
 یازدەی ئازارو ک کردی و ک خواردی

 

وای لکردم ک ، و ھاوسنگرەکانم برانبر ب منبوەفایی مای بارزانی 
ھر یکی داستانکی بدواوەی  ،وە کپندی پشینان ھندێل رگای 

 وە، کبنوسم و داستانئ و سندلت:پبۆ رابردوی من دەب ان  

)گا دەیکا کردی ک) (خواردی ر دە و کک) (ر دەیخواتیکا و گا و ک
چونک  ،بسر خۆمدا بسپنمپندە  بشرمی نازانم ک ئو س)، دەیخوا

مانای ئو سی پندە ئوەی ک ئو کسی کارەکی ئنجام داوە بۆخۆی 
  تر بروبومکیان خواردوە.ھیچی پنباو خکانی 

شڕو پکدادانی شۆڕشگران و دەوتی عراقی، ل بجگ لھزارن 
یلول دا، سورە شۆڕشی ئڕی گرووی  شکیان لرسھ بوون کھ

ۆ لشکریوە چۆکیان بدوژمن داداو دەوتیان ناچار کرد ک دەست بگفتوگ
  بکات لگڵ سرکردایتی کورد.

دوژمنی  ١٩٦٣درژەی کشاو ل  شڕی سفین بوو ماوەی ساک کمیانی
کم داخگفتوگۆ، ب توبکو ناچار کرد کتی ئرکردایوەی سم ئ

) وەک پویست ئاوڕی لندرایوەو جنراڵ عزیز عقراوی(شڕی کرد 
دووھمیان شڕی  ی تر بروبوومی رەنجی ئو شۆڕشگرەیان خوارد.خکان

ی ھسان بوو لداغاو فاخیری ح ١٩٦٦ندرم ھاوکاریسور برگی م



 سابییریش وەک پویست حشوعیکان چۆکی بدوژمن دادا، بم کاک فاخ
  بۆ نکراو لکۆتایشدا لناویان برد.

ک بندەی نوسر  ١٩٦٩ی یسھمیان شڕی دۆی شھیدان بوو ل کۆتا
بوو  دەوتی عراقمان شکاندو دوا شڕسرپرشتی ئو شڕەی کردو لوتی 

ر کرد بۆ لنوان دەوت و شۆڕشداو لروی لشکریوە دەوتی ناچا
گفتوگۆ، سرداریش وەک جنراڵ عزیز عقراوی و فاخیر مرگ سوری 

  ھیچی پنبراو ئگر لژر دەستی ئوان دامابی منیشیان لناو دەبرد.

ئمۆ چل ساڵ بسر ئو شڕەدا تپر دەبت و پم خۆش بکورتی 
  داستانی ئو شڕە بۆ خونران بنوسموە.

 سۆلگڵ حسا،  ٢١تمنم یو  ١٩٦٩سای ی پایزکۆتایی کات 
داوای پشدەر نوانمان تیک چوە لسر ئوەی  ناوچیفرماندەی میرخانی 

 کردم کم ناو تۆپبارانی لی ژاراوە بکماڵ و منداڵ،شارۆچکبوو ل پ ک 
دەستکی منیش فرمانکیم بج نھناو ئویش ھموو 

لستاندموەو لگوندی بلک ل نزیک دوچۆمانی ناوچی پشدەر 
  دانیشتبووم.

ی دەست دەوتی عراقی ھرشکی برفراوانی بیست و پنج ھزار سرباز
پیکردبوو و ل کرکوکوە ھزی پشمرگی تک شکاندبوو و ھات ھتا 

 ،وەرەشی پشتی رانییانی زوو بوو، کیدا بوو وبمنیش  دەنگی تۆپان پ
ک و بر گردس وە رەشم دەکرد، دیتم  رۆیشتمماشای کدوربین ت
 ناردووی،ی بۆ ت الم و وتی کاک حسۆ ئو نامپشمرگیک بغاردان ھا

نوسیبوی شتکان زوو زوو بشڕ دن و زوو زووش ک نامک دەخونموە، 
، وا لشکری عراقی برەو دۆی شھیدانی پشتی سنگسر ت دەبنوەئاش

 لپبگرێ و بڵ خۆت ھگل رگشمدە پ م خۆش دەبدەروات و پ
است فریای دۆی شھیدان بکوی، لراستیدا بۆچونکی کاک حسۆ ر

دت ھیچم لر شلک دەرچوو، منی سی ببنک م لرگشمماو دە پدا ن
  ھگرت و بغاردان رۆیشتم بۆ دۆلی شھیدان. ی خۆشناومام تھالالی 



س بارزانی (حاجی  بنکی دۆی شھیدان سد پشمرگی لبوو لگڵ
زانی ک بارزانی ک تۆپچی بوو، شخ یزدین ک سرلق بوو، علی بار

،بارزانی و سل بوو)، ئرپکارە س مای ن وبو ھکی تو د
بارزانی تۆپکی بردبۆ خوار قتی  پشمرگکانیان شکاندبوو، حاجی

 مزرابوون،اشھیدان و پشمرگکانیش ل ھردوک بری دۆی شھیدن د
دەروات سر گردەکی بردەم گوندی زورکان و بتنھا حاجی بارزانی 

ت، ب شھید بوونی و شھید دەکر لناکاو توشی لشکری عراقی دەبت
ن تدا مان دەکات، لو ئان و ساحاجی بارزانی پشمرگ دەست بشک

، ک دەبینم راکردنو کس ئاگای لکس نی گیشتم قتی شھیدان،
دوژمن تۆپبارانیکی بھزی دەکردو تیارەش ل ئاسمان دەستی ل ھیچ 

  ندەپاراست.

یکک ل پشمرگکانی حاجی بارزانیم بینی ک عدەد تۆپ بوو (رەسولی 
لولکی ل خوار سی تۆپک لکوی، ووتی حوسن مرگیی) لمپر

ەو ژر ھنجیرەکان کوتوقتو ژرەکی پینج سد متر دوور ل
قاچکانیشی ئستاش ھر بسر پشتی ئسترەکوەن، لژر گرموھۆڕی 

کۆ کردەوەو ل ئسترەکانم  دا، تۆپکمانو دەسترژی گوللتۆپ و تیارە
بار کردو ب س پشمرگدا برم کرد بۆ بنکی دۆی شھیدان، بۆخۆشم 

ی پشتی گوندی لگڵ چوار پشمرگدا رۆیشتم سر ئو گردان
 ٢٠و لوش ھندێ پشمرگی تریش ھاتن الم بووین ب دەلوەکۆتر

سنگسر  شتیەدسرووی ، کدەبینم ھردووک بری پشمرگیک
ل لشکری عراقی و برەو ھوراز دن بۆ داگیرکردنی ھردووک  بووەپ

ناو  بپشمرگکانم وت ئوە لرە بن من دەرۆم بری دۆی شھیدان،
 یشتمگ م، کستم و تۆپبارانیان دەکدادەب کھیدان و تۆپی شبنک

ناوی ق مابوو ک کبنکک لیرگشمنھا پت ،کو  ماسیالی تۆپ
تۆپکمان  یماسخکی الی خانی رۆژھتی کوردستان بوو، لگڵ ق

دەوروبری دابست و دەستم کرد ب تۆپبارانی ئو لشکرەی ک ھاتبۆ 
و دەلوە کۆتر، تۆپکان ئوەندە بجوانی نیشانیان دەپکا،  زۆرکانی گوند

 ،بنبوو خۆی تراقیش کون نشکری عرز کردەوەو لی برگشموورەی پ



سربروخوار بۆوە بۆ الی سنگسر  ناچارو  خۆی رانگرت لبر تۆپکان
  و ئو ناوەی بج ھشت.

بب ئوەی کس گۆمانوە وگرتک و دو لالی گوندی ،لشکری عراقی
بۆ شو پشمرگکان ھموو  سر کوتبوون سر شاخ،پشیان پ بگرێ، 

 برپرسی جبھک، ھستم کرد من بووم ب وخۆتگرانوە بنککو ناراس
پشمرگکان ل داخی بارزانیکان زۆر بایخیان ب شڕەک ندەداو 
ھندکیان بمنیان دەگوت ئم وەک تۆ ب ئق نیین، ئوان لکاتی 
شڕو تنگاندا خۆیان بچوک دەکنوەو لکاتی خۆشیشدا خۆیان دەکن 

کانم پشمرگل برەبیاندا ، ب خوا بسرمانوە، بھر شوەیک بت
وەو سر ریزە وتۆپکم رلگڵ حوت پشمرگ بۆخۆشم  دابش کردو

پشمرگکان ھیچی چیاکی پشتی گرتک و دووگۆمان دابست، 
و شوئ رۆیشتبوونھیدانیان نی شا دۆکت ی بۆم دانابوون و بن

  بج ھشتبوو برەو لوژەو قتوکان برێ کوتببون.

دیلمانیان بج  ودیشبارزانی و کاک ئیدریس و کاک مسع مال مستفای
 ھشتبوو و ھاتبوون ناوچی بۆ ل بناری قندیل، ھوای جبھکیان ل

، پشمرگ عراقیوە دەزانیلتی وەدو بسمی پشمرگ راکردوەکان 
  لوێ ماوە. مرگشحوت پیش دیانوت سردار لگڵ راکردوەکان

مفرەزەیکی ن شونکانی خۆیان بج ھشتوە، رگکامن نمزانی پشم
قوت شاخی ک بسر بنکی شھیدان دا ھاتبۆ سر ئو عراقی  لشکری

دەسترژکی رەشاشیان لناکاو لبرە بیانکی روناکدا ، دەروان
منیش بپشمرگکانم ووت، چارە نی یان دەب بنکک بج  لکردین،

بھن یان دەب ھرشیان بۆ برین و ئو قوت شاخیان لبستنینوە، 
وا دەک باش وتیان چۆنت پ ردانکانیش زۆر مرگشمنجپو پین، ئ 

شارۆشی، کمال کاوانی،  ی، حسنمرگی وسنپشمرگم (رەسولی ح
 قبدوالرەحفویس و  مانیعشمان سر شەیی) ھن مسدی حممح

ی و نیان برەو ھوراز ھرشمان کردە سر مفرەزەکی لشکری عراق
بگرن، بدوایان کوتین تاکو ل بنکک دورمان توانی خۆیان ل پشمان را

خستنوە، ل ووە شڕە تفنگ دەستی پکرد، س شو و س رۆژ پشمان 



 پاسوانکانی خۆی ی بارزانیمستفا بو ھموو لشکرە گرت، تاکو مال
 ئیدریس دۆمریدا ناردە ھاوارم، کاک ومراغایلژر فرماندەی ع

م و نوسیبووی بوونامیکی بناوی باوکیو لگڵ دەمانچیک بۆ نارد
نوان (ئوان ل رگی پیوندیکانی  ئاگادی شڕ و نبردیکانتانین

بوون)، نوسیبووی وا عومراغای  داری شڕەکلشکری عراقیوە ئاگا
  دۆمریم نارد بۆ ھاوکاریت و بتان بینم چۆن پشتی دوژمن دەشکنن.

عومراغا گولل تۆپکی زۆری ھنابوو، بۆ رۆژی داوتر ھر لبیانی زووەوە 
دەستم کرد ب تۆپبارانی سر شاخک، لبر ئوەی شونکیان دەشتکی 

سربازەی کسرکوتبۆ سر  ٥٠٠بردەن بوو، دەتوانم بم سبشی ئو 
عومراغا ب ئو شاخ بو تۆپباران لناو چوو، ک تاریک داھات وتم 

ھرشیان بکین سر، ئویش وتی ک تۆ لپشوە بت ئم ئامادەین، 
منیش پشیان کوتم و عومراغاو رەشیدو رەسولی ئامۆزای لدوای منوە 
بوون، منیش تقم نکرد تاکو کوتین ناو لشکرەک، پشمرگو لشکری 

واوی لناو چون، کس بت ٥٠٠عراقی تکڵ بوون دەتوانم بم ئو 
 ،رگشمدەست پ وتک کر شاخس نابویانرچی ھڕە لوتی ھو شئ

لشکری عراقی شکاندو ک دەوتی عراقی بۆی دەرکوت ناتوانی 
بدەست بھنی ناچار شانی دادا بۆ گفتوو  رکوتنسلرگای شڕو شۆڕەوە 

گفتوگۆ و یازدەی ەب بم بداخوە ن لو سردەمدا لبروبومی گۆ، د
فیلی ئو داستانی نوسیوەتوە  بیب(تبینی ح .ئازارم خوارد، ن ئستا

بم بۆ خۆ بردن پش ل بارزانیکان، داستانکی بناوی ئوانوە 
  .)نوسیوەتوەو بھیچ شوەیک ناوی منی نھناوە

مل بمل لگڵ حسۆ میرخان لسر زۆرداری بسر خکی ناوچکدا، 
، دوای ئوی ببشی کردم ل داھاتکانی ئو چوار سای یازدەی ئازار

بۆ ھزی  رۆیشتم ١٩٧٤، ناچار ل بھاری تنی دامچند جارک ھوی کوش
باک و لوش یکم تۆپی کورد من بدوژمنموە ناو دوای دەیان شڕو 

پارچی ئلغام بریندار بووم و  ٣٥ب  ١٩٧٤ی  ١١نبردی قورس ل مانگی 
 شوتوەو ئی پشتم کبناوەڕاستی ب ک بیدەنی بۆ پارچب ک لالی

کیوم و ن الخ  مای مال مستفا ن دنک حبکیان بۆ پیدا کردوم،



پۆژەی نوتی کوردستانم دروست کردو خرجکی گوکیشیان بۆ ناردووم، 
، کچی مای مال مستفا لجیاتی چاک دانوە زۆرم لباخی خۆم لکرد

پۆژەکیان ل داگیر کردم و ھزارەھا ملوین دۆالریان پ پیدا کرد، 
چاوی خۆیان نوقاند ل داش کوتن خواردن و خرتل و ان وەک یخۆ

ئازاو شۆڕشگرانی ک لگم دابوون ل پشمرگ و و ئئاستی من 
    .دازدەی ئازاربدیھنانی بیانی یا

وا ئمۆ خکانکی دزو موفتخۆر ب دەسرۆکی زەردەو کوتون سما 
ان ی و برسیتی و تینویتیکردن بۆ ئو یازدەی ئازارەی ک شونخون

  نکشاوە لپناوی بدیھنانی یازدەی ئازاردا.

 زدەدا بۆم نوسی کردەمی کۆنگرەی سست لبیرت بر بسعود گکاک م
ا رۆژکی دوسزدە ژمارەیکی شومو ھسوکوتتان لگڵ جماوەر 

ئگر ئو نامم نخونیوە ک داوای  رەشتان بۆ دروست دەکات،
 کردبووی ک لو لینکدای:دەستھگرتن لدەستم ل

oil.net/raste.htm-http://www.kurd 

ئوا وەک سرۆکی تونس و میسرو لیبیا گوما دەبی و ناوی بارزانیانیش 
  لناو دەبی.

  سردار پشدەری

  ٢٠١١ – ٣ – ١١لندەن 

oil.net-http://www.kurd                

 


