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 بەرماڵی ئیمان

 خوسرەوجاف

ااڵنێكی دوورودرێژی غوربەت گەڕامەوە واڵت، دۆستانم هانی ئەوەیان دەدام لەناو دوای س
دەوڵەتدا كارێك بە دەست بهێنم و دامەزرێم، نەچوومە ژێر بۆچوونەكانیان، لە دەرەوەیش بە 

 كار و كردەوەی ئازادەوە سەرگەرم بووم. 

ولێردا گیرسایەوە، گەشتێكی سلێمانی و هەولێرم كرد، سەرەنجام بیر و فكرم لە شاری هە
یان كرد و بڕیارم دا لە هەولێردا منەكانبە گەرمی پێشوازییان لە بیروبۆچوو كاربەدەستانی هەولێر

 كۆمەڵگایەكی گەشتوگوزاری سەردەمیانە دروست بكەم...

جگە لە موسافیرخانەی جۆراجۆر، هیچ كامیان  رامان هەبوولی هەولە هەولێردا تەنها هوتێ
 ی سەردەمانەیان تیادا نەبوو...مەرجی هوتێل و مۆتێل

ئاوا كارێك هەر دەبوا لە بەغدا دەست پێكرابایە، ڕەزامەندی بەغدام وەرگرت و دووبارە گەڕامەوە 
لە ڕووی شارسازییەوە لە شاردا جێگە و شوێنی دروستكردنی 1981هەولێر. شاری هەولێر 

 دامەزراوەی گەشتوگوزاری تیادا دەشتنیشان نەكرابوو. 

ۆمیان ڕاسپارد بۆ نیشانكردنی ئەو جێگە و شوێنە، سەرەنجام ڕێگەی كەركووكم بەرپرسان خ
دەستنیشان كرد، ئیتر كەوتمە ئامادەكردنی نەخشە و دیزاینی پڕۆژەكە، هەم بەغدا و هەم 

 هەولێر نەخشەكانیان پەسند كرد.

ساختە و  خانووی پێش30بەرەو ئەڵمانیا بەڕێ كەوتم، بەپێی ئەو نەخشانەی وا ئامادەم كردبوو 
ستكردن، دەبوا لە ماوەی سێ مانگدا بەپێی بەڵێننامەی ۆران و پێداویستییەكانی دام بە دروڕست

 واژووكراو ئامادەكەن.
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گەڕامەوە دەستم كرد بە دروستكردنی ساختمانە سەرەكییەكەی پڕۆژەكە لە دوورەوەی شاردا بوو 
 نزیكەی چوار كیلۆمەتر ڕوو بە كەركووك لە شارەوە دوور بوو.

ساختمانی سەرەكی وردە وردە بەرزبوویەوە كاتی تەواوبوونی خانووە پێش ساختەكان چەند 
ڕۆژێكی مابوو دووبارە بەرەو ئەڵمانیا گەڕامەوە. خانووەكانیان بە شێوەی پارچە پارچە سازاندبوو 

 دەبوا لە الیەن كادری كۆمپانیاكەوە لەسەر زەوی دەستنیشانكراو كۆكرێتەوە. 

تی خانووەكانم بەپێی نەخشە ئامادە كردبوو، دەبووا تەواوی خانووە لە مێژدا ژێر ساخ
پارچەپارچەكراوانە لە باكووری ئەڵمانیاوە بگەینمە هەولێر بەپێی لێكدانەوەی كۆمپانیاكە پارچە 

هەزار مارك 17لەیەك هەر ترێهەبوو تا بگەینرێتە هەولێر،  ترێڵە خانووەكان نیازی بە بیستوسێ
ئەڵمانی ئەندازیار و 21وە هەزار ماركم چركاند، هەر بۆ گواستنە391م كرێی هاتنی بۆ سەرجە

امان دایانم مەزراند، ردنیان لەسەر من بوو، لە هوتێل هۆرهێنا بۆ هەولێر، خەوتن و خوا تەكنیكیم
چل و دوو ڕۆژدا خانووەكانیان كۆكردەوە و دایان مەزراند، هەیكەلی ساختمانە لە ماوەی 

 وونابوو، مابووە سەر زەڕافەتكاریی ساختمانەكە...سەرەكییەكەیش لە تەواوب

لەو هەلومەرجەیدا دەنگۆیەك لە شاری هەولێردا باڵوبوویەوە، گوایە خەریكن "مەلها" لە شاردا 
دروست دەكەن، بەو دەنگۆیە گەلێك زویر و دڵگران بووم، كەوتمە پرسیار ئاخۆ كێ هۆكاری ئەم 

 بكرێت؟ ەیداانەڵ پرۆژەیەكی تازەی سەردەمەك لەگدەنگۆیەیە، بۆچی دەبێ ئاوا مامەڵەی

سەرەنجام بۆم دەركەوت خاوەن هوتێلەكان پارەیەكیان خستووەتە ژێری بەرماڵی مەالیەكی 
مزگەوتەوە لە ڕۆژی هەینیدا فووی پیا كردووە" وا ئیسالما!" بەڵێ وا لە هەولێردا مەلها دروست 

 .دەكرێت، دەنگۆكە وەك تۆپ لەسەرتاسەری شاردا تەقییەوە

دوو ڕێگەم لەبەردا بوو، یان دەبوو لە كاری خۆمدا بەردەوام بم و گوێ بەو هەموو هەرا و بەزمە 
 پڕوپووچە نەدەم، یان پڕۆژەكە ڕابگرم.
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تەنیشت هەنگاو نەنێت، وەك منی بە گوێرەی زەمان و عەقڵیەتی چوارزۆر فكرم كردەوە ئینسان 
ژی پوولەكی لەخوانەترس بخاتە دوای بەسەر دێت... دەنگۆی وا پڕوپووچ مەالیەكی دەمارگر

 پڕ لە زەرافەتی سەردەمانە...پڕۆژەیەكی 

هەرچیم دەكرد گوێ بەم دەنگۆیە نەدەم عەقڵی خێڵەكیانە و دەمارگرژییەكەی ماوە و مەودای پێ 
 نەدەدام، پڕۆژەكەم ڕاگرت و ئەو هەموو زەرەر و زیانەم قبووڵ كرد...

 .ەمەلهای تیادا بوو الێرز لە شاری هەو1937لە كاتێكدا لە ساڵی 

ساڵ هات و چوو، جاشی ناو شار شەوێك دەڕۆنە قەراغی شار و پێشمەرگەیان لێ ڕادەپەڕێت و 
دەبێتە شەڕی نێوانیان جاش لە ترساندا پەنا دەبەنە ساختمانە كۆنكرێتییەكەی من، ئیتر گوللـەی 

 لێ دەكەن. یئاربی جی و چەكی جۆراوجۆر دەكەوێتە كار، ساختمان وەك سەری كەچەڵ

كرا بە دەنگۆ بەڵێ ئەوە پێشمەرگە ویستوویەتی مەلهاكە بهڕووژێنێ، ساڵێك بەسەر ئەو ڕووداوەدا 
 تێپەڕی، ڕۆژێك " یەحیا جاف" پارێزەری ئەو حەلەی هەولێر تەلەفۆنی بۆ كردم و وتی: 

بگەیەنە دوێنێ " عەلی حەسەن مەجید" بە الی ساختمانەكەدا تێپەڕیوە، پێی گوتم بە خاوەنەكەی ڕا
 وەدەری دێنم. خبێڕۆژدا تەعمیری نەكاتەوە لە بنو ئەگەر لە ماوەی دە

بەناچار بەرەو هەولێر هاتم و دەستم كرد بە تەعمیری، ئەمانە هەموو لە ئاكامی ئەوەی دووچارم 
ش زەماندا هەنگاوم ناوە و یەكەمین غەیری هەولێری بوومە لە شاری هەولێردا بووە، یەكەم لە پێ

 كردووە. وەبەرهێنام

خۆشە  بی كاك نێچێرڤان بارزانی وتی: المدەی ئەوە ڕاپەڕین ڕووی داوە و سەری هەولێرم دا، جەنا
 ئەو مەشڕووعەی سەر جادەی هەولێرە نۆژەن كەیتەوە.

ستبووە دوای ئەو پڕۆژەم بە هەر لەو سەفەرەیدا بیستم ئەو مەالیەی وا دەنگۆی مەلهابوونی خ
دەنگۆیەش بووە و پارەی داوە  گیراوە و ئەوی لە پشتی ئەوجاسووسی دەوڵەتی بەعس  تۆمەتی
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كەسێك بووە بەناوی : " نامیق خوڕشید" هێندە بەدناو بووە لە رۆژی یەكەمی ڕاپەڕیندا  بەو مەالیە
 و جاسووسیەتی بۆ دەوڵەتی بەعس لە الیەن شۆڕشەوە ئیعدام كراوە.بە تۆمەتی پیاو خراپە 

بە خەستی دەستم بە تەواوكردنی پڕۆژەكە كردبوو، خەڵكەكە  بەندە لەسەر فەرمانی كاك نێچیرڤان
بە الیانەوە سەیر بوو، ئەوە شەڕی دووبارە بە ڕێگەوەیە، ئەم كابرا خەریكی چییە من گوێم بەو 

 قسانە نەدا و كاری ساختمانیم تەواو كرد و كاك نێچیرڤان هات بۆ تەماشاكردنی...

، هیچ ەل یان بیكەمە بیمارستان یان بیدەمە ئیجاردوودڵی سەری لێدابووم بیكەمە هوتێل و مۆتێ
 كامیانم نەكرد.

كاروباری مۆنۆمێنتی شوهیدانم پێ سپێردرابوو، كەوتبوومە تەنگەبەری ئابوورییەوە، بۆ ئەوەی پێم 
نەڵێن مۆنۆمێنتی شەهیدانی بەجێهێاڵوە مەشڕووعەكەم فرۆشت، بۆ ئەوەی مۆنۆمێنتی شەهیدانی 

 پێ تەواو بكەم. 

مۆنۆمێنتی شەهیدانی كوردستانم تەسلیمی دەوڵەت  ز وەك دەستەگوڵ2010 /8/9 لە رۆژی
چی بەسەر نێت لەم دە ساڵ فەرامۆشی كار یەیدا كرد و ئەوەسا دەمی داخراوە، مەگەر خوا بزا

 هاتووبێت؟
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