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 - یەکەم خانەی -
 

               
دەبێ کراوە، ، بنمیچی کاتەکانیشت داگیر سەردەم و کات خاوەنتە ..خۆت نی خاوەنیتۆ 

بۆ سەر  ،فراڤین بخۆی ..خۆت بشۆی ،راپەڕیلە خەو رووندا لەگەڵ تاریک و  وزو سپێدان
کاتی  تەنیا ئەوەندە دەرفەتت هەیە لە ..هەمیشەییەیەکی بچی، ئیشەکەشت سەرقاڵی ئیش

جیهانی ڵی لێ بدەی و بیر لە وقوقووڵ و مژی  جگەرەیەک داگیرسێنی دیارکراوی پشوودان
کەوتووم، یۆژگارێکە تێچ ر وەئە دەبێژیناخەوە خۆت دەدوێنی و  ، لەەوەبکەیخۆت  نامۆیی

 ئاسا رۆبۆت کاتو دەسەاڵتی  کاتدەبێ  چما ؟هەمیشە لە کەسوکار دوور بم دەبێ چما
 رامانێکیبێ  ..ئەندێشەسۆز و بێ  ..بێ هەست و نەست یۆبۆتر !؟بکەن تەکدامامەڵەم لە

 مرۆڤە ییبەهرەدار و ییخۆش چێژەکانیلە هەر کاتی پشوودانیش  لەتۆ ، خۆ ینانەبگەش
، لەگەڵ زۆر منداڵییشەوە هەر جیاواز بوویلە سەردەمی  ..، تۆ جیاوازیکان دابڕاویسادە

 ..و باوکی خۆت لە گوێ دەگرت دایک ئامۆژگارییی یکەس تێکەڵ نەدەبووی، زۆر بە چاک
یان کاری هەڵە ویستی خۆتەکانی جەستە بێ هۆڕمۆن سەردەمی نەوجەوانییتلە  ەچەندهەر

ئێستا  ..دژی دایک و باوکت رەفتارت دەکرد ۆمرۆڤێکی سەرەڕجار وەک  هێندێک ،پێ دەکردی
چەند ئاسمان بۆ  یوێنەی ئەفسووناوی ؛ادەمایجاروبار لە ئاسمان ر! کردەوانە وپەشیمانی لە

ئاوێتەی یەک و هەورەکان بە نێو یەکدا دەچن  ڵەادەکێشای کە چۆن پەر سەرنجی چرکەیەک
 !ەوە مامزێک دەهاتنە پێش چاوانتوەک ررێک  ..دەبنەوە باڵوپەرشوو  دەبن

 
ویستت لە رووبارەکە بپەڕیەوە، دەستی خوشکە  ؛باش لە بیرتە شەوێکی ئەنگوستەچاو بوو

لە پڕمەی ، تۆش هاواری کرد ..دەستی لە دەستت بەربوو پرێک لە ..چکۆاڵنەکەت گرتبوو
 ەدەمی بوو ..ئەویش واقی وڕما ؛ەوە کارەساتەکەت بۆ دایکت گێڕایەوە، هاتیت داگریان

پەنا بۆ چ  ..روو لە کوێ بکەن ..زانی چی بکەننبەو شەوە نەتا ..تەڵەی تەقیو
بریندار  ییەکانتیکارەساتە یادەوەر وئە ..ئەرێتان پێ ببەخشێ، یریوسەبو ببەناوەندێک خو
رقی چووە خوارێ، ئیدی دایکت لەو رۆژەوە دەا داڵیی دەروونتوقو بە پترتا دەهات  ..کرد

 ی پێ و دبریندار دەکر ینەتمندااڵجاروبار بە ئەنقەست هەستی ناسکی  ..هەڵگرتلێت 
 

  __________________٢  __________________ 



ن رۆژێکیان تەمەنت نزیکەی پازدە سااڵ ،''قاچ کورت ..قیوهەڵتۆ چاو ..لسەر ز''دەگوتی 
 ..یەکت لە بەردەم نەماش ناچار هیچ رێگەتان؛ تۆشەڕ بووە یقسانە وبوو لەسەر ئەدە

، بێهودەیی و زاڵبوونی دەسەاڵتی دایک هەموو و لە ماڵ وەدەرکەتی کێکپەرتوودەستت دایە 
گەیاندە دەکە کە کارەبای یە، چووی بۆ الی تاوەری کارەباۆوەخانەکانی مێشکتی تەنیب

 پەرتووکەکەتبوو، زۆر لەسەر خۆ  ۆواتهەزار کیل ١١، تاوەرەکە هەڵگری فتنە پااڵوگەی
وەسەرکەتی، لەیەک هەڵگژای، چەند پ بە تاوەرەکەو  دانا تاوەرەکەژێر نکریتی لەسەر کۆ

وی سەرکە پتر ویستتنیشانەی کوشتنی مرۆڤ،  ..مردن هێمای ..مایەکی ترسناکە هێگەیشتی
بەرانبەر جەمسەری خولیای  و بەاڵم حەزی ژیان و ترس لە مردن بوون بە جەمسەرێک

 ،بەرەو خوار داگەڕایناچار  ..بهاوێژی پەللەوە پتر  نەتتوانی! یەوەخۆکوشتن وەستا
، ئیدی نە ڕایەوەسکی برسی گە بەهەڵگرتەوە و  ەکەتپەرتووک ..بەرەبەری نیوەڕۆ بوو

تەنانەت  ..بوو تییئاشتبوونەوەتان رواڵە ..لەگەڵ دایکتئاشت بوویەوە نە لەگەڵ خۆت 
، هەر لەگەڵ خۆت رابگەیەنیئاشتبوونەوەی هەمیشەیی بێ ناتوانی  داکەشی لەگەڵئێستا

لۆزم گێچەڵت پێ دەکەن، وەک م.. یەخەت بەر نادەن.. ەدەنیەکان ئازارت دبۆیە یادەوەری
دایکت زۆر ! ەوەنەوایی خۆت بدەییی دڵتەنیاشی و لە بازنەی تۆش ناچاری بادەی خەم بنۆ

ئاراستە بگرێ، تۆ زۆر  خۆیحەزی  یپێ ست رێڕەوی ژیانت بەدەیوی ..نایی بۆ دەهێگوشار
 ؛بووکتانەوە یەسێنگەی دراوئەویش لە سۆ.. بووکردن حەزت لە نیگارکێشان و پەیکەر دروست

 ئیشی دایکیشیانالج بوو، باوکەکەیان هە ،هەموویان دەستڕەنگین بوون.. سێ کوڕیان هەبوو
بەرچاوی  بەو ، دایکت زۆر جار ئەو ژنەی بانگ دەکرد بوو ژنان روویمووی  هەڵگرتنی

یی ڕەنگینتۆش هۆگری دەست! برۆی پێ چاک دەکرد و مووی رووی خۆی پێ هەڵدەگرتئێوەوە 
 !کردنشنووسیی و پەیکەر دروستە بواری خۆل ییشتایبەت بە ببووی کوڕەکان

 
 تۆشهی شێرێک بوو شمشێرێک بە دەستیەوە بوو،  ؛نیت دۆزییەوەنایلۆرۆژێکیان قاڵبێکی 

 و شتکەت شویەکسەر وەک ئەوەی مێش هەنگت لە کلۆری دار دۆزیبێتەوە، سەرەتا قاڵبە
تایبەت ەچی گ -بۆرەک گیراوەی پڕت کرد لە  و چەورت کرد ۆنو بە ر دوایی وشکت کردەوە

و  نادڵێکی خۆش دەرتهێ بە یبوونەوەو پاش وشک -پەیکەر دروستکردن و نیگار دەرهێنان  بە
ستەمی دایکتی  پڕ لەند دەستی یەنەخا ێکیدەمژمێرهەڵتواسی،  نانامێولە ژووری 
 !اوەفڕێ د ێشیخاش کردبوو، تەنانەت نەتزانی لە کووردهووئەو ئەفراندنەی  ..پێگەیشبوو

 
  __________________٤  __________________ 



ئاگات لێبوو  دایک و باوکت وەئاگا هاتی؛ورتی دەمژمێر یەکی شەو لە ورتەشەوێکیان 
 !کە هاتجیڕی تەختەپاش ساتێک جیڕە.. مێوانانچوونە ژووری 

 
 کە گەڕایەوە؛ رووداوی دوێشەوتزۆر شتی کڕیبوو،  ..چووە بازاڕدایکت  بۆ سبەینێ
دەیویست  یشت، ئەویش بەستەزمانەۆبیانووت پێ دەگرت و شەڕت پێ دەفر ..وەبیرهاتەوە

ییدا تۆ استر ازی نەدەبووی، لەوەلی تۆ ر ..اازیت بککڕیبوونی ر نەی لە بازاڕبەو شتا
ئەو کەسە  ئەگەر ..ببادەستی بۆ  و نابێ هیچ کەسێک پیرۆزە بوونەوەرێکیوابوو دایکت پێت

 (غیرە)کە کوڕ  ۆوەئۆدیب نەخوێندب ێیبارەی گر لە تباوکیشت بێ، ئەو دەمە تۆ هیچ شتێک
 لە (غیرە) هەیە وی ئیلکترای گرێ ەبێ، کچیشئەشقی دایکی خۆی دو  لە باوکی خۆی دەکا
ژاوی تۆ نەتدەزانی کەوتیتە نێو گێ !ئەشقی باوکی خۆی دەبێو  دایکی خۆی دەکا

بوو لەو هە ئاڵۆزکاوتهەست و نەستێکی .. و کەموکوڕیی هەڵەلە پڕ  یەکیردەپەروە
ی، یەوەیەکی واقعننامۆ بە هەر خوێند.. پڕ لە تەمومژو  نامۆختێکی سەروە! داسەردەمە
وو ردبەسەرهاتەکانی راب تە نەکا ناتوانێستگەیەک هەڵوەسلە وێ تا ..وایە مرۆڤژیانی 

ژیان  بەچاوانی هیچ کەسێکیش بە گەورەیی ! کابکان دەستنیشان ییەکوڕکەمو هەڵسەنگێنێ و
، و دادوەریی کەلەپچە و زیندان دەبوو نە دادگە نا نە پۆلیس و، ئەگەر هەڵنەهێناوە

هزر و ئاوەزە، بەڵکو گەورەیی  ..نییە گەورەیی تەمەنلە گەورەیی  هەڵبەتە لێرەدا مەبەست
ئەوانەش بە  ..نەوجەواننرەفتار  کەچی بە جوامێر و گەورەنتەمەن  زۆر کەس هەن بە

 !ییەکانی ژیان ناوزەد دەکرێننەرێن کەسایەتییە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________٥  __________________ 



 
 
 

 - خانەی دووەم -
 
 

و دووشەشت لە  مینە دایۆیارییەکی دنێو هەست دەکەی لە  وا ..ژیانت قوفڵ دراوەلێرە تۆ 
 ..ە(نئەرسەال)تەنیا چەند هاوڕێیەکی دیارکراو دەناسی؛ یەکێ لەوان ! پیوەدەست تۆ

یی هەیە، ئەوەی بەسەر ێنو نه زژیانێکی پڕ ئاڵۆ.. ئەویش دەرچووی زانکۆی تارانە
ئەرسەالن لە درامایەکی  ژیانی قووت دەچێ، سەرهاتی یبۆکەم کەس  ..ئەرسەالن هاتووە

بەاڵم  ..بەرچاوانشتەی ئەرسەالن بخەینە ، رەنگە لێرەدا بوار نەبێ سەرگوزچێتراژیدیی دە
ئەگەر  !ۆکەکەمان بداڕچیی ئاسمانی بە ناچاریی لە دەرگە دەرفەتێکدالە لەوانەیە 

  .ییو پشووتەنگ چوونەوەنەکەوێتە ژێر تەپوتۆزی بیر
 

بە  چونکە هەندەران بواری ئەوە نادا.. ئەرسەالنە تەکلەپتر  تیتۆ لێرە پەیوەندی ..ئەرێ
بە کاری خۆیەتی، یی دروست بکەی، لێرە هەر کەسەو سەرقاڵی ئیشوی پەیوەندیئاسان

 گرنگترین شت لەکنی ئەوەیە هاوسەرگیریی کردووە پیاوەی ئەوی یشێوەیەکی گشت
واش هەیە لەگەڵ ژنێکی کەوێ، زەالمی زوو زمان فێر بێ و ئیشیکی دەست هاوسەرەکەی
! کەموکوڕییەکی هەیە نیا تەمەن لە خۆی گەورەترە یان بەژنەکە  جا.. دەکەوێبێگانە رێک

 رۆژاوا بە چونکە ژنانیایە، فیزی تێد و و یەک ناز هەزار یرییەشئەو جۆرە هاوسەرگ
تایبەتن،  دابونەریتی، خاوەن دەزاننبە رەگەزێکی بااڵ  خۆیان بە زل و شێوەیەکی گشتیی

 ..و ئەوان بەراورد بکەینئەگەر تەرزی ژیانی الی خۆمان  ەچونک وایەهەر دا ییشاستلە ر
تێکیان بە وکەتێدەکەوێ، خەڵکی رۆژاوا هەموو هەڵسووە زۆر خەوش و کەلێن و بوشایی ئە

لە منداڵییەوە لە هەر ژیانە تەرزە  ووا نەبن بەاڵم ئە نێوەرۆکیشدائەگەر لە  ..ئەتەکێتە
 ..کێشمەکێشەوە وئەنیۆ ە کەوتیو ش چارت ناچارە سەرەنجام تۆ. چەقیوە یانناخی یادەوەری

 !ێهەڵبگەڕێتەوە گەڕ دەبوەک چۆن رێوی لە کونی خۆی 
 
 

  __________________١  __________________ 



ی یو پەیوەند گوڕکەی الی خۆمانە؛ ژیانی گەرموەیتۆ هەمیشە حەزت لە ئاوەدانی
لە ژیانی خۆت  خۆشییت پێشترهەر چەند  ..ۆش کراویتۆ بەو نەریتە گ ،استگۆیانەر

و  ژیان ..گرتبوو ی یەخەتانییهەژار ..ەکان هەڵگیرسانهەڕەتی الوییتدا شەڕلە  دیتبوو؛نە
بێ دەسەاڵت بەستەزمان و ش وەک هەر گیانلەبەرێکی گوزەران تا دەهات قورستر دەبوو، تۆ

و ، لە شەوی ئەنگوستەچاو راتدەکردکراو سەر سەرزەمینی مینڕێژدڕکاویی و وەنێو کێڵگەی وە
سەر  ەکانیبێلرۆشنایی الیتی ئۆتۆمۆەدایە خوارێ نەوەکو لە هەڵدێرەوە خۆت فڕێ د

 !بکەنو ئاشکرات  نکەوببەرت انانبرێو
 

و گوتەی ناودارانی  دا نوکتەلە گۆشەیەکی (راصد)فتەنامەیەک هەبوو بە نێوی لە بیرتە هە
ەیە دەنارد و ئەوانیش لە ژێر ناوی شبار نامەت بۆ ئەو گۆە، تۆش جاروباڵودەکردەو

 دەبووی بەوە، تۆش زۆر شاگەشکە یەوباڵودەکربۆ کی نەستەقیان استەقینەی خۆت قسەیەر
.. ی بووینووسین و رۆژنامەنووس کارییەوە حەزت لە یمنداڵچونکە هەر لە  ..هەنگاوە

یش کاتێ لە تایبەتی بە ..ننگەردوونە رۆژنامەنووسا نێو ئەووابوو داناترین کەسانی پێت
لەسەر کاغەز نووسینێک ئەوەی بێ بە و  سەرپێییبە شێوەی و  تدیتنەتەلەفزیۆنەوە د

 !ەوانیی دەئاخاوتنبە ر بخوێننەوە
 

 ناوچەکە جیهان وبێ خەم لە چارەنووسی  ..تژگاری نەوجەوانییۆر ەیەکیئێوار.. ئەرێ
ەیەکی نووسینی بکڕی و چاوت بە چەند رست (راصد)نیازی ئەوەت هەبوو بچی هەفتانەمەی 

 !رۆشن ببێتەوەباڵوکراوەی خۆت 
 

بەنزینخانەکە لە نێو ئۆتۆمۆبێلێکی  نزیکلە  فرۆشەکەژنامەۆالی ر یەبەر لەوەی بگە
الیەن ئێزگەی رادیۆی بێلەکە بوو کە یۆی نێو ئۆتۆمۆدەنگی راد گوێت لەو دا بووی یینپۆڵۆ

ەچی تۆ هەر لەسەر ک! خوێندرایەوە قراو ئێ رانراگەیاندنی ژمارە یەکی جەنگی ئێبەغداوە 
و، ئاخر بواداخرسووس ئەفبەاڵم  ..شییەکەفرۆرۆژنامە شوێنیچووی بۆ  و ریتمی خۆت بووی

ی ژیان وەک ملوانکەیەک لە گەردەنی یتینۆزنجیرەی ر ..بارین بوولەو رۆژەدا سەرەتای ئاگر
  هووردی قەیرانەکە یڵوبەاڵم تۆ درکت پێ نەکرد و لە قو !امە پچڕی ئەو دەمرۆڤ

 
  __________________٧  __________________ 



، ئاماژە پەیتا ئاوێتەی ئەو رۆژگارە بووی پەیتا کەچی پاشان تۆش، ویەوەنەبو
لە لەسەر سفرەی نانخواردن و و ت بوو کەدوا ساڵی پەیمانگەکە  ەکانی ئەوە بوویسەرەتای

گریانێکی کورتی  ..بەستەوە بۆ ئایندە گریایروانگەی روانینی بن لە ..باوکت گریایبەردەمی 
 !نەوجەوانێکخواردووی بەاڵم چڕ وەک ناخی جۆش.. هێمنانە

 
یەکێ لەوان .. ەچووی، باس هەر باسی جەنگ بووئیدی شەوان لەتەک هاورێیەکانتدا دەرد

  :گوتی هەڵیدایێ و
زەحمەت  لە رۆژگاری جەنگ نان بە ..کەینبدایکم گوتی دەبێ گەنم پاشکەوت  -

 .''!دەکەوێدەست
 

لە  و مت هەیەبڕوانامەی دیپلۆدڵت بەوە خۆش بوو کە  ..ییئەوە بوو چوویت بۆ سەباز
 و یی وەرگیرایهێزەکانی ئاسمان لە  ..دەرچووهەر واش  ێی،هێزەکانی پیادە نانووس ناکر

ی ئێوەیان شەکەوئەو مو ..شەکی زەمین بەرەو ئاسمانومو ..شەکەوەوتۆیان خستە خولی مو
ەی کە تەنانەت ئەو پسپۆڕ.. ی بوویسوشەکێکی روومو ..بوو( کفادرات)لەسەر رادەهێنا ناوی 

 یربارەوی ئەندازەی ئاوولە شو یشی هەبووێکیی بوو و وەرگێڕسووتن روپێدەگ شیوانە
 !تەواوکردبوو

 
پێش گیرانت بە  -پێشتر وندەوە، نێیەکی تملمال یانگێک کەوتیە نێو گێژەنپاش چەند م

تر بوو، چەند ساڵێک لە خۆت گەورە (..ئاوارە)ناسی بە ناوی  تگەنجێک -یی سەرباز
  :گوتی رۆژێکیان ئاوارە

ا تۆ د، لە هەمان کاتناڕازیی کردن لە جەنگیتۆ لە بەشداریی بۆدەچم وامن  -
چی نایەی نامەیەکمان ت هەیە، بۆیۆشنبیریرادەیەک رپەرتووکەکانی مارکس دەخوێنیەوە، تا 

 ؟ەوەحیزببە  بوونمەبەستی پەیوەست بۆ بنووسی بە
نووسی  (رایز) نامەکەت لەسەر کاغەزی جۆریپاشان دوای نەختێک بیرکردنەوە گوتت باشە، 

  .ێکردیو ماڵئاوایی ل سوپاسی کردیئەویش  !یەکەتهاورێ داتە کەو الی بەنزینخانە
 

یەوە رێگە و، لەان هاوپۆل بوون لە قوتابخانەشکەکانتودوای ماوەیەک ئەو گیرا، خ
  و گوشار ژێر ، نەوەکو لەیبکەکە بە زووترین کات خۆت رزگار  ئاگاداری کردیەوە

  __________________٨  __________________ 



 !نێوانتان بنێ یو دان بە پەیوەندی ئەشکەنجەدا خۆی نەگرێ
 

، ئیدی خەونی ببووی خوێندکاران بزووتنەوەیی اڵوتێکەلە پەیمانگە الیەکی دیکەوە تۆ  لە
داخۆ چۆن بیر  ؛ویببوو مەستی ژیانی پێشمەرگە  ئاشقەبینی، دانەت ێڕشگۆڕش یمانسیۆر

لە کوێ دەخەون،  ..کوێ دەژین لە ..ەکەندی یچۆن چاالک ..چۆن قوربانی دەدەن ..دەکەنەوە
ی خوێندکاران خۆت گەیاندە ریزەکانی هێزی (تەزکیە)بە  کەمی خایەندماوەیەکی 
 .پێشمەرگە

 
و چۆن رەفتار  پەیتا پەیتا لە نزیکەوە هێزی پێشمەرگەت ناسی کە چۆن بیردەکەنەوە

، پێشمەرگە دیتتچاوی خۆت  دەکەن، فارس گوتەنی بیستن لەگەڵ دیتن زۆر جیاوازە، بە
رووی لێرە  ییە، هەیە لە ترسی بەرەکانی جەنگی سەربازیزایڕاو نا هەمەجۆر مرۆگەلێکی

نای بۆ بۆیە پە ەوحەوانەوەی هەبوکێشەی و کۆمەاڵیەتیی یی روهەشە کێشەی ئابو! کردووە
هەشبوو لە راستییدا شۆڕشگێڕ بوو و دەیویست ئەو رژێمە ! ەریزی پێشمەرگایەتی هێناو

ئازد و یەکسان دابمەزرێ و مافەکانی کوردیشی تێدا ستەمگەرە بڕوخێ و سیستەمێکی 
چۆن دێتە  تژیانی پێشمەرگایەتی''؛ رۆژێکیان لە پێشمەرگەیەکی کۆنت پرسیمسۆگەر بێ، 

  :دا گوتیوەاڵم ، ئەویش لەپێش چاو
 .''خەمی هیچت نییە ..یئازاد -

، بەاڵم هەستت دەکرد پێشمەرگایەتی چێژەبە و  خۆشزۆر بە  یو سەربەستی ییبەڵێ ئازاد
تا پتر ئاوێتەی ی یساڵ لە دوای ساڵ تەمەنت دەخوا، بە تایبەت و رۆژ لە دوای رۆژ

دەکردی، چیتر ئەو ەوە کاری تێییلە رووی ویژدانهەڵکشان و داکشانی بزووتنەوەکە دەبووی 
ەکانت یردەکاریهووهەموو  ..ەنگ تێنەگەیج نەمابووی لە واتایمە ساویلکە زەال
 .دایەوەدەلێک
 

بە رەگەز عەرەب بوو،  دیل کردبوو؛یان (جەیش شەعبی) چەکدارێکییرتە رۆژێکیان لە ب
ش زۆر بەزەییت خوێنی لێ دەتکا، تۆو قاچی بریندار ببوو  ..ساڵ بوو ١١تەمەنی 

  :گوتپێتتان و دکتورەکەالی  یەچوو ..هاتەوەپێدا
 ؟و تیماری بکەیبەڵک ..هەئەو زەالمە گونا -
 

  __________________٩  __________________ 



  :دا گوتیئەویش لە وەاڵم
  !بمرێ بالێیگەڕێ .. نا -

لە بەزەیی، پڕ هەمیشە کانیاوێک بێ  چونکە پێویستە مرۆڤال گران بوو،  وەاڵمەکەیت
 !کینەوە مامەڵە بکا رق و بەتێیدا گەڵ دوژمنیش، ژیان ئەوەندە ناهێنێ مرۆڤ تەنانەت لە

 
و  ییشیارهۆو نامیلکە هەبوون، ئاستی  ەباڵوکراو ڕشداۆلە ژیانی پێشمەرگایەتی و ش

، تەنانەت نو ورەیان پێ دەبەخشی هاوکات گوڕوتینبەرز دەکردەوە،  انی ئەندامانییسیاس
 ەفتەیەک دەبێتە پێشمەرگە،دوای ه ..هەر کەس ڕش بدەینەۆدەیانگوت نامیلکەی ش

ێ کیان للنا و کەێانیان زۆر بەکار دەهینپەندی پێشلە ئاخافتنی رۆژانەیاندا پێشمەرگەکان 
بە  ..نییە ییدادڕو درێژ حەزی بە شیکردنەوە جۆتیارییی کۆمەڵگە لەبەرئەوەیوەردەگرت، 

بوونی کەر سوار)دەیانگوت  ەست بپێکن، بۆ نموونەپەندێکی پوخت دەیانتوانی زۆر مەب
دا دەگوترا کە هەر کەسێک بوو بە پەندە لە کاتێک وئە( !دوو عەیب شدابەزینی عەیبێکە و

ای ڕوێ بێنێکاتەوە، بە واتایەکی دی نابێ وازادەستی دوژمن برنابێ خۆی پێشمەرگە 
ڵ ۆڕش چۆش نینابێ ریزەکا. هتد ...مەرگ و و برسیەتی و ترس لە ییی و دژواریسەخت

دەهێنا و خۆیان  یانزۆر کەس واز ..دەبوو گەرمکاتێ شەڕ  وەشڕای ئەرەسەبەاڵم بکرێ، 
 ولە یاندوسو نهەبوو.. دەکردردنی دەروم لێبوێ، جاروبار رژادەستی دوژمن دەکردەوەر

ایە ودەبو ..هەبووستکردنەوەیان ادەررت، ئەوجا ئەو کەسانەی نیازی خۆ وەردەگ انەدەرفەت
دووەم تا ناوی  .ییکردنی یادەوەریەکەم وەک بریندار ؛تێیانهەڵدەنسێ کەس  بە دوو

سرەت ۆلە بیرتە رۆژێکیان لە چیای ک !ێم نەدرکێننکانی رژەالی دامودەزگپێشمەرگەکانی دی 
بکاتەوە، تۆش هەرچەند  رژێمادەستی رزەالمە هەڵدە دەیەوێ خۆی  وبە تۆیان گوت وەرە لە

 !تێنەچوونا دەستت ێت بۆ خۆت هگوشار
 

و  تیار، زۆر ئازاتان هەبوو بە نێوی جویسرەت بەرپرسێکی سەربازیۆبیرتە هەر لە چیای ک
  :گوتی ..کلۆر ببوو کیلکەیەکتکا ..یەشادانت دەددڵفراوان بوو، تۆ 

 .مەوەبکەوەرە با ئازارەکەت کەم  -
چوو  ..نادا یلەسەر ئاگرەکە و شیشکەی تفەنگەکەی دەرهێنا ..سەرەتا ئاگرێکی کردەوە

 خستییە شێوەیەک  بە شیشکە داخبووەکەی خستە بۆشایی نێو قەمیشکە و و ناێقەمیشێکی ه
 

  __________________١١  __________________ 



 وبە! ێنێو بیسوت دانە کلۆرەکەتد دەماریبکەوێتە سەر  شیشکەکەکە سەری نێو دەمتەوە 
  .بۆوەرادەیەک ئازارت کەم  شێوەیە تا

 
سەی ئەنفال ئەنجام پڕۆ ..هەڵەبجە کیمیاباران کرابوو ؛و دژوار بوورۆژانێکی سەخت 

ناچار بەرەو  ..دی نەتاندەتوانی لە ناوچەکانی خۆتان بمێننەوەدرابوو، ئێوەش چی
قەی جاش و ۆکەوتنە نێو ئابڵ سەر سنوورسنوورەکان هەڵکشان، بەاڵم پێش ئەوەی بگەنە 

سەرکەپکان مانەوە، ئیدی ئێوە نزیکەی لە داوێنی چیای بۆ هەفتەیەک دوژمنەوە،  سوپای
 بە و ببڕن ێگەشەو ر ایە بەو، دەبوبەڕێکەوتن سرەتۆبەرەو چیای کو دابڕان شەست کەس 

تان پێ بوو وەک شیری وشک و نانی دەن، بڕێک خواردنرۆژیش خۆتان لە چاوی دوژمن حەشار
 !دوای چەند رۆژێک ئەویش نەما ...ەقر
 

 تەرەکانیپۆکەوتنە بەر هێرشی ک ئەوەشەڕای هەڵچنین، سەربرسیەتی تەنگی پێ ئیدی 
نی وتا رۆژێکیان لە بەر هەژمو !ەک بوو سێ پێشمەرگەتان شەهید بوو، دوا نێوەرۆیرژێم

، بەاڵم دەبۆوە شتەکەیۆبڕی، هەرچەند تۆ بێزت لە گماینێکتان سەر جوانووە برسیەتی
بە  !اردیانخودەزۆر بە چێژەوە دەبرژاند و بە جوانیی شتەکەیان ۆگ لە هاوڕێکانتهەندێ 

 نێوخۆبیرتان لەوە کردەوە رێکخراوەکانی  نەبوونی چارەنووسێکی روونو  هۆی برسیەتی
 !بەهاناتانەوە بێن لەو کاتەداتا ئاگادار بکەنەوە 

 
  :ا گوتیز شەهید کرۆەکەتان کە دواتر بە کێشەیەکی ئاڵلقسەر

ەکی یشارەزا کێکیانیە ؛اپەڕێننربۆ  تا ئەرکێکمانپێویستم بە دوو پێشمەرگەیە ئێستا  -
 .و نەیەتە گرتن پێ بێ یرژێمبەڵگەیەکی  شیانئەوەکەی دیکە بێ و ناوچەکە

تۆیان  میشدووە و اللە حەمەیان هەڵبژارد وەک شارەزایەکی ناوچەکە ئەوەی یەکەم
لە ! نگانەت دروستت کردبوو بۆ کاتێ تەوەخزانکۆ کە پێش ناسنامەیهەڵبژارد وەک هەڵگری 

یشت ر ..ئێوارە بوو یسێ دەمژمێری، ڕبگۆوانی کەسایەتی خۆت تبەڵگەیەوە دەت وی ئەرێگە
 .وەڕێکەوتن خمەوەو بە چەک و تا باوێن کردەوەو تاشی و خۆت خاوێن 

 
  :بە اللە حەمەت گوت

 
  __________________١١  __________________ 



  ؟نییئاوەداگەینە دە تاکەمان چەند دەخایەنێ رێگە -
  :دا گوتیئەویش لە وەاڵم

 .بخایەنێ دەمژمێرەنگە شەش ر -
شتن ۆیێڕری دەمژمێرخۆت قورمیش کرد کە بەرگەی شەش  لۆژییەکەیۆش وەک الیەنە باتۆ

تر دەبوو، اللە حەمە ەمە کەوتی، تا دەهات دونیا تاریکبگری، بەسکی برسی دوای اللە ح
بیست و ش گەنجێکی او، تۆڕیش سپی و تێکسمراوێکی یپ ..ساڵ دەبوو ٥٥ی نزیکەی تەمەن

لەگەڵ هاورێیەکی بە ئەزموون وابوو الواز، ئەو دەمە پێتوادەیەک لەڕرتا  ..حەوت ساڵە
بووی، ئەو  ویی لە ژێر فەرمانی یبە کورت ..دەستیهەموو چارەنووسی خۆت دابووە  ..دای

ایە پێش و، دەبوتێبپەڕی یەکەم جار بوو پێیدا ..ێشتن نامۆ بوو بە تۆۆدا دەڕییەی پێرێگە
 ییبەاڵم لە بەر زۆر، ستی اللە حەمە بووۆکە د ێکتیارۆجماڵە بگەنە کەپرێکی  رۆژهەاڵتن

 ، ئیدی بەدادەهات تاریکتردەهات  وو، تابکەتان لێ ونبرێگە و شینایی ۆژەڕبەگوڵەبنە 
بنە  ..کێڵگەیەکی پان و بەرین ..ۆژەوەڕی کەوتنە نێو کێڵگەی گوڵەبەییەکجارەک
رد لە هەست دەک وات ..نەدیتبووشتی وات  تدالە ژیانی خۆ ..سەر زل لۆژەی سەر زڕگوڵەبە

ئاخۆ لە  ..ی لێ بزر بووەرێگەتدەزانی اللە حەمە بۆ ، نەنێو جەنگەڵێکی بێ سنوور دای
ایە ودەبوی تۆ بوو یوێشت یان بۆ نەگبەتڕدا نەدەڕێیەکانلەوترسی بۆسەی دوژمن بوو بە تو

ۆژە ڕگوڵەبەە ایە لەگەڵ هەر هەنگاوێکدا دوو سەلکودەبو ؟!چارەنووسە بن وتووشی ئە
رووی پرسیارت  دەمنادەم، بیدەست و قاچ ماندوو  ەکردی کە بەدە وای لێ وئە ..الدەی

  :دەیگوتئەویش  ؟نال نەدە دیکەچی لە کەپرێکی کرد کە بۆدەئاراستەی اللە حەمە 
 ! ئاگادار بکەنەوەدوژمنمان لێ  گومان بن و یلەوانەیە جێ ..نابێ هاورێ -

و  ئەوەی مرۆڤێکی وریا نییە، دەردلەبەر هەڵدەگرتقت لە اللە حەمە رلەو کاتانەدا 
ئەو پەروەردەیەی کە کرابووی  یبە پێ هاوکاتچاوانی ئەوەوە، ت زۆر چێشت لە نێویمەینەتی
 !دێ ناپاکییبە واتای  لە هاوڕێ، یاخیبوون ببیی لە هاورێ خۆت یاخ نەدەبووا

 
تکەی ووەک دوا لو - بوونت لە شەهیدردا ئەوەندە بیتۆ لە رۆژگاری پێشمەرگایەتی

کەس نەدەکردەوە، پێت سەیر بوو هەندێ  دیکە هیچ شتێکی بیرت لەدەکردەوە  - هەڵویست
 دەکردەوە یان هەندێ کەس هەڤاڵ و هاورێیەکانی  رژێمخۆیان رادەستی  ییبە سەرشۆڕ

 
  __________________١٣  __________________ 



 رژێمڵ لە وو پو پارە دالە بەرانبەرو شەهید دەکەن  دیکەخۆیان یا هی الیەنێکی 
 !وەردەگرن

 
و  بە برا ..لەوانەوە وەردەگرت بەهرەت ..زەکان بووۆە هاورێیە دڵسل تۆ هەمیشە چاوت

هەموو  ییزۆدڵس زانە بەاڵمۆبوو لەو هاورێیە دڵس ێدەزانین، اللە حەمەش یەک شکی خۆتوخ
ی هەبێ، یڕەنگینی و وریایی و ئازایەتی و دەستیدا زیرەکییزۆدەبێ لە پاڵ دڵس ..شتێ نییە

، ماندووێتی دەکردو برسیەتی و  ۆژەڕلەگەڵ سەلکە گوڵەبە ێتبەو شەوە ملمالن ..ئەرێ
ۆژمان ربەاڵم اللە حەمە دەیگوت  ..بدەن چەند جار داوات لە اللە حەمە کرد پشوویەک

دەکەوتنە سەر  دەبوون وۆژەکان ئازاد ڕەبین، جاروبار لە گوڵەبەد ئاشکراو  بەسەردا دێ
، لە انتشاری چل چرا دەهاتە پێش چاو ، گڵوپەکانی شارت لێوە دیار بوو، بەڕێیەکانلەوتو

لە جێی گەرم و نەرم و لەبەر و  سکی تێر بەکە  دەخواست خەڵکە بەوزگەت ۆناخەوە خ
نسیپەکانی ابەاڵم پر، دەبەنوەسەر ژیان  یانو مااڵنە ورلە نێو ئەو ژوکارەبا و  رۆناکیی
تەرزە دەرفەت بدەن دابڕووخێی و ملکەچی ئەو  نتر بووێشمەرگایەتی لەوە بەهێزژیانی پ

 ! ببی ژیانە
 

.. ی لێ تێکچوو بوورێگەو چەندین جار اللە حەمە دەیگوت ها ئەوە گەیشتین کەچی وانەبوو 
  :گوتدەی
 .ببین ئاشکراو  ماڵەکە نەدۆزینەوە وەسەر دابێ ومان لەوە دەترسم رۆژ -

نزیک شار بە بێ  ەیو شینایی ئەو دەم ئاودوو چەکدار ببینن لە نێو سەیر دەبێ بە الیانەوە 
گەیشتنە  سپێدە پێنجی دەمژمێر شێوەیەک هەبووبە هەر ! ملی رێیان گرتووەمەبەست 
مەکەت خرد، تفەنگ و تاخواتان نان و چا - دوستی نزیکی اللە حەمە بوو - کەپرەکە،

بە شوێن زەالمێکی ، شوێنکی باخەڵت تەقەتت کردبوو لە دانا، ئەو نامەیەی پێت درا
 ..نیبگیرێ نەوەک.. بێ نێوانمان ێکمەتر ٣١١نزیکەی  گوتی با کەوتیە رێ، ئەو داچاوساغ

ی بۆ ماڵکەتان گەیاندە شوێنی مەبەست و نامەبێ هیچ کێشە و گرفتێک  بەاڵم چاک بوو بە
، هاتیەوە سەرەخۆو خۆت شووشت، تۆزێ  نانت خوارد لەوێ ..گەڕایەوە هاورێیەکی خۆتان

کچە گەورەکەی دوای سێ مانگ لە  ..دواتر زانیت اللە حەمە خاوەن حەوت سەر خێزانە
 یەوە دڵی هەر لە زگماکیکە اڵنەشی هەیە ۆکی بچکێتەنانەت کوڕ ..تەاڵق دراوە ییهاوسەر

 
  __________________١٢  __________________ 



یە بۆ نێ بۆیە ئاسایئەوەی ئەو گرفتانەی هەبێ هەمیشە پێوەی دەناڵێ ..ئەرێکون بووە، 
 !ببێیان لێ بزر رێگەکەسانێکی وا 

 
شکە و، خووبتجێهێششکت بەوو خ برا ێ، کۆمەڵنەبوولە اللە حەمە باشتر  بەختت تۆش

بە تەنیا  شئێستا بوو واق کوژرائێر و انئێری ڕمێردەکەی لە شەو  بوو گەورەکەت بێوەژن
 !ژیانی سەخت دەگوزەرێنێ

 
سێ ساڵ  ، لە بیرت دێیار نەبووە بەختتتۆ هەرگیز  بدوێین لە بەخت و چارەنووسئەگەر 

دەستەیەک لەگەڵ  ؛بووی گاربە رێکەوت رزو  انەوەنێو بۆسەیەکی جاش تنەکەوکە لەمەوبەر 
کەوتنە نێو  ..نەوەڕغە بپەوقەمچو و تەالننێوان  لە رێگەی دەتانویستلە هاوڕێیانت 

یشیان (ڕپێچیئا)تەنانەت  ..نباران کراێژ گوللەسەرەتا بە دەستڕ ..بۆسەیەکی چڕەوە
کە (رەبیە)لە بن  کتبەاڵم تۆ و هاورێیە هەر پەڕینەوە ئەوەش ئەنگۆ، وێرای پێوەنان

 ..تەنانەت گوێتان لە ورتەورتیشیان بوو بوو جاشەکانگوێتان لە فیکەی  ..جێمانبە
ئێوە کوژراون یان  یاندەزانینە ..ئەو شوێنە بکەونەوە کە ئەنگۆی لێبوونەیاندەوێرا نزیکی 

، نۆڕب کداچ ئاراستەیە کە یبوو نێکی هاوڕێکەتفەرما یتۆ چاوەرێ راستییدابریندار، لە 
بپەڕنەوە بەاڵم کاتێ رێگەکە نیازتان ئەوە بوو لە  ..بوونگرتن نەچوو(رەبیە)خۆ ئێوە بۆ 

ژووی ێم بۆیە ..ببۆوە، مەترسی مەرگ زۆر نزیک تەختی زەوییەکە کردخۆت تۆ ێژ کرا دەستڕ
خە سەخت و ۆ، لەو دیڕتێپە داپەردەی مێشکت وەسەر ماییەسین کاسێتێکیژیانت وەک 

بۆنتان پێوە  انویستیو  خوارەوەهاتە بۆ الی ئێوە کە (رەبیە) سەگەکانیگوجیلە  دادژوارە
 لە قڕووسکەی دا و واندەسرلە یەکێکیان  پێلەقەیەکی ەتهاورێیەکهەر کە ! بکەن

بۆ درێژ دەستی  گەیشتە سەرت وهاورێیەکەت  دا، ئا لەو دەمەدەستڕێژێکی دیکەیان لێکردن
 -بەرەو گوندی تەالن ی یقوڵبە دووو است بوویەوە رش یەکسەر تۆ ؟و گوتی برینداری کردی

رێبەرێک بە مەبەستی پەیداکردنی بەو شەوە کشانەوە،  -ئەو گوندەی کە لێیەوە هاتبوون 
  :گوتیان.. دا تانی چەند ماڵێکدەرگەلە 
 ..ماڵی فاڵنە کەس ەۆنڕب ..بۆسەوەدەمانزانی کەوتوونەتە نێو .. دەنگی تەقە زۆربوو -

 .لە هەموو رێیەکان هەیە و دەتانپەڕێننەوە شارەزاییزەالمیان هەیە 
  :گوتی و کوڕێکی سی ساڵە بوو ،خۆتان گەیاندە ئەو ماڵە کە گوتیانئێوەش 

 
  __________________١٤  __________________ 



 (.١٩٨٥دە دیناری ساڵی . )ێدە دینارم بدەن جێێنمەوە بە مەرڕدەتانپە -
 شوێنی بۆسەکەدوور لە  دیکە ویەکی رێگە، بە دایێئێوەش هەر یەکەو پێنج دینارتان  

، زۆر نغە هاورێیەکانتان لە مزگەوت بووواندەوە، کاتێ گەیشتنە گوندی قەمچوئێوەی پەڕ
 کێشەیەک لەو، بەاڵم ئەو جاشانە رزگار بوونەلەبەردەستی یان سەیر بوو کە ئێوە پێ

بەجێمابوو، هەندێ لێ  ەکەیپێشمەرگەیەک جەمەدانیبەسەرهاتە کە روویدابوو ئەوەبوو 
دا ی، لە راستیێنو سەردەمە پەیڕەو بکرایە لەویی و ئازایەتی هەبوو دەبوۆبەهای مر

وەک بەخۆنازین و لەخۆڕادیتن کاریگەرییەکی بەرچاوی هەبوو لەو و ئازایەتی  ییبەرزورە
 !مداسەردە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________١٥  __________________ 



 - یەمخانەی سێ -
 
 

ەم د ژیانی هەندەرانیش وەکو تەورێکی دوو ..دەبەیسەر وەهەندەران ژیان  تۆ ئێستا لە
ەکەی ئەوەیە هەمیشە ئاوی یخۆشی ؛ناخۆش کەشالیەکی دی لە و الیەکەوە خۆشە لە ..وایە

ی (سوپەر مارکێت)ئەوە  ویستت بە خواردن بێێئەگەر پ ..خاوێن و کارەبای بەردەوامی هەیە
، بەاڵم نەی جۆراوجۆری لێیەاباغ و قاوەخانە و چێشتخشوێنی سەیران و  ..یەنزیکی لێ

بوون وەک نامۆ ..انستۆو و د ئاشنا و کارکەسو دووری لەکە ەکەی ئەوەیە ییالیەنە ناخۆش
ت ویسێوەک پ یهەندەران ناتوان تۆ لە! دەکا هەناسەسوارت بۆ هەمیشەمۆتەکەی سەر سینگ 

 لێیی یمنداڵوانە باشە کە بە دا هەندەران بۆ ئەیاستیر و هاودەم پەیدا بکەی، لە هاوڕێ
دا یەکی سەرەتایی ڵیتۆ لە پۆ، ژیاونلێی  ڕاکەوەویاخود لە تەمەنێکی بچو دەبنیک لە دا

برا  ..و دایکت دەکرد بیری ماڵەوە ەبووە دەد دەمژمێرکاتێ  ..بوون دەکردهەستت بە نامۆ
یەکترتان  ئەستەمدا بوون زۆر یناوەندی یاتێ لە قوتابخانەک ..گەورەکەت زۆر خۆشدەویست

دوای  ..سبەینان ئێوەش دانی ن وبوولە قوتابخانە ئێواران دانی ئەوەی ئەوان دەبینی، لەبەر
بۆنی  ێتا تۆززوو پێنجشەم و هەینی دابێ زگەت دەخواست ۆ، خدەبۆوە سێ رۆژ بە پێچەوانە

ئەو  گریۆتۆ هئەوەی  وەکبەاڵم  ..قسەی لەگەڵ بکەی و بە ئارەزووی خۆتپێوە بکەی 
ی دایک و باوکت بووی، ئەو ۆکەچی تۆ پاشک ..سەربەخۆ بوو پترئەو  ..بووی ئەو وانەبوو

بۆ  ناتوانی بە تەنیا بچیئێستاش خۆی لەسەرت داناوە بۆیە  ییکاریگەر شتتییەیەۆپاشک
ە ل ێدەبێ هەمیشە یەک!   هتد ...وڕ با و قاوەخانەیاخود  سەیران یان شوێنێکی قەرەباڵغ

یەکی ملکەچ ۆئەوجا تۆش وەک هەر پاشک ..یە تاک و تەراکانت تەلەفونێکت بۆ بکاهاورێ
ماوەیەک  ە،ێنەوڕدەگە و سەیرکردنی خەڵک و پیاسە و قاوەخانە، دەچن بۆ لەگەڵی دەربچی

، دوای ماوەیەک دەخواستنەوەفیلمت  و پەرتووک ..خانەپەرتووکپێش ئێستا دەچووی بۆ 
و  و شتە سەیر سەیری رۆژنامەو هەیە  ئینتەرنێتتلە ماڵەوە لەوەش بێزار بووی، ئێستا 

  !دەکەی گەردوونەئەو سەراسەری سەمەرەکانی 
 

وابوو کلیلی ، پێتدەچوویپەلە بە پیری ژیانەوە  و بە خێرازۆر  نتسەرەتای تەمە تۆ لە
  دەرکەوت وا نییەلە گیرفانی تۆ دایە، بەاڵم ساڵ لە دوای ساڵ  یکانی ئایندە هەموودەرگە

 
  __________________١١  __________________ 



ی و یکۆقوربانی ناک بوویەەگێڕی، تۆ دمبارس ۆڵی کۆتەنیا ر دای و تۆ زۆر لە پەراوێز و
ی کەچ ..ڕا دەربێنیەگی گرفتەکان لە بنرویستت  ..گەورەکانبیی حیزی و یکێشمەکێشی سیاس

و تۆ و بە مانەوە  زەویبن  ەگەکانیش لەر ..ەتکادهەر زوو پەنجەکانت زووخاوی لێ 
ت سەرەتاوە خۆ هەر لە ..کەوتیوان دواکار تۆ لە! ننموونەی وەک تۆ دەرنەهاتن و دەرنایە

وەک هەر میوانێکی ناوەخت  ،کار بکەی هێڵ و رەوتێکو  حیزبلەگەڵ چ  بۆوەساغ نەکرد
 ..نییە تێداە خەونەکانی تۆی حیزب وبەاڵم دەرکەوت ئە ..ێکەوەحیزبپەیوەست بووی بە 

تەنیا  تیشیانسەی خەباپڕۆ ..جەماوەری زەحمەتکێش نەکتەنیا بۆ خۆیان ئیش دەکەن 
، یەکێکی دیکەبۆ گرتنی  ەکەویە(ەبیەر)، لە گرتنی دیکەو هیچی  ەخەڵک بە کوشت دان
 ! نییە یکەی دێکشت گومانێکی مانەوییئافەریدەکردنی انە جگە لە یدەرکەوت ئەو چاالکی

 
.. دەرکەوتنبۆ پتر  تتااڵنە راستییەهێزەکان کەوتنە سەر سنووری ئێران ئەو  پاش ئەوەی

و  بوو یەک گوللەیەک سینگی پێکا(رەبیە)کە لە کاتی گرتنی لە پێشمەرگەکان  ێیەکرۆژێک 
  :گوتی.. بە رێکەوت نەمردبوو

  !دایە (ەبیەر)واماندەزانی سەدام لە نێو  -
لە شەڕدا زۆر خۆشترە لە برینداربوون و کەمئەندامبوون چونکە ئەو مردنە چرکەیەکە مردن 

 رێگەیلەسەر  کاتێ ..و دێرین بوو مەرگەیەکی ئازاسەرکەوتە رەش، پێش ؛تایی پێ دێۆک و
تووشی  و سەری دەکەوێر گوللەیەک بە ..ەنێتەوەدتەق بۆسەیەک داو تەقیێ کۆنێوان 
باسی خەم و و  تەوەنەیتوانی قسە بکاجارێکی دیکە  ئیدی ..دەبێ (زاکیرە)دانی لەدەست
 !چەک وای لێکردم ..تەنیا بە ئاماژە دەیگوت چەک خراپە ..خۆی بکا ەکانیخەفەت

دەستی  بە ١٩٨٣ بوو، برایەکی لە ساڵی یێسەرکەوت لە بنەماڵەیەکی هەژاری دەشتی کۆ
خولی کە  براگەورەشی ی(رزادێش)! بوود کراشەهی و بوودیل گیرا بە نێوخۆهێزەکانی 
شاری  نێولە  ١٩٩١راپەڕینی ئاداری  یلە کات ..کردبوولە واڵتی یەمەن تەواو ئەفسەریی

 .شەهید بوون دیکەداچوار پێشمەرگەی  ڵک لەگەوکەرکو
 

و ناوبانگ و پارە پەیداکردن  بۆ هەندێ کەس دەبێتە خێر؛ یەپێشمەرگایەتی جیهانی وەئە
ژەهرەمار و ی و یی و ناخۆشیدیکەش دەبێتە نەخۆش ێکیبۆ هەند ..کردنسازو تەالر 
 لەکەی تەڕیش ناویان ودەچن بە بێ ئەوەی لە کولەنێوتێکرای بنەماڵەیەک ! زەقنەبووت

 
  __________________١٧  __________________ 



نەدەکەوتی، ئەگەر دەتزانی پێشمەرگایەتی وایە نە لە دوور نە لە نزیک تخونی ! بهێنن
ژیان تاقی  کون و قوژبنەکانیۆ و السار دەیەوێ هەموو ڕی سەرەمرۆڤ ڵبەاڵم چی بکەی لەگە

ی دەسووتێنێ یشئاگرەکە دەستلەگەڵ ئەوەی  ..بکایاری بە ئاگر  ێکیشجاروبار ە وبکاتەو
جاری دووەم و یە دەشێ بۆ مەترسی وئە ..ر نابێێف کەچی هەر ئەزموون وەرناگرێ و

 دۆزیبۆوە؛، وەک ئەو زەالمەی مینێکی بکاتەوەبارە و سێ هەمان کێشە دووبارە سێیەمیش
بزانم با  یەچمە سەرد یدا گوتبووئەویش لە وەاڵم ..پێیان گوتبوو نەچیتە سەری دەتەقێ

 .بووکرد پڕوونیبە هە پڕوونهە سەرئەنجام !دەتەقێ
 
و  ئەگەر ماندوو بووی ..لە باسکەمەلە بدەی دەبێ تێیدا.. ڵەڕشیش وەک دەریایەکی قووۆش

، دەستەی دەخنکێیکەس فریات ناکەوێ و  نەتتوانی بەردەوام بی لە مەلە ئەوە
پالن بۆ  - ەڕێژندو پالن دا داوەتەوەلێ کە پاڵیان یەنێو دەریا یڕۆسەرکردایەتی لەسەر پاپ

 ..ەکەونە جەنگەوەد دیکەدالەگەڵ پاپۆرێکی  یشبارجارو - مەلەوانەکانی نێو دەریاکە
ەنگی خوێن ر ئاوەکە تا شەڕ دەدەن سەرەوە سەیر دەکەن و تەنیا مەلەوانەکان بە لە خۆیان
 !دەکەنجەنگ سازش  چرکەکانیکەچی لە دوا  ..دەگرێ

 
بەاڵم ! رەوشتییەو بێ  دەووابوو کایەیەکی پووچ و بێهوپێت ..بۆوەهەنگاوانە دە وقت لەرتۆ 

کوڕی بوو  داکایەیە، سەیر لەوە وئە یدامە یایە ببی بە داشودەسەاڵتیشت نەبوو دەبو
مانەکەی نیتشە ڕسەرکردەکانیش وەک سوپە ..ەفتاریان دەکردر ە ئاغاکوڕ سەرکردەکان وەک

و  دوای حەزو پەیڕەوی فەلسەفەکەی ئەبیقوریان دەکرد  ..الی ئەوان خوا مرد بوو
 .ئارەزووەکانی ژیان کەوتبوون

 
 پاڵی پێوە دەنای ییهەبوو بەاڵم ناچار هەست و خولیایەکی نەرێنییتتۆ هەر لە سەرەتاوە 
گرانە ەبووی بە چاوێکی رەخنەدکاتێ تێکەاڵوی رووداوەکانیش  ..ببیتێکەاڵوی دیاردەکان 

بە رێکەوت لە دایک  مرۆڤ'' :، سارتەر دەڵێڵکەکەکەوتی خەڵسوو هە رەفتار نیەواڕدەت
  !''ەمرێد پێی پێویستیش بە، دەژیێش یدەبێ، بە ناچاری

 
 
 

  __________________١٨  __________________ 



 - خانەی چوارەم -
 
 

ئەو یەک،  ن بەهەواشەوە نامۆ و تەنانەت لە رووی ئاو ..یەک ن بەتۆ و هەندەران نامۆ
 ..حەوت مانگ بەفرە شەش ..زستانێکی قورسی هەیە هەندەرانەی تۆ ژیانتی لێ دەگوزەرێنی

 یینێکی باراناویهاو و بەهارێکی کورت ..پۆشیوەکێنیی بوو سپییزەوی تارای  هەر دەڵێی
 ئەو ناوچانە، خەڵکی لێدەدازوو زەنگی هاتنی زستانێکی تووش  هەر شیپایزەکە ..هەیە

ن جۆری وەرزش هەیە لەسەر چەندی ..لەسەر دەکەن شیاهاتوون بگرە یارییرلەگەڵ بەفر 
حەزیان بە گەڕان و  زۆربەیان، وە دەگرنێخووی پیەوە یمنداڵهەر لە  ..ێنەدردنجام بەفر ئە

 ەهەرچەند ..بچیدەر گەڕان بۆێک دەمژمێر هەر رۆژەیبووی فێر ەوانەوەش لتۆ ..دەرچوونە
 ..وە باشەنییشەتەنانەت لە رووی دەروو! نی خوێن و جەستەوالکەمە بەاڵم باشە بۆ جو

بەاڵم هەر زوو  ،ڕێوشێوەیەکی باش هەڵسو بە نێبۆ ئەوەی مرۆڤ بتوا پشوو دەدامێشک 
ی ئەو دیوارە ۆئەویش بە ه ..ەبیدەچنێ و بێزار دتەنگت پێ هەڵ نامۆیی تاراوگە

واڵتانە  وئەخەڵکی  ی٪١١لە  یکەبە واتایەکی د ..وستی دەکەنکە در یەەیسایکۆلوژی
بە  ..خەندەردە یانو لەوێ خۆ لێرەو وەک بڵقی ئاوێکی لێڵ جاروبار  ..زیستنو نا سیستار

ئەگەر بۆیان بکرێ بە ئاشکرا  ەکەن تەنانەتد خەڵکی الیدەری چاوێکی نزم سەی
زۆر ئەستەمە و نە یەکورتخانێوان خەڵک  ییپەیوەندلەو هەندەرانەدا ەکەن، دشاربەدەرتان 

کەوە کەس خۆی بە خاوەنی هەمیشەیی تۆ ەییەتیکۆمەاڵ ەلە روو ..بکالە چاکوچۆنیی تێپەڕ 
 ..بە ناچاریی چاکوخۆشییت لەگەڵ دەکەن هێندێکیانئیش دەکەن  ڵتدانازانێ، ئەوانەی لەگە

 و، ئەندا هەیەتەنیا لە نێوان خۆیا مێوانداریی یەک و نیهاموشۆکرد و ئەگینا سەردان
 نیشئەوا و تۆ بەشێک نیت لەوانکە  ەندروست دەک نییدەروو بە شێوەیەک گرێیمەسەالنە 

 !بەشێک نین لە تۆ
 

دایک و ئەو  شییبە تایبەت خەستترەی هەبێ لە هەندەران قوڕەکە منداڵجگە لەوەش ئەوەی 
! بە تایبەتییتریش ئەگەر کچیان هەبێ دوور دەڕوانن ەکانیانمنداڵباوکانەی بۆ ئایندەی 

 یی بۆ هەموو شتێ بە ئاشکرا.. زۆر روون و بێ پەردەیەسیستەمی پەروەردە لە هەندەران 
 

  __________________١٩  __________________ 



یەکێکیان پێنج و کە دوو کچی هەیە  یلەو باوکانە کێیە بۆ نموونە.. باس دەکەن منداڵ
  :رۆژێکیان گوتی اڵنە؛حەوت سا دیکەشیانئەوی  سااڵنە

لە  لێرەو چارەنووسی کچەکانم دەخۆم، بە پێی یاسا  ستاوە خەم لە ئایندەێئ هەر لە -
وەش ئە.. کچێنییان کون کرابێ پەردەیتایەکی دی او بە - ی دەبێ کراوە بنیشازدە ساڵ

ناخۆشە، لە الیەکی دیکەشەوە ئافرەت  زۆرێک بهێنێتەوە بەاڵم هەر رۆژەو کوڕ ..ناکا یدیقە
 !بوونتێرادەی رخواستی دڵی خۆی سێکس بکا تا  بەو خۆشە ئازاد بێ  پێی دالەو تەمەنە

ی و ئازاری یچەندین گرفتی دەروون واقیعدابەاڵم لە  شنبە قسە خۆ وانەگێڕانە وئە
 .لێ دەکەوێتەوە انییشتەنانەت کوشتنو جەستەیی 

 
 ..وەیەگێڕا ترووداوێکی بۆ خورتلە کەمپ بوون گەنجێکی  ێتۆ چاکت لە بیرە کات

  :گوتی ..دوور لە هەڵبەستنو بە بێ دەستکاریی و استەقینە ررووداوێکی 
تایی ئەوەی کۆلەبەر - یەکانایالی ئەوروپ ئێوارەیەکی رۆژی هەینی کە کاتێکی تایبەتە -

مەیخواردنەوە دەکەن و ئێوارەیەدا دەست بە  ولە - ەبەندناوی ( ویکێند) یە ئەوان بەهەفتە
.. ڤۆدگا.. ئارەق.. وێسکی.. بیرە) بە ئارەزووی خۆی جۆرێک لە مەی هەر یەکە و 

هەفتەکە لە بیر خۆیان  بوونیماندووپشوو دەدەن و یەوە رێگە و، لەدەخواتەوە ...(مپانیاشا
و  نەوەوانان پێش تەمەنی یاسایی السایی گەورەکان دەکەەدەبەنەوە، جاروباریش نەوج

نییە بخۆنەوە و  دان بۆیانهەژدە سااڵن ئەوانەی لە خوار تەمەنی یاسا  پێیبە  - نەوەۆدەخ
دەی شەو بوو لە  دەمژمێرنزیکەی  ،-دەبەزێنێ سنوورە  وبەاڵم هەیە ئە !قەدەغەیە

کە  ..کەم درادەرگەنم دەکرد، بە رێکەوت لە ۆەنیا سەیری تەلەفزیخۆم بە ت کەیژوورە
ەدا بەاڵم دخۆی وەک سەرخۆش پێشان  ..م کردەوە کچێکی جوانی تازە پێگەێشتوو بوودەرگە

وەژوور بێ فەرموو  بە ..و زۆر وریاش دیار بوو بوو و ئاگای لە خۆی بووسەرخۆش نە
لە ژیانمدا ، کسییەکور خۆی گەیاندە سەر ..قوفڵ دا وەڕا دەرگەکەمناوە منیش لە ..کەوت

 ..دەستێکم بۆ روومەتی برد !ژنان وا ئازا و چاونەترس نەبوومەبەرانبەر  هەرگیز لە
 جەستەیەکی پاک و خاوێن و ..چووە سەر قەنەفەکە و داکەندەکسەر جلەکانی لەبەر خۆی ی

پەیتا پەیتا  ئیدی وای لێهات ..مژینی کرد دەستم بەبرد و ێ دەمم بۆ داوێن ..لووسی هەبوو
لە خۆشییان هاوکات لەگەڵ ناڵەناڵ و هاوارکردن بە ئەندازەی نێو  ..بێتەوەخۆشاوی 
 توند و خڕەکانی  ، منیش دەمم بۆ مەمکەهەڵبەز و دابەزی دەکردلەسەر قەنەفەک  مەترێک

 
  __________________٣١  __________________ 



کێرم  بوو بەینەداکەینو ولە ..دەمی بکەم نێو یماچ نەیهێشتم اڵبە و دەمی برد روومەت بۆ و
بە  !؟گوتم تۆ دڵت هەیەیپێو کە تێمخست خۆی کێشایەوە .. و وەک داری لێیهات قیت بۆوە

من بەاڵم  ێبۆم بمژتا خوارەوە  هێنایەکەچی ئەو دەرپێکەمی  ..ئاوم هاتەوەی یچڵنیوە
کە زانیم لە کوێ  دواتر ..ڵەکەی جێهێشتەپەل بوو قەمسبە پەلە ئەوەندە !نەمهێشت
 ەیەکانی، ئەو شەودامە هاورێو ڵەکەیم خستە ناو عەالگەیەکەوە ەیە قەمسنیشتەجێ

ی رێگەمگوت هەموو شەوێ وەرەوە کەچی تەنیا جارێک لە ێپ ..خۆشترین شەوی ژیانی من بوو
 !لە یەک کردچاکوچۆنییمان شەرمەوە  بە ..بینیمەوەقوتابخانە 

 
بەاڵم ئەنجامەکەی قورسە، گریمان  تێدایەۆکی وای ڕدەیان و سەدان چی !ش هەندەرانوەئە

 ێیڕشێوەیە بە وێک یا چەند رۆژێک یا چەند مانگێک یا چەند ساڵێک بەدەمژمێرتۆ چەند 
 !مییەناکاتەنیا کەچی ئاکامەکەی  دەکەی

 
بوون لەگەڵ ئافرەتێکی الی سەقامگیر ..هەمیشە بیری الی سەقامگیربوونە ڤی الی خۆمانمرۆ

 ..نەیهێشت ییاگەندەیی و دەربەدەرڕئاوارەیی و پەێشمەرگایەتی و پخۆمان، بەاڵم ژیانی 
لە کاروان  بۆیە ..مرۆڤێکی ئاسایی قوناغەکانی تەمەن ببڕیهەر تۆ وەک  رێگەی نەدای

ئەوە برا گەورەکەت  ..تۆ هەبێ وەک سیکەو سەدان ەنگە دەیان ر ..دواکەوتی، هەر تۆ نی
 .ماڵی خۆی پێک نەهێناوە و خۆت گەورەترە کەچی ژنی نەهێناوە دوو ساڵ لە

 
تاوت س ئاسا تەنگەوخەونەکان کابو ..قورس دەبینی بۆیە هەموو شەوێ خەونی قورس

 ..بووقڵێشا زەویشەوێکی دیکە ! بۆوەخەونت بینی کە هەردوو قاچت بڕادەکەن، شەوێکیان 
لە دڵی  و وکارت دەکردەوەتۆش لەو ساتەوەختە بیرت لە کەس ..ژیانە تاییۆک وەگوتیان ئە

ت وێنا بردووارزۆربەی خەونەکانت ژیانی  !بۆ جارێکی دیکە نایانبینمەوەدا گوتت خۆت
ی هەر هەموو ..بۆ تۆ نەبوو تێدایەکی خۆشیچێژ و ت هیچ رابردوودا لە کاتێک ..دەکەن

 .و بکوژە بوو ڕاک و بگرەاکەر
 

پەالمارت  رابردووکەکانی یهاکەچی ئەژد ..حەوانەوەی وێستگەیئێستاش لێرە گوایە لە 
 یە وەک ئەوە ..ەکەت بەردەوام شتت وەبیر دێنێتەوە(باکفالش) کاتی ئاگاییتدەدەن، لە 

 
  __________________٣١  __________________ 



ت؟ بۆچی لە هات گوبۆچی لە فاڵنە شوێن ئەو ی؛دانیشتب ەلە دادگ دەمژمێربیست و چوار 
 .هتد...  ؟ەفتارت کردرها فیسارە شوێن ئەو

 
 ناویکت ناسی بە ێداوە، زەالمبەر دوو ژندەستی لە ی تۆ الە کاتێکدا لە هەندەران هاوز

تەمەنی  یەکێکیان ..دوو کوڕیشی هەیە و کچە گەورەکەی بیست و پێنج سااڵنە ؛(هەوگە)
، دیکەکوڕەکەش لە ژنێکی  دوو و کچەکە لە ژنێکە ..ن یازدەیەشیانئەوی دیکە و زدەیەێس

 :گوتی! وەک ئەوەی نە بای دیبێ نە باران تەی خۆی دەکردگوزەشلە سەر سیکابرا کاتێ با
 یکات لە ..باشم لە تەکیاندا هەیە ییبەاڵم پەیوەند ..ناوەێه انوازم لە هەردووکی -

  .دەبینین یەکدیەکان منداڵبوونی جەژنی لەدایک
، ئەوان وەک بە کەلک یەک دێنویست ێپ یلە کاتو یان پاراستووە دنی یەکۆژمارە تەلەف

تایی پێ پەیوەندییان کۆ دەست لە ژنەکەی بەربدائەگەر پیاوێک کە  ینئێمە کینە لە دڵ ن
بەشێ لە ناسیاو و  نەکەن ویەک  قسە لەگەڵ ی هەردوو التەنانەت بنەماڵە بێ
ێن نەگەر وەدوای ئەو وەاڵمەداهیوادارم  !بگرنوەلە یەک هەڵویست  شردوو الکانی هەیەنائاش
مێژوویەکی دێرینی هەیە  و دوو واقیعە وە، ئەوەاڵمم پێ نییە خۆم منیش ..باشە میانکا کە

نیم کە  ە بە ناو پێشڤەڕۆیانەدادۆنەدیوکەسە لەگەڵ ئەو  ئەمن ،الی ئەوان چچ الی ئێمە 
موونی ئەوروپا ئەز لە پڕێک و بە چەقەنەیەکنەتە ئەوروپا دەیانەوێ وچەند ساڵێکە هاتو

وی ێدەیانەوێ لە ن کە نیم شدازانانەێهەروا لەگەڵ ئەو خ! پی بکەنکۆت اڵەلە واڵتانی رۆژ
ەکەیاندا خۆیان و دەوروبەر وەسەر (شەریعەت) و رێسایەکانی یاسا داجەرگەی ئەوروپا

 یەکودووکردە کە شوناسەکان مێژوو ڕمۆنییوات بە تێکهەڵچوونی هاتۆ بڕ! بسەپێنن
 !واوی لێ دەرنەچێێش مۆزایکێکیسەرئەنجام و بخوێننەوە 

 
ڕین نییە لەبەرئەوەی ئافرەت وەک ۆحەزت لە پێچوپەنا و ئافرەت گ ..سەبارەت بە تۆ
 ..ڕوادەەر بجارێ خوێنی لە ێمانگ ؛بۆ نموونە ..خاڵی الوازی زۆرەو  ەکراومریشکی پەڕوباڵ

کاتێ  !ژنبوونپێ دەڵێن باجی  رۆژاواییەکان !ێزار و داهێزراو دەبێەگرێ و بددای مۆکییخە
هەموو ! دەوەشێتەوە و ئازارێکی زۆری دەبێیەک هەڵای جەستەی لەبەرڕتێک ی دەبێمنداڵ

دەبێ هەر  !وانەیە مێردەکەی دەستی لێ هەڵگرێکاتێ ترسی ئەوەی لە ناخ دایە کە لە
 رێ، بۆیە تۆ لەگەڵ جەستەی خۆی هەڵگ و سەرلەبەری رووۆژ جارێک برۆ و مووی چەند ر

 
  __________________٣٣  __________________ 



و پاشان بە سووک و لەگەڵ ئافرەت دەکەن  ییکورتی هاوسەر گەشتیکە  ئەو کەسانە نی
 .سانیی لێیان جودادەبنەوە

 
، لەیەک بەرنادەندەبێژن ئیدی دەست  نێوانیانکەوتە  منداڵالی خۆمان ژن و مێرد ئەگەر 

 هەردوو ال دابین کراوەبۆ و کۆمەاڵیەتی  یریوئەوەی مافی ئابورلەبە ..بەاڵم لە هەندەران
ی مرۆڤ.   دا هەبێمنداڵیش لە نێوانیان ئەگەرتەنانەت  دەهێڵنی یەکتر جێیبە ئاسان

ژیانیان لەسەر یەک تا سەر نایانەوێ  ..ڕینی ژیانەۆپیاو حەزی لە گ چچ ژن  پاییئەورو
تاقی هەر هەمووی ەکان یخۆشیچێژ و  و کەسەکان و دەیانەوێ دیاردەکانتم بڕوا بەڵکە ری

 :دەبێژنبۆیە  ..دوای مردن نییە جیهانیبڕوایان بە  وپاییی ئەورمرۆڤی ٪٨١، لە بکەنەوە
لە شتە جیاوازەکان  چێژدەستی نەدەین و  ەخساوە با لەرئەو دەرفەتەی جارێک بۆمان ''

 .''.وەرگرین
 و سەی ژیانەۆپر وەئیدی ئە ..هاوسەرگیریی دەکەنیەکجار  ..نیین لیکەکان واۆکاسبەاڵم 

داوێکە و  ژیان کاڵفە'' :دەبێژن هێندێک کەسهەر کەسەو بە جورێک لێکی دەداتەوە، 
 جیهان'' :دەبێژندیکەش  هێندێکی ،''!هیچەهەر کەشی کۆتاییەو  هیچە سەرەتای

 ..دەردەچین دەریییەکەی دیکەوەلە  و نیدێ دەرییەکەوەلە  ..دەرییە کاروانسەرایەکی دوو
 ..باشەش چەمکێکی رەها نییە ،''!بکەین خەڵک بە باشە باسمان بکەنگرنگ ئەوەیە کارێک 

 !باشە نەبێ دیکەەنگە الی یەکێکی ر ..ی تۆ باشەیەئەوەی ال
 
نەدا کوردستا هەر لەوکەچی  باشە توابوو هەڵویستتۆ لە ماوەی ژیانی پێشمەرگایەتی پێت

ە سووک و سانایی فەرامۆشیان نابێ ب ..بوون مرۆگەلێکئەوانیش  ..جاشمان هەبوو ٤٥١١
 : یلە سەرکردەکان گوتبوو ێ، یەکینبکە

کەواتە  ..ئەگەر ئێمەش جاش بکوژین ..چاکەکانمان شەهید دەکەنو پیاو پێشمەرگە ژێمر -
 .خۆمان لەنێو دەبەین تەکەیمیللەبە هەردوو المان 

 وەئە ەدیاردەی جاشایەتی بهێنینەوە بەڵکپاساو بۆ ئەو دەمەی  قسانە بۆ ئەوە نییە ئەو
 ەهەڵنەگرو حاشا ڵات راستییەکی

 
 
 

  __________________٣٢  __________________ 



 - خانەی پێنجەم -
 
 

ئەگینا زوو  دابونەریت بیو  فەرهەنگو  یەکانکۆمەاڵیەتی رازەلە هەندەران دەبێ شارەزای 
نێو  یەاستەوخۆ بکەورکردن، نابێ ی شێوەی ئاخاوتن و پرسیاریتایبەت ، بەتێدەکەوی

تۆش بە گوێرەی ئەو پرسیارە وەاڵم  ..ەکەندەڕوان بی تا پرسیارت لێ دەبێ چاو ..قسان
 ..هەمان ئاست تۆ پرسیاری خۆت بکەی و رێژە و لە ، ئیدی دەکرێ بە هەمان شێوەبدەیەوە

 لیکۆڵینەوەپۆلیسی ئەوەی وەک  نابێ شێوازی لێکۆڵینەوە لە خۆ بگرن پرسیارەکانیش
لەگەڵ چونکە لەوانەیە مێردت کردووە  یبڵێبە ژنێک بۆ نموونە نابێ یەکسەر ! دەیانکا
 ناوەێژنت ه یبڵێ ینێرینە بوو پێ ئەگەر یاخود (..لیسپیسک)دەڵێن یکە پێ یێدی بژ ژنێکی
 وئە ..(سەکشوەڵهۆمۆ)دەڵێن یکە پێ یێلەوانەیە لەگەڵ پیاوێکی دی بژ چونکە

 ؛تەنانەت نابێ پرسیاری ئەوە بکەی ،مێننەوەادەیەک بە شاراوەیی دەرانە تا یپەیوەندی
لە ماڵەوە ئاژەڵ  ..و چەند منداڵت هەیە تەمەنت چەندە و خەڵکی کوێی و ج ئیش دەکەی

ی پێ انە بەیزانیاری وئە ...شکت هەیەوو خ ین؟ چەند براناوی ئاژەڵەکان چو  بەخێو دەکەی
یان هەر  دانیان پێدا دەنێن کەسەکان خۆیانیان  ..ەکەوێدئاشنابوون دەر ماوە و چۆنیەتی

 ! ڤێکمرۆهەر  ییژیانی تایبەتمەند وەک بەشێک لە دەمێننەوەی یبە نهێن
 

، بەاڵم ئێمە درێێکی دی دەگوڕمرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤلە و حوکمە رەها نییە  وهەڵبەتە ئە
یتە نێو نابێ بچ ..ەکەین، بۆ نموونە کەسێ ئیشت لەگەڵ دەکاد باوەکەی و یگشتباسی شێوە 

لە سەر هێڵە گشتییەکانی ژیان دەبێ  ەبەڵک( پریڤات)دەڵێن یوە کە پێتییەکەیەتایبە ەژیان
و درشتی ژیانی  هووردبوون یەکسەر هەر دوای ئاشناکە مان نییە ۆ، وەک الی خبئاخڤن
بکەی و قسە نەکەی دەڵێن  یی، لەو میانەش ئەگەر خۆپارێزەڕێژنهەڵدیان بۆ یەک تایبەتی
خەڵکی واڵتی ئێمە ! کەس نازانێ چیت لە ناخ دایە ەیدوڵمەی پێچراو ییە دەڵێئەوە چی

لەوە نییە  یانحەز پائامێزە، کەچی خەڵکی ئەورو ییشێوازی قسەکردنیان ئامۆژگار
ی یدیموکراس دەرفەتێکی چونکە پێشنیار ..باشترە، ئەوان پێشنیاریان پێ بکەی انییئامۆژگار
وەک چەکوش وایە، لەو  ییکاتێکدا ئامۆژگار لە.. تێدایە مرۆیییەکی بەرفراوانی و پانتای

 ئەوەی چەکوشی بەدەستەوە گرتبێ وا '' هەیە دەڵێ نەرویجییدا پەندێکی پێشینانی بوارەش
 

  __________________٣٤  __________________ 



بە  چێژ و چەشەلە ئەوروپا  ،''!ەکێشێد ێدایپهەر  ..گرفتەکان بزمارندەزانێ هەموو 
یان هەبێ چەند مانگێک پێشتر باسی لێوە دەکەن کە ەبەخشن، بۆ نموونە پالنێکدقسەکان 

ا ێدو وەاڵمی ت اری پرسیەبوارە جێگ وەدوێن، ئەد لێی بە چێژەوەجێبەجێ بوو پالنەکەش 
 وبە ییدەکەن، زۆر شاناز دیکەدەهێڵن و سەردانی واڵتێکی واڵتی خۆیان جێەبێتەوە، کاتێ د

خواردن و  یتکا و ئەزموونیان زۆر بووە، لە ییهەنگاوەوە دەکەن بەوەی کە زانیار
 ێدەمژمێرەکان یاوایرۆژ دەبێژن، خەڵکی الی خۆمانیان هەیە لەگەڵ خواردنەوەش جیاوازی

 الی خۆمانکاتێکدا لە  ن، لەۆیخدە دەمژمێربە چێشت لێنانەوە خەریک دەبن کەچی بە دوو 
  !نۆەیخد دەمژمێرەبن کەچی بە نێو دخەریکی دروستکردنی خواردن  دەمژمێردوو 

 
هەبوو دەبێ بیخەیتە  یتشەویستیۆتۆ ئەگەر خ ..سۆز و خۆشەویستییشسەبارەت بە 

لە واڵتی  و بەڵگەنەویستە راستییەکی وەێ، ئەبگرلێت وەر ەکەتتا بەرانبەروە ەچێوچوار
 .ەوی لێ دەکەینڕخۆمانیش پەی

 
بۆ بکەین وەک ئەوەیە کە ئاسنی سارد بکوتینەوە چونکە تۆ زوو  تباسی ئەوروپا چەندەی

و  یەکسەر مێشکت بۆ الی اللە حەمە و ەکانت دەپچرێنییادەوەری زوو زنجیرەی
دوای سێ رۆژ  ..ئەوەی نامەکەت گەیاندە شار پاش .پێشمەرگایەتی وەردەچەرخێ

گەیاندە بناری  ئەنگۆیان، ئەوە بوو نکرددیاربوونیان بۆ دەرباز رێوشوێنیکخراوەکانی شار رێ
قوتوو نان و  ..برسیەتی لە خۆتان بە پێ برۆن، دوای چەند رۆژ لێرەوە گوتیان و شاخێک

 ی مەالریاینەخۆش ییهێشتا کاریگەر چونکە شایتەوەرکە خواردت  ..هێنا یانشت و تەماتەۆگ
بەو هێزەی کە  شیانتۆو یشتن ۆلە خانەکانی لەشت مابوو، ئیدی هاورێیەکانت بە پێ ر

 چونکەقەاڵدزێ  گەیاندە دەڤەریبە ماشین یان ئەوانیش تۆ ..اسپاردر یارمەتی ئێوەیان دا
تۆیان گەیاندە هاورێیەکانت،  شدوایی یبۆ رۆژو وە یەبارەگایان لەوێ بوو، بۆ شەو لەوێ ما

اپەرین لە نێو ر یکات کە دواتر لە - بوو( ڕش کۆییۆش)کانت کە نێوی لە هاورێیە ێیەک
  :گوتی - بەفردا شەهید بوو

 !بە پێ نەبڕیباسەختەمان رێیە ش بووینایە تا ئەو ۆزگە ئێمەش نەخۆخ -
 

 دەردەسەریی چۆ دەکا، نازانێ ماشین لە نێو شارەکان هاتوو بە  ییکاتێ بە ئازاد مرۆڤ
 

  __________________٣٥  __________________ 



وە دەنێ سەختانە و رێگە شاخمل بەو بەاڵم کاتێ بە پێیان و بە قاچاغ .. رێگەبڕین چییە
 !ەکان دەکایەست بە ئازار و مەینەتیه ئەنجا

 
و هزر سەر وە ییەکیی بوو، هیچ کاریگەریگۆڕانێکی فیزیک کاتانی ڕتۆ گۆ بۆ دەروێشێکی وەک

و  هەروا ئایندەش نادیار ..سفر بوو رابردوولە الی تۆ  !ی تۆوە نەبووو ئایندە شەێئەند
لە نێوان چارەنووسی ژیان و مەرگ  کە ، تۆ تەنیا لەو ساتەوەختە دەژیایز بووۆئاڵ

بڵێین یان روونتر  دوای هێڵێکی دووکەاڵوییەوە بوویوە راستییدابە رێ دەکرد، لە  کاتەکانت
شایی ۆوان دوو بێەشی نر رێچکۆڵەیەکیلەسەر  ..بووی گومانێکەوەئەندێشە و دوای وە

رۆژگار پەیتا  هەتاویلەبەر ێکە کە بەفر کێلەهەنگاوت هەڵدەگرت، ژیانی مرۆڤ وەک 
ان بە توور، لەوێ دەستگەیشتنە سەر سن هەر لەو بیرکردنەوانەدا بووی! دەتوێتەوەپەیتا 

شتان پێ ڵە بە زەحمەت ئیۆلەبەر سەرماوس ..پایز بوو وەرزیکردن کرد، خانوو دروست
زۆربەیان لە هاورێیانی عەرەب  ..تانگەیشتنە ال تانیشدەکرا، دواتر هێزەکانی بادینان

 ەکانیو هێز ئێوەجێگیربوونی  بە هۆیکردن، وانیش دەستیان کرد بە بنکە دروستئە ..بوون
ئێران  دیویلە  دیکە الیەنەکانی کانیبارەگا ..بۆوەئاوەدان  ناوچەکەلەوێ  یکەالیەنەکانی د

 انە، هەرچەند لە مێشکی ئێمەدا ئەو سنوورنئێراق بوو دیویئێوە لە  هیکەچی  ..نبوو
یاسای نێودەوڵەتی  یپێ بەاڵم بە ..هەر خاکی کوردستان بوو یهەموو ن ودەستکرد بوو
وەک  وە(ی تودەحیزب)لە الیەن  ..ت ناسی(ئەرسەالن) لە نێو ئەو بنکانەدابوو، دابەش کرا

یەکی بەژنوبااڵ ..خۆش بوو، ئەرسەالن گەنجێکی دەنگنێردرابوو بۆ الی ئێمە مێوان
و ئەندامێکی  پرچێکی لوولی هەبوو، دوای ماوەیەک زانیت هاوسەرەکەی جووە و ییمامناوەند

 دوو  و خڕ رووێکی.. بااڵی مامناوەندیی بووچەشنی ئەرسەالن ئەویش  ..ی تودەیەحیزبکارای 
ئەوەی لەبەر ..دەویستییەوە جووەکانت خۆشاڵمندهەبوو، تۆ هەر لە  ئەفسوونیی یچاو

یان هەبوو، خاڵیکت هەبوو کرێکاری نەریتی تایبەتی خۆ و ی تایبەت بوونخەڵکێک
 ..ئیشی دەکردگەڵی جووی دەکرد کە لە هاوڕێیەکیهەموو جارێ باسی  ..بوو ی نەفتپااڵوگە
  :دەیگوت

دەگێڕن کە وەرزی لە کاتێک جەژنە  وئە.. (کەپرە شینە)دەڵێن یجەژنێکیان هەیە پێ -
 مێواندارییم داجەژنە ولە( ە یەهودیلسا) ێهەموو ساڵ.. نەرمە بارانێک دەبارێ ە وهاوین
 !دەکا و چەرەز تێوکلچپڕ م ەکانو گیرفان دەکا
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 ..خۆشگەرەک بوویان بوو، ئەرسەالن و سارا تۆ( سارا) ناویخیزانەکەی ئەرسەالن 
 پتر نانەوە،ێو رۆژنامەت بۆ دەه پەرتووکئەوەی کە دەچووی بۆ شارەکانی ئێران لەبەر

ڵیان رۆ ١٩٧٩لە ساڵی  یان دەکرد کە(نشجویانی خەتی ئیمامدا) کەکانیپەرتووداوای 
بە ناوی  فیلمێکم ٣١١٢ ، دواتر لە ساڵیئەمەریکایوزخانەی ڵباهەبووە لە داگیرکردنی 

  :ئەرسەالن دەیگوت وەرگرت، یشیسکارئۆخەاڵتی  ..بینی لەسەر ئەو رووداوە (ئارگو)
دواتر  ..یەک ئاشنا بووین بە ی تودەحیزب، وەک هەواداری سیی تاران سارام ناۆکلە زان -

داخەکەم  (گوتیو  کێشاڵئاخێکی هە ئەو قسانەیدالە میانەی هەر )کرد یمان یهاوسەرگیر
  .بووە( شەقیقە)ی یساراش تووشی نەخۆش ..مان نابێمنداڵ

ی ئێران و ئەفغانستانەوە بۆ رێگەلە  ..ناردنی بۆ دەرەوەی واڵت حیزبدوای ماوەیەک 
، ئەوان کە روێشتن دوای ماوەیەک لە نەرویجبۆ  ێشەوەکۆماری ئازەربایجان لەو

  :گوتبوویان دالە نامەکە ..ئازەربایجانەوە نامەیەکیان بۆ ناردی
رەی تۆش ۆن ێرۆژێک داد ی،قامگیر بیەوە سەباری دەروونی و لە هیوادارین لەشت ساغ بێ -
  .ربایجانەو بگەیە ئاز یبێ

ێکی حیزبتۆ لە  چونکە بەاڵم ئەو کاتە زەحمەت بوو بۆ تۆ بتنێرن بۆ دەرەوەی واڵت
ە حیزبقیان لەو  ر یی شیوعیش تا بڵێحیزب ..ۆوەگواستبسەنگەرت  یەوەناسیونالیستی
دا نێوخۆی ڕشە یچونکە لە کات کردبوو تێداڵ ئیشت بوو کە تۆ چەند سا یەناسیوناڵیستی

لۆژیات یۆهەر ئاید تیۆرییێکی مرۆڤلە کاتێکدا تۆ وەک ! نێوانخوێنیان کەوتبووە 
چەند  ماوە ماوەهەر  بە بەرچاوی تۆوە! ق و کینە نەبوویرژووی ێشارەزای م ..دەخوێندەوە

 ..بۆ دروست دەکردن بەڵگەی ساختەتتۆ  هەندێ جاردەرەوەی واڵت،  ەکەسێکیان دەنارد
 ێ بیایە تۆش یەکودەبو! ببوویهونەرە  وەکانەوە فێری ئەیرانیێی رێکخراوە ئرێگەپێشتر لە 

ش ئیدی تۆ !اداخر ناردنەدەرەوەی دەرگەئیدی  تی داگیر کردێئێراق کوکە بەاڵم  ..لەوان
 !داپەرین کرراپەرین و دوای روداوەکانی ت لە رویوەک کەسێکی دڵشکاو بەشداری

 
لە الیەک مێشکت الی ئەو هاوڕێیانە بوو کە تۆیان جێهێشت و چوون بۆ دەرەوە، لە الیەکی 

ئێستا کاتی ئەوە  دا گوتتین بوو، لە دڵی خۆتڕاپەردیکەش ئاگات لە پێشهاتەکانی 
قەی ۆسەردەمی ئابڵسەردەم ماڵی، بڵی لێ هەڵۆتووە وەک پێشمەرگەیەکی جەربەزە قها

 لە کاتەکانت ی یبە کورت !هەبووتان لە بارەگاکان نانی جۆ ..سەر ئێراقبوو بۆ نێودەوڵەتی 
 

  __________________٣٧  __________________ 



کە  - (موجاهدینی خەڵق)هێزی هەر لەو سەروبەندەدا بوو ێ دەکرد، ڕبە نێو قەیرانی ژیان
کردە سەر شاری کەالر بەاڵم دوای  انەوایڕهێرشێکی نا -ن ی ئێراق بوورژێمدەستەی دارو

و سەردەمەدا لە دوای خۆیان جێهێشت، لە تەرمیانان و هەژدە کتێکش ێکدەمژمێرچەند 
بە  (ییوروزەت دیع)جارێک گوتیان  ؛وپاگەندەیەک باڵودەکرایەوەڕو پهەر جارەو رۆژانە 

تا  ..نبەاڵم هیچی وا دەرنەچوو ...ی سەدام رووخاوەرژێمگوتیان  ی دیکەجارێک! دیل گیراوە
ڕەوی چوار ۆ، ئەوە بوو کێندەبێ شارەکان چۆڵ بکرو رش دێنێ ێه رژێملە پڕێک گوتیان 

و زگی برسی  تییپە یخەڵک بە پێ ..کاتێکدا کە باران دەباری کرد، لەپێ دەستی ۆنییملی
کارەساتەیان  وئەەکان بە بایەخەوە بۆ ی، پەیامنێرە بیانیهەڵدەهاتنەکان سنوور بۆ

تووەکان خێوەت و ی نەتەوە یەکگریشتیەکان بە سەرپەرێکخراوە جیهانیردواتر  ،دەڕوانی
 - ماڵیان ئاوا بێ -ەاڵتیش دابەشکرد، کوردەکانی روژکەدا ئاوارە ەخەڵک سەروەخواردنیان 

خەڵکێکی زۆر ، ور ئاوەاڵ کرددە پەڕاگەندەکانی کوردستانی باشوبۆ کور ماڵەکانیانی دەرگە
 رێوبانانەدالەو  ییبە ناچارو مردن ە پیر و پەککەوتە و نەخۆش و کۆرپە منداڵ ل

 !دەیانناشتن
 

ۆ دەکەن، هەندێ ڕباوکان چۆن رۆ ..دایکان چۆن دەگرین دیتتخۆت  انیتۆ بە چاو
 ت، بەاڵم تۆ و هاورێیەکو تورکیادا دەکرد بە ئێران یانو خۆ ەدادفڕێ  انپێشمەرگە چەکی

تا  - بوون یەکدیوکاری گەڵ کومەڵیک چەکدار کە خزم و کەسبوو لەەگەز عەرەب رکە بە 
هەرچەندە هاوزمان  هەر لەودیوەی سنوور مانەوە، - پێشمەرگە شو ئەمرۆ بوون دوێنێ جاش

بۆ  یییان دەترسان بتانکوژن و تەرمەکانتان بە دیارلێ و هاوڕەگەزی تۆ بوون بەاڵم ئێوە زۆر
چەند  ؛دابووبابەتە رووی ولە یئەنفالەکان چەند رووداوێک، پێشتر لە دوای ببەنەوە رژێم

کۆمەڵیک  رژێمتی لە دەشتی هەولێر و گەرمیان پێش چوونەوە باوەشی ێپێشمەرگەیەکی یەک
بۆیە ئێمە ناهەقمان نەبوو  !کردشیان شەهید ی شیوعی و تەنانەت هی خۆحیزبەرگەی پێشم

لە بێ متمانەیی بە هاورێیەکەت  !دەترسێ رەشیشمارانگاز لە گوریسی  ..یان بترسینلێ
 !تەنیا خۆت و ئەو بە نۆرە ئێشک بگرننوستن  یباش بوو کات چەکدارەکان پێی

 
.. چێکردلێ  سادەتان هێنا و گەرماوێکیرەبیەکانتان  یچینکۆهەندێک لەگەڵ ئەو هاورێیە 

 شت، هاورێیەکەی تۆ لەوێ خۆیان شو یەک لەدوو یەک ئەو چەکدارانەی لەگەڵتان بوون
 

  __________________٣٨  __________________ 



ەوە بۆ رژێمگرتن لە الیەن  ترسیەکانی پێشمەرگەوە بکا لە یزر بە ییپێش ئەوەی پەیوەند
و  ئەزمووندیتبوو ، ئەو پێشمەرگانەی پێشتر واڵتانی دەرەوەیان رایکردبوو واڵتی قوبرس

هێڵی  بە بڕیاری نێودەوڵەتیی، لەو دەمەدا پتربوو خوێندنەوەی بارودۆخەکانلە  شارەزاییان
، بکاپەیدا ن وهەژموراق و کوردستان ێلە عخەریک بوو  ئەمەریکا، داندرا فڕیندژە

  :دەیگوت.. نەبوو ی پێ باشیەانکاریگوڕو ئەهاوڕێیەکەت 
 .یەو سەرمایەداری یستییلواڵتێکی ئیمپریا ئەمەریکا -

  :پێمگوت ..ش بووەکانم پێ خۆیڕانکاریۆگ ئەمن
وەک  دا کوردیەکایە ویە بەاڵم لەسەرمایەداری و یستییواڵتێکی ئیمپریال ئەمەریکااستە ر -

 و روونکردەوە تروەاڵمەکەم سادە) دەکەوێر لە خۆ نەدیو بڕێک قازانجی دەستمیللەتێکی خێ
ژەکەی لە ڕۆدەیەوێ پ ییە وبەڵێندەرێکی سەرمایەدار ئەمەریکامن وای وێنا دەکەم کە  (مگوت

ی لهە داژەیەڕۆزەحمەتکێش لەو پ یکوردستان ئەنجام بدا، خەڵکی کوردیش چەشنی کرێکار
 .بۆ دەڕەخسێکاریان 

 !دەرچووراست ادەیەک قسەکەی من ر تا
 

پێت  ،ردە خەڵک دەگەڕایەوە شارەکانهوو ردەهوو ..ۆوەباڵوب وستانی دانۆدەنگ دوای ماوەیەک
 بوون پێشمەرگەی ئەمرۆکە لە الیەن جاشەکانی دوێنێ ماڵ  یکۆمەڵ داسەیر بوو لەو دەمە

 و نپاڵپشتی یەک ب انییو هاوشار یانلە کاتێ تەنگانە دەبێ دراوسێ !کرابوونتااڵن 
، تێکشکاندنەریتەیان  وئە کەسی بودەڵە و گرگنهەندێ  بپارێزن، کەچی یەکدیسەروماڵی 

 دامەزراند وتان یواڵەتیری ئەودەم دادگایەکی یتانەی کوردسئیدی ئێوە لەگەڵ هێزەکانی بەر
 !ەکانتان چارەسەر دەکردیکێشە کۆمەاڵیەتی

 
سرەتە ۆک)ی کوچکردوو هاورێ رێگەین لە ڕاپەرپێش بە چەند مانگیک تۆ کاتێ خۆی 

کت ێبڕ و دیناری ئێراقی کردتە، یەکسەر بوویالری بۆ ناردۆد ١١١ناسیاوێکتان  ەوە(شەل
ت داوای پارەی لێکردی رۆژێکیان هاورێیەک !شتەوەێهدیناریشت بۆ تەنگانە  ١٥١خەرج کرد و 

دینارەکەشت بۆ کاتێکی  ٥١ و دینارت پێدا ١١١ش تۆ ..مەبەستی ئەوەی بچێ بۆ هەڵەبجە بە
 سەر ئێراق ییروی ئابوئابڵۆقەسەرەتای .. ، ئەوە بوو باوکت سەردانی کردیهەڵگرتدیکە 
  :گوتی پێش گەڕانەوەیمادیی زۆر شڕ بوو،  باری وبوو 

 
  __________________٣٩  __________________ 



 ێکیبە چاو ئەویش.. دینارەکەت پێدا ٥١ تۆش)هەیە؟  جێبیکم هەیە پێویستی بە تایە -
  (:یەوە گوتیسکاویێفرم
 (.جێیهێشتیئیدی .. نەبوو تێکتش هیچ دەسەاڵتۆ) !ناکا یەکینی تایەڕپارەکە بەشی ک -

و  ی بۆ خەڵکی هەژاریسەخت و دژوار بوو بە تایبەت دەمێکی ئابڵۆقەرۆژگاری  راستیی بە
یەکی لە براکانت  ..شاک بوونۆێ رۆن و شەکر و چای و پۆک تامەزرخەڵ ؛کەم دەرامەت
لە ! چێکردووەڵەی لێ ەو قەمس بەرگدرووکۆنی بردووە بۆ  پەتوویزستان  کە لە دەیگێڕایەوە

کە تەنگی بە  دیکەدەیان و سەدان دیاردەی  ئەوانەو! بووهێنایان بەکارشامپۆ زاهیباتی 
 نمندااڵنەبوونی شیر بۆ لە هەمووی کارەساتبارتر ئەوە بوو بە هۆی خەڵک هەڵچنیبوو، 

 !گیانیان لە دەست دا هەزار منداڵ ١١١نزیکەی دا ئابڵۆقەلە ماوەی دە ساڵی  سەرئەنجام
 

ی سەدام، بۆیە رژێمی دا لەگەڵ ۆیاری گفتۆگبەرەی کوردستانی بڕ ملیۆنییەکە ڕەوەۆدوای ک
ێنەوە شارەکان، ئەوە بوو وەک ڕبگە بۆ ئەوەی پتربۆ خەڵک رەخسا  تیکی فراوانترفەدەر

خەت ۆبەاڵم تۆ بەرگەی ئەو د ..دایانمەزراندیی کەالر (ژنەی تەنسیقێل)ە نوێنەر ل
ئەو  هاوکارانیلە  ێالی ئێوە و سکااڵیان هەبوو، یەک دەهاتن بۆ ڵخەڵک بە شەپۆ ..نەگرت
 :گوتی تکاتە

  .هیچمان بە دەست نییە ..ئێمە وەک پاشای هیند واین -
ی ئێوە نەتاندەتوانی پڕ ..ستان هەبووو یاسایی لە کورد گەورەی بەڕێوەبەریییەکی بۆشایی

زۆر و  روون نییە بەرسڤەکەی !؟لە پێناو چیبەاڵم ، ێبکەنەوە، ژیان بریتییە لە ملمالن
ڕاوین کەواتە سەرکەوتن و ۆسە گەورەکەی ژیان دپڕۆ ، ئێمە لەپڕ تەمومژە و زۆئاڵ
 !پرسێکی رێژەییەرکەوتن ێژ
 

دیکەش بە دڵێکی  کیەکەن، هەندێد واتابێ ناپێویست و ئیدی هەندێ کەس هەیە هەڵپەی 
لە واڵتی ئێمە لە نێو  رامیارییوتنەوەی وبز !ەکەنددەیی ژیان وهوێلە ب ییساردەوە پێشواز

لە  ..هەرچەند ساڵێک بە الیەکدا دەکەوێ! داماوەش ۆی دیو گەندەڵ سیەتکراۆزەلکاوی بیر
 !وە بۆ ئاشبەتاڵ و هەڵهاتنەلە هەرەس ..بۆ هەرەس ۆوەنسک

 
 لەسەر خزەی خانە دا تاییۆکلە  ..ەنگەکان تێکەاڵونرمە نازانین الیەنگری کێ بین، ێئ
 

  __________________٢١  __________________ 



ەنگی ری و یدەبینینەوە جگە لە تاریک تونێلێک خۆمان لە نێوخمینەکان دەخلیسکێین و 
لە گەمەیەکی و ەیە ەنگەکان جەنگاوەریان هر !وەدی ناکەیندیکە ەنگێکی ری هیچ یخوڵەمێش

 ..رامیاریی هەشە فێڵی ..دەکا ییی سەربازڵهەیە فێ ..دەکەن یەکدیڵ لە گۆ و بەردەوام دان
و هەژار و  خەڵکی قەلەندەرهەر  ..ەدادی میانەش کێ باجەکە ونە، لەێڵئیدی کایەی گۆڵگۆ

ئەوانەی کە ناتوانن  ..ئەوانەی تەنیا بیر لە پارووی ژیانی سبەی دەکەنەوە ..نبەدبەخت
 ێداژیانی تو تێک وتابو بۆتەبخوێننەوە، هەر بۆیە دڵیان و راشکاویی ی یروون بەدیاردەکان 

 !راوەدخزێن
 

وەک کەسێکی  یەکەم ؛ارمێشکت دەهاڕد داردەمە تۆ لە نێو بەرداشی دوو بیرکردنەوەلەو سە
نێردرابوون  زۆربەی زۆریان هاوڕێیەکانتدووەم وەک ئەوەی  ،کارئاوارە دوور بووی لە کەسو

انی ێیەکڕهاوالر ئاگری دەکردەوە، ۆد دایەلەو قاتوقڕی سەرەڕای ئەوەش ،بۆ هەندەران
گەشت و گەڕانیان دەکرد  ..هاوسەرگیرییان دەکرد ..ەداد خۆیان ماڵەوەیهەندەران یارمەتی 

 خۆی لە الت قوت بکاتەوە، لەوانەیە ئەو پرسیارە و کاتی خۆیان بە ئاسوودەیی دەگوزەراند
 !چی تۆیان نەنارد بۆ هەندەران؟کە بۆ

 
ێکی ناسیونالیستی دژ بەوان حیزبدووەم تۆ لە  !تۆ لە بنەماڵەیەکی شیوعی نەبووی یەکەم

و  ماستاوکەر و ت نەکردیلەسەر هیچ مەسەلەیەک پێداگری یەم تۆسێ !ئەوانەوە نێو چووبوویە
 !نەبووی یشخۆڕەپێشکەر

 
جەنگاوەری  یەبوو یکەبۆ جارێکی د ییی خۆت بوو یا بە ناچاریاپەرین بە خۆشرئیدی دوای 
ئێوەش لەگەڵ پێشمەرگەکانی الیەنەکانی  ..سەرقەاڵ رووی دای ڕشە نێوەدا، لەو گۆڕەپانەکە

شەڕەکەتان کرد بەاڵم قورسایی شەڕەکە لەسەر پێشمەرگەکانی  ییی بەشداریخەست بە دیکە
ی کفری و کە خەڵک کردن شەهیدلێ یە چەندین پێشمەرگەی الویان عی بوو بۆویی شحیزب

 !ز بوونودو
 
تازە  ..ی کفریڕبۆ شە چوون (مام جوامێر)لەگەڵ  رەوەزەۆژیکیان بە پیکابێکی الندگرۆر

  :گوتیو چەند جار دووبارەی کردەوە  - دەتناسی نەوەکۆلە کە  - پێشمەرگەیەک
 

  __________________٢١  __________________ 



  (:تگویپێو  ڕە بووومام جوامێر لێ تو) !دەرەوەی واڵتی وامزانی لە -
 !بەستەزمانە ولە چیتە دەرەوە دەرەوەی، ێدەچ شەڕدا بۆ ئەوە نییە لەگەڵ تۆئەدی  -
 

 ژیایۆلیۆخاوەن ئاید ..و بنەماڵە بووی میرات حیزب؛ ییێکی ستالینحیزبی شیوعی وەک حیزب
ستی ۆیە دتەسک و وشکەوە دەیانڕوانی یەکیوانگەرلە  ..نەبوومرۆییان دیدیکی  ..وشک بوون

یان وابوو خەڵک پێ ..کەسانی تازە مامەڵەیان دەکرد لەتەکهەمیشە بە گومانەوە  ..نوێ
کە هەڵسوکەوتیان لەگەڵ خەڵک دەکرد  تانەهەر وەک ئەو کا.. ناچارە بەگەڵیان بکەوێ

 !بوووپەڕیدا دەسەاڵتیان لە و رەوی مابوووتی شوێیەک
 

 و پەرە بە وانی بەو هیوایەی جاران ئیش بکەیئاکام کار گەیشتە ئەوەی کە نەت
خەم و  ێەکردی و کومەڵدجاروبار دایکت سەردانی  سەروبەندەشدا، لەو ەکانت بدەییچاالکی

  :جارێکیان گوتی ..بۆ دەهێنایخەفەتی ماڵەوەی 
لەسەر حەوزێک ویستویەتی دەموچاوی بشوا رۆژێک  ،شکگر بووێئ( حلە)شاری  باوکت لە -

 لەوهەر ) .وەئەنجام شیشێک ورگی دڕی ..حەوزەکەوە نێو تۆتەو کەو ی خزیوەکەچی پێ
  (:درێژەی بە قسەکەیداو  ئاهێکی هەڵکێشا دامیانە

نەکەمانی گواستەوە بۆ شاری خێزا رژێمی تۆوە بوو ۆه بە ..ەش لە نێوچاوانی تۆوکوڕم ئە -
هێلکەم  ..کرددەخێو و مراویم بە مریشک و قاز ییداقڕقاتوو  ئابڵۆقەلە سەردەمی  ،(حلە)
 ناچار منیشو  ەئێمەیان گواستەونیاندا کاتی هەڵهێنا لە یەوە بەاڵمدانا بن هەندێکیانلە

 !کرد شفرۆیشم هەرزانهەروا تەخت و قەنەفەکان ..یەکاندراوسێ دامە نیوەچڵبە 
، بەاڵم بوو ش لە ئەنجامی هەڵویستوەدەکا، ئە سیانبێ هەر بالەگەڵ دا شیتا ئێستا

 !؟شێۆکێ دەیفر !؟کێ دەیکڕێ ..ئەمرۆ هەڵویست
 

بە پێی گوڕاح و ئارەزووی خۆیان  ..گرتووە دادەسەاڵت وەسەرکومەڵی خەڵکی ملهوڕ دەستیان 
هەر لە دەسەاڵتی  ..دەبۆوەیەوە رقت لە دەسەاڵت یمنداڵتۆ هەر لە  !دەکەن ی پێتەراتێن

و کۆمەاڵیەتی  یئاینی و دەسەاڵتی دابونەریت بگرە تا دەگاتە ڕباوک و دایکتەوە
 !سەربار رامیارییەی هەنووکەش ەدەسەاڵت سەرئەنجام ئەو ..ەوەدواکەوتوو

 
 

  __________________٢٣  __________________ 



ئیش دەکەن، یا  رامیاریی تەسکبە ناو ئەدیب لە چوارچێوەیەکی  یپێت سەیرە هەندێ کەس
بێگومان ئەو جۆرە کەسانە  ..ەدەندی تاو یحیزبدا ئەسپی ۆکەکانیانڕو چی لە نێو شیعر

مرۆڤی یاخی بەرهەم  ییتووشی شیزوفرینیای هەڵویست هاتوون ئەگینا ئەدەب و رۆشنبیر
 .دێنێ

 
بە ناوی باسی هاورێیەکیان  یدا، لە نامەکەدەست گەیشتوەنامەیەکی ئەرسەالنت  نێوەدالەو 

و شەهید کراوە،  ئەنجامی کاری رێکخراوەیی لە ئێران گیراوە دەکا کە چۆن لەەوە (ئەکبەر)
بوو، رۆژێک ای کالسیکی مارکسیەتی لەبەرڕتێک ..بوو کسییکاک ئەکبەر دەروێشێکی مار

 :دەڵێ دەرەوە دێتەکەی لە ژوورەکە  ..یەکی دەبێنامیلکەخەریکی نووسینی 
 !ی لێ بدەمکەیە(بە قازیڕزە)هەر ماوە  ..م تەنگاو کردووە(ر حیکمەتومەنسو) -
 

خەڵکی رۆژاوا ی دەکا کە یفیلمێکی نەرویجلە نێوەڕۆکی باسی  یداهەروا ئەرسەالن لە نامەکە
  :ئەرسەالن دەڵێ ..واننە سێکس و شەرەفڕچۆن دە

رێکی بەاڵم لە هەندەران بە جۆ.. ی یەکدی بوونەێتەدا سێکس و شەرەف ئاولە رۆژەاڵت -
 (:فیلمەکە بەو شێوەیە دەگێڕێتەوە) .واننڕدە پرسە وبۆ ئە دیکە

یەک بۆ دیسکۆ، سەر لە ئێوارەی رۆژی هەینی پێکەوە یێنکە پێکەوە دەژژن و پیاوێک '' -
لەگەڵیدا ژنەکە پیاوێکی دی هەڵدەبژێرێ و ئەو شەوە  مەستیی و سەماکردندوای  ..دەچن

دەخەوێ،  ڵیداگەهەڵدەبژێرێ و ئەو شەوە لە دیپیاوەکەش ژنێکی  دالە بەرانبەر ..دەخەوێ
و بە  دەگرن لە یەکێنەوە الی یەک باوەش ڕدەگە و ەدادی بەریان یکە مەست سبەینێبۆ 

  .''!دووکمان دایەاستەقینە لە نێوان هەرری یشەویستۆدەڵێن خ یەکدی
نییە،  ئەوان بوونیالی  سێکسی پشت پەردەی هاوسەرییکە  ناگەیەنێئەوە  ئەوە واتای

 ییرەێئسێکسی پشت پەردەی هاوسەریی و لەسەر  ئەوانیشالی لە  سکە لەوانەیە چەندین
 ..پەیامی خۆی هەیەلەوێ بەاڵم سینەما  ..بە یەک بردن و فرتوفێڵ لە یەک کردن بکوژرێن
دەیەوێ وێنەی  و پێشاندەرەسینەما رێ ..هەمیشە چەند هەنگاوێک لە پێشەوەی خەڵکە

و هەر کێشە  پرسەیە وئە نیانیلە ئایندەدا قوربابتواندرێ  بەلکە نموونەیی پێشکەش بکا
 .ێنەوەکەم بکر و گرفتێکی دیکە کە لە نێو کۆمەڵ هەن

 
 

  __________________٢٢  __________________ 



لە  ییو دوور نامۆیی تاراوگەدەکا کە چۆن  هاوسەرەکەشیی یهەروا ئەرسەالن باسی نەخۆش
 !کەی پتر بووە(شەقیقە)و  سەر ئێشە و کاری تێ کردووە پترنیشتمان 

 
نی کاک بووەرسەالنت خوێندەوە، هەواڵی شەهیدی نامەکەی ئربە دێ رتاسەوە دێبە  تۆش

ەاڵم فیلمەکە ، سەبارەت بە دۆخی خێزانەکەشی خەم دایگرتی، بئەکبەر زۆر خەمباری کردی
ۆژان وای لێ رۆژێک لە ری ئێوەش کۆمەڵگەخۆزگەت دەخواست  ،اکێشایرزۆر سەرنجی 

ە وبەاڵم ئە ..ێننەکوژر سێکسەوە بە هۆی ژنان و چیدی سێکس نەکەنە پێوەر ..هاتبا
و لەوانەیە ئە ..ەنگە نەوەی ئێمە نەیبیننر، ستەکانی دیکەخوالە خواستێکە وەک زۆر 

جێگەی مشتومڕ و قسە ببنە  و ببنەوەو روونتر  ترزۆر ئاشکرابۆ نەوەکانی داهاتوو کێشانە 
بە شێوەیەکی کۆمەڵ وتی رەەوڕەوەی ر لێبگەڕێنئەگەر کۆنەپەرستان  ئەوە ..لەسەرکردن

 !بچەرخێبەرەو پێشەوە ئاسایی 
 

دەکران و زۆر  ژیان و گوزەرانی خەڵکی هەندەران و باس دەربارەی هەندەران زۆر قسە
ش وەک هەر تۆ ..بارەیەوە دەگێڕدرانەوە لەوسەرنجڕاکێش سەیر و سەربردە و سەرگوزشتەی 

 ێراز و نهێنییەکان و دۆزینەوەی نوئاشکراکردنی کە خولیای ئەو گۆی زەوییە مرۆڤێکی سەر 
 ی، بۆیە وەک مرۆڤێکی یاخیلە نزیکەوە ببین و رووداوە تازەکان حەزت دەکرد دیاردە ..بێ

وەک  تیلە چەندین واڵ ییکرێکاربە پارەی  و رێی  هاتونەهاتلە  بوونێکی زۆردوای ماندوو
توانیت سەرئەنجام تا  ..سنوورەکانت بەزاند هتد... و نان و ئەڵمانیایۆئێران و تورکیا و 

 !بگیرسێیەوە تێیداو  هەندەران بگەیەنیە یەکێک لەو واڵتانەیوەیەکی قاچاغ خۆت بە شێ
 

بە روون و دیارەکانی ئەوێ  خانە خمینەسەرەڕای ئەوەی نیگاری  - ئێستا لێرەوەئیدی 
 - ناسڕێنەوە او هەرگیزهەرگیزو لەسەر پەردەی مێشکت چەسپ بوونە شێوەیەکی بازنەیی 
گەش و  یەنیگا لە چاوەڕوانیی دیدارینی ئێرە رۆپۆشکراوەکا خانە خمینەئەوە سەردەمانێکە 

  !!!قەتیسیان کردووی دابازنەیەکی فراوانتر نێو ریزیان بەستووە و لە رۆشنەکانت
 
 
 
 

  __________________٢٤  __________________ 


