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سییرگرگ  هه م مۆۆك بك بساتسات مییددییهه  هه ش شییرر  ههرورو  ههس پ پ   رر  هه عوم عومییحموود حاجحموود حاج  ههم... ...    گومناو گومناو

  
  !داید بوونیه ه شیژۆرن سایم هه 28 یادی هل .انی گیل ه عی هم ه حیداود 

 یر هڤ هد یرو جوانخاس جوامی الویخت ه ناویرگ هر م هس ه بیڕ هپ تڵشت سا هست و هیبوا 
 یمان هقار ی هرگ هشمو پ)  آوردستانیران هنجد هڕ ی ه همۆآ (یر هشۆك تیآادر، نیق هخان
 ،یل هد ع هم هداود مح دیه هش) آوردستان ی یمانیشتین ی یتآ هی( یآان هییتا هر هس هز هفر هم
   .ناسراو بوو) و هخوسر (ێڕهاو هدا ب هم هرد هو س هل هآ
ن یق ه خانیر هب می برای حاجی هآك ه دی گوندیكاریجوت ه مایزئام هل1950 داود دیه هش
 .واو آردووه ه تجلوال لھیی هن وئامادیق هخان هل یند ه و ناوییتا هر ه سیندنخو .ك بووهیدا هل

   .واو آردووه ه تیرآووآ ه آیانیستاۆ مامی هپاشان خان
 یاستڕ هناو هل هم هرد هو س ه ئیكر الو هك ه هواو و ه تیرآووآ ه آیانیستاۆش میم هئ
پاش  .75 یۆتا نسك هبوو هرگ هشمپ، وه هشوو پیشڕۆش هت ه آردویند هوی هآاندا پ هست هش

  م له ه آیآ هی ه ماوۆب ه ئاواریزا ر آورد هدان ه هك س هو هو هت هبو ه نمیسل هش تیتا هئاشب
 یگاڕ هك لند مانگ هر پاش چ هه .وه هت هرساویراندا گ ئیآان هآامپ هك لآ هی

 ی ێڕ دوو هاوڵ هگ ه لب ه ئاشنا دێ نویشڕۆش هب) یبارز فخ ( یناو هب هو هكر هبراد
 . بوونیانیرم هل شكور و آاك سامان گیآاك عادزان ڕ ه بشیوان هئ هآ تر یرگھ هشمپ هنۆآ
   .ان ماونیژ هان لیردووآ هه ختانه هشبۆستا خئ هآ
 یمژڕ هم بیسل هت هرآرد هان سی هپرسراوو ددان ل هو س هرگ هشمزاران پ هه هب ه آی هم هو د هل
 ێڕ هاوم س هئ، ر هب هگرت هان دیوروپا  هكاو ئیئامر یگاڕ یان ملی ،وه هبوون هعس د هب
 ،اریناد  و لیكنووس ههات وچار ه هات و نیژ دوورو دریگا ریمالن هست ل هد هی
 .وتوون هكڕ ه شام بیتوو هوو لڕ هیی تورآیناو خاآ هب هو هرانئ هل ،75ی سایزیپا هل هادیپ هب

 ی مانگیاستڕ هناو ه ولیشلیقام هن هگ هردۆ زیت هحم ه و زیت هح هڕن نایند ه چیدوا
 ییمانیشتی نییتآ هی یآان هی یتا هر هس هز هفر هم ه بیند هوی هی ،1975یربۆآتۆئ

  :یبآت هداو لیآان هییر هو هریب هفا ل هروان موستیوش هآاك ن* .ن هآ هد هو هآوردستان
  --:یت هیوینووس .نگ هوز نی خۆب هو ه دانوبینار هآ ه ل
م  ها ئیسور هل، ای سورۆب هو هامڕ هگ همساو هن هن لكدا مآات هل1977/12/23 یژۆڕ 
 آوردستان ۆدا بوون بیباش هكخستن و ئامادڕۆخ هل،  بوونێو هل همان هقار هرگ هشمپ ه همۆآ
   .وه هنڕ هبگ
 ی) داودد یه هش (یناو هوان هك ل هی هوی نووسی هرگ هشم پل همۆ آیآدا ناو هی )وانه هآ (ون هل
ن  هیال ه لێو هل، ایسور هان بیشتنی هگ هرب هشتره پیكانڕد و هاود داویه هش .. ناوهه
  ! .كخرابوونڕ ه همۆآ یآان هزیڕ هل ۆم عزیبراهیئمر ه نیدیه هش
رج  ه خ ۆ بیالرۆنارو دیزاران د هه هو مانان ب همئ ه آی هی روپاۆو ئ هئ ه باسیاوی شی هو هئ
 مسا هن یتوو ن هیال ه لداودد یه ه شۆب هم هود هئ ،!دای ینسانی ئیآ هی هقامیئناو پ هن لی هآ هد
 یانیژ ه لیووڕ هو هئ ی هوان هچپ هب .وه هت ه آردوویت هڕم  هب .رچووه ه دۆب یاسی سی هقامیئ هو
م  هآ هیر  هشان و ه  ه آردویشانۆكبات و ت ه خیآ هو چ ه آردوویت هیرگا هشم پیخت هس
 ی ه ناوچیاسی سیر هابڕ آوردستان و به هو هت هاوڕ هگۆم عزیبراد یه ه شی دوای هز هفر هم
 ی آوردستانی شاخ وداخ كو هوخ هرگ هشمپ هب آوردستان ییشتمانینی یتآ هی یت هیآا هبا

، بوو هر نۆ زیت هیرگا هشم پ ین هم هت یر چ هگ هئ هر هشۆكت هریم آاد هئ .ندراسوتماك ناس
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 ی هناوچ هو ل هو ه آردیۆ خیاوی شی گاج دایران هنگ ههاوس و ێڕناو هاو هر زوو ل هم ه هب
 یر هڤ هد هستاش لتا ئ .كدا ه خی هو هارآردنیهوش ا له گی هران جوامیكۆڕش یت هیآا هبا
   .انیرم ه تا گێناسر هاتر دی زیت هیآا هبا
كدا آات ه ل1977 یسا ی هآ هسارد ه زستانیآان هخت هس هژۆڕ هك لآ هی هل هو هداخ هر بۆز
 یآوو آولتور هو، ران ئی آوردستانیخانش یگوند هل هو هآ هی هز هفر هم هب هو هوان هحۆب هآ
 یخان آو هیال هل هو ه ئیدوا .بن هد) عیوز هت (ش ه دابیت هیرگا هشم پیی هشیم هه

 ی سوپایرۆ زیكز هج هست ب هد، یران ئیش هئارت هتدر هست د هد هان لیوا هه هو هآ هگوند
 یكانڕهاو،  آردنیرگر هژبۆڕ پاش س .ندر ه دۆمار ه گیواو هت هرو ب هس هتان دیدوژمن

 ی پ، هی یاسی سیریآاد هد داود آیه هم ش هب! ن هآ هدوژمن د هم بیسل ه تیناچار هان بیۆخ
 ی هآ هنگ ه ناو تفیآ هشیدواف هیۆب!!! نی دوژمن ببیست ه دیلی ودیلیل هز ه بیۆخ هرم هش
رگ و  هج هب هندك هس هآ .!آات هد  د یه ه شیۆ خیۆ خیست هد هت وبن هد هو هیۆ خیم هودن هب
 یر هرو هس ه ل پیانیژ ه چوویست هد ب ه نی هآ ه دوژمنیست ه دیلی دی هو ه ئۆت بر ببو
و  هب هچونك!یشیكانهاور ی ئازاد آردنیلیآل هش گرنگتر بوو ب هو ه؟ل!یۆخ

 یزۆری پیرم هت .آات هئازاد د یكانڕدواتردوژمن هاو!  .ێڕۆگ هشد هآ هستو هه هییآوژۆخ هآار
 و یۆ خیرز هرب ه سیناویپ هو ل هرۆو ج ه بیۆ خیانیو گ هئ .ژننی هد نیش هلآ تهبر هش دیم هئ

   .خت آرد ه بی هآ هل ه گیست هرب ه و سیآان ه ه هاویرزگار
 نیق ه خانیكخستنڕ یند هب همت  هبیتا هب، یران هنگ ه و هاسێڕ هاوۆب هو هداخ هم ب هب
 وه هخ هیبا هآدا ب هی هنۆب هبوو ل هد، رزه هرب هن ئازادو سیق ه خانیستا شارین وا ینیب هد هآ
  یی شاریر هنت هس هل هیدروست بكرا هون شیجوانتر ه داود بۆد بیه ه شیر هكی هم پ هآ هی

با  هو هت هآراو هو همیبراهید ئیج همستا ۆ میناو ه بستایوا  ه آی هۆو ه هاخود ئی!  .ن دایق هخان
بات و  هخ ه لێو ه؟ من نام! .وه هت هیبكرا انی گیل ه عی هم ه حیداودد یه هش یناو هب

 یۆ خۆ بی هو هل هجگ هآ ،د داودهیه ه شۆب ت هیو هم ئول هب .وه هم هم بك هس آ ه آیماندووبوون
د یه ه شرزادش و ال ح هس یآان هناو ه بیشی تریدوو برا، هر هنگ ه سیدیه هو ش هرماند ه فیآادر
  . ه بوویاسی سیندانیباح ز هستا سۆ مامیناو هان بیشی تریآ هیبرا .بوون
 یگشت هها ب هر هه ! .رۆ زیآ هی ه ماوۆب ه بوویندانی زی گشتیبووردنتا ل) عدامی ئیحوآم( ه ب
   .وه هت هن آردن بوونا تڵدوونان و ما هاوڕ گرتن و یر جارتووشۆز هزانو خ هئ
ان یۆخ هب هستی شایكادی هدانیه هو ش ه ئیادی سایكچ سایه هستا ل تا ئیچ هآ
  آوردوآوردستاندایناوپ هل ه آی هوادان هو خان هن ئیش نیم ه آیر چ هگ هئ .وه هت هآراون هن
 ید زیشار هل هق ه هدا هخۆو بارود هستا لم ئ هب .آردب ه نیقوربان هان بیآان هزیئاز هس هآ
ان ی هتان هو باب ه لیكرشت ه ه-ڵۆ ه- هژۆ پر-پارك ن یتر هور هگ دار هاوید  هم همحود داودیه هش
 ییتآ هی یستان هد هن و آاربیسئول ه مۆب هكاریشنم پ هو ه هخن هڕ م هه هم هئ .. ێبكر هو هناو هب
   .رگرن هم وند ل هه هم ب هآ هد دئوم .نیق هخان یوز هس یشار هل
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