
 1

  بۆکان له ئهمڕۆ و له م�ژوودا

 نووسينی: تاهير عهليار

  

 )يیتاۆک 4-1شی  (بهدای ز�وحه ميربدولکهعه کربه ديقعهی کانهيروهرهيب له کانۆب

  

  یونيهوما شکرله رسه و خان ديشهڕمهحهی نامه

ێ ژۆر ، داندرابووی ک#خهی نيپشکنۆ ب قزسه را،سهی گه�ر وان�نله کرد باسمان روبهمهله کهی)هيرهتهيسه(ستهۆپ وئه
 له که وهزنهۆدده کهينامه اندايک�کهی يرفانيگله دا نيپشکنی کات له ، برواتێ وهيده راسه ورهبه وهقزهسهله ک�ن�ماش

ۆ ب/ بده/ پی چاش و کرشه و لپه و لکه ک�ند�ه هاروههه نووسرابوو، دخانيشهڕ مهحهۆ ب وههييوونيهوما شکررلهسه
هين�نهکه کرادهوهئهی نيب�ت ئاشکرابه م2به نووسرابوويی ئاسا به کهنامه ندرچههه. قاراواۆ ب الم هينا�ه انيکابرا. وبراو�ن

 پاشان ووههينووس مکهنامهی کهينه�و.  کردده خانۆ بی وتنرکهسهی د�ئومی ونيهوما. بووهه دا انيردووکهه وان�نله ک

ی تزرهحه تخزمهنارده شمهينامه وئهی پۆک.  دخانيشهڕمهحه ستده ته�نهيگهيبکه کابرا ستده داوه کانمکهشتوومه ونامه
 ک�لگهی ونيهوماۆ بی کهنامهی م2ولهکه انديگه م�تی ن�نهبه بوو ئاغا ديعسه که کهستهۆپی رکردهسه.  مهابادۆ ب واشه�پ

  . ت�ريبگکهمه2و وێ نر�بپشکی وردبه اويپ چ و ت�ب ژن چ جا و ت�ابيور

ی وزسه ن�پشت ،ی رسپسهی ريپی کهيکابرا وهکهستهۆپ لهڕۆ وهينی دوا ک�ژۆر ، کردبووڕی په�ت ک�ژۆر دهی ماوه
ی تارهيز ته�بچ نبدهی گه�ر که دابووڵ وههی ک�لگه. بوو ناوی)ن�سۆح المه خ�ش(قاراوای بنکه هينا�ه انيرزبه2با
ی وردبه رۆز و نابوو�هنه/ ل انيواز م2به وهقزهسهی خواروو وتبووهکه که) رهده خزهۆدی (خ�شی کهزارهمهۆڕی گ

وه دراو لوولی کهينامه دا#يباخه بنله رهه و نن�د دا#ی باخه بنی کانمووه و شير و رسهبه کهيشانه و انيبووی پشکن
ی ک2تهۆروپسه به ک�لگهی . ونيهوماۆ ب خانه ديشهڕمهحهی م2و تميد وهکردمه که ک�کات ،وهدوزنهده رهجگهکاغزه ک
 به شکهيدی کهيال له وی تهيالمهی رگبه به کهيال لهۆ ت المهێ رئه:  ووت م�پ وێ خوار هاتمه دا ن�سۆح المه خ�ش

 ،ماوه دا انيژ له نتمهته نده�هۆ ت ايئا. داوهی جاسووسله کت�زمبه چ هيتهيرايپ نمهته وبه وی تهيخا�شی وزسهی ن�پشت
ی نموونه ت�بده المه ؟ی کهده تۆخی کهتهللهيم لهی شۆفرۆخ و تانهيخه کهی کهده شۆخ کت�ژۆرپاشه چبهڵ د
 وهئهێ ونه شۆخۆی خی شتمانينی وهئه ه) مانياال من الوطن حب(که وهندووته�خوهيوا م�پ ، ت�بی رروهپه شتمانين

به ارهيد ؟یکهده�لی تانهيخه هيايدن#ی ماۆ بی چۆبی ئه هيوا رگهئه ؟هينۆ تی شتمانين کوردستان ايئا. هينی مانيئ
ی اڕببی اڕبب کهيدی ک�جاری ديئ خواردی ند�سو المه پاشان.  م#�نا/ پ تر�زوه له تکهيدی چی ديئ ، تيراويگ�کر
 مۆخۆب کمهينه�وکهی وهئه پاش واشه�پی تزرهحه تخزمهنارده شميکهينامه.  ت�گرنهی تهياڕخويس وی کارخراپهی گا�ر
 . وهگرته رسهله

 و تری نامه ک�لگه چ و نامانه وئه چ ، م#�ده وهداخهبه که ،ی هاتن�پيی تاۆک تا وهمهابادهی مارۆکی ژانۆرله رهه
 مداکهه#ناوما مووههڵ گهلهی هرنهی ندفهبدوالئهعه ديسه#ی ما لهڕ وهگهڕمه له که بوون ال رمۆز) وثائقی (نت�دوکوم

  .وهوتنهکهنه ستمدهبه و وتانفهی گشت دا کهيال به ژهۆر رهه تنم2هه و مۆخی بارنالهی زرووف ربهله و شتبوون�ه م�ج

رفهده چيه خانی وهئهۆ ب دا انيراسهی گوندی ووقهAئاب وهدووره له و نارد کم�ز�ه گرتنهنامه وئه پاش/ جبه ستده
ده بهی کهنامه واشه�پی تزرهحه کهی وهئه پاش.  ت�د وهمهابادهی مارۆک له ک�رمانفه تا ت�بنهی وهرهده چوونهی ک�ت

ۆ ب کهينامه شيدخانيشهڕمهحه وهئهی دوادوابه.  خاتدهی تهيرماندهفهله دخانيشهڕمهحه کهيبرووسکه به گاده ست
 هيهه دا#ی گهله ميکۆناک اۆيگ که کاتده تاوانبار من و کاتدهی رابردووله وۆی خلهی رگربه دا�وله که/ نووسده واشه�پ
 تييرماندهفه له و شکاندوه منت ناسراونهی ک�کربه سييرهی نامهبه/ نووسده داهينامه وله رهه. داناوهۆ ب النميپ و

 ک�ژۆر/ س پاش. وهۆکرابڵ پووچه واشه�پی الی کهنامه م2به.  هتد... رمروهپه شتمانينی کهيکابرا من م2به خستووم
ی کهلهسهمه خان ديشهڕمهحهی : رمووفه شيوئه وههيا�ڕگۆ ب مکهلهسهمهی ژ�در به. قاراوا شتهيگه فامسته المه ناکاو له
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ی ک�ت2سهده چيه دادانهيمه مله وئه تا بوه منی خاتر ربهله و داتناوهۆ ت وکه�النيپ وهئه اۆيگ که وهتهوهينۆه واشه�پۆ ب وا
  . وهبگرمه وئهی ت2سهده مووههی گه�ج من وی ن�منه

 شمانۆخ نيهاتوو کانداهيبارزانی ز�هڵ گه له وهاقه�ڕعی کوردستان له مه�ئ که ئاگادارکرد فاممسته المه ز�ربه دا م2و له

 وله هيوانهله. کورددای مافی ناو�پ له نيدا دوژمن به دژی رنگهسهله و نيزانده�ڕ باتگخه و تهيحۆربهی ربازسه به
 جگه نيهاتوونه مانۆخی تبهيتای کهيندوهرجهبه و ستبهمه چيهۆ ب و تڕ�بب/ پ شمانيدبوونيهشهی رفشه دازهۆريپ گا�ر

 هاروههه ،نگترهيگر ال کهيدی کيشت مووهه له دوژمنی کردنی ژ�ستدرده و النيپله مانکهمارهۆکی پاراستن کهی وهله

ی وهندنه�خو�ت انۆی يخی تبهيتای ک�ستبهمهۆ ب/ بزان رروهکوردپه و سوز#د بهۆی خ که ک�سکهۆ ب هيردنامه رۆز
 اي ن�خاوی ک�کورد و پاکی ک�فۆمری کردن تاوانبار به/ ستهه ک�کهی يستيوشهۆخ وی تهيرابراده خود ای يتهيخزما
له ک�لگه مۆخ من وهئه ربهله ،هين پاکی ک�سکهی وشتره خوو مهئه. بکاتی سيپڵ پاشه و بکات ستۆدرۆ بی نEپ خود

 له گومانم رگه م#�دهوهشهيياين#دبه.  ربهبگرمه هيگا�ر رهۆج وئهکه مين واشی کهيه#مابنه له و زانمده رزتربه به وه

ی ربازسه مه�ئ اۆيگی ئه.  گرمده/ لڕ�ی  تم2سهده و توانای ره�گوبه وائه/ بهه ک�سکه رههی زۆس#ناد وی شۆفرۆخ
 رههکه شادمانم ک�لگه ؟ ت�ب رابواردن و رانيسه دوژمندابه دژی رنگهسهله مانوهکردنهڕشه�Aی بۆت ن؟ين کوردستان

ی ز�ه و رماندهفه تهبوه دخانيشهڕمهحه کهی ژهۆر وله مخابن م2به.  ت�بی کهوهتهنهی زۆس رجگه نميبب ک�کورد
 که وهوانهچه�پ به کو#به/ . بووب دا�تی ت�ندوهرژهبه که کردوهنهۆی وتئهی ک�کار چيه ستده بن تهخراوهی کانهيبارزان

ڵ گهله خانی کردنی ندوه�پ ساده. بوه داۆيخی تبهيتای سوودی ناو�پله شت مووهه وبوه هيندوهرژهبه وئهی دژ
بهی کوردی مانقارهی ران�جوامله کهيژوماره شامامهی گرد له که دا شيک�کات له مهئه ،ێ ندر�Aبقهده چبه دای وونيهوما

ی زۆس#دی کهيرکردهسه دخانيشهڕمهحه که بوو شۆخ مان�پ مه�ئ. نداريبرله رۆزی کهيژوماره له جگه دا دکردنيهشه
ده واکه مخابن م2به کوردی کانزهۆرهسه گشتۆ ب کهينموونه به هيببوا وهيبکردبا ندAيبی موومانههی رسه که هيوابا
  . چوورنه

نه باشبه ميچوونه وئه من م2به دخانيشهڕمهحهی ندهيدۆ ب راسهته�بچێ وهيده که کردمی ئاگادار فامسته المه وجائه
. هيدا�تی ندوهرژهبهێ وئهۆ بی چوونکه وتم�ی پ کوه م2به بکا فامسته المه له تانهيخ که بووهه ميترسمه چونکهی زان

 هيتکا م2به تکههاتنهبه م#شحاۆخی : بووينووس خان مدا2وله ،ی نووس دخانيشرهمهحهۆ بی کهينامه ت�بچی وهله ربه
مه ژهۆر وئهێ. وبکه�ی پ چاومێ ونامه و دوژمنمه و کردوه مدا#گهلهی قناحه چونکهی ن�هنه تۆخڵ گهله کربه سييره
 هيکابرا وئهی : رمووفه و نيشتيدان کهڵ يگه له وههياڕگه که وشه.  راسهچووه وهکدارهچهی س وۆی خبه فامسته ال

 و ورهگه کهتاوانه زانمده که ندهرچهههێ بکر/ لی کوشتارێ ونامه ،بکهۆڵ چۆ بی گا�ر ، اق�ڕع وهواتهڕئه ،رووخاوه
بسهۆی خی تاوان/ ب و/ ن�بم مهاباد له با.  ت�د#هه راق�ع ورهبهی چۆب ناگهئهۆ خ هيدانوهله گومانم ووت م�پ. هيئاشکرا

ۆ بی شيکانتاوانه وێ ربگروهی کههيتکارانهيخهی سزا و دادگاته�بدر هيکابرا وئه که زانمدهی ستيويپ به من جا ،/ ن�لم
ۆڵ چۆ ب راسه لهی وهرهده چوونهی گه�رکه بووم ناچار.  دامنهی گا�ر فامسته المه م2به ، ت�ئاشکراب سکه مووهه

  .  شتيرو راق�ع و رهبه شيوئه و مبکه

   

  دا کوردستانی مارۆکله ک�پيتی بوون دروست

ی ک�رمانفه دا شيکات مانههله ،ی نينش/ ج ته�بب شناوۆخ فامسته که رچووده ک�رمانفه دخانيشهڕمهحهی شتنۆيری دوا
ی ز#ۆئا ک�لگه وچانه�ن وئه چونکه ت�ب ک�پ بانه ، ردشتسههی بهجهی و�نبه) کهيفرقه( ک�پيت که رچووده کهيد
عه و خان2وعه کاک تنانهته ، ندرابوون�سووت وهبانهی کانتهرهيشعه نهيالله بوو ورهگهی هات�دی رچهه و وتبووکه�ت

به م2به ردرام�بژ#هه من پهيت وئهيی رماندهفهۆ ب. وهرسابوونهيگ تبههی ڕوچه�ن له انيگشت و بوونئاوارهی کهتهرهيش
گه و رچوومده قاراواله.  مهاباد بچمه که رگرتبوووه پشوودانمی تلهۆم بگات ستدهبهی سمرهبه مکهرمانهفهی وهرله

 شيرۆزی کهيبارزان. دابوو#گهلهی شيزيزبدولعهعه تزه�ع کاک وی نيب ميبارزان دحمهئه خ�ش ز�ربهێ وله.  کانۆبشتمهي
که دحمهئه خ�شی نابجه.  بوون منی  3ی ونيتالبه به رسه انيربهۆز. ره�ئ هاتبوونه و شتبوو�ه/ جبه انيقزسهی بههجه

 که ماوهڕ سوو رمسه شيمن ووت م�پ ؟ره�ئ تهۆهاتۆ ب هيبارزان مووهه وئه  ،یچدهێ کوۆ بی رمووفه وتکه م�پی چاو

 مهاباد بچمه ک�ژۆرۆ ب که هيهه تمهۆ#م شيمن. هاتبن نابتانجهی تارهيزۆ ب/ نگبره شتوه�ه/ جبه انۆيخی گه�جی چۆب
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هيماوه شتوونيدان مهاباد له رههی رانهفسهئه وله کهي که هيوا م�پ. داوهنه پشووم نيداڕشهی بههجه له که وهوکاتهله و
  . بههجه بچنه ک

 وئه.  مهاباد تهيچده هۆيب تيبوو ر�زو فامسته المه له ستوومانهيب ر�خنهی ووت هات م2و به تزه�ع کاک داره�ل
 واشه�پی تزرهحه. شتوه�ه/ جبه انيبههجه هۆيب وهيزان انيرواهه ت�ب دحمهئه خ�شی نابجه کهی وهله ربه ش انهيبارزان

 هيبههجه وئه که هين کهيدی ک�ز�ه چيه چونکه ن�Aب/ جبه هيبههجه وئه�A/ هنه تا ت�ب که کردوه خ�شی نابجهلهی داوا
 له شناوۆخ فامسته که شهۆخ م�پ منی : رمووفه شيدحمهئه خ�شی نابجه وجائه.  ت�بدهۆڵ چ دوژمنی ش�پ وێ ز�بپار

 که/ بلی بارزان به وهمنهی زمانله شسته�ئ) مهابادی سيپولی ربهوهڕ�به بوه دواتر/ (ب کاربه ستده کهيدی که�يج

 که روونادات من له وهئه ک�کات چيه تزه�ع کاک وتن م�پ دا م2وله.  انۆيخی گا�ج وهنهڕ�بگه انيمووهه رههستهيويپ

 فامسته المهی ال شيکانرهفسهئه گشت وێ گرده/ ل زم�ر ستيو�پله اديز وئه چونکه ،/ نجهڕب فامسته المه له م#د

 وهکه�سکه رهه نهيالله و ستووتهيبۆ ت کهی ه#واهه وئه جا. داناوه دواليعوبه کوه مۆخ که منی تبهيتا به هيهه انيز�ر

 له شيوئه کهی تبهيتا به رن�زو شناوۆخ فاموسته لهی چۆبی پرس دمحمهئه خ�شی نابجه له پاشان. هين راست ت�ب

/ نازان چمای رمووفه.  داتدهۆی خبهی قوربان و کردوهی رۆزی ک�باتخه وهيوا مه�ئ له ک�کهي رهه کوه دای زۆدلس
فه. وهينووسی چکهی زانمدهنه شدايراستله و ميئاگادارن ک�شت چيهکه ووت م�پ ؟وهينووس کانهيبارزان رسهلهی ک�شت که

 نای کهيدی ک�ز�ه ستهيو�پ ، نينمتمانهی گا�ج ، نهينا چيهی ک#کهبه ، نناکهڕ شه کانهيبارزانکهی ت�وينووسی رموو

  . نهينای ربازسهی ک#کهبه و انۆيخی کهتهرهيشعه و�ن وهنهڕ�بگه وانهئه وبههجه ته�ب) ت�بنهی بارزانی (بارزان

 مناگهيت وجائه رگرتبوو،وهی هيبههجه وئهی ت�پرسراو�ل که بووده فتههه کهی يمووهه چونکه ماڕسوو رمسهی کهراسته
ههی قسانه وئه ک�زناحه ت�ب نگره که مبکه خ�شی نابجهبه تناعهقه دا م#وهه ک�لگه.  بووی ست�و#هه وهئهی چۆب که

 و کردووهی قسانه وئه شناوۆخ فامستهکه وابووی واوتهی واڕب وئه م2به ت�وتبنهی وای شت شناوۆخ فامسته و ت�ستببه#
 م�پ. شناوۆخ فامستهی گا�ج بچمه من/ بده کهی رمووفه و کانهيبارزانی رماندهفه ته�بب وئه که ستيودهينه وهئه ربهله

 و مهاباد چمهدهێ جار شيمن انۆيخی گا�ج وهنهڕيبگه کانهيبارزان ک�شت مووههله ربه ستهيو�پ خ�شی نابجه ووت
حمهئه خ�شی مالجه خ�ش و دحمهئه خيشی ديخال دمهمحه خ�ش که وتکه�وار مهابادی گا�ر له. هيهه پشوودانبه ستميو�پ
  . چووندهێ وئهۆ ب د

تهرهيشعه کۆرسه له ک#�مهۆکێ وله که واشه�پی تزرهحهی ردانسه چوومه مهاباد شتمهيگه کهی وهئهی دوای ژۆر
 ناردوومهکه ت�بده ک�ژۆر ندچه وائه ،یهات نگدره وای چۆبی : رمووفه وتکه م�پی چاو که.  دابوو تخزمهلهی کان

ی پشوودانۆی هبه مره�ل که ستاش�ئ ،هاتوهنهۆ ب مرهۆوجبهی ک�رمانفه چيه که مکوت�پ.  مکهده تڕ�چاوه و نتا�شو به
ی کيربازسهی رچههدواوهبهسته�ئ له رهه م2بهی وناکه ايفرڕۆ وئه ندهچه رهه ،ی رمووفه وجائه. هاتووم وهمهۆخ

  .  تبههۆ ڕب تيچده/ نيسبه ووهرهبکه انۆيک ونکهده ستتده و تيد مهاباد و�ن له تيبارزان

  

  

   

         


