
  قالهمهڕە:سوێندتان دەدەم، مهبنه نۆكهری بێگانه

 

 
 

 

  ره مه  ند قاله رمه ھونه  ی كراوه ب�ونه  كی يه نهديما

 

 يی عوسمان ڕانيه

جوانهكهی بۆكان كرد، له دەروازەی ئهو  و ئێواران ڕوومان له شارە مه ، له سهقزەوە بۆ پياسهيهكی ده2008ساڵی  ھاوينی
 و ئارامگای  ی ناڵهشكێنه که ميوانان بۆ 1ی خۆی ڕادەكێشێت، ئهويش بهرزايييه شارەدا ھێمای شوێنهوارێك سهرنجی

دەرفهتێكی زێرين بوو تا به خوليا و تاسهيهكی  ن زيرەك)ـی ڕەحمهتييه، بۆ ئێمهمانان سه ھونهرمهندی گهورەی كورد(حه
  .دەنگزوAڵ بكهين زۆرەوە سهردانی گڵكۆی زيرەكی

هواری جوانی ھونهرمهندانی تر به دی ، كۆمهڵێك تابلۆ و شوێن وه زيرەكه ی و به تهنيشت ئارامگاکه  ھهر له سهر ناڵهشكێنه
گهورەی ھونهرمهندی  وێنهيهكی قهبارە  كه بۆ ئێمه جێگهی دڵخۆشی و سهرنج بوون، يهكێك لهوانه دەكران

وە يار و ياوەرانی زيرەك دوای مردنيشی  ڕوون بووه دەستوپهنجهزێرين " قالهمهڕە"ی شمشاڵژەن بوو، دواتر بۆمان
ھهروا بوو  نجام يندوويی سهران شوێنی مردنی خۆيان لهتهك ئهودا نيشان دەكهن، سهرئهبه ز دەستبهرداری ئهو نابن و

ی  له ناڵهشكێن و به تهنيشت گڵكۆکه (قالهمهڕە)ی ھونهرمهند وەسيهت و داخوازی خۆی بوو كه دوا ئارامگهی
 ."ايشدا ھهر پێكهوە بينوە، پێم خۆشه له گۆرد حهسايه ر نه چونكه ئهويش ھه" "زيرەك"ـهوە بێت. مامه قاله دەيگوت

پياسهكهمان چوينه نێوشاری بۆكان، لهوێ  ھهواری ھونهرمهندانمان له ناڵهشكێن به جێ ھێشت بۆ تهواوكردنی ئێوارە كه
ئهم  ئاپۆڕای خهڵك، لهناكاو دەنگی ئاوازێكی شيرين كهوته بهر گوێمان، وردە وردە ھهموو جێيهك تهژی بوو له جوانی و

، ڕێڕەوی  وه ڕێكهوتێكه له تهمهندا نابێته كردين بۆ 1ی خۆی، زانيم شتێكی ناوازەيه، دەنگه سيحراوييه كێشی
ڕۆحمان  خهڵكهكه دا؛ تا نزيكتر دەبوومهوە دەنگی سيمفۆنيای ئهو ئاوازەی ساAنێكه به ڕۆيشتنهكهمم گۆڕی و دڕم به

  .ئاشنايه پتر بۆ 1ی خۆی كێشی دەكردم

دووكانی  هڵكهكهدا سيمای ماندووی مرۆڤێكی بهساڵداچووم بينی لهبهردەمھاتوچۆی خ لهپرێكدا لهنێوان كهلێنی
پووڵيشی له كۆشدا بوو! له ڕاستيدا ئهم ديمهنه  کدا دانيشتبوو و بڕێك پارە و بايه كوتاڵفرۆشێك لهسهر پارچه مقه

دڵۆپ  ازراوە دووبۆ ماوەيهك دووچاری سهرەگێژكهيهك ھاتم، چاوم بهو ديمهنه نهخو نهخوازراوە تووشی شۆكی كردم،
لهرزێكی پێدا ھات، له دڵی خۆمدا گوتم ئای  فرمێسكی گهرمی تێ زا و گهرووم گريانێكی مهند، گيانيشم تهزووی وردە

 كهڵه ھونهرمهندانی ئێمه بۆ ھهر دەبێت نهھاتی و نهداری بێت، بۆ دەبێت مرۆ خودا حاڵ و گوزەرانی بهھرەوەر و
  وه ساتانهدا ئهو گوتهيهی مام "ھێمن"ـم ھاته ا كهمێك ئاسوودە و بهختهوەر نهبن. لهومهزنهكانی ئهم مهملهكهته له ژيانياند

 .(ژيانی خۆش مهحاڵه بير، كه دەڵێت (ھونهرمهند و

دڵم دەيگوت لهو سهفهرمدا ھهردەبێت بيبينم، چونكه بۆ من ئهوە  كه دڵنيا بووم لهوەی ئهو مرۆڤه خۆشهويست و بهرێزەی
ئهو كۆڕی زيكرەی  وە ھونهرمهندی شمشاڵژەن "قاله مهرەيه" لهو زەردەپهڕەی ئێوارەدازانيم ئه دوا ديدار بوو،

قووAنهی بهنێو بهژنی شمشاڵهكهيدا شهپۆل دەدا و ئهو ناوە  دامهزراندووە و به پهنجهكانی دەستی و بهو ھهناسه گهرم و
 .گوAوپژێن دەكات

كردبوو و بهھۆيهوە خهڵكی ئهو ناوەی نقومی  وە كه پێشتر دەستی پێ ی بووه شيرينه  و پارچه ئاوازه تا له ژنينی ئه وەستام
سهرسوڕمان  و به تاسهوە دەستهكانيم ماچ كرد، ئهو بهنيشانی  لهبهردەميا چهمامهوه ئهندێشهی خهمهكانی كردبوون، ئينجا

وت بكات، دواتر فهرمووی كرد و  ڵسوکه لهبهرامبهريدا ھه ێك بهو شێوەيهسهرێكی ھهڵبڕی به مانای ئهوەی بۆ دەبێت كهس
كردەوە به بهرپشتێنهكهيدا و  به ئهسپايی شمشاڵهكهی  وه داينيشاندم؛ لهم كاتهدا به دەم س[و و بهخێرھاتنه لهتهنيشت خۆيهوە

ێی ڕوانيم، وەك ئهوەی زانيبێتی ل  وه به چاوە گهنمڕەنگهكانييه ھهناسهيهكی قووڵی ھهڵكێشا، ئينجا بهوردی ئهويش



كهوتينه باس و خواسێكی  !ڕێبوار نيم تا به س[وكردنێك و پێدانی كهمێك پووڵ برۆم و وازی لێ بھێنم ميوانێكی
ھهولێروە ھاتووم بۆ ديدەنی ئهو، به دەستووری پهزيرايی ھهر  ، ئيتر كه زانيی له كوردانی باشوورم و له دۆستانهوه

 . وه يست دنيايهك موحيبهتی نواند و دەستی خستهوە ناو دەستمهخۆشهو ڕۆژھهAتييهكی

له دەورمان كۆ بوونهتهوە و  ئهو كهشه شيرينهدا كاتێك سهيرێكی دەوروبهری خۆمانمم كرد بينيم خهڵكێكی زۆر لهنێو
  .دەكردين ھهمووان سهيری ئهو ديمهنه تاسهباريانهيان

 

 
 يی عوسمان ڕانيه

 

 

كورتی دەگمهن دەچوو بهAم له  به نهريتی ڕۆژنامهنووسی ھهندێك باسی ترمان ھێنايه گۆرێ كه له ديمانهيهكی ئينجا
 :يهكهم جارە ب[و دەكرێتهوەديمانهكهم لهتهك "قاله مهڕە" کرد كه بۆ  شێوەی كۆمهڵێك ڕاز و نياز، بهم شێوەيه

 

 

 چۆنه لهم كاتانهدا و بهم گهرمايه وان لێرەدا؟ *

 

جێگهيهكی تردا دادەنيشم، به لوتف و كهرەمی  من ڕۆژانه گهر بتوانم وەدەر كهوم له ماڵێ و بێمه دەرێ، لهم شوێنه يان ــ
 .دەكهم ئهگهرچی كهميش بێت بۆ ماڵ و منداڵهكانم پهيدا خودا و خێرخوازان بژێوييهك

 

 

 دانيشيت، ھاتوچۆی بازاڕ ماندووت ناكات؟  وه باشتر نييه لهم تهمهنهتدا پشوو بدەيت و له ماڵه *

 

ھيچ كات له خهڵكهكهم دوور بم، ڕۆژێك  كاتێك زۆر له ماڵ دەمێنمهوە ھهست به ماندوويهتی زياتر دەكهم، من نامهوێت ـــ
 دێن بۆ ماڵێ و منيش نامهوێت ئهزيهتی ئهوان بدەم چونكه من ھهموو دەپرسن يان نهيێم بۆ بازاڕ خهڵك و دۆستان ھهواڵم

 .ئهو خهڵكانه به ھيی خۆم دەزانم و ئهوانيش من به ھيی خۆيان دەزانن

 

 

 کانت بهم شێوەيه لێت دەڕوانن، ئهی تۆ لهبهرامبهردا چييان بۆ دەكهيت؟ كه دۆسته *

 

خۆشهويستی كوردستانهكهم نهبێت،  خۆشهويستی بۆ ئهم خهڵكه وبه چاوی پڕ له حوزنهوە" ــ شتێكم نييه به غهيری " ــ
 .خۆم و شمشاڵهكهم؛ تا بمێنم خزمهتيان دەكهم

 

 

 ئهزيهتيان داويت ئهمه بۆ ئێوە و بۆ ھونهرەكهت كێشه نييه؟  وه دەزانين زۆر جاران بهھۆی ھهڵوێستی نيشتيمانييه *

 

سوێی ڕێبهران و شهھيدانی گهل  كردوم، بهتايبهتی كه لهزۆر جاران ئهزيهتيان داوم، دەرديسهريان زۆر تووش  ــ
ھهستی كوردايهتيی خۆمم به ئاوازی شمشاڵهكهم دەربڕيوە، زۆر ئهزيهت  وAتهكهم و لهبهرامبهر زۆرداريی دوژمناندا،

 .و نهمكردووە به ميللهتهكهی خۆم ناكهم رگيز خيانهت بهAم ھهرگيز كۆڵم نهداوە و گوێم بهو ناخۆشييانه نهداوە و ھه دراوم

 



 

 يت بۆ دەرەوەی بۆكان؟ رێک بکه فه به نياز نيت سه *

 

گوت چاوەكانی  كوردستانی ئازادە" ــ كه ئهمهی ده" تهنيا شوێنێک ئارەزوو دەكهم جارێكی تر بيبينمهوە و سهردانی بكهم -
بچمه سلێمانی  بوون ــ ئهگهر نهخۆشی لێم گهڕێت و تهمهن باقی بێت حهز دەكهم بێمه ھهولێر و نوقمی ڕێژنهيهك فرمێسك

ی كوردستاندا  که جوان و سهربڵنده  لهژێر ئاA و پهرچهمه و بۆ جارێكی تر ھهوای ئازادی وAتهكهم بێته ناو سينهم و تاوێك
بگهيێنه ھهموو خهڵكی  هر ئهتوويش ڕۆيشتيتهوە سه1ممئهوجا بيشمرم خهمم نييه، بهAم توخودا ئهگ پشوويهك بدەم، جا

  .كوردستانێ؛ دەبهر يهك به يهكيان بمرم

پهيدا بووە له دەسته خۆتانی مهدەن،  داواكارييشم ئهوەيه، توخودا، تۆ و خوێنی شهھيدان، ئهو ھهلهی بۆ كوردان تهنيا
كاوە بێت لهسهر كێوان، لهسهر ماAن له ھهموو كوردستانێ ھهر جوان و شه خزمهتی خاك و وەAتی خۆ بكهن، با ئاAی

  .جێيهك

يهكدی مهكهن، به كوردستانێ سوێندتان دەدەدم  با ئاAی كوردستانێ ديار بێت، بۆ خاتری خوێنی شهھيدان خراپهی دەگهڵ
 .بێگانان يهكگرتوو بن، مهبنه نۆكهری

 

دستان ئهنجام دراوە و بۆ يهكهم جارە ب[و ڕۆژھهAتی كور لهشاری بۆكان 20/7/2008تێبينی: ئهم ديمانهيه له  *
 . وه دارێژراوەته  و ھونهرمهنده قی ديمانهكه به شێوەزار و گوزارشتی ئه بهشێك له ده دەكرێتهوە، ھهروەھا

 

 

  رۆژنامهڕی  : ماڵپه رچاوه سه


