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  ڕووناک شوانیڕووناک شوانی ...  ... نفال کریامنفال کریام  منیش ئهمنیش ئه
ساتکی پالن بۆ داڕژڕاوبوو بۆ جینۆسایدکردنی  نفال کاره ئه، بیر بکرێ  ئاسانی له  به  و ساکار نییه نفال ڕوداوکی ساده ئه

موو  ر هه سه نفال له ریی ئه گهواروکاری ئاسه، ج کرا م جبه رده ترین حوکمانی سه ستی دڕنده ده به،  خشه نه ی کوردستان له وه کوردوسینه
، ی مژوویی بۆ بکرێ وه  و خوندنهنگاوی تۆمار بکرێ هه هنگاو ب ب هه  ده بۆیه،  حاه یادکردنی مه وله ن ویژدانی کورددا دیاره تاککی خاوه

  . رگرین ی لی وه ستین و وانه  بوهری سه له
،  ڕزگاریان بوو خه و دۆزه وت له  ڕکه یشی وا به وانه  وئه وه ڕانه رگه رعه ان وعهلم  سه کراوی نوگره  بۆکورد ههیخـ  دۆزه ی له وانه ئه
  م دۆپکه که  و باسی لده ی الی من تۆمارکراوه مه ئه. ژن هه تی ده مرۆڤایه ویژدانی   که زاران داستانیان ال تۆمار بووه هه یان به که ریه هه
ب   و ده تی کورده ینه بی مژوویی پ مه که ره نفال مه  کوردکی ئه ی ژنه  فرمسککی دیده ر دۆپه م هه به،  ساته و کاره کی ئه ریایه  ده له

  . یادداشت بکرێ
ست   هه جماو به نفال به  ئه  له سته  جه ی به  ساه19-18ن  مه ی کچکی ته  هاوه وت کردمی به ڕکه ڕین ی پاش ڕاپه که ه کۆمه  به وه  ڕه له

 کانی  ئازاره ستم به  هه وه ده له... گوگری بووم  وه  تاسه زۆر به، نفال بوو ر باس باسی ئه ر زمان و ژیر زمانی هه سه، نفال کراو  ئهوڕوح
  .  وه رهاتی خۆی بۆ گامه سه ڕی پم هنا و به ش باوه ر بۆیه هه... کرد ناخی ده

  سوید/ ڕووناک شوانی  
 کاتی  له.  کوێ هان لهئستاش نازانم کاکم و باوکم ، نفال کریان ئه موو مان هه که کی دیه خه، رمیانم کی بچووکی گه کی دیه من خه

ک   ته پاشان له، ی خۆمان که  بۆ دیه وه رینه مانتوانی بگه سترا نه  به  شار بووین رگه م له که کهودا من و دایکم و برا بچو که نفاله ئه
، ک بوو مان زۆر ب که که ماه. ج بووین  ئوردوگای شۆڕش نیشته  له وه ڕانه لمان گه  سه  نوگره گاریان بوو یان لهنفال رز  ئه ی له وانه ئه

ستمان  ژاری منداڵ و ژن ده بوونی و هه ر نه به له...  ژیان نه... با  کاره بوو نه  ئاومان هه نه، دراو  بلۆک دروست کراوی سواخ نه ژوورکی به
 باخ و  کرد یان له رمان ده نگه  و که شته و ده  ئه کرده نجیش ڕوومان ده ژنان و کچانی گه، کاندا وون بوون  بازاڕه مندان له، دن کارکر دایه
  وزه ب سه ره رکی عه فسه ی ئه  کگه وێ له  له ویجه یبردین بۆ حه هات و ده ک ده ین کابرایه ینا به به، کرد  ده نه سکه مان ده وزه کاندا سه کگه
  .  وه  ماه وه ڕاینه گه  ده وه مه کی که  کریه تا نزیکی ڕۆژئاوا به، کرد  کارمان ده وه قه به  شه ر له هه، چنی یارمان ده  خه و ماته وته
ی  که تیدانی ژنه  بۆ یارمه وه  ماه  بچینه کردین که ستنیشان ده ککی ل ده ی یه ر جاره  هه که ر کگه  سه هاته خۆی ده  که ره فسه ندێ ڕۆژ ئه هه
کانیان  ه  هیچ شتکیان الی هاوه وه ڕانه گه  ده  پشتر ڕۆیشتبوون که ی که وانه ئه،  ی زۆر میوانداره وه ر ئه به له،  کاروباری ناوماڵ له
و میوانکی زۆرم  مشه وتی ئه،  وه  ماه کیا چوومه  ته  من له یشته  گه تا ڕۆژکیان نۆره... هنا  کار ده شیان وازیان له زۆربه، رکاندد ده نه
، کار بووم  ست به ر ده کسه  یه وه  ماه  چوومه که. ی کی باشی بده تییه ب تۆ یارمه ریان کا ده نیا به  ته وێ به م فریا ناکه که  وژنه یه هه

 ئازاریان  نده وه کانم ئه نجه په. ڕزگارم بووچنین  وزه ی سه لیتهتاو و قوڕ و  ر هه رمای به  گه  له  بۆ ڕۆژکیش بووه کۆکیش خۆشحال بووم که
 بۆن و  ژایی کات که در به، کان ست میوانه ر ده  به کی زۆر خرایه یه وه خواردن و خواردنه... تک کرد خونیان ل ده ستم ده زۆر بوو هه

و داهات و کارو بار   شه که.  وه کرده ی ئۆردوگا ده که  برسییه که م و خه  دایکم و براکه  لووتما بیرم له چوو به  ده و خواردنانه رامی ئه به
... فت وم پیا که نم خه ده تی به که ر شه به رخۆم کزکرد وله  سه که  کونجکی چشتخانه فت و منیش له و خه وه ره  قاتی سه  چووه واو بوو ژنه ته
ت  داوای لکردم بۆم خزمه،  خویه ڕوانیم کاورای خانه... کیم ڕاچه،  وه کاته رم ده وه هق خ  شه  نووکه کک به  ئاگا هاتم یه  به نده وه ئه

  بوو له وی تر نه س گوی له بوون کهبک   یه ڵ به کردن تکه نین و قسه نگی مۆسیقا وپکه  ژووری میوان ده  چوومه که. م کان بکه میوانه
... رێ ستم بۆ به ک تریش هات ده الماری دام یه گی برسی په ک سه ک وه کاورایه، ستیان بووم رده کانی به ی شته وه ریکی کۆکردنه کاتکدا خه

رحاڵ بوو  هه وه... نین موو پکه  دانیشتبوون هه وانی که ئه، کانم دڕان جله، م ستیان قورتار که  ده و زۆر تکۆشام تا خۆم لهخۆم ڕاپسان 
  ژنه، مای ئاوا،  فم بپارزه ره ست و پی وتم شه ر ده  سه وتمه  برد که که ره فسه  ئه نام بۆ ژنه  په وه ره  قاتی سه خۆم قورتار کرد و ڕامکرده

ڕۆژم ،  وه ومه یانی بحه ربان تا به ی سه که  بانه وره هه  ڕا له  لمگه ژنه. یان کرد و کاورا ڕۆیی ی کرد تۆزێ قسه که بانگی مرده
ر   سه وه ڕامه  گه وه  ڕۆژ بووه که. دام الماریان ده  و په  پیاوی دڕنده ردم لبووه دار و به، رزیم له ده گ هه ک سه یانی وه تا به...  وه بووه ده لنه
ر  سه ک منیان به وانیش وه م بزانم ئه  بکه موویان قسه ک هه ته  ب ترس له وانی بهمت ده، کرد ماشامیان ده موو ته کانم هه ه هاوه،  کگه
 بۆ  وه ڕامه گه ر برد و ئیتر نه سه م تا ئوارێ به و ڕۆژه ئه. کانیان زۆر شتیان بۆ باس کردم  چاوه م به به... هات  نه س نتقی لوه  که هاتووه
  .  کگه


