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شکاندنی باستێلەکەی موسڵ، یان )باڵوکردنەوەی بابەتی نووسین و دوای 
پڕ لە هەڵە و کی نامیلکەیەبوو بۆ  ، کە وەاڵمێک(چەواشەکردنی مێژوو؟

مێژووی خەباتی کۆمەڵێک قارەمانی سزا دراو بە سزای چەواشەکارییانەی 
نەریمان مەجید لەژێر مەرگ لە زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ، کە لەالیەن 

لە نووسینەکەم سەرەتا . دا نووسراوە(شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)ناوی 
ەیسبووک باڵوکرایەوە، دواتریش لە پێنج بەش و ف چەند ماڵپەڕێکی ئەلکترۆنی

، 2511، 2516، 2516، 2516)لە پێنج ژمارەی ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ 
 . دا باڵوکرایەوە(6156ی ئابی 59، 52، 51، 56، 56)ی ڕۆژانی (2516

چەندین الپەڕەی لەژێر ناوی بۆ وەاڵمدانەوەی نووسینەکەم نەریمان مەجید، 
، 2526، 2526، 2526)دا لە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارەکانی (ەرسیم دیبەگەییوەاڵمێکی هێمنانە بۆ د)

چەندین دووبارە گوایە وەاڵمم منی داوەتەوە، کەچی کە دا پڕکردۆتەوە، (6156-2-61/62/66/62)، ڕۆژانی (2521
هەندێ شوێنی و لە  ردووەب ی ئەو داستانەکردووە، دووبارە پەنای بۆ چەواشەکاری و شێواندنهەڵەی دیکەی 

بەبێ چاککردنەوەی لێرەدا هەوڵ دەدەم خاڵ بە خاڵی نووسینەکانی ئەو . نووسینەکەیدا درێژدادڕی زۆری پێوە دیارە
  .لەژێر هەر خاڵێکدا، وەاڵمی بدەمەوە یشدواتر ،نووسمەوەب وەکو خۆیلە خوارەوە  هەڵەکانی

 
 
 

 (: یوەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەی)بەشی یەکەمی وەاڵمی 
 

و چەندین وشەی تر  و درۆو دوور لەڕاستی چەواشەکردن)وشەی نەشیاوی خستۆتە پاڵ من بەناوی : )نەریمان دەڵێ
خۆم کردووە بەپاڵەوانی گوایە من ئەم شتانەم لەخۆمەوە نووسیوەو ( کە لێرەدا نامەوێ قسەی لەسەر بکەم

 . (ات و تێکۆشانی خۆمویستۆمە خەباتی کۆمەڵێک تێکۆشەر بدزم بیکەم بە خەبو چیڕۆکەکە
بەر لە هەموو شتێک لە نووسینەکەم کە لە کوردستانی نوێ باڵوکراوەتەوە، وشەی درۆ، دزی و بوختانم بەکار 

دەبوایە ئاماژە بە  ،دواتر کە نەریمان ئەو وشانەی باسکردووە. انردکە لەسەر داوای کوردستانی نوێ النەهێناوە 
  .لەوێ ئەو وشانەم بەکارهێناوەبکات کە ماڵپەڕەکە یان پەیژی فەیسبووکم ناوی 

بۆ ناڕاستی بردووە،  پەنایئەنجام داوە، شیواندنی مێژووی  چەواشەکاری وناوبراو ە کە بەڵێ دووبارەی دەکەمەو
ت بە بکا ،کەسێک دەبێت( 12)نزیکەی بەالی کەمەوە خەباتی کۆمەڵێک تێکۆشەر کە ژمارەیان تێکڕا  یەتیویستوو بەڵێ

ی شکاندنی دانەرخشەو نە دانەرشەهیدەی بازیان، لەکاتێکدا کە ئەوان نە خاوەنی بیرۆکەکە و نە پالن( 51)خەباتی ئەو 
بەڵکو تەنیا بەشێک بووینە لە پرۆسەی جێبەجێکردنی هەوڵەکە کە تێکڕای ژمارەی زیندانییەکان نە، یبوو ئەو زیندانە

ر نەریمان ژمارەی زیندانییەکانی ئەو ئەگە. دا(2.6.1981)کەس بووە لەکاتی شکاندنی زیندان لە شەوی ( 66)ئەوکات 
( 51)و پرۆسەی شکاندنەکە تەنیا لەو  یەتی و باسی ناکاتڕاستییەکە بڵێ، خۆ ئەگەر زانیوبا نەزانیوە،  شەوەی

بە هەڵەدا هەم تەوە، ئەوە قەتیس دەکا( ئامانج شاتری)و بەرزانی عومەر عەلی و محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا شەهیدە 
( 51)ە بۆ ئەو ەیانی دیکهاوڕێکخەباتی دەست بەسەر داگرتنی شێواندنی ڕاستییە مێژووییەکان و هەم  و چووە

شەهیدەی ( 51)ئەگەر نەریمان ئاگادار بووەو دڵنیایە لەوەی کە ئەو  .و دوو شەهیدەکەی دیکە ی بازیانشەهیدە
نێک کردۆتەوە بۆ شکاندنی زیندانەکە، بۆ بازیان هەر بە گەیشتنیان بە ژووری سێدارەی موسڵ بیریان لە داڕشتنی پال

لە هەر سێ نووسینەکەی پێشووی خۆیدا باسی ئەوەی نەدەکرد کە لە کوێی گوێ لێبووە یان کێ بۆی باسکردووە کە 
 ئەوان خاوەنی بیرۆکەی شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ و پالندانەر و نەخشەدانەری ئەو نەبەردییە بووینە؟ 
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 (.لەکوردستانی نوێ باڵوکردۆتەوە 1.2.6111ئەم بابەتەم لەساڵی من : )نەریمان دەڵێ
من : )بەمشێوەیە بنووسێهەڵەیە مادام ئەو ڕۆژ، مانگ و ساڵەکەی نووسیوە، بۆیە دەبوایە نەریمان  ئەو دەربڕینەی

 .  (مەی کوردستانی نوێ باڵوکردۆتەوەدا لە ڕۆژنا1.2.6111ئەم بابەتەم لە ڕێکەوتی 
 

و دڵپاکی خۆم نوسخەیەکم بۆ  دەرسیم دەڵێ چەواشەکار ئەگەر چەواشەکار بومایە بەدڵسافی: )ینەریمان نووسیوێت
 . (نەدەنارد
، چونکە لێرەدا لەو ڕستەیەدا کەس نازانێ کامە و هەتا کوێ قسەی منە و لە کوێ بۆ کوێ قسەی نەریمانەسەرەتا 

دواتر ! قسەی منە( چەواشەکار)ڕاستیدا تەنیا خوێنەر وادەزانێ تەواوی ڕستەی نێو دوو کەوانەکە هی منە، کە لە 
شکاندنی باستێلەکەی موسڵ، یان چەواشەکردنی ) ئەو نووسینەناردنی ئەو نامیلکەیە زانیبایە ناوبراو بیدڵنیام ئەگەر 

با لێرەوە نەریمان و . لە ناردنی دوادا دێت، هەرگیز ئەو نامیلکەیەی نەدەنارد و زۆریش پەشیمانەبەی (مێژوو
ی زیندانی ژووری سێدارەی هەوڵێکی سەرنەکەوتووی شکاندن)نیش ئاگادار بکەمەوە کە ئەوەی تا ئێستا لە خوێنەرا

ی لە ئەنجام، کە یەکەمیان (شکاندنی باستێلەکەی موسڵ، یان چەواشەکردنی مێژوو؟)و ( وو قارەمانموسڵ و د
 و زیندانی سیاسی نووسراوە،ای وەکپشتگوێ خستنی مافەکانی فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس و شەهید مەردانی بر

لەالیەن نەریمان واشەکاری و شێواندنی مێژووی کۆمەڵێک تێکۆشەر و قارەمان ەئەوەی دووەمیشیان وەاڵمێکە بۆ چ
ئەگینا هێشتا  ،هەموویان لە سێدارە دراونئەو تێکۆشەرانە کە ، (شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)مەجید لە نامیلکەی 

نەخشەو پالن داڕشتنی شکاندنی ژووری سێدارەی موسڵ و کارکردن لەپێناوی بە لەسەر چۆنییەتی بیرکردنەوە و 
نووسم و ئەو دوو ب یان پەرتووکێک نامیلکەیەکهەوڵدەدەم ئەنجام گەیاندنی ئەو هەوڵەم نەنووسیوە، کە لە داهاتوودا 

  .  یان پەرتووکەکەم م دەکەم بە بەردی بناغە و چوارچێوەی نامیلکەکەمبابەتەش
 

و دوو  هەوڵێکی سەرنەکەوتووی شکاندنی زیندانی موسڵ)دەرسیم نووسینەکەی لەژێر ناوی : )، نووسیوێتینەریمان
و جێبەجێکردنی پرۆسەکەدا شایانی باس نین تەنها  بەقسەی ئەم بێت هەموو ئەوانەی بەشداربوون لەداڕشتن( قارەمان

برای بێت کە ( و تەحسین ڕەحمانی ئامۆزای جەمیل ئەحمەدی)نەبێت ڕەنگە مەبەستی شەهیدان ( دوو قارەمانە)ئەو 
و هەندێکیشیان باس  بەالی منەوە شەهید بوون گەورەترین پلەوپایەی مرۆڤایەتییە ئیتر بۆ هەندێکیان قارەمان بن

  .(نەکرێن
پێم وایە نەریمان بەئەنقەست ناوەڕۆک و مەبەستی بابەتەکەم دەگۆڕێت، چونکە هەر کەسێک بە وردی بابەتەکە 

لە مافەکانیان  ی برایفازڵ یوسف شێخ ئەلیاس و شەهید مەردانبێبەشکردنی  لە ئەنجامیوە لەوە تێدەگات کە بخوێنێتە
دا ی ئەو نووسینە، کە لە پەرەگرافێکنووسراوەگەڕاندنەوەی مافەکانیان لەپێناوی و شەهیدێک وەکو زیندانی سیاسی و 

م جار ئاشکرا  که بۆ یه  نهێنییه  و یاده ئه  وه نگه دره  کی زۆریش به یه تا ڕاده  و هانی دام که ی داخه ی جێگه وه ئه: )هاتووە
غدا  به  له  وت کاتێک که ڕێکه  لی پورزام به ر قادر عه نوه ڕێکی ئه ، برادهدا(6151)مانگی دووی ساڵی لە   که  یه وه م ئه بکه
کی سیاسی  ر زیندانییه کو هه وانیش وه ی ئه وه هری پورزامدا بۆئ نوه کانی خۆی و ئه جێکردنی کاره پێناوی جێبه بێت له ده

یان  و مووچه ئه  ی تر که و زیندانییانه کو ئه یان وه کی مانگانه یه کو موچه نێ تاوه دام پشتگیرییان بده سه ڕژێمیمی  رده سه
دوای گفتوگۆکردنی نێوان .  وه ناسنه کتر ده وێت و یه که لیاس ده فازڵ یوسف شێخ ئه  ، چاوی به  وه وه بۆ ببڕنه ته بۆ بڕاوه

دەزگای زیندانییە   له  کات که ده  وه ری پورزام باسی ئه نوه ی ئه ردوو هاوڕێی زیندان، فازڵ یوسف بۆ هاوڕێکه هه
تۆ   ینێ که ت بده وه ناتوانین پشتگیری ئه  ئێمه:  پێیان گووتووهغدا  به  له( مؤسسة السجناء السیاسیین)سیاسییەکان 

  (.تی گیراوی اڵیه کی کۆمه یه ر کێشه سه تۆ له  سیاسی بوویت، چونکهکی  زیندانییه
گوایە تەنیا دوو شەهید بە قارەمان دەزانم هەر بەوەشەوە ناوەستێت، بەڵکو بوختانی ئەوەش دەداتە پاڵم کە  نەریمان

ئەوانە هەمووی . نینەکەدا شایانی باس نەبەردییو جێبەجێکردنی   داڕشتن لە بووینە بەشدار و شەهیدەکانی دیکە کە
لێکدانەوەی چەوتی نەریمانن، چونکە مەبەست لەو دوو قارەمانە مەردان یوسف شێخ ئەلیاس و فازڵ یوسف شێخ 
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و نە مافی کەسێکی  مم دەکردخۆ ئەگەر مەبەستم لە شەهیدان جەمیل و تەحسین بوایە نە شەر .ئەلیاسی برایەتی
، هەروەها هەر شەهیدێک ئامادەبێت بە دەستی نووسینەکەم بۆ ئەوانەو ناوەکانیانم دەهێنا کە  کردپێشێل دە مدیکەش

 . ، بەدڵنیایی و بەبێ جیاوازی بیروباوەڕ، نەتەوە و ئایین بە قارەمانی دەزانمخۆی خۆی پەتی سێدارە بخاتە گەردنی
 

نیوەڕۆی  و کەسوکاری ئەو دە شەهیدە بەڕێکەوتین بۆ موسڵ دوای زیاد لەبیست کۆستەر لەخزم: )نەریمان دەڵێ
و کەسە نزیکەکانی خۆمان بووە، ئیتر نە براو نە  یان ئەوەی بینیومانە براو خزم(مواجهە)ڕۆیشتینە  5.2.5925
 62.1.5925و61دا دیارە ئەوان لەنێوان (دەرسیم)م بینیوەو نە ناسیومن، چونکە بەنووسینەکەی (دەرسیم)ئامۆزای 

 . (شەهید کراون
دا لە یەکەم دیدەنی و سەردانی خۆیدا بۆ زیندانی (5.2.5925)ە کە لە ڕۆژی نازانم مەبەستی نەریمان لەوە چیی

پێویست  چونکە وە؟ ئەو قسەیەی نەریمان نەکردنی باشتر بوو،ژووری سێدارەی موسڵ، براو ئامۆزای منی نەدیو
و  دا لە سێدارە دراوە(5925-1-61/65)یەکەمیان لە شەوی  خۆم باسی ئەوەم کردووەنەبوو باسی بکات کە 

کە مانای  دەکات( منطق)باسی لۆژیک لە شوێنێک ئەو . دا گوللە باران کراوە(62.1.5925)دووەمیشیان لە ڕێکەوتی 
کە ئەو لەو ڕۆژەدا ئەو دوو  بکات بەاڵم بەگوێرەی لۆژیک نابوایە باسی ئەوە، دەگەیەنێتژیربێژی یان ژیرانە 

دووە کە ئەوان بەر لە جێبەجێکردنی نەبەردی شکاندنی مادام لە نووسینەکەی خۆمدا باسم کر شەهیدەی نەبینیووە
ئەو شەهیدانەی الی ئێمە : )کە تۆزێک خوارتر نووسیوێتیئەوە سەرەڕای ئەوەی . ونبوزیندانەکە لە سێدارە درا

و کەسوکاری  هەموویان بەیەکەوە بوون لە ژوورێکدا تەنانەت مواجهەکەشیان جیاواز بووە لەگەڵ شەهیدەکانی خزم
و لە خوارەوە وەاڵمی دەدەمەوە کە دواتر ، بەاڵم زۆر دوورە لە ڕاستی قسەیەی نەریمان ەدڵنیایی دەڵێم ئەوب(. تۆدا

( 56)ڕاستە و  با وا دابنێین کە قسەکەی ناوبراوبەاڵم  .کەسەکەی بازیان جیاواز بووە( 56) گوایە ژوور و دیدەنی
شیان دارە دران، هەم ژوورەکەیان و هەم دیدەنیکەسیان شەهید کران و لە سێ( 51)کەسەکەی بازیان کە دواتر 

دا (5.2.5925)ڕۆژی لە ێی تێدەچێت کە دەکرێ و ڕچۆن کەواتە ئەی ناپرسی  جیاواز بووە، باشە بۆ لە خۆی
، ئەوە با بووەهەم ژووریان و هەم دیدەنییان جیاواز خۆی باسی ئەوەی کردووە لەکاتێکدا کە  کەسانێکی دیکە ببینێ

ئایە ئەوە دەربڕینێکی لۆژیکانەیە، کە نەریمان ئەوانی  ؟نەمابوون داین کە ئەوان لەو ڕۆژەدا لە ژیانجارێ لەوە بگەڕێ
 لەو ڕۆژەدا نەدیوە کە بە بۆچوونی ئەو هەم ژوور و هەم ڕۆژی دیدەنییان جیاواز بووە؟ 

 
و خاڵۆم گوێمان شل م کە ئێستا لەژیاندا ماوە لەگەڵ مام ئەحمەدی حەبە-و کاک سەالح من خۆم: )نەریمان دەڵێ

لەگەڵ چەند سەجانێکی کوردی ئێزدی )باسی هەوڵی شکاندنی زیندانەکەیان دەکرد وتیان ( و سەباح بابان)کردبوو بۆ 
ئێمە  2/5واتە کاتێک ( و دەمانچەی بێدەنگیان بۆ هێناوین بەو مەرجەی کەسەکانیان مشارو گوریس)ڕێککەوتووین 

ەوە تا ئەوانیش بیدەن بەو کوردە ئێزدییانە ئیتر کە دەمانچەیان نەهێناوە کەی دەچینە مواجهەیان پارەیان بۆ کۆبکەین
ئەو شەهیدانەی الی ئێمە هەموویان بەیەکەوە . تاوانی منە خۆ ڕەنگە بۆ ئەوەی ئێمە قەناعەت پێبکەن ئەوەیان وتبێت

 . (اری تۆداو کەسوک بوون لە ژوورێکدا تەنانەت مواجهەکەشیان جیاواز بووە لەگەڵ شەهیدەکانی خزم
چیڕۆکی شکاندنی ) لە هیچ کام لە نووسینەکانیئەو لەالیەک ئەوەی نەریمان لە سەرەوەدا نووسیوێتی شتێکی نوێیە و 

ی ڕۆژنامەی (5)الپەڕە  کە لە ،(5.2.5925! ..را یەکێتی ئەنجام دقەسابخانەی موسڵ کە لەسەر دەستی کوڕانی 
ساڵ  (6)پاش  یشدواتر باڵوکراوەتەوە،دا (1.2.6111)، ڕێکەوتی دووشەممەڕۆژی  ،(6526)ژمارە  کوردستانی نوێ،

بە تاکە ، لە چاپ داوە دا(ندنی باستێلەکەی موسڵاکش) شێوەی نامیلکە لەژێر ناوی ئەو نووسینەی بە دەستکارییەوە لە
ی گوێبیستی هەوڵشەهیدەکان ئەوان ڕاستەوخۆ لە دەمی ە نەداوە کە ئاماژەی بەووشەیەک و بەهیچ شێوەیەک 

 بۆیەتەنیا بۆ پینەکردنی ناڕاستییەکانی پێشوویەتی،  ئەو و لەمەودوای ئەوەی ئەمڕۆکە کەواتە ،شکاندنی زیندان بووبن
شەهیدان دەزانێ بۆ پێشتر باسی ئەوەی نەکردووە کە خۆی گوێی لە هەستی پێ دەکات و خوێنەر بەئاسانی پێم وایە 

، کەچی ئێستاکە هاتووە و باسی یان بۆ کردوون-انی موسڵبابان و سەباح بووە کە باسی هەوڵی شکاندنی زیند
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 5.2.5925ئەوەبوو ڕۆژی : )ی نامیلکەکەی نووسیوێتی(56-56)نەریمان لە الپەڕەکانی  وەشلەالکەی دیکە؟ دەکات
کە ڕۆیشتنە مواجهەیان زۆرمان ال سەیر بوو داوای پارە و پێاڵوی سوکیان لێ کردین، پێمان وتن ئێوە مانگێکی تر 

زیندانییەکانی ژووری کەسانێک پێیان سەیر بووبێت  ، کاتێک(دام ئەکرێن وتیان خواکەریمە کێ ئەڵێ عەفو ناکرێینئیع
کە ئەوان پارە و بێت پرسیە شەهیدەکانیان لئەو کەسانە  وی سووکیان کردبێت، هەروەهاداوای پارە و پێاڵ سێدارە

 وەاڵمدا تەنیا ئەوەندەیان وتبێانیش لە شەهیدەکدەدرێن؟ ان بۆ چییە مادام مانگێکی دیکە لە سێدارە پێاڵوی سووکی
بێ بناغەیە و  دەیسەلمێنێ کە نووسینەکەی نەریمان ئەو گفتوگۆیەی نێوانیان. خوا کەریمە کێ دەڵێ عەفو ناکرێن

، هەروەها ئەوەی کە گوایە خۆی گوێی لە شەهیدەکان بووە و باسی هەوڵەکەیان بۆیان کردووە، جێگای باوەڕ نییە
خۆ ئەگەر بەڕاستی شەهید بابان و سەباح باسی شکاندنی زیندانەکەیان بۆ مام . وستکراوی نەریمان خۆیەتیدر

ئەحمەد و خاڵۆی نەریمان کردبێ، بۆ ئەوان بەالیانەوە سەیر دەبوو کە زیندانییەکانی بازیان داوای پارە و پێاڵوی 
 سووکیان لێکردوون؟  

و شکاندنی باستێلەکەی ( 6526)ژمارە کوردستانی نوێی )راو لە سەرەوەدا نەریمان لە هەردوو نووسینی ئاماژە پێک
باسی هێنانی ، کەچی دوای خوێندنەوەی نووسینەکەی من بۆ ناو زیندان باسی هێنانی گوریسی نەکردووە( موسڵ

اس گوریسیشی کردووە، کە دڵنیاشم ئەو نازانێ هۆکاری هێنانی گوریس بۆ ناو زیندان چییە، ئەگەر خۆم بۆی ب
 . نەکەم

سەبارەت بە هەوڵی پێشووی ی دوو نووسینەکەی ئەو لێرەدا شتی نوێی دیکەش باس دەکات، کە لە هیچ شوێنێک
گوێمان شل کردبوو بۆ بابان و سەباح باسی : )ئاماژەی پێ نەداوە، بۆ نموونە نووسیوێتی شکاندنی ژووری سێدارە

سەجانێکی کوردی ئێزیدی ڕێککەوتووین مشار، گوریس و  لەگەڵ چەند: وتیانهەوڵی شکاندنی زیندانەکەیان دەکرد 
ئەو دەربڕینەی نەریمان دووبارە ئەوە دەگەیەنێ کە ئەوان نەخشە و پالنی شکاندنی  (.دەمانچەی بێدەنگیان بۆ هێناوین

جارێکی زیندانەکەیان بە هاوکاری ئەو چەند پاسەوانە کوردە ئێزیدییە داڕشتووە، کە بە تەواوی دوورە لە ڕاستی و بۆ 
شەهیدەکەی بازیان و ئامانج ( 10)دیکە دەڵێم کە بیرۆکە، نەخشەو پالنی شکاندنی زیندانەکە هیچ پەیوەندییەکی بە 

باشە بۆ . شاتری نەبووە، کە ئەوان لە کۆتایی جێبەجێکردنی نەخشە و پالنەکە هاتوون بۆ ژووری سێدارەی موسڵ
شکاندنی باستێلەکەی )ی کوردستانی نوێ و نە لە نامیلکەی (1.2.6111)ی ڕێکەوتنە لە نووسینەکەی مەجید نەریمان 

ڕێکەوتنی زیندانییەکان و سەبارەت بە ئەو قسانەی  اسی ئەوەی نەکردووە کە خۆیبدا (6116)ی ساڵی (موسڵ
، بەڵکو ئەو لە بووەگوێ لێ لە هەردوو شەهیدەکە بابان و سەباح هێنانی دەمانچەی بێدەنگ پاسەوانە ئێزیدییەکان و 

دابین یان بۆ گوایە هەموو پێداویستییەکەردوو نووسینە کۆنەکەیدا لەسەر زاری کەسێکی نادیار ئەوە دەگێڕێتەوە کە ه
باسی ئەوە دەکات  دا(وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی)لە ئەو  کەچیدەکرێت وەک مشارو دەمانجەی بێدەنگ؟ 

ئەوان ڕێکەوتوون لەگەڵ چەند پاسەوانێکی کوردی کە سی ئەوەیان کردووە کە شەهید بابان و شەهید سەباح با
دا (6.2.5925)یان ڕۆژی  لە شەو زیندانییەکان، ئەی بۆ هێناونو دەمانچەی بێدەنگیان بۆ  مشار، گوریسئێزیدی کە 

ان ی شەهیددەمباشە ئەگەر نەریمان خۆی ڕاستەوخۆ لە ؟ وەیان بەکار نەهێنابێدەنگە دەمانچەیان چەند دەمانچە ئەو 
و تەنیا بەوە بەڵک ووسینەکانی پێشووی باسی نەدەکرد،ە، بۆ لە نەباح گوێی لەو قسانەی سەرەوە بووس بان وبا

؟ (یان بۆ دابین دەکرێت وەک مشار و دەمانچەی بێدەنگوو سەجانەوە هەموو پێداویستییەکلە ڕێگای ئەو د)وەستاوە 
قەناعەت ئێمە کەی تاوانی منە خۆ ڕەنگە بۆ ئەوەی ئیتر کە دەمانچەیان نەهێناوە : )نەریمان دواتر هەر خۆی دەڵێ

دەیسەلمێنێ ( ئیتر کە دەمانچەیان نەهێناوە کەی تاوانی منە)، بەکارهێنانی دەستەواژەی (پێبکەن ئەوەیان وتبێت
نووسیوێتی ڕاست نییە و سەبارەت بە دەمانچەی بێدەنگ قسەکەی پێشتری کە لە کوردستانی نوێ و نامیلکەکەی 

بەکارهێنانی  لەپێناوینەهاتۆتە ناو ژووری سێدارەی موسڵ بۆ زیندانییەکان دەمانچەی بێدەنگ ک بەهیچ شێوەیە
جێگای باوەڕ بە هیچ شێوەیەک ئەو پاساوەی نەریمان هەروەها . لە شەوی نەبەردییەکەی شکاندنی زیندان دەمانچە

باسی دەمانچەی بێدەنگی  میلکەکەدانانییە، بەڵکو تەنیا خۆ دەربازکردنە لەوەی کە پێشتر لە کوردستانی نوێ و 
 . کردووە
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دەربەندیخان هەموویان پێکەوە لە یەک ژووردا / شەهیدەکانی بازیانگوایە سەبارەت بەوەی کە نەریمان باسی دەکات 
، چونکە زیندانی وانییەبەدڵنیایی و سەدا سەد بووینە و کاتی دیدەنیشیان جیاواز بووە لەگەڵ شەهیدانی دیکە، ئەوە 

دوو جیاواز بووە و هەر یەکە و دەرگای شیشبەندی خۆی هەبووە، لە یەک ڕیز و ی موسڵ سێ ژووری سێدارە
ژووری ئەم سەر و ئەو سەریان زیندانییەکان لێی دەخەوتن و ژوورەکەی ناوەڕاست ئاودەست، شوێنی خۆشۆرین و 

ەدرێژایی هەرسێ ژوورەکە بە پانی درێژ بێکی ڕێڕەوحەوشێک یان دەیان فلینەی تێدابوو بۆ هەڵگرتنی خواردن و ئاو، 
لە بەردەم هەرسێ ژوورەکەدا هەبوو کە ئەویش دەرگای شیشبەندی تایبەت  مەترێک ەترو درێژی دەنزیکەی دوو م
ژووری سێیەم کە دەکەوتە دەستە چەپ دوو ژووری دیکە هەبوون کە هەڵواسین و لە  لە تەنیشت، بەخۆی هەبوو

 پتەبەرەو دەرەوە بێیت دەگەیتە شوورە  ڕێڕەوەلە حەوشەکە یان ئەو . جێ دەکراسێدارەدانی زیندانییەکان لەوێ جێبە
ی دەگرتە و مەحجەر بەشی زیندانی ژووری سێدارە و بەشی سزا قورسەکان شوورە بەرزەکە هەرسێ. و بەرزەکە

تا ئێوارە ڕۆژانە لە بەیانی ژووری سێدارەی موسڵ،  .بەشەکەی گرتبوو چواردەوری هەرسێنێو خۆ، واتە شوورەکە 
و  و زیندانییەکان بە ئارەزووی خۆیان ئەم ژوور و ئەو ژووریان دەکرددەکرایە ژوورەکانی  دوودەرگای هەر 

حەوشەکە یان  دەرگایبەاڵم دەچوونە ئاودەست، خۆیان دەشۆری و خواردنیان ئامادە دەکرد، ، حەوشەکەناو دەهاتنە 
بەرزەکە نەدەکرایەوە بۆ زیندانییەکان، بەڵکو تەنیا لەکاتی  ژوورەکە و شوورە هەرسێ نێوانکە دەکەوتە  ڕێڕەوەکە

دەکرانەوە لەگەڵ ڕۆژانی دیدەنی و یان هێنانی زیندانی نوێ ان زیندانییەک هاتنی پاسەوانەکان و هێنانی خواردن بۆ
، کانیانکەسوکار و هاوڕێ لەگەڵ خانەوادە،هەرچی سەبارەت بە کاتی دیدەنی زیندانییەکان  .ەوەدادەخرای یشدواتر

هەروەکو پێشتر ژوورەکە لە ڕۆژانی دیدەنیدا  هەردووژووری سێدارەی موسڵ لە تەواوی زیندانییانی بەدڵنیایی 
لەنێوان ئەو دوو دیوارە بەرزە یان ی هەموو مانگێکدا، دەهاتنە دەرەوە و (51)و ( 5)ئاماژەم پێداوە لە ڕۆژانی 

ڕادەخست بۆ کەسوکار و میوانەکانیان و نانی ر زەوییەکە لەسەان ەکیبەتانیهەر یەکە و چەند شوورە بەرزەدا 
کەسوکاری زیندانییەکانی ژووری سێدارەش لەدوای پشکنین لە دەرگای دەستە ڕاستی  .نیوەڕۆیان لەگەڵ دەخواردن

مەترێک یان تۆزێک زیاتر لەناو ئەو شوورە بەرز و ( 300)شوورەکە دەچوونە ژوورەوەو بەدرێژایی نزیکەی 
و تەنیا تا کۆتایی  دەسوڕانەوە تا دەگەیشتنە الی زیندانییەکان کە ئەوان بۆیان نەبوو زۆر بێنە پێشەوە چوارگۆشەییە

سەبارەت بەوەی گوایە شەهیدەکانی بازیان بەجیا لە  کەواتە بەدڵنیایی ئەو قسە نوێیانەی نەریمان. پێچی یەکەم دەهاتن
کە لەالیەن دادەنێم، نەخشەی زیندانەکە  لە خوارەوە. نەڵەه، دووبارە ژوورێک بووینە و ڕۆژی دیدەنیشیان جیا بووە

دا بۆی ناردووم، (20.11.2013)لە ڕێکەوتی دروست کراوە و کەرکوکی محەمەد حەسەن خورشید زیندانی سیاسیی 
و دواتر سزاکەی بۆ بووە  موسڵزیندانی ی لە ژووری سێدارە ێکمانگ( 4)خۆی بۆ ماوەی نزیکەی ناوبراو 

کە سێ ژوور، ئاودەست، گەرماو و چێشتخانەی تێدابوو و دەکەوتە ( مەحجەر)رایەوە بۆ بەشی سووککراو گواست
دەستە ڕاستی دەرگای هاتنە ژوورەوەی ناو شوورە بەرزەکەی بۆ دیدەنی زیندانییانی ژووری سێدارە و دەکەوتە 

ورەکان و دەرگاکانی ژونەکە، سەر چونێتی زینداشارەزایی تەواوی هەیە لە ، بەدڵنیایی ناوبراو گۆشەی پێچی یەکەم
بۆ ئەوەی الی هەموو کەسێک ڕوون بێت کە ، کە لەو نەخشەیەدا دەردەکەوێ شیشبەندی ئاسنی پتەوە ئەو زیندانە

ژووری سێدارەی موسڵ دەکات و کێش بە ی و کێ بەڕاستی باسی زیندان ی سێدارەی زیندانی موسڵ چۆن بووەبەش
 ! م وێنەیەی خوارەوە بکەنسەیری ئە ،ئارەزووی خۆی وەاڵم دەنووسێ
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و ئەوەی منیش ڕاست من چاوەڕێی ئەوە بووم تۆ چەند ئیزافەیەکی  رەنگە ئەوەی تۆش راست بێت: )نەریمان دەڵێ
و تۆش بەتەمەن گەورەتر بوویت پێموایە  سااڵن بووم 56باشتر بخەیتە سەر بابەتەکەی من، چونکە من ئەوکاتە 

 . (وەرگیراوە( شێخ فازڵ)وە ئەوەشی نووسیومە لەزمانی کاک . ەری حکومەت بووی ئەوکاتەفەرمانب
 خوێنەری وریاشبەدڵنیایی ئەوەی کە نووسیومە و دەینووسم ڕاستی هەوڵەکەیە و : )لە وەاڵمدا بە نەریمان دەڵێم

، هەروەها نووسیوەتەوەوەکو خۆی نەبەردییەکەی کێ  ووسینەکانی هەردووکمان هەست دەکاتدوای خوێندنەوەی ن
ڕاستە کە شەهیدانی بازیان وەکو بەشێک لە پرۆسەی جێبەجێکردنی هەوڵەکە  ئەوەی نووسیوتە تەنیا ئەوەی کە تۆ

 نەیویست ڕابکاتدیکە کە  کەسێکیی بازیانی لەگەڵ کەس کە سێشەوی هەوڵەکە زیندانی ( 66)بەشدار بووینە لەکۆی 
  .(کەس دەمێنێتەوە( 62)بەمەش ، ریش سزاکانیان بۆ سووککرا و ئازادیش کرانو دوات و لەگەڵ نەبەردییەکە نەبووینە

سەبارەت بەوەی کە نەریمان چاوەڕێی ئەوە بووە چەند ئیزافەیەکی باشتر بخەمە سەر بابەتەکەی ئەو، ئاخر لە کوێی 
یندانی ژووری سێدارە کە ئاگاداری بیرۆکە، نەخشە و پالن و هەوڵەکانی چەندان زئەم جیهانەدا شتی وابووە کەسێک 

بیرۆکە  بێئاگا بووبێت لەبە تەواوی چەند ئیزافەیەک یان زانیارییەکی باشتر بخاتە سەر نووسینی کەسێک کە بووبێت، 
ئاخر کێ ئەوە پەسەند دەکات کە خۆی ئاگاداری تەواوی وردەکارییەکانی و پالن و نەخشەی جێبەجێکردنی هەوڵەکە؟ 

زافەیەک بخاتە سەر نووسینێکی پڕ لە هەڵە، چەواشەکاری و شێواندنی مێژووی نەبەردییەک بێت و بچێت چەند ئی
   !  نەبەردییەکە کە کەسێکی بێئاگا نووسیبێتی؟ با باسی جیاوازی تەمەن هەر نەکەین

بەڵێ ، دەڵێم (پێم وایە فەرمانبەری حکومەت بووی ئەوکاتە: )لە وەاڵمی نەریمان سەبارەت بەوەی کە نووسیوێتی
، دەبێبۆی ، وەاڵمی دیکەم او وەکو تانە لێدان ئەوەی نووسیبێناوبرفەرمانبەری حکومەت بوویمە، ئەگەر  بەدڵنیایی

 . وەلێ لەبەرئەوەی دڵنیانیم بۆیە وەاڵمی ئەو بابەتە دوادەخەم
 

ساڵ موئەبەد  61وەرگیراوە کاتێک حوکمی ( شێخ فازڵ)وە ئەوەشی نووسیومە لەزمانی کاک : )نەریمان نووسیوێتی
چەمچەماڵی دەناسێ کە هاوڕێی خەباتی ( محەمەد عەبدوڵاڵ)و لەوێ کاک  و دەبرێتە زیندانی ئەبوغرێب درێتدە

ساڵ حوکم  61و هەیئەی خاسەی کەرکوکیش هەر بەیەکەوە بوون، بە  شەهیدەکانی الی ئێمە بوو لەسجنی سلێمانی
گێڕابووەو ئەویش بۆ ئێمەی ( ەبدوڵاڵمحەمەد ع)بۆ کاک  ئازادکرا، هەموو ڕووداوەکەی 5926دراو لەعەفوەکەی 

 (.باسکردو منیش لەنووسینی یادەوەرییەکەدا سوودم لێ بینیوە
ی لە محەمەد عەبدولاڵ -هەوڵی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵئەوەیە کە ئەو نەریمان تاکە قسەی ڕاستی 

لە  زانیاریشی، هەروەها هەندێک یەتیبیستووە و ئەویش لە زیندانی ئەبوغرێب لە فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس بیستوو
ئەو دانپێدانانەی سەرەوەی . نووسینەکەی چیمەن ساڵح وەرگرتووە بەبێ ئاماژەکردن بە ناوی نووسەر و سەرچاوەکە

نەریمان زۆر ڕاستیمان بۆ دەردەخات، لەنێویاندا ئەو خۆی بەهیچ شێوەیەک ئاگاداری نەخشە و پالنی شکاندنی 
بەتایبەت لە دوو نووسینەکەی یەکەم و دووەمی کوردستانی نوێ و چونکە وسڵ نەبووە زیندانی ژووری سێدارەی م

( وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی)، کەچی لەپڕ لە نامیلکەکەیدا شتەکان لەسەر زاری کەسی سێیەم دەگێڕێتەوە
یە نەریمان پێشتر گوێی لە ینپێشم وا. گوایە پالنی شکاندنی زیندانی موسڵی لە شەهیدان بابان و سەباح بیستووە

نەریمان یندانەکەیان بۆ کردوون، هەروەها کە گوایە باسی هەوڵی شکاندنی ز ەهید بابان و شەهید سەباح بووبێتش
محەمەد عەبدولاڵ چەمچەماڵی  گوێبیستنی ئەم هەوڵە لەەبووە، بەڵکو دوای یارییەکیشی لەسەر ئەو نەبەردییە نهیچ زان

بۆ ئەوی باسکردووە، نەریمان هاتووە بە ئارەزووی لە سااڵنی هەشتادا فازڵ ە و بوویوسف  کە لە زیندان لەگەڵ فازڵ
لە  دا(1.2.6111)ی سەرەتا لە ڕێکەوتنووسیوە و لەسەر شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ خۆی بابەتێکی 

باڵویکردۆتەوە و امیلکەیەک وەکو ن( شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)لەژێر ناوی  وێ و دواتریشکوردستانی نڕۆژنامەی 
ەکە، ی شکاندنی زیندانو پالندانەری هەوڵ دانەرشەهیدەکانی بازیانی کردووە بە خاوەنی بیرۆکەکە، نەخشە

شەهیدە پارەیان ( 56)جێبەجێکەری نەخشەکە لەگەڵ تەنیا دوو شەهیدی دیکە، هەروەها گوایە تەنیا خزموکەسی ئەو 
 بەتەواوی دوورن لەوینە بۆ سەرخستنی پالنەکەیان، لەکاتێکدا کە ئەوانە کۆکردۆتەوە و هاوکاری کوڕەکانیان بو
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بیرۆکە، پالن ەی بازیان، شەهید( 51)بەر لە گەیشتنی ئەو بە دوو تا سێ مانگ ڕاستییەکەی ئەوەیە کە ، بەڵکو یڕاست
، کاری زۆری بۆ کراوە و داڕێژرابوو، هەوڵەکان بۆ سەرخستنی پالنەکە لە ئارادا بووەلەالیەن چوار کەس و نەخشەکە 

  .گەیشتبووە ناو زیندانبەهۆی فازڵ و مەردان مشار و گوریس و چەقۆ پارە کۆکراوەتەوە، 
 

 (. باغە هەنارە 5926گوندی هۆرینە نەک  5922سەباح مەجید لەدایکبووی : )نەریمان نووسیوێتی
، هەردەم سوپاسی ئەوانە تم کردەوەدەستبەجێ ڕاسدوای دڵنیابوونم لە هەڵەکە ڕاستە ئەوەیان هەڵەی من بووە و 

بەدڵنیایی لەکاتی نووسینەوەی ناوی . دەکەم کە هەڵەیەک لە نووسینەکانم دەدۆزنەوە و ڕاستییەکەم بۆ دەنووسن
شەهید جەبار : )شەهیدەکان و گوندەکانیان ئەو هەڵەیەم کردووە، ئەی ئەوە نییە نەریمان لەبری ئەوەی بنووسێت

شەهید جەبار ئەحمەد زەریفە : )، نووسیوێتی(خۆی ڕادەستی ئەمنی بازیان کرد 1.6.5925ئەحمەد زەریفە ڕۆژی 
، کە لەو مێژووەی دواییدا جەبار ئەحمەد زەریفە نزیکەی دوو (خۆی ڕادەستی ئەمنی بازیان کرد 1.6.5926ڕۆژی 

 . نکوردستاکورد و مانگ دەبوو لە سێدارە درابوو و گەیشتبووە کاروانی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری 
 

ئیتر بۆ تاوانبارمان دەکەی بەوەی چەواشەکاریم کردووە، شەهیدەکانی ئێمە ): نەریمان، بە هەڵچوونێکی زۆرەوە دەڵێ
 (. و پیاوی رژێم جاشو کەسوکاری تۆ کۆمەڵە بوون نەک  وەک شەهیدە سەربەرزەکانی خزم

اشەکاری و شێواندنی خەباتی هاوڕێیانی ، چەوە نەریمان گرتووە لەسەر کۆمەڵێک هەڵەڕەخنەم لکە سەرەتا دەبێ بڵێم 
دبێ، ، نەک جیاوازی و بەراوردی نێوان شەهیدانم کر(یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان)ان کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردست

دەیەوێت هەڵە، ئەو یان  .نێوان شەهیدەکان وەاڵم بداتەوە تا ئەو بێت و چەواشەکارییەکانی خۆی بە بەراوردکردنی
کە  کاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ لە پەنا شەهیدان بشارێتەوە؟کەی شەیی نەبەردیێواندنی مێژووچەواشەکاری و ش

هیچ کەسێکی بەتەنیا نە شەهیدی بنەماڵەکەیانن نە شەهیدی د و کوردستانن و شەهیدان هەموویان شەهیدی کور
 . نکراودیاری
ارەدا ئاماژەم پێکردوون، بۆیە ئەو جهەم ووم و لە نووسینەکەی پێش هەم ،کردووە چەواشەکاریئەو کە دڵنیام  دواتر

ربەندیخانم بە جاش و پیاوی دە/ بەاڵم هەرگیز ناوی شەهیدەکانی بازیان. ڕەخنەم لە نووسین و دەربڕینەکانی گرتووە
لە ئەوان بەتایبەت کە دڵنیام  ،کردووە و نە دەشیکەمبەو پۆلە شەهیدە م سووکایەتیکاتێکیش نە  هیچنەبردووە و ڕژێم 

هیچ جیاوازییەکیش لەنێوان شەهیدان نابینم، بەاڵم هەرگیز ئەو جاش و . ژووری سێدارەی موسڵ لە سێدارە دراون
ناو لیستی  بەتایبەت ئەوانەیخۆفرۆشانەی کە لە شەڕی دژی کورددا کوژراون و دواتر وەکو شەهیدانی کوردستان 

 هەژمار کراون و ت،کالەو حزبەدا دە یئەندام بوون بەکە شانازی ( یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان) ی نەریمانحزبەکە
و مووچەکانیشیان زۆر زۆرترە لە مووچەی ئەو شەهیدانەی کە لە زیندانی موسڵ لە  مووچەی شەهیدانە وەردەگرن

هەمان بۆچوونیان هەیە لە  پەروەرم هەموو کوردێکی دڵسۆز و نەتەوەدڵنیاش و، بە شەهید نازانم سێدارە دراون
نەریمان دەبێ ئەوە بزانێ کە کێشەکە لە نووسینەکەی . جاش و خۆفرۆشە کوژراوانە بەدەستی پێشمەرگە بەرانبەر ئەو

نەریمان زۆر باسی شپڕزەیی و . نییە ی و نە لەگەڵ هیچ کەس و الیەنێکدائەو دایە، ئەگینا نە کێشەم لەگەڵ خۆ
ی شپڕزەیە و نائارامی زۆر بە شێوەی دەردەکەوێ کێ باری دەرووننائارامی باری دەروون دەکات، بەاڵم لێرەدا 

ڵێت ڕێگە بەخۆی نادات بدەربڕین و نووسینەکەیەوە دیارە، کە پێم وایە کەسێکی دەروون ئاسایی هەرگیز 
 (. ژێمڕپیاوی  و جاشنەک  ،کەسوکاری تۆ کۆمەڵە بوون و شەهیدەکانی ئێمە وەک شەهیدە سەربەرزەکانی خزم)
 

و چەندینجار  لەنووسینەکەمدا باسی دەربەندیخانم نەکردووە کەچی تۆ بەردەوامبەهیچ شێوەیەک من : )نەریمان دەڵێ
ئەوەت دووبارە کردۆتەوە کە دەڵێی دە شەهیدەکەی دەربەندیخان وەک گاڵتەپێکردن، بەڵکو ئەو پۆلە شەهیدە لەبازیان 

وە هەر . ەکوێ وەرگرتووەو چەمچەماڵ ئیتر نازانم تۆ دەربەندیخانت ل(و گۆپاڵە تەیناڵ)بوون لەهەردوو ئۆردوگای 
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و لەبارێکی نائارامیدا  و ناوچەگەرێتی ئەمە ئەوە دەسەلمێنێ تۆ زۆر بەنەفەسێکی رەق. بەشەهیدەکانی بازیان ناسراون
 . (بابەتەکەت نووسیوە، چونکە تووشی کۆمەڵێک هەڵە هاتووی

کە ، (2521/62.2.6156)دا یوسینەکەلە بەشی چوارەمی نو یەنی یباشە ئەی ئەوە هەر خۆ :لە وەاڵمی نەریماندا دەڵێم
و کەسوکاریان کراوە کە  ئەوە دیواربەندەش وەک رێزلێنانێک بۆ شەهیدەکان: )ێتینووسیووەکو خۆی دەینووسمەوە، 

ی (و گۆپاڵە تەیناڵ)، ئێستا وە سااڵنی هەشتاکانیش لەئۆردوگای و بناری بەمۆن زۆربەیان خەڵکی شاری دەربەندیخان
 (. وونکراببازیان نیشتەجێ 

دا سەرەوەلە  ئەو تۆمەتانەیمە، هەموو ئەو لەنێو دوو کەوانەدا نووسیو داسەرەوەنەریمان کە لە هەر ئەو قسەیەی 
دەیان داتە پاڵم، ( لە بارێکی نائارامیدا گاڵتەپێکردن بە شەهیدان، نووسین بە نەفەسێکی ڕەق و ناوچەگەرێتی و)وەکو 

 . بەرپەرچ دەداتەوە و ناتەواو دەردەچن
شەهیدەکانی خزموکەسی تۆ، : )بڵێبە بەردەوامی  نەریمانئەوە سووکایەتی و گاڵتەپێکردنە بە شەهیدان کە ە ڕاستیدا ل

هەر چوار بەشی نووسینەکەیدا  لە ئەو، کە (ی ئێمە و شەهیدەکانی ئێوەشەهیدەکانی من، شەهیدەکانی تۆ، شەهیدەکان
شەهید، شەهیدی کورد و کوردستانە یان هی الیەنێک، . دونەتەوەجار ئەو زاراوانەی بەکارهێناوە و دووبارەی کر( 62)

 . نەک هی کەسێک وەکو نەریمان ئەوەندە دووبارە و دەبارە و سی بارەی کردۆتەوە
من کە نووسیبێتم شەهیدەکانی بازیان یان دەربەندیخان، لەبەر ئەوەم بووە کە ئەوان زۆربەیان خوێندکار بووینە لە 

 یخۆیشنەریمان اون و لە سێدارە دراون، دواتریش لە دەربەندیخان دیواربەندێکیان بۆ کراوە و بازیان و بەیەکەوە گیر
بەدڵنیاییش تەواوی . ن-یخاندت کە زۆربەی شەهید و کەسوکارەکانیان خەڵکی شارۆچکەی دەربەننێدەدانی پێدا

یەکانی کوردستان، بەبێ شەهیدانی بزووتنەوەی ڕزگاری نیشتمانی کوردستان، شۆڕشەکانی کورد و پارتە سیاسی
جیاوازی بە شەهیدی کورد و کوردستان دەزانم، جگە لەو سەرۆکجاش، فەرماندەی مەفرەزە خاسە و جاشەکانی 

لە شەڕی دژ بە کورددا کوژراون و ئێستاکە وەکو شەهیدی  ەردەمە جیا جیاکاندابەعس و ڕژێمی ئێراق لە س
تۆمار کراوە و مانیی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان یەکێتیی نیشت اویان لە لیستی شەهیدانیکوردستان ن

 . مووچەی مانگانەی شەهیدان وەردەگرن
 

امایەم کردووە تا نازانم درامای گەردەلول پەیوەندی چییە بەنووسینەکەی منەوە کەی من باسی ئەو در: )نەریمان دەڵێ
 . (دا بەدرێژی باسی بکەیتۆ لەوەاڵمی من

دەروازەی بابەتێک دەبوایە ئەو ئەوە بزانێ کە هەر نووسەرێک ئازادە لەوەی چۆن : دەڵێم نەریماندالە وەاڵمی 
نووسەر بۆی هەیە دوو بابەت بەیەکەوە ببەستێتەوە دەکات، یان  لە کوێوە دەست بە نووسینی بابەتەکەو دەکاتەوە 

و ناوی ە مکە کردوو ئەوەی. ی نووسینەکەی خۆیەوەکردن ڕاست یان نموونە بهێنێتەوە بۆ پتەوکردن و پشت
هەڵە، لەو سنوورە دەرنەچووە و بەیەکەوە بەستنی دوو بابەت و نموونە هێنانەوە بووە لەسەر گەردەلولم هێناوە، 

 . چەواشەکاری و شێواندنی مێژوو
 

کەچی لەکۆتایی ( ندانو مەردان ئیلیاس هێشتا لەژیا فازڵ)دەرسیم بەمانشێتێکی بچووک نووسیویەتی : )نەریمان دەڵێ
 . (ەڵێ مەردان لەسێدارە دراوە کە لەڕاستیدا وایە، ئەمەش بێئاگایی ئەو دەردەخات لە نووسینەکەی خۆیدبابەتەکەدا 

دا سەبارەت (61.2.6156)ی هەینی، ڕێکەوتی (2526)ی ژمارە (51)ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، لە الپەڕە  سەرەتا
داوای لێبووردنی ( و مەردان ئەلیاس هێشتا لە ژیاندا ماونفازڵ )بە دانانی ئەو ناونیشانە ناسەرەکیە کە نووسراوە 
کات، بە کوردستانی نوێ بباوەڕ جا نازانم دەبێ نەریمان . ی منەڵەکردووە کە ئەو هەڵەیە هەڵەی خۆیان بووە نەک ه

هەروەها ڕوونکردنەوە و داوای لێبووردنەکەی نەک هەڵەی من؟ خۆیان دەزانن هەڵەی  ئەوان ئەو هەڵەیە بەکە 
، ئەو قسەیەی نەریمان ڕەتدەکاتەوە کە گوایە بێئاگایی من دەردەخات (کە لە خوارەوە دانراوە) وردستانی نوێک

هیچ یەکێک لە بچووکە و نە  ناونیشانەدەبوایە نەریمان بیزانیبایە کە نە ئەو دواتر . تەنانەت لە نووسینەکەی خۆشم
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ن، چونکە ئەو نووسینەکەی منی لە ماڵپەڕەکان یان هی من نیلە کوردستانی نوێ ە بچووکەکانی دیکە ناونیشان
هەیە سەرەکی  و نووسینەکەم یەک ناونیشانی ێکی بچووکی تێدا نەبووەناونیشانفەیسبووک خوێندۆتەوە کە هیچ 

بۆ سەلماندنی ئەو قسەیەم کە نەریمان  .(؟شکاندنی باستێلەکەی موسڵ، یان چەواشەکردنی مێژوو)لەژێر ناوی 
ەیسبووک یان لە یەکێک لە ماڵپەڕەکان خوێندۆتەوە، یەکەم تەنیا لە ماڵپەڕەکان و فەیسبووک وشەی نووسینەکەمی لە ف

م بەکارهێناوە چونکە کوردستانی نوێ داوایان لێکردم ئەو وشانە بگۆرم، دووەمیش (درۆ، دزینی خەبات و بوختان)
 .فەیسبووک کۆمێنتی بۆ نووسیبووم فوئادی برازای لە

ناوی باپیری فازڵ و شەهید وی باپیری فازڵی بە ئیلیاس بردووە، کە لە نووسینەکەمدا هەردەم نەریمان ناهەروەها 
  .هاتووەمەردان بە ئەلیاس 
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شەهیدەی ( 51)بیرۆکەو پالنی شکاندنی سێدارەی موسڵ هیچ پەیوەندییەکی بەو )دەرسیم دەڵێ : )نەریمان نووسیوێتی
لەوەی ئەوان بگەنە ژووری سێدارەی موسڵ بەدوو تا سێ مانگ بیرۆکەی دەربەندیخانەوە نەبووەو نییە، چونکە بەر 

 . (منیش دەڵێم رەنگە ئەو قسەیەی تۆش تەواو بێت( ئەو هەوڵەو پالن و نەخشەی شکاندنی زیندانەکە داڕێژرا بوو
هەر )زیان شەهیدانی باکە گوایە  خۆیەی ەک، بە تەواوی بانگەشڕەنگە ئەو قسەیەی تۆش تەواو بێتنەریمان کە دەڵێ 

، پووچەڵ دەبێتەوە (بە گەیشتنیان بە قەسابخانەکەی موسڵ بیریان لە داڕشتنی پالنێک کردەوە بۆ شکاندنی زیندانەکە
دەربەندیخان / شەهیدەکەی بازیان (51)و دەیسەلمێنێ کە چەواشەکاری لە نووسینەکەیدا کردووە، بەتایبەت کاتێ کە 

ەحمود، جەالل مەحمود ئەحمەد سورداشی و عومەر میرزا شاسوار یان هێنراون بۆ ئەوێ شەهیدان جەمیل ئەحمەد م
، تاکە کەس لە خاوەنی ئەو بیرۆکەیە کە مابێت لە سێدارە دراون ێکڕۆژ سێ تا چوارلە سێدارە درابوون یان دوای 

دنی خۆ ناشکرێت کە کەسانێک یەکتریشیان نەدیبێ، کەچی بەیەکەوە بیریان لە شکان. بەرزانی عومەر عەلی بووە
ەکە کردبێتەوە؟ سەرەڕای هەموو ئەمانەش، بەالی کەمەوە بە دوو تا سێ مانگ رە و دانانی پالن و نەخشژووری سێدا

لە سێدارە بدرێن، سەرەتا تەحسین و دواتریش جەمیل پالنەکەیان  ەی لە سەرەوە ناوم بردنانشەهید پێش ئەوەی ئەو
 . مووبۆ باسکرد

نەکەی منیش کەوتۆتە هەڵەی زەق و ناوردبینانە ئاماژە بە نووسینەکانم دەدات، نەریمان، هەتا لە گواستنەوەی نووسی
تەواوی مانای  وەپەڕاندو (زیندانی/ ژوور)کە وشەی ، (بیرۆکەو پالنی شکاندنی سێدارەی موسڵ)بۆ نموونە ڕستەی 

ە دانەکە دەگەیەنێت، مانای شکاندنی سێپاکەی لە سێداربەگوێرەی دەربڕینەکەی نەریمان ڕستەکە دەگۆڕێت و لێرەدا 
 .  مەرگنەک شکاندنی ژووری سێدارە لەپێناوی ڕاکردن و خۆ دەرباز کردنیان لە سزای 

 
ئەڵبەتە ئەگەر ئەو شەهیدە سەربەرزانەی باستکردوون داڕێژەری پرۆسەکە بوون وەک شەهیدان : )نەریمان دەڵێ

هەروەها شەهید ئەکرەمی حەپسەو  (جەمیل ئەحمەدو عومەر میزاو بەرزان عومەرو جەالل مەحمود سورداش)
و نەشمبیستوون، بەاڵم من لە دەمی شەهید  ڕێبازو چەندینی تریش الی من تاجی سەرن، بەاڵم من نەمناسیوون.د

، مام ئەحمەدو خاڵۆم و خاڵۆم دەگێڕایەوە و شەهید سەباح لەڕۆژی مواجهە قسەیان بۆ مام ئەحمەدی باوکی بابان بابان
و  و لەدەمتان دەرنەچێ، تەنانەت بابان بە باوکی وت ئەگەر لە نزیک سجنەکە بەخۆت نەکەنپێیانوتین ئەم شتە باس 

ئۆتۆمبیلەکە بمێنیتەوە کارێکی باشە مام ئەحمەدی حەبە قەناعەتی بەو قسانە نەبوو وە عەقڵی نەیدەبڕی کارێکی 
 . (ات دەورە درابووو موخابەر و پۆلیس وابکرێت، چونکە زیندانەکە زۆر بەرزو تۆکمە بوو، وە بە ئەمن

نەک ئەگەر، بەڵکو سەدا سەد ئەو چوار شەهیدەی کە لە سەرەوەدا ناوم بردوون، خاوەنی : لە وەاڵمی نەریمان دەڵێم
و کاریشیان بۆ  بیرۆکەی شکاندنی ژووری سێدارەی زیندانی موسڵ و پالندانەر و نەخشەدانەری هەوڵەکە بووینە

ا من لە هیچ شوێنێک باسی ئەوەم نەکردووە کە شەهیدان ئەکرەمی حەپسە ، هەروەهجێبەجێکردنی ئەو هەوڵە کردووە
ەوە ناوی یخۆبۆ لە نەریمان نازانم . و دکتۆر ڕێباز لەگەڵ ئەو چوار شەهیدە خاوەنی بیرۆکەکە و پالندانەر بووینە

و دوو خۆڕاگرەی خستۆتە پاڵ ناوی چوار شەهیدەکە؟ بەتایبەت بە ماوەیەکی زۆر دوای لە سێدارە دانی ئە یئەوانیش
هەوڵی شکاندنی ژووری زیندانی سێدارەم لە بیرۆکە و ، (شەهید ئەکرەمی حەپسە و شەهید دکتۆر ڕێباز) کۆتایی

 . تەحسین و جەمیل بیست
شەهیدەکەی بازیان لە هەوڵی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی ( 51)بە ئاگادارکردنەوەی کەسوکاری سەبارەت 

و شەهید سەباح لەڕۆژی مواجهە  لە دەمی شەهید بابانباسی دەکات کە گوایە ئەو  نەریمان وەکو ئەوەی موسڵ،
چیڕۆکی شکاندنی قەسابخانەی موسڵ کە لەسەر دەستی "لە  ئەو قسانەی نەریمان نوێن و: )مدەڵێ، بیستوویەتی

ی متمانە نییە و بۆیە جێگادا باس نەکراوە، "شکاندنی باستێلەکەی موسڵ"لە  هەروەها" نی یەکێتی ئەنجام دراکوڕا
ئاخر ئەگەر بەڕاستی نەریمان ئەو قسەیەی لە . باسکردنی ئێستاشی تەنیا بۆ پینەکردنی ناڕاستییەکانی پێشوویەتی

 اتووەو ه دەمی شەهید بابان و شەهید سەباح گوێ لێ بووە، بۆ لەو دوو بابەتەی پێشووی خۆیدا ئاماژەی پێ نەدەدا
ڕاست دەکات نەریمان باشە ئەگەر بابەتەکەی ئەو، ئێستاکە باسی دەکات؟  لەدوای نووسینەکەم و ڕەخنەکانم لەسەر
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کە گوایە خۆی لە دەمی ئەو دوو شەهیدەی بیستووە؟ باشە نەریمان ئەو نهێنیانەی  ،بۆ ئەو نهێنییانەی ئاشکرا نەدەکرد
  (.هەڵگرتبوو؟ بۆ ڕۆژی تەنگانە

 ە بە پۆلیس، ئەمن و موخابەرات دەورە درابوو، بەڵکو تەنیاکە گوایە دەوری زیندانەک هەڵەیەنەریمان تەنانەت ئەوەشی 
زیندانەکەش دەکەوتە سەر شەقامێکی پڕ لە ئاپۆڕەی حەوشی و  کارمەندی پۆلیس و ئەمن لەناو زیندانەکەدا هەبوون

بەشی تی کە دەکەوتە پشهەروەها لەناو هەمان زیندان بەشی سزا سووک و قورسەکان هەبوو . خەڵک و ئۆتۆمۆبێل
دەرگای چوونە ژوورەوەی ، کە و هتد کانی دزی، کوشتن، گەندەڵی، بەرتیلری سێدارە و تایبەت بوو بە تاوانەژوو

و شوورە بەرزەکە هەردوو بەشەکەی گرتبووە ناو  جیاواز بوو لەگەڵ دەرگای هاتنە ژوورەوە بۆ ژووری سێدارە
بەشی زا سووک و قورسەکان و بەشی سهەردوو دەرگای سەرەکی سەرجادەکە هاوبەش بوو بۆ ، بەاڵم خۆی

 . کوردستانیشۆڕشگێڕانی ژووری سێدارە کە تایبەت بوو بۆ لە سێدارە دانی 
سەبارەت بە هەوڵی شکاندنی ژووری سێدارەی موسڵ، دوای هەوڵ و سۆراغێکی زۆر توانیم لە ڕێگەی مەهدی خالید 

لە زیندانییەکانی ژووری سێدارەی موسڵ دا یەکێک (56.51.6156)غەمباری هەڵبەستوان و هاوڕێی دێرینم لە ڕۆژی 
دوای گفتوگۆیەکی زۆر دەرکەوت بەر . بەناوی محەمەد حەسەن خورشید کەرکوکی بدۆزمەوە و قسەی لەگەڵ بکەم

لەو هەوڵە پالنێکی دیکە هەبووە بۆ شکاندنی زیندانەکە، بەاڵم ئەو پالنە سەری نەگرتووە و نەخراوەتە بواری جێبەجێ 
محەمەد حەسەن . ێت ئەوەیان بە پالنی یەکەم و ئەوەی دیکەشیان بە پالنی دووەم ناوببرێت، بۆیە دەکرکردنەوە

دا بیرۆکەی شکاندنی ژووری سێدارەی موسڵ (5921)لە دوو مانگی کۆتایی ساڵی : )کەرکوکی، باسی ئەوەیکرد کە
ئەوکاتە . بووینە( الل محەمەدئەکرەمی حەپسە، دکتۆر ڕێباز و جە)باسی لێوە کراوە، کە خاوەنی بیرۆکەکە هەریەک لە 

جەمیل ئەحمەد مەحمود، تەحسین هەروەها ئاگاداریشم لەگەڵ  شەهید ئەکرەمی حەپسە، ئەو بیرۆکەیەی لەگەڵ خۆم
هەر ئەکرەمی حەپسە خۆی یان یەکێک لە دکتۆر . باسکردڕەحمان فەرحان، شێرکۆ ئیسماعیل، بەکر کەریم خۆشناو 

، کە هەموومان ییەکان و چەندین زیندانی دیکە باسی ئەو بیرۆکە و پالنەکەیان کردڕێباز و جەالل محەمەد لەگەڵ بادین
بەگوێرەی پالنەکە، ئەکرەمی حەپسە لە ڕێگای کەسوکاری . بووینپالنەکەدا هەوڵی سەرخستنی و لەگەڵ بیرۆکەکە 

فا چاوڕەش بەگوێرەی قسەکان مستە. ی پورزای کرد(مستەفا چاوڕەش)خۆی داوای دەمانچەیەکی بێدەنگی لە 
دەمانچەکەی ناردبوو، خزموکەسی ئەکرەم دەبوایە دەمانچەکە بخەنە ناو مەنجەڵی دۆڵمە و بیگەیەننە زیندان و دەستی 

دوای ئەوەی دەمانچەکە بگات، بەهێزترین و چاونەترس ترین زیندانی هەڵبژێرن بۆ ئەوەی لە بڕیار بوو . ئەکرەم
انەوە، ئەو بە دەمانچەکەوە لە ژوورەکەی ناوەڕاست کە کۆمەڵێک فلینەی ئێوارەوە کە زیندانییەکان دەکەنە ژوورەکانی

شەو وڕۆژی گەورە گەورەی تێدابوو بۆ هەڵگرتنی خواردن خۆی بشارێتەوە، دواتریش بەر لە ئاڵوگۆڕی ئێشکگری 
ی (56)کاتژمێری  پێشکە بە بەردەوامی بەبێ چەک چاودێری زیندانی و ژوورەکانیان دەکرد، نێوان پاسەوانەکان 
چێت و پەالماری پاسەوانەکە بدات و بیکوژێت و تەرمەکەی بباتە بلەناو فلینەکە دەرزیندانییەکە شەو یان درەنگتر 

ەکە لەخۆی بئاڵێنێت و لەسەر کورسییەکە دانیشێت تاوەکو پاسەوانی اسەوانخۆیشی بەتانییەکەی پ. ژووری فلینەکان
ناو ڕێڕەوەکە بۆ وەرگرتنی نۆرەی ئێشکگری خۆی، ئەویش  دەرگای هاتنە ژوورەوەی دەکردەوە و دەهاتەدووەم 

و کلیلەکانی  کلیلی سێ دەرگای پێ بووەئەو پاسەوانەی دەهات بکوژێت و کلیلەکانی لە دەست دەربهێنێ کە هەردەم 
دەرگاکەی دادەخستەوەو کلیلەکانی لەگەڵ خۆی دەدایە دەست ئەو پاسەوانەی کە ئێشکگرییەکەی تەواو دەبوو و 

دەرگای هەردوو ژوورەکەی دەکردەوە و تەواوی زیندانییەکان پێکڕا دوای کوشتنی ئەو دوو پاسەوانە، . وەەدەبرد
ڕێگای دەرەوە بگرنە بەر، ئینجا بدەن و ئەویش بکوژن و ( ابط الخفرض)پەالماری ژووری ئەفسەری ئێشکگر دەبوایە 

ڕێکخراوی پێشکەفتنی هەڤااڵنی دینییەکان و لەبەردەم دەرگاش خزموکەسی زیندانییەکان و بەتایبەت کەسوکاری با
ئەرکی دەربازکردنی زیندانییەکانیان لە موسڵ بۆ ناوچە ئازادکراوەکان گرتبووە ئەستۆی دیموکراتی کوردستان پارتی 
بەاڵم بەداخەوە بەر لە گەیشتنی دەمانچەکە، ئەکرەمی حەپسە لە سێدارە درا بۆیە پالنەکە نەتوانرا جێبەجێ . خۆیان

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم پالنە، دەتوانرێ پەیوەندی بە (. و دەمانچەکە بۆ مستەفا چاوڕەش گەڕێندرایەوەبکرێت 
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وە بکرێت، بەتایبەت کە مستەفا چاوڕەش تا ئێستا لە ژیاندا -مستەفا چاوڕەش و خزموکەسی شەهید ئەکرەمی حەپسە
 .ماوە

یندان هەستیان بە شتێک کردووە، بۆیە چەند کەسێکیان بانگ سەبارەت بە پالنی یەکەم، دیارە دەزگاکانی ئەمنی ناو ز
یەکێک لەو کەسانەی کە  .کردووە بۆ ئەوەی سەرە داوێکیان بکەوێتە دەست، وەلێ کەس هیچ زانیاری پێ نەداون

تۆ کەسێکی خزمی شێخ ستار تاهیر شەریفی وەزیری و : )پێیان وتبووبانگکراوە محەمەد حەسەن خورشید بووە، کە 
بۆیە پێویستە هاوکارمان بیت و دەنگۆی هەوڵی شکاندنی . ەکی گەورەت هەیە، هەرگیز لە سێدارە نادرێیتواستەی

محەمەد حەسەن، لە وەاڵمدا پێیان  (.پالنەن؟نەخشە و ژووری سێدارە هەیە، بۆمان باسکە کێن ئەوانەی خەریکی ئەو 
ن کردووم، گوێشم لە کەسیانەسی پالنێکی وای لەگەڵ لە ئارادابێ، کەس با باوەڕناکەم پالنێکی لەو جۆرە: )ڕادەگەیەنێ

دواتر هەروەکو خۆتان باسی دەکەن کە من . بکات، تەنانەت هەستیشم بە شتێکی ئاوا نەکردووە نەبووە شتێکی وا باس
واستەیەکی گەورەم هەیە و خزمی شێخ ستارم، ئەوانیش لە ژوورەوە هەموویان ئەوە دەزانن بۆیە نە باوەڕم پێدەکەن 

دوای ئەوەی محەمەد حەسەن دەگەڕێتەوە، تەواوی ئەو قسانەی بەرپرسانی ئەمنی  (.ە قسەشم لەگەڵ دەکەنو ن
 . چەند کەسێکی دیکەی ژوورەکەیان باس دەکاتزیندان بۆ شەهیدان ئەکرەمی حەپسە، دکتۆر ڕێباز و 

ریم دەربارەی ئەو نەخشە و خۆم وەکو دەرسیم دیبەگەیی بەهیچ شێوەیەک ئاگاداری پالنی یەکەم نەبوویمە و زانیا
شەهیدان کاتی خۆیشی و  گوێبیستی بوویمە سەر زاری محەمەد حەسەن خورشیدپالنە نەبووە، بۆ یەکەم جاریش لە

 .  تەحسین و جەمیل بۆ منیان باس نەکردووە
ژی و شەهید سەباح لەڕۆ من لە دەمی شەهید بابان): هەرچی سەبارەت بە وەاڵمی ئەو قسەیەی نەریمان کە دەڵێ

، مام ئەحمەدو خاڵۆم پێیانوتین ئەم شتە باس و خاڵۆم دەگێڕایەوە مواجهە قسەیان بۆ مام ئەحمەدی باوکی بابان
اندنی باستێلەکەی شک)نامیلکەی ی (56-56)الپەڕەکانی لە  بەڕاستی نازانم چونکە ئەو، (و لەدەمتان دەرنەچێ نەکەن
تنە مواجهەیان زۆرمان ال سەیر بوو داوای پارە و پێاڵوی کە ڕۆیش 5.2.5925ئەوەبوو ڕۆژی : )ەیدا نووسیو(موسڵ

سوکیان لێ کردین، پێمان وتن ئێوە مانگێکی تر ئیعدام ئەکرێن وتیان خواکەریمە کێ ئەڵێ عەفو ناکرێین چونکە ڕاستە 
  (.مان بۆ دەرنەچووە(مەرسوم جمهوری)ئێمە بڕیاری لە سێدارەدانمان دراوە بەاڵم تا ئێستا بڕیاری 

، یبەقسەی خۆ! تەواو پێچەوانەی یەکندەبینم، کە دوو جۆری  ی نەریمانیەکی زۆر لە هەردوو گێڕانەوەکەکیناکۆ
گوایە ئەو دا باڵوکردۆتەوە، دواتریش (1.2.6111)لە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ، ڕۆژی  ییەکەم ئەو نووسینەجاری 

لە ڕێگەی مەڵبەندی ڕێکخستنی  کانیاوڕێهلە و کۆمەڵێک  ی بازیانداوای کەسوکاری شەهیدەکانلەسەر نووسینەی 
چاپدانی ئەو  بەر لە هەموو شتێک، لە. وەکو نامیلکە لە چاپ دراوەدا (6116)لە ساڵی دا (ک. ن. ی)دەربەندیخانی 

وەکو نامیلکە لەسەر داوای هاوڕێیان و کەسوکاری شەهیدان نەبووە، بەڵکو دوای ناسینی فازڵ یوسف شێخ  نووسینە
ەوە، کە هۆکاری سەرەکی بووە بۆ چاپکردنی (6116)ی بەڵگەنامەکانی ئەو بووە لە سەرەتای ساڵی ئەلیاس و وەرگرتن

لە  ی-ی شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵسەبارەت بەوەی کە هەوڵ. نامیلکە بابەتەکەی کوردستانی نوێ لە شێوەی
، چونکە بۆ  اتباسی بک ییکەکانی خۆو کەسە نز یبۆ خۆبا ووە، ئەوەیان تەنیاو تەنیا شەهیدان بابان و سەباح بیست

داپۆشینی چەواشەکاری، شێواندنی ڕاستییەکان  باس نەکرد؟ دڵنیام بۆ شاردنەوە و یهەتا من لێم نەکرد بە تەقە ئەوە
تێکی نووسراوی سێکی وەکو نەریمان ئامادەبێ بابەکە. ی دیکەپینەتە بەر سەدان اکانی ناو نامیلکەکە، پەنا دەبهەڵەو 

بە ئارەزووی خۆی بشێوێنێ و چەواشەکاری ( شکاندنی باستێلەکەی موسڵ، یان چەواشەکردنی مێژوو) کەسێکی دیکە
تێدا بکات، ئاخۆ دەبێ چەند بێویژدانانە مێژوو، بابەت، چاالکی یان هەوڵێکی نەنووسراو کە تەنیا چەند کەسێکی کەم 

ڕێکەوتی لە کوردستانی نوێی ، بۆ اتاست دەکڕئەو باشە، ئەگەر بکات؟ تێدا ی کارلێی ئاگادارن، بشێوێنێ و چەواشە
سێدارەی  یکردووە، کە هەوڵی شکاندنی زینداننە یباسی ئەو قسەیە دا(6116)کەی ساڵی لە نامیلکەو ( 1.2.6111)

دا بیستووە؟ ناشێ بڵێی لە بیرم (5.2.5925)دوو شەهیدی ناوبراو لە سەرەوەدا لە ڕۆژی دەمی لە موسڵی ڕاستەوخۆ 
پێم وانییە ە شتێکی ئەوەندە گرنگ و پڕ بایەخ نەبووە، بۆیە بە پێویستم نەزانیوە و باسم نەکردووە؟ کردووە یان ئەو

سەبارەت بەوەی کە گوایە هەوڵی شکاندنی زیندانی موسڵی لە شەهید بابان و شەهید ئەو قسە نوێیەی نەریمان 
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ئاماژەی پێ نەداوە، سینە کۆنەکەی خۆی لە دوو نوو ێک بێت مادام ئەو پێشترانی کەسسەباح بیستووە، جێگای باوەڕ
 . بێتە جێگەی متمانەی خوێنەرانپێم وا نییە بئێستا یان دواتر ئاماژەشی پێبدات، خۆ ئەگەر 

دای بەباوکی پێیوت ئێمە  5.2نووسراوە ڕۆژی  65.1.5925نامەکەی شەهید بابان کە لە ڕۆژی : )نەریمان دەڵێ
ت کە تا ئەو ڕۆژە پرۆسەکە ئەنجام نەدرابوو واتا دوای شەهیدبوونی دەسەلمێنێ کارێکی وا دەکەین، ئەمەش ئەوە

ئەو دوو دێرەی سەرەوەی نەریمان، درێژدادڕی، نووسینی نابابەتیانە و  .(عەزیزەکانی تۆ کارەکە ئەنجامدراوە
ەیەکیش بە تاکە وش، چونکە لە نامەکەی شەهید بابان بوو نالۆژیکانەی ئەو دەسەلمێنێت، کە نەنووسینی زۆر باشتر

هەروەها کەسیش باسی ئەوەی نەکردووە کە پێش ئەو  ،باسی ئەوە نەکراوە کە ئەوان بەنیازی هەوڵێکی لەو جۆرەن
مێژووە هەوڵی شکاندنی زیندان ئەنجام دراوە، تا نەریمان نامەکەی شەهیدی ناوبراو وەکو بەڵگەی سەلماندنی 

ر ئەگەر هەوڵەکە ئەنجام درابایە، خۆ هەم دەنگی دەدایەوە دوات. بسەلمێنێپێش ئەو مێژووە جێبەجێ نەکردنی هەوڵەکە 
بۆ لە نووسینەکانی دواتر نەریمان . دا قەدەغە کرا(6.2.5925)هەم دیدەنی قەدەغە دەکرا، وەکو ئەوەی لەدوای ڕۆژی 

کاتێ  اد(5.2.5925)کە شەهید بابان لە ڕۆژی  ئاماژەی بەوە نەداوە یلکەیدالە کوردستانی نوێ و نامپێشووی خۆیدا 
ەی کردووە کە ئەوان هەوڵی شکاندنی زیندانی سێدارە و ڕاکردنیان نامەکەی داوەتە دەست باوکی، باسی ئەوکە 

مادام نەریمان لە نووسینە کۆنەکانی خۆی باسی ئەوەی نەکردبێ کە شەهید بابان شتێکی بەگوێ ؟ بەدەستەوەیە
نەریمان، لە چەندین . ای متمانە نییە و دوورە لە ڕاستیباوکیدا چرپاندووە، ئێستاکەش ئەو قسە نوێیەی نەریمان جێگ

هەوڵی شکاندنی زیندانی موسڵ، یان پرۆسەکە لەدوای شەهیدکردنی عەزیزەکانی تۆ : )دا نووسیوێتیوەاڵمەکەی یشوێن
خۆم کە مێژووی شەهیدبوونی زۆربەی شەهیدەکانم نووسیبێ، بە مێژووەکان (. یان شەهیدانی ئێوە ئەنجام دراوە

ەکەوێت کام لە شەهیدەکان لەپێش ئەنجامدانی هەوڵەکە لە ژیاندا نەماوە و کام لە شەهیدەکان لەکاتی ئەنجامدانی دەرد
ئەی کەواتە نەریمان بۆ وا بەشێوەیەکی . هەوڵەکە لە ژووری سێدارەی موسڵ بووە و بەشداری هەوڵەکە بووە
کێشەی خۆی  نەریمانچونکە پێم وایە ات؟ نالۆژیکانە دەنووسێ و درێژدادڕی لە زۆر شوێنی نووسینەکەی دەک

تێگەیشتن و گەیاندنی هەیە و بەزەحمەت شت وەردەگرێ یان دەگەیەنێ، بۆیە وا دەزانێ هەموو کەس وەکو ئەو 
هەروەها ئەو وەاڵمی تەنیا . ، بۆیە ئەوەندە شت دووبارە دەکاتەوەکێشەی تێگەیشتنی هەیە و بەزەحمەت تێدەگات

بۆ ئەوەی بڵێت ئەوە نییە وەاڵمم دایەوە، نەک وەاڵمی لەپێناوی دەرخستنی ڕاستییەکان لەپێناوی وەاڵم نووسیوە 
 . نووسیبێ، هەر بۆیەشە ئەوەندە شتی ناڕێک و نالۆژیکانەی نووسیوە و دووبارە و چەند بارەشی کردوونەتەوە

 

 

  (: وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی)ەمی دووبەشی  وەاڵمی

بیرۆکەو نەخشەی شکاندنی موسڵ دەکاتەوە کە ئەو شەهیدە قارەمانانەی )سانەوە دەرسیم باسی دی: )نەریمان دەڵێ
منیش دووبارەی دەکەمەوە رەنگە قسەکەی تۆ ڕاست بێت، بەاڵم ( کە لەبڕگەی یەکەمدا ناویان هاتووە خاوەنی بوون

، ئەوە (ڕەنگە قسەکەی تۆ ڕاست بێت): کاتێ کە نەریمان دەڵێ(. من نەمناسیوون وە هیچیشم لە بارەیانەوە نەبیستووە
دەربەندیخان هەر بە گەیشتنیان بە قەسابخانەکەی / بەدڵنیایی بانگێشەی خۆی بۆ ئەوەی کە گوایە شەهیدەکانی بازیان

بێ نەریمان، لێرەدا هەروەها . تەوەپووچەڵ دەبێپالنێک کردەوە بۆ شکاندنی زیندانەکە،  موسڵ بیریان لە داڕشتنی
ڕستەی لە ( زیندانی سێدارەی)، بە قرتاندنی (بیرۆکە و نەخشەی شکاندنی موسڵ: )نووسیوێتی ێتئەوەی ئاگادار ب

چەند شەهیدە خاوەنی بیرۆکە و نەخشەدانەری  ، کە ئەوئەو مانایە دەداتدەگۆڕێ و  پێشوو، تەواوی مانای ڕستەکە
نەریمان دەبێت ئەرێ ! دارەی موسڵشکاندنی موسڵ بووینە، نەک خاوەنی بیرۆکە و پالندانەری شکاندنی زیندانی سێ
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؟ ، بۆیە نووسیوێتی بیرۆکە و نەخشەی شکاندنی موسڵێتبزان، ئاسن، بەرد، شاخ یان لەشکر شووشە، داربە موسڵ 
ێت کە بیرۆکە و نەخشەی شکاندنی زیندانی ندەنەریمان دووبارە لێرەدا دانی پێدائەوەیان خاڵێکی پۆزەتیڤە کە بەاڵم 

پێشتر هەم لە کوردستانی نوێی ناوبراو کە  ک شەهیدەکانی بازیانهیدێکی دیکە بووە، نەموسڵ لەالیەن چەند شە
هەر بە گەیشتنیان بە قەسابخانەکەی )گوایە ئەوان ئاماژەی پێکردووە کە لە نامیلکەکەی خۆیدا و هەم ( 6526)ژمارە 

بەاڵم من : )ی کە نەریمان دەڵێسەبارەت بەوە (.موسڵ بیریان لە داڕشتنی پالنێک کردەوە بۆ شکاندنی زیندانەکە
ئەگەر نەریمان ناوی خاوەنی بیرۆکە و داڕێژەرانی پالن و : )، دەڵێم(نەمناسیون وە هیچیشم لە بارەیانەوە نەبیستووە

نەخشەی شکاندنی ژووری سێدارەی موسڵی نەبیستبێ و کەسیانی نەناسیبێ، مانای ئەوە نییە مافی ئەوەی هەبێت 
هەر بە گەیشتنیان بە شەهیدانی بازیان )ەی ئەواندا بگرێت و بە وتەی خەبات و هەوڵ، دەست بەسەر ئەو بەرهەم

( 51)کات بە هی هەمووی ب( قەسابخانەکەی موسڵ بیریان لە داڕشتنی پالنێک کردەوە بۆ شکاندنی زیندانەکە
 !  شەهیدەکەی بازیان

بەر (. سێدارە نەدران پرۆسەکەیان ئەنجام نەدابەاڵم ئەم سەربەرزانە بۆ تا خۆیان لە : )نەریمان، ئەو پرسیارە دەکات
ئاخر ئەگەر ئەو . لە هەموو شتێک نەریمان، نە دەزانێ بەرانبەرەکەی چی نووسیوە، نە دەشزانێ خۆی چی دەنووسێ

/ 2516)نووسینەکەمدا بەشی دووەمی لە  !چیم نووسیوە، هەرگیز ئەو پرسیارەی نەدەکردپێشتر بیزانیایە من 
هاوڕێیەی بازیان یاخود دەربەندیخان ( 56)ئەوکاتەی ئەو : )ئاماژەم بەوە داوە کە( ێنجەمخاڵی پ/ 56.2.6156

دنی ی شکانهۆکاری جێبەجێ نەکردنی پالنکەواتە ! (گەیشتنە زیندانی موسڵ، بەشێکی زۆر کەمی ئیشەکان مابوو
هێشتاکە تەواوی  ایەکی دیکەبە واتلەالیەن ئەو شەهیدانەوە، دەگەڕێتەوە بۆ تەواو نەبوونی کارەکان،  ەکەزیندان

: شێوەیە بکردایەبە یەکێک لەو دوو دواتر نەریمان دەبوایە پرسیارەکەی (. دەرگاکان نەبڕابوونەوە و کەمێکی مابوو
بەاڵم ئەم سەربەرزانە بۆ ؟ یان اەدئەنجام نەد یانپرۆسەکە ،نبووخۆیان لە سێدارە نەدرابەاڵم ئەم سەربەرزانە بۆ تا )

چونکە ئەو دەربڕینەی ناوبراو ئەوە دەگەیەنێت کە لە سێدارە ، (؟پرۆسەکەیان ئەنجام نەدانی خۆیان، دالە سێدارە  بەر
! و پرۆسەکەیان ئەنجام داوە دانەکەیان داوەهەر خۆیان هەوڵی شکاندنی زیندراوەکان، دوای لە سێدارە دانیشیان 

سێدارە دانیانی لە نووسینەکەی من هەروەها نەریمان، لەگەڵ ئەو پرسیارەدا ناوی شەش شەهید و ڕۆژی لە 
لە نووسینەکەی پێشوومدا . ناوی بردووندووبارە وەرگرتووە، وەکو خاوەنی بیرۆکە و پالندانەری شکاندنی زیندانەکە 

، ناوی (بەشی یەکەمی وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی)دا لە شلە وەاڵمەکەم بۆ نەریمان و لە سەرەوەواتە 
شەهیدان ئەکرەمی حەپسە و  هەروەها ناوی، کەچی ئەو تەنیا ناوی سێ لەو کەسانەی نووسیوە هێناوە چوار کەسم
نەخشەدانەران و پالندانەرانی هەوڵی شکاندنی ژووری سێدارەکە لەگەڵ  ئەوانلە ڕاستیدا ی نووسیوە کە دکتۆر ڕێباز

سێدارە دراون، هەروەها شەهید بەکر  پالنەکە لەداڕشتنی ان زۆر زووتر لەکاتی هەردووکینەبووینە بەهۆکاری ئەوەی 
پێش ئەنجامدانی هەوڵەکە لە سێدارە و ئەو هاوڕێیانەی بەتایبەت لە مانگەکانی ئادار، نیسان و مایس کەریم سوسەیی 

 . داوە انو پارەی بۆ جێبەجێکردنی نەخشە و پالنەکە کردووە انە و هەم کاریین، هەم ئاگادار بووندرا
 

 5925-2-½بەاڵم پرۆسەکە شەوی . تنووسەکەی شێخ فازڵ بەڵگەیەکی باشەدەس: )نەریمان نووسیوێتی
جێبەجێکراوە وەک کاک فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس لەنووسراوێکدا کە هاوپێچی نووسینەکەیە کە داوای لەمەڵبەندی 

ە نەفەوتێ تیایدا ناوی شەهیدەکانی ئێمەش هاتووە ک( شەهید مەردان)و براکەی  شەنگال کردووە کە مافی خۆی
  (.هەڵساون بەجێبەجێکردنی پرۆسەکە

ئەو داواکارییەی فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس، بەهیچ شێوەیەک نابێتە بەڵگەی تەواو کە هەوڵی شکاندنی زیندانەکە لە 
خولەکی شەوی ( 56.61)دا ئەنجام درابێ، مادام خۆی باسی ئەوە دەکات کە لە کاتژمێری (5925-2-5/6)شەوی 

لەدوا پەیوەندی تەلەفۆنیم بە فازڵ لە ڕۆژی  (.6.2.5925)وە کە دەکاتە ڕێکەوتی ادا ئەنجام در(5/6-2-5925)
ناوبرد، کە ( 5925-2-5/6)ی شەوی (56:61)دا، ئەو کاتی جێبەجێکردنی پالنەکەی بە کاتژمێری (2.51.6156)
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سێک ئازادە ، جا هەر کەتێپەڕیووە( 5.2.5925)ڕۆژی  بەسەرخولەک ( 61)، چونکە (6.2.5925)دەکاتە ڕێکەوتی 
لەوەی لەپێناوی خۆ بردنە پێشەوە و بۆ بەرژەوەندی تایبەتی خۆی یان پارتەکەی چۆن ئەو مێژوویە چەواشە دەکات 

مەردان، فازڵ، بەرزان عومەر عەلی، بابان ئەحمەد، جەبار )هەروەها فازڵ باسی ئەوەشی کرد کە ئەوان ! و دەیگۆڕێت
دا لەالیەن مەفرەزەیەکی سوپای (1.2.5925)، لە ڕۆژی (و کەسی دیکەئەحمەد زەریفە، عەدنان سابیر و یەک یان دو

بەدرێژایی هەروەها ، دا گیرابن و گیرابنەوە(6.2.5925)نەک لە ڕۆژی  لە نزیک ڕەبیعە گیراون( الجیش الشعبي)میللی 
و زڵ بۆیە لەسەر قسەی فا. ئەو چەند شەو و ڕۆژەش تەنیا بە شەو ڕۆیشتوون و بە ڕۆژیش خۆیان شاردۆتەوە

ڕۆژی نەبەردی شکاندنی زیندانی ژووری بەگوێرەی دەستنووسێکی خۆی کە کورتەیەک لە ژیانی خۆی باسکردووە 
زیندانییە و ڕۆژی گیرانی خۆی و مەردانی برای لەگەڵ گیرانەوەی ( 6.2.5925)سێدارەی موسڵ دەکەم بە ڕێکەوتی 

الی بەهێنانەوەی نموونەیەک . لەخوارەوە دادەنێمو دەستنووسەکەش  مناو دەبە( 1.2.5925)بە ڕۆژی  ڕاکردووەکان
هەوڵی دەبم لەسەر ئەوەی کە  یشدەهێنم و سوورمێژووی شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ  خۆم کۆتایی بە

شەوی ی (51)دەوروبەری کاتژمێری ئەویش ئەوەیە کە ، بووە( 2.6.1981)شکاندنی زیندان نیوە شەوی 
ی (6)ی سەر بە مەڵبەندی (ی قەرەچوغ26)ی بوو، هێزێکی تیپ( 69.6.5922)ۆژی کە بۆ بەیانییەکەی ڕ( 62.6.5922)

لە دوو پیکابی و  ی ناو هەولێر(حي الزراعة)یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان هاتنە گەڕەکەکانی ڕووناکی و کشتوکاڵ 
ئەمنیان لێ ( 56-51)ی و نزیکە دەسوڕانەوەلەو دوو گەڕەکە لەناو شار و بەتایبەت ئەمنی هەولێریان داو کە شەوانە 

ڕۆژ بوو لەگەڵ جەمال مەولود ئەحمەد لەالیەن مەنزومەی ئیستخباراتی شیمالی کە ( 66)شەوی تەقەکردنەکە . کوشتن
خۆفرۆش  و پشت ماڵی پارێزگار ئیبراهیم محەمەد حەسەن زەنگەنەیهەولێر بەڕێوەبەرێتییەکەیان لە گەڕەکی ئازادی 

گواستراینەوە بۆ بەڕێوەبەرێتیی ئەمنی هەولێر، ( 69.6.5922)بەیانییەکەی ڕۆژی بۆ هەردووکمان، . ، گیرابووینبوو
دوای ئەو چاالکییە ڕاگەیاندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و زۆرێک لە بەرپرسانی یەکێتیی، مێژووی ئەو چاالکییە 

بە خۆم و دڵنیابوونم لە  بە بڕوا هەبوونم. دادەنێن( 5922-6-69/61)یان شەوی ( 69.6.5922)ی ڕۆژبە تا ئێستا 
-69/61)یان شەوی ( 69.6.5922)ڕۆژی کورد مێژووەکە بە  تەواوییەکێتیی و هەموو ڕۆژی چاالکییەکە، ئەگەر 

 . دادەنێم( 62.6.5922)ئەوە من هەر بە شەوی  ،دابنێن( 6.5922
ن هاتووە، هەر بەگوێرەی سەبارەت بە ناوهێنانی ئەو شەهیدانەی لە داواکارییەکەی فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس ناویا

ڵێم جگە لە دەتوانم بی لەسەرە بەدڵنیایی (2.6.6116)ڕۆژی داواکارییەکەی ناوبراو بۆ مەڵبەندی شەنگال کە مێژووی 
ناوبراوە و سەرچاوەی ناوەکان  وەرگرتووە ی ناوەکانی دیکەی هەر هەمووی لە نەریمانناوی بەرزان عومەر عەل

کەس بووە لەکاتی ( 66)بە شەهیدەکانی بازیانەوە ئەگینا ژمارەی بەندکراوەکان  ،بۆیە جێگای متمانە نییە الی من
کەس هەیە باوەڕ  ، بۆ ناوبراو تاکە کەسێک لەوانەی دیکەی نەنووسیوە؟شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ

هاتن و مانەوەیان  بەکە  لەبیر بێتبازیانی  شەهیدەکەی( 51)ناوی تەواوی یوسف شێخ ئەلیاس بەوە بکات، کە فازڵ 
لەبیر نەمابێت کە  لەکاتێکا ئەو تەنانەت ناوی ئەو کەسانەیڕۆژێک لەو زیندانە بووبن، ( 51)و شکاندنی زیندان تەنیا 

، یان جگە زیندانەکەژووری سێدارەی ی شکاندنی قسەیان لەگەڵ کردووە و داوایان لێکردووە هاوکاریان بێت بۆ هەوڵ
ئایە  ؟ناوی کەسیانی لەبیر نەمابێ ژووری سێدارەزیندانییەکەی ( 66)لە بەشێک بوون  کەشەهیدەکەی بازیان ( 51)لە 

دەربەندیخانی لەبیر / شەهیدەکەی بازیان( 51)تەنیا ناوی تەواوی یوسف کات، کە فازڵ بەوە بباوەڕ هەیە کەسێک 
لەگەڵ  سڵ لەوێ بووبنکە لەکاتی جێبەجێکردنی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی مو یندانزی( 66)بێت لەکۆی 

، تا ئەنجام دانی نەبەردییەکە لە سێدارە دراون( 5925)شەهید کە ناوەکانیام نووسیوە لە سەرەتای ئەو ساڵەدا ( 66)
تا کاتی ( 5925)هەرچەندە دڵنیام ئەوانەی لە سەرەتای ساڵی ؟ ناوەی لە نەریمان وەرنەگرتبێت( 51)ئەگەر ئەو 

( 66) وشەهید زۆرترە، کە لە سێدارە دراون وەلێ تەنیا توانیم ناوی ئە( 66)ان لە هەوڵی شکاندنی زیندانەکە ژمارەی
دا چەندین (6156)و دواتریش لە ( 6151)فازڵ، لە ساڵی . کۆکەمەوەلە سەریان شەهیدەم بیرکەوێتەوە یان زانیاری 

ئەوکات  ، چونکەگەیشتمتێیان نەقسەیان لەگەڵ کردم ناوەکانیانم لەبیر نەماوە ئەوانەی کە : )جار گوتوویەتی
منیش قسەم لەگەڵ . سۆرانییەکەم تەواو نەبوو، بۆیە بەرزان عومەر عەلی قسەی لەگەڵ کردم و لە نیازیان گەیشتم
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مەردانی برام کرد و دواتر هەردووکمان داواکارییەکەی ئەوانمان پەسەند کرد و دەستمان کرد بە هێنانی مشار، چەقۆ 
نەمانی ناوەکانی ئەو زیندانیانەم لە فازڵ  هەردوو ساڵەکەدا پرسیاری هۆکاری لەبیرلە  (.و گوریس بۆ زیندانییەکان

. قسەیان لەگەڵ فازڵ یوسف کردووە ارەی موسڵزیندانی ژووری سێدکە لەپێناو هەوڵی شکاندنی  یوسف کردووە،
ر و ئەشکەنجەی زۆر ئەو لە هەردوو جارەکەدا هۆکارەکەی بۆ ئەوە گەڕاندۆتەوە، کە دوای گیرانی هەم تووشی ئازا

دەروون و مێشکی ئەو ەری نێگەتیڤانەی زۆری لەسەر دڵ، و هەم لە دەستدانی مەردانی برای کاریگ دڕندانە بۆتەوە
دا ئەنجام دراوە، ماوەیەکی زۆری بەسەردا تێپەڕیوە کە (5925)جێهێشتووە، هەروەها ئەو کارەش کە لە ساڵی 

چەندین . و هێز و توانای بیرکردنەوەی وەکو جاران نەماوە نایەتەوە یادساڵێک، بۆیە ئەو ناوەکانی ( 61)زۆرترە لە 
ی هەیئە (1)مانگ لە ژووری ژمارە ( 6)جار باسی ئەنوەر قادری پورزام بۆ فازڵ کردووە کە بۆ ماوەی نزیکەی 

ئەو خاسەی کەرکوک شەو و ڕۆژ بەیەکەوە بووینە و خواردن و خواردنەوە و ئەشکەنجەیان پێکەوە بووە، کەچی 
باشە ئایە ڕێی ، د ئینجا ناسییەوەخۆی قسەی لەگەڵ کر کە ئەو( 56.9.6156)ژی ئەنوەری نەدەناسییەوە تا ڕۆ

کەچی ناوی  ،بەیەکەوە بووینەبۆ ماوەیەکی باش تێدەچێ کە فازڵ کەسێکی وەکو ئەنوەر نەناسێتەوە کە شەو و ڕۆژ 
بووبن  نەک بەیەکەوە وری سێدارەی موسڵ بووینەڕۆژێک لە ژو( 56-51)شەهیدەکەی بازیان کە بە هەمووی ( 51)

   ؟بەناوی سیانییەوە لەبیر بێتهەموویانی ناوی  ،لەگەڵ ناوبراو
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نەریمان، بۆ ئەوەی شێواندنی هەوڵی شکاندنی زیندانەکە بکات بەڕاستی و وا لە خوێنەران بکات باوەڕی پێ بکەن، 
ی فەرهاد سەنگاوی کاتی کاسێتەکەی ژیاننامەی شەهیدان بەدەنگ: )انی شەهیدان و نووسیوێتیورەنا دەباتە بەر کاپ

بەدرێژی باسی ڕووداوەکە دەکات کە شەهیدەکانی ئێمە پێی هەڵساون بەهاوکاری دوو کوردی ئێزدی  دانیانلەسێدارە
  (.تا کوشتنی دوو جەلالدەکەش باس دەکات 5925-2-½لە شەوی 
تەنیا دەبێتە بەڵگە بۆ ئەندام و خوێندنەوەی ژیاننامەی شەهیدەکان لە دەنگی گەلی کوردستان ئەو کاسێتە سەرەتا 

ڕاست و بۆ  بەڵگەیەکی باوەڕپێکراو، وەلێ نابێتە ەوە-بوون و پەیوەندی شەهیدەکان بە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
هەردەم  هەموو شەهیدێکوسینی ژیاننامەی ، چونکە بەدڵنیایی نوتەواوی زانیارییەکانی ناو ژیاننامەکانیاندروستی 

دواتر هەر شتێک بخرێتە ناو دوو توێی پەرتووک، نامیلکە، . لەالیەن بنەماڵە و نزیکترین کەسوکاریان دەنووسرێتەوە
مەگەر . ڕاست و جێی متمانەی تەواوگۆڤار و ڕۆژنامە یان لە ڕادیۆ و تەلەفزیۆنەکان باس بکرێت، نابێتە بەڵگەیەکی 

هەموو یاخیبوونێک شۆڕش نییە، هەموو چەکدارێکیش پێشمەرگە : )ت نەبیستووە کە دەڵێت-ی شەهید ئارامئەو وتەیە
ایە سەر الپەڕەی ڕۆژنامە، گۆڤار و پەرتووک، یان لە ئێزگە و تەلەفزیۆنەکان ئەوەی خر: ، بۆیە منیش دەیڵێم(نییە

 . هەڵەی تێدایە کرا، هەر هەموویان نابن بە بەڵگە کە بەشێکیان زانیاریلێوە باسی 
( ک. ن. ی)هێزەکانی مەڵبەندی سێی ی بەشێک لە ییەک، لە خوێندنەوەی چاالکنەریمان باسی دەکاتهەر ئەو ئێزگەیەی 

ناو دا لە بەشی باشووری (6.9.5921)لە ڕێکەوتی ( ی قەرەچوغ26ی دەشتی هەولێر و 22)کە لەالیەن هەردوو تیپی 
( و گەڕەکی ماجیداوە مەخمور، گەڕەکی لەتیفاوە، کارگەی قیڕی هەولێر/ دیبەگە -هەولێر بازگەی )شاری هەولێر 

نەدەگەیشتە زیانەکانی دوژمن کوژراو خوێندەوە، کە لە ڕاستیدا ( 511)ئەنجام درا، ژمارەی کوژراوەکانی دوژمنی بە 
 . ێککوژراو( 61)
و بە شەهیدی ناوبردووە باڵوکردۆتەوە  ژیاننامەی جاشێکی)../../....( ی ڕۆژی )....(ژنامەی کوردستانی نوێ، ژمارە ۆڕ

دا لە شەڕێکدا لەدژی پێشمەرگە لەنێوان (5926)ساڵی )..( ، کە لە مانگی ی نەریمانە(باخە هەنارە)دی کە خەڵکی گون
   . کوژراوە).......( ی ناوچەی )..... .....(و ).......( گوندی 

فەرماندە و خۆڕاگری زیندان شەهید )لەژێر ناوی ../../....( )ی ڕێکەوتی )....(ژمارە  هەر لە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ
ی مەتی بەعس جێگری سەرۆکجاشی فەوج، ژیاننامەی جاشێکی ڕژێمیان باڵوکردۆتەوە کە لە سەردەمی حکو... ... ...(
وە کە گلەیی تەقەکردنی دا کەسێکی کوشتو(5922)../../بووە و لە ڕێکەوتی  جاشە خۆفرۆشەکانی (). . .ژمارە 

لە هەمووشی سەیرتر کە بنەماڵەی . تەقەکردنەکەش بە بۆنەی ڕۆژی لەدایکبوونی سەدامی دیکتاتۆر بووە ێکردووە،ل
کوژراوەکە لەسەر کوشتنی کوڕەکەیان سكااڵیان لەدژی بکوژ و جێگری سەرۆکجاشەکە تۆمارکردووە و بەگرتیان 

مرۆڤ کوژەکەیان لە ڕێی سیخوڕەکانی ڕژێمەوە لەالیەک وایان نووسیوە کە کوڕە جاش و داوە، بنەماڵەی ئەو جاشە 
کوڕەکەیان دواتر  کە بنەماڵەی ئەو جاشە،لەالیەکی ترەوە  .کرێگرتەی ڕژێم نیشان داوەئەوانیان بە دەستگیرکراوە و 

کوژرا بە فەرماندەی خۆڕاگری زیندان و ئەندامێکی ڕێکخستنەکانی دا (5991)../../لە ڕێکەوتی دا ناوخۆلە شەڕی 
تانی سەبارەت بەو ژمارەیەی ڕۆژنامەی کوردس .ناوبردووەوە (5969)هەر لە ساڵی ڕەنجدەرانی کوردستان کۆمەڵەی 

د و ستانی نوێ ناری کوردێکی ڕۆژنامەکارمەندنامەیەکم بۆ دوای دەرچوونی ئەو ژمارەیە بە چەند ڕۆژێک نوێ، 
یستووە وەاڵمی کوردستانی نوێ بدەمەوە ڕاستی ئەو کێشەیەم بۆ نووسی و لە نامەکەدا باسی ئەوەم کردبوو کە نەمو

نموونەی  سێلەو  نترزۆرنموونە . لەبەر هۆکارێک کە پەیوەندی بە خۆمەوە هەیە و نامەوێت لێرەدا باسی بکەم
 . سەرەوە، بەاڵم نامەوێ لەوە زیاتر ئاماژەیان پێبدەم و خوێنەریش بێزار بکەم

لەدژی دا (5926)لە ساڵی اق کە شانبەشانی سوپای ئێراق ئایە دەکرێت جاشێکی حکومەتی ئێروەلێ ئێستا دەپرسم، 
و ئەو ژمارەیەی  دابنرێت ی کوردایەتیبە شەهیدکوژرابێت، گەی کوردستان شەڕی کردبێت و پێشمەرهێزی کورد و 

ئەو بەگوێرەی و دەکرێت ئایە ڕەوایە ؟ ەو جاشەپێدانی سیفەتی شەهید بکوردستانی نوێ دەبێتە بەڵگەی کوردایەتی و 
سەرۆکجاش و ی کردووە بە شەهید و (5926)جاشێکی ساڵی کە ژمارەیەی کوردستانی نوێ ژمارەیەی  دوو

داوەتە پاڵ بنەماڵەی  تۆمەتی سیخوڕیلە هەمان کات دە و خۆڕاگری زیندان و فەرمانخۆفرۆشێکی کردووە بە 



21 

 

داستانی ەولێر کە دواتر ناونرا بەو چاالکییەی هیان ڕاگەیاندنی ئێزگەی دەنگی گەڵی کوردستان سەبارەت کوژراوەکە، 
بەڵگەنامەی  وەکو سێ، لە قەبارەی خۆی گەورەتر کردووە و نیو جار( 6)هەولێر و ژمارەی کوژراوانی ڕژێمی بە 

 ؟ متمانە پێکراو بەکاربهێنرێن
 

چەند ڕۆژێک دوای مواجەهەکەیان باوکم و مام ئەحمەدی حەبەو چەند کەسێک لەخزمی : )نەریمان دەنووسێ
کان دەچنە بەغدا بۆ الی شێخ عوسمانی بیارە، مام ئەحمەد بەجیا قسەی لەگەڵ دەکات بۆ ئەوەی سۆراخێکی شەهیدە

یراقی بەپلەی عەمید لەخزمەت شێخدا دەبێت پرسیاری لێدەکات کات بۆیان لەو کاتەدا ئەفسەرێکی عشەهیدەکان ب
کە زیندانەکەیان شکاندووە کاتێک تەلەفۆن  و بزانم ئەو گرووپە نین ئەویش لەوەاڵمدا دەڵێت ئێستا تەلەفۆن دەکەم

دەکات پێی دەڵێن بەڵێ ئەو ناوانەی کە تۆ باستکردن هەموویان بەشداربوون لەپرۆسەی شکاندنی زیندانەکەدا، 
 (.زۆر مەحاڵە هەربۆیە واستەکردن بۆیان

لە نەبەردی ەشێک بووینە و ببەشدار بووینە ( دەربەندیخان/ شەهیدانی بازیان)منیش لەو باوەڕەدام کە ئەو گرووپە 
کەس بووە، وەلێ ( 66)لە شەوی نەبەردییەکە شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ کە کۆی زیندانییەکان 

لەگەڵ ئەوان و پێش  ، بەڵکونەریمان دەبێ لەوە تێبگات کە شەهیدانی بازیان بەتەنیا ئەو نەبەردییەیان ئەنجام نەداوە
هاتوونەتە لە کۆتایی هەوڵەکە  شەهیدانی بازیاندواتر یان بۆ ئەو هەوڵە کردووە، ئەوانیش چەندین هاوڕێی دیکە کار

دواتر هەرکەسێک بۆ واستەکردن و ڕزگارکردنی کەسێکی سزادراو بە سێدارە بچووبایە . ی موسڵژووری سێدارە
ن هەبوو بۆ جگە لەوانەی واستەی گەورەیان هەبوو، ئەوان یەک وەاڵمیا الی بەعسییەکان یان کەسوکاری سەدام

کوڕەکەت، باوکت، ) :بەرپەرچدانەوەی داواکاری کەسوکاری ئەوانەی سزای سێدارەیان هەبوو، کە پێیان دەوتن
ئەوە کلیشەیەکی (. ی لەدژی سەدام کردووە، بۆیە ناتوانین هیچی بۆ بکەین(ٶامرةم)پیالنی  ان براکەتی مێردەکەت

بۆئەوەی ڕێگر نەبن لەبەردەم جێبەجێکردنی سیاسەتی  ئامادەکراو بوو بەدەست بەعسی و کەسوکارەکەی سەدام
ەوە بە کەسوکاری خۆیشم -تەنانەت ئەم قسەیە لەالیەن خوشکی سەدام. سەدام و بەعس لەدژی کورد و کوردستان

 .  وتراوە
  

 دا،(2.6.1981)نەریمان سەبارەت بە کوشتنی دوو پاسەوان لەالیەن زیندانییەکانی ژووری سێدارەی موسڵ لە شەوی 
پرۆسەکە ئەنجام درابێت  5925-2-6/6گریمان شەوی . الدەکان بەدەستی شەهیدەکانی ئێمە کوژرانجە: )نووسیوێتی

رۆژ پێشتر شەهید کرابوون خۆ ئەو شەوە  55رۆژ تا  6و نزیک لە تۆ لەنێوان  خۆ شەهیدە بەڕێزەکانی خزم
  (.ەدەمانچەی بێدەنگدەستی شەهیدەکانی ئێمە کوژران ئەگەر بەچەقۆ بێت یا ببەجەالدەکان 

کە بە دەکات و بە جەلالد ناویان دەبات، نەریمان لێرەدا بە شانازییەوە باسی کوشتنی دوو لە پاسەوانەکانی زیندان 
ە ئەو دوو کەسەی کوژران پاسەوان بووینە و جەلالد نەبووینە، تاک. قسەی خۆی شەهیدەکانی بازیان کوشتوویانن

عوسمان  کورد بووبنو کەس کە جەلالد  ەبووە لە زیندانی موسڵ بەڵکو دووا نیدجەالدێکیش لەنێو کوردانی ئێزید
هەروەها  .یکە بەناوی عەبدولڕەحمان موساڵوی، لەگەڵ جەلالدێکی دخەڵکی سلێمانی بووە کە ڕەئیس عورەفاوناوێک 

هەردووکیان کە بەڕێوەبەری ئەوکاتی زیندانی موسڵ زوهێر خەتیب خەتاب و جێگری بەڕێوەبەریش سالم موساڵوی 
 . نبووعارەب 

دوو پاسەوانەکەیان کوشتووە، ئەگەر دڵنیابم کە کێ ( بازیان)مادام نەریمان باسی ئەوە دەکات کە شەهیدەکانی ئەوان 
خەڵەف با نەریمان باش بزانێ کە کوشتنی ئەو دوو پاسەوانە عەتۆ . نادرکێنم ئەو دوو پاسەوانەی کوشتووە هیچ

لی و ئەوەی دیکە کە خەڵکی شێخان بوو، پێشێلکردنی ڕێککەوتننامەی نێوان شەنگازندینی ناسراو بە عەتۆ 
. زیندانییەکان و فازل یوسف شێخ ئەلیاس و مەردانی برای بوو لەالیەن ئەوانەی کە ئەو دوو پاسەوانەیان کوشت

پاسەوانەکان  هیچ کامێک لە مەرجی سەرەکی فازڵ و مەردان ئەوەبوو کە لەکاتی شکاندنی زیندانەکە، زیندانییەکان
نەکوژن کە نزیکەی سەدا هەشتایان لە کوردی ئێزیدی بوون و ناسیاوی یەکتر بوون، نەوەک دواتر ئەوان تووشی 
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لەسەر ئەوە پێکهاتبوون ( زیندانییەکان لەالیەک و فازڵ و مەردان لەالکەی دیکە)ئەوان هەردوو الیەن . دوژمنکاری ببن
و ئەو ان ئەو ریسەی کە بۆیان هاتبووە ژوورەوە دەست و قاچیکە هیچ پاسەوانێک نەکوژن، بەڵکو بەو گو

جەمیل )دڵنیاشم ئەگەر شەهیدان . دا بیانبەستنەوەزیندانییانەی لەگەڵ نەبەردییەکەدا نین ببەستنەوە و لە ژوورێک
ری کە ئاگادا( ئەحمەد سورداشی، عومەر میرزا شاسوار و چەند زیندانییەکی دیکە ئەحمەد مەحمود، جەالل مەحمود

 ڕێگەیان بەهیچ کەسێک نەدەدا ئەو دوو پاسەوانەلەکاتی نەبەردی شکاندنی زیندان لە ژیاندا بان، ڕێککەوتنەکە بوون، 
ئایە نەریمان دەزانێ ئەو پاسەوانانەی ئەو بە جەلالد ناویان دەبات . بکوژن کە نەریمان شانازی بە کوشتنیانەوە دەکات

خزموکەسی زیندانییەکانی ژووری سێدارە فرمێسک لە چاوەکانیان دەباری؟ بە دەیان جار لە ڕۆژانی دیدەنیدا وەکو 
بەگوێرەی قسەکانی محەمەد یەی کە ئەو بە جەلالد ناوی دەبات، -ئایە نەریمان دەزانێ ئەو عەتۆ خەڵەف شەنگالی
رەکانی لەکاتی ئێشکگری خۆیدا لە بەردەم ژوو انەشەوجار بە دەیان حەسەن خورشید کەرکوکی کە خۆی بینیوێتی 

بێ دەسەاڵتی زیندانییەکان فرمێسک ڕوومەتەکانی تەڕ کردووە و بە دەنگ بۆ زیندانییەکان گریاوە و بێزاری خۆی لە 
ئایە هەرگیز بینیوتانە یان بیستووتانە جەالدێک بۆ  دەربڕیوە؟خۆی لە زیندانیانی ژووری سێدارە کاری پاسەوانی و 

    قوربانییەکانی بگریت؟
 بە هەڵە دیاری کردووە، یماوەی نێوان شەهیدکردنی جەمیل و تەحسین و شەوی نەبەردییەکەنەریمان تەنانەت 

و گوللە باران کردنی شەهید تەحسین ( 65.1)ماوەی نێوان ڕۆژی لە سێدارە دانی شەهید جەمیل لە ڕاستیدا چونکە 
، هی (6.2.5925) وسڵلەگەڵ ڕۆژی جێبەجێکردنی نەخشە و پالنی شکاندنی ژووری سێدارەی زیندانی م( 62.1)

 . ڕۆژە( 2)ڕۆژ و هی دووەمیشیان ( 13)یەکەمیان 
 

دوو کەس و بریندارکردنی سێ کەسی دیکە لە شەوی جێبەجێکردنی  وەی کە گوایە شەهیدکردنینەریمان سەبارەت بە
محەمەد  سەباح مەجیدو)سەبارەت بەبرینداربوونی شەهیدان : )، دەنووسێ(2.6.1981)لە هەوڵی شکاندنی زیندانەکە 

تەئکید دەکەمەوە بەدوو بەڵگە یەکەم دەتوانیت سەیری گۆڤاری شەهید ( عەلی محەمەدو محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا
 6.56.5925بکەیت کە نووسینێکی خوشکە چیمەن ساڵح کاکەبرا باس لەوە دەکات، هەروەها ڕۆژی ( 2)ژمارە 

شەهادە )یشتنە موسڵ کار لەکار ترازا بوو چونکە بەپێی و فریای مواجەهەیان نەکەوتین کاتێک خزمان گە ئاگادارکراین
باسی رووداوەکەیان کردبوو وە زۆربەیان نامەیان دابوو بە مەال . درابوون ی شەو لەسێدارە2سەعات ( وەفاتەکانیان

  (. شەهید کرابوون( جەبار ئەحمەد و عەدنان سابیر)و شەهیدان  کەسیان بریندار بوون سیئەحمەد کە ئەو شەوە 
ووبارەی دەکەمەوە نە کەس شەهید بووە نە کەسیش بریندار بووە لەکاتی شکاندنی زیندان و ڕاکردنیان لە شەوی د
کەسەی کە لە ژووری سێدارە بووینە و ویستوویانە دەرچن بەبێ ( 66)لەو هاوڕێیەی ( 62) دا، کە ئەو(6.2.5925)

کە پۆل پۆل چوار چوار  انە نازانم لەکاتی گرتنەوەیجا ئەو. دەرچووینەبە ساغی تەقە و هیچ کێشەیەک لەناو زیندان 
یان لەژێر دووبارە لێکۆڵینەوە و ئەشکەنجە شەهید و  و پێنج پێنج یان زیاتر بەرەو شوێنی جیاجیا ڕۆیشتوون

بابان ئەحمەد، بەرزان عومەر عەلی، )، وەلێ دڵنیام ئەوانەی کە لەگەڵ فازڵ و مەردان ڕۆیشتوون برینداریان دابێ
لە ( 1.2.5925)ی ی بەیانی ڕێکەوت(9)، کاتژمێری (ی دیکەو یەک دوو کەس ەحمەد زەریفە، عەدنان سابیرجەبار ئ

، کە گیراونبە زیندوویی دەرەوەی شاری موسڵ و نزیک شارۆچکەی ڕەبیعە لەالیەن مەفرەزەیەکی سوپای میللی 
تەواوی ۆی باسی ئەوەی کردووە کە فازڵ خۆیشی لە نووسینێکدا سەبارەت بە کورتەیەک لەسەر ژیانی کوردایەتی خ

دا ڕایانکردووە و دواتریش لەکاتی ئاماژەپێکراو لە (2.6.1981)دەرگاکانی زیندانەکەی بۆ کردوونەتەوەو لە شەوی 
 .د نەکراوننان سابیر شەوی نەبەردییەکە شەهی، کەواتە جەبار ئەحمەد زەریفە و عەدنوگیرا دا(1.2.5925)ڕۆژی 

کەسیان  سیئەو شەوە : )، نووسیوێتی(کەسیان بریندار بوون( 6)ئەو شەوە سێ : )ووسێتنەریمان لەبری ئەوەی بن
 . بریندار بووە( 61)، واتە بەقسەی ئەو بێت ( بریندار بوون

لە نووسینەکەی خۆیدا بە تەنیا باسی  ئەو ژنەدەکاتە بەڵگە، کاکەبرا  دواتر نەریمان نووسینەکەی چیمەن حەمەساڵح
بەهیچ شێوەیەک هەروەها  بەبێ ئاماژەکردن یان پشت بەستن بە سەرچاوەیەک،خۆی کردووە  بریندارکردنی براکەی
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باشە ئەو کارەی نەریمان چەواشەکاری و شێواندنی مێژوو ! ی نەهێناوە(سەباح مەجید و محەمەد عەلی محەمەد)ناوی 
و  محەمەد عەلی محەمەد ەباح مەجید،س)نییە کە نووسینەکەی چیمەن حەمەساڵح دەکاتە بەڵگەی برینداربوونی 

، کەچی لە ڕاستیدا لەو نووسینەی چیمەن تەنیا باسی برینداربوونی محەمد حەمەساڵح (محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا
خوێنەر خۆی دەتوانێ کۆپی نووسینەکەی چیمەن کراوە؟ کە ئەویشی بە هەڵە نووسیوە کاکەبرا لە شەوی نەبەردییەکە 

و ڕاستی و ناڕاستی لێک  کە لە خوارەوە دانراوە بخوێنێتەوە( ەندیخانەی موسڵپالنی شکاندنی ب)حەمەساڵح کاکەبرا 
  . جیا بکاتەوە

ە دە شارەزا نییە کە بەتەنیا ئاماژەی بە ناوی گۆڤار و ژمارەکان لە دیاریکردنی سەرچاوەش ئەوەنهەروەها نەریم
بنکەی دەرکردنی گۆڤارەکەی دیاری  دەزگا وو الیەن یان  ناوی بابەتەکە، الپەڕە کردووە، کەچی ڕۆژ یان مانگ،

نەکردووە، هەروەها ئەوەشی نەنووسیوە کە گۆڤارەکە هەفتانە، مانگانە یان وەرزییە، کە لە ڕاستیدا گۆڤاری شەهید 
دا دەرچووە و گۆڤارەکە وەرزییە و لەالیەن بنکەی ڕۆشنبیری شەهید (5999)لە مانگی تەموزی ساڵی ( 2)ژمارە 

نووسیوە، کەچی  ناوی ڕۆژنامەکە و مێژووەکەی، تەنیا (1.2.6111)وردستانی نوێ، ڕۆژی سەبارەت بە ک. دەردەچێت
 . و خاوەنی کوردستانی نوێی نەنووسیوە ژمارەکە، ناوی بابەتەکە، الپەڕەکە

شەهیدەکانی بازیان لە دوا دیدەنی خۆیان و کەسوکاریان لە : )سەبارەت بەوەی کە نەریمان نووسیوێتی و گوایە
دا کە تەنیا مەال ئەحمەد چەمچەماڵی ئامادە بووە، باسی رووداوەکەیان کردبوو وە زۆربەیان (6.56.5925)ڕۆژی 

( جەبار ئەحمەد و عەدنان سابیر)و شەهیدان  کەسیان بریندار بوون سینامەیان دابوو بە مەال ئەحمەد کە ئەو شەوە 
مەکان چی بەسەر هاتووە؟ ئەی بۆ ئەو توانی ، ئەی باشە نەریمان بۆ باسی ئەوەی نەکردووە کە نا( شەهید کرابوون

نامەکەی شەهید بابان ئەحمەد پەیدا بکات و وەکو بەڵگەیەک بیخاتە نێو نامیلکەکەی خۆی، بۆ نەیتوانی هیچ نامەیەک 
   دا بەدەستی مەال ئەحمەد نێردراون پەیدا بکات؟ (6.56.5925)لەو نامانەی کە لە ڕێکەوتی 

 
ک چونکە خاوەنی چەندین .ن.من شانازی دەکەم بەئەندامبوونم لەڕیزی ی: )یدا نووسیوێتینەریمان مەجید، لە وەاڵمەکە

  (.سەروەرییە بۆ گەلەکەی
ە دەکەم کە ەوک و منیش شانازی بەو. ن. تۆ شانازی بە ئەندام بوونت دەکەی لە ی: )وەکو وەاڵمێک بۆ ناوبراو، دەڵێم

 لەنێو یەکێتیی ەدا لەبەر خاتری کۆمەڵێک هاوڕێ و کەسانی نزیکملێر .(لە ڕیزی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دا نیم
 کێشاوەدا (یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان)نی و بەتایبەت کە لەو کاتەدا هەورێکی ڕەشی تەمومژاوی باڵی بەسەر ئاسما

، نامەوێت رنزۆر غەمبابەبۆنەی کۆستی هەڵبژاردن کە نەریمان مەجید ئەندامی دەزگای هەڵبژاردنی ئەو حزبە بووە و 
 . دێنمەوە هۆکارئەگینا دەیان کەم باس بکەم، هەژمار دەبۆ خۆمیان کە بە شانازی یەکێتیی نەبوونم هۆکارەکانی 

شانازی بە حزبەکەیەوە بکات کەچی تاوەکو ئێستا نەریمان ئاخر سەیرە کەسێکی وەکو  ،کۆتاییدا ئەوەش دەڵێملە 
: نووسێتری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بلە ب بنووسێت ووست ناوی حزبەکەی خۆی زانێت بەشێوەیەکی درنە
 (! یەکێتی نیشتمانی کوردستان)
 
 
  
 

 (:وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی)ەمی سێیبەشی  وەاڵمی
 

و دەڵێیت با دەزگاکانی  و مەردانی برای دەکەیت جارێکیش باسی شێخ فازڵ یوسف ئەلیاس چەند: )نووسیوێتی نەریمان
ک چاوپێکەوتنی لەگەڵدا بکەن بۆ ئەوەی راستییەکانیان بۆ دەربکەوێت، چاوپێکەوتنێکی لەگەڵدا کراوە .ن.دنی یراگەیان

رێک پێچەوانەی قسەکانی تۆیە، چونکە دووبارە ( صورە و صوت( )و رەنگ دەنگ)ک هەیە .ن.لەناوەندی مێژووی ی
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تی، چونکە بەقسەکانی دەرکەوت تەوەجوهی قسەمان لەگەڵ کردووە وتی معلوماتەکانی دەرسیم دروستکراوی خۆیە
دەقی ئەم گفتوگۆ تەلەفۆنییەم ( لەگەڵ یەکێتیی نییە، بۆیە منیش راستیم پێ نەوت بۆ ئەوەی سوودی لێ نەبینێ

  (.بەتۆمارکراوی الیە بۆ ئاگاداریت
ی شکاندنی زیندانی ڕاستییەک سەبارەت بە هەوڵی یان نەبەردنهێنی و زانیاری، سەرەتا دەمەوێت ئەوە بڵێم کە چەند 

و لە ڕێگای شەهیدان تەحسین و  ڕاستییانەمنهێنی و خۆم لە نزیکەوە ئاگاداری ئەو  کەژووری سێدارەی موسڵ 
، بۆیە ئەگەر وەرنەگیراون ەوەکە هیچ پەیوەندی بە فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس نییە و لەو جەمیل ئاگادارکراومەتەوە

هەوڵە  دام باوەڕم بە خۆم و ڕاستی نهێنییەکانی ئەو، ماگاڵتەم پێیان دێتهەموو جیهان پێچەوانەی ئەو ڕاستییانە بن 
  :هەیە

بیرۆکە، پالن و نەخشەدانانی چۆنییەتی هەوڵی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ کە لە سەرەتای  .5
ریەک لە دا ئەوە ئەگەر زووتر نەبێت باسی لێکراوە، دەگەڕێتەوە بۆ هە(5925)مانگی ئادار یان نیسانی ساڵی 

مەحمود حەمە دیبەگەیی  جەمیل ئەحمەدبەرزان عومەر عەلی، جەالل مەحمود ئەحمەد محەمەد سورداشی، )
 (. و عومەر میرزا شاسوار( دەرسیم)

ئەو چوار کەسەی کە خاوەنی بیرۆکەی شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ بووینە، خۆیان لە مانگی ئادار یان  .6
تریش نەبووبێ، قسەیان لەگەڵ فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس کردووە دا ئەگەر زوو(5925)نیسانی ساڵی 

سەبارەت بە بیرۆکە و پالن و نەخشەی شکاندنی زیندانەکە، نەک کەسانێکی دیکە قسەیان لەگەڵ فازڵ و 
 . مەردان کردبێ

ی انی ساڵدەگەڕێتەوە بۆ مانگی ئادار و نیس پالن دانان و هێنانی مشار، گوریس و چەقۆ بۆ ناو زیندان هەر .6
هەر دوای گەیشتنی مشار، دەستبەجێ شەوانە و بەگوێرەی . ، نەک کۆتایی مانگی مایسی هەمان ساڵ(5925)

 .بڕاونەتەوەلەکاتی ئێشکگری فازڵ و مەردان دەرفەت بەرە بەرە هەر جارەی کەمێک لە شیشی دەرگاکان 
 . ناوننە بۆشیان هێو بووە بۆیان بهێنن دەنگ نە نیاز ێبەهیچ شێوەیەکیش دەمانچەی ب

فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس و  دوو کارمەندی زیندانپارە کۆکردنەوە بۆ کڕینی مشار، گوریس، چەقۆ و بۆ هەر .6
ئەو . بووە( 5925)نیسان یان زووتر لە ساڵی / مەردان یوسف شێخ ئەلیاس هەر لە سەرەتای مانگی ئادار
  .پارەیەی کۆدەکرایەوە زۆر زۆرتر بوو لە نرخی کەلوپەلەکان

دەربەندیخان خەریک بوو نەخشە و پالنەکە هەڵوەشێتەوە و دوو / کەسەی بازیان( 56)ی ئەو بەگەیشتن .1
داوایان دەکرد پالنەکە هەڵوەشێننەوە و واز لە نەبەردییە بەشێکیان . بۆچوون لەناو زیندانییەکان دروست بوو

کەسیشیان ( 6)و  هاوڕێیان لە سێدارە دران( 51)کەسە کە دواتر ( 56)بەهۆی کێشەی نێوان ئەو بهێنن 
شەهیدەکەی ( 51)بە دواتر سزاکەیان بۆ زیندانی هەتا هەتایە گۆڕدرا، کە ئەوە پێشبینی زیندانییەکانیش بوو 

بەاڵم بەشەکەی دیکە  .کەسە سزاکەیان بۆ سووک دەکرێت و لە سێدارە نادرێن( 6)ئەو بازیانەوە کە 
هاوڕێیەی بازیانی لێ ئاگادار ( 51)نگ ئەو و بە مەرجێک درە سووربوون لەسەر ئەنجام دانی ئەو هەوڵە

ئاگادار نەکرێنەوە تا کاتی کە گومانیان لێیان هەبوو کەسەی بازیان ( 6)بکرێتەوە و بەهیچ شێوەیەکیش ئەو 
ئەگەر  ،، ئەوکاتەش سەربەستیان بکەن لەوەی کە ڕادەکەن یان دەمێننەوەکردنەوەی دەرگاکان و ڕاکردنیان

لە لە دوا دیدەنی ، کە تەحسین ببەستنەوە و جێیان بهێڵنبە گوریس قاچەکانیان دەست و  ویستیان بمێننەوە
. دروستبوونی ئەو دوو بۆچوونەی بۆ باسکردم بەهۆی گەیشتنی زیندانییەکانی بازیاندا (25.5.1981)ی ۆژڕ

واتە ، کەو مردن چاوەڕێیانە انەی ژووری سێدارە هەر لە سێدارە دەدرێنهاوڕێی ئەومادام : )منیش پێم وت
ونی دووەم جێبەجێ بکەن، چونکە ڕاستتر دەزانم و بە هاوڕێکانی ژوورەوەت بڵێ با بۆچوبۆچوونی دووەم بە

ئاگادار بوویمە، دیارە لە هەوڵەکە من هەتا ئێرە (. کەی ژیان و ڕزگاربوونیان بۆ ڕێک دەکەوێتێکی دیدەرفەت
ۆ ب .ەش ئەوەیە کە هەوڵەکە ئەنجام درابڕیاری لە سەر دراوە، بەڵگسەرکەوتووە و بۆچوونی دووەم دواتر 

 بۆ نەریمانبکات م زیاتر پشت ڕاستکردنەوەی ئەو قسانەم، خوێنەر دەتوانێ سەیری وەاڵمەکەی پێشتر
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: پێی دابووئاماژەم بەمشێوەیە لە خاڵی نۆیەم کە ، (کاندنی باستێلەکەی موسڵ، یان چەواشەکردنی مێژوو؟ش)
ا هەبووە، بەگوێرەی هەندێک زانیاری کە بۆم باسکراوە هەر لەبەر کەسەد( 56)کۆمەڵێک کێشە لەناو ئەو )

ئەو کێشانەی نێوانیان لە سەرەتادا نەخشەدانەرانی شکاندنی زیندان نەیان ویستووە ئەوان لە نەخشە و 
بەهیچ شێوەیەک ئاماژەی پێ ( نەریمان)پالنەکەیان ئاگادار بکەنەوە، بەتایبەت ئەو سێ کەسەی کە نووسەر 

باشە نەریمان بۆ وەاڵمی خاڵی نۆیەمی نەداوەتەوە، کە تیایدا باسی ئەوەم کردووە لە سەرەتادا  (.نەکردوون
خۆ ناشێ بڵێ کەسەکەی بازیان ئاگادار بکەنەوە لە هەوڵی شکاندنی زیندان؟ ( 56)زیندانییەکان نەیانویستووە 

 ئەوەم نەدیوە یان لەبیرم کردووە؟ 
ی جێبەجێکردنی نەخشە و پالنی شکاندنی زیندانەکە، هەوڵی کوشتنی بە هیچ شێوەیەک زیندانییەکان لە ڕۆژ .2

و ئەو زیندانییانەی ان ئەو بیانگرن و بە گوریس دەست و قاچیتەنیا بەڵکو  ،پاسەوانەکان نەدەن و نەیانکوژن
دەرگایان لەسەر دابخەن و ی سێدارە ێکببەستنەوە و لە ژوورکە لەگەڵ هەوڵەکەدا نین و نایانەوێت ڕابکەن 

 . ەجێیان بهێڵنب
دڵنیا نەبم مێژووی ئەنجام دانی نەبەردی شکاندنی دا سەد لێی سەشت کە خۆم لێی بەگومان بم و  دوو .6

، بۆیە بۆ بووەو گیرانەوی زیندانییەکان لە ناوەوەی زیندان یان دەرەوەی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ 
س دەبەستم کە خۆی ئاگاداری رود و ئەو دوو شتە پشت بە زانیاری و قسەکانی فازڵ یوسف شێخ ئەلیا

هۆکاری بێئاگاییم لە مێژووی نەبەردییەکە و شوێنی  .درشتی پالنەکە و ئەنجام دانی نەبەردییەکە بووە
نزیکی دیدەنی ئاییندە بوو لەگەڵ پرسەی نهێنی بەهۆی گیرانەوەی زیندانییەکان دوو هۆکارن کە یەکەمیان 

فشاری بەرپرسی فرقەی دووەمیان و بۆ سەرخۆشی کردن یان سەردانی خزم، دۆست و هاوڕێشەهیدەکان، 
ناسراو بە ئەبو ئەکرەم یان ئەبو هەناء کە داوای لە بەڕێوەبەری  ەعس موحسین موهەنامەخموری حزبی ب

هەفتەییم کۆتایی پێ بهێنێ ( 6)کردبوو کە مادۆنی ( محەمەد شاکر مەحمود جومعە)لە مەخمور فەرمانگەکەم 
سەردانی دا (5.2.5925)لە ڕۆژی  وە سەر کارەکەم، کە بوونە هۆکاری ئەوەی نەتوانمو بەناچاری بگەڕێمە

هاوڕێیانی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ بکەم، کە وەکو نەریتێک یەکێک لە نزیکترین کەسی لە سێدارە 
ێکی نامەیەک، ڕاسپاردەیەک یان شت واتر دەچووە زیندانی موسڵ نەوەک لە سێدارە دراوەکەدراو دیدەنی د

 ،محەمەد شاکر مەحمود، دو تا سێ ڕۆژ دوای گوللە باران کردنی تەحسین. الی هاوڕێکانی جێهێشتبێ
و داوای کردبوو کە بەهۆی فشاری بەرپرسی بۆ ماڵەوەمان لە دیبەگە شۆفێری فەرمانگەکەی بەدوادا ناردم 

ەو دوو هۆکارەی سەرەوە ئەگەر ئ. فرقەی مەخمور ئەبو ئەکرەم، دەبێ هەر سبەی بگەڕێمەوە سەر کارەکەم
کردنی نەبەردییەکە ئامادە دەبووم و دا لەدوا دیدەنی پێش جێبەجێ(5.2.5925)نەبوایە بەدڵنیایی لە ڕۆژی 
ڕۆژی هەرچەندە  .ی شکاندنەکە و هەم شوێنی گرتنەوەی زیندانییەکان دەبووزانیارییم لەسەر هەم مێژوو

لە زیندان نزیک  بۆ موسڵ و لەکاتی دیدەنیچووین لەگەڵ عەبدولکەریم تاهیر خدری خاڵم ( 51.2.5925)
کە کە زیندانەپرسیارمان نەکرد و نەچووینە بەردەم  ئێمەشبۆیە وەلێ کەس لەبەر دەرگا نەبوو، بووینەوە 

ئەوەبوو تاکسییەکمان گرت و بەرەو گۆڕستانی شەهیدە لە سێدارە . دەنی قەدەغەکراوەدیپێشتر بیستبوومان 
لەسەر جادەکە دابەزین، لەو کاتەدا ئەمبوالنس تەلەعفەر ڕۆیشتین و  –ەی موسڵ دراوەکان لە نزیک بازگ

ئێمە چویینە سەر ئەو . ێک لە گۆڕستانەکە دەردەچوو کە دوو تا سێ چەکداری کاڵوسووری تیابوو(ئیسعاف)
ن گۆڕانەی کە باوکم، مام ئەحمەدی باوکی شەهید جەمیل و ئەبوبەکری خاڵم شوێنەکەیان بۆ وەسف کردبووی

گۆڕی ( 6)مەترێک لە باشووری ڕۆژئاوای گۆڕەکانی ئەوان ( 61-61)نزیکەی . و کێلەکانیان ڕەنگ کردبوو
. هەر ئەو ڕۆژە نێژرابن ، پێدەچوونوێ هەبوو کە بەگوێرەی خۆڵی سەر گۆڕەکان و دەرچوونی ئەمبوالنسەکە

ان لەو ئەمبوالنس و گۆڕە خولەکێک دەبوو لەسەر گۆڕەکانی تەحسین و جەمیل بووین، باسم( 3-2)نزیکەی 
. نوێیانە دەکرد، لەپڕ بینیمان ئەمبوالنسەکە لەگەڵ کۆمەڵێک چەکداری بازگەکە بەرەو ڕووی ئێمە هاتن

دابەزین و هۆکاری بوونی ئێمەیان لەو گۆڕستانە پرسی، لە وەاڵمدا پێمان وتن کە هاتووین کاڵوسوورەکان 
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و ئێمە خزموکەسی ئەو چوار شەهیدە نوێیەی ئەو ئەوان پێیان وابو. گۆڕی کەسوکارمانبۆ سەردانی 
پێناسەکانیان وەرگرتین و پێیان . وونبتبوون و ئەوان تەرمەکانیان ناشڕۆژەین کە تازە لە سێدارە درا

ئەو لە سێدارە ڕاگەیاندین کە ئێمە گیراوین، هۆکارەکەمان پرسی؟ ئەوان دەستیان کرد بە لێکۆڵینەوە و ناوی 
وەاڵممان دانەوە و ئەوان ناوەکانی ئێمەیان لەگەڵ ئێمە . سەر گۆڕەکانیان هاتووین یان پرسی کە بۆەاندراو

شەهیدە نوێیەی ئەو ڕۆژە بوو کە لە ( 6)لیستێکی ناو ئەمبوالنسەکە بەراورد کرد، کە پێم وایە ناوی ئەو 
ابووین، لە پرسیاری ڕۆژی لە سێدارە دانی ئەو گۆڕانەیان لێپرسین کە لە سەریان وەست. سێدارە درابوون

دێ قسەی لەگەڵ ئەوانی دیکە کرد کە چرپە هەندیاربوو یەکێکیان بە . وەاڵمدا پێم وتن کە چەند مانگێکە
هەر ئەو کەسەی کە بە چرپە قسەی بۆ . نەیهێشت ئێمە گوێمان لێ بێت، ئەوانی دیکەش سەریان بۆ لەقاند

مەرجەی جارێکی دیکە نەگەڕێینەوە بەو  ئەوانی دیکە کرد، بە ئێمەی وت کە ئەو جارە ئازادمان دەکەن بەو
پێم وت بەاڵم ئێمە پێشتر هاتووین و بەتایبەت لە جەژنەکاندا سەدان . چونکە هاتن بۆ ئێرە قەدەغەیە ناوەدا

پێناسەکانیان . کەس لێرەن و کەس پێی نەوتووین کە قەدەغەیە، خۆ ئەگەر بمانزانیایە قەدەغەیە نەدەهاتین
ئێمەش چووینە . و ون بن، چاودێریتان دەکەین، بگەڕێنەوە ئەو جارە دەتانبەینداینەوە و وتیان زوو بڕۆن 

لە دیدەنیێکی دیکەدا . سەر جادەکە و لەگەڵ هاتنی یەکەم تاکسی بەتاڵ و وەستانی، سەرکەوتین و ڕۆیشتین
کە لە مانگی تەموز بوو، بەتەنیا هاتمەوە موسڵ و سەردانی بەشی سزا قورسەکانم کرد و چوومە الی 

م لێکرد لەگەڵ -زمێکی دیبەگەیی بەناوی سابیر محەمەد مەعروف و پرسیاری ژووری سێدارەی موسڵخ
ئەوانەی ئەو باسی ئەوەی کرد کە ئەوان ڕۆژی دواتر زانیویانە و . هەوڵی شکاندنەکە ئەگەر شتێکی لێ بزانێت

دیدەنییان لێ قەدەغە ییەکان گیراونەتەوە لەگەڵ دوو پاسەوانە هاوکارەکە ئەشکەنجەی دڕندانە دراون و زیندان
هەروەها باسی ئەوەی کرد بەر لەوەی جەمیل و . کراوە، وەکو جاران ڕێگەی کەس نادەن لێرەوە بچێتە الیان

سەردانی کردوون و ورەیان زۆر بەرز بووە و لەسەر داوای هەردووالیەن تەحسین لە سێدارە بدرێن، ئەو 
ئەو مێژووی نەبەردی  ،بە فازڵ ملەدوا پەیوەندیدا کە پێەم ئاماژپێشتریش هەروەکو . دڵی ئەویان داوەتەوە

بەشێک لە ەوەی و مێژووی گیران( 6.2.5925)ی ێکەوتڕ دانی موسڵی بەزینژووری سێدارەی شکاندنی 
، هەروەها لە دەستنووسێکی خۆیدا دانا( 1.2.5925)ی بە ڕێکەوتی و گیرانی خۆیان زیندانییە ڕاکردووەکان

سەبارەت بە خەباتی کوردایەتی خۆیشی کە لە سەرەوەدا دانراوە هەمان شتی سەبارەت بە کورتەیەک 
  .نووسیوە، بۆیە منیش ئەو دوو مێژووەم وەکو ئەو دانا

 
سەبارەت بەوەی کە گوایە فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس وتویەتی زانیارییەکانی دەرسیم دروستکراوی خۆیەتی، لە 

ەاڵمی نووسینەکەی مندا بەناوی وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی، نەریمانێک کە لە و: )وەاڵمی نەریماندا دەڵێم
، دابێ کە نووسینەکەی منی بە نووسین لەبەر دەست کەالیەی لانە قسەکانی منی گۆڕیبێ و شێواندبێتزۆر بێباک

ئایە  ،لەالکەی تریشەوە کە دڵنیابێ لەوەی وەاڵمەکەی ئەویش بە نووسین بکەوێتە بەر دەستی خۆم و خوێنەران
و کەس ئاگاداری نییە و وەکو نووسین  دەمێنێو ئەودا  الی خۆیکە تەنیا بە تەلەفۆن لەکاتی قسەکردنی لەگەڵ فازڵ 

بۆیە ئەو قسەیەی نەریمان و (. چۆن قسەکانی منی شیواندبێ و گۆڕیبێ؟دەبێ نییە کە کەسانی دیکە بیخوێننەوە، 
هەروەها . زڵ، زۆر بەبێ بایەخ دەزانم و ناتوانم باوەڕی پێبکەمخۆی و فاتەلەفۆنی نێوان ئاماژەکردنی بە گفتوگۆی 

تەحەدای نەریمان دەکەم ئەگەر فازڵ قسەی وای کردووە با ئاشکرای بکات، بەاڵم ئەگەر تەواوی گفتوگۆکە ئاشکرا 
شکرا بکات، ئاگفتوگۆی نێوانیان نەکە تا کۆتایی لێدانی تەلەفۆ با نەریمان لە سەرەتای زەنگ. نەکات باوەڕی پێناکەم

ئەگەریش تەنیا ئەوەندەی گوایە فازڵ زانیارییەکانی من بە دروستکراوی خۆم دەزانێ ئاشکرا بکات، باوەڕی پێناکەم 
 ! وتووەگەیاندووە و  بەوچی بەناوی منەوە کە گرنگە بزانم نەریمان چون

دا نیم، ئەو زانیاری (یەکێتیی)ڵ سەبارەت بەوەی کە نەریمان باسیکردووە گوایە دوای ئەوەی فازڵ زانیویەتی من لەگە
کە، پارە کۆکردنەوە، کڕینی مشار و کەی سەبارەت بە بیرۆزانیارییە گرنگ و پڕ بایەخەکان: )ناڕاستی داومەتێ، دەڵێم
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، نەخشە و پالنی شکاندنی زیندان و شێوازی کارکردن لەپێناوی هەنگاو نان و هێنانیان بۆ ناو زیندان چەقۆ و گوریس
لەگەڵ فازڵ  بوویمە، قسەکردنمئاگاداری جەمیل تەحسین و لە ڕێگای شەهیدان خۆم لە سەرەتاوە  دانبۆ شکاندنی زین

ڕۆژ، مێژوو، پێشتر دواتر قسە لەگەڵ هەر کەسێک بکەم، . لەپێناوی بەهێزکردنی زانیارییەکانی الی خۆم بووەتەنیا 
دا وەاڵمەکانی ئەو کەسەی شگفتوگۆکردنەکە لەکاتیو  کە دەمەوێت لێی بپرسمم نووسدە و هەموو ئەو پرسیارانە کات

بەالمەوەش گرنگ نییە کە کەسانێک لەو قسانەی دەیکەن پەشیمان دەبنەوە یان بە . دەنووسم کە قسەی لەگەڵ دەکەم
 (.کە بەناوی فازڵ کردوویەتی ، کە گومانی زۆریشم لە ڕاستی ئەو قسەیەی نەریمان هەیەدروستکراوی خۆمی دەزانن

دا تا دواجار کە (6151)، چونکە لە مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی هەیە لە تەواوی قسەکانی نەریمان ما گومانیشهەروەه
لە مانگی ئابی دا قسەکانی هەر وەکو یەک بووە، لەکاتێکدا ئەو (6156)قسەم لەگەڵ فازڵ کردووە لە مانگی ئابی 

ۆ نەریمان ئەگەر بەبێ ئاگاداری فازڵ دواتر بەڕاستی شەرمێکی گەورەیە ب. دا زانیویەتی کە من یەکێتیی نیم(6156)
دەنگ  بەهیچ شێوەیەک یاسا ڕێگا بەچونکە ، کە بەبێ ئاگاداری ئەویش کردوویەتی دەنگی ئەوی تۆمار کردبێ

ی لە سەرە، هەروەها سزا ، پێچەوانەکەشیلە کەسەکە بەبێ پرسکردن و مۆڵەت وەرگرتنی پێشەکیتۆمارکردن نادات 
یەکێتیی نیشتمانیی )کە دەڵێ دوای ئەوەی گوایە فازڵ هەستی کردووە کە من لەگەڵ شەرمێکی گەورەتر بۆ نەریمان 

چونکە : )لە هەمووی سەیرتر نەریمان دەڵێت. نیم، زانیاری هەڵەی داومەتێ بۆ ئەوەی سوودی لێ نەبینم دا(کوردستان
ەقسەکانی دەرکەوت دووبارە قسەمان لەگەڵ کردووە وتی معلوماتەکانی دەرسیم دروستکراوی خۆیەتی، چونکە ب

نەریمان خۆی باسی ئەوە دەکات کە ئەوان دووبارە قسەیان لەگەڵ فازڵ (. هتد......تەوەجوهی لەگەڵ یەکێتیی نییە، 
یوسف شێخ ئەلیاس کردووە، ئەوەش دەیسەلمێنێ کە نەریمان بەتەنیا نەبووە و کەسانی دیکە یان الیەن و دەزگای 

ناوی ئەو کەسە، چەند کەسە یان الیەن و دەزگایەی نەنووسیوە کە دووبارە  نەریمان بۆ لێرەدا. دیکەی لەگەڵ بووە
هۆکاری دواتر بۆ دەبێت دەقی تۆمارکراوی گفتوگۆ تەلەفۆنییەکە درابێتە نەریمان؟ ئایە قسەیان لەگەڵ فازڵ کردووە؟ 

ە، الیەن یان دەزگای نەریمان بۆ خۆی بەتەنیا قسەی لەگەڵ فازڵ نەکردووە و پەنای بۆ کەسانی دیکئەوە چییە کە 
  دیکە بردووە؟  

بۆ و فازڵ بە هەڵە ئەو زانیارییانەی داومەتێ، زانیارییەکانی من هەڵەن  گوایەبەقسەی نەریمان مەجید ئەگەر ئەی 
کاتێک نەریمان کە دەڵێ ڕەنگە ئەوەی تۆش  .(ئەوەی منیش ڕاست و است بێتڕەنگە ئەوەی تۆش ڕ): نەریمان دەڵێ

ی گومان دەکەوێتە سەر نووسینەکانی خۆی، چونکە نووسینەکانی نەریمان و ئەوەی من تەواو ڕاست بێت، بەدڵنیای
 . ، لەو دۆخەشدا دەکرێ تەنیا یەکێکمان ڕاست بین و ئەوەی دیکەش هەڵەپێچەوانەی یەکن

بیرۆکەو نەخشەی شکاندنی موسڵ دەکاتەوە کە ئەو شەهیدە دیسانەوە دەرسیم باسی ) :نەریمان دیسان دەڵێ
ەنگە قسەکەی تۆ ڕاست کەمدا ناویان هاتووە خاوەنی بوون، منیش دووبارەی دەکەمەوە ڕبڕگەی یە ەمانانەی کە لەقار

نەریمان دیسان باسی ئەوەی کردووە کە ڕەنگە . (بێت، بەاڵم من نەمناسیوون وە هیچیشم لە بارەیانەوە نەبیستووە
یندان و خاوەنی پالن و نەخشەکە کە چوار کەسن قسەکەی من ڕاست بێت سەبارەت بە خاوەنی بیرۆکەی شکاندنی ز

سەرەتا ئەو قسەیەی نەریمان ڕاستی من و چەوتی ئەو دەردەخات، کە ئەو نەیناسیوون و هیچی دەربارە نەبیستوون، 
ئەو مافی ئەوان فەرامۆش بکات و مانای ئەوە نییە کە  دواتر ئەگەر ئەو نەیناسیبن یان هیچی لە بارەیانەوە نەبیستبێ

کە لە ڕاستیدا هی ئەو و هەوڵەکە  خاوەنی بیرۆکەکە و داڕێژەری پالنەکە بە بکاتدەربەندیخان / ەکانی بازیانشەهید
 . چوار شەهیدە بووە کە پێشتر ناوم بردوون

ئەڵبەتە ئەگەر ئەو شەهیدە سەربەرزانەی باستکردوون داڕێژەری پرۆسەکە بوون وەک شەهیدان : )نەریمان دەڵێ
هەروەها شەهید ئەکرەمی حەپسەو ( ر میزاو بەرزان عومەرو جەالل مەحمود سورداشجەمیل ئەحمەدو عومە)
ئەو قسەیەی سەرەوەی . (و نەشمبیستوون ڕێبازو چەندینی تریش الی من تاجی سەرن، بەاڵم من نەمناسیوون.د

 . خۆی ەکەینووسیننەریمان بۆ جارێکی دیکە لەالیەک ڕاستی نووسینەکەم دەسەلمێنێ و لەالکەی دیکەوە ناڕاستی 
چەند قارەمانێکی تر  هید بوون داڕێژەری پالنەکە بوون والی من زۆر ئاساییە بووتایە ئەمانە شە): نەریمان دەڵێ
ئەو دانپێنانەی سەرەوەی نەریمان دیسان ڕاستی نووسینەکەم و ئاگاداری (. ا دەڵێتد کە مەنتیقیش وجێبەجێیان کر
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ی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ دەسەلمێنێ، کە منیش هەر تەواوی خۆم لە بیرۆکە و پالن داڕشتنی هەوڵ
پارەیان داوە  یان داڕشتووە و کۆمەڵێک زیندانیئەوەم باسکردووە کە چوار کەس خاوەنی بیرۆکەکە بووینە و پالنەکە

کەسیان  (66)و بەشداری بڕینەوەی شیشی دەرگاکان بووینە، وەلێ بەداخەوە بەر لە تەواوبوونی کارەکان نزیکەی 
یان بەشداری (62)ەس بووە کە ک( 66)شەهید کراون، هەروەها لەکاتی شکاندنی زیندانەکە ژمارەی زیندانییەکان 

 . هاوڕێ و شەهیدە دابووینە( 62)شەهیدەکەی بازیانیش لەنێو ئەو ( 51)و  جێکردنی پالنەکە بووینەجێبە
ەرو جێبەجێکاری نەخشەکە بووین، بەڵکو دەڵێین ئەگەر ئێمە نەمانوتووە ئێمە خاوەن بیرۆکەو داڕێژ: )نەریمان دەڵێ

ئەو چەند شەهیدە سەربەرزەی لەسەرەتاوە ئاماژەت پێکردووە گەر خاوەنی بیرۆکەی داڕێژەر بووبێت، ئەوا 
کە نەریمان کردوویەتی، تەواو ڕاستی نووسینەکەم و  ئەو قسانەی(. شەهیدەکانی ئێمە جێبەجێکاری پرۆسەکە بوون

بێئاگایی خۆی و شێواندنی مێژوو و خەباتی کۆمەڵێک قارەمان  پشتڕاست دەکاتەوە کە لە هەمان کاتدا زانیارییەکانم
کەسەی بازیان بە زیندانی ( 56)دەسەلمێنێ، چونکە ئەو پێشتر باسی ئەوەی کردووە کە گوایە هەر بە گەیشتنی ئەو 

هەروەها سەبارەت بەوەی کە تەنیا ئەو . نەکەدۆتەوە بۆ شکاندنی زینداوسڵ بیریان لە داڕشتنی پالنێک کردارەی مسێ
( 66)کەس لە کۆی ( 62)شەهیدەی بازیان جێبەجێکەری نەبەردییەکە بووبن، دووبارە شێواندنی مێژووە، چونکە ( 51)

هەروەها ئەو قسەیەی سەرەوەی نەریمان، دەیان و سەدان نیشانەی پرسیار . س بەشداری ئەو هەوڵەیان کردووەکە
نی ئەو دروست دەکەن، چونکە ئەو پێشتر باسی ئەوەی کردووە کە شەهیدەکانی بازیان خاوەنی لەسەر نووسینەکا

بیرۆکە، پالندانەر و جێبەجێکەری هەوڵی شکاندنی ژووری سێدارەی موسڵ بووینە، کەچی لە سەرەوەدا لەالیەک باسی 
ژەری شکاندنی زیندانەکە بووینە، نەیوتووە کە ئەوان خاوەنی بیرۆکە و نەخشە داڕێ( نەریمان)ئەوە دەکات کە ئەو 

ە ئەگەر بموتایە ئەوانەی پێش نەبەردییەکە لە زۆر ئاساییە بوو باسی ئەوە دەکات کە بەالی ئەوەوەیشەوە رتلەالکەی 
هەر مەنتیقیش  ووە، کە نەریمان پێی وایەداڕێژەری پالنەکە بوون و چەند قارەمانێکی تر جێبەجێیان کرد سێدارە دران

منیش هەر وام وتووە، کەچی نەریمان لەوە تەنگاو بووە کە نووسینەکەی کوردستانی نوێ و نامیلکەی خۆ  .وا دەڵێت
هیچ بایەخێکی نامێنێ، چونکە بەگوێرەی زانیارییەکان، ئاگاداریم و دواتر نووسینەکانم ( شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)

ی هەوڵی شکاندنی ژووری سێدارەی زیندانی ئاشکرابوو کە چوار شەهید خاوەنی بیرۆکە، پالندانەر و نەخشەدانەر
هەروەها بەالی کەمەوە بە دوو تا سێ مانگ بەر لە گەیشتنی . موسڵ بووینە کە لەگەڵ نووسینەکانی ئەو یەکناگرنەوە

شەهیدەکانی بازیان، پارە کۆکراوەتەوە، مشار و چەقۆ و گوریس هاتۆتە ناو زیندان و دەمانچەی بێدەنگیش ناوی 
، واتە نووسینەکەم ناڕاستییەکان، چەواشەکاری و شێواندنی مێژوویی داستانی شکاندنی ئەو اواندانەبووە لەنێو ن

 .  زیندانەی دەرخست
خۆزگە دەرسیم بەو نەفەسەوە ئەو بابەتەی نەنووسیبایە، بەڵکو بەهەردووکمان کارێکی ): کاتێک کە نەریمان دەنووسێ

و  ەموێنەیە ئەنجام بدایە نەک شەهیدەکانی خۆی بە قارەمان بزانێک و لەسەر ئەم رووداوە گرنگجوانترو بەپێزترمان 
، ئەوە بەدڵنیایی ڕاستی زانیارییەکان و ئاگاداری من لە تەواوی بیرۆکە، نەخشە و پالن، پارە (ئەوانی ئێمەش بەهیچ

نەریمان خۆزگەی  کۆکردنەوە، ئامادەکارییەکان و کارکردن لەپێناوی شکاندنی زیندانەکە دەسەلمێنێ، ئەگەر وانییە بۆ
 و هەڵەن؟ ی هەردووکمان دەخوازێ بەتایبەت ئەگەر ئەو پێی وابێ زانیارییەکانم تەواو نینکارێکی هاوبەش

 
دا خۆت لەیەکێک وایە بەنووسینەکەت: )ێتینووسیوشێخ ئەلیاس فازڵ یوسف  نەریمان، سەبارەت بە یەکترناسینم لەگەڵ

ت ناسیووە بەمەرجێک تۆ لەدوای ئەوەی نامیلکەکەی منت -سفشێخ فازیڵ یو 5925ساڵی  وا دەردەخەیت کە لە
وە لەبەر ئەوەی لەکۆتایی نامیلکەکەدا من ئاماژەم کردووە بەناوی باسمە شێخ فازیل کە کچی ناوبراوەو  پێگەیشت

نی رەمەزاپێش و موسڵی ئێستایە تۆ لەوە بەدواوە روونتر بڵێم لەم چەند مانگەی  کارگێڕی مەڵبەندی شەنگالی جاران
چەند جارێک بەتێل پەیوەندیت پێوە کردووە، رەنگە بینیشبێت وەک لەم چەند رۆژانەدا خۆیان پێیان  6156ئەم ساڵی 

ت نەدەناسی تامەزرۆی ئەوە -راگەیاندم هەروەها لەسەرەتای ناسینی فوئاد محەمەدی برازام ئەسڵەن تۆ شێخ فازیڵ
ەی مامۆستا شێخ سەاڵح گوران لێپرسراوی کۆمیتەی لەڕێگ کاتێک فوئاد باسی بۆت کردبوو کە من چۆنبوویت 
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 6116شەنگالی جاران و دواتر لەڕێگەی کاک دلێر ماوەتی مەکتەبی رێکخستن باسمەی پێ ناساندم لەسەرەتای ساڵی 
کاتێک قەزاکان بوون بە مەڵبەند . ک.ن.ی 6112لە هەڵبژاردەکانی  کە ئێستا کارگێری مەڵبەندی موسڵە دوای ئەوەی

بەکارگیری مەڵبەند، ئیتر من دەعوەتم کردن بۆ سلێمانی بۆ الی کاک مەال بەختیار تەنانەت باسمەو شێخ  ئەمیش بوو
  (.و شەوێکیش لەخزمەتیاندا بووم داود جندی ئامۆزایان هاتن بۆ دەربەندیخان

ەکەی کاندنی باستێلش)نەریمان زۆر خۆی هەڵدەکێشی و باسی ئەوە دەکات کە گوایە دوای گەیشتنی نامیلکەی 
سەرەتا دەمەوێت ئەوە بڵێم هێشتا خاوەنی بیرۆکە و پالن دانەرانی . فازڵم ناسییوەئینجا ، ی ئەو بەدەستم(موسڵ

نەبەردی شکاندنی ژووری سێدارەی موسڵ لە ژیاندا مابوون و لە سێدارە نەدرابوون، زانیومە ئەو دوو برا ئێزیدییەی 
هەوڵێکی )ی (6)دواتر لە الپەڕە . نی پالنەکە، ناویان فازڵ و مەردانەکە هاوکار و پشتیوانی زیندانییەکانن بۆ سەرخست

دا بۆ (62.55.6151)، کە لە ڕێکەوتی (سەرنەکەوتووی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ و دوو قارەمان
ئاماژەم  دا لە ماڵپەڕەکان باڵوم کردۆتەوە،(6.56.6151)م ناردووە و دواتر لە ڕێکەوتی -ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ

توانیومە فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس ( عەزیز شەمۆ ئەلیاس)بەوە کردووە کە دوای هەوڵێکی زۆر لە ڕێگای هاوڕێم 
هەروەها . کردووەفازڵ لەگەڵ  قسەمدا (65.51.6151)بۆ یەکەم جار لە ڕێکەوتی ، بۆ زیاتر دڵنیا بوونیش بدۆزمەوە

ندیکردن بە فازڵ سەبارەت بە پەیوە: )نامەیەکدا نووسیومە لەگەڵ ناردنی بابەتی سەرەوە بۆ کوردستانی نوێ لە
، کە تا ئێستا ئیمێیڵەکەم ال (62.55.6151. لەکاتی پێویستیدا دەتوانم ژمارەی تەلەفۆنتان بدەمێ یوسف شێخ ئەلیاس

ناوی ) :کاتێ کە لە عەزیز شەمۆ ئەلیاسم پرسی ناوی باوکی فازڵم بە یونس برد، ئەو بۆی ڕاستکردمەوە و وتی. ماوە
نەریمان نامیلکەکەی لە (. وەکو باپیری من باپیریشی شێخ ئەلیاسەناوی ە نەک یونس، هەروەها -باوکی یوسف

کە بەناوی  دا بۆ ناردووم و خۆی ئەو نووسینە دەناسێتەوە ئەگەر نووسینی خۆی بێت(52.56.6151)ڕێکەوتی 
نووسینی مێژووی ناردنەکە و بەدەست گەیشتنی لە خوارەوە سەیری کۆپی ) بنەماڵەی شەهید سەباح پێشکەشم کراوە

ئەو نامیلکەیە بکە لەگەڵ کۆپی تەواوی نووسینەکەی نەریمان بەناوی شکاندنی باستێلەکەی موسڵ، جگە لە وێنە و 
ئەنفالستان، سەرنووسەری گۆڤاری بۆ الی عومەر محەمەدی کە کەهەروەها دوای گەیاندنی نامیل، (دانراون بەڵگەکان

گەیشتووە، ئەوە  مدەستدا بە(62.6.6155)ی لە ڕۆژکە کوردێکی دانیشتووی دانمارکە ای دلێر سەلیم لە ڕێگدواتر 
دا قسەم لەگەڵ فازڵ (65.51.6151)ی ڕێکەوتلە بۆ جاری یەکەم  لەکاتێکا هەروەکو لە سەرەوەدا باسم کردووە

ە ئێزیدییە کێن و ناویان چییە، کە نە دەیزانی ئەو دوو کورد( 6116)نەریمان تا ساڵی  .یوسف شێخ ئەلیاس کردووە
برا ئەو دوو کوردە ئێزیدییە نە زانیوێتیشی  ، هەروەهاهاوکاری زیندانییەکانیان کردووە لەپێناوی شکاندنی زیندانەکە

دا ناوی فازڵ و مەردانی نەهێناوە و (1.2.6111) ی ڕێکەوتی(6526)ژمارە بووینە، چونکە ئەو لە کوردستانی نوێی 
گەیشتنیان بە هەر بە : )، بەڵکو تەنیا نووسیوێتیبرا بووینەئەو دوو پاسەوانە کوردە  نەکردووە کە وەئاماژەشی بە

لە داڕشتنی پالنێک دەکەنەوە بۆ شکاندنی زیندانەکە ئەویش بە هاوکاری دوو سەجان کە قەسابخانەکەی موسڵ بیر 
برا بووینە دوو پاسەوانە هاوکارەکە زانیومە  ەوە(5925)هەر لە ساڵی خۆم ، ئەوە لە کاتێکدا کە (کوردی ئێزیدی دەبن

سزای زانیومە کە دواتر مەردان لە سێدارە دراوە و فازڵیش خەڵکی شەنگال بووینە، و ناویان فازڵ و مەردان بووە و 
، بەاڵم تا ڕۆژی پرسیارکردنم لە عەزیز شەمۆ ئەلیاس وامدەزانی ناوی باوکی فازڵ و دراوە زیندانی هەتا هەتایە

یوسف شێخ  لە ڕێگای نەریمانەوە فازڵنییە و وائەو قسەیەی ناوبراو بۆیە بەدڵنیایی دەڵێم کە . ە(یونس) مەردان
 . نەدۆزیوەتەوەئەلیاسم 

کی نەریمان دەخەمەڕوو کە لە سەرەوەدا باسیکردوون، بۆ ئەوەی زیاتر چەواشەیەلە خوارەوە چەند ناڕاستی و 
 : ڕووی ڕاستەقینەی ئەو مرۆڤە دەرکەوێت

 
 .، بەڵکو بەهۆی عەزیز شەمۆ ئەلیاس بووەزینەوەی فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس لە ڕێگای نەریمانەوە نەبووەدۆ .5

دۆزینەوەی فازڵ بەهۆی عەزیز شەمۆ، دەیسەلمێنێ کە پێش ناسینی فوئاد محەمەدی برازای نەریمان و 
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وەکو دوو هاوکاری  ی نەریمان، هەم ناوی فازڵ و مەردانم بیستووە(شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)ناردنی 
 .  زیندانییەکانی ژووری سێدارەی موسڵ و هەم ئاگاداری شکاندنی زیندانەکە بوویمە

دا فازڵم ناسیبێ، بەڵکو نووسیومە کە بیستوومە فازڵ و (5925)هەرگیز وام نیشان نەداوە کە لە ساڵی  .6
و خوێنەر دەتوانێ دووبارە  مەردان هاوکاری زیندانییەکانی ژووری سێدارە بووینە بۆ شکاندنی زیندانەکە
 . چاوێک بە نووسینەکەمدا بخشێنێت لەپێناوی دڵنیابوون لە ناڕاستگۆیی نەریمان

دا تەلەفۆنم بۆ فازڵ (6156)ی ساڵی (ڕەمەزان)پێش مانگی چەند تەنیا لە گوایە بێ، بە قسەی نەریمان  .6
دا بەر لە ڕەمەزان و (6156)لە  و دەیان جار( 6155)، (6151)بەڵکو لە  ڕاست نییە، یئەو قسەیەش. کردووە

 . دوای ڕەمەزانیش پەیوەندیم بە ناوبراو کردووە
نەریمان . نەریمان باسی ئەوە دەکات کە لەم دواییە لەگەڵ فازڵ یەکترمان دیوە و فازڵ ئەوەی بۆ باسکردووە .6

شتی وای  با باش بزانێ لەگەڵ فازڵ یەکترمان نەدیوە و دڵنیاشم ئەو قسەیە قسەی خۆیەتی و فازڵ باسی
، بەاڵم بەدڵنیایی لە یەکترمان نەدیوە مانشدوای یەکتر ناسینلەم دواییەدا نە پێشتر و نە نەکردووە، چونکە 

وەکو دوو دا لەکاتی سەردانم بۆ دیدەنی زیندانییەکان هەم فازڵ و هەم مەردانیشم (5925-5921)سااڵنی 
یش باسی ئەوە -ڕاست نییە، بەناوی فازڵ سەرەڕای ئەوەی نەریمان ئەو قسەیەی. دیوەپاسەوانی زیندان 

دەکات کە یەکتر بینینەکە بووە، با نەریمان خۆی باسی بکات کە قسەیەک بەناوی کەسێکی دیکە بکرێت و لە 
 ڕاستیشدا ئەو کەسە قسەکەی نەکردبێ، چی پێ دەڵێن؟ 

زای، فازڵ یوسف شێخ برای (فوئاد محەمەد)نەریمان باسی ئەوە دەکات کە گوایە لە سەرەتای ناسینم لەگەڵ  .1
زۆر بەداخەوە : )لێرەدا دەڵێم. م نەناسیووە و زۆر پەرۆش و تامەزرۆی ناسینی ناوبراو بوویمە-ئەلیاس

هەوڵێکی سەرنەکەوتووی شکاندنی زیندانی "ەوەی بابەتی نییە، چونکە دوای ئهەڵەیە و ڕاست زۆر  ئەوەشی
باڵوکرایەوە، فوئاد  دا لە ماڵپەڕەکان(6.56.6151)لە ڕێکەوتی  م"ژووری سێدارەی موسڵ و دوو قارەمان

 چلەی یەکەم گفتوگۆیئەو کاتەش . دا ناسییوە(9.56.6151)برازای ناوبراوم ڕێک لە ڕێکەوتی  محەمەدی
نازانم نەریمان چ خۆشییەک  (.فوئاد محەمەدم ناسیووە دوای چلەکە ، کەواتەو من تێپەڕی بووفازڵ نێوان 

پەرۆش بووبم لەدوای ناسینی فوئادی بە ئەوەی بۆی ئەو بابەتە دەبینێ؟  لەو هەموو ناڕاستی و شێواندنی
کەسەی ( 6)شەهیدەکەی بازیان بووە، بەاڵم ئەوەشم لەگەڵ ناوی ئەو ( 51)برازای نەریمان، وەرگرتنی ناوی 

 دیکەی بازیان کە دواتر سزاکەیان لە سێدارە بۆ سزای هەتا هەتایە گۆڕدرا، بەر لە گەیشتنی نامیلکەکەی
 . نەریمان لە هاوڕێیەک وەرگرت

باسمە فازڵ و داود جندی ئامۆزای باسمەی بانگهێشتی سلێمانی کردووە بۆ نەریمان باسی ئەوە دەکات کە  .2
ناوی فازڵ یوسف شێخ ئەلیاسی نەهێناوە، جا نازانم فازڵ لەگەڵ بووە یان نا؟ بەاڵم الی مەال بەختیار و 

کە پێویست نەبوو باسیان بکات، چونکە جگە لە درێژدادڕی و نەریمان لێرەدا کۆمەڵێک شتی باسکردووە 
  .بێزارکردنی خوێنەر هیچ سوودێک ناگەیەنێ

نەریمان الی فوئادی برازای باسی ئەوەی کردووە کە مووچەیەکی مانگانەی هەم بۆ فازڵ یوسف شێخ  .6
وەاڵمێکی هێمنانە بۆ )بۆ مەردانی برای بڕیوەتەوە، بەاڵم نەریمان لە مووچەی شەهیدانەی ئەلیاس و هەم 

فوئادی برازای نەریمان، لە . باسی ئەوە دەکات کە نەیتوانیوە هیچ شتێک بۆ ناوبراو بکات( دەرسیم دیبەگەیی
مامیشم شێخ : )دا ناردوویەتی و تا ئێستاش پاراستوومە نووسیوێتی(9.56.6151)ئیمێیڵێک کە لە ڕێکەوتی 

بۆ شێخ فازڵ بڕیوەتەوە هەر لەوێشدا بڕیار دراوە کە  فازڵی بردووەتە الی مەال بەختیار و مووچەیەکی
 (. شەهید مەردانیش مووچەی شەهیدانەی بۆ ببڕدرێتەوە

تەنیا نەوەی مووچە بۆ هەریەک لە فازڵ و مەردان ڕاست نییە، بەڵکو ەو قسەیەی نەریمان سەبارەت بە بریئ
دکتۆر ئەرسەالن بایزی بەرپرسی  هەزار دیناری لە( 611)ەکی بۆ ماوەی چوار تا شەش مانگ مووچەی فازڵ

سەرۆکی جێگری وەرگرتووە، بەاڵم دوای بوونی ناوبراو بە  (ک. ن. ی)ئەوکاتی مەکتەبی ڕێکخستنی 
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هەر ئەو ئیمێیڵەی . ەشی بڕاوەەیئەو مووچدا (61.6.6119)لە دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 
ێنم لە هەوڵی بڕینەوەی مووچەیەک بۆ فازڵ یوسف فوئادی برازای نەریمان منی لەوە ساردکردەوە کە وازب

تەنانەت باسی وەرگرتنی مووچەیەک . وەکو زیندانێکی سیاسی لە دەزگای زیندانییە سیاسییەکانی کوردستان
م الی -لە مەکتەبی ڕێکخراوە دیموکراتییەکان الی مەال بەختیارو شەهیدانەی مەردانی برای لەالیەن فازڵ 

، ئەمەش (ئەو قسەیەم گوێ لێ بووە، بەاڵم نازانم ڕاستە یان نا) :رد، ئەویش وتیعەزیز شەمۆ ئەلیاس باسک
ئەوە دەردەخات کە نەریمان الی کەسانی دیکەش باسی ئەوەی کردووە کە گوایە مووچەی بۆ فازڵ و شەهید 

 . مەردان لە ڕێکخراوە دیموکراتییەکان و الی مەال بەختیار بۆ بڕیونەتەوە
نەک ، بە گشتی (وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی)لە وەاڵمەکەیدا سەرەوە و  بەتایبەتی لەنەریمان، 

خەسەن و خوسێن : )کە وتوویەتیبەڵکو زۆریش لەوی تێپەڕاندووە وەکو ئەو کابرایەی بەسەر هاتووە تەنیا 
خوسێن خەسەن نییە و حەسەنە، : )هەر پێم دەکرێ بڵێملەو نووسینەدا منیش (. سێ خوشکن و کچی معاویەن

   (. ن-نییە و حوسێنە، سێ نین و دوانن، خوشک نین و بران، کچ نین و کوڕن، هی معاویە نین و هی عەلی
 

مەسەلەی دەمانچەی بێدەنگ باسمکرد دیسان نامەوێت بچمەوە سەری بەس پێم : )نەریمان، لە وەاڵمی مندا نووسیوێتی
و مەردان  وریس و چەندین چەقۆ بەهۆی فازیلبەگوێرەی ئاگاداری خۆم مشاری ئاسن بڕو گ)بڵێ تۆ دەڵێیت 

ت -ئاخر تۆ کەی فازیڵ( و ژووری سێدارە کەسەی بازیان بگەنە موسڵ 56گەیشتبووە زیندانییەکان بەرلەوەی ئەو 
و بێ بنەمایە یان قسەکانی من ئەو رووداوە  ناسیوە وا دەڵێیت بەئاگاداری خۆم توخوا ئەم قسەیە دوورە لەڕاستی

ستا روویداوە تۆ دوای گەیشتنی نامیلکەکەی من ئەوانت ناسییوە، چەند مانگێک لەمەوپێش ساڵ پێش ئێ( 66)
بۆ دەرخستنی راستییەکان رۆژی )یان دەڵێی  قسەکانی کاممان درۆیەو چەواشەکارین پەیوەندیت پێوە کردووە

گوللەباران کرا گوایە وتویەتی  62.1.5925دیدەنی شەهید تەحسینی برام کرد بۆ رۆژی ( کە دوا)لەدوا  61.1.5925
تۆش پێت ( بخەنە دەستمدەکان دەکوژم بەچەقۆ بەر لەوەی کەلەپچە ەالدوو لەجگوللەبارانکردن یەک نی پێش بەیا)

ون؟ کێ جێبەجێکاری بوو؟ باشە هاوڕێکانی کێ بو( هاوڕێکانت تێک نەدەی النییپئەم کارە نەکەی با نەخشەو )وتوە 
. ی براشتەوە(تەحسین)خۆ ئەوانەی تۆ باستکردون هەموویان پێش ئەنجامدانی کارەکە شەهید کرابوون بە شەهید 

و  باشە بۆ بەو نەفەسەوە دەنووسیت، کە الی من زۆر ئاساییە بووتایە ئەمانە شەهید بوون داڕێژەری پالنەکە بوون
  .(ا دەڵێتکە مەنتیقیش و درچەند قارەمانێکی تر جێبەجێیان ک

مەردان  وریس و چەندین چەقۆ بەهۆی فازیل وبەگوێرەی ئاگاداری خۆم مشاری ئاسن بڕو گ: )کاتێک کە دەڵێم
، ئەوە چ پەیوەندییەکی بە (ژووری سێدارەکەسەی بازیان بگەنە موسڵ و  56لەوەی ئەو گەیشتبووە زیندانییەکان بەر

ربم لە پارە کۆکردنەوە بۆ فازڵ و مەردان، کڕین دالە ڕێگای براو ئامۆزازام ئاگاناسینی فازڵ و منەوە هەیە، کە خۆم 
کەسەکەی بازیان ( 56)بەڵێ ئەو کارانە هەمووی بەر لە گەیشتنی و هێنانی مشار، گوریس و چەقۆ بۆ ناو زیندان؟ 

نەبەرییەکەیان دیکە دانی ئەنجام دراون، ئەوان لە کۆتایی جێبەجێکردنی پالنەکە هاتوون و لەگەڵ ژمارەیەک لە زین
( 51)ئەو تەنیا  وەکو ئەوەی نەریمان باسیکردووە کە گوایە ، نەکزیندانی بووە( 66)کە ژمارەیان  ئەنجام داوە

مەبەستم لە هاوڕێکانی شەهید، تەواوی ئەو . هەوڵەکەیان ئەنجام داوەی دیکە ەدوو کەسیەک و ن شەهیدەی بازیا
لە نێویاندا عومەر میرزا شاسوار لە ڕێکەوتی یان (6)ەی موسڵ بوون کە هاوڕێیانە بوون کە لە ژووری سێدار

هاوڕێیەی کە شەوی نەبەردییەکە لە ژووری سێدارە بوون و دواتر ( 66)دا لە سێدارە دران لەگەڵ ئەو (66.1.5925)
کەیان بۆ شەهیدەکەی بازیان، جگە لەو چوار کەسەی کە سزا( 51)هاوڕێیان لە سێدارە دران لە نێویاندا ( 62)

 . سووککراو دواتر ئازادکران کە بە هاوڕێی شەهیدانیان نازانم
بۆ گوللە بارن کردنی دەبەن، بەو چەقۆیەی کە الیەتی  ئەوەی کرد کە بۆ بەیانی کاتێبەدڵنیایی تەحسین باسی 

دەکات کە ئەو پەالماری جەلالدەکان دەدات و هەوڵی کوشتنی یەک دوانیان دەدات، بەاڵم کە پێم وت چۆن کارێکی وا 
لە ژووری سێدارە کارەی ئەو زیان بە هەوڵی جێبەجێکردنی نەخشەی شکاندنی زیندانەکە لەالیەن هاوڕێکانی کە 
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کۆمەڵە کەسە نوێیە کە بە گەیشتنی ئەو  گەیەنێت، ئەو باسی ئەوەی بۆ کردمدە لەدوای لە سێدارە دانی ئەو دەمێننەوە
، پالن و نەخشەکە بەتەواوی هەڵوەشێتەوەخەریکە  بازیان نزیک بوو،ی کەسە( 13) ی ئەوەیان لە ژمارەەککە ژمار

دەستگیرکردنیان و لێکۆڵینەوەیان لە هەیئە خاسەی ت لەنێویاندا هەیە لەسەر و گرفیەک لەبەرئەوەی کۆمەڵێک کێشە 
 . و دووەمیش چونکە زۆربەیان لە ڕووی تەمەنەوە بچووکنکەرکوک 

پالن . ت، بۆیە دوو جار لەبری پالن پیالنی بەکارهێناوەێوان پالن و پیالن ناکالەندواتر نەریمان تا ئێستا جیاوازی 
. دێت، کە دوو مانای زۆر لەیەک جیاواز دەبەخشن( مٶامرة)و پیالن بەمانای پیالنگێڕان ( خطة)بەمانای نەخشەدانان 

زیندان و دەربازبوونیان لە  زیندانییەکانی ژووری سێدارەی موسڵ پالنیان داڕشتووە لەپێناوی خۆ ڕزگارکردنیان لە
سزای مەرگ، نەک پیالنیان گێڕابێ لەدژی الیەنێک یان بە داڕشتنی پالنێک بۆ خۆ دەربازکردنیان پیالنی ڕوخاندنی 

 . بەعسیان ئەنجام دابێ
لێرەدا بەهیچ شێوەیەک وەاڵمی  (.قسەکانی کاممان درۆیەو چەواشەکاری: )نەریمان نووسیوێتیسەبارەت بەوەی کە 

نووسینەکانی  یمان نادەمەوە، کە خوێنەران و توێژەران لە ڕێگای خوێندنەوەی ورد و لێکۆڵینەوەی زانستیانەنەری
بەاڵم هێنانەوەی ئەو نموونەیەم تەنیا بۆ . دەست دەکەوێتهەردووکمان، وەاڵمی ئەو پرسیارەی ناوبراویان 

بوختان و دزینی خەبات بەکاربهێنم و لەسەر  بەرپرسانی ڕۆژنامەی کوردستانی نوێیە، کە ڕێگەیان نەدام وشەی درۆ،
کە دەبوایە ڕێگەی ! الدران، کەچی ڕێگای ئەویان داوە ئەو وشانە بەکاربهێنێ (کە پێشم ناخۆش نییە)داوای ئەوان 

 . ئەویش نەدەن ئەو وشانە بەکاربهێنێ، مادام ڕێگەی منیان نەدابوو
وسیت، کە الی من زۆر ئاساییە بووتایە ئەمانە شەهید بوون باشە بۆ بەو نەفەسەوە دەنو) :نەریمان دەڵێتکاتێک کە 

، ئااڵی خۆ بەدەستەوەدان و (و چەند قارەمانێکی تر جێبەجێیان کرد کە مەنتیقیش دا دەڵێت داڕێژەری پالنەکە بوون
ازیانی شەهیدەی ب( 51)خۆم ڕەخنەی ئەوەم لە نووسینەکانی نەریمان گرتووە کە ناوبراو ئەو . ناڕاستی بەرزدەکاتەوە

کردۆتە خاوەنی بیرۆکەی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ، نەخشە و پالن دانەری شکاندنی زیندانەکە و 
هەر بە : )ئەنجام دەرانی هەوڵەکە بەتەنیا، ئەی ئەوە هەر خۆی نییە لە دوو نووسینە کۆنەکەی خۆی نووسیوێتی

کەچی ئێستا لەپڕ ؟ (نێک کردەوە بۆ شکاندنی زیندانەکەگەیشتنیان بە قەسابخانەکەی موسڵ بیریان لە داڕشتنی پال
چەند شەهیدێک بەر لە گەیشتنی ئەو دە شەهیدەی بازیان، : )خۆی دەدات بەدەستەوە و الی ئاساییە ئەگەر بڵێم

سەبارەت بە جێبەجێکردنی نەبەردییەکەش (. خاوەنی بیرۆکەی شکاندنی زیندانەکە و نەخشەدانەری هەوڵەکە بووینە
دییەکەیان تۆمارکردووە کە دواتر هەموویان لە کەس نەبەر( 62)نی بازیان بەتەنیا ئەنجامیان نەداوە، بەڵکو شەهیدەکا

 . نون یان گوللە باران کراومێژووی جیاجیادا لە سێدارە درا
 

وە هیچ راستییەکی تێدا نییەو زۆر زەحمەتیشە کەسێکی وریا باوەڕ بە)دەرسیم دەڵێت : )نەریمان مەجید، نووسیوێتی
خەفەر دەبن ( و مەردان فازیڵ)ئەو شەوەی  بەپێچەوانەوە( بکات کە ئەو هەموو کارە تەنیا لەشەوێکدا ئەنجام درابێت

و  ەوانە ئاسندوو تا سێ مانگ ئەوکارە ئیشی بۆ کراوە گوایە ش)کارەکان ئەنجام دەدەن راستتر وەک بەڕێزت دەڵێیت 
نامەوێت ( دەکرانەوە وەک خۆم ئاگاداری بم ڕینەکان پڕی بانەوەو بەسابونی رەقی شوێندەرگا ئاسنەکان دەبڕ

دەناسی وا دەڵێی لەکاتی واجبی ئەواندا کاریان دەکرد ئەی ( و مەردانت فازڵ)دووبارەی بکەمەوە تۆ ئەو کاتە کەی 
بکات یەعنی رژێمی بەعس ئەوەندە بێئاگا بووە وا دوو تا سێ مانگ ئەم کەسی وریا چۆن بەم قسەیەی تۆ بڕوا 

و پۆلیس پێیان نەزانێ، ئەگەر ئەوەی تۆش راست بێت، بەاڵم خۆزگە  و ئەمن هیدە بەڕێزانە نەخشە دادەڕێژنشە
و تەنها چەند شەهیدێکی  ئەوە بکەی کێ جێبەجێی کردووە نەک چاویلکەی رەش بکەیتە چاوتبەویژدانەوە باسی 

بەهیچ شێوەیەک هەق بەدە شەهیدەکەی ئێمە  و تێکۆشەرو نەخشە داڕێژەر بزانی، بەاڵم و نزیک لەخۆت بەقارەمان خزم
 (.دا بوون کە جێبەجێکەری پرۆسەکەیەدەیت کە بەواقیعی لەناو مەسەلەکەنە

تۆ کەی فازڵ و مەردانت دەناسی کە دەڵێی لەکاتی : )سەرەتا دەمەوێت لەو پرسیارەی نەریمان دەست پێبکەم کە دەڵێ
نازانم چ پەیوەندییەک هەیە لەنێوان بڕینەوەی شیشەکان و ە، دووبارەی دەکەمەو؟ (کاریان دەکرد ئێشکگری ئەواندا
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؟ من لە ڕێگای برام و ئامۆزازاکەم ئاگادارکراوم کە دوو کەس لە پاسەوانەکان کە ەوەناسینی من بە فازڵ و مەردان
. زانیوە بۆ شکاندنی زیندانەکە، دواتریش ناوەکانیانم زیندانییەکانی ژووری سێدارە دەکەن کوردی ئێزیدین هاوکاری

ناوەکانیانم دواتر هاوکاریان بووینە و ئەوان نەناسیبێ بەاڵم زانیبێتم کە  م-فازڵ و مەردانباشە بۆ دەبێ ئەگەر خۆم 
دوای ماوەیەک سەرەتا ناوەکانم نەدەزانی وەلێ هەروەکو لە نووسینەکەی پێشووش ئاماژەم بەوە داوە کە  وەرگرتبێ

؟ ئەی باشە هەر و بنووسم ، بۆم نەبێ ناویان بێنمە فازڵ و مەردان بووینەزانیومە کە ئەو دوو برا کوردە ئێزیدیی
بنووسم دوو پاسەوانی زیندان کە کوردی ئێزیدی و برا بوون، هاوکاری زیندانییەکانیان کرد لەپێناوی ئەنجام دانی 

فازڵ و شەهید  ناوی( شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)ئەی باشە بۆ نەریمان بۆی هەبێ لە نامیلکەی نەبەردییەکە؟ 
ئەوە هەر ناویشیانی نەبیستبوو، و بەڵکفازڵی نەناسیووە و  مەرداننەک ( 6116)مەردان بێنێ، لەکاتێکا تا ساڵی 

ەوە زانیومە کە هاوکاری (1981)ساڵ پێش نەریمان ناوی فازڵ و مەردانم بیستووە و هەر لە ساڵی ( 26)لەکاتێکدا 
لە ڕێکەوتی  یش-ردی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵەبلەکاتی نەهەروەها زیندانییەکان بووینە، 

لە زۆر  بەڕاستی ئەو پرسیارەی نەریمانساڵ؟ ( 61)بووە و منیش  ساڵ( 56)تەمەنی تەنیا نەریمان دا (6.2.5925)
  .یە(نامەتیقی)ڕادەبەدەر ناژیربێژانە 

وە بکەی کێ جێبەجێی کردووە نەک چاویلکەی بەاڵم خۆزگە بەویژدانەوە باسی ئە: )سەبارەت بەوەی کە نەریمان دەڵێ
و تێکۆشەرو نەخشە داڕێژەر بزانی، بەاڵم  و نزیک لەخۆت بەقارەمان و تەنها چەند شەهیدێکی خزم رەش بکەیتە چاوت

بەهیچ شێوەیەک هەق بەدە شەهیدەکەی ئێمە نەدەیت کە بەواقیعی لەناو مەسەلەکەدا بوون کە جێبەجێکەری 
 انە دەردەکەوێت کە کێ بەزانستیانە و خوێندنەوەیەکی بێالیەنلە ئەنجامی توێژینەوەی : )مدەڵێمنیش ، (پرۆسەکەیە

دووە، کێ چاویلکەی ڕەشی کردۆتە چاوەکانی و کێ تەنیا تەنیا لە نووسینەکاندا ویژدانەوە باسی نەبەردییەکەی کر
ر دەست بەسەردا گرتنی مەبەستی بووە خۆی هەڵکێشێ و ڕۆڵی شەهیدەکانی خزموکەسی خۆی گەورە بکات لەسە

؟ دووبارە و دەبارەی دەکەمەوە، شەهیدەکانی بازیان بەتەنیا نەبووینە لەکاتی (خەبات و هەوڵی شەهیدانی دیکەدا
شەهیدەکەی ( 51)هاوڕێ ئەو نەبەردییەیان ئەنجام داوە و ( 62)، بەڵکو ئەنجام دانی هەوڵەکە و شەوی نەبەردییەکە

دیارە بەالی نەریمانەوە تەنیا ئەو کاتە بەویژدانەوە دەنووسم و چاویلکەی . دا بووینەەهاوڕێی( 62)لەنێو ئەو بازیانیش 
ئەوەی نەریمان مەجید لە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ و : )ڕەش لە چاوەکانم دێنمە خوارەوە ئەگەر بێویژدانانە بڵێم

یدا هیچ ڕاستییەکی تێدا نییە جگە ، کە لە ڕاست(نامیلکەی شکاندنی باستێلەکەی موسڵ نووسیوێتی هەر هەمووی ڕاستن
  .  لە ڕاستی ناوی شەهیدەکان و مێژوو و شوێنی شەهیدبوونیان و مردننامەکانیان

بەالیەوە سەیرە زیندانییەکانی ژووری سێدارەی موسڵ بۆ ماوەی دوو تا سێ مانگ خەریکی بڕینەوەی  نەریمان
سەرەتا ئەوانەی کە ئامادەبن ! یس پێیان نەزانیبێشیشی دەرگاکان بووبن، کەچی دەزگاکانی ڕژێم لە ئەمن و پۆل

کارێکی وا هەستیار بکەن، بەدڵنیاییش نەخشە و پالنی تۆکمە دادەڕێژن بۆ ئەوەی سەدا سەد پالنەکەیان سەرکەوێ، 
، بۆیە ئەوان پالنێکی نهێنییان داڕشتووە، کارکردن لەپێناوی سەرکەوتنی پالنەکەشیان زۆر هەستیارانە ئەنجام دەدەن

دواتر هەر جارەی زیندانییەکان . ماوەی دوو تا سێ مانگی کارکردنیان دەزگاکانی ڕژێم هەستیان پێیان نەکردووەلە
زیندانی و بەنۆرە ئەو ( 2-6)خەریکی بڕینەوەی شیشی دەرگاکان بووبن کە لەکاتی ئێشکگری مەردان و فازڵ 

ژوورەکە دەستیان دەکرد بە وتنی سروودی  دوو ردیکەی هەە جارێک و تەواوی زیندانییەکانی کارەیان دەکرد، ئەوە ب
سروود، بەرزی دەنگی نیشتمانی و گۆڕانی بە دەنگی زۆر بەرز و هەندێک جاریش هەڵپەڕکێ بە گۆڕانییەوە بۆ ئەوەی 

ی دیکەی زیندان هەست بە انو پاسەوان بشارێتەوەدەنگی بڕینەوەی شیشی دەرگاکان گۆرانی و هەڵپەڕکێی خۆیان، 
 . کەن و هەوڵەکەیان هەرەس نەهێنێکارەکەیان نە

کە سەر بە ڕێکخراوی هەڵۆی سوور بوون باشە نەریمان ئەوەی نەبیستووە کە شەهید مالزم جوامێر و هاوڕێکانی 
لە دا (5966)، دوای گیرانیان لە مانگی ئابی ساڵی (دا لە بەغدا دامەزرابوو69.6.5966ئەم ڕێکخراوە لە ڕێکەوتی )

لەناو ئەمنی عامەی پایتەختی ئێراق لە بەغدا ڕایانکرد، وەلێ دواتر بەهۆی سەر و ڕیش و دا (5962)ساڵی سەرەتای 
مالزم جوامێر و شەهید گیرانەوە؟ پالنی شکاندنی زیندان و ڕاکردنی دووبارە جلەکانیانەوە ناسرانەوە و لەناو بەغدا 
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دواتر . چووە تا توانیان پالنەکە ئەنجام بدەند مانگێکی پێەو ئەنجام نەدرا بەڵکو ماوەی چەنهاوڕێکانی، تەنیا لە یەک ش
ە، هەوڵی مالزم جوامێر و ڕژێمی بەعس بوو دەزگایو بەهێزترین هەستیارترین  سەختترین،کە ئەمنی عامەی بەغدا 

، بۆ نابێ لە زیندانێکی وەکو ژووری سێدارەی موسڵ کە هەرگیز بە خەیاڵی ڕژێمی ی گرتسەر هاوڕێکانی تیایدا
بەبێ ئەوەی کاربەدەستانی  رێەردییەکی وا مەزنی تێدا تۆمار بک، نەبکارێکی وای تێدا ئەنجام بدرێ بەعسدا نەدەهات

  ؟زیندان هەستی پێبکەن
دا لەناو زیندانی هەیئە خاسەی (5966)ساڵی کۆتایی ئۆکتۆبەری ئەی باشە، سەالم عەبدولاڵ و هاوڕێکانی چۆن لە 
تووانە پالنەکە جێبەجێ بکەن، بەبێ ئەوەی وماوەیەکی باش سەرکەکەرکوک توانیان پالنێکی تۆکمە داڕێژن و دوای 

لەو نەبەردییەی ناو هەیئە خاسەی کەرکوک، هەستی پێبکەن؟ لە کەرکوک دەزگاکانی ڕژێم و هەیئە خاسەی بەعس 
نە ناو هێزی یەنگەبهەندێکیان خۆیان کەن و بتوانیان ڕازیندانی هاوڕێیەکی ( 51)زۆرتر لە سەالم عەبدولاڵ و 

  .مەرگەی کوردستانێشپ
 دا(61.2.5925)لە ڕێکەوتی  سەرکردە مامۆستا جەمیل ڕەنجبەر،برای شەهیدی ( مامۆستا سدیق) عەزیزساڵح سدیق 

بەشی مەدەنی / سەربازیلەنێوان هیران و نازەنین لەگەڵ سەردار عەبدولکەریم کاکە حەمە لەالیەن ئیستخباراتی 
ڕۆژێک بەهۆی تاکە بزمارێکەوە پالنی ڕاکردنی لە زیندان داڕشت و هەر  مامۆستا سدیق، دوای چەند. هەولێر گیران

لە ڕێکەوتی  مامۆستا سدیق،. لێدەکردەوە وەی پەنجەرەی ئاودەستی زیندانەکە کە دار بووڕۆژەی کەمێک لە چوارچێ
و بکەن  پێ ، توانی پالنەکەی سەرخات بەبێ ئەوەی ئەو دەزگایەی ڕژێم هەستیڕۆژ( 66)واتە دوای دا (9.55.5921)

     . لە نیوە شەوێکدا ڕایکرد و خۆی گەیاندە ناو هێزی پێشمەرگەی کوردستان
 

بە بکەم وەک لەسەرەتاشەوە وتم هیچم بەئارەزووی خۆم دانەڕشتووە وە نەشمویستووە خۆم : )نەریمان، نووسیوێتی
و کۆی  رنگە لەبیر نەکرێپاڵەوانی ئەو چیڕۆکە بەڵکو ویستوومە ئەو راستییە مێژووییە یان ئەو ڕووداوە گ
هاوڕێی ( محەمەد عەبدوڵاڵ)نووسینەکانیشم لەناو واقیعدا بەشێکی ئاگادار بووم دواتر دوای ڕاپەڕین لەڕێگای کاک 

مەسەلەی کۆکردنەوەی پارەش  و هاوڕێی کاک یوسف ئەلیاس لەئەبوغرێب بۆیان باسکردووم خەباتی شەهیدەکان
ارانەمان زۆربەیان لە ژیاندا ماون شاهیدی ئەوەن کە پارەمان بۆ و ک و کەس دڵنیابە درۆ ناکەم ئەو خزم

ئەوەی تۆش لەوانەیە وابێ، بەاڵم ( واسڵ کرابوو)کۆکردوونەتەوە تا بیدەن بە کوردە ئێزدییەکان، ئیتر کە تۆ دەڵێی 
 (. گرنگ ئەوەیە ئێمەش بەو کارە هەستاین

مشاری ئاسن بڕ، گوریس و چەقۆ، لە وەاڵمی ئەو  سەبارەت بە پارە کۆکردنەوە بۆ فازڵ و مەردان، بۆ کڕینی
دەڵێم گومان لەسەر پارە ، (ئیتر کە تۆ دەڵێی واسڵ کرابوو ئەوەی تۆش لەوانەیە وابێ: )قسەیەی نەریمان کە دەڵێ

بەالی کەمەوە بە دوو تا سێ کە لە نووسینەکەی پێشووم ئاماژەم پێداوە  نەوەی ئێوە هەیە نەک ئەوەی من کەکۆکرد
کەسە لە ڕۆژی ( 56)بگەنە زیندانی موسڵ و بەرلەوەی یەکەم دیدەنی ئەو بازیان کەی زیندانییە( 56)ر لەوەی مانگ بە

ڕاکردن لەالیەن چەندین  وشکاندنی دەرگاکانی زیندان  کەن، پارەکە درابوو بۆ کڕینی پێداویستییەکانیدا ب(5.2.5925)
اری ئاسن بڕ، گوریس و چەقۆکان گەیشتبوونە نێو زیندان ، هەروەها مشەوە کە خۆم لە بەشێکیان ئاگادارمکەسی دیک

دەیسەلمێنێ کە بەڵگەن و گەیشتنی ئەو پێداویستییانە بۆ ناو زیندان و دەستی زیندانییەکان، . و دەست زیندانییەکان
ەلماندن پێویستی بە بەڵگە و سکە گوایە پارەتان کۆکردۆتەوە ئەوانەی ئێوە  دراوە، بەاڵمۆکراوەتەوە و ک پێشتر پارە

شکاندنی )و ( 1.2.6111)ی ی ڕێکەوت(6526)کوردستانی نوێی ژمارە نەریمان لە هەردوو نووسینەکەی . هەیە
شەهیدەکەی بازیان زۆریان ال ( 51)دا لەکاتی دیدەنی (5.2.5925)دا، باسی ئەوە دەکات لە ڕۆژی (باستێلەکەی موسڵ

، هەروەها دوای پرسیارکردن کە پارە و پێاڵوی لێکردوونداوای پارە و پێاڵوی سووکیان  شەهیدەکانسەیر بووە کە 
: ئەوان مانگێکی دیکە لە سێدارە بدرێن؟ ئەوانیش لە وەاڵمدا تەنیا ئەوەندەیان پێ وتوون مادامسووکیان بۆ چییە 

مەرسوم )بەاڵم تا ئێستا بڕیاری دراوە خواکەریمە کێ ئەڵێ عەفو ناکرێین چونکە ڕاستە ئێمە بڕیاری لە سێدارەدانمان )
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ئەوە بە تەواوی جێگەی گومانە چونکە نە باسی ئەوە کراوە کە پارەکە بۆ چی  ،(مان بۆ دەرنەچووە(جمهوری
     ! داواکراوە نە مەبەستەکەیان تێگەیاندوون

 
پێموایە نووسەری نامیلکەی ناوبراو تەنیا گوێی لەناوی عومەر میرزا بووەو )دەرسیم دەڵێ : )نووسیوێتی ،نەریمان
هاوڕێکەی دەربەندیخان ( دە)و محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا  بەرزانی عومەر عەلی)ی خستۆتە ریزی ناوەکانی ناوەکە

نەخێر ئەوە کاک فازڵ ( شەهیدکران 66.1.5925زیندانی دیکەدا لە ( 2)بێئاگا لەوەی کە عومەر میرزا شاسوار لەگەڵ 
عومەر میرزاو بەرزان عومەر عەلی و محەمەد  ەوە شەهیدان(فازڵ)بۆی باسکردووم، خۆ رەنگە هەر لەڕێگای کاک 

و  حەمەساڵح کاکەبرا پەیوەندییان کردبێ بەشەهیدەکانی ئێمەوە پێش ئەوەی کاک عومەر میرزا شەهید بکرێ پەیام
و شەهیدکران، ئەوا لە  و براو ئامۆزاکەی بەڕێزتانی پێ ڕاگەیاندبن ئەگەر ئەمان لە سێدارە دران خۆیان پیالنەکەی

دا کارەکە ئەنجام بدەن، چونکە ئەم کارە بەکۆمەڵێک ئەنجام دەدرێ نەک چەند کەسێک ئیتر تۆ بۆ تۆمەت سەعاتی سفر
  (.دەخەیتە پاڵمان

خاتە دروست دەکات و دەیانئەوە نەریمان خۆیەتی بە چەواشەکاری، ناڕاستگۆیی و شێواندنی مێژوو کۆمەڵێک تۆمەت 
 یشو ئەو بووەناوی عومەر میرزای لە فازڵ گوێ لێ نەنەریمان  دڵنیام. پاڵ خۆی، نەک من تۆمەتی بۆ دروست بکەم

دا (65.51.6151) یەکەم ڕۆژی قسەکردنم لەگەڵ فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس لە ڕۆژی، چونکە لە بۆی باس نەکردووە
م جەمیل ئەحمەد مەحمود شی وسوردائەحمەد ، جەالل مەحمود شاسوار عومەر میرزابەرزان عومەر عەلی، پرسیاری 

ئەگەر ڕاست دەکات د، بەاڵم ئەو جگە لە بەرزانی عومەر عەلی کەسی دیکەیانی بەبیر نەهاتەوە، هەروەها نەریمان لێکر
، ئەی چۆنە لە نووسینەکەی نییەکە دڵنیامە ڕاست کە گوایە ناوی شەهید عومەر میرزا شاسواری لە فازڵ بیستووە، 

ی هێناوە لەکاتێکا نەریمان خۆی باسی ئەوەی کردووە دا ناوی عومەر میرزا(1.2.6111)کوردستانی نوێی ڕێکەوتی 
عومەر شەهید دا باسی (6111)لە ساڵی  نەریمانئایە دەکرێ دا فازڵی ناسیووە؟ (6116)کە لە سەرەتای ساڵی 

ناوی ئەو گوایە بانگێشەی ئەوە بکات کە ئینجا ی ناسیبێ و فازڵساڵ ( 6)کردبێ و دواتر پاش نزیکەی  میرزای
بۆ فازڵ لەو داواکارییەی کە لە ڕێکەوتی  بیستووە؟ باشە ئەگەر نەریمان ڕاست دەکات، ئەی ڵهیدەی لە فازشە

باشە ناوی عومەر میرزای نەهێناوە؟ ی بەرزکردۆتەوە، (ک. ن. ی)بۆ بەرپرسی مەڵبەندی شەنگالی دا (52.6.6116)
شەهیدەکەی بازیان و بەس؟ ئەی ( 51)بۆ فازڵ لە داواکارییەکەی خۆیدا ناوی بەرزان عومەر عەلی هێناوە لەگەڵ 

کە ئەویش لە  شی لە فازڵ وەرگرتبێ(ئامانج شاتری)دەبێ نەریمان ناوی شەهید محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا 
چیمەن  ی(پالنی شکاندنی بەندیخانەی موسڵ)، یان لە ی فازڵ ناوی نەهاتووە(52.6.6116)داواکارییەکەی ڕێکەوتی 

شم نەریمان ناوی عومەر میرزا شامراد و محەمەد حەمەساڵح کاکەبرای لە دڵنیا ؟وەرگیراوەحەمەساڵح کاکەبرا 
، بەاڵم نەریمان ئاماژەی بە بابەتەکەی چیمەن وەرگرتووە، کە ناوی هەردووکیان بەیەکەوە لەو نووسینە هاتووە

یرزای لە و ئێستاکە بۆ پەردەپۆشی ئەو کارەی، باسی ئەوە دەکات گوایە ناوی شەهید عومەر م سەرچاوەکە نەداوە
چەواشەکاری  بنێت، چونکە مرۆڤ بە ناڕاستگۆیی،باشتر وایە نەریمان دان بە هەڵەکانی خۆی دا! فازڵ یوسف بیستووە

نەریمان وای لێهاتووە بۆ شاردنەوەی ناڕاستییەکانی . ناشرین دەبێتخەباتی شەهیدانی لە سێدارە دراو ی و شێواندن
 . ندنی دیکە، کە ئەمەش بە زیان بەسەر خۆیدا دەشکێتەوەخۆی پەنا دەباتە بەر دەیان ناڕاستی و شێوا

بەدڵنیایی دەیڵێم نەریمان دوای ئەوەی ناوی شەهید بەرزان عومەر عەلی لە فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس بیستووە، 
عەلی لە ڕۆژنامەی  ، ئەگینا بۆ ناوی بەرزانی عومەر(شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)دەستبەجێ ناوەکەی خستۆتە نێو 

دا نەنووسیوە؟ نەریمان لەو نووسینەی کە لەژێر ناوی (1.2.6111)ی ێکەوتڕ ی(6526)تانی نوێ ژمارە کوردس
دا لە کوردستانی (5.2.5925..! چیڕۆکی شکاندنی قەسابخانەی موسڵ کە لەسەر دەستی کوڕانی یەکێتی ئەنجام درا )

هەر : )یوێتیسزیندانی سێدارەی موسڵ نوو شکاندنی بە داڕشتنی پالنیدا باڵوکراوەتەوە، سەبارەت (1.2.6111)نوێی 
بە گەیشتنیان بە قەسابخانەکەی موسڵ بیر لە داڕشتنی پالنێک دەکەنەوە بۆ شکاندنی زیندانەکە ئەویش بە هاوکاری 

کە کوردی ئێزیدی دەبن هەروەها لەوێش چەند کەسێکی تری لێ دەبێت وەک عومەر میرزاو محەمەد ( سجان)دوو 
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نەنووسراوە، کەچی بۆ لە شکاندنی باستێلەکەی  ناوی بەرزان عومەر عەلیبۆ لێرەدا ەی کوا ئ ،(حەمەساڵح کاکەبرا
ئەمەش دەیسەلمێنێ کە نەریمان تەنیا ناوی بەرزان عومەر  ؟نووسراوەناوەکەی چاپ کراوە  دا(6116)موسڵ کە لە 

یمان وادەزانێ کە منم تۆمەتی ئایە ئێستاش نەر .نەک ناوی عومەر میرزا شاسواریش عەلی لە فازڵ یوسف وەرگرتووە
دەیان شتی ناڕاست پەنا بۆ ناڕەوای دەدەمە پاڵ، یان ئەوە خۆیەتی هەڵە، چەواشەکاری و شێواندنی مێژوو دەکات و 

ەکاری و ناڕەوایی نەبێت، ئەگەر ئەوەی کە نەریمان نووسیوێتی ناڕاستی، بێویژدانی، شێواندنی مێژوو، چەواشات؟ دەب
 رێت؟ لێ بن ێکیناو دەبێت چ

نەریمان لە سەرەوەدا دووبارە وشەی پیالنی لەبری پالن بەکارهێناوە، کە پێشتر وەاڵمم داوەتەوە و بەپێویستی نازانم 
هەروەها نەریمان دووبارە لێرەدا کۆمەڵێک شتی تێکەڵ کردووە، من  .درێژدادڕی بکەم و دووبارە لە سەری بڕۆمەوە
الندانەری یەکێک بووبێت لە خاوەنی بیرۆکە و پ( تەحسین)براکەم لەهیچ نووسینێکدا باسی ئەوەم نەکردووە کە 

: کە دەڵێت بە یەکێک لە پالندانەرانی شکاندنی زیندانەکەی داناوەدارەی موسڵ کەچی ئەو لێرەدا شکاندنی ژووری سێ
ەبرا محەمەد حەمەساڵح کاکەوە شەهیدان عومەر میرزاو بەرزان عومەر عەلی و (فازڵ)رەنگە هەر لەڕێگای کاک )

و  و پیالنەکەی خۆیان پەیوەندییان کردبێ بەشەهیدەکانی ئێمەوە پێش ئەوەی کاک عومەر میرزا شەهید بکرێ پەیام
لە هەمان کاتدا ئەو ناوی . (و شەهیدکران براو ئامۆزاکەی بەڕێزتانی پێ ڕاگەیاندبن ئەگەر ئەمان لە سێدارە دران

ەران ناودەبات، کە ئەمەشی ڕاست نییە، چونکە ناوبراو بەگوێرەی کاکەبرای وەکو یەکێک لە پالندان محەمەد حەمەساڵح
دا گەیشتۆتە ژووری (5925)ی ساڵی (1)لە کۆتایی مانگی ( چیمەن حەمەساڵح کاکەبرا)نووسینی خوشکەکەی 

بەرزان عومەر )بیرۆکە و پالنەکە لەالیەن بەو زیندانە، سێدارەی موسڵ و نزیکەی سێ مانگ بەر لە گەیشتنی ئەو 
بۆیە محەمەد . داڕێژراوە( ، جەالل مەحمود محەمەد سورداشی، جەمیل ئەحمەد مەحمود و عومەر میرزا شاسوارعەلی

زیندانی ژووری سێدارەی  ، کەسێک بووە لە جێبەجێکەرانی نەبەردییەکەی شکاندنی(ئامانج شاتری)حەمەساڵح کاکەبرا 
ندی هەبووە بە داڕشتنی پالنی شکاندنی ژووری موسڵ، بەاڵم نە یەکێک بووە لە خاوەنی بیرۆکە و نە هیچ پەیوە

   . سێدارەی موسڵ
 

ندە و سیخوڕییەکانی بەعس ئەوەندە دڕ نیبۆیە سەرمان لەم قسانە دەسوڕما چونکە دەزگا ئەم: نەریمان، نووسیوێتی
ەکەمیان دوو راستی گرنگمان بۆ دەردەکەوێت کە ی)دەرسیم دەڵێ )بوون زۆر ئەستەم بوو قەناعەت بکەی بەم قسانە، 

و هەوڵی راکردنی خۆیان بۆ کەسوکاریان  زیندانییەکە باسی نەخشەو پالنی شکاندنی زیندانی موسڵ( 56)ئەوەیە 
ئەوان خۆ هیچ جارێکی نەکردووە، بەڵکو تەنیا ئەوەندەیان پێ وتوون خوا کەریمەو کێ دەڵێ عەفو ناکرێن، دووەمیان 

، ئەی چۆن نووسەر زانی کە ئەوان هەر بەگەیشتنیان بەزیندانی سێدارەی زیندانییە ببیننەوە( 56)دیکە نەیانتوانیوە ئەو 
نەخێر هەریەکەیان بۆ کەسێکی نزیکی خۆی باسکردبوو، : بۆ وەاڵمی یەکەم. موسڵ بیریان لەشکاندنی زیندانی کردەوە

ی بۆ باسکردد مەسەلەکە بۆیە پارەمان بۆ کۆکردنەوە، هەروەها نامەکەی شەهید بابانیش کاتێ دای بەدەستی باوکی
پڕۆسەکەو رۆژی  دەبڕی لەبەر دڕندەیی رژێم، لەوەاڵمی دووەمیشدا نەخێر لەدوایکەسمان عەقڵمان ئەو کارەی نە

مەال ئەحمەد چەمچەماڵی هەموویانی بینیوەو وە باسی رووداوەکەیان بۆ باسکردبوو بۆیە نووسیومە  6.56.5925
و محەمەد حەمەساڵح  و بەرزان عومەر عەلی و مەردان ک فازڵبیریان لەوە کردەوە کە دیارە ئەمەش بەهیممەتی کا

  (.دار کردبووەوەست بووبوو وە ئەمانیشیان لێ ئاگاکاکەبرا ئەم پەیوەندییە درو
بەش بە حاڵی خۆم هیچ لەوەی سەرەوەدا کە نەریمان نووسیوێتی تێناگەم و نازانم پەیوەندی ئەو دێر و نیوەی کە 

دێرەی کە لە نووسینەکەمی وەرگرتووە چییە، جا نازانم خوێنەران تێیگەیشتوون یان نەریمان نووسیوێتی بەو چوار 
 نا؟ 

نەخێر هەریەکەیان بۆ کەسێکی نزیکی خۆی باسکردبوو، : بۆ وەاڵمی یەکەم: )سەبارەت بەوەی کە نەریمان نووسیوێتی
شەهیدەکەی ( 51)وایە هەر یەکێک لە ، ناتوانم باوەڕ بەم قسە نوێیەی نەریمان بکەم کە گ(بۆیە پارەمان بۆ کۆکردنەوە

، بۆیە ئەوانیش پارەیان بۆ بۆ کەسێکی نزیکی خۆیان کردووە سێدارەی موسڵی بازیان باسی شکاندنی زیندانی ژووری
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چیڕۆکی شکاندنی قەسابخانەی )لە نووسینی یەکەم لەبەرئەوەی نەریمان بەهیچ شێوەیەک : کۆکردوونەتەوە، یەکەم
لە و ( 1.2.6111ی ڕێکەوتی (6526)کوردستانی نوێ، ژمارە / ڕانی یەکێتی ئەنجام درادەستی کو موسڵ کە لەسەر

لە هەردوو نووسینی ئاماژە پێکراو لە : دووەم !ێکی وای نەکردووەباسی شت ،(شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)نامیلکەی 
داوای پێاڵوی سووک و  سەرەوەدا نەریمان باسی ئەوەی کردووە، کە ئەوان زۆر پێیان سەیر بووە کە شەهیدەکان

کە دواتر لە سێدارە دران و  (بازیان)یانی هاوڕێ بە( کەسوکاری دە شەهیدەکەی بازیان)ئەوانیش ! پارەیان کردووە
، بەو واتایەی مادام ئێوە مانگێکی دیکە لە سێدارە بدرێن (ئێوە مانگێکی دیکە لە سێدارە دەدرێن: )شەهیدکران وتووە

خواکەریمە : )لە وەاڵمدا تەنیا ئەوەندەیان پێدەڵێن( دە هاوڕێکەی بازیان)چییە؟ ئەوانیش پێاڵوی سووک و پارەتان بۆ 
هاوڕێ زیندانییەکەی بازیان کە لە ژووری سێدارە بوون لەگەڵ ( 51)بەم گفتوگۆیەی نێوان (. کێ ئەڵێ عەفو ناکرێین

بۆمان دەردەکەوێت کە هاوڕێیانی کەسوکاریاندا کە نەریمان لە هەردوو نووسینەکەی خۆیدا ئاماژەی پێکردووە، 
داواکردنی بەگوێرەی هەروەها . بازیان باسی هەوڵی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەیان بۆ کەسوکاریان نەکردووە

، دەردەکەوێت کە دە کەسەکەی بازیان نەیانزانیوە کەی هەوڵێ شکاندنی زیندانەکە جێبەجێ دەکرێت، پێاڵوی سووک
، خۆ ئەگەر ئەوان ئاگاداربان کە بووە( 51.2.5925)وک بۆ دیدەنی داهاتووی ڕێکەوتی چونکە داواکردنی پێاڵوی سو

 ! دەنی داهاتوودیهەمان شەو زیندانەکە دەشکێنن، ئەوکاتە داوای هێنانی پێاڵوی سووکیان نەدەکرد بۆ 
مەال ئەحمەد  6.56.5925لەوەاڵمی دووەمیشدا نەخێر لەدوای پڕۆسەکەو رۆژی : )سەبارەت بەوەش کە نەریمان دەڵێ

چەمچەماڵی هەموویانی بینیوەو وە باسی رووداوەکەیان بۆ باسکردبوو بۆیە نووسیومە بیریان لەوە کردەوە کە دیارە 
و محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا ئەم پەیوەندییە دروست  و بەرزان عومەر عەلی و مەردان ئەمەش بەهیممەتی کاک فازڵ

، دووبارە ناتوانم باوەڕ بەم قسەیەی نەریمان بکەم، چونکە ئەگەر (وەوەبووبوو وە ئەمانیشیان لێ ئاگادار کردبو
بۆ نموونە خۆ نەریمان لە هەردوو نووسینەکەی خۆیدا  .قسەکەی ڕاست بوایە نەدەکەوتە ناو ئەو هەموو هەڵە زەقەوە

ئەمنی بازیانەوە لە ڕێگای  6/56/5925ڕۆژی : )نووسیوێتی( موسڵی تێلەکەباسشکاندنی )ی نامیلکەی (51)لە الپەڕە 
گەیشتین بۆیە دووبارە ئێمە ڕۆیشتینە موسڵ، بەاڵم کاتێک ... پێیان ڕاگەیاندین کە ئەمڕۆ کوڕەکانتان ئیعدام ئەکرێن 

بەاڵم ئەمنی چەمچەماڵ ... د دەقیقەیەکی تر ئیعدام ئەکرێن وتین ووتیان چەنهە کردن نەکەزۆر درەنگ بوو فریای مواج
( مەال أحمد باوکی عبدول سمیع)ئەوەبوو . ەوەویان ئاگادار کردب( سەمیع عەبدول)د چەند ڕۆژێک پێشتر ماڵی شەهی

هەڵۆچنگ سوورەکانی بەمۆ و زمناکۆو قەندیل بەمامۆستادا . هەموویانی بینیبوو، خوێندکارە خوێن گەرمەکانی ئێمە
، ئەی باشە بۆ (ە گرتنەوەیانشکاندنی زیندانەکەو دووبار نامەو ڕاسپاردەی خۆیان بۆ ناردبووین سەبارەت بەچۆنیەتی

بەگوێرەی نامەی شەهیدەکان کە گوایە باسی چۆنێتی شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ و گرتنەوەی خۆیان کردووە، 
پشتی بە نامەی شەهیدەکان  نەریمان بەهیچ شێوەیەک لە دوو نووسینەکەی پێشوویداباشە بۆ داستانەکە ناگێڕێتەوە؟ 

ردوون بۆ گێڕانەوەی داستانی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارە و دواتریش گرتنەوەی نەبەستووە و ئاماژەی پێ نەک
دا (6.56.5925)ئەی ئەگەر مەال ئەحمەد چەمچەماڵی لە ڕۆژی زیندانییەکان لەدوای ئەنجامدانی نەبەردییەکە؟ تەواوی 

هیدان جەبار ئەحمەد زەریفە و دەڵێت شەنەریمان ی بینیبێ، ئەی بۆ (واتە هەر دە زیندانییەکەی بازیان)هەموویانی 
شەهید کراون؟ خۆ لێرەدا باس باسی دە  ەی سێدارەی زیندانی موسڵشکاندنی ژوورهەوڵی عەدنان سابیر لەکاتی 

ە انزیندانییچ جارێکی دیکە نەیانتوانیوە ئەو خۆ ئەوان هی) :نووسیومەدەکە بووە کە نەریمان لە وەاڵمی ئەوەی شەهی
بیریان لە شکاندنی گوایە زانی کە ئەوان هەر بە گەیشتنیان بە زیندانی سێدارەی موسڵ ببیننەوە، ئەی چۆن نووسەر 

، (؟ە بواری جێبەجێ کردنەوەۆتو نەخشەکەیان خست وەنەخشە و پالنی شکاندنی زیندانیان داڕشت ,ەوەۆتزیندان کرد
لە سێدارە دانی، هەموو بەر و باسی ئەوەی کردووە کە مەال حەمەدئەمین چەمچەمالی لەدوا دیدەنی کوڕەکەیدا 

      . زیندانییەکانی بازیانی دیوە کە بۆ شەو لە سێدارە دراون
ئەوان لە ئەنجامی توێژینەوە و هەڵسەنگاندنی نووسینەکانی ە بۆ توێژەران و خوێنەران جێدەهێڵم با انئەوهەموو 

 .   بڕیاری خۆیان بدەنهەردووکمان، 
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بخوێنێتەوە کە ( لەودیو سنوورەکانی مەرگەوە)تا مەحمود قەرەداغی بەناوی دەتوانی کتێبەکەی مامۆس: )نەریمان دەڵێ
زۆربەیان  دەکات کەقارەمانیەتی شەهیدەکانی بازیان  و هەیئە کەرکوک دەبن چۆن باسی کاتێک لە ئەمنی سلێمانی

 (.ەکانی بناری بەمۆ بوونلەبنچینەدا خەڵکی گوند
اوەیەی بۆم دەستنیشان کردووە بۆ خوێندنەوە، کە ڕەخنەی من لە نەریمان بۆ ئەو سەرچ لەوە تێناگەم لە ڕاستیدا

گلەیی و ڕەخنەکانم لە نووسینەکانی ناوبراو بەڵکو ؟ ەنەبووو لە خودی شەهیدەکان ئازایی و قارەمانێتی شەهیدەکان 
سێدارە درا، دواتر هەر شەهیدێکی زیندان، ئەگەر لەژێر ئازار و ئەشکەنجە هەر قسەیەکی کرد و دواتر لە . خۆی بووە

قسە کردن و دانپێدانانیش لەژێر فەالقە، هەڵواسین، کێبڵ و دارکاری . بە گەورەترین قارەمان و تێکۆشەری دەزانم
بە بۆچوونی خۆم لێرەدا تاکە مەبەستی نەریمان ئەوەیە کە . نازانم ێککردن، بۆ هیچ زیندانییەک بە شەرم و خەوش
ئەگینا لە باسەکەی نەریمان تێگەیشتم پەرتووکەکەی مەحمود . ەوەبکاتزیاتر وشە ڕیز بکات و الپەڕەکانی پێ ڕەش 

دەربەندیخان و هیچ / ئەو پۆلە هاوڕێیەی بازیاننووسەر و ئەشکەنجەدانی شێوازی قەرەداغی تایبەتە بە گیران و 
نەریمان،  ئەو نموونەیەیتەنیا نەک . نییە ەوە-دارەی موسڵەبەردی شکاندنی زیندانی ژووری سێپەیوەندییەکی بە ن

تەوە نییە و ڕێک وەک ئەو دوو بەڵکو لە زۆر شوێنی دیکەش باسی شتی وای کردووە کە هیچ پەیوەندییەکی بەو بابە
 :دێر هۆنراوەیەی خوارەوەیە کە هیچ شتێک بە یەکیانەوە نابەستێتەوە

 حەمامی قشڵە دارەکەی سەرکەل
 تئافەرم شارەزوور بۆ خۆت و پەموو

 
   
 

 (:وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی)ی ەمچواربەشی  وەاڵمی
 

و زۆربەی قارەمانەکانی  شۆڕشی نوێ زۆربەی شەهیدەکانی): نووسیوێتی نەریمان، لە بەشی چوارەمی وەاڵمەکەیدا
 (. سااڵندا بوو ئەو شۆڕشە مەزنەیان سەرخست( 61-51)لەنێوان تەمەن 

ژمارەیەکی کەم لە هەڵەیە، چونکە  (61-51)ی تەمنی ی سەرە و تێکەڵکردننموونە هێنانەوەی نەریمان بەمشێوەیە
ئەوانەی . ژمارەیان زۆر بووە(( 61-56)سااڵن بووە، بەاڵم لە ( 52-51)پێشمەرگە و ڕێکخستنەکان تەمەنیان لەنێوان 

سااڵنی هەشتای سەدەی ڕابردوو هاتنە نێو ناوەڕاستی ، زۆربەیان لەدوای ەسااڵن بوو( 52-51)تەمەنیشیان لەنێوان 
( ک. ن. ی)، یان ڕێکتر لەکاتی گفتوگۆی نێوان ێکخستنەکان یان پەیوەندییان بە هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە کردڕ

 .  دا هاتنە ناو ڕێخستنەکان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان(1984)و حکومەتی بەعس لە ساڵی 
 

پرسیاری ئەوەم  61.1.5925ە ڕۆژی لەدوا دیدەنی شەهید جەمیل جەمیل ئەحمەد ل)یان دەڵێت ): نەریمان نووسیوێتی
باشە من دەپرسم ئەی چی کەسێکی ژیرو ( کەسەی بۆ نەکردم( 56)لێکرد کە کەسی نوێیان بۆ هاتووە ئەو باسی ئەو 

هۆشیارو بەئاگا قەناعەت بەم قسەیە دەکات، خۆ تۆ ئەمانت نەدەناسی ئیتر بۆچی پرسیارت کردووە یان کەسێک 
بدرێت کەی تاقەتی ئەوەی هەیە ئەو جۆرە پرسیارە بکات بەڕاستی ئەمەی تۆش  ئامۆزایەکی قارەمانی لەسێدارە

 (. دوورە لەڕاستی و کەسیش قەناعەت ناکات
لە هیچ . ، بەاڵم ئەوە ڕێک نەریمانە کە بۆتە بەاڵ بۆم(ەخراپتر بەاڵی خوالە تێنەگەیشتوو )لە کوردەواریدا دەڵێن 

کەسەی بازیانم لە شەهید جەمیل کردبێ، ( 56)گوایە پرسیاری ئەو  شوێنێکی نووسینەکەدا باسی ئەوەم نەکردووە کە
، کە (کەسەی بۆ نەکردم( 56)پرسیاری ئەوەم لێکرد کە کەسی نوێیان بۆ هاتووە، ئەو باسی ئەو )بەڵکو نووسیومە 

 تا ئەو کاتەی شەهید جەمیل و دوو هاوڕێ شەهیدەکەی دیکەیان هێنایە نێو شوورەمەبەست لەوەدا ئەوەیە کە 
ی بازیان کەسە( 56)ئەو هێشتاکە ، دا(61.1.5925)لە ڕۆژی  بەرزەکە بە مەبەستی دوا دیدەنی خزموکەسیان
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کەسوکاری هەروەها وەکو نەریتێکی  .خۆ لەوانەشە بۆ ئێوارەکەی گەیشتبنموسڵ، ژووری سێدارەی  بوونەنەگەیشت
اری ئەوەمان دەکرد کە ئایە کەس لە سێدارە هەموو دیدەنییەک کە دەگەیشتینە زیندان دەستبەجێ پرسیزیندانییەکان 

لە ( 61.1.5925)هەمان پرسیاریشم لە ڕۆژی . ئەوانیش وەاڵمیان دەداینەوەدراوە یان کەسی نوێیان بۆ هێناون؟ 
ئەو باسی هێنانی ژمارەیەکی زۆر کەسی نوێی بۆ کردم کە نزیک بوو لە : )شەهید تەحسین کردووە و نووسیومە

، کە لێرەدا زۆرتر (ی ئەو مانگە بووبێت(66-65)کەسە دەبێ لە نێوان ( 56)، بۆیە هاتنی ئەو کەسە( 56)ژمارەی ئەو 
تەحسین جەمیل و پرسیار کردنیشم لە . بکەم دیاریکەسەی بازیان ( 56)مەبەستم ئەوە بووە ڕۆژی هێنانی ئەو 

ێکی باوی نێو خزموکەسی کەسەی بازیانم ناسیبێ، بەڵکو وەکو نەریت( 56)لەبەر ئەوە نەبووە کە گوایە ئەو 
هەم هێنانی کەسانی نوێ و هەم لە سێدارە دانی هاوڕێیانمان دەپرسی، دواتر زۆر لە گشت دیدەنییەکدا زیندانییەکان 

پرسیارمان دەکرد تا هەواڵەکان بگەیەنین بە ڕێکخستن و هێزی پێشمەرگەی کەس و خۆشم زۆرتر لەپێناوی ئەوە 
م لە شەهید جەمیل بەوەی کە ئایە کەسی نوێیان لەماوەی دوا دیدەنی کە سەبارەت بە پرسیار کردن. کوردستان

کە بۆ شەوەکەی لە سێدارە درا، نەریمان سەرەڕای ئەوەی بۆچوونی ( 61.1.5925)بوو تا ڕۆژی ( 51.1.5925)
 کەسێک ئامۆزایەکی قارەمانی لەسێدارە بدرێت کەی: )خۆی دەبڕیوە بەناوی هەموو خەڵکیش قسە دەکات و دەڵێت

 (. بەڕاستی ئەمەی تۆش دوورە لەڕاستی و کەسیش قەناعەت ناکاتتاقەتی ئەوەی هەیە ئەو جۆرە پرسیارە بکات 
 

دیسانەوە باسی رۆڵی : )فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس دەڵێ لەگەڵنەریمان دیسان بۆ جارێکی دیکە سەبارەت بە ناسینم 
باشە برام تۆ بۆ . شەوە باسمکردووە چۆنی ناسیوەەوە دەیناسێ لە پێ5925شێخ فازڵ دەکات لە یەکێک وایە لەساڵی 

شەهیدەی بازیان نەک دەربەندیخانت لێ بووە بەعوقدە ئەی ئەگەر ئەوەندە بەنەفەسێکی رەقاوییەوە دەنووسی ئەو دە 
بەو کارە هەستاوە شەهید جەمیل یان شەهید تەحسین یان شەهیدەکانی  5925-2-½ئەمان نەبوون کێ بوو شەوی 

لەبەرواری شەهیدەکانی ئێوە پێش پرۆسەکە شەهید ەڵک ئەوەندە گێل نییە نەتوانێ بەراورد بکات ئێمە عەزیزم خ
تۆ الی خۆی پیاوێکی بەئەزموون دنیا . و شەهیدیان داوە بوون، بەاڵم شەهیدەکانی ئێمە لەپرۆسەکەدا بەشداربوون

ەکەسەکانی ئێمە دەڕوانی، من دیدەی بۆ بەچاوێکی تەسکەوە یان بەبیرێکی تەسکەوە یان بەشێوەیەکی سووک ل
و کاک محەمەد عەبدوڵاڵو ئەوانی تریش بخەینە  و شێخ فازڵ تۆ کار بۆ ئەوە بکەی هەوڵەکانی تۆو من چاوەڕێ بووم

 . (رشنگداری گەلەکەمانخزمەتی نووسینەوەی مێژوویەکی پ
 : دەڵێم دا-لە وەاڵمی نەریمان

هەروەها  سەکە دادپەروەر و بەویژدان نەبێت،بەتایبەت کە کەڕاستی گوتن بە هەموو کەسێک ناکرێت  .5
کەسانێکی دیکەش کە پیشەیان شێواندنی مێژوو، ناڕاستگۆیی و چەواشەکاری بێت، زۆر زەحمەتە بتوانن 

 . ڕەقنالی کەسانێکی زۆر تاڵ و ڕاستییەکان هەرس بکەن کە ڕاستی و هەق هەمیشە 
ۆن فازڵ یوسف شێخ ئەلیاسم ناسیوە و لەوەی کە چ نەبووە ڕاستگۆکە  دووبارە بە نەریمان دەڵێم .6

 . و لە ڕێگەی نووسینەکەی ئەوەوە نەبووە ئەودۆزیوەتەوە کە بەدڵنیایی بەهۆی 
دەربەندیخان وەکو خۆی بنووسم کە لە کۆتایی / شەهیدەکەی بازیان( 51)بۆ ئەگەر ڕۆڵی ڕاستەقینەی  .6

کە و هاتبنە سەر سفرەیەکی ئامادە، کارەکانی هەوڵی شکاندنەکەی زیندانی سێدارەی موسڵ هاتبنە زیندانە
دە )دەبێ بە نەفەسێکی ڕەقاوییەوە نووسیبێتم؟ ئەی بۆ ئەو کارەی کە نەریمان کردوویەتی و گوایە ئەوان 

هەر بە گەیشتنیان بە زیندانی سێدارەی موسڵ بیریان لە داڕشتنی پالنێک کردۆتەوە بۆ ( شەهیدەکەی بازیان
، سووک سەیرکردنی شەهیدەکانی دیکە لە اوچەگەرێتی، خێڵەکی، بنەماڵەییبە نەفەسێکی نشکاندنی زیندانەکە، 

خاوەنی بیرۆکەی شکاندنی زیندان، پالندانەر و نەخشەدانەران، پارەدەران، ئەوانەی بە درێژایی نزیکەی سێ 
مانگێک کاریان بۆ سەرکەوتنی نەخشە و پالنەکە کردووە و شەوانە خەریکی بڕینەوەی شیشی دەرگاکان 

ئەی ئەگەر ئەوە نادادپەروەری و بێویژدانی نەریمان نەبێت، دەبێ چی بێت یان ناوی چی لێ ە، نییە؟ بووین
 بنێین؟ 
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( 2.6.1981)کەسی زیندانی کە شەوی ( 66)شەهیدەی بازیان دەبینێ لە کۆی ( 51)نەریمان چاوی تەنیا ئەو  .6
کی و تەنیا بەردەم ئەوە بیر تەسئایە . دارەی موسڵ بووینەی شکاندنی زیندانەکە لە ژووری سێواتە شەو

و بێالیەنانە  کە نەریمان کردوویەتی، یان ئەوەی کە لە نووسینەکانم ئاماژەم پێداون چاوی خۆ بینین نییە
 ؟ نووسراوە

کۆمەڵێک زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ کە بەالی  بردنی خەبات، هەوڵ، تێکۆشان و ماندووبوونیئایە  .1
ر لە ئەنجامدانی نەبەردییەکە لە سێدارە دراون یان گوللە باران کراون، لەگەڵ هاوڕێی زیندان بە( 66)کەمەوە 

زیندانی بەشداری نەبەردییەکە بووینە، ( 66)هاوڕێی دیکەی کە لە شەوی نەبەردییەکە لە کۆی ( 62)
ن سووکایەتی کردنە بە شەهیدان و بە چاوێکی کەم سەیرکردنیانە، یان ئەوەی لە نووسینەکانمدا بەدی دەکرێ

 بەشداری خۆی مافی خۆی دراوەتێ؟ کاتی و هەر شەهیدەی بەگوێرەی تواناو 
نەریمان لە چەندین شوێنی دیکەی نووسینەکەی بە بیرکردنەوە و بۆچوونی خێڵەکیانە و نالۆژیکانە پرسیاری  .2

ێ، ئەوەی کردووە ئەگەر لە شەوی ئەنجامدانی نەبەردییەکە شەهیدەکانی بازیان نەبووبن ئەو کارەیان کردب
ئەی دەبێ کێ ئەنجامی دابێ جەمیل یان تەحسین؟ لەکاتێکدا خۆم لە نووسینەکەمدا باسی ئەوەم کردبێ کە 

لە ئەنجامدانی نەبەردییەکە لە سێدارە درابن، ئایە پێویست دەکات بەر ئەوان هەردووکیان بە چەند ڕۆژێک 
ن ئەنجام داوە یان شەهیدەکانی ئەو پرسیارەم لێ بکات کە ئەوان نەبەردییەکەیاچەند جارێک ئەو بێت و 

هەرگیز هەڵەی وا ناکات و خۆی بەدوور  ێکبازیان؟ پێم وایە کەسێکی سیاسی، کادیرێکی حزبی یان ڕۆشنبیر
 . کە پرسیارێکی ناژیرانەیە دەگرێت لەو جۆرە پرسیارانە

ەی ڕۆڵ و هەوڵی تگۆییە، شێواندنی مێژووە، چەواشەکارییانە، کەمکردنەوسنەریمان سەرەڕای ئەو هەموو ناڕا .6
شەهید کە پێش ئەنجامدانی نەبەردییەکە لە  66)کۆمەڵێک زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ کە ژمارەیان 

دانەکە کە لەو زیندانە بووینە، چوار کەسی شەوی شکاندنی زین 66+ سێدارە دراون یان گوللە باران کراون 
کە ( دە شەهیدەکەی بازیانیشی لێ دەرکەەها هەرودەرکە  کە لەگەڵ شکاندنی زیندانەکە نەبووینە، لێ کەسی

باسی ئەوە دەکات ، شەهیدەکەی بازیان( 51)ڕۆڵی  گەورەکردنی لەگەڵ ،شەهید( 25)دەکاتە تێکڕا ژمارەیان 
نەریمان، فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس، محەمەد عەبدولاڵ، )کە چاوەڕێی ئەوە بووە کار بۆ ئەوە بکەم هەوڵەکانی 

هەرگیز ناتوانم کار خۆم سەرەتا . ە خزمەتی نووسینەوەی مێژوویەکی پڕشنگداربخەین( کەسانی دیکە و خۆم
، دواتر مێژووی پڕشنگدار بە و ناڕاستگۆ بن لە نووسینبێویژدان  نادادپەروەر،لەگەڵ کەسانێک بکەم کە 

کەسانێکی وەکو  ڕاستگۆیی و ئەمانەتەوە دەنووسرێتەوە نەک بە چەواشەکاری، شێواندن و ناڕاستگۆیی
کوردستانی  ی(52)ەڕە لە الپ نەریمان سەبارەت بە نەبەردی شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ،. یماننەر

پۆلە شەهیدەکەی بناری بەمۆی خانەقین کە : )دا نووسیوێتی(56.2.6156)ی ڕۆژی (2516)نوێ 
تر بخەنە  ڕاگوێزرابوون بۆ ئۆردوگا زۆرەملێکانی تەیناڵ و گۆپاڵەی نزیک بازیان، بۆ ئەوەی سەروەرییەکی

ێکی کوردی ئێزیدی (سجان)ک، بە هاوکاری کەس و کاریان و چەند . ن. سەر تۆماری پڕ سەروەری ی
-2-½لە زیندانی موسڵ، توانیان شەوی  بەناوی شێخ فازڵ یوسف ئەلیاس و شێخ مەردان یوسف ئەلیاس

ن لە جەالدەکانیش بە دا دەرگای قەسابخانەی موسڵ بشکێنن و دوا-ک. ن. لە ساڵیادی دامەزراندنی ی 5925
ئەوەی نەریمان لە سەرەوەدا نووسیوێتی هەر هەمان ئەقڵیەتی نووسینی  (.سزای گەل و شۆڕش بگەیەنن

. دا نووسیوێتی(شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)و ( 1.2.6111)پێشوویەتی کە لە کوردستانی نوێی ڕۆژی 
شەهیدەی بازیان و ( 51)وەری ئەو نەریمان تەواوی نەبەردییەکەی تەنیاو تەنیا کردۆتە سامان و سەر

خاوەنی بیرۆکەی شکاندنی زیندان، پالندانەر و نەخشەدانەرانی شکاندنی لە هەمان کاتدا بنەماڵەکانیان و 
زیندان، پارە کۆکەرەوان، ئەو زیندانییانەی بەدرێژایی نزیکەی سێ مانگ خەریکی بڕینەوەی شیشی دەرگاکان 

لەگەڵ هاوڕێ دەبوو، ( 33)و ژمارەیان بەالی کەمەوە ە سێدارە دراون بەر لە هەوڵی شکاندنەکە لبووینە و 
 دا بووینە-شەهیدەی بازیان( 51)دا لەگەڵ ئەو (6.2.5925)ئەو زیندانییانەی کە لە شەوی شکاندنی زیندانەکە 
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ئایە مێژوویەکی پڕشنگدار  .بێبەش دەکاتلەو سەروەری و نەبەردییە ، هاوڕێ بووە( 28)و ژمارەیان 
وەیەی کە نەریمان نووسیوێتی دەنووسرێتەوە؟ ئایە نەریمان هەست بەوە ناکات کە گەورەترین بەمشێ

 شەهید دەبێت؟ ( 25)بێویژدانی بەرانبەر بە کۆمەڵێک شەهید کردووە کە بەالی کەمەوە ژمارەیان 
 

بەڵکو . هەڵساونو هەر ئەو شەوەش بەو کارە  من کەی وتومە هەر ئەو شەوە شتەکانیان بۆ کڕیون: )نەریمان دەڵێ
وتومە پێیان راگەیاندین کە کۆمەڵێک کەرەستەیان بۆ دابینکراوە لەالیەن دوو کوردی ئێزدی پێش ئەوەی ئێمە بچینە 

 (. شەهیدەکانی ئێمە دەکەیت و دەڵێیت سوپەرمانانەباسی دیدەنیان کەچی تۆ زۆر بەناشیرینی 
لە کوێی ئاخر . نوێیە بۆمی دروست دەکاتنێکی و بوختای تیەو دروستکراوی خۆنەریمان قسەی  ی سەرەوەئەوە

لە وەاڵمی وەلێ هەر ئەو شەوە شتەکانیان بۆ کڕیون؟  ئەو وتبێتینووسینەکەمدا باسی ئەوەم کردووە کە گوایە 
هەر ئەو شەوە دوای گەڕانەوەی کەس و کاریان بۆ سلێمانی و ناوچەکانی : )یەتیدا نووسیو(56)ئەوەی کە لە الپەڕە 

دەست دەکەن بەشکان و ( ک. ن. ی)و لە یادی ساڵڕۆژی دامەزراندنی  5/6/2/5925اتە شەوی و. دەوروبەری
دواتر دێنە قاوشەکان بە هاوکاری و چاوساغی دوو سەجانەکە و  بڕینەوەی دەرگاو پەنجەرەکانی ژوورەکانی خۆیان

دەکان بە سزای گەل و ، هەر ئەو شەوە دوو لە جەالو پاشان بۆ سەر دیوارە بەرزەکانی حەوشەی قەسابخانەکە
لە خاڵی  ،(شۆڕش دەگەیەنن و ئیتر سیخوڕەکانی بەعس دەست دەکەن بە تەقەکردن و دەوری قەسابخانەکە دەگرێت

نووسیوێتی کە گوایە زیندانییەکان ( شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)ئەوەی نووسەری نامیلکەی : )یومەسنووپێنجەمدا 
دەست دەکەن بە شکان و بڕینەوەی ( ک. ن. ی)اڵڕۆژی دامەزراندنی لە یادی س دا(5925-2-5/6)لە شەوی تەنیا 

دەرگا و پەنجەرەکانی ژوورەکانی خۆیان و بە هاوکاری و چاوساغی دوو سەجانەکە، هیچ ڕاستییەکی تێدا نییە و زۆر 
ێرەی بەگو. زەحمەتیشە کەسێکی وریا باوەڕ بەوە بکات کە ئەو هەموو کارە تەنیا لە یەک شەودا ئەنجام درابێت

کەسە بە ژووری سێدارەی موسڵ، مشار ( 56)ئاگاداری خۆم بەالی کەمەوە دوو تا سێ مانگ بەر لە گەیشتنی ئەو 
شیشی و شەوانە تەنیا لەکاتی ئێشکگری فازڵ و مەردان دەست دەکرا بە بڕینەوەی  گەیشتبووە دەست زیندانییەکان

و دواتریش بە سابونی ڕەقی شوێنی بڕینەوەی ژووری زیندانەکە لەگەڵ دەرگای ڕێڕەوەکە  دەرگای هەر دوو
ی دووبارەی دەکەمەوە لە کوێ (.و نەیبینن نەکانی دیکە هەستی پێ نەکەننیان پڕ دەکردەوە بۆ ئەوەی پاسەواشیشەکا

و هەر ئەو  باسی ئەوەم کردووە گوایە نەریمان نووسیبێتی کە هەر ئەو شەوە شتەکانیان بۆ کڕیون بابەتەکەم
من ڕەخنەی ئەوەم لە نەریمان گرتووە کە ئەو ڕاست ناکات کە گوایە تەنیا لە ؟ یەکە هەڵساونشەوەش بە نەبەردی

 لە کوێی نووسینەکەدا دا زیندانییەکان دەستیان کردووە بە شکاندن و بڕینەوەی دەرگاکان،(5925-2-5/6)شەوی 
و هەر ئەو  کانیان بۆ کڕیونهەر ئەو شەوە شتەنەریمان باسی ئەوەی کردووە کە ) گوایەباسی ئەوەم کردووە کە 

 ، نازانم نەریمان بۆ ئەو قسەیەی بەناوی من کردووە و لە کوێی هێناوە؟  (؟شەوەش بەو کارە هەڵساون
دابینکراوە بەڵکو وتومە پێیان راگەیاندین کە کۆمەڵێک کەرەستەیان بۆ : )نەریمان کە نووسیوێتیدێرەی هەروەها ئەو 

لە دوو پێشتر بە هیچ شێوەیەک ، دوورە لە ڕاستی و (ی ئێمە بچینە دیدەنیانلەالیەن دوو کوردی ئێزدی پێش ئەوە
پێیان ڕاستەوخۆ نووسینە کۆنەکەی باسی ئەوەی نەکردووە کە شەهیدەکانی بازیان بەتایبەت بابان و سەباح 

ارە باسی ڕاگەیاندوون کۆمەڵێک کەرەستەیان بۆ دابینکراوە، بەڵکو ئەو لەسەر زاری کەسی سێیەم کە کەسێکی نادی
 . ئەوە دەکات کە هەموو پێداویستییەکانیان بۆ دابین دەکرێت

دانییەکان زینگوایە لە شەوی ئەنجام دانی نەبەردییەکە  نووسیوێتی نەریماندیسان دووبارەی دەکەمەوە کە ئەوەی 
کە واتە دوورە لە ڕاستی و کارەدەست دەکەن بە شکاندن و بڕینەوەی دەرگاو پەنجەرەکانی ژوورەکانی خۆیان، 

وەکو بیبڕنەوە چ پەنجەرەیەک نەبووە بۆ ئەوەی هەروەها هی. مانگی پێچووە( 6)بڕینەوەی شیشی دەرگاکان نزیکەی 
بێئاگایی ئەمەش نەریمان نووسیوێتی گوایە پەنجەرەکانی ژوورەکانی خۆیان بڕیوەتەوە، کە زۆر دوورە لە ڕاستی و 

 . شکاندنی زیندانەکەکارکردن و سەبارەت بە چۆنێتی ناوبراو دەردەخات 
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دوای بووە و لەو شەوەشدا دا (6.2.5925)لە شەوی شەوی نەبەردییەکە و شکاندنی زیندانەکە سەرەڕای ئەوانەش 
قاوشەکان و پاشان ناو هاتوونەتە نەتەواوکردنی ئەو کارە کەمەی لە بڕینەوەی شیشی دەرگاکان مابوو، زیندانییەکان 

یەکسەر بەبێ هیچ کێشەیەک و تەقەکردنێک کە نەریمان نووسیوێتی، بەڵکو  بۆ سەر دیوارە بەرزەکان وەکو ئەوەی
دەسوڕانەوە تا  دا(الباب الجدید)زیندانەکە لە شەقامی  کە لە نزیک بە ئۆتۆمۆبێلە ئامادەکراوەکاندەرەوە و  هاتوونەتە

واتر قاوشی چی و کام د. بەرەو شوێنی جیا جیا ڕۆیشتوونبەو ئۆتۆمۆبێالنە پۆل پۆل کاتی دەرچوونیان و دواتر 
 . قاوش؟ کە هیچ قاوشێک بوونی نییە

 
بەکارهێناوە و  یناشرین وشەیکۆمەڵێک ، نەریمان سەبارەت بە دەرگای هەر سێ ژووری زیندانی سێدارەی موسڵ

ئەم قسەیە ئەو ( ژووری سێدارەی موسڵ بریتی بوو لە سێ ژووری دەرگای شیش ئەستوور)دەرسیم دەڵێ : )دەڵێ
دیوی ناوەوەی )ۆ دەخاتەوە لەیەکەم ئەڵقەی بابەتەکەیدا وێنەیەکی دابەزاندووە لەژێر وێنەکەدا نووسراوە وێنەیە بەدر

ئاسایی پێوە ( و دەسکی چەپەک)و  دەرگاکان نازانم تەختەیە یان ئاسن، بەاڵم لەدەرگای ئاسایی دەچن( زیندانی موسڵ
، ئەی ئەمەی تۆ چی پێ دەڵێن درۆ یان دیارە نەک شیشی ئەستوور وەک خۆت لەم بڕگەیەدا باستکردووە

ئەگەر لەبەرامبەر وێنەی . چەواشەکاریی کێ هەبوو بیتوانیبایە وێنەی ناو زیندان بگرێ وا تۆ ئەو وێنەیەت دابەزاندووە
شاروخ )، ئەوا عەزیزم هەڵەی چونکە وێنەی بەرگی نامیلکەکەی من دیزاینەر بەرگی نامیلکەکەی منت دابەزاندووە

  (.ڵی خۆی ئەوەی کردووە بە بەرگی نامیلکەکەدا منیش بەجوانم زانیبەخەیا( خالق
لەژێر ناوی  دا(51)ل ، (61.2.6156)ێکەوتی ی هەینی، ڕ(2526)نی نوێ لە ژمارە کوردستاڕۆژنامەی  سەرەتا

کە لە کۆپی ڕوونکردنەوە) خۆیان دایان ناوە نەک من ، ئەوەیان نووسیوە کە وێنەکە(ردنڕاستکردنەوە و داوای لێبوو)
، هەروەها نەریمان دەبوایە بزانێ مادام کە (سەرەوە لە بەشی یەکەمی وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی دانراوە

 لەبەرئەوەییە، (کوردستانی نوێ)ئەو وێنەیە لە نووسینەکەمدا لە فەیسبووک و لە ماڵپەڕەکاندا دانەنراوە، کەواتە هی 
او و فەیسبووک یان لە یەکێ لە ماڵپەڕەکان خوێندۆتەوە، چونکە کوردستانی ئەو وەاڵمەکەی منی لە ڕۆژنامەی ناوبر

دوای . لە نووسینەکەم الدەم، ئینجا ئەوان باڵوی بکەنەوە( درۆ، دزینی خەبات و بوختان)نوێ داوایان کرد وشەکانی 
لەیی ئەوە دەکات کە ئەو نەریمان گالدان و گۆڕینیان بە وشەی دیکە، کوردستانی نوێ ئەو بابەتەیان دابەزاند، کەچی 

وشانەی سەرەوەم لەدژی ئەو بەکارهێناوە کە تەنیا لە فەیسبووک و ماڵپەڕەکان بوونیان هەیە و لە کوردستانی نوێ 
کەی منی جگە لە ڕۆژنامەی کوردستانی بابەتەمەجید کەواتە بەدڵنیایی نەریمان دووبارەی دەکەمەوە ، بوونیان نییە

 . خوێندۆتەوەلە ماڵپەڕە ئەلکترۆنییەکان ەڕێک لە فەیسبووک یان لە ماڵپ نوێ
، لە بەشی یەکەمی بابەتەکەم دانراوە لەالیەن کوردستانی نوێکە هەر دوای دانانی ئەو وێنەیەی ناوەوەی زیندان 

( 5925-5921)ی نکە ئەو دەرگایانە دەرگای سااڵو بۆم باسکرد کرد بە بەرپرسێکی ڕۆژنامەی ناوبراو پەیوەندیم 
ەکانم لەگەڵ کەلوپەلخواردن و زیندانەم کردووە و هەموو جارێکیش جاری ڕێک سەردانی ئەو ( 52) خۆمنین کە 

و  بردۆتە بەردەم دەرگای سەرەکی و جارێکیش چوومەتە ژوورەوە بەخێرایی سەیرم کردوون ەکەهەردوو شەهید
ووبن، ئەوە بەدڵنیایی دوای موسڵ بزیندانی بۆیە پێم وایە ئەگەر وێنەی ئەو دەرگایانە دەرگای ژووری سێدارەی 

رگاکانیان گۆڕیون، ئەوان پێیان ڕاگەیاندم کە کارمەندێکی ئەوان لە گوگلە ئەو وێنەیەی دە (6.2.5925)نەبەردییەکەی 
لێرەدا بە باوەڕ بوونم بەخۆم دووبارەی دەکەمەوە و سوورم لەسەر ئەوەی . دۆزیوەتەوە و لەگەڵ بابەتەکەمدا دایناوە

بۆ زیاتر . ووری سێدارەی موسڵ لە سەرەوە تا خوارەوە شیشی ئەستوور و پتەو بوونکە هەرسێ دەرگای ژ
دا قسەم لەگەڵ محەمەد حەسەن خورشید کرد کە ماوەی چەند مانگێک لە (56.51.6156)ی لە ڕێکەوت دڵنیابوونیش

دارەی ژووری سێدارەی موسڵ بووە و ئەویش باسی ئەوەی کرد کە هەرسێ دەرگای زیندانییەکانی ژووری سێ
، جگە لە دەرگای حەوشی ژووری سێدارە کە دەکەوتە شی ئەستوور و پتەو بووینەشیلە سەرەوە تا خوارەوە موسڵ 

هەروەها سەبارەت بە  .سەر شوورە بەرزەکە کە نیوەی پلێتی ئاسن و نیوەکەی دیکەشی شیشی پتەو و ئەستوور بوو
دەرگاکان هەموویان لە سەرەوە ە ئەویش پێی وابوو ک کرد، شێوەی دەرگاکان پرسیارم لە فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس
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بەڕاستی دەرگای ژووری ئەگەر کوردستانی نوێ دایناوە ئەو دەرگایانەی کە  وێنەیتا خوارەوە شیشبەند بوون، بۆیە 
   .گۆڕدرابندوای هەوڵی شکاندنی زیندانەکە سێدارەی موسڵ بن، دەکرێ 

یان چەواشەکاریی کێ هەبوو بیتوانیبایە وێنەی  ۆ چی پێ دەڵێن درۆئەی ئەمەی ت): سەبارەت بەوەی کە نەریمان دەڵێ
لە کوردستانی نوێ دەکەم کە ڕێگەیان خۆم ، لێرەدا دووبارە گلەیی (ناو زیندان بگرێ وا تۆ ئەو وێنەیەت دابەزاندووە

بارەت بەوەی کە کێ لە وەاڵمی نەریماندا سە. لەکاتێکا ڕێگەی منیان نەدا بە نەریمان دا بۆ بەکارهێنانی ئەو وشەیە
، پێنجشەممە، ڕێکەوتی ڕۆژنامەی کوردستانی نوێی (6669) لە ژمارە: )هەبووە وێنەی ناو زیندان بگرێ، دەڵێم

بردنە ژوورەوەی چۆنێتی باسی  "قارەمانی بەر پەتی سێدارەو وێنەیەک لە زینداندا"دا لەژێر ناوی 9، ل(52.56.6112)
بۆ ناو  ەهید لەتیف عەبدولاڵ ئیبراهیم سەنگەسەری بەناوی عەلی حەمە سەعیدلەالیەن هاوڕێیەکی ش دەکاتیەک کامێرا

عەلی دوای ئەوەی  ،کە وێنەکەشی دابەزاندووەگرتنی وێنەیەکی شەهید لەتیف ژووری سێدارەی موسڵ و زیندانی 
ناو  ەنێتەدەیگەیتەوە و دەشارێ کاڵەکێکلەناو  کامێرایەک ی ڕێکخستنی دێرین و هاوڕێی ئەو شەهیدەحەمە سەعید

، ئەوکاتە وەبهێشتایەکای بۆ دیدەنی داهاتوو الی خۆی کامێراشەهید لەتیف خۆ ئەگەر . زیندان و وێنەکەی پێ گرتبوو
بە ژووری لە سێدارە  هەموو ژوورەکانی ناو زیندانوێنەی تەواوی زیندانییەکان و لەو ماوەیەدا دەیتوانی  بەدڵنیایی
سەنگەسەری لەنێو زیندانی سێدارەی موسڵ، ڕەتکردنەوەی ئەو قسەیەی  وێنەگرتنی شەهید لەتیف (.بگرێتدانیش 

 .  نەریمانە کە گوایە کێ هەبووە بتوانێ وێنەی ناو زیندان بگرێت
لە  توانای خۆی وادەزانێ ئەو وێنەیەی ناوەوەی زیندان کە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێهزر و نەریمان، بە هەموو 

. ی ئەو دامناوە(کاندنی باستێلەکەی موسڵش)ر وێنەی بەرگی وایە من لە بەرانبە، گناوەبەشی یەکەمی نووسینەکەم دای
وازم بە تەواوی دا 5926بۆ ماوەیەکی باش و چەند ساڵێک وێنە و تابلۆم کێشاوە تا لە ساڵی : )لە وەاڵمدا دەڵێمبۆیە 
هەروەها (. ان وێنە و تابلۆ بکەمکە جیاوازی نێو پەیداکردووەشارەزاییم  نەبووبم بایی ئەوەندە ئەگەر هیچ فێرهێنا، 

ئەو پرسیارەش لە نەریمان دەکەم، هەرچەندە سەدا سەد دڵنیام لە شێوە و چۆنێتی دەرگاکانی ژووری سێدارەی 
زیندانی موسڵ، بەاڵم با وا دابنێین کە هەڵەم کردووە لە باسکردنی چۆنێتی دەرگاکان، باشە هەڵەکردن لە شێوەی 

سزاکەی قورسترە لە نووسینەوەی پڕ لە هەڵە، چەواشەکاری و شێواندنی بەئەنقەستی  باسکردنی دەرگاکان تاوانە و
 مێژووی نەبەردییەکەی شکاندنی ژووری سێدارەی زیندانی موسڵ؟ 

 
گرنگ ئەوەیە کێ ئەو دوو جەالدەی کوشت بەرواری شەهید : )نەریمان، دووبارە لە باسی کوشتنی پاسەوانەکان دەڵێ

  (.وکمان دەریدەخات کێ بەکارەکە هەستاوەبوونی ئازیزەکانی هەردو
ئەوانە پاسەوان بووینە  بەاڵملە سەرەوەدا وەاڵمی ئەو شانازییەی نەریمان دراوەتەوە کە گوایە دوو جەلالد کوژراون، 

ئەوەندە دەڵێم بەگوێرەی ڕێککەوتنێکی نێوان زیندانییەکانی ژووری سێدارەی زیندانی موسڵ و  هەروەها، نەک جەلالد
دواتر کە . برا فازڵ و مەردان نابوایە هیچ پاسەوانێک بکوژرێت و زیندانییەکان بەڵێنیان بەو دوو برایە دابوو جووتە

دەکات، ئەوە خوێنەر  ەکەو کوشتنی دوو پاسەوانگفتەکان جێبەجێ ناکرێن و نەریمانیش شانازی بەو بێ بەڵێنییە 
گ ئەوەیە کێ ڕاستییەکان دەنووسێتەوە، گرنگ ئەوە نییە بە نەریمان دەڵێم گرن هەروەها. دەتوانێ بڕیاری خۆی بدات

کێشەی نێوانمان لەسەر نووسینەوەی ڕاستییەکانە وەکو خۆی کە کێ ئەو دوو پاسەوانە بێتاوانەی کوشتووە، چونکە 
    ! نەک کێشەی کوشتنی ئەو دوو پاسەوانە

 
من : )نووسیوێتی( 6.2.5925)شەوی نەریمان، سەبارەت بە ڕاکردنی زیندانییەکانی ژووری سێدارەی موسڵ لە 

و ئەو سێ کەسەش بە  نەموتوە لەکوێ گیراون گرنگ ئەوەیە جەبار ئەحمەدو عەدنان سابیر لەپرۆسەکەدا شەهید دەبن
برینداری دەگیرێنەوە تۆ دەڵێی ئەو چەند کەسەو یەک تا دوو کەس لە رەبیعە گیرانەوە هەرچەند دێرێک دوای ئەوە 

و مەردانی برای بەبێ  باسی ئەوەی بۆ کردم کە تەواوی زیندانییەکان لەگەڵ خۆی( سەلیافازڵ یوسف شێخ ئ)دەڵێی 
ئەی ئەگەر هەموویانی بردووە بۆ ( دنێک لەزیندانی موسڵ دەرچوونەیەک یا رووبەڕووبوونەوەو تەقەکرهیچ کێش
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بۆیە گومانت لەقسەکەت ئەوان زیاد لە دە کەس بوون، ( یەک تا دوو)باسی ناوی ئەوانی تر نەنووسراوە تۆ دەڵێی 
و دەوروبەری سجن گیرانەتەوە لەگەڵ  هەیە کەواتە ئەو سێ کەسە راستەو بەبرینداری لەناو حەوشەی سجن

کەچی )هاوڕێکانی تریان، خۆ ئەگەر بردونیەتە نزیک رەبیعە ئەی بۆچی تۆ هەر خۆت خۆت دەخەیتە درۆوەو دەڵێی 
دەگیرێنەوە نازانم چی بڵێم تەنهاو تەنها خۆت لەبڕگە ( شاری موسڵرۆژ لەناو  بەداخەوە دواتر هەر هەموویان هەمان

و  تێدەگەی، تەنها مەبەستت ئەوەیە بڵێیت ئەو چەند کەسە شەهیدو بریندار نەبوون، کە منیش لەزاری شێخ فازڵ( 56)
ن جارە نامەکانی خۆیان و قسەو راسپاردەکانی خۆیان الی مەال ئەحمەد چەمچەماڵی باسیانکردووە ئەمە سییەمی

  (.دووبارەی دەکەمەوە
من کە بە ەکانی ساڵێکە، بەمشێوەیە قس( 61)نزیکەی سەرەتا دەبێ ئەوە بڵێم کە نەریمان لە تەمەنی ئێستایدا کە 

ساڵید ئەگەر شتێکی تەنیا بە دەم ( 56)دایە دەیانگۆڕێ و چەواشەیان دەکات، ئاخۆ لە تەمەنی لە بەردەم خۆی نووسراو
کە ئەو قسانەی بەناوی و تا ڕادەیەکی زۆریش دڵنیام هەیە لە ڕاستی قسەکانی ە گومانی زۆرم هەرچەند)بۆ باسکرابێ 

چۆن چۆنی بیانگۆڕێ و ( هەمووی هۆنینەوەی خۆیەتین، کە پێم وایە ڕاست نیشەهیدان بابان و سەباح دەیانکات 
ێ لەکاتی شکاندنی ژووری کێشەی نەریمان ئەوەیە تاوەکو ئێستاکە وادەزانتێدا بکات؟ دواتر  یانچەواشەکاری

دەربەندیخان / کەسەکەی بازیان( 56)سێدارەی موسڵ، تەنیا بەرزانی عومەر عەلی و محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا و 
کەسیشیان سزاکەیان بۆ کرا بە زیندانی هەتا هەتایە و دواتریش ( 6)هاوڕێیان لە سێدارە دران و ( 51)کە دواتر 

نایەوێ لەوە تێبگات کە ژمارەی زیندانییەکانی ژووری سێدارە ئەو . بووینە ئازادکران لە ژووری سێدارەی موسڵ
ئاماژەم بە ژمارەی زیندانییەکانی ئەوکاتە داوە و نووسینی پێشوودا ، ئەوە جگە لەوەی کە لە هاوڕێ بووینە( 66)

  .(کەس بوون لەکاتی هەوڵی شکاندنی زیندانەکە 66زیندانییەکان پێم وایە ژمارەی )نووسیومە 
فازڵ و مەردان تەواوی زیندانییەکانیان لەگەڵ خۆیان بردووە؟ گوایە نازانم لە کوێی نووسینەکەم باسی ئەوەم کردووە 

باسی کەی باسی ئەوەم کردووە کە هەموویان بەیەکەوە لەگەڵ فازڵ و مەردان الی ڕەبیعە بەیەکەوە گیراونەتەوە؟ 
و مەردانی برای بەبێ هیچ کێشەیەک یان  یوسف شێخ ئەلیاس تەواوی زیندانییەکان لەگەڵ فازڵئەوەم کردووە کە 

ڕووبەڕووبوونەوەو تەقەکردنێک لە زیندانی موسڵ دەرچوون و بەهۆی ئۆتۆمۆبێلە ئامادەکراوەکانی بەردەم دەرگای 
 واتە دوای ئەوەی لە زیندانەکە بەیەکەوە دەرچووینە، لەبەردەم .زیندان دەستە دەستە بەرەو شوێنی جیاجیا ڕۆیشتن

دەرگای زیندان پۆل پۆل بە چەند ئۆتۆمۆبێلێک بەرەو شوێنی جیاجیا ڕۆیشتوون، نەک هەموویان بۆ یەک شوێن 
مەردان یوسف شێخ ئەلیاس، فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس، بەرزان عومەر عەلی،  کەهەروەها نووسیومە . ڕۆیشتبن

لە  دا(6.2.5925) ڕێکەوتیبەیانی ی (9)ێری کاتژمجەبار ئەحمەد زەریفە، عەدنان سابیر و یەک تا دوو کەسی دیکە لە 
( الجیش الشعبي)لەالیەن مەفرەزەیەکی سوپای میللی نزیک شارۆچکەی ڕەبیعە کە دەکەوێتە نزیک سنووری سوریا 

لە موسڵ و دواتر بۆ لێکۆڵینەوە ( مەردان و فازڵ)هەردوو برا سەرەتا ، دەگیرێن و دەگیرێنەوەست کران و  قۆڵبه
چەند کەسە بەیەکەوە ڕۆیشتوون  ئەوەش مانای ئەوەیە کە ئەو. رکوک کران ی که خاسه  یئه ی هه انهی گرتووخ وانه ڕه

بەیەکەوە سوریا ڕۆیشتبن و لە نزیک ڕەبیعە واڵتی نەک تەواوی زیندانییەکان لەگەڵ فازڵ و مەردان بەرەو سنووری 
ئەوانیش دیکە ڕۆیشتبوون، کە بەداخەوە  ئەوانەی دیکەش کە بەشێوەی دەستەی چەند کەسی بەرەو شوێنی. گیرابنەوە

نازانم ئێستاش نەریمان لەوە تێگەییشت . گیرانەوەپۆل پۆل هەموویان لەناو شاری موسڵ و سنووری ئەو پارێزگایە 
لەگەڵ فازڵ و مەردانی برای  ،هاوڕێی ڕاکردوو( 62)ی کۆنووسراوە لە لە سەرەوەدا کە تەنیا ئەوانەی ناویان 

کەسە کە دەمێنێتەوە ( 62)چەند کەسەش لە نزیک ڕەبیعە پێکەوە گیراونەتەوە؟ ئەوانەی لەو  ڕۆیشتوون و هەر ئەو
بەشێوەی گروپی بچووک بچووک بەرەو شوێنی جیا جیا ڕۆیشتوون، کە دواتر هەموویان لە شوێنی جیا جیای ناو 

، سەرباز سوپای میللیبی، لەالیەن چەندین مەفرەزەی ئەمن، ئیستخبارات، حزئەو پارێزگایە موسڵ و سنووری شاری 
 . و پۆلیس دەستگیر کرانەوە
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ئێمە نەمانوتووە ئێمە خاوەن بیرۆکەو داڕێژەرو جێبەجێکاری نەخشەکە بووین، بەڵکو دەڵێین ئەگەر : )نەریمان دەڵێ
ئەو چەند شەهیدە سەربەرزەی لەسەرەتاوە ئاماژەت پێکردووە گەر خاوەنی بیرۆکەی داڕێژەر بووبێت، ئەوا 

  (.انی ئێمە جێبەجێکاری پرۆسەکە بوونشەهیدەک
کە کێشەی سەرەکی نێوان ! قسەیەکی کردووە یان چی نووسیوە ئای چەند شەرمە مرۆڤ ئاگای لەوە نەبێت کە چ

نەریمان و من لەسەر ئەوەیە کە شەهیدەکانی بازیانی کردووە بە خاوەنی بیرۆکە و نەخشە و پالندانەری هەوڵی 
( 51)لە ڕاستیدا هیچ پەیوەندییەکی بە بیرۆکە و پالنەکە کە دووبارەی دەکەمەوە ، شکاندنی ژووری سێدارەی موسڵ

دوو نەریمان لە . کە پێشتر ناوم بردوون هاوڕێی دیکەی شەهید خاوەنی بووینە( 6)شەهیدەکەی بازیانەوە نییە و 
 :بەمشێوەیە نووسیوێتی( شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)ژمارەی کوردستانی نوێ و نامیلکەی 

هەر بە گەیشتنیان بە : )دا نووسیوێتی(1.2.6111)ی ڕۆژنامەی کوردستانی نوێی ڕێکەوتی (6526)ژمارە لە : یەکەم
کە ( سجان)ئەویش بە هاوکاری دوو  قەسابخانەکەی موسڵ بیر لە داڕشتنی پالنێک دەکەنەوە بۆ شکاندنی زیندانەکە

ێت وەک عومەر میرزا و محەمەد حەمە ساڵح کوردی ئێزیدی دەبن هەروەها لەوێش چەند کەسێکی تری لێ دەب
 ، (بەیەکەوە ڕێک دەکەون( ئامانج شاتری)کاکەبرا 

پاش  59.1.5925ئەوە بوو ڕۆژی : )نووسیوێتی( موسڵ شکاندنی باستێلەکەی)ی نامیلکەی (56)الپەڕە لە : دووەم
کەس بوون بڕیاری لە  52دادگایی کردنیان لە بینای دادگای هەیئە خاسەی کەرکوک کە ژمارەی بەنکراوەکان 

چەند ڕۆژێک دوای . ساڵ بۆ محەمەد عەبدولاڵ، ئەمین و ئیسماعیل بڕایەوە 61یان دراو سزای 56سێدارەدانی 
هەر بە گەیشتنیان بە . کەسەکەش بۆ ئەبوغرێب 6کەسەکە بۆ بەندیخانەی موسڵ ڕەوانە کران و  56بڕیارەکە 

ئەویش بە هاوکاری دوو سەجان کە  ردەوە بۆ شکاندنی زیندانەکەقەسابخانەکەی موسڵ بیریان لە داڕشتنی پالنێک ک
کوردی ئێزیدی دەبن بەناوی شێخ فازڵ یوسف ئەلیاس و شێخ مەردان یوسف ئەلیاس کە برا دەبن، هەروەها لەوێش 

عومەر عەلی و عومەر میرزا و محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا ناسراو بە  ێت وەک بەرزانچەند کەسێکی تری لێ دەب
 (. نج شاتری بەیەکەوە ڕێک دەکەونئاما

پۆلە شەهیدەکەی : )دا نووسیوێتی(56.2.6156)ی ڕۆژی (2516) ، ژمارەی کوردستانی نوێ(52)لە الپەڕە : سێیەم
بناری بەمۆی خانەقین کە ڕاگوێزرابوون بۆ ئۆردوگا زۆرەملێکانی تەیناڵ و گۆپاڵەی نزیک بازیان، بۆ ئەوەی 

ێکی (سجان)ک، بە هاوکاری کەس و کاریان و چەند . ن. اری پڕ سەروەری یسەروەرییەکی تر بخەنە سەر تۆم
کوردی ئێزیدی بەناوی شێخ فازڵ یوسف ئەلیاس و شێخ مەردان یوسف ئەلیاس لە زیندانی موسڵ، توانیان شەوی 

بە دا دەرگای قەسابخانەی موسڵ بشکێنن و دوان لە جەالدەکانیش -ک. ن. لە ساڵیادی دامەزراندنی ی 2-5925-½
 (.سزای گەل و شۆڕش بگەیەنن

و کوردستانی نوێی ژمارە ( شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)و ( 6526)ئایە ئەوەی نەریمان لە کوردستانی نوێی ژمارە 
نووسیوێتی، مانای ئەوە نییە کە شەهیدەکانی بازیان خاوەنی بیرۆکەی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی دا (2516)

 ە و جێبەجێکاری هەوڵەکە بووبن؟ موسڵ و پالندانەری نەخشەک
باسی باڵویکردونەتەوە، لە نامیلکەکەیدا هەم بەگوێرەی نووسینەکانی خۆی کە پێشتر لە کوردستانی نوێ و نەریمان 

( کە مەبەستی زیندانی ژووری سێدارەی)ئەوە دەکات کە ئەو شەهیدانەی بازیان بە گەیشتنیان بە قەسابخانەکەی 
دنی زیندانەکە، کەچی لە وەاڵمەکەی خۆی تنی پالنێک کردەوە لەپێناوی شکانلە داڕشە دەستبەجێ بیریان -موسڵ

پلە هەڵگەڕاوەتەوە و ( 521)کە لە کوردستانی نوێ باڵوکراوەتەوە ( وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی)بەناوی 
جێبەجێکاری تەنانەت نەکە و نکۆڵی لەوە دەکات کە ئەوان خاوەنی بیرۆکەی شکاندنی زیندان، داڕێژەری نەخشەو پال

کە باسی ئەوە  دەکاتە خودی پرۆسەکە نەریمان هەتا ئەوەش نازانێت کە جێبەجێکردنی نەخشەکە. بووبن شنەخشەکە
ئێمە نەمانوتووە ئێمە خاوەن بیرۆکەو داڕێژەر و : )، بۆیە نووسیوێتیدەکات ئەوان جێبەجێکەری نەخشەکە نین

ەڵێین ئەگەر ئەو چەند شەهیدە سەربەرزەی لە سەرەتاوە ئاماژەت پێکردووە بەڵکو د، جێبەجێکاری نەخشەکە بووین
ئەی ئەوە نەریمان نییە لە (. ئەوا شەهیدەکانی ئێمە جێبەجێکاری پرۆسەکە بوونخاوەنی بیرۆکەی داڕێژەر بووبێت، 
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ی کەسوکاریان و کوردستانی نوێ باسی ئەوەی کردووە، کە گوایە بە تەنیا پۆلە شەهیدەکەی بناری بەمۆ بە هاوکار
 زیندانەکەیان شکاندووە؟ ( فازڵ و مەردان)دوو پاسەوانی زیندانەکە 

گرتووە، چی بەخۆی دەڵێت  وەرم ئەودانووسینەکانی ی نەریمان کە لە دوای ئاماژەکردنم بەو قسانەئێستاش و نازانم 
 ارامە و تەواو نییە؟ نائ دەرکەوت کێ باری دەروونیبۆی ئێستا نازانم نەریمان و خۆی بە چی ناودەبات؟ 

  
جگە لەئێزگەی دەنگی : )دنەوەی هەوڵی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ دەڵێتنەریمان، سەبارەت بە باڵوکر

چەندین کەناڵی تری موعارەزەی عیراق باسی هەوڵەکەی ( دستانسەر بەپارتی دیموکراتی کور)یراق کوردستانی ع
  (.و دەنگی گەلی کوردستان لەدیمەشق( اقصوت العر)کردووە کاتی خۆی بۆ نموونە 

دوای شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ و باڵوبوونەوەی هەواڵەکە، ئێزگەی دەنگی کوردستانی ئێراق، دەنگی ئێراق، 
لەگەڵ  کرد، هەوڵی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ و ئەو داستانەیانباسی ، ڕادیۆی سوریا لە دیمەشق

، مۆنتیکاڕلۆ و دیمەشقڕادیۆی نی موسڵ، ڕادیۆکانی دەنگی ئێراق، انی هەر پۆلێک شەهید لە زیندالە سێدارە دهەواڵی 
 (دەنگی گەلی کوردستان) بە ناوهێنانیسەبارەت . ڕۆژی شەهید بوونیانی دەخوێندەوە ناوی شەهیدەکان و لەندەن

ەڵکو ڕادیۆی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە ئەوکاتە هیچ ئێزگەیەک نەبووە بەو ناوەوە، ب: )دەڵێم، لەالیەن نەریمانەوە
و دواتریش ( دەنگی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان)بەناوی پەخشی ئەزموونی سەرەتا دا (65.6.5969)ڕێکەوتی 

( ک. ن. ی)ی نێوان لەدوای کۆتایی هاتنی گفتوگۆەوە، پاشان ۆتپەخشی خۆی باڵوکرد (دەنگی شۆڕشی ئێراق)بەناوی 
بەاڵم پێم وانییە دەنگی  ،ەلی کوردستان گۆڕدراناوەکەی بۆ دەنگی گدا (51.5.5921)ێکەوتی لە ڕ و ڕژێمی بەعس
زیندانەکەی موسڵی کردبێ کە ڕۆژانە ژووری سێدارەی باسی نەبەردی شکاندنی بە تاکە وشەیەکیش شۆڕشی ئێراق 

ن گواستنەوە لەکار کەوتبێ و جگە لەو ڕۆژانەی کە ئێزگەکە بەهۆی هەڵەی تەکنیکی یا) ەبوویم گوێگری ئەو ڕادیۆیە
. (نەکردووەئەو هەوڵەی باسی کە تەواوی ژمارەکانیم لە چوار بەرگدا هەیە ، هەروەها گۆڤاری کۆمەڵەش (وەستابێ

دەنگی )سەبارەت بەو قسەیەی نەریمان کە گوایە هەواڵی شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ لە دەنگی گەلی کوردستان 
یان شەهیدەی بازیان ( 51)، مەگەر دەنگی گەلی کوردستان دوای لە سێدارە دانی ئەو باڵوکراوەتەوە( شۆڕشی ئێراق

باسی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی لە بەرنامەی کاروانی شەهیدان کە ژیاننامەی ئەو شەهیدانەی خوێندبێتەوە 
ە ڕۆژانە هەم بۆ بیستنی دا باسی نەکردووە ک(5925)ی ساڵی (2)موسڵی کردبێت، ئەگینا بەهیچ شێوەیەک لە مانگی 

چاالکی پێشمەرگە، هەواڵەکان و بە مەبەستی بیستنی هەواڵی ئەو نەبەردییەی شکاندنی زیندانی موسڵ، ڕادیۆی 
 . ناوبراوم کردۆتەوە
و  شۆڕشی ئێراقساڵ تەمەنەی خۆی پێڕاگەیشتووە ڕادیۆکانی دەنگی ئێراق، دەنگی ( 56)بەو چۆن جا نازانم نەریمان 

کوردستانی ئێراق و چەندین کەناڵی دیکەی موعارەزەی ئێراق کە هەر خۆی ناوەکانیان دەزانێت، گوێ  ئێزگەی دەنگی
لە چیمەن حەمەساڵح کاکەبرا لەو ئێزگانە نەریمان تەنانەت باسکردنی هەواڵی شکاندنی زیندانەکەشی لێ بگرێت؟ 

ئەم هەواڵە لە هەموو ڕاگەیاندنەکانی ) :چیمەن نووسیوێتی ، کەوەرگرتووە بەبێ ئەوەی ئاماژە بە سەرچاوەکە بدات
  (.دێکیان هەواڵی ڕزگاربوونیان ڕادەگەیەنننباڵوکرایەوە و لە هە( صوت العراق من دمشق)کوردستان و 

 
، ن، لە وەاڵمی ئەوەی کە نووسیومە ئەو دەبێ لە ئاست چەواشەکاری، شێواندنی مێژووی کۆمەڵێک تێکۆشەرنەریما

و ناڕەوا داوای لێبووردن لە شەهیدان، بنەماڵەکانیان و ڕێکخراوەکەیان بکات،  اڕشتنی کۆمەڵێک شتی ناڕاستد
ئەوە . و کەسوکاریان نەکردبێ ئیتر بۆ داوای لێبووردن بکەم من کە هیچ هەڵەیەکم بەرامبەر بەشەهیدان: )نووسیوێتی

و  عورفێکی ئیسالمیو کەسوکارەکەم چونکە دوور لەهەموو  ک و خزم.ن.تۆی دەبێ داوای لێبووردن بکەیت لە ی
نییەو کەسوکاری  ەئامێز کە ئەمە قابیلی قبوڵکردنبەشێوەیەکی گاڵت( سوپەرمان)کوردایەتی بەشەهیدەکانمان دەڵێی 

  (.دادگا لەسەر تۆمار دەکەنسەر ئەم وشەیە سکااڵی یاساییت لەشەهیدەکان تەنها لە
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سەر  نی ناڕەوایانە بۆدەستیان بۆ هێرشکردسەرەتا هەموو ئەوانەی ئایین، پارت یان شەهیدان دەکەن بە چەکی 
بە قەڵغانی بەرگری کردن لە خۆیان   ئایین، پارت و شەهیدان دەکەنیان  ،بێدەنگ کردنیان بە مەبەستیان نەیارەکانی
بێ وەاڵم و هەڵگری بەدڵنیایی دەڵێم ئەوانە کەسانی هەڵە، ناڕاستگۆیی، بێویژدانی و تاوانەکانیان،  داپۆشینیلەپێناوی 

 . و شەهیدان دەکەنە چەکی بەرگری بۆیە ڕێگای وا دەگرنە بەر یامی ڕاستی نین و ناتوانن ڕاستییەکان بسەلمێنن،پە
لەکاتێکدا  دی ئەوەندە سۆسیال دیموکرات نییەیەک لە سەپێم وایە نەریمان ئەوەندەی سۆسیال ئیسالمی و عەشائیرە، 

ئەگینا کەی ڕەوایە کەسێک کە بەناو سەر بە . زانێکە خۆی بە ئەندامی حزبێکی سەر بە سۆسیال دیموکرات دە
نەریمان باسی عورفی داکۆکی لە عورفی ئیسالمی بکات؟  کەچی بێ شەرمانەێکی سۆسیال دیموکرات بێت، تپار

ئیسالمی دەکات، دەپرسم کام ئیسالم؟ ئیسالمی سوننی یان شیعی؟ ئیسالمی توندڕەو یان میانڕەو؟ ئیسالمی قاعیدە 
و اڵهی؟ ئیسالم بۆتە سەدان بەش و ڕۆژانە هەزاران فەتوای دژ بەیەک الم؟ ئیسالمی سیاسیی یان ئیلان ئەنسار ئیسی

مزگەوتێکا باشترە بچێت لە  ی سۆسیال عەشایەرنەریمانوایە بۆ ن، تۆ باسی چیم بۆ دەکەی؟ بۆیە پێم ەردەکەدبێمانا 
 . ێتبکات، نەک لەناو ئەو حزبەدا بمێنبە مجێور و خزمەتی مزگەوت  ێتبب

. نەریمان زۆر جار وەاڵمی نووسینەکەی منی نەداوەتەوە و بەالی بابەتێکی دیکەدا چووە کە دوورە لە نووسینەکەم
شێواندنی مێژوو، چەواشەکاری نەبەردییەکەی شکاندنی هەڵەی بەئەنقەست، لە ئەنجامی  لە نەریمان کردووەداوام 

یژدانی ناو نامیلکەکەی داوای لێبووردن بکات، خۆ من ناڕاستی و بێوزیندانی ژووری سێدارەی موسڵ و چەندین 
 ! نەمنووسیوە با داوای لێبووردن بکات لەبەر ئەوەی هەڵەی بەرانبەر بە شەهیدەکان کردووە

 چییە، ئەگینا بەمشێوەیە لە بەکارهێنانی ئەو زاراوەیە توڕە نەدەبوو؟مانای ( سوپەرمان)زانێ هەیە نەریمان بم گومان
ئەو دەبێ ( سوپەرمانانە)بەهێز، تێناگەم بۆ ئەگەر بنووسی بەشێوەی مرۆڤی بەتوانا یان بەهێز ۆڤی رمان واتە مرسوپە

ئەگەر نەریمان دەڵێ گوایە بەشێوەی گاڵتەئامێز بەکارم هێناوە، ئەوە سووکایەتی بێت بە شەهیدەکان؟ دەستەواژەیە 
خۆ ئەگەر نەبەردییەکەی . تۆمار بکات گای خۆی و خزمەکانی لە دادلێکدانەوەی هەڵەی خۆیەتی و با بچێت سکااڵ

شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ سەرکەوتنی بەدەست بهێنابایە و زیندانییەکان ڕزگاریان بوایە، لە دەیان 
دیسان ڕێگای  ئەی ئەوکاتە نەریمان چی دەکرد،. گۆڤار، ڕۆژنامە، ڕادیۆ و تەلەفزیۆن بە هەوڵێکی سوپەرمانانە دادەنرا

خۆ شەهید مامە ڕیشە، دەیان و سەدان تۆمار دەکرد؟  ی ئەو دەزگا میدیانەگشت الیەکگرت و سکااڵی لەدژ دادگای دە
چاالکی سوپەرمانانەی بۆ کورد و کوردستان ئەنجام داوە، ئایە نەریمان مەجید ئەوەش بە سووکایەتیکردن بە مامە 

ونەتە نێو شار و چەندین چاالکییان ئەنجام باشە چەندین جار پێشمەرگە بەشێوەی سوپەرمان هاتوڕیشە دادەنێت؟ 
داوە و هەندێک لە پێشمەرگەکان شەهیدیش بووینە بۆ نموونە شەهید ئاسۆی دەالک و شەهید سەرداری سەعید 
 سۆفی، ئایە نەریمان ئەوەش بە سووکایەتی کردن بەو دوو شەهیدە دەزانێ، یان ئەو دەربڕینەش بە دەربڕینێکی

ەیە، با لەگەڵ خزم و کەسی پێی وایە ئەوەشم سووکایەتی کردن و دەربڕینێکی گاڵتەئامێزان گاڵتەئامێز دەزانێ؟ ئەگەر
 . شەهیدەش بچێت ڕێگای دادگام لێبگرێت و سکااڵ تۆمار بکەن ئەو سێ

و زانی چەند ڕقم لەو دەستەواژەیە، چونکە کورد ئەگەر نەریمان دەی، ئای (ئەمە قابیلی قبوڵکردن نییە)نەریمان دەڵێ 
و سەدبارە دووبارە  کورتەیانبێ ماناو ڕستە زۆر ئەو دایەتی کورد لە بەرانبەر دوژمنانی کورد و کوردستان سەرکر

  .تەواو دەرچووە( قابیلی قبوڵکردنە)و هەردەم پێچەوانەکەی  وەبۆ نەنا انەوە وەلێ هیچ هەنگاویۆتکرد
 

تی مامۆستا مەحمود قەرەداغی بێت دەرسیم باسی مامۆستا مەحمود دەکات رەنگە مەبەس: )نەریمان، دەنووسێ
لەڕیزی شەهیدەکانی ئێمەدا ناوی هاتووە، بەاڵم شوکور بۆ خودا ئێستا لە ژیاندا ماوە، هەروەها ناوی کاک محەمەد 

ئازاد کرا  5926پاشان لەعەفوەکەی ساڵی  مەد عەبدولاڵ بە بیست ساڵ حوکم دراوهاتووە برام کاک محەعەبدولاڵ 
د نەبووە لە نووسینەکەیدا بەڵکو ەژی، ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێ کە وریاندا ماوەو لە کەرکوک دخۆشبەختانە ئێستا لە ژ

 (.و بارێکی دەروونی نائارامی پێوە دیارە شپرزەیی
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مەبەستی مامۆستا مەحمود ڕەنگە )نەریمان دەبوایە ئەو قسەیە هەر نەنووسێت کە دڵنیا نییە، چونکە نووسیوێتی 
مامۆستا ئەی باشە بۆ دەینووسێ و درێژدادڕی دەکات؟ . و گومانی هەیە مەبەستم ئەو بێکەواتە ئە، (قەرەداغی بێت

ئەو بۆ نابێ . هەیئەوە ئازاد کراوەمەحمود قەرەداغی نە دادگایی کراوە و نە سزای سێدارەش دراوە، بەڵکو ئەو لە 
  ؟و مەحمود قەرەداغی نەبێت کەسێکی دیکە بێتمامۆستا مەحمودەی نووسیومە 

ەوە دەیناسم و بە تەلەفۆن قسەم لەگەڵ کردووە، (6151)ت بە مامۆستا محەمەد عەبدولاڵ، هەر لە ساڵی سەبارە
ئایە کەسێک کە خۆی باسی دەستگیرکردن و دادگایی کردنی خۆی و . نەریمان بۆ خۆی دەتوانێ لێی بپرسێت

 هاوڕێکانی بۆ کردبم، دەشێت ناوی ئەو کەسە بخەمە لیستی لە سێدارە دراوەکان؟ 
ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێ کە ورد نەبووە لە نووسینەکەیدا بەڵکو : )لە وەاڵمی ئەوەی کە نەریمان نووسیوێتی

ەم هەموو هەڵە، شێواندن و چەواشەکارییە سەرەڕای ئ: دەڵێم ،(و بارێکی دەروونی نائارامی پێوە دیارە شپرزەیی
رگرتنی چەند نموونەیەک لە نووسینەکەی ناوبراو مێژووییەی لە نووسینەکانی نەریمان دیاریم کردووە، هەروەها وە

نائارام و  کاممان شپرزەیی و بارێکی دەروونی بۆ خوێنەر دەردەکەوێ کەکە لە خوارەوە ئاماژەیان پێ دەدەم، 
کە لە نووسینەکەی  ائارامی نەریمانەنی شپرزەیی و بارانی دەروونی ؟ ئەمەش چەند نموونەیەکناڕێکمان پێوە دیارە

 : یراوەوەرگخۆیدا 
بکەن ئەوەی بینومانە  5.2.5925( سەباح مەجید سەعید)دەتوانن سەیری برقیەی تەبلیغی رۆژی مواجهەکەی : )یەکەم

 (.م بینیوەو نە ناسیومن(دەرسیم)و کەسە نزیکەکانی خۆمان بووە، ئیتر نە براو نە ئامۆزای  براو خزم
  ! اوەەکەی دانەن(تەبلیغ)کەچی نەریمان بروسکەی ئاگادارکردنەوە 

 (.و پیاوی رژێم جاشو کەسوکاری تۆ کۆمەڵە بوون نەک  شەهیدەکانی ئێمە وەک شەهیدە سەربەرزەکانی خزم): دووەم
 !پێموایە کەسێکی دەروون ئاسا ڕێگە بەخۆی نادات قسەی وا بەرانبەر بە شەهیدەکانی خۆی بکات

دای بەباوکی پێیوت ئێمە کارێکی وا  5/2نووسراوە رۆژی  65.1.5925نامەکەی شەهید بابان کە لە ڕۆژی ): سێیەم
دەکەین، ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێت کە تا ئەو رۆژە پرۆسەکە ئەنجام نەدرابوو واتا دوای شەهیدبوونی عەزیزەکانی تۆ 

 .(کارەکە ئەنجامدراوە
ابێ، ئەنجام در( 5.2.5925)هەرگیز باسی ئەوەم نەکردووە کە نەبەردی شکاندنی زیندانی سێدارەی موسڵ بەر لە 

لە سێدارە دراوە و تەحسین لە ڕۆژی ( 5925-1-61/65)هەروەها خۆشم باسی ئەوەم کردووە کە جەمیل لە شەوی 
گوللە باران کراوە، ئەی بۆ نەریمان نامەکەی شەهید بابان دەکاتە بەڵگە بۆ ئەنجام نەدانی پرۆسەی ( 62.1.5925)

 شکاندنی زیندانەکە لە مێژووی ئاماژەپێکراودا؟ 
 (.دەرسیم دەڵێ بیرۆکەو پالنی شکاندنی سێدارەی موسڵ) :ەمچوار

م کردووە، نەک هی شکاندنی سێدارەکە -من باسی بیرۆکە، نەخشە و پالنی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ
 .کە جیاوازییەکی زۆر لەو دوو دەربڕینەدا هەیە و دوو مانای تەواو جیاواز لە یەک دەگەیەنن

کە لە بڕگەی  قارەمانانەیشەهیدە بیرۆکەو نەخشەی شکاندنی موسڵ دەکاتەوە کە ئەو دەرسیم باسی ): ەمپێنج
 (.یەکەمدا ناویان هاتووە خاوەنی بوون

باسی بیرۆکە، نەخشە و پالنی شکاندنی م نەکردووە، بەڵکو -هەرگیز باسی بیرۆکە و نەخشەی شکاندنی موسڵ
  . کارێکی سەربازییە ی یەکەمەن ئەوجیاوازلێک  زۆردوو شتی م کردووە، کە -ژووری سێدارەی زیندانی موسڵ

و شەهید  و شەهید کرابوون زۆربەیان نامەیان دابوو بەمەال ئەحمەد کە ئەو شەوە سی کەسیان بریندار بوون) ەمشەش
  (.شەهید کرابوو 56/6/5925محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا لە 

 ! کە ئەمەش جیاوازییەکی زۆرە( 61)ووە بە سی ی لێ ب(6)لە سەرەوەدا لە ئەنجامی شپرزەیی خۆی نەریمان سێ 
 (. ە-ک. ن. سااڵن بووم نەمدەزانی کەی یادی دامەزراندنی ی 56من ئەسڵەن ئەوکاتە : )ەمحەوت
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کەواتە ساڵیدا نەیزانیبێ کەی یادی دامەزراندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانە، ئەی ( 56)نەریمان بۆ دەبێ لە تەمەنی 
ەوە پەیوەندی بە (5962)بووبێت و لە ساڵی ( 5922)راکەی نەریمان لە دایکبووی ساڵی کێ باوەڕ دەکات کە ب

ەوە کردبێ؟ هیوادارم کەس بە هەڵە لێکدانەوە بۆ ئەو پرسیارەم نەکات، چونکە یەک (کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان)
ساڵی پەیوەندیکردنی هەیە کە تۆزقاڵ گومانم لە پەیوەندی شەهید سەباح بە ڕێکخستنەکان نییە، بەاڵم گومانم لە 

 . نەریمان هەر لە خۆیەوە نووسیبێتی
 (.گوایە شەوانە ئاسن و دەرگا ئاسنەکان دەبڕانەوە: )ەمتەشه

باسی ئەوە کراوە کە شیشی دەرگاکان بڕاونەتەوە، بەاڵم کەس باسی ئەوەی نەکردووە کە زیندانییەکان شەوانە ئاسن 
ان نەبووە، تا ئاسنی چییان بڕیبێتەوە، خۆ کۆمەڵێک ئاسن بەجیا لە ژوورەکانیدواتر . و دەگا ئاسنەکانیان بڕیبێتەوە

 بڕنەوە؟ لەپێناوی کوشتنی کاتی خۆیان ب ئەوان ئەو ئاسنانە
و چەند قارەمانێکی تر جێبەجێیان  الی من زۆر ئاساییە بووتایە ئەمانە شەهید بوون داڕێژەری پالنەکە بوون): ەمنۆی

ئێمە نەمانوتووە ئێمە خاوەن بیرۆکەو داڕێژەرو جێبەجێکاری ): نووسیوێتیهەروەها ( دەڵێت واکرد کە مەنتیقیش 
نەخشەکە بووین، بەڵکو دەڵێین ئەگەر ئەو چەند شەهیدە سەربەرزەی لە سەرەتاوە ئاماژەت پێکردووە گەر خاوەنی 

 (.بیرۆکەی داڕێژەر بووبێت، ئەوا شەهیدەکانی ئێمە جێبەجێکاری پرۆسەکە بوون
دوای ئەو دانپێدانانەی سەرەوە دەستبەجێ داوای ، ی خۆی بوایەترریمان ئاگاداری نووسینەکانی پێشووئەگەر نە

لێبووردنی دەکرد، چونکە ئەو پێشتر بە بەردەوامی شەهیدەکانی بازیانی بە خاوەنی بیرۆکە و داڕێژەری نەخشە و 
دەکات کە  نێت و باسی ئەوەدە ستییەکان داکەچی لەپڕ دان بەڕا موسڵ ناوبردووە،پالنی شکاندنی زیندانی سێدارەی 

 ! ئەوان خاوەنی بیرۆکە و داڕێژەری نەخشە و پالنەکە نەبووینە
شەهیدەکانی خزموکەسی تۆ، )ئەو زاراوانەی  ی رێکجار( 62)نەریمان لە کۆی هەر چوار بەشی وەاڵمەکەی : ەمدەی

 .بەکارهێناوە و دووبارەی کردونەتەوە ی(ێوەی ئێمە و شەهیدەکانی ئشەهیدەکانی من، شەهیدەکانی تۆ، شەهیدەکان
. پێم وایە کەسێکی ئاسایی شەهیدەکان دابەش ناکات چونکە هەر هەموو شەهیدەکان شەهیدی کورد و کوردستانن

هەروەها هەموو ئەوانەی سەرەوە بەڵگەن بۆ بێئاگایی نەریمان لە نەبەردییەکەی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی 
 (. وەاڵمێکی هێمنانە بۆ دەرسیم دیبەگەیی)شپرزەیی باری دەروونی ناوبراو لەکاتی نووسینی  موسڵ و نائارامی و

 
لەمەشدا ( بەگوێرەی نامیلکەی سەباح مەجید)دەڵێ شەهید جەبار ئەحمەد زەریفە دەرسیم : )نەریمان، نووسیوێتی

جید کە من خۆم ئەمەش ە نەک سەباح مە(شکاندنی باستیلەکەی موسڵ)کەوتۆتە هەڵەوە نامیلکەکە بەناوی 
دا هەمان هەڵەی ژمارە چواری دووبارە (6)و ( 2)بەسوکایەتی دەزانم بەرامبەر بەشەهید سەباح بەداخەوە، لە ژمارە 

برام زۆر هەڵەی ( لە سێدارە دراوە 56.6.5925عەبدولسەمیع بەگوێرەی نامیلکەکە لەڕۆژی )کردۆتەوە هەروەها دەڵێ 
بەاڵم سەبارەت بەشەهید محەمەد )دا وتومە (52)ی نامیلکەکە بکە لەالپەڕە رەنگە باشت نەخوێندبێتەوە سەیر

( 2)حەمەساڵح کاکەبرا بەپێی ئەو نووسینەی خوشکە چیمەن ساڵح کاکەبرا بێت کە لەگۆڤاری شەهید ژمارە 
 (. نەک عەبدولسەمیع ئەحمەد( لە سێدارە دراوە 56.6.5925باڵوکراوەتەوە رۆژی 

، تا وەاڵمەکەی ناوبراویشم نەخوێندەوە هەستم (نامیلکەی سەباح مەجیدبەگوێرەی )وسیومە سەرەتا ڕاستە بە هەڵە نو
دواتر (. نامیلکەکەی نەریمان مەجید)دەستبەجێ هەڵەکەم ڕاست کردەوە و کردم بە دواتر وەلێ ! بەو هەڵەیە نەکردووە

ادگام لێ بگرێت و سکااڵی خۆی ئەگەر نەریمان ئەوە بە سووکایەتی بە شەهیدی برای دەزانێ، با بچێ دەرگای د
سەبارەت بە ڕۆژی لە سێدارە دانی شەهید محەمەد حەمەساڵح کاکەبرا، ئەوەش هەڵەیەک بووە و لەگەڵ . تۆمار بکات

هەڵەکردن بە . شەهید عەبدولسەمیع ئەحمەد چەمچەماڵی تێکەڵم کردووە، ئەوەش دوای دڵنیابوونم ڕاستم کردەوە
هەروەها ئەگەر مرۆڤ ئیش بکات  .بە نەنگی دەزانمنەنان ەسەر هەڵە و دان بە هەڵە شەرم نازانم، بەاڵم سووربوون ل

  . مرۆڤ بە ئەمانەتەوە مێژوو بنووسێتەوە و چەواشەی نەکات ، وەلێ گرنگ ئەوەیەهەڵەش دەکات
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بەڵکو  خۆزگە دەرسیم بەو نەفەسەوە ئەو بابەتەی نەنووسیبایە،: )نەریمان، لە کۆتاییدا خۆزگە بەوە دەخوازێ کە

و کەموێنەیە ئەنجام بدایە نەک شەهیدەکانی  بەهەردووکمان کارێکی جوانترو بەپێزترمان لەسەر ئەم رووداوە گرنگ
  (.و ئەوانی ئێمەش بەهیچ خۆی بە قارەمان بزانێ

انی لەوە تێناگەم، ئەگەر نەریمان تەنیا مەبەستی هێرش کردنێکی ناڕەوا نەبێت بۆ سەرم، لە کوێ نووسینەکەمدا شەهید
بە قارەمان و شەهیدانی ئەوانیشم ( کە زۆر ڕقم لە بەکارهێنانی زاراوەی شەهیدانی خۆی و شەهیدانی ئێمەیە)خۆمم 
م لە ناشرین کردنبەئەنقەست انەی بوختان و هەوڵی ، ناچنە خبە هیچ داناوە؟ ئایە ئەو قسانەی نەریمان مەجیدگوایە 

 پەنا شەهیدان؟ 
ئەو )ە بە هەردووکمان کارێکی جوانتر و بەپێزترمان ئەنجام دایە، لە وەاڵمدا دەڵێم سەبارەت بە خۆزگەکەی نەریمان ک

لەگەڵ کەسێک کارێکی هاوبەش ئەنجام و ناتوانم ، چونکە نامەوێ نایەتە بەرخۆزگەیەت وەکو داری خۆزگە هەرگیز 
هەڵبەستنی بە شەهیدان،  بێویژدانی بەرانبەربدەم کە دڵنیابم جگە لە چەواشەکاری، شێواندنی مێژوو، ناڕاستی، 

 (. سووکایەتی پێکردن هیچی دیکە نازانێبوختانی ناڕەوا و 
ئەنجام  ئەوڕابگەیەنن کە نامەوێت کارێکی هاوبەش لەگەڵ  پێ ئەوەی (ک. ن. ی)هەروەها دەبوایە ناوەندی ئەرشیڤی 

 ئەوپێیان ڕاگەیاندی کە گوایە  داوایەکی وایان لێکردم، مادام ئەواندا (52.2.6156)لە ڕێکەوتی بدەم، دوای ئەوەی 
! ە-دەرسیمقسەکانی  ەوانەیتەواو پێچلەوێدا قسەکانی ئەو چاوپێکەوتنەی لەگەڵ فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس کراوە، 

دا ئەنجام دراوە کە ناوبراو لەو کاتەدا تۆی (6116)ئایە مێژووی ئەو چاوپێکەوتنەش لەدوای سەرەتای ساڵی 
 ناسیووە؟ 

یمان لە بەشی سێیەم و بەشی چوارەمی وەاڵمەکەیدا، بەڵگەنامەیەکی فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس لەوە تێناگەم بۆ نەر
، دووبارە داناوە؟ ئایە تەنیا مەبەستی زیادکردنی ژمارەی الپەڕەی نووسینەکەیەتی، یان هۆکاری (مقتبس حکم)بەناوی 

 دیکە هەبووە؟   
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  :لە نووسیندا ی نەریمان مەجیدوردبیننا
 

دا سەبارەت بە دانپێدانان یان دانپێدانەنانی ئەو پۆلە (شکاندنی باستێلەکەی موسڵ)ی نامیلکەی (55)نەریمان، لە الپەڕە 
 (.بەاڵم هیچیان نەدرکاند: )دەربەندیخان نووسیوێتی/ شەهیدەی بازیان

م بۆ زیندانییەکان و نە لە شەرم دەزانبە بەر لە هەموو شتێک دانپێدانانی بەند و دیلە سیاسییەکانی کوردستان نە 
کە بە دەستەکانی قارەمانێتیی و پاڵەوانێتی خۆیان بەوە سەلماند  ە، چونکە ئەوانقارەمانێتی ئەوانیش کەم دەکاتەو

ەکان بدەن چاوەکانیان ببەستنەوە، ان کردە گەردنی خۆیان بەبێ ئەوەی ڕێگە بە جەلالدیخۆیان پەتی سێدارەی دوژمن
ی کەم بژی کەڵ بژی، هەڵپەڕکێ دروشمنیشتمانی، خوێندنەوەی هەڵبەستی شۆڕشگێڕانە،  یبە سرودخۆیان  هەروەها

ڕژێمی داگیرکەری چەوسێنەر، بێ ئەوەی ڕێگا بە  سێدارەیسەکۆی هەنگاویان دەنا بەرەو سەربەرزانە  ەوەپێکەنینو 
ەری زیندانی ژووری سێدارەی تەنیا پیاهەڵدانی ئەو ئەفسەرە پلەبەرزەی بەڕێوەب. جەلالدەکان بدەن پەلکێشیان بکەن

دا بەرانبەر بە شۆڕشگێڕانی کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان و یەکێتیی (5966-5962)ی نموسڵ کە لە سااڵ
گەلێک نەوەکانی بە گۆرانی، هەڵبەست و هەڵپەڕکێ پێشوازی لە پەتی سێدارە و مردن : )نیشتمانیی کوردستان وتبووی

، بەسە بۆ بەڵگەی قارەمانێتی زیندانییەکانی ژووری (دادێ بە ئاواتەکانی بگات بکەن، ئەو گەلە هەرگیز نامرێ و ڕۆژێ
 .کردووەمردن پەتی سێدارە و سێدارە کە بەدرێژایی مێژووی ئەو زیندانە بە هەمان گیان و هەمان ورە پێشوازییان لە 

لە وو دادگای تایبەتی ئەوەی شارەزای لێکۆڵینەوەو دادگاییکردنی شۆڕشگێڕانی کوردستانی بێت لە هەرددواتر 
ڕندەیی و سەرەڕای هەموو دبەغدا،  لە( محکمة الثورة)و دادگای شۆڕش ( محکمة الخاصة في کرکوکال)کەرکوک 

دەرنەدەچوو، هەرگیز کەسێک فەرمانی لە سێدارە دانی لەدژ  ی ئەو ڕژێمە فاشییە،قەرەقوشییانە نامرۆڤایەتی و دادگای
بکرایە بەر لە هەموو کەسێک ئەگەر براکەی خۆم نکۆڵی لە تۆمەتەکە ) یەپێدا نەناە سیاسییەکە خۆی دانی ئەگەر زیندان

کە ڕژێمی بەعس و دەزگا  هەندێک بارودۆخی تایبەتجگە لە ، (یە، هەرگیز لە سێدارە نەدەدراو دانی پێدا نەنا
ڕیاری لە سێدارە بۆ دروست دەکردن و ب فایلێکیانسەرووی خۆیان ئەمنییەکانی سەدام بەپێی بڕیارێکی تایبەتی 

 . دانیان لەدژ دەردەکردن
نووسینگەی ڕێکخستنەکانی باکوور  ڕازگری نهێنیو بوونی بە ( عەلی کیمیایی)بەاڵم دوای هاتنی عەلی حەسەن مەجید 

ی (521)بڕیاری ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕش، ژمارە ی حزبی بەعس بەگوێرەی (مکتب تنظیم الشمالأمین سر )
تیرۆر و چاالکی  ڕیشەکێشکردنیلیژنەی ر و قەزایەکدا لیژنەیەکی ئەمنی بەناوی لە هەر شا ،(69.6.5926)ڕۆژی 

دامەزراند، کە پارێزگار سەرۆکی لیژنە و ئەندامانی پێک هاتبوون ( مکافحة اإلرهاب والنشاط المعاديلجنة )نەیارەکان 
ئەو لیژنەیە بەپێی بڕیاری عەلی (. لیسئەمن، ئیستخباراتی سەربازی، موخابەرات، حزبی بەعس و پۆ)لە نوێنەرانی 

حەسەن مەجید، لە هەر شارێکدا بە سەدان تێکۆشەریان گوللە باران کرد کە بەشێکی زۆریان نکۆڵیان لەو تۆمەتانە 
کردبوو کە درابووە پاڵیان و دانیان بەهیچ شتێک دانەنابوو، هەروەها بڕیاری گوللە باران کردنەکان لە دەرەوەی دادگا 

لیژنەی ئەمنی شارەکان دەدرا، دواتریش بە تەلەفۆن یان نووسراوی فەرمی ڕەزامەندی عەلی حەسەن  و لەالیەن
 . مەجید بۆ گوللە باران کردنیان وەردەگیرا

 :نموونە زۆرن، وەلێ بە هێنانەوەی چەند نموونەیەک قسەکانی خۆم پشتڕاست دەکەمەوە
ناو ژووری پارێزەرانی دادگای سەرەتایی هەولێر و دا لە(9.6.5969)بەڕێوەبەرێتیی ئەمنی هەولێر، لە ڕۆژی  .5

و مامۆستا عارەب  (عەلی هەژار)پارێزەر عەلی عەبدولاڵ عەلی بە بەر چاوی کۆمەڵێک پارێزەر هەریەک لە 
بەاڵم دوای بێئومێد بوونی دەزگا ئەمنییەکانی بەعس لە . دەستگیرکران( کاردۆ گەاڵڵی)عەبدولقەهار مستەفا 

شەهیدی سەرکردە )بەگوێرەی بەڵگەنامەکانی ناو نامیلکەی دوو شەهیدە، بۆیە ەک لەو یدرکاندنی هیچ نهێنی
دۆسێیەکیان بۆ دەکاتەوە کە گوایە عەلی هەژار و کاردۆ گەاڵڵی لە ( عەلی هەژار ژیانی و خەباتی سیاسی

دا چوونەتە پاڵ هێزی پێشمەرگەی حزبی سۆسیالیستی کوردستان و لە ڕۆژی (9.6.5969)ڕێکەوتی 
شاری دا لەکاتی هێرش بردنیان بۆ سەر ڕەبیەکی سەربازی سوپای ئێراق لە دەوروبەری (9.2.5926)
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بەگوێرەی ئەو دۆسێ دروستکراوە، ئەوان بە تۆمەتی هێرش بردنە سەر . هەولێر هەردووکیان بەدیل گیراون
سێدارە دانیان  سزای لە( 51.2.5926)دراونەتە دادگای تایبەتی لە کەرکوک و ڕۆژی بە چەک سوپای ئێراق 

هەر بەگوێرەی ئەو بەڵگەنامە ساختانەی کە ڕژێمی بەعس بۆی . دەرچووەلەالیەن دادگای ناوبراو لەدژ 
 . دا لە سێدارە دراون(9.6.5926)دروست کردوون، گوایە ئەوان لە ڕۆژی 

انی ، بەرپرسی ڕێکخستنە نهێنییەک(بڕوا)حەیدەر جوکل ئیبراهیم فەندی گەردی دیبەگەیی ناسراو بە  .6
بەهۆی دوو نۆکەر دا (52.9.5921)ڕێکخراوی هەولێری کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کورددستان کە لە ڕێکەوتی 

دوای ئازار و ئەشکەنجەی دڕندانەی جەلالدەکانی بەعس، . لە هەولێر دەگیرێت، بەاڵم هیچ نهێنییەک نادرکێنێ
باش بزانە بەرپرسی کۆمەڵەی ): شەهید حەیدەر جوکل ڕق دەیگرێ و بە بەڕێوەبەری ئەمنی هەولێر دەڵێت

ڕەنجدەرانی کوردستانم لە هەولێر و گشت ڕێکخستنەکانی هەولێر، سلێمانی، کەرکوک و دهۆک دەناسم، بەاڵم 
فەرموو هەرچی ئامێری ئەشکەنجەت هەیە لە سەر منی تاقی بکەوە، بزانە دەتوانی هیچ نهێنییەکم بە هۆی 

تر هەرچەند ئازار و ئەشکەنجەی هۆڤییانە و بەردەوامی دوا(. ئەشکەنجەی دڕندانەی خۆتان لێ وەربگری
دواتر ئەمنی هەولێر دۆسێیەکی . ڕۆژانە و شەوانەی دەدەن، وەلێ ئەو قارەمانە نکۆڵی لە هەموو شتێک دەکات

ناوبراو لە  بەوەی کەدەبێتە شایەد لە سەری بەڕێوەبەری ئەمنی هەولێر تایبەتی بۆ دروست دەکەن و 
محکمة )لە دادگای شۆڕش ەوەی کردووە کە بەرپرسی ڕێکخراوی هەولێرە، بۆیە بەردەم ئەودا باسی ئ

دا لە (52.2.5922)حەیدەر جوکل، دواتر لە ڕێکەوتی . ی بەغدا بڕیاری لە سێدارە دانی دەردەچێت(الثورة
، هەروەها دوو کەس دوای ڕاپەڕین دۆسێکەی کەوتە بەردەست و هیچ دان پێدانانێکی نەبوو. سێدارە دەدرێت

و دووەمیان ( ب. م. ک. ن)دانی بوون، یەکەمیان فەرماندەی مەفرەزە خاسەی ڕژێم هۆکاری بەگرت 
بوو، کە هەردوو ناوەکە وەکو سەرچاوەی بەگرت دانی ناوبراو لەسەر ( ی. م. ز)باوەڕپێکراوی ئەمنی هەولێر 

 . کە خۆم دوو ناوی سەر دۆسێکەم دیوە دۆسێی ئەو شەهیدە نووسرابوو
کۆمەڵکا لە ( 51.2.5926-65.6)لەنێوان حوسێن س و دەزگا سەرکوتکەرەکانی ڕژێمی سەدام حکومەتی بەع .6

هەروەها لە بەغداش چەندین کەسی نزیک و نەوەی ( قوشتەپە، بەحرکە، حەریر، باتاس و دیانا)زۆرەملێکانی 
سێی تایبەتی دواتر ڕژێمی بەعس چەندین دۆ. دەستگیرکردندا (62.6.5926)لە ڕۆژی مەال مستافای بارزانی 

حاجی  بۆ دروست کردن گوایە ئەوانە لەگەڵ پاسداری ئێرانی هێرشیان کردۆتە سەر سوپای ئێراق لە کەرتی
( 5926)نی ساڵی کابەگوێرەی ئەو دۆسێ ساختانەی حکومەتی ئێراق، هەر هەموو بارزانییە گیراوە. ئۆمەران

 .ان بۆ دەرچووە و دواتر بە کۆمەڵ کوژراونلەالیەن دادگای شۆڕشی بەعس لە بەغدا فەرمانی لە سێدارە دانی
دا، هەریەک لە فازڵ یوسف (6.2.5925)دوای نەبەردی شکاندنی زیندانی ژووری سێدارەی موسڵ لە شەوی  .6

دانییەکان لە بەیانی ڕۆژی یاس بە تۆمەتی هاوکاری کردنی زینشێخ ئەلیاس و مەردان یوسف شێخ ئەل
ئەشکەنجەیەکی یەکجار دڕندانە مەردان دانی  دوای ئازار و. ندا لە نزیک ڕەبیعە دەستگیرکرا(1.2.5925)

شایەت ( 1)بەوە دانا کە هاوکاری زیندانییەکان بووە، بەاڵم فازڵ نکۆڵی لە تۆمەتەکە کرد سەرەڕای هەبوونی 
( 61.6.5926)ئەوەبوو مەردان لە . کە باسی ئەوەیان کردبوو فازڵ بەشدار بووە لە نەبەردی شکاندنی زیندان

کەچی دا لە موسڵ لە سێدارە درا، (56.55.5926)دواتریش لە ڕێکەوتی ری لە سێدارە دانی دەرچوو، بڕیا
( 1)هەتا هەتایەی بۆ دەرچوو سەرەڕای هەبوونی  سزای زیندانیکرد  خۆی نکۆڵی لە تۆمەتەکەفازڵ چونکە 

اوەکانیان ئاشکرا ننامەوێ وەلێ بەهیچ شێوەیەک لە شایەتەکان دەزانم کە ناوی سێ شایەد بە سەریەوە 
زڵ و مەردان بە لەسەر فا هاوڕێیە( 1)دنی ئەو قسەکر ، بۆ ئەوەی ئەو قسەیەم بە هەڵە لێک نەدرێتەوە،بکەم

، چونکە دڕندەیی ڕژێم و ئەشکەنجەدانی گرتووەکان نازانم و بە ئاسایی دادەنێم شەرمەزاری خەوش و
، سەدا سەد ئەگەر خۆشم لەوێ بومایە لەژێر هەموو سنوورێکی مرۆڤایەتی بەزاندبوولەالیەن جەلالدەکان 

فازڵ و مەردان دەکرد کە هاوکاری  کەسە قسەم لەسەر( 1)ئەشکەنجە و لە ناچاریدا بە وێنەی ئەو 
 . دارەی موسڵەکان بووینە بۆ شکاندنی ژووری سێزیندانیی
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لە تۆمەتەکان و دانپێدان و  ، نەریمان لە جیاوازی نکۆڵی کردندوای هێنانەوەی ئەو نموونانەی سەرەوەش جا نازانم
هەر بە نالۆژیکانە سوورە لەسەر ئەوەی کە ئەو شەهیدانەی بازیان هیچیان نەدرکاندووە؟ یان هەر  ،پێنەنان گەیشت
کە ئەوان لەژێر ئەشکەنجەدا قسەیان  هۆشیارتە دەست مرۆڤی ئەو ڕاستییە دەدرێنامیلکەکەی خۆی،  پشت بەستن بە

کەسی دیکەیان گیراون، هەروەها ( 6)گیراون و ڕۆژی دواتریش ( 6.6.5925)ۆژی کەسیان ڕ( 2)کردووە، چونکە 
ی قەرەداغ نەک تیپی (1)کەسی دیکە خۆیان گەیاندۆتە هەرێمی ( 6)لەدوای گیرانی ئەو ژمارە هاوڕێیەی کۆمەڵە 

د کەرتیک و هەر هەرێمیش لە چەن) بەشێوەی هەرێم بووە( ک. ن. ی)پێکهاتەی هێزەکانی ی قەرەداغ کە ئەوکاتە (11)
، دواتریش لە کۆنفرانسی دوومی کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان (کەرتێکیش لە چەند مەفرەزەیەک پێکداهاتن

مەڵبەندیش لە چەند )گۆڕا  ەکانە بۆ مەڵبەندوەەکانپێکهاتەی هێزی پێشمەرگە لە هەرێم( خڕی ناوزەنگ/ 65.2.5926)
 (. ە پێکدەهاتتیپێک و هەر تیپێکیش لە چەندان کەرت و مەفرەز

 
..! چیڕۆکی شکاندنی قەسابخانەی موسڵ کە لەسەر دەستی کوڕانی یەکێتی ئەنجام درا )نەریمان، لە بابەتی 

شکاندنی )ی (56)لە الپەڕە دا هەروەها (1.2.6111)ی ڕێکەوتی (6526)ی کوردستانی نوێ ژمارە (5.2.5925
کەسیان دراو ئەمەش ( 56)بڕیاری لە سێدارەدانی  لە دادگای خاسەی کەرکوک: )دا نووسیوێتی(باستێلەکەی موسڵ

ساڵیەوە بوو لەالیەن ( 52)لەبەرئەوەی زۆربەیان خوێندکاربوون لە قۆناغەکانی ناوەندی واتا تەمەنیان لە خوار 
تەمەنیان ( بابان أحمد، صباح مجید)سااڵن بۆ نمونە ( 61)دکتۆرێکی خۆفرۆش تەمەنیان گەورە کرابوو بۆ سەروی 

ن بوو سااڵ( 56)تەمەنیان ( محمد علی محمد، محمود رەشید، عەدنان صابر)ساڵ و ( 65)ن بوو کران بە سااڵ( 51)
 دەوە شۆڤێنیە تەنها لە قاموسی بەعسدا جێی ئەبێتەوەسااڵن ئەم کر( 66)کران بە 

گەورە کردنانە تەنیا گومانم لەوەدا نییە کە تەمەنەکانیان گەورە کراوە، گومانم لەوەدا نییە کە ئەو کردەوانە و تەمەن 
، وەلێ باشتر بوو نەریمان ناوی دکتۆرەکە بنووسێت ئەگەر لە فەرهەنگی بەعسییەکان و هاوشێوەکانیان بوونیان هەیە

ناوەکەی دەزانێت، چونکە ئەوەی ئەو ئاماژەی پێداوە ناچنە خانەی نووسینی بابەتی زانستی و ئەکادیمی لەکاتێکدا 
( 1)ان نەینووسیت، بەڵکو تەنیا ئەوەندە بڵێت کە دکتۆرێکی خۆفرۆش تەمەنی ئەو ئەگەر ناوی دکتۆرەکە نەزانێت ی

نیان لە نەخۆشخانە زۆر جار دامودەزگا داپڵۆسێنەرەکانی بەعس تەمەنی زیندانییەکا. شەهیدەی گەورە کردووە
و دەزگایانە بتوانن ئەو داوایەی ئەدکتۆرەکان ییەکان و الی دکتۆری نا بەعسیش گەورە کردووە بێ ئەوەی گشت

 . ڕەتکەنەوە
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 :چیمەن حەمە ساڵح و پالنی شکاندنی بەندیخانەی موسڵ
 

پالنی شکاندنی )، بابەتێکی لەژێر ناوی ی گۆڤاری شەهید(2)ژمارە ی (2)الپەڕە چیمەن حەمە ساڵح کاکەبرا، لە 
ڕاستکردنەوەی هەڵەکان خاڵ بە خاڵ بۆ . نووسیوە، کە بابەتەکەی هەم کورت و هەم پڕە لە هەڵە( بەندیخانەی موسڵ

 : ئاماژەیان پێدەدەم و هەوڵدەدەم بۆچوونی خۆم دەربڕم و ئەوەنددەی بۆم بکرێت هەڵەکان ڕاست بکەمەوە
د حەمە ساڵح م بینینی کەسوکاری شەهیدان محەمەیەکە( 62.1.5925)لەبەرئەوەی : )چیمەن نووسیوێتی :یەکەم

بڕیار دەدەن ... بان و جەبار و سەباح و هەندێ شەهیدانی تر ئەبێت و یاسین و با( ئامانج شاتری)کاکەبرا 
 .(کەسوکاریان ببینن لە پاشدا کارەکەیان ئەنجام بدەن و مژدەی پالنەکەیان بدەن بە هەندێ براو دۆستی خۆیان

ی (51) و( 5)بووە کە لە ڕۆژانی ( 5.2.5925)نەبووە، بەڵکو ڕۆژی ( 62.1.5925)سەرەتا ڕۆژی دیدەنییەکە، ڕۆژی 
 . هەموو مانگێکدا ڕێگای دیدەنی زیندانەکانی ژووری سێدارەی موسڵ و کەسوکاریان دەدرا

محەمەد حەمە ساڵح )شەهیدەکەی بازیان یان هی شەهید ئامانج شاتری ( 51)دواتر بیرۆکە و پالنەکە، بیرۆکە و پالنی 
  .کە پێشتر باسم کردووە و نامەوێ دووبارەی بکەمەوەنەبووە، ( کاکەبرا

بەدەستی جەالدەکان بە شەوێک پێش بینینی ( عومەر میرزا)دی نەمر شەهی بەاڵم جێی داخە کە: )چیمەن دەڵێ :ەمدوو
و ( ئامانج شاتری)کەسوکاری ئەم پۆلە شەهیدە ڕەوانەی کاروانی شەهیدان دەکرێ و کراسەکەی خۆی دەکاتە بەر 

 . ڕابەری شکاندنی بەندیخانەی موسڵی پێ دەسپێردرێ
ڕابەری شکاندنی ژووری سێدارەی موسڵی بە شەهید ئامانج شاتری شاسوار ییە شەهید عومەر میرزا پێم وان

یش یەکێک لە خاوەنی بیرۆکە و نەخشەدانەری شکاندنی زیندانەکە -کە دوای شەهیدکردنی عومەر میرزاسپاردبێ، 
ڵ کردبێ کە هاوکاری شەهید بەرزان باسی ئەوەی لەگە پێدەچێتبەاڵم هێشتا لە ژیاندا مابوو، ( بەرزان عومەر عەلی)

  . بێ بۆ هەوڵی سەرکەوتنی پالنی شکاندنی زیندانەکە
هەڵدەستن بە ئەنجام دانی پالنەکەیان و بە  69.2.5925لەسەر  62لە نیوە شەوی تا شەهیدان : )چیمەن دەڵێ :ەمیسێ

ڕەوانەی  دەکە سێ جەالدی تریشچەقۆ کە لە الیەن کەسوکاریان پێیان گەیشتبوو جەالدێک دەکوژن و بە چەکی جەال
دۆزەخی تۆڵەی خۆیان دەکەن، بەاڵم جێی داخ و بیر نەچوونەوەیە کە کاکە محەمەد حەمە ساڵح لەکاتی سەرکەوتنی 

بە دوو فیشەکی دۆشکە بریندار دەکرێ  بە دەرگای دەرەوەی بەندیخانەکە دەیەوێ یارمەتی خوشکێکی هاوڕێی بدات
 . (دەغە دەکرێتەگیرێنەوە و چاوپێکەوتنیان قەو هەموویان د و توانای ڕزگار بوونیان نامێنێ

وەکو چیمەن  نەبووە( 5925-2-62/69)مێژووی جێبەجێکردنی پالنی شکاندنی ژووری سێدارەی موسڵ شەوی 
  .بووە( 6.2.5925)، بەڵکو شەوی نووسیوێتی

ژووری سێدارەی موسڵ، بەڵکو بەهۆی  چەقۆکان لەالیەن کەسوکاری زیندانییەکانەوە نەگەیشتۆتە دەست زیندانییەکانی
فازڵ یوسف شێخ ئەلیاس و مەردان یوسف شێخ ئەلیاس و لە ڕێگای ئەوانەوە گەیشتۆتە ناو زیندان و دەست 

گەیاندنی چەقۆکانیش بەگوێرەی ئاگاداری خۆم، کە شەهیدان و تەحسین و جەمیل بۆیان باسکردووم . زیندانییەکان
 . و تا سێ مانگ بەر لە ئەنجام دانی هەوڵەکە بووەلەگەڵ مشار و گوریس بە ماوەی دو
پاسەوان کوژراون، بەاڵم لە ڕاستیدا تەنیا دوو پاسەوان کوژراون ئەویش ( 6)بەگوێرەی نووسینەکەی چیمەن بێ 

کوشتنی هەردووکیشیان بە . عەتۆ خەڵەف زندینی ناسراو بە عەتۆ شەنگالی و ئەوەی دیکەش خەڵکی شێخان بووە
 . بە چەک چەقۆ بووە، نەک

برای بە گوللەی دۆشکە بریندار ( ئامانج شاتری)بەگوێرەی نووسینەکەی چیمەن بێ دەبێ محەمەد حەمە ساڵح کاکەبرا 
 .پێکدادان لە زیندان دەرچووینە و کەسیش بریندار نەبووەو کرابێ، بەاڵم زیندانییەکان هەموویان بەبێ تەقە 

لەکاتی سەرکەوتنی دەرگای دەرەوەی زیندانەکە تەقەی لێکراوە و چیمەن باسی ئەوە دەکات کە ئامانج شاتری برای 
 دەرگاکەی زیندان بە دەرگای دەرەوەش بۆیان خرابووە سەر( 2)بریندار کراوە، ئەوەشیان دوورە لە ڕاستی کە هەر 

 .پشت
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یارمەتی  چیمەن باسی ئەوە دەکات کە ئامانجی برای لەکاتی سەرکەوتنی بە دەرگای دەرەوەی بەندیخانەکە دەیەوێ
خوشکێکی هاوڕێی بدات بە دوو فیشەکی دۆشکە بریندار دەکرێ، کە ئەوەشیان هەڵەیە و هیچ زیندانییەکی کچ یان ژن 

زیندانی موسڵ هیچ   دان له سێداره  درێژایی مێژووی له ها به روه ، ههدارە سزا درابێکە بە سێ لەو زیندانەدا نەبووە
باران کردنی ژن   گولله  دا باس له لێره. دراون  سێداره  غدا له به  نیا له کان ته ڵکو کچه ، به دراوه نه  سێداره  وێ له کچێک له

-5926)کانی  ساڵه  ت له تایبه به  باران کردنی مێینه  کانی کوردستان گولله واوی شاره ته  له  ، چونکه کراوه نه(  مێینه)
ی  نزومه ی شیمالی، مه نزومه من، ئیستخبارات، مه ئه)کانی  ره زگا داپڵۆسێنه ن ده الیه بێ دادگاییکردن له دا به(5922

 .  نجام دراوه ئهدوای هەڵکردنی گلۆپی سەوز لەالیەن عەلی حەسن مەجید، ( عس کانی حزبی به رقی و فرقه شه
ە و لە باڵوکرایەو( صوت العراق من دمشق)ئەم هەواڵە لە هەموو ڕاگەیاندنەکانی کوردستان و : ئەو نووسیوێتی :ەمچوار

 .(هەندێکیان هەوڵی ڕزگاربوونیان ڕادەگەیەنن و کەسوکاریان لە زۆر جێگاوە بۆ سۆراغیان دەگەڕان
ئێزگەی پێم وانییە هەواڵی ئەو داستانە یان نەبەردییە لە تەواوی ڕاگەیاندنەکانی کوردستان باڵوکرابێتەوە، بەتایبەت 

 . گوێبیستی بوویمە، هەواڵەکەی باڵونەکردەوەکە ڕۆژانە ( دەنگی گەلی کوردستان/ دەنگی شۆڕشی ئێراق)
ی پارتی دیموکراتی کوردستان هەواڵی سەرکەوتنی هەوڵەکە و ڕزگاربوونی (دەنگی کوردستانی ئێراق)تەنیا ئێزگەی 

 . زیندانییەکانی ڕاگەیاند، نەک چەند ڕاگەیاندنێک
رە دەکەنە گەردنیان و برین و ئاواتەکانیان لە لەالیەن ڕژێمەوە پەتی قەنا( 56.6.5925)تا لە : )ناوبراو دەڵێ :ەمپێنج

 . (گۆڕستانە سامناکەکەی تەلەعفەر دەخەنە ژێر خاکەوە و تا ئێستاش گۆڕەکانیان نەزانراوە
ی پێشوودا ئاماژەم بە ڕۆژی لە دا لە سێدارە درابن، کە لە نووسینەکە(56.6.5925)پێم وانییە هەموویان لە ڕۆژی 

 . وەدارە دانی هەندێکیان کردوسێ
ەوە -کە لە موسڵتەلەعفەر  –بازگەی موسڵ دەستە چەپی ی (العگاب/ وادی العقاب)لە سێدارە دراوەکان لە گۆڕستانی 

کەوتۆتە کیلۆمەتر ( 61)کە ئەو شارۆچکەیە نزیکەی  ن، نەک لە گۆڕستانی تەلەعفەرونێژرادەرچیت بەرەو تەلەعفەر 
      .باکووری ڕۆژئاوای شاری موسڵ
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 :بابەتەکانی نەریمان مەجید و چیمەن حەمە ساڵح کاکەبرا، لەو سەرچاوانەی خوارەوە باڵوکراونەتەوە
 

! ،.چیڕۆکی شکاندنی قەسابخانەی موسڵ کە لەسەر دەستی کوڕانی یەکێتی ئەنجام درا  مەجید،نەریمان  .5
کوردستانی  (.1.2.6111)دووشەممە، ڕێکەوتی ، (5)الپەڕە ، (6526)کوردستانی نوێ، ژمارە ، 5.2.5925

بەهۆی ئەو بابەتەم . کوردستان دەریدەکات نوێ، ڕۆژنامەیەکی سیاسیی گشتییە یەکێتیی نیشتمانیی
و لە  یشتگە دا بەدەست(56.9.6156)هاوڕێیەکم لە ڕێگای فەیسبووک لە ڕۆژی سێشەممە، ڕێکەوتی 

  .خوارەوە دانراوە
ەی شەهید کەمال، یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان چاپخانشکاندنی باستێلەکەی موسڵ،  نەریمان مەجید، .6

بەشی ڕاگەیانددن و ڕوناکبیری، باشووری / ی ڕێکخستنی دەربەندیخان61مەڵبەندی  –مەکتەبی ڕێکخستن 
 . ئەو الپەڕانەی کە بە پێویستم زانی لەو نامیلکەیەدا، لە خوارەوە دانراون. 6116سلێمانی  –کوردستان 

، ساڵی دووەم، (2)نی شکاندنی بەندیخانەی موسڵ، گۆڤاری شەهید، ژمارە چیمەن حەمەساڵح کاکەبرا، پال .6
د ێکی وەرزییە بنکەی ڕۆشنبیری شەهیگۆڤاری شەهید، گۆڤار(. 5999)، مانگی تەموزی ساڵی (2)الپەڕە 

دا (2.51.6156)ی لە ڕۆژی یەکشەممە، ڕێکەوت ئەو بابەتەم بەهۆی هاوڕێیەکم لە فەیسبووک. دەری دەکات
  .و لە خوارەوە دانراوە یشتبەدەست گە

 
 
 
 
 

دا نووسراوە، بەتایبەت کە بۆ ماوەیەکی زۆر چاوەڕێی ئەو (29.8.2013-22.11.2013)ئەو بابەتەم لەنێوان : تێبینی
لە ماڵپەڕە کوردییەکان و دەستبەجێ  م کرد، دواتر-ی شەهید(2)ی کوردستانی نوێ و گۆڤاری ژمارە (6526)ژمارە 

 .وەتەوەباڵوکراتۆڕی فەیسبووک 
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 ضريؤكى شكاندنى قةساخبانةى موسأل كة
..!  لةسةر دةستى كوِرانى يةكَيتى ئةجنام درا

1/6/1891 
 نةرميان مةجيد

ةوة 1898سةرةتاى ساَلى  ثاش هةَلطريساندنى شؤِرشى نوآ كؤمةَلَيك خوَيندكار لةسنورى بازيان لة
خراوى بازيان وةك ثؤلَيك كاريان دةكرد، ثاش رَيك بة هةرَيمى دووى ئةوكاتة سةر ثةيوةنديان كرد بة

ضةمضةماأل شانةيةكى تريان بؤ ئةو خوَيندكارانةى  ذمارةى رَيكخستنةكانيان زيادى كرد لة ئةوةى كة
بة بآلوكردنةوةى  طؤثاَلةء ض لة سنورى ضةمضةماأل دةستيان كرد تةيناألء ض لة ئيرت ض لة. ئةوآ كردةوة

رَيطةى ضةند سيخوريةكى خؤيانةوة خؤيان خزانة ناو  اى كرد رذَيم لةبريوباوةِرى كؤمةَلةو ئةمةش و
 مةبةستى طةشةدان بة ِريزةكانى رَيكخستنةكان، بةآلم ثَيش ئةوةى ئاشكرا بوون ضةند هةظاَلَيكيان بة

يةكةو رؤشتنة شارَيك بؤ منوونة شةهيد سةباح مةجيد بؤ  ضاالكى رَيكخسنت لة بازيان نةمانء هةر
 (مامة) بؤ دةربةندخيان شةهيد حمةمةد عةىل حمةمةد( تةيناأل)د فاتح مةمحود حمةمةد عةربةت، شةهي

ناوةندى بازيان مامؤستاى  بيانووى ئةوةى ثؤىل سآيةمى ناوةندينء لة نيازى بوو بؤ كةالر بِروات بة
رؤذى  رَيطةى سيخورةكانيانةوة ئاشكرا بوون بةكالؤرى سوديان ىَل نابينن، ئةوة بوو لة باش نىية بؤ

لةاليةن ئةمنى (مةمحود رةشيد، مةمحود فةرةج بان، حمةمةد،ئةمني ئيسماعيل با)2/2/1891
ئؤردوطاى تةيناألء طوثاَلة طريان، هةر ئةو  لة( حمسن، فايةق، ئةمني حسَين)بازيانةوة طريان رؤذى دواتر 

، عدنان سابر، حمةمةد عةبدوآل)سنورى ضةمضةماَليش  طرياو لة( سةباح)ناوةندى عةربةت رؤذةش لة
سةربازى بوو بةآلم رذَيم  لةبةر ئةوةى لة( شةهيد جةبار ئةمحةد.. )طريان( عةبدولسةميع مةال ئةمحةد

خؤى تةسليم  5/2/1891كارَيكى ناجوامَيرانةى دةزانى بؤية رؤذى  ذنء مناَلةكةى طرتبوو ئةميش بة
ئازاردانى ئةم  وةها ثاش ماوةيةك لةئةمنى بازيان كردو ثاش ماوةيةك ذنء مناَلةكانى بةردران هةر بة

بةآلم (. جةبار، فايةق، ئةمني حسني حمسن،)نةبوون وةك  هةندَيكيان خوَيندكار ثؤلة قارةمانة كة
ئةمنى سلَيمانى بةتايبةتى  ئيرت رؤذانة رذَيم لة.. ئازادكرا( مةمحود فةرةج)هيضيان نةدركاند ئةوةبوو 

قةساخبانةكةى  ء شةهيد بابان لةكاتى سةردانيان لةوةك ئةوةى شةهيد سةباح 8/2/1891\9شةوى 
حةوشةى دةرةوةى ئةمنى سلَيمانى ئةو  موسأل بؤيان طَيِراينةوة ئةو شةوة تا بةيانى بةسرتابوونةوة لة
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هيوا حمةمةد،  تةنيا، حةسةن،) شةوة ض بةفر بارى بوو لةوانى دابوو، ئيرت دواى طريانى ئةمان شةهيدان
و شؤِرش مةمحودء زمناكؤ فةرةج خؤيان طةياندة ناوضة رزطاركراوةكانى (ارنةبةز فةتح اللةء شاسو

 .قةرةداغ 55سنورى تيثى 
ضؤنيةتى رةفتارو شَيوازى طوتنء ئازاردانء ئةشكةجنةدانى رؤذانى زيندان  ديارة ئةطةر مبانةوَيت لة

ثةروةردةى  ئَيستا لةساأل حوكم دراو 22لة طةَلياندابوو بة كة(مامؤستا حمةمةد عةبدوآل)بدوَيني وةك 
خؤى بابةتى ضةندين باسء ناميلكةية  ثآى راطةياندم ئةوة بؤ ية(ضةمضةماأل سةرثةشتيارى هونةرى

هاوكاتة لةطةأل  ئاسانى ناتوانرَيت تةعبريى ىَل بكرَيت، بةآلم ئةوةى لةم نوسينةدا جآى بايةخة كة بة كة
موسَلة، بةآلم ديارة ئةو ثؤلة هةظاَلة  ساخبانةىئةويش ثالنى شكاندنى قة (ك.ن.ى)ساَليادى دامةزراندنى 

ئازارو ئةشكةجنةدانء لَيدانء كَيبلء )قؤناغةكانى ىَل ثرسينةوةو لَيكؤَلينةوةى جياوازدا لة ذَير  بة
ئةمنى سلَيمانىيةوة ِرةوانةى هةيئةى  لة تيثةِرينء دواتر( كارةباء بوتألء هةَلواسني فةالقةو ئاطردا

كةسيان دراو ئةمةش 11سَيدارةدانى  دادطاى خاسةى كةركوك بريارى لة لةخاسةى كةركوكء ثاشان 
خوار هةذدة ساَلةوة بوو  قؤناغةكانى ناوةندى واتة تةمةنيان لة بوون لة لةبةر ئةوةى زؤربةى خوَيندكار

بابان ئةمحةء سةباح )ساآلن بؤ منوونة 22لةاليةن دكتؤرَيكى خؤفرؤش تةمةنيان طةورةكرا بؤ سةرووى 
مةمحود رةشيدء  حمةمةد عةىل حمةمةدء)ساألء (21)ساآلن بوو كرابوون بة15د تةمةنيان مةجي

لة قاموسى  ساآلن، ئةم كردةوة شؤظينىية تةنيا(21)ساآلن بوو كرابوون بة19تةمةنيان ( عةدنان سابر
زانى بة رؤَلة جوامَيرةكانى طةلةكةمان بكات واى دة تاوانى ئاوها دةرهةق بة بةعسدا جآى ئةبَيتةوة كة

ضراخانى شؤِرشةكةمان،  سَيدارةدانى ئةمان دةبَيت بة نةمانى ئةمان رَيبازةكةيان كزدةبَيت نةيانزانى لة
 بيناى دادطاى هةيئةى خاسةى كةركوك كة ثاش دادطايى كردن لة 18/5/1891رؤذى  ئةوةبوو لة

ساأل موئةبد بؤ 22 يانء حوكمى(11)سَيدارةدانى  كةس بوون بريارى لة(16)ذمارةى بةندكراوةكان 
حمةمةد عةبدوآلء ئةمنيء ئيسماعيل درا ئيرت لةناو بيناكة دةنطى ورتةورتء نارةزايى بَلندبؤوة 

ئؤردوطا  زؤربةيان خةَلكى بنارى بةمؤبوونء لة بةتايبةت لةاليةن ثؤلة خوَيندكارةكةى بازيان كة
بةيانى كةسيان خةويان ىَل  ركوك تاكة شةوة لة ئيرت ئةو.. زؤرةملَىيةكانى بازياندا نيشتةجآ كرابوون

 كةسةكة بؤ 11 ضةند رؤذَيك دواى بِريارةكة.. ناكةوآو قسةى خؤشء دأل نةوايى يةكرتدةكةن
قةساخبانةكةى  طةيشتنيان بة هةر بةكةسةكةش بؤ ئةبوغرَيب،  بةندخيانةى موسأل رةوانةكرانء سآ

 كة( سجان)هاوكارى دوو  نةكة ئةويش بةدارشتنى ثالنَيك دةكةنةوة بؤ شكاندنى زيندا موسأل بري لة
عومةر مريزاو حمةمةد حةمة )كوردى ئَيزيدى دةبن هةروةها لةوَيش ضةند كةسَيكى ترى ىَل دةبَيت وةك 

موعدى ضاوثَيكةوتنة  1/6/1891بةيةكةوة رَيك دةكةون ضونكة رؤذى ( ئامانج شاتر)ساَلةح كاكةبرا 
ةوة هةموو ثَيداويستىيةكيان بؤ (سجان)رَيطاى ئةو دوو  لة لةطةأل خزمء كةسء كارةكانيانةوة هةر بؤية
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لةاليةن خزمانيانةوة ( مواجهة)بةو مةرجةى رؤذى ( مشارء دةمانضةى بآ دةنط)دابني دةكرَيت وةك 
 يان زؤرمان ال(مواجهة)رؤيشتينة  كة 1/6/1891ثارةيةكى زؤريان بؤ دابني بكرآ، ئةوةبوو رؤذى 

وى سوكيان لَىكردين ثَيمان ووتن ئَيوة مانطَيكى تر ئيعدام ئةكرَين ووتيان بوو داواى ثارةو ثَيال سةير
ئَيستا  ناكرَيني ضونكة راستة ئَيمة بريارى لةسَيدارةدامنان دراوة بةآلم تا ئةَلآ عةفو خوا كةرمية كآ

شةوة دواى طةِرانةوةى كةسءكاريان بؤ  مان بؤ دةرنةضووة، هةر ئةو(مةرسوم مجهورى)بِريارى 
( ك.ن.ى)يادى ساَلرؤذى دامةزاندنى  ء لة2/6/1891\1مانىو ناوضةكانى دةوروبةرى واتة شةوى سلَي

شكانء برينةوةى دةرطاو ثةجنةرةكانى ذوورةكانى خؤيانء دواتر دَينة قاوشةكانء  دةست دةكةن بة
اى جةالدةكان بةسز شةوة دوان لة ديوارة بةرزةكانى حةوشةى قةساخبانةكة، هةر ئةو ثاشان بؤ سةر

دةورى قةسةخبانةكة  تةقةكردن كة طةلء شؤِرش دةطةيةننء ئيرت سيخورةكانى بةعس دةست دةكةن بة
دةطةنة كاروانى ثِر ( جةبار ئةمحةدء عةدنان سابر)دةطرَيت بةآلم ئةفسوس هةر ئةو شةوة شةهيدان 

ندار خةستى بري بة( سةباحء حمةمةد عةىلء حمةمةدحةمة ساَلح)سةروةرى طةلةكةمانء شةهيدان 
 .قاوشةكاندا دةسطري دةكرَينةوة حةوشء ئةبنء هةموويان دووبارة لةناو

زؤربةى كةناَلة معارةزةكانى رذَيمدا بآلو  ئيرت دواى ئةوة دةنطى شكاندنى زيندانى موسأل لة
ةوة هةواألو سؤِراخيامنان كرد، بةآلم (ك.ن.ى)ئَيمةش وةك خزمانى نزيكيان لةرَيطاى .. ئةكرَيتةوة

ش ئازارو ئةشكةجنةو لَيكؤَلينةوةى جياوازو ثاش شةش مانط ضاوةروانى ئةوجا رؤذى ئةفسوس ثا
.. ئةمِرؤ كورةكانتان ئيعدام ئةكرَيت رَيطاى ئةمنى بازيانةوة ثَييان راطةياندين كة لة 2/12/1891

كردن  ةبؤية دووبارة ئَيمة رؤشتينة موسأل بةآلم ض كاتَيك، كاتَيك طةيشتني زؤر درةنط بوو فرياى مواجه
بةآلم ئةمنى ضةمضةماأل ضةند رؤذَيك ثَيشرت .. نةكةوتني ووتيان ضةند دةقيقةيةكى تر ئيعدام ئةكرَين

ئةوة بوو مةال ئةمحةد باوكى عبدول سةميع . يان ئاطادار كردبوةوة(عبدول سةميع)ماَلى شةهيد 
انى بةمؤو زمناكؤء ضنط سوورةك هةَلؤ.. هةموويانى بينيبوو، خوَيندكارة خوَين طةرمةكانى ئَيمة

ضؤنيةتى شكاندنى زيندانةكةو  مامؤستادا نامةو راسثاردةيان بؤ ناردبووين سةبارةت بة قةنديل بة
حوكمى  سَيدارة دراو ئةوى تريان بة ة ئَيزدييةكةش يةكَيكيان لة(سجان)هةردوو . طرتنةوةيان دووبارة

حمةمةد عةبدوآلء )كةى هةظاآلنى بؤ كةم وَينة موئةبد ئيرت براية ئةبوغرَيبء لةوآ باسى داستانة
 .طَيِرابووةوة( ضةند برادةرَيكى تر

شيهاب، )ء خوَيندكارانى (ك.ن.ى)مَيذووى طةلةكةماندا تَيكؤشةرانى  بةم ضاالكىية كةم وَينةية لة
دوذمنان ناكةنةوةو لةناو سةخرتين  ديليش سأل لة بة سةملانديان كة( جةعفةرو ئةنوةرء زؤرابء ئارام

جةالدةكانى بةعس وةشاندو خؤشيان كردة قوربانى رؤَلةى طةلةكةيان  ا ثَيش خؤيان دةستيان لةزينداند
سةباح مةجيد، بابان )  دران ئةم شةهيدانة بوون سَيدارة لة 2/12/1891ى شةوى 9ئةوانةى كاتذمَير
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ح ئةمحةد، حمةمةد عةىل حمةمةد، حمسن ئةمحةد، ئةمني حسَين، مةمحود رةشيد، فائق حةمة ساَل
شةهيد حمةمةد حةمة ساَلح  بةآلم سةبارةت بة( ئةحسان، عبدول سةميع مةال ئةمحةد ناسراو بة

دا بآلو (6) لة طؤظارى شةهيد ذمارة كاكةبرا بةثآى ئةو نوسينةى خوشكة ضيمةن ساَلح كاكةبرا بَيت كة
 يع كةشةهيد عبدول سةم شايانى باسة جطة لة .سَيدارة دراوة لة 12/9/1891كراوةتةوة رؤذى 

خةَلكى شارى ضةمضةماأل بوو شةهيد حمةمةد محة ساَلح نازامن خةَلكى كوآية، ئيرت ئةو وشةهيدةكانى 
ئاوارةى ئَيرانء  1895-97ساآلنى  تر خةَلكى طوندةكانى بنارى بةمؤى قةزاى خانةقني بوون بةآلم لة

 .كرابوون ئؤردوطاكانى بازياندا نيشتةجآ خوارووى عرياقء ثاشان لة
 سَيدارة بِريارى لة 11/6/1891لة 121/ ذمارة(مةرسوم مجهورى)بِريارى  ا هةموويان بةهةروةه

جآبةجآ  2/12/1891دانيان بؤ دةرضوو بوو بةآلم بةهؤى رووداوى شكاندنى قةساخبانةكةوة رؤذى 
ة لةسةر جادةى موسأل تةلةعفةر، لةبةر ئةوةى (وادى عطاب)قةبرستانى  كراو ئَيستا تةرمةكانيان لة

دانيان باوكمء شةهيد حمةمةدى برامء ضةند دؤستَيك رؤشتبوون بؤ  سَيدارة اى سآ رؤذةى لةدو
كوآية  لةوآ ثَييان راطةياندبوون كة طؤِرةكانيان لة( شهادت وفات)نةخؤشخانةى موسأل بؤ وةرطرتنى 

ات هةشت طؤِرى تازة دةست نيشان دةك( وادى عطاب)ئيرت باوكم هةر ئةو رؤذة دةضَيتة طؤرستانى 
بوونياندا طؤِرةكانيامنان هةَلةبةست بةآلم ثَيش هةَلبةسنت مةال  مانط بةسةر شةهيد 12ئَيمةش ثاش 

ئةمحةدى ضةمضةماأل ووتى راستة مام مةجيد ئةمانةى دةست نيشان كردوة بةآلم يةكةم طؤِرو ئةخري 
مةترَيك قوأل كرابوو تةنيا  طؤر هةَلدةينةوة بزانني خؤيانن ؟ ئَيمةش ثاش هةَلدانةوةى طؤِرةكان كة

ئةواننء يةكةم طؤِر عبدول سةميعء ئةخري طؤِريش بابان بوو، ثاشان هةَلمان  بؤمان دةركةوت كة
 من خؤم بة 1882تا ساَلى  بؤياغى سةوز بؤياغكران كة بةسنتء سةرجةم كَيلء بَيشكةى طؤرةكان بة

ادةكةية طؤِرةكان ماوةو رةنطة مةبةستى طةشتى خوَيندكاران بةو ناوةدا تَيثةِريوم ضونكة لةسةر ج
 .سةوزةكةش بووةتة ضقَلى ضاوى دوذمنان

 .لَيرةوة هةزاران سآلو بؤ سةرمةزارى ثريؤزتان
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