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  ستره و ئهدایکی 
  ی که ره ی هاوسهدوا دیدار

  نفال ی ئه ووشه
م گوم لی  زناکه کانمی له چاڵ ناوه، حه خۆم و منداهرامی وتکردوه، ئا کنت، همنی ژیانمی زه چه نفال دام ده ی ئه ووشه

.  وه ن مرۆڤه الیه مرۆڤ له تی کردنه به کی ناشرینه و سوکایه یه نفال ووشه ئه. م نامنت ئۆقرهبم،  ت ده غه بت، زۆر پی سه
  .رستن وه په ته وه که نه زم له وانه بتهکانم خۆش بوت و ب که وم که جولهنفال وای لکرد ئه

  
کانم  ، ساتهر سه ته  دوهکی ترسناک بر ییهڕوان چاوه بهسانی ژیانم ها ژنی کورد،  هزار کو هه منیش وه

 دیاری بۆ  وه ی شادی بکاته نده  ئاواتک، که خه ، بهواو کردوه م، ته که ره ی هاوسه و به هیوای هاتنه
 بوو، 1987یلولی  غ، شیوی قازی، له کۆتایی مانگی ئه دا ره له کویره گوندکی قه. کانم ر گۆشه جگه

   .موومان شک بوو بۆ هه رم، باوه  گهکو ئامزکی کانی وه دیده. ردانیم کرد دوا سه
  
 

ه و له )أمین صاالح الدین حسن (ی قینه ناوی ڕاسته. م که ناسراوه به مامۆستا خالید که ره هاوسه
کی  ره  له گه1937له سای . بژاردبوو ر کاروباری سیاسی ناوی خالیدی بۆ خۆی هه به
ر و  باتی شاخی گرتبووه به  بوو خهساڵ 10ی   ماو.قامی شاری سلمانی له دایک بووه رشه سه

 به ناوشاری  وه ره کانی ده ی ڕخستنه وه ستنه یی و به ه  له چاالکی ڕکخراوبوو ڕۆکی باالی هه
  . وه سلمانیه

  
  نفال شاوی ئه
 وتی ، ڕکهوته ڕێ، و شار بکه ره بۆ کاری حزبی بهویش ویستبوی  ستی پکرد، ئه داغ ده ره ی قه ر ناوچه نفال بۆ سه شاوی ئه

  .برت دیلی ده بهت  ربه ی عه که بازگه ران، له  ی سوپای داگیرکه ۆسهوته ب که  دهککی زۆر ڵ خه  له گه31/3/1988
زان،  م دوو، ڕۆشنیر و قسه پیاوکی همن و که: وه زیندان بوون  کاتک پکه: وه بۆمان گایه خالیدی ئاوا. کک باسی م یه
  .وه داینه دا دی ده  ناخوشهیرزبت، له ژیان مان به کتربت و ووره بت ئمه ئاگامان له یه  ده، یگوت م ده رده هه
  .ر سه ی برده وه ختم به ئاواتی هاتنه وه، سانکی سه وته که کانم نه باوکی منداه چیدی چاوم به) 1987(وه ساه و  له به
  

  کانم  ئازاره ومن ژیانی ژرزه
ک،  ریایه ی ده ز، دنیام هنده ر کاغه کو من بخاته سه ختی ژیانی خۆی وه ، باسی سههنفالکراو  ئهکی ئازیزکه ریکه ر هه گه ئه
ی کجم دووسان  رهتس ی حشع، ئه رگه  بوو به پشمه,م ، مامۆستا خالید که  مرده1979 له کۆتایی سای .وه بته م کۆده خه

 تا  و ڕۆژه  گیرام، ئه1980کی  وه فشاری زۆرم بۆ هات و له مانگی یه منه ی ئه ن دایره ، له الیهمربوو رمانبه بوو، من فه
. عس کانی ڕژمه به ره زگای داپۆسنه ن ده تی پکردن، له الیه تی لدان و سوکایه حمه ر ڕه و که وتمه به ی شه عات ده سه
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منک  ئه. موو ڕۆژک دووجار ی ساک هه تا ماوه. ن م بکهر  توانیان له زیندان ده،تی  و یارمه تکازار هه س و کارم به که
تیان  زیه هات زیاتر ئه هتاد. کردم  دهڕۆ، ئیمزای ئسپات وجودی پ نیوهیانی و دووی  شتی به عاتی هه سههات و له نوان  ده
  .کرد وه  شاخه ندیم به یوه و پهوه   له کار کشایهستم ده 1981م کرد، ناچار له سای  ی ساکدا، س دائیره دام، له ماوه ئه

ک ی  داکاتی لهنی باسه له  شایه. ریا ت، کچکی ترمان بوو، ناومان نا ده پاش ساک، له گوندی دۆلکانی کوردستانی ڕۆژهه
  .بوو ست نه ر ده بههیچ جۆره ئامرازکی پزیشکی له دا ،و  ئهنیبوو

دژواری . وه ڕامه و شاری سلمانی گه ره ڕی براکوژی، به گیرساندنی شه هر ه  شارباژ و له به دوای ساڵ و نیوک، ڕوم کرده
و  ر له هه. کانم مینکم کرده شون ژیانی خۆم منداه م، ژر زه  له مای براکهستی پکرد،  وه ده انی ژیانم لرهڕۆژ

تا سانی . وان رئه  سه وته بوو، ئابواریمان که شم س مندای هه براکه. ی کوڕم له دایک بوو)ن ه و ده (1985دا، سای  مینه ژرزه
کانمان ترسکی خۆیان نان  ینوسی ئاخۆ منداه کانیدا ده مامۆستا خالید، له نامه .راند مینه گوزه و ژرزه ڕین ژیانمان له ڕاپه
  خۆن ده
  

ی کاریان  که  ژنه وم براکه. وه مه ر براکه سه بوو، بووبوینه بار به م نهیش کارژیاین و نھنی ده بهکانم  ی من و منداه وه ر ئه له به
یه و ژناکانی  م پیاوه دووژنی هه ئه: یانووت ر گوم که دراوسکان ده وته به که ده. بوو کان ده کرد و منیش ئاگام له منده ده
  کرد  ی ده شه ڕه و ههن  وه بده سته  ده ر مای براکانم که من به چووه سه کی کانسکان ده ڕه موختاری گه. بان ند ته چه
  .ر بردووه سه ترسی گیران، به س و کار له ومان له مای خزم و که یان شه ده. لیان
بوو،  قیشیان نه سک لم بیزاربوو بوو، ناهه موو که  براکانم و خزمان، ههر ه سیکرده من، ڕۆژانه ئه ی ئه ی دایره وه ر ئه له به
که همھن  زعه م وه م تاکو که شاربده م حه وه، له شونکی تر خۆ منداه م و به ر بکه هبا له ب بوو خیرا جلی کوردی و عه ده
  .وه بووه ده
  
ڵ کردبوو که بزانن  گه حقیقیان له کان ته منه بوو، ئه مان ناوی منی هه مان، هه که  بوو، کچیک له دائیره و ڕژمه زۆر دڕنده ئه

  وه  هۆی منه ڕین چوم بۆالیی و داوای لبوردنم لکرد که به دوای ڕاپه. وورونی بوو ب خۆشی ده توشی نه. ء منم یا نه
  .ری بووه سه رده تووشی ده

  
  .بوو فرۆشتم رچیم هه مندان، ههرانی خۆم و  دا، بۆ دابین کردنی باری گوزه یه  ماوهو له

با خائینک پمان  ن، نه کانیان پرسیاری باوکیان بکه نه مه با هاوته کرد، نه ده کیان زۆر نه ڕه تی مندانی گه کانم هاوڕیه منداه
 له کرد، ده سمان نه ی که ناین، تکه بینی و ڕاوی ده چاوی خۆم ده ڕۆژانه مردنم به. ش ڕاپچی مردن بکرین بزانت و ئمه

  ..رگ و ئاگر بوین ڕیی مه چاوه. ر سه  ژیانکی دژوارمان برده.دا ، خۆمان الدهکان منداهپرسیاری باوکی 
  
  رم ی هاوسه)مامۆستا خالید(ستره نفالکردنی باوکی ئه ئه
س و هاوژیانمیان  زیکترین که، نی تر تاڵ کرد ، ژیانمانی هنده31/3/1988وتی  ستره له ڕکه وای گرتنی باوکی ئه  هه,ی به
ی ڕه بردم، ڕهلدی، ڕو شماره که ته ئه. مان که کرده خیزانهی شی نائومکی  ساڵ بوو، ده10نی  مه ستیزانی که باوکی جار

  .کرد  وون بوونی باوکیان دهکانم، که باسی که  و خوشهمی براکان ی که گوی له قسه وه وه، هوشیاربوو له دی نابینته
  .ش بگرن ساین ئمهترر ده. دا یان ده نجه شکه امۆستا خالید، له زیندانی خۆیان بوو، ئه، مهند رچه تر ترسیان، هه ئمه هنده

  
  ی کچم ستیره ی من و ئه که گریانه

ن، هشتا  وه ریا و ده گیرواه، ده) ی منویست و و خۆشه باوکی ئه(مانزانی، مامۆستا خالید ، که دهی کچم ستره بجگه من و ئه
. کانی مامۆستادا، ڵ خوشکه  له گهکرد  گریان و ڕۆڕۆمان دهگی بده  بهکردین کاتک ئمه یان دهماشا نھا ته بچوک بوون، ته

ئاخر ئمه که ئسکی گۆڕه . وه کولنته کانمان ده مۆش برینه  تا ئه،مان و ڕۆژه  ئهی و شین و فرمسک ڕشتنه ئه
  .  مانه که ی ئازیزه سته ی جه  پاشماوهیه، کامیان شی ئمه بینین، نازانین کامیان به کان ده ه کۆمه به 
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وه،  رونیشمه له ناو ده. هزم بووم کدا، خۆڕاگر و به کانم و خه م منداه رده خسی بوو، له به من بۆ خۆم تووشی ئیزدواجی  شه
رککی  نفال کراوه، ئه هم ئ رکه کو ڕوحی هاوسه کرد، چی ڕابردوو و ئاواتمه، وه ستم ده زانی، هه ت و الواز ده سه ب ده  بهمخۆ

  .ڕیمه گران چاوه
که دوارۆژکی . کانم بھمنه دی ر گۆشه ر جگه رامبه م ، به رکی دایکانه کو دایکک ئه توانم وه ی که نه تۆقیبووم له وه

  .ربھنم ده) ن وه ریا و ده ده(بوو که چۆن ناسنامه بۆ م هه وه ێ ئه کشه. م پرشنگداریان بۆ دروست بکه
  وتن رکه ی سه  و مژدهرین ڕاپه
  .مووان هه خشی به  ڕوحکی نوی بهڕین بوو ڕاپه
ست به   ساه، هه17نی  مه نفال ڕزگاری بووه و ئستا ته ی که له ئه و منداه ئاراوه، ئاخۆ ئه م دنه لک پرسیاری ب وه گه

  ؟نکانیان ره ی هاوسه وه هتن هاوستی پهکو من، که  زارانی تری وه ی هه  ئهچی بکات، که ئازیزانی وونن؟
یی و  وره رچیشمان بۆ بکرت له ئاست گه ، که چیان بۆکردین؟ هه1991ڕینی  کانی دوای ڕاپه  کوردیه مه هزه که  دهڕوم

  . مه نفالدا هشتا که سامناکی ئه
  

  :م که نفال کراو، داوا ده ر ئه کو دایککی هاوسه من وه
  .وه ببورت ته کو نه  وهل کورد دوای لبوردن له ئمه بکات، له گه) سمی ڕه(رمی  فه تی عراق به که حکومه-
  .ستنیشان کردن و ڕیسواکردنی تاوانباران و سزادانیان ده -
ن داڕژت بۆ  کی درژخایه یه ڕنامه نفال بت، به می قوربانیانی ئه که رپرسی یه رکی و به کی سه زگایه نفال ده تی ئه زاره  وه-

ڵ  سته، له گه به و مه تی دابنرت بۆ ئه تکی تایبه زاره ها وه روه هه. وه موو بارکه  له ههکان  نفال کراوه  ئه اوچهتی دانی ن یارمه
  . ته زاره وه وه کانی ئه ڕنامه جکردنی به کی چاودری بۆ جبه یه پکھنانی کۆمیته

ڕاندن و  نفال، ڕاپه سانی کردنی کاروباری قوربانیانی ئهس و کاریان، ئا نفال کراو و که سانی ئه واوی که کردنی ته  پناسه-
  .وه ه موو توژ و گروپکی کۆمه بخرنه پش هه

مینی بۆ رزلنانی  ڤالی ماته رنه که. نفال ی قوربانیانی ئه ڕاگرتنی یادرز  نیسان، بکرته ڕۆژی مردن و به14 ڕۆژی -
رگیز له   هه م ڕۆژه که ئه. رشونک کوردی تیابت سازبکرت کانی کوردستاندا، له هه موو شاره هیدان، له هه شه
  . بکرت مرۆڤ، له یوئندا، تۆمار کو کۆکژی نفال، وه کردنی ئه  کار بۆ پناسه.وه چته بیرنه

  کانی ژیانم فریشته
ریم  وه خته ی به  ووزهکهمۆ  ئه ی وه ئه

خشت،  به پ ده
ریا و  ستره، ده ئه(کانمن گۆشه ر جگه
ن و چاوم له  وره که گه) ن وه ده

زگاکانی کوردستان،  بریا ده. دواڕۆژیانه
ی مندانی  قینه کی ڕاسته هاوکارییه

کانیان  نفالکروه ک و دایک ئهباو
و  ی ئه نده وتکردنی خه ر زه سه ر خونی ئمه بووه، له تن، له سه سه ن ده و پارتییانه، که ئستا ئازاد و خاوه چونکه ئه. بکردایه
  .نفال نی ئه مه سووته بووه، که بوونه سه که ه کۆمه

  له کۆتاییدا 
تکردنی ناوی  وه ئه  ئهتن، سه ن ده  که دووباره خاوه،نفالچی ها پیاوکوژ، ئه زاره ه ههزانم ک نگ و سووکی ده نه من زۆر به

کانی کوردستان،  زانم که پارتییه ساتی ده کاره  بهشتره،تیان با یه ی کۆمه  زیاتر، پگهنفال وان له قوربانیانی ئه هیدانه، که ئه شه
  .یان پشت گوێ خستوه ست دواوه و ئمه تی شوڕشگی خۆیان له دهس نان، هه وه الر و پاره پکه  تهر به له

  نفال کی تری ئه قوربانییه
  لی زیز عه ئافتاو عه/ستیره دایکی ئه
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