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  بجه له دایکی هه: ناوی کتب
 شتی بدولموئمین ده عه: نووسيني  

 رۆژژمری  لی له د عه ممه ند دارا موحه رمه هونه: رگ ی به ونه
 /1994کوردستان 

 . گیراوه فتان وه فازیل قه. د
 لی ند شیالن عه رمه هونه:  وه کانی ناوه ونه

 
 
 
 زمانی  بت به  نه وه ، ئه کراوه  تا ئستا چاپ نه م نامیلکه ئه( 

 دانی ندی ئاوه لبه ن مه الیه  له1992 سای   لمانی له کوردی و ئه
.  وه می ل بوکرایه کی که یه  کۆپی ژماره رلین، به  بهکوردستان

  به) سلمانی(تی رۆشنبیری  زاره  وه درا به/ 2003 سالی  له
 )رلین  به-2007 ( .  وه ته کراوه تا ئستا بونه  وه داخه
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 و، کی زۆر یه ی کینه رچاوه  سه ند تیپییه  چه و وشه ئه! نفال ئه
  .د بۆ مرۆڤی کور مکی قووه خه
 
کی سامناک  یه  وشه  ببوو به و وشه  کاتی خۆیدا ئه ؟  له نفاڵ چیه ئه

 ناوی  که. ک  دی خه هخست  ترسی ده ی دڕندهرک وه ک جانه و، وه
 گوێ   له  گرمی بۆردمانی تۆپ و فـۆکه هات، گرمه نفال ده ئه
ناگاو  ربازی، په ر و زیلی سه ی بلدۆزه ، ونه وه زرنگایه ده
. رچاو  به وه هاتنه شاردن  ده تن و خۆوه وت، هه شکه ئه

ڕووخاند،  وت و در و کلساکانیان ده کان خانوو مزگه ره بلدۆزه
کان  ی ماه وپه خت و که  دارودره کان ئاگریان له ربازه سه
کاند،  ته ده  دینامت هه کانیان  به ی خانووه داو،  بناغه رده به

   ناو زیله یانئاخنینه و ده وه کرده  زۆر کۆده کانیشیان به دانیشتوانه
 خۆی  رگری له شی به وه گوازتن، ئه کان و ڕایانده ربازییه سه

کراو  باران ده ی تر گولله وانه رچاوی ئه  به ر له کسه  یه،  کردبایه
زانرا بۆ کوێ  ده گوزران نه  ڕاده ش که وانه ئه. ڕژنرا خونی ده

س چاوی پیان  کران و که رنگووم ده بردرن، سه ده
 ژر   له و شاوی تاوانکاریانه  ئه جا چونکه.  وه وته که ده نه
  یه و وشه ر چی ئه گه کرا، ئه  ده ده پیادانفا ی ئه رناوی وشه سه

وتی  ستکه تان یان ده(و واتای  تکی قورئانی  پیرۆزه ناوی سوره
 همای    به  بووه و وشه  ئه وه و کاته م له دات، به ده) ڕ شه

نفاڵ چوار  ی ئه  وشه ئیتر تا ژیان ماوه. تاوانکاری دژی مرۆڤ
زار مرۆڤی    هه182د گوندی ورانکراو،  زار و پنج سه هه
نج ،     ژن و پیاو، منداڵ و پیر و گه رنگومکراوی کورد،  له سه
 .تی  یادی مرۆڤایه وه خۆش دینته ندروست و نه ته
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نفال   تاوانکاری ئه ستیان به کان ده رسته زپه گه  ڕه عسییه  به تازه
 بۆمبی  کیمیاوی  نفال، به  مژ  بوو، زۆر پش ئه م له کردبوو، به

کی کوردستان   ی قکردنی خه خشه جکردنی نه  جبه ستیان  به هد
 ناو بردبوو،    له که و چه کردبوو؛ دانیشتوانی زۆر ئاواییان به

 شین،  الن، گۆمهَلو، ئا رگه ، به دن، چناره ه کانی هه کو ناوچه وه
واوی  دواتریش ته. سانان و زۆران شونی تر هیران،  شخ وه

.  نفال الماری ئه ر په  به ستانی باشووریان خستهکانی کورد گونده
 نفالی نفالی چوار، ئه الی س، ئهنف نفالی دوو، ئه ک ، ئه نفالی یه ئه

  …وت نفالی حه ش، ئه نفالی شه نج، ئه

.  
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نفال و کیمیابارانی  ، ئه بجه ه ی هه که  درینه  شاره و رۆژه تا ئه
ری  وروبه کانی ده اواییهموو ئ م هه به. دی بوو  نه خۆوه به
نفال، بۆردمانی  ئه: وما بوو یان  تدا قه و ڕووداوانه  ئه بجه ه هه

  …کیمیاوی، سوتان، ورانکاری
 
،  بجه ه  هه یشته گه مووی ده  هه تلوعامه و قه  ئهرمانی  فهوالی هه
کانی سوپای عراق و  که ڕی نوان یه والی شه یتا هه یتا په په

  ری نوان سوپاکانی عراق و ئران له  الیک و، شه ه ل رگه پشمه
 … وه کرایه الیکی تر بوده

 
ش  بجه ه  شاری هه ڕ له  شه1988هاری  تای به ره  سه  بوو له وه ئه

کانی سوپای  که ندا یه ڕکی کورت خایه  شه ، له وه وته نزیک که
ر  ژ وته  که بجه ه کان شکان و شاری هه  فاشیسته عسه به
  .و ئازاد کرا رگه التی پشمه سه ده
 
مک بوو   ده  الیک زۆر خۆشحاڵ بوون، چونکه کی شار له خه
کان رزگاریان   فاشیسته عسه  چنگی به  له ژیان، که  ده وه و ئاواته به

ربازی عراقی  ی سه وه ڕانه  تارمایی گه وه الیکی تره ببت، له
  وه  ناخی ده کان له مرده ژن و پیره پیره.  دڵ خستنه ترسی ده

ر  و،  حوکم هه وه  جارکی تر نایانبینینه ئیشالله: یانگوت ده
 …بت کانی خۆمان ده ویسته  خۆشه رگه حوکمی پشمه
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 گویان ل  وه راقه  مه ک به  خه کان، که رگه رادیۆی پشمه
کانی  ویه کیمیا نگ و بۆردمانه کانی جه واه یتا هه یتا په گرت، په ڕاده
  و و خۆپاراستن له که و چه ری ئه ی کاریگه  باره له... یاند گه ڕاده

و ڕێ  کک له ؛ یه وه کرده هراوی، زانیاری  بوده گازی ژه
کرا،  ی بۆ خۆپاراستن زۆر باسی ل ده  ساکار و ئاسانانه وشونه
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موو   هه  کاتی بۆردمانی کیمیاوی پویسته  له  که: بوو وه ئه
مامک بکات، یان  ڕ  ده ڕۆیکی ته  په مولووتی خۆی به دهسک  که

رگ   مه  له یه وانه وسا له ئه…کان م و رووباره  ناو چه خۆ بخاته
 .رزگار ببن

ر   به ونه کرد بکه ده ڕیان نه  باوه بجه ه م دانیشتووانی هه به
کرد،  ده ی قبوول نه وه قلکیش ئه کی کیمیاوی، هیچ ئه شاالوی چه

ک  مدا شارکی پ دانیشتوانی وه ی بیسته ده ۆتایی سه ک له
  …کی کیمیاوی ر چه  به وته  بکه بجه ه هه
 
وری  ش بوو، ج ج هه  ئاسمان ساماکی گه ڕۆیه و نیوه ئه

  وه  ناو شاره ر له گه دیترا، ئه  ده وه  ڕووی ئاسمانه سپی به
نروت ورامان و باالنبۆ و ش کانی شاخی هه ماشای لوتکه ته

ت  و شاره  شاعیرانی ئه ه کانی که  ناسکه کردبا،   هۆنراوه
 :کی گۆران یه ی هۆنراوه و ده ک ئه  بیر، وه وه هاتنه ده
  ش ئاسمانی شینی گردۆته ن که رده خت و گه  شاخک سه له کۆمه"

 ."ش باوه
ماشای شاری   ته وه و شاخانه کانی ئه  دامن و لوتکه ر له گه خۆ ئه

ک   وه بجه ه کانی هه ک و خانووه ڕه ، گه ت بکردبایه بجه ه هه
  .نوواند رد خۆیان ده لوا، زه  حه نگ و پارچه ی هه شانه

 
وت،  که رده  ده ک تراویلکه  وه وه  دووره زوور له شتی شاره ده

  جۆگه.  وه تریسکایه ندیخانیش ده ربه ی ده ریاچه ی ده که ئاوه
ری رۆژئاوای   به  ئارامی له  به میشه هک ه ی کانی شخ وه که ئاوه
کانی  خشی، کانیاوه ندیخان ده ربه ی ده ریاچه و ده ره  به وه شاره
وام و ب  رده  به واه و کانی نه کانی ئاشقان و کانی قولکه: تریش
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کانیان  قوو، جۆگاوه ده  ل هه که  ئاوی شیرینیان بۆ شاره خوڕه
 .کرد  تراو دهکانی ناو شاریان نه باخ و چیمه

 
کانیان   ماه ی له ن فرۆشگایانه و کرکار و خاوه ڕۆ بوو ئه نیوه

ی  وه ، بۆ ئه وه  ماه وه ڕابوونه ڕۆ گه نزیک بوون، بۆ پشووی نیوه
کان  و کۆنه  جاده بۆیه. کانیان بخۆن ڵ خزانه گه ڕۆ له می نیوه ژه
و  ری هالنه لوا کانیش له که ل و چۆله مه. مک خامۆش بوون که
بۆن و .   جریویان بوو کان جریوه ی خانووه ر گسوانه سه
 لووتی  یشته گه کان ده له  باریکه  کۆنه ی چشت له رامه به

 .ڕبواران
 
ڵ دایک و باوک و  گه ، له وه ڕابووه  گه  قوتابخانه  له  تازه )النه(
ی )الوین(خوارد،  ڕۆیان ده می نیوه ی خوشکی ژه)هار به(
  نیشت خۆیان، له  ته نیشت، له  داده  ساوا بوو تازه شیان کهبرا

. ی بوو که مکه ریکی مژینی مه رین دایاننابوو، خه نوان دوو سه
 .د ممه کی پیر موحه ڕه ڕاستی گه  ناوه وتبووه  که مای النه
و نان و پیاز و  تاته ی په  پالوبرنج و شله  به و رۆژه خوانی ئه

زوور  شتی شاره ی ده  برنجی گرده که ، برنجه وه ماستاو ڕازابووه
 باکووری شاری  وته که  ده ی که  پیته  به شته و ده بوو، ئه

و  ڕ دروست کرابوو، ئه  ماستی مه ش له که ،  ماستاوه بجه ه هه
 دیاری بۆ هاتبوو، سازان    به وه  گوندی سازانه یان له ماسته

 . بجه له  باشووری هه  له گوندکی بچووکه
 

نیشت   ته بیشی له کته ی مه  جانتاکه ، که وت ساه ن حه مه ی ته النه
 دوای خواردن  میشه  وا ڕاهاتبوو هه خۆی دانابوو، چونکه
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  وچککی له کرد، که ج ده ی جبه وه کانی ماه رکه ر ئه کسه یه
: دوادا کردو ووتی  خوارد و قومک ماستاوی به که پوبرنجه

 هی  وه دی کچم ئه ئه: "باوکیشی ووتی"   خۆشهند ماستاوکی چه"
 "  چژه ولر به ک ماستی هه ، ماستی سازان وه ماستی سازانه

 
 هات،   وه  ئاسمانه ک به یه ند فۆکه ی چه دا بوون، گه و قسانه له
و  کان به نگییه  جه  فۆکه  ڕاهاتبوون، رۆژانه ی فۆکه  گـه وان له ئه

ریان  وروبه کانی ده ون و دھات و ناوچهبو ت ده دا ڕه ئاسمانه
پ  کی کپ و ته یه ند گرمه برد چه ی نه نده وه ئه. کرد بۆردومان ده

یشتن،  کان تگه  هی بۆمبا دووره ش به و گرمانه  گوێ، ئه هاته
 شتکی   ڕاهاتبوو، الیان ببوو به  دوورانه م گرمه وان گویان له ئه

 .ئاسایی
 

 چاوی الوینی  ان ، دیتییان فرمسک بهک مک دوای گرمه که    
  ریک بوو چاوی الوینی به  خه   دایکی النه وه  خواره  دته بچکۆالنه

ڵ  ستیان کرد بۆنکی تیژی تکه ،   هه وه کرده رۆکک وشک ده په
نگی   ده پاشان دووباره.  بۆنی سو و سیر لووتی پکردن له

 . وه هکان هات په نگ ته  ده وه قینه و ته فۆکه
 
و   بوو، له1988ی ئاداری سای  ڕۆی شازده  نیوه مه ئه
ددام حوسن، دکتاتۆری زۆردار و خونخۆر،  ی سه مه رده سه
مین جار  که  یه وه  بوو،  ئه وه سته  ده موو عراقی به تی هه سه ده

ی پ دانیشتوانی  وره ،  شارکی گهداتی مژووی مرۆڤایه بوو له
 بۆمبی کیمیاوی   به بجه ه ک هه سی وه زار که شتا هه فتا هه حه
یان  که  شاره ی که و فۆکانه ئه. ی خۆی بۆردمان بکرت که ته وله ده
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کان   فاشیسته عسییه ی میراجی به شت فۆکه بۆردمان کرد هه
 .بوون

 
 زۆر   ، به وه کرایه ده ، چاوی خۆی بۆ نه وه  واگا هاته کاتک النه

دیت،  ری خۆی ده وروبه م ده  ئاسته ، به هو کانی بۆ کرایه چاوه
و   نووز و ناه  نووزه ، گوی له ر هاتووه سه زانی چی به یده نه

 گریان بوو

.  
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 .هات ر ده ش هه که بۆنی سو و سیره
 

 
 
 

ی  که ڕه ڕۆ ته لنی په  که ری خۆی سوڕاند، له م سه  ئاسته  به النه  
ی باوکی، باوکی  سته  جه وت به موچاوی، چاوی که ر ده سه

یان بوو، قاچکی  وشه رگای حه ی پش ده ر پلیکانه سه قاچکی له
وخوار ڕاکشابوو، الوینی  ره ر به نیشت سه ر ته سه و له وه  خواره له

   که  نووساندبوو، الوینی بچکۆنه وه شی خۆیه باوه ساوای توند به
و پشت  ره ری بۆ ئاسمان به  بوو، سه وه ره سه یی به مه کۆچککی په

شی باوکی   باوه و له وه کانی کرابوونه  چکۆله مه ، ده وه مابووه چه
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نیشت   ته ی خوشکیشی له هاره ی به سته جه.  وه وشک ببووه
وتبوو،  ر پشتدا که سه ویش به رچاو، ئه  به وته باوکی که

تگوت هاوار   ده وه می کرابووه ده. ڕابوو گه موچاوی سپی هه ده
  .کات ده
 زۆر ئاوڕی  کی بوو، به هاواری دای   گوی له  پک النه له

  ویش به ، ئه وه ماندبووه ردا چه سه ، دایکی خۆی به وه دایه
م   ئاسته مامک کردبوو، به موچاوی خۆی ده رۆیکی سپی ده په

! ت  قیامه ته  قیامه کورد قانه!  کچم وه سته هه" :هات ی ده ورته
 "!ر تۆ زیندوو ماوی م، هه  با ڕزگارت بکه وه سته هه
 

رچاو،   به  هاته نی دایکی زۆر شپرزه کانی دیمه  کزه  چاوه به  النه
 ژیانیدا دایکی خۆی ئاوا  رگیز له و هه شۆکاو و قژ ئالۆز، ئه په
دی الوین و  دی باوکم، ئه ئه" : ویستی بپرست النه. دیتبوو نه
.  بکات و پرسیاره می بجولنت و ئه یتوانی ده م نه به" ؟… هاره به

 …شی دایکی اوه ب خۆی خسته
ی باوک و براو  سته ماشای جه  ته وه که ڕه ڕۆ ته  درزی په له

ی  که می برابچووکه ی ده  گۆشه رد له ی کرد، ئاوکی زه که خوشکه
ویستی …شی که  هی باوک و خوشکه ستبوو، له ی به چۆڕاوگه
 وه م بکاته یتوانی ده نه" ؟ چیان خواردووه"بپرس … 

 
کیش  یه ی پشیله سته نیشت قاچی باوکی جه  ته له  که ر پلیکانه سه له
 . وتووه تگوت خه  ده که وتبوو، پشیله نیشت که ر  ته سه به
 

   ڕاکردنک به رمه  نه ر پشت و به  سه ی خستبووه دایکی النه
: کرد کردو، هاواری ده ی کانی شخ رای ده ی جۆگه ئاراسته
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ر  هه"  لیار هاواره، پیری شا ، کانی شخ هاواره  هاواره خوایه"
   هز هاته  دایکی خۆی زۆر به النه. ستا وه  ده کرد و نه ڕایده
،  کورد قانه:  وه یگوته یگوت و ده  دایکی ده  ناوه ناوه. رچاو به

 کانی شخ هاواره! ت  قیامه ته قیامه

 
 " 

ر   سه وتبووه ی مرۆڤ که سته کرد، جه وێ تا چاو بی ده و له لره
  ی مرۆڤ له سته تگوت جه  ده و رۆژه کان، ئه کوچهڕگاو ناو 
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ڕابوو،  ش داگه موچاویان ڕه ندکیان ده هه.   باریوه وه ئاسمانه
موچاوی داپۆشیبوون،  قیو ده  ته ی ئاوساو و نیوه ندکیان  پفکه هه

. تیس مابوو میان قه  چاو و ده  له رده یان ئاوکی زه زۆربه
و  وه جووالنه م ده  ئاسته بوون، بهمرد  هشتان نه ندکیان که هه
  .ریکی گیاندان بوون خه
 
ی  سته ر جه  سه وته  که رنجی النه ی سه که مامکه  درزی ده له

و،  وه کانی لک کرابوونه و قاچه وه  ملی الر ببوه کۆترکی سپی، که
ی  وه  پشته مک دوور له که. ی ژنک سته ر جه  سه وتبووه که
ستکی  می ساوایک و ده  ده  خستبووهمکی وان ژنک مه ئه

 …وتوون تگوت خه مکی دایکی قرمسا بوو، ده ر مه سه  له ساواکه
. کرد ر ڕگا ده کانی سه سته  جه ی له  ساتمه  دایکی النه جار جاره

  "!ت  قیامه ته قیامه!  کورد قانه: " وه یگوته کردو ده ر ڕای ده هه
رۆ  په. هات ب ده  غه به یان و غهو گر نگی ناه موو الیک ده  هه له
ی  موچاوی النه مامککی باش ده ک ده  کزر ببوو، وه ، که که ڕه ته

موچاوی خۆی داپۆشی  ڕۆ ده مان په  هه داپۆشیبوو، دایکیشی به
  .بوو

 
 هات و،  که ی بۆنی سیر و سوه و کاته ڕۆ کاتی خواردن، ئه نیوه
  نده وه ر ئه ، دایکی هه  بۆنی گازی کیمیاوییه وه یشتن ئه تگه

  و بیانخاته  دوو پارچه ی خۆی بکات به که رامپیله  به یشت که پاگه
  ککیان له موچاوی خۆی و یه  ده ککیان له ی ئاو و یه ر شره به
شۆکاو  ی تر، په وانه ر ئه  سه رژایه  په  بپچت، نه موچاوی النه ده
ر  به دنیای له.  ما س نه  که س ئاگای له یزانی چی ڕوویدا، که نه

 . کار ترازا کار له. چاو تاریک بوو
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! ت  قیامه ته قیامه" :کرد کرد و هاواری ده ر ڕای ده  هه دایکی النه
 " کورد قانه

ی  سته ماشای کرد، جه ی ته که مامکه  درزی ده  له جارکی تر النه
 رچاو، جانتا  به وته خوشکی خۆی که سته هاوپۆل و ده) ری په(

 نزیک  ، له ندی کوچه  ناوه  بوو، له وه  مله ی به ی قوتابخانه که شینه
  وتبووه ری که ، سه که  ناو چپاوه وتبووه مدا که  ده مای خۆیان، به

 .یتوانی نه!"  ری یه  په مه ئا ئه" :ژر ئاو، ویستی هاوار بکات
 

ن ردووکیا ک کرد، هه یه سته  جه ی له وره کی گه یه دایکی ساتمه
موچاوی  ی مردووان، ده سته ک جه ر کۆمه  سه وتنه وتن، که که
ق ،  و چاویان زه ش ببووه میان به ندکیان زۆر سامناک بوو، ده هه
رد و  کی زه یه شله. س سپیلیکی چاویان دیار بوو ک به یه  شوه به
 .موچاوی داپۆشیبوون ش ده ڕه

  وه وته که.  گیرکرد ه الن شی له  باوه و دووباره وه ستایه دایکی هه
  یشتینه  گه وه ، ئه ته وه ئه: " ناکاو دایکی هاواری کرد له. ڕاکردن

  که لالی ناو ئاوه ره ی به ی ووت و النه مه دایکی ئه"  که جۆگا ئاوه
  . که  ناو ئاوه وته  پشتدا که کردو، خۆشی به

 
ی مرۆڤ  سته یدیت، جه ، تا چاو ده که  درژایی ئاوه وێ به و له لره

.  گوێ هاته  ده  ناڵ و نووزه نگی ناه ، ده که  ناو ئاوه ڕژابووه
ر  به  هزیان له که  ئاوه نه ی بگه وه ر له نگاوک به ند هه ندک چه هه

رچوو بوو،  وتبوون و گیانیان ده  که که راغی ئاوه  قه بابوو، له
  ندک له هخشین، ه  ده که و ئاوه ره وتبوون به ما که ده ندک به هه

. ریکی گیاندان بوون و خه وه جوونه م ده  ئاسته شونی خۆیان به
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ڕابوو، پشتی چاویان ئاوسا بوو،  ش داگه موچاویان ڕه ندک ده هه
ی  وره  گه وره ی گه موچاویان پفکه ست و قاچ و ده ی ده پسته
  .کردبوو

 
 
 . وه  خواره ههات قی بوون و زراویان پدا ده کان ته  پفکه ندک له هه
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رچاو  به  ئازارکی زۆر کرد، دیسان دنیای له ستی به  هه النه
 . هۆش خۆی چوو تاریک بوو، له

 
ی  وله ره ر قه سه ، خۆی له وه کانی خۆی کرده  چاوه النه
کرد،  کانی ده توانی برینه رستارک هه ک دیت، په یه خۆشخانه نه
  ک خرابووهی سۆنده. ووماب  نه وه موچاوه  ده ی به که ڕه ڕۆته په
 ویستی  ی، النه سته  جه دایه یان دهاوخۆراکپی،  ستی چه ده

یتوانی زاری خۆی بجوولن، دیسان  نه" …کوا دایکم" :بپرست
 . وه  هۆش خۆی چووه له

  مجاره نا، ئه  چاوی خۆی هه  جارکی تر النه فته دوای دوو هه
ی  که ، سۆنده وه  سوتاندنهکرد، ئازاری  ئازار ده ستی به مک هه که
ی کرد،  که ماشای بنمیچی ژووره  بوو، ته وه سته  ده ر به هه
هنا،  کانی خۆی قژی بۆ داده نجه  په  به وه  سۆزه رستارک به په
،  وه  خونده که رستاره  چاوی په ی له ویستیکی دایکانه  خۆشه النه

، "کوا دایکم؟:"کی خنکاو پرسی یه  نووزه  یاد، به وه دایکی هاته
  ، النه وه می بداته یتوانی وه نگ بوو، نه  ب ده که رستاره په
 دانیشت خۆی کرد، ساوایکی تیا ی ته که وله ره ماشای قه ته
ی،  الوینی برا  که  بچکۆله سته  ده ک خرابووه یه وتبوو، سۆنده خه

   له، ڕۆکه  کاتی نیوه  یاد،  چۆن بۆ دواجار له وه ی هاته بچکۆله
ی فێ  که مه  مه مژت و جار جاره ی ده که مه م و دایکی مه نوان ئه

  تیس ما،  له کانی قه  چاوه کرد، فرمسک له داو گوگالی ده ده
 پی  نگکی دایکانه  ده  به که رستاره ش، په که رستاره چاوی په

 "! وه بنوو، بنوو کچم بخه" :ووت
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  ک بوو له یه خانه سته هی تیا بوو، هۆلی خ ی النه و هۆله ئه
دا  که  هۆله  زۆر برینداری تر له  النه  له و دیو، جگه کوردستانی ئه
یان  بجه ه  ئران برینداری هه ی تریش له خانه سته بوون، زۆر خه
  ینرابوونه کان گه و ئرانییه رگه تی پشمه  یارمه به. بۆچوو بوو

م   کانیان بۆ کردن، به ی زامه ک چاره یه وێ تا ڕاده له. و دیو ئه
 هیچ  روونیان به کانی ده ، زامه سته کانی جه رچاوه  به نھا زامه ته

  ی له وه لکیان دوای ئه  گه کرا، بۆیه رمانک ساڕژ نه پزیشک و ده
  شی که وانه ئه. ک مردن یه رچوون، پاش ماوه  ده خۆشخانه نه

،  جارکی تر چاویان رگ رزگاریان بوو  مه  له کو النه و وه وه مانه
س و کار و دراوسکانی   دایک و باوک و براو خوشک و که به

،   بجه له ی رزگاربووانی هه  و زۆربه  النه بۆیه.  وه وته که خۆیان نه
  .وه مابووه سی تریان بۆ نه کان که نده  خرۆمه  مرۆڤه  له ئیتر جگه
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و  بجه ه ی ههک ر خه سه  به که و چه ری ئه تا ئستاش کاریگه
 زگماک  بن، به  دایک ده ی له و کۆرپانه ، ئه کانیاندا ماوه وه نه
ڕیان  زاناکان باوه.  ندامن، یان ئاسایی نین مئه خۆشن، یان که نه

   له وه  دوای نه وه کان،  نه هراویه ژه  ری گازه  کاریگه ، که وایه
   م جۆره به.  وه منته ی مرۆڤ ده سته جه
ر دانیشتوانی ب  رامبه  به  که یه وره  گه و تاوانه  ئه ایهت تا هه هه

ی  ده کانی تری سه وره  گه  پاڵ تاوانه  کرا، له بجه له گوناهی هه
کان و   فاشیسته عسه دی بۆ به به تکی ئه فره ک نه م،  وه بیسته
 . وه منته  ده وه تییه ولی مرۆڤایه  ته زاری به رمه کی شه یه ه ک په وه
 

**** 
           :ر کانی نووسه مه رهه  به له
 
 کۆنترین – 1995ربال  کرۆنۆلۆژیای ئه -
ی ئاینی  وه ی بوبوونه  باره ستنووس له ده

  وه لمانییه  ئه رلین له به.  کوردستان عیساییی له
 . رگدراوه وه
کانی  فسانه  ئه له.   سووره چیلکه -

 1996رلین  به. واری کورده
دی  مه دوو چیرۆکی سه. نووسی دوو منداڵ چاره: کیکۆر -
  وه بییه ره  فارسی و عه  له نگی و یۆهانس تۆمانیانه هره به
 1997رلین  به.  رگدراون وه
وشت و   ره  له  کتبکه. سلمانی2001ری  وه خته به -
 . رگدراوه  وه وه لمانییه  ئه  لهوشتزانی ره
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  له.  رگدراوه  وه وه لمانییه  ئه هل. ت راکانی رۆژهه کاروانسه -
 سای   سلمانی له م  له رده خش و چاپی سه زگای په ن ده الیه

 . وه ته  بوکراوه2002
ن   الیه  ، له رگدراوه  وه وه لمانییه  ئه له. نج تره نۆڤلتی شه -
 2002 سای    سلمانی له تی رۆشنبیری له زاره وه

 . وه ته بوکراوه
   له2003.   ڤکتۆر هۆگۆ. حکومک  رۆژی مهدوا -
 .  سلمانی چاپکراوه2004   له،  رگدراوه  وه وه لمانیه ئه
 
 
 
 
  و تاوانه تی ، له  مرۆڤایه ک دوو تاوانی دژ به نفال وه و ئه بجه له هه
 تاریک  خۆش و بیره  نه  مشکه نھا له  مژوودا  ته  له ن که ورانه گه

هاو  موو به  هه  له ی که و بیرانه ن،  ئه ده ده هره کان سه شه و ڕه
ت تا  ند و عیبره کو په  وه پویسته.  تی دوورن سیمایکی مرۆڤایه

  مه رچاوان، ئه  به وه  بخرنه میشه چن و هه  یاد نه تا له تا هه هه
ی  قه سک یه موو که  هه ر له ش به رکه و ئه ، ئه تییه رککی مرۆڤایه ئه

و   بۆ ئه ولکی ساده ک هه وه.  وه گرته  کورد دهرۆشنبیرانی
مین سارۆژی   یادی چوارده  له  چیرۆکه م کورته  ئه سته به مه
مان  که وه ته دا  بۆ الوانی ئستاو دوار رۆژی نه بجه له هه

 . نووسراوه


