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دەدەن،تا ئو  ئازار مھندە، بیرەوەرییکانم لتک شھید بارزان دا ،راگیاندنیتکمترخمیم ل ئاس
 ،نی وا بسرموە و منیشچاوەڕوا ھموو ھست و ھۆشم ب تواوی گوشراوە و یک دنیا ،نی وا دەزانمشو

جوویکی بچووکیش نیشان بدەم  ،نیم شخاووخلیچکی دەکم،بکو ئامادەنجامدانیان نک ھر ل ئ
،ئو ھست ی، ب چند سرە قمکیش بت،بۆ راپڕاندنی ئرککی سر شانم.. ئاخر دەبوو لمژبووا

خۆیان مس داوە، و دەچن خانی ھاوبیرتی و  ،ک ل سین و بیرەوەرییکانمدا ;و خۆشویستییم
   پراوزی برایتییوە برامبری دەربم.

دا  تا کی دەتوانم بم بارودۆخوە ،بم یاد و بیرەوەرییانی ھم لگڵ ھاوبیر بارزان یپرسیار ئوە
سازبوونی  .ک رەنگ؟؟بژیم و نوتقم ل نیت و ھر گنگ بخۆم و چاوەڕی ھکوتنی دەرفتک بکم

 ،مخابنی ئازار و دەردەکانزۆربوونبچت ئاستی محاوە. چونک جنجای و سختی ژیان و  فتردە
  ھرگیز کۆتایی نایت.

یی دوی قوقوم ھاوبیرە،ھویستیم بۆ ئت ،خۆشتایب کانی باس ،و زۆر بساتچرک ی و خواست ل
نچیکی ھندە دەیوێ بت گوخو و، دەمودەست چرۆ دەکاتوە و دتوە بر باس دا،پاسۆک و ھاوبیران

خیررازاوە،خۆی لوە... ی ھتتیدا بدۆزکی کوردایسۆزری  دتی و جوامردایتی و مسۆزی و ئازاید
،گر باسگلکی نو دنیای شۆڕشگی بن، وا سرلبریان ل پانتایی ژیان و تکۆشانی کاک بارزان دا 

  دەبینرانوە. 

ی خزم و ھاوڕێ حمیادگارماوەیکی زۆر پش ئوەی راستوخۆ ھاوبیر بارزان بناسم،لگڵ ھاوبیر  بندە،
کاک حم دوکانی فرۆشتنی تختوداری  .ان دەکرداوکاری کاک حمی سابیری باوکیمدا، ھو ھابیری

بدەم چاودی دوکان  ھبوو..زۆرکات بسر ھاوبیر حمیادگار و مندا ب جیدەھشت.. ئمش
روباری پاسۆک..کاک حم خۆیشی کردبوومان ب نیمچ بارەگایکی کا تاوکردنوە،ناراستوخۆ

  دەیزانی،ل چ دەنگی ندەکرد...

  چند نموویک ل بیرەوەرییکانم لتک ئم ھاوبیرە تکۆشر و دسۆز و قارەمان و چاونترسدا.



ـ رۆژکیان پیاسیکی دوورودرژمان ل بردەکی سرای سلمانییوە،ھتا بناری گۆیژە،بنو گڕەکی 
کرد..دواتر گڕاینوە و چووین مزگوتی علی کمال و نوژمان کرد ـ ئودەم نوژکر بووم تووی ملیکدا 

کوات باش ناسراو  و سی  دەوترا،ئوە کوردە سووری پاسۆک.. بوو،ل  ـ. لو پیاسیدا ب دەیان جار گوم
  لدەکرایوە.

 ال فایق،رباز، ئومد عباس،مامۆستا فاروق(بندە،حم یادگار،برایکی و پورازیکی،مـ رۆژێ ھاوبیران،
.. باوکی ،کاک ووین..خریکی کۆبوونوە ب ،ل مای ھاوبیر بارزانماوە.. و بارزان خۆی) ئم ناوانم لیاد

حمی سابیر،ل باخ بچکۆالنکیاندا،سرگرمی ئیشکردن بوو... دایکی ھر ب خزمتکردنی ئموە 
 ناکاو،کاکریک بوو.لخک شل ببووەو،ھب ی دەستی کنازەکخاک مشا یحی دەککوە،کلکایگ

نیوە قاشی کرد  و توند بتوە،کچی دەمی خانزەک ل تپی سری چقی ھندک ئوەی بۆ ،ب زەویدا
ۆخمان ئاۆز بوو، نیگران بووین بەکیش شرم بتاقتی کرد.. ئم ھموو بارود تواو بریندار و و

یگرتین،کچی چ کاک حم و چ گیانبختکردوو،ھاوبیر بارزان، نیگرانییکیان نیشان ندا و داوایان دا
  لسر کاری خۆمان بردەوام بین... ،کرد

مایان لگڕەکی شخ محدین بوو،پشتی  ڕاینوە بۆ الی مای ئوانوە،ـ رۆژێ لنو بازاڕەوە دەگ
ت ھاوبیر حمیادگاریشمان لگڵ بوو، دەبوو ب بردەم دائیرەی ئامادەیی پیشسازی سلمانی، پمواب

گر شت بوو،ئامادە  :بۆین..ئا لودا،وتی (امن و استخباراتی عسکری)دائاسایش و سیخوڕی سربازیدا
..یک و دوو نارجۆکم پویزەی،ب  

، لو رۆژگارەدا نیدەوا ک خکی ئاسایی دوور ل کاروباری حیزبی،ئم کارەی دەکرد ئم ل کاتکدا
  گا و بردەمی ئو دەزگا ترسناکاندا بوات...بو ڕ

دەرچوو بوو،ل  محمد، دوی مامۆستا مسعو"مرۆڤ و دەوروبر کتبی" ،تازە برگی دووەمی١٩٨٤ـ سای 
و  کتبخانکانی سلمانیدا نما و دەست ندەکوت...چپ و کۆمنیستکان ب ژمارەی زۆر دەیانکێ

کرکوکوە،نزیکی  و ل ھولر و ھاوبیر حمیادگار ... من،بۆ ئوەی نکوت دەست کسلناویان دەبرد
ی برای،ک ئودەم ایلی. ویستمان بیدەین ب کاک یوسف محمد و سمبۆ سلمانی ھنابوو ان) نوسخم٥٠(

لسر شقامی مولوی لژر کاتژمرەکدا ،بھاوکاری رەوانشاد محمود خاکی کتبیان دەفرۆشت،تا 
ساخی بکنوە و بیفرۆشن.. کاک یوسف،ک زۆر خۆشویست و ھاوڕم بوو،کتبکانی ل وەرنگرتین و وتی 

دمان ل راپڕی و گر سار ،ھاوبیر بارزانھر زوو من کتبی ئو (رەجعیی)نافرۆشم... 
،ئم باسم جارکی تر بۆ کاک یوسف ل سلمانی ٢٠١٤سفی دەدا..(سای نکردایتوە،ئازاری کاک یو

  .گایوە،پشمانی خۆی نیشان دا)

ـ رۆژێ بۆ کۆکردنوەی یارمتی نامی سرکردایتی پاسۆک ھاتبوو، دەماندای کسانی دەومندی ناو 
ک ب ی ھاوکاری پاسۆک بکن...چند دکی نامکم ل بیرماوە. دەقی نامئوە شاری سلمانی بۆ

سۆزکی کوردانی گرم نوسرابوو... ل ژریشوە،لسری نووسرابوو.. ھاوخون و کوردی ب ئمک و 
ب روومت،گر باوەڕ بم نامی ناکیت و یان ناتوێ کس ب ھاوکارییکت بزان،دەتوانی پوەندی 

ھر بۆ  مبست لمش ..و یارمتییکانت بگنیت ئوێ بارەگاکانی پاسۆکوە ل بناری سورن بکیت
  .وەنبندامودەزگا دڕندەکانی بعش  ،تا تووشی مترسیدنوایکردنی ھاوخون و ھاووتیان بوو

ھاوبیر بارزان تۆمار بکم،ئویش  ھاوبیر  ،جی خۆیتی لرەدا، خاکی تری تژی لسر بندی و دسۆزی
ر بدەوەستا،بارزان ھی خۆی وەوە نوەی مانگانکو ئابوونپاسۆک ،ب وەیان وبیدات بکی ماو کۆم 



دەخیلی پاشکوتی خوشککانیشی دەخست سر و ئوجا یارمتییکانی دەنارد بۆ سرکردایتی 
  یازی خباتی کوردایتی جاران بوو.ئاخر ئوە چمکی دسۆزی و بنپاسۆک...

دوکانکی زنگربوو، ل نزیک دەرگایکی قیسری  ،بۆ داوای یارمتی ،یک لو شونانی چووین
نقیب و برامبر ب قیسری وەسمان پاشا... ھاوبیر بارزان چووە ژوورەوە و نامکی بڕزەوە دا دەست 

زانم ک تریش بوو، لدەرەوە پاسوانیمان دەکرد... ھندەم زانی کابرا کابرا..من و ھاوبیر حم یادگار و نا
ڕە کرد.. بارزان بەک ھوری کردەوە سوودی نبوو،خرکی بوو مسلک ودەنگی برزکردەوە و خۆی تو

گورە بت،ھاوبیر حمیادگار،خا چووە ناو دوکانک و گیانبختکردوو بارزانی ھنای دەرەوە و ئو 
مان جھشت.. تومز کابرا وتبووی ،یارمتی ب پاسۆک نادەم و ھڕەشی کرد بوو. لراستیدا ئم ناوە

و چک بکار بھن..خۆشبختان ب سمتی کارەک ب ئازایتی لوە دەترساین بارزان دەست بکاتوە 
   حمیادگار کۆتایی ھات..

کاک م. کریم دەنارد، داوای نارنجۆک و مین و تقمنی ـ بردەوام نامی دەنووسی و ھوای بۆ رەوانشاد 
..نکاریان بھر بدژی داگیرک ی دیکو شارانخدا و ئب رەبستان لع دەکرد،تا لل  

و داوای  سیکاک ئازاد نوو رەوانشاد ـکات ھاتم دەرەوە،نامیکی پ ل خۆشویستی و ئمکی بۆ
رم بت...کات نامکم دا ب کاک ئازاد،بڕزەوە وەری گرت و نرخی لکردبوو...ب ھموو شوەیک ھاوکا

  پ بخشی...

رەوانشاد کاک کریم ،جارکیان باسی ل ئازایتییکی کمونی ھاوبیر بارزان کرد..ک بداخوە باش 
...بیرەوەرییان م کۆمرمانی ئر خس ویشم دەخستوە،دەنا ئرۆژی وەبیرم نای ل موابگیان  پ

 تی لتاح ئاغادا بووە، ھاوبیر بارزان قارەمانوتوو کاک فکر و مامۆستا ھکۆشدەستدانی تل
   رزگارکردنی ترمکیدا گاوە(ھیوادارم ب ھدا نچوو بم)...

  ) ھاوبیری گیانبختکردووی پاسۆک،بستون،بارزان،کاک ئازاد،جمال،شرکۆ٥( 

  

بدامنی گورەیی و ھکوتوویی ئم کادرە بابرزەی کورد و پاسۆکدا ھرچی بنووسم و بم ھشتا 
رکی بزاندبوو،ب ھیچ خستی ئازایتی و جومریی و دسۆزی ھاوبیر بارزان، ھموو سنووناگات...

و،داندەبوو و ل جو ندەکوت..یک چرکسات نبوو،ئو رۆ ب ئمک،ل کوردایتی ندەسرەوت 
و پژارەی کورد غاف بووبت..تا سر ئسک و قویی دەمارەکانی لش و خون و جستی ل ھوڵ  و خم

   بکات... بۆ ئوەی خزمت ب دۆزی رەوای نتوەکیو تکۆشان دا بوو،

داگیرکری بعس ئم ھاوبیرە تکۆشرە، سات دەزان بارەگاکانی پاسۆک برشاوی تۆپبارانی 
چت بھانای ھاوبیرەکانییوە.. مخابن و ھزاردەستی شکاو،گول تۆپک دەیپک و بووەتوە،خرا دە

خون ئاڵ و گشکی دەڕژت سر خاکی شیرینی کوردستان و  گیان پیرۆزەکی ل ئاسمانی کوردستاندا 
وتووی پاسۆک شیرکۆدا دەڕفشکری پختکردوو ھاوبیر و کادڵ گیانبگی باڵ  و لقش ت و دەدات



دەچنوە بۆالی ھوار و منزگای ئازادیی و سربخۆیی فرھاد خفاف و مالزم حم شوقی و دەیان 
  ھاوبیریی تری تکۆشر 

کات پڕاگندەی ئوروپا بووم،چ خۆی و چ ھاوبیر جوانییکی تری ئم ھاوبیرە ئازیزە،ئوە بوو، 
ئمک خۆشویستییک نبی...ئم ئوپڕی حمیادگار و برایانی تریش،پیان ل مای باوکم وەک 

  تاجگوینی ئمک و دسۆزیدسۆزی و خۆشویستی نیشان دەدات... 

  ھستی گرم و جوانی کوردایتی

  باوەڕی ب پرۆشی سرکوتن

  پیامی برزیی سربخۆیی

ب کاوەخۆ  چپک گولیلکی بۆنخۆشی کوردەواری و سوی ئازادی و یکسانی دەکم پیامی دەستم و
  ھاوبیر،ھاوبیری ئازیز،ل یاد نچوویت...:لسر گکۆکت دەنووشتموە و دەم

ئاخر، ئو وتی ئوە ماندوو بوون بۆی و قوربانیتان دا و خون و ژیانتان پشکش کرد،ئستا ھزکی 
، ئای وت شکاوەی،باوەڕی برزی کوردایتی گش و گورەی مۆڕای پ بخشیوین..ربازت زیندووە 

  دە بنوو،خوی شیرینت بت،بۆ  ئارامگای سرفرزی "کوردستانکی ئازاد و گلکی یکسان"....سربرزە..

ھاوبیر بارزان،ل باوەشی بنمایکی نوداری خاوەن خبات و تکۆشان لدایکبووە،بنمای حمی 
،ل شاری سلمانی ١٩٥٧بگی کوڕی فتاح بگی ھموەندی ئینگلیزبزن...سای سابیری کوڕی کریم 

لدای دەبت و ھر لسردەستی،بنماکیدا ب کوردایتی گۆشت دەکرێ. خوندنی سرەتایی و 
ئام،ادەیی تواو دەکات. ھر زوو ئالوودەی کاروباری سیاسی دەبت و ل رکخستنکانی پاسۆکدا دەستبکار 

ەبت.. دواتر شاوی دەستگاکانی بعس ناچاری دەکن، روو ل بارەکانی پاسۆک دەکات و سای د
،دتوە و لسر داوای حیزب لناو شاری ١٩٨٢،دەبت ب پشمگی پاسۆک...سای ١٩٧٨

مانیدا،جارکانی شاری سلکخستنربازی رشی سرشتی برپوە و سکۆشان دەکاتت کی تر دەست ب
،،رژمی بعس زۆر دڕندان دەکوت ١٩٨٥نی دەکات و کۆم چاالکی گورە ئنجام دەدات... سای سلما

گیانی جماوەری کورد و دڕندان شاوی سربازی برامبر ب بارەگای حیزب سیاسییکان 
کات ئو دەدات..بارەگای پاسۆکیش ل بناری چیای سوورن،دەکون  بر ئم شاوە...ھاوبیر بارزان 

ھوا دەزان و ھست ب مترسییکان دەکات،خۆی پ ناگیرێ و ب ھداوان ،بۆ برگری ل ھاوبیران 
و بارەگای پاسۆک،خۆی دەگینت،برەکانی شڕی دژ ب داگیرکر.. ئم کارەش ب رەزامندی 

سایدا، ٢٨ل تمنی  ،دا٢٥/٧/١٩٨٥سرکردایتی حیزب دەکات..ئیدی ل بختی کچی کورد،ل رۆژی 
ھزاران ھزار سوی کوردانت ل بت و گکۆت بت  گیان پیرۆزەکی دەبخش ب پاسۆک و کورد..

  بت.  پ ل گوو چراخان و 

گارها هاوبير   هياد   ه     حهم

  ھاوبیر حمیادگار،لسر گکۆی بارزان و شرکۆ ،ل گوندی ھاوینھواری "ئحمدئاوا"...



ئم چند کورت باس و بسرھاتان،پاداشتی قرزی ئو ھاوبیرەم لسر النابات،ل ھندەک باری 
    سرشانمی پ سووک بوو.   

  


