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 :کیپشه
 
 داسنه شاری له تاوی،هه ی1358 سای ی(آذر)زرماوهسه ی8 وتیرکه له ناه،لیپهعه خالید من،

 نممهته واته بوو، مکه نممهته که یوهئه یسۆنگه له مبه .وههکۆمه کانیرگهپشمه ریزی چوومه
 وتووکههه ،هکۆمه کیرهسه یبنکه یزخانهئاشپه له زیاتر کووبه .دامپنه کیانچه بوو، ڵسا14
 .کردده کارم ،" داشوهه چوارڕیانی " له
 

 که ، " ساڕاڵ " یناوچه له " عیدسه هیدشه " لقی نو چوومه ،سنه یرۆژه 24 ڕیشه پاش
 .ووب شوان کاک لقه وئه یرماندهفه
 
 یوهگانه کووبه ،هکۆمه کانیوهکرده ینهالیهمههه یوهگانه کنه ، یهنووسراوه مله ستبهمه
 نواندنی بۆ وکههه .بووم شداربه تیاندا وخۆراسته خۆم که یهرووداوانه وئه
 ناویان میشههه که یمرۆڤانه وئه وریده یوهروونکردنه و هکۆمه یرگهپشمه کانیخۆبردووییهله
 .یههه مژوودا له رچاویبه شونی باتیانخه و وهکرده مبه ،وونه مژوودا له
 
 تیحکوومه به دژ هکۆمه یرگهپشمه که یڕانهشه وئه رسه له کانمرییهوهبیره وێمهده ،به

 ساتی و کات نگهره .وهبگمه بووم، شداربه تیاندا خۆم و تیکردوویه ئیسالمی کۆماری
 بدا، تییارمه بیرم و ینزه که جگای وئه تا مدهودههه مبه ب،نه ققده زۆر کانرووداوه

 .مبکه دیاری درووستی به کانکاته
  
 سبه ،بووه یدانیزام شیبه له تییدارگایهپشمه کاتی له سووڕانمهه زۆرترین که من وابوو، که

 یدیکه کانینهالیه له باسکردن و بووم شداربه تیاندا خۆم که مکهده چوونانهتھه وئه باسی
 .نبوارانه وئه زایشاره که سانککه بۆ جدمبه هکۆمه سووڕانیهه
 

                     ***       
 
 



 تاویداهه ی1359 رمانانیخه مانگی له " رهدههاه " چوونیتھه
 

 ورهگه کییهزهفرهمه که ندرایهراگه پمان کیانییهبه .بوو " فراسیاوئه " گوندی له مانبنکه ئمه
 شوان کاک ." ژووروو یرهدههاه " گوندی رسه تهیانکوتاوههه وهتۆپه و (بابهده)تانگ به
 کانیرزاییهبه کونتۆکردنی بۆ کییهستهده ندچه .وهکۆکرده کانی(واحد)کهیه مووهه
 روویکرده سی،که 30 کییهستهده ڵگهله خۆی داناو "رهدههاه" و "فراسیاوئه" وروپشتیده
 ."رهدههاه"
 
 مرژ کانیهزه که وترکهده بۆمان .گوێ هاتهده قهته نگیده ڕۆدا،نیوه ی1 تا12 کاتژمری له

 پارچه کیه ببووه کهگونده .رداوهبه کخه مای له ئاگریان و رهدههاه گوندی نو تهچوونه
 "یزیفه ستار" ناوی به رهدیوانده یناوچه ی"حمانره هیدشه" لقی کییهرگهپشمه .ڵگودووکه

 نوان له .درابوو مارۆگه وهرهپاسدا و جاش نالیه له ،وههاتبووه (ئیجازه)سیخهرهمه به که
 کفیشه ئاخر تا کاوده رگریبه و گرێده رنگهسه نیاته به دا"یتاخته" و "رهدههاه" کانیگونده
 و شوان کاک تا وهڕنهبگه زوو توانننه رژم کانیهزه که یوهئه هۆی بتهده کاوده ڕشه
 جی پی ئاڕ به دوژمن ی(یارهسه)ماشین ندچه داڕهشه وله .کهشونه نهگهده کانیڤاههه

 نهبهده ستار هیدشه رمیته هکۆمه ڤانیهه و شکنتکده رژم کانیهزه ئاکامدا له .شکتکده
 وتهکهده تر چۆی و کچه ندێهه و کیه50کالیبر ڵگهله پاسدارک ندچه رمیته .کهگونده نو
 ئواره .گیرێده گوتن،پده یان"رکاوهته" که پاسدارانه وله کیه هاروههه .کانرگهپشمه تیسده

 و توویووتا کییهیارهسه به گیرابوو، که وهچۆه و کچه وبه ڤانیهه و شوان کاک
 .فراسیاوئه بۆ وهرانهگه وهکه50کالیبر

 
 دگران واههه وبه زۆر که هاوڕیان له کیه ،وهبووه بو ستار ڤاڵهه بوونی هیدشه وایهه که

 ووهکرده یکهدیله ندیسبهده .تکچوو پ زۆری شوان کاک .کهدیله پاسداره له دا کییهزلله بوو،
 کهدارهپاس .کهرگهپشمه له بدا کیهزلله ویشئه که گوت یکهدیله به کردو بانگ یکهرگهپشمه

 ئمه :گوتی پاشان .کاده ئعدامی وداله رهه دا،لینه رگهئه گوتی شوان کاک مبه ورا،یدهنه
 .نامردییه کاره وئه .ینناده دیل له و نین کوژ عیفزه
 .بووم فر وهشوانه کاک له من که بوو رسانهده وله کیه فتارهره شوه مئه
 شوان کاک .رسه برده ،وهرژمه کانیهزه شکستی یبۆنه به ڕکپههه و شایی به انموهشه وئه

 رهه .وهدنه ،وهکردنه تۆه بۆ یانیبه دنیام .وهینهدوورخه لره نجاکهپه کالیبر بده :گوتی
 ."لکهزه" گوندی بۆ برد یاننجاکهپه کلیبر وهوشهئه
 



 مووهه شوان کاک .گومان هاته رکۆپته نگیده دا،9 کاتژمر ریوروبهده له اتر،دو رۆژی یانیبه
 یرماندهفه وکاتئه که ،"رازندهبه تاعه" ڤاڵهه تیرکردایهسهبه کییهستهده .وهکۆکرده ڤانیهه
 شوان کاک انگ،م11 دوای جار، مکهیه بۆ .رهدههاه بۆ ڕکردبه بوو، "حمانره هیدشه لقی"

 نارده ،"لیعه" ناوی به تری کییهرگهپشمه و من .وهمایلهحه به کیه ث ژ .منیش به دا کیچه
 .دا لکهزه -فراسیاوئه یجاده رسهبه یوانیده که گردک رسه
 

 گوندی پشتیوروده جارکیش ندچه .سژده ربه دابووه یانرهدههاه وروپشتیده کانرهکۆپته
 .کوتاده فراسیاویانئه
 

 .بنین نجاکهپه کالیبر بۆین باخرا :گوتی کردو بانگ ی"رهادپوورفه العه" ڤاڵهه شوان کاک
 ریکۆپته که ،وهوتبوونهکهدوورنه فراسیاوئه گوندی له ترمه200 .بۆۆن کهندرورهله سواری

 وکهدۆه روویکرده العه .زیندابه العه و شوان کاک .سژده ربهدایه یکهیارهسه مکهیه
 هاواری .بووین وهرهسهله ئمه .دارک ژر چووه داکهجاده نارکه له شوانیش کاک .کاننوداره
 .نکهنه وران کهگونده با .کانه قهته سکه :کرد
 

 لیعه .مبکه چی زانیمدهنه من .بوو داکهگرده عاستی له نقریبهته و نزم زۆر مدووهه ریکۆپته
 .مانبینننه با راکشین :گوتی

 
 شوانی کاک کهرهکۆپته راکتکی .بوو وامردهبه قهته مدا،سھه ریکۆپته و شوان کاک نوان له

 کاک .وهوتهدوورکه کهرهکۆپته .پکرا شوان کاک :کرد هاوارم .یدافه کهداره ژر له پکاو
 .ریسه یشتنهگه ڤاکهه ندچه ،وهخواره بۆینه کهگرده له ئمه یوهئه پش .وتبووکه شوان
 .بوو کانیبرینه ستنیبه ریکیخه فامسته دوکتور .بوو ڕۆدوانیوه ی2 کاتژمر .یانگرتهه
 سکی ربه کانیکهفیشه مووهه و وهتقیبووه کانی(شابخه)دراغه له کیه .ڕیبووپه راستی ستیده
 برینه وئه یسۆنگهله رگدا،مه ڵگه له نگاربوونرهبه عاتسه دوو دوای وهداخهبه .وتبوونکه

 .دا ستدهله گیانی ،وهقورسانه
 مانرماندهفه نیاته وئه چونکه .ب ژیانم کانیرووداوه تاترین له کیه نگهره شوان کاک رگیمه
 مامۆستا و باوک کوه میشههه بۆمن .بوو موومانهه دسۆزی هاوڕی و دۆست کووبه و،بونه
 .بوو
 
 .بوو من ڕوویرووبه و نزیک ڕیشه زموونیئه مینکهیه م،وهرهدههاتنه پاش ،چوونهتھه وئه
 



 ییدسه" به گماندانده موومانهه عید،سه هیدشه لقی یرماندهفه کوه شوان کاک یوهجگرتنه بۆ
 له بوو هکۆمه واحدکی یرماندهفه و شوان کاک نزیکی دۆستی و ڤاڵهه که ،"تیحمهره خالد

 هیدشه لقی یرماندهفه به بوو "شیدیانره وخوسره" ڤاڵهه خالد، ییدسه هاتنی تا .کامیاران
 .عیدسه
 

 رهدیوانده له عیدسه هیدشه لقی و حمانره هیدشه لقی شیهاوبه چاالکی
 تاوییداهه ی1360 سای هاوینی له
 
 چوار له کانجاشه و پاسداران سپای کانیبنکه تکشکاندنی بۆ رژان مانورهگه کییههگه

 رکردنیده هۆی ببوونه که پاکسازی، ی(تیئههه)ستهده گرتنی ودیواندره نوشاری شونی
 ڕاستیناوهله تهیئههه وئه .رهدیوانده وروپشتیده نوشارو ایانیمامۆست له زۆر کییهژماره
 .بوون جنیشته کاندابنکه

 
 :له بوون بریتی که پکھاتبوو سکه 9 له ،"هرامیبه قادر" هیدشه ییرماندهفه به ئمه یستهده
 ست،ردهبهزه غوم رموو،چه کانی فارس کان،هکه حیمره ،هباخچه رنوهئه هرامی،به قادر هیدشه
 .نییه بیرله ناویانم وهداخهبه که تر سیکه 3 و من
 

 کاتدا مانههله و وقشه و وقزه به ستمهه .کردده شداریمبه چاالکیدا له که جاربوو میندووهه
 خۆ پبکا، ستده قهته یوهئه پش و نگبده بوو،ده ئمه یکهستهده .کردده ڕاوکشده و ترس
 له کیه کیه بووده کانبنکه له ڕینتپه بۆ .کهتهیئههه جبوونینیشته شونی نتهیهبگه

 که کات .بمانبینن کاننگابانه هیننه تاریکی له رگرتنوه ککه به و ینبکه دزه وهکانهکۆنه
 .دانیشتم رکسهیه .گوم هاته ،(ایست)"ستهبوه" نگیده پله ڕیم،پهتده بووم ریکخه من
 ڕداشه له سرکههه !ڤانهه :یگوتده که وهبیرهاته شوانم کاک کییهقسه .مبکه چی زانیمدهنه

،کرێده زوو بترسرا .کوژرێده و پکانم والیرهبه خژیده کهپاسداره .رامکرد هاوڕس 
 نگیده ئمه .کانبنکه رسه کرایه هرش کهپاسداره یقهته ڵگهله .بوومنه پوه مبه لکردم،

 کدارچه وانئه مبه .نبده وهستهدهخۆبه و وهرهدهبنه که دا کانمانفرگه پاکسازی تییئههه
 مارۆگه مانکهماه ئمه چون .کوژران موویانهه ڕ،شه عاتنیوسه پاش .لکردین یانقهته و بوون
 ڕیشه .هاوڕکانمان الی وهڕاینهگه یوه ببه موومانهه درا، کشپاشه رمانیفه که .دابوو
 ستدهبه کهسهدرهمه وشیحه له شبه .روویدابوو نوشاردا یکهسهدرهمه نو له قورس
 .بوو وهکانهجاشه

 



 و جاش 21 ڵگهله کهتهیئههه ندامانیئه مووهه که ندرایاراگه پمان وهنوشـارهله دواتر، رۆژی
 اللجه" ڤانهه بوو، بریندارمان 2 سبه بووین، تسمه موومانهه ئمه .کوژرابوون پاسدار

 ندێهه .بوون عیدسه هیدشه لقی کانیستهده رپرسانیبه له که "ویدهفه وادجه" و "ندپوورزه
 .من بۆ بوو ورهگه زموونکیئه چاالکییه میندووهه مئه .گیرا وتسکهده به چۆیش و کچه
 

 به دا،سنه مشاریچه له "ردههکۆه" و "رزباوه" کانیگونده له چوونتھه
 "شیدیانره وخوسره" ڤاڵهه ییرماندهفه
 
 جنیشته "ردههکۆه" و"مزره" نزیکی وسنه مشاریچه له عیدسه هیدشه لقی کانیلهپه له کیه
 پشت له چاالکی بردنیڕوهبه رکیئه که بوو، هکۆمه نیزامی ی(واحد)کهیه مینکهیه لهپه مئه .بوو
 .بوو ستۆئه به شاری ریوروبهده نوشارو لکیخه راهنانی و کردنولهجه رژمداو به دژ یجبھه

 
 چپده و یارکردووهته یورهگه هزکی رژم که پدرا رمانبهخه که بوو یانیبه ی6 کاتژمر
 ڵگهله دا9 کاتژمر له .دانا مان(بۆسه)مینکه خۆمان وروپشتیده له ئمه .رمانسه نهبکه هرش

 که هنابوو زۆری هزکی وهه"دگوالن" له رژم .چووینتھه رژمدا کانیهزه یستهده مینکهیه
 هزی شوهه"سوراز ردبیبه"و"رنایسه" له .کردبوو داگیر رمانیانسه پشت کانیرزاییهبه مووهه

 رژممان ربویبه هرشی ندینچه تاریکان تا وهیانییهبه له .بوو ورهگه ڕکیشه .هنابوو
 گوندی رسه به زاڵ گردکی رسه له "سبکه باسعه" ڤاڵهه ،ئواره نزیکی .تکشکاند

 .ینبکه کشپاشه و ینکه چۆڵ کهناوچه بووین ناچار وشه .ستدادهله گیانی پکراو ردا،ههکؤه
 

 لقی" ڤانیهه له ندێهه رکخستنی و سنه ی"شۆڕش هزی" پکھنانی
 "شۆڕش هزی" چاالکی مینکهیه و داواحده مله "عیدسه هیدشه

 
 "تیمانهئه رهادفه" و "تیحمهره خالد" ، "فاخریمه العه" ڤانهه   : کهههز یکومیته ندامانیئه
 (الحسه)

 داسنه شاری نو له "سیرووس" قامیشه   : کهچاالکییه شونی
 کانپاسداره و جاش یبنکه تکشکاندنی  : کهچاالکییه له ستبهمه

 تاویهه ی1361 سای هاوینی  : وترکه
 
 (نردهئه وخوسره)"ییقوروه شیدره"هیدشه مانکهرماندهفه .بووم دا"شوان هیدشه" لیپه له من



 یهگه .وتینرکه نوشار ورهبه وهه"یانرهقه" گوندی له وا،هه بوونی تاریک ڵگهله .بوو
 "میانغه دسعهئه" هیدهش و من .داڕژرابوو شار، ی(نزیماتته)شکیالتته تییارمه به کهچاالکییه
 کانیکهیه .بووین جگیر کهبنکه به ررانبهبه پبوو، بازووکای که ،"ئارام هیدشه" به ناسراو
 .کردینلده پشوازییان و بوون وهرهدهله هشتا کخه .زراندامه دیاریکراودا شونی له تریش
 مووهه له کانرگهپشمه .ژاشه درا، کهبنکه له که بازووکا مینکهیه یقهته به وشه نگیبده
 کرگیراوانیبه خۆماندا زدی نوشاروله .داینپده گوڕوتینی که شعاردان، ربوونهبه وهکهالیه

 ،کهبنکه نو بچنه وهپشته له کانرگهپشمه له کیهستهده بیاروابوو .گیر خستبووه رژممان
 کییهژماره ئاکامدا له و بوون وڕوورهبه هاتبوون، کهبنکه تییارمه بۆ که یهزانه وئه ڵگههل مبه
 عاتسه 3 پاش .گرت کیشیاننجایهکالیبرپه و کوشت یانکهبنکه نو کرگیراوانیبه له رچاوبه
 شار، له ردهچوونه کاتی هل کردو کشمانپاشه یبوهبه و وتووییرکهسه به ئمه ڕوپکدادان،شه
 .کردینلده ماواییان و هاتن وهپیرمانه به وهشیرینییه و چای به کخه کانداکۆنه له
 کۆ کانرگهپشمه کییه کیه .پکھاتبوو کداخه وئمه نو له جوان و تین به ستکیهه

 کیخه یوره دا،سنه شاری نودیله چاالکییه وئه .یشتپگه وهکهخه له دیارییان و تییارمه
 .ماندا له ڵکۆڕوکۆمه باسی ببووه مانگک ندچه تا ووهکرده رزبه
 

 و "ڕهوهنه یخرهفه" ڤاڵهه هیدبوونیشه و "ڕهوهنه" چوونیتھه
 وه"خرهفه" هیدشه یچله یبۆنه به چاالکی بردنیڕوهبه
 
 رژم کانیهزه دا، 4 کاتژمر له تاوی،هه ی1361 سای هاوینی کۆتایی له رۆژک نییابهرلهسه
 داوای و ندهده مارۆگه "ڕهوهنه یخرهفه" هیدشه مای ،"تکه مینئه دمهمحه" ییرماندهفه به
 و کوژێده جاش 3 هخرفه هیدشه داکهڕهشه تایرهسهله .بدا وهستهدهبه خۆی که نکهلده
 چوارالوه رهه له بتوان که یوهئه بۆ کادابینده داکهماه جۆریجۆربه شونی له کانیانکهچه

 .بکا ئاگادار ئمه که نرێده وهکۆتکه به یکهچکوله برا یانیدا،به ی6 کاتژمر له .بکا برگری
 .کرێده ئعدام جستبهده و گیرێده وهکهگونده خوار له بوو، "العه" ناوی که ی،براکه مبه
 

 ئاگاداری یانیدا،به ی10 کاتژمر له .بووین خۆماندا یبنکه له و "نگانزه" گوندی له ئمه
 .دراوه مارۆگه "خرهفه" که زانیماندهنه مبه ،وهبووینه کهڕهشه
 رسهبه گرێده ستده و کوژێلده سیانکه 8 داوده تمقاومه به درژه بورانه خرهفه
 .ستیده وتهکهده کرگیراوانبه رمیته 4 هاروههه .کانیانداکهچه
 

 گوندی ورهبه شیدیان،ره وخوسره ییرماندهفه به ڕۆدانیوه ی12 کاتژمر ریوروبهده له ئمه



 ی3 کاتژمر ریوروبهده له .گرتبوو یانکهگونده شتیوروپده کرگیراوانبه .وتینرکه ڕهوهنه
 رسه ینهبکه هرش بووین جبوورمه و چووینتھه رژمدا کانیهزه ڵگهله ڕۆدادوانیوه

 کاتژمر ریوروبهده له .ببوون جگیر تیدا کرگیراوانبه که ،ڕهوهنه وروپشتیده کانیرزاییهبه
 کیخه : ده رزبه نگیدهبه و ربانسه چتهده نامن، پ نیمهقهته که ،خرهفه دا،ئواره ی5
 پاشان .مکهده ڕشه کفیشه دوایین تا و مناده وهستهدهبه خۆم من ئاگاداریتان، بۆ !ڕهوهنه

 شوه مبه .نستیاده وتهکهنه زیندوویی به یوهبۆئه ،وهخۆیه ریسه به نده کفیشه دوایین
 .داده ستدهله گیانی کرگیراو،به و جاش 15 کوشتنی ڕوشه عاتسه 15 پاش

 
 نو یشتینهگه ئمه که کات .نبکه کشپاشه ناچاربوون رژم کانیهزه دائواره ی5 کاتژمر له

 ستکیهه .بردووه خۆیان ڵگهله یانکهرمهته و بووه هیدشه خرهفه که وترکهده بۆمان ،کهگونده
 که ینبده سککه تییارمه و وینفریاکه خۆیدا کاتیله مانتوانیبوونه که بوو ناخۆشمان ئجگار
 .کردبوو ختبه خۆی گیانی ،هکۆمه سروودی خوندنی و خۆڕاگری عاتسه 15 پاش

 
                           * 

 
 نوشارداله ورهگه کیچاالکییه وهخرهفه هیدشه وریبیره یادو یبۆنهبه لباین ک،یهماوه پاش
 ،"جاڕکههکه" کیڕهگه کونتۆلی و گرتن رداسهبه ستده له بوو بریتی کهچاالکییه .رینبهڕوهبه
 انیکهزه بوونی جنیشته کانیشونه گرنگترین له کیه کؤنداو ساواکی ررانبهبه له وتووکههه

 .بگرین ژیانده داکهڕهگه وله که خۆفرۆش و جاش 12 وابوو بیار .رژم
 
 له ئواره .کرا ئاماده کههگه نوشار، شکیالتیته تییارمه به دا،خرهفه کاک یچله رۆژی له

 کییهئیراده به رگهپشمه 75 .ڕاینداگه جاڕکههکه کیڕهگه نوشارو ورهبه وهه"رئاوییه" کوی
 کهلهگه پیبه کانستهده مووهه و جاڕکههکه کیڕهگه یشتینهگه ،وهگوڕوتینه و وپته
 یجاده که بووم کیهستهده ڵگهله من .زراندامه خۆیاندا دیاریکراوی شونی له وتووییرکهسهبه

 .تییارمه هزی هاتنی له رگریبه بۆ کردده کونتۆڵ شارمان ندیناوه و ساواک نوان
 

 کیخه : گوت شاری کیخه به وهوتهمزگه ی(رهبهمکه)بندگۆ له "کوقووچی تفه" کاک
 کیخه له سو وگرتووه جاڕمانکههکه ڕکیگه مووهه هکۆمه یرگهپشمه ئمه !فرهشهبه
 ساواکمان نو کرگیراوانیبه یمۆگه و،ئه کانیقسه ڵگهله هاوکات .ینکهده شار باتگیخه
 که ککیانیه و گیران کرابوون، سنیشانده که یکرگیراوانهبه وئه مووهه .جی پی ئاڕ ربهدایه

 داوانهههبه که توویووتا، ماشینی ندچه کاتدا مانههله .کوژرا خۆیدا یکهماه له کرد،ده تیمقاومه



 زۆر چاالکییه وئه .ریانسه کرایه هرش و مینکه نو کوتنه هاتن،ده ساواک یبنکه تیرمهیا بۆ
 ی12 تا وهه8 کاتژمر له کهچاالکییه .بوو چوونتھه الوه ندچه له که کیهشوهبه بوو، بربو
 له دا جیمان پی ڕئا ندینچه و گرت سمانکه 13 .بووهه یدرژه عاتسه 4 یماوه بۆ وشه

 .ئاگردا رژممان ییارهسه کیهژماره و ساواک
 
 مووهه .هاتبوون رگهپشمه پشوازی و تییارمه بۆ که کخه له پببوون کانکۆنه مووهه

 پداویستی و شیرینی و چای .خۆشی و شایی پارچه کیه ببووه کڕهگه کردوده شاییان
 وتووییرکهسه به کردو کشمانپاشه 12 کاتژمر ریوروبهده .رگهپشمه به داده جۆریانجۆربه

 .جھشتبه شارمان کداخه کردنی شایی و وقشووروشه نو له یبوه به و
 به کخه مانگ ندچه تا ووهدایه نگیده داکهشاره مووهه له خراییبه چاالکییه وئه وایهه

 .کردده باسیان وهخۆشییه
 
 ،رهدیوانده ی"ئاوا برایم" گوندی له رژم کانیبنکه راگرتنیسهبه ستده

 اللجه هیدشه لیپه له کیهستهده ، شوان هیدشه لیپه شیهاوبه چاالکی
 رهدیوانده یکاوه هزی و
 

 تریکیلۆمه ندچه له گونده وئه .کردبوو داگیر ئاوای برایم گوندی رژم که بوو مانگک ینزیکه
 پشت یسهدرهمه نو له ورهگه کییهبنکه دا،کهگونده نوله بنکه 4 .وتووهکههه دارهدیوانده
 .زرابووندامه دا،کهگونده رسهبه زاڵ گردکی رسهله کپایگایه وکهگونده
 ڤاڵهه شوان، هیدشه لیپه یرپرسبه .وهکۆبووینه "ڵیاپه" گوندی له ،کهچاالکییه پش وکشه
 وتبووهکه نوئاوایی یبنکه دوو گرتنی ئمه یستهده .بوو (نردهئه وخوسره)قوروه شیدره
 هیدشه ستۆیئه به مدووهه یبنکه گرتنی و بووم کانبنکه له کیه گرتنی رپرسیبه من .ستۆیئه
 یجاده رسهله دانان مینکه بۆ کرد رخانته انمانکهزه ینیوه .بوو (جیدیمه رهادفه) باحسه

 .رژم تییارمه هزی هاتنی له پشگرتن بۆ ئاوا، برایم و رهدیوانده نوان
 
 .پکرد ستیده چاالکی وداشه ی9 کاتژمر له وکهگونده نو چووینه وا،هه بوونی تاریک ڵگهله
 ههه موویهه مانوهلکدانه وخشهنه ولهگه .بوو "عیشاف دمهمحه" کهچاالکییه گشتی رپرسیبه
 یوهروونبوونه پش بووده .وهبمنینه داکهگونده له و بگرین کانبنکه مووهه بیاروابوو .بوو
 دراوسی مای باتیله بوو، رنونمان و دهبه که یسهکه وئه .بگرین کانبنکه مووهه واهه

 چونکه .کرا هیدشه "دادانه ئقباڵ" داکهوشهحه نو له وکهبنکه وشیحه نو بردمانییه ،کهبنکه



 تووشی .وانئه مینیکه نو وتینهکه ئمه راستیدا له بوو، ئمه یکههرشه ئاگاداری دوژمن
 ی11 کاتژمر له .ووبهه یدرژه داکهگونده مووهه له که هاتین خهیهبه ستده و قورس ڕکیشه
 وئه ریرانبهبه دوو رژم کانیهزه یژماره .بووین ڕهشه وئه رقایسه یانیبه ی11 تا وهوهشه
 له دابوو ی57 نگیتفه یگوله کیهژماره ستردهبهزه غوم .کردبوومان ئمه که بوو راوردهبه

 کهسهدرهمه و کرگیراوانبه له سکه 60 یکهنزی کوژرانی هۆی ببووه وکهسهدرهمه یبنکه
 وامردهبه که ئاوایی، کانیبنکه نو سانیکه یزۆربه .وهقینهته و ڵگودووکه پارچه کیهببووه

 ماشینی 21 .کردده تیانمقاومه هشتا میانکه کییهژماره مبه .کوژرابوون بوو، رسهله هرشیان
 و مینکه نو کوتنه هاتن،ده ئاوا برایم ورهبه وهرهدیوانده له که تی،یارمه زیه له پ توویووتا

 کانیهزه له سکه 150 له زیاتر .کهگونده یاندهگه خۆیان تر وانیئه مبه .تکشکان یان8
 جبوورمه ن،هات رژم کانیتازه هزه که یانیدا،به ی11 کاتژمر ریوروبهدهله .کوژران رژم
 بوون، سنه کانیهزه له چواریان ،که هاوڕمان 7 داڕهشه وله وهداخهبه .ینبکه کشپاشه بووین
قوروه شیدره'' واته ئمه یکهلهپه رپرسیبه :هیدانشه له بوون بریتی سهکه 4 وئه .بوون هیدشه
 لپه و ستهده رپرسیبه وانیشئه که "دادانه اڵئقب" و "سعوودیمه یبهحه" ،"نازری شاڕوخ" ،"

 .بوون
 
 مانویستده که یئاکامه وبه مبه دابوو، دوژمن له قورسمان بریزه داڕهشه وله رچیگهئه
 له شافعی دمهمحه که وترکهده بۆمان وهوکاتهله رهه هاوڕیان یزۆربه و من .یشتینگهنه

 یکاره وئه خۆی ی(وقعییتمه)پگه راگرتنی بۆ سبه و رناچده ریسه نیزامی کاروباری
 ستبهمه] جنووب ڤانیهه له زۆر کییهستهده واته ئمه دوا،بهوهله .ستۆئه گرتبووه
 .کردپنه مانمتمانه رگیزهه ،[تهرۆژهه کوردستانی باشووری

 

 :شوان هزی
 

 "رمگچه کوچک" گوندی له یبنکه که الل،جه هیدشه لیپه : لپه 3 له پکھاتبوو شوان هزی
 که مید،حه هیدشه لیپه هاروههه بوو، "فراسیاوئه" گوندی له یبنکه که الح،سه هیدشه لیپه بوو،
 .بووم دا "الحسه" هیدشه لیپه نو له من .بوو "تانچه" گوندی له یبنکه
 و تیحمهره خالید خالدی، تاهر ،کنه یبهحه :له بوون بریتی شوان هزی یکومیته ندامانیئه
 .پنجونی اللجه
 
 یتاخته له رجادهسه چاالکی 



 
 .بوو مانکهواحده یرماندهفه ستردهبهزه غوم ڤاڵهه .وهکۆبووینه یتاخته گوندی له وکشه
 نوان یجاده رسهله بیاروابوو .بوو سیاسی پرسیربه یش"الهوورپوور رفهمزه" هیدشه
 شونکی .دانین مینکه بوو،نه دوور وهئیسفاته یجاده له زۆر که دا، وهکه و زارکانیانهه

 رگیزهه رژم کانیهزه.بوو کوپاره ب و ختته کرد،ده کاری چاو تا .بوو فرپبه و ساف
 .مایبوو یانکهجاده .باریبوو زۆر فرکیبه .دانین مینکه وادا ونیش له که کرددهنه بوایان

 له ماشینک رگهئه که کیهشوه به فرینبه دیواری ببووه کهجاده ریبه ردووهه ربۆیههه
 کوه یکۆهه مانکهفرهبه وکهرجادهسه چووینه وشه .بیبینین توانیماندهنه ریبا،تپه وهکهجاده
 له ستهده 2 .بووم کییدارهسه مینیکه یستهده نوله من .شارداحه تدا خۆمان و وتشکهئه

 سیم ب به .شاردابووحه خۆیان داکهفرهبه نوله وهسپییه رگیوبه جلبه کانرگهپشمه
 کاتژمر .دیدهنه هیچمان داکهفرهبهکونه نوله ئمه .دت الوه کام له ماشین که یاندینگهپیانراده

 بتوانین یوهئه بۆ بردبوو خۆمان ڵگهله لکولمانئه .بووین داکهفرهبه نوله هشتا یانیبه ی5
 لکولکهئه بردبوو، خوریمان ،لۆکه باتیله یوهرئهبهله مبه .وهینهکه رمگه خۆمان ووهینهبکه ئاگر
 بوووانهله .چوورۆده ویدازه به کهلکولهئه و مژیدهنههه لکولیئه کهخورییه هچونک .چووفیۆدهبه
 .ینهه قره رماداسهله
 
 که یاندینپیاناگه وهزارکانییانههه ریبه له ڤانهه یانی،به ی9 کاتژمر ریوروبهده

 ندچه پاش .دن ئمه والیرهبه رکالنکروزه هاروههه ،نجاوهکالیبرپه به کتوویووتایه
 غافگیرمان و ڕینرپهلیانده خرا .ئمه تریمه 50 تهیشتوونهگه که گوتیان (ققهده)کخوله
 ردووهه کداخوله ندچه یماوه له .کرا نجاکهکالیبرپه پشت سانیکه له سژده مینکهیه .کردن
 خسیشه سکیکه کوژران، بوون داکانماشینه نوله که یوانهئه مووهه .کارخستله مانکهماشینه

 .کیرهسه یجاده رسه بگاته یوهئه بۆ ببوو سوار یانگهله که بنه زارکانیان،هه کیخه
 ورئههه .سووتان کانمانماشینه و گرت وتسکهده به ماننجاکهکالیبرپه و کچه 15 ریوروبهده
 یان"سارنگهسه" پایگای [تهرۆژهه کوردستانی باکووری ستبهمه] شومال ڤانیهه وهشه

 به و یوه ببه المان ردووهه .بوون وتووانهرکهسه و وپک رک زۆر چاالکییانه وئه .گرتبوو
 .خۆمان تیتایبه شونی بۆ وهڕاینهگه وهدیله ندچه و کانوتهسکهده
 

 ی"هیدانشه هزی" پکھنانی ودووباره ی(اندهیسازم)رکخستن
 کامیاران

 
 نو نارده کامیاران ڤانیهه تیدانییارمه بۆ یانئمه واحدی تاویهه ی1361 سای زستانی



 یرماندهفه .بوو "کرماشان زایره" هیدشه ئمه یستهده رپرسیبه .کامیاران هیدانیشه هزی
 .بوو "باتخه ساح" ڤاڵهه ،"میلجه هیدشه لیپه" واته شمان،کهلهپه
 :له بوون بریتی هیدانشه هزی رپرسانیبه .ڕێکوتینه جبھه پشت ورهبه هاردابه تایرهسه له
 .رانئاسنگه دمهمحه و ئاوایی فجهنه عیسا کاک عیفی،زه دویه هیدشه
 

 سپای و "شوورن" کانیجاشه و "مکاییل حاجی" خۆفرۆشانی هرشی
 کامیاراندا ی"ئاساوه" گوندی پاڵله ئمه یستهده رسه بۆ پاسداران

 
 -سنه یجاده رسهله وتووکههه ئاساوه، گوندی هاتنه رژم کانیهزه یانیبه ی7 کاتژمر

 کانیرزاییهبه رسهله که یمینهکه وئه .گرت یانکهگونده وروپشتیده کانیرزاییهبه و کامیاراندا،
 رژم یپیاده هزی که یاندینپیاناگه زراندبوو،دامانمه "باخانه" و "ڕرزتروه" ،"یانفرئا" نوان

 ڵگهله باتخه ساح ڤاڵهه .وهبنهده نزیک لیان ریکنخه وکردووه هیرشیان وهپشتیشه له
 جگای وئه تا (تدارکات)کانلهوپه لکه که گوت یمن به و ڕێوتهکه وانئه تییارمه بۆ کیهستهده
 دوو رۆشیپه زیاتر ئمه .کیهستهده رپرسیبه ببوومه گیتازه من چونکه .وهبشارمه کرێده

 بریتی سهکه دوو وئه .وهشاردبوونمانه ئاساوه گوندی له و بوون بریندار که بووین هاوڕمان
 .شه کانی یالله و هابیشه زهفای : هیدانشه له بوون

 
 پیگوتم باتخه ساح .وهشارده کانمانشته داکهگونده ررانبهبه دۆکی له هچهکه یفاتمه و من
 رسهبه بوو زاڵ که ،"زاروههزارههه" کانیرزاییهبه و وینرکه خراییبه تردا سیکه 4 ڵگهله که

 ،رزاییانهبه وئه روویانکردبووه نشووری کرگیراوانیبه مووهه که یوهرئهبهله .بگرین دا،ئاساوه
 ندچه مبه .داکهگونده رسهبه زال کانیردهگابه گرتنی بۆ بژاردهه دژوارم دبوقه کیرگایه

 ربهایهد یانئمه کردو داگیریان و وێئه یشتنهگه کانپاسداره و جاش ئمه له پشتر ققهده
 .کانیانکهچه قورسی ئاگری

 
 رسهبه یوانیده یلووتکه رزترینبه و پلیکان یشوهله گرد 3 له پکھاتبوو زاروههزارههه آیوی
 واز بووین جبوورمه ئیمه .وهپشته له سرابادعه و ردارانبهبه له ماسان و ئاوا فجهنه کانیگونده

 جگه مانه چارمان .کانداردهگابه رسهبه به بوو زاڵ که گردیک ینهرووبکه و بنین کانردهگابه له
 ینحسهمهحه و ییوانهکه دمهمحه کاک یوهبۆئه کردده مانقهته فاتمه و من واته مانۆڕ، وقهته له
 کهگرده ورهبه ییخرابه یمه یوهبۆئه کردده یانقهته وانئه پاشان .بۆن نگاوکهه دسه

 و دمهمحه کاک به .بگرین کهگرده توانیمان ڕشه عاتسه کیه پاش کورتی،به .بۆین
 ورهبه ئوه باشتروایه .بگرن رمانسه پشت و بنن هز وهپشته له کانه که گوت ینمحسهمهحه



 دواتر و یندهب لیان هاتن، کانپاسداره رگهئه که ،وهبمنینه لره ئمه و بۆن لووتکه دوایین
 .التان ینهبگه دائوه دریچاوه وقهته ژرله
 

 کانیکوه له ڤانمانهه .بوو رمگه کاندارهبه مووههله ڕشه .بوو ڕۆنیوه ی12:30 کاتژمر
 شکاندوتکده ،کانرزییهبه بۆگرتنی دوژمنیان، کییه دوای له کیه رشیه رماندا،رانبهبه

 له .کردده برگریمان وهزارهوههزارههه کانیرزاییهبه له شئمه یستهده .کردده تیانمقاومه
 و من .کوتاده یئمه ستیخهبه کنجایهکالیبرپه بوو، رمانرانبهبه که ،وهکهگونده پشت گردکی
 نتهیهبگه خۆی که گوت مفاتمه به .دیدهنه مانهکگرده بناری ،وهکهگرده لژبوونی هۆیبه فاتمه
 من .بکات ڕمچاوه ویله و د،مهمحه کاک وئمه نوان وتبووهکه که رمان،سه پشت یکهگرده
 ترکمه 20 و ڕێوتهکه فاتمه .الی نمهیهدهگه خوم دواتر و مدهده وهپشه رکیسه چمده

 یوهبۆئه.بوو دوور ترکمه20 که ،کهگرده بناری روومکرده خۆکاوهبه منیش .وهوتهدوورکه
 وێله رهه یا کشاون ئمه والیرهبه وهکانهردهگابه له کانپاسداره و جاش ئایا که بزانم
 بینی پاسداردا و جاش 20 ینزیکه نوانله خۆمم ،وهخواره چوومه ترکمه 15 که .وهتهماونه
 وریانده .وهڕانهگه نه بوو موهپشه رگای نه .تریمانمه 20 یاندبووهگه خۆیان خشسکه بهکه

 ن،لره تان،وهئه !دمهمحه کاکه :کرد بانگم و بن سلیمته که ریانداسهبه ڕاندمنه خرا .گرتبووم
 له کرد مقهته کاتدا مانههله .متکده نیاوره ویستم سبه .بوونه ڵگهله سمکه راستیداله !نلیانده
 ڵگهله که یشونه وئه ورهبه هاوکات و وتنکه و پکران دووربوون، لم ترکمه 3 که ، دوانیان
 زانیان که .راکشابوون سککه ندچه  تریمدا،مه ندچه له .رامکرد گرتبوو، رماننگهسه فاتمه
 به یانویستده چووپده .ڕیپهتده پمدا الیبه رزهته کوه گوله .کردمل یانقهته ،وهڕامهگه

 سژیده ربه وتهکه پم ردووهه .کردده پم له یانقهته زیاتر چونکه بمگرن، زیدوویی
 خۆم بوو رچۆنکهه ووهستامههه و وتمکه جار 12 له زیاتر ،وهراکردنه مدهبه .کانیانگوله
 مینکهیه .بووین لی فاتمه ڵگهله پشتر که یشونه وئه واته پشوومان، رینگهسه وهیاندههگ

 مفاتمه .کانه خونزی که ستبه القم ردووهه (ملپچ)ردنگه شاڵ وجامانه به که بوو وهئه کارم
 کانپاسداره و جاش له دکر سژکمده .مدووهه گردی بگاته مابوو ترکیمه 50 که بینی
 .کردملده یانقهته الوه س له وانیشئه .مهموحکه مکهرهنگهسه و زیندووم که بزانن یوهبۆئه
 پکراو نجاکالیبرپه گولی به مبه ،کهگرده بگاته مابوو ترکیمه 15 .گوم هاته فاتمه یناه پله
 .وتکه
 

 .ردامنگهسهله وهریانهسهبه و بریندارم که یانزانیده کانپاسداره .بوو ڕۆدوانیوه ی3 کاتژمر
 چووپده مبه بوون، زۆر کانبرینه .بوو بریندار پم ردووهه .وهببنه نزیک لم ورایاندهنه

 کانهردبه پریشکی و درابوون کانردهبه له زیاتر کانگوله چونکه .وتبوونکهرنهبه کانئسکه



 کانمپوه .تببوو کونی 15 تا 10 قاچیکم رهه وخواررهبه ژنۆئه له .کردبوو بریندار پیمی
 .بوو خوناوی و کونکون مکهپاتۆه و خون له پببوون

 
 یکهبرینه چووپده .بووم خۆشحاڵ .مابوونه وێله .یبوو یفاتمه که کرد مشونه وئه یریسه

 به .ومله بزان که بیهه ستمده .وتبکه وهراکردنه مدهبه و پکرابنه رهه یان ب، سووک
 چووپده .کردده یانقهته که بینی ینمحسهمهحه و ییوانهکه دمهمحه کاک وهئاخریشه یکهگرده
 .بوون زاڵ کانداگرده مووهه رسهبه وانئه .کردینده پشتیوانییان قهته به دیب، یانفاتمه و من

 و دمهمحه کاک رسهبه داباری تر کانیستهده مووهه و کالیبرپنجاکه ئاگری ،4 کاتژمر نزیک
 .پکرا مبه .ڕێداگه فاتمه بۆالی وخواررهبه یویستده که بینی ینمحسهمهحه .ینداحسهمهحه
 تاریک مابوو عاتکیسه ندچه هشتا .کرد ۆممخ ریوروبهده یریسه .وتکه لداو یقهته ندچه
مرنابهده گیان وهبرینداره قاچی به ونایه ستدهله هیچم کات،نه تاریک تا مزانیده .ب. 
 خشسکهبه .چووده ئاوا فجهنه ورهبه که یدۆه وئه روومکرده و هشت جبه مکهرهنگهسه

 وکهنهوهده ژر خزانه خۆم .بوو وداله نکوهده .وهوتمهدوورکه کهرهنگهسه له ترکمه 50
 مکهنگهتفه که وترکهده بۆم .وهشارده ردکدابه ژرله مکهناسنامه و کیف و کانگهبه مووهه
 ورمھناده .بوو کمکهنارنجه به سبه هیوام .ناکشرێ کیه(گلنگدن)میل ووتووهرکهبه یگۆله
 کهکهنارنجه .مردوو به مکهده خۆم ،وهبمدۆزنه رگهئه :گوتم و یکهزامنه یقهئه رسه نایه منجهپه
 مندا ڵگهله سکیانکه ندچه ووهقتهتهده کهکهنارنجه بمجوونن، رهه .شارمداده ژرمداله
 .نووسی کمیهتنامهسیهوه خرا .بوو من یال مانکهستهده کانیوهکۆبوونه ریفتهده .کوژرنده
 تکات بیست، منت کوژرانی وایهه رگهئه !ئازیزم دایکی :نووسیبوو ئاوام ب، بیرمله یونهئه
 و کرکاران رزگاری پناویله تکهرۆه که یبکه شانازی بده .گریمه بۆم مکهلده
 وبژاردووههه خۆم ویستیبه مرگایه وئه من .هکوژراو زۆر، و زوم ستدهله تکشانحمهزه
 که رزنربهسه تر دایکی زارانهه و تۆ که بزانه شوهئه .گرمده شباوهله رگمه وهشانازییهبه

 سوسیالیزمدا، رکردنیبهستهده و زنمه ئامانجکی پناویله دا،هکۆمه کانیریزه له کانتانرۆه
 ووهیدۆزتهده سککه نتمهحه :گوتم داناو بردکدا ژرله مکهنامه .کرد ختبه گیانیان

 .هکۆمه کانیرگهپشمه ستده نتهیهیگهده کیهشوهبه
 
 یدرژه توندیبه کاندارهبه مووههله ڕشه .بوو ئواره ی6 یان 5 کاتژمر ریوروبهده
 هاتبوونه پاسدار و جاش که بینیم کرد، موهژووره یریسه که .بیست کمرایههه و نگده.بووهه
 ژرله واندائه تریمه 50 له من .رنگهسه کردبوومانه فاتمه و من جار مکهیه که شونه وئه
 .گوم هاتهده نگیانده .ئاوادا فجهنه رسهبه یوانیده که بووم داکوه وئه بناری نکیوهده

 که وابوو الم پشداله .ڕانداگه داکهکوه بناری به سیانکه دوو .بوون سکه 15 ینزیکه



 ژرله .دانا کهکهنارنجه زامنی رسهله منجهپه کردو ئاماده خۆم ربۆیههه دن، من والیرهبه
 مووهه .ژیانمه کانیققهده ئاخرین وابوو الم .بوو کوتمده .جوومدهنه داکهنهوهده

 ریکیخه .چاوم پش هاتنه فیلم کوه هاوڕیانم وماهبنه باوکم، و دایک منایم، کانیرییهوهبیره
 منیان که وترکهده بۆم .ڕینتپه وهمنه تریمه 5 له کهپاسداره دوو .بووم موویانهه له ماوایی

 دوور وهمنه له ترکمه 300 که چوون،ده نیمهنهه ینحسهمهحه رمیته والیرهبه .دیوهنه رهه
 ترکمه 5 یاندوپگه خۆیان و خشسکه ربوونهبه ،کهرمهته تریمه 20 یشتنهگه که .بوو

 .ڕونده خشسکه به بۆیه کا،لده یانقهته ییوانهکه دمهمحه کاک که وترکهده بۆم .رایانکشا
 خۆیان ڵگهله ینیانحسهمهحه هیدشه کانیلهوپه لکه و کچه راکشاو خوارتر ورهبه یانکهرمهته
 .برد
 

 زایشاره بوو باش .کرد تاریکی عاتکسه پاش .بوونه تاریک مبه بوو،ده ئاوا خۆر تازه
 بریندار القم ووردهه که یوهئه ربهله .کهدۆه نمهیهبگه خۆم کشکشه که بام .بووم کهناوچه
 که بوو داوهله شانسم .ڕۆیشتمده خشیسکهبه سبه .بۆم و ستمبوه پوهبه توانیمدهنه بوو،

 دڕک رسهبه وتمکهده وهتاریکییه هۆیبه .کشامده ئاسانتر ربۆیههه بوو، وخوارهرهسه رگاکه
 ئیتر ،یهوهئه جاتینه رگای نیاته بزان ۆڤمر که مبه .دڕک له پببوه شمله مووهه وداداو

 خوارووی الی نمهیهبگه خۆ که بوو وهئه ومهه مووهه .ناکا داڵ و دڕک ئازاری به ستهه
 کداویهبه لکاده چونکه ستم،ببه مده توانیمدهنه .هاتدهرنهده شمناسههه .بوو تینوو زۆرم .کهدۆه
 هاردا،به رۆژگاری له ئاوی ب عاتسه ندینچه بریندارو پی دوو .کشراهدنه بۆ مناسههه
 زیندوویی به ربه گرتبوومانه که رگای وئه پیرۆزی بواو سبه .بوو کوشنده راستیبه

 گوندی له که ناوکگه له وکهدۆه نو یشتمهگه تا خایاند عاتیسه 4 نزیک .رایگرتبووم
 .بوو ئاو بوو رچیهه مبه ناخۆش، و خراپ ئاوکی .وهخوارده ئاوم بێ هات،هد وهماسانه

 یماوه له .وهکردهدهنه بوونی چکاو و بۆن له بیرم .بوو خۆش وهالمهبه .مڕکهته ممده متوانیده
 مجارئه .ردشۆ چاوم و مده ووهخوارده ئاوم تۆزک، ورجارههه مبه ندجار،چه عاتدانیوسه
 زووتر رچیهه بووده .دانه تیبرسییهبه گوم مبه .خواردبوونه هیچم وهیانییهبهله .بوو برسیم

 تییارمهبه هیوام .گیرمده کییانییهبه ،وهبمنمه داوانهله رگهئه مزانیده .وهومهدوورکه وشونهله
 .بوو فاتمه دومهمحه کاک رالیهه دم مبه .مابوونه کانیشمڤاههه
 

 100 وهکهدۆهله .بوو دوور ترککیلۆمه ندچه سبه چونکه .بۆم ئاوا فجهنه ورهبه بیارمدا
 وئه بوو، ورازهه چونکه .ئاوا فجهنه شتیپده نمهیهخۆبگه یوهبۆئه چووم وژووررهبه ترکمه

 کارمبه گۆچان کوه جاروبار .پبوو رهه مکهکهچه .خایاند تیعاسه دوو له زیاتر ترهمه 100
 روون پش یوهبۆئه بوو مفرجه عاتسه 3 یان 2 سبه .بوو وشه ی2 کاتژمر .هناده



 له کهباخه .ناسیدهنه شمکهباخه نیخاوه .کهگونده نزیک باخکی نمهیهبگه خۆم وا،هه یوهبوونه
 .کردبوو کدارچه زۆربه یانکهگونده کیخه بوو یکماوه .بوو داکهدهگون تریمه 500

 پشت جۆگای رسه یشتمهگه که بوو داوهڕوونبوونهله واهه .پدرابوو کیچه ک زانیمدهنه
 .بوو رینیشبه .ئاو له پبوو جۆگاکه .کهوهکه مهبگه مابوو ترممه 20 سبه .کهوهکه
 مکهداره .بابوو تازه که بینی، تریممه دوو ستووریئه دارکی .مبازبده ریداسهبه توانیمدهنه
 دا،کهئاوه ڕاستیناوهله .وهڕمهبپه ریداسهبه وپ ستچوارده ویستم کردورایه داجۆگاکه رسهبه

 .کهوهکه نو چوومه و رده هاتمه کهئاوهله .ڕبووته کانمجله وکهئاوه نو وتمهکه و خزی کهداره
 .وتمخه خۆمداو به دا دیم ویئه روڕاخه کرده ککیانمیه .بوو داکهوهکه له کۆن باتای دوو

 !وتلکه ومخه وهڕهته جلی به چۆن  ،تییهکهشه و تیبرسییه مووهه وئه ڕایرهسه نازانم
  
 وهرمهسهبه وهنگهتفهبه پیاویکپیره .راگیرابوو رمسه رسهله نگکتفه یلووله هاتم، ربهخهبه که
 سوم .ریداسهبه دابوو کیانچه زۆربه .بوو کهباخه نیخاوه .وهناسیمه .کامراچه .ستابوووه

 کابرا .رتۆبه هناوته نامپه من .وهستهدهبه مدهمه وێ،ده خۆشت که سرکههه گیانی :گوتم کردو
 :گوتی وهدپییه به و ئاو له پبوون کانیچاوه دیبووم، پشتریش بوو، ...ییدسه ناوی که

 .به :گوتم کرد؟ده ڕتشه زارداوههزارههه له بووی تۆ :گوتی .به :گوتم برینداری؟ مکهکوڕه
 کیخه کچکی .نازانم :گوتم کون؟ له هاوڕکانت :گوتی .بووین سککه ندچه تبهئه
 یش"ننیمههه ینحسهمهحه" که بینیم .برینداره زانمده .یهفاتمه ناوی .بوو ڵگهله شمهچهکه
 :گوتی .بووین چواره مئه ئمه .هات رسهبه چی ییوانهکه دمهمحه نازانم مبه .بوو هیدشه

 پای تا مکهماهبنه و خۆم .بگرن تۆ یوهبۆئه ڕنتپه مندا رمیته رسهبه رگهمه .ترسهمه مکهکوڕه
 بۆ :گوتی .ڕهته کانمجله که وترکهده بۆی و گرتم شیباوهله پاشان .ینکهلده پارزگاریت رگمه
 و گریانبه وهکرده ستیده دیسان .کهئاوه نو تهووتوومهکه چۆن که وهگایه بۆم ڕبوویی؟ته وا

 گومانبه لره سکه ولیه یبنکه کهگونده چونکه .ئره تهنایه سکه .ترسهمه مکهئازیزه :گوتی
 پیان .نهکۆمه نگریالیه که ناسمده کاننجهگه له کیهستهده .ئاوایی بۆ وهڕۆمهده من .نییه
 به .ترسییهمه جگای و نبکه چک چپده ،نبکه کانتبرینه تیماری کیهشوهبه که نمیهگهراده
 .بن بۆ نیشتمهخوارده بشواو و ربنده کانتجله با.نرمده بۆ رگتوبه جل مداکهبووکه
 .بوو رزگارم رگمهله شوجارهئه که کرد ستمهه

 و پدام یهلکه یردنهزه و نگوینهه شیرو .هات وهکۆکه به یکهبووکه یانیبه ی10 کاتژمر
 .بیخۆی بده .بۆت باشه زۆر هلکه و نگوینهه شیرو مئه .چووه ربهله زۆر خونت :گوتی
 عاتینیوسه :گوتی .کردم ربهله وانیئه ندوداکه کانمیڕهته جله .هنابوو رگیشیوبه جل ستده
 سیجیبه کداروچه مبه .ننخۆماله ،ترسهمه .الت بۆ دن تر سیکه ندچه و مبراکه تر

 .ملیینزۆره



 
 رۆشیپه .گرتم ئامزیانله جار ندینچه وکهریههه .وهژووره هاتنه کدارچه 4 عاتنیوسه پاش

 بۆ ناردووه وهنامه به سمانکه ندچه :گوتیان ن؟هه ئاگاداریان ئوه :پرسیم .بووم هاوڕکانم
 چی دون ڕیشهله :گوتم .دواتابه دن ووهدۆزنهده هاوڕکانت نتمهحه .وروپشتده کانیگونده

 ینحسهمهحه رمیته .بوو بریندار یسینه و باڵ و قۆڵ که گرتووه کچیکیان :گوتیان زانن؟ده
 ؟کوژراوهنه تر سیکه ؟نییه زیاترتان وایهه :گوتم .کامیاران بۆ برد یانیبهرلهسه نیشیاننیمههه

 وانئه رگهئه .بیستووه رژم کانیهزهله شمانمانهئه .نییه مانرگهپشمه ریبهخه ،نه :نگوتیا
 چی؟ دوژمن له :گوتم .نین ئاگاداری ئمه بردبتیان، خۆیان ڵگهله و لکوژراب سکیانکه

 .کوژراون ئاساوه و یانفرئا کانیشاخه الی یانزۆربه .لکوژراوه سیانکه 50 ینزیکه :گوتیان
 له :گوتیان پاشان .کوژراون نشوور کیخه سیکه 4 و بریندارن رفهنه15 وایه المان ش،لره

 که الی، تهناردووه سکمانکه .وێده خۆش زۆر یرگهپشمه که ناسینده دوکتورک کرماشان
 .وهڕتهگهده زوو .بن رمانداوده
 .کهباخه نو هاته تدابوون، تری سیکه2 دوکتورو که یکانک،په دا،ڕۆدوانیوه ی3 کاتژمرله

 .کرد کانمیبرینه یریسه و کردم ماچی .هاتبوو خۆی بیستبوو، منی رهاتیسهبه که ،کهدوکتوره
 ئستا :گوتی .بوونده ئاسایی کاتی ریرانبهدووبه نگهره .ئاوسابوون واویتهبه قاچم ردووهه
 توانیده چونکه .شکاب زۆر وانییه الم مبه .نه یا شکاوه پت که بزانم ینایه وسانهئا وئه
 پمی ردووهه پاشان .کانه چک یوهبۆئه لدام بیووتیکی ئانتی رزیده .بجوونی پت کیچهمه
 یوهبۆئه رابگرم، وژووررهسه قاچم بده گوتی .پچای شۆردو بتادین و ساولۆن به

 لیسته کیه .الت بۆ وهدمه یانیدووبه ،وهمایته لره رگهئه .وهبته مکه (یکهئاوسانه)یکهماسه
 شیانکهنگهتفه .نوئاوایی نهبمبه وشه بیاریاندا کانکوڕه .هنابوو خۆی ڵگهله رمانیشیداوده
 ژر له رۆژ3 و کانپاسداره یبنکه نشتته نوماکی بردمیانه وشه .وهنهکه چاکی که برد
 ومشهئه :گوتی و هات کانکوڕه له کیه مچواره ویشه .بووم دوکتوردا نھنی دریچاوه
 .نبتبه خۆیان ڵگهله و بن رگهپشمه کیهستهده بیاروایه .کهوهکه بۆ وهینهتبهده
 

 نهمهبه :ڤانهه ڵگهله بوو، لپه رپرسیبه که اوا،ئ فجهنه ساح ڤاڵهه و،شه ی9 کاتژمر
 و فرمسک له پببوو مبراکه چاوانی .کهوهنوکه هاتنه برام بدویعه و حیمیره ممریه خانی،

 وبه شپشکه خۆمان پزانینی و ماوایی .گریان خسته منیشی .هاتدهنه بۆ یقسه خۆشیداله
 ڤانیهه و دابووم تییانیارمه کان،ترسییهمه مووهه ڕایرهسه که کرد، ئازیزانه و دۆست

 9 ڵگهله وێله مانگک یماوه و کامیاران شاری راخقه له نھنی شونکی بردمیانه مانکهستهده
 هزی پزشکیاری هادی دوکتور دریچاوه ژرله ببوون، بریندار ڕداشهله که تر، هاوڕی

 واویتهبه کان،برینه سارژبوونی و پشوودان رۆژ 20 پاش .بووین کامیاراندا نیهیداشه



 .مانکهستهده نو وهچوومه دیسان و پ رسه وهوتمهکه
 

  له پاسداران یبنکه گرتنی
 کامیاران یلووچهبه گوندی

 
 و کرماشان زاره نی،شاهی ئیسمایل سوور، عیسا مرواری، حمانره منان،یه یفوسه ییدسه من،
 و هگه .کامیاران یلووچهبه گوندی له کرگیراوانبه یبنکه شناسایی بۆ چووین شیروانه بله

 ڕاستیناوه له وکهوتهمزگه نوله کیرهسه یبنکه .کرد ئاماده کانمانبنکه گرتنی کرووکی
 مدادووهه نھۆمی بانی رسهله که لبوو، ھۆمیدوون ماکی وهکهوتهمزگه ژوورله .بوو داکهگونده
 که .بوون دارهنگهسه وله سکه 4 وامردهبه .سازکردبوو لم پله لیسیته به گشتییان رکینگهسه
 ندچه بانی مده درابووه کهرهنگهسه که دیاربوو مانوانی،ده وهکهگونده رسهبه زاڵ کانیشاخه له

 بووده که یستهده وئه یرماندهفه ببمه من بیاروابوو .بوو رینبه ترکمه 50 ودیکه مای
 رسهبه تتایبهبه کاندا،بنکه مووهه رسهبه بوو زاڵ رهنگهسه وئه .بگرێ کهکییهرهسه رهنگهسه
 تری یبنکه ودو .بگرین رهنگهسه وئه هرشدا مینکهیه له بووده .کیدارهسه یبنکه
 رهه .وهکهوتهمزگه به لکابوون که بوون، دامانه وله وکهوتهمزگه وروپشتیده له کرگیراوانبه

 .دانابوو جیشمان پی ئاڕ یستهده دوو .کرابوو رخانته بۆ سیکه15 کییهستهده وبنکه
 کهوتهمزگه ربه کانیرهنگهسه وتانیک بۆ دیکه ویئه و، ب ئمه ڵگهله بووده کیانیهستهده
 ڕوانچاوه کان،رماندهفه یوهلکدانه پیبه .سکه 7 له پکھاتبوو ئمه یستهده .کرابوو رخانته
 کات بیاروابوو .ینبده هیدشه 3 بوو، ستراتژیک خاکی که ،رهنگهسه وئه گرتنی بۆ کراده
 ،کهرهنگهسه له داده جی پی ئاڕ مینکهیه بوو، ئمه یکهلهپه یرماندهفه جگری که کرماشان، زاره
 وهله بیرم ساتک بۆ .ینبکه ویپشه کهرهنگهسه ورهبه کامیاران شۆڕش و باوا مهحه و من

 رگهئه دامهردهسه وله مبه .ینئمه بن، هیدشه رارهقه که یسهکه 3 وئه نکا که وهکرده
 کهچاالکییه له خۆی و هاتدهنه سستی و دوودی تووشی سکه کوژرین،ده بشمانزانیبا

 .وهدزییهدهنه
 

 بردنیڕوهبه بۆ مداسھه ویشهله وروپشتی،ده وکهگونده ووردی شناسایی رۆژ دوو پاش
 که سوور، عیسا کاک یامیپه به .زرایندامه دیاریکراودا شونیله مووهه و ڕێوتینهکه کهچاالکییه

 50 له ئمه .پکرد ستده یکهچاالکییه جی پی ئاڕ قاندنیته به زاره بوو، گشتی یرماندهفه
 مانکوتایههه سژده به و خراییبه کهجییه پی ئاڕ نگیده ڵگهله .بووین داکهرهنگهسه تریمه
 تریمه 8 کۆنکی که وترکهده بۆمان ،کهرهنگهسه تریمه 15 یشتینهگه که .کهرهنگهسه رسه
 یاندراگه زامره به سیم ب به خرا .وهکاتهجیاده تر کانیماه له لبوو یکهرهنگهسه که ماه وئه



 بۆ خۆشیان و دانراوه داکهکۆنه له که ،کهیهینجهپه کهرهنگهسه به یشتنگه بۆ ڕگه تاقه که
 مانکهه(جھت مسیر،)ئاراسته خرا .نییه تر کیرگایه و گرنردهوه ککه ینجهپه ورلههه هاتوچۆ
 خۆیاندابه وانئه یوهئه پش که بوووهئه مانهکهکه مووهه .کهکۆنه روومانکرده گۆڕییو
 رهنگهسه وئه گرتنی که مانزانیده .رامانکرد کهینجهپه ورهبه کرژ .کهرهنگهسه ینهبگه ،وهبنه
 مبه وت،کهنه کهرهنگهسه ربه کهجییه پی ئاڕ .کانبنکه مووهه گرتنی بۆ کییهرهسه یقهئه

 دا،کهرهنگهسه نوله ڕاکشان له جگه کانپاسداره که بوو قورس ندهوهئه ڤانهه یقهته ئاگری
 باوا مهحه به .کهینجهپه یشتمهگه که بووم سکه مکهیه .بینیدهنه هیچیان ربۆیههه .مانه چاریان

 .ستابووراوه کهینجهپه الی که بینی تریشم سکیکه مبه .دوامدابه بن که گوت شۆڕشم و
 وێله و بوو ک سهکه وئه که وهمهبکه وهله بیر ژارمپهنه دا،کهینجهپه به وتنرکهسه یلهپه ربهله

 شسهکه وئه دوایدابه و وترکهسه باوا مهحه من پاش .ڕامگههه داکهینجهپه به .کردده چی
 سژمده کان،لمه لیسهته یشتمهگه که .بوو رزبه ترکمه 5 کهینجهپه .وتکهردهسه بوو ریکخه
 .بووین جگیر داکهرهنگهسه له .کوژران جسبهده که تدابوو سیکه 4 .داکهرهنگهسه نوبه کرد
 کیشیچه بوو، ردابهله پاسداری رگیوبه جل .هاتبوو شسهکه وئه .سینچوارکه مکهیردهسه چیکه

 .بوو ساه 40 نمهته یپیاوک !هات دووماندابه بۆ و کردینلنه یقهته بۆ زانیمدهنه .پبوو
 به .بوو سلیمته آیشه ب کورتیبه .زمئاشپه من :گوتی .کرد کمچه خرا .پبوو ی"ث ژ" نگیتفه
 تینسمه رسکیشمانهه داوکهرهنگهسه نو له واین ئمه که یاندراگه کیمرهسه یرماندهفه ڤاڵهه
 تریش کانیستهده .المان هاتنه تریش هاوڕیانی زاوهر .گیرا کیرهسه رینگهسه شوه مبه و
 و گیران کهبنکه س رهه ر،نگهسهربهنگهسه ڕیشه عاتنیوسه پاش و ویپشه دایه ستییانده

 بۆ .کران ستگیرده بوون، خوراسان کیخه موویانهه که کرگیراوان،به له سکه 13
 کچه ندیهه .بوو کیرهسه یبنکه که ،وهکهوتهمزگه وشیحه ینهچوو کانوتهسکهده یوهگواستنه

 وهکهدیوارهبه یوهبئه که ک،یهپاهته هاتوچۆدا وله .وهرهده هنایه نیممهقهته و چۆڵ و
 دهبر کمفیشه سنووق .داپنه خمبایه زۆر مبه .راکشام رنجیسه ستابوو،وه قنج سپردرابهه
 پاسدارک .تگرت مکهچراقوه تیشکی  .الم پرسیار ببووه کهپاهته مبه .وهڕامهگه ووهرهده

 دایکت گیانی :گوتی تگرت، مچراکه که .یبیننه سکه یوهبۆئه .کهپاهته پشت دابووه خۆی
 .یئمه دیلی تۆ ستههه :گوتم .مکوژهمه
 ووهله وکهوتهمزگه نشتته یبنکه وڕیگه ئاخرین یاندبووهگه خۆی نکاپاسداره یرماندهفه
 چووه بوو، نگبده که .کرد برینداری لکردو یقهته ندجارچه یفوسه ڤاڵهه .کردده یقهته

 .کرد هیدیشه جسبهده و ستدههاته لی کهپاسداره مبه .رهاتووهسهبه چی بزان که وهژووره
 .کوشتیان ندوکههه یانکهوڕهگه بانی دواتر
 شئمه .وهنهخه دووریان شونه وله که تر ڤایهه ندچه و باتخه ساح ستدهدایه کانیاندیله
 راگوزاو وخ رسه ندچه به لمانوپه لکه و نیمهقهته و کچه واته کان،وتهسکهده مووهه



 .بوو هیدشه یفوسه ڤاڵهه سبه ئیمه له .کوژرابوو سکه 30 وانله .ھشتجبه مانکهگونده
 

 له کاندیله :پرسی باتیخه ساح له عیسا کاک که وهدوورکوتبووینه کهگوندهله ترکمه200
 عیساو کاک .کرد ئعدام موویانمانهه داخاله بوو، هیدشه یفوسه بیستمان که :گوتی .کون
 ساح شکیالتیداته کییهوهکۆبوونهله دواتر رۆژی و تکچوون پ زۆری عیفیزه دویه هیدهش
  .کرد (توبیخ)رکؤنهسه باتیانخه
 

 تکشانیحمهزه یوره ووهدایه نگیده داکهناوچهله خراییبه ،لووچهبه کانیبنکه گرتنی
 .کراده رگهپشمه تیئازایه باسی و کخه یۆمهکۆڕوک باسی ببووه ووهرزکردهبه یکهناوچه
 %90 ئحتمای به تۆ که دانابوو وامان :گوتی کرد،ده مقسه مرواری حمانره ڵگهله که دواتر
  .یدهده باتخه به درژه و مانیتگهله که خۆشحام زۆر ئستا .بیده هیدشه

  رژم کانیهزه یبنکه گرتنی      
 کامیاران "مرواری" گوندی له
 

 یبنکه شناسایی یهگه که ڕیبوو،پهتنه دالووچهبه له رژم کانیبنکه گرتنیله مانگک هشتا
 .کرا ئاماده وهشیروانه بله و مرواری حمانره ڤانهه نالیهله مرواری
 .ڕێوتینهکه مرواری وگوندیرهبه وا،هه تاریکبوونی ڵگهله .بوو تاویهه ی1362 سای هاوینی

 سیجیبه ببوونه که شسانهکه وئه سگیرکردنیده .کرابوو رخانته کهبنکه له بۆلدان کیهستهده
 بۆ بۆن گرتن، بۆئشک ،سانهوکهئه یوهئه پش بووده .ئمه لیپه ستۆیئه وتهکه کدار،چه
 دا8 کاتژمر له ئمه .بنکه بۆ چوونده وشه ی10کاتژمر وانئه .بیانگرین خۆیاندا مایله ،بنکه
 مای و ونکه مانگهله کهگونده نجانیگهله کیهستهده بیاروابوو .بووین کهگونده نزیکی له
 که ینجانهگه وئه .پش چووهده کههگه پیبه مووشتکهه .نبده پیشان مانسانهوکهئه

 وهپکه یووزی عارف هیدشه و من .ناسرننه که داپچابوو چاویان و مده بوون، مانڕنون
 به تر، کییهستهده هاوکات .کران کچه و گیران بگیرن، بیاربوو که یسانهوکهئه .بووین

 سکیکه .کهبنکه رسه یانکوتایههه شاهینی، ئیسمایل و ئاوایی فجهنه ساح هیدشه ییرماندهفه
 که گوت هاوڕیانمبه .یههه کدارکیانچه شماه وئه :گوتی و پیشاندام ماکی کهگونده کیخه
 ووهکرده وانیشئه بۆ رگامده وکهوشهنوحه چوومه و ڕامگههه داکهدیوارهبه .وهنهزمکهبه

 چوومه که .گاده چرایان .بت ئاگادارم و لم دووربگرێ که گوت عارفمبه .کهژووره روومانکرده
 که کابرادا رسهبه ڕاندمنه .گرتبوو ئامزله کتریانیه که بینی رووتم پیاوکی و ژن ،کهنوژووره

 کهژنه .دیدهنه باش وچاویانم مده .ب مانگهله و رکاتبهله کانیجله ،وهستهدهبدابه یکهکهچه
 بوو؟ چی :گوتی عارف .رده هاتمه خرا .میوانمانه مهئه ویهبنکه له مکهردهم خوابه :گوتی



 وایه الم .بوونه یکهمرده مبه بوو، داکهژنه شباوهله سککه .بۆین با رهوه هیچ، :گوتم
 .چوومنه رسهله زۆری .نازانم :گوتم بوو؟ ک :گوتی .نوهپکه وزانیوه رفاتییاندهبه .بوو رفقی
 .لھنان وازم ربۆیههه .وهبوومه رقته .بوون رووت ئاخر

 
 به و ریسه هرشمانکرده جار ندینچه وشه ی12 کاتژمر تا .کردده تیمقاومه توندیبه کهبنکه
 یکشپاشه وکهڕهشهبه بدرێدرژه کردنه زیحه مانکهرماندهفه مبه .کوتامان قورس کیچه
 مرواریمان چاالکی شوه مبه .کرد کشمانپاشه ک،چه24 و سکه24 گرتنیبه .یاندراگه
 پشت له باتخهبه ماندادرژه وهرزییهربهسه و خۆشحایبه بردوڕوهبه یوه ببه ووتوانهرکهسه
 .کامیاراندا یجبھه

 
 بله به وهشه وئه رهه .بوو خۆمان وڕیانیهاله کیه ،کهژنه میوانی که وترکهده بۆم دواتر

 ترو گوندکی بۆ بۆم ،وهبته رۆژ یوهئه پش وێمهده .بده پ پووم :گۆتبوو یشیروانه
 خالید .کردووه شووی که م،کهزگیرانهدهکۆنه الی بۆ چووم چونکه .کرماشان بۆ بۆم ووهله

 .نکهده رمده و چده ئابووم و عیفیزه دویه ڤاڵهه بۆ وهتهیگده زانمده .دیمانی وهپکه
 سیکه بۆ یان ناسیوتی، بزانم خالیدو الی بۆ بچم من با جارێ :پیده شیروانه برایم
 .نه یا وهتهگاوه

 نه :گوتم هات؟نه پش بۆ خۆ کتیهآشه بوو؟ چۆن ودوشه :پرسی و الم هاته شیروانه بله
 کهماه نخاوه که گوتیان و پیشاندام ماکیان که یهوهئه یرسه مبه .بوو ئاسان کارکی .بابه
 به .بوو تردا پیاوکی شیباوه له کرگیراوبه کابرای ژنی ،وهژووره چوومه که .کدارهچه
 :گوتم تناسی؟نه بوو؟ ک باشه :گوتی .نینپکه ربووینهبه ردووکمانهه .زانیبوو تیانرفهده
 .وهرهده هاتمه خرا گریان،به کرد ستیده شکهژنه و بوون رووت چونکه .بوو تاریک ،وهنه
 خالید .ترسهمه :گوتبوو یسهوکهبه پاشان .گوتنه هیچی بله .بوو کهگونده کیخه وایه الم
 .بۆی کانا پویست وابوو، که .بوویت تۆ که رنازانهه
 
 مرواریت یوهشه وئه :پیگوتم شیروانه بله کوژرا، ڕداشهله سهکه وئه که کات دواتر، ندساڵچه
 .وهگامه بۆ یشتانه وئه مووهه .بوو سکه فن بینیت، ڕووتیبه که پیاوه وئه بیره؟له
 

 جنووب بۆ ڕکرابه میلجه هیدشه لیپه کراو تازه ی(سازماندهی)رکخستن ساڵ مانهه پاییزی
 ساح هیدشه ییرماندهفه به ئمه لیپه شوه مبه و[تهرۆژهه کوردستانی باشووری ستبهمه]

 رۆژ ندچه پاش .قزسه رشیویسه له ولئه حاجی گوندی و جنووب روومانکرده بات،خه
 :گوتی و کردین خرهاتنیبه بوو، کومیته یرپرسبه که خالدی، تاهر ڤاڵهه .کهگونده یشتینهگه



 شتردهسه ی"ئاالن" یناوچه له که ندیناوه یکومیته بۆ بوا خرا بده میلجه هیدشه لیپه
 .الیان نهبگه کات زووترینبه نوبدههه .بووه قامگیرسه
 یخۆشخانهنه و ندیناوه یکومیته یبنکه که بأوێ گوندی یشتینهگه کیهئواره ندڕۆژ،چه پاش
 یستهده ندینچه یوهرئهبهله گوتیان .ماندا رسهبه کردین شیاندابه .بوو وێله هکۆمه ندیناوه

 داماه وله رهه وشه رماك،هه چتهده سرکههه .وهنابته جگا دابنکه له هاتوون، تریش
 ڵگهله وهشه وئه .لیالعهمه دمهمحه مای چووینه رنگهماکه عرووفمه هیدشه و من .وێبخه
 بووینه زوو زۆر و بووین ئاشنا بوو، هکۆمه برگری هزی ندامیئه و ئازاد ناوی که یان،کهکوڕه
 .ڵهاوه

 که کردده داوایان .هناین ریبهخهبه وتمزگه بندگۆی نگیده وشه ی2 ریوروبهده کاتژمر
 مووهه که دیمان .کهبنکه یاندهگه خۆمان خرا عرووفمه و من .کیرهسه یبنکه بۆ نبۆی
 رژم :گوتیان ؟باسه چ :پرسیم .بوون کهبنکه ریوروبهده له بوون، لپه 12 له زیاتر که کان،کهیه

 .ینکهئاماده خۆ وێیانهده .هناوه هرشی
 باحهسه هیدشه وکهلهپه یرماندهفه کاکی اللجه کاک که سنه، یناوچه ی"اللجه هیدشه" لیپه

 هیدشه" لیپه که گوتیان .یسگوه گوندی نردرانه مۆکریان لکیپه ڵگهله بوو، جگری سوور
 .بگرێ پشتتان یش"خالید هیدشه" لیپه بیاروایه و ئاالنه یروازهده که هۆمل، له وان یش"میدحه
 ناوی به سکه2 ڕنونیبه شئمه لیپه .بوو شڕهتهعزه بوو، هۆمل له که یلهپه وئه رسیرپبه
 رزگا، کانیگونده رسهبه یوانیده که بندروێ، نردرایه ، بژوێ کامیل و بژوێ باسعه :هیدانشه
 رزاییانهبه وئه چونکه .بندروێ نینهیهخۆبگه کات زووترینبه بده گوتیان .یسگوه و ماششه
 وتینهکه بندرودا یقه تریمه50 له یانیبه ی5کاتژمر ریوروبهده .ڕێوتینهکه .گرنگن زۆر
 خهیهسبهده و ختسه ڕکیشه .کردبوو داگیر یانکهگونده وشه رهه وانئه .پاسداران مینیکه نو
 زایشاره ئمه .هنرا کاربه الوه دوو رههله کنارنجه 100 ینزیکه نگهره .پکرد ستیده

 رماننگهسه کانداپاسداره و جاش تریمه100 له یانی،به ی10 کاتژمر .بوویننه کهناوچه
 هیدشه لیپه که یده گشتی یرماندهفه که ندرایهراگه پمان .کردده مانقهته جاروبار .گرتبوو

  .بسن ستدههل بندرویان بده میلجه
 ک،یهستهده رپرسیبه ریزباوه میدحه هیدشه .کرد ویمانپشه الوه3 له ڕۆدوانیوه ی2 کاتژمر

 بیاروابوو .بووم مسھه یستهده رپرسیبه من و مدووهه یستهده رپرسیبه عرووفمه هیدشه
 یلووتکه رینگهسه عرووفمه یستهده و ینبکه هرش دووالوه له میدحه یستهده وئمه یستهده

 ستیده کینارنجه بارانی کرگیراوان،به تریمه10 یشتینهگه ئمه که کاتی .بگرێ کهکوه
 کیه کینارنجه نگیده وتۆزو پته و ڵدووکه .وهقییهته کهکوه یلووتکه چما .باری رمانداسهبه
 سدیق هیدانشه عرووف،مه :له بوون بریتی که عرووف،مه یکهتهسده.نیته دنیای ک،یه دوایله
 .ببوون خهویهستهده کانپاسداره ڵگهله  بژوێ کیخه باسعه و پاوه بدویعه یان،فرهئه



 رمیته رسهبه وتکه یکهرمهته پکراو خۆیشی .کوشت پاسداری4 که بینی مپاوه بدویعه
 دراو ریسهله ککفیشه مندا تریمه کیه ال یقیشسه کوژراو کنارنجه به ووفیشعرمه .واندائه
 چاوترووکانکداله .پکرا کنارنجه به ،وهڕایهگهده بوو ریکخه که ش،باسهعه .مندا رسهبه وتکه
 وله و سنکه100 له زیاتر کانپاسداره که وترکهده بۆمان .کوژران هاوڕیانمان له سکه ندچه

نیههه .بوون (متعصب)مارگیرده موویانهه مبه .کوژرا سیانکه20 مله زیاتر داهرشه
 ی(شیفتگان)زرۆیانتامه :نووسرابوو ریسهله که پچابوو سوور رووبانکی به یان(پیشانی)

 .وتکهرنهسه مانکههرشه ربۆیههه .بکوژرن یانویستده و ترساندهنه نسهئه .تهادهشه
 کنارنجهڕهشه به توانیمان و چووین تییانیارمه بۆ .درابوون مارۆگه رزباوه میدحه یستهده
  .ینکه رزگار دیکه هاوڕی ندچه میدوحه
 

 بوو، رسنوورسه نزامی رپرسیبه که تی،حمهره خالید ییدسه ڵگهله کیهستهده ئواره نزیکی
 یبۆنهبه مووهه .وهگرته یانئمه یجگه وانئه و بژوێ بۆ وهنارده یانئمه و مانال یشتنهگه
 .کرددهنه یقسه سکه و بووین شوپه زۆر ،وههاوڕییانمانه ستدانیدهله

 .بوو دوور کهڕهشه کیرهسه یرهبه له ندێهه که کان،دۆه کانیرزاییهبه نارده یانئمه دواتر
 
 بۆ ئمه و بگرێ ئاالن یناوچه مووهه توانی رژم ئاکامداله خایاندو رۆژی10 ڕهشه وئه
 رسهبه زاه که نووری، شاخی له وکیششه .کرد کشمانپاشه ئراق خاکی ورهبه جار مینکهیه

 خۆگری ئاالندا کانیشاخه مووههله .چووینتھه توندیبه پاسدار500 ینزیکه ڵگهله دا،پهمشته
 قامگیربوونیسه شونی وجبھه پشت پشتر که ئاالن، یناوچه شوه مبه .نواند مانونه بی
 ئمه گیراو وهرژمه نالیهله بوو، هکۆمه یوهبوکردنه ندیناوه وخۆشخانهنه وهکۆمه ندیناوه
 و فراسه کانیگونده وله ئراق خاکی چووینه هکۆمه نگرانیالیه ترو یرگهپشمه دانسه ڵگهله
 چووینه ئمه یستهده نوێ، رکخستنکی پیبه فتهدووحه پاش .بووین جنیشته داهگه

 سنووری رسهله و وێکه چۆمی رسهله وتووکههه وئاالنه گوندی ئاخرین که گاک گوندی
  .کرد کیشمانچاالکییه ندچه ووهماینه داکهناوچه له مانگ7 یماوه داناو مانبنکه وێله .ئراق

 
 کوه ئمه نوێ، رکخستنی پیبه ومالوومه گوندی بۆ هکۆمه کانیندییهناوه بنکه یوهگواستنهبه
 یبنکه .بووین داالهوو گوردانی به ڵتکه بات،خه ساح ییرماندهفه به میلجه هیدشه لیپه

 مینی به .بوو کاندائراقییه هزه پایگاکانی یوهخوارهله و مۆبه شاخی بناریله داالهوو انیگورد
 مۆدا،به تایرهسه دۆی له .مۆبه بۆبناری بردمانیان وهسلمانییه له رکالنکرووزه و بووسک
 ئراقی رکیفسهئه ئستا :تیگو بوو دمانهبه که یسهوکهئه .لبوو ئراقی کانیهزه کییهبازگه
 رنجسه یروسه وهالمهبه .بن پ باوکتانی ناوی و ناو مووتانهه .کاده ناونووستان و دت



 ویبهنه دمهمحه و ئاڕپیجی سدیق هیدشه رز،باوه میدحه بات،خه ساح من، .بوو راکش
 چوونه ئراقی ربازیسه دوو .بوون داکههبووس مینی له تر هاوڕیانی .بووین مداکهیه ماشینیله
 یانرگهپشمه 2 ققهده ندچه پاش .دیده ئراققیمان ربازیسه بوو مجارکهیه .کهبووسه مینی نو
 کرابوونهقه بۆم من .قرشهبهدایه کانیانرگهپشمه له کیه زاندودابه کهبووسه مینی له
 وگرتووههه کیچه خۆی ویستیبه که بدا، ستربهسه کییهرگهپشمه له ئراقی کرگیراوکیبهکه
 له ریکنخه :گوت دممهمحه کاک به .کاده باتخه کانیداسوسیالیستییه ئامانجه پناویله

 به روو ووههنایه مکهکشینکۆفه میلی و زیمدابه کهماشینهله خرا .ندهده مانهاوڕکه
 کان،ربازهسه مووهه .وڕما واقیان مووهه .گرت رمنگهسه ترییانداندمهچه له رامکردو کانربازهسه
 به .شۆکابووپه دمهمحه کاک .من کردبووه کانیانکهچه رووی بوون، سدکهسه له زیاتر که
 وخواره بنمه مکهکهچه یلووله که کردده منله هاواری کردوده یقسه وانئه ڵگهله بیرهعه
 کورتیبه .ویدازه به نووساندبوو خۆیان ترساله کهربازهسه2 .کهماشینه نو وهڕمهبگه
 وهڕامهگه منیش و بوون کهبووسه مینی سواری هاوڕیان .دانه رووی چوونتھه وهخۆشییهبه
 .کهماشینه نو
 
 ئمه ئایا :نووسیبووم تیدا و ندیناوه یکومیته بۆ نارد کمیهنامه مۆ،به یشتینهگه که

 مرۆڤکی به خۆم وگرتووههه کمچه ستانهربهسه که من کرگیراو؟به یا ینرگهپشمه
 له ئراق تیحکوومه کرگیراوکیبه که مبکه بوویقه توانمده چۆن زانم،ده سوسیالیست

 له بیر ،وهمهبکه سوسیالیسم له بیر یوهئه پش .مبکه ووڵبقه وا شتی ناتوانم بدا؟ مهاوڕکه
 وئه وایه الم ئیتر کرێ،ده پشل باتگخه مرۆڤکی ئازادی که کات .وهمهکهده ئازادیم

 .ئازادیدا پناویله مدهده گیانم من ویهههه دیپلۆماسییه
 

 ندچه وهسیاسییه ریفتهده ڤانیهه له کیهستهده و ندیناوه یکومیته نالیهله ندڕۆژچه پاش
 له نکهده سکا که نووسیبوویان و ستیمربهسه ستیهه له گرتبوو رزیان که یشتپگه منامه

 .وهلپرسینه ژر بخرنه ،داوه مانیانهاوڕیکه له یسانهکه وئه بده و ئراق تیحکوومه
 

 .وتینرکه داالهوو یناوچه ورهبه مۆوهبه له داالهوو گوردانی ڵگهله ،فتهحه کیه پاش
 یانزۆربه .بوون جیاواز کوردستان مووهه ڵگهله بیروبواوه باریله داالهوو یناوچه دانیشتوانی

 به مانگک یماوه .بوون گوڕ و رمگه روروهپه میوان ککیخه .بوون قحه هلیئه ئایینی رسهله
 .بوون وارنشینده یانزۆربه .وهدایه مانکهناوچه وریده کردن بلیغته و سیاسی یولهجه
 یوهکۆکردنه به و رژم بوونی سقه هۆی بووه وهرئههه .بووین ماک میوانی ووهرشههه

 مووهه ڕشه یگودووکه رۆژه وئه .داالهوو یناوچه رسه کرده هرشی سکه زارهه20



 کانیانرهربه و بوون سکه600 ینزیکه که خۆجیی، هزی .نیبووته داالهووی کانیشاخه
 رانینونه و کیبرایه ندچه وگوه رسکهئه ناویبه "مرۆسته'' خی یرکردهسه :له بوون بریتی
 .درابوون مارۆگه خۆیاندا یکانماهله بوو، قحه هلیئه ئایینی ریربه که دین،سرهنه ییدسه
 مارۆیانگه یقهئه تاریکی،له رگرتنوه ککهبه وشه کردو تیانمقاومه وشه تا وهیانییهبهله

 ستده دایه مانکهپزشکیاره وهاوڕکه وشه .بوو بریندار ئمه کیهاوڕیه .ربازبوونده شکاندو
 ناویبه شونکدا له و جوانۆ یناوچه وومانکردهر وهبۆخۆشاردنه و وارنشینده مای ندچه
 کشیانپاشه رژم کانیهزه تا بووین، داشارگانهحه وله رۆژ5 .بووین جنیشته یل،له شتیده
 دیکه هاوڕی4 و من مبه .مۆبه بۆ وهڕتهبگه پشوودان، بۆ مانکهستهده بیاردرا پاشان .کرد
 رزتروه رویزپه و نگوھهئه ماڵجه زا،ره هیدشه ر،وانسهره دحمهئه :له بوون بریتی که
 تا ینبکه یانکهبارودۆخه ئاگاداری و یانگهله بهه ندیمانپوه وامردهبه ووهبمنینه داکهناوچهله
 .داالهوو بۆ وهڕتهگهده ووهبتهده وپک رک کهستهده
 
 مالنیکه :گوتم .بووم مۆبه بۆ کهستهده یوهڕانهگه دژی توندیبه من رپرساندا،هب یوهکۆبوونهله
 .درابوو وهکرماشانه یکومیته نالیهله وبیارهئه تازه مبه .وهڕنهبگه جا ینبکه کچاالکییه با
 

 کانیوارهده نکردهرووما شوئمه وتنرکه مۆبه ورهبه موویانهه دواتر، رۆژی ڕۆیدوانیوه
وهتهماونه بچووک کییهستهده که زانیبووی دوژمن .بووین داکهناوچهله رۆژ20 ینزیکه .داالهوو

 ئمه له وکهناوچه هاتبوونه پکھاتبوو، سکه12له وستهردهههکه ت،ربهزه یستهده ندچه .
 سیم ببه پنجونی اللجه رۆژێ .ربازبووینده مبه مینیان،که وتینهکه ندجارکچه .ڕانگهده

 کرا رگهئه مهه بن،ده کهناوچه زایشاره مهه .کرند شاری وروپشتیده ورهبه بۆن :پیگوتم
 .مکهواده نتمهحه ب، کهناوچه زایشاره که وهبدۆزمه دکهبه رگهئه :گوتم .نبکه کیشچاالکییه

 یناوچهله ڕکیانمهرانه ،دیکه سیندکهچه ڵگهله پشتر ندساڵچه گوتراده که یناسده سکمکه
 چوونتھه تووشی کرند ریوروبهدهله ندجارکیشچه .داالهوو تههناویانه ورفاندووه ئیالم

 که کوڕک .کردده دزییان مووهه بوو، شانازی جگای دزیکردن داالهوودا یناوچهله) .هاتووه
 دزکی ببته چۆنی چۆن که کردده فریان وهمناییه تایرهسهله رهه بوو،ده دایکله
 سندکهچه ی،کهزدهحه رگهئه :گوتمان کابراو وئه الی چووینه کورتیبه .(.وتوورکهسه
 جیم ئاڕپی :گوتی .ینبکه کچاالکییه ئاباد،شاه -کرند یجاده رسهله وهپکه با بنه هاوڕیانتله

 کیچه مزانیده و والیمه کاک ناویبه ناسیده کمکابرایه .مکهده ریبهستهده من :گوتم .پویسته
 پاش .کپایگایه له ینبده وێمانهده .وێده کمجییه ئاڕپی :وگوتم الیچوومه .یههه جۆراوجۆری

 جییانه ئاڕپ گوله وئه ،وهڕانهگه مۆبهله اوڕکانیشمهکه .وهبۆدنمه تکهجییه ئاڕپی کهچاالکییه
 و کجییه ئاڕپی .رچاوسهبه گوتی والیمه کاک .وهنهکهده بوورهقه بۆت دنین، کاریبه که



 شاری رسهبه بوو زاڵ که واکۆ،نه ناویبه شاخکله رۆژ3 یماوه بووده .هنام بۆ یگوله10
 ئمه .ینببه خۆ ڵگهله پویست لیوپه لکه و ئاو و خواردن بووده وابوو،که .هوبمنینه دا، کرند

 باشتر !خالیدگیان :گوتی یانکهرپرسهبه وتندا،که رێ کاتیله .سکه5 وانیشئه و بووین سکه5
 رووبه سکه4 و کرند رووبه سکه4 دانان، مینکه کاتی .ینبکه کانمانقسه مووهه رئستاهه وایه
 پاسدار و جاش ماشینیکه .گرینده کهرجادهسه راستیانداناوهله تۆش و من .ننداده ئابادشاه
 کیوخه خسیشه ماشینی رگهئه .ینکهده شبه کانیانکهچه مووهه و یندهلیانده وائه هات،

 کومونیستیان حزبی یرنامهبه غیبلیته ئوه جا ،وهینهکهده رووتیان ئمه پشداله هات، ئاسایی
 کخه ڵگهله ناشیرینیش کییهشیوهبه تنانهته یننایه و کردنین دزی دژی ئمه :گوتم .نبۆبکه
 .گرتنه ریسه کهچاالکییه شوه، مبه .یننایه ئمه وابوو، که :گوتی .نبکهقسه

 
 توانینده :گوتم .ئمه الی وهڕنهبگه بده :یانگوت .وهناوچه یکومیته به کرد ندیمپوه دواتر
 مبه .داالهوو بۆ وهڕنهگهده ئوه تا ینبکه شناسایی کامیاران ورهبه رویشتن رگای و بۆین

 ئستاش ووهمهنایه خۆم کوه من :گوتم .نکۆکیمان به بوو ربۆیههه .کردنه بوویانقه
 مکهسیمه ب و گوت مئه .وهڕتهبگه کرد زیحه سرکههه یوهۆئهب مکهسازده وهکۆبوونه
 .بوین کامیاران رگای شناسایی بۆ وێمهده من :گوتم .وهکۆبووینه هاوریان ڵگهله .داخست

 یان وێکه مگهله کا،زدهحه سرکهجاهه .یهمهئه دژی شکیالتته ونییه شکیالتیته کاره مئه مبه
 هیدشه .مناکه شکیالتیناته کاری من :گوتی زاره هیدشه .بیاربدا خۆی وان،ئه بۆالی وهڕتهبگه
 ترسمده .خۆشمنه رۆژه3 که زانیده خۆت مبه بم، تانگهله مکهزدهحه من :گوتی ماڵجه
 سیاسی رپرسیبه که ر،وانسهره دحمهئه و رویزپه .بار ببمه لتان و مبده تیتانیارمه توانمنه
 ڵگهله وکهریههه بده تۆ و من :گوت م"دحمهئه" به .بن من ڵگهله کرد زیانحه بوو، مانکهستهده
 .مۆبه بۆ ڕوهبگه زاره و ماڵجه ڵگهله تۆش .ڕۆینده رویزپه و من وابوو، که .بین کالیه
 مۆ،به ۆرهبه وهڕانهگه کاتیله دواتر رۆژی وانئه .وهنهجیابووی لک نوهبره گوندی نزیکله
 .بده هیدشه زاره و دوژمن مینیکه نو ونهکهده مان،قه کانی ناویبه کانیاوکدا نزیکله
 نتهیهگهخۆده ماڵجه .وهنادۆزنه کتریه وهتاریکییه هۆیبه و بنداده لك مایشدوجهحمهئه
 وانئه الی ندڕۆژکچه .ببوو یاخی وکاتئه که ،گوه رسکهئه بۆالی چده دیشحمهئه .مۆبه
 بووین جبوورمه ناخۆش، رووداوی و ساتکاره ندینچه پاش رویزیشپه و من .وهمنتهده
 مای بۆ چووبوو وایه الم .داباین لک وێله .کرماشان بۆ بۆین ووهبشارینه کانمانکهچه

 .سنه بۆ چووم و بووم بووس مینی سواری من .کامیاران بۆ بردبوویان وانیشئه و یبراکه
 .وتمکه یانگهله و کامیاران شاهۆی گوردانی یاندهگه خوم ،سنه له وهخۆشاردنه رۆژ20 پاش
 سدیق مکهۆلهبراچک بووم، سنه له که داوماوهله چونکه .بوومنه واوته وهروونییهده باریله
 نگیده" رادیۆ له هیدبوونیمشه وایهه .ببوو هیدشه شتردهسه یناوچهله ڕکداشه له نا،لیپهعه



 .گیران کهماهبنه ندامانیئه و دایکم وهشه وئه رهه .بوو ل گوێ وهه"شۆڕش
 

 ڵگهله مانگ،3 پاش .رهاتووهسهبه چیم زانییاندهنه کرماشان یناوچه هاوڕیانی هشتا
 یکومیته داواکاری رسهله .شلر یناوچه له جنووب یکومیته بۆ وهڕاینهگه کامیاران هاوڕیانی
 وبیخته مانگ3 یبۆماوه و ندیناوه یبنکه بۆ وهڕامهگه پشوودان، کیهفتهحه پاش کرماشان،

 .کردبوو شکیالتیمناته کاری یوهبۆئه .کرام
 سدیق و من کرد،پده ستیده بوو ریکخه یان پکردبوو ستیده دموکرات وهکۆمه ڕیشه تازه
 .ورامانهه له شۆشم یبنکه بۆ نردراین بووین، هکۆمه ئوردووگای له که رسین،هه
 مووهه رسه کرده هرشمان لیدابووین، دموکرات حیزبی که یبرهزه وئه یوهکردنهتۆه بۆ
 مووههله دیموکراتدا، وئمه نوانله ربوبه ڕکیشه ورامانداوهه له دیموکرات کانیکهبن

 .پکرد ستیده کوردستان
 
 شوازی وشوه فربوونی و زموونئه کۆمه و تیرگایهپشمه ساڵ15 درژاییبه

 ڵگهله ڕشه میردهسه تیم،ایهرگپشمه کاتی دژوارترین که بنم داوهبه دان بده تی،رگایهپشمه
 مده ئستام بۆچوونیبه .دابانه رووی کراده که خوازراونه ڕکیشه .بوو دیموکراتدا حزبی

 ڕشه له بوو دژوارتر جار یانده پارتیزان هزی دوو ڕیشه .بگیردرێ ڕهوشهبه ربه کراده که
 حیزبی شڕهشه وئه ریزرنهدامه و کوردستان یوهنهبزووت له دا یورهگه برکیزه و رژم دژی

  .بوو دموکرات
 

  گوردانی له (سازماندهی)رکخستن
 جبھه پشت بۆ رۆیشتن و دا شوان

 
 بۆ وهڕامهگه بوو، یرماندهفه مانیئه رهادفه ڤاڵهه که ،ورهگه کییهستهده ڵگهله ورامان،هه دوایله

 بووده جنووب یکومیته بیاری رسهله .بوو وامردهبه توندیبه هکۆمه و حیزب ڕیشه .جنووب
 گوردانکیش هاروههه .بکرێ رخانته دموکرات حیزبی ڵگهله کانرهربهبه بۆ ورهگه هزکی
 ومغ ڤاڵهه ییرماندهفه به ئمه .بدا رژم کانیهزه له وێولهلره هاوکات وجبھه پشت بچته
 .جبھه پشت روومانکرده ست،ردهبهزه
 
 "خواشت" پایگای گرتنی  
 



 یبنکه شناسایی بۆ تر سکیندکهچه و رسینهه قفایه هیدشه بساران، تاهر غوم، من،
 ویشه .کرد کمیلته مانکههگه کرووکی وجیابووینه کهستهده له خواشت، گوندی له پاسداران
 ئمه یستهده .کهبنکه کیرهسه رینگهسه گرتنی رپرسیبه بوومه من .ڕێوتنهکه کانستهده دواتر

 و کردبوو چۆڵ یانکهبنکه و زانیبوویان کانپاسداره وێ،ئه ینهبگه یوهئه پش .بووین سکه4
 مکهیه قاندنیته ڵگهله .گرتبوو ریاننگهسه دا،کهبنکه رسهبه بوو زاڵکه ماکدا، ربانیسهله

 .ریانسه کرده هرشمان خرا .تردان ربانکیسهله کانپاسداره که وترکهده بۆمان ئاڕپیجی،
 کوژران یا ت،مقاومه عاتنیوسه پاش کان،پاسداره مووهه گیراو کهبنکه دا،کهڕهشه تایرهسهله رهه
 وتسکهدهبه که ،وهلهوپه لکه و نیمهقهته کۆمه و کاندیلهبه یوبوه تسمهبه ئمه و گیران یا

 یانرگهپشمه چاالکی باسی رمهگهبه وهخۆشییهبه کخه .هشت جبه مانکهگونده گیرابوون،
  .کردده
 
 انیکگونده ریوروبهدهله و ڕێوتینهکه ساڕاڵ ورهبه وهه ریوانمه -سنه ڕگایله دواتر ندڕۆژچه
 .گیرساینه کۆماسی یناوچهله ''چاوکان'' و ''لوه''
 

 وبنکه دا"المه تواری " گوندی له رژم ،ودواییانهبه که یوهئه رسهله وتسکهده باشمان زانیاری
 .داناوه پایگای

 .کهندهگو وروپشتیده چوونه شناسایی ووهلکۆینه بۆ ستردهبهزه غوم ڵگهله کیهستهده
 وردهبه کشاوهنه یان(خاردار سیم)دڕکاویلهته هشتا :گوتی غوم .وهڕانهگه دواتر رۆژی
 .بگرین شکهبنکه مهه وپایگاکه مهه بتوانین یهوانهله .داپایگاکه

 
 ،بووم هکۆمه (رسمی)رمیفه ندامیئه و لپه رپرسیبه پشترکه من .کردنخۆئاماده وتینهکه
 ل تیمرپرسایهبه سزادان کوه کردبووم، داالهوو له که یرپچییهسه وئه یسۆنگهله
 رپرسیبه ببوومه تازهبهتازه شواندا، گوردانی نوله مدووباره سووڕانیهه به ووهندرابووهسه
 خرایه بگرێ، پایگاکه کیرهسه رینگهسه بووده که ستهده وئه ییرماندهفه داچاالکییه مله .ستهده
 ب که نینیهراگه رماندهفهبه جا و پش بچینه کهخاکرژه تانزیکی بووده ئمه یستهده .ستۆمئه
 مای ئاخر الی وپایگاکه نزیکله .ڕێوتینهکه .زراویندامه دیاریکراودا شونیله چوونتھه
 کرد ندیمپوه .دانیشتبوون داپایگاکه رگای راغقهله که نیبی کدارمانچه چوار ،پایگاکه نشتته
 و ینرگاکه رسهله ئمه :گوتم ؟چییه چار :گوتی .دانوشونهله رفهنه4 که گوتم ووهغومه به
 .نناده پیشان کیه(العمل عکس) وهکاردانه هیچ مبه کدارنچه .دانئمه تریمه ندچهله وانیشئه
 .چتکده کهرنامهبه ووهبنهده وریا نوپایگاکه سانیکه بکرێ،قهته رگهئه :گوتی ومغ

 که ننداده لره سکه س و وینکهرده چوارمان .سینکه وتحه ئمه :گوتم دا، پشنیارکم



 .نلیانده خرا مانئه ن،لبکه مانقهته ویستیان وانئه رگهئه
 

 س وپایگاکه روویانکرده دائمه دوایبه و ستانهه شسهچوارکه وئه و ڕێوتینههک چوارمان
 جیا لمان سهچوارکه وئه .دیاریکراو شونی یشتینهگه .هاتن دوایاندابه تریشمان یکهسهکه

 که ،وهرزهباوه درهافه به کرد ندیپوه غوم .پایگاکه نو چوونه نبکهقهته یوهئه ب ووهبوونه
 خالید یکهستهده :گوتی و زرابوون،دامه پایگاکه ڕوویرووبه که بوو یهستهده وئه رپرسیبه
 خراییبه ئمه داو کهنگییهبده به دڕی ئاڕپیجی نگیده !نپبکه ستده .دیاریکراودان شونیله
 زووزوو غوالم .بوو خهیهسبهده و ختسه ڕکیشه .کرد ویمانپشه کیرهسه رینگهسه ورهبه
 پاسدارک ئمه الی .گرتبوو یانکهگونده نو یبنکه ترمان یکهستهده .پرسیده یکهزعهوهله
 .بمپک بوو ریکخه که وهبووینه نزیک لک ندهوهئه ندجارکچه .مابوو داکهرهنگهسهله

 کهدراغه .ستبووبه پشتمله که پکا کانمیکهفیشه ی(خشاب)دراغه کرد، یقهته که جارکیان
 مانکهپاسداره عاتسه کهچاره پاش .وتنکهنه رخومبه کانگوله هناو شانسم مبه ،وهقییهته
 وهکییهرهسه درگای له ووهوپشتهوهدهله که گوت هاوڕیانمبه .گرت مانکهرهنگهسه بردو نوله

 دا خویان سکهژدههه نزیکی .وهرهده بته زیندووه ک :کرد بانگمان .وهژووره بچنه
 و گیران پایگاکه مهه وکهگونده نو یبنکه مهه عات،سه کیه له مترکه یماوهله ووهستهدهبه
 گیران، وتسکهدهبهکه ،وههلوپه لکه و چۆڵ و کچه قمۆه به ی،وه ببه و تسمه موومانهه
 که کرد مکهمایلهحه یریسه ،وهخۆشاردنه شونی یشتینهگهکه .وهڕاینهگه منئه شونی ورهبه
 وکهمایلهحه وکهفانووسقه له شبه ،وهقیبوونهته که ،کهدراغه نو کیفیشه .چابوو کیالیه

 .هنابوو شانسم استیڕبه .دڕیبووهه میانکهپشتونه
 

 و کاکی اللجه غوم، .داناوه پایگای وبنکه گۆڕیچه گوندیله رژم که وترکهده بۆمان دواتر
 ،گۆڕیچه وروپشتیده کانیگونده یشتینهگه کات .گۆڕیچه شناسایی بۆ نارد رزیباوه رهادفه
 وستووهبهنههه پایگاکه وریدهله کاوییاندڕلهته هشتا که گوتیان ووههاتنه رهادفه و اللجه
 .بیگرین کات زووترینبه بده که یوهرئهسهله کرد ختیانجه
 
 کهچاالکییه یوهئه پش که بیاردرا .پکرد ستیده پایگاکه گرتنی بۆ کردنخۆئاماده کورتی،به
 شونانه وئه مووهه ووهبینه نزیک کهپایگاله تریش جارکی رهادفه و اللجه من، بکا، پ ستده
 کرد تاریکی واههکه وشه .ینبکه سنیشانده دیسان زرن،دامه تیدا هاوڕیان بووده که
 من، داپایگاکه تریمه150 له .پایگاکه تریمه دندسهچه یاندهگه خۆمان و ڕێوتینهکه موومانهه
 .شناسایی بۆ بۆین تریش جارکی بده ئمه :گوتمان زراندودامه هاوڕیانمان رهادفه و اللجه

 کگۆڕانکارییه چ داوماوهله نازانین وڕیوهتپه رداسهبه رۆژکی و وشه پشوو شناسایی چونکه



 .کراوه داپایگاکه له
 به ڕکاوییاندلهته که وترکهده بۆمان ووهپشه چووینه کاننگابانه تریندمهچه تا خشسکهبه
 وترکهده بۆمان و ڕاینگه داپایگاکه وردهبه ترکمه30 یا20 ینزیکه .کشاوه داپایگاکه وریده
 .وهڕاینهگه خشسکهبه و خۆکاوهبه .ستووهبههه یانکهلهته تازه که
 
 رینگهسه گرتنی و ویپشه یستهده رپرسیبه من .بوو کاکی اللجه کهچاالکییه رپرسیبه
 وان،ئه ئاڕپیجی یقهتهبه بیاروابوو .بوو ئاڕپیجی یستهده ڵگهله رهادفه .بووم کیرهسه

 .پبکا ستده کهچاالکییه
 
 ستاووه کهچاالکییه بردنیڕوهبه دژی بسارانی تاهر ڤاڵهه کرد، مانکهدڕکاوییهلهته باسیکه

 فاتهته که یوهئه ترسیمه وکردووه رژیشیان مین نتمهحه کردب، نندییالبهته رگهئه :گوتی
 مبه بوو،هه بۆچوونم مانهه منیش ڕاستیداله .بنین چاالکییه وله واز با وابوو که .زۆره ین،بده
 رای اللجه .ربمده خۆم رای مورانه بساران، تاهر له رزباوه رهادفه و اللجه بوونیتووڕه به
 که لباون ئوه رگهئه مبه .زۆره کراب مینژ که وهئه ئحتمای یکهراسته :گوتم .پرسی منی
 دوودڵ غومیش .بۆم خۆم یکهستهده ڵگهله وهپشهله مئاماده ونییه مقسه بکرێ، چاالکییه مئه
 چاالکییه وئه ناکا زحه که مزانیده .کردده یقشهمونا رهادفه و اللجه ڵگهله لته ب به .بوو

 .پرسی منیشی رای لته ب به .کرد رازی ویشیئه رهادفه و اللجه قاندنیچه پ مبه .بکرێ
 خۆمانله ئاگامان و وریابین که کرد تکای زۆر .گوتبوو اللمجه رهادوفه به که گوت شتم مانهه
وه مبه .بوهبه کهچاالکییه که بریاردرا شڕبچ. 
 
 مووانهه پش راربووقه که خۆم، یکهستهده هاوڕیانی روومکرده من .ڕێوتینهکه پایگاکه ورهبه
 تلفزیون به که مینژک .کراب مینژ که زۆره ئحتمای :گوتم ڕین،تپه کهندهلبهته له

 .ینکه قهته و بین مات ناکا پویست ،وهقییهته کهڕپیجییهئا که :گوتم پاشان .کرێده کونتۆڵ
 کیه یماوه وابوو که .نبکهقهته وهوخۆدابنهبه وانئه تا باده کیهماوه کهئاڕپیجییه دوای چون
 ووب زاڵ رهنگهسه وئه .کهرهنگهسه پاڵ نینهیهخۆبگه خراییبه که یههه کاتمان کخوله دوو
 له پشداله من :گوتم .بووین داکهندهلبهته نشتته رینگهسه تریمه15 له ئمه .داپایگاکه رسهبه
 مووهه به بده بوو،نه واش رگهئه .نیهمه ئوه ئیتر ،وهقییهته مین رگهئه .ڕمپهتده کهندهلبهته

 قهته وکاتئه ،کهرهنگهسه یشتهگه ستمانده که .کهرهنگهسه رسه کوتینههه خراییبه تواناوه
 نگیده ڵگهله .قنینتهده ئاڕپیجی ئستا :گوتی رهادفه .ینئاماده که یاندرامگه لبته به .ینکهده

 ورهبه یخرایبه .بن دوامدابه که گوت هاوڕیانمبه بازمداو داکهندهلبهته رسهبه ،کهئاڕپیجییه
 یشتینهگه که وهببووهنه رزبه کهئاڕپیجییه وتۆزی پته و ڵدووکه هشتا .رامانکرد کهرهنگهسه



 مانکهکییهرهسه رهنگهسه ک،دوایهله کیه سژیده و کنارنجه ندچه فدانی به وکهرهنگهسه
 نوله که دیاربوو .وهبووه رزبه وهرمانهسه پشتله ورهگه کییهوهقینهته نگیده پله .گرت

 یشتبوونهگهنه هشتا رهادفه یستهده .وهقاندبووهته کانیانتلفزیونییه مینه مووهه وهپایگاکه
 ناندن نگیده وهرمانهسه پشتله نگیبده تۆزی پاش .وهقینهته کانمینه که کهخاکیژه

 درا ککنارنجه پله .پایگاکه کانیژووره نو دایهفده کماننارنجه وامردهبه هئم .وهرزبووهبه
 وابوو جاری .روویدا داپایگاکه نوله کدوایهله کیه یوهقینهته و کاننییهمهقهته ژووری له

 .وهبووهرزدهبه ترمه20 تا ڵدووکه ئاگرو ووهقییهتهده ئاڕپیجی یگوله ڵگهله کفیشه سنووقه
 نوله سمکه دوو .مابنه زیندوو سکه چووپده .کردیندهلنه یقهته سکه وهکهپایگه نوله
 بۆم .بوو ڵگهله اللیشیانجه که رهاد،فه یکهستهده الی بۆ وهڕامهگه خۆم داناو داکهرهنگهسه
 مووهه لبته به .کردده هاواریان مووهه و ونبو بریندار هاوڕیان یزۆربه که وترکهده

 ئارز گوردانی هاوڕیانی له یانزۆربه که رگه،پشمه کیهستهده .وهگایه غوم بۆ مکهساتهکاره
 پیانی لبته به غوم .بوون داکهگونده نوله بوو، بساران ریفشه هیدشه یانرماندهفه و بوون
 ،وهکردبووه کۆیان که یوخانه وئه وئمه تییارمه بۆ بن و بن ج کهگونده که یاندراگه
 وداله رهه ببوو، بریندار که ،دادانه الحسه ڤاڵهه .کانبرینداره راگوزانی بۆ بنن خۆیان ڵگهله

 رزیشیانباوه درهافه و کاکی اللجه که ببوون بریندار شدیکه سیکه13 .ستدادهله گیانی
 مشیدجه هیدشه مانکهستهده سیاسی رپرسیبه و بووم مدووهه یستهده یرماندهفه من .تدابوو

 ،سهدرهمه و منای میردهسه هاوڕی مشیدجه و من .بوو کاندابرینداره نو له که بوو فاییوه
 .کردده مرینمانته وهپکه دا ختیهت ییانه له وسنه زۆرانی تیمی له کیشیهماوه و بووین
 مشیدجه .وهکهگونده خوارله دۆک نو بردمه و کۆڵ کردمه .ویستده خۆش زۆر مشیدمجه
 کونی ندچه ژنۆیئه وروپشتیده .ببوو بریندار القی .بووم رانینگه زۆر .بوو دی خۆشینینه

 .منئه شونکی ینهگهده کاتدا زووترینله .نین قورس کانتبرینه گیان مشیدجه :گوتم .تببوو
 

 شویپه سبه ئمه .کوژرابوون کرگیراوانبه مووهه سووتاوده ئاگردا نوله پایگاکه
 ندچه هشتا چیکه ،وهبووهده روون بوو ریکخه واهه .رایانگوزین که بووین کانبرینداره

 .وهینهخه دووریان شونه وله و ینبکه کانیانوخه ریسوا وهبرانکاره که مابوون بریندارک
 کانیرزاییهبه روومانکرده .سوارکردبوو مشیدیانجه که بوو وهستهدهبه مهستره وئه ویجه من
 که کرد ستمهه دا دمهوسهئه و گۆڕیچه کانیگونده نوانله داوکهشاخه بناریله .مهچه چل
 .نڕوهبه پایگاکه تییارمه بۆ رژم کانیهزه که بینیم .دامگره :گوتی .نییه شبا مشیدجه

 هشتا .پدا ئاوم تۆزێ و داگرت مشیدمجه .گرتدهدانه پی .ببوو تکهشه شکههستره
 :وتگ مشیدمجه به .بمانبینن تواننده رژم کانیهزه که مزانیده .کهکوه رسه یشتبووینهگهنه
 که کاندا،ردهبه نوله مشیدمجه .بمانپکن که یههه وهئه ترسیمه چونکه .وهبتشارمه دالره بده



 یاندراگه غومم به لبته به .وهوتمهدوورکه ترکمه دندسهچه خۆم ووهشارده وابوو، کون کوه
 رئستاهه :گوتی .وهتهشاردووه کانداردهبه نوله مشیدمجه ووتووهکه پله کههستره که

 .کرد ڕمانچاوه تر هاوڕی ندچه ڵگهله .بنن مشیدجه بده نتمهحه .نرمده تر هسترکی
 من له ئاگاتان تر سیکه ندچه و تۆ :گوتم .هات وههسترکه به خۆی غوم .ڕیتپه عاتنیوسه

 بانگی .کانردهبه بۆالی وهخواره چووینه خرا .دنین مشیدجه چینده ئمه .ب تاهر و
 .هاوڕیان الی وهراینهگه خرا کردو مانکههستره سواری .باشترم ئستا :گوتی .کرد مشیدمجه
 
 وترکهده بۆم .هاتم ربهخهبه که بوو ڕۆدوانیوه ی2 کاتژمر .وتبوولکه ومخه وهمشیدهجه الیبه
 نگیدهبه جار مینکهبۆیه .بوو گران ربهله زۆرم .بووه هیدشه ووتووهکه لدانله مشیدجه دی که
 له بردو خۆمان ڵگهله یمانکهرمهته .کرد ماچ ممهاوڕکه یکهبانهمھره چاوه و مده و گریام رزبه

 .ناشتمان دمهوسهئه گوندی
 

 یانگهله داکهگونده نوله .نوهدوامانهبه رژم انیکهزه که وترکهده بۆمان دواتر رۆژی
 رگای که ،کهگونده پشت دۆکی نو برابوونه هههبه کانبرینداره له کیهستهده .چووینتھه

 ستده وتنهکه کیانیهستهده ووهدۆزییانییه دوژمن مبه .وهشاردماننه وێله ناچار .بوونه وخی
 .بوو هیدشه پکراو ،کهگونده له ربازبوونده کاتیله یش"سیرووس" ڤاڵهه .رژم کانیههز
 هاوڕشمان 3 و بوون بریندار سمانکه15 زیاترله .وتکه رمانسهله زۆر چاالکییه وئه کورتی،به
 وتبووهکه نکانمارمانهداوده مووهه ڕگاداله .رژم ستده وتنهکه سیشکه 3 و بوون هیدشه
 واویتهبه القی که بوو، بنھر باقی هاوڕێ ککیانیه .بوو پ بریندارکمان ندچه .رژم ستده
 مان،کهپزشکیاره .بمرێ و بگرێ چک یکهخونه مووهه که کراده وهئه ترسیمه .ببوو وهشهره
 له سوتان یقه داونیله نواند، ریزۆ خۆبردووییله ڕاستیبه که منان،یه لیعهمهحه ڤاڵهه

 .بوونه کمانیهسهرهکه هیچ .بووده هیدشه گینائه .وهببته باقی القی که بیاریدا دا،مهچلچه
 به لیعهمهحه و گرت توند باقییان وپای ستده هاوڕێ ندچه .بوونه کردنیشمان بھۆش وایده
 بووه وهرئههه ووهجیاکرده کانیبووهوهشهره ئسکه و گۆشت مووهه ووهبییه القی نزهرهسه
 بوو، هکۆمه پزشکیارانی خۆبردووترینله له کیه منانیه لیعهمهحه .مرێنه باق که یوهئه هۆی
 که یش''نسهولحهئه'' دوکتور هاروههه .بوو شوان گوردانی رییاوه یارو دژواردا بارودۆخیله که

 .گوردان پزشکیاری بووه لیعهمهحه دوای
 .ترمان هاورکانی الی وهیشتینهگه دواتر رۆژی

 
 دموکرات حزبی جنووبی کانیبنکه گرتنی و 2ی"ئاژوان" چاالکی

 



 پارتیزان هزی دوو ڕیشه .بوو تیرگایهپشمه کاتی دژوارترین نگهره دموکرات وهکۆمه ڕیشه
 و وتکه کوردستان شۆڕشگی یوهبزووتنه رسهله زۆر و رژم ڵگهله ڕشه له بوو دژوارتر زۆر
 تووشی کوردستان یوهبزووتنه و دموکرات کانیههه تهسیاسه قوربانی بوونه زۆر کییهژماره

 .هات ودواچوونرهبه و شکست زۆرترین
 
 ئاژواندا چاالکیله وتبوو،لکه بریزه داگۆڕیچه یڕشه له ئمه یکهستهده که یوهئه یسۆنگهله
 یستهده له کووپارزگاریبه .ستۆمانئه خستهنه ڕوویانرووبه ڕیشه و ویپشه رکیئه
 .سپاردین پ ییانرماندهفه
 
 له دموکرات حزبی ی"ئاژوان" ئوردووگای وروپشتیده له کان،دیاریکراوه شونه ورهبه وشه
 ویپشه کیرهسه یستهده .پکرد ستیده ڕشه یانیبه ی4 کاتژمر .ڕێوتینهکه شلر، یاوچهن
 .ریانسه کرتهده هرش که ئاگاداربوون وانئه چونکه .وهحزبه کانیهزه مینیکه نو وتهکه
 سیکه ندچه و هیدبوونشه اڵئقب و یسیمرادوه بھزاد ڤانهه ڕدا،شه کانیساته مینکهیه له رهه

 .هاتدهنه تمانقهرهده داخهویهستهده ڕیشه له حزب میشههه کوه مبه .بوون بریندار شدیکه
 رهنگهسه ،خهویهستهده ڕیشه عاتسه ندچه پاش ییان،ئاماده و ئاگاداربوون ڕایرهسه
 ی''جنووب ندیناوه'' ئوردووگای واهه یوهروونبوونه ڵگهله و گیران ئوردووگاکه کانیکییهرهسه

 سکی ربه گوله کانبرینداره له کیه .بوو بریندارمان5 هیدوشه 3 ئمه .گیرا دموکرات حزبی
 داکهکوه بناریله وئوردووگاکه یوهرهسه له رهه بوو، مانگهله که داریووش، دوکتور .وتبووکه
 رکاتهه .بوو پشتمان رویاوه میشههه داریووش دوکتور .کرد رزگاری رگمهله وکرد یمهعه
 .بوونمان خۆڕبهباوه و رمیدگه یمایه بووهده بوو، ڵگهله ومانئه
 
 وتهکه شرووبیشمه زۆر ندێهه وئوردووگاکه لیوپه لکه و داروکاتته و وچۆڵ کچه مووهه
 شدابه رمانداسهبه کهشرووبهمه جار مینکهیه بۆ ر،کهشه کانی بۆ مانهوڕانهگه دوای .ستمانده
 .بووین ستمه خواردو شرووبمانمه موومانهه نقریبهته س،ندکهچه لهجگه وهشه وئه .کرا
 نیکا وروپشتیده کانیرزاییهبه وشه که رژم، کانیهزه تیرباری سژیده نگیدهله زوو یانیبه
 بوو چۆن نازانم .سژده وقهته ربه دراینه وهکهالیه مووههله .هاتین ربهخهبه گرتبوو، ریانکهشه
 گوردانی .میله رزیمه یلووتکه روومانکرده خرا شوان، گوردانی کوه ئمه .بوویننه پوه که

 وئه ژرله بوو، یرماندهفه (جیدیمه رهادفه)سوورباحهسه که مید،حه هیدشه لیپه و شاهۆ
 له مترکه پاش .کرد وییانپشه گرتبوویان، رژم کانیهزه که یگرده وئه ورهبه دائاگربارانه

 .ستیانده وتهکه رژم تیرباری و نیمهقهته و کچه ندێهه و گرت یانکهکوه یلووتکه عاتکسه
 هیچ ئمه .بوو یدرژه تائواره چوونڕوتھهشه .گرت رزیمانمهمیله کانیرزاییهبه شئمه



 .جمانبه داکهڕهشه یانیمه له رژم کانیهزه رمیته ندینچه .دانه فاتکمانهته
 

 گوردانی ستیدهبه رژم کانیهزه تکشکانی و شوان ئوردووگای یوتووانهرکهسه گرتنی پاش
 .جبھه پشت بۆ وهاینهڕگه دیسان شوان، و شاهۆ

 پایگای خواروو یرهدههاه گوندی له رژم که ندرایهراگه پمان که بووین، ساڕاڵ یناوچهله
 رۆژ دوو .پایگاکه شناسایی بۆ ڕێوتنهکه ووهجیابوونه لمان سککه ندچه ڵگهله غوم .داناوه
 وپایگاکه بۆگرتنی خۆڕکخستن وتینهکه ووهگرته کمانیه دا،لکهزه گوندی وروپشتیدهله دواتر
 کاکی اللجه و من پاشان .گرت مانپایگاکه ین،بده فاتهته یوهئه ب عاتدا،نیوسه یماوهله وشه
 ساڕاڵ یناوچه ورهبه داینابوو، بازیرباب له رژم که یتازه پایگا وئه شناسایی ستیبهمهبه
 تا جار ندینچه .بووین پایگاکه وروپشتیدهله واوته رۆژی دوو اللجه و من .ڕێوتینهکه
 ئاماده مانپایگاکه گرتنی یخشهنه وهگه ووهبووینه نزیک پایگاکه له کاننگابانه تریندمهچه

 که غوم، ڵگهله ووهگرته کمانیه هاوڕیان ڵگهله باینچۆ گوندی وروپشتیدهله دواتر کردو
 رکخستنی وتینهکه ربۆیههه .بوو رازی ویشئه .دواین کههگه رسهله بوو، گوردان یرماندهفه

 له که یوهئه یسۆنگهله .ویپشه یستهده رپرسیبه بوومه میشههه کوه من .کانرگهپشمه
 بده کوێ تا مزانیده .بوو نئاسا کارکی وهالمهبه بووم، شداربه داپایگاکه کردنی شناسایی
 .بین ئاڕپیجی قاندنیته ڕیچاوه ووهپشه بچینه

 
 و من .بازیرباب گوندی وروپشتیده یشتینهگه تاریکانداله .وتینرکه واهه تاریکبوونی پش
 ژر خسته مانپایگاکه دووربین به ووهبووینه نزیک پایگاکه له دیسان غوم و اللجه

 .دابوونه رووی کگۆڕانکارییه .بوو ئاسایی شتک مووهه .دریچاوه
 
 خشسکه به .وهپشه بچینه پایگاکه، کیرهسه رگایدهله شون نزیکترین تا بووده ئمه یستهده
 که گوت غومم به لبته به .دیده کانماننگابانه .وهپشه چووینه رگاکهده تریندمهچه تا
 ستده که یاندرایگه بوو، ڵگهله اللیشیانجه که ئاڕپیجی، یستهدهبه غوم .دیاریکراوین شونیله

 زیباقار، تیربار، رهادفه رز،باوه میدحه هیدانشه :له پکھاتبوو که ،ئمه یکهستهده .نپبکه
 یا کیه یماوهله وپایگاکه رسه کوتایهمانهه خرا کهئاڕپیجییه یقهته ڵگهله من، و باینچۆ ماڵجه
 به و گرت مانپایگاکه نو رینگهسه و ڕینتپه رگاکهده وکهندهلبهته له کداخوله دوو
 زیاتری عاتسهکهچاره پایگاکه گرتنی .وهستهدهبه نخۆبده که یاندراگه کرگیراوانمانبه
 ڵگهله سکیانکه ندچه .بوون سلیمته دیکه وانیئه و بوون بریندار سیانکه شتهه .خایاندنه
 .وهشاردبووه خۆیان وکهگونده ورهبه رایانکردبوو ،کهتاریکییه له رگرتنوه ککهبه ،کهرماندهفه

 کۆ وخیان داکهگونده نوله که تر، یکیستهده .بووین یوه ب و تسمه موومانهه ئمه



 .وهوتینهکه دوور کهناوچه له راگوزاو کانمانوتهسکهده و نیمهقهته و هاتن ،وهوهکردبو
 
 یزۆربه .رزباوه گوندی به ررانبهبه بووین شونکداله بازیرباب، پایگای گرتنی دوای ندڕۆژچه

 کاری و سکه ،دایهنهس نزیکی له شونه وئه یوهرئهبهله و بوون سنه کیخه کانرگهپشمه
 ژنکیجه به بوو رزدا،باوه گوندی ررانبهبهله وڕۆژهئه .هاتبوون رۆکانیان دیداری بۆ رگهپشمه

 مبه .دینه مانمکهماهبنه ندامانیئه له سهیچکه و بوون بعیداته له من یماهبنه وکاتهئه .ورهگه
 ککڕهگه منای (جیدیمه رهادفه)سوورباحهسه هیدشه و رزباوه میدهح ڵگهله که یوهرئهبهله

 .بووم خۆشحاڵ تر وانیئه کوه وانئه کاری و سکه بینینی به بووین،
 

 وکهشاره باشووری ورهبه هنابووین، بۆیان وهشارهله که شیرینی، ذاوغه خواردنی دوای ئواره
 یفگه خوار له سوو چۆمی رسه یشتینهگه دواتر رۆژی .ڕێوتینهکه کامیاران -سنه یجاده
 جگری وکهگوردانه کاری شکردنیدابه رپرسیبه من .بیبوو درژمان کیرگایه وشه .وهسنه
 له .بووم وهپشه له من .وهبووینه نزیک کهچۆمه وریده وکیکه ندچهله .بووم لپه یرماندهفه
 کونتۆی بۆ بچین کمانیهستهده با :گوتم .هات غوم تا دانیشتم کانداوهکه تریمه ددسهنچه
 هاوڕیان :گوتی غوم .دموکراتن حزبی ربهسه زیاتر یهناوچه مئه کیخه چونکه .کانوهکه
 دوو تۆ ئستا .چینده دواتر .ینبده پشوو دالره عاتکندسهچه باشتروایه .تنکهشه زۆر

 عاتسه تا دابنی کاندا،رگهپشمه شونی و کانداره رسهبه ڕوانده که گرده وئه رسهله نگابان
 نیاته :گوتی .چمده خۆم .نایه ومخه من :گوتم .چینده وهپکه موومانهه پاشان .12 یا 11
 پاش :گوتی غوم .باشه :گوتم .دم تگهله .نایه ومخه منیش :گوتی یاسی میدحه هیدشه .ڕۆمه
 .کانوهکه ینهکهرووده و دنین ربهخهبه موویانهه .وهرهوه عاتسه دوو کیه
 
 وهڕینهبپه و ینبده کهچۆمهله بووده کان،داره وکهگرده نوان وتبووهکه قشخ چۆمی یوهرئهبهله
 مانداوکهئاوهله .رهناده جالکانمان .پشتونه هاتهده زۆربوو، کهچۆمه ئاوی .کهگرده رسه بۆ
 شنهچه هیچ .بوو ختته شونکی .وابوو رمانخه ج کوه .کهگرده رسه چووینه .وهڕینهپه
 رسهبه بوو زاڵ .بوو رزبه ترکدمهسه چونکه .بوو باش مبه .بوولنه کیناگایهپه رونگهسه

 .البوو دۆی کیهکهتووره .بوو وجۆماڵجۆگه ریکیخه .بینی پیاوکمان .هاوڕیاندا یشون
 زۆرم ئاخر :گوتی .نه :گوتم .بنم دۆ تۆزێ بۆم با :گوتی میدحه .دارکدا به یواسیبووهه

 ربهسه یناوچه .نییه شونه مئه رسهله کمانزانیارییه هیچ ئمه !گیان میدحه :گوتم .تینووه
 میدحه مبه .بووم راننگه بۆچی زانیمدهنه خۆشم .رووبدا ناخۆش شتکی کانه .دموکراته

 .باشه :گوتم .وهڕمهگهده زوو .لمه چاوت تۆش ،تازه .نزیکه !گیانبابه :گوتی قاندوچه پی
 الی بگاته مابوو ترکیمه نجپه .چوو کابرا والیرهبه ستاوهه میدحه .ب خۆتله ئاگات مبه



 .راکشام خرا .لکرد یانقهته شاردابوو،حه خۆیان داکهجۆگه نوله که سک،ندکهچه پله .کابرا
 هاواری غوم .بوو رۆشن کهلهبته .لکردن مقهته .پکراوه میدحه القی ردووهه که وترکهده بۆم
 سکه ندچه پاشان .کردووه هرشی دموکرات زبیح وایه الم :گوتم ؟بووه چی :کرد
 .کردده مقهته داوده گنگم وامردهبه من .وهستهدهبه مخؤبده که کرد هاواریان وهوروپشتمهدهله
 کهچاره یماوهله .بکه تمقاومه !خالید :کردده بانگیان و رهاتبوونبهخهبه هاوڕیان مووهه
 دایان تر سکیندکهچه رزوباوه میدحه .قاندبووته کمفیشه دراغه چوار گهنره عاتکداسه
 و جاش وهرمانهسه پشتله .درابووین مارۆگه وهکهالیه مووههله .هاتن تیمیارمه بۆ وکهئاوهله

 ریوده خراپ دیموکرات حزبی ریشماندارانبهبه له .گرتبوو کانیانبرزاییه مووهه پاسدار
 مناسههه .هاوڕیان الی نینهیهبگه خۆ یوهبۆئه هشت جبه مانکهگرده میدحه و من .دابووین

 خوارووی ریبهله عات،سه نیو تا .رۆشت میدحه .وتمکه ،وهڕینهپه کهئاوهله که .هاتدهرنهده
 مارۆیگه یقهئه بیارماندا و یانهاوڕ الی یاندهگه خۆم دواتر .بوو رمگه زۆر قهته کاندا،داره

 نو یجۆگه الیله که ناردبوو تری سیکه3 میدوحه پشتر غوم .بشکنین دیموکرات
 و من ئمجار .ببوون هیدشه موویانهه و میننوکه وتبوونهکه مبه .نبکه ویپشه وهکانهداره
 لیلجه رز،باوه میدحه که وترکهده مانبۆ وێ،ئه یشتینهگه که .چووین تر سیندکهچه
 یرماندهفه که غوم، دواتریش .ببوون هیدشه کامیاران مرهموحته و وانرغهئه ریایی،کهزه

 بریندار بوو، ناوچه کومیته ندامیئه وکاتئه که پنجونی، اللجه هیدشه ڵگهله بوو، گوردان
 تاریکی ربهله .بووین ربازده وا،هه تاریکبوونی ڵگهله ردوک تمانمقاومه ئواره تا .بوون
 ڵگهله پنجونیمان اللجه و غوم مبه .ینببه خۆمان ڵگهله کانهیدهشه رمیته مانتوانینه

 برکیزه .کرد کشمانپاشه ،کهجاده ریوبهئه وتبووهکه که ئاوا، نجله گوندی ورهبه بردو خۆمان
 وهڕنهبگه کاتدا زووترینله که ندرایهراگه پمان وهجنووبه یکومیته نالیهله .وتبوولکه سمانقور
 هیدشه نوشارو برایه وهشاره شکیالتیته نیهالله کانی،برینه بوونی قورس ربهله غوم، .الیان
 وهڕاینهگه زۆر، کیدژوارییه و چوونھهت ندینچه نو وتنهکهبه .گوردان یرماندهفه بووه وکشه
 گوندی بۆ وههنایه وهشارهله غومیشیان ،وهرهبه یشتینهگه که .جنووب یکومیته هاوڕیانی الی

 .یبکه ساسحه زۆر کارکی بده :گوتی و کردم بانگی کنه یبهحه ڤاڵهه .ئمه بۆالی تازاوا
 ستده وتهبکه ترسینده وهله .ندیناوه ئوردووگای نیتهیهبگه غوم ک،یهستهده ڵگهله واته

 برانکار رسهله که غوم، کاک ڵگهله ،ئواره نزیکی ،لهپهبه .وریابن زۆر بده .دموکرات حزبی
 درژودوورو رگابینی ندڕۆژچه پاش .شلر روومانکرده ووهجیابووینه هاوڕیان له بوو،

وهرهبه یشتینهگه تسمهبه چوونک،تھه شنهچه هیچ ب غوم، وامیردهبه ئازارکشانی
 و جنووب ورهبه وهڕاینهگه خۆمان و ندیناوه ئوردووگای هاوڕیانی ستده دایه غوممان.
 .گوردان هاوڕیانی الی وهیشتینهگه
 



 دا"لکهزه" و "زهوهقه" کانیگونده له چوونکتھه زنجیره   
 
 یشتینهگه وکشه .دا"ساڕاڵ" یناوچه له سیاسی کییهولهجه دایه ستمانده دواییدا، زستانی له

 .هنانه ربهخهوه کمانخه بوو، نگدره وشه یوهرئهبهله .داسنه ریوروبهده له زهوهقه گوندی
 من .وتنخه مووهه ،وهتییهکهشه هۆیبه .پکرد مانکهکووره وکهوتهمزگه نو چووینه مووهه
 ی(قایمه)لیست پشاله بووده بووم، گوردان کانیکاره شکردنیدابه رپرسیبه یوهرئهبهله

 سکه دوو دا،5 کاتژمر له که گوتی وکشه .ومبخه جا م،بکه ئاماده دانان مینکه بۆ کاننگابانه
 گوندی رسهبه بوو زاڵ که یکوه وئه رسه بنرمه وهناسهقه تیربارکی به مینکه کوه
 هیدشه و من بیاروابوو .لبوو رژمی تیربهزه یستهده پایگاو وبنکه مایندۆڵ .دا"مایندۆڵ"
 .بوو نگابان خۆی وکشه .مینکه بۆ بوین تیربار رهادفه
 20 ینزیکه که بینیمان بوو، ردابهله سپیمان رگیوبه جل که ،ئمه وا،هه یوهبوونه روون ڵگهله
 :گوتی .یاندراگه وکمشه به لبته به .زهوهقه گوندی تهروویانکردووه تربهزه یستهدهله سکه

 یوهئه ب وانئه .وهبنهده نزیک واویتهبه تا نکهمه قهته و (استتار)نشاردهحه جوانیبه خۆتان
 لیپه .هاتنده زهوهقه ورهبه .گرتبوو ڕیان ملی کدا،یه دوایبه لگهشه کوه بن،ئمه ئاگاداری

 سژده نگیده تری،ندمهچه یشتنهگه که .بوون مینداکه له داکهگونده کانیماه مینکهیه له باحسه
 .چووینتھه تربهزه یستهده ڵگهله دازهوهقه گوندی نوله ژاندوشه یانیبهرلهسه نگیبده
 یوه ب و تسمه به موومانهه و لگرتن تیربارکمان و کچه7 لکوژراو سیانکه15 له زیاتر

 له توژی ،واوههه ساردی هۆیبه واته .بوو رسهوهفرهبه ڕگاکه .لکهزه گوندی روومانکرده
 ی5 کاتژمر .ڕۆیشتینده ئاسانتر وکهفرهبه نو قییهچهدهنه پمان و ستبوویبه کهفرهبه

 گوندی له تربهزه یدیکه کییهستهده که ڕیپهتنه عاتکسه .لکهزه یشتینهگه ڕۆدوانیوه
 دیل ل سکمانندکهچه و چووینتھه یانگهله داکهگونده نوله ولکهزه یشتنهگه وهفراسیاوهئه

 یستهده و چووینتھه رژم کانیهزه ڵگهله وشله .ئاوا لیعه گوندی روومانکرده و کردن
 وشله دواتر رۆژی .مدانلیھهئه گوندی روومانکرده شئمه .رایانکرد النهانگه ورهبه تربهزه
 و جنووب یکومیته هاوڕیانی که ،مانهساوس گوندی روومانکرده پاشان و چووینتھه یانگهله
 و رمانسه کرده هرشی رژم .بوون وێله شوان گوردانی کانیرگهپشمه له کیهستهده
 تسمه موومانهه ئمه .ستمانده وتهکه دیل 14 و رمته 20 زیاترله .دا قورسی فاتکیهته

 .بووین
 
 رۆژی .وهماینه داکهگونده له داناو مینمانکه ندالوهچه له وشه بوو، زۆر مانژماره که یوهرئهبهله

 پشت یوهبۆئه وهرهده چووینه کهگونده له ئمه یکهستهده .وهکرده هرشی رژم دیسان دواتر
 ربه کیههگولل .لکردین یانقهته گرتبوو، کانیانرزاییهبه که وان،ئه مبه .بگرین دوژمن ریسه



 کیه(نهاوه) خومپاره شکهکوه رسهله .وتمکه وڕوومهده .رچووده وهملمه پشت له و وتکه گوم
 .بوو هیدشه ،کهناوچه هاتبووه مجارکهیه بۆ که د،مهمحه ڤاڵهه و کانرگهپشمه له دابووی

 کشپاشه ناچاربوو .وتلکه زۆری زیانی رأم .ببوو بریندار توندیبه یش"شۆڕش دحمهئه"
 .بکات
 .چووینتھه دوژمن ڵگهله دیسان وێله دواتر رۆژی یانیبه و نوشکه گوندی چووینه وشه
 ربه له وکهگونده یاندبووهگه خۆیان بزان، پ مانکهنگابانه یوهئه ب تربهزه یستهده

 ندچه .وینله ئمه که زانییاندهنه وانیشئه تبهئه .چوونهتھ رگهپشمه ڵگهله داکهوتهمزگه
 .کانمنهئه ناوچه بۆ وهڕاینهگه تسمهبه ئمه و گیران دیل به سکیانکه
 
 باشتر که دواتر ندڕۆژچه .وهماینه سرمهنه یبنکه له .بووین بریندار شۆڕش دحمهئه و من

 .شوان گوردانی ڕیانیهاو الی چوومه بووم،
 

 روومان وا،هه بوونی رمگه فروبه یوهتوانه ڵگهله ئوردووگا، له ندرژخایه پشوودانکی پاش
 پش که پیگوتم وکشه قازی، تازاوای گوندی یشتینهگه که .سنه ی"مشارچه" یناوچه کرده
 له رژم کانیهزه یبنکه شناسایی بۆ مبچ کیهستهده ڵگهله مشار،چه بگاته گوردان یوهئه
 بۆ شار راوزیپه کانیکهڕهگه .بگرین کهبنکه داوسنه شاری راوزیپه له جهرهفه کیڕهگه

 ینهحسه و سلمانی نادر هیدشه بی،رهعه نگهووشه هیدشه من، .بوون گونجاوتر ئمه چاالکی
 گوردان ڵگهله رزداباوه کانیبازه له دواتر رۆژ 4 یاروابووب .وهجیابووینه هاوڕیان له شڕه
 به یانیتابه وهشه وئه .شار بۆ وهڕاینهگهده که بوو، زۆرمان وقکیشه شوورو .وهبگرینه کیه

 وکهگونده نو چووینه دواتر رۆژی .مامۆخ گوندی نزیکی یشتینهگه و بووین وهرگه
 .جهرهفه یشتینهگه وهوشهئه رهه .رزباوه چۆمی یاندمانییهگه و گرت کرێبه کمانتوویووتایه

 مبکه ناونووس خۆم وێمهده که بیانووه وبه نوشار، دۆستانی له کیه تییارمهبه دواتر رۆژی
 ژر دایه مکهبنکه وهنزیکه له و رۆشن رۆژی به .کهبنکه نو چوومه پاسدار، ببمه یوهبۆئه
 شناسایی مانکهبنکه ندالوهچه له و ندجارکچه نگهووشه و نادر ڵگهله ویششه .دریچاوه
 وهڕینهبگه بده تر رۆژی دوو که گوت هاوڕیانمبه .بووین لی که یماه وئه وهڕاینهگه کردو
 دوو چونکه .بۆالیان بوا توانده ببین، وکاری سکه وێیهده سککه رگهئه .هاوڕییان الی
 که دواتر .هاوڕیان الی وهچینهده ووهگرینهده کیه دالره رهه پاشان .یههه تمانرفهده رۆژ
 لم زۆر .نوشار تهچووینه ،کهکاره ڕاندنیتپه پاش که زانیبووی وکشه گوردان، نو وهڕاینهگه

 .بوو تووڕه
 

 بۆ، سکه دوو ڵگهله ومشهئه :گوتی وکشه .وینرکه کهبنکه بۆگرتنی دواتر ویشه بیاردرا



 .کراب کگۆڕانکارییه کانه .بکه شناسایی ئاخرین
 هاوکاری ووهببووه سلیمته پشتر که یرگانهپشمه وله کیه ،کهبنکه وروپشتیده یشتینهگه که
 ورهبهکه دواتر ویشه .کارکین نیازیبه که کردبوو ستیهه و بینیمانی کرد،ده ی"ئیتالعات"

 بیاربوو که گۆڕی، مانڕگایه وئه .مینکه نو وتینهکهنه که هنا شانسمان چووین،ده کهبنکه
 بۆ چووین ووهله ئاواو باسعه کیڕهگه چووینه پشاله .وهجهرهفه کیڕهگه نو بچینه ووهله
 200 له زیاتر که وترکهده بۆمان بووین، قامگیرسه کهبنکه وروپشتیده له که کات .جهرهفه
 ب وابوو، که .ڕنگهده داکهکهرهگه نوله سیشکه ندینچه و هاتوون کهبنکه تییارمه بۆ سکه
 .کرد کشمانپاشه فاتهته ب چین،تھه یوهئه
 

 ربومانبه مینکیکه دانمههه -سنه یجاده رسهله رگاوبان پۆلیسی یبنکه الی دواتر رۆژی
 به یوه ب و تسمهبه موومانهه و گرت دیل به رژممان کانیهزه له سکه17 داناو
 .کنه گوندی وروپشتیده چووینه وهوتووییهرکهسه
 

 رئاوییه کانیییهرزابه و ڕبزانمه گوندی له چوونتھه    
 

 یانیبه .وهشاردبووه خۆمان ڕبزانمه گوندی له وکشه بووین، داناوچه وله که ندڕۆژچه پاش
 بچ، وتمزگه ورهبه نوژ بۆ یویستده که مخوکهخانه وا،هه یوهروونبوونه پش زوو
 .گرتووه کانیانربانهسه داروپاس و جاش له پبووه کهگونده که گوتی و هنام ریبهخهبه

 :گوتی .بوو ه رسهله وکشه .پکرد مکهلهبته هناو ربهخهبه خۆمم یکهستهده هاوڕیانی
 یانییهبه مله رهه رگهئه چون .بنه چوونتھه نوبدههه کرێده بۆتان تا جارێ مبه بن،ئاماده
 .ناهنین وامده ئواره تا چین،تھه وهزووه

 
 ندچه که مایک، پشکنینی بۆ پاسدار کیهستهده .زرادامه قهته یانیبه ی7 کاتژمر نزیک
 و باحسه هیدشه و میرهکه تحوفه ڵگهله وکهماه نو چنهده لبوون، یئمه کیهاوڕیه

 ژر ینهبخه کانکۆنه ووهرهده نهبی کانماه له که گوتی وکشه .چندهتھه یانکهستهده
 وکشه .وتستکهده کیشمانچه ندێهه و گرت دیل به سمانکه7 عاتدانیوسه یماوه له .کونتۆڵ
 .رئاوییه ینهرووبکه :گوتی

 
 زاخه حماندا،ره دۆی له شونکدا له .بووین رئاوییه کوی رسهله یانیبهرلهسه 8:30 کاتژمر

 :گوتی وکشه .بوو شرتهئه نیمهقهته شونی خۆی کاتی که بوو،هه ورهگه ورهگه کونی ای
 وهپشه له ندانبهالقهعه موحسین و من .وهناماندۆزته سکه ،وهبشارینه خۆ وداله رگهئه



 تووشی بچووک، ریئاوییه یلووتکه یشتینهگه کات .بچین شونه وئه ورهبه ویستمان .بووین
 باح،سه ییرماندهفه به ی،رگهپشمه لپه وکشه .پکرد ستیده قهته و پاسدارهاتین کیهستهده

 بتوانین که ئمه له نبکه ئاگاداری یوهئه بۆ ،کهبنکه کۆنه وورهگه ریئاوییه گرتنی بۆ نارد
 له ردا،ئاوییه کانیرزاییهبه له ڕۆدوانیوه ی2 رکاتژم تا .بکوژین کات تۆزی و ینبکه کشپاشه
 کردو بانگ باحیسه و من وکشه 2کاتژمر .کردده کشمانپاشه گردگردبه و بووین ڕداشه

 سکه و تۆپ ربه دایه ریئاوییه یپایگاکه کۆنه رژم داوکاتهله رهه .ینبکه چی که پرسی
 .وهبمنته وێله یتوانینه
 
 نیشتته به که بیاریدا .کردینپده ڕای و پرس میشههه که بوو وهئه وکشه کیندییهتمهایبهت
 ووهخواره بچینه بوو، ڕهوهنه گوندی راخقه نیوهداروده پ دۆکی که دا،"ردقانبه"
 رز،باوه دواجه من، .ینبکه تمقاومه وێله تاریکان تا و بگرین تیتۆر کانیرزاییهبه

 هاوڕیانی و ڕێوتینهکه مین،کهدژه کوه تر، سیندکهچه و میرهکه تحوفه هیدشه ش،ڕهینهحسه
 دوو ،ڕهوهنه رگای رسه یشتینهگه که .ڕاینداگه رمان،سه پشت له وهمهکه یه"فاس به گوردان
 کهجاده که یاندراگه وکمانشه به .رایانکرد مهئ بینینی به بوون، کهجاده ی"ئمینته" که پاسدار،

 له تسمهبه مووهه .لبوو باخکی کهجاده روبهله .بن خرا که گوتمان وکونتۆماندایه له
 مووهه کانپاسداره .دانیشتین سترکئه وریده له داکهباخه نوله ووهڕینهپه کهجاده
 له پاسدار کیهستهده پله که بووین خواردن گوز ریکیخه .گرتبوو ریانییهئاو کانیرزاییهبه
 میرهکه تحوفه و من سکه مکهیه .وهستهدهبه ینبده خۆ که هاواریانکرد تریمانوهندمهچه
 .بوونه هپو سکه مبه .کرد سژیانده دوو وانئه .ریانسه مانکوتایههه و لکردن مانقهته
 .کردرایانده ڕهوهنه ورهبه .بوون ڕهوهنه تیربهزه یستهده ربهسه وانهئه .رایانکرد ربۆیههه
 داونیله مبه .بگرن نزیکمان یکهگرده خرا که نارد تری سیندکهچه و لیلخه هیدشه وکشه
 .بگرنهه نگاوکهه توانییاندهنه که ووب ستخه ندهوهئه دوژمن ئاگری .قینچه داکهکوه
 نگیڕهله من رگیبه و جل که یوهرئهبهله :گوت وکمشه به .بوون وهئمه ژوورله ترکمه50
 .نبهده الناو موومانهه ستیان،ده وتهبکه گرده وئه رگهئه چونکه .چمده من ،ه(خاکی)خۆڵ
 ب وتمرکهسه کهکوه یلووتکه تریمه200 تا کانم،جله نگیره ربهله ،ختانهخۆشبه .ڕێوتمهکه
 .کشامراده زوو زوو .قهته ربه درامه وهکهالیه مووههله بینرام، که وسائه .ببینرم یوهئه
 و زانیده تمرفهدهبه پوتۆز،ته به بووده ووهقییهتهده نامداپهله 106تۆپکی گولله رجارکهه
 خۆم کانداردهبه نوله وکهکوه یلووتکه یشتمهگه ئاکامداله ووهپشه چوومهده ترکندمهچه
 .کهکوه رسهله وام که یاندراگه وکمشه به لبته به شارداوحه
 

 روویان وهسهکه20 ینزیکه نجاوکالیبرپه به کتوویووتایه ،وهئارزه پایگای له 3:30کاتژمر



 و دن تۆ والیرهبه خشسکهبه ریکنخه وانئه و لیلخه :گوتی .یاندراگه وکمشه به .تکردم
 سیتیرڕه له و ئارنان، ریبه واته ،کهگرده یوهپشته ریبه نهبگه ماوه ترکیانندمهچه

 وئه تا .وهبنهده نزیک واوته کانهپاسدار تا کهمه قهته جارێ .وریابه .رچنده کانپاسداره
 و لیلخه من، تریمه50 یشتنهگه کانپاسداره که کورتی،به .الت نهگهده هاوڕیان و لیلخه شکاته

 ورننه که یوهئه هۆی بووه که کان،پاسداره له کرد مانقهته تکا و الم یشتنهگه تر سیکه4
 رماننگهسه کانداردهبه نایپه له ئمه .کردده یانقهته وهدوورهله .نراکه و نبکه ویپشه
 یسؤنگهله و بوون داکهباخه نوله رهه تر هاوڕیانی و وکشه .بوو منئه مانکهشونه .گرتبوو
 به .ۆالمانب بن توانییاندهنه کاندا،رزاییهبه له کانپاسداره قامگیربوونیسه واوهه بوونی روون
 وایهه و ه رسه هاته کنه یبهحه ڤاڵهه که بووم، وکشه ڵگهله کردنقسه ریکیخه لبته

 که پرسیم لی ندجارچه .کرددهنه بوای .وهگایه بۆ مکهساتهکاره کوی؟له :گوتی و پرسیم
 و تینسمه موومانهه ڤانمانهه ویسترینخۆشه گیانیبه :گوتم .داوه هیدمانشه بریندارو ندچه

 ڵگهله مقسه ب وآشه به .باشه :گوتی .نکهلده مانقهته وهدوورهله رژم کانیهزه ئستا
 :گوتم نم؟یهراگه رادیۆ به من :گوتی .هاتووهلنه هیچمان که کرددهنه بوای چووپده .بکات
 .یههه وتمانسکهده تیربارکیش و کچه12 ینزیکه وگرتووه دیلمان7 .به دنیا رێئه
 

 شئمه کردو کشیانپاشه رژم کانیهزه وا،هه تاریکبوونی پش ،ئواره ی6 کاتژمر نزیک
 مانکهناوچه یوه ب و تسمهبه دا،ڕهوهنه و رئاوییه کانیرزاییهبه له ڕشه عاتسه 13 پاش
 .هشت جبه
 .وهکرده رزبه کیخه یباتگانهخه یوره ووهبووه بو داکهناوچه له ڕهشه وئه سیبا

 _سیاسی مانۆڕه به ماندادرژه ،سنه ی11 یستهده له بووین شبه که ئمه ک،یهماوه پاش
 .رۆداژاوه کانیناوچه له مانکهنزامییه

 
 رسینهه یبنکه گرتنی  
 
 وبنکه شناسایی بۆ کدایهستهده ڵگهله من .بووین دا"بساران" وروپشتیدهله کرۆژ ندچه

 .بووین شناسایی ریکیخه کریهسهله وشه دوو و چووین گونده وئه ورهبه رسینهه پایگای
 
 کهوندهنوگ یبنکه وپایگاکه نوان ودایمه .بوو وههزکۆکردنه رپرسیبه کنه یبهحه ڤاڵهه
 روپشتیدوه له وانشه .بوو داکهناوچه رسهبه زاڵ شونی رزترینبه له پایگاکه .بوو زۆر

 .ناداده مینیانکه داکهگونده
 ستهده ندچه .بگرین کهگونده نو یبنکه رۆژدا له که بوو رازی یبهحه ڤاڵهه ،کهشناساییه دوای



 .دانا مینیانکه و کران دیاری کهگونده رگاکانی یکردن کونتۆڵ بۆ رگهپشمه
 
 وکهگونده نوان کییهشارگهحه له وشه بووده که بووم سیکه15 کییهستهده رپرسیبه من

 زۆر ئمه شونی .پبکا ستده ڕۆدانیمه له کهچاالکییه که وابوو بیار .داشارین خۆ دا،پایگاکه
 نوله ئاوهاو شونکیله رگهپشمه که خستدهنه شکی سکه مبه .بوو ترسیمه جگای
 ییرماندهفه شدا،کهگونده ررانبهبه کانیباخه نوله .وهخۆبشارته دا،کهگونده ژوور باخکی
 مووهه دووربین به وا،هه ویروونبوونه ڵگهله و ببوون قامگیرسه یبهحه ڤاڵهه خودی و گشتی

 و خراپ زۆر ئمه یکهشونه .یاندگهراده یانئـمه به کردوده دریچاوه دوژمنیان موجووکیج
 ترێ باخی ندینچه وهروومانهسه الی تریمه50له .بوونه پشوودانمان ودایمه .بوو دۆیکدا له
 .کانزهره نو وومکردهر .دنم ترێ ندێهه چمده :گوتم داناو هاوڕیان الی مکهکهچه من .بووهه
 .نکهده یرمسه چوون،ده پایگاکه ورهبه که ربازسه2 وترکهده بۆم که بووم، ندنکه ترێ ریکیخه
 من شیاوینه وتیسوکههه شنهرچههه چووپده مبه .مراکه هاوڕکانم والیرهبه ویستم پشاله

 مدهبه ،مبیستووهنه رهه چما .کردم بانگی ککیانیه .تکچ کهچاالکییه بکاو گومانیان تووشی
 الی مهبگه مابوو ترکممه ندچه .وهڕامهگهده هاوریان والیرهبه وردهورده وهچنینه ترێ

 .گرتهه مکهکهچه ووهکهچاه نو دایه بازم خرا .رکردده واییهه تیرکی ککیانیه هاوڕیان،
 تووشی و بینی یانئمه ربازسه دوو که گوتم ووهیبهحه به کرد ندیمپوه کردو دهئاما خۆمان
 یانوهکاردانه بزانین .نڕکهچاوه جارێ :گوتی .دیده وانیئه یبهحه ختانهخۆشبه .بوون گومان
 که پیگوتین یبهحه ڤاڵهه .وهڕانهگه کهگونده ورهبه کانربازهسه دواتر ققهده ندچه .بده چی
 وێئه ینهبگه ،وهنهکه ئاگادار کهبنکه کانربازهسه یوهئه پش ووهڕینهبگه کهگونده ورهبه خرا
 بژنه وهکهالیه مووههله وانیشئه چووین،تھه ئمه رگهئه که یاندراگه تریشی کانیستهده به و

 یوهرئهبهله مبه .خایاند یندهچه نازانم .رامانکرد کهگونده ورهبه خرا .کهگونده نو
 مکهیه .کهبنکه وروپشتیده یاندهگه خۆمان قهته ب و یشتینگه زوو بوو، وخوارهرهبه مانرگاکه
 ئاڕپیجیمان دوو پاشان .ژاشه کهگونده نگیبده وکهبنکه ربانیسه نگابانی له مانکردقهته جار
 بانی ئمه .وهستهدهبه ندهده خۆ که هاواریانکرد کرگیراوانبه مووهه بدوایدا وکهبنکه له دا

 تازه که ربازهسه دوو وئه ڵگهله کرگیراوانبه .کردبوو داگیر مانکهکییهرهسه رهنگهسه وکهبنکه
 لکه و وچۆڵ کچه مووهه .بوون سکه16 مرجهسه .بوون سلیمته تکا ،وهرهبه یشتبوونهگه
 هاوکات بوو، دریداچاوه ژرله یانپایگاکه که رگهپشمه کیهستهده .گرت مانکهبنکه نو لیوپه
 پایگاکه نو کانیهزه .قهته ربه دابووه یانپایگاکه یسیبیکه و ئاڕپیجی به ،ئمه یقهته ڵگهله
 ڕۆدا،نیوه کییه کاتژمر له روونداو رۆژی له ربۆیههه .کهبنکه تییارمه بۆ وهرهده بنه انوراینه

 و وچۆڵ کچه بین، فاتهته تووشی یوهئه ب گیراو، رسینهه یبنکه ڕ،شه عاتنیوسه پاش
 .وهوتینهکه دوور کهناوچهله کاندیله ڵگهله بردو خۆمان ڵگهله کانماننییهمهقهته



 .گرت رووندا رۆژی له رژممان یپگه ندینچه تاویداهه ی1366 تا 1364 کانیساه نوانله
 

  له "میانه" پایگای گرتنی           
 "رزانتهکه" یناوچه      

 
 واته سنه ی11 تیپی کانیستهده له پکھاتبوو که ،رگهپشمه هزی که یوهئه پش رۆژ3

 کردنی شناسایی بۆ لیاسیئه توفق کاک و من ڕێ،ونهبکه شوان، گوردانی و ئارز گوردانی
 بساران وروپشتیده و رۆژاوه له تر کانیستهده .ڕێوتینهکه ،میانه گوندی له رژم پایگای
 له ترکمه دندسهچه .وهشارده خۆمان داپایگاکه ررانبهبه شاخکی له مکهیه رۆژی ئمه .بوون

 روومان وا،هه تاریکبوونی ڵگهله کشاو مانپایگاکه یخشهنه و کرووکی .بووین دوور پایگاکه
 مانپایگاکه نو پاسدارانی قریبیته یژماره وه،کهگونده کیخه نالیهله ومیانه گوندی نو کرده
 .وترکهده بۆ
 

 دوو له ،پایگاکه گرتنی و لدان بۆ بیاردرا، .المان یشتنهگه شدیکه کانیستهده دواتر رۆژ دوو
 له (جیدیمه رهادفه)سوورباحهسه هیدشه ییرماندهفه به کیهستهده .زریندامه جیاوازدا شونی
 .رتیدهیارمه هزی لدانی بۆ دانا مینیانکه و قامگیربوونسه دا"نگ" و"میانه" کانیگونده نوان
 -سنه یرجادهسه وتبووهکه که بوو، رژم کانیهزه جبوونینیشته ندیناوه نگ گوندی

 الی کانیداره نوله وپایگاکه تریمه200له سیکه15 کییهستهده ڵگهله من وابوو بیار .ریوانمه
 و ڕیپهدهتنه ودابه سکه .بوو ریکته شونکی .داشارین خۆمان داپایگاکه رگای خوارووی

 کاک .وهبشارته خۆی وێله شککه که خستدهنه شکی سکه ،پایگاکه له نزیکبوونی یسۆنگهله
 که ،کنه یبهحه کاک ڵگهله و خۆی یکهستهده ڵگهله بوو، رماندهفه که لیاسی،ئه توفق

 هاتوو رگهئه که یوهبۆئه زرابووندامه ایگاکهپ به ررانبهبه گردکدا له بوو، گشتی یرماندهفه
 ورگاکه وامردهبه و ربازبینده که نبده تیمانیارمه و بن وههانامانهبه ئاشکرابووین، ئمه
 .دریچاوه ژر نهبخه جموجووک شنهرچههه
 
 دیاریکراو شونی یاندهگه خۆمان واهه یوهروونبوونه پش رکردوبهله پاسداریمان رگیوبه جل
 هاوڕیانی ریشماندارانبهبهله .بوو پایگاکه وهرمانهسهبه .دامزراین دارکدا ژرله وسهرکههه و

 ڤایهه کدایه کاتژمر له .کرد ڕیمانچاوه ڕۆدوانیوه کییه کاتژمر تا .زرابووندامه خۆمان
پایگاکه روومانکرده وپک ناڕك کییهشوهبه .ڕێوینهبکه کهپایگا ورهبه که یاندرایگه رماندهفه
 رگایده ررانبهبه له وپایگاکه تریمه200 له .نواندده پاسدار کیهستهده یشوهله خۆمان .

 کمانچه ئاسایی زۆر کییهشوهبه شئمه .کردینده یریسه کهنگابانه .بووین داوهژووره چوونه



 .دریژرچاوه خستبووه شتکمان مووهه ووهپشه چووینهده و شان وهکردبو
 
 زانییدهنه .بیبووین ت چاوی کهنگابانه .بووده زیاتر ڕاوکمانده وهبووینهده نزیکتر رچیهه
 یشتینهگه که .بزان خۆیان کانیهزه له و تربهزه یستهده به یئمه چووپده مبه .کین ئمه
 مبه .یکهنگهتفه دایه ستیده ناسین،یدهنه ویرئهبهله .لکرد سوم ،کهدڕکاوییه ندهلبهته الی
 .گرت کانیانخاکژه وپایگاکه وروپشتیده کانیرهنگهسه هاوڕیان لکردو مانقهته خیرا

 به رزبه نگیدهبه وپایگاکه نو کانیژووره دیواری له کماندائاڕپیجییه ووهژووره چووینه
 .وڕمابوو واقیان مووهه .وهستهدهبه نبده خۆ بده و دراون مارۆگه که یاندراگه کانمانپاسداره
 تسمه مووهه ئمه .بوون بریندار سیانکه4 و سلیمته سکه16 .بنده سلیمته که کرد هاواریان
 وگیراوه پایگاکه که یاندراگه باحیسه به تۆفق ڤاڵهه .گرت انمپایگاکه .ێوه ب و بووین

 .ڕێونهبکه تییارمه هزی نگهره یوهرئهبهله .وریابن بده وانئه
 
 یرماندهفه به .کراده پایگاکه نو پاسدارانی بانگی وامردهبه ل،بته به ،وهه"نگ" پایگای نالیهله

 به ووهبداته وم که گوتمان .بینده خۆش لی بکات، هاوکاریمان رگهئه که تگو کانمپاسداره
 تهکردووه هرشیان وهمیانهڕهکه کانیشاخه له (ضدانقالب) "شۆڕشدژه" که ب یانکهندهناوه
 هزی به ستمانپوی وبرینداره سمانکه4 و داوین لیان ئاڕپیجی به وهکانهرزاییهبه له و رمانسه

 کهندهناوه نو سانیکه .یاندراگه ندناوه به یشتانه وئه ویشئه .یههه ئامبونس و تییارمه
 که .پرسیده یانکهرماندهفه و کانبرینداره ناونیشانی و ناو وامردهبه ربۆیههه .بوون گومانبه

 و ماشین ندچه رئستاهه :گوتیان خۆیانه،له کاده ڵگهله یانقسه که سهکه وئه که بوون دنیا
 .ئاگادارکرد باحمانسه شئمه .ڕێونهکهده میانه ورهبه ئامبونسک

 باحسه .پکرد ستیده ڕشه ،رگهپشمه مینیکه له تییارمه هزی کانیماشینه یوهنزیکبوونه ڵگهله
 دیل پاسداریش7 و بگرن نجاوهپه کالیبر به کوویووتایهت وکهئامبونسه توانییان هاوڕیکانی و

 وامردهبه ئواره تا شئمه .نگ بۆ وهرایانکرده ودوارهبه تییارمه کانیهزه باقی .نبکه
 تییارمه به ئواره و بکوتن میانهڕهکه کانیکوه که یوهبۆئه ندناوه به داده مانههه زانیاری

 هاوڕیان له کیه .راگوزا مانپایگاکه نو لیوپه لکه و نیمهقهته و کچه مووهه میانه کیخه
 .بوو هیدشه تاریکاندا له ببوو، بریندار داکهنگابانه ڵگهله چوونتھه کاتیله که پوویا، ناویبه

ر له که یاندراگه ندمانناوه به ،وهوتینهکه دوور پایگاکه له کاتڕۆوهدوانیوه کییه کاتژم 
 دیل کانیانپاسداره مووهه و بوون دارگهپشمه کونتۆی ژرله کانیانپاسداره مووهه وپایگاکه
 کیخه ستده دایه کانیان،برینه تیمارکردنی و ستنبه پاش کانمان،برینداره پاسداره .کراون
 .رژم کانیهزه به وهنهبیانده بۆشارو نکه ڕیانبه اتردو رۆأی یانیبه که یوهبۆئه کهگونده

 



 یرماندهفه ندێهه کوشتنی و سیڕهکه ی(گردنه)مله له ربوبه مینیکه
 سپا

 
 رژم .بوون سرس گوندی پشت له باخکدا نوله و سیڕهکه یمله وروپشتیده له ئمه کانیهزه
 ئمه .نبده مارۆمانگه که هنابوو زۆری هزکی .گرتبوو مانوروپشتده کانیگونده مووهه

 ژوورله .کردده کونتۆڵ یانئمه لیبته ی(شبکه)تۆڕ وانیشئه و بووین وتیانسوکههه ئاگاداری
 ئمه که یزانیده رژم .بوون باندیده پاسدارک ندچه دا،ده پشوومان تیدا ئمه که وهدۆه وئه
 .شونین کامله زانییدهنه مبه داین،کهناوچه له

 یدیکه هاوڕی ندچه و ورامیهه ربوار به آنه حیبه کاک ڕۆ،دوانیوه کییه کاتژمر نزیک
 و دانیشتبوون پرکداکه ژرله کانبانهدیده .وهببنه نزیک کانبانهدیده له خۆکاوهبه که یاندراگه

 له ،وهیانییهبهله .وهوتنهکهدهنه دوور کهپرهکه له واوههه رمیگه هۆیبه .بوو مهئ له پشتیان
 یکهستهده ڕێ،وتنهکه هاوڕیانی ربوارو که .بوون دریمانداژرچاوهله ،وهترییهمه300 ودایمه

 قهته ب پاسدارانه وئه رگهئه که وابوو بیار .کرد ئاماده خۆمان بووم، یانرماندهفه من که ،ئمه
 ریوبهئه باحیشسه لیپه و ینکه کونتۆڵ سیڕهکه دیوی و الیان ینهبگه خرا ئمه بگیرن،
 یانجووه بچووکترین و بینیده کانمانپاسداره ئمه .نبکه کونتۆڵ ر،وریوهته به روو ،کهجاده
 .بزانن پ وانئه یوهئه ب ،وهپشه چوونه ترییانمه5 تا ڕیانهاو .بوو دریمانداچاوه ژرله
 یاندهگه خۆمان باحسه وئمه یکهستهده ردووهه خرا .بوون سلیمته تمقاومه وکشه ببه

 و ئامبونسک سیڕهکه یمله پچی رسهله عاتنیوسه دوای .کانمینهکه کیرهسه شونی
 وهریشهوریوهته له .چوونده روریوهته ورهبه وهشارهله که ،بینی نجاوهلیبرپهکابه ماشینکمان
 که بوووهئه کشه .یاندراگه بیبمانحه کاک به .چووده شار ورهبه نجاوهکالیبرپهبه کتوویوتایه

 .کهمینهکه نو وتهکهدهنه ووهوهبوده ئاگادار تر یالکه ،بکردایه کیانالیهله مانقهته زووتر رگهئه
 ستده هاوکات بتوانین و ینبکه نگیهاوئاهه که کردینلده داوای وامردهبه بیبحه کاک
 وئه .یشتنزووترگه ققهده کیه هاتن،ده یکهستهده و باحسه والیرهبه که یهزانه وئه .ینپبکه

 .پکرد ستیده قهته که بوو، تریماندامه100 له هات،ده هئم والیرهبه که یتوویووتایه
 والیانرهبه هاوکات سژوده ربه دامانه که رایبگرێ ویستی تریدامه50 له ئمه الی یکهماشینه
 داکهماشینه نوله یانزۆربه .زندابه که وتنکهنه شوهئه فریای رهه .کرد ویمانپشه

 یا کانماشینه نو سانیکه یزوربه .گرت یانکهماشینه ردووهه باحیشسه یستهده .کوژرابوون
 ورهبه که یوانهئه مووهه .کوژران مووهه تر وانیئه .گرت دیلمان4 شئمه .کران دیل یا کوژران

 نوله .بوون هیوناوچهئه کانیجۆرهجۆربه بنکه پایگاو رپرسیبه ورماندهفه چوون،ده روریوهته
 رماندهفه ئاوا، نسهحه پایگای یرماندهفه ر،وریوهته پایگای یرماندهفه رمیته کاندا،رمهته

 کانمانماشینه مووهه رۆژئاوابوون، ڵگهله .بینرانده تر یرماندهفه ندچه رووریوهته یناوچه



 ب و منئه ناوچه روومانکرده ووهوتینهکه وردو وێله کانوتهسکهده و کاندیله ڵگهله ئاگرداو
 .کانترسییهمه
 

 سنه ی"مشارچه" یناوچه له سیڕهکه پایگای گرتنی   
 

 .بووین نگانزه گوندیله سی،ڕهکه پایگای رسهبردنه هرش بۆ لببینکه یوهئه پش رۆژک
 سووریباحهسه و کرماشان لیعه من، به بوو، انکهزه گشتی یرماندهفه که ،کنه یبهحه کاک
 گردک رسه چووینه ئمه .پایگاکه ریوروبهده له ینبده رکسه و بۆین وهپکه که یاندراگه
 کاک .کرد مانپایگاکه یریسه دووربین به داوپایگاکه رسهبه یوانیده وهترییهمه دندسهچه له که
 نو کانیهزه یژماره وپایگاکه شونی و تیچۆنییه له وهکهناوچه کیخه یرگه هل که بیب،حه

 پایگا وئه کرێده ئایا که پرسیده کمانییه کیه له ،وهکۆکردبووه زانیاری ندێهه پایگاکه
 ڕۆژیله وهئاسان کارکی زۆر :گوتمان تر، وتنکیرکهسه بۆ خوراده رمانسه که ش،ئمه .بگیرێ
 به نووسابوو پایگاکه که یوهئه ربهله .بوو گومانبه تۆزێ وئه .بیگرین توانینده رووندا
 نوله تواننده و نکهگونده کیخه سیجیبه کدارانیچه :یگوتده .وهکهگونده کانیماه

 کوداله پایگاکه یوهژووره چوونه رگایده که زانیماندهنه ئمه .پایگاکه نو بچنه وهکهگونده
 بووده ،کهگونده نو بچیته بتویستایه که وهکهگونده ویرهدهله ش،وهلهجگه .وتووهکههه

 تاقه که شتهپده وئه :یگوتده وئه .بینرایده و ڕیتپه سافدا شتکیپده به ترکمه200
 کارکی کهگونده نو چوونه و بینرینده وهپایگاکه له .سییهترمه جگای ،نییه ل دارکیشی
 رۆژدا له کهچاالکییه که بیاریدا کردو رازیمان ئاکامداله قاندوچه پمان ئمه کورتی،به .دژواره
 .بکرێ

 
 _سنه یهجاد نزیک وتبووهکه که چووین، نمانگه گوندی وروپشتیده ورهبه وهنگانهزه له وشه

 بیاروابوو .شارداحه خۆمان سیداڕهکه و نمانگه نوان نیوهداروده پ شونکی له و کرماشان
 وکنه نوان له تر کییهستهده ،پایگاکه رسه کاتهده هرش که یستهده وئه ڵگهله هاوکات که
 چووپده و بوون خۆجی کرگیراویبه که ،آنه تیربهزه یستهده بۆ دابن مینکه سیداڕهکه
 .بن پایگاکه تییارمه بۆ
 

 هاوڕیان له سکه15 ڵگهله بووم، پایگاکه رسه بردنه هرش یرماندهفه که من، دواتر رؤژی
 یستهده .سیڕهکه روومانکرده ڕۆدوانیوه کییه کاتژمر نزیک رکردوبهله پاسداریمان رگیجلوبه
 پاشان .بووین وهپکه کهگونده نزیکی تا .هاتن دواماندابه وهمهکه کییهفاسه به دانانیش مینکه

 داکهگونده نوله پایگاکه پاسداری ئایا زانیماندهنه .کهگونده روومانکرده ئمه .وهجیابووینه



 ،کهگونده کیخه تییارمهبه و ینکه سگیریده بینی، سکمانکه رگهئه که بیارماندا .نه یا نهه
 رگیجلوبه مووهه .وهبدۆزینه پایگاکه یوهژووره چوونه رگای کرابوون، کدارچه ملیزۆرهبه که

 نو چووینه .بینرادهنه وهپایگاکهله کهسافه شتهپده ختانهخۆشبه .بوو ردابهله پاسداریمان
 .کرد ڵگهله مقسه فارسیبه .بینی سام20 نمهته نجکیگه کۆندا، نمیکهیه له .کهگونده
 با :گوتم و گرت ستمده .رایکردبوو ربازیسه له .ترساده زۆر .گرتم .کردب تاوانکی چووپده
 رگای ئمه زانیوایده که خستبوو پش ومئه کیهشوهبه من .رابکا ورایدهنه .پایگا بۆ بچین
 ئینجا .پایگاکه رگایده ندیلبهته تریدوومه یشتینهگه تا ڕۆیشتینده دواییدابه .زانینده گاکهپای
 کانیداچاوه له شادی .کین ئمه که وترکهده بۆی .بۆی توانیده .ئازادی :پمگوت کوردیبه
 .رایکرد خرا .بینراده
 

 سژمانده جسبهده راکش، ل نگمانتفه ستیوی ڵگهله کهنگابانه .پایگاکه نو چووینه
 رونگهسه مووهه هاوڕیان .کهوشهحه نو بۆ وهخواره وتهکه وهکهنگابانییه بورجی له لکردو

 که داوکاتهله .وهستهدهبه نبده خۆ که کانپاسداره له داوامانکرد .گرت کانیانخاکژه
 ککینارنجه شیرازی نهمهبه ناویبه هاوڕیان له کیه ،وهرهده هاتنههد کانژووره له وانئه
 کرابووه زۆربه که ،کهگونده کیخه سکیکه هاوکات .خست کانژووره رگایده ورهبه
 وئه ئستا .راکش :کرد هاوارم .وهکرده رزبه ستیده رودههاته ژوورک له سیج،به

 ب ختانهخۆشبه مبه .وهقییهته کهکهنارنجه .رزداعهبه خۆیدا خرا .وهقتهتهده کهنارنجه
 سیجیبه18 پاسدارو16 عاتکداسه کهچاره یماوهله .بوو رزگاری بریندارب، یوهئه

 .گرت مانپایگاکه ی،وه ب و تسمهبه ئمه، و گیران ملی،زۆره
 
 تربهزه یستهده ڕیچاوه وگیراوه پایگاکه که یاندراگه مینیکه یستهده به یبهحه ڤاڵهه
 مبه .ڕێوتبوونهکه سیڕهکه ورهبه وهکنه له تربهزه یستهده ،قهته مکهیه ڵگهله .نبکه
 .دانابوو سیڕهکه _کنه کیرهسه رگای رسهله مینمانکه ئمه .کهمینهکه نو وتنهکهنه
 وهدبهقه کۆنی کیرگایه له بوون، کهناوچه کیخه یانزۆربه وانئه یوهرئهبهله مبه

 له کانمانوتهسکهده شیبه ئاخرین بووین ریکخه .ئاگاداربین ئمه یوهئه ب .هاتبوون
 پشت کانیرزاییهبه ینهبکهروو و بین جبه پایگاکه که دابووینوهله کردوبارده وخک
 سیانکه مکهیه .گیراوه پایگاکه زانییدهنه .پایگاکه یشتهگه سیانکه مکهیه پله که ،کهگونده

 ،وهیانههاوڕکه کوژرانی واوهه تاریکبوونی هۆیبه دیکه وانیئه .کوژرا داپایگاکه نوله
 ربازده تاریکی له رگرتنوه ککهبه ئاگرداو مانیگاکهپا ئمه .وهژووره بنه یانورانه

 یریسه وهدوورهله داوپایگاکه رسهبه بوو زاڵ که کوک رسه یاندهگه خۆمان و بووین



 ،وهشادییهبه و تسمهبه مووهه ،وهدیله و وتسکهده یکۆمه گرتنی به کردوده مانکهئاگره
 .هکۆمه کانیوتنهرکهسه مژووی رسه خسته ترمان زینی کییهڕهپه ووهوتینهدوورکه

               
                     *** 

 
 شکیبه له ئیسالمی میژر پایگاکانی گرتنی له بوو بچووک کییهگۆشه سبه مانهئه

 .کامیاران ورهندهدیوا ریوان،مه ،سنه لیشارگه ریوروبهدهله واته کوردستاندا،
 

 :کوه چاالکییان، یانده رۆژانه کوردستاندا، پانتایی له زۆر سانکی هکۆمه یرگهپشمه
 .بردده ڕیوهبه ئیسالمی کۆماری ریداگیرکه رژمی دژبه دانان، مینکه و چوونتھه ڕوشه

 رژمی دژبه کانیڕهشه مووهه باسی ربوبه کییهشوهبه بتوانم داهاتووداله هیوادارم
 .مبکه ئیسالمی ریداگیرکه

هکۆمه کانیچاالکییه کانینهالیه مووهه یهنووسراوه مئه گومان ب تهو مکه و خۆناگر 
 داوای ربۆیههه .کراوهنه کانرووداوه ققیده وتیرکه به ئاماژه .یههه تیتایبه کورتی
 .مکهده لبوردن

 دانووسراوه مله ئارز و شاهۆ شوان، کانیگوردانه هاوڕیانی یزۆربه یونه مدهودههه
 ڕهشه له که ،بردووه مهاوڕیانه وئه ناوی نگمهدهبه که بم شوهئه هاروههه .بگونجنم
 وهڕتهگهده یکههۆکاره .کردووه شدارییانبه کانداکییهرهسه رهنگهسه گرتنی و کانگرنگه
 .مببه ناویان که کردبنه زیانحه یان بووب،نه بیرله سانکمکه ناوی نگهره که یوهئه بۆ
  .مکهده لبوردن داوای دیسان و مندهرمهشه شوهباره مله
 

                            
 

                                                               
  

                                 
         

 
                                                                            

                                       



 
 
 
  
  

         
         

  
 

         
 
 
  

        
        

 


