
 )بۆ یادی آۆمه ه( ڕۆی ئینته رنت له بو آردنه وه
  
 

  ، من وه ك) آۆمه ه ی ڕه نجده رانی آوردستان(  ساه ی 14 بۆ یادی 1984 -6-10ڕۆژی
  )آه رتی ڕكخستنی پنجون( نونه ری آه رته آه مان داوه تی ئه و ئاهه نگه آرابووم آه 

ۆ ئه و یاده من بابه تكم نووسی بوو آه به الی ب.ئاماده ی آردبوو) گوورگه یه ر(  له گووندی
ناخم له سه ر دوا  ...... دوای چه ندین جار تاوتوێ آردن له سه ری. بوو) هۆنراوه(خۆمه وه 

  :نووسینی ئۆقره ی گرت، آه تا ئستاش ده سه ره تاییه آانم له بیر نه چۆته وه
  

  ئه ی آۆمه ه
  ئه ی تاقه گۆرانی سه ر زاری مندان

   ی بینایی چاوی ڕه نجده رانئه
   ساڵ له دایك بوون و نوێ ژیان14وا ئیمۆ له ته مه نی 
  بوویته ئه و تارماییه ی

  ساتك له ڕه نجده ران دوور ناآه ویته وه
  خه م وآۆی هه ژارانی آوردستانه وا به آۆته وه

  له ڕۆژانی آاری نھنی وتكه وی سه رده مدا
  ............ ............قوتابخانه ئاسا

بوو له گه ڵ خۆم به رم،  ) فازیل( آاتك خۆم ده گۆڕی و داوام آرد پشمه رگه یه ك آه ناوی 
  .تووشی آشه یه ك بووم له گه ڵ فه رمانده ی آه رته آه م، نه چووم بۆ ئاهه نگه آه

   آه ئه ندام آه رت بوو، بۆ آۆبوونه وه   )آاك حامیدی حاجی قادر ( دواتر آاتك 
  نووسه ری( خۆم دایه، تا بیبات بۆ) ؟..هۆنراوه(ه چوو بۆ سه رآردایه تی، من بابه ته آه ی د

  .آه له شاخ ده رده چوو)  آوردستان
  .آاك حامید به نی ئه وه ی دام گه ر توانی بیگه یه نت ، گه ر نا بۆم بنته وه

   یای ئه وه م آه وته سه ربووم ، خه) گووندی آاژاو( داوی ماوه یه ك آه من ماوه یه ك له 
آه له وگونده ده ژیان، هاتن له گه م ، ئه وان وه ك ) فیرار(  خۆم بۆ نه چم ، دوو براده ری 

  .له ژیانی خۆیان) آه بزار بووبوون( گه ڕانك 
  .، گه ر هه ه نه بم له ده وروبه ری مه رگه بوو) یه آتی نووسه رانی آوردستان( ئه وآاته

  .به پ چوار ڕۆژ زۆرتر ده بوو) مه رگه( ی شارباژره وه بۆ )آاژاو(  له 
  م ، بۆیه گه ڕانه آه ش به الی منه وه)گووند( من خۆم وه ك خولیا شه یدای ناتووری 

  نه ی توانیبوو آه وت )آاك حامید(آاتك له سه رآردایه تی ، چاوم به . خۆش  بوو زۆر
  ه وه و خۆم بردم بۆ یه آتی نووسه ران دامهنوسراوه آه ی من بگه یه نت ، لم وه رگرت 

  ، ووتی باشه ، به م من ووتم براده رك ناردوویه تی) آاك حه مه موآری(  ده ست 



  ، ئمه ده گه ڕینه وه بۆ شارباژر گه ر ده توانن ) شه رمم آرد بم خۆم نوووسیومه ( 
ندنه وه نامه یه آی نووسی آه تا دوای خو. ووتی دانیشن .  وه مه آه یمان بۆ بنووسنه وه

ئه مه شعر نیه ،زمانی په خشانه ، بۆ بو :(  ئستاش دی یه آه میم وه ك خۆی بیر ماوه
آۆمه ك هاندان و ئامۆژگاری ئه ده بی تیابوو آه ده بت  زۆر ..... آردنه وه ناشت ،

  ....).بخونته وه
 به ت من له ناخی خۆمدا زۆرم خه فه ت پ كانههم الی هاوڕ ستوون و ( خوراد، بهب  

  .نه مدرآاند)  یوسف
  جگه له وه ی من گه ڕانی الدێ  (  ڕۆژی یه سوودمه ند بووم10ئه وه ی له و چوونه 

   شه و خه وتن2،  )ی شخه آه ئاشقی سۆفی بۆ خۆراآی گیان و ده روونم وایه و وه ك وه ك
  .له گووندی مالومه) ه آسانی آوردستانآۆمه ه ی ی(  بوو له چوون و هاتنه وه الی 

  آاك عه به( به رپرسه آه یان.  پشمه رگه ی آوردستانی ڕۆژهه ت بوون2 آه ته نھا 
شه و  یه آه م .ی ناوبوو) آاوه(وابزانم له گه ڵ پشمه رگه یه ك)  آه پم وایه شه هید بوو
دا نیشت ، من وام هه ست هات تا دره نگك ) مامۆستائه حمه د( آه مامۆستای گوونده آه 

  .ناسی باش بوو من ئه وم. آرد آه ئه وان  بانگیان آردووه تا بزانن ئمه ده ناست

  آۆمه ه ی یه آسانی آوردستان ، له ڕووی ئایدۆلۆژیه وه ڕك وه ك آۆمه ه ی
  ).آوردستانی بوون نه ك ئرانی( ڕه نجده رانی آوردستان بیریان ده آرده وه  

 ك په ڕاو و نامیلكه ی ئه وان آۆمه )س و لینینوازی) مارآس و ئه نگیان به به رگ و ش  
  دانه په راویان دام وه ك دیاری بیگه یه نمه) 70 - 50. (چاپ آردبوو) به آوردی(  جوان 

له گه ڵ نامه یه ك آه من بۆ پاراستنی له پزووی شه ڕواه ) آۆمه ه(  ڕكخراوی سلمانی
چایخانه ی ( له سلمانی له به رده م ) آاوه(  له گه ڵ به نیشم دا. آه مدا شاردبوومه وه 

به داخه وه من له بیرم چوو آه نامه آه م شاردۆته وه بۆیه له . یه آتر ببینین ) شه عبدا
  ،) وه ستا تۆفیق( دوای ئه وه ی په ڕاوه آانم گه یانده ڕكخروای سلمانی . شتندا  فه وتا 

   ڕكه وتوبوین گه رچی زۆرم هه ودا بیبه مه وه مای خۆمان نه هاتم دی وه ك) آاوه(  من 
  ).وام هه ست آرد متمانه ی نه بوو پم ده ترسا( 

   آۆمه ه له قه یرانكدا بوو آه له دوو شوازی و بۆچوونی ئایدۆلۆژی خه ست1984سای 
  بووم پشتر) ئاش(من گه رچی هه واداری. ناسرا) آوردستانی ، عراقچی(   بووبوه آه به

  ............ .  بووم به ئستاشه وه) آوردستانیانه (   به م دواتر زۆر په یوه ستی بیری 
ڕووداوه آان واقیعانه ی حاڵ ده خه نه ( نوووسی هه مان ساڵ  به ناوی )  ؟(..نامیلكه یه آم

 پارت و ووته آشه ی) آشه ی نه ته وایه تی( ، ئه وه نده ی له بیرمه من نووسیبووم)  ڕوو
  سۆسیالیسته آانه ، ئه وه نده آشه ی پارت و ووته سه رمایه داره آان نیه ، بۆ ئه مه ش

به ره ی سۆسیالیست و ( م به نموونه هنابوه وه آه دوو ووتی سه ر  ) سوریا و لیبیا ( 
وایه تی نه ته ( له هه موو ووته عه ره بیه آانی تر پشتگیری مه سه له ی ) ڕۆژهه تن
  .ده آه ن) فه له ستین

به م ئه م جاره به ڕۆنیۆآه ی )آاك حامید(من ئه م بابه ته شم جاركی تر دایه وه به
  .آه ی هه بوو ) هۆنراوه(به م هه مان چانسی . آه رتی ڕكخستن بۆم چاپ بكه ن



  .بوو دواتر چرۆآكم نووسی آه ئه ویش له ژر آاریگه ری  ملمالنی ناو آۆمه ه دا 
  ساردی آزه باآه بۆ ساتك..خه و زنجیركه آراوه ته ده ست و قاچت :  ئاوا ده ستم پكردبوو

یه آت آرده وه چویته ژری ..په تۆآه له ژر قاچت گرمۆه بووبوو ..  خه وی له چاوت تۆراند
  ............خه وكی قووڵ باوه شی بۆ آردیته وه
ته قه ده آات و ) قوه خاسه یه ك( انیم آردبوو آه  دواتر باسی قیشانه وه یه آی سلم

  .ئاتوونچیه ك و آركارك به یه آه وه ده آوژت
  به م ئه مجاره یان وه ك جارانم نه آرد ئه و چیرۆآه م پیشانی آه س نه دا به م خۆم

  . زوو زوو ده م خونده وه
ه وه، زۆر ماندووبووم  یش آۆمه كی زۆر نوآته و قسه ی نه سته قم آۆآرد1988سای 

  به راوورد) ڕشته ی مرواری و چه ند په ڕاوكی ترم ( پوه ی، چونكه هه موو به رگه آانی
  ) .آۆپی آردنه(  ده آرد تا دووباره نه بن و بن 

  م  ،بۆیه ژماره یه آی زۆرم) نوآته و گانه وه ی به سه رهاتی آۆمدی( خۆم زۆر ئاره زووی
آۆپیه یان  2چونكه ده زگای ڕۆشنبیری آوردی . آۆپیه نوووسی بوومه وه 3  آۆآردوه وه ، به 

له  پاش ماوه یه ك  .له و ده ستگایه دامنا ) به غدا( ده وییست ئه مجاره هه ستام بردم بۆ
  .نه متوانی سۆراخی بكه م )  به فیراری( خوندن دا بام  و 

وو آه سك ده توانت به ئاسانی هه م. ئستاش آه سه رده می آۆمپیوته ر و ئینته رنته 
  ئه م چیرۆآه ی گامه وه،ده توانن ته نھا به چرآه یه ك بۆ شونی بنووست و نه ك وه ك

  .خۆت یه آه م آه س بیخونیته وه,   مه به ست بگه یه نرت و به یانیش آه هه ستای 
 له سایته آوردی )هه ندك(یه ئاواش ) پشكه ووتووه و خرا(چه ند ئینته رنت جیھانكی 

   .ب سانسۆر هه موو بابه تك بو ده آه نه وه) خرا(یه آان به ئاسانی و
  نی یه ، چونكه هه مووما ن ده توانین) آشه (   با هه موو بنووسین به الی منه وه ئه مه 

  ).آه ده مانه وت بیخونینه وه(  ئه وه بخونینه وه  
نترۆڵ نی یه، ئینته رنتیش یه آك له سیما و جیھانی گۆبایزم جیھانی سانسۆر وآۆ
  .دیارده ئاشكراآانی به جیھانی بوونه

  
  

  شرزاد خه راجیانی
   
   
   

 


