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  رر  حموودحاجی عومهحموودحاجی عومه  مهمه ...  ... مم  شی دووهشی دووه  بهبه ..  .. !!هید ئیسماعیل داهید ئیسماعیل دا  ی شهی شه  وهوه  ڕانهڕانه  گهگه  ری دووری نهری دووری نه  فهفه  یادی سهیادی سه  لهله
  
  : رمیان هید ئیسماعیل بۆگه رمی شه ی ته وه ڕکردنه به

 ر نوه ستی خوال خۆشبودکتۆرئه ده ت به ی گوندی خه که وته مزگه کان له رمه ی ته وه دوای ئه
. ت نژران گوندی خه له) ب ره لی عه عه، ت فعه ڕه، د مه سه(هیدان  ی شهرم ته، شۆردران

، لی بچکۆل عه،  ده حمه بورهان ئه، عید میل قاسم السه مه ( ڤان هه کمان له یه زه فره مه
رتیب کرد  ته) عوبد، ردارناساحی سه، هیدسمایل تاریق برای شه، دکتۆرچاالك
ت  کاك کۆسره،  زعه و وه ڵ ئه گه هاوکات له. د ئیسماعیلهی ی شه که رمه ی ته وه بۆبردنه

: بوو هه ئارادا نگ وباس له ده چونکه، بۆدیوی سماقولی وه ڕابووه گه وه ك پش ئه یه ماوه که
ند بۆرزگارکردنی  به مان پالنی مه هاوزه، بوو که مای کوماڵ کردنی سنوره ته دوژمن به

  کی کرد بۆ یه ت بروسکه  کاک کۆسره بۆیه.  ه دگه
، هید ئیسماعیل ی شه که مه ر ی ته وه ڕیخستنه کانتان وبه واکردنی کاره دوای ته (کاك سامان

!) ستین به نزیك شونی مه له ئمه، ون ڕبکه والمان به ره  به که کانی سنوره ڵ هزه گه له هاوڕێ
  .  ه واتادگه

  وه یه که رفراوانی سنوره ی وبهی وره هۆی گه به3ندی س به  مه ی شیانی باسه وه ئه
  . بوو ند هه به گای مه سماقولی و دۆی بالیسان باره ردوودیوی هه له

دیوی بالیسان   له ه کوڕکخراوی کۆمه زاق وه بدڕه هید عه شه. وێ بوو رله شی هه که ماه،  سماقولی بوو ت زیاترله کی کاک کۆسره ره گای سه باره
  . زیاترله دۆی بالیسان بوین  مه وده ش ئه ئمه. بوو

ڕکردنی  رتیب کردنی ڕوشونی به دوای ته: رحاڵ هه به
، کانی سۆران ڕوانی تیپه کدورۆژک چاوه یه،  که رمه ته
 الی  ی تازه وه رئه به م له به، کاروخ مان کرد، ك کۆڕه
کانی خۆیان واتادیوی  سنوره وه  ڕابوونه  گه وه ئمه
، ن دابگه ئمه بووبه وائاسان نه، رت وان و وه ره گه
شتی  کانی ده هزه ت به کاك کۆسره دا ڕوانیه وچاوه له
 دا وتووانه رکه هرشکی سه ری له وروبه وده ولروکۆیه هه

 ب  ئیترئمه. یان ڕزگار کرد ه ی دگه ناحیه
، وان ره رت وگه کانی دیوی وه ڕوانی هزه چاوه
 کاک سامان  وه. ت سرهوالی کاك کۆ ره وتین به ڕکه به
نین   گوندی نازه له  گوایه وه  ئاگاداری کردنه بروسکه به

  . ب ڕوانیان ده چاوه
کانی  ئاوگۆڕپکردنی هزه دا ڕژم له نده روبه سه وه له

ی مانگی ) 12و10(رواری   به بیرم بت له ربه گه، بوین ڕگاوه نین به فلوس بۆنازه گوندی کونه   له ئمه. ری بوو وروبه ی هیران وده ناحیه
  . دابوو رگه ندی پشمه رژوه  به زۆرله، مومژبوو پوتۆزوته  ته چونکه، بوو وائاسایی نه شوهه که، بوو9

 هیران -ی سکتان که قیره جاده به ش  وئمه وه نینه  له نازه که فین وهزی پشتگیری ناوچه ی سه91کانی تیپی  رته که هزیکی باش له
ستی  ی ده) تلفۆنکنت(کاك سامان جیھازی بچووکی .  که نیازی ڕزگارکردنی ناحیه به، ی ڕۆیشتنمان گۆڕی ئاراسته ی هیران یهناح ڕووله دا

ڵ  گه ی هیران داله ی ناحیه روازه ده له. نین نازه چووینه  نه ئمه  بۆیه، کرد  وه فینه ی سه91رانی تیپی براده ندی به یوه  په وجیھازه به، پبوو
  که یهdہاà 4واوی   ته وڕۆژه ی ئه فین تائواره ی سه91 جوهدی تیپی تکی کتوپدازیاتربه مه هه له وه کمان گرته  یه وهزانه ک لهش به

  چونکه، ئاقوبان ڕومان کرده. کی کورت رم کراین دوای پشوویه کی گه پشوازیه وه ی کاکی هیران یه ماه ك وبنه ن خه الیه ئازادکراوله
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، وت کارکه ویش زوو له رچی ئه گه ئه. کرد وتۆپ بارانی ده مه ربوومقاوه سه کی له یه بابه ده وه  که ستی ڕاستی جاده ده وته که ده که وره کی گه یه بیه ڕه
  .  وه گیرسانه قوه شه کانی دوژمن له م هزه رجه سه. گیرا  نه که بابه م ده به

  وه  هزکه ش به ئمه.  دانرا که ری جاده وروبه له گردجاسوسان وده وه وشه ئه وه هزکه وبهرتیپ بو جگری سه که د کورده حمه کاک ئه
رزتربوو  کی تیژوبه یه ریشمان لوته رامبه هابه وه هه. هزی دوژمنی تدابوو) سپان ندی گۆمه ربه ده ( ڕوانته ودیودا ده به که. رشاخ سه چوینه

، 12کی  رتیب کردودۆشکایه رگریمان ته ری به نگه کداسه ندجگایه چه  له وه وشه ربه هه. ربوو سه کی له یه بابه ده، گوت یان پده)  پکی شیالنه که(
_ کانیه نه خۆی وهاوه ددین یش به یفه زراند ومامۆستا سه پشتی هیران دامه یکرده ده خۆمان که رزترله کی به جگایه ملم مان له5
9dو_e5 مان کرد ڕی سبه ری شهکبی ته!ی شۆرش بوو تۆپخانه م له ده چوونکه، ینده ی وزیانانه مانزانی ڕژکه ب ی  ردوو ناحیه هه له نگ ناب
  . 3ندی به بۆمه شه وره وتنیکی گه رکه سه که.  وتووه لی که) وهیران ه دگه(
مان وکوك  پیاوکی قاره.  ی کۆیه93ی تیپی رمانده فه  ره القه فینی مه کاك سه:ڵ دابوون گه  بیرمدابت له  به ی که سئوالنه  مه ڤاه وهه له

کانی  م مامۆستای تۆپ باران کردنی هزه به. ری سیاسی یاخود لیپرسراوی ڕکخستن بوو ددین وابزانم ڕابه یفه  مامۆستا سه-.  وره بووله
، بوو یدانه سته  جه  جۆرک ترس له مان وبوربه کی زۆرقاره یه ده رمانه فه، رت ی که رمانه لی فه ستاعه  وه-. زانی ن ده هاوه باشی له. رژم بوو

  . وێ برینداریش بوو رله هه، خۆش چی وقسه پیاوکی نوکته
ک  یه رگه رپشمه هه، دی دوژمنیس بوو سه ڕه، سپان دابوو ندی گۆمه ربه دیوی ده هنابه ی ئاومان لده وکانیه ئه

  ! وه ڕایه گه ده وه ره روگوالکی برینداره سه به بوایه هیدنه رشه بۆئاوگه بۆیشتایه
  .  دا برینداربوو وپناوه تاڕۆژکیان له!خوا رم ده سه م ئاوه خودائه یگوت به ده، چوو ده که لی بۆئاوه ستاعه زۆرجاروه

پیاوکی ، ك بوو ی کۆڕه19ی ی تیپ رمانده فه یی که  هیدان حسن بندایزه شه، یشتن تی گه کایه کانی باه هزه کدووڕۆژی دواتریش که بۆیه
  وانه ککی ترله یه. دابوو گه کوڕکی خۆیشی له. )  رگه پشمه ( مانای وشه به، ویست ڕوخسارکی خۆشه، رم ت ودسۆزودگه یبه هه زۆربه
  هید شه

کک  یه. گری تیپی کارخ بووج رتیپ یاخود  سه مه وده پم واب ئه. گوت یان پده) ی داود زه عه(ر  ویستی هه رخۆشه به عزیزداودله
ویستی  خۆشه،  بوو که وپیاوی ناسراوی ناوشۆڕش وناوچه نگانه کوڕی ڕۆژی ته، تی کایه کانی باه تاییه ره سه زه فره  درین ومه رگه پشمه بووله

،  برینداربوو بۆالی ئمه تنییش گه ویش به ئه. علیق بوو ته خۆش وبه بازوقسه چی ونوکته زۆرگاته. وشیروان بوو الل و کاك نه مام جه
رشتی  رپه سه ورێ به کانی سۆران وهه وهزه وه مانه مان الی ئمه ئه. هید بوو کی ترداشه چاالکیه تاله. !!!ب بریندارنه بووه ڕهه م شه ند که رچه هه
  . ت ی کاک کۆسره هک کان بۆالی قۆه جوان نردران بۆدیوی سماقولیه زیادوکاکه مه عیدی حه سه رتیپ کاک ردووسه هه

  . ستی پکرد ت وسماقولی ده باوێ وزیاره نه بۆشاخی به وه وشه ست له هجومی خه چوونکه
ڕۆژبووژنی 10نھا ته  که وه داخه شتی بووزۆر به هید ده هید بوبوو وابزانم شه باوێ شه نه شاخی به مان له کی زۆرئازاوقاره یه رمانده فه

  . !!! وه گواستبوه
  . مان بوون جوانیش دووپیاوی زۆربوروئازاوقاره زیادوکاکه مه عیدی حه  بوترێ سه ستهپوی
  . هید ببوو ك شه  شاخی کۆڕه تیداله رگایه شۆڕش وپیشمه رله باوکیشی هه، وی بۆخۆبوو ه نجکی قه عید گه سه
   له قه هه، س3ندی  به کتی وکوڕانی مه  بۆ یه که ریه هرو ت سه باوێ وزیاره نه به-سپان  ندی گۆمه ربه فین وده ی چیای سه رۆژه13ڕی  شه

   ت که تایبه به. خشندرێ تیدا بنه مژووی کوردایه
، دوای هرش  بوچان هرش له وه وه ربازولیوای مغاویروگاردی کۆماری وجاشی سووکوقورسه ندی سه وه مووهزی زۆروزه وهه دوژمن به

  .  وه ڕایه  گه فته دوای دووهه وه لوتی شکاویه  به  بگره وه  پشه هاته نگاوک نه هه ک نه، ست وتۆپبارانی خه پاپشتی فرۆکه به
ناوچی  وک له شه  مانگه یه وه ڕاکشترئه رنج مووشیان سه هه له، م باسی بکه یه وساتانه کی ئه ریه وه ند یاده  بۆمژووبیم چه ی پویسته وه ئه

کاک حسن وتی کاك سامان ، کی کورت المان دوای پشویه یشته  گه وه که یه زه فره زیزداودو ومه خۆی عه هیی ب تۆپ باراندا حسن بندایزه
مان بۆت  بی وئره کاک سامان وتی تۆ الی من ده) !ل خۆمان بزانین ناومه(رئستاپمان بسپرن با   هه  دیاری کردووه کوتان بۆئمه

می  که بووخای یه وه پشتره ترک له دمه ند سه چه بووکه ك هه جگایه.  هاتوون وه کی دووره یهڕگا ی ماندوون وله وه رئه به له داناوه
م  به، بوو ی پوه ره القه ینی مهdژ à 5کاك س وشونه ئه. بوو که ی ناوچه وه کالکردنه کلیلی یه، ودوژمن بوو کانی ئمه یشتنی هزه کگه یه به
  ره نگه وسه ئه چمه هید حسن وتی من ده شه.  بۆالی ئمه وڕابووه گه فین خۆشی تازه کاک سه، کرا رشیکی تیانههیج ه، تۆپباران له جگه وڕۆژه ئه
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.  الی ئمه وه  وه ڕایه سلیم کردن وخۆی گه ی ته که وتوشنه فین پیشیان که دوای خۆسازدانیان کاک سه.  ئره وه ڕنه فین بگه رانی کاک سه بابراده
   س جمھوری هرشکیزۆربه ره وسوپای مغاویرولیوای حه شه نیوه یشتبوه گه کات نه وه وشه رئه هه

کانی  ره نگه رسه سه الکی دوژمن به که خه ویه سته ڕی ده شه،  وه جۆرک ڕژیم باشترین هزی خۆی تاقی کرده به، هزیان کرد
هیدبوونی  تکشکانی دوژمن وشه وی خایاندوبه رنگی شه ڕتاده شه. وتبوو ستی که تای نارنجۆکی ده ندین سندوقی به چه!وتبوو داکه رگه پشمه

رك  فین وتی کاک سامان من سه کاک سه، وای برینداربوونی کاك حسین هات داهه که ڕه ی سه رمه گه له. !یی کۆتایی هات کاك حسن بندایزه
شی  که چووین کاک حسین گیانی سپاردبووکوڕه که. ی چووین گه ش له گۆزینه باح گرده من وسه. م ده وان ده کاک حسین وئه له
دوژمن زیانی  . وه ڕکردبۆ خواره ی خۆی به که سته ی ده رگه ی ودووس پشمه که ڵ کوڕه گه یمان له که رمه ته وه  شه! و ربه هه!یدابرینداببوو گه له

ی وبرینداربوونی  هیدبوونی حسن بندایزه ش شه زیانی ئمه. ودابو رگه ستی پشمه رده به کانیان له  کوژراوه، وت ندی گیانی لکه وه زۆروزه
  . زیز داودبوو ی وعه که کوڕه
  . !!! هید بووه هیدحسنیش شه ر بابی شه نگه مان جگاوسه هه  کاتی خۆی له ی شیاوی باسه وه ئه. زی به دانه وه رمایه زیزداودهه م عه به
ت  ی کاك کۆسره که بۆقۆه وه کۆیه دوژمن له هۆی هرشی وانیش به ئه که، هید ئیسماعیل ب ئاگابوین رمی شه نگوباسی ته ده دا له رقایه وسه له

  . یان ناشتبوو که رمه جارکی ترته، وتبوون زۆردواکه
  . ؟!ربھنرت هیدئیسماعیل بنژرت وده س جارشه3 بۆ  وای کردکه ته منیه ونائه وبارودۆخه  ئه ی شیاوی باسه وه ئه

هید  رمی شه ت وکاتکی زۆرته حمه زه  به خوالسه
و  ڕاستی له به که. رمیان گه وه یشته ئیسماعیل گه

شتی  دهکانی  رگه هید ڕبازوپشمه داڕۆی شه یه له سه مه
 هاوکاری وکارئاسانی  نرخنم که رزده  به ولروکۆیه هه

  . یان وه ڕینه رانیان کردبووبۆپه باشی براده
رمیان  گه وه یشته گه که رمه ژك تهی بیست ڕۆ دوای نزیکه

و تیپی  که کی ناوچه هاوکاری خه راسیمکدا به مه وله
م ئاغا  گوندی خان ڕۆسته کجاری له یه رمیان به ی گه51
  . خاك سپردرا به
.  د ئیبراهیم ه مه ناوی ئیسماعیل محه:هید سمایل شه
، دایك بووه له1962سای  شاری کفری وله له

می الوتیدا  ره سه له،  ندی خوندووه تاقۆناغی ناوه 
بت  ده1982سای ،  رزشکارکی ناسروبووه وه
شاشی  م ڕه که رمیان ویه ی گه51تیپی  له رگه پشمه به  

. او بووناسر) bkcسمایل  ( رانیدابه نگه ناوهاوڕێ وهاوسه  له بۆیه هید ئیسماعیل ئاشنابووه شانی شه  به وتووه  که وتیپه ستی ئه یسی ده بیکه
س 3خۆی   له جگه. ت بوو مه هه مان وبه کی زۆر ئازاو قاره یه رگه پشمه. رزی وشت به فاوڕه وه لوان لوبووله، خۆش نجکی ڕووخۆشی قسه گه

 هۆی به،  کچی ناسروه نه د ته مه  حاجی محه به باوکیشی که.  بوون رگه پشمه) عادیل وئازادوتاریق(کانی  وه7ہنdبرای تری بھگ 
گوندی  ه وله ده ج شاری کفری به وه ماومناه کجاری به یه به1986تادواجارسای .  عس بووه ندجار توشی زیندانی به چه وه  کانیه کوڕه

. ون که  ده که هدناو به نفاله رشاوی ئه به وه ماومناه به، ڕێ ی دا تناپه که هید بوونی کوڕه رشه سه ساک به.  وه گیرسته م ئاغا ده خان ڕۆسته
قوژبنی دوکانکی  ب وله جگیرده، ی ڕزگاری ئستا ناحیه) سمود(ئوردوگای  وله وه ڕته گه لمان ده سه نوگره ن مانگیک خۆی له  دوای چه

ڵ  گه له.  ج بووه  نیشتهکجاری یه الربه که وائستاش له. رانی خۆی بۆگوزه!) کچتی نه ته(ی  که کۆنه پیشه به وه کاته ست ده قوڕدروستکراودا ده له
ی  که خزانه. پۆلیس وئاسایشی ناوخۆ? 40 �کان هزه له، رن فسه رسکیان ئه هه که) عادل وئازادو تاریق(کانی  رگه  پشمه مای کوڕه
  !نفال دا وونن ڕوانی نادیاری ئه چاوه کانی تریتائستاله ومناه

فرمسکك !بوو ده  نه وه ددانه هید بوو پویستی به کی شه یه ڕۆه. رز به) ت نفس عززه(تدار  رامه دپیاوکی شۆرشگروکه مه حاجی محه
  . کرد ده وه یه که رمانده فه هید بوونی کوڕه شه زۆرشانازی به! کردبوو ڕنه کانی ته چاوه
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ناس سمایل بی  هیدی ماندوونه فابۆشه ڕزووه(. ی که رگه مه جوانه زاران سالوبۆگیانی پاکی کوڕه وهه وپیاوه دان جاردرود بۆئه داسه ویاده   له بۆیه
  . ) هیدانی کوردستان ی سی وگشت شه که
   

  . ن ده م ئه ه قه له وج گه کانمان به رزه ربه سه  هیده شه زاچنگیانی که جه کو کانی وه ردیش بۆخه  مردن وڕووڕووزه
  

  ر حموودحاجی عومه  مه
  . هید ری شه نگه  هاوڕێ وهاوسه

 lashkr10@hotmail. com  
  :کان ونه
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   هید ئیسماعیل مان پ بردبۆ سیساوه ی شه ره والندکرۆزه ئه-2
  .  ره القه فین مه من وکاک سه، فین ڕی سه دوای شه. سپان ندی گۆمه ربه ده-3
  . ی هیران کاتی رزگارکردنی ناحیه-4

  


