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!!)فام دەکم و خۆیش دەخۆم(سیرە 
گرم، ھزاران دەزانم ب نووسینکانم تا دۆستکی تاسر دە

ھرکات ناڕەواییک ببینم چونکدوژمن بۆ خۆم دروست دەکم، 
یان ببیستم خۆم بۆ ناگیرێ و ناتوانم ب وەم بم، یان زمانم 
ببستم و ڕاستییکان ندرکنم، بۆی ئگر ھزاران جار بیار 
بدەم ک واز ل نووسین بھنم، ئوە بدنیایی لکاتکی ئاوادا 

کم پنووسدووبارە پنا بۆ دەرخستنی ڕاستییکان لپناوی 
. کردنی ڕاستییکانیاداشت دەکم ب دەست دەبموەو

بر ڕامگیاند ئیتر واز ل نووسین دنم ماوەی چند مانگک لمو
دووردەکوموە، وەل بداوای لبووردنوە ب یکجاری لی و 

ووبارە بم نووسینم ھاتموە کۆڕی نووسین، چونک وا دک نمتوانی ئو بنم بگینم سر 
ختی زۆر سوە لوتنو دوورک ش وایرەکروەھا . نووسین بۆ من وەک نیکۆتین بۆ جگم ھپ

 ت واینانت فراوانیش ناتوانکی دی دکتۆر ھیچ مرۆڤم نووسینکی وەکو ئئاست نووسین ل
و بدەنگی ھبژرێ، بتایبت ک  و گوکانی دابخات، چاوەکانی خۆی بنوقنعبدو علیاوەیی

، ک زیاتر ئوەیان بوو ھانی سیخوڕ و خۆفرۆشکی سر ب ئمنی ھولری ب شھید ناوبردووە
! دام و بووە ھۆکاری ئوەی نتوانم گفتی دوورکوتنوەم ل نووسین ببم سر

تۆمارکی ڕۆژانی مژوویی، ک - زایینی وەک خۆی١٩٩١ڕاپڕینی ھولر ل بھاری 
ی ھولر )١٩٩١(سبارەت ب ڕاپڕینی ئاداری سای دکتۆر عبدو علیاوەیی، مژوونووس 
و ل بوکراوەکانی دەزگای ال ھمزە پداچوونوەی بۆ کراوەمسعودی ملالین و نووسیوتی 

سرەتا دەستخۆشی ل . ر ل چاپ دراوەل ھولدا )٢٠١٤(کڤاڵ و ل چاپخانی ڕۆژھت ل سای 
دکتۆر علیاوەیی دەکم بۆ یاداشتکردن و نووسینوەی ئم مژووە گرنگ، بم چندین و تیبینی 

و سرنجم لسر نووسینکی ھی، ک ل خوارەوەدا یک یک ھوەستیان لسر دەکم
. ی ڕنووسی ئو بکم، بب ئوەی دەستکاری ھسرنجکانی خۆم دەخمڕوو

ک ب چاوی خۆم بینیومن و شایدعیان لم نووسینم مبستم خستنڕووی ڕاستییکان، / ٥ل
.بووم

 دەبوایر نیان بووم(نووسدعشای ( ر مانایھ ت، چونکبنووس)چاوی خۆم بینیومن ب ک (
.ەیی زیادب عارەبئم چند وشی دەگینت، کوات دووبارە کردنوەی 

ھویاندا لگڵ کورد وەرگرتبوو، لبرئوە ١٩٦٣بعسییکان وانیان ل حوکمانی سای / ٩ل
یان لگڵ سرکردایتی شۆڕشی ) ١٩٧٠(ی ئازاری سای ١١بگن ڕکوتنک، ئوەبوو بیانی 
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رد و ڕکخستوە، ئیلوولدا مۆرکرد، بم ل ھمان کاتدا سوودی لم دەرفت بینی و خۆی بھزک
ڕکوتننامی ستراتیجی لگڵ سۆڤیت مۆرکرد، ڕۆژ لدوای ڕۆژیش ل وت عرەبییکان نزیک 

. دەبۆوە
 لیاوەییدەبوایوتی باسی دکتۆر عکڕ راق لوتی ئی و ) ١/٦/١٩٧٢(خۆمالیکردنی نتننامکڕ

/ ق الجبھة الوطنیة والقومیة التقدمیةمیثا(بناوی ی نوان بعس و حزبی شیوعی ئراقی )١٧/٧/١٩٧٣(
یمانناموتووخوازپشکوەیی پترەی نیشتمانی و نی)ی ببکردای، و کنگاوەشیاندوو ئھ

بپلی یکم مبستیان و مگیرکردنی حکومت دیکتاتۆرییکیانو سقالپناوی بھزکردن
.بووئۆپۆزسیۆنی ئراقی نھشتنی بپلی دووەم شۆڕشی باشووری کوردستان و الوازکردنی 

ئوەی ک دکتۆر علیاوەیی ب ڕکوتننامی ستراتیجی نوان سۆڤیت و ئراق ناوی بردووە، ناوی
لنوان ئو دوو وتدا دا)٩/٤/١٩٧٢(ی بووەو ل ڕکوت) پیماننامی دۆستایتی و ھاوکاری(

. مۆرکراوە

ڕژمی بعس دڕندانتر و ١٩٨٨ل مانگی ئابی ) ئران-ق جنگی ئرا(دوای وەستانی جنگ / ١٠ل
 ران بوو، چونکجارێ وی، کوردستان بماھ ی تاوانی لو نایاساییتر قۆ کی تۆکمیرنامب ب

جگ ل ئنفالی .. دەستی ب کیمیابارانی ناوچی خۆشناوەتی کرد ١٩٨٧بعس ھر ل سای 
.١٩٨٣بارزانییکان ل سای 

دا دەستگیرکران و دواتر بشوەی )١٠/٨/١٩٨٣-٣١/٧(نوانلک ،انی ڕەشکوژی بارزانییکانتاو
 تاوانی بوو، نک تاوانکی ئنفال ب ک) کوژیکۆم(کۆمڵ کۆمڵ لنوبردران، تاوانکی جینۆساید 

. دا ئنجام دراوە)١٩٨٨(شاوەکانی ئنفال ل سای 

شکایوە ڕژمی بعس بو ئامانج گوەیان نگیشتن، کوتن ئوەی ب قازانجی ئم / ١١ل
سوپای بعس ھرشی کتوپیان ١/٨/١٩٩٠ئوەبوو ل بربرەکانی وتانی کنداوی عرەب و 
یش سبارەت ب مژووی )١٧(ھروەھا ل الپڕە . کردەسر وتی کوت و داگیریان کرد

، کوتی داگیرکرد) ١/٨/١٩٩٠(ڕۆژەی ک سدام ل لو: (داگیرکردنی کوت دووبارە نووسیوتی
. بارودۆخی ناوچک ب گشتی برەو نائارامی دەڕۆییشت

بووە، نک ) ٢/٨/١٩٩٠(داگیرکردنی وتی کوت لالین سوپای ئراق و ڕژمی بعس ل ڕکوتی 
دا )١/٨/١٩٩٠( ڕۆژی نووسیوتی گوای لدا )١٧(و ) ١١(ل الپڕەکانی وەکو ئوەی دکتۆر علیاوەیی 

. بووبت

ناسنامی دروست دەکرد بۆ خک ھر یک ئم جگ لمانش دوای داگیرکردنی کوت / ١٧ل
. ناسنامی نبوای ل نخۆشخانکان چارەسری بۆ نکراوە
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حکومتی بعس و ڕژمی سدام ھموو سنوورکی مرۆیی و ڕەوشتییان بزاندبوو، سیان ل ھیچ 
وەی دکتۆر تاواندەکردەوە، ئلیاوەیی ک نع باسی کردووەو گوای ی کو ناسنامانبارەت بس

 ر زۆر دوورە لدەکرا، ھری بۆ نکان چارەسخۆشخانن ل ،بووبی نو ناسنامانئ سر کھ
بیستووە، بۆ جاری بوویم و شتی وام ندیوەو ن) ھولر(رە ڕاستی و خۆم کوڕی ئو شا

.م پرتووکی علیاوەیی شتکی وام خوندۆتوە ک بدنیایی ب ناڕاستی دەزانمیکمیش ل

ل کوت و شکاندنی ئم سوپا زەبالح، ١٦/١/١٩٩١:سرەتای لدانی سوپای ل) لگڵ(ل گڵ / ١٨ل
ڕۆژ لدوای ڕۆژ خکی کوردستان ئامادەباشی زیاتریان دەکرد، بتایبتی پشمرگی کوردستان 

ە وردە ھاتنوە ناو خاکی کوردستان و پیوەندییان ل گڵ رکخستنکانیان و راوژکارەکانی ورد
. فوج کوردەکانی سر ب حکومت دروست کردەوە

ی ئمریکا و ھاوپیمانکانی بۆ سر )گردەلولی بیابان(دکتۆر عبدو علیاوەیی، مژووی ھرشی 
دەرکردنی ل وتی کوت بھ نووسیوە، ک نزیک ب سوپای ڕژمی بعس و سدام ب مبستی

بوو، نک وەکو ئوەی ک نووسر ڕکوتی ) ١٧/١/١٩٩١(ی نیوەشوی ڕکوتی )٢(کاتژمری 
.  ی نووسیوە)١٦/١/١٩٩١(

دەکوت ڕۆژئاوای ھولر، لسر ) کلکی یاسین ئاغا(ل خبات ٤/٣/١٩٩١ڕۆژی / ٢١-٢٠ل
 ل ،گای موسی تیابوو، ڕدززراوی قکی ڕاگوزۆری خ وانیش بئ بات، کی خگاککۆم

دەبۆوە و دەیانویست ھر ڕۆژک زووتر خۆیان ڕقکی یکجار زۆریان ل ڕژمی دیکتاتۆر 
ئمۆژە ھرشیان کردە سر بارەگای پۆلیسی . ڕزگاربکن و بگڕنوە زدی باب و باپیرانیان

٣ئم عشیرەت ، ک سر ب عشیرەتکی کوردی بوون، پۆلیس کوژراندوو خبات و بداخوە 
بم خۆشبختان دەنگی گلی کوردستان ھواکی بھۆی د، کسیان ل جماوەر دەستبسر کر

کس ٣ب تلزانی بوو، لبرئوە بانگوازی سرۆک عشیرەتکی کرد و داوای لکرد، ک ئم 
جگای خۆشحایی ئوانیش بپی ! ؟..ڕین دژی بعس نک دژی کورد ئازاد بکن، چونک ڕاپ

 ب یان بسک و سوە ھاتن و ئوازەکرج ئازادکرابانگدەبم ، شیرەتو عستی ئوھ 
تکوردییرز ڕابگیرژووی کوردی بم ل .

، نیارییکانی ھنزاتواویئوەی دکتۆر عبدو ل سرەوەدا باسی کردووە ھیچی ڕاست نیی و 
کڕینژووی ڕاپو م ککڕینی خڕاپ ل ماوەری . جگدەستی جک بم ڕۆژەدا ھیچ پۆلیسل

ڕاپڕیوی قدزە، سنگسر و چند دیبگییک نکوژراوە، ک گوای سر ب عشیرەتکی کورد 
، ی نھناوەخناوی ئو نازانم حکمت لوە چیی علیاوەییی، خی ھرکیبووبن و مبستیشی 

؟ دواتر ئوەشی وانیی ھرکییکاننی ئو باسیان دەکاتدەزان ئو خی ھولرک ھموو خک
پۆلیسی ) ٢(کسیان ل قدزەییکان ب بارمت گرتووە ل تۆی کوژرانی ) ٣(ک گوای ھرکییکان 

اووتی ڕاپڕیوی قدزەیان ب بارمت ھ) ٣(ک دوو پۆلیس نکوژرابن و ھرکییکان . ھرکی
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 ،گرتبن یان لو داوایوانیش ئلی کوردستان و ئدەنگی گ تیشتبگ ھب واو ھئ یوانل
گی گلی کوردستان، دەنڕاست نیی ک گوای لسر داوای ھرکییکان کردب، بم ئوە

!! نچیندا کس ب بارمت نگیراوەبارمتیان ئازادکردووە ک ل ب) ٣(ھرکییکان
 خبات، دوو کس شھید ی ڕاپڕینی قدزەیی و سنگسرییکان ل)٤/٣/١٩٩١(ھر ل ڕۆژی 

ناونبوون کناوەکانی ھ کردوون و نئاماژەی پ ک نوەیھیچ شلیاوەیی بو ،دکتۆر عئ ک
مد فاروق سدیق محمد علی محی و ەیروحسن ھۆعومر بختیار : (ە بوونشھیددوو 

).ناسراو ب الوەمالکاغیی، گی 

و مزگوتی )  دروستکراوەئستا پارکی شاری ل(لالی دەخان . ١، )٦/٣/١٩٩١(ڕۆژی / ٢٣-٢٢ل
 ،رگشمدام، بژی پس وخب شان، بھوتاف ک رچاو دەستیان کرد بکی بماوەرقا، جخان

ک بیند دەقیقک دوکانی خۆیان داخست چی خحسینردەوام بوو، زۆربینی و من و کاک تھ
، ئوانیش دەستیان کرد ب ڕەشید مستفا بگڵ خکک کوتین و ڕووبڕووی پۆلیس بووینوە

تقکردن برەو ئاسمان، بڕاستی پۆلیسی ھولر ڕۆی برچاویان بینی و ھردەم ل برەی 
دایخست و شقامکان چۆڵ بوون و حکومتیش ھوی % ٩٠ۆیوە بازاڕ جماوەردا بوون، بم ھ

دەستگیرکردنی خکی ندەدا؟
خککی زۆر تکو ل ) ئستا بازاڕی نیشتمانی لسر دروست کراوە(ل گۆڕەپانی ڕیمکان . ٣

ستانی تواوی برەی کورددەتوانم بم ب، ب خۆشم بشداریم تداکردھموو چین و توژک، 
، برادەرانی شیوعی بشدارییکی برچاویان ھبوو و ڕۆی سرەکیان بینی، لوێ بدی دەکرا

 ربوو و دەمانچبری پۆلیسیان لفسس جلی ئندێ کھ ل وە بوو، جگدەستیان داریان بزۆرب
خبرستانی شکانی قرەو دوکانکشان بدان ھھوتاف ل گریشی تیابوو، بدەسھ ، تیان ب

. شکاندن و لکردنوەی ونکانی سدام کرد
ی پشت بنکی پۆلیسی خانقا، تنیا یک خۆپیشاندان و بیک )٦/٣/١٩٩١(خۆپیشاندانی ڕۆژی 

ئاراستدا ڕۆییشتن، ک بناو بازاڕی شخدا ھات و برەو پردی سیداوە ڕۆییشتن و برە برە 
. وو ک ل ھموو ڕاستکدا خکک دەھات ناو ئم خۆپیشاندانئاپۆڕەی خۆپیشاندانک فراوانتر دەب

 کری خۆپیشاندانکاتژم ٩(دەبوای( بکات، قادر نادرم ڕۆژە دەست پیانی ئقادر ی ب) ستا لئ
ھاتن دوکانکم و چووین شونی ) ٨:٣٠(و چند ھاوڕیک دەوروبری کاتژمری ) سویدە

 وە .دواخراخۆپیشانداندیاریکراو، وەلڕاینڵ قادر نادر چووین و گگک لند جاردواتر چ
دەبوو قادر ) ١٠(شونک ل پشت بنکی پۆلیسی خانقا، بم بسوود بوو، بۆی نزیک کاتژمری 

دی نادر بزگاالی باتا یان (بۆ ناو بازاڕ نائومتڕۆییشت) پارشدار بیتوانی بوەی بیرم . و نئ
دەستکرا ب ھبست . بوو لناکاو خۆپیشاندانک دەستی پکرد) ١١-١٠:٣٠(وان بت کاتژمر ن

خوندنوەو وتاف لدان و ھمووی بجارک ڕوویانکردە بازاڕی شخو دیمنکی زۆر نوازە 
سرنجی ڕاکشام ک ھرگیز چاوەڕوانی ئوەم ندەکرد کسک لم تمن بم گوڕوتین بشداری 
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، بر ل داگیرکردنی کوت ل سان دەبوو) ٧٠-٦٥(پیاوکی پیری بتمن . نکی وا بکاتخۆپیشاندا
بناوی بازاڕی شخ ناولم بڕوەدەبرد )شربت(دا دوکانی خۆشاو )٢/٨/١٩٩١(ڕۆژی 

ئو سردەمی خۆشاوم دەفرۆشت، ھموو . و دواتر کردم ب تورشیات) ساردەمنی ھدی(
، دواتریش اوە بتمن دەھات دوکانکم و شربتکی ھناری دەخواردەوەئوارەیک ئو پی

پیاوەک، ک بداخوە ناوەکییم بیر نماوە، قسخۆش، کوردپروەر، . تورشی سووری دەکی
گاتچی، نوکتی زۆری دەزانی، پندی کوردی و ھۆنراوەی زۆری لبر بوو و بسرھاتی زۆری 

ک ئم پیاوە ب ئزموون، بدەم خۆشاو خواردنوە ھۆنراوەیکی بۆ ھموو ئوارەی. دەزانی
دەخوندموە، یان پندکی کوردی بۆ دەگوتم، یان بسرھاتکی کوردەواری بۆ دەگاموە، یان 

دوای ماوەیک بووین ب برادەر، بتایبت ک زانی مامۆستا بوویم و زیندانی . نوکتیکی خۆش
دەروشکی ڕیش سپی نورانی کوردپروەر و ئم پیاوە . ستایی دوورخراومکراوم و لکاری مامۆ
ل بردەم مزگوتی خانقا تزبیح، چخماخ و وردەوای لم بابتی نیشتمانپروەر بوو، 

دەفرۆشت و باسی ئوەی کرد ک خکی دۆی خۆشناوەتی و ھی یکک ل گوندەکانی زیارەت، 
ئم ڕۆژە ئو پیاوەم بینی ک دارکی درژی . م دوو گوندەیکی نزیک ئیان گوندعلیاوە

بدەستوە گرتبوو، ب ونی بردەم دوکانکانی بازاڕی شخ داھات و یک یک بم دارە 
وەرە خوارێ ھی ستمکار، وەرە خوارێ : (ھاواری دەکردبدەم فرمسک ڕشتنوە دەیدڕاندن و 

وەرە خوارێ ھی کافری کوڕی ژ، وەرە خوارێ ھی دکتاتۆر، ھی زام، وەرە خوارێ ھی خونم
بس نیی ئم ھموو گنجت ل سدارە دا، بس نیی ئم ھموو وەرە خوارێ ھی گواد، کافر، 

 س نییموو گوندەی کوردستانت سووتاندو کاولکرد، بم ھئ س نییکیمیایی کوشت، ب کوردەت ب
شرت ب دەب تۆی ئم ھموو زوم و ن بکوشت دا؟ئم ھموو گنجت ل شڕی ئرا

ماوەی یک دوو خولک بدیار ئم پیاوە وەستام ). تاوانت لبکینوە، ھی ب مشکی ب شرەف
. و دواتر بغاردان گییشتموە ناو خۆپیشاندەران و تا سر پردی سیداوە لگیان ڕۆییشتم

کی دەمانچسم، ککردەم دوکانبدەستلکی بی شیوعی بوو ویستی ئیڤایرگشمپ ک
سربازی ڕاگرێ ک ڕۆژان دەھاتن ناو بازاڕی شخ و سوزە، میوە و خواردنیان دەکی بۆ 

یک دوو ڕۆژ دوای ئم خۆپیشاندان .فیلق، بم ڕانوەستا و ئویش دوو تا س فیشکی پوەنا
ۆشیم لکرد و پیم گوت ک دیوم چۆن ونکانی سدامی پیاوە ب تمنکم بینییوەو دەستخ

دەدڕاند ب دارە درژەکی دەستی، بدخۆشییوە باسی ئوەی کرد ک ئو ڕۆژە دی زۆر خۆش 
بوو ب خۆپیشاندانک و ھیوای ڕزگارکردنی ھولر و کوردستانی دەخواست و باسی ڕزگارکردنی 

ی بڕاستی ئم دیمن). ھی ھولریش بڕگاوەی دنیاب: (وتمڕانی یان ڕانی و سلمانیمان کرد و گ
ھی ئوەی بخرت ناو درامای گردەلول و ھوستی ئم پیاوە دسۆزە پیاوە پیرەکی برادەرم

.  لیاد نکرت
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ونکانی سر(دکتۆر عبدو علیاوەیی، لم الپڕەیدا ناونیشانی بابتکی لژر ناوی / ٢٤ل
، ک دوو الپڕەی لسر )دوکانی سوزەفرۆشکانی شخیان ھموو دڕاند و لیان کردنوە

دەبوای !!! نووسیوە، کچی ب تاک وشیکیش باسی دڕاندن و لکردنوەی ئو ونانی نکردووە
. ب چند درک بکردایسدامی بالی کم باسی دڕاندن و لکردنوەی ونکانی 

 ھمان کاتدا بشکی تری جماوەر لالی پردی سیداوە دەستیان ب خۆپیشاندان کرد و ل/ ٢٤ل
ئۆتۆمبلکی برازیلی سۆر ھندێ چکداری تیابوو دەی پاراستن برەو شقامی کۆی ھاتن تا 

چوارڕیانی کۆی .
ر زاری کستی و لی خۆیتی قسلیاوەیی نووسیوع بدورەدا دکتۆر عوەی لی ئسی دیک

بگورەی ئاگاداری خۆم و . نگاوەتوە بتایبت ک نینووسیوە گوتیان، کوات خۆی بینیویتی
بوو و سرەتا لنزیک بنکی خۆپیشاندانی ھولر یک )٦/٣/١٩٩١(بشداری خۆم لم ڕۆژەدا 

و بناو بازاڕی دەستی پکرد) وات یانی فرمانبرانی کۆن(پۆلیسی خانقا و گۆڕەپانی ڕیمکان 
شخدا تپڕی و لسر پردی سیداوە بوون ب دوو بش بشکیان بژر پردەکدا بناو 
گڕەکی سیداوەدا ڕۆییشتن و بشکی دیکشیان بناو بازاڕی ستاقان ڕۆییشتن و تا ھردوو 

الیان ل ستی دەرچوون و کۆتایی بقامی شر شھاتخۆپیشاندانس ک .ر پردی خۆم لس
مترک ل پردەک ) ١٠٠-٥٠(سیداوە برەو دوکانکم ل بازاڕی شخ گڕاموە و نزیکی 

دوور کوتموە، گوم ل دەنگی تقیکی یکجار زۆر بوو لناو سیداوە ک دواتر باسکرا قاسم 
ل جماوەر ک تقیان بوون و جاشکانی ) ٢١(ڕەشید خدری فرماندەی مفرەزە خاسی ژمارە 

ئو تاک سرۆکجاشی مفرەزە خاسی ئمنی ھولر بوو ماکی ل نزیککردووە، قاسم ڕەشید 
دوای گییشتنوەم ب دوکانکم، سیرم کرد . یشاندەران پیدا تپڕبوونشقام بوو ک خۆپ

وکانی تواوی دوکانکانی ئو برەی خۆمان و برانبریشمان داخرابوون جگ ل ھردوو د
تنیشتکانم دەرگاکانیان کراوەبوو، جاری یکم سیرم کرد کسی تیادا نبوون، بۆی ھرچی 
شتکی ل دەرەوەیان ھبوو بۆم بردن ژوورەوەو دەرگای دوکانکانی ئوانم داخست، ئینجا 

 خریکی بردن ژوورەوەو ھگرتنی ئینجان تورشییکانی سر مزی فرۆشتن بووم ک ڕۆژان ب
. مبستی سرنج ڕاکشانی کیاران دەم ڕازاندەوە ب کرەوس، بیبر و بھارات

ڕانو گ کخۆپیشاندان شداری کردنم لی بو ماوەیرەو دوئیداوە بر پردی سسکان و وەم ل
خولکی پچوو، ھشتا دوکانکم دانخستبوو ٣٠- ٢٠خریکبوونم ب داخستنی دوکانکم نزیکی 

خۆی ل پشوە بل سرباوەکی مامند قشقی فرماندەی مفرەزە خاسم بینی ک ئۆتۆمۆ
لالی بنکی پۆلیسی خانقاوە بناو بازاڕی شخ برەو پردی سیداوە تپڕی، دانیشتبوو و 

جا لسر . بم ئوکات دەمک بوو خۆپیشاندەران ڕۆییشتبوون و ل سیداوە تقیان لکرابوو
بوە ڕاگییشتن لناو بازاڕی ستاقان یان ناو نازانم برەو کام ال ھاژووشتیان، ئایی سیداوە پرد

ک ،ئۆتۆمۆبلکی مامند قشق!سیداوە یان سر شقامی شستی تق ل جماوەر بکن یان نا
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دەکراو و ئاماخۆی ل پشوە بوو، دوو کورسی ناوەڕاستی پشتوەی پیکابک چندان جاشی چک 
لناو دەست و دەمامک دراوی لناو دانیشتبوو ک پشتیان کردبووە یکتر و جاشکیش ک ھم 

دەست خۆی دەمامک دابوو و ھم چاویلکی لچاو بوو چککی ک دۆشک یان بیکیسی بوو بۆ 
. بپاوە وەستابووو شخی دەسوڕاند ڕاست و دەست چپی شقامی 

نخایاند ھزی ئمن و مفرەزە تایبتیکان ڕژان سر شقامکان، ب تقکردن و زۆری / ٢٥-٢٤ل
) ماکانی(ماکانیخۆپیشاندەران لچاوترۆکانکدا لناو کوچو کۆن و ... تقاندن) RPG(قازیف و 

و دسوزی ) نیشتمانپروەر(نیشتیمانپروەرستاقان ھموو بزربوون و خۆیان حشاردا، خکی 
) ئمن ل(ئمنلمفرەزە تایبتکانی سر ب . بۆ خک دەرگاکانیان لسر پشت ئاوەکردتاقان س

یکک ل زامدارەکانیان حشارداو بداخوە فلکی کۆی پنج گنجیان زامدارکرد، بم ماکان
من کران و ئسلیمی ئمووی تتی تر ھشت ھاووڵ ھگ و چواریان دەستگیر کران ل

..................... مفرەزەیی تقی ل جماوەر کرد ھموو خک دەیان گوت مفرەزەی 
تقندراب، ھرچندە ھردووکیان قازیف و ئاڕپیجی ھر ) RPG(قازیف و پم وانیی ئم ڕۆژە

ە تناگم ھیچ زانیارییکم لسر بریندار و دەستگیرکراوەکانی فلکی کۆی نیی، بم لو. یکن
 یان لقت نووسیوە کی نیفرەزە خاسو مرماندەی ئلیاوەیی بۆ ناوی فع بدودکتۆر ع

!!! کسیان بریندار کردووە) ٥(خۆپیشاندەران کردووەو 

دوو فۆکی ھلیکۆپتری ھزی تایبتی لالی ١٢:١٠کاتژمر ) ٦/٣/١٩٩١(ھر ئمۆ / ٢٥ل
رەو گر بولری ھسکعکرد. ڕەکی باداوە ھاتنم دۆشک یان بقندێ تم ھیچ زیانی ھب ،

ھولر شتکی سیر و ئم جگای سرنج بوو و بدیارکوتنی ئم فۆکان ل ئاسمانی نبوو، 
دەگمن بوو، چونک پاش لدانی ھاوپیمانکان دەرپڕاندنی سوپای عراق ل کوت، ھیچ فۆکی 

. اسمانی ھاوپیمانان نیدەتوانی ب ئاسماندا بفێعراقی ل ترسی ھزی ئ
پم وانیی ھیچ ھلیکۆپترکی ڕژم لم ڕۆژەدا ل ئاسمانی شاری ھولر بینراب، پدەچ دکتۆر 

لی تکچووب، بتایبت دوای دوکان داخستن ) ١١/٣/١٩٩١(علیاوەیی لگڵ ئو فۆکانی ڕۆژی 
ران، عسکری و لوشوە برەو شھیدانی کوران، ئازادی و ب پا برەو گڕەکی زانیاری، کو

گڕاموە بۆ تعجیل، ک و خانقا زانیاری م، پاشانیش لووە بناو ئازادی،گڕەکی عدال ڕۆییشت
!! ھیچ ھلیکۆپترکی ڕژمم نبینی

داب و نریتی ئمۆ ھینیی، خکی ھولر زۆربی ھرەزۆری پابندن ب. ٨/٣/١٩٩١ڕۆژی / ٢٨ل
ئایینی پیرۆزی ئیسالم، روو ل مزگوتکان دەکن بۆ نوژی ھینی، لم ڕۆژەوەی بعس ل سای 

دەبووای ھموو مامۆستایانی ئایینی دوعاو نزا بۆ پاراستنی ب کودەتا ھاتۆت سر حوکم، ١٩٦٨
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ندە سدام حوسن ئحمد حسن بکر و دواییش سرۆکی فرما) االب القائد(باوکی سرکردە 
؟...خوا بیپارزێ بکن و خکیش بن ئامین

پم وانیی و زۆریش دنیام ل وتاری ئایینی ڕۆژانی ھینی ل سرانسری مزگوتکانی ئراق و 
باشووری کوردستان، ھرگیز ناوی ئحمد حسن بکر نھاتووە بکو تنیا و تنیا ناوی سدام 

تنانت دوای الدانی ئحمد حسن بکر ل پۆستی . ڕانوەی بۆ کراوەحوسن ھاتووە و نزاو پا
دا، سدام حوسن تنانت )١٩٧٩(سرۆک کۆماری و برپرسی یکمی حزبی بعس ل تموزی 

. الدال حزب و حکومت کس نزیککانی بکری 

دەوە، ک حکومتی بعس شڕی لگڵ کورد دەست پکر١٩٧٤ل ئازاری سای / ٤٣ل
 می ئکزی شۆڕش ٥٠-٤٠) دواناوەندی ئایینی(قوتابخانڕ یان چوونندکار بووین، زۆربخو

واناللی بریکاری وەزیری ناوخۆی : (لمامۆستا ج ،نومالی عخ جکاک کۆسرەت ڕەسول، ش
دەکات، ئستای ھرم، مامۆستا ئبوبکر ئستا ل مکتبی سیاسی یکتی نیشتمانی کوردستان کار

). ھتد....شھید علی سید محمد برزنجی
دکتۆر علیاوەیی، علی سید محمد برزنجی، ئگر مبستی ل علی محمد ئیسماعیل عومر 

دنیام مبستی لوە، ئوە کوتۆت ھیکی زۆر %) ٩٩(بت، ک ) شخ علی برزنجی(برزنجی 
سر ب ئمنی ھیدە و ن ھیچ بکو تاوانبار و سیخوڕکی گورەوە، چونک علی برزنجی ن ش

ڕاست ل ڕکخستنکانی کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان و ئندام ڕکخراوی ھولری . بووھولر
ی )١(چۆت شاخ و کارگی ڕکخراوی دا )١٩٨٤(ل کۆتایی سای ئو ڕکخستن بووە، دواتریش 

ی ئوکات ک دواتر بوو ب )٤(تی ل سنووری مبندی کۆم ل گوندی توتمی خۆشناوە
دا ل ئنجامی کشیکی کۆمیتی دەستبسر کرا، )١٩٨٥(، وەل ل پایزی سای )٣(مبندی 

بوو ل بالیسان ماکی برای ک ئندام مبند بوو وبم ئو بفی سردانیکردنی شخ فوئادی 
وت و ھکتی بۆ ھرەوە کرددەرفولمنی ھئ یوەندی بم و پوە ناو ڕژدواتر . ت و ھات

ھاوڕی کۆمی بگرت ) ٧(دا)١٩٨٨(ل سای ، لنویاندا چندان کسی ل ئمنی ھولر بگرت دا
دا الی ئندامکی مکتبی سیاسی یکتیی )١٩٩١(گولل باران کران، خۆم ل سای دا ک دواتر

ئمنی ھولر گیرابوون، لسر دۆسیی ڕاپڕین ل ن دۆسیکانیانم بینی ک ل نیشتمانیی کوردستا
).سرچاوە شخ علی برزنجی/ رنجيالمصدر شیخ علي البز(یان نووسرابوو )٧(ھر 

ئو ھاوڕیانی ک بھۆی ئوەوە لالین دەب باش ئگر علی برزنجی شھید ب، ئی 
ئای دەکرت ناویان بنین شھیدانی ؟؟؟ناوی چییان ل بنینران کران جلالدانی بعسوە گولل با

ئای دەکرت تاوانبارکی وەکو شخ علی برزنجی ک بۆت . دەستی شھید علی برزنجی؟
٧(باران کردنی ھۆکاری گولل (،ی کۆمتیی نیشتمانیی کوردستانھاوڕکی و پۆلی ئتۆ ل

دا شخ علی برزنجی کوشتوە، ئستا کسکی وەکو دکتۆر )١٩٩١(سای شھیدە ل ناوەڕاستی 
علیاوەیی بت بیکات ب شھید؟
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 یت بسیخور و ناپاک بک ک یروەرانو کوردپ کی مرۆڤانچ ویژدان ،کوە چ زیندە ویژدانئ
بنی، ئویش بۆ شھید و ناوی سیخوڕو خۆفرۆشانیش ب شاردراوەیی بھیت و تنیا چند پیتک دا

دکتۆر عبدو علیاوەیی، شواندنی خک پیتکان پتی یکمی ناوی تواوی ئو کسان نبت؟ 
سکرتری یکتیی نیشتمانیی کوردستان، ک یکمی کسکی نزیکی کۆسرەت ڕەسوڵ علی جگری 

ی ڕەنجدەرانی ی کۆم)٢(و ) ١(و ھم تواوی کادیرەکانی ھردوو ڕکخراوی ناوبراو ھم 
و کادیر و برپرسی کرتکانی ڕکخستن دەزانن ) ٣(کوردستان، ڕابر سیاسی تیپکانی مبندی 

علی برزنجی لسر چی گڕایوە ناو ڕژم و بوو ب سیخوڕکی ئمنی ھولر، ھم شخ 
دا ل )١٩٩١(لدوای ڕاپڕینی بھاری سایەوە )ک. ن. ی(تواویان دەزانن ک ناوبراو لالین 

گولل باران کردنی پۆلک ھاوڕی ھولری ڕکخستنکانی کۆمی ڕەنجدەرانی ھولر ل تۆی 
. کوژرایوە، ک علی برزنجی ھۆکاری بگرت دان و گولل باران کردنیان بوو،کوردستان

ی بوو، چۆن چۆنی؟ بداخوە ڕائید سلمان ک یکک بوو ل تاوانبارە ھرە گورەکان ڕزگار/ ٥١ل
نازانم و زۆریش ھومدا زانیاریم لبارەی دەست نکوت، چونک ئم تاوانبارە بیانییکی 

. ڕزگارکرابوو
عبدوللتیف ک خکی ڕائید سلمان و ل ڕۆژانی دوای ڕاپڕین بیستبتم، ئوەندەی من ئاگادار بم 

شۆڤینی بعس بوو ل منزومی شیمالی گوندی جدیدەی سر ب قراج بوو، ئفسرکی دڕندەی 
دا )١١/٣/١٩٩١(ل ھولر و لکۆینوەی لگڵ زیندانیی سیاسییکانی کورد دەکرد، ل ڕۆژی 

لالین موحسین عبدو ڕەسوڵ ناسراو ب موحسینی عو نفت یان مامۆستا موحسینی 
مالی بوو و ئو شوە خۆیشی ک فرماندەی مفرەزە خاسی سر ب منزومی شیشۆڕشگان

بتایبت ک ڕائید سلمان کوردی دەزانی، بۆی ڕزگارکردنی ئاسانتر . ل منزوم بووە، ڕزگار کراوە
. بووە

بنسبت دامودەزگاکانی شاری ھولر، ھندکیان خودی ڕژم ل کاتی کشانوەیاندا / ٥٥ل
وانر و شیما: (سووتاندیان، لولمنی ھی ئیستخباراتدائیرەی ئنزومک ..)لی، مندم ھب ،

، بم بڕای من ئوانی دیک دەستی تدابوو، )دائیرەی تجنید: (شون جماوەر سووتاندیان، وەک
. ب تایبتی دەستی ئو کسانی وەکو سیخوڕ لگڵ ڕژم کاریان دەکرد

حمد خدر و سباح حمد عوسمان دەشتی، ئکرەم (دا لگڵ )١١/٣/١٩٩١(ل ڕۆژی ڕاپڕینی 
ی دیکندان ھاوڕریم وەھاب و چرەیدون ککی زۆری خدر برایانی عوسمان دەشتی، فو ژمارەی

ھولر ھاتین برەو بڕوەبرتی پۆلیسی فریاکوتن و دواتر -ل سر ڕگای کرکوک ) جماوەر
بیمان دەستگیرکرد لنویاندا ڕەفیق حز) ٧(برەو بڕوەبرتی ئیشوکاری ھولر چووین، لوێ 

مان - لگڵ ئکرەم پرسیاری ڕەفیق فلیح). ...............حیدەر ئیوب، ساح بریفکانی، قاسم کور (
وە، بم ل برەبیانی زوودا بر ل تقکردن ، گوتیان شو لرە بوک بدواییدا دەگڕاینکرد
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 رمان بس نرش بکوە ھوەی ئرلرەبوو برعی لەزاق مبدولم عشت، بھرەی ج١٥(ئ (
ڕەفیق حزبییکم وەرگرت و ) ٧(خۆم پناسی ھر . خولکک برەو منزومی شیمالی ڕۆییشت

. م کردن)عوسمان دەشتی(الی خۆم بوون تا دوای ماوەیکی زۆر ڕادەستی 
ی پشنیوەڕۆ بزاری خۆمم دەربی و ب )١١(لبر دزی و شەخۆری، دەوروبری کاتژمری 

من دەگڕموە ما و باوەڕم بوە نیی لپناوی ئو میللت خۆم بدەم : (م گوت-فرەیدون کریم
 کوشت ککی زۆربکخریکی ڕاووڕووتیار). وا خو برەیدون ئیر فالوە سەی منی زۆر ب

ئحمد ئیبراھیم ڕەفیق حزبیی ل مای ئیبراھیم ) ٧(بوو، وەل دوای ڕادەستکردن و دانانی ئو 
، ک دوای کوژرانی ی جاش سووککان)٣٢(منتکی برای سابیر منتکی سرۆکجاشی فوجی 

زبانمان بردە مای بۆیش ئو ڕەفیق ح. سابیر منتک ئیبراھیمی برای ھاتبووە شونکی ئو
 ن کڕدا بگو مادوای ئوە و بتڕعس بگو ب نڕین شکست بوەک دواتر ڕاپناوبراو، ن

ئگر بعس ھاتوەو کارکی واش بکات، باشتر وای مای . ڕەفیق حزبییکانمان ل دانابوون
با تسرۆکجاشک بت ک ئو دەتوان خۆی ڕزگار بکات یان ئگر باجکشی بدر

! سرۆکجاشک بیدات نوەک کسکی نیشتمانپروەر یان پاک و بھوست
دا لگڵ فرەیدون برەو مای ئوان ڕۆییشتین ک دەکوت گڕەکی ڕوناکی )١١(لدوای کاتژمر 

خولک ) ١٣:٣٥(کاتژمری . کۆنی ھۆی ڕۆشنبیری جماری و ل منزومی شیمالی نزیک بوو
ر و ھاوارکردن ک منزوم ڕزگارکرا، بیکوە لگڵ فرەیدون ب غاردان بووە تقی زۆ

 و ل نزومرەو م١٣:٤٠(ڕۆییشتین ب(بووین نزومناو مدا ل . نزوموشی مناو حل)رمم ) ٣٩ت
ل دەستبج چووم ئو زیندانی ک. ژمارد ک ھموویان کوژرابوون و گولل باران کرابوون

ل حوشی منزوم چند . ھموو ژوورەکانم بسر کردەوە، ا لی گیرابوومد)١٩٨٦(سای 
یککیان ل خۆشی ئو تازە دەرگایان لسر کرابووەوەو ک زیندانییکی ئازاد و ڕزگارکراوم بینی

دواتر بشکی زۆر ل ژوورەکان . ڕۆژەدا فرمسکی شادی بسر ڕوومتکانیدا دەھات خوارێ
چووینوە دوای نزیکی کاتژمرک یان تۆزک زیاتر . نکم نبینی ک سووتابگڕام و ھیچ شو
دەبوو دیسان ) ١٨:٠٠-١٧:٠٠(ئوارەکشی دووبارە دەوروبری کاتژمری . مای فرەیدون

دواتر چووین چووینوە منزوم و ژوور ب ژوور لگڵ فرەیدون دەگڕاین و قسم بۆی دەکرد، 
ی ل بوو، ان بوو، ژوورکی دیک ھمووی فایل بوو ک چند پشمرگیکژوورک ک پرتووکخ

ئم پشمرگی : (مرگی چ الینکن و ئم فایالن چی لدەکن، گوتیانپرسیارم لکردن ک پش
ھم ). فایلکان دەبین بۆ ڕانی بۆ ئوەی ڕزگاریان بکین ل فوتاندنھاتووین ک و . ن. ی

ھم ژووری فایلکان ھیچی نسووتابوو، وەل ھمووی بسر یکدا فێ پرتووکخانک و
. درابوو

ک ژووری فایلکان ھمووی سووتابوو، الی چایخانی بایزی ڕۆژی دواتریش چووم ئمنی بلدە 
دواتریش چووم بڕوەبرتی ئمنی ھولر ک ھر برانبر ئمنی بلدە بوو، ھیچ ژوور و 

فرماندەی سری بوو ل ل دیبگ تابوو جاشکی سید قھارم بینی ک کاتی خۆی فایلکی نسوو
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ناوی عبد بوو لالی دیبگییکان ب وی سید قھار سید حوسن خورمیی )١٠(فوجی 
چونک پیکابکی شۆڤرلتی زەردی زۆر بخرایی بناو بازاڕ و کۆنکانی ناسرابوو) عبدە خوی(

ھندێ فایلی لدەست بوو ھگو وەرگی ،لدەخوڕی و خککش ئم ناوەیان لنابوودیبگدا 
وەل نمدەزانی ھۆکاری گیرانکی چی بوو، بۆی لم پرسی ک ،دەمزانی ماوەیک گیرابوو. دەکرد

خۆم ماوەیک لرە گیرابووم، دەموێ فایلی : (بۆ بدوای ئو فایالندا دەگڕت، ل وەمدا گوتی
ھر ئو ڕۆژە و ل ئمنی ھولر ب دووری چند مترک ). بدۆزموەو بزانم ک بگرتی داوم

دا )١٩٨٧-١٩٨٦(تۆفیق چمرگییم بینی ک ئویش بدوای فایلی خۆیدا دەگڕا، ک ل سانی 
تۆر دک. دا ل ئبوغرب بووین)١٩٨٨(ل سای دواتریش بیکوە ل ئمنی ھولر گیرابووین و 

خۆم لگڵ شھید خسرەو شرەو نورەدین : (دا نووسیوتی)٥٩(علیاوەیی خۆیشی ل الپڕە 
).عومر ل دائیرەی ئمن ھۆبی سیاسی فایلکی زۆرمان ھنا لناو جامخانی نایاب نایاب بوون
ان ئو قسیی سرەوەی علیاوەیی دەیسلمن ک ئمنی ھولر نسووتاوە، چونک ئگر خۆی

 کانیان دەسوتاند کنامگک ژووری بموو شتھ ر لنیایی و بدوە بئ ،ردابایب ئاگریان ت
.تواوی نھنییکان و فایلکان لم ژوورەدا بوون

ئوەی ھرگیز ل کورد چاوەڕوان ١١بداخوە دوای سعات : ڕاو و ڕووتRRھزی / ٥٩ل
یش دەستکرا ب دزین و تان ل دامودەزگاکانی حکومت و بگرە ندەکرا ئمۆک کرا و ڕوویدا، ئو

 و نرگشمپ نجامدا نیان ئم کارە ناڕەوایی ئوانم ئژوو دەییش، بۆ مندێ ماھ ل
، ئگینا جماوەری ڕاپڕیو بوون، بکو ل سرەتادا زۆربیان ل چینی نیبمچ بورجوازییکان بوون

نکار، مامۆستا، فداخونجام نم کارەیان ئرگیز ئشداربوو، ھر، ژنان و کچانی بدەیان . رمانب
ئۆتۆمبل لالی فرقی فاروق بوون، خک جامکانیان دەشکاند، کچی ھاواردەکرا میشکنن موکی 

بم بداخوە ئوەی ڕوویدا ھرگیز ل شۆڕش، موکی شۆڕش، خۆم شایدحای ئوەم، 
ری ندەوەشایوە و دوور بوو ل خووڕەوشتی سرکردایتی برەی خووڕەوشتی کوردەوا

. کوردستانییش، بم دوایی وردە وردە بووە چاولکری و زۆر خکی تریش ئم کارەیان ئنجامدا
پم وای ھر ل خولکی یکمی ڕاپڕین دەست کراوە ب تان و دزی ل دامودەزگاکانی ڕژم و 

ھروەکو دکتۆر ی پش نیوەڕۆ)١١(ڕگاکانیش، نک بتایبت دوای کاتژمری تنانت شکاندنی بازا
سبارەت ب بردنی ئۆتۆمۆبلی دەوت و برپرسان و ڕەفیق حزبییکان . علیاوەیی نووسیوتی

ب فرمانی لدوای ئم ڕۆژە . ھمووی خکی ڕاپڕیو ب ڕکخستن و پشمرگش بردیان
لناو شار دادەناو ئۆتۆمۆبلیان ل ھاووتیانی ەیان شون بازگیان پشمرگ ل دبرپرسکان

، بگشم بۆ ئو قسیم ئوەی ک ل دەیان شون لناو بدەست وەردەگرتوە بۆ برپرسکان
شاری ھولر مفرەزەی پشمرگ ڕۆژان دەوەستان و ئۆتۆمۆبلیان ل خکک وەردەگرتوە 

لکاندواتریش ئۆتۆمۆبرپرسدەست ب وتنی کم ڕۆژەدا . کان زۆربن و دزی لتا ل وەی کئ
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ئنجام درا، بدنیایی بشک ل کولتووری کوردی ئگینا بمشوەی و بو ڕادەی ندەبووە 
. چاولکری و پیادە ندەکرا

رەزای پشی چۆڵ کۆم چکدارک زەالمکیان ھنابوو دەیانگوت ئم شا. سجنی ژر زەوی/ ٦٣ل
شۆ ... بکن با بت سجنک بدۆزتوە، ئویش دەیگوت کاک ب دەنگ بن پشم چۆڵ بکن دەی 

ئیدی ماوەیکی باش چاوەڕوانم کرد ھر ئم حاتان بردەوام بوون، ... وەرە ئرە) شۆفل(فل 
واییش ھمووی درۆ د... ئیتر زانیم وەستانکم ب ھودەی قرەباخیکش ھر بردەوام بوو

. دەرچوو، ھیچ گرتووخانیکی ژرزەوی ل نبوو
دا ل منزومی شیمالی بدوای زیندانی ژر )١٤:٠٠(ڕۆژی یکمی ڕاپڕین لدوای کاتژمری 

زەویدا دەگڕان، بم ھیچ شۆفی ل نبوو، ک دکتۆر باسی ھنانی شۆفڵ و وەرە شۆفی 
 خۆی کردبووە شارەزا و پش خکک کوتبوو ک گوای زیندانی خۆشم کسکم بینی ک. کردووە

چند بۆڕییکی ئاودەست و ئاوەڕۆی باراناوی لبوو، کسک ب . ژر زەوییان بۆ دەدۆزتوە
ھھا، ئوە وا ئوانیش ل بۆڕییک : (بردک یان پارچ ئاسنک ل بۆڕییکانی دەداو دەیگوت

تنیا دوو زیندانی لبوو ک ب کۆنک و دەمزانی م لوێ گیرابووم و لبرئوەی خۆ). دەدەنوە
 کناسرابوو، کۆن کی٥(نو ( وردەم ئبک بوو لژوور و ھۆ)ی ، ھیچژوورەدا) ٥قسباوەڕم ب

لوێ ژوورەک، ) ٥(ب ھر و خرا دوای چاوپدا خشانکی سرپیی کابرای بناو شارەزا نکرد و 
. ڕۆییشتم

بکن، ک کوڕەکانیان کردە قوربانی بۆ سرکردە کوردەکان ئم ژنان لیادھرگیز ناب / ٦٥ل
ھرگیز ناب مافی شھیدانی ڕاستقینی کوردستان جا چ شھیدی ئوەی ئایندەمان گش بت، وە 

پشمرگ یاخود ئوانی ل سجنکانی بعس گیانیان لدەست دا و یاخود ل سدارە دران، 
! ؟...امۆش بکرن و گرنگی ب ھی تر بدرێفر

دکتۆر علیاوەیی، ئامۆژگاری سرکردایتی کورد دەکات ک شھیدانی پشمرگ و زیندانکانی 
بعس لیاد نکن و لھمان کاتدا گرنگی ب ھی دیک ندرێ، کچی خۆی ھاتووە تاوانبار و 

نازانم . ل عومر برزنجی دەکات ب شھیدئیسماعیسیخوڕکی ئمنی ھولری وەکو علی محمد 
خۆی ب کورپروەر، نیشتمانپروەر و دسۆزی بنمای شھیدان بزانت و بوانامی ک مرۆڤ 

دکتۆراشی ھب، چۆن زاتی ئوە دەکات کسک بھۆی ناپاکی کردن ل ھاوڕیانی ڕکخراوەکی 
چندان کسی ل ئمنی تاوانبارک کت، ی کوژرابیخوڕی کردن بۆ ئو ڕژم دکتاتۆرخۆی و س

 گرت دابر بولباران کرابن، و ھ ھید ناوی ببات؟؟؟ دواتر گوللش ت و بو بدکتۆر ئ م وایپ
بھۆی علیاوەیی، تواوی ناپاکی کردنکانی شخ علی برزنجی دەزانت، کچی بداخوە دت و 

ک شخ فوئادی برای نزیکترین کسی شخ علی !اتب شھید ناوی دەبناسیاوتی یان ھاوپۆلی 
ک ھردەم الی ھاوڕێ نزیککانی ،مردناپاکییکانی علی برای ل داخیشخ فوئادبداخوە بوو، 
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ئم غمی : (و دەیگوتل دی دەرندەچووھرگیز و خۆی باسی ناپاکی شخ علی برای دەکرد
!! )کوژتمدەھرعلی برام 

لگڵ کاک علی قادر گۆمسپانی بووم ١٢/٣/١٩٩١ھرگیز ئوە ل یاد ناکم ل ڕۆژی من / ٦٦ل
 دکتۆرای ل کی زانکۆمان بینی کمامۆستای ی کۆیر فلکسیار .......... لستا کوردی عو ئیھ

ە، کاک علی پرسی دکتۆر ل کوێ بووی؟ دون دیار نبووی ئو ھموو بعسیمان دەرپڕاند؟٢٤
ت ب لرەدا پ...) مندان بوو، من ل ماڵ بووم، کارم بم ئیشان نیی ئم ئیشی(ل وەمدا گوتی 

بۆ جنابت پداھاتی ھموو حزب شۆڕشگەکانی کوردت دەم گر ئم ئیشی مندان بوو
! ئامادەش نبووی بگڕیتوە خزمتی شارەکی خۆشت بکی! دۆشی؟
. کتۆر عبدو علیاوەیی ناوی ئو دکتۆرە ئاشکرا بکات بۆ ئوەی خک بیناسندەبوای د: یکم
بدابایوە، نک دوای ل ھمان شون دەبوای علیاوەیی دەمودەست وەمی ئو دکتۆرەی : دووەم

دکتۆرەی ئو قسیی کردووە ئو ساڵ ل نووسینکدا وەمی بداتوە ک لوانش ئو ) ٢٣(
کوات نگانوەی قسکانی ئم مامۆستایی زانکۆ . نخونتوەنبین و ھر یاوەییعلوەمی 

. لالین دکتۆر علیاوەیی، زۆر باشتر بوو ل گانوەی

ئو شوە من . ی شو، شوکی ترسناک١١کاتژمر ١٤/٣/١٩٩١- ١٣شوکی ناخۆش/ ٧١-٧٠ل
مایان ل گڕەککمان بوو، ل ) ع. ن(ی بناوی کوڕکم دەناسفایلکی زۆرم لبردەستدا بوو، 

بۆ یکم جار ک دامزرام ب مامۆستا ل گوندی کۆڕێ، مامۆستا عوسمانی برای ٦/١٠/١٩٨٠
 ئاگام ل وە کژار ئاگاداری کردملی ھھید عع. ن(ش (منئ ر بس چونک ی . بسا ١٩٨٥ل ل

، ئوکات دەیانگوت ئم کوڕکی ب ی کۆچی دوایی کردو دوایھولر ئو کوڕەیان زامدار کرد
گرتن داوەو خزم و کس و کاری کوڕەک ل بری خونی کوڕەکیان ئویان کوشتۆتوەو خزمکانی 

. ھویان دەدا تۆی خونی کوڕەکی خۆیان بکنوە، چونک وایان دەزانی ب غدر کوژراوە) ع. ن(
و ) ع. ن(کوڕەم بینییوە دواتر دام دەست خزمکی نزیکی دوای ئوەی لو شوەدا فایلی ئو

خوندیوە یکسر وتی خوا خرت بنووس ھقی خۆی وەرگرتووە، چاک نبوو ل بری خونی ئو 
.کسمان نکوشتوە

یو ناسرابوو ب )ع. س. ع(نیی و ) ع. ن(، دەیناسم وئوەی دکتۆر عبدو علیاوەیی باسی دەکات
ک سر ب ڕکخستنکانی ی)پ. ت(دا بوو مامۆستا )١٩٨٠(تای یان سرە) ١٩٧٩(ل سای و)ک. ع(

بکات ڕک دەکوێ بۆ ئوەی ناوبراو ھاوکاری) ک. ع(کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان بوو لگڵ 
لگڵ ئمنی ھولر پکدت ک ل ڕگا) ک. ع(گینت ناو ھزی پشمرگی کوردستان، وەل یبو
ی دەستگیر بکن، ئوەبوو دائیرەی ئمنی ھولر ل ڕگای ڕۆیشتنیان برەو ناوچکانی )پ. ت(

دواتریش لکاتی . ی دەگرن و تا ئستاش بسروشون)پ. ت(سنووری ھزی پشمرگ مامۆستا 
کۆتایی ل ) ک. ن. ی(گفتوگۆی یکتیی نیشتمانیی کوردستان و حکومتی ئراق، مفرەزەیکی 
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ب دەمانچ ی ھولرلناو بازاڕی دەخان) ١٩٨٤(سای ی )٦(یان سرەتای مانگی ) ٥(نگی ما
 ی لقک. ع(ت(رەتا بریندار بووی ی کرد و سدوای نزیک وەل ،)٣-٢ (فتوتی ھکڕ ک لی

ب دکتۆر علیاوەیی بگکیسبارەت بوەی ک . ل نخۆشخانی کۆماری مرددا)١٤/٦/١٩٨٤(
کردووەو ئوانیش ڕگیکی ڕاستیان گرتۆت ی نیشان داوە، کارکی باشی )ک. ع(خزمکی نزیکی

ب ناڕەواو بر ک وازیان ل ھوی تۆی خونی کوڕەکیان ھنا، چونک کوڕەکی ئوان کسکی 
 رانزۆر ناجوامواب ر دەبوایی داوە و ھککوشتن داوە و خۆیشی باج ب .

لناو ئو فایالن، وەرەقیکم دۆزییوە ک پیوەست بوو ب ئامۆزایکم ناوی لوقمانھر / ٧١ل
 مین ناسراو بد ئمتی ) کاروان(محکی یرگشمپ ندروستی بوو، کیمانگای تدەرچووی پ
پشمرگکانی پارتی دیموکراتی ) لگڵ(و ل شڕی خواکورک ل گڵ نیشتمانی کوردستان بوو

بم دوایی ھوامان زانی ن و حزبی شیوعی دلران برەنگاری سوپای بعس ببوونوە، کوردستا
وە مای مامم زۆرجار ک گوای بۆ کاری ڕکخستن ھاتۆت شاری موس و لوش دەستگیر کراوە؟ 

برۆکیان ) ١٩٨٩(، بم ل کۆتایی سای )کاروان(تووشی گرتن ھاتوون ب ھۆی شھید لوقمان 
و ئمش سرسام بووین بو کارەی دائیرەی ئمن، بم ھوای ئکیدمان نبوو، بکو بردان

دەنگۆی ئوە ھبوو ک ل کاتی دەستگیرکرانی لناو ئۆتۆمۆبلک ڕایکردووەو ئمنکانیش لسر 
زانکۆی موس ڕەمیان کردووەو شھید بووە، جا ئم شوە ئم کتابی ئمنم ) مجموع(شقامی 

طب (ک تیایدا ھاتووە الشکیان ڕەوانی ٥/١١/١٩٨٩زۆر نھنی ل برواری ) ژ ش ع(زیوەو ب دۆ
. ھولر کردووە و ترمکشی شارەوانی ناشتوویتی) عدلي

 گوای تی کلیاوەیی نووسیوع بدوھید دکتۆر علی زاھیر ناسراو بهعهمین دئهمهلوقمان محهش
، پشمرگی یکتیی نیشتمانیی کوردستان بووە، ئوەیان دوورە )ھولر-وە علیا/ ١٩٦٥(کاروان

ئندامی کۆمیتی ناوەندی ئای شۆڕش و برپرسی دەزگای ل ڕاستی و بکو شھید کاروان
کاروان ک . ی ئو ڕکخراوەی بوو ک ل کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان جیابوەتوەڕکخستن

ی شۆڕش بووە، بم ئستاک شھیدی یکتیی نیشتمانیی کوردستان و شھیدکرا ئندامی ئا
. ەوە دەدرت)ک. ن. ی(لالین مووچی شھیدانکی

و ھید کراوهشاری موس شهولر لهمنی ھهن ئهالیهدا له)5.11.1989(ڕۆژی لهکاروان، ھاوڕێ 
یانی ئاھاوڕ کی زۆر لمانگی دوای دەستگیرکردنی ژمارەی ل ر و موسولھ ی شۆڕش ل

ل موس گیراوەو ) کاروان(دا، دەنگۆی ئوە بوبووەوە ک ھاوڕێ لوقمان )١٩٨٩(ی سای )١١(
چونک پم وای دواتر لناو ئۆتۆمۆبلی ئمنکان ڕایکردووەو ئوانیش شھیدیان کردووە، 

دوقی ھمان ئۆتۆمۆبل بووەو ھاوڕیکی دیکی دەستگیرکراو لگڵ شھید کاروان لناو سن
مای باوکی شھید ھاوڕکانی ھر زوو پشم وای شھید کاروان پی گوتووە ک ئو ڕادەکات، 

. کردۆتوە ل چۆنتی شھیدکردنکی ل شاری موسکاروانیان ئاگادار
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تن، بین، نووسر ل زۆر شونی پرتووککیدا ھوی داوە ھردەم تاوانی سوپای ئراق ل کوش
دوور عرەبی شیعی ل دزی، تان و کاولکردنی کوردستان بخات ئستۆی سوننی عرەب و

بۆ نوەکانی داھاتووی دەنووسم عرەبی سون : (دا نووسیوتی)٩٤(بۆ نموون ل الپڕە . خاتوە
ک ئمی دەکوشت و تانی دەکردین، ئمۆش وا دزیمان ل دەکات و شیعش فتوا دەردەکا

رامڕی کورد حشیرەتی باشیان ! شوە، پیاو و عینبک یان لبین، تۆ م دژی سوننمن نا
ھی، بم من دەم زۆر بوایان پ نکین، چونک ئم سنوورمان لگیان تک، شیع دوورن 

مئ ل .(
شیعکان بۆ  سونن، ئی لشیع باشترە ھروەکو دکتۆر علیاوەیی باسی دەکات ک گوای ئگر 

سیستانی گورە مرجعی علی کرکوک و ناوچ بعرەبکراوەکانی کوردستان جناھن؟ بۆ 
بۆ دا )١٢/٧/٢٠٠٤(ی ڕکوتل لکاتی سردانی شاندی زانایانی ئایینی ئیسالمی کوردستان شیعکان 

اوی ئایینی کوردستان پی) ١٢٩٢(نجف، ک یاداشتکیان گیاندە دەست سیستانی ب واژۆی 
، خانقین و کرکوکل بتایبت ک بۆ گڕانوەی عرەب ھاوردەکانفتوایلپناوی دەرکردنی 

ک کاتی خۆی لیوە ھاتوون و گڕاندنوەی ماڵ و زەویوزاری خاکی ی انشونئو بۆ شنگال
تانی ئامادە نبوو ھوی سینوەی شونواری پاکتاوکردنی ڕەگزی بدەن، کچی سیسوکورد 

؟ فتوایکی لم جۆرە بدات
 ک لیاوەیی دەزاندکتۆر ع ٨٠(ئای(% ربازەکانی یر و سفسکانی ئقیلف راق لسوپای ئ)١

دا )٦/٩/١٩٨٨-٢٣/٢(بوون ل ھرش و پالمارەکانی شاوی ئنفال لنوان ک ھزی سرەکی ) ٥و 
 بوون؟ شیععرەبی بۆ سر باشووری کوردستان،
 دکتۆری ناوبراو دەزان رهبهئایکی مام جهگودوانری گشتی یهی لتیی نیشتمانی الل، سکرتک

ی ڕۆژی )٢١٣(میسری ژماره" االھرام العربي"کۆماری عراق بۆ گۆڤاری رۆکسهوکوردستان
ۆژی ھینی، ڕکوتی ی ڕ)٤١٩(ژمارە ی)١١(ڕهله الپهکهوتنهقی چاوپکهدهکه،)٢١/٤/٢٠٠١(
حوار مع الزعیم الکوردي جالل "ژر ناوی دا، له)ک.ن.ی(ی "االتحاد"ی نامهفتهھهی )٤/٥/٢٠٠١(

تهحکومهلهوداممی سهردهسهلهکات کهدهوهالل باسی ئه، مام جهوهتهدا بوکراوه"الطالباني
بی رهعسی عهرپرسانی حزبی بهبهورهگهلهیعهبی شرهای عژهڕعسدا ی بهکهرستهزپهگهڕه
؟؟ بووه%) ٩٠(تداردا سهده

فوئاد (ک ئو حزبیان پگیاند، لرەدا ناوی ھندک ل گورە برپرسانی بعس دەخمڕوو
ڕکابی ک یکم ئمینداری گشتیی ھرمایتی حزبی بعس بووە، تحسین عباس ئحمد 

علوان حازم جواد، حمید جعفر قاسم حمودی، ، )تحسین معل(دی معل عبدولحوسن ھا
سعید ئسوەد، سعدون حمادیعامری، نسار حسن علی ، )خخاڵحمید (جوال 

شمسدین کازم، سعدون شاکر محمود ئحمد عوبیدی، سعد قاسم حمودی، ، عبدولزەھرە
عدنان حوسن عباس عبدولحسن ڕاھی فیرعون، ی، عبدولجبار موحسین سلمان ئلالم

زوبیدی، قیتان ، محمد حمزە سعودیغانم عبدولجلیلعزیز ساح نۆمان خفاجی، حمدانی، 
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موحسین شخ ڕازی، ھانی مزبان خدر ھادی، ، مشھدی ئلشمریلحوسینمحی عبدو
.ک ھموویان شیع بوون) فوکیکی

کتۆر علیاوەیی عرەبی سونن ل عرەبی شیع جیاکاتوە، ک ھیچ جیاوازییک ل ئی بۆ دەب د
بیکوە بشداری تواوی کردار، ڕەفتا و ھوستیاندا نیی سبارەت ب پرسی کورد، ھروەھا 

تاوانکانیان کردووە ل شاوی ئنفال، کیمیا باران کردن و کاولکردنی شار و دھاتی کوردستان؟؟ 
یکتیی نیشتمانیی ( دەب ئو بۆچوونی علیاوەیی لوە سرچاوەی نگرتب، ک حزبکی ئو ئای

مالیکی نوری کامل حکومتی ئراقی لگڵ عرەبی شیع و ھاوپیمانتی و دامزراندنی ) کوردستان
گیرکردنی ئوەی عارەبی سونن و شیع ل دادواترب باشتر دەزان نوەک لگڵ عرەبی سونن؟؟ 

کوردستان، ئنفالکردن، کیمیا باران و کاولکردنی دھاتکان کردوویان لپناوی عروب و یکتی و 
 و شیع وان عارەبی سونننل و جیاوازی کردنئ واتک ،راقدا کردوویانیی خاکی ئکپارچی

ب بۆچوونی ) ک. ن. ی(ئوەی ک دکتۆر علیاوەیی دەیکات ل تککردنی بۆچوونی مانای چیی؟
سبارەت ب جیاکردنوەی شیع ل و یاداشتکردنی ئم بۆچوون لنو ئم لکۆینوەیدا خۆی 

سونن ل تواوی تاوانکانی ڕژمی بعس و سدام ک لدژی نتوەی کورد ل باشووری 
ل گرنگی دنی سونن، کوردستان پیادە کراوە، ھروەھا ب باشتر ونکردنی شیع و ب دڕندە ونکر

بھۆی تککردنی ئم دوو بۆچوون ل کم دەکاتوە و عبدو و بایخی ئم نووسینی دکتۆر 
کوتوە ل خانی نووسینکی ئکادیمی برژەوەندی پارتکی خۆی، وا دەکات نووسینکی دوور 

!!  و زانستی

گڕەککانی باداوە و وڕایوە، بم زۆر بند بوو، شار دەسھر لو کاتدا ھلیکۆپتر لسر/ ٨٤ل
چواردەوری شار و بتایبتی ڕگای کسنزان و شقوەیان بۆردومان دەکرد، بۆ مژووش دەیم 
فۆککان گر بۆردومانیان بکردای خککی زۆریان شھید دەکرد، بم خوا ڕەحمی کرد تقیان 

بۆ ترساندن و تۆقاندنی خک اربوو بۆردومان و تقکانیان ل چوار دەوری خکک دەکرد، دی
. بوو، دوایی بیستم ک قائیدی سر فۆککان کورد بووەو خکی گوندی سرگڕان بووە

ئو فۆکوانی ک دکتۆر علیاوەیی باسی دەکات فریق ڕوکن ئنوەر حمدئمین ئحمد 
اوبراو گوای تنیا تقیان ل چوار دەوری خکک مامسنیی، ک دواتر دم سری و بقسی ن

لگڵ : (دا نووسیوتی)٨٣(کچی نووسر ھر خۆی ل الپڕە کردووە لپناوی ترساندنیان، 
 ب ۆکف الی بازگوتین، لڕێ کسیف بگای مرەو ڕمان گرت بگکی تر ڕند ماوەو چما

).داو تختی کردمتر دوور ل ئۆتۆمبیلکی برازیلی١٠٠
، ڕانهرگهی سهکی شارۆچکهو خهکورده ، دحمهمین ئهدئهمهر حهنوهئهفریق ڕوکنی فۆکوان

لکاتی شاوی ئنفالکانی بعس لدژی خکی باشووری کوردستان، وەکو فۆکوانکی ڕژمی 
ن الیهله،کاندانفالهئهیکردنی لهشدارھۆی بهبهو بووه) 4(سربی لهبپلی ڕائید سدام و بعس 

لیستی ی له)21(و ژمارهرچووهستگیرکردنی بۆ دهرمانی دهفههوه)کانی ئراقدادگای بای تاوانه(
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) 2007(ڕاستی سای ناوهلهفۆکوان ئنوەر حمدئمین،.تکان دراوهداواکراوهناوی تاوانباره
کرا ) ک. ن. ی(سکرتری گشتیی سرۆک کۆمار و  پشتیوانی جالل تابانی و بی لیوا ڕوکن پلهبه
) 2009(رکانی سوپا و تا مانگی شوباتی سای تی ئهرۆکایهسهربازی لهری گشتیی سهپشکنهبه
دووبارە ب پشتیوانی دا، )2009(ری سای تای مانگی فبریوهرهسهدواتریش له. وهدا مایهو پۆستهله

مان ش ھهی ھزی ئاسمانی و تا ئستاکهرماندهفهوان کرا بهریق ڕوکنی فۆکهبپلی فهتابانی 
ئویش وەکو سدان سرۆکجاش و فرماندەی مفرەزە خاسی بشداربوو ل . یهپۆستی ھه

.اوەتشاوی ئنفال، لالین دەستی کوردییوە نک بس دادە دراوە بکو پۆستی باشی در

.تایبتی گاردی کۆماری٢لیوای ١تیپی -٨/ ٩٢ل
دەبوای لیوا سر ب تیپ نک پچوانکی، بۆی ئمیان ھی، چونک تیپ ل لیوا گورەترە و 

). ی گاردی کۆماری١ی تیپی ٢لیوای : (بنووسرت

ارەکانی برگری ل نیشتمان دامزرا، یکک ل سیما ھرە دی١٩٢١سوپای عراق ک ل سای / ٩٦ل
، بم لو ڕۆژەی بعس کودەتاکی ١٩٤٨بوو، بشداری کردنی شڕی فستین بوو ل سای 

.ی ئنجامدا، دەتوانم بم سیمای نیشتمانی گوم کرد١٩٦٣شوباتی 
سرەتا ئوەی ک سوپای ئراق سبارەت ب بشداری کردنی شڕی فلستین کردوویتی ل سای 

دا ھیچ پیوەندی ب سیمای برگری نیشتمانی نیی، بکو ئوەیان ھوستکی نتوەیی و )١٩٤٨(
!کردوویانو ئایین فلستیینییکان بووە، چونک لپناوی پرسی عارەبئایینی حکومت و سوپا 

انی ەوە تا ڕۆژی ڕووخ)٦/١/١٩٢١(دواتر ھر ل سرەتای دامزراندنی ئم سوپای ل ڕکوتی 
بووە، بپچوانوە ی یک تاک ھوستی نیشتمانی ندا ئم سوپا)٩/٤/٢٠٠٣(ڕژم ل ڕکوتی 

سرکوتکردنی دانیشتوانی ئراق ب سرجم دەستی ڕژمی دیکتاتۆری بووە بۆ ھردەم ئامری 
ی دا دامزراو فرماندەک)٢٨/٧/١٩٢١(یکم فوجی سوپای ئراق ل ڕکوتی . نتوەکانوە

دا ڕەوانی کوردستان کراو ل )١٩٢٤(ئحمد ئلحاج سی ساح بووەو ل مانگی تموزی سای 
ب سرکردایتی شخ محمودی نمر داوای مافی ک سلمانی بربووە گیانی شۆڕشگانی کورد 

ئای ئامی ھوست و سیمای . کورد و دامزراندنی دەوتی سربخۆی کوردییان دەکرد
ھر ئم سوپای ل ڕکوتی انی سوپای ئراق، ھروەکو دکتۆر علیاوەیی باسی دەکات؟؟ نیشتم

ی مانگی ئۆکتۆبرئاشووری بکۆمڵ کوشت و ل ) ٦٠٠(دا ل موس و بادینان نزیکی )٥/٨/١٩٣٣(
کوردی ئزیدی ل شنگال و دەوروبری موس بدەستی سوپا ھاتن ) ٢١٠(دا نزیکی )١٩٣٥(سای 

نموون یکجار زۆرە، وەل ئوە مشتک ل دەریای تاوانکانی ئم سوپا شۆڤینی و . وبردنلنا
کی دڕندەی عروبستوبۆ دەرمانیش ھ رزکرببووەسی نان  !!



18

خوندکارانی ١٧/٤/١٩٩١و١٦ئگرچی دەوتی فستین وجودی نیی، بم ڕۆژانی / ١٠٥ل
بغدا ل ھولر ب چکوە بازگیان ل شقامکانی ھولر دانابوو، فستینی ل زانکۆی موس و

خۆم بر پناس وەرگرتن کوتم لالین ئوانوە، ئمش فرمسک دەڕژین بۆ فستین، 
مامۆستایانی ئایینیش ل وتاری ڕۆژانی ھینی ب ھاتو ھاواریان بۆ گلی فستین کوردی قوڕ 

؟ ....ستینییکان ئمۆک ل شارەکی خۆم داوای پناس لمن دەکنکچی ف. بسر دەگرنن
دکتۆر عبدول خۆی شیوەن دەکات بۆ فلستینییکان کچی گلیی ل کسانی دیک دەکات، بۆ 

دامزرا، یکک ل سیما ١٩٢١سوپای عراق ک ل سای : (دا نووسیوتی)٩٦(نموون ئو ل الپڕە 
).١٩٤٨رگری ل نیشتمان بوو، بشداری کردنی شڕی فستین بوو ل سای ھرە دیارەکانی ب

) ٧٠٠(شان چکدارەکانی بروسک لالین یکتی نیشتمانی کوردستان دامزرا، ژمارەیان / ١٠٦ل
 رگشمیان پر بوو، زۆربولکانی ھکخستنپرسراوی ڕوکات لال قادر ئڤاڵ مس دەبوو، ھک

نورەدین مام ر ب ڕکخستنکانی یکتی نیشتمانی کوردستان بوون، لوان کاک بوون، یاخود س
. ک ناسراوە ب باران

بۆ برپرسی ھزی باران، ناوی نورەدینی ب ھ داناوەلجیاتی نسرەدین دکتۆر علیاوەیی، لرەدا 
ایناون و ل یکمیان سرەڕای ئوەی ک دوو ونشی لگڵ گرتووەو ل کۆتایی پرتووککیدا د

نووسر لگڵ شان چکدارەکانی : (، ل دووەمیش)نووسر لگڵ ھزی باران: (نووسیوتی
.ە و ل شان چکدارەکانی باران بووە)ام کریمنسرەدین م(ناوەکی ، ک ل ڕاستیدا )بروسک


