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 ثيَشـكةشـة:      

ــةكــةـل ــةى ب ــة ديَشـنبــةو مــةضــةكـان  ـةثـض
ـة دةمـى بـريـنـىَ دةضـؤرِىَ  بــةو خـويَـنـةى  ـل

 ى قـةمـضى دةئـاوسـىَ ةى بـةطـرىَـبـةو جـةست

 بةو هةستةى بةدواى خؤشطوزةرانى مرؤظدا ويَلَة

ـــَطاى   ئـ ــى   رِي ــــوارانـ ــةرِيَــــب ـــ ـــب  ـازادىــ

ــ ــديـ ـــانى بـــةنـ ــاورِيَـــي ــة  هـ ـــ ـب ــاـن  ةمــــخ
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 باشى ووآلتيَك ناتوانيَت بة كةس

            بناسيَت هةتا سةردانى                                                
 بةندخيانةكانى نةكات. ضونكة     

 لةطةلَ  لة شيَوازى مامةلَة كردن
 هاووآلتية بةرزةكانى ووآلتيَكةوة  

 وآلتةدا و  ئةو حوكم  بةسةر
 نادريَت، بةَلكو لة شيَوازى  

    امةلَة كردنىم                                                                                      
 هاووآلتية  لةطةلَ               

 نزمةكانيةوة.
 "نيلسؤن ماندياَل"
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 ومةوة، بةبو دا(ازارئ) رِؤيشتنيَك بةناو خيانةدواى ئةوةى لة نووسينى بريةوةريةكانى بةند
ى ئةوانة ،خؤم كةكانىنزي تايبةت هاورِىَ بة مثيَويستم زانى هةنديَك لة هاوريَيانى بةندخيانة

ة و بة بضنةو ةرى دابةس ،خيانة بوونسةردةمةى بةند وئةئاطادارى رِووداوةكانى لة نزيكةوة 
 سولَ،ةرخاليد قادر  ةد،هاورِيَيان )قادر ئةمح ،كةننيةكانيان دةولَةمةند ترى بسةرنج و تيَبي

ن وثاسياوة سعةىل رةسولَ حةمةد( ئةرك و ماندوو بوونيان كيَشا و بةسةرى دا ضوونة
 دةكةم.
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 قادر ئةمحةد بةرِيَز/ سةرجنى
 سآلويَكى طةرم  براى بةرِيَز/كاك رِةسولَ

 وبةرِوورِو وو ئةشكةجنة  ميَذوو و رِؤذطارى ئازار سةرةتا دةست خؤشيت ىلَ دةكةم كة
ةرتوكة بة ى ئةم ثثةرِبونةوةى مةرط لة ذوورة تاريكةكانى رِذيَمى شؤظيَنى بةعست خستة سةر رِوو

 نرخة.

ان نوس و ى رِؤمةيالَخلة كتيَبخانةى كوردا دةيان ضريؤك و رِؤمان نوسراوة كة /براى بةرِيَز
ةقيقةتى ح ،ارداو ئازكى رِؤيشتنيَك بةناةرتوبةآلم ث .آلوى بريى ئةفسانةى نوسةرةكةيةتىهةلَقو

ضؤك بة  بنةوة وبكان ذيانى تيَكؤشةرانى كوردة لة بةندخيانةكاندا كة توانيان بةرةنطارى فاشية
 ةن.ةيان بطةوةكدوذمن دابدةن و خؤرى ئازادى طةلةكةيان بة ئازادى خؤيان و نيشتمان و نةت

شا لة نت كيَووو بوان ئةرك و ماندوى هةمولة جيات دووبارة دةست خؤشيت ىلَ دةكةم و سوثاس كة
 طةلَ رِيَزدالة    نوسينةوةى ياداشتةكان.

 قادر ئةمحةد/اتبر                                                                
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 ليد قادر رِةسولَاخ بةرِيَز/ سةرجنى
 نىى زيندامن كاك رسول بؤسكيَ براى بةرِيَز و هاورِىَ

 .ةخوازمدوات دواى سآلو و رِيَز و وةفاداريت هةميشة هيواى سةركةوتن و خؤشيت بة ئا
ات و ةسةرهببويَرانة  دةست خؤشيت ىلَ دةكةم كة توانيوتة لة دةستثيَكى ووتةكةم دا

 .بكةيت رِاشكاوى باس رِاستطؤيى و بة بريةوةريةكانى رِؤذانى سةختى بةندخيانة بة
موو هة ة لةوومةوى دا ض ووردى سةرجنم دا و ثىَ خويَندةوة و بة دواى ئةوةى نووسينةكةمت

رِيَيانى انى هاوارةكرِووداو و بةسةرهاتةكاندا بؤم دةركةوت كة بةرِاستى توانيوتة ويَنةى ئاز
ردن و دواى كادطايى داتى ة و ئازار و ض لة كض لة كاتى مانةوة لة ذيَر ئةشكةجن بةندخيانة بكيَشيت

 تؤمار كراون. حوكم دان وةك خؤى
 ةسةمليَنىَ ويةكان ئاسترِبىَ طومان رِؤيشتنيَك بةناو ئازاردا ئةمة خؤى لة خؤى دا ميَذوويةكة 

ؤزت ت و ثريسةخ سةروةريةكةشى دةطةرِيَتةوة بؤ تؤى هةميشة خؤشةويست لة رِاستيدا كاريَكى
ناو ؤيشتنيَك بةوسينى رِى نائةجنام داوة هةرضةندة توانا و داهيَنانى تؤ الى من شاراوة نية بةآلم دو

شيَوةيةى  وة تؤمار كردنى بريةوةريةكانى بةندخيانة بةو 1991-1989ئازاردا لةسالَى 
 ى قارةمانانىخؤرِطر رة وخستوتة سةر الثةرِةكانى ميَذوو بةهرة و ليَهاتوويى تؤ دةسةمليَنىَ و وو

ةرامبةر ةمةرط بلاك مان بىَ بطةلةكةمان ثيشان دةدا لةثيَناوى بةرزى نيشتمان و ئازادى طةلةكة
 درِندةترين رِذيَم لة جيهاندا بةرةو رِووبوون.

نة ان لةبةندخياناسينم ةكرتلة رِاستيدا من هةميشة رِيَزى تايبةتيم هةبووة بةرامبةر بةتؤ دواى ي
 بةكانت هاتن هاورِيَ وو تؤ ى طيانى بة طيانيم نةبوو تاك جيَطاى خؤيةتى كة بلَيَم هاوةلَ و هاورِىَ

 .بوون ذن سارِيَينةكاهؤى ئيَوةشةوة بر بةرم بارى دةروننيم زؤر باش بوو وةهؤى سةردانى كةسوكا
اكو نيَوامنان ت ةفادارىو و دووبارة ثيَويستة بلَيَم دواى ئازاديى نيشتمان لة بةندخيانة دلَسؤزى

 .ئيَستاش هةربةردةوامة و نةثضرِاوة
ةت م منووناداركةوتنت بة ئاوات دةخوازم هيودووبارة دةست خؤشيت ىلَ ئةكةم هيواى سةر

ئازادى  ثيَناو سثارد لة هةزاران دروود و سآلو بؤ طيانى ثاكى هةموو ئةوانةى طيانيان هةر زؤر بىَ
 ثةتى سيَدارة هةلَواسران . تايبةت ئةوانةى بة بة طةل و نيشتمان
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 خاليد قادر رسول   براى دلَسؤزت    
 2008-8-  20 رِِِاثةرين -رِانية     
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 عةىل رِةسولَ حةمةد يَز/بةرِ سةرجنى
 ى رِؤذانى سةختى خةبامت هاورِىَ

 براى بةرِيَز و زيَدة خؤشةويستم كاكة رةسولَ طيان
متة ة و كةونةوهةر لةطةلَ دةستثيَكى خويَندنةوةى نووسينةكةت برينة كؤنةكان كوال

خةوة بةآلم بةدا .ابردوورِ سالَيَكى ندةوة بؤ ضةند. ذيامن طةرِايالَ و بريكردنةوةناو دةرياى خة
ذة نة و ضيَ ةتامبنةمتوانى ض ناويَك بؤ نووسينةكةت دابنيَم ضونكة نووسينةكةت هيَندة 

ت ازارةى جةنابثرِ ئ سك وئةقلَم برِ دةكا و نة ثيَنوسةكةشم دةتوانىَ ناويَك بؤ ئةو هةستة نا
 دابنىَ .

ارة زبةآلم ئةو ئا .ازاردائناو وشة رِؤيشتنيَكة بةو تةنها ئةوة نةبيَت بلَيَم بةرِاستى بةماناى
رى وان دةجاوا ئشيَوازيَكى  دةبيَت مرؤظ وةك جةنابت هةستى ثىَ بكات. تا بتوانيَت بة

 بربِيَت  و وةسفى بكات .
ةو دوو ئى بكةم باس : زيندان هةموو كاتةكانى ئازارة بةآلم ئةوةى من دةمةوىَبرا طيان

 ئازار دةدا.ئازارةن كة ئازارةكانيان 
دروستيت تةن (ئةو كاتانةى بةرامبةر ذوورةكةى من بوويت لة )جناح خاص :يةكةميان

و  اوكاريت بكةمت و نةم دةتوانى همةتر( لة منةوة دوور بووي 5تةنها ) زؤر خراث بوو.
  .ةوةبوو وئازارةكانى خؤم لةبري ضو ئازارى تؤهاناتةوة بيَم ئةو كاتة لةبةر بة

 مب يانداذاكو لة و ت زارةى هةموو ئازارةكانى زيندانى لة بري بردمةوة: ئةو ئادووةميان

يت دةوام ببةر لة كؤتاييدا دةست خؤشيت ىلَ دةكةم و هيوادارم تةمةن دريَذ بيت و
                                 لةسةر نووسينة بةتام و ضيَذةكانت.

 ى زيندانتهاورِىَ            
 دسول حةمةةعةىل ر

                                                                                25-8-2008 
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 ووتةى سةرةتا

تةلةفزيؤنى طةىل  كاك ئةمحةد سةثان وةك نويَنةرى ومنان لة بةندخيانةوب دواى ئازاد
 كرابا ياخودتيَك داوام ليَئةجنام دا، دواى ئةوةش هةركا كوردستان ضاوثيَكةوتنيَكى لةطةلَم

طةرى زؤرى لةسةر طويَطرانى ئةو يكارستم دةكرد هةبطيَرِايةوة  باسيَكم دةربارةى بةندخيانة
 يم بةرِؤذانى بةندكرا بةسةرهاتى  ىلَ لةبةر ئةوة ضةند جاريَك داوام دادةنا،هاتانة  بةسةر

 ،تكى ئةستةم بوو ئةركى زؤرى ويسش نوسةكةى كاريَةضةندة رِ ردى بنومسةوة، هةروو
بؤ  الوة كارةكة دوو لة ،دةرضوو تى ىلَسةيرم كرد ضريؤكيَكى خؤش و ثرِكارةسا كةبةآلم 

بة نةتةوةكةمان يةك بةشيَك لة ميَذووى شاراوةى لةال ،بووو سةرنج من جيَطةى دلَخؤشى 
و  ئازاربةسةرهات و  هةطبةيةكى ثرِة لةش لةاليةكى ديكة ،نةوةكانى داهاتوو ئاشنا دةكرد

ذن و ثياوى طةلةكةمان و درِندايةتى  مةينةتيةكانى زؤريَك لة و جةنطى دةرونى و ئةشكةجنة
رِؤحى ئةو قارةمان و ورة بةرز و كؤلَ  و رِةطةزثةرستى دوذمنان بةرامبةر بةجةستة و

لةو ديوى كة  ،بوون ون طرياوب تةنها لةسةر بريوباوةرِ و كورد نةدةرانة ثيشان دةدا كة
 بةخؤ باوةرِشيَدارةكانةوة طيانى خؤرِاطرى و  و ذوورة تاريك و شيش بةند و دةرطا داخراو

ة ثيَناوى دةستةبةركردنى جةلالدةكانى بةعس ل نى ئةو نيشتمان ثةروةرانة بةرامبةر بةوبو
نيشتمان رِزطارى  ئازادى، يةكسانى، بةها ثريؤزةكانى مرؤظايةتى، دادثةروةرى كؤمةآليةتى،

ةوة هةر بةدةست نووسى لةطةلَ ضةندين دةست نووسى بةآلم زؤر بةداخ ،و نةتةوةكةماندا
 لةطةلَبوون  كةلةثوورى نةتةوةكةمان نووسراو ئةدةب و ميَذوو  و تردا كة دةربارةى شيعر

لةطةلَ زؤر كةل  ةوةبوو راةوة كةضةندين سالَ بوو كؤكبة هةموو شتيَك، ةكةمهةموو كتيَبخان
 ئةوة سىَ ار ناتوانى شتة نايابةكان بثاريَزى،زؤر ج دالةم ووآلتة بةداخةوة ،وثةىل تردا سوتا

لة ترسى دةزطا  1986ة سةرةتاى سالَى ل ،يةم جارة كتيَبخانةكةم بةم دةردة دةضيَت
بةشيَك لةكتيَبخانةكةم بردة مالَى حسني حمةمةد قادرى هاورِيَم بؤ داثلَؤسيَنةرةكانى بةعس 

رى دووةم كة طريام بةشيَك لة جا ،ناو ضوون هؤى تةرِ بوون لة بةآلم بة ،ثاراستنيان
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بةداخةوة  هيواى حةشاردان و ثاراستنيان، بة كتيَبخانةكةم لةالى دؤست و خزمان دانرا بوو
لة  هؤى كةم ئةزموونى ةئةم جارةش ب ،ئةوان و هى بةشيَكى مالَى خؤمشان لةناو ضوون

بيَطانة نوسني هةموو شارةزا و زانايانى خؤمانةو  ،سووتان1996سالَى  ى رِووداوةكانىدوا
دةريايةك  ن دةزانن، زؤر بةداخةوةتاكة ضارةسةر و رِيَطاى سةركةوت و زانست و ئةدةب بة

خؤلَةميَش و ثامشاوةكةى لةطةلَ خؤلَ و  ةتانة بووبةزانست و زانيارى ئةو هةموو زاناو بليم
نى خمابن ئةو هةموو كتيَب و طؤظار و دةست نووس و تةواوى ذمارةكا هةوا تيَكةلَ بوو،

 لةدةست ضوو،ت نووسى بريةوةريةكانى بةندخيانةشم رؤذنامةى كوردستانى نويَ و دةس
لةطةلَ دةرضوونى طؤظارى ورةى  نى جاريَكى تر بينومسةوة، بةالَملةبةر تةمبةلَيش نةمتوا

بةهاندانى براى بةريَزم ئةمحةدى مام رةسولَ ليَثرسراوى )كؤمةلَةى زيندانية  ئازيزدا
بابةكر براى خؤشةويستم دكتؤر كاوسيَن  وة لقى رِاثةرِين(-تانسياسيةكانى كوردس

م ية بةرخؤم و بريةوةريةكانى بةندخيانةجاريَكى تر ورةم دا سةرنوسةرى طؤظارى )ورة(
ضةندة وردة  ةوة بؤ ئةوةى لة طؤظارى ورةى ئازيزدا بة زجنرية بالَوى بكةنةوة، هةرنوسي

 كةم ئةطةر  ،دةدةم ثوختةى مةبةست باس بكةم ولَةه كاريةكان و زؤر شتم لةبري نةماوة،
ببيَت، داواى ليَبوردن لةاليةنى ثةيوةندى دار دةكةم، ضونكة ماوةى زؤرى بةسةردا كورِى  و

ئةوةندة بوار  وة و ضةرمةسةرى ذيان و جةجنالَى رؤذطار و سةختى كارةكةش هةريتيَثةرِ
بؤ  ،مناى ميَذوو بيَت يَنةى باالَبةو هيوايةى سوود بةخش بيَت، هةر ديَرِيَكى ئاو دةدات.

 كانى داهاتوو و هةموو جيهان.يى و رِةطةز ثةرستى بةعس بؤ نةوةدرِندة شارةزا بوون لة
 بوو، ة رِىَية بؤ طؤظارى ورةى ئازيز ئةطةرضى كؤسثى زؤرى ل جيَطاى دةست خؤشى

ة هةر لوة، دةو كربةآلم توانيان بةسةركةوتوويى حةوت ذمارةى ئةو طؤظارة ئازيزةيان بآل
دا ئازيزة ؤظارةلةو ط ردا(ذمارةيةكيش دا هةنديَك لة بريةوةريةكانى من )رِؤيشتنيَك بةناو ئازا

 زيكامن ناضارىَ و ناورِهبآلو دةكرايةوة، بةآلم لةبةر وةستانى ئةو طؤظارة ئازيزة و هاندانى 
 نةرانى خويَ      تىبةردةس خبةمة   ئةم كتيَبةدا  ى لة دووتوىَ كؤى بريةوةريةكان  بووم 
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 .ةوةكةمنةت ميَذوو و كتيَبخانةى سوود بيَت بؤ ى بةخؤشةويست. بة هيوام هةولَيَك

يَك كةس رةىةرباخويَنةرى خؤشةويست ئةطةر لةم نوسينةدا هةنديَك ووتةى بةجؤريَك د
كةم بةكةم ؤضوونةب و شياوى ووتن نية، هيوادارم تيَرِوانني وةى تؤياشتيَك ووتراوة كة بةال

ةو و رِى ثتة باوةليَك نةدريَتةوة، ئةمة لو هةر شيَوةيةكى تر كايةتى ير كردن و سووسة
ن بة خؤما ةىَ لو الوازى ئةب كةوا نةريتى خؤبواردن ،ى منةوة سةرضاوةى طرتووةدلَسؤز

لَم داوة ، هةونان داطؤرِمرؤظةكانيش لة  هةمان شيَوة بة ، دنيا لةطؤرِان داية ودوور بطرين
وى ميَذو وك بة، بةلَكو بتوامن خزمةتيَكى بضى و وةك خؤى بنووسماليةن شتةكان بةبىَ
است م بؤ رِهةلَة هةلَة بةدةر نية و هةركةسيَكيش بىَ طومان هيض كةس لة .طةلةكةم بكةم

 بكاتةوة سوثاسى دةكةم .
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 نةةندخياى و بزاراوةى بةندى بةرينى اكردنةوةيةكى ثيَويست دةربارةى مانون ِِر
 بةندخيانة

دطايى يَى دااوةرِدةربارةى ئةو جيَطايانةى كةسةكانى تيَدا كؤت و بةند دةكريَت و ض
طاكانى كى دةزرجيَياخود تاوانبار كراون ياخود ناضاركراون بة مل دان بؤ هةر مة ،كردنن

اوانى بةفر داتطريكردن نيَوان هةموو شويَنةكانى دةس ك لةطرتن و داثلَؤسينى خةلَ
 :بؤمنوونة كاردةهيَندريَت بة ياجياج دةستةواذةى

ا حوكوم هيَشت ةكيَت ربؤ شويَنى كةسانيَك بةكار دةهيَند (توقفبةندخيانةى رِاطرياوان )
 تاوانبار يا بيَتاوان. نةدراون و ضاوةرِيَى دادطايى كردنن بة

اليةن ت كة لةدريَبؤ ئةو كةسانة بةكاردةهيَن (احملكومنيبةندخيانةى حكومدراوةكان )
يَكى تايبةت تاوان ة بةدطاوة حكوم دراون، بةالَم شويَنيَك كة ديارى كراوة بؤ كةسانيَك كدا

تاكة  خيانةىبةند ، هةروةك دةزاننياريةكانكطووتريَت دةزطا ضاككراون ثيَى دة تاوانبار
 ( ترسناكرتين شيَوةى بةندخيانةية.انفراديكةسى )

 بةندي

ةيةش شيَو دةهيَنريَت هةر بةمرةكاوشةى جيا جيا بؤ بةندخيانةكان بووةك ضؤن 
ايي ةرِيَى دادطئةطةر يةكيَك ضاو، (1)ش بؤ بةنديةكان بةكاردةهيَنريَتوشةى جيا جياو

ثيَيان  ي كردنطايد(، ئةو بةنديانةى دواى دارياو )موقفوتريَت رِاططوكردن بيَت ثيَي دة
زطا ة دةل حكوم دراون( ياخود ئةو كةسانةى بة تاوانى تايبةتى دةوتريَت )حمكوم

 (.النزيلثيَيان دةوتريَت دابةزيو ) كاريةكانضاك
 كاركان  بةرياوةطبؤ هةموو شويَنةكانى دةست بةسةر كردن و  ووشةى بةندخيانة  ئيَمة

بةالَم  ،رياونطني كة كةسانة بةكاردةهيَن بؤ هةموو ئةو وشةى بةندىووة هةروةها دةهيَنني، 
 ان لةاذةكامنستةويَتةوة، ئةوةى شاينى باسة دةن دةبووا باشرت رِلةناو دةقى نوسينةكةد

 سياسي ضرِكردؤتةوة. ناو نوسينةكةدا لةسةر بةندى
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 ضيَذ و ئازار

كى يَذ شتيَضنن، ئازار دوو بنةماى طرنطن لة ذيانى مرؤظ دا هةميشة دةستةمال ضيَذ و
 ةرد ود ة و خؤش و باشة  دوورميان لة ئازار مسؤطةر دةكات،  ئازار  شتيَكى  خراث

 مةينةتى ديَنىَ.
ئةم دوو  بةرينى ىاانمناو  بنةماى هيض كاريَك هؤكارى ضيَذ و ئازار نابةخشىَ، بةلَكو لة

ن دا زارةكاو ئا بةسةر هةموو ضيَذ ووشةيةدا جطةلة خراثة و ضاكة شتيَكى تر نية، ئةمة
 دةضةسثيَت.

ن دةطر وةةرضاضوار سةرضاوةى طرنط هةية كةوا ضيَذ و ئازارةكان لةو سةرضاوانة س
 وخؤشى   سةرضاوةى  ماددى، سياسى، ئةخالقى و  ئاينى كةوا  تةواوى ئةوانيش:  

ؤ ورِيَساكان بؤ ياساببن  دةتوانن  هيَزيَكى ثالَنةرنةتيةكان لة مانةوة ثةيدا دةبن،ئةمانةمةي
 كؤمةلَطا.كردنةوةى مةينةتيةكانى تاك و كةمخؤشى وبةبرةودان 

ى ض و هةر خؤشىةآلتداران ديارى دةكةن و خؤشى و ناضيَذ  و ئازارةكانى ئيَمة دةس
 ئيَمة دةيكةين يان دةبىَ بيكةين ئةوان برِيارى ىلَ دةدةن.

يةكانى مةينةت ازار وضيَذ و خؤثاراسنت لة ئ تاكيَك بؤ طةيشنت بة هةولَ و ئاماجنى هةر
ازار ئ لة   اراسنتى باس نية،  بةآلم  لة كاتيَكدا  هةولَى طةيشنت  بة ضيَذ و خؤث جىَ

 ان .خؤي دةدةن، هةر بةو  جؤرةش دةبىَ زياد كردنى  ضيَذى طشتى بكةنة ئاماجنى
 ا خاوةنىدت اكمرؤظ خاوةنى هؤكارى  تايبةتى كؤمةآليةتى ضاكة خوازية، لة هةمان 

ةسةآلت دلة تن ةرطروبىَ طومان ياسادانةران بةسوود  خواستيَكى خراث  و شةرِانطيَزانةية،
ةن و ياد بكزرؤظ ى ئةوة دابن لة ئاكامى هةر ياسايةك بةختةوةرى بؤ مدةتوانن لة هةولَ

طة خزمةت ن رِةنبكة مةينةتيةكانى كةم  بكةنةوة، ئةو  ياسايانةى لةسةر ئةم  بنةماية كار
 انراوة، ددنيان ىَ كربةرذةوةندى طشتى بكةن، بةآلم ئةو سزايةى بؤ طوىَ رِايةلَى و تةم بة

 ناكةن. ئةوانى تر طوىَ رِايةلَى
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ى ويستى  ثىَ ةب كةسانيَك كة وةكو دادوةر  و ناوبذيوان ديارى دةكريَن و ياساكان 
تى ة خزمةلنها دةسةآلتداران جىَ بة جىَ دةكةن، دةتوانرىَ بطوترىَ ئةم ياسايانة تة

 انةوةى بةرِيَوةبردنى سياسى دانم
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 بةشى يةكةم
 
 و رِقيان ئةستوور تر دةكرد ئةو كيَبآلنةى جةستةيان داغان

 
 

 دؤخيَكى دذوار

مى رى ئيسالى كؤماخومةينى رِيَبةرى شؤرِش ،ذةهرى خواردؤتةوةوابوو ثيالَةيةك  ثيَى
 كرد. ئيَران كة وةستانى شةرِى قبولَ

ى يَر فشارذ لة ارى نيَوان عرياق و ئريانشةرِى خويَناوى و كاولك دواى هةشت سالَ
 ةرِش 1988-8-20و لة  وةستاندن درا رِيارى شةرِبدا كطرتووةكان  نةتةوةية
مى  رِذيَئيرت ة،سةختى لة كؤلَ بوةو بةمةش عرياق دوذمنيَكى سامناك و سةر ،وةستيَنرا

 ةبوو بؤ ئةوةى كيَشةى خؤى لةطةلَ طةىل كورد و شؤرِش بةعس دةستى واآل
ى وايان ؤذيَكرِبؤ  ووضى رِق و كينةى بةعسيةكان ب ، هةررِزطارخيوازةكةى يةكاليى بكاتةوة

 ن .وردستاردنى ككثةالماردان و ويَران  ئيرت سوثاى داطريكةرى بةعس كةوتة ،هةلَطرتبوو
ناو بردنى كورد  دواى طوشاريَكى زؤرى رِذيَمى داطريكةرى بةعس و جةنطى قرِكردن و لة

كراوةكان ناضار  و دانيشتوانى ناوضة ئازاد هيَزى ثيَشمةرطة ،دةنطى دنياش و بىَ
بةآلم )ى.ن.ك( بؤ ئةوةى هةم لة جةماوةر  ،كشةيان كرد بؤ سةر سنوورى ئيَرانشةثا

 داهيَنا ئةويش مةفرةزةى خةباتى  دانةبرِيَ و بؤ طومان و ليَدانى رِذيَم ثرِنسيثيَكى نوىَ
نزيكرتين خالَى رِذيَم  هةموو سنوورةكان لة لة ،ختيفا(كانى ثاش ئةنفال بووثارتيزان )أ

هاوكارى  و بة زؤر جاريش ضاالكى ثيَشمةركانةيان ئةجنام دةدا و خؤيان حةشاردا
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سةرةرِاى ئةوةش )ى.ن.ك( برِيارى  ،بةجىَ دةكرا ر كارةكانيان بؤ جىَناوشارِيَكخستنةكانى 
هؤى  ماوةيةك بوو بةوا كة شار بةطةرخِبريَنةوة، دا جاريَكى تر رِيَكخستنة نهيَنيةكانى ناو

بؤ سةر هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان و  ى بةعسرِذيَم بةردةوامىو ثةالماردانى  شةرِ
 ضاوديَرى ووردى ناو شارةكان رِيزةكانى رِيَكخسنت كةم وكورِى تيَكةوتبوو .

  ةجيد،م ر حةمةا، بةختيئيسماعيل ئةمحةد سنوورةكةى ئيَمةش من و قادر لة   

 يةكرت ةلةآلم ب ،وونةب يةكةوة وةندى رِيَكخستنمان بةئةسعةد حةمة عةىل هةرضةندة ثةي
 لة ،ووباويَك ثي دةستة باآل قادر بة ،دةمانتوانى هةميشة يةكرت ببينني ،وينونزيك ب

ثةى هةلَ ،ةبووديَك ئارةزووى خؤدةرخستنى هة ثيَش هةنوثةيوةندى دؤستانةدا زوو دةضو
 ة هةمووةآلم لب ،ةبووزؤر جار توشى هةلَةى طةورة دو هةلَثةكردنةدا ةئةجنامى ئ زؤر بوو لة

سبى كردن وكارى كةوتة كا 1988لة كؤتايى سالَى  باريَكدا دلَى بةرِيَكخسنت خؤش بوو، 
هةمووى  ،وبو زرااطويَكاتة ناوضةى ثشدةر رِ رِةش دا كة ئةو قاضاغى لةنيَوان رِانيةو قامسة

 ،يةوةناوضة نة ئةمتةنها خةلَكى تايبةت و سةر بةرِذيَم بؤيان هةبوو بضبوو  *)حمةرةمة(
 ىلَخؤمى  ة ويستمبؤي ،ى ثرسيار بوو رِةش بؤ من جىَ ةوة هاتوضؤى قادر بؤ قامسةئ لةبةر

ةوةى ةبةر ئواية لطودريَذدا زؤر قسةم بؤ كرد  رِؤذيَك لة ثياسةيةكى دوور ،دوور خبمةوة
م ثالنةكةةآلم ب ،نمنت بهيَلة كارى رِيَكخسكارةكامن ناطريَت برِيارم داوة واز  شؤرِش رِيَز لة

وو لة ضاالك ب و قادر كورِيَكى دلَسؤز ،مونةبو وكةوتو كارةكةم سةر لة ،ناشكستى هيَ
كخسنت رى رِيَن بؤ كاثةرؤشيمادلَسؤزى و  لة ،آلم من لة بةآلى رِؤذطار دةترسامبة كارةكةى،

منان سةر شا وين بؤ ئةجنام دانى ئةركةكانىوى كةوتب ودؤخة هةستيارةى تىَ بار ئةو
ن لةم ووةربازبدبؤ  ىَ نزيكةكامنان كؤبونةوةيةك ئةجنام بدةينبرِيارمان دا لةطةلَ هاورِ

ن.ك( تان)ى.وردسكهةموومان لة رِيزةكانى رِيَكخستنى كؤمةلَةى رِةجندةرانى  ،ةتةنطذةي
 هؤى ليَك نزيكى مجوجؤلَ و كارةكان زؤر شاراوة نةبوون. دابووين. بة

 م بةآل ،ؤثاريَز بووخو هةنديَك  ثرض طظن ،دةستة ثياويَكى لووت كورت و قيت بةختيار       
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بةآلم  ،البوو خستنىذمارةيةكى زؤر رِيَك ،الك بوورِيَكخسنت دا ضا خؤشةويستى خةلَك و لة
اريَكى ك مانئةطةر ويستبا ،ك جار ئاستنطى بؤ دروست دةكردينخؤثاريَزيةكةى هةنديَ

  رِيَكخستنى لةطةلَ ئةجنام بدين ماوةيةكى زؤرى دةويست بة

 ت .ادة بيَية و بؤى ناكريَت هةميشةئام و كاسبى خةريكى كار ةى طوايةبيانوى ئةو
 بوو لة ئةو كاتة خويَندكار ،ى كورتةبنةى قسةخؤش و زؤرزان بووئةسعةد كورِيَك

جاريَك لة زانكؤ دةهاتةوة بؤ  دواى ئةوةى برِيارمان دا كؤببينةوة هةر ،بوو ى موسلَزانكؤ
بةآلم ئةو هةميشة خؤى لة داواكةمان دةدزيةوة  ،بكةين كؤبونةوةدةكرد  رِانية داوامان ىلَ

ى هةليَكى باشرتيان  ضاوةرِىَ دوور نية هةردووكيانِ ،بيَت بامانطى داهاتوو ودةيطووت :
و ئةزموونى زؤرى  كار كردن لةو رِؤذطارة ثالن ضةندة هةر كردبيَت بؤ ئةو كؤبونةوةية،

الك و خؤشةويستى ناو ريَكخسنت دلَسؤز و ضابةآلم ئةوانة خةلَكى  ثيَويست بوو،
زةنشتى زؤرى قادر بؤ ئةسعةد  سةر و خنةةدواى رضؤنيَك بوو لة  هةر بوون)ياديان بةخيَر(،

 ناو تووتنى مالَى قادر نزيك طردةديَمة لة لة 1989-9- 9و بةختيار برِيارمان دا لة
 خالَة ،ئةجنام دا ةمانكؤبونةوةك ،لةبةر ئاوى قولة بةراو كراون باخضةكانى داميَنى رِانية كة
 ثارتيزانةكان و رِيَكخستنةوةى هاورِيَكامنان هاوكارى مةفرةزة :جةوهةريةكانى كؤبونةوةكة

ركةوتنى شؤرِش لة دلَى ضاندنى ئوميَدى سة ،و بوذاندنةوةو جؤشدانةوةى خةلَك
وسى قادر داواى كؤتايى هيَنانى وبةآلم هيض رِاثؤرت و نوسراويَكمان نةن ،جةماوةردا

 باآل ناوبراو كورِيَكى ،تبيَ ئةوةى )حمةمةد مةمحود وةيسى ( كرد ثيَش ةكؤبونةوةكةب
هةموو  ضونكة ،بوو وا بةالى منةوة هةر يا ،ى طومان بوو جىَ وورديلةى ضارةطران و

سةير  ،ى هةبوو دةست خؤم نةبوو طومامن ىلَ بةآلم من بة ،هاورِيَيان خؤشيان دةويست
 طرت لةرِةخنةشم  ،سم دةكردالى هةموويان با دةشاردةوة وبوو طومانةكةشم نة لةوةدا

ئيرت كؤبونةوةكةمان  ،المان ئاطاداركردن و هاتنى بؤ ئيَرة لةطةلَ طفتوطؤكةمان دا طةيشتة
كةس كةوتة  هةر ،ين ئاواش رِؤيشتينةوةوو دوو هاتبوضؤن يةك يةك ودوو  هيَنا كؤتايى ثىَ
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زؤر سةيرة سياسةت وةك بؤى ديارى كراوة . ى و ئةو ئةركةىكردنى كارى خؤ بةجىَ جىَ
بةخؤت نازانى تاكو نةكةوية ناوى  ،بؤى دةضيت مةستى و دلَطةرميةوة بةسةر دلَدارى واية

 كةوتيشية ناوى دةرباز بوونت زةمحةتة. كة
 شةويَكى شووم

 ميةنيَكهةر د مةنزلَى لة دةكا، ئةمشةو هةوداى خةيالَم بيابانى ئةم شةوطارة تةى
يَزى ةرِانطى و شموارهة ، ناةمليَنىَدةطرىَ و طةواهى ثةسندى طشت جوانيةك دةسئيستيَك 

 لَىَ .م دةهيَدا جيَ ضؤلَةوانى سةرسامى لةوآلتة و ، ملَومؤى طورطة ميَشى ئةمدةمهةذيَنىَ
 ؤشىخادى و دا ديَتة ذورىَ و ش ةكةمثةجنةرةى ديو لة ئايا ئةمشةو شنةى شةوبا

 و تورِة خةم و حةسرةت دةباريَنىَ ؟ ، يا طذةباى رِقدةثرِذيَنىَ
ا بة امؤيى دنةونى تناطرىَ لة ناو  ئةمشةو ثةثولةى دلَم لةضوارضيَوةى هةستمدا ئارام

 دذى خؤم خةبةردةدا . فةرمانيَك لة
ةخةو لطةر ضى ، ئةنط دةدةمناو رِيَضكةى تالَ و سويَرى ئةم رِؤذطارة ويَذ ئةمشةو لة

تيَ ةند سابؤ ض ش بىَطةر خةوي ،وى خؤش شةوطار شةق كةمدةدةم بةخة زارم رِيَطةزؤر بيَ
 جيهانة بطوزةريَنم. تى ئةممةينة دوور لة

هامت و لة كاتذميَر دوانزةو نيو  لة خةويَكى قولَ بة ئاطا ،لةنيوةى شةو تيَثةرِى بوو
ةوة و خةو لة ضاوم زرِاو خةوم ىلَ دا بيَدار بوم 1989\10\19لةسةر18شةوى 

رِةنطة كاتذميَريَك  ودى نةبوو،وو جيَطاكةم زؤر ئةم ديو ئةو ديوم كرد سنا لة ،نةكةوتةوة
لة ئامسانى  ،و دؤخةكة ويستم بضمة حةوشة رزياتر ئاوا مامةوة دوايي هةر بؤ طؤرِينى با

دةورى خؤيدا  وة نوسابوو، بةتةختى ئامسانة ويَكى ثايزدا مانط بةةساف و بيَطةردى ش
بةو هيوايةي  ،سةر شاردا ثةخش دةكرد زيوينى بة يفةىتر ،يةكي طةشي كيَشابووخةرمانة

هةر كة طةيشتمة دةرةوة لة  ،سافةدا تؤزيَك هةواي ثاك هةلَمذملةناو ئةو مانطة شةوة 
هةر وام زاني ئةو رِةشة  ،بؤشايي نيَوان زةوى و دةرطاي حةوشة هةنديَك تارمايي قاضم بيين
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ن دةدةنة بةرياو دوور لة ئاكارى شارستانى  خاوةنةكانيان لةبةر بيَ موباالتي والَخانةن كة
 دواى هاتنة دةرةوةم بة ئةو شةوة بؤمن شةويَكى شوم بوو، ،سةر كؤالَن و شةقامةكان

قوات ) هيَزى تايبةتكةسيَك لة اوةستام ليَكرِا ضةند ةند ضركةيةك هةر كة لة حةوشةكة رِض
 غار بؤالم هاتن:ةب(يةك خاصة

 نةجولَيَي ثشكنينة! -
 طةيشتنة الم ثرسيان ناوت ضية؟هةر كة 

 :ووتنطنارِيَكى و بة ثضرِ ثضرِ ناوى خؤم ثيَ  بة -
 طووتي :بوو كورد بوو  يةكيَكيان كةوا ديار

 خؤيةتى -

م بةالَ ،وةرةووذلَيان ضومة ةمنيش لةط ،ةوة بؤ ئةوةى ناسنامةكةم وةربطرنونة ذوروض
ز يةكى سةربا ة دووبوو، ب كةيان واديار بوو زؤر دةترسان يا هةر شيَوةى كارة ئةوان كةوا

 ةكامن لةخةو هةستان ثيَيان طووتن:ردومندالَة و ،قؤلَيَكيان طرتبووم
 خبةون...خبةون...هيض نية. -

وة يوارةجلةكامن بة د ،رى خزمةتى سةربازى منى بؤ هيَنانهاوسةرةكةم دةفتة
هةر ن نةدام يَطةيام رِبةالَ ،رِازيان بكةم جلةكامن لةبةر بكةمدا  هةلَواسرا بوون زؤر هةولَم

 ووت:طدةيان 
 و ثرسيارت ليَدةكةين و دةطةرِيَيتةوة.وهيض نية...د -

بوو زانيم  دسةنطانهةلَ ؤم و بيَ موباالتي قادرم لةكارةكاندا باشبةالَم من رِابوردووى خ
 ووت:طةيان دةر ودى نةبوو هوتازة ثيَوة بووم، هاسةرةكةم زؤر ثارِايةوة بةالَم هيض س

 ئيَستا ديَتةوة. -
 ى فةقيَ برايم و حمةمةدى بر اييريَ هيَنايامنة دةرةوة كة تةماشام كرد بةكروذو لة
ويان وهةم ،لةيةك حةشةدا بووينلة دوو ضاوة خانوو مةمحودى برام كة هةموومان  لةطةلَ
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يان قؤلَ ،يَش خؤيان دامث ،هةيوانةكةى ئيَمة رِاطراونبةجلى شةوةوة دةست لةسةر سةر لة 
، تمتا طةيشتمة ئةو ديوى دةرطاى حةوشة يةكسةر ضاويان بةسرتبووم هةر ئةوةندة ط

تةنها ئؤتؤمبيليَكي من لةو كاتةدا  ،دةستيان لة دواوة بة وايةرى تةلةفؤن بةستم وهةردو
ووت: سةرةتا طخةلَك دةياندواتر بةآلم  ،كرد لةطةلَ ضةند ئؤتؤمبيليَكي ترشؤفرليَتم بةدى 

ةرِةكى ئيَمةيان بةسةرباز تةنى بوو، ئينجا هات بوونة ناو حةوشةى هةر ضوار دةورةى ط
ى خةلَك ئةجنام دةدا، ضاو ئيَمةوة، ضونكة بةعس هةميشة كارةكانى خافلَطري و دوور لة

سةريان ثيَخستمة بن كوشنى  ،وار كردناوةرِاسيت الندكرؤزةريَك س منيان لة ئينجا برديامن
، بةالَم لةو كاتة شن بكةم تا بزامن بؤ كويَم دةبةنرؤِدا بريم  ، زؤر هةولَمئؤتؤمبيلةكة

، شار ئةوةندة يم ليَ ئالَؤزاوهةر لة ضركةى يةكةم هةمو ،لَةدا كةى شيت وات لةبريةجةجنا
تاسةرى شارى  دةنطيةك سةر، بىَ ودةضو امؤش بوو هةر لة طؤرِستانيَكى خامؤشخ

شتيَك كة دةهاتة بةرطويَ دةنطى ئةو ، تةنها تطووت زيندةوةريَكي تيَدا نةماوةداطرتبوو دة
، دواى يةك دوو جار سورِانةوة بةختى من و خيَزانةكةم بوونة هؤى بةد نة بوو كةئؤتؤمبيال

وانيشيان لةويَ ووةك هةستم كرد د ،دا لة مالَيَكى تر وةستان ى شاركؤالَنةكانناو بة 
دةزطاى  ةوة لةون بوورِوكة دواتر بؤمان  ،شار نةضووينة دةرةوة ثيَضايةوة و رِؤيشنت لة
ةو ثشدةر هاتبووة ئناوضةى ن كردنى اهؤى رِاطواسنت و ويَر وا بةهةوالَطرى قةالَدزيَ كة

لةبةرامبةر نةخؤشخانةى  ،وبو رِانية دروست كرا ى بؤ بةشى ناوخؤيي لةيةبالَةخانة
ةضوو د ين كةثيَدايان نيشاند ويَكرِارِة  لة خستني كاندا سةريانثليكانة ، بةسةربازى

 وتيان:طو ةوة دامرديوا ، ثالَيان ثيَ بةبيَ و باريك ارِةويَكى تةسكرِ
 خبةوة. -

اتة ؤدا دةهضتو ان لةكاتى هارِارِةوةكة ئارام بوو تةنها دةنطى ثؤستالَى سةربازةك
مةوة دةم خؤ بةر، لةنبةالَم نةمدةزانى كيَ ،داية هةستم كرد خةلَكى تريشم لةطةلَ، طويَبةر

 ووت:ط
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 تةنها قادرم لةطةلَ نةطريابيَ هةركةسيَكة قةيدى نية! خواية -

ةوة ةلَكو لب، يَتنةبوو هيَندة ثةرؤشى قادرم ب و ثارِانةوةيةم لةبةر ئةوة ئةو نزا
ئةو شةوة  ةر حالَه ةب، ةتوانني نهيَنيةكامنان بثاريَزيندةترسام ئةطةر زؤر بني دوور نية ن

ان ليَ كردم اريَكيثرسي ، بةيانى ضةندؤذم كردةوةئةوةى تؤزيَك خبةوم رِلةثالَ ديوارةكة بيَ 
كاتى   دةضووثيَ كة دواى ماوةيةك ،و ذمارةى مندالَ و لةم بابةتانةوكار  ناو و تةمةن لة

ثيَش من  كاتى بةرِيَكردمنان دا يةكيَك لة لة 1989\10\19رِؤذى  لة ضيَشتةنطاو بىَ
 :وتىطودةرِؤيشت طويَم ليَ بوو 

 ميزم ديَت -

وىَ ليَم او درِندى ر، وةك ئاة...تاسام! هةوداى خةيالَم ثضرِادةنطى قادرم ناسيةو يةكسةر
 ووت :ط، منيان رِاطرت تا ئةو ميزى كرد بة منيان تيَكةلَ بوو

 تؤ ميز ناكةيت؟ -
 نةخيَر -
وار سكرؤزةريَك كةس لة ناوةرِاستى الند سىَ ،ة خوارةوةنكاندا برديانيثليكانة بة   

وةى ى ئة ىَث بة ،ويةكيَكيان لة من بةدبةخت تر بو ،ناوةرِاست دا بووم من لة ،وينوكراب
الى  ئةوةى ةآلمب ،ويانوهيَناببةرطةكةى نةرم بوو هةر بةكراس و بيجامةى بةرطى شةوةوة 

ؤمان بدواتر  كة ،وبوو تؤزيَك زبر بو ى كوردى لةبةرداو مرادخان شةلَوار ضةثم ديار بوو
ضةند جار  ،هيَشترِؤيشتني رِانيةمان بةجيَ ،ريش قادر بووت ئةوةى ،دةركةوت ثريؤت بوو

ن م ،يةةمةكوىَئزامن سةريةك ب بةآلم بؤم نةدةخرايةوة ،وينوو ئاوةدانى دةب شى شارتوو
 رادةتةك لةفؤن شدةستم بة وايةرى تة ،بوو لة دةرطاى مالَى خؤمانةوة ضاوم بةسرتا رةه

بة  رِيَطا ةل ،بوون ادوو دةستم ئاوس بوو هةر ئةوةندة توند بةسرتازؤر ديَشا  مةضةكم ،بوو
 ووت :طكابراى سةربازم 

 زؤر ئازارى هةية .دةستم  -
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 ن بوومسةربازةكة تةماشاى دةستى كردم زؤر ئةستوور ببوو، بؤ دلَخؤشى  كة
 :طووتى ياويذدانى هةذابوو

 هاى ...ئةوة ض طةواديَك ئاواى بةستووة ؟ -

 ،وبو ثؤشىى داةئةستوور ببوو وايةرى تةلةفؤنةك هيَندة ئةوةى مةضةكى دةستم لةبةر
نجا يةك ئيواى ماوةد ،وايةرةكةى بؤ كردمةوة ةريك بوو تازؤر خكابراى سةرباز ئةوة  لةبةر

 ةدا تىَكى طةورشاريَ بة ،بةرز بكةمةوةم طاى ئةوةم بدات سةرئةوةى رِيَ بةستيةوة بىَ
دواى  ،رتريَكى ينة شاوين طةيشتونت دا بشرِؤي بةردةوام لة ،هةوليَرى تيَطةيشتم بة ،ثةرِين

ن ا داياةورةدطيةكى وخانوحةوشةى  برِينى هةنديَك شةقام و سورِانةوة بةناو شاردا لة
 ،اندينيان نيشداةوى زلةسةر ؤزيَك دوور لةيةك تةنيشت يةكرت و ت هةر ثيَنجمان لة ،بةزاندين

 ت ضىني ناوثرس كى تر ليَيانجاريَ ،ووت خؤر دابةزيوةتطةرم بوو دةهةتاوةكة ئةوةندة ط
اى دو ،نةرسيارالةم جؤرة ث ية ؟ و كارت ضى ية ؟ تةمةنت ضةندة ؟ ضةند مندالَت هةية ؟

 نفرادى(يةك برديانينة ذوورى تاكةكةسى )أ ماوةيةك يةك
 نفرادى(تةنهايى )حةثسى أ بةندخيانةى
كى نيَاكةجنةدى هيض ئةشوئةطةرضى بةكردةوة بةرةو رِوتاكةكةسى  بةندخيانةى

 ةك لةؤ ماوةيبهؤى هيَشتنةوةى بةندى  دا بة بةآلم خؤى لة خؤى ،جةستةيى نةكريَتةوة
يَكى نةشياو ردنة كمامةلَ وةةئ ،تةنها و دوور لة كةسانى تر دا بة نهيَنى و شويَنيَكى نةزانراو
 ارئاز كى بةجنةدانيَئةشكة مرؤظانة و رِاستى دا ئةوة كردةوةيةكى نا لة ،و كةرامةت شكيَنة
 و تاقةت ثرِوكيَنة .

كةس و  وخيَزان وى بةو ئةشكةجنةدان كاريطةرى زياترة كاتيَك بةندى نةتوانيَت ضا ئازار
يَت و ةلَطا دابربِك وكؤمةلَياخود لة خ ،ثاريَزةريَك نةبىَ بةرطرى ىلَ بكات خوديا ،كارى بكةويَت

 دى .ينفرائةثسى ئةمة ئةبيَتة ح ،تةنها و دوور لة كةسانى تر خبريَتة ذووريَك بة

  خيانةىبةند ةلةندى بضاو شكاندنى  خان وجيا بةكار دةهيَنرىَ بؤ رِوضةند شيَوةيةكى جيا  
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 يةة بةندر ئةوةيتهةموويان سةخت  ئةشكةجنةى جةستةيى لة سةرةرِاى ئازار و ،تةنهايى دا
بةرى  بىَان كة هةستةلكاتيش هةمان  و لة ذووريَكى داخراودا جيا دةكريَتةوة تةنها لة كة بة

ذووريَكى  لة ،طرييَتدة ىلَواتة رِيَطاى رِوناكى و ئاخاوتن و بيسنت و هةواى خاويَنى  ،دةكريَت
ينى ة دابرِئاشكاي شتيَكى رِون و ،سزاى قورسى بةسةردا دةسةثيَنريَتدا  تاريك و شيَدار

نى ندشكا تى وونى كؤمةآليةتى بؤ رِوخانى كةسايةوبةندى لة هةستةكان و تيَكةلَ نةب
 ية . ىنويَكى ض ثاسارِيَزى كردنيَكى نامرؤظانةية و هي بىَ مةئة كة ،كةرامةتى مرؤظةكانة

 ،نهاوةو تة تةنها دةخريَتة ذووريَكى ضؤلَجؤريَكى ترى حةثسى ئينفرادى بةندى 
ى ةرةرِاةآلم سب ،دةنطى بةنديةكانى ترى ثىَ دةطات خاويَن وسروشتى رِوناكى و هةواى 

ؤ بنرىَ دةهيَ ويَنة ضةندين ئةشكةجنةى دةرونى لةطةلَ بةكار يى بىَئةشكةجنةى جةستة
ةبيَتة ؤظ و دنى مرئةمةش جؤريَكة لةكةرامةت شكيَ رِوخان و تيَكضونى بارى تةندروستى كة

 نى بارى دةرونى و شيَتى و نةخؤش كةوتن .وهؤى مردن يا تيَكضو

 ةتى سوكايو  ى نامرؤظانةتاكةكةسى رِةفتاريَك باريَكدا بةندخيانةىهةموو  لة     

ةكاتى كان لوةكو بةشيَك لة هةولَ دان بؤ رِوخانى كةسايةتى بةندية ،ثيَكةرانةية
 ىَ .ليَكؤلَينةوةدا دوذمن بؤ طيَرِانةوةى ئاسايش بؤ ووآلت بةكاردةهيَنر

 و وهةميشة شيَوا ،بةر و وردة هؤى دابرِينى لة تاكةكةسى دا بة بةندخيانةى بةندى لة
 وة .وليَتةا دةخدى سةرسامى اوناو طيَذ بارودؤخيَكى دةرونى هةستياردا لة لة شثرزةية و

 طيَذاوى ليَكؤلَينةوة

يَكؤلَينةوةى يَنيَكى تايبةت جيا كرابوةوة بؤ لويةكى كؤنى سةربازى دا شووخان لة
ثيَكهاتبوو لة شةش ذوورى بضوك و  كة ،ئةوانةى لةسةر كارى سياسى تايبةت دةطريان

رِارِةويَكى دريَذى تةنط و باريك  ،بوون تةنيشت يةكةوة دروست كرا ناخؤش بةو  تةنطةبةر
ةوةكةش دةرطاى لة دةرطاى ذوورةكان رِارِ جطة ،بوو لةثيَش هةموو ذوورةكان دروست كرا

ثةجنةرةوة ئاراستةى  دةرةوة لةسةر رِارِةوةكة لة لة دة(يةك )مرب ،تايبةتى خؤى هةبوو
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و ناخؤش و  كةلَكى دةنطيَكى ئةوةندة طةورة بىَ كؤنى ولةبةر  ،بوو رِارِةوةكة كرا
ئةنقةست  بة بوو هةر ديار وا ،بوو هةبوو دةتووت ئاشة ئةطةر نةبواية زؤر باشرت بيَزاركةرى

ضوومة  كة ،ووةممنيان بردة ذوورى د ،دنى بةنديةكان ئةم كارةيان دةكردبؤ بيَزار كر
 ووت:طولَةكةى اياس سةرثىَ بة بوو يةكسةر هةستاية كيَكى ترى ىلَذوورةوة ية

 طةورةم ضاوى بكةمةوة ؟ -
 كابراى  ،ردمةوةئةويش ضاوى ك ،ئةوةى قسة بكات بوو رِةزامةندى نيشان دا بىَ ديار
 لة ةريَشانو ث ؤزهةستم ئالَ ،جةستة ماندوو شةكةت بة ،دةرطاكةى لةسةر داخستني ياساولَ

 ،نةدةبوو دريَذ مةتر و دوو تريَك ثانبوو مةورةكة زؤر تةنطةبةر و بضوك ذو ،سوضيَك دانيشتم
كى طاكة كونيَبةشى سةرةوةى دةر لة دا رِابكشىَ، ناوى ئةستةم دةيتوانى لة مرؤظ بة

هيض  ،نيةكاندرى بةى ياساولَةكان بؤ ضاوديَبوو بؤ تةماشا كردن بضوكى ضوار طؤشةى تيَدا
تة ناو طةيشدةيَن نةهةواى خاو رِوناكى و تيشكى خؤر و ،نةبوو و دةالقةيةكى تيَدا ثةجنةرة
ذيَر  يش لةئةوو، يى بووناك كةرةوةى ذوورةكة طلَؤثيَكى كارةباوتةنها ئامرازى رِ ،ذوورةكان

 سيم:ى ثر بوو ىلَ من لة ذوورةكةداكابراى لةطةلَ  ،ياساولةكان دا بووئارةزوو ويذدانى 
 !ى ؟ خةلَكى كوىَ -

 رِذيَم لة :وومةوةرِابةوة ياخود بؤيان طيَوومنوسني و كتيَب دا خويَندب منيش زؤر جار لة
 نى بةو نهيَ قسة بؤ ئةوةى ،يةكانخةلَكى خؤى دةنيَريَتة ناو بةندنةكان دا ناو بةندخيا

 ويَم ىلَا كة طثيشان د خؤم وا ،دةنط بووم ثرسيارى كابرا بىَ بؤية لة ،بةنديةكان بدركيَنيَت
 ة:ى تر ثرسيارةكةى دووبارة كردةوكنةبووة جاريَ

 وومت خةلَكى رِانيةم. -
 ئةويش بة بيَباكى ووتى:

 منيش خةلَكى رِانيةم. -
 نزيك  ىلَ ة خؤيمرِيَطايةو طومان ثياوى خؤيانة بؤية دةيةويَت لةم وومت بىَطدلَى خؤم دا  لة   
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 طووتى: بكاتةوة
 خةلَكى ض طةرِةكيَكى ؟-
 رِةشةميَرط. -
 منيش خةلَكى طةرِةكى ئازاديم. -
 ةكامن قس ى من تافيَلَ ناردوويانةتة ال و بة ثياوى خؤيانة كة م زياتر بووطومانةكة  

 دواتر طووتى : بؤ ئةوان ببات ،
 لةسةرضى طرياوى؟ -
 ارت ىلَو ثرسينها دوووتيان تةطمالَةوة  بةآلم ئةوةندة هةية لة ،نازامن لةسةر ضى طرياوم 

 ووتى:طريةوةبيَزاميَك بةةئةويش ك،ةرِيَيتةوة مالَى خؤتدةطودةكةين 
ى لَمن كةوانة زائة ،دةخايةنيَت ثرسيارى ئةوان دوو سالَ ثرسيارى ضى؟ كاكة دوو دوو

 بةزةييان بةكورِى خةلَك داديَتةوة.

ت و نيَولَيَن جبهةستى مئةوةندةى تر طومامن زيادى كرد كة ضؤن بةم قسانة دةيةويَت 
كاكة  ةسةبلَيَم دا ب بكةم بةسةرىزؤر بيَزار بووم خةريك بوو هاوار  ،قسةم ىلَ دةربهيَنيَت

 ك لةبةرساولَيَيةوة ياكاتةدا يةكسةر دةرطا كرا لةو ،من كةوتووم بةدةردى خؤمةوة ،بيربِةوة
ةستى دو  وخيَرا ضا ،منيش هةستامة سةرثىَ ،دةرطاكة رِاوةستا ناوى منى ثرسى

ى بةروو، رِةمةوبردمية ذووريَك ضاوى كرد تر هةنديَك دوور ،بةستمةوة و ثيَش خؤى دام
 ،وبو كرا شيش بةند دروست مةتر دةبوو دةرطاكةى لة نيوةى بةسةرةوة 5×4ذوورةكة 

ديار  و وادا بوزى تيَضوار سةربا ،تايبةتى خؤيان منيان بردة ئةوىَ مةبةستيَكى ديار بوو بة
ؤى اتووضبةستى ه ربةسة ،بوو سزاكةيان قورس نةبوو بوو سةرثيَضى سةربازيان كرد

 ،يشتمكة دانةتانيةبمنيش لةسةر  ،ووب نزيك دةرطاكة بةتانيةك رِاخرا لة ،ةكرددةرةوةيان د
 ةذدةره..ةر.ة هةذدئةو سةربازان كةوتبىَ، وةك ئةوةى خةوم ىلَ ،دواى ماوةيةك ثالَكةومت

 ووت:طيةكيَكيان دةي ،قسةيان دةكرد



 28 

 لةسةرضى طرياوة؟ -
 :يةكيَكى تر

 هةذارة. -
 :يةكيَكى تر

 .خيانةتى كردووة -
 :يةكيَكى تر

 دةدركيَنن. ئيَستا دةيبةن هةموو شتيَكى ثىَ -
 :يةكيَكى تر

 لَىَ،تيَك دةشهةموو  كيَك خواردنةوة)مشروب(ى دةدةنىَ دانى بةهيض دانةنا ثىَ هةر -
ةى ئةو ىَبوو ب خؤيانةوة دةمةتةقةيان ، لةبةرةوةشتيَك نةخؤم دا هيض لةمةوة برِيارم

 ةختؤ من وببوو  ئةشكةجنةيةكى دةرونى طةورة ، ئةوةبكةن ةلَ من باسووشةيةكيش لةط
 تة .ن هةمووى رِاسيَبوو ئةوةى ئةوان دةيلَ وا ثيَم ،بوو ميَشكم بتةقيَت

وو دى ئيَوارةدا بووليَلَ بارى لة باشبارانيَكى  بوو 1989-10-19 ئيَوارةية كة ئةو
 ةآلمةمتبوو ه بوو تؤزيَك سةرمام، دا هاتن ضاو و دةستيان بةستمةوة دوام ياساولَ بة

 وت :وطولَم ى ياساكابرا رِيَطاوة بؤ ئةوةى دةميان تاقى بكةمةوة بة بة برديامن طرتبوو،
 ادةرمانيَكم بؤبهيَنن.من نةخؤشم بةلَكو دكتؤر ي -

 كابراش بة تةوسيكةوة طووتى:
 ةعوةتى .مةكة ئةم ئيَوارةية الى ئيَمة د ثةلة جارىَ !و دكتؤر تؤ هةر -

ةك ؤن وض رد كةك زةنشتى خؤم ، زؤريش سةروودةس لةطةلَ ئةمانةدا بيَ زانيم طفتوطؤ
ا د لَمةسةى لةطكيَك قك ية، برديامنة ذوريَمندالَ لةبةريان دةثارِيَمةوة، وةك ئةمانة نةناسني

رطيَرِ وة ةكووك بوو ، كاوة سةعيد كورد بوو خةلَكى كةركوبوو طةورةكةيان بوو ديار وا كرد
 :وتى طوجياتى ئةو  لة
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 لَ قادر ئةمحةد ئيسماعيل، حسيَن حةمةد، عةىل رِةسو ئةمانة دةناسيت ؟ -
، يسىد وةمةحةمةد مةمحوو ،، ثريؤت عةزيز عةبدووآلحةمةد، جةنطى رِةسولَ حةمةد

 طوومت :
 .!ئةمانة ناناسم  -
ؤ ةكةن بدى رِيَكخسنت ةوة كاريةك ، ئيَوة بةابنيَيتهةموو شتيَك د باشرتة دان بة -

 قادر. باخضةى مالَى ناو وة لةوكؤبونةوةتان كرد 1989-9-9رِؤذى لة  )ى.ن.ك(
 .!تؤ باسى دةكةيت  من ئةمانة ناناسم وة ئاطادارى ئةوةش نيم كة -
 ووتى:ط ونةوةوب تؤزيَك برِوا بةخؤ بة
 ةبيش بووة دوو قةمض و بة واللَ كردووة كةس وةكو تؤ خؤيان كةرِ كورِى باش زؤر -

بن قسةكةى  ؤرِاطرندة خهيَدا كاتى ليَكؤلَينةوة  ان ئةوةندة ثياو نني لةهيض كاميَكت ،بةلبول
 ك وةستاو طووتى:تؤزيَ .كة بىَ تاوانن مليَننةخؤتان بس

 ى ضى ؟ ها...ئيَستا دةلَىَ -
 تاوامن. ئاطادارى هيض نيم بىَ -
 ية هيض مةلَىَ...من وا رِؤيشتم. ئارةزووت ىلَ ،دلَى خؤت بكة بة -

 اريَوة ديثراميان ئا دا نا جولَة جولَيان دةورى منن بة ةند كةسيَك لةهةستم دةكرد ض
 وومت:طى  يةكيَك ثىَ ،بوو
 جلةكانت دانىَ. -

 كراسةكةم دانا طووتى :
 بيجامةكةشت دابنىَ. -
 ية. نى ذيَرةوة هيضم لةبةردا لة -

 فةرمان كردنيَكى توندةوة طووتى: رِاى تةكاندم و بة
 داى بنىَ. -
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  ،نةوةرِووتى دةكة مالَئاوايش دا واد دايك دةبىَ و لة رِووتى لة كة مرؤظ بةدةزامن    
وت ؤم رِوس خوى هيض كةبةآلم من لةم رِووةوة مرؤظيَكى شةرمنم ثيَم وانية لةبةر ضا

مة وةضوى دا دةزةوويَك و بمة دلَؤثة ئاولةبةر ئةوة بةدةست خؤم بواية دةبو ،كردبيَتةوة
 اضارى بيجامةكةشم دانا طووتى :ن دواى ئةوةى بة ،خوارةوة

 لةسةر زةوى لةسةر سك رِاكشىَ. -
 ووتى :طكى خؤى كرد يةكيَكيان بة دةنطيَكى بةرز بانطى برادةريَ

 وةرة...ئةمة رِووتة )خالعية(. -

 لة ،ردمك ان ىلَقةمضى كةوتنة ليَدامن وةك مارى ذنان كوشتوي الوة بة ضوار هةر لة
 وتى:وطيةكيَكيان  ،بكةماوار سةرةتا بةالمةوة نةنطى بوو ه

 ى بدةن طةوادة هاواريش ناكات . بةهيَز ىلَ -

 ا..هاوار توخوهاوار. دةستم كرد بة ،دةركةوت هاوار كردن بؤمن باشرتة لةمةوة بؤم
شويَنةكةى  امنةوةو بردي نامهيَ هاوار ...هاوار كرد وازيان ىلَ دةستم بة كة ،بهيَنن وازم ىلَ

 برديامن لة ،نةوةدوام دا هات نةضوو بة هةمووى كاتذميَريَكى ثىَ ،الى سةربازةكان ،خؤم
ضاوى  :دان ى ثىَو فةرمان كان توورِة كردةذووريَك رِايان طرمت يةكيَك خؤى لة ياساولَ

ر ب لةسةيلةى نةقث ضاويان كردمةوة ئةفسةريَك بة كة ،بؤ ضاوتان بةستووة ئةوة ،بكةنةوة
 ةلى  وىَتبوو طبةرامبةر تةلةفزيؤنيَك دانيش ،بووثيَش  كورسى و ميَزيَكى طةورةى لة

ةى ئاماذ بةآلم ،ذوورةكةى هةبوو ضةندة تاقميَك قةنةفةى جوان لة هةر ،دةنطوباس دةطرت
 طووتى:بوو  نزيك ميَزةكةى دانرا لة بؤ كورسيةكى سادة كرد كة

 دانيشة. -

 لة ،ةوةى خؤتانالى كارياساولَةكان كرد ئيَوة برِؤن بة قاندنيَكيش فةرمانى بة لة بةسةر
 :وومت ،دمكر وى ىلَوثاكةتةكةى دةرهيَنا و فةرم شويَنةكةى خؤى هةستاو جطةرةيةكى لة

 ناكيَشم . سوثاس جطةرة -
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 طووتى: بؤية لةسةرخؤ نةبووة ئاطادار خؤى ثيشان دا كة وا
 ،دةكةم يَبوردنبةآلم من داواى ل ،هةنديَك ئةزيةتيان داوىوابزامن سةربازةكامنان  -

نةوة ة كيَشادةم جطةر بة ،شويَنةكةى خؤى دانيشتةوة و ضوو لة جطةرةيةكى داطريساند
 ى:ووتط
 دةدةم  ىَيَنت ثى بةلَ بةآلم ئةطةر الى من رِاستى بلَىَ ،دةزامن تؤ هةلَيان خةلَةتاندوى -

 !ى ضى ؟ ةلَىَناو مالَ و مندالَى خؤت ...ها...ددةتنيَرينةوة 
 وة ؟خةلةتاندو كىَ منى هةلَ -

 ى:ووتطو نةوةووتطوةوة ئةويش دووبارة ناوةكانى وناوةكانى ثيَشرت بؤ منيان خويَندب
بوو  اردي وا نط بوودة بىَ ،كردووة تؤشيان هةلَخةلَةتاندووة ئةوانة كارى رِيَكخستنيان -

 ى وةآلمى من بوو  منيش وومت: رِىَضاوة
 . كةسيش منى هةلَ نةخةلَةتاندووة ،من ئاطادارى هيض نيم -
 بةآلم بةسةر خؤى نةهيَنا طووتى:بوو  ناوضةوانى طرذ 

وزةرانى ى خؤشطقوربانو نةيانكةى بة ثيَم باشة بةزةيت بةمالَ و مندالَى خؤت دا بيَتةوة -
 يى طووتى:او دو زؤر لةم قسانةى كرد ،خةلَك هةندىَ

    ى؟ ضى دةلَىَ -
 ط ضاوم برِيبووة زةوى يةكة طوومت:دةن منيش بىَ 

 ارى هيض نيم .ئاطاد -
 ن .ديار بوو لةوديو دةرطاكة وةستابوو وا بانطى ياساولَةكانى كرد كة

 م.بؤ ال و داواى منى كرد بيهيَنن وةوةووةرن بيبةن هةر كاتيَكيش ثةشيمان ب -
 ياساولَةكان ثرسيان:

 !كةريم دةناسيت؟ تؤ نةقيب -
 نةخيَر. -
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  ان:طووتيو برديامن بؤ شويَنيَكى تر  ضاويان بةستمةوة
 هةر لةكرِا ليَ ،ووب فانيلةيةكى ذيَرةوةم لةبةردا كراسةكةم دانا، خؤت رِووت بكةرةوة. -

  ريان بةزؤ ،كرددادرِ دا دادرِ  الوة ثةالمارياندام فانيلةكةيان لةبةرم ضوار
 ن:وتياطوبةهؤش خؤم هامتةوة ، كةسؤندة ليَدام هةتا بورامةوة و{لَ كيَب}قامضى

 يزت بةخؤت دا كردووة .ئةوة شةرم ناكةيت م -
 ق وة تةريبريم دةكردة م كةوزؤر شةرمةزار بو ،تيان دةكرد هةموو طيامن تةرِببوورِاس        

ةكةت ضؤن لةبةر ضةند قةمضيةكى دوذمن زةنشتى خؤم كة مةوة كةومتة سةرودةبو
 مريت لةبةستؤ ئ ئةى ئةو رِؤذةى رِيَطاى خةباتى نةتةوةكةت طرتة ،ئةوةندة الواز بيت

ستا ئيَ نةةدى ضؤئ هةميشة خؤت ئامؤذطارى هاورِيَكانت دةكرد، خؤ ،كردةوةثيَشهاتة نةدة
ا دةهاتة ويَلَم دتة بة هةموو ئةم بريكردنةوانة ئارةقةى شةرمةزاريان لة ،خؤت هيَندة الوازى

 بةآلم بةسةرخؤم نةهيَنا طوومت: خوارةوة،
 ية . خؤديوةخان نى بؤ شةرم بكةم ئيَرة شويَنى ئةشكةجنة و ليَدانة، -

بؤم  داكردمان ثيَيةك سةتلَ ئاوى ساردي ،ليَدامن بةطالَتة خؤم بوراندةوة كةوتنةوة
ن دا ثيَميا مةوة هؤش خؤمئةوةى بيَ بؤ ،بووة دةركةوت ئةوةى جارى ثيَشوش هةر ئاو

ةوةى وةك ئ كم كردخؤم جولَةية تواناى دةر لة هةر كة ئاوةكةيان ثيَدا كردم بة ،كردووة
 دوايى ليَدامن الوة كةوتنة ضوار هةرة ل ،بةطالَتة خؤم بوراندؤتةوة بىَ تيان كردهةس

ئةم  ،اتنةوةدوام دا ه بةنةضوو  هةمووى ضارةكيَكى ثىَ ،برديامنةوة شويَنةكةى خؤم
ويان ةبوو ضان م ىلَشيَواوى خؤم ئاطا لة ناكاو ضاوم كرايةوة يا جارةش زؤريان ليَدام لة

 يَواشةوةندة ئسةرمةوة رِاوةستاوة  شام كرد نةقيب كةريم بةسةرتةما كة ،ومةوةوكردب
 وومت :طبووم لةبةر ضاوم باآلى زؤر بةرز بوو 

 ووتى:طرد كلَةكان ياساو وى لةوبهيَنن رِ ىلَ ى خوا ثيَيان بلَىَ باوازمرنةقيب كةريم بؤخات -
 بهيَنن بيبةنةوة جيَطاكةى خؤى . وازى ىلَ -
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 ،نةوةدا هات دوام يَطاكةى خؤم نيو كاتذميَرى ثىَ نةضوو بةج دواى ئةوةى برديامنةوة
شةق  و ةكيَبلَبدام ووت دوذمنى بابة كوشتةيان كةوتؤتة بةردةست زؤريان ليَطئةم جارة دةت

 وة كةم ضوةبري هؤش خؤم ضووم كةضاوم كردةوة سةرةتا لة تيَك لةو هةموو جؤريَك كا
اكةكةسى ت ئةو ذوورة ويامنةوهيَناببورابومةوة دواى ئةوةى  بوو ديار طرياوم وا

 ةختى لةبكابرا  بوو يارد بةآلم وا ،بوو يةكيَكى ترى ىلَ ،ويامنونفرادى(يةى سةرةتا هيَناب)أ
يةكى ةجنةرةثة هيض هةرضةندة ئةو ذوورة بضوك ،وىَ نةهيَشتبووةبوو ئةويان ل هى من باشرت

 ؤذة .بةجريوة جريوى ضؤلةكةكان دا زانيم رِبةآلم  تيَدا نةبوو،
تةقةى  وزرينطة زرينطى كليل  ،كةوتنة دةرطا كردنةوة 1989-10-20رِؤذى  لة

 وةجنة ئةشك دةسكى دةرطاكان كردةوةيةكى هيَندة سامناكة زؤر لةدةرطا خشةخشى 
ةناسةم دوا ه ناوة تاشيَوةيةك كاريطةرى لةسةر هةستم دا بةرِاستى بة ،ناخؤشرتة ليَدانةكة

ةستم باويان ضرايةوة كناكاو دةرطاى ذوورةكةى من  لة ،ر دةميَنىَناخم دا شويَنةوارى هة لة
بوو  يارد وا ،ةزؤراب()تةماشام كرد  ضاويان كردمةوة كة ،ن طرمتاشويَنيَك رِاي و برديامن لة

 رهةوو، باآلند هشةدةيةكى لة مل  ،ئةو بوو لةسةر زةويةكة دانيشتبووحسني حةمةد ناوى 
واية طرتابن ى بةسةدواوة وةك ئةو هةردوو دةستى لة ،بوو ادووك القى بؤ ثيَشةوة رِاكيَش

 وومت:طلةتواناى خؤم  دةر ى كةوت بة ضاوم ثىَ كة هةر ،ئةشكةجنة كراوة
 هاى ...زؤراب! -

ى نى سةدةةشتاكاهسةرةتاى  زؤراب لة ،طاى ئةوةوة بةطرت دراوينيَرِ يةكسةر زانيم لة
و  مةرطةن ثيَشنيَوا ثؤستة)تةتةر(ى بة ور بورِابردوو ثيَشمةرطة بوو دوايى هاتةوة ناو شا

ياساولَةكان  ،بوو بةآلم دوايى دةستى لةطةلَ رِذيَم تيَكةآلو كرد ،رِيَكخستنى شار بوو
 طووتيان:

 بكة. قسة -
 ووتى:طزؤرابيش 
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 .!كارى رِيَكخسنت دةكةين بةيةكةوة من و رِةسولَ -
 ن:ووتياطضاوى منيان بةستةوة برديامنة ذووريَكى تر 

 :طوومت بلَيَيت، ئيَستاش ئامادة نيت رِاستيمان ثىَ -
 ينيوة .ة منى بهؤيةو وتةنها بة ى ئيَمةية بة درؤ دةكات مالَى ثوريَكى دراوسىَ ئةم كورِة -

  لة كةداريَ قةفةال ،وبوو ئةويش فةالقة بو ئةشكةجنةيان زياد كرد ئةمرِؤ جؤريَكى تر لة
ى  ثىَ دوو هةر ةدةخةن شيَوةى بازنة ثةتةكة ة بةناوةرِاستى دا طووش )ثةت(يَكى ثيَوةي

يَبلَ كةمضى و ق بة ،و ئةو سةرى دارةكة دةطرن توندى دةكةن كةس ئةم سةر دوو بةبةندى 
ن برد بؤ ر منياشت جائةو رِؤذة هة ،تا توانايان هةبىَ و بيَزار دةبنبنى ثيَى دةدةن هة لة

اى سةرةرِ ،ةبرِاىلَ د ةكردم هةتا توانايانجاريَك ئةوةندة فةالقةيان د هةمووليَكؤلَينةوة 
قةمضى و  ةب القةى فةدوا ،يانووت قةلَةوى باكيَشت دابةزيَتةئةوةش طالَتةيان ثىَ دةكردم د

يَبلَيَكيان كهةر  ،وبو وسابووم هةموو طيامن ئا وةئةوةى قةلَ كيَبلَ دةكةوتنة طيامن، من لةبةر
 بووة برين.هةموو طيامن  دابام خويَن دةردةثةرِى. ىلَ
 دةرطا  ىكردنةوةى دةنطى كليل و داسك وبارةدو 1989-10-21رِؤذى دواتر واتة   

 ةتنؤرة طةيش كة ،دةبوو طيان لةخؤى بيَزار ،ئوميَدى دةهةذاند و بة ناخى مرؤظى كارامة
 ...................بؤ ذووريَكى ........ ضاويان بةستمةوة و برديامن دةرطاى من دووبارة

وايةرى ، بوو بوو ئةويش كارةبا جؤرة ئةشكةجنةيةكى تريان زياد كرد ئةمرِؤش
سةرى  البوو ثةجنةى ثيَم دةبةست و دةزطايةكيان )جيهاز(طوىَ يا دوو  هةر كارةباكةيان لة

ئةوةندةى خؤيان يان لةسةر زؤر دةكرد هيَزى كارةبا سث كرا بوو، ئينجاوايةرةكةى ىلَ ضة
ةشت جار برديامن بؤ ؤش هو لة دوايش كيَبلَ و قةمضى ئةمرِ ئينجا فةالقة ،دةكردئارةزويان 
 ذوورةوة دةيانهيَنامة دةرةوة بة لة جايَك كة هةمووى ناخؤشرت هةر بةآلم لة ،ليَكؤلَينةوة

هةمووى برين  ،شةقار شةقار ببوو بنى ثيَم هةمووىهؤى فةالقةكةوة  ناو ئاويان دةخستم بة
ثةجنة يا لة  كةكارةباكةيان لة يَزانى ثيَدادةهيَنن،بوو ئاوةكةش دةيربذاندةوة دةتووت طو
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جار و دواى تةواو  دوا لة ،طويَضكةم دةدا خؤم بؤ كارةباكة نةدةطرت يةكسةر دةبورامةوة
ذوورة  ئيَمة كاتيَك لة ،اوةيى دةيانربدمةوة ذوورةكةى خؤمبوور بوونى ليَكؤلَينةوة بة

بةر  كةبة ،دةبوو طريانى مندالَمان طوىَ ىلَ ينفراديةكانى خؤمان دا بوين دةنطة دةنطى ذن وئ
 يانةن كةذن و مندالَى ئةو بةندئةمانة بوو  من ثيَم وا ،ئيَمةدا دةيان هيَناندةمى ذوورةكانى 

 طرياون . ون ووذنانى ناو رِيَكخستنن وةك ئيَمة ئاشكرا ب طرياون يا
ؤم بؤ خى ئةوة كردةوة لةبةر ليَكؤلَينةوة دةستى ثىَ 1989-10-22رِؤذى  لة

 ،ريةكى تيَوةشكارهيَنانى  كارةباكة نةدةطرت زوو دةبورامةوة ئةجما ئةوان كةوتنة بة
ةباكةيان نجا كارئي ،بةكيَبلَ و فةالقة ىلَ يان دةدام فةالقةيان دةكردم هةتا دةيانتوانى

ةيان دوايى د ،تاكو دةبورامةوةز دةكرد هيَ طاى كارةباكةيان بةدةخستة ثةجنةم دةز
ريَكى وةم جااتنةدواى بةهؤش ه ،ة ذوورةكةى خؤم بةتةنهايى بةجيَيان دةهيَشتمهيَنامةو

 ابنىَ.ةكةت داوانتدان بة  تر دةيان طيَرِامةوة بؤ ليَكؤلَينةوة بةردةواميش دةيانووت :
 ةخستم بةاويان دناو ئهةموو جاريَكيش بة ،ةوت جار برديامن بؤ ليَكؤلَينةوةئةو رِؤذة ح

يان ثيَدا ى ساردة ئاوى ثيَوة دةكةن ئةوةند ووت ذيَر ثيَم برينة خوىَهؤى فةالقةكةوة دةتط
سةم ا هةنارِةت دهةرخؤم لةبنة ،مبووم لةكاتى بورانةوةدا، توشى تةنطةنةفةسى ببوو كرد

 بة بوو هةر رى كردة زياتكيَبلَ و كارةباو ليَدانةو ئاوى سارد و هؤى بةآلم بة ،ئاسايى نةبوو
ةم و د ،ةداميان دبةكيَبلَ لةدةم و ليَو تةنطةنةفةس دةبووم كة ،يةكجارى ثةكم كةوتبوو
ان دةستي و ضاو ن خويَندمةوة هيَنايامنة دةرةوةائيَوارة ناوي ،ليَوم ئةستوور ببوون

اولَيشم ياس ىَسردم كيان بةآلم سوارى ئؤتؤمؤبيل ،ينةوةيةوامزانى بؤ ليَكؤلَ بةستمةوة هةر
بوو بازطة   دياريانطرمتك رِاشويَنيَ دووريان خستمةوة لة برديامن ماوةيةك ،ونوسوار ب لةطةلَ

 ى ثرسيم : و نوساوةوة بةكوردى ىلَ يةكيَك بةدةنطيَكى طرِ ،بوو
    !تؤ ضيت؟ -
 وومت:ط كرد هةلَة بةآلم خؤم ىلَ ية زانيم مةبةستى ضى  
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 .!من ئادةميزادم ...ضيم -
 رسى:ثو نوساوةكةى  طرِدوايى بةدةنطة ،ةطباب تؤ كةى ئادةميزادى تؤ كةرىس -
 جةالىل .ن مةبةستم ئةوةية مةاليى يا -
 هيضيان نيم -

 بة تةوسيَكةوة طووتى:
 رة .بؤ ئيَ ئةى بؤ زولَميان ليَت كردووة هيَناويانى ،ئاى ئةمانة ضةند زالَمن -

ديامنة تني برئيَمةش رِؤيش ،و ضوو بةالى ئةوةوة دوايى يةكيَك قسةى لةطةلَ كرد
يامن برد ،ةازى يةركةوت نةخؤشخانةيةكى سةربو دةستيان كردمةوة بؤم د اوشويَنيَك كة ض

دامىَ  مانيانك دةران بؤ هةلَواسيم هةنديَئاوى "مغةزى"لةسةر ضوار ثايةك ثالَيان خستم 
رد ستم كهة ،دكتؤرةكة هات تةماشاى كردم ،نوساولَةكانيش هةر بةدةورةمةوة بويا

 تى:ووطوو ار بى كردم شويَنى كارةباى ثيَوة ديبةزةيى ثيَم داديَتةوة تةماشاى دةست
 ئةوة جيَطاى كارةباية ؟ -
 بةلَىَ. -

يَك ةند جاركان ضياساولَة ،ناخؤش بيَت سةريَكى رِاوةشاند وةك ئةوةى ئةم كارةى ثىَ
 ووت:طبةدكتؤرةكةيان 

 اكة ئيَمة كارمان هةية.ردكتؤر خيَ -
 ووتى:طيةوة  دكتؤر كةميَك بةتورِةيى

وستى تةندر ئةم كورِة بارى ،ئيَرة ضوونة دةرةوةى بةدةست منة يَك هاتةهةر كةس -
 .خراثة

نيش مكرد  يان لةمننةبوو هةرِةشة دكتؤر لةوىَ ووت كاتىَطدكتؤريان  ضةند جاريَكى تر بة
 اشى ضووم ئينجا بةدكتؤرةكةم ووت:كاتيَك بةرةو ب

 ئيَستا باشم . -
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 ى :ووتطون دكتؤر وياساولَةكان كةميَك دوور ب
ر بةتؤ ةرامبةبيارم ئةطةر باش نيت كةميَكى تر مبيَنةوة بةقسةى ئةوانة مةكة من بةرثرس -
. 

 ووت:طكانيشى ةياساولَ وسيم بةوى بؤ نحةب و شةربةت )شروب(هةنديَك 
 كاتة  ةن ئةو نةكطةلَرِؤذى تر ليَكؤلَينةوةى لة ئةبىَ تا سىَ ،بارى تةندروستى خراثة -

 بةن بؤ ليَكؤلَينةوة.نا رِؤذيَك بي رِؤذيَك
 ى وورةكةوة بؤ ذويامن هيَنايامنةوهةمان ئةو ئؤتؤمبيلةى بردب ياساولَةكان بة ئينجا 

انا دى خؤم ورةكةدةرمانةكانيان لةسةر ثةجنةرةى رِارِةوةكة بةرامبةر دةرطاى ذو خؤم ،
ارى دا زة بيَلوبىَ رِةنطة ترسى ئةوةيان هةبو ،شت لةطةلَ خؤم بيانبةمة ذوورةوةنةيانهيَ

سىَ  ئاو رمة سةودةضو كةبةهؤى خواردنى هةموو حةبةكان بةسةر يةكةوة خؤم بكوذم، 
 .ذةمة دةخمواردن 

  بةآلم ،نةوةيامن بؤ ليَكؤلَيتةنها ضوار جار برد 1989-10-23بةيانى رِؤذى       
 لة اتنةوةمةلَ هوو لةطهةب ضةوانةى رِيَنمايى دكتؤر يةكةجمار تةنها سىَ كاتذميَرى نيَوانبةثيَ

 نةخؤشخانة .
ادةهيَنا دازةيان تةكى هةموو جاريَك لةطةلَ فةالقة و كيَبلَ وكارةبا دا جؤرة ئةشكةجنةي

شام ادةكيَرِريان جار جارة لةسة ،ى بضوك بوو ثيَدةضوو الستيك بيَتهى ئةجمارة كوتكيَك
ةر ه ،شنا بكيَبةرديَكى طةورةت بةسةرد ضةندة كوتكةكة بضوك بوو بةآلم وةك طاشة هةر

 ،ردمةوةكن اويايَك ضبرديامنة ذوور ،برديامن بؤ ليَكؤلَينةوة ئةو رِؤذة جارى ثيَنجةم كة
 ووتيان:طبوو جةلالدةكان  ذوورةكة قةنةفةيةكى ىلَ

 لةسةر ئةم قةنةفةية دانيشة . -
جةلالدةكان يةك يةك  ،ضى كةل و ثةىل ئةشكةجنة و ليَدان هةبوو لةم ذوورةدا بوو هةر

وةك  وابزامن هةر بؤ ترساندنى من بوو، ،ةوة كةل وثةلةكانيان بردة دةرةوةوى منبةرضا بة
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دوايى  ،ضؤن لةدةستمان دةرباز دةبيت ئةوةى بلَيَن هةموو جؤرة ئةشكةجنةيةكمان هةية
 .و برديامنةوة ذوورةكةى خؤم ضاويان بةستمةوة

 :ووتىطةو دةرطاكةى منى كردةوة ياساولَيَكى قةلَ 1989-10-24بؤ بةيانى 
 هةستة. -

  و كةخؤم دانابو جوامن ثىَ بوو ئةوكاتة لةتةنيشتباش و ثيآَلويَكى  ،منيش هةستام    
 ووتى:طثيآَلوةكة كةوت  ضاوى بة

 !نايدةى بةمن؟ -
  ثيَشكةشت بيَت. -

ضاوى  ةلَينةوليَكؤ ذوورى لة و بردمى بؤ ليَكؤلَينةوة ثيآَلوةكةى هةلَطرت ضاوى بةستمةوة
 كردم ئةفسةرى ى يةكيَك بوو لةوانةى ئةشكةجنةيان دةخؤش ،كردمةوة

 ليَكؤلَينةوة طووتى:
ةى بؤ ة ئاماذوانة )بة ثةجنئة ى باشة ئةطينا دا دةنىَ هةموو شتيَك ئةطةر دان بة -

 ،ةتكوذنؤيان دخجياتى كةس و كارى  لة ،هةموو كةس و كاريان كوذراوة كان كرد(جةلالدة
 (ريبموخراى)ب ئةوة ) ئةوةى ثيآَلوةكةم دابوية( يَذ كردقةلَةوةكة در ثةجنةى بؤ جةلالدة

رةو غار بةةوةكة بةجلالدة قةلَ ووت:طئةوةندةى  دةختوا هةر ى بلَيَم هةر ثىَ ،كوشتويانة
ويَنى ثيَدا خ ةمت وومورِ ونة ناو طؤشتىوضنةرِومةمت دا هةتا ددانى  قةثالَيَكى لة ،رِووم هات

هةموو  ةلَ ئةولةط وةوةوب رِقيَك لة ناخم دا ثةنطى خواردمنيش  ،خوارةوة بةرى نةدا نةهاتة
وو ب ديار وا ،تنةدةها داخان ورتةم ليَوة ئازارةش دا ثيَم الوازى بوو هاوار بكةم لة

نة ة كةوتةستمةوبئينجا ضاويان  ،شةى ثياو خواردن ثياو خبؤنوى وثرِ بة دةيانويست ثرِ
 ،شاادةكيَةرم رِكوتكةكةيان لةسة ناوةش يَبلَ وكارةبا و ناوبةكارهيَنانى فةالقة و ك

  -يش ئةفسةرى ليَكؤلَينةوة دةيطووت:بةردةوام
 شةش  ؤذة( ئةو ر23ِةتبةم بؤ ذوورى ذمارة )تاوانةكةت دا ئةطينا د دان بنىَ بة
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 ،كياندامشةتة ةورةباجارى حةوتةم برديامن بةستونيَكى كا ،جاريان بردم بؤ ليَكؤلَينةوة  
 ووتى:طيةكيَكيان توونةكةوة بةسدواى بةستنةوة 

 ن .ةتكوذيدةدات و دوةسيةت بكة ضونكة مةالمان هيَناوة تةلَقينت  ،هةية بيلَىَهةرضيت  -
 هيضم نية وةسيةتى ضى بكةم. -
 ؤرى زازارى ئ م لةبةرئةوةندة ثةشؤكايةكيَكيان هةتا توانى لولة تفةنطيَكى لةسكم كوتا    

ووطيامن وة هةمة مامةونةوست هيَنام ماوةيةكى زؤر بةو وازيان ىلَ ،ةتة ناو سكمووامزانى ضو
برديامنة  ،ةمابوونيَدا ةر زةوى هيض هيَزم تدوايى ليَيان كردمةوة يةكسةر كةومتة س ،سرِببوو

شت  زؤر ،ذابوونى هةنى دامةوة تومةز ويذداتةريقيةوة ثيآَلوةكا ذوورةوة كابراى جلالد بة
يشة هةم رة.ت يَزه هةموويان بة م دةنطى ويذدان لةكاريطةرى لةسةر ئادةميزاد هةية بةآل

ةرطيز ةآلم هبوذن، كةسيةكةيان رِيَطةيان ثىَ دةدةن زولَممان ىلَ بكةن، مبانك ئارةزووة
 ويَذدانيان رِيَطةيان ثىَ نادا ئاسوودة بذين.

 و ةؤيان شليوةرِن ،يةك سةمون بةيانيان ،ئةوة بوو بذيت بؤ نان و خواردنى ئيَرة هةر
 .!بوو دطيان كررِةنبوو بةدؤشاوى تةماتة  تةنها ئاوشلةى ضى  ،ئيَوةران بةس شلة برنح

دووبارة دةنطى كردنةوةى دةرطا طيانى هةذاندين  1989-10-25رِؤذى 
 ووتى:طرطاكةى منى كردةوة ك دةياساولَيَ

 هةستة.-
دمى بر ةوستمةواوى بةضرين بوو هةستام طيامن ب م توانام نةمابوو هةموووبو زؤر بيَ هيَز
 ئةمرِؤش ثيَنج جار ليَكؤلَينةوةيان لةطةلَ ،بؤ ليَكؤلَينةوة

 ت :ووطةيفةالقة و كيَبلَ و كارةبا ئةفسةرى ليَكؤلَينةوةش زوو زوو د كردم بة
 (.23تاوانةكةت دا نةنيَى دةتبةم بؤ ذوورى ذمارة ) ئةطةر دان بة -

ةبةر قارةمانيَتيم نةبوو ل (23برِواتان بىَ ثيَم خؤش بوو مببات بؤ ذوورى ذمارة )
 هةرِةشةى ثىَ ية هيَندة منى ثىَ دةترسيَنىَ و ضى هةرثيَم خؤش بوو بزامن ئةو ذوورة
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حةوشةكة ضاويان كردمةوة كات دواى  جارى شةشةم برديامن بؤ ليَكؤلَينةوة لة ،دةكات
 حةوشةكة وةوةوب طلَؤثةكانيان كوذاند ىهؤى ئةوة بة ،نويَذى شيَوان بوو دنيا بوليَلَ بوو

هةموو جةلالدةكان لة دةورم  ،وناكى طلَؤثةدوورةكامن بؤدةهاتوتةنها رِ ،بةالى تاريكى دابوو
يةكيان  ثةتيَك قاضى رِاستةميان لة دوو ئؤتؤمبيلى الندكرؤزةريان هيَنا بة ،بوون رِاوةستا

دووك  منيان لةسةر ثشت ثالَ خست هةر ،يةكيَك خست خست و قاضى ضةمثيان لة
ووت ئيَستا ليَكم طدةم استى هيض ئوميَدى ذيامن نةمابوو،رِ كة بؤ دواوة كشانةوة بةئؤتؤمبيلة

 ئةوةندة ئؤتؤمبيلةكان هيَندة كشانةوة ئازاريَكى ئةوةندة زؤرم هةبوو هةر ،دةقةلَيَشن هةلَ
بورامةوة  ، ئيرتم لةنيَوان هةردووك رِامن هاتزياتر كشانةوة يةك كرتة ،مابوو رِؤحم دةرضيَت

هؤش هاتنةوةم ددامن  دواى بة ،ك ضاوم كردةوة لة ذوورةكةى خؤممخؤم برِا كاتيَ لةهؤشم 
 .ددامن شكاوة ئازاريَكى زؤرى هةبوو بؤم دةركةوت سىَ

و  ستمةوةوو ضاويان بةبةشيَوةى رِؤذانى رِابرد 1989-10-26بؤ رِؤذى دواتر 
 ى:ووتط ى نزمذووريَك رِايان طرمت يةكيَك بةدةنط لةكؤلَينةوة برديامن بؤ ليَ

 ى.ن.ك(خستنى )شانةى رِيَك يةكةوة لة وةيسيم لةطةلَ رِةسولَ بة من حمةمةد مةمحود -
 كاردةكةين

 وومت:طى  ى فةرمان بوون ئةفسةرى ليَكؤلَينةوة ثىَ جةلالدةكان ضاوةرِىَ
تيَكدا شهةموو  و دانى بة لةطةلَ خؤت داية ئةمة ...ئةجمارة هيضت نةماوة خؤ -

 مت:.منيش طووناوة
يش ترزيا ،مةيناسدمن كةس ناناسم بةم ناوة ضاوم بكةنةوة ئةطةر بيناسم ئةوا دةلَيَم  -

 ية ! كىَ كةسةمةبةستم ئةوةبوو دلَنيامب ئةو 
ووتى ط كيَكيانةنةوة يةبوو ضاوم نةك مةرجةكانى كابرا ئةوة بوو يةكيَك لة ديار بةآلم وا

: 
 تؤ دةناسيَت ثيَويست ناكات . ئةو طةواد -
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ار جة ثيَنج رِؤذ ةوئ ،ليَدامن اليةكةوة كةوتنة هةموو بكات لة  وةك ئةوةى ئاماذةئيرت
ؤلَينةوة ى ليَكةفسةرئ ،طرمترِايان وى بةسرتاوةوةاليَدان دوايى بةض برديامن بؤ ئةشكةجنةو

 طووتى:
    .ىانانيَةكةددان بةتاوان سةطباب وةلآَلهى ديارة تؤ ليَثرسراوى و ثلةت هةية بؤية-
  تةئاوا ،ت كةوتبىَداويَكيان دةس نةكا سةرة ،شةيةى لةدةم دةرثةرِى تاساموئةو و رهة   

 شةر منيش ،ر نةبنهؤى منةوة توشى ئازا ئةوةى هاورِيَكامن بة هيض نةدركيَنم بؤ  خوازم
من بكةن  ةذاوةىة شلَبةآلم نةيانتوانى سوود لةم بار، زارى ويذدانى خؤم و ئةوانيش نةمبمة

ك بوو قسةية ن تةنهازانيم هيض شتيَك لةم بارةيةوة نازان منيش كة ،ض نةكردهي هةستيان بة
 ووتى:طجا ئين ،بةرخؤم تؤزيَك هامتةوة سةر خؤم و ورةم دايةوة  ،بةدةميان داهات

 وتىورِ ضاوت ررةية دةيهيَنني لةبةى ذنةكةت ليَ تاوانةكةت دانةنىَ ئةطةر دان بة -
 دةكةينةوة.
 ثيَم وا ضونكة ،لةبةر خؤمةوة دةستم كرد بةلةرزينبوو  كردقسةكةى تةواو نة هيَشتا

ؤر نارِةحةت ز ،بوو ووب ىلَ رِؤذانى ثيَشرت دةنطى ذن و مندالَم زؤر طوىَ ،بوو ذنةكةم ليَرةية
، بووم اساةكرد تنسةم هيض ق ،نيَكى قايم دايةو نايةتة دةرةوةبووم وةك دةلَيَن رِؤح لةشويَ
ى دةرونى اريطةركانن م بةعسيةكان هيَندة طةوج و نةفامن ناتوزؤر شثرزة و شيَوابووم، بةآل

ذيَر  وةى لةؤ ئةبهةميشة ثةنا بؤ ليَدان و زةبر و زةنط دةبةن  ،ان خبويَننةوةةكبةندي
تيَك كا ،امنليَد ةكةوتن الوة ضوار هةر ليَكرِا لة ئةشكةجنةدا نهيَنى بة بةنديةكان بدركيَنن.

 ذوورةكةى خؤم دايانناوم . ةوة لةضاوم كرد خؤم برِا كة هؤشم لة
 سى تر ةر لةهبزامن  درةنط منيان برد بؤ ليَكؤلَينةوة وا 1989-10-27رِؤذى  لة    

 و رِؤذةئة ،ث بوونكة بارى تةندروستيم زؤرخراضو ،نةطرم و مبرم بوو نةك بةرطة ئةوة   
 : ووتيانطجارةكان  جار منيان برد بؤ ليَكؤلَينةوة يةكيَك لة تةنها سىَ

 !ثريؤت عزيز دةناسيت؟ -
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 يناسم. نةخيَر ...نا -
 فةيةكى قةنة ذووريَك ضاويان كردمةوة جارى ضوارةم برديامن بؤ ليَكؤلَينةوة لة

 ووتى:طئةفسةرى ليَكؤلَينةوة  ،بوو ىلَ
 دانيشة. -
 ةك ة دانيشت وتةنيشت من لةسةر قةنةفةك دوايى خؤشى لة ،نيشتمدالةسةر قةنةفةكة    
 ووتى:طانة بؤ خؤى بكات ى ثاكةئةو
 زيَكى بةكاغة ،نةوةخؤيان ديَن ئاطادارمان دةكة بةآلم خةلَك ،يَمة ئاطادارى هيض ننيئ -

 ووتى:طدةستةوة بوو كاغةزةكةى بؤالى من هيَنا 
 تةماشاكة. -

ابةش ديَوةية ةم شبةى دابةش كردنى رِيَكخستنى ئيَمة سةيريَكى كاغةزةكةم كرد كلَيَش
  كرابوو:

 قادر ئةمحةد ئيسماعيل                     
 
 

 

 رِةسولَ حةمة قادر  -1                         عةىل رِةسولَ حةمةد -1
 مةمحود وةيسى ةحةمةدم -2                    د حةمة جةنطى رِةسولَ -2
 حسني حةمةد -3
 ثريؤت عةزيز -4
 ووتى :طيَكؤلَينةوة بوو ئةفسةرى ل كاتةدا يةكيَكيان هيَنا ضاوى بةسرتاو لة
 .!ئةوة ثريؤت عةزيزة -

 ة بةو ووت دةكردةويَك منيان رِرضؤن هةموو جا ثريؤت ببينم !من ئةوة يةكةجمار بوو      
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 رِاطر ت و خؤةهيمةثياويَكى ب ،ئةشكةجنةيةكى زؤريان دا ،يَوةية ئةويشيان رِووت كردةوةش
 ة مببةنةو  ام كردداو  ،دلَم طوشرا دميةنة  ، لةمبوو

 ووتى:ط ذوورةكةى خؤم ئةفسةرى ليَكؤلَينةوة
ت يَك بةش جؤريَرِةنطة ئةم ،لة ئةشكةجنةدانى هاورِىَكةت بيَتضاوت  سةطباب ناتةوىَ -
 ان.رطرتنيوة رِوخانى ورةيان و كةلَك ىلَ يةكان بؤشيَوةى ئةشكةجنةدانى بةند لة

 بةآلم ثىَ ،ونةبو ال كاتذميَرم ضةندة هةر 1989-10-28لةبةيانى رِؤذى  سةر        
 دةضوو 
يَكى تر ة ذوورديامنهيَنايامنة دةرةوة بر نفرادى(، لة ذوورى )أتذميَر هةشت بيَتادواى ك

 ثةرِة ،ذوورةكة ميَزيَك دانرابووناوةرِاستى  لة ،بوو ضةند ياساولَيَكى ىلَ
 ووت:طنوسني بةمنيان  بؤوة لة بوو رِةش كرا كاغةزيَكى لةسةر 

 .!زاى بكةلةخوارةوة ئيم -
 بؤم خبويَننةوة ئينجا ئيمزاى دةكةم . -

 وتى:وطدام هةموو هيَزى خؤى زللةيةكى ليَ ياساولَةكان هةتا توانى بة يةكيَك لة
 طةواد زمان دريَذى مةكة. -

نيَكم ض ئةزمودا هي بةآلم لةرِاستيش ،دةسةآلت بووم ضى بىَ بةناضاى ئيمزام كرد ئةطةر
 ايامنةهيَن ،كردم ثيَشةوة كةلةثضة ةردووك دةستيان لةئينجا ه ،نةبوو لةم بارةيةوة

بةآلم  ،ووبةمينى زميَك  ازامن تؤيؤتا يابوو ن سةيرم كرد ئؤتؤمبيليَك لةوىَ وةستا دةرةوة كة
و ةوة لةشرتابودةرطايةكى بؤ هيَ ،رِةنطى سةربازى بوو ،بوو ضينكؤ داثؤشرا دواوةى بة

)بن ةتبوو كانيشدلةاليةكى ضوار كةسى ىلَ  ،ةدةرطاية منيان بردة ذوورةوةى ئؤتؤمبيلةك
ؤت ةد، ثريلَ حةمجةنطى رِةسو حةمةد، عةىل رِةسولَ قادر ئةمحةد ئيسماعيل، دةعوا(كامن:

 ين.بوو اطري لةسةر)ى.ن.ك( ثيَنجمان هةر ،ومومنيش كةسى ثيَنجةم ب ،ونوعةزيز ب
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رانى حزبى ت برادةةركةون ددواتر بؤما ،بوو سوار كرا بةرامبةر ئيَمة ثيَنج بةندى ترى ىلَ
  ،نبوو وارساوة دةرطاكةيان لةسةر داخستني دوو ياساولَيش الى دةرطاى دو ،نوشيوعى بو

 رتني .طايان دا رِبةناو شارى كةكوك دا طيَرِايانني تاكو لةبةردةم بالَةخانةيةكى بةرز
 ارباز طريسةن بة ضوار دةورةما سةيرم كرد هةر دابةزين ئؤتؤمبيلة سةربازيةكة لة هةر

م ةر تابلؤكةنوسراوى س !شتيَكى تر هةر يا شيَواوى بوو ئايا لة نازامن بؤضى؟ بوو،
غيةك بوو رةبالَةوة قةبرديانينة ذوور كة نةخويَندةوة لةبةر ئةوة نةمزانى ض فةرمانطةيةكة،

 ندن وؤ تؤقا تةنها بثليكانةكان دا سةريان خستني بة ،ذن ذاوةى دةهات و واثي نةبيَتةوة لة
ةكاتى من ل ،تتةنيشت دةرِؤيش ك ياساولَيَكى لةبةندية هةر ضاو شكاندنى خةلَك بوو،

راس و ةنها كرِؤم تبووم نةمدةتوانى ب و ئةشكةجنةدان دا زؤر شةكةتيان كرد ليَكؤلَينةوة
 ةرزيةكد اى نوكةبطرة خوارتريش جيَط تاكو ئةذنؤمكةمةرمةوة  لة ،بوو بيجامةم لةبةردا

لةمشةوة  ةبمةكةم ة بيجابةو خويَن و برينةو ،نةبيَت و خويَنى ثيَوة نةبيَتبرين  نةمابوو كة
 دا يةةرمانطةفلةم  هةموو ئةو ذن و ثياوةى ،ى هةبوودميةنيَكى سةرنج رِاكيَش ،بوو نووسا

 ،اطرتدناوة  ةسةر ئةوبةسام بالَى ب دةنطيةكى ضةند ضركةيةك بىَ بؤ ،بوو بون واقيان ورِما
 ازامن نزاياننجا و،ان بو، لةبةر خؤيانةوة ضرثة و بؤلَةيرى ئيَمةيان دةكردتاسةوة سةي زؤر بة

ا سةريان نةكان دثليكا ا بةددواى يةك  و بة رِيز بة رِذيَم دةدا، جنيَويان بة دةكرد يا بؤ ئيَمة
 بة كةت بوومئةوةى زؤر شة من لةبةر ،حةوت قات دةبوو ،شبوو شة رزةخستني بيناكة ب

 دةتوانى  نةمة هؤى ئةشكةجنةدانةو
 رِاخورِيم : ى يةكيَك لةوةرديانةكان تىَ ،باش برِؤم

 .سةط باب رِاست برِؤ ئةطينا فيَرت دةكةم ضؤن برِؤيت ! -
آلم هيض بة ،ريكةزةوة تفةنطيَكى بةناو شامن دادا برينةكامن دايان ئةمةى ووت و قؤنداغة

قاتى  ينةديانبر ،متيان سةركةوووردة ووردة لةطةلَبةرخؤم  سةرخؤم نةهيَنا و ورةم داية بة
 بوو  ىلَ دريَذى ئاسنى   يةكى كورسى ضةند  سةرةوة 
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 ووتيان:طوةرديانةكان 
 لةسةر ئةم كورسيانة دانيشن. -

 ووتيان:طدواى دوو خولةك 
 يالآَل بؤ خوارةوة. -

ئةو  تةنها ،ان نةبووهيَنانة خوارةوةى ئيَمة هيض مةبةستيَكي بردنة سةروو لةبوو  ديار
وشى ئةم تيَت تبوةس ن تيَيان طةياندن هةر كةسيَك دذى رِذيَموبو لَكة ئازادةى كةلةوىَخة

كى تةسك دا رِةويَلة رِا دواى ئةوةى هيَنايانينة خوارةوة ،و ئةشكةجنةية دةبيَت و ئازار دةرد
 بؤ ،ووب  كراضؤلَ ،ووب ئيَمة هةموو خةلَكةكةيان دةركرد بوو لةبةر ديار رِايان طرتني كةوا

 ر بووبيَزا نى خؤمانومان لةطياهةمو ،رِارِةوة رِايان طرتني  لةم  دريَذ و اوةيةكى دوورم
كاوة  ناوى ةكةم كدوايى يةك يةك برديانينة ذووريَك كة نؤرةى من هات وةرطيَرِة ،بووين

 وومت :طى  ىَثةكرد درِؤذانى ليَكؤلَينةوة هاوكارى جةلالدةكانى  سةعيد بوو هةر ئةويش لة
م وةدا بؤةب ،ترِؤيى نةكةي ا دةتبةين بؤالى دادوةر ئاطات لةزمانت بىَ زيادةئيَست -

ستم لةدة وةر كةلةثضةكةيانلةديوى دةرةوةى دةرطاى داد ،دةركةوت ئيَرة دادطاية
تة م لةطةلَم هارِةكةةرطيَوبرديامنة ذوورةوة تةنها  ،طواية ئةوان ثيَشيَلى ياسا ناكةن ،كردةوة

دا تؤمار نى تيَمانى طريزانيارى دةربارةى ليَكؤلَينةوة و ستةوة بوو يليَكى بةدةاذوورةوة ف
 كةوتدادوةر بةم شيَوةية ضاوى ثيَم كرا بوو،

 ى ثرسيم : سورِمانيَكةوة ىلَ لةو دميةنةى من سةرى سورِما بةسةر
 واى؟...هةموو طيانت خويَنة؟ بؤ -

 وومت:طشرِةكةى خؤم  عةرةبية منيش بة
 ن وام ليَكراوة .و ليَدا ئةشكةجنة بة -

 ووتى:طدادوةر 
 فةرموو دانيشة . -
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 قةيدى ناكا دانانيشم قةنةفةكة ثيس دةكةم . -
 فةرموو دانيشة . -

ر ى دادوةيَزةكةم لةسةر ،بةآلم لةبةر قسةى دادوةر دانيشتم ،ضةندة شةرمم دةكرد هةر
سويَند  قورئان بةى ةكةمدادوةر وةرطيَرِ ،نبوو دانراو دوو كتيَبى دى بة جيا جيا قورئانيَك 

يستى ةبىَ وبغةزةى دةربارةى ئةو  كا كرد، ئينجا ضةند ثرسياريَكى ىلَ ،دا كة درؤ نةكات
كرد بؤ  مزايان ئيؤر ثيَمز كاغةزةى بة من تازة تيَطةيشتم ئةو ،بوو خؤم و بةزؤر ثيَم ئيمزاكرا

 ان بةومنوب وةوات دواى ضونكة هيض ئةزمونيَكم لةم بارةيةوة نةبوو، ،بوو بةردةمى دادوةر
 ذوورة ةةآلم لب (ركوكومة الشرقية كمنظ)ةوة برديانينويانني وى هيَنابهةمان ئةو سةربازانة

 رادةرةب ةويَك لئةمشةو يةك ،بووم تةنها بة بوو ضةند شةو يةكةم كة نفرادى(تاكةكةسى)أ
 هةر وو،ب ( رزادلَ اوى )لةطةلَ ئيَمة هيَنايانن بؤ دادطا هيَنايانة ذوورةكةى من نشوعيانةى 

هيَندة  وورةكةذةوةى ئ بةآلم لةبةر ،بيَت ضةندة بؤ دةمةتةقىَ ثيَم خؤش بوو يةكيَكم لةطةلَ
انى دوكوو ب آلوةدلَزار خةلَكى شةق ،ويش كيَشةيةك بووةبضوك بوو جيَطامان نةدةبؤوة ئ

 بةرِيَز ىرِيَكوو كودةض ثياويَك بوو كةميَك رِيشى هيَشتبؤوة ثىَ دةستة ،سةعاتسازى هةبوو
ش بوو خؤ نياد دلَى بة ،و نةرم قسةى دةكرد رِوخؤش و قسةخؤش ،و رِيَك و ثيَك بيَت

  بوو بةذيان لة هيواى زؤر
 دا طووتى: قسةكانى يةكيَك لة

ى يةكيَك ةئةو رناوة لةبةشتيَك دا هةموو ليَدان دامنان بة و ئةشكةجنة كامن بىَهاورِيَ من و -
ة بؤ يَشتويانةتةوهمةدا لَ ئيَبةآلم لةطة ،بةرِذيَم بوو ين سةرةلَ كردناثاكى لةط لة هاورِيَكامنان
يةك  تويةكىم دا قوذوورةكة لة ،ئةويش وةك ئيَمة طرياوة وةرِ بكةين كةاب ئةوةى ئيَمة وا

  ،تةماتة هةبوو  تالَى دؤشاوى كيلؤيى بة
 .بوو كردنة ىَميزم تةكات ضونكةمن بةدريَذايى ئةم دةرِؤذةن ميزى تيَدا دلَزارم هان
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ردنةوة كوةك رِؤذانى ثيَشوو دةنطى كيل و دةرطا  1989-10-29بةيانى رِؤذى 
ردةوة كةيان دةرطاك ،نؤرة طةيشتة دةرطاكةى ئيَمةش ،كرد دلَمان داخورثا دةستى ثىَ

ووبارة دوةيةك اى مادو ،انة دةرةوةو دةرطاكةيان داخستةوةبردي ،ناوى دلَزاريان خويَندةوة
ردوو طا هةمة دةرةوة لةبةر دةروضو ،ةوة و ناوى منيان خويَندةوةن كرددةرطاكةيا

كةى ازيةربيلة سةتةماشام كرد  هةمان ئؤتؤمبكةلةثضة كرد و برديامنة دةرةوة دةستميان 
 :وومتطكة ثيَى ةيان هاوشيَوةى ئةوة ياساولَ ،رِؤذى ثيَشوو رِاوةستاوة

 سةركةوة. -
 ار ضو ،نووب وسوار بو يةكة لةبةريَكى ئؤتؤمبيلةكةهةر ثيَنج برادةرة شوعسةركةومت  كة     

 ،نيشتممن دايَكامنيش الى هاورِ ،نوبو ووب سوار ةى ديكةهاورِىَ كةى منيش لةبةرةك
تيَك ى كاذى برِو دريَ يَطايةكى دووررِ ،داخستني و ئؤتؤمبيلةكة كةوتةرِىَيان  لةسةر دةرطا
 ةرثؤشىسينكؤى لةض كة ،ك كونى بزماريَكى زؤر بضوكةوة وةنوهةستا لة ك ةسولَ عةىل رِ

 ووتى:طبوو تةماشاى دةرةوةى كرد  ئؤتؤمبيلةكة كرا
 ئيَرة بةغداية . -
يَك شويَن ؤيشتني لةناو شاردا رِ واوى نةطةيشتبوينة ناو شار ماوةيةك بةةت هيَشتا بة   

ةيةك ماو ذوورةوةينة وئؤتؤمبيلةكة وةستاو دواى ئةوةى دةرطامان ىلَ كرايةوة ضو
ةكة تؤمبيل، ئؤتكى طةورةى هةبيَيةحةوشة دةضوو ئةم خانووة ئؤتؤمبيلةكة رِؤيشت واثىَ

ةغدا خؤى ب ،ةهاتن دا نايانطرتني كةس بةالماشويَنة رِ شويَنيَك وةستا ماوةيةكى زؤر لةو لة
بوو  ردةرمى كطةى تر ثؤشراوة هيَند ضينكؤ سةر دا طةرمة و ئيَمةش لةناو ئةم ئؤتؤمبيلة بة

دايان  ردينةوةك ىلَدةرطاكةيان  وريَينةوة ،ووو هةموومان لةطةرمان و لةتينوان ببخةريك ب
 ؤيان .يَنى خوة شوبوو طةرِانة كارى ئةوان تةواو ،ندين لة حةوشةطةدا رِيزيان كردينبةزا
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 بةشى دووةم

 
 بةغداسةربازى لقى ثيَنجى هةوالَطرى 

 

 
 لقى ثيَنجى هةوالَطرى سةربازى

ةلَك خ وى دةبوى ياساى مرؤظايةت ثىَ بة ،كؤشكى كؤمار بووو نزيك  ختئيَرة ثايتة
ةيان انة مجبةندخي ليَرةش بةآلم با، كاردا ودةيى و ئاسايشى لةوئاس ،خؤش طوزةران ،ئارام
 ،ؤردارز ،لَمةدةست زاليَرةش كارب ،درِةفتار بوونبة طرذ و رِووثاسةوان لةم ديو شورة  ،بوو

 بىَ مان لوسى وز ،ورِو و ضاو بىَ ليَرةش ،نوى بوثياو خراثمنونةى  مؤن و خويَن تالَ،
رةش ليَ ،ونوب باودا لة نةزان، طةمذة دلَرِةش، ليَرةش نةفام، ،شةرمى كارى باش بوو

كار مندالَ وةمةن وويان كةم تياساولَةكانى ئيَرة هةم ،ونوب خويَرِى و سةرسةرى لةكاردا
ضى و و قةم هةميشة بةجويَن ،ونوةقى بياوى و دةم شرِى و كةللةشمنونةى ناث ،نوبو

ة جيَو بىَ ردنىك خؤ تورِة سةرةتاوة بة لة هةر ،ردينمشتةكؤلَة مامةلَةيان لةطةلَ دةك
 :دةيانطووت

 دنك...دنك...دنك رأسك.برِؤن بؤ ثيَشةوة... -

 ،هيَننارى دةةلَت بةكووشةيةكى زؤر ناخؤشة لةطبكة ئةمة  سةرت نةوى )شؤرِ( واتة
 ةوة بةكانووةخناو  برديانينة و ئازار دةيانةوىَ كةسايةتيشت بشكيَنن، شكةجنةسةرةرِاى ئة

 :ووتىطولَةكان ياسا ةيَك لبةردةمى ذووريَك رِايانطرتني يةك رِارِةويَكى باريك دا رِؤيشتني لة
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  ةبةرل  شداشةيةكد  كةسة و هةردابنيَن   ذوورة  جل و بةرط و ثيآَلوةكانى خؤتان لةم -
ك ة ثؤشايَك لخةرمان ش ئيَمة،بوو لة جل و بةرطى بةنديةكانى ثيَ كة ثرِذوورة بكات،

ك كةسيَ ذوورةكةى تةنيشتى هى دشداشةكان بوو هةر، كةطةيشتبووة بن ميضى ذوورة
ةضى مل ك ةبةرِيز و ثيآَلو لةبن ديوارةكةوة ب بىَو ثيَخواسى  دشداشةكةى لةبةر دةكرد بة

 ووتى:ط دايان دةنيشاند دوايى هةمان ياساولَ
 دشداشةكانتان بةسةرخؤتان دابدةن و سةرتان نةوى بكةن . -

  ةكي نطرتنيووريَك رِاياذكردن و قةمضى ليَدان برديانينة بةردةم ة خؤتورِ هةرِةشة و بة      
 ةى هةرر ئةولةبة ،بردنة ذوورةوة دوايى منيشيان بردة ذوورةوة هاورِيَيانيان  يةك

 ةكةومتة دواىداريَك ك هةر دواى هاورِيَكامن بوو بؤ وةدا ناوم لةلةسةرةتاوة لةكاتى ليَكؤلَينة
يَدان دةيان للَة و ة كؤو مشتهةر يةكيَك تةواو دةبوو ياساولَةكان بةجويَن و هةرِةشة  ،ئةوان

ن ووانيشتبرسى دشت ميَزيَك لةسةر كوكةس لة ث من ضومة ذوورةوة تةماشام كرد سىَ ،برد
 ومت:وطيَى ثيَكيان لةبةر ئةوة وام دانا ئةوانة دكتؤرن يةك ،بوو سثيان لةبةرداسةدريةى 

 و خؤت رِووت بكةرةوة. دشداشةكةت دابنى -
وة ورِمانةةسةرسبدشداشةكةم دانا تةماشايان كردم هةموو طيامن برينة يةكيَكيان  كة

 ووتى:ط
 ة .وبةئةشكةجنة و ليَدان وات ىلَ هاتو ئةمة -
 بةلَىَ. -

ة ر خؤيةويش لةبةئةم ،ناخؤشة يا هةروا خؤيان نيشان دايان ناخةوة ثيَ كرد لةهةستم 
 وتى:طونةدةطةيشتم دوايي ضى تىَ بؤلَةيةكى كرد هي

 دا هةلَسورِيَ. هةر ضوار دةورى خؤت بة -
قسةى دةكرد و يةكيَكيان بة ئينطليزى  ،دا هةلَسورِام ضوار دةورى خؤم منيش بة

 ، ياساولَةكان بةكردةوة و هامتة دةرةوةكةم لةبةر ، دوايي دشداشةيةكيَكيان دةى نوسي
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رىَ وليَى هاتينة ذو ىةتةماشام كرد هاورِيَكامن لةو رِارِةو ،شيَوةى هاورِيَكامن ثيَش خؤيان دام
لة دواوةى هةموويان ياساولَةكة رِاى  ،مل كةض كراوى لة دواي يةك دانيشيَنراون ةببةرِيز و 

 وتى :وط طرمت و
 دانيشة. -

 ،تبووينيان خسبؤ بيَزار كردمنان ثشت طويَ بوو هةر ، ديارينةوةاوةيةك ئاوا مام
يان ىلَ برِست ةى ترهيَند شياوى ئةم جانةوةرانةش و مامةلَةى نابةجيَ و نة شةكةتى رِيَطا

الَى كةميَ با ؤت، ثريدوايي دوو دوو هةموويان بردن، ثريؤت عةزيز و من ماينةوة ين.برِيبوو
، بوو رِاطر ت و خؤيممة، ثياويَكى بة هؤشنت و تيَك مسرِاو بووكةميَك ط ،بةالى كورتى دابوو

ى سةر خؤا بةئةو جويَن و ليَدانةى هةميشة لةسةرمان بوو هةر طويَشى ثيَ نةدةدا ي
 ثريؤتى رِاخورِى: تورِةيي لة من و وةرديانةكة بة، نهيَناةنةد
 هةسنت. -

 رتى واىطزةب اساولَ غةنةستا كابراى ي ثريؤت لةبةر ئةوةى عةرةبى نةدةزانى هةلَ
زانيم  من كة ةندةض ، هةركى ليَرِاكيَشا، هةتا توانى قةمضيةةكةى ناداتزانى طوىَ بة قس

 ووت:طزوو ثيَم  عةرةبى نازانيَت
 هةستة. -

 بةالَم ئةو فريا نةكةوت ياساولَةكة طووتى:
 ةوالئ مال و، تةماشاى ئةن دادةن و سةرتان نةوى بكةنةرتاسدشداشةكانتان بةسةر  -

نة ضويكة ابين لة ،ثريؤت ووت و رِؤيشتنيضرثة ئةمةم بة  نةكةن رِيَك برِؤن. منيش بة
وو درطا ى ضوينة بةشيَكى ترى بيناكةوة هةر لة دةدةرةوة كةميَك حةوشةمان برِ

يان ةرطاكةر دهةبوو يةكسة بةالى رِاستدا دةرطايةكى ديكة ،رةوةوودةريةكةوة ضوينة ذ
 نديةكى تيَداةند بةض ،ةرةووبة من و ثريؤتةوة ناو فرِيَيان داينة ذو كردةوة يةكى ثالَيَكيان

 وو .ب كرا سفر ندةطمةن نةبيَ هةموويان سةريا، ةموو دشداشةي سثيان لةبةردا بووبوو ه



 51 

 د:كان كرنديةى لةبةوثيَوةنانةكةدا ياساولَةكة خيَرا هاتة ذورةوة رِو لةطةلَ ثالَ
 ئةمانة دةناسن؟ -

 بةالى ،اتنهؤ الى ئيَمة شةى سثى و سةرى سفر كراوةوة كةميَك بهةموويان بةدشدا
سةر  ردةكزؤرى  يطةرىئةوة كا ئيَستا شتيَكى وام نةديبوو لةبةر تا ،منةوة شتيَكى نامؤ بوو

ط دةن ىَبةزار ذيَر و شةرم دلَم طوشرا، من و ثريؤتيش وةكو ضاوبةرة هةست و دةرومن ،
ان وةآلمم ى وةرِىَبيَزارى ضا بةخؤدا بةردابونةوة بةدووك دةستمان  هةر ،ينوبو رِاوةستا
 ووتيان:طبةنديةكان  دةكرد،

 نةخيَر نايانناسني. -
 :ة كرد ة ئيَمساولَةكان رِوويان ليا ،ةسة كشايةوة دواوة بؤ شويَنى خؤىكئيرت هةر 

 ليَرةبن.بؤخؤتان  -
دواوة دوو  ةى لةلةسةر ثاناييةك ،دةبوو ذوورةكة شةش مةتر ثان و دوانزة مةتر دريَذ

بةشى  لة ،دةرطاكةى دوو تاكى بوو ،رزى دوو مةترى زياتر تيَدا بووبة ثةجنةرةى الكيَش لة
لةم كونةوة سةيرى كان ةجار ياساولَ جار ،بوو سةرةوةى كونيَكى الكيَشى بضوكى تيَدا

زؤرى  بةرى ذوورةكة جيَطةيان داخستبوو بة و ئةو بةنديةكان لةم بةر ،ئيَمةيان دةكرد
دةكرد  ةوة ثياسةيان ىلَوناوةرِاستةكةى مابو ،رِىَ بوون رِةنطى خاكى رِىَسةربازى، بةتانى 

كة ووتى بؤخؤتان ليَرةبن خؤى ضووة ةياساولَ كة ،ينوئيَمةوة بيست و ضوار كةس بو بة
اخستنى دةنطى د وةك نةمام ضةقيبوم لة ئيَستا من هةر تا ،دةرةوة و دةرطاكةى داخست

خؤم  هؤشم لة ،مدةتووت بةسةر دنياوة ني نازامن بؤ؟ ،دلَم طريا ،بةنديةكاندةرطا و دميةنى 
لؤذ بةرةو دواوةى ذوورةكة رِؤيشتم  لؤذة وةك سةرخؤشان بة ،زجنريةى بريم ثضرِا ،نةما

 بردميةوة ئاطام لة تاس ،ديوارةكةوةدا ثالَم بة ،لةبن ثةجنةرةكان لةسةر ضيضكان دانيشتم
 بار بة ليَو ،وة سةرخؤم ماندوو شةكةت و خةمباردواى ماوةيةك هامتة ،شم برِاثريؤتى هاورِيَ

 طيَرِان بة كةومتة ضاو ،كرِى دادةم كاتة ثارةش بواية لةو ةر مردن بةئةط ،و لةش داهيَزراو
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يَك تةنيشت ثياو ثريؤتى هاورِيَشم بينى لة ،ضاوى بةنديةكان دا جيَطا و دةم و بة ،ذوورةكةدا
ناوةرِستى  هيَمنى بة ثياويَكى رِةقةلَةى مام ناوةندى بة ،دةكات ثرسيارى ىلَ ،دانيشتووة

 ،مةوة سةر خؤموو هاتو خم باش بووةك بار و دؤزانى تؤزيَ كة ،ذوورةكةدا ثياسةى دةكرد
لةمن بكات ضاوى برِية  ديوارةكةوةدا بىَ ئةوةى رِوو هات لةالم دانيشت و ثشتى بة

 ووتى:طقسةكردن  خؤيةوة كةوتة لةبةر ،زةويةكة
ة لعسكريا تخباراتاالساخلامسة الشعبة بةغداية )سةربازى ئيَرة لقى ثيَنجى هةوالَطرى  -

ؤ بنةوة يَرِانطن دةية بيَهةر شويَنيَكةو نة ئاواية بةنديةكان لةدةستوورى ئةم بةندخيا (بغداد
سةركةوتوو  دركيَنىَنة ض رِاطر بيَت هي ك خؤئينجا هةر كةسيَ (االعادة التحقيقليَكؤلَينةوة )

تؤقاندنيان  رِةشة وطو و بةيانى ئيَوةش دةبةنةوة بؤ ليَكؤلَينةوة ئاطاداربة هةرِةشة ،دةبيَت
 ةمة،كةييان ةى جةستو ئةشكةجن بةآلم ئازار ،زؤر لةطةلَ بةكارديَننكردارى دةرونيت  ،زؤرة

زؤر  ةبيَت ،د طارتو رِزو زونيابة سةركوتوو دةبى هيض شتيَك دا مةنىَ دلَ و دان بة خؤرِاطربة
 دخيانةىنى بةنكاانةئةجنامى وةردي توانايى بىَ باسى ورة بةرزى ثؤآلينى بةنديةكان و كةم

 من كردووى لةرِدةنطى  دواى كةميَك بىَ ،ى ثتةوى بةنديةكانباوةرِ و ئاست بري كرد لة
 ووتى:ط
 !تؤ من دةناسيت؟ -
 نةخيَر. -
 .!يوهيض قسةم بؤ كردو -
 نةخيَر. -
 ت.ية تؤش طران ترى نةكةي ربانت مب بارى خؤم هيَندة سوك نىباشة...قو -

دوايى بؤم  ،ناو ذوورةكةدا ثياسة كردن بة و دةستى كردةوة بة ئينجا لةالم هةستا
ى تردا  دوو هاورِىَ عى بووة لةطةلَودةركةوت ناوى حةيدةرة ثيَشمةرطةى حزبى شي

بازى عرياق هيَزى سةر ،ميان دةبنيَكى طةردطون ثشوو دان لةئةمحةد ثيَبازؤكى و نايف بؤ 
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جنام ة، لةئشةرِيَكى قارةمانانةيان لةطةلَ دةكةندةست نادةن و ئةوانيش  ،دةضيَتة سةريان
نىَ ناميَ بةآلم دواى ئةوةى فيشةكيان ثىَ ،سةربازيَك دةكوذرىَ و بةرطرى باش دةكةن دا

 . نن يؤ ئةم بةندخيانةيةياوى زؤر هيَنابوسةريةك دواى دةردة ،هةر سيَكيان بةديل دةطرييَن
رةوة ثةجنة ةلك تيَ، كارِيزى بةنديةكان دانيشتم دواى هةستانى حةيدةر منيش ضووم لة

 ون بوو .وكاتى خؤر ئاواب ،سةيرى دةرةوةم كرد
 جؤرة رد هةنديَدا ثياسة و هاتوضؤيان دةكةبةندخيان ناو زؤرى بةنديةكان لة بةشى 

و بو ياركةوا د كةس ذوورةكةمان دا دوو سىَ لة ،بؤ ئةوةى لةشيان نةمرىَياريان دةكرد 
ت خةلَكى ثريؤ ،ثيَك كى رِيَك ويارية ،ى كردنريا ؤذانةيان بوو دةستيان كرد بةبةرنامةى رِ

ادة و ويَكى سثيا ،دا طةورة ببوو هةواى ثاكى الدىَ طوندى باسةرةى بنارى كؤسرةت بوو لة
ةوتة ةستاو كهةر يةكس ،وخؤش هاتبو بوو يارى كردنى ئةوانةى ىلَ واديار دلَثاك بوو،

ك و ارِيَنى زؤر ةكانبوو ياري بةآلم لةبةر ئةوةى ثيَشرت كارى واى نةكرد ،بةشدارى كردنيان
 ،من بوو ى رِىَهاو نيش لةبةر ئةوةىم ،ناشريين دةكرد، هةموو بةنديةكان كةوتنة ثيَكةنني

ئاسايى  ة ئةوةرضةندهة ،ى ئةوانن و ببيَتةمايةى ثيَكةنينبكة م ناخؤش بوو طالَتةى ثىَثيَ
 ووت:طم لةثةرؤشى دا ثيَ ،بوو
 نةكةن. تةت ثىَطالَ ئةم ياريانة مةكة با-

 لة بةندخيانة رِةخنة طرتنة واى كرد تا ، ئةمناخؤش بوو ئةو قسةيةى منى الثريؤت 
ندة ضة ، هةرنامؤييةوة لةمن دةرِوانىَ هاورِيَكانى ترمان بة لة ئيَستاش جيا تابطرة ن يبوو

هةركةس لةسةر  هات شةو ،تسيت و ثةرؤشيم وامطووو خؤشةوي زيؤى دلَسورِو من لة
بة دووبارة بونةوةى ضةندة حةيدةر منى زؤر ترساند بوو  ، هةرجيَطاكةى خؤى خةوت

 وين، زؤروب ماندوو شةكةت كردرِؤذة زؤريان  ، بةآلم لةبةر ئةوةى بةدريَذايى ئةوليَكؤلَينةوة
بارة  سةرةرِاى ئةو، وينوب هيَنابةكارندن و جار جارةش ليَدانيان لةطةلَ هةرِةشةو كارى تؤقا

، بةيانى دةنطة دةنط ثةيدا بوو بةيانى بةخةبةر نةهامت خةوم ىلَ كةوت تا وناهةموارة هةر زو
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، منيش هةستام بةنديةكانى تر لة ئيَمة باشرت خةو هةلَدةستان كان وردة وردة لةةبةندي
ئيَمةش لةطةلَ ئةوان  ،خؤيان ئامادة كرد ئةوة لةبةر ،دةزانى ئاويان نة سةروكاتى ضو

ةكةيةك لةناو يةك قةفةزدا ضؤل دةرطا كرايةوة وةك ئةوةى ثؤلة كاتىَ ،خؤمان ئامادة كرد
مان رِامان كرد بؤ و، ئيَمةش ئاوا هةموبكةيتةوة هةموو خؤيان بةدةرطا دادةدةن يان ىلَدةرطا

لة كةسني تةنها يةك ئاودةست هةبوو ئةبواية  24 دةركةوت ئيَمة بؤمدةرطاكة دوايى 
رى وذو ئةوةى لة نةبوو لةبةر دا ثىَ ، كةمسان ثيآَلومان لةينايةوماوةيةكى كةميش تةواو بو
رةكةمان هةبوو بةنديةكان وذو ليرتى لة 20 ى، سةتلَيَكوينبو خؤطؤرِينةكة ليَيان ستاند

ئةوةى من ميزم تيَنةدةكرد  لةبةر ،رِشنت دةكرد هةر رِؤذة يةكيَك دةيهيَنا بؤ ميزيان تىَ
كةسيش داواى ئةوةى نةدةكرد سةتلَةكة برِيَذم، ذوور و هؤلَ و طةرماو ئاودةستةكةى كاشى 

وة ذوورى ئاودةستةكة ئةوانةى دةرةوة ضةند ويةكيَك دةض ، هةربوو بوو زؤر ثاك و خاويَن
واو ببىَ و ئةوانيش نؤرةيان را تةبؤ ئةوةى خيَ ،دةدا تاكو تةوا و دةبوو دةرطايان جاريَك لة

ى ياساولَةكة ديارى دةكرد يةماوة دةستى بةرنةكةوتباية لةو كةسيَك ئاو ، ضونكة هةربيَت
بوو سةد خؤزطةت  بيَزاركةر ئةم كارة هيَندة ناخؤش و ،ماباينةوة بؤ جاريَكى تر ئةبواية

ضؤنيَك بوو  ةكا، هةربةآلم ناضارى توشى هةموو شتيَكت د ،ئاو دةخواست نةضووباية سةر
وا دواى ناخنواردنى بةيانى كة ،ينة ذوورةوةوضو ،شتسةرئاو دةم و ضاومان شو ينةوضو

ثيَكى اق هةموومان لة برنج بوو بة و نيوةرِؤش شلة ،بوو (مةسلَةحةقوتوو)هةنديَك ثةنريى 
ئةوةى ضاو  لة ،سةر برجنةكةدا دةكرد شلةكةيان بة ،يَشةيى سةربازى دا بؤيان هيَناينالك

بةآلم ئةوةندة كةم بوو هيضت  ،خواردنةكةى زؤر ثاك و خاويَن بووبةندخيانة بوو 
كةميَك دواى  ،لةبةر ئةوة هةميشة برسى بووين ،بوو بةرنةدةكةوت وةكو نانت نةخواردبىَ وا

 ك لةناخنواردن ياساولَةكة لةكونى دةرطاكةوة ناوى منى خويَندةوة يةكسةر داضلَةكيم وة
دلَى خؤم دا  لة ،هاتةوة دابكةن قسةكانى حةيدةرم وةبريك ئاوى ساردم ثىَ ناكاو طؤزةية

 وومت:طوومت بؤ ليَكؤلَينةوةية هةستامة سةر ثىَ ط
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 . بةلَىَ  -
ةبةر لرةوة ضوومة دة كة ،كابراى ياساولَ دةرطاكةى كردةوة بةرةو دةرطاكة ضووم

 ةى لةلةوان ضوكىبانةيةكى بعةرة ،سةدريةيةكى سثى لةبةردا بوو بوو دةرطا يةكيَك وةستا
 ةرمانىدديَك هةن ،ثيَش بوو دا دةطيَرِن لة نةخؤشخانةكان دةرمانى بةسةر نةخؤشةكان

 :ووتىط دامىَ دوو كاغةزى لول دراودا كةثسول و حةبى بوو لة لةسةر عةرةبانةكة دانا
 .!ئةوانة هى تؤن -

 ةووتى لرِ شرت بةذى ثيَرِؤبوو ئةو دكتؤرانةى  يار وومت وادط شيَوةى خواردنيشى ثىَ
  هامتة ةك ، بووهات  ئةوان بوو يالةسةر ووتةى سىوبووين بؤ منيان نو يان وةستامبةردة

 ووتى:طذوورةوة ياساولَةكة بةدواى من دا هاتة ذوورةوة 
 كىَ نةخؤشة؟ -

 وت:دةيطو كردن دةيطووت من نةخؤشم دواى ثرسيار ىلَلة بةنديةكان هةر كةسيَك 
ى دوا ،تبطريَنةدا كةس بضيَت دةرمان وةرثوختةى قسة رِيَطةى  ،نية نةخؤشيةكةت هيض

ى ى بضوكوشةيةكطةرماوةكة حةدواى ئاودةست و  ضةند كاتذميَريَك برديانينة دةرةوة لة
ةسةر بوةرديانةكان وةك باشوو هةبوو لةو حةوشةيةدا رِايانطرتني    م10×م10

 ،يَناكيان هيَتاش ئينجا سةر ،ونونةوة بسةرما جويَن و ليَدان بةسةر ضؤلةكةوة هةميشة بة
 ةى قذى زؤربابةرِيز وةستاين ئةو

 تى:ووطنؤرة طةيشتة سةر من  كة ،بؤيان كورت دةكردةوة
 هى تؤ ثيَويست ناكات. -

 ن .دةستيازطارم بوو لةزؤرم ثيَخؤش بوو رِ ،بوةوة تازة كورت كردضونكة قذم 
رِارِةوةكةى  لةةيانى برديانني دواى ناخنواردنى ب 1989-10-31رِؤذى دواتر لة 

 ،بووين ى ماوةيةكى زؤر بيَزار بووو ئاودةستةكة بةرِيز  رِايانطرتني  دوا تةنيشت طةرماو
وى ضا ذوورةوة هةر نةبىَ تؤزيَك لة مان خؤش بوو مبانكةنة ذوورةوة ضونكة لةثيَ
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نى بةدةستةوة شي ئينجا يةكيَك هات مةكينةيةكى سادةى رِيش تا ،ياساولَةكان دوور بووين
 طؤرِى هيض طويَشى بةدةستى كرد بةرِيش تاشينى بةنديةكان طويَزانةكةشى نةدة ،بوو

فةرمانى  بوو يابةنازامن كابراى رِيش تاش دةستورى كارةكةى وا ،يةكان نةدةدائازارى بةند
 كةس نةيدةويَرا بلَىَ طويَزانةكة ،كانئازاردانى بةندية بؤ ن،واى دةكرد سةرانى بةندخيانة

ى ئةوان رِيشى طويَزانة بةو لةتة سةر هةر دواى ثانزة كةس نؤرةم طةيشتة من لة بطؤرِة،
بةآلم ئازاريَكى زؤرم  ،ية نى ضةندة من رِيشم نةرمة و زؤريش ثرِ هةر ،منيشى تاشى

-11-1رِؤذى ،دووبارة دةبووةوةرِؤذيَك ئةم كارى رِيشتاشينة  هةر رِؤذيَك نا ،ثيَطةيشت
 ووتى:طردنى بةيانى ياساولَيَك هات دةرطاى كردةوة ريَك دواى ناخنواضةند كاتذميَ 1989

 يالآَل خؤشوشتنة. -
نها ةبوو تةش نئاوى طةرمي ،ين تةنها يةك طةرماو هةبوووئيَمة بيست و ضوار كةس بو

 لةثةل لةثة بة يَكياندهةن ،وينايةوب ماوةيةكى كةميش دا تةواو ئةبواية لة ئاوى بةلوحة بوو 
يان كى خؤةدا خؤيان شوشت و هةنيَكيشيان لة ئاودةستةكة سةر و طوياَلك طةرماوة
ش ةو كاتةئ تا ةكهؤى برينةكامنةوة  بؤ نةطبةتى من كةومتة دواى هةموويان بة ،تةرِكرد

من  ،ووب ووس باوة ثيخويَن و زةرد ودشداشةكة بة ،دةهات ن و زةرداويان ىلَبرينةكامن خويَ
 وخويَن  ئةوك ئةوةى هةنديَ كرد بؤ تا دشداشةكةم تةرِةضوومة ذوورى طةرماوةكة سةر كة

 ووتى:طياى ئةوة نةكةومت خؤم بشؤم ياساولَةكة فر ثيسيةى ىلَ بيَتةوة
 يالال برِؤنة ذوورةوة كات تةواو بوو. -

 ياساولَةكة تةماشاى كرد سةرم تةرِ ،ثةلةثةل دشداشةكةم لةبةر كردةوة منيش بة
 ،ةوثيَضةوانةوة خؤم نةشوشتو ية و بة رةكةى ئةوامن بةدلَ نىة واى ليَك دايةوة برِياونةبو

ش اوة ببةكارم  ،مبوو بةدارةكة ضينيَكى باشى ليَدادةستةوة  داريَكى بة ،غةزةب دايطرت
بوو ئةبواية  وا ةم بةندخيانةيةنةريتى ئ ،ى رِام كردة ذوورةوةتبوو هةمل بؤ هةلَكةوت لةدةس
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 يةكيان بةرخؤيان دا يا ناو ةكان بؤ كات بةسةربردن لةيبةند هةفتةى جاريَك خؤمان بشؤين.
 .نةماوة ما دةكرد بةداخةوة شيَوةى ياريةكةم لةبريردةنكةخو

، بوو ان سةيرن اليدووسىَ رِؤذ بةسةرضوو بانط نةكراين بؤ ليَكؤلَينةوة بةنديةكا كة
ؤت وى ثرينا 1989-11-13بةيانى  لة سةر تا ،مان بووربوو لةمةدا بةخت يا واديار

وةك  ةرطاكةديوى دهاتينة ئةو هةر ،رايةوةدنيش خويَنمدواى ئةودا ناوى  خويَندرايةوة بة
ن ةسةرتاتان بدشداشةكان ،و يالآَل سةرتان نةوى كةن هةرِةشة ثيَشوو دةستيان كرد بة

ةكةجمار يورةى ةو ذوبرديانينة بةردةم ئ قةمضى و مستةكؤلَة كةوتنة ويَزةمان تا دادةن بة
 ديارر تكةسى  ةندىَتةنيشت ه لةبةردةم ذوورةكة رِايانطرتني لة ،وبو طؤرِى ىلَ جلةكامنان

  اورِيَكانىسىَ ه مان كردالبرد سةيردشداشةكةمنان  كة ،يانن بؤ ئةوىَوبو هيَنابوو ثيَش ئيَمة 
 ووتى:طئينجا ياساولَةكة وعةىل و جةنطى  ن قادرترمان

 هةركةس جلةكانى خؤى لةبةر بكاتةوة . -
بيجامةكةى خؤمم و بوو لةبةر نةزانى خؤم هةر كراس  بةرطة باشةى ىلَ هةموو جل وئةو 

جىَ ة نارِةواية جلة خراثةكانى خؤم هى خةلَكى تر بوو ئةوة ثيَم وا ضونكة ،لةبةر كردةوة
 هةرِةشة و )دنك...دنك( بةئينجا وةك ثيشةى هةميشةييان  ،بهيَلَم و هى ضاك لةبةر بكةم

تةنها يةك  ،ووحةوشةكة ئؤتؤمبيليَكى بةرزى كةثسيان لةوىَ رِاطرتب ثيَش خؤيان داين بؤ
رِيز سوارى ئؤتؤمبيلة كةثسةكةيان ةدةرطاى لةدواوة هةبوو دةستيان كةلةبضة كردين و ب

لةبةردةم دةرطاى حةوشةيةكى طةورة  رِؤيشتني تا ،دةرطايان لةسةر داخستني ،نكردي
 داين بة لةبةردةمى خؤيان رِيزيان كردين زؤريان ىلَ ان، ثاسةوانةكن بةزاندينارِايانطرتني و داي

ئينجا  ،ثيَكةننيثيَمان  هؤ زؤر بةبىَ ،كردين تة ثىَو هةنديَكيشيان طالَ شةق و زللة
سةيرمان كرد ئةوديو دةرطاكة  ،لةدةرطاكة ضوينة ئةوديو ،كةلةثضةيان لة دةست كردينةوة

دةضوو بةنديةكان كاتى هاتنة  ثىَ ،ووب بوو قةرةبالَغيةكى زؤرى ىلَ حةوشةيةكى طةورة
 ديار وابةآلم بةاليانةوة زؤر طرنط نةبوو  ،هةنديَك تةماشاى ئيَمةيان كرد بىَودةرةوةيان بو
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ؤيشتني بةالى ضةثى ثةجنا مةتريَك رِ ،وونلةطةلَى رِاهاتب ورِؤذانة شتى وايان زؤر ديبو ووب
ضوار  دةرطاكة بةسىَ ،ذوورةوة نينةدةرطاية برديا حةوشةكةدا دةرطايةكى بضوك هةبوو لةو

 ناوةرِاستى ئةم بةندخيانةيةدا بوو ئةم رِارِةويَكى باريك لة ،بوو نزم تر كةثليكانة لةحةوشة
بوو دةرطاى ذوورةكان لةسةر رِارِةوةكة بوون، ئيَمةيان بردة ذوورى  و ئةوبةرى ذوور بةر
بةآلم نيَوانى  ،بوو يوار كرام  بوو بةشى خوارةوةى د2×2تايى بةالى ضةث دا ذوورةكة كؤ

ةوة وبؤشى مابو بوو بة سةرةوةى ديوار نةكرا ،بوو نيوةى ديوار كرا ذوورةكان تا
دوايى  ،بوومةتر ونيو لةبةشى دواوةى ذوورةكة هة بةرزى دوو ثةجنةرةيةكى بضوك لة

بوو  ردكارى ك رِاطةياندنى )ث.د.ك( بوو لة ئةمحةد ناية المان ناوى ئازاديةكيَكى تريان هيَ
زالَطةى  بةآلم لة ،بوو ساغى كرا ئيَرانةوة ضاو كخستنيان بوو لةيَرِوا طاى كورِيَكةوة كةيَلةرِ

 طريا (ومة الشرقية كركوكمنظ) ة دةست رِذيَم لةاليةني ووبوو داب كرد كؤية ناثاكى لةطةلَ
بةآلم  ،وةوةوودةيى جيَدةمان دةبوئاس ئيَمة شةش كةس بوين لةم ذوورةدا بة ،بوو

لةبةر قةرةبالَغى بةنديةكان ناضار  ،وةوب تيَدا ة سى و ثيَنج كةسىوهةبوا دةيانووت جارى و
نؤرة بنون، سةرةرِاى بىَ  بة هةنديَكيان بة ثيَوة بوةسنت و هةنديَكيان دانيشن و بوون

دا  ى سةربازىسةتلَ يةكيَك هات لةجيطايى هةرا و زةنا و دةنطة دةنط ذيانى شيَواند بوو، 
 ية؟ ناوى ضى هيَناين ليَمان ثرسى ئةم بةندخيانةية بؤ خواردنى

 ذمارةيةك. بةندخيانةى -
روستى كى تةنديَوةيةشثاك وخاويَنى و   ثيَشوو هيض ثيَضةوانةى بةندخيانةكانى ئيَرة بة

ون وب زؤر ةوةندةئدريَذةكانى  برنج و طؤشتى مريشك و سةموونة بةآلم شلة و ،بوو تيَدانة
بوو  رِؤذ دةنات ضنةدةه هيض ياساولَيَكيش بةالمان دا ،ليَمان زياد دةبوودةى تريش باين هيَن

 ،دن دةكرن قسةمائارةزووى خؤما ئةوة بة لةبةر ،بوو ئاوامان بؤ هاتبوو ئةوة يةكةجمار
 ان ثىَةو ثوملئيَمة هةموومان بةجلى شةوةوة طرياوين هيض ثارتةماشاى كرد  ئازاد كة

  .نىَو نيوى داي يةكى دوو دينارنية،



 59 

 د بةان كريى تةنيشت ئيَمة دةستذوورضةند كةسيَكيان هيَناية  1989-11-17لة     
  دةنطة

 يى لةسةر دوا ،نويوبئةوةندة بةدةنطى بةرز قسةيان دةكرد بيَزاريان كرد ،دةنط و ثيَكةنني
 ووتيان:طناين ك ميوةو خواردن و طؤشتيان بؤ هيَوة هةنديَديوارة

م ئةو بةآل ،ش دةكاتزيادة بةشى ئيَوة ان ىلَن بؤالمان خواردمنوكارمان هاتو ئيَمة كةس -
 :وومتانطبةشني و طريان نة كاتذميَر دوانزةى شةو طؤرِا خؤشى و ثيَكةني

 ووتيان:طةدان ةذارةيثئيَستاش لةم خةم و  تان دةطيَرِا ئاهةنط ئيَوة بؤ وادةكةن ثيَشرت -
 دريَن .ارة دةةسيَدبةيانى ل ة دةلَيَن :وةرديانةكان هاتوون ناوى دايكمانيان وةرطرتوو -

يان وو بؤالضشانى عةىل براى دا سةركةوتة سةر ديوارةكة  سةر جةنطى رِةسولَ بة
ةست د وو بةرِاستى ئيَمةش ضةند رِؤذ ب بة ،ديَك دلَخؤشى دانةوة قسةى بؤكردنهةن

وودةتر اسئؤزيَك تيَرة ئةو ضةند رِؤذة ل ،ووةرديانةكانى لقى ثيَنجةوة زؤر ئازارمان ضةشتبو
ةم و ةوتينة خكودؤخةى ئةوانةوة ئيَمةش دلَمان طوشرا  بار هؤى ئةو بةآلم بة ،وينوب

 ئيرت ،وتنةكة ىلَئيَمة و نةئةوان خةومان  ى شةو نة دواى كاتذميَر سىَ كوثةذارةوة تا
 و نةمان ديتنةوة . ئةوانيان برد

كةلةثضةيان ديو دةرطا  دةرةوة لةو لة حةوشة برديانينة1989 -11-18رِؤذى  لة
وةوة بةآلم ضةندة ضاومان بةسرتابو هةر ،ستينةوة سوارى ئؤتؤمبيليان كردينضاويان بة كردين و
لةبةردةم بينايةك  تا ،بةكؤآلن و رِيَطاى ثيَضا و ثيَض دادةرِؤيشتئؤتؤمبيلةكة دةضوو واثىَ 

 بوو شورةيةكى بةرزى بةتةماشام كرد بيناكة دووقات ضاو و دةستيان كردينةوة رِايانطرتني 
ئةم بةندخيانةيةش وةكو  بىَ، ىَوطةلؤ ...ئةبىَ ئيَرة ك وومت:طبوو لةبةرخؤمةوة  دةورةدا كيَشرا

دلَى خؤم دا  لة ،بووكة نةى نووسراو لةسةر دةرطاى بةندخيانةتابلؤيةك  نةكانى ثيَشرت هيضبةندخيا
ديارة تةنها ئةوانة ديَنن بؤ ئيَرة  ،دانراونئةمانة هةمووى شويَنى نهيَنني بؤ خةلَكى تايبةت  وومت:ط

شويَنى ديارى  كةس بة بؤية رَذيَم نايةوىَ ،كارى طرنط طرياون تايبةت بةم شويَنةن و لةسةر كة
 جليَكى زةيتونى لةبةرداثياويَكى سوورةى باآلبةرز بوو   نةيةكيَك لةسةرانى بةندخيا ،كراويان بزانىَ
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 لةئةطينا دلَنيام ثلةيةكى بةرزى هةبوو  ،بةعةريف بانطيان دةكرد بوو هةر بوو ناوى )عةريف عةىل(
 حزبى بةعس دا عةريف 

 بيان بةن بؤ هؤلَى ثيَشوازى. - تى:وطعةىل 
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 بةشى سىَ يةم

 
 مةينةتيةكانى جناح خاص

 
 

 ةوانةضثيَشوازى و ناويَكى ثيَهؤلَى 

 شو خؤ تىةويسرِيَورِةمسى خؤش ى دنياش واية ثيَشوازىهةروامان بيستووة و نةريت
ى كردنة زيَرايو ثة نيشانةى ميوان دؤستى ،بةر بةو كةسانةى تامةزرؤى بينيننحالَية بةرام

تالَةكان  خويَن ةعسيةبو الى  نةبةآلم لةم بةندخيا ،ضاوةرِوانى داى ازيزانةى بؤيان لةلةو ئ
 و ةرةوةدوارى يدبةشيَكى هؤلَى ثيَشوازى  ،داية ثيَضةوانةية ذيان و هةرضى لةم جيهانة

عةريف  ،اطرتيَوة رِث و بة بوو ئيَمةيان لةبن ديوارةكة بةرِيز ناوةوةى شيش بةند)مةحجةر(
 كردن دةيثرسى: بؤ طالَتةثىَ عةىل لة قادرةوة ثيَداهات يةكةجمار هةر

 يان لةسةرضى طرياوى؟ ية؟ دةعواكةت ضى -
 كة لةاوين ضونطري ى كوردستان( تمانىين بلَينَي لةسةر )يةكيَتى نيشوئيَمةش ناضار بو
بلَ ؤلَة وكيَقسةكةمان تةواو نةدةكرد بةمستةك هةر ،بوو وسراون تؤمارةكةمان دا وا

كردين  ن ثىَاريَكياك ،ةوةكردين ودوايان ىلَ داين تؤلَةى بةر دةكةوتنة طيامنان ئةوةندةيان ىلَ
ورى قى ئةسترِ ،يانويرِةى قةمضو  تةقةى دار ،شلَثةى زللة ،بيَت بةدةوارى شرِى نةكرد با

 مةطةر هةر بوو ردروست كن و دميةنيَكى ئازاراوى دوو خؤرِاطرى ئيَمة تيَكةلَ ببو ورة ،ئةوان
 امن رد نازقادر ك دوايى قسةيةكى لةطةلَ ،ضاوى خؤيان ديويانة بة ئةوانة وةسفى بكةن كة

 ووتى:طقادر بوو  م لةثرسى بةآلم طويَ ضى ىلَ
 امن.اويرمن ليَثرس -
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ةوة و اليةكهةمو لة :ووتطقادر هةر ئةوندةى  ،رِاستيان ووتوة زمان بةآلى سةرة
ةنةكانى ئةهرمي ةدةستحالَمان زؤر خراث بوو ب ،هيض لةكؤلَى نةدةبونةوة كةوتنة ليَدانى بة

ونى زؤر كى دةرزاريَتوشى ئا ،َويذدانى و درِةندةييان هةموو دلَمان طوشرا بى لة ،شةرِةوة
تةيى سةديلى و ذيَرد ،ات دةخواستووين مةرطمان بةئاوطيانى خؤمان بيَزار ب دة لةهيَن ،بوين

 .يَطايةنرِى ئةم يَبواررِبكةن كة تةنها ئةوانة دةتوانن هةستى ثىَ خؤى جيهانيَكى تايبةتة بؤ
 ى ةدةناسنمان باش بطرة يةكرتيش ،يض ثةيوةنديةكمان بةيةكةوة نةبووضةندة ئيَمة ه هةر   

بوو  و قادر كرا دوو شانة وين بةوب كاتى طرتن و ليَكؤلَينةوةدا كرا قادر بةآلم لة من و جطةلة
ةر بةرِيَكةوت جةنطيش ه ،بينى ناو بةندخيانة ثريؤمت بؤ يةكةجمار لة من ،ومانليَثرسرا بة

زياتر لة كيَوةرِةش بوو تؤثى ثىَ ى هةلَبذاردةى   عةليش لةيانةى ،لةناو شار بينيومة
ثيَويستة بطةرِيَمةوة دةربارةى ضؤنيةتى ثةيوةندى من و قادريش  ،ى دةمديتطؤرِةثانى يار

لةاليةن دوو ثياوى نةخويَندةوار كة  1977ونى دووةمى وسةرةتاى كان من لة ،دواوة
ون لةيةكةم شانةى رِيَكخسنت وب مام خدر و مةحةمةد ثور زةينةب ناسرا اميىبةبر

 بوو لة لينينى( -كاتة ناوى كؤمةلَةى )ماركسى ئةو لةكؤمةلَةى رِةجندةرانى كوردستان كة
 و رِيَطاى هات و نةهامت رِيَكخرام  (بةخيَر يادى)ر سةرثةرشتى شةهيد هاوارى نةمردا ذيَ

 ،تى و ئةزمونيان كردمةئةوان فيَرى كورداي ،انةموئةو دومن بلَيَم دةستكردى  دةبىَ ،طرتةبةر
ةطةر رِيَكةوت واى نةكرداية لةطةلَ ئةو دوو ثياوة طومان ئ بىَ ،نيشان دام رِيَطاى رِاستيان ثىَ

 لةسةر دةستى ئةو دووانة طرمت و تا نزيك نةبام رِةنطة رِيَبازى ذيامن ئةو رِيَبازة نةباية كة
من رِؤلَةى بووم  لةكانطاى بريى ئةوانةوة فيَر ،اش بةشانازيةوة لةسةرى بةردةواممئيَست

كردنى دا ئةبىَ رِؤلَةكانى لة ثيَناوى ئازاد  ،كراوم ديدة و بةش خوراو و دابةش طةليَكى ستةم
 نةتةوةكةى خؤم خؤش بوىَ بةطيان و بةدلَئةوان فيَريان كردم  ،ئةوثةرِى فيداكارى بكةن

هةولَى خؤيان  ون تةنها بةبؤ رِزطار كردنى هةولَ بدةم، ئةو دوو ثياوة نةخويَندةوار بو
وة بةزةمحةت كةميَكى ينيَك ورد دةبونةنوس زؤر لة هةولَيان دابوو ثيتةكان بناسن كة
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قالَ ببون  لةسةردةمى الويَتيانةوة لةطةلَ نيشتمان ثةروةرى و حزبايةتى دا وا ،تيَدةطةيشنت
و  وسياسةت و كارى حزبايةتى و شيكردنةوةى ثةيرِة بوو لة دةستيَكى باآليان ثةيدا كرد

 ،برييان نةدةضؤوة بواية لة ضى جاريَكيان طوىَ ىل هةر ،ثرؤطرام و بةرنامةكانى حزب دا
زياتر  لَثةوةن فيَر دةكرد و منى تامةزرؤش بةهةهةستى دةرونى ثاكى خؤيان منيا ئةوان لة

كورِى خؤيان  انيش منيان بةةوة ئةوامن خؤشدةويست و ئةومن لةدلَ ،دةضوومة ثيَش
لةكاتى  كاريم دةكردنوم هاووب ندةوارمن خؤش بوو ضونكة من خويَ لَيان بةزؤر د ،دةزانى

رِؤذيَك  ،هيض نابني ندةوارين بةمة نةخويَلةبةر ئةوةى ئيَ :هةميشة دةيانطووت ،ثيَويستى دا
كاتة ماين ناتوانني  ئةطةر ئيَمة ئةو، ميللةتى كورد ئازاد دةبىَ حكومةتى خؤى دةبىَ دىَ

و  بةآلم تؤ دةتوانى ئةسثى خؤتى تيَدا تاوبدةى بةقةد حةز ،بني لةو حكومةتةدا هيض كارة
داخى طرامن ئةوان و ضةندانى وةك ئةوانيش  ،دوا رِؤذت رِوونة ،خزمةت بكةيتتواناى خؤت 

 ناكات .ضاو ناطرىَ و ميَذووش باسيان  كةس خةبات و تيَكؤشانيان لةبةر
سثيَرا ئةو كاتة كاك مرادى  ليَثرسراويَتى رِيَكخستنم ثىَ 1983سةرةتاى سالَى  لة

دواتر دكتؤر خةسرةوى مام  ،تى دةكردينى رِانية سةرثةرشمام زيَندين لةكةرتى رِيَكخستن
لَةوة خؤشدةويست د من دكتؤر خةسرةوم لة ،ادر سةرثةرشتى ئيَمةى طرتة ئةستؤق

بة  ثيَشمةرطةيةكي دلَسؤز و ذيرم دةزاني، بةكاديريَكي رِووناكبري و هؤشيارم دةزاني، بة
دةمزاني  ئةزمومن دةبيين، بة هاتوو كاريَكى ليَبة ثةروةردة كورديَكي ضاك و ثاكم دةناسي،

تاكو رِادةي طيان  قورباني بؤ بدا ةخؤشدةويَ و ضةندي ثيَ خؤشخؤى نةتةوةكةي 
 نةتةوةكةمان بطاتة رِادةي نةتةوة ثيَشكةوتوةكان، بوو ضةندة هيواي بةوة فيداكردن،

شةبكا و ةستييَن و زوو طةرة بدةدا رِيزةكاني رِيَكخسسنت زؤر ث ضةندي هةولَ
زؤرم هيواثيَ بوو كة سنورةكةي ئيَمة لةسةر دةسيت  ،دةستبهيَنآ تنيَكي باش بةةركةوس

 ،بطاتة ئة وثةرِي ئةو رِيَكخسنت و سياسةتي كؤمةلةى رِةجندةراني كوردستان و )ي.ن.ك(
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لةويَ بوو دةزانني ضةند خزمةتي بة كةلَكي ثيَشكةش بة  ودا كة ئة ماوة كةمةش لةو
 .كرد بازةكةى)ى.ن.ك(يَرِ

هاتوو ليَكي يَالوفور ةدا بورهاني سةيد غ1984ش لة لةكاتي طفتوطؤى رِذيِِم و شؤرِ
ر  دكتؤثةرشيتدا رِيَكخست لة ذيَر سة رضةند كةسيَكي لةطةل خؤىَ  ،خويَن طةرم بوو

لة  ،ووب سؤزاك و دلَثو كورديَكي   الويَكي تيَكؤشةر ،دا قادرم دةناسي لة ناويان خةسرةودا
 ،شاادةكيَي رِامبةرةكةي بؤ الى خؤة زؤر دةضووة ثيَش و سةرجني بةرثةيوةندى دؤستان

تؤر دك ،يَناةوة هةر زوو وازى هخؤيتايبةتى ى و دؤخ هؤي بار بة داخةوة بورهان بة
انةى يَ ئةوناوة ئةبرِيَكخسنت هيَ بورهان وازى لة وومت طثيَى  اد خةسرةو لة كؤبونةوةيةك

اتنى ى بة هى ئةوةمنيش لةاليةك لة ترس ية الى خؤت،طر الى بوون كؤيان بكةيتةوة و بيان
 ،كيَكنة خةلَتيَك بضيَ ضونكة نةمدةزانى ض جؤرئةوان شريازةى رِيَكخستنى الى خؤم 

 :تووطوم ةسرةلةاليةكى تريش بؤ ئةوةى قادريش وةك كادير بيَتة ثيَشةوة بة دكتؤر خ
ريش با تيَكى تش ةرهؤبوونةوة و كبؤبةلَيَ كؤيان دةكةينةوة قادر دةكةين بة ليَثرسراويان 

 انةوة.ماينةوة تا طرياين و كةوتينة بةندخيدا بيَت بةو شيَوةية  لةطةلَ من
 جةناح و درِندةيي وةرديانسةخيت 

يتة ئةو ديو رِارِةويَكى دورو دريَذ وهةر لة شيش بةندي ناوةوةى هؤلَى ثيَشوازى دةضو
يةك لة ذوورةكان هة ر ،ةسةر رِارِةوةكة بوودةرطايان ل ،ئةم بةر و ئةو بةرى ذوور بوو ،بوو
 ،بوو هةمووى شيش بةند كرا  رِووى ثيَشةوةيان ديوار نةبوون تا بن ميض ،بوونم 6×5

 لة (قاطعدوو كةرت ) بة بوو هةمووى كرا ،ة شيش بةندةكة شوشةى ثيَوة نةبووديار
دواي ئةوةى لة  ،بؤوة راناوةرِاسيت رِارِةوةكةدا بة شيش بةنديَك كةرتي يةك و دوو ليَك جياك

ك بةسةر ذورةكاندا دابةشيان ليَدان و ئازاردامنان يةك ية بوون لة ووهؤلَي ثيَشوازى ماند
دا كةضومة ذورةوة سالَوم كرد  بةالى ضةث ،، منيان بردة يةكةم ذورى كةرتي يةككرين
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ناوى  انةثرسيارم كرد ئةم بةندخي دا دانيشتم كة لةالى رِاسيت ذورةكة لةنيَوان دوو كةس
 ووتيان:طضية؟ 

 .جناح خاصةناوى بةندخيانةى  -
ى وسةرو ، لةتةمةن بوون هةموويان تؤزيَك بة يةنةوةرديانةكانى ئةم بةندخيا

 على( ،أمحد ،نون، خضريذلطيف، هةرزةكارى بوون ئةوانةى دةهاتنة ناو ئيَمة ناويان )
خؤبايي و درِندةو كةللة  و لةهةموويان بة فيز  ،يان دةكردنعةريف بانط بةبوون هةموويان 

 ،، هةرطيز بزةيان لةسةر ليَو نةبينراوةنيَو ضاوان دةبارى يان لة رِق و قني ،ونوشةق ب
، لة ونةى ملهورِى و خراثةكارى بوونومن، ى هةوالَطرى عيَرِاقى بوونثةروةردةى دةست

خراثرت  ويانوهةم ، لةقاموسى ئةوانةدا بةزةيي و سؤز و خؤشةويستى مانايةكى نةبوو
ةوة بةسةر زةوى دا دةرِؤيشت دارةكةى دةسيت بوو كة بةفيز و خؤبادانلطيف عةريف 

، وةك واشة بةسةر ثيَي لةسةر دابنىَ لطيفزةوى منةتي دةبرد عةريف رِادةوةشاند 
دوودا لة هات  ضؤلةكةوة هةميشة بةسةر سةرمانةوة بوون و بةرِارِةوى هةردوو كةرتى يةك و

بةختى ئيَمة زستانةكةى زؤر سارد بوو يا هةر بةالى ئيَمةوة  بةد سالَة لة ئةو ،ضؤ دا بوون و
ئةوةى  ةوة بوو لةبةرارديخوار س و لةكنةش نةك هةر طةرم نةبوو بةلَئةم بةندخيا ،بوو وا

، نةبوو يَكى باشي ليَهيض رِاخةر و ثيَخةو ،تيَدا نةبوو هيض ئاطر و ئاميَريَكى طةرم كردنةوةى
ى ذورةكانيش تا بن ةالى ثيَشةو ،بةرنةدةكةوت سيَ كةس بةتانيةكيانو بةوهةب جارى وا

وة يا  بةجلى شةوةوة )كراس و بيجامة(ةكانيش يا يبةند بوو، ميض تةنها شيش بةند كرا
يان ىلَ وئارةزوكان هةر كاتيَك ةسةرةرِاي هةموو ئةمانةش ياساولَ ،بوون ى هاوينةوة طريابةجل

 ور و رِارِةوةكةيان بةوذ ،يا لةرِوى دةرونيةوة كارمان ىلَ بكةنبواية بؤ ئةوةى ئازارمان بدةن 
، ئينجا ثالَكةوتن و قاض رِاكيَشان و دانيشنت بةرامبةر يةكرت و دةشوشتني ئاو و تايت ثيَ

ةموو طيانيان بة كيَنلَ هةركةسيَكيان وا بينيبا ه ،قسةكردن بةدةنطى بةرز قةدةغة بوو
دةرونيمان لةطةلَ بكةن بةيانيان زؤر زوو لة خةو هةلَيان ، بؤ ئةوةى زياتر جةنطى دةخاراند



 66 

 ،ينة سةر ئاو ئةويش عةزابيَك بوو بؤ خؤىودةستاندين دةرطايان ىلَ دةكردينةوة دةضو
، هةموومانى بوو ذورةكان سىَ ئاودةست و دوو طةرماوى سادةى تيَدا دروست كرا يةكيَك لة

تة و خؤى بةطالَكات بةسةر بردنى  دةكردة ئةو ذورةوة دةيكردة ثةلةثةل ليَمان بؤ
 هةتا دة وت :وجاريش وةرديانةكة دةي هةنديَك ،دةداين ىلَ رِابواردنةوة تانة و تةشةرى

 و دةم باينة سةرئاووضو، ئينجا ئيَمة ئةبواية لةو ماوة كةمةدا او بنبرة دةذميَرم ئةبىَ تةواذم
ويناية وةطةر تةواويش نةبئ ،مان شوشتباشوشتبا و قاث و كةوضكى خواردنةكةضاومان  و

ورةكةى خؤمان يةكيَك ودواى طةرِانةوةمان بؤ ذ ،رةوة كات تةواو بوووآل بؤ ذولَية :ووتدةي
 ،ربطرىَوة و ضيَشتويةكيَك دةض ،وةرن ضيَشتةكةتان وةربطرن آللَية :ياساولَةكان دةيوت لة

رياى ددانةكانت ية زؤر وبوو ئةبوا ، بةآلم ئةوةندةى بةرد تيَداهةموو بةيانيان ماش بوو كةوا
هةبوو، ضاى بة ثارةش هةبوو ئةطةر  ، تةنيا بةيانيان ضاضاكة بهيَنىَ وضو، يةكيَكيش دةباى

دةنط لةبن ديوارةكة بةرِيز دابنيشني  بواية بيَ، ئيرت دةتبكرِيثارةت البواية دةتتوانى ضا 
بةآلم ، ة شلة بووو ضيَشتةكةى دةهيَنا كويةكيَك دةض ،نان خواردنى نيوةرِؤكاتى تاكو 

، كةميَك رِةنطيان دةكرد اوى تةماتةدؤش تام بوو بة شلةى ضى ؟ هةر ئاويَكى ئاسايى  بىَ
، نةدةهات تاكو بؤتانى بطيَرِمةوة هيض تاميَكى ىلَ ،دةكرد هةنديَك سلَق يا قةرِنابيتيان تىَ
ا جةذمنان بوو جاريش برنج هةبوو كة بنكرِيان لةطةلَ هيَناب وةك لةبريم بيَت هةفتةى سىَ

، دةمان كردة ثارضة ثارضةى يةكى هةبواية لة بنكرِةكةى دابووئةطةر تام و خويَ ضونكة 
، زؤر جاريش برجنةكةى دادةناو ثارضةيةكمان بؤ لةسةر  كةسة و هةر بضكؤلة بضكؤلة

نط و ، دواي نان خواردن ئةبواية بيَدةوجامنان لة ضيَشتةكةدا دةبذاردميَش و دارِقالؤضة و 
ضيَشتى ئيَوارةش هةر  ،كاتى نان خواردنى ئيَوارة تادابنيشني  بن ديوارةكةئةدةبةوة لة بة

ن ، رِؤذى سيَ كوليَرةمشان هةبوو تريةكةياوبارة دةكردينةوةبؤيان دو ،شلةى نيوةرِؤ بوو
هةمووى ناخؤشرت  ، ئينجا ماوةيةك دواى نان خواردنى ئيَوارة لةهةر ثانزة سانتيمةتر دةبوو

، من يالاَلَ خبةون :ووتطى ئيَمة بدةن دةيان وئةوةى طويَ بةويست و ئارةزو بيَ ئةوة بوو
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، بةالَم ضار خؤش بووانةومت ئةم كارةى ئةوامن زؤر ال لةبةر ئةوةى هةميشة درةنط دةخ
جولَة جولَى بكرداية ذيَر جيَطاش  كةسيَك لة نى نةخةوى بةلَكو هةرنةبوو. نةك نةتدةتوا

لَ دةشكاند. هةر ضةندة ئيَمة هةموو ئةوانةمان قبولَ دةكرد دةمان هةموو لةشيان بة كيَب
بةآلم حيزيش  ،ك نة بنييَدةنطبني توشى طيَضةلَ با بيَ "بابة حيزى و سةالمةتى :ووتط"

زؤر ويستباى ئازارمان بدا يانةكان ديةكيَك لة وةرئةطةر  ،دةخستنيةتى دةست نةسةالم
 دةطرتني دةيووت: نةبوو بيانويةكى ثىَياسايةك هيض دةستوور و  ن بوو ثيَويستى بةائاس

ى ناو ذوور لةين وبو ئيَمةش وةك فيَركرا ،هةستنة سةرثىَ ،ئةوة بؤ دةنطة دةنط دةكةن
 ووت:طئينجا ياساولَةكة دةي ،ثيَوة دةوةستاين دواى يةكرت بةرِيز و بة ثيَنج ثيَنج لةخؤمان 
دةست بؤ سةرشان  ،ضةث وةرطةرِيَنبؤالى  ،الى رِاست وةرطةرِيَن بؤ هةسنت، دانيشن،

خؤمان بيَزار ندةى ئةو كارة دووبارة دةكردةوة لةطيانى ةئةو دةست بؤ خوارةوة،
ون يا وب ووسةربازى هةآلت ،ونوم هةموويان كورد بوبو منى ىلَئةو ذوورةى  ،وينودةب

ونةوة وهاتبليَبوردنةكةى رِذيَم وةرطرتبوو  وديان لةوونة ئيَران و سوب ووون ضوثيَشمةرطة ب
 شةو كةنوستم هيض  ،ونودايناب يةنةذيَميش وةك دةست بةسةر لةم بةندخياعرياق رِ

 :ووتطيان دة ذيَريشمةوة تةنها بةرِةيةك هةبوو ثىَ خؤمى دابدةم لة ثيَخةويَك نةبوو بة
بوو لةسةرمان هةلَ  ضيمةنتؤكة سارد تر ئةويش لة ،بوو لؤكة دروست كرا بزامن لة وا )كليم (

 كةوتبيَت. نية ئةو شةوة خةوم ىلَ ثيَم وا ،رزيمدةلة
الَ ديار بوو خةي وم واودةنطى دانيشتب تيَك بةبىَكا 1989-11-19رِؤذى 

ابة...! ةكات بانطم دب  وام زانى جواميَرى كورِممندالَةكامن  الى وميةوة ناو مالَ ووبردب
ومت: وطةوة ةآلمم دايبةرز ودةنطيَكى تؤزيَك  بة  لة تواناى خؤم دةر خؤمةوة بة منيش لةبةر

 ووتى:طبوو  تةنيشتم دانيشتبوو ناوى عومسان بوو خةلَكى سليَمانى ئةوةى لة !بابة
    ية كاك رِةسولَ؟ ضى -
 وومت:طهامتةوة  ئاطا دةنطى عومسان بة لة
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 ية. هيض نى -
 امنشسوارى  ةذارةث ،خةم دايطرمت ،وموشى ئازاريَكى دةرونى زؤر بوتو ناخ دا بةآلم لة

مةتةوة خراو دووربريم كردةوة من بؤ ليَرةم بؤ لة نيشتمان و كةس و كارى خؤم  ،بوو
اى مافى و داو كوردم رِيَطريم كردووة نةخيَر تةنها تاوامن ئةوةية ية؟ ثياوكوذم يا ...ضى

 .ةواى طةلةكةم دةكةمرِ
بوو  ديار ،وتنةكة ىلَ بةيانى خةوم ئيَوارة بارانيَكى زؤر بارى شةوةكةى زؤر سارد بوو تا

س نطةنةفةةميَكيش لةطةلَى تةك ،كؤكةيةكى توندم طرت ،بوو سةرماش كارى خؤى كرد
بةآلم  ،بوةوةن هيَنازونيا بوو طؤشتة ضةندة برينةكانى ثيَشوم قةمتاغةيان بةردا هةر ،بووم

 ،بوو ان هةرماوياو ئاوسنى فةالقة وم بةتايبةت القةكامن شويَهيَشتا وةكو ثيَويست نةبو
 سةر . م هى تازةشى هاتةوةرِاى بارى خراثى ثيَشوسةر

 ووتى :طياساولَةكة هات  1989-11-20ؤذى ر
 كىَ نةخؤشة ؟ -

 وومت:طمنيش 
 من نةخؤشم . -
جنة ثة ة بةكردةوكةى دةرطا ،تابةيانى هةر كؤكيت شةو وةرة دةرةوة ئاطادارم ئةم -

 ووتى:طئاماذةى بؤ ناوةرِاستى رِارِةوةكة كرد 
 ةستة.ليَرة بو -

ةسةر ةوىَ لعةريف عةىل ل ،ناوةرِاستى رِارِةوةكة رِاوةستام دةنط لة منيش بىَ
 ووتى:طتةوسيَكةوة  كورسىيةك دانيشتبوو رِووى لةمن كرد بة

 ية؟ وانى ،دوذمن بكات ىَ سآلو لةثياوى سياسى ناب -
يا  ،ةةكردوون وم وة كة سآلووة عةريف عةىل بةوة تورِةبويةكى طةورةم كردةزانيم هةلَ

 وومت:ط ةشؤكاوىث بة ئةوة بطريَت لةبةر هيض نةبيَت دةيةوىَ لةم رِيَطايةوة بيانويةكم ثىَ
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 مزانى قسةكردن قةدةغةية. ببورة وا -
ردن ة يارى ككةوت سيلة ضاويَكى رِقاويةوة تةماشايةكى كردم و ضاوى برِية زةوى و بة

برياز  ى باشمنيَكيَستا ضيباى ئوةك ئةوةى ثيَم بلَىَ ئةطةر نةخؤش نة ،بةدارةكةى دةستى
يان ؤريى دكتدوا ،نمنايانن بؤ الى و هيَ ذوورةكان دةرهيَنا يةكيان لةضةند بةند ،دةكردى

يان بؤ ارةيةكمةوة ذئ لةسةر كاغةز بينوسىَ لةبةر يا هيَنا قةدةغة بوو دكتؤر ناوت بثرسىَ
ؤر ةى دكتاى ئةودو ،وممن ذمارة يةك بو ،ئةوةى دةرمانةكانى لةسةر وةربطرىناى بؤ دادة

 ووت:طوةرديانةكانى  خؤشيةكةمى كرد بة ثشكنينى نة
 .بكةن  رىئةبىَ ضاوديَ،ةو،توشي نةخؤشي رِةبؤ بوئةم كورِة تةندروستى زؤر خراثة-

 تيان:ووطك يشت و دواى ماوةيةؤكردني نة خؤشةكان دكتؤر رِ دواي ثشكنني و تةماشا
بي بؤ نديَ حةهة ك وضووم دكتؤر شرِوبيَ، ةرطريَتة بيَت دةرمانةكانى وي ذمارةيةك كيَِ -

 انطيانكان بةياساولَ ريَك دواى كات ذميَ ،وةرم طرت و ضوومةوة ذووري خؤم ،ومونوسيب
كةى ة بةرةر ئةووةك ئةوةى ثيَم بلَيَن هةستم كرد بؤ طواستنةوةية لةبة كردمة دةرةوة

، بؤ دواوة رى خؤمذوو الى ذوور لةو ذوورةوةم لةطةلَ خؤم هيَنا برديامنة ذووريَكى ديكة سيَ
آلميان ةوة وةليَو ساردى لة ذيَر يةكان زؤر بةبةآلم بةند كة ضوومة ذوورةوة سآلوم كرد،

لَم بة شتم ثاداني لةسةريكراوةى بةرةكةم دانا و لةسة رضيضكان  منيش هةروا بةكؤ ،دامةوة
 ،دةبوو يَشوولةمي بالَى دةنط طويَت لة ،بيَ دةنطيةك ذوورةكةى داطرتبوو دا، وةديوارة

ات لة تبوو هانيشيشتنى عة ريف عةىل و ئةوان كورِيَك لة بةرامبةرم دؤماوةيةك دواي رِ
 سياسي ياويَكىثئيَستا  :ووتيطعةريف عةلي كةميَك لةمةوثيَش ووتي طتةنيشتم دانيشت و 

 كةكةش ةلَئةم خ ،دةهيَنينة التان هةر كةسيَك قسةى لةطةلَ بكات ثشيت دةشكيَنني
 يَت .ؤش دةبوةش خئةطينا ئيَمة دلَمان بة خةلَكى وةكو ئيَقسةت لةكةل ناكات لةترسانة 

 ووتي:طيةوة  زارىتؤزيَك بة شةرمة وام بوو وةلةسةر قسةكاني بةرد
 انط زياترة دوو م ذيَمرِمن ناوم سابرية ثيَشمةرطة بووم بةر لة ضةند مانطيَك هامتةوة ناو  -
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 هيَناويامن بؤ ئيَرة.
 ة بةبةر ئةوت لةئةوةى دلَى بدةمةوة هةم هانيشى بدةم تا نا ئوميَد نة بيَ يش بؤمن

 ووت:طهيَمنى ثيَم 
 رؤكى ن بةداطريكردن و خاثوركرد ، و ستةم كاكة سابري ...هةر كاتيَك جةور -

 ف مافةكانى مرؤ  ،بةستى و ئازادى زةوت كراسةر ،نيشتيمان و نةتةوةى طرت
ايةك ريَط  ضهي ،ونو ئةشكةجنة بو مةآلنى خةلَك موبتةالى ئازارسةرجةم كؤ ،ثيَشيَل كران

ني ضطشت  و هاو دةنطيةكلةبةردةم كؤمةآلنى خةلَكدا نامييَنَ جطة لة هاو سؤزى 
 بؤ ،شةبة ثي كةنب ئةبيَت خةبات و تيَكؤشان ،يَتةوةيةكةوة ببةست تويَذةكانى كؤمةلَ بة

رى ى رِزطاجؤرة لة قؤناغبةم  ،كةىو خاكةسةروةرى بطةرِيَننةوة بؤ خةلَك  ئةوةى
كةم ا هى يةد ةشا خةلَكة هؤشيار و رِوناكبريةكة دابةش دةبن بةسةر دوو بنيشتيمانى د

 دروست نوسيةكبةمةش هاو ضارة ،ثشتةكةيةتى و هى دووةميان ثالَ تيَكؤشةرانى سةنطةر
دوور و  اماجنةئ وةرةئةوةى كؤمةلَطا ب تواناكانيان يةك خبةن بؤ و دةبي و ثيَويستة هةولَ

 ضني و ةمووه ،دريَخى نةكردووة وةديارة نةتةوةى ئيَمةش لةم رِوة ،نزيكةكانى ببةن
 ةلَ بةتيَك بؤ ثالَثشتى براكانيان هةر لة سةرةتاوةتويَذةكانى كؤمةلَطاى ئيَمة 

ةماوةر جتوانن ةت در كاتيَك بيانةويَو حيزبةكاني تر دةبوون و هة ريَكخستنةكانى )ى.ن.ك(
ةوشةكة بة و رِ ةنبك ا، خؤ ثيشان دان و رِاثةرِين لة شارةكان بةرثذيَننة سةر جادةكانبرِي

دةتوانى  تؤش ،ننويَرةكانى رِذيَم بشيَو سةدام و دةزطا سةركوت كة قازاجنى خؤيان بطؤرِن
ى لة ئةوة ،ةوةبكةيتتاوة دةست ثيَونة دةرةوةت  لة بةندخيانة لة سةرةودواى ض هةر لة

 بهيَنيتةوة . ة لة الى باى تىَ هةلَسور دؤراِِندوت
 ووتى:طثيَكةنينةوة  بة  سابري زؤر سوثاسى كردم

 . بكاتةطةلَل ون كةدةيان ووت نابيَ كةس قسةىوبو بابة ياساولَةكان بة هةلَةنةضو -
 ة زيَك بو ثياوى تؤتةنيشتم بةالى دةرطاكةوة دو لة .ضووة جيَطاكةى خؤى وووتوطئةمةى    



 71 

زؤر  ،ةابونةون طةرِونة ئيَراوبو ئةوانيش ضو ةلَكى دؤلَى جافايةتى بوون،خ تةمةن هةبوون،
 ،ةرم كرديَ لةبن داميَكى سةربازياضاكةتدلَثاك و سادة بوون كة بينيان هيضم لة بةردانية 

 تيان:ووطو  اميَثيَى خبةوم و دة ديناريان د دام ى  خؤيان بةششةويش بةشيَك لة بةتان
 رةى .ليَ كةن مالَةوةتان ئاطادار دةكةينةوة يودةرضو ةهةر كاتيَك لة بةندخيان-

 كيَك شةرةيف كورِةكةى دةفرؤشيَتداي
دا جطةلة سابري و ئةو دوو ثياوة بةتةمةنة ئةوانى دى هةموو عةرةب  رةكةمانولة ذو

طةجنيَكى قؤز و دا هةتا بلَيَي  ناويان ، يةكيَك لةلةسةر كيَشةى جؤر بةجؤر طريا بوونبوون، 
ثيَك بوو، زؤر خةمبار بوو هةميشة سةرى لة ناو هةردووك دةسيت دةناو ثالَي بة  رِيَك و

ديوارةوة دةدا، دةكةوتة دةرياي خةياآلت و بريكردنةوة سيَ كةسي ديكةى لةطةلَ 
طريابوون، هةميشة دلَخؤشيان دةدايةوة، من هيض قسةم لةطةلَ نةكرد بوو بةآلم دةيان ووت: 

نطى هةبووة دايكى ويستويةتى ذنةكةى بؤ كارى بةدرِةوشتى ذنيَكى زؤر جوان و شؤخ و شة
كة كارى وا  دايكى كردووة كورِةكةى بةمة رِازى نةبووة هةرِةشةي لةبةكاربييَنَ، بةآلم 

كة ئةوةم بيست  ،)توهمة(ى بؤ دروست كرد بوو بة طرتنى دا بوونةكات، دايكيشى طوناهبار
يستى دايكايةتى ثيَشيَل دةكات و زاتي ئةوة ، ضؤن دايكيَك سؤز و خؤشةوبوو زؤرم ال سةير

 ، كةنةوة بؤ هةر مةبةستيَك بيَتخؤى خباتة كوجنى بةندخيا داكات جطةر طؤشةكةى
، لةالى دا بؤم  نةدةخرايةوة سةريةك بةراوردم دةكرد لةطةلَ ئافرةتانى نةتةوةكةى خؤم
يان رِؤلَي طرنطيان لة ثيَي تواناى خؤ ئيَمة ذنان دةريايةك سؤز و ميهرةبانيان هةية و بة

، هةر لةسةرةتاوة لةطةلَ ينيوةوتوانة ببوارى ثيَشمةرطانةو رِيَكخراوةيي دا سةركة
ونة ناو شؤرِش و لةطةلَ هاوسةرة وسانةوةى شؤرِشي نويَ خوازى طةلةكةمان ضهةلَطري

ت و ؤذطارة سةخرد و بةرطةى رِة مةرطى و ثرِ سةروةريان قبولَ كثيَشمةرطةكانيان ذيانى كولَ
، هةنديَكيشيان تيَكؤشان و طيان بازيان كردة ثيشةى خؤيان لة و دذوارةكانيان طرت

دا رة تاريك شيَدارةكانى بةندخيانةولة ذوثيَناوةدا ئازار و ئةشكةجنة و طيانى خؤ رِاطريان 
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بري و باوةرِ بوون و رِيَطاي مان و نةمانيان  شارةكانيش تيَكؤشةرى ئازا و بة بةسةر برد و لة
تةبةر و تةتةرى ضاالك بوون بؤ طواستنةوةى ضةك و تةقةمةنى و نامة و بالَو كروةكانى طر

ثيَويستيان دةطةياندة ناو  ثيَضةوانةوة هةوالَ و زانيارى شؤرِش بؤ ناو شارةكان و بة
دا بوون هاوسةرةكةى من زؤر  لةو خوشكانةى لةطةلَمان ، هةر دوور نةرِؤين جطةشؤرِش

 دا زؤريش طومانى دةكرد ئةو دةست بآلويةى من لة ارى رِيَكخسنتك هاوكارى دةكردين لة
ووت: ئةوانةى ئيَوة ط، بؤية هةميشة دةى دا بةالَيةكمان بةسةر بييَنَ كارى رِيَكخسنت

 ذيَر ضاوديَري دابن. ثةيوةنديان ثيَوة دةكةن ثيَويستة جيَى متمانة و زؤر لة
ةها ادةرى وو بر خزم و دؤستوى بةعس وياسا دةرض ئازيزةكامن باوةرِتان بيَت حزبى لة

شيت وا  لةسةر ةلَكونة خو، بؤ مننةوة كةس برِواى بةيةكرت نةمابوووة طوماويةكرت خستب لة
رِامةوة ؤي طيَيةك ببةند، شةرمةزارى و شورةيية باسي بكةين بوو جيَي يةكرتيان بة طرتن دا

 ووتى :ط
ئةم جطةرةية بكيَشة وى فةرموو وتبوو وبو ى كردهاورِيَيةك كيَك جطةرةى ثيَش كةش بةيةــ 

سةالمةتى  اشة وا بةب وى:وووتبطكةى  هاورِىَ ،سوثاس جطةرة ناكيَشم :ىوووتبوطئةويش 
بةطرتنى دابوو بوو  كرد هاورِىَكةى تر يةكسةر شكاتى ىلَ ،طةرِايةوة شويَنى خؤى

ئيَران -رِى عرياقضونكة ئةو كاتة شة ،الَتة بةرِاطةياندنى عرياق دةكاتئةوة ط وى:وووتبط
فرِؤكةكامنان هةلَسان  بؤردومانى  بوو هةميشة رِاطةياندنى ضةواشةكارى عرياق دةيووت:

هةموو  ،رِانةوة شويَنى خؤيانسةربازطة و دامةزراوة سةربازيةكانيان كرد و بةسةالمةتى طة
ر لةسةر يةكيَكى ت ،زانىَ رِاطةياندنةكةيان درؤ و ثيَضةوانةيةكى ذير و هوشياريش دةكةسيَ

ئةويش  ،باوكى دةضيَت ؤدةى كورِى سةدام لةوى: عوووتبطيةكى بوو هاورِيَ ئةوة طريا
ية مةبةستى ئةوة ى:وووتبوطكةى بةطرتنى دابوو هاورِىَ ،تةسةدام ناضيَر لنةخيَ وى:وووتبط

 بوو موضركة بة يةكيَك الى ئيَمة لةسةر ثارضة حةبيَك طريا عؤدةى لةسةدام نية و زؤلَة،
ادةهات و زؤر ترسام ضونكة ضةندين جار بةطونية و بةكارتؤنى طةورة دةرمانى لةشم د
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وم ورِؤيشتب دا جاريش بةزالَطة سةربازيةكان زؤر ،بوو بؤ ناو هيَزى ثيَشمةرطة ثزيشكيم برد
ستا دةمزانى ض كاريَكى هةلَةم ، ئيَتازة دةترسام تازة بة ،هيض طويَم بةزالَطةكة نةدابوو

وديَكى زؤرى لةو وشمةرطة سديارة هيَزى ثيَ ،نى زالَطةكان نةداوةووب م بةطويَ كردووة
بؤيان  ن رِيَكخستنةكانناو شار و لةالية لة دةرمان و ثيَويستية ثزيشكيانة دةكرد كة

هيض دامةزراوةيةكى بةطةل نةك هةر نةخؤشخانة  ضونكة رِذيَمى بةعسى دذ ،دةضوو
ى لةو بابةتةشيان رِيَطاى نةدةدا هيض ثيَويست كوبةلَ ،بوو خزمةتطوزارى بؤ طوندةكان دانةنا

كارهيَنانى بؤ  ضوو سةرةرِاى بةبؤ بضيَت لةبةر ئةوة ئةو دةرمان و ثيَويستيانةى بؤيان دة
ى ونة لةكؤتايى سالَوبهيَناياية بؤمنشمةرطةكان ئةبواية بؤ طوندنشينةكانيشيان بةكار ثيَ

ينة ويانى رِيَكخسنت ضوهاورِيَ و لةكة يةكيَك بومن لةطةلَ حسني مةحةمةد قادر  1987
دكتؤر خةسرةوى مام  ى دةشتى كؤيةلةطوندى شيوةشان ى بيتويَن99تيثى  الى برادةرانى

ثيَشمةرطة وا بوو كة م ئاطاييان دابوو سيخورِةكانى رذيَ ديار ،بوون كانى لةوىَ و هاورِيَ قادر
لةكاتيَكدا ثيَشمةرطةكان  ،ى وابووم بةرنامةى كارى رِؤذانةرِذيَ ناو ئةم طوندةدا هةية يا لة

ضةندة  سةر هةر ون هةشت فرِؤكةى ثالتؤزمان هاتةودا سةرقالَى كارى خؤيان ب لةناو دىَ
كةوتنة بةرطرى و  ،دى زؤريان نوانايبةت دكتؤر خةسرةو قارةمانيةتت ثيَشمةرطةكان بة

دىَكةيان سوتاند و ناو  ،ردومانيَكى خةستى طوندةكةيان كردبةآلم فرِؤكةكان بؤ ،تةقةكردن
سةيرمان دوايى وين وزيان ب شمةرطةكان بىَو ثي ئيَمة بةآلم ،بوون ضةند هاووآلتيةك بريندار

دةست بةجىَ دكتؤر  ،وةوةثى بةخةستى بريندار بضك لة هاووآلتيان ثاش شانى كرد يةكيَ
لةفاف  بة ،دةرهيَنا خةسرةو كؤلَة ثشتةكةى هيَناو هةنديَك دةرمان و ثيَويستى ثزيشكى ىلَ

ةى قولَ بوو دوايى بؤى ئةوةى برينةك ضةند جاريَك ثلَيتةى بؤ برينى هاووآلتيةكة كرد لةبةر
ونةيةكن سياسةتى دذة مرؤيى و دزيَويى و وونانةى سةرةوة ضةند منوئةم من ،تيمار كرد

 ون خةلَكى لةسةرطرياوقيَزةونى بةعس دةردةخةن ئةطينا زؤر شتى سةير و سةمةرةتر هةب
 ية. رةدا جيَطاى باس كردن نىوو ليَب
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 نم ناطريَتةوةبدريَم كةس شويَ لةسيَدارة
 طيامن ،ةئازار جةستةم ماندوو هةستم ثرِ ،برِيوم انة شومة برِستى ىلَئةم بةندخي

ة ئيَستا ي س نىيَم بةبةآلم ورةم بةرزة دةلَ ،حةسرةت و دةرد و ثةذارةيةنةخؤش و دلَم ثرِ 
رِةكان دى سيخو ىضهيض نةبىَ  ،ئازادن ترم كة زؤريَك ئازا منةمت لة هةموو شتيَك بىَ لة

 (ئرة االمندايش )ئاسا بؤ فةرمانطةىناتوانن رِاثؤرتى ضوار الثةرِةيم لةسةر بنوسن و بيبةن 
و  نطا خؤشزةقةكان ناتوانن سةيرا رِةشة ضاو ضيرت ثؤستالَ ،باشى ثيَوةر بطرنشا

ى اوى زةون من بةكؤمةلَة و رِيشوا ةمكان،دةربةندى رِ ،ئةشكةوتان دلَرِفيَنةكانى سةر
 يَناسم ىلَثطةكان ة زالَةكان ناتوانن لضيرت هةوالَطرة خويَن تالَ ،قةدةغة بكةن ىلَ )حمرمة(

ضيرت ئةمنة  ،تةوةيَن طواية شتى ياساغم شاردؤطريفان و هةموو شويَنيَكم بطةرِوةربطرن 
منيس خؤم  دةنىَ،ؤ بةننن رِاوم بنيَن بهاوكارى طورطةكانى خؤمالَى ناتوا بةدرِةوشتةكان بة

ناوى  ةبريَنن ردا بباضيرت ناتوانن تؤث و خومثارةم بةسة خبزيَنم ،ثةسيو و زةندؤآلن  لةال
 ةلعبى و ةيشى شةةعسى و جب زؤر ناتوانن مبكةن بة ضيرت بة ،ياسا دةرضوو موخةرِيب و لة

لةكاتيَك  ،رِيَننم ثةزؤر هةلَ ا بةسى فاشى دنى سةدام و بؤنةكانى ترى بةعودايك بو ؤذى لةرِ
ندةوة و نى خويَماوى دا من لةم بريكردنةوانةدا بووم ياساولَةكة زجنريةى بريى ثضرِاندم ن

 بةرتر لة كىنيَازيَتةوة بؤ شويَمنيش ضوومة دةرةوة نةمزانى دةمطو ،دةرطاكةى كردةوة
 ووتى:طم نةبرد ئةو رِؤيشت و ئةوة بةرِةكةم لةطةلَ خؤ

 ةدوام دا.وةرة ب -
ضوومة ذوورةوة جةنطى هاورِيَم لةوىَ بوو زؤرم  كةكةرتى دوو  لة ذوورى سىَ بردمى بؤ

ةندى وين من و جنطى ثةيووئازاد ب طةرِا كاتيَك  ئاهيَكى خؤشم لةدلَ ،خؤش بوو ثىَ
 ،سةرجنى منى رِاكيَشا بووبةآلم ئةو ضةند رِؤذةى كةوتبوينة بةندخيانة  ،دؤستانةمان نةبوو

تيَكؤشةريَكى  ،هيَدى و ئارام و لةسةرخؤ بوو ،است و ثاك و بةبري و باوةرِ بووكى رِكورِيَ
زؤرم خؤش لةبةر ئةو كردةوة باشانةى  ،ئاماجنى رِزطاركردنى طةلةكةى بوودلَسؤز و 
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 ،طةشكة بوو ديتنى من شا ئةويش بة ،وةوةودلَى من دا جيَطاى خؤى كردب ةدةويست ل
ثةنايةك دانيشتني و كةوتينة قسة كردن و  بؤخؤمان لةدواى هةوالَ ثرسينى يةكرت 

 وومت:طقسةكامن دا  يةكيَك لة هةلَرِشتنى رِازى دةرون بؤ يةكرت لة
اندوم ى شكالَب ةمن ئةو ،ية ت نىشةيةكى طةورةية تؤ وةك من كيَ ةنطى طيان بةس نىج -

طى نةهةستم كرد ج ،شتووةو خةفةمت بؤ هاوسةرةكةم بةجىَ هيَك خةم ثيَنج مندالَ و كؤلَيَ
 :ووتىط ارديةوةس هةناسة وم بةوب ى وةآلميَكى وانة رِةنطى  تؤزيَك تيَكضوو ضاوةرِىَ

  لة وو كضتورِ و دك سىَ بىَ ية ...برا...تؤ هةر بةآليةكت بةسةر ضؤن هيض كيَشةيةكم نى -
 ،وةخةنةةضةش دةناوى تؤوة بانط دةكريَن و و دواى مردنت ئةوانة بة لةثاش بةجيَماوة 

 ،خؤزطة رة بدريَم كةس شويَنم ناطريَتةوةسيَدا لة بةآلم من كة
 منيش وةك تؤ هاوسةريَك و تةنها يةك كورِم هةبواية .

 ةم مةوة لةوةى ئةم باسوجةنطى بيست زؤر ثةشيمان بو ئةو قسةيةم لة كة
 ا ةرونى دد لة ية و ئازاريَكى زؤر زانيم ئةوة بؤ ئةو باسيَكى ثرِ لة سوىَ ،كردةوة

ة يش كةومتجا من ئةو ،كردبؤوة هةقى بوو شيَوةيةى ئةو بريى ىلَ بةو ،ثةنطى خواردؤتةوة
 هى خؤم لةبري ضوةوة . خةم و ثةذارة بؤ ئةو و

كة اساولَةةضوو ين ين هةمووى ضارةكيَكى ثىَوبو طةرمةى طفتو طؤ دا هيَشتا ئيَمة لة
ةم ؤ ئ بيَنابىَة منيان هةلَه ئةوةى بةشويَنم دا بانطى كردمة دةرةوة وةك  هاتةوة بة

 .دوولة كةرتى  ةوة بؤ ذوورى حةوت هةريمخيَرا لةوىَ طواست،ذوورة
 ذوورى حةوت مةكؤى يادطاريةكان

ةستم هكانت جاريَكى تر يادطاريةبوو " لةسةر كارتيَكى ثريؤزبايى بينيم نوسرا
ى بزامن خاوةن بة ؤمخ كاتيَك دا تةنها مولَكيَك هةية كة دةجولَيَنن لة  نيوةشةودا ...لة

 ادطارةكامنة لةطةلَ هاورِيَيان "يئةويش 
  ةويان با هةموديَكامن اورِهةموو يادطارية تالَ و تفت و شريينةكانى ناو بةندخيانة لةطةلَ ه
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نى دا هيَلة ن كى ثرِدنياية بةآلم منيش هيَشتا وةك كورديَك لة ،ضيَذن و هةستم دةجولَيَنن
 ر رِؤذئةطة ،ةمردمنئةطةر مام و  ،ان دا هةلَوةستةيةك دةكةمةنديَكيئاست ه دةذيم بؤية لة

مةش اوى ئيَمجيَ ئةطةر كؤمةلَطاى ،ئةطةر ووآلتى دواكةوتوى ئيَمةش ،هةآلتى ناوةرِاست
 ؤت بةرونى خو دةطةيشتة ئةو ئاستةى بتوانى هةموو رِازة نهيَنية ثةنط خواردوةكانى نا

 ة .ؤذطاررِؤ ئةو زيان ثرتبىَ بامبيَنن ب لةئازادى و ئاسودةيى دةربربِى و قازاجنيان 
 وت لةوورى حةبؤ ذ ش ياساولَةكة كةومت بردمىدةنطى ثيَ ارةيةكى درةنط بوو بةبىَئيَو

 ةسةرشةوة لثيَ ضوومة ذوورةوة سآلوم كرد و لةالى ضةثى ذوورةكة لة كة ،كةرتى دوو
 مووهة ،تمشداني خستبووذيَر خؤيان رِا لة يةكانبةند طؤشةى بةتانيةك كة ثةرِىَ  لةسةر

يلؤن كى ناداخيَو شةش حةوت قاث و كةوضك و ضةند ثةر كةلوثةىل ذوورةكة ضةند بةتانيةك
  وةك  ،ن بشؤةستائاوىَ بيَنة و د ،كردن بوو لةطةلَ سةتلَيَكى بيست ليرتى بؤ ميز تىَ

  نهةموو رِؤذانى رِابردوو كةميَك دواى نا
 وتى:وطةوة هات و طةرِايدا ايى بةرِارِةوةكةرخيَ كة بةةئيَوارة ياساولَ خواردنى

 يالآَل خبةون. -
ارضة ئةو ة دوو ثوبو ابةتانيةك كر ىديار بوو ثيَشرت لةبةر ثيَويست ثارضة بةتانيةك كةوا

يَكةوت خةوم ل دا ذناو ثةذارة و مةينةت و بريكردنةوةى دوور و دريَ لة ،ثارضةيان دابةمن
نية رى رِاكةم شاخؤشةويستة لةو خةوةدا بةرةو شارة ،ئازارم خةوم بينى هةستى ثرِ لةبةر
 و ةرشتى، سباخى ط طرنطةكانى شارم بةسةر كردةوة لةو خةوةدا هةموو شويَنة ،فرِيم

ى وت خؤلَدةتطو قولةى رِانية طردةديَمة و ئاوى كانى مةالسيَمانى، ،ضاوةى رِةشةميَرط
 ن دا ،ةكةمامالَ ةريَكم لةزؤر الى ئةوان نةطريسامةوة س ،مردوويان كراوة بةسةردا

ندالَةكانى م ،ينىبوة ةيجل و بةرطيَكى درِاو و تؤزاوهاوسةرةكةم بةسةر و ثؤتةآلكى ئالَؤز و 
 ،دانيشتون دةورى ى لةرِاو و تؤزاوحةسرةت و دةم و ضاويَكى ضلَكن و بةرطى د رِبة دلَيَكى ث

 تم ى تةنيشةوةئ ثرِ ةل ،دةدا ثيَضم ماران طةستة   وةك  دائازاراوية   و خةوة قولَ وةمن ل
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 رِايتةكاندم:
 هةستة عةريف لةتيف زؤر تورِةية. -

ةبىَ و كاس ب ورِ  تورِةيى عةريف لةتيف و ليَكدانةوةى تةعبريى خراث بؤ خةونةكةم لة
ةم بريم كا زؤر دامن واوى ذية، من لة تزةوى و كةومتة دةرياى بريكردنةوةدةنطى ضاوم برِية 

ة يَوةية لبةم ش  و مندالةكامن هاوسةر بةآلم كة ،ةجنامى خةون كردووةيَكدانةوة و ئل لة
ت خؤم نةبوو بةدةس ةوةلةبةر ئ ،خةودا بينى وام ليَكدايةوة بارى ذيانيان زؤر ثةريَشان بيَت

 رةتطووت لةسةد ،برِيم ثةذارة و مةينةت برِستيان ىلَ ،هةلَطريا ئؤقرةم ىلَ ،خةفةت دايطرمت
 ةمويست لدة ،ووتةنيايى ب حةزم لة ،يَم خؤش نةبوو كةس مبدويَنىَث ،توومثؤلوان دانيش

شانى ى ثةريَ هةستهيض نةبىَ كةميَك لةطةلَ ،مدةنطى بؤ خؤم دانيش ى ضؤلَ بةبىَشويَنيَك
ى رانيَو ئاز ةل شتبوومداني دةنطى بةبىَ ،ةم و دلَى ثرِ تاسةم بالويَنمةوةخؤم دا رِاز و نياز بك

ةنطى رِدا  اويشمضديارة ئةو خةم و ئازارةى ناو دةرومن لةدةم و  ،دةرومن دا دةتوامةوة
 وتيان:وطةوة دةورةم كؤبون كردم و لة يةكان هةستيان ثىَوةوة بؤية هةموو بةندوداب
ار ان ئاطادياساولَةك با ش نيت ؟ؤنةخ خؤ ؟وات بةسةر هاتووة بؤ ؟ضى رِووى داوة -

 ويت.ونةب هةرطيز شةو وا بكةينةوة،
 وومت:طنةطيَرِانةوة تةنها  بؤمنيش هيضم 

ستى وثاسى هةس ،خؤشرتة ثىَ  دةنطيم نن بىَية وازم ىلَ بهيَ ى دةرونيم باش نىبار -
 بةرزتان دةكةم .

بةرزى  مامؤستا نةسرولآَل ثياويَكى باآل ،ذوورة هةموويان كورد بوون ئةوانةى ئةم 
ى قسة خؤش و زيرةك و يَكثياو ،ونودووك الجانطى كةميَك سثى بب هةر ،انةضوار شكةتةى 

كاتى طفتو طؤ دا دةيتوانى  لة ،ئةزمون بوو لةسةرخؤ و كارامة و بةمن و هوشيار و هيَ
بوو ناوى  يةكيَكى دى لةطةلَ طريا ،خةلَكى هةوليَر بوو ى رِابكيَشىَ،ةسةرجنى بةرامبةرةك

 ،ئةفسةران بوو تايبةتى بةندخيانةى بةندخيانةى ذمارةيةك لة بةآلم ئةو لة ،رِائد حمسن بوو
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سكرتيَرى حزبى زةمحةت  ن نامةيةكى بةرِيَز قادر عةزيزوبو دةيانطووت لةسةر ئةوة طريا
ى كوردستان  ى نيشتمانى تىيةكيَطشتى بؤ بةرِيَز مام جةالل سكرتيَرى  كيَشانى كوردستان

آل مامؤستا نةسرولَ ،بوو يان طريا بةآلم نامةكة نةطةيشتبووة جيَطاى خؤى و ثىَ ،برد بوو
كةسةكان لة  ،طةى بةندخيانةنيَوان ئيَمة و فةرمان لة (ى ذوورةكةمان بووممثلنويَنةر)

يةكةم ساتى ضاو ثيَكةوتنم  لة هةرى يةكرتى، بةآلم من  بةندخيانةدا درةنط دةبن بة هاورِىَ
 ش دةرضووين ثةيوةنديةكىبةندخيانة لةثياوةم كةوتة دلَةوة تائةو 

 هيَزمان هةبوو . بة 
 ثيَشمةرطةى )ى.ن.ك( ئيرباهيم ئيَزدى تى حةمة مؤرياسى و ميقداد و عيماد وسةركةو
 ،نةوة عرياقوووةرطرتبوو هاتب  ى رِذيَمةليَبوردنةك وديان لةوبوونة ئيَران و س بوون، ضوو

هةموو ئةوانةى  ،بووة نى خؤى وةفاداريَلةسةر ثةميان و بةلَ  مى بةعس كةىبةآلم رِذيَ
غياث  ،وةك دةست بةسةر داينابوون  بؤ ماوةيةكلةبةندخيانة ةوة ونوبةليَبوردنةكة هاتب

 ،كورِيَكى رِوناكبري و هوشيار بوو ،عةشرةتى سورضى بوو لة ،ر بووهةوليَ دانيشتووى
 ،ةن هةوالَطرى عرياقيةوة طريا بووران بةآلم لةرِيَطا لةاليوة ئيَبو سنوورى بةزاند بوو ضوو

يمان دةكرد و نةريتى خيَلَةكك داب و باسى هةنديَ خؤمان دا بةطالَتةوة ناو ئةطةر لة
باوةرِى بةم  حاشاى لةوة دةكرد ئةوو  دةطةرِا دةطرت ئةو رِةنطى سوور هةلَ رِةخنةمان ىلَ

برِى  دةكرد رِاى خؤى لةسةر دةردة لةم بارةيةوة ثرسياريَكمان ىلَ كة ،جؤرة كارانة هةبيَت
ئيَمةى دةخستة  ى دةكرد، يَك ترش و خؤىَردنى برادةران هةندطالَتة و دلَخؤش ك و بؤ

ة سوريا وبو زدى ضووئيسماعيل ئيَ ،دةرضووبةندخيانة  ني، دواى ماوةيةك ئةويش لةثيَكةن
بةداخةوة ناويان  دادطا يا طويَزرانةوة هةنديَكيشيان لةم ماوةيةدا ضوونة ،و طةرِابوةوة

دواى  ،ش بةالش طرياينر بةالهة :زارى خؤش بوو زوو زوو دةيطووت عيماد ضةند لة .نازامن
ميقداد رِؤذى ضةند جاريَك  دةرضوو، بةندخيانة الى ئيَمة طواستيانةوة و لةك لةضةند رِؤذيَ

 ذوورةكةدا دةكةوتة هاتوو خؤى دةضةماندةوة و بة ،دووك دةستى دةخستة ناو رِانى هةر
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هةبوو  جارى وا ،دةيووت ميزم ديَت تة؟ ضى ها...ئةوة ى دةثرسى : ياساولَةكة ىلَ ضؤ كة
هةميشة ئةوانةى ذوورةكة  ،نةدةدا جارى واش هةبوو طويَيان ثىَدةكردةوة  يان ىلَدةرطا
 بةآلم ئةو لةكارى خؤى بةردةوام بوو نازامن نةخؤش بوو يابة ،زةنشتيان دةكرد سةر

كردن  ذوورةكةمان دا سةتلَيَكى بيست ليرتى بؤ ميز تىَ هةرضةندة لة ،طالَتةواى دةكرد
 سايى كردنةوةدا زؤر بةال دةكرد، ميقداد لة نةم نةميقداد و نةئيَمةش ميزمان تىَ بةآل ،هةبوو

 ،بؤى الساى خةلَكى تر دةكردينةوة ةجار كاتةكةمان بةوة بةسةر دةبرد ك زؤر ،توانا بوو
 بةآلم قةت لةسنوورى تىَ ،بوو زؤر حةزى لةطالَتة و طةث بوورِيَكى سةنطني وسةركةوت ك
 لة خةلَكى ناوضةى ئيَمة كة ،ى دةكرد بةر كى كىَلةطةلَ زؤربةى برادةران  ،نةدةثةرِاند

ناية بةدلَى سةركةوت ؤ دا ئةطةر ووشةيةكيان بةكار بهيَى ئيَمةدا بوون لةكاتى طفتوطذوور
منيش  ،جاريَك دووبارةى دةكردةنى و ضةند دةكة نةبواية بؤ طالَتةو كات بةسةربردن ثىَ

هةذار  من يامامؤستا هيَثارضة شيَعريَكى  بةشداريم دةكرد بة ،ندةهامتة ناو طفتو طؤكةيا
يةى ئةوان خةلَكى ناوضةى موكريانن و شيَوة  دوو شاعريى طةورةى طةلةكةمان بةو ثىَ هةر

بةوة دةم كومت دةكرد و ثيَم دةسةملاند  ،ةش دةضيَتةوة سةر ناوضةى موكريانزمانى ئيَم
 ،رةت زاراوةى زؤربةى ناوضةكانى تر ثاراو كردن لة شيَوة زمانى الى ئيَمة بؤ قسة ثىَ كة

يةك نزيك  هةر ئةوةش واى كرد زوو لة ئةويش ئةو بةشدارى كردنةى منى الخؤش بوو،
سةركةوت  ،يست و رِؤذانة لةنزك من دادةنيشتوينة دوو دؤستى خؤشةووينةوة و بوبو

ت و ئارةزووى من ئةوةش لةطةلَ ويس ،بوو شيَعر الويَكى ئةدةب دؤست و زؤر حةزى لة
 ،شيَعر و ئةدةب دا دؤست بووم لةطةلَضونكة من هةر لةسةرةتاوة  ،دةطرتةوةيةكى 

دا شيَعر هةستى منى داطري ئةدةبيش  سةر لة زؤرترين كامت بةخويَندنةوةى كتيَب دةبردة
هةمووشيان زياتر  هةبوو لة لةطةلَ شيَعرى زؤربةى شاعريةكان  ئاشنايةتيم  ،كردووة

ئةوة هةميشة شيَعرم بؤ سةركةوت  لةبةر ،بووة مامؤستا هيَمنى موكريانيم لةسةركاريطةرى 
بةآلم ئةو شيَعرانةى باسى ثايز و با و بارانيان  ،وةردةطرت دةخويَندنةوة زؤر ضيَذى ليَ
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 لةبةر ئةوةش بوو زؤر كايطةرى شيَعرةكانى هةر ،دةكرد زياتر سةرجنى رِادةكيَشا
 زؤر جار لةبةر خؤيةوة  ،بوو رلةسة  عومسانى مةحةمةدعومةر

 نارةنارى دةكرد :
 مانى طرتووةـةرى ئاسـةور بـا دىَ هـةى بـطظ ة وـئيَوارةي

 طرتووة  تةم باآلى طؤيذةى  ،بةرة و خوار ديَن رِيشؤَلةكان 
ى واوةى الةى ددواى ئةوةى ئةوانةى ذورةكةمان طوازرانةوة جيَطاكةم طواستةوة طؤش

وم بةخؤش نلةبةر ئةوةى  ئيسفنجى تةنك و بضوكيش هةبوو كىرِاستى ذورةكة دؤشةكيَ
يةكرتم  ةامىَ لان د، ثارضةيةك بةتانيم هةبوو ثارضةيةكى تريشيهاوكاريةك دايان بةمن وةك

 ةخةوت لوةت دةتةنيشت من سةركة ، لةرِةنطى باشى ىلَ دةرضوو نيةكى دوودروين و بةتا
ك ر كاتيَوو هةببن شيش بةندةكة  ى لةآل جيَطاكة، مامؤستا نةسرونيشت ئةويش ميقدادتة

 بةكزى و رِيزبن ديوارةكة بة ئيَمةش لة ،ةةكان دةهاتن ئاطادارى دةكردينةووةرديان
 كة بةآلم ادةدادنةكة بةتانيمان بةسةر شامنان بةندخيا دادةنيشتني، لةبةر سةرماى ناو

، نيشنةنط داىَ دبت : ياآل بةتانيةكانتان لةسةر شانتان البةن وياساولَةكة دةهات دةيو
ى وةمود شرينىمانطى ت ةل تازةشيان دةهيَنابةردةوام بةنديةكانيان دةطواستةوة و هى 

بؤ ئةم  هيَنا يانورِنةو براكةى و كؤمةلَيَك خةلَكدا رِةمحانى مام بايزى ضوار ق 1989
، يَمةرى ئوذواية هيَن ، رِةمحانى مام بايزيانكردن ورةكان دابةشيانوو بةسةر ذ يةانةبةندخي

يان كة سةرورةووةك هةموو جارةكانى ثيَشرت هةر كةسيَكى تازةيان بهيَناية ئةوانةى ذ
ةرةوة دباسى ، دةنطوطرياوةضى ؟ لةسةر ؟ خةلَكى كويَية دةكردة سةرى كةوا ناوى ضية

ةو رِوو ةى بةرسيارانتةواوى دانةنيشتبوو هةموو ئةم ثر ية ...هتد ؟ هيَشتا رِةمحان بة ضى
 كرايةوة 

 وتى :طوةمحان رِ
 خةلَكى ضوار قورِنةم . -
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 بةنديةكان ئاماذةيان بؤ من كرد :
 انيةيةئةويش خةلَكى رِ -

 ة وورةكذ يةكيَكى ناوضةكةى خؤى لةطةلَ داية لةرِةمحان زؤرى ثىَ خؤش بوو 
ةوةى  بؤ ئزامن، نارهاتى طرتن و ليَكؤلَينةوةى خؤى، ئيرت كةوتة طيَرِانةوةى بةسةاد

ذيَم دارى رِضةك ى دةكردةشانازى يةوة باسى ئةو زؤر بة اشة بكات يان ضى؟بةنديةكان ضةو
بة  نايةكةندةموو برتوويانة لةبةر ئةوة هط لةطةلَ كردووة كة وةفايى بووة و رِذيَم بىَ

ؤر محان زيى رةسةرةرِاى ئةوةش دوا ،ىَ دةكراكى تر سةيريان دةكرد لةوةى ضاوةرِضاوي
اث شتنى قشت و شوبؤ هيَنانى ضا و ضيَ ،ى دةسثيَرا ثىَ دةكرد لةو كارانةىكةمتةرخةمى 
ةنها ت ةكرد،دجارة دوو كةس كارةكةيان  هةر ،اردنةكة و شوشتنى ذوورةكةو كةوضكى خو

ةو ئني بؤ مة بضةهيَشت ئيَوةكو هاوكاريةك نةيان د مامؤستا نةسرولآَل نةبيَت كةمن و 
مى تةرخة كرا كةمكةرةمحان ديارى دةهةر جاريَك  ،رِيَزم هةية بؤ هةموو اليةك ،كارانة

 اولَةكةكة ياس ضونكة هةر ،دةضووتر لةجياتى ئةو  يةكيَكى خؤى دةبوارد ناضار دةكرد و
دين ى دةكرشةيَيَت دواكةوتنى توشى كدةبردةوة ئةبواية خيَرا يةكيَك ئاماى دةكدةرطا
 ،دةكرد لةسةر ةيانو بؤلَ هةميشة ثرتة ،بوو يةكان خؤى ناشريين كردئةوة لةالى بةند لةبةر

ى س كة و سىَر كورِدواى هيَنانى رِةمحان و ئةوان رِةسولَ ئاغاى مريةبةط  خؤى و ضوا لة
يَم و او رِذةوة نونوهاتب ،بوون دى قادر و حةمة و ئةمري ناويَك كة ثيَشمةرطةى )ى.ن.ك(

، فاخر يَمةى ئوورذا بؤ اخرى رِةسولَ ئاغا و ئةمرييان هيَنف ،هيَنايانن بؤ ئةم بةندخيانةية
 كى بىَكورِيَ مرييشئة ،هةميشة دةمى بةثيَكةنني بوو ،لةبةر دآلن بووكورِيَكى ذيكةلَة و 

ك باسى كاتيَ رهة ،ووبزؤر حةزى لةذن هيَنان  ،بري و هؤش دا زؤر كاملَ نةبوو لة ،دةنط بوو
 وةردةطرت. ضيَذى ىلَ كضى جوان و ذن هيَنانت لةطةلَ بكرداية

 ونة هؤى بيَزارميانودةبيةكامنان داواكار
 كرد بؤ يان دةهةميشة بةرنامة رِيَذ زمةكانى بةندخيانةؤملَ ةزمةكانى شةو وديَو
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ارى كيان كدةوةيةهةموو هةلَس وكةوت و كر ،و جةنطى دةرونى و بيَزار كردمنانئازاردان 
 آلم كةبة ،ردهةبوو خؤمان داواكاريةكمان دةك جارى وادةكردة سةر هةست و دةرومنان 

 ووين :بشيمان و داوايةى خؤمان ثةدةكردين كاريَكى وايان دةكرد لة بةجىَ ؤيان جىَب
ن بشؤن رةكانتاذوو يالآَل هةركاتيَك ئارةزوويان بواية بةم زستانة ساردة ئةيانووت: -1

ةكة حمجر(ى خؤى بةتانيةكامنان لةسةر شيش بةندى)كةسة دةكةوتة شوشتنى ذوور هةر
ى شوشتن ةكةوتينةئاو و تايت د ئينجا بة ،بوو ش بةندةكة دراشي ئاسؤيى لة بة دادةنا كة

 ،دةرةوة ةوة بؤشةويَدةردةكرد بؤ رِارِةوةكة و ل ماسيحة ئاوةكةمان ىلَ ذوورةكة دوايى بة
دوو  بة يَتةوةوشك بك وئةوةى كةميَ بؤ ،نةدةكرا بةآلم لةبةر تةرِى و ساردى دانيشتنى ىلَ

ةكرد دروست رِامان دةوةشاند هةوايةكى دةطرت ويةكة طؤشةى بةتانيةكمان د كةس هةر
دة سارد ةنكرا ئةونةدة هيَشتا لةبةر شيَدارى دانيشتنى ىلَ  بةآلم ،د نةبووووس هةرضةندة بىَ

 بةجلى يا ةوةزؤربةى بةنديةكانيش بةجلى شةو بوو، بوو بةرِاستى ذيان سةخت و دذوار
ا هى وية كةا هةبواذوورةكةد زياد لةهؤيةوة ئةطةر ثارضة بةتانى  بةو ،هاوينةوة طريابوون

ر بوون ةس ناضاكةندآ هو بةتانية زيادانة لة ،دةطوازرانةوة يا دةضوون بؤ دادطا ئةوانة بوو
 ةستيانلَةكان هياساو بةآلم كة ،و لةبةرى بكةندروست بكةن  بةتانى ثؤشاك لة ثةستةك و

 بةمة كرد قةدةغةيان كرد.
ش بتاشني يبوو ئةبواية رِؤذيَك نا رِؤذيَك رِ شني زؤرتر ئازارى دةداين رِشتا ئةوى -2

ان ذمارة دةدا بةنويَنةرى ذوورةك بةهةموويان  ك طويَزانيان دةداينىَ،كةس لةتيَ بةدوو هةر
لةالى  بابةتة لةودةهيَشت هيض طويزان و شتى  نايان وةردةطرتةوة نةي ذمارةش ىلَ بة

نةبوو ئةبواية  ئاويَنةمان ال ،كوذى بكةنؤى ئةو شتانةوة كارى خؤه يةكان بيَت نةك بةبةند
بوو زؤربةيان  ئةوةى رِيشم نةرم  من لةبةر ،دوو كةس  رِيَك بكةون رِيشى يةكرت بتاشنهةر

رِيشى ثرِ و رِةق بوو  دواتر باسى دةكةم  سيامةند كة ،من هاوبةش بن حةزيان دةكرد لةطةلَ
من ثيَش ئةو  بوو ئةبىَ طةلَ كردمنيش مةرجم لة ،يةكةوة رِيشمان دةتاشى ئةوة بة لةبةر
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 زؤر رِيشيان ثىَ سةرةرِاى بة ،خؤشحالَيةوة قبولَى دةكرد مةند بةسيا ديارة ،رِيشم بتاشم
ئةوةش بؤ ئيَمة كاريَكى زةمحةت بوو  ،دةستاندين دةتاشني ثارةى طويَزانةكةشيان ىلَ

زؤر لةوىَ مابونةوة  ستاندبوون يا ثارة و شتةكانيان ىلَبوون  ضونكة هةموو ئةوانةى طريا
 تازةيان دةهيَنا هةنديَكيان ثارةيان ال كارمان بةوة باش بوو كة بةندى  ،ونةمابو ثارةيان ال

جارة ضا و طويزانى بؤ  ئةطةر كابرا سةخى بواية جار ،دةبرِا سةرفمان دةكرد بوو تاثارةكةى
دينار و نيوةى دوانزة  نةدةطرت لةو كةس وةر لة من ثارةم  ،ئةوانةى ذوورةكة دةكرِى

بةآلم  ،جار جارةش ضايةكم دةكرِى ،دةكرِى طويَزانى خؤم و سيامةندم ثىَ ىَدابويامن
رِؤذيَك  ،ثيَش بوو رِؤذى سةخت ترمان لة ضونكة  ،مدةويست ثارةكةم زؤر ثةخش بكةمنة

دةمى  ةوة هات لةبةرى عةريف لةتيف بةفيز و خؤبادانرِيشمان دةتاشلةو رِؤذانةى 
 ئيرباهيم ئيَزدى ووت: اوةستا بةذوورةكةمان رِ

 تاشيت ؟ ئةوة تؤ بؤ رِيشت نا -
 و بو ك دريَذةواويَى و تنةريتى خؤيان رِيشى نةدةتاش ئيرباهيم لةبةر ئةوةى ئيَزدى بوو لةسةر

 ووتى:ط
 كراوين. عفا()أني رِيش تاش ئيَمة ئيَزدين لة -

 ووتى:طتةوسيَكةوة  عةريف لةتيف بة
   هةرةتاشيبىَدةضم بطةرِيَمةوة رِيشت نتا ئةوسةر،عفا(ى ضىأ)رة بةندخيانةيةئيَ   

 دووك دةست و ثيَت دةبةستم و رِيشت دةتاشم .
  شة لةةميه ،كانى نةدةويستةيةكان ضارةى ياساولَهةموو بةند ئيرباهيم جيا لة

و ى تةواف قسةكةهيَشتا عةريف لةتي ،بةتايبةت ئةمةياندةدان  ةوة جنيَوى ثىَليَوذيَر
بة  ولةرزى انى دةثيَشةوة لةداخا هةموو طي ى ضووة بوو ئيرباهيم دوو هةنطاو ىلَ نةكرد
 يةوة رِووى لة عةريف لةتيف كرد :تورِةي
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 كة باكارة ثةجنةشى بؤدةكةم  نتحار(رِيشم بتاشيت منيش خؤم دةكوذم )أ تؤ بةزؤر -
و شلَةذا بو انةكى ويَى وةآلم عةريف لةتيف ضاوةرِىَ كارةبا خؤم دةكوذم، ذ كرد يانى بةدريَ

ئيَمة  ،ةةهاتةون شت ودةنط  رِؤي ئيرباهيم برِى و بىَ و رِةنطى تيَكضوو بؤ ساتيَك ضاوى لة
ؤرانى زةى سئةوةى ثيَشمةرطةى تيثى دوان هةموومان ئيرباهيممان خؤش دةويست لةبةر

ةى ةكسنوور ار وكةم نةبوو كابرايةكى ئيَزدى دوور لةش بؤ ئيَمةى بةندى ،بوو )ى.ن.ك(
م يرباهيئ ،مانةم كارةشى خؤشةويست تر بوو الببيَت  خؤى ثيَشمةرطة بىَ و هى )ى.ن.ك(

 دا كة1989-12-20بزامن لة  وا ،رِؤذوو بوو رِؤذ بة وةك رِيَورِةمسى ئاينى خؤيان سىَ
 دا. ةطةلَىلؤزة ثري جةذن ئيَمةش كردمانة جةذنة رِيَكةوتى جةذنى ئيَزديةكانة كردى بة

جنيان شةترة وسابون و ثامشاوةى مؤم داشى دامة  كات بةسةربردن لةيةكان بؤ بةند
 ية لةئةبوا هةبوو طويَزان كارةش ثيَويستيان بة دةكرد بؤ ئةو دروست دةكرد و ياريان ثىَ

ديارة  ،ةكاناساولَرى يئاطادا زان الى خؤيان طل بدةنةوة بىَى رِيش تاشني دا لةتيَك طويَكات
 هةر ،ووى نةبوالى ياساولَةكان ثاسا تاوانيَك بوو ،بوو يةكى طةورة ئةوةش سةرثيَضى

رى شةيف ذوو لة ،بةر تورِةيى ياساولَةكان دةكةوتةبواية  ئاشكرا كةسيَك كارى واى ىلَ
ر و كى سووياويَثيف هةلَشؤيى شةر ،كيَشةيةك رِووى دا لةم بارةيةوة هةلَشؤيى و ئةوان

 وةر بووثةر دين ودلَثاك رؤظيَكى سادة و م ،بوو شني كةميَك بةالى قةلَةوى دا ضاو ،سثى
  لَخرى رِةسوفا

 ووتى:طئاغا بؤى طيَرِامةوة 
  وويَذ رضةند نةه ،و ناوى عةبدوحلةميد بوو شيعة بووبو يةكيَك هةبوو بةندى -

ياساولَةكان و فةرمانطةى  بؤ سيخورِى ،بةآلم ثياويَكى ئةمحةق بوو ،دةكردخواثةرستى 
نويَذ و خواثةرستى سةرجنى  بةذوورى شةريف هةلَشؤيى و ئةوان  ةبرديان دةكرد،بةندخيانة 

كاك شةريف ئةم عةبدوحلةميدة  وومت:طتايبةت شةريف منيش  هةموويانى رِاكيَشا بوو بة
 خؤتانى ىلَ ،توشى بةآليةكتان دةكات خراثة و جاسوسى فةرمانطةى بةندخيانةيةثياويَكى 
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 اش و لةثيَضةوانةوة ثياويَكى ب تى: وانية بةووطى ناخؤش بوو  شةريف زؤر ثىَ ،بثاريَزن
ةزاى هةموو هةلَسوكةوتيَكى دواى ماوةيةك عةبدوحلةميد شار ،ية خواترسة كةم و كورِى نى

كيان الى خؤيان شاردؤتةوة بؤ سةير دةكات بةنديةكان لةتة طويَزانيَ ،بةنديةكان دةبيَت
ئةمة كى ناثاك بوو نةيتوانى بوو ويَئةوةى خؤى ثيا ثيَويستى رِؤذانةيان عةبدوحلةميد لةبةر

وةك ثيشةى هةميشةى دلَسؤزى خؤى بؤ ياساولَةكان  وةك نهيَنيةك الى خؤى بثاريَزىَ،
بوون بةنديةكانى ئةم ذوورة لةتة طويَزانيَكيان الى خؤيان  رِاطةياند دابوو ثىَ ى ثيشان

ى ضيان لة فةرمانرثيَدةطرىَ بةوةى بةنديةكان سة ةكانيش غةزةب دايانياساولَ ،شاردؤتةوة
ية خؤى  ى كىَئةو لةتة طويَزانة ال شؤيى و ئةوان دةلَيَن :شةريف هةلَ ديَن بة ،ئةوان كردووة
ديارة كةس خؤى ناكات بةخاوةنى ياساولَةكانيش بيانويان بؤ ثةيدا دةبيَت  ،دةنط بكات

جطة لة  يةكانى ذوورةكة ديَننة دةرةوةهةموو بةند ،برِيَذن كةداخى دلَى خؤيان ثىَ
بؤ ئةو سةرى رِارِةوةكة دةكةن  ف(يان ثىَرِارِةوةكةدا لةسةر ثشت )زح عةبدوحلةميد لة

 ،سك بةليَدان دةيان هيَننةوة سةرةوة لةسةر ضةوانةوة لةوثيَ بةكيَبلَيش ىلَ يان دةدةن بة
ؤ بيَتة ثةند و ئامؤذطارى بدةكةن هةرطيز جاريَكى تر بري لةم كارة نةكةنةوة و ب وايان ىلَ

 يش.يةكانى تربةند
نى خوارد واى ناندووةم رِؤذ د شتيَك سةرجنى رِاكيَشام،هةركة هامتة ئةم ذوورة  -3

 يةكان يةكرتيان ئاطادار كردةوة :نيوةرِؤ بةند
 بكةين. بادةست ثىَ -

 وومت:طهةموويان ثؤشاكةكةيان دانا و دةستيان كرد بةنوارِينيان 
 ؟ية ئةوةضى -

 طووتيان:
 دةيان هةموو رِؤذىَ ئةوةى زؤر نةبيَت  و بةرطةكامنان دا هةية ئينجا بؤئةسثىَ لةجل  -

 ترسى ئةوةى ئةسثىَ نةكةويَتة طيامن نةم منيش لة ،ةكةيامن كردثشتطريى كار ،نوارِين
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وديَكى زؤرم لةوة كرد هةتا بيست وس ،جيَطاى منةوة رِاخبات دةهيَشت كةس جيَطاكةى بة
رِؤذيَك بن بالَم  ،لةشى خؤم دا نةبينى ئةسثيَم لة بةندخيانةيةر رِؤذ دواى هاتنم بؤ ئةم و ضوا

 ،ش هةموو رِؤذىَ جلةكامن دةنوارِىيةكى ثيَوة بوو ئيرت مني سةيرم كرد ئةسثىَ خورا كة
بةآلم جلةكانى  ،ى زؤر ثيَوة بوو ةلَ ئةوةش ئةسثىَبةآلم ئةسثيَم زؤر كةم بوو رِةمحان لةط

 ةى ذوورةكة سةريان دةكردة سةرى :وانئةوة هةموو ئة نةدةنوارِى لةبةر
و جلةكانى ة نةبوئاماد رِةمحان  بةآلم مانخؤ ئيَمة جلةكانت بؤ دةنوارِين هةر نةبىَ لةبةر -

اتة ئةو ك كة تاضون ،شتيَكى ئاسايى بوو نى ئةسثىَوضلَكنى و دذويَنى و هةبو دابنىَ ،
ن كةوتنة يةكاندوة بةات لةبةر ئةجلةكانى بشو بوو خؤى و رِيَطةيان بةكةس نةداياساولَةكان 

ؤيان خكانيش ساولَةدواى ئةوةى يا ،ان نادةن خؤمان بشؤينضى رِيَطةم طلةيى و طازةندة بؤ
 رِاية ئينجا رِؤذيَك يةكيَكيان و هاتنة سةر ئة

 ووتى:ط
 خؤ شوشتنة يالآَل -

طر و ائ بىَ وعة()بةل ائاوى ساردى ترومث م زستانة ساردة و بةةبةآلم خؤشوشتنى ضى ب
 ويستم بووم ئةوةى نةخؤش من لةبةر ،ان نةشوشتبالةم ذوورة ساردة سةد خؤزطة هةرخؤم

ؤم بؤ ةرم بشسةنها تةوة بريم لةوة كرد ئةوة ناكةن لةبةر دةشم زانى ليَم قبولَخؤم نةشؤم 
وو و زوو زبو ستامانةوة رِاوة سةر بةآلم عةريف زةنون بة ،بزانن خؤم شوشتووة ئةوةى وا

 ووت:طدةي
 خيَراكةن . -

 يم:رِاخورِ ى كرد بوو كةمن نامةوىَ خؤم بشؤم يةكسةر تىَ بةوة بزامن هةستى وا
 بة . را تةواوةسولَ جلةكانت دابنىَ و خيَرِ يالآَل -

رةوةى و كويَد بةسةد دةر ،شوشنت دةستم كرد بةخؤ ،ضارى جلةكامن دانا نا ئينجا بة
 ينةوة ذوورى خؤمان.ئارام دا طةرِا كى ناخؤمان شوشت و لة باريَ
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 ة و بىَدوكةلَى جطةر ودةبوو سةرما  تر رِؤذ بارى تةندروستيم خراث رِؤذ بة من  -4
وو ؤذ نةبوو رِب نةخؤشيةكةم هيَندة ثةرةى سةند ،موكتؤرى و دةرمان ثةريَشانى كردبود
ك ية انةةندخيبقسةى سةرانى  بوو يابة بةن بؤالى دكتؤر ئةويش ضارةسةرى هةر ئةوةمنة
ة كارى كات ةوئئةو دةرزية كارى هةر ئةوةندة بوو  ،دةدام ى ىلَ**رزى )أمينؤفلني(دة

اتبوو ه ىلَ ة واىديسان توشى نةخؤشيةكةم دةبوومةو دةكرد و دواى ضةند كاتذميَريَك هةم
ةم خؤشيةكوشى نةى شةو ت سىَ هةبوو كاتذميَر دوو، هةموو رِؤذيَ هةموو شةويَك جارى وا

ن ثيَدا ةزةيياةبوو بهون جارى واش وب ووو بةنديةكانيش ليَم بيَزار ب ياساولَةكان ،دةبووم
كوردى رد بةى دكتؤرم دةكاهةموو جاريَكيش كة داو  ،دةهامتةوة و هاوكاريان دةكردم

من ازاى نةرةبعمووت دةكةيت دة قسةم دةكرد و ياساولَةكان دةيان ووت بؤ بة كوردى قسة
سةم  هةناكةومت بووم نةخؤش سةرما كارى ليَ كرد بوو ، ديارئةو رِؤذةى كة خؤم شوشتبوو

ةبةر ل، واستوات دةخبوو مبرم مةرطم بةئا ئةوة بوو ضاك ببم نة ئةوة ئةوةندة توند بوو نة
ةواى ةوةى هئ ة بؤبوون برديامنة بن شيش بةندةكةى دةرةو ثةريَشانيم ياساولَةكان ناضار

جنى ردى سةرو وو بةب تةنيشتم رِاوةستا لةلةتيف عةريف  ،ثاك هةلَمذم تا دكتؤرم بؤ ديَنن
 وخؤش بوى من دلَبوو بة بارودؤخةكة ديار وار ليَوى طرتبوو ةسحالَيش  دةدام بزةى خؤش

 ووتى:طبؤ رِابواردن و بة ثيَكةنينةوة 
 حسن لصحتك.أشرب البرية أ -

 ،ا ديَتةسةرددةمب حاآلتى تورِةيى )عصبى(م بمنيش هةر كاتيَك توشى نةخؤشيةكةم 
ما و ةو سةربشانيم بوو لةبةر ثةريَ وم ئةوةندة ئارةقةم كردوتةنطةنةفةس بش دا ةكات لةو

 ،شتووةم شودةم وضاو زستانة ساردة ئارةقة بةدةم و ضاوم دةهاتة خوارةوة دةتطووت:
ةكم ةماشايتيةوة  تورِةيى كردنى عةريف لةتيف دلَم طوشرا بة ثةريَشانى خؤم دا لةقسة لة

 ووت:طكرد ثيَم 
  ى بتلككى تنصحنسن لحنت مل تكون الرجل االبيد وكان االحسن ىل أ البرية   وقع  اذأ -
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 النصيحة.
 وو هيَزىهةم ةبوو ب قسةكةم زؤر تورِة هةستم كرد عةريف لةتيف رِةنطى تيَكضوو لة

 هةر ،يَنامةسةر داثى بةبام كاريَكى خردلَنيام ئةطةر هيَندة نةخؤش ن ،خؤى زللةيةكى ليَدام
 ،بطرىَ نوو ياببوو بةآلم ويستى بةجؤريَكى تر  شيَوةى قسة كردنةكةم تورِة ضةندة لة

 ووتى:طيةوة  بةرامبةرم رِاوةستا بةتورِةيى
ت ئةطةر يَن بيَمن بةلَى عةرةبى نازا قسةت لةطةلَ دةكةين دةلَىَ ئةى بؤ هةموو جاريَك كة -

 ضاك بويتةوة هةموو طيانت بةكيَبلَ بشكيَنم .
 ورةكةى ةوة ذووم ضوومبكتؤريان بؤ هيَنام دةرزيةكى ليَدام و كةميَك باشرت دواى ئةوةى د   

 ووت:طمامؤستا نةسرولآَلى  ى بؤ كردمةوة بةدةرطاخؤم عةريف لةتيف هات 
نم داوة بةلَيَ دةكرد ئيَستا بةعةرةبى قسةى  ةلَىَ عةرةبى نازامنجاريَ د رِةسولَ هةموو -

 بلَ بشكيَنم .ةوة هةموو طيانى بةكيَوئةطةر ضاك بو
 ووتى:طمامؤستا نةسرولآَل 

 ىَ.يض بلَنىَ هية نةتوا سولَ كةدةلَىَ عةرةبى نازامن رِاست دةكا بةآلم ئةوةنىرِة -
يَك ةمكةتيف لردم كارى خؤى كرد عةريف ى ك ةرطريةى مامؤستا نةسرولآَل ىلَئةو ب

طى ن درةنارةكاج برِيارى دابوو زؤربةى نةخؤشيةكةم وا ،هيَور بوةوة و هاتةوة سةرخؤى
 نةخؤش محةدريف لةتيف و ئةهةزار دوعام دةكرد لةكاتى نؤرةى عة ،شةو توشى دةبووم

ثيَم  س بةزةيىكةتوشى دةبووم هةمووكةبوو  ضةندة حاآلتى نةخؤشيةكةم وا هةر ،نةكةوم
 بةآلم ،مةوةةثارِاديان سؤزةوة لةبةر زؤر بة ،ك دةلَيَن كافر دلَى دةبوو بةئاودادةهاتةوة وة

بؤ  تؤريانم دكةذياهةتا زانيبايان د بوون وا نةدةدام ئةوانى تريش هةر هيض طويَيان يىَ
  ى قةلَةوىياويَكنون ثعةريف زة ،نيَك بيَت لةم دووانة باشرت بوونضؤر بةآلم هة ،نةدةهيَنام

 و داواى ام دةدادةرط ةلنةخؤش دةبووم  كة ،دابوو بالَتؤيةكى مغاويرى لةبةر ،تيَكسمرِاو بوو
 دةهات بةدةنطيَكى طةورة دةيطووت: دكتؤرم دةكرد عةريف زةنون
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 ا .ية ...ها...نةخؤشى ...ها بةم نيوة شةوة كةى وةختى ئةوةية ...ه ضى -
ةضوو ان دى خؤيدةكردمةوة دةيربمة ذوور بةآلم لةطةلَ ئةوةش دا دةرطاكةى ىلَ
ةموو ه ،دةضوو وم هةر بةدةورةم دا دةهاتودكتؤرى بؤ دةهيَنام هةتا ضاكيش دةبو

ؤ بى ***ني(دةهاتةوة يةك )خباخ ظنتؤلكة مؤلَةت دةضووة مالَةوة  بة جاريَكيش كة
ردم رى دةكهاوكا عةريف زةنون ئةوةندة ،بكةم بري قةت ناتوامن ئةو ضاكةى لة ،دةهيَنام

ى ة ثةرةةوةندئبرادةرةكةى رِةسولَ ناويان دةبرد، نةخؤشيةكةم  زؤربةى بةنديةكان بة
يامن طهةموو  بووم دائةوةندةيان دةرزى ليَ ،جار دةبورامةوة ثةريَشانى دا زؤر لةسةند بوو 

ةندةى ئةوةى ئةو ئاذن...ئاذن ببوو رِؤذيَك دكتؤرةكة دةويست دةرزيةكم ىلَ بدات لةبةر
 ةكةيان لةدةرزي اضارنهةردوو دةست و قاض و شويَن نةما تاقى نةكةنةوة  ،دةرزيم ليَدرا بوو
امن ت ناتووو قةلةبةر نةخؤشيةكةم تةندروستيم ئةوةندة ثةريَشان با، دةماريَكى ملم د

يَزم اى بةرِهةموو بةنديةكان ئةوة باش دةزانن وةك برسةر كاغةز،  شيَوةكةى خبةمة
اريَك وايان ج(ى طؤظارى ورةى ئازيزدا ئاماذةى بؤ كردووة 1ئةمحةد سةثان لةذمارة )

 حالَةتة دووبارة بؤتةوة .هةبووة ئةم  ضةند جارى وا ،زانيوة مردووم
 ةويستى بىَز و خؤشرِيَ ،وئاكار بو و دلَثاك و بةرز بري و باوةرِ الويَكى بةعةىل هاورِيَم 

لةكةرتى  ورى يةكذو ةل ،بريبكةم لة رطيز ناتوامن هةلَويَستة باشةكانىثايامن هةية بؤى هة
ةكرد دم هةستم دةبووكاتيَكدا نةخؤش  لة ،ئيَمة بووذوورى دوو ذوورةكةيان بةرامبةرى 
 وو.ب ةمةتةنها كاريَكيش كةلةدةستى دةهات هةر ئ ،ضةند خةفةت بار و ثةريَشانة

 بةندخيانة و نةخؤشية بآلوةكان
ةكانى يةوة ماف ثةرِى درِندةيى ئةو دةولَةتانةى شؤظيَنى و نادميوكراتني هةميشة بةو

خاوةن رِاى خؤيان ثيَشيَل  ية سياسيةكانىتايبةت بةند مافى بةنديةكان بةمرؤظ  بةطشتى و
 تةسك دا ن و دذةكانيان لة رِوبةريَكى كةم و بةرازياتر ئازادانى تيَكؤشةربؤ  دةكةن

ةبيَتة هؤى بةريةك بونةوةيةش د ئةو ضرِ و ثرِ ،انةكانذمارةيةكى زؤر دةئاخننة ناو بةندخي
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تيشكى خؤر و  نىوسةرةرِاى ئةوة نةبو ،ر يةكرتىكان بؤسةةليَك كردنى مرؤظ كةوتن و كار
 ،درمةكان ونةوةى نةخؤشى يةوةبيَتة هؤى بآلوبئةمانة هةمووى د ،جةكانى تةندروستىمةر

يةكان دا نةخؤشى ثيَستة بةتايبةتى زؤر بآلوة لةناو بةند ؤشيانةى كةيةكيَك لةو نةخ
دةبيَت كةلةسةر  هؤى مشةخؤريَكى زؤر بضوكةوة ثةيدا ئةم نةخؤشية بة ،نةخؤشى طةرِى

بةماوةيةكى كةم لةيةكيَكةوة  ،هؤى بةريةك كةوتن و ليَكدان ؤظ دةذى بةثيَستى مر
هؤى بةكارهيَنانى ثيَخةو و جل و بةرط و  هةمان كات دا بة لة ،تردةطوازريَتةوةبؤ يةكيَكى 

وةكة وتوش ب ،ازريَتةوة بؤ يةكيَكى تروكةرةستةى ثيَويستى يةكيَكى نةخؤشةوة دةط
هؤى خؤداثؤشينةوة لةشى  بة شةودا كة دةكات لة لةسةرةتاوة هةست بة خورانى لةشى

دوايى خورانةكة وردة وردة زياد دةكات بةجؤريَك ئاسودةيى ناهيَلَىَ و خةوى  ،طةرم داديَت
ورد لةسةر ثيَستى وزيثكةى  ،ندنى زؤر و شيَوةى نةخؤشيةكةاهؤى خور ىلَ ناكةوىَ بة

 ستى نةخؤشةكة .كردنى ثيَ هؤى هةو دوايى دةبيَتة نةخؤشةكة دةردةكةوىَ
 بيَت ى دةشيَوةيةكى تر جؤرة حةساسيةتيَكة شويَنة ناسكةكانى لةشى مرؤظ توش

هؤى  ويش بةم ئةبةآل ،ضةندة ئةم جؤرة لةوةى تر سوكرتة هةر ،وةك بن بالَ و سك و رِان
ةكة و نةخؤش يَستىئارامى نةخؤشةكة دةبيَتة هؤى سور هةلَطةرِانى ث خوراندنى زؤر و بىَ

ةساسى حةخؤشى نن دا يةكاناو بةند الى ئيَمةش لة ،ئامان و لةبرِان نةهاتوو بىَ ئازاريَكى
 ،تدةشوشئةوة من خؤم بةلفكة و سابوونى كةس نة وةوة لةبةروثيَست زؤر بآلو بب

 رهة ،هاتنةدة م لةدةست بةآلم هيضى ديكة ،نةدةزانى ضارةسةر هةرضةندة ئةوةم بة
توشى ئةو  بووم ةدخيانلةبةن بةختم باشى هيَنا بوو تا كرد يا ضؤنيَك بوو سوديَكى زؤرم لةوة

 طة ة رِةنن هةيةياضى ئيَستا زؤربةى ئةندامةكانى لةشم حةساسي ئةطةر ،نةخؤشية نةبووم
 بيَت . كاريطةرى بةندخيانة

 حزبى بورِكان يا رِيشؤلَة
  ردا ،تةوانى و لةطةلَ ئبةآلم جياوازى زؤرى هةبو ،ياساولَةكان يةكيَك بوو لة خضريعةريف    
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ى ةرِاستبيةوة دةدح كردنى ياساولَ لةاليةن بةنبدةم ضونكة م هةلَ نازامن ضؤنى ثيَدا
كارى وو هاوبسةرخؤ زؤر هيَمن و لةبةآلم ئةو ياساولَيَكى تايبةت بوو  ،و طرانة ئةستةمة

جيش يللى )موثاى بالَتؤيةكى س ،و كيَبلَى لةطةلَ خؤى نةدةهيَنا كةسى دةكرد دار هةموو
 بة ،ةطةرِادان دا ةنا و بةسةر ذوورةكدووك دةستى لة طريفانى د بوو هةر شعبى( لةبةر دا

رِواتان ب ،مووب ا كردتيَكةآلوى و نزيكى لةطةلَ ثةيد هؤى نةخؤشيةكةم زؤر هاوكارى دةكردم 
ى دةم ةرات لةبه  كرِؤذيَ مايةى رِيَز و ثيَزانينة، ،بلَيَم خؤشى دةويستم بىَ وةختة
ضى  ةرني لةسدةثرسي يةك ىلَ  ن رِاوةستا لةطةلَمان كةوتة قسة كردن دوايى يةكذوورةكةما

ةر من سيشتة نؤرة طة ثىَ ووةآلممان دةدايةوة كة طرياوى ئيَمةش هةلَ دةستاينة سةر
 ووتى:ط
 تؤ لةسةرضى طرياوى ؟ ها...رِةسولَ -
 طرياوم. لةسةر) ى.ن.ك( -

 ووتى:ط بةتةنكة زةردةخةنةيةكةوة
 حزب الزالزل يا حزب الزرازر.ه...ااا -

خؤش بوو كةيفم  نةبوو هةر كاميَكيان بوو زؤرم ال  بؤ من طرنط ووت طكاميانى  نازامن 
كؤرِى  ياران ...ئةوة ئةو رِيَبازة ثريؤزةية كةمنى لةسةر طرياوم لة هات و وومت : خؤم  بة

رِى لة دوذمن كردؤتة ةوة و مةيدانى شوو لةكلَ دةرهات خةبات هةموو نةيارةكانى بؤرِ داوة
شيَوةيةك سةرجنى  ئةوةتا بة ،طيانى لةرزاندوة دوذمنى تاساندوة و ،طؤمى خويَن

ئةطةر   بارةكةى تردا يا بة تيَدةطا، كان و بومةلةرزةى بورِ دوذمنةكةمى رِاكيَشاوة بة
بؤ هةر شويَنيَك رِيشؤلَة بيَت ئةويش بالَندةيةكى جوانى ئةم نيشتمانة خؤشةويستةية و 

 يةش ئةوة بةو ثىَ ،بيانةوىَ بةثؤل رِوو لةو جيَطاية دةكةن و ئةو ناوة رِةش دادةطرن
 ثاك و كاريطةر و سةرنج  رِيَبازةكةى من شويَن كةوتةى زؤرة و بةرنامةى كارى دةطةيةنىَ  
لةبةر  ،دا سةرسام و حةيرانة ئاستى جؤريَك كارى كردؤتة سةر دوذمنةكةم لة رِاكيَشة بة
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بةخؤم هات و   زؤر كةيفم  بواردن يا هةر مةبةستيَك ئةو قسةكةى كرد منئةوة بؤ رِا
 م دةهات.ر ئةذنؤ دانيشتم و هةر فيكةى مسيَلَلةشويَنى خؤم لةسة

 خوا ثةرستى لة بةندخيانةدا
اى سةرةرِ ،طيان كيَشانةوة ئاويلكةى  ئيَمةى خستبووةئازار و ئةشكةجنةى زؤر 
 ةر ئةوووة سكةسى خستباتوى تاريك و ناديار زؤر داه ،ئةوةش ترس و طومانى دوا رِؤذ

 بزانىَ ىلَ اج ،كاتببةجىَ ئةركة ئاينيةكان جىَ رِؤذى ناهةموار و تةنطانةدا ئةبىَ لةباوةرِةى 
 قادرى  ،دةدا خؤيان سودةييةكيان بةدةرونىضؤنيَك بيَت ئةوان ئا هةر ،ى وةردةطرييَت يانا

دة ضةن ةرهةكرد دكارةيان  زؤر كةسى تريش ئةو ،م نويَذ و خواثةرستى باشى دةكردهاورِيَ
ردةوام يان بةارى خؤك لة ئةوان بةآلم ،كى سةخت بووكاريَ نويَذ و خواثةرستى بةندخيانة لة

 بوون .
اريَكى ب وين لةوب ام(ذوورى سيَدارة)ئيعد كاتيَك لة :مامؤستا نةسرولآَل بؤى طريِامةوة

 ئةوة زؤر رلةبة ،ضووينئاخر بةرةو رِووى مةرط دة ،وينونائارام و دةرونى زؤر نائاسايى دا ب
 بوو لة دان كرةمةزامنرِرِيَكةوتى مانطى  لةوىَ  ،ينوترين كات خةريكى نويَذ و خواثةرستى بو

وة هؤى ئة بة ،ينودةستاين خةريكى نويَذ و ناخنواردنى ثارشيَو بو نيوةى شةوةوة هةلَ
ر ئةويش ا ناضاةزرِى هاورِيَم خةوى ىلَ ددةنطة دةنط و قسة كردن دروست دةبو رِائد حمسن

ؤذ ئاويشى ذايى رِدريَ ةبرِؤذوو بيَت  وةك بة ،دةستا لةطةلَ ئيَمة نانى ثاشيَوى دةخوارد هةلَ
ةتاكو ه زامن واى دةكرد نا لةبةر ئيَمة ويستى نةبوو ياخؤى ثيَ جا ،دةخواردةوة نة

مة ئيَ دةوة،دةخوارك ئاوى دةستا ثةرداخيَ ضارةكيَكى دةما بؤ بةربانط يةكسةر هةلَ
 ووت:طةو دةيآلم ئبة رِؤذووةكةى تةواو بكات و نةيشكيَنىَ، تةنطيةوة بووين هةموومان بة

ؤ مةوة بةخؤدبؤيةش ئاو  ،من كة نان ناخؤم لةبةر تةندروستى خؤمة لةبةر رِؤذوو نية
ة بؤية وا كردوو ان زؤردنيا خراثةت ئيَوة لة ،رِؤذوو بطرم انن نامةوىَاليةك بز ئةوةى هةموو

 . دلَسؤز خؤتان ثيشان دةدةن
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ائد رِ ،بوو ديار ثيسكة و وشكة سؤفى حاجيةك هةبوو لةطةلَ ئيَمة ثياويَكى رِةزيل و
ى ةوةندةئكرد حمسن ئةوةندة باسى جةهةندةم و ئازار و ئةشكةجنةى رِؤذى دوايى بؤ دة

ش زؤر ئةويد ةكرد ةى ثىَرِائد حمسن طالَت ،دةترساند زؤر جار دةيطةياندة رِادةى طريان
ئيَمة  ؤشى بؤناوى خشويَنة ثرِ ترس و ناهةموارة باريَكى ثيَكةني دةطرت لةو بةطرنطى وةر

 اليةك. لةطةلَ رِيَزم بؤ هةموو ،دروست دةكرد
 ك لة زولَمى بةعس بةهيَز تر بووبري و باوةرِى خةلَ

 دريَذايى  ةيَنني بخبش ن دارِاثةرِين و شؤرِشةكانى نةتةوةكةما  ئةطةر ضاويَك بةرِابردوى
وتكة يةش هةر لبؤ  ميَذوو ثرِيةتى لة خةبات و تيَكؤشان و بةرطرى و قارةمانيةتى هةر

و  ةر خرِه ،ضيايةك قةدى هةر تةختايى ال الثالَى دؤلَيَك، هةر بن دةوةنيَك، هةر ،شاخيَك
ثيَم  ،يَتةرِذابةر نةسيَنى شةهيديَكى لبن بةرديَكى ئةم كوردستانة نية خو هةرزةندؤلَيَك، 

يشتمانة ئةم ن اكيَكىثىَ لةسةر هةر بستة خ واية هيض زيادة رِؤيم نةكردووة ئةطةر بلَيَم 
 ةاطرى كورد لرِ خةلَكى خؤ ،ؤرِى شةهيديَكى طوم ناوت شياَلوةى ط خؤشةويستة دابنىَ

ةيةك يَوش ةب ،ووةنةكةوت قوربانى دان دوا هةميشة لة  ثيَناوى مانةوةى ناو و نةتةوةكةى
انن ن ناتويشماون دوذمنةكانوناوى ثيَشمةرطة و شاخ و شةهيد ئةوةندة ئاويَتةى يةك ب

ستة و خؤشةي خةبات و تيَكؤشان بؤتة ناسنامةى ئةم طةلة ،لةو رِاستية بكةننكولَى 
 دادةطمةنة.ناو طةالنى جيهان  ونةى لةومن

اطرى و خؤرِ ة وانةىئةوة دروست بوو ى بؤ دةلَىَمة هةرزؤر سةيرة ئةم طةلةى ئيَ
 فيَرى طةالنى ضةوساوة و ذيَر دةستةى داطريكةران بكات.بةرخودان 

رِيَذ و  كارةسات و مةينةت و كويَرةوةرى بةعسى خويَن ميَذووى تازةمشان ثرِيةتى لة
 شيَوةى لة كار و لةسةردةمى دةسةآلتى رِةشى خؤى دا هيض  هاتنة سةر هةر لةديكتاتؤر 

دواى وةستانى  ةشكةجنةيةك نةما لةطةلَ طةلةكةمانى بةكار نةهيَنيَت،ناوبردن و ئازار و ئ
 لة بوو بؤ ئيَران بةعس رِيَطةى بؤ تةخت بوو زياتر دةستى واآل-شةرِى هةشت سالَةى عرياق
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 ،ةى كيَشةى خؤى لةطةلَ طةىل كورداناو بردن و سةركوت كردن و يةكاليى كردنةو
بةدناوى ئةنفال و تةخت كردنى بةشى هةرة  كيمياباران و عةمةلياتى شوم وسياسةتى 

زؤرى طوندةكانى كوردستان و سرِينةوةى ناسنامةى نةتةوةيى سياسةتى هةميشةيى 
هيَلَةكانى سنوورى كوردستان و طوندة سةر لةبةعس بوو، سةرةرِاى هةموو ئةوانةش 

كوك رة و كةبيانوى ثاراستنى ضالَة نةوتةكان هةر لة ذةنطار و عةين زال عةرةب نشينةكان بة
دريَذايى سنوور لة جاران زياتر كةوتة ثةالماردان و رِاطواسنت و دةربةدةر  و خانةقينةوة بة

ى ئةمنى بةو كردنى طوندة كوردنشني و دانيشتوانةكةى بؤ دروست كردنى ثشتيَنةيةك
كورد  توانة ديَرينةكةى كةشويَنى دانيش كردنى خةلَكى عةرةب لة ناوضانةدا و نيشتةجىَ

 لة 1989ى نيسانى 15لة  نةى كاسيَتيَكى ظيديؤيى )على حسن اجمليد(ويَ ،نوبو
سكرتيَرى  ى ئةو بوو بوو بة جىَ لة كة )على حسن العامرى(هاتنى  كؤبونةوةى بةخيَر

مةكتةبى باكوور ئةمة دلَؤثيَكة لةدةرياى بريى بةعسيةكان دةربارةى ئةم بةشةى 
 دا دةلَيَت:بةشيَكى نيشتمانةكةمان كةلة

حةز دةكةم لةبارةى دوو خالَةوة قسة بكةم يةكةم بةعةرةب كردن و دووةم ئةو "... -
الَةى ئةو خ .ب نشينةكان و ناوضةى ئؤتؤنؤمى دانيَوان ناوضة عةرة شويَنانةى هاوبةشن لة

ى كاتىَ من هامت عةرةب و توركمان لةسةدا ثةجنا و يةك .قسةى لةسةر دةكةين كةركوكة
مليؤن دينارم خةرج  (60) نةبوون .ويَرِاى هةموو شتيَك من دانيشتوانى كةركوك زياتر

ؤ زانياريتان ئةو حالَى حازر مةسةلةكة رِونة و ب .اطةيشتوينةتة ئةم بارةى ئيَست كردووة تا
ثاشان  .ردةوةبةرز نةك( % 60)ن بؤ كةركوك رِيَذةكةيان بؤلةعةرةبانةى هيَنراو

بةريدا و لةو نزيكانة و طوندةكانى دةور ،كوكلة كةركردوو نةمهيَشت كورد  دةر نتةعليمامتا
تيَكةلَةيةكى نةتةوة و ئاين و  كةركوك دا كار بكةن. لةدةرةوةى ناوضةى ئؤتؤنؤمى

 ،ى حوزةيران رِامان طواسنت21بؤ  ةوى مايسة21ئةو خةلَكانةى كةوا ئيَمة لة مةزهةبة.
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  كةران دا داطري ر كؤنرتِؤلَى ذيَ بةآلم لة  ،كراوةكان دا نةبوون ناوضة قةدةغة يةك كةسيان لة
 جا  ، بوون

 ."(2)ةوادارى ئةوان بوبينَت يادذيان ه
ى نةكةمانتماتر بارى نيش ئةم سياسةتة شؤظيَنى و ضةثةلَةى سةرانى بةعس هيَندةى

ةست د او لةزطار كرئازادى دواى  عرياقى رِ رِؤذطارى زؤر بةداخةوة ئةمرِؤش لة ،شيَواند
ة بري لن زؤر دةربارةى مافى نةتةوةمياعةرةب  يَك لةدى هةنسةدام حسني بري كردنةوة

 كردنةوةى بةعسيةكان باشرت نية .
 هؤى زياتر دةست كراوةيى رِذيَمى بةعس بؤ ليَدان و سةركوت كردنى شؤرِشى كورد، بة

بآلوى شاآلوى نةطريسى ئةنفال بةزةبرى  بةر و جيهان و بةر و هاوكارى دةولَةتانى دةور وة
ناو خاكى كوردستان  يى دةركردنى هةموو هيَزة سياسى ضةكداريةكانى كورد لةضةكى كيميا

كانى كشاندةوة تاكتيكى سةردةميش بيَت هيَزة  شؤرِشى كورد ناضار بوو ئةطةر وةك دا،
ناو هيَزيَكى هةلَقوآلوى  شتيَكى بةلَطة نةويستة كة )ى.ن.ك(بةآلم  ،سةر سنوورى ئيَران

و  دانةبرِىَ هيض شيَوةيةك لة جةماوةر ى لةوة كردةوة بة، بؤية بريجةماوةرى كوردستانة
ثشت بةسنت  بةلة شيَوةيةكى ترى خةبات بكاتةوة، ثيَويستة تاكتيكى خةبات بطؤرِىَ و بري 

مانةوةى هيَزى  بةجةماوةر و ووريايى رِيَكخستنةكانى ناو شار و شارؤضكةكان ئةبىَ دريَذة بة
ة دروست كردنى بؤ ئةم مةبةستة كةوتن ،ن داناو خاكى كوردستا رطة بدات لةثيَشمة

يكرتين خالَى رِذيَم جيَطري نز هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان و لة ختفا( لةمةفرةزةى نهيَنى )أ
ية  كيَتى توانى هيَز و تواناى رِيَكخستنةكانى ناوةوة لةطةلَ مةفرةزة نهيَنىبةمةش ية ،بوون

ة يةكيَتى توانى دواى ئةنفالةكان ثرِنسيثيَكى بةم شيَوةي ،بدا نةكان بةيةكةوة طرىَثارتيزا
نوىَ بهيَنيَتة ناو ياساكانى جةنطى ثارتى زانيةوة ئةويش ثرِةنسيثى ذيان و هةلَكردنى ثارتى 

، لةاليةك يةكى زؤرى هةبوو بؤ ئةو رِؤذطارة، ئةمةش طرنططوند نشينةكان زانةكان بوو بةبىَ
بؤ مانةوةى ناسنامةى نةتةوةيى خؤى ئامادةية رِذيَمى لةوة ئاطادار كردةوة كة طةىل كورد 
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لةاليةكى تريش مانةوةى ئةم  ،ت و بةرةو رِووى مةحالَ ببيَتةوةطيانى خؤى فيدا بكا
و بري و  و رِيَكخستنةكانى ناوشار جةماوةر مةفرةزة نهيَنيانة ورة و خؤرِاطرى زياترى دةدا بة

طؤرِينى تاكتيك و ئةم شيَوةى  ،ووسةركردايةتيةكةى تؤكمة تر دةب شؤرِش و باوةرِيان بة
هةرةسى  خةباتة لة و رِؤذطارة دا رِيَطة طرتن بوو لة دووبارة بوونةوةى ئاش بةتالَ و

 يةكجارةكى شؤرِشى كورد.
بات ى خة ىَةى نوهةميشة ثيَشةنطى داهيَنانى شيَو شتيَكى رِون و ئاشكراية) ى.ن.ك(

ة ؤى ئةوه ات بةى كات و سةردةمى خةب ثىَ بووة و هةميشة بةرنامةى تايبةتى هةبووة بة
ستنى رِيَكخ سةر يةكيَتى دواى ئةنفالةكان تاكتيكى خةباتى طؤرِى و قورسايى كارى خستة

ا ددستان نى كورلة ميَذووى سياسى كورد و شؤرِشةكا بةلَطةش سةملاندى كة بة ،شارةكان
ا ددستان كانى كورارةناو ش قةدةر يةكيَتى لة سياسى كوردى نةيتوانيوة بةهيَزيَكى  هيض 

ناو  لة ةكيَتىيانى رِيَكخستنةك ،دراوةى هةبيَت كة يةكيَتى هةيبووئةو هيَزة يةدةط و ساز
 ،مؤ رِذيَؤر بزيةشةيةكى  نة مايةى دلَة رِاوكىَ و سةروجةرطةى دةسةآلتى بةعس دا ببو

ة طرنط و لَرِؤ ئةم يةكةجمار بوو لة ميَذووى سياسى كورد دا رِيَكخستنى نهيَنى بتوانيَت
 كاريطةر و بةردةوامة بطيَرِيَت .

ايطةرى لة ك ئةم رِاستية باش رِوون دةكاتةوة ئةوةتا شةهيد )غةريب هةلَةدنى (
ةكى ئةم رى ضيايبنا رِيَكخسنت و سؤز و خؤشةويستى بؤ رِيَكخسنت لةكاتى ثارتى زانى دا لة

 ةبباردا ى نالةرودؤخيَكبا لةبةردةم ئةشكةوتيَك دانيشتووة  نيشتمانة خؤشةويستةدا لة
 -ودةييةوة بريةوةريةكانى دةنوسيَتةوة و دةلَيَت:وئاس
ضونكة ئةو ماوةيةيةى ثيَشوو دةستى بامشان لة دوذمن  زؤر مورِتاح بووين،.."... -

توو ئةويش برِيارة لةم ضةند رِؤذةى داها ،ثيآَلوى بوو وةشاند بوو .تةنيا طري و طرفتمان بىَ
زؤر شتيان بؤ دابني  ،تةنطمانةوة هاتن رِيَكخسنت زؤر بة. ئاى بني بكةنرِيَكخسنت بؤمانى دا
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 كردين خؤزطة هةموو اليةك دةيانزانى بايةخى رِيَكخسنت ضةند طرنط و مةزنة و ضيرت بة
 ."(3)يان نةدةرِوانى ضاوى سوك تىَ

  سةرا ةب دةست امةكانىبةلَطةن ى لةسةر رِذيَم لة ترس و كاريطةرى رِيَكخستنةكانى يةكيَتى  
فال دا تى ئةنكارةسا كاتى لة .نى ديارةورِو كاتى رِاثةرِين دا بة طرياوى رِذيَمى بةعس لة

 ( بارق ليوا )بوون  كرا كةرةم بةند بنكةى ثؤليسى قادر خةلَكى خؤرِاطرى طةرميان لة
ة ليد(سن اجملحفةرماندةى فةيلةقى يةك لةطةلَ خودى )على  (فريق الركن سلطان هاشمو)

يديؤيى نةى ظنى ويَوتنة طرتقارةمانيَك خؤيان ثيشان دا و كة كؤثتةريَك دابةزين وةك هةلي
ئيَرانية  يَكدةرةت ى )كرايةوة طواية ئةمة ويَنة يةكان و لةسةر تةلةفزيؤنى عرياق بآلوبةند

يشى ى ئاساومةنضةند هةفتةيةك بةردةوام ليَدةدرايةوة تا ئةو كاتةى ئةجن طرياوةكانة(
يةتى ةرؤكابوو خودى سةدام حسني خؤى س ردةستةيةكى باآلى رِاويَذكا نةتةوةيى كة

 ةشة و بان بةخة زيكةوتة طلةيى وطازةند و رِةخنة طرتن كة ثيشاندانى ئةم ويَنةي ،دةكرد
انى نني ى ئيَررياوطثيَشمةرطة و ئةمانة طوندنشينى ئاساين  ثيَضةوانةوة خةلَك واى دةبينن

نى ى )نهي397َ\ئاماذة بةنوسراوى ل.ش.د كة1988ى مايسى 2ئةوة لة لةبةر
 لقومى(االمن سكرتيَرى ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةيى يةوة )جملس ا وشةخسى(دةكات لة
 رى سةر بةى باكووبار ربؤ ليذنةى كا مةكتةبى وةزير لةطةلَ ويَنةيةك دا .بؤ وةزارةتى ناوخؤ

 لة ةوة كشتى نوسرائاسايشى ط ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرِش و بةرِيَوةبةرايةتى
ى نيةكاننهيَ ترسى ئةوةى هةية كةوا شانة" بةشيَكى دا ئاطادارى ئةوة رِادةطةيةنىَ

ربرِين ايى دةارِةزكةالر بؤ ن رِةنطة خؤثيشاندانيَك دذ بةحكومةت رِيَك خبات لة )ى.ن.ك(
بةند  يشتماننرِيزى  طةرِاونةتةوةئةو تيَكدةرانةى لةطةلَ خيَزانةكانيان  ئةوةى كة لةسةر
 ." (4)كراون
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طارةدا ةو رِؤذكان لبريمانة طرذى و تورِةيى جةماوةر و رِيَكخستنة ديارة زؤربةمان لة
نةش م هؤياةر ئةيةكى زؤرى خستبووة دلَى سةرانى بةعسةوة هةر لةب ترس و دلَة رِاوكىَ

 ترين هيَز لةقةلَةم دةدا . خةتةر بوو كة رِذيَم يةكيَتى بة
ة كة ةكردةوكيَتى بريى لةوكخستنةكان يةتواناى رِي لةود وةرطرتن وبؤ زياتر س

 لة (ناوى سوثاى رِزطارى كوردستان )سرك نهيَنى دروست بكات بة سوثايةك بة
ةوة ايبةتيدؤخى تهؤى بارو بة و ئةو ثيَشمةرطة دابرِاوانةى كة رِيَكخستنةكانى ناو شار

                                         .ونةوة ناو شارةكان وهاتب
  واالكى ضندين هاورِيَيانى رِيَكخستنى ئيَمة لةو بار و دؤخة سةختة دا بةشدارى ضة 

دا جيَطاى باس كردن نية بؤ ليَرة ليَدانى دام و دةزطا سةركوت كةرةكانى رِذيَميان كرد كة
وةوة وسنوورى بيتويَن ماب ى بيتويَن مةفرةزةيةكى نهيَنى )أختفا (ى لة99: تيثى منونة
ى و ضاوساغيان ، هاورِيَيانى ئيَمة رِيَنمايد عةىل وةيسى ليَثرسراوى تيث بووكاتة شةهيئةو 

، مةفرةزةيةكى رِيَيانى ئيَمةهاوكارى هاو ، برِياريان دا ضاالكيةك بكةن بةدةكردن بؤ كارةكان
ذيَر سةرثةرشتى عةىل بؤسكيَنى دا كة  هاورِيَيانى خؤمان دروست كرد لة بامشان لة
 1983سالَى  ى بيتويَن بوو كاتى خؤى لة 99و قارةمانى تيثى  ةكى بويَرثيَشمةرطةي

رِيزةكانى رِيَكخستنى كؤمةلَةى رِةجندةرانى كوردستان دا رِيَكخرا بوو بة  لةاليةن ئيَمةوة لة
رِيَطاى ئيَمةوة  لة 1987و ئةركةكانى رِيَكخستنى ئةجنام دا تا سالَى  بةر دةوامى كار

ى بيتويَن بووة  99يثى شمةرطةى كوردستانةوة كرد لة تهيَزى ثيَ ثةيوةندى بة
ذيَر فةرماندةيى شةهيد عةىل وةيسى دا كات و ساتى ئةجنام دانى ضاالكيةكة  لة .ثيَشمةرطة

، مةفرةزةيةكى ضوارى ئةو كاتة و طوندى بؤسكيَن فرقةى بيست ودانرا لةسةر رِيَطاى 
هاورِيَيانى ئيَمة ضاالكيةكة ئةجنام درا كة ى بيتويَن و  99تيَكةآلو لةثيَشمةرطةكانى تيثى 

، ة نزيك بوو لة فرقةى بيست و ضوارليَدانى كاروانيَكى سةربازى بوو لة جيَطايةكى ئةوةند
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ضةندة  تةنها بري و باوةرِ و طيان بازى دةتهيَنيَتة سةر ئةو باوةرِةى كة دوذمنةكةت هةر
 بآ توانا و كةم دةسةآلتة . هيَز بيَت لة ئاست ورةى ثؤآلينى طةل دا طةورة و بة

ةرِى ثو عس لةمى بةضونكة رِذيَ  ،رِاستى بؤ ئةو رِؤذطارة ئةمة كاريَكى ئةستةم بوو بة
ويَست ن و هةلَبوو ندووشانازيةوة دةلَيَم دةبواية ئةو ما بة ،كيَشى دابوو سةر لوت بةرزى و

 مةتىو حكو ةمانةرلرِؤذطارى ئةمرِؤى ئازادى و ث بةرزيةى رِيَكخستنةكانى ئةو كاتة لة
 ؤيان ختةكان وةك ش  جار  زؤر  بةداخةوة  بةآلم  ،ضاو بطرياية هةريَمى كوردستان لةبةر

 نايةنةوة .
و دروست كردنى مةفرةزة  بؤ سةر سنوورى ئيَران كةوتنةوةى )ه.ث.ك( هؤى دوور بة

و  طران تر تر ئةركى سةر شانى رِيَكخستنةكانى ناو شار ىرختفا(كان و ضةندين كانهيَنى )أ
بكةن و كارى هةلَسورِانى يةكان  ئةبواية ضاوساغى و رِيَنمايى مةفرةزة نهيَنى .طرنطرت بوو

ورد هةية لةطةلَ ثيَويستيةكانى وضى هةوالَ و دةنطوباسى  هةر ،خؤيان ئةجنام بدةن
ئةوة زياتر كةوتنة  لةبةر ،رووى خؤيانى ىلَ ئاطادار بكةنةوةسة خةباتى ئةو رِؤذطارةدا

رِذيَميش ئةم رِاستيانةى باش  ،ؤ ئةجنام دانى كار و ئةركةكانيانماندوو كردن ب كى و خؤضاال
دةطةيشت لةم  رِيَطاى جاسوس و سيخورِةكانيةوة هةميشة زانيارى زياترى ثيَ دةزانى لة

ناو بردنى  بارةيةوة، ئيرت رِذيَميش زياتر كةوتة خؤى بؤ دانانى ثالنى سةركوت كردن و لة
يا هيض نةبىَ بؤ سرِكردن و كةم كردنةوةى ضاالكيةكانيان بؤ ئةم مةبةستة كةمان الوانى طةلة

 لة شارةكاندا، هةولَى دا شيَوةى تازة تر بةكاربهيَنىَ بؤ كؤنرتِؤلَ كردنى بارودؤخةكة لة
هةوالَطرى و خمابةرات و شارى سليَمانى سةرةرِاى هةبوونى بةرِيَوةبةرايةتى ئاسايش و 

ضةندين دةزطاى طرتن و سةركوت كردن بؤ ئةوانةى هاوكارى و  (حامية) و (طوارى)
تر  كردةوة كة دوا ثيَشمةرطة دةكةن فةرمانطةيةكى ئاسايشى تازةى لة شارى سليَمانى

باية ذوورةوة  فةرمانطةية ضوو  يَك لةمهةر كةس ناو دةبرا. لةالى خةلَك بة)ئةمنة سوورةكة(
بردنى ثياوان هؤبة و ذوورى تايبةت  ناو و لة سةرةرِاى طرتن ،زةمحةت طيانى دةردةكرد بة
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  ضةندين كض لةسةر كارى ،ويذدانى دةنواند ثةرِى بىَ ذنان لةم فةرمانطةيةدا ئةو بة
 انة و دوارِووى سوورةوة برانة ناو ئةم بةندخي طريان و بةرِيَكخسنت و مةسةلةى كورد بوون 

ى يةوة ضوونة ذيانى ذنيَتى و ثاش )جتاوز(يان كردن لة كضيَن ضارى سنوور بةزاندن تر دوو
دواى ئةوةى  لة يةكيَك بؤى طيَرِامةوة ،ندالَيَك يان زياتر هاتنة دةرةوةم ئازاد بوون بة

دا  1991بةلَطةنامةكانى رِذيَمى بةعس دةست رِاثةرِيوان كةوتن لة رِاثةرِينى ئازارى 
 ؤخيَكى تةواو مةست و ناد و رِةوشتةكان لة بار بةد كاسيَتيَكى ظيديؤيى بينيوة كة ئةمنة

ووتى لةسةر رِ رِوانطةى برييَكى بؤطةن دا بؤ ئةتك كردنى ناموسى كورد بة هوشيارىدا لة
 ،ار و يارى وةرةقةيان لةسةر دةكردميَزى قومبووة  سنطيان كرد الشةى كضيَكى بةندى

وال كضةكةش بؤ ئةوةى ويَنةكةى دةرنةضيَت دةستى لةسةر دةم و ضاوى دادةنا و رِووى لة
بةآلم ئةمنةكان بؤ زياتر ئازار  ،لةدةستى دةهات هةرئةمة بوو كيش كةدةكرد تةنيا كاريَ

كةكوكيش سةرةرِاى ضةندين دةزطاى  لة .دةبرد لةسةر دةم و ضاوى ال دانى دةستيان ثىَ
بةرِيَوةبةرايةتىهةوالَطرىسةربازى  سةر بة ( هيئة خاصة و منظومة الشرقيةوت كردن )سةرك

 ، خةلَكى كوردكردنى  طرتن و بةند  ى كردةوة بؤ لعامة(ستخبارات العسكريةا)مديرية اال
 هةمان شيَوة. هةوليَر و دهؤكيش بة لة 

 وطرييَن ن ببوو ئةوة سةير نةبوو كيذ و الو و خةلَكى كورد لةسةر مةسةلةى كورد
ينةوةيان كؤلَيَلةرةبى عزمانى  بوو ئةوانةى دةطريان بة سةير لةوةدا ،بكريَن بكوذريَن و بةند

 ك تيَنةامى ليَئةجن ةلضةندة زؤريَك لةوانةى دةطريان عةرةبيان نةدةزانى  لةطةلَ دةكرا هةر
ضى رِاثيَ اوان وت بىَ هةبوو تاوانيَكى طةورة دةخراية ئةستؤى يةكيَكى دةطةيشنت دا جارى وا

 تةك طالَةوجار  دةكرا، لةبةر زةقى ئةم مةسةلةية زؤر (لثورةدةزطاكانى سةروو )حمكمةا
ابوو نازامن ووى دو يا رِجارِى بو بؤ طالَتة ،نيَو خؤيان دا باسيان دةكرد يةكان لةجارِى بةند

ى كورد يةكةندب بة ى ليَكؤلَينةوة بةعةرةبىطواية جاريَك لةكاتى ليَكؤلَينةوةدا ئةفسةر
 دةلَيَت:
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 ذكر امساء الذين كان معك فى التنظيم .أ -
 ةلَىَ:د كوردى ةبلَىَ ب ضى ناطا نازانىَ تىَ ى نازانىَ هيضى ىلَئةوةى عةرةب لةبةر يةكةشبةند

 تاوامن . بةخواى سةيدى هيض نازامن بىَ -
 ى دةلَيَت: سةر ثىَ ئةفسةرى ليَكؤلَينةوة زياتر فشارى دةخاتة

 ذكر امساء الذين كان معك واماكن االجتماعات.أ -
 يةكةش لةثةريَشانى دادةلَيَت:بةند

 زةواد نىية . طام لة مةمحودى بىَسةيدى وةلآَل ئا -
ةكارديَت ةوانة بؤ ئبكوردى دا  ئةفسةرى ليَكؤلَينةوة نازانيَت ئةمة دةستة واذةيةكة لة

 ت:دةلَيَ يةكسةر هاوكارةكانيةتى دةزانيَت ئةوة ناوى يةكيَك لة وا ،ى هيض ننيئاطادار
 زةواد. كتب حممودبىَأ -

 تر بلَيَت. ناوى هىزياتر ئازار و ئةشكةجنةى دةكةن بؤئةوةى 
 ،دةكردةوةهةرضةندة بةعس رِؤذ بة رِؤذ ئةلَقةى زةبر و زةنطى لةطةلةكةمان بضوكرت 

بدا و  دا هيَز تر بوو زولَمى بةعس بتوانىَ ضؤكيان ثىَ بةآلم بري و باوةرِى خةلَك لةوة بة
كردنى  تكو رِذيَم لةاليةك بؤ ثةكخسنت و سةر ،خةبات و تيَكؤشان بهيَنىَ لة وازيان ثىَ

اليةكى  لة ،اى مادى و مرؤيى خؤى خستبووة كارترين توان رِيَكخستنةكانى يةكيَتى طةورة
تريشةوة فشارى زؤرى خستبووة سةر جاسوس و سيخورِةكانى بؤ ئاشكرا كردن و طرتن و 
سزادانى ئةو الو و كيذانةى بةشدارى خةبات و تيَكؤشان و هاوكارى شؤرِشيان دةكرد 

ئاشكرا كردن  انى بةعسيش بؤ ثيشان دانى دلَسؤزى خؤيان بؤ بةعس لةسيخورِ و شؤفارةك
زةبر و  ديارة بةعس دةيزانى بة انةكان دريَغيان نةكرد،رِاثيَض كردنى خةلَك بؤ ناو بةندخي و

بةآلم بؤ زياتر خامؤش كردنى  خةبات بهيَنىَ، زؤر بؤ سةر خةلَك ناتوانىَ وازيان ثىَ لةزةنطى 
 بآلويان لةسةر هاوكارى سيخورِةكانى خؤمالَى هيَرشيَكى بةر شؤرِشى طةلةكةمان بة

و رِيَكخسنت  انةكانيان ثرِ كرد لةهةموو بةندخي ،كرد تاسةرى كوردستان دا دةست ثىَ
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 ،خاص(ى ئيَمةش ثشكى شيَرى بةركةوت)جناح  ، بةندخيانةى تيَكؤشةرانى طةلةكةمان
يان ياساولَةكان وونةريتى ثيَش ؤذيَك بةرِ ،كى تازةيان دةهيَنا بؤ الى ئيَمةرِؤذانة خةلَ

و ئةشكةجنةيةكى زؤر  دواى ليَدان و ئازار ،هؤلَى ثيَشوازى رِاطرت ى تازةيان لةكؤمةلَيَك بةند
 ،سيامةنديان هيَنا بؤ ذوورى ئيَمةدا دابةشيان كردن نورى و حةسةن و  بةسةر ذوورةكان

كة طةيشتنة  هةر ،بوون طريا ك(لةسةر رِيَكخستنى )ى.ن.هةموويان خةلَكى كةالر بوون 
وةيةكى زؤر كردن بؤ ما ضؤ و ثياسة ذوورةكةدا كةوتة هاتوو ذوورى ئيَمة سيامةند بة

كان يةذوورةكة طةورة نةبوو كةمرت بةند ،يانةوة سةير بوو يةكان بةالدانةنيشت هةموو بةند
سرولآَلى نة ئةو هات و ضؤيةى سيامةند سةرجنى مامؤستا ،لة ذوورةكةدا ثياسةيان دةكرد

 ووت:ط ى ثىَ رِاكيَشا لةبةر ئةوة
 .؟ئةرىَ كاكة تؤ بؤدانانيشى  -
 ووتى:طسيامةند بةشيَوة زاراوةى الى خؤيان    
 . !عةمةليامت خويَن رِىَ ئةكات -
 اوةكةى زى زارةر جياوائاخاوتنةكةى نةطةيشتني جالةب ئيَمةش لة نةمامؤستا نةسرولآَل و نة  

 وتى:وطلآَل ئةوة مامؤستا نةسرو وة وةآلمةكةى دايةوة لةبةرليَوة لة ذيَر بوو يا
 ضى...ضى؟ -
 . !خويَن رِىَ ئةكات -

ةكسةر وة يتوهةر تيَنةطةيش ى سيامةند زانى مامؤستا نةسرولآَل حةسةنى هاورِىَ
 قسةكةى لةدةم قؤستةوة:

 ى ىلَيَنوة خوطورضيلةى نةخؤشة نةشتةرطةرى بؤ كراوة برينةكةى هيَشتا ضاك نةبؤتة -
 ديَت.

 ارةى ثيَكةنني دواى ئةوةش هةر زوو زوو دووب سرولآَلداية قاقاى نةمامؤستا
 ةوة:دةكردةو
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 ئةكا. سيامةند خويَن رِىَ -
ةكة نى ذوورةندامائةمةك بوو الى هةموو ئ خؤش و بة سيامةند كورِيَكى دلَثاك و رِوو

 خؤشةويست بوو.
 1989 ةمىيةك انونىكرِؤذةكانى  ؤذيَك لةبةآلم رِ ،تازة نةهيَنن كةم رِؤذ هةبوو بةندى

 نةىةندخيااو بندةنطيةى  سيآَلوى خةلَك ئةو كش و مات و بىَ ،خةلَكيَكى زؤريان هيَنا
ةنطيان د ان بىَهةرِةشة و ليَدان و ئازارد دةنطيةى هةموو جاريَك بة بىَ ئةو ،ندشكا

 ،انةذن امىوت حةمدةتطو ئاطاى لةكةس نةبووبة هةنطامة و ذاوة ذاويَك كةس  بوو ،دةكردين
 و بةبو داايان تيَوهى بوو  وةدا سةير لة ،لَكى سنوورى ناوضةكةى ئيَمة بوونهةمووشيان خة

 يَتى،يةك ،وبري و باوةرِيَكى جياوازى هةبو يةكةيان بوون بةآلم هةر يةكةوة طريا
ن طرتبوو يةكةوة ةبوو هةموويان ب بىَ ئاطا بوو زؤر شيوعى هى واشيان تيَدا ،سؤشياليست

 رى،مان فةخسليَ ،ئةمحةد سةثان لةوانة الى ئيَمة بؤ )جناح خاص( بوويانن بؤ هيَنا
اجى حومةر مامؤستا ع ،اهيم حةمةدةمني شيَخةى سةروضاوةئيرب ،ى حاجى قادرمةحةمةد

ها ةهةروةو ،ةمال سةعيد، مستةفا حةمةد مستةفاك عبدولآَل حةمةد رِةسولَ، حسني،
 ؤتىَ،نةى مربة مي حةمةدةمني ناسراو ،ماعيل حةمة ميَوذةيىئيس ئيسماعيل حةمةسوور،

ني ةمةدةمهيم حئربا ،ذوورةكان دا دابةشيان كردن فاخر شيَخ سةدر بةسةر ،عةىل هةيبةت
  ةرسيم لةيرباهئهيَنا بؤ ذوورى ئيَمة شيَخةى سةروضاوة و ئيسماعيل حةمة ميَوذةييان 

لةكارى  رت خؤىوو كةمن و هةنديَك خؤثاريَز ببوو، كورِيَكى هيَم طريا رِيَكخستنى )ى.ن.ك(
 لة  امنل وابزيسماعيئ ،و تيَكةآلوى هةبوولةطةلَ من خؤشةويستى  ،ئةوانى تر هةلَدةقورتاند
ا دةوانيش ئواى د بة ،دةنط بوو كورِيَكى الواز و كةم دوو بىَ بوو سةر حزبى شيوعى طريا

يَنا ريان هزؤرى ت ويَسى عةىل سؤفى وكا ،ئةمحةد نادر قادر رِةسولَ، ،جةبار ئةمحةد خان
 ،زانيوةيامن نةناووون بةداخةوة ئةوانةى ليَم نزيك نةب ،بةشيان كردن دا دا بةسةر ذوورةكان

 ارى ئةمحةد خان بؤى طيَرِامةوة :جةب
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كى د خةلَةستم كرنابووم هن شويَنيَك دايا ضاوم بةسرتابوةوة لة ( منظومة الشرقيةلة) -
 ووتى:طهاوار وار...بوو ئةمحةد نادر دةستى كرد بةها وايى طويَم ىلَد ،تريشم لة دةورةية

 ميزم ديَت وةختة سكم بتةقيَت . -
ؤزيَك تضةندة  هةر  انةدةد ى ثىِ تيَنة دةطةيشت و طوىَ هيضى ىلَ بةآلم كابراى ياساولَ

 بوو بةآلم بةضرثة ثيَمووت: م دوورليَ
 بلَىَ بول يانى ميزم ديَت . -

 بولبول ببوة وشةكةو  بول...بول يةك دةيطوت: يَندة زوو زوو لةسةرئةمحةد نادر ه
 ووتى:طبوو ياساولَةكة لةثةستيا  شيَواند كابراى ياساولَ  سةرى لة

 طةواد شنو بولبول. -
 يز كردنبؤ م هةمزةش زؤر داواى كرد بيبةن ،ؤيشت و ئةمحةد نادرى بةجىَ هيَشترِ

 اكرد.دى بؤ نةطرياو ميزةكةى بةخؤى لةئةجنام دا خؤ،نةدا بةآلم طويَيان ثىَ
ى ستنةكانيَكخزجنريةى ثةيوةندى نيَوان سةروو بةشيَك لة رِ عةبدولآَل سةيد قادر

لَيَك ة كؤمةمةييةورِيَطاى حاجى سريَش بوو لةةى رِةجندةرانى كوردستانى) ى.ن.ك( كؤمةلَ
ةظدة ةطةلَ حل ،بوون هؤى برادةريَكيانةوة ئاشكرا بوو بة سنوورى سؤران رِيَكخرا خةلَك لة

 .بةندخيانة ى تريان طريان و هيَنايانن بؤ ئةم  هاورِىَ
  قانع ديق،سمةال  ئازاد تؤفيق حةميد رِةسولَ، دا مولود رِةسولَ، 1990شوباتى  لة

 اخةوة د بةر ضةندانى ت ةد شيَواو هيَنايانن بؤ بةندخيانةى الى ئيَمة لةطةلَ ئةمح
 وردن دةكةم .بري نية داواى ليَب ناويامن لة

و سيخورِةكانى بةعسةوة لة سنورى هةموو شارةكان رِيَكخستنةكان  هؤى شؤفار بة
  ئةوة رِؤذ بة رِؤذ انة لةبةرلَكى تازةيان دةهيَنا بؤ ئةم بةندخيئاشكرا بوون و رِؤذانة خة

، ماوةيةكى زؤريش بوو كةسيان نةدةبرد بؤ دادطا بةهؤي تر دةبوون رةكان قةرةبالَغ وذو
و  ضةندة خةلَكيش زؤر بواية جيَطا و ثيَخةو ، هةربوو زؤرى دا قةرةبالَغيةكة هةر لة ئةوة
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زؤر باسي ئةو دا  نيَو خؤمان ئةوة لة نة سةر ئاو خراثرت دةبوو لةبةروخواردن و ضو
 ك لة مامؤستا نةسرولاَلَم ثرسي:، رِؤذيَكيَشةيةمان دةكرد

 غية رةبالَبةضى تيَدةطةى لةم قةمامؤستا جةنابت دةميَكة ليَرةى تؤ ئةم كارة  -
 مةبةستيان ضية؟

 ك ناوؤذيَرِ وةوة ئةم كارة دةكةن هةربينا ديتوكاتيَك دادطايي كردن نزيك ب هةر -
ك بوو و دةميَة ئة، ثيَويست نةبوو بثرسم ئةمة ضؤن دةزانيَت ضونكدةخويَننةوة بؤ دادطا

مؤستا امةى لةو قسان ،دطاوة بؤ داوجاريَك ضوم كة وب ليَرة بوو خؤشي بؤي باس كرد
 ومت:طوطابزامن شتيَك دةربارةى داد ئةوة بوومنةسرولآَل تامةزرؤي 

 رة ضؤنة؟طاي ئيَر زةمحةت نية بؤم باس ناكةيت دادمامؤستا ئةطة -
ةمل شيَراوة طرتنى خةلَكى ثيَ سث دةسةالتي دةزطايانةى رِذيَم كة وهةر دةزطايةك لة -

وةى الى كؤلينةليَ ، دواي ئةوةى ئازار و ئةشكةجنة وةطرنكويَرم كةس نا بويَرم، خةلَك د
او هةر ن يَشطا لةويةكان بة كؤمةلَ دةبريَن بؤ دادبةند ئةوان تةواو دةبيَت هةموو

لَ ة كؤمةان بييةك  ، ئينجا يةكخؤت بكةيت ؤت نية هيض بةرطريةك لةريَتةوة بديَنودةخ
هؤى  ةبلَيَت بةوة ةوةى ثةشيمان بيَتئ ،، كةسيش مافى بةرثةرض دانةوةى نيةحوكم دةدريَن

ةر ه ،كؤلينةوةبؤ ليَ نةوةليَدان يا بةزؤر ئةم قسانةم ثيَ ووتراوة ئةوا جاريَكى تر دةى طيَرِ
دى ضاوى  اريَكىز جيكةسيَكيش بطيَرِنةوة بؤ ليَكؤلَينةوة توشي بةآليةكى واى دةكةن هةرط

يَك بيَت ةر ضؤنندا هيةكانى زؤر هانددا بة لةطةلَ ئةوةش ،ةكةويَتةوةطا و دةرةوة نبة داد
 بةرطرى كردن كاريَكى باشة.

امؤستا انى مبري و هؤشيان الى قسةكيةكان ةكةى من دا هةموو بةندلةطةلَ ثرسيار
ةوالوة ةمري ل، ئونطا بؤ هةموومان بةسوود بو، زانياريةكانى دةربارةى دادبوونةسرولآَل 

 ووتى:طةستا بيَت هةلَى داية وةك ئةوةى بةرةو رِوى دادوةر و
 نادةن؟ بؤ بةرم شتيَك هيَناوة باشة وم و طةرِاومةتةوة وازم لة هةموومن ثيَشمةرطة بو -
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 ةكى طاي، لة دادنةدان بةدةست خؤيان بووكةس وةآلمى ال نةبوو بةردان و بةر
وكم دانى ح دان ودارةلةسيَ بنةمايةكى ياسايي ضى ليَ ضاوةرِوان دةكريَ هةر نهيَنى بيَ هيض 

 يةكانة.بةند
ى نيطةران وتةنطى  دلَ طامان دةكرد هةستم بةؤمان دا رِؤذانة هيَندة باسي دادلةنيَوان خ
ى زةر بيَ ئةوةثاريَ نى بيَطايةكى سةربازى نهيَدادهةر باريَك دا ليَكت دابايةوة  زؤر دةكرد بة

 شووم و  ارىرِيني ببتوانى بضوكرتين بةرطرى لة خؤت بكةيت ثيَش ئةوةى بضيتة دادطا دةتزا
 ئةجنامى خراث و ناديارة.

دا ياساولَةكان دةستيان كرد بةناو  1989\12\26ضيَشتةنطاويَك لة رِؤذي 
كةن، دلَم يَدا بردم ثرِ طؤزيةك ئاوى ساث خويَندنةوة هةر ووتيان بؤ دادطاية وةك ئةوةى لة

 ؤرةى تؤية بؤيَن نلَم بثيَ، تيَك رِابووم دلَم كةوتة ثةلة ثةل وةك ئةوةى داخورثا، رِاضةنيم
ويَكى تر ةند ناوي ضدا ،رةكةى ئيَمة ناوى مامؤستا نةسرِةلآَليان خويَندةوةوذو ، لةدادطا

وايي د ،رتنيايان طرِارِةوةكة رِ دا لة ئيَمةش بة دوايناوى قادرى هاورِيَمى خويَندةوة 
ةستمان و د ئةوةى ضاو ثاسيَكيان هيَنا فةرمانيان ثيَداين سوارى ئةم ثاسة بن بيَ

 وا ،لَ بكةنن لةطةارمازؤرم ال سةير بوو ئةوة يةكةم جار بوو بةم شيَوةية رِةفت ،ببةستنةوة
يان رسكى قووكميَحبزامن هةر لةبةر ئةمة بوو دةيان ووت ئيَستا دةبريَنة دادطا و يةكى 

ة ةستم بهةآلم وى مةرط دةضووم بوضةندة بةرةو رِ ، هةربةسةردا دةدةن و دةبرِيَتةوة
ى ةكيَكوةك ئةوةى لة طةرِ ،و دةستيان نةبةستينةوة يةك دةكرد كةضاويودةوئاس

 ، بةرةو دادطا كةوتينةرِيَ.ترشاريَكةوة بضينة طةرِةكيَكى 
 دادطايى كردن يا شانؤطةرى

بؤ ذيانى رِؤذانةى خةلَك رِيَسايةك  و وةتةى زاناكان برييان لةوة كردؤتةوة ياسا لة
 لةبةر ،طرتووة ياساى رِوانيوة و رِيَزى ىلَ ةزامةنديةوة لةمرؤظ بةخؤشحالَى و رِ ،دابنيَن

 ، كؤمةلَطاش لةرطرتوة و بةسةرى دا تيَنةثةرِيونئةوةى تاوانى تاوانباران سزاى خؤى وة
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ئةمةشة هةر  لةبةر هةر ،ذيانى بةسةر بردووة دلَ ودةيى و بةكامىوئاس ثةناى دادطاوة بة
زى بةها مرؤظايةتيةكان بطرىَ الى كؤمةلَطا جيَطاى رِيَدادطايةك سةروةرى خؤى بثاريَزىَ و 

دةمالَىَ و ئةو  هةميشة رِوو لة ياسا هةلَ ى داخة مرؤظ  بةآلم جىَ ،طرتنة ستايش و رِيَز ىلَ
ويست و طوجنانى ى ثيَ ثىَ ياسايانةى كة خؤى دايناون بؤ رِيَكخستنى كارى رِؤذانةى بة

ياسا دةرضوةكان دادطايى كردنى  ى بةعسية لةدانطةش ال وهةر بةم ثىَ  ،خؤى دةيانطؤرِىَ
ليَكؤلَينةوةى رِاستةقينة و سزاى نارِةوا و شيَواندنى ياسا واى كردووة الثةرِةكانى  بىَ

رِووزةردى و شةرمةزارى كة جيَطاى  ميَذووى بةعسى خويَن رِيَذ و ديكتاتؤر ثرِيةتى لة
 كوشت و برِ، ،تؤقاندن، دار و تةنافوشةى ترس و و قيَزةونى و تيَرِامانى طشت مرؤظايةتية ،

جؤريَك  تيَكدان و خاثوور كردن ثةرِى قاموسى بةعسيان داطري كردووة بة ،خويَن و زوخاو
 دةسةآلتة . دا كول و بىَ ئاستى قةلَةم لة

 اتن كم دا هميَش ةرِيَطاوة بةرةو دادطا ئةم بريكردنةوانة ئةوةندة ل ناو ثاس دا بة لة
ةر ئةوةندةم ه ،وةةطيَرِمية و ضؤنة تاكو بؤتان ب رِيَطا نةبوو بزامن ضى و ضوون هيض ئاطام لة

 (ة.حمكمة الثورةئيَرة دادطاى شؤرِش) :ووتيانطزانى 
ك هاتن يةاوةدواى م ،طرتني ياساولَةكان ضوونة ذوورةوةدةم بيناكة رِايان لةبةر

 انى دادطااوةرِوضلَى ؤه ندى بوو ثيَيان دةووت:هؤلَيَكى مام ناوة ،ئيَمةشيان بردة ذوورةوة
كيَك بؤ ية ،ووةسةر بلسىَ دةرطاى  ،بوو ذوورى دادطا نزم تر بةسىَ ثليكانة لةطةلَ دةرةوة و

 ،ةكانيبةند دطايىدواى تةواو بوونى دا كيَك بؤ ذوورى ثةجنةمؤر و كارىةي ذوورى دادطا،
بةشى  ووةمه دةرطاى سىَيةم ئاودةستيَك بوو ذوورةكةى تؤزيَك طةورة بوو خةلَك لة

 انارةكة داستى ذووناوةرِ لةثيسايى دوو خشتة بلؤكيان  ببوو لة ثرِ ،ذوورةكة دانيشتبوون
 ،ةةكردةودلَى ئةو بلؤكانة خؤى خا هةر كةسيَك زؤر نارِةحةت بواية دةضووة سةر ،بوو

ةكةدا تى هؤلَوةرِاسنا لة ،دةبوو بةبينينى دلَت ثرِ هةر ،بؤنيَكى ثيس و ناخؤشى ىل دةهات
 ةيةكى ئةستةم هةبوو لةطةلَ ضةند كورسى يةكى شةق و شرِدا.ثاي
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يَكى تردا ةلَ يةكلةط كة ضووينة ناو هؤلَى دادطاوة هاورِيَكامن عةىل و جةنطى هةر كةسة
ميَك كة رد،ةى دةكهيَمنى ثياس هؤلَةكةدا بة قادرى هاورِيَم بة ،سةرطةرمى قسةكردن بوون

ة و اويةةم و ضنيطةرانى بةد ،بوو كؤم ديار وةوة ثشتىوبةالى ثيَشةوةدا خؤى ضةماندب
يَكةوة ثثريؤت  ومن  ،دبزامن ئايةتيَكى دةخويَن لةبةر خؤيةوة ليَوى دةجوآلند وا ،بوو ديار

مان لَى خؤحا ن بريمان لةرِؤذى خؤما بووين قسةمان دةكرد دةربارةى دوا رِاوةستا
 ةستاة رِاوت ئيَمتةنيش ى لة مامؤستا نةسرولآَل لةطةلَ رِائد حمسنى هاورِىَ ،دةكردةوة

مامؤستا  ،بينى بووئةو كاتة نةم تا بةآلم  ،بووم جار باسى هاورِيَكةى بؤ كرد زؤر ،بوون
 ثيَ حمسنى ائدرِنةسرولآَل وةك ئةوةى بزانىَ مةبةستمة هاورِيَكةى بناسم يةكسةر هات 

 ناساندين.
 اغاكانى ئ لة ،ةوليَر بووخةلَكى ه ،بوو (رائد طياروان )رِائد حمسن رِائدى فرِؤكة -

ةلَسوكةت و هبوو،  اويَنخثياويَكى سثيلكةلَةى رِيَك وثيَك و  ضاو بةندخيانة لة ،دزةييان بوو
كى م خةلَاورِيَهثريؤتى  ئةو كاتة نةمن نة تا قسةكردنى هى فةرماندةيةكى سةربازى بوو،

 لةبةر ،  وشا بورِاكيَ ؤتىئةوة سةرجنى ثري ،بيَت دابىَ و طريا وامان نةديبوو لة ثلةيةكى وا
 ى:ووتطرِائد حمسن كرد  ئةوة رِووى لة

 !بؤ قوربان خةلَكى وةكو ئيَوةش دةطرن؟ -

 ةوة لةهؤى بريكردن يابة ،نةبيَت رِائد حمسن وةك ئةوةى ثرسيارةكةى بةدلَ
من ؤى هيَخميَك بةآلم بةسةر خؤى نةهيَنا و كة ،ضارةنوسى خؤى ئازار هيَرسى بؤ هيَنا

 ووتى :طئةسثايى  و دواى كةميَك رِاوةستان بةكردةوة 
خةباتى رِزطارخيوازى طةالن دا رِوناكبري و رِؤشنبرية شؤرِشطيَرِةكان هةميشة  لة -

ديارة خةباتى طةىل  ،يَكى طرنط و كاريطةريان طيَرِاوةثيَشةنطى جةماوةر بوون و دةور
 ،ضارةنوسى نةتةوايةتى خؤمان ديهيَنانى مافى بة ئيَمةش خةباتيَكى رِةوا و عاديالنةية بؤ

ئةوة  نةكردووة رِذيَميش ئةم رِاستية باش دةزانيَت لةبةر  نو الوةكامنان دريَغيا رِوناكبري
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ثلة و ثاية و رِادةى  ،ةموو ضني و تويَذةكانى طةلةكةمانه لة هةرطيز دةست ناثاريَزىَ
دنى رِؤلَةكانى طةل بؤ دلَنياشن لةوةى ئامادةكر ،دن و زانيارى الى ئةوان طرنط نيةخويَن

تةنها لةبةر ئةوة   ،اليةن رِوناكبريانى طةلةكةمان سةرثةرشتى دةكرىَ كؤرِى خةبات لة
 كردنى رِوناكبريانى طةلةكةمانة. و ئةشكةجنة و بةند ضارةسةرى بزانن ئازار بةرِيَطايةك 

 وومت:طثرسيارةكةى  بؤ دلَدانةوةى يا كؤتايى هيَنان بة
 ئايا ئيَوةش لةسةر كارى سياسى طرياون ؟ بزانىَبوو  مةبةستى ئةوة -

 :ووتىطهيَمنى  بوو بةآلم رِائد حمسن بة ضةندة ثرسيارةكة زؤر سادة هةر
 دةلَيَن هاوكارى ثيَشمةرطةتان كردووة. -

 ة ةرطاكناوةرِاستى د بووين يةكيَك دةرطاى الى دادطاى كردةوة لة لةم قسانةدا
 ؤ دادطايى كردن .رِاوةستا ناوى ئيَمةى خويَندةوة ب

است دا دةرطايةك هةبوو الى رِ ديو رِارِةويَكى زؤر بضوك بوو بة ينة ئةوولة دةرطاكة ضو
يةكان رِووى بةند بةرةو هةر شاهيديَك نةيةوىَ ،ئةمة ذوورى شاهيدةكانة :ووتطدةيان

 يةكان بهيَننة بةردةم دادوةر شاهيدةكة لةبةردةمى دادوةرثيَش ئةوةى بةندشاهيدى بدات 
و  ةورِو ،كارةكةى تةواو دةبيَت تا  شاهيدى خؤى دةدات و لةم ذوورة ضاوةرِوانى دةكات
را لةم سيَدارة دانيان بةسةردا دةد ثيَشةوة دةرطايةكى تر هةبوو ئةوانةى حوكمى لة

دطا لةم دةرطايةوة ناو دا بةالى ضةث دا دةرطايةك هةبوو بؤ ،دةرطايةوة دةبرانة دةرةوة
 هةموومان بةكزى لة ،بوو تاسنطمان دةهات دا قةفةزى دادطا ةالى رِاستب ،ضووينة ذوورةوة

 ،نيطةرانى هةموو لةمشانى داطرتبووترس و  ،زةكة بةرةو رِووى دادوةر وةستاينناو قةفة
شيَوةيةكى  دةم و ضاومان بة ،بوو رِةنطمان رِةش هةلَطةرِا ،دلَةكوتةمان ثيَكةوتبوو

ثةريَشانيةدا ضاويَكى  لةو ،دةورةمان كنةى دةكرد لة (قابض بوو )حةزرةتى نائاسايى ديار
 بةرامبةرمان لة ،بوو دارى ساج ديكؤر كرا هةموو ذوورةكة بة ،ذوورةكةدا طيَرِا خيَرام بة

 (عواد محد البندرسةرؤكى دادطا ) سةرى ذوورةكة هةبوو، ئةو بؤ ميَزيَكى بةرز لةم سةر
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رِاست و ضةثى  دوو دادوةرى تر لة ،وودانيشتب ناوةرِاستى ميَزةكة رطى مةدةنى لةبة بة ،ووب
 يةكيَك لةسةرى دانيشتبوو بة ،هةبووثيَش دادوةر ميَزيَكى نزمرت لة  ،دانيشتبوون
ى ثيَشكةوتن و طةشةسةندنى كاتيَكدا قةلَةم نيشانة لة ،ووتةكانى دةنووسى قةلَةمةكةى 

و ثيَشكةوتن  هوشيارىى فرازى هةر نةتةوةيةكة، بوون هؤى خؤشطوزةرانى  و سةر ،زانستة
 تيَكؤشانة لة، هؤى هةولَ خةبات و ية خؤشةويستى و ئازادى و يةكسانى ، مايةىو داهيَنانة

دا، بةآلم قةلَةمةكةى ئةوان بة ثيَضةوانةوة وةك او ئاماجنة ثريؤزةكانى مرؤظايةتى ثيَن
 ةرط و خويَنى ىلَمةكةى ئةوان مةقةلَ ،بردنى دةنووسى ناو برِين و لة ضةكةكانيان تةنها سةر

طوللة باران و كوشنت و سيَدارةى رِادةطةياند، تةنها  ى ئةجنام دةدا،تاوان و خيانةت ،دةبارى
ةسيان بةرةو قةلَةمةكةيان رِؤذى سةدان ك بة ،كؤتايى ذيانى مرؤظةكانى دةنووسى نةمان و

رطى زاوا مة سةدان ضراى هيواو ئاواتيان كوذاندةوة، بة ،برد مردن و ضارةنووسى ناديار
 نازى دايك وبابيان بىَ لةتاوانيان ، سةدان رِؤلَةى بىَ بوكيان خستة ثةذارةوة ضةندين نؤ

ى خؤى دابرِى و ذن و ةمالَةك بةش كرد، سةدان كةسيان لةخؤشى و ئارةزوى ذيان لة
، ئابرِوى سةدان كةسى خاوةن ئابرِويان تكاند، سةرثةرشت هيَشتةوة مندالَةكانيان بىَ
 ضوزامن ئةرىَ  ،نالَةوة سةريان نايةوة ئاهو ذيَر ئازار و ئةشكةجنةدا بة لةسةدان كةس 

 تاوانةكانيان هيَندة زؤرن ناذميَردريَن .
 و هةمو ،بوون دا بوو لة طةورة رِؤذانة هةر ،دادطا طؤرستانيَكى ئةستةم بوو

 لة ثيَناوى ئةم نيشتمانة خؤشةويستةدا بةسةرى بةرزةوة ضوونة سةردار و ئةوانةى لة
مردوويش  بةبرِين  نيشتمانةكةيان دا سيَدارة دران سةرةرِاى ئةوةى بةزيندوويى لة

ئةطةر يةكيَك  خؤ باوةش بطرىَ، نةيانهيَشت خاكى ثريؤزى نيشتمان الشةكةيان لة
ناو بردنةكةى بداتةوة  تةرمةكةيان بدايةوة بةكةس و كارى دةبواية ثارةى طوللة باران و لة

خؤش بونيان  خوا بثارِيَتةوة داواى خيَر و ىلَ لة ،ليَيان مةمنون بيَتبةعسيةكان زؤريش  بة
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سووتاو بوكى كؤست كةوتوو  بوو دايك و باوكى جطةر ، سةرةرِاى ئةوةش قةدةغةبؤبكات
 هةنيسكةكان ثرسة بؤ كؤستى ئازيزةكانيان دابنيَن . فرميَسك و دةم بة مندالَة ضاو بة

 يَكى بةكاغةز (طا داواكارى طشتى )مدعى العامالى ضةثى ذوورى داد حالَ لة هةر بة
 ةى:ندنةوتة خويَثيَوة كةو بوو، بة دةربارةى ئيَمة زانيارى تيَدا نووسرادةستةوة بوو 

 ان تةكةميةتى شؤرِش و ووآلسةركردا جةنابى دادوةر ئةمانة خائنن خيانتيان لة -
ؤبى ناو ريكمةوانة ، ئكردووة اوكارى دوذمنانى ئيَمةيان، بوونةتة نؤكةرى بيَطانة و هكردووة

ببيَتة  ةبىَ وودون ئاسئةوةى ووآلتةكةما بربيَن بؤ ناو زوترين كات لة ميللةتن ثيَويستة بة
لَمان اية ثادوانى ضةندين تا ،جؤرة دةكةن ئةوانةى وةك ئةمان كارى لةو ثةند و عيربةت بؤ

و  "ى شرِةدةوارب با"ن كردي رِاستى داواكارى طشتى كاريَكى ثىَ هةر نةمشان بيستبوو بة
 ةك ، هةر"ةتطووت دوذمنى بابة كوشتةى ئةويند" ،"بيَت هةتيوى  نةكرد سةرما بة"

 ."يودةممان بووبة تةلَةى تةق"،بوو طويَمان لةم قسانة بوو زؤرمان السةير
اوى ن، د بووبوو كور بةرطى سةربازى وةستا بة  تةنيشت داواكارى طشتى يةكيَك لة

 يانةتىخةى ةوجطةل ،يَرِى بووخةلَكى هةوليَر بوو كارى وةرط و،ئيسماعيل طةردى بو
ةى ةثيشةكلةتى سةرةرِاى ئةوةش خيان بةنةتةوةكةى كردبوو ضؤكى بؤ دوذمنان دادا بوو،

ة زؤر ل ادطاخؤشى كردبوو لةكاتى وةرطيَرِانى ووشةى بةندية كوردةكان بؤ سةرؤكى د
 كرد مةئيَ لة ووىرِدادوةر  طيَرانى دةكرد،ووشةكانى دةثةرِاند و بةئارةزوى خؤى كارى وةر

 ووتى:ط
 !ئيَوة تاوانبان يا بيَتاوانن؟ -

 ئيَمة كردووة، سةروةت و سامانى  ئةوان تاوانيان بةرامبةر بةئةوةى سةرةرِاى 
و كان و ثةترِؤلَى  و بةرد ، دارو و ميَذوومانوووآلتةكةمان، داب و نةريت و كةلةثورمان، رِابرد

بار تاوان ضى ئةوان ئيَمةيان بة كة ،ووآلتةكةمانيان بةتاآلن بردووة ر زةوى سةر زةوى و ذيَ
ى هةموو ياسا زةوينى و ئامسانيةكان تاوانيَكى  بةثىَبردنى خةلَك  ناو دادةنا، كوشنت و لة
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ةقى رِةواى ضةندة داواكردنى ماف ه ضى ئةوان بؤخؤيان بةرِةوا دةبينى، هةر طةورةية كة
، داواى مافى رِةواى ون بوووب نبارى ئيَمة الى ئةوان  تةنها و تةنها كورد، تاواهةر مرؤظيَكة

ربةست بذين طةلةكةمان ئازاد ئيَمةش وةك طةالنى سةر دنيا سة نةتةوةكةمان دةكرد كة
بلَندان  ، لةكومةتيَكى نيشتمانى خؤمان هةبيَت، حبيَتر ووآلتةكةمان ديا سنوورى  ،بيَت

خاك و ئاوى  ،ئيَمة زةوت كردووة و مافانةيان لةئةو هةمو ، ئةوانئاآلكةمان بشةكيَتةوة
خاك  طوندةكانى نيشتمانى ئيَمةيان لةطةلَ بةشى زؤرى شار و كردووة، ئيَمةيان داطري

 خاوةن مالَ  تا"، رِاستيان ووتووة دةزانىتاوانبار  يةكسان كردووة كةضى ئةوان ئيَمةيان بة
 ."رت ط دزى طرت دز خاوةن مالَى

ة دةبيَت ةكات ودبري  جار خؤى لة طةيشتة ثلةى دةسةآلت زؤر ة ئادةميزاد كةزؤر سةير
 درِندة بؤ سةر هاورِةطةزةكانى خؤى .

بريى جوآلنةوةى ئازادخيوازى و خةبات دذى ثاكتاوى رِةطةزى نةتةوةى كورد وةك 
ةم ، شةثؤىل تورِةيى رِؤلَةكانى كورد لبوو بةعسية رِةطةز ثةرستةكان نةخشةيان بؤ كيَشا

بةرةنطارى  كاتيَك لة ، هةربوو دا نةترةى شؤظيَنستة بةعسيةكانى برد بةشةى كوردستان
ضةك و بىَ  رِقى خؤى بةخةلَكى بىَ  هيَزى ئيَشمةرطةدا شكستى دةخوارد و دةيدؤرِاند

طرتنى ئيَمة نيطةران  ، ئةوةى لةانةرتة ويَزةى خةلَك و طرتنى كويَدةكةو، دةرةتان دةرِشت
كراوةو ، بآلووونةطرياب بوو ئيَمة هيض بةلَطةيةكمان ثىَة بووين ئةو كرد بةخةمى و دلَ

ئةوةى ئيَمةى  ،بوو ، دةنطمان تؤمار نةكرابوو ، ويَنةمان نةطريانوسراويان دةست نةكةوتبوو
، دةنا ى ووردكة خؤرى دةربارى خؤيان بووبووين تةنها قسةى ضةند زؤلَة كورديَك ثىِ طريا
باوةرِةى هةمة  و ، دةمزانى لةسةر ئةو بريبوو ثيَش ضاو ةم رِؤذةم لةرةتاوة ئلة سة من هةر

، كوردستانيش ليَكى بةشخوراو و زولَم ليَكراوةمن رِؤلَةيةكى كوردم و كورديش طة كة
، منيش و هةر كوتةى بةدةست كةسيَكةوةية نيشتمانيَكى ثارضة ثارضة و كوت كوت كراوة

ذيَر دةستى شومى نةتةوةثةرستان،  لة سةرى رِزطارى طةل و نيشتمانةكةم سةودا
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  ى عيَراقى ذيَر دةسةآلتى بةعس دا هةر ضاوةرِىَ ضارةنوسى يةكيَكى وةك من لة
 ثيَشهاتيَكى وادةكةم .

ى ررطةنطى بةجا قادر و بةرامبةر دادوةرد بةلَطةيةك لة ونى هيض ونى و نةبورِو ضاو لةبةر
 بةدلَ سةكانىنكة قيَطةى قسةكردنى دا ضونؤرة طةيشتة سةر عةىل كةمرت رِ ، كةباشيان كرد

رِيَطاى  ونى دا ةكردطةى قسيَنؤرة طةيشتة سةر ثريؤت زؤر كةم رِ ، كةنةبوو رِةنطى تيَكضوو
 ووتى:طنةدا قسة بكةم  منى هةر

 يست ناكات ئةويش هةر وةك ئةوانة .ثيَو -
ار ى رِةفتةكةاريَويستة بؤ كث  نةيتوانى وةك ئيرت جةنابى دادوةر خؤى بؤ نةطريا و

ةرامبةر بوو ب تورِة شيَوةيةكى نائاسايى زؤر بةؤنرتِؤلَى هةستى خؤى لةدةست دا و ، كبكات
 ووتى:طئيَمة ثةجنةى رِادةوةشاند  بة
 لَطرى لةى هةوا، بةشى ئيَمةننؤكةرى بيَطانة و دوذمن ئيَوة كارتان بؤ ئةوانة كردووة كة -

 ية هةوالَطرى درؤ دةكات، ئةى طوا ،نزيكةوة ضاوديَرى ئيَوةى كردووة
 دةكةن. نةخيَر ئيَوة درؤ

 ندانى وة بؤ ثيشادوايى تؤزيَك خؤى هيَمن كردة ،  كردين ىلَ زؤر هةرِةشة و طورِةشةى 
 ووتى:طعةدالةتى دادطايى كردنةكةى 

 ثاريَزةرى بؤ ئيَوة طرتووة .حكومةتى نيشتمانى لةسةر حسابى خؤى  -
نيلى  ومةيلة  ةنطىثىَ عةبايةكى طةورةى رِ ستاية سةريةكيَك لةالى رِاستى ذوورةكة هة

 ووتى:ط بوو شانى خؤى دادا بوو بةسةر دةورى دا كيَشرا رِةشى باريك بة و خةتى

ى كومةتحمنانى ، هاوكارى دوذئةمانة خيانةتيان كردووةجةنابى دادوةر رِاستة  -
ةوة كو بطةرِيَنون بةلَة الئةمان، بةآلم نةيانزانيوة و هةلَيان خةلَةتاندوون نيشتمانيان كردووة

 ومحيان ثىَرِةم كة دةك بةرِيَزتان ، لةبةر ئةوة داوا لةرِيَطاى رِاست بؤ خزمةتى نيشتمانسةر
 .بدةن (حوكميان175ماددةى ) بكةن بة
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 استى رِ ، بةينكردن هيَندةى تر تاوانبارى كردجياتى بةرطرى  لة جةنابى ثاريَزةر   
ى ةرزبكيَك ةينؤ، ، ئيَرة دادطاية يا شايبينم رِاستة ياخةوةبوو ئةوةى دة سةرم سورِما

د دةكر ةان قسئةوةندةي بوو هةرا ، ضةندةيان بؤ دانردةكردةوة يةكيَك نزمى دةكردةوة
بىَ و ؤدانرابى خؤى هةر ئةكتةريَك دةور لة شانؤطةريةكى طرياناوى دةضوو كة بةرِاستى هةر

 ووتى:طا سةرؤكى دادطا ئينج ى دةورةكةى خؤى حيوار بكات، ثىَ بة
 بيانبةنة خوارةوة. -

 وت رِيَكة ةمبارى بةمات و خ هاتينة خوارةوة بؤ ناو هؤلَى ضاوةرِوانى دادطا بة كة    
ة كردةو بةرز سةرم كة ،بووم بةرامبةر ثايةى ناوةرِاستى هؤلَى ضاوةرِوانى رِاوةستا

  نووسينيَك لةسةر ثايةكة سةرجنى رِاكيَشام .
  ةكان لةديارة بةعسي  ،بوون دادطايى كرا  ئيَمة سىَ كيذى كوردرِؤذى ثيَش 

بةر ناسكى و ، كورد ثةنديَكى هةية لةنةدةبوون ثةالمارى ذنيشيان دةدا ئازاردانى ثياو تيَر
 ، لةبةر سؤز و خؤشةويستى و بةخشندةيى ذن بؤ بةرامبةرةكةى دةلَيَنبيَوةيى و ميهرةبانى

وةفا و  ثيَضةوانةى بةعسيةكان سةط طيانداريَكى بة ةبةآلم ب "سةط بةذن ناوةرِيَت"،
سيةكان سةط ضووة شةرمةزارى كردةوةى ناثةسةندى بةع لة ،دلَسؤزة بؤ ئادةميزاد

وويان دةتكاندن و ، بةعسيةكان نةك هةر بةذن دةوةرِين بةلَكو ئابرِكؤختةكةى خؤيةوة
سةر ثايةى هؤلَى ، ئةو سىَ كضة كوردة بؤ يادطارى ناوى خؤيان لةدةشيان خواردن

 ،شة( سىَ فريشتةى ثاكى رِةزا سووكعاي طولَستان، ،)كوردستان ضاوةرِوانى نووسى بوو
ئةطةر  ة، ئاخر ئةوانر نةديو، سىَ ئاسكى ناسكى خيَنى بيَوةىيةنطسىَ ثةثولةى بالَ رِ

الى نووسراوى سةر ديوارةكةوة نةوةستا  بة ، زؤر خةيالَم دةدةن درِندةش بن كىَ ئازار
و  ثةرِةى طولَ ثاكرت بوون و لةسةر بري لة وة الى ئةو كضة كوردة شؤخ و شةنطانةى كةضو

شووم و نةفرةت ليَكراوةكانى بةعس دا سةرةرِاى ئازار و  بةندخيانة بوون لة باوةرِى كورد
خةيالَم شوورة و كةوشةنى  ،ست دريَذى دةكراية سةر نامووسيانويَنة دة ئةشكةجنةى بىَ
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رِةو بةكوردستان دا طةرِاو ووآلتى تةى كرد هةموو ئةو  بوارد و وةك بازى تيذهةلَ بةندخيانةى
 دةرةتان و زؤر شاآلوى نةفرةت ليَكراوى ئةنفال خةلَكة بىَ طوندانةى بةسةر كردةوة كة

برا و  ليَكراوةكةى لةطةلَ خؤى لول دا و هةموو ذن و كيذة خاوةن ئابرِووةكانيان لة
، ئاخرةتني نازانني ضيان بةسةر هاتيان ديدار  ئيَستاش ىلَ اهاوسةرةكانيان جيا كردةوة ت

يامن لةطةرووم دا ثةنطى ئابرِوةكان قولَثى طر دةست بةعسية بىَ خةمى ئابرِوى تكاومان بة
توانى بةرى ىلَ بطرم وةك دةلَيَن كاسة زياتر نةم وة ئةسرين بوون لة ضاوم ثرِ لة ،خواردةوة

كرد  ضاوةكامنةوة سةرى كردوو رِووم لةوال بوو لة دلَم ثرِ منيش ،ةرِذىَبوو لةسةرى د كةثرِ
ترسى ئةوةى  لة ،طةورةى دةستم سرِى ثشتى هةردوو ثةجنةى بة دزيةوة فرميَسكةكامن بة

 هةر ،قةلَةم بدةن تيَبطةن و بةترسنؤك و بىَ غريةمت لة  رِازى دةرومن نةوةك بةدكاران لة
 دلَنيام ئةطةر ئةو رِازة ثرِ ،ةنديل بةرزةم و ورةم وةك كيَوى قضةندة من ترسنؤك ني

انى بةكولَ، فرميَسك طري ،ن ليَم تىَ دةطةن و هةقم ثىَ دةدةنئازارانةى من هةست ثىِ بكة
فرميَسكى ضاوم طرِى ئاطرى  ، منيش بةكولَ و كؤ دادةمركيَنىَ ، خةم الدةبا،هةلَوةراندن

 ، بةآلم ئيَستاذيَر خؤلَةميَش دا ةمؤ لةوةك ذيل ناو دلَم دا رِامطرتن دةرومن خامؤش كرد و لة
 نوكى خامةوة دةرِذيَنة سةر كاغةز جاريَكى تر برينةكامن دةكوليَنةوة و  ئةم ووشانة لة واكة

 .شيَنةوةن دةطةشكؤكاخؤلَةميَشةكة بدا و ث ئازارةكامن ديَنةوة سوىَ وةك ضؤن كزةبايةك لة
كاريةك ض خراثةستةم هيآلكانى سةدةى بيبا كورتةئااااخ  ،ئااااخ رِةمووزنةكانى تاريكايى
 نةما بةسةر نةتةوةكةمى نةهيَنن.

 سىَ كوضكةى تاوان

عرياق  لقى حزبى بةعس لة 1952سالَى  لةسةر ئامؤذطارى  ميشيَل عةفلةق لة
سةرةتا ئةو حزبة لةسةر  ،ة يةكةم سكرتيَرى طشتىب)فوئاد الركابى( بوو  دامةزرا،

 يَكى كة عةقلَيةتى خيَلَةكى بةسةرى داناو رِيَكخراو يارة لةد ،دروست بوو ثةيوةندى خيَزانى
ناو دةزطاكانى  شيَوةيةكى فراوان لة بةئةوةى طرنطة ثةيوةندى خزم و كةس و كارة زالَة 
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 حزبى بةعس هةر ،انى حزب دا تكريتيةكان دانرابوونيةك دةولَةت و ئؤرطانة نهيَنى
ويستى رِكةبةرايةتى  ،وة ذيانى رِةت كردةوةاسى و ثيَكةلةسةرةتاى دامةزراندنيةوة دميوكر

ن دةسةآلت و فراوا ضةكيَكى كاريطةر بؤ طةيشنت بةتيذى لةسةر نةيارةكانى بكاتة  و و توند
 بةآلم بة ،رِيَذةى ئةندامانيان زؤر كةم بووضةندة  ، هةركردنى بريى نةتةوةثةرستى عةرةب

ى و هاتنةسةر حوكمى لةسةر رِذيَمى ثاشايةت 1958ى تةموزى 14هؤى كودةتاى 
، رِيَذةى ئةندامانيان زيادى هةوايةكى باش بؤ عةسيةكان رِةخسا عةبدولكةريم قاسم كةش و

ةتى قاسم بووبة و حكوموى ئةو هيوايةى عرياقيةكان هةيانبةثيَضةوان بةآلم بة ،كرد
سى بةع عةبدولكةريم قاسم و كؤمؤنيستةكان و اليةنطرةكانيان لةاليةك، ،دووبةرةى دذبةيةك

 ناسيوناليستةكان داواى ئيمزا بةعسى و ،تر اليةكى و ناسيوناليستةكان و اليةنطرةكانيان لة
بؤ دروست كردنى يةكيةتى كردنى ثةميانيَكى سةربازيان دةكرد لةطةلَ ميسرى ناسرى 

داواى ضارةسةرى  ،ؤنيستةكان ئةمةيان رِةت دةكردةوةثيَضةوانةوة كؤم ، بةعةرةب
بة هيض  سةر ،ى بووعةبدولكةريم قاسم مرؤظيَكى سةرباز ان دةكرد،كيَشةى ئابورى عرياقي

ئاستى  ،ريطةرى تةيارى ئيسالمى لةسةر بوودةتوانني بلَينَي كا ،حزبيَكى سياسى نةبوو
 رِؤشنبريى بةالى ناسيوناليستيَكى عرياقى دادةبرد نةك ناسيوناليزمى ثان عةرةبى، لةبةر

 ،كةوتنة ثةراويَزةوة دا شكايةوة و بةعسيةكان نئةوة بةالى كؤمؤنيست و اليةنطرةكانيا
 بةآلم قاسم نةيتوانى هيض اليةكيان فةرامؤش بكات. تيذى كةوتة نيَوانيان، و دذايةتى و توند

ئاست ئةو  لةنةبوو  ضاوىررِووى ذمارةييةوة طرنطيةكى بة ضةندة حزبى بةعس لة هةر
هؤى  ، بةآلم بةاريان دةكردةر طؤرِةثانى سياسى كحزبة سياسيانةى لةو رِؤذةدا لةس

تيذى و  و جاردا ئةو توند دوا ضةندة لة ، هةرونى خؤيان سةملاندوتيذيان ب و سياسةتى توند
نةيانتوانى خؤيان لةطةلَ  ،دا شكايةوة نةدانة بةرِاى بةرامبةر بةسةر خؤيان ىَوط

 هات تانة ضوونى كةش و هةواى سياسى عرياق كؤتايى ثىَ بارودؤخةكة بطوجنيَنن، تيَك
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 سالم عارف و هةنديَ لةل هاوكارى عةبدو بة ،كودةتاى حزبى بةعس بةسةر قاسم دا
 حوكمى دةسةآلتى قاسم بهيَنىَ. توانى كؤتايى بة1963سالَى ئةفسةرانى ناسرى لة
ةل( منانى طنى )دوذكردنةوة و سزادا كارى بةعسىيةكان بؤ تؤلَة سةر هةر لةطةلَ هاتنة

 كوضة و زارِ وو با شةقام رِذانة سةر ى ميلشياى )احلرس القومى(وةك خؤيان دةيانووت، هيَز
 انيان، لةةيارةكانى نيةكى مالَةكان بؤ دؤزينةوة و سزاد كؤآلنى شارةكان و ثشكنينى يةك بة

 نيان هاننطرةكار اليةنى حزبةكةش زياتابرد، سةر ناو ماوةى سىَ رِؤذدا هةزارةها كةسيان لة
 نةيارةكانيان . تيذى دذى و دا لةسةر تونددة

  نو الية سيةكانبةع دا داواى لة كاتة بةيانيَكى ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرِش لةو
 ةجنامىئ يَكى بىَولدانهؤى ضةند هة بةرن لةبةر ناو طةل لة دوذمنانى" دةكرد: طرةكانيان

 ةل انةوةنى ئاذاوة ثيَناو لة,,دوذمنى خوا،، تاوانةكانى قاسم  هاوبةش لة –كؤمونيستةكان 
 آلت دةبةخشرىَدةسة .يةكاننماييةكان و فةرمانة رِةمسرِيَزيان بؤ رِيَ رِيزةكانى ميللةت و بىَ

 ئاشتى رن كةبة ناو نة لةربازيةكان و حةرةس قةومى ئةو كةسابةسةركردايةتى يةكة سة
ةلَ ةن لةطى بكهاوكار ، بانطةشة دةكريَت بؤ رِؤلَة سةروةرةكانى ميللةت كةدةلةقيَنن
 ".(5)ربيَنب ناو ئةوةى لة انة بؤدانى زانيارى دذى ئةم تاوانبار اران لةبةرثرسي

 واى د ،لةددة دةكرتيَكى ضةواشةكارانةى ثيائةوةى شايانى باسة بةعس تارِوخانى سياسة   
  بةكةسيَك دذيان بوةستاية شاآلوى رِاطةياندنيان دةخستةطةرِ بردن و سزادانى هةر ناو لة

دةكرد بؤ ضةواشةكردنى تاوانباريان يَطرياو رسيخورِ و بةك ،ى طةلناوى دوذمنى خوا، دوذمن
نؤمانطى خاياند  كة ورتةى بةعسماوةى ئةو حوكمة ك ضؤنيَك بيَت لة ، هةررِاى خةلَك

بردنى خةلَك بةرِاستى ئةوة  ناو لةخبانةيةكيان دروست كرد بؤ حةرةس قةومى قةسا
دامانى بةعس هةزارةها خةلَكيان ، ئةنتىةتى كردنيَك بوو بةشةرةفى مرؤظايةسوكاي

زياتر لة دةهةزار كةسيان  هةنديَك بةلَطةنامة دةيسةمليَنن كة ،طلَةوة ذيَر بةزيندويى خستة
ديارى  و بؤ طةالنى عرياق بةبرد، ئةمة رِةنطدانةوةى جيهانبينى فةلسةفةى بةعس بو ناو لة
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شتى ئةجنومةنى يَر سةرثةربةرِةمسى خراية ذدةزطايةك  بة ودوايى حةرةس قةومى بو ،هيَنا
 ، بةرطرى كردن لةيَكى ترسناك بةدةست بةعسيةكانةوةضةك ةب ووب ،سةركردايةتى شؤرِش

اليةنطران و  ثيَك هاتبوو لة حةرةس قةومى كة  بووة دةست شؤرِش دذى دوذمنانى طةل درا
 ضةند ووشةيةكى دوور لة بة" ئةلبيَرت عيسا دةلَيَت: برادةرانى حزبى بةعس وةك د.

جادة و دز سياسةتةوة دةتوانني بلَينَي حةرةس قةومى ثيَك هاتبوو لةخةلَكى خراث وسةر
  ."(6)اودةرةوةى ياس

 ةبويَيان ط ةوةبةعسيةكان ئةوةندة تينوى دةسةآلت بوون لة هيض شتيَك نةدةثرينطان
اواى د وة كةتانةتةنانةت دذى داخوازيةكانى عةبدول سةالم عارف وةس هيض شتيَك نةدةدا،

دةست  ةكاآل لارةى سدةرب ،هيَزى ناسيوناليستةكان بطريَتةوةهيَنانى بةرةيةكى دةكرد  ثيَك
ةهات تايى نان كؤئةمة بووة هؤى دووبةرةكى و طرذى نيَواني ،زولَم و زؤرى حةرةس قةومى

-1963سالَى  سةر حوكم لة عةبدول سةالم هاتة ،كودةتاى دذى بةعسيةكان تا
 ان لةدؤخيو هؤى دذايةتى كردنى بةعسيةكان بار ارف بةحوكمى عةبدول سةالم ع 1968
 1966-1964 نيَوان سالَى بونةوة لةبوو رِيَكخستنةكانيان ثةرش و بآلوب خراثى دا

 ،يَك بهيَنىَث ن ىلَالكيادا كؤيان بكاتةوة و رِيَكيان خباتةوة و شانةى حزبى ضا سةدام هةولَى
ذيَمى يَنى رِراتى نهو خمابةؤى ثؤليسى سياسى داينةم دواييدا بوون بة ئةوانةش بوون لة هةر

 م بوو تاةردةوابرودؤخة ى دةووترا )جهاز احلنني( ئةم با رِيَكخراوة ثىَ كاتة ئةو ، ئةوبةعس
 رِةمحان عارف دا . كودةتاى دووةمى بةعسيةكان بةسةر عةبدول

رةى ارامى ثةئ تيذى و نا و طةرِانةوةى حوكمى بةعس دووبارة توند بة 1968سالَى 
هةموو  يَشتنىرِين و نةههةولَدان بؤ ها دذيان بوةستىَ وةكةسيَك  هةر بردنى ناو بؤ لة ،سةند

 و ريبةوت و هةلَسوك بةعس ضةند برِواى بة ئةوة ثيشان دةدا  ،ئؤثؤزسيؤنيَكى سياسى
ةتى حةقيق اوةنىكة خ (الرسالة خالدةى ثةياميَكى نةمرة )هةلَطر باوةرِى خؤى هةبوو كة

 ئةوة ئةبواية هةموو خةلَكى عرياق  لةبةر ،رِةهاية
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 لةطةلَى دابيَت.

طةر ؤى كارياكة همانطةى سةرنةكةوتن و ذيَر كةوتنى دةسةآلتيان ت ئةزمونى حوكمى نؤ
وايةى ةو برِدة ئئةمة بةعسى طةيان ،الى بةعسيةكان بةشدارى كردنى هاوثةميانةكانى بوو

ةهاى آلتى رِىَ دةسةبةلَكو ئةب ،حوكم دا لةك و برابةش كةس نةكات بةشةريدوا  ئةبىَ لةمةو
 ئةوة برِياريان دا: لةبةر خؤى بسةثيَنىَ

 ئةوةى ةرحكومةت دا لةب بسةثيَنىَ لة  ةبىِ بةعس بةتةنها دةسةآلتى خؤىد -1  
 ثى كردة سةردا كاريطةرى خرا 1963بةشدارى كردنى ناسيوناليستةكان و ناسريةكان لة

 بةعس .
  .يةكانى دذايةتبؤنةهيَشتن زانايانة وهيَمنانة بةكاربهيَنىَبىَ سياسةتيَكى دة-2 
 ثادا.سو لة يان كةم بووئةوةى بوون بكيَشىَ لةبةرادا رِ سوثا بةالى خؤى ةبىَد-3 
 ندة دذىوثاطة رِثهةلَمةتيَكى  ةبىَتةوة ددذيان بوةستيَ كةسيَك سزا بدريَت كة هةر -4

 ل .قازاجنى شؤرِشى طة يَت بةو كؤنةثةرستى بكرئيمثرِياليزم و زايؤنيزم 
 نانىواى ثيَكهيَدا ،خؤى ثيشان بداترِوالَةتيَكى دميوكراتيانة  بةعس بة ةبىَد -5 

 وردكتةوةى نى نةسةرنج رِاكيَشابؤ  ،بةرةيةكى نيشتمانى نةتةوةيى ثيَشكةوتنخواز بكات
 . رددةك طواية دةيةويَت ضارةسةرى كيَشةى كورد بكات ئةوةش دةسةآلتى مسؤطةرتر

ةموو هى لةسةر شيَوةيةك فراوان بكريَت كاريطةر رِيَكخراوةيى حزب بةكارى ةبىَ د -6
 خةلَك هةبيَت و بطاتة هةموو شويَنيَك .

ةندة رِؤلَى ض هةر ،تةنها كارى بةسيةكان نةبوو 1968ئةوةى شايانى باسة كودةتاى 
كانى طرنطة ستةثؤ خؤش لة بة سةرةكيان هةبوو، بةآلم ضةند كةسايةتى سةربازى و سةر

ن ثاك ةكانيانةيار يةكةم هةنطاودا حكومةتيان لة ، بةآلم بةعسيةكان لةهةبوون حكومةت دا
او ن س لةى بةعئةندام و اليةنطر دانانى ، هةنطاوى دووةمى بةعس بريتى بوو لةكردةوة
 نى .ز دةبيناو سوثادا خؤيان بةبىَ هيَ ئةوةى لة لةبةر ،طرنطةكانى سوثادا ثؤستة
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 ىَج يان بة بوو ذيانى سةربازى هيَنا كار وازيان  لة ئةفسةرى بةعس كة ضةندين
 ،ري كرانطادا جيَو سوثنا يةنطرى ترى بةعس لة ضةندين الهيَشتبوو طةرِيَندرانةوة ناو سوثا، 

، ؤيةوةخؤلَى ؤنرتِات خباتة ذيَر كثاش ضةند مانطيَك بةعس توانى سوثا و ثؤليس و خمابةر
وة  ،بةعس ثىَ كردنى هةر ئةطةريَكى هةرِةشة بؤ سةر بآلوةهةنطاويَكى ترى بةعس 

ايةكى ة دادطةستو مةببؤ ئة ،سزادانى هةموو دذةكانيان بؤ زياتر مسؤطةر كردنى دةسةآلت
 .وةستيَتذيان بدكيَك ادانى هةر يةبؤ سز (حمكمة الثورةناوى دادطاى شؤرِش) بة تايبةت دانر

 ى ندامئة  رِيَذةى  ناو جةماوةر ثشتطريى نةبوو، تاهاتنة سةرحوكميشيان بةعس لة         
  سةآلت بةدة طرنطى  بؤ ثؤستى بةآلم  ،نةدةكردثةرِى هةزار ئةندام تيَ ثيَنج  يان لةضاالك

د و وست كركيان دررِيَطاى ثاداشت و ثلة بةخشني خةلَ خؤ لة لةسةر شيَوةيةكى ثلة بةثلة
 خزاندياننة ثؤستةكانةوة .

 :ةبووهنةى بةعس ئاماجنيَكى دوو جةمسةرى ى و ثةل هاويشتئةو هةموو توندوتيذ
 . تى ووآلكؤكردنةوةى خةلَك لةدةورى حزبى بةعس بؤ مسؤطةركردنى سةقامطري-1    

 زاى قورس بؤ ئةوانةى دذيان دةوةستنةوة.سثيشاندانى  -2
  لةبةر،ةسةآلتدند بؤ ونةثيَشى رِووداوةكان تينويَتى بةعسى نةشكاوئةو هةموو هةلَثة و ض  

كردنى خةلَك بؤ بةبةعسى كردنى  زؤر كردنة بةعسى و بانطةشة بةئةوة كةوتنة دانانى ثالنى 
خالَة  ى جيهانبينيةكى توتاليتار كة ئةمة يةكيَكة لة ثىَ بة ،كؤمةآلنى خةلَكى عرياق

ئاماذةى بؤ كراوة،  سةرةكيةكانى رِاثؤرتى سياسى كؤنطرةى هةشتةمى حزبى بةعس دا
 لةووةوة دةوريَكى باشيان بينى هةموو طؤشةيةكى ووآلت دا بآلوب ةعس بةئيرت حزبى ب

بؤ  ،جاسوس شيَوةيةك هةر يةكيَك لةسةر يةكيَكى تر كرديان بة ضةسثاندنى دةسةآلتيان بة
مى هةموو طؤشةيةكى ووآلتى ئارا دلَى ونا هةموو مجوجؤلَيَكى ناو خةلَك دوو بوون لة ئاطا بة

هةموو  رِيَطاى ئةندامة ضاالكةكانيانةوة بة تايى حزبى بةعس لةبآلوبونةوةى ثان ،طرتةوة
الدىَ و شار و شارؤضكة و خويَندنطا و زانكؤ و كارطة و فةرمانطة و تةنانةت  شويَنيَك دا لة
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تر هةبوو بؤ  ى ووردبةرنامة ئةمةش ثيَويستى بة ،ةوت و شويَنة طشتيةكانيشى طرتةوةمزط
سيَك دةزطاى  هيَنانى هةر ثيَك ةوة دةستيان كرد بةئ كؤنرتِؤلَ كردنى دةسةآلت لةبةر

رِيَطاى  ى طومانى ئةوان بيَت لة ةوةى هةر كةسيَك جىَئ ئاسايش و خمابةرات و هةوالَطرى بؤ
 ،براو سيَك دةزطاى ناو هةر بوون بة بةسرتا هةرِةمى شيَوةيةكى بة شانة حزبيةكان كة

ترسناك بؤ ضاوديَرى نة داردةستيَكى وبوون بةسةدام و ببو ئةوانيش رِاستةوخؤ بةسرتا
 .نانةت ئةندامانى كاراى حزبى بةعسكردنى سةرجةم هاووآلتيانى عيَراق تة

اراى ةشى ككردنة ثؤليسى سياسى بةعس ثيَكهاتبوو لةسىَ ب جيَطاى ئاماذة  ثىَ
 ئاسايش و خمابةرات و هةوالَطرى بةم شيَوةية:

يشى نى ئاساكارى ثاراست(: من العامةاالمديرية ئاسايشى طشتى )بةرِيَوةبةرايةتى  -1
ازار و يذى و ئت و وندتهاتبوو لةكؤمةلَيَك بةعسى دلَ رِةش لةسةر بنةماى  ثيَك ناوخؤبوو كة

 ىَثشقيان ةلَك مةو برِينى خشانازى كردن بةكوشنت  لةسةر ،هؤ ئةشكةجنةدانى خةلَك بةبىَ
ةريَك ك ئةفسويَنيَشرمانطة و طشت هةموو طوند و شار و خويَندنطة و زانكؤ و فة لة ،دةكرا
ى وةسةروبيوةندى دذى بةعس بيَت ثة ثيَضيةك كة بؤ ضاوديَرى كردنى هةر سةر ،بوو دانرا

 خؤى بكات .
 زطاية ئةم دة (:ية خمابرات العامةمديرخمابةرات ) بةرِيَوةبةرايةتى طشتى -2

زب و حنيارى ى زابار و كار رِاستةوخؤ لة)جهازاحلنني(ةوة هاتبوو ئةركى هةلَسان بة
وةريةكان ة جةمازراوسوثا و دةزطاكانى دةولَةت و دامة و ضاوديَرى كردنى تؤرِةكانى ثؤليس

 را .نزيكةكانى سةدام سةرثةرشتى دةك هةميشة لةاليةن خةلَكة تايبةتة بوو،
 (:لعامةا ريةكسالع الستخبارتمديرية اسةربازى ) لَطرىبةرِيَوةبةرايةتى طشتى هةوا -3

 ةياريةك لزان ةر بوونى ه كاتى  سةرووى خؤى لة بؤ ،انيارى سةربازى بوواندنى زكارى طةي
 راوة و شويَنيَكى ترى ووآلت .ناو هةر دامةز
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اكى ى ترسننيَوان بةشةكانى دا )واهمة(يةك هاوكارى لة ثؤليسى سياسى بةعس بة
 تا بةدةسةلَه ،بوو ذيَر كؤنرتِؤلَى سةدام حسني دا بوو كة رِاستةوخؤ لة دروست كرد

طة و ةرمانفهيَزةكانى سوثا و  ناو ضاوديَرى كردنى سةرجةم هاووآلتيانى عرياق لة
 زوو ةبةسيَك ر كةهبوو زانيارى لةسةر  ةزراوةكانى ديكة بةوشيَوة هةرةمية دروست كرادام

يش دواتر دام ودةست و ثيَوةندة نزيكةكانى سةترين كات لةم سىَ دةزطايةوة دةطةيشتة 
 وو .تةنها رِيَكخراويَكى نهيَنى ترسناك ب ةداميش بؤ خؤى بةبؤ سةدام و س

وة كةس آلوكردةبك دا ناو خةلَ رِاوكيَيةكى وايان لة ناوة ترس و دلَة ئةم سىَ دةزطا بةد
ةموو ةلَك هدوونان و طرتنى خ رِاوة طيانى خؤى دلَنيا نةبوو، دةستيان كرد بة لة

اى ئازار و ، دوندن نةنواةريان بؤ داخوازيةكانياسوانةى  كرد لة نةكانى الى خؤيان ثرِبةندخيا
طؤرِى  مةلَ وكؤ ى بةطؤرِ ذيَر ليَكؤلَينةوةدا طيانيان سثارد لة ئةشكةجنةيةكى زؤر ئةوانةى لة

ن تةواو ى ئةوان ال، ئةوانةى تريش دواى ئةوةى ليَكؤلَينةوةياطوم ناودا شويَن بزر كران
دا  1989-12-26رِؤذى  لة (كمة الثورةحم) دةبوو دةيان هيَنان بؤ دادطاى شؤرِش

 خةلَك  دطا لةى دائيَمة براين بؤ دادطايى كردن هيَنابوويانن بؤ دادطاى شؤرِش  هؤلَ كة
 مجةى دةهات .

 ردنى ك طةشةان وضوونى رِووداوةك دا دوا خويَنةرى خؤشةويست:مةبةست لةم نووسينة بة  
ةلَكى شارةزا و ثسثؤرِ و ليَكؤلَينةوةى ضونكة ئةوة كارى بةردةوام و خ ،ية حزبى بةعس نى

 رِيَطاى ئةم نووسينةوة تةنها ئاماذة بةطؤشةيةك لةبري زؤرى دةوىَ، ئةوةى من مةبةستمة لة
ئةوةى بزانن  بؤ ،و ئايدؤلؤذيا و جيهانبينى رِذيَمى بةعسى توتاليتار بكةم و باوةر

 ،ةك سةرضاوةى طرتووةوباوةرِ و ئايديؤلؤذياي سةرضاوةى ئةم سىَ دةسةآلتة لةض بري
سةدان تاوانيان بةرامبةر  ،نو باوةرِى خؤيا ى بري ثىَ بةثاساودانى كوشنت و برِينى خةلَك 

ئةمة  ،بنةمايةكى ياسايى  خةلَكى عرياق ئةجنام دا بةبىَ فةرمانى دادوةر و بةبىِ هيض
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 ليتاريةكانىبةشة لةطةلَ هةموو ئايديؤلؤذيا توتا رِةنطدانةوةى ئايديؤلؤذياى بةعسةكةهاو
 جيهان.

 كودةتايةكى سةرنةكةتوو
ك ترازاو ليَ ازةكى شريخيَزانيَ لة سةدام بونةوةريَكى خورِافى و درِندةيةكى سامناك بوو،

ضى كى فالَذنيَ كة سةدام دةبيَت هيَشتا )صبحة(ى دايكى سةدام سكى بة بوو، بوو ثةروةردة
بحة ئةم ص ،بيَتيَذ دةرِندة و خويَن رِزؤر دتؤ كورِت دةبيَت وكورِةكةت  دةلَيَت: بة)صبحة(

من  :تى دةيطوونيطةرانى خؤى دةردةبرِ ئةوة هةميشة لةبةرناخؤش دةبيَت  ثىَ  قسةيةى
لَكو انى بةو خزمةك هةر دايك نةك ،نيشانةى شووم دةزانى ئةمةى بة ،سك داية شةيتانيَكم لة

 لة(ةال بةشريوةك )د.ع ،نيشانةى شووم هةبوو سةداميش وةك ئةوان باوةرِى بة
 دادةلَيَت: يادةوةريةكانى

 بؤ ،ووهةب نيشانى شووم .....سةداميش وةكو هةموو خزمة نزيكةكانى باوةرِى بة"
طةيةكى ن عةالرِةش يا دا ثشيلةيةكىرِيَطةكةى  رِيَطةيةدا برِؤيشتاية لة ئةطةر بة :ونةومن

 ةى كةكار ةوةدا و ئد ةى دوودلَى برِيارى طةرِانةو بىَ رِةشيشى لةسةر جادةكة ببيناية بة
  ،دى كاتيَكى دةخست بؤ بؤى دةضوو دواى 

 ." (7)نيشانةى خراثة و كارةسات دةزانى بة ىةشتان سةدام ئةو
  ى 28لة  :دةلَيَت ك دةبيَت وةك خؤىداي دةخوازيَت سةدام لة قةدةرى طةالنى عرياق وا   

 دا ضاوى كردةوة هةر لة ناو عةشرةتيَكى شةرِانى وندى عؤجة لةط دا لة 1937نيسانى 
لةطةلَ  ،كردووة هؤى ناكؤكى نيَوانيان دايكى سةدامى دةر سةرةتاوة باوكى سةدام بة

بةآلم دواى هةفتةيةك  ،نيشتةجىَ بووة ناوى )مشحن( دا بة مالَى يةكيَكى نزيكى سةدام  لة
ئةوةى  بؤذىَ لةوىَ بيكو مالَى )مشحن(ة برِيارى دا هةر دا كةزانى لة دواى كةوتة طةرِان بة

 لة باوكى سةدام كرد و بةآلم مشحن هةرِةشةى لة ،بكات ضونة خؤى رِزطار لةم ئابرِوو
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تاوانبارى دايكى دةكردوو  هةستى بة كاتةوة سةدام  لةو ،مالَةكةى خؤى كردية دةرةوة
 دايكى هةلَنةدةطرت . بةآلم دةستيشى لة ،بوو دا مةيلى بةالى باوكى

ؤكارى كةس ه ستائيَ بةآلم تا ،ايكى سةرطةردان مانةوةسةدام و د مردنى باوكى بة
ى ووة و كةب كىَ تى(ثياوة)حسني جميد التكري ئةم ناشزانرىَ ضةندة هةر ،مردنةكةى نازانىَ

 . (8)مردووة؟ كوىَ و ضؤن و لة
 ست دانىدة لة ونى مندالَيَكى هةتيوووب بة دواى مردنى باوكى سةدام )صبحة(

اضار نئةوة  ةى لةبةرخؤى و كورِةك نوايةك دةطةرِا بؤ ةذيا و لةدا د هةذارى ميَردةكةى لة
انةى ئةو ،اتوى ئيرباهيم حةسةن زةماوةند بكنا دا بة لةطةلَ كةسيَكى شةرِانىبوو 

 لةبةر ،ردووةكاوزةد ندان و دلَ رِةقيان ويذ ونةى ثياويَكى بىَومن ئيرباهيميان بينيوة بة
ة ضةوانةوثيَ ةب ،شةويستى لةطةلَ سةدام هةبيَتو خؤئةوة نةيتوانيوة ثةيوةندى و سؤز 

  ت لةكا زؤر بوو اضارنئةوة سةدام  لةبةر ،دةدا و داركارى دةكرد ى رِةمحانة ىلَ هةميشة بىَ
 .بةريَت  سةر ترسى زرِبابى لةدةرةوةى مالَةوة ذيان بة

ةطةلَ ل ئةطةر ئةوة لةبةر ،مندالَيَكى ثىَ و قةدةم رِةش بووسةدام لةالى خةلَكى عؤجة 
 .(9)ا ان دةدماريهةموويان ثةال منداآلنى عؤجة دةمةوةريةكى كورتيشى بواية بة يةكى َ لة

دايكى سةدام بةرطةى ئةو دؤخةى  ،ة مةرطى و ثرِ كويَرةوةرى سةدامهؤى ذيانى كولَ بة
ا د لةطةلَ ئةوان ( خريللة تلفاح مالَى خالَى ) بؤ ةوة كورِةكةى هاندا بضيَت ئ نةدةطرت لةبةر

ئيرت سةدام سةرى خؤى هةلَطرت و ضووة تكريت بؤ مالَى خالَى لةوىَ دةستى كرد  ،تبذية
كورِى و هيَشتا تةمةنى دة ساآلن دةبيَت بةرِيَوةبةرى خويَندنطةكةى لةسةر كةم ،خويَندن بة

سةختانة هةرِةشةى  ، بةآلم سةدام زؤر سةربكات  خويَندنطا دةرى دةيةوىَ سزاى بدات و لة
بة خالَى دةست ثيَك و درِندةيى و  ووبؤ يةكةجمار ب ئةمة مامؤستاكةى دةكات، ةكوشتنى ل

يةوة ضووة بةغدا تكريتةوة طواست دوايى لة ،كرد سةدام ليَرةوة دةستى ثىَشةرِانطيَزى 
ثةرستيَكى  بةزل زان و نةتةوة سةرةتاوة الويَكى خؤ لة ، سةدام هةرلةوىَ طريسايةوة
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، ليَرةوة بارى ذيانى ضووة رِيزى حزبى بةعسةوة 1957ى سالَ ةل دةمارطري و تونرِةو بوو،
دواى  لة ،ى ناية قؤناغيَكى ديكةوة هةموو ذيانى خؤى بؤ حزبةكةى تةرخان كرد طؤرِاو ثىَ
بةعسيةكان ضاويان  ،سةركةوتنى عةبدولكةريم قاسم بة 1958تةمووزى 14كودةتاى 

بردنى عةبدولكةريم  ناو كودةتا و لةئةوة كةوتنة بريى  لةبةر ،بةم كارة هةلَ نةدةهات
ى بةرنامةيةكى دارِيَذراو سةدام و كؤمةلَيَك  ثىَ ةببةعسيةكان  1959لة سالَى  ،قاسم

ؤتؤمبيلةكانى قاسم بؤ كؤشكى ئكاروانى  كاتى تيَثةرِبوونى بةيانيةك لة لة ى سةر هاورِىَ
امسيان داية ق و عبدالوهاب غريرى بانطى رِةشيد سةدامونا شةقامى بة كؤمارى لة

بةعسيةكان كوذراو سةداميش  بةآلم سةركوتوو نةبوون يةكيَك لة ،بةردةسرتَيَذى طوللة
رِيَطاى هاورِيَكانيةوة سةدام بةنهيَنى براية مالَيَك نةضووة هيض  بريندار بوو، لة

نهيَنى ضووة سوريا دوايس بؤ  للةكةيان بؤ دةرهيَنا و دوايى بةونةخؤشخانةيةك لةوىَ ط
 ميسر.

  ة لةدةطيَرِايةو قارةمانيةتيةكدا هةميشة ئةمةى وةك      بريةوةريةكانى لة سةدام 
 يض هام سةد ،تاى دووةمى بةعسيةكان قاسم كوذرا و بةعسيةكان هاتنة سةحوكمكودة

 يةوة نةبارة ةلةويَت ضاو دةك بةلَطةنامةيةك بة  هيض ةن ،رِؤلَيَكى لةم كودةتاية دا نةبوو
ئةوة  لةبةر ،ويةكى دةرونى وابو سةدام وةك طرىَالى  ئةمة ردووة،خؤشى باسى ك سةدام

طرنط  ثؤستى رتنىان بؤ طدا زياتر كةوتنة خؤي لةطةلَ ئةمحةد حةسةن ئةلبةكرى هاورِىَىَ
وو بؤ بةليَك ةمة هئجيَطر  ةوبوو سةدام ب ة سةرؤك كؤمارودواى ئةوة ئةلبةكر بو ،لةحزب دا
ؤبةزل خيَشى و ك سةر لةبةر ،لَ نةيارةكانى ساف بكاتخؤى لةطة ئةوةى كيَشةى سةدام بؤ

لةى ثاوةن ئةوانةى خ ،دةهات تةنانةت نزيكةكانى خؤشىنة ةس هةلَك زانينى ضاوى بة
 حزب دا . بةرزبوون لة

ايةك بيَت هةر رِيَط كةسى دووةمى ووآلت هةولَى دةدا بة بة ئةوةى بوو سةدام دواى
انياريان لةسةر كةسيَتى ةى كةسانى نزيكى سةدام زئةو لةبةر بةآلم  ،بطات بةكةسى يةكةم



 126 

ونةوةيان بؤ ئاماجنى سةدام بةمةترسى وبوو كةبآلو ب دةست دا سةردةمى مندالَى لة
ناو حزبى بةعس دا  بردنى هاورِىَ ديارو نزيكةكانى خؤى لةونا لةقةلَةم دةدرا، بؤية كةوتة لة

 ئةمة بؤ ،هةآلتن و خؤكوشتنى كردن ناضار بة بةرِوداوى ئؤتؤمبيل و شويَن بزر كردن يا
 خؤى باسيَكى تايبةتة .

 ةوردةاليةن لى دا سةردةمى مندالَ كاريةى لة ئةو هةموو مةينةت و كويَرةوةرى و خراثة
سةآلت لةى دةثةيشتة ط دا كة ىَ كويَرةيةك لة دةرونىربةط رةكةيةوة لةطةلَى دةكرا بووبة و

ريا ؤنةدةطؤى بخسةدام  ر خوار خؤى داباراند،هةمووى بووبة رِق وكينة و درِندةيى بةسة
 ةنةى لت ئةواايبةت بة ،خةلَك و نزيكةكانى خؤى بكاتةوة ئةبواية تؤلَةى بةدبةختى خؤى لة

 لةطةلَ ستيَكدوايى بىَ وةفايى سةدام طةيشتة ئا ،خؤى باشرت  و بةهرةمةند تر بوون
ى سالَ ةلوة و كار كيَشاية ذيَر فشاردا دةستى ثىَ لة ئةلبةكر نزيكرتين كةسى خؤى لة

 سةركؤمارى عرياق . بة دا سةدام بوو 1979
 هؤى  ةبو وببست دا درو هةستى دا لة ىَ دةرونيةى لةسةردةمى مندالَىرسةدام ئةو ط  

تى كا لة ةختيةى خؤىتؤلَةى ئةو بةدب دا  بةرةكةى لةطةلَى و رمِحى و خراثةكارى دةور بىَ
زار و ئا ،وةخؤى رِةنطى داية خوار لةر خةلَك و طرتنة دةسةآلتى هةموو رِذاندة سة

ن و شى طرتكى تو، سةدام خةلَيَناطةالنى عرياق ه ئةشكةجنة و مةينةت و كويَرةوةرى بؤ
ك سومتا ووآلت و كردنى هؤى خاثوور بة بوو ،كردن كردر دوونان و دةربةدة كوشنت و رِاوة

افةكانى راوى ميَكخبةرثرسى رِ ود(وةك خاتوو )ئانكلَ ،دنى نيشتمان و كؤمةلَ كوذى خةلَككر
 سةدام خؤى كؤمةلَ كوذة . بةريتانيا دةلَيَت: لة مرؤظ 

 لةوانةى سةريان بؤ دا جطة ،بةرنامةى كارى رِؤذانةى بةو رِشنت بو تيذى و خويَن و توند
كرد هيض عةشرةت و بنةمالَة و كةسيَك نةما دووضارى ستةمى دةستى  خوازيةكانى شؤرِ

سةدام  سةردةمى دةسةآلتى ،خويَن هةلَكيَشا مةلَطاى عيَراقى لةجؤريَك كؤ بةسةدام نةبيَت 
ئيرت هةموو نةيارةكانى كةوتنة كرد،  ميَذووى طةالنى عرياق تؤمار تاريكرتين سةردةمى لة
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ى ياخى بوون و  ىلَ جؤريَك تةنانةت زؤر نزيكةكانى خؤشى كةسة بة دذايةتى كردنى، هةر
، دذ كرا ضةندين جار ثالنى كودةتاى سةربازى لة ،بردنى ناو ةبةرنامةى لكةوتنة دانانى 

تؤلَى و ووريايى  و بةرةكةى وة توند و تيذى سةدام لةسةر دةور و هؤى توند بةآلم بة
 نةبوون . كةوتوو هيض كام لةم كردةوة سةربازيانة سةر ىثياوةكان

  ةنزيك ب تى ويةكيَك لةم كردةوة سةربازيانة لةاليةن كؤمةلَيَك ثاسةوانى تايبة
 ،نبوو بة عةشرةتى جبورى و خةلَكى شةرِطاتى الى موسلَ زؤربةيان سةر كةخؤى 

ئب ناةى )انة ثلكيَك بوو لةوية ئيرباهيم  ،لة خةلَكة نزيكةكانى سةدام بوون هةموويان
ةوة دةكرد ى بؤةكبوونى سةدام ئةو دةرطاى ئؤتؤمبيلة هةميشة لةكاتى سوار ،بوو الظابط(

. 
 هةر ،نى سةدامبرد ونا كرا بوو هاوكاريان بكةن بؤ لة وو كةسةوة داوايان ىلَلةاليةن د
 ووت:طنو دةيايا بووور  يةكيَكيان كورد بوو ناوى ،رِائدى سةربازيان هةبوو دووكيان ثلةى

 .تريان عةرةب بوو ناوى مةمحود بوو ئةوى ،خةلَكى ثاريَزطاى سليَمانية
ضةند كارةكة زؤر  هةربردنى سةدام دانرا  ناو لة ليَدان و دا بةرنامةى دانيشتنيَك لة

دا كارةكة  رِؤذى منايشى سةربازى ثيَويستة لةجار طةيشتنة ئةوةى  ، بةآلم دواسةخت بوو
 ثلةى نةقيب بوو، بةآلم  هاوكارةكانيان بؤ ئةجنامدانى ديارى كرا كة ، يةكيَك لةئةجنام بدريَت

 ئةوةى خؤيان هةست ثىَ بوو بىَ ان ئاشكرا كرالةاليةن هاورِىَيةكيانةوة بةرنامةى كارةكةي
رِؤذى منايشةكةدا  ضةندة لة هةر ،وو تا رِؤذى ئةجنامدانى كارةكةب بكةن ضاوديَريان كرا

نةقيبى ديارى كراو توانى  ،بوو هيَز هةبوو بةآلم وةك ثيَشرت نةخشةى بؤ كيَشرا ثشكنينى بة
ةيان ثيَدا باشرتواية بلَينَي رِيَط يا ،بدات اردا حةش تانكةكةى تؤثيَك و كآلشينكؤفيَك لة طوللة

 كاتيَكدا منايشةكة بة ، لةمنايشةكةدا كارةكة ئةجنام بداتبوونى  كاتى تيَثةرِ ئةوةى لة بؤ
بدات ئةطةر نةكوذرا  تؤثةكةى ىلَ بةردةمى سةدام دا دةرِوات نةقيبةكة برِيارى دابوو طوللة

ثاسةوانة تايبةتيةكانى  ى بطاتة الى سةدام بةآلم ثيَش ئةوة بةكآلشيكؤفةكة بيكوذيَت،
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، دةبةسنت ضؤلَثيَضة دةيطرن و دةستى بة ،دةكوتنةسةرىدا هةلَ ناو تانكةكةى سةدام لة
دواتريش بوون طريان،  منايشةكةدا بةشدار دا ئةوانةى لة لةطةلَ هةموو هاوكارةكانى

رِؤذى دادطايى  لة ،كةسذمارةيان طةيشتة بيست و حةوت دةرةوة طريان  هةنديَكى تريان لة
سيَدارة مةحكوم  جارى دووةم دا دة كةسيان بة كردنى ئيَمةدا ئةوانيش دادطايى كران و لة

 زؤربةيان ئةفسةر حةظدة كةسةكةى تر كة ،رِيزى ثيَشةوة بوون دوو رِائدةكة لة هةر ،كران
ك لةوانة يةكيَ ،حوكم دران (مؤبدتاحوكمى هةميشةيى) حةوت سالَ بةندى بوون هةريةكى لة

ر ناوى ئاوات خةلَكى كةركوك بوو. ئةبو مهند خةزوورى يةكيَك لة ثلةى ئةفسة كورد بوو بة
تةنها جاريَك لةالوة  هيض جؤرة بةشداريةكى لة كودةتاكة دا نةبوو بوو، خؤىبةشدار بووان 

طوىَ بيستى هةنديَك قسة ببوو دةربارةى ئةو كودةتاية، بةآلم هيض كةس و دةزطايةكى 
 ى ئاطادار نةكردبووةوة لةبةر ئةوة حةوت سالَ حوكم درا بوو.بةعس

ازاردانى ن و بؤ ئكرد ىَبةطالَتة ث ( كاتى دادطايى كردن دا سةرؤكى دادطا )عواد البندر لة
ةرؤكى سةآلم ب ،يَكى نارِةوات كردووةرضةندة تؤ كا هةر بةرِائدة عةرةبةكةى طوتبوو:

 ،كةيتوردن بى ليَبمةرجيَك داوا تؤى بةخشيوة بة ( فةرماندة سةدام حسني )خوابيثاريَزىَ
اكةم نبوردن واى ليَدا نةك هةر هيَزةوة دةلَيَ: ورةيةكى بة رِائدةكةش زؤر جواميَرانة بة

 تر ووررةكةم سكا ةردةدةم و بةردةوام دةمب لةس بةلَكو ئةطةر بةريشم بدةن دووبارة هةولَ
 ى توشىكى عرياقضونكة خةلَ ،دنى سةدامةبرو نا ئاواتى خؤم دةطةم ئةويش لة بة دةمب تا

 ،ؤتةوةر هيَشتهاوسة باوك و ضةندين ئافرةتى بىَ بةختى كردووة و هةزاران مندالَى بىَ بةد
 دةنط  ىَبتوامن ز نا، بؤية هةرطيووآلتى خاثوور كردووة سةدان باوك و دايكى بىَ رِؤلَة و 

 تاوانةكانى بثؤشم . دانيشم ضاو لة
نةقيبى  كاتى دادطايى كردن دا بة لة رؤكى دادطا )عواد البندر(هةمان كاتدا سة لة

 دا نةعليشت لةثىَ ،تؤ عةرةبيَكى دةشتةكى بوويت ئةجنام دةرى كودةتاكةى طوتبوو:
خاوةنى هةموو شتيَك ئيَستا قةسر و  نةبوو ذيانى شارستانيت نةدةزانى ئيَمة كردمانى بة
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دانيشتووى خؤشرتين و طةورةترين شارى  هةية،كامةرانيت  قةمةرة و ذيانى خؤش و ثرِ
بةرزانة  كاوةخؤ زؤر سةر شيَنةيى و بة زياتر ضيت دةوىَ، نةقيبةكةش بة ووآلتيت لةمة

 وةآلمى دةداتةوة دةلَيَت:
 ا(كى دادطسةرؤ)، ازى بكةم نةك ئيَوةخؤم رِ دةمةوىَ هةذدة مليؤن خةلَكى عرياق لة

ر ئةطة اووة دةنديارة شيَت ب ووت:طيدةنة ئةو ثياوة طةمذة و نةزا ،سةرى سورِ ما بوو
دى ؤ ئازابواية ط ،خؤى تيَكدةدات خؤى بيَت ضؤن ئةو هةموو ذيانة خؤشة لة يةكيَك لةسةر

ايةى سة ذيَر تا هةموو كةس لةئةوخةلَك ضيانة  ،دذى حكومةت دةوةستىَو مافى خةلَك 
و  زارئا بة يى خؤىئاسودة هةميشة خؤشى و ثياوى نامةرد واية .اق دا بة ئازادى دةذينرعيَ

ازار ئبة  اننى خؤيخؤشى و سةروةت و ساماانة رئةو جواميَ .مةينةتى خةلَك بةراورد دةكات
 اية .رِيَط هةموو رِيَبوارانى ئةو سآلو لة خةلَك طؤرِيةوة، و حةسرةت و مةينةتى

 ى ثةت وكم و بةرحئةو رِؤذة سةرؤكى دادطا )عواد البندر( ضةندين كةسى ناردة          
 وارى ةندى ضراوى مةلَبئيَستا جيَطرى ليَثرسوا كة  )قادر باجلؤرى(   بادينى  سيَدارة قادر

دواى ئةنفالةكان  ،بوون شمةرطةى )ى.ن.ك(سيَكيان ثيَ بادينانة لةطةلَ بةدةل و يوسف هةر
 لةثيَدانى رِيَطاى خةبات وةك ثارتيزان  بوونة ئيَران بؤ دريَذة ضوو نة  وةك قارةمانيَك

 كاتيَكدا دةيانويست لة ، لةنةوةومابونهيَنى  ناوضةى بادينان بة سنوورةكةى خؤيان لة
كانةوة بةثىَ لةاليةن رِيَكخستنة برِؤن ثىَ رةو سةركردايةتى بؤ سنوورى شيَنىَ بادينانةوة بة

نزيك طوندى ذاراوةى الى  لة 1989مانطى ئادارى  لة ،ضاوساغى و هاوكارى دةكران
اسايشى سيخورةكانى بةعسةوة ئاشكرا كران و لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى ئ هؤى ثشدةر بة

كاتة قادر بادينى  ، ئةوبوو طريان ( ى رذيَمةوة شويَنيان هةلَطريامةاالمن العا مديريةطشتى )
، ثياويَكى سةرثةرشتى هةموو سنوورةكةى دةكرد ليَثرسراوى كؤميتةى دهؤك بوو كة

توانا هةلَسةكةوتى  ، هةميشة وةك فةرماندةيةكى بةون بووو نةجيب و خاوةن ئةزم بةويقار
دووكيان  رى كةرت بوو هةريوسف جيَط ،ليثرسراوى سةربازى كؤميتةكة بوو ، بةدةلدةكرد
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رِؤذى دادطايى كردنى 1989-12-26 ، لةو سادة و رِووخؤش بوونخةلَكى دلَثاك 
(ى االحكام اخلاصةةشى )(حوكم دران و برانة بمؤبدة ئةوانيش بةحوكمى هةميشةيى)ئيَم
 .ن بةداخةوة ناويامن لةبري نةماوةتر حوكم درا ضةندين كةسى ،بوغريبئة

ؤيةكى نيوةرِ اكو دواتة ونيَكى زؤر ئةو رِؤذوب زاربوون و بيَ حالَ دواى ماندوو هةر بة
ئينجا  تر كىكاتيَ خراوة بؤ دادطا ماينةوة دوايى ووتيان: دادطايى كردنتان دوا درةنط لة

 تةك هةلَتةك هيَنايانينةوة بؤ جةناح خاص.هةلَ
 طةرِانةوة بؤ ذوورى حةوت

  مرؤظ ةاذةلَ لوةك ئ ،بىَ و ثياوةتى مةردايةتى نةزانىَئةطةر يةكيَك ويذدانى مرد   
اثوور و شتمان خني ،تووآلت ثةيرِةو بكا برِوانىَ هيض سةير نية تاوان و ترس و تؤقاندن لة

سوتىَ و بةكةى رِؤلَ ى سوىَ ، هيض ثةكى ثيَناكةوىَ باب لةبكا بةدةررويَران بكا و خةلَك دة
كؤمةلَ ةةلَك بو خ شارى خبا جةرطى دايك بةكوضكةوة بدات، هيض باكى نية هاوار و طريان لة

 بةكوشنت بدا .
ةى ئةشكةجن و ارازئبةندخيانة رِةش و بؤطةنةكان دا  لةئةهرميةنة بةدفةرِةكانى بةعس 

زطى  ةزانى،ؤيان دهةقى خ ديل و خنكاندنى ئازادخيوازانيان بة دنىبرونا رِؤشنبريان و لة
 شةىال يا وجؤطةلةى خويَن و نالَةى بريندارى نيوة زيندو، برسى و دةرد و نةخؤشى

 ثةروةران شادى و خؤشيان ثيَدةبةخشىَ . نيشتمانردبؤوةى سا
وةش سةرةرِاى ئةكوىَية  بوو نةدةزانرا بةرةو ديار ضةندة برِيارى دادطا شوم و نا هةر

ذيَر  مةينةت و كويَرةوةرى جةناح خاس لة ضونكة ذيانى ثرِ ،ثيَمان خؤش بوو حوكم دراباين
 دواى ئةوةى لة ،بةرطة طرتنى ئاسان نةبوو دةستى ديَوةزمةكانى شةودا هيَندة سةخت بوو

ةوة ازارةوة برديانيندلَي خةمبار و هةستى ثرِ ئ ح خاس بةايانينةوة بؤ جةن دادطا هيَنا
 ى بةندخيانة زؤر زةمحةت دةطوزةرا و تةمةنيشمان وةك بةفرى بةرررِؤذطا ،ذوورى خؤمان

  حالَى ئاوزةطى دان دا زؤر لةئيَمة لةبةر ئازار و ئةشكةجنةى  ،تاوى طةرمى هاوين بوو خؤرة
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هةستم داية  بكيَشم وةك ئةوةى لة ةيةك ناتوامن ويَنةى ذيانى بةندخيانةهيض شيَو بة ،ووينب
سةرى  دةردة بةرز بووين ضونكة خؤمان ذيانى ثرِ بةآلم بةم ذيانة سةر ،كاغةز خةمة سةربي

بوو،   ثيَناوى طةل و نيشتمان هةلَبذارد لة انو رِيَطاى هةوراز و نشيَوى خةبات و تيَكؤشامن
، ى زؤر ثيَشهاتى خؤش و ناخؤش بكات ىَئةو رِيَطاية بطرىَ دةبىَ ضاوةرِ كةسيَكيش هةر

لةوة زياتر  رِيَطاى نيشتمان و نةتةوة دا زؤر لةار و مةينةت و كويَرةوةرى ديارة ئاز
 ودة وئةوةى طةل ئازاد و ئاس بؤ ،هةلَدةطرىَ

 فيداى طةل و ووآلت بكةن .خؤيان بذى ثيَويستة الوةكانى طيانى 
ر ن كويَلَيَدة اين،ذ دةذيرِؤ هيواى دوا ناو ئةو هةموو بةرةنطارى و مةينةتةدا هيَشتا بة لة

 ،ردان دةكى طشتيمى ليَبووردن ةرِىَئيَمةش هةميشة ضاو ،ئوميَدى ضاوانة دةمرىَ بة هةتا
يةكمان ودةيوسردنى ئاباسك ضؤنيَك بيَت بة بةآلم هةر ،ناخ دا نائوميَد بووين ضةندة لة هةر

يَندةوة كة ن دةخونةمادلَى خؤمان دةدا، بؤ ئةو مةبةستة سةر لةبةرى الثةرِةى ئةو رِؤذناما
ةش تةنها ذنامانرِؤ اساولَةكان بة ثارةى خؤمان بؤيان دةهيَناين بؤ ناو بةندخيانة، ئةوي

 ...هتدباء لة ألفجم، يةاجلمهور، الثورةئةوانة بوون كة لةاليةن رِذيَمةوة دةردة كران وةك ) 
ويَندةوة ان دةخكامن( ضةند ذمارةيةكى كةميان بؤ دةهيَناين، ئيَمة سةر لةبةرى  رِؤذنامة

طةياندن ؤى رِاهنها ووت: بةلَكو لةطؤشةيةك باسى ليَبوردنى طشتى كردبيَت ضونكة تةطاندةم
ةندية بة لةو ت جطئةو ضةند رِؤذنامةية بوو كة ثةيوةندميان لةطةلَ دنياى دةرةوة هةبيَ

مان دةثرسى ة يةكرتدن لتازانةى لة بةندخيانةكانى ترةوة دةيانهيَنان، زؤر جار بة طالَتة كر
 ( .والعام)عفتىليَبوردنى طشذنامةت خويَندةوة باسى )ع.ع( تيَدا بوو يانى ئةرىَ رِؤ

ئةوةى لة هةموان زياتر بةم كارةوة خةريك بوو سليَمان فةخرى بوو، كة لةبةر رِيَز و 
مام سليَمان ناومان دةبرد، مام سليَمان ثياويَكى كةتةى ضوار شانةى سةر و  حورمةت بة

ثةجنا سالَى بوو، لة بنةمالَةيةكى دلَسؤز و نيشتمان ى ورِيش سثى، تةمةنى لة سةرو
و حورمةت و ثاكى و ثةروةرى ئةم ووآلتة بوو، مام سليَمان خؤشى ليَوان ليَو لة رِيَز 
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، سةرةرِاى هةلَكشانى تةمةنى بةآلم كةف و كولَى خؤشةويستى نيشتمان خؤشةويستى بوو
م لة ذوورى ةطةلَ عةىل هاورِيَو كوردايةتى لة دةرونى دا جؤشى دةدا، مام سليَمان ل

 بةرامبةرى ئيَمة بوون، عةىل هاورِيَم بؤى طيَرِامةوة:
 م لة  ذ بوو عةاْلبوو، لةبةر ئةوةى لة ميَ  بةنديةكان ناوى عةاْل يةكيَك هةبوو لة    

ط دةكرد، ان باني  ةاْلئةطةر كاريَكيان لة دةرةوة هةبواية عبةندخيانةية بوو  ياساولَةكان 
  عةاْل ةية واهشتى ووت: ديارة ليَبوردنى ططيَمان زؤر دلَى بةم كارة خؤش بوو دةيمام سل

مان بانطى م سليَوة ماضوباية دةرةوة كة دةطةرِاية  ، هةر جاريَك عةاْلبانط دةكةنة دةرةوة
مى ال يض وةآله  دةنطوباس ضىية ؟ ليَبوردن هةية يانا؟ عةاْل  عةالى دةكرد: ها...عةاْل

ىَ ثوةيان دةرة ياساولَةكان هةر كارى خؤيان ثىَ دةكرد هيض  زانياريةكىنةبوو ضونكة 
ائوميَد مان نام سليَمووتبا، بةآلم بؤ ئةوةى طنةدةطووت ئةو دةنطوباسى ضى بةمام سليَمان  

وةوة بة كرد وبارئةم كارةى دوووت )اللة كريم (مام سليَمان ئةوةندةطدةي  نةبيَت عةاْل
 اللة ةي ى..دةنطوباس ض. ووتى: عةاْلطى كرد   جاريَك بانطى عةاْل و،نةما بوخؤشى برِواى ثىَ 

 كةنني.ثيَقاى قارد بةسليَمانيش لةطةلَ ئيَمةدا دةستمانك مام لؤبعد،ئيَمةش هةموومانكريم 
رِؤذانة هيَندة باسى ليَبوردنى طشتى و دةرضون و دادطامان دةكرد تامةزرؤى كةمرتين 

كيش بوو خةلَكيان نةدةهيَنا بؤ ئةم بةندخيانةية كةمرتين هةوالَى دةرةوة بووين  ماوةية
 عةىل هاورِيَم لةطةلَ عةبدولآَل مةمحود كة بة )عةبدولآَل ،هةوالَى دةرةوةمان ثىَ نةدةطةيشت

، نارِةحةت و ثيَشمةرطة بوو طةرِا بوةوة عرياقخرِة( ناومان دةبرد خةلَكى سليَمانى بوو  
قسة نةستةق و مةشرةب خؤش بوو لة ذوورةكةى بزؤز بوو، ثياويَكى خؤشةويست و 

بةرامبةرى ئيَمة بوون، هةر كةسيَكى تازة هاتباية هةوالَيَكى دةرةوةى ال بواية يابة هةر 
ضةندة  ووت، هةرطشيَوةيةك هةوالَيَكيان دةست كةوتاية لة ذوورى خؤيانةوة بة ئيَمةيان دة

، دةنطة دةييةكيان بة دلَى ئيَمة دةداسووئةم  هةواآلنة هةموويان بىَ بنةما بوون بةآلم ئا
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بةآلم ئيَمة هةرطيز طويَمان ،دةنط و قسة كردن بةدةنطى بةرز قةدةغة بوو سزاى لةسةر بوو
 بووين.كارى خؤمان بةردةوام بةبرِيارى ياساولَةكان نةدةدا لةسةر

 ثةندى ماش
ازار، ى ئةدةكراية نيشان ةوةجةستةى ماندوى بةنديةكان لةاليةن وةرديانةكان كة

دميةنى ذيان خؤشةويست تر و بةهاى ئازادى بةرز تر دةبوو، وةك دةلَيَن هةر كةسيَك 
ضيَذىَ برسيةتى و بىَ ئامادةبىَ ئازار و ئةشكةجنة بئازادى و بةختةوةرى دةويَت دة

ئيَمةش ئازار و  ،بؤ ئةوةى ذيانى نةوةكانى داهاتوو بةر قةرار بيَت ،تينويةتى قبولَ بكات
ى و برسيةتى و تينويةتى هيَرشيان بؤ هيَنابووين، بةعسيةكان بؤ هةموو دةرد و نةخؤش

 ذيانى بةندخيانة بةرنامةى تايبةتيان دانا بوو، جاريَك ىلَ يان دةداين، ماوةيةك ثشت طويَيان
، سةر دةميَك  فشاريان بؤ دةهيَناين بةرنامةى كارى دةخستني، ساتيَك برسيان دةكردين

بةآلم من ليَرة تةنها  ،بةرِةش كردنةوةى سةدان الثةرِة هةية ناثةسندى ئةوان ثيَويستى
ئاماذة بؤ ثالنى برسى كردن دةكةم كة يةكيَكة لة بةرنامة سةرةكيةكانيان، جاريَكى تر 

هةموو  خواردن و خواردنةوةى بةندخيانة زؤر خراث بوو، ووتومة ئيَستاش دةيلَيَمةوة:
بةآلم شلةى ضى ؟ هةر ئاويَكى  ،بؤ دةهيَناين نيوةرِؤ و ئيَوارةيةك تةنها ضيَشتى شلةيان

 ،ئاسايى بوو بة دؤشاوى تةماتة كةميَك رِةنطيان دةكرد تؤزيَ سلَق يا قةرِنابيتيان تىَ دةكرد
دة سةرةتا هةفتةى سىَ جار برنج و بة ،هيض تاميَكيشى ىلَ نةدةهات تاكو بؤتانى بطيَرِمةوة

ةم بةرنامةية لة طؤرِان دابوو بةثىَ ى بةآلم ئرِؤذ جاريَك طؤشتى مريشكيان بؤ دةهيَناين، 
ون وةريان دةطرت يةكيَك وئارةزووى ئةوان، كة برجنيان بؤ دةهيَناين بة دوو كةس دةض

هةنديَك بنكرِى سوتاويان لةطةلَ دةهيَنا بةآلم لةبةر ئةوةى برجنةكة  ،شلة و يةكيَك برجنةكة
ئةو بنكرِة  ،لة بنكرِةكةى دا بوو هيَندة خراث و بىَ تام بوو ئةطةر تاميَكى هةبواية

دةمانكردة ثارضة ثارضةى بضكؤلة بضكؤلة هةر  ،سوتاوةمان لة ال شتيَكى زؤر بةلةزةت بوو
، هةر جاريَك طؤشت بواية رِيَذةى ى خؤى بؤ لة سةر برجنةكة دادةنرايةكى بةش
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، ئامادةبوامنان دابةشى دوو دةكرد و طؤشتةكةمان دةكردة ئةوةندة بةشةى يةكسان
ووت: رِووت وةر بطيَرِة و ثشتت لة ئيَمة بكة، ئينجا دةستى طمامؤستا نةسرولآَل بةمنى دة

ووت هى ط، منيش دةمطووت ئةمة بؤ كىَ بيَتلةسةر يةكيَك لة قاثة طؤشتةكان دادةنا دةي
 ،فآلن كةس بيَت بةم  شيَوةية دابةمشان دةكرد هةموو بةيانيةك ضا و شؤرباى ماش هةبوو

يةكى بؤ هةر رِؤذيَك  ،ة ئةوةندة بةردى تيَدا بوو ئةبواية وورياى ددانةكانت باىبةآلم شؤرباك
سةرةرِاى خراثى و بىَ تامى سم دةبوو، 15تريةكةى هةر سىَ كوليَرةمان هةبوو 

ضيَشتةكةيان زؤر جار قالؤضة و ميَش و دارِوجامنان لة ضيَشتةكةدا دةبذارد، سةرةرِاى 
-1-9هةرطيز خواردنى زيادة نةبوو، سةر لة بةيانى  ئةوةش ضيَشتةكة هيَندة كةم بوو

بةالم  ،شؤرباى ماشى زيادة هةبوو لةبةر ثيَويستى هةلَيانطرت بؤ ذةمى دا هاتوو 1990
 ضونكة   ماشةكة نةخورا و مايةوة بؤ ئيَوارة، لةبةر ئةوةى  نيوةرِؤ برنج و شلة هةبوو 

 طوومت:نةوة ماشةكةيان خوارد، من بىَ طةرم كرد ئاطر نةبوو
 ضيَشتى كؤن ناخؤم . -

 ة لة نيو مات بووودوايى ئةمرييش نةخيوارد، ماوةيةك دواى ئةوةى نوستني دنيا كش    
 اولَةكة بوو بةميقدادى طووت:شةو دا طويَم لة ياس

 ؟ تة ئةوة بؤ ناخةوى جولَة جولَى ضى -
 ميقداد طووتى:

 نةخؤشم . -
 ةم.دةكلىَ توئةوةى تةنيشتت ضىتانةحالَت،بزانة خؤئيَستاخبةوة بةيانى خواب -
 ازامن نوتةوة ىلَ كة مةبةستى سةركةوت  بوو لةنيَوان من و مقداد دةخةوت بىَ دةنط خةوم   

رد كورةكة ى ذوضةندى ثىَ ضوو، بةآلم الى بةيانى بوو هةستم بة ضرثة ضرث و نا ئارام
 وو برادةران بةخةبةر بوون طوومت:سةرم بةرز كردةوة هةم

 رِووى داوة؟ئةوة ضى -
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 ؤ؟تةى ئ،بووينتيمان زؤر خراثة هةموومان رِةوان)سهال(هةستة تةندروسووتيان:ط
 من هيض نةخؤش نيم . -

و ثرِ انرا بودايى كة هةستام ديار بوو تةندروستيان زؤر خرث بوو ئةو سةتلَةى بؤ ثيس
ةوى دانا ر زةسةلؤنى ببوو لة ثيسايى فرياى نؤرة نةكةوتبون، ئيرت هةر كةسة زةرفيَكى نايل

كى ميةنيَد ،ونجطة لة من و ئةمري ئةوانى تر هةموو نةخؤش بو ،بوو لةسةرى دانيشتبوو
ةستى هلَةكة اساوذوورةكةمان يناخؤش و جيَطاى نيطةرانى هةموومان بوو لةو نا ئاراميةى 

 طووتى:ة طورجى هات و بةتورِةيى ب،كردثىَ 
 ية بؤ هةستاون؟ ئةو دةنطة دةنطة ضى -

 ى ضووة ثيَشةوة و طووتى: لآَل ىلَةسرومامؤستا ن
 ومان نةخؤشني دةرطاكةمان بؤ بكةرةوة بابضني بؤ سةر ئاو .هةمو -

، ةر ئاوووينة سو ض دواى ئةوةى لة رِاستى مةسةلةكة دلَنيا بوو دةرطاكةى بؤ كردينةوة
 ةكةيانةخؤشيونى نولة هؤى تووش ب ،بةندخيانةكةش بةم بارودؤخة نيطةران بون سةرانى

ري لة من و ئةم اوايانان دةكؤلَيةوة خيَرا ضوون دةرمانى تايبةتيان بؤ هيَناين، هةموو برادةرد
يى كة ر، دواانى تخؤمشان ثيَويستمان نةبيَت بؤ برادةر دةكرد دةرمانةكان وةر بطرين كة

ةسة كهةر  ،ةيةك ينةوة كةوتينة ليَكؤلَينةوةى هؤى توش بوونى نةخؤشىوتؤزيَك هيَمن بو
سابون  يا بة ايتتةكان بة ووت : هى ئةوةية قاثطالى شتيَك دا دةضوو يةكيَك دةي بريى بة
مان بة ؤرباكةةية شثاك و خاويَنى نةشؤراون، يةكيَك  هى ئةو ووت بةط، يةكيَك دةيشؤراون

 منيش سةرجنى خؤم ثىَ طووتن طوومت:ساردى خواردووة، دوايى 
 دووةخوارترمان شلةى  ئةطيناة،ها من وئةمري ماشان نةخواردووتةنبرادةرينة...-

قاثةكان ني ية، تةنها هؤكةى ئةوةية هى قاثةكانى ئيَمةش هةمان كةس شوشتونى كةواتة 
ئةم ماشة بة هؤى مانةوة تيَكضووة و خراث بووة، بؤتة هؤى نةخؤشى طةدةتان.دواي 

دواي  ،ئةوةى هةموومان هاتينة سةر ئةو رِاية برِيارمان دا لةمةودوا ضيَشتى كؤن نةخؤين
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 ،خؤمان دةهات هةنديَك جار نيطةران دةبووين ئارام بونةوةى بار ودؤخةكة سةيرمان بة
 هةنديَك جاريش دةمان كردة طالَتة و ثيَكةنني .

 كى بيَ طوناهةكورد تاوانباريَ
 تورك و وارس فنةتةوةى كورد زؤر دةميَكة لةسةر دةستى دوذمنة رِةطةزثةرستةكانى 

زطارى رِنةوةى بزوت توانةوة هاتووة، لةاليةن دوذمنةكانيةوة ىل وى نكؤوبةرِووعةرةب  رِو
منةكانى نى دوذزما خوازى كورديش هةميشة بةتيَكدةر و بةكريَطرياو ناو زةد كراوة، لةسةر

توند  ان بةبرةود ت لةناو ناتؤرةى خراثي بة دوو خراوة، بةآلم كام بةلَطةى مبَذووى طوزارش
وا و شةونى ثيَودان، رِاست طؤيى و بة دةنطةوة ضو تيذى دةكةن لةسةر دةستى كور

ةكسانى و وارى ين ، هاثيَكةوة ذيان يا ثالنة ضةثةلَةكانى دوذمو سةردارانى كورد بؤ ئاشتى 
 ة درؤكانىبيَنة بةلَ ونى قازى و شيَخ و بةط و ثاشاكانى كورد يا ثةميان ووبة دميوكراتى ب

 .دنى كوردةكاثيَشةواو سةركر او بردنىندوذمنان و ثالنةطآلوةكانيان بؤسيَدارة ولة
وثةرِي ميَذوودا نوسراوة بزوتنةوة ضةكداريةكانى كورد توند و تيذى و خويَن ولةكام رِ

بة ثيَضةوانةوة  ،ونى كورديان لة نةمانى كةسي تردا بينيوةووةتة ئامانج و بورِشتنيان كرد
 بةلَيَنة بة درؤكانى بةغدا وى خؤى و ثةميان و يكورد هةميشة بووةتة قوربانى ثاكى و سادة

ون و لة دةستدانى خاكةكةى، ووةتة هؤى ثارضة ثارضة بو، هةر ئةمةش بئةنقةرة و تاران
نةتةوةى كورد هيض كات بؤ وة دةستهيَنانى مافة رِةواكانى خؤى ثرةنسيثى ضةكدارى بة 

كو لة ئةجنامى بةلَ ،كانةهيَناوة، ئةطةر ضةكيشي بةكارهيَنا بيَت بؤ طيانى كةسانى تر نةبووة
هيَرشى دوذمنة دلَ رةشةكانى بووة، كة هةميشة نكؤلَى لةكيان و مال و خاك و شةرةفى 

و نيشتيمانةكةى دةستى كراوة، كورديش بؤ ثاراستنى طيانى خؤى بةرطرى كردن لة طةل 
مالَى هيض كةسى  . بةآلم كوردى شؤرشطيَر هةرطيز  ثةالمارى شار و طوند وداوةتة ضةك

لَكو هةميشة لةاليةن دوذمنةكانيةوة لةسةر  خاكى خؤى ثةالمار دراوة هةولَى لة نةداوة بة
و بونةوةيةكيشى كردوة لةبةر دةرطاى ووبةرِوناو بردن و توانةوةى دراوة، ئةطةر بةرطرى و رِ
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مالَى خؤى دا بووة، ئينجا سوثاى توركيا، سوريا، ئيَران و بةعسي شؤظيَنى بووة يا هةر 
 رد تةنها بة هيواى ذيان و مانةوة ضةكى بؤ بةرطرى كردن بةكارهيَناوة.لةشكريَكى تر، كو

 ،ووةةكردنكورد هةرطيز سنورى خاكى كةسى نةبةزاندوة و سةرى بةمالَى كةس دا 
ىَ جيَطة و بالَ و تويَن خمالَى خؤى دا بة نامؤ و وةك بيَطانة و ميوانيَكى  بةلَكو هةميشة لة

يَت هةواى بؤذيَك و رِت كردن و لة ناو بردنى دراوة، نةوةكالنة سةير كراوة و هةولَى سةركو
 كةللة بدات. خاوةن مالَ زانينى لة بة خؤ

ويَن خن و كورد هةميشة لةسةر خاكى نيشتمانى خؤى بة دةستى ميوانة رِةزا طرا
 . يَتةوةاثرستالَةكانى شةهيد دةكريَت كةسيش لةم بارودؤخة شلَةذاوة ثرِ ئاشوبة ن

مليَندرىَ طة بسةبةلَ كى بىَ طوناهبووة و ثيَش ئةوةى تؤمةتباريةكةى بةكورد تاوانباريَ
ديان ثىَ ى شةهيناو ثةلكيَشى بةر مششيَر كراوة و مليان بةسيَدارةدا كردووة، بة زؤر ناز

 بةخشيوة .
كان لةم ارةساتةكآلم وى قرِكردن و لة ناو بردن بؤتةوة، بةوزؤر دةميَكة كورد بةرةو رِ

ثةى لَة ثؤتة ضنةتةوة و لةسةردةمى بةعسى شؤظيَنى دا طةيشوةست تر بودوو سةدةيةدا خ
نةى طةش ن منووزارالة ناو بردن و سرِينةوةى لةسةر خاكى خؤى، بؤ رِاستى ئةم  ووتانة هة
باشرت واية  ارم يااطادئو بةلَطةدار هةية بةآلم تةنها ئةوانة باس دةكةم كة لة نزيكةوة خؤم 

 .باسةوة هةية ان بةم بلَيَم ئةوانةى ثةيوةندي
دا  1990بةندخيانةى جةناح خاس يةكيَك لة رِؤذةكانى مانطى كانونى دووةمى  لة

ناو خويَندنةوة بؤدادطايى كردن، هةر كة ناوى مامؤستا  ياساولَةكان دةستيان كرد بة
لةبةر ئةوةى جارى ثيَشوو  ،نةسرولآَليان خويَندةوة دلَة كوتةيةكى سةختم ثىَ كةوت

براين بؤ دادطا وام ليَكدايةوة ئةجمارةش بةيةكةوة دةمانبةن بؤ دادطا، بةآلم ناو  بةيةكةوة
خويَندنةوة تةواو بوو ناوى ئيَمة نةخويَندرايةوة، ئةو رِؤذة تةنها حةوت كةسيان برد بؤ دادطا 

ى الى  يى تيَدا بوو عةىل خةلَكى ديَرىَ جطة لة مامؤستا نةسرولآَل  شةمعون و عةىل ديَرىَ
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ر بوو، ثيَشمةرطةى بزوتنةوةى ئيسالمى بوو هاتبووةوة سنوورى ذيَر دةسةآلتى رِذيَم ثشدة
دانيشتبوو، بةآلم خؤى بة هيض دةزطايةكى رِذيَم نةناساند بوو، لةاليةن رِذيَمةوة شويَنى 
هةلَطريابوو، رِؤذيَك ضوو بووة سةردان لة رِيَطا لةاليةن دةزطاى هةوالَطرى عرياقيةوة طريا بوو 

نابوويان بؤ ئةم بةندخيانةية، شةمعون ثياويَكى مةسيحى خةلَكى بادينان بوو ضوو بووة هيَ
توركيا و دواى ماوةيةك ويستبوى بطةرِيَتةوة عرياق لة رِيَطاى عومسان حةسةن ناويَكةوة 

ى سةر سنوورى توركيا  هةولَى طةرِانةوةى دابوو، عومسان لة ميَذ بوو لةطوندى باعةدرىَ
وةك كةسيَكى ثارتى ناساند بوو، بةآلم لة ذيَرةوة سةر بة دةزطاى دادةنيشت خؤى 

هةوالَطرى عرياقى بوو، عومسان بةلَيَنى دا بوو كارى طةرِانةوةى بؤ مةيسةر بكات، لة 
ية، لةو الشةوة دةضيَت  شويَنيَك داينا بوو طواية ئةمة شويَنيَكى دلَنيا و نهيَنى

بؤ سةر شةمعون، كاتيَك شةمعون دةزانيَت عومسان مةفرةزةيةكى هةوالَطرى عرياقى ديَنيَت 
كردووة و هةوالَطرى عرياقى ئاطادار كردؤتةوة بؤ طرتنى، تةنها رِيَطايةك كة لةطةلَ ناثاكى 

ضونكة شةمعون كاتيَك ئاطادار دةبيَتةوة  ،شةرِ كردنة لةطةلَيان دائةويش دا بوو  لةبةر دةمى
تووة و طةمارؤيان داوة، ناضار ثةالمارى مةفرةزةى هةوالَطرى هةر ضواردةورةيان طر

ضةكةكةى دةدات بؤ ئةوةى تا دةكوذريَت شةرِيان لةطةلَ دا بطات، شةمعون ثياويَكى كارامة 
ذيان وةرطرتبوو، بةآلم   ليَهاتوو بوو بة هؤى كارةسات و بةآلى رَؤذطار ئةزموونى زؤرى لةو 

ةنطةكةى دةرهيَنا بوو، لةبةر بىَ ئةوةى شةمعون هةست ثىَ بكات عومسان دةرزيلةى تف
كارامةيى شةمعون بة كةلَكى هيض  نةهات، بةم كارةش هيَندةى ديكة  ئةوة توانا و غريةت و

 لةالى  رِذيَم  تاوانبار بوو .
 تيَكى تر بؤ كا خرا بوو ضوونة دادطا  هةنديَكيان دادطايى كردنيان دوا ئةوةى ئةوانةى دوا   

ةستوور لة يَكى ئرِق ةموويان مات و خةمبار و ثةريَشان بوونهيَناياننةوة بؤ الى ئيَمة، ه
 ويان دا دةخويَندرايةوة طوومتان:ضا
 ةسةر هاتووة؟بضى رِووى داوة، بؤ واتان  -
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 بةشةكةتيةوة طووتيان:
 .درادا ةسةريَكةى حوكمى سيَدارةيان بهاورِون و عةىل ومامؤستا نةسرولآَل وشةمع-

وت ئةم وورى حةنى ذورةى وةشاند، ئيَمة هةموو برادةرابةلَىَ دةستى غةدر زةبريَكى طة
هةموومان  مان،برِيارةى دادطا بة تايبةت بؤ مامؤستا نةسرولآَل كارى زؤرى كردة سةر

ة هةستى وبوو   ستةمتاساين كة حاكم برِيارى لة سيَدارةدانى ئةوانى دا ئةوة زةبريَكى ئة
ة لرتني، دايط بووين، خةم و حةسرةتناسكى ئيَمة كةوت، تووشى ئازاريَكى دةرونى زؤر 

ى و خيَر و ة ئاشتلميان سةرى ئازادى بووين، بةرطر دادا ئيَمة دذى خويَن رِيَذى و سةوكاتيَك
يست ى خؤشةويةك داكؤكيمان لة مافةكانى مرؤظ  و خؤش طوزةرانى كؤمةلَ دةكرد، هاورِىَ

ةمبار خن بوو ةقماهست ضوو، برِياريَكى ناحةق و نامرؤظانة لة دةدلَسؤزمان بةو دؤستيَكى 
  .بني

، نضووة ب زادىازادخيوازى لةسةر ئائااااخ ديسان ثةتى سيَدارة هةلَخراو كوردى ئ
سى بةعرى ةرمةزاثرِ شى رِةشى ووميَذرِووثةرِى  خراية سةر ن الثةرِةيةكى رِةش ترديسا

 ديكتاتؤر .
 ئاوسةرضاوةى ذيانة

تة هؤى ر دةبيَؤر جازثيَضةوانةوة  ةوة و بةئاو شتيَكة نةتةوةكان بة يةكةوة دةبةستيَت
يَكة يش يةكئاو طرذى و سنوورى سياسى نيَوانيان، وةك بةشةكانى ترى ئاسايشى نةتةوةيى

رى نةتةوةى كانى تةتيةلةو بةشانةى ئاسايشى نةتةوةكان ثيَك ديَنىَ، رِةنطة يةكيَك لة نةطب
 كورد داية . كورد ئةوة بيَت كة سةرضاوةى ئاوى دراوسيَكانى لة خاكى

ية لة هةر شويَنيَك ئاو هةبيَت ذيان  لة ديَر زةمانةوة ووتوويانة ئاو و ئاوةدانى بةم ثىَ
يا لة هةر شويَنيَك ئاوةدانى هةبيَت دةبىَ ئاو هةبيَت، ئةوة ضةندين سالَيشة  دةبيَت

ن مانط و ئةستيَرةكانياتةى دةكةن  ثسثؤرِانى ذينطة و زانايانى طةردون بؤشايى ئامسان
ثشكنيوة بؤ دؤزينةوةى نيشانةيةكى بوونى ئاو لةو شويَنانةدا بؤ بةرجةستة كردنى ئةو 
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رِايةى كة ذيان لةويَ دا هةبووة يا دةشىَ هةبيَت و ئاوةدانى بكةنةوة، كة ضى ئةم ووتةية لة 
ووآلتى ئيَمةدا ثيَضةوانة بؤتةوة، زؤر شويَنى قةرةبالَغ و ثرِ لة ئاو و ئاوةدانى كراوة بة 

 ؤلَطة و دةشتى كاكى بةكاكى و ذيانى تيَدا قةدةغة كراوة .ض
ؤز خوا ثري لةالى ى بايةخ ثيَدانى يةزدانة و ضةندة من ثةروةردةى خاكيَكم جىَِ هةر

أرضنا رموى )ى فةترين خاكيَكة كة مرؤظايةتى دووةمى لةسةر  ذياندةوة، لةسةر زمانى خؤ
بارى و رِو ؤطةلةجو سةرضاوة و كانياو و ( كردطار طةليَك دميةنى سةرنج رِاكيَش مباركة

رماى هاوين ا و طةيَطدلَرِفيَنى ثىَ بةخشيوة، زؤر جار كة بة رِيَطادا دةرِؤيشتني تؤزى رِ
ى شةكةت ووون بشةكةتى كردوين لةبةر تينويةتى ئاوامتان بؤ ئاويَك خواستووة ماندوو 

وةك ضاوى  رِوون يَكىرِيَطا ئاورِيَطةمان دةركا، كة طةيشتووينةتة كانيةكى سازطارى قةراغ 
ة، كةدا كيَشراوى كانيةدةور دا دةجولَيَنةوة، رِةمةنديَك بة قرذالَ بةردة مرواريةكانى لة ذيَرى

ريَكى ار ضنادوة، بة بةردى تةخت و ثان و جوان تاتيَكى بؤ نويَذ كردن لةسةر دروست كرا
ن ندووماا مايشتووين تانسيَبةرةكةى كانيةكةى داثؤشيوة، لةسةر كانيةكة د طةورة بة

يةك ؤ ماوةبمان ، ئاومان خواردوةتةوة دةم و ضاومان شوشتووة، هةر دوو القحبةسيَتةوة
ار ى سازطنيةكلة ئاوى كانيةكة ناوة تاماندوومان حةساوةتةوة، هةر كةسيَك لةسةر كا

يان ذ ةماناىلةوة دانيشت  ئاوى ىلَ خواردةوة، ماندووى تيا حةسايةوة و قةدرى نةزانى ئ
 نةطةيشتووة.

ثياو  هةر بؤ نةك لة ووآلتى ئيَمة دةتوانرىَ هةر كانيةك ثاردةى لة دةورة بكيَشرىَ
 .ةشؤندبةلَكو ذنانيش كولَ و شيوى تيَدا دةكةن و بةكامى دلَ خؤيانى تيَدا 

 ك لَداريَد باشارةى بةقة من بةمندالَى لة سةنطةسةرى زيَدى لة دايَك بوومن، ئةو
م لة تةختى دلَم دا ةمى مندالَينةضةشتووة، بريةوةريةكانى سةرد سةربةستيم تيَدا

هةلَكةندراون، خؤشى و ناخؤشى بةشيَك لة سالَةكانى ذيامن تيَدا بةسةر بردووة، هةموو 
بةسةر هاتى ئةو رِؤذطارة الم بوونةتة يادطارى و لة ثةرِةى دلَم دا نوسراون، وةك فليَميَك 
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خوار طؤمى ذنان و  وبارى طارفيَن لةو، لة رِةوم داديَنةوبةسةر ثةردةى ميَشك و بة بةر ضا
كةميَك لةو الى طؤمى ثياوان لة داميَنى باخضة سثيدارة ضرِ و ثرِ و بيَشةآلنيةكةى كة 

ون، زؤر جار لةطةلَ هاورِيَكامن دا ووبووبارةكة وةك خةدةنط بة ئامسان دا هةلَضوبةدريَذايى رِ
تيَدا كردووة، خؤم شوشتووة، دوايش كة ماندوو لة طؤمى بةردةى بةكامى دلَ مةلةم 

دةبووين لة ئاوةكة دةهاتينة دةرةوة لة ناو ئةو ملةى قةراغ ئاوةكة لةبةر خؤر طةرم 
، دوايى خؤمان ئةم ديو ئةو ديو دةكردتا درةنطانيَك لة ناو ئةو ملة طةرمةدا  ،داهاتبوو

دةستمان  ،وةذةنى ئاوةكةدووبارة لةسةر رِةوةزة شاخةكانةوة خؤمان هةلَدةداية طيَ
لة سةيرانطاى قةراغ  ،دةكردةوة بة مةلة كردن، ئيَستا كة لةسةر شاشةى تةلةفزيؤنةكان

دةبينم ئةو خةلَكة سةيرانضيةى وةك سةردةمى مندالَى ئيَمة  ،ئاوى ووآلتة ثيَشكةووتوةكان
ة ئةو ك ،هةزار جار نةفرةت لة بةعس دةكةم ،خؤيان لةو ملةى قةراغ ئاوةكة وةردةدةن

ئةرزى )ذيانة شريين و خؤشةى ئيَمةى تيَكدا، زؤربةى ناوضةكانى ووآلتى خؤمانى بة ناوى 
، مينى تيَدا ضاند بؤ دى بة ناوضةيةكى ئةمنى و سةربازىىلَ قةدةغة كردين، كر (حمةرةمة

 ئةوةى  هاتوو ضؤى تيَدا نةكرىَ خالَى ثشكنينى سةربازى لةسةر رِيَطاكان دانا .
خيانة ةم بةندستا لهةموو كانياو و رِوبار و ئاوة زؤرةى ووآلتةكةم ئيَسةرةرِاى ئةو 
 ن ضةندخشيويدةستى دوذمنةكةمة لةو سامانة طةورةيةى خوا ثآي بة شوومة دا ضاوم لة

 م بدةنىَ بؤ ئةوةى خؤمى ثىَ بشؤم.ليرتيَك ئاو
 ،قبولَ كرد انواكةين دادواى ئةوةى يةزدانى مةزن نزاو ثارِانةوةى طريا كردين ياساولَةكا

دةن بطةمان ووةم  رِيَددا ياساولَةكان بةلَيَنيان ثيَداين بؤ جارى  1990لة كانونى دووةمى 
ى ثىَ خؤمان ةوةىخؤمان بشؤين، مزطيَنيان ثيَداين ئةجمارة ئاوى طةرممان دةدةنىَ بؤ ئ

وى ائردةدا ة سابشؤين، ديارة ضانسمان باشى هيَنا بوو بةم ضلةى زستانة لةم بةندخيان
 طةرممان دةست كةوىَ .
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ك ةرتى يةكستى هةموو برادةرانى ذوورةكةمان بة يةكةوة برديانينة طةرماو و ئاودة
رميان اوى طةى ئطيزةريَكى طةورةيان ىلَ دانا بوو، هةر بةدوو كةس يةك سةتلَى سى ليرت

ين، من ووابةش بددا  دةداينىَ، تةنها دوو طةرماويش هةبوو ناضار لة طةرماو و ئاودةستةكان
ةوةى ا بؤ ئدان لةطةلَ هاوةلَةكةم دووةم كةس ئاوى طةرميان بؤ تىَ كردين، جلةكامنان

ةفر و د، هيض كةينبخؤمان بشؤين، بةآلم ئاوةكةى زؤر طةرم وداخ بوو نةماندةزانى ضى ىلَ 
ةرم بكةين، رد و طن ساكةين هةر دووكيا نةبوو نيوةى ئاوةطةرمةكةى تىَ بئامانيَكى ترمان ال

ةرممان ارد وطسةدا ناو سةتلَةك ةر نيوةى ئاوى طةرمى ناو سةتلَةكةمشان رِشتبا هةر لةئةط
اندى ون نةرِف زنكردبا بةشى هةردووكمانى نةدةكرد، ئيَمة لةم طفتو طؤية دابووين عةري

 بةسةرمان دا:
ك ةر قاثيَ: يةكسةاكةن كاتتان كةم لةبةر دةست دايئةوة قسة كردنى ضيتانة؟ خيَر -

و، ئةو شرت بوو بارمى داخى بة ثشتى ئةو كورِةى هاوةلَةكةم داكرد، من بةختم لةئاوى طة
شتى ةضوو ثنىَ زؤرى ث ،كةوتبووة الى عةريف زنون كورِةكة هاواريَكى بةرزى ىلَ هةستا

شت و رِكةمان ةتلَةناضارى نيوةى ئاوى طةرمى ناو س سوور هةلَطةرِاو تويَلكى هةلَدا، بة
رياى فووةم دطةرم كرد، ئةطةر بة نؤرة خؤمان شوشتبا ئةوةى نيوةكةى ترمان سارد و 

نة كةوتي كمانخؤشوشنت نةدةكةوت بةدلَنياييةوة توشى بةآليةك دةبوو، ناضار هةر دوو
ئاو  و بؤخؤشوشنت سابومنان لة خؤمان دا، يةك قوتوى ثةنريى مةسلَةحةمان ال بو

 ،ةةنريةكوة ثدةبرد بؤ قوت بةخؤداكردن جارى وا هةبوو هةردووكمان ليَكرِا دةستمان
نةكة لة تيَوة شثةلةمان بوو فريا نة دةكةوتني ضاومان بة كةفى سابون دةبرذايةوة، ئا
 وة، ن كردةكمابةشى هيضى نةكرد ناضار بة ئاوى سارد كةفى سابونةكةمان لةسةر وطوياَل

 وينةوة ذوورى خؤمان .وبةسةد دةردةسةرى خؤمان شوشت و بة ثةلة ثةل ض
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 خاس باستيلى بةعسجةناح 
بةندخيانة دوذمنيَكى بىَ ويذدان و هاوةلَى ثرِ دةردةسةرة، كةلةثضة و كؤت و بةندى 

خةم و دةرد ديَنىَ، كةسةر و  بيَزاركةرة، تاقةت ثرِوكيَن و هيَز دةتاريَنىَ، ضلَكنى و دذويَنى و
تة ئاستيَك حةسرةتى وةرهةم هةلَديَنىَ، بارى خراثى دةرونى و جةستةيى بةنديةكان طةيش

كةوتنة طلةيى و طازةندة بؤ ضى نامانبةن بؤ بةر خؤر و دةرةوةمان ىلَ قةدةغة كراوة، هةر 
، توانىَ داوايةكى لةم جؤرةى هةبيتضةند تا ئةو كاتة رِيَطا بة هيض بةنديةك نةدرا بوو هةر ب

جا فشارى  بةآلم ئةجمارة داواكةيان وةرطرت و برِياريان دا مبانبةن بؤ دةرةوة بؤ بةر خؤر،
زؤرى بةنديةكان بوو يا بار ودؤخةكة طؤرِا بوو نازامن، برِياريان دا و برديانينة حةوشةى 

ضةندة تيشكى هةتاوى  وينة حةوشة سةرةتا زؤر ناخؤش بوو، هةروض كة بةندخيانة، هةر
زستان كز و بىَ تني بوو، بةآلم  لةبةر ئةوةى لة ميَذ بوو ئيَمة نةضوو بووينة بةر خؤر 

ى بيناميان كز بوو بوو، ضاومان لةبةر تيشكى خؤرةكة هةلَ نةدةهات، خؤمامن وةك سؤما
بةنديةكانى بةندخيانةى باستيلى فةرِةنسا دةهاتة ثيَش ضاو وةك لة ميَذوودا باسكراوة، وا 

ئةوة رِاست لةئيَمة رِووى  ،باوة هةر شتيَك لة مرؤظ ياساغ بكريَت لةالى خؤشةويست دةبيَت
ونة دةرةوةمان بؤ ناو حةوشة هةموومان شا طةشكة وةكةم هةنطاوى ضدابوو هةر لة ي

ة و قيبلة وبووين، سةرةتا بؤ ضةند ساتيَك وةك رِؤذ ثةرستان و تةرزى عابديَكى طؤشةطري رِو
بةرةو خؤر وةك رِيَز طرتنيَك لة ثريؤزى خؤر دةستة و نةزةر بة بىَ دةنطى بةرةو خؤر 

انى و دروست بوونى هيوايةك لةدلَى بةنديةكان دا وةستاين، نيشانةى دلَ خؤشى و شادم
تةزووى طةرم بة لةمشان دا دةهات جا نازامن  ،ديار بوو، رِوومةتيان سوور هةلَطةرِا بوو

ضيمةنتؤ دارِيَذرا بوو،  تةزوى خؤشى بوو يا هى طةرمى خؤرةكة، نيوةى حةوشةكة بة
مام سليَمان و مسايلى مةمحود لةسةر ضيمةنتؤكة كرديانني بة ضوار رِيز من وةك نةخؤش و 

ئاغاى ثشدةرى وةك ثياوى بة تةمةن لة وانى تريان جيا كردينةوة، هةر سيَكمان لةبن ديوار 
لة نزيك ئةوانى تر لةبةر بةرِؤضكة دانيشتني، مسايل ئاغا بة قسة خؤشةكانى ئيَمةى 
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شقيَكى زؤر دةخستة ثيَكةنني، ئينجا كةوتنة مةشق و يارى كردن بة ئةوانى تر، دواى مة
 ياساولَةكان طووتيان:

 ةستيارىو نةخؤشى هان خةن لةبةر ئةسثى لَيلةبةر خؤر هةجل و بةرطةكةتان دابنيَن -
دةرةوة بة  نةيانييَناة رِؤذى تر جاريَكى دى هباشة، ئينجا برديانينةوة ذوورةوة دواى ثانز

 ةكرديندىَ ى ثانةهةمان شيَوةى جارى ثيَشوو، بةآلم ئةجمارة عةريف زنون ئةو مةشق
 داوام ىلَ كرد:

 انة بكةم ضونكة نةخؤشم .من ناتوامن ئةو مةشق -
 بةآلم ئةو رِيَطاى نةدام  طووتى:

ؤ ب ئةو مةشقانة وى رِيَطات دةدةم دابنيشى،وةر كاتيَك نةخؤش بئةوة من برِيار دةدةم ه -
 بة تايبةت كة عةريف زنون طووتى :من زؤر ناخؤش بوو 

ارة جهةر  ،نتان تيَك  با هةلَ بدةوو ثشتتان لة يةك بكةن و قؤلَئةبىَ  هةر دوو د -
 يةكيَكتان ئةوى تر لةكؤلَى خؤى بكات .

ر منى زؤ ة، ئةو مةشقانةووت: ثشتة رِةقطمندالَى بةم جؤرة ياريةمان دة ئيَمة بة -
 عةريف ونون سةرجنم دا عةريف ز ،ثةريَشان كرد، تةواو شةكةت و نارِةحةت بوو بووم

ةسنت، ردين هىَ كبةو شيَوةيةى من دلَخؤش بون و ثيَدةكةنني. ئةوةندةيان مةشق ث لةتيف
ةي ةالى ضبن، دانيشن، دةست بؤ سةرشان، دةست بؤ خوارةوة، بةالى رِاست دا وةرطةرِيَ

ة و بةر خؤر دةرةو اواىدداوةرطةرِيَن لة حالَى خؤمان بيَزار بووين وايان ىلَ كردين هةرطيز 
 ةو كاتةدا عةريف عةىل هات طووتى:وو ل، باش بنةكةينةوة

 بيان بةنة ذوورةوة . -
ئةو هةموو ماوة دوور و دريَذةى لة ذوورةوة بووين ياساولَةكان رِيَطةيان نةدةداين بضينة 

واى كرد بوو ئةطةر ياساولَةكان كاريَكيان لة دةرةوة هةبواية هةر كاريَك بواية  ، ئةمةدةرةوة
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مادة بوون ئةو كارة بكةن بة مةرجيَك بيبةن بؤ دةرةوة، شةريف بةنديةكان ئا هةر يةكيَك لة
 اسيَكى بؤ هةلَشؤيى لةم  بارةيةوة ب

 طيَرِامةوةطووتى :
و هةميشة دار بود كرناوى مةحةمةد بوو، زؤر نارِةحةت و بة بةنديةك لة ذوورى ئيَمة بوو -

سةيريان  انيةوةطوم بةدلةبةر ئةوة بة  ،ةرانى ياساولَةكانوة هؤى نيطكارى واى دةكرد دةبو
ةمحةد ةريف ئك عبوو رِؤذيَدةكرد بة هؤى ئةوةوة زؤر جار ئيَمةش كيَشةمان بؤ دروست دة

 طووتى:
 ة .مةحةمةد وةرة دةرةوة كارم ثيَت -

 ئةمحةد ريفعة منيش داوام ىلَ كرد من ببات بؤ دةرةوة لة جياتى مةحةمةد بةآلم
 طووتى:

كرد و   داطيموورةوة ثشوو بدةيت، بةآلم من زؤر ثىَذ شةريف تؤ بة تةمةنى ثيَويستة لة -
محةد ريف ئةا عةدةيكةم ئينجطلةيشم كرد بؤ من نابةن بؤ دةرةوة منيش هةر كاريَك بيَت 

 طووتى:
 باشة وةرة دةرةوة . -

ةى ثاك كردنةوةى زيَرابيَكى ضوومة حةوشة سةيرم كرد كارةك منيش بة دواى كةومت كة
ةك ئةستيَريَك داوةستا بوو نة دةرِؤيشت دةبواية جؤطايةكى بؤ ثيساييةكة و، بوو وطريا

هةر كة ضاوم بة طؤماوة ثيساييةكة كةوت زؤر  ،ليَبدةم بؤ ئةوةى ثيساييةكة برِوات
ازا بوو بةدةستى خؤم ثةشيمان بووم لةو داوايةى كردم، بةآلم تازة ضار نةبوو كار لة كار تر

ييةكة بةرز بوو ئةبواية جؤطايةكى قولَى بؤ ىلَ ، الى ثيَشةوةى طؤماوة ثيساخؤم توش كرد
هةرضةند لة دةرةوةرِا خةريَك بووم كارةكة نةدةكرا، ناضار بة جلةكامنةوة خؤم لة  ،بدةم

ناو طؤماوة ثيساييةكة هاويشت، دةستم كرد بة ثاكردنةوةى  زيَرابةكة لة ثشتيَنم بؤ 
دةم و ضاوم  هةلَ ثرِذا بوو زؤر  خوارةوة لة ناو  ثيسايى دا بوو زؤر ثرِنضكى ثيسايش بة
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ماندوو شةكةت بووم بة هةزار دةردى سةر تا كارةكةم تةواو كرد عةريف ئةمحةديش لة 
 ثةرؤشى دا 

 طووت:دةي
 ى بة قسةنةت نةكردم.ؤرم ثىَ ووتز -

م كارةكة ةوةىئرِاستى دةكرد كارى خؤم بوو خةتاى كيَم طرتبا، بة هةر حالَ دواى 
جلةكامن   خؤم و امىَان زؤر بةزةييان ثيَم دا هاتةوة ئاوى طةرميان دكتةواو كرد ياساولَة

  يطرمتاوةيةك نةخؤشى داى خؤم دواى موومةوة ذوورسةرةرِاى ئةوةش كة ض ،شوشت
م دةرمانى هيَنا ان بؤضةندة دكتؤري كان زانيان ئةو ثيسايية كارى ىلَ كردووم، هةرياساولَة

 .ومةوة  واك بينجا ضك  ئةر بؤى كةومت دواى ضةند رِؤذيَباشى ثيَدام  بةآلم لة ناو جيَطادا ه
 هيَزةزوويةكى بةورةيةكى الواز و ئار

ثرِ  وطةورة  تانىزؤر جار ئادةميزاد لة ئاست كاريَكى سةخت دا خؤرِاطرى دةكات، داس
 ةدات وان دسةروةرى تؤمار دةكات، كة ضى لة بةرامبةر شتيَكى بضوك دا الوازى ثيش

ت ةمان شمةش هبةندخيانةى الى ئيَ سةر سورِمانى دةور و بةرةكةى، لةدةبيَتة جيَطاى 
 وةوة.ودووبارة ب

 ذ بوو ة ميَلذيانى رِؤذانة كةم بوو، بةندية كؤنةكانيش ضونكة   ثيَويستيةكانى
يان كرد بوو، قالش ببون و مافنطى هةر ضى ثارة و ثوليان هةبوو خةرج ليَرة بوون

وو بةندى تازةيان نة هيَنا بوو ثيَشرت كة بةندى تازةيان دةهيَنا مابوونةوة، رِذيَميش لة ميَذ ب
ثيَدةضوو ئةمةش هةر  ،ئةوانةى ثارةيان ال بوو دةيان بردنة ئةو ذوورانةى ثارةيان ال نةبوو

يةكيَك بيَت لة بةرنامةكانيان جا ئةطةر بةندية تازةكة سةخى بواية ثارةكةى لةطةلَ  
بؤ شت كرِين تادةبرِا، ئةطةر نا بؤ رِؤذانى سةخت تر ئةوانةى  ذوورةكة دا بةش دةكرد 

ثاشةكةوتى دةكرد، ئةو بىَ ثارةيية ذيانى ئيَمةى سةخت و دذوار تر كرد بوو، من لةو دوانزة 
، نا يَزان و ثيَويستى ترم ثىَ دةكرِىدينار و نيوةى بةنديةكانى ثيَشرت تر دابويامنىَ ضاو طو
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نةكرِم  بؤ ئةوةى بتوامن طويَزانى رِيش تاشني و شتى  وم لةمةودوا ضاو ثيَويستى تروضار ب
ضونكة ياساولَةكان رِؤذيَك نا رِؤذيَك بة زؤر  ،زؤر ثيَويست بؤ برادةرانى ذوورةكةم بكرِم

رِيشيان ثيىَ دةتاشني بة هيض شيَوةيةك لة ثارةى كرِينى طويَزانةكة خؤش نة دةبوون كة 
انةى جطةرةيان دةكيَشا كاريطةرى زياترى هةبوو، بؤيان دةهيَناين، ئةو بىَ ثارةيية بؤ ئةو

ووت: لة باريَكى وةك ئيَستادا واز لة جطةرة كيَشان بهيَنن كاريَكى طرانيش طهةر ضةند دةمان
ية ئةطةر ورةيان بة هيَز و باوةرِيان بة خؤيان هةبيَت، بةآلم وازهيَنان لة خووة خراثةكان  نى

دةزانىَ جطةرة زيانى مالَى و طيانى زؤرة، بةآلم ية، هةموو كةس ئةوة  كاريَكى ئاسان نى
ئةوان طويَيان بةمة نةدةدا رِؤذ بة رِؤذ لةسةر كارى خؤيان سوور تر بوون، جارى وا هةبوو بة 
حةوت كةس يةك جطةرةيةكيان دةكيَشا نؤرةيان بؤ دةطرت، يةكى تةنها يةك مذيان بةر 

دا ئةم قارةمانانة بؤ ئةشكةجنة و دةكةوت، بة رِاستى زؤر ثيَم ناخؤش بوو لة كاتيَك 
داواكانى دوذمنيَكى درِندةى وةكو بةعس ضؤكيان دانةدا و ورة و خؤرِاطرى ئةوان دوذمنى 
سةرسام كرد بوو، كةضى لة ئاست جطةرة كيَشان دا كة ئارةزوويةكة مرؤظ دةتوانيَت  وازى 

هةموو  ،دروست كرد بوو ىلَ بهيَنىَ، كةضى ئةوان  هيَندة الواز بوون  نيطةرانى الى ئيَمة
بيانوةكةشيان تةنها ئةوة بوو دةيانووت : ئةم هةموو خةم و حةسرةتة بةجطةرةنةبيَت 
بةضى فةرامؤش دةكريَت، ياخود دةيانطووت: مرؤظى جطةرةكيَش بؤنان داوا لةكةس ناكات، 

دةكات،  جطةرةى النةبوو هةركةسيَك بيَت بىَ ليَكدانةوة داواى جطةرةى ىلَ بةآلم كة
 نا بيَتة هؤى البردنى خةم جطةرة ويةك بوو بؤ ثةسندانى ئةطينا هةرطيز وئةطةرضى ئةمة بيان

 و حةسرةت.
 كى شتةيةونيان لةسةرجطةرةكيَشان سةر طوروورةيى وبةردةوام بئةم هةموو بىَ   

ويستم ؤشةخدؤستى  خؤشى بة بري هيَنامةوة دةربارةى زيانى جطةرة برايم خدرى كؤنة
 :بؤى طريِامةوة
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اى شد رِةزا سةردةمى دةسةآلتى مةحةمة ئيَران قاضاغ بوون لة ئةو كاتةى مةالكان لة -
ر  باشوو تانىثةهلةوى دا زؤريان ثةرِيوةى ووآلتى ئيَمة بوو بوون، هاتبوونة كوردس

 ة و ثيتؤلَ وى طةورايةكهةنديَكيان هاتنة طوندةكةى ئيَمة، يةكيَكيان ناوى مةال خدر بوو زان
 ةكةمانةتةودةربارةى ميَذوو و شؤرِشةكانى كورد و شيعرى شاعريانى ن ليَزان بوو،

و  ةويستىخؤش وهةميشة كارى ئامؤذطارى خةلَك بوو لةسةر ضاكة  ،شارةزايى زؤرى هةبوو
ةكى نارِيَك شيَوةيو بةخةبات و تيَكؤشان لة ثيَناوى نيشتمان، لة طوندةكةمان كابرايةك هةبو

ة زةرد ى جطةركةلَدوو كيَشا، مسيَلَ و نيَو قامكةكانى بةو زياد لة  ثيَويست جطةرةى دة
كردنى  مؤذطاىك ئاون، رِؤذيَك لةطةلَ مةال خدر كةوتنة بةرامبةرى يةك، مةال خدر وةوبب

 ى طووت: كردنى زيانى جطةرة و ثىَ كةوتة باس
 بةو ث تر كةؤلَة جطةرة مةكيَشة زيانى مالَى و طيانى هةية بؤ مرؤظ ، بؤ تؤش خرارِ -

 نارِيَكية جطةرة دةكيَشيت.
 ستى درو  و  بؤ ثشتيوانى  خؤشى لة قسةكانى مةال خدر نة دةهات،  كابرا
 خؤى طووتى: كارةكةى

 جطةرة مردبىَ . وة كةس بةمامؤستا تا ئيَستا نةمبيستو -
ضيَت بدا بؤى كى ترة باريَويستى ب خدر ضةندة مةال ووتى ئةو نةيبيست نا ضار مةال هةر
 طووتى:

 طةرة هةنديَك كارى تريشى هةية.ج -
 كابرا طووتى:

 وةكو ضى مامؤستا؟ -
وةها و هةرن كردياوى جطةرةكيَش ثري نابىَ و قةت دز نا ضيَتة سةر مالَةكةى بؤ دزى ث -

 ثياوى جطةرةكيَش هةرطيز سةط نايطريَت.
 كابرا طووتى:
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 . ةدةيتةى مامؤستا ئةطةر ئةم شتانة دةزانيت بؤ ضةند لة ميَذة ئازارم دئ -
 مةال طووتى:

ةوة ؤى جطةرهؤى ثري نة بوونى ئةوةية بة ه ،ة بؤ وايةبةآلم بابؤت باس بكةم ئةمان -
ةرد و هؤى د ، بةهيَندة دةرد و نةخؤشى رِووى تىَ دةكات نا طاتة تةمةنى ثريى دةمريَت

ةى وا لَةكنةخؤشى جطةرةوة هةميشة سنطى نةخؤشة و هةر كؤكةيةتى كة دز هات بؤ ما
يَدةكات لى واى ةخؤشننىَ كابرا بة خةبةرة ناتوانىَ دزى ىلَ بكات، سةرةرِاى ئةمانةش دةزا

، بطريَت ستةوةبة دة ريَكا دايدةبيَت طؤضانيَك  نةتوانىَ بة ئاسوودةيى برِوات بةرِيَوة ناضار
تةوة ر دةخاؤى دووخى دةدا و لة  سةط بؤى هات بةدارةكة ىلَ كاتى رِؤيشنت دا كة لة ئينجا
 توانىَ بيطريَت .و نا

 ى جطةرةكيَش بة نائوميَدى طووتى:كابرا
 هيض دةرضوو . جا مامؤستا هةمووى هةر بة -

 زيندانيةكى نامؤ بةئيَمة
ؤرى دلَى ة و ناسميانشةوى بةندخيانة وةك شةوى يةلَدا رِةش و تار و دريَذ بوو، وةك طر

مى تى حوكا ساوةكو دو ئالَؤز بوو، ثرِ خةم بوو، وةك زولَفى جوانان ثةشيَو و لول و
 خونكاران ثرِ مةينةت بوو .

ا حةشار ى  تيَداكانبةلَىَ شةو ئةطةر ضى هيَمن و كش و ماتة بةآلم كردةوةى ثيسى نا ث
رى هةر راثةكاخة و دراوة، ديَوةزمةكانى شةو، وةرديانةكانى بةندخيانة سةرةرِاى ئةشكةجن

 دةرونى  جةنطى ا بةت ثةكانى ثيَشوويان رِؤذة رِةفتاريَكى نا ثةسند تريان دةخستة سةر خرا
 زياتر هةستمان ئازار بدةن.

بؤ  ةنهاتدةر خستنى رِةفتارى بةعسيةكان و ثيشان دانى رِووداوةكان هةر بة 
 لةسةر نيازة كردنة ةستةنوسينةوةى ميَذوو نية، بةلَكو بؤ ليَكؤلَينةوة و تيَرِامان و هةلَو

 ر بة ان، دة كوذرنةى لةسةر خاكى خؤيان بة كؤمةلَبةو مرؤظا  بةعس بةرامبةر  طآلوةكانى
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 دةر بوون، بة ديل طريان.
ةناح خاص كورِيَكيان هيَنا بؤ بةندخيانةى ج 1990لة سةرةتاى مانطى شوباتى 

يَكى فةسالَ وسةر  ضاويَكى ثيس و ودةم  ،عةرةب بوو، ناوى سالَح  بوو، زؤر ناسالَح بوو
يَن ك دةلَو، وةو جانةوةريَكى ئةمحةق و دزيَو بوناشريين و بةد كرداريَكى بىَ شةرم 

نية  ة بريملوو، دةتطووت: دةركةوانى دؤزةخة، بة هيض شيَوةيةك  لة ثياوى سياسى نةدةض
، ضةند بوويانيَنابؤ مةبةستى تايبةتى خؤيان و ئازار دانى ئيَمة ه ،لةسةر ضى طريا بوو

ترى زياة شةويَك ريَك لذوو ةرتى دوو لة هةررِؤذيَك بوو لة ذوورةكانى بةرامبةرى ئيَمة بوو لة ك
ى خؤيانة بؤ ة ثياوايةودةبوو بؤ بةيانى دةيان طواستةوة بؤ ذووريَكى دى، وامان ليَكدىلَ نة

-2-9 يَك لةؤذرِدواى ضةند  ،زانيارى وةرطرتن لة بةنديةكان هةر شةوة دةيبةنة ذووريَك
ة ؤمان كخت ى نةكا جاسوس بيَهيَنايان بؤ ذوورى ئيَمة لةسةر ئةو ليَكدانةوة 1990

وةى نةك رسى ئةتلة  جاريَك لة بيَزراوى و جاريَك ،نارطري دةكرد قسةمان لةطةلَ نة دةكرد
ثة بة بة ضر وايةبقسةيةكى نا ئاسايى  ئةطةر لة نيَو خؤمشان دا ،توشى بةآليةكمان بكات

 يةكرتمان دةطووت.
وا دكرد بة ة دةنيَبينى ئةوةم ئةو شةوة نوستني بؤ بةيانى هةر ضةند سةيرم دةكرد ت

ةلَشؤيى ةريف هةك شوشتى نهيَنى دا بطةرِىَ و سيخورِى بؤ ياساولَةكان بكات، خةريك بووم 
سةنى ةح دواى نيوةرِؤ بارةيان طوتووة درؤ و هةلَبةستةية.وةى دةرئة ،بلَيَم ثياويَكى باشة

 ووتيان:طضرثة   بةدانيشنتنويَنةرى ذوورةكةمان لةطةلَ سةباح  هاتنة الم لةسةر جيَطاكةم 
 ة ة خؤى لةمشةو سالَحى ناثاك لة تةنيشت )...( نوستووة لة نيوةى شةودا لة دواوئ -

ؤر زبة  ،ةردووب كؤشى )...( ناوة و ضةند جاريَكيش دةستى بؤ ئةندامى نيَرينةى )...( 
ة ترسى لةآلم ب ،ةخؤى لة دةست دةرباز كردووة هةر ضةندة هةرِةشة و جنيَوى زؤرى ثيَداو

 دووبارة بوونةوةى ئيَمةى ئاطادار كردؤتةوة بؤ ضارةسةر كردنى .
 د بوو ريَر كفونى زؤرى ى زؤرزان و ليَهاتوو بوو ضةرمةسةرى ذيان ئةزم سةباح هةتا بلَىَ    
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 طووتى بة )...( طوو تووة:
مشةو بة ةيابة ئندلَ  ،وة بزانة سالَح خؤى  هةتيو بازة و بة دواى يةكيَك دادةطةرِىَئة -

 بارةكةى تردا دووبارةى دةكاتةوة تؤش زوو ئيَمة ئاطادار بكةرةوة.
خورِى ة سيئيرت بؤم دةركةوت طواستنةوةى سالَح  هةر رِؤذة بؤ ذووريَك جطة ل

بؤ  اش بووم بويستويانة ئةم كارةشى ثىَ بكةن، من بة ثيَضةوانةى حةسةن و سةباح ثيَ
وورى ئيَمةى ذين لة بكة هيَمنى داوا لة ياساولَةكان ئةوةى نةبيَتة قسة و باسى بةندخيانة بة

 .ووى ببةنئابرِ يةوةالببةن،بةآلم ئةوان  زؤر رِقيان لة سالَح  بوو ويستيان لةم  رِيَطا
  ال ثةسند ةيانبيست بريؤكةى خؤيانوومت ن هةرضةندمن

 تربوو.
 ى و ىلَ مةوةشةو بريكردنةوة لة سةدان كيَشةى لةم شيَوةية ئةمةيان لة بري برد

كرد  ةماشامت  ،درةنطى شةو لة دةنطة دةنط و هةراى ناو ذوورةكة بة ئاطا هامت ،نوستم
ريى زجن حةسةن و سةباح هةر يةكة و بالَيَكى سالَحيان بة دةستةوةية، سالَحيش

دى خيَرا  ةكيَكى، يرةوةيةثانتؤلَةكةى ترازاندووة و ئةندامى نيَرينةى بة ئامادةيى لة دة
ن، ار بووةرمةزشا دةدات كة ياساولَةكان هاتن ئةم دميةنةيان بينى زؤر لة دةرطخيَرا 

و  .(و ).. الَحسنةياندةزانى كيَشةكة ضؤن ضارةسةر يا ثوش بةسةر بكةن، هةر بةم شةوة 
الَح و سةيانى بة و دواى ووتة وةرطرتن هيَناياننةو ،حةسةن و سةباحيان بردن بؤ فةرمانطة

( و ر )...رسياذوورةكةمان بانط كرا دواى  هةندىَ  ث  )...( و حةسةن وةك  نويَنةرى
  و سةرىؤ ئةحةسةن يان هيَنايةوة، ياساولَةكان كةوتنة سزادانى سالَح  لةم سةر ب

يَوى ضى جن هةر رِارِةوةكة زطةخشكةيان ثىَ دةكرد بةكيَبلَ و شؤندةش  ليَيان دةدا و
ان يميارية بةزةرِةفت بةد ا سةرةرِاى ئةوناشريين هةية بةسةريان دا دةباراند، ئةوةندةيان ليَد

 دى. ةوة،دوايى نةيانهيَنايةوة الىئيَمة طواستيانةوة ذووريَكىدةهاتثيَدا
 د و خؤى بر ئابرِووى قةترة ئاويَك و ساتيَك خؤشىكى الوازة بؤ بونةوةريَميزاد ئادة   
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 جةستةى خؤى خستة ئازارةوة.
 الواز يانزة جار قةفةس دةشكيَنىَشيَريَكى 

ةركةى دم و بةندخيانة تاريك و قةآل سةخت و شوورةى بةرز بوو، شيش بةند مةحكة
و جةلالد  جويَن م بةطالَةدراو و دةركةوان درِ بوو، ياساولَ دةست بة قةمضى و وةرديان دة

وةك  ويَضكة رِاو لة غةزرين و  وةك كةرويَشك لةة تيغى بة خويَن بوو، وةك بةراز هةميش
 دار بةوىَ دا، نالَكاندبوون، بالَدار بة سةروىَ دا فرِيبا بالَيان دةش سةط لة ملَ و مؤ دا

ةنط زار و زةبر و او ئازة نل، تةنط رِؤيشتبا نالَيان دةثةرِاند، بةآلم لة ناو بةندخيانةى تةرِ و
كيَشن وةك نوور بسة و نة ياتوانى بري و باوةرِمان ىلَ داطري بكةن، لة دةورى هةستمان شوور

 ن موكريانى دةفةرموىَ:مامؤستا هيَ
 شوورة  ناكيَشرىَ هةستى كةس   لة دةورى

 َليش شـارةزاى  ثشـتى  ســـنوورةخـةيـا
طريان خؤرِ ونطارى و ورة سةرةرِاى ئةو  زةبر و زةنطةش هةميشة بةنديةكان بةرة

ن لة آلتنياى هةبوون، زؤر جاريش بةرنامةل كةضى ويستو ئارةزوى ئةوان نةدة، مدةنواند
ةدرِى و ميان دةستةوورةكانيان دادة رِشت و لة خةيالَةوة دةبووة رِاست و ديوارى ئثشت ش

 شيش بةندى ثؤآليان دةشكاند.
ازةيان كى توةك  هةموو جارةكانى ثيَشوو دةمة و ئيَوارةيةك هةستمان كرد خةلَ

 زيان ىلَيَشواثيَبلَ و ك هيَناوة بؤ هؤلَى ثيَشوازى بة شيَوة باوةكةى خؤيان بة زللة و قةمضى
دن يان كرابةشدكردن، بة دةردى ئةوانى ثيَش خؤيان بردن، دوايى بة سةر ذوورةكان دا 

ة بىَ دةنطى ل يا، بةوور يةكيَك لةوانيان هيَنا بؤ ذوورى ئيَمة الويَكى سوور و سثى، الواز و
اك و تن و ضر هاتةنيشت حةسةن دانيشت، كة ياساولَةكة رِؤيشت بةنديةكان كةوتنة بةخيَ

وتن خا، ئاانةوةاوةى هةوليَر  وةآلمى دزار نى ئةويش بة كورديةكى رِةوان بة شيَوةضؤ
 بوو   ،ردةوامد بةكوردى ئاسايى بوو ضونكة هةميشة كاروانى هيَنانى الوانى كور زمانىبة
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 او و شويَن و هؤى طريانيان ثرسى طووتى:بةآلم دواى ئةوةى لة ن
 طرياوم . ؤذيَكةرِةطةزم عةرةبة و ضةند رِ  ليَرمشارى هةونيشتووى ناوم سةباح شةهابة دا -

 :ثرسى ى بوون يةكيَك ىلَلة ووشةى رِةطةزم عةرةبة زؤر لة بةنديةكان سةرسام 
 دةزانيت. ئةويش  طووتى: ةوانة ضؤنئةطةر عةرةبى ئةم كوردية رِ -
تةجينَي ةكة نيشرين لة مندالَيمةوة لة نزيك عةلوهةوليَشارى ئيَمة لة ميَذة دانيشتووى  -

 مان بؤةورةثيشةمان بةخيَوكردنى ئاذةلَ و طاميَشةوانية، لة دةشت كيَلَطةيةكى ط
نكة ةية.ضودا هبةخيَوكردنيان دروست كردووة و ثةيوةندى كؤمةآليةتيمان لةطةلَ خةلَك

  سةرجنىكةوتة خةرج كردنى بؤ بةنديةكان بووال تازةطريا بوو ثارةى باشى
 

 يَرى ئةزمونىذطار فرِؤ بةآلم ديار بوو كيَشمة كيَش و بةآلى ،اهةمووانى بؤ الى خؤى رِاكيَش
 بوو.ي طرتهةلَ بةشى زؤرى ثارةكةى ئاشكرا نةكرد بؤ ثيَويستى داهاتوو ،زؤرى كرد بوو

بةسةر  يشت  ياادةندسةباح ئاسايى لةطةلَ ذوورةكةدا رِاهات زؤر جار دةهات لة الى من 
ة خؤشةكانى بة قس ستىبة رِا ،ن دةكرد بةشدارى بكةمهاتيَكى بؤ دةطيَرِامةوة يا داواى لة م

يى دادطا و ارِةوان و نكة بةنديةكان نيطةرانيان لة كيَشةكانى خؤيا هةميشة كؤرِي طةرم بوو.
 ادوةر دةردة برِى سةباح دةيطووت:بىَ ويذدانى د

دارةدان يَسنيَك لة ية هةموو دادطايى كرد رانى ضوونة دادطابن، مةرج نىثيَويست ناكا نيطة -
 بيَت، ئةى ئةطةر وةك  من بن ضى دةكةن ؟

 ةنط و ( تفرةة الثوحمكممة)ومن دةجار لة بةندخيانة رِام كردووة يةكيَك لة جارةكان ضو   
وة ةك  ئيَوشتا دةمانضةيةكم لةسةر تؤمار كراوة، سةد لة سةد حوكمةكةم سيَدارةية هيَ

انيشتبوو ت من دتةنيش بدؤزمةوة، سةباح لةناكةم لةطةلَ  ئةوةش دا ئةبىَ  رِيَطة ضارةيةك  
 بة هيَمنى طوومت:

 ئةوةندةى   دانية،ثةجنةرةيةكى تيَ  و كون هيض   ذوورةكةمان  سةباح طيان -
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  ،وةاخرادئاطادارين تا دةرطاى حةوشةى ئةم بةندخيانةية ثيَنج دةرطامان لةسةر 
 زيتةوة؟سةرةرِاى ضاوديَرى وردى ياساولَةكان رِيَطا ضارةى ضى دةدؤ

ر داوام  ى هةوليَن دوو هاوسةرم  هةية وام رِاهيَناون هةر كاتيَك طريام  بضن لة دادطام -
ن لة دادطاى ا ئةوايَستلةسةر تؤمار بكةن طواية كارى نارِةوا و نةشياوم بةرامبةر كردوون، ئ

من  بىَت، ئةثرسيَهةوليَر شكامت ىلَ دةكةن دادوةريش داواى من دةكات تا هةقى ذنةكةم ب
ر ئةبآ هةوليَى شار وليَرةوة ببةنةوة دادطاى هةوليَر، هةر ضؤنيَك بيَت لة نيَوان ئيَرة 

( هيض  ةالثور حمكمة)ئةطينا بضم  بؤ دادطاى شؤرِش بةندخيانة بشكيَنم و رِابكةم،  شوورةى
 طومامن  نية لة سيَدارة دةدريَم .

 اسايىئا  زؤر نة دناو بةندخيا باسى هةآلتن و دانانى بةرنامةى شكاندنى بةندخيانة لة
ة رنط نينى ط، ضونكة زؤريَك لة بةنديةكان باسى ئةو كارة دةكةن بةآلم  باس كردية

ا ةتمة، سةرئةستة كاريَكىضةند ئةمة ئةجنامدانى طرنطة، هةر كةس شارةزا نةبيَت نازانىَ 
 سةباح زؤر بة دلَنيايى دةيطوت:

 ر.ى هةوليَم دةبىَ مببةنةوة دادطاتى هاوسةرةكةدةخويَندريَتةوة لةسةر شكا ئةمرِؤ ناوم -
ةآلم ووين، باح بخويَندنةوةى ناوى سةب ى ئيَمةش هةموومان لةطةلَ ئةو دا ضاوةرِىَ

ا بة هؤى ، تةنهخرا دواى ضةند رِؤذيَك ناوى هةر نةخويَندرايةوة باسةكة كؤن بوو ثشتطوىَ
يةكان ى بةندخؤشا يا بؤةرؤشى دباس كردنى سةباح دةهاتةوة بريمان، واى ليَهاتبوو لة ث

 دةيانووت:
 رايةوة.سةباح ئةمرِؤش ناوت نةخويَند -

ا كردبوو،  ثةيدانى الضةندة سةباح لة كارى خؤى دلَنيا بوو، بةآلم ئةم دوا كةوتنة طوم هةر
 ؤذيَك طوومت:رِ

 ن ضؤن بزانن تؤ ئةم كارةت هيَندة مةبةستة؟..سةباح ئةواباشة. -
 ة لةبةر م تةواودةزانن  بضمة دادطا كار متةرخةمى بكةن، ئةوان باشنةخيَر...ناكرىَ كة -
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 ئةوة بىَ خةم نابن.
ر ؤ لة ذيَهةوليَر تشارى خةم نةبوون داوايان كرديت و برديانيةوة بؤ  باشة وابىَ -

 ضاوديَريةكى ورد داى ضؤن دةتوانيت رِا بكةيت.
ؤتة سةر يش كةوت، بةآلم ئةوز بيَتى رِابكات و دةربا ىلَبةندخيانة نية مرؤظ  نةتوانىَ  -

ةطينا ئ ،كاتب ريم ليَهاتوويى، لةم بةندخيانةدا يةك بةندى بةسة بؤ ئةوةى هاوكا شانس و
ردووة، ام  كرِة و دة جار بةم جؤرة بةندخيانةم  شكاندوو ،خؤم بة تةنها ئةو كارة دةكةم

ارى شلة  ئةطةردةمبينى ئةجمارةش ضؤن دةردةضم، بةآلم هةر كاتيَك تؤش دةرضوويت 
 هةوليَر سةردامن  نةكةيت ئةوة طلةيى بيَ لةالت.

رِؤذانة باسى يةكيَك لةو جارانةى بؤ دةطيَرِامةوة كة لة بةندخيانة رِاى كردووة من بة 
لة طيَرِانةوةكان دا شتى  تاسةوة طويَم بؤ دةطرت ئةويش بة طيَرِانةوةى ئاسوودة تر دةبوو.

ليَتان ناشارمةوة  ،ةى تيَدا بوو مرؤظ سةرى سورِدةماوا خؤش و ناخؤش و سةير و سةمةر
برِوام بة قسةكانى نةبوو ثيَم وابوو ئةوانة هةمووى رِووداوى ناو فليم و ضريؤك و بةسةر هاتى 

ضةندة بة هؤى ئةو ضةند رِؤذة من لة  دا دروستى كردوون، هةر خةيالَى خؤى رِابردوون يا لة
 بةآلى رِؤذطار فيَرى زؤر شتى بة ،يَهاتوو ديار بووسةباح طةيشتبوم ثياويَكى كارامة و ل

سوودى كردبوو، ئةزمونى فرةشى لة  تيَشكان و كةم و كوريان وةرطرتبوو، هيَندة ئةو 
وتى بىَ لةبةر وبةسةر هاتانةى بؤ طيَرِابومةوة منيش ئةطةر ثرسيارم ىلَ كرابا وةكو ت

هيَندة بة  ،وانى رِووداوةكان بوودةمووتةوة، تةنها جياوازميان ئةوة بوو ئةو خؤى ثالَة
تاسةوة بة سةر هاتةكانى دةطيَرِايةوة تةواو سةرجنى منى بؤ الى خؤى رِاكيَشا بوو، بة 

ضةندة  كاريَكى خراثى نازامن ئةطةر ئيَوةش لةطةلَ خؤم دا بكيَشمة ناو ئةم كؤرِةوة، هةر
سةرنج رِاكيَش و ثرِ ئةوة كاتى زؤرى دةوىَ بةآلم بؤ ئةوةى ئيَوةى ئازيز لةو ضريؤكة 

كارةساتانة بيَبةش نةبن سةرجنتان بؤ ورة و هيمةتى شيَريَكى الواز رِادةكيَشم كة تةنها 
بةآلم كارةكانى سةريان لة درِندةترين ديكتاتؤرى جيهان شيَواند  ،خؤى و ددانةكانى بوون
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ؤ ئةوةى لة بوو، تةنها يةكيَك لة و جارانةى كة سةباح لة بةندخيانة رِاى كردووة زؤرة ب
  سةباح دةيطووت: ،ى ئةم  ثياوة كارامةية بطةنتوانا

 ا و شيَويامن تةواذبة هؤى ئةوةى ضةند جاريَك رِام كرد و طرتيامنةوة بار ودؤخى   -

 ايشى رِذيَم نى ئاسنداكارمة ،رِابواردمن دذوار و بةرنامةى كارى رِؤذانةم ئالَؤزا بوو ،بوو
ة زؤر ب تةوةبامب بة زةيى ثيَم دا دةها ،وة بوونهةميشة وةك سيَبةرةكةم بة دوامة

بضمة  اوةيةكمتا  دةيزانى لةض باريَكى نا هةموار دام ئامؤذطارى دةكردم ،تةنطمةوة بوو
ارام ميَك ئخةكةبةلَكو ئةم  بارودؤ ،دةشت الى كيَلَطةى طاميَشةكان ذيان بطوزةريَنم

 ناو شار.ونةوة دةتوانى بطةرِيَيتةوة ودةبيَتةوة دواى ئارام ب
ة دةشت ةكامن لاوسةرهبامب ذيانى دةرةوةم هةلَبذاد، يةكيَك لة لةسةر قسة و رِيَنمايى 

وة بةرةو يَضايةان ثبوو ئةوةى تريان الى خؤم بوو لة ناو شار، لةطةلَ هاوسةرةكةم بارطةم
 ىئؤتؤمبيليَك يةكى طةورةمان لةسةر كيَلَطةى طاميَشةكان دروست كردووة،ودةشت، خانو

ارى وو ديوبريا تازةم هةبوو هةميشة بة ئامادة كراوى لةبةر دةرطاى حةوشة رِاط الدةى
ةسثة ئضةى دواوةى خانوةكةمان  كونيَكم تىَ كردووة، ئةسثيَكى باشم هةية لة بنة

بؤ  ،وةا بووةةسرتبة دواوةى خانوةكةمان هةميشة بة ئامادة كراوى ل ،رِةسةنةكانى عةرةبى
كةومت لةو كةم نةبيلةرِذيم لة دةرطاوة بؤم هاتن فرياى ئؤتؤم ئةوةى هةر كاتيَك ثياوةكانى

رِكانيَك ة بة فسثةككونةوة بضم سوارى ئةسثةكةم مب، هةر ئةوةندة ثيَم بطاتة سةر ثشتى ئة
يَطاو يَرى رِاودض رِا هاتوون هةميشة لة حوكمى ضاو ون دةمب، هاوسةر و شوانةكامنان  وا

ز و ئالَؤ دؤخةهات ئاطادارم بكةنةوة لةم  بارو ، هةر كاتيَك دوذمندةور و بةر بكةن
ة ثةلة ةبان بس ووةكويَرةوةريةدا  ذيامن دةطوزةراند، رِؤذيَك يةكيَك لة هاوسةرةكامن ض

 طةرِايةوة طووتى:
 ةورةمان طرياوة طةمارؤ دراوين.سةباح هةر ضوار د -

 ام كرد بؤ ثةلة رِ ة، بوا ديار بوو كةمتةرخةميان كرد بوو تا طةمارؤ نةدراين نة مانزانى
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ةوة كرد دةرطاى  حةوشة بؤ ئةوةى ثيَش ثؤليسةكان بطةمة ئؤتؤمبيلةكةم، دةرطام
 ة رِوويان دااكةم بةرطخيَرا د ،مةفرةزةيةكى  ثؤليس لةبةر دةرطا لة ئؤتؤمبيلةكةم ئاآل بوون

، سةرم لة تكم بيَةكةلَبرِام كرد بةرةو ئةسثةكةم  تاكة هيوام  بوو لة و رِؤذةدا  ،داخستةوة
 فةنطيان لةسةر ملم دانا طووتيان:كونةكة بردة ئةو ديو لولةى ت

 ى، دةرباز بوونت نية، هةر ضوار دةورت طرياوة. نةجوىلَ -
مةىل سةر  وة، وةكدانةاضار دةستم بة خؤم دابةركارةكةم ىلَ ئالَؤزا  هيضم  بؤ نةكرا، ن

ت الَياوا دةداةو و مةو هى نيَضري لة ه، ضؤن رِاوضى لة كاتى دؤزينةوةىلَ شيَواو دةداو كةومت
ةى ثرِ كرد ةو ناوئيةك ئةوانيش وةك كةرويَشكيان لة الن دا دؤزيبيَتةوة بوو بة هةراو هوريا

ان هيَنا يك ئاب ر ثيبوو، لة خؤشيان ثيَيان زةوى نةدةطرت خيَرا ئؤتؤمبيليَكى ال ندكرؤزة
كى منيان ثيَية هةر ، دايان نيشاندمسىَ ثاى دؤشكاى لة ناو عةرةبانةكةى دا ضةسث كرا بوو

 ،وةبةستة كةوةلة ثايةكى سيَثاكة بةستةوة، هةر دووك دةستميان لة ثيَشةوة بة سيَثا
 ىضونكة لة ترس امن،ؤر دريَذ بوو كةوتبووة سةر شكةوتينةرِىَ زؤر خيَرا دةرِؤيشنت قذم ز

ة با لة مبيلةكؤتؤئتنى ثؤليس هةر جارة بة شيَوةيةك خؤم ثيشان دةدا،  لةبةر خيَرا رِؤيش
و ةندة لةرِِِض ،ةهاتؤم دكاكؤلَى دةدام دميةنيَكى سةير بوو لةو ثةريَشانيةدا ثيَكةنينم بة خ

م  سةى ئةو كةالواز بووم هيَندةى دى بضكؤلة بوو بوومةوة، كةس برِواى نة دةكرد ئة
ثضة كةلةك يسيَكة طةيشتني دةستيان لةطةلَ ثؤل ،هةموو هيَزةى بة شويَن خراوة من مب

لة حةوشةى  كردم بؤ ئافةرين و وةرطرتنى بةخششةكةيان خيَرا منيان بردة ذوورةوة،
بةرطيَكى  ،ار بووة ديبةندخيانةكة يةكيَك ثياسةى دةكرد بة دميةنى دا  ليَثرسراويَكى طةور
ةسيَك يا كى  ىِاوةرِضرِةنط  زةيتونى لةبةر دا بوو، دةمانضةيةكى بةقةدةوة بوو، ثيَدةضوو 

مسى بؤ كى رِةويَو سآل شتنى شتيَك بكات، ليَثرسراوى مةفرةزةكة خيَرا ضووة ثيَشةوةطةي
  فةرمانيَك كات كابرا وةك،بةآلم  ثيَش ئةوةى بتوانيَت قسة بكابرا كرد

 طووتى:
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 !كوا سةباحتان هيَنا ؟ -
 فرةزةكة طووتى:ليَثرسراوى مة

 احة.ةم  بة ثةجنة ئاماذةى بؤ من كرد ئةوة سةببةلَىَ طةور -
نة بوو ى وا ىَث ردم كابرا سةرةتا واقى ورِما بؤ ضةند ساتيَك بة حةثةساوى تة ماشاى ك

ابوو بة دزارى  ناو ئةوةى ئةم هةموو هيَزةى بؤ دةر كراوة من مب، دوايى ئةوةندةى تفى لة
 د طووتى :سةر و ضاوى منى دا كر

ريكة خة تى ثيَوةباب ضؤن ئةو سةباحةى  نيوةى هيَزى حكومة طتفووو...سةطى سة -
 .رةوةتؤى لة هةموو شتيَك دةضيت لة بنيادةم نةبيَت!فةرمانى دا بيبةنة ذوو

، يشتبوونيز دانبةرِ ةر و لة وبةرىبرديامنة هؤلَيَكى باريَك و دريَذ بةنديةكان لةم ب
 وقفلَ  ن بةسةرةرِاى ئةوةى هةر دووك دةستم كةلةثضة كرا بوون ئاسنيَكى طةورةشيا

 قمةوة شةتةك دا طوومت:رييَك بةالزجن
 ةضم.وىَ دلةذوورةوةم و دةرطا داخراوة، منتان شةتةك داوة ثيَتان واية بؤك من-

 ثاسةوانةكان طووتيان:
 ةورةمانة .طبىَ دةنط بة ئةمة برِيارى  -

 مانةوةسورِ بةنديةكان خؤيان دةست و القيان نة بةسرتابوو، لةبةر ئةوة بة سةر
 طووت: خؤم بةنديةكةى تةنيشت يشتنى ثاسةوانةكان بةسةيرى منيان دةكرد، دواى رِؤ

بؤ  لةثضةيةمليلةيةكى كةلةثضة لة يةخةى ضاكةتةكةم داية بؤم دةربيَنة و ئةم كةك -
 ا باشرت ةيشت ينةط بكةرةوة، هةر كاتيَك شةكةتيم دةرضوو دةيبةستمةوة، سةرةتا كابرا تيَ

 دم واية بلَيَم برِواى نةكرد، بة سةر سامى تةماشاى كر
 ردةوة، كابرا بة ثةشؤكاوى طووتى:دووبارةم ك

 كيَشةى خؤم هيَندة كةم نية تووشى بةآليةكى ديكةشم مةكة. بابة -
 م بوو خؤ نيَكهةر ضةند هةولَم دا كةس كةلةثضةكةى بؤ نة كردمةوة نا ضار هةر ضؤ
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وم وبب طرفت ري وطهةولَم دا تا كةلةثضةكةم كردةوة و لةسةر ثةجنةرةكةم دانا، من توشى 
ا ةسةر دبؤذ رِيةك دوو  دواى ماوةيةك كةلةثضةكةم بةستةوة.ئةوان نةترةيان ضوو بوو، 

ايش ة و دوردةوكتيَثةرِى ثاسةوانةكان لةطةلَم  ئاسايى بوونةوة ئاسنةكةيان لة القم 
 كةلةثضةكةيان لة دةستم كردةوة .

لة  يَكةككة دةيان بردينة سةر ئاو بة وردى سةرجنى هةموو شتةكامن دةدا، ي
 و او قفلَةر ئسثاسةوانةكان  زؤر كةمتةرخةم بوو، كة دةرطاكةى دةكردةوة و دةضووينة 

 ةنها طوومت:ت ك بةؤذيَمن لة هةليَكى وادةطةرِام  رِ ،كليلةكةى بة دةرطاكةوة بةجىَ دةهيَشت
 ؤ سةر ئاو .دةرطاكةم بؤ بكةرةوة دةضم ب-
ة ودةستةكوركةوتةوة، من ضوومة ناو ئايَوةى جاران خؤى دوشدةرطاكةى كردةوة و بة  -

نا و لةسةر ةرم هيَوو دو يةكسةر طةرِامةوة، بؤ ئةو مةبةستة زار جويةك بنيَشتم لة دةم دا ب
، ضوودةر ى كليلةكة لةسةر بيَشتةكةبةرى دةستم كليلةكةم لةسةر ضةسث كرد ويَنة

 ضوومةوة ذوورةوة بؤ كليلةكةم خستةوة ناو قفلَةكة، 
 دايكم هات بؤ سةردامن  ثيَمووت: كة، شويَنةكةى خؤم

ةمةوىَ دكليلةيةكم بؤ دروست بكة دةرضووة  شتةكةبةو شيَوةى ويَنةى لةسةر بنيَ -
 رِابكةم .

نىَ ى بؤ ديَليلةنازامن ضؤن لة ناو بةنديةكان دةنطؤيةك بآلوبوةوة )سةباح دايكى ك
آلم كة بة ،امؤى دخبة دوا دةيةوىَ رِابكات ( كاتىَ دايكم  هات بؤ سةردامن  ثاسةوانةكة 

 ووةوة ثاسةوانةكة بة دايكمى طووت:دايكم نزيك ب
 .ابكات ة يةيتة ثيَشةوة دةلَيَن كليلةى بةندخيانةت بؤ سةباح هيَناوة تاكو رِن -

 ليَهاتو و كارامةية خيَرا طووتى:دايكم ذنيَكى 
ان ئازادى كة خؤترِؤذيَةيةرِؤ كورِم...سةباح ضى كردووة تارِا بكات هةمووى ثيَنج و دوو ئ -

 دةكةن.
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ردةوة كاكةى ئةم قسانةدا هةر دوو دةستى بةرز كردةوة، بة دةستيَك جانتلةطةلَ 
ا دلةكةى كلي ثيشانى  ثاسةوانةكةى دا بة دةستةكةى ديكةى لةسةر شانى ثاسةوانةكةوة

ئيَمة  رةرامبةبتني ى نةهيَش بة من، لةبةر ئةوةى ثاسةوانةكة هيَشتا طومانى هةبوو بة جىَ
ة ضاوم دا ةآلم لب ،نمن و دايكم نةمانتوانى هيض دةربارةى مةبةستةكةم باس بكةي ،رِاوةستا

بؤ  امادةمئيَت زؤر شتى دةخويَندةوة بة ئوميَدةوة سةيرى دةكردم وةك ئةوةى ثيَم بلَ
ى رِا ةرنامةنى بهةموو هاوكاريةكت، ئةو  رِؤيشت و من ضومة ذوورةوة كةومتة بريى دانا

آلويم م تيكةواتبوبؤ بةيانى يةكيَك لة بةنديةكان دةردةضوو هةر ضةندة من تازة هكردن، 
ويستى و ا خؤشةدلَم لةطةلَى نةبوو، بةآلم  بة هؤى رِةفتارى نا ئاسايى ثاسةوانةكان لةطة

رضيَت دةوةى ش ئةهةبوو ديار بوو دةيويست هاوكاريم  بكات ثيَ  ،دلَسؤزيةكى بةرامبةرم
 طووتى:

 .كت هةية ئامادةم بؤت جىَ بةجىَ بكةمهةر كاريَ -
 انيت لةبز ويتة دةرةوة تة ماشا بكةيت ورك نية كة ضسوثاست دةكةم ... ئةطةر ئة -

 ن ضىاستى مة رِلى ئةم بةندخيانةية ضؤنة وة دةرةوةى بةندخيانة دةرةوة ديوار و ستارة
 ية؟
 بؤ الم طووتى: وة دةرةوة و دواى ماوةيةك طةرِايةوةوض
ةتر  انتمخيانةية لة دةرةوة ستارةكراوة وسوانة)كؤرنيش(ةكةى ثةجنا سئةم بةند-

 :ة طوومتاشيَكستى تؤ دوكانى دارتدةرةوةى بةندخيانةش بازارِة ولة رِا تيَثةرِيوة،
 ة بةيانى لةى سةر دةطةر ئةرك نية بضؤ بؤ مالَى ئيَمة بة دايكم بلَىَ سبةينىَ كاتذميَر ئ -    

 اوة دابنيشىَلة دو  خؤىسوور بيَنىَ لةبةر دةمى دارتاشةكة رِايبطرىَئؤتؤمبيليَكى بةرِازيلى 
ى ئامادة يَكراوار ثكو دةرطاى تةنيشت شوفيَرةكة كراوة بيَت، شوفيَرةكة ئؤتؤمبيلةكةى بة 

 .بيَت
 ة و سوانةك سةر من خؤم وام دانا بوو رِادةكةم لة سةر ستارةكةوة خؤم هةلَ دةدةمة
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قةم ىلَ كان تةوانةلةكة ئينجا خؤم هةلَ دةدةمة خوارةوة، ثاسةدةرِؤم تا رِاستى ئؤتؤمبي
 ضم .دةردة وةكة دةكةن برينداردةمب، بةآلم  هةر ضؤنيَك بيَت خؤم دةطةيةمنة ئؤتؤمبيل

ونكة ض ،بوو اسانبةيانى كاتذميَر دة كليلةكةم دةرهيَنا دةرطاكةم كردةوة كارةكة ئ
لة  ةوة،ستم  برد و دةرطاكةم كرددةرطاكة شيش بةند بوو لة نيَوان شيشةكان دة

وانةكة سةر س و بؤثليكانةكانةوة هةآلمت بؤ سةربان  لة ستارةكةوة خؤم هةلَداية ئةو دي
و ديو اية ئةدةلَ هبةآلم لة بةختى من لةو شويَنةى من خؤم  ،لةسةر قسةى كابراى دويَنىَ

ة ئامادة ةكةم بوورة سسوانةى نةبوو يةكسةر كةومتة سةر زةوى، بةآلم لة دوورةوة بةرِازيل
زارِةكة اى خةلَكى بائاثؤر ناو كراوى بةدى كرد بة ثرِ تاو بةرةو بةرِازيلةكة رِام كرد، ثياويَك لة

 ى دةرهيَنا وةمانضةةم دبةرطى ئاسايى مةدةنى لةبةر دا بوو كة زانى بةنديم و دةمةوىَ رِا بك
 ونكة ثياوةكةضةلَكة ىَِ كتؤمبيلةكة بثيَكرام، زانيم رِؤيشتنم بةرةو ئؤو طوللةيةكى لةالقم دا 

 د كابراش وةكام كررِكدا لة نيَوان من و ئؤتؤمبيلةكةدا بوو، ناضار بامدايةوة بة الى كؤآلنيَ
ر وت، هةم نةكةثةشيمان بيَت يا لة ثيَشهاتيَك برتسيَت بةدواخؤى ئةوةى لة كارةكةى 

 طرىَ .انى مبةيتوبة ئاسانى دضؤنيَك بوو خواكارى رِاست بيَنيَت ئةطةر ئارةزووى بواية 
 ة هياَلنة ئةفسةر و ثاسةوانةكانى بةندخيانة هاروذان وةك ئةوةى داريان ل      

ةم امن لة ناو ئو ناتوا بوزةردةوالَة وةردا بيَت، بة هةموو دةوروبةرةكةدا بآلوبونةوة، ثيَم و
ى نةطرتبوو يَسقانوو ئهةموو ثؤليسة دةربازمب، بةآلم لةبةر ئةوةى طوللةكةى بةرالقم كةوت ب

ةوةى بة ئترسى  ة لةورةم داية بةر خؤم تاكو باش دووركةومتةو ،هيَشتا هيَزم تيَدا مابوو
تم مالَى رِؤيش ربانسة دوايى الم داية مالَيَك سةربانة و ،بريندارى نةكةومة بةر دةستيان

يَمن هدؤخةكة وار ب، حةشاريان دام تا ة بوو خؤم طةياندة مالَى خزمةكةمخزميَكم لةو ناو
 وةوة.وب

طيَرِانةوةى بة سةرهات و ميَذووى كؤن سةرجنم رِادةكيَشى، هةر كةسيَك لةم بارةوة 
ئةوةندة خؤش و ى بؤ دةطرم. سةباح  الَيةوة بىَ دةنط طوىَشتيَكم بؤ بطيَرِيَتةوة بةخؤشح
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طرت لةبةر ، بة تاسةوة طويَم  بؤ دةدةطيَرِايةوة سةرجنى رِادةكيَشامبة تام ئةو باسانةى 
 ئةوة سةباح لة ناخةوة بةسةر هاتةكانى بؤ دةطيَرِامةوة .

 هةميشة ةوةىئئيَوارةيةك  ياساولَةكان ناوى سةباحيان خويَندةوة، سةباح لةبةر 
وو بة بةشكة طى خويَندنةوةى ناوى خؤى بوو لة خؤشيان شا  لةسةر هةست بوو ضاوةرِىَ

 ناى خؤى  هةستاية سةر ثىَ طووتى:دةر لة توا
 ئةرىَ وةلآَل دةرضووم ! -

 و  وةوةبتا ياساولَةكان دةرطايان لة وانى تر كردةوة كة ناويان خويَندرا 
ؤذة ةند رِضةو ئ ،ذوورةكةيان لة ثيَش ئيَمة بوو، سةباح خوا حافيزى لة هةموويان كرد

 مادةيىة ئاتا ماوةيةك  باوةمشان بة يةكدا كرد دوايى ب ،هؤطرى يةكرت بوو بووين
 .شتةطاكة رِاوةستا تا ياساولَةكة هات دةرطاكةى ىلَ كردةوةو رِؤيلةبةرد

يَشرت بوو، ث سايىدوو رِؤذ دواى رِؤيشتنى سةباح ياساولَةكان رِةفتاريان زؤر نا ئا
كردن،  امييانتر قثةجنةرةكان بة بلؤك و ضيمةنتؤ طريا بوون سةرلة نوىَ بة ضيمةنتؤ زيا

ئةوةش ةلَ ،  لةطبيَتى دةرباز ةبوو كةس بتوانيَت ىلَهةر ضةندة ئةم بةندخيانةية هى ئةوة ن
يَنا ةيان هى تازدواى ضةند رِؤذيَك  بةند .ن بة هةموو ذوورةكان دا خشاندةوةدا ضاويا

 رى ئيَمة، دواى ثشودانيَك طووتى:يةكيَكيان هيَناية ذوو
ك رةيةك بةنديةماةى  ذيَرىَ  شةو بارانيَكى بة خورِ و تؤفان بارى، لةو كاتةدا لة بةندخيانث -

لة  كاند وشكةى بة ناوى سةباح شةهاب سوودى لةو باران و تؤفانة وةرطرتبوو بةندخيانة
لَ ئةوةى و لةطةةرضوثةجنةرةى دواوةى بةندخيانةكة لةطةلَ يةكيَكى تردا رِاى كردوو بؤى د
و بةرى  مةؤذ لةرِةند ضهةولَى زؤريان دا بؤيان نةطريانةوة، تيَطةيشتني ئةو توند و تيذيةى 

لةطةلَ  ة نةكوةبوووة كة سةباح رِاى كردووة و طومانى ئةوةيان هوياساولَةكان هى ئةوة ب
 ئيَمة ثةيوةندى هةبوبيَت .

   كرد،ان ىلَبة بيستنى دةرضونى سةباح هةموو برادةران دلَخؤش بوون، دةست خؤشي
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اتوو ليَه  اوىيثمنيش جار جار تاس دةيربدمةوة لة دلَى خؤم دادةمطووت: هةى  ئافةرين 
 بة ئةزموون، دةك شريى دايكت ثىَ حةآللَ بيَت .

 ثادؤستيَكى خر
، ثةرِةى ةزيَنىَدةت بةندخيانة ئةو كيَلَطةى خةم بةرهةم ديَنىَ، مةنطةنةى طيانة هةست

ةينةتى، كىَ مةرد و داهو هةلالجة ئازار دةبيَذىَ، هةر بة زيندويى جةستة دةنيَذىَ، ئازار و ئ
تيَدا  ةرهةمىري وةوة بةشيةتى، نالَة بؤدلَ و دةرد بؤلةش ديَنىَ، يةخسطريؤدةى بيَت ئ

خراثى  ، بارىخؤشىهةلَديَنىَ، ورة و بةرطرى طرتؤتة كؤشى، دةرِذيَتة سةر يان ذان و نة
ةميش يَن خدةلَ بةنديةكان و جةنطى دةرونى ياساولَةكان خةميان كةلَةكة كرد بوو، وةك

 ىدةرون زارىئا ى جةستةيى نةبوو وةك دةردةداران لةدايكى نةخؤشيةكانة ئةوةى نةخؤش
 .دا دةتاليةوة

، ةكرددةشةنةى تر تنةخؤشيةكةم زيا من رِؤذ بة رِؤذ بارى تةندروستيم خراث تر دةبوو،
شيَخ  ارةكةىوة موةك دؤستيَكى خراث بةر بينطى ثىَ طرتبووم وازى ىلَ نةدةهيَنام، ببو

ردةوة لة كن كةم انياةكانيش وردة وردة دكتؤر و دةرمئؤمةر و لة طةردمن ئاآل بوو، ياساولَ
لة ذوورى  مانياندةر دوا جاردا برِياريان دا لةمةو دوا دكتؤر و دةرمان نةهيَنن، هةنديَك

سثارد،  امةرانتا ككارى دكتؤرةكانيشيان بة مامؤس ،خؤيان دانا بوو بؤ كاتى زؤر ثيَويست
قةآلدزىَ  ى شارىةلَكخيى و لة خؤ بوردوو بوو، مامؤستا كامةران ثياويَكى دلَثاك و بة بةزة

ةتى و نة تايبر رِذيَم لة شويَبوو، زؤر جا -بةشى بايؤلؤذى –بوو، دةرضوى كؤليذى زانست 
ت، ةردةطرنة ويةكة سةربازيةكان دا بؤ كارى ثزيشكى سوودى لة تواناى ئةم جؤرة كةسا

ارةكةى، و بؤ كبو ش زؤر دلَسؤزليَرةش ئةم كارةيان بة مامؤستا كامةران سثارد بوو، ئةوي
بىَ ثايامن  زيَكىرِيَ لة كاتى ثيَويستى دا زؤر هاوكارى منى دةكرد لة ناخى دلَةوة سوثاس و
ى طشتى بوردنة ليَبؤ ئةو هةستة بةرزةى هةية، مامؤستا كامةران خؤى ضووبووة ئيَران و ب

 امؤستاية لة ميَستا ئو، نا بوطةرِابووة عريِاق رِذيَميش وةك دةست بةسةر لةم بةندخيانةية داي
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 يانى رِانية  دلَسؤزانة ئةركةكةى ئةجنام دةدات.ثةميانطاى مامؤستا
وو، باوةندى ام نبةنديةكى تريش هةبوو ناوى ئةمحةد بوو ضاو و برؤ رِةشيَكى باآل م

سةم ارِؤذيَك هةن ارد،ثياويَكى هيَمن و ميهرةبان بوو، هةنديَك جار ئةو ئةركةيان ثىَ دةسث
دكتؤر يا   بكةمى ىلَر توند بوو كاتيَك ئةمحةد بة سةر ذوورةكان دا دةطةرِا ويستم داوازؤ

 امن بؤ بهيَنىَ بةآلم ئةو طووتى:دةرم
 س نادةن .ان بةكةاساولَةكان ئاطاداريان كردومةتةوة ثيَتان رِابطةيةمن لةمةو دوا دةرمي -

 منيش طوومت:
 ناوةخت نازانىَ . ن وةخت وية؟خؤتان دةزانن نةحؤشى م ئةى من ضارم ضى -

 نةبوو بةآلم لة ثةرؤشى دا طووتى:ئةو هيض ضارةيةكى ال 
وا خةلَكو ب بكيَشة يَك هةناسةى قولَ هةلَويت ضةند جاروهةر كاتيَك توشى نةخؤشى ب -

 ةناسةهةخؤشى بة نبةآلم هةيهاتة لةم بار ودؤخة نا لةبار و ثرِ ئاشوبةدا  رِوحم بكات.
 ت .هةلَكيَشان ضاك بيَ

 ةوةكةداارِرِدواى ناخنواردنى ئيَوارة زؤر تةنطةنةفةس بووم، عةريف ئةمحةد بة 
د و  دةكرة واللهاتوضؤى دةكرد كة دةطةيشتة رِاستى من خيَسيَكى ىلَ دةكردم و رِووى 

ريَشانى خؤم بةر ثةلة بةآلم ،خيَرا تيَدةثةرِى بؤ ئةوةى زاتى ئةوة نةكةم داواى دكتؤر بكةم
 ثيَم ةوةش كةئةطةلَ د، لرِواتان بيَت ئةطةر نان و ئاو بواية داوام ىلَ نةدةكرناضار بووم، ب

 زؤركورت كؤتايى ثىَ هيَنا طووتى:ووت ط
 ية . دكتؤر نى -

 ووم لة برادةرانى ذوورةكةم كرد:ناضار رِ
 ةمب .نىَ حةبى )ثاراسيتؤلَ(ى الية بةلَكو تا رِؤذ دةبيَتةوة لةوة خراث تر ك -

ةجمار لة ذوورى تاكةكةسى )أنفرادى( برديامنة الى ليَرة يةكمان طرتةوة ئةو كورِةى يةك
مةبةستى شةهيد كردنى  ناوى عةبدولآَل قادر ئيربِاهيم بوو، سآ براى شةهيد بوو رِذيَم بة
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دى( لة يةكيان جيا كرد بووينةوة ئةويشى هيَنا بووة بةندخيانة، دواى ئةوةى لة) أنفرا
هةموو طيانى برين  ،شيش طؤشتى رِانةكانى كون كون كرا بوو ئةشكةجنةى زؤر درا بوو، بة

ثاليس بؤ شكاند بوو، لةبةر  بوو وةك كولةكةى كةو بارِانيان ىلَ كرد بوو، ضوار ددانيشيان بة
 ية طووتى:ددانةكانى حةبيان دا بؤئازارى 

 بيَت. ن حةبى )ئةسثرين(م الية ئةويش هةر هى ئازار ال بردنة رِةنطة بؤت باشم-
 نانةى دةرما بة ثيَضةوانةى بؤ ضوونى ئيَمة نةك حةبى ئةسثرين بةلَكو هةموو ئةو  

بطرىَ  ة دوورؤى بخماددةى ئةسثرينيان تيَداية بؤ نةخؤشى رِةبؤ خراثة، نةخؤش ثيَويستة 
 نى خؤمةريَشاثلة  لة بةكار هيَنانى ماددةى ئةسثرين، بةآلم من ئةو كات ئةوةم نةدةزانى

 اش بوو طوومت:هةموو شتيَكم ال ب
 باشة مبدةرىَ...زؤر سوثاس . -

 ةهؤلَ ىلَةك دوماوةيةك دواى خواردنى حةبةكة نةخؤشيةكةم هيَندة زيادى كرد سنطم 
ة بيَن طمانةودةن ى دةدا، برادةرانى ذوورةكة لة دةرطايان دا بؤ ئةوةى ياساولَةكان بة

ةومتة كة و بورامةو  هات، منيش هةستام  بيَمة الى شيش بةندةكة بةآلم خضريعةريف 
 سةر زةوى .

ةبن ؤذانة بم رِبةآل ،تازة هاتبوو ثياويَكى باش و بة بةزةيى بوو خضريةئةم عةريف 
ةرطا نةمان ة بةردتبايديوارةكان دا بةنهيَنى دةهات بةسةر ذوورةكان دادةطةرِا  تا نة طةيش

خؤى  ة ضاوىة بايئيرت هةر كةسيَك نارِةحةت بواية يا شتيَكى نا ئاسايى هةبو ،دةزانى
 دةيديت و سزاى دةدا .

رى بؤ ذوو ربدمكة بة هؤش خؤم هامتةوة برادةرنى ذوورةكةم هةلَيان طرتبووم دةيان
ؤم هؤش خ ة بةبةآلم ثيَش ئةوةى  بطةمة ئةوىَ جاريَكى دى بورامةوة ك ،ياساولَةكان

دكتؤر  نةبوو ىودهيَنام سوهامتةوة دكتؤرم ال بوو هةنديَك دةرزى و دةرمانيان بؤ بةكار
 طووتى:
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 دةبىَ بيبةين بؤ نةخؤشخانة . -
نةمدةتوانى برِؤم ثاسكيليَكى بضوكى ضوار تايى نةخؤشخانةيان بؤ هيَنام، برديامنة 
نةخؤشخانةى حوكمة سوكةكان ) االحكام اخلفيخة( هةر لةسةر ثاسكيلةكة دانيشتبووم 

( و ئؤكسجني يان خستةسةر دةمم ئاو و مغةزى و دةرزى )أمينوفللني ،نةيانهيَنامة خوارةوة
ثيَش داهامت كةومتة سةر زةوى  لةو كاتةدا بةر ضاوم تاريك بوو سةرم طيَذى خوارد و بة

هةستم كرد ناوضةوامن  ،موكاتيَك هامتةوة هؤش خؤم لة ئؤتؤمبيليَك دابو ،دووبارة بورامةوة
كيلةكة كةوتبومة تةرِة دةستم ثيَداهيَنا كة تةماشام كرد خويَن بوو تومةز لةسةر ثاس

خوارةوة سةرم شكابوو، نةمدةزانى بةرةو كويَم دةبةن هةر لة ئؤتؤمبيلةكةدا جاريَكى دى 
كة هامتةوة هؤش خؤم لة ذووريَكى تاريك داياننا بووم لةسةردةم بةالى تةنيشت  ،بورامةوة

 ،سرِى هةستم كرد رِوومةمت  تةرِاييةكى ثيَوةية بة لةثى دةستم تةرِاييةكةم ،دا كةوتبووم
هةستام دانيشتم تؤزيَك كشامةوة دواوة ثشتم بة ديوارةكةوةدا، بةآلم لةبةر ئةوةى 

و دةرطاكةى داخرا بوو هيض ثةجنةرةيةكيش ديار نةبوو طلَؤثيشى تيَدا نةبوو، لة نا
وم بة ديوارةكةوة و، زؤر نارِةحةت و شل و شةكةت بتاريكاييةكى قولَ دا نقوم ببوم

بة  ،وةى هةر نةبيَت بزامن طةورةيى ذوورةكة ضةندة و ليَرة ض باسةهةستامة سةر ثىَ بؤ ئة
ديوارةكةوة رِؤيشتم ثيََضم كردةوة بة هؤى دةست كوتامن لة ديوارةكة هةستم كرد 
ثةجنةرةيةكى طةورةى تيَداية، بةآلم تةنها شيش بةندةكةى مابوو شوشةى ثيَوة نةما بوو 

لةبةر ئةوةش هيَندة تاريك بوو بة ديوارةكةوة هةر  ،لةو ديوةوة ضينكؤيةكى ثيَداطريا بوو
قوتوةكة وةرطةرِا دانةوميةوة بة دةست قوتوةكةم  ،رِؤيشتم شةقم لة قوتويةكى بضوك هةلَدا

بةآلم لةبةر ئةوةى بؤن ميزيَكى  ،رِاست كردةوة دةستم بةر تةرِاييةك كةوت وام زانى ئاوة
ميز بيَت بةندى تر ثيَش من ميزيان تىَ  ناخؤشى ىلَ دةهات وام دانا ئةو ئاوةى ناو قوتوةكة

رِةنطة بؤ بةستنةوة و سزا  ،كردبيَت، ثةجنةرةكة ثةتيَكى ئةستوورى دوو مةترى ثيَوة بوو
دانى بةنديةكان بةكار هيَنرابىَ، ئينجا هةر بة ديوارةكةوة طةرِامةوة شويَنى خؤم، لةسةر 
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، لةو ذوورة تاريك و ضؤلَ و رتوشكاوى ثالَم بة ديوارةكةوةداضيضكان دانيشتم بة هةلَ
 سالَيَك دةرِؤيشت . خامؤشةدا هةر ساتيَك بة

 ةرطا و هات دةرطاكةى كردةوة، لةنيَوان د خضريدواى ماوةيةكى زؤر عةريف     
ة ذوورةكةدا رام بى خيَديوارةكةوة رِوناكى طلَؤثيَكى دوور بة باريكى هاتة ذوورةوة، ضاويَك

بيَت،  ك بووخةلَ ورةكةوة بوو، دوور نية بؤ هةلَواسينىطيَرِا قوالبيَك بة بن ميضى ذو
نةوة وارةكاة ديبثةلَةى طةورة طةورةى وةك هى خويَن  ،ديوارةكانى بؤر و ناشريين بوون

بووم، طةيشتى تيَوا ثىَ دةضوو ذوورى ئةشكةجنةدان بيَت يا من لةبةر تاريكايى وا ،بوو
 بة ثةشؤكاوى طووتى: خضريعةريف 

 .خويَنة؟ية .. ئةوةضى -
ورباوم يَكى سوةرداوزسةرجنم داية بةردةمم لةسةر زةوى لة ذيَر رِوناكى طلَؤثةكةدا  كة

ديار بوو وو، وارد ببينى كة ثيَشرت لة ثةريَشانى خؤم و تاريكى ذوورةكةدا هةستم ثىَ نةك
بوو  نةوةيةشارِاوةى ئةو رِشابوومةوة ئةو تةرِايىيةى بة رِوومةتيشمةوة بوو هةر ثامش

 مت:طوو
 .!بةلَىَ خويَنة-

 ئةو طووتى:
 هةستة وةرة دةرةوة . -

كة هةستامة سةر ثىَ زؤر بىَ هيَز بووم  وةك دةلَيَن هةر الكةم دةهات، خؤم بة ثيَوة 
ويستم برِؤم هةر ئةوةندةم زانى رِاقةنام  ،رِانةدةطرت بة ديوارةكةوة هامتة ئةو ديو دةرطاكة

بةآلم كة  ،ئاطام لة خؤم برِا نازامن ضةندى ثىَ ضووو بة الداهامت  جاريَكى دى بورامةوة 
دا  هامتةوة هؤش خؤم ضاوم كردةوة بة دةرطا و ديوار و شيش بةند و ثةجنةرة بضوكةكةى

هاورِيَكامن ثيَنج  رِؤذ ليَرة ، كاتى خؤى لةطةلَ ناسيمةوة كة ئيَرة بةندخيانةى  ذمارةيةكة
مارةيةك بة تةنيا لةو ثةريَشانيةدا لة بووين، لة يةكيَك لة ذوورةكانى بةندخيانةى ذ
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 طؤشةيةكى ذووريَك دا بة ديوارةوة ثالَيان خستبووم، ئةو بةتانية دوو رِةنطةى لة
وم، يةك ثةمث)خباخ(ى رِةبؤيان وبةندخيانةى جةناح خاس خؤم ضاكم كرد بوو ثيَيان دا دا ب

 لة تةنيشت دانا 
 .بووم  بةوةدا ديار بوو برد بويامن بؤ الى دكتؤر

رد بوو ةندة سائةو ماندوو شةكةت لةسةرمان هةلَ دةلةرزيم بة رِاستى ئةو بةندخيانةية
ؤى خورةوة ة ذوسةرما دةهات وت زمهةريرة، ضوار ديواريَكة و سةرماى تيَزاوة، كةودةتط

امن ازارةكؤم ئمسةرماى دةبوو، لة دؤخيَكى نا لةباردا تةنها من و خةم ماينةوة، وةك 
ة، امادةيئيَكى دةبىَ هةميشة سوثاس طوزارى خةم بني كة ئاوالَ م .دةضزاية سةر جةستة

ا ةستى دى و مية تةنها لة كاتى تيَر ئةطينا خؤشى و شادمانى وةفاى بؤ هيض  كةس نى
خةم دؤست و  وة هةرطانةلةطةلَ مرؤظ  داية، بةآلم هةر كاتيَك ئادةميزاد كةوتة تةنطذة و تةن

يَك ئةوا ة لةشكرى ب ئيَستا لةم بةندخيانةية خةم دابنىَ ى نزيكى دةبىَ، خؤ ئةطةر هاورِىَ
 انى لةتابةي يةوةمن سةر لةشكر و شاسوارى ئةم لةشكرةم، هةر بؤية خةوم رِةوى و خةم ما

 ناو دةرد و حةسرةت دا دةتالمةوة.
دا خةوم ليَكةوتبوو، دةنطى ثؤستالَ و  نازامن ضةند ئاوا مامةوة، دوايى لة ثةريَشانى

دةرطاى بةندخيانة ئاوازيَكى ناشاز و ناخؤشة، يةكيَك دةرطاكةى كردةوة فريا كردنةوةى 
ومة دةرةوة وكابرا ناوى منى خويَندةوة هةستامة سةر ثىَ ض، نةكةومت هةستم دانيشم

لةوىَ  رِاوةستا بوو، سوارى ئؤتؤمبيليان كردم برديامن بؤ نةخؤشخانةى  خضريعةريف 
ون رِيَز و حورمةتيان ك دوو دكتؤرى بة تةمةن دانيشتبورِةشيدى سةربازى، برديامنة ذووريَ

، يةكيَكيان بة شيَوةم دا زانى كوردم يا ثيَيان ووتبوو نازامن، بة كوردى جؤر و ىلَ دةبارى
وسيم، ياساولَةكان وماوة و هؤى نةخؤشيةكةمى ثرسى هةنديَك شيكار )فحص(يان بؤ ن

م دادةدا  نةوةك رةكان بةتانيةكةيان بةسةرضةند ذووريَكيان ثىَ كردم لة نيَوانى هةموو ذوو
ونى كارى دكتؤرةكان و وةرطرتنى دةرمان لةطةلَ خؤيان و، دواى تةواو بيةكيَك مبناسيَت
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، هةر لة ناو ة لة ذيَر ضاوديَرى دكتؤر دادةبنبرديامن بؤ شويَنيَك بؤ ئةو بةنديانة دانرا بوو ك
منيان بردة يةكيَك لةو رِةدهانة  ،كهاتبوونةخؤشخانةى رِةشيد دا بوو لة ضةند رِةدهةيةك ثيَ

ئةوةى تر  ،بوو خضرلة ذووريَك دايانام دوو كةسى ترى ىلَ بوو يةكيَكيان ناوى ياس 
 ناوةكةيم بري نةماوة، ئينجا خؤيان رِؤيشنت .

ةى ئةو سةختى نةخؤشيةكةم كيَشة و ئاستةنطى زؤرى بؤ دروست دةكردم، بةآلم
يَكيش جار بةآلم بؤ تاكة ،ةرِاى سةختى نةخؤشيةكةمجآى سةربةرزى و شانازمية سةر

 نةبؤتة هؤى الوازيم لةبةردةمى دوذمنةكةم دا .
 لةطةلَ ياس دا

نى خؤشم م نزيكاى كةضخوىل دا جاريَك بةكامى ئيَمة ناسورِىَ، لةبةخت زةمانة لة دةور و
ة  بارىَبنةى ونة مشتةى ناو هةمبانة و دةردى سةر بؤم، لة ضةرخى ضةث طةرِى زةماوب

جنى و توا تري وئةمرِؤكة رِيَوى بؤتة شيَر، خويَرِى و سةرسةرى بؤتة رِؤستةمى زالَ 
ارةنوسيَكى ى ض ىَاوةرِنةنطى نازامن  ضونكة لة دوذمنةكةم هةر ض دةباريَنىَ، بةآلم ئةوة بة

و كؤلَ  ارةمانقكى وادةكةم، بةآلم هيَشتا لة داهاتوو هيوا برِاو نيم ضونكة خودان طةليَ
 ةدةرم .ن

درةنطى  ةوة، لةكرد لة دةرياى خةياآلتى بريكردنةوةم  بة ئاطا هامت كاتىَ ياس دةرطاى
جنيَو و   بووىلَيَم شةودا ياس ضوو بووة دةرةوة لةطةلَ ثاسةوانةكة دةمةتةقيَيان بوو، طو

 ارذكورِيَكى هة وت :وطضةند ياس دةي تري و تواجنى لة من و كورد و باب و باثريم دةدا، هةر
ك مارى ةدا وةتوةكبةآلم ئةو لة زمان ثيسى خؤى نةدةكةوت، منيش لة ذيَر ثة ،و بىَ وةية

واى تاين دهةس بيندار هةر طينطلَم دةدا و هيضم لة دةست نةدةهات، بةيانى كة لة خةو
ر ستة سةنةخ بةيانى باش و ضاك و ضؤنى ياس لةطةلَم دا كةوتة طفتوطؤى ئاسايى، خؤى

شرا بوو، لَم طودخ دا نا ئةطةر ضى لة ،وام دا نا ئاطام لة هيض نةبووةئةو باسةى شةو، منيش 
 ان و ة ليَدضونك لة داخى دةم شرِى ئةمانة هةستم ثةريَشان بوو، جةرطم دةرزى ئاذن بوو
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 ئازاردانى جةستةيى خؤشرتة لة جةنطى دةرونى و سوكايةتى ثىَ كردن.
ة ة زؤر برئةوتر دةكات لةبة ياس دةيزانى خةم و بريكردنةوةى زؤر دةردةكةم سةخت

شانة لَ رِةو د ميهرةبانى هةلَسوكةوتى لةطةلَ دةكردم، ياس لةو عةرةبة رِةطةز ثةرست
دةهات، نةةلَ ورد هككة بوونى خؤيان لة نة بوونى طةالنى تردا دةبينى و ضاويان بة ةبوو ن

 بةلَكو هةميشة دةيطووت:
، وةفان دلَثاك و ميوان دؤست و بة ىلةبةر ئةوةى نةتةوةيةك من كوردم خؤش دةويَت -

لة ناو  بيَتن ياكاك لة طونديَكى دوورى ناو ضكورد نةتةوةيةكى زؤر زيرةكن ئةطةر كورديَ
ةآلم عةرةب ببيَت، ر دةكؤمةلَيَ عةرةب يا بيانى دا بذيةت بؤ ماوةيةكى كةم زمانى ئةوان فيَ

ن لة وردستاى كلة ناوةند وانني درةنط زمانى بيَطانة فيَر دةبيَت، من خؤم حةوت سالَ
خؤش ة و ناقةب بة زاراوةيةكى ،شارى سليَمانى سةرباز بووم تةنها ئةوةندة فيَر بووم

 ووت: وةلآَل...كاكة عةرةبى نازامن .طدةي
ضؤى تى هاتوبةس لةطةلَى رِاهاتبوون بةسةر ياساولَةكان ووياس لة ميَذ بوو طريا ب

 يستباىوتىَ ةكان خؤشيان دةويست هةر كاحةوشة و الى ثاسةوانةكانى دةكرد، ثاسةوان
 كردنى روستدةضوو لة اليان دادةنيشت ، زؤر حةزى لة خواردن بوو هةميشة خةريكى د

ةكرد و دكةلَ تيَ   دةنا ماستى لةطةلَىلَ خواردن بوو، زؤر جار برجنى بة دؤشاوى تةماتة
تا ، ووميَرى بةوة فولة لةزةت بوو ثيَشرت شتى وام نةخوارد بوو  دةماخنوار، خواردنيَكى بة

( بوو حامضئيَستاش بة يادى ياس جار جار ئةو خواردنة دةخؤم، زؤر ئارةزووى لة )
 ضادان  ة و لةةكردةوثاك د لة تويَلكةكةى   شةوانة هةنديَك ليمؤى وشكى دةهيَنا و ناوةكةى

 وو.بخؤش  زر ومدا دةيكوآلند لةطةلَ هةنديَك شةكردا دةماخنواردةوة، خواردنةوةيةكى 
بة  موبوبياس ئةوةندة ووتة شريين و مةشرةب خؤش بوو بةو ضةند رِؤذة هؤطرى 

 رِاستى سةختى و ناخؤشى بةندخيانةى  لةال سوكرت كرد بووم .
 ةوة ى ئةو شةوان( خبواتةوة، هةمان ثاسحامضرِؤذيَك بانطى ثاسةوانةكةى كرد بيَت )
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نيَكى م دميةضاو ة من دةدا، لةبةركةللة شةكرةكانى بةرامبةر من دةشكاند جنيَوةكانى ب
ادة و سويَكى ثيا ثيس و ناشريينى  هةبوو وا خؤى ثيشان دةدا لة باريَكى ئاسايى داية و

ى ةقى و ناثاكنى ئةمحةتوادلَثاكة، بةآلم بة ليض  هةلَقورتاندن و ثيَكةنينة ثرِ ماناكةى نةيد
 خؤى بشاريَتةوة .

يَك لة بة يةك و اسم و، وا خؤم ثيشان دا ناينبة دشداشة و بةرطى شةو لةالمان دانيشتبو
 بةنديةكانى تيَطةيشتووم هةر واش قسةم لةطةلَ دةكرد .

 ىلَ كردم لة ثرسياريَكدا طووتى: ضةند ثرسياريَكى
 لةسةر ضى طرياوى ؟ -
 بةستووم .بة درؤ شتى خراثيان بؤ هةلَ -

 بة تةوسيَكةوة طووتى:
ن دةدةن ان ثيشاان بىَ تاوان خؤينة دةكةن كة طرييَكدةراهةموو ئةوانةى كارى خراث و ت -

 بة درؤ شتم بؤ هةلَبةسرتاوة .: دةلَيَن 
رد و ينى دةكاشريندوايى كةوتة طريِانةوةى نوكتة و بة سةر هات لة ثةناوة زؤر قسةى 

ري و رد تثةندى خراثى لةسةر كورد دةهيَنايةوة، منيش بةرطريةكى هةذارانةم دةك
ش زؤري ،بكةم ناوى نوكتةوة داخى هةر لة دلَ دابوو ويستم بة تواجنةكانى ثيَشرتيشم

ىَ خؤى ث ويشئة ،ئةستةم  نةبوو ضونكة وةك يةكيَك لة بةنديةكان قسةم لةطةلَ دةكرد
ة بةنديةك تان ئةطةر نية لةوة زياتر بوو بلَىَ تؤ هةلَةى من بةند نيم ثاسةوامن، هيض  خراثيش

 ومت:بداتةوة بة ناوى نوكتةوة طو مىو تةشةرى لة يةكيَكى تردا ئةويش وةآل
جةميل سدقى زةهاوى شاعرييَكى كورد بوو لة ميَذ بوو بنةمالَةكةيان لة بةغدا 
نيشتةجىَ بوون، جةميل ثياويَكى قسة نةستةق بوو دةستيَكى باآلى لة نوكتةدا هةبوو، 

نيشت يةكرت قسةى لةسةر و هةميشة وةآلمى ال بوو لة ديوةخانيَكدا لةطةلَ عةرةبيَك لة تة
بؤ ثالَ دانةوة سةرينيَك لة نيَوانيان دةبيَت، كابراى عةرةب زؤر هيَرش دةباتة   ،دادةنيشن
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، بةآلم دةرِؤستى جةميل نايةت لة ثةريَشانى دا ةميل تانة و تةشةرى زؤرى ليَدةداسةر ج
ا بة ية ؟ جةميل هيض خؤى تيَك ناد بةجةميل دةلَيَت : ثيَم بلَىَ نيَوانى كورد و كةر ضى

 هيَمنى دةلَيَت: سةرين .

ينيَك دا سةرنج دةسةرةتا كابراى عةرةب تيَناطا دواى ئةوةى لة قسةكةى تيَدةطا و سةر -
ةكةر داناوة، ب عةرةبى كابراى ئةوةية لة نيَوان خؤى و جةميل داية و ئةويش مةبةستى

 دةدات . جةميل ثةالمارى يةكسةر
، ارى دامر ثةالمةكسةت و هار بوو ياساولَ شيَهيَشتا قسةكةم تةواو نةكرد بوو كابراى ي

، ى ىلَ كردمرى باشةرطاست بيَنىَ بكارم بةوة باش بوو ياس لة نيَوامنان دابوو، خوا كارى رِ
دةطووت: تؤ  ى و ثىَبو طويَم ىلَ ،هةر ضؤنيَك بوو نةيهيَشت ليَم بدات بة ثالَ بردية دةرةوة

 ؤى بةنديت.زؤر هيَرشت كرد و ئةويش وا يزانى تؤ وةك خ
 دوايى ياس هاتة ذوورةوة  طووتى:

 !ضيت دةووت؟ ئةرىَ تؤ ئاطات لة خؤت بوو -
 ك لة بةنديةكامن ناسيوة طوومت :هيَشتا وا خؤم ثيشان دا بة يةكيَ

ندخيانة ةطةر بةئةويش وةك من بةندية ئةو هةموو قسة ناشريينة بة من و كورد دةلَيَت : ئ -
بةآلم ياس  كاتةوة بىلَ وو نية، دةترسام لة وةى دوايى تؤلَةم نةبيَت هيَندةش ئازا و ليَهات

ردا تريَكى بة با مؤلَةتى مالَةوةى وةرطرتووة و هةتا ديَتةوةدنياكة دلَنياى كردمةوة 
 دةطؤرِيَت.

 ةيويست دكرد سةرةرِاى تةندروستيم بارى دةرونيشم باش نةبوو ياس هةستى بةوة دة
 ووتى:ى دا طةرؤشةكرد رِؤذيَك لة ثطالَتة و طةثى د دلَم رِابطرىَ هةميشة قسةى خؤش و

بةم  يَتىشبةآلم تؤ  ،رِاستة خةبات بؤ نيشتمان ئةركى سةر شانى هةموو كةسيَكة -
 بؤ تؤ كاريَكى طرانة. ةنةخؤشية سةختةوة جىَ بةجىَ كردنى ئةم ئةرك

 ش بةطالَتة و ثيَكةنينةوة طوومت:مني
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 نة و بةهاويشت ى زؤر بيَوةيم، رِقم لة دار و بةرديَكرِاستة كة من شيَتم بةآلم شيَت -
ةرةو ةكان باوتنثيَضةوانةى شيَتةكانى تر هةرطيز دةست لة كةس ناوةشيَنم، دوا تر ئاخ

خت ةوى تةزطةلَ وومت: نيشتمانةكةم ويَران كراوة و طوند و شارى لةطرِاستةقينة ضوون 
 ة ئاستيش لهةموو جيهان ،كراوة، نةتةوةكةشم بة سامناكرتين شيَوة لة ناو دةبرىَ

انةكامن ونيشتمى هاضؤن دةتوامن دانيشم شاهيدى مةرط ،كويَر و كةرِة دا رِةفتارى رِذيَم
 بدةم.

 ئةويش طووتى:
نةطريت و  ة بةرطة، بةآلم لة وة دةترسم بةم حالَةتةوستةئةوةى تؤ دةيلَيَيت هةمووى راِِ -

 تيدا بضيت .
 منيش ثيَم طووت:

وة: طيَرِنةم دةلة تيَكؤشان دا رنط نية ئةوةى ثيَويستة من وابةرطة بطرم يا نا ط
يةكى بينى يَرولةم يَك حةزرةتى  سليَمان كةوا لة ئاخاوتنى نيَوان ئاذةآلن تيَدةطةيشت جار"

ى: ى  ثرسلةكةثارضة بةرديَكى هةلَ طرتبوو دةيطواستةوة، حةزرةتى سليَمان لة ميَرو
ووت:  يَمانىى سلىَ دةبةيت ميَرولةكة بة حةزرةتها...ميَرولة ئةم  ثارضة بةردة بؤ كو

دةبىَ ئةم  :لَيَت ة دةميَرولةيةكى خؤشةويستم  هةية ئيَستا دلَدارةكةم  بيانوى ليَم طرتوو
دةكةم،  وت ثىَشنجا كيَوة بطوازيتةوة لة شويَنيَكى دى كيَويَكى دى ثىَ دروست بكةيت  ئي

هيَندةى  ت ضةندةمةنت...هةى مالَ ويَران تؤ حةزرةتى سليَمان بة ميَرولةكة دةلَيَت: ئاخر
مان لة ى سليَزرةتديش بيَت ناتوانى ئةو كارة بكةيت و دةمريت، ميَرولةكةش دةلَيَت: حة

 شم ئةطةر جىَيَدةكؤو ت ئاينى دلَداران دا ماندوو بوون و ليَكدانةوة نية، ئةوة هةولَ دةدةم
اوة و خؤم د لَىويشم طرنط نية من هة، ئةطةر مرديَم كرد ئةوا بة مرادى خؤم دةطةمبة ج
 ى دامردووم." لةرِىَ

 ةولَ و نيوةو هضكةيم ئاوات طةيشتم ئةوا بةرهةمة ئيَستا منيش ئةو ميَرولةيةم ئةطةر بة
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 ردووة.كةخت تيَكؤشامن بةهةدةر نةضووة، ئةطةر مرديشم ئةوا لةثيَناوى دا طيامن ب
 شةقاوة بؤ عةشق ضووم بووم بة

نى كيَنىَ، ذيا رِاضلَو دلَبىَ و خويَن لة لةش دا جبولَىَ، تةزووى ئارةزو هةتا طيان زيندوو
افلَةى سةر ق ةوينئتةنيايى بؤ طشت بونةوةرىَ سةخت و دذوارة، كاروانى ذيان بةدةوامة و 

ةبةر دآلن و لةنط و شخ و ئةو كاروانةية، بةم ثيَودانطة كيذيَكى ناسك و نازدار و نازةنني، شؤ
وك، ازى طلَشان ن و ضةلةنط و رِيَك و رِةزاسوك، رِوومةت هاوشيَوة وخوين شريين، جوا

ى  ىَ، لةسوضني سةنطني و رِوخؤش زار بة ثيَكةنني، قذ كالَ و ليَو ئالَ ثةرضةمى ضني
ولَفى ز و طةردنى بةرز طراوى زؤر داهيَزا بوو، لةبةر ناسكى سةر كولَمةى خويَنى تيَزا بوو،

وو لة بةزار شةرم طيَذى، برؤى هيالىل ضاوى كةذالَى، مانطالوى ئارامى دةخستة  ،دريَذى
بؤ  ،شتوونةطةي ةك تيَنجةمالَى، لةطةلَ الويَكى تازة ثيَطةيشتوو، هيوا بة دوا رِؤذ  ئاست 

ستى اية دةدستيان ها وسةر، رِيَطاى سةختى ذيانيان طرتةبةر، دةدوو ثيَكةوةنانى ذيانى 
شؤخ و  زدار ويذى نارِاويَضكةى باخضةى شارى، كو ة يةك الو و طراوى بؤ جيَذوانى ثةناسيل

سادةى ئةم   وى ثاك دارشةنط زين ئاساية وةفادارى بؤ مةمى دلَدارى دةنويَنىَ، بةآلم كوا دلَ
ةى و ثةردة نالووآلتى قةزا و قةدةرة لة ذيَر دةستى بةعسية دلَ رِةشةكان دةتوانىَ 

يَر ذرى لة تةوةنةوة، خؤشةويستى و بةخوةفادارى ثةميان و بةلَيَن بؤ يةكرت تازة بكة
 وى خوا يستخؤشةو  ،عةرشى بةعسى فاشى دا مةحالَة ئةوان دذى  هةموو خؤشةويستيةكن

ى ساكار دة وخؤشةويستى نيشتمان و خؤشةويستى دلَدار .ئةمة بةسةر هاتى الويَكى سا
 وشى هامت .وئةم ووآلتة بوو كةمن رِؤذيَك لة بةندخيانة ت

ريان ةس و كاون كن بةختيان لة هى من باشرت بوو ضونكة رِيَطةدرا بوهةموو بةنديةكا
 ردانيان بكةن رِؤذيَك ياس طووتى:سة

كارى ئيَمة سةردامنان دةكةن، بةآلم تؤ قةدةغةية خةلَك بتبينىَ لةبةر  ئةمرِؤ كةس و -
 كة ،يَكى تاكة كةسى بوو لةحةوشةى بةندخيانةةبىَ بضيتة )مةحجةر ( مةحجةر ذوورئةو د
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وةوة بؤ ئةوانةى سزا دةدران ولة نزيك ثاسةوانةكان  بةرامبةر ذوورى ئيَمة بوو جيا كراب
 ياخود ئةوانةى سةردان و بينينيان  لةاليةن خةلَكى ئاسايى قةدةغة بوو.
ة دةبوو نتريَك  ى مةكاتذميَر هةشتى بةيانى منيان بردة مةحجةر ذووريَكى زؤر بضوك ثان

ة ةويت دةبوايخبيَيدا تةيى لةبةر ئةوة نةدةتوانرا بة ئاسوود ،ةدةبوودريَذيةكةى باآل ثياويَك ن
وو وة نةبثيَ دةرطاكةى لة نيوة بؤ سةرةوة شيش بةند بوو شوشةى ،القت بنوشتيَنيةوة

ى خواردن اشةرؤكوو ثلةبةر ئةوة هيَندة سارد بوو ذيان لة ناوى دا ئةستةم بوو، زؤر ثيس ب
ؤ كردنةوةى كمن بؤ بزا ةنى ذوورةكةى ناشريين كرد بوو، واو ئيَسقانى ىلَ فرِىَ درا بوو دمي

ان نة تةراتيَنينةوةراطيا ئةو ميَر و قالؤضانة بوو ثيَش ئةوةى بةنديةكان بةرنة ئةو ذوورة ئةو
ارامى ئو نا  رونىدةكرد، ئةويش بؤ ئازاردان و خواردنى طؤشتى بةنديةكان يابؤ جةنطى دة

تا  ردةوة،ةدةكن شةرميان لةكةس نةدةكرد، سلَيان نوئةوان دانرا بوون، وا رِا هاتبو
شةرمن تا  و بىَ الَمماوةيةك لة فكران رِاضووم بريم كردةوة: طةلؤ...ئةم بةعسيانة ضةند ز

ةكة هات اسةوانثيَر كاتذم دواى نيو .وو جانةوةرى وا درِندةى بةخؤيةوة نةديوةئيَستا ميَذ
                                                                                                             طووتى:

ةطينا هةر ئكةيت، لَ بئيَستا شةقاوة)عصابة(يةك ديَنينة الت نابىَ يةك ووشة ئاخاوتنى لةطة
 لةم ذوورةدا لةطةلَ ئةو دةتهيَلَينةوة.

يى لةبةردا كى قاوةلوزيَو بخولةك يةكيَكيان هيَنا الويَكى قيت و قؤز ثانتؤلَ دواى ثيَنج 
يَوةيان شةرونى طى دليَدان و جةن بوو، قذى خورمايى و تؤزيَك دريَذ كةوتبوة سةر شانى، بة

ة ئةويش ضةوانة ثيَى، ب ثاسةوانةكة بةمنى ووتبوو يةك ووشة لةطةلَى نادوىَ ،شيَواند بوو
ةستى ثىَ ئةو د يشتؤانةكة رِالويَكى زؤر بلَىَ و ئارةزووى لة دةمةتةقىَ بوو، هةر ثاسةو

 كرد:
يان سوكةوت، ثاسةوانةكان هةلَى، لةسةر ضى طرياوى، ضةند دةبىَ ليَرةى خةلَكى كوىَ -

 ضؤنة؟
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كى ةسيَكمنيش لةسةر قسةى ثاسةوانةكة طواية شةقاوة و طويَزان)موس( خؤر و 
ر هة انةكاناسةولةبةر ئةوة دةمويست خؤمى ىلَ دوور بطرم، جطة لةوةش دةمزانى ث ،سوكة

ر لةم ذوورة وةى هةؤ ئةلة بيانويةك دةطةرِيَن بؤ ئازاردامن ئةمةش دةبيَتة بيانويةكى باش ب
زانى  ت كةةدةكةوسة نقلةبةر ئةوة ثشت طويَم خست وةآلمم نةدايةوة، كابرا لة  ،مبهيَلَنةوة
 ى ثيَنادةم  طووتى: من طوىَ

 بؤ وةآلم نادةيتةوة؟ -
 ت طوومت:يربِيَتةوة و وازبهيَنيَويستم كورت ب

 عةرةبى نازامن . -
 !بؤ كوردى ؟ -
 بةلَىَ . -
سة ةوتة قك ثةروا ى ئةم قسةيةى كردبيَت بىَ هةر ئةوةندةم  ووت  وةك ئةوةى ضاوةرِىَ   

 ر نةيدةبرِيةوة:كردن هة
يوة لة نيش كوردم، بنةمالَةى ئيَمة بة هؤى دروست بوونى كيَشةيةك نةيان توانم -

داخةوة  ني، بةةجيَئيَستا لة طةرِةكيَكى )شعبى( نيشت ،بةغداد كوردستان دانيشن هاتوونة
 من كوردى نازامن .

سى لة ترش تري دةمويست طفتوطؤ نةكةين لة اليةك لةبةر نزمى كةسايةتى و لةاليةكى
 ثاساوانةكان بؤية طوومت:

 ى:ووتط ار بوو اشرت واية بىَ دةنط بني ئةطينا زياتر سزامان دةدةن، ئةو زؤر ثةست ديب -
او خؤرن، دة و ثيسة بكةيت يا نا ئةوان سزامان هةر دةدةن، ئةمانة ئادةميزاد نني، درِنق -

رد بة ةستى كديةوة ية، لةبةر خؤ هةموو دنيا نغرؤ بيَت تةنها خؤيان خؤشنب اليان ئاسايى
 نةوةى بة سةر هاتى طريانى طووتى:طيَرِا

  ،تش دةويسرادةرم يةكرتمان خؤاغى دووةمى زانكؤم لةطةلَ كضيَكى بخويَندكارى قؤن -
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سةر ببةين، يان بةنى ذبةو هيوايةى لة داهاتوودا لة مالَيَكى بضكؤالنةدا ثيَكةوة بةكامةرا
كةم  ويستةةبىَ شوى ثىَ بكات ديارة خؤشةووتبوو: دطكورِيَك بة خؤشةويستة كةمى 

كضة  نى ئةوة زاةوة، ناوبراو سةر بة ئاسايشى طشتى بةغداد بوو كوداواكةى رِةت كردبو
ثىَ نةدا  ويَمانرت ططئيَمة ئاسايى وةرمان  ،ثةيوةندى لةطةلَ من هةية هةرِةشةى ىلَ كردين

م هةر و بواوةرِىَضراو كرِؤذيَك برِيارمان دا لة دةرةوة يةكرت ببينني، من لة شويَنى ديارى 
شتى طيشى ئةوةندة خؤشةويستةكةم طةيشتة الم لة هةر ضوار الوة كارمةندانى ئاسا

وابوو ديَمان وو لبئةو كورِةى هةرِةشةى ىلَ كرد بووين لةطةلَيان دا  ،ثةالماريان داين
 بةرنامةى تريؤر  ووتبووى:ط

 كردنى ئةنداميَكى بةرزى ئاسايشى طشتيان بة دةستةوةية .
كةوة لة ى كاريَة هؤلة بةدبةختى ئيَمة ئةو رِؤذة ئةو ئةندامة بةرزةى ئاسايشى طشتى ب

 يَت وةك باشوكرد ب مةشىنطة ئةو كورِة ئاطادارى ئةوة بوبيَت و ضاوديَرى ئيَرِة ،و ناوة بوو
اش داوايةكى بوو ث و كضةى مالَى ئة لة كارمةندةكان دراوسىَةكؤتربدا ثيَضايانينةوة، يةكيَك ل

ىَ ئةندازة بنيَكى ةدازؤر بةويان بةخشى، منيان بردة بةندخيانة ثاش ليَكؤلَينةوة و ئةشكةجن
ةوان دا ئةرزةى بامة دةبىَ دان بةوةدا بنيَم لة هةولَى تريؤر كردنى ئةو ئةند ووت:طدةيان

كةن، من اسى دةبيَوة ئووت : وةلآَل...بيلال  هيض  ئاطادارى ئةوةنيم طضةند دةم بووين، هةر
و، زؤر ى نةبودووسوة و ئةو كضة خويَندكارى زانكؤين بؤ ثيَويستى خويَندن هاتووينة دةرة

ياسى سكارى دا من الويَكى سادة و ساكار بووم، بريم لة ة رِاستى، لئازاريان دام
 وومت:ةدةدا ثيَم طنةوة نارِثا و نةدةكردةوة، زؤر ثارِامةوة  وازم ىلَ بهيَنن ئةوان طويَيان بةنز

من و ضةندانى  من بيَتاوامن  ئةوة بزانن ئةم  هةموو توند و تيذيةى ئيَوة دةيكةن لةطةل -
راستةى ضونكة ناكريَت بة ئا ،داهاتوو دا بةرةو رِووى خؤتان دةبيَتةوة وةك من زؤر خراثة لة

طوىَ بة هيض نادةن،  ،بةآلم ئةوان لة لوت بةرزى دا نقوم بوون .ثيَضةوانةى ميَذوو برِؤين
وم و طرتيامنةوة وجاريَك هةمل بؤ هةلَكةوت بةندخيانةم  شكاند و هةآلمت، بةآلم دةرنةض
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لةو  ،وو بة تاوانى هةآلتنم  بيانويان ثةيدا بوو بؤ ئازار دامنكيَشةيةكى ديشم بؤدروست ب
دا بة جةستةيى و دةرونى ئازارم دةدةن،  رِؤذةوة هةميشة تةنهام لة ذوورى تاكة كةسى

هةتا من نكولَيم دةكرد ئةوان شيَلطري تر دةبون، من ثيَش طريامن بة شيَوةيةكى دى لة ذيان 
ووآلتةى  وةوة، ذيان لةمون بودخيانةم  زؤر شتم  بؤ رِوئةو ضةند مانطةى لة بةن ،طةيشتبووم

 ، ئةم  ووآلتةش دؤزةخيَكة بؤ هاووآلتيةكانى.ئيَمة هةمووى مةرطةساتة
دى دا سووةمانةعةشق زؤر كةسى وةك منى خستؤتة داوةوة، ذيان لة ذيَر دةسةآلتى ئ

ضةند  ةرهدةمب  يد ترية، وام ليَهاتووة مردمن ال خؤشرتة لة ذيان، رِؤذ بة رِؤذ نائوم نى
م داخى دلَى ويست  اضارلةبةريان  ثارِامةوة بيَ تاوامن، ئاطادارى  هيض  نيم سوودى نةبوو ن

اندن، م دةشكالكخؤميان ثيَ برِيَذم  زؤر جار ثةالمارى ثاسةوانةكامن دةدا سةر و طويَ
ة لةكجار اند يبيبسى يا هةر شتيَكى لةم بابةتةم بكةوتاية بةردةست دةم شكشوشةيةكى 

ى ئةوامن ةالمارجا ثخؤم دةدا، خؤم بريندار دةكرد تاكو ثاسةوانةكان نةترةيان بضيَت، ئين
ووم، ثاشان بدة دةاسووئيَن دادةهيَنان تؤزيَك دةدا زؤر باشم ليَدةدان سةر و طوياَلكم بةخو

 ؤ ثةيدا بيَتبنويان بيا دام دوايى ناويان ليَنام شةقاوة)عصابة( بؤ ئةوةىئةوان زؤريان ليَدة
ان يذ ئةوةندة لة اوة،م بؤ عةشق ضووم كرديامن بة شةقوويَكى سادة بوزارم بدةن، الزياتر ئا

م دوور نت ليَؤكوشخبيَزارم ثيَم خؤشة مبرم ئةوانيش ئةوة دةزانن هةر شتيَك ببيَتة هؤى 
بةو  ،مبرم ةوةىةمل بؤ هةلَكةوت شةش ثارضة طويَزامن قوتدا بؤ ئدةخةنةوة، رِؤذيَك ه

ضوار وة  دانازامنخانة دوو ثارضة طويَئيَستا هيَناويامن بؤ نةخؤش هؤيةوة نةخؤش كةومت،
 ةكرد داستى م كرد رِتيشك )أشعة(ى ال بوو كة سةير   ويَنةيةكى  ثارضة لة طةدةم دا ماوة،

 لة رخِيؤلَةدا بوو .سىَ ثارضةى لة طةدة و ثاضةيةكى 
 ةكةن، دةكةدار ةلَك لخ ئابرِوانة بة ناوى بىَ ئابرِويى ئةم بىَسةرم سورِما بوو ضؤن

و  ةروو هةردب ووبسةردانى بةنديةكان تةواو بوو منيان نة هيَناية دةرةوة،ياس هةراسان 
 طووتى:ن دواى رِازى كردنيان هات ذوورى دةكرد بؤالى ثاسةوانةكا
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 يَننة دةرةوة.ئيَستا دةته -
 !ية؟ ية هةر بةندخيانة نى ضى جابا نةمهيَننة دةرةوة جياوازى -

 يةوة طووتى: ياس لة رِووى ثةرؤشى
واى د ةبن.بة نةهاتنة دةرةوةى تؤ خةمبار دئةوان = قسةى وانةكةى تؤ ثيَت واية 

 ؤرى ياس كة هامتة دةرةوة طووتى :هةولَيَكى ز
ر كردووة ئةطة و كورِةرةوة بةآلم دةلَيَن: قسةى لةطةلَ ئةةئةبواية زوو تر بيانهيَناباية د -

  خؤشة با هةر لةوىَ بيَت طوومت:الى ئةوى ثيَ
ى بيكات ؤ ئةوةبةوة = هةر كةسيَك بيةويَت كاريَك بكات ضةندين اليةنى باشةى بؤ دةدؤزيَت

 خؤ ئةطةر نةيةوى بيكات بة ثيَضةوانةوة.
 طةرِانةوة بؤ جةناح خاس

يَطاى جنةوة رِئاما از بوون لة ترس بةناو ترس دا تيَثةرِ دةبيَت، بةمدةرب رِيَطاى
نة بوووو سراو بمششيَرى هةلَوابةعسيةكان وةك  خةبامتان طرتةبةر ئةطينا ئاشكراية كة

آلن هةميشة لة كؤ كردن ى بيَ ثسانةوة، بؤ مندالَ لة كاتى يارى نيشانةى ترس و دلَة رِاوكيَ
توكالَ لة كش واندن ضنطة و لة زانكؤ دا هةر ترس، لة كيَلَطةى ى ترس بوون، لة خويَند جىَ

زى سةربا ، لةهةر ترس، لة كار و كارطة هةر ترس، لة فةرمانطة و ثشودان دا هةر ترس
ترس و   خزمةتى ئةوان هةر ترس، لة هةموو شويَنيَك هةر ترس و...ترس و...ترس،

 اندووة .تؤقاندن كةسايةتى هةموو تاكيَكى ئةم ووآلتةى دارِم
 نةخؤشخانة بؤ ضارةسةرى بةندية نةخؤشةكان دانرا بوو، لة كاتى ثيَويستى دكتؤر و

دةرمان بؤ ضارةسةر هةبوو، خواردنى باش و ثيَخةوى طةرم هةبوو، ضوار ثاكةى من جطة لة 
ثشتى و دؤشةك حةوت بةتانى لةسةر سةفتة كرا بوو، خواردنى زؤر و ذوورةكةمان طةرم و 

ؤبايةكى نةوتى عةالدينى تيَدا بوو، بةآلم ديوةكةى ترى زةبر و زةنط و ترس و طورِ بوو، س
وةوة، منيش جطة لةوةى وتؤقاندن لةوثةرِى دابوو، ترس هةموو طؤشةيةكى ئيَرةى طرتب
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بريى هاورِيَكامن دةكرد لة وةش نائوميَد بووم ئيَرة جيَطاى ئاسوودةيى بيَت بؤ من، زؤر جار 
ئةطةر ترس  هةر دةستة و يةخةم بيَت الى هاورِيَكامن مب باشرتة.  وت:طولةبةر خؤمةوة دةم

بةيانيةك كة لةخةو هةستام سةيرم كرد يةكيك لة نيَوان ضوا ثايةكان لةسةر زةوى 
م، ئاطادارى ئةوة نبووم كةسيان هيَنابيَت بؤ ئيَرة، وا ونوستبوو، شةو بة خةبةر نة هاتبو
ر خؤى مات كرد بوو خةوى ىلَ نةكةوتبو، هةر هةستى ديار بوو كابرا لة ذيَر جيَطةكةيدا هة

بةوة كرد يةكيَك بة خةبةرة بةتانيةكةى لةسةر دةم و ضاوى الدا، تةماشام كرد ئةوة برامية 
سورى الى خؤمانة كة لة جناح خاس لةطةلَ ئيَمة دا بوو، هةر دووكمان لة خؤشيان شا 

 وين دواى بةخيَر هاتنى طوومت:وة بطةشك
 !ة؟ة ليَرة ضى دةكةيت، بؤضى هيَناويانى بؤ ئيَركورِة ئةو -

 ئةويش طووتى:
 يَرة.ر دوايش بؤ ئشى ذانة سكيَكى توند بووم  هيَنايامن بؤ الى دكتؤوشةو تو -
 ووت؟طئيَ ...دكتؤر ضى  -
 لَيَت طورضيلةكانت باش كار ناكةن ئةبىَ نةشتةرطةرى بكريَيت .دة -
 .؟تباشة...كةى نةشتةر طةرى دةكريَي -
 .ووت خؤم نةشتةرطةرى ناكةمطرم كورِة...نةشتةرطةرى ضى بة دكتؤ -
 ؤ نةخؤشى رِةنطة توشى باريَكى خراث بيت.تضؤن دةبيَت  -
ةم دوايى طةرى بكةوة رِاستة بةالََم تاكو بذيم هةر ئاوامب باشرتة، دةترسم خؤم نةشتةرئ -

هيضم  يَمةوةةتلدزارةوة منيش بة ئا ،هةر كاتيَك بيانةوىَ بؤ سزادامن ثشت طويَم دةخةن
 لةدةست نايةت.

 بة ثةرؤشى يةوة طوومت:
 ئةى ئيَستا برِيارى ضيت داوة؟ -
 ةم ناتوامن ةلَ ناكةمةوىَ بطةرِيَمةوة الى هاورِيَكامن بؤ جناح خاس، بة رِاستى ليَرة هد -
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 خؤم بطرم.
 َى يش كةلَكةلَةيرت منئم دا، يهربائيبيَزارى و دلَة رِاوكيَى ئيَرة و يةك طرتنةوةم لةطةل

لَم و  بهيَرة جىَ.ياس كة زانى دةمةوىَ ئيَ رِؤيشتنةوة بؤ الى هاورِيَكامن كةوتة سةر
 طووتى:بطةرِيَمةوة بؤ الى هاورِيَكامن بة ثةشؤكاوى 

 ؤ نةخؤشيةكةت سةختة نابيَت برِؤيت، رِؤيشتنت هةلَةيةكى طةورةية .ت -
درةنط  ك رِؤذتؤزيَ قسةى ياسم نةبيست، هةر بةالَم بيَزاريةكةم لةوة طةورة تر بوو

 بوو بة ثاسةوانةكةم طووت:
 ةرِيَمةوة بؤ شويَنى خؤم نةخؤشيةكةم باشرتة.دةمةوىَ بط -

ان ي ةورةكةطةشت هسةرانى بةندخيانة يةكسةر رِةزامةنديان دةرِبرِى.دواى كات ذميَر 
 وتى:نة مةحجةر بة تورِةي يةوة طوببة هات فةرمانى دا من و برايم 

 كىَ ئةوانةى ليَرة داناوة ئةبىَ بؤ هةميشة لة ناو مةحجة ر دا بن.-
 ئيرباهيميان ر من وكسةيةئةو فةرمانةى كابرا بالَى شكاندين لة طةرِانةوةش نا ئوميَد بووين.

رِة و توة رِةشبردة مة حجةر، دواى ضةند خولةكيَك ثاسةوانيَك هات لة دةرطاوة بة هة
 تى:ووطنيَكى بىَ جيَوة وبو
 نةيةنة دةرةوة، نةضنة سةر ئاو، بىَ دةنط بؤخؤتان دانيشن.-

   ىَ رةوة بضينة دةة دةمان توانى بقسةيةكى ضةند سادة و طةوجانة بوو، ضؤن ئيَم 
 .بيَةة درا بىَ و ثاسةوانت بة سةرةولة كاتيَكدا دةرطا طالَبرِيارى ئةوان

 داواى بىَ ةنطة هةر هى ئةوةئةم بار ودؤخة تةواو نيطةرانى كردين ئةم سزايةش رِ
 طةرِانةوةى الى هاورِيَكامنان كرد بوو.

 يم لةسةر ثشت رِاكشاو دةستى خستة سةر ضاوى وةك ئةوةى هربائيلة نيطةرانى دا
و بة طالَة طالَ لةدةرةوة، لة كونى وبيةوىَ خبةوىَ ، هةمووى ضةند خولةكيَكى ثىَ نةضوو ب

 ،ى هةلَبةسرتابوو بةوةدا ديار بوو القى شكا بوونةخؤشيَك الق ،دةرطاكةوة سةيرم كرد
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ويانةوة، بة وببةآلم دةر نةضوو بوو طرت ،كردنى دا بووالى دكتؤر لة رِيَطا هةولَى راِِ يانةوبردبو
 هةموو ثاسةوانةكان ليَيان دةدا طةورةكةيان دار شةقةكةى ليَ سةند بوو بةشةقةكةى ليَى

 دةدا، جنيَوى ثيَدةدا دةيطووت :
ان وةندةيئة ،ةربضيتاب ... هةولَى رِاكردن دةدةيت ضؤن دةتوانيت لة دةستم دسةطب -

بطرة  ئيَرة ى بؤليَدا تةواو بيَزاريان كرد، بارى نةخؤشيةكةيان بردةوة سةرةتاى هاتن
 زياتريش طةورةكةيان ثيَى دةطوت :

يَنة بةريتة ولةم ش نايةلَم طيان ،ستا نةيان كوشتويت ئةمرِؤ من هةر دةتكوذمئةطةر تا ئيَ -
 دةرةوة .

 ة رِوويان هةلَطةرِايةوة طووتى :كابرا ل
رِ طانن ناتوانن ةوة بزئةآلم ئيَوة دةتوانن زؤر بة ئاسانى هةر ليَرةدا ئيَمة لة ناو بةرن، ب

ك كة ةهيديَشنى بة ثيَضةوانةوة هةر دلَؤثة خويَ ،و جؤشى خةباتى طةلةكةمان دامركيَنن
 شطيَرِى ثىَ ئاو دةدرىَ .دةرِذىَ هةزاران نةمامى شؤرِ

 بوو طةورةكةيان لة داخان طووتى:طويَم ليَ
 .وانة لة مةحجةر دةر كةنة دةرةوة ئةمة خبةنة شويَنى ئةوان وئةم د

 ى طوومت:ئاساي ة ناببةآلم لةخؤشى ضوونة دةرةوة  ،سةرةرِاى نيطةرانى و ثةرؤشيم بؤ كابرا

 ربِاهيم ... هةستة .ئي -
 ربِاهم طووتى :ئي
 ضى بووة بؤ هةستم؟ -
 يَمة .ةدبةختيَكى لة ئيَمة بةد بةخت تر ثةيدا بوو ئةو دةهيَنن بؤ شويَنى ئب -
       وة قةومااتيَك وومت: هةستة كارةسطئيرباهيم برِواى نةدةكرد بة نيطةرانيةوة 

 ئةمانة دةزطاى تةندروستى هةموو جيهانيان شةرمةزار كرد.
 ش ةكى تريالية ليَت ين لةم مةحجةرة رِزطامان دةبووئةوة بئيَمة لةاليةك دلَخؤشى 
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و، مان بوةرد قاسةرةرِاى نةخؤشيةكةى ضةنكةوا  ودؤخى ئةو نةخؤشة بووين،نيطةرانى بار
دا  ةك ساتيى لة طريان و ثيَكةنني، خؤشى و ناخؤشانى خةلَكى ئةم ووآلتة زؤر سةيرة ذي

 ابردوو دةكات.هةر لة بة سةر هاتى ذيانى ناو ضريؤكة ئةفسانةكانى رِ
ة، دواىئيَم ئيَمةيان بردةوة الى ياس و ئةوان كابراى نةخؤشيان بردة شويَنى 

ؤ الى يةك بة اللة، ماوةيةك ناوى من و ئيرباهيميان خويَندةوة، هةستاين خؤمان كؤكردةو
ؤطرى ياس زؤر ه ؤذةرِند بة ثةلة بووم لة اليةكى تر نيطةرانى ياس بووم ئةو ضةهاورِيَكامن 

ا ماوةيةك ة ئاو تلوو ، لةطةلَ ياس ضاومان لة يةك برِى هةر دووكمان ضاومان ثرِ بو بوومبو
 .ىكرد بؤ دلَسؤزى و هاوكارى كردن باوةمشان بة يةك دا كرد، زؤر سوثاسم

( حارثيةلةطةلَ ثاسةوانةكان رِؤيستني برديانني بؤ بةندخيانةى )دخيانةى بؤ بةن وايىد
ثيَنج  ورىردة ذونى بيانديانينةوة جةناح خاس، كابراى ياساولَ مذمارةيةك  بةفرِكانيَك طة

 طوومت:ةرةو كةرتى دوو رِؤيشتم كرد بخؤم ىلَ هةلَةلةكةرتى يةك 
 ةوت لة كةرتى دوو بوو.شويَنى من لة ذوورى ح -

 ؤية .تنى : ئيَرة شويَى بؤ ذوورى ثيَنجى كةرتى يةك كردئةو بة ثةجنة ئاماذة
وو نطيَك بد ماضونكة ضةن ،من بووم كة نةيربدمةوة ذوورى خؤمنيطةرانى برادةرةكا

ؤمان بوو، خاوضةى ةى نلةطةلَ ئةوان رِاهاتبووم بة تايبةت رِةمحانى مام بايز خةلَكى سنوور
مونى زؤرى ان ئةزةمحومنان، رِوتيَكةآلوى يةكرت بووين يةكرتمان نةديتةوة تا دواى ئازاد ب

ثيَناوى  شان لةيَكؤتثيَشمةرطة بؤ دريَذةدانى رِيَطاى  ونيش بووةووةرطرتبوو دواى ئازادب
بوو  شةهيد ةرطىجوانة م زؤر بةداخةوة لة شةرِيَكى نةويسرتاودا بة بةآلم ،نيشتمان دا

 رِؤحى سثى شادبيَت.
 كانذوورى ثيَنج و جياوازية

مةوة ؤ هيَنامى بةربازيةكةهيَشتا ثشووم نةدا بوو يةكيَك لة ياساولةكان ضاكةتة س
 طووتى:
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 ى نةخؤش بووى لة ذوورى ئيَمة ليَت بةجيَما بوو .ئةو شةوة -
 ما ارة اليسريم ثيَكى سوة دينارثيَنج دينار و ضارةكثيَش ئةوةى نةخؤش بكةوم من

 :ارةكةى تيَدا مابوو منيش طوومتبةآلم ئيَستا تةنها ضارةكة دين ،بوو
 ةى تيَدا نةماوة.ارةكيَكم ثارة ال بوو بةآلم ثارةكضثيَنج دينار و  -

 ووتى:طكابرا 
 ، منيش لةوة زياترى لةسةر نةرِؤيشتم.من هةر ئةوةندة ئاطادارم -

 ورسينم ثومةتةوة هات بؤ هةوالَ وكة بيستى لة نةخؤشخانة هات خضريعةريف 
 ةوة لة دوورةوة طووتى:يووى ثةرؤشتؤزيَك لة رِ

 ردى...مرد هةر زراوى منت برد.مهااااى ئةو شةوة  -
 يى وةك ثرسيار طووتى :دوا
 .؟ت نةكردمةوةبؤ ئةو شةوة زووتر ئاطادار -
 ى ثيَنةدام. وومت: بة عةريف ئةمحةدم ووت بةآلم طوىَط -

 طووتى:ئةويش 
 ر.بكة يةكسةر دةتبةم بؤالى دكتؤ ى داواى منولةمةو دوا هةر كة نةخؤش بو -

  يَك رِاخةر  هيض   وانىةيانتن لةبةر ئةوة    ئةم ذوورة رِاخةر و ثيَخةوى زؤر كةم بوو 
  ،لَكى نةبووخةو كةثيَ ، منيش تةنها يةك بةتانيم ال بوو ئةطةر رِام خستبا بةبىَمن بدةن بة

وة نةبوو لة هى ئة بوو زؤر سةرما بوو طةر بةخؤم دابداية بىَ رِاخةر ضيمةنتؤكة هيَندة سارد
مت دةخةو اوىنة دةضوومة ناضار بةتانيةكةم وةك جةوالَ هةلَ دروى شةوان ،سةرى خبةوى

 ،ةهاتدى ىلَ اخؤشنتةنها سةرم  بةدةرةوة بوو، بةآلم دواى ضةند رِؤذيَك بؤنيَكى ثيس و 
ة ضوار ادةدا لدخؤم  بة تانيةكةم رِادةخست و الكةى ترم بةناضار هةلَم وةشاندةوة اليةكى 

ى ئةم ديةكانن.بةبةشى شةو سىَ بةشى بةتانيةكةم لةسةر الدةضوو هةموو طيامن سرِدة بوو
 ذوورة خةلَكى جؤرا و جؤر و بريكردنةوةى جؤراو جؤريان هةبوو.



 185 

كةمرت باسى  ابوو،تةحسني الويَكى كةالرى بوو لةطةلَ سيامةند و نورى و ئةوان طري
ةرزشى ةى وووت: ئةندامى يانطةيهةميشة لةطةلَ وةرزش خةريك بوو د سياسةتى دةكرد
ميشة وو، هةطةلَ بو بةجولَة بوو سىَ كورِى ترى لة بزؤزرِوح سوك و ، زةورِاى سةربازية

زار كردنى بؤ بيَ زامنبريان تيَثةرِاند بوو وا وفيَرى مةشق و يارى دةكردن، رِؤذيَك لة سنو
 ى:وتت طوم هايةكة خضريىبةآلم ئيَمةشيان بيَزار كرد بوو، عةريف  ،ياساولَةكان بوو

 نيشيَت.ر كةس لة شويَنى خؤى داببة سة يارى مةكةن هة -
 رِة تو ضريخعةريف  ،دةستيان ثىَ كردةوة خضريهةر دواى رِؤيشنى عةريف بةآلم

 ستا طووتى:بوو هات لةبةر دةمى ذوورةكةمان رِاوة
رى نةكةوة،  لة ياكى واتان بةسةر ديَنني هةرطيز  برياريَجاريَكى دى دووبارةى بكةنةوة ك -

 ؤ من كرد :اذةى بة ئامجبولَيَتةوة، بة ثةجنلة هيض كةس قبولَ ناكةين بة ثيَضةوانةى ئيَمة 
 م بة ين، بةآلدةطر ىلَئةوة رِةسولَة ثياويَكى رِيَك و ثيَكة خؤشم دةويَت، رِيَزى

 .ى قبولَ ناكةين  ىلَثيَضةوانةى ئيَمة جبولَيَتةوة 
   لة كاتى  زؤر السةير بوو هةستيَكم لة خؤم زانى، خضريمى عةريف يةئةو قسة 

لَيَت بةبووة نيَم ىلَ هةرطيز طوبةآلم هةرطيز لةبريى ناكةم، زؤر هاوكارى دةكردم دا  نةخؤشى
 ى ت جىَك بيَو بيَتة هؤى ئةوة، هةر ضؤنيَوبت رِةنطة هةر نةخؤشيةكةم يخؤشم دةويَ

، شا بوورِاكيَ خؤم بةآلم سةرجنى ئةوامن بؤ الى ،شانازية كة دوذمنى رِذيَمى ئةوان بووم
 .سزادان خؤشى بويَمبةشيَوةيةك لةجياتى 

 شيَخ مةحةمةد باساكى ثياويَكى بة تةمةن بوو، رِاويَذكار)مستشار فوج اخلفيفة( بوو
لةسةر وةرطرتنى بةرتيل طريا بوو، يةكيَكى ترى لةطةلَ طريا بوو ناوى حةسةن كةلَةكنى 

ة ئةوثياوى رِذيَم بوو،  ضةندة كيَشةكةى سةخت نةبوو جطة لةوةش لة دةرةوة بوو، هةر
ذيانيَكى خؤش و ئاسوودةى ثىَ بةخشيبوو، بة شانازيةوة دةيطووت لة شارى سليَمانى 
خانوويةكى زؤر نايابى هةية ذووريَكى بازنةيى تيَداية نادوويةتى بؤ ووآلتى ئيَران فةرشيَكى 
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هؤى خزمةت كردن بة دوذمنى طةلةكةى خؤى  بةتايبةت بةم ذوورةى بؤ دروست بكةن، 
 زؤر دةولَةمةند و خاوةن سةروةت و سامان بوو، ا بوو،سان بؤ رِةخهةليَكى باشى لة ذي

سامانةكةى ليَرةش  بةآلم لة بةندخيانة ثارةى زؤرت ثيَويست نية، لةطةلَ ئةوةش دا
لةطةلَ ئيَمة هةبوو، ياساولَةكان هةموو زؤرى بةكةلَكى دةهات لةبةر ئةم هؤيانة جياوازيةكى 

 نووكن بووو بةتانيان بؤ هيَنا بوو ئةستوور و نوىَ و تشتيَكيان لة دةرةوة بؤ دةهيَنا، دو
لةو بةندخيانة ساردة دا خؤزطةمان ثىَ دةخوارد،  هةميشة  ،ثةجنةيان تيَدا ون دةبوو

كةباب و طؤشت و ماست و سةمون و هةموو جؤرة ثيَويستيةكيان بؤ دةهيَنا، بةآلم ثياويَكى 
ةمديت ثاروة نانيَك يا هةر شتيَك بدات ئةوةندةى من لةوىَ بووم ن ،ثيسكة و رِةزيل بوو

بؤية لةطةلَ ئيَمة تيَكةلَ وةى ئيَمة نةزانيبيَت بةوةى تةنيشتى رِةنطة خؤى بة هاو شيَ
زؤربةى بةندية كوردةكانى ئيَرة لةسةر خةباتى سياسى و لةطةلَ ئةوةش دا  نةدةبوو.

ةمةديان ىلَ خؤش كيَشةى نةتةوةكةيان طريابوون، لةبةر ئةوة شيَوة و بوونى شيَخ حم
ى  هةنديَك جار بةنديةكانى ذوورةكة تري و تواجنيان ىلَ دةدا ئةو هيض طوىَنةدةهات، بؤية 

ثىَ نةدةدان، ثياويَكى هيَمن و لةسةرخؤ بوو بةو هيَمنى ية طرةوى خؤى برد بوةوة، 
 سةرةرِاى هةموو ناخؤشيةكان ثاك و خاويَنى ثشت طوىَ نةدةخست.

   و لة يَذ بورياق لة معومسان حةسةن خةلَكى عا، و ضوو بووة توركيعةبدزيَد ثارتى بو 
م بةآل ،دا بوو وةك ثارتى خؤى ثيشاننوورى توركيا دادةنيشت  ى سةر س طوندى باعةدرىَ

 لة ذيَرةوة ثةيوةندى بة دةزطاى هةوالَطرى عرياقةوة هةبوو.
وةى ذن و عةبدزيَد ضوو بووة الى عومسان باسى خؤى بؤ كرد بوو بة هؤى ئة

، عومسان بةلَيَنى ثيَدا بوو ذن و عرياقة بارودؤخى ذيانى زؤر سةختة مندالَةكانى لة
مندالَةكانى بؤ بهيَنيَت عةبدزيَدى برد بوو لة شويَنيَك داينا بوو طواية ذن و مندالةكانى بؤ 

دا بوو  بةآلم  لة جياتى ئةوة مةفرةزةى هةوالَطرى بةسةر كرد بوو طةمارؤيان ،ديَنيَتة ئةوىَ
وة ناضار ثةالمارى ضةكةكةى بة دةردى شةمعونيان برد بوو، عةبدزيَد كة دةزانىَ طةمارؤ درا
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ى هاتبونة دةست تةقةيان ىلَ كرد بوو القيان  ، بةآلم ئةوان لةو  ووريا تر بوون زوو ىلَدةدات
ئةم  ويان بؤووةوة و هيَنابوالقةكةيان بؤ هةلَبةستب ،بووشكاند بوو بةسةختى بريندار ب

هيَشتا تةىل هةلَبةستنةوةى ثزيشكى  ،بارى تةندروستى زؤر خراث بوو يةبةندخيانة
بةنديةكان هةميشة  ،ى بة ثاك و خاويَنى دةدا بةالقيةوة بوو لةبةر ئةوة زؤر كةم طوىَ

، رِؤذيَك زؤر زياتر لةبةر خؤيان مةبةستيان بووبؤ ضى جلةكانى نارِوانىَ كة طلةييان ىلَ دةكرد 
ئةسثىَ  ،كرد بة نوارِينى جلةكانى شتيان كرد جلةكانيان ثىَ دانا و خؤيان دةستيانسةر زةن

ئةسثيَيان ذمارد دوايى وازيان لة ذماردن هينا هيَندةى  840يةكانيشيان دةذمارد تاكو
و شةكةت بوون ئةسثىَ ثيَوة بوو ئةسثيَكان وةك شارة ميَرولة دةجوآلنةوة، بةنديةكان شل 

 ونى عةبدزيَد لةسةر ثيَخةوةكان ثيَش برِكيَمان بوو داخواودواى دةرض ،كان نةبرِانئةسثيَ
ياساولةكان كرد رِيَطامان  ، داوامان لةضونكة دؤشةك و بةتانى باشى هةبوو ،ببيَت بةهى كىَ

كة دابةشيان كردن  ،بدةن ثيَخةوةكانى عةبدزيَديان شوشت و تا ئيَوارةش لةبةر هةتاو بوون
بةسةر خؤم دادا بىَ ذمار ئةسثيَى لة بةتانيةكة دةهاتة شةو كة تانيةكيان دا بة من  بة

ةم سةرةتا باوةرِم نةكرد دوايى دلَنيا بووم ئ ،خوارةوة لةسةر دةم و ضاوم دةجوآلنةوة
 جولَة جولَة ئةسثىَ ية طوومت:

ة ثيَخةوى م وانيرادةرينة من ئةم بةتانيةم ناويَت كىَ دةيةويَت طةردنى ئازاد بيَت ثيَب -
 دزيَد بةكةلَكى ئيَمة بيَت .عةب

 ئيَمة ئةم طووتوا ديار بوو ئةوانى ديكةش هةمان كيَشةيان هةبوو بة ياساولةكامنان :
خؤش و حةزى لة طالَتة و وتةحسني رِو.اويَت لة ذوورى خؤمان المان بردنبةتانيانةمان ن

بة  طةريةك بكاتخؤى ثيشان دةدا دةيويست شانؤ ى فليموةك دةرهيَنةريَكطةث بوو رِؤذيَك 
تؤ وةزيرى بةرطرى تؤ بةبةنديةكانيشى دةطووت: ك وةزيرامن  طووت: من سةرؤطالَتة دةي

د. منايش و شانؤطةرى ثىَ دةكردن، بىَ هيض ةزيرى دارايى...هتوةزيرى ناوخؤ تؤ و
ليَكدانةوةيةك من بةشداريم نةدةكردن، هةرضةندة من لةسةردةمى الويَتى دا يةكيَك لة 
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ةرزةكامن ئةوة بوو ببم بةكتةر و لةسةر شانؤ و لةناو فليم و درامادا رِؤلَ ببينم، هيوايةتة ب
 انؤطةريةك منايش بكةين كةهاورِيَكامن هاندا بؤ ئةوةى ش 1984بةم هؤيةوة لةسالَى 

بارودؤخى ئةو رِؤذطارةى تيَدا بةرجةستة كرابىَ، ئيرت تيثيَكى بضكؤلةمان ثيَكهيَنا و بورهان 
هاندا دةقةكةى بنوسىَ، بورهان ئةوكاتة لة ئةسكى كةلَةك مامؤستا بوو  سةيد غةفورمان

ةوة و ووبئاطاداريان كرد)دائرة االمن( ى بةعس بةهةر هؤيةك بوو بةرِيَوةبةرايةتى ئاسايش 
لةسةر كارةكةى دةريان كرد، بورهان الويَكى رِؤشنبري بوو، دةقيَكى جوانى بؤ شانؤطةريةكة 

ئامادة كردنى، بةشى زؤرى ئةركةكان كةوتنة سةر شانى من نووسى و دةستمان كرد بة
داوامان لة بةرثرسى مةلَبةندى الوانى رِانيةى ئةو بةدلَسؤزى و بةهيواوة كارمان بؤ دةكرد، 

دواى ضةند سةرجنيَك برِيارمان بؤ كات كرد رِيَطةمان بدات لة مةلَبةندى الوان منايشى بكةين، 
بةآلم بةداخيَكى  ى رِانية و طوندى بؤسكني منايشى بكةين،وةرطرت كةوا لة مةلَبةندى الوان

ثيَش كاتى ديارى كراوى منايش كردنى شانؤطةريةكة لةذيَر بريوباوةرِى داب زؤرةوة دوو رِؤذ 
ئيَمةش كارةكةمان بؤ و نةريتى كؤمةآليةتى دوو لة ئةكتةرةكان وازيان لةكارةكةيان هيَنا، 

 لةيةكرت بآلو بووين و كارةكةمان شكستى هيَنا. نةكرا و بارودؤخةكة واى كرد ئيَمةش
 طووت:ى يَكانو هاورِ بةتةحسنيدنيا ديدة بوو بة هيَمنى  شيَخ موحةمةد باساكى ثياويَكى -
ارةيان ئةم ك ةنديةكانكارى وا مةكةن زؤر خراثة جاريَك لةبةندخيانةيةك دا بكورِى خؤم  -

و دوايى  دادطا نةوةةت جاريَكى تر برديانكرد بوو بة تؤمةتى بةرنامةى لة ناو بردنى حكوم
 لةسيَدارة دران.

 ئةم  ووتةى شيَخ مةحةمةد بؤ ئيَمة جيَطاى سةر سورِمان نةبوو لة ذيَر دةسةآلتى
زوهرة يةكيَك بوو لةو عةىل هاورِيَم بؤى طريِامةوة: ئةبو  ،بةعس زؤر كارى وا رِووى داوة

لةمالَى خؤى  كاتىَ ، ئةبو زوهرةك دا ثيَكةوة بوونبةنديانةى لةطةلَ عةىل هاورِيَم لة ذووريَ
 ،كةوا حكومةتةكةى سةدام  رِوخا بوو خؤشى لةسةر كار البرا بوو شةويَك خةونى ديبووبوو 

سةرؤك كؤمار بةيانى ضوو بووة الى  مةالى مزطةوت خةونةكةى بؤ  ئةبو زوهرة بوو بوو بة
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بةدةستانى رِذيَمى رخةبةرى ىلَ دابوو بة كا مةالش وةك هةلَويَستيَكى نيشتمانى ،ليَكبداتةوة
بةداخةوة دوايش لة بوو،  سةر ئةم خةونة ئةبو زوهرةيان طرتئةوانيش لة ،رِاطةياند بوو
 دواى ضةند   .دا هةبووة ميَشكىلة رِوخاندنى حكومةتى  نى ئةوةى بريىتاواسيَدارة درابة

 ن.يى كرددطاان بؤداةنديةكى برِؤذيَك دووبارةدةستيان كرد بةناو خويَندنةوةبؤبردن
 دادطاى خيَلَةكى بةعس

 ئةطةر مبانةوىَ باس لة دادطاى بةعس بكةين دةبىَ تةواو بضينة ناو ئاكار و رِةفتار و
ى  بةركىَ بةهاكانى ئةقلَيَكى تةواو دةشتةكيةوة، ضونكة ئةقلَى خيَلَةكى شةرِ و شؤرِ، كىَ

وساندنةوة و بىَ نرخ  سةر و ئةتك كردن، ضة كةسايةتى، هةلَطةرِانةوة و شؤرِش، هةلَكوتينة
و  ةنا ناتوانني برِوا بة بة سةرهات، دةرخستنى حةقيقةتى كؤمةلَطاى عةرةبة، دردنى مرؤظك

داوة خويَناويةكانى ميَذووى خويَناوى بةعس بكةين كة يةكانطرية لةطةلَ داب و نةريتى ورِو
ؤريَك رِةطى داكوتاوة تا هةزاران دةشتةكى و ئةقلَى دوا كةوتووى سةردةمى جاهيلى بة ج

سالَ ثاش سةر هةلَدانى ئاينى ئيسالميش هةميشة دووبارة دةبيَتةوة، ئةم ئةقلَة دةشتةكى 
بؤية  ،خيَلَةكيةى عةرةب بة سةر هةموو دامةزراوةيةك دا زالَة لة دادطاش نةخشى هيَناوة

لَةكية هةميشة نيطةرانى نةوة بة هؤى ترس لةم ئةقلَة خيَوئةوانةى بةرةو رِووى دادطا دةبو
ثةردةيةكى ئةستورى بةسةر دلَ و بريكردنةوةدا دةدان، ئيَمةش لة ئةوان خراث تر لة رِؤذى 

حةيدةر و ئةمحةد ياساولَةكان دةستيان كرد بةناو خويَندنةوة، دا  13-3-1990
يَكامن دوا ثيَبازؤكى و نايف ناويان خويَندرايةوة بؤ بردنيان بؤ دادطا، دواى ئةوان من و هاورِ

لة  تريش ئةمحةد سةثان و سليَمان فةخرى و هاورِيَكانيان ناويان خويَندرايةوة، هةموومان 
، دةستيان لة ثيَشةوة بةستني و ثاسيَكى زةردى لة وانةى رِارِةوةكةدا بةرِيز وةستاين

رِىَ،  باخضةى ساوايانيان هيَنا، فةرمانيان ثىَ داين سواى ئةم ثاسةبن، بةرةو دادطا كةوتينة
، بةآلم  ئةوة ى نةترساوم ئةو شتةى هةرطيز ىلَ لة ثرِشتيَكم  وةبريهاتةوة ...مردن!

عةياميَكة وةك ضريؤكى مةرِؤكة و بزنؤكةى نةنكم هةميشة طويَم دةزرنطيَنيَتةوة، مردن 
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حالَةتيَكى كورت خايةنة، مرؤظ  هةميشة لة كاتى ناخؤشى و تةنطانة دا وة بريى ديَتةوة 
ية، ئيَمةش شرت هةستى ثيَناكات، هةر ضى ترسى ئادةميزاد هةية بة هؤى مردنةوةئةطينا ثيَ

 ، ئةوةتا مردنيَكى بة كؤمةلَ لة دادطا خؤى مةآلس داوة.هةقمان بوو برتسني
ة ياخودةستايئةطةر ئةو رِؤذة سةرؤكى دادطا )عواد البندر( باش لة خةو هةلَن 

شت، ان دةرِةنديةكبهةبواية داخى دلَى خؤى بة كيَشةيةكى لةطةلَ  هاوسةر و خيَزانةكةى  
ى وا هةبووة دا جاردوو: لة رِابرانى مةرطيان دةباراند. دةيانطووتبرِيارة نةفرةت ليَكراوةك

 عواد البندر(ادطا )دؤكى ئةوانةى لةبةر دةم  دادوةرى رِاطرياون ناويان نةخويَندراوةتةوة سةر
ا ية ب ىشة سثبةط رِةشةوة تاكو ئةو دشداهةر بة ثةجنة ئاماذةى كردووة: لةم كورِة 

 هةموويان لة سيَدارة بدرين.
ةو ئ ى يةك،الينة كاتىَ برديانينة هؤلَى ضاوةرِوانى دادطاوة لةطةلَ حةيدةر كةوت

ينة ، كةوتيبوودحةيدةرةى  لة لقى ثيَنجى هةوالَطرى بةغدا سؤز و جواميَرى زؤرم ىلَ 
ضارة  وذيان  يستىبةآلم خؤشةو ،ان دة هاتة بةرضاوئاخاوتن هةر ضةندة حةيدةر زؤر قارةم

 ار و وو ئازهةم طرانى مةرط  نيطةرانى كرد بوو لة نائوميَدي دا دةيطوت: ذيانيَك ئةو
  منيش بة . نية دانايةكى تيَئةم  ذيانة ما  طالَتة جارِية،  و مةينةتيةى تيَدا بيَت   ئةشكةجنة

 مةبةستى دلَدانةوةى طوومت:
كة  ،وا رِؤذة دب..هيوا بوون .ةر طيان لةسةر و ئةم ذيانةوة شتيَك هةية نا...حةيد -

رستى و هةر خواثة ودان ئةطينا كار كردن و هةولَ ،ئادةميزاد بةو هيوايةوة لة تيَكؤشان داية
 ون بؤ دةكرا.وشتيَكى تر بىَ نرخ ب

مان ، ليَاضنةوة نةميشة دةيطوت: بة سةرمانحةيدةر نيطةرانى زؤر ثيَوة ديار بوو ه
 .، كؤتايى ذيامنانةنابورن
 لة رِاستى دا منيش حةزم لة سةرةرِاى ئةو بريوباوةرِةى لةسةرى طريا بووم، بةآلم

ث تر بووم، بةآلم بة هيواى مردن نةبوو، بارى دةرونى خؤشم هةر باس ناكرىَ، لةو خرا
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ى مردن لة ثيَناوى : بةرِاستومتوطئةوةى بةلَكو بتوامن هةنديَك ورة و ئارامى ثىَ ببةخشم 
 هةمووكةس ناكةوىَ، جيَطاى شانازى مرؤظة.سةر بةرزية، مردنيَكى واش دةست  طةل دا
َرِ ثموارة، نا هة وى خةبات سةخت  كةميَك رِاوةستام دوايى دةستم ثىَ كردةوة: رِى
يشة مةش هةمىَ، ئيَى دةورِيَطاية طورِ و تني و فيداكاراز و نشيَوة و بؤ دريَذةدان بةم هةور

نةش ى ئةماووسةر طرتن و بةندخيانة و كوشنت دةبني، لةرِاوةدوونان و وشى ودةمانزانى ت
ةمانانى نى قارةرشاهاندانى الوان و دلَسؤزانى طةلةكةمان بؤ خةبات لة ئيستا دا ئةركى س

ؤتةوة كرد طةلةكةمانة، ئةركيَكى طرنط و ثريؤز و سةختيشة، ميَذووش الثةرِةكانى
 ار دةكات.كردةوةكامنان تؤم

 ونى خؤمرى دةربالة ضاوةرِوانى مةرط دا ويستم دلَخؤشى حةيدةر بدةمةوة ئةطينا 
وسى ارةنضزؤر خراث تر بوو، ئةوةى ئازارةكانى بؤ سووك دةكردم ئةوة بوو لةسةر 

يَكى ثريؤز باوةرِ ري وبنةتةوةيةك طريا بووم، لة ثيَناوى مانةوةى ناوى نيشتمانةكةم، لةسةر 
نىَ بوو لة ن ملمالرميااتدا سةملاندنى بري و باوةرِم بؤ دوذمنى طةلةكةم، خؤرِاطلة هةمان ك

 نيَوان مةرط و ذيان دا.
كةوتن ن، سةرى كردناوى حةيدةر و ئةمحةد ثيَبازؤكى و نايف خويَندرايةوة بؤ دادطاي

را ا ددة سةر يان بلةسيَدارة دانبؤ دادطا، رِؤيشنت و بؤ هةميشة نةطةرِانةوة، برِيارى 
 .ةرط رِاثيَضى دنياى ناديارى كردن بةلَىَ...وةيشومةى م

ةفةزى قنة ناو ويوض من و هاورِيَكانيشم ناومان خويَندرايةوة و سةركةوتني بؤ دادطا
ستانة كاو هةنا لة ،هةموو ئةوانةى لة ذوورى دادطا بوون يةك ثىَ بلَند بوون ،دادطاوة
 ،رتبووكى داطؤشةيةطنا ئاسايى بوو ترس هةموو ، ئيَمة سةر سام بووين، حالَةتيَكى سةرثىَ

مة ئامادةيى ئيَ بةبىَ يَشرتثديارة ، هيَز و بيَباك بةرةو رِووى ئةوان وةستابووين بةآلم ئيَمة بة
 بؤ خؤيان برِيارى ضارةنووسى 

 ر( البندد محد بىَ ئةوةى ئيَمة يةك ورتة بكةين سةرؤكى دادطا )عوا ئيَمةيان دابوو،
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دانى ئيَمةى خويَندةوة:برِيارى حوكم 

 لعدد/ا     اجلمهورية العراقية                                               
ــورة                                                 ا  13/3/1990ريخلتُاحمكمـة الث

ــرار ــ  القـ
ندر / الب عباسمحد  من رئيسها السيد عواد 1990-3-13تشكلت حمكمة الثورة بتُاريخ 

 بونني بالقضاء باسم الشع(املُاز              ( و)                  وعضوية احلاكمني السيدين )
 املدانني/ -وصدرتالقراراالتى:

 قادر امحد امساعيل -1
 جنكى رسول محد -2
 على رسول محد -3
 بريوت عزيز عبدللة -4
 قادر رسول محة -5

 -حكمت احملكمة حضوريا مبايلى :
-10-18لسجن املؤبد على املدان قادر امحد امساعيل مع احتساب مدة موقوفية منا -1
 وتنزيلها من مدة العقوبة احملكوم بها . 1990-3-13لغاية 1989
( و و) على رسول محد ( مخسة عشرة عاما على املدانني)جنكى رسول محد(15السجن ) -2

لغاية  1989-10-18ب مدة موقوفيهم من ) بريوت عزيز عبدللة( و)رسول محة قادر( مع أحتسا
كام وصدر القرار  أسنادا الح وتنزيلها من العقوبة احملكومني بها. 13-3-1990

ية حكما حضوريا االصول اجلزائ( من 295أ(و)/182قانون العقوبات واملواد) من(أ/175املادة)
 .1990-3-13قابال للتميز وامنهم علنا فى

ــسا                                                                                             لرئيـ
 عباس  البنـدر محدعواد 
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نى دادطا، اوةرِواضلَى بة تةواو بوونى خويَندنةوةى برِيارةكة ئيَمةيان دا بةزاندةوة هؤ
بوون  طانى دادرِواوينة خوارةوة ئةو بةنديانةى لة ناو هؤلَى ضاوةوهةر لة ثليكانةكان ض

 كردين بة ثياويَكى عةرةمب طووت: ثريؤزباييان ىلَ
 .لَيَك حوكميان داوة بةكؤلَمان داكى كؤثريؤزبايى ضيمان ىلَ دةكةن ية -

 ئةو طووتى:
م حوك ردى كوةر حوكمى سيَدارة نةبيَت ئةوةى تر هيض نية، ئينجا دةربارةى ئيَوةه -

ةر دكورد  ى بؤيَك ليَبوردنى طشتطرنط نية سةدام حسني  ناضارة هةموو  بةهار و ثايز
 بكات.
كة  دةضوو، شةرةحئيَمة لةم هةرا و هوريا و خؤشى و ناخؤشيةدا كة هةر لة رِؤذى م

ةلَك ن وا خراويدثريؤتى هاورِيَمان بة عةىل طوتبوو: ئةرىَ عةىل ئيَمة ض حوكميَك  ضى
ارةمان بؤ ى سيَدوكمحى: ثريؤزباميان ىلَ دةكات، سةرةتا عةىل طالَتةى ثىَ كرد بوو طووتبوو

 وةوة.وانراوة دوايى بؤى رِوون كردبد
 يى كرا بوو ىَ ثارةت و بونةوة باسى رِؤذانى رِابردووى ثرِ مةينةودواى كةميَك هيَمن ب 

 ثريؤت طوتبوى: من ئيَستاش ثارةم هةر الماوة.
ثريؤت  ،بووة نةاخةوبةآلم بةد ،لة رِؤذانى رِابردوو ثارة بؤ ئيَمة زؤر ثيَويست بوو

 ،"دةميَنيَت اسيَوةعاى طيا بة جيَط :"رِاستة دةلَيَن ،وةوةوثارةى الما بوو لة ئيَمةى شاردب
 يَمة ثىَةبوو ئنيست ئيَمة دةمانزانى ثريؤت ثارةى الية بةآلم كة خؤى باسى نة دةكرد ثيَو

ةناح ج دةوةنار بةنديةكانى دوايى عةىل هةنديَك ثارةى لة ثريؤت وةرطرت بؤ ،ى بلَينَي
 .خاس
هةموو ئةوانةى بةيانى  ،دواى نيوةرِؤيةكى درةنط لة دادطا ثةجنة مؤريان ثىَ كردين

بؤدوا جار  ،وينوى هاتب وين سوارى هةمان ئؤتؤمبيايان كردين كة ثىَوبة يةكةوة هاتب
ون وضاو بةسرتاوى دانيشتب حةيدةر و ئةمحةد ثيَبازؤكى و نايفمان لة ناو ثاسةكةدا بينى بة
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بةآلم دةسةآلمتان نةبوو بة هةناسة سارديةوة هةوالَمان ثرسني،  ،ةيةك لة دلَمان هاتكسث
ةك ئةم ئاوازة دةر ؤسيقايهيض قةلَةميَك ناتوانىَ ئةوة بنوسيَتةوة، هيض م ،بةآلم نازامن ضؤن

 ئةم كؤستة طةورةية ليَك بداتةوة.ناتوانىَ تةعبريى هةستيَك نابرِىَ، هيض 
ان بطرميَنةيور و زريكةى ئةشكةجنة دراو شيَوةيان كوا تا ويرِةى قةمضى، هاوا ،

ان ةنطةكرِؤن نطى هةية ضجريِةى دةرطا، قسةى ناشريين و جنيَوى ثيسى جةلالد كوا رِة
 ،وداخرا ميشة، ديوارى بةندخيانة، قةمة و كيَردى دةستى جةلالد دةرطاى هةبنومسةوة

هةواى  ةنطاوىو ذ تنة دةنط، ئاوى طةرمزمانيان هةبا لة بةعسية ويَذدان مردووةكان دةها
ةتوانىَ دةلَةم ام قناو دلَى طةردةلول ض  هةستيَك ئةمانة دةردةبرِىَ، ك ،طةرم و تؤزاوى

 ت و سيَدارةىان، ثةيندوئةمانة بنوسيَتةوة، ووتة و شيَعرى قارةمانان، نوزة و نالَةى نيوة ز
يان ئيَوة طةيدةر اخ حئؤليَن دةكرىَ، ض تةعبرييَ دةيطريَتة خؤ و لة كام جيَدا ث ،هةلَخراو

ري بةم  زامةمان ئازارى ئىَ كات ،بوونة برينيَكى تةشةنا لةسةر دلَم  هةموو رِؤذيَك دةكولَيَتةوة
م بةضى آلبة ،يَشنيديَتةوة تةنها ئةوةندةمان لة دةست دىَ لة ناخى ناخةوة ئاخيَك هةلَك

 ةوة .كوليَتة دةيَذ نةبووة و هةميشتا زامةكانى تةرِة و سارِدةضىَ لة كاتيَكدا هيَش
ر سكة(لةسة) ى سكةداردةم دةرطايةكى ئاسنى طةورةةبةرئؤتؤمبيلةكة رِاوةستا ل 

 لكبار(اصالح صة لال)االحكام اخلارِايان طرتني، تابلؤيةك بة طةورةيى لةسةرى نوسرا بوو 
 :كامن كردياساولَةكة فةرمانى بةمن و هاورِيَ

 ئيَوة دابةزن . -
ةكانى تريش طةرِانةوة جةناح ا جار خوا حافيزميان لة حةيدةر و ئةوان كرد بةنديبؤ دو

خؤر لة كةنارى  ،.ئيَوارةيةكى درةنط، تؤز و غوبار هةواكةى تؤزيَك ئالَؤز كرد بووخاس
 ،ؤى كةميَك طةورة تر دةهاتة بةر ضاولة ضاو شيَوةى خ ،ئامسان بةرة و ئاوا بوون دةضوو

شى هةبوو دةتطووت تؤثيَكى لة خويَن هةلَكيَشراوة ئاماذةى ئةوةى شيَوةيةكى سةرنج رِاكيَ
وا ديارة لة طةشتى  ،بة ووآلتى خويَناوى بةعس دا تيَثةرِيوةكةوا لة طةشتةكةى دا دةدا 
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لة خويَن طةوزيوى بةسةر شةكةتى ئةمرِؤدا ضةندين الشةى بىَ سةر و جةستةى نيوة طيانى 
 طاى هيَنامةوة:كة بة ئاياساولَةدةنطى . ردؤتةوةك
 برِؤن بؤ ذوورةوة . -

 :طةورةكةيان فةرمانى دا، دوايى ضووينة ذوورةوة
الَ و تاريَكى رِؤذط، ابيستنى ووشةى ثيشوازى دلَم طوشر بيانبةن بؤ ذوورى ثيَشوازى، بة -

 رت.طبىَ دةنطى ملى رِيَمان  بة ،برد بووة سةر يةناخؤشم لةطةلَ ئةم ووشة
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 وارةمبةشى ض
 

ئةبو غريَب طؤرِستانى زيندووةكان

 
 

 ئةبو غريَب طؤرِستانى زيندووةكان
 ق نةى عريةندخياببةندخيانةى ئةبوغريَب بة يةكيَك لة طةورةترين و سامناك ترين

اوضةى وجة نكيلؤمةترى خؤرئاواى بةغدا لة نزيك شارى فةل سى، دةكةويَتة دادةنرىَ
دا لةسةر  1960خيانةية لة سالَى ئةو بةند .رومادى-دلة سةر شا رِيَطاى بةغدا)سقلية( 

ةر هستاش ا ئيَتدةستى ئةندازياريَكى هيندى بة ناوى )كان( دروست كراوة بة هؤى ئةوة 
ن نديةكاة بةضى كةل و ثةل و بةرط و خواردةمةنيةكى ئةو بةندخيانةية كة دةدريَت ب

ةند ورةى ضر طةة زةويةكى زؤبة)كان( ناودةبريَت، بةندخيانةى ئةبوغريَب  لةسةر ثارض
ات نراوة، دا بنيتيَ هةزار دؤمنى دروست كراوة، ضةندين بؤشايى طةورة و خانو و بالَةخانةى

بضوك  ورة وكةوا ئؤتؤمبيلى طة ،ضةندين شةقامى بةرين و طةورةى لةسةردروست كراوة
و دريَذ و  ورةطة ند وبةسةرى دا طوزةر دةكةن، ئةو بةندخيانة طةورةية لة ناو شورايةكى بلَ

 ثان و ثؤرِدا بةسةر ضوار بةشى سةرةكى دا دابةش كراوة:
 .)االحكام الثقيلة( بةشى حوكمة قورسةكان   -1
 (.االحكام اخلصةبةشى حوكمة تايبةتيةكان) -2
 .( االحكام اخلفيفةبةشى حوكمة سوكةكان  )  -3
 ( .االحكام القصريةبةشى حوكمة كورتةكان ) -4
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ياسى، انى س( تايبةت بوو بة بةندياالحكام اخلاصةةتيةكان )بةشى حوكمة تايب
ى لةسةر اسةوانى ثللةيةكوئةويش شورايةكى طةورة و بلَندى بةدةورةدا كيَشرا بوو، ضةند ق

 :وةك ضةند بةشيَكى تر دابةش كرا بوو كرا بوو، بةسةردروست 
 ذوورى ثيَشوازى . -1
 ى يةكضيَشتخانة -2
 ضيَشتخانةى دوو -3
 ى يةكةسةمةدر -4
 مةدرةسةى دوو -5
 جةمولؤنى يةك -6
 جةمةلؤنى دوو -7
 نةخؤشخانة -8
ا بوونداخر جطة لةوانة ضةند بةشيَكى ديكة هةبوون بة هةميشةيى دةرطاكانيان، 

يشة لة ان هةميةكبةند ،لةسةر دةرطاكان نوسرا بوو)ق( لةبةر ئةوة بة قافةكان ناودةبران
ةبةر ئةوة ل ،ةوشةحنة رِيَطايان ثىَ نةدةدرا بيَ ،خرا بوودةرطايان لةسةر دا ،ذوورةوة بوون

 لةبةر ،بوون ريَكداذوو يةكرتميان نةدةديت هةر وةكو مردوويةك لة طؤرِدا لة ناو ضوار ديوارى
بؤ ضةند  وورةوةوة ذئةطةر ضى رِؤذيَك ئيَمةيان كردة .ية ئةوة هيض زانياريم لةسةريان نى
 ر هيَناية دةرةوة بؤ حةوشة.كاتذميَريَك ئةوانيان بؤ يةكةجما

ى ةش ترسمو ئيَمان لة ذوورى ثيَشوازى بردة سةر، ذووريَكى ئاسايى بويةكةم شةو
ردن و وو خواابردرِينةوة، لة ضاو وكةم ببؤوة كةميَك ئارام ببولةسةردادطا و دادوةرمان 

 هةلَسوكةوتيان باشرت بوو.
داوا  هةبيَت ةكماند هةر ثيَويستيكورِيَك سةردانى كردين، هةوالَى ثرسني داواى كر
يَنا هطةرةى جةتى دواى رِؤيشنت و هاتنةوةى بؤ جاريَكى تر هةندىَ خواردن و ثاك ،بكةين

 خةلَكى  قانع(ةوى )بوو، زؤر دؤستانة خؤى ثيشان دةدا دوايى كة ناومان ثرسى طووتيان: نا
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 ضؤمانة.شارؤضكةى 
ِةطةلَ وو، لبةب خؤش و رِؤح سوك قانع ضؤمانى الويَكى ئةمسةر مو رِةش، مةشر

 .هةموو بةنديةكان دا دؤستايةتى هةبوو هةمويان خؤشيان دةويست
ة ي شوازىى ثيَهةر بةنديةك هاتباية ئةم بةندخيانة ئةبواية هةفتةيةك لةم ذوور

يةوة  شوازىرى ثيَذوو مبيَنيَتةوة، بة هةولَى قانع يا رِاى خؤيان بوو بةيانى ئيَمةيان لة
 وتطويَرةى دةئةكانى ةنديبؤية دةلَيَم دابةزاند ضونكة رِذيَم بة ب ،ة ناو بةنديةكاندابةزاند

 دابةزيو)النزيل( نةك بةندى .
 ةك ةلؤنى يوى جةمجةنطى و ثريؤت برانة جةمةلؤنى يةك سةيد حسيَن ليَثرسراعةىل و

ةنديةكان برى كا انىبةرامبةر بة هةلَسورِ ،ثياويَكى شيعةى باالَ بةرزى بة خؤوة بوو ،بوو
ةمةلؤنى جراينة ر بمن و قاد ،خؤى بةرثرسيار دةزانى بة داخةوة نازامن لةسةر ضى طريا بوو

وو، بيارتر ةو دل حسنيسةر ثةرشتيارى جةمةلؤنى دوو ثياويَكى رِةقةلَة بوو، سةيد  دوو
 بوو.ة طرتلة طؤشةى جةمةلؤنةكهةردووكيان شويَنيَكى فراوان و باشيان بؤ خؤيان 

َالى ريا بووطر ثا نى نوستنى بةنديةكان ضوار ثاى دوو قات بوو سىَ الى بة ضواشوي ،
يَيان دةووت تبوو ث هاثيَشةوة ضوار ثاى ىلَ نةبوو ناوةرِاستةكةى بؤش بوو وةك ذووريَكى ىلَ

 )خيَمة(.
نزار و  ون،ومن و قادر براينة خيَمةى ضةند برادةريَكى سليَمانى، سىَ كورِى طةنج ب

كى تر بة ناوى شؤرِش وة يةكيَكى ئيَزيدى بة ناوى بؤكؤ لةطةلَ و كامةران، يةكيَبورهان 
هةموومان لةسةر خوانيَك  ،جىَ يان كردبونةوة هى ئيَمةشى هاتة سةردا خؤيان 

شؤرِش باآل بةرزيَكى دالَة طؤشت بوو، بؤكؤ دةستة ثياويَكى سوورى ضاو  ؤدةبووينةوة،ك
ن بةميهرةبانيةوة هةلَسوكةوتيان لةطةلَ دةكرد ئةويش زؤر شني و كةمىَ بىَ دةنط بوو، ئةوا

ئيَمة ضوارثامان  هةميشة بة كاروبارى ناو خيَمةكةوة خةريك بوو،رِيَزى دةطرتن و 
ون، وبةرنةكةوت لةسةر زةوى دةنوستني، هةر سيَكيان رِوح سوك و بةرِيَز و تيَطةيشتوو ب
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ر برِيارى رِيَكخسنت لة سليَمانى تةقةيان لة ون، لةسةولةسةر كارى رِيَكخستنى يةكيَتى طريا ب
يَشةى كوشنت لةبةر ئةوة حوكمةكةيان ك ،كابرا كوذرا بوو ،ثياويَكى ئاسايشى رِذيَم كرد بوو

ليَبوردنى طشتى نةيطرتبونةوة لة ضاوةرِوانيدا دريَذةيان بة  .)قتل(يشى هاتبوة سةر
 حوكمةكةيان دةدا.

ى ةرمانطةدةست فاالمن( دةسةآلتى بةندخيانة بة ةجطة لة فةرمانطةى ئاسايش )دائر
ى اسةوانث وتنثاسةوانةكان بةرطى زةيتونيان لةبةردا بوو ثيَيان دةو ،ثؤليسةوة بوو

 )ثؤليسهةية ضةندة ثؤليس بوون بة ثيَضةوانةى ئةو ووتةى كة بةندخيانة )سجان( هةر
ةيانيان بطةل،  انىؤلَةكونة طيانى رِولةخزمةتى طةل داية( ليَرة  ثؤليس وةك طورط بةر بب

ان شةكةكانى بةزوو دةرطاى حةوشةيان دةكردةوة حةوشةيةكى طةورةى هةبوو بةندي
طاى حةوشة رة دةريَوا، بةيانيان لة حةوشةدا سةرذميَر )مسرت( دةكراين تا ئدةرِذانة حةوشة

نة ويوضة و دةينةوئيَوارةش كاتى رِؤذئاوا بوون جاريَكى تر سةرذميَر دةكرا ،كراوة بوو
 ذوورةوة .

لةبةر ئةوةى خزمةتطوزارى بؤ نةكرابوو جيطاى زؤر خةلَك ن مةلؤنةكاهةر يةك لة جة
 40دةيانطووت ثيَش ليَبوردنى رِابردوو هيَندة قةرةبالَغ بوو هةر بةنديةك تةنها  وة،دةبووة

 دنىسم بةردةكةوت ، هةنديَكيان ناضار بوون لة رِارِةوةكاندا خبةون، بةآلم بة هؤى ليَبور
زؤر  دى تريان بؤ هيَناوةتةوة،يةوة زؤربةيان دةرضوون، دواى ليَبوردن دووبارة بةن طشتى

ت وتيَدا بوو، ئةبوغريَب لة خةلَك مجةى دةهات، دةتطو خةلَكى زؤرى قةرةبالَغ بؤتةوة، 
هةموو تؤرمة و رِةطةزيَكى تيَدا بوو كورد، عةرةب، توركمان، كلدانى و  كةشتى نوحة، لة

ويان و.هتد ، لة ناو ئةو نةتةوانةدا خةلَكى سياسى و هوشيار و زانا و تيَطةيشتئاشورى..
بؤ ئيَرة لة ناو ئةوانةش دا شيَخ، سةيد، مةال، بىَ برِوا، ثياوى  نهةلَبذارد بوو هيَنابوويان

باش، ثياوى خراث، تيَطةيشتوو، ناهوشيار، ثةككةوتة، شةلةل، كويَر، شيَت، ديندار و بىَ 
وينةوة سةريةك ثيَكةوة لة نيَو ضوار ديواريَكدا وبهةموويان كؤكرد ،ابووندينيشى تيَد
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 ئاينى ئيسالم )سوننة، ،دةذياين لة ناو ئةوانةش دا ضةندين رِيَباز و دينى ئامسانى تيَدا بوون
شيعة( مةسيحى، ئيَزدى، كاكةيى...هتد، لة ناو كوردةكانيش دا كوردى  هةموو ناوضةكانى 

ى  هى وايان تيَدا بوو زؤر بةزةمحةت تىَ ،جيا جيا قسةيان دةكرد ىلَ بوون بة شيَوةى
دةطةيشتني، بةشى زؤرى بةنديةكان لة عةرةب ثيَك هاتبوون سةرت سورِدةما كة بةعس ض 

 كارةساتيَكى بةعةرةب كردووة، ئيَمة لة ضاو ئةوان وةك دلَؤثةيةك ئاو لةدةريايةك بووين .
دا ثلة و  ةناويانلنا، كان بةشيَكى زؤريان ثيَكدةهيَلةناو بةندية كوردةكان دا يةزيدية

 هتد.ثايةى كؤمةآليةتى و دينى جياوازيان هةبوو وةكو شيَخ و فةقري...
.يَكىئاورِ ويستةةكة ثيَلةبةر طرنطى بابةت لةسةر يةزيديةكان كتيَب و ووتار زؤر نووسراوة 

تواى ان و فاندانيةكان بةهعومس ىلَ بدةينةوة و سةرجنى هةنديَ لة زانايان وةربطرين.
فرى ى و كارستن ثةجطةلةوةى بة شةيتابةآلم . زؤر جار لةشكريان ناردؤتة سةريانمةالكان 

 ، شتيَكى تريان لةسةر نةنووسيون .تاوانباريان كردوون
ةكى ينةوةييَكؤلَلتا ئيَستاش  خؤيان هيضيان لةسةر خؤيان نةنووسيوة.يةزيديةكان بؤ

ينى و دابةتى ر بزؤ ر و تةسةليان لةسةر نةنووسراوة، لةبةر ئةوةزانستى بياَليةن و تيَ
 ةدوىَ.ديان  هةر يةكة بةجؤريَك ىلَ .هيَشتا وةكو مةتةلَ ماوةتةوة .كؤمةآليةتيان

َتأريخ ) بىميَذوونووسى طةورةى كورد حمةمةد ئةمني زةكى بةط ئاماذة بؤ كتي
يزيد  ناوى) ةبووةوةرِيان بةخوايةك هبا املوصل( كردووة ناوى يةزيدى لةوةوة هاتووة كة

 وة.يان يزدان (بووة و هيض ثةيوةندى بة )يزيد( خةليفةى ئةمةويةكان نةبو
 نى سةر ئاي تر دةيبةنةوةية .هةنديَكى  بنةماى ديانةتى يةزيدى مةزهةبى )مانى(   

نيش شةيتا و بؤ رِؤذ بوونى دوو خوا هةية و ئةبىَ عيبادةت بؤ ، باوةرِيان بةزةردةشتى
واى خا( وة مةزدبكرىَ، وةك لة مةزهةبى زةردةشتى دا باوةرِيان بة خواى خيَر )ئاهورا

 شةرِ)ئةهرميةن( هةية .
 ة قيان لرِةكو: وئةمني زةكى باسى هةندىَ نةريت و رِةوشتى سةيرى يةزيدى كردووة 
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ة ئةم اييان وال (رِةنطى شينة و زؤر رِقيان لة كاهووة، سوجدة ئةباتة بةر )مةلةك تاوس
دمةتكارانى خةية و امادئدا هةبووة و لة هةموو جيَطايةك  ثيَش هةموو بونةوةريَك ئاليهةية لة

 ؤن(دؤناد) باوةرِيان بة تةوة.هةموو اليةكدا ئةنيَرىَ تاكو بىَ برِوايى و ئيمان ليَك جوىَ بكا بة
رةتيان و زيا ةذن. رِؤذى جشيَكى ترةوة هةية رؤحى زيندةوةريَك لةدواى مردن ئةضيَتة لة

ان لةالي ؤيانخزؤرة و سىَ رِؤذ بةرِؤذوو ئةبن. ذن دان و ذن هيَنان جطةلة مةزهةبى 
 طوناهيَكى طةورةية.

َووسراوةن ةوة  ى(لةاليةن )شيَخ عد ةك ى دةلَيَن )جلوة( كتيَبة ثريؤزةكةيان ثى . 
نووسراوة . ز1342ه =  743فى رةش( كةلة سالَى كتيَبيَكى ثريؤزيان هةية بةناوى )مصح

 .(10)دةربارةى نةريت و باسى ئاينى يةزيدى لةو سةردةمة تيايا نووسراوة
)ارِةوا و ن ار بةجزؤر  يةكان مارتن ظان برونسن لةكتيَبةكةى دا ووتوويةتى: يزيد)ئيزيد

 تةوسةوة بةشةيتان ثةرستيان ناو دةبةن. بة
ةاليةن ى هةن لةوةتةدويَن و لكرماجنى دة ، ئيَزيديةكان بةئةم ئاينة تايبةتة بةكورد

بةجىَ  خؤيان وآلتىترسانا خاكى و هاوسىَ موسولَمانةكانيانةوة رِاودةنريَن و زؤريان لة
لَ فةلةكانى ن لةطةةندياترسانا بوونة موسولَمان ياخود فةلةو ثةيو هيَشتووة و هةنديَكيان لة

 -شةنطار)ةكانى يَون لة كدةوروبةريان باشرتة وةك لةطةلَ موسولَماندا. زؤربةى يةزيديةكا
ى و ساآلنى لةس ية و سنجار( و ناوضةى شيَخان دةذين كة مةزارى ثريؤزى )شيَخ عادى(ىلَ

 ضلةكانى سةدةى رِابردوو)مةبةست 
 .(11)ةوةدةست زؤر و ستةم هاتوون و لة قةوقاز طريساونةت سةدةى نؤزدةهةمة( لة

)دا  1895ووة كةلة سالَى و)مصحفى رةش(ى كرد هةروةها مينؤرسكى باسى )جلوة
بة عةرةبى نووسراون  ه.ئوبارى( ئةو دوو كتيَبةى ديوة كة-ميسنيَريَكى ئينطليزى )ه.بارى

 ضاثكراوى و لةاليةن )ئةنستاس مارى( كة رِؤذهةآلتناسيَكى طةورةى عةرةب بووة. لة بة
يبوى وة )ئامارى ( توان سندوقيَكدا لة كةنيسةيةكى سةر ضياى سنجار دا هةلَطرياوة.
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ماوةى دوو سالَ دا كؤثيةكى  ثاسةوانى ئةو كةنيسةية رِازى بكات و رِيَطةى ثىَ بدات لة
رِاستى هةر دوو دةست نووسةكة نووسيبووةوة بةوةى كاغةزيَكى تةنكى خستبوة سةر 

ئاسانى توانيبوى هةروةكو خؤى هةموو الثةرِةكان شكل نووس  ثةرِة نووسراوةكان و بة
. لةدوايدا لةسالَى لَكو نيشانةكانيشى ليَك دابووةوةهيَنا بوو بةبكات و بةوةش وازى نة

 شارى ظينا ئةو تيَكستانةى هةوةكو خؤى و بة لةاليةن )م. بيَتنةر(ةوة لة 1913
ة كة لةاليةن )ه.بارى( يةو )جلوة( شيَوةيةكى رِاست بآلو كردبووةوة . كتيَبى يةكةم

دا كتيَبةكةى دووهةميش  1909ة سالَى دواى ئةوةش ل .دا 1895نووسراوةتةوة لة سالَى 
 .(12))مصحفى رِةش( لة طؤظاريَكى ئةمريكى دا بآلو كراوةتةوة

ديةكاندا او يةزية نل ةلَيَت:ناويان بووة د نةوشريوان مستةفا ئةمني كة خؤى ماوةيةك لة
لة مةسةلة  "مري" خاوةنى دةسةآلتى دنيايى و "بابةشيَخ" خاوةنى دةسةآلتى دينية،

ة نىَ يةزيدى لئةتوا انةتتةن ندا بابةشيَخ "فتوا" ئةدا و رِاست و نارِاست ديارى ئةكا،دينيةكا
 دين دةر بكات.

 ؤيان بةزدى" خئوىل ئيَخؤيان ئةلَيَن "ميللةت" بة دينةكةيان ئةلَيَن" يةزيديةكان بة 
)ئادةم  وةىنة لة مووى. ضونكة اليان واية مرؤظايةتى هةللةتى هةلبذيَراوى يةزدان ئةزاننمي
اليان  ويَن ووان ئةدبةكرماجنيةكى رِة .يا ئةوان لة)ئادةم( كةوتوونةتةوةتةن حةوا(ن بة و

ةر كةس و ه نةدويَئواية لة رِؤذى قيامةت دا خوا و فريشتةكانى بة كرماجنى لةطةلَ مرؤظ 
وىل جنية. )ئة كرماوى بئةم زمانة نةزانىَ ناضيَتة بةهةشت..نويَذ و بةيتة دينيةكانيان هةمو

زةمان و لة  ةرِينىيَث. بةتتايبةت بووة بةكورد .ىَ طومان دينيَكى كؤن و سةربةخؤىئيَزدى( ب
راوةيان ىلَ يت و زانةر وئةجنامى تيَكةآلويان لةطةلَ دينةكانى دراوسيَيان دا هةندىَ باوةرِ 

 .بةآلم ئةمةكارى نةكردووةتة سةر باوةرِة ينةرِةتيةكانيان .وةرطرتوون
و ثاييزم(ةطويَرةى )خواثةرستى( دابةش ئةكريَن بؤ يةك خوايى)مونو ئاينةكان ب

هةبوونى)ضةند  يؤنانيةكان باوةرِيان بة ثاييزم(.دووخوايى)دواليزم( وة ضةند خوايى)ثوىل 
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وةكو خواى جوانى، خواى شةرِ، خواى باران، خواى  خوايى( هةبووة
( هةبووة خواى ضاكة هةبوونى )دوو خوايى دةريا...زةردةشتيةكان باوةرِيان بة

هةبوونى  جو و مةسيحى و موسولَمان باوةرِيان بة )ئاهورامةزدا( و خواى خراثة)ئةهرميةن(.
)خواى تاك و تةنها( هةبووة و اليان وابووة ئةوانةى دوو خوا يان زياتر ئةثةرسنت موشريك و 

 كافرن.
ةةندىَ له. ةوة(نة خانةى )دوو خوا ثةرستةكانئةزانن يةزيديةكان ئةض زؤر كةس وا  

ان زيديةكم يةرِؤشنبريانى يةزيديش خؤيان بةثامشاوةى زةردةشتيةكان دائةنيَن. بةآل
بة)شةيتان(  انةكانولَمباوةرِيان بة)ئيَزةد( واتة خواى تاك و تةنهاية )مةلةك تاوس( كة موس

( نية ودىَ( يا)خزةدو هةنديَكى تر بةخواى شةرِى زةردةشتيةكان )ئةهرميةن(ى دائةنيَن )ئيَ
ضونكة  هةية. ةزدانيبةآلم فريشتةيةكة ثايةيةكى تايبةتى الى  بةلَكو فريشتة)مةاليكةت(ة.

 ئةم لة رِووناكى دروست بووةنةك قور.
ون. زؤر جار ذدان بوو وي يةزيديةكان بةدريَذايى ميَذوو قوربانى زؤرليَكراوى ئازادى دين

 .شتيانةورو ثى دكمرانةكانتورك و حو كةوتوونةتة بةر ثةالمارى بىَ بةزةييانةى ئؤردووى
فةرمان  ةرضووة.جار )فةرمان( بؤلةناو بردنيان د 32وةكو دةماودةم بؤيان باس كردوون 

بةآلم  .نى(ان و طةورةكاربةدةستانى عومساووشةيةكة بووة بة مةعناى:)ئةمرى سولَت
جينؤسايد( مانة )ةم زلةزمانى ئةمان دا )رِابوونى فةرمان( واتة )قةتلوعام( يا بةزمانى ئة

ى ن كردنيَراضونكة هةموو جار فةرمانةكان بؤ لةناو بردنى يةزيدى و تاآلنكردن و و
ة. هيض نيانةوؤزةكابةهؤى ئةم هةموو ثةالمارةى خؤيان و شويَنة ثري ئاواييةكانيان بووة.

ى ةش( الرِةفى بةلَطةيةكى نووسراويان نةماوة. كتيبة ثريؤزةكانيان )جيلوة( و )مةسح
 اوةرِةب ية.نان نةماوة و ئةوةى دةست ئةوروثاييةكانيش كةوتووة جيَطاى باوةرِ خؤي

 زراوة.و )قةوالَ(ةكانيان ثاريَ لة سنطى )بابةشيَخ( دينيةكانيان ئةوةية كة
يَزيديان ئى ئوىل ةيتةكانئةلَيَن كة ب لة ووشةى )قةول( داتاشراوة بةو كةسانة قةوالَ كة 
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ةردةمى زوو سةكانى ةوالَةكاندا بةطؤرانيةوة بؤيان ئةطيَرِنةوة. قموناسةبةتة ديني لةبةرة لة
 نةخويَندةوار بوون.

بوونى  ة دروستباس ليةكىَ لةبةيتة طرنطةكان)بةيتى ئةفراندن(ة واتة)سفر اخلليقة(كة
سةر ة و لةن سادبةيتةكا بارى سةرجنى دينيانةوة بةيتى زؤرة. طةردون ئةطيَريَتةوة. لة

 ون .ئةفسانة دامةزرا
.شيَخ، مري ان :ضينةك ئوىل ئيَزدى دينيَكة لةسةر بنضينةى ضينايةتى دابةش بوون ، 
يانة دوايى زمرتين كة نبةرز ترينيانة دةست ثىَ دةكا فةقري . بةمري كةداخراون فةقري قةوالَ،
ور وةو ذؤى بةرى لة خضى بكا ناتوانىَ هةلَكشىَ بؤ ضينيَك يةكيَكى ضينى خوارتر هةر ديَت.

ؤى وى خورى سةى دا دةميَنيَتةوة و بؤى نية ذن لة ضينناو ضينةكةى خؤ ر هةميشة لةت
 .(13)بهيَنىَ
بارى رِةخساندووة  يَيان هةليَكى لةسبوونى دوو ووآلتى نزيكى توركيا و سورياى دراو

مةبةستى سياسى، بازرطانى يا هةر مةبةستيَكى تر بيَت،  ، ئينجا بةى ئةوانهاتووضؤبؤ 
وانةى دةضوونة ئةم دوو ووآلتة كاتى وةى جيَطاى نيطةرانى بوو هةر يةكيَك لةبةآلم ئة

رتنيان لةاليةن رِذيَمى عيَراقةوة يةكسةر بة تاوانى سيخورِى كردن بؤ ئةو ووآلتانة حوكم ط
يديةك زعةرةب كردنى رِةطةزنامةكةيان هةر ضى ية بة هؤى بة دةدران، سةرةرِاى ئةوةش

رِذيَم  تى بؤ كورد نةيطرتبوونةوة و ذمارةيان هةر لة زؤرى دابوو.كة طريابوو ليَبوردنى طش
درِندةيى زؤرى لةطةلَ ثةيرةو دةكردن بؤ منوونة سىَ براى لة شيَخةكانيان بةيةكةوة 
طرتبوون، كةوا ناويان)شيَخ ئيسماعيل، شيَخ سليَمان، شيَخ حةسةن( بوون، نازامن لة ض 

 م يةزيديةكان خؤيان بة شيَخ ناويان دةبردن، بةثلةيةكى دينى و شيَخايةتى دابوون، بةآل
ثلةى كؤمةآلتيدا جياوازيةكى زؤريان لةطةلَ يةزيديةكانى  لةهةلسوكةوتيشيان دا ديار بوو 

برا لة كاتى دادطايى كردن دا قارةمانيةتى زؤريان نواند بوو بة تايبةت  تردا هةية.
يارى لة سيَدارة دانيان لة نائوميَدى و شيَخ سليَمان لةكاتى خويَندنةوةى برِناوةجنيةكةيان 
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لة داخان خؤى ناطريَت تاكة نةعلةكةى دادةنيَت و دةيطريَتة سةرؤكى دادطا، ئةمة وةك 
 رِيَزيَك لةاليةن يةزيديةكانى ترةوة باس دةكرا.

ةم ناوة ةوتنى ئةركد ان دةطووتن )أخوان املسلمني(طروثيَكى ديكةى بضوكى ىلَ بوو ثيَي
ى ةكةميةنطى ستةمى خةالفةت لةثاش جبؤ قؤناغى ثاش هةلَوةشانةوةى سيدةطةرِيَتةوة 

تى ةر دةسر لةسئيخوان موسلمني وةك يةكةمني رِيَكخراوى ئيسالمى سياسى لةميس ،جيهان
سيانةى كة ئةو حزب و هيَز و رِةوتة سيا دروست بوو. 1928حةسةن بةننا لة سالَى 

كاريَك بؤ ز و هؤامرايانةويَت ئيسالم بكةنة ئئاينى ئيسالم و سياسةت تيَكةآلو دةكةن و دة
رِةوتى  و ة كارازة لئةو رِيَب و دةسةآلتى سياسى. هيَنانةدى ئاماجنةكان و طةيشنت بة حوكم

رِيَبازى  نىَ وملمال ناوى ئيسالمةوة شةرعيةتيَك بدةنة ةيانةوىَ بةسياسى كة ثةيرِةوانى د
 كان.ياسيةسبةرذةوةندى و ئاماجنة تيَكؤشانيان لة ثيَناوى دةسةآلت و دةسكةوت و 

كى وانينيَيَرِتئةو رِيَبازة لة كارى سياسى و رِيَكخراوةيى بة لةبةرضاو طرتن و 
ةيةكى شيَو ةا بةكات، هةروةهى سياسيانةى ئاينى ئيسالم ديرِةوبةرذةوةندخيوازانةوة ثة

تى ضةنديَ تى وةداتة خؤى لة ضؤنيَنة دةسةآلت و مافيَكى بىَ سنوور درِةها و ئازادا
يست و رةى وطويَبة ر و ئةدةبيات و دةقةكانى ئيسالم،بةكارهيَنانى برِطةكان لة كةلةثو

 بةرذةوةندى و خواستةكان.

ة شيَوازى اريَك لهؤك ةيانةوىَ ئاينى ئيسالم بقؤزنةوة تاكو بيكاتة ئامراز وبةم جؤرة د
ةى ملمالنىَ و بازننا ات بؤةكى، كةواتة ئاينى ئيسالم ثةلكيَش دكار كردندا بؤ ئاماجنى سياس

وةنى اتة خاةكد ةسةآلت، هةروةها تاكرِةوانة خؤىو ناكؤكية سياسيةكان لةسةر حوكم و د
 شةرعى و دةمرِاستى ئاينى ئيسالم بةسةر هةموواندا.

ةهيَنرىَ بؤ ناساندنى ئةم جؤرة رِةوتانة وةك: ةندين زاراوة و دةستةواذة بةكار دض
نى، رِةوتى ئسوولَى، ئيسالمى سةلةفى، بزووتنةوة رِةوتى ئيسالمى، رِةوتى ئاي

يةكان،  ، بزووتنة ئاينىيةكان الميةكان بزووتنةوة ئسوولَىئيسالميةكان، كؤمةلَة ئيس
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 .هتد، بةآلم لة ئاخاوتنى ئةم رِؤذطارةدا زياترخؤبةئيسالم كردوان و ئيسالمطةرايى و ..
 .بةكار دةهيَنرىَ زاراوةى ئيسالمى سياسى

كى ر حيزبيَنى تالمى سياسى وةكو سةرجةم هيَز و رِةوت و حزبة سياسيةكارِةوتى ئيس
يَذراوة و ى دارِاماجنئمة و ية، هةموو هيَز و حيزبيَكى سياسى خاوةنى رِيَباز و بةرنا سياسى

 ت.ةكا لة ثيَناوى طرتنة دةستى حوكم و دةسةآلتىَ دةكؤشىَ و ملمالنىَ د

  ،ةسةآلتو د  بةحوكمئاماجنةكان و طةيشنتخةبات و تيَكؤشان لة ثيَناوى هاتنةدى 
 اكتيكىتةرى كردن، طرتنبى كار رديا ىثيَويستى بة ئامراز و شيَواز و ئاراستةى جيا

وازى شيَ خستنة رِووى هةلَويَستى جؤراو جؤر و ثةيرِةو كردنى ضةندين هةمةجؤر،
 ردا.تنى بةرِيَوةبردنى ناكؤكى و ملمالنىَ هةية لةطةل حيزب و هيَزة سياسيةكا

ة و داضوون ون وبةم جؤرة ثرؤسةى سياسةت ثرؤسةيةكى ثرِ لة طؤرِان، جولَة، هةلَضو
رى بابةتى و رى، باانكاطرميان و ثيَشهات و طؤرِ طرىَ دراوة بةرِادةى توانا، زةمينةى واقيع،

نةى يَضةواث  بةهاوسةنطى هيَز و لةبارى فاكتةرة دةرةكيةكان، بةآلم ئايني بارى خؤيى،
لةبةر  نراوة،بنيات لةسةر كؤمةلَيَك بنضينةى نةطؤرِ و ثرِانسيثى جيَطري ،سياسةتثرؤسةى 

 ىَ.ثريؤزيةكةى بوار و دةرفةتى رِةخنة و رِيفؤرم و طؤرِانى تيا نارِةخس

كؤكى و ملمالنىَ لةطةلَ بةلةبةر ضاو طرتنى رِيَبازى كار كردن و شيَوازى بةريَوةبردنى نا
، بؤ مامةلَة و سياسةتةكانى رِؤذ، بؤ ؤ بةكار هيَنانى تاكتيكى تر، بزب و هيَزةكاننةيارو ح

بيات و دةقةكانى انة لةطةلَ كةلةثور و ئةدةرهيَنانةدى ئاماجنةكان مامةلَةيةكى طولَبذيَ
ى برِطةكانى ىلَ ، بةطويَرةى ثيَداويستى و بةدلَ و خواستى خؤئيسالم دا دةكات

ةكاتة ى لة ثرؤسة سياسيةكةيدا ئايني داسةبذيَريَت، كةواتة رِةوتى ئيسالمى سيهةلَد
ةكات، بؤ ئةوةى وةندى و ئاماجنة سياسيةكانى ثىَ دهؤكاريَك و خزمةتى بةرذة

ئاراستةى ئيش كردن و  ةدا لةيةك ببةخشيَتة خؤى هةولَ د شةرعيةتيَكى خوايى و ثريؤزيى
اينى ئيسالم، ناوى حزبى ئ ، بةدنةوة و رِيَنمايى موسولَماناندابانطةشةكردن و هوشيار كر



 207 

ةمبةر و زبى رِيَبازى ثيَغخوا، كؤمةلَى رِزطاركةر و سةركةوتوو، ح بى تةزكية كراوى الىزح
 ةدات، واخؤى ثيشان دبكا هةشت كار زبى مسؤطةر كةرى بةثياو ضاكانى ثيَشينة و ح

زبى كوفر، بيدعة، تاغووت، جةهل، دؤزةخ و ، حزب و هيَزةكانى تر، حئةو بيَجطة لة
 طومرِايني.

  ارضةثؤى ثارضة هجياوازى و ئةو ملمالنىَ و ناكؤكى طةورانة لةسةر دةسةآلت بووة      
ةندين ضسانى ةلَطرييةكرت كوشنت و ه بوون و ليَك ترزان و دةست ضوونة خويَنى يةكرت و لة

دنى هةموو ةرةسةنية،ثشةرى ناوخؤى طةورة لةناو موسولَماناندا كةلة ميَذوودا ويَنةى كةم ن
تى و آليةكى و جياوازيانة و كار كردنى فاكتةرة سياسى، ئابوورى، كؤمةئةو ناكؤ

ى ة رِووليسالم و ئةدةبيات و دةقى ئ شانى دةولَةمةندى كةلةثور كةلتوريةكان، شان بة
جؤريَك  بة نايان،ى زاو بؤضوون بوونى ذمارةيةكى ئيَجطار زؤرى ئايةت، فةرموودة، فةتوا، بري

سوود  ةؤى و بختنى ةدا بةتيَطةيشوتى ئيسالمى سياسى هةولَ دانى رِةهةر اليةك لةاليةنةك
 م بة، ئيساليايةتوةرطرتن لةو كةلةثور و دةق و ئةدةبياتة كة بوارى رِاكيَشان بؤ خؤى 

تى ؤ رِاستيَبطةواز بان وبيهؤنيَتةوة ئاراستةى خزمةت و بةرذةوةنديةكانى خؤيدا رِابكيَشيَت و 
و كةلةثور و ايى ئةو ثانتنا رِيَبازى رِاستةقينةى ئيسالم و بةوةكو رِةهاى رِيَبازةكةى بكات، 

 ا رِاى زانا،ةيةك يمووددةق و ئةدةبياتة دةولَةمةندة بطةرِىَ بؤ دؤزينةوةى ئايةتيَك يا فةر
ى ةر هيضن ئةط، ياخؤدان ك بؤ ثشتطريى و شةرعيةت بةيان موفةسرييَ ، موجتةهيد،ئيمام

ةبردنى ةرِيَوزى باسةت و رِيَبازى كار كردن و شيَوادةست نةكةوت كة بطوجنىَ لةطةلَ سي
ةوا ئ، ةكاناسييناكؤكى و ملمالنىَ لةطةلَ نةيارةكان لةسةر دةسةآلت و بةرذةوةندية س

اسى سي مىيسالئزبيَكى ردنى فةتوايةى كة هةموو هيَز و حى دةركةلةرِيَطةى ئةو مةكتةب
و  ةربكاتيةك دةدا تاكو فةتواديةتى، ئةو مافة بةرِةهايى بةخؤى داميةزراندووة و هة

 وبةرذةوةندى سياسى، تاكتيك  بةوفةتواية شةرعيةت بداتة ثرؤسةى سياسى،
 .(14)ئاماجنةكانى
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ئةم  رِةوانىة ثةيل، نزيكةى دةكةسيَك دةبوو نذمارةيا ليَرةش ئةم طروثة بضكؤلةية كة
ؤيان لة ةوان خئعة، يسةرةرِاى ئةو هةموو خةلَكة موسولَمانة لة سوننة و شرِيَبازة بوون، 

ن اةرةكةيةوروببة رِةفتار و كردةوة جياوازةكانيان سةرجنى دهةمووان جيا دةكردةوة، 
ردنى ك، قسة امى و لةسةر خؤيىئار : خؤدةرخسنت بةوةكو بؤالى خؤيان رِاكيَشا بوو.

 ةرانىداثةسندانى بر و بيَزار كةر، رِيشى دريَذ و كورت كردنةوةى مسيَلَ، بةهيَمنى و زبر
، ةكرت داطةلَ ي لةةكى توند و تؤلَخؤيان و رِةتكردنةوةى هةركةسيَكى تر، بوونى ثةيوةندي

تى وةرِاسنا ة، ليان دةخويَند و زؤر كةم ىلَ هةميشة قورئانيَكيان بةدةستةوة دةطرت
لة  ةكرد ود(يان يةكةوة نويَذى)جةماعةت ةوشة يا لةطؤشةيةكى ديارى كراو هةموويان بةح

ان لةسةر دةستي دةنا والقيان بآلو دا خةلَكى تريان هةبوو وةكو: رى نامؤ بةنويَذدا رِةفتا
انةيان ةفتاررِك ئةو هةر مةبةستيَ ئةوان خؤيان بة سنط دةطرت و زؤر لة نويَذدا دةمانةوة.

.ر دةكردنبة رِيايى و مةبةستى تايبةتى بؤيان هةذماهةبوون خةلَك زؤر كردبيَت 
رنطى طاريَكى طةر كر جار ليَ دةرضونى نةبوو، رِذيَم ئةئةبوغريَب قةفةسيَك بوو زؤ

ان ةنديةكةر ببواية دةورةى بة سةرباز دةطرتن بؤ ئةجنامدانى برِياريَكى خؤيان ئةط
ان طؤرِستانيَكيوللة وطنةى سةرثيَضى برِيارةكةيان بكرداية لة هةر ضوار الوة دةدرانة بةر رِيَذ

زؤر  ة،رِايةوةطيَسةمةرةيان لةم بارةيةوة د و بةنديةكان بةسةرهاتى سةير دروست دةكرد،
يانى تةيى طجةس جاريش بةندى هيَندة لةم بةندخيانة دةمايةوة بة هؤى نةخؤشى دةرونى و

ووة، ةورة بؤر طزووت: كة طريام بةغدا شاريَكى بضوك بوو، ئيَستا طدةسثارد، هةبوو دةي
ى  ىلَرسيان تيش وو ثؤليسةكانبةنديةك لة سةرةتاى حةفتاكانةوة لةوىَ بوو هيَندة كؤن ب

يةكان ؤ بةندى برِؤذانة لةطةلَ ثؤليسةكان دةضووة دةرةوةى بةندخيانة سةهؤلَ ،نةمابوو
 ديَنا، بةرِاستى ئةبوغريَب لة مةرط سامناك تر بوو

بلَندطؤ لة هةموو بةشةكان دانرا بوو بةسرتا بوو بةفةرمانطةى بةندخيانةوة كاريان بة 
 مل الشعبى( و ئةم جؤرةشتانةبة تايبةت ثاك كردنى ثةتاتة و ثياز و )عهةر بةنديةك بواية 
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بؤ)عمل الشعبى( ضةند بةنديةكيان بانط دةكرد بؤ ثاك كردنى  لةويَوة فةرمان دةدرا .
شتةكان بؤ ضيَشتى رِؤذانةى خؤمان لةم بلَندطؤيانةوة بانط دةكرا ) النزيل( فآلن كورِى فآلن 

 كارى ثيَويست . بيَتة ئيدارةى بةندخيانة بؤ
ك رىَ ميَك وةةر ذةئيَمة تا كاتى سةردان )مواجهة(ى كةس و كارمان بؤ ناخنواردنى ه

 -3-21ين ،بانط هيَشت دةكرا يةكوردةكانى هةميشةييان الى يةكيَك لةبةندو رِةمس
لَكى ان خةكاتى سةردانى كةس و كارى بةنديةكان بوو عةىل و جةنطى هاورِيَم 1990

ردبوو بؤ كلَةوة ن بةماتةلةفؤن ثةيوةنديا رِيَطاى يةكيَكةوة بة ةم رِوةوة لةبةمشور بوون ل
 ئةوةى لة كاتى ديارى كراودا سةردامنان بكةن .

 ثشكنينى ميوانةكان
ون لة ئاسايشى ناو بةندخيانة بةرِيَوةبةرايةتى بة ندخيانة كؤمةلَيَك رِيَََطاى وبؤ دلَنيا ب

ترسى ئةوةى نةك  لةكاتى سةردانى بةنديةكان لة ،طرتبوةبةر بؤثشكنينى ميوانةكان
ببيَتة هؤى تيَكدانى ئاسايش و  ،ماددةى بيَهؤشكةر و ضةك و شتى وابيَتة ناو بةندخيانةكة

هةولَدانى بةنديةكان بؤ هةالَتن هةنديَك لةو رِيَو رِةمسانة لةبةر دةرطاى دةرةوة دوو رِيَطاى 
ان يةكيَك بؤ ذنان لةبةر قةرةبالَغى و زؤرى يةكيَك بؤ ثياو ،تةلبةنديان دروست كرد بوو

رةوة دواى وكة دةطةيشتنة ذو ،ميوانةكان بة نارِةحةتيةكى زؤر لةم شويَنة دةردةضوون
ونى وبؤ ئةوةى لة كاتى تةواو ب ،دراةثشكنني هةر ميوانيَك مؤريَكى تايبةت لة باسكى د

دلَة رِاوكيَى زؤرى بؤ  ئةمةش ،سةردان و طةرِانةوةى دا لة بةنديةكان جيا بكريَنةوة
وةوة لة وميوانةكان دروست دةكرد، ضونكة زؤر جار بة هؤى ئارةقة و ئاوةوة رِةش دةب

 ،نوونة دةرةوةدا ميوانةكان توشى كيَشة و طرفت و نا ئاسودةيى زؤر دةبووكاتى هاتن و ض
ةكانى دا ناو ثرض و كةزي جاريَك نامةيةكيان لة ئافرةتيَكى خزمى فقىَ حسيَن طرتبوو كة لة

سةرةرِاى  ،ويةوةكار بةوة باش بوو ناوةرؤكى نامةكة هةر سالَو هةوالَ ثرسني بوووشارد ب
ون هةموويان لة ذوريَكدا وئةوةش بة هؤى ئةوةى لةطةلَ كةس وكارى ئيَمة ثيَكةوة هاتب
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تا درةنطى ئةو رِؤذة مانةوة بؤ ئةوةى هةرطيز جاريَكى تر بري لة كارى  ،دةست بةسةر كردن
 ةكةنةوة.وان

 سةردانيَكى ناكاملَ

مذ  وا، تةم دةمى كة وة، خاكةليَوة هات، سةرماو سؤلَ لزستان بارطة و بنةى ثيَضاية
 ؤلَ و طةوة ودة، لة ايةون، رِةنو بةفرى نساران لةبةر طةرماى هةتاوى ئادار توسةران رِةوي لة

ذويَنة دةر ب وشت ة، دةالثالَ، لة طشت الوة طياو طؤلَ سةرى دةرهيَناو، ووالَت خةملَيو
شة القة و وةنةوة ميَطولَ ، لة هةمو الوة لة نةرمان و الثةسيوانرِازاوةتةوة بةطولَ و طولَزار

ةندؤك وشكى مة خونة دةستوسةر لة نوىَ لة جاران جوان تر سةريان لة زةوى دةر هيَنا، ب
انى ك ىجؤطةلةى ئاو يَنةوة،نو شةنطةبيزاو خاو و طيابةند و طولَةرِؤن بة شنةى شةمالَ دةش

 ار.دةرِواتة خو و ذيَربةرةبة ناو سةوزايى بذويَن و تيَك ضرِذاودا بة هيَلَى باريك و جوان سةر
نىَ بنةخشيَ رى واكارى كردطار سةرنج رِاكيَشة هيض ثةجنة و فلَضةيةك ناتوانىَ كا

 مةطةر سحرى سروشت نةبىَ.
رِيز و ن دا بةستى منيشتمانى خؤشةوي بالَندةكان لة طةرميَن بةرةو كويَستان بة سةر

ةنطةر لة يان لَةكيةك لة دواى يةك بة هيَمنى طوزةر دةكةن، شاهيديم بؤ دةدةن، سةر قاف
ة ةر زةمينس ىئةم بة هةشت دةطرىَ و بة هاوةلَةكانى دةلَيَت ئةم مةلَبةندة جوان و دلَرِفيَنة،

 ضؤى زيندةوةرقةالَ ت ونا ئارامى ووالَهى ئةوةية وضانيَك بطرين ثشويةك بدةين، بةالَم لةبةر 
و ون كمى ضاة حولو  ثةشيمان دةبنةوة دةرِؤن بة هيواى طةرِانةوة و ديدار بةرز دةبنةوة

 دةبن.
ِمشالَيَك ةند رِةىَ ضلة ثيَدةشتى شاخيَك لة ميَرطيَكى بذويَن دا لة جةنطةى بانةمةر

 رِى مؤلَةوان مشينى نيَكى جوان دةبهؤبةيةكيان ثيَك هيَناوة بةرةو كويَستان برِؤن، دمية
رخان ةخؤى داوة بةنةى للَبيَزاو و ماك تيَكةلَ كراوة، كابانى توند و تؤلَ بةرة ،داوة تيَركراوة
 هاويَر دةكا .
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دىَ بؤ ال طةكانىخ شةنالو و طراوى سةر لة نوىَ يةكيان طرتةوة لةطةلَ كورِ و كيذة شؤ
 ش و هةستيَكىكى خؤدلَيَ ون، ئيَوارة بةوبةندةنان هةلَبكاردوو كورِادة، كةنطر و رِيَواس لة 

ىَ بؤ ةردةطرويَن ئاسوودة دةطةرِيَنةوة مالَةوة و الوى تامةزرؤ ثيَش جيابوونةوة بةلَ
 جيَذوانى شةو.

َة ة تاظطةيةكةوةرِذيَتكدا دلة دؤلَيَكى ليَذدا رِوباريَكى خورِيَن دةرِوا لة طةروى كةذي
نىَ ى بتواةداغؤز ثيَك ديَنىَ مةطةر هةر مامؤستا ئةنوةر قةردةنطى مؤسيقايةكى بة س

ى سؤز بة كةمانضةكةى دةستى،بةدةست و ثةجنةى جوانى لة سيَحرى تيَثةرِيَنىَ
 .هاو شيَوةى مرؤظ مةست بكات ونةرةكةى برِذيَنىَ بة ئاوازيَكىه

جياتى  لة يَكةةشتة بةههةموو شتيَك لة نوىَ بونةوة و ذيانةوة داية ئةم  ووآلتةى ئيَم
تةدا ةندخيانة سةخلةم ب ةشنيى بيَب دلَيَك هةزار دلَى ىلَ شاد دةبيَت، بةآلم بةداخةوة ئيَمة ىلَ

نيش وةك ومرى معرى تؤما ،رِؤذطارى نةهامةتيمان لة رِؤيشنت داية ماندوو نابىَ وضان نادا
 ا ورةم بةرزةهيَشت مآلبة ،هةوداى خةيالَم شريتى تةمةمن هةلَدةويَزنىَ، بةرةو نةمان دةرِؤم

هةموو  .منةدةر ؤلَكقارةمان و  هيوام بة دوا رِؤذيَكى رِون هةية، ضوون خاوةن نةتةوةيةكى
ريَك ى ئازاؤ خؤبئةم  بريكردنةوانة وةك  فليم بةسةر ثةردةى ميَشكم دا دةهاتن ئةوةش 

 بوو.
َك كةس رِؤذى ضاوةرِوانى بةنديةكانة تاكو وةك هةموو جاريَ 1990-3-21سبةينى

و كاريان ديَنة سةردان، ئيَمة دواى ضةند مانط دووركةوتنةوة لة ئازيز  و خؤشةويستان لة 
ذيَر ئازار و ئةشكةجنةدا لة ذيَر هةرِةشة و قسةى تالَ و سويَرى وةرديانةكان لة ناو ورة و 

ةموو خؤمان ئامادة دةكةين وةك ه ،ى هاتنى ئازيزانني خؤرِاطرى و ئوميَدى دوا رِؤذ ضاوةرِىَ
تا بةيانى تيا دانيشني خؤمان رِيَك دةخةين جلى جوان   ،بةنديةكان جيَطايةك  هةلَدةنينَي

كة لة بةندية كؤنةكان وةرمان طرتوون دلَم زؤر خؤش بوو بة نا ئاسايى  ،لةبةر دةكةين
ثيَدةكةنيم، شيعرى  ،هةلَدةستام دادةنيشتمةوة ،دةهامتة ذورةوة ،دةضوومة دةرةوة
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و شاعريانةم دةخويَندةوة كة هةستى منيان دةبزواند، نةشئةم بة دلَى خؤم دلَخؤشكةرى ئة
دةور و بةرةكةم دةدا، دلَم ثرِ بوو لة رِؤشنايى وام دةزانى ذيامن سةر لة نوىَ دةست ثيَ 

، بةآلم دةكاتةوة، ئةوةندة شادمان و حةيرامن يةكةم جارة بةم شيَوةية خؤم دةبينم
ديارة نةطبةتى ليَرةش بةرؤكم بةر نادات، شةو  هةستم كرد  "تةطبري و تةقدير ليَك جياية"

تةندروستيم باش نية داوام لة بردةران كرد: ئةرىَ كامتان حةبى )ثاراسيتامؤلَ (ى الية 
 بةلَكو بةم شةوة توشى نةخؤشخانة نةمب تاكو بةيانى سةردانى خزمان تةواو دةبيَت .

منيش لة كةم ئةزمونى خؤم دوو دانامم بورهان ثارضةيةك حةبى ئةسثرينى لةبةر دة ،
دانةم خوارد هةر ئةوةندةم خؤش بوو تا حةبةكان كارى خؤيان كرد، ئيرت بارى تةندروستيم 
تيَكضوو، ثشووم سوار بوو دةتطووت طةروم بضووك بؤتةوة هةناسةم نة دةهات زؤر شثرزة 

نة بضووكةكةى وم، برادةران لة دةرطايان دا، ثاسةوان هات، برديامن بؤ نةخؤشخاوبب
نارديامن بؤ نةخؤشخانة  ،بةندخيانةى خؤمان لةوىَ  زوو زانيان ضارةسةرم الى ئةوان ناكريَت

( نةخؤشخانةيةكى طةورة بوو، شويَنى تايبةتى بؤ خةوتنى نةخؤش هةبوو، الثقيلة)االحكام 
لة هؤلَيَكى هةشت ضوارثايى دا لةسةر ضوارثايةك ثالَيان خستم دةرزى و دةرمانى 

بةآلم تا دةهات نةخؤشيةكةم ثةرةى دةستاند زؤر ثةريَشان  ،ويستيان بؤ بةكار هيَنامثيَ
بووم  مردمن الخؤشرت بوو لة ذيان، بةآلم ض بكةم دةسةآلمت  نةبوو هةتا درةنطى  شةو 
لةطةلَم خةريك بوون سوودى نةبوو، دواى ئةوةى بىَ  هيوا بوون  برِياريان دا مببةن بؤ 

لةم ثةريَشانيةدا ثيَيان وا بوو هةمل بؤ هةلَكةويَت رِا دةكةم لة ترسان  ،دةرةوةى بةندخيانة
دةستى منيان لةطةلَ دةستى كورِيَكى طةنج كة ئةندامى ئاسايشى خؤيان بوو كةلةثضة كرد، 
بة هؤى بارى دةرونيم هيَندةى تر ثةريَشان بووم، برديامنة نةخؤشخانةى نوور لة بةغدا 

غا و قةرةبالَغ بوو ثىَ دةضوو نةخؤشخانةيةكى زؤر غةو ةخؤشخانةيةكى بضووك بةآلمن
ضونكة لة ثزيشك و دةرمان و ثيَويستى هيضى كةم  ،تايبةت بىَ بؤ كةسانى تايبةت دانرا بىَ

نةبوو، لة ذوورى فرياطوزارى دا ياننام و دلَسؤزانة هةولَى ضارةسةر كردنيان دةدام، لة ذيَر 
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ةى لة جوآل بوو كورِة طةجنةكةى ئاسايش كةلةثضةكخؤى هةستى  كاريطةرى ئةوان دا بوو يا
، دكتؤر و ثةرستارةكان بةم نيوة شةوة لة دةورم طرد دةستم كردةوة و خؤى رِؤيشت

بوونةوة زؤر لةطةلَم ماندوو بوون خزمةتى باشيان كردم مالَيان ئاوةدان بيَت، لةسةر خؤ 
كى بىَ ثسانةوة تؤزيَك ئارام هةلَسو كةوتيان لةطةلَ دةكردم دواى ماوةيةكى زؤر و هةولَيَ

 اتةوة بة هيَمنى طووتى :بوومةوة و هامتةوة سةرخؤم كورِة طةجنة ئاسايشةكة ه
 ئيَستا ضؤنى ؟ -
 باشم سوثاس.  -
 كةواتة برِؤين باشرتة . -

ةيانى ديَن ببرِاوم رم دامن لةو بة ثةلة تربووم ئةوة ضةند مانطيَكة طرياوم لة كةس و كا
تة ، لةم ووآلومنةدرا دارةكةن كة ماوم و لة سيَبةكىَ برِوا دة ،رىَ ئامادة نةمببؤ سةردامن ناك

ان لة ضى ترين هيرِؤذى سةدان كةس بىَ سةر و شويَن دةكريَن و خةلَك لة ئاخ هةلَكيَشا
 وارىس دةست ناية، لةطةلَ كورِة طةجنةكةى ئاسايش كةلةثضةيان كردمةوة و بة

ا كة رِيَط ين لةةلةم بوو دةمويست هةر ضى زووترة بطةزؤر ث ،رِىَئؤتؤمبيلةكة كةوتينة
ةكان ك اليترافيتدةمى لةسةر ضوار رِيانى شةقامةكان دةوةستاين نيطةران دةبووم، لةبةر 

وة ةهةر ضةندة ئ ،ؤينطلَؤثة سوورةكان بنب بة سةوز و نؤرةى ئيَمة بيَت و برِدةوةستاين تا 
ى من  الم  لة ةآلب ،ت كردن بة مرؤظ  دانراوةياسايةكى جيهانية و بؤ خؤشطوزةرانى و خزمة

ة مندالَ هيَند بوو هةر ساتيَك بة سالَيَك دةرِؤيشت، لة ناخم دا تورِة دةبووم ثيَم خؤش
ى دا بةيان ونىببمةوة بة دار الستيك هةموو طلَؤثة سوورةكان بشكيَنم، لة تاريك و رِ

كى ة ثياويَي ت كىَزانيَر دةرطا هات ب( ثاسةوانى بةالثقيلةطةيشتينةوة بةندخيانةى )االحكام 
ةى )االحكام خؤشخانة نة، ئاطادارى هةستى من نةبوو هيَنايامنةودريَذ دادرِ ثرسيارى زؤر بوو

كانى بؤ ويستيةثيَ ودكتؤر هات دةرمان  ،( دووبارة لةسةر ضوارثايةك ثالَيان خستمالثقيلة
 طووت:دانام  ثيَم 
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ئةمرِؤ  ةردامنيَنة سو كارم  رِيَطةيان ثيَنة دراوة بدكتؤر ضةند مانطيَكة طرياوم كةس  -
ة بؤالى كةس بةنةووو مبزبةلَكو كاريَكى وا بكةيت  ،يةكةم رِؤذى سةردامنة ناكرىَ لةوىَ نةمب

 تى:رد طوومن ك تى بةو نيطةرانيةى( دكتؤر هةساخلاصةو كارم لة بةندخيانةى )االحكام 
وويتةوة ضؤشت كة يان دةلَيَم هاوكاريت بكةن خنةية بةآلم ثيَئةمة كارى سةرانى بةندخيا -

 سةر لة نةخؤشخانةى الى خؤتان بدة .
ى نيؤالى()كا وو بضيَشتةنطاويَكى درةنط   كةس نةهات بةالم دا كات  دكتؤر رِؤيشت  

 ستم ىلَ كردةوة ضوم ثيَم طووتن :دة
بة بىَ  ئةوان ؤمى خةمرِؤ كةس و كارم ديَن بؤ سةردامن دةمةوىَ برِؤمةوة بؤ شويَنةكةئ -

 باكى  طووتيان :
 نويَنةرى اتواننينمةش ئةمرِؤ نويَنةرى ثاسةوانى بةندخيانةى ئيَوة نةهاتوون بؤ ئيَرة، ئيَ
 نية خؤمانت لةطةلَ بنيَرين ئةبىَ ضاوةرِىَ  بكةيت ئةطةر هةر نةبوو دوور

 كةس و كارت بيَنة ئيَرة .
َرة بةمنة ئيَنمةوة كةس وكارم بيَمن نةمدةتوانى برِوا بةوة بكةم ليَرة مبي 

 ة ثةجنةبوو ب ارةزادا نقوم ببووم، يةكيَك كةوا ديار بوو ش شيَوةية مببينن، لة نيطةرنى
 ئاماذةى كرد و بة هيَمنى طووتى:

 ةم ثؤليسة نويَنةرى فةرمانطةى ثؤليسةكانى بةندخيانةى ئيَوةية .ئ -
بة  الى ضوومة يَراكى بةندخيانة دةدوا خثؤليسةكة بة كاريَكى تايبةتى خؤى لةطةلَ يةكيَ

 ئةسثايى سآلوم ىلَ كرد طوومت:
و ان نةبوم بؤيمن ماوةى ضةند مانطيَكة طرياوم بيَسةر و شويَن بووم، كةس وكار

ةو شووم، ب( اصةاخل)االحكام  لة بةندخيانةىسةردامن بكةن، ضةند رِؤذيَكة حوكم دراوم، 
مادةنةمب ةوىَ ئالمن  مرِؤ كةس و كارم هاتوون بؤ سةردانةخؤش بووم هيَنايامن بؤ ئيَرة، ئة

 يش وئة   (اخلاصةحكام )اال   مببةيتةوة بؤ   خؤت لةطةلَ   بةلَكو ، دةبيَتة هؤى نيطةرانيان
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بةميهرةبانيةوة طووتى:

 و خؤت ئامادة بكة ئيَستا لةطةلَ خؤم دةتبةمةوة .بةسةر ضا -
بؤ  ناميةوةى هيَهةلَسورِاندم، لةطةلَ خؤ هةر خؤى كارى دةرضوونى نةخؤشخانةى بؤ

 رِوانىة ضاوةلبوو  ( كةس وكارم هاتبوون بؤ سةردان، هاوسةرةكةم وا دياراخلاصة)االحكام 
ةر وو، لةببةشةوة باو شةمالَى كورِة بضووكةكةمانى بة ،بوو بةرةو دةرطا رِاوةستا بوومن دا

اوةستاوم رِةمتان ةر ديَم : هاتووم لةبطةشكة بووم ويستم بلَدةميان رِاوةستام دلَخؤش و شا
 تى ية، بةآلمؤشةويسو خ لة ميهر ثرِة لة رِيَز و سآلو و دلَم ثرِدةستم ثرِة لة طولَ و دةمم 

آلم بة هؤى بة ،ؤمةر خبطةرووم ثرِ بوو لة طريان نةمتوانى هيض بلَيَم هةر ضةندة ورةم داية 
ةم وسةرةكة هاريَشامن، تا ئةو كاتبىَ هيَزى و نةخؤشيةكةم هةست بةوة دةكرا زؤر ثة

ة حةثةساوى وانى بةيتبةآلم ن ،بةرامبةرم رِاوةستا بوو، زارى كردةوة حالَى زارى من بثرسىَ
ة لةسرةت حاخ و دهاتةدةرىَ، هةزاران  وةك نةمام بةرامبةرم ضةقي بوو ورتةى لةزارى نة

 ى طريانى دا،ثرِمة لة وانى ونةيت ضاوى دا دةخويَندرايةوة، زؤر هةولَى دا خؤى بطريَت بةآلم
يَك نؤبةآلم هةر ض بة سةر ئاطرةوة هةلَدةضزا،، دلَم وةك ضزيلك منيش لة ناخةوة دةكوآلم

 ، دواىيةوةبوو خؤم طرت و ورةم داية بةر خؤم دةستم خستة سةرشانى و دلَخؤشيم دا
ةقىَ برايم ى فةكرسى بهةوالَ ثرسني و كةميَك هيَمن بوونةوة هةوالَى كةس وكار و خزمامن ثر

ةدا ةو كاتلانة، كة زانيبويان لة نةخؤشخانةم بةدوام دا هاتبوون بؤ نةخؤشخو خزمةكان 
كى نةويسرتاودا دا لة شةرِيَ 1996بةكر و خزمةكانيش هاتنةوة )بةداخةوة بةكر لةسالَى 

 رِؤحى سثى شادبىَ( . ،شةهيد بوو
يزان مزطيَنى دةرى دوا رِؤذيَكى دواى ئةو هةموو مةينةتية شاد بوونةوة بة ديدارى ئاز

رِوونة، لة دريَذةى ضاوطيَرِان بة دةور و بةرم دا بؤ بةسةر كردنةوةى هةموو ئازيزان كة لة 
ى  سةرةتادا نة ثرِذا بوومة سةر ووردةكاريةكان، دميةنيَكم بةدى كرد هةرطيز ضاوةرِىَ

دليَر و جواميَر و شةمالَ  ديتنى وةها دميةنيَك نةبووم، هاوسةرةكةم هةر سيَك كورِةكامنان
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هيَنابوو بؤ ديدةنى، بةآلم دوو كضةكةمان شليَر و كنيَر لة ديدةنى بابيان بيَبةش كردبوو، 
كسثةيةك لة دلَم هات زؤر كارى تيَكردم الم سةير بوو ضونكة هةرطيز هاوسةرةكةم باوةرِى 

دةربرِيوةكةوا كورِيان لة بة داب ونةريتى نة شياوى ناو كؤمةلَ نية، زؤر جار بيَزارى لةوانة 
دا هيَناوة و كضةكانى ثشت  كض ال بةرِيَز ترة، بةآلم بؤ دةبىَ ئةجمارة كورِةكانى لةطةلَ خؤى

لة كاتيَكدا دةزانىَ من سؤزم بؤ كضةكان ئةطةر لة كورِةكان زياتر نةبيَت  ،طوىَ خستووة
دلَى نةطرم، بةآلم  ضةندة هاوسةرةكةم بارى دةرونى باش نةبوو دةمويست كةمرت نية، هةر

ى خبةم بة  ىَئةم كردةوةيةى هيَندة كاريطةرى لةسةر هةستم دانا بوو نةمتوانى ثشت طو
 ئةسثايى ليَم ثرسى :

كةآلو يا تيَ ةكةوةة يبؤكورِةكانت هيَناوة و كضةكان ديار نني ئةبواية هةموويان ب
بتهيَنايةن، ئةويش لة وةآلم دا طووتى:

هيَنانى  ة طوايةمةى نزيكةكامن ئةوةم كردوووا بكةم بةآلم لةبةر لؤمنيش خؤم هةولَم دا  -
ناكا بؤ  قةيدي ةكانكض ةكان دةبيَتة هؤى دلَشادى و ضرايةكى رِوناك بؤ ناو بةندخيانة،كور

. انةداةندخيجاريَكى ديكة، منيش دةمويست كاريَكى وابكةم دلَت خؤش بكةم لة ناو ب
 ات بة كدا  شىتى خؤخةريكة بةسةر دةضىَ ئاااااخ لة كاوردة وردة رِؤذ درةنط دةبوو كات

وو خزم و ةواو بات تؤى ناطرىَ. كوةك ثوشى بةر ئاطرى دةم رِةشةبا خ خيَرايى تيَدةثةرِىَ
 ؤن دابووين بثيَيا انةكارتيَكمان ثيَدان كة لة فةرمانطةى بةندخي ، بةآلمرِؤيشنت كةس و كار

 و.بؤ سةردانةكانى داهاتوئيَمة  هاتنة ذوورةوةى كةس وكارمان بؤ ديدةنى
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 رِووى ثيَشةوةى ثسولةى ديدةنى بةنديةكان

                         

 
 رِووى دواوةى ثسولةى ديدةنى بةنديةكان

 
كامةران و  ورهان ور و بنةبينة بار بةسةر نزالةوة زياتر  ىئيَمة لةطةلَ قادر دا بؤ ئةوة

شؤرِش داواى  خوانى خؤمان جياكردةوة و بةتةنها خواردمنان دروست دةكرد، رئةوانى ت
 ئيَمةش   ا بيَت، ئيَمةد  لةطةلَ ناخنواردن   بؤ  لةوةية  ى بني ئارةزووىئيَمة رِاز  كرد ئةطةر
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 خؤشحالَى خؤمان دةربرِى و لةو رِؤذةوة بووة سفرداشى ئيَمة.
 نيطةرانى دواى سةردان

يشتنى واى رِؤدنني، يشتنى كةس وكار تا ماوةيةك نيطةرانى رِؤيشتنياهةميشة دواى رِؤ
ةوى م لة زيلكةضخةلَك و خامؤش بوونى بةندخيانة لةبن ديوارى بةندخيانة دانيشتبووم، 

ى نةهيَناوة ئةوان يانبؤضى دايك دةوةذاند، لةفكران رِاضووم، خةيالَم هةر الى كضةكامن بوو،
نط و كى طرةوريَدةوة سةرةرِاى ئةوةى رِةطةزى ميَينة دبريم دةكر بؤ ديدةنى باوكيان،

خؤى ثىَ  ة مافىواوةيضى هيَندة لة د هاوبةش لة ذيانى رِةطةزى بةرامبةرى دا دةطيَرِىَ كة
ؤظ  رئةى ئةطةر م ،نية يوةى كؤمةلَنوةك دةلَيَن: رِةوا نابيندرىَ، ئةى ئةويش مرؤظ نية، يا 

ض  يا ردووة،كستى مبةرى دا جياوازة يةزدان بؤ درونية و لةطةلَ رِةطةزى نيَرينةى بةرا
ى  وةى جىَآلم ئة، بةكاريَكى نةشياو و ناثةسندى ئةجنام داوة تا بةم شيَوةية سةير بكريَت

اوكار بىَ ياتر هؤى زخبؤ ذن دةبىَ  ،نيطةرانية سةرةرِاى ئةو هةموو زولَمةى لة ذن دةكريَت
رةكةم نية، هاوسة نةوةىة من دلَنيام ئةمة بريكردضةند بؤ دريَذة ثيَدانى مةينةتيةكانى، هةر

ةى ثةيرِةو يَزراوبارة كبةآلم مادام لة ذيَر كاريطةرى داب و نةريتى كؤمةلَطةى ئيَمةدا ئةم 
ة و ميَين ةزى، هؤ رِةطت هؤ كيذة ئازيز و خؤشةويستةكامنكردووة لةبةر خؤمةوة دةموو

ة بىَ كة و باوكى لة، سوثاس و دةستخؤشادراوةكةى ناو كؤمةلَطةى ئادةميزبةشة زولَم  ليَك
ت ةك خؤش دةويَيوةكو  الى جياوازى لةنيَوان مندالَة نيَرينة و ميَينةكانى دا نانيَت، هةر دوو

ةزةيى ةك بن ويَتبو رِيَزيان ىلَ دةطريَت، لةبةر دانايى و ليَهاتوويى ميَينةكةى خؤش 
ةروةردة و ثت  لة ن بكائاست دا تةماشايابزانيَت، يةكسان و لة يةك  ثيَدابيَتةوةو بةالوازى

 فيَركردن و رِؤشنبريى و هةلَبذاردنى هاوسةر و رِيَكخستنى ذيان دا.
دا ثيَويستى  لةو باوكة مةبوورة كة جياوازى دانا لة نيَوان مندالَة نيَرينة و ميَينةكانى

يارى كردن و لة ثةروةردة كردن و خويَندن و  ،نيَرينةكانى خستة سةرووى ميَينةكانةوة
ثؤشينى جل و بةرطدا يا رِيَزى نيَرينةى لة سةرووى ميَينة دانا و خوشكى خستة خزمةت 



 219 

يا بلَيَت تؤ كضيت و خويَندن بؤ تؤ نةهاتووة يا هةر لة قوتاخبانةى سةرةتايي لةبةر  ،براوة
 ئةوةى كضيت لة قوتاخبانةى دةرهيَناى .

ابىَ نؤ كضيت وتى تطوةسةرت دا هةلَشاخا لةو باوكة مةبورة كة طةرِايتةوة مالَةوة ب
تى،  يَ ووثضاوى طومانةوة سةيري كردى و قسةى ناشريينى  لةمالَ بضيتةدةر، يا بة

يست ك ثيَونى وةهؤى ئةو هةرِةشة و طورِةشة وة نةتتوا هةميشة بةسةري دا نةرِاندى بة
ةبةر دةم بوو ل يَطررِةفتار بكةيت وكةسايةتي الوازت ىلَ دةرضوو لة ناو كؤمةلَدا، وة رِ

كى طةورة ةالَيةكو بثيَى وا بوو هةميشة وة ،هةلَبذاردنى هاوسةر و ئارةزووة باشةكانت دا
و لةةو.نى ئويت بة سةر شاوواى بؤ سةر شةرةف و نامووسى ئةو، وةك باريَكى طران ب

ةى واياقسارِةباوكة مةبورة كة ضووة سةر رِاى ميَردةكةت كاتىَ كة لؤمةى كردى بة ن
 . كرديتووتى يا دةستدريَذى كردة سةرت وسوكايةتى ثىَ  اشريينى ثىَن

بووةورِى نةوةى كدؤزةخ لةبةر ئة لةو باوكة مةبوورة كة ذيانى هاوسةرةكةى كرد بة ،
 ،نةبواية طة هةرخؤز لةطةلَ هاتنة دنياى هةر ميَينةيةك دا ناشوكرى كرد طووتى: مادام كضة

ورِ ككةكةى ارة ستةآلقدانى كرد لة ذنةكةى ئةطةر ئةجميا لة هةر نوستنيَكدا هةرِةشةى 
 نةبيَت .
ات ثيَتت دةكلةو دايكة مةبوورة هةموو مافيَك دةدات بة براكةت و لة تؤى زةو 

هةر  يا ،يتبكة دةلَيَت تؤ كضيت عةيبة بةم شيَوةية هةلَسوكةوت لةطةلَ بةرامبةرةكةت
 ت بكةن .تةميَ ةت تايَتة الى باوك و براكى نةشياوة خيَرا شكات بطةيةن كرداريَك خؤى ثىَ

َيَدى طاى ئومشت جيَى واية تؤ داريَكى بيَبةريت و براكة لةو دايكة مةبوورة كة ثى
ةر ه زياتر بوو الئةوى  يَزىدوارِؤذة، يا بةم هؤيةوة جياوازى كرد لة نيَوان تؤ و براكةت دا، رِ

كان لةبةر اماجنةئار و بضوكى تؤ دانا لة كطةورةيى ئةوى بةسةر  ،لةبةر ئةوةى ئةو نيَرينةية
انةى لة تؤ ان ئةوثيةكرِيَزى ئةو .لةوانة مةبوورة كة دةلَيَن دايك و نةنك و ميَينة سةر س

  مايى ئةواندارِيَن شة لةذيَرئةبىَ هةمي   ئةزمونرتن و بة  بةتةمةنرتن هةر ئةوان لة تؤ ئاقلَ تر 
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 هةلَسوكةوت بكةيت.
       ماشات ةوة تةوى رِيَزبة ضا وورة كة وةك مرؤظ مامةلَةت لةطةلَ ناكةن ولةوانة مةب
 ، يا ئةوانةى لة بار ودؤخيَكى ناسكدا هةست بة الوازيت دةكةن وناكةن

  خؤيان بؤ رِاوكردن مةآلس داوة.وةك رِاوكةر بؤ نيَضري 
دا تؤىلتوورلةكؤمةلَطة مةبوورة كاتيَك لة ناو ضوارضيَوةى داب و نةريت و ك 

رنطى طاية و دشىَ هةميشة بة)زةعيفة( ناوت دةبات دةلَيَت ذن ئةقلَى لةكؤ ،بةند كردووة
نابىَ لة  ؤيت ووة برِى واية تؤكةسى دووةمى ئةبىَ هةميشة لة دوا ، يا ثىَثيَدانى نةشياوة

شىَ تؤ ادةكيَة رِهيض كاريَكدا شويَنت هةبىَ و ثرست ثىَ بكريَت، هةميشة سةرجنت بؤئةو
و هةلَسو ى هةموةوةئلةبةر  ،ت و لةو مرؤظةى بةرامبةرت خؤت بثاريَزة كة نيَرينةيةميَينةي

 ؤ تةنها ت  وويىليَهات و  سةر بةرزى ، ىلَ بثاريَزة  خؤتى  كةوتيَكت لةطةلَ ئةودا عةيبةية و
 . ثاراستنى داميَنى خؤتة ووريابة لةبةر ئارةزوويةكى كاتى نةيدؤرِيَنى

ن و ذذن بة  ؤن داكاتيَك لة ذيَر بارى طرانى داب و نةريتى لة كؤمةلَطة مةبوورة ك
ثىَ  اطرتدا ئ طةورة بة بضووكت ثىَ دةكات و لة برى شريبايى و كيَشةى عةشايةرى

ة ضاوى بةميشة هكةت دةكوذيَنيَتةوة، كؤت و ثيَوةند دةكاتة ئةستؤت و لة اليةن بةرامبةرة
ش اوى تؤةرطريوو لة برى خويَن و شت  ضونكة تؤ ثيَطةيةكت نية ،ى سوك تةماشا دةكرىَ

مةلَطةية ناوكؤ ونىوبثيَضةوانةى رِيسوا دةبىَ بةقةدةر رِازى بيت ضونكة وافيَر كراويت بة
 .بالةسةر هةقيش بيت

 ا نت بؤ دمةى ذياضوارضيَوةيةكى ديارى كراودا بةرنا كاتيَك لة سةرنج لةدين بدة
و ةدةكات لة ناك مارياويَيت، كاتيَك ضوارتان لة ثدةرِيَذىَ و بؤت نية لةو ضوارضيَوةية البدة

ينة كى نيَريَزلةسةر رِةطة سنوورى خيَزانيَكى ثرِ كيَشة و ئاذاوةدا ذيانت ثىَ رِةوا دةبينيَت،
رِتان بة شة ةبىَهةميشة لةطةلَ هاورِةطةزةكانى خؤت دا لةسةر جياوازى و نا يةكسانى د

 وو خوشك اتى دا بةشةمرييلة بةرامبةر ثياودا    يَتشاهيد دادةن ياخود كاتىَ دوانتان بة يةك 
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   هيَندةى يةك براية .
 يةوة مندالَ وان زياتر رِةخنة لة خؤت بطرة كة هةر لةولةخؤشت مةبوورة، لة هةم   

الواز  يَرينةى نطةزكت لةال طةآللَة بووة كة تؤ لةرِةتاطةورة بون و ثري بوونت هةستيَ

يا  ،بينيتب بة بة هيَزناتوانى خؤت رِاوكىَ داى  تريت، هةميشة لة ترس و دلَة

 لة هةموو ت و سلَربِيكاتيَك بريو رِايةكى باشت هةية لةبةر ئةوةى ميَينةى ناتوانى دةرى ب
افيَك لة ةموو مه ،اشتيَك دةكةيتةوة نةوةك ببيَتة هؤى لة كةدار كردنت لة ناو كؤمةلَطةد

 ريَيت .خؤت زةوت دةكةيت لةبةر ئةوةى لؤمة نةك
 ةت دا يا ةلَطةكة كؤمللةخؤت مةبوورة كاتيَك دةزانيت توانات هةية طؤرِانكارى باش بكةيت

 لةخيَزانةكةت دا بةآلم لةبةر شةرم ثشت طويَت خست .
تردا  ةكيَكىضةوساندنةوةى ي لةخؤت مةبوورة كاتيَك هةستت كرد دةستت هةية لة

 ةوةى .ضونكة خؤت هةميشة زياترين قوربانى ضةوساندن
ةنارطري ت ىلَ كؤ خؤت بةآلم تلةخؤت مةبوورة كاتيَك هاورِيَيةكت ويستى هاوكاريت بكا

 وةرطيَرِا تةنها لةبةر ئةوةى عةيبةت نةلَيَن . ، رِووت ىلَكرد
يَرينة نوازى لةخؤت مةبوورة كاتيَك طلةيى لة ميَينةيى خؤت دةكةيت و ئاواتةخ

و ئازار و  هةموئةبىَ بةرامبةرةكةت كة لة ديدى ئةوةوةبويتاية يا كاتيَك دةضيتة سةر رِاى 
زدانى ةست يةتة دبة ئاواتى سةر بةرزى لة قيامةت دا بيدةي ،نةهامةتيةكان قبولَ بكةيت

نةفس و  رةزووىئا ئةطينا ،بةلَكو لة دوا رِؤذدا ثاداشتى نةهامةتيةكانت وةربطريت ،مةزن
ر مسؤطة يت بؤة بةختةوةرى رِؤذى دواي ذيانى سةر ئةم دنياية كة خؤى ذيانيَكى كاتى

ةخشندةبى بثاك و دلَ ناكات، بؤ ئةوةى دذى ئةم هةموو كردةوة نارِةوايانة بوةستيةوة ئةبىَ
و يى اسوودةئيانى ذبطريت كة داواى لةطةلَ بةرامبةرةكةت دا رِيَزى خؤت و هةموو ئةوانة 

ات، وةرنة وة بدئيَ ضارةنوسى وةك يةكى مرؤظةكان دةكةن، رِازى مةبن يةكيَكى تر برِيار لة
  و كارا نوىَ كىنةوةية،ووآلت و ذيانى كؤمةلَطةدا بكةن بنياتنانىلة كار و بةشدارى مةيدانى 
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.كؤمةلَخويَندنطةدا بؤ خؤشطوزةرانى لة مالَ و بةخشندة ثةروةردة بكةنو
 سةردانى هاوسةرى

اندا ئاماذةىخيانةكندةبيدارةى وةك لة كتيَبى ليَكؤلَينةوةيةك دةربارةى مافةكانى مرؤظ لة ئ 
اساى ديَك يهةن سةردانة خيَزانيةكان جياوازن لةسةردانى هاوسةريانة كة لةبؤ كراوة:"

طة يسثانيا، رِيَند و ئوزلةئةوروثاى خؤراوادا رِيَطةى ثيَدراوة، لةوانة دانيمارك و سويَد و ني
ان ى ياوسةرةكةدةدةن بؤ ماوةيةك كة دةطاتة سىَ سةعات، بةندى ثيَشوازى لة ه

ةطةن د ثيَك ضوكدايةكةيةكى ب ضاوى خةلَك و لة هاوبةشى ذيانى بكات، هةردووكيان دوور لة
ريكاى ةى ئةمدخيانسيسةم و طةرماو و ثيَداويستى تةندروستى تيَداية، لة هةنديَك بةن كة
يى ى كؤتاثشوو دا، ئةم سةردانانة كةميَك سنووردارترن، لةوىَ عادةت واية لةتينى ال
يادة يشدا ثكانةتة بةنديةةفتةدا سةردانةكان بكريَن ئةمة بةهةمان شيَوة بةسةر ئافره

 .(15)دةبيَت"
رِووى  يةك لةت لةالبةآلم لة عيَراق سةردانى بةنديةكان تةواو جياوازة ضونكة حكومة

 راق لةاى عيَةلَطياسايى يةوة رِيَطةى بةسةردانى هاوسةرى نةداوة، لةاليةكى ديكةش كؤم
 ى كؤمةآليةتيةوة ئةم كارة بةشتيَكى نةشياو دةزانيَت .رِوو

 هةموو ذوور و هؤلَى طةورة بوو لة كاتى  {صةااخلاالحكام }لة بةندخيانةى
انةكةى ئامادة سةردانةكان دا هةر يةك لة بةنديةكان بةثةردة و ضةرضةف جيَطاى بؤ خيَز

يةكةوة دةهاتن، ئةطةر  ة بة، سةردانةكانيش خيَزانى و هةموو كةس و كارى بةنديةكدةكرد
وا رِيَكةويبىَ يةكيَك ثةردة و ضةرضةفى تايبةتى دروست كردبىَ بؤ ئةوةى خؤى و 

تةنها بضنة ناوى و كةش و هةواى تايبةتى بؤ خؤيان دروست بكةن، ئةم  هاوسةرةكةى بة
وةك جؤرة سةردانة زؤر دةطمةن و نهيَنى بووة، ئةبىَ زؤر بةنهيَنى ئةجنامى دابيَت ضونكة 

دا كؤمةلَطاى ئيَمة لة رِووى كؤمةآليةتيةوة ئةمة بةكاريَكى نةشياو دةزانيَت  ئاماذةمان ثىَ
ضاوى سووك  جطة لةوةى لةناو هاورِيَكانى بةنديةكةدا نةنطية هاوسةرةكةشى لة دةرةوة بة
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ضونكة خةلَك ئةمة بةشوورةيى دةزانن لةبةر ئةوة بةنديةكان خؤيان  ،و كةم سةير دةكريَت
 سةردانى هاوسةرى دةثاراست و هةموو سةردانةكان خيَزانى بوون .لة 

درابوو  رِيَطة نطيَكئةوةى شايانى ووتنة جطةلة رِؤذانى ثشوو هةموو يةك و ثانزةى ما
 . بةنديةكان كةسوكاريان سةردانيان بكةن

 تةندروستى و بةندخيانة
ية ى هةاريطةرتةندروستى باش و لةشى ساغ بؤ هةمووان طرنطة، جطة لةوةش ك

ةناو لايبةت ة تب ،لةسةر رِةفتار و توانا و بريكردنةوةى هةريةك لة تاكةكانى كؤمةلَطا
ية ئاساي ويست بةندخيانة داخراوةكان دا بايةخيَكى تايبةتى هةية، شتيَكى بةلَطةنةو

ةكان، ةنديببةندكردن كاريطةرى خراثى هةبيَت لةسةر تةندروستى جةستةيى و عةقلَى 
 ووردار سنو ردنةوةى ذمارةيةكى زؤر لة تاكةكانى كؤمةلَطا لة شويَنيَكىضونكة كؤك

 تى ئةودروسذينطةيةكى داخراو دا مةترسى نيطةرانيةكى زؤر دروست دةكات لةسةر تةن
ية نةخؤش ةوةىكةسانةى لة شويَنيَكى ئاوهادا بةند كراون، ضونكة دةبيَتة هؤى تةنين

ةبن لة ةآلو دتيَك لةطةلَ هاوةلَة بةنديةكانياندرميةكانى وةك نةخؤشى سيل لة كاتيَكدا 
ة ئةو ة ضونكشيةكبارودؤخيَكى هةوا طؤرِكىَ دان، ئةمةش دةبيَتة هؤى بآلوبونةوةى نةخؤ

يَست و خؤشى ثان نةخؤشوشنت و ثاك رِاطرتنى جل و بةرطةكاني بةنديانةى بيَبةرى كراون لة
ة وستنةونةختى هؤى ثيَخةو و ت هةستيارى لة ناويان دا بآلودةبيَتةوة، جطة لةوةش بة

ةند برد دا ى ساضونكة ئةوةى لة هةوا ،نةخؤشيةكانيان دةطويَزريَتةوة بؤ لةش ساغةكان
ى رِؤذانة و ة مةشقلاوة كراوة ثؤشاك و ثيَخةوى طةرم و طورِى بؤ دابني نةكراوة و بيَبةرى كر

وشى نةية تةواست للةوةش طرنطرت نةبوونى برِى خؤراكى ثيَوي ،تيشكى خؤر و هةواى ثاك
 ت .ةيةنيَى بطتةندروست خاوبونةوةى ماسولكةو كةم بونةوةى ظيتامينةكانى لةش زيان بة

 ثيَويستة لةسةر ئيدارةى بةندخيانة بةرثرسياريَتى بايةخ ثيَدانى تةندروستى بطريَتة
ئةستؤ بة شيَوةيةكى وةها كةسةالمةتى بةنديةكان و فةرمانبةرةكان بثاريَزيَت، ضونكة 
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زؤريَك لةو بةنديانةى ديَنة بةندخيانة بة كؤمةلَيَك طري و طرفتى تةندروستيةوة ديَنة 
رِةنطة هؤيةكةشى ثشت طوىَ خسنت يا شيَوازى ثيَشوو ترى ذيانى بةنديةكان  ،بةندخيانة

ديَن، شتيَكى  بيَت، لةبةر ئةوةى بةشيَوةيةكى طشتى لة طروثة هةذارة كؤمةآليةتيةكانةوة
طري و طرفتى تةندروستيان هةبيَت، ياخود بة هؤى بةندكردن و قةرةبالَغى سروشتية ئةطةر 

توشى نةخؤشى درمى و طريو طرفتى عةقلَى و تةندروستى ثةشيَو و شةرِانطيَزانة بنب، يابة 
ونى تيشكى خؤر و ثاك و خاويَنى و نةبوونى مةرجةكانى تةندروستى مةترسى وهؤى نةب

 كردن و بآلوبونةوةى نةخؤشية درميةكان .طةورة دروست بيَت لة بوارى تةشةنة
َمانى و نة كى زؤرى بةنديةكان توشى نةخؤشى درمى وةك سيلهةنديَك جار بةشي

جؤرة  ةى ئةمينةوخيانة بةرثرسة بةرامبةر بةتةندبةرطرى لةش )سيدا( دةبن، ئيدارةى بةن
 تة هؤىيَةبدمامةلَةكردنى خراث  ،نةخؤشيانة لة نيَوان بةنديةكان و ميوانةكان دا

ندى كردن ثةيوة ووون بلة ئةجنامى تيَكةلَ  ،سةرهةلَدانى كؤمةلَيَك طري و طرفتى تةندروستى
 بةندخيانة. وون لةبزاد لةنيَوان بةنديةكان و كؤمةلَطاى بةرامبةردا لة بةندخيانة و دواى ئا

َكة لة  ت ثيَويستة تةندروستى ئةو كةسانة بثاريَزيَتةبة شيَوةيةكى رِةها لةسةر دةول
دنياى دةرةوة دابرِاون و لة ئازادى بيَبةرى كراون، ضونكة هيَشتنةوةى ئةم شيَوةى 

ئةوة                         بةنديةكان كار دةكاتة سةر تةندروستى و بارى ذيانيان.
كةش بكريَت بؤ دابني كردنى  بايةخى تةندروستى ثيَشثيَويستيةكى بنةرِةتية كة

ضونكة بايةخ ثيَدانى تةندروستى لةكؤمةلَطاى مةدةنى و لة  ،ةكانداتةندروستى لة بةندخيان
بار ودؤخيَكى وادا سنووردارة، لةوانةية ببيَت بةطرفتيَك بؤ بةندية سزادراوةكان ضونكة 
ثيَويستيان بة ضارةسةريَكى مةسرةف طران هةية بؤ نةخؤشيةكانيان، بةآلم لةسةر ئيدارةى 

دنياى ئازادى بيَبةرى  او بكةن ضونكة نةخؤشةكة لةبةندخيانة ثيَويستة ضارةسةرى طوجن
هةنديَك  بة هؤى قةرةبالَغى و بارودؤخى بةندخيانةوة توش بوونى بةنديةكان بة.كراوة

نةخؤشيةكانيان هةية، ضةند رِيَطايةكيش  نةخؤشى ثيَويستيان بةنةخؤشخانةى تايبةت بة
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دخيانةكان نةخؤشخانةى تايبةت هةية بؤ ئةجنامدانى ئةم كارة، هةنديَك لة ئيدارةى بةن
 بةخؤيان دامةزراندووة و تواناى ضارةسةرى هةنديَك نةخؤشى ئاساييان هةية، بةآلم لة

تى تردا ثيَويستة بةندية نةخؤشةكان بربيَنة دةرةوة، لةبةر بارودؤخى ةهةنديَك حالَ
ؤئةوةى لة ب ،ئاسايشى ناو نةخؤشخانة مةدةنيةكان دا بةشى تايبةت بةبةنديةكان بكريَتةوة

هةنديَك حالَةتى تايبةت دا بةنديةكان بةشيَوةيةكى ئاسايى لةنةخؤشخانة مةدةنيةكانةدا 
 ضارةسةر بكريَن بةتايبةت لة كاتى مندالَ بوون و هةنديَك نةخؤشى تردا .

ردنىكيةتى ئةجنومةنى ئةوروثا لة سيَ هةمني رِاثؤرتى طشتى ليذنةى دذا 
رةسةر بؤ ضا ريَنةو بةنديانةى رِةوانةى نةخؤشخانة دةكنابيَت ئ ئةشكةجنةدان هاتووة "

 (.16) يَن "ر شتيَكى ترةوة كةلةثضة بكرتةختى نوستنةكةيانةوة يا بة هة كردن، بة
كام )االحى خيانةدلةبةنهةروةها لة بةندخيانةى ئيَمةدا نةخؤشخانةيةكى بضوك هةبوو، 

ةآلم بةبوو، هةخش نى نووستنى بؤ دا نةخؤشانةيةكى طةورةتر هةبوو ضةند تةختيَك (الثقيلة
رت ئيةم، ككى ئيدارةى بةندخيانة طرنطيةكى ئةوتؤى ثىَ نةدةدان جطةلة ضةند دةرمانيَ

 لةاليةن دكتؤرة بةنديةكانةوة سةرثةرشتى دةكران.
 ةلَطاتيَكدانى اليةنى دةرونى كؤم

 ا ليتاردتاى توبةعسذيَر دةسةآلتى ئةطةر ضاويَك بطيَرِين بةسةر كؤمةلَطاى عرياقى

ى ثالنيَكى تؤكمة وكار بؤ كراو هةموو  لة هةشتاكانى سةدةى رِابردوودا بةثىَ
هةلَسوكةوتيَكى كؤمةلَطاى عرياقى خراية ضوار ضيَوةى حزبةوة، مندالَ لة خويَندنطة 

ى بةرنامةيةكى دا رِيَذراو لة ناو  سةرةتايى و ناوةندى و ئامادةيى و زانكؤكان دا بة ثىَ
( رِيَك دةخران و ئةركى طرنطيان دةخراية فتوة، طالئح، أحتاد طلبةبيةكانى )ثيَكهاتة حز

سةرشان بؤ رِوخانى كةسايةتى تاكى عرياقى لة ناو سيستةمى بة بةعسى كردن دا، لةطةلَ 
هةلَكشانى تةمةنيان بةشيَوةيةك ثةروةردة دةكران مةبةستى سةرةكى ئةوة بوو هةموو 

بةعسيزم و ميَشكيان بشواتةوة و رِؤحيان ثاك بكاتةوة تا  تاكيَكى عرياقى خباتة ناو بؤتةى
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رِيَطةى ثريؤزى بةعس بطرن و دذى هةر كةسيَك بوةسنت كة لةطةلَ بري وباوةرِى بةعس 
نايةتةوة، ئةم سيستةمة ثةروةردةيية بوو بة بنةمايةك  بؤ لةبةين بردنى هةستى رِؤحى و 

كؤمةلَطةى عرياقى و هةلَوةشانةوةى بار ودؤخى دةرونى مندالَ و تيَكشكانى خيَزانى 
دا بة شيَوةيةك هةموو  قىاثةيوةندى كؤمةآليةتى لةنيَوان ئةندامانى كؤمةلَطةى عري
يةتى لةبةر يةك هةلَوةشان و  ثةيوةندية خيَزانى و برادةرايةتى و خؤشةويستى و دراوسىَ

ى و برادةرايةتى خستة رِيَزى مندالَ بؤ دايك و باب بووة رِيَزى ثيَكهاتةى حزبى و خؤشةويست
ى برِوا  ى خؤشةويستى بؤ حزب و برِوا و متمانةى دراوسىَ و كةس و كارى خستة جىَ جىَ

و متمانة بة درؤ و دةلةسةكانى حزب، هةر ئةمةش بووة هؤى بةطذدا ضوونى مندالَ بؤ دايك 
 و باب و دؤست بؤ دؤست و دراوسىَ بؤ دراوسىَ .

ة خاوةن لَى كردمندا ؤريَك شريازةى خيَزانيان تيَكداكردةوة قيَزةونةكانى بةعس بة ج
ري باتيَك ةركه ،دةسةآلت و فيَرى كرد بةشيَوةيةك لةناو خيَزان دا هةلَسوكةوت بكات

ىلَ بكات و  كاتيانةوة شباوةرِى حزب جياوازى هةبوو بة شانازي وباوةرِى خيَزان لةطةلَ بري و
 بياخناتة داوةوة .

س برِين و هةلَرِادةر ازادىئيَذاويَكةوة هيض بواريَك نا هيَلَىَ بؤ ئةمةش خيَزان دةخاتة ط
ؤ بيَزان ؤيى خضوار ضيَوةى خيَزان دا دةبيَتة هؤى رِيَطة طرتن لةسةربةخ و كةوت لة

شتنة طةيضارةسةر كردنى كيَشةى نيَوان ئةندامانى كة ئةمةش ثيَضةوانةى ئةو تيَ
دةست  هةموو ر لةتى و سةربةخؤ دادةنىَ دووطةردونيةية كة خيَزان بةكيانيَكى كؤمةآلية

 انيَكة دةبىَزان كيخيَ تيَوةردانيَكى سياسى و ئايديؤلؤذى، بةآلم بةالى بةعسى توتاليتارةوة
ةوايةتى كى نةتاجنيَى ئاماجنة سياسيةكانى حزب ئةندامانى ئاراستة بكات بةرةو ئام بة ثىَ

ةيةكى كردةو ار وانة و هةموو رِةفتكة تةريب بيَت لةطةلَ هةموو بنةمايةكى شؤرِشطيَرِ
تى ؤشةويسخؤز و خزمةتى ئايديؤلؤذى حزب دابيَت لةسةر بنضينةى س ئةندامانى خيَزان لة

 بؤ حزب و سةرؤكى فةرماندة .
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يَوان نة لة نمتما ئةمةش بووة هؤى تيَكشكانى كةسايةتى تاكى كؤمةلَطا و نةهيَشتنى
بؤ  ا و ئازادةوةكى كارؤظيَندامانى هةر خيَزانيَك لة مرئةندامانى خيَزان و طؤرِينى الوان و ئة

بةعس، بىَ  اوةرِىري وبناو خيَزان دا بؤ خزمةت كردنى ب ئةكتةريَكى كؤنرتِؤلَ كراوى حزب لة
يةك كة لة و كورِ كةم طومان دةبوو شكات بطةنيَتة اليةنة بةرثرسةكان لة كاتى رِوودانى هةر

كى و خةلَ وانخزمةت كردن بة حزبى بةعس هةموو ال بةرذةوةندى حزب نةبيَت، لة ثيَناو
ردن لة شكات كب بةفيَرى بةجيَهيَنان و رِاثةرِاندنى ئةركى سةرشان كرد بةرامبةر بة حز
 خائينان كاتيَك دذى بةرذةوةندى حزب جياوازى بري وباوةرِ دةنويَنن .

ست دةيوي وةىةب ،بةعس بونيةى ئةخالقى و سايكؤلؤذى تاكى عرياقى تيَك و ثيَك شكاند
  انةىهةموو تاكيَكى ئةم ووآلتة رِابهيَنريَت بة شانازيةوة شكات بكات لةو

 دةطوزةريَنن . لة ناو جيهانيَكى جياواز لة بري وباوةرِى بةعس دا
كةوةئةم سياسةتة ثيس و ضةثةلَةى بةعس كؤمةلَطةى عرياقى خستة دؤزةخيَ

كتؤر دكةى سةدانى وةك شوفيَرة كةس برِوا و متمانةى بةنزيك ترين كةسى خؤى نةما
 وة .دخيانةبةن حةقى بىَ لةبةر ضاو طرتنى بنةما كؤمةآليةتيةكان نزيكةكانى خؤى خستة

ؤشى بوو دكتؤر حةقى ثياويَكى باآل مام ناوةندى تؤزيَك بةالى قةلَةوى دابوو نازامن نةخ
اكى تيشكدا بريقةى وةوة بة جؤريَك لة ذيَر رِونوسةرى رِووتاب يا بة ض هؤيةك هةموو قذى

دةدايةوة، دكتؤر حةقى برِوانامةى باآلى ثزيشكى لة ظيةنناى ثايتةختى ووآلتى نةمسا 
بةدةست هيَنا بوو، دكتؤرى تايبةتى عةدنان خةيرولآَلى خالَؤزاى سةدام و وةزيرى ثيَشووى 
بةرطرى عرياق بوو، لة كاتيَكدا دكتؤر حةقى خؤى و هاوسةر و كورِ و كضةكةى لةناو 

ؤتؤمبيلةكةيان دا بةرِيَطاوة دةمةتةقيَيان بوو دةربارةى مردنى عةدنان خةيرولآَل وةك ئ
ئةو فرِؤكةى عةدنان  ،حكومةتى عرياق بآلوى كردةوة بة هؤى تةث و تؤز و طةردةلول

خةيرولآَلى دةطواستةوة توشى كةم و كورِى تةكنيكى بووة و بووةتة هؤى كةوتنة 
دا  ذى ئةم جؤرة رِاطةياندنة بوو، لةطةلَ خيَزانةكةىخوارةوةى، بةآلم دكتؤر حةقى د
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دةربارةى ئةوة دةدوان كة ئةمة درؤيةكى هةلَ بةسرتاوة و عةدنان خةيرولآَل بةثالنيَكى 
دارِيَذراوى سةدام لة ناوبراوة و فرِؤكةكةش تةنها بيانويةك بووة بؤ لة ناو بردنى عةدنان 

حةقى بة هيَمنى ئؤتؤمبيلةكةى دةئاذوا هيض دذة خةيرولآَل، لة كاتيَكدا شوفيَرةكةى دكتؤر 
سوك و هاسان شويَنى بةرثرس لة ناوةرؤكى ئاخاوتنى  بةآلم دوايى بة ،طوفتاريَك دةرنابرِيَت

خيَزانةكةى ئاطادار دةكاتةوة، ئيرت لةسةر قسةى شوفيَرةكةى ئةندامانى دكتؤر حةقى و 
دريَنة دادطا، هاوسةر و كضةكةى دكتؤر حةقى خؤى و تةواوى خيَزانةكةى دةطرييَن و دة

مةدى كورِى دةبريَن بؤ )االحكام خؤى و دكتؤر حمة ،دةبريَن بؤ بةندخيانةى تايبةت بةذنان
(ى ئةبوغريَب .صةاخلا

بةشى  ورِى لةةدى ككاتىَ ئيَمة براين بؤ ئةبوغريَب دكتؤر حةقى لةطةلَ دكتؤر حمةم 
ةى ووكةكسةرثةرشتى نةخؤشخانة بضضيَشتخانة نيشتةجىَ كرا بوون، دكتؤر حمةمةد 

 )االحكام اخلاصة(ى دةكرد .
كام ى )االحؤرةكةرِؤذى دواى سةردان )مواجهة(ى كةس وكارمان لةسةر رِيَنمايى دكت
هرةبان كى ميياويَث( سةردانى نةخؤشخانةى خؤمامن كرد، ضووم بؤالى دكتؤر حمةمةد الثقيلة

كةوتةوة دا بريدوووى رِابرودؤخى منى لة شة هةر كة ضاوى ثيَم كةوت بار ،و رِؤح سوك بوو
 طووتى:

ة هةية ةوى رِابردوو تةندروستيت زؤر خراث بوو ئةم نةخؤشيةى تؤ ثيَويستى بةوش -
تة ، كةواكةيتبهةميشة ضاوديَرى باشى بكريَت و كاتى توش بوون خيَرا سةردانى دكتؤر 

ى لةكات ةرةوة،بك  ئاطادارمويت زوو سةردامن بكة ئةطةر لة خةويش دامبوهةر كاتيَك توش ب
 ثشكنينى نةخؤشيةكةم دا طووتى :

ى تؤ دروستماددةى ئةسثرين بؤ ئةم نةخؤشيةى تؤ كاريطةرى خراثى لة سةر تةن
الى بضيتة تيَكجطةلةوةش هةر كا ،بة هيض شيَوةيةك نابيَت حةبى ئةسثرين خبؤيت ،هةية

 تؤ كة تةوة بكةي  ئاطادار دكتؤر   دكتؤر بؤ هةر نةخؤشيةك ثيَشةكى بىَ شةرم كردن ئةبىَ
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 ية .يَداترِةبؤت هةية و نابىَ ئةو دةرمانانةت بؤ بنوسىَ كةمادةى ئةسثرينيان 
دا دوو ابردوووةى رِهةر ئةمةى ووت يةكسةر بةخةيالَ طةرِامةوة بؤ دواوة كةمن لة ما

 ،ةوتومكخؤش ى خواردنى بة خةستى نةجار حةبى ئةسثرينم خواردووة هةر جاريَكيش دوا
رام ئةمة د نةويَرضةنشةوى رِابردووش يةكيَك بوو لةم جارانة تةواو تةندروستى تيَكدام، هة
وةندةى ة و ئةةيةوالى دكتؤر حمةمةد بدركيَنم، بةآلم لة و كاتةوة ثةيوةستم بة ثةيامةك

لَم ة لةطةوةندبؤم كرابىَ سةرثيَضيم نةكردووة، هةتاكو لةوىَ بووم دكتؤر حمةمةد ئة
ان بوو هةميشة سوثاش يهرةبم

 .طوزارم
ن و ى ليَدادةرز ديكة لة نةخؤشخانةكةدا هاوكارى دكتؤر حمةمةد بوون بؤ دوو كةسى 

ون لة ندى بوبة ئةوانيش هةر وفةواز  و ئةبو مةمحود بوون،ش ئةبهةر كاريَكى تر ئةواني
ون ارم بووكر هازؤدا لة كاتى ثيَويستى و نةخؤش كةوتنم  (.صةبةندخيانةى)االحكام اخلا

 هةرطيز لة يادم ناضيَت سوثاسيان دةكةم
 ئافرةتةبةند كراوةكان

ةوةى ئةمرتة، دا ك لة سةرانسةرى جيهان دا رِيَذةى ذنانى بةند كراو لة ضاو ثياوان
نى خى ذناودؤ شايانى با سة بةندخيانة كاريطةرى خراثى لةسةر ذيانى ذنان هةية، بار

ةدا لة بةندخيان طرييَنى دةلَ ثياوانى بةند كراودا، ئةو ذنانةبةندكراو جياوازى زؤرى هةية لةطة
يَتة بكر جطة لة ئازارى جةستةيى و جةنطى دةرونى دوورنية دةست دريَذى سيَكسيش

، بة ن هةيةةتياسةريان، جطة لةوةى خؤيان كؤمةلَيَك طري وطرفتى تةندروستى و كؤمةآلي
 ثرت دةبيَت .هؤى بةندخيانةوة كاريطةرى ئةم طري وطرفتانة خرا

ذن خاوةن  زؤر جار ئافرةت بةرثرسياريَتى خيَزانى دةكةويَتة ئةستؤ بةتايبةت كة
كاتيَك بةند دةكريَت كاريطةرى خراثى لةسةر خيَزانةكةى دةبيَت، ئةركيَكى زؤر  ،مندالَ بيَت

ت، دةكةويَتة سةر شانى باوك بةتايبةت كة هيض ياريدةدةر و كابانى تر لة مالَةكةى دا نةبيَ
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باوك طريا سةرةرِاى بةرثرسياريةكانى خؤى بةرثرسياريَتى خيَزانيش دةكةويَتة  بةآلم كة
ئةستؤى دايك ض وةك سةرثةرشتى و ض وةك ثةيداكةرى بذيَوى خيَزان، ئاشكراية مندالَى 

 بضوك ثيَويستيان بة ثةروةردة و 
 سةرثةرشتى زياتر هةية .

جطة لة كو ثياوت تاتر لةسةر ذن جيَدةهيَليَبةلَطة نةويستة بةندخيانة كاريطةرى زيا ،
ند كراو انى بةدا ذنداب و نةريت و كةلتورى هةنديَك كؤمةلَطا طشت اليةنة جياوازةكان، لة

. بؤية ةكريَندةير بة ضاويَكى نزم تر س لةاليةن خيَزان و دةور وبةريانةوة هةنديَك جار
ان لة انةوةيتى مبةوةى لة كا ،يَتثيَويستة رِةضاوى ئةم اليةنةى ذنانى بةند كراو بكر

 .بكريَنرشتى سةرثة وةوةنابيَت لةاليةن فةرمانبةرى ثيابةندخيانةدالةثياوان جيا بكريَنةوة و
ار وو برِية هةمضةند كاريطةريةكةى سةخت ترة، هةر بةند كردن بؤ ئافرةتى دووطيان

 ،ى دا نةبيَتناضار زؤر ةوشىرِلة  ةتيةكان ثىَ لةسةر ئةوة دادةطرن "و ثرِؤتؤكؤلَة نيَودةولَ
استى بايةخ ةمان ئهيَت نابيَت ذنى سك ثرِ خبريَتة زيندانةوة، ئةطةر ئةوة ثيَويست بوو، دةب

، يش دان طرتنى ذا بكريَت، لة كاتثيَدانى تةندروستى ناو كؤمةلَطاى مةدةنيان بؤ دابني
بكةن،  كاريانةروسيان دةبيَت  بطوازريَتةوة بؤ نةخؤشخانةيةكى مةدةنى، بؤ ئةوةى شارةزا
لَةتةكان دا موو حاة هةنابيَت بةندخيانة وةك شويَنى لة دايك بوونى مندالَ تؤمار بكريَت، ل

هةر  ،ابيَتدبوون  ةدايكدايك بوون ناونيشانى بةندخيانة وةك شويَنى ل نابيَت بةلَطةنامةى لة
اوس ذنى ئ ن كةى بنهيَن وةها دةشبيَت لةو ماوةيةدا هةموو تةدارةكاتى ئاسايش زؤر بة

 ةمندالَب  يبةتات  ئيدارة هةموو مةسةلةيةكى كةلتورى  بةندخيانةوة ثيَويستة  دةخريَتة
 .(17)رِةضاوبكات "  بوون
ةطةلَ ردووة لكان كبةثيَضةوانةوة بةعس سةر كيَشى لة هةموو برِيارة نيَودةولَةتية

اتى كارةس وؤك مان وةك ضريبة شيَوةيةك ذنى ضةوساندةوة نةوةكانى داهاتوو ،ثياوان دا
 .دلَ تةزيَن بؤ يةكرتى بطيَرِنةوة
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 دا  ىواستنةوةطزؤر جار لةبار ودؤخى زؤر نالةباردا ذنى سك ثرِ طرياوة، لةكاتى     
 ووة و بلَى هةر لة ناو ئؤتؤمبيلة سةربازيةكةى طواستنةوةدا ذان طرتويةتى و مندا

انى و ى ئامسايةكتد ىلَ نراوة. هيض ياسزؤر جار بؤ يادطارى ناوى بةندى...زيندانى...ه
ويان وايك بدلة  زةمينيش نةزيرِةى ذنى ذان طرتوو نةدةنطى طريانى كؤرثةى ساوا و تازة

ى دكتؤر سةرةكةهاو نةدةبيست، هةموو كاريَكى نارِةوا الى بةعس رِةوا بوو، هةزارانى وةك
يَدا دةكرا، تخراثة بة ى سةدامىحةقى تةنها تاوانى ئةوة بوو لة ناو كؤمةلَيَك دانيشتبوو باس

يةكيان و نامةة بوياخود ضةندين ذنى وةك ثورة ئامينةو شوكريةى كضى تةنها تاوانيان ئةو
ا ن تيَدكةيابؤ كورِ و براى ثيَشمةرطة نوسي بوو ساغ و سةالمةتى خؤيان و خيَزانة

 ويان بؤ سةيدوارد بندا  بة شيَروانى برازاى كة شةل و سةقةت و شةثلَة ليَدراو ،رِاطةياندبوو
رت ئي ،انةكةيئيرباهيمى ثؤستةضى بؤئةوةى نامةكةيان بؤ بطةيةنيَتة كورِة ثيَشمةرط

 نران،هيَ مةى ئيَالسةيد ئيرباهيم لةطةلَ ضوار كةسى ديكة بؤ  هةموويان طريان شيَروان و
 ثورة ئامينة و شوكريةى كضيشى بؤ بةندخيانةى ذنان بران .

جيا ىلَنيان د دةكران هةر لةساتى يةكةم دا مندالَةكابةشيَك لةو ذنانةى بةن 
ايك دةرطيز هن و دةكرايةوة، زؤر جار لةبةر رِةوشى خراثى بةندخيانة مندالَةكان دةمرد

 ثيَضةوانةوة . ديدارى مندالَةكةى نةدةبينيةوة يا بة

 ر كيَش و هةوالَطر)مونافق( ةكانبةنديةسة
سايةكى ا و رِيَد ياسوة ثيَويستى بةوة هةية ضةنهةر كؤمةلَطايةك بة بةندخيانةكانيشة

ةش نى دابةكساوةرى بةسةر هةمووان دا بةيكة ئاسايش و دادثةر ،تايبةت بةخؤى هةبيَت
 ياساو رِيَسايةوة. تاكيَك ثةيوةست بيَت بةمبكات بؤئةوةى هةر

شيَوةيةكى يةكسان دةسةآلت بةسةر  ثيَويستة لةسةر دةسةآلت دارانى بةندخيانة بة
بؤ ئةوةى  ،ةنديةكان دا دابةش بكةن بة شيَوةيةك نة زؤر سةخت و نة زؤر ئاسان بيَتب

زةريَنن، هةندىَ جار دةسةآلت دارانى وبةنديةكان بتوانن لة ذيَر فةرمانى بةندخيانة دا بط
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بةندخيانة دادثةروةرى لة نيَوان بةنديةكان دا ثةيرِةو ناكةن ئةمةش دةبيَتة هؤى ئاشوب و 
 نديَك لة بةنديةكان .سةركيَشى هة

انىو يةكس وةرىئةبىَ بةرِيَوةبةرايةتى بةندخيانة لةوة تيَبطةن رِاطرتنى دادثةر

دةسةآلت  ريازةىشونى لةنيَوان بةنديةكان دا ضةند طرنطة بةثيَضةوانةوة دةبيَتة هؤى تيَكض
شوب ادانى ئهةلَلةدةست ئيدارةى بةندخيانة و دروست بوونى دةستة وطروثى جياواز و سةر

 بةندخيانةدا . و ثشيَوى لة
 ناو  وودا لةابرد( لة رِاخلاصةبة هؤى نادادثةروةرى ئيدارةى بةندخيانةى )االحكام

سايى نا يا يَكىبةنديةكان دا ضةند طروثيَكى باآل دةست دروست بوو بوون، ضةند سيستةم
 اشوب وئؤى وة هوتايبةت بة خؤيان بةسةر بةنديةكانى ديكةدا سةثاند بوو، ئةمةش بب

ةست دا ؤى لةدختى ى دةسةآلثشيَوى زؤر لة ناو بةندخيانة و ئيدارةى بةندخيانة كؤنرتِؤلَ
ديةكان و او بةنؤلَى نجبة ناضارى بؤ بة ئاطا بوون لة رِةوشى جم و ئيدارةى بةندخيانة ، بوو

لَطرى هةوا و يخورِوة سوةرطرتنى هةوالَ و زانيارى لة ناو بةندخيانةدا ضةندين بةندى كرد بو
خيانةيان و بةندى نا، طروثة سةر كيَش و باآل دةستةكانيش زياتر ئاسايشئيدارةى بةندخيانة

ةرانى و طوز رامىتيَكدا بوو، وةكو شةقاوة و دةستةى كةللةشةق بة هةلَسوكةوتى خراث ئا
 واسايش ئوو، ودؤخى بةندخيانة لةطريَذةنة ضوو بةنديةكانى تريان شيَواندبوو، بارب

رد، ئةم او دةبنفق( ثةكى كةوتبوو، لةبةر ئةوة بةنديةكان ئةمانةيان بة) مونا دادثةروةرى
ؤربةى زات، بارودؤخة طةيشتة ئاستيَك ئيدارةى بةندخيانة نةيتوانى كؤنرتِؤلَى بك

و  يةكطرتن ن لةى خؤيازاربةنديةكانيش لةم طروثة ملهورِانة بيَزار و بيَبةرى بوون، لة تاو بيَ
هورِ و باآل وثة ملو طرلَ دا كةوتنة ليَدان و ئازاردان و سزادانى هةموياخى بونيَكى بةكؤمة

ت و اآلدةسثة بدةستةكان و هةوالَطرةكان لةطةلَ ئةو فةرمانبةرانةى هاوكارى ئةو طرو
 طرانة لةطةلَهةوالَ وث وهةوالَطرانة بوون، ئيدارةى بةندخيانة ناضاركرا بةطواستنةوةى ئةو طر

 رى ئةوان بوون بؤ بةندخيانةكانى تر .ئةو فةرمانبةرانةى هاوكا
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 دواى ئةوة هيَمنى و ئارامى طةرِايةوة بةندخيانة بةآلمهةرطيز  ئيدارةى

 ةسةآلتدشرت بةندخيانة نةيتوانى دةسةآلتى خؤى بطيَرِيَتةوة دؤخى جارانى، كة ثيَ
ى رينةئةجمارة دةسةآلت كةوتة دةست زؤ ،كةوتبووة دةست طروثة باآل دةستةكان

ة رةى بةندخيانز ئيداةرطيةنديةكان تارِادةيةك هيَمنى بالَى كيَشا بوو بةسةر بةندخيانةدا، هب
ةو نة : ئمنو ناتوانىَ وةك سةردةمى دةسةآلتى فشار لةسةر بةنديةكان دروست بكات بؤ
ةى ندنةوخويَ تةلةفزيؤنةى لة جةمةلؤن دانرا بوو ئةبواية هةموو بةنديةكان لة كاتى

 وبنيشن ى داارى سةدام حسني هةرضةند دوور و دريَذ بيَت بةرامبةردةنطوباس يا ووت
اكات يبيَت  يشيانبىَ ئةوةى بنون ئةطةر خةو ،ى بؤبطرن بةديقةتةوة سةرجنى بدةن و طوىَ
انةكةدا ثاسةو رةوةىحالَى ئةو بةنديةى لةكاتى هاتنة ذوو درةنطى شةو بوو، ئةطينا خوا بة
و ووتار و  نطوباسة دةى ل ةى كةوا بؤ دلَنيايى بزانن طوىَخةو تبيَت يا لة كاتى ليَثرسينةو

باس ةنطود ى لة خؤ ئةطةر خةوتبا ياطوىَ ،تةلةفزيؤن طرتووة يا سةرثيَضى كردووة
زؤر جار  وت:وط، دةيانهةموو طيانيان بةكيَبلَ دةشكاند نةطرتبادةيانربدة )مةحجةر(

ووت طضى  مشةو تةلةفزيؤنيةكان دةكرد ئةثاسةوانةكان ثرسيارى ئةوةشيان لة بةند
 .طرتووة يانابؤئةوةى سزاى بدةنى بؤئةوةى بزانن طوىَ

مة رِووى وونى ئيَلة ض ليَدان و طواستنةوةى طروثة هةوالَطر و مونافقةكان ماوةيةك بةر
 نة زؤر طؤرِاةندخياانى ب( لة ضاو جاران ذياخلاصةدابوو كة ئيَمة ضووينة ئةبوغريَب )االحكام 

 خيانة بؤى نةدةكرا بة ويستى خؤى هةموو بةند بوو، ئيدارةى
 .كارةكان كؤنرتِؤلَ بكات 

 خواردن و خواردنةوة
 ا كردنى و ثةيد ةرةوةدلةبةر ئةوةى بةنديةكان لة ئازادى بيَبةرى كراون، تواناى ضونة

نةوةى خوارد وردن بذيَوى خؤيان نية، يةكيَك لة ئةركة سةرةكيةكانى دةولَةت ئةوةية خوا
 ى نةبندخؤراكو بة ثاك و خاويَن بؤ بةنديةكان دابني بكات بؤ ئةوةى توشى برسيةتىباش و 
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ندخيانة لةم ارةى بةم ئيدبةآل ،ضةند عرياق ووآلتيَكى ثرِ خيَر و بيَر و دةولَةمةندة هةر
لة  ،يةكانة بةندا بدةد ند، رِؤذانة سىَ ذةمى كرض و كالَىرِووةوة كةمتةرخةمى زؤرى دةنوا

يسك بوو، نانيان بةي ى طةورةدا شلة و برجنى لةسةر عةرةبانةيةكى بضوك دةهيَنادوو مةجنةلَ
يان ةشى خؤوو بوكاريان نةب لة رِارِةوةكة رِايان دةطرت ئةو بةنديانةى سةردانى كةس

الَةوة مةنى موادة، ضايش بة هةمان شيَوة، بةآلم بةشى زؤرى بةنديةكان ثشتيان بةخدةبرد
لَيان ا سةهؤنة(دن كةس وكاريان بؤيان دةهيَنان، لة ناو )فليدةبةست كة لة كاتى سةردا

ى داهاتوو سةردانو لةلةطةلَ خواردنةكةيان دادةنا بؤ ئةوةى تيَك نةضىَ و خراث نةبيَت تاك
ا نةبوو، ى تيَدروستكةس وكاريان خواردةمةنى تازةيان بؤ ديَنن .ئاويش هيض مةرجيَكى تةند

 و نجى ئاكى دوو ئيكيان لة بؤرِية )حةنةفية(  شيَرة ضةند  دةستةكانةوة ئاو  بة تةنيشت
 نا .بةستبوو بؤ خواردنةوة و هةموو ثيَويستيةك بةنديةكان بةكاريان دةهيَ

 سةرئاو و طةرماو
 ة ةر ئةووة لةبئةو شويَنةى بةنديةكانى تيَيدا جيَطري كراون سنووريَكى ديارى كرا  

بة ئاسانى بتوانن بضنة شويَنة  لةسةر ئيدارةى بةندخيانة ثيَويستة بةنديةكان
شويَنى طوجناودا  تةندروستيةكان، سةر ئاوى خاويَن هةبيَت وة هةروةها بتوانن بةردةوام لة

بةتايبةت بؤ ئةو بةنديانةى زؤر دةميَننةوة يالة قةرةبالَغى زؤردا جيَطري  ،خؤيان بشؤن
ونةوةى نةخؤشى كراون، ئةوة ثيَويستيةكى طرنطة بؤ كةم كردنةوةى نةخؤشى و بآلوب

ثيَست و درميةكان، بةآلم بة ثيَضةوانةوة لةم بةندخيانةيةش دا هيض طرنطى نةدرا بوو بة 
ضةند لةنزيك شويَنى نوسنت ، لة هةر جةمةلؤنيَك طةرماو بؤ بةنديةكان سةرئاو و

ئاودةستيَكى سادة بة تةنيشت يةكةوة دروست كرا بوون بؤ ئةو هةموو قةرةبالَغية 
روست نةكرا بوو، بؤ ثرِكردنةوةى ئةم اليةنة ثيَويستيةى ذيان هةنديَك لة طةرماويَكيش د

بةنديةكان لة حةوشةى بةندخيانةدا كةثريَكيان بةدار دروست كرد بوو ضوار دةورةيان 
بةطونية و بةتانى طرتبوو وةك طةرماو بةكاريان دةهيَنا لة مةجنةلَيَكى بضوكدا بة ثريَمزى 
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ثرانةدا خؤيان دةشوشت  ةنديةكان بة ناضارى لةم طةرماوة كةب ،نةوت ئاويان طةرم دةكرد
 بةندية خاوةن كةثرةكة لة برى خؤشوشتنى هةر بةنديةك ثيَنج سةد فلسى وةردةطرت .

 ثيَخةو نووسنت
َلة  ؤرِيَتى داب و نةريتى بةندخيانةكان دةط ثيَخةو و تةختى نوسنت بة ثى

 ةم و نالةباريَكى كخةولَغ دا لةسةر زةوى بة ثيَبةندخيانةكانى ثيَشوو تردا لة ذوورى قةرةبا
ةمةلؤن ة ناو جلآلم لة مةدرةسة و ضيَشتخانة ضوارثاى ئاسايى هةبوو، بةليَرة  ،دةنووستني

وو بة ك هاتبثيَ و هؤلَةكان دا بة تايبةت لة هةر دوو جةمةلؤنةكة لة دوو هؤلَى طةورة
ى و تةختنى دوثيَنج ضوارثاى ئاستةنيشت يةكةوة خانة خانة كرا بوو هةر خانةيةك لة 

يَوةى شوو لة بندى نووسنت هةبوو واتة هةر ضوارثايةك دووقات بوو جيَطاى نووستنى دوو بة
( ةطووت )خيَمةديَيان وو ثالكيَشة دانرا بوون اليةكى ئاوةآل بوو شيَوةى وةك ذووريَكى ليَهاتب

ووين  يَمة ضة ئةهيَنرا، كناوةرِاستةكةى بؤ نان خواردن و دانيشنت و ثشوودان بةكار د
ى خيَمةكة ةرِاستناو ضوارثاكان تةواو بوو بوون، هةموويان طريا بوون ئيَمة لةسةر زةوى لة
ر كةسيَك ةوة هةئبةر دةنووستني، هةر بةنديةك ثيَخةو و كةل و ثةىل لةمالَةوة بؤ دةهات لة

 ةكانى ديكة.ندخيانى بةنةثيَضةوا دةيتوانى بةكةسوكارى بلَيَت باشرتين ثيَخةوى بؤ بهيَنن بة
ن بؤ ثيَش ئيَمة هيَنابووياةجنيَكى رِؤح سوك و قسةخؤش بوو، شؤرِش ط

ش ت: ثيَانووئيَرة، تةختى نووستنى نةبوو وةك من و قادر لةسةر زةوى دةنووست، دةي
ن لة يةك بةنديةكائةم بةندخيانةية زؤر قةرةبالَغ بوو بة شيَوة 1988ليَبووردنى سالَى 

 ت تاكوةكةوكانيش دا دةنووسنت، هةر بةنديةك تةنها ضل سانتيمةترى بةر درِارِةوة
اد كةوتن و ئاز بووردنرليَليَبووردنةكة لةم ذيانة سةخت و دذوارةدا مانةوة، بةآلم زؤربةيان بة

ردةوة ةستى كم دكران تةنها ذمارةيةكى كةم مانةوة، بةآلم لة دواى ليَبووردنةكة رِذيَ
 ةبوو.دغ تر ةبالَةوام خةلَكى تازةيان دةهيَنا رِؤذ بة رِؤذ قةربةطرتنى خةلَك و بةرد

     كةوت ان بةرضوارثام دواى ماوةيةك الى ئيَمة دوو بةنديان طواستةوة من و شؤرِش 
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يض هكةوت، بةر شؤرِش لة قاتى سةرةوة منيش بةرامبةرى ئةو لة خوارةوة تةختى نووستنم
 ةكرا .ةو نةدةيرِةاليةن ئيدارةى بةندخيانةوة ثمةرجيَكى تةندروستى و ثاك و خاويَنى ل

 مى يةكطرتووثؤشاكى نيزا
ةكطرتوويشاكى ثيَش ليَدانى طروثة باآلدةستةكان بةنديةكان ناضار كرا بوون ثؤ 

ئةو  ة ناوىببرا كة رِةنطى قاوةيى بة بةرطى )كان( ناو دة ،تايبةت بة بةدخيانة بثؤشن
ةمةش ئاساوى ثنطة بوو وةك لةمةو ثيَش باس كرا، رِةئةندازيارةى بةندخيانةكةى بنيات نا

ت رِا بكةن، انةويَدةي تةنها دابني كردنى اليةنى ئاسايش و ناسينةوةى ئةو بةنديانة بيَت كة
ت كة اردةهاكبة  جطةلةمةش وةك مل ثىَ كةض كردن و سزادان و زةليل كردنى ئةو بةنديانة

تيَكى توو، شةكطربوو بؤ ثؤشينى ثؤشاكى يلةبةريان دةكرد، ئةطينا هيض ثاساويَكى تر نة
ضونكة  ،يَتئاسايية هةموو بةنديةك حةز دةكات ثؤشاكى ئاسايى جيهانى دةرةوة بثؤش
كردنى دةر زياتر هةست بة بوونى شوناسى تاكانةى خؤى دةكات، بؤية دواى ليَدان و

ةرطى بجل و  شينىبةكؤمةلَى طروثة باآل دةستةكان بةنديةكان لةدةولَةت ياخى بوون و ثؤ
انة بةندخي ارةىتايبةتى بةندخيانةيان رِةت كردةوة، لة ذيَر فشارى بةنديةكان دا ئيد

ن جل و ى خؤياةزووداواكةيانى ثةسند كرد و ملى دا بؤ ئةوةى بةنديةكان لةمةودوا بة ئار
 بةرطى جيهانى دةرةوة بثؤشن .

 بةرطى  وةكان جل بةندي( هةموو اخلاصة)االحكام  بةندخيانةىكة ئيَمة هيَنراين بؤ
 ئاسايى دةرةوةيان لةبةر دا بوو ئيَمةش وةك ئةوان .

نة بة بةندخياة لةبةآلم ك ،من ثيَش بةندخيانة زؤر جار ثؤشاكى قاوةيم لةبةر دةكرد
ربِاى بوو ب د ترى دةرومن تون سةر هاتى ثؤشاكى بةندخيانةيان بؤ طيَرِامةوة وشكة طرىَ

 نةكرد .بربِاى ثؤشاكى قاوةيم لةبةر
 كاركردن و ئيشى دةست

    هاتوو، ت بؤ داةردةطريَوهةموو كةسيَك لة ذيانى رِؤذانةى خؤى دا ئةزمونيَك لة ذيان 
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د ةر ئازاذيَك هرِؤ ديارة بةنديةكانيش لة و رِووبةرة ديارى كراوةى تيَيدا جيَطري كراون
ى وا ةوايةكهش و كةت،ضاوبطريَ، لةسةر ئيدارةى بةندخيانة ثيَويستة ئةمة لةبةر دةكريَن

  .برِةخسيَنيَت دواى ئازاد بوون سوودى ىلَ وةربطرن
ةنديةكان ة سةر ببو نراى هةموو ثةميانة نيَودةولَةتيةكان كارى زؤرةملىَ و سةثيَ بة ثىَ

 دا قةدةغةية.
ضاو  ن لةبةرديةكائةبىَ ئيدارةى بةندخيانة لة بةرنامةى ضاالكى خؤى داهاتووى بةن

، بؤية سةختة ارانىبةنديةك ئازاد دةكريَت طةرِانةوةى بة سانايى بؤ دؤخى جبطريَت، هةر 
ةرةيان ثيةوة شنبريثيَويستة شارةزاى كار و فيَرى دةست رِةنطينيان بكةن، وة لةرِوى رِؤ

ان ةنديةكبدنى ثىَ بدةن بة مةبةستى دوو هؤى سةرةكى يةكةم خةريك كردن و سةرقالَ كر
وون زاد بواى ئانة دخةمؤك نةبن، دووةم بؤئةوةى ئةم ضاالكيا ى دةرونيةوةوبؤ ئةوةى لةرِو

ئاسوودة  ذيانى ن وةيدا بكةبذيَوى خؤيان و خيَزانةكانيان ثببيَت بة ثيشةيان و لةدةرةوة
 .بةسةرببةن

ة ناو لويستة ية ثيَئاشكراية لة دةرةوة كار و شيَوةى ذيانى هةر كةسيَك جياوازة بؤ
نريَت لة زى دابياواياواز بةسةر بةنديةكان دابةش بكريَت وة جبةندخيانةش كار و ضاالكى ج

ةوة دةرون وةست نيَوان بةندية تاوانبار و شةرِانطيَز و السارةكان ضونكة لة رِووى ه
 جياوازيان هةية .

 وخةمؤك  ةنطةرِئةو بةنديانةى لة ناو بةندخيانة بة بىَ كارى كات بةسةر دةبةن 
 ةية .هدةوة ئةمة ثةيوةندى بةهةست و دةرونى ئادةميزاشةرِانطيَز و سةركيَش بنب، 

ضةوانةى بة ثيَ مةآلب ،رِذيَمى عرياق بؤ سةرنج رِاكيَشانى رِاى طشتى ئةم كارةى دةكرد
لةطةلَ  ةرانةىبوو هةموو ثيَوةرة نيَودةولَةتيةكان زةبر و زةنطى سةخت و نةشياو و ئابرِ

 .ات دةك انة نيَو دةولَةتيةكانةميبةنديةكان بةكار دةهيَنا طواية ثةيرِةوى ث
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ةية بة ةندخيانبئةم  لةم بةندخيانةى ئيَمةش هةر بةنديةك دواى حوكم دانى دةهيَنراية
رى ا بةشداليَك دد خونؤرة وةك سزا و بةشيَوةى زؤرةملىَ و بةبىَ ويستى ئةو ئةبواية لةضةن

انة بةندخي دارةىئي و،بو ضةند و ضؤن بةشدارى دةكات بىَ ويستى بةنديةكةهةلَبةت  ،بكات
 ديارى دةكرد

ني و ةرتاشبؤ ئةم مةبةستة ضةند خوليَكى فيَر بوونى دارتاشى، ئاسنطةرى، س
ةىل ةل و ثكانة وةوة دةيانطووت: ئيدارةى بةندخيودرومانيان لةم بةندخيانةيةدا كرد ب

رت، ةطةلَدهيان دروست كراوى بةنديةكانيان لة دةرةوة دةفرؤشتةوة و ثارةكةشيان بؤ خؤ
ةنديةكان ب ةلَكونى ببةنديةكان هةرطيز ئةم خوالنةيان لةبةرذةوةندى تايبةتى خؤيان نةدةبي

 اآل دةستةكانروثة بنى طلةطةلَ ليَدا ،وةك سزا و كارى سةثيَنراو و بيَزاركةر سةيريان دةكرد
 ك ديةبةن  هيض  وخست   طوىَ  ثشت  و ضاالكيانةشيان  ئةم كار هةوالَطرةكان   و بةندية

 نةدةضووة ئةم خوالنةوة .
َةكيان ثولةكان خمةدا كردنةوةى ئةم خوالنة ثيَش هاتنى ئيَمة بوو، لة كاتى هاتنى ئي

ريةكم انيازكةوتبوو هيض بةنديةك بة شدارى ئةم خوالنةى نةدةكرد لةبةر ئةوة هيض 
كى ؤستيَددةربارةى نية تةنها ئةوة نةبيَت خاليد قادر رِةسولَ )خاليد خةيات( 

رى قةيسة ةناولة رِانية دوكانةكةى ل ثيَش طريانى خؤى بةطدروو بوو ،خؤشةويستى منة
نة لة ةندخياووى بليَرةش بةشدارى خوىل درومانى كرد بوو، ببوة بةرطدر دابوو، )خدر بط(

رط و ل و بةجكان ذووريَكى تايبةت دا بةرطدروويى دةكرد هةموو بةنديةكان و فةرمانبةرة
 ى ئةو دةدروى .كةل و ثةلةكانيان ال

:َلةاليةن )مركز  1989-4-15لة رِؤذى  خاليد قادر رِةسولَ وةك خؤى دةلَى
بةدةمانضةيةكى ضواردةخؤر ر كارى رِيَكخسنت دةستطري كراوة"وة لةسةة(االستخبارت قلعدز

 دينار و نامةى مامؤستا رِيَبوار بةرثرسى رِيَكخسنت و هاورِىَ مةغديدى براى كة 3500و 
( حمكمة الثورةويان بؤ دادطا و لة)وببرددواى مانةوةى ضةند مانطيَك  (18)ردبوو"بؤيان نا
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 ، كاتىَ(اخلاصة)االحكام  ( حوكم درابوو بردبوويان بؤ ئةبوغريَبمؤبدبةحوكمى هةميشةيى )
ئيَمة  ، لة جةمةلؤنى يةك بوو،و ماوةيةك بوو بردبوويانة ئةوىَئة ئيَمة طوازراينةوة بؤ ئةوىَ

ئةويش ثيَشوازيةكى باشى ىلَ  ،وضونكة خةلَكى سنوورى خؤمان بوشاد بووين لَدبةديدارى 
خاليد قادر رِةسولَ ئيَستا لة بةرِيَوةبةرايةتى ثةروةردةى رِانية ليَثرسراوى بةشى  كردين.

 كارطيَرِية.
 هونةر لةسايةى بةعس دا

ونةر داوة بةطى بة هد طرنهونةر يةكيَكة لة ثايةكانى ذيان، بة دريَذايى ميَذوو ئادةميزا 
ة بة ةر ضاخهة لة ى سةردةم و رِؤذطار بةردةوام بووة و لة طةشة و ثيَشكةوتن دابوو ثىَ

اى ة و دوردووكجؤريَك، زؤرن ئةوانةى لة رِابردوودا شاكارى جوانيان لة ذيان تؤمار 
جىَ بة خؤيان واىةريان لة دملمالنيَيةكى زؤر لةطةلَ مةرط دا شويَنةواريَكى بةرزى هون

ةر و ؤمثيوتكرؤظ ، بةآلم لةم سةدةيةدا لة سةردةمى طةشةى هونةر و زانست دا كة مهيَشت
ان طةردنى ةعسيةكبوة، ئةنتةرنيَتى داهيَناوة و مانطى داطري كردووة و ئةتؤمى بةرهةم هيَنا

سينيان ى نوورةفتةدقةلَةميان بة ثةتا كرد، القى كتيَبيان شكاند، ضوار ميخةيان كيَشا، 
شانى خةلَك  لةسةر ملىَثةرِ كرد و دايانة دةم رِةشةباى رِقى خؤيان، بةملهورِى و زؤرةثةرِِِ

شةرِيان  د بوو،ثاندا خؤيان سة "سؤشياليستى و ئازادى و يةكطرتن "دةذيان لة ذيَر ثةردةى
 ، لة ثيَناوىدةزانىان نةخةلَك دةفرؤشت، لة كوشت و برِ و تاآلن و برِؤ بةو الوة هيضى تري بة

ى بةنرخ و كتيَب ةسةدلوةى خؤيان  لة هيض شتيَك نةدةثرينطانةوة، طوللة تؤثيَكيان ثىَ مانة
ى ثرِ مانا شيَعر وةرز بةها لةال باشرت بوو، دووكةلَ و بؤطةنى بارِووتيان ثىَ لة هونةرى ب

دةيان ئةوةن ةنهاثةسند تر بوو، ئةطةر رِيَطةشيان بكةوتاية نووسني و شيَعر و هونةر ت
ان كى واينديَلة خزمةت حزب و سةرؤكةكةى ئةمان دابيَت، نووسةر و هونةرمةدةويست كة

ش، بة طاميَ كاتةبدةويست دةسندة و ضلَكاو خؤر و طوىَ لةمستى خؤيان بيَت، ميَشيان بؤ 
 دان و شةرةف ك ويذاروة نانيَبة تةثلَ و زورِناى ئةوان هةلَثةرِيَت، بؤ ث   رِةش و    سثى بلَىَ
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 بفرؤشىَ .
ةكرد دةرميان شبرِو سةرى كارامة و بة ئةزموون، هونةرمةندى بة توانا و خاوةن ئانوو

ز ؤيان كخةرى سناضار  ،طةل و رِوو لة دوذمن بكةن ويذدان بة طريفان بفرؤشن و ثشت لة
تان دا ى ووآلشار كرد لة ئةجنام دا هةنديَكيان سةرى خؤيان هةلَطرت بةرةو هةندةران بة

نيان كةوتة كى طرائةر ة نانيَكى سةر بةرزانة ذيانى ثرِ ضةرمةسةرى وبؤ ثاروو ،بآلو بونةوة
نة ن كةوتكةياسةرشان، هةنديَكيش لةسةر نووسينى بةرز و ثرِ مانا و اليةنطريى طةلة

منان دوذ كوجنى بةندخيانةوة، هةتيووضة و سةرسةريش كةوتنة خؤرِانان و بة فيتى
يَواند و ريان شونةبة جاريَك ه ،سيان فرؤشتتةفرةيان خوارد و بة ديناريَك شةرةف و ناموو

يش لةم هونةر ونست باش بوو خؤيان كةوتنة ضالَى مةرطةوة ئةطينا زا ،سةنطة و بةرديان نا
 ةوة .وضالَ دةكرا و رِاست نةدةبو ووآلتة زيندة بة

طيانى  ةهيَنىَنةكار ئةمرِؤ لةعرياق دا هةر كةسيَك هونةرةكةى لة بةرذةوةندى بةعس ب
بةرزانةيان نى سةرذيا ةترسى داية و هونةرةكةى بةردةوام نابيَت، زؤريَك لةوانةى داواىلة م

، ضةندين يان دارةكةبةآلم لةويَش هيَندةى تر ثةرةيان بة هونة ،دةكرد خرانة بةندخيانةوة
انة كرا بةندخي يَشىهونةمةندى طةورة طةورة لةسةر دةر برِينى رِاى ئازادانةى خؤيان ثةلك

و  ى فيلمناناب عةبدو لوةهاب دةرهيَنةريَكى طةورةى عةرةب بوو لة دةرهيَبوون، وةه
لة و، ش نةبوى بادراماى تةلةفزيؤنى دا دةستيَكى باآلى هةبوو بةآلم لةوىَ بارى دةرون

رد كروست دلةسةر ضوار ثايةكى نزم دةخةوت ثةردةيةكى سثى بؤ ضوارثاكةى مةدرةسة 
 بواية ةكةتهةر كاتيَك جةستة و هةستى ش ،ووبوو هةنديَك كةنار طري و خؤثاريَز ب

يَدةنطى رياى بة دةلبؤ ماوةيةك  ،ثةردةكةى دادةداية وة وةك ذووريَكى داخراوى ىلَ دةهات
ك ضوومة ا جاريَةك ددانقوم دةبوو، زؤربةى ذيانى بةم شيَوةية دةطوزةرا لةطةلَ  هاورِيَي

ام مب ةردةوببادؤش نةمتوانى بةآلم بة هؤى طواستنةوةمان بؤ بةندخيانةى  ،سةردانى
 ثةيوةنديم لةطةلَى ثضرِا .
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ى كهونةرمةنديَ ثري، ضةندين مامؤستاى طةورة طةورةى ىلَ بوو يةكيَك لةوانة ثياويَكى
ةميَك كشتى ثبة ئةزمون، عةرةبى خةلَكى بةغدا بوو، تةمةنى هةنديَك سةر كةوتبوو، 

ةطةلَ لؤرانى طنطى بةغدا ضةندين ئاهة : كاتى خؤى لة رِاديؤى كوردى لةضةمابؤوة دةيطووت
كى تردا رِيَيةهاو هونةرمةندى طةورةى كورد مامؤستا حةسةن زيرةك طريِاوة و لةطةلَ ضةند

ضاوى  ر دووك، هةطؤرانى بؤ تؤمار كردووة، بة سؤزةوة باسى حةسةن زيرةكى دةطيَرِايةوة
ر تاسةى كرا زؤدة وة هةستلة سةريةك دادةنان وةك ئةوةى بري لة رِؤذطارى رِابردوو بكاتة

دةنيشتني مان دانةكةئةو رِؤذطارة بوو، كاتيَك لة حةوشة لة سيَبةرىَ لةبن ديوارى جةمةلؤ
ا بوو يَر كرةك فووةك يادكردنةوةى ئةو رِؤذطارة سةر بةندى طؤرانيةكانى حةسةن زيرةكى 

  ركىَ و لؤركىَىَ، لؤؤتينبةكورديكى نارِيَك دةطووت: ئامينىَ، نازةنينىَ، ئةى وةى لةسريِةى ث
اوازى ئدةكةى عوو خاتوونىَ لؤركىَ، كيذان دةضنة ميَرطؤآلن، لةطةل طؤرانيةكانيش دا بة

يَمةش ى و ئدلَى خؤ دةدا، نةشةيةكى خؤشى بة هةموو طؤرانيةكانى حةسةن زيرةكى ىلَ
ى ةنديَكنةرمدةبةخشى، بؤ ئةو يادى رِؤذطارى رِؤيشتوو و بؤ ئيَمةش يادى كةلَة هو

 لةكةمان بوو .طة
 ى فةرحان ةطةلَلحةسةن الويَكى خويَن شريين و رِةزا سوك بوو خةلَكى حةرير بوو

سوك و  ن رِؤحوياهةمو ،ئامؤزاى و يةكيَكى ديكةدا لةسةر رِيَكخستنى )ث.د.ك( طريا بوون
زؤر جار  دةدا، ناسك و هةست بزويَنى ىلَبةكةمانضة ئاوازيَكى خؤشةويست بوون، حةسةن 

ةختة بة توةداركى لتةموبوريَارةزووى فيَر بوونى مؤسيقام هةيةدادةنيشتم كة زانى ئلةالى 
 كردم طووتى:مى دارتاشى بؤدروستهيَل

 بىَ بةرنامة تةمبوورةكة بذةنى بؤ ئةوةى دةستت لةطةلَى رِابيَت، ئةبىَ بؤ ماوةيةك
و دةبىَ ليَرةوة دةست دوايى ئاوازيَكى كرماجنى ذوورووى دامىَ كةوا ئةمة ئاوازيَكى ئاسانة 

، خؤم ثيَوة خةريك كرد هةستم كرد فيَر دةمب زؤر دلَم خؤش بوو، بةآلم هةنديَك لة مثىَ بكة
دةبني لةبةر ئةوة وازم بةندية عةرةبةكان ئةم كارةيان ال ناخؤش بوو دةيانووت: ئيَمة بيَزار



 242 

بيَتاقةت بووم و  ى ، هةرضةندة دوايى هةىل باشرتم بؤ رِةخسا بةآلم تازة ىلَىلَ هيَنا
نةضومةوة سةر ئةو كارة .

بةتةنط  هيَندة ةآلمب ،جةنطى هاورِيَم تةمبوريَكى باشى هةبوو خؤى زؤر كارامة نةبوو
هونةرةكةيةوة بوو هةستى ئيَمةى دةبزواند .

ة دةدا ل ى ىلَحةسةن عةىل خةجنةر هونةرمةنديَكى بة توانا بوو تةمبوريَكى باش
، هةبوو يَنىةستيَكى باآلى هةبوو، دةنطيَكى بةسؤز و هةست بزوطؤرانى ووتنيش دا د

. بةردةوام دةضوومة الى بةسروودة نيشتمانيةكانى دلَى ئيَمةى جؤش دةدا
ون، هيَندة اردا بولة ك ضةندين هونةمةندى ويَنةكيَشانى ىلَ بوو فلَضة و قةلَةم هةميشة

ةوةى يَكدانلسى و دةكيَشا ماناى سيابةهرةمةند بوون، مانى ئاسا، ضةندين تابلؤى وايان 
 ا ى جوانى كيَشتانيَكارسدوم ويَنةى وبةرزى تيَدا دةخويَندرايةوة، رِؤذيَك الى يةكيَك دانيشتب

. للة"اا ال  ال لةكان نووسرا بوو "ى ووردبايتةوة بة قةد و لقى دارة بةآلم كةىلَ ،بوو
 ،ى و ثسثؤرِ رِووى هةر ضةندة لةجؤرة هونةريَكى تر هةلَكةندن )حنت( لةسةر تةختة

ا بؤ ئةم وو ثةنبرد ك ئةكادمييةوة نةبوو، بةشى زؤرى هةر ئارةزووى تايبةتى و بيَكارى واى
ورِيَم نطى ها، جةبةآلم بةراِِستى دةست رِةنطينى بة كارةكانيانةوة دياربوو كارة ببةن،

 . هةنديَك خؤى لةطةلَ ئةم كارة خةريَك دةكرد و بةرهةمى جوانى هةبوو
 ان تةكةية ووآلبهةموو ئةم هونةرمةند و طةورة ثياوانةى كؤمةلَ دةكرا سوودى زؤر

كرد  ى بةندةيانبطةيةنن، بةآلم بةعس لة جياتى ثاداشت و خةآلت كردن خؤيان و هونةرةك
بوو دةرطاى لةسةر كلَؤم دابوون .

ة لة هةموو ثيَشرت ووتوومة و ئيَستاش دةيلَيَمةوة ئةبوغريَب دةتطووت كةشتى نوح
رِةطةز و نةتةوةيةكى تيَدا بوو لة ناو ئةوانةش دا هةموو خةلَكى سياسى و هوشيار و دانا و 
زاناكةيان هةلَبذارد بوو هيَنابوويان بؤ ئيَرة لة ناو ئةوانةش دا ضةندين مامؤستاى طةورة و 

زؤر  ،رمثسثؤرِ و ليَهاتوو هونةرمةندى بليمةتى تيَدا بوو دةمتوانى سووديانى ليَوةربط
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شيَوةيةكى تر و  بةداخةوة ئةوةى ئيَستا دةيزامن ئةطةر ئةو كاتة دةمزانى ئيَستا كار بة
منيش شتيَكى تر دةبووم .

هاورِيَم لة ئةبوغريَب وةك عةىل تابلؤيةك " نووسيبوى انةبةندخي  زانكؤى

بوو  نكؤيةكاب زلةسةر دةرطاى ذوورةكةمانى هةلَواسى بوو، بة رِاستى ئةبوغريَ ذيانة"
 وو. ض ةكيسملكرد ر كةمتةرخةمى نةمو، لةبةودةمتوانى زؤر شت فيَرمب، هةمل بؤ رِةخسا ب

 شيَتةكانى بةندخيانة
انى ئةم اخؤشيةكى و نلة ناو ناز و نيعمةتةكانى مشةى ئةم ذيانة كاتيةدا، لة ناو خؤش

 ةدا هةمووماناطوزةررِ انةطةردونة ثرِ كيَشة و ئاشوبةدا، لة ناو هيوا و ئاواتةكانى ئةم جيه
ووى تيَر ئارةز وتى ئارةزووى زؤريَك لة ثيَويستيمان هةية وةك ئارةزووى تيَر كردنى برسيَ

 نط تر موويان طربةآلم لة هة  ، طوزةرانى  خؤش تيَر كردنى   كردنى سيَكسى و ئارةزووى
 بايةخ بوونة . ئارةزووى تيَر كردنى هةستى بة

  )ى زوو)ئارةستةمنةمساوى طةورة دةرونناسى سةدةى بي زاناىبة ووتةى)فرؤيد 
زانن، ر بةشتمان بتبة واتايةكى تر هةموومان ثيَمان خؤشة كةسانى  (19خؤبةطةورة زانني()

 قسة و كةسايةتيمان بةهةند بطرن ...هتد.
و  رنطرتينطة لة ئةم ئارةزووةى خؤ بةطةورة زانني و هةستى بةبايةخ بوونة يةكيَك

ان ى نيَوياوازجبؤ يةكاليى كردنةوةى  ،ئارةزووى تاكة كانى ناو كؤمةلَطاطةورة ترين 
ى باشى اريطةرككان مرؤظةكان، ثيَشم واية ئةم هةستى خؤ بةبايةخ زانينة لة نيَوان مرؤظة

بة  ،ناهيَنادى و كردؤتة سةر بةرةو ثيَش ضوونى زانستى مرؤظ  و طةشةسةندنى شارستانيةت
 .ةدةبووندا  ى بايةخ بوون نةبواية طؤرِانكاريش لةذيانثيَضةوانةوة ئةطةر ئارةزوو

بةها  طران وات جلى جوان هةر ئةو هةستى بةبايةخ بونةية كة مرؤظ  واليَ دةك
ضى  ئةطةر نيَت، كؤشكى بةرز و بالَةخانةى بلَند تر لة دراوسيَكانى بنيات ببثؤشيَت

ويَت خؤى ى نةبيَت، هةر ئةو هةستةية كة مرؤظ دةية ثيَويستيشى ثىَ
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 بةزيرةك و هوشيار و ليَهاتوو ثيشان بدا.
ةكيَك وللةى ضبةرط هةستى بة بايةخ بون الويَك واليَ دةكات سةرؤكى ووآلتيَك بداتة

رنطرت ةوةش طت، لةن ودلَدارةكةى شانازى ثيَوة بكاةر بؤ ئةوةى خةلَك بةطرنط باسى بكه
ش وةى ثاؤ ئةانيان بنوسريَت بمرؤظةكان دةيانةويَت ووشةى ثرِ بايةخ لةسةر طؤرِةك

 مةرطيش بة بايةخةوة نووسينى سةر طؤرِةكةيان خبويَندريَتةوة .
ة لمسيةوة ى رِةئةو ئةفسةرانةى سةربازةكان ثيَيان دةلَيَن طةورةم، بة سآلويَك

ن و هةلَداثيا بةردةميان رِادةوةسنت ئةو ئةفسةرانة ضيَذ لةم ووشةية وةردةطرن، ئةو
ةى ئةوان ؤرن. زريَت شادى و خؤشيان ثيَدةبةخشيَتكةكان دا هةلَدةدشتايشةى بة سةرؤ

يان ةخى خؤباي وخؤيان بة نةخؤش لة قةلَةم دةدةن تاكو لةم رِيَطةيةوة هةست بةطرنطى 
 وونةيةكتان بزانن لةسةر ئةم بابةتة من

 بؤ دةطيَرِمةوة :
ؤى  لةاليةن ضارةكة سةدةيةك لةمةو بةر خاتونيَك بؤ ئةوةى طرنطى و بايةخى خ

خيَزانةكةيةوة بزانيَت زؤر جار خؤى دةبوراندةوة و نةخؤش دةكةوت بةجؤريَك مةترسى 
بةمةش هةموو ئةندامانى  ،ئةوةى ليَدةكرا ئةم نةخؤشية لة داهاتوودا بطاتة ثايةى شيَتى

خيَزانةكةى لة دةورى كؤدةبونةوة، لة ثةرؤشى دا داخ و حةسرةتيان بؤ دةخوارد، ئةم 
خؤى بةم جؤرة ونى وضونكة هةستى بةبايةخ ب ،ودةيى بة خاتون دةبةخشىكارة ئاسو

دا دةيطووت: ديارة من كةسيَكى زؤر بةبايةخم  ، دلَنيام لة دلَى خؤىزياتر بؤ دةردةكةوت
بؤية هيَندة طرنطم لةاليان، بةآلم هةستى خؤ بة بايةخ زانينى ئةم خاتونة لة رِيَطاى 

ار بوو هةموو ئةندامانى خيَزانةكةى شةكةت و ماندوو نةخؤشيةكةيةوة هيَندة سةخت و دذو
تاكو بابى هاتة سةر ئةو رِايةى كضةكةى تةنها بؤئةوة نةخؤش دةبيَت بة طرنطى بزانن،  ،كرد

ئيرت بابى ناضارى ئةوة كرد هةلَسوكةوتيَكى نةشياو ثةيرِةو بكات، توند و تيذى لةبةرامبةردا 
ى تورِة دةبوو،  نةخؤش دةكةوت و دةبورايةوة بابى ىلَبنويَنىَ لةمةو دوا هةر كاتيَك خاتون 
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ئيرت خاتون لة ترسى بابى يةكسةر دةطةرِايةوة  ،ثةالمارى دةدا بؤ ئةوةى ئازارى بدات
دؤخى هوشيارى، لة دوا جاردا خاتون كة بؤى دةركةوت ضارةيةكى نية ئةوةى ثيَشرت 

نى قبولَ كرد و هةرطيز نةخؤش دا و رِاستيةكا كردويةتى بؤى ناضيَتة سةر بة ناضارى ملى
نةكةوت، بةرةو ذيانيَكى ئاسايى و دوور لة دةست كرد ملى نا، ئايا ئةم بةسةرهاتة نا تان 

 هةذيَنىَ ؟ .
انينى طا بؤ زؤمةلَزؤربةى دةرونناسةكان لةو باوةرِةدان هةنديَ لة تاكةكانى ناو ك

تى بةشيَ كةىتاسةرةجنامة طرنطى و بايةخى خؤيان هيَندة دةضنة ناو دنياى خةيالَةوة
تنيان ةست خسددا  دةطات، ئةوانة وا بريدةكةنةوة ئةو شتانةى لة بارى رِاستى و هوشيارى

ة بةدةستى يَتيةوةى شبؤ رِازى كردنى هةستى خؤ بة بايةخ زانني ئةبىَ لة رِيَط ،ئاسان نية
 خبةن ، ئةطةر ضى ذيانى داهاتوشيان لة شيَتخانة بطوزةريَنن .

 ية ؟ تى ضىهؤكارى شيَ
ِنى دنةوةكاون كروةآلمدانةوةى ئةم ثرسيارة زؤر دذوارة تائيَستا رِيَنمايى و ر

كرا كى ئاشوةيةثزيشكانيش ئةجناميَكى دلَنيايى نةبةخشيوة، تةنها ئةوةى ئيَمة بةشيَ
يَكى و بةش يَتىدةيزانني هةر هؤكاريَك تيَكدةرى خانةكانى ميَشك بيَت دةبيَتة هؤى ش

راث خيطةرى كار ونيةكان لة رِيَطةى ميكرؤب و ذةهراوى بوونى برينةكانةوةنةخؤشية دةر
 ةى هيضةسانكدةكريَتة سةر ميَشك، بةآلم بةشة ئازاراوى و خةماويةكةى ئةوةية ئةو 
ر ةطدلَنياشم ئة كاريطةريةكى خراث لةسةر خانةكانى ميَشكيان نية و تووشى شيَتى بوون،

 رة .تش ساغ يَوةئهى من و  ةوانة بكريَت ميَشكيان لةتاقى كردنةوةى ورد لةسةر ميَشكى ئ
ية ؟ ئةى هؤكارى شيَتى ئةمانة ضى 

زؤربةى   ، بةآلمانيَتهيض كةس ناتوانىَ بة شيَوةيةكى رِون و ئاشكرا هؤكارى شيَتى بز
نياى دت لة ى بيَئةوانةى ليَهاتوو خاوةن ئةزمونن لةسةر ئةو رِايةن كةسيَك توشى شيَت

 دا  تىياى شيَدن ةةطاتة رِادةى هةستى خؤبةشت زانني بة جؤريَك ئةو هةستةى لشيَتى دا د
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 ى نةطةيشتووة . نقومى دةبيَت هةرطيز لة دنياى واقيعيدا ثىَ
 وو، هةربشدةر ثرِةسولَ كة شيَتيَكى رِؤح سوك و قسةخؤشى خةلَكى طةرمكانى الى 

رد ؤى دةكخ ةرىماشاى دةور وبكاتيَك مندالَ لة دةورى كؤدةبونةوة بةدلَخؤشى يةوة تة
 دةيطووت:

 خةلَكى لة دةورة نية .من قائممقاميش هيَندةى 
     َة ؤ نةكات ببى طووت: ئةطةر منايشيَكى جوانى  جاريَك يةكيَك بةطالَتة ثى 

 تى :طوو ئؤتؤمبيلةكةى هةلَى ناطريَت، رِةسولَ بة برِوا بةخؤ بونيَكى زؤرةوة
كةيمتؤمبيلةةس ئؤنية هةر كاتيَك بضمة سةر جادة سةدان ك رِؤلَة ثيَويستيم بة تؤبؤ 

 ى قائممقامم . رِادةطريَت دةلَىَ
 ،؟ ية ة ضىية ئةوكة ثرسيارى ىلَ بكرازؤر جار وةك كةلَةشيَر خؤى طيظ دةكردةوة 

 بة خؤرِانانةوة دةيطووت: سامىَ دةنويَنم .
 ةو بار ةزانن لدة وا ضونك ،دةخوازنزؤر جار خةلَك كة شيَتيَك دةبينن خؤزطة بة ذيانى

يَذ لة ضؤريَك ج بة و دؤخةى كة تيَيدا دةذى لةخؤشى و بةختةوةرى دا نقوم بووة، شيَتةكان
 ذيان وةردةطرن لةمن و ئيَوة بةختةوةر ترن .

 ؟ ضى ية هؤكارى ئةم خؤش بةختية 
ارةزووىئةخ و ودؤخة خةيالَيةى بؤخؤيان دروست كردووة هةستى بايئةوان ئةو بار 

ةكان ت تاكط بيَطةورةيى خؤيان دةست كةوتووة، ئةطةر هةستى بة بايةخ بوون هيَندة طرن
نطيان ثىَ يان طرةستةلةو هئامادةبن خؤيان خبةنة بازنةى شيَتيةوة ثيَويستة بؤ رِيَز طرتن 

ةور و يَنن دشيَو، بةآلم لةم  ووآلتةى ئيَمة دا ئةوانةى خؤيان هةستى خؤيان دةبدريَت
 يش بة يةكجارى ذيانيان دةشيَويَنيَت .بةر

ريؤز بوويان الثةستةاكانةى ئةو هلة بةندخيانةى ئةبوغريَبى الى ئيَمةش زؤريَك لةو ت ،
 ةعس شيَوا بةجنةى ةشكار و ئبةآلم بة هؤى ئاز ،هةموو شياوى ئافةرين و رِيَز ىلَ طرتن بوون
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 .ئةوةش لةالى خةلَك خؤشةويست بوونسةرةرِاى بوون،
مةسيحى بوو  ةرخؤ يةكيَك بوو لةو شيَتانةى لةالى خةلَك زؤر خؤشةويست بوو،ب

لة  وآلت وووةى دةيانووت مامؤستاى بريكارى بووة، ئارةزووى ئةوةى بووة ذيان لة دةرة
وو ناضار ةكرا بةر نئةوروثا بةسةر بةرىَ، لة رِيَطاى رِةمسيةوة ئةو ئارةزوةى بؤ دةستةب

طةيةنيَتة خؤى ب رانةوةويستبووى لة رِيَطاى ئيَى هةلَبذارد بوو، ناياسايى و قاضاغرِيَطاى 
حكومةتى  ةاليةنلةوة ئةوروثا، بةآلم كاتيَك سنوورى بةزاند بوو ضوو بووة ناو خاكى ئيَران

هةشت سالَ  بة ،وورا بكبؤ عرياق تاوانبار  ، بة تؤمةتى سيخورِىئيَرانةوة دةست طري كرا بوو
ةرةوةى  بؤ دؤيشنتئةوةى لة بةندخيانة ئازاد دةكريَت هةواى رِبةندى حوكم درابوو، دواى 

ؤ ة بؤ عرياق بيَتةوةطةرِودؤخى نالةبارى ذيانى دريابة هؤى با ،ووآلت لة كةللةى دا ناميَنيَت
تاوانى  بة ،ووبريا ناو خيَزان و كةس وكارى، بةآلم ئةجمارة لةاليةن حكومةتى عرياقةوة ط

اوات و ةموو ئان ه( حوكم درا بوو، لةنيَومؤبدهةميشةيى ) بةزاندنى سنوورى ووآلت حوكمى
تى بة شيَ ةكةىهيوا بةرزةكانى ذيان و كيَشة و ضةرمة سةريةكانى رِؤذطاردا سةرةجنام
رنطى  طيةخ و ، باطةيشت بوو، شيَتى يةك سةر سةختى ذيان و زؤر كارى بؤ مةيسةر كرد بوو

نيَودان جرى و بويَ دا، توانا و ك لة دةورىلة ناو خةلَك دا، خؤشةويستى و كؤبونةوةى خةلَ
 ئةجنامى شيَتى دادةستى خستبوون. بة دةسةآلت، ئةمانة هةمووى لة

قسة  دا بةبةرخؤ شيَتيَكى خؤشةويست بوو هةميشة بةنديةكان دةوريان ىلَ دة
 و دام حسنيسة ةلة ناكاو دةكةوتة جنيَودان ب ،خؤشةكانى بةنديةكانى دةخستة ثيَكةنني

لَةتة ة، دةواقةوت و حكومةتةكةى بؤ منونة: دواى داطريكردنى كويَت لةاليةن عريدةسةآل
ة كشانةوة اضار بند و هاوثةميانةكان بة زةبرى هيَزى سةربازى عرياقيان لة كويَت دةرثةرِان

ووت ةموو لةم هلة خاكى كويَت و ئامادةيى سةر ميَزى طفتوطؤ و دانوستاندنيان كرد، ئ
لَ نة قبو ى ني و سةر شؤرِى و مل كةضى سةدام حسني بةرخؤ ثىَبةرزى و خؤبةزل زان

 ت:ت و ضةث دا جنيَوى دةدا دةيطوودةكرا بىَ ئةوةى ناوى بهيَنىَ بةرِاس
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َداطري  كت بؤكورِى قةحثة ئةطةر دةتزانى سةر شؤرِى قبولَ دةكةى ووآلتى خةل
 دةكرد .

 ان سى سزادةرخؤ دا لة ترئيرت بةنديةكان لة هةر هيَرش كردنيَكى لةم جؤرةى ب   
يةك ؤ البةنديةكان دةورى بةرخؤيان ضؤلَ دةكرد، وةكو تؤوى ناو زةوى هةريةك ب

 دةرِؤيشنت .
رتنة طيَز رِويش هةستى بةو من بةرخؤم زؤر خؤش دةويست، رِيَزم ىلَ دةطرت ئة
 .، هةر ثيَويستيةكى هةبواية بةسةربةستى دةهاتة الم داواى دةكرددةكرد
بووة  ضوونةى زيدياياويَكى باآل بةرزى رِيش دريَذ بوو، يةكيَك بوو لةو يةشوكور ث

مى ةحوككردن بؤ سوريا لةاليةن حكومةتى عرياقةوة ب سوريا بة تؤمةتى سيخورِى
 رو هةقةروةثو نيشتمان ( حوكم درا بوو، شوكور ثياويَكى نةفس بةرز مؤبدهةميشةيى )
ةو دا ةستى ئةلَ هبة رِذيَم بوو، ئةوانةى لةط، زؤر دذ بةخةلَكى خراث و سةر ثةرست بوو

زى لة وو، حةخؤ بنةدةهاتنةوة بة قيَزةونى باسى دةكردن، لة ئاخاوتن دا هيَمن و لةسةر
ةر ه بوو خؤشرتالتةنها ثياسةى دةكرد، بىَ دةنطى  تةنهايى بوو، هةميشة لة طؤشةيةك بة

ايى نى كؤتاآلسةوةدةكرد لة ئةوةش بوو بةنديةكان بةشيَت ناويان دةبرد، زؤر شانازى ب
رةيدون ةف ك( بةرِيَزانحةفتاكانى سةدةى رِابردوو لةم بةندخيانةيةدا ئةندامانى بةرزى )ى.ن.
زى كامن زؤر رِيَاورِيَو ه عةبدول قادر و جةبار فةرمان و هاورِيَكانيان لةطةلَ ئةو دابوون، من
وى يَكةآلة تلؤر دةكرد و شوكورمان دةطرت ئةمةش بووة هؤى ئةوةى هات و ضؤى ئيَمةى ز

 لةطةلَ ئيَمةدا ئاسوودة بوو .
 ئؤديشؤ كاكؤ خةلَكى موسلَ بوو مةسيحى بوو، رِةنطى سوور و سثى ضاو شني قؤز و

رِةزا سوك بوو، ضوو بووة لوبنان بة تؤمةتى اليةنطريى حزبى كةتائب حوكم درا بوو، يةكيَك 
وى كةس نةدةبوو، هةميشة خةريكى بوو لةتوش بوانى نةخؤشى )شيزؤفريينيا( تيَكةآل

خواردن بوو، كةمرت لةسةر خوان نانى دةخوارد، ئةو ثاشةرؤك و ثامشاوةى بةنديةكان 



 249 

دةيان كردة بةرميلى ثاشةرؤكةوة ئؤديشؤ بةشى خؤى ىلَ هةلَدةبذارد و خؤى ىلَ تيَر دةكرد، 
وو، كاتيَك كةس بةم جؤرة خواردنة بىَ بةرنامةيية زؤر قةلَةو بووبوو كيَشى لةسةرةوة ب

وكارى دةهاتن بؤ سةردانى هةر بةدةورى دادةهاتن و دةضوون خزمةتيان دةكرد، ئةم 
 دميةنة سةرنج رِاكيَشة دلَى مرؤظى هوشيارى دةضوزاندةوة .

 ،وو، خؤىبةرةب عسالَح يةكيَكى ديكة بوو لة توش بوانى نةخؤشى دةرونى و شيَتى 
ؤى خةثى هةميشة تةماشاى بةرى دةستى ض ،ةهدى( ئةم سةردةمة لةقةلَةم دةدابة)م

ةرى مسان سو ئادةستى رِاست لةسةرى دةنووسى، ليَوى دةبزواند بةرة ثةجنةى دةكرد، بة
لَ م لةطةدةوابةرز دةكردةوة، تةماشاى ناو لةثى دةستى خؤى دةكردةوة وةك ئةوةى بةر

تام رِاستى ادةوةسرِ ىثةروةردطارى هةر دوو جيهان لة ثةيوةندى دابيَت، ضةند جاريَك لةطةلَ
 هيضى ىلَ تيَنةدةطةيشتم .

 ى اريَكبسةرةرِاى هةبوونى ضةندين بةندى لةم جؤرة، ئةوانةى تريش كة لة

 دةرونى خراث دا دةذيان كةم نةبوون .
 وةرزش لة بةندخيانةدا

 بىَ بةرى كردنى مرؤظ  لة ئازادى سزايةكى زؤر سةختة طوزةران لة رِةوشيَكى وادا زؤر
رة، بؤ ئةوةى ئةو بيَبةرى كردنة نةبيَتة هؤى كاردانةوةى ناخؤشى بةرةو رِووى دذوا

بةريَوةبةرايةتى بةندخيانة لةاليةن بةنديةكانةوة، وة بؤ سةرقالَكردنى بةنديةكان هةنديَك 
بوون و فيَنك كةرةستةى وةرزشيان لةطؤرِةثانى بةندخيانة دانا بوو، لة كاتى سيَبةر شؤرِ 

يةكان دةستيان دةكرد بة يارى كردن، ئةوةى جيَطاى سةرنج  بوو ئةوانةى بوونى هةوا بةند
 ةشتةكةى دا بؤ كوردستان دةلَيَت:"ياريان دةكرد زؤربةيان كورد بوون وةك )رِيض( لة ط

ةر كورد لةو طةالنةية ئيَجطار حةزى لة وةرزشة، سا ئيرت طةورةبن يا بضوك، الو بن ياثري لةب
كةرةستةى يارى ئاسن و لةش جوانى لة طؤشةيةكى  يانة"ئةوةى وةرزش خولياى هةموو

طؤرِةثانى بةندخيانة دانرا بوو، جةنطى هاورِيَم ئارةزووى ئةو ياريةى هةبوو رِؤذانة بة 
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بةرنامةيةكى رِيَك ثيَك كاتى لةطةلَ يارى ئاسن دا بةسةر دةبرد، بةشيَكيش بؤ طؤرِةثانى 
م لةطةلَ هةنديَك لةبةنديةكان تيثيَكى باشيان ثيَك يارى تؤثى ثىَ ديارى كرا بوو، عةىل هاورِيَ

لةطةلَ ياريزانانى بةشى حوكمة  ةريكى مةشق و يارى بوون، ضةند جاريَكهيَنابوو رِؤذانة خ
قورسةكان و بةشى حوكمة سوكةكان ياريان ئةجنام دةدا، طؤرِةثانيَكى يارى دةست 

وئاد كةالرى لةطةلَ هةنديَك بةندى )شةبةكة ( هةبوو، من و مامؤستا نةسرولآَل و شؤرِش و ف
نى ، لةاليةكى تريش دوو بةندى هةميشة بةيةكةوة بة هيَمتر رِؤذانة خؤبةخؤ يارميان دةكرد
كؤنفؤ هةبوو،  ، سةرةرِاى هةموو ئةوانةش تيثيَكى بة هيَزىيارى تيَنسى سةر زةويان دةكرد

ثلةيةكى  ،كؤنفؤ كرد بوو بوو كاتى خؤى لة ذاثؤن مةشقى لةسةر يارىبةنديةك ناوى دليَر 
بةرز و ئةجناميَكى باشى بةدةست هيَنابوو، بةرِاستى لة كارةكةى زؤر سةركةوتوو بوو، لة 

هؤى  ناو بةنديةكان دا تيثيَكى ثيَك هيَنا بوو رِؤذانة مةشقيَكى سةرنج رِاكيَشيان دةكرد، بة
ى باش بةشدارى لةطةلَ ئةوة ثريؤتى هاورِيَم زؤر ئارةزووى لةم يارية بوو، بة ئامادةييةك

زؤر لة خةم كارةكةى خؤى بوو، ئةطةر يةكيَك لة ردن، هةطيز ماندوو نةدةبوو، دليَر دةك
 ةلَةياريزانةكان هةلَة يا سةرثيَضى بكرداية سزاى دةدا، ثريؤتى هاورِيَم زؤر جار توشى ئةو ه

دا، ثريؤت بةخؤشةويستيةكى زؤرةوة فةرمانى سزادانى دة ية دةبوو، دليَر و سةرثيَضى
ناضار بوو لةسةر زةوى رِابكشيَت هةتا جيَطةيان بواية ياريزانةكان دةضوونة سةر سك و 

ئيرت دةطةرِانةوة سةر يارى كردن،  ،سنط و الق و بالَى وةك سزادان تاماوةيةك دةمانةوة
ثريؤتيش هةم ديسان بةطةرم و طورِيةوة لةطةلَ ئةوان دا دةستى بة يارى دةكردةوة، 

زار نةدةبوو، خؤشةويسيت زؤرى بؤ ئةو يارية هةبوو، هةلَبةت ئةو سزاية بؤ هةرطيز بيَ
 هةريةك لةو ياريزانانةى هةلَة و سةرثيَضى بكرداية هةروا بوو .

 سةرقالَى و من من
طا ةوةى جيَبؤ ئ هةست كردن بة ترس و ثةذارة و نيطةرانى بة تةواوى رِىَ خؤشكةرن 

 رنةوة، يان بطيَطةجميَشكى مرؤظ دا لةق بكةن و خؤيان  بة خؤشى و ئاسوودةيى و ئارامى لة
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و ثةكى ى تةواةخؤشبةم ثيَودانطة خةم و ثةذارة ئةوةندة ثةريَشان و بيَزارى كرد بووم ن
زى ثةكم ن ناساكرتيخستبووم دةمارةكانى جةستةم طرذ و بريم ئالَؤز و ثةشيَو بوو، بة بضو

 ةماوة،نةوة يَشم دةكات، هيضم بة بةردةكةوت، وا هةستم دةكرد خةريكة لة ناخةوة ك
و، رِةنطة ة نةبوةمةوكضيرت بةرطة ناطرم، هيض بةلَطةيةكيشم لة بارةى ثةذا رة و نيطةرانية 

وسى ارةنضزؤربةى بةنديةكانيش هةروةك من بن، ضونكة لةناو ئةم ضوار ديوارة دا 
يك بكةين وة خةرارةك هةموومان هةريةكة، بؤدةرباز بوون لةم نيطةرانية ثيَويستة خؤمان بة

ىَ ثارامى ئو  ئاسوودةيى ،ضونكة كاتيَك كةسيَك خؤى لة كاردا سةرقالَ و نقووم دةكات
رِوو لة  يطةرانىندا ن دةبىَ، لةكاتى كار كرددا جيَطري  دةبةخشىَ و تةسكينى رِؤح لةميَشكى

مان و طو و واندو، هةروةها سةرقالَى و خةريك بوون بةكارى زؤرةوة هةستى ممرؤظ  ناكات
و خةم و  شةطريى طؤدوودلَى دةرِةويَنىَ، بة ثيَضةوانةوة كاتيَك بيَكار و دةست بةتالنَي

 ثةذارة بةرؤكمان دةطرىَ و دةبيَتة هاورِازمان .
خؤى مةآلس داوة لةبةر  زؤربةى بةنديةكان هةستيان بةم دوذمنى طيانة دةكرد، كة

 تةختة سندوقى بضوكيان ةنديَك كةس بةخؤى بةكاريَكةوة خةريك دةكرد، هئةوة هةركةسة
ديارى  ) لةوزةتيَن( نةخشيان لةسةر دةنةخشاند و بةدروست دةكرد و بةدارى نةخؤشخانة

بؤ هاورِيَكانيان دةناردةوة بؤ دةرةوةى بةندخيانة، هةندىَ كةس خانوو بورجى ئيظلَ و ئةو 
كآلش و جانتا و زواطة و  بابةتانةيان دروست دةكرد، هةنديَكى تر ملوانكة و نةعلى ذنان و

جؤريان لة زةنطيانة)من من ( دروست دةكرد، زؤربةى ئةم كارانةش  ضةند شتيَكى جؤر بة
جوانكارى و اليةنى هونةرى و دةست رِةنطينى تيَدا بةكار دةهات، زؤربةى كات لة حةوشة 

هيض لةم خةريك دةكرد، بةرِاستى من لة بةم كارانةوة لةبن ديوارةكان دادةنيشنت و خؤيان 
كارانة كارامة نةبووم، بةآلم بؤ خؤ خةريك كردن و سةرقالَى و دةرباز بوون لة نيطةرانى 
ئةبواية خؤم بةكاريَكةوة خةريك بكةم، منيش جار جارة ملوانكةم دروست دةكرد، بةآلم 

لة  ،بووم جارى وا هةبوو بة هةفتةيةك ملوانكةيةكم بؤ تةواو نةدةكراو نةكارا ئةوةندة سست 
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يَكدا هى وا هةبوو رِؤذى دوو ملوانكةى دةضنى، بىَ هيَز و شةكةت دةبووم بةآلم لة كات
هةموو باريَكدا ئةو كارة لة دوو سةرةوة سوودى هةبوو لةاليةك بةهؤى سةرقالَى دروست 
كردنى لة كاردا نقووم دةبووم كاتى بري كردنةوةم نةبوو، لةاليةكى تريش ئةو دؤست و 

 وةك ديارى و بةخشش ملوانكةم ثيَش كةش دةكردن، زؤر خزمانةى دةهاتنة سةردامن
نى ترم دةكرِى و ثيَش كةشم دةكرد بةوانةى دةهاتنة سةردان و بةنديةكا جاريش لة
 ئةوانيش زؤر خؤشحالَ دةبوون . ديدةنيمان،

 ية ساوار قانونى نى
ن ةوتياةلَسوكهدةستة رِيَك كةوتبوون هةر دةستة ناخنواردن و  بةنديةكان دةستة

ؤرِش ووين شبةوة بةيةكةوة بوو، هةر دةستةيةك ثيَيان دةووت )سفرداش( من و قادر بةيةك
 ى ليَنا بوو،ساوار نيَتلةطةلَ ئيَمة بووبة سفرداش، بؤ يةكةجمار قادر ويستبووى ضيَشت ىلَ ب
ة هةر ةكةويتةنيشت  شويَنيَكى تايبةت  هةبوو وةكو ضيَشتخانة هةموو بةنديةكان بة

دةكرد،  دروست شتيانغاز(ى  خؤى لةوىَ دانا بوو كاتى ضيَشت ليَنان لةوىَ ضيَكةسة)بتلَة 
 ستى بةثيَوي شرتتومةز قادر نةيزانيبوو ساوارى زؤر لة مةجنةلَةكة كرد بوو، ضونكة ثيَ
تاكو  ،تد دةكازيا ضيَشت ليَنان نةبوو بوو، ساوار سروشتى واية كة كوآل ليَك دةكشيَت و

دريش قا ،ووةوتبوو قةبارةكةى زيادى كرد بوو سةر مةجنةلَةكة كساوارةكة زياتر كوآل ب
ةبوو، هيناوى يَكةنثدميةنيَكى سةير و  زيادةكةى سةرى بةكةوطري رِامالَي بوو،ناضار بوو 

سة ني و قكةندوايى ناضار ثرسيار لة فةخرةدين دةكات، فةخرةدين كورِيَكى دةم بةثيَ
 خؤش و نوكتةباز بوو طووتبوى :

هةر  ،نية نونيَكىض  قايَنان ثيَويستى بة زانيارى نية وةكو حزبى بةعس واية هيساوار ل
ؤ تبيَت  ى كةمى خؤى دروست دةبيَت، بةآلم طرنط ئةوةية ساوارةكة ضؤنيَك ىلَ ى بنىَ

طار خؤى مامؤستاية و رِؤذ.اليَت ياخى بووة و دروست نابيَتساوارت زؤر  تيَكردووة بؤية و
 وو بة بيَنان ليَشت دا قادر زؤرباش فيَرى ض شتيَكت دةكات لة دوايى ناضاريش فيَرى هةموو
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 جؤريَك دةيتوانى كىَ بةركىَ لةطةلَ كابانى باش دابكات .
 ضوونى سةدام بؤ شارى كوت

زطاى اريَث سةردانى لة دريَذةى سةردانةكانى بؤ شارةكانى عرياق سةدام حسني
يَوةبردن و ى بةرِرِوو ى بةرثرسانى ئةو شارة لةئةجنامى كةم و كورِ ) كوت(ى كرد، لةديوانية

 ىضووة سةردان يان،سةدام كةوتة هةرِةشة و رِةخنة و ئامؤذطارى كردن ،كيَشةى هاووآلتيان
كى شتيَقائممقام سةيرى كرد ثيَضكةى كورسيةكةى شكاوة لةجياتى ضاك كردنةوة خ

تةشةر  وتانة  ة وة رِةخنسةدام بة سةر سورِمانةوة كةوت ،سوور)كةرثوض (ى لةذيَر داناوة
 ى:ليَدانى طووت

  اروبارىكهةركةسيَك نةتوانيَت ذوورةكةى خؤى رِيَكبخات ضؤن دةتوانيَت        
هاووآلتيان رِيَك خبات .

( ى كرد بؤى ددائرة كاتيَك ضووة سةردانى دائرةى ئاسايش) ض بىَ  ةركةوتاالمن
و ى هةمورضاوةضةندة خؤى سة ام هةرسةر و بةريةك لة تؤمارى بةنديةكان دا هةية، سةد

ةم بىَ ابىَ بنردن كمةينةتيةكان بوو، بةآلم رِةخنةى لةكارةكانى ئةمان طرت و ئامؤذطارى 
 يذدانى و دلَبىَ و ةمووسةر و بةرية خةلَك بطرييَت، جيَطاى سةرسورِمانة كاتيَك سةدام بةم ه

كانيان ة كارةليان زيادة رِؤي ى وابيَت رِةقيةى خؤيةوة لة كارى ئةوان رِازى نةبيَت ثىَ
يَت بة يَنا بك هكردووة، ئةبىَ ئةوانة ض جانةوةريَك بن و ض بةدبةختيةكيان بةسةر خةلَ

 ى طووتن : ئامؤذطاريةوة ثىَو ةخنة رِ

طري ةستتان و دارةكةدةبنة ئاماجنى كنابىَ خةلَك بةرِةمةكى بطرييَت، بةلَكو ئةوانةى 
د لة ، ياخوؤمار بكريَتوكراوةيان ىلَ بطرييَت، يادةنطيان تنووسراو و بآلستةثيَويدةكريَن

 شويَنى كارةكةيان ويَنةيان بطرييَت .
بةندخيانةكانى  حوكم نةدرابوون، زؤربةى ئةوانةى لة ئةمة خيَرى ئةوانةى تيَدا بوو كة

انيان دا كرا و هيَشتا دادطايى نةكرابوون ضاوخشاندنةوة بة تؤمارة ك رذيَم  دا بوون و
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بةو هؤيةوة  ،جةناح خاس بوون ، وةك دةيانطووت ئةوانةى لةطةلَ ئيَمة لةؤربةيان بةردرانز
زؤربةيان  طةرِيَنرانةوة بؤ ليَكؤلَينةوة و دواى ئةوةى هيض بةلَطةيةك لةسةر طرتنةكةيان 

 تؤمار نةكرا ئازاد كران .
 ئيَمة جيابونةوةى شؤرِش لة

لةطةلَ  1983ى ى تالَةبانى بوو لة سالَلة بنةمالَة ،شؤرِش خةلَكى شارى كةركوك
يَكى ذن ،ووا ذياببووة ئةوروثا حةوت سالَ بوو لة وآلتى نةمس وودا ض دايك و خوشكةكانى

ايبةتى تريَكى ى كانةمساوى بة ناوى )ماطدةلينا( هيَنا بوو كورِيَكى ليَى هةبوو، بة هؤ
، ةدةكردناس بالى كةس  خؤيةوة هاتبؤوة عيَرِاق، هؤكارى هاتنةوة و ئةجنامى كارةكةى

 ةبطةرِيَتةو قاضاغ ة بةحةزى لةكردنةوةى ئةو باسة نةبوو كاتيَك ويستبوى لةرِيَطاى ئيَرانةو
 يةوة بطاتةوةزمةكاناى خرِيَط بةلَكو لةويَوة لة ،ئةوروثا بةرةو بيتويَن ملى رِيَطاى طرتبوو

راو ارِيَذدةيةكى بةرنامى  ضياى ماكؤك بةثىَ بةآلم بةخت يارى نةبوو لة ،ئةوديوى سنوور
لةدادطاى  ،ا بوو كرلةاليةن حكومةتى عرياقيةوة بة هؤى برِوا ثيَكراويَكى خؤيةوة دةستطري

ؤ ئةم بويان (حوكم درا بوو هيَنابومؤبد( بةحوكمى هةميشةيى )الثورةشؤرِش )حمكمة 
 . يةبةندخيانة
تى سو كةوو هةلَ وتنبةآلم شيَوةى ئاخا ،ئيَمة بةتةمةنرت بوو ضةندة لة شؤرِش هةر

ةبوو، نكةوتة ولَس كةميَك سةرنج رِاكيَش بوو، هةنديَك لةبةنديةكان حةزيان لةم جؤرة هة
رِامةوة دةطيَ ى بؤزؤر جار من و ئةو ثيَكةوة دادةنيشتني بة تاسةوة بةسةرهاتى ذيانى خؤ
يَذم لة ض مةوةاشارنمنيش وةك طويَطرى حيكايةختوان بىَ دةنط طويَم بؤ شل دةكرد، ليَتان 

 نى زؤرتةكائةويش بةطريِانةوةى بةسةر ها ،طيَرِانةوةى بة سةرهاتةكانى وةردةطرت
 ئاسوودة دةبوو .

  ،قادر بة ثيَضةوانةى خةلَكى قرضؤك و رِةزيل مرؤظيَكى دل ئاوةدان و سةخى بوو
كى البواية ى خؤش بوو لةطةلَ هاورِيَكانى دا بيخوات، ئةطةر ديناريَ ئةطةر نانيَكى هةبواية ثىَ
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بلَيَم مانةوةى شؤرِش لةطةلَ  ئارةزووى دةكرد لةطةلَ هاورِيَكانى خةرجى بكرداية، دةمةوىَ
بةآلم بة هيض شيَوةيةك هةلَسوكةوتى شؤرِشى الخؤش  ئيَمة هيض بارطرانى بؤ قادر نةبوو،

نةبوو، قادر هةقى بوو ئةركى نان دروست كردن و ثيَويستيةكانى رِؤذانةمانى لة ئةستؤ 
ئاسن  طرتبوو، شؤرِش هيضى نةدةكرد وةك دةلَيَن حازرخؤرى بن سيَبةر بوو، كورسيةكى لة

سةرةرِاى  ،و ثةرِؤ دروست كراوى ال بوو ئةم سيَبةر و ئةو سيَبةر جيَطاى دةطواستةوة
ثيَكةنينة زؤرةكةى زيادةرِؤيى دةكرد، زؤريَك لةبةنديةكان  ئةوةش لة رِةفتار و طوفتار دا بة

 ةيى قادر ثىَرِةفتارةى شؤرِش نةبوو، زؤر جار ئةم رِةفتارةى دةبووة هؤى تورِ حةزيان لةم
 ى دةطووت:

 ت و خةلَك بيَزار دةكةى .ئةم هةلَسوكةوتةى تؤ كةس حةزى ليَناكا -
نيناوى دا دةيطووت:ديسان شؤرِش لة باريَكى ثيَكة 

اماذةيةكى ة ضاو ئب ،رقاد ابيَت بةسة، بؤ تورِة كردنىلةم بةندخيانةية يةك كةسم لةطةلَ د -
 بؤالى من دةكرد دةيطووت:

ية طويَم ىلَ بطريَت .طرنط ئةوةية يةكيَك هة-

 من وةآلم بدةمةوة قادر دةيطووت :ثيَش ئةوةى 
 نىَ .ت بشكيَدلَ ئةويش ئارةزووى لة رِةفتارةكانت نية بةآلم نايةوىَ سةركؤنةت بكات و

 نةوة دةيطووت :دةهيَنا بةثيَكةنيشؤرِش هيض بةسةر خؤى نة
دا مى ئةمةةجنائ لةطرنط نية خؤم برِوام بةخؤم هةيةةطةر هيض كةس ثشتطرييم نةكات ئ

 د هةر كاتيَكى دةكريةلَزؤر جار قادر و شؤرِش لة يةكرت تورِة دةبوون، بةآلم شؤرِش طوىَ رِا
 ام بن و بةةوى بةردنتواندوا جاردا نةيا رِةخنةم ىلَ بطرتاية قادرى ئاشت دةكردةوة، بةآلم لة

 وة .وينةوة و شؤرِش خؤى بةتةنها مايةويةكةوة هةلَ بكةن، ئيرت ليَك جياب
 ارى الف بْا   و هيَرشى نارِةواطؤظ
      تيَكيانشبارةى كورد زؤربةى نووسةر و رِؤذنامةنووسانى بيَطانة هةركاتيَك دةر  



 256 

ين و جنيَوى سوكيان اشرينووسيوة، هةرطيز باشيان ثيَمان رِةوا نةديوة، هةميشة قسةى ن
 ، ضةندين ناوى وةك )ضةتة، موخةريب، موتةمةرِيد، عةميل، تريؤرست(يان ليَناوين،ثيَداوين

سةد طؤبةنديان بؤمان ناوةتةوة، قةت لةخراثة و درؤ نةثرينطاونةتةوة، هةر ضةندة ئيَمة لة 
كز نيشتمانى خؤمان بىَ دةنط و هةست دانيشتووين لة ووآلتى خؤمان سةرى خؤمان 

 بؤ ئةوةى بىَ كيَشة بذين دةستمان بؤ ملَك و مالَى كةس نةبردووة، ضاومان لة ،كردووة
ثيَضةوانةوة هةميشة دوذمنةكان هيَرشيان بؤ هيَناوين، لة  شويَنى هيض كةس نةبرِيوة، بة

وةخت و ناوةخت دا بةسةريان داداوين، ئةوةى كرابىَ ثيَيان كردووين، ئةوةندةى بؤيان لوا 
جار  خاكى خؤمان دةركراوين، زؤر ان كوشتووين، مالَيان ئاطر تىَ بةرداوين، لةبىَ ليَي

هيضيان ثىَ نةهيَشتووين، بؤ شويَن و ووآلتانى تريان رِاطواستووين، قةت بةزةييان ثيَدا نة 
هاتووين، ئةوةى داطريكةران ثيَيان كردووين، نةهةست دةتوانىَ بريبكاتةوة، نةزار دةتوانىَ 

بةرامبةر بيَذىَ، نةقةلَةم دةتوانىَ وةك خؤى شتيَكى لةسةر دابرِيَذىَ، ئةطةر ووشةى شياوى 
جاريَك بةرطرميان كردووة، طيانى خؤمان بةخت كردووة، ثةنامان بؤ ضياكان بردووة، 

ترسى طيانى خؤمان بووة، ئةطةر ثةنامان  خاوةن توانايةك كرد بىَ لة ياداواى هاوكارميان لة
رى و ثاراستنى خاك و مالَ و ناموسى خؤمان بووة، هةرطيز سةرمان بؤ ضةك بردووة بؤ بةرط

بةخت كردووة، تةرمى  بؤ دوذمن نةوى نةكردووة، قوربانى زؤرمان داوة طيامنان
اوة، زؤر بةكؤمةلَ لةمةيدانىَ بة جيَماوة، الشةى نيوةطيان لةخويَن طةوزشةهيدامنان 

وة، رِاومان ناوة برِستمان ىلَ برِيوة، ، ووآلمتان لة دوذمن تةنيجاريش بةخت باشى هانيوة
ىَ طومان، زؤرمان ىلَ كوشتوون، هةنديَك جار قرِمان تيَخستوون، ئةو كارةى ئيَمة تاوان نية ب

ئةطةر بةكولَة مةرطيش بذين، كةضى  ،ضونكة بةرطرية لةخؤمان، بؤئةوةى لة ناو نةضني
نانى خوساو و ووردكةى  ، كةوا بةميَذوو نووسانى بيَطانة، زؤر بىَ رِةمحانة و بىَ شةرمانة

ئةوان ثةروةردة بوون، دواى ضةك بةقةلَةم هيَرشيان بؤ هيَناوين، طواية ئيَمة بيَنمةك و 
تاوين، ثيَيان واية طةر مبانكوذن، مبانطرن بةدناوين، ئةطينا بؤ لةرِووى طةورةكةيان وةس
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ان دةرمان كةن هةق تى خؤم، خاك و ئاو و نامومسان بكةن داطري، لة ووآلبةرِةش بطري
، ئيَمة نابىَ دةنط بكةين ئةطينا طوناهو تاوانة، منوونةى لةم بابةتة لة ميَذوودا كةم بةوانة

نية، هيَندةش ثيَويستى بة بةلَطةنية، ئةوةى مةبةستمة نووسينيَكى طؤظارى )الف بْا  (ى 
ا ويَنةيةكى د 1990بةزمانى عةرةبى دةردةضوو، لة ناوةرِاستى سالَى  ئةو سةردةمةية كة
يةكيَك لةالثةرِةكانى دا بآلو كرابوةوة لةثشت ويَنةكةى بةرِيَز مام جةالل  بةرِيَز مام جةالل لة

ويَنةى كؤشكى سثى جيَطةى ثيَتةختى ووآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا ديار بوو، ويَنةكة 
نةكة وتاريَك تةنيشت ويَ هةر بةم شيَوةية طريا بوو يا لةطةلَى يةكانطري كرا بوو نازامن لة

لةسةر كورد و بةرِيَز مام جةالل نووسرابوو، بة ووتةى ناشريين و نابةجىَ هيَرشى نارِةوا بؤ 
 طواية ،بوونوسرا سةر نةتةوةى كورد كرا بوو، ووشةى سويَر وتالَى بؤ بةرِيَز مام جةالل تيَدا 

 .بيَطانة كيَشى دةست و ثشتيوان تةبؤ نيشتمانة، ( )عرياق دوذمنى
و ينشري خويَن اوةثي ئةو دةبينم كة بةآلم نية، كةس ثياهةلَدانى و ستايش لة ةزوومئار 
 مبدةرناضا ،وةكردو تةرخان طةلةكةى سةركةوتنى و خةبات بؤ ذيانى تةواوى نةناسة ماندوو
 . خبةمةكار ثياهةلَدان و ستايش زمانى
ىهةولَ زؤر وةنيةذيا لةسةرةتاى نةناسة ماندوو ثياوة ئةو دةزانني ئةوة هةموومان 
 ؤربةىز ،لَطةرِاوةهة كيَو و بةدةشت شاوة،تيَكؤ بؤنةتةوةكةى نةوةستاوة،  نادا هةدا داوة،

 و نىويذدا بىَ ،سيَنىَبنا دنيا بةطةالنى خؤى كةىطةلة بتوانىَ بةلَكو طةرِاوة، دنيا ووآلتانى
 ىضاو ثيَش اتةخب خوراوى بةش و كراو زةوت مافى تيَبطةيةنىَ، دوذمنانيان ستةمى و جةور

 نووسى رةضا ىماف ةىئةو بؤ  رِاكيَشىَ سةرجنيان ،زةمينىَ سةر بةدةستةكانى برِيار دةولَةتة

 ىبةرين نىمةيدا و ستانكورد ئاآلى ذيَر لة  بدا وضان  تاويَك كوردستانيش ،بسةمليَنىَ طةلةكةى
 كرىَب ئةطةر الوةترو بة لةوةش ، بطوزةريَنىَ خؤش ذيانيَكى دا ئارامى و ئاشتى و دميوكراسى

 . بستيَنىَِِ عرياق طةالنى تةواوى مافى
       بوونة طرنط ئيَمة بؤ ،ووب نووسرا تيَيدا ضى هةر و   بْا الف طؤظارى نارِةواى هيَرشى  
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 هةر لة سةركردةكانى و كورد ناوى بوو، نةناسرا شيَوةية بةم كورد وابوو، رِؤذطارة ئةو ضونكة

 و ضاكة يا تيَدابا، تىزةنش سةر و لؤمة و سوك قسةى و جنيَو بيسرتابا،  نرِاطةياند يةكى دةزطا
 وردك ناوى اوامان،د بوو ئةوة هةر بوو ضؤنيَك هةر لةالمان، نةبوو طرنط هيض با هةلَدان ثيا

 اديارن ةتةوةكةمشانن رؤذى دوا بوو، دذوار و سةخت رِؤذطاريَكى زمانان، و زار سةر كةوتباية

 ،بوو خؤشىدلَ و شادى ىجيَطا ئيَمة بؤ نووسينة ئةم و ويَنة ئةم بآلوكردنةوةى ئةوة لةبةر بوو،
 و دةستا بةها انطر و ناياب شتى و متفةرك وةك دا بةنديةكان ناو لة طؤظارةكة هؤيةوة بةم

 . دةكرا ثىَ دةستى
 

 سيَدارة رِوخانى
بؤ ئازار و دةردثرِ خاص(ى جةناح لة) دابةزينمان و كردن دادطايى دواى لة ضةندة هةر 

 ليَرة ئةوىَ بةثيَضةوانةى ،هاتبوو بةرسةردا زؤرى طؤرِانى ة(اخلاص )االحكام بةندخيانةى

 ضوونةبةر و بةرخؤر و ذوور هاتنة و ضوونةدةر لة نةبوون، بةسةرمانةوة ثاسةوانةكان هةميشة

 ويَنةى هيَشتا ةآلمب هةبوو، ئازيزامنان و دؤست و خزم ديدةنى ، بووين ازادئ رِادةيةك تا يَبةرس

 خةمى هيَشتا بؤوة، نةسرِا ميَشكمان ثةردةى لةسةر خاص( )جةناح ئازارةكانى و دةرد

 ىبريكةوتنةوةيةك هةر لة دةضوزاندةوة، دلَمانى ئةوىَ بةنديةكامنانى هاورىَ مةينةتيةكانى
 و سةرئاو خوىَ، و بيَتام و ثيس ثيَخؤرى و نخوارد ،ياساولَةكان ناشريينى رِةفتارى

 نةخؤشى و ناخؤشى و خؤشى خةوتن، و ثشودان و خواردن ،شوشنت ذوور و خؤشةشنت

 ئةو ئةوةش سةرةرِاى ئةستةمة، بريضوونةوةيان ،تالَن دوويةكىررِاب هةمووى ئةمانة

 و سويَية بة برينيَكى ،سيَدارة بةرثةتى ناردنية دادطا نارِةواى و ناهةق برِيارى هاوريَيانةى
 لةيةك نةسرولآَل مامؤستا لةطةلَ زؤر ماوةيةكى كة من بؤ تايبةت بة مة،ئةستة بوونى سارِيَذ

 لة كردبووم نيطةرانى زياتر ئةوةى  بوو، بةيةكةوة خةوتنمان و خواردنةوة و خواردن ذووردا

 و حةيدةر ديكةش لةاليةكى وة ،ى هاورِىَ حمسنى رِائد و خؤى دانى سيَدارة لة برِيارى دواى
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 دواى بووين، ئةواندا هةوالَى ضاوةرِوانى لة هيَشتا ئيَمة نةدةزانني، يَكمانهةوالَ هيض هاوريَكانى

 ذوورى لة حمسنيان رِائد و نةسرولآَل مامؤستا رِؤذيَك لةناكاو دا مةرط سيَبةرى ذيَر لة رِؤذ ثةجنا

 ئيعدامةوة لة حوكمةكةيان اخلاصة( )االحكام بةندخيانةى بؤ ئيَمة الى دابةزاندة ئيعدامةوة

 رِيشى و زةرد بةرِةنطى قارةمانة ثياوة دوو ئةم هةرضةندة مؤبد(هةميشةيى) ةزاندبووةداب

 دارى خؤيان خؤرِاطرى و هيمةت بة بةآلم نيشتبوو، ىلَ مردوويان رِةنطى ئالَؤز ثرضى و دريَذ

 شادمانى رِؤذى و خؤش هةوالَيَكى بةرِاستى دادا، بةعسيةكان بة ضؤكيان رِووخاند، سيَدارةيان

 شادبووينةوة. هاورِيَكامنان ديدارى بة ديكة جاريَكى بوو،
 شوان حةمة
دةكرايةوة حةوشة دةرطاى هةر بوو، زؤر ذمارةيان بةنديةكان و بضوك بةندخيانة 

 ىكات لة ،بووندا ضؤ و هات لة ميَروولة شارة وةك بةندخيانة حةوشةى دةضوونة بةنديةكان
 . دةدا مةآلس نثةسيوا ثةنا لة خؤيان دا نيوةرِؤش طةرماى
ةىثياس يَمنىه بة و تةنها بة جةجنالَةدا ودؤخة بار و قةرةبالَغى ئةو ناو لة كزؤلَة الويَكى 

 مضوو ةوةبةالي ،بووهة دةربارةى زانياريم هةنديَك بوو كرد دةربارةى ثرسيارم ثيَشرت ،دةكرد
 ةخست دةستيَكم ت،دةكريَ لةطةلَ رِةفتارى خؤى بريى و هؤش ثىَى بة كةس هةر دةلَيَن وةك
 : ثرسى هةوالَم دؤستانة شانى سةر

 ؟ ...ضؤنى باش كاتةت ئةم -
 . باشم وةلآَل -

 طومت: ، بةكاردةهيَنا ووشةيةى ةمئ هةر زياتر ئةو
 ية؟ ضى ناوت -
. حةمةية ناوم -
ى؟ كوىَ خةلَكى -

.هةلَشؤم طوندى خةلَكى -
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كرد: ىلَ طرتنى هؤى لة ثرسيارم

؟ طرياوى لةسةرضى -
؟ طرياوم لةسةرضى نازامن وةلآَل -
 ؟ طرياوى لةسةرضى نازانى ضؤن -
 . ثارتى دةلَيَن بةآلم نةكردووة هيضم وةلآَل -

وو،نةدةض كارامة و سياسى ثياويَكى لة دةكردةوة ىلَ بريم رِادةمام، ى تىَ ئةوةندةى 

 ىرِذيَم بةآلم ،كردبىَ سياسى كارى نةدةضوو لةوة بوو، سافيلكة و ساكار و سادة الويَكى
 ئةندازة ىَب زةبروزةنطى هؤى بة بوو ئةوة طرنط ئةوان الى بةمةدةدا ى طوىَ كةى بةعس

 رهة ،ةسةآلتند خاوةن ئةوان بيسةمليَنن ، بكةن خؤيان ويستى ناضارى ،بةرن خةلَك زراوى
 و كمحو ثاراستنى بؤ بوو وا ثيَيان دةبيَتةوة، مةرط رِووى بةرةو بكات بزيَوى سةر كةسيَك

 شيَوةية بةم دةبىَ دةسةآلتيان

 . دةبينى لةحةمة ضى سوودى رِذيَم ئةطينا  ،بكةن خةلَك لةطةلَ ةفتاررِِِ
وةرِيَكبا و بري ةسةرل نةبيَت هةر ئيَمة دةسوتا، ى ثىَ دلَم ناخةوة لة بوو هةذا ويذدامن 

 خؤشىدلَ بؤ ةبووه بيانويوك بواية هةرضى ضارةنوومسان ،بوو هةلَمانبذارد خؤمان طرياوين

 ؟ بؤ حةمة ئةى بةآلم ،خؤمان دانةوةى
دا ويستىخؤشة لة دةويست خؤشيان بةنديةكان هةموو دوويى كةم و سادةيى هؤى بة 

 ىناو بة ريانت وةخزميَكى حةسةن ناوى بة برايةكى لةطةلَ دةكرد، بانطيان شوان حةمة بة
 . نبوو وةى بىَ و ثاك و ضاك كورِى هةموويان بوون، طريا عةبدولآَل رِةسولَ
ئةبىَ ،بةشدارم ث.د.ك( ) رِيَكخستنى لة من :طووتبوون ى ثىَ رِةسولَ خزميَكى  

 بريىلَ و هةلَسةنطاندن بىَ ئةوانيش ن،يبكة رِيَكخسنت كارى يةكةوة بة و بني يةكرت هاوكارى

 لة كابراش كةن،ب هاوكارى بوو ثيَدا بةلَيَنيان دابوو، مليان خزمايةتى هؤى بة زياتر كردنةوة

 و كؤمةآليةتى نةريتيَكى و داب هيض دانة طوىَ بىَ بوو رِذيَم ئاسايشى دائرةى بة سةر ذيَرةوة
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 ) رِيَكخستنى ئةمانة كة ،كردبوو ئاطادار بةعسى ى االمن( دائرة ) ئاسايش دائرةى خزمايةتى
 . بةندخيانةية ةمئ بؤ هيَنابوويانن بوو درا حوكميان طرتبوويانن ئةو قسةى لةسةر ن ث.د.ك(

 ئةندام كةم شيَروانى
ىئةوة بؤ ابوو،د خةلَك بةطرتنى ثةرةى جاران لة تر خةست بةعس رِذيَمى بوو ماوةيةك 

 تةكةىووآل آلتيانىهاوو ثيشانى خؤى ستةمى و جةور بسةمليَنىَ، خؤى ويذدانى بىَ و درِندةيى

 نةرِؤذا ةكوردستانةو ناوضةكانى مووهة لة ئةوة بةدةست نةمانيان و مان بطةيةنىَ تيَيان بدات،

 اسةتيَكسي ئةمة كران، توند بةندخيانة لة مندالَ و ثري ثياو، و ذن كورِ، و كض دةطرت خةلَكيان

 كوردستان نىسنوورةكا هةموو لة ئةنفال دناوى بة كارةساتى دواى لة بةعس رِذيَمى بوو

 ةينةلَز و فوئاد بةندخيانةية ئةم بؤ دةهيَنران طرياوةكانيش زؤرى بةشى دةكرد، ثةيرِةوى

 و نفةرحا و سةنحة رِيَكانيةوة، لة حسني و مةجيد كةالرةوة، لة هاورِيَكانيان و عابدين
 رت ةندانىض و ةميَرانىش جةمال وة، شيَنىَ لة حسني فةقىَ باتاسةوة، هةريرةو لة هاورِيَكانيان

 هةلَشؤى لة فةقىَ دىئةمحة عةىل و حةمةسوار و سوورة حاجى شارةزوورةوة، بنارى لة

 مجةى بةندخيانة دةهيَنا تازةيان بةندى هيَندة رِؤذانة ضووزامن ئةرىَ ،ثشدةرةوة بنارى

 .  دةهات
و دةم تى،دةس و الق هيَنا وةثاسكيليَكة بة ليَدراويان )شلل( شةثلَة طةجنيَكى رِؤذيَك 

 كارى ثيَكى و رِيَكبة شىلة ئةنداميَكى هيض جةستةى تاثاى سةر كردنى قسة و زمان ،ضاو

 بؤ ،شيَوة ةمانه بة دابةزاندنةوةش بؤ ثاسكيلةكةى سةر بيخاتة يةكيَك ئةبواية ،نةدةكرد

 ةبةدةمةو ئاوى و نان ئةبواية هةبوو، تر بةكةسى ثيَويستى ئاو سةر و شوشنت و ناخنواردن
 بىَ ةطةجن ئةم ةك  سورِدةما سةرى نةبواية بةعس كردةوةكانى شارةزاى يةكيَك ئةطةر بكراية

 سايىئا ئيَمة بؤ مبةآل ديَت، لةدةست طرنطى كاريَكى ض طرياوة بؤ ئةندامة كةم و الق و دةست

  رِاستى ةب خؤيان الى طرتة ئةنداميان كةم شريوانى بورهان و كامةران و نزار هاتبووين،رِا بوو

  طةوةتةن بة و ارىهاوك طيانى منوونةى الوة سىَ ئةم ئاخر دةكرد، باشيان خزمةتى و هاوكارى
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 دةكرا. ثىَ ئةوانى هةروةك خؤشى نزيكى خةلَكى بوون، هاتن
خؤيانةوة كةىمالَة تةنيشت بة سليَمانى شارى طةرِةكةكانى لة يةكيَك لة شيَروان 

 ةياننام رطةثيَشمة ارىك و لةكةس هةنديَك بفرؤشىَ، تيَدا ووردةوالَةى دانابوو بؤ دوكانيَكيان

 ووب برد نىنامةكا ةرةىتةت ئةو نابوو دايان شيَروان الى بوو، نووسى يانثيَشمةرطةكان كورِة بؤ

 رتبووط نامةكانيان خاوةنى و شيَروان هؤيةوة بةم بوو، طريا رِذيم زالَطةكانى لة يةكيَك لة

 خاوةن لة وونب يةكيَك كضى شوكريةى  و ئامينة ثورة بةندخيانةية،  ئةم بؤ هيَنابويانن

  بؤ بوويانن برد نياندا حوكم دواى ،نامةكان
 . ذنان تايبةتى بةندخيانةى
 شارى ةكانىتووثيَشكةو لةطةرِةكة يةكيَك خةلَكى دةكرد بةوة شانازى زؤر شيَروان

 باش ئيَوة لَةىبنةما من :دةيطووت بةطالَتةوة و خؤشى بؤ وتسةركة ية،)عةقارى( سليَمانى

 ية، يى الدىَ يةطوا بوو الناخؤش زؤر ئةمةى شيَروان موغاغن، طوندى خةلَكى ئيَوة دةناسم

 ةكىطةرِ خةلَكى شيَروان  ،ناكات  رِاست سةركةوت بطةيةنىَ تيَمان دةيويست دةكرد ضى هةر

 ،دةبرد ربةسة ةطةلَل كاتيان ثيَكةنني و بةطالَتة بةنديةكان ئيرت ،غاغمو طوندى نةك عةقارية
 ىلَ رِيَزيان و خؤشدةويست زؤر شيَروانيان بةنديةكان هةموو تايبةتيةى بارة ئةو بةهؤى
 .دةطرت
ؤز هةست و س ووىرِ لة بوو كاريطةر هةموومان دةرونى لة شيَروان ئةندامى كةم دميةنى

 .دةست نةدةهات و بةزةييةوة دلَمان بؤى دةسوتابةآلم هيضمان لة
تاهريى نةوجةوان 
وو كةوتبوونة جةور و ستةم، ئيَش و ئازار، مةينةت و بةدبةختى بةشى هةموو ئةوانة ب

اى ئةوةى هيض مافيَكى ذيَر     دةسةآلتى بةعس و سايةى حوكمى سةدام حسني، سةرةر
لةسةرانسةرى ووآلت دا جةنطى دةرونى، شكاندنى كةسايةتى خةلَك،  ،ئارادا نةبوو مرؤظ لة

ةوة ووو بردن، تيَكدانى خانة والنة، ئاوارة و دةر بة دةرى زؤربةى دانيشتوانى طرتبوئابر
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ى ملى بؤ ئةوانيش نةداية و بة قةدةرى ئةوان رِازى نةبواية توشى طرتن و بةندخيانة ئةوة
 .وةوةودةبوو، بةرةو رِووى كارةسات و بةدبةختى دةب

اخ ين و دست برِسةرةرِاى قامضى، كارةبا، بىَ ئاوى، برسى كردن، طوىَ برِين، دة
ووى رة و رِبة ةورة و بضوكط ،كردن و ئةوثةرِى بىَ حورمةتى ثىَ كردن لة كايةدا بوون

نيان يارةكاوو نةفرِنة طولةكانى بةعس دةيانويست بة هةم مةينةت و كارةسات دةبوونةوة.
بؤ  ،بةختى دةكةينو بةد ةزيلبلَيَن هةر كةسيَك لةبةرامبةر ئيَمةدا بلَىَ لةل لة بةندخيانةدا رِ

رةوةش ة دةكةضوو ،ئةوةى هةرطيزا و هةرطيز جاريَكى دى بري لةسةر كيَشى نةكاتةوة
سى دةسةآلتى لة تر انننةتو ،ثةنديَك بيَت بؤ ئةوانةى ئةم رِةفتارانة بة ضاوى خؤيان دةبينن

ةوتة، ةك كثخؤش و ثري و  ئةطينا بةدةردى ئةمان دةضن، نة ،بةعس سةر بةرز بكةنةوة
هؤيةوة بةم  اوةدا،يَكركةنةفت و مندالَ نابنة هؤى ئةوةى ثاريَزراو بيَت لةم كاية نةفرةت ل

 تاهريى نةوجةوانيش رِزطارى نةبوو بوو .
انة، ة بةندخيوتبووتاهري يةكيَك بوو لةو بةنديانةى بةهؤى بةدبةختى رِؤذطارةوة كة

ابا ئيَستا  طةرِمن ىلَنةوجةوانيَك بوو خةتى مسيَلَى نةدا بوو، زؤر مندالَ بوو، ئةطةر دوذ
: ئةبىَ ض ةمطووتدا د هةبوو، لة دلَى خؤمئارةزووى طةمةى منداآلنى ناو كؤآلن و طؤرِةثانى 

دايك و  نازى ةية لبىَ ويذدانيَك ئةمةى خستبيَتة داوةوة، ضؤن دلَى هات ئةم ثارضة ساوا
اهةموار ناريَكى بض  ةبابى بىَ بةش بكات، ئةبىَ ئيَستا بابى ضارة رِةش دايكة داماوةكةى ل

الَ كارةكةى و مند ةوانةى رِؤلَة نةوجدابن، بىَ طومان ئيَستا دايكى دةستة و دوعاية بؤ ئةو
يشة ضاو لة و هةم اداا نخوا بيثاريَزىَ و لةبةآلى رِؤذطار سةالمةت بىَ، بةم رِؤذطارة هةد

ى خؤى  ى طوىَوارة، دلَنيام ضةندين جار ضؤتة سةر مةزارى ثياوضاكان و جووتة طرِيَطاية
 . ىَة هةلَناسورِبؤ كردووة بةخيَر، ئاخ رِؤذطارى سثلة جاريَك بةكامى ئيَم

 لةيادم نةماوة تاهري لةسةر ضى طريا بوو هةر ضؤنيَك بيت طرنط نية، مةبةستى طرنط
ئةوةية هيَندة مندالَ بوو تةمةنى رِيَكاى بة ياسا ضةواشة و دادطا قةرة قوشيةكةى ئةوانيش 
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 ناضار دادوةر بؤ ئةوةى خيانةت لة ،نةدا بوو هيض جؤرة حوكميَكى بةسةردا بسةثيَنن
ى لةسةر ويذدانى خؤى دانا  ثيشةى خؤى بكات و ياساش شةرمةزار و رِوو زةرد بكات، ثىَ

بؤ  ،ى ياساى تةندروستى تةمةنى تاهريى مندالَِِكار طةورة بكةن بوو برِيارى دابوو بة ثىَ
رةقوشى ئةوةى لة رِيَطاى ئةو كارة ناياسايى و دذةمرؤيية بتوانيَت حوكمى ياسايى قة

يةش دةزطا تةندروستيةكةشيان خيانةتيان لة  هةر بةم ثىَ بسةثيَنن،خؤيانى بةسةردا 
ثيشةكةى خؤى كردبوو، لة كاتيَكدا تاهري زؤر مندالَ بوو تةمةنيان طةورة كردبوو بؤ ئةوةى 

 طةورة كردن  ئيرت دواى تةمةنويذدانةكان بتوانن حوكمى خؤيان ئةجنام بدةن. دادوةرة بىَ
 . (اخلاصة )االحكامنابوويان بؤ بةندخيانةىئينجا دادوةر حوكمى دابوو هيَ

 ئةبوتلفاح
َندخيانة و لة بةك بوئةبوتلفاح يةكيَك بوو لةو عةرةبة دةشتةكيانة)بدو(ى ضةند سالَي

بوو  ى طرياسةر ضضةندة لةيادم نية لة ، هةربوو بوو، تةمةنى زؤر بوو ثريو كةنةفت بوو
ؤر جار زبوو،  يكضووتبارى دةرونى كةميَك  هؤى مانةوةى ضةند سالَى لة بةندخيانة بةآلم بة

يرة انى جزبيَكى ناوةرِاستى طؤرِةثانى بةندخيانة دادةنيشت وةك ئةوةى لةناو ميَرط لة
ئاوا  ةنةبووى ئةوهى هةلَدةكردة طؤرانى دةشتةكى)بدوى( هةرضةندة تةمةنى  دانيشتبىَ تىَ

سةآلتى دة بىَة لةةنطة ئةمان، بةآلم رِلةوةخت و ناوةخت دا طؤرانى بلَىَبىَ بةرنامة و 
نى ن دميةةنديضبةخشيبىَ، بندخيانة ئاسوودةييةكيان بةدةرونى رِؤذطارى ثرِ ئازارى بة

 هاوشيَوةى ئةمة دلَى مرؤظى ذيرى دةضوزاندةوة.
داطري كردنى كوةيت

اسوودة مرؤظ ئ تى بؤسةدام ديكتاتؤرى عرياق هةرطيز بىَ خويَن رِشتنى خةلَك و مةينة
ة لشتبوو ةوة تيَطةيلئريان سةدام -، دواى وةستانى شةرِى هةشت سالَةى عرياقنةدةبوو

ؤى لة تةوة دةبنة هردابيَة بةبئاشتى دا ئةو هةموو خةلَكة رِؤلَة كوذراو و مالَويَرانة ئاهيَكيان 
 شةرِيَكى  بىَ بةت ئةناو بردنى حوكمى بةعس، لةبةر ئةوة بريى لة وةكردةوة هةر ضؤنيَك بيَ
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 ةرقالَيان بكات، بؤ ئةم ترةوة س
 ى بوو. كارةش باشرتين شويَن دةولَةتى كوةيتى دراوسىَ

سةر  يةك بووة قةزادا لة رِووى ئيداريةو كوةيت لةسةردةمى ئيمثرياتؤريةتى عومسانى
ولَةتى انى دةوةشبة وياليةتى بةسرِة بوو، بةآلم دواى هاتنى ئينطليز و لةبةر يةك هةلَ

يش بؤ يزةكانينطلئيت دةستيان لةطةلَ ئينطليزةكان تيَكةلَ كرد، عومسانى شيَخةكانى كوة
ا ودا ارى كرى ديبةرذةوةندى كارى خؤيان كوةيتيان لة بةسرِة جياكردةوة و لة سنووريَك

ستانى بةدةكرديان بة مرينشينى كوةيت و بةشيَخةكانى كوةيتيان سثارد، بةآلم كار
 ا نورىد يكىزانيوة، لةسةردةمى مةل دةولَةتى عرياق هةميشة كوةيتيان بة هى خؤيان

نةبوو،  كةوتووسةر سةعيد سةرؤك وةزيرانى دةولَةتى عرياق هةولَى طرتنى كوةيتى دا بةآلم
 عةبدولكةريم قاسم هةولَى طرتنةوةى دا بةآلم ئةويش سةركةوتوو نةبوو.

وآلتانى و ؤر قةرزىذةثيَدانى شةرِ عرياق برِيَكى زئريان بؤ دريَ-لة كاتى جةنطى عرياق
رياق عدةوة تايبةتى قةرزى كوةيت، كوةيت داواى قةرزةكانى دةكر كةنداوى البوو بة

خؤش يَوةئةطةر لة ئوةزيرى دةرةوةى كوةيت طووتى" {بؤليَمان خؤش نابن}دةيطووت 
 . ني دةبىَ لة زؤر كةسى تر خؤش بني"ب

َبةرميل  1,037,000ى ريَكخراوى ئؤثيَك كوةيت دةبوو لة رِؤذيَك دا تةنها  بةثى
ةدام هةم دةهيَنا، سبةرميل نةوتى بةر1,700,000دا  نةوت بةرهةم بهيَنىَ، بةآلم لةرِاستى

 بازارِ ى لةدئةطةر بازرطانيَك بيةويَت بازرطانيَكى ئةمةى كردة بيانويةك طووتى "
 .بىَ نرخ دةكات " –مشةكةكةى  –دةرثةرِيَنيَت، ئةوا كاآلكةى 

ِو كة اوى هةبوسوثايةكى ئامادة كر ئريان  عرياق-ى عرياقلة اليةكى تريش دواى شةر
بازى سةر 490,000( تيث ثيَك هاتبوو جطةلة 56بريتى بوو لةيةك مليؤن سةرباز كةلة)

نةفةر بةر وةهةروةها  72T-62 T" ،9000زريَثؤش جؤرى " 5000يةدةط و 
 . (20)فرِؤكةى جةنطى و هةليكؤثتةر1450
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م ةى سةداكارانبوونة هؤى ئةجنام دانى برية تةماح ئةمانة و طةىلَ هؤكارى تريش
-8-2ى ةبةيانة بةرثالنيَكى دارِيَذراو و كار بؤكراو ل حسني بؤ داطري كردنى كوةيت، بة

ةيت و ريى كوئةم ند كاتذميَريَك بة هةآلتنىلَيكوتاية سةر كوةيت و لةماوةى ضةهة 1990
ةشَك لة بةوةكة وكردةياندنيش واى بآلبةرثرسانى كوةيت بةرةو سعودية، داطريى كرد لة رِاط

 وكاريان لةواى هان داكؤنةضلَكاو خؤرى خؤيا سةرانى كوةيت لةذيَر فةرماندةيى "عةاْل  "ئةف
ى "مةجيد ةن ئةلنا ثاريَزطاى نؤزدةمينى عرياق و"عةىل حةسدوايش ناوى  عرياق كردووة،

 .زطاى كوةيتثاريَ رد بةطرتبوو كةرو ناز ناوى"عةىل كيميايى "لة خويَن رِيَذى دا ئامؤزاى كة 
ايشان دثةدام ةم دةست دريَذيةى سكؤمةلَطاى نيَودةولَةتى نيطةرانى زؤرى دذى ئ ،
وور خؤى س قسةى بةآلم سةدام لةسةر ،ضةندة زؤر داواى ليَكرا لة كوةيت بكشيَتةوة هةر

 ةيت ثاريَزطاى نؤزدةمينى عرياقة .بوو كةوا كو
ينى بوو بخةوى  تاتؤرو لةسةر بنةماى خةونيَك درا بوو، ديكطرتنى كوةيت برِياريَك بو

بةجىَ  نها جىَةش تةطرتنى كوةيت ئريادةى خوا بوو رِؤلَى ئيَم" :ى بكات دةبوو جىَ بةجىَ
يكتاتؤر انةى دةو قسلئةمة كؤثلةيةك بوو  برِياريَكى تاكة كةسى بةبيَت"كردنةكةى بوو نةك 

وى واكرد بطةلَ خمابةراتى عةسكةرى عرياق دلة كؤبونةوةيةكى لة 1990-8-10رِؤذى 
كة نالَةكانى  لة كاتى ضاوثيَكةوتنى .( 101كة لة كتيَبى )اجلنراالت أخر من يعلم ل

ؤنةوة ةر لةكه ت"ةركيَشى و لووت بةرزيةوة دةيطوورِاطةياندن و رِؤذنامةنووسان دا بةس
اق ثاى عريسو ئيرت ى"ا طةرِايةوة شويَنى بنةرِةتى خؤئيَست ،كوةيت خاكى عرياق بووة

 ساف لةساف كوةيتيان تاآلن كرد .
ئةطةر ووت :"طزى وةزيرى دةرةوةى عرياقى جنيَف بة تاريق عةزي جيميس بيكةر لة

نامةكةى  ةوةها لهةر "ة ووآلتيَكى دواكةوتوو و ويَرانكوةيت نةكشيَنةوة عرياق دةكةين ب لة
 .(21)صر اكرت من كويت "من كويت سوف خت أن لن تنسحببؤش بؤ سةدام دةلَىَ "

  َرانى و نيطة هؤى ترس ى هيَناية ئاراوة، بووة داطري كردنى كوةيت بارودؤخيَكى نوى 
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 بة اوةندىنةآلتى بوونى ئوميَدى طؤرِانكارى دةسا ناو خودى ووآلتانى عةرةبى و ثةيد لة
يَطةى رِ لة تكوةيتايبةت لة هةريَمى كوردستان، سةرةرِاى داواكارى كشانةوةى عيَراق لة

رِيَكخراوى  رةبى وى عةكةسايةتى نيَو دةولَةتى و رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان و كؤمكار
ةدام و طةلَ سم لة...بةآل فةرِةنسا و ضةندين ووآلتى ديكة  كؤنطرةى ئيسالمى و رِوسيا و

 ىووة هؤبسني سوود بوو، سةركيَشى و رِةفتارى ناثةسةندى سةدام حيرِذيَمى بةعس بةَ
ى بةسةر تةةولَيَودبة هؤى طةمارؤى ئابورى كؤمةلَطاى ن ،مةينةتيةكى تر بؤ طةالنى عرياق

ؤشى و نةخ وعرياق دا دةولَةتى عرياق ئيفليج و خةلَكةكةشى بةرةو رِووى برسيةتى 
راق لة كى عيَخةلَ ونةوة، ئةوةش بووة هؤى بيَزارى زياترىومةينةتى بىَ داو و دةرمانى ب

 بووةكةى، ئةم بارودؤخة كاريطةرى لةسةر بةنديةكانيش هةبةعس و دارو دةست
ةوةندة شيان ئر خؤكاربةدةستانى بةندخيانة ئةو توند و تيذيةى جارانيان بؤ نةدةضووة سة

انة بةندخياو  لةن ان لةيامنبرِوايان بةكردةوةكانى رِابردووى خؤيان نةمابوو لةبةر ئةوة ئيَمة ذ
 .دا بةرةو باشرت دةضوو

 تةختةكالؤس
 ،تيَكضرِذان و قةرةبالَغى خةلَك، نةبوونى مةرجى تةندروستى، كةمى داو دةرمان

كةمتةرخةمى بةرثرسانى بةندخيانة ئةمانة هةمووى دةبوونة هؤى ثيس و ثؤخلَى و تةشةنةكردنى 
 ،ضةندين ميكرؤب و ميَروى زيان بةخش كة هةموويان سةرضاوةى ضةندين نةخؤشى كوشندة بوون

ى ثيَست و خروو حةساسيةت يةكيَك لةو ميَرووة زيان بةخشانة تةختةكالؤس بة تايبةت نةخؤش
ية؟ ئةو ميَرووة زيان بةخشة ميَروويةكى ووردى  بوو، من تا ئةو كاتة نةمدةزانى تةختةكالؤس ضى

لة شيَوةى سنى دانةويَلَة داية، لةو بضةكرت و لة ئةسثىَ طةورة ترة، رِةنطى قاوةيى يابؤرة، زؤر 
ناو كارتؤن و تةختةدا هياَلنة دةكا و خؤى حةشار دةدات، لةكاتى هاتنة  سيدار، لةثيس و مةتر

رِؤيشنت زؤر ئازاية، رِاوكردنى ئاسان نةبوو،  دةرةوةى دا طاز دةطريَت وةكو كيَض دةردةثةرِآ، لة
شويَنى طاز طرتنى ئازارى زؤرى هةبوو، سوور هةلَدةطةرِا و دةبووة خروو حةساسيةت لة ئةجنام دا 
دةبووة برينيَكى ثيس و بيَزاركةر، ميَروويةكى لةش ناسك بوو لةكاتى طاز طرتن يا رِؤيشتنى ئاسايى 
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وذمنيَكى نهيَنى وسةرضاوةى فرياى بكةوتيناية هةر شتيَكى بةركةوتاية دةمرد، ئةم ميَرووة ثيسة د
 .حةساسى وزؤرجار طرويَتى بوووةوةى نةخؤشى ثيَست بونبآلو
ووتيانؤذيَك طو، رِميَرووة هةبو ةزايى و ئةزمونى زؤريان لة بارةى ئةمبةندية كؤنةكان شار:  
ويستة ووة ثيَةى سةندهةموو كةل و ثةلةكانتان ببةن بؤ طؤرِةثانى بةندخيانة تةختةكالؤس ثةر   

دخيانة هةتا وشةى بةنحة ةبةرى ىلَ بطرييَت و ضارةسةر بكريَت، كةل و ثةلةكامنان بردة بةر هةتاو ل
 ورةوة .ة ذو، ذوور و هؤلَةكامنان ثاك كردةوة ئينجا كةل و ثةلةكامنان هيَنايئيَوارة
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 بةشى ثيَنجةم

 
 بةندخيانةى بادؤش

 ئةبوغريَب بؤ بادؤش لة
نى لةنديةكاترسابوو يالةبةر قةرةبالَغى و بىَ شويَنى رِذيَم هةميشة بة لة 

يارىدا تر برِ يَكىى نؤدا جارمانط بةندخيانةيةكةوة بؤ بةندخيانةيةكى تر دةطواستةوة، لة
يارى ةوة برِاريَكض هؤك بةنديةكان بطوازيَتةوة، من ئاطادارى ئةوة نةبووم بة بةشيَك لة

يةكان و بةندة ناطواستنةوةى بةشيَك لة بةنديةكانى داوة، تاكو باسى طواستنةوة نةكةوت
نوسيَت، بى خؤى ناواموسلَ ب كةوا هةر كةسيَك دةيةويَت بطوازريَتةوة بةندخيانةى بادؤش لة

بوغريَب لة ئة ن كةضونكة كةس و كارما ،ئةو برِيارة بؤ ئيَمة برِياريَكى دلَخؤشكةر بوو
دانى تر بيَنة سةرذى دوارِؤ دةهاتنة ديدةنيمان ئةبواية رِؤذيَك ثيَشرت بهاتناية شةو لة بةغدابن

، مالَى خؤيان ةوة بؤيَنرِبةغدا مبيَننةوة ئينجا بؤ رِؤذى سىَيةم بطة ئيَمة، شةوى دواتريش لة
يَك ة رِؤذب ،ووبةآلم بةندخيانةى بادؤش لةموسلَ بؤ كةس و كارى ئيَمة زؤر نزيك تر ب

ةوانةى ةموو ئهوة لةبةر ئة ،دةيانتوانى سةردامنان بكةن و بطةرِيَنةوة مالَةكانى خؤيان
استنةوة طو بؤ ووسىخةلَكى ثاريَزطاى موسلَ، هةوليَر، دهؤك، سيَمانى بوون ناوى خؤيان ن

 بؤ بةندخيانةى بادؤش .
 من و قادر بادينى و حمةمةد رِؤستةم و فةخرةدين هةورامى و هةنديَكى تر لة

يةكيَك لة  ،هاوريَيانى خؤمان كؤبوينةوة دةربارةى طواستنةوةمان طفتوطؤ بكةين
سةرجنةكان ئةمة بوو رِةنطة لة كاتى طواستنةوةدا هةنديَك خةلَكى نةشياو خؤيان لة 

لة دوايش دا  ،ةرثرسانى بةندخيانة بةرنة ثيَشةوة وةك نويَنةرى بةنديةكان قسةبكةنب
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ئيدارةى بةندخيانة بةرذةوةندى لةطةلَ كىَ باش بطوجنىَ ئةو وةكو نويَنةر دةناسىَ، لةبةر 
ئةوة هاتينة سةر ئةو رِاية هةر ليَرة يةكيَك وةك نويَنةرى خؤمان بؤ هةر كاريَك لةطةلَ 

هةر ضةند تيَكؤشاين هاورِيَيانى بةندخيانةى بادؤش ديارى بكةين،  ةريَوةبةرىبةرثرسان و ب
هةلَبةت هةر كاميَكيان ئامادةبان ئةم كارة  ،خؤمان ئامادة نةبوون ئةم كارة وةئةستؤ بطرن

 ى كوردستان ( ى نيشتمانى ، ضونكة ئيَمة هاوريَيانى )يةكيَتىبكةن ضةسثاندنى ئاسان بوو
ةكانى بةندخيانةى ئةبوغريَبى ثيَكدةهيَنا، دواى ئةوةى هاورِيَيانى زؤربةى بةنديةكوردي

بريمان كردةوة يةكيَكى شياو بةم كارة  ،خؤمان ئامادة نةبوون ئةم كارة بطرنة ئةستؤ
هةلَبذيَرين بةكؤى دةنط رِيَكةوتني مامؤستا نةسرولآَل ثياويَكى طوجناوة لةطةلَ 

شنيارى هاورِيَيان مامؤستا نةسرولآَلم دواند و مةبةستةكانى ئيَمةدا ديَتةوة، لةسةر ثيَ
 طووتى:شيَوةى كارةكة تيَطةيشت  ئةويش لة

كارةكة  لةسةر بةم شيَوةية ،وة ثشتوامن بكةن ئامادةم ئةم كارة بطرمة ئةستؤئةطةر ئيَ -
نةرى  نويَرولآَلمامؤستا نةس ناو بةنديةكانيش ئةوةمان بآلوكردةوة كة رِيَكةوتني و لة

ةسرولآَل ؤستا ن، مامنيَوان ئيَمة و بةرِيَوةبةرايةتى بةندخيانةى بادؤش دةبيَتثةيوةندى 
 خؤى ثياويَكى طوجناو بوو كةس نيطةرانى لة برِيارةكة ثيشان نةدا .

 ضةند  برِيارى طواستنةوةى ئيَمة درا كةل و ثةلةكامنان بة 1990-10-2لة رِؤذى
ئةوةى جيَطاى سةرنج بوو لة كاتى  ضةند ثاسيَك طوازراينةوة، لؤريةك و خؤمشان بة

طواستنةوةدا ثاسةوانةكان رِةفتاريان لةطةلَ ئيَمةدا باش بوو، دياربوو رِذيَم لة بارودؤخةكة 
هيض  ،ئارخةيان بوو يا بؤ رِاطرتنى دلَى ئيَمة بوو هيض زةبر و زةنطيان لةطةلَ ئيَمة نةدةنواند

دا تةنها دوو كةس لةوانةى دائرةى بةنديةك دةست و ضاوى نةبةسرتا بؤوة لة هةرثاسيَك
ئاسايشى بةندخيانة بة بىَ ضةك لةطةلَ بةنديةكان لةثيَشةوة سوار بوو بوون، جطةلة 
هيَزيَكى تايبةت بؤ ثاسةوانى لةطةلَ كاروانى طواستنةوةى بةنديةكان هاتبوو، بة هيَمنى و 

ايةكى بلَند لة شيَوةى ئاسايى دةرِؤيشنت تالة درةنطى ئيَوارةى هةمان رِؤذدا طةيشتينة شور
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شوراى دةورى بةندخيانةى ئةبو غريَب، لةسةر شوراكة ضةند قللةيةكى ضاوديَرى هةبوو، 
لةالى باشوورى شوراكة دةرطايةكى طةورةى ئاسن هةبوو لةسةر سكة دةكرايةوة 

 وينة ناو بةندخيانةى بادؤش .ودةرطاكةيان بؤ كردينةوة ض
 لة تةثك و  سةرووى خؤر ئاواى شارى موسلَكم  20بةندخيانةى بادؤش كةوتبووة

وراكة دا شة ناو و، لطردؤلَكةكانى ئةمبةر و ئةو بةرى رِيَطاكة رِةبيةى سةربازى دانرا بو
ن و ر بةريى زؤحةوشةيةكى طةورة هةبوو سةرةرِاى ضةندين شةقامى قريتاو كراو و بؤشاي

ةكان مة سوكحوك ان و بةشىنيَوان بةشةكان دا هةبوو، بةشى حوكمة قورسةك ثان و ثؤرِ لة
دا  رِاست ةالىببةشيَكى تر لة نزيك دةرطا ئاسنة طةورةكة  ،كةوتبونة دواوةى حةوشوكة

 هةبوو ئةم بةشة بؤ ئيَمةى بةندية سياسيةكان ديارى كرا بوو .
ةوةنة ذوورضووي ئةو بةشةى بؤ ئيَمة ديارى كرا بوو لة دةرطايةكى دوو تاكى ئاسن، 

 و بؤ ئيدارةىة هةبوةوةكويَك هةبوو هةنديَك ذوور لةم بةر و ئةو بةرى رِارِثيَشةوة رِارِة لة
ريَذ ترى دويَكى ارِةبةندخيانة دانرا بوو، لةو سةرى رِارِةوةكة دةرطايةكى شيش بةند بةرِ

 دةست وئاو دةبةستةوة، بةشيَك بةرامبةر دةرطا شيش بةندةكة هةبوو، ثيَنج ذوور و
ى دريَذ لة ةويَكارِرِ ،يةكةم ذوورى ئةو بةشة بةر ئيَمة كةوت طةرماوى تايبةت بةخؤى هةبوو

بوو سىَ  لةسةر ؤلَىنيَوانى شيش بةند و بةشةكةى ئيَمة بةالى رِؤذهةآلت دا هةبوو ضوار ه
ة كؤتايى ل ،ةوةرايضؤلَى هيَلَ هؤلَى جيَطاى ضةند بةنديةكى تيَدا كرايةوة، هؤلَيَكيش بة

رِارِةوةش  ةر ئةولةس د رِارِةويَكى ترى ىلَ جيا كرابوةوةرِارِةوةكة بةدةرطايةكى شيش بةن
 ا دروست ى تيَدبار دوو رِارِةوى تر هةبوو ئةمبةر و ئةو بةرى ذوورى بضوكى زؤر خؤش و لة

 كرابوو، هةر ذووريَك دوو تا سىَ بةندى تيَدا جىَ كرايةوة .
ك و خاويَنيةكةى دا وا ئةم بةندخيانةية واثيَدةضوو تةمةنى زؤر نةبيَت بة تازةيى و ثا

، وديار بوو بؤ خةلَكى تايبةت دروست كرا بوو، ذورةكان كاشى و بنميضةكةى ديكؤر كرا بو
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، وةكان ثةجنةرةى ئاسايى تيَدا بووديوارةكان رِيَك و ثيَك و خاويَن بوون، ذوور و رِارِة
 حةوشةيةكى بضكؤلةى تايبةت بةخؤى هةبوو .

ة يةكرت لوغريَب ة ئةبلرانيان لةطةلَ قادرى هاورِيَمان كانى من بة هؤى نيطة) بندةعوا( 
ئةوة  لةسةر دن وثيَش طواستنةوةمان قسةم لةطةلَ كر ،جيا و هةر يةكة لة بةشيَك بووين

ك سفرة نان سةر يةا لةرِيَكةوتني لة بةندخيانةى بادؤش تيَكةلَ ببينةوة و هةموومان وةك بر
 ةسولَ ةر و رِعوم ن كة ثيَنج كةس بووين سالَحذوورةكةمان طةورة بوو جطةلة خؤما ،خبؤين

 و .ئيَمة جيا بو بةآلم ناخنواردنيان لة ،عةبدولآَل لةطةلَ ئيَمةدا بوون
ةكى يطةرانينرس و لةبةر تازةيى ئيَمة و نة شارةزايى كاربةدةستانى بةندخيانةكة ت

بني، دواى  ةسةر خؤو ل هةميشة ئامؤذطارى و ثيَداطريان دةكرد هيَمن ،زؤريان ثيَوة ديار بوو
 ،نووستني ى ى ىلَدوويدابني كردنى شويَن و دامةزراندنى كةل و ثةلةكان لةبةر شةكةتى و مان
يةوة لةوة ماندؤزن نةبةيانى كة لة خةو هةستاين جةنطى هاورِيَمان ديار نةبوو، زؤر طةرِاي

ؤيشتنى لة رِ ناطيدلَنيا بووين كاريَكى خراثى بؤ هاتؤتة ثيَش، تووشى بةآليةك بووة ئة
ثىَ  ياند بةآلم هيض، لةطةلَ بةرثرسانى بةندخيانة قسةمان كرئاطادارى دةكردين

انى ةرثرسخةميَكى طةورة دايطرتني بةردةوام فشارمان دةخستة سةر بنةدةطووتني، 
ة نةوة كة ئيَميَرِايؤى طببةندخيانة تا لة رِؤذى دوا تردا هيَنايانةوة، دواى هاتنةوةى جةنطى 

يش لة انةكاناسةوثين ضووةتة رِارِةوةكة و لةطةلَ يةكيَكى تردا طفتوطؤى بووة و خةوتوو
 ترسى بةرثرسياريَتى خؤيان برد بوويان و زؤر ئازاريان دابوو.

يان لة ةر دووكةوا همن هةرطيز نابىَ ضاكةى ئةبو فةواز و ئةبومةمحود لة بري بكةم ك
يَش ذيَك ثد، رِؤكاريان دةكر اخلاصة( ام)االحك لة نةخؤشخانة بضكؤلةكةى بةشى خؤمان دا

: وةرة ووتىطدا و  ويَكىبة طالَتةوة جنيَطواستنةوةمان لة ئةبوغريَب ئةبو فةواز بانطى كردم 
ةبيَت ةمان دشخانؤنةخووانة زةرمانت بدةمىَ بؤ نةخؤشيةكةت كىَ دةلَىَ بةم با هةنديَك د

 ية. نىئةم نةخؤشيةى تؤكاتى ديارى كراوى 
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 ؤشذيان لةباد
يَرة دستان لكور وذمارةى بةنديةكانى بادؤش كةم بوو تةنها خةلَكى ثاريَزطاى موسلَ 
رمان ةس وكاكين، بوون لةبةر كةمى بةنديةكان و نزيكى لة ناوضةى خؤمان ئاسوودة تر بوو

وور و ذبوو،  كرا باشرت دةيانتوانى سةردامنان بكةن جطة لةوةش بةندخيانةكة تازة دروست
، ووبجوان  ثى وسوارةكانى طةضكارى ةكانى خؤش و ثاك و خاويَن بوون، ديهؤلَ و رِارِةو

او و ئ، سةر ةبوودةرطا و شيش بةندةكان بؤية كراو و تازة بوون، ئاو و كارةباى باشى ه
، بوون ان باشةلَمثاسةوانةكان لةط طةرماوى هيض كةم و كورِى نةبوون، لة ضاو بةندخيانة

منان ن، ذياو بوويسةرى بةندخيانةى ئةبو غريَب رِزطاربوضةندة لة ذيانى ثرِ دةردة  هةر
ةرزى ان و بى جوتؤزيَك باشرت بوو، بةآلم هةر ضؤنيَك بيَت ذيانى خؤش و كؤشك و تةالر

ة شيَعرةى و ديَرِر ئةبةندخيانة بيَزار كةرن و مرؤظ  هةميشة خؤى بةنامؤ دةزانيَت، زؤر جا
هةبوو  ةكانيشةنديبريطةرى لةسةر هةنديَك لة مامؤستا هيَمن موكريانيم دةخويَندةوة و كا

 :ئةم فةرموودة بةرزةيان دةووتةوة ئةوانيش وةك من
 يَرِبىَكا باشووى لةزقةفةس ثريى دة          فيَرى دارســـــتان و ليَرِبىَ  ىمةليَك

لة وةرهــــــةم        ض ديَنىَ تةالر و سةرسةرا و كؤشك   ـيَنآى تيَدا هةَلكةكؤـي

هؤى شةرِ فرؤشى عرياق بةدراوسيَكانى و طةمارؤى ئابورى كؤمةلَطاى نيَودةولَةتى بة    
مة كارى كرد بووة سةر بنةماى ئابورى عرياق داتةثى بوو لةو ثةرِى خراثى دابوو ئة

، ئةطةر ثيَشرت خواردنةكةيان خراث و بىَ كةلَك بوو ئيَستا خراث تر بوو بوو، بةندخيانةش
هةر شلةيان دةهيَنا، رِؤذى بؤ هةر بةنديك سىَ كوليَرةيان ديَنا بةآلم ض رِؤذانة برنج و شلة يا 

ون هةر لة ثارضة كوليَرةيةك ؟ زؤر ناشريين بوون دةتطووت لة ئاردةدار دروست كرا
، موزةفةر كاكةيى خؤش نووس نووسني و تابلؤى لةسةر دةنةخشاند، تةختةيةك دةضوون

يَن شريين بوو، خؤش نووس و نيطار كيَشيَكى موزةفةر طةجنيَكى كاكةيى  رِؤح سوك و خو
بليمةت بوو لة ويَنة كيَشان دا دةستيَكى باآلى هةبوو بةشدارى ضةندين دةورةى ناوةوةى 
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ووآلتى كرد بوو ثلةى سةركةوتووى بةدةست هيَنا بوو، لةطةلَ ضةند طةجنيَكى ديكة 
تاوانى بةزاندنى  نى و بةويستبوى بضيَتة ئةوروثا بةآلم لة رِيَطا حكومةتى عرياق طرتبوو

سنوور حوكم درابوون، ضةند ويَنةيةكم لة بةندخيانة طرتبوو موزةفةر لةسةر ثارضة كاغةزيَك 
دا ثارضة  ضواردةورةكةى بةزةغرةفةو نةخش و نيطار و نووسينى بةروار لة ذيَريشى

ند بوو بةآلم لةبةر ئةوةى كوردى نةخويَ ،ثةخشانيَك كةخؤم بؤم نووسى بوو نةخشاند بووى
 .دةنووسيةوةوةك ئةوةى ويَنةى بكيَشيَت لةبةرى بوايةكورديةكةىلةبةردةمةنووسينةئةبواي

وو، نةب بة هؤى بارودؤخى خراثى حكومةت ثؤليسة ثاسةوانةكانيش ذيانيان باش
، بة هؤى ةخواردديان خواردنيان خراث بوو، هةميشة دةهاتنة ناو بةنديةكان و الى ئةوان نان

كةس و  يان بؤباش باشيان لةطةلَ بةنديةكان ثةيدا كردبوو، كار ئاسانى ئةوةش تيَكةآلوى
لة  ةبوايةان هكارمان دةكرد لة كاتى سةردان و هاتوو ضؤدا، خؤمشان هةر ثيَويستيةكم

لة  ئةوةى هؤى دةرةوةى بةندخيانة بة ثارةى خؤمان بؤيان دةهيَناين، هةر ئةوةش بووة
، ةهاتكةس لة مالَةوة رِاديؤيان بؤ د زؤر ،هةندآ شت كار ئاسنيمان بؤ بكةن

ديةكان ةو بةننى شتةلةفزيؤنيَكمان بؤ هاتبوو لة هؤلَة ضؤلَةكة دامان نابوو تا درةنطا
 بةرامبةرى دادةنيشنت .

هةبوو  ندروستىبةندخيانةى خؤمان دا بنكةيةكى بضوكى تة  ناو  سةرةرِاى ئةوةى لة
مة حوك دةيان بردة نةخؤشخانةى ئةطةر يةكيَك نةخؤشيةكى لةوة زياترى هةبواية

 قورسةكان .
 ان دا ؤذانةميانى رِبؤ بةسةر بردنى كات و ثرِكردنةوةى ئةو بؤشايية طةورةى كة لة ذ  

 نج بكةين، شةترة ة وهةبوو ثاسةوانةكان هةرطيز رِيَطر نةبوون لةوةى يارى و وةرزش و تاولَ
 ةدان .جنام دة ئةانةمان بة دةورزؤر جار بؤ داطري كردنى كاتى زياتر ئةم يارى و وةرزش
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شوشتنةوة و  و دواى ريَتا بة ويَنةطريَك بيَتة ناو بةندخيانة ويَنةمان بؤ بطرِيَطةيان د
ضونكة تا  نط بووو طر بةالى ئيَمةوة زؤر كاريَكى باش ئةوة ،ضاث كردنى بؤمان بطيَرِيَتةوة

 وة .ةى بنيَريَتةدةرةو بؤ بطريَت و ئةو كاتة رِيَطا بةكةس نةدرا بوو لة ناو بةندخيانةدا ويَنة
هؤلَ و  ،وونبةكاردا لمثا بةآلم ذيانى رِؤذانة سةخت و ناخؤش بوو كارةبا برِا بوو ضرا و ال
 جار بيَزارى يش زؤرةوانئحةوشة و ناو بةندخيانة تاريك بوو ثاسةوانةكان اليتيان بةكارديَنا، 

 خؤيان دةردةبرِى .
 نخويَند بةندخيانة و 
 دا ة يةكطرتووةكانى ئةجنومةنى ئابوورى وكؤمةآليةتى نةتةو 20/ 1990 ارى ذمارةبرِيلة  

 هاتووة: 
ى مرؤظ ى كةسيَتماجنى خويَندن لة بةندخيانةكاندا ئاماجنى طةشةثيَدانثيَويستة ئا -أ

 ت.و بطرييَضا شبيَت و ثيَشينةى كؤمةآليةتى و ئابوورى و رِؤشنبريى بةنديةكة لة ثيَ
 ى وونيان هةبيَت، بة فيَر بوونهةموو بةنديةكان دةرفةتى فيَر ب دةبيَت -ب      

كان و ينيةخويَندنةوة، ثةروةردةى بنةرِةتى و مةشق كردنى ثيشةيى و ضاالكية ئاي
 (22ة.)ثةروةردةى لةش و وةرزش و ثةروةردةى كؤمةآليةتى و فيَركردنى باآلشةو

 نةى ئةوضةواوست بووة، ثيَبةعس خؤى لةسةر بناغةى درؤ و ساختة دررِذيَمى بةآلم 
مافى مرؤظ  ربارةىن دةبةلَيَن و ثةمياننامة نيَو دةولَةتيانةى لةطةلَ نةتةوة يةكطرتووةكا

هةولَى  يشة لةهةم مؤريان كردووة، بىَ شةرمانة بةلَيَنةكانى خؤشيان ثشت طوىَ خستووة و
ة بؤ ابنراينط دخؤدزينةوةى ثيادة كردنى دان، ئةطينا ئةبواية بةرنامةى ضاالكى هاوسة
ستى نجا ئا، ئيمةشق كردن لةسةر شارةزا بوون لة كارى ثيشةسازى و ضاالكى ثةروةردةيى

يشنت، تيَطة استىبىَ طوىَ دانة ئاستى هاوسةنطى تةمةن و ئ ،بةنديةكان هةرضى يةك بيَت
 ة.ندخيانة بةضونكة زؤر لةبةنديةكان دةيانةويَت سوود لةكاتى مانةوةيان وةربطرن ل
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، كى بنةرِةتيةدن شتيَويَنخضاالكيةكاندا نابيَت خويَندن بة زيادة دابنريَت، بةلَكو  لة ناو
نديةكان يَت بةةك بفرسةتيَك هاتؤتة ثيَشىَ بؤ ماوةى زيندانى بوون، ثيَويستة بة شيَوةي

زؤريَك لةو  يَت.ماوةى مانةوةى هةر ضةنديَك بيَت بتوانيَت فيَرى خويَندن و نووسني ب
 وو.هةب ثريؤت بوون ئارةزووى فيَر بوونى خويَندن و نووسينيان بةنديانةى وةك

رِاطر بوو، نا و خؤةتوابثريؤت ثياويَكى زؤر ئازا و ثشوو دريَذ بوو، لةسةر ئارةزووةكانى 
ة ثشوو بكرد و ن دةهةر شتيَكى لة هةستى دابواية بىَ طويَدانة ئةرك و كات خؤى بؤ تةرخا

 دريَذيةوة ئةجنامى دةدا.
و، يَمة بولَ ئى ئةوةى ثريؤت بندةعواى ئيَمة بوو خواردن و نووستنى لةطةسةرةرِا

و  ويَندنخرى هةميشة ثيَكةوة بووين، ضونكة نةخويَندةوار بوو ثةرؤشى ئةوة بووم فيَ
ى شويَن ت وجطةلةوةش كا نووسني بيَت، بؤ ئةوةى لة داهاتوودا سوودى ىلَ ببينيَت،

بؤ كرد  وةمارى ئةيَشنيشرت لةبار تربوو، لةبةر ئةوة ثبارى ذيامنان لة ثيَ باشرتمان هةبوو،
كةم، كارى بت هاوخبويَنىَ، ئةطةر ئارةزووى هةية من دةتوامن زياد لة ثيَويسثريؤت كة 

ةفتةريَك و وودا داهاتهةستم كرد ثيَشنيارةكةمى بةدلَة لةبةر ئةوة رام سثارد لة سةردانى د
 ةستمانديرت ئمى سةرةتاميان بؤ بهيَنن، كتيَبيَكى كوردى )ئةلف و بىَ(ى ثؤىل يةكة

ش وةرى ؤت با، ثريثىَ دةطووتد هةموو رِؤذيَك دواى عةسر بىَ ناوبرِ وانةم بةخويَندن كر
 دةطرت و ئوميَدى ىلَ دةكرا، فيَرى خويَندن و نووسني ببيَت.

انست طةجنينةيةكى ئالَتونية كة هةلت بؤ رِةخسا هةرطيز نابيَت ئةو هةلة لةدةست ز
بدةيت. هةر ضةندة زؤر بةدلَسؤزيةوة خؤم لةطةلَ ثريؤت ماندوو دةكرد سوودى  خؤت

زؤريشى كردبوو دلَنيام ئةطةر بةم شيَوةية بةردةوام بواية خويَندةواريَكى باشى ىلَ 
ئاسوودة نةبوو،  دةردةضوو، بةآلم وةك ثيَشرت ئاماذةم بؤ كرد ثريؤت لةطةلَ من دا هيض

ضونكة ئارةزووى خويَندنى هةبوو كةسيش ضارى ملى دابوو، ضارةيةكى نةبوو بة نا بةآلم
كار بةوة باش بوو خويَندنى ثريؤت سةرجنى هةنديَك لة نةبوو ئةو كارة بة ئةستؤوة بطرىَ، 
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هةنديَك لةوانةى  اكيَشا بوو، لة هؤلَةكةى ئةوالتربةندية نةخويَندةوارةكانى ديكةى رِ
، ثريؤت ضةند جاريَك بة ندةخويَندرد بة كيان تسار بوون الى فةخرةدين دةنةخويَندةو

سةرجنةوة باسى دةكردن وةك ئةوةى ئارةزووى بيَت بضيَت لةطةلَ ئةوان خبويَنيَت، منيش 
ثيَم طووت من ئامادةم بةردةوام مب ضةند خؤت بتوانيت، بةآلم ئةطةر ئارةزووت الى ئةوانة 

ؤت سةرةرِاى ئةوةى لة هةستى دةتوانيت بضيت لةطةلَ ئةواندا الى فةخرةدين خبويَنيت، ثري
دا بوو ئةوانيش كؤمةلَيَك بوون جطةلة خويَندن طالَتة و طةث و رِابواردنى كاتى خؤشى ىلَ 
بوو. ئيرت ثريؤت ضووة الى ئةوان بؤ خويَندن تاماوةيةك بةردةوام بوو، بةآلم ضى فيَر بووة 

وادارم سوودى ئةو هةلة ياخود تا ضةند سوودى ىلَ بينيوة ئةوة ثرسيارةكة الى خؤيةتى، هي
 زيَرِينةى لة كيس نةضووبيَت.

 ضاالك كردنةوةى رِيَِِكخسنت
 ادر ق  حمةمةد جاريَك لةكاتى سةردان داوام لة هاوسةرةكةم كرد كة حسني 

تى، كاتيَك تايبة يَكىئاطادار بكات لة جارى داهاتوو سةردامن بكات بؤ بةندخيانة بؤ مةبةست
ة و بكةنةونت كؤكرد كةوا ثيَويستة هاورِيَيانى رِيَكخسحسني هات باسى ئةوةم لةطةلَ 

ةيةك نابآ ض شيَوة هيبرِيَكيان خبةنةوة كار و بارى رِيَكخسنت جاريَكى تر طةشة ثىَ بدةن، 
ئيَوة كار  ،ماومناوتان دا نة من لة ضاالكى و كارى رِيَكسنت ئةوةى ثيَوةديار بيَت كة

ش بؤ من و شؤرِو نا جآ بةجآ بكةن، كارى دةرةوة هاورِيَيان دا وضاالكيةكان لة ناو شار و
ثيَشرتيش  طوجنا،ن نةجآ بهيَلَن ئةطةر خؤتان تواناى ئةوةتان نةبوو يا بة هةر هؤيةك بؤتا

 ئةو كارة بكات . وةآلمم بؤ ناردبوو كة
 1983سةرةتاى سالَى  لة ،حسني الويَكى خويَن طةرم و ضاالكى ناو رِيَكخستنةكان بوو

ك( لةطةلَ خؤمان  ،دةرانى كوردستان )كؤ، رِةانى رِيَكخستنى كؤمةلَةى رِةجنوة لة رِيزةك
تينوان  الخؤش بوو، وةك طولَيَكى سيس و ذاكاو لة ارى دةكرد ئةو ثيَشنيارةى منى هيَندةك

تواناى من بةدةرة، رِةنطة بة  وتى: بةآلم ئةوة لةطوو لةبآ ئاوى بةم ووتةية طةشايةوة 
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رة نةيةم، لةبةر ئةوة داوام ىلَ كرد رِةسولَ بضكؤل ئاطادار بكاتةوة تةنها دةرِؤستى ئةم كا
 لةكاتى سةردانى داهاتوودا بيَتةالم بؤ ئةم مةبةستة .

او رِاوى نلَسورِةسولَ مستةفا حةمةد )رِةسولَ بضكؤل ( الويَكى خويَن طةرم و هة
نةوة، لةطةلَ هةردوو تهاتبووة ناو رِيَكخس 1987رِيزةكانى رِيَكخستنةكامنان بوو لة سالَى 

يَهاتوويى لة هؤى ن، بهاورِىَكةى يوسف رِةسولَ و ئارام عومةر لة شانةيةك دا رِيَكخرا بوو
و  اوتنجةستةيى و فكريةوة دةمزانى تواناى ئةم كارةى هةية، كة هات دواى ئاخ

 وو كار ببةن  رِيَوةن بةرِاطؤرِينةوة لةسةر ئةوة رِيَكةوتني بة رِيَك و ثيَكى رِيَكخستنةكا
ةمةش ئ ،سةر بةنةبضاالكيان طةشةثيَبدةن، جيَطاى دةستخؤشية كة توانيان بةلَيَنةكةيان 
 ين دا اثةرِرِاتى كبووة هؤى ئةوةى رِيَكخستنةكان طةشة بكةن و كار و ضاالكيةكانيان لة 

 شويَن ثةجنةيان ديار بيَت .
ةسعةد ئكان دا انةسةرد هاورِيَيانى رِيَكخسنت زؤر جار سةردانيان دةكردين لة يةكيَك

تى )ى، ن، ك كردايةنت سةررِيَيانى رِيَكخسى طوومت : لة رِيَطاى هاو نهيَنى ثىَ حةمة عةىل بة
طاى ة رِيَل ،ةنى ثيَشمةرطةيةكت بؤ سةرف بك( برِيارى داوة مانطانة يارمةتى )مووضة(

كارت ديارى  كةس و ة لعةىل خةياتةوة ئاطادار كرامةوة كة ثيَت بلَيَم يةكىَ )دياكؤ(هاورِىَ
ا يرةكةت اوسةياخود يةكيَك دةست نيشان بكةيت ئةطةر ه ،بكةى بؤ ئةوةى وةرى بطريَت

هةر  ،بكةن ى ةجىَىَ بهةر كةسيَكى تر بيَت هاورِيَيانى رِيَكخسنت دةتوانن هةموو جاريَك ج
)ى. دايةتىسةركر وسنت بةآلم ئةو هةستة بةرزةى هاورِيَيانى رِيَكخ ،ضةندة من رِةمت كردةوة

 .ةرونى دةدام و قةت لة بريى ناكةمقديلكةى د ن. ك(
 يارمةتى)ثارة( بؤ بةنديةكانهاتنى 

نى كوردستان مةبلةغيَك ثارةى عيَراقى مةلَبةندى ضوارى بادينان يةكيةتى نيشتما
ى ناو بةندخيانة ى قادر بادينى)باجلؤرى(يةوة دابةش بكريَت لةلة رِيَطا تا نارد (سويسرى)

كان، هيَنانى ثارة بؤ ناو بةندخيانة بة ضةند بةشيَك كوردة ؤ يارمةتى دانى بةنديةب بادؤش
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دةتوانرا بهيَنريَتة ناو بةندخيانة، بةآلم ئةوةى كيَشةيةكى طةورة بوو بؤ ئيَمة دابةش كردنى 
ضونكة سةرةرِاى ئةو بةنديةى كة ثارةى ثىَ دةدرا ترسى  ،بةسةر بةنديةكان دا بووثارةكة 

بةرِاستى لة ئةجنامى  ،خيانة ئاطادر بكاتةوةدةبوو بضيَت بةريَوةبةرايةتى بةنئةوةمان ه
لةترسى ئةوة دواى  ،كاريَكى وادا كارةساتيَكى طةورة دةقةوما و زؤربةمان تيَدادةضووين

بةضةند شيَوةيةك ثارةكة  نديَك لة برادةران برِياردرا زؤر بةنهيَنى ورِاويَذ كردن لةطةلَ هة
ؤ هةربةنديةكى خيَزاندار سةد دينارى سويسرى ثىَ بدريَت و بؤ يةكيَكى دابةش بكريَت ب

زؤربةى ئةوانةى كادير و ئةندام و سةربة يةكيَتى بوون بة  ،سةلَت ثةجنا دينارى ثىَ بدريَت
رِاشكاوى ثيَيان دةووترا كةوا ئةمة يارمةتيةكة لةاليةن يةكيَتى نيشتمانى كوردستانةوة بؤت 

يةكيَتى نةبوون لة رِيَطاى برادةريَكى نزيكى خؤيانةوة وةك ئةوانةى ى زؤربةبةآلم  ،هاتووة
بةآلم لةبةر دلَنيا بوون  ،هاوكاريةك ثارةكةى ثىَ دةرا و هةنديَك لةوانة يةكيَتيش نةبوون

ئةوانةش كة ثيَيان نةووترا  ،ية بؤت هاتووة يان دةووترا كة ئةمة هاوكارى يةكيَتىثيَ
 ،بةآلم تةنها لةبةر بارى ئاسايش ئةوة ثةيرِةو كرا ،باش بوون هةموويان خةلَكى بةرِيَز و

ثيَيان نةدرا تةنها لةبةر بارودؤخى  دابةش كردنى ثارةكة زؤر كةسى طرتةوة ئةوانةشى كة
بوو بة رِاستى دابةش كردنى ئةو ثارةيةش هةرضةندة مةبلةغيَكى زؤر  نالةبارى بةندخيانة

كة دلَنياييةكى ثىَ دةبةخشني كةوا لةاليةن بةآلم جيَطاى دلَخؤشى بوو ضون ،نةبوو
 شؤرِشةوة خةبات و تيَكؤشامنان لةبةر ضاو طرياوة.
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م ثيَش وو، بةآلكرد برِةطةزنامةى مندالَةكامن دةست ثيَثيَناسةى ثيَش طريامن مامةلَةى 
دالَةكان وى منويستبهاوسةرةكةم و ئةوةى تةواوى بكةم طريام و كةومتة بةندخيانةوة، كاتىَ

 ،ة بةندخيانةلردبوو  كداواى بةلَطةى ئامادةبوونى منيان ىلَ بؤ خويَندن بنيَريَتة قوتاخبانة
وةى بؤ ئة مةوةبةآلم دواى ئةوةى ئةم نووسراوةم لة ئيدارةى بةندخيانة وةرطرت و ناد

لة  مرى كضشليَ هؤى ئةوة بة نمندالَةكامن خبويَنن كةضى رِيَطةى خويَندنيان هةر نةدا
 لة  يَككنيَريش سالَ ، بكاتةوة  دا قةرةبووى  رةيى هةولَىطةو بة  ، بوو  بىَ بةش  خويَندن

 خويَندن دواكةوت.
 رِؤلَى سةرؤك

سانيَك ةلَة كةكؤم سروشتى ئادةميزاد واية ياخود ياساى ذيان وا دةخوازيَت هةركاتيَك
ا كؤمةآلنى رزشى يوة ةر، يانةىثيَكةوة بذين، جا كؤمةلَيَك كريَكار، جوتيار، بازرطان، نوس

 .ةك بن سةرؤك بؤخؤيان ديارى دةكةننةتةوةي
 نبريى و رِؤش ستى زؤرسةرؤك لة ديارى كردنى بؤ بةرِيَوةبردنى ووآلت ثيَويستى بةزان   
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بووة، يشى نةةرةتاية، هيتلةر كةسيَكى زؤر زانا نةبوو تةنانةت برِوانامةى س فراوان نى
ة اوانرت نةبوووان فرر لةارى زياتر هةبووة، ستالني زانياريةكانى زؤمؤسؤلؤنى كةميَك لةو زاني

نى هةموو لَ كردقبو وبة بةراورد بؤ خؤش طوزةرانى مرؤظ، بةآلم سروشتى مرؤظ طوآ رِايةلَى 
 .شتةكانى سةركردةكان لةاليةن نةتةوةكانيانةوة ئةوانى طةياندة لوتكة 

نكة زؤر يَت، ضونيان بديهيَنةرى هيواكا بةثيَويستة خةلَك يةكيَك هةلَبذيَرن بة سةرؤك 
ناخةنة  خؤيان كانىهةلَةن ئةطةر وا بري بكةنةوة هةموو سةرؤكةكان بةرذةوةندية تايبةتية

سى و ةى سيايَطرِثيَش بةرذةوةندى طشتى، ئةطةر سةرؤك بة هةلَبذاردنى ئازادانة يا بة 
ى ولة رِو ذيَراوةلَبواية كةسى هرِيَكةووتن لةسةرى هةلَبذيَرا، هةموومان بري كردنةوةمان 

ؤكارانة هة ئةو واتكة ،زانستى و رِؤشنبرييةوة لة هةموو ئةندامانى كؤمةلَةكةى باشرت نية
 ةوانةىئردنى كدةست بهيَنن لةسةركردايةتى  ضني كةوا لةو كةسانة دةكات سةركةوتن بة

 كة لةو باشرتن لة رِووى زانستى و رِؤشنبرييةوة .
تويى ئةو ا ليَهاك دبونةوةى كؤمةلَيَك خةلَك لة ذيَر سايةى سةرؤكيَثةيرِةو كردن و كؤ

انايى، ةيى، زخشندكةسة دةسةمليَنىَ لة رِووى ئازايى، بويَرى، رِاستطؤيى، قسةخؤشى، بة
 ثيَناوى نةتةوةكةى دا . خؤرِاطرى و فيداكارى لة

اوى يارى كرو د سةرؤك لةكاتى ريَبةرِايةتى كردنى خةلَكدا ثيَويستة ئاماجنى رِون
ةرؤك رةيى سطةو لوت بةرزي و خؤ بة طةورة زانني بةرامبةر دةور و بةرةكةى لة ،هةبيَت

دا هؤى  ارةساتكن و هةر وةك خؤرِاطرى و دان بةخؤدا طرتن لةكاتى برِياردا ،كةم دةكاتةوة
 سةركةوتنيةتى .

ةلَس و هار و ية برِلسةرؤك مرؤظيَكى ئاسايى نية لة ناو كؤمةآلنى خةلَكدا بةسةرجنةوة 
، ويَتةردةكةبيَرى شسةرةكى و ثشكى كةوتةكانى دةرِوانن، لة هةر طؤرِان كاريةك دا خالَى 

  ةةى بة دواوةيى طةوررانك مالَويَلة كاتى تةنطانة و كارةسات دا هةلَة و سةر ليَشيَوانى سةرؤ
 ةميَنىَ.ر دهة وارى، ئةطةر ضارة سةريش بكريَت تا رِؤذطاريَكى دريَذ كاريطةرى و شويَنة
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 ،اتةوةرةكة بكرِياثيَويستة سةرؤك ثيَش هةر برِياريَك بري لة اليةنى باش و خراثى ب
ليَدوانى  م باسةة ئةضونكة زؤر جار برِيارى سةرؤك مةينةتى و ئازارى زؤرى ىلَ دةكةويَتةو

 انى لةيارةكبرِ وك دا هةية ضونكة سةرؤك كاريطةرى طرنطى لة ذيانى رِؤذانةى خةلَ ،دةوآ
هةلَةيةك  ت، هةرةبيَدؤخى نا ئاسايى دا رِةنط دانةوةى لةسةر داهاتووى ذيانى خةلَك دبارو

 .ةوة لة سياسةتى سةرؤك دا خةلَك تووشى لة ناوبردن و  مالَ ويَرانى دةكات
 ةو كرد،ةيرِئةطةر سةرؤك توند و تيذى لةطةلَ طةلةكةى ذيَر دةسةآلتى خؤى دا ث

 .تى بيَتدةسةآلؤى ويَطاى توند و تيذى كؤتايى بة ذيانى خئةطةرى ئةوة هةية خؤى هةر بةرِ
ى الكان سةرؤكى سةر كيَش و توند رِةو خؤى هةمة كارةية و جةمسةرى برِيارة

 ةوة.ويَتخؤيةتى و تاك اليةنة برِيار دةدات ئةمةش زؤر جار كارةساتى ىلَ دةكة
لَ، ني لة دق، هورِسةرؤكى سةر كيَش توند رِةو، لووت بةرز، كةللةرِةق، درِندة، مل

 تووشى هةلَة ام دائةجن بيَبةزة، بةد طومان و ترسنؤكة لةكاتى برِيار دا طوىَ بةكةس نادا لة
رس ان و تةشؤكثو شكست دةبآ و لة كاتى شكست و تةنطانةش دا ثيَضةوانةى كاتى برِيار 

 و نائارامى برِستى ىلَ دةبرِآ .
ةهرة بخاوةن  ةدامس ،آ بة هيض كةس ناداكاتى برِياردا طو بةم ثيَية سةرؤكى عرياق لة

ؤك ترين ا ترسنيش دبوو لةم رِووةوة لة سةركةوتن طةورة ترين برِيارى دةدا و لة تيَشكان
ينى ةم حسسةركردةى عةرةب بوو، داطري كردنى كوةيت و مةستى سةر كةوتنةكان سةدا

 وو، ديكتاتؤربك درا ونيَطرتنى كوةيت برِياريَك بوو لةسةر بنةماى خةتووشى ورِيَنة كرد بوو "
طةلَ لة 1990-8-10خةوى بينيبوو دةبوو جآ بة جآى بكات، لةكؤبونةوةك دا لة 

وو ى خوابادةخمابةراتى عرياق سةدام حسني بةلووت بةرزيةوة طووتى: طرتنى كوةيت ئري
 (23)."بيَت  بوو برِياريَكى تاكة كةس رِؤلَى ئيَمةش تةنها جآ بةجآ كردنةكةى بوو نةك

رِاى ئامؤذطارى و بةتةنطةوة هاتنى ووآلتانى دةر و دراوسآ و كؤمةلَطاى نيَو سةرة
دةولَةتى بؤ كشانةوةى عرياق لة كوةيت، بةآلم سةدام رِؤذ بة رِؤذ سةر كيَش تر و توند رِةو 
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تر دةبوو، هةميشة دةيطووت كوةيت خاكى عرياق بووة و ئيَستا طةرِايةوة سةر شويَنى بنة 
 رِةتى خؤى .

 وون بائوميَد واى ئةوةى كؤمةلَطاى نيَو دةولَةتى و هاو ثةميانان لة سةدام ند    
طى تى مانرِاسئيرت هيَزيان لةسةر كؤ كردةوة و لة ناوة ،لةوةى لة كوةيت بكشيَتةوة

ةفتا و دوو حبؤ دوا جار ئاطاداريان كردةوة ئةطةر تا  1991كانوونى يةكةمى سالَى 
رياق عخاكى  سةر تةوة ئةوا هيَرشة ئامسانيةكانيان بؤكاتذميَرى ديكة لة كوةيت نةكشيَ

رِيارى بات بؤ وا كدةست ثىَ دةكةن، بةآلم سةدام  طوآى بة برِيارى هاوثةميانان نةدا، د
وو لة نيوة ب 1991هاوثةميانان كاتذميَرى يةكى نيوة شةوى حةظدةى كانوونى يةكةمى 

طا بة ئا انانرِؤكةكانى هاوثةميدةنطى تةقينةوةى بؤردومانى ف شةو لةكاتى خةو دا لة
 اتزار هالزيز كاتة دا عةهامتةوة لة جيَطاكةم هامتة دةرةوة بؤ ناو رِارِةوةكة لةو 

 طووتى :
 كورِة عرياقيان هةر سووتاند !

 ضى بووة ؟ -

ةكانى ن فرِؤكواى ئةوةى عرياق سةركيَشى لة برِيارى هاوثةميانان كرد، طوىَ بطرة ضؤد -
 مانى دامةزراوةكانى عرياق دةكةن .هاوثةميانان بؤردو

ئةم  نتؤ ودةورةى بةندخيانةى بادؤش  ضةندين دامةزراوةى وةك كارطةى ضيمة لة
و ئاطريان ة هةبوناو بابةتانة هةبوو هةموويان تيَك و ثيَك دا، حةشارطةيةكى تةقةمةنى لةو

 تىَ بةردا و تا ضةند رِؤذيَك هةر تةقةمةنى لةناو دا دةتةقيةوة .
ان ميانامناو ثةلة ثةجنةرةكانى بةندخيانةوة سةيرى بؤردومانى فرِؤكةكانى هئيَمة 

 دةكرد ؤمانبةو ثةرِى خؤشحالَيةوة تةماشاى تيَك دانى سيماى ووآلتةكةى خ ،دةكرد
ا داوى نيشتمان ة ثيَنؤى للةاليةن فرِؤكةكانى هاوثةميانانةوة، لةكاتيَك دا ئادةميزاد طيانى خ

 ة ة ئيَمونى سةدامةوتوند رِةوى و كةم ئةزم   سةر كيَشى و   هؤى بةآلم بة   بةخت دةكات،
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 ووين .لَ ببةتيَك دانى ووآلتةكةى خؤمان لةاليةن فرِؤكةكانى هاوثةميانان خؤشحا

 طةردةلوىل بيابان
كى يَذوويةمرتى داطري كردن و هةلَكوتينة سةر، هيَرش كردنى ئادةميزاد بؤ سةر يةك

ةوى فعومسانى، سة انى،اتؤرةكانى ئاشوورى، بابلى، رِؤمانى، يؤندوور و دريَذى هةية، ئيمثرِ
يَران و وكةيان آلتةو ضةندانى ديكة هةميشة هيَرشيان كردؤتة سةر نةتةوة بآ هيَزةكان، وو

و  رِ رِقوى ثنةتةوةكةشيان بةد بةخت كردووة، نةتةوة داطري كراوةكان هةميشة بة ضا
ةزا قورس و رِةريَك كاطري انيوة، هةموو دوكةرةكةيان رِطيانى تؤلَة سةندنةوة لة ووآلتة داطري 

وك و سرِؤح  ريَكضارة طرانة، جيَطاى بيَزارى ووآلتة داطري كراوةكةية، تاكة داطري كة
انيةتى لة ميانةكاوثةهووآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا و  ،وبىَ لةم رِؤذطارة داوخؤشةويست ب

زةوة ىلَ اوى رِيَض بة و حزبى بةعس، خةلَكى عرياقداطري كردنى عرياق و لة ناو بردنى سةدام 
سةدام   ةوايىان رِيان دةرِوانني بؤ ئةوةى لة ذيَر جةور و ستةمى دةسةآلتى بةعس و فةرم

 رِزطايان ببيَت .
ك و ثيَك اقى تيَعري هيَرشى ئامسانى هاوثةميانان ئةطةر ضى بنةماى ئابوورى و ئاوةدانى

يَتةوة، يت بكشة كوةطةياندة ئةو باوةرِةى لنةةللة رِةقى دا، بةآلم سةدامى سةر كيَش و ك
ىَ كرد ثدةست  نيانناضار هاوثةميانان بؤ لووت شكاندن و تةمىَ كردنى سةدام هيَرشى زةمي

يَزى ى هارشكؤف سةرؤكلة ذيَر ناوى )طةردةلوىل بيابان ( دا بة سةركردايةتى سو
ةورةى طيَكى شكستهؤى وة ودام  ب، لةئةجنامى سةركيَشى و لووت بةرزى سةهاوثةميانان

 سوثاى عيَراق .
كاتىَ سةدام لةوة دلَنيا بوو هاوثةميانان دةست هةلَناطرن بةزةبرى هيَز لة كوةيت 
دةرى دةكةن كةوتة تيَك دان و ويَران كردنى كوةيت، سيماى ووآلتةكةيان تيَك دا، سةروةت 

وتةكان بةردا، دوكةلَ بةرى و سامانيان ساف لة ساف تاآلن كرد، ئاطريان لة ضالَة نة
ئامسانى طرت، سروشت دةورى هةلَسورِانى ىلَ طؤرِا لةكاتى باران بارين دا لة جياتى دلَؤثة 
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بارانى رِون و مروارى رِةشاويَك دةهاتة خوارةوة مرؤظى هؤمشةند سةر سام دةبوو، 
رد، سةركردة بةعسيةكان نةك هةر خةلَكيان كوشت، بةلَكو سروشتةكةشيان ذةهراوى ك

 ووآلتيَكى ويَران و سةقةت و طرِ طرتويان بةجآ هيَشت .
ى هيَزى سوثاى هيَزى هاوثةميانان دوا بةدوا 1992-2-28دواى حةوت مانط لة 

ت، هيَزة ايى هاكؤت هةآلتووى عيَراق طةيشتنة قوآليى خاكى عيَراق و شةرِى كةنداوى دووةم
ليج و فيسوثاكةيان ئ وةيت وةدةر نران،سةربازيةكانى عرياق بة هؤى هيَزى هاوثةميانان لة ك

 وى و بةك شكاة تيَسةربازةكانيشيان ثةرِاطةندة بوون، ئاداريان بةسةر ثادارةوة نةما، ب
 ى سةفوان بةيَمةكةر خرِوخاوى لة كوةيت دةر كران، لةو ثةرِى ناضارى و ثةريَشانى دا لة ذيَ

ةكان داوا و ثةميانهاو ت، ئةمريكا وضؤك دا هاتن، هةموو شتيَكيان قبولَ كرد، شةرِيان رِاطر
مارؤى اى طةةرةرِبرِيارةكانى خؤيان بةسةر عرياق دا سةثاند، نةتةوة يةكطرتووةكانيش س

ق لةكاتى هةر ى دةر كرد دةربارةى ضةك دامالَينى عريا 1442ئابوورى برِيارى ذمارة 
 سةرثيَضى كردنيَك دا .

عس وازى بةؤى الهبةعس رِاثةرِين بة طةالنى عرياق لة باكور و باشور دذى دةسةآلتى 
 ةرةو رِوويانبندانة درِ بؤ رِزطار بوون لة ذيَر فةرمان رِةوايى سةدام، بةآلم بةعسيةكان زؤر
كةسيان لة  ةزارانت، هبونةوة داخى دلَى خؤيان و تيَشكانى رِابردوويان بةخةلَكى عرياق رِش

، لة ر بوونبةدةة هةزارانيش دةرسةر شةقامةكان كوشت، هةزارانيان خستة بةندخيانةوة ب
ذيان لةو  يَران،و و سايةى بةعسيةكان و سةدام دا عرياق بووة ووآلتيَكى دةردة دار و برسى

ى ةالمارار ثهثةرِى نائوميَدى و ضارة رِةشى دةطوزةرا، هيَزةكانى سةدام وةك سةطى 
هةلَى  ميانانوثةاتاكة هيوايةك كة خةلَكى عرياق لةسةر هيَزى ه ،هاووآلتيانى خؤى دةدا

كاريَك لة  ،تةنهاشتبةجىَ هيَا جةماوةرى عرياقى لةناو ئاطر داضنى بوو ئةويش نةما، ئةمريك
 رد.غة كعرياق قةدةدةستى هات هةردوو بةشى باكور و باشورىلةفرينى فرِؤكةكانى 

  نىَ دةرىناتوا  انيَكزم هيض   هيَندة دذوار بوو ذيانى كارةسات بارى خةلَكى عرياق     
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و كارةساتة بري لةتةع بربِىَ، هيض قةلَةميَك ناتوانىَ بينوسيَتةوة، ئاوازى هيض مؤسيقايةك
ؤذطارة بؤ ةقى رِشةتة ناكات، ذيان هةموو ساتيَك مردنيَكة، تاكة هيوا بؤ دةرضوون لةم مةين

 سةدام و بةعسيةكان .
 ليَبوردنى ساختة

-1-21ة لةعس ةتى حكومةتى ببؤ ضةواشة و سةر ىلَ شيَوانى كؤمةلَطاى نيَو دةولَ
يطةرى يض كارم هدةنطؤى ليَبوردنى طشتى بؤ بةندية سياسيةكانى بآلو كردةوة، بةآل 1991

ادةرضوو، هةر و ش دالةسةر خةلَك نةبوو ضونكة كةس باوةرِى بةم ليَبوردنة نةبوو لة كؤتاي
ن دا اسيةكايديةسناو هةموو بةن دواى ماوةيةك دةنطؤيةكة سارد بووةوة لة دوا جاردا لة

رباهيم اوى ئيها نبةندى بةردا لةالى ئيَمة تةنها حةوت كةسى طرتةوة، بةداخةوة تةن 158
يان وكمةكةحدةى مةعروف و ئةمحةد عةبدول رِةمحان بيآَلوةيم لةبري ماوة، ئةوانيش ماد
طرنطى  ردنةكةيبووزؤر سةخت نةبوو لةرِاستى دا نةدةبوو هةر طريابان هةر لةبةر ئةمةش ل

 نةبوو. واى
 خيَزانى بةختةوةر

ة كةوا ب رد (خيَزانى بةختةوةر، ثيَناسةيةكى كورتة بؤ هةر دوو هاوسةر)ذن وميَ
نن، طوزةريَبيان ذهاوكارى و خؤشةويستى، وةفادارى، رِاستطؤيى، ليَزانى و سةركةوتوويى 

ثياويَكى  ةرثشت ه ن لةذن اليةنيَكى طرنطة لة ثيَك هاتنى ذيانيَكى ئارام و ئاسودة، دةلَيَ
 وانيَت كةش وا، دةتاو دمةزنةوة ذنيَك هةية واتة : ذن دةوريَكى طرنط دةطيَرِىَ لة ذيانى ثي

هةميشة  وة بكا ى طةشمالَةوة برِخسيَنيَت تا بة هؤيةوة ضاالكى ميَردةكة هةواى طوجناو لة
ط ترين نن و طرتري بة ئاسودةييةوة بةرةو شويَنى كارةكةى برِوات، بةرِاى من ئةمة ئاسان

 ى بكات . ضاوى بطريَت و جىَ بةجىَاليةنى ذيانة، ذن دةتوانيَت لةبةر 
هؤى  ذن ئةطةر ئارةزوو بكات دةتوانيَت هاوكار بيَت بؤ سةركةوتنى ميَردةكةى بة

هةلويَستى نةرم و نيان و ستايش كردنى كارةكانى بؤ هاندان و بةردةوام بوونى، بة 
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ضةندة سةركيَشى و ماندوو بوون  رةى خؤى ئارةزوويةتى هةرثيَضةوانةوة نةبيَتة رِيَطر لةو كا
ضةندة شةيداى كارةكةى بيَت تووشى نيطةرانى و شةكةتى  ميَرد هةر و شةكةتى تيَدا بيَت

هؤى ثيَشوازى طةرم و ميهرةبانى ئةم نيطةرانى و شةكةتية  دةبيَت، ذن ثيَويستة بة
ر دةبيَت ىلَ طةرِآ هةر ضؤن ئاسودة نةهيَلَيَت، كةسى شةكةت و نيطةران لة زؤر شت بيزا

 دةبيَت، ضونكة باش ترين شويَن بة ئاسودةيى ثشوى تيَدا بدات مالَةكةى خؤيةتى .
انطى، ةر ناوبلةس لةوانةية ضؤنيةتى كارى ميَردةكةى لةسةرةتا نةبيَتة هؤى كاريطةرى

ى ؤذطار، خةلَكنى رِاووةكبةآلم بةتيَثةر بوونى كات رِةنطة ببيَتة اليةنيَك لة بوارة سةركةوت
هؤى  ةةنطاو به بة ، هةموو كةس هةنطاو"ثرِيَك نةبووة بةكورِيَك كةس لة" تريش هةر واية

ةوتنى سةرك ثلةى بةرز طةيشتوون ثيَويستة ذنةكةى وا خؤى ثيشان بدات تيَكؤشان بة
 ميَردةكةى كاريطةرى لةسةر ئةويش هةية .

نيان دا يَردةكامسةر نةوة بؤ سةركةوتن بةزؤر ذن هةن خالَى الوازى ميَردةكانيان دةقؤز
كى ةيئةمة كردةوة بةر كردنى داخوازيةكانيان،ةطرن، ئاذاوة دةنيَنةوة بؤ دةستةبيانوو د

ى ىلَ هامةتدةست بيَنيَت بةآلم زؤر جار نة ثيسة ئةطةر هةنديَك جار سةركةوتن بة
 دةكةويَتةوة

 كةوتنى سةر ةر لةبةر دةمذن ئةطةر خؤى هةست بكات يا نا زؤر جار دةبيَتة لةمث
رِؤذانةى  ة كارىان لميَردةكةى بة هؤى فشار و هةلَضونى بىَ بناغة و بةردةوام، دةست وةرد

يَزارى و ةكان بةرثرسبخزم و هاورِيَكانى، هاندان لة دذى  ميَردةكةى، بيَزارى دةربرِين لة
ة مايةى ن دةبنوياموسكاآل كردنى بةردةوام لةطةلَ ضةندين بابةتى هاوشيوةى ئةمانة كة هة

 مةينةت و نيطةرانى .
سةر  نية كة اسكةونةوةرة جوان و نوليَرة دا قسة طةليَك دروست دةبيَت كة ذن ئةو ب

ابيلى ردنى هاو بن ضاوةى هةست و هيواكامنان بيَت، كاريطةرى ذن و هاندانى قابيل بؤ لة
 فيتنةية. براى لة رِووى دينةوة سةرضاوةى 
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ثيَضى بؤ سةر ريودابوو بة هاندان و دنة دانى بةردةوام ئادةمى فقوالبى مذؤلَى حةوا 
شتةوة هة بة ةكةرىناو ميَرط و بن دارةكانى سةر رِوبارى مةى سةرخؤش ن ثةروةردطار و لة

 ئاطرينةكانى ضالَة ار وتورِ هةلَداية ناو مةينةتى سةر زةوى و زؤربةى نةوةكانيش بؤ ناو ئاز
 دؤزةخ.

 بووم ا مندالَيَشتهةنى كةم و كورِى ذيانى منى ثرِ كردؤتةوة، هاوسةرةكةى من زؤر الي
انةهاتووم رِةتانة ئافر دايكم مرد، لةبةر ئةوة وةك ثيَويست ثةروةردة نةكرام، لةطةلَ ئةو كة

 د بوونم كركة هةلَسوكةوتى رِؤذانةم لةطةلَ دابوون، ئةو ئافرةتانةى رِيَكةوتيش
ا بةختم ا جاردة دولووشى نائوميَديان كردم، بةآلم هةلَسوكوتيان باش نةبوو لةطةلَم دا ت

رِيَكةوتى  انةوة،ى ذيباشى هيَنا، لةو رِؤذةى بوكيان بؤ دابةزاندم كةومتة الثةرِةيةكى تر
ةكردم، دةطةلَ تى لذنيَكى ناياب و زرنطم كرد بوو، باشرت لة دايك و خوشكى خؤم هةلسوكةو

ا ويَلَ دواى دن بةمةبوو كة هةست و خةيالَى هةلَبةت ئةو فريشتة نازدار و شؤخ و شةنطة ن
ن دا مدلَى  ة لةبوو، بةآلم هةر لة سةرةتاى ذيانى هاوسةرميان بةخؤشةويستيةكى قولَةو

اخؤشى نةرى و رةوجيَطاى خؤى كردةوة، بووة هاو سةفةرى رِيَطاى ذيانى ثرِ كيَشة و كويَ
ةو دا ئلَ هةميشة لةطة من، نيوةى خؤشى و ناخؤشيةكانى ذيانى لةطةلَ لةت كردووم،

ار ج زؤر ةينةمتئاسودةيى كردووة، من لةذيان دا ثياويَكى دلَ شكاو و ثرِ م هةستم بة
رتنى ىلَ طيانوو بطاى بةآلم ئةو بة ئةزمون و ليَهاتوويى خؤى ريَ ،نيطةران و بيانوو طريشم

وم تا كردو ىاراوكهيَمنى و لةسةرخؤ ه ئةطةر واش رِيكةوتبىَ توورِة بوومب بة ،برِيووم
ى خؤى كانهاورِةطةزة بةآلم دةبىَ ئةوةش بلَيَم ئةويش ذنة لةئاسايى بوومةتةوة،

 .ارةبيَزاركةرةكانى ئازارم دةداجار بةهؤى رِةفتبةدةرنية،زؤر
ماوةى طريامن دا سةرى ىلَ نةبرِيوم، هةميشة مندالَةكانى لةطةلَ خؤى دةهيَنا  لة

و حسني حمةمةد قادر و رِةسولَ بضكؤل و  بؤسةردامن، لة هاتنى ئةسعةدى حةمة عةىل
هاورِيَكامنان ئاطادار بوو، دةيزانى لةطةلَ ئةوانةدا باسى سياسةت و حزبايةتى دةكةين، ئالَو 
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طؤرِى بري و رِاى بةندخيانة و دةرةوة دةكةين، نيطةرانى ئةوة بوو تووشى بةآليةك مب، 
ى خراث نةبوو، بةآلم كيَشةى ذيان مةينةتيةكى ديكةشم بةسةر بيَت، هةر ضةندة بارى داراي

و كةوتنةوةى ثيَنج مندالَ بةسةرى دا كاريَكى ئاسان نةبوو، لة يةكيَك لة سةردانةكان كة 
تةنها شةمالَى كورِة بضوكةكةمانى هيَنا بوو، هةر ضةندة وا خؤى ثيشان دةدا بة هيَز ديار 

ىَ بوو، ئةويش لةم بةآلم من هةستم بةناخى دةرونى دةكرد، فامتى خوشكى لةو ،بيَت
كردنى ئةو لة وةآلمى دا  فامت كةوتة ئامؤذطارىرةى دلَى خوشكةكةى بىَ ئاطا نةبووئازا

 :طووتى
راوة و كر بآلو ة هةزؤر دةميَكة ئازار بةدةستيةوة دةضيَذم هةر كاتيَك دةهاتة مالَةو

نى و داطري ؤظيَش باسى لة كاية دابوون، لة هةر باريَكةوة قسةى لةطةلَ بكراية هةر كؤبونةوة
زانى ك، دةمشتيَ ناو بردنى دةكرد، بىَ لةبةر ضاو طرتنى هيض كةر و خائن و كوشنت و لة

اتيَكيش ك، هةر هاتوونيطةرانيةوة دةمرِوانية دا تووشى ئةم رِؤذة دةبيَت، بؤية هةميشة بة
 لةفؤن،تة زةنطى يَكىلةطةلَ هةر ليَدان لة دةرةوة بواية لةطةلَ هةر دةنطيَكى نا ئاسايى،

ةكردةوة دلةوة  ريميةكسةر ب ،لةطةلَ خيَرا رِؤيشتنى هةر ناسياويَك بؤ المان رِادةضةنيم
 م هاتةدةترسا ى ىلَهةوالَيَكى ناخؤش، كوشنت ياخود طريانى ئةوم بدةنىَ، دوا جار ئةوةى 

ة ثةستؤ ل ثالَة ، بةضؤلَة ثيَضة بةسنت جىَ لةبةر دةمى من ثيَضايانةوة، دةست و ضاويان بة
لَيَنني، ة دةنايةوئؤتؤمبيليان ثةستاوت، بةآليةكيان بةسةر هيَناين ئةوةتا هةموومان ثيَ

ةآلم ئاخر ووم، ببارى دلَنيام ليَرةش واز ناهيَنىَ، لة دةرةوة جؤريَكى تر بوو، خؤشم هاوك
ا كار و انة دةندخيبئيَرة قةفةزيَكى ئاسنينة و ئةويش مةليَكى بىَ ثةرِ و بالَ، لة ناو 

يةكى شى بةآلتوو انةكةشى سةخت ترة رِةنطة وةك ثيَشرت هةر برِوا ثيَكراوةكانى خؤىتاو
 كةى بكةن فامتى خوشكى طووتى :دي

ى تىَ ناطةم،  هيَمن بة لةوة زياتر خؤت شةكةت مةكة، ضونكة ئةوةى تؤ مةبةستتة ىلَ
 ام و ئةو رِيَطاية بةى تىَ بطةم ضونكة منيش لةطةلَى دا هاورِ يا  باشرت واية بلَيَم نامةوىَ ىلَ
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ثريؤز دةزامن، كةسيش ئامادة نية سةر زةنشتى هاورِاكةى خؤى بكات، بةآلم رِاست بلَىَ تؤ 
 يةوة طووتى :ى ثرِ لة نائوميَدضيت ىلَ دةوىَ، ئةويش بة هةناسة هةلَكيَشانى قولَ

ئةوةم ى ة مةترسونكض ،تةنها ئةوةم ىلَ دةويَت ليَرة دةست لةم جؤرة كارانة هةلَطريَت
ةتيو كامن هالَةآليةكى طةورة ترى بةسةر بيَت و هةتا هةتاية نةيبينمةوة و مندهةية ب

 الى من بوو، رِووى ةرةوبكةونةوة و بة يةكجارى لة ديدارى بابيان بىَ بةش بن، لة كاتيَكدا ب
ة لى ثرِ ة ضاووبمندالَةكةى طرت قورطى ثرِ بوو لة طريان هيض قسةى بؤ نةكرا، دةستى 

 :قورِطى ثرِ لة طريانةوة طووتى سك وفرميَ

 رِةسولَ داواى ليَبوردنت ىلَ دةكةم .-
ا ، هيَشتيَشاشةكةت و بيَزار ثشتى لةمن كرد و قاضةكانى بة دواى خؤى دا رِادةك

ش ؤخمنيش بؤ دلَ مندالَةكةمان ئاورِى لةمن دةدايةوة بة دةست باى ... باى بؤ دةكردم،
نياوة ةسةر دووت بناخم دا دةكوآلم، دةتط وة، بةآلم لةكردنى كةميَك دةستم بةرز دةكردة

بوو ااوةشتتم رِك نةمام لةجيَطاى خؤم ضةقى بووم،فامت لةثاش ثشنيم، حةثةسا بووم، وة
 :وبةدةنطيَكى ئةسثايىطووتى بةهيَمنى

و  تت دايةةو تؤى زؤر خؤش دةوىَ، هةميشة نيطةرانى تؤية، بةآلم ئةوةى تؤ لة هةسئ -
 كات و ثشويةكويَذ با رِاى قبولَ ناكريَت، ىلَ طةرِىَ با لةطةلَ هةستى خؤى د دةيكةى ئةو ثىَ

م جؤرة يان ئةذلَى بدات و كةميَك بيَتةوة سةر خؤى تىَ دةطا كةند و كؤسث و طةوة و الثا
 ، ئينجا طووتى :ذيانةشى تيَداية

ا دة ضاوى ةطةر رِاسثاردةيةكت هةية ئةطينا درةنطمان كردووة، ثيَويستة برِؤين لئ -
 . منيش طوومت :ى دةخويَندرايةوةدنيايةك ميهرةبان

 ا رِاسثاردةم ئةوةية ئاطادارى مندالَةكان و دايكيان بة .تةنه -
 بةنديةكهةآلتنى 

 نى ةنديةكابةآلتنى شورةى بةرز و سةختى بةندخيانة و درِندةيى ثاسةوانةكان بريى ه   



 291 

رِيارى هةآلتنى دا بوو، مةمحود ذنيَك و دوو كةم نةكرد بووةوة، ئةجمارة مةمحود خةيالنى ب
ئةويش لةسةر قسةى مةمحود  ،مندالَى هةبوو ذنةكةى ئاطادار كرد بووةوة دةيةوىَ رِابكات

لةبن خيَمةكةى  1991-1-1عةبا و جل و بةرطى ذنانةى بؤ هيَنا بوو، مةمحود لة رِؤذى 
وى موى رِيش و مسيَلَى بة مةبةستى هاتنى سةردان لة حةوشة هةلَى دا بوو تةوا كةوا بة

موكيَش دةركيَشا بوو، بؤ ئةوةى شيَوةى خؤى لة هى ذنان نزيك بكاتةوة و سةرجنى 
كاتى تةواو بوونى سةردان و رِؤيشتنى كةس و كارى  ثاسةوانةكان بة الى هةلَة دا بةريَت، لة

رةى كةس ذيَر عةباوة لةطةلَ ئاثؤ بةنديةكان مةمحوديش جل و بةرطى ذنان دةثؤشىَ  و لة
و كارى بةنديةكان مندالَيَك بة باوةشةوة دةطريَت و دةرِواتة دةرةوة، دواى رِؤيشتنى كةس 
و كارمان وةك هةموو جارةكانى تر سةرذميَريان كردين ئيَمة بىَ ئاطا و ئةوان ثةريَشان بوون، 

تيَك رِووى ضةند جاريَك سةر ذميَريان كردينةوة، لة ناو بةنديةكان دا بووة مقؤ مقؤ زانيمان ش
و داوة بةآلم كارةكة رِوون نةبوو، تا لة دواى طةرِانى هةموو شويَنيَك تةواوى ذوور و هؤلَ 

: مةمحود خةيالنى هةآلتووة، زاهري الويَكى كةركوكى بوو ئاودةست و طةرماوةكان  طووتيان
م لة ذووريَك دا لةطةلَ مةمحود خةيالنى ثيَكةوة دةذيان ئةطةر ضى بىَ ئاطا بوو، بةآل

زاهرييان تاوانبار كرد طواية ضونكة لة ذووريَك دا بةيةكةوةن ئةبىَ بزانيَت ضؤن رِؤيشتووة، 
ئةويش  ،تةنيشت مةمحود هةلَ دابوو خوديَدة الويَكى ئيَزدى بوو لة حةوشة خيَمةى لة

لة هةآلتن دا، بةآلم هةر نةدؤزرايةوة، دواتر  تاوانبار كرا بةوةى هاوكارى مةمحودى كردووة
ل سةيد مستةفا طووتبووى من لة رِارِةوةكة بينيومة، جةالل كورِيَكى دلَثاك و بىَ جةال

خةوش بوو لة ثاكى خؤى ئةوةى طووتبوو ئةطينا زؤر شارةزاى مةمحود نةبوو، ئةم ووتةى  
جةالل بووة بةآلى سةر و ئةويش تاوانبار كرا بةوةى هاوكارى مةمحود خةيالنى كردووة، 

جيا كردنةوة، بردياننة دائرةى بةندخيانة هةولَى زؤرمان دا هةرايةكى  هةر سيَكيان لة ئيَمة
طةورةمان نايةوة ثاسةوانةكان تةواو طرفتار بوو بوون، لة دوا جار دا ئةوان سةركةوتن 

بىَ تاوان زؤريان ىلَ دابوون بة شيَوةيةك خوديَدةيان  ،جةالل و زاهري و خوديَدةيان بردن
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دوايى هةر ئةو رِؤذة هةر سيَكيان بةرِىَ كرد بوون بؤ ئةبو  ،ةلةبةر شةكةتى بردة نةخؤشخان
 غريَب بؤ بةشى ضاوديَرى لة سيَدارة دان دواى ماوةيةك دابةزيَنران .

ةشويَن بووت وا ان طلةاليةكى تريش هةرِةشة و طورِةشةيان لةسةر ئيَمة زياد كرد و دةي
وو وة نةبى ئةدؤخى عرياق هودلَنيا بن دةيطرينةوة، بةآلم بارمةمحودمان دا ناردووة 

نةبوو،  اسايشىان ئبمةمحود بطرييَتةوة كارةبا برِا بوو، خةتى تةلةفؤن نةبوو، رِيَطا و 
ى توند و ةو ثةرِد، ئمةمحود رِؤيشت و نةطةرِايةوة بةآلم ذيانى ئيَمة رِووى لة ناخؤشى كر

ة بة شويَن وان ربتيذيان دةنواند، هةموو دةرطا و ثةجنةرةيان زياتر شيش بةند كرد، سة
ةس و وونى كن و ضتةل درِوو طريان، هات و ضوونة دةرةوة سةخت تر بوو، هات تالَةكان بة

ة ، ئيَموشةوناية حةوكارمان كيَشةى بؤ دروست دةكرا، ثيَش رِؤيشتنيان ئةبواية بض
 سةرذميَر بكرايناية ئينجا ئةوان رِيَطة 

 دةدران برِؤنة دةرةوة .
 شكاندنى بةندخيانة

ؤزة، ى الثريةكانظ  هةميشة شانازى بةرِابردوو دويَنىَ وة دةكات خؤشى و ناخؤشيمرؤ
 تة بةرضاو .ك ديَةوانيَناخؤشيةكانى دةبينىَ  لة كاتى تالَيةكانيش دا خؤى وةك ثالَ ضيَذ لة

 ياوازة ةنةوة ج بكخؤشةويستةكامن ئيَوة هةر كار و ثيشةيةكتان هةبيَت هةر ضؤنيَك بري
قايةك بكةيت بلَيَيت لةناو ناو نيشانةى سةرةوة لةوانةية قا  بة بينينى ئةم لة هى من، دةزامن

ضوار ديوارى بةندخيانةى حكومةتيَك كة باوةرِى بة هيض ياساو رِيسايةكى جيهانى نية، 
و ئاطر و ئاسن  باوةرِى بةرِاى جياواز و ئازادى نية، هةرضى يةك بكةيت بة ئةشكةجنة

حالَيَكى وادا بري لة كاريَكى وا سةخت و ثرِ كيَشة  ةكريَت لةوةآلمت دةداتةوة، ئةى ضؤن د
بكريَتةوة كة زياتر لة مةرط نزيكة، بةآلم نا... ئةزيزةكةم هةرطيز مرؤظ نابىَ لة ئاست 
داهاتوو دةستة وستان و بىَ دةنط بىَ، ئةبىَ هةميشة هةولَ بدات بؤ ئةجنام دانى ئةو 

ومان كؤلَ نةدان هؤى سةركةوتنة،بةندى طهةستةى لة ميَشكى داية كؤشش بكات،بىَ 
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شكاندن و رِاكردن داية، ئيَمة يةكيَك بووين لةوانة  هةميشة ئةو هةميشةلةبريى بةندخيانة
لة بةندخيانة دا بةقةد ثيَويستى نةخؤشيةكةم دةرمانيان ثىَ  خةيالَمان دابوو.هزر و  كارة لة

ةوة لة ناو نوردووة نان و ثيَخؤر دا نةدةدام لةبةر ئةوة مالَةوةمان لةطةلَ سةردان لةدةر
دةرمانيان دةشاردةوة و بؤيان دةهيَنام بؤ كةم كردنةوةى نةخؤشيةكةم دةورى طرنطى 

بةآلم هيَشتا زؤر جار ثةريَشانى دةكردم، شةويَك هةناسةم توند بوو ضوومة دةرةوة  ،هةبوو
و كةميَك ئاسودة  ؤ بيَتبؤ رِارِةوة دريَذةكة لةبةر ثةجنةرةيةك وةستام تاكو هةواى ثاكم ب

لة رِارِوةكةى تةنيشتى طويَم لة ضثة ضثى قسة كردن بوو، ضووم بزامن بةم درةنطى  ،تر مب
شةوة كىَية وةك من نةخؤشة يا خةوى ىلَ رِةويوة، سةيرم كرد قادر بادينى و حمةمةد 

ىَ و اورِئةوانة هةر دووكيان ه،هيَمنى بؤ يةك دةدوان رِؤستةم ثيَكةوة ثياسة دةكةن و بة
 :خؤشةويستى من بوون طوومت

 ية...بةم نيوة شةوة لةبةر ضى نةخةوتوون ؟ ضى -

 بةطالَتةوة طووتيان :
 ناتةوىَ ليَرة رِزطار بيت ؟! -

يستنى ب وة، بةويَندةضاويان دا دةخ ضةند بةطالَتةوة قسةيان كرد بةآلم زؤر شتم لة هةر
ورِ سى سةر ؤشيَكقوآليى جؤش و خر بة ئةم قسةية لة ناو طيَذاوى ترس و خؤشيةكى زؤر دا

وة يان باس كردوانى خؤيَكهيَنةر دا شؤرِ بوومةوة، وام ليَك دايةوة ديارة ثيَشرت لةطةلَ هاورِ
 وومت :طثتةو  يَكىامان بة باوةرِو برييان لة ضؤنيتى كارةكة كردؤتةوة، دواى كةميَك رِ

مة و كى كاراذى تةنطانة و خةلَية؟ ضونكة دةمزانى ئةوانة كورِى رِؤ بةرنامةتان ضى -
 ة زياتريان لةدةست دىَ طووتيان :ليَهاتوون، زؤر كارى لةو

نهيَنى و بىَ دةنط ثالن بؤ كاريَك دابنينَي تا بة تةواوى بريى ىلَ بكةينةوة  دةمانةوىَ بة
بزانني ضؤن سةركةوتوو دةبني، ثالنى شكاندنى دةرطاى بةندخيانة كاريَكى ئاسان نية، 

نهيَنى مبيَنيَتةوة تا كاتيَكى ديكة، دواى  بة هةولَ و بري كردنةوةية برِيارمان دا بة ثيَويستى
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، دواى ئامادةيى مامؤستا نةسرولآَل ة لةطةلَ مامؤستا نةسرولآَل بكةمماوةيةك داوايان كرد قس
قادر بادينى و حمةمةد رِؤستةم و ضةند برادةريَكى ديكة كؤبونةوةيةكمان كرد. زؤر قسة 

الن دانرا، تا  لة دوا جاردا طةيشتينة ئةوةى ثاسةوانةكان بانط هيَشتى نان خواردنى كرا، ث
ئيَوارة بكريَن بؤ ذوورى خةلَةف طةرِ طةرِى، ئةوةش كاريَكى زؤر طران نةبوو، سةرةرِاى 
ئةوةى بة هؤى بار و دؤخى عرياق خواردنيان خراث بوو دؤستى خةلَةف طةرِ طةرِيش بوون، 

ة ضةند مةفرةزةيةكى دة كةسى دروست بكريَت هةر يةك لةو مةفرةزانة بري لةوة كرايةو
يةكيَكى كارامة سةرثةرشتى بكات وةك حمةمةد رِؤستةم، فةخرةدين، رِزطار، حةمة  
قرِطةيى، هةر يةكيَك بةدار و ثةتيَكةوة ئامادة بيَت بؤ ئةوةى ئةطةر سةركيَشيان كرد بة 

يان ببةسنت، هةر كةسة ئةركى تايبةتى ثىَ سثيَرا دارةكة ىلَ يان بدةن و بة ثةتةكةش دةست
دوو مةفرةزة بؤ ثاسةوانةكان يةكيَك بؤ ئةو ثاسةوانةى دةرةوة كة دةميَنيَتةوة، يةكيَك بؤ 
ئةو بةنديانةى بة خيانةتكار و سةر بةدائرةيان تىَ طةيشبووين، يةكيَك بؤ ئاسايشى ناو 

بةندخيانة لةكاتى سةردان رِةنطة هيَنرا بىَ من بةندخيانة، باسى ئةوة كرا ضةك بهيَنريَتة ناو 
ئاطادار نةبووم، بري لةوة كرايةوة طةآلبةيةك ثةيدا بكريَت بؤ ئةوةى لة زووترين كات دا 

 بطةينة سنوورى سوريا نةمان توانى ئةوة جىَ بة جىَ بكةين .
 ىرِ طةرِةلَةف طةيَن بؤ ذوورى خثاسةوانةكان بانط بكر1991-2-22ئيَوارةى برِياردرا   

 جطة 
لةو ثاسةوانةى لة دةرةوة دةميَنيَتةوة، كاتى نان خواردنى ثاسةوانةكان جيَطايةك خواردن 
بؤ ثاسةوانى دةرةوة ببةن طواية لة ثةرؤشى داية بؤ ئةوةى نان خواردنى دوا نةكةويَت، 
بةآلم لةطةلَ كردنةوةى دةرطاكة بؤ وةرطرتنى خواردنةكة مةفرةزةى حةمةقرِطةيى 

رى بدات، ئيرت كليلة و ضةك و بةندخيانةكة دةكةويَتة دةست ئيَمة، كاريَكى ثةالما
سةركةوتوو ثالنيَكى باش و دارِيَذراو بوو، وا برِيار بوو كة ضوينة دةرةوةى حةوشة ووتاريَك 
خبويَندريَتةوة ئةوانةى مالَيان نزيكة و دةتوانن خؤيان حةشار بدةن ئاسايية ئةوانةى تر 
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ىَ بكةون، كارةكة بؤ من سةخت بوو ضونكة نةخؤش بووم نةمدةتوانى بةرةو سوريا بةرِ
باسى طةآلبةيان دةكرد زؤرم الخؤش بوو قديلكةى دةدام  بةريَطاوة برِؤم، دةرم نةدةبرد، كة

كة وازيان لة بريؤكةى طةآلبة هيَنا منش ئةو ئوميَدةم نةما، بةآلم وا ديار بوو برييان لة حالَى 
مامؤستا نةسرولآَل بة  ،كى سةربازى بؤشيان بؤ ثةيدا كرد بووممنيش كردبوةوة مؤلَةتيَ

موسلَة و بة  ترسةوة بؤى ثرِ كردمةوة، طواية سةربازيَكى سوثاى عرياقم وةحدةكةم لة
 كاريَك دةضم بؤ رِانية، كارى من لة هةموويان لة بار تر بوو سوثاسى هةموواليةكيان دةكةم .

وريا و سديؤى م طووت: ثيَويستة طوىَ لة رِاكاتى سةردان ئةوةم بة هاوسةرةكة لة
ار بدةن، ان حةشخؤت يستنى ئيَوةب ووآلتانى تر بطرن ضونكة ئيَمة يةكسةر رِايدةطةيةنني بة

تان جيَطة يَرةلهاوسةرةكةم لةبةر طريان هيضى بؤ نةدةكرا دةيطووت: هةر ضؤنيَك بيَت 
 بكةين . مة ضىن ئيَكةوتوو نةبووبةآلم ئةطةر لة كارةكةتان سةر ،ديارة سةردانتان دةكةين

ئيَوارةى رِؤذى ديارى كراو بةندخيانة كةش و هةوايةكى نائاسايى هةبوو، جاريَك هةموو 
 ،بةنديةكان دةهاتنة رِارِةوةكة ئاطادار كرانةوة ئاسايى بن ئةوةندة قةرةبالَغى مةكةن

خراث بوو، ئةجمارة هةموويان ضوونة ذوورةوة بةندخيانة كش و مات بوو ئةويش هةر 
ثاسةوانةكانيش لة هاتن دواكةوتن ثيَمان وابوو هةستيان بة كارةكةمان كردووة، دواى 
نويَذى شيَوان حاجى عومةريان بانط كرد بؤ ئيدارةى بةندخيانة، حاجى عومةر ثياويَكى 
سةر و رِيش سثى تةمةنى لة سةروو حةفتا سالَى بوو، لة مهاجريى ناو عةشرةتى برادؤست 

حاجى  امن لةسةر ئةوةطريا بوو هاوكارى هةندىَ كةسى كرد بوو سنوور ببةزيَنن، كةبوو، وا بز
ئيَمة بةتةمةن ترة بؤية  عومةريان بانط كرد هةموومان ترساين، ثيَمان وابوو لةبةر ئةوةى لة

بانطيان كردووة لةسةر ئةو كارة طلةيى و هةرِةشةى ىلَ بكةن، تا طةرِايةوة هيَندةى نةما بوو 
شيَوةيةكى نائاسايى بةرةو رِوومان دةهاتةوة هيَندةى ديكة ترمسان ىلَ  بضيَت، بة نةترةمان

هةر لة دوورةوة طووتى: هيض نية بةم  ،نيشت وةك ئةوةى هةست بة ترسى ئيَمة بكات
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، دامانة قاقاى ثيَكةنني، بةآلم هيَشتا نيطةران بووين، ثاش يَوارةية خزميَكم هاتؤتة سةردامنئ
 بةآلم    نةسرولآَليان بانط كرد هةمديسان ترس هيَرشى بؤ هيَناين،   تاكةميَكى تر مامؤس

 هؤى كاريَكى الوةكى بانط كرا بوو. ئةويش هيض نةبوو بة
ة لَةف، ورى خةدرةنطةوة ثاسةوانةكان هاتن، ضونكة درةنط بوو رِاست ضوونة ذوو بة

ة ابوو لن ويَمادلَة كوتة كةوتبووين، هى ترس بوو ياخؤشى، دلَمان زؤر خؤش بوو، ث
انةكةى ثاسةو اردنىثةلة بووين بةشة خو دةرةوةين باوةرِتان بىَ ثيَمان زةوى نةدةطرت بة
 ةلزةكةى ةفرةمحةمة قرِطةيى خؤى و  ،دةرةوةش بهيَنن تؤزيَك دواكةوت نيطةران بووين

مارى و ثةال يَننذوورى ئيَمة خؤى مةآلس دابوو بؤ ئةوةى نان بؤ ثاسةوانى دةركةوان به
، ضونكة ةبووينيض نسةير بوو، ئاطادارى ه ثاسةوانةكة خؤى هاتة ذوورةوة زؤر المان ،داتب

و وضزؤرى ثىَ نة بوو لة ذوورى خةلَةف دوور بوو، ةجةرى دةرةونزيك مةح ذوورى ئيَمة لة
 جىَ ةل هةموو شتيَك :ياند لةم نهيَنية تىَ بطةين طووتثاسةوانة كة طةرِايةوة، يةكيَكمان نار

بةر بةر لةيَوةى، بةآلم لةم كاتةدا ثاسةوانةكةى دةرةوة هاتووة طووتى: بةرِى خؤيةت
ى ) اجلو ووتبووطةوة دةرطاية سةردانى بةشةكانى كردووة، ضاوةرِيَتانة طواية لة ذيَر ليَو

واية بوو، طت نةغيوم ( وةك ئةوةى هةستى بةشتيَك كرد بيَت بةآلم وا بزامن ئةمة رِاس
زطار بوون ةوان رِوة، ئهاتووة  ثاسةوانةكان بة ثةلة ثةل ضوونة دةرةبةرِيَوةبةر بؤ ثشكنني 

يَطاى ة لة رِئةو و ئيَمةش رِيسةكةمان ىلَ بؤوة خورى، لةترسان هيضمان بؤ نةكرا، دواى
 ةرههيَنا ن نةبةندية خؤفرؤشةكانى بةندخيانةوة بةكارةكةيان زانى، بةآلم بةسةرخؤيا

دؤخى ق باروعريا وابوو ئةطةر حكومةتىآلم من ثيَم ضةندة زؤر توند و تيذيان نواند، بة
 ئاسايى بواية كاريَكى خراثى بةسةر دةهيَناين .

زانيم لة ترسى  .هةمووتان برؤنة دةرةوة بؤ حةوشة بةيانى ثاسةوانةكان طووتيان :
ئةوةى بةنديةكان ضةك و تةقةمةنيان هيَنابىَ بؤ ناو بةندخيانة ناو ذوور و كةل و ثةلةكان 

نن، هيَشتا ئوميَدم بة مؤلَةتى سةربازيةكة مابوو دلَم نةهات بيدرِم، لةطةلَ خؤم دةثشك
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بردمة دةرةوة كاتىَ طووتيان: برِؤنة ذوورةوة لة ترسى ثشكنينى خؤم مؤلَةتةكةم لةبن 
بةآلم وةك ئةوةى ضاوديَريان كردمب رِةنطة هةر واش بووبىَ، دواى  ،خؤلَ و بةرديَك شاردةوة

كردة ذوورةوة حةوشةكةيان سةنط و سوذن دا هةموو شويَنيَك طةرِان ئةوةى ئيَمةيان 
مؤلَةتة سةربازيةكةى منيان دؤزيبووةوة، مامؤستا نةسرولآَل طووتى: ثاسةوانةكان باسيان 

منى تاقى دةكردةوة يا رِاستى بوو جيَطاى ترس و نيطةرانى بوو، من ئةوةندةى  ،كردووة
بوو هةموو كارةكة ئةو رِيَكى خستبوو هةميشة مامؤستا نةسرولآَل نةدةترسام، هةقى 

يادم ناضيَت، دلَنيام كردةوة هةر شتيَك بيَت كارى خؤمة و هيض كةس ئةو  منةتبارم قةت لة
رِيَطايةى ثيشان نةداوم، دواى توند و تيذيةكى زؤر و هيَنانى سةربازى زياتر، ثرِ ضةك كردنى 

ديوارةكان و هةرِةشة و طورِةشةيةكى زؤر ثاسةوانةكان، زياد كردنى ثاسةوانى سةر قوللةى 
و فشارى لةرِادة بةدةر لة هةموو رِووةكانةوة دواى ماوةيةك ئينجا تؤزيَك بار ودؤخةكة هيَمن 

 بووةوة.
 1991رِاثـةرِينـى 

 ةكيَك يدذى ا،كورد د لةميَذووى تازةىوةرضةرخانيَكى ميَذوويى طرنط بوورِاثةرِين   
تةكنةلؤذى  رؤيى ومثاى تاتؤرةكانى دنيا و خاوةنى طةورة ترين سولة درِندة ترين رِذيَمة ديك

 ةى ئةنفال و لشاآلو يى ولة ناوضةكةدا كةوا ئةو رِذيَمة درِندة و شةرِانطيَزة بة ضةكى كيميا
وشى ورد توةى كناو بردنى كورد و ويَران كردنى كوردستان توانى شؤرِشى كورد و نةتةو

 كارةسات و مالَويَرانى بكات .
واى تةواو بوونى شةرِى ئيَران و شاآلوى ئةنفال و شكست هيَنانى كورد رِذيَمى عرياق د

بوارى بؤ رِةخسا ثةالمارى كوةيتى داو داطريى كرد بةمة تةواوى دنيا  ،دةست بةتالَ بوو
ئةمة  ،لةوة تيَطةيشنت كةوا بوونى ئةم رِذيَمة جيَطاى ترس و كارةساتة بؤ سةر مرؤظايةتى

ى لة ثرؤسةيةكى طةردةلوىل بيابان دا رِذيَمى عرياق شكستى خوارد و بووة هؤى ئةوة
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سوثاكةشى نابود بوو، ئةمة هةليَكى طرنط بوو بؤ نةتةوةى كورد و شؤرِشةكةى كة رِذيَمى 
 خاكى خؤى وةدةرنىَ. بةعس لة

 ؤربةى حزب و زكة ثيَشرت لة   هؤى بةرةى كوردستانى بة  كورد     سةركردايةتى  
ثيَك بؤ  يَك ويةكى رِكوردستان ثيَك هاتبوو كةوتة خؤى بؤ دانانى نةخشة  وةكانىكخرارِ يََ

ان ارةككخستنةكان و شانة ضةكدبة هاوكارى رِيَ ،جؤش دانى جةماوةرى كوردستان
 .داتباثةرينيَكى سةر تا سةرى ىلَ كاتى ديارى كراو دا بانطى رِبؤئةوةى لة

و  يَكخسنتى رِيَكخستنةوةى رِيزةكانيةكيَتى نيشتمانى كوردستان كةوتة خؤى بؤ رِ
راو، يارى ككى دئامادة كردنى هيَزى ثيَشمةرطة و هوشيار كردنةوةى جةماوةر بؤ رِؤذيَ

هاندانى  نةوة وكرد رِاديؤى دةنطى طةىل كةردستان دةورى كارا و سةرةكى طيَرِا لة هوشيار
 ردنةوةى ناردكطادار ئا كارى وجةماوةر بؤ رِاثةرِين، لة رِيَطاى رِيَكخستنةكانةوة نامةى هاو

و  وجةكانى فةبؤ هةموو سةرؤك هؤز و رِيش سثى و ثياو ماقولَى ناو خةلَك و مستةشار
اثةرينى ان و رِلةكةيسةرفرازى طة  بكةن لة رِؤذى  بؤ ئةوةى بةشدارى  ،ضةكدارةكانى رِذيَم
ةنطى طةىل داديؤى ة رِوامالَينى ئةم رِذيَمة دذة مرؤيية .لةاليةكى تريشةرِسةر تا سةرى بؤ 

 وروسكة بين ضةند ،كوردستان جطة لةو وتارانةى بؤ هوشيارى جةماوةر بآلو دةكرانةوة
بوو،  ثةرِينرِا ئاطادارى وةك )كيَويةكة بكرِن، حةوتى مانط زةماوةندة بكةن( ئاماذةى
ين ثةرِنى رِاذةكاخةلَكيش بةم بروسكانة ئوميَدى سةركةوتنيان زياتر دةبوو، لة دوا رِؤ

باشرت  يوةندىى ثةيةكيَتى رِيَكخسنت و ثيَشمةرطة و ثيَويستيةكانى رِاطةياندن و جيهاز
 ئامادة دةكرد.

ئيَمة سات بةسات لة ناو بةندخيانة ضاوةرِىَ بووين لة رِيَطاى رِاديؤوة كة بة نهيَنى هيَنا 
اديؤ دةطرت بؤ بوومان بؤ ناو بةندخيانة هةموومان لة ذووريَك كؤ دةبووينةوة طويَمان لة رِ

دةزانى بةآلم طويَيان ثىَ ئةوةى بزانني ئةجنامى بةكوىَ دةطات، ثاسةوانةكان ئةمةيان 
، تةنها هةنديَك جار بؤ ئةوةى بةندخيانة بار طرذى تىَ نةكةوىَ يةك دوانيَكيان نةدةدا
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بةنديةكانيش وا رِا هاتبوون كة  ،دةهاتنة ناو بةندخيانة بؤ ئاطادارى دةنطو باسةكان
سةوانةكان دةهاتنة ذوورةوة دةيانطووت : قاز هات ... قاز هات  ئيرت  لة كؤبونةوة و ثا

 دةنطى رِاديؤ و هةر شتيَكى تر ئاطادار دةبوونةوة .
ة هؤى وا بكةس و كارمان لةكاتى سةردان باسى بار و دؤخى دةرةوةيان دةكرد كة

ت خةلَكى ةتايبةب ،ةنةوة دايدرِندةيى بةعس خةلَك  تيَكرِا بيَزارة و لة ئان و ساتى تةقي
كة دانرا  رنامةىةو بةلةبةر ئةوة ئ ،دةسةآلتى بةعس تةواو بيَزار بوون بيتويَن و ثشدةر لة

 1991ــ 3-5ؤذى ة رِبوو حةوتى مارت ثةيرِةو نةكرا و خةلَكى رِانية خؤيان بؤ نةطريا و ل
ة و دين بة طةور وةطةز ازى رِجياوبىَ  دا لة رِؤذيَكى باران و قورِاوى دا هةموو خةلَك تيَكرِا بة

اثةرِين لة ةعس رِاى ببضوك، ثياو و ذن بةبىَ لةبةر ضاو طرتنى اليةنى سياسى لة دام و دةزط
زطةوت دا ناو م ن لةماوةيةكى زؤر كةم دا هةموو دام و دةزطاكانيان طرتن و بةعسيةكانيشيا

 دةست بةسةر كرد تاكو شؤرِش برِياريَكيان بؤ دةدات.
وريان رتين دةباش ايانى باسة ضةكدارةكانى رِذيَم لةطةلَ ئاثؤرةى جةماوةردائةوةى ش

يؤ و بآلو ة رِادنرايبينى، رِوداوةكانى رِاثةرِين سات بةسات لة رِيَطاى جيهازةوة دةطةية
 دةكرايةوة.
خؤشى ئةوةى بةلَكو  ناو بةندخيانة لة باريَكى زؤر نائاسايى دا بووين، جاريَك لة ئيَمة لة

ترسى  خةباتى نةتةوةكةمان دا، لةاليةكى تريش لة اثةرِينة ببيَتة رِؤذيَكى نوىَ لةئةم رِ
ئةوةى رِاثةرِينةكة سةركةوتوو نةبيَت كةس و كارمان بةرةو رِووى كارةسات و ضارةنوسى 
ناديار ببنةوة، بةلَىَ رِاثةرِين سةركةوتوو  زؤردار شكستى هيَنا، هةموو شارةكان ئازاد كران، 

جةذنى نةورؤزى ثريؤز دا شارى كةركوكى كوردانيش ئازاد كرا، ئاى ض رِؤذيَكى  لة رِؤذى
خؤش بوو و سةركةوتنيَكى طةورة بوو، ئةو رِؤذانة هةموو كةس بةدلَى خؤش و بة بةرطى 
ئاآلو وا آلوة وةك ئاهةنط طيَرِان بة شيَوةى هياَلنة زةردةوالَةى تيَك دراو لة هات و ضؤ 
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ياو و ثرية ذنى كورد رِوو لة ئامسان و دةم بة دوعاوة لة دابوون، ضةندين ثرية ث
 : خواية مبان ثاريَزى و نةتةوةكةمان هةر سةركةوتوو بيَت .دةثارِانةوة ثةروةردطارى مةزن

 رِيَو رِةمسى نةورؤز
 ى دنى سةرثىَ كر نةورؤز سةرةتا و يةكةم رِؤذى وةرزى بةهارة، يةكةم رِؤذى دةست   

ريان ما و زسةر تنى هيَرشى لةشكرى بةهارة بةسةر سوثاى زستان وسالَى كوردية، سةركةو
ةربارة داستى نارِ و شةختة و كرِيَوة دا، نةورؤز زؤر شتى ئةفسانة و سةر سورِ هيَنةر و

ةى طرنطة ئةو ،ةةداونووتراوة، رِابردوو و سةرضاوةى ئالَؤز و ناديارة ئيَمة كارمان بةوة 
، دوذمن زادةمان ئالةكةاآلنى راِِبردوو طةةم سالَ لةطةلَ سبةالى ئيَمةوة جياوازى نةورؤزى ئ

زاد كراوة تان ئاوردسكتيَشكاو و زةبونة، نةيار دةركراو و مالَ بؤ خانةخوىَ طةرِاوةتةوة، 
 ،ز رِابطريندى بةرة يالةبةر ئةوة ثيَويستة ئيَمةش لةناو بةندخيانةدا بة شايستة ترين شيَو

مى كان مؤرِةوةدريَذايى هةر دوو بةرى رِا كرد، بة برِيارمان دا و خؤمان بؤ ئامادة
 دبوو، لةكاتىبةر كرن لةهةموو بةنديةكان جل و بةرطى ئالَ و  واآليا ،دانةطريساوى ىلَ دانرا

ناوةند دا  ارِةوىى رِكردنةوةى ئاطرى نةورؤز دا مؤمةكان ئاطرى تىَ بةر درا لة ناوة رِاست
ن و زؤر وردةكادية كداطريسا بوو، ئينجا هةموو بةنوةك هيَماى سةركةوتن هةنديَك مؤمى تر 

وتنة دا كة ةكانلة برا عةرةب و مةسيحى و هى تريش لةطةلَمان بة دةورى مؤمة داطريساو
وو خؤش رِديَكى رمةنهةلَثةرِين و ئاهةنط طيَرِان و سروود ووتن، حةسةن عةىل خةجنةر هونة

 ا، طوىَى طيَرِى باشطريا بوو، دةوريَكو بة هةلَويَست  بوو، هةر خؤشى لةسةر سروود ووتن 
ةيكردة دانيبا زديةى هةر كةسيَك دوو ووشةى شياوى ئةم رِؤذة و ئةم ئازا ى بة هيض نةدةدا،

يةوة لة ؤشحالَخى و ديارى، بةرِاستى رِؤذيَكى زؤر خؤش بوو، تاكو درةنطى شةو بة كامةران
وةى لة ئةوون بةستا ى ئيَمة رِاوبةرامبةر بةشيَك لة ثاسةوانةكانيش، رِارِةوةكة ماينةوة

 ةدا .ان ددةستيان دةهات تةنها ئةوة بوو  بة ثيَكةنني سةرجنى ئاهةنط طيَرِاني
 قورسةكانشكاندنى بةندخيانةى حوكمة 
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ةبوو، تاكو دون تر رِؤذ رِتاكو بازنةى رِاثةرِين فراوان تر دةبوو ئوميَدى سةركةوتن و دوا 
ن وةك توةكاتر دةكرايةوة ئاواتة تؤز لةسةر نيشطومارؤى سةر بةعسيةكان بةر تةسك 

واى دوا مةش هيئيَ ثشكؤى ذيَر خؤلَة ميَشى دةم شنةبا زياتر دةطةشانةوة، لة بةندخيانةى
موسلَى  ن شارىيوارِؤذ رِون تر دةبوو كاتىَ دةنطؤى ئةوة بآلو بووةوة ثةالمارى رِاثةرِ

نةكةمان ةندخيابيَن بةلَكى رِاثةرِيو طرتؤتةوة، دلَمان خؤش بوو هةميشة ضاوةرِىَ بووين خ
انى لةو ديو ياندةزن نةئازاد بكةن، بةآلم شةثؤىل رِاثةرِين نةطةيشتة الى ئيَمة، ئاخر ئةوا

ةزانى ةيان دنوان شورا بةرزةكانةوة ضةندين مرؤظى بةدبةخت خؤيان كروشم هةلَيَناوة، ئة
شةى نيوة ال دانسة دووى تيَدايةلةو ديو ديوارة ئةستةمةكان ضةندين ئادةميزادى بةناو زين

 .ضيَذنزار دةن ئارِةمحةكاتةلبةندة بىَ وزانن لةوديو شيش وئةوان ضطيان لة طيانةآلدان،
يَك دةتطووت اوة ذاوو ذ بة هةنطامة ئيَمة بة هيواوة ضاوةرِىَ بووين، شةويَك لة ناكاو بوو

رِوو  وين ضىةبورةوة نرِؤذى حةشرة، ئيَمة لة ناو ضوار ديوارى بةندخيانة ئاطادارى دة
ةر الى ئةوة مان هةيالَدةدات، بةآلم دةمانزانى وةك شةوانى رِابردوو شةويَكى ئاسايى نية، خ

ة تنب بةندخيانبن ها ةكانبوو كةوا ئةمانة كؤمةلَيَكى رِاثةرِيون لة وانةية كةس و كارى بةندي
ى ووردة ، دوايوين بوبشكيَنن، بةم هيوايةوة تاكو نيوة شةو بةدلَى خؤشةوة هةر ضاوةرِىَ
ةيانى بة ةبوو بنرةى ووردة دةنطةكان كز بوون و دوايى نةمان، ئيَمة هيض زانيارميان دةربا

نن كة بوويا برد هؤى خةلَكةوة بةتايبةت ئةبو فةواز و ئةبو مةمحودى نةخؤشخانةى خؤمان
 ،بوو اندشك ةيانهاتنةوة طووتيان: ئةم شةو بةنديةكانى بةشى حوكمة قورسةكان بةندخيان

 ،ونو نةبوةوتوبةآلم لةبةر ئةوةى ثالنى رِيَك و ثيَكيان نةبوو ئاشكرا بوون و سةرك
 ا بوونةوة يى طريدوا ثاسةوانةكانيش تةقةيان ىلَ كرد بوون هةنديَكيان بريندار كرد بوون و

 ئيَمةيان برد بؤ تيمار كردنيان .
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 كؤرِةو
ةستى نانى دووى داهيَئةمانة هةم ،ةلَضننيرِاطواسنت و رِاوةدوو نان و تةنط ثىَ ه"     

ةن، وست بك دربؤ ئةوةى ميَذووى تازةى ثىَ بنووسنة وة، جوطرافياى تازةى ثىَ ،مرؤظن
 "دزن .طةلة ذيَر دةستةكانى ثىَ بناسنامةى نةتةوةكانى ثىَ بطؤرِن، سامانى 

 ر بةردةسةخشى بازنةى ئةم ليَكضونةدا هةر لة كؤنةوة ن رِةوشى ووآلتى كوردان لة
ردةوةى كةرة و دةظ بووة، درِندةيى داطري كةر و ديكتاتؤر و دوذمنة قني لة دلَةكانى ئةم

نج سةدة يى ثيَيَذاسةربازي بةردةوام لة دذى ئةم طةلة بةش مةينةتة دريَذةى هةية، بة در
 رد .رِ كهةر دوو ئيمثرِاتؤريةتى عومسانى و سةفةوى جةستةى كورديان دابرِ داب

و  ورد رِقذ بةكو عةرةب و هاوشيَوةكانيان هةميشة لة كاتى ثيَويست دتورك و فارس 
طفتو  ميَزى ةسةرلقني و خويَن و هةقى خؤيان لة سةر يةكرت ضاو ىلَ ثؤشيوة و بةيةكةوة 
بةش  و بةش خاك طؤ وةك برا ثيَكةوة دانيشتوون، بؤ لة ناو بردنى كورد و داطري كردنى

 كردنى سامانة سروشتيةكةى .
سني و رِاطواسنت و لةناو بردن لةسةردةمى حزبى بةعس دا خةسرت بووةوة، داثلَؤ

سةرةتا لةبةر الوازى و بؤ بة هيَز كردنى ثيَطةى خؤى زؤر شتى قبولَ كرد زياد لة 
لةطةلَ سةركردايةتى  1970ى ئازارى  11دراوسيَكانى، تا طةيشتة مؤر كردنى بةياننامةى 

م برِيارةى ثةشيمان بووةوة، لةطةلَ شاى ئيَران و شؤرِشى ئةيلول دا، بةآلم هةر زوو لة
ى ضةند اليةنيَك شؤرِشى كورديان لةناو برد، لة هةشتاكانى سةدةى  بةطةلة كؤمةكىَ

رِابردووش بةضاو ثؤشينى ئةمريكاو دةولَةتة برِيار بةدةستةكانى دنيا طةىل كوردى تووشى 
نى كوةيت و ةآلم بة هؤى طرتكيمياباران و ئةنفال و  كارةسات و شكستى طةورة كرد، ب

ست هيَنانى رِذيَمى عيَراقى هةليَكى لةبار بؤ كورد هاتة ثيَشةوة طةردةلوىل بيابان و شك
لةيةك طرتنيَكى جةماوةرى طةورة و لةرِاثةرِينيَكى سةرتاسةرى دا سوثاى بةعسى لة خاكى 

بة ضاو ثؤشينى  خؤ نةديوى كوردانيشةوة، بةآلم لة ووآلتى خؤى وةدةرنا بة كةركوكى خيَر
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ئةمريكا و هاوثةميانةكانى كةوتة ليَدانى هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان و ناضار بةكشانةوةى 
ترسى درندةيى بةعس بة شيَوةيةكى ناريَك و بةربآلو  كرد، جةماوةرى كوردستانيش لة

دانشتوانى  1991-3-31لة  هةآلتن بؤ سنوورةكان وئاوارةى توركيا و ئيَران بوون،
ى كةركوك و سليَمانى و هةوليَر و دهؤك و شارةكانى ترى كوردستان مالَ و شارةكان

ترسى درِندةيى و بىَ ويذدانى بةعس بةجىَ هيَشت و خؤيان  سةروةت و سامانى خؤيان لة
توركيا و ئيَران بوون ،  ىداية دةست قةدةر و ئاوارةى ناو شاخةكان و شارة سنوريةكان

 كوردستان كةوا ميَذووى تازةى كورد رِؤذيَكى بةم بووة كؤرةوى طشتى يةك مليؤنى طةىل
شيَوةى بةخؤوة نةديبوو،  ضةندين خيَزان لةطةلَ مندالَ و كةس و كاريان ليَك دابرِان، 

دةكرايةوة بؤ يةكطرتنةوةيان  وهةنديَكيان لة رِاديؤى شؤرِشةوة ناو و شويَنيان بآل
ى ئيَمةش ئاوارةى سنوورةكان هةنديَكيشيان تائيَستاش يةكيان نةطرتةوة، كةس و كار

 دابرِان. بوون و بؤ ماوةيةكى زؤر لة ئيَمة
 وردستانةىل كدواى ئةم كارةساتة سؤز و بةزةيى هاتنةوةى ووآلتانى جيهان بةط لة

و وةكان ةكطرتوتةوةيريَطاى ريَكخراوى نة وة طوشار لةسةر كؤمةلَطاى نيَودةولَةتى و لةوب
اراستنى ثى دةركرد بؤ 688برِيارى  1991-4-5ة ئةجنومةنى ئاسايش نيَودةولَةتى ل

سالَ  70ثاش  ناوضةكانى كوردستان لةثةالمارو دةست دريَذى دةسةآلتى رِذيَمى بةعس،
ةكيَشةى باماذة ئونى رِ دةولَتية بة يظةر ئةمة دووةم بةلَطةنامةى نيَودواى بةلَطةنامةى س

 كورد بكات.
د و راق دذى كورلكاريةكانى رِذيَمى عيَدذى ثيَشيَ لة 1991-4-5رِؤذى  688برِيارى 

يَذة ت درشيعة دةرضوو، كةوا داوا لة سكرتيَرى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان دةكا
بارةى دةر بةكؤششة مرؤييةكانى بدات لةعيَراق، هةروةها رِاثؤرتيَك ئامادة بكات

  دةيان  يَمرِذ  كة ن كوردةكا تايبةت   بة  قاعيَر  مةدةنيةكانى  مةينةتيةكانى دانيشتوانة
 بوون: ئةمانة ضةوسيَنيَتةوة طرنطرتين خالَةكانى
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ار ق تاوانبةركوت كردنى دانيشتوانة مةدةنيةكانى عيَراق لة زؤر شويَنى عيَراس -1
ةوةو طرت دةكات. ئةو سةركوت كردنةى كةلة دوايدا ناوضة كوردنشينةكانى عيَراقى

 اوضةكة دةكات .سةرةجنامةكانى هةرِةشة لة ئاشتى و ئةمنى دةوىل ن
 ةست بةجىَداوا لة عيَراق دةكات وةك)بةشداريةك لة نةهيَشتنى ئةو مةترسىية( د -2

 ئةو سةركوت كردنة رِبطرىَ.
 وليةكان رؤيية دةىَ لةسةر ئةوة دادةطرىَ كة دةبىَ عيَراق رِىَ بدات رِيَكخراوة مث -3

ستيان ا ثيَويدراق ى عيَبكةون كةلة هةر شويَنيَك دةست بةجىَ فرياى هةموو ئةو كةسانة
 بةكؤمةك هةية.

 داهاتى   دةكات هةموو ةكطرتووةكان ي داوا لة سكرتيَرى طشتى نةتةوة -4
يَراق عةكانى اوارثةلةكانى ئ بةردةستى خؤى بةكار بهيَنىَ بؤ دابني كردنى ثيَويستية بة

 بةزووترين كات.
ةست بداو د لة عيَراق ة سكرتيَرى طشتى دةكات دريَذة بةكؤششة مرؤييةكانداوا ل -5

 ،ىَة دةكرناوضةك ثشت بةسنت بةكؤمؤسيؤنيَكى تر كةرِةوانةى ى ثيَويست بة جىَ بةثىَ بة
نيشتوانة بةت داةتايرِاثؤرتيَك دةربارةى مةينةتيةكانى دانيشتوانة مةدةنيةكانى عيَراق ب

 ة .هةر شيَوةيةك دةيان ضةوسيَننةو كوردةكان كة كاربةدةستانى عيَراق بة
رى لةم ت بةشداان دةكاداوا لة هةموو دةولَةتة ئةندام و هةموو رِيَكخراوة مرؤييةك -6

 هةولَة مرؤيية دا بكةن.
رى ى سكرتيَةستانة يارمةتعيَراق دةكات بؤ بةئةجنام طةياندنى ئةو مةب داوا لة -7

 طشتى بدات.
ذيَمى رِانى اريةكدواداضوونى ثيَشيَلك راوةيى دةميَنيَتةوة بؤ بةئةم برِيارةش بةك -8
 .(24)عيَراق
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ى رِذيَم يَذىهةر دوابةدواى ئةمةش بؤ ثاراستنى ناوضةكانى كوردستان لة دةست در
ينى لة فرِ يانهاوثةميانان بةشيَكى ئامسانى باشوورى كوردستان 1991-4-19عيَراق لة 

ة بنكةى اوثةميانانةوة للةاليةن ه ثانى باكوور 36فرِؤكةكانى عيَراق قةدةغة كرد واتة هيَلَى 
 ئةجنةرليكى توركياوة ثاريَزطارى ىلَ دةكرا.

دوايى بةعس  اطرت،ناضارى ملى داو هيَرشةكانى بؤ سةر خةلَكى كوردستان رِ عيَراق بة
اى ؤى داوةى خوةك هةميشة بؤ سةرنج رِاكيَشانى دنيا و باش كردنى بار و دؤخى ناوةو

شةى نى كيَكرد بةستى ضارةسةرلةسةركردايةتى كورد كرد ئاطر بةستى لةطةلَ بكةن بة مة
ند واى ضةو د كورد، ئةوانيش وةك هةميشة فريوى بةلَيَنة بة درؤكانى بةعسيان خوارد

رِانةوة كان طةاوارةبةغدا هيضيان بة هيض نةكرد، لةم ماوةيةش دا زؤر لة ئ دانيشتنيَك لة
سةردانتان  ون بؤوهات شويَنى خؤيان، رِؤذيَك ياساولَةكان بة ئيَمةيان طووت: كةس و كارتان

 ةرةوةىاى دبةآلم ضونكة كاتى سةردان نةبوو تةنها من و هاورِيَكامن ضووينة دةرط
 نةوة .د بووين شابةندخيانةكةى خؤمان لةطةلَ كةس و كارمان دانيشتني و ئةجمارةش ثيَيا

 شةكانى بةندخيانةؤنةخ
ةرجى م ةبوونىن مبةآل ،لةبةندخيانةدا سةرةرِاى هةولَةكانى خؤمان بؤ ثاك و خاويَنى

ؤر و دكت و تةندروست، نةبوونى نةبوونى خواردنى باش تةندروستى و خزمةتطوزارى،
نة ةندخياانى بنةدانى كارمةندثيَيَ ، جطة لةوةش طونى ثيَويست لة بةندخيانةدامادةر

 وو.بكان نى نةخؤشي بةنديةوئةمانة هةمووى هؤكارى زؤر بو ،بةبةندية نةخؤشةكان
يَطاى موسلَ بوو خؤى لةدةرةوة دكتؤري تايبةتى يَزكى عةرةبي ثاردكتؤر سادق ثياويَ

رِةبؤ(يةكى سةخيت )خؤى نةخؤشي تةنطةنةفةسي و،تةمةنى هةندىَ سةركةوتبو ،هةناو بوو
ر كارى ليَ كردبوو هةميشة لةسةبةشيَوةيةك  ،بارى تةندروسيت زؤر خراث بوو ،هةبوو

كيش نةم ديت بتوانيَت بيَت لة حةوشةي بؤ تاكة جاريَضوارثاكةى لةناو جيَدا كةوتبوو، 
كةس و  ،كةيان لةو ناوة نزيك بووةبةندخيانةدا ثياسةيةك بكات، كارى بةوة باش بوو مالَ



 306 

طةورةيان بؤ هيَنا بوو الى جيَطاكةى دانرا يَكى ئؤكسجينى كارى زؤر لةخةمى دابوون )بتل(
سيت لة ذيانيَكى سةخت بةرِا ،طاى ئؤكسجينةكةى لةسةر دةم بوو، زؤربةى كات دةزبوو

 وينةوة كة دةلَيَت "ئةى مةرط لة كوىَوتةى ئةو شاعرية زياتر نزيك دةبوو ليَرةوة لة ،دابوو
 ".ى ذيان كوشتمى
بة  يَويستىثهةميشة  ،طورضيلةكانى نةخؤش بوونبوو، الويَكى مةسيحى عماد طليان 

ةختى يت و سثيَويسثيَي  ن بؤ الى دكتؤر بةوخيانة ضوبةند ، بةالَم لةدكتؤر هةبوو
 وو .بخيانة و ئارةزووى كارمةندانى بةند ثيَي ويست بةلَكوو بة ،نةخؤشيةكة نةبوو

وشارى طةبةر لوةك زؤر لة جارةكانى تر شةويَك لة درةنطى شةودا نةخؤش بوو عماد 
م الَ، بةكتؤردئازارى نةخؤشيةكةى داواى لة كارمةندانى بةندخيانة كرد بيبةن بؤالى 

ن دةرطا ةر لةبهيةكةى تاوى ئازارى نةخؤش ئةو لة ،بةندخيانة طويَ يان ثيَ نةداكارمةندانى 
بة  ،ةتاليةوة دةشيش بةندةكة لةسةر ضيضكان ثالَي بة ديوارةوة داو بةدةم ئازارةكةيةو

 بيبةن بؤالى لَيَ وجبو ئوميَدي ئةوةى بةلَكو كارمةندانى بةندخيانة هةوداى سؤز و ويذدانيان
 ئةو، اد بووكةى عمئةوان دا نةبوو نة خؤشيةناو سؤز و ويذدانى  ةوةى لةبةالَم ئ ،دكتؤر

ازار شيارى ئوهو  ثالَ ديوارةكةوة رؤذى كردةوة ئةم دميةنة ويذدانى مرؤظى ذير شةوة لة
دميةنة   ئةمنةجوالَ وى كارمةندانى بةندخيانة هيَندةوب و  ويذدانى سرِز بةالَم سؤ ،دةدا

 .بؤ نةخؤشخانةكاريان ليَ بكات و بيبةن 
 خةلَكى شارى سليَمانى بوو، ثىَ ثرية ميَرديَكى بىَ وةى كورد بوو،مام مةمحود 

مامةلَةى  شيةكى سةختى هةبوو،ؤنةخ ،سةرووى ثةجنا سالَى يةوة بىَ ضوو تةمةنى لةدة
لةطةلَ ئةويش دا هةروةك نةخؤشةكانى تر  سةرةرِاى زؤرى تةمةنى كارمةندانى بةندخيانة

ؤكارةكانى تر طوىَ ثيَنةدانى كارمةندانى بةندخيانة هؤيةكى ديكة بوو بؤ ه جطةلة ،بوو
انى ثيَشوو نةخؤشيةكةى يةخةى شيَوةى جار شةويَك بة ،بوونى نةخؤشيةكةىتر سةخت 

لة ذيَر  ،هةبوولةطةلَى دا ، بةآلم ئةجمارة نةخؤشيةكةى بوارى نةدا و مةرجى سةختى طرت
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ى بةندخيانة ناضار بوون برديانة الى دكتؤر بؤ دةرةوةى ئةم دميةنة دلَتةزيَنةدا كارمةندان
بةآلم زؤر بةداخةوة هةر ئةو شةوة طيانى لةدةست داو تةمةنى  ،بةندخيانةى الى ئيَمة

كةس و كارى بةيانى كةوا كاتى ديدةنى  ،دريَذى بؤ هاوةلَة بةنديةكانى ترى بةجىَ هيَشت
مام ن بؤ ديدةنى ثيَيان طووتن شةو بةنديةكان بوو كاتىَ كةس و كارى مام مةمحود هات

الى دكتؤر هيَشتا نةطةرِاوةتةوة دةتوانن لة نةخؤشخانة بضن بؤالى. ئيرت  مةمحوديان برد بؤ
بؤ هةميشة نةطةرِايةوة بؤ الى و  رِؤيشنت الشةى مام مةمحوديان لةطةلَ خؤيان بردةوة

 ئيَمة.
 انى ناويةكروستى بةندئةمانة ضةند منوونةيةك بوون لة ذيانى سةخت و بارى تةند

 مشتيَكت: "بةندخيانةى بادؤش، شيَوةى لةم جؤرة زؤر بوون بةآلم وةك كورد دةلَيَ
 منوونةى خةرواريَكة".

 مردنى دايكى عةىل و جةنطى
 ةو ةبني، ئدايك ئةو مرؤظة طةورةيةى لة يةكةم ساتى هاتنة دنياوة ئؤطرى د   

ئاونطى  ايك لةدت، ميان بةسةر دا دةرِيَذيَفريشتةى رِيَذةوى تاظطةى سؤز و خؤشةويستى خؤ
ترة،  خؤش سةر ثةلكى سورة طولَى بةيانى ثاكرت و لة نةسيمى سثيَدةى بةيان بؤنى

يستى خؤشةو وةيى ضةندين ستايشى ديكة هيَشتا هةر كةمة بؤ دايك، زؤرن ئةوانةى لة طةور
ةخشان عر و ثشيَ ترينئةم مرؤظة مةزنة دا زمانى ستايش و ثيا هةلَدان دةخةنةكار، جوان 

خؤى  ةزمانىش بطاريدةهؤننةوة، ناسك ترين منايش دةكةن، نةك هةر ئةمة بةلَكو ثةروةرد
 .ى دايكان داية" هةشت لة ذيَر ثىَ بةطةواهى دةدات " 

ى ثاداشت لةكةس  ية ضاوةرِىَ دايك رِةنج دةكيَشىَ، ماندوو نابىَ، ناخةوىَ باكى نى
و ماندووبىَ داواى سوثاس طوزارى لة كةس نى ية،  ناكات، هةر ضةند جةستةى شةكةت

دايك سةرةرِاى ئةوةى سؤز و خؤشةويستى بؤ رِؤلَةكانى هةية، بةآلم دايكى عةىل و جةنطى 
بة هةلَويَستى نةرم و نيانى مندالَةكانى وا رِاهيَنا بوو، عةىل و جةنطى سؤزيَكى لةرِادة 
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كةم كةسم ديوة هيَندة بؤ  زمانيان بووو هةميشة ويَردى سةر بةدةريان بؤ دايكيان هةبو
ى شاد بوونةوة بة دايكيان بوون،  دايكى ثةريَشان بيَت، لة هةر شتيَك بة تاسة تر ضاوةرِىَ

سةرةرِاى دوورى و ثةرؤشى لة دايكيان لةكاتى سةردان كةس و كارمان هةوالَى مردنى 
 دايكى عةىل و جةنطى يان ثىَ داين .

كةت و ة شةباسى مردنى دايكى بكات ضونكة بةم باس زؤر ئةستةمة مرؤظ بتوانيَت
يَك ئةوان ة، كاتة ترثةريَشان دةبيَت، ئينجا بؤ يةكيَكى وةكو عةىل و جةنطى كؤستةكة طةور

ش ئيَمة سةر زؤر كةساسى دوورى دايكيان بوون، ئةو ثةريَشانيةى ئةوان كاريطةرى بؤ
يان و استى ذت رِمان بدةينة دةسهةبوو بةآلم دؤستايةتى دةطةلَ مردوو ناكرىَ دةبىَ خؤ

تةنطانةدا  ةسات وكار لةطةلَ ئةو رِاستية خؤمان بطوجنيَنني كة دةلَىَ: ئةو كةسةى لة كاتى
 ئارام دةطرىَ ثالَةوانة.

ةمان ثرسةى كاورِىَ وو هبؤ رِيَز طرتن لةطيانى ئةو مرؤظة ميهرةبانة و بؤ وةفادارى هةر د
ةستة دةكان ناو بةندخيانة دانا هةموو بةندي سةرةخؤشى دايكى عةىل و جةنطيمان لة

 ةطاى ب، جيَدةستة دةهاتن بؤ ثرسة و ئيَمةش وةك خاوةن ثرسة لة ثيَشوازى دابووين
 هةشتى بةرين بيَت .

 طولَىَ طيان و رِازيَك لةبةندخيانةوة
عةىل جطة لة دوورى دايكى، طرفتارى ئةوين بوو، طراوى و دلَخوازةكةى بةجىَ هيَشتبوو، 

ى دابرِابوو تاكة هةودايةكى ئوميَد بةخشى هؤى ثةيوةنديان، ئةو  يَك بوو ىلَدةم
كة لةكاتى سةردان دا هةوالَيَكى دلَدارةكةيان بؤ دةهيَنا جاريَك دواى  نخؤشةويستانة بوو

سةردان كاتىَ خؤر بةرةو ئاوا بوون دةضوو سيَبةر شؤرِ بوو بوون عةىل شةكةت و ماندوو 
تاس برديةوة، وا ديار بوو بةرةو  ،الَكةوت، لة فكران رِاضووضوو لةسةر جيَطاكةى ث

دلَدارةكةى رِيَطاى جيَذوانى طرتبووة بةر بىَ ئةوةى هةست بة خؤى بكات لة زمانى 
ةجيَت بيَرةوة طولَة طيان ئارامى دلَ و طيان، بؤضى ب مجةدينةوة كةوتة طؤرانى طووتن:  "نة
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كة سيَبةرى ضارةنووسى عاشقة بةد بةختةكانى سؤزى طؤرانية هيَشتووم وةرةوة بةقوربان"
لةم تةرزة  ،ووآلتى منى ثيشان دةدا، ئاوازةكةى شيوةنيَك دةطيَرِىَ بة دريَذايى نيَوانيان

بنى  شويَنة دا دةنطى طؤرانى بيَذ لةدةنط دةردةضىَ و سةرثاك دةبيَتة موضوركة و تةزوو لة
تاسةوة طؤرانيةكةى دةطووت سؤزى ىلَ  ثيَوة دىَ و لة تةثلَى سةر دةردةضىَ، هيَندة بة

دةضؤرِايةوة، سؤزى طؤرانيةكة جةرطى منيشى دةسوتاند، تةزووم بةلةش دا دةهاتن بةآلم 
هيضمان لةدةست نةدةهات، كاتيَك يةكيَك ئازيزيَكى خؤى لةدةست دةدات هيضى لةدةست 

 ناية جطة لة دةربرِينى هةستى هؤى نةبيَت .
 ناضارى و دةست رِةنطينى

دواى  سةرةتاى ميَذووةوة مرؤظ لة هةولَ و تيَكؤشان دا بووة، هةميشة ئادةميزاد بةلة 
ثيَويستيةكانى رِؤذانةى ئةوةى خواستووة  ،طةرى دا طةرِاوةخؤش طوزةرانى و ذيانى نويَ

هؤى هةولَ دان  هةميشة بة دواى داهيَنانى تازة دا بطةرِيَت، هةموو داهيَنانيَكى ئادةميزاد بة
نةوةى ثيَويستيةكانى رِؤذانةى بووة، بةم ثيَ ية ثيَويستى ذيان وات ىلَ دةكات بؤ ثرِ كرد

دواى داهيَنانى تازة دا بطةريَيت هةموو داهيَنانيَكيش لة سةرةتا دةست  هةميشة بة
رِةنطينى و كارامةيى سةملاندووة، لةم سؤنطةوة دةمةويَت لة رِووى ثَويستيةكانى 

رِةنطينى بةنديةكان ثةسندى بدةم، ئيَمة لةبةندخيانةى  بةندخيانةوة بؤ كارامةيى و دةست
بادؤش دواى ئةوةى طةلةكةمان تووشى كؤرة و ئاوارة بوونى ووآلتانى دراوسىَ بوون ديارة 

لةبةر ئةوة ثةيوةنديان  ،كةس و كارى ئيَمة ئاوارةى ئيَران و توركيا و سنوورةكان بوون
خراث سةخت و اق ذيان لة بةندخيانةكان زؤر هؤى بار و دؤخى عري لةطةلَ ئيَمة دا ثضرِا بة

بةآلم بة هؤى كةس و كارمانةوة ئةم بؤشايى ية ثرِ كرا بووةوة ضونكة هةموو  ،بوو
و دابرِانيان لة ئيَمة ذيامنان لة  وبةآلم بة هؤى كؤرِة ،ثيَويستيةكانيان لة مالَةوة بؤ دةهيَناين

ئةوةى ثاشةكةوت كرا بوو تةواو بوو  رِووى خواردن و خواردنةوة لةو ثةرِى خراثى دابوو
هةر ضةندة من و هاورِيَكامن تا ئةو كاتةش هيَشتا ثاشةكةومتان هةر مابوو ئةوانةى  ،بوو
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ليَمان نزيك بوون هةنديَك جار نان و خواردةمةنيان  لة ئيَمة وةردةطرت ياخود دةهاتن 
ةما بوو ناضار لةطةلَ ئيَمة نانيان دةخوارد، بةآلم زؤربةى بةنديةكان هيضيان ن

ثاسةوانةكامنان رِاسثارد لة دةرةوة شتمان بؤ بهيَنن خؤمان دروستى بكةين، بةآلم ئةوةش 
ثيَويستى ترى دةويست بؤ منونة ئاوردوو  بؤ ضيَشت ليَنان وسوتةمةنى بؤ ضرا و 
ثيَويستيةكانى ديكة بؤئةمة لة ناو حةوشةى بةندخيانةدا طازوايلى زؤر ذيَر زةوى كرا بوون، 

ؤذيَك بةنديةكان  بة هةر جؤريَك بوو هةندىَ خؤلَيان الدا بوو ثارضة سةبيَكى ضيمةنتؤى رِ
كاتىَ ضيمةنتؤكة الدةدةن تةماشا دةكةن ئةوا طازوايليَكى زؤر ليَرة  ،م دةركةوتبوو1×م1

بةنهيَنى لة ذيَر زةوى دا كراوة، بةآلم طازوايل بةكةلَكى ضرا و تةباغى نةوت نةدةهات 
بزمار  رييان كردةوة داهيَنانيَكى جوانيان كرد تةنةكةيةكى رِؤن ذيَرةكةيان بةبةنديةكان ب

خوارةوة نةوتيَكى باش  كون كون كرد ثرِيان كرد لة مل و لةسةرةوة طازوايليان تىَ دةكرد لة
كيَشةى نةومتان نةما بؤ ضرا و تةباغى نةوت بؤ ضيَشت و ئةم بابةتانة،  ،و جوان دةردةضوو

ان بةنانيش هةبوو بؤ ئةمة لة حةوشة بة تةنيشت ديواريكةوة لة شيَوةى ئيَمة ثيَويستم
بؤرِيةكى لة مةتر زياتر لة دوورةوة طازوايليان  تةندووريَكى بضوكيان بة قورِ دروست كرد بة

ثليَتيَكى ئاسنيان لةسةر تةندوورةكة دانا بوو كة  ،تىَ دةكرد دةهاتة ناو تةندوورةكة
ةندوورةكة بةردةدا ثليَتة ئاسنةكة طةرم دادةهات، وةستا سابريى ئاطريان لة طازوايلى ناو ت

هريانى نانى بؤ بةنديةكان دروست دةكرد و بةثليَتة ئاسنةكة بؤى دةبرذاندن، ئيرت 
تامى شلكيَنة دةضوو وةك  بةنديةكان خةمى نانيشيان نةما، نانةكة تاميَكى خؤشى هةبوو لة

بةآلم لةبةر تامى خؤشى نانةكةى  ،ةوةمان مابووطوومت من و هاورِيَكامن هيَشتا نانى مالَ
وةستا سابريى نانةوا زؤر جار ئةم نانةمان دروست دةكرد و نانى خؤمان نةدةخوارد، وةستا 
سابري خؤبةخش ئةم كارةى دةكرد، بة رِاستى ئةمانة و زؤر شتى تريش كارامةيى و دةست 

 ن .يى ذيانى رِؤذانة دا فيَرى بوو بوورِةنطينى زؤر جوان بوون لة ئةجنامى نةبوونى و ثيَويست
 يسرتؤيكاوةرطيَرِانى ثريؤ
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  سىى سيائةم دوو ووشةية كاتيَك هاتة نيَو زاراوةثيؤيسرتؤيكا" ،"طآلسنؤست
بوورى ارى ئاةر بكة ميخائل طؤرِباتشؤظ  لة سةردةمى دةسةآلتى خؤى دا ثةردةى الدا لةس

 و سياسةتى سؤظيةت بة طشتى .
 رِوسيةكةى واتا ثةردة هةلَمالنَي . طآلسنؤست: بة مانا

تة ثرِؤذةى ني دةبيَمالَثريؤيسرتؤيكا: بة ماناى بنيات نانةوة ديَت كة لة ثاش ثةردة هةلَ
 ان .تيةكطؤرِانكاريةكان لةسةرجةم بوارة ئابوورى، سياسى، ثةيوةندية كؤمةآلية

 ،  تيةؤسياليسس نىبةرِيَوةبردنيَكى هةمةاليةنةى دميوكراتيةتوثريؤيسرتؤيكا طةشةسةند
اسا، ردنى يكتةو ثبة ثشت بةسنت بةداهيَنانة زيندووةكانى جةماوةر، بةرةو ثيَش بردن و 
ن دا، وارةكابموو طيانى رِةخنة و رِةخنة لة خؤ طرتن، ثيَش كةوتنى ذيانى كؤمةلَ لة هة

 شكؤمةندى و بةهاى تاك .
ةندنى ة سية، ثةرثريؤيسرتؤيكا زيندوو كردنةوةى بنةماكانى مةركةزى دميوكرات

ة، ي كتةبىى مةئابوورى و بةرثةرض دانةوةى شةخس ثةرستى و ئةمركردن و بةرِيَوة بردن
 انست .ة بؤ وروستهاندانى رِؤحى تازة طةريَتى و دروستى سؤسياليستية، طةرِانةوةيةكى د

تيَك ضوونةكانى رِةوشى  ثريؤيسرتؤيكا رِزطار كردنى كؤمةلَة بة زيندوويى لة
و ضةسثاندنى بنةماكانى دادوةرى كؤمةآليةتى لةذيانى كؤمةلَ دا، هةر دياردة  سؤسياليستى

و رِوداويَك هؤكارى تايبةتى خؤى هةية هيض شتيَك لةخؤيةوة سةر هةلَ نادات ئةوانةش كة 
بةرِيَكةوت رِوو دةدةن هؤكارى تايبةتى خؤيان هةية، بةآلم مةرج نى ية هةموو هؤكارةكان 

هةية هؤكارى الوةكى زوو تر دةردةكةوىَ و هؤكارة سةرةكيةكة  وةك يةك برِؤن جارى وا
سةدةى رِابردوو سةدان طؤرِانكارى و رِووداوى  دةردةكةوىَ ياخوود بةثيَضةوانةوة، درةنط تر

طةورةى لةطةلَ خؤى هيَنا كة هةنديَكيان كارةساتى طةورةيان بةسةر مرؤظايةتى دا هيَنا و 
تةوة، هةنديَكيشيان خزمةتى طةورةيان بة مرؤظايةتى مةينةتى و مةرطةساتى زؤرى ليَكةو

كرد و تائيَستاش شويَنةوارة ضاكةكانيان ماون، هةموو رِووداوةكان بةضاك و خراثيانةوة 
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طؤرِانكارى طةورةيان ليَكةوتةوة و سةرجنى مرؤظى بؤ الى خؤى رِاكيَشا، بةشيَك لةم رِووداو 
دين قةوارةى سياسى و رِؤلَيان لة ذيانى ضةنو طؤرِانكاريانة بوونة هؤى دروست بوونى 

ئادةميزاد دا بينى، يةكيَك لةوانة يةكيةتى سؤظيةتى جاران بوو، لةسةر دةستى 
 كؤمؤنيستةكانى رِووسيا و دواتريش سةرهةلَدانى ثريؤسرتؤيكا.

، بةلَكو لة ئاراوة اتؤتةبةبىَ هؤكار و ثيَشينة نةهدةتوانني بلَينَي ثريؤيسرتؤيكا هةروا 
ةتى و يةكيى ناامى ثيَويستيةكى ميَذوويى و بة هؤى زؤرى كيَشةو طري و طرفتةكانئةجن

طةرِانةوة  ستى بةيَويثسؤظيةت سةرى هةلَداوة، ليَكؤلَينةوة و وورد بينى هةر رِووداويَكيش 
يةكيةتى  يَذووىموونى ببةم ثىَ ية بؤ شارةزا  ،ميَذووى رِابردوو هةية و ئاورِدانةوةيةك بة

رةكان و ى هؤكاردنبؤ ديارى ك يارمةتيمان دةدات ويستى بة طةرِانةوة بؤ دواوةسؤظيةت ثيَ
ةوتى ةم رِدةست نيشانكردنى كة بووة مايةى دروست بوونى كيَشة و تةطةرة لة بةرد

 .كاسؤسياليستى و سةرهةلَدانى ثريؤيسرتؤي
ريَكار و كرِووى ى لةسؤسياليستى، بةرِادةى ثيَشكةوتنى شارستانيةت، واتة ئةو ووآلتانة

انةى وآلتثيشةسازى ثيَشكةوتون زةمينةى طةشة كردنى سؤسياليستى لةبارترة لةو و
وة ليستيةؤسياسثيشةسازى و هيَزى كريَكارى كةمرتة، هةربؤية لة رِوانطةى برييارانى 

ة بدابا، ةلَيةكان سةرى هى سؤسياليستى لة دةولَةتة ثيشةسازئةبواية يةكةم دةولَةت
وسيا زى رِوشةسا شؤرِشى سؤسياليستى لة دواكةوتووترين ووآلتى ثيثيَضةوانةوة يةكةمني

انى طةالن ة زيندكةب دروست بوو. لة جيَطاى ئيمثرِاتؤريةتى كؤنى دواكةوتووى نيمضة كؤلَؤن
ى ككةبة ماوةية ةوة،تيَكى مةزنى نوىَ بةناوى يةكيةتى سؤظيةت هاتة كايةناسرا بوو، دةولَ

تورى ة و كلطةور يطةرى بةرهةم هيَنان و توانايةكى فكرىبووة خاوةنى هيَزيَكى كار كةم
 فةرهةنطى ثيَشكةوتوو.

 و  ةستكةوتديَنان و و ثرِ داه  رِةسةن  ميَذوويةكى  خاوةن  كؤن و  رِووسيا ووآلتيَكى
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شوعى  ى حزبىايةتشويَنى لة ميَذووى جيهان دا ديارة، شؤرِشى ئؤكتؤبةرى مةزن بةسةركرد
 ولَةتى سؤسياليستى لة جيهان دامةزراند.بةرثا بوو، يةكةمني دة

شيَوةى  يةكى لةوونةدةولَةتى سؤظيةت دةولَةتيَكى ساوا بوو لة ميَذووى هاوضةرخ دا من
ن ضةندي ةقةدبنية ئةطةر تةمةنى بةراورد بكةين، تةمةنى زؤر كةمة كةضى ثيَشكةوتنى 

 سةدة برِيوة.
ى اد، ئازؤمةلَكركردايةتى بة كردنى سةبريى سؤسياليستى هةولَى زؤرى دا بؤ طة شة 

ى مرؤظ، ةرامةتكتنى رِادةربرِين رِةخنة و رِةخنة لةخؤطرتن، سؤسياليستى لةثيَناوى ثاراس
 ةكان، آليةتيية كؤمةدابني كردنى ذيان و طوزةران و ثيَويست   ذيانى وةك يةك،  يةكسانى و

 ."دالننيطةشة كردنى بةردةوام لةطشت بوارةكان دا لة ذيَر ليَثرسراويَتى "
، يةوةةترسشؤرِشى ئؤكتؤبةرى مةزن دنياى لةرزاند جيهانى سةرمايةدارى خستة م

لة  ةن زؤرةاليئيمثرياليستةكانى بةرةو رِووى مةترسى كردةوة، ل ضارةنوسى  دةولَةتة
تيان ازى سؤسياليسرِيَب ؤيانطةالنى دنيا ثيَشوازى ليَكرا زؤر لة دةولَةتانى دنيا بؤ رِيَبةرى خ

ةر ثةيرِةو نةك ه يانةرد، بةآلم بةهؤى مةرطى ثيَشوةختى  لنني ئةو بنةما سؤسياليستهةلَبذا
ى طةورة، دانيَكة زيندةولَةتةكان بوون ب نةكران، بةلَكو حزب بووة ئامرازيَكى سةركوتكةر،

تيان بؤ هاووآل فةرىديوارى بةرلني، سنوورى ئاسنينى نيَوان دةولَةتةكان، قةدةغةكردنى سة
 ياردةىنى دآلتيان بؤ وةرطرتنى خواردةمةز طرتنى دوور و دريَذى هاوودةرةوة، رِي

 بردن.خؤيان وةك بةهةشت ناويان دةبيَزاركةرى ناو ئةو دةولَةتانة بوون كة 
 كرتيَرىوى سسياسةتى سةركردايةتى حزبى شوعى ئةو دةولَةتانة بةطشتى و تاك رِة

 وثاندن خؤسة ون، ديكتاتؤريةت جةماوةر بوو ىبة ثيَضةوانةى بةرذةوةنديةكان حزبةكان
ةستة و لَةو دنةماخؤثةرستى سةركردةكان لةو ثةرِى دابوو، ئةمة نةك هةر خؤيان بةلَكو ب

ويان لة ، هةمودةوةدايةرةى سكرتيَرةكان بةشيَوةيةك بوون حوكمى ثاشايةتى كؤنيان طةرِان
 ة بطريىَ.ةسنطةوببؤ  ثلةى ليَثرسراويَتى دابوون، دةبواية رِيَزيان ىلَ بطريىَ و دةستيان
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لة ين و ثة كرِبسةركردةى دةولَةتة سؤسياليستةكان بؤ ثاراستنى بةرذةوةندى خؤيان 
ةم ئراند، امةزدبةخشني هةزاران كةسيان لة خشتة برد، دةزطاى جاسوسى تايبةت بةخؤيان 

ربة " خؤ سةاستةورِبوو دةزطاية لة دةولَةتيَكى وةك رِؤمانيا ذمارةيةكى خةيالَى ئةندامى هة
شكى بةكؤ وذيَر زةمني و تشاوسيسكؤ" بوو، سةرتاسةرى بوخارستيان كرد بة تونيَلَ 

دةزطاية ض  وت ئةمةركةدذيان دكؤماريانةوة طرىَ دابوو، كةكاتى رِاثةرِينى طةىل رِؤمانيا لة 
تى دةسةآل ويان دةوريَكى خيانةتكارانةى بينى لة دذى خةلَكى رِؤمانيا بؤ ثاراستنى ط

 .تشاوسيسكؤ
ةوثةرِى ئلة  ذيانىبةتايبةت يةكيةتى سؤظيةت خةلَك لة هةموو دةولَةتة شوعيةكان 

نةماكانى ردنى بنةك ناهةموارى دابوو، سةرهةلَانى ئةم طريو طرفتة لة ئةجنامى جىَ بة جىَ
تكارى دةس سؤسياليستى و ثيَشيَل كردنى بنةماكان بوو، سةرةرِاى ئةوةش طؤرِين و

 ستةكانؤسياليبةرذةوةندى ليَثرسراوى يةكةمى حزبة سةثىَ ى ببنةماكانى سؤسياليستى 
 بوو.

 ةجؤريَكتى بدةسةآلتى تاك رِةوى ستالني بيَسنوور بوو، هةموو ياساكانى حزباية
زب و كانى حآلتةهةلَطيَرِايةوة لةطةلَ بةرذةوةنديةكانى خؤيان بطوجنيَت، هةموو دةسة

انى ياساك كارىبةئارةزووى خؤى دةست ها و تةنها لة دةستى ستالني دابوو،ندةولَةت تة
ةرخؤى ن، هبى دةكرد، دةبواية لة شويَنى ياسا برِيارةكانى ئةو ثةيرِةو كراباحز

ار و برِي كردن، هةركةسيَكيش دذىى بؤ ديارى دة سةركردةكانى دةطؤرِى و هى نوىَ
 دادةكرا.ى وةستاباية ملى بةثةتى سيَدارةسياسةتةكان

ى رِادةربرِين رِةخنةو رِةخنة لةخؤ طرتن مانايةكى نةبوو، يةكسانى و وةك يةكى، ئازاد
تةنانةت هةلَبذاردنيش وةك نةريتى ليَهاتبوو ثيَش كؤنطرة و كؤنفراسةكان ئةجنام ديارى 

ئامادةباشى بؤ دةكراو  ،ركردايةتى تازة برِيارى لةسةر دةدراهةلَبذاردنى سة دةكرا، ثيَش
شانؤطةريةكى سياسي  كؤنطرة، تةنها وةك دةست ئةندامانى  ليستى ناوةكان دةدراية
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بةرِيَوة دةضوو، جطة لةوةش كؤبونةوةكانى ليذنةى مةركةزيش كارتؤنى بوو ثيَشرت لةاليةن 
رِيَو رِةمسيَك  جىَ بة جىَ كرابوو ، كؤبوونةوةكان تةنها وةكسكرتيَرى حزبةوة برِيارةكان 

 كى برِيارةكان نةبوو .ئةطينا سةركردايةتى ئاطادارى ناوةرِؤ ،بةرِيَوة دةبران
نى ناو بردلة وتريش كوشنت  لةاليةك ديكتاتؤريةت و شةخسثةرستى ستالني و لةاليةكى

نازى و يان شابردنسةركوت كردن و رِاطواسنت، هةولَى تواندنةوةى طةالن و لة ناو خةلَك،
 ثريؤزةكانى يةكيَتى سؤظيةت داثؤشى بوو. هةنطاوة
 ن و بوو ذياشيان كرديطةران كردبوو، ئةوان بؤية شؤرِئةم بارودؤخة تةواو خةلَكى ن    

وكراسى ى و دميازادر بيَت، كةرامةتى تاك ثاريَزراو بيَت، يةكسانى و ئطوزةرانيان مسؤطة
ست لة ئا زؤر هةبيَت، لةنةخشةى ضارةنوسى داهاتووى خؤيان بةشدار بن، نارِةزاييةكى

طؤيةكى ن طفتوتاكاة، لة سةرةتاى هةشثيَشل كردنى رِيَبازى شؤرِشى ئؤكتؤبةر بةرز بووةو
ان ةستيتوند لة نيَوان كؤميتة و دةزطاكانى دةولَةت دةستى ثىَ كرد، هةموو ه

دواى بةمةترسيةكى طةورة دةكرد لة داهاتووى يةكيَتى سؤظيةت و حزبى شوعى .
ةى كة جنامليَكؤلَينةوةيةكى قوولَ و بةردةوام حزبى شوعى سؤظيةت طةيشتة ئةو ئة

 ةرةكى طري و طرفتةكانى ووآلت بريوكراسيةتة.هؤكارى س
ةخسثةرستى و بريوكراتى ى حزبى شوعى سؤظيةت بةتوندى دذى ش20لة كؤنطرةى 

بؤ سةر  رِيسوا كردن و لةناو بردنى، لةو كؤنطرةيةدا هةولَى زؤر درا بؤ طةرِانةوة وةستان بؤ
ةوة ناو ذيانى سياسى، زم بؤ ئةوةى طورِ و تينيَكى خباتينينل _ماركسيزمرِاستة شةقامى 

ئابوورى، كؤمةآليةتى، ئايدؤلؤذى، بةآلم لةبةر ثشت طوىَ خستنى سةركردايةتى حزبى 
شوعى هةموو ئةم هةولَ و كؤششانة بىَ ئةجنام بوون كة ئةو كاتة خرؤشؤف سكرتيَرى 
حزب بوو دواتريش لةسةردةمى برجينيَف و ئةوانى تر هةمان بارودؤخى بةخؤوة بينى بةثىَ 

ضوونى زؤريَك لة ئابووريناسان شوعيةت طرنطى بةداخوازيةكانى خةلَك نةدةدا، هيَز و ى بؤ
سامانى دةولَةت بةفريِؤ دةدرا و خةلَك بةزةمحةت دةيتوانى ثيَويستيةكان دابني بكات، 
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ئةطةر ضى سةرضاوة سروشتيةكان هؤكارى كاريطةر بوون لة ثيَشخستنى ذيانى خةلَك دا 
بةكار هيَنرابان، هةرضةندة ثاداشت هةبوو بؤ هاندان و طةشة كردنى ئةطةر بة ريَك و ثيَكى 

خةرج وى خؤيان جىَ بةجىَ دةكران ئةم ثارةطشت بوارةكان، بةآلم لةبةر ئةوةى بةئارةزو
 .نة ببوونة دياردةيةكى كاسبى كردنكردن و ثاداشتا

ووة هؤى بت و ةآلةدةسبهةموو ئةم دياردانة بوونة هؤى بىَ رِوايى و بىَ متمانةيى خةلَك 
زةرانى ن و طوذيا الواز بوونى حزب و وةستانى ثيَشكةوتنى ووآلت، لةجياتى طرنطى دان بة
خؤيان  رثرسان. بةخةلَك ديارى و ثاداشت و نازناوى زل بؤ خةلَكى نةشياو شويَنى طرتةوة

ط و ئاهةن نة ولة كةموكورِيةكان دةدزيةوة لة برى ضاك كردن دةيانةويست بةهةندىَ بؤ
 نواندن كةموكورِيةكانيان دابثؤشن.خؤ

نةوة راوى مانةك كيَشة و طري و طرفتةكان بةسةر يةك دا كةلَةكة بوون و بةضارة سةر
 تاكو ميخائل طؤرباتشؤظ  بووة سكرتيَرى تازةى حزبى شيوعى سؤظيةت .

 ت بةدواى ئةوةى طؤرباتشؤظ وةك سكرتيَرى تازةى حزب دةسةآلتى طرتة دةس
يةت تى سؤظكيةةندامى سةركردايةتى و هةزاران كادير و دلَسؤزانى يهاوكارى ضةندين ئة

بار ةكى لةهةواي وو كورِيةكان و رِخساندنى كةش ئاشكرا كردنى كةم زةمينةى خؤش كرد بؤ 
 شا .رِاكيَداهيَنان رِةخنة طرتن و بؤ بنيات نانةوة سةرجنى جةماوةرى  بؤ 

ؤيسرتؤيكا وةك شؤرِشيَكى ئاشتيانة بة هيَمنى سياسةتيَكى تازةيان دةست ثىَ كرد ثري
ى ئةم سياسةتة زؤربةى ئةندامانى  بة ثىَ ،شؤرِشى سؤسياليستى دا سةرى هةلَ دا لة ناو 

سةرةرِاى ئةوةش دذى  ،سةركردايةتى حزب لة كيَشة و كةم و كورِيةكان بةرثرسيار بوون
وة و سةركردايةتيةكى هةر طؤرِانكاريةك بوون، لةبةر ئةوة ووردة ووردة لة كار دوور خرانة

تازة شويَنى طرتةوة كة لةطةلَ ثريؤيسرتؤيكا يةكيان دةطرتةوة بؤ طؤرِانكارى يةكيةتى 
سؤظيةت لة هةموو بوارةكان دا، ئةوةى ئةم كارةى زياتر بةرةو ثيَشةوة برد طؤرِانكارى لة 

كرد  سةركردايةتيةوة شؤرِ بووةوة خوارةوةى حزب و طؤرِانكارى لةسةرجةم بوارةكان دا
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بةرةو طةشة كردن و بةرةو ثيَش ضوونى كؤمةلَطاى يةكيةتى سؤظيةت .لةاليةكى تريش 
ماوةيةك ديكتاتؤرةكانيان كة  ةكانى ئةوروثاى رِؤذهةآلت و سةركردةدةولَةتة سؤسياليست

لةوة تيَطةيشنت ثريؤيسرتؤيكا ثيَضةوانةى بةرذةوةنديةكانى ئةوانة بوو خؤيان سةثاند بوو 
 ى كردنى هةنديَكيشيان بىَ دةنط بوون .كةوتنة دذايةت

 ةكان و ورِيبةآلم لةرِاستى دا دان ثيانانى هةلَةكان و ئاشكرا كردنى كةم و ك
ى هةر ة كردنوان، سةرةرِاى باشرتين ثيَتويَذينةوة و ليَكؤلَينةوة بؤ ضارة سةر كردنى

 كان،زةواحزبيَكى سياسى بؤ بةهةند طرتنى كيَشةكان و خزمةت كردنى بة ضينة جيا
ة كانى كةركةنيشانةى خةخمؤرى و بةتةنطةوة ضوونى حزب  بوو بؤ جىَ بة جىَ كردنى ئ

ةوة لةاليةن ةبةر ئىَ لكؤمةآلنى خةلَك فيَر بكات و شيَوةى خةبات و كار كردنيان تىَ بطةيةن
 ى دا هيَنا.واى خؤبةد وةر طةورة ترين ثيَشوازى ىلَ كرا، دواتيش كؤمةلَيَك طؤرِانكارىجةما
وختةى طري و طرفت و تويَذينةوة و ضارة سةر كردنةكانى ثريؤيسرتؤيكا بؤ كؤمةلَطاى ث

ى كتيَبيَك دا بةناوى ثريؤيسرتؤيكا ضاث كرا بوو بة  يةكيةتى سؤظيةت لة دوو توىَ
، هةرضةندة من ى سةر زمانى عةرةبى دانةيةكى بؤ مامؤستا نةسرولآَل هاتبووووةرطيَرِا

ئةو هةموو  بووم، بةآلم لة رِوانطةى لينينى كوردستان(_كؤمةلَةى ماركسى)ئةندامى 
وسى نةتةوةكةم دا ثةيرِةو و بةشدارى سؤظيةت لة ضارةنويةكيةتى ةى ضارةشى و ستةم

دواى  ت نةبوو، لةطةلَ ئةوةش داهةرطيز سؤزيَكى ئةوتؤم بؤ يةكيةتى سؤظية كردووة،
دا  بىا نةسرولآَل لة زمانى عةرةامؤستم ،خويَندنةوة و طفتوو طؤ كردنى سةرجنى رِاكيَشاين

شارةزا و دةست رِؤيشتوو بوو، ئيَمةش كاتى زؤر و بىَ ئيشى زؤرمان هةبوو، مامؤستا 
بطيَرِينة سةر زمانى وةر نةسرولآَل طووتى : ئةطةر هاوكاريم بكةيت دةمةوىَ ثريؤيسرتؤيكا

زمانى كوردى، كوردى، من بؤ وةرطيَرِانى عةرةبى و تؤش بؤ رِيَكخسنت و دارِشتنى بؤ 
دةستمان كرد بة وةرطيَرِانى ثريؤيسرتؤيكا رِؤذانة دواى عةسر كامتان ديارى كرد بوو بىَ 

 )ياريدةدةرى ثزيشك( بوو،، مةمحود كاكة برا لةسةر كارى خؤمان بةردةوام بووينناوبرِ 
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ؤح الويَكى رِ ،يةكيَك بوو لة هاورِيَيانى حمةمةد رِؤستةم و ئةوانثيَشمةرطةى )ى.ن.ك( و 
سوك و دلَسؤزى طةلةكةى بوو، داواى كرد ئةطةر رِيَطاى بدةين بيَت لةطةلَ ئيَمةدا بؤ خؤى 

 بينوسيَتةوة، ئيرت ئةويش رِؤذانة لةطةلَ ئيَمة ئامادة دةبوو .
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 بةشى شةشةم

 
 نةوة بؤ بةندخيانةى ئةبو غريَبطواست

 ديسان ئةبو غريَب
ندخيانةدا شةو كة نووستني طويَمان نةدا بةوةى بةيانى ضى لةناو ئةنديَشةى ذيانى بة

رِوو دةدا، بةآلم زؤرن  ثالنة طآلوةكانى بريى ذةنطاوى ديَوةزمةكانى بةندخيانة، كاتىَ ئيَمة 
كةوا هيَشتا دنيا تاريك  1991-10-2لة شريين خةو دا بووين ثيَش سيوادى بةيانى رِؤذى 

تورِةييةوة هاواريان دةكرد، خيَرا  ر و ليَدانى دةرطا، بةبوو، ياساولَةكان كةوتنة هاوار هاوا
كةن، وةرن لة رِارِةوةكة دا رِيز بن، ئيَمة بة ثةشؤكاوى لة خةو هةستاين و لة ذوورةكامنان 

بةندخيانةدا هةية رِؤذيَكى ئاسايى نى ية،  هاتينة دةرةوة سةيرمان كرد ئالَؤزيةكى زؤر لة
ضةندين ئةفسةرى ثلة بةرز لة سةرباز مجةيان دةهات،  دةر و ذوور و رِارِةوةكان جطة لة

لة خةو  دةيان قيذاند خيَراكةن رِيز بن سةرمان سورِ مابوو دةبىَ ضى رِووى دابىَ، كاتى
ةوالَوويى لة رِارِوةكة رِيز بووين، بة توند و تيذيةكى زؤر ضةند هةستان نةهاتبوو هيَشتا بة خ

دةكردةوة، لة رِاستى دا ترمسان ىلَ نيشتبوو دةبىَ  جار سةر ذميَريان كردين و دوو بارةيان
ضاو يةكرتمان دةدواند، دواى  ضى رِووى دابىَ ؟ نةمان دةتوانى ثرسيار لة يةكرت بكةين، بة

نواندنى زةبر و زةنطى زؤرى بىَ ئةندازة فةرمانيان ثىَ داين: لة ماوةى يةك ضارةك كاتذميَر 
ة، يةكسةر هيَمن بووينةوة زانيمان برِيارى دا خؤتان و كةل و ثةلةكانتان كؤ بكةنةو

بةن، كة ثرسيارمان ىلَ دةكردن طواستنةوةمان دراوة، بةآلم نةمان دةزانى بةرةو كوىَ دةمان
خؤيان تورِة دةكرد: خيَراكةن خؤتان كؤ بكةنةوة. رِةنطة هةر ثةيوةندى لةجياتى وةآلم 
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تا ئيَستا بؤيان لةناو نانى طةرم بةوة هةبووبىَ برِيارى شكاندنى بةندخيانةمان دا بوو، 
 نابووين.

ةينةوة، ن كؤ بكامنالةطةلَ  هاورِيَكامن ضووينةوة ذوورى خؤمان بؤ ئةوةى كةل و ثةلةك
او لة ن ،بوو من و عةىل هةريةكةمان نةخشةيةكى كوردستامنان بة زةنطيانة دروست كرد

ورة انى طةوردستكنةخشةى ذيَرى دا نووسرا بوو  نةخشةكة دا ئاآليةكى كوردستان هةبوو لة
ةرةوة، ووية داردبلةطةلَ بةروارى دروست كردنى، عةىل هى خؤى تةواو كرد بوو بة ديارى ن

ى بكةم، تةواو ابوومبةآلم من وةك ثيَشرت طوومت لةم كارة دا كارامة نةبووم هيَشتا زؤرم 
 نةرِالَةكانىطةر جةؤ ئةخلةالم زؤر ناياب و طران بةها بوو بةآلم وا ئةمرِؤ ليَم بووة بةآل، 

وى بةرم لة نا ةهاتبةعس ثىَ يان زانيبا هاورِيَكانيشم بةخؤمةوة تووش دةبوون، دلَم نةد
طةورة  ةخشةكةنآلم كةوتينة هةلَوةشاندنةوةى بةو نيازةى لة داهاتوو دا تةواوى بكةم، بة
 يَكانيشم بةهاورِ ني وبوو داوةكةشى دريَذ بوو تةواو نةدةبوو لة ترسى ئةوةى نةك ئاشكرا بب

 آلم من، بةناضار كؤم كردةوة و لة ناو ئاودةستةكةم هاويشت ،هؤى منةوة تووش بنب
ةرِى ثو لةو ر بوتكيَشةيةكى تريشم هةبوو وةرطيَرِاوى ثريؤيسرتؤيكا لة نةخشةكة ياساغ 

كةل و  لَيَم،امن ببىَ ئةوةى بةهاويَكترس و ئوميَد دا لة ناو ثيَخةوةكةم دا شاردةوة، 
 امنان كؤكردةوة و طوومتان :ثةلةك

 .ئيَمة ئامادةين  -
 ان:دوو لؤرى بار هةلَطر لة حةوشة دا رِاوةستا بوون ياساولَةكان  طووتي

 ؤريانة بار بكةن .كةل و ثةلةكانتان لةم ل -
 د سوارى ضةن وبةنديةكانيش بةرِيز بةرةو دةرطاى حةوشة بران دةستيان بةستني       

ن دةستم ةآلم مبوو، زامن ئةوانةى ثيَش من دةستيان بةضى بةسرتا ب، ناكؤستةريَكيان كردين
 يَشا.ؤر دزبةلةفافى نةخؤشخانة بةسرتا بوو، لة فافةكةيان توند بةستبوو مةضةكم 
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ة بؤ يَرِايانينةوؤذ دا طن رِيةك سالَى تةواو دواى هاتنمان بؤ ئيَرة لة ئةبوغريَبةوة لة هةما
بؤ  رِ لة سةربازثمبيلى ن ئؤتؤكاروانى ئؤترمبيلةكانى ئيَمة ضةنديلة رِيَطا لةنيَوان  ، ئةبوغريَب

 وند و تيذيانتزؤر  ،وودابة ثيَضةوانةى هاتنمان لة سالَى رِابرد ثاسةوانى لةطةلَمان دا بوون
ان، وو المران بغريَب ناويَكى شوم و ضارة طئةبو. دةنواند تا طةيشتينةوة ئةبو غريَب

ى خؤمان شويَن نةوةوة نةيان برديى دزيَو بوو، ناخؤش تر لةديوارةكانى بةد فةسالَ و خاك
 (لقصريةاحكام اال) كانةطةلَ بةنديةكانى حوكمة كورتةبةلَكو برديانني ل (اخلاصةاالحكام )

اوةن ةكان خياسيى دةرونيةوة بؤ ئيَمة ناخؤش بوو بةندية سوتيَكةلَيان كردين، لة رِو
دزى و ثياو  او بووبوا  انى تر ئةطةر نةشيان كردبىَبة ثيَضةوانةوة ئةو ،كةسايةتى بةرز بوون

نيان م، ابووام دكة تاوانى جؤر بة جؤريان ئةجن ديكةى تيَدا بوو كوشنت و ضةندين كةسى
ام الويَكى ؤ دانرنى بمبردة هؤلَيَك لة نهؤمى دووةم ضوارثاكان دوو قات بوون، ئةو شويَنةى 

لةطةلَ  ةناسى،ان ديةكرتم (اخلاصةاالحكام ) وو ناوى سةرتيث بوو كاتى خؤى لةكوردى ىلَ ب
خستنى كيَةسةر رِليان ئازاد خاليد و حةسةن ياسني و ساالر و بةهرؤز و ضةند هاورِيَيةكى تر

بؤ  ئيَمة نةوةىدواى طواست( ، اخلاصة"ئاآلى شؤرِش" طريابوون، هيَنايانن بؤ)االحكام 
و كةم هةمبو ةرةتاسئةو نيطةرانيةى بادؤش ئةوانيشيان هيَنا بووة ئيَرة، بة هؤى سةرتيث 

ة دةور بضاوم  انيشنتدواى كةمىَ دو قسة خؤش بوو،  الويَكى رِيَك و ثيَكبووةوة، سةر تيث 
ام جنى  رِاكيَشوو سةربوة قفلَيَكى طةورةى ثيَ لةوىَ دانرا بوو، و بةرى خؤم دا طيَرِا باوليةك

 طوومت :
 !سةرتيث ئةم باولَة و قفلَة طةورة ضى ية؟

 لَى رِاهاتبوو زؤر ئاسايى طووتى:ةرتيث لةطةس
 .!ا نةبيت كةل و ثةلةكانت دةدزن ليَرة ئةطةر ووري -

ةوة بةهرؤز ، بةداخبوو لةم هؤلَة دا سةرتيث  هاورِيَيةكى ترى لةطةلَ دابوو ناوى بةهرؤز
 نةخؤشيةكى سةختى طرتبوو ئازارى زؤرى ضةشتبوو.
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 كا(م رتؤينووسينيَكى ئاوا )ثريؤيس لةطةلَ سةرتيث دا باسى ئةوةم بؤ كرد كة
 يَكى باش بؤتشويَن ةن لم الية ئايا ليَرة ثشكنينى بةندخيانة هةية يانا، ئةو طووتى: بيدة بة

ان لة ى خؤيمالَ ، بةآلم كاتى سةردان كةمالَةوةيان هاتبوون نارد بوويةوةحةشار دةدةم
ةو كارة ئسى من ثر واية بة بىَشةقآلوة كة باسى كرد الم ناخؤش بوو طوومت : هةرطيز نةدةب

وشى ت و تورييَى بط بكةيت، بةآلم ئةو  بةوة ثاساوةكةى داوة: ئةطةرى ئةوة هةبوو ىلَ
بؤت  اتوامننياتر ى شةرم بووة بة من بلَيَت لةوة ز كارةساتيَكى خراث بيَت، طواية ثىَ

 حةشار بدةم، بةآلم هةر كاتيَك ثيَويست بوو ئةوا لةمالَةوةية.
ةو انةش ئةندخيبياسيةكان لةناو بةنديةكانى ئةوىَ دا ديار بوون، دائرةى بةندية س

با ان كردساييونة ئةطةر بةنديةكان شةريَك يا كاريَكى ناياوجياوازيةى دةكرد بؤ من
اسةوانةكان ينجا ثن، ئثاسةوانةكان ئاماذةيان دةكرد ئةوةندةتان نةجولَيَن دةبىَ سزا بدريَ

وانيان نجا ئة، ئيناويان نةى بةندى سياسني بيَنة دةرةوة لةهةر خؤيان دةيانطووت : ئةوا
ؤمةلَطاى كشانةى ة نيسزا دةدا، بةآلم لة هةموو باريَك دا هةستمانى ئازار دةدا ضونكة ئةم

يةتى مرؤظا ةختىنةخؤش و دواكةوتوو بوو، ئيَمة الى خؤمان هةموو هةولَيَكمان بؤ خؤشب
 بوو.

ةكارى و خراث ةمحىتى ئازار دةدام، نيشانةى بىَ رشيَوةى بةندخيانة و بةنديةكان هةس
ةدةزانى، رانة ناميَلة سيمايان دا دةخويَندرايةوة، هيضيان لةكارى شةرافةت مةندانة و جو
زارى ت و ئاةينةباكيان نزمى كةسايةتى و تانة و تةشةرى كؤمةلَطا نةبوو، ذيانى ثرِ م

 ةرد سةخت بوو.بةندخيانة ويذدانى كوشتبوون، دلَ و ميَشكيان وةك ب
يةكيَك لة بةنديةكان لةسةر دزى حوكم درا بوو، حوكمةكةى تةواو كرد بوو سىَ رِؤذى ما 

لة قاتى سةرةوةى ضوارثاى شويَنةكةى ئيَمة دةخةوت، ضووم  ،بوو لة بةندخيانة دةربضيَت
 ةرةوةلة الى دانيشتم بة مةبةستى ئاخاوتن دةربارةى ئةم كارة قيَزةونة بةلَكو كة ضووة د

جاريَكى ديكة ثةنا بؤ ئةم كارة نزمانة نةبات، ضونكة دزى  وكاريَكى سةر بةرزانة بكات 
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ى بةآلم خؤى كاريَكى  خؤى كاريَكى بيَزراوة ئةطةر دةسةآلتيش ثىَ نةزانيَت و نةطريىَ
نةشياو و ناشريينة و ئةوةى ئةم كارة بكات لةاليةن كؤمةلَطاوة بة ضاوى سوك و لة 

 ى طرتبوو ير دةكريَت، لةم بارةوة زؤر قسةم كرد بىَ دةنط طوىَئاستيَكى نزم دا سة
من بزامن، ئةو لةسةر هةية، تؤزيَك رِاوةستام ئةجنامى قسةكاوامزانى قسةكامن زؤر كاريطةرى 

 :طووتىبة هيَمنى 
 ئةطةر دزى نةكةم ضى بكةم ؟ هيض كاريَكى ديكة نازامن .

 كى سةر اشرت واية بريلة كاريَبةيت، ويتة دةرةوة دزى بكوضئةطةر ضؤن نيازت هةية  -
اش ؤمةلَطكناو بةرزانة بكةيتةوة بؤ ئةوةى بة ئاسودةيى لةطةلَ كةس و كارت بذى و لة

 بةدناوى و نةنطى رِابردوو لةسةر شانت البةريت.
ارةنووسى ض طاش لةن هيض كاريَك نازامن، ئينجا بةم حالَةوة كىَ كار دةدات بةمن، كؤمةلَم -

ةرطرين، وثةند  ةوةىئارة، كؤمةلَطا ئيَمةيان خستؤتة ئةم ضالَة رِةشةوة بؤ ئيَمة بةرثرسي
دا ة، لة كاتيَكاثةكانة خرواز لة خراثةكارى بهيَنني، بةآلم ئايا ئيَرة شويَنى باش كردنى مرؤظ

ة ن ليَرك ذياطومان هةر كةسيَ ئيَرة خؤى كانطاى بةد رِةوشتى و خراثةكارى ية، بىَ
 و شةرةف و ويذدانى بري دةضيَتةوة!.بطوزةريَنىَ رِةوشت 

 ةواتة جيَطاكةت خالَى نابيَت، دلَنيابة زوو دةطةرِيَيتةوة ئيَرة .ك -
م تىَ كةيى خؤا... ئةجمارة بة وورياييةوة ئةم كارة دةكةم، جارى رِابردوو لة ساويلن -

 ئةجمارة ئةزمومن زياتر وةرطرتووة. ،كةومت
خراثةكارى ناهيَلَيَت، ئةم هةموو مرؤظة ساويلكة و ى وا بوو بةم شيَوةية  كؤمةلَطا ثىَ

كةم ئةزمونةى دةداية ياسا و حكومةتيش هةموو ئةو دز و ثياو كوذ و بةد رِةوشت و 
ى وا بوو ئيَرة شويَنى  ثىَ ،خراثةكارانةى دةطرت و وةك طاطةل دةثالَ ئةكرتى دةكردن

دةبوونةوة، كيَشةكانيان بؤ  ثيَضةوانةوة ليَرة هةموويان كؤ بة ،باش كردن و ضاكسازىية
يةكرت فيَر دةبوون، لة هاتنة  يةكرت باس دةكرد، وةك خويَندنطايةك هةموو خراثةكاريةكان لة
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يش دا وةك طورطى ناو ميَطةل بةردةبنة طيانى كؤمةلَطا، خؤزطة هةموو بةرثرسانى ةوةدةر
رى ضاكةو رِةوشت جياتى بةندكردن فيَ كؤمةلَطا ئةم رِاستيةيان باش دةزانى بؤ ئةوةى لة

ؤمةلَ خؤش بةخت وكامةران ئةو كاتة هةموو تاكيَكى ك ،جواميَريان بكاتبةرزىو ويذدان و
 دةذين.

رؤذيَك  خت بوو،ة سةماوةى بيست رؤذ ئاوا ماينةوة، هةلَكردن لة ناو ئةوانةدا بؤ ئيَم
تى اسوةرِة ناهةموو بةندية سياسيةكان ضووينة حةوشةى بةندخيانة وةك مان طرتنيَك ل

ثيَش  ؤالمانات بهحةوشة كؤبووينةوة، ليَثرسراوى بةندخيانةيان ئاطادار كردةوة، ئةويش 
يَك بةرز بؤ كى كةمنطيَئةوةى بطاتة الى ئيَمة بة طالَتة و بؤ سةرنج رِاكيَشانى ئيَمة بةدة
 ةويَت؟.ديان  ىوة ضئةوةى طويَمان ىلَ بيَت طووتى : ئةم خزمانةى منيان بؤ نيطةران كردو

بووين  وردستانك و ةبةر ئةوةى ئةو خةلَكى ثاريَزطاى موسلَ بوو، ئيَمة خةلَكى موسلَل
ة ك يَرة،ئةوة جطة لةوةش ضةند رؤذيَك بوو لة بةندخيانةى بادؤشى موسلَةوة هاتبووين

 طووتى:تة الى ئيَمة سآلوى كردوطةيش
 ايا داوايةكتان هةية؟ئبؤ ليَرة كؤبونةتةوة  -
 ة رِووىلكانى حوكمة سوكةكان بذين، ناتوانني لةطةلَ بةنديةئيَمة بةندى سياسني  -

بةشيَكى  نةويَتةمادبةآلم  ،دةرونيةوة ئاسودةنني هةرضةندة ئةوان زؤر رِيَزى ئيَمة دةطرن
ىَ ب، بيَتن هةيَشتخانةى تايبةت بةخؤماتايبةت بةخؤمان هةبيَت سةرئاو و طةرماو و ض

 وتى :رة دذايةتيةك ثيشان بدات طوئةوةى هيض جؤ
تيةكى ثيَويس هةركاريَك وبؤ ئامادة بكةن،  ؤلَةى ئةو بةريانئادةى هةر ئيَستا ئةو ه -

 ديكةتان هةبوو ئامادةم بةسةر ضاو .
 وو، دواى باويَن ثاك و خ هؤلَةكةى ئةوبةر ئامادة كرا و طواستمانةوة، شويَنيَكى فراوان و    

 ةنني و رِووىة ثيَكبدين زةكةمان سةردانى كرضةند رِؤذيَك ليَثرسراوى بةندخيانة لة شويَنة تا
 بةسةر هةمووان دا طةرِاو طووتى :خؤشةوة 
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 ةر ثيَويستيةكتان هةبوو ثيَم بلَيَن بؤتانى جىَ بة جىَ دةكةم .ه -
 كة هـةآلتبةنديةكى دي

هةآلتنى  بةر ئةوةلة، غريَب بةندخيانةيةكى زؤر طةورة بوو هةزاران بةندى تيَدا بووئةبو
مؤر  يذية وتند و هيض كاريطةرى ئةوتؤى دروست نةدةكرد، سةرةرِاى ئةو هةموو توبةنديةك 

باز نى دةربتوا دةست دان و ضاوديَرى ووردى سةرانى بةندخيانة، ليَهاتوويى دةويست لة
يرباهيم ئناوى  بة نديةكانبيت، رِؤذيَك لة كاتى سةردانى كةس و كارمان يةكيَكى تر لة بة

كارى  وى كةس اثؤرةذيَر عةبا و ثؤشاكى ذنان لة ناو ئ ر بوو، لةخةلَكى كةال جميد سةفةر
 تووة، بةآلميم هةآلرباهبةنديةكان دا دةرباز بوو، دواى سةر ذميَر كردن و ئاشكرا بوون كة ئي

ةآلتنى هدؤش و ةى باثيَضةوانبة لةبةر ئةوةى بةندخيانةكة  طةورة و بةنديةكانيش زؤر بوون 
س انى كةسةرد وهيض جؤرة كاريطةريةكى خراثى بؤ سةر ئيَمة ئةجمارة  ،مةمحود خةيالنى

ؤ المان و ببيَن  زوو و كارمان نةبوو، هةر يةك لة كةس و كارمان دةيانتوانى سةر لة بةيانى
 دوا كةس برِؤنة دةرةوة .

 نةكان ميَردةكانيان تةآلق دةدةنذ
ط تر لةم يَك طرنو شتثيَك هيَنانى خيَزان ثرؤسةيةكى دوو اليةنةى ثياو و ذنة، لة هةمو

بونةوة  تى جياة كاثرؤسةية دا هةنطاوى يةكةم و سةرةتاكةى )زةواج( بةدةست ذنة، بةآلم ل
لرَتة بةسةر كة زا ئاينى ى رِيَو رِةمسى دةست ثياوة، بة ثىَ و خالَى كؤتايى دا كة تةآلقة بة

 كةلتوريش دا .
لتورةكانى رِؤذهةآلت دا نةى كةسةرةرِاى ئةوةى كة بة دريَذايى ميَذووى خيَزان لة زؤري

حوكمى  ثرسى يةكةم و برِياردةرى سةرةكى لة هةر خيَزانيَكدا هةر ثياوة، بةآلم بةهةية بةر
ئةوةى ئاين مةودايةكى فراوان ترى هةية، بؤ ضارة سةرى كيَشةكان و ثةيوةندى نيَوان 

هةناوى ئاين دا هةنديَك تاكةكانى كؤمةلَطا هةنديَك جار شارةزا و زانايانى ئاينى هةر لة ناو 
ى ئةوة ئاينةى تاكةكانى  رِاظة و شيكردنةوة دةكةن بؤ دؤزينةوةى دةروازةيةكى تر بة ثىَ
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ونةوة و تةآلق وكؤمةلَطا ثةيرِةوى دةكةن، وةك لة سةرةوة ئاماذةمان ثىَ دا لة كاتى جيا ب
هةية ئةطةر لة ثياو  ى بنةماكانى ئاين هةنديَك عةيب دا برِيار بة دةست ثياوة، بةآلم بة ثىَ

ونة ئةطةر هةنديَك عةيب لة وونةوة بكات، بؤ منودا هةبيَت ئافرةت دةتوانيَت داواى جيا ب
، ئةمةش دةبيَتة ت نةتوانيَت ضيَذ لةو ثياوة بكاتثياو دا هةبوو دةبوونة هؤى ئةوةى ئافرة

يَك عةيب و دوو جؤر يةكيَكيان ثةيوةندى بة اليةنة سيَكسيةكانةوة هةية، ئةوى تر هةند
نةخؤشى كة ئافرةت ناتوانيَت لةطةلَ ئةو ثياوة دا بذى بةتايبةت ئةطةر دواى مارةيى 

ياخود نةخؤشى شيَتى ثياو ياخود طةرِ بوون يا بةلَةكى بة هؤى بوونى  ،عةيبةكةى زانيبيَت
ين هةر يةك لةم عةيبانة لة ثياو دا ئافرةت دةتوانيَت داواى جيا بوونةوة بكات ، زانايانى ئا

توانى ضيَذ انئةوةيان باس كردووة كة ئافرةت دةتوانيَت داواى جيا بوونةوة بكات ئةطةر نةي
ثياو بة ذنةكةى بطةيةنيَت ياخود ببيَتة  يةكرتى وةر بطرن ياخود بة هؤى ئازاريَكى زؤر كة لة

ية وةك  هؤى فةوتان و لة ناو بردنى، جا كة بة هؤى ليَدان بيَت هيض ثاساويَكى شةرعى نى
ئةوةى شويَنيَكى ئافرةتةكة بشكيَنيَت ياخود لة رِووى مةعنةوييةوة زةرةرى ثىَ بطةيةنيَت 

بنةمالَة و دايك و باوكى ئافرةتةكة، ياخود سويَند خبوات كة ناضيَتة الى  وةك جنيَودان بة
ر ونة يةكيَك لة ذنيَكى زياترى هةبيَت بضيَتة الى يةكيَكيان و واز لةوانى توهاوسةرةكةى بؤ من

بهيَنيَت، ئةطةر ثياوةكة رِةزيل و قرضؤك بوو ثارةى بة ئافرةتةكة نةدةدا لةو حالَةتة دا 
ئافرةتةكة دةتوانيَت داواى جيا بوونةوة بكات، ياخود ئةطةر ثياوةكة بة هؤى كارى 
بازرطانى يا بة هةر هؤيةكى تر بؤ ماوةيةكى زؤر دوور بكةويَتةوة لة ذنةكةى ئةوا ئةو 

 يَت الى دادوةر داواى جيا بوونةوة بكات .ئافرةتة دةتوان
تيَك ئةو هةر كا بوو خالَيَكى تر ئةطةر كضيَك لة سةر بيَشكة ياخود بة بضوكى مارة كرا

 كضة طةورة بوو خاوةنى رِاى خؤيةتى و دةتونيَت برِيار بدات .
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ر يى، دووسودةكيَشة و طري و طرفتةكان، خراثى بارى دةرونى و نا ئارامى و نا ئا
وون يَك كيَشة بكؤمةلَ مانةتنةوة و دابرِانى دوور و دريَذ، كةم و كورِى اليةنةكانى ذيان ئةكةو

 ون.انةوة طرفتار بوينةك هةر بةنديةكان بةلَكو خزم و هاوسةرةكانيان ثيَ
لَى زؤر تا افرةتئضةندة داب و نةريت و كةلتورى كوردةوارى واى كردووة زؤر جار  هةر

ؤر ئافرةتى ت دا زن كاهةما داب و نةريتانة قبولَ دةكات، بةآلم لة و ناخؤشى ذيان لةبةر ئةم
فتار و شى رِةتوو واش هةية هةر لة بيانويةك دةطةرِيَت، بةم هؤيةوة زؤر جار بةنديةكان

مناسى ن دةكيَشةى ناخؤش دةبوون لةطةلَ هاوسةرةكانيان، يةكيَك لةو بةنديانةى م
ا يَكى ودؤخ وشةيةكى سةرةكى ثياوة لةبار ذنةكةى نةدةهاتة سةردانى ديارة ئةوة كيَ

ةبوو، نى ثىَ ى واناسكدا لة بةندخيانة، كة ثرسيارم كرد لة هؤى نةهاتنى هيض بةلَطةيةك
ةكةى يكة ذندكى تةنها ئةوة نةبيَت لة دةرةوة لة ذيانى هاوسةريان رِازى نةبوو، يةكيَ

اشرت زؤر ب اتنىدةكرد نةهدةهاتة سةردانى بةآلم هيَندة طلةيى و سكاآلى لة ميَردةكةى 
يةكيَك  وة بووة ئةبوو، ئاسودةيى زياترى ثىَ دةبةخشى، لة هةموويان ناخؤشرت بةالى منةو

ةرزى بايةكى ثلة و بةرِيَز و حورمةت بوو خاوةنى ث ى ثياويَكى ىَلة بةنديةكان هةتا بلَ
، بةآلم هةبوو ةندىكؤمةآليةتى بوو، لة سامان و دارايى و مالَى دنيا بةشيَكى زؤر و زةو

ةكةى لة وةى ذنرِانةتايبةت دواى طة زؤربةى كات بة نيطةرانى دةمبينى لة طةلَ ذنةكةى  بة
ى ئةوةى  ةرةرِاكة س: ذنةكةى لةطةلَى دا زؤر نارِيَم كرد طووتيانسةردان، ثرسيارى هؤكةي

ت من دةلَيَ ى ىَثبةآلم ئيَستا هةموو جاريَك  ،كاتى خؤى بة خؤشةويستى خؤى هيَناويةتى
شةيى حوكم ة هةميبوى، ناتوامن لةطةلَ مردوويةكدا ذن و ميَردايةتى بكةم تؤ ليَرة وةك مردو

د بووى لة ى شكانرانةدراوى، كىَ دةزانىَ داخؤ وا زوو بةردةبى يانا، هةموو ئةم كةللة شةك
دةكةى ة ميَرةى لدوا جار دا بووة هؤى ئةوةى جاريَك لة كاتى سةردان داواى جيا بوونةو

يَك خؤش ة طةلَى قسد بوو، ثياوةكةش تةآلقى دا بوو ليَك جيا بوونةوة، ليَرةوة رِيَطاكر
 ة .نيَتةواميَندةبيَت كة دةلَيَن : ذن اليةنة سيَكسى يةكةى ىلَ دامالَى هيضى ىلَ 
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ى ردانسةرةرِاى ئةوةش زؤربةى ذنةكان بةسةر و رِووى خؤشةوة بةردةوام سة
ةدان دانيان هاوة انة هةميشة بةقسةى خؤش و ثرِ لة هيولة بةندخي ،هاوسةرةكانيان دةكرد

نيشى ى ئةواة بةشخؤدا بطرن، رِؤذطار هةميشة لة طؤرِان داية لةم هةموو طؤرِان دان بة
 انيان بةخؤشىندالَكمر و تيَداية، رِؤذيَك ديَت ئةوانيش ئازاد دةبن، لة دةرةوة لةطةلَ هاوسة

يَديان يى ئوموسكاوتة شريين و دلَخؤشكةرانة ترذيان دةطوزةريَنن، زؤر لة ذنةكان بةم و
 دةخستة ناو دلَى هاوسةرةكانيان .

 بة هيواى ئازاد بوون
تايبةت كوردستان بة هؤى  ذيان و طوزةرانى خةلَك لةدةرةوة خؤش و ئازادى بوو، بة

نةفرِينى فرِؤكةكانى رِذيَمى عرياق بؤ  37و   36بوونى هاوثةميانان و برِيارى هيَلَى 
ستان بة هؤى برِيارى نةتةوة يةكطرتووةكان بة دريَذايى حوكمى بةعس خةلَكى كورد

كوردستان بة دةست طرتن و كوشنت و رِاوة دوونان و رِاطواسنت طرفتار بوون، بةآلم بة هؤى 
دروست برِيارى نةتةوة يةكطرتووةكان سةرةرِاى ئةو بار و دؤخة تايبةتيةى لة كوردستان 

، كاتيَك كةس و كارمان دةهاتنة كوردستان بكاتة سةر رشبوو بةعس نةيدةتوانى هيَ
تايبةت كة  سةردامنان ئةم هةواآلنةيان ثىَ دةداين لة خؤشيان شا طة شكة دةبووين بة

ردن و سةر ثةرشتى كردنى هاورِيَيانى رِيَكخسنت دةهاتن باسى ئازادى و كؤنرتِؤلَ ك
شؤرِش و بةرةى كوردستانى بؤ ئيَمة  بردنى هةموو كار و باريَكى كوردستان لةاليةنبةرِيَوة

كار  جيَطاى دلَخؤشى بوو، هاورِيَكامنان هةميشة ئاطاداريان دةكردينةوة ضةندين دام و دةزطا
دةبةن و رِيَكخسنت لة سةرووى هةمووانة، ضاوديَرى ووردى هةية و بارى هاووآلتيان بةرِيَوة

ى حزبى بةعس كؤميتةى (منظمةبؤ باشرت كردنى كار و طوزةرانى هاووآلتيان، لةشويَنى )
مان دامةزراندووة، ثلةى رِيَكخسنت بؤ ئيَوة ديارى كراوة وةك رِيَكخستنى )ى ،ن ،ك(

ئةندامى ئةو كؤميتةية شويَنى ئيَوة بة بؤشايى هيَلَراوةتةوة تا كاتى ئازاد بونتان، ئيَمة 
ىَ ئيَمة دةرضووين وومتان ثيَويست ناكات شويَنى ئيَمة بة بؤ شايى بهيَلَنةوة ضونكة كاتط
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كاريَ هةر دةبيَت وة ئةستؤى بطرين بؤ خزمةتى طةل و نيشتمانةكةمان، بةآلم لة ناخ دا 
بةوة زؤر دلَخؤش بووين هاورِيَكامنان لةم دؤخة هةستيارة دا ئيَمةيان لةياد نةضووة و وةك 

ةك وةفايةك بؤ خةباتى رِابردوومان شويَنيان بؤ ديارى كردووين، كاوةى مام قادر و
 هاوكاريةك ضةند جاريَك ئازوقة و خواردةمةنى لة ريَطاى شؤرِشةوة بؤ مندالَةكامن برد بوو،
جيَطاى دةست خؤشى و ثىَ زانينة، ئةمانة هةمووى وةك ضرايةك لةناو هةست و دةرومنان 

 دا ناخؤشى و ذيانى ثرِ كويَرةوةرى بةندخيانةى رِؤشن دةكردةوة .
 ليَبوردنى طشتى
ليَبوردنى  كردةوة ويانك بوو سةرانى بةندخيانة بة ناو بةنديةكان دا بآلبة هةر مةبةستيَ

ة وةآلميان ومانةوبةط طشتى بؤ بةندية سياسيةكان لة ئارا داية، كاتيَ ثرسياريان ىلَ دةكرا
قسةيان  ولَيَك ة هؤكرددةداينةوة، رِؤذيَك هةموو بةندية سياسيةكانى بةشى ئيَمةيان بانط 

 بؤ كردين:
شتى طيبوردنى لهاتؤتةوة و  سةدام حسني )خوا بيثاريَزىَ ( بةزةيى ثيَتان داسةرؤك  -

ى لة بةرطر ت ودةركردووة، بة ئوميَدى ئةوةى لة داهاتوو دا ببنة هؤى سةر بةرزى ووآل
ةوةيةك ن كردنوورِىَ هيض نيشتمانةكةتان بكةن، زؤر لةم بابةتة قسةيان بؤ كردين دوايى ب

لَنيا نني و ةوان دوة ئخؤتان دواى ضةند رِؤذيَك وايان بآلو كردة : برِؤنةوة شويَنىطووتيان
، نةوة، دةبيَتنيشتياهيَ ك لةم دؤخة نالةبارة داليَبوردنةكة جيَطاى متمانة نية، ضةند رِؤذيَ

ة دةطووت ئيَم مة نةة ئيَنابيَت، ليَبوردن هةية، ليَبوردن نية، ئةوان سياسةتى خؤيان رِاست ب
دينةوة، يان كرو كؤاسى دةرةوة نةبوو، دوا جار لة هةمان هؤلَى ثيَشوئاطامان لةدةنط و ب

 -19ة رِؤذى لكامن اوريَهةر يةك لة بةنديةكان ثسولةيةكى رِيَطة ثيَدانيان بؤ كردين، من و ه
 لةيان  بؤ كردين ئينجا طووتيان :ثسو 1991 -12

 رِؤذيَكى خؤش بوو.برِؤنةوة شويَنى خؤتان تاكو ئاطادارتان دةكةينةوة، ئاى ... ض  -
لة  ر فةرمان ئةندامى مةكتةبى سياسى )ى ، ن، ك(دوايى بؤمان رِون بووةوة و بةرِيَز جةبا
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كاتى مةراسيمى هاتنةوةى بةندية سياسيةكانى سنوورى سليَمانى ووتارى بؤ خويَندنةوة 
 زؤر طريان،لة كاتى رِاثةرين دا لة سوثاى عرياق ئةفسةر و دةرةجة داريَكى  :"طووتى

ن ضوونةوة ناو كةس و كارى خؤيان بؤ ئةوةى نياز ثاكى و مرؤظ بةشيَكى زؤرمان بةردا
دؤستى كورد هةست ثىَ بكةن، بةآلم سودى نةبوو لةبةر ئةوة سةركردايةتى كورد بريى لة 
شيَوةيةكى تر كردةوة، بةرِيَز مام جةالل لة دةرةوة بوو طووتى: ئةو ئةفسةرانةى طرياون 

منظمة ئةوانيش بةندية سياسيةكانى ئيَمة بةردةدةن، دواى ماوةيةك ) بةريان مةدةن تاكو
: بةريان ئةفسةرانة ضى ىلَ دةكةن طوومتان : ئةم( هات لةطةلَمان دانيشت طووتيانأمحر دوىل

نادةين تاكو حكومةتى عرياق بةندية سياسيةكانى ئيَمة بةرنةدات، ئينجا ئةوان لة نيَوامنان 
مةش ئةفسةرةكانى ذيَم بةندية سياسيةكانى ئيَمةيان بةردا و ئيَدا لة هاتوو ضؤ دابوون، رِ

 .(25)ئةوامنان بةردا "
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثسولةى دوا رِؤذى دةرضوون لة بةندخيانة                       
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 بةشى حةوتةم
 

 دةرضوون لة بةندخيانة
 

 
 دةرضوون لة بةندخيانة

 دةرطاى ةآلمرديامن بؤ بة هةشت بشةو كة نوستم خةوم بينى لة خةوم دا مردم و ب
عةرةب  وا دذىو كةبةهةشتيان ىلَ نةكردمةوة، ضونكة فريشتةى سةر شامن خراث ليَم دوا بو

ت ردى طشى ك: ئةوةة دوا سات دا ثةيامبةر هات طووتىوةستاوم، كارم بةوة باش بوو ل
نى قرِ ةوتوواك ويَنسورةى هةشتى ثريؤز ترين كتيَب بؤ ئةوة نةبوو بة شيَك لة ش هةقى بوو

 ةى بة ويرِةىىَ، بزلَ ببكريَن، براى دينى و هاورِيَبازى ئازار دان و كوشتنى ئةوى ثىَ حةآل
بة  ا و لةدني قةمضى و فيضقةى خويَنى برينةكةى بىَ، لةبةر هةندىَ ثيَويست دةكا لة

 هةشتيش باشرتين شويَن و جيَطةيان ثىَ بدرىَ .
 و بريى ى زؤراخؤش و بة رِؤذ طومان و دوودلَنشةو ضةندين خةوى  لةم ماوةيةدا بة

تةواو  ،ةوةخؤش و ناخؤمشان بة دلَ دا دةهاتن، هةتا سىَ رِؤذ كةس ىلَ ى نةثرسين
نيوة  واستى رِيوة بةنديةكان ن رسالَيَك دةرِؤيشت زؤر جا هةر ساتيَك بة هةراسان بووين،

 ت :ةمطوودةى ئةوان منيش بة شيَوطالَتة دةيان طووت : حكومةت ثةشيمان بؤتةوة، 
 . هةية وآلتى ئيَمة ووآلتى قةزاو قةدةرة، برِوام بة هةوالَى ناخؤش و كوتوثرِو -
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در و يَكامن قادةستيان كرد بةناو خويَندنةوة من و هاورِ 1991-12-22دوا جار لة 
ؤشيان خ ة، لةايةوعةىل و جةنطى و ثريؤت كاتذميَر يانزةى ثيَش نيوةرِؤ ناومان خويَندر

ةشيَك لة ردنة بووبان زةوى نة دةطرت، لةطةلَ ئةوةش دا نيطةرانى ئةوة بووين ئةم ليَثيَم
لة  يزميانحاف يةكجارى خوا ويستةكانى ئيَمةى نةطرتةوة بة خةمناكى بةهاورِىَ و خؤشة

رت ضوومة مان طرِيَ برادةرانى بةندخيانة كرد، ثشت لة ئةوان و رِوو لة دنياى دةرةوة ملى
 نة طوومت :دارةى بةندخيائي
 ة ةفتةرى خزمةتى سةربازى و كةل و ثةلةكامن  كة لة يةكةم شةوى طريامن لد -

شةرمانة  و بىَ انةؤر طةوجمبدةنةوة، بةآلم ليَثرسراوى بةندخيانة ز نمالَةوة وةرتان طرت
 طووتى :

 ضةند، دواى مى يةكرتووينة برا و خزببىَ ئيَستا ناتدةينةوة، تازة ئيَمة و ئيَوة نا ... نا -
وازيةكى ةى ثيشؤ ئةوبمالَةوة دةبىَ سةردامنان بكةيتةوة،  رِؤذيَكى ديكة دواى ثشوويةك لة

ةرةوة، ب خؤت ةطةلَلطةرمت ىلَ بكةين و ماوةيةك المان مبيَنيتةوة ئينجا كةل و ثةلةكانت 
بىَ ئةم وت: دةةمطولة ضاو قاميى و بىَ ئاوةزى ئةمانة سةرم سورِما بوو لةدلَى خؤم دا د

ةفامانة ن ئةم طةلَوتن لةوانة لة دلَةوة بكات ياخود طالَتةى بة من ديَت، زانيم زؤر طقس
يةكى حةوشة ويَشدةرةوةى بةندخيانةى خؤمان، لة ، ملى رِيَطام طرت و ضووينةسوودى نية

 . طةورة تر بوو، هيَشتا لةناو ثانتايى بةندخيانةى ئةبو غريَب دابووين
بةآلم هةموو برادةرانى  ،برِؤين كيَشةى سةربازميان نةبوو ئيَمة هةر ثيَنجمان دةمانتوانى

تر كيَشةى سةربازيان هةبوو لةبةر ئةوة برِيارى بةرثرسانى بةندخيانة وا بوو بةكاروانى 
سةربازى بيان بةنة يةكة سةربازيةكان، ئيَمة لةطةلَ ئةوان دا ماينةوة تاكو ئؤتؤمبيليان بؤ 

رِىَ كران، ئينجا ئيَمة رِيَطاى بةرةو ئازادى و نيشتمامنان هات و لة كاتى خؤر ئاوا بوون دا بة
غريَب دةر بضني ا بوو لة دةرطاى بةندخيانةى ئةبوطرتةبةر، لة كاتيَكدا ضةند هةنطاويَكمان م

بة هيض شيَوةيةك ناتوامن ساتة خؤشةكانى ئةم ضةند هةنطاوةتان بؤ بنووسم، جةنطى لة 
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 دليَكى كامةران و ثرِ لة شةوقةوة بة كةنينةوة بةثيَش ئيَمةوة تووند تر رِؤيشت بة ثيَ
 رِوويةكى خؤش و طةشاوةوة طووتى :

 ةم كةس مب لة بةندخيانة دةضمة دةرةوة .دةبىَ من يةك -
هةر  والَةترِبة  ئةوديوى دةرطا هةمووى مةتريَكى نيَوان نةبوو، ئةم ديو و ئةوديوى

 ئازاد بوون، خةلَك يَرةلؤر ليَك جيا بوون خاكى ئةبوغريَب بوو، بةآلم لةرِاستى دا دوو شتى ز
هيض  ردةوة،خنوابة ئارةزووى خؤيان دةرِؤيشنت، دادةنيشنت، دةخةوتن، دةياخنوار، دةيا

ةرمان ؤر و فبةز بةآلم لةوديوى ئةم دةرطايةوة هةموو شتيَك ،كةس فةرمانى ثىَ نةدةدان
ناو  هةر بة يَدايةسى تتا زؤر كةدانة،  ئةوديوى ئةم دةرطاية طؤرِستانى زيندووانة، هيَش ثىَ

 ان طري و وى سةدو رِودةست ئةهرميةنةكانى بةندخيانة رِؤذى ضةند جاريَك بةرة زيندووة و بة
 طرفت و بةد بةختى دةبيَتةوة .

 ئازارةكان جيَتان ديَلَم
ةن ةندخيانبانى كردةوةى ناثةسند و هةست تةزيَنى ديَوةزمةكانى شةو  و ئةهرميةنةك

يشة وةبن و هةم ابىَننةيةكى رِؤحى، برينيَكى قولَ لة هةستم دا، قةت سارِيَذ بوونة طرميا
ؤ ؤ ديَنىَ و برشم بر هيَدةداتةوة، ئيَستاش هةر كاتيَك وة بريم ديَتةوة تاس دةمباتةوة، ئازا

 ماوةيةك دؤش دادةميَنم .
خؤيان  ئةوان لةسةر شةقامى ئازار و ئةشكةجنة دا شارةزا ترين و بليمةت ترين خةلَكى

لةم شويَنة دانا بوو، لة كاتى ليَكؤلَينةوة دا فشارى زؤريان بؤ هيَنام، بة سةخت ترين 
ساتةكانى ذيامن دا بة طورطة لؤقة بة دوامةوة بوون، ئةوان لةكارةكةيان هيَندة كارامة بوون 
سةرم سورِماوة ضؤن توانيم بةرطة بطرم، هةميشة بة فةرمانى توند دةيان رِةتاندم تا 

انديامنة كؤآلنى تةسك و تروسكى بنبةست كراوى دوا داخراوى نا ئوميَدى، بةردةوام طةي
هةمني ميَرطى ذيامن  سةرجنيان بؤ ئةوة رِادةكيَشام سةفةرى هات و نةهامت لة ثيَشة و دوا

لةم طةشتة ثرِ مةينةتة دا تةنها نةمان و تيَدا ضوون و مةرطى يةكجارية، لة كاتيَك دا من 
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زؤر بوو بةذيان دذى مةرط بووم دلَم نةيدةويست مبرم، ئةوان تؤمارى ذينى هيَشتا هيوام 
منيان  ثيَضابووةوة، بةآلم مرؤظ بونةوةريَكى بةهيَزة و ئةطةر بيةويَت دةتوانيَت ليَهاتوويى و 
كارامةيى لة خؤى  ثيشان بدات، بةرطةى دةرد و خةم و مةينةتى و زؤر شت بطريَت، 

ن شت دا بكات، ئيَستا دواى ئةوةى لة شةوطارى ذيامن دا ملمالنىَ لةطةلَ سةخت تري
يةك ثةيدا بووة وا بةرةو ثانتايى رِوناكى دةرِؤم و ئةو  تروسكايى

 .ى بةدبةختيةكانيش كؤتاييان هةيةطومان زجنريةرةتالَوناخؤشانةرِابوورد بىَرِؤذطا
 بةرةو بةغدا

ؤيشتني كة ةكةدا رِوييَطا تةالكة لة دةرطا طةورةكةى بةندخيانة ضووينة دةرةوة بة ناو رِ
ةلَك ثيَيدا خةردان ساتى تةنها رِيطاى تاكة كةسيَكة و ئةم ال و ئةوالى تةلبةند كراوة تا لةك

، ضيَذ نى خؤىآلتيائةم بةعسة ض بةآليةكة بؤ سةر هاوودةمطووت: ياران ... بضنة ذوورةوة،
دة و دةر ةختىسض  مان بةلة ئازارى خةلَك دةبينىَ، ليَرةوة تىَ دةطةيشتني كةس و كار

ايى خيَر ةوى بسةريةك هاتوون بؤ سةردامنان، بةآلم لة خؤشى ئازاد بوون ئةمانة هةمو
 ازار و خةم وئا جار ؤ دوبةسةر ثةردةى ميَشكمان دا تىَ دةثةرِين، كاتىَ ئيَمة ئازاد بووين ب

بةرةو  وةرةوة د متةدةردى ذيامن لة بةندخيانة بةجىَ هيَشت، بة دلَيَكى ثرِ كامةرانى ها
 ئازادى و نةتةوة و نيشتمانة ئازادةكةم رِيَطام طرتةبةر .

ةبوغريَب ئوةكانى خان دواى نويَذى شيَوان بوو، دنيا تؤزيَك تاريك داهاتبوو ضووينة ناو
ةستةوة وورة دكى دوةكو يةكيَك لةالديَ ية ،بةسةر سامى لة دةور و بةرى خؤمان دةرِوانى

 سةير بوو، ؤمان الية خاريَكى جةجنالَ و ئاوةدان، ئيَمةش بةم شيَوةيةكةجمار بيَت بضيَتة ش
ةوانة ئر بوو ديا هةر تةماشاى ئةم ال و ئةوالى خؤمان دةكرد، خةلَكى تريشى ىلَ بوو وا

 خةلَكى ئةو ناوة بوون هاتبوون بؤ ثيَشوازى بةنديةكانى خؤيان.
 ثى رِاست و ضة ة رِيَطا بةرِىَ ل وتينة بةغدا كة    طرت بةرةو  بةكرىَ   تةكسيةكمان          

 ى خةلَكى وو كورِدن بة لة بةتاوين ضاوماخؤمان دا دةرِوانى، هيَندةى نةبرد طةيشتينة بةغدا 



 335 

وارة ئيَ وونلَ برانية كةوت  الجانى مستةفاى عةىل و عةبدولآَلى خةيالَىَ، زؤر خؤشحا
انى ترمان ورِيَكدنى هاوانى بةرِيَكرلة ضاوةرِسوثاسيان دةكةين، دةعوةتيَكى باشيان كردين، 

ة ضووين يى داخؤش و بةلةزةت بوو، لةدوا كةخواردنةزؤر مابووينةوة زؤرمان برسبوو، 
ية ى رِانةلَكخميواخنانةى ) سؤزان ( لةشةقامى سةعدون هى مالَى ساالرى شيَخ حةميد 

 وو.بةيى ى ئاسوود بوون ضةند سالَيَك بوو هاتبوونة ئيَرة ئةوةش بؤ  ئيَمة جىَ
كردن  ة ثياسةوتيندواى ئةوةى كةميَك لة ميواخنانة ثشوويكمان دا ضووينة خوارةوة كة
كةش ةكى ديةاليلبة ناو شار دا لةاليةك لةبةر ئةوةى دةميَك بوو نةهاتبووينة بةغدا، 

 ئينجا اينةوةار مة بةغدا، ماوةيةكى باش لةبازانة بيَينةوودةمانزانى ناتوانني بةم زو
 ميواخنانة.ضووينةوة 

 و هاورِىَ وآلت هةركةس كةوتة خؤشوشنت و خؤ ئامادة كردن بؤ رِؤيشتنةوة بؤ ناو وو
 وة ثاك انةكةرماوى ميواخنكةس و كارمان، دواى هاوريَكامن  من ضووم بؤ خؤشوشنت ط

 ثاك و ثى وسبانيؤى ،فوارةى باش و جيا و بةتيَكةآلوى ئاوى طةرم و سارد بة،خاويَن
 جل هةلَواسني هيض شتيَك كةم و كورِى نةبوو.خاويَن، شويَنى 

 بردميةوة ا خةيالَوة دديوارة كاتيَك ضوومة ناو ئاوة شلة تيَنةكةى ناو بانيؤكة ثالَم بة
 ك سةتلَم يةبؤ الى جةناح خاس و عةريف زةنون و ئةو خؤشوشتنةى بةخؤم و برادةرةكة

وو عةريف مان بمرِ وخؤمان مشت  ، لةنيَوانئاوى طةرممان ال بوو نةماندةزانى ضى ىلَ بكةين
رد، كم دا اوةلَهزةنون نةرِاندى بةسةرمان دا قاثيَك ئاوى طةرمى بة ثشتى ئةو كورِةى 

ض يه هيَشتا وةكو سوتاندى و تويَخى هةلَدا، ئةويش هةر ئةوةندةى لة دةست هات قيذاندى،
 طيانى ةمووهنةبووبىَ عةريف زةنوون دةيطووت : خيَرا كةن هةر كةسيَك دوا بكةوىَ 

 دةشكيَنم .
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كردووة  ئامادة ؤماناورِيَكامن طووتيان ئيَمة خديار بوو زؤر ئاوا ما بوومةوة بؤية ه
 ت دةكةين،اوةرِيَىَ ضارةى ميواخنانةكة لةوثيَويستة برِؤين، ئيَمة دةضينة خوارةوة بؤ ئيد

 .بيخؤميوةمان بةشى تؤ لةسةر ميَزةكة داناوةئةطةر ئارةزووت بوو 
 وليَربةرةو هة

وو، بالَغ بةرةقطةراج زؤر  كراج النهضة(لة ميواخنانةكة هاتينة دةرةوة و ضووينة )
ةركوك كشارى  ينةيشتبةرِىَ كةوتني بؤ بةيانى طة لة بةغداوة ى شةونزيكةى كاتذميَر دوو

مان، اورِيَهةنطى جمامى عةىل و مام نادر ، لة هةوليَر ضووينة مالَى لةويَوة بؤ هةوليَر
تةوة بؤ رِؤيش بوو طووتيان هةر ئيَستا كاك مةولودى براى عةىل و جةنطى ليَرة كةطةيشتني

تبوو بةرِيَنةكةج ة طةرِالتا هيَشيةكيَكمان بةدوا دا نارد و  بىَ طومان زؤر نةرِؤيشتووة، رِانية،
 اردمانةوة بؤكسةر نية وو،لَ بزؤر خؤشحابة بينينى ئيَمة  ،بؤالمان طةرِايةوةبؤ رِانية، خيَرا 

ت ةرضوون نابيَك كة داتيَرِانية لةسةر ئةوةى هاورِيَيانى رِيَكخسنت ثيَشرت طووتبوويان هةر ك
 ةلَكى سنوورىخسنت و يَكخبؤ ئةوةى بتوانني لةطةلَ رِ ،بىَ ئاطادارى ئيَمة بيَنةوة بؤ رِانية

 بيتويَن ثيَشوازيةكى باشتان ىلَ بكةين.
يَمةش ئازميان ثيَشو كؤية بيَنةشارى نزيك  بةرنامةمان وا بوو خةلَكةكة لة بيَستانة لة

اثةرِين و انى رِةهيدشلةطةلَ ئاثؤرةى خةلَك دا بيَينةوة رِانية، سةرةتا بضينة سةر طؤرِى 
ميتةى ةوة كؤينرِيَطةكوردستان، ووتاريَك لةسةر طؤرِى شةهيدان خبويَنينةوة و دوايى ب

بؤ  ةهيدانشلةسةر طؤرِي  ووتاريَكم نووسى و دام بة جةنطى ك( ن، ،رِيَكخستنى )ى
و بوونى ئةو ماندو وةرك جةماوةرى خبويَنيَتةوة، الفيتةيةكمان نووسى وةك نواندنى رِيَز بؤ ئ

 جةماوةرةى هاتوون بؤ ثيَشوازى  .
 بةرةو رِانية

شارى مالَ ئاواميان كرد و بةرِيَكةوتني بةرةو رِانية، لة لةمالَى مام نادر دواى نيوةرِؤ 
هةنديَك لةوانةى هاتبوون بؤ ثيَشوازى لة بيَستانة خؤيان نةطرتبوو كؤية دةر ضووين 
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هؤى ئةوة  كؤية بؤ رِيَز طرتن لة ماندوو بوونى ئةوان دابةزين بةشارى هاتبوونة نزيك 
تانة بةرِيَو رِةمسيَكى شايستة و ريَك و ثيَك بيَسماوةيةكى زؤر دواكةوتني كة طةيشتينة 

، لة ثيَشةوة ثيَنج دايكى شةهيدان ،لة ثيَشوازى دابوون ةرماوةريَكى زؤرى بيتويَن و ثشدجة
بةهاوكارى  ثيَنج طولَى بازنةيى دروست كراوى زؤر ناياب ثيَنج شيَرة ذنى سنوورةكةمان،
لَيَكى وورد و دةست رِةنطينة لةم بوارةدا، هةريةكى طوبريدلَشادى مام قادر كةوا ثياويَكى 

 يكة شةهيدة بةرِيَزانة:ون لةم داوببةدةستةوة بوو كةثيَك هات
 ريا مام قادردايكى شةهيد وو, مةنيجة رِةشيد حمةمةد -1
 دايكى شةهيد ئازادى حةمةد بةط,  حةمة عةزيز ئامينة -2
 رِةسولَ دايكى شةهيد مامؤستا حمةمةدى مام, حمةمةدخضري خةدجية -3
 آل رِانيةيىدايكى شةهيد عةبدولَ, رِ()هةمينة شؤ حةمة خدر هةمينة -4
 لَدايكى شةهيد وةستا عةىل طؤزة,ةد حةمة)ئايشة شيالن(عايشة ئةمح -5

ةكيَكمان ة ملى يللَى وةك رِيَز ليَنانيَك لة خةباتى طةلةكةمان هةر دايكى شةهيديَك طو
تيَكى ثرِ ش خةآليَمة، بؤ ئةوان بةشدارى لة رِيَو رِةمسى ئاواتى رِؤلَةكانيان و بؤ ئكرد

ز وةستا بةرِي نامانليَثرسراوانى حزبى و خزم و دؤست و ئاشئينجا  شانازى طةلةكةمان بوو،
برِين و ؤز دةرسن و بوون، بةآلم لةدلَ طةرمى و خؤشى دؤست و هاورِيَيان بووة تيَك ضرِذا

 وجةماوةر زؤر  ةبوو.ثؤىل مانطرتووةكان لة ناوياندا دةوريَكى كارايان هدةست لةمل كردن، 
م ستى خؤ هةناتوامن ،سوثاسطوزارين ، هةميشةووحةماس ئيمةش كةم و  شةكةت و ماند بة

ى خؤمان  ئةركوانىَبةرامبةر دلَسؤزى ئةو جةماوةرة  خؤشةويستة دةربربِم، رِةنطة نةمانت
لة بؤ يب.. ئةم ئؤتؤم. بابرِؤين: سةركةون نكة كات درةنط بوو ناضار طووتيانبةجىَ بيَنني ضو

 ئيَوة ديارى كراوة.
ب دةبلَ كابينة رِةنطى سثى، هى مالَى عومةر ئةمني عةىل ئا ثيك داتسؤن ئؤتؤمبيليَكى

لة دواوة هةموومان بة ثيَوة  ئيَمة بوو، خاليدى حاجى مستةفاى عةىل لىَى دةخورِى،
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ناو ئاثؤرةى  دةستمان خستبووة ناو دةستى يةكرت و دةستمان بةرز كرد بووةوة بة
ثيَشوازى دابوون فيتة و هةل  جةماوةر دا دةهاتني ئةوانيش بةوثةرِى شادى و دلَخؤشى لة

 هةلةو قريوةى الوةكان طويَضكةى مرؤظى كةرِ دةكرد، هةميشة منةتبار و سوثاسطوزارين .
دى بةرامبةر يشت سايةرِؤكةوتينة رِيَطا كاروانى ئؤتؤمبيلةكان هيَندة زؤر بوو سىَ رِيز د

نانى طولَى بؤ دا انيةوةستا بوو، كات درةنط بوو نويَذى شيَوان طةيشتينة سةر طؤرِستانى رِ
طؤرِى  لةسةر هيدان، طولَةكانى دةست و ديارى دايكى شةشةهيدانرِيَزو وةفا لةسةر طؤرِى 

ةماوةر جينةوة  ماشةهيدان دانا، دوايى هاتينةوة كؤميتةى رِيَكخسنت ماوةيةكى زؤر لةوىَ
ةمتان مؤلَت ةبيَنهيَشتا مةستى خؤشى و شادى بوو، بةآلم  بؤ ئةوةى زياتر خةلَك شةكةت 

ى ة مالَووينةوضبرادارانى رِيَكخسنت وةرطرت هةر كةسة و لة مامؤستا حمةمةد سولَتان 
 خؤمان .

   ،ندةمالَةوةم طةيايَك خؤمالَى ئيَمة لة طةرِةكى قولة نزيك كؤميتة بوو، بؤية هةر بةفرِكان  
كدا شةويَ نيوةئااااى لةطةيشتمة بةردةطا شةو تؤزيَك درةنط بوو دةرطاكة داخرا بوو، 

دم، يان كرانةدةزطاى هةوالَطرى بةعس ليَرة ضاو و دةستيان بةستم و رِاثيَضى بةندخي
ى دا لةبةر ةر سامو س لةدةرطام دا زؤر بة ثةلة بووم ساتيَك لةوديوى دةرطا لة نيَوان خؤشى
او رطاى داخرلة دة زوومدةرطا رِاوةستام، ئاخر ضةند سالَ بوو دةرطام لةسةر داخرا بوو، ئارة

ئيَستا  :ووت ىَ بووم دةمطرِنةبوو ئةطةر خؤشم لة ديوى دةرةوةى دةرطاكة بام، ضاوة
كى بوو، منداليَ ساآلن انزةدليَرى كورِم ديَت دةرطاكةم ىلَ دةكاتةوة، ئةو كاتة دليَر تةمةنى ي

طاكةى ر دةردليَ هيَمن و خؤشةويست و لةبةر دآلن بوو، بة ثةلة بووم دةمطووت : هةر كة
ةوة بةالي ةكةمئارام ناطرم خيَرا باوةشى ثيَدا دةكةم، هةر دووك ضاوى ماض د كردةوة

 !.ةوةرة بامب هاتةو...ئةويش بانط دةكات داية وسةير دةبيَت، كى خؤششتيَ
تاماوةيةكى زؤر جيَيان  ،دايكى ديَت و بةوثةرِى خؤشى و شاديةوة دةست دةكةمة ملى

زةريَنني، ئاخر ماوةيةكى زؤرة تاآلوم كردووة بة ذيانيَكى كامةران و ئاسودة دةطو ناهيَلَم،
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طةروويان دا، من هيَشتا بةسةر سامى ضاوةرِىَ بووم لة ثرِ كضة بضوكةكةى دراوسىَ كةمان 
سةر ساميةكةى شكاندم دةرطاكةى كردةوة، ئيرت من ووردة ووردة بةرةو حةوشة ضووم 

ةمان ذاوةى دةهات بؤ ثيَشوازى و بةثيَضةوانةى خةيالَى من ميوانيَكى زؤرمان هةبوو، مالَةك
خؤشحالَى دةربرِين هاتبوون، هاوسةرةكةم لة ناويان بوو بةرةو رِووم هات، سةر و ثؤتةآلكى 

نى دا اخةمبار و تؤزاوى كة لة خةو دا ديبووم نةما بوو، رِووخسارى لة خؤشى و كامةر
رِؤذى يةكةمى  ةىوةوة بةو كضة دةم بة ثيَكةنينولةبةر ضاوم دووبارة بب دةدرةوشايةوة

 ةماوةندى هاوسةرميان .ز
وايى دؤذانى رِرد، كئيرت شايى كرا، رِةشبةلَةك طريا، خؤشى و شادى رِووى لةم دةظةرة 

ى ى و رِرشنبرينة حزبؤرطاناويان دا ئ تيَكرِا خةلَكى شار هاتن بؤ سةردان و بةخيَر هاتنةوة لة
 ةلَطا .نى كؤماتةكاو تويَذ و ثيَك هو يةكيةتى نووسةران و تةلةفزيؤنةكان و زؤربةى ضني 

اوة بارى ؤتة ئارهات ئةوةندةى سةرجنم دةدا لةدواى رِاثةرين ئةو بار و دؤخة تايبةتيةى
ى، و نزم ةرزىذيانى خةلَك جياوازة جؤريَكى تيَكةآلو لةشكؤمةندى و بىَ توانايى، ب

ار دا كانى شةكةرِكؤكردنةوةى سامانيَكى سةر سورِ هيَنةر، هةذاريةكى بىَ سنوور لة طة
 بةتةنيشت يةكةوة ئاراميان طرتووة.

لة بارى وا ئالَؤز و ثةشيَو دا دنيا بة ويستى كةم ئاوةزو بىَ هونةر بوو، بىَ ضاو و رِوو بىَ 
شةرمى كارى باش بوو، زمان لوس و درؤزن طويَيان ىلَ دةطريا ئةوانيش بؤ بةرذةوةندى 

نةكرد، هةرضى ئؤتؤمبيل و ئاميَرى بةكةلَك  خؤيان هةر ضى يان لة دةست هات دريَغى يان
بوون ئاوديو كران، كةل و ثةىل دام و دةزطاى حكومةتيان تاآلن كرد، ئةوةى بةكةلَكيان 
نةهات لةناويان برد بةخةباتيان دةزانى، زؤربةى بالَةخانة بةرزةكانى حكومةتيان رِوخاند، 

كةوتنة يان تيَك و ثيَك دا، تبنةمايان بةرز كردةوة، سيماى ووآل خانووى ناياسايى بىَ
، تيَكدانى طرد و قةآلى طةورة، بؤ دةرهيَنانى شويَنةوارى كؤنينةى هةلَكؤلَينى طؤرِى مردوان

باب و باثريان، سةدان شويَنةوارى ميَذوويى ئةم ووآلتةيان لةطةلَ زةوى تةخت كرد، 
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وو و داستانى رِؤذطارى شويَنةوارةكانيشيان ئاوديو كرد، ئةم شويَنةوارانة بةسةرهات و ميَذ
رِابردووى ئةم ووآلتةمان بؤ دةطيَرِنةوة، زؤر سةيرة لة جياتى ئةوةى بيان ثاريَزن ميَذووى 
 ووآلتةكةيانى ثىَ بنووسنةوة، كةضى بة ثيَضةوانةوة بة دوذمنانى خؤيانى دةفرؤشنةوة، جىَ

ةن ئايا ئوميَدى دوا ى سةر سامى و نيطةرانية بؤضى نيشتمانى خؤيان ئاوا ويَران و كاول دةك
 رِؤذى خؤيان ثىَ نية .

 رِةخنة لة هاورِيَيان
تا م مامؤسكرد لةم ماوةية دا ضةند جاريَك كؤميتةى رِيَكخستنى رِانية سةردانيان

، م قادر ماحمةمةد سولَتان ليَثرسراوى كؤميتة بوو ئةسعةد حةمة عةىل، شةهيد عةىل
ين، زيَند ومةرعمةد شامةروان، مامؤستا حمةمةد ئيسماعيل سةركةثكانى، مةال ئارى، حمة

.هتد ، ..، شيَخ جةواد، سةر بةست جيهادحةمة مةجيد عةىل خةيات، شةهيد بةختيار
وايان ىلَ يَك داجار ئةمانة وةكو كارطيَر و ئةندام كؤميتة و هى تريش كاريان دةكرد، ضةند
ن زؤر ردانياسة ينةكردم رِؤذانة سةردانيان بكةين بؤ كؤميتة، ئيَمةش ضةند جاريَك ضوو

ؤذيَكى واى رِ بوو ى ىلَقةرةبالَغ بوو وةك شارة ميَروولة هةر تيَكيانةوة داويشت  خةلَكى وا
ى نزيك  ىلَ ية كىَة وا، حزب وةكو الو الواتبوو كاريشيان زؤر باش دةرِؤيشتبةخةيالَ دا نةه

وتبوونة انيش كةئةو بيَ خؤى لةو دةهالَيَنىَ، ئيَمة لة بارى دةرونى زؤر ئاسايى نةبووين
كةكانى رى نزيطادارِؤذى خؤيانةوة بةختيان باشى هيَنا بوو، لةبةر بةرذةوةندى خؤيان ئا

 ضوو يان بريانةخؤشيان نةبوون، ديار بوو هاورِيكانى خؤمشان بةلَيَنةكانى ناو بةندخي
 ،ينرا بوور كة بوو كةكاتى خؤى فيَبووةوة، هةر كةس ثةلةى خؤى بوو، ثيَضةوانةى ئةو

، بةم  ابنيَىؤت دئةبىَ بةرذةوةندى هاورِىَ و حزب و نةتةوةكةت لةسةرووى بةرذةوةندى خ
يَمةيان بة ئةكانى ؤشاييى  هاتنةوةى ئيَمة بوون شويَنة ب ثىَ ية ئةوانةى بةتاسةوة ضاوةرِىَ

لَكة بىَ وة، خةبينةنزيكةكانى خؤيان ثرِ كرد بووةوة، خوا خوايان بوو ئيَمة هةر نزيك نة
 ويَستةكانى رِابردووش لةسةر ئةم كارة زياتر هانيان دةدان .هةلَ
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يَستى  هةلَور بىَقادر هةندىَ رِةخنة و طلةيى توندى ئاراستةى ئةسعةد كرد بوو لةسة
واية ئةم نةدةب كرد مبةآلم سةر زةنشت ،ى خؤى بوو هاورِيَكامنان، رِةخنةكانى قادر لة جىَ

ةآلم خؤ ب،اكاتنقةيدى  هةرضؤن رِةفتار بكةنوانى تر ئةى وابوو يَبةآلم قادر ثكارةى كردبا، 
ذيان وةر ومن لةةزمومن هيَشتا الو بووم ئهاورِيَكانى خؤمان بارودؤخى ئيَمة باش دةزانن.

ةليَكة بؤ بوو ه م وانةطرتبوو، لة رِووى هةستى بةرزى نةتةوةيى و دلَثاكى كارم دةكرد ثيَ
ان بؤ انةكةميشتمؤذ بؤ ثيَشكةوتنى طةل و نكورد هةلَكةوتووة ئةبىَ شةويش خبةنةسةر رِ

ةوةى خوالن ةآلمئةوةى ثيَش بكةوىَ و بطاتة ئاستى ووآلتة ثيَش كةوتووةكانى جيهان، ب
 وو .بهةنديَك لةو جواميَرانة لة دةورى بةرذةوةنديةكان جيَطاى نائوميَدى 

 خؤش ولَداين جاريَكى تر ووتوومة ئيَستاش دةيلَمةوة كة لة بةندخيانة ئازاد كر
دلَى ثرِ شت، بةهيَ بةختةوةر بؤ دوا جار ئازار و خةم و دةردى ذيامن لة بةندخيانة بةدىَ

تمانة نيش وكامةرانى هامتةوة بةرةو ذيانى ئازادى و ئاسوودة و خزمةت كردنى طةل 
ةموو ةوة، هيشتمنئازادةكةم، لةبةندخيانةوة بةرةو ئازادى بةرز فرِيم و هةستام و نزم 

 يش دؤرِاندنة .نيشتنةوةيةك
 بةرةو كارى رِيَكخسنت و حزبايةتى

بؤ  ادة بنيئام ديار بوو رِةخنةكانى قادر كارى خؤيان كرد بوو، ئاطاداريان كردين
كو ئةندامى ادر وةو ق كؤبوونةوة، لة مالَى ئةسعةد كؤبوونةوة رِيَكخرا بوو، برِيار درا من

طةر كرد ئةان دةهاتووضؤى كؤميتةمئيرت بةم شيَوةية رِؤذانة  ،كؤميتة دةست بةكار بني
طيَرِى  بؤكار اردنثيَويست بواية بةشدارى ئةرك و كاريشمان دةكرد، دواى مانطيَك هةلَبذ

ةآلم ليَرة بةبيَت رى هى ثةيرِةو ئةبواية كؤميتة دوو كارطيَ كؤميتة ئةجنام درا ضونكة بةثىَ
رِيَكخستنى  ؤميتةىى ككارطيَرِ تةنها يةك كارطيَر هةبوو، بة زؤربةى دةنط من ديارى كرام بؤ

نيشتمان  وى طةل زمةترِانية، بةم شيَوةية كةوتينةوة ناو كارى رِيَكخسنت و حزبايةتى بؤ خ
 و ثيَشكةوتنى ووآلتةكةمان .
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م و خؤيانى بةذ دارم توانيبيَتم تارِادةيةك ئاشنات بكةمخويَنةرى خؤشةويست: هيوا
تةكان هيضى ةسةرهابو و طومان رِوودا ةندخيانة، بىَبةنديةكان لةناو ذوورى تاريك و شيَدارى ب

سراون ؤى نووكو خزادةى بري و خةيالَى من نية، بةلَكو هةمووى رِووى رِاستةقينةن و وة
لة طةر ئةووة.ان بئةطةر دريَذ كردنةوةيةكيش هةبووبىَ بؤ رِازاندنةوة و سةرنج رِاكيَش

ت باسةكة ك بيَيَؤنضبةآلم هةر  ،اندوونرِووداوةكان دا ئةوةندة من...منم كردووة سةرم يةش
 ، ئةطينا خؤثةرست نيم و خؤم بة ثالَةوان نازامن .ئةوةى هةلَدةطرت

تةى يَر دةستى ذهةر ضةندة باسةكة دريَذةى كيَشا بةآلم سةرنج بدةن يةكيَك لةووآل
تة تبيَبةعس ذيانى بةسةر بردبىَ و لةسةر بةشدارى خةباتى سياسى طةلةكةى كةو

ن م ثيشاةتةوةكةكى نضةرمة سةرى بةشيَ  ذيانى  كويَرةوةرى و  ديارة ئةمة ، بةندخيانة
 ئاوادا ضبكةم باسةكة هةر ئاواى ىلَ دىَ . دةدات، لةدؤخيَكى

ئةطةر زؤربةى بةسةرهاتةكان لة ئازار و ئةشكةجنة و سيَدارة و مردن دةدويَت بؤ 
ووى هةر خؤشيةك هةستم دةرخستنى رِووى رِاستيةكانة، ئةطينا منيش ئادةميزادم تةز

جياتى   دةجولَيَنىَ و شادمان دةمب، لةطةلَ طرمة و هةر دةنطيَكى نائاسايى رِادةضةمن، لة
ووآلتى ويَران و خةلَكى ئاوارة  ثيَم خؤشة لة ووآلتى ئارام و شارى ئيَروو و ئاوةدان بذيم، لة 

بةشدارى بكةم،  يستانجياتى خةم و ئةنديَشةى قولَ لةطةلَ تريقةى ثيَكةنينى خؤشةو
هاورِىَ و دلَخؤشان دا كؤرِى خؤشى و شادى ببةستم، لة جياتى ويرِةى  لةطةلَ دةستةى

 قةمضى و نةرِةى جةلالد ثيَم خؤشة كام مؤسيقاى ناسك و طؤرانى خؤشة طويَم ىلَ بيَت، لة
ق جياتى خويَنى ضؤرِاوةى برينىَ ثيَم خؤشة جوان ترين دميةن ببينم، لة جياتى جيَطاى رِة

جياتى كةلةثضة ئارةزؤمة  وم، لةوو ساردى بةندخيانة لةسةر جيَطاى نةرم و طةرم بن
دةستى كضيَكى ناسك و شؤخ و شةنطم لة دةست دابىَ، لة جياتى نانى بؤر و ضيَشتى بىَ 
تام و ناخؤش ثيَم خؤشة كام خؤراكى بةلةزةتى خؤمالَى ية لةبةر دةمم بيَت، لة جياتى 

كام بادة خؤشة لة ثيَكم دابيَت، بةآلم ضبكةم ئةمة ذيان و ئاوى سويَر و ذةنطاوى 
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بةسةرهاتى بةشيَك لة رِؤلَةكانى طةىل كوردة كة نةيانتوانى بةرامبةر زولَمى دوذمن سةر نةوى 
كةن، ضاو لة كارةسات و مةينةتى طةلةكةيان بثؤشن، بىَ طومان هةر كةسىَ ئةم رِيَطاية 

بةآلم ئةوةى بةالمةوة طرنطة و دةمةوىَ لةبةر  بطرىَ تووشى ضةرمةسةرى زؤريش دةبىَ،
دةمى ئيَوة دا بيلَيَم من خةبات و كوردايةتيم بؤ هةست و ويذدانى خؤم كردووة و هةرطيز 

نةتةوةكةم دا ناكةم، ضونكة رِيَطةيان ىلَ طرمت و هةر بةردةوام  هيض كةس و  منةت بةسةر
 ر نةهيَنا.ؤ دةخشاند كةضى وازم هةبووم، ملى خؤم لة ثةت و ضةق

 

 بةهيواى سةركةوتن
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ةملان و سنوطرة  عةر وخةلَكةى دةمايةوة رايدةطواست بؤ زيندانةكانى عةر ى تيَدا نةدةهيَشت و ئةوزيندةوةر

وآلتان بؤ ئةو ضؤى هاوهاتوو ناوضةكةش قةدةغة دةكرا لة ،شويَنةكانى تر ياخوود بؤ ذيَر كؤنرتِرلَى دةسةآلتى خؤى
 .ناوضانة

 )رِةبؤ(ية، ى تةنطةنةفةشىش( دةرمانيَكى ضارةسةرى نةخؤAminofilinأمينؤفلني) -**
 )رِةبؤ(ية ؤشى تةنطةنةفةسى( دةرمانيَكى ضارةسةرى نةخVintolinظينتؤلني ) -***
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