دهمانتوانی لهم گوند ه ویرانکراوانهدا پشوو
بدهین ،ئێم ه پیالنی ئهوهمان کرد بوو ک ه دهمهوبهیان بگهین ه گوندی
عهرهب ،لهبهر ئهوهی شوێنی مهترسیدارمان بڕی بوو دهمانویست
ڕۆژێک لێر ه بهسهر بهرین.
دهمهوبهیان گهیشتین ه گوندی عهرهب ،ساڵی  ١٩٩٤ئهم
گوندهچۆڵکرا بوو ئهم گوند ه له ڕاستیدا ل ه کهسێکی عهرهبهو ه
ناوی وهرگرتبوو ،چواردهوری ئهم گوند ه زۆزان بوو ،گوندێکی زۆر
خۆش بوو ،دوای ئهوهی ڕۆژێک لهم گوند ه ماینهو ه کاتژمێر  ١٠ی
بهیانی کرێوهی بهفر دهستی پێکرد ئهمهش ئهوهی دهگهیاند ک ه بهفر
دهبارێت ،لهبهر ئهوهی بهفر دهباری دهبوایهب ه خێرایی دهربچوینایه،
ل ه ڕاستیدا ڕێگا کردن ب ه ڕۆژ ل ه ههندێ شوێندا باش نهبوو بهاڵم
هاتنی ئهم بهفر بارین ه ئێمهی شڵهژاند ،خێرا ڕێمان گرتهبهر ،ئێم ه
ئامادهبا�شی  ٢ڕۆژی ئازوقهمان ههبوو واتا کێشهی ئازوقهشمان
بۆ پهیدا دهبوو ،ههر بۆی ه دهمانویست ب ه زووترین کات بگهین ه
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ئهو ههڤااڵنهی ک ه ل ه ناوچهی ههککاری چاوهڕێی ئێمهیان دهکرد،
دهمانویست ئهم گروپی  ٢٠کهسیی ه بگهێنین و لهگهڵ ههڤاڵ براجیی ه
بگهڕێینهو ه بۆ بێستا ،بهاڵم بهفر لهوهی بیرمان لێدهکردهو ه زووتر
دهستی پێکرد و ک ه گهیشتین ه گوندی سیخور ه ههموو شوێنێک
بهفر دایپۆ�شی بوو ،ب ه خێرایی بهسهر سهرحسهندا پهڕاینهو ه و
ڕێمان گرتهبهر ،ل ه ڕاستیدا بهسهر ئهم ناوچهیهدا دهبوایهئێواران
بڕۆیشتینای ه بهاڵم ئێم ه بهڕۆژ ڕێمان کرد لهبهر ئهوهی ئهگهر
ئێوارهبوایهو بەفر و باهۆز لهئارادا بوای ه نهمان دهتوانی ئهم ڕێگایه
ببڕین ،بهاڵم بههۆی بهفر و باهۆزهو ه ل ه نیوهی ڕێدا گهڕاینهوه ،من
لهوانهی ه پێشوو تر  ٥٠جارێک ب ه ئێرهدا تێپهڕ بوبێتم بهاڵم ئهمجار ه
ب ه هۆی بهفر و باهۆزهو ه ڕێگام لێ وون دەبوو ،ئهم ه بۆ من شتێکی
چاوهڕێ نهکراو بوو ،سااڵنێکی دوروو دریژ ه لهم ناوچهی ه گهریالم
چهندین جار ب ه شهو لێی ڕۆیشتووم بهاڵم لهبهر ئهوهی دهمهو بهیان
بهفر باری بوو ڕێگاکانم پێ نهدهدۆزرایهوه ،ئهمهش بێ بهختیهکی
گهور ه بوو بۆ من ،لهبهر ئهوهی ههموو چواردهورمان سپی بوو ب ه
بهفر ههندێجار ڕێ وونکردن دههات ه ئاراوه ،ههموو شوێنێک تهم
و مژ بوو ،جارێکی تر گهڕاینهو ه بۆ گوندی سیخوره ،بیرمان لهو ه
دهکردهو ه ک ه ئهم شهو لهژێر گابهردێک شهو بهسهر بهرین ،ههر
ههڤاڵێک ب ه گوێرهی بیروبۆچونی خۆی شتێکی دههێنایهزمان یهکێ
دهیووت با بگهڕێینهو ه یهکێکی تریان دهیووت با بهردهوام بین،
ههر یهکهو قسهیهکی دهکرد ،بهاڵم ئهگهر بگهڕاینهتهو ه بۆ بێستا
بۆ ههڤااڵنی ئهوێ ههژاندنێکی گهورهبوو ،چونک ه ههڤااڵن تهنها
ئامادهباشیان بۆخۆیان ههبوو نهک بۆ ئهم گروپ ه زۆر ه ئهمهش
ناڕهحهتیهکی جدی بۆ ئهوان دروست دهکرد ههروهها گهڕانهو ه
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بهسهر چیای جودیدا وهک  ٢مانگێک ڕێکردن وابوو ،ئهمهش بۆ
ئهم گروپ ه زۆر ،زۆر زهحمهت بوو ،ههربۆیهئهگهر مهترسیداریش
بێت باشترین کار ئهوهی ه بهسهر ههککارییهو ه بچین بۆ قهندیل،
ئامادهباشیمان کرد کهدهمهو بهیان ڕێ بگرینهوهبهر ،ههڵبهت
مهتر�سی ڕێگاوبان زۆر بوون بهاڵم سهرهرای ئهمهش ناچار بووین
ک ه بهرهو ههککاری ڕێگا بکەین ،دوای گهنگهشهیهکی زۆر گهیشتین ه
ئهم بڕیاره ،ههڵبهت چهند ههڤاڵێکمان خاوهن ئهزمونێکی باش
بوون ک ه ئهم دوو گروپهیان هێنا بوو دهیانزانی ک ه بهفر و باهۆز
ڕێگرییهکی گهورهن و قاچ دهڕچێت و ڕێگرییهکی گهورەی ه
لهبهردهم ڕێکردنمان ،پێشوتر گوندنشینهکان و چی گهریالش
زۆرجار قاچیان مۆرههڵگهڕا بوو ،ههڵبهت نهبوونی داودهرمانیش
کێشهیهکی گهور ه بوو لهبهردهم نهخۆشێکان ،له زستانی ساڵی
 ١٩٩٨دا  ٣٠لهههڤااڵنمان قاچیان فهلچ بوو ،زۆربهیان قاچ یان
پهنجهیان بڕابۆوه ،دکتۆرهکهمان بهبێ بهنج پهنجهکانیانی بڕی
بوون ،بڕینهوهی پهنجهی پێ بهبێ بهنج ئازارێکی زۆری ههیه ،بهاڵم
ههڤااڵن بهو بیرو باوهڕی پتهوی خۆیان توانیان دانبهخۆیاندا بگرن.
لهوانهی ه ئێمهش توو�شی ڕهوشێکی وا ببوینایهتهوه ،ههربۆی ه
دهبوایه لهکاتی ڕۆیشتندا زۆر بهدیقهت بوینایه ،ل ه ڕێگا بۆ ئەوەی
خوێنی پێیەکانمان جوڵە بکەن ههر بهرد و درهختێکمان ببینیای ه
قاچمان لێدهخشاند ،ئهمهمان زوو . .زوو دووبارە دەکردەوە ،کاتێک
ب ه خێرایی بهسهر سهرحسن تێپهڕین تا بهرهو بهرزایی بڕۆیشتینای ه
ڕهشهبا و باهۆز زیادی دهکرد.
سهرحسن سهر ب ه بهیتولشهبابهبهرزترین شوێنی ناوچهکانی
بۆتان بوو ،مرۆڤ ل ه بهرزاییهکی وادا و ل ه ناو ئهو بهفر و باهۆزهدا
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دان بهخۆگرتن زۆر زهحمهته ،دهمانویست لێرهو ه بگهین ه هوب
هوربه ،لێرهو ه چهند کاتژمێرێک دهما بۆ الی ئهو ههڤااڵنهی ک ه
چاوهڕێی ئێمهیان دهکرد ،ههڤااڵنمان تهسلیم دهکرد و ئهگهر
بگونجای ه من و ههڤاڵ براجیی ه دهگهڕاینهو ه بهاڵم وادیار بوو ئهم ه
مهحاڵ بێت.
کاتێک لههوب هورب ه نزیک بوینهو ه لێر ه بهفر زیاتر کەوتبوو
لهبهر ئهوهی ڕهشهبا بهفری بهرزاییهکانی بۆ ئێر ه پێش خۆی
دهخست ،کهنزیک بوینهو ه ههڤااڵن ههندێ کۆتکهدار و داری
وشکیان کۆکردهو ه و ئاگرێکمان کردهوه ،توانیمان نهختێک
خۆمان گهرم بکهینهوه ،لێرهدا ئهشکهوتێکی بچوکی�شی لێ بوو ،ئهم
ئهشکهوت ه ئهوهند ه بچوک بوو تهنانهت ل ه وهرزی هاوینیشدا تهنها
کهسێک دهیواتنی لێی درێژ ببێت ،ئێمه ١١ههڤاڵ شوێنی خۆمان
لێکردهوه ،ههندێ ل ه ههڤااڵنمان کهل ه دهرهو ه مابونهو ه ناچارمان
الیلۆنهچادرهکهیان ههڵبدهن ،ئاگرمان کردهو ه و توانیمان چهند
شۆربایهکی حازری ناو الیلۆن بکهین ه ناو مهنجهڵهوه ،ههندێ چای
ووشکیشمان پێ بوو دهمانتوانی دوایی چای بخۆینهوه ،نهبوونی
ئازوق ه و نان نهخواردن بێ هێزت دهکات ب ه شێوهیهک ک ه نهتوانی
ڕێ بکهیت ،ڕهشهبا چادر ه الیلۆنهکهی ههڤااڵنی دڕاند ،بهم شێوهی ه
نهدهتوانرا ل ه دهرهو ه بمێننهوه ،ناچار ئهو ههڤااڵنهش هاتن ه
ئهشکهوت ه بچکۆلهکهی ئێمهوه ،بهاڵم ن ه دهتوانرا  ٢٠کهسێک
لێر ه جێی ببێتهوه ،ههربۆی ه دهبوای ه شوێنێک بۆ ئهو ههڤااڵن ه پهیدا
بکهین ،ناچارماین جانتا و چهکهکانمان لهدهرهوهدابنێین ،جانتا و
چهکهکانمان بهفر دایپۆ�شی بوون ههڵبهت نهمان دهزانی ل ه حاڵهتێکی
ئاوادا ئهگهر تو�شی ههر بهاڵیهک بین ئایا چهکهکانمان کاردهکهن یان
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نا بهاڵم ل ه شوێنێکی ئاوادا ناچار بووین ئهم کار ه بکهین ،پێشوتر
دوژمن ههستی بهم ڕهوشهی ههڤااڵن کردبوو ل ه شوێنی ئاوادا ههر
بۆی ه ب ه فرۆک ه بۆردومانی کردبوون ،پێشوتر ل ه چیای گابار گروپێک
ل ه گهریال دهکهون ه شهڕ و ههڤاڵ ڕێبهر شههید ببوو ،دوژمن لهبهر
ئهوهی دهیزانی ئێمهلهوێو ه دهڕۆین ههربۆی ه ئهو ڕێگایانهی گرتبوو،
لهبێستاش زۆر ل ه ڕێگاکانی گرتبوو ،ماوهی  ٣٠خولهکێکیان مابوو
بگهین ه گوندی سیگورپاشا بهاڵم لهبهر بهفر و باهۆز ناچار بووین
پاشهک�شێ بکهین ،ههر چهندێک بهفر و باهۆزیش بێت دهبوای ه ب ه
دیقهت بوینایه.
ههر دهبوای ه بن بهردێک یان شوێنێک بدۆزریایهتهوه ،پێشوتر
کهلێر ه مابومهو ه ههڤااڵن باسیان بۆ کردم ک ه کون ه ورچێک لێر ه
ههی ه ههرچهند ه زۆر نهمابومهو ه پێشوتر بەاڵم ئهم شوێنی ورچهم
نهدۆزیەوە بهاڵم ئهگهر بگهراینای ه دهماندۆزیی هوه ،ل ه دوورمان
به ٢٠٠مهترێک بهردهاڵنی ههبوو ههر بۆیهپێم وابوو ک ه ئهو
کوون ه وورچە لهوێدا بێت ،دوای ئهوهی ههڤاڵ سهرحهد و ڕێناس
کۆنتڕۆڵی ئهوێیان کرد بانگیان کردین بۆالی خۆیان ،گروپهکهی
که لهئامهدهو ه هاتبوون ل ه سهروی ئێم هو ه شوێنێکیان بۆخۆیان
دۆزییهو ه بهاڵم هێشتا شوێنی ئێم ه زۆر تهنگ بوو ،مانهوهم تاکو
بهیانی لهو شوێنهی خۆم زۆر زهحمهت بوو ههربۆیه ڕۆیشتم تا
لێیان بپرسم که ئایا جێگای من دهبێتهو ه ل ه الیان یان نا ،خێرا ل ه
شوێنهکهی خۆم ههڵسام و دهرچوم ه دهرهو ه بهاڵم بهفر و باهۆز
نهیدههێشت ڕێ بکهم ،ههر دوو چاوم لهبهر بارینی بهفر و باهۆز
وهک کوێری لێهاتبوون ،ب ه جەمەدانیەکهم دهموچاوم بهست بهاڵم
ڕهشهبا نهیدههێشت ههناس ه بدهم ،سهرهرای ئهوهی دهمیشم
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کردبۆو ه بهاڵم هیچ ههوام پێ ههڵنهدهمژرا ،لهوهدهچوو ئهم
ڕهشهبای ه هیچ تهواو نهبێت ،ماوهی  ٥٠مهترێکم بڕی بوو ویستم
بگهڕێمهوه ،گهڕانهوهم زۆر زهحمهت بوو ،ههندێجار لهکاتی گۆڕینی
با دهمتوانی ههناسهیهک بدهم ،لهو ساتهدا ههموو ژیانی ڕابوردوم
هات ه بهرچاوم ،دوای ئهو ههموو تهمهن و شهڕ و شۆرهی کردبووم
مردنم ب ه ڕهشهبا کارهساتێکی زۆر ناخۆش دهبوو ،لهم بیرکردنهوهدا
بووم ڕهشهبا ههندێ کهم بۆوهو توانیم ههندێ ههناس ه ههڵمژم،
کانیاوێک ههبوو توانیم خۆم بگهێنم ه ئهوێ ،دوای بڕینی ئهو
کانیاو ه توانیم بگهم ه ئهشکهوتهکه ،ههرچۆنێک بوو ل ه خنکاندن
ڕزگارم بوو ،توانیم ل ه ئهشکهوتهکهدا ههناسهیهکی باش ههڵمژم،
دهتوانم بڵێم ساتەوەختێک بووکه ههرگیز ل ه هزرم ناسڕێتهوه،
ئهو شهوهلهشوێنی خۆمان کهوتینهچاوهڕوانی ،ئهگهر بهیانی بهفر
و باهۆز ڕابوهستای ه ڕێمان دهگرتهوهبهر ،چهند کاتژمێرێک مابوو
بۆ ئهو خاڵهی ک ه ههڤااڵن چاوهڕێیان دهکردین ،لهگهڵ گهیشتن
بهو شوێنهش ل ه ناو ئهو بهفر و باهۆزهدا دهبوای ه دڵنیا بوینای ه ک ه
ئهگهر ئهوانن یان نا ،لهو خاڵهی بۆی دهچوین پێش  ٢ساڵ لهمهو
بهر هۆزان سهرحهد و گروپهکهی بۆ مۆڕاڵ ئاههنگێکیان بۆکردین
ئێستاش دهچوین بۆ ئهو شوێنهی ک ه ڕۆژانی خۆشمان تیا بینیبوو،
دوای ئهوهی ههڤاڵ هۆزان سهرحهد لهوێ جیادهبێتهو ه دهکهوێت ه
ناو هێر�شی سهربازی تورکهوه ،هۆزان سهرحهد شههید دهبێت و
ئهمهش بۆ ههموو کورد کارهساتێکی دڵتهزێن بوو.
کهبوو ب ه بهیانی هێشتا بهفر دهباری وهئهمهش ڕێی بهڕێکردنمان
نهدهدا ،دوای گهنگهشهیهکی زۆر بڕیاردرا کهڕێگا بگرینهبهر  ،بهاڵم
ئهو ههڤااڵنهی خاوهن ئهزموون بوون دژ بهم بڕیار ه بوون سهرهرای
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ئهمهش ئێم ه ههر کهوتینهڕێ ،ڕێکردنیش ل ه ناو ئهو ههموو بهفرهدا
ئاسان نهبوو ،ل ه ناو ئهو بهفر و باهۆزهدا تهنها توانیمان  ٣٠٠مهترێک
ڕێگا ببڕین ههربۆی ه گهڕاینهو ه شوێنی خۆمان.
ناچارماین کهشهوێکی تریش لهشوێنهکهی خۆمان بمێنینهوه،
بهاڵم هێشتا بهفر و باهۆز بهردهوام بوو ،ئهم چاوهڕوانیی ه مۆڕاڵی
گروپهکهی زۆر خراپ کردبوو ،دوای تێپهر بوونی  ٣ڕۆژ توانیمان
دهربچین ،دوای  ٣ڕۆژ بهیانێکهی دهرچووین ئێمهههر بیرمان
لهوهدهکردهو ه که ئایا ئهو ههڤااڵنهی چاوهڕێمانن ههر لهوێن یان
نا یاخود دوژمنی لێیه ،ئهگهر ئهو ههڤااڵنهی چاوهرێی ئێمهیان
دهکرد لهوێ نهبونای ه کارهکهمان زۆر زهحمهت دهبوو چونک ه نهمان
دهتوانی بگهڕێینهو ه تهنها دهمانتوانی خۆمان بگهێنین ه کهلهرهشهکه
ل ه ناو (رۆژهەالتی کوردستانە)ئێرانه ،هیچمان ل ه ناو ئهم گروپ ه
شارهزایهکی ئهوتۆی ئهو ڕێگای ه نهبوو ،ئهو کاتهی لهخاڵی مهبهستمان
نزیک بوینهو ه دهنگێک ل ه بێتهلهکهو ه ب ه کزی بهرز بۆو ه ههستام ه
سهر پێ و پێم وابوو ک ه ههڤااڵن لێرهن بهاڵم هیچ بانگهوازێک له
بێتهلهکهو ه نهکرا ،ئیتر گهیشتم ه شوێنی مهبهست ،ئهو خاڵهی ئێم ه
کهوتبۆو ه نێوان بهردهاڵنهکهو ه ل ه زۆزانهکانی فارهشینی دهڕوانی.
ک ه گهیشتین بهداخهو ه ئهوهی بیرم لێدهکردهوهو لێی دهترسام
هاتهدی ،ههڤااڵن ماوهی  ٥ڕۆژێک چاوهڕێی ئێمهیان کردبوو
بهاڵم دوایی ئێرهیان جێهێشتبوو ،لە شوێنێکی تایبەت ههندێ
ئازوق ه و نامهیهکیان بۆ جێهێشتبوین ل ه نامهک ه نو�سی بوویان ک ه
ماوهی  ٥ڕۆژ چاوهڕیی ئێمهیان کردوو ه به هۆی بهفر و باهۆزهوه
کشاونهتهوهههروهها ناوی ئهو شوێنهشیان نوو�سی بوو ک ه ڕوویان
لێ کردووه ،لهکاتی ئاسایدا ئهو شوێنهههر ٦کاتژمێرێک لێرهو ه دوور
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بوو ههر بۆی ه دهبوای ه بچوینای ه بۆ ئهو شوێنهی بۆمانیان نوو�سی
بوو.
ئهو ئازوقهی بۆمانیان جێهێشتبوو تێرمانی دهکرد بهاڵم هێشتا
تهواوکهر نهبوو ،لهبهر ئهوهی هیچ گوندێک یان شوێنێک لێرهوهن
زیک نهبوو ئازوقهمان لێی پهیدا بکردایه.
بهیانێکهی بهفر بارین ههندێ کهم ببۆو ه خیرا دهستمان کرد
بهڕێکردن ،ئێوارهکهی ئهو بهفرانهی توابونهو ه له بهینی تاش ه
بهردهکاندا کردمان ه ناو ئهو قاڵب ه بهفرانهو ه ک ه لهوێ دانرابوون
ههڤااڵن ئهم قاڵبانهیان ل ه زستان پڕ دهکرد ل ه بهفر و ل ه هاویندا
بهکاریان دههێنا ،بهیانێکهی بۆ ئهوهی تو�شی بهفر و باهۆز نهبینهو ه
ب ه زۆزانهکانی فاراشین بۆ بڕینی چیای رهشکا کهوتینهڕێ ،ئامانجمان
ئهو ه بوو ک ه نهبێت ه ئێوار ه و بهرزایی چیای رهشکا ببڕین ،ئهگهر دهم ه
و ئێوار ه تو�شی بهفر و باهۆز ببوینای ه روبهروی کارهسات دهبوینهوه،
دوای ئهو ڕێگا بڕین ه تاکو ئێستا قاچی هیچ ههڤاڵێکمان تو�شی هیچ
نههاتبوو ئهمهش شتێکی باش بوو بۆ ئێمه ،بهاڵم کێشهی ئازوقهمان
بهردهوام بوو.
تا بهسهر بهرزاییدا سهربکهوتینای ه ڕهشهبا زیادی دهکرد ،بۆ
نهفهس کێشانمان ئهو ههڤااڵنهی سمێڵیان ههبوو بهفریان دهنا
ب ه سمێڵیانهو ه بۆ ئهوهی رهق ببێت تاکو بتوانن بهئاسانی ههناس ه
بدهن ئهمهش دیمهنێکی کۆمێدی لێدههاتهئاراوه ،کاتێک گهیشتین ه
بهرزایهک ه شوێن پێی ههڤااڵنمان بینی ک ه چاڵ ببوو ک ه ڕۆژێک
پێش ئێم ه لێرهو ه ڕهت ببوون ئهمهش ئومێدی ب ه ئێم ه دهبهخ�شی،
ههستمان دهکرد ل ه ههڤااڵنهو ه نزیکین نهشمان دهزانی ک ه ئایا لهوێ
دهمێننهو ه یان نا،بهاڵم ئێمهههر بهختهوهر بووین ،ک ه گهیشتین ه قهد
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پاڵی بهرزایهک ه لهبهر ئهوهی ههمووی بهفر بوو ڕێکردن زۆر ناخۆش
بوو ،کاتێک گهیشتین ه خوارهو ه دونیا تاریک داهاتبوو کهمی مابوو
بگهین ه گوندی توزاک ه ڕۆیشتن بهشهو لهو حاڵهتهدا ئینتیحارێک
بوو بۆ خۆی.
لهکاتی شهودا ک ه سهرما زیادی دهکرد قاچمان دەڕچی ،دونیا به
تهواوی تاریک داهاتبوو ک ه گهیشتین ه نزیک گوندی توزاک ه ههموو
ههڤااڵن دهیان ووت ک ه قاچیان ل ه گۆ کهوتوو ه و مۆر ههڵگهڕاو ه
ههربۆی ه ک ه گهیشتینه شوێنی چیمهنتۆ بۆ ئهوهی خوێنی قاچمان
بجوڵێتهو ه قاچمان پیا دهکێشا ،ب ه شێوهی  ٢گرووپ ب ه سهر
گوندهکهدا دابهش بووین ههڵبهت گوندهکهچۆڵ ببوو ،لهم گوند ه
ڕوخاوهدا ههڤااڵن کهوتنهدار کۆکردنهو ه و ئاگرمان کردهوه،
بهردهوام ئهو ههڤااڵن ه وشیار دهکرانهو ه ک ه قاچیان ل ه ئاگرهکه
نزیک نهکهنهو ه چونک ه باش نییه ،ههربۆی ه کهوتن ه شێالنی قاچ
ک چوونهو ه بۆ دار کۆکردنهو ه
و بهستنهوهیان ،چهند ههڤاڵێ 
بهاڵم ب ه خێرایی گهڕانهو ه وتیان ک ه ههڤاڵێکیان بینیو ه ک ه سهر ب ه
ن ههموومان چوین ه ئهو شوێنهی ک ه ههڤاڵهکهی
هێزی ههککاری 
لێ بوو ئهم ههڤاڵ ه ههڤاڵ عیسا بوو که ل ه قهندیلهو ه هاتبوو بۆ
ههرێمی ههککاری دهمنا�سی لهساڵی ١٩٩٤بهشداری ناو تهڤگهر
ببوو ههڤاڵێکی کۆن بوو کاتێک هاتبوون بۆ پێشوازی ئێم ه قاچی ل ه
سهرمادا ئەستور ببوو مۆر ههڵگهڕابوو ئهو ههڤااڵنهی ک ه ل ه گهڵی
بوون هاتبوون بۆ پێشوازی ئێمهب ه جێیان هێشتبوو ئێم ه و ئهویش
زۆر دڵشاد بووین بهدیداری یهکتریمان.
ئهوهی مۆڕاڵی ب ه ئێمهدهدا ئهو ه بوو که ههڤااڵن لێمانهو ه نزیک
بوون ،ئهوانهی لهگهڵ ههڤاڵ عیسا هاتبوون  ٢ههڤاڵ بوون
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ههربۆی ه پێیان نهکرا بوو ک ه لهگهڵ خۆیان بیبهن ،ههڤاڵ عیسا ک ه
قاچهکانی ڕهش ههڵگهڕا بوو بهتهنیا لێر ه مابۆوه ،ئهگهر بهیانی کهش
و ههوا خۆش بوای ه ههڤااڵن ههر  ٤کاتژمێرێک لێمانهو ه دوربوون،
ئهو کاتهی دهچوین بۆ ئهو شوێنه ٨مین ڕۆژمان بوو.
لهڕاستیدا ڕێی ئێم ه ههر  ٢ڕۆژێک بوو بهاڵم  ٨ڕۆژمان پێچو
بوو ئیتر گهڕانهوهش مهحاڵ بوو تهنها شانسمان گهیشتن بوو ب ه
ههڤااڵن ،ئێوار ه بهدیار ئاگرهکهو ه دانیشتبوین جگهرهمان دهکێشا
ههروهها چای تاڵمان دهخوارد ه وهههڤااڵنیش لهب ارهی ڕێگاکهو ه
زانیاریان ل ه ههڤاڵ عیسا وهر دهکرد.
لهبهر ئهوهی پێشوتر چهندین ساڵ ل ه ناو یەکینەی گەڕۆکی
ههرێم ئەرکم ئەنجام دابوو ئهگهر کهمێکیش بێت ب ه گشتی شارهزای
ڕێگاکان بووم بهاڵم لهبهر ئهوهی پێشوتر نهچوبوم ه کهلهرهش ه دوو
دڵ بووم لهوهی ک ه بتوانم وردهکاری ڕێگاکهی ب ه تهواوی بزانم
بهاڵم پێشوتر ل ه دوورهو ه کهلهرهشهم بینی بوو ،شتێکی تر ئهو ه
بوو ک ه بهفر ههموو شوێنێکی داپۆ�شی بوو ههربۆی ه زهحمهت بوو
ک ه ڕێگاکان ب ه ئاسانی بدۆزرێتهوه ،لهبهر ئهوهی ماوهیهکی زۆر
بوو خۆمان نهشۆری بوو لهشمان و جلهکانمان پڕ ببوو ل ه ئهسپێ،
لهک اتی نزیک بونهوهمان ل ه ئاگرهک ه ئهسپێکان زیاتر دهجواڵنهو ه
ههربۆی ه لهبهر خورینی لەشمان خهومان لێنهدهکهوت ،ناچار
دهبوین ک ه لهئاگرهک ه دوربکهوینهو ه ک ه ئهمهش دهبوو ه هۆی ئهوهی
ک ه سهرمامان بێت ،گهریال ب ه ئهسپێ دهڵیت چهته ،ئهم چهتانهش
زۆر حهزیان ل ه خوێن و چهوری ه ئهمهش بۆ تهندروستی مرۆڤ
شتێکی باش نییه ،شهومان برد ه سهر بهیانی بهئومێدی ڕاوهستانی
بهفر بارین ل ه خهو ههڵساین بهاڵم بهفر بارین زۆر ب ه پڕی ل ه باریندا
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بوو ،ئهمهش مۆڕاڵمانی خراپ دهکرد ،لهالیهکهو ه برسێتی زۆری بۆ
هێنابوین تهنها چهند کیس ه شۆربایهکی حازرمان مابوو ،یهک دوو
دانهیهکمان دهکرد ه مهنجهڵی گهورهو ه و ب ه کهوچک دهمانخوارد و
بهو شێوهیه ئیدارهمان دهکرد ،ئهو ڕۆژهیان ب ه گهنگهشهی ئهوهی
چی بکهین باش ه بهسهر برد ،شهو ههمدیسان نوستینهوه.
بۆ ڕۆژی دوایی ک ه ههڵساین بهفر زیاتر باری بوو نهمان دهتوانی
ڕێ بکهین ،ل ه پێشمانهو ه زۆزانی باشکهل ه ههبوو ئهوێش زۆر
بهرز بوو ،بۆ ڕۆژی دوایی بۆ ڕۆیشتن ئامادهباشیمان کرد ،کێشهی
گهورهی ئێمه ئهو ه بوو که ههڤااڵنمان نهیان دهتوانی ڕێ بکهن
ههربۆی ه تهختهی ژێر پێمان بۆ دروستکردن ئهمهش زهحمهتی
زیاتری بۆ دروست دهکردین.
دهمهو بهیانی ل ه گوندی توزهک ه بهڕێ کهوتین ئهو شوێنهی بۆی
دهچوین ههر  ٤کاتژمێرێک لێمانهو ه دوور بوو بهاڵم ئێم ه دهم ه
و ئێوارهگهیشتین ک ه گهیشتین ههڤااڵنی لێ نهبوو بهاڵم ههڤااڵن
ئهشیایان بۆ جێهێشتبوین لە ئازوقهو نان و پهنیر و شتومهکی تر ،سکی
برسیمان تێرکرد ،بهاڵم ڕۆژانی ناخۆش چاوهڕێی ئێمهی دهکرد،
ئێم ه ل ه بیرمان لەوە دەکردەوە ک ه چۆن ڕێگا ببڕین و چۆن بتوانین
یارمهتی ههڤاڵ عیسا بدهین ،نهمان دهتوانی تاکو کهلهرهش ه لهگهڵ
خۆمان بیبهین لە ئاکامدا گهیشتین ه شوێنی خۆمان ،ههڤاڵ عیسا
ئهو شوێنهی نیشانیداین ک ه ههڤااڵن  ٢چارۆگ ه نانیان بۆ دانابوین
ئهمهش زوو تهواو بوو ههروهها کیسهیهک ئاردی�شی تێدا بوو ،لێرهش
شهوێک ماینهو ه و بۆ بهیانێکهی ڕێمان گرتهوهبهر ،شهوهکهی بهفر
نهدهباری ئهمهش شتێکی باش بوو بهاڵم ئهوهی خراپ بوو ئهوهبوو
ک ه دوژمن ههواڵی ئێمهیان دهزانی ،ئهگهر ههر کهشفێکی ئاسمانیان
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بکرای ه شوێن پێی ئێمه ل ه دورهو ه دەردەکەوت و ،ل ه حاڵهتی ه ه
ربۆردومانێکدا ههموومان تیا دهچوین ،بهاڵم کهس لهو حاڵهدا
نهبوو ک ه بیر لهم لهناوچون ه بکاتهوه ،ههموو بیرکردنهوهمان ئهو ه
بوو ک ه بگهین ه ههڤااڵن ،دوای ب ه جێهێشتنی ئهم خاڵ ه دهچوین ه
خاڵێکی تر ک ه ههر  ٣کاتژمێرێک دوور بوو ،پێمانوابو و ک ه ههڤااڵن
بهرهو ئهو خاڵ ه ڕۆیشتبێتن ،ئهو شوێنهی بۆی دهچوین بهفری زۆر
نهبوو ،ئهم گوند ه چۆڵهی ک ه سهر بهگوڵپنار بوو سهرهرای ئهوهی
ل ه ههموو شوێنێکی گهڕاین به شوێن پێی ههڤااڵن بهاڵم هیچمان
بهرچاو نهکهوت ئهمهش مۆڕاڵمانی خراپ کردبوو ههر بۆی ه بۆ
مهسهلهی گهڕانهو ه ل ه ناو خۆماندا کهوتین ه گهنگهشهوه ،بهاڵم
ههڵبژاردهی ئێمهگهیشتن بوو ب ه کهلهرهشه ،مادام ههڤااڵنمان لهم
گوند ه چۆڵ ه نهدۆزییهو ه بۆ سۆراغی ههڤااڵن دهچوین ه گوندێکی تر،
ن هیچ زانیاریهکمان نهبوو ،ئهم
ل ه بارهی ئهو گوندهی بۆی دهچوی 
گوند ه ئاوهدان بوو وه ههمووشیان جاش بوون ،جاشهکان لهبهر
ئهوهی ئێمهیان ن ه دهنا�سی لهوانهیهبۆمان ببونای ه بهمهتر�سی ،لهبهر
ئهوهی ب ه با�شی ڕێی گوندهکهشمان نهدهزانی لهوانهی ه بهگ وێرهی
ئاشکرابوونی شوێن پێمان دوامان بکهون و ئیخبارمان بکهن و له
ناومان بهرن ،ئهگهر تو�شی ههڤااڵن نهبوینای ه بیرمان کردهو ه ههر
دهبوای ه ک ه ههموو پێداویستیهکانمان ل ه گوندهکهبهدهست بخهین،
ئهو ه پیالنمان بوو بهاڵم مهترسیداریش بووپێچهوانەی ئەم کارەمان
لە ناوچوونیههموومان بوو ،ئێوار ه من و سهرحهد و کهمال و
ههڤاڵێکی تر کهوتینهڕێ.
کاتێک ب ه شهو ڕێمان گرتهبهر بهرهو گوندهک ه ب ه ئومێدی ئهوهی
که ههواڵێکی ههڤااڵن ب ه دهست بخهین ،بهاڵم مهسهلهیهکی
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گهور ه ههبوو ک ه حیسابمان بۆ نهکرد بوو ئهویش ئهو ه بوو که
ئهو ههڤااڵنهی لهگهڵ من بۆ گوندهک ه دههاتن یهکێکیان تورک
بوو ک ه کوردی نهدهزانی دوو ههڤاڵهکهی تریشم زازا بوون که
کرمانجییهکهیان زۆر خراپ بوو تهنها من ب ه زمانی بۆتانی قسهم
دهکرد ئهمهش وای ل ه گوند نشینهکان دهکرد ک ه بیر بکهنهو ه
لهوانهی ه ئێم ه کۆنتر گهریال بین.
تو�شی ههندێ شوێن پێ هاتین ئێمهش ب ه دوایدا ڕۆیشتین بهاڵم
ههندێ جا�شی گوندهکان ههبوون ک ه حهزیان ل ه ئێم ه نهبوو ئێمهش
حیسابی ئهوهمان دهکرد ک ه چهتهبن ئهگهر شوێن پێی چهت ه بوای ه
تو�شی ڕوداوی ناخۆش دهبوینهو ه ههر بۆیه زۆر ووریایانهڕێمان
دهکرد ،ئیتر ل ه تیشکی گڵۆپەکانی گوندهک ه هێواش ،هێواش نزیک
کهوتینهوه.
نیازمان وابوو ک ه بچین ه ماڵێکهوهو ههواڵی ههڤااڵنمان بپرسین
و چارهیهکیشمان بۆ ههڤاڵ عیسا بدۆزیایهتهوه ،چوینه بهردهم
ماڵێک که ل ه دهرهوهی گوندهک ه بوو ژنێک ل ه حهوشهک ه بوو ک ه
ساڵومان لێکرد ئهویش ب ه شێوهیهکی ساد ه وهاڵمی داینهو ه و ئهمهش
سهرسورمان بوو بۆ ئێمه ،ئێمهبهرگهکانمان زۆر ناڕێک و ڕیش و
سمێڵمان تێکهڵ بهیهک ببو پرسیاری پیاوهکهیمان لێکرد ئهویش
ئیشارهتی ماڵێکی بۆ کردین پێی ووتین که لهوێیه ،دوایش پرسیاری
ناوی گوندهکهمان لێکرد لهبهر ئهوهی شارەزای ئهم ناوچهی ه بووم
تهنیا بهناوی گوندهک ه دهمزانی جاش بن یان نا ،ژنهکهش ناوهکهی
پێووتم بهاڵم من لێی حاڵی نهبووم ،ههڵبهت حاڵی نهبوونم ل ه ناوهکه
لهبهر ئهوهبوو کهناوی گوندهک ه ل ه ئاینتۆس و مارینۆس و پهیایس و
دهربهدانیا دهچوو ک ه ئهم ناوان ه هی سهردهمی ئهسکهندهره.
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ژنهک ه منداڵێکی لهگهڵ ناردین تاکو بمانبات بۆ ئهو ماڵهی
مێردهکهی لێ بوو ،کاتێک گهیشتین ه بهردهم ماڵهکه ههندێ منداڵ
خهریکی یاریکردن بوون و،هیچ سڵیان ل ه ئێم ه نهکردهو ه ئهمهش
ئهوهی دهگهیاند ک ه هاتوینهت ه گوندێکی دۆست ،ل ه بهردهم ژوورهک ه
پێاڵوێکی زۆری لێ بوو منداڵهکهم نارد تاکو بانگی باوکی بکات که
گهڕایهو ه پێی ووتین که ل ه ژوورهو ه فهرماندهی سهربازی بارهگا
لهگهڵ  ٢سهربازی لێی ه ک ه گوێمان ل ه مهبوو زۆر پێمان سهیر بوو،
یهکسهر ل ه ماڵهک ه دوور کهوتینهوه ،حاڵی بووین ک ه نههاتوینهت ه
گوندێکی باش ،چوین ه دهرهوهی گوندهک ه ل ه بهینی خۆمان دهستمان
کرد ب ه گهنگهشه ،بڕیارماندا بگهڕێینهو ه بۆناو گوندهک ه چونک ه
ههڵسوکهوتی منداڵهک ه و ژنهکه غیرهتی زیاتری داپێمان لهبهر
ئهوهی ل ه ئێمهنهترسا بوون ههربۆی ه گهڕاینهو ه الی ژنهک ه و پێمان
ووت ک ه به منداڵهکهی بڵێت بانگی باوکیمان بۆ بکات ،منداڵهک ه
بانگی باوکی کرد ب ه شێوهیهکی شڵهژاو لێمانی ڕووانی و لێی پرسین
ک ه ئێم ه هێزی کام بارهگاین ،لهکام به�شی تیمی تایبهتین ،ههرچهند ه
ژمارهی خۆشمانم پێ ووت ئهو ههر باوهڕی نهدهکرد ئهو ههر
بهردهوام بوو که ئێمه ل ه کام بارهگاو ه هاتوین ،کاتێک ل ه ماڵهکهی
ئهم قسانهمان بهردهوام بوو کابرایهکی تر خۆی کرد بهژووردا
ک ه ئێمهی بهو شێوهی ه بینی زانی ک ه ئێمه ههڤاڵین بهاڵم ئهویش
ب ه تهدبیرهو ه قسهی دهکرد ،ئهویش دهیپر�سی ک ه ئێم ه کێین و ل ه
کوێو ه هاتوین ،ههڤاڵهکهی تهکمهو ه زاراو هکهی ل ه ههڤاڵهکانی ئهم
ههرێم ه نهدهچوو ،بهردهوام بووین ل ه قسهکردن کهسێکی تریش
هات ه ماڵهو ه ئهویش داوای لێکردین کهل ه سهر خۆبین و ئارام بین،
خواردنیان بۆهێناین ل ه کاتی نان خواردندا کهوت ه ئهقڵم ک ه پر�سی
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ناوی گوندهکهیان لێ بکهم ،کاتێک پرسیم کابرا ووتی ئهم گوند ه ناوی
خ یە ،ک ه وایووت ههموو مووی لهشم رهق وهستا و یهکسهر زانیم
ئهم گوند ه خهتهر ترین گوندی جاشهکانه ،ههڤاڵهکانم لهبهر ئهوهی
هیچیان لهم بارهیهو ه نهدهزانی ،لهبهر ئهوهی ههستیان ب ه مهتر�سی
نهکرد بوو بهردهوام بوون ل ه نان خواردن ،بهاڵم من زانیم کهل ه ناو
گهورهترین مهترسیداین ،پێشوتر ههڤااڵن ناوی دوو که�سی دۆستیان
پێ ووتبوم ک ه پرسیاری ئهو دوو ناوهم لێکردن ووتیان ک ه ناوی وا
لهم گوندهنییه ،ب ه ههڤااڵنم ووت ک ه دهبێت ههڵسین ،بیرم لهو ه
دهکردهو ه ک ه ئهم گوند ه ئیخبارمان بکهن ههموومان لهناو دهچین
خوێنی لهشم ڕاوهستا بوو ،ئهو پیاوهی یهکهم جار بینیمان زوو ،زوو
لێی دهپرسین ک ه ل ه کوێو ه هاتوین و ئێم ه کێین ،منیش دهمویست
حاڵی بکهم بهاڵم کابرا ههر حاڵی نهدهبوو ،دیار بوو ههڤااڵنی ئهم
ههرێم ه پێیانیان ووتون ئهگهر ههر کهسێک بهبێ ئاگهداری ئێم ه
بێت ه ئێرهئهوا ههڤاڵی ئێمهنین و تهسلیمیان بکهن ههربۆی ه پێیان
دهووتین ئێم ه ههڤااڵن ناناسین ،ئهی ئێوهکێن؟  ،کاتێک له ناو
ئهم قسهو باسانهدا بووین لهو ماڵهی لێی بوین له ناکاو دهرگاکهی
ل ه دهرهوهداخراو بیرم کردهو ه ئهوهی لێی دهترسام ب ه سهرماندا
هات ،ئیتر ههموو بیرکردنهوهکانم ڕاست دهرچوون یهکسهر پیالنی
ئهوهم کرد خێرا چهکهکانمان ههڵگرین و ل ه گوندهک ه دهرچین
و،بۆ ئهوهی ل ه دوامانهو ه ئیخبارمان نهکهن یهک دوو کهسێکمان
لهگهڵ خۆماندا دهبرد ،چەندێک ههوڵماندا دهرگاک ه بکهینهو ه
نهکرایهوه ،ئیتر لهمهترسیدا بووین ئهم ه فێڵێک بوو لێمان کرا،
یهکسهر میلمان هێنایهو ه و ویستمان تهق ه بکهین بهاڵم کابرا ههوڵی
دهدا ئاراممان بکاتهوه ،دوایش ب ه شێوهیهکی پاڕانهو ه ووتی ههڤاڵ
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ل ه دهرهو ه فهرماندهی بارهگا سهربازێکهی لێ ی ه با نهتان بینێت،
ئهوکات ه سهرنجم کهوت ه سهر منداڵێک ل ه ژوورهک ه ک ه بیرم کردهو ه
باش ه ئهگهر ئهمانه فێڵمان لێ بکهن و بمانکوژن منداڵێکی وایان ل ه
ژوورهکهدا ب ه جێ نهدههێشت ئهم ه ههندێ منی سارد کردهو ه بهاڵم
هێشتا دوو دڵ بووم ،سهربازهکان هاتبوون بۆ جهژنی قوربان مهڕ
بکڕن ،دوای ماوهیهک دهرگاک ه کرایهو ه و کهوتن ه ماستاوکردنی
ئهوهی ک ه نیازیان خراپ نهبووه ،ههربۆ ئهوهی دڵنیا بن که ئێم ه
ههڤاڵین ناوی ههڤااڵنیان لێپرسین ،منیش ههموو ڕروداوهکانی
ههرێمهکهم بۆباس کردن ،با�سی ئهوهمان بۆ کردن ک ه لهناوماندا
ههڤاڵمان ههی ه خهڵکی ئهم گوندهیهو ل ه ههمان عهشیرهتن ،دوای
ئەوەی ک ه باوهڕیان پێکردین ههڤاڵین لێیان پرسین ک ه چیمان
دهوێت و ههڤاڵهکانی ترمان ل ه کوێن ،ئێمهش ووتمان ک ه ههڤااڵنمان
لهم چواردهورهن و داواشمان لێکردن ک ه پێمان بڵێن چۆن بگهین ه
کهلهرهشه ،بهداخهو ه ئهوانیش نهیان دهزانی ،کهلهرهش ه لێرهو ه
دوور بوو ههربۆی ه کهسیان بۆی نهچووبون ،دوایش ب ه ئازوقهو
توتن و گۆرهوییهو ه له گوندهکه دهرچوین و چوینهالی ههڤااڵن،
ئهوانیش زۆر مهراقی ئێمهیان بوو ،مناقهشهی ئهوهمان کرد ک ه بهرهو
کوێ بڕۆین بهاڵم کێشهی ئێم ه ههڤاڵ عیسا بوو بردنی ئهو مهحاڵ
بوو ،ههڵبهت نهشمان دهتوانی ب ه هێستر بیبهین ههربۆیهبڕیارماندا
ل ه گوندهک ه جێی بهێڵین ،دوای ئهوهی قسهمان کرد لهگهڵ ههڤاڵ
عیسا و ڕهوشهکهمان تێگهیاند ،ههندێ پارهمان داپێ و ل ه گوندهک ه
جێمان هێشت ،ماوهی  ١٢ڕۆژێک بوو ک ه بێستامان جێهێشتبوو
بهاڵ م هێشتا ههڤااڵنمان نهدۆزیبۆوه ،ب ه ڕادێو بچوکهک ه ک ه لهگ
وندهکهو ه هێنا بوومان گوێمان له پهیامنێرانی ههرێمهک ه گرت ک ه
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گوێمان گرت ههڤااڵن محهمهد و ماسیرۆ لهگهڵ فەرماندەی ههرێم
ههڤاڵ جعفهر گهنگهشهیان بوو ،دهیان ووت گوای ه ههواڵی دوژمن
باس ل ه شههید بوونی  ٦ههڤاڵمان دهکات ل ه فاراشین ،ئێمهش
بهم ههواڵ ه پێمان وابوو ک ه ههڤااڵن بیر لهوهدهکهنهو ه ک ه گروپی
ئێمه بهڕێکهوتون و کهوتونهت ه ناو شهڕهو ه ئهم گروپهش ل ه بێستا
وهدههاتن بۆ شوێنی دیاری کراو بهاڵم نهگهیشتون ههروهها باسیان
ل ه گروپێک ههڤاڵ دهکرد ک ه ل ه ههفتانینهو ه دههاتن بۆ فاراشین
ک ه له١٥ههڤاڵ پێکهاتوون ئهوانیش دیار نین لهوانهی ه شههید
بوبێتن ،دوای ئهوهی ههڤاڵ عیسامان جێهێشت کهوتینهڕێ بهاڵم
ئهمجارهیان مهتر�سی گهور ه چاوهڕێی ئێمهی دهکرد.
بهبێ ئهوهی لهز ۆزانهکانی باشکهل ه ڕاوهستین درێژهمان ب ه
ڕۆیشتندا تا گهیشتین ه گوندێکی چۆڵکراو ،ئهم گوندهش ب ه زۆرهملێ
چۆڵکرابوو ،ڕهباییهکی بچوک لهنزیک ئهم گوندهو ه بوو ،کاتی خۆی
لهالیهن ههڤااڵنهو ه سوتێنرا لهم چاالکییهدا ههڤااڵن فیراز و چهند
ههڤاڵێک شههید ببوون ،ک ه گهیشتین ه گوندهک ه دهگهڕاین ب ه شوێن
پێی ههڤااڵن یاخود ب ه شوێن پێی هێسترێک بهاڵم بهداخهو ه هیچ
شوێنێکی پێمان بهرچاو نهکهوت ،دوای پشویهکی کهم دهستمان
کردهو ه بهڕێکردن و ئهمجارهیان من و ههڤاڵێک بۆ کۆنتڕۆڵی ڕێگا ل ه
پێشهوهڕێمان دهکرد ،من و ئهم ههڤاڵ ه چوین ه گوندێکی چۆڵی ترهو ه
بهاڵم چاومان ب ه هیچ ئاسهوارێکی ههڤااڵن نهکهوت ،گهڕاینهو ه الی
ههڤااڵن ئهم جارهیان دهچوین بۆ گوندێکی تر که ئهویش سهر ب ه
باشقهل ه بوو ،ئهم گوندهش چۆڵکرابوو ههروهها ل ه چهند ماڵێک
پێکهاتبوو ،بڕیارماندا کهلهم گوند ه شهو بکهینهوه ،ک ه گهیشتین ه
گوندهک ه ئهوهند ه گوندێکی جوان و دڵڕفێن بوو پێشوتر جوانییهکی
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وام نهبینی بوو ،کانیا و دار و درهختهکهی زۆر چڕی هەبوو ئهم چهند
خانوویەیا ن ل ه ناوهڕاستی ئهو جوانی سروشته دروست کردبوو،
دانیشتوانی ئهم گوند ه کهس و کاری یهکتر بوون و بهاڵم بهداخهو ه
دوژمن پێیانی چۆڵکردبوو ،ئهم گوند ه یهکێک بوو لهو ههزارهها
گوندانهی که دوژمن چۆڵی کردبوون ،لێرهش گهڕاین بهشوێن
ئاسهواری ههڤااڵن بهاڵم هیچ دیار نهبوو ،ئهم ه ئهوهی دهگهیاند
ک ه ڕێگامان ههڵهکردووه ،لهم گوند ه جوانهدا ئاگرمان کردهوهو
خواردنمان دروستکرد و نانمان خوارد ،ئهو ئازوقهی ل ه گوندهکه
هێنابومان چهند ڕۆژێک بهشمانی دهکرد ،بهیانی زوو ل ه خهو ڕابوین
بۆدهرچون خۆمان ئهمادهکرد بهاڵم دورکهوتنهو ه لهو ئاگرهو پشکۆ
گهرمان ه بهو بهیانیی ه زۆر ناخۆش بوو ،لهو سهرمایهدا نەتدەتوانی
لهگهرمایی ئهو پشکۆیان ه دهست بهرداری بیت ،بهاڵم لهگهڵ
توڕهبوونی فهرماندهکهمان ههموومان جانتاکانمان کۆکردهو ه
و چهکهکانمان گرتهدهست ،ئهو ڕێگایهی دهمانبڕی لهوهدهچوو
مهتر�سی ترین ڕێگا بێت ،الیهکی ڕێگاکهمان بهفر و الیهکی تریشمان
شیو و دۆڵی باشکهل ه بوو.
گوندێکی زۆر ل ه پێشمانهو ه بوو کهزۆر بهیان گوندی جاش بوون
ههروهها بههۆی سنورهو ه بارهگای سهربازیش زۆر بوو ،ههڵبهت
لهم شوێنهدا لهناو ئهم بهفرهدا ئێم ه ک ه گروپێکی  ٢٠که�سی بووین
بێگومان شوێن پێمان ههر ئاشکرا دهبوو ک ه ئهمهش مهترسییهکی
گهور ه بوو ،ههڵبهت بوونی بهفری زۆریش ڕێگر بوو ل ه خێرایی
ڕۆیشتنمان ،ئێم ه نهمان دهزانی ئایا بهرهو باشکهل ه دهڕۆین یان
نا ،من وهک شوێن شارهزا بووم نهک وهک ووردهکاری ،من دڵنیا
نهبووم ک ه دهگهین ه کهالرهش ه یاخود نا ،ئهمهش ل ه ناو گروپهکهدا
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بێزاری دروست دهکرد ،کاتژمێر  ٤بهڕێ کهوتین مهترسییهکی زۆر
چاوهڕێی ئێمهی دهکرد ،دوای ئهوهی بهڕێ کهوتین هێواش ،هێواش
ب ه زۆزانهکانی باشکهل ه سهردهکهوتین ،لهبهر ئهوهی بهفرێکی زۆر
باری بوو ب ه هێوا�شی ڕێمان دهکرد ئهو ههڤاڵهی ل ه پێشهو ه بوو
ڕێی بۆ دهکردینهوه ،بۆ ئهوهی قاچیان ڕهش و مۆر نهبێتهو ه زوو،
زوو دهمانگۆڕین ،تا سهربکهوتینای ه وامان دهزانی هێشتا زۆرمان
ماو ه ههرچۆنێک بێت گهیشتین ه لووتکه ،ئهم گهیشتن ه بهختهوهری
نهکردین لهبهر ئهوهی باشکهلهو هیچ گوندێکمان لێو ه دیار نهبوو،
ئیتر بهو دیودا بهرهو خوارهو ه شۆڕبوینهوه ،دوای ڕێکردنی چهند
کاتژمێرێک لهدورهو ه شوانمان بینی ،ئهم ه نیشانهی ئهو ه بوو که
ل ه گوندهو ه نزیکین بهاڵم زانیاریمان ل ه بارهی گوندهکانهو ه نهبوو،
ماوهی  ١٣ڕۆژ بوو ل ه بێستا دهرچوبوین بهاڵم هێشتا ههڤااڵنمان
نهدۆزیبۆوه ،ب ه بێ ڕاوهستان  ١٢کاتژمێر ڕێمانکرد ل ه ئهنجامدا ل ه
شوێنێک ل ه ژێر گابهردهکاندا پشوماندا ،ب ه گوێرهی پیالنهکهمان
لهگهڵ گهیشتنمان ب ه یهکهمین گوند خۆمان پێدا دهکرد و سۆراغی
ڕێی کهلهرهشهمان دهپر�سی و ئازوقهشمان دههێنا ،دوای پشودان
کهوتینهوهڕێ ،ئهم جارهیان ڕۆیشتنمان ناڕهحهت نهدهبوو لهبهر
ئهوهی بهرهو خوار شۆڕدهبوینهوه ،لهکاتی بهردهوامی ڕێدا ئیتر
تیشکی گڵۆپەکانی گوند بهدیدهکرا ،دوو دڵ بوین لهسهر ئهوهی
ک ه بچینهناو گوند یاخود نا ،لهدوای گهنگهشهکردن بڕیاردرا ک ه
بچین ه ناو ئهو گوندهی ک ه تیشکی دیاره ،ئهم بڕیار ه ههروا ئاسان
نهدرا ههندێ ل ه ههڤااڵن پێیان باش بوو ک ه نه چینهگوندهکهو ه
ههندێکیان پێیان باش بوو بهاڵم ل ه ئهنجامدا بڕیاردرا ک ه بچینه
گوندهکهوه ،خۆمان لە یەکەم ماڵی گوندهک ه نزیک کردهوه.
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هێواش،هێواش بهرهو ماڵهک ه دههاتین ه خوارهوه ،ک ه نزیک
بوینهو ه ڕێی ماشێنمان بینی ب ه دوربین تهماشام کرد که ڕێگای
ماشێنهک ه بهرهو ماڵهک ه دهڕۆی ،ماوهی  ٢٠٠مهترێکمان مابوو
بۆ ماڵهک ه ک ه لێی وورد بوینهو ه بۆمان دهرکهوت مهخابن بارەگای
سهربازی بوو ،که تهماشای بارەگاکهم کرد بینیم ل ه چواردهوری
ئێشکگر ههبوو ،ئیتر نهماندهزانی چی بکهین ،ههڵبهت ئهو
ههڤااڵنهی پێیان باش بچین ه گوندهکهو ه لهشهرما نهیان دهزانی چی
بکهن و هیچ وورتهیان ل ه دهمهو ه نهدههات ،بۆ بهیانی ک ه دوژمن
شوێن پێی ئێمهی ببینیایە لهنزیک بارەگاک ە بهدوامانهوە دههاتن و
تو�شی مهتر�سی دهبوین ،جارێکی تر بهو شوێنهی هاتبوین گهڕاینهوه،
به�شی ئهودیوی بهرزاییهک ه بهفر نهیگرتبوو ههربۆی ه ئهو ڕێگایهمان
ههڵبژارد بۆ ئهوهی بۆ بهیانی شوێن پێمان ئاشکرا نهبێت ،ههڵبهت
ئهو شوێنهی لێی دههاتین ه خوارهو ه بهرهو جادهیهکی گشتی خۆاڵوی
شۆڕدهبۆو ه دهبوایهل ه جادهکهبپهڕێنهو ه ئهوبهر کهئهمهش باش
نهبوو بهاڵم لهبهر ئهوهی شهو بوو ماشێن هاتوچۆی نهدهکرد
ههربۆی ه ملماننا ،لهبهر ئهوهی لێرهبهفر نهکهوتبوو دهمانتوانی
ب ه خێرایی ڕێ بکهین ،ب ه جادهی ماشێنهک ه ڕێمانکرد ئیتر بهرهو
گوندهکان پێمان هەڵگرت ،چهند گوندێکی نزیک لهیهکتریمان بڕی و
سهگی گوندهکان پێمان دهوهڕین بهاڵم لهبهر ئهوهی کات درهنگ بوو
گوندنشینهکان نوستبوون ،نهمان دهزانی ئهگهر ئێمهیان ببینیای ه
ئیخباریان دهکردین یان نا ،ئهگهر بێت و ئیخباریان بکردای ه نهمان
دهتوانی جارێکی تر سهر بکهوین ه سهرهو ه ئهمهش دهبوو ه هۆی
لهناو چوونی ههموومان.
کاتژمێر  ٣ی شهو بوو بێدەنگانە گوندەکانمان بڕی ،کەمی مابوو
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کە ڕۆژ هەڵبێت ،ئێمهش لهو پێدهشت ه بووین ،بۆئهوهی ئاشکرا
نهبین لهناو ئهو چهم و بێستانهدا وەک ڕاوچێکان ڕێمان دهکرد،
بهبێ ئهوهی  ٥خولهک پشوبدهین ماوهی  ١٨٨کاتژمێر ڕێمان کرد،
کێشهی ئازوقهشمان دهستی پێکرد ،ئهو ههڤااڵنهی ب ه بهدهن الواز
بوون تهحهمولی ئهمهیان پێنهدهکرا و ،ل ه نێوانماندا گهنگهش ه
دهستی پێکرد  ،دهمهو بهیان ببوینهو ه ئێم ه ههر بهردهوام بوین
ل ه ڕێکردن ،ل ه ناوماندا یهک ،دوو ههڤاڵێک ووتیان ک ه لهو ه زیاتر
توانایان نهماو ه ئهگهر دهشمرین با لێر ه بمرین باشتره ،دانیشتن و
ئیتر ههڵنهسان ،ئهم ڕفتارهیان زۆر که�سی لهناوماندا توڕهکرد بهاڵم
ئهم ههڵویستهی ئهم ههڤااڵن ه کهدانیشتن ئێمهی ل ه ناوچون ڕزگار
کرد لهبهر ئهوهی ل ه نزیک مانهو ه دۆڵێکی زۆر بچوک ههبوو ،ئهم
دۆڵ ه دهگونجا بۆمانهوهمان ،بهاڵم ئهگهر تو�شی ههر شهڕێک بوینای ه
ههموومان لهناو دهچوین ،دهمانتوانی لهدوورهو ه تیشکهکانی
شارۆچکهو بارهگای سنور و گوندهکان ببینین ،ئێم ه نهماندهزانی ک ه
ئێر ه باشکهلهی ه یان نا بهاڵم ئهگهر لێر ه پشومان نهدای ه دهمزانی ک ه
ل ه شوێنێکی تر ناتوانین پشوو بدهین ،ئهمهش دهبوو ه هۆی ئهوهی ک ه
خهڵک بمانبینێت ،بهاڵم پشودانی ئێستامان بواری بۆ ئهو ههڤااڵن ه
دهڕهخساند ک ه نهیان دهتوانی ڕێ بکهن ،بهم شێوهی ه دههاتنهو ه
سهر خۆیان ،لەوێد ا ماینهو ه و ،گوندهکانیش لێمانهو ه نزیک بوون،
گوندێکیان لهم ناوچهیه به ڕۆژ مهڕومااڵتیان دهلهوهڕان ئهگهر
شوانێک یاخود کهسێکی تر ئێمهی ببینیایه لهوانهی ه کارهساتی لێ
بکهوتایهتهوه ،ئەمە ١٤مین ڕۆژمان بوو ،پشتمان ب ه جانتاکانمانهو ه
دادایهو ه و ههرچهند ه ماندوبوین بهاڵم لهبهر ئهوهی ڕۆژ بوو
نهماندهتوانی بنوین ،خۆر بهرز ببۆو ه ههموو شوێنێک ڕووناک بوو
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ئێمهش چاوهڕێی ئێوارهمان دهکرد بهاڵم کات بهسهر نهدهچوو.
بهنۆر ه ئێشکمان دهگۆڕی کاتژمێر  ١٢ههڤااڵن پارتیزان و ئاسود
ک ه ئێشکگر بوون بینیمان ب ه خێرایی بهرهو ئێم ه شۆڕدهبنهو ه
ههموومان شڵهژاین لێمان پرسین کهچی بوو ه وتیان ک ه گوندنشینێک
بهالماندا تێپهڕیوهنازانین ئێوهیان بینیوهیان نا ،کهوتین ه گهنگهشهو ه
بهاڵم هیچیشمان پێ نهدهکرا ئهگهر ئێمهی بینیبێت و ئیخباریمان
بکات ئهو ه دهکهوتین ه شهڕهوه ،دیسانهوهکهوتینهچاوهڕوانیهوهکه
لهههموو شتێک ناخۆش تر بوو ،لهناکاو کۆپتهرێک بهسهرمانهو ه
دهفڕی بیرمان کردهو ه لهوانهی ه شوێن پێی دوێنێی شهومانیان بینیبێ
و ب ه شوێن ئێمهدا بگهڕێن ،دیاربوو سهربازیش به شوێن ئێمهدا
دهگهڕان بهاڵم ئهوان پێیان وانهبوو ک ه ئێم ه بتوانین ئهم باڵهی ئهم
دیومان گرتبێت ،ل ه شان�سی ئێم ه تا ئێوار ه هیچ جوڵهیهک لهئارادا
نهبوو ،ئهگهر ببوایهب ه ئێوار ه مانای وابوو ک ه ڕزگارمان دهبوو ،بوو
ب ه ئێواره ،ههموومان ل ه بهیانییهو ه تاکو ئێوار ه پشوومان دابوو ئیتر
ک ه دهستمان بهڕێکردن بکردای ه کهس نهیدهتوانی بمانوهستێنێت
چونکە ڕێگامان دوور و درێژ بوو ،ئێم ه هێشتا گهنگهشهی ئهوهمان
بوو ک ه ئایا گوڵپناری سهر بهشاری “وان” ه یان نا ،ئهگهر ئهوێ بوایه
کهوات ه دوورین ل ه سنورهوه ،ئهمهش ئهوهی دهگهیاند ک ه ڕێگامان
ههڵهکردووه ،ل ه کاتی ئهم قسانهدا ههڤاڵێک ووتی باڕادوێک ه
بکهینهو ه چونک ه ههر شوێنێک ئێم ئێفێکی تایبهت بهخۆی ههیه،
ک ه ڕادوێکهمان کردهو ه گوێمان لێ بوو ووتی فمی پنار کهوات ه ئێمه
ل ه گوڵپنارین ،ههموومان به شڵهژانهو ه مقۆی ئهو ه دهستی پێکرد
ک ه من بهڕێی ههڵهدا هێناومن تهنانهت گهنگهشهی جدیش ل ه
ناوماندا دروست بوو ،بۆ ئهوهی بزانین ک ه ئێر ه کوێی ه دهمانویست
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لهسهر ڕێگاک ه بگهڕێین بۆ نوسراوێک تاکو بیخوێنینهوهبهاڵم لهبهر
تیشکی گڵۆپی ماشێنهکان نهماندهتوانی بیبینین ،نهمان دهتوانی هیچ
بزانین دهبوای ه بهسهر جادهک ه بپهڕێینهو ه بهاڵم ماشێن ڕێی نهدهدا،
بڕیارماندا لهکاتی نهبوونی ماشێندا بهدوو گروپ بپهڕێینهو ه بهاڵم
زریپۆ�شی دوژمن لهوناو ه دهسوڕایهو ه ک ه دهیتوانی لهسهر قوڕ و
خۆڵ و بهفریشدا بڕوات ،ل ه ڕابردودا ههر ئهم زریپۆشان ه ههڤااڵنی
ئێمهیان شههید کردبوو بۆی ه دهبوایهزۆر ووریا بوینایه ،بهشێوهی
دوو گروپ پهڕاینهوهو کهوتینهڕێ ،ل ه دوورهو ه تیشکی گوندێکمان
دهبینی ،لهڕێگا ئاوێک هاتهڕێمان پێمان وابوو ک ه بۆ پهڕینهو ه
لەوانەیە پردێک ههبێت بهاڵم چهنێک گهڕاین پردمان نهدۆزییهوه،
پێاڵو و گۆرهویهکانمان داکهنی و شهڕواڵهکانمان ههڵماڵی و لهو ئاو ه
سارد ه پهڕاینهوه ،ئهو ههموو بهفر و بههۆزهمان بڕی بوو ئهوهندهی
ئهم  ٥خولهکی ناو ئهم ئاوهسارد ه نارهحهت نهبوبوین.
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دوای ئهوهی لهو ئاو ه پهڕاینهو ه کهوتینهو ه ڕێ ،ل ه پێشمانهو ه
گوندێکی بچوک دیار بوو ،لهو ه دهچوو ههموویان خزم بن ئێمهش
زۆر ووریایان ه چاودێری گوندهکهمان کرد ،بۆئەوەی ئازوقە بەدەست
بخەین دوو ههڤاڵمان نارد بۆ گوندهکە ،چهنێک دابویان لهدهرگا
کهس نهیکردبۆو ه لهبهر ئهوهی کات درهنگ بوو گوند نشینهکان
ل ه ترسا دهرگایان نهدهکردهوه ،ک ه بهردهوام بوون له دهرگا لێدان
دهرگایان کردبۆوه ،دوای ئهوهی ئێمهش چوین یهکهم پرسیارمان
ئهوهبوو کهئهم شارۆچکهی ه کوێیه؟ ،ک ه کابرا ووتی ئێر ه باشکهلهیه
ل ه ناو ههموو ههڤااڵندا زیاتر من دڵخۆش بووم ،ئهمهئهوهی نیشان
دهدا ک ه بهڕێی ڕاستدا ههڤااڵنم هێناو ه بێگومان ب ه بێ ئهوهی تو�شی
هیچ ڕووداوێکی دڵتەزێن ببینەوە ئهم ه سهرکهوتن بوو بۆ من،
هیچ ههڤاڵێک ل ه شهرما هیچی نهدهووت بهاڵم ل ه دڵەو ه بهختهوهر
بوون ١٦ ،کاتژمێر بوو بهڕێگاو ه بوین بە خاوەن ماڵەکەمان ووت
ک ه خواردنمان بۆ ئامادهبکهن ،ئهوانیش خواردنیان ئامادهکرد،
ئهو ماڵهی لێی بووین ماڵی کوڕی ئاغای عهشیرهتێکی ههککاری بوو،
ئهوان بۆ لهوهڕی مهڕ و مااڵتیان هاتبون ه ئێره ،زستانیان لێر ه ب ه
سهر دهبرد ،لهناوماندا ئهندامانی ئهم عهشیرهت ه ههبوو ههروهها
شههیدیش بێگومان لهناویاندا جاشیش ههبوو ،دوای مانهوهی ٢
کاتژمێر پرسیاری ئهوهمان کرد کهڕێی کهلهرهش ه ل ه کوێیه ،کابراش
پێی ووتین ک ه دهبێت چۆناوچۆن بڕۆین بۆ ئهوێ ،ڕێمان گرتهو ه بهر
دهمهو بهیان گهیشتین ه لووتکه ،ئهم گهیشتن ه خێرای ه هۆیهکهی
ئهوهبوو ک ه دهمانزانی ڕێی ڕاستمان گرتۆتهبهر مۆڕاڵی ههموومان
زۆر بهرز بوو.
کاتێک لهلووتک ه بهودیو شۆڕ بوینهو ه بهدوای شوێن پێی ئهو
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هێستران ه دهڕۆیشتین که ل ه ئێرانهو ه بهنزینیان بۆ تورکیا دهبرد،
نوسراوهیهکمان بینی چهقێنرابوو ک ه به فار�سی نوسرابوو،
پرسیارمان لهههڤاڵ براجیی ه کرد ک ه خهڵکی ڕۆژههاڵتی کوردستان
بوو ،ئهویش ووتی ناوی گوندێک ه که لهم ڕێگاو ه پێی دهگهین ،ئیتر
حاڵی بوین ک ه کهممان ماو ه بگهین ه کهلهرهشه ،ههموومان دڵخۆش
بوین ههتا بچوینایهت ه خوارهو ه گوند بهدی دهکرا ک ه ئهم گوندان ه
سهر ب ه ڕۆژههاڵتی کوردستان بوون.
لهپیاوێک ک ه بهنزینی دههێنا بۆ تورکیا پرسیاری ههڤااڵنمان
لێکرد ووتی گوای ه زۆر نزیکن ئهگهر دهتانهوێت ئهچم بانگیان دهکهم،
ووتمان باشهئێمهش لێی دانیشتین و ماوهی کاتژمێرێک چاوهڕێمان
کرد دوایش ههڤاڵ ڕۆژهات هات ک ه ل ه هێزی کهلهرهش ه بوو،
ئێمهی برد بۆ کهمپهکه ،چوین ه کهمپهک ه ک ه ههڤااڵن ئێمهیان بینی
زۆر دڵخۆش بوون ،کاتێک ئهو ههڤااڵنهی دهستیان بۆ تهوقهکردن
درێژ دهکرد بۆم پێیان دهووتم ساڵو ههڤاڵ دهلیل ئهم سهرکهوتنهم
ههموو ماندوبونێکمی لهبیر بردهو ه و کهسمان ماندوبوونمان لهبیر
نهما.
زستانمان ل ه کهلهرهش ه بردهسهر و ئیتر وەرزی بههار نزیک
ببۆوە ،ئێمهش دهگهڕاینهو ه بۆ ههرێمی ههککاری ،هێشتا ڕێگاکان
ههمووی بهفر بوو ڕێمان گرتهبهر ،بهاڵم ئاوی نێوان تورکیا و ئێران
زۆر لێمانهو ه نزیک بوو و ،دهبوای ه ئهو ئاوهمان ببڕیایه ،واتا ئهو
ناڕهحهتیی ه و ڕێبهرییهی پێشوتر کرد بووم ل ه ئارادا نهما بوو ،من
و ههڤاڵهکهم و هەروەها ههڤالێکی تریشمان لهگهڵ بوو ک ه ناوی
ئهویش دهلیل بوو ک ه ماوهی ٧ساڵ ل ه ههرێمهک ه مابۆوه ،ئەم ئاوە
نەیدەهێشت بە سانایی بپهڕینهوه ،دوژمن دهیانزانی که ل ه بههاردا
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دهچین بۆ ههککاری ههموو ڕێگاکانیان دهگرت ،تهنها ڕێی پهڕینهوهمان
تهنها پردێک بوو و،ههر دهبوای ه ئهوێمان بهکار بهێنای ه ،بهاڵم ئهویش
سهربازی لێ بوو ،کات شهو بوو پیالنمان دانا ئهگهر ئینتیحاریش
بێت ههر لهم پرد ه دهپهڕێینهوه ،ئێم ه به گشتی  ١٠کهس بووین ب ه
خێرایی ل ه پردهک ه نزیک بوینهو ه و هەر ب ه خێرایش ب ه سهر پردهک ه
کهوتین ه ڕاکردن ،سهربازێک خێرا کهوت ه جوڵهوه ،سهربازهکانی
ناو خانۆکهش ووریا بونهو ه بهاڵم ههتا هاتنهدهرهو ه نهیان زانی ک ه
کێ پهڕیوهتهوه ،زۆر جار لهبهر زۆری خوڕەی ئاو بواری پەڕینەوە
نەدەبوو هەربۆیە قاچاخچێکان ئهم پردهیان بهکار دههێنا ،ماشێن
بهسهر جادهکەی ئهوبهر تێدهپهڕی ب ه تیشکهکهی ب ه ئاسانی د هیان
توانی ئێم ه ببینن ،هێشتا ل ه پردهک ه دوورنهکهوتبوینهو ه گوێمان ل ه
دهنگی سهربازهکان بوو ،لهگهڵ هاتنی ماشینهکان سەربازەکان ب ه
ماشێنهکانەوەخهریک بوون ،ئێمهش بۆ ئهوهی تیشکی ماشێنهکان
لێمان نهدات خۆمان دابهزهویدا هێواش . .هێواش بهبهرزایهکهدا
سهرکهوتین بهاڵم ئهگهر سهربازهکان ئێمهیان ببینیایهبهبێ یهک
و دوو شهڕ دههات ه ئاراوه ،مهترسیهکانمان بڕی بهاڵم هێشتا زۆر
مهتر�سی ههبوو ل ه پێشمانهوه ،ک ه بیرم ل ه زستانهک ه دهکردهوهکه٢٠
کهس بووین و ئهو ناڕهحهتیهی دههات ه بهرچاوم خوێنم دهوهستا،
بهاڵم ئهمجار ه ههڤااڵنی شارهزامان لهگهڵ بوو هیچ ترسێکم نهبوو
لهوونکردنی ڕێگا ،ئازوقهمان کهم بوو دهبوای ه بهگهیشتنمان بهههر
گوندێک ئازوقهمان پهیدا بکردای ه مەخابن ئهم گوندانهش جاش
بوون بهاڵم جاشێک نهبوون ک ه دژی ئێمهبن ،ههندێکیان ئیخباری
ت هەڵبژێرین بۆ
ئێمهیان دهکرد ههربۆی ه دهبوای ه کەسانی دۆس 
ئەوەی ئازوقەمان بۆ پهیدا بکەن ،ئهو ههڤااڵنهی ل ه مێژهو ه لهم
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ههرێم ه بوون گوندنشینهکانیان باش دهنا�سی بهاڵم ناسینی خهڵکی
باش بهو تاریکییهو لهو ڕهوشهدا زهحمهت بوو ،ههندێ ئازوقهمان
پهیدا کرد دوایش ل ه مێگهل ه مهڕێکی گوندی بایکا نزیک بوینهوه،
داوای ئازوقهمان ل ه خاوهن مهڕو مااڵتهک ه دهکرد ،بهاڵم پێویست
بوو سهرهتا لێی نزیک ببینهوهو بیناسین ،من و ههڤاڵ خهبات ل ه
شوانهک ه نزیک بوینهوه ،ل ه بهینی خۆمان قسهمان کرد ب ه گوێرهی
ئهوهی تهماشای کابرامان دهکرد کابرایهکی گهنج بوو ،زۆر لێی نزیک
بوینهو ه لهبهر ئهوهی گهنجهکهلهسهرهو ه بوو ئێمهش ل ه خوارهو ه
ئێمهی نهدهبینی ،لهناکاو کابرا دهستی کرد بهگۆرانی ووتن ،بەدەم
گۆرانێکهیهو ه بڕیارماندا ک ه بچین ه الی ،کابرا گۆرانییهکی دهووت
ک ه بهسهر گهریال بوو ،کابرامان بۆالی خۆمان بانکرد ،کابرا وازی
لهگۆرانی ووتن هێنا و هات بۆالمان ،ک ه ئێمهی بینی شۆک بوو ،که
پرسیارمان لێی کرد ل ه شڵهژاویدا نهی دهتوانی به تهواوی وهاڵم
بداتهوه ،بهاڵم دیاربوو زۆر دڵخۆش بوو ک ه ئێمهی بینیبوو ،پێمان
ووت ک ه پێویستیمان ب ه ئازوق ه ههیه ،کابراش چوو ئازوقهکانی
خۆی بۆ هێناین.
دوای  ٣ڕۆژ ڕێکردن گهیشتین ه ههرێمی ههککاری و ،یهکهم
کارمان چونمان بۆ ئهو گوندهبوو بۆ ئەوەی ههڤاڵ عیسا بهێنینەوە،
کهبوو بهشهو چهند ههڤاڵێک چوون ه گوندهکهو ه و ههڤاڵ عیسایان
بۆالمان هێنا ،باوهشمان کرد بهیهکدا و زۆر دڵخۆش بووین ،ئیتر
ئهو چۆن مابۆو ه بۆمانی باسکرد و ئێمهش چیمان بهسهر هاتبوو
بۆ ئهومان گێڕایهوه ،کهس لهو باوهڕهدا نهبوو ک ه گروپهکهی ئێم ه
ب ه سهالمهتی بگات بهاڵم خۆش بهختان ه هیچمان به سهر نههات
ههروهها ههڤاڵ عیساش ،ب ه تایبهتی من و ههڤاڵ بهرجی ه زۆر
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دڵخۆش بووین ،دوای مانهوهی  ٢بۆ  ٣ڕۆژێک لهو ناوچهیهدا من و
ههڤاڵ بهرجییهو جهمشید بهرهو ناوچهکهی خۆمان ک ه بێستا بوو
جیابوینهوهو ڕێمان گرتهبهر ،بهم شێوهی ه لهو ههڤااڵن ه جیابوینهو ه
ک ه ل ه کهلهرهشهو ه بهیهکهو ه هاتبوین و ئهرکهکهی خۆمان بهجێ
هێنا بوو .زۆر بهختهوهر بوین دهمانویست ب ه زووترین کات بگهین ه
بێستا و ب ه ههڤااڵن شاد ببینهو ه ههر بۆی ه ڕێمان گرتهوهبهر.
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دهلیل فورات

ل ه زستاندا ههموو هێزهکانی چواردهوری ههرێمهک ه خۆیان
دهگهێنن ه بێستا ،لهبهر ئهوهی لهم ههرێم ه زستان ب ه دژواری بهسهر
ناچێت بهاڵم ب ه پێچهوانهو ه بههارهکهی زۆر سهخته ،کهم بوونی
ئازووقه و خۆدان ه سهرمان لهالیهن دوژمنیشهو ه دهبون ه هۆی
دروستکردنی ناڕهحهتی بۆمان ،دوژمن بۆ ئهوهی ڕێگا لهجواڵنهوهی
گهریال ل ه کاتی بههاردا بگرێت خۆیان دهدهن ه سهر ئهم ناوچهیه.
گواستنهوهمان ل ه بێستا لهکاتی بههاردا بۆ شوینێکی تر
مهترسیهکی زۆرمانی بۆ دروست دهکرد ،لهبهر ئهوهی چواردهوری
ب ه بهفر گیرا بوو گواستنهوهی ئێم ه ل ه شوێنی خۆمان بۆ شوێنێکی
تر سوودی ب ه دوژمن دهبهخ�شی و دوژمنیش ب ه ئارهزووی خۆی
ئۆپهراسیۆنی دهست پێدهکرد.
چوار دهوری ئهم ههرێم ه پێکهاتبوو لهقهاڵی مهم و ههرهکهلهو ه
ئهو بهشهی ک ه دارستان بوو دارهکانی هێشتا گهاڵیان نهگرتبوو،
ئهمهش بوارێکی باشتری بۆ دوژمن دهڕهخسان دهبوو ه هۆی ئهوهی
ک ه دوژمن ب ه ئاسانی ل ه دوورهو ه بمانبینێت ،ههڵبهت ههموو ئهمان ه
پێک نههاتبوون ل ه ناڕهحهتیهکانمان بەڵکو باران بارین دهبوو ه هۆی
کۆکردنهوهی ئاو ئهمهش دهبوو ه هۆکاری ئهوهی ک ه نهتوانین به
سانایی ڕێگاکان ببڕین ،لهم ههرێما ل ه بێستا ههموو ساڵێک ههڤاڵێکی
زۆرمان لهبهر ئهوهی دهکهوتن ه دهم ئاوهو ه شههید دهبوون،
کێشهیهکی تری باران ئهوهبوو ک ه ل ه ئهنجامی قوڕ و چڵپاو شوێن
پێمان ئاشکرا دهبوو ک ه دووژمن ب ه گوێرهی ئهو ه دوامان دهکهوتن،
ل ه ڕابوردودا ب ه هۆی شوێن پێمان دوژمن بۆسهی بۆ دادهناین،
ئهو ههڤااڵنهی ک ه تاز ه ل ه پهروهرد ه تهواو دهبوون لهبهر ناڕهحهتی
بونیان نهیان دهتوانی چاالک بن ،دوژمنیش ئهمهی دهزانی ب ه گوێرهی
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ئهم ه پیالنهکانی خۆی دادهڕشت ،لهگهڵ دهست پێکردنی بههاردا ل ه
بێستا ئێمهش وهک یەکینەی گەڕۆک ل ه کهمپی زستانمان دهرچوین،
جگه له ئێم ه هێزی ترمان ههبوو ل ه بهیتولشهباب و گهریس ،ئهو
ههڤااڵنهی ب ه کاری گوندهکانهو ه خهریک بوون پێیان ڕاگهیاندین ک ه
دوژمن بۆ ئهنجامدانی ئۆپهراسیۆن ل ه ئامادهباشیدان و پێیان وابوو
ک ه بهم زووان ه ئهنجامی دهدهن ،دوایی ئهم ههواڵ ه ب ه تهواوی بوو
بهڕاست ،ئێمهش وهکو یەکینەکەی خۆمان سهنگهرمان گرتوو ل ه
ڕاستیشدا ئهوهند ه زوو چاوهڕێی ئهم ئۆپهراسیۆنهمان نهدهکرد،
ئهو دوا ههواڵهی پێمان گهیشت ئهو ه بوو ک ه ئهم ئێوارهی ه دوژمن
بهکۆپتهر سهرباز دادهگرێت ،وهک چاوهڕێ دهکرا دوژمن سهرهتا
به فرۆک ه گردهستراتیژیهکانیان بۆردۆمان کرد ،دوایش ب ه کۆپتهر
سهربازیان ل ه سهر داگرتن ،بهم شێوهی ه دڵنیا بووین ک ه بهیانی
دهکهوین ه شهڕهو ه و ئێم ه وهک یەکینەی پاراستنی بارهگای ههرێم ل ه
گردێکی زۆر بهرز سهنگهرمان گرت و دهمانزانی ک ه دوژمن دهیهوێت
بۆ ئهوهی بهسهر ناوچهکهی ه زاڵ بێت سهرهتا هێرش بۆ ئێر ه دههێنن.
لهگهڵ کازێوهدا دوژمن بهر ه و شوێنهکهی ئێم ه ملیان نا،
ئێم ه ههموو ئامادهباشیهکی خۆمانمان کردبوو ،ئهو شوێنهی
سهنگهرمان لێگرتبوو زۆر پتهو بوو و ،هیچ نیهتمان نهبوو که
ئهم ناوچهی ه بۆ دوژمن جێ بهێڵین ،سهربازەکانی هێزی دوژمن ل ه
شێوهی یهک سرهیی بهرهو ڕومان دههاتن و ئێم ه ئهوانمان دهبینی،
چاوهڕێمان کردن تاکو بگهن ه ئهو شوێنهی دهمانویست ،ک ه گهیشتن
ب ه قهنناس لێماندان ،بینیمان ک ه چهند سهربازێکیان لێدران و گل
بوونهخوارهو ه بهاڵم ئهوان بۆ ئهوهی ئهنجام وهربگرن ههر سوور
بوون ل ه سهر ئهوهی بێن ه پێشهوه ،ئهو ههڤااڵنهی ک ه ل ه خوارهو ه ل ه
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سهنگهردا بوون نهیان دههێشت ک ه سهربازهکان بێن ه پێشهوه ،هێزی
دوژمن ک ه بۆی دهرکهوت ک ه ب ه هێزی پیاد ه ناتوانن دهست بگرن
ب ه سهر شوێنهکهماندا له ئاسمانهو ه ب ه فرۆکه و کۆپتهر کهوتن ه
بۆردۆمانکردنمان ،من و ههڤااڵنم ل ه شوێنێکی داخراودا خۆمان
حهشاردا بوو ههڤااڵنی ترمان ل ه خوارهو ه ل ه سهنگهرهکانیاندا بوون
و شوێنهکانیان زۆر مهترسیدار بوو ،سهنگهرهکانیان بۆ خۆپاراستن
هیچ باش نهبوو ،سهنگهرهکانی ئهوان بهردهاڵن نهبوو کهشهڕی ل ه
پاڵ بکهن ،گروپی ههڤاڵ ماهیر ب ه تهواوی ببوون بهههدهفی تۆپهکان
و هێرشێکی زۆریان دهکردنه سهریان ،ئهوهی بیرمان لێدهکردهوه
و لێی دهترساین ڕوویدا ل ه گروپهکهی ههڤاڵ ماهیر  ٥هەڤاڵمان
شههید بوو.
دوژمن ئهوهی ویستی ب ه دهستی بخات ل ه خوار ئێم ه به دهستی
خست و فرۆکهی دوژمن به سهرمانهو ه دهسوڕانهو ه و تۆپ
بارانیان دهکردین و ب ه چهکی گرانیش تهقهیان دهکرد ،چهند
کاتژمێرێکی ناخۆشمان ب ه سهر برد ،ههر  ١٠خولهکێک پرسیاری
کاتژمێرم لهو ههڤاڵ ه دهکرد ک ه ل ه منهو ه نزیک بوو ،کات هیچ
ب ه ئاسانی تێنهدهپهڕی و ههڤاڵهکهشم لهم کاتژمێر پرسین ه بێزار
ببوو ،ئهم کات ه ناڕهحهتترین کاتمان بوو ،ههموومان چاوهڕێی
ئێوارهمان دهکرد بهاڵم کات ب ه سهر نهدهچوو ،هێشا زۆرما بوو
بۆ ئێواره ،جگهل ه ئێم ه هیچ شوێنێکی ترمان ل ه شهڕدا نهبوو ،ل ه
بێتهلهکهمانهو ه گوێمان لێ دهبوو کههێزی دوژمن زهرهرێکی زۆریان
لێکهوتووه ،دوژمن بۆردۆمانێکی زۆری شوێنهکهی ئێمهی دهکرد،
ههتا دامانیان بگرتایهتهو ه شوێنهکهمان خراپتری لێدههات ،ل ه
ناکاو ل ه بێتهلهکهمانهو ه ک ه ب ه ههڤاڵهکهم بوو بانگهوازێک کرا،
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 406دهلیل فورات

بانگهوازمان بۆکرا ک ه دهبێت ل ه شوێنهکهی خۆمان دهربچین ،لهبهر
ئهوهی لهو شوێنهی لێی بوین سهرباز دادهگیرای ه خوارهوه ،من و
ههڤاڵهکانم ههڤاڵ دارا و جودی و زننار ک ه ههندێ لهوالمانهو ه
بوون ب ه خێرایی ل ه شوێنهکهی خۆمان دهرچوین و ئهو دیمهنهی
بینیمان زۆر سهیر بوو١٥ ،مهترێک لهو المانهو ه کۆپتهرێک
دهیویست بنیشێتهو ه کهناوهکهی پڕ بوو ل ه سهرباز ،دهیان ویست ب ه
تهواوی لهسهر ئێم ه سهرباز دابگرن ،ئێمهش کهوتین ه تهقهکردن ل ه
کۆپتهر ه بارههڵگرهک ه ک ه ناوهکهی ب ه تهواوی لێمانهو ه دیار بوو٥،
ههڤاڵ بەیەکەوە تهقهمان کردوو ههڤاڵ ئهمین ک ه بیکهی�سی پێ بوو
تهقهیهکی با�شی لێکردن و دیار بوو کۆپتهرهک ه ب ه با�شی لێدرابوو بۆیه
ب ه خێرایی دوور کهوتهوه ،نزیک ترین شوێن شارۆچکهی شڕناخ
بوو ههر بۆی ه خۆی گهیاند ه ئهوێ و نیشتهوه.
لهبهر ئهوهی تهقهمان لێکردن کۆپتهرهک ه شوێنهکهی ئێمهی ب ه
هێزهکانی خۆیانی ووتوبوو ،بهم شێوهی ه دوژمن زۆر ب ه سهختی کهوت ه
بۆردۆمانکردنمان ،سهنگهرهکانمان پتهوی خۆی ل ه دهست دهدا،
لهو شوێنهی ئێمهی لێبووین دوژمن لە بهیانییەوە تاکو ئێواره٤٩
تۆپی پێوهنا جگه لهمهش کۆپتهرهکان بهردهوام موشهکیان پێو ه
دهناین ،دەرئەنجام بوو ب ە ئێوار ه و هێزی دوژمن کشایهو ه و ئێمهش
ل ه گردهک ه هاتین ه خوارهوه ،دهبوای ه بۆ بهیانی بۆ ئهوهی نهکهوینه
شهڕهو ه سهنگهرێکی با�شی پتهومان پهیدا بکردایه ،لهبهر ئهوهی
پێشوتر فهرماندهکهمان لێر ه مابۆو ه شوێنێکی با�شی پهیدا کرد ،بهم
شێوهیهبیرمان کردهو ه تا هێرشهکان بهردهوام بێت لهم سهنگهران ه
دهمێنینهوه ،بهاڵم دوژمن ب ه ههموو شوێنێکدا دهگهڕان و دهیان
ویست ئێم ه بدۆزنهوه ،لهو شوێنهی لێی دهماینهو ه ئەگەر ههموو
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ڕۆژێک روبهروی سهربازهکانی بهرامبهرمان ببوینایهتهو ه ئهمهش
ئهوهی دهگهیاند ک ه شەڕ و پێکدادان دێتە ئاراوە هەر بۆیە دهبوایه
زۆر ووریا بوینایه ،ئهگهر ههر ههڵهیهکمان بکردای ه دهبوو ه هۆی
شههید بوونی زۆربهمان ،ب ه گوێرهی ههواڵی بێتهلهکهمان ل ه
ناوچهیهکی زۆری ههرێمهکهدا شهڕ و پێکدادان هاتۆت ه ئاراوه ،ل ه
ههر بوارێکهو ه ئێم ه ههندێ شانسمان ههبوو بهاڵم دهردی کهمی
ئازوقهمان دهچێشت ،ههڤاڵ جهمال لهناو هێزهکهماندا بوو ک ه
لهشهڕدا بوون ئهویش باڵی بریندار بوو ،نیوه شهو گهیشتن ه الی
ئێم ه ب ه ڕوخساریانهو ه دیار بوو ک ه ناڕهحهتیهکی زۆریان چێشتوو ه
و چهند ههڤاڵێکیان شههید ببوو ئهم داخهشیان پێوهدیار بوو.
دوای  ١٠ڕۆژێک هێزی دوژمن پاشهکشێی کرد بهاڵم ل ه ههندێ
شوێندا بۆسهیان دادهنا ههر بۆی ه بهڕهحهتی جولهمان نهدهکرد،
بۆ ئیحتیاتی خۆمان زۆر ب ه نهێنیانهدهجواڵینهوه ،دوژمن هێشتا ل ه
ههندێ شوێندا نهکشا بۆوه ،ئهمهش ئهوهی دهگهیاند ک ه دهبوای ه
ئیحتیاتی خۆمان له دهست نهدهین ،دوژمن لهم هێرشانهیدا ب ه
تایبهتی فەرماندەکانی ههرێمهکانی کردبوو ب ه ههدهفی خۆیان،
گرووپەکەی ئێمه لهبهر ئهوهی زۆربەیان فەرماندە بوون بۆ
پاراستنی فەرماندەکانی ههرێم دهبوای ه زۆر ب ه دیقهت بوینایه ،ل ه
کهرتهکهمان  ٥ههڤاڵمان شههید بوو ئهوانیش تاز ه هاتبوون ه ناو
مهفرهزهکانمانهوه ،ههر بۆیهکاتی ئهوهم بۆ نهڕهخسا بوو ک ه بیان
ناسم ،تهنها ناوهکانیانم دهزانی یهکێکیان ههڤاڵ سێلچوک بوو
ک ه یهکێک بوو له دامهزرێنهری گۆڤاری سهرخوابوون ک ه زمان
حاڵی پارتیمانه ،ههڤاڵ شاهین و ههڤاڵ دهلیل مهخابن شههیدی
تریشمان ههبوون ل ه کهرتهکانی تردا ،زۆربهی ئهم شههیدانهمان له
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 408دهلیل فورات

ئهنجانی بۆردۆمانهکانی کۆپتهرهکانی کۆبراو ه شههید ببون ههروهها
دوژمنیش زهرهرێکی زۆریان لێکهوتبوو ،زۆرجار شهڕی روبهرومان
ئهنجام داو بهردهوام  ٤کۆپتهری کۆبرا بۆردۆمانمانیان دهکرد،
جواڵنەوەمان زۆر زهحمهت بوو ،کۆبراکان دهیانتوانی نزم ببنهوه
و ئێم ه کهشف بکهن و ب ه ئاسانی دهستمان لێ بوهشێنن ،چهکهکانی
دهستمان کاریگهرییهکی با�شی نهدهکرد ه سهر دوژمن ،لهبهر ئهوهی
هیچ موشهکێکمان نهبوو کۆبراکان دهیانتوانی به ئاسانی کاری
خۆیان بکهن بەاڵم کۆپتهری بارههڵگر ک ه سهربازیان دادهگرت
دهمانتوانی ب ه ئاسانی لێیان بدهین و زهرهریان بهربکهوێت ،ئێم ه
کۆپتهرێکی بارههڵگرمان خست ک ه ل ه ناویدا  ٣٠سهربازی تورکی
تیابوو.
ههموومان ماندوو ببوین و بر�سی بوین و ئازووقهشمان
نهبوو ههروهها تینمان تێدا نهما بوو لهگهڵ ئهمهشدا بواری
حهوانهوهشمان نهبوو ،لهو شوێنهی لێی بووین هیچ ڕووهکێک نهبوو
ک ه بیخۆین ،لهبهر سهختی شهڕ و پێکدادانهکان هیچ ههڤاڵێکمان
نهیدهتوانی بچێت ه گوندهکانهو ه تاکو ئازوقه بهێنێت ،بهفر ههموو
شوێنێکی تهنی بوو کهس نهیدهتوانی ئهو بهفر ه ببڕێت و بچێت ل ه
گوندهکان خواردن بهێنێت ،زۆربهی گوندهکانی بێستا جاش بوون
و لهههر گوندێکیش بارەگایهکی سهربازی ههبوو ،چوون بۆ ئهو
گوندان ه مانای تهسلیمییهت بوونه ،ههرچوار دهورمان گیرابوو
نهمان دهتوانی بچین بۆ هیچ شوێنێک ،ل ه گوندی سهگیرکه که
نیوهیان جاش بوون تهنها کهسێکی تیا بوو ک ه پهیوهندی به ئێمهو ه
ههبوو ک ه ل ه ساڵی  ١٩٧٦و ه هاوکاریمانی دهکرد و کهسێکی زۆر
دڵسۆز بوو ،سهرهرای ههموو سهرئێش ه و ئازار و زیندانی�شی ک ه
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ب ه هۆی هاوکاریکردنی ئێمهو ه تو�شی دهبوو کهچی دهستبهرداری
هاوکاریکردنمان نهبوبو ،ئهو تهنها کهس بوو ک ه سهرهرای ههموو
مهترسیهک و زهحمهتییهک هاوکاری پێدهگهیاندین ،ههر ئهویش
پێش دهست پێکردنی شهڕ ههواڵی ئۆپهراسیۆنهکهی پێ ڕاگهیاند
بووین ،ئهم قارهمان ه ئهگهر ب ه گرانی باری سهرشانی�شی خواردنی
بۆ بهێنینای ه به�شی ڕۆژێکمانی نهدهکرد ،شهوێکی ک ه خواردنی بۆ
هێناین لهکاتی گهڕانهوهی بۆ ماڵهو ه لهالیهن جاشهکانهو ه لێدهدرێت
و شههید دهبێت ،ئهم ڕووداو ه زۆر پێی نیگهران و دڵگران بووین و
ههموومان پێی غهمگین بووین ،کهسێکی ڕێزدار بوو ب ه درێژایی
تهمهنی خزمهتی ئهم تهڤگهر هی کرد.
ئێم ه کههێشتا نههاتبوینهو ه سهرخۆمان و ،ماندوبونمان نهڕهوا
ببۆو ه ههواڵمان بۆهات که ئۆپهراسیۆنێکی تر دهست پێدهکات،
دوژمن ل ه چوار دهوری شڕناخ جێگری دهکهن ،مهفرهزهکهی
ئێم ه و مهفرهزهکهی ههڤاڵ ماهیر دهبوایه دهستمان لهو هێزهی
دوژمن بوهشاندای ه ک ه ل ه گوندی سهگیرک ه دهردهچون ،ئێم ه ب ه
گروپێکی  ٢٠گهریالو ه ئێوار ه بە ئامانجی بۆسهدانان به ڕێکهوتین،
شهو گهیشتین ه شوێنی مهبهستی خۆمان ،ئهو ٢٠ههڤاڵهی که له
ڕێگاکانی ترهو ه دهردهچوون ئهوانیش گهیشتن و خۆیان حهشاردا،
ل ه چوار دهوری گردی گێردهم بۆسهمان دانا ،ئهو ههواڵهی پێمان
درابوو دهیووت ک ه ئهمشهو دهکهوین ه ئهو شهڕهوه ،ئهم شهڕ ه
ههر دهبوای ه بێت ه ئاراو ه لهبهر ئهوهی دوژمن سهرگردهکانی لێمان
گرت و نهمان توانی بۆسهک ه بکهین ه بواری جێبەجێکردنەو ە چونک ه
دوژمن لهو شوێنهی چاوهڕێمان دهکردن نههاتن ،ناچارماین
شوێنهکهی خۆمان جێبهێڵین بهرهو ئهو شوێنهی ک ه تیپهکهمانی
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لێ بوو بهاڵم گهیشتن بهوان مهحاڵ بوو ،دهمهو بهیانی بو و بهاڵم
تهنها  ٢کاتژمێرێک ڕێگامان بڕی بوو ،ک ه بهیانی گهیشتین ه کهناری
ڕووباری هێزیل ،لهوێ خۆمان حهشاردا ئهوهی سوودی به ئێمه
بهخ�شی گهاڵی دارهکان بوو ،بواری خۆشاردنهوهمان ههبوو ،ئهم
ئۆپهراسیۆن ه له ماوهی مانگێکدا دهستی پێکرد بوو ،ل ه ههموو
شوێنێک سهربازیان جێگیرکرد بوو.
نهبینینمان لهالیهن دوژمنهو ه تاکو ئێوار ه دڵخۆشیهک بوو بۆ
ئێم ه بهاڵم دهبوای ه ب ه زووترین کات لهو ناوچهی ه دهربچوینای ه ک ه
لهژێر کۆنتڕۆڵی دوژمندا بوو ،به بێتهل پهیوهندیمان بهست بهسهر
تیپهکهمانهوه ،پێیان ووتین بهو شوێن ه بچین ک ه دیاریان کردبوو
بهاڵم هێزهکانی دوژمن لهڕێگاکاندا بوون سهرهرای ئهمهش دهمهو
ئێوارهڕێمان گرتهبهر ،سهگهکهشمان لهگهڵ خۆماندا برد که پێی
دهوترێت سهگی شوان ،ئهم سهگ ه پێشو تر چاودێری مهڕ و مااڵتی
ههڤااڵنی دهکرد ،پێش ئۆپهراسیۆنهک ه ههڤااڵن مهڕومااڵتهکان
دهبهن و سهگهکهش لهالی ئێم ه مابۆوه.
فهرماندهی تیپهکهمان پێمانی وتبوو ک ه بهسهر مهڤوشک ه
تێپهڕین ئێمهش زۆر ب ه دیقهتهو ه پهڕاینهوه ،لێرهو ه دهمانتوانی
گوێمان ل ه دهنگی سهربازی دوژمن ببێت ،دوای بڕینی ئێرهش بهسهر
جادهی گشتی پهڕاینهو ه و ب ه گوێرهی ئهوهی پێمان گوترا بوو
هێزی دوژمنی لێ نییه ،یهک لهدوای یهک ڕێمان کردوو بهرهو ڕێی
گهرهگۆڤار ه بهڕێکهوتین کهتیپهکهمان لهوێدا بوون ،دوای مۆڵهتی
جگهرهکێشانێک ڕێمان گرتهوهبهر ،بهدهم ڕێگاو ه قسهمان دهکردوو
گاڵتهمان دهکرد ،کاتێک ل ه گهرهگۆڤار ه نزیک بوینهو ه ل ه ناکاو
سهگهکهمان ههڵویستهیهکی کردوو کهوت ه گوێ گرتن ،بهاڵم ئێم ه
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پێمان وانهبوو ک ه دوژمن لێرهبێت ،کاتێک ل ه چیاک ه نزیک بوینهو ه
ههڤاڵهکانی پێشهوەما ن له پردێک نزیک بونهو ه لهالی چهپمانهو ه
دراینهبهر تهقه ،من لهدوای دواو ه بووم ئهم ه شۆکێک بوو بۆ
ئێمه ،لهو باوهڕ ه نهبوین کههێزی دوژمن لێرهبێت ،فهرماندهکهمان
ههڤاڵ ماهیر هاواری بۆ ههڤااڵن کردبوو ک ه بچن ه ژێر پردهکهو ه
بهاڵم لهبهر ئهوهی ئێم ه ل ه دواو ه بووین گوێمان لهم فهرمان ه نهبوو
ههروهها پردهکهش له ئێمهو ه دوور بوو دوژمنیش به شێوهیهکی
چڕو پڕانهتهقهیان لێدهکردین ،ل ه یهکهمین دهستکردنهوهی دوژمن
چهند ههڤاڵێکمان بریندار بوون ،لهبهر ئهوهی من لهدوای دواو ه
بووم  ٢٠٠مهترێکم مابوو بگهم ه پردهکه ،ههربۆیهنهم دهتوانی تاکو
ئهوێ ڕابکهم ،سهرهرای ئهمهش من و ئهو ههڤااڵنهی مابوینهو ه
ههوڵمان دهدا بگهین ه الی ههڤااڵن ،کاتێک تهقهمان لێدهکرا
ب ه خێرایی بهرهو بهرزاییهک ههڵگژام و لهپشت دارهناوتهڵهک
قهویهکاندا خۆم شاردهوه ،ههستم کرد ک ه پێاڵوهکهم پڕ خوێنه
فیشهکێک لهپهنج ه گهورهی پێمی دابوو ،ل ه دوای من  ٣ههڤاڵمان
هلل لهسهر
لهبهر ئهوهی کهم ئهزمون بوون بۆ خۆپاراستن ل ه گو 
جاده قیرهک ه دریژ ببون ،ههڤااڵنی ترمان بهردهوام بهرهو پردهکه
ڕایان دهکرد ،دوژمن جێی ههڤااڵنی ژێر پردهکهی کهشف کرد بوو
ههر بۆی ه بهردهوام تهقهیان لهوێ دهکرد ،لهناو گروپهکهمان بهالی
کهمهو ه تهنها من بووم کهشوێنهکهم باش بێت ،چهند ههڤاڵێکی ژێر
پردهک ه بریندار ببوون ههندێ لهو برینداران ه برینهکانیان سهخت
بوو ،بهداخهو ه ئهو  ٣ههڤااڵن هی ب ه ناوی فیراز و هۆگر و دهلیل کهل ه
سهر جادهگشتیهکهخۆیان درێژ کردبوو شههید بوون ،ئهگهر ئهو
 ٣ههڤاڵهش ڕایان بکردایهشههید نهدهبوون ،ههرچۆنێک بوو خۆم
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ل ه پردهک ه نزیک کردهوهو بۆ ئاسانکردنی ڕهو�شی ههڤااڵن تهقهم
لهو شوێنهکرد ک ه تهقهمانی لێدهکرد ،ههر چهند ه دهمزانی ک ه ئهم
تهقهکردن ه هیچ زهرهرێک ل ه دوژمن نادات بهاڵم دانم بهخۆمدا
نهگرت چونک ه ههڤااڵنی تر بریندار ببون گوێم ل ه هاوار کردنیان
بوو ،ل ه ناکاو چاوم بهههڤاڵ حهکیم کهوت ک ه بهڕاکردن بهرهو
من دههات ،هاوارم لێکردن کهمن لێرهم ک ه گهیشت ه الم پرسیاری
ههڤااڵنم لێکرد ئهویش ووتی ک ه ڕهو�شی ههڤااڵن خراپه ،ئهگهر ئهو
ههڤااڵنهش پێیان بکرای ه دهبوای ه وهک ههڤاڵ حهکیمیان بکردایهو
ڕایان بکردایه ،کهوتین ه چاوهڕوانی ههڤااڵن بهاڵم مهخابن کهس
نههات ،لهوانهی ه لهشوێنێکی ترهو ه ڕایان کردبێت ههروهها گوێمان
لهدهنگی کۆپتهر ه کۆبراکان بوو ،شوێنهکهمان باش نهبوو کۆپتهر ه
کۆبراکان دهیان توانی ب ه بالجکتۆرهکانیان ههدهف دیاری بکهن،
من و ههڤاڵ حهکیم ب ه شوێنێکی تر ههڵگژاین و هێواش . .هێواش
کهوتین ه ڕێکردن ،ئیتر لهو شوێن ه دورکهوتینهو ه ک ه دوژمنی لێ بوو،
بهاڵم تهنها من و ههڤاڵ حهکیم بوین وهڕێو شوێنی تیپهکهشمان
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نهدهزانی.
کۆپتهرهکۆبراکان ههرچهند ه شهویش بوو ب ه بالجۆکتهرهکانیان
ئهو ناوهیان ڕووناک دهکردهو ه و تهقهی لهو ههڤااڵن ه دهکرد کهله
ژێر پردهک ه بوون ،ههواڵی ههڤاڵهکانی ژێر پردهکهمان نهدهزانی،
دهبوای ه من و ههڤاڵ حهکیم بگهیشتینایهت ه تیپهکهمان و یارمهتیمان
بۆ ههڤااڵن بهێنایه ،بهاڵم نهمان دهزانی ڕێو شوێنی ههڤااڵنی
تیپهکهمان ل ه کوێیه ،دوایی بیرم کردهوهکهههڤااڵن ل ه بێتهلهکهو ه
باسیان لهشهاللهیهک دهکرد ئهم شهلهالی ه تهنها ل ه وهرزی بههاردا
ئاوی ههیهو لهوهرزهکانی تردا ووشکه ،ههر چهندهئهم شهاللهیهم
نهبینی بوو بهاڵم بهگوێرهی تهخمینی خۆم ڕێیهکهیم دهزانی،
ئێمهنهمان دهزانی کهبهیانی چی ڕودهدات ههر بۆیهدهبوایهبگهیشتینا
یهتهههڤااڵن ،کاتێک ل ه کهناری ئاوهکانی بێستا و هینجا ڕێمان دهکرد
ب ه شوێن پێی ههڤااڵن دهگهڕام ،بهاڵم ب ه هۆی ئۆپهراسیۆنهکانهو ه
ههڤااڵن هیچ شوێن پێیهکیان بهجێ نههێشتبوو ،ههردووکمان له
کهناری ئاوهکهو ه بهرهو چیای ههرهکۆل ه ڕێمان گرتهبهر ،بهگوێرهی
تهخمینی خۆمان لهوان ه بوو ههڤااڵن نزیک ئاو بونایه ،ئێم ه ب ه
شێوهیهکی دیقهتان ه ڕێمان دهکرد بهاڵم هیچ شوێن پێیهکمان
نهبینی ،ل ه ڕاستیدا ئهو ههڤااڵنهی ل ه شهڕهک ه بهجێمان هێشتبوون
ل ه خەیاڵماندا دهرنهدهچوون ،ئێمه ههر مهراقی ئهوانمان بوو ،تا
دهم ه و بهیان ڕێمان کرد بهاڵم نهگهیشتین ه ههڤااڵن ،ل ه کاتی دمهو
بهیاندا گهیشتین ه قهد شاخهکه ناچار بهرهو ئاوهک ه شۆڕبوینهوه،
تهنها تهخمینی یهک شوێنم کرد ک ه ئهویش ب ه شهو کۆنتڕۆڵم نهکرد
بوو چونک ه ئهوێ تهنها شوێن بوو ک ه لهشهالل ه بچێت بهاڵم ئاوی
ووشک بوو ،کاتێک گهیشتین ه ئهوێ بهیانی بوو ئیتر ئێمهش بهو
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 414دهلیل فورات

شوێنهدا ههڵگژاین ،هیچمان روبهڕو نهبۆوه ،لهئهنجامدا لهبهیانیدا
ههڤااڵنمان دۆزییهوه ،بهم شوێنهمان دهووت نوقتهی ڕهمزی ئهم
رهمزییهئهو ههڤاڵهبوو کهلهم شوێنهدا بهکاری تهکنیکیهوهخهریک
ببوو ،لهئهنجامدا گهیشتن بهههڤااڵن شتێکی خۆش بوو بهاڵم
گروپێکی تری تیپهکهمان ههر ئهو بهیانییهبۆ بۆسهدانان و چهند
ههڤاڵێکیشمان کهمابوونهوهبۆسهیان دانابوو جگهلهو  ٣ههڤاڵهی
سهر جادهکهشههیدی ترمان نهبوو بهاڵم ڕهو�شی ههڤااڵن بهگشتی
باش نهبوو ،ئێمههێشتا لهگێڕانهوهی ڕوداوهکان بووین ههڤاڵ ماهیر
و چهند ههڤاڵێک گهیشتنهالمان ،بهاڵم ههموویان نهگهیشتبوون،
کهس ههواڵی ههڤاڵ مهزلوم و فایهقی نهدهزانی پێشمان وابوو کهئهم
دوو ههڤاڵهش شههید بوونه ،لهوێ جیابوینهوه ،ئهو مهرومااڵتانهی
که له شوانهکان دابڕابوون بههۆی ئۆپهراسیۆنهکانهو ه بۆ ئهوهی
نهکهون ه دهستی دوژمنلهگهڵ خۆماندا بردمانن بهاڵم ب ه پێشخستنی
بهرخهکانیان کارێکی زهحمهت بوو ڕانهمهڕهکانمان پهڕاندهو ه ئهو
بهری ئاوهک ه بهاڵم ههندێ لهبهرخهکان کهوتن ه ئاوهکهو ه پیالنمان
وابوو ک ه بهم ڕان ه مهڕهو ه بهزووترین کات بگهینهناوچهی گاریسا،
لهبهر ئهوهی دوژمن ل ه ههرێمهکهدا بوو و ،شهڕ لهناوچهکان
بهردهوام بوو ،شهو تا بهیانی بێ وهستان ڕێمان کرد ،بۆ ئهوهی
بهرخهکان لێمان وون نهبن دهمانکردن ه باوهش ئهمه سهرهرای
ئهوهی ک ه خۆشمان ماندوو بوین ،دهمهو بهیان گهیشتین ه ئهو
خاڵهی کههێزی گاریسای لێ بوو ،ههموومان ماندوو ببوین ،بیرمان
ههر لهو ههڤااڵن ه دهکردهو ه کهل ه بۆسهک ه پێوهببوون ،جارێکی تر
ل ه گاریساو ه بهرهو بێستا ڕێمان گرتهبهر ک ه هێشتا ئۆپهراسیۆن
بهردهوام بوو.
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کاتێک گهیشتین ه شوێنی تیپهکهمان چاوم بهو ههڤااڵنهکهوت ک ه
لهگهڵماندا کهوتبوون ه بۆس هکهو ه و پرسیاری ڕهوشیان و چۆنیهتی
ڕزگاربونیانم کرد ،بهاڵم ههڤااڵن فایهق و مهزڵوم نهگهیشتبوون ه
ئێره ،ههڤاڵ فایهق یهک ڕۆژ خۆی لهو شوێن ه شاردبۆو ه ک ه
دوژمنی�شی لێ بوو ه بهاڵم له دواییدا ئهویش گهیشت ه ههڤااڵن،
ههڤااڵنی تر شههید ببوون ئهمهش جهرگمانی سوتاند ،ههڤاڵ
فیراز ک ه چهندین ساڵ بهیهکهو ه بووین چهندین جار کهناری گۆڕ
لێی ترسا بوو بهاڵم مهخابن ئهم جارهیان شههید بوو ،ههڤاڵ فیراز
خهڵکی ڕۆژئاوای کوردستان بوو زۆر حهزی ل ه چهک بوو ههر
بۆی ه چهکی قور�سی ههڵدهگرت ،گروپێکمان نارد بۆ هێنانهوهی
تهرمی شههیدهکانمان بهاڵم بینوبیان ک ه دوژمن لهسهر ڕێگایهک
ههموویانیان بهیهکهو ه سوتاند بوو ،سهرهرای ئهمهش ههڤااڵن
لهژێر دارێک چاڵێک ههڵدهکهنن و دهیان نێژن ،لهم ئۆپهراسیۆنان ه
ک ه ههڤااڵن کهوتبون ه شهڕهو ه ل ه کاتۆ و جارکهدا  ٢جاش و
سهربازێکیان ب ه دیل گرتبوو ،سهربازێکی زۆریشیان کوشتبوو
ههروهها کۆپتهرێکیشیان خستبوو ،لهم ئۆپهراسیۆنانهدا دوژمن
زهرهرێکی زۆری لێکهوت ،ئهو ئهنجامهی ب ه تهمای بوون بهدهستیان
نهخست ،بهم شێوهی ه ئهم ئۆپهراسیۆنانهشیان تهواو بوو کهلهمێژ ه
بهرامبهر بهگهریال ئهنجامیان دهدا.
گهورهترین ئۆپهراسیۆنی ئهم ساڵ ه کۆتایی هاتبوو ،ئهو ههموو
هێرشانهی ئهنجامیان دهدا به ئهنجامی بنبڕکردنی هێزی گهریال
بوو و ،نزیکهی  ٧٠ههزار سهربازی تورک بهشداری تێدا کرد
بوو ،ههرچهند ه شهمدین ساقیقیش دژ به ئێم ه بۆ کهشفکردنی
شوێنهکانمان هاوکاری دوژمنی دهکرد بهاڵم ئهویش نهیتوانی
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بهرامبهر به ئیرادهی پۆاڵینی ئێم ه سهرکهوتن ب ه دهست بخات
و نهگهیشت ه مهرامی خۆی ،تهنها توانیان چهند پارچهیهک ل ه
جهرگمان بکهنهوه.
سهرهرای ههموو شتێک ژیانی سهرنج ڕاکێشهری گهریال
بهردهوامهو ه ههمیش ه پیرۆزی و بیرهوهریهکانی شههیدانمان لههزر
و دڵماندا دهژی.
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من لێرهدا نامهوێت با�سی ئهوهتان بۆ بکهم ک ه چۆن شهڕمان کرد
و بهرخودانمان پێکرا و چۆن هەناسەیشهڕمان درێژ دەکردەوە
یان چۆن خوێنی ههڤاڵێکمان دهستمانی دەسوتاند ،من با�سی
ئهمانهناکهم ،ههڵبهت با�سی بر�سی بوون و توینی بوون و بۆنی باروتی
شهڕهکانیش ناکهم ،لێرهدا باس ل ه درهوشانهوهی ئهستێرهکان
و باس ل ه پیرۆزی ئهو دهستان ه دهکهم کهبهشهوان بۆ یهکترمان
درێژ دهکرد و با�سی پێکهنینی ههڤااڵن و باس لهو جوانیانهدهکهم
کهلهسهنگهرهکاندا ئاسۆ دەردەکەوتو باس لهو تام و چێژهدهکهم
ک ه دهستی ڕچیومان چۆن دوای ئهو ههڵپهڕکێیهی دهکرا چۆن
دهستی یهکترمان دهگرت و گهرم دهبوینهوه ،ئهگهر بمهوێت
با�سی ههموو ئهو شت ه جوان و خۆشان ه بکهم ئهوا پێویستیمان
ب ه نووسینهوهی چهندین پهرتوکه ،ژیانی تاڵ و دڵتهنگی و باش ه
و خراپی و کۆمیدی و دراما ههموو ئهمان ه ئهو کات و ساتەیە که
تهنها تاڵهموویهک دەتوانێت ل ه یهکتریمان جیا بکاتهوه ،ههموو ئهم
ش برینی قوڵ دروستی کردوون.
دابڕان و بیرەوەریانە 
کۆتایی مانگی تهمووزی ساڵی  ١٩٩٣بوو ،تینی گهرما بهردهوام
بوو ،شنهبا و کزهبا یان ل ه کاتی شهودا چهند جارێک یاخود دهمهو
بهیان خۆی نیشان دهدا ،کاتێک گهرما باڵی بهسهر گوندا دهکێشا
گوندنیشینهکان خۆیان دهخستهبهر تیشکی خۆر ،ژیانی جیاوازی
ڕۆژانهی ئهمڕۆی گوند ئهوهی نیشاندهدا کهشتێک ڕویداوه،
چونک ه لهم کاتانهدا گوند نشینهکان یان دهنوستن یان لهژێر
سێبهری دارێک قسهیان دهکرد و ماستاوی خۆیان دهخواردهوه،
بهاڵم ئهمڕۆ لهناو سهرسوڕماندا بوون و شتی سهیریان بۆ یهکتری
دهگێڕایهوه ،ههربۆی ه پرسیارێکی زۆریان ل ه یهکتری دهکرد ،دوای
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ماوهیهکی کورت گوندنشینهکان به تهواوی بۆیان دهرکهوت کهچی
روویداوه ،گروپێک لهگهریال لهسهر ڕێگای ئۆڤهجیک لهشاری
دێرسیم چاالکیان ئهنجام دابوو ،سهڕهڕای ئهوهی ئهم چاالکییه
چهند کاتژمێرێک پێش تر ئهنجام درابوو بهاڵم ههواڵ گهیشتبوو ه
ههموو گوندهکانی چواردهور ،گوندنشینهکان بهژن و پیاو و الو و
منداڵهو ه باسیان لهم چاالکیی ه دهکرد ک ه چۆن ل ه ڕۆژی ڕووناکدا
گهریال ئهنجامی داوه ،ههڵبهت ئێم ه نامۆ نهبووین بهدهنگی تفهنگ
و چاالکییهکی لهو شێوهیه ،دهتوانم بڵێم ههموو ڕۆژێک گوێمان ل ه
تهق ه و تۆق دەببوو هەروەها ههواڵی چاالکییهکانمان پێ دهگهیشت،
بهاڵم چاالکییهکی بهو شێوهیه ل ه ڕۆژدا و ئهوەند ه نزیک بێت له
شارهو ه ئێمهی ههژاند بوو ،ل ه ڕاستیدا ئهوهی ئێمهی ههژاند بوو
ئهو غیرهتان ه بوو ک ه ئهم چاالکییهیان پێک هێنا بوو ،ههڤااڵن زوو.
 .زوو دههاتن ه ماڵی ئێمه ،بنهماڵهکهمان ههر ههموویان واڵت پارێز
بوون ،منیش کار ئاسانی و پێداویستیم بۆ ههڤااڵن پهیدا دهکرد،
بنهماڵهکهمان زۆر ڕێزیان ل ه کهسانی شۆڕشگێر دهگرت و تا ل ه
دهستیان بهاتای ه ههموو شتێکیان بۆ دهکردن ،ئهوهی مێشکی
منی سهرقاڵ کردبوو ئهو ه بوو ل ه ناو ڕیزهکانی پەکەکە دا ببم ب ه
گهریال ،ئهو سحرهی ئهوان کهمنی بۆ الی خۆیان پێ ڕادهکێشا ل ه
دوای ماوهیهکی تر هۆکارهکهیم زانی ،ل ه کۆندا ب ه ئهنجامدانی ئهم
چاالکییانهم دهووت ماجهرا ،ئهم هۆکاران ه بوو که ههڵبژاردهیهکی
نوێ بکهم لهژیانمدا ،دهمویست وهک گهریال ژیانم بڕهخسێنم ،وهک
ئهوان قسهم دهکرد و ههڵسوکهوتم دهکرد و وهک ئهوانیش بیرم
دهکردهوه ،بهاڵم ئهوهشم باش دهزانی ک ه ههتا لهم شوێنهی خۆم بم
ههرچییهک بکهم بهاڵم وهکو ئهوانم لێنایه ،بیرم کردهو ه لهوانهی ه
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ههڤااڵن لهم نزیکانهبن ،کهوتم ه چاوهڕوانییهوه ،پێموابو و ک ه ب ه
ماندوبونی چاالکێکهو ه ل ه دهرگامان دهدهن و دوایش ل ه ناو تاریکی
شهودا وون دهبن ،بیرم ل ه پێکهنین و گاڵتهکانی ههڤااڵن دهکردهوه،
ههندێجار پهردهکهم الدهدا و تهماشای دهرهوهم دهکرد ،ههندێ
جاریش به خهیاڵ دهچووم ه چیاکانی کوردستان ،نهم دهتوانی ئهم
جۆش و خرۆشهیهم بشارمهوه ،لهناو چاوهڕونیدا بووم و کاری
نائاساییم دهکرد و ههر ل ه خۆمهو ه ههڵدهستام و دهرگام دهکردهو ه
و تهماشای دهرهوهم دهکرد ،دهمویست بچم ه چیا و به شێوهیهکی
ئازادان ه وهک باڵندهیهک بفڕم.
شهو بهسهر نهدهچوو ههرچهند ه کاتژمێر  ١٠بوو وام ههست
دهکرد ک ه ههر ئێستا رۆژ دهبێتهوه ،دهرگا دارهکهمان به هێوا�شی
لێدرا ،بهشێوازێک لێدهدرا زۆر ب ه هێوا�شی ک ه ههندێ جار ههستت
پێدهکرد و ههستت پێنهدهکرد ،ب ه ڕاکردن چووم دهرگاکهم
کردهوهو ئهمانە ئهو میوانان ه بوون ک ه من چاوهڕێیان بووم ،ئهوانهی
ل ه بهردهم دهرگا بوون ئهو ماندوان ه بوون ک ه چاالکێکهی ئهمڕۆیان
ئهنجام دابوو ،باوهڕم نهدهکرد ک ه هاتوون جۆش و خرۆ�شی ناخم
گهیشتبوو ه بهرز ترین ئاست ،ل ه ناو ئهم گروپهدا جگهله ٢ههڤاڵ
ئهوانی ترم نهدهناسین ،دوایی زانیم ئهو ههڤااڵنهی نهیانم دهناسین
ل ه ههرێمی ئامهدهو ه هاتبوون ،ههتا بڵێیت ماندوو دیاربوون ،دوایی
دانیشتن چهکهکانیان ل ه سهر کۆش یاخود ب ه دیوارهکهو ه دانا ،ئهو
ههموو بیرکردنهوهی پێش هاتنی ئهوان ک ه بیرم لێدهکردهو ه زیاتر
زۆری بۆ هێنام و نهم دهزانی چی بکهم.
ل ه ناویاندا ههڤاڵێکی بااڵ بهرز چاو ب ه چاویلک ه زۆر سهرنجمی
ڕاکێشا ،پێم وابوو که فهرماندهی گروپهکهیه ،جواڵنهوهی زۆر
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موتهوازی و بهڕێزان ه بوو ،ههموو قسهکانی واتادار و جێی سهرنج
ڕاکێشانی ههموو کهسێک بوو ،بهالمهو ه گرنگ نهبوو ک ه ناوی
زۆربهیانم نهدهزانی یاخود نایانم دهناسین ،ئێم ه پهیوهندیهکی پتهوی
ڕوحیمان له نێواندا ههبوو نهم دهتوانی ناوێک بۆ ئهو پهیوهندیی ه
ڕوحیی ه بدۆزمهوه ،ههڵبهت لهبهر ئهوهی شارهزای ئهم ههرێم ه
نهبوون کێشهی پاشهکشێیان ههبوو ،سهرهڕای ئهوهی نامۆی
ئێرهبوون بهاڵم سهرکهوتوان ه چاالکییهکهیان ئهنجام دابوو،
ههڵبهت پیشهی دوژمن بوو ک ه لهدوای ههر چاالکییهک بۆ ئهوهی
زهرهر ل ه هێزی گهریال بدات ل ه کاتی کشانهوهیان ئۆپهراسیۆنیان
ئهنجام دهدا ،گوندهکهمان و چواردهورمان بۆ گهریال ناوچهیهکی
زۆر گونجاو نهبوو ،ههڵبهت دوژمن ناوچهکهی ئێمهشیان باش
دهزانی ههربۆی ه دهبوایهئهم گرووپ ه بۆ شوینێکی تر دوور بخرێنهوه.
ئهو ههڤاڵهی باسم کرد ک ه سهرنجمی ڕاکێشا بوو ناوی عهلی
ئیحسان بوو لێی پرسیم ک ه ئایا دهتوانم یارمهتیان بدهم ،من
چاوهڕێی ئهم پرسیارهم دهکرد و ههربۆی ه وهاڵمهکهیشم ئامادهکرد
بوو زۆر خێرایان ه ووتم بێگومان هاوکاریتان دهکهم ،ئهوانم دهبرد
بۆ قزلقایه ،دوژمن زۆر شارهزای ئهو ناوچهی ه نهبوو ،له ڕاستیدا
تهنانهت ههڤااڵنیش ئهم ناوچهیان زۆر بهکار نهدههێنا ،ئهگهر ئهم
شهو بگهیشتینای ه به قزلقایه مانای ئهمهش ئهوهی ه ک ه بۆ سبهی
ههڤااڵن روبهڕوی ئۆپهراسیۆنی دوژمن نهدهبوونهوه ،ئهگهر روی�شی
بدایه کاریگهریهکی ئهوتۆی نهدهبوو ،من با�سی ههموو ئهمانهم بۆ
ههڤاڵ عهلی ئیحسان کرد ،سهرهڕای ئهوهی چاویلکه�شی ل ه چاودا
بوو بهاڵم لهودیوی جامی چاویلکهکهشهو ه لە چاویدا تیشکی ئومێدی
ئهم قسانهی منی تیا ب ه دیدهکرا ،ههڵبهت ب ه خهندهی سهر لێوی
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نیشانی دام ک ه دهتوانم بهسهر کهوتوان ه ئهم ئهرک ه جێبهجێ دهکهم،
پێی ووتم ئێم ه ڕێگای قزلقای ه نازانین ههر بۆی ه دهبێت بمانگەیەنێتە
ئهوێ ،منیش ب ه سهر ل ه قاندنهو ه نیشانمدا ک ه ئهم ئهرکه زۆر به
با�شی بهجێدهگهێنم.
گوندهکهمان لهناو دهریای بێدهنگی شهودا بوو ،ژیان ل ه ناو ئهو
بێدهنگیهدا بهردهوام بوو ،ئهو شهو ه بووم ب ه دۆستی ئهو تارییکیه،
من ل ه ناو ترس و ههیهجان و خهیاڵی منداڵیمدا دهژیام و ئێستاش
ڕێبهرایهتی بۆ ههڤااڵن دهکهم ههڵبهت من جارێک چوبوم بۆ
قزلقای ه ههر بۆی ه زۆرم له خۆم دهکرد ک ه ڕێگاکانم بهبیر بێتهوه،
خۆم ب ه خۆمم دهووت ئهگهر زۆر لههزرم بکهم دهتوانم ڕێگاکان به
با�شی بدۆزمهوه.
ههموو ئامادهباشییهک کرا بهاڵم کهس و کارم الیهنگری ئهوهن ه
بوون کهبهم کار ه ههڵبسم ،ههڵبهت ڕێگایان نهداپێم ،لهبهر ئهوهی
ڕابهرایهتی بۆ گروپێک گهریال دهکهم و ئاشکراش بوو بهالیهنی
کهمهو ه بۆ بهیانی دوژمن هێرش ئهنجام دهداو منیش دهکهوم ه ناو ئهو
شهڕ و شۆڕهوه ،دهبوایه بهرامبهر کهس و کارم بڕیارێکی موتلهقم
بدای ه و ڕوبهروی ئەوان ببومایەتەوە لهگهڵ ئهواندا ئەمەش کێشهی
بۆ دروست دهکردم ،ئهگهر گوێم بۆ ئهوان شلبکردای ه دهبوایه
ئهم کارهنهکهم ،زۆر دڵنیا بووم که ئەمەش کارهساتی دڵتهزێنی لێ
دهبۆو ه و منیش نهم دهتوانی بهم ئازارهو ه بژیم ،بڕیارمدا ک ه دهبێت
ئهم کار ه بکهم ،بۆ ئهوهی ڕێگای چارهسهری سێیهم بدۆزمهو ه ئهم
نیگهرانیهم ب ه ههڤاڵ عهلی ئیحسان ڕاگهیاند ،ههڤااڵن پێیان وابوو
دهبێت بهرامبهر ب ه کهسوکارم ههڵوێست بنوێنم چونک ه ئهم بڕیار ه
موتڵهقهی کهس و کارم شتێکی باش نییه ،دهبوای ه ب ه شێوهیهکی
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موتڵهق ڕوبهروی کهس و کارم نهبمهو ه ههربۆی ه دهبوایه بگهین ه
چارهسهرییهک ،ههڤااڵن پێیان وابوو ک ه دوا بڕیار بهدهستی من ه
بهاڵم ههڤاڵ عهلی بیرکردنهوهیهکی جیاوازی ههبوو.
ههڤاڵ عهلی ئیحسان ووتی من قسهیان لهگهڵ دهکهم ،دوایش
ووتی نابێت ئێم ه تهنها کاری خۆمان ئهنجام بدهین دوایش بڵێین
گرنگ نیی ه دوای خۆمان چی ڕودهدات.
ههڵبهت پهیوهندی نێوان گهل و گهریال زۆر ناسک بوو ههڤاڵ عهلی
ڕاستی دهکرد نهدهبوای ه پهیوهندی نێوان گهریال و گهل تێک بچوایه،
من ئهم ههڵوێستهی ههڤاڵ عهلیم درهنگیش بوو بێت ل ه دوایدا
توانیم شیکارێکی ووردی بۆ بکهم ،ههڤاڵ عهلی ب ه دورو درێژی لهگهڵ
کهس و کارمدا قسهی کرد ،قسهکردنێکی پڕ ڕێزدارانهو موتهوازی،
لهڕوخساریدا ن ه ئیفادهیهکی زۆر بۆهێنان و نهههڵخهڵهتاندنی پێو ه
دیار بوو ،ئهو تهنها دهیویست ل ه بارهی ههستیارێتی و دڵهڕاوکێی
کهس و کارمهو ه وایان لێبکات ک ه ههندێ ب ه مهنتهقیان ه و جدیان ه بیر
ل ه مهسهلهکه بکهنهوه ،ئهو دهیتوانی پێیان بڵێت ئێم ه کورهکهتان
لهگهڵ خۆمان دهبهین یاخود دهیتوانی ب ه من بڵێت دهی وهر ه
لهگهڵمان ،بهههر شێوهیهک بوای ه ئهم کێشهیهی چارهسهر
دهکرد ،ئهگهر وای بکردای ه دوای خۆیان کێشهیان ل ه نێوان من و
کهسوکارم دروست دهکرد ،ههڤاڵ عهلی نهیدهویست ئهم شتان ه
بێت ه ئاراوه ،ههڤاڵ عهلی با�سی لهو ه دهکرد ک ه ل ه چاالکی هاتونهتهو ه
و ماندوون و بهاڵم پێویستهک ه ئهم شهو بچن بۆ شوێنێکی دوور تر
و ل ه ههموو�شی گرنگتر ئهوهی ه لهبهر ئهوهی شارهزای ناوچهکهنین
لهوانهی ه بهیانی ڕوبهڕوی شهڕ و پێکدادان ببنهوه ،ههربۆی ه بۆ
ئهوهی ڕێبهریان بۆ بکهم داوای مۆڵهتی لێکردن ،کهس و کاریشم
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قهبوڵیان کرد ،نازانم ئهم ڕازی بونهیان دهگهڕایهو ه بۆ ئهوهی ک ه
ههڤااڵن ل ه ڕهوشێکی ناخۆش بوون یان شتێکی تر بوو ،دهتوانم بڵێم
ههر ڕەفتار و قسهیهکی ههڤاڵ عهلی نهک تهنها کاریگهری کردبێت ه
سهر کهس و کارم بهڵکو منی�شی گرتبۆوه ،کاتژمێر دهوروبهری ١١
بوو ،دژ ب ه گهرمی هاوین شنهبایهک ههڵی کرد بوو ،بهم شێوهی ه ل ه
شهوێکدا دهژیام کهههرگیز نهمدهویست ل ه بیرهوهریهکانی ژیانم ل ه
بیرم بچێتهوه ،من ل ه ناو ههست و نهستێکی پڕ سهر بهرزان ه دهژیام،
من ک ه ئهوانم نهدهنا�سی تهنها ئهوهم دهزانی ک ه ئهمان دهیانهوێت
ژیانێک بخوڵقێنن کهئاواتی منیش بوو ،سهرهرای ئهوهی ئهم کارهم
ک ه بهختهوهری و ههیهجانی پێدهبهخشیم بهاڵم ئهوهندهش مهتر�سی
داربوو ،من لهنێوان دوو دڵیهک دهژیام ل ه بارهی ئهوهی ک ه ئایا لهم
کار ه سهرکهوتن بهدهست دههێنم یان نا ،ل ه ناو ههموو ئەم ههست
و نهستهدا ههندێجار پێم وابوو ک ه ب ه بچوکترین ڕوداو دهشڵهژام
و ههندێجاریش ههستم ب ه خۆشیهک دهکرد کهپێمی لهسهر زهوی
دادهبڕی و سهرم دهچوو ه ناو ئهستێرهکانهوه.
ههڤاڵ عهلی ئیحسان دهیویست نهخشهی ڕێگا و بانهکهی بۆ
باس بکهم ،ل ه سهر ڕێگای قزلقای ه جادهی دێرسیم و ئێرزنجان ههی ه
و ههروهها ڕووباری هرچیکیش ،ئهم دوو ڕێگای ه مهتر�سی ترین
شوێنن ،دهبوای ه تاکو ١ی شهو ڕووبارهکهمان ببڕیایهو پێش خۆر
ههاڵتن بگهین ه قزلقایه ،ئهو کات ه تهنها جارێک ئهو ڕێگایهم بڕی
بوو ،ههربۆی ه ناچار مام ک ه پێیان بڵێم ئهگهری وونکردنی ڕێگاکهم
ههیه ،ههڵبهت بهم قسهی ه نیگهرانییهک هات ه ئاراو ه و که ئهمهم
ل ه ڕوخساریاندا دهبینی ،کاتێک من دوای ئهم قسهیهم ک ه چاوهڕێ
بووم یهکێ ل ه ههڤااڵن بڵێت مادام وای ه پێویست ناکات ل ه گهڵماندا
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بێیت ،من خێراتر کهوتم ه ئامادهباشییهو ه ههڤاڵ عهلیش لێمی ڕوانی
و نیشانیدام ک ه ئهم قسهیهم مانای چی دهبهخشێت ،کهوتین ه ناو
قسهو باسهوه ،نیوهی قسهکانمان گاڵتهو نیوه�شی بهجدیانه ،ههوڵی
دهدا ک ه ههموو ترسم لێ بڕەوێنێتهوه ،ههڤاڵ عهلی بواری بۆ بێ
بڕوایی و بێ توانای نهدهڕهخسان ،ل ه ڕاستیدا ئهمهش ل ه باوهڕبوون
بهخۆیهو ه س هرچاوهی دهگرت.
پێی ووتم ههرچهند ه شارهزای ئێر ه نیم بهاڵم شارهزاییهکی باشم
ههی ه لهڕێگا دۆزینهو ه بێ خهم ب ه یارمهتیت دهدهم ،ههروهکو ئهوهی
ئهم کارهکارێکی زۆر سادهبێت کۆنتڕۆڵی ئهوهی لهگ هڵم کرد کهچی
ڕێگایهک بگرینهبهر ،دوو ههڤاڵ لهگوندهکهمانهوه ،ئهم دوو ههڤاڵ ه
چاوهڕێی ئهو ههڤااڵنهیان دهکرد ک ه ڕۆژێکی دواتر دهگهیشتن ه ئێره،
دوایش ههر ئهو ههڤااڵنهش من دهیانم گهیاند ه ههڤااڵن ،لهو ه
دهچوو ههموو شتێک گوێ بۆ ئێم ه بگرێت دیواری ماڵ و ئهستێرهو
شنهی با و چیاکان و ماڵهکانی گوند ههر ههموو شتێک بێدهنگ
بوو ،من لهم شهوهدا نهگوێم بۆ ههموو ئهو شتان ه دهگرت و نهشم
دههێشت هیچیان دهست بهڕوومدا بهێنێت و نهمنیش بهوانهو ه
پابهند دهبووم ،دهبوای ه خۆم بخزانایهت ه ناو دهریای تاریکییهوه،
ئهم شهو ل ه ههموو جارێکی ترم دهبوای ه چاو نهترس بومایه ،ههڤاڵ
عهلی پێش ئهوهی ل ه گوند دهربچین ئهو چهکهی ل ه چاالکییهک ه
ب ه دهستی خستبوو بۆ منی درێژ کرد ،ئهگهر بۆ شهوێکیش بێت ل ه
کهناری مردن و ژیاندا دهژیام ،ک ه چهکهکهم گرتهدهست ههموو
دهمارهکانی لهشم کهوتنهگڕ ،ههرچهند ه گهریالش نهبووم بهاڵم
ئهم چهک ه منی کردبوو بهالیهنێک لهوێدا ،ههڤاڵ عهلی ووتی ئهم
چهکهبگر ه ههڤاڵێکیش لهگهڵ تۆ ڕێدهکات ،من کهئهم شهوم وهک
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 426ماهیر دێرسیمی

موعجیزهیهک پێناس ه دهکرد بهاڵم بۆ ئهو شهوێکی سادهو خوێن
ساردان ه ڕەفتاری دهکرد.
کهوتین ه ڕێ ،شهوێکی زۆر بێدهنگ بوو ،ئێمهش ل ه شهو بێدهنگ
تر بووین ،ئێم ه دهمانویست ههنگاوهکانمان لهو شنهبای ه خێراتر
کهین کهل ه ڕومانی دهدا ،ماندوو بون وهک عارهقی لهشمان پێمانهو ه
دیار بوو ،ئهوهند ه خێرا دهڕۆیشتم تهنانهت ل ه بیرم کردبوو ک ه ئهم
ههڤااڵن ه لهئهنجامدانی چاالکییهو ه هاتوون و ماندوون ،جارێکیان
ئهوهند ه خێرا ڕۆیشتبووم تهنانهت ههڤااڵنم بهجێهێشتبوو تهنیا
مابومهوه ،کهوتمهو ه چاوهڕوانی ،ک ه ههڤاڵ عهلی گهیشت ه الم زۆر
ماندوو دیار بوو ،ب ه گاڵتهو ه پێی ووتم زۆر خێرا دهڕۆیت دهتهوێت
ی سهملاند .ئهم
بیسهملێنی کهوهک گهریالی ئهم خێراییەت ئەمە 
گاڵتهیهی ل ه گهڵم کرد ،ماندوو بون و ههیهجانێکهی هیچ له
وورهی کهم نهدهکردهوه ،ههڤاڵ عهلی زۆر سهرنجمی بۆ الی
خۆی ڕادهکێشا ،من ههستم ب ه ماندووبونی ئهو دهکرد بهاڵم
لهڕوخسارید ا بێ چارهیی و بێ وورهیی نهدهبینرا .لهو حاڵهتانهشدا
ڕێی نهدهدا ک ه پهیوهندی نێوان هیچ کهسێک تێک بچێت ،من بیرم له
گاڵتهکهی دهکردهو ه ک ه پێی ووتم باشتر وای ه زۆر خێرا ڕێ نهکهی،
من حاڵی بووم دهیهوێت پێم بڵێت کهدهبێت ماندوویی ههڤااڵن ل ه
چاو بگرم ،بهاڵم ئهگهر ب ه هێواشیش ڕێم بکردایهدوا دهکهوتین و
دوای  ٢کاتژمێر ل ه کاتی خۆمان دهگهیشتین ه شوێنی مهبهست ،منیش
ووتم ئهگهر بهم شێوهیهڕێ بکهین ناگهین ه شوێنی خۆمان دهبێت پێ
ههڵگرین ،لهسهر ئهم قسهیهی من ههڤاڵ عهلی گروپهکهی ڕاگرتوو
چهند قسهیهکی کرد پێیانی ووت ههست به ماندوو بونتان دهکهم
ماوهی ڕۆژێک ل ه سهنگهردا ل ه چاوهڕوانیدا بوون ه و چاالکیمان
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ئهنجام داوهو ب ه بێ هیچ چاوهڕوانیهک پاشهک�شێ دهکهین بۆ
ئهوهی ئهم سهرکهوتن ه بسهملێنین دهبێت ل ه سهر شێوازی گهریال
پاشهک�شێ بکهین و بهبێ ئهوهی تو�شی شهڕ ببین ،ئهگهر توو�شی
ههر ناخۆشییهک ببینهو ه ئهم ه ئهوا دهبهخشێت ل ه چاالکییهکه
سهرکهوتنمان ب ه دهست نههێناوه .دوایش ووتی ئهو فیداکارییهی
ل ه چاالکییهک ه نیشانتاندا دهبێت لێرهش ب ه ههمان شێوهبن ،دهبێت
نهختێک زیاتر زۆر بۆخۆتان بهێنن.
قسهیهکی زۆری لهم شێوهیهی کرد ،من چاوهڕێی ئهوهبووم لهناو
گروپهک ه ناڕهزاییهک یاخود دهنگێکی جیاواز بهرز ببێتهوه ،بهاڵم
ههموو ههڤااڵن بهبێ هیچ وهاڵمێک تهنها گوێیان بۆ ئهو ڕادهگرت.
ڕێگامان گرتهو ه بهر ،ههڤااڵن ل ه چاو پێشوو تر خێراتر ڕێیان
دهکرد ،بهرامبهر ئهو ناڕهحهتیی ه ههڤااڵن نهسکااڵیان دهکرد و،
ناڕهزاییان نیشاندهدا ،ههر وهک یهکهم چاالکییان گڕ و تینیان
دایهو ه خۆیان ،ڕێکردنی ئهوان ڕێکردنی ژیانهوهیه ،من ههستم پێیان
دهکرد ک ه ماندوون بهاڵم ووزهیان دهدا ب ه خۆیان و بهرهو ئاوات و
ژیان ههنگاویان دهنا ،جارناجارێک ئاوهڕم دهدایهو ه و ل ه ههڤاڵ
عهلیم دهڕوانی ،ههندێجار گاڵتهی دهکرد و ههندێجاریش چهکی
ئهو ههڤااڵنهی ههڵدهگرت ک ه زۆر ماندوو دهبوون ،ههندێجاریش
بۆ خێرایی کردنیان وشیارانی دهکردنهوه ،من تاقیبی ههڤاڵ عهلیم
دهکرد ک ه نهشمدهزانی کێی ه و چۆن ه و ل ه کوێو ه هاتوو ه بۆ ئێره.
ههزارهها پرسیارم لهال گهاڵڵ ه ببوو بهاڵم یهک وهاڵمم بۆ ئهم
پرسیارانه پێنهبوو ،جیاوازییهکم ل ه نێوان ههڤاڵ عهلی و ئهو
گهریالیانهی پێشو تر بینوبیانم دهبینی بهاڵم نهم دهزانی چییه ،ل ه
الیهکهو ه زۆر سروشتی و رهسمی بوو لهالیهکی تریشهوهنهرم و نیان
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ههندێجاریش دڵ ڕهق ،من لهگهڵ ئهودا ههستم ب ه ئازایهتی و باوهڕ
بوون ب ه خۆم دهکرد ،لهم ڕێپێوان ه چاوهڕوان نهکراو ه و ناوهختهدا
ئهم ه بیرکردنهوهی من بوو ل ه بارهی ههڤاڵ عهلییهوه.
ب ه گهیشتنمان ب ه ڕووبارهکه ههناسهیهکی ڕهحهتمان ههڵکێشا،
لهبهر ئهوهی ل ه کاتی خۆیدا گهیشتین و روبهروی هیچ ناخۆشییهکیش
نهبوینهوه ،رووبارهک ه زۆر هێمن بوو ،دهبوای ه بهمه ل ه بچوینایهت ه
ئهوبهری ئاوهکهوه ،ههڤاڵ عهلی دوو ههڤاڵی نارد ه ئهو بهری
ڕووبارهکهو ه ک ه ههردوکیان مهلهیان دهزانی ،بۆی ه ئهمه�شی کرد
ئهگهر ههر ههڤاڵێک تو�شی ناخۆ�شی بێت ل ه ناو ئاوهکهتاکو ڕزگاریان
بکهن ،من سهرهتا لهمهحاڵی نهبووم بهاڵم دوایی بۆم دهرکهوت که
ههڤاڵ عهلی ههر ل ه زووهو ه ئهم پیالنهی دانا بوو.
سهرهتا من و ههڤاڵ عهلی دهپهڕاینهوه ،دهبوای ه پێش پهڕینهوهی
ههڤااڵن ڕێگاکهمان دیاری بکردایه ،ههندێ ل ه ههڤااڵن پێشوو تر
هیچ بهمه ل ه رووبارێکی وا بهرینیان نهبڕی بوو ،دوای ئهو ههموو
فیداکاریانهی ڕێگا و بان کهچی بههۆی ئهگهری مهلهنهکردن کاتمان
بهسهر دهچوو ،ههڤاڵ عهلی ئیحسان هێنایهزمان ک ه جگ ه لهمهل ه
کردن ڕێگا چارهیهکی ترمان نیی ه ههربۆی ه داوای پهلهیی لهههڤااڵن
دهکرد ،ههڤاڵ عهلی وهک ههڤااڵنی تر نیگهران نهببوو چونک ه
ههموو شتێکی بهب یرکردنهو ه و پیالن دهکرد.
ههڤاڵ عهلی خهریکی پهڕینهوهی ههڤااڵن بوو ،یهکێ ل ه ههڤااڵن
ئاو بردی ،ئهو دوو ههڤاڵهی بۆ هاوکاری تهرخان کرابوون توانیان
ڕزگاری بکهن ،پێمان وابوو به�شی مهترسیداری ڕیگاکهمان بڕیوه،
ل ه پێشماندا گوندێک ههبوو بهاڵم کهوتبۆو ه دوای وێزگهکهمان،
دوای ئهوهی گوندهکهمان تێپهڕاند ههرچهند ه من نهم دهویست ئیتر
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کاتی کۆتایی ڕێگاکهمان هاتبوو ،ههڤاڵ عهلی پێی وابوو ک ه شوێنی
خاڵی سفر دوور ه و پێویسته من له شوێنێکی دڵنیا بمێنمهوه ،ب ه
شهرتێکیش پێی باش بوو ک ه ل ه گوندهک ه بمێنمهوه ،ئیتر کۆتایی بهو
ڕێپێوانهدههات ک ه ل ه ههموو ژیانمدا ل ه بیرم نهدهکرد ،ههرچهند ه
پێشوو تر چهندین جار بڕیارم دابوو ببم ب ه گهریال بهاڵم ههمیش ه
دوو دڵ بووم بهاڵم ئێستا ئهم شهو دوو دڵیم نهما بوو ،ئهم شهو
نزیک ترین کاتم بوو لهههست و نهستهکانم کهپێشوو تر لێی دوو
دڵ ببووم ،دوو دڵی و ترسم ل ه روحمدا نهمابوو ،چونکهئهم شهوه
زیاتر حاڵی بووم ک ه گهریال چۆنه ،بهیهکهو ه چوین ه گوندهکهوه،
پێش ئێم ه گهریالکانی پارتێکی تر هاتبوون ه ئهم گوند ه و مناقهشهی
مارکس و کۆمۆنیستیان لهگهڵ گوندنشینهکان کردبوو ،من
شارهزای گوندنشینهکان بووم کردنهوهی مناقهشهیهک لهگهڵیان
مانای وایهدهبێت تا سبهی ب ه دیاریانهو ه دانشیت ،ههڵبهت پراکتیکی
ژیانی ههڤااڵنی ئێم ه زۆر گرنگ بوو ،من لهو باوهڕ ه نهبووم ک ه
ههڤااڵن تا دهمهو بهیان قسهلهگهڵ گوندنشینهکان بکهن ،بهم دوو
دڵییهو ه بهرهو ماڵێک ههنگاومان نا ،ههڤاڵ عهلی ل ه پێشهو ه بوو،
کاتێک ههڤاڵ عهلی ب ه شێوهیهکی دڵنیایانهو ل ه سهرخۆی ڕێی دهکرد
بیرم لهوهکردهو ه کهلهوانهی ه ههڤاڵ عهلی گهریالکانی پارتهکهی تر
نهناسێت یاخود شتێکی تر لهئارادایه.
بهسهر بانهکهو ه خاوهن ماڵهکهو چهند گهنجێک ههبوون،
ههڤاڵ عهلی پێش ئهوهی لهالیان دانشێت وریاکردنهوهیهکی زۆر
جدی کردن و پێیانی ووت ک ه جگهرهکانیان بکوژێننهوه ،ههڵبهت
هۆکاری ئهمهم دهزانی ،ههڤاڵ عهلی بیری ل ه ههموو ههڵهیهک
دهکردهو ه و ل ه بارهی جگهرهو ه هۆکارەکەی ئەوە بوو کە ههموو
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الیهکی ماڵهک ه کای لێ بوو ،ههر رووداوێکی ئاوا دهبوو ه ل ه ناو چوونی
ڕهنجی چهند مانگی گوندنشینهکان ،لهوانهیهئهوان ب ه ئسلوبی ههڤاڵ
عهلی ناڕهحهت بوبێتن بهاڵم لهبهر ئهوهی ههڤاڵ عهلی رونکردنهوهی
زیاتری کرد هیچیان پێ نهووت ،زاتهن لهم بارهیهو ه ههقیان به
ههڤاڵ عهلی دا ،ئهم ههڵوێستهی ههڤاڵ عهلی پێش دهست پێکردنی
گهنگهش ه ههڵوێست و ئایدۆلۆژیا و ژیانی ئێم ه نیشاندا ،دوایش
ڕهخنهی ئهوهی لە چەکدارەکانی ئەو پارتە گرت ک ه تا دهمهو بهیان
ل ه گوندهکان دهمێننهوهو لهگهڵ گوندنشینهکان مناقهش ه دهکهن.
کاتێک مناقهشهیان دهست پێکرد ههڤاڵ عهلی زۆر لهسهر خۆی
قسهی بۆ دهکردن ،با�سی ئهوهی بۆ دهکردن که شێوازی ژیانیان
ڕاست نییهو درێژهپێدانی ژیانی شۆڕشگێڕێتی خۆیان بهزۆر بۆ
هێنان ب ه گوندنشینهکانهو ه گرێدەدەن ،ئهوان هێچیان نهووت ،تهنها
ڕهخنهیان ل ه خۆیان گرت ،ههرچهند ه گوندنشینهکان ویستیان ک ه
بمێننهو ه بهاڵم ههڤاڵ عهلی ووتی که مانهوهی ئێمهو گهریالکانی
پارتهکهی تر تاکو درهنگ ل ه گوند شتێکی باش نییهو ل ه حاڵهتی
ڕوودانی ههر ڕووداوێک گوندنشینهکان زهرهریان لێدهکهوێت،
لهوێدا زیاتر حاڵی بووم کهههڤاڵ عهلی نهک تهنها فهرماندهیهک بوو
بهڵکو ڕێبهریش بوو ک ه بیری ل ه ههموو شێوهیهکی ژیان دهکردهوه.
کاتی جیابونهو ه هاتبوو ،پێی ووتم ک ه دهبێت لهگوندهک ه
بمێنمهوه ،لهبهر ئهوهی پێویست بوو بهیانی بگهڕێمهو ه و ئهو دوو
ههڤاڵهی ل ه گوندهکهمان مابوونهو ه لهگهڵ ئهو ههڤااڵنهی دههاتن
بۆالیان بیان گههێنم ه شوێنی خۆیان ،بهاڵم ئهگهر بۆ خولهکێکیش
بوبێت نهم دهویست لێیان جیاببمهوه ،بهاڵم ههڤاڵ عهلی ئهم جیا
نهبونهوهی منی قهبوڵ نهکرد ،پێی ووتم ک ه خاڵی سفری ئهوان
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دوور ه بهیانی ب ه ئاسانی ناتوانم بگهم ه گوند و بهئاسانیش ههڤااڵنم
پێنایهن ،بهاڵم من جیابونهوهم ههر قهبوڵ نهکرد ،به درێژایی ئهو
شهو ه پرسیارهکانم ل ه خۆم دهکرد و وهاڵمیشیانم ئهدانهوه ،ل ه
کاتی جیابونهوهم ههڤاڵ عهلی پێی ووتم ک ه بۆ گهڕانهوهم لهگهڵ
ههڤااڵندا ک ه پێویست ه چی بکهم ،با�سی ل ه ههموو ووردهکاریهکانی
ڕێگاو بانی کردوو حاڵی دهکردم ک ه کارهک ه چهنێک جدییه ،بۆ ئهوهی
من تو�شی بهاڵ نهبم بیری لهههموو ڕێگا چارهیهک کردبۆوه ،لهکاتی
ڕوبهرو بونهوهم بهرامبهر ههر مهترسییهک پێی ووتم که پێویست ه
چۆن ههڵسو کهوت بکهم ،دوایش پێی ووتم شتێکت ههی ه پێم بڵێیت؟
 ،با�سی ههموو شتێکی کرد بوو ،شتێکی ئهوتۆ نهما بوو ک ه با�سی
بکهم ،من وهاڵمی ههموو پرسیارهکانم لهوهو ه دهست کهوتبوو ،ئهم
شهو بهالی ئهوانهو ه شهویکی سادهبوو ،لهوانهی ه ئهگهر جارێکی
تر پرسیاری ئهم شهوهتان لێبکردنای ه نهدههاتو ه خهیاڵیان ،بهاڵم
بۆ من باشترین ئهزموون بوو ،من ئهو شهو ه ههنگاوی بوێرانهم بۆ
گۆڕانکاری ل ه ژیانم نا ،ئیتر دهبوای ه ناوی بهشێکی ژیانی نوێم جهنگ
بێت ،ئهو ههست ه ناخۆشهی ههم بوو ل ه کاتی جیابوونهوهم تهنها
ئهوهبوو کهنهم دهویست لهوان جیا ببمهوه ،پێم وابوو ئهو شتهی
سااڵن ه به دوای وێڵم دۆزیمهتهوهو ئێستاش داوای جیابونهوهم لێ
دهکهن ،کاتێک ههڤاڵ عهلی ئیحسان لێی پرسیم ک ه دهتهوێت شتێک
بڵێم یان هیچم دهوێت؟ ب ه زۆر دانم بهخۆمدا گرت ک ه هاوار نهکهم
و بڵێم بهڵێ دهمهوێت لهگهڵ ئێوهدا بمێنمهوه ،لهالیهکهو ه بهخۆمم
دهووت دهبێت ئهرکهکهت بهجێ بهێنیت ،لهالیهکی تریشهو ه ب ه
خۆمم دهووت نا لێر ه بمێنهوه ،لهوکاتهی جیا دهبوومهو ه ههڤاڵ
عهلی گاڵتهیهکی تری لهگهڵ کردم ووتی ئهو شتهی ل ه پاریس
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دهبێت بهمۆد ه دوای دوو ڕۆژ
ل ه دێرسیم دهبێت بهمۆده ،ل ه
دێرسیم که ئهوهند ه تامهزرۆی
مۆدهن کهچی جوتێ پێاڵوم
بۆخۆم پێ پهیدا نهکرا.
ووتم
منیش
پێاڵوی
لهوانهیهلهدێرسیم
ژماره ٤٥مۆد ه نهبێت.
دهستمان
ههردووکمان
کرد ب ه پێکهنین و جیابوومهوه،
که چووم ه دێرسیم یهکهم
کارم ئهوهبوو که جوتێ پێاڵو
بۆ ههڤاڵ عهلی بکڕم ،زۆر ل ه
ههڤااڵنم نا�سی ههریهکهشیان

بۆخۆیان،
قارهمانێکن
بهسهرمهو ه
کاریگهریان
دروست کردووه ،ل ه کاتی
نهبونیان ئازارم چێشتووه،
سهدهها بیرهوهری ههڤااڵنم
له مێشکدا ماو ه بهاڵم ک ه
تهماشای دوای خۆم بکهم ئهو
وهک درهوشاوهترین ئهستێر ه
بهرامبهرم رادهمێنێ و بهڵێ ئهو
،ئهو گهریالێکە ک ه هیچ کاتێک
خۆشهویستیهکهی ل ه الی من
کهم نهبۆتۆتهوه.
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ه منداڵیهوه
ئازادی ل 
سهرههڵدهدا

بیرەوەری منداڵێم
عهبدوڵاڵ ئۆجاالن

هێشتا له یادم ه ل ه ژێر سێبهری دیواری مزگهوتهک ه بووین ،من
ههر قسهم کرد و ههر قسهم کرد ،کابرا پیرهکهش سهری باداو
گووتی ( کوڕی خۆم ئێم ه وهک کۆتکهدار واین ،تۆ چۆن دهتوانی
سهر لهنوێ ئهم کۆتکهدار ه سهوز بکهیتهوه؟ ).
ئهم ه یهکهم یادگاریم ه ک ه ههرگیز لهیادم ناچێت ،لهساڵی 1994
شاعیرێک هاتهالم ،قسهیهکی منی بهبیردا هێنامهو ه ک ه ووتوم ه (
دهرخستنی گوڵ لەناو ناخیبهردا ) ئهمهی بهم شێوهی ه پێناس ه دهکرد
ک ه من گوڵێکم لهبهردا سهوز بووم ه یاخود بهو شێوهیهم لێدێت،
واتا سهوز کردنی کۆتکهدار و ڕوانینی گوڵ لەناخیبهردا.
ئازادی ل ه منداڵیهو ه دهست پێدهکا :
ههر لهکۆنهو ه ههمیش ه ویستوم ه بهشێوهی کۆمهڵ ڕێ بکهین ،ل ه
منداڵیمدا زۆر حهزم ل ه چاالکی و گهم ه دهکرد ،یهکێ لههۆکارهکانی
ئهمهش کۆکردنهو ه و بهڕێخستنی مندااڵنی گوند بوو و ه گهش ه
پێکردنیان ،ماندوبونێکی زۆرم دهچێشت تاکو بتوانم بهناوی
گهمهکردنهو ه کۆیان بکهمهوه ،بهاڵم نهک بهیهکهو ه گهم ه بکهین
بهڵکو دهمویست جیا جیا یاری بکهین ،گهمهیهکی زۆرم دهخست ه
ئاراو ه بۆ ئهوهی ههرههموومان بهگوێرهی ویستی خۆمان یاری
بکهین ،ب ه شهو و ڕۆژ نهم دههێشت بێجوڵ ه بن ،لهم بارهیهشهو ه
لهناو گوندا ناوم زڕابوو ،ههموویان منداڵهکانیان لێ دهشاردمهوه،
بهیهکیان دهگووت ( منداڵهکانتان ڕادهستی ئهم ه مهکهن ) دوای
ماوهیهکی زۆر کهمال بورکایش ئهمهی هێنای ه زمان ،وهک ڕاوچییهک
بهدهوری ماڵهکانیاندا دهسوڕامهوه ،دهیانگووت ( دیسان هاتهو ه )
ل ه تهمهنی زۆر منداڵیمدا منداڵهکانیان لهمن دهشاردهوه ،بهاڵم من
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ئهوانم ههر دهگرت ،ئهگهر ڕۆژێک بچمهو ه گوندهکهمان روبهرووی
ئهوان ه دهبومهو ه ک ه منداڵهکانیان لهمن دهشاردهو ه پێیانم دهگووت
وهرن ،ل ه گوندهکهماندا کۆیانمدهکردهو ه و فێری گهمهیانم دهکرد.
بهڵێ ب ه ویستی خۆم و بهگوێرهی دڵی خۆم بوارم بۆنهڕهخسا
لهگهڵ منداڵهکاندا گهم ه بکهم ،ئازادی لهئارادا نیی ه و ئهمهش
ئهو شهڕ ه نهبوو ک ه دهمانویست ،تهنها گهم ه بوو لهگهڵ مندااڵن،
گهمهی ساده ،ڕێپێوان بهسهر سروشتدا ،کۆکردنهوهی گوڵ ه زهرده،
کۆکردنهوهی درەخت و راوکردنی باڵنده ،ههموو ههوڵهکانمان بۆ
ئهم شتان ه بوو ،گهمهیهکی زۆر کهممانکرد.
ههر وهک گووتم ئازادی ل ه منداڵیهو ه دهست پێدهکات.
زۆر دهمامهو ه ل ه شاخ ،چوالهم کۆدهکردهو ه و باڵندهم ڕاودهکرد،
ل ه ڕاستیدا باڵندهیهکی زۆریش ل ه ئارادا نهبوو تاکو ڕاو بکرێت ،بهاڵم
لهم بارهیهو ه ببوم ب ه وهستا ،دێتهو ه یادم ک ه ل ه ئاسمانهو ه چهند
باڵندهیهکم پێکا ،ههندێجار داوم دهنایهوه ،سوێسکهیهکی زۆرم
ڕاوکرد ،ههڵبهت ڕاوکردنی  5یان  6دان ه بهیهکهو ه سهرکهوتنێکی
گهور ه بوو ههر خۆشم دهمبرژاندن ،ههڵبهت ئهمهش سهرنجی
منداڵهکانی تری ڕادهکێشا ،کاتێک لهگهڵیاندا ڕاوی باڵندهمان دهکرد
تاکو خواروی چهمهکان دهیانم برد ،و ه ب ه ههموویان پارچهیهک ل ه
گۆشتی نێچیرەکەم دهدانێ.
ئهو دیمهنان ه هێشتا لهبهر چاومن ،ئهو باڵندانهی ڕاوم کردبوون
ل ه باوهشم دامدهنان و گیرفانم لێپڕ دهکرد ،چاودێری چواردهوری
خۆمم دهکرد ،لهبهر ئهوهی ل ه گیرفانهکانمدا دهوڵهمهندییهک
ههبوو ،لهوانهبوو منیان دهستگیر بکردایه ،بهردهوام ئامادهبووم بۆ
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ههاڵتن ،ئهگهر یهکێک بیگوتای ه ( وهر ه ) بۆیدهردهچووم ،مهحاڵ بوو
دهست گیرم بکهن ،ئهوکات ه بهوشێوهی ه بیرم دهکردهو ه ( نهماڵهو ه
و ن ه گوند نشینهکان ناتوانن بمگرن ،بهگوێرهی زانستی خۆم ئهم
سوێسکان ه دهبرژێنم ).
دارێک لهبهردهم گوندهکهماندا بوو ،ناومان نابوو [ داری تاڤێ ]
دارێکی زۆر گهور ه بوو ،دهچووم ه ژێر دارهکه ،من  3دارێک وهک
دارێ تاڤێ دهناسم ،تاکو ئێستاش ههرسێکیان بۆ من پیرۆزن،
لهژێر سێبهری دارێکیان بووم ،هاوینێکی گهرم بوو ،دهیانووت (
تهکنیک هات ) ،شوێنی ئێم ه ووشکه ،ئاو پهیداکردن زۆر زهحمهته،
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ههڵبهت دۆزینهوهی دڵۆپێ ئاو بۆمن زۆر سهرنج ڕاکێشه ،لهنزیکی
گوندهکهمانهو ه شوێنێک ههبوو کهل ه ئهشکهوت دهچوو،
لهناویدا دڵۆپ دلۆپ ئاو کۆدهبۆوه ،ل ه هاویندا ب ه پڕی گۆزهیهک
ئاو کۆدهبۆوه ،گهیشتن بهو ئاو ه زۆر سهرنج ڕاکێش بوو بۆ من،
پاڵدهکهوتم ،بهژیر بهردهکاندا دهخشام و دهمویست بگهم ه ئاوهکه،
ک ه دهمم دهگهیاند ه ئاوهک ه ههستم ب ه تام و چێژێکی خۆش دهکرد،
هێشتا تامی ئهو ئاو ه ل ه دهممایه ،ههرلهو کاتهو ه بیرم لەشەڕی
بهرامب ه ر زهحمهتی ووشکایی دهکردهو ه که ئای ا چی بکهم؟ گهڕان
بهشوێن ئاودا زۆر گرنگه.
ئهو سهردهم ه ئاو بهگۆز ه دهگوازرایهو ه منیش ههوڵم دهدا ک ه
ئاو نهڕێژم ،کاتێک گهرمایی نیوهڕۆ دەبوو ،ناڕهحهتیهکی زۆرمان
دهچێژت بۆ خۆ فێنک کردنهوه ،ئهو کات ه ههموو ئارهزووی ئێم ه
ئهوهبوو ک ه جامێ ئاو ل ه گۆزهک ه بخۆینهوه ،جام خۆاڵوی و ئاوهکهش
ههندێک سوێر بوو ،سهرهرای ئهمهش بهتامهزرۆو ه ئاوهکهمان
دهخواردهوه ،ک ه ئهو ئاوهمان دهخواردهو ه وامان دهزانی ههموو
دونیا هی ئێمهیه ،دوایش دادهنیشتین ساوهرمان دهخوارد تاکو
ئێستاش تامهکهی ل ه دهمم ماوه ،ئهو ساوهرهی دایکمم زۆر بهدڵ
بوو ،تاکو ئیستاش پێم وای ه ک ه کهس ناتوانێت وهکو دایکم ساوهر
لێبنێت ،یاخود ئهوکات ه من وا بیرم دهکردهوه ،بهڵێ ژیانمان جامێ ئاو
بوو لهگهڵ ساوهردا.
ههندێ برادهرم ههبوون ک ه دهست بهرداریان نهبووم ،برادهرانی
زهحمهتکێش بوون ،بهیهکهو ه ڕاوێکی باشمان دهکرد و بهشوێن
گرتنی ماردا دهگهڕاین و ههڵگژان لهخوارهو ه بۆ سهر گردهکان
و ه زۆر ئارهزووی ئهوهم دهکرد ک ه لهگهڵ مندا بهردهوامی بهم
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ڕێپیوان ه بدهن ،ئهو ناڕهحهتی ه و ئهو کهسانهی روبهرووم ببونهو ه
هێشتا لهیادم ماون ،ههموو زهحمهتی و برادهری و ناڕهحهتی و
خۆشیهکانیشم هێشتا لهیاده ،سهرنج ڕاکێش ه بۆنمون ه داری فستق
و زهیتوون ههبوو ،بهرهو بههار دهچووین کهکاتی چونمان بوو
بۆ قوتابخانه ،ئهوکات ه منداڵ بووم بیرم لە مامۆستا و قوتابخانە
ت ( ئایا ئهم مامۆستان ه شێرن . .ئایا پڵنگن.
دەکردەوە بەخۆمم دەوو 
 .کوردن؟  . .ئایا چی لهمن دهکهن؟ ) ئهوسهردهم ه لەروانگەی
خۆمەوە راستی مامۆستام بهم شێوهی ه ههڵدهسهنگاند ( ئایا دهتوانن
چی لهمن بکهن ،ئهمان ه کێن؟ ) من هیشتا منداڵ بووم هێشتا ل ه
قوتابخان ه ناونوس نهکرابووم هیچم نهدهزانی بهتایبهتیش تورکیم
هیچ نهدهزانی.
هەستیار بووم ،هاوسێیهکمان ههبوو ،کهسێک بوو ک ه بهدیقهت
گرتبووم ،ل ه من گهورهتر بوو ،تفهنگێکی ههبوو ک ه ل ه پاشماوهی
سهدهی  19بوو ،سهرهتا ساچمهی تێدهکرد دوایش باروتی
تێدهکرد ،بهو شێوهی ه دهیتهقاند ،ئهم ه یهکهم چهک بوو ک ه بیبینم،
کوالنهیهک ههبوو ،زوو زوو مار دهچوو ه ئهو کوالنهوه ،رهش مارێکی
گهوره ،ههمیش ه ل ه کونهکانی دیوارهکەی ئێمهو ه دهردههاتن ک ه
بهدیواری دراوسێکهمانهو ه بوو ،ههڵبهت بهمارهو ه خۆم سهرقاڵ
دهکرد ،بۆئهوهی مارهک ه بکوژین ب ه دراوسێکهمانم دهگووت (
دهی هاو�سێ چهکهکهت بێن ه و تهق ه بک ه ) بهاڵم هاوسێکهمان
داخی دهکرد ه دڵمهوه ،ماوهی نیو کاتژمێرێک چهکهکی بهدهستهو ه
دهگرت چاوهڕێی دهکرد و چاوهرێی دهکرد ،بهگوێرهی دڵی من ئهم
چهک ه هیچ تهقهی نهکرد ،سهرهرای تهق ه نهکردنی بهاڵم بهردهوام
دراوسێکهمان ههڵی دهگرت ئهم ه نیشانهی هێزێک بوو بۆ ئهو.
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ئێم ه زۆر لهم تفهنگ ه حاڵی نهبووین ،بهاڵم هێشتا ل ه خهیاڵمدایه،
بهڵێ ئهو چهک ه دهیکرد ه خاوهن هێز ،ئهم ه ههلێک بوو بۆ ئهو ،بهاڵم
هیچ کاریگهریهکی بهرامبهر ب ه مارهکان نهبوو ،به قهد دیوارهکهی
ماڵی ئێمهو ه کوالنهی کۆترمان ههبوو ،کاتێک دهمان بینی مار بهرهو
کوالنهکان دهکشێن زۆر نیگهران دهبووین ،ئێمهش ڕاستهوخۆ
پهیژهمان دههێنا و ههڵدهگژاین ،بهشوین ماردا دهگهڕاین ،بهاڵم
ئایا بهچی لهمارهکان دهدهیت؟  ،ئهم ه شهڕێکی زۆر جدی بوو ،ئهو
گهیشتبوو ه ناو کوالنهکهو چهند بێچوو ه کۆترێکی خواردبوو،
لهبنمیچی دیوارێکی ترمانهو ه ماری ترمان بهدی کرد ،کهوات ه
هاتونهت ه ماڵهو ه ئهم ه مانای وای ه مهتر�سی گهور ه ل ه ئارادایه ،بهڵێ
ههوڵمان دهدا ک ه مارهکان بکوژین ،بهاڵم لهم بارهیهو ه کاریگهریهکی
ئهوتۆمان نیشان نهدهدا ،ل ه ئهنجامدا توانیمان سهرکهوتن بهسهر
مارکوشتندا بهێنین ،ئارهزووی کوشتنی مار ل ه دوایدا بوو به
خواستێکی راستهقینه.
لهمندا خۆشهویستی نیشتیمان بههێزه ،ههروهکو چۆن فێربووم
ک ه چۆن لهگهڵ سروشتدا بژیم پێشم وای ه ک ه ناتوانم ئهم ه ههروا ب ه
سانایی لهبیر بکهم ،هیچ بێزار نهدهبووم ل ه مانهوهم لهوخاک ه سووتا و
و قڵیشاوهدا ،بهاڵم گوندنیشینهکانی ئهوکاتانهمان ههڵههاتن ،زاتهن
هیچ حهزم لهو شێوازی ههاڵتن ه نهبوو ،نهفرهتم لهو ژیان ه ساد ه
دهکر د ک ه ئەوان خۆیان تیا دهبینیوه ،ههمیش ه سهرقاڵمی کردبوو،
بیرم دهکردهو ه ک ه ئهو مرۆڤان ه ههمیش ه دهدۆڕێن.
پرسیاری ئهوهی ئایا کهسێکی چۆن بم ئهم پرسیار ه بێ وهاڵم
بوو ،ئهو شتانهی ک ه قهبوڵم نهدهکرد روو ل ه زیاد بون بوون ،لێرهدا
پر�سی هێز دههات ه ئاراوه ،ئهو شتانهم پێ قهبوڵ نهدهکرا بهاڵم چیت
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پێدهکرێت؟  ،تهنها سهبر ،دهبوایه پهر ه بدهیت بهخۆت ،گهش ه ب ه
تهکتیکی ژیان بدهیت و یهکهم ههستی پهشیمانیش.
دهبوای ه لهگهڵ بنهماڵهی [ حاسم ] شهڕم بکردایه ،بۆ ئهوهی
رێ لهو شهر ه بگرم ب ه نهێنی پهیوهندیم لهگهل کوڕهکهیاندا بهست
ک ه ناوی [ حهسهن بینداڵ ] بوو نازناوی [ کازم ] ،لهڕاستیدا ئهو
لهمن زیاتر حاڵی دهبوو ،ئهم ه پهیوهندیهکی تاکتیکی بوو ،ئهم ه
پهیوهندیهک بوو ک ه بهرامبهر ب ه دواکهوتویی دهرهبهگایهتی بوو،
و ه من منداڵهکانی بنهماڵی [ حاسم ] م باش دهبینی ،ئهوهی زیاتر
سهرنجی منی ڕادهکێشا ئهو مندااڵن ه بوون ،زاتهن ئهوانهی تریانم
خۆش نهدهویست ،ئهم پهیوهندیهم ئهو دهسهاڵتی سهدان ساڵهی
هیزی دهرهبهگایهتی دوا کهوتوییهم شکاند ،ئهم ه گۆڕانکاریهکی زۆر
باڵکێشه ،ل ه تهمهنێکی منداڵیدا دژ بهو تارز ه شهڕهم دههێنای ه ئاراو ه
کهل ه کوردستان حاکمێتی ههبوو ،و ه بهگوێرهی بۆچونی خۆم چارهم
بۆدهدۆزیهوه ،منداڵ بووم ،دهمویست سهرنجی منداڵهکان بۆالی
خۆمدا رابکێشم ،بۆئهوهی ببین ب ه کۆمهڵ و کاریگهر تر ببین.
ههندێجار ڕاوکردن و لهالیهکی ترهو ه کۆکردنهو ه گوڵ و لهباخ و
بێستانهکاندا کۆکردنهوهی چهند شتیک و هێنانهوهیان ئهم ه دهبوو ه
هۆی دروست بوونیڕێکخستن ،ههریهکهیانم دهنارد بهالیهکدا ،ک ه
منداڵێک لێم نزیک دهبۆو ه دهمویست ههست بکات ک ه شتێک لهمندا
ههیه ،بهڵێ من خۆمم وهک دهوڵهمهندێکی هزری دا بهسهپاندن،
یهکهم کۆمهڵهی مندااڵنی گوندم بهوشێوهی ه دروست کرد.
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کۆترم ههبوو ..…:
کۆترهکانی من زۆر به
سروشتیان ه تێکهڵی کۆترهکانی
دهبوون،
دراوسێکهمان
بهاڵم کۆترێکمان ههبوو
ههمیشه لهگهڵ کۆترهکانی
دهفڕی،
دراوسێکهماندا
منیش چاودێریم دهکرد،
جارێکیان لەگەڵ کۆترەکانی
تردا فڕی ئەمەی  ٢و  ٣یان
 ٤جارێک دووبارە کردەوە
بهم شێوهی ه لهگهڵ گروپی
کۆترهکهی خۆی جارێکی تر
نهفڕیهوه ،ب ه گوێرهی من ئهم دیمهن ه خیانهتێک بوو ،کۆترهکهم
گرت و پهروباڵم دهرهێنا ،روتوقوتم کرد و ل ه سهرباندا بهڕهاڵمکرد،
پێم ووت دە ئێستا بفڕه ،شیوازێکی تۆڵەی لهو شێوهیهم ههبوو،
سهیره ،بهڵی ب ه ڕاستی وام لهو کۆترهکرد ،نازانم دوایی چی بهسهر
هات ،تاوانی ئهو ئهو ه بوو ک ه وازی ل ه گروپهکهی خۆی دههێنا و
دهچوو لهگهڵ گروپێکی تردا دهفڕی ،ئهمهم وهک خیانهتێک دهبینی.
سهگهکهشمان ههر وابوو ،سهگێکی سپیم ههبوو ،خواردنمان
دهداپێی ،ئاومان دهداپێی ،لەگەڵ مندا ب ه دیار دارفستهقهکانهوه
دهمایهوه ،زۆر سهیر بوو ،کاتێک ک ه دهنوستم یهکسهر دهچوو ه
الی هاوسێکهمان ،جا نازانم لهوانهی ه هاوسێکهمان باشتر
ئهوی ب ه ریکخستن کردبێت ،وهک سهگێکی خاین وابوو ،منی
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ههڵدهخهڵهتاند ،تهماشام دهکرد ،چی کاتیک ههلی بۆ بڕخسای ه
دهچوو ه الی هاوسێکهمان ،زۆر سهرنجمی راکێشابوو به چاوێکی
زۆر پڕ حهسرهت و نیانهو ه ل ه هاوسێکهمانی دهڕوانی ،ل ه ئاکامدا
سهگهکهم لهخۆم دوور خستهوه ،بۆچی ئهو سهگ ه وایدهکرد منیش
نازانم ،لهوانهی ه ههندێک شان�سی ئیم ه وابوو بێت.
ئێم ه گوێ درێژمان ههبوو ،منیش دهمویست بیخەمە سهر
رێگای راست ،ئهویش پاشهڵی لهگهڵ سهری زۆر . .زۆر بهرز
دهکردهوه ،نهمان دهتوانی کۆنتڕۆڵی بکهین ،ل ه گوندهکهمان ئهوەی
ئێمهیهکهم گوێدریژ بوو کهههرگیز نهدههاتهسهر خهتی راست،
تاکو ئێستاش لهیادمه ،لهگوندهکهماندا خهڵک بهئێمهپێدهکهنی،
گوێدرێژێکی وهک ئهو لهگوندهکهماندا نهبوو ،سوپەر گوێدرێژ
بوو ،دیارهسهگهکهشمان سوپهر سهگ بوو ،لهبێستان و باخچهو
لهالی فستق بۆ ئهوهی بهدیارمهوهبووهستێت ئهوهی لهدهستم
بهاتایهدهمکرد ،ئهویش پێش ئهوهی چاوم بکهوێت ه خهویش چاوهرێی
منی نهدهکرد و دهکهوت ه غاردان.
منداڵ بووم ،شهڕێکمان بوو ،منداڵێک س هری شکاندم ،به
گریانهو ه چوومهالی دایکم ،دایکم لهو منداڵهی سهری شکاندم
زیاتر هێر�شی کرده سهرم ،ووتی نابێت ،ههتا تۆڵهت نهکهیتهو ه
نایهیت ه ئهم ماڵەوە ،دایکم یهک وانهی فێر کردم ،پێی دهووتم دوای
تۆڵهسهندنهو ه ڕێگام دهدات بچم ه ماڵهوه ،ههر چهندێک دایکیش
بوو بهاڵم بێ بهزهیی بوو ،ههرگیز نهیدهووت کوڕەکەم سهری
شکاو ه با دڵنهوایی بکهم هیچ بهزهیی پێمدا نههاتهوه ،بیری لهوهش
نهدهکردهو ه ئایا من ئهو هێزهم ههی ه ک ه تۆڵهبکهمهو ه یان نا،
تهنانهت بیری لهوهش نهدهکردهو ه بهڵکو من ترسنۆک بم یان بهڵکو
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نهتوانم دهست بکهمهو ه ههرگیز بیری لهو شتانهن ه دهکردهوه ،ناڵێم
ب ه ت هواوی بهاڵم دایکم کاریگهری خۆی ب ه سهرمەوە هەیە.
ل ه منداڵیمدا ل ه من ب ه سزمانتر نهبوو ،خهڵکی دهیانگووت {
هلل ئهوالدمان وهک کوڕی فاڵنکه�سی لێنهیهت } ،ئهم ه ماوهیهکی
ئینشا 
زۆری خایاند ،گاڵتهیان بهم وهزع ه دهکرد ،باوکم ناوی [ عومهر ] ه،
پێیان دهگووت [ یاندی عومهر ] ،کابرایهکی ژیر کوڕێکی ژیری ههبوو،
ئهوانیش وهک من بهسزمان بوون ،لهڕاستیدا عومهری باوکم زۆر
سهیر بوو ،باوکم بێدهنگ ترین پیاوی گوندهک ه بوو کهسێکی دیندار
بوو ،دهتوانم بڵێم سهرهرای بێدهنگی و ههژارێتی و بێ هێزییهکهی
دهتوانم بڵێم لهپێناو ههندێ بەها ژیا ،ئهگهر بڵێم کاریگهری نهبوو ه
بهسهرمهو ه ئهم ه بێ نمهکییه ،ئهو ههستی ب ه بێ هێزی خۆی دهکرد.
ڕۆژێکیان چووم ه ناو باخچهی فستقی کابرایهک ک ه خزمێکی
دوورمان بوو ،بهدزیهو ه فستقم کۆکرهوه ،کابرا هات ،خۆی
پێگهیاندم ،زهللیهکی لێدام ،منیش پێم گووت { خۆم ئهزانم ڕۆژێک
ل ه ڕۆژان چیت لێدهکهم } لهوکاتهو ه هزری ئهوهی ل ه داهاتودا
شتیکت بهسهر دههێنم لهال کابرا گهاڵڵ ه بوو.
بهڵێ نزیکهی  10سااڵن بووم ،دهزانن دایکم چی پێدهگووتم؟
دایکم ئاغای ماڵهو ه بوو ،ب ه منداڵێکی وهک منی دهگووت واشهڕمهک ه
وا شهڕ بکه ،من ئهوهی ئهو دهیویست نهم کرد ،بۆچی نهم کرد؟
پاڵی پێوهدهنام و پێی دهگووتم { بڕۆ لێی د ه } لێم توڕ ه دهبوو دوایش
دهیگووت { تۆ بێشهرهفی شهڕت پێ ناکرێت } ههڵبهت من منداڵێکی
ژیر بووم ،ئهگهر لهسهر ویستی ئهو بچومای ه بۆ شهڕ کردن دهمزانی
لێم دهدهن ،منیش وهک شهڕکهرهکانی ئێستا دهبوای ه بمگوتای ه {
ئێرهمیان شکاند ئهوێمیان شکاند } دوایش بیرم کردهو ه ک ه ئهم ه
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وانابێت ههربۆی ه خۆم ئاماد ه کرد.
نهنکم دهیگووت { ههست و ئاستی نامو�سی ئهم منداڵ ه زۆر
ترسناک ه } ههڤاڵ حهسهن بینداڵ خیزانهکهیان دوژمنی خێزانهکهی
ئێم ه بوون ،منیش لهبهر ئهوهی منداڵێکی جیاواز بووم زیاتر
دهمویست لهگهڵ حهسهندا برادهرێتی بکهم ،جارێکیان دایکم منی
لهگهڵ حهسهن بینی ،گووتی { ئهم بێناموس ه برادهری لهگهڵ منداڵی
دوژمنهکهماندا دهکات } ئهم ه پهیوهندیهکی زۆر نهێنی بوو ،زاتهن
دوایی ئهو دوژمنیایهتیهمان نههێشت ،بۆچی من ئهو پهیوهندی ه
نهێنیهم ئهنجامدا؟ خهباتم بۆ پهیوهندی یهک ڕیزی دهکرد ،ل ه
منداڵیمهو ه دهمویست شێوازی فیوداڵی تێک بشکێنم ،ئهگهر ئهو
ههڵوێستهی کۆنم نهبوای ه ئێستا نهم دهتوانی لهناو ئهو ههموو
عهشیرهت و تیرانهدا ئهو ههموو کهسایهتی ه جیاوازان ه لهیهک شوێن
کۆبکهمهوه.
دهرگایهکمان ههبوو ،بههۆی ئهو شهڕانهی لهگهڵ دایکم دههات ه
ئاراو ه دهرگاک ه ههمووی قوپا بوو ،ئهوهی تهماشای دهرگاکهی
ئێمهی بکردای ه پێدهکهنی ،دهیانگووت { ئهم دهرگای ه چییه؟ } دوای
شهڕکردن ک ه دهگهڕام ه ماڵهو ه دایکم دهمیبرد ه گهوڕهکهوه،
دهستی دهکرد ه بیناقاقام و بهرزمی دهکردهو ه پێی دهگووتم { تۆب ه
بک ه } ،ههڵبهت بهتهواوی ملمی دهگو�شی ک ه ههر کهمێکی دهما لهژێر
دهستیدا بخنکێم ،لهبێچاریدا تۆبهم دهکرد ،ههر ک ه فرسهتێکی
بچوکم بۆ پهیداببوای ه لهژیر دهستی رام دهکرد ،ههندیک جاریش
دهرگای لێدادهخستم منیش ههتا توانام ههبوای ه لهدهرگاکهم دهدا
بهاڵم زۆر خراپ لهدهرگاکهم دهدا ،دایکم دهیگووت { کهس لهههقی
ئهم ه نایهت ،کهس ناتوانێت خۆی پێو ه خهریک بکات } دهتوانم
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بهڕاشکاوی بڵێم ئهو خووهشم ههبوو ،ئهم ه چۆن ههڵدهسهنگێنن
ههڵی سهنگێنن ،بهاڵم سهرنج بدهن بهوشێوهیهی من دهبینن ناتوانن
ه هرئاواش ههڵمسهنگێنن ،دوایش ئەندامانی ناوەندی پکک ش ههر
بهو شێوهی ه منیان ههڵسهنگاند ،پێیان وابوو دهتوانن بهکارم بهێنن
بهاڵم بهههڵهدا چوون.
ئهوهی دایکم دهیویست بهدهستی نهخست ،منیش ئهوهی ل ه
دایکمم دهمویست بهدهستم نهکهوت ،زۆر بهیهکهو ه نهژیاین ،بهاڵم
ههر ساتێکمان زۆر دژوار بهسهر چوو ،ئهو بهگوێرهی خۆی منی
بهبا�شی نهنا�سی منیش بهگوێرهی خۆم ههوڵمدهدا ک ه لهو حاڵی ببم.
من دهزانم ک ه لهسهر نانێکی تیری ک ه چۆن شهڕم لهگهڵ
دایکمدا دهکرد ،تاز ه نانی گهنمی حازر هاتبوو ه ههرێمهکهمانهوه،
بهدهست خستنی نانێکی زیاتر وهک ئهشکهنج ه وابوو ،بۆ ئهمهش
شهڕێکی گهورهم دهست پێکردبوو ،ههڵبهت ههدهفی منیش دایکم
بوو ،چونک ه دایکم نانهکانی دهشاردهوه ،دهبوای ه شوێنی نانهکانم
بدۆزایهتهو ه یاخود لهژێر دهستی بیڕفێنم ،ئایا من لهسهر حهق بووم
یان نا ئهم ه مهسهلهیهکی تره ،ئهگهر ب ه ویستی خۆم پارچ ه نانێکم
بهدهست نهخستای ه دهمدای ه شاخ ،ل ه شاخ خهریکی کۆکردنهوهی
ڕوهک بووم ،کۆکردنهوهی ئهوانهش ههدهفی سهرهکی من بوو،
سهردهمێک بهوشێوهی ه تێپهڕی ،دهتوانم لهم بارهیهو ه بڵێم یهکهم
ڕۆڵی سهرۆکایهتیم لهم شهڕهدا گێڕا و یهکهم گروپی منااڵنم
لهسهر بناغهی ئهو بهدستخستن ه کرد بۆ ب ه ڕێکخستنی منااڵن ،ب ه
منداڵهکانم دهووت { وهرن با بتانبهم بۆ کۆکردنهوهی گوڵ و شوتی
بابچین ههندێ کۆبکهینهو ه } و ه دهیانم برد.
باوکان بۆ منداڵهکانیان ڕێبهرن ،لهالی منیش باوکم ڕێبهرم
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بوو ،بهاڵم نهیدهتوانی ئهم کار ه بهڕێو ه بهرێت ،هۆی ڕێبهرایهتی
کردنم ل ه ماوهیهکی کورتدا دهگهڕێتهو ه بۆ ئهو کهموکوڕییهی
باوکم ،ئهوکات ه دهمووت { چی دهبێت باوکی منیش وهکو باوکی خهڵکی
ڕابهرایهتی بکات و ئهو بۆشاییان ه پڕبکاتهو ه } ئهگهر وا نهبوای ه
پێویستی نهدهکرد لهمنداڵییمهو ه ههوڵ بدهم ک ه ببم ب ه ڕێبهر،
دهمووت { ئهم باوک ه ئیدارهی ئێمهی پێناکرێت ،لهڕهوشێکی ناخۆش
دایه ،زۆر بهسزمانه ،کهموکوڕیهکانی گهلێک زۆرن } بهگوێرهی
ئهوهی لهیادم بێت لهڕاستیدا ل ه ناو گوندهکهماندا تهنها کهس بووم
ک ه رۆڵی ڕێبهرایهتیم دهبینی ،ههربۆی ه دهتوانم بڵێم لهوکاتهو ه وانەی
ڕێبهرایهتیم بینیوه.
جارێکیان باوکم شهڕی بوو ،لهژێرهو ه بوو ،کابرایهک خستبوی ه
ژێر خۆی ،هاواری ل ه خوشکهکهم دهکرد دهیووت { دەی چهقۆکهم
بۆبێن ه } ئهگهر چهقۆشت بۆی ببردای ه نهت دهتوانی بیدهیتێ چونک ه
کابرا لهو زاڵ تر بوو ،کابرا دهستی گرتبوو ،سهرهرای ئهو ژێر
کهوتوییهی و بێدهسهاڵیهتیهی کهچی داوای چهقۆ�شی دهکرد ،داوای
چهکی دهکرد دهیووت { ئاپۆ چهک بێن ه } من شهرمم کرد لهم دیمهن ه
دوایش ووتم { من شهڕیکی لهو شێوهی ه ناکهم } ئهگهر سهرکهوتنی
ت ههموو شتێکم نهدهکرد،
ت ئهگهر هێزێکی باشم نهبێ 
باشم نهبێ 
گهر توانام نهبێت بۆچی شهڕێک بکهم ک ه بهرهو مردنم بهرێت.
هێشتا لهیادمه ،ل ه شارۆچکهی [ بیرهجیک ] کهواکهی باکمم
گرتبوو رێمان دهکرد ،سهرهتای بینینی ههموو شتێکم بوو ،ئهوکات ه
پرسیاری ههموو شتێکم دهکرد ک ه ئهو ه چیی ه و ئهم ه چییه ،لهگهڵ
گرتنی کهواکهی باوکم یهکهم شهڕی پرسیارکردنم ل ه شاردا دهستی
پێکرد ،شار وهک شاخێک وابوو لهالم وام ههست دهکرد که
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دهڕوخێت بهسهرمدا ،لهکاتی ڕێکردنمدا لهناو شار وامدهزانی لهناو
ڕهو�شی دوژمندام ،باوکم بۆ من هێز بوو ک ه دهمتوانی لهسایهیدا
بتوانم لهناو ئهو جاد ه و ڕێگاوبانهدا ڕێبکهم.
باوکم کابرایهکی زۆر خراپ نهبوو ،ئهویش ئومێد و باوهڕی
ب ه من بوو ،تهنها ل ه من ب ه ئومێد بوو ،سهرهرای ئهمهش زوو زوو
بهرامبهری ناڕهزاییم نیشان دهدا ،وهک ئهوالدێکی خراپی خیزانێک
بووم ،نهک وهک منداڵێکی بێ گوێڕایهڵ و ئیسیان کار بهپێچهوانهو ه
باوکم ئومێدی ب ه من زۆر بوو ،هێشتا لهیادم ه لهژێر سێبهری
دارێکدا باوکم لهگهڵ چهند کهسێکدا دانیشتبوو ئیشارهتی منی کرد
و پێی ووتن { کهس دهستی بۆنهبات ،لهناوچهوانی فهتح نوسراو ه
} ،واههست دهکهم ئهم قسانهی ل ه ئاکامی هەڵسوکەوتی ژیانم
و بهدهست خستنهکانی چاالکیهکانم دەهێنایە زمان ،زۆر کارم
نهدهکرد ،بهاڵم کهکارێکم بکردای ه زۆر ب ه پاکژی ئهو کارهم ئهنجام
دهدا ،لهوانەی ه ههر ئهم شێوازی کارکردنهم کاریگهری کردبێت ه
سهر باوکم ،باوکم دهیووت { دهچی بۆکوێ بڕۆ فهتحی دهکهیت،
لهناوچهواندا نیشانهی فهتح ههی ه } ،هێشتا ئهم قسانهیم لهیاده،
بهاڵم نازانم بۆچی ئهم قسهیهی دووبار ه دهکردهوه ،نهدهگونجام،
لهناو ڕهوشێکی ئاوادا بووم ،ههڵبهت کاری زۆر پاکژم دهکرد ،به
سانایی منیان گەاڵڵە نهدهکردەوە ،کارێکی زۆرم نهدهکرد ،کهم
و زۆر ب ه تایبهت لۆژیکیان ه کارهکانم دهکرد ،مهسهلهی فهتح،
مهسهلهی تارزی ژیانم بوو.
پێم وابێت تهمهنم  10ساڵێک دهبوو یان نا ،ههستیار بووم،
ل ه ڕاستیدا دهتوانم بڵێم منداڵێکی ژیر بووم ،سهرهتام بوو بۆ
فێربوونی سەرنجدانی کهسایهتیهکان ،باوکم وهک زاناکان ههندێک
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جار ههڵسهنگاندنی دهکرد جارێکیان پێی ووتم { پهڕ ه سیغارێک
بک ه ژێر سهرینهکهتهوه ،سهرت دانێ ئایا ههستی پێدهکهیت ک ه
سهرینهکهت ههندێک بهرز بۆتهوه ،ئهوکات ه ههست دهکهیت ک ه
وهک زانا وایت } .ئێو ه دهزانن ک ه پهر ه سیغار چهندێک تهنکه ،کاتێک
پهڕ ه سیغارێک دهکرێت ه ژێر سهرینهکانتان دهبێت ههستی پێبکهن
و بڵێن ک ه سهرینهکهمان بهرز بۆتۆتهوه ،بهاڵم ئهمڕۆ نهک پهڕ ه
سیغارێک ئهگهر بلۆکێکیش لهژێر سهرینهکان دابنرێت ههست ب ه
بهرز بونهوهی ناکهن.
منیش ل ه کۆندا هێزێکی ئهوتۆم نهبوو ،ئهو سهردهم ه باوکم پێی
دهووتم { کهسێک پهیدا نابێت ک ه تۆ ب ه جدی وهربگرێت } ب ه ههمان
واتا ئهم ه تاکو ئێستاش بهردهوامه ،بهڵێ ل ه ڕۆژانماندا ئهم قسهی ه
ڕاسته ،تهنهام ،بهاڵم ل ه باوکم زیاتر ب ه هێزم ،ئهو پیاوهی ئهمهی
دهووت خودی خۆی هیچ نهبوو ،سهرهرای تهنهایم ،زهرهیهک له
زانستهکانی خودی خۆم یهک سامتین پاشهکشێم نهکردووه ،واتا
ل ه ئاستی ئهوان من ل ه ههموویان بههێزتر دهرچووم ،چی ل ه ئاستی
باوکم بێت یان باپیره.
قسهیهک ههی ه ل ه ناو خهڵکدا ک ه ههندێک جار دهڵێن { یاخوا
کوڕی هیچ کهسێک وهک کوڕی فاڵنکه�سی لێنهیهت } ،باوک ل ه
ڕهوشێک نهبوو ک ه بتوانێت وهک باوکی خهڵکی زۆر ئامۆژگاری
ئهوالدی بکات ،زاتهن باوکم حاڵی شڕ بوو ب ه دهستمهوه ،ل ه یادم ه
کوڕێک ههبوو ناوی { سم ه تهمهڵ } بوو ،ئهم کوڕ ه یهکهم نهوهی
باوکی بوو ،باوکی زۆر ب ه سهرێو ه دهیخوێند . .وامهکه . .وا دانیشه. .
وا بکه . .لهم جۆر ه شتانه ،ئهم ه بهتهواوی فهلسهفهی گوندییه ،ئهم
کابرای ه تا ماوهیهکی زۆر سمهی کوڕی نهنارد ه قوتابخانه ،ک ه بینی
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مندااڵنی ئێم ه دهچن ه قوتابخان ه و دهبن ه خاوهن پاشهڕۆژێکی ڕووناک
ئهویش کوڕهکهی نارد ه قوتابخانه ،دوای ماوهیهک ب ه گهنجی ژنیان
بۆهێنا و وازی ل ه قوتابخان ه هێنا.
ژیانی ههموو گوند نشینهکان ب ه شهڕهو ه بهسهر دهچوو،
بهاڵم گوندێکان لهم شێوازی شهڕهیان سهرکهوتنیان بهدهست
نههێناوه ،ئهم ڕهوش ه دژبهری شێوازی شهڕی گهله ،ههربۆی ه
ل ه پهیوهندیهکانی ناوخۆیاندا بهردهوام ناحاڵهتیان ل ه ئارادایه،
روویهکی ئهم مهسهلهیهش شوکر کردنی خوایه ،ل ه ئهنجامی ئهم
شهڕۆشۆڵهیان گوندنیشینهکان لهههموو بوارێکهو ه الواز دهبن،
ههربۆی ه پهنایان بۆ قهدهر دهبرد دهیانووت ئهم ه قهدهرمان ه و ل ه
ناوچهوانمان نوسراوه.
باوکم ل ه لهدوای ههر شهڕێکدا دهیووت { راکه . .وا شهڕیان
لهگهڵ بکه . .وا جوێنیان پێ بد ه } ،من وهک باوکم نهکرد ،ئهگهر
وهک ئهوم بکردای ه ههر ل ه مێژهو ه مرد بووم ،نهدهگهیشم ه تهمهنی
 15ساڵیش ،ههموو باوکێک ئاغای ه دهیهوێت شهڕ لهسهر شێوازی
کۆن بکات.
وا دهردهکهوێت ک ه دایکم باشترین قوتابخانهی من بووه ،دایکم
زۆر حهزی ل ه شهڕ بوو بهردهوام هاواری دهکرد و شهڕی لهگهڵ
خهڵکی گوند دهکرد و کهسێک بوو ک ه زۆر زوو لهسهر بچوکترین
شت دهستهو یهخ ه شهڕی دهکرد ،کهسێک بوو ک ه زۆر نارهزایی
نیشان دهدا ،من زۆر شهرمم ل ه خۆم دهکرد ،ب ه خۆمم دهووت
خۆزگ ه خاوهن دایکێک نهبومای ه ک ه ئهوهند ه ناڕهزایی بهرامبهر ب ه
ههموو شتێک نیشان دەدا ،دهمبینی ک ه بهبێ ئهوهی بیر ل ه هیچ شتێک
بکاتهو ه هاواری بهسهر ههموو کهسێکدا دهکرد گوێی ب ه هیچ نهدهدا،
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حیسابی بۆکهس نهدهکرد ،ئهوهی بیویستای ه دهیوت و دهیکرد،
بهو تهمهنی منداڵیمهو ه شهرمم ل ه خۆم دهکرد ،ئێستا دهتوانرێت
هۆکاری بۆچی ئهوهند ه کە من پهنجهم لهسهر زامن ه بهمهو ه گرێ
بدرێت ،لهناو خودی ستەمەکەیدا ل ه ڕاستیدا دهمتوانی الوازییهک
ببینم ،چونک ه هاوار و قیژهیهکی زۆری دهکرد بهاڵم هیچ سهرکهوتنی
بهدهست نهدههێنا ،دهمویست باوهڕ ب ه دایکم بکهم ،بهاڵم شتێکی
زۆری لهدهست نهدههات ،باوکیشم ههر وابوو ،تهنها کارێکی
لهدهست دههات لهکاتی ههر شهڕێکیدا ئهچوو ه سهربان و ئهکهوت ه
جوێندان ب ه شێوهیهک جوێنی دهدا ک ه کهس لێی حاڵی نهدهبوو،
ناشرینترین جوێنی دهدا ،دوایش دههات ه ژوورهو ه و لێی دادهنیشت،
ئهم ه گهورهترین چاالکی باوکم بوو ب ه رامبهر ب ه ناحهزانی ،دیار ه
ههردووکیان کاریگهریان ههبوو ه بهسهرمهوه ،کاری پێگهی تهکتیکی
ڕێبهریم ب ه پێجهوانهی دایک و باوکمهوهی ه بۆی ه من سهرکهوتوتر
بووم ،ب ه واتایهک ههر ل ه الوێتیمهو ه ئهمانم وهک ڕێبهرێکی ناوک
بۆش بینی ،من دهمبینی ک ه شهڕێکی بێ مانا دهکهن منیش ئێستا
پێچهوانهی ئهوان دهکهم ،وا دهردهکهوێت فێربوونی زۆرشت له
تهمهنێکی بچوکهو ه یهکێک ل ه هۆکار ه بنگهیهکانی ئهمهش پهیوهندی
ب ه بنهماڵهکهم و دایک و باوکمهو ه ههیه ،دوای ئهم فێربوون ه هیچ
کاتێک نهکهوتم ه گێژاوهوه ،الوازی و کهم تهرخهمی باوکم هۆکارێک ه
ک ه من بووم ب ه ڕێبهر ،ئهو ناڕهحهتییهی ب ه منداڵی ک ه چێژتمان ئهگهر
لهماڵهو ه ڕێبهرێکی باشمان ههبوای ه روویان نهدهدا.
بهرامبهر ب ه هەڵدێری گهور ه و بهرامبهر ب ه گریانی گهور ه
و بەرامبەر بە خۆ گەورەبینین و بهرامبهر ب ه کاری بچووکیش
ههڵویستم ههیه ،زاتهن باوکم دهیووت { چ کاتێک من مردم تۆ
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لهدوای من یهک دڵۆپ فرمێسک ناڕێژیت } ،ئهو دهیزانی من دژی
چیم ،من لهدوای خۆبە بچووک بینین و خۆ بەکەم زانین فرمیسک
ناڕێژم ،لهگهڵ ئهمهشدا ههموو دونیا دهزانێت ک ه چهندێک
ههستیارم ،الیهنی عهشق و ههستیارێتیم بە بەراورد لەهەمبە ر
ئاستی زانستم زیاترن ،ههڵبهت ئاستی زانستیشم بهرز ه و ئهمهش
فەرامۆش ناکهم.
من شهڕکهرێکی سۆزداری سهرسوڕێنهرم ،زاتهن ئەگەر
هەستیار نەبیت شۆڕشتپێناکرێت ،سەرەتا ل ه مندا ههستەکانی ناو
ناخم زۆر ب ه چڕی ووروژان ،لهسەرەتای دەسپێکردندا زانست و
سیاسهت نهبوو لەمندا بهڵکو ههستیارێتی ههبوو.
ل ه ناو گوند هەوڵمدەدا حاڵی ببم ل ه دواکهوتویی و شێوازە
نەگریس و ناپاکەکان ،ئهوان چارهسهریان پێک نهدههێنا ،ئهم ه
ئایدۆلۆژیایه ،لهڕاستیدا گوندنشینهکان ک ه خۆیان ب ه دهوڵهمهند
دهزانی تەنها خاوهن پارچ ه زهویهک یان دوو بزنێک یان کهرێک یان
خاوهن سهگێک یان چهند منداڵێک بوون ،ک ه دهبوون ب ه خاوهن
ئهمان ه پیرۆزی ئهمانهیان وهک خواو نیشتیمان دهبینی ،زاتهن چاویان
شتێکی تر نابینێت ،ئهم ه پهیوهندی بنهماڵهیی و ڕاستی ئهم میللهتهیه.
کارکردن لە ناو دهغڵدا کارێکی گرنگه ،ئهو کارهشم کرد ،دروێنه
کارێکی پێویستی و گرنگی ئێم ه بوو ،من دهڵێم دروین ه کارێکی
پێویسته ،دروێنهم دهکرد بهاڵم دهشم ووت نابێت تهمهنێک ب ه
دروێنهو ه بهسهر ببرێت ،بۆ ئهم کار ه چووم بۆ [ چوکورئۆڤ ه ] یهک
دوو جارێک چووم ،پهمووم کۆکردهوه ،لهوکارهدا سەختی ژیانم
بینی ک ه خوێن تێکهڵی ئارهقەی نێوچەوان دهبێت ،لهوێدا حاڵی بووم
ک ه ڕهنج چیی ه و ب ه ڕهنجهو ه ژیان چۆن ههڵدهسورێت ،کارێکی زۆرم
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کرد.
لهگهڵ براو و خوشکهکهمدا شهڕم دهبوو ،بێگومان ههر خوشک
و بران ،ئهگهر ههموو کارێکیشیان ناشرین بێت ههر خوشک و
بران ،زهختێکی زۆرم دهکرد ه سهریان بهاڵم لهسهر حهق بووم ،که
دهچوین بۆ دروێن ه یهکسانیم لهنێوانیاندا دهکرد ،پێیانم دهووت {
دهبێت کار بکهن } جارێکیان کارێکی زهحمهتم دا بهسهر خوشکهکهم
وابزانم پێی ناڕەحهت بوو ،ئهویش پێی ووتم { تۆ تهنها ب ه من دهوێریت
} ،لهناو ماڵهکهی خۆماندا دهسهاڵتم تاقی دهکردهوه ،بهاڵم لهسهر
بناغهیهکی ڕاست.
لهگهڵ براکهشمدا ههر وابووم ،تر�سی داگیرکردنی میراتمان
لێی نیشتبوو ،وابزانم ل ه ئهنجامیشدا ههندێ زیادی برد ،پێم وای ه
خۆدان ه سهر ئهو برایهم ئێستا ههستی پێدهکهم ک ه لهسهر حهق
بوومه ،ئهو نهیدهزانی ک ه ب ه ڕێکوپێکی سواری کهریش ببێت ،ئێم ه
دوو برا قاچهکهیمان بهرز دهکردهو ه و سواری کهرهکهمان دهکرد،
زوو . .زوو خۆی نهخۆش دهخست و دهیویست خزمهتی بکهین ،من
ئهمهم پێ قهبوڵ نهدهکرا ،جارێکی تر با�سی شهڕێکتان بۆ دهکهم ک ه
ههر لهبهر ئهو کردوومه.
یاریم دهکرد ،بهاڵم زۆر نا ،یاری بهیهک قاچ ،یاری عاشق بوون،
ههندێ جاریش زۆران بازی ،حهزم دهکرد لهگهڵ کچهکاندا یاری
بکهم ،دهگێڕنهو ه ک ه حهزمکردوو ه لهگهڵ کچێکدا یاری بکهم
زوو دابویان بهشوو ک ه دوای شوکردنی�شی بینیومهتهو ه گوای ه پێم
ووتوو ه { وهر ه با بهیهکهو ه یاری بکهین } ههڵبهت ئهم ه کچهک ه
گێڕایهتێو ه من پێم وای ه کە یادگاریهکی وام نیی ه بهاڵم لهوانهش ه پێم
وتوبێت.
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ئهگهر ئهو ناڕهزایی ه نهبوای ه ک ه نیشانم داو ه بهرامبهر ب ه یاری
نهکردنم لهگهل کچانی گوندا ئهم یاریهی ئێستا دەیکەم بۆ ئازادیی
لهگهل کچاندا نهم دهتوانی بهێنم ه ناو ئهم شهڕهوه ،مرۆڤ دهبێت
بهرامبهر ب ه خۆی راستگۆبێت ،من وتهیهکم ههی ه ک ه دهڵێم [
خیانهت ل ه منداڵێتی نهکرێت ] ئایا دهزانن ل ه راستیدا ناکۆکییە
گهورهکان چین؟ دهست پێکردنی قۆناغی گهورهبون ه ب ه خیانهت
کردنهو ه بهرامبهر ب ه ئەندێشەکانی منداڵی ،من نامهوێت ئهم
خیانهت ه بکهم ،ئازادی بهو شێوهی ه دهست پێدهکات ،هیوای منداڵی
هیوایهکی پیرۆزه ،هیوایهکی ئاشتیانهیه ،پابهند بوون بهو ئاواتهو ه
پهیوهندیهکی ڕووحی پتهوه.
ل ه ڕاستیدا قهبوڵکردنی کهسایهتیهکی سادهی پیاوی کورد
زۆر مهتر�سی داره ،من ل ه کچان ئهم پرسهم پر�سی { ئێو ه چۆن
پیاوانێکی واتان پێقهبوڵه؟ } ئهگهر ب ه زنجیریش بمبهستنهوه ،ئهم
پهیوهندی ه قهبوڵ ناکهم ،ل ه گوندا کچێکیان دای ه شوو ،گوێم لێ بوو
دهیانووت { ،بۆ ئهوهی ژنهک ه لهماڵهو ه دهرنهچێت ب ه پهت ب ه دارهو ه
بهستویانهتهوه ،بهاڵم سهرهرای ئهمهش ژنهک ه پهتهکهی پچڕاندوو ه
و ههاڵتوو ه } ،منیش حهزم دهکرد بزانم بۆچی ڕایکردووه ،ههڵبهت
سهرهرای ئهم ههاڵتن و ڕزگار بوونەی من پێم وابوو ک ه دهیانویست
ههموو ژنان ب ه پهت ببهستنهوه ،ئایا من چۆن ئهم خیزان ه وهک
خیزانێکی ڕاستهقینهی کۆمهڵگ ا قهبوڵ بکهم؟ .
کاتێک ک ه دهستم کرد ب ه قۆناغی سهرهتایی خوێندنگا فێری
نووسینی ناوم و پاش ناومیان کردم ،هێشتا لهیادم ه ک ه بۆ یهکهم
جار ههستام و چوم ه بهردهم تهخت ه ڕهشهک ه و مامۆستا ووتی {
بنوس ه } نووسینی ناو و پاشناوم تاقیکردنهوهیهکی گرنگ بوو ،زۆر
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بهجوانی ووشهکانم ریز بهند کرد ،ههڵبهت ناو و پاشناوم ههندی
درێژ ه بهاڵم ههر ڕیزبهندیانم کرد ،وهکو ووتم یهکهم تاقیکردنهوهم
ب ه سهرکهوتوان ه تێپهڕاند.
ههڵبهت سهرهتای قۆناغی سهرهتایی ناخۆش بوو ،کێشهی
نهزانینی زمانی تورکیم ههبوو ههروهها لهگهڵ کێشهی دهرخ
کردن ،زاتهن خۆشییهکی ئهوتۆم ل ه ماڵهو ه نهدیبوو ،وهک دهزانن
ژیانی گوند پڕ ه ل ه زهحمهتی ،راستیکان ئهوهند ه بێ بهزهیی ن دهست
بهردارت نابێت تاکو ب ه ئاسود ه بژیت.
ئهو دهم ه کێشهی هاتوچۆ ل ه گوندهو ه بۆ گوندێکی تر و بۆ
قوتابخان ه و ئامادهنهکردنت لهالیهن دایک و باوکهو ه بۆ قوتابخان ه
و لەهەمانکاتدا نەبینینی هیچ دڵخۆشییهک ل ه ڕوخساری ماڵهوهتان
لهکاتی چونت بۆ قوتابخان ه یاخود گهڕانهوهی شەکەتوماندوو
ئهم ه ههموو کێشهی گهورهی دهرونی و جهستهیی ه بۆ مندااڵن،
ئەو سەردەمە وهک ئێستا نهبوو ئێستا دایک و باوکان زیاتر به
هیوان و خاوهن بواری زیاترن و زیاتر ب ه پهرۆشن بۆ منداڵهکانیان،
ههڵبهت ئهمهش دڵنیاییهکی زۆر ب ه مندااڵن دهبهخشێت ،من هیچ
دڵنیاییهکم نهبوو ،ئهگهر ههبووای ه سودیکی با�شی دهبوو ،لهو
تهمهنی منداڵییهمدا خۆم دڵنیای خۆم بووم ،ئهگهر پشتیوانیهکی
باشم ب ه خاڵۆ و باوک ههبوایه ،پێموایە بهرهو ڕێڕهوێکی جیاواز
دهڕۆشتم ،دهتوانم بڵیم ئهم ه سهرهتاترین ههنگاوی من ه بۆ خاوهن
بوون و هەڵبژاردن ی ڕێرهوێک.
وهک دهزانن مامۆستایان ههندێک ههستیارن ،ناوی مامۆستاکهم
[ محهمهد مایدانکاش ] بوو ،ههندێک هێلک ه و ماستم بۆ برد ،بێگومان
نهک تهنها لهبهر ئهم دیارییان ە بهڵکو ڕهفتاری من سهرنجی ڕاکێشابوو
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ههربۆی ه بردمی بۆ ماڵی خۆیان ،من بهم ه زۆر دڵخۆش بووم چونک ه
شانازی بوو بۆ من ک ه مامۆستاکهم دهعوهتی منی کردبوو بۆ ماڵی
خۆیان ،بووم ب ه باشترین قوتابی ئهو مامۆستایه ،بهردهوام پهرهمدا
ب ه ڕێزی نێوانمان ،ههر ل ه سهرهتاو ه خۆم دا ب ه ناساندن ئهم ه تاکو
ئێستاش ههروایه ،ههمیش ه رێزی تهواوی مامۆستای ڕاستهقینهم
گرتووه ،ههرگیز بێ ڕێزیم نهدهکرد ،ههرگیز نازم نهدهکرد و
ههمیش ه ویستوم ه ک ه ببم ب ه باشترین قوتابی ،دهتوانم بڵێم ئهم
شێوازهم ههر ل ه منداڵییهو ه دهستی پێکردووه ،هەموو ئهمان ه چی ل ه
کاتی قوتابێتی بوونم و مهالیی بوونم و دوروێن ه کردنیشمدا ههمان
شت بووه.
ئایا بۆچی کهسایهتی من ب ه سانایی هەرەس ناهێنێت و نادۆڕێت؟
 ،چونکە ئهگهر چی لهکاتی پێکهێنانی گەمەی منداڵیم و ل ه
شهڕکردنهکانیشدا ،ئەگەرچی ل ه سهرهتایی قوتابخانهم تاکو زانکۆش
ههموو مامۆستاکان منیان ب ه نمون ه دههێنایهوه ،بهشێوهیهکی
جدیان ه ئەوەی فێریدەبووم دەمخستن ه باری پراکتیکهوه ،زۆربەی
ئهو مامۆستایان ه تاکو ئهمڕۆش ل ه ژیاندان ،ڕێبهرایهتیهکی
خۆڕسکیم ههبوو ،زۆر جیدیان ه دهمویست فێر ببم و هەرگیز ل ه
ڕێزگرتنی کەسانی بهرامبهرم و ڕێزگرتن ل ه خۆم کهمتهرخهمیم
نهدهکرد.
ل ه قۆناغی سهرهتایمدا ئیمامێکی باش بووم ،خووم دابوو ب ە دین
و نوێژم دهکرد و جدی بووم ،ماوهیهک لهم مهسهلهی ه چڕببومهوه،
دهتوانم بڵێم بەشێوەیەک بهرز بوومهو ه ک ه شان بدهم لهشانی مهالی
مزگهوتی دێیهکهمان .ئایا بەختی من وابوو یان خاوهن بنهماڵهیهک
بووم ک ه شێوازی ژیانیان وابوو ،باوکێک ک ه خۆی نهگهیاندبۆوه
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ئاستی ب ه ڕیکخستن بوون ل ه ماڵهو ه و لەهەمانکاتدا ئەرکی دهسهاڵتی
خۆی بهجێ نهدههێنا ،یان دایکێک ک ه هێشتا بهتهواوی دهسهاڵتی
خۆی دانهسهپاندبوو یان لهناو خوشک و برایهک ک ه هێشتا گهشهیان
بهخۆیان نهدابوو من ئهوکات ه هەلی سهرکێ�شی خۆمم بهدهست
دهخست .رابهرایهتی تێکۆشانم لهناو بنهماڵهکهماندا بهو شێوهی ه
دهستی پێکرد ،لهو شهڕانهدا ههزارهها ڕووداوی سهیر وسهمهرهی
تیایه ،دهتوانم بڵێم ئهو شهڕهی ئێستا بهرامبهر ب ه دهوڵهتی تورک
بهرێوهی دهبهم دژوارترین به�شی ئهوکاتەی کە هەرزەکار بووم لەناو
گوند و لەناو خێزانەکەماند ا بهڕێوهم دهبرد ،ئهو سهردهم ه دایکم
لهبارهی منهو ه قسهی سهیری دهکرد ،شێوازی کارکردنمی دهبینی،
لهیادم ه دهیووت { گهمژ ه هیچ کهسێک ئهوهندهی تۆ کار ناکات؟ }،
دهیزانی ک ه کەسێکی جیاوازم.
گروپێکی بچوکی خوێندکار بووین ،ژمارهمان ههر  10کهسێک
دهبوو ،ههوڵم دهدا ک ه من ئهوان بهرم بۆ قوتابخانه ،هێشتا لەیادمە
بهبا�شی بهرێوهیانم دهبرد ،تهنانهت توانیم نوێژ ب ه ههموویان
بکهم ،ل ه ههندێ شوێندا باراو ههبوو لهو شوێن ه بهو ئاو ه دهست
نوێژم پێیاندهگرت ،پێش نوێژیانم بۆدهکرد ،بهم شێوهی ه ئیمامیم
بۆدهکردن ،ههموو ئهمان ه بهسهر بهخۆیی خۆم کردم ک ه هێشتا ل ه
قۆناغی سهرهتایی بووم ،ئهم ه سهردهمی فێر بوونم بوو ،زۆر گرنگ ه
ک ه ههرلهخۆتهو ه ببیت ب ه ئیمام ،واتا ب ه گوێرهی گوندنشینهکان
کهسێکی دیندار بووم ک ه ئهم ه گرنگ ه بۆ ئهوان و ه باشترینیان بووم،
ل ه تهمهنێکی منداڵیهو ه ببیت ب ه ئیمام کارێک ه ک ه ههروا ب ه سانای
ناخوڵقێنرێت.
ههوڵم دهدا کە گروپهکهی من قۆناغهکانیان ببڕن ،لهم بارهیهو ه
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زۆریش ههوڵمدا ،بهبێ هیچ چاوهڕوانی پاداشتێک ئهم کارانهم
دهکرد ،ئهم کارانهم دایکم ب ه گهمژهیی ناوزهندی دهکرد ،دهیووت
{ تۆ ئهو ههموو کار ه دهکهیت ،تهماشاک ه کهسیان وهک تۆ کار
ناکات } ،منی تاوانبار دهکرد و ئهویش ل ه چوار چێوهی کهسایهتی و
ناڕەزاییەکانیدا لهسهر حهق بوو ،ههمیش ه دهیووت { هیچیان وهک
تۆ کار ناکهن } ،دهیویست پێم بڵی گوای ه کارێک دهکهم ک ه ئهقڵی
نایگرێت ،لهبارهی کارکردنم ل ه چوارچێوهی چەمکی خۆم دایکم
ڕاستی دهکرد ،ئهو شێوازی کارکردنهم ئهمڕۆش بەهەمان شێوە بێ
نمونهیه.
ژیانی تێکۆشهری بهو ه سهرکهوتن بهدهست دهخات ک ه بهتهواوی
خۆت بۆ بوارەکانی تهرخان بکهیت ،دایکم زهختی دهکرد ه سهرم
پێی دهووتم { ئهم ه چیی ه بهبێ هیچ بهرامبهرییهک  15/10منداڵێکی
گوندهک ه پهروهرد ه دهکهیت؟ } ،من ئهو مندااڵنهم دهکرد ب ه خاوهن
قوتابخان ه و دهیانم کرد ب ه پیاو ،دایکم ئهم کارانهی منی بهم شێوهی ه
دههێنای ه زمان { کێ وهک تۆ دهکات؟ } ،زاتهن کهس وهک منی
نهدهکرد و پێنەدەکرا ،ئهو تایبهتمهندییهی ئهوکات ه خستم ه ئاراو ه
ئهوهبوو ک ه مرۆڤم بهرهو ئاقارێک دهبرد ک ه باس ل ه خواستهکانی
خۆی بکات ،لهالیهکی تریشهو ه مندااڵنێک بوون ک ه بهگوێرهی
خواستی خۆیان پهرهیان ب ه کەسایەتی خۆیان نهدهدا.
ئهوکات ه دهوروبهرمان ههستیان بهم گۆڕانکاریانهی من دەکرد
دهیانووت  :ئهم منداڵ ه نابێت ه خاوهن خێزانێکی ساده ،ئهوکات ه دایکم
پێی دهووتم ک ه من نابم ب ه خاوهن ژن و منداڵ ،بهم شێوهی ه ڕهخنهی
دهگرت { کهس کچ بهتۆ نادات ،کهس ئیشت پێنادات } ،لهوانهی ه
ئهویش بهگوێرهی خۆی لهسهر حهق بوایه ،ئهمهش ئهوهی نیشان
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دهدا ک ه ل ه مندا ڕەهەندی سهرچاوهیهکی ژیان ههی ه یان بهگوێرهی
ن تهندروستیان ه و ڕاستیان ه
لۆژیک و بیرکردنهوهکانی دایکم بێت م 
بیر ناکهمهوه.
لهیادمه ،ئهوکات ه ل ه چواردهورم چهند منداڵێک ههبوون،
ههموویانم هێنای ه سهر ڕێی ڕاست یارمهتیهکی زۆریانم دا تاکو
بخوێنن ،لهبه�شی دین یان به�شی قوتابخان ه دوایش ل ه به�شی
ئایدۆلۆژی یان به�شی سیاسهتیش هەمیشە بەهۆیانەوە ڕوبەڕووی
بهاڵ دەبوومەوە ،بهردهوام ل ه ڕهوشێکدا دهژیام ک ه خواستهکانم
بهدهست نهدهکهوت ،ل ه ڕاستیدا ههموو چەمکی ئەو بهشانهم
دهپهرست ،بهاڵم بهدهست نهخستنی خواستهکانم گێژاوێک بوو
منیان بۆ پرسیاری ئهوهی ئایا چۆن دهتوانم باشترین ئەنجام
بهدهست بخهم ئهم چەمکە زیاتر لەالم گەاڵڵە بوو.
هیچ کهسێک وهک من گرێدراوی مامۆستا و برادهری نهبوو،
ههموو مامۆستاکانم باشم دهناسن ،زانیم چۆن قازانی خۆشهویستی
ئهوان بهدهست بخهم ،ئهم ه نهک تهنها ب ه گووتن بهڵکو بهڵگ ه ههی ه
ل ه ئارادا ،ل ه ههموو چینێکدا مامۆستا ههیه ،برادهرهکانیش ههر
وابوون ،ئهوانهی  30/20ساڵ لهمهوبهر من دهناسن تاکو ئێستاش
ههر دۆستمن ،برادهری تورکیشم ههبوو ،لهوانهی ه ئێستا لهناو
دهوڵهتدا ل ه پلهی بهرزدا بن ،دڵنیام تاکو ئێستاش ههر وهک دۆستێک
باسم لێو ه دهکهن ،ئهوهی دهمهوێت بیڵێم ئهوهی ه ک ه ههوڵێکی زۆرم
ههی ه بۆ دروستکردنی برادهری.
زهحمهت ه ڕابهرایهتی برادهرت بکهیت ،تاقی بکهنهو ه دهبینن ک ه
چهندێک زهحمهته ،سهرهرای ههموو شتێک بهبێ ئهوهی دڵیان
بشکێنم و عاجزیان بکهم ،ڕابهرایهتی کردنی برادهرانت لهوانهی ه
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بێت ه هۆی دڵشکاندنیان ،زۆر زهحمهت ه ب ه سهر کهسێکدا بهرز
بیتهوه ،بهاڵم ک ه ئهم سهرکهوتنهت ب ه شێوازێکی باش ئهنجامدا
بێگومان دڵی پێخۆش دهبێت ،ئهگهر مامۆستا مامۆستای ههبێت
بهم ه دلخۆش دهبێت ،ئهگهر ببیت ب ه سهرۆکی برادهرهکهت ئهمهش
دڵخۆ�شی دهکات.
حهسهن بینداڵ برادهری منداڵیم ه ک ه خهڵکی گوندی جیبینه ،ئهم
گوند ه گوندی تورکەکانە ،تاکو ئێستاش ئهو بنهماڵهی ه بهبا�شی با�سی
ئێم ه دهکهن ،زۆریان حهز دهکرد ک ه بانگێشم بکهن بۆ ماڵی خۆیان،
ڕێزداریهکی وا ههبوو ل ه نێوانماندا ،ئێستا بزووتنهوهیهکی گهورهین
و ڕووبهڕوی یەکتر بوینهتهو ه ،بهاڵم ههرگیز ئهو ڕێز لێنانهلهدهستی
خۆمان نادهین.
سەرکردایەتیمان نابێت چاوهڕێی ئهو ه بکەن ک ه ب ه سانای شیتاڵ
دهبم و شیدهکرێمهوه ،دهڵێن گوای ه کابرا ژیر ه و پێوهی خهریک دهبین
نهخێر ئهگهر شێتیش بم دهست بهرداری ئهم کار ه نابم و وازتان
لێناهێنم ،کهسێک ل ه تهمهنی  ٧ساڵییهو ه خۆی بۆ ئهم کار ه تهرخان
کردبێت بهسانایی دهست بهردار نابێت ،ل ه یادم ه مامۆستاکهم ههڵی
ساندم تاکو لهگهڵ کهسێکدا زۆرانبازی بکهم ،پێم وابێت حهسهن
بینداڵ بوو ،شهرمێکی زۆرم دهکرد  ،دهمووت لهگهڵ ئهو برادهره
زۆرانبازی ناکهم ،ئهو بههێز تر بوو ،من ل ه گهمهی زۆرانبازیدا
ههندێک الواز بووم ،ئهو کات ه بهم شێوهی ه بیرم دهکردهو ه ههڵسم
یان ههڵ نهسم؟ چهندین ڕۆژ و چهندین ههفت ه و چهندین مانگ
ههر بیرم لهو مهسهلهی ه دهکردهوه ،دهمزانی نزیک نهبونهوهم لهم
کار ه باشتر ه بهڵێ ئهوهی ک ه زیاتر سهرکهوتنم تیا هێنا ئهم ه بوو،
سهرهرای ئهوهی ههڵسانم بۆ زۆرانبازی زهحمهت بوو بهاڵم زۆر
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گرنگهکهبهزانستهوهخۆت لهبهاڵ نزیک نهکهیتهوه ،بهو شێوهی ه
هزری خۆمم لهسهر ئهو بناغ هی ه پێکهێنا ،مانهو ه ب ه بەرابەرە لهم
یاریهدا ئهو ه دهگههێنێت ک ه دۆڕاندنێکی زهقت قهبوڵ نهکردووه.
لهههموو بوارێکی ژیاندا من بهو شێوهیهم ،لهفێربونیشدا
ههروام ،کاتێک ههوڵم دهدا پۆل ببڕم ،ههر چهند ه حاڵی بوون زۆر
بوو بێ ووچان ە ههوڵم دهدا ژمارهی باش لهوانهکاندا ب ه دهست بخهم
بهاڵم بهالمهو ه گرنگ ه ک ه بهالی کهمهو ه ل ه خوار له %٥٠بهدهست
نههێنیت ،تهنها چهند وانهیهک نهبێت ک ه ژمارهی پلهکانیان کهم
بوو ب ه گشتی ژمارهی باشم ب ه دهست دهخست ،ئهم ه ب ه درێژایی
ژیانم ههر وابووه ،ل ه کاتی ڕێکردنمدا و له کاتی خهریک بوون به
ههموو شتێکهو ه و ل ه قۆناغی ئامادهیشدا هەروا بووە یاخود شتی
سهرنج ڕاکێشهر کە ل ه گوندهکانی ڕۆژههاڵتی ناوین دەهاتنە ئاراوە
بۆ من گرنگ بوون یان له ناو شهڕێکی زۆردا ههموو ئهمان ه وەک
هەناسەدان خێرا بهڕێو ه دهچوون دەشبێت دوانەکەویت.
دهبێت سهرکهوتن ب ه دهست بخهم ،دۆراندن ههرگیز قهبوڵ
ناکهم ،ئهم دوو ههست ه ئهو ه دهگههێنێت ئهگهر خۆم ئامادهی
کارێک نهکهم دهستی بۆ نابهم ،ئهمه ئهو تایبهتمهندییەی ە ک ه ل ه
کاتی ب ه دهست نهخستنی هێز ل ه کارێکدا خۆت پێوان ه بکهیت ،ل ه
ڕاستیدا زۆران بازێکی باش نییم ،سهرهرای ئهمهش چوون بۆ
گۆڕهپان و سنگی خۆت دهرپهڕێنیت ئهمه شیوازێکی باش نییه،
ل ه ههموو گهمهکاندا من وام ،ئهو شتهی قازانجی دهکهم دیارە
قازانجی دهکهم ،ئهمه تایبهت مهندی پسکۆلۆجی و کهسایهتیه.
شێوازی من زۆر سهرنج ڕاکێش ه ،کاتێک یهکهم نوێژم بهست ک ه
ل ه قۆناغی سهرهتاییدا بووم ئیمامی مزگهوتهکهمان وابزانم ساڵی
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 ١٩٨٤کۆچی داویی کرد پێی دهووتم ئهگهر تۆ بهو خێرایی ه بهردهوام
بیت بهم زووان ه دهفڕیت ،لهگهڵ بهستینی یهکهم نوێژمدا ئیمامی
مزگهوت ئهو ههلسهنگاندنهی ل ه بارهمهو ه کرد ،ل ه ڕاستیدا زۆر له
دوعاکان حاڵی ن ه دهبووم ،بهاڵم بهالی کهمهو ه چاودێری کارهکانم
دهکرد ،شێوازی چاودێری کردنم وای ل ه ئیمامهکهمانی کرد که
ههڵسهنگاندنی لهو شێوهیه بکات ،ل ه بارهی ژیانمهو ه نمونهیهکی
زۆری لهو شتان ه ههیه ،دهستپێکردنی ههموو کارێک ب ه جدی و ب ه
واتا بهرهو ئهنجامێکی باشت دهبات.
خودی ژیان خۆی خهیاڵه ،ئایا تۆ ل ه ناو خهودا خهو دهبینیت؟ ،
لهراستیدا سهردهمی منداڵی من شتێکی سهرسوڕێنهر نیی ه ل ه ئارادا،
ئهگهر سهرنج بدهیت ل ه دوای رهو�شی ژیانی ههموو کهسێکهوهیه،
ئهوهی سهرنج ڕاکێشهر ه دیارە ئهمهیه ،دایک و باوک شتێکی زۆر
نادهن ب ه منداڵهکهیان ،زاتهن ئاوێک و نانێکی پێویستیش نیی ه له
ئارادا ،قوتابخان ه نییه ،ڕهوشێکی واش نیی ه که ب ه تهواوی خهو و
خهیاڵ ببینیت ،منداڵهکانمان ل ه خاکێکی نهزۆکدا دهژین ،دهتوانرێت
بهمان ه بوترێت خهیاڵ.
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یەکەمین مەفرەزەی ژنانی
گەریال لە ڕۆژھەاڵتی کوردستان

مەراڵ کزلیرماک

ئێمە وەک گروپێکی گەریالی ژن چوینە ھەریمەکەوە کە ناوی
شاھۆیە و خاوەن تایبەتمەندییەکی چەتوون و ڕەق و نەریتی
خۆیەتی ،ئەو ھەڤااڵنەی زاگرۆس و بۆتانیان بینیوە ھەندێک وەک
بۆتان و ھەندێکیشیان وەک زاگرۆس پێناسەیان دەکرد ،لەڕاستیدا
من ھەرێمی بۆتانم نەبینیوە بەاڵم لە ھەرێمی زاگرۆس ماومەتەوە
بەاڵم ھەرێمی شاھۆم وادەھاتە بەرچاو کە لە ھیچ ھەرێمێک ناچێت
ھەربۆیە دەڵێم ناوچەی شاھۆ خاوەن تایبەتمەندی خۆیەتی و لە
شوێنێکی تر ناکات ،ناوچەی شاھۆ شوێنێکی بێ ئاوە ،بەاڵم خاوەن
شیناییە ھەربۆیە بەناوچەی شاھۆمان دەووت ( بەھەشتی بێ ئاو
) ،بەھۆی ھەیبەتێکەیەوە خەڵکی ناوچەکەو ئێمە�شی دەپاراست،
شوێنێکە کە تایبەتمەندی خۆی ھەیە و مرۆڤ دەتوانێت خۆی لێی
بپارێزیت ،شوێن بەردەاڵنێکی زۆر ڕەقی ھەیە و ئێمەش وەک گەریال
تازە بە تازە توولە ڕێمان لەقەد پاڵەکانیدا درووست دەکرد ،بێگومان
خەڵکی ناوچەکە توولە ڕێ و ڕێی تری خۆیان ھەبوو بەاڵم ئێمە
نەماندەویست ڕێگاوبانەکانی خەڵکی ناوچەکە بەکار بھێنین ھەربۆیە
خۆمان توولە ڕێی تازەمان درووست دەکرد.
ناوچەی شاھۆ زستانێکی زۆر سەختی ھەیە ،چەندین مەتر
بەفری لێدەبارێت ،خاوەن زستانێکی بەفراوی و باھۆزە ،بێگومان
ناوچەی دارستانی�شی ھەیە ،ھەندێ شوێنی�شی ئاوی ھەیە ،بەاڵم
لەو شوێنەی ئێمە لێی گیرسابوینەوە نەدارستانی لێ بوو نە ئاو،
شوێنێکی بەردەاڵنی ڕووتەڵە و خاوەن چەندین ئەشکەوت بوو،
لەڕاستیدا ئەو شوێنەی دەمانویست لێی بگیرسێینەوە بەو شێوەیە
بوو ،بێگومان ئەمەش چەندین ھۆکاری جیاوازی خۆی ھەبوو،
گەریال لەو شوێنانەدا لە قەد پاڵەکاندا ناتوانێت بگیرسێتەوە ،یان
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دەبوایە بە پشتی پشتەوەی گرد و قەدپاڵەکاندا بمێنینەوە یاخود لە
شوێنە چااڵوێکاندا ،نەماندەتوانی بەقەد یاڵەکاندا بمێنینەوە چونکە
ھیچی نەبوو کە مرۆڤ بتوانێت خۆی پێ بپارێزێت و لێی بحەوێتەوە،
ئێمە لەوێدا نەماندەتوانی بە ڕۆژ جوڵە بکەین تەنھا بە نەبێت ،زاتەن
گەریال بەواتای جواڵنەوەیە بە شەو ،لەگەڵ دەستپێکی شەودا گەریال
دەکەوێتە جوڵەوە ،گەریال بەواتای ماراسۆنە لەگەڵ شەو تاکو ڕۆژ
ھەڵدێت ،کە ڕێمان دەکرد بۆ گەیشتن بە شوێنی مەبەستی خۆمان
ھەمیشە ئاومان لەگەڵخۆدا ھەڵدەگرت ،لەگەڵ ئەمەشدا بەردەوام
ئەوەی ھەمان بوو بەشانمانەوە بوو ،زوو . .زووش شوێنی خۆمان
دەگۆڕی ،نێوان ئەو شوێنانەی دەمانگۆڕی ھەندێکیان شەوێک و
ھەندێکیشیان دوو شەو ڕێکردنی دەویست ،بەھەموو شێوەیەک
دەجواڵینەوە ئێمە وەاڵخمان بەکار نەدەھێنا چونکە نەماندەویست
کەشف ببین ،دەمانویست زۆر بە نھێنیانە بجوڵێینەوە ،ئەگەر
شوانێک ئێمەی ببینیایە ڕاستەوخۆ شوێنەکەی خۆمان دەگۆڕی،
ھەروەکو جاری جارانی گەریال سەرەتاییەکانی باکوری کوردستان،
زاتەن لەسەر وانە و ئەزمونەکانی ئەوان دەمانویست لە ڕۆژهەاڵتی
ناوین پەرە بە گەریالیەتی خۆمان بدەین.
ھەڤاڵ ( بەرچەم وان ) فەرماندەی گرووپی ژنانمان بوو ،ئەم
ھەڤاڵەمان ئەم ناوەی لەناوی ( بەرچەم سەرحەد ) وە وەرگرتبوو
کە لە چاالکی ڕەڤانسەر شەھید ببوو ،لەساڵی  ٢٠٠٨بەیەکەوە
ھاتینە ئەم ھەرێمەوە ،بەاڵم ئێمە لەکۆتایی ساڵدا ھاتبووینە
ئێرە ،پێش ئێمەش ھەڤااڵنی ژن ھاتبوونە ئێرە ،بەاڵم ئامادەبا�شی
شوێنی حەوانەوەیان نەکردبوو ،شێوازی جواڵنەوەی ئەوان بەو
شێوەیە بوو کە لە ھاویندا لەوێ بوونە و لە زستاندا ئەوێیان چۆڵ
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کردووە ،بەاڵم بەمەرجێک ئێمەیان نارد کە لەوێدا جێی حەوانەوە
و جێگیربوون ئامادە بکەین ،ھەربۆیە فەرماندەییمان بڕیاریاندا
کە ئێمە لە زستانی ساڵی  ٢٠٠٨بۆ  ٢٠٠٩لە ھەرێمی شاھۆ جێگیر
ببین ،دەستکرا بەئامادەبا�شی کاروباری زستانە ،بەشێوەیەکی سادە
لەوناوچەیەدا لە ئەشکەوتەکاندا جێگیر دەبوین چونکە ئامادەبا�شی و
جێگیربوون لەشوێنێکی تردا سەخت بوو ،دەبوایە شوێنی زۆر نھێنی
درووست بکرێت ،چونکە ئەگەر لەزستاندا لەئاکامی ئۆپەراسیۆندا
یان لەئاکامی سیخوڕییەکدا شوێنەکەمان کەشف ببوایە و دوژمن
بھاتایەتە سەرمان رزگاربونمان مەحاڵ بوو ،لەوناوچەیەدا چەند
مەترێک بەفر دەبارێت ،مەحاڵ بوو لەحاڵەتی ئەو بەفر بارینەدا بێینە
دەرەوە ،لەھەمانکاتدا پەیداکردنی ئازوقەش کارێکی ئاسان نەبوو،
لەحاڵەتی ھاتنە ئاراوەی شەڕدا لەشوێنێکی ئاوادا جگە لە شەھید
بوون ڕێگا چارەیەکی تر پەیدا نەدەکرا ،ھەربۆیە لەشوێنێکی وەک
ئێرەدا دەبوایە زۆر بەنھێنیانە شوێن درووست بکرایەو ئاسەوارمان
لە پشت خۆماندا نەھێشتایە و پێشوتر ئازوقەمان پەیدا بکردایە و
شێوازی تەواوی ژیانی گەریال پەیڕەو بکەین.
ھەڤااڵن ئەشکەوتێکیان دۆزیبۆوە ،بەاڵم ئەم ئەشکەوتە سەرنج
ڕاکێشەر بوو ،لەوانەیە ئەم ئەشکەوتە مرۆڤی کۆنی ھەرێمەکە
بۆ پاراستنی خۆیان ئێرەیان درووست کردبێت ،شوێنی ھەموو
ئەشکەوتێک دەبێت لەخوارەوە بەرو سەروو ھەڵگژێی تاکو پێی
دەگەیت یان لە تەختاییەکەوە دەگەیتە بەردەم دەرگاکەی ،بەاڵم ئەم
ئەشکەوتەی ھەڤااڵن دۆزیبویانەوە سەیر بوو دەبوایە بە تونیلێکی
 ٢٠یان بۆ  ٢٥مەترێک ڕێتبکردایە ئینجا دەچویتە ژوورەوە ،واتا
لەقەد پاڵەکەدا  ٢٥مەترێک بەتونیلێکی باریکدا سەردەکەوتیت،
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دوای ئەم تونێلەش  ٥مەترێک بەالی ڕاستدا دەسوڕایتەوە ئینجا
چاوت بە ئەشکەوتەکە دەکەوت ،ئێمە چوینە ئەشکەوتەکەوە،
بۆمانەوەمان لێرە پێویست بوو زەوێکەی چاک بکەین و دەستکاریەکی
چواردەورەکەی بکەین و ئەرکە پێویستەکانمان ئەنجامداو ھەموو
الیەکمان پاک کردەوە ،ئەم شوێنە جێی  ١٠کەسێکی لێدەبۆوە ،ئەم
شوێنە بوو بە شوێنی ھەڤااڵنی کوڕ ،چونکە لە بەشێکیدا دەمانتوانی
بەیەکەوە ژیانی تێدا بەرینەسەر بەاڵم نەک بۆ نوستن ،ھەربۆیە
ئێمەی ھەڤااڵنی کچ ناچارماین کە شوێنێک بۆخۆمان بڕەخسێنین،
دەبوایە ئەمەشمان لەدەرەوەی ئەشکەوتەکە بکردایە ،شوێنی
خۆمان لەبەردەم ئەشکەوتەکە دروست کرد ،ھەرلەبەردەم دەرگای
ئەشکەوتەکە شوێنێکمان ھەڵبژارد کە لە ھیچ الیەکەوە نەدەبینرا،
بێگومان ئەگەر بمانتوانیایە بەشێوەی ژێر زەمین دروستمان
بکردایە ئەوا بەتەواوەتی لە ھیچ الیەکەوە نەدەبینرا ،دوای بڕیاردان
دەستمان کرد بەکار ،ئێمە بەگشتی  ٦ھەڤاڵی کچ بوین ،بەگشتی
ھێزەکەشمان لەم ناوچەیەدا  ١٦گەریال بووین ،شوێنەکەمان
ھەڵکۆڵینی تەواو بوو بەاڵم بچوک و تەنگ بوو ،بەداخەوە بەردێکی
گەورە لەناو چاڵەکە لێمان قیتبۆوە ،ئەم بەردە شوێنی  ٢ھەڤاڵمانی
داگیر کردبوو ،ھەربۆیە شوێنەکەمان بچووک بوو ،ئێمە دەبوایە
بەزووترین کات شوێنی خۆمان ئامادە بکردایەو سەریمان دابپۆشیایە
ھەربۆیە بیرمان لە شکاندنی ئەم بەردە گەورەیە نەکردەوە،
شوێنەکەمان تەسک بوو ،لەشوێنێکی وا تەسکدا و بەبوونی ئەم
بەردە ناڕەحەتیمان بۆ دروست دەبوو ،کەسمان ئەمەمان پێ ھەزم
نەدەکرا ،بەاڵم شتێکی ئەوتۆشمان لەدەست نەدەھات ،زاتەن ئەم
بەردە لەکۆتایی کۆڵینەکەمان ھاتە ئاراوە ،شتێکی واشمان نەبوو
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کە بەردەکەی پێبشکێنین و نەشمان دەتوانی بیشکێنین ،سەرەتا
لەناو خۆمان دەمانووت ھیچ نابێت ھەرچۆنێک بێت  ٤مانگێک
لێرە دەمێنینەوە ،شوێنەکەی خۆمان ڕێکخست ،ئێمەی ھەڤااڵنی
کچ ھەندێک حەزمان لە جوانکارییە ،ھەرلەبەر ئەوەی ئێرە دەبووە
شوێنی فێرگەش دەمانویست جوانتری بکەین ،ھەرچەندە ئەم بەردە
دیمەنی شوێنەکەمانی ناشرین کردبوو لەگەڵ ئەوەی کە نەشمان
دەتوانی بیشکێنین لەناو خۆمان دەمانووت ھیچ نابێت ،بەخۆمانمان
دەووت ئەم زستانە ئەم بەردە دەکەینە میوانی خۆمان ،ئەگەرچی
ھەموومان وابیرمان دەکردەوە بەاڵم ھەڤاڵ بەرچەم بەو شێوەیە
بیری نەدەکردەوە ،سەرەتا لەم بارەیەوە ھەڤاڵ بەرچەم ھیچی
نەووت ،بەاڵم دەمانزانی کە لەمێشکی داوە ،چەندین ڕۆژ ھاتووچوو
تەماشای بەردەکەی دەکرد ،پاشان جارێکیان تەماشای ئێمەی کرد
و پێی ووتین ( ئەم بەردە نیگەرانمی کردووە و بەر دڵمی گرتووە )،
منیش پێم ووت ( ھەڤاڵ ھیچ نابێت شەوان دەیکەین بە سەرینی
خۆمان ،با ئەم بەردە ببێت بە مەدالیایەکی شوێنەکەمان ،با ئەم
زستانە لەگەڵ ئێمە بباتەسەر ) ،بەاڵم ھەڤاڵ بەرچەم بەم قسەیەم
ڕازی نەبوو ،خووی پێوە گرتبوو ،دەمزانی کە شتێک دەھێنێە سەر
ئەم بەردە ،ڕۆژێک لەبارەی ئەم بەردەوە فەرماندەیی گرووپەکەمانی
ڕازی کرد ،ھەڤااڵنی کوڕ ھەموویان ھاتن ،ئێمەش ھەڤااڵنی کچ
کۆبوینەوە ،شتەکانمان کۆکردەوە ،سەرقاڵی بەردەکەبوین ،کەوتینە
کار ،ھەڤاڵە بااڵ کورتەکان لەناو چاڵەکەدا دەیانتوانی بەسانای تر
کار بکەن ،چونکە بەسانایی دەیانتوانی قازمەکە بەرز بکەنەوە و
بیوەشێنن ،ھەڤاڵ نودەمیش لەگەڵماندا بوو کە پاشان لە ئەنجامی
بۆردۆمانی خواکورک شەھید بوو ،لەبەر ئەوەی لەناوماندا کورترین
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کەسمان بوو ھەڤاڵ نودەم ئەو زیاتر کاری دەکرد ،لەبەرئەوەی ئەو
بەبا�شی قازمەی بەکار دەھێنا دەمانویست ھەر ئەویش بەردەکە
بشکێنێت ،بەاڵم نەیتوانی ،وازی ھێناو ھاتە دەرەوە ،ھەڤاڵێکی کوڕ
زۆر باوەڕی بەخۆی بوو پێی ووتین بە  ٥خولەک ئەیشکێنم چووە
چاڵەکەوە و کەوتە قازمە وەشان ٥ ،خولەکی پێنەچوو ھاتە دەرەوە
بێگومان بەبێ ئەوەی بەردەکە بشکێنێت ،بەڕاستی بەردەکە زۆر ڕەق
بوو لەوەدا نەبوو کە بشکێنرێت ،ھەرکەسێکمان چوبێتە چاڵەکەوە
 ٥خولەکی پێنەدەچوو دەھاتە دەرەوە ،بێگومان ھەر ھەڤاڵێک کە
قازمەی دەوەشان زەرەر بەر بەردەکە دەکەوت ھەربۆیە ئێمەش
ھەروەکو بەردەکە لەسەر عینادی خۆمان کەلە ڕەقیمان کرد،
ئەوەی زیاتر عینادی لەگەڵ ئەم بەردە دەکرد بێگومان ھەڤاڵ
بەرچەم بوو ،بەدرێژایی ڕۆژ ھەموومان خۆمان تاقی کردەوە،
لەئاکامدا بەردەکەمان ووردوخاش کرد ،دەستبەرداری ئەم
شکاندنە نەدەبوین ،ئەوەی دوایەمین کەس بوو کە کاریان دەکرد بۆ
ئەوەی بەردەکە پارچە پارچە بکەن ھەڤاڵ بەرچەم و ھەڤاڵێکی تر
بوو ،بەردێکی بچووک کەوتە چاوی ھەڤاڵ بەرچەم ،منیش بە ھەڤاڵ
بەرچەمم ووت ( ئەو بەردە پێمان دەڵێت ھەردەبێت لەگەڵتاندا بژیم
بەاڵم ئێمە پێمان ووت نەخێر ،ھەوڵێکی زۆرماندا تاکو شکانماند،
بەاڵم ئەو دەستبەرداری ئێمە نەبوو چونکە پارچەیەکی خۆی خستە
ناو چاوتەوە ) ،بێگومان دوای دەرکردنی بەردەکە شوێنەکەمان
فراوانتر و جوانتر و خۆشتر بوو.
ئەوەی شوێنەکەی ئێمەی خۆشکرد عینادێکەی ھەڤاڵ بەرچەم
بوو ،بەدەم بەسەربردنەوەی کاتەوە پارچە بچوکەکەی ناو چاوی�شی
دەرچوو ،بەو شێوەیە ئەو بەردە ھیچ پەیوەندییەکی لەگەڵماندا
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نەما ،لەدوای ماوەیەکی زۆر کەمدا زستانی سەختی ناوچەی شاھۆ
دەستی پێکرد ،زستانمان لەناو ئەو حەشارگا گەورەیە بۆ ژیانمان
و وەک مەکتەبێکیش بەکار ھێنا ،بەفرێکی زۆر باری ،بەفرێکی
ئەوەندە زۆر باری لە مانگی شوباتدا ھەموو شەوێک دەچوینە
سەر حەشارگاکەمان و بەفرمان دەماڵی ،ئەگەر بەفرمان نەماڵیایە
حەشارگاکەمان بەسەرماندا دەڕما ،بوتڵە غازەکەمان کەوتە ژێر
بەفرەوە ماوەی ڕۆژێک سەرقاڵی بوین تاکو لە ژێر بەفردا دەرمان
ھێنا و خستمانە شوێنێکی ترەوە ،زستانمان بەسەر برد و لە بەھاردا
ھاتینە دەرەوە ،ئێمە بەبێ ئەوەی زەرەری گیانیمان ھەبێت و بەبێ
ئەوەی ڕوبەڕووی ئۆپەراسیۆنی دوژمن ببینەوە و بەبێ ئەوەی
دەستبەرداری پەروەردەش بین زستانمان بردەسەر و لەبەھاردا
ھاتینە دەرەوە ،زستانێکی خۆشمان بردەسەر ،ھەڤااڵن لە ئاکامی
پەروەردەدا بەبا�شی خۆیان ئامادە کردبوو ،بۆ بەھار بەبا�شی خۆمان
ئامادە کردبوو ،ھەربۆیە ھەڤااڵنی فەرماندەییمان چاوەڕوانی کاری
زیاتریان لە ئێمە دەکرد ،دەیانویست لەگەڵ ھاتنی بەھاردا ئەنجامێکی
باش بەدەست بخەین ،بێگومان کاری باش و بەپێز و سوپریز ئەوەبوو
کە ئێمە کاری باش و ئەنجام وەرگر و بەبێ ئەوەی زیان بێتە ئاراوە
کارەکانمان ئەنجام بدەین ،ھەر ھەموو ھەڤااڵنمان بەبا�شی بۆ چاالکی
بەھار خۆیان ئامادە کردبوو ،ئێمە دەمانویست چاالکێکانی ساڵی
 ٢٠٠٩وەک چاالکێکانی ساڵی  ٢٠٠٨ئەنجام بدەین ،بەو ئامانجەوە
خۆمان ئامادە کرد ،گەنگەشەی خاڵی ھەدەفەکانمان دەکرد،
تەنانەت لەبارەی کەموکوڕی و نەبونێکانیشمانەوە گەنگەشەمان
دەکرد ،لەسەر کەموکوڕیەکانی کۆنمان گەنگەشەمان دەکرد و
وانەی لێوەفێر دەبوین ،ھەربۆیە بەشێوەیەکی پراکتیکی و نەزەری
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خۆمان بۆ ھەموو کاروبارێک ئامادە دەکرد ،لەئاستی دەروونی و
بەدەنی خۆمان ئامادە دەکرد ،زیاتر لەسەر ئەو بابەتانە خۆمان چڕ
دەکردەوە.
دوای خۆئامادەییەکی باش فەرماندەییمان داوایان لێکردین
کە شتێکی باش بکەین ،دەبوایە کەشفی چواردەوری بارەگای (
ڕەوانشار ) مان بکردایە ،بۆ ئەم کارە  ٥ھەڤاڵ ئەرکدار کران کە من
و ھەڤاڵ بەرچەم و  ٣ھەڤاڵی کوڕیش بوون ،پێش ئەوەی بچین بۆ ئەم
ئەرکە لەناو خۆمان بەرنامەسازییەکی ترمان کرد ،دەبوایە ھەڤاڵ
بەرچەم و سەرخوابون ئورفە وەک فەرماندە بچن بۆ ناوچەی
دەاڵھۆ ،بەاڵم ھەڤااڵن پێیان وابوو کە ھێشتا زووە و ھەربۆیە
پێیان باش بوو دوای ئەنجامدانی چاالکی بارەگای ڕەوانشار بچن بۆ
ئەوکارەیان ،لە مانگی نیساندا توانیمان بچین بۆ ئەرکی کەشفکردن،
دەبوایە لەژێر بارینی بارانی مانگی نیساندا بگەیشتینایەتە شوێنی
کەشفکردنمان ،ئێمە لە شوێنێک بوین کە چەند مەترێک بەفری
لێباری بوو ھەربۆیە پێمان وابوو کە مانگی نیسان بێ باران دەبێت،
ئەوەندەی بارینی بەفر بێگومان بارانیش دەباری ،ھەربۆیە بەو
بۆچونەوە ئامادەبا�شی خۆمان کرد و بەڕاستیش کەوتینە ژێر باران
بارینێکی زۆرەوە ،ئەو شوێنەی لێی گیرساینەوە ھەموو بەفرەکەی
توابۆوە ،لەبەرئەوەی چواردەوری ڕەوانشار کەمێک گەرمەسێر
بوو بەفر توابۆوە ،ئێمە تەخمینی ئەوەمان کردبوو ھەربۆیە بڕیاری
چونمان دابوو ،بەدرێژایی ڕۆژێک لەژێر بارینی باراندا ڕێمانکرد ،کە
گەیشتینە شوێنی کەشفەکەمان ھێشتا باران خۆ�شی نەکردبۆوە،
ئێمە لەگەڵ خۆماندا پارچە الیلۆنێکمان بردبوو ،الیلۆنەکەمان
خستە سەر خۆمان و نوستین ،ھەڤاڵ بەرچەم بەبێ ئەوەی پارچە
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دژە بارانەکەی بدات بەخۆیدا نوستبوو ،ھەر ھەڤاڵێکمان لەژێر
دارێکدا نوستبوو ،کاتێک باران زیاتری کرد بەرگی دژە بارانەکەم
کردەوە ،ھەڤااڵنی کوڕیش پێیان وابوو کە باران خۆشدەکاتەوە
ھەربۆیە الیلۆنەکەی خۆیان نەکردبۆوە ،ھەڤاڵ بەرچەم لەگەڵ
بارانیشدا کەتبووە عینادییەوە ھەربۆیە لەبەرخۆیەوە دەیووت
ھەروەکو چۆن عینادی دەکەیت لەبارین و خۆش ناکەیتەوە منیش
لەبەردەمت ڕاناکەم ،بەاڵم ھەڤاڵ بەرچەم توانی تا نیوەی شەو دان
بەخۆیدا بگرێت ،لە نیوەی شەودا ھات و منی ھەڵسان ،کاتێک لێم
پر�سی ( چی بووە؟ ) ئەویش ووتی ( سەرم نا بەسەری بارانەوە ئەویش
سەری نا بە منەوە وەک دەبینیت لەئاکامدا چیم بەسەرھات وەک
چۆلەکەی تەڕم لێھاتووە ) ،بەڵێ ھەڤاڵ بەرچەم خاوەن عینادێک
بوو کە عینادی لەگەڵ بارانیش دەکرد ،ماوەیەک لەژێر بەرگە
دژە بارانەکەی من مایەوە ،کاتێک ئێمە چاوەڕێی ئەوەبوین باران
خۆشبکاتەوە بەاڵم زیاتر و بە خوڕتر دایدەکرد ،لەئاکامدا چوینە الی
ھەڤااڵنی کوڕەوە و الیلۆنەکەمان ھەڵدا ،بەرەو بەیان بوینەوە ،لەبەر
ئەوەی الیلۆنەکەمان بچووک بوو نەمان دەتوانی لە ژێریدا خۆمان
درێژ بکەین ھەربۆیە بەچوارمشقی لێی دانیشتبووین ،بەتانێکەمان
بەسەرخۆماندا دا ،چاوەڕێی خۆشبونەوەی باران بووین ،وەک
ئازوقەش خورما و حەلوامان پێبوو ،ئەم خورما و حەلوایە دوو
ھەڤاڵ وەک بار خستوبویانە سەرشانی خۆیان ،ئەم دوو ھەڤاڵە
مەبەستیان بوو کە بارەکەی سەرشانیان کەم بکەنەوە ،ھەربۆیە
کاتێک لەژێر الیلۆنەکە چاوەڕێی خۆشبونەوەی بارانمان دەکرد ئەو
دوو ھەڤاڵە جارناجارێک خورما و حەلواکانیان دەردەکرد و پێیان
دەوتین ئەزانین برسیتانە فەرمو خورما و حەلوا بخۆن ،بێگومان لەو
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 472مەراڵ کزلیرماک

حاڵەتەشمان ئەم دوو ھەڤاڵە دەیانویست کارێک بکەن کە بتوانن
بماندەن بە پێکەنین ،تا دەمەو ئێوارە خورما و حەلوا و ھەموو
نانەکانمان تەواو کرد ،بەاڵم باران ھەر خۆ�شی نەکردەوە ،بۆسبەی
ھەرکە باران خۆشبۆوە دەستمان کرد بە کاروباری کەشف کردن،
تا نزیک ترین شوێنی بارەگاکە نزیک بوینەوە و کەشفمان کرد ،بەبێ
ئەوەی کەس درکمان پێبکات کەشفی خۆمان تەواو کرد ،گەڕاینەوە
شوێنەکەی خۆمان ،ئاکامی کەشفەکەمان بە ھەڤااڵن ڕاگەیاند،
ھەڤااڵنیش ئەنجامی کەشفەکەمانیان بەگونجاو بینی تاکو چاالکی
ئەنجام بدەین ،دوای گەنگەشەی ئەنجامی ئاکامەکانی کەشفەکەو
بڕیاری چاالکی ئیتر خۆمان ئامادە کرد بۆ ئەنجامدانی چاالکێکە.
دوای  ٢ڕۆژ گرووپەکانی چاالکێکە دیاری کران ،گرووپەکانمان
لە شێوەی گرووپی بەرگری و ھێرشبەر و گرووپی بەرچدانەوەی
ئەو ھێزی لەدەرەوە دێت بۆ ھاوکاری بارەگاکە ،ھەڤااڵن پێیان باش
بوو کە ھەڤاڵ بەرچەم لەناو گرووپی ھێرش بەر نەبێت لەبەر ئەوەی
دوای چاالکێکە ئەرکی تری پێڕاسپێردرابوو ،ھەربۆیە نەیاندەویست
لەم چاالکییەدا شەھید ببێت ،بەاڵم ئەو پێداگری زۆری کرد و
ناوی خۆی لەناو گرووپی ھێرشبەردا نوو�سی ،ھەڤااڵن دەیانویست
بۆ ئەوەی ئەزمونی زیاتر بەدەست بخات لەناو گرووپی بەرگریدا
جێبگرێت ،دوای ئەوەی ھەڤاڵ بەرچەم پێداگریەکی زۆری کرد
ھەڤااڵن ھەڤاڵ بەرچەمیان کرد بە فەرماندەی قۆڵێکی گرووپی
بەرگری ،ھەڤاڵ بەرچەمیش ئەو فەرماندەییەی ڕەد کردەوە و وەک
گەریالیەکی سادە ناوی خۆی لە گرووپی ھێرشبەر نوو�سی ،ھەڤاڵ
بەرچەم خۆی فەرماندەی گرووپ بوو ھەربۆیە دەبوایە وەک
کەسێکی فەرماندە جێبگرێت ،لەناو گەریالدا بەمە دەڵێن شێوازی
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پراکتیک ھەربۆیە ھەڤاڵ بەرچەم نەک وەک فەرماندە وەک
گەریالیەکی سادە چووە ناو گرووپی ھێرشبەرەوە ،بەاڵم ھەڤاڵ
سەرخوابوون وەک فەرماندەی قۆڵێکی گرووپ جێی گرت چونکە
ئەو بە ئەزمونتر بوو.
ئەو گرووپەی من لەناویدا جێمگرتبوو سەرجادەکانی دەگرت،
ئەو جادەیەی گرتبوومان ئەو ڕێگایە بوو کە لە شاری ڕەوانشارەوە
دەھات ،ئێمە ئەم جادەیەمان گرتبوو ئەگەر ھێزی فریاکەوتن
بھاتایە بۆ بارەگاکە ئەوا لێمان دەدان ،چوینە شوێنی چاالکێکەوە،
لەماوەیەکی کەمدا ھەموو گرووپەکان شوێنی خۆیان گرت،
چاالکێکە لە زەمان و کاتی خۆیدا زۆر بە با�شی و گونجاوی دەستی
پێکرا ،ھیچ ڕێگرییەک و ناکۆکییەک نەھاتە ئاراوە ،لەم ھەرێمەدا
ھەڤااڵن بۆمبایەکیان دروست کردبوو کە ناویان نابوو بۆمبای
شاھۆ ،بۆمبایەک بوو کە ئەوەندەی تۆپێکی ھاوەن کاریگەری
ھەبوو ،ھەڤااڵن بەتەقینەوەی ئەو بۆمبایە دەستیان کرد بە
چاالکێکە کە ئاگرێکی با�شی لێکەوتەوە ،دوای تەقینەوەی بۆمباکە
ھەڤااڵن چوونە ناو بارەگاکەوە ،ھەندێک لە پاسداران لەوکاتەدا
لە چێشتخانە و ھەندێکیشیان سەرقاڵی تەماشاکردنی تەلەفزیۆن
بوون و ھەندێکیشیان لە شوێنی حەوانەوەیاندا بوون ،ئەوان بە ھیچ
شێوەیەک لەچاوەڕوانی ئەم چاالکییەدا نەبوون ھەربۆیە ھەموویان
لەناو شڵەژاویدا بوون ،کاتێک ئێمە کەشفمان کرد سەربازێکی
ئەوەندە زۆر لەناو بارەگاکەدا نەبوو ،دوایی زانیمان بۆ ئەوەی
دژ بە ئێمە ئۆپەراسیۆن ئەنجام بدەن لەدوای کەشفی ئێمە ئەو
پاسدارە زۆرەیان ھێنا بوو ،بەواتایەک ئەم ھێزە زۆرەیان ھێنابوو
بۆ ڕاوکردنی ئێمە بەاڵم ئێمە بەمەمان نەزانی بوو ،ھەربۆیە کاتێک
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ھەڤااڵن دەچنە ناو بارەگاکەوە روبەڕووی پاسدارێکی زۆر دەبنەوە،
ئەوکاتەی ئێمە کەشفی بارەگاکەمان کرد ژمارەی پاسداران زۆر کەم
بوو ،ئێمە بەگوێرەی ڕێژەی ژمارەکانی ئەوان بڕیاری چاالکێکەمان
دابوو.
ھەڤااڵن یەکەم بۆمبا فڕێدەدەنە ناو گروپێکی زۆری پاسدارەوە،
ھەڤاڵ باران ڕاستەوخۆ دەچێتە ناو بارەگاکەوە ،دوو ئیستیخباراتی
پاسدار دەبینێت و دەیانکوژێت ،دوای کوشتنی ئەم دوو پاسدارە
ھەڤاڵ باران شەھید دەکرێت ،ھەڤاڵ باران تایبەتمەندییەکی ھەبوو
ئەمە�شی خستبووە ناو چوارچێوەی گاڵەجارییەوە ،باران ھەمیشە
دەیووت ( من بۆ ھێرشکردن زۆر باشم بەاڵم بۆ پاشەک�شێ کردن
زۆر خراپم ) ،لەناو بارەگاکەشدا ھەڤاڵ باران ھەروایکرد ھێر�شی
برد و بەاڵم پاشەکشێی نەکرد ،ئەو چووە ناو بارەگاکەوە و دوو
ئیستیخباراتی پاسدار دەکوژێت بەاڵم پاشەکشێی نەکرد ،چاالکێکە
بەسەرکەوتوانە ئەنجامدرا ،ھەڤااڵن نزیکەی  ٤٥پاسداریان
کوشت ٢٧ ،چەکیان ھەڵگرتبوو ،ئەشیاکانی تری بارەگاکەیان
سوتان ،سەرەرای ھەموو بانگەوازاییەک ھەڤاڵ سەرخوابون
وەاڵمی بێتەلەکەی نەدایەوە ،گرووپەکەی ئێمە بانگەوازیمان
لێکرد لەناکاو وەاڵمی دایەوە و ووتی ( من حەوسەڵەم نەماوە )،
لەدەنگی دیاربوو بریندار بوو ،قاچی بریندار ببوو ،خوێنێکی زۆری
لێچۆڕی بوو ،ھەربۆیە نەیتوانی بوو وەاڵممان بداتەوە ،شوێنی خۆی
بە ھەڤااڵن ووت ،ئەوکاتەی ھەڤااڵن دوا ئامادەبا�شی پاشەک�شێ
دەکەن ئەم ڕووداوە ھاتە ئاراوە ،زاتەن ھەڤاڵبەندی و فیداکاری و
ڕزگارکردنی ھەڤاڵ و پاراستنی ھەڤاڵ و چوون بەرەو مردن لەپێناو
ھەڤاڵدا لەناو پکک دا لەکات و ساتێکی وادا دەردەکەوێت ،ئەمە
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ڕووحێکی پتەوە ،ڕووحی قارەمانێتی و ڕووحی ھەڤااڵیەتییە ،زاتەن
ئەم ڕووحە ھەمیشە درێژە بەکارەکانمان دەدات و گەورەمان دەکات
و لەھەمبەر ھەموو ھێرشێکدا ئەمان پارێزێت ،چونکە ئێمە دەزانین
کە ھەڤااڵنمان لەپێناو ئێمە دەچن بە پیری مەرگەوە و بۆھێنانەوەی
تەرممان ئامادەن گیانی خۆیان بەخت بکەن ،ھەربۆیە ھەڤااڵن بەبێ
ھیچ سڵمینەوەیەک بەرەو پیری مەرگەوە دەچن ،کاتێک ھەڤااڵن
دەزانن ھەڤاڵ سەرخوابون لە ژوورەوە ماوەتەوە بڕیار دەدەن
کە بچن بیھێننەوە ،یەک لەدوای یەک جارێکی تر ئەچنەوە ناو
بارەگاکەوە ،ھەڤاڵ سەرخوابون ھەتا دەرگاکە دەھێنن ،بۆیەکەمجار
کەس لە نزیکیانەوە بەدی ناکەن ،بەاڵم نازانن کە جاشێکی بریندار
لە دەرگای دەرەوە بە بیکەی�سی بۆ ھەڤااڵن دانیشتووە ،ھەربۆیە
کێ لە دەرگاکە دەردەچێت جاشەکە لێی دەدات ،کاتێک ھەڤاڵ
سەرخوابون دەھێننە بەردەم دەرگاکە فیشەکێکی جاشەکە بەر
سەری دەکەوێت و شەھید دەبێت ،جاشەکە وەک شێتێک بە چەپ
و ڕاستدا تەقە لە ھەڤااڵن دەکات ،دوای ئەوەی ھەڤاڵ سەرخوابون
شەھید دەبێت ھەڤاڵ بەرچەم دەیەوێت ھاوکاری بکات بۆ ئەوەی
سەرنجی ھەڤااڵن بۆالی خۆی ڕابکێ�شێ دووجار دەڵێت ھەڤاڵ. .
ھەڤاڵ . .جاشەکە لەھەڤاڵ بەرچەمیش دەدات ،دوای بەرچەم
ھەڤاڵێکی تریش ئەچێتە ئەوێ جاشەکە لەویش دەدات ،یەک
لەدوای یەک ھەڤااڵن شەھید دەبن ،ھەڤاڵێکمان ھەبوو بەناوی
چاوشین ،لەئاکامدا ئەم ھەڤاڵەمان ھێرش دەباتە سەر جاشەکەو
ئەیکوژێت ،بیکەیسیکە�شی دەھێنێت ،ئەو بیکەیسییە تاکو ئێستاش
لەالی ھەڤااڵنە ،چی کاتێک لەو چەکە دەڕوانم سیمای ئەو  ٥ھەڤاڵە
دێتەوە بەرچاوم کە شەھید ببوون ،ئەو  ٨ھەڤاڵەی گرووپی ھێرش
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بەربوون  ٥یان شەھید بوون و ھەڤاڵێکیشمان بریندار بوو ،تەنھا
 ٢ھەڤاڵمان سەالمەت بوون ،ئێمە ویستمان بچین بۆفریاکەوتنیان
بەاڵم لەو دەوروبەرەوە بە زووترین کات ھێزی فریاکەوتنیان
گەیشتە ئەوێ ،چواردەوری بارەگاکەیان گرت ،ھەربۆیە
نەمانتوانی تەرمی ھەڤااڵنمان بھێنینەوە ،ئەو  ٣ھەڤاڵەی ترمان بە
بیکەیسێکەی جاشەکەوە گەیشتنەوە المان ،ئەمە چاالکی شار بوو
وە زۆر سەرکەوتوانە بوو ،کاتێک ئێمە دەستمان کرد بە ئەنجامدانی
چاالکێکە رادیۆی ئەوێ راستەوخۆ پەخ�شی دەکرد و با�سی لەم
چاالکییە کردبوو ،لە ھەواڵەکە ووتوبیان ( پژاک چواردەوری شاری
گرت ھەموو شوێنێکیان گرتووە ڕەوانشار چواردەوری گیراوە
) ،چاالکێکە زۆر سەرکەوتوانە بوو بەاڵم  ٥شەھیدمان ھەبوو،
دوای ئەم چاالکییە دەوڵەتی ئێران فەرماندەی گشتی ھێزی پیادەیان
لەسەر کارەکەی الدا ،چونکە بەڕاستی چاالکێکە زۆر سەرکەوتوانە
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بوو ،ھەڤااڵن سەرخوابون و بەرچەم بۆ ئەنجامدانی کاروبار
لە داالھۆ کاریان پێڕاسپێردرابوو ،ھەردوکیشیان لەوێ شەھید
بوون ،ھەربۆیە ئەو ساڵە کارەکانمان لە داالھۆ ئەنجام نەدران،
ئەم چاالکییە دەنگێکی زۆری دایەوە ،ئەمە کارێکی باش بوو بۆ گەلی
ئەوێمان چونکە ئەو بارەگایە عەزێتێکی زۆری خەڵکیان دەدا ،زاتەن
یەکێک لە ھۆکارەکانی ئەم چاالکییە ھەر ئەو ھۆکارە بوو ،دوای ئەم
چاالکییە خەڵکی باوەڕیان بەخۆیان زیاتر بوو غیرەتیان کەوتەوەبەر،
لەئێمەشدا جارێکی تر ڕووحی ڕاستەقینە و کۆنی پکک کەوتەوە
بەرمان ٥ ،ھەڤاڵمان لەپێناو پاراستن و ڕزگارکردنی ھەڤااڵن گیانیان
بەخ�شی ،ئەوان وەک تۆوی قارەمان و ڕەسەن و جوان چوونە ناو
ناخی خاکی ئەو سرووشتەوە ،بۆ ئێمەش گەیاندنی پەیامی ئەوان بۆ
سبەی و جوانێکانیان و و قارەمانێتێکانیان گواستنەوەیان بوو بۆ
داهاتوو ،لەگەڵ ئەمەشدا ئەو ڕێپێوانە بەرقەرارەمان بۆمایەوە کە
ببین بە شایەنی قارەمانێتێکانی ئەوان.
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لەگەڵ دەنگی تۆپ و گوولە هاوانەکاندا لەناو دارستانەکەدا
دوکەڵێکی ڕەش ئەوەندەی ناوقەدی دارێکی بەتەمەن بەرزدەبۆوە،
شەوێکی نوتەک و بەفران باربوو ،جەندرکەمانی دوژمن ئەوەندە
شەکەت و ماندوو ببون کە بەیەک ڕیز لەناودارستانەکەدا ڕێیان
دەکرد بەدوای یەکدا لەسەرخۆشێکی نیوە شەویان دەکرد بە چەپ
و ڕاستدا دەهاتن و دەنگ و ناڵەیان دەگەیشتە ئەو شوێنەی کە ئێمە
خۆمانمان لێ مەاڵسدابوو ،گورزێکی باش لە هێزی دوژمن وەشێنرابوو
بەم شێوەیە دوا یەکینەکانی هێزی دوژمن پاشەکشێیان دەکرد،
هێواش . .هێواش دوکەڵە ڕەشەکە ئاسمانی سەر دارستانەکەی
دادەپۆ�شی ،هێشتا کات مابوو بۆ ئەوەی بەبا�شی دونیا تاریک دابێت،
کڕێوەی بەفر وەک ئەو پەپوالنە بوون کە سەمای مردنیان دەکرد،
دوایش هێواش . .هێواش لەگەڵ ئەو سەمایەدا دەگەیشتنە سەر
الشەی جەندرمە کوژراوەکان و دایاندەپۆشین ،ئەم چاالکییە
دوا هەمین چاالکی ئەم شەڕەبوو کە چەند ڕۆژێک بوو بەردەوام
بوو هەربۆیە ئەم چاالکییە قەدەری ئەم شەڕەی پێنیشان دەکرا،
بەڵێ ئێستا ئەوکاتە بوو کە دەست بوەشێنین لەم گروپە جەندرمە
بریندارە و پەرتوباڵوەی سوپای تورک ،من دڵنیام هەرگیزاو هەرگیز
ئەمەیان لەبیر ناچێتەوە ،بەاڵم ئەم گروپە لەوەدەچوو کە نییەتیان
نەبێت لە شوێنێکدا بحەوێنەوە ،بەرەو تارمایی دارەکان بەخێرایی
دوردەکەوتنەوە ،دوای ماوەیەکی کەمی تر ئێمە بەرەو ئەو شوێنە
ملمان نا کە دوکەڵە ڕەشەکەی لێ بەرزدەبۆوە ،کەوتبوینە دوای
شوێن پێیان ،تارمایی دارەکان کە کڕێوە بەفریان بەسەردا دەباری
وەک دێوزمە بوون بۆ ئێمە ،ئێمە گەیشتینە ئەو شوێنەی کە گوولە
هاوانێکی لێتەقیبۆوە و هێزی دوژمن پاشەکشێیان لێکردبوو لەپاش
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خۆیان برینپێچی خوێناوی
و فیشەکیان بەجێهێشتبوو،
ئەو شوێنانە پڕبوو لە الشەی
کوژراوی جەندرمەی تورک،
پر�شی خوێن بە هەمووالیەکدا
پرژابوو ،ئەو چاڵەی کە لە
ئەنجامی تەقینەوەی گوولە
هاوانێکەوە هاتبووە ئاراوە
ئێستا ببوو بە مەنزڵی ئێمە،
بەسەرماندا لەگەڵ دوکەڵی
ڕەشدا بەفر دەباری ،لەناکاو
گوێمان لە دەنگێک بوو سەرمان
هەڵبڕی ،قەلەڕەشکەیەک لەناو

لقەکانی دارەکەی بانسەرمانەوە
قیڕەیەکی کردوو هەڵفڕی،
کاتێک دەنگی شەقەی باڵی
قەلەڕەشکەکە لە گوێمان دوور
کەوتەوە من تەماشای فڕینی
باڵندەکەم نەکرد بەڵکو تەماشای
کۆتایی ئەو توولە ڕێگایەم دەکرد
کەلە دارستانەکەوە دەچووە
دەرەوە ،گروپە پەرێشان و
زامدارەکەی هێزی دوژمن ڕێیان
دەکرد.
ئەو گەریالیانەی لەژێر
فەرماندەیی مندا بوون
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نەیاندەزانی لەم حاڵەتەدا کەچی بکەن ،ئیشارەتم بۆ چەند هەڤاڵێکم
کرد کە زۆر بەهێوا�شی بەدوایاندا بچن ،بێگومان لەناو بەفرداو
لەو ڕەوشەدا نەدەکرا بەخێرایی هەنگاو بهاوێژرێت و پێش لەم
یەکینەیەی دەژمن بگیردرێت ،بەاڵم بۆ چاودێری کردنیان پێویست
بوو کە ناوبەرێکی کەممان لەگەڵیاندا هەبێت ،من دڵنیا بووم لەوەی
کە ئەم گروپەی هێزی دوژمن زۆر لێمان دوور ناکەونەوە ،هێواش.
 .هێواش دونیا تاریک دەبوو ،بەفر و ڕەشەبا لەزیاد بوندابوو ،من
سەرەرای ئەوەی هەموو گریمانە و مەترسییەکم لەچاو گرتبوو وە
بڕیارمدا بوو کە ئەم شەو ئەم گروپەی هێزی دوژمن لەناو ببەین ،بە
هەڤااڵنم ووت کە لەو خانووە بچوکە چاوەڕێ بکەن کە دار بڕەکان
بە لق و پوشوپەاڵش لە ناو دارستانەکە دروستیان کردبوو.
هەڤااڵن کەوتنە ڕێ ،دوای ماوەیەکی کورت یەکێک لە هەڤااڵنم
بەڕاکردنەوە گەڕایەوە المان پێی ووتین « گروپەکە لەگەڵ
بریندارەکانیان خۆیان کرد بە خانووە بچکۆلەکەدا « بەڵێ ئەمە
هەواڵێکی خۆش بوو ،ماوەیەک قسەم نەکردوو گوێم بۆ ترپەی دڵی
دارستانەکە ڕاگرت ،ئەم خانووە هەر نیو کاتژمێرێک لێمانەوە دوور
بوو دەبوایە ئێمە بچوینایەتە ئەوێ و هێرشمان بکردایەتە سەر هێزی
دوژمن و هەموویانمان لەوێ لەناوببردایە ،ئەم بۆچونەم بۆ هەڤااڵنم
هێنایە زمان و ئەوانیش بەم بڕیارەم کەیف خۆش بوون ،پێیانم ووت
« راوەستن با جەندرمەکان بەتەواوی لە خانۆکە جێگیر ببن و ترس
و مەراقیان کەم بێتەوە و دڵنیا بن لەوەی کە کەس بەدوایانەوە نیین
ئینجا ئەچینە سەریان «.
لە نیوەی شەودا زۆر بە هێمنانە و زۆر ووریایانە بەرەو خانۆکە
کەوتینە ڕێ ،ئێمە بە تولەڕێکەدا ڕێمان نەکرد بەڵکو بە لێواری
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دارستانەکەوە دەچوینە پێشەوە ،سەرەرای ئەوەی بە فرێکی زۆر
دەباری و ڕێگریش بوو لە خێراییمان بەاڵم شوێنەکە دوور نەبوو کە
پێی نەگەین ،زوو گەیشتینە شوێنی مەبەست ،بەدەم بۆنی دوکەڵەوە
چاومان کەوت بە خانووە پوشوپەاڵشەکە .لەبەردەم خانۆکە
سەربازێکی ئێشکگر ڕاوەستا بوو ،ئاگرەکەی ناو خانۆکە لە درزی
دەرگاکەوە بەدیدەکرا ،ئێشکگرەکە هەندێکجار تفەنگەکەی دەکردە
نێوان قاچەکانێوەی و دەستەکانی لەیەک دەخشاند و گەرمیانی
دەکردەوە و تەماشای چەپ و ڕاستی خۆی دەکرد .ئیشارەتم بۆ
هەڤااڵن کرد کە ئامادەبن و زۆر بە هێمنانە بە چواردەوری خانۆکە
سوڕاینەوە و خۆمان گەیاندە پشت خانۆکە ،بەقەد بەرزایی
ژوورەکە پەنجەرەیەک هەبوو بە خشکە هەڵگژام و لە پەنجەرەکەوە
تەماشای ناو ژوورەکەیانم کرد ،هەڵمێکی گەرم دای لە دەموچاوم
هەروەها بۆنی داودەرمان هات بەلوتمدا ،لەو ژوورەدا  ٦سەرباز لە
چواردەوری ئاگرەکە دانیشتبون کە یەکێکیان بریندار بوو ،ئەوەی
سەرنج ڕاکێشەر بوو ئەوەبوو کە هەمووشیان تەماشای ئاگرەکەیان
دەکرد ،سەربازێکیان چڵێکی خستە ناو ئاگرەکەوە و دوایش
دەریهێناو جگەرەکەی پێ داگیرساند ،دوای ئەوەی چەند قومێکی
دا لە جگەرەکەی و بەبا�شی دایگیرساند ئینجا جگەرەکەی کردە
دەمی سەربازە بریندارەکەوە ،ئەویش وەک منداڵێک کەوتە مژینی
جگەرەکەی ،ئەم بریندارەیان چاوێکی و نیوەی سەری بە برینپێچ
بەسترابوو ،لەگەڵ هەر مژینێکی جگەرەکەی تەماشایەکی بنمیچی
ژوورەکەی دەکرد ،لەوەدەچوو کە هەستی بەبوونی من کردبێت،
لەناکاو وورتەورتێکی کرد وامزانی منی بینیوە و بەسەربازەکانی تر
دەڵێت لە ڕاستیدا هەندێک شڵەژام،
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سەربازێکیان ووتی « شارلۆ گۆرانییەکمان بۆبڵێ « شارلۆش ووتی
« جگەرە دەکێشم وازم لێبێنە « سەربازێکیان بەدانەکانی نینۆکەکانی
دەقرتاند ،یەکێکی تریان ئاگرەکەی خۆشدەکرد ،سەربازە
ئێشکگرەکە سەری هێنایە ژوورەوە و ووتی « زۆرساردە بایەکێکی
تر ئێشکبگرێت « سەربازێکیان بە دەنگێکی گڕ وەاڵمی دایەوە پێی
ووت « گۆڕینی چی ماوەی  ١٠خولەکێکە لە دەرەوەی جارێ ماوتە
بڕۆ دەرەوە « ئێشکگرەکە گەڕایەوە شوێنەکەی خۆی ،جەندرمە
بریندارەکە کە ناوی شارلۆ بوو بەسەربازێکی تری ووت « دکتۆر
چاوم ئاخ چاوم « دکتۆرەکەش پێی ووت « بابگەینە شوێنی خۆمان
شارلۆگیان چاک دەبیتەوە لەجارانیش باشتر دەبیت « بریندارەکە
جگەرەکەی تەواو کردبوو هەربۆیە دووبارە ووتی « جگەرەیەکم بەنێ
قاچەکانم خەریکن سارد دادەگەڕێن کوا جگەرەیەکم بەنێ « یەکێک
لە جەندرمەکان ووتی « ئەو پەنجەرەیە داخەن « جگەرەیەکیان کردە
دەمی شارلۆنەوە ،سەربازێکیان هەڵساو بەرەو من هات ،سەرم
نەوی کردەوە ،کڕێوەی بەفر لە پەنجەرەکەوە دەچووە ژوورەکەوە،
دەنگی پێی سەربازەکە لە من نزیک دەبۆوە ،پەنجەرەکەی داخست،
بەفر هێواش . .هێواش پەنجەرەکەی دادەپۆ�شی ،لەناکاو دەستێک
خرایە سەرشانم ،کە ئاوڕم دایەوە تەماشامکرد یاریدەدەرەکەم بوو
بەدەنگێکی گڕ پێی ووتم « چاوەڕێی چی دەکەین با لێیان دەین « ئێمە
چواردەوری خانۆکەمان گرتبوو ٢ ،گەریالم لە شوێنێکی گونجاو
لە نزیک دەرگاکە جێگیرکرد ،کە ویستیم بگەڕێمەوە الی هەڤااڵن
لەناکاو تیشکێک لە دەموچاومیدا ،تەماشایەکی ژوورەکەم کردەوە،
شارلۆ ڕێک لەبەردەمم بوو ،شارلۆ سەری پێچی بوو سەرقاڵی جگەرە
کێشان بوو ،لە نێوان درزی چڵەدارەکان و پوشوپەاڵشەکاندا بۆنی
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 484موراد تورک

دوکەڵی ئاگرەکە و جگەرەکە دەگەیشتە لووتم ،لەوەدەچوو ژوورێکی
گەرم و خۆش بوبێت ،بەڕاستی جێی حەوانەوە بوو ،بەفرێکی
زۆر دەباری ،دەستەکانم بۆنی بارووتی گرتبوو هەروەها چەوری
چەکەکەم و دوێنێش لە شەڕدا فیشەکێک بەگۆنامدا تیغی کردبوو
پێی بریندار ببووم بێگومان ئێ�شی زۆریش بوو لەناو ئەو هەموو
بێدەنگییەدا گوێم لە زڕەی سەعاتەکەی دەستم بوو ،سەرەرای
هەموو ئازار و ماندوبونێکی خۆم بەاڵم بەردەوام دڵم لەالی
جەندرمەکان بوو هەردوو چاویشم لەسەریان بوو ،لەوەدەچوو
بۆ ئەوەی زیاتر هەست بە ئازار نەکات و ئازارەکەی لەبیر بەرنەوە
جەندرمەکان داوایان لە شارلۆ دەکرد کە گۆرانیان بۆ بڵێت،
جگەرەکەی شارلۆ لەتەواو بوندابوو ،سەربازێکیان ووتی « کەمی
ماوە ڕۆژبێتەوە شارلۆ گۆرانییەکمان بۆبڵی لە مەتر�سی ڕزگارمان
بووە « یاریدەدەرەکەم لەگەڵ مندا کە گوێی لەم قسانە بوو دانەکانی
جیڕ کردەوە و دوایش ووتی « ئیتر لە دۆزەخدا گۆرانێکەت دەڵێیت
« منیش پێم ووت « ششششش بێدەنگ بە « جارێکی تر ووتی «
چاوەڕێی چی دەکەیت باڵێیاندەین « « باشە چاوەڕێ کە « تەماشایەکی
ژوورەکەم کردەوە شارلۆ بە دەنگێکی پڕ حەسرەت و ئازارەوە ووتی
« چاوەکانم هیچ نابینێت . .نابینێت و نابینێت « یەکێکیان پێی ووت
« چاوەکانت چاک دەبنەوە بڕوا بکە لە جارانیش باشتر دەبننەوە «
یەکێکی تریان ووتی « شارلۆ دەبینیتەوە بڕوابکە چاوەکانت نابینا
نابن و کە چاکیش بویتەوە من خۆم ئاوێنەت بۆڕادەگرم کە خۆت
ببینیت « شارلۆ دەستی بەرز کردوو ناولەپەکانی کردبۆوە دوایش
هێواش . .هێواش ناولەپەکانی گرمۆڵە کردەوە ،هەموویان لەهەمان
کاتدا بێدەنگ بوون ،تەنها ئاگرەکە چەند جارێک چەند پارچەدارێکی
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چروکاند ،ئەم بێدەنگییە لەئەنجامی ورتەورتی شارلۆ تێکشکا،
شارلۆ ووتی « جارێکی تر ئەتوانم ببینم وایە؟ « یەکێکیان پێی ووت «
بێگومان چاوەکانت هەروا نامێننەوە « یاریدەدەرەکەم دەستی کردە
سەرشانم کە ئاوڕمدایەوە بینیم زەردەخەنەیەکی کرد پێی ووتم « تۆ
شێتی « ئەم چاولێبڕینەی هێزی دوژمن و گوێگرتن لێیان لە تێکستی
گۆرانییەک دەچوو کە زۆر حەزم لێدەکرد ئەویش :
بەفر دەباری
لەدرزەکانەوە تیشکی ئاگرەکە دەبینرا
لەناو تیشکەکاندا پەپولە سپێکان سەمایان دەکرد.
دارستانەکە ئەوەندە بێدەنگ بوو بەتەواوی گوێمان لەگۆرانی
شارلۆ دەبوو
دەستم لە زامنی چەکەکەم هەڵگرت و ئەمنێتێکەیم داخست،
بۆدواجار لە درزەکەوە تەماشای شارلۆم کرد دوا ووشەی
گۆرانێکەی دەووت ،بەڵێ گۆرانێکەی تەواو بوو ،ملی شارلۆ
خواربۆوە ،ئاگرەکەش وەک لە�شی شارلۆ ساردبۆوە ،شارلۆ لەوێدا
گیانی لەدەستدا ،منیش بە هەڤااڵنم ووت « پاشەکشە دەکەین
« لەژێر بەفر بارینی ناو دارستانەکەدا بەبێ دەنگی بەیەک ڕیز
پاشەکشێمان کرد.
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منیش لەناو ئەو شەڕەدا بووم ،ئەو شەوەم باش لەیادە ،لەناو
جەرگەی بۆسەکەی دوژمن تێدەپەڕین ،ئەوان بەسەر گردەکەوە
بوون ئێمەش بەقەد پاڵەکەیەوە ،ئەوان گوێیان لە دەنگی شوێن پێی
ئێمە بووە و هەستیان بە جواڵنەوەمان کردبوو ،لەناکاو کەوتنە
تەقەکردن لێمان ،نەماندەتوانی سەرمان بەرز بکەینەوە ،بە خشکە
چوین و لە شوێنێکی گونجاودا سەنگەرمان گرت ،تەپوتۆز و بۆنی
بارووت هەموو شوێنێکی تەنی بوو ،بەبێ ئەوەی دەست بکەینەوە
کەوتینە چاوەڕوانییەوە ،لەپێ�شی پێشەوە فەرمانمان بۆهات بە
خشکە بەبێ ئەوەی هەڵسینەسەرپێ پاشەک�شێ بکەین ،گوێم لە
دەنگی هەڤاڵ ماهیر بوو کە ووتی « کەستان فیشەکتان بەرکەوتووە؟
« هەڤاڵ ماهیر هەر بە خشکە خۆی گەیاندە دوای دواوە و هەمومانی
کۆنتڕۆڵ کرد ،کە گەڕایەوە بە پەناگۆێماندا ووتی « هەمووتان باشن
« دوای ئەوەی ماوەیەک لەگەڵ مردندا دەستەویەخە مابوینەوە
توانیمان لەناو جەرگەی بۆسەی دوژمن خۆمان دووربخەینەوە،
مانگەشەو بوو ،چوینە خوارەوە بۆ ڕۆبارکۆکە ،هەموومان
ئارەقمان دادابوو لەشمان خوێناوی بوو ،مەچەک و سەر ئەژنۆمان
خوێنی لێدەچۆڕا ،زامنی چەکەکانمان داخست ،سەرژمێری
گروپەکەمان کرد ،بە چرپەو لەناو چرپەدا بەیەکمان دەووت (
کەسێکمان دیارنییە کێ دابڕاوە؟ ) وەاڵم زوو درایەوە ،ووتیان (
بەدری ) هەڤااڵن شەوگار و سەرحەد گەڕانەوە بۆ ئەوەی هەڤاڵ
بەدری بدۆزنەوە ،ئەم دوو هەڤاڵە گەڕانەوە بۆناو ئەو دۆزەخەی کە
کەمێک لەمەوبەر ئێمە خۆمان تێدا ڕزگار کردبوو ،ئێمەش کەوتینە
چاوەڕوانی هەرسێکیان ،لە هەمووالیەکەوە گرمەی تۆپ و هاوان
دەهات ،چەخماخەی تۆپەکان و تەڵقەتەنورەکان دۆڵەکانی ڕووناک
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دەکردەوە ،دەنگی تۆپ چیاکانی دەلەرانەوە ،بەسەرمانەوە هاوان
و تۆپێکی زۆر دەتەقینەوە ،لە دوای تەقینی هەرتۆپێک هەستمان بە
لەرینەوەی ژێر پێمان دەکرد و کاریگەری لەناخماندا دەکرد ،دوای
ماوەیەک گوێمان لە دەنگ بوو ،لەوانەیە ئەمە بیستنی دوا دەنگ
بێت ،بێتەلەکەمان خشکەیەکی لێوەهات ،ئاگەدارکردنەوەی زۆر
جدی هێنرایە زمان ،هەموومان بێدەنگ بوین ،دوا دڵۆپی سەبرمان
تکا بوو ،ماوەی کاتژمێرێک چاوەڕێمان کرد بەاڵم ئەم چاوەڕوانییە
زۆر سەخت بەسەر چوو ،هەڤااڵن شەوگار و سەرحەد گەڕانەوە،
هەڤاڵ بەدریان نەدۆزیبۆوە ،ئێمە بە ئازارێکی زۆر کە ناخمانی تەنی
بوو بەرەو خواروی دۆڵەکە هەنگاومان نا ،لە سەرومانەوە گروپێکی
قەڵەباڵغی هێزی دوژمن ڕێیان دەکرد ،بەرد و زیخ کە لە ژێر پێیان
دەترازا بەسەرماندا دەکەوتن بەبێ ئەوەی هەست بە بوونی ئێمە
بکەن لێمان دوورکەوتنەوە.
کاتێک خۆمان ئامادەکرد بۆ ڕێکردن ڕێبەرەکەمان ووتی
« پێدەشتەکەی پێشمان لوغم ڕێژکراوە « هەڤاڵ ماهیر کە
فەرماندەمان بوو وەستا و تەماشایەکی سەعاتەکەی مەچەکی کرد
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و پاشان ووتی « کاتمان بەدەستەوە نەماوە ئەگەر ئەم پێدەشتە
لوغم ڕێژیش بێت هەر بەسەریدا دەڕۆین « دیاربوو هەڤاڵ ماهیر
بە بڕیار بوو هەربەو سووربونەوە بڕیاریدا بوو کە بەناو ئەو هەموو
لوغمانە تێبپەڕێین ،ماهیر ووتی « من لە پێ�شی پێشەوە ڕێدەکەم
چەند هەڤاڵێکی خۆبەخشم دەوێت هەر  ١٠کەسێک « هەموومان
کەوتینە جوڵەوە ،ماهیر جارێکی تر ووتی « ئەگەر بەخێرایی ڕێنەکەین
لەناو جەرگەی ئۆپەراسیۆنی دوژمن قەتیس دەبین ،ئەمەش ئەوە
دەگەهێنێت کە لە بەیانییەوە تاکو ئێوارە دەبێت شەڕ لەگەڵ دوژمن
بکەین ،دەی هەر  ١٠کەسێکی خۆبەخشم دەوێت «.
ئێمە  ٤٥گەریال بووین ،لەناو خۆمان بۆئەوەی خۆمان بگەهێنینە
ڕیزی پێشەوە پاڵەپستۆمان لە یەکتری دەکرد ،بۆ ئەوەی زوو بگەینە
ڕیزی پێشەوە لەناو خۆمان پێشبڕکێمان دەکرد ،لەناو خۆماندا
شەڕێکی بێ دەنگمان دەست پێکردبوو ،سەڕەڕای هەموو ئەمانەش
ڕێچکەکەمان تێکنەچوو ،لەو  ١٠کەسەی هەڤاڵ ماهیر ویستی
خۆیان دیاریبکەن من  ٥مین کەس بووم ،هەڤااڵن پیرۆ و شاهین و
جودی و ماهیر لە پێشمەوە بوون ،هەرچەنێک هەوڵماندا نەمانتوانی
کە فەرماندەکەمان هەڤاڵ ماهیر بخەینە ڕیزی دواوە.
هەڤاڵ ماهیر ووتی « ئەمە فەرمانە « جارێکی تر بە دەنگێکی گڕتر
پێی ووتین « ئەوەی ئیعتیراز بکات بە دەستی خۆم دەیکوژم « ئەو شەوە
هەموو بڕیارەکان تیژ بوون وەک چەقۆ ئەوەی جێبەجێێ نەکردایە
دەستی دەبڕی ،هەڤاڵ ماهیر یەکەم هەنگاوی خۆی نا ،پێدەشتەکە
پڕ بوو لە لوغم ،هەموومان هەستاینە سەرپێ و کەوتینە ڕێ ،ئێمە
خۆمان و سێبەریشمان ڕادەستی لوغمەکان کردبوو ،ئەو شەوە
نەدەبوایە ڕابوەستین ،ئەم ڕێکردنەمان وەک فیشەکێکی وێڵ وابوو
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ئەنجامەکەی و شوێنەکەی نادیار بوو ،هیچ کاتێک ترس ئەوەندەی
ئێستا وەک شەپۆلی دەریایەک ناخمانی نەبەزاندبوو.
تا بەیانی ڕێمان کرد خۆرهەاڵت.
لەکەناری رووبارێکی ماندوو کە پشوماندا شەوی ڕابوردوم
هاتەوە یاد ،گوێم لەالواندنەوە بوو ،هەڤاڵ شاهین قاچێکی پەڕی
بوو ،هەڤاڵ پیرۆ بە پارچەی لوغمەکان چاوێکی لەدەست دابوو،
هەڤاڵ جودیش دوو پەنجەی پەڕی بوو ،ژماردم  ٩پارچە لوغمم
پێوە بوو ،یەکێک لە گوێچکەکانم کپ ببوو.
ئەوەی مابۆوە تەنها ئەو دەنگە بوو ئەویش دوا دەنگی ماهیر بوو.
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خیانەت
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بە منەوە  ٤هەڤاڵ بووین ،هەڤااڵن ئامەد ،ئەریز و ڕۆژهات و
من ،شوێنەکەمان زۆر خراپ بوو ،شوێنێکی زۆر تەنگ و بێ دار
کە هیچ بۆ شەڕ گونجاو نەبوو ،هێزی دوژمن چواردەورمانیان
گرتبوو ،ئەوەی لە ئێمەوە نزیک بوو تەنها دار گوێزێک بوو ،لە
شاری بینگۆلەوە نزیک بووین ،دەمانتوانی بە دووربین تەماشای
بینگۆل بکەین ،لە خواروی گوندێکەوە خۆمان حەشار دابوو ،ئێمە
بۆ ئەنجامدانی چاالکییەک هاتبووینە ئێرە تاکو کەشفی ناوچەکە
بکەین ،بە نیازبوین کە ئێوارەیەک بە نهێنی بچینە شاری بینگۆلەوە و
چاالکییەک ئەنجام بدەین.
ئێوارەکەی ئەو ملیسەی کە پێمان وابوو زۆر باوەڕپێکراوی
ئێمەیە بۆ کەشفکردن ڕەوانەی شارمان کردبوو ،ئێمە بێ ئاگابوین
ملیسەکەمان لەجیاتی ئەوەی کەشفی ناوچەکەمان بۆبکات کەچی
خەبەری ئێمەی دابوو بە دوژمن ،ئەم خاینە بەوەشەوە نەدەوەستا
کە ئیخباری ئێمەی کردبوو بەڵکو ببوو بە سوورەی بەر لەشکری
دوژمن و شان بەشانی ئەوان دژی ئێمە شەڕی دەکرد ،دەمەوبەیان
کە چوینە خواروی گوندەکەوە روبەرووی چەند دارێکی سنەوبەر
بوینەوە ،من پێشوتر باوەڕم نەدەکرد کە کەسانی تێکۆشەر و
شەڕکەر هەستیان زۆر بەهێزە هەرواش بوو لەناکاو بە هەڤااڵنم
ووت با نەچینە الی ئەوە دار سنەوبەرانە بابچینە نزیک ئەو دار
گوێزە ،هەڤااڵنیش ئەم قسەی منیان قەبوڵکرد.
جەندرمە و جاش و تیمی تایبەت دەمەوبەیان دەستیان کردبوو
بە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆن ،ئەم هێزە تاکو دوای نیوەڕۆ تاکو نزیک
کاتژمێر  ٣لە نزیک دار سنەوبەرەکانەوە بەشوێن ئێمەدا گەڕابوون،
ئەگەر ئێمە بچوینایەتە چواردەوری دار سنەوبەرەکانەوە ئەوە
دەبوایە هەر لە بەیانی زووەوە روبەڕوی شەڕی دەستەویەخە
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ببوینایەتەوە ،ئێمە هەر  ٤گەریال بووین ئایا دەکرا بەرامبەر ئەو
هێزە بێژومارە شەڕمان بکردایە بێگومان مەحاڵ و زەحمەت بوو،
کاتێک هێزی دوژمن پاشەکشێیان کرد کەوتنە پشتمانەوە ،ژمارەیان
کەم بوو چەکەکانیان دەبریسکایەوە ،لەناکاو لەچاوان وونبوون،
پاشانیش لەناکاو بوون بە سەدان و ئێمەیان دایە بەر دەستڕێژی
گوەلل ،نێوانی ئێمە و ئەوان هەر  ٢٠یان  ٣٠مەترێک بوو ،ژمارەیان
ئەوەندە زۆر بوون ئەگەر هەر یەکەو بەردێکی�شی تێبگرتینایە
ئێمەیان دەکوشت ،من نەمتوانی بگەمە چەکەکی خۆم کەلە پەنای
دارێکدا دامنابوو ،بەاڵم هەڤاڵ ئەرێز چەکەی بۆ تێگرتم ،هەڤاڵ
ئامەد کەوتبووە ناو شەڕێکی باشەوە ،ڕۆژهات خەڵکی بینگۆل بوو،
هەربۆیە چاوساغمان بوو ،رۆژهات گەریالیەکی نوێ بوو هەڵە نەبم
هەر  ٣یان  ٤مانگێک بوو ببو بە گەریال.
لە سەرەتای دەست پێکردنی شەڕدا فیشەکێکی زۆریان پێوەناین،
هەر لەدەستپێکی شەڕی دەستەویەخەکەماندا ئەرێز قۆڵی بریندار
بوو ،برینەکەیمان پێچی ،لێژاییەکمان لێوە نزیک بوو ،لە لێژایەکە
بە تەقڵە خۆمان لێژکردەوە و چوینە خوارەوە بۆ چەمەکە ،لە
قەراغی چەمەکە کەوتمینە ڕێکردن ،هەستمان کرد کە گروپێکیان
بەرەو ڕووی ئێمە دێن ،کەوتینە نێوانیانەوە پشتمان و پێشمان هێزی
دوژمن گرتبووی چارنەما بوو شەڕێکی دەستەویەخە لە چاوەڕوانی
ئێمەدا بوو ،پشتمان گردێکی روتەڵە بوو ،پشتی خۆمان بە گردەکەوە
نا و لە  ٣الوە شەڕمان لەگەڵ هێزی دوژمن دەکرد ،بەردەوام بە
بڵندگۆکەکانیان بانگەوازییان لێدەکردین ( خۆتان بەدەستەوە بدەن
) ،ئێمە بە دروشم ووتنەوە وەاڵمی ئەوانمان دەدایەوە ،پشتی خۆمم
بە دارێکی رزیوەوە نابوو ،زاتەن داریتری لێنەبوو ،جەندرمەیەک
تەقەی لێکردم ،سەرەتا هەستم بە هیچ نەکرد ،چەکەکی دەستم
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هەر تەقە تەقی لێوە دەهات ،بەسەدان فیشەک بەر چەکەکەم
کەوتبوو ،ویستم تەقە بکەم ،بەاڵم نەمدەتوانی تەقە بکەم ،پەنجەی
دەستەڕاستم فیشەکی بەرکەوتبوو ،دوایش لەناکاو هەستم کە قاچی
ڕاستم دەلەرزێت ،ئەگەر فیشەکەکان بەر چەکەکم نەکەوتبونایە
لەوێ کوژرابووم ،هەموو ئەمانە لە ماوەی چەند چرکەیەک هاتنە
ئاراوە ،بەخێرا بە دەستی چەپم چەکەکەم هەڵگرتوو کەوتمە تەقە
کردن ،دەست و قاچم خوێنیان لێوەدەهات ،بەرچاوم تاریک دەبوو،
حاڵەتی وا زۆر گرنگە وە منیش لەبارەی بریندار بونەوە ئەزمونم
نەبوو ،پشتوێنەکەم کردەوە ،سەرەتا دەستم دوایش قاچم بەست،
خوێنێکی زۆرم لێدەچۆڕی ،خوێن لەناو پێاڵوەکەم دەچۆڕی،
نەمدەتوانی خوێنلێچونم راگرم ،تازەبووم لە بۆتانەوە هاتبووم بۆ
ئێرە ،من خۆم لە ناوچەی گابار بووم ،لەو ناوچەیە پشتوێن زۆرە،
لەوانەیە نزیکەی  ٢٠مەترێک بێت پشتوێنەکانیان ،برینەکانم پێچی
بەاڵم خوێن هەر دەچۆڕی.
من لەدواییدا حاڵی بووم کە بەم کارەم خۆم لە مردن پاراستووە،
مرۆڤ مەحاڵە ئەو دیمەن و ئەو ڕەوشە بە سانایی لەبیر بچێتەوە،
چرکە بە چرکە ئەو  ٥کاتژمێرەم هەر وەک خۆی لەیادە ،ئێمە هیچ بێ
وورە نەبووین ،جەندرمەیەک بەردەوام بانگی لێدەکردین « لێدراون
رزگاربونتان مەحاڵە خۆتان بدەن بە دەستەوە « ئێمەش بەردەوام
فیشەک لە دوای فیشکەمان دەنا بەو شوێنەوەی کە دەنگەکەی لێوە
دەهات ،من بە دەستی چەپم تەقەم دەکرد کە نەشمدەتوانی دەستی
چەپم بەکاربهێنم ئەرێزیش بە دەستی ڕاست تەقەی دەکرد توانیمان
بەم شێوەیە نزیکەی  ٥کاتژمێر بەرگری بکەین ،ڕۆژهات شەڕی
نەکرد ئەو خۆی ڕادەستی هێزی دوژمن کرد ،هەڤاڵ ئامەد ئێمەی
لەو شوێنە ڕزگار کرد ،ئەگەر هەڤاڵ ئامەد نەبوایە ئێمە شەهید
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دەبووین.
هەڤاڵ ئەرێز بەردەوام تەماشای سەعاتەکەی دەستی دەکرد
و دەیووت « کات کەی بەسەردەچێت و کەی تاریک دادێت؟ «
هەڤاڵ ئەرێز دەیزانی کە تاریکی داهات ڕزگارمان دەبێت ،جارێکیان
تەماشایەکی سەعاتەکەی قۆڵمم کرد ،کاتژمێر  ٧و  ٤٥خولەک بوو
بە ئەرێزم ووت « تەنها  ٤٥خولەک خۆڕاگرین ڕزگارمان دەبێت
« هەرچیمان دەکرد تاریکی دونیای نەدەگرتەوە ،بەیەک دەست
جگەرەیەکم پێچایەوە ،ئەمە لەوانەیە کارێکی شێتانە بێت کاتێک
جگەرەکەم دا بە هەڤاڵ ئەرێز روحێکی نوێی بەبەردا هاتەوە،
ئەرێز پێی ووتم « لێرە دەرئەچین ڕزگارمان دەبێت « منیش ووتم «
تەنها ڕۆژێکی زەحمەت بوو بۆ ئێمە « ،ڕاستە ڕۆژێکی زەحمەت بوو
بۆ ئێمە بەاڵم وەک فیشەک خێراو دژوار بوو ،دەمەو ئێوارە لە ٢
قۆڵەوە هێرشیان بۆهێناین ،ڕومانە و ئاربێجیان پێوە دەناین ،لە
هەر خولەکێکدا پێنجدانەیەکیان پێوە دەناین ،بەاڵم ئێمە بەیەک
ڕیز خۆمان چەمانەوە و لە پشت ئاوی چەمەکەوە دەستمانکرد بە
ڕێکردن ،بەیەکەوە نوسابوین ،لە پشت هێزی دوژمنەوە تیشک و
روناکی گلۆپی شارم دەبینی ،لەناکاو کە تیشکەکان تێکەڵی ناو هەور
بوون ناچارماین خۆمان لەناو ئاوەکە درێژ بکەین ،ئاوەکە بردمانی،
هێزی دوژمن خۆیان دادایە سەر پێدەشتەکە ،جارێکی تر لەسەرەوە
کۆبونەوە و گوێمان لێبوو دەیان ووت ( لەکوێن ئەمانە؟ ).
بەسەر بەرزاییەکەوە زۆرمان لەخۆمان کرد بە گرتنی دەوەن
و دڕک و گرتنی چڵی درەختەکانەوە توانیمان بچینە سەر ڕێگای
گوندەکە ،زریپۆش بەسەر ڕێگاکەنەوە بوون ،بەخێرایی بەسەر
ڕێگاکەدا پەڕینەوە ،کاتێک ویستمان بە لێژاییەکدا شۆڕبینەوە لە
خوارەوە چاومان بە تیشک کەوت ،گردێکی قیت بوو ،توانیمان
oTÃG
Â¨¯Ia
SÝ»j½j

 496موراد تورک

خۆمان لێژبکەینەوە و خۆمان بگەهێنینە لێواری چەمەکە ،لەناو
ئاوەکە ڕاوەستاین ،هەناسەیەکی ڕەحەتمان هەڵکێشا ،هێشتا
گوێمان لە تەقە دەبوو لە شوێنی شەڕەکەمانەوە ،تەڵقەتەنورەیان
دەکرد بە ئاسماندا ،بۆئەوەی شوێن پێمان ئاشکرا نەبێت هیچ لە
ئاوەکە دەرنەچوین تاکو ڕۆژی دوایی لە ئاوەکە ماینەوە واتا ١٠
کاتژمێر بەوحاڵە ڕێمان کرد ،بەدرێژایی ئەو ماوەیە کە تەماشایەکی
دواوەم کرد بۆمدەرکەوت کە هەر  ٢٠٠یان  ٣٠٠مەترێکمان بڕی
بوو ،هێزی دوژمن سەر گردەکانیان گرتبوو ،هەڤاڵ ئامەد بەو هەموو
ماندوبونەوەمان ئێمەی بردە شوێنێکەوە کە هەمووی دڕک بوو،
دڕکەکانی الداو من و ئەرێزی کردە ژێر دڕکەکانەوە ،ئەو ڕۆژەمان
زۆر چەتون بەسەر چوو ،ڕۆژێکی زۆر گەرم بوو ،بەگوێرەی کاتی
من دەبوایە  ٨ی ئابی ساڵی  ٩٤بێت ،بە درێژایی ڕۆژ لە نێوان خۆمان
سەرەرای ئازار و ماندوبون و جارناجارێک بورانەوەمان و تینوبون
و برسێتیمان کەچی دەمانتوانی گاڵتە لەگەڵ یەکدا بکەین و با�سی
ئەو شەڕوشۆرە بکەین و هەندێک گاڵتەش بەیەک بکەین ،بەاڵم
هەرسێکیشمان گرێدراوی ژیانێکی پر خۆسەویستی و واتادار بوین،
توانیمان ئەمڕۆژە بەسەر بەرین و ئێوارە داهات ،هەڤاڵ ئامەد
ئەویش لەناو کۆمەڵەدڕکێکی بەردەممان خۆی حەشاردا بوو ،ئەگەر
هێزی دوژمن بهاتنایە دەمانتوانی یەکتری بپارێزین و پاشەک�شێ
بکەین ،بیرمان کردەوە لەحاڵەتی پێش شەهید بونمان پێویستە
کارێک بکەین ئەویش ئەوەبوو ئەشیاکانی گیرفانمان دەرهێنا و
هەموویانمان سوتاند و کردمانە ژێر خاکەوە ،مەخابن ئەشیاکانمان
زۆر بوون هەربۆیە هەندێکیمان لەژێر خۆڵ شاردەوە ،هێزی دوژمن
لە هەموو الیکدا بەشوێن ئێمەدا دەگەڕان ،بۆئەوەی دەنگمان
دەرنەچێت هەرچەندە ئازارێکی سەختیشم هەبوو بەاڵم ددانم لە
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داروبەرد گیردەکرد تاکو دەنگم نەگاتە گوێێ دوژمن ،لەبەر توینیتی
لێومان قاژ ببوو ،توینێتی لە حاڵەتێکی ئاوادا زۆر سەختە ،ئاومان
هەر  ٥یان  ٧مەترێک لێمانەوە دوور بوو ،بەاڵم نەماندەتوانی بچینە
سەر ئاوەکە ،بەهەر شێوەیەک بێت توانیم هەندێک لە توتڕکەکانی
ناو دڕکەکان بخۆم ئەگەر ئەویش نەبوایە حاڵم خراپتر دەبوو.
دەمەوئێوارە شوێنەکەی خۆمان جێهێشت ،چوینە گوندێکەوە،
کەسیان دەرگایان لێنەکردینەوە ،ژنێک لە دەرەوەی خواستی خۆی
دەرگاکەی لێمان کردەوە ،کەچاوی پێمان کەوت لەشوێنی خۆی
بورایەوە ،چونکە ئەم گوندە گوندی جاشەکان بوو ،ویستمان ژنەکە
بهێنینەوە سەرخۆی ،جاش و جەندرمە سەرگردەکانیان گرتبوو،
گوێدرێژێکمان لە گوندەکە پەیداکرد ،بەاڵم ئەم کەرە شێت بوو،
هەر دەمەترێک ڕادەوەستا و ئەزەڕی ،ناچار هەڤاڵ ئەرێز لەسەر
کەرەکە دابەزی ،ئەرێز زۆر لە کەرەکە توڕەبوو هاواری لێکرد (
سیخوڕی بەچەی سیخوڕ ئەی خائینی بەچەی خاین ) هەڤاڵ ئەرێز
لە توڕەبوندا ئەگری ،من و هەڤاڵ ئامەدیش بەم حاڵەی هەڤاڵ
ئەرێز پێدەکەنین ،ئیتر کەرەکە لێمان دوور کەوتەوە دیمەنێکی
کۆمیدیمان هەبوو ،ئەرێز لێی دەپرسین « بۆچی هەموو شتێک دژی
ئێمەیە هەڤاڵۆ؟ « ئامەدیش پێی ووت « لەبەر ئەوەی کوردین «،
دوایش بەیەکەوە کەوتینە پێکەنین.
قاچە پێکراوەکەم زۆر ئاوسابوو ،لەکاتی ڕێکردنمدا چەکەکەم
وەک گۆچان بەکاردەهێنا ،لەکاتی ڕاوەستان ئازارم زیاتر دەبوو ،لەم
زامداربونەوەم فێربووم کە ئازاری برین لەحاڵەتی ڕێکردن و زەخت
لێکردنی کەم دەبێتەوە ،تابەیانی ڕێمان کرد ،لەنێوان دارەکانی
ئەوبەری گوندەکە ماینەوە ،هەڤاڵ ئامەد لە گوندەکە بەتانییەکی
کۆنی هێنابوو ،بەو بەتانییە دایپۆشین و مەنجەڵێک ماستاوی�شی
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هێنابوو کە لە ژنەکەی سەندبوو ،ماوەیەک بوو بۆ یەکەمجار
بۆمان لوا کە هەندێک ماستاو بخۆینەوە ،لەکاتی نیوەڕۆ لێرەش
جیابوینەوە ،لەشوێنی نهێنی ڕیماندەکرد و لەئاکامدا توانیمان بگەینە
سەر گردێک ،لەدوورەوە کەسێک ڕێی دەکرد ،کەهەستی بە بوونی
ئێمە کرد راوەستا ،بە هەڤاڵ ئامەدم ووت « هەڤاڵ ئامەد کەسێک
ئێمەی بینی و راوەستا تەماشامان دەکات « ئەویش ووتی « بانگی
بکە با بێت بۆالمان « منیش هاوارم لیکرد « وەرە . .وەرە « ،کابرا
کۆڵەپشتێکی سپی بە شانەوە بوو ،کەشکۆڵەکەی داناو بە ڕاکردن
بەرەو ئێمە هات ،باوە�شی پێداکردین ،پێی ووتین کە ناوی موسایە،
پێی ووتم « هەڤاڵ وەرە سەر کۆڵم ،بابچینە خوارەوە شوانەکەمان
لەوێیە « ،منیش سوپاسیم کرد ،موسا کەسێکی بااڵ بەرزی
ئەسمەر بوو ،هێواش . .هێواش بەرەو خوارەوە کەوتینە ڕێ ،لەژێر
سێبەری دارێکی گەورەی چەمەکە میگەلە مەڕەکەی دەلەوەڕان و
شوانەکەش خۆ�شی لەسەر بەردێک راوەستا بوو.
دوای ماوەیەکی کەم شوانەکە شیری دۆ�شی و لەناو کترییەک
کواڵنی و دایپێمان ،چاومان بەتەپۆز کەوت کە بەقەد قەدپاڵەکەی
ئەوبەرمانەوە بەرز دەبۆوە ،یەکێک بەڕاکردن بەرەو ئێمە دەهات،
ئەم کەسە کۆنە قاچاخچی بوو ،شەو کە لە نزیک گوندەکە ڕێمان
کردبوو کەوتبووە دوامان و ئێستاش هاتبووە المان ،تەمەنی
 ٦٠ساڵێک بوو ،لەناو کراسەکەیدا ئەشیایەکی زۆری دەرهێنا،
کۆمەڵێک برین پێچوو مەڵحەم و جگەرە و دیتۆڵی پێ بوو ،بەراستی
جێی سەرسوڕمان بوو ،شوانەکە و موسا و کۆنە قاچاخچێکە
برینەکانمانیان پاککردەوە و پێچیان ،کەسانێکی زۆر دڵسۆز بوون،
دوایش چاودیری ناوچەکەیان کردوو پێیان ووتین کە لەم ناوە
جەندرمەی لێ نییە.
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لەوێ جیابوینەوە ،دوای چەند ڕۆژێک توانیمان بگەینە شوێنی
خۆمان ،گروپەکەمان لە گردی داللی بوو لە دارستانەکە ،لەناو
گروپەکەمان دکتۆر عافاتی تێدا بوو کە لە هەرێمی سەرحەدەوە
هاتبوو ،برینەکەمی پاککردەوە و بەجۆرێک قسەی بۆ دەکردم کە
دبووە هۆی مۆڕاڵ بۆ من ،برینەکەمان کرمی گرتبوو ،چاک بونەوەم
ماوەی  ٣مانگێکی خایاند بەاڵم چاکبونەوەی دەستم زیاتری خایاند،
هێشتا لەیادمە ،تاکو ئێستاش کە دەچمە بەردەم بەلوعە پێکەنینم
دێت چونکە ئەو کاتە شتێک فێربووم ئەویش ئەوەبوو کە چی کاتێک
توانیم بە هەردوو دەست دەموچاوم بشۆم ئەوکاتە چاکبومەتەوە.
برینداربوون ئەو قۆناغەیە کە مرۆڤ دەتوانێت خۆی تێدا
بناسێت و لە هەموو شتێک حاڵی ببێت ،من بەردەوام ئەم مەسەلەیەم
بەو شێوەیە دەبینی ،من لە برینەکەم هێز و بەرخودانم وەردەگرت،
بیگومان نەبونی داودەرمان و شەرتی فیزیکیش زەحمەتیت بۆ
دروست دەکات ،بەاڵم شتێک هەیە ئەویش وەاڵتپارێزی گوند
نشینەکان و ئەو خۆشەویستییەی هەڤااڵنت نیشانیان دەدات
هەموو ئەمانە ئەو هیوایەن کە هەمیشە لە داودەرمان باشترن،
بۆنمونە لە کەناری ڕووبارەکە لە چەمی خەستەخانە کەپردێکمان
هەبوو لەم شوێنەدا ئێمە  ٤یان  ٥بریندارێک دەماینەوە ،هەڤااڵنی
ئێمە لە سەرومانەوە بەقەد یاڵەکانەوە بوون ،ڕۆژانە دوو سێجارێک
ئاگەداریان دەکردینەوە کە دەنگی قسە و پێکەنینمان بەرزە ،ئەوەی
کاریگەری لە من دەکرد قسەی فەرماندەکەمان بوو بەناوی ( کاکە
عەگید ) کە خەڵکی لیجەی سەر بە ئامەد بوو پێی دەووتم « زوو خۆت
چاک بکەرەوە « سەرەتا وامدەزانی کە پێم ڕادەبوێرێت ،منیش پێم
دەووت « برینەکەم ئەوەندەی ناو لەپێکە کەچی تۆ چیم پێدەڵێیت؟ «
لەگەڵ بەسەرچوونی کاتدا حاڵی بووم ،کورتترین ڕێ بۆ چاکبونەوەی
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برین ئەوەیە کە خۆت خۆتچاک بکەیتەوە ،هەموو دەرمانەکانمان
پێکهاتبوو لە چەند مەڵحەمێک و چۆراب و چەندپارچە پەڕۆیەک
ئەمە هەموو دەرمانەکانمان بوون.
برینەکەت چەنێک سەختیش بێت ئەوەی گرنگە بۆ چاکبونەوەت
داودەرمان نییە بەڵکو ئەو پەیوەندییە بەهێزە مەعنەویانەیە کە
چاکت دەکاتەوە ،لە ئاکامدا بریندار دەبیت ،فیشەکێک دێتە ناو
گۆشتەوە و لەشت کون دەکات ،خوێنت لێدەچۆڕێت ،لەوانەیە
ئەگەر ئەم لێدانە نەبێت هەر  ٥٠ساڵێکی تر بژیت هەموو ئەو ساڵە
دوای ئەم فیشەکە بە  ٥خولەک هەناسەت لێدەبڕێت ،وەک بە
خۆڵەمێش بوونی کڵپەی ئاگرێکە ،هەست دەکەیت شتێکی گەرم
لەشت دادەگرێت و دوای ماوەیەکی کورت لەشت ساردەبیتەوە وەک
کوژانەوەی ئاگرێکی بە کڵپەیە ،ئەگەر لەو ماوە کورتە دانبەخۆتتدا
بگریت لەوانەیە ڕێ لەو مردنە بگریت ،لەئاکامدا بریندار بوون
لەناو هێزی گەریالدا لە مردن ناخۆشترە ،لەزۆر هەڤاڵدا بیستبووم
کە مردن لە برینداربوون خۆشترە ،چونکە مەسەلە گرنگەکە لە
دوای برینداربونەکە دەست پێدەکات ،شتە زەحمەتێکان زۆرن کە
لە ژماردن نایەن ،هەرچییەک دەبێت با ببێت پێویستە مرۆڤ دەست
بە چڵی ژیانەوە بگرێت ،بەاڵم چۆن؟ .
بۆ مانەوەت لە ژیاندا باوەڕبون و دەروونت هەبێت بەسە،
برینداربون لە قۆناغی سوقرات ئەچێت ژیان لە خۆیدا هەموو
شتێک فێری مرۆڤ دەکات.
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