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  )٢-٥نی قز�جی (سھحھ

  
   دای ج�قزی ن سھ حھ کاک) ی دا گھی نین کھ�پ( لھی وار کوردهیی ناس� مھۆک
  
 دستانکوری ک� خهی انيژی رۆراوجۆجی کان نه هيال اني که کهۆر ناوه  که  کورتهی کۆريچ ک�� مهۆکۆی ک دا، گهی نين که�پ

ی  ژانهۆری انيژ له ک هي نه�و ک وه  که ر نه�خوی چاو ر به  خاته ده  نانه مهيد و ئه و دا ده شان�پ کانۆبی  ناوچه ت بهيتا  وبه
 ، پانکهی کان ، بارۆن کوو وه کانۆبی ر ورووبه دهی هات�د  له کان کهۆريچ و�نی کان ووداوهڕی  ربهۆز. راونيگ� هه لک خه

ی اتيب ده ئه ،ی ج�قزی ن سه حه کاکی )دا گهی نين کهيپ( ش�پ.  انداوهيروو... ماروۆتی کان ند، کهی ئاج ، ه� گرده داره قاجر،
 کوردستانی ک� خهی  ژانهۆڕ وی ت هي. مهۆکی انيژی کان نه�و ئاوا  که  هيوانی ند مه ه�و دهی ک هي نهينج گهی ن خاوهی کورد
  .  کردوه ر به سته دهۆی خۆب دا گهی نين که�پ  که  هين دا هيپا و پله و له  شه ههی  وه ئه و ووڕ  بخاته
ی ن سه هڕ ساکارو و  سادهی  وشه و کورتی  ستهڕ.  سنده په�د و وان هڕ جوان، ، پاراوی ک هييکورد  که به�کتی نينووسی زمان

 و انهيستا وه وا کان ووداوهڕ ی وه انه�ڕگ و کان باسه و  وه ته ندراونهۆه و ندراون�ه کار به داۆی خی گا�ج له وای کورد
 و من�ه انيستاۆمامی کان مه رهه به دای کوردی عريش  له ر گه ئه1. ناب ر�ت اني وه ندنه�خو له ر نه�خو ژراون،�دار  انهيزانا
 شيسر نه  له ،ی جوانی  لووتکه  تهۆانديهگ انی يکوردی زمان ،ی زۆتاوگی و وله مه وی کوردستانی  ستووره مه ويی فا وه
 کوو وه و  هيکوردی جوان و  ازاوهڕی سر نهی نينووسی و هڕش�پ گرو� هه.ئای ج�قزی ن سه حه کاک) ی دا گهی نين  که�پ( دا

  زاراوه  لهۆی خيی ست ده.با ويی زا رشاره نووسه  که ت بهيتا  بهێ د سابيح  بهی کوردی سر نهی نينووسۆ ب ستاندارد
ی  لکه�ه ،ێناوی ردنۆش و کفن  مه�زوی ديه موو،شه په6ی م خهی (کان کهۆريچ و  داوه شانين دای کوردی کان رهۆراوجۆج

 دا ش هي زاراوه و لهۆی خيی  ستا وه و  شاوه�ک� هه1 تی شيورام ههی  وشه و  وهينووس ن. رده ئهی  زاراوه بهی) خانی هاد
  .  داوه شانين

 لهی کڕ�ئاو چيه و ر نه�خوی ست رده به  خستوتهيی وار کورده�ی الدی وخسارڕ اين ته دايکان کهۆريچ لهی قزلجی ن سه حه کاک
  شاره و  شاربوهی شتوويدان و شار و�نی بوو وره گهۆی خۆب کدا��حا له ، وه ته داوه نه کوردستانی کان شارهی ک� خهی انيژ 

 کهی  هييهاتوويول زانستی  لهپ وی  ژهيت  رهيب و به و  وهيد...وی مان�سل و کرماشان و سنه کوو وهی کوردستانی کان وره گه
 شيکورديی نيشارنشی انيژ  له ک�ن مهيدی تواني ده روا هه  شاوه�رک ده ماست  لهی موو داێ الدی انيژ  له ک روه ههی ت هيبوو 
 م. به. رچاو به  ته�د ک�سار خه کوو وه و کا ده�پ ست هه  هييشاۆب و ئه ر نه�وخو  کردوه نهی  وه ئه  وه داخه به  که بدا شان�پ

ۆی ر گاوهی  ناوچه   نه�وۆ ب . هيخشاندوو نه  نه�و1 بی ک هۆيتابل ک وه  هيوينووس کوردستان�ی الد و سروشت ر سه  لهی  وه ئه
  1: نيب ده نشوورئاوايی ئاوا  گاته ده تا  سنه

ی ر سه تا و وه که هۆ�دی نا په  هب.  کرد ئه ست مهی اويپ زار�گو وڵ گوی  رامه به و نۆب.  نيکشا� هه کدا هي ره ده و ويش به"
 تگوت ئه.  نابوو  وه که هير سه به انير سه ريهاوب و گ مه ئه  بهی ستانۆد کوو وه خت دره و دار.  بوو باخات و باخ ن نده به
ی کيموزی وا هه  به تگوت ئه.  وه کانه شه ئه  باوهی  شنه م ده  به.  وه. گه وزه سهی .وا و .ئا  به ن که ئه ازين و ازڕ

ی کابارۆی رشان سه  ،له کان داوه�پ خوا و ند مه ه�و ده ک وه ، وه خواره  هاته ئه  که ژه کهی  لووتکه  له  که  وه که ئاوهڕی خو هڕخو
 ، ندانيز ک هي ماوهی دوای  ت بهيتا  به ، منۆ ب  نه مهيد م ئه.  هين س کهی رگ مه و رد ده  له انيئاگا و ن که ئه ما سه کان هي

1 تۆ خ کاوه به.  وه بردبوومه ريب لهی مۆخيی ماندوو و ت که شه و  که ژه کهيی رز به ، بوو ن�و ره م خه و جوان  نده وه ئه
  يی. ئاوا  نهيشتي گه راواۆخی م ماده ده تا نياڕ گه لئه هه
ی ک�باخ  نهيچوو ، زانران ئهی ن�نهی سيلۆپ  به انيپتر  که شۆفر ه�وا ورده وی رچ چه و  ژاندارمهۆی هاتوچ ر به  له ژۆر  به

 ، بوون شتني گه1 پ کينزی سي قه و الس�گ ند رچه هه.وتبوو لکه هه شاۆخ جگار�ئی ک هي گه�ج   له  که باخهيی . ئاوا له دوور
 وت رکه ده مۆبێ و له.  وه هيوشا دره ئه فر بهی نووڕ ، وه هيپشتی  که رزه به  ژه کهی  نووچکه  به ، وه�و ئهی روو سه  له شتا�ه
 ل که�ت اني که فراوه به ڵ گه  وله  هي رنووانه و ئهی الی  رچاوه سه کرد، ئهی  هاژه دا وه خوارهی کان باخه و�ن بهی  ئاوه و ئه
   ". وه ته�ب ئهی د�ه و م که1 ست بهي ئه فراو به  که و شه به و ت�دی  هاژه ر هه ژۆر  به  هۆيب. ت�ب ئه
 و ئه و�ن له و  جوانه  ته.و و رئه سه  له1 بزان  شهۆخ�ی پ مرۆڤ  سنهۆی ر گاوهی  ناوچهی  نه�ف�ڕد  نه مهيد و ئهی  وه ندنه�خو به

 وی دان ئاوهی بار لهۆی خی  که ته.و و د�ز ر سه له کورد�ی حا وڵ وما  نهۆچ لک خهی انيژ دا هي نه�و1 ب  سروشته
  :  ره�ئ  وه نهيز�گو ده  وه که به�کت  له هات�دی ک� خهی خانوو له ک هي نموونه ند هچ.  هيدا ک هي هيپا و پله و ئاست چ  له  وه رانه گوزه

1 جێ ند�ه له. شتبووين� هه  وه ه)  ل رکه سهی (ند گوی چکۆر ربه به  بهڕۆڵ  گهی بوو به کونده کوو وهيی ئاغای شکۆک" 
1 پ انيی يچا و وه ببوونه ر به کان پلووسکه بوو ژ�م  له . ابوونۆڕچ شدا�جێ نديه  له  وه خواره  وتبوونه که کان بانهی  پاساره

 و ئه  انهيست قه تگوت ده.  بوويداپچر ل رکه سهی گوند له انيم ده و کان وارهيد  خستبووهڕی ند که بارانی  الوگهۆش .نرابوو�ل
 کان سواغه له انير سه کان رده به . ن بده قووت  وه رده ناوهيش و ر�گو گاو به ماون داێ د  له  که ش ته هيع ره  ه�ما ند چه
  . ن بکه زگارڕ کان وارهيدی ند به  له انۆيخ1 واب انيازين چوو ده  وه له ، بردبوو  وه چهير له انيددان ، نابوو�ره ده



 انيبان و  وه وره ده به انيواريد.  بوون وه�پ به ر هه شتا�ه ، ن�کاد و لهيو ته ، خانه ش�پ و واخانيد ، . قهی  وه ره دهی ش به
 سريس چيم بن  له.  بوو اريد دا�تی کايی ايسپ ن�کاد  نه ، هات ده نيما و سپ ئهی  لهيح  لهيو ته له  نه م. به .مابوو  وه ره سه به
ی کان هڕ به ، شرابووۆفر  که واخانهيدی شڕ فه بوو ک��سا.  کرد ده انی يرمباز  نچهۆقال  وه شهيخوار له و ند�انخوي ده  ه
1 ب نه  انهڕ به م ئه ، شتڕۆي دهی چرووک و سووک و ره به دخانيج مه�ی ما له ک�شت موو هه.  راخرابوون1 لی  هشخان�پ
 شيک�ريس حه  تاقه ، وهۆگرتب ان�ی يقای گا�ج و واخانيد  هاتبوونه  وه شخانه�پ له کردبوو داي په انيت حورمه و ز�ر
  .  که شخانه�پی ک�قوژبن  هاتبوه ببوو  وازه هڕ په وت مزگه له
 زۆب ستره�ئ  وانه شه. زۆب  ستره�ئ ،یتانج�ۆی  هه ، اشڕ فهی ج ره فه:  اڕ گه ده  وه شته1 س به گ دبهيج مهی  وه ره دهی زگا ده
 شيج ره فه و شخانه�پی  که رهيس حه  نهۆک ر سه له�ۆ  هه.  اندڕ زهي دهۆ خ ربه سه ، بوو  لهيو تهی شدانگ شهی وا رمانره فه
  ". وتن خه ده وت مزگه له
  : دا ده شان�پ ئاوا شت رده سهی ت هيسنا�سوی ک هييگوند�ی ما دا کهيدی ک�کۆريچ له
ی  که چهيم ، ببوو ش هڕڵ  دووکه  بهی کان وارهيد ، نڕيقوی ک هي دهۆه.  ره مه سه و ري سه ن؟ينيبب چ ، وه ژووره  نهيچوو" 

ی چيه. ابووڕ داگه ش هڕڵ  دووکه  بهی  که شووشه ، که وانهي هه ر سهۆ ب دابوو�تی بچووکی ک�ر نجه په  تاقه ، بووی قورماو
 و ن ده ده دا�پی  فهيل و ن�ن دهی دا نوور ته ر سه له  کهی زستانی ک هيکورس دا که دهۆهی استڕ وه�ن  له. خرابوو انهڕ1 ل

  ".دانرابوو ، شنين دادهی ور ده له
ی ر مهۆه خاۆ�کی  ه�ما و ئه  نه�وۆ ب ، ر نه�خوی رچاو  به  خاته ده ئاوا ،يی ندگوی رداغ په و شتهۆپ�ی ما گاشدا�ج ک�ند�ه له

 ، ن�خاو و ووناکڕی   وره گهی ک هي دهۆه  هينيبرد تۆريپ" :  هيئاوا1 شين داده دا�يت ت ه�و دهی ر نه�نوڵ  گه لهی ت هيسنا�سو
  ".نيکرد�تۆ ب انيچا ن،يشتيدان. بووی ت�وق ته�قو ر ماوه سه دانرابوو،1 ليی وپشت ه�پا ، راخرابوو1 ل�يی قا
  : دا ده شان�پ ئاوا گ به دووني ره فهی . قه اي 

 هی يوانيڕ دهی  که واخانهيدی کان ره نجه په. بوو  وه رزه بهی ک هيگا�ج  به  وه هيی يئاوا ژوور له گ به دووني ره فهی . قه" 
 شتين داده ک هي ره نجه په  له  که واخانهيدی روو سه  له  شهيم هه گ به دووني ره فه اربوو،يد  وه�ل�ی ما بهڵ ما ويی ئاوا موو هه 

 و بازرگان  له بووڕپ  شهيم ههڕ بازا  اجهڕ هه ک وهی  که ه�ما. دا دهی اني وه کرده و کار ويی ئاوای ک� خهی رنج سه و
ڕی ز هڕز و رۆزی تکار خزمه رو که کاره ر به هلی  که. قه.  بوو نا وه که�پی ند وه زه و رۆزی ک�سامان ويی دارای . رچ چه
 ر هه ک�پ وڵ بوتی نگيزر  نگهيزر و شتخانه�چڕی هوو چزو و ليمبۆترڕی و هڕو و با کارهی سکيبر  سکهيبر ويۆ راد
  ". کانه وره گه شارهی  کاباره تگوت ده
 شيک�رنج سه  باشتره  رانه�و  له ک�رشت ههی رۆز ره ههی ش به  کهی د مانيی گوندی دار نه و دارا�ی مای زع وه  که ستا�ئ

  :  وه ته داوهی نگ هڕ دادا گهی نين که�پی ب�کت  لهی  رهۆج و به ک� خهی  ژانهۆری انيژ  نهي ده ده
ی  که ره سه  ماوه نه دا�تی  وه ئهی توانا و  هيوا واوه هڕی ک�ر نه فه کوو وهی مل تکوت ده ، نا�� ههی ر سهيی  نه�ش بهڕ کوتووپ" 
 ترازاندو ک هي ر به  لهی کان نجه په مجار ئه.  ستا�و راستۆی ست ئه ر سه  له تا نا�� ههی ر سه  ورده ورده.  وه کاته رز بهۆ ب

 وتنه کهی کان جمگه موو هه ، دای کان قاچهی ت ارمهي  وهۆماب دايست ده  له  کهی  زه�ه  خته نه و به  که هی يو زه ر سه نای ست ده
ی  ژهۆرک به دوو ، وهۆمابی ک هي فه�ل  تاقهڵ ما ناوی ک شتوومه  له.  وه ه�ما  چووه  وه الره  الره به. بوو  وه استهر تا قرچ  قرچه 

  . دا دهێ گری کان ژهۆرک به و دايشان به داي ده رما سه و بارانی ژانۆڕ نابوو�ل ن به به
ێ و هي ده و کات دهڕ بێ کو تای زان دهي نه س کهێ . ر هوت که و گرت  وه سته ده بهی  که که�ۆگا ، دايشان به دای  که فه�ل

ی دوا تا شتۆيڕ و شتۆيڕ.  زتره�ه بهی قاچ و ست ده  له�ی د شتا�ه ، داوه نه ر بهی  وره اربوويواد م. به  ،ێکو ته�بچ
  . بوو ون چاو له ک هي ماوه
ی کار م. به ، کرد دهی کاری داواڕ بازا ناو  چوه ده  وه حاله م به.  دا� ههی ر سه بجه ه� هه له" ش هڕ مه حه" ژۆر ند چه پاش

1 ل گه1 . خول� هه  خولخوله کوو وه و دا نه پشوو ژئاواۆر تا  وه هی ياني به  له ر هه  که ستيو دهی کار�کر ک� خه ؟یچ
  وه انهۆيرخ به له ، شتنيڕۆ ده و شاند وه ادهڕ انير سه کرد دهی کاری داوا ش هڕ مه حه  که ، انڕ گه ده کار�کرۆ بی  وانه له
يی ه وت کهڕ� به1. ب  وه شهڕي به شمۆتی دفن و کفن ،ی بمر مدا که کاره  له  هي وه ئهی  رهۆن ،ی چاکی کار�کر:  انگوتي ده

  به ش هڕ مه حه.  نه�ب واز و ک هي ره�کول  به  بده  وه ئه ،ی  بکه کاری ناتوانۆ ت باوکم: گوتي ده و  هيدا دهی ک هي ئانه بوو انيواش
 دا و دره  له و ئهی  وزه گه و ئه ، ابوويژۆی خۆی باه و شان  به ، بوو رد ناوهيش زراو مه ناوڕی کوی انيژيی ژا�در
 وه هيرگ جه  له  کزه ، وه نه بده م.وی وا هاتبوو ش هڕ ئاوای ک�ژۆری تووش  که ستايئ1 . ن�ش وهی ب بوو هه  ه�پا م که شاند وهي ده

  . م که ده کاری داوا ، م ناکهيی دا گه منۆ الل:  گوتي دهێ  جار موو وهه گرت ده رنه وهی  که ئانه.  هات ده 
 نايگ ئه ، وه مه�بحاو دا�يت و شه  وه زمهۆبد ک هيگا�ج  واباشهی : کوت وه هۆيخ ر به له و دای ک هيپشوو ، شتيدان ک�واريد بن له
 و له ،1 چ دهێ کوۆ ب1 بزانی  وه ئه1 ب ستا هه.  وه بمه ده ق هڕ وارانيد بن  له و نانۆ.ک  له  وزستانه مه دهی رما سه و به
 کردی ماشا تهێ و له ، م هه�سی نۆ.ک کردهی روو و اڕ گه داێ و به ک�نديه ، کهيدی ک�نۆ.کۆ ب شتۆير  وه نهۆ.ک

 دای نا په له و شه بچم  چاکه وا ، هي هور گهی ک�ئاگر  وه ئه1 ب ک هيچ ر هه ،یگوت ،1 چ ده وادا هه به ستوور ئهی ک�� دووکه
 کوو وهی  وره گهی ک�کون  له  که� دووکه ، وه هی يزۆد تا کرت� هه�ی  دووکهی ن�شو چاکی کڕ� گه ن�شو کوو وه.  وه مه�بحاو

ی  که ئاگره تاي په تاي پهی دی ک هيکابرايی تارما داڵ  ودووکهڕچ ناو  له.  دا که کونه به کردۆی خ ،ێ ر ده هاته ده وت شکه ئه
 ئاگر ؟ی که دهی شۆخ ر هه وچان1 ب وا  هی يچ ئاگره و ئهۆ اللی : پرس و کرد1 لی بوون نه ماندوو و وIس ، کرد ده شۆخ
 له  بکهی ت اوهيپ ره وهۆ الل:  ش هڕ مه حه. م تاوده  توونه م ئه  هي وه ئه منی کار ، مامه حهی توون مه ئه م براکهی : گوت ر شکهۆخ



ی  وه انهڕپا مام حهی توون  له برای : توونچ.  وه بمه نه ق هڕ رمانا سه له با ، وه مه�بحاو دا ره�ل و شه  وه بکه م�ج وداداخ�ی ر 
  ".  وه کهڵ پا قوژبنه و لهۆ ه ره وه ؟ هی يچۆب

  : رچاو به خاته ده ئاوا کوردستانی لک خهی انيژ دا کهيدی کيکۆريچ له
 وی شان�ر پهی  ه�6ه هڕ ، شا�ک دا" ۆر ژاوهی " ناوچه ر سه بهی ش هڕ�ی بای گران وڕی ق و قاتی و�د ن.سا  له ک��سا" 
ڕۆ  نجه هڕ وی مافنگ ، زهيپای اين ئاوه و پسته ره  له وی هار به�ی کا و کشت  له ر�رز وه. کرديدايی  شپرزه وی و�ش په
 و ل گه  بردبوه اني نده وه ئه ش مانه ئهی اڕ ره سه.  ووب ز�ۆئای انيژ و وت که فت نه که و کز و دار نه و ژار هه ، وه هيما
ی لکيپ شه و شان و نداريبری پشت وی برسی زگ". بوو ساغی  چکه�گو ال چوارپه له" ن�� ئه قوتان  قسه ک وه ز وه ره هه

1 لی تان ره هد و ستڕی ويبژ1 ب وی ت هيايبرس. شتبوو�ه نه1 پی توانا و ز�ه ند وه زه و رۆزی شان�کۆڵ ک. کشکابوو�ت
ی چار وی زگارڕری گا�ڕی تواني نه ، برد ناو�هی ر سه و وه کردهی ريب و دای رنج سهی  نده وه ئه ڕ�رز وه. بووڕيب

  وه شهيتری ک هيال له و ت بکاۆی خ�ی حا له ک�ند وه رژه به دا ئه نهی ودا مه گار�ب  وه که هيال له.  بکای د بهۆی خيی ش هڕ چاره
ی کار1 ب.  بوو گران له خه وڵ سا وشکه وی باران1 ب.  نگ زه وه شه  کردبووه1 لی ووناکڕی ژۆڕی زان نه ويی زا ناشاره

   ".ران�شی پشت  چوبووه ران که شيئ و ر نجبه هڕ حاند له شيئ. بوو
  

 در�ژەی ھھیھ....

  
  
  

 

  

  

 
  


