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soran909@hotmail. com  ã بؤ بةشداربوون، لة كؤذي يادكردن لة بةهةشيت ماموةستا هةژار  2002انگي نؤضامربي ساصي ،
كؤذةكة . رموكورياين دا، لة گةص شاندثكي رؤژهةصايت كوردستان، بانگهثشنت يان كردبووين بؤ هةولث

 . زؤر بةرثكوپثكي، بؤ ماوةي سث رؤژ، لة كؤذي مثدياي هةوصثر، بةرثوةچو
 زؤر لة ماموةستايان، هؤنةران، نووسةران، هونةرمةندان و رووناكبرياين خةصكي دةوصةيت هةرمثي 

 . كوردستانيش، چ هةولثر و چ سولثماين هاتبوون و لة كؤذةكة دا، بةشداريان كردبو 
هةمو شتثك كوردي بو، ئيدي پثويست نةبو، گوللةي خةياصم بةكوردي خبةمة نثو تفةنگي   جثگةتان خاصي، 

بةراسيت ئةو چةند رؤژة، تةواو خؤم بووم و پثويست . دةمم و بة باروويت زماين فارسي و مارسي بيهاوثژم
ئيدي  . بةوة نةبو كةسايةيت خؤم وةرگثذم و فيشةكي سثرةي ئاماجنم، بةگةز، سةر بكا يا كوريت هبثنث 

پثويست نةبو، وشةگةيل ناسك و وردي زماين فارسي، كة لة كةرةسةي مثكانيكي سةعاتثكي مووچي چكؤلة 
دةچن، بة گازي لثو ئةستووري فؤنثتيكي كوردي بگرم و بة گؤترة، بيدةمة دةست گوثي بيسةري بةسزمان و  

{ ي فارسي هةر بصثم } وسفةندگو{ تةنانةت هثشتا هثندة ناشي مب، دواي پةجنا ساصي رةبةق، ئثستاش بة 
 . }بز{بصثم} بوز{و بة } گؤسفةند 

بو، ميوانثك بووم، زؤر لة خانةخؤث خاوةمناص ) ئوتؤپيا( ئةو چةند رؤژة، هةوصثر بؤ من شاري ئاواتةكان 
تر، كاتث بريم لةوة دةكردةوة، كة دواي چةند رؤژ دةةوة بؤ ماصي خؤمان، لثم تثك دةچو و نازامن  

 . صة وام دةزاين لة ماصي خؤمةوة، دةچم بؤ هةندةران بؤچي، بةهة
 ديارة زوربةي كاتيشمان لة خزمةت ماموةستايان، رووناكبريان، هؤنةران، نووسةران و هونةرمنداندا،    
دةگوزةرا، چ لة هؤصي مثديا، جثي بةذيةوه بردين رثورةمسةكة، چ بة شةودا لة ميواخنانةي دم دم، لة  

بةصام شتثك سةرجني رادةكثشا و ئةويش ئةمةبو، كة بة داخةوة، وةك . وچؤداشةقامي سؤران و چ لة هات
 : هةميشه، ببوين بة چةند تاقمي سةرةكي ديار، بةم چةشنة 

 ) . هةوصثر( كوردي باكووري باشوور  •
 ) سلثماين( كوردي باشووري باشوور  •
 .  كوردي رؤژهةصات، كة شاندةكةي ئثمةبوون •

ثك لةو تاقمانةي سةرةوة، تثكةصي يةكتر دةبوون و زؤرتر لةكن يةكةوة بة چةشنثكي وا، كة كةمتر يةك
رؤژثك، هةر لة هؤصي مثديا، كاتثك كة   !. …يان دةخوارد و  ) خؤراك(دادةنيشنت، لة الي يةكةوة ژةم 

 : ةكة، ئةم مةبةستةم بؤ هةمويانگثذاوة ) ميكذؤفؤن(هؤدةكة پذ بولةخةصك، لة پشت بةرزوثژ 
كابراي ميوان تةماشاي كرد، ئةم شةش منداصةي  . ةك، كة شةش منداصي بو، ميوانثكي هاتعةرزم كردن كابراي

خانةخوث، نة بةيةكةوة دادةنيشن و نة بةيةكةوة كاية دةكةن، بةصكه لة جثي ئةوةي كه بةيةكةوة خذ 
ئةو بة قوربان دة ” : كابراي ميوان، بة خانةخوثي وت . ببنةوة، هةميشة دبن بة سث تاقمي دو نةفةرة

منداصانةت تثكةصي يةك بكة، بوچي هةر دو نةفةر چوونةتة سووچثكةوة، بياهنثنة با گشتيان بة يةكةوة 
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رؤصة هةر ”بانگي لة منداص كرد و گشتياين بة يةكةوة كؤكردةوة ويت . خانةخوث ويت بة سةر چاو” وةكؤ بن
ين لة سووچثكي ماصةكةدا بةم چةشنة گشتيا . ”چي دةكةن بة يةكةوة بيكةن، هةصمةتاقثن بة قوربان 

پاش نيو كاتژمثر، ميوان بة . خذكردةوة و داي نان، بؤ خؤشي لةگةص كابراي ميوان خةريكي قسةكردن بو
سةرسووذمانةوة تةماشاي كرد، ديسان مندالةكاين خانةخوث، بوونةتةوة سث تاقمي دو نةفةري ولة 

 . سووچثكدا، بة جوثيي دانيشتوون
خانةخوث . ”، ديسان بوونةتةوة بة سث تاقمي دو نةفةرة !ئاي ئاي ” و، ويتميوان، كة زؤري پث سةير ب

هةر كارثك دةكةم، بة . كاكي ميوان ئةمة هؤي هةية، ئةم منداصانةي من بةرةي سث دايكن” وةصامي داوة 
 . ”يةكةوة نالكثن و هةر هةصدةتاقثن 

نني، وا بووينةتة سث تاقم و كةس  جا، بة بةشداراين كؤذةكةم عةرز كرد، كة ئثمة خؤ بةرةي سث دايك  
وةرن لةمذؤوة، تؤفريي ئةوة نةخةين كة ئةوة خةصكي باشوورة، ” عةرزم كردن . توخين ئةوي ديكة ناكةوث ؟

تازة ئثمة دةبث بؤ ناسياوي، ئاصوگؤذكردين بري وذا و زؤر   !. …ئةمة هي رؤژهةصاتة، ئةوة هي باكوورة و 
 چةشنة كؤبوونةوانةدا، كة چةند ساص پثش بةخةويش نةماندةي، شيت پثويسيت ديكةي ئةم سةردةمة، لةم

 . لةگةص يةك خر بينو كةصك وةربگرين
دواي ئةوةي من ئةو باسةم پثشكةش كرد، يةكثك لة براياين خةصكي شاري سولثيمانيش بة اليةنگري لةم 

كةص و كوذ بني و بة هؤي بؤچوونة، قسةي كرد و كؤذةكة بة چةپصة لثدانثكي بةرز، لثبذا، كة ئيدي گشتمان تث
 !. تؤفريي چية ؟ كورد، هةر كوردة . ناوچة خوازي ، هةصنةتاقثني 

  
  

  
 

oŽïä@çbn†ŠíØ@ôåïjŽïmZ 
óïïä@Šbï‹qŠói@õóØóØûŠòìbä@óÜ@oŽïä@çbn†ŠíØ@LômóîóØòŠóìíä@ôäíšüiìi@óåïìíä@ãó÷@N 

2 


