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زیاد نجی دواناوەندی بووین، ئو کاتان ھشتا پۆلی ششم پشستکانی سدەی ڕابوردوو، ل پۆلی  ناوەڕاستی
نکرابوو، بندە ل دواناوەندی وەتن ئمخوند و ئندامی لژنی قوتابخانی یکتی قوتابیانی کوردوستان 

ل رکخستنی قوتابیانوە ئامۆژگارییکمان بۆ ھات، ک ب ھیچ جۆرك ل  .)بای مکتبی سیاسی پارتی(بووم،
ر نزیک نبینوە، چونک ئوان کاژیکن ئو دشاد مریوانی و حمی حاجی ئحمد ھروەھا چند کسکی ت

منیش دوو خۆشویسترین ھاوڕم ئو دووان بوون و ھر ئو کات زانیم . کاتش ب کاژیکیان ئووت کوردکوژە
بتایبتی مبستیان من، ئو کات کاک دشادم سچوار ساڵ بوو ئناسی بم حم گیان ل منایوە ھاوڕێ 

حم ل پۆلکی من بوو، بم دشاد ئوکات ساک ل . ادیشم ب ھۆی حموە ناسیبووین، کاک دش
بگومان من گوم ب . دوامانوە بوو، تا ئو کاتش نمئزانی ئوان کاژیکن و باوەڕی نتویی کۆی کردوونتوە

ە، بم ئمویست بزانم حم بۆ ئامۆژگارییک ندا، رۆژان لگڵ حم گیان ب یکوە ئھاتینوە بۆ ماو
دوای ماوەیکی کم پاش تواو بوونی وانکانمان بیکوە برەوماڵ . کاژیک و چۆن لم بیروباوەڕەوە ئاوە

ب . یک پۆلی پنجمان تواو کرد ئچیت چ کولیییك؟ وتی کولییی سربازی: ئھاتینوە، ل رگا ب حمم وت
وتی شرم ناکیت؟ ئتوت ببیت ب . وتم کولییی شورت، حز ئکم ببم ب معاون ئی تۆ؟ منیش: منی وت

؟ وتی کوڕی باش ، جیاوازی زابت و معاون چییوتم ئی تۆ بۆ ئبیت ب زابت!! پیاوی حوکمت دژی نتوەکت؟
ایک بۆ کورد دروست خۆ من نابم ب زابتی حکومت، ک تواوم کرد ئچم دەرەوە و وەك کادرکی سربازی سوپ
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ئی ئوە نی پشمرگ ھی، ئوە سوپای کورد نیی؟ وتی راست بم ئوان سوپای حیزبن، من : ئکم، وتم
، خك ھموو شون حیزب ناکون، بم شون نتوەکیان ئکون، ئم سوپایکی نتوەیی بۆ کورد

و برایتیی درۆیی ئمکات ب قوربانی بۆ ئو زەعیم سدیقی ک حیزبکان قوتابخانی برایتی کورد و عرەبن ئ
ھیچم نووت بدەنگ ئڕۆشتین، وەک جاران گاتو . دون ویستی ھر ھموومان بکوژت، خۆ ب چاوی خۆت دیت

گیان ئی تۆ؟ منیش وتم حم بزمکشمان نما، ب بدەنگی تا دوکانکی باوکی، لوێ وتی من ئچم دوکان 
دەستی کرد ب پکنین و وتی بینی ھردووکمان . مشکم زۆر بزو بووە، تا ماوە ئبت قسکانت لک بدەموە
جمھشت و ھر لکم ئدایوە، تا گیشتم ئو  .بت، زۆرم خۆش ئویت بۆی ب راشکاوی قسم بۆ کردیت
بن بۆ ل رگشمر پگکات، ئگیان راست ئ می حوایبۆ ب رگشمن؟ پکڕ ئکتر شڵ یتا گک حوکمتل

فیشک ئنت ب براکیوە؟ ئگر کوردایتیی بۆ ئو کوردایتیی یکیان ناخات؟ باش خۆ من خۆم ب کورد 
کچی بو حاشوە وەك تلیاکم دەرخوارد درابت، نمدەکرد پیان بم  ئزانم بۆ الی کوردکی تر ببم ب ناپاك؟

ئاخر ئو کاتان مشکی گنجی کوردیان ئشۆرییوە، منکی ئو کات تمن حڤدە  .ئموت ببم ب کاژیک منیش
.                ، وا تورتیان کردبوو، بۆمان ندەکشائای ک مژکی ئیفلیج بوو. ساڵ، مژم ھرئوەندەی ب ئکرد  

ئیتر منیش ک پینجم تواو چوو بۆ کولییی عسکریی، بڕزین من ئو سا ماموە، حم گیان بجیھشتم و 
کرد چووم پیمانگای مامۆستایان، من بووم ب مامۆستا و ئویش بوو ب ئفسر ل سوپای عیراقیدا، بم ھرگیز 
ب جی ئفسرییوە حمم ندەدی، ک دەموت حم گیان بۆ ئو جل لبر ناکیت، زەردەخنیک ئیگرت و 

پورزایکی ھی ئستا . تنجلوە بیبی وستی ئکرد ب گات و بزم، توومس شرمی ئکرد خک بدە
لو  و ئویش کۆمک ونی حم گیانی بۆ ناردم سوپاسی ئکم، )رزگار رانگۆڕە(ئنووست، ئو برای ناوی 

پردەکی ناوبازاڕ بوو، من مناڵ بووم پی  کاک حم ک ئو کات مایان لسر: بیندا بۆی نووسیبووم ئیووت
. سربازگ و، کس بم جلوە من نبیبنتئووتم برۆ بزان پاسک کی دت بانگم بک، بۆ ئوەی زوو بۆم بۆ 

کاک یکسر قسی ئو خۆشویست ئوەی بیرخستموە، ک ل پۆلی پینجی سانوی بووین، من و حمگیان و
سایلس (ل قوتابخانوە ئھاتینوە، ب بزم و گاتوە، حم ئیوت کتبی  حکیم ک ساالری مستفای مال

. ەک بشارنوە با نزانن ل پۆلی پنجین و خک سرزەنشتمان بکات، با وا بزانن ل پۆلی یک و دووین) مارنر
م گیان ھموو کاتک قینی ح. سایلس مارنر چیرۆککی ئینگلیزی بوو، ل پۆلی پنجی ئو کات ئخوندرا

                                          .                                                لخۆدەرخستن بوو

و شڕبوونوە، کاک حم ھات ناو شۆڕشوەو،  ١٩٧٤ئوە بوو ک بوو ب ئفسر ئۆقرەی نگرت و پش سای 
دشادی ئحمد (کاک دشادیش ل ھزی خبات، )شھید دشاد(بتالیۆنی  پاش ماوەیک کرا ب سرکردەی



 

 

دراوسی نووسری ئم دان و جگ لوەش ھر ل درینوە باوکم و باوکی دۆستی نزیکی یک بوون، ) شوقی
ۆ خۆی شایستی بپش ئوەی ببت ب پشمرگ و شھید بت، ئفسری پۆلیس بوو، ب ئازایتی ناوبانگکی 

  .                                                                  بجھشت، رەوانی ئو نمرەش شاد بت

ئو کات منیش بووم ب پشمرگ و ل ئیزگی  ١٩٧٤، ھتا سای ئیتر ئو ماوەی من کاک حمم ندییوە
شو نبوو چاالکی بتالیۆنی شھید دشاد ل . ومدەنگی کوردستان وەک بژەر و نووسر دەست ب کار بو

 می حکوە، چاالکییتندایکان من بمخوالغک بر کاتوە، ھنینخورا نردەرکی سمانی و بی سلرگناوج
گیانم وا ئگیاند ک ھست بکات جگای شانازی من، ھرچندە بۆ ھیچ کرتک درغیم ندەکرد، بم ب دەست 

ئوەی حم گی تبرئدام، چونک ئمزانی ل چ پالتفۆرمکی پیرۆزەوە، ملی ناوە ب کوی  بووخۆم ن
ئوە منم دەستم خام ئگرت و ب تان و پۆی پیرۆزی تۆدا چنگکی : م گیانحئاخ  .......سروەرییوە

ببم ئاونیکی روون و وەك خۆت  ئکم؟ حم گیان لم ببورە، بربینم خ بووە و ئم قوپی گریان ناھت
.              نیشانی نتوەکتت بدەم، بیرەوەریم تیژ و کسپی کۆچکت خامکمی کول کردووە  

ئو کاتان سلمانی ھموو شوک ب دەستی حموە بوو، بعس فاشستکانی خستبووە کونوە، ب ھاوەن و 
 وەشانی رانژەنت، حم گیان ب سوپا نتوییکیوە دەیویست ئاربیجی  شو نبوو سراکی ششی ئیلوول

ل کگی ھموو مژکی کوردا گش بکات و  تۆوی کوردایتی ل باخی تکۆشانا بکا ب باو، گوی نتوەیی بوون
.                                                                                              پرە بسنی  

 ك لکوەندەم زانی یفتاو چوار بوو، خواردنم ئامادە کردبوو بۆ خۆم و برادەران، ئکی مانگی ئابی حپاشنیوەڕۆی
ھرەس گیان ئوە چی ئکی؟ ئاوڕم دایوە و باوەشم پیاکرد، زۆر سیرم پھات حم بۆ گیشتۆت : موە وتیدوا

وتم حم گیان ئوە . ھاتوین زۆزگ بگرینوە، ھموو بتالیۆنکمم ھناوە، بم زۆرم برسیی: چۆمان؟ وتی
ئائم ئخۆن؟ ھتیو ئوە کی : یوە، وتی، سرقاپی منجکی ھدامنجکی گورە خواردن، فرموو

قاپی پ کرد و وتی جا من ئم بخۆم ئی . پشمرگن، خواپداون، خۆت الی با قاپکی ل پکم
وتی چی بانگ . پشمرگکانم؟ وتم حم گیان ھموویان بانگ بک، ئگر بشیشی نکرد ھی تر دروست ئکم

س زیاترین، قاپد کم دووسندم کرد بکر چھ ،کنجرەوە مقوڕگما، بیک ت بوە دەستم وتی ناچی دایک
نانمان بۆ ئکات، ئبت نانک دەمی بۆ نبرد لبر پشمرگکانی، وتی منیش وەک ئوان، نانواخانیك 

تواوبوو، ھیان وەرگرین و برۆین، پلم باوەشی پیاکردم و منیش ب جم نھشت لگی رۆشتم تا نانکیان 
چند حزم کرد لگی برۆم نیھشت، دیسانوە باوەشم پیا کرد و فرمسک ب چاوما ھات . گرت و رۆشتن

خوارەوە، وتی ھتیو گرینۆک، خک ک گوی ل دەنگت ئبت وا ئزانن ل ژیانتا نگریاویت، فرمسککی سیم 



 

 

وە، با تۆزک لو خواردن خۆشان بخۆم، کمکی پ چوو ھموو ک گڕاموە یکدوو رۆژ التان ئمنمو وتی 
سواربوون برەو زۆزگ، منیش ئو ئوارەی نانم پ نخورا، وەک ماخۆالنم بت ھر ب شقامکی چۆمانا ئھاتم 

كچوو و ئچووم، ئیتر برەو ماڵ بووموە، بۆ سبین کاک ساالری مستفای مال حکیمم دی شپرزە بوو رەنگی ت
ل ناوەراستی خۆی  بوو، وتم ساالر خرە، وتی ئی نتزانی حم شھید بوو، ھر گیشتۆت زۆزگ تۆپک ھاتووە

ە، نم ئو دنیای لبر چاوم خوالیو. تقیوەتوە و ھموو برکوتوون و ئویش شھید بووە و پشمرگکانیا
وویانتوە برەو پنجوین، تازە چوو، ئو سرکردە مردە، ئزانی چیبکم بۆ کوێ بچم، زانیم ھر ئوشوە برد

کوردپروەرە، خۆنویست، ئابوومندە نابینموە، خۆی خست پناوی نتوەکیوە، ناوی کاژیکی ب پیرۆزترین و 
         .                                                                         خاونترین خون رازانوە

خستومت سر ئم ئستا حم گیان من چۆن ئتوانم بم خام لرزۆکموە، بم چند دە شرمنانی 
رووبرە، وەک خۆت باست بکم، نازانم ل کووە دەست پ بکم ھر چی بکم، ھرچی بنووسم تامی یک 

چوزانم وەک تۆ ھر ب سیرکردنک نادات، من تماشاکردنی تۆ نادات، تامی یک لو زەردەخن پ مانایانی تۆ 
، ئوندە لالی من زیندویت وا دەزانم ھر ل سی و حوت سا ئۆغرت کردووە: زۆر شت بم، ھر ئوەندە ئم

ھزارەھا سرزەنشتم ئکی، دڵ ل دڵ ندەی حم گیان ئم  کوردایتی ھ بکم دیت و ب یک تیلی چاو
.   ئستاش ھر کاژیک، ئیستاش ھر ب ترازووە پیرۆزەکی تۆ ھویستی خۆم ھدەسنگنمحمیی برات   

کردووە، کاتی خونری خۆشویست، ل باخچی نمرانا ئم گوم پشکشی ھموو ب رۆمتکی ئم کوردە 
 کانی ناو شۆڕش بپچ ك لندھ م کویست بوەی خۆشئ وەش بتی ئتاح ئاغایان وتبوو، خۆیشتی فھب

کاژیک کپارچت یزەکت. ھش ئود: ئمموالزم مح چۆن ب ستموو  جا ئو ھچین و ئمین گومو ح
وەییانتھیدە نم زیندوو شوە بببن بۆ کورد وکوردستان خۆمان بدەین ب یان ناخۆشن پک ھسانک ،

                                                 .ببورن بۆ دووبارەکردنوەی. کوشت

  

 


