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م: بناغککوردستاندا ی کانى کشتوکاڵ لداویستیو پ  

کشتوکاڵ مژووکى زۆر درینى هی لکوردستاندا، چونک دۆزینوە شونواریکان 
ئوەیان سلمانجووە گوندى (چرمۆ) ک دەکوت یازدە کیلۆمترى ڕۆژهالتى چمچماڵ و 
مژووەکى دەگڕتوە بۆ سدەى حڤدەمى پش زایین، کۆنترین کۆمگى کشتوکاى پکھناوە 

بندە بهندێ هۆکارى گومان کشتوکایش ک سرچاوەى سرەکى بژوى مرۆڤ، بل جیھاندا. 
بنڕەتى، بتایبتى خاک و ئاو ک بب ئوان کشتوکاڵ نایت بوون. هروەها ل باریى 
کشوهواش لم الیندا ڕۆى خۆى هی، کوردستانیش ل سۆنگى ئوەى ک دەومندە 

کى لبار و خاککى بپیتى هی، ل زۆربى قۆناغکانى مژووى بسرچاوەکانى ئاو و سروشت
خۆیدا وتکى کشتوکاى بووە. هربۆی بدرژیى سدەمى عوسمانیش کشتوکاڵ ببەى پشتى 

پکدەهناو لزۆربى ناوچکاندا ڕژەى هرە زۆرى دانیشتوانى بژوى ئابوورى کوردستانى 
  دەهنا.ژیانیان ل کشتوکاڵ کرندا بدەست 

 و گۆماو لندین ڕووبارو کانى و جۆگچ رچاوەکانى ئاو، دیارە کسبارەت بس
 و فورتن کردوو ڕووبارى دیجلن. گرنگترینیان هستاش هبوون و ئکوردستاندا ه
هریکیان چندین لق و چمى تکڵ دەب. ڕژەیکى زۆرى ئاوى ژر زەویش لم وتدا 

کوردستان لم الینوە زیاتر دەکات ئوەی ک جوگرافیاى ئم وت هی. ئوەى بایخى 
وایکردووە دانیشتوانکى نزیکتر بن لسرچاوە ئاوییکانى و نکون ژر ڕەحمتى وتانى 

  ترەوە.

هروەها کشوهواى کوردستانیش یارمتیدەرە بۆ چاندنى بروبوومى کشتوکاى 
واوە تبینى دەکرێ ک برزیى ڕژەى باران بارین جۆربجۆر. هر پیوەست ب کشوه

 ویست بو هیچ پ ستباران بب نیا پشت بى کوردستان کشتوکاڵ تندێ ناوچهوایکردبوو ل
  پرۆژەى ئاودرى نکات. وەکو ناوچى دەشتى هولر ک کشتوکاى دمى پیەو دەکرد.

سامیرنشینى بابانیش ل ر بکانى سروەها ناوچنیا  ”دا ١٨٢٠ى هکانى... تلگموو که
. سربارەت ب ناوچیکى باکوورى ”بئاوى باران ئاودەدان و ئاودرى دەستکردیان تدا نبوو

 ک   “کوردستانیش جیمس برانت دەند مانگرە چوەى لرەڕاى ئن. سرە ئاونادرودان لدەغ
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لناخیدا زۆر تڕە. دھاتییکان پیان گوتم باران نباریوەو خاککش لماوى و وشک دیارە بم 
  . ”ک دواى تپڕبوونى دە ڕؤژ بسر تۆکردن سوزایى لڕووى زەوى بدیاردەکوێ

سبارەت بپیتى خاکیش گڕیدەیکى فرەنسى لکۆتایى سدەى هژدەمدا لبارەى ئو 
 ،و شنگار و ئورف وان موسن توى دەکیت: ناوچدە“ ر ئگرى زیاتر ئئاود تم وو

 وە لدەگؤڕییکى تر نتهیچ ووا خۆى برى، ئکانى ئاودوە یان هۆیهۆى بارانجا ب ،بووای
. ئم گڕیدەی ل شونى ترشیدا بئاشکرا گواهى ل سر بپیتى خاکى ئم وت ”خاک و زەویدا

ڕۆژهالتناسانى تریش دەبینرێ. وەکو دەدات. ئاماژەى لم جۆرە لنووسین و تبینیکانى گڕدەو 
:کوردستان دەنووس ربارەت بس و داهات و   ”(کارستن نیبور) کپیتکى زۆر بیناوچ

) ل بارەى ١٨٣٥ - ١٧٦٢. هروەها ڕۆژهالتناسى ئیتاى (جۆزیبى کامبانیلى ”برهمى زۆرە
نى ترى کوردستان باشترن و میرنشینى باباندا دە زەوییکانى ل هموو زەوى وزارى ناوچکا

دا بچاوى خۆى بپیت و پ  ١٨٣٨زیاتر داچندراون. (مۆلتیک)ى ئفسرى ئلمانیش ل ساى 
 بۆی .شرنجى ڕأدەکرچاوەکانى ئاوى سو زۆرى س رى باکوورى کوردستان دەبینروبخ

ک هموو بستکى چندین جار سرسامى خۆى لم بارەیوە دەردەبێ. بگومان ناب وابزانین 
 (جیمس برانت) ى کونسولى ئینگلیزى ل پیت و چاک بوو، بۆ نموونخاکى کوردستان وا ب

ل گوندکى نزیک مۆش تبینى دەکا ک خاککى سووک و لماوییو زۆر  ١٨٣٨ئرزەڕۆم، ساى 
.پیت نییب  

تاندا، ئگر ئمانى باسمانکردن هۆکارى گرنگ بوون بۆ پرەسندنى کشتوکاڵ ل کوردس
هاوکات لگیاندا کرەستو ئامرە کشتوکایکانیش شیاو بوونایو هومرجیش ل بارکى 

  گونجاو بووای، ل باسکانى داهاتووشدا سرەنجى ئم الینان دەدەین.
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  دووەم: موکدارتى زەوى و پیوەندیکانى برهمھنان

ل بابتى پشوودا ئاماژەمان بوەدا ک لماوەى سردەمى عوسمانیدا ئابوورى 
کوردستان لسر کشتوکاڵ بنیاد نرابوو. بگوماتن ل هلومرجکى وادا زەوى بهۆکارى 

 تى کتایبنان دادەنرێ، بمھرهرەکى بقۆناغى س دا برەدەمم سى کوردستان لگکۆم
ەبوو. میرە کوردەکان لترۆپکى قووچکى دەرەبگایتى دابوون ل دەرەبگایتى تپڕ د

هر دەرەبگایتى دەبست، کوردستاندا. لبر ئوەى دەوتى عوسمانى ک پشتى بڕژمى 
لسرەتاوە پیوەندى خۆى لگڵ میر و سردارانى کورد لسر بنماى ئو ڕژمو ڕکخست، 

ى کوردستان. ئوەبوو هریک لم میر و سرداران لگڵ ڕەچاوکردنى هلومرجى تایبت
ناوچکانى خۆى لژر دەستدا مایوەو دەوتى عوسمانى دەستى لکاروبارى ناوەخۆى ئم 
ناوچان وەرندەدا. بۆی ئم زەویان وەکو موکى تایبتى میرەکان دەمانوە بم لبنڕەتدا 

ک دەبوو میرەکان هزى سربازى بدەن دەوت مۆرککى دەرەبگایتیان پوە دیاربوو، چون
  لکاتى پویستدا، ک ئمش بنمایکى سرەکى ڕژمى دەرەبگایتى عوسمانى بوو.

هاوکات لگڵ ئمدا، ل هندێ ناوچى کوردستان، بتایبتى ئم ناوچانى ک لژر 
ى پیەو دەکرا، بۆ نموون کارگرى ڕاستوخۆى عوسمانى دابوون، ڕژمى دەرەبگایتى عوسمان

ناوچى کرکوک هرس جۆرى زەوى دەرەبگى عوسمانى (تیمار، زەعامت، خاص) ى تدا 
  بوو، وەک هندێ ناوچى هردوو ئیالتى دیاربکر (وان)یش ئم ڕژم پیەو کرابوو.

بم میر و دەستدارانى میرنشین و قوارە کوردییکان وەکو دەرەبگى ئاسایى 
دەگوازرایوەو بپى ڕوەڕەسمى خۆیان باج نبوون، چونک موککانیان بمیرات بۆ نوەکانیان 

و ئرککانى تریان لژردەستانیان وەردەگرت نک بگورەى یاسا و ڕساى عوسمانى. 
هروەها زەوییکانى ئم میرنشینان، بتایبتى ئوانى گرنگ بوو و پیان دەگوترا (حکومت)، 

ى ڕژمى دەرەبگایتى عوسمانى دابش ندەکران، ئم زەوییان ل دەفترەکانى تاپۆى بپ
عوسمانیش تۆمار ندەکران، کات کردارى ڕووپوى زەوى وزار (اراضی تحریری) ئنجام دەدرا، 
بۆی پان دەگوترا (ل دەرەوەى دەفتر/ خارج أز دفتر)، لبر ئم لبگنام عوسمانییکان 

ل برانبر ئمدا لسر میرەکان پویست بوو سان ژە بداهاتى ئم ناوچان ناکرێ. بم ژما
بەپارەیکى دیاریکراو بدەن دەوتى عوسمانى، هروەکو سرچاوەکان ئاماژەى پدەدەن، و 

  هروەها لڕووداوە مژووییکانیش دەردەکوێ.
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سرەڕاى ئمش دەتوانین بین هرچندە ئم میران لڕووى تیۆریوە خاوەنى هموو 
لڕاستیدا تنیا بشکى دیاریکراوى زەوى و ئم ناوچان بوون ک لژر دەستیان دابوو، بم 

زارى ئم ناوچان موکى تایبتى خۆیان بوو. ئوانى تریش شوازەکانى ترى موکدارتیان هبوو 
یان باج و پیتاکیان وەردەگرت. بۆ  کککانى میرنشینموو ناوچهم لین. بدواتر باسیان دەک

) گوندى ١٠٠ک میرکى بدەستى کورد بوو لناوچى وان، زیاتر ل (نموون (خان محموود) 
رى هبوو. ئم میرە کوردان کات لالین دەستدارانى عوسمانیشوە لدەخران، زەوى و زا

زۆریان بۆ ترخان دەکرا، بۆ نموون ئیبراهیم پاشاى بابان دواى ئوەى ل میرایتى بابان الدراو 
ز برزو حورمتوە هنایوەو گوندو ناوچکانى ١٧٩٠پناى بردەبر ئران، والى بغدا لساى 

تا خۆى  (قزلرەبات و قوالى و خانقین و علیاوە و بشیر و تازەخورماتو)ى بۆ ترخانکرد،
  دەستوپوەندەکانى لسرى بژین.

ل دواى میرەکان سرۆک هۆزەکان بتایبتى ئوانى پلى (بگ) یان هبوو خاوەندارى 
گورەى زەوى بوون و هزاران دۆنمیان لژر دەستدابوو. زۆربى ڕۆلکانى هۆزەکش 

زایتى. ئم سرۆک وەرزرى ئوان بوون. ئمان نموونى دەرەبگ بوون لژر پردەى هۆ
 م هۆزانکانى ئر ناوچستى بیدەتوانى دەسن ت دەبینى کالوازى دەوسوودیان ل هۆزان
بسپن، بۆی بە پارەیکى دیاریکراویان دەدا بدەوت و خۆیان باجکانیان لناوچکانى 

اتا سوودیان لشوازى بخاوەنى ئم زەویان دانا. وخۆیان کۆدەکردەوە، تا واى لھات خۆیان 
(ئیلتیزام) دەبینى لکۆکردنوەى باج و پیتاکدا، بتایبتى لسردەمانى دوایى دەوتى عوسمانى 
هندێ بگنامى عوسمانى ئوە ئاشکرا دەکن ک سرۆککانى هۆزى هموەند لناوچى 

ر ڕووبرکى فراوانى بازیان و ئاغاکانى پشدەر لناوچکانى پشدەر، بم شوەی دەستیان بس
  زەوى وزاردا گرتبوو.

بجگ لمان خکانکى تر هبوون ک خاوەنى زەوى بوون ئو جۆرە زەوییانش پان 
دەگوترا موکى ڕووت (مللک صرف)، ئم زەوییک بوو ک خاوەنکى مافى تواوى هبوو 

خرج بدات ب دەوت. ئم جۆرە لمامکردن لگیدا. تنیا دەبوو لبرانبریدا دەیک یان 
زەویان ک بشکیان لبنڕەتدا لزەوى دەرەبگایتیوە بوون موڵ:ى تایبت، لڕووى ڕووبر 
و فراوانیوە جیاواز بوون. هندێ موکدارى گورە هبوون ک زەوى و زارى فراوانیان هبوو، 

ککانیان. ک لڕى پیوەندییان بمیرەوە بتایبتى بنماو خزمانى میرەکان و دەستوپوەندە نزی
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لین دەستدارانى عوسمانییوە ئم یاخود وەرگرتنى بخشین ودنوایى کردنیان 
زەوییانیان دەستکوتبوو. بۆ نموون ەدوو ئامۆزاى (ئمین پاشا)ى میرى موش لباکوورى 

کى زۆر گوندیان هبوو. پۆڕ و ژمارەیکوردستان، لدەوروبرى ئخالت زەوى کشتوکاڵ یان 
جار لگڵ گۆڕانى میرى دەستدار لمیرنشینکدا ئم زەوى و زارانش  شایانى باس هندێ

دەستاودەستیان دەکردو کسانى نزیکى میرە نویک دەستیان بسر کوک و زەوى 
  دەستوپوەندەکانى میرە پشوو دادەگرت، وەک ئوەى لمیرنشینى باباندا ڕوویدەدا.

ل پاڵ ئمان هندێ کسایتى و بنماى ئایینیش بجۆرک لجۆرەکان ببوون خاوەنى 
ڕ,وبرکى فراوانى زەوى و لڕیزى گورە دەرەبگ و موکدارەکان دابوون. لسرەتاکانى 

) گوندیان هبوو. بکو هی وا هبوو ١٠ -٨سدەى نۆزدەم هندێ دەرەبگ ل کوردستاندا (
) گوندیان ٣٠گوند بوو. وەک بنماى حیدەرى ک لناوچى شارەزوور و هریر () ٣٠خاوەنى (

هبوو و لالین سوتان سلمانى قانوونى و سوتانکانى تر پیان بخشرابوو. هروەها 
بنماى شخانى برزنجش _بتایبتى شخ سعیدى باوکى شخ محموودى حفید) 

دەى نۆزدەم چکانى سکۆتاییکى لیبوو. وەکو نموونمانى هرى سلدەوروبندین گوندیان ل
 باکوورى کوردستان، ک ى (خینیس( لنزیک شارۆچکین لگوندى (کیراوى) دەکتریش ئاماژە ب

ل دەڤرى کرکوردیش گوندەکانى . موکى (موراد بگ) ى سردارى ئم شارۆچکی بوو
  ککسى بوون.ترجیل و لیالن و بشیر و تسعین موکى تا

 ل کوردستان، بۆ نموون بوون لکدارى بچووکیش هزۆر مو مانڵ ئگهاوکات ل
) کلگ بوون لگوندەکدا. زۆرجار ٤٠خاوەنى ( ١٨٣٨گوندکى نزیک خینیس س بنما لساى 

 دەومندانى دانیشتوانى شارەکانیش وەکو شارى وان، ڕەزوباغى تایبت بخۆیان لگوندەکانى
  دەوروبردا هبوو.

هندێ ڕووبرى زەویش ل کوردستاندا کرابووە مولکى تایبتى سولتان وەک لزۆربى 
ناوچکانتى تریشدا زەوى لم دجۆرە هبوو. ئمان پیان دەگوترا (خواسى هۆمایۆن) یان 

بنماى االمللک السنی). بۆ نموون ناوچکانى سر بمیرنشینى بابان دواى بانوەى وەچى (
چوارەم لچارەگى کۆتایى سدەى شازدەم، کران (خواسى هومایۆن). ڕووبرى زەوییکانى 
هۆمایۆن بردەوام لفراوانبوون دابوو، بتایبتى لسردەمى سولتانکى وەکو عبدولحمیدى 

بشوازى  “)، ک بپى گوتى دپلۆماتکارکى فرەنسى ئو سردەم: ١٩٠٩ -١٨٧٦دووەم (
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. ئم سوتان تنیا لناوچى ئاکرێ، ”روست و نادروست موککى مزنى بۆ خۆى پکوەنابوود
) گوندى هبوو، ک گوای بهۆى دەست درژى هۆزەکان چۆل ببوون، ٥٤زەوى کشتوکاى (

بگنامیکى (کۆشکى هومایۆنى یلدز) ک باسى گۆڕینى موکدارتى ئم زەوییان بۆ (خواسى 
دەکات، بیانووى ئوە دەهنتوە ک گوایا ئامانجیان جنشینکردنى هۆزەکان و هومایۆن) 
ئم سوتان لناوچیکانى سرب موس و هولر و سلمانیش  بکشتوکاڵ کردن. خریکردنیان

 ورەترین خاوەندار زەوى دادەنرا لگردەومى خۆیدا بسل بوو، بۆیزەوى و زارى زۆرى ه
انى باس ئم زەوییانى سوتان و تنانت ئو جووتیارانى کاریشیان تدا کوردستاندا. شای

  دەکرد ماف و جیاووکى تایبتییان هبوو.

ئو زەوییانى موکى کسکى دیاریکراو نبوون لدەوتى عوسمانى بزەوى دەوت 
مرجى  دادەنران و پیان دەگوترا (زەوى میرى). زۆرجار پارچیک لم زەویی بهندێ

دیاریکراو دەدرای کسک ک سوودى ل ببین، جیمس برانت ل دامنى چیای بنگۆل لباکورى 
 بۆی ،س نییتى هیچ ککى تایبمو یم ناوچزەوى و زارى ئ وە دەکات ککوردستان ئاماژە ب

راو هرگیز کین و فرۆشتنى لسر نییو هرکسک بیوێ دەتوان پارچ زەوییکى نچن
دابچن لبرانبر دەیکى بروبوومى ئم زەویی ک دەب بیدا ب دەوت. بم هر کاتک 
وەبرهنانى زەوییکى فرامۆش بکا لى دەسنرتوە. هندێ جار پارچیک لم زەویی بۆ 
یک ل هۆزەکان ترخان دەکراو لم ڕگیوە هۆزەک جنشین دەکراو ل همان کاتیشدا 

  دەوت سوودى ل داهاتى زەوییک دەبینی.

هروەها ل کوردستان زەوى (وەقف) یش هبوو، ئمش زەوییکى کشتوکاى یان هر 
شونک یان دەزگایکى ئایینى یان جۆرە موکک بوو ک خاوەنکى وەقفى دەکرد لسر 

وون لدەفترى تاپۆى خزمتگوزارى، بۆ ئوەى داهاتکى بۆ ئم شون ترخان بکرێ. بۆ نم
دا، گوندى (حسودک) ى سرب لیواى ئامد، وەکو وەقف بۆ مزگوت و مزارى ١٥١٨ساى 

ئیوب پغمبر تۆمارکراوە. هروەها هموو زەوى و زارى گوندى (گوم گوم) نزیک شارۆچکى 
و خینس لباکوورى کوردستان وەقف کرابوو لسر مزگوتکى ئم گوندە بۆ کارى خر

چاکخوازى. هندێ گوندى سرب کرکووکیش وەقف کرابوون لسر هردوو حرەمى پیرۆز. 
 کانى تریش لرستگاى ئایینکو پبوو، بمانان باو ننیا الى موسر ته م جۆرە زەوییئ
کوردستان زۆرجار زەوى و زارى خۆیان هبوو، ک بگومان لبنڕەتدا لسریان وەقف کرابوو 
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ببووە موڵ:ى ئم پرستگایان، وەک گوندى (ئاکاڤانسک) ل کنارى دەریاچى وان ک دواتر 
موکى درکى ئرمنى بوو ل دەڤرەکدا. شایانى باس، هندێ جار ئم زەوییان بهۆى 
تۆمارنکردنیان لتۆمارە فرمییکان، لالین کسانى دەستۆیشتوو دەستیان بسردا دەگیراو 

  کى تایبت.دەبوون مو

لزۆربى ناوچکانیش بتایبتى لگوندەکان هندێ پارچ زەوى هبوو وەک لوەڕگا، 
 –ک هموو دانیشتووانى گوندەک دەیانتوانى سوودى ل ببینن، ئمان زەوى (مشااع، یان 

جھلراو) بوون. بگومان هندێ جۆرى زەویش بکلک کشتوکاڵ  -متروک) وات (بربرەلال، یان
 ١٨٥٨دەوتى عوسمانى بۆ چارەسرکردنى کشکانى موکدارتى زەوى، لساى ندەهات وەک 

م (یاساى زەوى و زار)ى دەرکرد. ک تیایدا جۆرەکانى زەوى و شوازى موکدارتییان دیاریکرا. ل
یاسایدا پنج جۆرى زەوى و زار دیارى کرا لدەوةتى عوسمانیدا ک بریتى بوون ل : زەوى 
موک، زەوى میرى، زەوى وەقف، زەوى جھلراو، زەوى مردوو. لساى دواتریش (یاساى تاپۆ). 
لمیانى ئمدا ڕژمکى یاسایى دانرا بۆ تۆمارکردنى موکدارى زەوى و زار ل _دەفترى 

و بخشینى بگنامیک ک پى دەگوترا (سندى خانقانى) ب خاوەنکى ک  انقانى) داخ
  سنوورى موکک و شونکى تدا دەنووسرا.

بم جووتیارانى ئاسایى و خاوەندارە بچووککانى زەوى بهۆى نزانى و بدگومانى، 
وت، چونک لالیک تنیا پیاوماقول و نیانتوانى سوود لم یاسای ببینن، بکو زیانیشیان پک

دەومندانى شارەکان و زەبربدەستان توانییان ئو زەویی میرییان بکن ک حکومت 
بمرجى ئاسان و نرخى هرزان لم ماوەیدا فرۆشتى، لالیکى تریش زۆربى سرۆک هۆز و 

ژر دەستیان دابوو. لرەشدا ئاغا و شخکان ئو زەوییانیان بناوى خۆیان تۆمارکرد ک ل
سوودیان ل هژموون و دەستۆیشتنى خۆیان ب دەرەتانى جووتیاران بینى. بۆ نموون بنماةى 

) گوند لدەوروبرى سلمانى. هروەها ژمارەیکى ٦٠شخانى برزنج بوون خاوەنى نزیکى (
. ئم لکاتکدا بوو ک زۆرى گوندەکانى کوردانى ئیزدیش بوون موکى دەومندانى موس

کس:ەوە تۆماربکرن. بگومان لرەدا بگورەى یاساى زەوى و زار، ندەبوو گوندەکان بناوى 
ەندەى فرمانبرانى عوسمانى و فشارەکانى سر جووتیارانیش کاریگرى خۆیان هبوو، وەک 

  لئارا دابوو.ئوەى لکردارى دەستبسرداگرتنى زەوییکانى کوردە ئیزدییکاندا 
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ل ئنجامى ئمدا ژمارەى ئو جووتیارانى ب زەوى بوون، برەبرە لزیادبوون دابوو. 
ئم جووتیارانش ناچار بوون زەوى موکدارى دەرەبگکان وەبربنن لسر بنماى 
دابشکردنى برهم. بمش دەکوتن ژر بارى چوسانوەى دەرەبگکان و چندین ئرکى 

لمیانى ئاخاوتنى  ١٨٢٠نیان بسردا دەسپنرا، یکک ل موکدارەکانى سلمانى ساى گرا
ڕگ بدھاتیکان دەدەم زەوییکم دابچنن بکیفى خۆیان ئینجا پشکى  “لگڵ (ریچ) دا دەیت: 

خۆمیان لوەردەگرم.... لگڵ هر شتکى تر ک بتوانم لیان بدەست بنم بهر شوازو 
. ئمى ئم موکدارە باسى دەکات پیوەندییکانى برهمھنانى پکدەهنا لم ”یانوویک بب

ک سردەمى دەرەبگایتى بوو پ ب واتاى وشک ئگر چى ئم پیوەندییان سردەمدا 
بپى کات و شون هندێ گۆانیان بسردا دەهات، بم ل کۆکدا هر وەکو یک بوون. 

خاوەن زەوییک ک ئگر ئاغا بووای یان شخ یان سرۆک هۆز، نزیکى پنج یکى بگشتى 
برهمى جووتیارەکى دەبرد و ڕژەیکى ل مڕوماتى ئاژەدارەکانیش وەردەگرن بهندێ 
بۆن و بیانووى جۆراوجۆریش، وەکو ژنھنان و خرجى دیوەخان، بناوى دیارى یان بشدار 

ى تریشى دەسند. ئم لپاڵ ئو ئرک زۆرانى ک دەبوو جووتیارەک ب باجى دەرەبگایت
دەرەبگکى ئنجام دابووای. ئندێ لم باج و ئرکان فرمى بوون ڕەزامندى برانبر بۆ 

دەوةتیان لسر بوو، بۆی ل بگنام عوسمانییکانیش ئاماژەیان بۆ کراوە. بم هندکى 
وونى کات و سردەم لالین دەرەبگکانوە زیادکرابوون. بۆ نموون برپرسکى تریان بتپڕب

 :دەنووس کۆی کانى ناوچگردەبربارەت بکى  “عوسمانى سرچۆنک هر گوندخاوەندى ه
  ”بووێ کار بخککى دەکات بۆ زامنکردنى ئمش بحکومت هڕەشیسان لدەکات.

 مکارییانم ستگشتى ئتى نزیککردبۆوە.بکۆیالیرجى جوویتارەکانى لومه  

ناب ئوەش لیادبکین ک لم سردەمدا کرکاراى کشتوکایش لهندێ ناوچ کارى 
پدەکرا. بم هومرجى کارکردن و شوازى بکرگرتنیان لناوچیکوە بۆ ناوچیک و 

نموون جیمس برانت ئاماژە بوە دەکات ک کرى هروەها بپى ماوەو وەرزەکانیشدا دەگۆڕا. بۆ 
بستانچییک ل گوندەکانى دەوروبرى وان پنج لیرە بوو. بگومان ئم بۆ وەرزکى کارکردن 

  بوو.

  


