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 نەبەردی شەهید

 افخوسرەوج

شەڕی ئێران و عێراق گەرمە، هەموو شار و دیارێك بۆنی خوێنیان لێ دێت، لە ئاوا ڕۆژگارێكدا 
بە دوای ڕۆیشتنە ناو پێشمەرگەوە،  چوار سەد عەشایەری جافی چەكداردانەبەردی برام لەگەڵ 

بە چاو بەسراوی تووڕدایە ناو ژوورێكی تەنگ و تاریكەوە، دوو ڕۆژدا من و كیسرای برامیان 
 فكری لێكەرەوە، دەستبەستراو، چاو بەستراو، تووڕ دەدرێتە ناو ژوورێكەوە.

 لەو رۆژانەیدا ڕۆیشتنی نەبەردی برام بۆ ناو پێشمەرگە بۆ برا و كەسوكاری فەرمانی مەرگ بوو.   

لە ئاو زیاتر وابووە بەرەو سێدارە دەمانبەن. ڕۆژێك و دوو و پێنج و  دە، هەر چركەیەك المان 
 هیچیان پێ نەدەداین.

 لە دەهەمین رۆژدا دەرگەیان ئاواڵە كرد و وتیان فەرموون بڕۆن...

بوو ڕەنگە تیرۆرمان كەن، سەرەنجام واباوەڕمان نەكرد... هەر ساتێك المان دەكردە دواوە المان 
اڵ"ی وەزیری بەرگری، بە فەرمانی ئەو بۆم دەركەوت خزمانم دەڕۆنە الی "عەدنان خەیروڵ

 موحافیزی سلێمانی بوو.  "شێخە چۆپی"، ئەوی زۆر بە دوای گرفتاری منەوە بوو ئازادكراین
 مەسەلەكەی گەورەتر و گەورەتر كردبوویەوە. "شێخ جەعفەر بەرزنجی"

داڵم یەشتا ڕاپەڕین ڕوویدا و بە هەر فەالكەتێك بوو خۆم گەیاندە لەندەن، با ڕاستگۆبم ماڵ و من
 لە بەغدایدا بوون.

لە شاری لەندەندا خۆم وەدەر نە دەخست و تێكەڵی هیچ گرووپ و كۆمەڵەیەكی موعارەزە 
نەدەبووم، بە نهێنی نەبێت، لەگەڵ چەند باوەڕپێكراوێك نەبێت. ڕۆژ هات و چوو، كۆمەڵێك ئاغا 

وورچی، كەریم حوسێن ئاغای سو سەرۆك عەشیرەتەكانی كوردستان هاتن بۆ لەندەن، وەك: 
 شەقاڵوە و دوان لە ئاغاكانی بادینان.  بەگیخانی برادۆستی، عوسمان 
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یان كەوت. بە قسەی خۆیان وتم ئەو كۆمەڵە دەیانەوێت بتبینن، چاوم پێ برادەرێك پێی
ت حزبی عەشایەر دابنێن، داوای هاوكارییان لێ كردم، بە هیچ جۆرێك نەچوومە ژێر دەیانەویس

 ... باشە با نەبەردی براتان لەگەڵماندا بێت...داواكەیان، وتیان: .

 ناكرێ لە دوو حزبدا بێت.حزبی و پارتییە، وتم: نەبەرد 

 وتیان: تۆ بینێرە با بێـت بۆ لەندەن...

ات بۆ لەندەن و لەگەڵیاندا نەبەرد لە نەرویجدا پەنابەر بوو، تەلیفۆنم لەگەڵدا كرد و ه
وە بگۆڕنە سەر كۆمەڵگا و هاوكاریتان ان لە حزبەەوە، پێیانی وتبوو ئەگەر كۆمەڵەكەتكۆبووی
 ینی " ئەمیرتوركی" بەرپرسی ئاسایش... لە لەندەنەوە ڕۆیشتن بۆ سعوودیە بۆ بینیدەكەم
سعوودیە، لەوێڕا نەبەرد لەگەڵیاندا ناگونجێ و لێیان جوێ دەبێتەوە. هەواڵی ناكۆكیی  گشتی

 خۆی و ئەوانی پێ وتم، وتم باشە چی دەكەیت؟

 ی دەڵێی دەیكەم.وتی: چ

وتم: تۆ ئێمەت خستە مەترسی ئیعدامەوە و ئەو هەموو دەربەدەریەت چێژاوە بۆ ئەوەی لە 
 نەرویژدا ببیتە پەنابەر؟

 وتی: كاكە چی دەڵێی دەیكەم...

 "پارتی" دەستبەكار بە. داوتم: بگەڕێوە بۆ كوردستان، لەگەڵ حزبەكەت

 وتی: پارەم پێ نییە!

 ارد و گەڕایەوە بۆ كوردستان، ئیدی نەبەردم نەدی.پەنجا هەزار پاوەندم بۆ ن

، ساڵێك بوو بەالی پرۆفیسۆرێكی پزیشكی دڵەوە هەفتەی من لە مێژدا جەڵتەی دڵ لێی دابووم
جارێك سەرم لێ دەدا، هەڕەشەیەكم پێ گەیشتبوو، ئەگەر نەگەڕێمەوە بەغدا دەست بەسەر ماڵ 
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نەوەم بۆ دوا هەفتە گەڕامەوە الی دكتۆرە و  منداڵمدا دەگرن، ناچار كەوتمە تەدارەكی گەڕا
تیماركەرەكەم، دوای پشكنینێكی دوور و درێژ دڵنیای كردم كەوا هیچ گرفتارییەكم نەماوە و 
تیماركردنەكەم كاری خۆی كردووە و باشی باشم، بەوە ڕازی نەبووم و پێم وت: بۆ دڵنیایی 

 زیاتر بۆ قەستەرەیەكم ناكەیت؟

وو دووسێ جار قەڵەمەكەی دا لە ددانەكانی و وتی: بۆنا، سبەی ژنە قەڵەمێكی بەدەستەوە ب
 بۆت دەكەم. 

% ئەوەی تریان 45% ئەوەی تریان 90بە سەبینێدا دەركەوت سێ دەمارم گیراوە، یەكێكیان 
30% 

 : باشە ئەوە ساڵێكە من و تۆ سڕنا لێ دەدەین.بە تۆزێك ئاڵۆزییەوە وتم

 نەگەیشتم. وتی: تێ

 سەمای" ڤالس" دەكەین؟وتم: ساڵێكە من و تۆ 

 وتی: واقعیەتەكە زۆر ناخۆشە و مەترسیدارە.

 وتم: تۆ من بیت چی دەكەیت؟

 وتی: لێرەوە ناڕۆمەوە بۆ ماڵ، دەرۆم عەملیات دەكەم.

 جا من چی بكەم؟

 كردنەوەیدا. وتی: مێردەكەم ناسراوە لە سنگ

ە بەڵكی دكتۆر مەجدی نەمابوو كەوتمە تەقەاڵو مبە كورتی و بە كوردی باوەڕم بە دكتۆرەكە
پاكوب كاتم بۆ دابین بكا، لەسەریانەوە دكتۆر فەریاد حەوێزی كاتیان بۆ دابین كردم و بەسەر 
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نەكەوە پەرستارێكی ڕەشپێستی قەڵەو بەرەو ژووری نەشتەرگەری دەیبردم، پرسی لێم: باعارە
 ناترسی؟

بۆ خوا تاكەكەسێكم بە  رم وایە.ەوتم: بڵێم ناترسم ڕەنگە ڕاست نەكەم، بەاڵم چی بكەم قەد
 نەبوو.  دیارمەوە

بەهەرحاڵ نەشتەرگەریم كرد و گەڕامەوە بۆ عەممانی ئوردن، فڕۆكەی ڕاستەوخۆ بۆ بەغدا 
 هەڵگیرابوو. 

وانی دەكردم، ئەوە من نازانم نەبەردی برام دە ڕۆژە لە دونیادا كەریمی خاڵۆزام لە عەممان چاوەڕ
ە سبەینێدا بە ماشێن گەڕامەوە بۆ بەغدا، بە سبەینێدا دەرچووە، شەوێك لە عەممان مامەوە و ب

 بەیانییەكەی خزمانم هاتن و هەواڵی مەرگی نەبەردی برام زانی.

بیستم وا لە هەولێر خەریكی تەدارەكی چلەی نەبەردن. ئەم هەڵبەستەم نووسی و ناردم بۆ الی 
 ی، تا لە جوێی من بیخوێنێتەوە.قەرەداغشێخ حەسیب 

 

 

 

 براڕۆ!

 دەی ئێوارەی ژینالە زەر

 لە ژان و ئێش و برینا

 لە ڕوخساری تازە و نوینا

 دەروونە خرۆشاوەكەم 
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 گلێنەی هەردوو چاوەكەم

 ان ئاو دەدێرنیبە فرمێسك

 دەنێرن انیترووسكەی دوور

 دەروونابرا لە 

 بای تەمووڵ و توانا

 شوێن پای ڕووداوی داپۆشیوە

 دەشتودەر و كێو و كەمەر 

 یەك ڕەنگ، یەك دەنگ 

 سەرتاپا كفنی پۆشیوە

 برا، دوور لە یاران وەكوو جاران

 ئەندێشەكەم دەروونە پڕ چۆشەكەم

 بەستوویەتی مهەر تۆتۆیەتی، دەریای غەم

 لەگەڵ ژانا ژوان، وەك كانیاوی زەمان 

 ئارام ئارام ئاو دەدرێن

 شانۆی دەردم بۆ دەگێڕن

 شەاڵڵی خوێنە جەستەكەم

 سەرالێژە ئاواتە بەرجەستەكەم

 ەی خەوی خێاڵلە گەرم
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 وەردی مەینەتت كێاڵ

 بەهانەت دی 

 ئیهانەت دی

 ئای پاش قوڵدرایت و كەوتی

 تا ناو تاریكی گۆڕ نەسرەوتی

 تۆیە  برا، ئەم دونیای بێ

 شادیم بەالوە نامۆیە

 گوێ گرە لە قرچەی بەنەكەی بڕاوم

 سەیرە یەشتا بە پاوە ماوم

 غەم بووە كاروپیشەم

 ڕەگ و ڕیشەمتەڵ تەڵ دایە لە  وتەوری ڕوودا

 گریانە بەرهەمم 

 بۆچی نابیسی حیلەی ئەسپی سەركێشی غەمم؟

 دوای پشكنین و پێداچوونەوەیە، دەركەوت لە الیەن موخابەڕاتی عێراقەوە ژەهرچێژ كراوە.

 ڕۆحی شاد لەگەڵ شەهیدانی تردا...
 


