
ی ھژارقاچاخچی نوت و کۆبر  

، بمانای ل ۆش ھیو دە بانکو دوو ھوالکوردەواری قسیکی خ
الیک لسربان ساردەو لالیکی تریشوە گرم، وەک لو ونیدا 
دەیبینن، نوت بقچاخ دەروات، دەستکان دەیپارن و پشوازی 

پنجا کیلۆ ک ب ب پرسی لدەکن، کۆبرەکانیش لسر ھگرتنی 
دەستکان برگادا دەرۆن، دەدرن بر رژەی گولباران و تۆپ، یان 

  بناچاری بناو بستانی مین دا تدەپڕن .

ژارانرە ھبو کۆرۆشی بۆ ئپب لتو بابئ ،  رواژان دەنوسم ک
پ و مینی لسر سنورەکان بتایبتی لرۆژھتی کوردستان ب گولو تۆ

داگیرکران گیان لدەست دەدەن و ھیچ حیزب و دەستکی دنیا ئاوڕیان 
، دەیم بکو رژم داگیر کرەکانیش بیخونوەو بخۆیان ل ناداتوە

 .دابچنوەو ھیچی تر ئو کۆبرە ھژاران نکوژن
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لناو ھموو نتوەو کۆمگایک خکی بویژدان ھی ک مرۆڤکان 
ئاگردا دەبن بۆ بدیھنانی ژیانی خۆش بۆ ماڵ و مندای خۆی،  بسر

بم ئش و ئازاری ئو کردارە لناو کوردا ئشی زیاترە چونک ئستا کورد 
  نبۆت خاوەن یاساو دادوەریکی خۆی.

قاچاخچیکان ک بشکن ل مرۆڤ بویژدانکان، چینکی ناپسندن لناو 
کورد دا، قاچاخچیکانیش دەبن بچند بشک،  کۆمگا، بتایبتی لناو

بشکیان دەست و یاسا بکاردەھنن بۆ قاچاخچیتیکیان وەک 
قاچاخچیتیکانی نوت، بشک بناوی یارمتیدان و مرۆڤایتیوە وەک 
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ئو قاچاخچیانی ک مرۆڤکان دەگوازنوە ل کوردستانوە بۆ دەرەوەی 
یکان مرۆڤ ھژارەکان بکرێ دەگرن و وەک وت، بشکیش ل قاچاخچ

ئاژەڵ کۆیان پ ھدەگرن و ب الرگاکاند دەیان نرن بناو مین و ژر 
  لولی تفنگ و تۆپی داگیرکرەکاندا وەک ئو کۆبرانی سرەوە.

لدوای دابشکرانی کوردستان ب پنج بش و بدیھاتنی ئو سنورە دەست 
 ل ی را ٩٠کردانک نین، ساخاوەن م ی کژارانو کوردە ھبردوەوە، ئ

یان موچخۆری دەوت نین و کاسبیان دەست ناکوێ، بۆ پداکردنی نان بۆ 
 ماڵ و مندالکانیان، ناچار دەبن ببن کرکارو بار ھگر بۆ قاچاخچیکان،

ئنجامکشی دەبت ھۆی لناوچونی کۆبرەکان و پیدابوونی گریان و 
و برا رۆی ما ھژارەکان ل گوندک یان شارکی کوردستان، ک بابرۆ 

ھر بویژدانک گوی لو شین و گریان بت، وەک ئوان دەست دەکات 
  بگریان و مرۆڤایتی لبرچاو دەکوت.

سیرک لوەدای، دەستی ئیسالمی ئرانی ک باس ل داب و دەستوری 
کۆبرکی ھژارەوە دەن ک پنجا ئیسالمی دەکات، فیشکی ئیسالمی ب

کیلۆی بۆ قاچاخچیک کردۆت کۆی و دەب دە کیلۆمتر بال ردا بروا 
بناو ئو ھمو شیو و دۆڵ و شاخی کوردستاندا بۆ پیداکردنی نانی چند 
رۆژک بۆ ماڵ و مندای، بم لھمان کاتدا، تانکرە نوت دزراوەکانی 

زیاتر ل دە ھزار کیلۆ باری قاچاخی ھگرتوەو  کوردستان ک ھر یکی
ب رگاوبانی قیرتاودا ببردەمی چکدارانی دەستدا تدەپرێ و 

  کسیش رگایان ل ناگرێ.

زۆرینی گلی کورد ل رگای ئو جۆرە بویژدانیوە تماشی دەستی 
ری ئیسالم ئیسالمی ئران و تورکیا دەکات و دە ئگر ئوە یاساو دەستو

بت، ئم بو یاساو دەرستورە رازی نین و پنا بۆ دەستورو یاسای 
  مرۆڤایتی دەبین.

  سردار پشدەری
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