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  ل بناری ساون ساتک

ل مژە پالنمان دانابوو لگڵ دۆستانمان ل فرگی برادۆست و دۆستانی دیک ک سردانی باکووری 
گرفتمان هات پش ک کوردستان بکین ل نورۆزی ئمسادا، ک کاتی سفر نزیک بوەوە، هندک 

زۆری گروپکی ئم و نالباری ڕەوشی سیاسی ل باکووری . گشتکی دواخست بۆ پشووی هاوین
  .وەت، لگڵ سارد و سرمای ئمساڵ هۆکاری دواخستنی گشتکمان بوون

کی زۆرماوەیم وا د یشاوین، بشتی سروشت دابگ واوە لشوهی و ساردی کنجاهۆی جوە بیسان
زستانی ئمساڵ جودا ل ساکانی پشوو تڕتر و ساردتر بوو، . زستانمان بڕێ کرد و پماننایوە ناو بهار

ئمۆش ک یکم ڕۆژی بهارە، . ل کۆتاییکشیدا چند جارک بفر سرلبری وەتی گرتوە
  . ل چیای قندیلگلووتکی ڕکوتی دەستپکی گشت کورتکی ئمی بۆ بناری 

جیاوازی کشوهوا ل وەرزەکانی سادا، وای کردوە ک مرۆڤی کوردستان زستانان زیاتر کات ل ماوە 
ببنسر و کمتر چژ ل زستانان وەربگرن، چونک مانگکانی دیک کش لبارترە و پلی گرماش 

گڵ وەت ساردەکاندا دیکدای، ب براورد لنگکانی لبر ئوە هموو چاالکییکیان ل ما برزدەبتوە
ناچاری ل وە برئبکان ساردە، لی کاتزۆرب ندین یاری و  کچ ،یموو وەرزەکاندا چاالکییان هه

من ل باوانی خۆم بیستووە ک پایزان گنجینیان . تایبتیان هی لسر بفر و ل زستاندا کایی
چونک زۆر جار ماوەی چند مانگک ڕگسرەکییکان لبر بفر گیراون و پخۆراک کردوە بۆ زستان، 

. ژیانیان هر ل ماکانیاندا بسر بردوە، تنانت ساڵ هبوە بسر بانکاندا هاتووچۆ کراوە لبر بفر
  .لبر ئوە ئو س مانگ وەک پشوویکی لھاتووە بۆیان

 ،یژەی هنگ دررهمان فستاش هی ئڕووی پلبارتر بووە لرمتر و لکان گکۆندا ما رچی لگ
لم  گرماو و سازگاری هواوە، بم ئمۆ بو هموو پداویستیی سردەموە هر گرممان نابتوە

زیاتر ل س ) سقف(خانووە سیروسمراندا ک ب بلۆک و چیمنتۆ دروست کراون همووی نواکانیان 
ی زۆپا روتا ئستاش زستانان زیاتر ل دە، لبر ئوەی  ژووری گورەی ببنمادامتر برزن و ل

ئمساڵ سرما کمک درژەی کشا و بهار درەنگ . ـکاندا کۆدەبینوە) متبخ(نوتکان ل نانھن 
پش کی کوت، بڕکوت ڕۆژانی دەوروبی نورۆزیش ساماڵ و گرم بوون، لبر ئوە هر چند ڕۆژ
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چووم دەرەوە بنیازی کینی هندک پداویستی بۆ  20/30ئامادەکاری تواو کرابوو، ئوارەی ڕۆژی 
ل جادەکان دەردەچویت، قسابکان هر ل ب پیادەش گشتک، بازاڕ جمی دەهات و وەزەحمت 

لبر ئوە ب ین، ئمش بیارمان دابوو ک یکم ژەم ل چیا گۆشت بخۆنیوەڕۆوە گۆشتیان نمابوو، 
ناچاری پیوەندیم لگڵ هاوسفرەکمان مامۆستا پشەو گرت ک ل سنگسر گۆشت بکرت، پاش 

  . ماوەیک پیوەندی گرتوە و تنھا گۆشتی گای دەستکوتبوو

 ،بازاڕدای سنوور لکی زۆری بپارەی ،کشانه خۆڕا ڕوو ل ل رترە، موچک تگشتی خمساڵ، بئ
 بیانووی جیاواز ل ی جۆراوجۆر بزەوی و سلف نانی پارە، پارچدەستھرعی بۆ بندین دەروازەی ناشچ

 گواوی کۆمت ،کوردستاندا نی ک لمرهت هیچ ببن ننی زۆر دەگمدەگم ۆ بمئ ،ئارادای
کت و دوکانی فرەڕەنگی هموو کوچ و کۆنک مار. موچدارکراوە برانبر کینی کات ل موچخۆران

لکراوەتوە ک خایی ل برهمی خۆوەتی، هموو کایکان بیانین، کای تورکی، ئرانی و عرەبی 
ت ئاستی باش و خراپیان چۆنس نازانکردوە و کوە و !! بازاڕەکانی پۆش سیستمی کۆکردنمتا ئ

وە و زەرفی ندبوونی نی، هموو وەت ب بتی بتای خوار »ڕیسایکین«جوداکردنوەی خاشاک 
!! و پیس نکرابت لم وەتدا ڕی ئۆتۆمبیلی بۆ چووبت، شون نماوە پیس کراوە هتد..پالستیک و 

و هیچ  ئاستی هۆشیاری میللی ل چندین پل ژرسفردای و بگشتی کس هست ب برپرسایتی ناکات
ئۆتۆمبلی بشومار،  ئوجا هبوونی. زانی هۆگری میللی ل الین دەستوە بوونی نیئاسۆیکیش بۆ ڕاه

خوا و بختانیش هموو مانگی س ل خۆوە دەبت  !اتووە گر یکک ئۆتۆمبیلی نبت شوورەییوای لھ
  !پشوو، میللت هموو ئامادەی و ئوجا خۆت بگرە سروشت و الفاو هات

و ک ڕۆژانی پشتر ب وڕکوتی گشتکی ئم بوو، هۆیکشی ئوەب  21/03برەبیانی ڕۆژی 
مان بکردایکشتدەکرا زووتر گن نمان کردبوو بۆینجوی پردانی ناوچند ڕۆژە سکی چشتگ . ب

ی ین و سعات هشت ل ڕانیوە بڕێ کوتین برەو سنگسر ل ڕوبۆچوونی خۆمان بیانی زوو هستا
نچووبوین کوتین نۆرەوە، ترافیککی یکجار زۆر ک ئوسری ل رەربندی ڕانیوە، ک هشتا ل شار دەد

، دواتر زانیمان ک خکی ل بیانیکی زووەوە تاریک و ڕوون یان ڕۆژی پشتر دن !دەربند بوو
 ب ک ی ڕانیکغابات«دارستان «ڕۆژی ئاوهادا  ناسراوە و ج ی لر جادەکواری سل دەگرن، چونک

دایر کۆنترۆژ ل گواوی ڕئاسانی ت وە و بستراتیجی ت، چونکور چنگ ناکز و سفرە ! هوجا مئ
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؟؟ ئم و چندین !!دیمن وهایی هاوار ل! جادە دەڕازنرتوە و نفر بنفر سکان دەکرت وڕووە
بوەت رەی دیکمن سرهکی فشی میللیمانگب.  

، جادەک تنھا ڕی دوو ڕیز پشۆکابووینئمش هر ل نۆرەدا وردە وردە ڕێ دەکین بم ب تواوی 
ئ ،وئۆتۆمبیلڕۆک  جا لردووالوە گیارە(هسجیلی ) سواندا دەکات، هۆڕین و دەنگی تن خۆی ب

 جا ماموئوردە وردە فشاری خون با دەڕوات، ئمبر و ئوبر و سیارەکان، مشک دەهژنن و 
ل ناکاو سیارە دەردەپڕیی سر سایدی برانبر و پی لدەنا، ئوجا ! کوردیش بو هموو پشوودرژیوە

بیست هر وان کی زۆری ئاسایش و پشمرگ ل نوەی هزئچندین سیارەی دیک بدوایدا، لگڵ 
قسناکن خۆ پشمرگکان خۆوەتین دا دانرابوون بۆ ئوەی ل ڕیک گڕۆک دەرنچن، بم کمتر

ئۆخی ئۆخی «بڕاستی دیمنی ئاوهایی هر ب ئاسان باس دەکرت، پندەکی  !!یان نیشو دەست
ک بۆ وەرە خ ل گڵ خۆشمدا دەمگوت، جا .ک پ بو دیمنی م بیر دەهاتوە»هرکس بۆخۆی

  !!.دەبت چۆن بت» بدر«سیران دەچن ئاوهایی دەکن، جا ئگر بۆ هتن بت ل سوپای 

من ناوناوە ئارەزوو دەکم بچم ناو ئاپۆرەوە بتایبت ل بۆنی ئاوەهایدا، چونک ئاونی بیرکردنوە و 
لگڵ ئوەی  .بدەردەکوت ونی ڕاستقینی کۆمگ لم ڕۆژاندا. کرداری کۆمگ ڕەنگ دەداتوە

بدەنگ ل نۆرەدا وەستابوون و ئارام ئارام ڕیان دەکرد زۆر زیاتر بوون، ب ئارامی و ژمارەی ئۆتۆمبیلکانی 
  . نبوو ژمارەیان کم بم ڕساشکنیکش

وەرگرتوە، هرچۆنک بوو کشامان تا نزیکی دەربند، بم هموو ڕساشکنکان لوێ ئنجامکیمان 
ڕگک تواو داخراو نفسبیان کرد، ئم قسانش دووسعاتی پچوو، پاش نمانی جو، ئیدی چارمان 

برەوڕوومان دەهات، ب ناچاری و  مبلی گڕانوە ک ب لشاو ئۆتۆباماندایوە سر ساید نماو و
و لووە ب چیای کوەڕەشدا قوڕەگۆ  ردوە و خۆمان گیاندە گوندیبزەبری فولالیت ڕیکمان ک

لوشوە چوین مای . هگڕاین و خۆشبختان گیرمان نکرد و بسالمتی گیشتین سنگسر
و لووە برەو  خواردمان )نانی بیانی(ناشتا  ک هاوسفرمان بوو، مامۆستا پشەو ل گوندی قادراوا

س کیلۆمترک پیادەبووین و گشتکمان دەستی ورکان بڕکوتین و ل پشت گوندەوە ب وگوندی ز
  .پکرد
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شارۆچکی سنگسر، پش ئوەی بگیت گوندی گوندی زوورکان دەکوت باکووری ڕۆژهتی 
دەرووکۆتر ک دەروازەی دۆلی شهیدان و لووە برەو کورتک و بناری قندیل دەڕوات، بالی ڕاستدا 

کیلۆمترک ل جادەی سرەکییوە دوورە، ل کۆتایی گوندەکشوە گوندەک دیارە و نزیکی دوو 
و ئم دۆش تا بناری چیای قندیل ک  ایتیمنگوڕجادەیکی خاکیی چوڕژکراو هدەکشت و برەو 

 ب ی چیاکشم بری ئبلس»گ « ت بوەیس«ناودەبرس ناوب »دۆلی بناوچ زیاتر ب ،انگ
یرەی خدر مامسن ناسراوە، لووتککانیش لم دیوەی چیاکوە لم ناوان پکھاتوون، گ، منگوڕ و ت

سوەیس، خواران، دەشتوان، دەکانیشی پکھاتوون ل گون. لووتکی گلیان، کوڕەش، بدو، پانسر، گازێ
  .باریکان، قتوکان، ئبووبکرە، ورت، شخان، بپان

ناسراوە  »یڕەسو پردی دۆ«ن، پاش پنج کیلۆمترک گیشتین پردک ک ب ک ل زوورکان دەرچوی
کلی قبرەکان ل دوورەوە دیارن ک  ناسراوە،» نکال«رقبرانکی کۆنی لی ک ب و برانبریشی س

ن هی زۆر کۆنن و تا دوای هاتنی گات سروو س متر، ئم جۆرە کالهندکیان برزیکیان دە
ل پش پردەک ئم پیادە بووین و بالی دەستی چپدا ڕوو ب دۆکی قوڵ . میش بوونیان هبووەئیسال

ل بناری لووتکی  خوارێ ک ڕوبارکی بچوکی پدا دەهات ناودەبرت و» یڕەسوو دۆ«ک ب  ڕۆیشتین
، پاش گوە بفری تواوەی کوستانان دەڕژن ناو دۆکانوە و ئم ئاوەش هر همان سرچاوە بوو

یڕبزن ناچاری بش بموە و ئکھاتواو تت کک وردە وردە دۆدەکشایماوەین، پاش کاندا ه
یڕعاتناوی سک بواری گوندنشو یشتنرەق«ک ڕۆیشتن گ«  ربس ک»رەش »شارۆشیانل ،

دەی خوڕەی ئاو و دەنگی بولبول و بانوچانکمان داو کمک ل ئاوی چمکمان خواردەوە و بڕاستی 
 هراسانیکیدەورووبر لگڵ باڕەی کاریل و برخدا تواو ئارامی کردبووینوە و هموو نیگرانی و 

  .بیانی ئوڕۆژەمان لبیر کرد

و سروشت دوورکوتنوەی لو ژیان پ نهامتی و جنجایی ناوشارەکان و دورکوتنوە ل چون نا
ژیانی ڕۆتینی ڕۆژانی، جگ لوەی ئاشنابون ب وەت و زیاتر هۆگری و شانازی مرۆڤ بهز دەکات، من 

ەچم ناو سروشت و ل ئزموونی خۆموە دەڕوانم، هر ماوە ماوە هست ب بزاری و دگرانی دەکم، د
» ...!ئم دووبارە ل دایکبوونوەی«دووبارە هز و تین دەژتوە، من هموو جارک ب هاوڕکانم دەم 

ستان بیوەت تنساز و ئاسوودە بت، دەبت خۆی دڤی کورگر مرۆ.ی قسکش کورتی نهناوەپموا
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وەتانی سکندیناڤیای ژمارەیکی زۆر خانووی سادە ک ئوەتا ل . لگڵ ئم جۆرە گشتاندا ڕابھنت
ک زۆر کس هۆگری ئوە  دروست کراون چیاکان و چۆیدا  هیچ جۆرە تکنلۆژیایکی تدانی ل نو

و پاشان ب پیان دەڕۆن، لو شونان دەبنوە  بوون ل کۆتایی هفتدا ب ئۆتۆمبیل یان قتار نزیکی ئو
دار هی و سروشتی ئم ناوچانش زۆربی دارستان، بگشتی کارەباش نی، لبر ئوە  واندا زۆپایخان

ئم . ئو کسی ک دەچت تواو ل ژیانی شار دادەبت و کاتکی سادەی زۆر خۆش بسر دەبات
نگرهف و بۆت ردەوامچوار وەرزە ب شتانهی. کی میللیجۆرە گم بد دوورە برچی ئوموەی واگی ئ
  .الی خۆشمان خکی فری ئم جۆرە گشتان ببن

پاش وچان، ل گوندەک، بالی دەستی چپدا برەو چیا سرکوتین ک سخت بوو، ئوجا بئاڕاستی 
بالی ڕاستدا، ب برزیوە ب لوارکی زۆر  ی قوڵە گڕاینوە ک بایدەدایوە دۆکباشوور برەو دواو

ختی بس دا ڕزۆر ڕ ر بوو و لده ممان دەکرد کزار بوو، ئهزار بنیشدا هری چیا شوب
دەدا  لبرئوەی ڕووە ڕۆژ بوو بفرەکی توابووەوە، بم ئوبری چیا لو ڕوانی ک هتاو کمتر لی

کامرایکی ل ی مامۆستا ئدواردی ڕاکشا و نجی زۆر جوانی هبوو، ئوەبوو سرتواو بفر بوو، دیمنک
 هات ب چوو تا هات، کم زۆری پشت، بمانھک جمش کمگرتن، ئننا بۆ وجانتای دەره

پرۆشیوە گوتی میمۆری کامرایک لکاتی بتاکردنوەدا لسر کۆمپیوترەکم بج هشتووە و ئو 
ردو پم گووت ئم ل کوردستان کمک ناخۆش بوو بم بزەیکم ک. دیمن جوانانمان ل کیس چوون

ئتۆیش هاوڕێ برادەرەکمانیت و پکوە دەژین، » ....دوو گا ل دۆکدا بن، «پندکمان هی دەت 
ئویش کم جار هی شتی بیر نچت، ئوە تۆش ئو خوەت گرتووە، کمک پکنین و دەستمان کردوە 

  .ب ڕۆیشتن

وتک بخوین ک کۆتایی دۆکدا بوبری چیاکوە، لبر ئوە شو ل ئشک کئامانجمان وابوو 
وە دەبوای بگین ئوێ، پاش زیاتر ل سعاتک ڕۆیشتن گیشتن کۆتایی دۆ تسکک ک تا دەهات

تاڤگیکی زۆر جوان بوو، بم بئاو، شوە دەچووەیک و بند دەبوو، ل کۆتایکیدا بووە هدر و وەک 
دۆ چاول چاوتروکاندا ل ر له سمۆرەی زۆر بزۆز ک ل بوو، جگفری تواوە هڕایی بدا تک  دیار

ویمان بینی ک زۆر جوان بوو، چونک ئم ل پش ئوەی بگین کۆتایی دۆکش، دوو ڕ. ندەمان
بچین ئوبری چیایک و دەبوای ئم ل کۆتایی دۆکوە . برزاییدا بووین تواو جوی ئوانمان دەبینی
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، ل کۆتایی دۆکدا ناوچیکی کمک فرەوانتر دەستی پدەکرد ک ب کمک بگڕینوە دواوە
ناسراوە، ئم ناوەش بشونک دەن ک قوڵ بت و ئاوی تدا کۆببتوە ک ئاژەڵ ئاوی ل » ماقۆران«

ک . ابتی زۆر تدابوو بۆی ئو ناوەیان ناوەدەخۆنوە، بگومان برد بت، ئم شونش بردی لو ب
شون مامۆستا پشەو دەیگوت، هاوینان یان بهارکی درەنگ گوندیکان هست لم  گیشتن ئو

 ی کنو شول ،نگ سروشتی وەهایرنجی دەدەن، هنگ ببینن جوان سر هڕادەگرن، گ نانشو
واردنوە، ستوونی دەفت تا دەگات ئاستی پورەکی ئوجا هدەستت پاش کۆکردنوەی شیل یان ئاو خ

ب ئاڕاستی ئوێ ئاسۆیی دەفت، ئمش بۆ گوندیکان ئاسان بۆ دۆزینوە پورە هنگی سروشتی، 
شاکرنجس م دیاردەکب مییک ویش ڕوو لوەی ئڵ ئگل.  

شکوتک و بناو خاککی پ دار و بفراویدا بینوە سر باسکمان، پاش ماقۆران باماندایوە ڕووە ئ
وە بوو و هندک شونی ڕەشببوەوە، ل هندک شوندا ب ناچاری ڕمان کرد، بفرەک ڕوو ل توان

ئشکوتکش کمک کاتی برد، چونک دەمی  یبینی خۆشمان بت دۆزینوە. دەکوتینوە ناو بفر
 کوتشکخت بئدا تکڵ زەویگلکوتشکناو ئ یوە دەچویتوک وابوو و لک . وو وەک چامک

وو ل ئاسمان پ گڕاین و دۆزیمانوە، ئشکوتکی زۆر دگیر و خۆش، بم بهۆی ئوەی دەروازەکی ڕ
وابخوارەوەو زەمینفر ببوو و ت دەهات ۆپوە دنزۆر شو وەی لل ی قوڕ بوو، جگک . ر زوون امزانیه

ی خۆماندا برەو ماقۆران و لوشوە ب دۆ تختکدا ک مانوە لرە سخت ئیدی گڕاینوە ب ڕ
  .ی وشک ک دەست بدات بۆ مانوەان کرد ب نیازی پیداکردنی جیکڕم

کات ڕوو ل درەنگی بوو نزیکی چواری پاشنیوەڕۆمان کرد و ئم دەبوای زوو جیک پیدا بکین بۆ  
لبر ئوە هر بڕوە . هبدەین و ئوجا دەست ب دار کۆکردنوە بکین بۆ ئاگردانی شومان چادر

جارک بۆ ئم ناوە بمبستی   بوو پشتر چند کاک پشەو شارەزای شونک. چاومان ل جی دەگا
. جۆرە دارە دەکرت لمی زۆرە و بنشتیش )قزوانداری (کردن هاتبوو، چونک ئم ناوە دارەبن  بنشت

ی شاخک رلبرئوە پیدا کردنی شونکی گونجاو ئاسان بوو، تنھا ڕگر تڕی بوو چونک بری باشوو
ی » دارکونکرە«هر بدەم ڕۆیشتن و باسی بنشتوە مامۆستا پشەو باسی باندەی . بووزۆربی بفر 

 وان بئ کرد ک»دارکوتک« ه ندەیم بان، ئناوناوی دەب ل ک  النندا دروست دەکات، کاتدارەب
 ئاسانی دەگات مار ب ر مار، چونکبوە لترسییم تون، ژیانیان دەکدچووەکانی هدەکات و ب که
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النانم هبریندار. ئ وە دارەکنی شوزۆرب وە لیکالنخوار ه ل رەش زرینگاندەکات،  دارکونک
و هموو شت دەگرت، لبر ئوە ماریش ناورت نزیکی  جەکات ک زۆر لینددارەکش بنشت دەر 

ئم دارە بکوت لبر گیری و لینجی بنشتک، بم جۆرە بچککانی ل هڕەشی مار و خشۆککان 
  !!دەپارزت، یاسای سروشت سیرە

شت کردن بکین، ل زاری مامۆستا پشەوەوە ئم زانیاریانم لرەشدا دەرفتکی باش باس ل شوازی بن
ت روەرگرت، ل سرەتای مانگ شش ک دەکاتوە کۆتایی وەرزی بهار ڕوو ل هرد و چیاکان دەک

بنشتکر . ی زۆرە)داری قزوان(بمبستی بنشت کردن، بتایبت ڕوو لو جیان دەکرت ک دارەبن 
 تشوێ،«اویستییکانی خۆی ئامادە دەکات، پداویستیی سرەکیکانیش ئمانن، وەک پیشی خۆی پد

، خواردەمنی و شکر و چا، بگومان ی بژانوەی گ و بنشتتورداس، نایلۆنی گورە، بژنگ تور،
ناوی دەبن، پاشان » قۆناخ«، سرەتا ئامادە بۆ سازکردنی کپرک دەکرت ک ئمان ب »گودرژکیش

دەست دەدات، گک  »کۆجیل«جۆرە گکی تایبت دەدۆزنوە ک ڕەنگی زەردە و بۆ دروست کردنی 
 نوە و پاشان دەیخژنوەناو باش دەبکرەوە کای  و ئاوی نایلۆنب لن و لیان دەیشپ ن و بدەکت

و  »قوڕی بنشت«و ئامادە دەبت پی دەن  تدەکن بۆ بهزبوونی، پاشان دایدەنن ل ناو نایلۆنکدا
دروست دەکن  کۆجیلسرەتا دارەک بریندار دەکن و ئوجا ل بنیوە . بپی پویست لی دەردەهنن

ک وەک نیو قاپکی قوڵ وەهای و بدارەکوە نووساوە، هرچی بنشت ل دارەک بت دەرەوە دت ناو ئم 
جارکی دیک همان برین کمک ل سروتریوە بریندار دەکنوە و پاشان  هفتیکنوە، پاش کۆجیال

ئوجا لی دەگڕن تا نزیکی بیست ڕۆژک، ک . بهمان شوە جارکی دیکش سبارەی دەکنوە
 نن و لدەری دەه نجپ وە، ببوەتشل ن کشتشتا بنه وتن کتاو کش هک پیانیکاتی هات، ب

و ل  دەهاون، پاش کۆکردنوەی بنشتکان، ل قۆناخکدا بهۆی بژنگکوە بنشتک دەپاونکیسی 
، چونک بگرما شل دەبتوە، بنشت پاوراوەکش دەست دەدات بۆ فرۆشتن و دروست تنکی دەکن

لم بنشت ل بریدار دەبت  »کو«کاتک  ل گورەسام بیستوە ک گوتویان. کردنی بنشتی کوردی
  !.برینکی دەدات و زوو ساڕژ دەبت

بگڕنوە بۆ دۆک و پیدا کردنی جگ، پاش کمک ڕۆیشتن ل دوورەوە دەنگی مانگامان گوێ لبوو، 
کوڕی گنج لگڵ کۆمک مانگادا ل دۆکدا، ل ناوەڕاستی  ووردە وردە بدیار کوتن و دیتمان دو
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پووش خوارن بوون ک سای پار  کراوە ک هندک گورەکی تدابوو خریکیدۆکشدا پرژینک 
ئوانیش چای ئامادەیان  کردن و ، سومان لایان بۆ درووبوونوەو ئمساڵ وەک پووش دەیان خواردگی

دەربارەی ناوچک کردو باسی  ماننیشتین و چایکی خۆشمان ال خواردنوە، کمک پرسیارهبوو دا
رەکیان وئوەی سرنج ڕاکش بووە، کوڕە گ. رد، دیار بوو کاک پشەو خکی لو ناوە دەناسیخۆمانم ک

ات دوورە، عچند سک گوندی خۆیتی » بش«ی ک دەبوو، لمان پرسی گوندنزیکی شازدە سا
، ئی گوتم کی ل دایک بوویت، !بۆن زوو دەگن گوتی من سعات و شت نازانم، ئا ئوەتا گر ئازایان

سوود بوو، ئندین جۆر پرسیارمان کرد بچک، هیچ و بزانی، چ ساویشی نکانی وئجا پرسیاری لووتک
گردنک و پ  ش»سکوڕی«لووتکی و  »سئاسۆ«ی ا، چیبوردی دەزانی یان کرد هموودۆکم

، ئویشی نزانی، ئوجا پرسیاری جۆری ی، گوتم ئو چیای کوشوورەوەن ل باڕاوەستابوو بفر برانبرمان
ئم قسان بۆی لرەدا دەنووسم هر مبستم ئوەی ک . مانگایکانمان کرد، همووی بوردی دەزانی

ت و بدەست، هر سرجی تۆ ڕابکشم بۆ ئوەی ک کوردستان ب درژایی هزاران ساڵ بدەو
وەی خزانی بچووک ژیاوین و هر لگڵ یکیش تکڵ دۆک و چند گوندکدا بشل  کۆمڵ کۆمڵ

کراوین و لناو  ر ئوەی تا ئستاش چندین پارچبووین و شارەزاییمان لسر دەورووبرمان نبووە، لب
مونی ن رانەحمت بۆ دەسلمنرت، ئم و هزاخۆشماندا هزاران پارچیان کردوین و یکترمان بز

، هر ئو دۆی تیدا !ئم کوڕە گنج ونیک ل مژوی ئم. دیک بۆ دەرخستنی هۆکاری بدەوتی
وەستابووین، ئمبری هی گوندک بوو ئوبری هی گوندکی دیک، ئم وەت همووی بش بش کراوە 

نبوو بتوانت کۆی بکاتوە بیخاتوە  لوەڕگکان، کسکیش وتنانت دار بداری، کانی و کانی و همو
  .سریک

پاش چا خواردنوە ب برزاییکی ئوبرەوە کمک لباری دەنواند، داوام ل مامۆستا پشەو کرد 
وەخراند، خۆم چووم تماشام  خریکی چاخوارندەوەی و کمک خۆیسیری بکات و بزانت لبارە، دیتم 

لرەدا دەرفتکی باش کمک . کرد و دیتم زۆر لبارە، جیکمان پسند کرد و بیاری مانوەمان دا
پۆلی «وە دەناسم کاتک پرۆژەی  2007باسی مامۆستا پشەو بکم، ئم دۆستمان ل سای 

رهنگخانی سنگسر، ئمیان وەک  مان ل فرگی ناودەشت پیادە کرد ب هاوکاری ف»هاوچرخ
 یتی پکی گورج و گۆکتر بووین، مامۆستا کوڕوە ئاشنای یو دەمانوێ و لئ نایچاالك(مامۆستا ه (
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ل ڕاپڕاندنی کارەکانی مامۆستایتیدا ل دوندابوو و ئستاش هر وەهای، ل پاڵ ئم کارەشیدا 
و سا کی زۆر چاالکواننگدەه ب ش خوداندان  نیان مس نگوینی دەگاتمی هرهدەکات و ب

. ش پرۆشی هنگکانیتی کوستان ب کوستان دەیانگڕنتیکیلۆ، برهمکی ب غل و غش، هم
 شدا لمانپاڵ ئکرێ پشوولوێ زەوی بران و لحاجی ئۆم ی دەچنوادەکڵ خانگی هاویندا ل

کاک پشەو چیادۆست و تا سای پاریش . دۆستایتیشدا کوڕی تنگانی ل. ونتدەگرن و خریکی کش
ل زۆربی گشتکاندا لگڵ بووە و ناوەکی ل خسار نبووە همیش ل پشوە بوو و زۆر جاریش 

چیادا هر  ، ب هگڕانیادەنگدەنگمان لگڵ دەکرد لبر چاالکی خۆی ئاگای ل کاروانکی ندەم
ژنی هناو ماوەیک دابا، پاش ئو ماوەی ئم یکم جارە پکوە گشت  سای بار. نبوو ونی

دەکین، بتواوی ئم ماوەیی ل چیا داباوە پوەی دیارە و زوو زوو دەوەستا بۆ پشوو، منیش هر زوو 
جار » ... داخی گرام بۆ ئم کوڕە«زوو سرم دەکردە سری و ب لهجی شارەزووری پم دەگوت 

، ب کورتی تا باسی چاپوکی و دسۆزی کاک پشەو بکم »...عاقیبتی ژنھنان «جاریش دەمگوت 
برهمھن ک دسۆز، پرۆش و نابتوە، هر بوەندە ل باسی دەبموە ک دەم ئم مرۆڤ مرۆڤکی 

مکوردستاندا ک ستادا لئ ی لت. نموونژ بندرمت.  

، مامۆستا ئدوار هکردنی ی دگیرەوە، کارەکانمان دابش کردیکایە هبژردرا ب برزشونی مانو
چادر، هنانی بفر بۆ توانوە و کۆکردنوەی داری دەوروبری پسپردرا، من و مامۆستا پشەویش هنانی 

کوتبوون، لبر ئوە کۆترە دارمان گرت ئستۆ ک ل کاتی هاتنمان ب هدرەکدا ب چاومان 
وە کنایڵ خۆمان هگورەی وشکمان لکی گوە دارڕاینکی خایاند گعاتی نیوسزیکهات. ن وە یکن

 وتینوجا کری کۆ کردبووەوە، ئدەوروب کی زۆریشی لدواردەوە و دارن ئالیموو شت ئامادەبوون له
بتایبتی کم بووین و تنھا س کس بووین، چونک من ئم گشتمان . )نانی ئوارە(ئامادەکردنی شیو 

ب ئزموونی خۆم همیش لگشتدا ک ژمارەمان کمتر بت، بواری پشوو و لگداژیان ل سروشتدا 
سا  26ئست دەرفت باسکی مامۆستا ئدوارد بکم، ئم دۆستمان گنجکی . زیاترە، بۆی کم بووین

، ئستا ل فرگی برادۆست پرۆسی سرپرشتیکردنی زمانی ئینگلیزی ل ئستۆ و خکی بریتانیای
کسکی ئارام و هونردۆست، زۆر هست ب برپرسایتی . و ماوەی شش مانگ ل وەت دەبت گرتووە

ی چاالکتا بوەی هل یت، جگرانی ناکنیگ ست بیدا هگرگیز لدەکات و ه.  



  
  
  

 ______________________________________________چیادۆست ___________ 
  
 

 
10 | 15 www.chyadost.net  e‐mail: chyadost@gmail.com 

گۆشتی گای سورکراوەبوو ب ڕونی زەیتوون لگڵ نانی نۆردووی کوردەواری ک مامۆستا نانی ئوارەمان 
لگڵ خۆی هنابووی، ل ئوارەیکی تاریک، پلی گرما هشتا مام ناوەند بوو لگڵ بسی ئاگرەک و 

لگمان ر هر ، ونیکی دەنخشاند مگماندەورووبرکوی ل ئارامی و جارجارەش دەنگی ئاژەی 
واردنوە ک ئارام ئارام گۆشتمان سوور دەکردەوە، کتریش پ بفر کرابوو و دەتوایوە بوویتای، بدەم خ

ر دۆی خۆمای مای خۆیانی تهر لگڵ ئم خواردن تایبتدا، کاک پشەو دوو لیبمبستی لنانی چا، 
کردن  ک تامکی هر ل باس تدەکرد بۆ منیک دۆی ب بفرەوە هنابوو لگڵ هموو پاروویک پیا

نانخواردنکمان دووسعاتکی کشا بم زۆر تایبت، مام ئدواردیش برپرسی خۆش کردنی . نایت
ئمش بدەم قسی خۆشوە . ئو ئارامی و ئاسوودەییی ئو ئوارەی تواو وزەبخش بوو .ئاگر بوو

دە و ل دابزین بوو و ساردی کردبوو، منیش هستام بچم جلی زئاگامان ل پلی گرما نبوو ک ڕو
لبر بکم، یکسر لرزم گرت، تومس زۆربی دۆیک من خواردوومتوە و تواو هناوم فنک 

  .وە کرد تا درەنگاننان ب چا خواردببوەوە، بۆی زوو جلککانم گۆڕی و هاتموە نزیک ئاگرەک و دەسم

 مان بالیت کرد و ئیدی جی شومان خۆش کرد، ئم جارەیان ئزموونمان لپیاسیکی کورت
گشتکی پیرەمگروون وەرگرتبوو، لبر ئوە هر یکی دوو کیس خومان پبوو، جوان خۆمان 

 یانی کستبووی بموو بر هدەوروب ر سفر چونکژ زییو دابرماش شی گوتین، پلداپۆشی و خ
و دەنگی باندەی دیک  وهشتا برەبیانکی زوو بوو، لبر قاسپی ک. ەمان زانیئو هستاین

من ئزموونکی دیکم وەرگرتووە لم گشتاندا، هر جیک کو زۆری تدا خوند . بخبرهاتین
دەگرن کردن  ئوان زۆر بتوندی ڕێ ل ڕاو بترس، ئوە ناوچی ژر دەستی برادەرانی باکوورە، چونک

 م ناوچانرن خۆیان لکان ناووە ڕاوچییر ئبن، لڕاو دەک دەدەن ک سانو کو سزای قورسیش ب
  .بدەن، ئاژەکانیش ئاسوودەن لم ناوچاندا

  هستاین و هشتا ژیلمۆی ئاگرەکی شومان هر مابوو،  *گزەنگ ننگوتبووسرلبیان زوو بوو هشتا 

_______________  

ئنگو، پکان دەکات،  زەوی نیپکاوە، گزەنگ ئنگو،) تیشکی خۆر(واتای ئوەی هشتا گزەنگ  گزەنگ ننگوت،* 
  .ئنگوت و ننگوت. ئنگوت واتای پکاویتی
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مام پشەو ئاگرەکی خۆش کردوە و ئمش هاتین دەرەوە ل چادر و دەستمان ب ئامادەکردنی ناشتا 
و  شکابوو، لگڵ نۆک و پنیری کوردیلگڵ خۆمان هنابوو دانیکیان کرد، شش هلکمان 

کیمان خوار ئمما نان، دەمانزانی ڕۆژەکمان درژ و و پیادەڕەوی زۆرە لبر نهنگونی مامۆستا پشەو، نا
پاش نان گزەنگ ئنگوت و خۆ . بوو »دروست حیسابی«ئوە نانکمان بقولی ڕۆژهتیان دەن 

، پش گیشتن ب گوندەک ل نوان دۆکوە ل دۆڵ کوتین ڕێ برەو گوندی بشئامادە کراو دۆ و 
 و ل ردینی گرزی بی بوت، لووتکاکیش دەرکرنجکی زۆر سنو دیم ی گبناری لووتک

ناودەبرت، ل بناریشدا دارکی زۆر و ئوجا » اونس«راو ک ب بفرداپۆشب بناریدا پارچیکی زیوینی 
شاخکی دیکی بردین ک تاڤگیکی دوو پارچی دەدیترا، دیمنک بوو دفن، پاش ڕامان یکسر 

چوین گوندەک بۆ سر کانی و لوێ همدیسان کوڕە گنجکی بیارمان دا ڕەوتی ڕۆیشتنک بگۆڕین و 
، گوندەکیان ل شونکی زۆر خۆشدای، الی ڕۆژئاوایوە هدرە و دەکوتوە الی دونمان بینی

ی ڕۆژهتیشوە لۆفکانی کورتک، ک ڕێ نی، پشتیشت ب چیایکی نزموەی و تنھا پیادە ڕی، ال
واری کۆنندا دیداشوڕۆکی تی گی دووتاینھا جت کی خاکی کم  رجادەیبوو، بدەچوو بوو هنپ

سرب گوندەک ل نواندا ببوە دوو کرت بشی الی خوارەوەیان . ماوەیک گڕۆک هاتبت ئوێ
دیارە ئم ناوچان  بوون، »سرگی ن«سرب چند ماکی الی سرەوەشی  بوون  »کاسکان«

تنھا ئم گوندە ئستا  .همیش وەک لوەڕگ بکارهاتووە بۆی ل نوان گوندە جیاکاندا دابش کراون
ک لموبر ئم ما پنج دەناسی گوتی چند سا یشەو هندکیانوار مای تدای و مامۆستا پچ

ا هر پنجیان بون پۆلیس و ل ئست نی چند سد سرمڕک بوون، بمکوڕیان هبووە و خاوە
ەوە  1960کانی ئراق ل سای میتی ئاماژە بۆ شتک بکم، ڕژجی خۆ. وارقوڕن نیشتجنچ

، تا دوا جار کوشتار و سوتار ئم گوندانی گرتوەگوندەکانی کوردستانیان وران کرد و چندین جار 
هموویان ئنفال کرد، بم ل بچووکترین دەرفتدا همووی ئاوەدان کرانوە چوونوە سر زدی خۆیان، 

انی دەستی کوردی، زۆربی زۆری گوندەکان چۆڵ کران بم پاش ئم چند سای سیاستی حکیم
ئمش ل فرهنگی نودا ب  و هموو میللتیان موچخۆر کرد و ئوەی ناوی برهم ل وەتدا نما،

ئاوەدانکردنوەی ئو گوندان زۆر محا، جگ لوەی  شجارکی دیک .ناودەبرت» ئنفالی سپی«
  ..!زۆر بداخوە. زمانی میللتکمان ل گۆڕ نرابشکی زۆری فرهنگ و 
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 کتاڤگ یشتن بکردبۆ گ کگوندی مان لیشت ،پرسیاری ڕگنیشت، پاشان !تگنگوتمان سول، ت ،
، تومز لم »سلوێ«مامۆستا پشەو گوتی ئو شونی ک ئاوەکی ل دت خوارەوە، ئوجا گوتی 

سول، سوالو، لوس، تاڤگ، «. ناوچی سول بوەت سلو، وەک زۆر وشی دیک ل جگۆڕکیان پکراوە
  .هر یکن »سۆالڤ و سیالڤ و سلو

 ب یم تاڤگسلوێ یاس«ئ «ناسراوە  موو پو ناوەی هئ کمان کرد و تا دەنگی تاڤگرم ڕرم نن
ل الی ڕاستوە گوندکی  ت، ئمش ڕمان ب ئاڕاستی تاڤگ گرت بر،دەکرد، ئیدی تاڤگ وەدەرکو

 بوو بنگیان هکی زۆر هب وت کماڵ دەرکتاق»ێ یاست» خک  .ناودەبردا ماتۆڕسوارڕ ل
پاش سو پرسیاری دەرکوت، وەستاین تا هات، ک نزیک بوەوە دەرکوت خزمانی گریالن، 

 ی تاڤگونی کردین و پگوتین گر پرستان ب ئاسایش نکردبت برەو سرشونکمان لکرد، ڕن
  .ئمش ڕنماییکانمان جبج کردوو ڕووە و تاڤگ ڕمان دەستپکردەوە. مچن

، بسرساونوە هۆ گلیانیش ی، لوتک»ساون«پی دەگوترت ناوچی سروو تاڤگک ک پ بفر بوو 
قوتبۆتوە و وەک قخانک بۆ  »قندیل«ی چیای ل پشوە »گ«ئاسا ڕاوەستاوە، هاوکات 

ا ڕژمی د، مامۆستا پشەو دەیگایوە ک ل ناوەڕاستی حفتاکانی سدەی ڕابوردووکسرلبری چیای
ەیان زانیوە وناوە، گوندیکان ک ئ ردنی ئوبعس ب هلیکۆپتر سربازی ل ساون داگرتووە بۆ داگیر ک
چند کسک ل گوندیکان  ، دەرئنجامزۆربیان هر بچک بوون ب تور و دار پالماریان داوە

هر لو سرو دەمدا کۆپتر ڕۆژان ل شونکی دیاری . شهید بوون و لشکرکشیکش شکستی هناوە
دی ڕۆژک مینی بۆ دادەنرت و دەتقنرتوە تا ئمسانی دوایش ئو ناوچاندا هاتووچۆی کردوە، ئی
زۆر سیرە هموو خاککی ئم وەت پە ل شانازی لو جۆرە، ئم . ووبپارچی کۆپترەک هر لوێ ما

 ریکک خدارکردنی خموچ م وردە وردە بی، بکتگیانفیدا بووە بۆ پاراستنی وە میشه تمیلل
رفرازی هست لناو دەچت، جگ لوە ئم یادگاریان و سدان یادگاری دیکش شانازی و س ئم

دۆلی «پشان دەدات ل سانکی هرگیز داگیر نکراوە و همیش ل برخورداندا بووە، ئوەنی  قندیل
زاران کس یش گواهی ئوە دەدات ک پش سدان ساڵ ل ڕاگرتنی هرشی عرەبکاندا ه»شهیدان

  !!لودا نژراوە
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ئم بشی چیای قندیل لرەوە وەک نیوە بازنیک وەهای، لووتککان ل گوە دەستپدەکات  و 
شاخی «ئمش هندێ ناوی دیک ک هی لووتک و جی تایبتن، . ، کانیکوان، ڕ خیزیپیوزە ئوجا

ئرە ( ، سوە، چۆن، مام ڕەشکان، خەندۆڵ)جودای ل مامڕوتی باکایتی(مۆ، کوڕەش، مامڕووت 
ی چیادایلووتک ل کی زۆر خۆشختاییت( خو ما سین ،)وارنه مانک)ئری کونۆتر، گۆمی ، س

ئاوێ سپی  ب اتوون، بربن سوەی،کانیشینک، قون، کانی خ، ئۆمر خیات، )کوستان(کرم سوران 
، ناوەکانیش لوانی پاشوپشی تدای، ناسراوە» کوگز«لم چیایدا ب دوایی دت، برزترین لوتکش 

و ئم ناوچان بسر بکینوە وموای بۆ هاوین همن تنھا ناوەکانم ل گوندیکان وەرگرتووە و نیاز بم 
ر بۆردومانی دوژمنان لن گڕبگ.   

 ،کی تاڤگوە بۆ ڕینڕبگ ینوەمان بوو بگی ئلر په مم ئخت بوو بس کیوەی ڕڵ ئگل
تر دەبوو، ک نزیک بووینوە دیمنک بتواوی دەرکوت، هر زوو اتاڤگک، تا دەهات دەنگک زی

 س قسوەی کئئاست خۆی ب ک لر یچووین، ه کرەو بن تاڤگپشت کردەوە و ب جانتاکانمان ل
نزیکی پنج دەقیقیک ئارام دانیشتین هر یک ل . بن سولک چووین وبکات برەلگڵ یک 

گابردکی گورە دانیشتم برانبر تاڤگک، ئدواریدش هر زوو چووە بنوە و جیک، ک من لسر 
شوەمام پروو منسف. ەویش لوەندە دتئر باس ناکرن بوو ه . وە بدا بوو بیرم کردنوئا ل

  .کامرای مۆبایلکم هندک ونی تاڤگک بگرم

مان کرد تژردارکی بن تاڤگکدا و کوردەواریان دەساسوودەبخش، هموو کۆبووینوە لپاش ڕامانکی ئ
نکین، هر   بۆ گشتکان بۆ ئوەی ژینگ پیسب چا لنان، ئم همیش بتی گازی بچوکمان پی

 ،بوو، ئمش هتا چا ل کتریدا ما، بدەم ڕوانین ل تاڤگوە ەیک و دوو چا ئاماد بی یەئوەند
  .خواردمانوە

ووری تاڤگکدا ڕمان کرد بۆ پشوویکی تواو ک نزیکی سعاتکی خایاند، کمک بالی باکپاش 
نی تاڤگیکی بچوکی دیک و لوشوە نرم نرم ب قدپای چیاکدا داگڕاین و ئوجا ڕمان ڕووە و دیت

 ل کرد ک و جادەیک«ئدەڕـ»کورت رەو سورەدێ و گوندەکانی دیکت و بوە د کیوات، ڕ
گی ننیزیکی سعاتکی خایاند، مرۆڤ لو دیمنان ترندەبوو، بدەم قسی خۆشوە بووین، هڤاک با
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کردین و هات المان، ونیکی گرتین ل نزیکوە ئوجا پرسیاری لکردین و پاشان بانگھشتی چا 
کمکیش پلمان بوو چونک  خواردنوەی کردین، ئمش لبر ئوەی ک چامان زۆر خواردبووە و

ک ل بناری لۆفکانی ڕیک  )تۆڕی تلفۆن لم ناوچاندا نی( بیارمان لگڵ کاک کارزان مال دانابوو
  .چاوەڕمان بکات ل کاتکی دیاری کراودا، هردوو الشمان ل کاتدا گیشتین

شمر ئوە بکی الی تاڤگشم بکانی ئشاخ ک لندشاخی قوڕەشینان، بنشاخان، «ە خوار، ناوی ه
، لوشوە شۆڕ بووینوە و یکم گوند گیشتین بردکوڕان، لوشوە ب پردکدا پڕینوە »گی گازێ
ئمش ناوی گوندەکانی ئم دەڤرە ک هموویان . »بەدێ«ی، ئوجا گوندی »کپرد مم«ک ناوی 

ان سرگی ن، سینمۆک، چاکی فقیبەدێ، پردممک، بردکوڕان، سورەدێ، ئاشقوک، «ئاکۆن، 
  .»پشت ئاشان و ، شارۆش، کاسکان، چاکی سۆتی، قناق)قبرستان(

ل سر پردەکوە تا لۆفکانی سرەتای دەستپکی دۆک، بالی ڕاستدا شاخک زۆربی وەک لم 
 ت و بندەنو»ندەشیننا »کشرنج ڕاکزۆر س م جۆرە خاکت، ئم مانگی . ودەبروت لکڕب

ل (ڕابوردودا سردانکی وەتی سودمان کرد لگڵ کاک ئاکۆی مودیری، ل ڕگدا چند پاوگیکی 
سالن غی دەشتر» لم«) کوردستان پچیاکاندا دانر مانان بینی، من پ ل مبینیبوو کابوون، من زۆر ن

ن زۆربی خاککی لموە لگڵ او کمکیش پداگریم کرد، بم دیارە ئم جۆرە چیای ارم کردپرسی
ی لکلم وگانم پائ ،کنن خاکدا تکاری دەهوە و بنو . جودا دەکمووی ئش هیم ناوچئ

ست سوودی لبمان مت بۆ هو دەکر یکانی  جۆرە خاکمت و چی دی چوە وەربگیرکوردستان ل
گر سرنج بدەیت چمکانی کوردستان، ئوەی دەستی پاوگکانی گیشتبت . زیاتر وران نکرت

وران بووە، جگ لوەی دیمنکیان تکداوە، هموو چمکانیان کۆیوە و لمکیان جودا کردۆتوە 
ی سروشتی وەت تک دەدات، ئم جگ لوە. شاخی گورە گورەشیان ل خک برد هداوەتوە

  .بکی زۆری ئاوەکانیش دەچت ژر زەوی و بفیۆ دەچن

ر لۆفسک بوتین، جار جار وچانکاتردەکمان کاندا سنو چیا و دۆنی ئماشای دیممان دەدا و ت
، ، دیمنکی ئوەندە دفنی هی هر باس ناکرتدەکرد، چندین تاڤگی دیک بدەر دەکوتن

  .هیوادارم تۆش ل دەرفتکدا ب دیداری ئم شونان شاد بیت
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ل کۆتایی ئم نامیدا داوای لبوردن ل خونر دەکم چونک باسک ب ناچاری درژەی کشا، من 
 ت لوەی ڕاستیش بهزردا، ئ ل رمر گه شتو گن و تامی ئشتا دیمه وەیهی ئ موایپ

ستا عبدولەقیب یوسفوە ک دەیگوت دەبت ڕاپۆرت یکسر پاش گشتک تۆمار ئامۆژگاریکی مامۆ
ک ل هاوینی سای قسکشی تواو دروست چون. منتبکرت، ئگر نا پاشان ئو گوڕ و تینی نا

گشتکمان لگڵ مامۆستایانی برادۆست کرد بۆ چیای ئاسۆس ک پ بوو ل باس و خواستی زۆر  2011
ڕەقیب مامۆستا کاری .دەکم دەستم تی ناچت ، ل کاتی خۆیدا نمنووسیوە و ئستش هرچینایاب

  .ڕاست بت

  ...بهیوای گشتکی دیک و تۆش دەتوانیت لگمان بشدار بیت 

  

  کاروان عارف

 کوردستان –ڕانی  

2012-03-24  


