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رەوە دەشتی لندەمی سولی بۆ ممان ئاس 

کی لوتکدا هختیارانمین و بیست بشتشتم هت بۆ گوە ری بفکی هاوسدۆست 
 و دۆست غریبایتی کفوکوی دوورەوەت، دوورودرژە ماوەیکی ک بوو خۆشویست

 کوستانکانی بۆ دووڕۆژەی گشتکی کوردستان، سروشتی بۆ من نهاتووی لبن عشقی
 . زا ل ئاکۆیتی

 حمدئمینی کاک لگڵ گرت پیوەندیم ، که هگشت بۆ دۆستانم گھشتینبا و بیاردانم پاش
 ئاکۆیتیمان کوستانکانی برەو گشتک سنگسر، ل خۆشویستم دۆستکی ک ئاغا خدر
 وەک خۆشیانی خزمی یالوک و کرد ساز گشتکی برنامی دۆستم زوو هر دا، بیار
 . کرد ئامادە گشتکمان بۆ ڕبر

 ل و هاوڕی دوو هاوەی ب دورەوەت دۆستی کاوەی کاک ل پکھاتبوو ئمجارەمان گشتی
 بوو، ساڵ کۆتایی تاقیکردنوەکانی کاتی ک گشتک کاتی ناسازی لبر چیادۆستیشوە

 شماڵ کاک و پشدەر کاک و من تنھا نبوو، جنجایم ئارەزووی خۆشم هاوکات
 . بووین )برەکمانڕ(

 ل هموان حمدئمین کاک داوای لسر 15-05-2011 ڕکوتی پنجشمم ڕۆژی
 بوو، ئاسایی نانکی خۆیان بقسی ک خوارد، لوێ نیوەڕۆمان نانی و کۆبووینوە سنگسر

 ناخۆیت، خۆشمزە وەها نانی زهرگی بکریت بانگھشت تایبتیش ب گر شاردا ل بم
 سربرەکی نانی) قوڕاو(بخوانی و سفرە خواردوە، پژدەریانم نانی زۆر من. بوو نیوەڕۆمان س 

 بتامی ڕووی ل هم و سفرە ڕازاندنوەی و ڕکخستن لڕووی هم وای پم ونی، ب ئوان
 کاک نانخواردن، اشپ. پاراستووە فرهنگیان ئو ئستاش تا خواردنوە جۆری و

 برەو بڕکوتین خۆی هاوەی ب و کردبووین ئامادە بۆ ئۆتۆمبلکی حمدئمین
،پشدەرەڕەق رەوە لسنگرەو سوە و قادراوا گوندی بول کی بیژی ڕوڕناخۆشدا چ ب 

 دیکدا گوندەکانی ب پاشان و گرتک ناوچی ئم گوندی یکم و پڕینوە گاڕفندا ڕووباری
ک زیککی نیو نعاتمان خایاند، سکرد ڕ . 
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 سنگسرەوە ڕۆژهتی الی ڕووباری ل) بئاویی ل مبست ەق،ڕ(  قهپشدەرەڕە سنووری
 سای تا بووە بئاو هر گاڕفنیش و ڕۆژهت ڕووباری هردوو نوان پدەکات، دەست

 ئم و پاشایتییدا سردەمی ل کراوە بۆ ئاودری پرۆژەی ک ڕابووردوو سدەی پنجاکانی
یناوچ راو« بوەتپشدەرە .کشتوکاڵ بۆ» ب م ڕەقل کھاتووە گوندانپ ی بشارەد 

 گو دووگۆمان، گرتک، قادرئاوا، بازاوا، ئاشوران، تووەسوران، چۆمسوتاو،« سنگسریشوە،
  واته »ماخۆ«، »ڕ ماخۆمه«ڕداریش بیت  مه  توانیت به ها ده روه بزندار، هه  واته -ماخۆبزنان(

 چیاکانیش سنووری ،»)بازان(ن پیرانا ،)دواوان( جلکان مکان، هم زەنگن، دووپان، ،)ن خاوه
 دەربندی ل چپوە دەستی ل بوانیت، باشوور برەو سنگسرەوە ل گر شوەیی، بم

 ەوە» کۆتر دەروو« گوندی ل وەباکووریش ل پدەکات، دەست کوەڕەش شاخی ڕەمکانوە
 خک، دوگۆمان، پانسری مالک، بنباریک،« شوەی، بم درژدەبنوە ک چیایکن چند

 و باکوور ل چیا ڕیزە هردووک. ە »دۆئاواژوو موسۆن، زینکو، ساوان، ممکان، پانسری
 دوو ئم نوان ل دەگرن، یک» پیرانان« گوندی ل تا ڕۆژاوا برەو دەبنوە درژ باشوورەوە
 بخۆی ئاو ک گچین خاککی و چو ل پکھاتوە ک وشک تختی دەشتکی چیایشدا
 دەربارەی سرنجی ئم( دەچتوە سپی دەشتک هموو بارین باران پاش ل ناگرت،
 تووەگر سرنجی ئم پشدەر بۆ گشتکیدا ل محمد مسعوود مامۆستا ،دەشتک پکھاتی

 دەگوترت پی دەشتکش سرلبری ،)نووسیویتی دا» ژیانم گشتی« کتبی ل و
 . »مندەمرە«

مئ لکان گوندی لپیادەبووین ج ی لکی مامین کاک دۆستدئمح کوردە برایم ناوی ب .
 ل انیئاکۆیی عشیرەتی ل بشکی پژدەرەڕەق، دەڤرەدا لم پیرانان ،جلکان پاش واگوندید

،یجنیشت ناسراون ک ب »شایانی. »ئاکۆڕەشک م گوتنرە ئدەڤ ککو یناوچانای ل ک 
 دیکی گوندەکانی زۆر وەک دەیبینیت ک بم بووە، شۆڕشکان النکی مژوومان بدرژایی
  !!تبچ جادان ب نی جادەیکیشیان تنانت دەژین، سرەتاییدا ژیانکی ل هر هشتا وەت

ئاکۆ «ی  ر پکھاته سه ک له یه سته وه ، با هه که شته گه  وام بین له رده ی به وه وجا، پش ئه ئه
  دا به م ناوه بوون له س برا هه  که  وه گنه ده  وه باوباپیرانه  له .دا ره ڤه م ده ین له بکه» شکه هڕ

دا  یه م ناوچه ی جیاواز و به س تیره  ته مۆ بوونه ئه  ، که»لیل هادین، خه مند، به مه«کانی  ناوه
  یله و خه)  وه هادینه به  له(بی  ، باوه) وه نده مه مه  له(  ره مه نده مه«کانی  وانیش تیره ، ئه وه ته بوبوونه
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،  ژهلو«کانی  بی، گونده باوه . وه گرته ده  قه ڕه ره نی پشدهکا موو گونده ، هه ره مه نده ، مه) وه لیله خه  له(
ش، »یله خه«ی  تیره کانی ، گونده»ریان که ژی دێ، شیوێ، ڕه ، پشتئاشان، به ئندزێ، قناقه
  یه ش هه کی دیکه یه تیره .»بیان کۆمتان، خوه وان، دو، سترۆکان، بایه بۆ، ئه« پکھاتوون له

،  یه وه تییه نگوڕایه مه  ناسراون، سنووریان به» شارۆشی«به   که وه ته سنووری الی ڕۆژهه  له
ردی کوڕان،  ، به دێ، ئاشقوکه ی ن، سوره رگه ، ده مۆکه کاسکان، شارۆش، سینه«کانی  گونده
  به  که  که یه واده خانه  ر به نھا سه ته ش به» س«گوندی .  وه گرته ده» رووکۆتر ، ده کهم پرد مه

م  ر ئه ماندا، گه در زه  ین له جن، ده دا نیشته م گونده نھان و له ته  مانه ناسرت، ئه ده» روان مه«
  که ، خۆی وشه»پکھاتن« واته» تی سه مه«(  تییان کردوه سه مان مه ڕهاتوون، ئه شه به  تیرانه
  له  و کورداندنی وشه سازدان  ناوبانگن به ر به ، پژده رگیراوه وه  وه» ةمصلح«  و له  وه بیه عاره

 ).  بی ت عاره یبهتا  وه، به زمانی دیکه

 بنیازی پچابووەو مایان هموو ئوەی لگڵ برایم کاک مای لمان،  که شته ناو گه  وه بینه
 بوو بیار و کردبوو بڕێ خۆیان پش یان) مڕومات(وەسات  کوستان، برەو بوون گشت
 بم بوو، بربسرو کمک کیانما. لقندی کوستانکانی بچن سبی ئمۆ خۆشیان

 مائاوایمان وچانک پاش. بسردا کرد چاشمان و هناین بۆ خستوخۆیان ماستاوکی زوو هر
ل رەکمین کاک و شۆفدئمتا ئیبراهیمیش کاک و کرد ح کردین دەری گوند ل 

 گوندی پشت ب کوتین بڕێ چیاکدا قدپای ب پاشان و ڕنونی بۆ هات لگمان
 کڕ زۆر تختاییکی ک بوو» سمان گۆڕە«  هل گوندەوە پشت ل پشوومان یکم و ا،پیراناند

 برد، دووسعاتکی نزیکی ک ڕۆیشتن قۆناخک پاش .بردەنیدا هموو ئو ناو ل بوو
یشتینر گس »وێ ،»سمان کانیکمان لوە و دا پشوویدیسان کی ناو بتا دارستان 
 شون بو دەبیت ئاوا شاخک ل ک ناوچاندا لم( زینوێ برەوە ردک ڕمان چدا ڕادەیک
 کوردستاندا ڕۆژهتی دیوی ب قدزێ پشت ناوچی ل ،»زینوێ« دەن چییاک برزەی

  . )نی لووتک» زینوو« ،»کناڵ« دەن پی

 ک ڕانیی پشتی کوەڕەشی چیای ک دەکرد خۆمان پاش تماشای ڕۆیشتندا ڕێ لگڵ
 شپۆلکی وردە وردە هاوکات دەبۆوە، نزم ئویش ئمدا برزبوونوەی لگڵ برەبرە
 . دەشاردینوە ل چیاکانی دیمنی کردبوو، هی چ تۆزوخۆی
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،م خزمینئ توە هپ  رخ لقوربانی، و دانورب ک ورازەکان لوتین هردەکسپشت بب 
 ج کس ئوەی بۆ دەڕۆم هموانوە دوای ل همیش مخۆ عادەتی ب پیرانانوە، گوندی
 قسکانی هنگاوەکانموە، نرمی و یتنھای لو بم، ڕۆیشتنک ڕەوتی ئاگاداری و نمنت
 ئم بۆ بفرموو من لگڵ تۆش ئوجا داگیرکردم، هۆشیان تواوی حمدئمین کاک

داستان: 

 باوکی باوئاغای، عوی کوڕی ئاغا خدر ،1957سای دەوروبری و ملیک زەمانی کات
  و له پشدەرەڕەق هموو دەکاتوە ک ، یه»ره مه نده مه« تواوی براگورەی حمدئمین کاک
 ل زۆر بشکی ک گوندەکان، ژرئاوکوتنی بهۆی.  تیشدا زۆر ڕزلگیراوه واوی ئاکۆیه ناو ته
 بۆ دەگرت براگورەکانوە ب پیوەندی دەوت گرتوە، ئاکۆیتییشی گوندەکانی خاکی

 ئاکۆیان، خاکی دەگات نۆبت ک. بوو پارە بژاردنکش ژراوکوتوون، خاکانی ئو بژاردنی
 پۆلیس بڕوەبری و سنگسر ناحیی مودیری ڕانی، قائیممقامی لگڵ کارەک برپرسی

نت دی بۆ نانخواردن، پاش ئاغا، خدر خزمکتن باس بابداوای و دەک ن لدەک ک 
 بنووسن، بۆ باشی قرەبوویکی ئمانیش تا و بینووسن دەکوت ژرئاو خاکیان ئو بزیادەوە
کبار زۆر باست لتا دەب تر دکان، باسی سرجو مت ئاغا خدر کات ئنلمنایس .

 لیستی ل دەبت پوەندەکی و دەست و ئاغا خدر تنھا ک دەبت ئوە مرجکش
 ئاغا خدر ،!!هیچ جوتیارەکان و دەنووسرت ناویان ـکان»کمالی« تنھا وات بن قرەبوەکاندا

 و بسر قسی و نایسلمنت دەست بم دەکات، لگڵ هژارەکیان خک باسی
 و دەکات چک هموویان و دەست دت لیان مردان زۆر ئاغاش خدر دەکن، بریش

. نایوت ئمیش ئوا نبن، ناوەکاندا لیستی ل همووان گر دەگینت یانت بڕوونیش
 برپرسی لوەی جگ دەدرت، خدرئاغا دەستگیرکردنی فرمانی و ڕانی دەگڕتوە دەست
ند پرۆژەکدەخوات سو ئاکۆییان ناوی ک وە، لیستدا لتشی بسکروا قسدەرچوو ه .  

 و چیا ل هر شۆڕش برپابوونی تا ساک چند و چیا دەدات تنھا و ناچاری ب ئاغاش خدر
ت لت یاخی دەسوەیئ. دەب ژووی ئاگاداری منو مئ م بم، کاتس پیاوە ئکبوو تاک 
دری کلماند، خۆی خزمانی غسن ب رچاوانندین  وهبورەی چی براگدیک کناوچ 

 . سر چووە بۆشیان و دەیویست دەست ک کرد وەهایان
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 ئاکۆیتییوە خزمانی بهموو و شانازییوە بوپڕی ئاغا خدر شۆڕش، برپابوونی لگڵ
 الی قسی ک کسانی لو بووە یکک پازدەسادا، ئو تواوی ل بوو، شۆڕش بشداری

 زیشدادسۆ ل هاوکات. کردوە سرەدانی بوەستان و نگڕاوەتوە بارزانی مستفای مال
  . بووە کم هاوشانی

 تمنوە چۆت ئوەی لگڵ شۆڕش، ڕووخانی پاش ی، 1909 سای لدایکبووی خدرئاغا
 ل بووە بردەوام هر خزمانیدا لگڵ و خۆیدا ناوچکی ل و دانناوە چکی هر بم

 کاک لگڵ دەبن پیرانان گوندی ل زوو بیانییکیدا  1978-10-20  ل تا خبات،
 گیراوە، عسکر ب دەوریان ک دەگات هوایان خزمیدا، دووکسی و کوڕی حمدئمینی

 شڕکی پاش دەربچن، گوند ل دەیانوت و دەبت ڕوون و تاریک بدەنگ ئمانیش
،قارەمانان رووی لوە سو گوندەک زیک لو نی ئیڕ ک میدا ئئاغا خدر دەڕۆین، پ ل 
 ترمکی تا نادەن کۆڵ هر هاوەکانی بم دەبت شهید سایدا نۆ و شست تمنی
 نوەکانی تا بنووسرتوە سرگوزەشتکانی بتایبتی دەبت ،قارەمان پیاوە ئم .دەکن ڕزگار
  . ببن دسۆزی و بخشین فری لمانیشوە هم و بزانن خۆیان ڕابووردوی ڕزی هم داهاتوو

 »تایتۆس« گیشتین تپڕین ماوەیک ک و دەکرد ڕم خرۆشوە و جۆش پ خیا بم
 یزینو نزیکی پاشان ،)لی گیاییی جۆرە ئو چونک دەن، شون بم بم گیایک، جۆرە(

 ڕیی ئو تواوی ب گایوە بیرکیشم و گرت ڕیک ل سرەم ئوجا  بووینوە، گوزێ
 پشدەر و باکایتی نوان سرەکی ڕی درزەماندا ل ڕی ئم ک دەرکوت بۆم بیبوومان

 . پشان دەدات ڕاستیی ئم ڕگک ڕکی و تختی و پانی چونک بووە

وتندا کاتی لرکند سکمان چرزەیبخرەوڕوو وەوە بم دەبووننھا بتکورتانی بوون، ب 
 لمان بترس و ئاسپایی ب ڕادەکشا، ڕبوارانی سرەنجی دوورەوە ل ک پوەبوون ئاووایان

 بسرەوە جوانی کچۆیکی ک دیک کۆمکی گیشتین دیک کمکی پاش و بوون ڕەت
 بردوە کۆچیان ک داینوە وەمی لکرد، پرسیارمان و گۆڕییوە سومان ڕۆیشتنوە بدەم بوو،
 الو کوڕی و پیاو کۆمک ب کدی کمکی پاش. دەگڕنوە ئستاش و کوستان بۆ

 خۆمان ئم و وەستاین پکوە کمک لشسووک، گورجوگۆڵ زۆر پیادەبوون، ک گیشتین
 هر دۆڕەقی، ئاکۆیتیی خکی خۆی شماڵ کاک کرد، ڕمان پرسیاری کمک و ناساند
 گومان ئو توشی جار هموو چیا دەچین ک بت ڕاستی ئوەی .بوون بگومان لمان زوو
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 هواش و شانوەی ب گورەمان کۆپشتی هموو ئم چونک ڕبوارانوە، لالین دەبین
 زوو قس کوتین ک هر بم نامۆن، بۆیان مرۆڤان جۆرە ئم ئوانیش ڕدەکین، هواش
 یئم بۆ بم هدەدەین، ناوچکدا و سروشت خۆشی ب کمک و دەڕەونینوە گومانیان
 . !!سخت زۆر هقیشیان بزارن، ژیان لو زۆر ئوان وەهای، شاری

 ک دۆی ئو و قندیل چیای لووە و گوزێ زینوی گیشتن من پش کمک دۆستان
 دیکش الیکی لالیکوە، دیارە دەبتوە شۆڕ قندیل بناری ل »زێدنئ« گوندی برەو
  له .دبرە بڕاستی سوزە، هر دەکات ب چاو هتا ر،همجۆ داری ب پ و چ دۆکی

ش  مه رموون ئه یت، فه که جۆردا ڕده مه ناو داری چی هه  دا به م ڕیه ندک شونی ئه هه
م ڕک  ڕوو، به به  له  جۆرکه  مه ئه(دار  ڕوو، سۆره مازوو، لو، به«،  و دارانه ناوی ئه  ندک له هه
بۆ دروست   ته تایبه(، گۆیژ، بناو )کاری دنن و بۆ گۆچان به  بۆنی زۆر خۆشه(، کنر ) رزه و به

ریکیان  زوانی فه کان هشتا قه وتندا داره رکه کاتی سه  ، له زوانه داری قه(ن  به ، داره)کردنی گۆچان
، )ننه کاری ده شاریش بۆ ناو ترشیات به  ، له وه دۆ و ماستاوه  نه یکه بوو، گوندنیشینان ده پوه
وچک و  که  پخۆر، بهکرد،  فر و پخۆریان پ دروست ده کۆندا ده  له  داره  م جۆره ئه(ت  وه گه
   ).ن ده  تانه م بابه تاڵ و ئه چه

ی« لزێ زینور وە» گوکمان هت قۆناخنواری بۆ و دەمم، هکدەم یگوتنی گۆرانی ب 
 درەخی دیتنی من بۆ کوستانوە، تینکو و ڕۆیشتین چیادا قدپای ب شماوە کاک

 ناو کوتین ئوجا ڕۆیشتن کمک پاش .کوستانوە ل پشوازیی یکم» گونی/گون«
وه که چیایهبازن  رچوار کال  هب رز لووتکک ،درا دەورە بموە شۆڕ کرەو بووینن، بدام 
کانمان دوورەوە لرەش و دەدیتن ڕەشمائ ستانی بجو« کو« ،رەش ناسراوەل ڕەشماڵ ب 

 .»تاوڵ« دەین

 ل ئوەی لگڵ کردبوو، ل کمک دونیای خۆبارین، چی و تاریکوڕوون ئوارەیکی
 ک ڕاند مان تپهڕەشماک چند بوو، ل کمك هر بم نی یکاریگری ئو کوستاندا
وتنو الی دەکومان ، هخوارمانس ند لک چیش یدانر کرد دیکسمان لزیکی تا ڕن 
 هتاوی و خۆڵ ب بۆربوو کمک و سوروسپی گنجی پیاوکی بووینوە، ڕەشماڵ دواهمین
 خزانکی دیاربوو وا گرتین، ل ڕی خۆشوە زۆر بڕوویکی و هات برەوپیرمان ،کوستان
. دەنۆڕی ئمیان ل اڕەشماکد لبر تمنك هموو ل زۆر منداکی چونک بن گورە
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 ب ویستمان ڕگ ماندووبوونی لبر ئمش سرەتا بوو، ئیسماعیل کاک ناوی کابرایکش
 نزانین تا« گوتی بوو، سوود ب بم دابمزریین، جیک بچین و بت ڕزگارمان سوك

 چیانشین، افرینئ »!! ... نی حکوومت ب وەتی ئرە خۆ بۆن، ناهین کارەن چ و کن ئوە
  . تپڕت ناوچکتدا ل پرس ب کسک هیچ نهیت برزبت ئوەندە وەتپارزیت

زانیم ک کلسم ی ئیدی جیدییزیک لوە نڵ و بوومگدا کاک لماش شۆخی کردمان 
 ئو موانی ک لکردین زۆری ئویش پناساند، دروستی ب خۆمان و ئیسماعیل کاک لگڵ

 بچووک کی) تاڤگ( سول بۆ کرد درژ دەستی خۆیوە جی ل هر نمانسلماند، بم ینب
د کک سترم وە لگوتی دووربوو، خۆیان » هۆو ل قدەن، چنھا هوێ تئ 

ختانیز ،»تم تومل یناوچ ب ک کۆمردب وە کتی وەک و کۆ بووبت بتۆقیبه 
ڵ«ن دەقشئ ،»چم کی ک دووی لوتین یکڕرەو بی بوارمان، جکاک ه 

 زوو هر، )بیانی نانی( ناشتا بۆ وەرگرت خزمان ل ماستی ستک قسانوە بدەم شمایش
 ئاسمانکی ژر ل ئوجا خوارد، نانمان و کردەوە فنک خۆمان سولک ل و هدا چادرمان

 دمو .هاتین بخبر زەحمت ب بیانی ک لکوت انوەهام خوکی لدا وەین و ڕوون نیوە
 نمتوانی کرد هرچیم دەهاتن، )ڕومات مه( وسات زەنگۆی دەنگی بوو، زوو زۆر بیانییکی

وم چادر لیان و وەدەرکنوجا .بگرم وستم ئکرد ه ک ژە لکردوە، دروستم وەرزشی من 
کی بۆیڕۆیشتنم و ئاسان وەها بک تشبووم ک . 

 و بار ئوجا خوارد، نانمان و هستاین خو ل یک دوی ل یک درەنگ سرلبیانییکی
 خۆ ، ل»برمک« ساردەکانی کوستان بۆ ڕکوتن ئومدی ب و کۆکردەوە بارخانمان
 دوا تپڕین، و المان گیشتن پیرانانوە گوندی ل دیک کاروانی ک بووین پچانوەدا

 ل ڕشت الوکی لگڵ بوون سوارە هردووکیان ک الو کچکی و کام ژنکی ک نیانکاروا
 کمک پاش. ی »دەنگال کانی« سولکش سرچاوەی ناشتا، بۆ دا الیان سولک سرچاوەی

 جانتایکی دۆستانمان کاروانچی، خواستی ب و پناوە ل خانمکدا، لگڵ دەمتق و شۆخی
 دۆستکمان لووتک، سر تا گیاندنی بمبستی وەخکاندا ل یکک یبکۆ دا شانیان
  . بوو )ناقۆ(دبار  به زۆر جانتاکی نبوو ناحقی

 شۆڕ ئاودان بۆ برەو دامن لووتکوە ل وسات ئوجا ڕکردن، ب کرد دەستمان نرم نرم
 دیتبت، ڕەنگم و جۆر هموو ول بزنی ک بوو جار یکم ئم بوون، سیر زۆر دەبوونوە،
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 تمان توڕەییوە ب هموو ئم، دەگیشتن ک نبتوە، هر بوون چاالک و چوست ئوەندە
 بزن، جۆری هندک ناوی ئمش .تدەپڕین ئوجا دەبوون دنیا ک کمک پاش ڕادەمان،

 جنگ، )بۆز میلو یقاوەی بزنی( مرەز، )ن ش ده کساه بزنی یه ، بهسپی بزنی( روکو«
ندک زانیاریم  ، هه»پل بزن ،)ڕەش بزنی( گۆڵ قوت، قۆچپان، مانی، ،)قزوانی شینی(
  وه ڵ من پکه گه ش له رموون ئوه رگرت، فه و بزن و مانگام وه ڕ کانی مه نه مه ی ناو و ته رباره ده
  وه، نه یه ر بکه سه کانیان به ناوه

، پاش  یه »هکاریل«بت  دایک ده  له  که) ی که نره  واته(ز  وه ، نره »شان ڕه«ن  بزن، پی ده
وجا گرێ و پاشان  ، ئه»کوور«  بته ساک ده  گاته نی ده مه هت  ، که»گیسک«  بته س مانگ ده

  .، یان نری یره قه

  .»بواردوو«یان » ربادوو به«پاشان » چشتیر«  بته شی، ده که میه

  .رت ، خه»ران به کاوڕه«، »کاوڕ«وجا  ، ئه ـه» رخ به«ی  که ڕ، نره مه

  .ڕ ا مهوج ردیل، ئه به  بته ، ده»رخ به«شی، پاش  که مه

  وه ملیه  ش له تکی ڕه بت، لووتی سپی بت و خه ردی پوه ی زه ه ر گوی په بۆ مانگاش، گه
،  وه خواره  وه کانیدا هاتبته تهس ر ده سه به  شاییه ڕه و یش لهمک ر کلکی، که بۆ سه  وه ووبتهدرژ ب
نگی  جا ناو بۆ ڕهو ئه.  و شیری خۆشه  نه سه زۆر ڕه  مانگایه  م جۆره ئه» رده مانگا زه«ن  پی ده

م  ئه(ش  ، سووری چاوڕه شه کی سوور، ڕه ه ش، به ک، ڕه ه ک، به ، وه یه جیاوازی مانگا هه
  له  م جۆره بت، ئه  وه وانیه نو چه  ی سپی به ه په  واته(شان  قه،  ، مانگا شینه) یان زۆر نایابه جۆره
  ).»مارۆ«ن  رمیان پی ده ی پنجون و گه ناوچه

می زمانی  ده  له  م که ش بکه رزه به خه باسکی وه  ته رفه ، ده دایه ناو ئاژه  مان له که باسه
کاردنن بۆ کۆچ و  سپ و ئستر به ، ئه ینانهم کۆستاننیش ، ئه رم گرتووه وه  وه قه ڕه ره پشده

ان تی پش نایه سه وا ڕه بت ئه ا ههسپد ئه  له  که  یه ت هه تی تایبه ندک جۆر و سیفه ڕاگواستن، هه
نگی  ڕه(، سپی ) سووره(ش  سپه ین، ئه که سپ باس ده کانی ئه جۆره  ندک له تا هه ره دات، سه ده
، شینی تاری، کوتی قاپ )ردی کای تارک شین و زه(، سوورخون )سووری تاریک(، کوتی ) بۆره
سپ  تی ئه نایه سه ن نیشانی ڕه ده). ساسی ڕه(، شینکی )وخوار ره ژنۆ به ئه  له  قاپ، واته(ش  ڕه
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  نجه نوان سم و قاپ س په  ی پیان، واته ، ملی کورت، جومگه ن، سمی پان، گوی گچکه مانه ئه
 .رز، سنگی پان اندوو نابت، پشتی کورت، کلکی بهزوو م  بت، چونکه

  ونه  ستمان کرد به ستاین و ده ش ڕاوه نزیکمان و ئمه  یشتنه گه  کان، که ناو وساته  وه ڕینه بگه
 دون ئیسماعیلی کاک وان کک له کان، یه الی شوانه  ک چوینه دوای یه  ک له گرتن، پاشان یه

 کاک الیان، گیم من تا .نلوەڕاند بۆ بردبوو ماتی زوو یانیب بوو ئو هر بوو، ئوارە
 سرکپکانوە ل یکیان سرەکین، بشی دوو ئاکۆیان( دیوە ئو ئاکۆیتی خکی ک شماڵ

 خۆشناوەتی، دیکشی الیکی و باکایتییوە ب لالیک سنووری ک دۆڕەق کۆتایی تا
تی  نگوڕایه و تا سنووری مه پشدەرەڕەق هموو دەکاتوە ک« نکئاکۆڕەش« دیکش ی که شه به

 ک بوون شون ئو کوستانکانیان سنووری ،)ندیل بناری قه  وه کاته ده  که(شت  موو ناوده و هه
 شۆخی و دەمتق ب کردبوو دەستی هاوڕکانی و ئیسماعیل کاک گڵل). گیشتین ئمیان
 بابتان، ئو ن و بت باج بده و ده  ئره  بنه  بۆتان نیه  ئوه و ئمی هی خاک ئم ب سبارەت
 ساڵ ئوەندە بۆ دەیانگڕاندەوە بوون، زۆر مشتوم و دەهات قسان بو کیفییان زۆر هردووال

 و پدەکنین هر خوالس.....  و بوی دای ئو بوو، فن خاکی کوستانان ئم و ئستا پش
 کامرام ئوجا و کرد بدەنگ هموانم وچانک، پاش و گیشتم من ک. دەدای درژەیان
 ئوجا وەربگرم، گژوگیا و ناوچک جوگرافیای لسر زانیاری کمک ئوەی بۆ هکرد
 ببیستن، نازداران ناوە ئم من لگڵ ئوەش فرموون

ژان، گیا، گژو لکرۆک، بنگر، شرە، ککڕەستری گوڕە« خۆی( گستری کئ«ی ک 
 دەن، »دڕک« ب باکایتی و ئاکۆیتی ل »ئستری« نماوە، »ئ« دەنگی لکدراوە
 »ئستریالند« ب دڕک پ دەشتکی ک هی حاجیاوادا و سرکپکان نوان ل گوندک

 شاری« دەبت چونک نابت ناویان ئینگلیزەکان دەچت لوە ـ»الند« پاشگر ئو ناودەبرت،
 ب) پنجون و سروچک ناوچی( ئم الی گیای جۆرە ئم. هروایش، »دڕک تی ن وهیا
 . ناودەبرت »کرتشی«

 ترخون، جاترە، بوک، وان، تایشک، چه چقال، تیروێ، شالق، گژوگیاکان، ناوی بۆ بینوە
 ،برزەەخو بۆ باش خۆراککی و سوزە زۆر گیایی ئم( چورە و ،کما بیزا کرکۆڵ،

 پنیرەوە دەکرت گیای ئم قوڕادە، ،)وەخکانیان بۆ دەکن عمباری و دەیکنن خاوەنکانیان
وەی جگل ی کستخۆش پت پدەکر . 



  
  
  

  ___________________________________________دۆست چیا_____ 
 

___________________________________________________________________  
  20/10    بۆ سولی ئای سمان  وه ره مه نده مه  له

 ئم( ئاش قوچی گورگ، کون چقی دەنگا، شاخی سبن، دەورووبر، لووتککانی و شون
 هرزا وشی( هرزا شاخی باکان، زینوی الپان، سکیبا ،)هاتووە هاڕینوە وش ئا ل ناوە
ک بنشو دەن ت چاک کر و دەکرسشی و دادەنیشن یلکدا شتی بنوە تنکۆدەک                .(

سک  ر که ماندا، گه درزه  له( سین کانی قوڕە، کانی ناوانن، ئم »وج« کوستانی کانیکانی
 مشکیکی( دۆدان کانی ،)ر سه ک چاره وه  وه ی خواردۆته م کانیه ئاوی ئهبووبت،  تای هه
ن، دۆی بچوکدەکم تش ئیکردان، وەک، وشدان، شله» ئاودان«ی بۆ  ، ئههتد... خو  

 پیرە کانی بادە، کانی جیفرێ، کانی دەنگا، کانی ،)!!ت؟؟ یه کارنه یان سوالحی به  جی دۆلکه
بان.   

 لو چونک دەن، پی ی»سبن« بۆی کوتین، بڕێ »سبن«ی لوتک برەوە رمن نرم
 چ سرێ گیشتین ک .دیارە پشدەرەڕەق و دۆڕەق ،ناودەشت ناوچی س هر شونوە
 الشوە لم باکایتی، برەو و بنارەک دۆکانی هموو و قندیل چیای الیک ل دیمنک،
 کارۆخ، چیای لگڵ سنوورە ک وەرت زینوی هتا دەبتوە درژ ئوجا و دۆڕەق نیوبازنی
 ستوون میدان پنگی وەک »ترخنب« چیای چپوە، دەستی بالی کمک ب برانبر
 سای گشتکی ل دووکان، دەریاچی دەگاتوە تا دەکات دۆک هموو چاودری و ڕاوەستاوە
 وای کردوە، ماکۆکدا و بترخن چیای هردوو نوان دەرووەی ول هوەستیکمان دا  2008

گیرە کد .الی ڕۆژاوا الی لوە دەستی بپماکۆک« چیای چ« ،ریبهاوت کنر دیمگم 
ت چاو بک هیچ ناده بیبینمو وەسفی قئ وە ناکات، جوانیمساڵ ئئ ی لکشتگ 

 لو دا،»زوێ« گوندی دیوی ب کۆتایی لووتکی دووهر نوان گیشتین ک پیرەمگرووندا
 . دفنن هردووکیان بم جیاواز، تواو شوەیکی ب بم دیت نیوبازنیمان دیمن شوە

 ڕیکی شماڵ کاک دا، پشوویکمان سیحرەدا بو سوڕان و چاوگان و ڕامان کمک پاش
 کوستانکانی برەو ڕیک و ناودەبرت »ەڵدەرود« ب ک خۆمانوە خوار ل داین پشان

ڕەقوە شۆڕ دۆتوجا .دەبکردوە دەستمان ئ ڕ بکردن ی بدپاچیادا ق ک 
 ب ئاسۆیی ب وات گوەی، ڕگ فن دەن، »گوە« دەن ڕگی شوە بو ینکانکوستانش
 سعاتکی ک قۆناخڕیک اشپ. »برمک« کوستانکانی برەو دەڕۆیت، چیادا قدپای
 ب سرەتا ،»برمک« ناو چوین دەروویکوە ل تا و بووینوە هوراز برەوە وردە وردە خایاند

 زۆر برزان شون ئم سروشتی. بوو برفرەوان ئیدی پکرد دەستی گورە چابفرکی
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 و خاک هموو داپۆشراوە، بفر ب مانگک هشت نزیک سان چونک دیک، جی ل جیاوازە
 شوەی ل بردەکانیشی سوتاندبتی، سرما ک ئوەی وەک جیاوازە ڕەنگکی بردەکی
 . جیاوازە لرە گژوگیاش ڕەنگی تنانت .بورکانیدا بردی

 ملکی فر چای و وەستاین بئاوەکانمان دەب فر پکرد ب چونک دا لمابوو، ئاومان ڕنپ 
 هر بفرە، توانوەی ئاو، وەدەستھنانی بۆ ڕگ تاک لرە ئیدی ،بوو کانی دوا »گالدەن کانی«

وەشرئبڕدارەکان لی مورەی چاک گتر یک یان ممنن زیاتر کدەکو ه 
 ل بفر دەکن، دارەڕا سرەکی و ل ڕادەخن نایلۆنی ئوجا پوان، همان پانایکشی

 ئاوە ئو بتوتوە، خۆر تیشکی ب تا دارەڕایک سر دەیخن و دەبن مشار ب چابفرەکان
 ئوەی بۆ دادەپۆشن »چورە« گیای ب چابفرەکان .بکاردەهنن ماتکانیان و خۆیان بۆ

 ڕگوە ماندووبوونی دەم ب کرد، دەم چای و کرد پ ل کتلی زوو هر شماڵ کاک. نتوتوە
  وته ر ڕت که ر، گه کاکی خونه. ڕۆیشتن ب کردەوە دەستمان ئوجا و خوارد خۆشمان چایکی

فر  ئاوی به  تیت به رگیز تینویه بت هه یر نه بوویت، الت سه  وه فر تواندنه کوستان و ناچاری به
 !!.یت که ی زیاتر ده وه زووی خواردنه و ئاره  وه خۆیته ر ده ناشکت، هه

 ب چیایان ئم سر سروشتی،  ریاوه ڕووی ده له  رزه تر به مه 2.458دا  م چیایه رزترین خاڵ له به
کجۆر ک کوە ماوەیختاییوجا تئ تی دەبورە چامووی، گو هب ،یوەیر شه 
شی بۆیت دەگوتر پ»رمکب« .ی لتیش و برادۆست ناوچکایبا ک بنشو ئاوی ک 
 گۆم س هر. »رمب« دەین پی بکات دروست ورەگ گۆمی و کوستان ل کۆبتوە تدا

  .ناسراوە »باک برمی« ب حسارۆست چیای ل هگورد چیای بناری گورەکی

 ،»گۆڕایی«یان » گۆڕ«گوترت  دان ده هه) شماڵ ڕه(دات بۆ تاوڵ  ست ده ده  ش که و چانه به
ڵ کاک  گه م، ڕۆژکیان له سی بکهبا  تی که جی خۆیه  پم وایه  یه ش هه کی دیکه یه وشه
ری ل بوو، کاک دڕک و دای زۆ  که م زی بچووک، شونه ده  ستابووین له مین وه ئهد مه حه

  وه می دامه ، وه که واتای وشه  ر زوو پرسیارم کرد له ، منیش هه نیه» پوار«  م جیه گوتی، ئه
م پداهات  ر زوو موچکه ر دڕک و داڵ، هه به لهناویدا   ڕان به ست نادات بۆ گه ده  م جیه ئه  که

ک  یه بت چ وشه ده  ، خزمینه!!لی بئاگاین  و ئمه  یه ردا هه پشده  له  ی که یه موو وشه م هه بۆ ئه
زمانی   ک، له ش نموونیه مه رموون ئه ، فه نانه وه کهپ  م وشه ڕزگارمان بکات له  ت کهب هه

ن پداویستی  خاوه«  ته بۆی و بوه  لکدراوه  س وشهکوردیشدا   له» هاندیکاپ«ڕۆژاوایدا 
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ن  ده» رد فعل«  ر به پژده  له  مژه  ، له!! یه ش هه دانی دیکه ی سه موونه، ن»ت تایبه
ی  ر زوو کۆڕی زانیاری کورد وشه ، هه هاتووه  وه قۆچی ماته  ڕه شه  ش له مه ئه» ک رته به«
مۆ  ئهتخوندووی   تازه به  م تازه کان، به زانستیه  ت بۆ زاراوهرگر ی ل وه» وه کاردانه«

  !!.کاری دنن مدیاکاندا به  ش له و زۆر ئازایانه  یان داتاشییوه» کردار  رچه په«ی  وشه  نهابئاگای

  کار دت، له به» شون«  ری زی بادینان به به  له» وار«، »پوار«ی  بۆ وشه  وه بینه
شونی (جوار «ک،  کۆتایی دت، وه »وار«  به  که  یه مان هه ک وشه کۆمهشدا یوار هکورد
ری  به  م له گوترت، به شماڵ ده جی خوار ڕه  به(روار  ، پوار، لوار، شینوار، به)شماڵ دانی ڕه هه

ی  شهو  یره ، زۆر سه»یه ه هه  وه م ئه ، به ڕۆیشتووه) وت یان مژوو ڕکه(بری   سۆران له
ردووکیشیان  ی لکدراو، هه دوو وشه  له  پکھاتووه  که  کوردیدا جی گرتووه  یش له» وار شونه«
  وه ه» وار هاوینه«  مان ڕیتم بت له ر هه چت هه پدهیش » وار هه«ی  وشه.  یه ن هه ک واتایه یه

ی  وشه. وت هک ست نه مکی دروستم ده م وه م کرد به که یه» هه«هاتبت، پرسیاری 
بت » چ دار«  کک که یه  تی کوردستانیش به شکی ڕۆژهه داخ و به ره قه  له» چوار«
ڕت یاخود  گه مانگا تیدا ده  که  هاتووه  وه ه »وار -ج «و  له  مه گوترت، جا من نازانم ئه ده

  له  بت ش جیاواز ه» وار«ی  م وشه ئه  ی که وه مانبات بۆ ئه ش ده رنجه م سه ئه.  یه که پیشه
 –کات  ده »وار« سازیدا باس له زاراوه  له[ ک ، وه کۆتایی وشه  چته ده  که» وار«پاشگری 

 ....]وار وار، کۆه وار، کوره کۆنه

 برمک ل ک دابووینی خۆی دۆستکی ناونیشانی حمدئمین کاک، »برمکه«بۆ   وه ڕنه بگه
 لوێ و بکین سرەدانی ک »)خۆیان زاراوەی ب( ئستی پور حوی« ناوی ب بوو

 چند ک باریک ڕەشتای برزکی با بووین، دک هحم ئه مام توشی ڕدا ل بمنینوە،
 بوو، ماتکیوە دیار ب بوو دیار بوو، خۆش قسی زۆر مابوو، دەمدا ل دانکی

. الی بگن نیوەڕۆ بۆ بوو بیار ک وبو منداڵ و ماڵ چاوەڕی هندرابوو هشتا ڕەشماکشی
 مانوەمان ئم بم دەبم، سر بۆ گیسککیشتان گوتی و بمینوە الی ک لکردین زۆری

 مام .کردی ئیسماعیل کاک لگڵ  که بزمکی  وهکوت شمایش کاک نسلماند،
 پکنین کمک اشپ کرد، گرمیان و دەهات باس بو کیفی زۆر هر دیاربوو دیشحم ئه
 ئم ناوی هندک کۆکردنوەی بمبستی هکرد بۆ کامرام ئوجا خۆش قسی و
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 سد چند همووی ک ئم دەورووبری ل تنھا ناوکن چند ئمش فرموون ناوچیش،
،کترم 

 ای،ئ تپکی کنر، کون حوشی ،)لووتک وات کپک( باسک واری کانی کپکی سربدەرە،«
 بابکرە کو، کانی ئحمدا، کپکی ککسیر، دۆدەنمان، سرموغارێ، گای، گۆم کپکی
 بردیش ب برد لوەی جگ. »درژە باسک سپی، گۆڕە کونتل، شاوری، کون واری شل،
 ئوەم گوتبت چۆنی د حمه ئه مام نووسیونوە، خۆی وەک من ناوان ئو. هی خۆی ناوی
 . وەنووسی

 ک جیکی ب یک، تنیشتی ل بوون دیک گۆڕی دوو دحم ئه مام ئودیوی گردک هر
 دۆستکی مای »گۆڕ« دەین پی بت فرەوان کمک و بن برزایی دەوری و بت تختایی
 بناری چووبوە نبوو ماڵ ل حو کاک بوو دیار الیان چوین ک بوو، ئمین حم کاک

 ڕەشمادا ژر ل بوون ماندوو لبر ئمش بوون، بحاڵ زۆر دووهم، باری انیهن بۆ قندیل
  و که نگی خوندنی که ده  به و کرد خۆش جم بووم کس یکم من و دا پشوویکمان

 پاشان شکاند، بۆ سرەخوکمان ترسی دۆستان،  نک داپۆشیبوون له کی ته یه ڕه به  ریان به سه
 مائاواییمان و کردوو پ ئاوەکانمان دەبی نبووین، گیر ئیدی و وەخواردە خۆشمان چایکی
 ل وردە وردە سیردا ککی ب و کردەوە محمد مام ل سوکمان خۆماندا بشونی و کرد

 تواو جیش ئم بووینوە، شۆڕ ڕەق دۆ کوستانکانی برەو ستوونیوە خۆشی ڕیکی
  .ە»کۆکما« ایچی برانبر و ڕۆژاوای برەو

نگی  ، ئیدی ده وه بووینه زینوی گوزێ نزیک ده  م، کاتک له باسی بکه  رنجکم بیر چوو که سه
رانی  سنووری براده  یه م ناوچه ئه  رنجمان دا که کرد، بۆ ڕۆژی دوایی سه و دونیای پ ده که
خزمان   شه ر بۆیه ، هه تابووهواندا ڕاو کردن  تی ئه سه کانی ژرده واوی ناوچه ته  ، له ریالیه گه
ستگیری  ر زوو ده هه  یه م ناوچه ئه  کک بۆ ڕاو بته ر یه گه  کانیان داپۆشیبوو، چونکه وه که
ر  ، توشیان هاتین و هه»بترخن«شتکماندا بۆ پشت شاخی  گه  سای پاریش له  وه ن، ئه که ده

  نھا به ته  ئمه  دنیا بوون که  ی که وه هیان لکردین، پاش ئ که شته ستی گه به زوو پرسیاری مه
توانین  تا ده  و هانیان داین که  وه ڕین و ڕاوچی نین، ئیدی سنووریان بۆ کردینه گه سروشتدا ده

  .ت ببین ی زیاتر هۆگری وه وه ین بۆ ئهڕ تدا بگه وه  به
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مین  دواهه  گوندی پیرانان کهکان،  شبوونی کوستانه دابه  ت به باره سه  یه ش هه رنجکی دیکه سه
فر نامنت  به  ، که ندکیشیان بۆ برمکه و هه» وج«کانی  کوستانه  ، دنه قه ڕه ره پشده  له  گونده
مووان  ، هه ره مه نده ی مه تیره  ر به ی سه کانی دیکه گونده. ندیل کانی قه کوستانه  چنه وجا ده ئه
شت خۆیان  ، دۆستانی ناوده یره ندیل، زۆر سه کانی قه تانهکوس  له  یه تیان هه واری تایبه هه

  ش له هم ، ئه ییانه ره مه نده مووی هی مه کان هه ر شاخه م سه ، به ندیله بناری قه  کانیان له گونده
 .ڕوات ده  وه یه و په ر به هه  وه مانه در زه

. بتروکنیت ل چاوی نایت دت هر دیمنک لرەشوە، »کی سیرێ که«بۆ   وه ڕنه بگه
 شۆڕ دامن برەو کراودا دروست پچاوپچی بڕگیکی گرتنوە ون دەم ب وردە وردە

 برزاییوە ل داببت، دیمنان لو چاو ساتیش یک نایھنت دی مرۆڤ دەبووینوە،
پوزای پو دەبینییمان س زین زیاتر کدادەب رزایی لوجا بپرەکان یان ڵڕەشما ئک 

 . بوون ستاننیشینکانوک هواری همووی ئوان وەدەردەکوتن،

 بفری ئوەندە دۆکان نوان دۆ، دۆڵ همووی ک بوو شوەیک ب چیای ئم سروشتی
 یکم. »بستاڕ«ن دە پی سنگژکراوە، سپی بردی ب زۆری هرە بشی تداماوەتوە
 سرنجاکش، زۆر بم بچووک ئوەی لگڵ بوو، »ەسگو« سولی وستگمان
 دەبت ماوەی ئو تا دت، سولکوە سرووی ل مترک سد چند ل سولک سرچاوەی
 کرد دەستمان خرا بگیشتنمان ئمش دەدات، دەست خۆشتن بۆ ک دەبت گرم کمك

خۆشتن ب تۆزی و عارەق ل گپاشان. بوو ڕزگارمان ڕ ی بدپادا قرەو چیاکباشووری ب 
 دوورەوە ل، دۆک ل بووینوە نزیک ک چیاک، نیوەبازنکی برەو ڕۆیشتین ڕۆهت
 هاژەی برەو شماڵ کاک لگڵ زوو هر من دەبرد، خۆی بۆ سرنجتی ئاو هاژەی نادیار،
و دەچوین ئاوەک ن دیتمان کن چ دیمئاو ،!!دیم وە لکرزایینی وەک بشازادە دام ک 

کاندا لندین دەیبینین فلیمس چک وە لدەگرن، بۆی پاشه تبووە قات قات و خوار د 
 پشدەر ناوچی ل. »نوسووالن« دەگوترت شونش بم. هی سرسوڕهنی زۆر دیمنکی

 بۆی اتووەپکھ تاڤگ کۆمک ل سولش ئم کۆ، دەکن »ان« ب وشیک هموو بیتون و
و بن ناوی سووالن ندەب . 
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 هکرد بۆ کامرام و شماڵ کاک الی چوم نوسولکاندا، ب گڕان کمک و تامان پاش
 نۆ نزیکی بوو، ناوچی ئم تواوی شارەزای شماڵ کاک ب، ناوان ئوجا فرموو گوتم و

 دۆڕەق، بچووکی شب ئم ناوەکانی لگڵ فرموون کردبوو، شوانیتی ساک

 و برد شاخی بق، بق مۆگ، مراب، ئۆغن، کرێ، کانی قوڕان، ب گۆڕ سوالن، نو«
 گۆم سرڕشت، ڕوون، ب کانی سپی، ئاوە باسکی سپی، ئاوە شاورێ، قوی تاوێ، بندی ڕەش،
 ئحمدە، کیکپ سف، قوتکی ن، شیالن، ککی کوان، کانی بفرێ، بردی شاخی گا،

 بربار، باوەشین، بنسوور، باسکی گوەیس، سولی سو، سولی سو، باسکی شوەورێ،
 . »درژە باسک سپی، گۆڕە سۆر، شاخی ماش، کانی کنر، گۆڕ بردی

م من خزمینمدا لم نووسینئ وە، ناوانر دەنووسمت هودەم ری لننم خویبگ ک 
 بشکی نراون، ناو باپیرانمانوە و باو الین ل سا ساهای وەت ئم بردی ب برد

 همتکی بتو گر نکراوە، لسر کاری ئستا تا بم ئم، فرهنگی ل گورەی یکجار
 الپڕەیی هزاران فرهنگکی دەبت ناوان، ئم کۆکردنوەی بۆ بکرت بۆ برفرەوانی میللی
 هی، زانکۆمان خوندکاری هزاران دەوت، بوری تنھا ئاسان کارەش مئ .کوردیی ناوی

 تواوی سود، وەتی ل هژدەهمدا سدەی ل  !!هی ندیومان چیا پشمرگی هزاران
 ل ڕابووردودا سدەی شستکانی سرەتای ل. کراوە دروست سربازەکان ب وەت ڕیکانی
 دەستی لسر بغدادا شاری ناو ب گورە ئاوی کناکی دا،قاسم عبدولکریم سردەمی
 ساڵ سسد پاش بۆ ناونرا، »الجیش قناة -سوپا نایک« ناوی ب دواتریش هکندراو لشکر
متوانین ئن ی لکتم خۆماندا وەزە ئکار هین بوەی ناوەکان بخنھا بۆ دۆزینت!! . 

 و مروو زۆربی ئاوەک، بری و دەور جوانی و تڕ برل. »اوسووالنن« بۆ بگڕینوە
 ئم دەوروبری ل هتد... بۆق مار، کیسڵ، دەبنوە، ئرە نزیکی خواردنوە ئاو بۆ گیانلبران

 ل ک مروو دیکی جۆری جیاواز، مشولی کول، وەک مرووی چندین ل جگ زۆرن، ئاوە
 نچیر بۆ ئاسایی زۆر هر چقڵ ڕوی و گورگ نگیدە شوانیش .بینیت نایان دیک شونی
ندەرێ د . 

 هوارە« ب ک تختاییکدا ل و خوار هاتین ڕۆژاوادا الی ب سوولکانوە خوار ل کمک
مان ناسرابوو »شینکرد دەستمان و خست بارخان وەی برمان پاککردندەورووب ک بوو پ 
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رۆی لماڵ کاک مانگا، پاشره ش زوو کدا لکی باخڕەیمیدا پمان و کرد پکناوچ 
 و کرد هوارکی سردانی چوو شماڵ کاک و بووین کاراندا لم ئم .کردەوە خاون تواو
 ئاگر زوو هر هنابوو، خۆی لگڵ باشی گۆشتی بکی و ک )ساج( س ب سرەوە لو

 گۆشتی کردنوە، سوور گۆشت ب کرا ستدە داناو هگڕاوەیی ب سکمان و کرایوە
 تینی لبر و خۆش قسی ب شو درەنگانی هتا ،بوو ناسک زۆر ،بوو ئمساڵ گیسکی
 دەکرد، سرما ب هستمان ئوجا کوژاندەوە ئاگرەکمان ک برد، بسرمان بتاودا ئاگرکی
 نمان دیار ئاگرەک وەیکردن ب نبوون، بزارکر بم هبوو مشولی کمک ئوارە دمو

 . نما الیان هستمان ئمش و

 ئفسووناویدا ئسترەبارانکی ژر ل ئمش بوو، ساماڵ ئاسمان بوو، یاوەر بخت شوە ئو
 کمرەی ب ک هی ئو( کاکشان دەرکوتنی تا و ئستراندا بناو خیاڵ گانی پاش

 خۆشوە خیا بم ،ننوستبووین هشتا بمانزور )وای تمک وەک دەڕوات ئاسماندا
 مانگا خریکی ک هاتین بخبر شماڵ کاک دەنگی ل ک زوو بیانیکی دمو تا نوستین

 ئو ک تگیشتم ئوجا ،!!گیراوە مانگا ب دەورمان کرد تماشام ک دەورمان، ل بوو دەرکردن
ست  ده  یه وانه ، لهئوان پشوودانی شونی رەئ تومز بووە، لرە بۆ دون پاشرۆییی هموو

 نانکی کۆکردەوە خۆمان و هستاین ئمش ناچاری ب. »چواره«  م جیه بدات بی ئه
 و خوارد نانمان تا .مانگاکان بۆ دانا هموویمان پمابوو نانیشمان هرچی خوارد، خۆشمان
 گوتی کاوە کاک دەبوونوە، ورد لمان و دەسوڕان دەورمان ل هر مانگاکان کۆکردەوە خۆمان
 وشی دروست، گوتم منیش بزانت، شت هموو دەیوت ە،»فزول« زۆر وای هر مانگا

 و »پرسن« یکمیان دەبخشت، واتا همان ک هی وش دوو کوردیدا ل »فزولی«
 هتا بک بوا لم، گورە مراقكی بوە و نهاتوە بیرم ب کرد هرچییکم...... ،دووهمیشیان

 کاک بۆ نامیکم ناچاری ب پاشان بیرم،وههاتهنه هر بووم خریک هر هفتش یک
 بکات پرسیار زۆر منداڵ، »کاوجکون«: ناردموە بۆ وەمکی ئویش و نارد شفیق ئاسۆس

  .کاوهجکون ن هد ب، زۆر زانینی ئارەزووی و

کی برەو سازەوە ئارەزووین بدەکشاین، دام دا لڕ ند بک و کۆچ چیشتین بارگ ک 
 کوستان، دەچن درەنگ کوستاننیشینان ک کردەوە بیرم پاشان دەچوون، کوستان برەو

 ئمانیش نیت تاقیکردنوەکان کۆتایی تا و نفرخواز منداکانیان ک ئوەی هۆیکشی
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وارەکانیان ناچنش. هپ وتنمان کماڵ کاک ڕرناتیڤ( بژارە دوو شتکردین، بۆ ی )ئ 
کیان کم یئ کیڕ رەوخوار کو دەڕۆین س ک، دەچینوتشکیاخود ئ وسووالندا بن 

ندین و خوار دەچیننی چی دیموەی دەبینین، جوان تاڤگت ڕاستی ئب الی دەبوای 
 دیکمان ڕیی ئم رە،شونوا گوای ک ئشکوتک لبر بم بگرتبای تاڤگکانمان
 الی دەکوت ک ئشکوتک دەمی گیشتین تا و خوار هاتین دگیردا دۆکی ب گرتبر،
 چند بینی ب چیچکان لسر ناچاری ب بۆتوە، پ و بچوک دەرگکی ڕیکوە، ڕاستی

 دیمنی وویهم گا، الیتمان کمک شدارەوە، تاریکی ئشکوتکی ناو چوین مترک
 . دەرەوە هاتین و نماینوە زۆر ر ش به لهبم بوو، شمشمکورە لپ و جوان زۆر کلسی

 ڕاکش سرنج ک تپڕین سافدا ڕوو گورەی بردی دوو بالی تا و بر گرت ڕمان ملی
 سمبا ئم گشت، لم کهفتی پاش ناسراون، »کافر کچ گوارەی« ب بردان ئم بوون،
 باکایتی تا خۆشناوەتییوە سماقوی دۆی ل گوتی کرد، باس یوسف عبدولەقیب مامۆستا بۆ
 زانیاری و ون زوو هر »کافرەوە کچ« ناوی ب جی دوازدەهمین ئم قندیل بناری و

 الی ب بچووک ڕووبارکی گیشتین دیک ڕۆیشتنی کمک پاش .وەرگرتم ل شونکی
 سوڕاند ڕووبار برەوڕووی ڕی شماڵ کاک دەهات، چپوە دەستی الی ب ک وەڕۆژهت
 چ بم دەرکوت، سروشت دیمنی و ئاو هاژەی ڕۆیشتن دەقیق س پاش بکون، دوام گوتی
 ل ن ئاوەها دیمنی نابت دەمگوت بووم، توڕەش کمک و تاسام یکسر من! دیمن

 تاڤگی تنھا ئم !نبت؟ ناوی وەتدا ئم شونکی یچه ل ن و کتب ن تلڤزیۆن،
 ل باس خزمین. نی کمتر وای هیچی تاڤگیش ئم بیستووە، مان »بگ علی گلی«

 بهشت ئم و برخۆت یتبخ ئرک دەبت ئوەی ڕگ تاک ناکرت، تاڤگی ئم جوانی
 . ببینیت

 کس بم تاڤگ، نزیکی چوین و خۆشتن بۆ کرد ادەئام خۆمان هموو زۆر تامانکی پاش
 دەهات برزاییوە ل پچپچ ب ئاو بوەستت، ئاوەکدا ژر ل زیاتر چرک یک ل نیدەتوانی
 بم شت، خۆمان بوو هرچۆنک دەدەن، لت مشتکۆ ب دەتگوت هبوو هزکی خوارێ،
 . ناسراوە »سمان ئای« سولی ب تاڤگیش ئم. بوو خۆش زۆر ئاوەک بن ترسی و یاری

 بوو سپیاو گوندی سرەتای ئمش خاکیی، جادەی گیشتین ڕۆیشتن سعاتک چارەک پاش
م گوندە دوا کدا لدۆ ک وە گوندی لنگاندەکات دەست پپ. و بدا نڕین گوندەکپت. 
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 ماندا بر ل ڕدا ل می،ما مای چوین گوندەی، ئم خکی ڕبرمان شمای کاک
 ناوەڕاستی ل. گاینوە بۆ گۆزەکانی داستانی شماڵ کاک و هی ل بچووکی تختاییکی
 پی لنکاو دەبن، جووت خریکی گاجووت ب گوند خزمانی ڕابووردودا، سدەی نوەدەکانی
 چا مئ دەکن تماشا دەهنن، دەری ئستم ب و چاکوە نو دەکوت گاجووت
 ئوەی لبر بم گۆزە، هکندنی ب دەکن دەست تدای، خوزی و گورەی گۆزەیکی

 پیاوکی تا دەشکن، و دەبن ورد یکسر گورەن، زۆر گۆزەکانیش و شدارە زەوی بن
 وشک تا گڕن لی بکن چۆڵ گۆزەک چواردەوری دەبت ک دەگینت تیان ڕیشسپی
 چند و دەبت ل گۆزەی حوت بیجونن، دەبت ئوسا ، وی شداره ر زهژ  چونکه هدت

 لم ئویش داخوە ب دایدەنن، مزگوتک هیوانی ل ک دەردن، ساخی ب دانیکیان
 شونیو   دانه ئاوه زەمانوە در ل شون ئم ک دەردەکوت بۆت ئوجا .بووە ورد دواییدا

 . بووە باوباپیرانمان

ی چوینجید مام ماماڵ، کاک مامی مکی شنی خانممتبهبک رزی ، ڕووخۆشی، بامک 
 زوو هر شوە، بهمان بووککشی و کوڕەکی و بخرهناین زۆری ،چماوە پشتی

 ئوەی و خواردەوە ماستاومان توانیمان هتا هنان، بۆ بزن ماسی ب خۆی و خست ماستاوکی
 زۆر ،ئاوها ماستاوی چونک نکرد، درخیم منیش و دانا منیان لبردەم کوەست ب مایوە

ندەگم .  

 کۆنی باسی مام خۆش، قسی ب کرد دەستمان و دانیشت مجید مام کمک پاش
 کۆنی قیکی شونواری ک کرد درژ باکوور الی گردکی بۆ دەستی و دەکرد گوندەکی
 الی گردەکی بۆ دەستکی گوندەکوە، ل بوو یکڕ نیوسعات ک بوو بسرەوە

 لو ئاو کۆندا ل دەن دەکرد، دیکشی کۆنی قیکی باسی و کرد درژ ڕۆژهتیش
  م له گینانه بۆریه  و جۆره واری ئه ، شونهکۆشک ناو بۆ هاتووە گین بۆری ب چیایوە

 قسانوە بدەم.  ئستاش ماوه و تا  وهبناری شاری ئامدی دیتو  له» هان ی قوبه سه دره مه«
 کرد ئارەزووم بوون، باش زۆر ڕی و لدرابوون کوستانکان بۆ ک کرد ڕیانم ئو پرسیاری
 تا ڕامگرت منیش، ... »بیانیان هموو« گوتی، قسان ب کرد دەستی ک بزانم، ل باسکی

 قسکی ئویش، .... »بینانس مووه« فرمووت قوربان فرموو گوتم و پکرد کامراکم
وە لگوتی و وەرگرتم »موو قوربان بیانیان هرنج تۆ، .... »بم پاراویی زمان بدە سئ 
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،رگیز گوندیاننادەن هڕ ب ت زمان هڕوە ،!!بگداخم بردوو ئی هوش »ینو »سب 
 بم بوو بردەوام. کردوە ڕاست منی بۆ مام بم ،نینبکارد به کاتتدا زۆر ل »بیانی«

وەیم و شی ئوە، بۆ قسانامگ 

 داوای و مزگوت سربانی دەچوە زوو بیانیان بوو، گوندە ئم دانیشتوویکی محمد، حاجی«
 و پمڕە ب دۆالنیان چیاو ئم بڕی ڕێ و دەکوتن بڕێ هاوکاری، بۆ خکی ل دەکرد
کانیان دەکرد، چاک نویی،د ڕوەی ەبچاڵ ئ بوای ک برزیان کتا و دەکردەوە ب 
 دەستی ل ئاو وەک کارک هر بدایت دەستی خودا، ئمری ب دەهاتوە، ڕیک لگڵ

 گوندی ل سیارە ڕی کردنی دروست بۆ کرد گلکۆمکییان دا، 1995 سای ل دەڕۆیشت،
 و  ڕه پمه/ب ب هموویان سیارە، ب اتکسع چارەک نزیکی ڕیک سپیاو، بۆ پنگانوە

 دەیبینیت، ئستا ک ڕیی ئم کرد، دروست »تی ئن تی« شونیش هندێ و نو و پاچ
  ».کردوە دروستی محمد حاجی بناخکی

 ک وەت ئم دیکی مرۆڤی هزاران و مرۆڤ ئم پرۆشییی و دسۆزی ئم تماشای
 موحمد حاجی ئوەی نماوە، زیھنکدا هیچ ل نیشانیان و ناو و اوەهن ئمۆ تا ئمیان

 و شار  هموو ل ئمۆ نموونکشی ناکرت، گران و گورە شارەوانی بیک کردویتی،
 . !!دەچق چاوان ل وەتدا ئم شارۆچکیکی

 کرد، ڕمان »پنگان« گوندی برەو پب و جھشت سپیاومان خزمانی باش، پشوویکی پاش
ک دەرچوین، گوند ل وە الی دەستی بپکی چبرستانبوو کۆنی قل حاجی چاکی« ناوی ب 

 وەت دیکی کۆنکانی قبرستان هرەزۆری زۆربی وەک قبرستان ئم کلکانی. »شیرین
 دارە ئو هموو تنانت خکیی، ڕزی جی زۆر گۆڕستان ئم درژن، و باریک بردی

 میوەیان کس تدای برداریشی داری و نادات دەستیان کس تیدای ک شکانیو
 لیان کس تیدا دەبت شین ک بهارەش گیای و کاردوو ،)قارچک( کارگ لناکاتوە،
 بناری ل »شارۆش« گوندی بۆ سفرکم ل و کۆن فرهنگی دەیردیا ئم ناکاتوە،
 .دەیانپاراست دەستوور همان ب و لبوو جۆرەی لم کیگۆڕستان گوند پاش ل قندیل،
 . دەدات پشان کوردەواریمان فرهنگی دەومندی ئمش
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 چارەک ک گیاندین پنگانی گوندی تا وەستاو بۆمان پیکابک ڕۆیشتن، کمک پاش
 کم، ونی ک دەڕۆیشتین وەهادا باخاتی و باخ و دیمن ناو ب ڕدا ل دەبوو، سعاتک
 .هی دیکی تامکی ئرە بم نزیک هورامانوە ئحمدئاوای ل دۆ ئم سروشتی
 گیشتین تا ئاوەدانن تواو هموویان ک ڕۆیشتین گوندکدا چند ب دۆک بدرژایی
 کاتی هی جادەیش ئم دەبت، تواو پنگان ل قیرتاو جادەی ڕاکش سرنج ئوەی .پنگان
 خک لم ئاوڕک هیچ ئستا تا کوردی دەستی ساڵ بیست پاش پشووە، ڕژمی

 خک ئم ڕەنجی و سنگ هبکینوە، ڕابووردویان سای سد مژووی گر ندراوەتوە،
 ئمش .کردوە دروست بناخکیان خۆشیان و خاکیی جادەکیان هشتا کچی نایت، لبن
 هر لوەدای، دەردەک بم ناکوت، فریا حکوومت ک یتب لوانی چونک ئاسایی زۆر

 دارەبنوە گوندی ل ک دیکی دۆکی کارە، لو بئاگای ناوچک هموو ک خۆیان برانبر
 و گورەی گوندکی گون قیرتاوە، همووی ماکۆک، چیای بناری ل گون گوندی بۆ دەچت

 دوو پش قیرتاو جادەیکی گون گوندی پاش ل سرنج، یج ک ئوەی بم پویستییتی،
 کیلۆمترک چند درژایی ب !برادەران برادەرانی ل یکک هوارکی بۆ قیکراوە ساڵ س یا

 بۆ لوانی خۆش، باخاتکی و باخ و بکاردت هوار ههاوین وەک تنھا ک کراوە قیرتاو بۆی
 !ماندووبوون پاداشتی ئوەی !هبت خۆی تامی دەست یموانان بسربردنی کات و داوەت

 و دووڕۆژە کورتی گشتکی دەکشیت، درژە وا باس ئم دەزانی نم قت بت ڕاستی ئوەی
 فرهنگی کۆکردنوەی بۆ کار گر دەبت زانیاریی، و بسرهات و داستان هموو ئو

 ب منیش و بوو تواو گشتش ئم وا دەی !بوت الپڕەی و کات چند بکرت میللیمان
 ئاغا خدر استانکانید. بوو زیاتر وەتوە ب شانازیم و بووم ئاشنا وەتکم دیکی دەڤرکی

 وەت، ئم برهمھنکانی ل یککن ک کوستاننیشینکان کۆششی و محمد حاجی و
  .... ببم بخشین ریف لوانوە بتوانم ک پبخشیموە وزەی دیک ئوەندەی

  

 عارف کاروان

کوردستان – ڕانی 

2011-06-19 
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  ،بینیت ده  که شته کانی گه واوی ونه دا ته م لینکه له

  

   بکه  کلیکی ئره

  

  دیاخو

  

  ، م لینکه ئه

  

https://picasaweb.google.com/103254636392733968154/Le_MendemereweBoSuliAlliSeeman#slideshow/562375
8000954996882 
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