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  ر  عومهیحاج حموود مه ... ن عبد رده ئه زڕ به ۆك ب هی وه وونکردنهڕ
  
  دا لهیۆ خیکوجن هڕ  شه  له بدو ن عه رده رکاك ئه  نووسهیابردوودابراڕ ی ژانهۆڕو  له
من  . ناوه هیحموود  مهی حاجی کاك عوسمانینا و .یمان سلیوان  شارهی حاکم قادرڵ گه
 رچاوکاك  به مه خه ك ده هییاستڕند  ك چه هییالر کو که وه ، ره و نووسه  ئهیوونڕ چاوۆدا ب رهل
 ی داو تهو که  تر نهیر چ  نووسهیتا کاک .  ئازاده ره نبهیم م  ئهیران نهیرو ب نهن وخو رده ئه
 یکامی  پهیگر  هه که وه تهو بکهۆ در  به بهی ر عه  نووسهۆ ب چونکه،  وه ه  ههیاریزان
ن یزان موومان ده ش ههیاندنی اگهڕ . بکات  خزمهی امهی و په  بهێو هیت و بزبۆریپ

   . هی  ههیم ودووده کهرشمش
 ی  سیلۆ پ  و لهیت الویتا ره  سه حموود له  مهی حاجی عوسمانیت هی من ئاگام لی وه ئه

 یکخستنڕ یکان زهیڕ   لهی ئاشکرا بوونیکام  ئه  له  وه ه1981ی سا و له وه هی یند ناوه
 ی5 یمر  هه  له رگه شمه پ ته شاخ کردوو بووه  لهیووڕتان  کوردسیران نجده هڕ ی ه مهۆک
  ربه  سهیتوو رهۆ قی سنور روان و لهی سیر وبه کدا له هیی چاالک ك لهجار . وکاته  ئهیداخ ره قه

 یکالنیپ  تردا لهی رگه شمهپ5 ڵ گه له وه عسه  بهیمژڕ یانڕخوین س هی ال ن لهیق خانه
  ریستگ دا ده ردانه نامه
ن  مه ر ته به م له هه ،عسدا  بهیکان دناوه به ندانهی ز ر لهۆ زیک دان نجه شکه پاش ئه .انکر

 ی سته جه کراو به نه )عدامیئ (1982 ی که هی گشت بووردنهر ل  به  م له  و ههیمندا
   کردن لهیووانڕ  چاوه ودوو ب س بی پاش ئازاد بوون وه نجن کراوه نجن هه کشکاووههت

 کو  وهیانی ده  کهی وه و شه ك ئه  وهیکو  شه  له م عوسمانه ئه ،یکان نهی برینژبووڕسا
و  و شه انگووت ئهی  ده وه فهر ل ژ و له جامهی بی تو له )یاویمی عوسمان ک  دهی سه وکه ئه(

 جارو پاش 5ن یڕ اپهڕتا  . شاخ  لهیکانڕ هاویر نگه وه سه هیاڕ گه! هی رگه شمه پیو شه
 کاك ی هیرانئ وکامپه   ئه وه مه که ادهینموان د من هه . ندار بووهیجار بر2شینیڕ اپهڕ
 یو ك شه هیك  د نه حموو  مهی حاجیعوسمان، کا ده وه لیک باسو توانج کو تانه ن وه رده ئه
   لهێڕنفال هاو  ئهیسات ر پاش کاره  هه چونکه . وهی دیش رنه  هه بگره،  وه ته کردووه ژنهۆڕدات

 یکان زانهی پارت رگه شمه پی زه فره  مهیی رمانده کاك عوسمان فه ، ش هڕ مه د حهیه  شهڵ گه
 یوان هۆچ نفال له  پا ش ئهی ساس3 ییژادر  به  که  کوردستان بووهییمانیشتی نییتک هی

زاران جاش و  کردو هه  دهڵوما کی هی و ناوچه  ئهی فاشیان جاردوژمنی ده .ایاندا ژیرم گه
 ی ال مه ئه .یکانڕ عوسمان و هاویاوکردنڕ گرتن وۆ ب که  سنووره هیدا رده  بهیرباز سه
عوسمان  (  که وه شه انهی یالر وکه به . هیوون و ئاشکراڕش یکان هی یالر  و کهیانیرم مووگه هه
 ن م رده م کاك ئه ده نھا له  من تهیرچ گه ئه . ن دا داوه رده  کاك ئهی ێگو ان بهی) یاویمیک
  ! ستووهیب

 ی حاجی عوسمان فته  دوو هه ش بهینیڕ اپهڕش  پ  لهش بزان وه ن ئه رده با کاك ئه
 ی دانانیکیر  دووز خورماتوودا خهی ناوشار  له وه رگه شمهك پ هی زه فره  مه به حموود مه
ندا یڕ اپهڕ ی کات  له  کهی و دووزخورماتووه له .ن بوویڕ اپهڕ ی کردنج به جیالنیپ

ردوو  ن هه هی ال  له فته  دووههیژادر  به  کهی و دووزه ئه .مارکراۆا تی تین داستانیتر وره گه
عوسمان  .کرا  باران ده ژخومپارهۆڕوو شه . درابوو وقه ئاب وه قه ن خهیعس وموجاهد  بهیسوپا
     .هیای تی رگه شمه وپ  کوردانهی دووز شار لماند که سه ان دهییعس بهۆ بیکانڕو هاو
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  ك لهتر  مهۆلیند ک ر چه هه، دا ووداوانهڕو   ئهی رمه گه و له ژانهۆڕو  رله  هه  باسهیاویش
 ی رگه شمهپ  وی باوکیحموو  مهیدا حاج )گ مان بهسل (یشت ده پ و له وه  دووزهیخوارو
 یریر زنج ژ  کاك عوسمان لهی بچوکی برایر  عومه نفال کاکه  پاش ئهیزانیاوو پارت ب دانه
  ر به رامبه  بهیاگرڕۆر خ به ش لهیو کاك عوسمان )وه دووران خاکه به (ن دایدی موجاهی بابه ده
 باوك و برا ی پرسه ۆش چوو ب ر نه هه ،تدا مه  مقاوهیر نگه  سه  لهیداگرتنم و پژڕ
 ییدیه  شه  به وه هی که رمانده  فه هڕ کویداری دی تاسه  به  کهی و باوکه ئه!!!!  .ی که رگه شمهپ

   . وه هی نایر سه
انوو ین بیکدا بچووکترخت وه ها ساته وه ن لهیزان  باش ده وه شهین رده کاك ئه مووشمان به هه
 باوکو براش ی وه  ئهیجاچ جا  . وه تهو  دووربکه و ئاگربارانه  لهێ وه هیك بس  کهۆب  سه به
تره  وره  گه وه ك له هی گه تر چ بهیئ .ندبکریه  شه وه شتتهین ته  له و ئاگره به ك ساتدا هی له

   .) ر؟ شهۆک تیاویپ ( یلماندن سهۆب 
 کاك   که وه هی یمان سلی که  سووره منه و ئه هی حام ند دوورن له ران چه ئی کان کامپه 

ش یاتریر زۆوز نده وه ش ئهیدووز ی که شه هڕ هی سووروحام منه ئه ، بووی ن ل رده ئه
،  بوویی ئازایمان سلی که سووره منه  ئه ن لهینگ  جه استهڕئاخر . بوون وه هی یمانخوارسل له
  خورماتوو م له دووز به
   .زگارکردن بووڕ ین خای خوارترێو ئه دا ژهۆڕو له چوونکه  . تربووییئازا
 ناو یاسی سیب کته  مهیندام ن ئهیترن و مناینجتر  گه حموود که  مهی حاجیستاش عوسمانئ

   . شتووهی گه پیۆ خیر بازوو بویزو ه کراوه نه پیر خ ابهیند ، هی pukیت هیارکرد سه
  یرچ گه ئه، ینووس  دهیو دژ هی ن وه هی  باره کت له هی ییزا  شاره نابت که جهۆزمدا بڕ ڵ  گه له

و   ئه وابی ک پس رکه گه . الره  کهیک  خهیاڕ وه وئه هینابت ن  جهیاڕ  هی گوا ت داوه ئاماژه
 س ند که  چهی  قسه هیق ن ن حه رده  ئه کاکه ..زمیز  عه هیوان ،ێڕ کو ته  بوهێ پ  له عوسمانه

م  ه قه  لهیالر  کهیک  خهیاڕ  به!ن که نهڕ پهست ت ک ده هی ی نجه  په شبن له ر هه گه  ئه که
 حاکم ی که رهعین شۆ چ هی وا وه کووئه  وهش وتراب هی و وشه رئه گه ئه ابهیند .ی بده

)  هی که هیناع  قهینت  مهیکان هی یرچ نچه روپه تهیف (:یرزار  سهی نابتان قسه جهۆقادرب
رم ۆ زیت زوحورمهڕ ڵ گه م من له به . هی ته وبابه  ئالهیکش شتیالر  کهی وه  ئه وابکهب
   .م که له  گهی روماندووه نجده هڕژه وتو ئهۆب

  :یت هی نووسو وه کهتوانج داو به وانه وان چوارکه ن ن له رده کاك ئه
ن  ده) ! ره شهۆک ت اوهیپ ( زهڕ م به به، الر  کهیمان  قارهیک خه، الر  کهی که وعامهت پاش قه (

ا کش تیالر  کهیک خه ونه الر کراوه  که وعام لهت قه ژم نه  هیش ی منیاویمیعوسمان ک
عوسمان  (شیکاك عوسمان و نه هیۆ تی که وانه وکه نی ره شهۆکوت ش ئه اوهیوپ  ئه و نه مانه قاره

  ی که ه) یاویمیک
 ۆتر بیئ .کوژرا ش نهیک هی ییپاسار ) که لهۆچ (  بگرهڤۆك مر ئاخر برا نه . ان بازانهیبوخت
 یچ به) یکوژ شه هڕ-ڵ مهۆک  بهیکوشتن (وعامت  قهی  وشهیزان ش دهیتۆخ ۆتلوعام؟ خ قه
  ن؟ ده

 یت هیسا ست وکهو هه له، ناسمی  نه هی  هه واده وخانه فه هیروتایم ت م وکهیالر م کهۆمن خ
 .هی کم هه هی ییزا شاره) ؟!!الر  کهیمان  قارهیک خه (ك لهرۆ زیستا ابردووئڕ
  هی که ره زهۆ وکڵ تهۆواک ئه، وت رکه  دهی که مانه  قاره که ن وخهی  بکهیو نوکه رشه گه
)  شارنامه موسته ( تهیوانرب گه .)!یاویمیعوسمان ک(  کات به حموود ده  مهی حاجیعوسمان که
  م به که رده  دهۆت بیالر  کهینفالچ شاروئه ن موستهیند د چهیع  سهۆزکاك پڕ  بهی برای که



 
www.kurdistannet.org 

 16:46 2005-11-26 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

3 

 یمود کوردالرو   که عس له  بهی مه زه  مونهیسئول ردوومه هه! . وه انهیشیعمال  ئه ی نامه
 ێو ته  دهۆت . کوژرایمان سلی که  سووره منه ئه له) ڕ( یناو  ان بهیک هیتا هه . بوونیالر که
  ن؟دابن)  عوسمانییر شهۆکت ( ربه خی ددان وانه  ئهیس وکار که
   له ره زهۆرک  وسهڵ تهۆو ک نجا ئهیئ .رخ ن نهی ردووکمان ده ن هه تمه حه
مووخه  هه .  وه شهیت وقوربان مه  ههی شار به، ن ش ههی کوردستانیاکانیاجیج ره هڤ مووده هه
خهۆب هیم ن زه وه ئه  هیبان ن ان جهیمان   شارقارهیک  ت به که م وشاره که  شارهیک م  چه( م
   .!)  نابڵ قه  چهیب

بن  ك ههسان  نانووسم تاکوکه وه شهی خوازراویناو م به به .م داربکه ککه س له  کهێو من نامه
-ین ده  مهیکخراوڕ -یر ماوه  جهیکند چ ناوهی ه من له .م که دهۆڕچاوان   لهڵۆ من خوابزان

ن  رده  ئه ترکاکهیجانازانم ئ . بووه نه لێم گو هی ووشه ت ئه هتد قه ........ ویریشنبۆڕ
روئازاوپاك و  شهۆک تیکس  که کاك عوسمان به وه وانه چه پ ؟به ستووهی بێکو  لهی وناوه ئه
ان یرم  و گهیگشت  کوردستان بهیاکانیاجی ج ره هڤ ه دی  ربهۆ ز  له هیۆب .ێناسر رزده وشت به هڕ

   له هی  ههس موو که  ههۆو ب  ئازاده ره نبهیم م ه ئهیر وان گه . ستهیو شهۆ خیت بهیتا الر به و که
ن  ب ومهی من نووسی   ئه وه اشکاوانهڕ  ر بهۆباز،  بدایۆ خیاڕ وکدا شت بنووسرناو ر ههژ

و   ئهۆ ت نگه هڕ . ز ترهڕ ست و بهیو شهۆخpukی وه ره  ده  له اوهیو پ  ئه وه کسه  عه به! . هیوان
 ناو یرستان ند په وه رژه دزووبه ؟چونکهستبی بییتک هی ناو ینیدیف  موسته ت له هی قسه

ك الر که ... ناگرمۆ تیق من ناحه . حمووده  مهی حاجی عوسمان ان لهیقڕ  هی ییتک هی
  ی کهیونز هیزا ن قهیتر وره گه که
   .نو کان له هییاسیس زب وپارتهیمووح  ههیگا  بارهێگر دهۆخ س له زارکه ست ههیدوب سه) 120 (
   . هی نیموکورت  کهس ب واتا که)  هیب نی  عه ب نده به (  ده هی ك هه هی ش وته انهیرم وگه له

،   گرتووهی) ۆ ناوخیت زاره وه (کو  وهیرز  بهیک هی کانه ش مهیحموود  مهی حاجی عوسمان
 یک مووخه د هه رسه د ده د سهیئک ته به .و ناب هیش نیم وکورت کهن ب تمه کاو حه ش ده ه هه
 ۆ ب سه  بهب  هه اوهیوپ  لهی شیخس  شهیقڕر  گه س  که10نھا  ته .ێش ناوۆان خیو الر ئه که
او ن رله  ههییس  که ده10ن یند چه نگه  هڕ ..نابتان  جهی که ته  و بابهڵوا  ههینو هه
    .! سزا داب وسنوره دالهییتک هی

   له ت بپرسه که  شارهیشتوانی دان له ، هیۆ ناوخیریز ستا وه ئ حموود که  مهی حاجیعوسمان
و   ئه-ی ژانهۆڕ یوت و کار س وکه  هه  له وه ژدانهی و ت تا بهۆ خیکان کهی نز سه  که شدا لهپ

  ژانهۆڕ  ش که عانهیو موراج  ئهیت هیوع نهرو ۆ ج تا له هه . وه نه  ئاگادارت بکه هیکابرا
  ك لهرۆز  لهیزان ت دهۆ خۆب، عی موراجیت هییوع م نه ده که!ن که  ده ته زاره و وه  ئهیردان سه

ك  ره  وسهیراتچ نتهۆ وقیح ه  مهیکان خه،  هی هه سئول مه کاندا هی وحزبیزگاحکوم دام وده
 یم زووم ؟به!!!یت هی ژانهۆڕ یکان باره  کارهیعیج مورایرۆ ناسك جیکچ رپهۆتوک رهیش عه
   وولهڕت  راکهیکام
  ؟ینیب ك دهعیمو چاوو موراج  ده رهۆ چ ج و بزانه  بکه رهیز و وه  ئهی نگهینووس

 راعات وملمالن  له هی  ههیۆڕ ی وه  بهی  بکهیتھامی ئیتوان حموود ده  مهی حاجیعوسمان
  هیم وا پشتن بی گه و باشترپیاسی سیموحگۆرب ش گه وه ئه .داییتک هی ناویکان هییزبیح
 ب  ههیشیرۆ زیموحگ کرد یکدا کار بوار  لهڤۆر مر گه ه ییر ئاساۆو ز هی یرع  شهیکق حه
   ترودوورلهیس  کهیسابیرح سه  لهرج مه به، دایۆ خیوتن شکهاندن وپی گهپ   له
   .!؟ب  پشت دان نه لهست   ودهیرع  ناشهی وه و شیتالئوماستاوچ وه
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  اوهیو پ کمان لهییی  گلهیالر  کهی مهئ ، اوهیو پ  ئهیۆڕ  ت به باره  سه وه  ترهیک هیال  له
  به . هی کان هه هیت گوزار زگاخزمه ت و دام و ده زاره  وه  مان له خنه هڕ و یی  گله  کهی ندهه هین
ر ۆ زیۆڕالرو   که شتبووهی  گه وه هییمان سل ندا لهکا ووداوهڕ ی رمه  گه  له اوهیوپ  ئه وه وانه چهپ

  وره  لهیباش
  ج ست به شان دابوو دهی ن که وانهپڕ ینگر هیکوو ال  وهیشۆخ .بوو کان هه شه کی وه کردنه

 ڵ  گه  لهی وه بوونهۆ کردوو کیندانی زیشیکاران قه ر کار الداوته سه  لهیشیقام  مهیقا
 .ان گرتیوت س وکه  هه  لهیشی تووندی خنه هڕنجام داو  گاکاندا ئهز دام و ده پرسراوانول
  له خنه هڕ ۆت برا که ... ستووهیالرئاوهام ب  کهیرانیوناکبڕنجان و  گه ك لهرۆم ز ده ش لهیمن

 .!) ش گام  به که  مهکمان لشم (شیتۆ خیگر ك ده  خهینیڤی  پهیاتیب ده  ئهیئسلوب
  :ی کورد ده

  )  .  وهڕ  ك لهک هیت و د  وهێد  ك لهک هی (
  که شاندانهیپۆ خ استهڕ ... رگره  وه مه ئ ش لهیک هی ن و قسهی که  شارهیک مان خهۆ خ مهئ

  تووندو
ش ی کوردستانی تریاکانیاجیج کان وناوچه  شارهۆ بیۆ خیاتیجابیم ئ  به- وه وته که لیژیت

  ژنامهۆڕان ی ناوان ده وته  کهێرۆج شمان به که  شارهیناو .ژاند  ههیت سه  دهێزۆ ت-بوو هه
نگ  ده رمان به سه له!ستبی بیالر  کهی ناو وه ژهۆڕو رله گه  وا مهیرۆمخ رو خه نووس ونووسه

 ی حاکم  بهی راورد بکه  عوسمان به هیق ن حه .ان ئاوابیما .انیکان نهینووس هاتن به
  !ت که شاره
  هیرج ن  بکات مهیۆکووخ ك وهیس  کهی ناسه پ-بکاك باس  حایعی واق ش کهیکس رکه هه
 ب  ههیمام  یوانیت پشت که  شارهی حاکمی ت دهۆ خیرد ده .تیماستاوکردن ب وه تر ئهیئ

  یوماستاو
   کدا لهکات له . کاك عوسمانۆ بیت هی که  مووه پ ماستاوه  بهیک هی یستیوتر چ پیئ،  بکاتۆب

   .!!!؟ب  ههیوراز تر کاك عوسمان هه
  :م دا دهییتاۆک له
ز کاک ڕ  بهیبرا ت بهیتا  بهس چکهی هیت هیودژا وه رچ دانه رپه بهۆم ب هی وه وونکردنهڕو ئه-1
ران   دا نوسهیۆخید رده ده یداخ له  کهی سانه وکه ئهۆ ب که هی وه وونکردنهڕبگره  . هین ن رده ئه

  چوونکه .ن که  ده واشه چه انیکان ه  هه هییاریزان  کورد بهیوا هڕ یزۆ دیرانۆمخ وخه
م یق  تهی وایت هیق  حهناس نه حموود  مهی حاجین کاك عوسمان رده کو کاك ئه  وهیکزڕ به

   .بکات
  انهیاستڕو  ئه هیکات گوا کم نه نهی نووسۆ خراپ بیریفس ن ته رده وادارم کاك ئهی ه-2
ش یمن رخ نه . بکاۆکم بحموود کار  مهیز کاك عوسمان حاجڕ ت بهم ب وه ئهۆوب دانه اههیپ
  . ده سو م کهیژ روپا دهۆ ئیتن وین تریم ن و ئهیشترۆخ ن له رده کو کاک ئه وه
 ۆنام بیژدانم پایم و به . هی ن وکاك عوسمانه کم بهچ کاریتم وه  منهس ب مووکه هه له
   .ش بنین  رده  ئه  کاکهیوا بیوام جی ه به،  هیاستڕند  وچه  ئهی وه وونکردنهڕ
   .زم داڕ ڵ گه له 
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