
 والی قازی دا کانی حاجی عه ريه وه بيره  ربانگ له ی به نی سفره ديمه

  ليار تاهير عه

  رشی) کاک برايم فه  ش به ( پ�شکه

ندی  ها ناوه روه لکوو هه به نبوو تی نه اليه کانی کۆمه  وباسی سياسی وگيروگرفته نيا شو�نی قسه قازی ته کانی مه حکه مه
�ک و زان دابوو. شه مه مانگی ره  تی له تايبه  پياوانی شاربه وره ی خۆش وبانگه�شتنی گه نگ و قسه فه و جه  وه کۆبوونه

ربانگ و پارش�و و بانگی ش�وان  .باسی به  وه بنه ی قازی مونعيمی کۆ ده مه حکه مه  پياوی ماقوو/ی شار له  وره ند گه چه
  . يانبوه ربانگ هه بۆ به  کا که ده  و شتانه باسی ئه  سه ر که گوڕێ و هه  هديت

  وه گ�ڕ�ته کا و ئاواده قازی ده  دا روو له  جليسه و مه ب5 و له ت ده م�ک ناساز وب5 تاقه ....ئاغای ئاوايی...کهسا/حی حاجی.
يان  که وه .کهبن پ;وێ ن�ن   و بۆم له  وه بۆم بکوژنهو�کيان بۆ ه�نابووم ، کوتم  کانم که ته عيه ری تۆ ره سه  : قازی به

  ئيدی ئيشتيام به  وه م خوارده که چايه  کيان بۆ ه�نام ، که چايه  وه چوومه  ر بانگ5 که بن پ;ويان نا . به و له  وه کوشته

. قازی   ناوهداو�م  خورا وله ميکم جووت ئيدی بۆم نه زاری نا که  م له که وه خواردنيان بۆه�نام رانی که  رچوودوايه سه
فی  شکه م�ک فڕنی و مه که  شکوو بتوانم بيخۆم،. قازی له /گرن، به بۆ پارش�وێ بۆم هه  گوتوومه  وه هيچم بۆ ناخورێ وئه

  م بۆ ناخورێ. زياتر هيچی ديکه

هات  نجان راده زه  له  /کی د�هاتی که وشی خه و زۆرخۆربوو و که  خۆوه پياو�کی به  ر)که >که دا حاجی...(سه جليسه ومه له
ويش  ئه؟   بوه ربانگ5 چت هه تۆ بۆ به /5 حاجی ئه پرس5 و ده .قازی ده  وێ بوه دا له کرد وبزمار و ئاسنی ل�ده ، نا/ی ده

. قازی   /�کی کوشتبۆوه ساب که مينی قه ده مه نگوڕان . حه يدانی مه بازاری مه  ان5 چوومهری تۆ چ�شت سه /5 قازی به ده
نيو پووت   که  و رانه مين ئه ده مه و و جوان.کوتم حه /ه ز بوو .قه گوشت و توێ يه ک به  شه ک ره ر توێ يه ی هه که گۆشته

بازاڕی   وه .دوايی چوومه  کفته  نه ربانگ5 بۆم بکه انم کوت بۆ بهدايکی کوڕ ما/5 وبه  وه . قازی بردمه  وه بوو بۆم ل�بکه ده
ی  حوجره  چوومه  وشم بزمارڕ�ژ کرد. دوايه جووت که 3،4ی بازار  وه رڕا چوومه سه  ماست و تووروپيوازم کڕی . له

  انگی داو چووين نو�ژمان بهب  نا.دوايه  دامه  .ملمان له  وه وێ کۆببوونه مووی له کان هه تی شافعی .تاجره حمه ميرزا ره

.  وه نگان کرده فه وجه  دامه  ستمان به تی وتابانگی ئ�وارێ ده حمه ی ميرزا ره حوجره  وه . ديسان چووينهت کرد ماعه جه

يان   هاونيان ل� بزانم کفته  وه مه ر�کی ما/5 بده گوتم باسه  وه بوونه و ماڵ ده ره /ک به بازاڕچۆڵ بوو وخه  ورده  ورده  که  دوايه
ری  . سه  ندوورێ دايه ته  الم له /�کی زه نجه ماشام کرد مه ندوورم البرد ته ری ته سه ما/5 و  وه رچوومه گه ، ئه نا

ماشام کرد  ر ته گه ی داگرت . ئه که موو ژووره دم و چاومی دا وهه  ک بۆمب له وه  که م البرد ها>وی شۆرباوه که /ه نجه مه
وی  وب@يند و نه  وه بوونه رد�نا وقوم ده ريان ده ڵ و گام�شی ن�و گۆم5 سه ک که وه  وکفتههات  ی ده قو/تهر  هه  که /ه نجه مه
بانگی دا و   ر�گايه  له  وه و ماڵ بوومه ره به  . دوايهرێ نو�ژی ش�وانم کرد  ده  وه .خۆشی خۆشی ديسان چوومهبوون  ده

، زارم نا و مژتمن   هدنکم ل5 کڕی و  ده 8،9فرۆست،  ينی دهی سوور وش عنه کی بووم قورسی نه تووشی کابرايه

. قازی   ره کرد و کوتم وهرام ل� فرۆشت هه ی نان ساجی ده هالی ما/ی خۆمان تووشی ئاشريتی بووم . کول�ر  يشتمه گه
و/يان  ما/5 که  وه ر چوومه گه خواردمن . ئه  ڕ�وه زارم نا و به و ده  بابۆ/ه  و کردمنه م ل�کری دانه 12ری تۆ  سه به

والش جام�کی  جوێ دانابوو له  کی به وريه ر ده سه کيان له يه ند کفته وچه شورباوکردبوو  کيان پڕله  راخستبوو. شاکاشيه
نانم  8ری تۆ  سه يان توور و پيواز دانابوو. قازی به نده وه ش ئه کی ديکه اليه  ماستاويان دانابوو. له  ڕدۆشی پڕ له مه

  خوارد. دوايه  وه نانه  شم به کفته 15،16خودای   ی کفتان هات . قازی به وجارنۆره نانيشم پ5 خوارد . ئه 8ت�کوشی و 

هات .   ئاوای گرمهلی رووخا  يدعه رای سه تکوت کاروانسه ده  وه ر قرپ�کم هاته گه رداکرد. قازی ، ئه سه شم به و ماستاوه ئه
وت5  مزگه  چوومه  دوايه  وه ويشم خوارده ک چايان بۆه�نام،ئه ويش يه ئه  با به يکی ئاو دهت@ را سه قه  به  يه قازی ليوان�کيشم هه

  . ئ�ره  هاتوومه  وه ت کرد.ئيستاش ئه ماعه  جه  راو�حم به ستنو�ژم شوشت ونو�ژی ته ده


