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ــاخووارهیمــه،ئهگــهر ــهروئ ــهودهڤ جــارانل
منداڵێــكلــهدایــكبووبــا،هێشــتاههفتــهینهدهچــوو
خــزموكهســوكارودهرودراوســێوئاشــناو
ڕۆشــنابانگهێشــتدهكــرانولێــكخڕدهبوونــهوه
وشهودانیشــتنێكیخــۆشوبــهتــاموخــوێتــا
لــه ئهمــهجگــه درهنگانێكــیشــهوێســازدهكــرا،
مــهالیئاوایــیكــهنانــیئێوارێــیهــهرلــهوماڵــه
خڕدهبــۆوه، لــێ حهشــاماتهی ئــهو كــه دهخــوارد
خواردنــهوهی دوای هــهروا نهدهبــرد، زۆری
گهڕهچایهكــیدیشــلهمهیگهرموگــوڕ،منداڵهیــانبــه
مهلۆتكهكــراویدههێنــاولهســهربێژنگێكــیگــهورهی
دهمهونخــوونكــراولهبهردهمــیمامۆســتایاندادهنــا
و ههڵــدهدا بهگوێــدا ناولێنانێــی بانگــی ئهویــش و
منداڵهیــانبــهونــاوهوهنــاوزهددهكــردكــهپێشــتر
بــۆیدهستنیشــانودیــاریكرابــوووئیــدیبــهو
و نــاو خــاوهن دهبــووه ســاواكه منداڵــه جــۆره
پێــی و پێناســینهوهیخــۆی ناســنامهی و نیشــان
دهناســرایهوه.بــهاڵمئــهوهیلــهمــنقهومــایاخــوالــه
كــهسنهقهومــێ،وهختێكــیئــهوكۆمهڵــهبابــهتو
نووســینانهیســهیداعهبدوڕهحمــانفهرهــادیمبــه
ناوونیشــانی)ماجــهرایدختــۆركاكــۆیســهگهوان(
بــهرلــهچاپدانیــانخوێنــدهوهوبــهنێــوكهلێــنوپێــچ
وپهنــاوهــهورازونشــێووههڵهتــینــاوهرۆكو
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بابــهتومانــاومهبهســتهكانیكهوتــم،بــهواقــی
وڕهوهدهســتێكمكهوتــهئهمــاوئــهویدیكهشــم
تێمــام،خودایــه ئــهوالودهســتهوهســتان كهوتــه
ئــهوجــۆرهشــێوازونووســینهوئــهوناوونیشــانو
بابهتانــهناچنــهنــاوجوغــزیهیــچجــۆرهژانرێكــهوه
هیــچ وســهاڵی بانــگ بــه ناوێــك جــۆره هیــچ و
مهالیهكیــشبهخــۆناگــرن،ئاخــرباشــهنــهشــیعرهو
نــهچیــڕۆك،نــهنۆڤلێتــهونــهڕۆمــان،نــهپهخشــانی
هونــهری،ئــهدیئــهودهعهجانــهتــازهلــهدایكبــووهی
نــاووێــژهوئهدهبــیكوردییــهدهبــێچبــێ..؟!لــههــهر
الیهكــهوهپارێــزیدهبهمــێخــۆیبــهدهســتهوهنــادا،
ــهو ــهگاڵت ــهون ــهجهفهنگ ــهســاتیرن ــزهون ــهتهن ن
ــهتێشــی ــهجــۆك،كهچــیك ــهپوقهشــمهریون گ
ــی ــیڕادهمێن ــهوهوتێ ــیورددهبی ــیولێ ههڵدهڕوان
ئاوێنهیهكــیبــااڵنمــایهێنــدهیبهژنــهپیاوێــكبڵنــده
وههرچــیعهیــبوعــاروخــواروخێچــیولینگــه
وقوچــیمرۆڤــهناقۆاڵیــهخــۆبــهزلــزانودانــاو
نهشــیاون، جێــی زۆر پێشــهوهی ڕێــزی زاناكانــی
ــهوه ــهوئاوێنهی ــنول ــهیفۆتۆگرافی ــیوێن هــهردهڵێ
خــۆدهنوێنــنوســهرهتاتكێلهگــهڵخاوهنهكانیــان
وخهڵكــیئــهودهوروبــهرهیخۆیــاندهكــهنونــاو
وناوبانــگوناســنامهدرۆزنانــهدهمامكدراوهكانیــان

ئاشــكرادهكــهن.
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خودایــهبــهدوورمــانكــهیلــهوشــتهســهیره
و زهمانــه و ســهردهم ئــهم دایكبــووهی لــه تــازه
نهكهوینــهبــهردهموزمــانوچنــگونینۆكــیئــهو
ــاممۆتكێكیشــی ــكام ــهوخــواب ــهعاجباتیی دهعهجان
لــێپهیــداببــێوناوێكــیپــڕبــهپێســتیخۆشــیلــێ

ــدا. ــداههڵ ــهگوێ ــێوبانگــیب بن

غهریبپشدهری
٢٠19/1٢/٢-ههولێر
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جوانهگایقهش
ــدی ــردیشارســتانییەكیدهوڵهمهن ــمئهڵاڵوێ غان
ههولێــربــوو،جهژنــیقوربــانلــهنزیكبوونــهوهدا
بــوو،حاجــیغانــم،نوورهدیــنقهســابیڕاســپارد
بــۆجــهژنجوانهگایهكــیخرتــیلــهدابهســتهكانی
بــۆ تــا ماڵــهوه، بێنێتــه بــۆ قوربانــی بــۆ خــۆی
هۆقــه هۆقــه خێــرات بــه جــهژن دووهمــی ڕۆژی
بهســهرنــهداروبــێبژێــوانبیبهشــێتهوه.ســمایله
ــهجهڵهبهوانــهناســراوهكانی كهشــخه،یهكێــكبــوول
مهیدانــیحهیوانــان،كــهســبهینانلهگــهڵزهڕڕهی
نێرهكــهرێتــانوێــژینیــوهڕۆلــهوێدهبــوو،شــهوی
پێشــترســمایلئــاگاداركرابــووهوهكــهحاجــیغانــم
دابهســتەیهكیبــۆقوربانــیدهوێولێــیمهعلــووم
ئــهو بۆیــێ دهكــهن، لــهو ڕوو ههنــدێ، بــۆ بــوو
زهالمــی زهالم كهتــهی دابهســتەیهكی چهنــد ڕۆژه

مهیدانــێ. هێنابــووه
نوورهدیــنقهســاببهخــۆیوچهنــدشــاگرده
لهگهڵــدا شێمهشــیان كــه پشــتێكی، لــه چهپرچــاخ
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بــوو،ڕوویــانكــردهمهیدانــیحهیوانــانكــهئــهوكات
بهڕێوهبهرایهتیــی تهنیشــت چۆالیــی كهوتبــووه
ئهشــغالیههولێــر،ئێســتائــهوێبووهتــهگهڕهكێكــی
الى مهتریــی شهســت نــاوهوهی لــه خواپێــداوان
خۆرئــاوایباكــوورىمنــارهیچۆلــیكــهخهڵكهكــهی
و نوورهدیــن دزهییانــن، ئاغهواتــی زۆرینهیــان
ســمایله لهگــهڵ نیوهڕۆكــهی بــۆ جهماعهتهكــهی،
جوانــهگای دابەســتەیەكی و پێكهاتــن كهشــخه
بهگهڵهخۆیانــدا مشــوهۆڕیان پــڕ كهپــوو قهشــی
پێشــتر بیبهســتنهوه، برایماغــا ســیفهكهی لــه تــا
نوورهدیــنبــهئاگاداریــیحاجــیغانــم،ئیزنــیلــه
مهولــوود لهوانــه برایماغــا دهســتوپێوهندهكانی
بــۆ وهرگرتبــوو، كتوكــۆر وحووجانــه نۆغهرانــی
بــۆدووهمیــن تــا بێــت لــهوێ ئــهوهیجوانهگاكــه
ڕۆژیجهژنــێیخیكــهنوگۆشــتهكهیحهاڵڵــیئــهو

بكــهن. عالهموڵاڵیــهی
ســبهینهكهیدووهمیــنڕۆژیجــهژنشــێمهو
شــاگردهكانینوورهدیــنقهســاب،بــهرهوســیفهكهی
خولهكێــك ده دوای و ڕێ كهوتنــه برایماغــا
كردنــهوهی خهریكــی و جوانــهگا الی گهیشــتنه
جوانهگاكــه ئهســتوورهكهی كنــدره گرێكوێــرهی
بــوون،شــێمهئارهقــهیڕهشوشــینیدهردابــوو،گــرێ
ــا ــهوه،ت ــهوهونهدهكرای ــێنهدهكرای ــهچكوللوبابهت ب
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چهپرچاغهكــهی بــه و نههــات خــۆی نوورهدیــن
كندرهكــهینهپســاندهیچیــانپــێنهكــرا،هــهرههنــده
گوریــسقــوتبــوو،جوانــهگایقهشخۆیڕاپســكاند
ولهبــنباڵــیههمــووانتینــیدایــهخــۆی،جوانــهگام
ســاڵه ســهت ههڵنههاتییــه ئهمــڕۆ جوانهگایــه،
ههاڵتییــه،ههمــوومشــهوهشبــوونونهمــابــهدوای
چ ڕووح حهولــه جوانــهگای بكــهون، جوانهگاكــه
جێــیپــێجــێنهبــوو،غاردانــهكغــاریدهدا،مهگــهر
حاجــیئیبــۆبهربــهرلــهپێشــبڕكێكهیههاڵتــنلــه
مهلعهبهكــهیههولێــرێواخــۆشههڵهاتایــه،كــۆاڵن
نهمــابــهدووینهكــهون،هــهركهســهیڕووبــهڕووی
جوانــهگادههــات،لــهترســانبهغــارخــۆیلهبــهر
خهفهتــان و خــهم لــه قهســاب نوورهدیــن الدهدا،
بــهدووئهنگوســت،هــاواری نێوچهوانــیبووبــوو
توتــن صغــرر شــاگردهكانی: و شــێمه دهكــرده
گــهووادالر.جوانــهگاخهریــكبــووچۆالیــیمهیدانــی
خاڵێكــی وهك دوورهوه لــه و دهبــڕی حهیوانانــی
دوایــهوه بــه ههمــوو بهرچــاو، دههاتــه بهڵــهك
شــهمهندهفهر محهتــهی الی گهیشــتنه تــا بــوون
كــهچۆالییهكــیبهرفــرهوانبــوو،ههمــووالیهكــی
بــهوبههــارهســهوزدهیڕوانــی،منداڵــههوردكــهی
خانووهكانــیمحهتــهبــهجلوبهرگــیجهژنــهوهبــه
تهمــایچوونــهبنلهیلــووكانڕژابوونــهئــهونــاوه،
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بــوون، كهالیانــێ خهریكــی لــهوالوه ههندێكیــان
ئهوهتهیــه هــهر جوانــهگاكــهوت بــه چاویــان كــه
ــهالیهكــداههڵدههــات، ــهڕژا،ههریهكــهب ــانن زهندهقی
جوانهگاكــهمحهتهشــیبــڕیوخــۆیكوتایــهنــاو
ڕێســتهــاوسكــهمیوانخانهیهكــیمۆدێــرنبــوو
خهڵكــی بــۆ محهتــه لهگــهڵ ئینگلیــز ســهردهمی و
حهوانــهوه مهبهســتی بــه غــهواره و غهیــره
دروســتكرابــوو،باخچهكــهیپــڕیمێــزوكورســیی
خانــهدان كهســانی و شــار میوانانــی گرانبههــای
مێــزوكورســیی بــوو،جوانهگاكــه وخواپێــداوان
لهقــه بــه هــهرههمــووی نههێشــت، پێــوه بهســهر
وقۆچــهبهتینهكانــیهووردوخــاشوشهقوشــلۆق
كــرد،تهنهكــهزبڵهكانــیبــهقۆچهكانــیبــهوگــۆڕه
ههنگڕانــه بــوو خهریــك ههمــووان بــه وهركــرد،
جوانــهگایوجوانــهگاخــۆینهدهدادهســتونهدهدا،
وهختهكــیخهریــكبــووبــازبهســهردیوارهكــهبــدات
وئهوێندهرێــشببــڕێ،كهچــیڕمبــهیلێوههــاتو
وهرگــهڕاوتهوقــیســهریبــهعــاردیكــهوت،لهنــكاو
قیــتبــۆوهوڕمبازێكــیداولــهدیوارهكــهشئاودیــو
ــهتو ــنوجهماع ــاردهونوورهدی ــهگاغ ــوو،جوان ب
یهكــدوو غــارده، مهیدانێــش جهڵهبهوانێكــی چهنــد
ختوخــۆڕا لــه چۆلییــش منــارهی الی شــهقاوهی
بهگــهڵجهماعهتهكــهكهوتبــوون،جوانــهگاگهیشــته
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الیقهســابخانهكۆنهكــهكــهئێســتادهكهوێتــهپشــت
بینــایبــازاڕینیشــتمانكــهداونتاونــیلێیــه،ئــهوێ
قهســابخانەیەكیگــهورهبــوو،شــوێنیســهربڕینی
ڕۆژانــهیســهتانســهرمهڕوحهیوانــیجۆراوجــۆر
ــخو ــهڕی ــڕل ــاووپ ــهخوێن ــڕل ــوووگۆماوێكــیپ ب
ــا ــوو،ههروهه ــێب ــیل قشــپلوپاشــهڕۆیحهیوانان
ههرچیــیپیســاییوقــوڕاووچڵــكاووخوێنــاوی
تــریئــهونــاوهههیــهلــهوێپهنگــیخواردبــووهوهو
بووبــووهزهلكاوێكــیگهنیــو،جوانــهگایهــاروقــهش
لــهتــاوڕووحــی،خــۆیتێخســتوتــاناوهڕاســتی
گۆماوهكــهنهوهســتا،گهیشــتهئــهوهینیــوپهنجــه

لــهشــانوســهركیبــهدهرهوهبــوو.
پشــووێكی و كۆبوونــهوه دهوری لــه ههمــوو
حهســانهوهیانهاتــهوهبــهرودوعایهكــیخێریــان
دیــداری لــه ههقیــان بــه ســهاڵواتێكی و خوێنــد
كلكــی گهیانــده خــۆی چــوو شــێمه دا. پێغهمبــهر
نــاوگۆماوهكــهبــهههمــووان جوانــهگاینقوومــی
ویســتیانڕایكێشــن،جوانــهگاهــهرمێشــیشمیوانــی
نهبــوو،لــهماندوویییــانفششــهومششــهیكونــه
كهپــوویدهتگــوتفششــهیدووكهڵــیمێشــێیهدێتــه
دهرەوە،نهیانزانــیچبكــهن،بــهههمــووانههنگڕانــه
شــوێنی لــه ســانتیمهترێك نهیانتوانــی و جوانــهگا
خــۆیبیبزوێنــن.شــێمهپیاوێكــیزیــتوزینــدوو
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ــه ــهرێدابای ــهك ــوو،بۆكســیل ــهدهستومســتب وب
ــری ــاوه،بی ــد،كهچــیئێســتادهســتهپاچهدام دهیتڕان
كــردهوهكــهوهزعهكــههیــیبــازووبهكارهێنــاننییــه،
ــهمكێشــهیه ــهوهبــۆڕزگاربــوونل بهڵكــووبیركردن
باشــترینچارهســهره،دهستهســڕهئارهقاوییهكــهی
بــههەنیــەودهموچــاویداهێنــاودهمێــكڕامــاو
ــر ــهحاجــینوورهدینــیوهســتایگــوت،وهســتابی ب
دهی چییــه؟ گوتــی نوورهدیــن دوشــندم، شــهی
شــێمهحــهلچییــه؟شــێمهچــوولــهونــاوهكۆنــه
كیســهچهمهنتــۆیكارگــهیچهمهنتــۆیبادووشــی
لــهعــاردیههڵگرتــهوهكــهپاشــماوهیچهقاندنــی
و بــوون چراغــێ قهبرســتانی قهبرهكانــی كێلــه
لــه شــخارتهیهكی شــێمه درابــوون، فــڕێ لــهوێ
بهڕكــیدهرهێنــاوكیســهكاغهزهكانــیخســتهبــن
كلكــیجوانهگاكــهوئاگرێكــیتێبــهردا،دوایكهمێــك
هــهركــهگهرمــیگهیشــتهبــنكلكــی،جوانــهگالهتــاو
ســووتانی،دهمنــیشــاتكهشــێتهیهودهرپهڕینــهك
دهرپــهڕی،بهمــاوبــهوالدادههــاتدهتگــوتكهرتــه
شــاخهبــهالدادێ،لــهههمــووالوهبــۆیهاتــنولــه

عاردیــاندا.
دیوهخانــی و غانــم حاجــی گهیشــته هــهواڵ
جوانهگاكــه كــه قهســابان كۆاڵنــی و برایماغــا
و داهێنــان مــل بــه چهقــۆ بــۆ ئیتــر گیرایــهوه،
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و ئهگلهنجــه بــووه ال ههمــوو لــه قوربانییهكــه
خواردنــهوهیئارهقــیمهســتهكییتــامڕازیانــهبــه
جاجیكــیماســتیمــهڕوتكــهوجگــهریبــرژاوی
جوانــهگا،حاجــیوماجــیوههمــووقهســابهكانی
ههولێــربــهمبۆنــهخۆشــهوهبــهمهســتییئارهقــی
تــامبنیشــتیكــوردیلــهههلهكهســهمادابــوون،ئــهو
ڕۆژهبــووهبهزمێــكنهبێتــهوه.پاشــترمامۆســتاگیــو
ههواڵهكــهیلــهگۆڤــاریههتــاوباڵوكــردهوهووهك
مێــژوویڕووداوێكــیســهیریڕۆژێكــیشــارهكه

بــۆههتــاههتایــهتۆمــاركــرا.
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سێوەالسۆرەو
فرمێسكەكانیمنداڵیم

بالیفەكــەم ڕادەبــووم، خــەو لــە كــە ســبەینان
ســەرەوە بــە شــەوێمی فرمێســكەكانی تەڕاییــی
لــە كــە شــەوان كــزر. و نــم تەڕایییەكــی دەمــا،
بیركردنەوەكانــمڕادەچــووم،فرمێســكمجۆگەلــەی
دەبەســت،بیــرمنایــێشــەوێكیمنداڵیمــمبــێگریــان
بەســەربردبێــت،بەدەســتخــۆمنەبــوومــنهــەر
شــەوانیش زۆر بــووم. گرینــۆك منداڵییــەوە لــە
ئەوەنــدەییــەككونــدە،میــزمبەخۆمــدادەكــرد،بۆیــە
دەمایــەوە. تــەڕی بــە گەلێكجــار جێوباڵینگانیشــم

منكەبەنازیدایكەقەشەنگەجوانەمەرگەكەم
)دایەبەسێ(گەورەبووبووم،كەچیدوایمەرگی
لەناكاوی،لەهەموونازێكیمنداڵیبێبەشمامەوە.
ئیتر دەرەوە، دەڕۆیشتە بابم ئەوەی دوای ڕۆژانە
هۆی بە جەستەیییەكانم و دەروونی زەبروزەنگە
دایكەتازەكەمەوەسەریانهەڵدەدا،قەتئەوەملەبیر
ناچێتەوەكەلەباوەشیدایكیخۆمخەودەیبردمەوە،
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ئەویادگارییانەخۆشترینسۆزیڕابردوومن،بۆنی
كێلی، گەردەنی مێخەكەكانی و بەرۆك و سینگ
و كراس گیرفانی، ڕەیحانەكانی ڕەشە بەرامەی
كورتەكەبەباقوبریقەسیمدارەكەی،تائەوڕۆژەی
شۆڕیناوقەبرێمدەكەنەوەلەیادگەمناسڕێنەوە،
كە ئەوەی ئیسراحەتی ناگاتە ئیسراحەتێك هیچ
سەرمبەكۆشیئەودەكرد،بااڵیشەنگیپڕبوو
كۆترۆكەكەیم لە پڕ هەورییە زڕهوپۆليی،كاڵوە لە
قەتلەدیدەناسڕێتەوە.كۆچیناوادەیدایەممنی

لەهەمووجوانییەكانیمنداڵیدابڕی.
بابــمدەمێــكبــووهەســتیكردبــووئــەوزڕدایكــە
مەلعوونــەمكــەالیخــۆمبــە)مەلعوونخانــم(ناوزەدم
دەكــرد،لێــمڕقەســتوورەوگــەربــۆیبلــوێدەســت
لــەخنخنۆكــمدەنــێوتــاحەیاتــملــێدەبــڕێلێــم
بــووە دایــك )ئەگــەر گوتــراوە: لەمێــژە نابێتــەوە.
ــەمســتۆ ــاب(.باب ــەزڕب ــشدەبێت ــەوابابی ــك،ئ زڕدای
كــەلــەدایــەرەیئەشــغالنۆبەتــداریكــۆگابــوو،
دەرگای لــە نێرەكــەر شــیڕەی لەگــەڵ ســبەینان
عەســرێكی دوای تــا و دەبــوو ئاودیــو حەوشــە
درەنــگچاومــانپێــینەدەكەوتــەوە.تــادایــەبەســێم
لــە كــەی نەمدەزانــی نەبــوو، لــەو ئــاگام مابــوو،
خــۆ دەگەڕێتــەوە، كــەی و دەرەوە دەچێتــە مــاڵ
ئــەونەیدەزانــیژنــەتازەكــەیكــەوەرمدەگەڕایــێ،
ــاران ــەقەمپ ــەختوخــۆڕاب ــیل جەســتەیخنجیانەم
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هەنجــنبــەهەنجــندەكــرد،بــەاڵمدەیزانــیكــەمنــی
ــیهەراســانم،پەشــۆكاوی ــیحــەوتســااڵنلێ منداڵ
ئۆقــرەیلــێبڕیبــوومودەیزانــینــەكتۆزقاڵــێ
بەڵكــووڕقــیدونیــام نییــە، مێریڤانیــمبەرانبــەری
نیگــەرانكردبــوو،مــن بابمــیزۆر لێیەتــی،ئەمــە
تــەواوهەســتمبــەوەدەكــرد،بــۆئــەوەیلــەوكەشــە
مەرگەمووشــاوییەمبێنێتــەدەرەوە،ڕۆژێكیــانبانگــی
كــردم،تێــریمــاچكــردموپێنــجفلســیزیادەشــی
لەباخەڵینــاموپێــیگوتــم:)كــوڕێمــن،واچاكــە
ــەكاروكەســابەت ــەوەخــۆتب ــەوتەمەن ــرەوە،ل لێ
ئاشــنابكــەی(،مــنتێینەگەیشــتمتــاپێشــنیازیبــۆ
كــردمكــەدەیهــەوێبمخاتــەبەردەســتدوكاندارێكــی
و كورســی دروســتكردنی وەســتای كــە هاوڕێــی
قەنەفــەوتەختــەیداربــوو،بــابڵێیــندارتــاشبــوو.
عەزیــزی وەســتا الی بردمییــە بەیانییەكــەی
نەجــاڕ،كــەپێشــترلەمبــارەوەقســەیلەگــەڵكردبوو.
دوكانەكــەیوەســتاعەزیــزبەرانبــەرمەكتەبــیبۆتــان
بــوو،لــەڕیــزیچایخانــەیئاغــادزەیییــەكان.بەیانیــی
بــووم بــۆیەكەمجــار، ڕۆژیدووەمســبەینەزوو
بــەشــاگردیوەســتایەكیكەچەڵــیســەرڕووتــاوە،
وەســتاعەزیــزبەردەســتییپــێدەكــردم،ســەرباری
ســەعدووناوە، دەیناردمــە دارتاشــی، ئیشــی وردە
ــم، ــێدەكڕی ــەیماڵەوەشــیپ ــیڕۆژان وردەكەلوپەل
ڕەحمــان مــام چایخانەكــەی لــە چــای دەینــاردم
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پــاش درەنگانــی بێنــم، میوانەكانــی و خــۆی بــۆ
نیوەڕۆیــاندەفلوســیدەدامــێوبەڕێــیدەكــردم،
كــەدەگەیشــتمەماڵــەوە،دەبــووادەفلوســەكەلــە
مســتیزڕدایكەكــەمبنێــم،ئــەووایڕاهێنابــووم،خــۆ

نەدەوێــرامڕۆژێپێنــجفلــوسخــەرجبكــەم.
ــزی ــیغــەدداریچــاوحی ــزپیاوێك وەســتاعەزی
بــەدڕەوشــتیجەمالســێوانبــوو،یەكجــارزۆرلێــی
بــەهەستوخوســتبــووم،كــەئــەولــەدوكانــێبــە
تەنیــادەمایــەوە،مــننەدەوێــراملــەژوورەوەبــم،
چەنــدی و هەڵدەترووشــكام دەرگا لەبــەر بەڵكــوو
بانــگبكردبــامقــەتالینەدەمامــەوە.دەڕۆژێــك
ســبەینەیەكی بیرمــە بــووم. بــەردەوام كارەم لــەم
ــاق ــەالیناســیححەل ــمدەیبردم ــی،باب ڕۆژیهەین
كــەدوكانەكــەیبــەتەنیشــتحەمــامعەســرییەوەبوو
لــەكۆاڵنــیعارەبــانتــاســەروپۆتەالكمچــاككات،بــە
بابمــمگــوتچیتــرمــنناچمــەوەالیوەســتاعەزیــز،
چونكــەپیاوێكــیئەخاقســزەومــنلەوانــەنیــمملبۆ
داخوازییــەپۆخڵەكانــیبــدەم،مــندەمــەوێئیشــێكی
ــەكا، ــەربەقســەمن ــووگ ــەوە.دامناب ــۆبدۆزیی ــرمب ت
ســەریخــۆمبــەرەوچارەنووســێكینادیــارهەڵگــرم.
بابــملــەوەزعەكــەمتێگەیشــت.ڕۆژیشــەممەمبــێ
ئیشــوكارلەگــەڵمندااڵنــیكــۆاڵنبەســەربــرد،ئــەو
مندااڵنــەیكــەبەنــازیدایــكوبابیــانلــەكــۆاڵن
كەیفســازبــوونومنیــشدڵودەروونــمپــڕبــوو
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لــەوگرێیانــەیكــەژیانــینالەبــاروچارەنووســمتێــی
ــووم. چاندب

ئێــوارەیشــەممەبابــمبانگــیكــردموگوتــی
واچاكــەبــۆخــۆتئیشــیســەربەخۆبكــەیوبــە
ــرو ــەسوەكچاودێ ــیوك ــازادیخــۆتپێبگەیەن ئ
وەســتابەســەرتەوەنەبێ،پێمباشــەدەســگێڕیبكەی
ــتدەدەمــێویەكــەم ــەنان ومــنتریانێكــینووردیی
ڕۆژدەتبەمــەالیمحێدینــیدوكانــدارالیشــێخی
چۆلــیوچەنــدكیلۆیــەكسێوەالســۆرەتبــۆدەكــڕم
وبــڕۆبــۆخــۆتلــەكووچــەوكۆاڵنــەكانبگــەڕێو
تــاكتاكــەبیانفرۆشــەمنــدااڵن.مــاممحێدیــنباوكــی
شــوانیهاوڕێمبوو)ئێســتاكاربەدەســتێكیگەورەی
میرییــە(كــهپیاوێكــیخانــەدانوهەژاردۆســتبــوو

ــەزۆرئیشــوكاران،هاوكاريــیبابمــىدهكــرد. ول
یەكەمیــنڕۆژیئــەمكارەتازەیــەملــەكووچــەو
كۆاڵنەتەنگەبەروناڕێكەكانیتەیراوەبەئاسوودەیی
بــردەســەر،دوودانــەسێوەالســۆرەمبــەپێنــجفلوس
دەدا.بیرمــەدەچوومــەنێــوكووچەكانــیدەوروبــەری
ــەرووی ــەهەمــووگ ــەوالوەوب ــزب ــەیبایی چایەخان
خــۆمهــاوارمدەكــرد:)سێوەالســۆرەسێوەالســۆرە،
سێوەســۆرەیمــزروخــۆش،دەیوەرندوویبــە
نیوەڕۆیانیــش فلــوس(.هەمــوودەوروبــەری پێنــج
دەچوومــەســەرعەرەبانەكــەیمــامعیزەدیــنویــەك
بــەتوورشــییەوەدەخــوارد. تــەواوم ســەندەویجی
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ئێــوارەكــەدەگەڕامــەوەدەنگــمدەنووســا،ئەوەنــدەم
هــاواركردبــوو،ئێــوارەییەكەمیــنڕۆژملــەڕێــی
گەڕانــەوەتــەواویپارەكەمــمژمــارد،بــۆمدەركــەوت
درهەمێكــمقازانــجكــردووە،ئەمــەشلەچــاوكاری

پێشــوومبــڕەپارەیەكــیزۆرتــربــوو.
و ســەربەخۆیی لــە جگــە دەســگێڕییەم ئــەم
بــە نەبوونــم وابەســت  و ئاســوودەیی دەروون
بــۆم كەســێكیدیاریكــراوەوە،قازانجێكــیتریشــی
بــوودەمتوانــیڕۆژانــەشــتێك ئــەوە كــە هەبــوو
بۆخــۆمخــەرجبكــەمبەبــێئــەوەیمەلعوونخانــم
پێیبزانــێ.تــادەهــاتزێتــرشــارەزایسێوفرۆشــی
دەكــرد. زیــادی لــە قازانجــمڕووی و دەبــووم

ئێوارەیەكیانلەقەاڵنزیككەوتمەوەوحەزی
بە هانیدام سێوفرۆشییەكەم و قەاڵ سەر چوونە
سەركەوم، وردە وردە بازاڕ الی دەروازەكەی
قەیسەرییە، بازاڕی لە ڕووی دەرگاكەی كە
بە ناوە، ئەو دەهاتمە چۆلییەوە شێخی الی تازە
یەكەمجارم كە قەاڵ، سەر سەركەوتمە هانكەهانك
و ڕك یەكجار پێبڵكەكەی ڕێگا سەردەكەوتم، بوو
خۆاڵویبوو،بەهەرجۆرێبوو،سەركەوتموئەوێم
زۆربەالوەنامۆبوووهەستیئەوەمهەبوووەك
هەولێر. دەرەوەی دیكەی ئەوەیچووبمەشارێكی
نیوەڕۆ دەمەو فرۆشت، سێوەالسۆرە زۆرم لەوێ
ببوو، بەتاڵ سێو لە سەبەتەكەم نیوەی و داهات
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سووڕانێكی و گەڕان دوای بوو. پارە پڕی بەڕكم
كە دەكەوتمەوە نزیك ئەودیو دەرگای لە زۆر،
منداڵەقەاڵتیخەریكیشەڕپێفرۆشتنمبوون،ناچار
هەنگاوەكانممخێراتركردوكەگەیشتمەدەرگای
دیویمەحكەمە،پشووێكیپڕلەفەرامۆشیموەرگرت
و ئارامییەك ناوە، ئەو فێنكی و ساف هەوای و
هەنگاونان خەریكی دامێ، دەروونئاسوودەیییەكی
بوومبۆخوارەوەبۆئەوەیبەرەوماڵببمەوە،لە
ناوەندیڕێگاكەكەڕێیەكیزۆرڕكوقوڕاویبوو،
هەستمكردلەخوارەوەغەڵبەغەڵبێكیزۆرەوكە
تەواودیقەتمدا،زانیمئەمەگەلەكۆمەیمنداڵەوردكە
قەاڵ. سەر هەڵكوتانە و هێرش بۆ هەرزەكارانە و
بەردهاوێشتنێكبوونەبێتەوە!هەرنیمچەگاشەبوو
لەتەنیشتمەوەگڤڤەیدەهاتوبەعاردیدەكەوت.
خوایە هات لەكوێوە كەرپووچبارانە وردكە ئەم
بڕستم تا قەاڵ ناو چوونەوە بەرەو پەلە بە گیان؟
تێدابووڕامكرد،زانیمشەڕەبەردینێوانقەاڵو
نەدەگەڕا. تێ ئەسكووی بوو شەڕێك تەیراوەیە،
هەمووجارشاكریماممبۆیباسدەكردمكەچۆن
بەشدارییقارەمانانەیلەوشەڕانەداكردووە،مامە
داستانی ئاوا دەگێڕێتەوە، فیلم چۆن وەك شاكر
باس بۆ تەیراوەی هاوڕێكانی و قارەمانێتییخۆی
دەكردم.باسیئەوەیبۆدەكردمكەچۆنبەهێرشی
ئازایانەیان،منداڵەقەاڵتییانڕاوناوەولەناوقەاڵیان
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پەستوونەتەوەودواترچۆنسەرقەاڵكەوتوونو
چۆنیشتاكۆشیدایكیانسەریانلەدووناون.

هەنگاوەكانمــمخێراتــركــردنولــەســەرەوەی
تــا قــەاڵ هێرشــبەرانی لێوارەكەیــەوە لــە قــەاڵش
هێزیانتێدابوووردەگاشــەبەردەكانیاندەهاوێشــتە
تەیراوەیییــەكان،لــەونــاوەخڕكەبەردێكــیگــەورە
بــەرشــانیچەپــمكــەوت،خوێــنفیچقــهیكــردو
لــە گەورەكەمــم دەسەســڕە بــوو بــاش ئــەوەی
شــانوپیلمئااڵنــدودوایكەمێــكخوێنەكــەیوەســتا.
شــەقاوەهێرشــبەرەكانیتەیــراوەمنیــانبەهێرشــبەر
ئەوانــەی و دەزانــی قەاڵتییــەكان سەردەســتەی و
ــۆســەر ــووهێرشــیانب ــداب ــانتێ ــاهێزی ــشت قەاڵتی
مــنزیــاددەكــرد،ناچــارڕوولــەخــوارەوەبكــەم
وتــاهێــزمتێدابــووالتەریكانــەهەنــگاومنــا،لەپــڕ
هەڵخلیســكاموخــراپگام،تاكــەپێــاڵوەالســتیكە
شــینكەلەكەموســەبەتەســێوەكەملەدەســتچــوون
ــداچــوو. ــەرســێوەیبەالیەك ــەوەوه ــۆربوون وغل
و ســەبەتە لــە ئــاگام شــانم ئازارەكــەی بەهــۆی
ــە ــدێل ــەاڵ،هەن ــیق ــەگەیشــتمەدامێن ــا.ك ســێونەم
تەیراوەیییــەكانبەهــۆیهوروژمیــانبــۆســەركەوتنە
ســەرقــەاڵ،خۆیــانودارالســتیكوبەردەقانییــەپــڕ
دەنــا هەنگاویــان دەســتیان بەردەكانــی خڕكــە لــە
دابــووە خۆمــم منیــش بڕابــوو، لەمــن ئاگایــان و
الیــەك،كەچــیچەندانێكیشــیانبەدوامــەوەبــوونتــا
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ــانلەدەســتڕاپســكێنم، ــووخۆمی ــان،خەریكب گرتمی
ــاتێمگەیانــدنكــە كەچــیئــەوانبەهێزتــربــوونوت
مــنشەكەراتفرۆشــموقەاڵتــینیــمولــەكۆاڵنــی
عارەبانــەوەهاتــووموپێوەندییەكــمبــەوشــەڕانەوە
ئــەوێ، چوومەتــە فرۆشــیاری بــۆ هــەر و نییــە
چەندانێكیــانوەرمگەڕانــێودەمولێویــانپــڕخوێــن
ــان ــاوبەرەڵاڵی ــاندەرهێن كــردم،پارەكــەیگیرفانمی

ــردم. ك
بــەالكــەالكملــیڕێــگامگرتهبــهروگەیشــتمەوه
دەوروبــەریماڵــەوە،یەكســەرخۆمــمكوتایــەنــاو
مزگەوتیحاجیحوسێنونەمهێشتمامدەروێشی
خادیمــیمزگــەوتبمبینــێ،سەروســەكوتیخۆمــم
دایەبــەرشــێرەیئاوەكــەونەمهێشــتئاســەواری
تێهەڵدانەكــەمبــەڕوخســارمەوەبمێنــێ،دواتــرلــە
ترســیمەلعوونخانــمنەوێــرامبچمــەوەماڵــەوە،بۆیێ
ناچارمــامخــۆمتــادەمــەوبانگــیمەغریــبدوابخــەم،
وردی بــە بەســەرهاتەكەمی و دێتــەوە باوكــم تــا
ــەوت ــیمزگ ــرقادرمەكان ــەم.ڕووەوژێ ــاسبك ــۆب ب
هەنــگاومنــا،كــەپــڕیبــوولــەتاتەشــۆرودارەبــازە
وكۆنــەمەســینەوقاپقاپــیشــكاو.جەســتەیوردمــم
لەنێــودارەمەیــتوتاتەشــۆرەشەقوشــلۆقەكانبــزر
كــردوخەوێكــیخــۆشبردمیــەوە،لەخەومــاپــڕبــە
بنــاروالپاڵــیقــەاڵزەبەالحەكــەسێوەالســۆردەهاتنە
خــوارەوەولــەخۆشــییاننەمدەزانــیبــاوەشبــە
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ــڕ ــەم.دادهنیشــتمسێوهالســۆرهمپ ــدابك چەندانێكیان
كۆشــمدهكــردولهگــهڵمنداڵــهوردكهكانــیهاوڕێــم
لــهخۆشــییانســێومانلــهیهكتــردهگــرتوبهوپهڕی
لــە بــوو، ڕاكهڕاكهمــان خۆشــییهوه و پێكهنیــن
پێكەنیــنوڕاكەڕاكــەیخــۆمخەبــەرمبــووەوەوكــە
ــه ــممەغریــببانگــیدەدا.ههســتمكــردل ــاگاهات بهئ
نــاوكبهخــوارهوهمتــهڕتــهڕببــوووخهریــكبــوو
ههڵدهلهرزیــم. ئــاو نــاو بیــی وهك و دهقهســریم
ئێستایشــیلەگەڵــدابــێنەمزانــیلەترســانبــوویــان
ــەك ــەدی ــهبەق ــووك ــەوەب ــۆیخــەوەقووڵەكەم بەه

كونــدە،میــزمبەخۆمــداكردبــوو!
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ههفتهنامهیبهدبهختهفهندی
بەیانــیزووییهكــهمڕۆژیههفتــه،کــەلــەمــاڵ
ــهوهم ــهگهڕان ــرد،ل ــەمداوایک ــەدەرەوە،ژنەک هاتم
چونکــە بێنمــەوە، خــۆم لەگــەڵ ماســیحەیەک
ماســیحەیحەوشــەکەمانشــکاوه.کــەبــەڕێکەوتــم،
ــە ــاهەرل ــرمبچــێ،ب ــەوەمبی ــەگەڕان ــادال ــمنەب گوت
ئێســتاوەماســیحەبکــڕمئینجــابۆئیشــوکاربــڕۆم،لە
ڕێالمــداجــادەیشــەهیدســمکۆمەنتــکولــەمێنــی
ــکســەرەماســیحەیەکودارماســیحەیەکم مارکێتێ
بەیەکــەوەبــەســێهەزاردینــارکــڕی.تەماشــای
بەبەريــەوە کاتەکــەی بینیــمهێشــتا کــرد ســەعاتم
ــمحەوشــەکە ــاخان ــاماســیحەکەببەمــەوەت ــاوە،ب م
ــەوەڕەنگــی ــەهۆیخۆرباران بشــواتکــەدوێشــەوب

ههڵگهڕابــوو. نارنجیــی کاشــییەکەی
كهگەیشــتمەماڵەوە،نایلۆنملەماســیحەداپچڕی
وخەریــکبــوودارەکــەیلەناوقەدتوندکەم،دارەکەم
ــرە ــمداییســیماســیحەکەزۆرگەورەت ــا،بینی لەبەرن
لــەئەســتوورییدارەکــە،یــانبڵێیــندارهكــهباریكتــره
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وبــۆینابــێ،چەنــدیهەوڵمــداوســەرمهێنــاو
هەڵتــەک هەڵتــەک ناچــار نهبــوون، یهكانگیــر بــرد
ماســیحەمبــردەوەمێنــیمارکێتەکــە،کوڕیژگەیەکــی
ــوو، ــمکڕیب ــەباوکەکەی ــنل ــوووپێشــترم لەســەرب
تێمگەیانــدکــەماســیحەودارپێکناکــەنوداوامکــرد
بۆمــیبگۆڕێتــەوە،کەچــیکوڕیژگــەگوتــی:دەبــێ

بابــمبێتــەوە،خــۆلــەمنــتنەکڕیــوە!
هەتــاوە ئــەو لەبــەر ســەعاتان نیــو ناچارمــام
ــە ــابابــەیجامان ــدت ــەخۆمــمخافاڵن تاقــەتپرووکێن
لــه شــهرواڵ و ڕهنگێــك لــه كورتــهك بەســەری
زۆر منجەمنجێکــی دوای و هاتــەوە ڕهنگێــك،
نهگوتبــوو هیچــم مــن گۆڕیمــەوە. بــۆ ماســیحەی

پێیگوتــم: جارێــك چهنــد ئــهو كهچــی
بۆخۆت جا ئهسڵییه. ههمووی ئێمه مهوادی
تێبگه!دیسانەوەبەرەوماڵبوومەوە،تاماسیحەم
گەیاندەوە،دواترگەیشتمەوەدەوام،دهوامقهیاسێكی
ماڵەوە لەحەمامی یهكشهممهخۆم بەیانیی مابوو.
کوتا،تابەرلەوەیبچمەدەواموەکهەمووڕۆژان،
خۆمبشۆم،لەحەمامەکەبینیمتەشتاوەباغەكەکە
تەواوێک و بووە کون کڕیبووم، دەبوو ساڵ سێ
دەرەوە هاتمە ماڵ لە کە دەڕوات. لهبهریهوه ئاو
یەکەوسەربەرەودەوامڕۆیشتموبیرمکردەوەکە
باشتروایەلەگەڕانەوەمتەشتێکبۆحەمامبکڕم.
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دەرەوە هاتمە دهوام تەواوبوونی لە بەر سەعاتێک
ولەڕێچوومەدوکانیباغەفرۆشێکوتەشتێکی
گەیشتمەوە کڕی. نایلۆنم ناو نورتونوێی سپیی
ماڵەوەوتەشتەکەمخستەحەماموکۆنەکەیشملە
دەرەوەلەتەنیشتزبڵدانیبەردەمدەرگاکەماندانا.
چوونــه لــه بــهر تــا كوتــا حهمــام لــه خــۆم 
تهشــتهكهم بكــهم، بهخۆمــدا ئاوێــك دهرهوهم،
ڕاكێشــایهالیخــۆم،ههســتمكــردتهشــتهكهزڕه
عهردهكهمــدا لــه ئاســتهم بــه دێ، لێــوه دهنگێكــی
ــهدوایشــكانهكهیدا ههســتمكــردتهشــتشــكاوه،ب
ســتوونیی درزێكــی تهنیشــتهوه لــه بینیــم گــهڕام،
تێكهوتــووه.خهمــیبهدبهختــیدایگرتــمونهمزانــی
چــۆنخۆمــمشوشــت!بــهخــۆموتهشــتهوههاتمــه
بــه و دهكــردم تهماشــایان دراوســێكان دهرهوه،
الیانــهوهســهیربــووكــهدهبــێئــهوتهشــتهكێــوه
بــهرم!گهیشــتمهوهالیباغهفــرۆشوتێمگهیانــدكــه
تهشــتهكهكــونبــوووداواملێــیكــردكــهدهبــێ
كابــرای بگۆڕێتــهوه، نهشــكاو تهشــتێكی بــه بــۆم
ــانوبهمــهزۆرقهڵــس ــیتێكن باغهفــرۆشنێوچهوان
بووودوایمشــتومڕێكیزۆر،ســوێندمبۆیخوارد
كــهتهشــتهكهمبــهشــكاویبــردووهبــێئــهوهیپێــی
گۆڕیمــهوه، بــۆی دهردهســهری ســهت بــه بزانــم.
ئهویــشهــهردهیگــوتودهیگوتــهوه:مامۆســتائێمــه
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شــتیشــكاووعادیمــاننییــه،مــهوادیئێمــهفــوول
ئهســڵییه.

تاریــكوڕوونــیبهیانــیلــهخــهوڕابوومویســتم
وهكڕۆژان،خۆمبشــۆم.چرككك،پاكیگڵۆپی
چرتهیــهك پێكردنــدا لهگــهڵ پێكــرد، حهمامهكــهم
لــهگلۆپهكــهوههــاتوســووتا،ههمــوویمانگێــك
ــهو ــوو.ب ــهگرێنتــیوئهســڵیكڕیب بــووگلۆپهكــهمب
تاریكییــهخهریكــیخــۆشووشــتنبــووم،نهمدهزانــی
چــۆنســابوونملــهلیفكــهههڵدهســووی،بــهســهت
حــاڵلــهوتاریكســتانهخــۆمشوشــت،دواتــرســواری
شــهوكهتی دهوام، چوومــه و بــووم تڕومبێــل
فهڕاشــمبانــگكــردودهههزارییهكــملــهمســتی
ــه ــاوداواملێــیكــردكــهیمهجالێــكبــووبچــێل ن
ڤێســتهڵی گلۆپێكــی ســێتاقان جــادهی دوكانهكانــی
بكــڕێ بــۆ ئهســڵیم بورغــووی قوونــك لهولهبیــی
ســهعات دهوروبــهری خــۆی. بــۆ باقییهكهیــش و
یــهك،شــهوكهتگڵۆپێكــینێــوپاكێتــیبــۆهێنــام
كــهگلۆپهكــهئهســڵیوئهووهلبابــه. تێیگهیانــدم و

سوپاســێكیگهرمیــمكــرد.
نانخــواردن دوای ماڵــهوه، چوومــهوه كــه
كۆنهكــهم بگــۆڕم، گلۆپهكــه تــا حهمــام چوومــه
جــوان نوێكهیــم و زبڵهكــهوه ســهبهتهی خســته
پاكهكهیــم چــرككك، پاشــان قایمكــرد، جــوان
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رۆناكیــی ترووســكهیهكی گلــۆپ كهچــی پێكــرد،
نوێیهكــهش گلۆپــه كــه دهركــهوت بــۆم نهدامــێ،
ســووتاوه،دیســانخــهمدایگرتــموهــهزارجنێــوم

دا. خــۆم بهدبهختیــی بــه
دهســنوێژ خهریكــی تاریكــی لــه عهســرهكهی
ههڵگرتــنبــووموپاشــترتێلــمبــۆشــهوكهتكــرد.
شــهوكهتدوایكهمێــكهاتــهماڵــهوهوتێمگهیانــد
ــه ــردبچــێب ــیك ــهســووتاوهوداواملێ ــهگلۆپهك ك
یهكێكیتــربیگۆڕێتــهوه،شــهوكهتكهوتــهمنجهمنــج
ــج ــهوه،ناچــارپێن ــارامبێت ــهوهیئ ــۆئ ــرت.ب وپرتهپ
ســهعاتێك دوای نــا، گیرفانــی لــه ههزارییهكــم

شــهوكهتهاتــهوهوگوتــی:
بــۆ گلۆپهكــهی دوكانــدار كابــرای مامۆســتا،
ــم ــه،گوت ــڕۆوهســتاتبانگك ــیب ــهوهوگوت نهگۆڕێم
تۆیــه. وهســتاتكێیــه؟گوتــی:جهنــاب،مهبهســتی
دوكانــدار الی بچمــه شــهوكهت لهگــهڵ ناچارمــام
بگۆڕێتــهوه، بــۆ گلۆپهكــهم بكــهم لــێ داوای و
دهم لهســهری كهشــیده حاجییهكــی دوكاندارهكــه
ڕووێكــی بــه ناچــار بــوو، ســهاڵوات و وێــرد بــه
ــهووهك ــهقســه،كهچــیئ ــیكهوتم خۆشــهوهلهگهڵ
سماقفرۆشــێكیزۆرتــووڕهوتۆســندههاتــهبــهر
چــاو،بــهاڵمدوایپرتهپــرتومنجهمنجێكــیزۆر،
ئهساســهوه لــه گلۆپهكــه كــه قهناعــهت گهیاندمــه
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ســووتاوه،كهچــیئــهوهــهردهیگــوت:مــهوادیئــهم
دوكانــهكــهبایــیپهنجــادهفتــهردهبێــت،یــهكشــتی
یهكهمجــاره ئهمــه نهبــێ، ئهســڵی زۆر نییــه تێــدا
شــتیوالێــرهڕوودهدات،دهیگــوت:ههمــوومــهوادی

ئێمــهئهســڵییه.
دهوام لــه درهنــگ نیــوهڕۆ دوای سێشــهممه،
ئیســراحهتێ ئێوارهكــهی ویســتم هاتبوومــهوه،
بخوێنمــهوه، كتێبێــك و دهرهوه نهچمــه و بكــهم
بــاوه، گوتــی: كوڕهكــهم درهنــگ عهســرێكی دوای
ســهر مۆبایلفرۆشــهكهی بمبهیتــهالی دهبــی هــهر
درزی زۆر مۆبایلهكــهم )درع( زرێــی شهســتی،
تێكهوتــووه،بهڵكــووبیگــۆڕم.ناچــارتڕومبێلــمبــه
گــهڕخســتوچووینــهالیمۆبایلفرۆشــهكه،ئهویــش
ــنو ــهوجــوانداخوازییهكــهیجێبهجــێكردی پوخت

گهڕاینــهوه..
لــه و هاتبوومــهوه عیشــا نوێــژی لــه تــازه
ژوورهكــهیخــۆمخهریكــیخوێندنــهوهیڕۆمانێكــی
هــهرای بــووه لهپــڕ بــووم، جــاف خوســرهو
نێــوانهــهردووكوڕهكــهم،كــهبــهردهوامشــهڕو
ئاژاوهیانــهوقــهتدانوویــانبــهیهكــهوهناكوڵــێ،
لــهو ههردووكیــانســاڵێكیانبهینــه،ئیســراحهتیان
دهكــردن، ئامۆژگارییــم چهنــده نههێشــتووه، ماڵــه
چــاك بــۆ مۆبایلهكهیــم ئــهوهی بــوو. بێســوود
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كردبــووهوهدهیگوتــهئهوهكــهیدیتــۆزرێكهیــت
كهشــكهالنی دهچــووه ئهویــش شــكاندووم، لــێ
فهلــهكودههاتــهخــوارهوهدهیگــوتمــننهبــووم،
زرێیهكــهخــۆیعادییــهوبزانــهبــهرشــتێكهوتــووه
ئارامكهمــهوه وهزعهكــه ئــهوهی بــۆ شــكاوه. و

هــاوارمكردنــێ:كــڕبــندهویــتبابینــه.
گۆریــن مۆبایلفرۆشــی الی بــۆ شــهوه بــهو
ڕاپێچیــانكــردم،تــادیســانهوهزرێیهكــهنوێكهینــهوه.
كــهگهیشــتینهالیمۆبایلفرۆشــهكه،خهریــكبــوو
كهمــێ ئێمــهوه بههــۆی دادهخســت، دوكانهكــهی
خــۆیدواخســتوكوڕهكــهمپێیگــوت:)عهممــۆ،ئــهو
ــمیهكێكــیئهســڵیمان ــوو،بهڵك ــۆعــادیب ــهیت زرێی
چــاوی كوڕهكــهم قســهیهی لــهو كابــرا بدهیتــی(،
چــووهپشــتیســهری،تــهواودههــریبــوووهــاواری
كــرد:یانــیمــنشــتیعــادیدهفرۆشــم؟بــڕۆننیمــه.
ئــهو كابــرامهێوركــردهوه،كهچــی حــاڵ بههــهزار
هــهرپرتــهوبۆڵــهیبــوووباســیلــهوهدهكــردكــه
ــهئهســڵییانه خــۆی،تایبــهتبــۆهێنانــیئــهمكهلوپهل
دهچێتــهچیــن.كــهپــارهیزرێتازهكهمــاندایــێ،
ئــهم جارێكیتــر گوتــی: و كوڕهكــهم كــرده ڕووی
كهیفــی خــۆت بــۆ نهكهیتــهوه، مــن الی قســانه
خۆتــهبــهكێــیدهڵێــی،بــهاڵممــننــا،ئــهمدوكانــهت
ــێ، ــینههاتووهت ــهشــتیعادی ــهیههی ــوه؟لهوهت بینی
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حــاڵ، بههــهر ئهســڵیین. ههمــووی مــن شــتهكانی
ناچــارسوپاســێكیگهرممــانكــردوگهڕاینــهوه.

ددانێكمــهوه ژانــی بههــۆی ڕابــردوو شــهوی
ههمــووی ســهیره! چــاوم، نهچووبــووه خــهو
ههفتهیــهكنابــێئــهوددانــهمپاتینڕێــژكــردووهو
ســهتدۆالرمداوهتــهدختۆرێكــیعــارهبكــهگوایــه
باشــتریندختــۆریشــاره،كهچــیبــۆمــنوانهبــوو
وژانهكــهیبــهرینــهدهدام.ناچــاربــهوســبهینهیه
ڕێــی ســهر ئههلیــی نهخۆشــخانهیهكی ڕوومكــرده
هاوڕێــی دختۆرێكــی نهخۆشــخانهیه ئــهو كۆیــه،
خوێندنمــیلێبــوو،نــاویدختــۆرشــهماڵبــووكــه
پســوولهی نهمدیبــوو، بــوو بیســتســاڵ نزیكــهی
ــه ــهســهرهمهــاتچووم ــڕیوك ــۆرشــهماڵمب دخت
پێمكــهوت، چــاوی كــه شــهماڵ دختــۆر ژوورهوه.
ــه ــهب ــام،ددان ــزلێن ــوووزۆریڕێ ــێدڵخــۆشب كۆڵ
پێیگوتــم: و پشــكنیی جــوان و پیشــاندا ژانهكهمــم
مامۆســتا،ئــهوپاتینــهیدختۆرهكــهتبــۆیدانــاوی
لــهجــۆریخراپهكانــهوبــهتــهواوینهچهســپیوه،
مــنئێســتاتهنیــائیشــیدروســتكردنیدداندهكــهمو
دهتنێرمــهژوورهكــهیتهنیشــتمكــهدختــۆرحهمیــدی
ئهســڵییه. پاتینــی دانانــی شــارهزای ئــهو و لێیــه
ڕوومكــردهدختــۆرحهمیــدودوایســهعاتێكهێنــان
وبــردنوڕنیــنوغڕوهــۆڕیمێشــكههژێن،دختــۆر
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حهمیــدپاتینــهعادییهكــهیڕنــیوپاتینــیئهســڵیی
ئهووهلبابــیبــهســهتوپهنجادۆالربــۆدانــام.دختــۆر
ــهی ــهوپاتین ــهوه:ئ ــدهــهردهیگــوتودهیگوت حهمی
بــۆتدادهنێــمجــۆرییهكجــارئهســڵییهوگــهرتــا
ســاڵێكیترعهیبــیههبــوو،مــنبهرپرســیارم،شــتی
بابهتــی و ئهســڵییه ههمــووی نهخۆشــخانهیه ئــهم

عادیــینایهتــێ.
لــهخــهوڕابــووم،ههواكــهی بهیانــیزووكــه
و پهســتا حهمامهكــه لــه خــۆم بــوو، ســارد زۆر
شــێرهیدهســتهچهپــیئــاوهگهرمهكــهمكــردهوه
وچاوهنــۆڕبــوومكــهگــهرمداهــاتبــهســهرو
ســارد ئاوهكــه كهچــی دابكــهم، خۆمــی گوێاكــی
ــۆمدهركــهوت ســارد،گهرمهكــهنههــاتونههــات،ب
كــهبــهدڵنییاییــهوهلوولــههیتــهرهئۆتۆماتیكهكــهی
كــردهوه جلهكانمــم ناچــار ســووتاوه، بۆیلهرهكــه

ــهر.. ب
ئــهوه ڕابــردوودا، ســاڵی ده مــاوهی لــه
یهكهمجارمــهبــێخــۆشووشــتنلهمــاڵبێمــهدهرهوه.
تــادهوامتــهواوبــووههســتمدهكــردههمــوولهشــم
دهخــورێ.لــهگهڕانــهوهمســهرێكیبــازاڕیكوورانــم
داولوولــههیتهرێكــیئهســڵییبۆیلــهرمبــهگرێنتیــی
ســاڵێكبــهدههــهزاردیناركــڕی.دوكاندارهكهگوتی:
ئهســڵییه.. زۆر ئهمهیــان نهبــێ، خهمــت مامۆســتا،
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ســپانهســهرزلهكــهیتایبــهتبــههیتــهرگۆڕینــی
نانخــواردن دوای و ههبــوو ماڵــهوه لــه بۆیلــهرم
پــڕ ئهونــاوهی ئــاو لێكــردهوه، هێنــاموكۆنهكــهم
ــم ــیپێ ــابن ــیســهرمت ــهتهوق ــمل ــووقالب ــرد،ههم ك
لــهئــاوهــهاڵت،بــاشبــوونوێكهیــمبــهئاســانیتــێ
گیركــردوبــهســپانهكهیخهریكــیبــادانوقایــم
كردنــیبــووم،وهختێكــمزانــیگرتــیونهختــێقایــم
بــوو،نــابــانهختێكــیتریشــیبــۆبــادهم،ههســتمكــرد
قایــمبــوو،دڵــمئــاوینهخــواردهوهنــهوهكائاودزیــی
تێكــهوێهــهربامــداوبامــدا،بــهمزســتانهئهوهنــدهبه
هێــزبامــدهدا،ماندوویــیهــهردووبــازووم،ئارهقــهی
لــهههنیــهمداچۆڕانــد،هــهربامــدا،دهیكهمێكیتــر،
لێوههــات لهنــاكاوشــرقهیهكی تــا ئهمجــارهش، نــا
شــكا. لهناویــڕا لوولهییهكــهی هیتــهره داییســی و
خهمێكــیقــووڵدایگرتــم!باشــه،بهدبهختهفهنــدی..
نهدهبــووا ئــێ توخــوا؟ تۆیــه كاری كــهی ئهمــه
بێنــم؟عهججایــب!تهماشــای وهســتایهكیشــارهزا
داییســهكهمدهكــردكــهلــهبنوبۆتکــەوهشــكابووو
وایــهرینهدهچــووهســهر.بیــرمدهكــردهوهكــهئهمــه
مهحاڵــهبــهمــنوبــهبابــیمنیــشچاكبێتــهوه.دهمــهو
عهســرســلفێكملــهتڕومبێلهكــهمداوبۆڕیچییهكــم
كــه پێیگوتــم ئهویــش بینییــهوه، دهوروبــهره لــهو
لهگهڵــم تــا نییــه مهجالــی ئیشــیزۆرهوه بههــۆی
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بێــتبــۆماڵــهوه،ژمارهیهكــیدامــێتــاپێوهندیــی
پێــوهبكــهمكــهنــاویوهســتاســهرداربــوو،زهنگمبۆ
وهســتاســهردارلێــداوكارهكهمــمتێگهیانــد،وهســتا
دوایســهعاتێكلهبــهردهمماڵهوهمــانحــازربــووو
ــم:ئهمــهچ تهماشــایهكیبۆیلهرهكــهیكــردوپێیگوت
ــه ــهوهك ــمدای ــاوایشــكاندووه؟وهرامی ــكئ حهیوانێ
ئهمــهخوێڕییهكــیئامــۆزامگوایــهوهســتایه،لێیشــی
تــووڕهبــوومودهرمكــردونهمهێشــتچیتــردهســتی
بگهیهنهتــێ.بههــهرحــاڵســهردارچــووســهندووقی
تڕومبێلهكــهیكــردهوه،لوولــههیتهرێكــیدهرهێنــا
و ئیتاڵییــه جــۆری ئهمــه مامۆســتا، پێیگوتــم: و
ســاڵێك گرێنتیــی بــه مــن و ئهووهلبابــه ئهســڵیی
لــهبۆیلهرهكــهیدهخــهم،بــهاڵمنرخهكــهیكهمێــك
گرانــهوبــهبهســتنهوهدهكاتــهچــلهــهزاردینــار،
چونكــهخــۆیبــهبیســتهــهزاره،ناچارمــامســهری
ڕهزامهندیــیبــۆبلهقێنــموئهویــشچــووخهریكــی
ــاوی ــوو.دهمــهومهغریــبههســتمكــردئ ــیب گۆڕین
ــووه، ــێشــیرتێنب ــهنهخت ــهرەئیتاڵییهك ــهرههیت بۆیل
خۆمــمدایــهبــهرڕهشاشــهكهیودوایلێبوونــهوهم،
چومــهوهژوورهوه،پاڵكهوتــموخــهوبردمیــهوه.

ــه ــمســهعاتل ــوومبینی ــهخــهوڕاب ــیكــهل بهیان
ــهو ــهوهیكــهههینیی ــوومب ــداوه،كهیفســازب ــۆالی ن
ــكبۆخــۆمئیســراحهتێدهكــهم.دهوروبــهری نهختێ
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ســهعاتیــازده،خانــمداوایكــردكــهبچــمنانــیفــڕن
لــهوماڵــهدارێــك بكــڕم.ســهیره!خــۆمنداڵهكانــم
لهســهربهردێــكدانانێــن!خانــمگوتــی:نیــوهڕۆبــه

نیــازیشــفتهدروســتكردنونیســكلێنانــم.
لــه بــوو، یــازده ســهعات دهرهوه هاتمــه كــه
و كهوتمــهوه نزیــك وههــاب مــام نانهواخانــهی
و ڕامگــرت لهوالتــر تهواوێــك قهرهباڵغیــی، لهبــهر
ســواری و كــڕی نانــم ههشــت نانهواخانهكــه لــه
نییــه، ئهمــڕۆ تڕومبێــل بوومــهوه. تڕومبێلهكــهم
بهڵكــووســهتســاڵهئیــشنــاكات،قۆڵنجــمههســتا
ئهوهنــدهیســلفهكهبــادهم،خوایــهگیــانئــهوهبــۆ
ــادان؟ ئێمــهیكــوردژیانمــانههمــوویهــهربۆتــهب
ــاده،پشــتێن ــهرب ــاده،كهالنگوچــكه ــهرب ــهه جامان
ــهكار ــهژیانیــشب ــاده،ل ــاده،بهلهكپێــچهــهرب هــهرب
بردنــیكهلوپهلهكانمــانهــهربادانیــاندهوێ،هیتــهر
و گۆڕیــن گلــۆپ دهوێ، بادانــی بۆیلــهر گۆڕینــی
ماســیحهگۆڕیــنوفۆیلپــهمگۆڕیــنوســلفلێدانیــش
هــهربادانــیدهوێ،بــادانبــۆكــوردانوهكههناســه
ونــانوئــاوه.ســلفهكهمدیســانهوهبــادا،كهچــی
مۆبایلهكــهم گــهڕ. نهكهوتــهوه و گــهڕ نهكهوتــهوه
دهرهێنــاوتێلــمبــۆڕهوهنــدیكــوڕمكــرد،دوای
دهدهقیقــهلهوســهریفولكهكــهئهویــشبایدایــهوه
تڕومبێلهكــهم كــه تێگهیشــتین الم، گهیشــته و
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فۆیلپهمــیســووتاوه.خوایــهگیــانكــهیئــهمههمــوو
گلــۆپ، ســوتانی بــهردهدات؟ بهرۆكــم ســووتانه
ــا، ــیترۆمپ ــهم،هی ــیفۆیلپ ــهر،هی ــهریبۆیل ــیهیت هی
جــاهیــیچیــینــا؟خۆیشــمهــهربهدبهختهفهنیــی
فلیــمســووتاوم!ڕهوهنــدژمــارهیفۆیلپهمگۆڕێكــی
گهڕۆكــیالبــوووپێوهندیــیپێــوهكــرد،كابــرادوای
بیســتدهقیقــهگهیشــتهالمــانوچهنــدجۆرێكــی
ئهســڵییه كــه تێیگهیاندیــن و دهرهێنــا فۆیلپهمــی
ئهووهلبابهكــهبــهگۆڕینــهوهحهفتــاهــهزاردینــاری
شهســت بــه ناوهنجییهكهیانــه ههرچــی تێدهچــێ،
هــهزاروخراپهكهیــشبــهچــلهــهزاردهوهســتێ،
دوایمامهڵــهكــردن،پێكهاتیــنكــهئهســڵییهكهمان
بــهشهســتوپێنــجهــهزاربــۆببهســتێت،ئهویــش
تــاكارهكــهیتــهواوكــردنیــوســهعاتیخایانــد،كابــرا
و دهكــرد فۆیلپهمهكــهی جــۆری ستایشــی هــهر
دهیگــوت:ئــهمفۆیلپهمــه،جــۆریئهســڵیییهكهمــه،

لــهخــۆمزیاتــركهســیترنییهتــی.
نایهمــه ماڵــهوه لــه گوایــه ههینییــه، بــهم  
نوێــژی ماڵــهوه، گهیشــتینهوه كــه كهچــی دهرهوه،
ــوو. ــهكالیداب ــهی ههینییشــمانچــوووســهعاتیشل
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یاسینیلهیلووكههژێن
دائیرهی له ئێستا كه منداڵیم برادهری یاسینی
ساڵه، قسوور و پهنجا تهمهنی نۆبهتداره، كارهبا
چونكه لهیلووكههژێن، یاسین دهگوت پێمان جاران
قهبرستانی الی بنلهیلووكانی له جهژن ڕۆژانی
چراغشاگردهلهیلووكییدهكردوكهئێمهیمنداڵ
سواریلهیلووكدهبووین،ئهووهكبادهیههژاندین،
بههۆیئهوهیمنلهمهكتهبوخوێندنیارمهتییم
دهدا،ئهومنیزیاترلهناولهیلووكهكهدادههێشتهوه
لهیلووكهكه، سهر سهردهكهوتمه كه ههمووجار و
دادهنا لهوسهر قاچێكیشم و لهمسهر قاچێكم
لهیلووكهكهوه ڕایهڵی الیهكی به دهستێكیشم و
تریهوه الیهكهی به دیكهشم دهستهكهی و دهگرت
كاریتهكانی جیڕوهۆڕی دهكهوتم، بهجووله كه و
لهیلووكوكهیانلێدامهزرابووئهوناوهیدهگرتهوه
ئهوهنده دهنیشتاند. داڵندا له سامێكیان و ترس و
لێدهبوومهوه تا دهكرد، لهیلووكسواریم لێزانانه
یاسین دهوهستان. بهدیارمهوه زۆر خهڵكێكی
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به ئهوهنده كه ڕادهژهنی لهیلووكهكهی بهنهوعێك
به دهنا، لهیلووكهكهیهوه تهنیشته به پاڵی توندی
پهلیكه دهمنی لهودیو ژێریيهوه له شێوهیهكخۆی
ئاودیو لهسهرخۆی لهیلووكی و دهرهوه دههاته
دهكردونهیدههێشتلهیلووكبگاتهوهجێیخۆی،
بهمجۆره و خۆی شوێنهكهی دهگهیشتهوه ئهو
بهردهوامدهبوو.ئێستاكهناوهناوهبیرلهجوولهو
بزێوییهكهیدهكهمهوه،وهختهبڵێمیاسینمانایهكی
یاریی نهدههێشتهوه، فیزیا له جووله یاساكانی بۆ
دهكرد! لهیلووكهكه سهر كاریگهری چهقههێزی به
دیكهی یاسای ئێستا مابووایه، نیوتن گهر دڵنیام
بیرم ههنووكهش دادهڕشت. تاودان و جووله بۆ
له با فشوهۆڕی كه ههناسهكهیهتی هانكههانكی له
دههاته مێشێ دووكهڵی وهك كهپووهكانی كونه
لهماندوویییاندهتگوت دهرهوه،كونهكهپووهكانی
دهچوونهوه، ڕهش لهدوورهوه و دووربینن كونه
ناو شۆڕی ئهوكاتهی تا  سینهمایییانهم وێنه ئهم
قهبرێمدهكهنهوهلهدیدوهزرداناسڕێنهوه.یاسین
نهیتوانی نهداریشیانهوه بههۆی ژیاو بهمشێوهیه
كۆڵێ دهیبینم، كه جارێ ههر بكا، تهواو مهكتهب
دڵمخۆشدهبێ،بهتایبهتوهختێباسیكوڕهكانی
و سایكۆلۆجی له دوكتۆرای یهكێكیان كه دهكات
تهالرانه. بهناووبانگی ههندازیارێكی تریان ئهوهی
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موحتاجی خوا بۆ شوكور دهڵێ: پێم ههمووجار
هێناوه ئێره تا نۆبهتدارییهشم ئهو نیمو نامهردان
ماومه لهمسێچوارساڵهخزمهتهی ناشمهوێ و
دهستبهرداریبم،بهاڵممامۆستافهرهادیكهشینگ
چهندی ئێستاش نهمانبوو، ئێمه ههبوو تاقهت و

ههتبێبههیچناچێ!
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کوڕیبێوەژنێ
لــەناوەڕاســتیحەفتاکانــداکــەپۆلــیشەشــی
ــە زانســتیمتــەواوکــرد،نمرەکــەمبایــیئــەوەبــوول
کۆلیجیزانســتەکانلەزانکۆیســلێمانیوەربگیرێم،
ئــەوکاتــەباوکــمتــەواوکەوتبــووەســاڵەوەوپیــرو
کەنەفتــەبووبــوو،ماڵمــانلــەخانووێکــیدووچــاوەی
لــەگەڕەکــەکۆنەکانــیعەربــەتبــوو،منــی یــەک
عەربەتیــی،بــۆجارێکیشچەندە!ســلێمانیمنەبینیبوو.
یەکەمجــار، بــۆ ئامــۆزام حەمیــدی لەگــەڵ
ڕوومکــردەئــەوشــارە،کــەئەویــشلــەکۆلیجیئاداب
لــەوێوەرگیرابــوو.ســەرەتابــەرلــەوەیلــەبەشــى
ناوخــۆناومــانبێتــەوە،مانگێــکلــەچــاوەخانووێکــی
داتەپیــویمەڵکەنــدیدەژیایــن،ئێوارەیەکیــانلەگــەڵ
التوپــات شــۆڕبووینەوە، بــازاڕ بــەرەو حەمیــد
وەردەســووڕاین، تێــی بەتــاڵ نیمچــە گیرفــان و
گەیشــتینەدەوروبــەریمزگەوتــیکاکئەحمــەدی
و ماســت پڕوپیرەژنێــک چەنــد لــەوالوە و شــێخ
ســەرتوێژوقەیماغیــاندانابــوودەیانفرۆشــت،لێیــان
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نزیــکبووینــەوەومــندەمویســتجامــێبچکۆڵــەی
ماســتبــۆنانــیئێــوارەبکــڕم،پیرەژنــەکانبــەهۆی
بــەخەڵکــەوە نێــوخۆیانــەوەبەریــان قسەوباســی
ئــەم چمــا بــوو! ســەیر بــەالوە زۆرم نەمابــوو،
پیرەژنــەســەرگەردانانەبــۆقســەهاتــوونیــانبــۆ
کاروکەســابەت؟زیاتــرلێیــاننزیــککەوتمــەوەتــا
بزانــملــەچیــیدەدوێــن،دواتــرگوێــملێیــانبووقســە
ــاندەیگــوت: ــوو،یەکی ــارەیکێچــەوەب ــانلەب ولفتی
ــربــۆی ــملەدەســتکێــچنەمــاوە،ئەویت مــنحەجمان
دەســەندەوە:کێــچشــەوێنایەڵــێبەکامــیدڵبخەوم،
لەوالتــرپیرەژنێکــیچاویلکــەلەچــاویگۆچــانلەپــاڵ
کــەزۆرزیــتوزرنــگدیــاربــوو،دەیگــوت:نازانــم
کــەیلەدەســتئــەمکێچــەپیســەقورتارمــاندەبێــت!
مەراقمــەبــۆجارێــککێچێــکچەنــدە!بەدەســتبگــرم.
منیــشفزوولــەنویســتمهەربــۆشــۆخیلەمبــارەوە
لەگەڵــیبدوێــمولــەبەرانبەرییــەوەوەرامیــمدایــەوە:
چییـــە؟ نـــاوت توخـــوا گیـــان پـــورێ
وەرامـــیدامـــەوە:مـــننـــاوم)گورجـــی(یـــە،بـــۆ؟
گوتمێ:پوورەگورجیگیان،دەبامنچارەســـەریی
ئـــەمکێچەلەعنەتییـــەتبۆباســـکەم،ڕێگایەکهەیە
بـــۆلەناوبردنییەکجارەکییکێچ،بابۆتیباســـکەم.
باجی ڕووخساری بە گەشانەوە کرد هەستم
گورجییەوەدەرکەوتوبەسەرسڕمانەوەتەماشای
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دەکردم:
دادەیڕۆڵەگیانچۆنچۆنی؟

پوورەگورجیئێوەلەماڵەوەخۆڵەمێش)مشکی(تان
هەیە؟

ئەیچۆننیمانە!
پوورەگورجی،تۆهێڵەگتبینیوە؟

ئەیچۆنبەساقە.
هێڵەگێکبێنەچەندمشتێمشکییتێکە.

ئێێێێ؟
ئینجامشکییەکەلەبنیهێڵەگەکەوەبێنەوە.

ئێێێێ؟
بیخەناوهێڵەگێکیوردتر.

ئێێێێ؟
پاشانلەتافتەیبدە.

ئێێێێ؟
ئینجاخۆڵەمێشەپۆدراوییەکەلەسەردەسڕێک

ڕاخە.
ئێێێێ؟

پاشانیەکیەککێچەکانبگرەوپێڵوویچاویان
بکەوەومشکییەکەیتێکە،بەمجۆرەکێچتەواو

دەبنوبۆهەتاهەتالەکێچڕزگارتاندەبێ.
هەستمکردپوورەگورجیزۆرلێمدەهریبووو

تێگەیشتبەبەزمێکمبردووە!
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بەسەروڕووخسارێکیپەشۆکاوەوەڕووی
کردمێوپێیگوتم:
بەساقەەەەە؟

وەراممدایەوە:بەڵێپوورێگیان؟
پێیگوتم:

بەساقەەەە،توخواتۆکوڕیبێوەژنێنیی؟

بیرۆكهیئهمبابهتهبهسهرهاتێكهمامۆستاغهریبپشدهری

بهجۆرێكیتربۆیگێڕامهوه،الیمنئهمدهقهیلێكهوتهوه.



47ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان

ماجەرایدختۆركاكۆیسەگەوان
لــەشــەڕیناوەخــۆیكوردســتان،كــەحیزبــەكان
هیــچنەمــابــەیەكتــرینەكــەنوتەنانــەتدڕندەیــی
یەكتــر، بەرانبــەر كــورد چەكدارانــی لــە هەندێــك
گەیشــتەئــەوەیگــەریەكێكیــانبــەدیــللەالیــەن
حیزبــەڕكابــەرودوژمنەكــەیگیرابــا،لــەودیانــە
ــر ــانئاگ ــزگونی ــەپرێم ــەب ــووك ــداب ــانتێ ــیوای هی
دەدرا،ئــەمئــازارەوەحشــییانەیانلەنــاوخۆیانــدا
داماوانــە دیلــە لــەو )گونتەقێنــی(،زۆر نابــوو نــاو
بــەوهۆیــەوەگۆڕبــزركــرانوئێســتایشداكوبابیــان
چاوەنــۆڕیهاتنەوەیانــن،تەنانــەتجــاریوابــووە
زەالمبــەنوێــژینیــوەڕۆلــەجــادەدەگیــراودواتــر
تــاهەتایــەشــوونبزردەكــرا،ئــەوڕۆژانــەبیــرملــەوە
كــردەوەكــەمــنپیــاویچەكــداریوشەڕوشــۆڕ
نیــم،بۆیــێواچاكــەچارەســەرێكیخــۆمبكــەمو
بــەوبــڕەدۆالرەیپاشــەكەوتمكــردووە،خەمێكــی
پیاوانــەلــەخــۆمبخــۆموباشــترینچارەســەریش
ئەوەیــەبــۆدەرەوەیواڵتتێیتەقێنــموخــۆملــەو
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شەڕەســەوســەگوەڕەینێــوانهێــزەسیاســییەكان
قورتــاربكــەم،تــائەوكاتــەیالیــەكبــەالیــەكدەبــێ،
ــاداپایدۆســی ــەدونی ــمل ــەحیزبێك ــەل ــنك چجــایم
كــردووەومۆدێلــیلــەهیــچقوژبنێكــیگــۆیزەویــدا
نەمــاوە.ئــەوحیزبــەیمــنلێیــم،جــارانبــەیــەك
فیكــەدەیتوانــیبــەملیــۆنلــەالیەنگــروهاوواڵتییــان
بێنێتــەجــادە،كەچــیئەمــڕۆبــەهــەزارنــاریعەلــی
پێــیناكــرێپــازدەكــەسكۆكاتــەوە.بیــرمدەكــردەوە
كــەلــەمڕۆژگارەداقەتوقــەتبەهــۆیحیزبەكەمــەوە
ناگەمــەهیــچ..ئەوەبــووبــۆڕۆژیدواتــرخــۆمو
خۆمــان ســەری بڕیارمانــدا هاوســەرم پاییــزەی
ڕۆژ چەنــد هەڵێیــن. ئەوروپــا بــۆ و هەڵگریــن
تەحســو ماڵەوەمــان كەلوپەلەكانــی هەمــوو دواتــر
كــرد هەرزانفــرۆش بەشــێكیانمان و كــرد نەحــس
وهەندێكیشــیانمبەخشــی،كتێبەكانیشــمتەســلیمی
ــان ــیماڵەوەی ــەهەورەبان ــردول ــیخــەزوورمك ماڵ
شــوێنێكیتەقەتیــانبــۆكردنــەوە.هەفتــەیپاشــتر
گەیشــتینەســەرســنووروچەنــدڕۆژدواتــربــەو
قاچاخچییانــەوەزۆر بەهــۆی پارەیــەیهەمانبــوو،
ــەڕێــگائەوەنــدە ــا.ل بــەزەحمــەتگەیشــتینەئەوروپ
بــەپــێڕۆیشــتبووم،پێاڵوەكــەمهــەالبــەهــەالببــوو،
گیرســاینەوە، بەلجیــكا لــە كــە  ســەرەتا ڕۆژانــی
بــاری نامۆییەكــیكوشــندەدەكــردو بــە هەســتم
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ــدات،ال ــوومێشــكمتێكوپێــكب ــمخەریــكب دەروونی
كوالنەیەكیــاندابووینــێوتێیــدادەژیایــن،ســەگبــە
حاڵمــاننەبووبــێ،نــازونیعمەتــیهەولێــرلــەكــوێ
وئێــرەلــەكــوێ!هاتنــەدەرەوەكــەملــەكوردســتان
ــرمدەكــردەوە،باشــە زۆریپەشــیمانكردمــەوە.بی
مــنبــۆوالەخۆمــمتێكــدا؟چمــالــەوێالیخۆمــان
حیــزب بــەرزی ئەندامێكــی هەبــوو؟ كێماســییەكم
وخــاوەنپاســەوانوماڵوحاڵێكــیئــاوەدانوتــا

ــەت. ــازونیعم ــەن ــەكل ڕادەی
دەردەسەرییان لە بوو خەریك هەبوو ڕۆژ
بتەقم.نیوەڕۆیەكدوایئەوەیبەحاڵتوانیمپارەی
پێاڵوێكیئاساییپەیدابكەمولەودەوروبەرەئەو
لەكۆڵكردەوە،خۆموجلیشڕووڕ خەمەشم
خەریكی جامخانەكان گەڕەكی لە تازەم پێاڵوی و
ئەوجامخانانەی بووم، بێهودە گەڕانوسووڕانی
چاوەنۆڕی و ڕاكشاوە تێدا ڕووتیان ژنانی كە
موشتەرییبەزموڕەزمیسێكسین،منپارەیەكی
وامپێنەمابووكەبەشیئەوەبكاحەزیگڕگرتووی
زۆرجاران بەاڵم دامركێنمەوە، نێوگەڵم ئاگردانی
نەفەسێكی بۆخۆم كۆاڵنانە و كووچە ئەو لەنێو
الكۆاڵنێكی لە نیوەڕۆیە ئەو وەردەگرت. چێژم پڕ
بووەوە، ڕووبەڕوو برادەرمم ئەسعەدی كشوماتدا
چلودوو )ئەسعەد دەگوت پێمان مەكتەب لە كە
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ئەو نەبینیبوو، حەفتاكانەوە لە ئەسعەدم چلودوو(.
ژیانیداساردی لە و بوو پیاوێكیخواپێداو كوڕی
ئەم شارەزای  زۆریش نەچەشتبوو، گەرمیی و
دەزانی، تەواوی بە زمانەكەیشیانی و بوو واڵتە
بوو. ئەوێ هاوواڵتیی بوو زۆر ئهسعهدسااڵنێكی
دەعوەتی شەومەستان مەیخانەیەكی لە شەوەكەی
تامڕ بەیەكەوەخۆشمانڕابوواردو ئەوبوومو
بێ لەو ئەوەی بۆ ئەسعەد هەڵمانقوڕاند. بووین
پارەییوبێكاریوالتوپاتییەمڕزگاربكات،ئەلهەقی
پیاوانەهاتەدەستوتوانییبەهانامەوەبێت.ئەو
و زیت چەند مەكتەب لە من خۆی كاتی دەیزانی
كە كردم بۆ پێشنیازێكی چەند بۆیێ بووم، زرنگ
تریشیان یەكی و بوو دوكتۆرا خوێندنی یەكێكیان
پاسەوانییسیفێكیپڕلەسەگبووبەمانگانەیەكی
باش،ساحێبسیفدەوڵەمەندێكیتوركیبرادەری
دیتنەوەی بە بووم خۆشحاڵ كۆڵێ بوو. خۆی
خەمۆكییەكەم لە كەمێك بوو خەریك و ئەسعەد
دەڕەوییەوە،بۆیەدەمودەستپێشنیازیدووەمیانیم
پاسەوانی بوومە دوایی ڕۆژی بۆ و كرد پەسەند
سەدانسەگیجۆراوجۆر،تووتكەسەگوسەگی
سیفەت سەگی و دێڵەسەگ و بەرانی  لمووز
قەپۆز و شۆڕ گوێ گۆردەی و گەماڵ و تاژی
خەنەیی كلك سەگی و قژن سەگی و تەشوولەیی
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كلك سەگی و مۆڕە پر سەروگوێاك سەگی و
قوتودەیانجۆریتر،جاریوابووەلەگەڵیاندا
وەكوو كتومت و قرووسك قرووسكە دەكەوتمە
هەبێ كەس ناكەم باوەڕ ئێستاش دەحەپیم، ئەوان
وەكوومنجوانبقروسكێنێ،حەپینەكدەحەپیمگەر
تەماشاتنەكردباموتەنیاگوێتلەدەنگمبگرتبایە،
ئەوەندە پشدەر، گەمبۆڵەكانی حەپەی كتومت هەر
متوویسەگببوومكەزۆرجارانلەگەڵیانبەقسە
و حەز و مەبەست هەموو لە دەمتوانی و دەهاتم
السایی تەنیا بە لەوێ زۆرجار بگەم. خولیایەكیان
سەیر یاریی و دەگەوزیم و دەكردەوە سەگەكانم
كۆتایی ئێوارەیەكی دەكردن. لەگەڵدا سەمەرەم و
و سیفەكە گۆڕەپانی لە كارەكەم یەكەمی هەفتەی
لەنێوسەگەكاندادەخوالمەوە،ئەسعەدملێبەژوور
هێنامە لەگەڵ خوێندنەكەمی باسوخواسی و كەوت
كار بخوێنمو ناتوانم كە وابوو ڕام منیش گۆڕێ،
بەالوە پرۆژەكەیم و نەبوو خوێندنم تاقەتی بكەم،
ئیشیم دوو پاشان بوو، هەزار بە هەزار چیایەكی
بەالوەزەحمەتبوو.ئەوسووربوولەسەرئەوەی
بخوێنموبۆهەندێشزانكۆیەكیبۆدۆزیمەوەكە
نەخوێندنوخۆهیاككردنیدەویست،نەپارەو
پوولێكیواكەنەتوانمدەستەبەریبكەم،وەعدیشی
پێویستبكات،هاوكاریمبكات. دامێكەهەركات



ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان 52

ئەوەبوویەكشەممەیدواترچووینەسەرۆكایەتییەك
لەوزانكۆیانەیكەئێستالێرەناویانناونزانكۆی
نەبوون، زانكۆیانە لەمجۆرە لێرە ئەوكات علووج،
كەچیهەنووكەپڕەلەزانكۆیئەهلیوعلووجكە
قوتابییانیتێداساقیتنابنوشتێكیشیلێفێرنابن،
لەكووچەوكۆاڵنانیشكۆلیژ نابینیخەریكە ئەی
وبەشەكانیقانوونهەن؟چمانەتبیستووەكۆلیژی
حاجی هەمووجار هەیە؟ بەحركەش لە قانوون
دەشكاند عەنتیكەكانی شەكرە ئامۆزام، حەمیدی
تەنەكەوحاویەی لە بەشەرەفمشەق ودەیگوت
زبڵیبەردەرگایهەرماڵێكوتەنانەتلەقوونی
كەرهەڵدەی،خەریجیقانووندەردەپەڕن،جاچتۆ
خەریج؟خەریجبەشەرتیكڵۆڵیلەقانوون.كۆڵەوار

ونەزانلەدەستوور.
ــێ ــەپێشــوازییل ــەزۆرپیاوان ســەرۆكیزانكۆك
كردیــنوهــەرئــەوڕۆژەنــاویخســتمەنێــولیســتی
وەرگیــراوانلــەیاســاینێودەولەتــی،ئاگاداریشــی
ناوەنــاوە و بێــت لێیــان چاوێكــم كــە كردمــەوە
ــەوەنەگەیشــتم،پاشــان ــنل ــەوە،م بەســەریانبكەم
ئەســعەدتێــیگەیانــدمكــەپێویســتەمانگــێیــەكدوو
جــاردیارییەكیــانبــۆببــەم.هەفتــەیدووئێــوارانبــۆ
مــاوەیســێســەعاتاندەچوومــەزانكــۆیگۆریــن،
هەفتــەیســێیەمیدەوامكردنــمبووكەپرۆفیســۆری
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ســەرۆكبــەشبەدوایــدانــاردموتێــیگەیانــدمكــە
پێویســتەناوونیشــانێكبــۆتێــزیدوكتۆراكــەمدیــار
بكەم،ڕۆژیدواترلەســەرپێشــنیازیئەســعەد،ئەم
ناوونیشانەمتەسلیمكردن)بارودۆخیدابەشكردنی
كوردســتانبەدەســتكۆڵۆنیالیزمەوە(،مانگێكدواتر
پرۆفیســۆرێكیگەنجــینــاوزانكۆكەمیــانبــۆكــردم
ــاوی ــدان ــەژیانی ــەسەرپەرشــتیاریتێزەكــەمكــەل ب
كوردســتانینەبیســتبوو،ئەســعەدچاكــەیئەوەشــی
ــیخــۆی ــووكــەهاوكارێكــیهەولێری بەســەرمەوەب
ڕاســپاردكــەدەســتینووســینیهەبــووتــاتێزەكــەم
ــاوڕێسەرپەرشــتیارەكەم، ــەڵه ــۆبنووســێت.لەگ ب
زۆرجــارانبەیەكــەوەپیاســەماندەكــرد،تەنانــەت
جارجــارەلــەگەشــتوســەیرانانبەیەكــەوەتــامــڕ
دەبوویــندەمانخــواردەوەومــننەمدەهێشــتئــەوبە
خەونیــشهەســتبــەتەنكبوونــەوەیگیرفانــیبــكات،
ــیووای ــەگیان ــیب ــیگیان ــەهاوڕێیەك ــووب ــەب بۆی
لــێهــاتكــەزۆرهاتوچــۆیماڵەوەشــیدەكــردم،
پێوەندییەكەمــانهیــیمامۆســتاوقوتابــینەبــوو،
ــن، ــەكبووی ــڕیی هەردووكمــانشــارەزایســڕوت
ئێســتاشجارجــارەوەكدۆســتێكیدێرینــیكــوردو
كوردســتانلــەالیــەنبەرپرســەگەورەكانــەوە،وەك
میوانێــكلــەكوردســتانپێشــوازییلــێدەكرێــت،
هەركــەبــەمیوانیشدێت،ئاگاداریمنیشدەكرێتەوە
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وبەشــدارییدانیشــتنەكانیدەكــەم.ئێوارانیــشلەنــاو
ســەگەخۆشەویســتەكانمتــادرەنگانــیشــەووتــا
ــد. ــوو،خــۆمدەخافاڵن ــەواودەب ــەپاســەوانیمت نۆبەت
ئەمــەبــووبەرنامــەیڕۆژانــەیژیانــمتــائــەوكاتــەی
ــد ــەمــاوەیچەن كــەســڕەیدوكتۆراكــەمهــات،بۆی
ڕۆژێــكلەگــەڵهاوكارەكــەمخەریكــیشــتێكبووین،
ــەر ــەوە،شــەویب ــرناچێت ــەبی ــمل ــز.قەت ــاتێ ناومانن
لــەبەخشــینیدوكتۆراكــەمكــەهەمیشــەئــەوجــۆرە
زانكۆیانــەبەخشــینیبڕوانامەكانیــانبــێجەلســەی
ــوو ــزا،بەڵك ــزاومیم ــۆوهەڵســەنگاندنوئیم گفتوگ
ئێوارەكــەیلــەئاهەنگێكــیكێــكومیــوەخــواردن
كۆمــەڵ بــە بڕوانامــەكان مۆســیقادا و ســەما و
دەبەخشــرێنودوایفیكــەوچەپڵــەلێــداندەبیــت
بــەدوكتــۆروئــاوێبێنــەودەســتانبشــۆ.شــەوی
دواتــركــەدوكتــۆراموەرگــرت،لــەســیفەكەدالەنــاو
ســەگاندائەوەنــدەمقرووســكاندخەریــكبــوودەنگــم
دەنووســا،تەنانــەتســەگەكانناوەنــاوەبــەســەرو
ــە ــردمك ڕووخســاریســوڕماوەوەتەماشــایاندەك
ــە ــەوشــەوەیبووم ــەئ ــووم.بیرم ــانوانەبینیب قەتی
هاتــەخەونــێو بەدلیســیم دوكتــۆر،شــەرەفخانی
ــی ــەتێزەكــەمكــردوئامۆژگاری زۆریقەشــمەریب
كــردمكــەمێــژوویبەربــادوشــێواوییەكانینــاو
تێزەكــەمچــاكبكەمــەوەیانئەوەتــادوایوەرگرتنی
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بڕوانامەكــە،تێزەكــەمبشــارمەوەوتــادونیــادونیایــە
نەیدەمــەدەســتكــەسونەیەڵــمحەشــتەبایخــواش
ــڕواشناكــەم ــینەكــەم،ب ــێوقەتوقەتیــشچاپ بیبین
كەســێلــەكوردســتانزمانــینووســینیتێزەكــەم
قەشــمەرجارییەكانی و وێرانــە بتوانــێ تــا بزانــێ
ناویــیئاشــكرابــكات.لێگــەڕێبــابــڕواولــەواڵتــی
ئێمــەدوكتــۆرایەعنــیدوكتــۆراوبڕایــەوە،ڕۆژەكەی
بیــرمكــردەوەوبــەخۆمــمگــوتهــەیئەحمــەق،
خەریــك خەیااڵنــەوە و خــەون بــە خــۆت بۆچــی
دەكــەی؟هــەیگەمــژە؟چمــاهــەركاتــێبچییــەوە،بــە

دوكتــۆربانــگناكرێــی؟.
ئێوارەكــەیتەحســینیبــرامتەلەفۆنــیبــۆكــردم
لــەهەواڵــیبڕوانامەكەمــیپرســییەوەوگوتــی و
هەڤااڵنــیحیــزبوهەمــووخــزمودۆســتانعەوداڵی
پێیــم هاتــەوە؟ بەســەر چیــت ئــەرێ هەواڵەكــەن.
ڕاگەیانــدكــەتێزەكــەموەكــووخۆیوبــەپلەینایاب
پەســەندكــراوە،تەحســینداوایزانیاریــیزێتــریلێ
كــردمتــاهەواڵەكــەلــەڕۆژنامــەكانوەكڕووداوێكی
ــەوه، ــاڵوبكات ــارودۆخب ــەریب ــەزنووەرچەرخێن م
ڕۆژنامــەكان هەمــوو دواتــر هەفتــەی ئەوەبــوو
بــەوێنــەیڕەنگینــیخۆمــەوەباســیانلــەگرنگیــی
ــەوەی ــۆدواڕۆژیكوردســتانودەنگدان ــەمب تێزەك
لــەســەرتاپایگــۆیزەویكردبــوو.بڕواتــانهەبــێ
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كــەتەحســینوێنــەیهەواڵەكــەیبــۆنــاردمودواتــر
ــملەخــۆم ــردوهۆپەك ــەوە،ئیســتێكمك ــەخوێندم ك
زانــی!چمــامــنئــەوەمكــەمیدیاكانــیواڵتەكەمباســم
دەكــەن؟بۆیــێبڕیارمــدادوودەســتەقاتــیپێــركاردن
ــدەرەی ــدقۆن ــابوچەن ودەســتەیەكبۆینباخــینای
پــڕباقوبریــقوبۆنــیماركــەیجیهانــیوكەلوپەلــی
ــەوە ــوولبگەڕێم ــیئەیل ــڕموســەرەتایمانگ ــربك ت
وكارێــكبكــەمبــەبایەخــەوەپێشــوازیملــێبكــرێ.
دانەیەكــی مانگێــك بــە گەڕانــەوەم لــە بــەر
بــۆ هاوڕێیەكمــدا بــە بڕوانامەكەمــم مۆركــراوی
تەحســیننــاردتــاتەســلیمیبەشــیبڕوانامەكانــی
وەزارەتــیخوێندنــیبــااڵیبــكات،بــۆئــەوەیمــۆری
بكــەنوبــەڕەســمیپشتڕاســتیبكەنــەوەوبــڕوای
پــێبهێنــن،مانگێــكدوایئەوەتەحســینتەلەفۆنیبۆ
كــردموپێــیڕاگەیانــدمكــەلیژنەیــەكلــەوەزارەتەكە
بەویــان نەهاتــووە. دوكتۆرانامەكــەم بــە بڕوایــان
ڕاگەیاندبــووكــەئــەوزانكۆیــەیبڕوانامەكــەیداوە،
زانكــۆیجەڵەبــیوبــێبــڕواومتمانەیــە.كــەئەمــەم
بیســت،لــەداخــانمــوویســەرمڕەپڕاوەســتاو
چــاومچــووەپشــتیســەرم.بیــرمكــردەوەكاروا
بــڕوات،ڕیســەكەملــێدەبێتــەوەبــەخــوری،ڕۆژی
بەرپرســەكانی بــرا لــە یــەك بــۆ تەلەفۆنــم دواتــر
وەزارەتەكــەكــردومــاوەیســەعاتێكمشــتومڕمان
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بــووودواجــاربڕوایــاننەهــاتكــەدوكتۆراكــەم
ــەواوە. ت

بــوو واشــنگتۆن ڕێككەوتننامــەی ســەروبەندی
هــەردووال و زلهێــز هــەردووحیزبــی نێــوان لــە
بەڵێنیــانبــەهەڤااڵنمــاندابــووكــەبــۆپێكهاتــەی
حكوومەتــیتــازە،الیــەكلــەئێمــەشبكەنــەوە،بۆیــێ
كاروبارەكانــیخۆمــمڕێكخســتودەڕۆژدواتــر
بلیتــیئەســتەنبۆڵمبــڕیتــالەوێــوەبگەڕێمــەوەواڵت.
هەواڵــمنــاردەوەكــەســبەیســەعاتچــواریئێــوارە
دەگەمــەوەســەرســنوور.ئەوەبــوولــەگەڕانەوەمــدا
لــە ســنوور لەســەر خۆمــان زۆری هەڤاڵێكــی
پێشــوازیمدابــوونوكــەچــاومبــەمهەمــوودۆســتە
ئازیــزەكــەوت،ماندووێتیــملەبیــرچــۆوەوڕۆژی
بەبۆنــەی سەرمەســتانەیان شــەواهەنگێكی دواتــر
هاتنــەوەموبەدەســتهێنانیدوكتۆراكــەملــەكۆشــكی
ــیشــەولەگــەڵ ــادرەنگان ــۆڕێــكخســتموت ــەاڵب ق
دواتــر ڕۆژ چەنــد ماینــەوە. هەڤــااڵن حەشــاماتی
بــۆ حیزبیــان ڕێكخســتنی بەرپرســێتیی بڕیــاری
دەركــردمونــاوملــەســەریســەرەوەیهەمــوو
)د.( پێشــگری بــە باڵوكراوەكانــدا و نووســراو
دەنووســراولــەوەوەكــەسبــەنــاویخۆمــەوەبانگی
نەدەكــردم.دوكتــۆر،دوكتــۆرنێرەكــەرنەیدەكێشــا.
بــە بڕوانامەكــەم هەوڵــدا زۆرم ماوەیــە ئــەو
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دوكتۆرێكــی بــەاڵم بكەمــەوە، هاوتــا ڕەســمی
بەتەمەنــیخوێندنــیبــااڵلێــملــەڕكڕاچوووســوور
دوكتــۆرای زانكۆیــەی ئــەو ئــەوەی لەســەر بــوو
بــڕوا زانكــۆ لیســتێكی هیــچ لــە نــاوی داومــێ،
پێكراوەكانــیدونیــادانییــە،بــەكورتــیتێــیگەیانــدم
كــەمــنبڕوانامــەملــەدوكاندارانــەوەوەرگرتــووە،
ئیتــردەســتملــەوكارەمشووشــت.لــەوماوەیــەدا
بــەوحاڵەیــانزانیبــوو خەڵكانێكــیزۆڵــیزۆرزان
ــە ــمل ــۆفشــەپێكردن ــەرب ــوونوه وناسیاویشــمب
ناوزەدیــان نــەكدوكتــۆر بــەدختــۆر مەجلیســان
ــاندەگەیشــتم، ــەمــەراموفیتەی ــشل دەكــردمومنی

بــەاڵمناچــاریخــۆلــەگێلدانــێبــووم.
وەزعەسیاســییەكەخەریكبووئارامدەبووەوە
براكــوژی، دەیگوترایــێ كــە ناوەخــۆ شــەڕی و
دەچــووەوە، بیــر لــە ڕادەیــەك تــا بــوو خەریــك
بــۆ تەلەفۆنیــان ســەركردایەتییەوە لــە ڕۆژێكیــان
ئێــوارە ســبەی داوە بڕیارمــان گوتیــان و كــردم
كۆبینــەوەوچەنــدهەڤاڵێكیشــمپێیــانڕاگەیانــدمكــە
قســەیەكهەیــەپشــكێكیوەزارەتبــەرحیزبمــان
بكــەوێوئــەوانالیخۆیانــەوەمنیــاندەستنیشــان
كردبــووبــۆوەرگرتنــیئــەوپۆســتەودایاننابــوولــە
كۆبوونەوەكەمانــدابابەتەكــەبێننــەگۆڕێ،ئەوشــەوە
لــەخۆشــییانخــۆموپاییــزەخەومــاننەچــووەچــاو.
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گرینگیــی لــە باســم ئێوارەكــەدا كۆبوونــەوەی لــە
و كۆمەڵگەكەمانــدا لــە كــرد تــاك بەرپرســیارێتیی
جەختــملــەوەشكــردەوەكەپێویســتەتاكــیبەرپرس
لەنێــوئێمــەدابــەرلــەهەمــووشــتلــەخەمەكانــی
هاوواڵتییانــدابێــتولــەخزمەتیانــداڕاســتگۆبێــت
ئــازادی بــۆچەســپاندنیدیموكراســییەتو وكار
بــكاتوخــۆیلــەمنمنۆكــێوخۆپەرســتیبــەدوور
بگرێــتوئەركەكانــیسەرشــانیدوورلــەناپاكــی
ــە ــت.قســەوباســەكانمبوون ــەتبەجــێبێنێ وخیان
مایــەیسەرســامییهەڤااڵنــیمیــمســین،پاشــانكــە
قســەهاتــەســەربەشــدارییكردنمــانلــەدەســەاڵتی
جێبەجێكــردنوهاتنــەســەركاندیدكردنــییەكێكمــان
بــۆپۆســتیوەزارەتــیدادلــەهەرێمەكەمــان،تێكــڕای
هەڤااڵنــمبــەزۆرینــەیدەنگمنیانهەڵبژاردومنیش
تێمنــەگات كــەس كــرد وام كــە منگەمنگێكــم دوای
ــد ــووم.چەن ــانب ــدیداواكەی ــە،پاشــانڕەزامەن چیم
و ڤــی تــی و ڕادیــۆ كەناڵەكانــی دواتــر ڕۆژێــك
كاندیدكراوانــی لیســتی ڕۆژنامــەكان و فەیســبوك
كابینــەیبنكــەفرەوانیــانبــاڵوكــردەوەكــەنــاوی
بەندەشــیانتێــدابــوو،ئــەوڕۆژەبــەســەدانكــەسبە
نامــەوتەلەفــۆنوســەردانیماڵــەوەم،پیرۆزبایییــان
لــێكــردموخۆشــحاڵییانبــۆدەربڕیــم،خەڵكــیوام
دەهاتنــەســەردانێكــەقــەتبیــرمبۆیــاننەدەچــوو،
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لــەكارمەندانــیوەزارەتــیدادزەالمــیملەســتوور
ملەســتوورملــێبــەژووردەكــەوت،جێــگانەمابــوو
گوڵــیجۆراوجــۆریهۆڵەنــدیوئێرانــیوگوڵــی
باغــەودەســتكردیتێــدادانێــم،چەنــدڕۆژدواتــر
لــە چەندینیانــمبەســەردراوســێكاندابەخشــییەوە.
واڵتەكەمانــدافرۆشــتنیپلــەوپایــەلــەچركەســاتدایە،
و فرۆشــتنەوەم نیگەرانیــی و تــرس منیــش بۆیــە
دەركێشــانملــەلیســتەكەدا،هەنــاویهەڵكۆڵیبــوومو
خــەووخۆراكــمببــووەبیركردنــەوەوڕاڕایــیو
مەرگەمــووش،ئەگەرچــیشتێكیشــملــەكارگێــڕیو
قانــووننەدەزانــی،بەاڵمبیرمدەكردەوەوتەماشــای
پێشــووم وەزیرەكانــی و كاندیدكــراوان نــاوی
ــەرچــاو، ــەب ــووندەهات ــەئەفاڵت دەكــرد،خۆمــمالب
ــایبــە ــدابــووتوان ــانتێ بڕواتــانهەبــێخەڵكــیوای
پێشــەخۆدانیدووســەرمــەڕوبزنێكیشــینەبــوو.
دیسانەوەبەختەكەمهێنایوڕۆژیپێنجشەممە
ئــاگاداركرامــەوەكەســبەینەییەكشــەممەبۆســوێند
خــواردنلــەپەرلەمــانبــۆڕاگەیاندنــیكابینــەیتــازە
ــدەپۆســتیوەزارەتــیدادی ــدابەن ــمكــەتیای ئامادەب
دەدرێتــێ.خــۆموقۆنــدەرەیزرۆقــیوقاتــیبــە
باقوبریقــیشــەوئوتووكــراوموبۆینباخــیمارۆنیــم،
بــەپیكابەكــەمبــەرەوپەرلەمــانڕۆیشــتمولــەوێ
پۆلیســەكانڕێگرییــانلــەچوونــەژوورەوەمكــرد،
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هەوڵمــداتێیــانبگەیەنــمكــەمــنكاندیــدیحیزبــمبــۆ
بوونــەوەزیــر،كەچــیهــەرگوێیشــیانپــێنــەدام
پیكابەكــەم ژوورەوەی بردنــە كــە تێیانگەیانــدم و
كارێكــیڕێگــەپــێنــەدراوە،تەنیــاڕێگــەیچوونــە
ــێ ــەاڵمناسنامەكەشــیانل ــاندا،ب ژوورەوەیخۆمی
گێڕامــەوە.دوایڕێوڕەســمیســوێندخــواردنبــە
قورئانــیپیــرۆزكــەیەكەمجــارمبــوولــەژیانمــدا
دەســتمبــەرقورئــانبكــەوێ،نیوەڕۆكــەیدەعوەتــی
و بوویــن ســەرەكوەزیران نانخواردنــی شــاهانەی
دوایتــەواوبــوون،تەلەفۆنێكــمبــۆســمكۆیئامــۆزام
كــردكــەبــەدوامــدابێــت،دواتریــشهــەرخــۆی،

ــەوە. ــۆهێنام ــەوناســنامەكەیب پیكابەك
گەیاندمیە سمكۆ بوو، پێنجشەممە ڕۆژی
لە دەرگا لەبەر زۆر حەشاماتێكی و وەزارەتەكە
پێشوازیمدابوون،تەوقەملەگەڵیەكەیەكەیانكرد
ئەو و كردم ڕێنیشانیان نهۆمیسەرەوە بەرەو و
ڕۆژەبەهۆیزۆرییمیوانانەوەتادەوامتەواوبوو
هیچمبۆنەكرا،هەفتەیدواترسەرۆكیحكوومەت
چوارئۆتۆمبیلیبەرزیتازەمۆدیلودووشوفێر
بە هەموویان و ناردم بۆ پاسەوانیشی شەش و
كڕنووشودەستەوەستانەوەلەخزمەتمدابوونو
مانگێكدواتریشكلیلیخانووێكینوێیدوودۆنمیی
كە ناردم بۆ وەزیراوایان گەڕەكی كەلوپەلی لە پڕ
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بەرپرسە و وەزیران ماڵوحاڵیسەرجەم و شوێن
لە منداڵەكانیشمیان بوو، حیزبەكان نەقۆاڵكانی
قوتابخانەیشووەیفاتینێودەوڵەتیدانابەرخوێندن.
ژیانمكەوتەڕەوتێكیتازەوەكەبەخەونیشبیرم

بۆئەوەنەدەچووئەوەمنبم!
یــازدەمانــگبــووببوومــەوەزیــركــەڕۆژێكیــان
بەرپرســیكارگێڕیــیئەنجومەنــیوەزیــران،زەنگــی
بــۆلێــداموپێــیڕاگەیانــدمكــەبــەهــۆیگەشــتێكی
یــەكمانگیــیجەنابــیوەزیــریخوێندنــیبــااڵوەبــۆ
واڵتانیدەرەوە،بەبڕیاریجەنابیسەرەكوەزیران،
ئێــوەئــەومانگــەكاروبارەكانــیوەزارەتەكــەدەگرنــە
ئەســتۆ،ڕۆژیپاشــتربەڕێوەبــەرینووســینگەكەم
ــەهــۆیســەفەركردنی ــام:)ب نووســراوەكەیبــۆهێن
ڕێــزدارمەغدیــدحەوێزســمایاوەوەزیــریخوێندنی
حووجــان كاكــۆ دوكتــۆر بەڕێــز بڕیارمانــدا بــااڵ،
ترپەســپیانوەزیــریداد،بــەشــێوەیەكیكاتــیو
بــااڵش خوێندنــی وەزیــری پۆســتی وەكالــەت بــە

ــران( ــزا:س.وەزی ــت.ئیم وەربگرێ
لــە دواتــر ڕۆژی و بــوو دڵ بــە زۆر ئــەوەم
تــەواوی و بــووم كار بــە دەســت بــااڵ خوێندنــی
كۆبوونەوەیەكــم و بــرد بەســەر لــەوێ ڕۆژەكــەم
ــدنكــە ــیكــردوتێمگەیان ــەســەرجەمفەرمانبەران ب
ئەركــیئــەموەزارەتــەلــەبەڕێوەبــردنوپێشخســتنی
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واڵتەكەمانلەڕوویزانستوتەكنۆلۆجیاوهەموو
ناڕاســتەوخۆ و ڕاســتەوخۆ كــە هۆكارانــەی ئــەو
ــەوە ــیتاكــەكانوكۆمەڵگاكەمان ــەژیان ــانب پێوەندیی
ــان ــێپێویســتەهــەریەكەم ــرۆزە،بۆی ــە،زۆرپی هەی
الیخۆیــەوەبەوپــەڕیلێبووردەیــیودڵســۆزیو
تكایــە بــكات، كار ماندوونەناســانە ڕاســتگۆیییهوه،
بــەردەوامدژیدزێــویوگەندەڵــكاریبووەســتنەوە
حكوومەتــە ســەرۆكایەتیی وەكــوو ئێمــەش و
ســاواكەمانســەربەرزینبــەیەكــەیەكەتــان..ئیتــر

ــۆپێشــەوە. ب
بڕوانامەكانــم بەڕێوەبــەریگشــتیی ڕۆژێكیــان
هاتــەالكــەبڕیــاربــووخــۆمبــەدوایــدابنێــرم،دوای
ــكاتوداواكاری ــەوەیقســەب ــەرل ــی،ب بەخێرهێنان
وئیشــەكەیمبــۆبــاسبــكات،شــوفێرەكەممتێگەیانــد
كــەجانتــادیبلۆماســییەكەمبــۆبێنــێوتێــزەبیســت
و دەرهانــی لــێ بڕوانامەكەمــم و الپەڕەیییەكــەم
بــەســۆفتەســەوزەكەمئــەمپەراوێــزەمنووســی:
)بەڕێوەبــەریگشــتییبڕوانامــەكان..تكایــەبــەپەلــە
وبــێدواخســتنئــەمبڕوانامەیــەهاوتــابكــەن..ئیمزا:

ــااڵ( و.خ.ب
شــوكوربــۆخــوابــۆبەیانییەكــەیبــێئــەوەی
بیداتــەلیژنــەومیژنــە،بڕوانامەكــەیبــەنووســراوی

ــەوەدەســتم. ــراوەوەدای هاوتاك
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چۆنبوومبەحەمیدڤانكوخ؟
زۆرممــەراقبــووئــەمدەســەاڵتەسیاســییەی
پێشــووبگۆڕدرێــت،كەچــیئێســتاخەریكــەپەشــیمان
ئەزیــەت ئەوانیــشزۆرخەڵكیــان ئاخــر دەبمــەوە،
دەســتەبەر هاوواڵتییــان مافێكــی هیــچ و دەدا
تااڵنبردنــی بــە و دزی متــووی تەنیــا نەدەكــرد،
بوویــن، مامۆســتا كــە و بــوون داهاتەكانــیواڵت
ــێ ــن،بۆی ــۆنەدەكردی ــانب حســێبیســەگێكیتۆپیوی
بــەچەهــرە لــێدەبوونــەوەوخۆشــیم زۆرمڕق
وبیچمــیدزێویــاننەدەهــات.كــەلــەودەشــتو
كێوانــەدابەزیــن،دەتگــوتبــەرازنبیســتاناندەڕنــن،
بــەرازكــەدەكەوێتــەنــاوڕهزوباخــان،هەرچیــی
ســاغەبەپێــوەیناهێڵــێ،ئەمانیــشوابــوون،گۆرییــە
ــری ــانلەبیرچــۆوەوفێ ــیخۆی جــێپەنجــەكونەكان
نــاویماركــەجیهانییەكانــیبــۆنوقــاتوقۆنــدەرە
ــە ــانكــردنب وتیشــێرتبــوون،یەكســەركەروباری
دۆج. و مارســیدیس و فــۆرد مۆدیلــی جوانتریــن
بــەراورد بــە دەنــا دەبوونــەوە، لــێ ڕقمــان بۆیــێ
بــەمڕدێــنمووچكــەســەگانە،خەریكــەلــەهۆڕژنــی
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گریانــێدەدەمودەڵێــمدەكهــەزارڕەحمەتــتلــێ
ــندز. ــێكف ب

ئاخــرئــەوڕدێــنتەپشــووالنییانە،ســمێڵقووتی
دەلینــگهەڵكشــاویناشــیرینن،ئــەرێبۆنــیدەمیــان
ددانشووشــتن بزانــن بڵێــی تــۆ گەنیــوە؟ وا بــۆ
و حــەرام بــەالوە شــتێكیان هەمــوو هــەر چییــە؟
گوتیــان نەچــێ؟ لێیــان زەندەقــم چــۆن گوناهــە،
ئەگەرچــی ئامەننــا، گوتمــان حەرامــە، خواردنــەوە
ــیجــارێ ــامانگ ــووتەنی ــووم،بەڵك ــارنەب زۆرخەمب
لــەیانەكــەیفەرمانبــەرانخــۆموچەنــدنەگبەتــێ
ــڕ ــام ــردوت ــادەك ــانبەب ــەخۆشــییەوەخەمەكانم ب
دەبوویــنهەڵماندەقوڕانــد،ئەوەشــیانڕۆیــی،كەچــی
ئێســتاخەریكــەهەمــووشــتێكیجوانمــانلــێدەدەنــە

بــەربڕیــارەدزێوەكانیــانگوایــەحەرامــن.
كتێبــە لــە كــەی جلوبــەرگ ئوتووكردنــی جــا -

هاتــووە؟ حەرامــی بــە پیرۆزەكانــدا
-ئــەیقــژداهێنــانچپێوەندییەكــیبــەئیرتیــدادو

میرتیــدادەوەهەیــە؟
-توخــواواڵتهەیــەلــەدونیــاداشــانەیقــژیتێــدا

مەمنــووعبــێ؟
زۆرسەیرەهەرچییدێدەمانخێوێنتێ!

ئــەوەمانگێكــەبۆیــەیقژیــانقەدەغــەكــردووە،
چكــونوقوژبنێكــیئــەمشــارەنەمــابــۆینەگەڕێــم،
بــە نۆغەرانــێ ســدیقەفەندیی ئەمجــارە چابــوو
هانامــەوەهــاتوتیووبێكــیڕەنــگكردنــەوەیقــژی
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دامــێ،بــاشبــووئەمجارەشــیانچەرموویــیقژمــملە
كــۆڵكــردەوە،ئــەیبــۆجارێكــیدیكــەچیــمچارەیــە؟
تــەواویقــژم مانگێــكدواتــرخەریــكبــوو
هاتمــە بــۆی ئێوارەیەكیــان داگــرێ، بەفــر ڕەنگــی
دەرەوەتــاپاكەتێــكلــەهەرجــۆرەبۆیەیــەكبێــتلەم
شــارەزلوزەبەالحــەپەیــدابكــەم،ئــێئاخــرئەوانــە
وابــۆســاڵێكدەچــێدینارێكــیخانەنشــینییەكەیان
نەداوینەتــێ،زۆرســەیرە،جــاراندەمانگــوت،ئــەوان
مووچــەنــادەنودەمانچەوســێننەوە،ئاخــربەڕاســتی
لــەتامێیــاندەركــرد.لــەدەركــیقەیســەریتووشــم
بــەتووشــی)شــەمەدمبرلــۆز(یهاوڕێــیدێرینــم
بــووكــەچەنــدمانــگبــوونەمبینیبــوو،خەریــكبــوو
ــەیوەرزشــوان ــیكەت نەیناســمەوە،شــەمەزەالمێك
بــوووبــرادەریجارانــییانــەیفەرمانبەرانــمبــوو،
ئــەو نەبــوو، بایەخێكــی بەالیــەوە دیانــەت و دیــن
بــەالی بۆزەكــەی قــژە تاڵێكــی نەیدەهێشــت قــەت
ســپیپاتییەوەبڕوانــێ،وەســتایڕەنگكردنــەوەبــوو
ونــاویئەنــواعوئەشــكالبۆیــەیقــژیدەزانــی،
كەچــیئەمــڕۆشــەمەبــەوســپێتییەیقژیــەوەدەبینــم.
ســەردەمێكیســەمەرەیە!توخــوائاخــربۆیــەیقــژ
بــۆمەمنــووعبــێ؟ئــەرێهیــیهەندێیــەپیــاوشــەش
مانگــیلــەپاییــنپــێبچێتــەژووەرەوە؟ســەرملەبــن

ــم: ــاوگوت گوێــیشــەمەن
شەمە،بزانەقەتعیاجێكمبۆنابینییەوە؟

لــە مــن چیتــە؟ حەمیــد مامۆســتا هــااا گوتــی:
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. م ا تتــد مە خز
توخــواشــەمەگیــانتیووبــێبۆیــەمبــۆپەیداكــە،
شــەمەگیــاندونیــامــەرگومردنــە،قــەتنامــەوێبە
قــژیچەرموومــهوهســەربنێمــەوە،شــەمەمنــتلــە
بیــرە؟توخــواقەتــتبــەمبێزەوەرییــەدیــوم؟بریقــەی
بۆنــی و جلوبــەرگ لووسوپووســیی و قۆنــدەرە

خۆشــیمنــتنایەتــەوەیــاد؟
شــەمەلێــیبادامــەوەتومــەزعەقڵــیبۆتــەعەقڵــی
كێشــكەیســەرســواندووكان.ئــێئاخــرمــنچوزانــم،
و دەدات ئەســتەغفیروڵاڵیێ لــە زەندیــق شــەمەی
باســیحــەراموحەاڵڵیــمبــۆدەكات،داخێكــیزۆرم
ــار ــێقورت ــمل ــەلخۆی ــەپەلەپ ــیخــواردوهــەرب لێ

كــرد.
ئــەوبــازاڕەگــەڕامســەریدۆســتەدوكانــدارە
نزیكەكانیشــممدا،كەچــیبۆیــەمدەســتنەكــەوتو
نەكــەوت.بۆیــەیقژیــانلــێكردبووینــەحەشیشــە
وتلیــاك،بــەوخودایــەیبــێشــەریكوالمەكانــە،

ئەوانــتئاســانتردەســتدەكــەوت.
وەركەوتبــووم دۆشــەگەكەم لەســەر شــەو
چۆنییەتیــی لــە بیركردنــەوە و بۆیــە داڵغــەی و
پەیداكردنــیخەریــكبــوومێشــكمكونبــەدەربــكات،
هــەربیــرمكــردەوەولــەخەیاڵــیســەیرڕادەچــووم
ــەوە ــدەبنجــوومبیركەوت ویەكســەرحســقیلیحامی
كــەخمچییەكــینــاوداریســییەكانیهەولێــربــوو.
بەیانییەكــەیســەردانیماڵەوەیــمكــردكــەكەوتبــووە
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ســەعدووناوا. مەزارەكــەی بەرانبــەر
حســقیلملەمێــژبــوونەدیبــوو،ئــەوكاتــیخــۆی
ــر ــوو،دوات ــمب ــووال(هاوپۆل ــلئ ــی)ئەربی ــەمەكتەب ل
و هێنــا مەكتــەب لــە وازی تەنبەڵییــەوە بەهــۆی
لەنــاوخمچییــەكان لــەدوكانەكەیــان بابــی لەگــەڵ
ڕاپێــچ لــە بــەر كەوتــەكار،دواتــرچەنــدســاڵێك
ــەو ــەدیــنوەرگــەڕا،ئ كردنــیجوولەكــەكان،بابــیل
تــائێســتاشهــەرخەریكــیخمــكاریوخمچێتییــە.

گەرمــایئــاببــەهانكەهانكــیخســتبووم.
حســقیلچــاویپێــمكــەوت،گەشــایەوەوبردمیــە
ژوورەوەوجامــەئاوێكــیكەدینەكــەیبــۆهێنــام.
ئــاوەفینكەكــەملــەگــەرووئاودیــوبــوووباســی
بۆیــەیقــژملەگەڵیــداهێنایــەگــۆڕێ،حســقیلســەری
ئــەو بداتــەوە! نەیدەزانــیچۆنــموەرام ســوڕماو
دەیگــوت:برایــێمــن،ئــەوخمــەیمــنهەمــەهیــی
خــاموجورجێــتوكــودەریوئەنگــۆرەوســووف
جــۆری و خــوری و كشــمیر و چیــت و بــازە و
دیكــەیقوماشــە،دەترســمبڕەكۆكەكــتبدەمــێئــەو
قــژەخــاوەتبســۆتینی،یــانوەكقوماشــیداڕزاوی
عەمبــاران،قــژتببێتــەعەمبارەســۆتوئەوەنــدەی
هەتــە،ئەویشــتنەمێنــێ.نــانەخێــرچــارەیتــۆالی
مــننییــە،بەڵكــوودەتنێرمــەالییووســفیاقــوو
كــەبندیانێكــیلێزانــیگــەورەیڕەنــگوبۆیەیــەو
مامۆســتایئــەوزانســتانەیەكــەپێــیدەڵێــنكیمیــك.
ماڵــییووســفملــەكۆاڵنــیعارەبــاندیتــەوەكــە
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ــەردانپاشــا.یووســف ــیم ــەپشــتمزگەوت دەكەوت
لەمــنبــەتەمەنتــردیاربوو،نەیدەهێشــتتاڵەمووێكی
ســپییقــژەگروازەكــەیســەردەرێنێ،بۆیەكــەرەوەو
بۆیەگرەوەیەكــیمەعــانبــوو،كــەباســەكەملەگەڵــی
ــەوە ــوووبەالی ــیدەمودەســتیهەب ــردەوە،وەرام ك
كارێكــیئاســانبــوووڕێگــەچارەیەكــیشــیاویبــۆ
دانــام،بــەمەرجــیئــەوەیالیكــەسباســینەكــەم.
ناردمیــەوەالیحســقیلوجۆڕكێكــییــەكوەقەیــی
پــڕخمــیڕەشــمالیهێنــاوگەڕامــەوەالییووســف
وئەویــشچۆنییەتیــیگرتنــەوەیبۆیەكــەیجــوان

جــوانبــۆڕاڤــەكــردم:
بگــرە،هەمــووكیســەكانم حەمیــدگیــانگــوێ
لەســەرنووســیون،پێویســتەقاپێكــیبەتاڵــیقــوڕ
ــەخمەكــەیحســقیلیتێبكــەی، ــیودوومســتل بێن
كیمیاییــی مــاددەی كــە كیســانەی ئــەم پاشــان
ــر ــییــەككەوگی ــیوبای ــە،دێن ــانتێدای جۆراوجۆری
نووســراوە لەســەری كــە كانزایــەی بۆیــە لــەم
ــیدوو ــەی،پاشــانبای ــزاتێدەك ــیقورســیكان خوێ
ــەك ــیدی(،پاشــتری ــیپ ــن)پ ــەپارافینیلی ــرل كەوگی
كبریتــی بــە تێكــەڵ قورقوشــمی ســركەی مســت
ــە ــم،دواتــرگۆلمێــكل ــەبرایــێخــۆمبڵێ تێدەكــەی.ب
خوێــیبزمۆســیتێدەكــەی،ئینجــائۆكســیدیئاســن
وكاربۆناتــیمەگنیســیۆموئۆكســیدیئامۆنیــاو
مەنگەنیــزوكبریتاتــیســۆدیۆمهەریەكەیــانبایــی
لــە جامیلكەیــەك پاشــان تێدەكــەی، كەوگیرێكیــان
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هەریەكــەلــەهــاڕاوەیڕەژووینــاوپاتــریوتــۆزی
وردوڕنــراولــەتایــەیلەكاركەوتــوویترومبێــلو
چنگــێلــەتەنیــیبــنمەنجەڵــیدانــوویتێدەكــەی،
و دێنــی كواڵویــش تــەواو ئــاوی جامــە شــەش
هەموویــاندەگریــەوەوبــەدەوەخاكەناســیبچــووك
ســەعاتێك مــاوەی بــۆ و دەكــەی تێكەڵوپێكەڵیــان
پاشــاندەیهێنییــە كــز، ئاگرێكــی دەیانخەیــەســەر
خــوارەوەوتــابەیانــیلــەهەیوانەكــەجێــیدێڵــی،
بــۆبەیانییەكــەگیراوەكــەدەخەیتــەنــاوشووشــەی
گــەورەیســەرگیــراو،پاشــاندەتوانــیبــەشــانەی
دار،ئــیجارانــیخۆمــانكــەئێســتادەســتناكــەون،

بۆخــۆتبــەكاریبێنــی.
و خــۆم و بندیــان یووســف دایــە ڕوپییەكــم
زەمبیلــیپــڕلــەكیســەكیمیــام،بــەرەومــاڵبوومــەوە.
یووســفچۆنــیگــوتوامكــرد،شووشــەگــەورە
ســەرگیراوەكانمهێنانولەهەیوانەكەمبەجێهێشــتن.
خەریــكبــووپاڵدەكەوتــم،ئــەوڕۆژەزۆرمانــدوو
بووبــووم،كــەپاڵكەوتــم،خەریكــیوەنــەوزدانبــووم
ولــەچركەســاتیخەوبردنــەوەم،لــەدەرگاكــەدرا،
پەســتایە بــرازامخــۆی كــەكردمــەوە،شــەوكەتی
ژوورەوەوپێــیڕاگەیانــدمكــەســبەیبۆئێوارەكەی
لــەئەگلەنجــەیكوڕەكــەیئامــادەبــم.پێــیگوتــمبــە
دزییــەوەدەیكەیــنوبــۆچەنــدكەســێكیتایبەتــە.
ــردوخۆشــحاڵییخــۆمنیشــاندا ــیك ــملێ پیرۆزبایی
بــۆ بۆنەكەیــان چوونــە بــە خۆمــم ڕازیبوونــی و
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دەربــڕی.دواینیــوەڕۆیڕۆژیپاشــتر،خــۆمبــە
بۆیەكردنــەوەیقــژیچەرموومــەوەخەریــككــرد،
ئەركێكــی و هیاككــەر شــێوازێكی بەڕاســتی كــە
زۆربــووبــۆمــن،تــالێبوومــەوە،هەمــووشــانوپیلم
كــەوت،دواتــرڕوومكــردەباخچەكــەوبەچاوەنۆڕیی
ــەوە، ــەلێدان ــەداڵغ ــەوەكەوتم وشــكبوونەوەیبۆیەك
لــەوماوەیــەداداڵغــەخەریــكبــووتــەواویژیانــم

بگرێتــەوە.
عەســرێكیدرەنــگبــەقــژیقەترانیمــەوەبــەرەو
ماڵیشــەوكەتهەنگاومناكەتەواوێكلەدەرەوەی
شــاربــووولــەوێبــەشــەوقوزەوقێكــیزۆرەوە
پێشــوازییانلــێكــردموچەنــددۆســتێكیخۆمــم
لــەوێدیتنــەوەوشــادمانبــوومبــەدیداریانــەوە،
ــا ــەخەڵكانــیشارســتانودونی حەوشــەگەورەكــەل
دیتــەوڕۆشــنبیرجمــەیدەهــاتونزیكــەیشەســت
حەفتــاكەســێكدەبــوون،گوایــەئاهەنگەكەیــانبــە
ئاقیبــەت چونكــە بزانرێتــەوە، نــەوەكا دزییەوەیــە
خــراپدەكەوێتــەوە،تینــیگەرماكــەشهەمووانــی
هەراســانكردبــوو.كاریگەریــیگەرماكــەخەریــك
بــوولــەپێســتیخۆمــمبێنێتــەدەر،هەســتمكــرد
دەبــووم، ئارەقــە شــەاڵڵی چاكەتــەوە، و بەخــۆم
ڕەشــكاوێك بینیــم داهێنــا، هەنیــەم بــە دەســتێكم
لــەخــموڕەژوواوتــەواویســەروڕووخســاری
لــە كــە چــووم ســۆندەیەك الی بــەرەو گرتــووم،
و ســەروگوێاك كەمێــك و بــوو دیــار دوورەوە
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هەســتم گەڕامــەوە، و ئــاو بــەر دایــە دەموچــاوم
تەماشــام ســەیرەوە الچاوێكــی بــە خەڵــك كــرد
دەكــەنولەگــەڵیەكتــردادەكەونــەپستەپســتو
پێكەنیــن،ئارەقــەتــەواویلەشــیداگرتبــووم،تــك
تــكبــەپشــتیملمــدادەچــووەخــوارەوە،ناچــاری
فڕێدانــیچاكەتەكــەمبــووموبینیــملــەدواوەقاقــای
پێكەنینیانــەوئاوڕێكــمدایــەوە،هەســتمكــردلەدواوە
بــەڕەشــاییوپەڵــەوپیســییكراســەســپییەكەم
كراسەكەشــم و نەهێنــا بەســەرخۆم پێدەكەنــن،
داكەنــدوتەماشــایەكیالیپشــتەوەیمكــرد،بووبــوو
بــەیــەكپارچــەڕەشــاویپەڵەپەڵــەداریپــرلــەخاڵــی
زەردومــۆر،دەتگــوتنەخشــیگیــراوەیفنجانــە
ڕەشــاو ڕەحمەتیمــە، دایكــی جارانــی قاوەكانــی
ڕووخســارینەهێشــتبووم،ڕەشــاویتێكەڵەیماددە
جۆراوجــۆرەكیمیایییــەكانوزفــتوقیــڕوهاڕاوەی
ڕەژووتــكتــكبــەدەموچاومــداجۆگەلەیدەبەســت،
كراســەكەمكەوتبــووەدەســتیەكــدووچــاوەشكــە
بــۆهەڵپەڕكــێهاتبوونــەئــەونــاوەودەیانڕوانیــێ
وخەریكــیپێكەنیــنوگفتوگــۆبــوونوگوێــملــێ
بــوودەیانگــوتنەخشــیكراســەكەیحەمیدەفەنــدی
كتومــتتابلۆكانــیڤــانكوخــن،پێكەنیــنوقاقایــانلــە
هەرچــوارالوەدەبیســترا،حەمیــدڤــانكــوووخ..ڤــان

كــوووخ،بانگیــاندەكــردم.
بــەپەلــەگۆچانەكــەمدایــەبــەرخــۆموتــاوزەم
تێــدابــووتەكانمــداوئەونــاوەمجێهێشــت،لــەالكــەی
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تــرەوەخزمەكانیشــمبــەمبەزمــەقاقایــاندەهــات.
سەرســەرییەكانیئــەونــاوەشتــالــەچــاوانبــزر
بــووم،هــەرهــاوارهــاواریحەمیدڤــانكوخیانبوو.
ــانكوخــمبەســەردا ــدڤ ــاویحەمی ــوەن ــەوێڕۆژێ ل
ســەپا..كــەدەرگایماڵــەوەمكــردەوە،یەكســەرخــۆم
ــاومدەكــردە ــەگەرماوەكــەپەســتاوبــەتەشــتانئ ل
بنــی ڕەشــكاو و خــم جۆگەلــەی و ســەرخــۆم

نەدەهــاتونەدەبڕایــەوە.
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شاكرشهمشوون
یهكهمــی پۆلــی لــه شهمشــوون شــاكر
ســهرهتاییلــهتهنیشــتمدادهنیشــت،ئــهوبــهكهلــهش
كهســی و بــوو زرپهســتوورتر ههموومــان لــه
نهدهوێرایــێ،شــهڕیبــهداروبــهرددهفرۆشــتو
بــهردهواملهگــهڵتــڕیخــۆیشهڕوشــۆڕیبــوو،
ئهوكاتــی هاوتهمهنانــی بــوو، هاروهــاج ئهوهنــده
شهمشــوونیان ناســناوی عارهبــان كۆاڵنــی لــه
لهقهبــهڵخســتبوو،شــاكركــوڕیقۆنتهراتچییــهك
بــوووئــهوكاتڕۆژانــهیئێمــهپێنــجفلــسبــوو،ئــهو
ههمــووڕۆژێســهتفلســیدهدرایــێ،ســهتفلســه
گهورهكــهیكــهالیهكــیدروشــمهپرشــنگدارهشــێوه
الیهكــهی و عیــراق كۆمــاری ئهســتێرهیییهكهی
دیكــهیوێنــهیگوڵــهگهنــموگوڵــهجۆیهكــیلهســهر
بــوو.شــاكرلــهماڵــهوهلهســهردهســتانڕاگیرابــوو،
ماڵــیلهنــاوقهســرانبــوووڕۆژانــهمــامڕهمهزانــی
شــوفێریتاكســیدهیهێنــاوكــهدهوامیــشتــهواو

دهبــوودهیبــردهوه.
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زۆر و بــوو زیرهكیــش قوتابییهكــی شــاكر
كهیفیشــیبــهمــنســازدهبــوووئهوكاتیــشوهك
لــه و بــوو لهبــهر زۆر كوردیــی شــیعری  مــن
ــۆوه، ــانهدهب ــهمــنجی ــواندهرســهكانل پشــووینێ
ــهیبیســتســاڵی ــردهنزیك ــهدهیك ــهوســاڵییهوهك ل
خشــتلهمهوبــهركــهمــنوعهبدولڕهزاقــیبــرام
غهددارهكانــی مامۆســتا لــه ههندێــك دهســت لــه
و ههڵگــرت خۆمــان ســهری قوتابخانهكهمــان،
شــاكرۆكم مــن ههلگــورد، قوتابخانــهی چووینــه
لێــم و نهوهتــهكان ناوهڕاســتی تــا و نهدیتــهوه
بــزربــوو،ئێوارهیهكیــانشــاكرملــهتهیــراوهالی
ــهك ــهلهســهرعارهبانهی ــهوهك ــهدیت ــدهكۆنهك تهجنی
خهریكــیپاقــاوهخــواردنبــوو،ئــهوكاتمــنشــهش
ســاڵبــووخوێندنــیكۆلێجیشــمتــهواوكردبــووو
بێپــارهوالتوپــاتبــووموڕۆژههتــائێــوارهلــهم
ــك ــهوكــۆاڵنتێــیوهردهســووڕام.خهڵ ــۆئ كــۆاڵنب
بــهگشــتیئــهوكاتبــێپــارهونــهداربــوون،بــهاڵم
ــی ــهخورت ــوو.شــاكرب ــارهب ــڕیپ ــیپ شــاكربهڕك

پرســی: لێــم دهرخــوارددام. پاقاوهشــی
-شهمشوونگیانئێستاچكارهی؟

-گوتی:كاریچی؟هیچئیشوكارمنییه.
خهڵــكئــهوســااڵنهبــهلێشــاولــهكوردســتان
ههڵدههاتــنوســهرهڕۆیانهبــهرهوواڵتانــیئهوروپــا



77ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان

ڕێــیهــاتونههاتیــانههڵدهبــژاردوتێیــاندهتهقانــد،
مــنوهكئێســتامنهبــووموئــهوكاتوئێســتاش

قــهتمهراقــمچوونــهدهرهوهنهبــووه.
گوتمهشاكر:

خێــره دهكــهن، واڵتــان لــه ڕوو وا خهڵكــه ئــهو
زۆره. پارهشــت ناڕۆی؟خــۆ جهنابــت

شاكروهرامیدامهوه:
بۆكوێ؟

گوتم:مهبهستمخاریجه.
ــه ــیب ــاداووهكبڵێ شــاكرشهمشــوونســهرێكیب
گێلــمتێبــگات.گوتــیگــوێبگــرهبرایــێخــۆم:

ــهســهرهتایڕاپهڕیــنچوومــهســویدوچهنــد مــنل
لــهوێمامــهوه،كهچــینهحهوامــهوه.. مانگێــك

قســهكهیمبــهالوهســهیربــوو.
گوتم:باشهسهبهب؟

لــه ســهگ بــرا، ئاوڕهحمانــی گیــان، كاكــه گوتــی
خهســاره. بــه عومــری نهمــری قهســابخانهی
بهێنرێتــه ئاودهســت لــه سیســركه نازانــی چمــا
دهیگــرێ؟ ژانهســهر دهمودهســت دهرهوه،
بــۆ چیڕۆكێكــت ههنــدێ، لهبــارهی دهبــا
بــه كــرد دهســتی شهمشــوون شــاكر بگێڕمــهوه.
گێڕانــهوهیچیڕۆكهكــهی:شــاعیریفــارسســایب
لــه لهوهبــهر ســاڵێك ســهت چــوار كــه تهورێــزی
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عهباســی وشــا ژیــاوه ســهردهمیســهفهوییهكان
دووهمناســناویمیــریشــاعیرانیدایــێ،چیڕۆكێكــی
ههیــهكــهدهڵــێ:نێرهكهرێــكلــهگوندێــكههبــوو،
گوندهكــه خهڵكــی و كهســوكاری و خاوهنهكــهی
ــهوه ــهالبانگدان ــهم ــهر،ل ــهب ــهتدهدای ــانئهزی زۆری
خــاوهنمــاڵبــهقامچییــانلهســهرپشــتیبــووتــا
درهنگانــیشــهو،دهیبــردهســهربیــرودهولكیئاوێی
ــێ ــرپ ــهبی ــهیل ــوهیگوندهك ــاوینی تێدهخســتوئ
ــردهقهســهران،ئینجــاســهر ڕادهكێشــا،پاشــاندهیب
تهپاڵــهو پووشــباركردنو جۆخیــنومۆخیــنو
مهپاڵــهوئیشــوكارێكییهكجــارزۆریپــێدهكــرد
قامچییهكــهی و وهریدهگهڕایــێ بهردهوامیــش و
لــهپشــتینهدهكــردهوه،ڕۆژێكیــانكهرهكــهبیــری
كــردهوهواچاكــهتهگبیــرێلــهخــۆیبــكاولــهوژیانــه
نالهبــاره،خــۆیڕزگاربــكات،ئهوهبــووبهیانییهكیــان
ــهمــهالبانگــدانكورتانهكــهیفڕێــدا زۆرزووبــهرل
هاتــه خانهكــهی لــه و پســاند قهڕاسهكهشــی و
تــر گوندێكــی لــه ڕوو واچاكــه گوتــی و دهرهوه
بكــهم،ژیانــیمــنلێــرهنهمــاوه.ئــهوهبــووههڵتــهك
ئێوارهكــهی بــۆ و گرتهبــهر ڕێــی ملــی ههڵتــهك
گهیشــتهگوندێكــیتــركــهبههارێكــیخــۆشبــوو
لــهخۆشــییان وههمــوودونیــاكهســكدهچــۆوه،
هــهرزهڕوهــۆڕیبــوووبــێمناســهبهلووشــكهی
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دهوهشــاندنومشــوهۆڕیههناســهیوایلــهكونــه
بــای ههڵمژینــی تێــر كــه كردبــوو كهپووهكانــی
ــهك ــهباخچهی ــهكهوت ــهگوندهك ــوو،ل ــارێنهدهب بهه
ــهوه ــاخــاوهنباخچهكــهگرتیی تێروپــڕیخــواردوت
وبــهنــازونیعمهتــهوهحهواندییــهوه،هیــچكــهس
قهڕاســهكهیان جاروبــار نهدهكــرد، پــێ ئیشــی
ــهخــواردنو ــرد،ل ــێدهك ــردهوهوپیاســهیانپ دهك
قهرســهقولڕینبــهوالوه،نــهئیــشنــهكارقــهتهیچــی
نهبــوو،ببــووهدابەســتەیەكتــادههــاتقهڵــهودهبــوو،
و ههبــوو باشــی یهكجــار تهندروســتییهكی كــهره
بــهردهواملــهخۆشــییانزهڕوهــۆڕیبــوو.ڕۆژگارێ
لــهو بــوو خهریــك ورده ورده چــوو، بهســهر وا
ژیانــهپــڕئاســوودهییوپــڕجــۆوئالیــكولووشــكه
ــوو ــهسنهب ــوو،ك ــزاردهب ــهیبێ وهشــاندنوزهڕین
ئیشــێكیپــێبــكات،ئیتــرڕۆژگارهــاتوڕۆژگار
ڕۆیــی،كــهرهئالیكــیوردهوردهكــهمدهبــۆوهو
ههســتیكــردكــهلــهڕوویدهروونییــهوهنالهبــار
ــۆوهو ــهمدهب وپهشــێوه،خــهویهــوردههــوردهك
بــهردهوامبیــریالیخاوهنــیپێشــوویوكۆڵبــاری
و زێــد و جارانــی گوندهكــهی و قامچــی ژانــی و
مهفتهنــیبــابوباپیرانــیبــوو،ئــهوهبــووبڕیاریــدا
بڕواتــهوه و بێڵــێ بهجــێ تازهكــهی شــوێنه كــه
گوندهكــهیخــۆیوبچێتــهوهالیخاوهنــیجارانــی.



ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان 80

ســبهینهیهكلهگــهڵمــهالبانگــدانقهڕاســهیپســاند
وبهبــنســیمومیمــانئاودیــویدهرهوهبــووو
ــدیخــۆیڕۆیشــتهوه. ــهرهوزێ ههڵكــوتههڵكــوتب
كــهرهلــهڕێتووشــینێرهكهرێكــیوهكخــۆیبــوو

ــیپرســی: ولێ
هــااابرالــهخهریكــیچیــی؟ئــهوهبــۆكــوێدهچــی

كــهرهگیان؟
كهرهیتروهرامیدایهوه:

بهخــوابــراگیــانمــنبڕیــارمداوهلــهمگونــده
ههڵێــم،چونكــهبــهردهوامئیشــییهكجــارقورســم
لێــدهدهن زۆرم و دهكــهن ئیهانــهم و دهكــهن پــێ
ئــهو منیــش و نابێتــهوه پشــتم لــه قامچییــان و
پــێ نامهردییــهم و ئــازار و ئێــش و سهرشــۆڕی
قهبــووڵناكــرێ،بۆیــهدهڕۆموســهرههڵدهگــرم
بــۆگوندێكــیتــرونامبیننــهوه،بــابزانــمچــۆندهبــێ.

كهرهیپهشیمانوگهڕاوهوهرامیدایهوه:
ــهقســهیمــندهكــهیوهرهوهك برایــێخــۆمب
ســوڕ خــۆت، گوندهكــهی بگهڕێــوه و بكــه مــن
دهزانــمپهشــیماندهبییــهوه،مــنئهزموونــمههیــه
ولــهوگونــدهیمــنپهنــامبــۆبــردهیــچههســتم
بــهكهرایهتیــینهدهكــردوئــهوحاڵــهشبــۆئێمــه
كهرایهتیــی بــه ههســت گــهر ئێمــه دهریناهێنــێ

چاوهكــهم؟ دهژیــن چــۆن نهكهیــن
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شــاره لــهو منیــش گیــان ئاوڕهحمــان ئهوجــا
بچمــهدهرهوهههســتبــهكهراتییهكــهیخــۆمناكــهم

ولهوانهیــهبتۆپــموهــهالهــهالبــم.
ههردووكماندامانهتریقهیپێكهنینێ.

دهبێ خوارد سوێندی شهمشوون شاكر
پاقاوهیهكیتریشبخۆم.

ناچارپاقاوهیهكیتریشیرینوهكقسهكانیم
خستهدهمم.

*چیڕۆكەكەیسایبتەورێزیلهڕۆمانێكیعهلیبهدربهناوی

عازفالغیومبهجۆرێكیترخراوهتهڕوو.
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ئەسعەدچلودووچلودوو
دراوســێی خواپێداوێكــی كــوڕی ئەســعەد    
قوتابخانــە لــە كــە بــوو، دەركەمــان بــە دەركــە
بەیەكــەوەبوویــن،هەمــوودەمپــاكوپۆشــتەبــووو
ڕۆژانــەبــەقــاتوبۆینبــاخوجانتــایدیبلۆماســییەوە
و كتێــب منیــش مەكتــەب، بــۆ دەكــەوت بەگەڵــم
دەرپــێ الســتیقی بــە وڕەكانمــم و شــڕ دەفتــەرە
یــانكۆنــەچوپــیتایــەیپایســكیلیمــەالعوســمانی
بــرامدەبەســتەوە،ئهســعهدجانتاكــەیلــەدەرەوە
بــۆهاتبــووولــەجانتــادیبلۆماســییەگرانبەهــاكان
ــن ــیئەســعەدزۆریخۆشدەویســتم،م ــوو،ئەلهەق ب
ــەماتماتیــكزیــتوزرنــگبــووم،ئاگرێــكبــووم ل
نەبێتــەوە،بــەشــێوەیەكمامۆستاكەشــمسەرســامی
قورسەكانیشــم پرســیارە بــوو، دەســتوپەنجەم
ــە ــەخەت ــڕێوب ــەزووویەك دهمودهســتوزووب
خۆشــەكەمبــهدروســتیشــیكاردەكــرد،ئەســعەدلــە
دەرســانزۆردەبەنگووڕوگێژبوو،بەتایبەتلە
ماتماتیــككــەهــڕەیلــەبــڕەدەرنەدەكــرد،هــاڕڕەی
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لێــوەدەهــاتوهیچــینەدەزانــی،تەنانــەتكــۆو
كــەمودابــەشوكــەڕەتوخشــتەیكەڕەتــانهــەر
هیــچ،بیرمــەجارێكیــانمامۆســتانــادرلەســەرتەختــە
ڕەشــەكەنووســیی4٢4٢وگوتــیهەســتەئەســعەد
ئــەمژمارەیــەمبــۆوەخوینــە،ئەســعەدچەنــدیســەر
دەهێنــاودەبــرد،نەیدەزانــیژمارەكــەوەخوێنــێ،لــە
بنــەوەشبــەتیــیچــاوێلــەمنــیدەنــۆڕی،بەڵكــوو
مــنبەهانایــەوەبچــم،منیــشخــۆمكــڕكردبــووو
فەندیــش نــادرە بڕیبــوو، لەخــۆم هەستوخوســتم
تەنــگاوبــوووخەریــكبــووحەیزەرانەكــەیلــێ
قیتكاتــەوە،گوتــیهــاااائەســعەد؟نــاچسێاشمســەن؟
چلــودوو مامۆســتا گوتــی: ئەســعەدە ئەســعەدم
چلــودوو.پۆلەكــەتێكــڕالــەتریقــەیپێكەنینێیانــدا،
ــەی ــەوچل ئەســعەدزۆربەســەرەخۆیداشــكایەوە،ب
ــوو ــەب ــاووئارەق ــیشــەاڵڵیئ ــووقالب زســتانەهەم
وڕەنگــیلــەڕوودانەمابــوو.دەوامتــەواوبــووو
هەڵتــەكهەڵتــەكبەنــاوقوڕەلیتــەیكۆاڵنــیعارەباندا
هاتینــەوە،ئەســعەدلــەڕێنــەقســەیێ،نــەگفتولفتــێ،
هیــچتاقەتــینەمابــوو،ئەســعەدئــەمبەزمــەیبــە
ملــەمــنداهینــاوالیبابــیچوغڵــیكــردم.غانــم
ئەڵاڵوێردیــیبابــیئەســعەدپیاوێكــیشارســتانیی
فێــسبەســەریورگنــیچاكــەتوپانتــووڕلەبــەری
ســەعاتیبــەزنجیــرلەبەریــیگۆچــانبەدەســتبوو،
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ئێوارەكــەیهــاتوگوتمیــێ:كــوڕمعەبــە،كــوری
مــەاڵی،زۆرئــاگاتلــەئەســعەدۆكەمبــێ،هــەرئــەو
ــێوابكــەیوەكــووخــۆتیەكــەم ــە،دەب كــوڕەمهەی
بــێ،ناچــارڕۆژانــەچەنــدیبۆخۆمــمدەرسودەور
ــرد، ــۆئەســعەدشــەرحدەك ــدەمب ــردەوە،دەهەن دەك
ــوت ــوو،كەچــیدەتگ ــدننەماب ــەخوێن ــمب ــێباك بۆی
مــنبــۆمقەببــایشــەرحدەكــەم،لــەگوێــیڕاســتی
دەچــووەژوورێولــەوەیدیكــەیبــەبــادادەچــوو،
ئەســعەدنــەكهــەرســاقیتدەبــوو،بەڵكــووناویشــی
بــووبــەئەســعەدچلــودووچلــودوو.ئێســتائەســعەد
شــینەزەالمێكــەلەخــۆمكەتەتــروچەندیــنكۆمپانیــا
ومۆمپانیــایلەبــەردەســتەویەكــەلــەدەوڵەمەنــدە
نەقۆاڵكانــینــەكهــەرهەولێربەڵكووكوردســتانیش،
خادیمــی دهروێشــی مــام تهنگــهی بهقــهد ملــی
مزگهفتێیــه،لــەحوكوومەتیــشعــارەبگۆتەنــیكــول
فــیكولــە،كەچــیجارجــارەبەخــۆوبــەپاســەوانەوە
كــەتووشــمبــەتووشــیدێ،نــەكهــەرســەاڵوم
وەردەگێــڕێ، لــێ خۆیــم ڕووی بەڵكــە نــاكا، لــێ
لــۆۆۆ؟نازانــم!وادەزانــێســەبەبیســاقیتبــوون
مــن نێوچەوانــی لــە نەكردنــیخوێندنــی تــەواو و
ــە بــووە،بــەاڵمدڵنیــامئێســتائەســعەدیتریلیۆنێــرل
ناخــیخــۆیئیرەیــیبــەمــنوئەمســالیمــندەبــات،
پۆشــتەیە،شاپشــاپانێ تێــرە، دەوڵەمەنــدە، ڕاســتە
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باشــتر ئێســتا بــەاڵم  دەكا، دۆالران دەفتــەرە بــە
ــاســنوورێكخۆشــە، ــارەزۆریــیت ــەوەدەگاكــەپ ل
پاشــترزیادبوونــیدەبێتــەزیــادبوونــیژمــارانو
ئــەولەزەتــەینامێنــێ،دڵنیاشــمئێســتامحاســیبەكەی
ســەرمایەكانیبــەژمــارەبــۆبنووســێ،ئــەونازانێبە
دروســتیبیخوێنێتــەوە،ئەســعەدتریلیۆنێــرلەكنــەمن
ــەم ــە.ئ ــودووچلودووەكــەیجاران هــەرئەســعەدچل
ســەربردەیەمبــۆكاكــەســمەیهاوڕێــیدائیــرەم

ــێباشــە؟ ــەوچبڵ ــەوە،ئ گێڕای
ــەوخوایــەینیــیكــە ــیئ ــۆمەمنوون -ماخــرا،ب
ئەســعەدهــەربــەســەالمنەكــردنوازیلــێهێنــاوی؟
ــانوەك ــادا،ی ــتن ــێ،بهگرتن ــەدەتگات ــەرباشــەك ه

دەفتــەرەدۆالرەكانــیشاپشــاپانێتپــێنــاكا!
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ئیسفبخۆ،ئیسفمهخۆ
پیشهســازی ئامادهیــی دهرچــووی تهحســین
بــوووكــوڕیپیاوێكــیخواپێــداوبــوو،كــهئامادهیــی
پیشهســازییتــهواوكــرد،تازهكانــهشــهڕیقادســیه
دهســتیپێكردبــوو،بابــیبــهپهســهندیزانــیبــۆ
خوێنــدنبینێرێتــهدهرهوه،تــالــهوشــهڕهشــوومه
بــهدووربــێ،ئــهوكاتچوونــهدهرهوهلــهعیــراق
قهدهغــهنهكرابــوو،بابــیســهفهرهكهیبــۆڕێكخســت
وچهنــدمانــگدواتــرتهحســینخــۆیلــهبوخارســت
و كــرد باوكــی قســهی بــه لــهوێ و بینییــهوه
داواكاریــیخوێندنــیپێشكهشــیكۆلێجــیپزیشــكیی
بوخارســتكــردولــهوێوهرگیــرا.تهحســینكهوتــه
كهشوســرووتێكیتــازهوهكــهزۆریبــهالوهنامــۆ
لــهههمــوو بــوو،خوێندنــیپزیشــكییبوخارســت
خوێندنێكــیواڵتــانســووكوســاناتربــوو،دوای
دهرچــووی تهحســینی خوێنــدن، ســااڵن شــهش
پیشهســازییبهشــیمهعــادن،كــهبــههــهزارحــاڵ
ئهوێــیپــێتــهواوكــرا،هــهربــهفشــهبــووهدختــۆر
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تهحســینبــهپســپۆڕییتهندروســتییگشــتی،چهنــد
ســاڵدواتــرتهحســینگهڕایــهوهعیــراقوئێســتا
بهناوودهنگــی دختۆرێكــی مهعــادن تهحســینی
دختــۆر لهگهڵدابــێ، ههنووكهشــی شــارهكهمانه،
ههشــتاكان تهبیعاتێكــی هیــچ لــه تهحســین
داینهكهالنــدووه،پانتــۆڕیشارلســتۆنیدهلینــگچــل
ــهپێــیهاڵناكێشــێ،ههروههــا ســانتیمهتريیكهمتــرل
ســێ ئۆریانتــه هــهر دهستیشــی ســهعاتهكهی
قورمیشــهكهیجارانــه،عهینهكــیبرۆداپۆشــهریش
نهبــێ،لــهچــاوینــاكات،لهبهرئــهوهیقوتهبنهشــه،
قــهتبهبــێقۆنــدهرهیكهعبولعالیــیبــهئاوهزێنــه
دایدهپۆشــێ، شارلســتۆنهكهی كــه دهرهوه نایهتــه
سمێڵیشــیشــێوهقهیتانییــهكــهئــهوكاتبــهالســایی
پاڵهوانانــیفیلمــههیندییهكانــیچەشنی)شــامیكابوور(
بهخــوا قهســهم مۆدێــل. ببــووه جاحێــاڵن لهنــاو
بــاوهڕ بــێ، لهگهڵــدا ئێستاشــی تهحســین دختــۆر
پوختهیــی بــه پاراســیتۆل ســپێڵی بتوانــێ ناكــهم
ــه ــاڕب ــیئ ــهینهخۆشــانپیتهك ــهڕاچێت بنووســێ،ل
كهپیتــهڵدهكاتودوایپیتهكــهشدهیكاتــهشــقلیپقلی
لــه تێیدهگــهن، ســهیدهلییهكانیش و وشهڕهپشــیله
ــهكدووحهبــیوهكپاراســیتۆلوئهمپیســیلینو ی
ــرۆنوئهنترۆســتۆپ تیتراســایكلینوشــڕووبیكیب
وئهســپرینبتــرازێنــاویهیــچحــهبودهرمانێكــی
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ــێ. ــرنازان ت
نهخۆشــخانهی لــه تهحســین بهردهســتێكی
ــوو،كــهدختــۆر ــوونــاوییووســفب كۆمــاریههب
تهحســینبــهئیســفبانگــیدهكــرد،ئیســفكهپــووی
تووشــیدهردێــكببــوو،هیــچدختۆرێكــیههولێــر
ناســیار و خــزم دهرنهدهچــوو، لــێ ســهریان
ــه ــۆچارهســهریبچێت ــردب ــیئیســفیانك ئامۆژگاری
لــهبهغــداكــردو بهغــدا،ئهوهبــووئیســفڕووی
لــهوێدختۆرێكــیپســپۆرپێــیگوتبــوو:)كهپــووت
تووشــیشــێرپهنجهبــووه(،بۆیــهحهبێكیبــۆدانابوو
و ههولێــر هاتــهوه ئیســف بیخــوا. بــهردهوام كــه
لهســهرحــهبخواردنــێبــهردهوامبــوووماوهیــهك
پــێچــووهاتــهوهدهوام.ڕۆژانــهدختــۆرتهحســینی
ئامۆژگاریــی و دهكــرد ئیســفی بانگــی مهعــادن
دهكــردكــهبایــهخبــهخواردنــیحهبهكانــیبــدات،
پزیشــكی بــواری لــه و ئهویــششــارهزایه گوایــه
زۆرتێــدهگا.گفتوگــۆڕۆژانهكانیــانبهبــهرچــاوی
كارمهنــدوخزمهتگــوزارانئــاوادهســتیپــێدهكــرد:
-ئیســف،كــوڕێمــنحهبهكــهتبخــۆهــاااااا،ئهمــن
بخــۆ، مهزبووتــی بــه حهبهكــهت دهڵێــم پێــت
كــوڕمبیخــۆلهبیرنهكــهیهــاااادوایــهدهمریــی.
كهپــووم دهخــۆم حهبهكــه كــه دختــۆر ئاخــر -

كهپــوو. دهبــی ئهســتوور
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مهیخــۆ دهبــی، ئهســتوور كهپــووت مــادام ئــێ -
تــهواو..لێگــهڕێمهیخــۆ،وازیلــێبینــه،فڕێیــده

مهيخــۆ. و
شــێرپهنجهیه، دهردهكهپووهكــهم ئاخــر دختــۆر -

نهیخــۆمترســێكهمبمكــوژی.
ــابیخــۆبیخــۆ، ــائ ــهبخــۆ،ئ ــێئیســفمــاداموای -ئ
حهبهكــهتبخــۆلهبیــرنهكــهیهــااااااا،ڕۆژانــه

بیخــۆ.
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خۆشهحهبیئاغای
ئاغــایچۆمهبزمــارهلــهشهســتهكانیســهدهی
تێپهڕیــی،ههفتانــهكــهدههاتــهشــار،فێــربووبــوو
لــهوێ و بــكات تهبیبــی ئهحمــهد ســهردانی
خۆشــهحهبانوهرگــرێكــهقالبــیپێــیئیســراحهتانی
تهمهنــی دههاتــهوه دهیخــواردن وهختــێ دهكــرد،
زرمهزڕتهیــی و كلوكــۆ و بهباهاتنــێ ههواداریــی
نهكــرا پێــی بووریــی ههفتــهی دادهمركایــهوه، پــێ
ــرهج ــنپهق ــیحهمهدهمی ــهزانی ــهك ــهشــاری،بۆی بێت
دهچێتــهشــاری،لــهدوویههنــاردوڕایســپاردێ
و بێتــهوه گڵكهندیــدا بهكــن گهڕانــهوهی لــه كــه
پێــی و بــدات تهبیبــی خاڵهحمــهد ماڵــی ســهرێكی
ــۆ ــتب ــمالیجهناب ــامڕایســپاردوومحهبان ــێئاغ بڵ
بێنــێ،حهبــیپشــتئێشــانێ،ئهحمــهدتهبیبــیدونیــا
دیتــهتێیگهیشــتوحهفــتحهبــهكۆالجــیبایــییــهك
حهفتــهیلــهخۆشــهحهبــانلهنــاوپرێســكۆكهیهك
ــوت ــیگ ــردوپێ ــیك ــهمســتیحهمهدهمین پێچــاول
دروســتی بــه ئهمانهتهكــه و نــهكات دهســتكاریی
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بگهیهنــێ.
حهمهدهمیــنبــهخــۆیوماكــهریزڕتهبــۆزهی
بــهڕێكــهوتولــهگردومردوزوورگهكانیكووران
و بهســهرداهات تاریكیــی بــوو، ئــاوا قهتــهوی و
ههمــوو و كــرد تونــد پشتێشــهیهكی بــه ههســتی
كــردهوهواچاكــه بیــری بــهژانكهوتــن، قۆڵنجــی
خــۆی ئاغــای بــۆ كــه ئهمانهتــهی لــهو حهبهكــی
قورتــار ژانــان لــهوان بهڵكــوو قووتبــدا، هێنــاوه
بێــت،ماكــهریلــهگاشــهبهردێكیگــهورهیخــوار
لــه ترســهوهحهبــی بــه و بهســتهوه زوورگــهكان
حهمهدهمیــن دهمێــك دوای كــرد، ئاودیــو قوڕگــی
قیتكــهی و نهفــس هــهوای كــرد ههســتی پهقــرهج
نێــولینگانــیخــۆشدهبــێوگوڕاحــیتــازهیلهنــاو
ــاو ــرنهم ــدادهگــهڕێ،پشتێشــهیهــهرلهبی ههناوان
ــینیســانێی ــایفێنك ــردهوهوب پشــتێنهیلهخــۆیك
خێوانــده خــۆی و دهدا ناوگهڵــی و بنگــهڵ لــه
بهتاڵكردنــی دوای و، هێنــا دهعهمهلــی و ماكــهرێ
كهفوكوڵــیدهلینــگانســهریبــهتاشــهبــهردێكــرد،
خهوێكــیخــۆشبردییــهوه.كــهبــهئاگاهــاتنیــوه
شــهوتێپهڕیبــوو،ترســیڕێــیلــێنیشــتوبیــری
هــهرلــهوهدهكــردهوهدهبــێبــهســهالمهتیبگاتــهوه
ــی؟بــهوخــهمونیگهرانییانــهوهبــهڕێكــهوت ئاوای
ــه وكــهگهییــهوهچۆمــهبزمــارهی،ئۆخهیهكــیپــڕل
زهردهخهنــهیهاتــێونهیزانــیئاغــالــهســهرگــردێ
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ئاغــای بــه چــاوی كــه حهمهدهمیــن چاوهڕێیهتــی،
ــیڕاكــردو ــهباغهڵ ــیبــووودهســتیل كــهوت،خهن
ــی ــاشحهب ــا،ئاغ ــاین ــهمســتئاغ خۆشــهحهبانیل
ــووجــاران ــهوههم ــن،ئ ــیشــهشحهب ــاردنبینی ژم
حهفــتقلــهحهبــیبایــییــهكههفتــهلــهئهحمــهد
تهبیبــیدهســتاندوخاڵهحمــهدخــۆیههمــووجــار

حهفــتدانــهیبــۆدهگرتــهوهوبهڕێــیدهكــرد.
ئاغــاڕوویكــردهحهمهدهمیــنولێــیپرســی:

ئــهوهبــۆشــهشقلــن؟
حهمهدهمینكواقلهكهیدى؟

لــه بــێ، حهمهدهمیــنگوتــی:ئاغــامســهالمهت
ڕێیــێلهنــاوزوورگانتووشــیژانــهپشــتێكیقــورس
هاتــمودانهیهكــمنهخواردبــانهدهگهییمــهوهگونــدی

وهــهرلــهوێدهمــردم.
ئاغــاكهیفــیهــاتوگوتــیمــادامژانهكــهتوا
تونــدبــووهدووانــتلــێخواردبــانحهمهدهمیــن.

حهمهدهمیــنپێكهنــیوگوتــیئاغــائــهوهیــهك
ــاوی ــێكــردموههمــووههن ــملێــیخــواردوایل قل
كردمــه لــێ ئاســمانی و یهخســتم كوتهكــوت بــه
دووانــم چمــا ماكــهرێ، ئااڵندمیــه و ڕهنگاوڕهنــگ
گــژه نهدههاتمــه ئێســتاكانێ دهڵــێ كــێ خواردبــا،

تــۆش؟
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پەروەردەدەمانهاڕێ
مامۆستاسدیققۆپەقڕانییپسپۆریماتماتیکلە
یەکێکلەئامادەیییەکانیگەڕەکیبەفریقەندییکۆیە،
بوو لەمێژ بوو، نزیکەیسیساڵدەبوومامۆستا
كهلكهلهیخۆگوازتنەوەیبۆیەکلەئامادەیییەکانی
نزیکماڵیخۆیانلەگەڕەکیئیسکان،لەمێشکیدا
ماڵەوان لە بەفریقەندی چونکە دەیبرد، و دەیهێنا
دووربوو،سدیقەفەنیبەوزستانوبێمووچەیییە
ناتوانێڕۆژانەئەمڕێیەدوورەبکوتێتەوە،بۆیەبەپێی
سیستمینوێیپەروەردە،داواکارییەکیلەقاقەزێکی
ئەیفۆرلوولداودایەبەڕێوەبەریقوتابخانەکەیو
داواکەی پەروەردە، نوێی سیستمی بەپێی ئەویش
هەر ئەویش و پەروەردە بەڕێوەبەری بۆ هەنارد
ئاڕاستەی نووسراوەکەی سیستم هەمان بەپێی
یهكهیسهرپهرشتیاریئامادهییكردولهوێشهوه
ههربهوسیستمهتازهیهنێردرابۆسەرپەرشتیاری

پسپۆرییماتماتیکتابزاننئەوڕایچۆنە!
دەکرێسدیقەفەنیبگوازرێتەوە؟یاننا!



ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان 96

خـــۆ جـــا پرســـیی لـــەوێ ســـدیق مامۆســـتا
سەرپەرشـــتیارەکەمدەواموفەرمانگەکـــەیلـــە

ال؟ بگەمـــە چۆنـــی هەولێـــرە،
سیســتمی ئەمــە گــوت پێیــان پــەروەردە لــە
نویــێپەروەردەیــەوکــەسناتوانــێبــەمــوولێــی
الداوهەردەبــێبچیــەهەولێــرولــەوێلــەیەکــەی
پشــت دەکەوێتــە کــە ئامادەیــی سەرپەرشــتیاری
تەوارییەکــە،سەرپەرشــتیارەکەتببینییــەوەوئــەو
جــا بــکا، داواکــەت لەســەر ڕەزامەنديــی ئیمــزای
بیهێنییــەوەبــۆئێــرە،ئەمــەسیســتمینوێیــەوهەر

وابکــەی. دەبــێ
ســدیقەفەنیزۆریداواکردبەڵکووئیشــەکەی
بەبــێســەفەریهەولێــربــۆبکــەنووتــیجــاران
زەحمەتــی هەمــوو ئــەم داواکارییانــە، جــۆرە ئــەم
بــە واتــان بــۆ ئەمــە نەدەویســت، ســەفەرەی و
زەحمــەتیەخســتووە؟وەاڵمیــاندایــەوەمامۆســتا
ئەمــەسیســتمینوێــیپەروەردەیــە،هەردەبــێبچيــە

هەولێــر،جــاخۆشــتمەهێنــەومەبــە.
مامۆســتاســدیق،بــەنەدانــیڕۆژانــەیئــەو
ڕۆژەیســێمنداڵەســەرکەوبنکەکەیوچەندهەزار
دینارێکــیتــربــەســەتئەمــاوئــەوالتوانیــیکرێــی
تاکســییهەردووســەریســەفەریهەولێــرپەیــدا
بــکات.ڕۆژیدواتــرســدیقەفەنــیبــەوســەقەمو
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ســایەقەیە،بەیانیــیزوولەگــەڵشــیڕەینێرەکــەرێ
لــەمــاڵهاتــەدەرەوەبــەرەوهەولێــربــۆیەکــەی
سەرپەرشــتیاری.لــەگــەراجســواریتاکســییهەولێر
ــوســەعاتان، ــاشنی ــەڕێکــەوتوپ ــوو.تاکســیب ب
قەمەرەکەیــان گۆمەســپان، دەربەنــدی لەکــن
و ســدیقەفەنی و وەرگــەڕا تیژاژۆیییــەوە بــەهۆی
دوولــەسەرنشــینانیبوونــهقوربانیــیحازرییــان
ســدیقەفەنییان پیــرۆزی تەرمــی دواتــر ڕۆژی و
ڕێوڕەســمێکی لــە پێچــاو کوردســتان ئــااڵی لــە
پەروەردەییانــەیپــڕلــەسیســتمهێنایــانلــەهەمــان
ــمشــارەزای ــرکەری گۆڕســتانەکەیمامۆســتاینەم
لێیــە،بــەگریــانوفیغانــیمامۆســتاوقوتابــیو
کۆیــەوە، پــەروەردەی کارمەندانــی و بەڕێوەبــەر
جەنابــیســدیقەفەندییانبــەتەلقینــیمــەالفــارووق
قوتابییانــی ناشــت. پوختــە و جــوان شــوانییەوە،
مانــەوە، مامۆســتا بــێ ســاڵە ئــەو بەفریقەنــدی
و وهســتابوو مامۆســتایان دامهزراندنــی چونکــە
سیســتمەنوێیەکــەشنەیتوانــیمامۆســتایەکیدیکــەی

بــۆبدۆزێتــەوە. ماتماتیکیــان
کۆیــیگوتەنــی:جــاقوربــانسیســتمینوێــی

پــەروەردەقوربانیــیزلــیدەوێ.
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پرێمزچی!
ناوهنــدی لــه عهنتیكــهم چهقۆیهكــی شــهڕه
دوو مهچكــۆ چایهخانــهی خــوار لــه بینــی، بــازاڕ
چهقــووان بــه گهنجێــك ههنگڕابوونــه كــهس ســێ
شــلوكوتیانكــرد،ئــهوخهڵكــهههمــوویهاتبوونــه
ــووو ــیداب ــهگێل ــێل ــانل ــارێوپۆلیســیشخۆی دی
ئــەوەی وەك و شــهربهت كــهڕهی بــه بووبــوون
ــهحهشــتهبایخــواینهبــێ،ئیــدیخۆیــان ئاگایــانل
لــه خــۆی گهنجهكــه دواتــر تێههڵنهدهقورتانــد،
هێرشــبهرانڕاپســكاندوهاتــهالوهوبینیــمههمــوو
قالبــیلــهخوێــنوهرهاتبوو،هێرشــبهرانوهكپهلیك
بــۆیدهرچــوون.خهڵكێكــیهاوســۆزلــهبریندارهكــه
حاڵوئهحواڵیــان لــه بــوو خهریــك و خڕبوونــهوه
ــی ــوولێ ــردیارب ــكلهوالت دهپرســییهوهوپیرهمێردێ

پرســی:
كوڕێمن،ئهتووچكارهی؟

گهنجــهوهرامــیدایــهوه:مــنئیشــیپرێمــزی
ــهس ــائێســتاك ــهقســه:چم ــرهات ــیت ــهم.یهكێك دهك
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پرێمــزی مــاوه؟ پرێمــز بــۆ دێنــی؟ بــهكار پرێمــز
چیــی؟دیاربــوویــهكدووهكلــههاوســۆزانیگهنجــه
ــان ــوونویهكێكی ــهب ــهمحاڵ زامدارهكــهشــارهزایئ
ــن: ــۆكردی ــروههــاتوباســیئیشــیپرێمــزیب هێ
خــۆئیشــیپرێمــزپێوهندیــیبــهپرێمــزهوهنییــه.

چمــائهنگــۆنازانــنئیشــیپرێمــزیچییــه؟
منیشوهكههمیشــهدوورلهخۆتێههڵقورتاندن،
تهنیــاگوێــمگرتبــوو،كابــراهاتــهوهقســهوباســی
ئیشــیپرێمــزیكــرد:ئیشــیپرێمــزیئهوهیــهكــه
چهنــدچهرچییــهكڕێــكدهكــهونشــتبــهمزایــهده
لــهدهوروبــهریقــهاڵبفرۆشــنویهكێكیــانچهنــد
مۆبایلێكــیخرابابــهتدێنــێودهیكاتــههاتوهــاوار
ومزایــهدهههتــاخهڵكــیلــێدهورووكێــن،لهوالتــر
ــوون، ــیڕێككهوت ــنكــهپێشــترلهگهڵ ــیدێ هاوڕێكان
دواتــربهشــهقازانجــیخۆیــانههڵدهگرنــهوه،ئــهوان
مزایهدهكــهر دهوروبــهری خهڵكهكــهی نــاو دێنــه
ولهســهریزیــاددهكــهن،یهكــیدیكــهوئهوانــی
ــا ــهوهت ــهرزدهكهن ــهب ــر،هــوردههــوردهمزایهدهك ت
دهیكڕێــت. و دهبــێ پێــوه غهشــیم قوڕبهســهرێكی
بــهوهاوڕێیانــهیمزایهدهكــهبــهرزدهكهنــهوهدهڵێــن

ــزئهوهیــه! پرێمزچــیوئیشــیپرێم
لــهههولێــرێتــاســهربمێنــێقــوونعاجباتییــان

دهبینــێ.
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تاهیرتهنتریۆ
تاهیرتهنتریۆیبرادهریمنداڵیم،دراوسێشمان
بوودهرگابهدهرگا،ناویتهنتریۆلهوهوههاتبوو
و ماڵهوه چووبووهوه تۆپانێ له ڕۆژێكیان كه
زۆریتینووبووهوبهههڵهشووشهیتهنتریۆی
ڕۆژان پێنج چوار بۆیه كردبوو، دهمیهوه بهسهر
بابهی و دایه و كهوتبوو بێزمان نهخۆشخانه له
بهقهولیباوكیگوتهنی تهمایانلێبڕیبوو،بهاڵم
و بوو چوو چێتربوون بهرهو ڕۆژ دوای له ڕۆژ
بووه دواتر ناومان، هاتهوه پێچوو، ماوهیهكی
ههولێر، ههڵبژاردهی پێی تۆپی یاریزانی باشترین
وانهی له بوو، خوێندن له دونیای ڕقی تاهیر
ئینگلیزیهڕهیلهبڕهدهرنهدهكرد،ههمووجارپێی
ئهو نازانم بابم، نە ئینگلیزه نەداكم ئهمن دهگوتم:
له ئینگلیزییهچییهبهپاشهڵمانهوهنووساوه!تاهیر
پێنجیسهرهتایی،وهكخۆیگوتهنیمهكتهبیدایه
بهرلووشكانونههاتهوهبهرخوێندن،كهگهورهو
كه ههڵدهكێشا ئهوه بۆ بوو،حهسرهتی ههراشیش
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تاهیر نهكردووه، تهواو خوێندنی ئێمه وهك چۆن
میم(، )پێ بووهته دهیانگوت و بوو بزر سااڵنێك
حیزب! كامه میمی پێ بووهته نهماندهزانی بهاڵم
دژی له كوردستان حهشامهتی ڕاپهڕینی دوای
ڕهخسێنرا بۆ بواری تاهیر بهعس، دامودهزگاكانی
ئێوارانبهههزارشهڕهشهقو لهقوتابخانهیهكی
تاهیره وهربگرێ. ناوهندی بڕوانامهی غهلوغهش،
فهندیمئێستاكهبهئینگلیزیدهدوێدهڵێیحهیرانان
دهخوێنێتهوه،شێوهگۆكردنوئاخاوتنیپڕهلهئحم
نهترییهكجارزۆره، ئینگلیزی لهقسهكردنی ئحم،
دهڵێی ههر كوره ڕهمهزانه، مام دۆجهكهی دهڵێی
گایهودهبۆڕی!ههركهگوێتلێیدهبیوادهزانی
ههولێر، گهیشتووهته نۆغهرانێ پهستی له تازه
دێنێته سهربهقوڕ و نۆغهرانانهیه ئینگلیزییهكهی
حیتوهۆڕ،تاهیربهغهلوغهشهوههاتوهێنایتاله
زمانیئینگلیزیبووهخاوهنبڕوانامهیهكیبهرزیش.
قهسهمبهخواباوهڕناكهمشتاقههاوواڵتییئینگلیز

وشهیهكیلێتێبگات.
وهك ئینگلیــز ڕۆژنامهنووســێكی جارێكیــان
تهنتریــۆ تاهیــر لــه داوای ئهكادیمــی بهرپرســێكی
كابــرای بــهاڵم بــكات، لهگهڵــدا وتوێــژی كردبــوو
تاهیــر حهیراناســاكهی ئینگلیزییــه لــه ئینگلیــز
نهگهیشــتبوووبۆلێكحاڵیبوون،داوایوهرگێڕێكی
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كردبــوو.جــارانمــنبــهحهســرهتبــوومتاهیــربــۆ
نــهكات،كهچــی یــهكجــارعهیــنوحــێجێگــۆڕ
ئێســتاشــێوهزاریخــۆیبــهالوهنــاوهوبــهشــێوهی
ناوچهیهكــیتــرقســاندهكاتولێیشــیناوهشــێتهوه،
سهریشــیبــهبۆیــهیماركــهڕۆتانــابــهباقوبریــق
دهخــاوڕهنگــیڕهشــیقــژوئهبــرۆوبرژانگــی
فهلهكــهوه ڕهشــهكانی كونیلــه لــه دهڵێــی هــهر
ئهنگوســتیلهیهكی ههروابێتــهوه، هاتــووه، بــۆی
ــه ــمپیرۆزهییشــیخســتووهتهپهنجــهی،ل ــڕینقێ زێ
خهڵــكفێــرهســاوناوغاردانــیپاركیــشبــووه.لــهم
ڕۆژگارهیئێســتامانداپیــاومدهوێلــهقوتابییانــی
تهنتریــۆ تاهیــر ئیمــزای بــێ ئینگلیــزی بهشــی
ــتێ.ئــهمههرێمۆكــهیخۆمــانپــڕه بڕوانامــهیبدرێـ
بــه كارگهیهكــی حكوومهتــن تهنتریــۆ، تاهیــر لــه
جــا تهنتریۆكانــه، تاهیــر هێنانــی بهرهــهم بڕشــتی
چتــۆتاهیــر؟هیــیتڕوتۆپەســتووروكهللهپــووت.
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عیشقێكیناگههان
كهڵهگهتــی جاحێڵێكــی تهپشــوو تهحســین 
كۆاڵنــیعارهبــانبــوو،تازهكانــهســمێڵیگووگــره
بــووبــوو،ڕۆژانــهدانــیئێــوارانقهیاســێڕۆنــیلــه
قژیدهداولووسوپووسدایدههێناوعەینەگێکی
ــهســهری ــەچــاودەکــردودههات بــرۆداپۆشــەریل
لــهوێچاوهڕێــیكچــی ڕادهوهســتا. كۆاڵنــێڕهپ
موختــاریدهكــردكــهلــهقوتابخانــهدههاتــهوه،كچــه
حهشــتهبای لــه ئــاگای موختاریــش جوانهكــهی
مــن )حــب دهڵێــن عــارهب وهك نهبــوو، خــوای
ــهتهحســین ــهمعیشــقهناگههان ــوو.ئ طــرفواحــد(ب
تهپشــوویداڕزاندبوو،بیســتوچوارســهعاتیخوا
خهریكــیداڵغــهلێدانــێبــوو.ســهمیرههمهوهندیــی
شــاعیریگــهڕهكئــهمشــیعرهیلهســهردانابــوو
كــهههمووجــارئێمــهیهــهرزهكاربــهمیلــۆدیوبــه
ــن: ــهوهیماناكــهیبزانی ــێئ ــهوهب كــۆرسدهمانگوت
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دهترسمبمرم
سهربنێمهوه،

وهكئهحمهدڕامی
بۆعیشقیكهلسووم
چونكهعیشقیتۆ
هوردیكردووه

جهستهوپهراسووم
خۆگهرتۆبۆمن

نهیهیتهڕایێ
شهرتبێههرئهمڕۆ

قوڕیدنیایێ
لهجهستهمههڵسووم.
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تۆفیقپهتپهتۆك
جــارانلــهمهكتــهبپێمــاندهگــوتتۆفیــقشــێلم،
چونكــهیهكجــارزۆریحــهزلهشــێلمبــوو،بهتایبهت
دهتگــوت دهكــرد فــڕی فنجــان بــه كــه ئاوهكــهی،
ــری ــیدهكــهن،ســااڵنیدوات ــهقالب ــیل ــاویحهیاتێ ئ
ڕقهســتووری ئهوهنــده كوردپهروهرێكــی تهمهنــی،
لــێدهرچــوو،خهڵــكناویــانلێنــاتۆفیــقپهتپهتــۆك،
ــوو، ــی(وهرگیراب ــهوشــهی)پهت ــۆكل وشــهیپهتپهت
لهگهڵمــان پهتــی یهكجــار كوردییهكــی بــه چونكــه
دهدوا،هــهرههمــووشــتهكیدهكــردهكــوردی،بــه
حیزبــیبهعســیدهگــوت)پارتــیژیانــهوهیعارهبــی
تامــێ لــه كوردپهروهرییهكــهی هــهرهوهزی(،
بردبــووهدهرهوهوههركــهسوشــهیهكیبێگانانــی
بــهكارهێنابــا،ئــهوڕقــیلــێههڵدهســتاوجنێــوو
ــهخهبــات قســهیســووكیدهســرهواندێ،ئــێخــۆل
ئــهوســااڵنیتافــی وتێكۆشــانیشكهمــینهكــرد،
ــرد،كهچــیئێســتا ــهپێشــمهرگایهتییبهڕێك ــیب الوی
ــێ: ــهبرســانقــۆڕهیســكیدێووهكخــۆیدهڵ ل
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ــهســكیخــۆمنهخــواردوەوبهبیریشــم ــرب ــمتێ قهت
نایــهگیرفانــمپــڕپــارهبووبــێ.ئێســتاتۆفیقــمتۆفیقــه!
لــهكوردایهتیــیباداوهتــهوهوكــهبهســهرهاتهكانی
خــۆیدێتــهوهیــاد،شــهرمێلــهخــۆیدهكاتــهوه.

ههمووجــاردهیگهمــێوپێــیدهڵێــم:
باشهتهوفیقپهتپهتۆكئهتووجاراندهتكوشت
ڕژد كوردایهتیی لهسهر ئهوهنده نهتدهشاردهوه، و

بووی،ئهوهچۆنهوازتلهوحاڵههێناوه؟
مهرحهلهیــهك ئهویــش گیــان كاكــه وهمدهڵێتــهوه:

بــوو.
مــنبــۆیدهكهمــهوهكــوردی،قوربــانبڵــێقۆناغێــك

بوو.
دهســتدهكاتــهوهبــهپێكهنینــهپــڕلــهحیتوهۆڕهكــهی

ودهڵێ:
مهرحهلهیكهرایهتییقوربان!
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حهمهدهیبابوههشتداروچكه
مهبهســتلــهیهكگرتوویــی،ســهركهوتنوهێــز
پهیــداكردنــه،بــۆئهمــهشگهلێــكپهنــدوچیــڕۆكلــه
ــه ــانكــهب ــائهمــهیخوارهوهت ــداهــهن،ب كوردهواری
شــێوازیخــۆم،بــهلێزیادكردنــهوهبــۆبنووســمهوه:
حاجــیحهمهدهمیــنكــهخــاوهنههشــتكــوڕ
بــوو،پیاوێكــیدونیــادیتــهوپــڕئهزموونــیژیــان
بــۆ تایبهتیــان حســێبی ئاوایــی خهڵكــی و بــوو
پرســوڕایان مهبهســت، و كار زۆر بــۆ و دهكــرد
پــێدهكــردوبــۆســوڵحكارییشســهرمهجلیسو
قســهزانبــوووبــهدهگمــهنواڕێكدهكــهوتخهڵــك
ــهههشــتائاودیــو ــهقســهیدهرچــن،حهمهدهمیــنل ل
ببــوو.ڕۆژێــكبیــریكــردهوهكوڕهكانــیكۆبكاتــهوه
ــهدوایخــۆی ــهوهیل ــۆئ ــكاتب ــانب ــائامۆژگاریی ت
ــه ــدل ــڕواتوپهن ــتب ــێكێشــهوگرف ــانب گوزهرانی
قســهولفتــیســهنگینوئامۆژگارییهكانــیوهربگــرن.
بانگــیســابیریكــوڕهگــهورهیكــردكــهبچــێلــهو
پاشــان بێنــێ، ســفت داروچكــهی ههشــت ئاقــاره
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ســهرجهمبراكانــیلــهدیوهخــانكۆبكاتــهوه.دوای
ســهعاتێكســابیروهــهرحــهوتبــرایلــهدیوهخــان
حــازربــوونوبابیــانلــهســهریمهجلیــسدانیشــت
ولهبــارهیژیــانوگرنگیــیتهبایــیهــهرههشــتیان
مهبهســتی حهمهدهمیــن كــردن، بــۆ قســه زۆری
ئــهوهبــووكــهدوایمردنــی،ئــهوانلهژێــرفهرمــان
وئهمــریســابیریبرایانــدابــنولهگــهڵیهكتــردا
كــهخهڵكــی بــن كــۆك و گونجــاو شــێوهیهك بــه
ــاسو ــاشقســهوب ــات.پ ــێبب ــانپ ــیئیرهییی ئاوای
ــهســابیركــرد وتوێژێكــیفــره،حهمهدهمیــنداوایل
یهكهوڕاســت ســابیر بداتــێ، ســفتهكانی داروچكــه
قیــتبــووهوهوههشــتداروچكهكــهیلــهبــهردهم
ــوو. ــژدهب ــهیبســتێكدرێ ــهرداروچك ــا،ه ــیدان باب
ئهزموونــدان بــه دهســتیكرد حهمهدهمیــن پاشــان
تهبایییــهوه، لهبــارهی باســهكهی كردارێنــی بــۆ
كــردن لــێ داوای و ههمــووان دایــه داروچكــهی
داواكــهی ههشــتیان هــهر بشــكێنن، داروچكــهكان
بابیــانبهجــێهێنــاوحهمهدهمیــنڕوویتێكــردنو
ــان ــهتوانیت ــێك ــێب ــانل ــم،ئافهرینت ــی:كوڕهكان گوت
ئــهوا بــن بهتهنیــا گــهر ئــهمداروچكانــهبشــكێنن،
وهكئــهمداروچكهیــهســووكوســانادهشــكێن،
بــهاڵمپێكهوهیــیویهكگرتووییتــانهێــزیزۆرتــان
ههشــت هــهر حهمهدهمیــن ئهمجارهیــان  دهداتــێ.
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ــه ــهشــازدهداروچكــهب ــوونب داروچكــهیكــهبووب
دهســتهوهگــرتودایــهســابیریكــوڕهگهورهیــانتــا
بهیهكــهوهبیانشــكێنێ،حهمهدهمیــنلــهچاوهنــۆڕی
بههــۆی داروچكــه هــهرشــازده كــه بــوو ئــهوهدا
ــهمێشــكی ــهوه،نهشــكێنول ــزوســفتییزۆریان هێ
ــهم ــێدهداتكــهچــۆنئ ــانپ ــدادهرســیئهوهی خۆی
داروچكــهیهكگرتووانــهبــهیهكــهوههێــزوتوانایــهك
پهیــدادهكــهنكــهمهحاڵــهبــهتاكــهكهســێكبشــكێن،
ــهوهشدهكــردهوهكــهیهكگرتوویــیئێــوهش بیــریل
و كات ههمــوو بــۆ تفاقیتــان و تهبــا كوڕهكانــم،
بــهاڵم ســهركهوتنتان، هــۆی دهبێتــه ســهردهمێك
و وانــه ســابیر نهدهكــرد ئــهوهی چاوهڕێــی ئــهو
دهكات وا و دهدات خهســار بــه ئهزموونهكــه
قســهكهیئــهونهچێتــهســهر،فهرمانــیدایــهســابیر:
ئــادهیســابیر،بزانــمدهتوانیــیئهمانــهبهیهكــهوه
زهالمێكــی كهتــه كــه ســابیره، ســابیرم بشــكێنی؟
نهقــۆاڵیچوارشــانهبــوو،بــهبــازوویتوندوتۆڵــهوه
یهكهوڕاســت هێنــاو لــهداروچكهكانــهوه قرچــهی
هــهرشــازدهیبهیهكــهوهلــهناوهڕاســتهوهكــردن
بــهدووكــهرت،داروچكــهبــوونبــهســیودوو.
و تهقیــوو تهڵــهی بــه بــوو دهمــی حهمهدهمیــن
دهمێــكماتــومهلــوولمایــهوه.ئارهقــهیههنیــهی
تــككهوتنــهخــوارهوه. تــك بهســتو ڕێچكهیــان
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دواتــرحــهوتكوڕهكــهیتــرڕوویــانكــردهبابیــانو
پرســییان:بــاوه،بــۆواپهشــۆكاویومهبهســتتلــهم
داروچكــهشــكاندنانهچیــیبــوو؟ئێمــهتێنهگهیشــتین!
حهمهدهمیــنبــۆیهكهمجــاربــوولــهژیانیــدا
بــهمشــێوهیهنشوســتبێنــێووهرامــیدانــهوه:

ئــهوهی كوڕهكانــم، نهبــوو هیــچ مهبهســت
تێكــرد. گــووی ســابیر دهمویســت،

درێژتــر گونــان لــه دهســت بــاب حهمــهدهی
مایــهوه!وبراكانیــشپایدۆزیــانلــێكــردوهــهر

ڕۆیشــت! الیهكــدا بــه یهكهیــان
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خدرخڕنووك
خــدرخڕنــووكتهمهنــیگهییوهتــهههشــتا،
ــووو ــووكب ــهراقخڕن ــهوهزۆریم ــیالویی ــهتاف ل
ــج ــوو،كــهگهن ــووكب ــڕخڕن دهموســهعاتبهڕكــیپ
ــینۆغــهران ــایمندااڵن ــووزۆریحــهزدهكــردتهب ب
ــكات، ــداب ــدهواریپهی ــدنوخوێن ــهرخوێن ــهب بخرێت
كهچــیبابــیلێنهدهگــهڕابخوێنــێ،ههمووجــارپێــی
زۆرت دهزانــم سهركهســتوور، خــدره دهگــوت
حــهز گهلێكــت و شــهیتانییه خوێندنــی مــهراق
عــهرز بــهوخوایــهی بــهاڵم مهكتهبلــی، ببیــه لێیــه
ڕهببولعالهمیــن، بــه قهســهم دانــاوه، ئاســمانی و
لێناگهڕێــمپێچكــهتبــهمهكتــهببكــهوی،كــوڕێمــن
ئهتــووههتــاجــۆتوجهنجــهڕودروونــهوجۆخیــن
بهجــێ بابــت مابــن،عهیبێكــیگهورهیــه تهبــاره و
ئهوجــا بكــهوی. زهندیقــان كاری توخنــی و بێڵــی
خــدرئــهولۆكهیــهیلــهگوێــیخــۆتدهربێنــه..خــدر
ــردووداخــۆی ــیســهدهیڕاب ــهحهفتاكان ــردول نهم
لــهمهحولئومییــهیناونــووسكــردولــهوقایــدهی
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خــۆیفێــرهخوێنــدهواریكــرد.ئێســتاخــدرمخــدره!
خــوای ســهعاتی چــوار و بیســت تهمهنــهی، بــهو
نهوهســتاوه، بهوهنــدهش هــهر فهیســبوكه. لهســهر
كــه نووســیوهتهوه خۆیشــی بیرهوهریــی بهڵكــوو
پــڕهلــهباسوخواســیمنداڵــیونــاویلێنــاوه)لــه

بــۆفهیســبوك.( خڕنووكــهوه
پێموایــهبیرهوهرییهكانــیخــدرخڕنــووكپــڕه
لــه ڕاســتگۆتره و پیرۆزتــر زۆریــش و پاكــی لــه

درۆزنــهكان. سیاســییه لــه زۆر بیرهوهریــی
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لهتیفهلووتهیبهرماوهخۆر
لهتیفــهلووتــهبــهردهوامدژیپێشــمهرگهقســهی
دهكــردوئهوكاتــهیشۆڕشــیكــوردتووشــینســكۆ
بــوو،ئــهوكۆڵــێخۆشــحاڵبــوو،ئــهوپێشــمهرگهی
لــهقهڵــهمدهدا، بــهچهتــهوشــهقاوهوحیــزودز
ــهوالدا ــهخــۆیپیاوێكــیماركســییهولهمــاول گوای
كهچــی كۆمۆنیســته، گوایــه دهناســاند وا خــۆی
نهدهزانــی. كۆمۆنیســت و ماركســییهت لــه هیچــی
لهتیــفســااڵنێلهوهبــهرلــهكۆاڵنهكانــیســهیداوه
مریشــكێكدهدزێوهــهرئــهوڕۆژهلێــیئاشــكرا
دهبــێ،بههۆیــهوهكهوتــهزینــدانوپــازدهبیســت
ڕۆژێكیــانلــهبهندیخانــهیســهرایپهســتا،دواتــر
چــووه دهر، هاتــه زیندانــێ لــه كــه لووتــه لهتیفــه
بهعــس كــه كــوردان كارتۆنیــی حیزبێكــی ڕیــزی
یــهكدوو دژیتێكۆشــهرهڕاســتهقینهكانیكــورد
دروســت بهرماوهخــۆری و بووكهڵــه حیزبۆكــهی
تێكۆشــهرێكی! وهك لــهوێ لهتیــف و كردبــوو
قهبــهی مانگانــهی مووچهیهكــی مهكتــهبسیاســی
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و خــۆ بــه شــهوانهش و باخــهڵ دهخســته مفــت
دهمانچــهیپشــتیهوه،لهگــهڵیــهكدوودهمــڕووت
وجاشــیوهكخــۆیلــهیانــهكانچاكتریــنجــۆری
ــهجگــهرهیڕۆســمانیش ویســكیینــۆشدهكــردول
بتــرازێبــهاللێویــهوهنهدهكــرد،جگــهلــهوهشبهعــس
لــهبۆنهكانــیوهك17-٣0یتهممــووزدهمانچــهو
پاداشــتیبههــاداریدهدانــێ،ئەوانیــشبــۆبەعــس
وەفــاداربــوونومانگانــەڕاپۆرتــیخۆیــانلەبــارەی
کوردپەروەرانــەوەدەدایــەدائیــرەیئهمــن.لهتهلووته
دووســاڵدواتــربــووهخــاوهنخۆشــترینخانــووو
تازهتریــنمۆدێلــیقهمــهرهش،ئێســتالهتیفــۆكجگــه
لــهوهیمووچــهیزیندانییانــیسیاســیشوهردهگــرێ
گوایــهلــهڕیزهكانــیحیزبــیكۆمۆنیســتتێیكۆشــاوه،
كــهســهریمهجلیســاندهگــرێ،خــۆیبــهئهكبــهر
باســی بهردهوامیــش و دادهنــێ كوردپهروهریــش
تێكۆشــانوكوردایهتیــیخــۆیدهكاتلــهســجنی
ســهرای،لــهدائیــرهووهزارهتانیــشقســهیدهخــواو
بهرپرســهكانیشزهندهقیــانلێــیڕژاوهوحســێبی

تایبهتــیبــۆدهكــهن.
لێخوڕهلهتهلووته،شۆڕشه!
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ئهوالدیعهسر
شــێعەلیخوێندەواریــینەبــوو،لەگــەڵئــەوەش
پیاوێکــیتڕوتۆپەســتووربــوووخــۆیبــەگووێکــی
نەخوێنــدەواری، گرێــی بــەاڵم دەزانــی، گــەورە
نــاوەوەیهەنجــنبــەهەنجــنکردبــوو.زێنەدینــی
ــت ــیدەمچەف ــەورەیشــێعەلیهەرزەکارێک ــوڕەگ ک
بــوووبــەکەلــەشلەندەهۆرێــکبــوو،زەالملێــی
دەترســا،شــێعەلیئەوەنــدەیدارلــەدەمــیزێنەدیــن
لــە شــەرمی تــەواوی بــە زێنەدیــن وەردابــوو،
بابــیشــکابوووجــاریواهەبــوولەســەرشــتی
بێمانــادەبــووەمشــتومڕیانوبابــیلەبــەرســەی
زێنەدیــن دەدا پــێ جنێــوی ســەت و ڕوودەکــرد
لــە نەدەگەڕایــەوە. مــاری چــاوی بوو،لــە هارێــک
خوێندەوارییەکــی و بــوو ســانەوی پێنجــی پۆلــی
ــرد ــێدەب ــیپ ــوو،شــێعەلیئیرەی ــداکردب ــیپەی چاک
وڕۆژنەبــووداوایلــێنــەکاتفێــریخوێندەواریــی
بــکات،ئەویــشگوێــیپــێنــەدەدا،قســەوداواکانــی
بابــیوەکبایێــکبــووبەبــنگوێــیدابــێ.شــێعەلی
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زۆریمــەراقخوێنــدەواریبــوووبڕیاریــدادانــە
ڕۆژێــکبــۆدەوامــیمەحوەلئومییــەتەرخــانبــکات،
بەڵکــمئــەوەخوایــەلــەوگرێکوێــرەینێــودەروونــی
و بەخــۆی بێــت.شــێعەلی یەکجــاریڕزگاری بــە
کورتــەکوشــەرواڵینــورتونوێــیوجەمەدانیــی
ــەدوایســەعات ــەل ــرەپێنجــی،ڕۆژان بهســتانینم
نەهێشــتنی بنکــەی وانەکانــی دەچــووە ســێوە
بــێ مانــگان ســێ تەیــراوە، لــە نەخوێنــدەواری
پســانەوەدەوامــیکــردوخەریــکبــوودەســتوقەڵەم
پەیــدابــکات.ئێوارەیەکــیهەینــی،دیوەخانــیشــێعەلی
ناســیاو و دەرودراوســێ و خــزم مێوانــی لــە
قولینچکــی کوڕیشــی زێنەدینــی و دەهات جمــەی
قسەوباســان لــە گوێــی و گرتبــوو دیوەخانەکــەی
خوێندەوارییەکــەی لــە باســی باوکــی و دەگــرت
خــۆیبــۆئامادەبــوواندەکــرد.زێنەدیــنتۆزقاڵــێ
بــاوەڕیبــەفشەفشــەکانیشــێعەلییبابــینــەدەهات،
چونکــەشــێعەلیلــەقسەوباســانزۆریپێوەدەنــاو
ــهی ــهدهركــیههنبان ــۆڕە.ك ــەوگ ــوول ــەکب کونەبای
ــی ــنڕق ــی.زێنەدی ــهوهینهدهزان ــردهوه،كڕبوون دهك
لــەوفشــانەیبابــیهەڵســاولەنــکاوڕاقیــتبــۆوە
وچــوولەودیــوکتێبێکــی)مێــژووینــوێ(یپۆلــی
ــاو ــەردەمشــێعەلییدان ــاولەب پێنجــیئەدەبیــیهێن
پێــیگــوتدەمــادامخوێندەوارییــتپەیــداکــردووە،
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دەدەیبەرگــیئــەمکتێبــەمبــۆوەخوینــە.شــێعەلی
دەمێکــیخــۆشلــەبەرگــیکتێبــیمێــژووینــوێڕاما
وچەنــدیســەرهێنــاوبــرد،نەیزانــیبیخوێنێتــەوە،
مەجلیــسهەمــووچاوەنــۆڕبــوونشــێعەلیبزانــێ
)مێــژووینــوێ(بخوێنێتــەوە،شــێعەلیالڵوپــت
ــوو، ــەڕووینەماب ــوول ــگب ــەوەیڕەن ــوووئ داماب
زێنەدینــیکوڕیشــیلەســەرســەریبــوو.لەنــاکاو
شــێعەلیقیــتبــۆوەو)مێــژووینــوێ(یبــە)مشــیر

نــووری(خوێنــدەوە!
زێنەدیــنلــەقاقــایپێکەنینێــیداوشــیڕاندییە
خوێندەوارییەکــەت لــە گــووم کــورە بابــی: ســەر
ــە! ــەیخوێندەواریی ــەک ــزئەم شــێعەلی،هەیدایکحی

·بیرۆكــهیخوێندنــهوهیكتێبــی)مێــژووینــوێ(،كاك

ف.پبــۆیبــاسكــردموالیمــنئــهمدهقــهیلێكهوتــهوه.
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سهلیمسێكوچكه
ــک ــەجارێ ــرد،چونک ــاندەب ــەســێکوچکەناویم ب
نەمانبینــیلــەدەرســەکانینمــرەیدەرچــوونبێنــێ،
بــوو، هێڕوهوڕێــک ســەلیم ســفر. و ســفر هەر
فەنــدی عەبدوڵــاڵ نەدەزانــی. خــوای حەشــتەبای
بــەاڵممــنناوەکەیــم نابــووســەلیمهێــڕۆ، نــاوی
ــوو ــەوڕۆژەوەهەم ــەســەلیمســێکوچکەول ــردب ک
پۆلــی تــا ســەلیم دەکــرد. گازیــان ســێکوچکە بــە
چــواریســەرەتایییهێنــاولەوێــوەلووشــکەیەکی
ــەمەکتــەبدا،مەگــەروەلەکــەعــارەبلــەحوشــتر ل
وماکــەریباشــتەپەیلــەعەلــۆیدابــێ.ســااڵنێک
دواتــرســەلیمملەکــنمزگەوتــیشــێخەڵاڵبینییــەوە،
عارەبانەیەکــیخنجیانــەیدانابــوو،تــووروســڵقو
ــهوسەرکەشــێلمیدەفرۆشــت، ــهوپهرپێن تهڕهتوول
وەزعوەرســووڕاســەلیمچەفیەیەکــیســپییبــۆر
هەڵگەڕاوبەتۆزوخۆڵوچڵکیشــێخەڵاڵیلەســەرنا
پێشــنوێژیی ئــەوێ مزگەوتەکــەی لــە ناوەنــاوە و
و ڕســکاوە ئێســتا ســێکوچکە، ســەلیم دەکــرد.
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نــۆکانبــەنــۆپــارووانناخــوا.کــەئیمامەتــیدەکات،
نزیکــەیچــوارســەتکــەسنوێــژیلــەدواوەدەکــەن،
ــێدووســەت،ســێســەت ــەواودەب ــشت ــەنوێژی ک
ئیرشــادی و وەعــز لــە گــوێ دەمێننــەوە کــەس
دەگــرن.زۆرســەیرە!ئێستاشــیلەگەڵدابــێســەلیم
هێڕوهوڕەکــەی هەر مــن دەگاتــە کــە ســێکوچکە
جارانــەودەمــیدەبــێبــەتەڵــەیتەقیــووهەردەبــێ
گــوێشــلکاومــنئامۆژگاریــیبکــەم،بــەاڵمفایــدەی
تێناچەقێــت. ڕەوشــەنیی و بیــر کا، چونکــە نییــە،
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دۆخینهكهیموحسینهشێت
موحســینهشــێتبــرابچووكــیههیاســهشــێتی
كوورهچــیبــوو،موحســینپیاوێكــیزهغــهلوزهمته
ــم ــووودهتوان ــلب ــهوهتامگێ ــهڕوویعهقڵ ــووول ب
بڵێــمشــێتێكیتــهواونهبــوو،بــهاڵمئــهوهههبــووكــه
وهكههیاســیبــرایدهســتینهدهوهشــاندوخهڵــك
لێــینهدهترســان،موحســینلــهكۆتایــیههفتــاكان
دوكانهكانــیپــاڵمزگهوتــیحاجــیحوســێنســمۆی
ســهرجــادهیســیمهتریــیكردبــووهمــاڵومهنــزل
ونیوهڕۆیانــیلــێدهرچــێ،بیســتوچــوارســهعاتی
خــوالــهودهوروبــهرهبــوو،منداڵــهوردكــهیگــهڕهك
بــۆشــهڕپــێفرۆشــتنوتووڕهكردنــی،دهچوونــه
بــهردهمــیوجنێویــانبــهههیاســهشــێتیبــرای
ــدهیوهاڵم دهدا.موحســینیبێدهســهاڵتهــهرئهوهن

دهدانــهوه:
جنێــو قهحپهشــیرینه، هــهی ، ههتیمینــه كــوڕه
بــهههیــاسمــهدهنبــاكوورهچییــهكاننهزاننــهوه،

دوایــێخوشــكتاندهگێــن.
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یهكێكیــان ئێســتا كــه عهزیــز مــهال كوڕهكانــی
دختــۆره،زۆریــاندهرددهداموحســینوخراپیــان
پــێڕادهبــوارد،ڕۆژانــهتهحســینیاندهچــووهــهربــۆ
ســهیروگاڵتــهپێكــردن،لــهالڕاشــهرواڵهدۆخیــن
الســتیكییهكهیموحســینیڕادهكێشــاخــوارێوتێــی
ــه ــد،ئهســبابومهســبابیموحســیندهكهوت دهتهقان
و دهبــوو هــار و شــێت موحســین گــۆڕهی، ئــهو
بــهدوایتهحســیندهكــهوتوكــهبــهشهپهشــهپی
دهكهوتــه ههرامهكــهی ههڵیشــدههات، شــهرواڵهوه
ئابائــی و ئــهژداد بــۆ نهدهمــا جنێــو تهكهتــهك،
حهمهدهمینــی مــام ڕۆژێكیــان نهنێــرێ. تهحســینی
یــهك و دهكات بانــگ موحســین جهمیلــی، حاجــی
دووكۆنــهشــهرواڵیڕهحمهتیــیشــههیدهاشــمی
خــۆی شــهرواڵهكهی لهچــاو كــه دهداتــێ كوڕیــی
نورتونــوێبــوون،موحســیندێتــهوهودهچــێلــه
بــه و دهدات فــڕێ كۆنهكــهی شــهرواڵه مزگــهوت
ــاحو ــهكان،مورت ــهردهمدوكان ــهوهب ــیدێت ــینوێ هی
كهیفســاز،لهنــاكاوتهحســینیلــێپهیــدادهبێتــهوه
وئهویــشخــۆیمشــهوهشنــاكاووهكجــارانبــه
دامــاویبــهفهقیــریبــهجگــهرهیاللێویــهوهقیــت
دهوهســتی،تهحســیننزیــكدهكهوێتــهوهودهســت
تــا ڕایدهكێشــێ و دهبــا موحســین شــهرواڵی بــۆ
وهكجــارانلێــیبێنێتــهخــوارهوه،توومــهزدۆخینــی
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ئهمجــارهیشــهرواڵیتــازهی،دۆخینــیتــهواوهو
دهچهقــێ شــهرواڵ و نییــه پێشــوو الســتیكهكانی
ونایهتــهخــوارهوه،موحســینبــهپۆزێكــهوهوبــه
جغــارهیاللێویــهوهتهماشــایهكیتهحســیندهكاو

ــه!!.. ــااااای..جــاریجاران ــایه ــێ:ه ــیدهڵ پێ
بــزردهبــووو نیوهڕۆیــانموحســین دهمــهو
ــانتهحســین ــوهدهڕوا،ڕۆژێكی ــیكێ ــهسنهیدهزان ك
لــهمــهراقمــابزانــێئــهوزهالمــهكێــوهدهڕوا،ئــهوه
بــووبــندیــواروبــندیــواربــهدوایــداڕۆیشــت،
ئــهوهیوابــكاموحســینبزانــێبهدوایهوهیــه، بــێ
ئــهونیوهڕۆیــهموحســیندیــارنهمــاومــهالعهزیــز
بانگــینیــوهڕۆیداودوایئــهوهیمــهالســادق،
قامهتــیداولــه)قــدقامــهالصــاه(بــۆوه،بهوردیله
ڕیــزینوێژكهرانــیڕوانــیوههمــوویدهناســینهوه،
جهمیل،حاجــی حاجــی و ســمایاغا و مشــیراغا
ــرهی ــیدائی ــدكارمهندێك ــهالقاســموچهن ــزه،م ههم
و خــۆی عهزیــز مــهال و تهحســین و ئهشــغال
ــهودهســتانبشــۆ، ــاوێبێن كوڕهكانــیدهاماغــاوئ
نێوانیانــدا لــه تهحســینی ســادق مــهال ڕۆژه ئــهو
بــهدینهكــرد،یهكهوســهرههســتیبــهشــتهككــرد،
چونكــهتهحســینبێــیمــهالســادقنهدهبــزوی،هــهر
بهتــهواویلــهژێــرئیتاعــهیئهوامــریویدابــوو،
پێشــترزۆرجــارانئامۆژگاریــیتهحسینیشــیدهكــرد



ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان 126

ــهدات،پێــیدهگــوت كــهئهزیهتــیموحســینهشــێتن
ــه، ــتب ــیدهرسودهورهكان ــوڕمبۆخــۆتخهریك ك
ئهمــهخــوالێــیگۆڕیــوهوپێویســتهبــهههمــووان
ئاگامــانلێــیبــێوههراســانكردنــیگوناهێكــهو

ناســڕێتهوه.
موحســینگهیشــتهناوهنــدیكۆاڵنــیعارهبــان
الیتهكیــهیشــێخمحێدیــن،تهحســینلــهســهری
كۆاڵنهكــهالیكۆگاكــهیكتێبــانلهپشــتقوتابخانهی
موحســین بــوو، بهدوایــهوه بــهخشــكهیی بۆتــان،
گهیشــتنه تــا بــڕۆ، بهدوایــهوه تهحســین و بــڕۆ
ــهران،موحســینخــۆیكــرد ــهیفهرمانب ــهردهمیان ب
بــهدوكانهكــهیمهڕبێنــیئــارهقفــرۆشكــهبهتــهك
یانهكــهوهبــوو،تهحســینلهوبــهرچاونــۆڕیبــوو
ــهشــهرواڵهتازهكــهی ــیدای ــهدهرهوهوزهین ــاهات ت
بــهوالدا بهمــاو ڕۆیشــتنێ، لهگــهڵ كــه موحســین
كــه تێگهیــی تهحســین كهوتبــوو، تهكهتــهك بــه
موحســینئارهقــیهێنــاوه،ئهمــهبــۆتهحســینبــووه
مایــهیواقوڕمــان،موحســینڕۆیــیتــاگهیشــته
و شــێخهڵاڵ مزگهوتــی تــهك كهبابخانهكــهی الی
خــاوهن كهبابچیــی عهبدوڵــاڵی دهیڕوانییــه لــهوێ
كهبابخانــهودیاربــووتهحســینگوێــیلــهموحســین
پێتــم، كــهدهیگــوت:عهبدوڵــاڵ،قۆندهرهكانــی بــوو
ڕۆژان، ههمــوو وهك بــوو دیــار عهبدوڵــاڵش
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زهرف لهنــاو بــۆ كهبابێكــی چهنــد كهمێــك دوای
ههڵتــهك ههڵتــهك موحســین كــرد، بهڕێــی و نــا
ــهوهالی ــاهاتن ــهوهت ــهدوای ــهوهوتهحســینب گهڕای
ــهوهو ــۆماڵ ــیحاجــیحوســێن،تهحســینب مزگهوت
موحســینیشبــۆســهرســهكۆیدوكانــهكانودواتــر
وهركهوتنــیلــهوێتــادهمــهوعهســر.شــهوهكهی
دواینوێــژیعیشــاتهحســیننهچــۆوهماڵــهوهو
چاونۆڕیــیموحســینكهوتــهكەڵكەڵــهی،موحســینیش
ئیمــام قهبرســتانی ڕووهو خهوتنــان وهختــی
قهبــرهكان كێلــه لهنێــو و نــا ههنــگاوی محهمــهد
بــزربــوو.پاشــترخهڵكــیلــهســهرباننوســتووی
تــهكقهبرســتانهكهكــهماڵهكانــیخــدرخانچــیو
ــهال ــدۆوم ــهدهین ــلومحهم ــدیحاجــیجهمی حهمی
ــوون،وهكههمــووشــهوانلهگــهڵ ــێب ــیل عهزهدین
هاوینــهی ســینهمای فیلمهكانــی تێكهڵــی دهنگــی
موحســینه نهشــازهكانی قۆریاتــه و ســهاڵحهدین

شــێتخــهودهیبردنــهوه.
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شهكیبشهقشهقه
شــەکیبشەقشــەقە،فەرمانبەرێکــیبەوەجــی
ســەر کەتــەی ملەســتوورێکی بــوو، حوکوومــەت
دەفــی گــوێ بەرانانیــی کەپــوو چوارقولینچکــی
لچەســتووریســمێڵوئەبــرۆبۆیاغکــەرەوەبــوو.
برادەرەکانــیبــەشــەکۆشەقشــەقەبانگیــاندەکــرد،
چونکــەلەماڵــەوەلەگــەڵکچەزاکانــیهەرخەریکــی
و هەبــوو کچــی ســێ شــەکۆ بــوو. شەقشــەقانێ
ــی ــزیژن ــوون،خــۆیومام هەرســێکیبەشــووداب
حوکوومــەت لــە شــەکۆ مابوونــەوە. ماڵــەوە لــە
ــیلەگــەڵگــەورەبەرپرســان ــوو،نێوان دەســڕۆییوب
مشــەبــوو،بەشــەوبــەردەوامپێیەکــیالیوەزیرێــک
یــانبەرپرســێکیگــەورەیحیــزببــوو،ســبەینانیش
بــارەگای دەچــووە هێوارانیــش و بــوو دەوام لــە
چەقەچەقــە مەجلیســی ســەری لــەوێ و حیــزب
هەبــوو دەمودووێکــی و دەگــرت سییاســییەکانی
تڕەتــڕیبــەهەمــوواندەخســت.شــەکۆهەفتەیەکــی
مابــووخانەنشــینبێــت،چونکــەدوایئــەوهەفتەیــە
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تەمەنــیلــەشەســتوســێدەپەڕییــەوەوبەپێــی
بڕیــاریپەرلەمانیــشهەردەبــوواتەقاویــتبێــت،
و کردبــوو هەراســانی تەقاویتییەکــەی پرســی
شــەوانەخــەوینەدەچــووەچاوی.شــەکۆشەقشــەقە
ــوو ــەیگــەورەب ــۆباڵەخان ــەوەیخــاوەنن لەگــەڵئ
داهاتــی مانگانــە و هەولێــر شەســتمەتریی لەنــاو
چەندیــنڕیــزەدوکانیشــیبــۆدەهاتــەماڵــەوەلــە
بــەاڵمئەوەنــدەدەســقوچاوو شــاریخەونــەکان،
پیســکەوچــڕدۆوڕەزیــلوچاوچنــۆکبــوو،گــەر
ڕۆژێــکســووکەمەســرەفێکیهەبــا،بــۆشــەوەکەی
بــەداڵغــەیهەنــدێ،خەمــیدونیــایدەهاتــەکــۆڵ.
ئــاو، فهرمانگــهی ئــهوهی دوای بــوو ماوهیــهك
نێوانــی بهســتبوو، مــااڵن لــه ئاوپێویــان گێچــی
لهگــهڵمامــزهــهرقڕهوبــڕهبــوو،چونكــهشــهكۆ
كــرد مامــز لــه داوای ئاوپێوهكــه، بهســتنی دوای
ــهوهنهشــوات،بهڵكــوو ــهحهوشــهیماڵ ــرڕۆژان چیت
ــاوه ــروهكجــاراننهم ــك،ئیت ــهیجارێ ــهههفت بیكات
بــهئــارهزوویخــۆتئــاوســهرفبكهیــت،چونكــه
ئاوپێوهكــهپــارهیزۆریــانلهســهرتۆمــاردهكات.
ئازادبوونی و ئیسراحەت لەجیاتیی شەکۆ  
ئاساییی ژیانێکی كهوتنه و دائیره و دهوام له
دونیای بوونەکەی، تەقاویت خەفەتی ئادەمییانە،
تێر هیچ بە چاوی کێشکە. چەرمی کردبووە لێ
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بە دەبووا ڕۆژانە نەبوو لێ گوێی ئەو نەدەبوو.
تڕومبێلنزیکەیسەعاتەڕێیەکلەماڵەوەڕاببڕێت
كهڵهك شارۆچكهی له كه فەرمانگەکەی دەگاتە تا
بوو،بیریلەوەدەکردەوەساڵێكیتریشخزمەتەکەی
نوێبکاتەوە،کەئەمەشلەدەستسەرەکوەزیرانە.
نووسینگەی لە مەوعیدێکی هەفتەشەکۆ سەری 
لەگەڵ لەدیدارەکەی سەرەکوەزیرانوەرگرتو
وەزیفەکەی ساڵێکی کرد داوای سەرەکدا، جەنابی
بکاتەوە. نوێ بۆ فەرمانبەران باقی پێچەوانەی بە
بگەڕێتەوە، یاسا بۆ بێئەوەی وەزیرانیش سەرەک
قاقەزێک،شەکۆ پارچە بڕیارێکیسەر بە یەکسەر
شەقشەقەیگەڕاندەوەفەرمانگەکەی،ڕۆژیپاشتر
شەکۆبەرلەوەیبچێتەوەسەرکارەکەی،بڕیاریدا
فەرمانگەکەی کاربەدەستی فەرمانبەرانی لە هەندێ
بکات. خواردنەوە مەی دەعوەتیسهیرانهگهشتێكی
ئێوارەکەیسندووقیقەمەرەکەیپڕکردلەئارەق
ڤۆدگا، و شهمپانیا و بڕاندی و بیرە و ویسکی و
فەرمانگەکەی ژمێریاری بابەکری لەگەڵ بەاڵم
توند کلکیان پارەوپوول بۆ بوو لەمێژ چۆن وەک
کە ڕێککەوتن ئەوەش لەسەر گرێدابوو، لێک
بکات بۆ سەرجەممەسرەفیمەیوخواردنەکانی
فەرمانگەکەی. پێویستی کەلووپەلی پسوولەی بە
کورداوە الی بۆ خۆشیان گەشتێکی هەینی ڕۆژی
بەرپرسێکی چەند و برادەرەکانی و شەکۆ و کرد
بەدەم بوون مڕ تا هێنابوونی، کە حیزبیش
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چهقهچهقوفڵتهفڵتیسییاسهتوحیزبوسوێند
بەخاکیپیرۆزیکوردستانوگۆڕیشەهیدانو
و گەندەڵی بەرانبەر مەردانەیان و پاک هەڵوێستی
هەڵیاندەقوڕاند. پەیمانە لەدوای پەیمانە گەندەاڵن،
ڕۆژی سێیەم کردەوە. دەوام بە دەستی شەکۆ  
دەوامیدوایبڕیاریگەڕانەوەکەی،شەکۆشەقشەقە
لەگەڕانەوەیلەدەوام،لەگەڵلۆرییەکتامپۆنیکرد
بە دواتر بوو.ڕۆژی بریندار بەسەختی وشەکۆ
بۆ شەکۆیان وەزیران سەرەک و حیزب بڕیاری
چارەسەریناردەئەڵمانیا،دوایهەفتەیەکمانەوەی
لەیەکێکلەنەخۆشخانەکانیهانۆڤەر،شەکۆگیانی
حوکوومەتیش بەخشی، کوردستان پاکی خاکی بە
و بنووسرێ شەهیدان لیستی لە ناوی بڕیاریدا
بدرێتێ. شەهیدانەی مانگانه ماوه، تا ژنەکەشی
دوایهەفتەیەککەپرسەهەڵگیرا،هەرسێزاوای
شەکۆ،هاتنەسەرشانۆولەسەروەرگرتنیکرێی
ڕێزەدوکانەکانوباڵەخانەكانیشەكۆپاکوپوختە
لەدیداری سەاڵواتێکیان و پێکهاتن قڕەقڕ بێ و
شەکیبشەقشەقەخوێندوبڕیاریانداشەویهەینی
مەولوودێکیگەورەلەمزگەوتیجەلیلخەیاتبگێڕن
وپڕیکەنلەئەشڕافیشاروشارستانانیهەولێر.

خۆزگەشەکۆچاوێکتلەوێدەبوو.



133ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان

كێوهتانكهریبیر،كێوه؟
دهردهكوردبریتییهلهچاندنیڕقوقینه،تهپشوو
ئیرهیی پاشمله، زهمكردنی وهشاندن، یهكتر له
بهیهكتربردن،یهكترقۆپاندنهوه،چاوپێههڵنههاتن،
خستنه كۆسپ نووسین، یهكتر لهسهر ڕاپۆرت
بهردهمكاروباریخهڵك،سووكتهماشاكردنیكاری
داونانهوه فهقیروفوقهرا، له غهدر بهرانبهر، جوانی
بۆیهكتر،ملمانێینابهجێیحیزبایهتی،قاچاندنەوە
دروستكردن، خهڵك بۆ كێشه گەندەبەرپرس، لە
دزیی و قۆڵبڕی ناسیاوان، و خزم له ڕێزنهگرتن
خیانهت خواردن، لهیهكتر پاره زهبهالح، و گهوره
ناوەندەکانیپەروەردە بەحيزبیکردنی ئیشوكار، له
و كهس و خزم و دراوسێ لەگەڵ نەحەوانەوە و
به و یهك بهسهر موزایهدهكردن یهكتر، لهگهڵ
گهورهتهماشاكردنیدوژمنوترسانلهكۆنههین،
قوتابی، الیهن له لێدانی و مامۆستا برسیكردنی
و بهردهرگا پیسوپۆخڵیی موناسهبه، بێ جنێودانی
ماڵهوهوخۆنهشووشتن،گەنیوییكاڵوجهمهدانیو
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گۆرهویوبنههنگڵبههاوینانودهستنهشووشتنی
بۆ یهكسهر ئاودهستهوه له تهنانهت و بهردهوام
بژمێری خلیچك و قۆڕ شتی تا ..... خوان، سهر
بنینایه،وهكچۆنلهماتماتیكایهكتهقسیمسفر
ئهنجامهكهیدهبێتهماالنیهایه،ئهمدهردهكوردهش
كتومتوایه،ههمووالیهكیكوردهوارییگرتووهتهوه
ودهریایهكهبنینایه.وهرهناومامۆستایانیزانكۆ،
ئهمقسهلهسهرئهودهكا،ئهوبهرپێنهدهداتهبەرپێی
ناو خوێندنەوەیە، و کتێب لە دنیایان ڕقی ئهو،
دختۆرانههرخراتر،لهناودادوهریکەپووبڵندو
لمووزچەکوچانیوجاهیل،ناوهەندازیارانشەڕە
و پارێزهر ناو سەقەت، و فاشیل پرۆژەی لەسەر
فهرمانبهروهونهرمهندونووسهروڕۆژنامهنووس
وتوورفرۆشوئاسنتاشودارتاشوسهرتاشو
و تهپشووتراش و فیتهر و وایهرمان و كارهباچی
جڕتلێدهروتهنانهتبیردهردهریئاودهستیش.هەر
دەردەکوردنێوچەوانتدەگرێتەوە.دەردهكوردلهناو
بیردهردهریئاودهستزۆرزهقه،بیردهردهرانیهك
باس بۆتانی دهبا توخوا ههیه، عهنتیكهیان خووی
بكهم،لهوانهیهنهتانزانیبێ،ئهویشئهوهیهبگهنهههر
دیوارێكیپاكوخاوێن،یهكهوسهربۆیهكهیاندهردێنن
تەماشایەکیئەماوئەوالدەکەنووەکڕێکخستنە
نهێنییەکانیجارانو)ژمارهمۆبایلوتهنكهریبیر(ی
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لێدهنووسن،ژمارهكانیشیانئهغڵهبوایهژمارهی
كهس ههموو له ئاودهست بیردهردهرانی جوانن.
زیاتربهدهستدهردهكوردهوهتاونهتهوه،تۆبڵێ
چیی؟گریمانئهمڕۆبیردهردهرێكیئاودهستهات
پاكوخاوێنهی بۆیهكراوه تازه دیواره بهم وچاوی
مزگهوتهكهیبهرانبهرمانیانقوتابخانهكهیئهودیو
یهكهوسهر ئهوا كهوت، ماڵێك ههر دیواری یان
تهنكهی له بۆیهكهی سپرای و خوارهوه دێته لێی
و دهردێنێ گوواوییەکەی شهرواڵە له یان باخهڵی
و دهنووسێ لێ بیر(ی تهنكهری و مۆبایل )ژماره
تێیدهتهقێنێ،پاشتربهڕێكهوتتهنكهرێكیتربهو
بهدیوارهكهوژمارهمۆبایلی ناوهدادێوچاوی
ئیرهیی یهكسهر دهكهوێ، پێشوو تهنكهرهكهی
ژماره و خوارهوه بێته دهدا هانی خوێڕیاتيی و
ڕهنگێكی به و بسڕێتهوه پێشوو تهنكهری مۆبایلی
زنجیرهی ئیتر بنووسێ، لێ خۆی هیی بۆیه، تری
ژمارهمۆبایلنووسینهوهوسڕینهوهیتریبهدوادا
تانكهری گووخانهی دهبێته دیواره، دیوارم و دێ
بیرومهگهرخوابزانێبهتابلۆیچهونەرمەندێکی
شێوەکاریسریالیدهچێ!خهریكهدهڵێمدیوارهكانی
مۆبایلی ژماره بووهته ههمووی پایهتهختهكهمان
بكا. تهنبێیان نییه گوێڕاكێشێكیش و گوودهردهران
قهرهباڵغ(. ههولێرصار بلمنو )منو گوتهنی عارهب
تۆبڵێیدانیشتوویئێرهههرخهریكیبخۆوبڕی
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بن؟زۆرسەیرەئەمخەڵکەههرخەریکیگوواندن
وڕیخاندنن!هەمووجاربیردهكهمهوهودهڵێمخوایه
گیانئهمههمووتانكهره،ڕۆژانهئهمههمووتهپاڵهیه
کوردستانی بڕوا وا کار نەبێ عەیب دهبهن؟ كێوه
گووخانەی دەبێتە گوڵگوڵی ڕەنگاوڕەنگی خاکی
تەنکەران!کێوەیدەبەنخوایەگیان؟هاوكێشهیهكی
قورسه،قهتمسهرلێدهرناچێ،بۆمشیكارنابێ،به
قهبریبابمهاوكێشهكانیماتماتیكملهكنساناترن!



137ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان

داڵغە
ئەمــڕۆســەباحیهاوڕێــیقوتابخانەمــملەســەر
پردەکــەیســەیداوەبینــیکــەکاتــیخۆیشــیبــەهۆی
ــەوان ــوووئ ــینوقســانب ــیتەنک ــەوەیتەختەیەک ئ
ڕۆژانچەنــدیهەوڵــملەگەڵیــداوســووتاموبــرژام
کەچــی شــەرحکەم، بــۆ ماتماتیکیشــی ئەوەنــدەی
مەیلــیلــەخوێنــدننەبــووومەکتەبــیپــێتــەواو
نەکــرا،ســەباحمدەســاڵزیاتــربــوونەدیبــووو
ئــەوکاتخەریکــیدەســگێڕیوکەســابەتینــاوبــازاڕ
ــی ــەجۆراوجۆرەکان ــمکارت ــوو،کەچــیئەمــڕۆبینی ب
بەدەســتەوە فرۆشــتن بــۆ ئەنتەرنێتــی و مۆبایــل
بــووبــۆفرۆشــتن.ســەباحئێستایشــیلەگەڵــدابــێ
هەروڕوگێژەکــەیحەفتاکانــەوهاڕڕەیلێــوەدێ،
کــەئەمــڕۆبینیــمئــەوئــاگاینــەلــەمــنونــەلــە
حەشــتەبایخــواهەبــوو،لەســەرپردەکــەداڵغەیەکــی
قــووڵبردبوویــەوەوکــەبانگــمکردهەنــدەیلەخۆی
هەڵــداومنــیناســییەوە،گوتمــێتوخــواســەباحئــەوە
داڵغــەیچیــتلێــدابــوووبیــرتلــەچــیدەکــردەوە؟
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ســەباحدەیویســتخــۆیبپچڕێنێتــەوەوخــۆیلــە
وەرامــیپرســیارەکەمبدزێتــەوە،مــنلێــینەگــەڕام،
ســەباحگوتــیوەڵــاڵبــراملــەداڵغــەیئــەوەدابــووم
ئێســتاملیۆنــێدۆالرمهەبــاچۆنــمخــەرجدەکردوبە
چیــمدەدا،هەردووکمــانلــەتریقــەیپێکەنینێمــاندا.
گوتــمســەباحچــۆنژیانــتبــەوکەرایەتییــەیبردۆتــە
ــداوە ــەتهەرلێ ــۆداڵغەك ــەاڵمســەباحۆکت ســەر.ب
لێــداوە،لــەداڵغــەشهەرالیکەمەکــەدەگــری؟باشــە
بــۆداڵغــەبــۆســەتملیــۆندۆالرلێنــادەی،بۆچــیبــۆ
یــەکملیــۆندۆالریحیــزیلێــدەدەی؟یــەکملیــۆن

ــن. ــەوەپێکەنی ــە!کردمان دۆالرکــواپارەی
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جومعەشێت
سبەینەیەکیزوویسەرەتایهەشتاکان،شەڕی
ئێران فڕۆکەکانی جارجارە بوو، لەگۆڕێ قادسییە
کوێرانەهەولێریاندەکوتا.دایکـملەخەویسەربان
بەئاگایهێناموگوتیبڕۆنانیفڕنیبکڕە،منیش
قۆندەرە و ڕابووم لەخەو جیقاوییەوە بەچاوی
الستیقەکەملەپێهەڵکێشاودوایدەدەقیقەگەیشتمە
نزیکنانخانەکەیکۆاڵنیعارەبان،دیتمجومعەشێت
لەبنقەپەنگیئەودوکانەیلەموێنەیەدادیارە،لینگی
لێڕاکێشاوەوبەکامیئیسراحەتمەلیکانەخەوی
لێکەوتووە،تومەزشەوانەئێرەشوێنیخەوتنیەتی!
کۆاڵنی یەکدووشەلاتیی و ئایشێ دادە تەحسینی
جومعەیان تەماشایەکی و هاتن بەوێدا عارەبان
کرد،دیتییانجومعەنوستووە.لەتەنیشتقەپەنگەکە
دوکانێکیداخراویشفتیفرۆشیهەبوووشفتییەکانی
شفتییەکیش چەند و داپۆشرابوون پەڕۆوپاڵ بە
بەدەرەوەبوون،تەحسینیئایشێکەپیسترینقامەی
گەڕەکبوو،خوابیژییوەکخۆیلەهیچمەفتەنان



ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان 140

نەخوڵقاندبوو،کەجومعەیبەنوستووییبینیی،هەر
بۆڕابواردنوئیشیقەڵپوناجۆر،پڕیداشفتییەکی
بە و گرت الیەکەی دوو دەست هەردوو بە زل،
بەرزی و دەست گرتە شفتیی ئاسۆیی شێوەیەکی
کردەوەسەرسەریخۆیودووسێهەنگاوچووە
دواوە،ئەمجارەیانهەنگاوێکیگەورەقاچیڕاستەی
هێنایەپێشەوە،بەشێوەیەکلینگیبەتەواویلێک
بووەوە،تاهێزیتێدابووشفتییڕاوەشاند،شفتی
دەتگوتدەفرەفڕیوەکانیئاسمانەلەهەوادەفڕیی،
شفتیبەوخێراییەزۆرەوەیبەقەپەنگەداخراوەکە
دوکانە ئەو قەپەنگی بە شفتیی تەحسین کەوت،
کەوتە ناپاڵمە دەنگی دەتگوت قەپەنگ ڕمبەی دادا،
بەرگوێ،شفتیبووەهەزارپارچە،جومعەلەگەڵ
ببوو زراوڕژاو و قیتبۆوە یەکسەر گەورەکە ڕمبە
دەتگوت جومعە غاریدا، خۆی هێزی بەهەموو و
چرکەیەک بەچەند لەترسان دەفڕیی، کێشکەیە
سەرسەرییەکانیش و تەحۆ بوو، ون لەبەرچاو
پێکەنینێ. حیتوهۆڕی بە کرد دەستیان
بوو هەولێر شێتەکانی ڕۆژانەی وەزعی ئەمە

لەدەستمنداڵەوردکەوشەلاتییان!
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حەیدەرحالۆری
گەلێک لەخوێندن بەمنداڵی حالۆری حەیدەر
خراپبوو،سەروکەللەولووتێکیبەرانانییهەبوو،
لەپۆلداکەسانینەبوو،مامۆستاکانیشخۆشییانلە
چارەینەدەهات،تەنبەڵێکیکەموێنەبوو،زۆریش
بزێوبوو،حەیدەرلەپشووینێوانوانەکان،یەکەم
کەسبەغاردەگەیشتەسەرمامسمایلیحانووتو
سەندەویچێکیهێلکەیوەردەگرت،تادواپشووئەو
چوارسەندەویچیوەکبرێژکەئاودیودەکرد،بۆیە
ناسناویحالۆرییاندەقەبەڵخستبوووئەویشهیچ
بەمناسناوەمشەوەشنەدەبوو.هەرجارێمامۆستا
قاسمیکوردیهەڵیدەستاندوپرسیاریلێدەکرد،
حەیدەروەکبتلەسەرقاچەکانیدەمەییومتەقی
لێوەنەدەهات،مامۆستاقاسمهەرچییلێدەپرسی،
ئەوهیچینەدەزانی،ڕۆژێکیانمامۆستاقاسمتێی

ڕاخوڕی:
-حەیدەر،هەستەوەکورەهەیقەحپەشیر.

-بەرێمامۆستا.
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حەیدەرزۆرلەمامۆستاقاسمدەترسا،مامۆستا
قاسملێیپرسیی:

-حەیدەرحالۆری،دێڕەشیعرێکهەیەبۆتی
دەڵێم،بزانمدەزانییهییکێیە.

-بەسەرچاومامەستا.
مامۆستاقاسمئەمدێڕەشیعرەیخوێندەوەو

گوتیحەیدەرحالۆریدەبێتۆناویشاعیرەکەیم
پێبڵێیت،منناویچوارشاعیرتبۆدەڵێمبزانم

دەزانیتهییکامیانە:
)شەرابیلەعلیڕوممانیلەنالی

حەرامەبێمەزەیماچێکیلێوان.(
مامۆستاقاسمبۆزیاترئاسانکاریوشەینالییبە

دەنگوئاوازێکیگەورەتردووجارانگوتەوە.
دەیحەیدەرئەمدێڕەشیعرەهییکاملەمانەیە:

)نالی،مەولەوی،پیرەمێرد،گۆران(
حەیدەریەکەوڕاستوەرامیدایەوە:
مامۆستائەمەشیعریمەولەوییە.
تێکڕایپۆلدایانەقاقایپێکەنین.

مامۆستاقاسمناچارماگوتیئافەرینحەیدەر
ئەمەچۆنتزانی؟دیارەزۆردەخوێنیت.

حەیدەرگوتی:
گەلێزۆردەخوێنممامۆستا،بەاڵمهەرساقیتیش

دەبم.



143ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان

حەیدەرحالۆرییبێبڕوانامەیبەپلەیبەرز
خانەنشین،ئێستادەقنووسێکیبەناوودەنگە
وکەبەقاتوبۆینباخوپایپیدەستیەوەدێتە

مەجلیسێکچەندینڕەخنەگروشڕۆڤەکارلەبەری
هەڵدەستنەوەوخاوەنیچەندیوانەشیعرێکیشە

وچەندینڕەخنەگرومامۆستایزانکۆ،بەزنجیرە
لێکۆڵینەوەیانلەبارەیدەقەکانیەوەنووسیوەو

چەندینخەاڵتیموهیممیشیدراوەتی،بەاڵمقەسەم
بەوخوایەئێستایشیلەگەڵدابێهەرحالۆرییەکەی
جارانەوباوەڕیشناکەمهەنووکەیشفەرقینێوان

عەینوحێبکات.
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سەلیمسۆتکە
ســەلیمســۆتکەتازەکانــەلــەهەنــدەرانگەڕابۆوە،
و نەکردبــوو بەهیــچ هیچــی گونلەمســت لــەوێ
هاتبــۆوەلێــرەفشەفشــیلەســەربرادەرانــیدەکــرد،
گوایــەمســەققەفبــووەولــەڕەفتــاروکــردەوەی
ئــەواندڕدۆنگــە،زۆردەگــەڕائیشــێکیدەســتکەوێ
ئیشــان، نــەدەکارا تڕوتۆپەســتووری لەبــەر بــەاڵم
لــە و دەزانــی گــەورە گووێکــی بــە خــۆی ئــەو
قســەوگفتولفتیــداهەرنــاویئــەموەزیــروئــەو
بەرپرســیدەهێنــاگوایــەبــرادەریگیانیــیهەمووانــە،
خــۆیبــەالوەکەســایەتییەکیگــەورەبــوو،کەچــی
کــەسحســێبیدووفلســیســۆتییبــۆنەدەکــرد.
مەچکــۆ چایەخانــەی دەهاتــە کــە جــار هەمــوو
ئــەودایمــا پــارەیچایەکــەیبدەیــن،خــۆ دەبایــە
موفلیــسبــوو،گــەرهەشــیبافلێــسبــوو،دەســتیلــە
بەڕکــیڕانەدەکــرد،ســەلیمســۆتکەوەختــیخــۆی
لــەڕۆژنامــەیهاوکاریبــەهۆیشــێخێکیخزمــی
کــەجاشــێکیگــەورەبــوو،ئیشــیبەردەســتیبــۆ
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دەزگاکــەبــەپاداشــتدەکــرد،بیــریکــردەوەهەر
ئەمــڕۆســەرێکیشــێخەیخزمــیبداتــەوەبەڵکــم
وەدۆزێ. بــۆ میدیاکاریــی ئیشــێکی خوایــە ئەمــە
ســبەینێچێشــتانانســەریشــێخەیلــەڕۆژنامــەی
پێشــنیازی شــێخە لــەوێ دا، حیــزب زمانحاڵــی
نووســینەوەیبیرەوەریــیبــۆســەلیمســۆتکەکــرد،
ســەلیمئــەوپێشــنیازەیزۆربــەعەقڵــداچــوو،شــێخە
بــەســەلیمیگــۆت:کەســایەتییەکیگــەورەیوەکتــۆ
ــی، ــەهەمڕۆشــنبیر،هەمسیاســی،هەمکۆمەاڵیەت ک
لێبکشــێوە وەرە ڕۆژنامەنــووس، و بیرمەنــد هەم
یەکــەم بــە بەشــەرەفم بنووســەوە، بیرەوەریــت
چاپــیکتێبەکــەت،پــارووتدەکەوێتــەڕۆنــیهیــزە.
نەهاتــە ژوورەوە کونــی لــە مانــگان ســێ ســەلیم
بیــرەوەری نووســینەوەی خەریکــی دەرەوە،
و دایــەوە شــێخەی ســەری لێبــۆوە، کــە بــوو،
ــرەوەری! ــرەوەریچبی ــینیشــاندا،بی بیرەوەرییەکان
مەگــەرئەحمــەدڕۆڕۆســەریلــێدەربچووبووایــە!
شــێخە،ســەلیمینــاردەچاپخانەیــەکوکەمــێپــارەی
ــشخــۆتبیخــە ــێوپێیگــوت:ئەویتری ــەرزدای ــەق ب
ســەروکــەکتێبــتفرۆشــراپارەکــەمبــۆبێنــەوە.
ســەلیمئەمدەرگاوئەودەرگایکوتیوبەقەرزو
قۆڵــەئیشــەکەیپێكهێنــا.بیــرەوەریبــەچاپــیبــەرگ
ــەدەرێ، ــەهات ــدلەچاپخان ــیجزووبەن ــڕیڕەق ئاوزێ
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دابەشــکردنی بــۆ خنجیانــەی ئاهەنگێکــی ســەلیم
بیرەوەرییەکانــیلــەبنکــەیڕۆشــنبیرییشــاربــۆ
ســازداولــەئاهەنگەکــەداواکــرائامادەبــووانســەر
دانێــن، کتێبەکــەش پــارەی و وەرگــرن کتێــب و
نــەکوەکدیــاری،بەڵکــوودەبــێبیکــڕن،ئاهەنــگ
ــرزەالمــیخــوا ــەشــێخەیجــاشزیات ــوول ــەواوب ت
دانەیەکــیگلنەدایــەوە،هۆڵــەبچکۆڵەکــەهەنــدەی
شــێخە بــوو، تەنگەتــاو بوو.ســەلیم چــۆل دەمــێ
و کــرد خــۆش ســەلیمی دڵــی بەپێشــنیازیترەوە
گوتیــێ:ســەلیمتــۆواچاکــەژمارەیەکــیباشــیئــەم
کتێبــەتلــەئاهەنگێکــیدیکــەبــەفراوانــی،بــەدیــاری
دابــەشبکەیــتوئــەوکاتناوبانگــتزۆرزێتــردەڕوا
ــە ــەوڕێوڕەســمەداک ــکل وواشباشــترەهەرکتێبێ
دەیدەیتــەیەکێــک،بــاوێنەیەکــتبــۆبگیــرێتــالــە
ئەکاونتــیخــۆتلــەفەیســبوکدایبەزێنــی،بەمجــۆرە
کتێبــتهەڕمێنــیزیاتــردەبــێوخەڵــکبەدوایــەوە
دەبــێوناچــارنلــەبــازاڕبیكــڕن،ســەلیموایکــرد
وفەیســبوکیپــڕکــردلــەڕەســمیخــۆیلەگــەڵ
بــازاڕ لــە و کــرد پەیــدا هەڕمێنــی کتێــب خەڵــک،
ــۆوە، ــەرمب ــاشگ ــەکب ــیســەلیمماوەی ــا،بەڕک نەم
ئەمجــارەشــێخەســەریلەبــنگوێــیســەلیمنــاو
دایــەبــەرپێشــنیازان:ســەلیمۆکیســۆتکەیســەیانی،
بەخــوایمــننەبــمکــەسگــووبــەکاڵوەبۆرەکــەت
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ڕەســمەکانی بکشــێوە لــێ ئێســتا وەرە ناپێــوی،
فەیســبوکتبکــەکتێــب،ئەوانــەیلــەڕێوڕەســمەکەدا
بیرەوەرییەکانــتلــێدابــەشکــرد.ســەلیمپێشــنیازی
جوانــیشــێخەیکەوتــەدڵوئەلبوومێکــیچــاپکــرد
وچەندینوێنەیســەردەمیگەنجیوهەندەرانیشــی
هاویشــتێ،کتێــبلــەچاپخانــەهاتــەوەوئەویشــیلــە
ڕێوڕەســمیشــاهانەدابــەشــرقوهۆڕیوێنــەگرتنەوە
دابــەشکــردوقەولــەوێنەکانــیئەویــشبکاتــەکتێــب،
ــی ــەیســەلیمســۆتکەوەکهەقایەت ــرئــەمبەزم ئیت
ــبچــاپ ــە،هەرکتێ ــینیی ــەوکۆتای ــینای مێشــێبن
دەکاتوڕەســمەکانیدابەشــکردنیدەکاتــەوەکتێــب.
ئێســتاســەلیمبــەوحــاڵووەزعــەوەخاوەنــیهەشــتا
تــانــۆهەتکتێبــە،لەســەرپێشــنیازیتــازەیشــێخە،
قەولــەســەلیمقــژبەرداتــەوەبــۆئــەوەیهێشــتازیاتر
بەناوبانگبێ،شــێخەدەڵێتەســەلیم:ســەگبابمئەگەر
وانەکــەمســەتئەوەنــدەیئاینشــتاینبەناوبانــگ
ــەمگــەر ــیئاینشــتاینیشب ــریباب ــەقەب بیــت،هەیل

ــەدابــێ! نیــوئەوەنــدەیتــۆئەقڵــیلــەکەلل
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شەفەیشێلم
واڵتــان پەراگەنــدەی بــوو زۆر ســااڵنێکی
بووبــووم،ئــەوەچەنــدســاڵێكەكەڵكەڵــەیگەڕانــەوە
بۆکوردســتانمێشــکیتەنیوموهەراسانیکردووم،
الیهاوڕێکانــمباســیســەفەرمکــردبــۆکوردســتان،
مەگــەر بــوو، ڕاپەڕینەکــە ســەرەتای جــارێ
ــەوە،وەک ــەســەفەرگەڕابن ــوردانب ــەک ــوکل تاکوت
ــدە ــەوەکوردســتانئەوەن ــادەگەیت باســیاندەکــردت
زەحمەتیــیڕێــگادەبینــی،هەمــووخۆشــییەکتلــێ
دەبــێبــەســندانوقوزەڵقــورت،بــەاڵمچــیبکــەم
و دۆســت و خــزم و بــاوک و دایــک غەریبیــی
یــارانبڕســتیلەبــەربڕیــوم،بۆیــێبڕیــاریقەتعیــم
ــۆی ــەوەشــار.دەنگ ــکبچم ــۆدەڕۆژێ ــووب ــەوەب ئ
ئــەو کوردانــی لەنــاو ســەفەرەکەم و گەڕانــەوە
شــارەیلێیــم،بــەفراوانــیباڵوبــۆوە،جــاتەکلیفــی
دۆستانیشــیهاتــەســەر،زۆرلــەهاوڕێیانــمهەنــدێ
کەلوپەلــیبچــووکودیــاریونامەیــانوێــدامتــا
لــێ هەموویــم منیــش کەســوکاریان، بیانگەیەنمــە
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وەرگرتــنولەنێــوجانتایەکــیگــەورەلەگــەڵجلــکو
شــتەکانیخــۆمتەقەتــمکــردن،بــۆئــەوەیلــەهەولێــر
بیانگەینمــەخاوەنەکانیــان،دوایچەنــدڕۆژێــکجگــە
لــەنامــەی)شــەفیقشــێلم(یدۆســتمکــەبــۆباوکــە
گەیانــدن. هەموویــم نووســیبوو، خــۆی پیرەکــەی
شــەفەشــێلملــەهەنــدەرانلــەهیــچبۆنەیــەکنەبــوو
بــۆشــێلمیکــواڵویتەعجیــلنەگریــێ،بۆیــەکوردانی
ئــەوێناویــاننابــوو)شــەفەیشــێلم(،مــنوشــەفە
بــرادەربوویــنومــنزۆریــشچاکــەوپیاوەتیــم
بەســەریەوەهەبــوووگــەرمنیــشنەبوومایــەدەبــووا
ــەهۆی ــکات،ب ــیب ــدەرانگەدای ــەهەن ئێســتاشــەفەل
ــش ــراوزۆرجــاریتری ــەروەرگی ــەوەوەکپەناب من
مەبەســتم مــن داوە، جۆراوجۆریشــیم یارمەتیــی
ئــەوەبــووکــەدەچمــەالیباوکــیشــەفە،نەختــێ
الیــاندانیشــموباسوخواســیشەفەشــیانبــۆبکــەم
ــەوەزعو ولــەوەشدڵنیایــانبکەمــەوەکــەشــەفەل
تەندروســتییەکیبــاشدایــە،بۆیــەشنامەکــەمچەنــد
ڕۆژێــكدواخســت.ئێوارەیەکیــانبــەرەوتەعجیــل
ملــیڕێــمگــرتوبــەپرســیاروســۆراغماڵــیحاجــی
دیتــەوە، شــەفەم باوکــی سۆبەفرۆشــی حەســەن
دەرگایماڵیــاندوودەرییەکــیشــینبــوو،دەکەوتــە
لــە نەبــی، مــەال مزگەوتەکــەی پشــتەوەی کۆاڵنــی
دەرگامداودوایدەمێکــیخــۆشحاجــیحەســەن



151ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان

ــێناســاند،حاجــی ــشخــۆمپ ــردەوە،منی دەرگایک
حەســەنیەکەوســەرهەردووڕوومەتــیمــاچکــردم
بــەخۆشــحاڵییەکییەكجــارزۆرەوەپێشــوازیی و
لــێکــردم،کــەچوومــەژوورەوەدایکــیشــەفەلــە
بنەبانــێلەبــەرســۆباعەالئەدینەکــەهەڵتروشــکابــوو،
هەردووکیــانزۆربــەگەرمــیبەخێراتنیــانکــردم،
هاوڕێــم، شــەفەی و دەرەوە باسوخواســی دوای
ئەمــەش گوتمنــێ و دەرهێنــا بەڕکــم لــە نامەکــەم
نامەیەکــیکاکشــەفیقەبــۆئێــوەینــاردووەوبــا
ــان ــم،هەردووکی ــانمەرەخــەسب ــەخزمەتت منیــشل
ســوێندیانخــواردکــەنابــێبڕۆیــتتــانامەکــەی
هەردووکیــان نەخوێنیتــەوە، بــۆ گیانمــان شــەفیق
نامــان چوزانیــن نەخوێندەواریــن، ئێمــە گوتیــان
بخوێنینــەوە،تــۆچاکــەوپیاوەتییەکــەتهەرکردووە،
بــۆ چیــی بزانیــن بخوێنــەوە بــۆ نامەکەشــمان دە
نووســیوین.ناچــاردانیشــتمەوەوزەرفــینامەکەیــان
بــۆهەڵپچڕیــمودایانــەدەســتم.نامەکــەپــڕیبــوولــە
ــانو ــیوئەحــواڵپرســینیخۆی ســاڵووچاکوچۆن

خزموخوێشــانیان.
لــەکۆتایــینامەکــەشــەفەیشــێلمئــەمڕســتەیەی

بــۆدایــکوباوکــینووســیبوو:
بابەگیان
دایەگیان،
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بــۆ دۆالرتــان بڕێــک بــوو مەبەســت زۆرم
بنێرمــەوە،بــەاڵملەبــەرئــەوەیهەڵگــرینامەکــەم
پیاوێکیســەرڕاســتودەســپاکنییە،بۆیەبەباشــم
ــر ــەدەرفەتێکیت ــرم،ل ــۆبنێ ــەوداب ــانب ــیپارەت نەزان
ولەگــەڵیەکێکــیجێــیبــاوەڕبــەزووتریــنکات

مەبلەغێــکدۆالریچاکتــانبــۆڕەوانــەدەکــەم.
کوڕیخۆتان:شەفیق
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بدەبەرێ
لــە شــوێنەوارناس وەفدێکــی ســاڵێ ئــەوێ
بەریتانیــاوەڕوویــانلــەوەزارەتــیڕۆشــنبیریکــرد،
لــەوێچوونــەکــنوەزیــربــۆئــەوەیڕێوشــوێنی
پێویســتیانبــۆدەســتەبەربــکاتتــابتواننشــوێنەوار

وکۆنینــەودێرینــەکانبەســەربکەنەوە.
تــازەپۆســتیوەزارەتــی کــە قــادرقازکــوژ  
کەریــم بــۆ تەلەفۆنێکــی وەرگرتبــوو، ڕۆشــنبیریی
کــرد: شــوێنەواران بەڕێوەبــەری کەســتەکخۆری

هەلەو،کەستۆلەکوێیت؟
وەڵاڵجەنابواخەریکینانخواردنم.

دەستلەنانخواردنەکەتهەڵگرە،زووکەوەرە
دەیانەوێ لێرەن، ئینگلیزان وەفدێکی و وەزارەت
بیانبە پاشان و بەسەربکەنەوە کلکمشک گردی
شوێنەوارەکانیقارینچاغاوفشكەبابڕواوگوێمەدێ

وخانزادخانوتەپەیعولەشێت.
نانەکە پارووە لەناو دەستی کەستەک کەریم
مەیی،لەترسیجەنابیوەزیر،زووبەخۆکەوتو
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بۆینباغەگەچاڵوەکەیخستەوەملوبەڕێکەوت.
چاوەنۆڕی لە وەفدەکە وەزارەت، گەیشتە کە
و بوون الندکروزەرێک سواری هەموویان بوون،

چوونەگردیقارینچاغا،لەگردێبەسەرکەوتن.
به مەعان، شوێنەوارناسێکی وەک کەریم

پۆزهوهکەوتەباسوخواسیشوێنەوارەکان:
-ئەمەیدەیبیننئەوەگۆڕیمەهتاسبگاردانای
لە بەر ساڵ 4٥٨٨ بۆ گۆڕە ئەم مێژووی پاشایە،

زاییندەگەڕێتەوە.
-ئەمدیواروگۆسکەیەتانبینیوە؟ئەمەماڵی
باپیرەگەورەیپانیپاڵەومێژووەکەیبۆ٥4٩٨ساڵ

بەرلەزاییندەگەڕێتەوە.
مسانەتان قاپوقاچاخە و زلە بەردە ئەم -
زایینە. لە بەر ساڵ ٣٥47 مێژووەکەی دیتییە؟
شاکرپاسەوانلەوالوەوەستابوو،هەرتەماشای
دەمودوویکەریمیدەکرد،توومەزسەرنجیلەوە
ژمارەیەک جارەی هەر کەستەک کەریم کە دابوو
نێردە بۆ شوێنەوارەکانەوە مێژووی لەبارەی
خۆ بەرگەی ئەمجارەیان بۆیە دەڵێ، بیانییەکان

کڕکردنینەماوهاتەدەنگ:
ئەرێمامۆستاکەریم،جەنابتئەمژمارانەتلە

کوێهێناوە؟

ژمارە قەحپەشیر، هەتیمی کورە کڕبە شاکرۆک،
چییە!بدەبەرێ..چماگەووادهەیەبڵێوانییە؟!
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كاولهمهفتهن
بووم، هانۆڤهر له دهبوو ساڵ بیست نزیكهی
له برادهریگهڕهك ڕۆژێكیانسهمیرههمهوهندیی
كۆڵنهوهتێلیبۆكردم،گوتی:برام،ئهوهموعتهسهم
كهمپهكانی له دهبێ ساڵ دوو هاوڕێمان دامرچیی
ئێرهكانهیهوههرچاوهڕێبووحكوومهتیئهڵهمان
شتێكیبۆبكهن،كهچیبهداخهوهدوایئهمههموو
دوێنێ و نهكرا بۆ هیچی پارێزهرهكهیشی ههوڵه،
ئێوارهخهبهریانداوهتێكهڕهفزیبۆهاتووهتهوه،
بڕیارم دوا گوتی: كردم، بۆ تێلی ئهویش داماوه
حهوسهڵهی چیتر و ههولێر بگهڕێمهوه ئهوهیه
كێشهیهی ئهو بۆ نهماوه. دهردهسهرییهم ئهو
ناوهندیم و سهرهتایی هاوڕێی جوانهكهی كوڕه
موعتهسهمدامرچی،غهمێكیتونددایگرتم،بیرمله
شهوهخۆشهكانیبهیهكهوهبوونمانكردهوهلهگهڵ
موعتهسهم،كهگهنجبووین،هێشتاژنماننههێنابوو،
و من مهغریب، دوای بههاران، ئێوارهی ئهغڵهب
خدر و كوورهچی قاسم زهینهل و سهمیر و ئهو
خهمخۆرئازیكهندیوبیالبێدڵگهرمیانی،بهرهو
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مهحهتهشۆڕدهبووینهوه،تادرهنگانیشهولهنزیك
ویستگهكهیشهمهندهفهركهدواتركرابهبهندیخانهی
مهحهته،بهدزییهوهبهدهمخواردنهوهوهدهماینهوه،
لهوێگوێمانلهقۆریاتهخۆشهكانیموعتهسهمو
حهیرانهپرلهغوربهتهكانیخدرخهمخۆروئایئای
وئهڵاڵوهیسییهكانیبیالدهگرت،خۆگهرڕۆژێك
خدرنههاتبووایه،ئهوامنبهدهنگهكهرخهكهمهوه

دهستمبهحهیرانگوتندهكرد.
ڕۆژ دووری و غوربهت دهردی ئۆۆۆف،    
لهدوایڕۆژههناومبنكۆڵدهكات،میشكمدهكاته
خمخانه،وهیشچهندهبیریكۆترهسابوونییهكانی
ئیبۆ كهریم خۆشهكهی نۆكاوه و جامچی جهلیل
كۆاڵو كێشكهی و جهردیس مام دۆندرمهكهی و
كاوه شهربهتهكهی و شهریف عهسهلیاتهكهی و
یادی به برام، گوتی: سهمیر دهكهم. كهمتهرخهم
عهسر دهمهو سبهینێ بۆنهیهوه، بهم ههر جاران
سهعاتچوار،لهدهوئاوهكهههردووكتاندهعوهتی
و خواردن من و وهرن خۆتان ههر ئێوه و منن
بیرهوڤۆدگاولیمۆوچهرهزاتدێنمولهوێلێی
ڕێ، كهوتمه بهپێ ماڵهوه له عهسر دادهمهزرێین.
له لهوێ ئاوهكه، دهو گهیشمه سهعات نیو دوای
شوێنێكیالچهپ،ههردووهاوڕێیدێرینمدۆزینهوه،
دوایههژدهساڵچاومبهبینینیموعتهسهمڕوون
قسه و پرسین ئهحواڵ و چاكوچۆنی بووهوه،
یادگاریی ههندێ گێڕانهوهی و خۆش گفتولفتی و



157ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان

لهوهبهر،كهوتینهخواردنهوه،گهلێكنوكته سااڵنێ
فێنك زۆر كهشوههواكه كرد، خۆشمان قسهی و
بوو،ئهماوئهوالیزێیهكهپڕیخهڵكبوو،تیایاندا
بووخۆیوسهگهكهی،ههبووندوودوووسێ
دانیشتبوون، جۆراوجۆرهكانیانهوه سهگه به سێ
ههریهكهخهریكیخواردنیانخواردنهوهشبوون،
سهیرانێكیخۆشبوووكهسئاگایلهكهسنهبوو،
گرتبووهوه. ناوهی ئهو كشوماتییهك ڕاددهیهك تا
دهنگه و مهقامات و قۆریات له گوێم بوو دهمێك
حهیرانه له بیرم نهبووبوو، موعتهسهم خۆشهكهی
پڕلهسۆزهكانیخدروئایئایهكهیبیالگهرمیانی
بهسهرچوو سااڵنی بۆ توند سۆزێكی دهكردهوه،
گوتی: و موعتهسهم كرده ڕووی سهمیر دایگرتم.
نهبووه، قۆریات له گوێمان لهمێژه گیان، دامرچی
توخوابۆتێیناچریكێنی؟موعتهسهمسهرهتاملی
نهدهدا،پاشانمنیشداواملێیكردبیڵێت،ئیترورده
وردهنهرمیكردولهناكاودهستیلهبنگوێینا:

ئهغااااامئهغاااااام
ایچمایچم

قۆیمانیایچمایچم
باخمااوزومگولورو
وێراندیایچمایچم.

ئێمه الی بوو عاجباتی و سهیر ئهوهی    
ههر لهگهڵ ناوه، ئهو دانیشتووی خهڵكانی و
ئهغااام و قۆریات به موعتهسهم تێههڵكردنێكی
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ئهغاااموههڵسانهكهی،سهگهكانیئهودهوروبهره،
دهستیان تێكڕا ئهوێ خهڵكهی ئهو سهگهكانی
لهناكاو وڕما. واقمان ههر كرد. حهپ حهپه به
موعتهسهمبێدهنگدهبوودهیگوتهمن:ئهرێئهوه
كاتی چییه؟ سهگوهڕه ئهم قهوماوه چ بووه؟ چی
له خۆیشیسوعبهتوقسهوجنێویجۆراوجۆر
بهههلمزانی ئیتر نێوانمنوموعتهسهمههبوو،
دامرچی، كاكی گوتم: سوعبهت، بكهومهوه لهگهڵه
سهگیئهمخهڵكهبۆیهدهستیانبهحهپینكردووه،
دهڵێن:ئهوهسهگێكیغهریبوتازههاتووهتهئهو
مهنتیقهیه،ئهمئاوازونهوایئهمئهغااامئهغااامهیان
بهالوهتازهیه،الیانحهپهیهكینامۆیه،ههربۆیهشه
لهحهپهناكهون.ههموودهستمانبهپێكهنینكرد،
قاقا. كردییه غهم به تێكهڵ ڕووێكی به خۆیشی
دهستمانكردهوهبهخواردنهوه.موعتهسهمڕووی
بۆ حهیرانت ناوه ناوه جاران تۆش ئهرێ لێنام:
دهگوتین،ئهوهخێرهخۆتكڕكردووه؟بۆدڵدانهوه
وخۆشییبینینوبهڕێكردنیموعتهسهم،نهمویست

بێدڵییبكهم،بۆیهدهستمبهحهیرانگوتنكرد:
حهیرااااااااان

گهوارهكیدامهزراندلهدهشتیقهراجێ
تهڕدهكائاقارێمهخمووری
تهڕدهكاگومبهتیبرایماغای

كهڕكێحوسێنیغازی
سهرێبێژینگبهسهری
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دهپهڕییهوهلهكهڕكێكاولهتیماری
ڕهتدهبوولهزوورگهزراوی

ئایاااااااای ئاااااااای تهڕدهكابناریئهنگرۆزی...
لهبۆتنهمایممممممم.

لهگهڵههرههڵسانوئااااایوحهیرانێكدا،
سهگوهڕ لهبهر حهپین، دهكهوتنه سهگ تێكڕای
خهڵكهكه و ههرا و حهپهحهپ دهبووه ناوه ئهو
ببینن، ئاوهكه لهدهو یهكهمجاریانبووئهمبهزمه
دیسانهوهههموولهههمووتهماشایاندهكردینو

نهیاندهزانیمهسهلهچییه!
موعتهسهمبهپێكهنینێكیتاڵهوهڕوویتێكردم:
خۆبینیت!سهگهكانئهمجارهیانحهپهكهی
تۆیانبهالوهغهریببووودیسانهوهههروایانزانی
به مهعتهسهم مهنتیقه. هاتووهته تازه سهگی
الی من گیان كاكه گوتی: شاراوهوه غهمبارییهكی
لهملی زنجیر سهگێكی خۆزگه قهبووڵمه، خۆمهوه
ئهو بهاڵم بووام، ئێره داڕزاوی پیرهژنێكی دهست

ڕۆژهمنهدیبابگهڕێمهوهكاولهمهفتهن.
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شەگەوبەگە

بوون، سکوزا یەک نۆبەرەی بەکر و شاکر
لەشەکلوسیفاتو ڕاددەیەک تا و بوون جمک
کەوتن، بەسەرپێ کە پێکدەچوون، بەدعەمەلییش
خەڵکیگەڕەکپێیاندەگوتنشاکرۆکوبەکرۆک،
پاشانکەچوونەمەکتەب،لەدەرسانئەوەندەکۆڵ
ودەبەنگبوون،هاوپۆلەهاروهاجەکانیانناویاننان
شەگەوبەگە.ساڵڕۆییوساڵهات،شەگەکەوتە
سایکۆلۆجیا لە گوایە هاتەوە کە لەوێ هەندەران،
خوێندوویەتی،بەگەشئەوکاتخەریکیڕاوەماسی
پێشتر هەردووکیان بوو، بازرگانی کاروباری و
دەمودوویئەدەبیاتوخوێندنەوەیانهەبوو،شەوان
بە دەستیان نووستن پێشی جێ، بن دەچوونە کە
شەڕەشیعردەکردوخۆیشیانپێشاعیریچاکو
شتەکیگەورەبوو،لەڕاستیداماعیریشتەواونەبوون!
هاتبووەوە، هەندەران لە شەگە بوو مانگێک چەند
باسەرێکیئەمخزمانەمبدەم، ئێوارەیەکیانگوتم
لەگەڕەکیکەنناسان ئەوان نەمدیون.ماڵی لەمێژە
خەستەخانە، بەرانبەر باخچەکەی، پشت بوو،
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ئەوێ. بۆ لێمدا پێ بە عارەبانڕا کۆاڵنی لە
کەلەماڵیشەگەوبەگەیبنعاممنزیکبوومەوە،
زەینم کەوتمەوە، نزیک کرد، بەدی قەرەباڵغییەكم
خەڵکی دێن، بەشەڕ بەگەن و شەگە ئەوە خۆ دا
کۆاڵنەکەهاتبوونەدیارێ،پرسیم:ئەمهەرایەچییە؟
گوتیان:ئەوەدووبرانبەشەڕدێن،وەختێکمزانیی
خراپ کە بینییەوە، خۆم بەگە و شەگە بەینی لە
دادەڕسانەیەک،کوڕەنەکەن،کوڕەدەستمدامێنتان،
کوڕەبۆوادەکەن؟فایدەینەبوو،مامۆژنەفاتۆکی
دایکیشیانلەوالوەوەستابوودەگریا،خۆمگەیاندێ،
گوتم:مامۆژنئەوەشەگەوبەگەلەسەرچیبەشەڕ
دێن؟گوتی:چمامندەزانم؟خەڵکبەکوڕیخۆی
خەنیبووە،لەبەختڕەشییمنزیاترچیهەیە!
ڕوومکردەشەگە،لێیمڕاخوڕی،گوتم:شەگەئەوە
بەشەڕ بۆ باشە ڕاناوەستی؟ بۆ کوڕە؟ هەراتە چ
دێن،چقەوماوە؟دەمەوێبزانملەسەرچیبەشەڕ
لەدەرەوە فەترەیەیمن ئەو دێن!شەگەدەیگوت:
منی شیعری خۆی کەیفی بە چووە بەگە بووم،
دزیوەوبەناویخۆیباڵویکردۆتەوە.سامگرتوو
بووم،تێمڕاخوڕینگوتم:بەڕاستیشەرمەبۆئێوە
خنخنۆکی ناوەتە دەستتان پڕوپووچ شتی لەسەر
دراوسێیان جوامێرێکی چەند و خۆم یەکتر،
هەردووکیانمان و کردەوە هێور وەزعەكەمان
کردنەوەژوورەوە.مامۆژنەفاتۆکیشهەرهاواری
منیش بووە، بەکوڕیخۆیخەنیی دەکرد:خەڵک
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لێک و چەقەچەق خەریکی چوارسەعات و بیست
نەبێ، من ڕەشیی بەخت لە مەگەر کردنەوەیانم،
ئەمەحاڵمانە. بۆمن،کەچی بن ئەوانسایە دەبێ
بەهەرحاڵ،خۆمودەرودراوسێ،بەشێوەیەکیکاتی
پێکمانهێنانەوە،ئێستاوادەمپێداونکەئێوارەیەکی
کۆمەاڵیەتیی مەکتەبی لە دەستەیەک و خۆم تر،
حیزب،بچینسوڵحێکییەکجارییانلەنێواندابکەین.
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فهرههنگۆكولێكدانهوهیوشه

ئهنگۆ:ئێوه،هون.
ئهســكوو:ئهســكوێ،كهوچكێكــیســهرگــهورهیكلــك

ــژه. درێ
میللیــی پزیشــكێكی و كهســایهتی تهبیــب: ئهحمــهد
ئهحمــهدی فوئــاد باوكــی و ههولێــر نــاوداری

بــوو. گۆرانیبێــژ
ئهگلهنجــه:شــاییوگۆڤهنــدیژنهێنانــیشارســتانانی
ــهوه. ــهخواردن ــدادهســتدهكــراب ــركــهتیای ههولێ

مانــای وهرگیــراوه، عارهبــی زمانــی لــه ئهووهلبــاب:
دهدات. بابــهت باشــترین یــان جــۆر باشــترین

ــی ــاوداریتۆپ ــین ــهر:ســهرتاشویاریزانێك ــۆبهرب ئیب
ــر. ــهههولێ پــێبــوول

بووریی:ڕابردوو.
بنلهیلووكان:شوێنییاریولهیلووكسوارییمندااڵن.

بڕكۆكه:بڕۆكهك،كهمۆكهیهك،بڕێكیزۆركهم.
برۆ:ئهبرۆ.

ــاشكهســێك ــهپ ــهیل ــهوخواردن ــاوه:پاشــماوه،ئ بهرم
ــهوهكــهدهیخــوات. دهمێنێت

بێزهوهر:بێلهزهت،قێزهون.
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بیچم:چههره،ڕووخسار،لهئهسڵداتوركییه.
پهقرهج:سهتڵ.

پریاســكه، و پرێســكه بچووككــراوهی پرێســكۆكه:
بچكۆڵــه. بوخچــهی

پێبڵكه:قاڵدرمه،قادرمه،پێپلیكان،پلیكانه،پهیژه.
غییابــی لــه كهســێك لهبــارهی قســهكردن پاشــمله:

كهســهكه.
پایین:پێناو.

پهلیك:ههلووك.
وشــكیش پاتریــی بــه كوردهواریــدا لــه قــۆڵ. پیــل:

پیــل. دهگوتــرێ
لــه پانــه تهختهیهكــی یــان بهردێــك تاتهشــۆر:
دهشــوورێ. لهســهر مــردووی مزگهوتهكانــدا

تامگێل:مهیلهوگێل،نیمچهگێل.
تریان:سهبهته،سهبهتهینان.

تهباره:كێڵكهیدهغڵودانكهكاتیدروێنهیهاتبێ.
تهپشوو:تهپشووێ،تهشووێ.

تهپشووالنی:تهشووالنی.
تهمبێ:تهنبێ،لهتهنبیهیعارهبییهوهكوردێنراوه.

تهنــی:هیــس،ڕهشــاییدیــویدەرەوەیمهنجــهڵبــە
دووكەڵــێ.

ترسێكهم:دهترسم.
تێلمكرد:تهلهفۆنمكرد.

تیووب:وشهیهكیئینگلیزییهمانایلوولهدهدات.
تیژاژۆ:تیژلێخوڕین،تیژهاژوان.

تازهكانه:ئێستاكانه،تێستاكێ،ئێستا.
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تهنتریۆ:تهنتریۆك،یۆد.
تهما:نیاز،هیوا.

تفاق:تهبا،تهباوڕهبا،لهئیتیفاقیعهرهبییهوهكوردێنراوه.
)لەناوچەیپشدەربەئالیكیداكراویمەڕومااڵت

دەگوترێتفاق(
جێوبالینگان:نوێن،شوێنینووستن.

پیاوانــه بــهو توركییــه، وشــهیهكی جهمالســێوان:
دهكــهن. جــوان كــوڕی لــه حــهز كــه دهگوتــرێ
ــی ــهزمان ــهك،ل ــانهــهرخواردنهوهی ــاوی ــام:تاســیئ ج
بــه ههروههــا پهنجــهره شووشــهی بــه كوردیــدا

دهگوترێــت. بادهیــش
جۆڕك:توورهگهیقوماشیبۆجۆدروستكراو.

چهپرچاخ:كێردیگهورهیقهسابان.
چهرموو:سپی.

چههره:بیچم،ڕووخسار.
حالــۆری:جــۆرەبەرانێکــەلەکاتــیمەڕبەبــەرانهاتن،تێر
نابێــتولــەومێگــەلبــۆئەومێگــەلغارەغاریەتی.

چوغڵ:شكاتوسكااڵلێكردن.
حكوومهتن:حكوومهتهكهمان.

حهشتهبا:هیچشتێك.
خرت:خڕوخهپان.

خڕ:ههموو،سهرجهم،بۆنموونه:كوردخڕئازان.
خۆیخێوانده:خۆیگهیانده،چوونهال.

خنخنۆك:بهربین،قوڕقوڕاگه.
خمچی:خمگهر،ئهوكهسهیخاموبهنڕهنگدهكات.

ــووك:خهڕنــووك،ڕووهكێكــیسروشــتییه،بهرێكــی خڕن
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پێــی بــووهوه بهرهكــهیوشــك كــه دهگــرێ، خــڕ
مهحچهچــه. دهڵێــن

خرابابهت:جۆریخراپ،بابهتیخراپ.
دانوو:دانووله.

داكهالن:داكهالندن،داكهندن.
دهمنی:دهڵێی،وهكوو،ههروهك.

دهرو:دهرگا،دهركه.
دهوهخاكهناز:دهمهبێڵ.

دهمچهفت:ههڵهوهڕ،دهمچهوت،ههڵهگۆ.
ئێمــه، دهســرهوێنێته دهمانســرهوێنتێ، دهمانخێوێنتــێ:

لێمانــدهدات.
ڕێســتهــاوس:ئوتێــلوشــوێنیحهوانــهوهیمیوانــان
بــوولــهههولێــر،لــهســهردهمیئینگلیــزدروســت

كــراوه،ئێســتاشبهشــێكیمــاوه.
ڕسكان:فراژوو،ڕووان،دروستبوونیسروشتی.

ڕدێن:ڕیش.
ڕژێمــی ســهردهمی فلســی پێنــج و حهفتــا ڕوپییــه:

عیــراق. لــه بــوو پاشــایهتی
زرمهزڕته:زرمهزلێ،مللهبهریهكنان.
زوورگ:تهپۆلكهیڕووتلهدهشت.

زرۆقی:مهیلهوشین.
زهمته:زهغهڵ،تهنبهڵ.

سهروپۆتهالك:سهروگوێاك،سهروسهكوت.
سیف:كۆگایگهورهیداكردنیدانهوێڵهوكهلوپهل.

سۆتن:سووتان.
سفت:لووسولێك.
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شارســتان:شارســتێن،شارنشــین،دێماتــی،خهڵكــیشــار،
پێچهوانــهیالدێیــی.

كهســایهتیی و بههێــز پاڵهوانێكــی شهمشــوون:
بــووه جــووهكان میللیــی پاڵهوانێكــی ئهفســانهیییه،

كۆنــدا. لــه
شهستی:شهقامیشهستمهتریلهههولێر.

شۆخی:گاڵتهجاڕی.
شــقلیپقلی:خەتــیناخــۆشوتێكەڵوپێكــەڵكــەبەزەحمەت

دەخوێندرێتەوە.

شینگ:تاقهت،توانا.
شلوكوت:هیاكوماندوو.

شینكهڵه:مهیلهوشین،شینباو.
عالهموڵاڵ:خهڵكیڕهشۆك،ڕهشهخهڵكیساده.

بــهو ئهمبارهســۆت، عهمبارهپــۆ، عهمبارهســۆت:
قوماشــهدهگوتــراكــهلــهئهمبــاروكــۆگاكانزۆر
ئاســانی بــه و دهیســووتاند گهرمــی و دهمایــهوه

دهدڕا.
ڕێزگرتــن، و ئهتهكێــت وهك زاراوهیهكــه عهممــۆ:
ــۆكهســانی ــاوشــارب ــیئێســتاین ــهالوان ــدێل ههن

دێنــن. بــهكاری گهورهتــر لــهخۆیــان
غهواره:غهریبه،بێگانه.

غهشیم:كۆڵهوار،لهغاشمیعهرهبییهوههاتووه.
ــاوان ــس:جــۆرهكاڵوێكــیدرێژوكانــیبــووجــارانپی فێ

ــا. ــهســهریاندهن ل
فلیم:فیلم.

فلێس:پولەكی،قرچۆك،ڕەزیل.
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فویلپــهم:پارچهیهكــیئۆتۆمبیلــهلــهبــازاڕونــاوفیتــهران
پێیدهڵێــنفیتپــهم.

قاپقاپ:كهوشیدهمپێییكهبنهكهیداره.
قادرمه:قاڵدرمه،پێپلیكان،پێبڵكه،پلیكانه،پهیژه.

قل:دهنك،دانه.
قهمپار:قهپلێدان،گازگرتن،گهززه.

قوژبن:قولینچك،سووچ.
قوتهبنه:شهمووله،كورتهبااڵ،كورتهبنه.

قایده:قاعیده،ڕێسا.
قولینچك:قوژبن،سووچ.

كندر:پهت،گوریس.
و گا گــووراوی پێســتی مهشــكۆڵه، مهشــكه، كونــده:

ئــاویتێدەكرێــت. بــزن. مانــگاو
كووللوبابــهت:ههمــووشــتێك،)بــههیــچكوللوبابهتێــك:

بــههیــچجۆرێــك(.
كهته:گهورهوبهخۆوه.
كهلهش:جهسته،لهش.
كهلكهله:خولیا،خهیاڵ.

كهدینه:كووپهیئاوخواردنهوه،گڵێنه،شهربه.
پنتێــك بــه ســهر دهرزیلهیهكــی لهرزانــه، كۆترۆكــه:
شووشــهیخــڕه،چهنــدڕهنگێكــیههیــه،ژنــانبــۆ

دهدا. بهرۆكــیخۆیــان لــهكاڵوو جوانــی
كهرپووچ:خشتیسوور.

كندڕ:پەت
كیمیك:كیمیا.

كهوگیر:كهفگیر.
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شهستهكانی له ههولێره گهورهی باخچهیهكی گڵكهند:
ڕابردوودروستكراوه.

گوڕاح:خۆشی.
گروازه:قژیلوول.
گۆلم:پڕبهناولهپ.
لووشكه:لهقهیكهر.
لهندههۆر:زهبهالح.

عارهبییــهوه جــری(ی )مــا لــه بهســهرهات، ماجــەڕا:
هاتــووه.

مشوهۆڕ:مشهمشیلووت.
مهرگهمــووش:شــەیەكیفارســییەیانــیمردنــیمشــك

یــانمەرگەمشــك.
مووچكه:وردهموو،تووك.

مفت:موفت،بهالش،خۆڕایی.
مێریڤان:میهرهبان.
ناگههان:كتوپڕ.

نۆبهتدار:پاسهوان.
نهتر:لهتر.

دهگوتــرێ پێــی نــان ده ههتــا ســێ لــه نووردیهنــان:
ــهنانــی نووردیهنــانیــاننۆردووهنــانكــهبریتییــهل

ــیســاج. ــاننان ــیی تیری
وهرمدهگهڕایێ:لێیدهدام.
وهرسووڕان:بادانهوه.

وهمدهڵێتهوه:پێمدهڵێتهوه.
هووردكه:وردكه.

ههنگڕان:پیاههڵشاخان.



ماجهرایدختۆركاكۆیسهگهوان 172

ههورهبــان:بانێــژه،بهیتوونــه،نیمچــهژووریســهربان
ــهل. ــۆكهلوپ ب

هۆپهكــملهخــۆمزانــی:تووشــیشــۆكهاتــم،ســهرم
ســوڕما.

هۆقە:دووازدەكیلۆغرامە.
ههراسان:جاڕس،وهڕس.

ههیوان:تارمه.
هیتوهۆڕ:حیتوهوڕ،قاقایپێكهنین،حیتهحیت.

ههنیه:نێوچهوان،ئهنیه.
هێروه:بهماوه.
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ناوەرۆك

7 جوانهگایقهش
1٥ سێوەالسۆرەو
1٥ فرمێسكەكانیمنداڵیم
٢٥ ههفتهنامهیبهدبهختهفهندی
٣٩ یاسینیلهیلووكههژێن
4٣ کوڕیبێوەژنێ
47 ماجەرایدختۆركاكۆیسەگەوان
6٥ چۆنبوومبەحەمیدڤانكوخ؟
7٥ شاكرشهمشوون
٨٣ ئەسعەدچلودووچلودوو
٨7 ئیسفبخۆ،ئیسفمهخۆ
٩1 خۆشهحهبیئاغای
٩٥ پەروەردەدەمانهاڕێ
٩٩ پرێمزچی!
101 تاهیرتهنتریۆ
10٥ عیشقێكیناگههان
107 تۆفیقپهتپهتۆك
10٩ حهمهدهیبابوههشتداروچكه
11٣ خدرخڕنووك
11٥ لهتیفهلووتهیبهرماوهخۆر
117 ئهوالدیعهسر
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1٢1 سهلیمسێكوچكه
1٢٣ دۆخینهكهیموحسینهشێت
1٢٩ شهكیبشهقشهقه
1٣٣ كێوهتانكهریبیر،كێوه؟
1٣7 داڵغە
1٣٩ جومعەشێت
141 حەیدەرحالۆری
14٥ سەلیمسۆتکە
14٩ شەفەیشێلم
1٥٣ بدەبەرێ
1٥٥ كاولهمهفتهن
شەگەوبەگە160
16٢ فهرههنگۆكولێكدانهوهیوشه


