
 مام برایم(بۆ یادی ھاوبیر ئامانج،ناسراو ب(

ئو ھاورێ و ھاو قوتابخانی چند ھاوریکی من .وە ھاوبیر ئامانجم دەناسی١٩٨٠ل پش 
میش ئو ھ...منیش ل ری ئوانوە، سو و چاکوچۆنیم لتک ئامانجدا پیدا کرد.بوو

ب روخساریشیدا .دەپڕاندردەبوو،ل رۆشتندا،بە سنگی شیکپۆش و دەم ب پکنین 
.دیاربوو،نقوومی عشقکی قووڵ بوو

ین،چونک کم ترھاوبیریی یککسمان نماندەزانی کبم ک دەم یکترمان دەناسی،
... بینبل نزیکوە ئاشنای بیروبۆچوونی یکتر کوت،گفتوگۆی درژ پکوە بکین تا،رکدە

ر لری قس و دەبینی ھ. نی ک چییئو سردەم،گلک ئاسان بوو، بزا
بزانی ل چ و تنانت بکیت ەوە،دەکرا دەستنیشانی خانی ھزری ئو کس بیروباوەڕ

  زیککی سیاسیدا کار دەکات،یاخود نواو . پارتندنم تشتا خورۆژگار ھات و چوو،من ھ
ناسراو  ب ،)ئازاد(دم ،ااوبیریی ھمیش زیندوو و رەوانشل ری ھزانی نکردبوو،ھوام 

ھوشیاری وەستا رەشیدەوە ناسی،بروسک، ک من ئمیشم ل رگای ھاوبیر و ھاوری مندایم 
.ک کاک ئامانج ھاوبیری پاسۆک و چۆت ریزەکانی پشمرگی پاسۆکوە

، ھستکی بھز و خۆشی مۆڕای پ بخشیم،چونک سو و ھواکدوای زانینی 
کزگرتنچووەردەر نھو ب ک بووە،ھاوبیری خۆمسک م ل.

چونک چ ئو .دواتر بھۆی شڕی براکوژییوە،منیش  پڕاگندەی ئوروپا بوومساچند
،کات ھاوبیر و سکرتری ١٩٨٩سای . کات و ھم ئستاش ناتوانم و ئامادەنیم کورد بکوژم

ردین و گیانی بخشیی پرسی رەوای ایی لکحیزبمان کاک ئازاد مستفا،ل سوید مائاو
یاوەریکردنی دەرفتی ، لتک ھاوبیر فرەیدونی قازیدا،کی، بختوەر بوومنتوە

برەو پاشان تاران و دواتریش، مۆسکۆ،ھفین برەو ل ستۆکھۆم. ترمکیم ھبوو
ین سیاسییکان و سقز و دوا قۆناخ ل زە،ب ئامادەبوونی سدان پشمرگ و نونری ال

.ب خاکی پیرۆزی کوردستانمان سپاردترمکیمان ھاوبیران، 

شاد ویستمب دیداری چند ھاوبیرکی خۆشھر ک گشتم بارەگای پاسۆک ل نۆکان، 
.یک لوان ھاوبیر ئامانجی ناسراو ب مام برایم بوو.بووموە



نزیکی  بارەگای الینکانی تری برەی ،بارەگای سرکردایتی  پاسۆک  ل نۆکان
ھردوو ئفسری تکۆشر و ونناوی کوردایتی کاک .ک بوو.ن.کوردستانی،ب تایبت ی

مامۆستا ئحمد ...پشمرگیکیان دەکرد٢٥کریم سالم و کاک شوان،سرپرشتی نزیکی 
ھاوبیر . دەنیشتدا،ل سقزھردیش،ئوکات برا گورە و ل جی سکرتری پاسۆک بوو

ھاوبیر دلر ...جوامر و ربین ھردی و چندانکی تر،سرپرشتی دەزگای راگیاندنیان دەکرد
. برپرسی ریکخستن بوون و مام برایم فرماندەی پشمرگکان بوو، و حسین جاف 

ژیانی پشمرگایتی لوپڕی . قۆناخک،ب نائومدی و رۆژانی سخت ناوی دەرکرد بوو
کارەساتی ھبج و شاوەکانی ئنفال و راگوزان و کاولکاریی . تی و دژواریدا بووسخ

ئو رۆژان، شاری قالدزی خۆشویست .. رژمی بعس گیشتبووە،ترۆپکی تاوانکاری
.. رادەگوزرا و کاولدەکرا

٥ـ٤پاش ب ڕوەبردنی دابونریتی پرسی کاک ئازاد و کمبوونوەی میوانکان، دوای 
 میشریمی ھی کاک ئازادم کرد و ھاوبیران کاک ککۆککی گردانشنیازی سک پرۆژ

ھاوبیر ھاوبیر دلر چاوشین و زیندوو، مام برایمی ھرگیز نمر، ھاوبیر ئاسۆس ھردی و
 رەو زەندە،برەیدون قازی و برێ، ف وتینڕێ بوو،کرمری نزیکی دەمژمن ک... ل

نزیک دەبووموە و شانبشانی یکتر ھرجارەی ل یک لو ھاوبیران کاتی رۆشتندا،
.پم واب،دوای کاک کریم، زۆرترین کاتم لتک مام برایمدا بسر برد... دەڕۆیشتین

وانک شتمانمان کرد،للندن و :  باسی گردەمی خورەکی ئیبراھیم پاشا و سگ
لوموجا ھو رۆژگارە و ئیانی ئوەندیی ھاورتی و بارودۆخی پاسۆک و پرگایشمرجی پ

زۆری نخایاند دەرگای ... ب رکخستنکانی نو شارەکان و حیزب کوردستانییکانوە و ھتد
منیش وەک ...دی خست سرپشت و گڕایوە سر زاتی خۆیی و ئو ئوینی پوەی دەناند

.مشترییکی ب پرۆش گوم بۆ قسکانی  راگرتبوو

ھاوبیر ئامانج، پشمرگیکی ب وورە بوو،خاوەنی باوەڕکی پۆیین بوو،لگڵ ئوەشدا 
ماوەتوەو بۆ پاسۆک لبر کاک کریم ل ئستادا، چند جارک جختی لسر ئوە کردەوە ،

دی ناسک و کم چیکدان کسکی تا خودا حز بکات .،دەنا ھجگار بزارە ل ھندێ شت
ئیدی بمجۆرە زۆربی .ب نخشی خۆم ھوم دا ئارامی بکموەۆیکا منیش ب.بوو



دوای چند رۆژک لتک کۆم ھاوبیردا و ب ربڕتی .کاتکانمان پکوە بسر دەبرد
مام برایم سردانی ئو گوند و رەشمانمان دەکرد،ک ل دەوروبری نۆکان بوون و 

نگیمان ل نو ژیانی پ ل کولمرگی  دانیشتوان و ئاوارەکانی  ساتوەختکی پ ل ئازار و دت
بم دیسان سردانکمان، ھم بۆ ئم مایی خۆشییک بوو،ھمیش .دەڤرەکدا بسر برد

.الی ئوان جی سبووریی و ئارامییک بوو

. اسۆکدا ماموەھفت ل نو ھاوبیران و پشمرگ دسۆزەکانی پ٤لو گڕانوەیدا،نزیکی 
گیانبختکردووی رەوانشاد لتک دووان لوان ،ل ،گلک میوانی جۆراوجۆر ھاتن بۆ المان

یوسف لچ و کاک بھادین قوی برازای عباس ئبوشواربی کبابچی،ک ھر ب ڕکوت 
ھاوڕی خۆشویستم بوو،سات و کاتی زۆر خۆشمان بقسی خۆش و نوکت و 

و و کاکبھادین باسی کتنکانی خۆی لگڵ مام عباسدا ینی یوسفی خرندبسرھاتکا
گر ب ھشدا نچم بھا قو چندجارک ب گووتنی گۆرانییکانی مامۆستا . دبسر بر

رەوانشادی ھمیش ل یادنچوو کاک کریمیش ...ساح دیالن ،دیدارەکانی خۆشتر دەکرد
زۆر سری کاک کریم..خۆش،جارەوەجار ھموانی دەھنای پکنینقس و تعلیقکی ب

و ئوانیش ب ھر جون و قسیکی کاک کریم شاگشک دەکردە سر یوسف و بھادین 
و ناچار نبخو ندەکراب پاسۆک ئم دوان ،لبر ئوەی خرجییان زۆربوو،.  دەبوون

خۆیتی ئاماژە ب قس و ھوستکی کاک جی.چووبون نو پارتی و سۆشیالیستوە
کات ئم ھوایان ب . ئو رۆژان رژمی بعس،بیاری لبووردنی دا بوو... یوسف لچ بدەم

دایکم بکن ب پاشای کوت،ناچموە الی : یوسف راگیاند،یکوراست ھات قس و گوتی
.بعس و سدام

مام برایم وەک پپوولیکی رۆحسووک دەھات ئا ل ھموو سات پ ل جۆش و خرۆشدا، 
کاروباری پشمرگیی خۆیی و ھاوبیرانی رادەپڕاند و بردەوام ل خزمتی .و دەچوو

.میوانکانیشدا بوو

 م دەکرد،دەمزانی لیناسبۆنی ھ وە بواینیشتمت یان ل،بدای رنجم لرجارێ سھ
ان ل یکتر یکانگیر دەبوو،بزەیکی کورت دەھات وەخت نیگام.ناخا ب ئڤینکوە سووتاوە



و رووخساری ،کلب تایبت قژی پشی سری رووتابووە.سر رووخساری پانوبرینی
. نواندیقبتر و پانتر دە

مل . ندەکرابوو،کس ھیچی بۆ ئو پئو دردەدەی ئو سختی و ناخۆشییکی لوەدا
ئاخر لو داماویی .ی ببن قاسید و پیامی کس ب کس بگننی بساناینیاندەتوانو باندەش

دیار مان  ل و ل نو ئو دۆڵ و چم و شاخاندا،ل نۆکان،ک تنیا خۆر و ئسترەی ئاسمان
نووسی پاسۆک و بوو،ھموو کوتبووین بسر کۆستی شیرینی کاک ئازاد دا و بیر ل چارە

ب ...دەرمانی خمکی وا قووی دی مام برایم بکات دەیتوان کورد دەکرایوە، ئیدی ک
.دنیاییوە کس

ب . لبردابوو،دام ب مام برایم بدیاری بر ل گڕانوە،قمسیکی سوزی سربازیم 
زۆر بداخوە ئمم بۆ ..جبج بکمگفتم دای بۆی!! چرپیکیش داخوازییکی لکردم

و شتیاندنی ئگ کرا،چونکحاڵ بووندەستی مام برایم، زۆر موە، برانی ئر ل ،.

سری ھدا و ئویش لتک ھاوبیرانی پاسۆک و الینکانی ١٩٩١زۆری نبرد، راپڕینی 
تری برەی کوردستانیدا،قارەمانان و دسۆزان بشداریی ل ئازادکردنی شآر و 

.شارۆچککسانی کوردستاندا کرد

ب م ئاواتدی ئخایاند و کۆرەوی ملھاتنترسی رزە،زۆری ن کی کوردستان لھا خیۆن
ھاوبیر ئامانج و دەستیک ... وی دڕندانی بعس و موجاھیدی خلق دەستی پکردشا

سنگریان ل ھزەکانی داگیرکر گرد ،پشمرگ ی پاسۆک و یکتی ل بناری چیای ئزمڕ
ئوپڕی قارەمانتی نواند و ، ستاندا،مام برایم لم دا.و پاشکشیان ب پشرەوییان کرد
ھاوبیر ئامانج ئمندە لوەشاوان برگری کرد،ل الین .جوامران زەبریان ل دوژمن وەشاند

.سرکردایتی برەی کوردستانییوە لتک ھاوبیرەکانی تردا خت و پاداشت کران

ەزەکردن و چاالکی نھنی نو شاردا،ب ئم رۆ قارەمان ،ب دەیان داستانی شر و مفر
 و پاسۆک و کورد دا،ب رووداویسمتی دەرباز بوو،کچی ل بختی کچی بنما

ئۆتۆمبیل،کارەساتکی یکجار دتزن و ناخۆش،ل ناوچی شارباژر ،ئو گیان و جست و 
ئا بم . ، بخشیباوەڕەی ترخانی ری ئازادی و سربخۆیی کورد و کوردستانی کرد بوو



جۆرە ھاوبیرکی دسۆز و رۆیکی ب ئمکی کوردایتی بۆ دواجار پاسۆک و کورد 
...وھاوبیران و کسوکاری جھشت

سو ل یادت.رووناکی بتپ ل گوو و گکۆتو بیت شاد ھاوبیرە ھژاکم، رەوان


