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لەبری پێشەكی

عەبدوڵاڵ جەوهەر وەك خۆی

بەڕێوەبەری نووسین

رۆڤار و قەڵەمە لە یادكراوەكان

ئەو  بۆ  تایبەتمەندییەشی  ئەو  دیارترین  زۆرە،  تردا  ژمارەكانی  چاو  لە  ڕۆڤار  ژمارەیەی  ئەم  تایبەتمەندی 
نووسەر  بە  تایبەتە  بەردەستان   ژمارەیەی  ئەم  ئامادەكردووە،  بو  نووسەرە دەگەڕێتەوە كە ڕۆڤارەكەمان 
و ڕۆشنبیرێكی نەتەوەییمان كە كەشكۆڵ و گەنجینەی پڕ لە بەرهەم بوو، بەاڵم بە بێ دەنگی و هێمنی و 
دوور لە خۆ دەرخستن كاری كرد و زۆر بەكەمی بەرهەمەكانی چاویان بە چاپكردن هەڵهێنا، هەر ئەمەش 

وای كردووە ئەم نووسەرە الی نەوەی نوێ وەك پێویست نەناسرێت.!
عەبدوڵاڵ جەوهەر، یەكێكە لە دامەزرێنەرانی كۆمەڵەی كاژیك و خاوەنی ڕۆمانی )بەرەو كوردستان بە مشتێ 
وتاری  و  چیرۆك  و  نووسین  دەیان  و  )ئاوات(  و  گیان(  )دایە  شیعریی  چامەی  هەورامانەوە(  خۆڵی  و  خاك 
ڕۆشنبیریی و سیاسی ترە، بەاڵم تا لە ژیاندا مابوو تەنها یەك كتێبی باڵوكراوەی هەبوو ئەویش )ئاوات( بوو 
كە لەسەردەمی پیرەمێرد و لەچاپخانەی ژین چاپ كرابوو، بەاڵم ئەو كتێبە تەنها چەند ژمارەیەكی كەمی لێ 
باڵوكرابووەوە، ئێمە ژمارەیەكمان دەستكەوت، بەداخەوە چەند الپەڕەیەكی كەم بوو، ئەمە جگە لە كۆمەڵێكی 
زۆر وتاری لە گۆڤاری گەالوێژ پێشتر بەناوی خوازراوەوە باڵوكرابووەوە، هەرچەندە ئەم نووسەرە یەكێكە لەو 
الی  ئێستا  و  لەناوچوون  زۆریان  هەرە  بەشی  بەداخەوە  بەاڵم  هەیە،  دەستنووسی  زۆرترین  كە  نووسەرانەی 
و  دڵسۆزان  و  بنەماڵە  بەهۆی  ژمارەیەدا  ئەم  ئامادەكردنی  لەكاتی  ماوەتەوە،  كەمێكی  تەنها  ماڵباتەكەشی 
هاوڕێیانی ئەم نووسەرەوە بەشێكی زۆری دەستنووسی بەرهەمەكانی و وێنە و ئەرشیفی تایبەتیمان دەستكەوت.
چیرۆك و بەسەرهاتەكانی ئامادەكاری ئەم ژمارەیە، شتی سەیرو سەمەرە و ماندوو بوونی زۆری تێدایە، 
دیارە هەموو كار و پڕۆژەیەكیش بە بێ ماندووبوون تام و چێژی نییە. یەكێك لە خەمە گەورەكانمان 
كەمیی  لە  پێدا  ئاماژەمان  وەك  جەوهەر،  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  جارەی  ئەم  ڕۆڤاری  ئامادەسازی  بۆ 
لەسەردەمی  و  لەمەوبەر  ساڵێك  چەند  پێش  بوو،  دەستنووسەكانیدا  و  كتێب  و  بابەت  باڵوبوونەوەی 
بەاڵم  دەربكەن،  ژمارەیە  ئەم  هەوڵدرا  زۆر  عومەر(  یاسین  و  عەبدوڵاڵ  هاوڕێیانمان )دڵشاد  كاركردنی 
دەستكەوتنی بەرهەم و دەستنووسەكانی ئەو نووسەرە گرفتێكی گەورە بوو لە بەردەم دەرچوونی ئەو 
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نزیكی عەبدوڵاڵ جەوهەر و هاوڕێیانی سەردەمی  لە دۆزینەوەی نووسەرانی  ژمارەیەی ڕۆڤاردا، ئەمە جگە 
كاركردن  لە  ئێمە  بەخۆشحاڵییەوە  بەاڵم  ژمارەیە،  ئەم  بەردەم  لەمپەرەكانی  لە  بوو  تر  یەكێكی  ئەو، 

بەردەوام بووین تا دوا بڕیاری دەركردنی ئەم ژمارەیەماندا.
كە  دەربكەین  نەتەوەكەمان  نمونەییەی  نووسەرە  ئەم  بۆ  ڕۆڤار  ژمارەیەكی  كە  سەرفرازین  ئێمە  بۆیە   
ئەوەی  بەهیوای  بەسەرنەكراوەتەوە،  ڕووناكبیریمانەوە  ناوەندی  لەالیەن  ئێستا وەك پێویست  تا  بەداخەوە 

ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار سەرچاوە و گەنجینەیەكی دەوڵەمەند بێت بۆ كتێبخانە و خوێندەوارانی كورد.
بۆ  پرسیاركردندابووین  و  گەڕان  و  كێوماڵكردن  لە  پشوودان  بێ  بە  بەبەردەوامی  مانگ  دوو  ماوەی 
لە  بنووسن،  نووسەرە  ئەم  لەسەر  دەتوانن  كەسانەی  ئەو  و  دەستنووس  و  بابەت  و  وتار  دۆزینەوەی 
نموونەیی   ڕۆڤارێكی  الیەك  هەموو  شەونخونی  بە  توانیمان  ئێمەوە  چاوەڕوانییەكانی  لەسەرووی  ئەنجامدا 
پڕ  و  نموونەییە  ژمارەیەكی  خولەدا  ئەم  تری  ژمارەكانی  لەچاو  ژمارەیە  ئەم  وایە  پێمان  كە  دەربكەین، 

سیاسیدا. و  ڕوناكبیریی  دنیای  ونی  سەربازێكی  لەسەر  زانیارییە  لە 

تری عەبدوڵاڵ جەوهەر بەرهەمەكانی  و  ڕۆڤار 

هەر چەندە ئامادەسازییەكانی ئێمە بۆ دەركردنی رۆڤارێكی شایستە بۆ مامۆستا عەبدوڵاڵ جەوهەر الئاسایی بوو، 
ئاماژەمان  وەك  بەڵكو  نەوەستا،  تایبەتدا  ژمارەیەكی  دەركردنی  لە  هەر  پڕۆژەكە  كاركردنەكانمان  بەپێی  بەاڵم 
ئەم  ژمارەیە  ئەم  دوابەدوای  ڕۆڤار  باڵوكردنەوەی  لە  بەدەر  ئەویش  گەورە،  پڕۆژەیەكی  بە  بوو  كارەكەمان  پێدا 
کارە گەورەبکەین بە سێ بەرگ )چامەی شیعریی دایە گیان، ڕۆمانی )بەرەو كوردستان بە مشتێ خاك و خۆڵی 
پڕۆژەیەش  ئەم  بۆ  باڵودەكەینەوە،  جەوهەر(  )عەبدوڵاڵ  باڵوكراوەكانی  وتارە  لە  زۆر  بەشێكی  هەورامانەوە(، 
بەتایبەتی بۆ بەشێك لە وتارە باڵوكراوەكانی عەبدوڵاڵ جەوهەر بەناوی خوازراوەوە پێشتر نووسەری خوالێخۆشبوو 
)ئومێد ئاشنا( كۆی كردبوونەوە، خۆشبەختانە ئەم پڕۆژەیەش بوو بە بەشێك لە كاركردنەكەی ڕۆڤار و بە هاوكاری 
و هاوبەشی )بنكەی ژین( توانیمان. ئەمەش دەرفەتێكی باش دەدات بە خوێنەران و نەوەی نوێ، بۆ ئەوەی لەم 
چامە  و  ڕۆمان  ئەو  خوێندنەوەی  لەكاتی  ببینن،  نووسیندا  بواری  لە  داهێنانی  و  توانا  ئاستی  و  بگەن  نووسەرە 
نووسیوویەتی، خوێنەر هەست  لەمەوبەر  نیو سەدە  بەشێكیان پێش  وتارانەی عەبدوڵاڵ جەوهەردا كە  شیعریی و 
بە توانای زمانەوانی و ئاستی تەكنیكی نووسین و ئەو هێزە گەورەیەی دەكات كە ئەو لەو سەردەمەدا هەیبووە، 

بەتایبەتیش لە پاراویی زمانە كوردییەكەیدا.
نین،  ئەو  بابەتی  سەرجەم  كۆكراونەتەوە،  كتێبەدا  لەم  كە  نووسەرە  ئەم  بەرهەمانەی  ئەو  دیارە 
وتار  لە  خۆی  كە  بەجێهێشتووە  خۆی  لەدوای  دەستنووسی  زۆر  كۆمەڵێكی  جەوهەر،  عەبدوڵاڵ  چونكە 
بۆنموونە  دەبینێتەوە،  بابەتەدا  لەو  شتی  و  وەرگێڕان  پرسی  و  نیشتیمانی  و  ئەدەبی  لێكۆڵینەوەی  و 
فەرهەنگە  ئەم  كوردیدا(  زمانی  لە  نامۆ  دەنگی  )هەندێ  بەناوی  هەیە  )ئینگلیزی-كوردی(  فەرهەنگێكی 
نەداوە تەواوی بكات،  بە نووسینی كردووە و بەداخەوە مەرگ ڕێگەی  لە كۆتاییەكانی تەمەنیدا دەستی 
ئێمە لەم ژمارەیەی  ڕۆڤاردا بەشێك لەو وشە و زاراوە كوردییانە بە هەردوو زمانی كوردی و ئینگلیزی 
سەرقاڵی  جەوهەر  عەبدوڵاڵ  بزانێت  كورد  خوێنەری  كە  یەكەمینجار  دەبێتە  ئەمەش  باڵودەكەینەوە. 

فەرهەنگێكی وا گەورە بووە بۆ بەراوردكاری زمان و زاراوە لە نێوان زمانی ئینگلیزی و كوردیدا.
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دۆكیۆمێنتەریدا فیلمێكی  لە  جەوهەر  عەبدوڵاڵ 

ئەم  چیرۆكەكانی  بوو،  دروست  ئەوە  ئایدیای  ڕۆڤار،  ژمارەیەی  ئەم  بۆ  ئامادەسازی  سەروبەندی  لە 
دۆكیۆمێنتەری  فیلمێكی  بكرێتە  جەوهەر  عەبدوڵاڵ  شاراوەكانی  الیەنە  و  بەرهەم  و  ژیننامە  و  ژمارە 
)خەسرەو  دۆكیۆمێنتەری  فیلمسازی  هەردوو  بیرۆكەكە،  باسكردنی  دوای  خۆشبەختانە  سینەمایی، 
هێڵی  یەكەم  دەكات،  كار  هێڵ  دوو  بە  فیلمەكە  كرد،  بەكارەكە  دەستیان  قادر(  محەمەد  حەمەكەریم، 
كاركردنی ئێمەیە لە ئۆفیسی سەردەم و چۆنیەتی ئامادەكاری بۆ ڕۆڤارەكەی عەبدوڵاڵ جەوهەر، دووەم 
هێڵی فیلمە دۆكیۆمێنتەرییەكە، كاركردنە لەسەر بەرهەم و ژیان و الیەنە شاراوەكانی ئەو نووسەرە، بۆ 
چاوەڕێی  دەكەن،  بەرهەمهێنانی  هاوكاریی  دڵسۆز  كەسانی  و  هاوڕێ  و  ڕۆشنبیر  چەندین  فیلمەش  ئەو 

بەرەكەت.! خەرمان  باشین،  هونەریی  کارێکی 
ئەوەی  هیوای  بە  پێشووتری،  ژمارەكانی  لە  ڕۆڤارە  ژمارەیەی  ئەم  جیاوازی  تری  خاڵێكی  ئەمەش 
الیەنە  و  گەورەیی  لە  بەشێك  كەم  النی  كوردە  نووسەرە  ئەم  بەرهەمانەی  و  ڕۆڤار  بەم  توانیبێتمان 

بكەین. ئاشنا  كورد  خوێنەرانی  بە  نادیارەكانی  شاراوەو 

جەوهەر عەبدوڵاڵ  باڵونەكراوەكانی  نامە  و  وێنە 

جەوهەردایە،  عەبدوڵاڵ  وێنەییەی  ئەلبومە  لەو  ژمارەیە،  ئەم  تایبەتمەندییەكانی  لە  تر  یەكێكی 
لە  وێنانەش  ئەم  دیارە  باڵودەكرێتەوە.  و  دەبینرێت  یەكەمینجارە  بۆ  وێنەكانی  زۆری  بەشێكی  كە 
سەرچاوە و لە شوێنی جۆراوجۆرەوە دەستگیربووە و خاوەندارێتی فەڕمی بۆ ڕۆڤار دەگەڕێتەوە، هەر 
جەوهەرمان  عەبدوڵاڵ  تایبەتی  دەستنووسی  و  نامە  زۆر  كۆمەڵێكی  ژمارەیەدا  ئەم  ئامادەسازی  لەكاتی 
لە  زۆر  باڵوكردنەوەی   ڕەنگە  ئێستا  ڕامیارییەی  بارودۆخە  ئەم  بۆ  زۆریان  بەشێكی  بەاڵم  دەستكەوت، 
كە  گرتووە  كورد  سیاسی  كارەكتەری  هەندێ  لە  ڕەخنەی  ڕاشكاوانە  بە  زۆر  ئەوەی  لەبەر  نەبێت،  بار 
ڕەنگە زمانەكەی و شێوازی نووسینەكەی بۆ ئێستا نەگونجێت. لەبەر ئەوە ئەو نامانەمان لە ئەرشیفی 
كەس  هیچ  كارەكتەری  لەكەداركردنی  هۆی  نەبێتە  باڵوكردنەوەی  ئەوەی  بۆ  پاراست،  خۆمان  تایبەتی 
لەمەوبەر  پێش چل ساڵ  بوێرە  و  نەتەوەیی  نووسەرە  ئەم  هەیە  ئەوەندە  بەاڵم  دیاریكراو.  الیەنێكی  و 
چاالكی  و  گروپ  و  جەماوەریی  بەڕێوەبردنی  شێوازی  و  كوردی  حیزبایەتی  سیستمی  لە  ڕەخنەی 

گرتووە.! سیاسیی 
وەك وەفایەك بۆ ئەو پیاوە و كارەكەی، دەبێت ئەو ڕاستییە بڵێین كە ڕەخنەكانی چل ساڵ لەمەوبەری 
داواكارییە  لە  داكۆكیكردنە  بەڕەێوبردن،  شێوازی  و  كورد  حیزبایەتی  سیستمی  لە  جەوهەر  مامۆستا 
ڕەواكانی جەماوەر كە لە ئێستادا هەمان ئەو پرسیارە و گومان و ڕەخنانەن كە لە ناوەندە سیاسی و 

جیاوازن. بۆچوونی  و  گفتوگۆ  سەنتەری  ڕوناكبیرییەكەدا 
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جه اللی حاجی ده روێش *

عه بدوڵاڵ   
جه وهه ر کێیه ؟
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سلێمان  ئاغای  جه وهه ر  ئاغای  تۆفیق  )عه بدوڵاڵ  
)مێوڵی(  ئاوایی  له    1920 له ساڵی  مێوڵییه (  ئاغای 
ئێواره ی  له   و  دنیاوه   هاتۆته   قه ره داغ  له ناوچه ی 
به    1982 /6 /1 ڕێ��ک��ه وت��ی  شه ممه ی  س��ێ  ڕۆژی 
سلێمانی  له شاری  گ��ه ده   شێرپه نجه ی  نه خۆشی 
تاقانه  و  کرد. خۆی  دۆستانی  و  ژیان  له   ماڵئاوایی 
قومری   - بەناوەكانی)ئه جیه   هه بووه   خوشکی  سێ 
ژیاندا  له   خان  قومری  هه ر  ئێستا  نه سرین(   –
به سه ر  ژیانی  به ڕه به نیی  جه وهه ر  عه بدوڵاڵ    ماوه . 

برد.
خوێندنی  ته واوکردنی  مه به ستی  به    1938 ساڵی 
له و  هه ر  ده کات،  که رکوک  شاری  له   ڕوو  ئاماده یی 
خوالێخۆشبوو  و  شاعیر  دڵ���داری  ل��ه گ��ه ڵ  س��اڵ��ه دا 
له   هاوبه شیی  تر،  که سێکی  چه ند  و  شاوه یس  نوری 
کردووه ،  قوتابیاندا  دارکه ر(ی  )کۆمه ڵی  دامه زراندنی 
هوشیار  كوردی  سیاسەتمەدارێكی  جەوهەر  عه بدوڵاڵ 
دامەزرێنەرانی  لە  یەكێكە  بوو،  دڵسۆز  و  توانا  بە  و 
كورد)كۆمەڵەی  نەتەوەیی  حیزبی  هاوچەرخترین 
لە  )ك��اژی��ك(  ك��ورد  یەكێتی  و  ژی��ان��ەوە  و  ئ��ازادی 
م��رۆڤ��ان��ەی��ە،  ن��ەت��ەوەی��ی��ە  حیزبە  ئ��ەو  ی��ك��ب��وون��ی  دا
هەڵوێستی  و  هاوچەرخانە  بیری  مەزنی  شۆڕشێكی 
و  سیاسی  چاالكی  تێزی  لە  دەگمەنە،  شارستانانەی 
داهێنەرانەی  نوێی  پڕۆسەیەكی  ڕێكخستندا  جۆری 
كورد)كوردایەتی(  نەتەوەیی  بیروباوەڕی  و  بەرپاكرد 
ڕەنگدانەوە  كە  داڕشت،  زانستیانەدا  بۆتەیەكی  لە  ی 
بەدیهێنانی  ب��ەس��ەر  ڕاس��ت��ەوخ��ۆی  ك��اری��گ��ەری  و 
ئێستای  كەشی  و  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 

هەیە..  كوردەوە  ڕووناكی  ئایندەی  و  ئازادی 
و  چاوپێكەوتن  لە  جار  چەندین  شاعیر،  ه��ەردی 
خامەی  بە  فەرموویەتی:  سیمینارەكانیدا  و  كۆڕ 
ع��ەب��دوڵ��اڵ ج��ەوه��ەر ڕەش��ن��ووس��ی"ك��اژی��ك��ن��ام��ە" 
داهێنانی  بەهرەی  بەڵگەی  ئ��ەوەش  داڕێ��ژراوە.. 
عەبدوڵاڵ  ژیانی  مرۆڤەیە،  ئەو  كراوەی  عەقڵی  نوێی 
گرنگی  وێستگەی  چەندین  و  نییە  ئاسایی  جەوهەر 
وێستگانە  لەو  وێستگەیەك  هەر  گرتووە،  خۆ  لە 

سەرەتای  لە  گرنگ،  پەندی  و  وانە  لە  پڕییەتی 
باڵوكردنەوەشیدا و  نووسین 

)پیره مێردی  به یارمه تی   1938 له ساڵی  ه��ه ر 
و  چیرۆک  و  شیعر  )له   هه مه ڕه نگ  کۆمه ڵێک  نه مر( 
چاپخانه ی  له   )ئاوات(  به ناوی  وه رگێڕراو(  بابه تی 
به اڵم  ده گه یه نێت،  به چاپ  سلێمانی  له   )ژی��ان( 
به سه ردا  ده ستی  چاپخانه   له   ناحه زانه وه   به هۆی 
 1949 تا   1939( له ساڵی  باڵونه کرانەوه .  گیراو 
ب��اڵوک��رده وه   نووسینی  )گ��ه الوێ��ژ(  گ��ۆڤ��اری  ل��ه  
و  .جه وهه ر(  )ع   ، )جیم(  و  چاالک(  )ع.  به ناوی 
هونه ریی  )په خشانی  له   بریتیبوون  به رهه مه کانی 

ئه ده بی( ڕه خنه یی  بابه تی  و  چیرۆک  کورته   و 
گۆڤارێکی(  و  )کتێب  ب��وو  ل��ه ژی��ان��دا  خ��ۆی  ک��ه  
و  سلێمانی  گشتی  کتێبخانه ی  به   به خشی  زۆری 
)کتێبخانه ی  به ناوی  له وێ  هه یه   تایبه ت  شوێنێکی 

جه وهه ر(. عه بدوڵاڵ 
بۆ   1941 -9 -16 لە  فەرمانبەرییش  پیشەی  وەك 
فەرمانگەی  لە  خەزێنە  نووسەری  بە  یەكەمینجار 
بە  ت���ر  دوا دام����ەزراوە،  سلێمانی  موتەسەڕیفی 
 1945 -7 -12 ل��ە  چ��اپ  ن��ووس��ەری  ف��ەرم��ان��ب��ەری 
گ���وێ���زراوەت���ەوە ب��ۆ ف��ەرم��ان��گ��ەی ت��ەس��ووی��ی��ەی 
بۆ  گ���وێ���زراوەت���ەوە  ئ����ەوەش  پ���اش  س��ل��ێ��م��ان��ی، 
سلێمانی،   سەرەتایی  پەروەردەی  بەڕەێوبەرایەتی 
كاری  ساڵێك  چەند  ماوەی  لەوێ  ژمێریاریش  وەك 
گوێزراوەتەوە   1958 -1 -20 لە  دواجار  تا  كردووە، 
درێژەی  لەوێ  بەكرەجۆ،  كشتوكاڵی  ئامادەیی  بۆ 
-11 -19 ڕۆژی  لە  و  داوە  فەرمانبەریی  پیشەی  بە 

خانەنشینكراوە.  1964
بنه ماڵه که یان  جه وهه ر،  عه بدوڵاڵ    کۆچکردنی  دوای 
به خشیویانەتە   ه��ەب��ووە  گ��ۆڤ��اری  و  کتێب  چ��ی 
کتێبه کان   کۆی  که   سلێمانی  مۆزه خانه ی  کتێبخانه ی 
گۆڤاری  زۆری  ژماره یه کی  له گه ڵ  بوو،  کتێب   1613
 46 1983م به ژماره ی کتاب  كۆن و دانسقە، ساڵی 
1983. و دوای وه فاتی چه ند نووسینێکی  /1 /22 له  

له وانه: ده ستنووسه .  که   جێهێشتووه  
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به چنگێ خاک  به ناوی )به ره و کوردستان    ڕۆمانێک 
نووسیویەتی،   1960 پایزی  هه ورامانه وه (  خۆڵی  و 
 1948 ساڵی  پووشپەڕی  تا  ڕه شه مێ  گیان(  )دایه  

تی. یە سیو و نو
ل��ە زم��ان��ی ك��وردی��دا،  ن��ام��ۆ  * ه��ەن��دێ دەن��گ��ی 
بەاڵم  كوردی-ئینگلیزییە،  زمانەوانیی  فەرهەنگێكی 
دانسقەیە  فەرهەنگە  ئەم  ن��ەداوە  ڕێگەی  م��ەرگ 

بكات. تەواو 
كە  دەیگێڕێتەوە  دایكم  كتێبانەش،  لەم  جگە   *
لە  دا،  سدیق  زەعیم  ڕەشبگیریی  لەكاتی  جارێكیان 
ئەو ڕەشبگیرییەی  و  پیاوەكانی زەعیم سدیق  ترسی 
كۆمەڵێكی  پێكردبوو،  دەستیان  سلێمانی  لە  كە 

سووتاندووە. خۆی  دەستنووسی  زۆر 
بوو   1982 -6 -1 ڕۆژی  لە  كە  مردنەكەشی  ڕۆژی 
كە  نەخۆشیدا  ل��ەگ��ەڵ  زۆر  ملمالنێیەكی  دوای 
باڵی  ماتەمینی  لە  جۆرێك  باڵوبووەوە،  هەواڵەكەی 
لەبەر  پرسەكەی  سلێمانیدا،  شاری  بەسەر  كێشا 
دانیشتن،  بۆی  گ��ەورە  مزگەوتی  لە  قەرەباڵغی، 
ك��ەم��دوو،  و  ڕەب���ەن  پیاوێكی   ئ��ەو  ه��ەرچ��ەن��دە 
بەاڵم  نەبوو،  زۆر  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیی  و  هێمن 
شاری  قەرەباڵغەكانی  زۆر  پرسە  لە  یەكێك  بە 
ماتەمگێڕان  ب��ەر  لە  دەك��رێ��ت،  ئەژمار  سلێمانی 
و  نووسەر  و  ڕۆشنبیر  سەدان  نەبوو،  كەس  ڕێگەی 
خاڵم  قوتابی  بە  خۆیان  كە  كاتە  ئەو  هونەرمەندی 

وەستابوون. پێوە  بە  پرسەكەیدا  لە  دەزانی 
كە  بكەم،  ب��ەوە  ئ��ام��اژە  كۆتاییدا  لە  دەم��ەوێ��ت 
عەبدوڵاڵ  بنەماڵەی  وەك  ئێمە  دەستنووسانە  ئەم 
ج��ەوه��ەر ل���ەدوای م��ردن��ەك��ەی پ��اراس��ت��ووم��ان��ە و 
ترسی  ل��ە  ب��ن��ەم��اڵ��ەك��ەی  ل��ە  كەسێكیش  چ��ەن��د 
دەستنووس  بە  چەندینجار  هەریەكەیان  فەوتان 
لەناوچوون  ترسی  لە  ئەوەی  بۆ  نووسیومانەتەوە، 

. ین ێز ر بیپا

                      *خوشکه زای عه بدوڵاڵ جه وهه ر
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عهبدوڵاڵجهوههر
قهڵهمێکیڕهنگینو

گۆمێکیمهنگ

دوو دەقی شێرکۆ بێکەس بۆ عەبدوڵاڵ جەوهەر

1982

2013

عەبدوڵاڵجەوهەر
سەرتاپاگزنگ..

سەرتاپاگەوهەر!
شێرکۆ بێکەس
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تۆش  بوو،  دره نگ  ئێواره یه کی  ده مه و  الت،  بۆ  که هاتین 
خۆرنشینێکی  زه رده په ڕی  دوا  بووی.  ژیاندا  ئێواره ی  له  
کاڵی خه ماوی، له  شووشه ی په نجه ره که وه  به  کزی خۆی 
قژه   کلووی  ئه چووه  سه ر  به هێواشی  و  دیودا  به م  ئه کرد 
سرپه  بێ  هاوینی  مانگه شه وی  به ر  به فری  سپیه که ت. 
پێش  هێنایه وه   واڵته یان  ئه م  به رزه کانی  مله   چرپه ی   و 

چاوی خه یاڵم.
ته می سه ر و خوار گرتووی ئاسۆی پێش ئه نگۆره ، پێش 
چه مه کانه وه   ته ڕی  دامێنی  له   چۆن  یه کجاری،  ئاوابوونی 
الپاڵه کان  به ره و  و  هه ڵئه دا  خۆی  خۆڵه مێشی  ده واری 
هه ڵئه کشێت، ته مێکی ئاوا له  چه ناگه  بچووکه که ت و ده م 

و چاوه  ورد و ئێسک سووکه که ت نیشتبوو.
وه ک  هه ڵوه ریو  زه رده خه نه یه کی  دی،  ئێمه ت  که  
زه رده خه نه ی تاڵ و به ناسۆری دره ختێکی ڕووتی پانزه ی 
نێو خه زان، وه ک بزه ی گۆپکه یه کی داڕنراو، که وته  سه ر 
به یبوونی وشکی لێوه کانت. بۆ ساته وه ختێ هه ر ئه وه نده ی 
نه رمی  باڵی  به یه کدادانی  له وه ختی  که متر  تروکانێ،  چاو 
په پووله یه ک، که متریش له  پلی لێدانی دڵی چۆله که یه ک، 
کز  گڕی  له   فوویه ک  چۆن  له پڕێکدا  ئیتر  گه شایته وه  و 
زه رده خه نه که ت  ئاوه هاش  ئه کرێت،  چرایه ک  کراوی 
بۆنی  ژووره که ت  ڕاکشابوویت،  پشت  له سه ر  کوژایه وه،  
دوێنێ  تا  که   بچووکانه ی  چاوه   ئه و  ئه هات،  لێ  مردنی 
بوو له ژێر دوو برۆی ته نکه وه،  وه ک دوو ئاگردان پریشکی 
پشکۆی  ئێستا  وا  ئه بۆوه،   لێ  هوشیارییان  و  زرنگیی 

دامردۆته وه . گلێنه یان 
گوڵه   دوو  و  بڕاون  لێ  گرتووی شه وق  ته م  ئاوێنه ی  دوو 
حاجیله ی سیس. له سه ر پشت ڕاکشابوویت، له  لقه دارێکی 
لێڵ و پێڵت له   زامداری دوای بڕینه وه  ئه چوویت. نیگای 

به ستووه . له وێدا  نادیاره و چه قیان  شوێنێکی 
له  مه رگ ورد ئه بوویته وه . خۆت دابوو به ده م دوا شه پۆلی 
نه بێ  له دوا  دۆزینه وه ی  که   بوونێکه وه ،  نگووم  سه ره و  
بن  به ره و  مه رگ  گێژه نی  ساتدایه   و  ئان  له   ئه تزانی 
ڕاپێچت بکات. ئه تزانی ورده  ورده  لێت نزیک ئه بێته وه  و 

له  دواییشدا ئه تگرێته وه  باوه شی ئه به دی خۆی.
بوویت،  ده نگ  بێ  هاوارێکی  ڕاکشابوویت،  پشت  له سه ر 

ئه وه تا ده می ئازارێکی تیژ ناوسکت ئه نجن ئه نجن ئه کات، 
برینه کان شه قارن و ورده  شووشه یان تێ کراوه ، به اڵم بێ 
ده نگ ئه مردی، له  مردن نه ئه پاڕایته وه ، زۆرت له  زامه کانت 
وره   و  نه زریکێنن  ئه وه ی  بۆ  ئه به ست  ده میانت  و  ئه کرد 
به رنه ده ن. له و سه ره مه رگه شدا، هه ر بێ ده نگیی و هێمنیی 
بڕت  جه رگ  سوێی  به   ئازاری  ئه ویست.  خۆش  ئارامت  و 
له ژێر لێوکرۆشتنێکی قایمدا دابین ئه کرد، مردنی شێنه ییت 
هه ڵ ئه بژارد، تۆ به  درێژایی ته مه ن هه ر شه ماڵێکی شێنه یی 
بوویت، هه ر گۆمێکی قووڵ و مه نگ و ڕه گێکی جیڕ بوویت، 
تۆ گوڵه  هێرۆیه کی سه رلق سپی بوویت و به رز ئه تڕوانی، 
ته نیای سه ر په ڕگرتووی ته ریک ئه چوویت،  له  دره ختێکی 
نه ئه گه یشه  که س  هه موو  به اڵم  هه بوو،  کڕت  سێبه رێکی 
 الت، له  نه هێنی چڕ و پڕت نه ئه گه یشتن، له  ده وروبه ری پڕ 

له  ڕیا و ڕیاکاری، مانێکی تایبه تیت گرتبوو.
تایبه تیت  سروشتی  نه ئه گیرا،  بوو  سڕ  ئاسکێکی  دڵت 
تایبه تیت  نوێژێکی  تۆ  نه ئه کرا.  ڕاو  بوو  کێوی  ئه سپێکی 
جگه ر  نوێژی  له   و  ئه کرد  کوردستان  خۆشه ویستی  بۆ 
ئاوێنه ی  له   هه بوو  خۆت  ئاوێنه ی  نه ئه چوو.  تر  سۆزانی 

جه وهه ر عه بدوڵاڵ 
و  ڕه نگین  قه ڵه مێکی 

مه نگ گۆمێکی 
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هیچ که سێکدا ته ماشای خۆت نه ئه کرد. 
به   ڕۆژێ  هه موو  بوو،  نه خشین  باڵ  په پووله یه کی  گیانت 
سێبه ر و هه تاوی ئه م شاره دا به  هێوری ئه فڕی و هه ر به  

ئه نیشته وه . هێوریش 
ته مه نی تۆ هه مووی }ئه سپایی{ بوو وه ک هه موو ئه سپاییه  
چۆت،  و  هات  دووت،  و  ده م  سروشت.  ناو  جوانه کانی 
هاواری  ته نانه ت  نووسینت،  خوێندنه وه ت،  گرتنت،  گوێ 

بێزاریشت هه ر ئه سپایی بوو.
ئامێز  له   فریشته ییت  گیانی  ئاڵۆزه دا  سه رده مه   له م  تۆ 
نه  هاوسه رێک هه بوو  ڕاکشابوویت،  له سه ر پشت  گرتبوو، 
سه ری  جگه رگۆشه یه ک  نه   قژته وه ،  به فری  به   سبه ینێ 

باوکێتی بنێ به  دڵیه وه .
هه میشه   بوون،  گیانی  به   گیانی  هاوڕێی  ته نیایی  و  تۆ 
قۆڵتان له  قۆڵی یه کدا بوو، ئه وت به  هاوسه ر هه ڵبژاردبوو، 
له  ماڵێکی چۆڵ و کپ و خامۆشدا، که  له  جریوه  و جووکه ی 
چۆله که  و وژه ی له رینه وه ی لق و پۆپی دره خته کان به و 
الوه،  ده نگێکی تری لێوه  نه ئه هات، له وێدا تۆ و ته نیایی، 
تێ  ڕووت  ئه ژیان  پێکه وه   جگه رگۆشه که ت،  خه می  و  تۆ 

ئه کردن.
ئه لبوومی  گینگڵه وه   به ده م  ڕاکشابوویت،  پشت  له سه ر 
سه ر  خستبووه   ڕاستت  ده ستی  هه ڵئه دایه وه .  یادگارییت 
گیای  په لکه   له   الوازه کانت  و  باریک  په نجه   پۆشمینه که ، 
وه رزی باران بڕان ئه چوون، ئه وه ته  ئێسته  زه ردبوون و له  
ڕۆژانێ  په نجانه ی  ئه و  په نجه کانت  باق که وتوون.  و  بریق 
به هره یان  ملوانکه ی  و  ئه گرت  ڕه نگینیان  قه ڵه مێکی  بوو 

ئه کرده  مل.
}په خشان{  ڕه نگینه ی  په لکه   په نجانه   ئه و  بوو  ڕۆژانێ 
سه لیقه  تاقی  به   ئه کرد  }گه الوێژ{دا  پێشوازی  له   یان 
ئه ودا  ئاسمانی  له   ئه یانڕازانه وه،   بیر  چلچرای  به    و 
ئه دره وشانه وه  و جریوه یان ئه هات و خه وی ڕه نگاوڕه نگی 
ئه ویان  پرچه کانی  پرژێنی  گواڵو  و  ئه بینی  خۆشیان 
زمانه   ئه م  ئاوێزانی  په نجانه   ئه و  بوو  ڕۆژانێ  ئه کرد، 

بوون. کوردییه  شیرینه  
کانیاوی به هره  ئه بوو به  جۆگه ی ڕوون و ڕه وانی به رهه تاوی 
سه رده می  ئه ده بیاتی  ڕووباری  ئه ڕژانه   و  زنوێران 
ئه و  پێشڕه وه کانه ،  قه ڵه مه   له   قه ڵه مه که ت  تازه مانه وه . 
دڕیان  بوون،  چراوگ  تاریکه کاندا  ڕۆژگاره   له   قه ڵه مانه ی 
ئه ده بی  گوڵبارانی  ئه دا.  ئه مووسته چاو  شه وی  به دیواری 
بوون.  ده گمه نه کان  له  گوڵه   تۆش  گوڵه کانی  بوو،  نوێ 
به   ئه که ن  ته ڕیان  پێڵوی  خه یاڵت  نیگای  و  ڕاکشاویت 
گرتبوو،  که نارت  هه ر  تۆ  الوێتیشدا  له  سه رده می  باڵ. 
کۆتره باریکه که ی ده نگ خۆشی ته ریوت بوویت. له  جۆشی 
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ته مه ندا، له  هه ڕه تی قوڵپدانی خوێنی به هره  و نووسیندا 
به هره که ت  نه ئه کرد  حه زت  ئاوه ڵه کانته وه   پێچه وانه ی  به  
قۆناغه شدا  له و  بشه کێته وه،   له به رچاوان  و  ئااڵ  بکه یته  

ڕقت له  الپره سنگی و خۆده رخستن ئه بووه وه .
نازناوی )ع. چاالک(ت بۆ خۆت کرد به  نیشانه ، گه الوێژت 
کرد به جێ نزرگه ، له م سااڵنه ی دواییشدا که  کوڕ و کااڵنی 
ئه دیب و ئه ده بدۆست ئه هاتنه  الته وه  و له  به رهه می ئه و 
به   خاوه نیان،  به   نه ئه کرد  تۆ خۆت  ئه دوان،  سه رده مه ت 
هێوریه که ی خۆت ده ستێکت ڕائه وه شان و ئه توت }هی من 

نین، کوا من ئه دیبم؟{.
تۆزقاڵێ گیانی خۆشه ویستی و چاوچنۆکی و خۆبه زل زانین 
له تۆدا نه بوو. له کاتێکدا ئه گه ر بتویستایه  قه ڵه مه که ت به  
ئاشکرا تاو بده یت، چه پکه  گوڵه کانت بێنیته  ناو کۆڕه وه 
زۆر  پێش  قه ڵه مه که ت  ئه وسا  دڵنیام  بکه یت،  ڕیزیان   و 
زۆریان  ڕه ونه قی  بازاڕی  گوڵه کانیش  ئه که وت،  قه ڵه م 

ئه شکان، چ گیانێکی ساده  و به فرینی پاکت هه بوو.
زۆربه ی هاوڕێکانی ئه م سااڵنه ی دواییت، ڕه ش و ڕووت و بێ کار 
ئه وانت زۆرتر  بوون،  و خه ڵکه  ساده  و ساکاره کانی شاره که م 

ئه دواند، ئه وانت له  خوێنده واره  درۆزنه کان خۆشتر ئه ویست.
ئه الوانده وه .  خۆت  منداڵیی  ڕاکشابوویت،  پشت  له سه ر 
لێره واڕ و کانیاوه کانی  ئه ی دارستان و قۆپی و کاوان و 
و  بیره وه ری  ئه و  ئه ی  نه ڕشت؟  تۆیان  چاوی  قه ره داغ 
قه ره داغت  میللییانه ی  گۆرانییه   و  به یت  سه رگورشته  و 
نه کردووه  به  کۆمه ڵێ تابلۆی ڕه نگین و هه ڵت نه گرتوون؟ 
و  بۆن  هه ر   – دایه گیان   – به سۆزه که ی  الوانه وه   ئه ی 
دایکانی  به رۆکی  و  و سنگ  قه ره داغ  }باخان{ی  به رامه ی 

ئه وێی لێ نایه ت؟!
گۆشه گیری  باریکی  مل  الوازی  و  له ڕ  قوتابییه کی  هێشتا 
تیژی  چاوی  قه ڵه مه که ت  به هره ی  که   بوویت،  منگ 
پیرته وه ،  به   هات  قۆسته وه   گه وره ی  }پیره مێرد{ی 
بووی،  گه ش  وردبووه وه ،  لێی  باوه ش،  گرته   به هره که تی 
وریا  دڵ  به اڵم  و  سه رکز  شه رمنێکی  هه ر  ئه وساش  تۆ 
بچووکه که تا  به سه ره   ده ستی  باوک  }پیره مێرد{ی  بووی. 
هێنا، به رهه مه که تی خسته  سه ر دڵ، تۆ بڕوات نه ئه کرد، 
شاعیر،  که ڵه   پیره مێردی  }ئاوات{،  ناونابوو  نۆبه ره که ت 
له  دێرینه که دا  له  چاپخانه   ڕه نگینی خۆی هه ر  به ده ستی 

 چاپی دا.
له وه دا بوو – ئاوات – ئاواتی نۆبه ره  به  هه نگاوی گه وره وه  
بچێته  ناو کۆڕ و کۆمه اڵنی خوێنده واری ئه و سه رده مه وه،  
ڕاپۆرتنووسانی  گرت.  پێ  ڕێگه یان  له پڕێکا  به اڵم 
باخی  ناو  دووپشکه کانی  مڵه  و  ئینگلیز،  ده سه نه خۆری 

خه نجه ری  به   ڕموزنه کان  جڕوجانه وه ر  ئه ده بیاتمان، 
له   و  جه وهه ر  ئاواتی  نۆبه ره ی  سه ر  گه یشتنه   ڕووته وه  

به رده می پیره مێرد دا سه ریان بڕی.
هه ر  زه رد،  زه رد،  زه رد،  زه رد،  ڕاکشاویت،  پشت  له سه ر 
ئه ڵێی مانگی کوژراویت، له  ناوه وه  ئازار ئه ڕوا و ئه تکێڵێ، 
تۆ کێڵگه ی زات و وره ی له ناو چنگی ئه خته بووتی هه زار 

په لی }سه ره تان{دا لوول ئه خۆیت و هاوار ناکه ی.
چ وره کی به سامی و چه نده  ئارامێکی گه وره ی.

سواردا  هه ناسه ی  له ناو  ده نگت  ڕاکشاویت،  پشت  له سه ر 
خنکاوه .

السک  هێرۆی  گوڵه   ئه ی  ڕه وشت،  }جه وهه ر{ی  ئه ی 
شکاوه ی مل به الره وه  گرتوو، بۆ یه که مجار له  چایخانه یه کی 
بۆ  ناسی،  یه کترمان  شاره که مدا  بچووکی  و  په ڕپووت 
پۆت  و  په ل  له   گرانه   ده رده   ئه م  به رله وه ی  دواجاریش 

بخات، هه ر له  چایخانه یه کی وادا له یه کتر جیابووینه وه .
له سه ر پشت ڕاکشاویت، ڕووه  ژاکاوه که ت له  منه ، پار ئه م 
مه نگیتم  سه رت،  کرده وه   سه رم  دیسانه وه   بوو،  وه خته  
ماسییه کی  تۆ  ئه مزانی  نه کردی،  لێڵم  به اڵم  شڵه قاند، 
ئه م گۆمی شینی ئه ده به یت و بێ ئه و ناژیت، ئه مزانی که  
شه و دادێ و دنیا ئه نوێ، تۆی شه یدا له گه ڵ وشه دا ڕۆژ 
ئه که یته وه  و بێ ده نگ ئه سووتێیت، بێ ده نگ ئه گریت و 

ناهێڵی! خه ڵوه ت جێ 
به اڵم  نه وتووم،  پێت  به ده م  ئه مناسیت،  بوو  ساڵ  بیست 
چاوت  ئه وێم،  خۆشت  که   ئه یدرکان  ئاشکرا  به   چاوت 

ئاوێنه یه کی بێ گه ردی ڕاستگۆیی بوو.
به رهه مێکی  چه ند  داواکه مه وه .  به ڕووی  نه نا  ده ستت 
ده فته ر،  سێ  هێنام،  بۆ  هه ڵگیراوت  هه تیته دا  له کونی 
چه ند ڕۆژێ له گه ڵیانا ژیام، چه ند ڕۆژێ به  باده ی زمانی 
وه ک  نووسینه کانیشت  بووم.  مه ست  ئه وان  شیرینی 
خۆت ناسک بوون، وه ک خۆت که م دووی پوخت و پاک 
بوون، قه ڵه می ناوبه ناوی ڕه خنه شت وه ک ڕه وشتی خۆت 
و  گرێ  بێ  نه وازه ی  و  پاراو  و  ته ڕ  زمانی  به رزبوون، 
باو  نه سته قی  قسه ی  به   دره وشاوه   ڕه وان  و  گۆڵ، سفت 
باپیران خۆش کراو. ڕسته ی کوردانه ی پته و داڕێژراو،  و 
له  زووه وه  که مه ندبه ند کردبوو. کتومت وه ک  منیان  دڵی 
له سه ر  کوردستانه .  ئه م  ئاوی  و  داربه ڕوو  خۆشه ویستی 
پشت ڕاکشاویت وا چاوت لێک ناو ئاوا بوویت. ده  ماڵئاوا، 
ئه ی قه ڵه مه  ڕه نگینه که،  تۆ له  گوڵدانی دڵمای، ئه مجاره  

ڕاکشێ. له وێدا 

1982 بێکەس  شێرکۆ 
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*
بوو دەنگیا  لە  شنەبایەک  ئەدوا..  وەختێ 

ئەیدا ئەهات  نەرم  نەرم  ئەسپاییتر..  ئەسپایی  لە 
لە پەڕەی دڵ و پەردەی گوێ.. وەختێ ئەدوا.

وەختێ ئەڕۆیشت.. لە جۆگەی ڕوونی بێ خوڕەی
بەر سێبەری نزارێکی کش و مات و هەنگاونانی 

بەیانیانی بەکاوەخۆی  هەتاوێکی  هەنگاوی  لە 
بن بنار و ناو تەالن و الپاڵ ئەچوو.

دائەنیشت.. کورسی ژێری دوای چەند چرکە کە 
دانیشتووە!. لە سەری  ئەزانی کە  پێی 

بوو.. ناخۆش  پێی  هەڵئەسا..  کە 
ئەڕوا. بۆچی  لۆکەیە  ئەو گوڵی سپی 

دارچنارێ  تاژانی  وەک  باریکەلە.. 
کە هەر ئەوەندەی بتوانێ لە ڕاڕەوی 

بچێ. و  بێت  تەنگدا  زۆر  مانگەشەوێکی 

قسەی فێنک.. وەک ڕێ ڕەوی قەیسەریەکان 
وەکوو قسەی خۆشی گەرمیش  هاویندا..  لە 

دەوری زۆپای سوورەوە بوو لە زستاندا.

دەم و چاوی وردیالنە. لووتی بچووک
گونجاو لەگەڵ دەم و لێوێکی باریک و دەم و لێویش

چاویش هەردوو  بچووکدا..  چەناگەیەکی  لەگەڵ  گونجاو 
پڕ لە تەماشای قوڵ قوڵ و پڕ گزنگی زیرەکانە.

وەک ڕانک و چۆغەکەی بەری سادە.
سادە وەکوو سەماوەر و قۆری و پیاڵە و

گچکەکەی چایخانە  هەردوو  شەکردانی  و  باوەشێن 
مام ساڵح و وەستا شەریف. سادە وەکوو کلووی بەفر.

دەنکە تەرزە. یان پەپوولەی تاک و تەرای
پاییزانە. خلەوەبووی 

جەوهەر عەبدوڵاڵ 
سەرتاپا  گزنگ..  سەرتاپا 

گەوهەر!
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بە ڕواڵەت. وەک بوارێکی زۆر تەنک.
لێبدا. بوێرێ و خۆی  منداڵێک پێی  کە 

بەاڵم ئەو وەختەی کە بوار ئەیبردینە ناو خۆیەوە و
وەک گێژاوێ، زەینی تیژ و، پژوپۆی ڕووناکیی هزر و،

ئەمانزانی ئیتر  ئەوسا  ئەداین..  قووتی  زۆر  زانیاری 
قووڵەداین. بەحرە  ئەم  لەکوێی 

دێڕیان  هەندێ  گران،  زۆر  نزیکەکانیش  بوو،  کتێبێ 
کتێبە، ئەم  پەڕەکانی  هەموو  ئیتر  بەاڵم  خوێندەوە.  لێ 
نووساو. خودا چۆنی بەیەکەوە  دوو  دوو  هەڵنەپچڕاو، 

مانەوە. وایش  چاپکردبوون، 

گوماندا. لەناو  بوو  گومان  پرسیاردا.  لەناو  بوو  پرسیار 
ئەو زێیەک بوو جامێک ئاوی سینە و دڵی

خۆی ئەدایتێ و ئەو تێری ئەخواردەوە: خۆخواردنەوە.
خواردنەوە. بێهۆشیی خەڵک..  خواردنەوە.  مەراق  و  تەنیایی 
خواردنەوە. کوردبوون..  تااڵوی  خواردنەوە..  مێژوو  تاریکیی 

تڵپەی هێشتنەوەی  چاودا.  لە  شەو  گلدانەوەی 
میراتی هەزار ساڵەی خۆکوژی و دین و خورافات لە
بنی بنی هەناودا. قوم قوم شەوەزەنگ خواردنەوە.

بوو. ئەوە عەبدوڵاڵ جەوهەر 

باخەڵی بەر  زیتەڵەی  قەڵەمێکی  ئەو  بوو.  سااڵنێ 
گەرم و گوڕی "گەالوێژ" بوو. نووسینی وەک 

ئاوی ڕەوانی بەفراوان. دوور لە وشە و دەستەواژەی
دارسێوێکی ئەتوت  ئەینووسی  کە  لیخن.  و  لێڵ 

پونگەیەک  ئەتوت  ئەنووسێ.  و  نووسەر  بۆتە  ئاالن 
نەتئەزانی ئەنووسێ.  کەژە  لەو  کۆترێ  ئەنووسێ. 

و بولبولێک  دەنووکی  یان  گیایە  پەلکە  قەڵەمەکەی 
دایکێتی کۆڵوانەی  ئەوە  نەتئەزانی  باڕەکەوێ. 

باوکی. کەواوسەڵتەی  یاخود  ئەنووسێ.  و  ئەکات  قسە 
یان کوچە و کۆاڵن و چوخم و باخەکانی سلێمانی.

ئەینووسی کە  کونجی.  بە  ئەبوون  وشەکان  ئەینووسی  کە 
ئەینووسی. بوراق  و بەفرماڵ و سندوقی  زمانی کوڵەباڵ  بە 

ئەو بە قەدەر پیرەمەگروون کورد بوو. هێندەی ڕۆحی
کۆترێکی هێلکە  دڵی  بوو.  دۆست  مرۆڤ  "گاندی"یش  سپی 
بوو خۆڵەمێشە  ئەو  بوو. جەوهەر  تەنیایی  هێالنەی  ناو 
ئێمەی  لەالی  هەڵنیشتبوو.  گەشاوە  پشکۆی  لەسەر  کە 
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کوڕ و کاڵ و شاگردی ئەو. بەقەد شەقامی مەولەوی و
سێوی و  مەلعەبەکە  الکێشەکەی  و  گشتی  کتێبخانەی  هۆڵی 

بن عەرد و پێشۆک و پەندەکانی پیرەمێرد و یەکەم بەفری
بوو. خۆشەویست  باریو.  نوا 

وەک بەری دەستی و پەنجەیی و مووی قژی ماش و
گەلەکەی  مێژووی  خۆی.  چاوەکانی  سپێنەی  و  برنجی 

جوانترین ئەیزانی  ئەو  ئەناسی.  جوانی  قەڵەمی  ئەناسی. 
کێیە؟ بارانی شیعر و قەسیدە لەالی  و  باخی پەخشان 

ئەو وەختەی ئەچووە بەردەمی )نالی(. ئەبوو بە کەوانەی
زمانەکەی و  )بلە(  سەر  ئەگەیشتە  وەختێ  سوجدە. 

چاوم لێبوو: ئەبوو بە گوڵ خەندەران و هەموو جەستەی 
"گۆران"، شیعری  لوتکەی  سەر  ئەگەیشتە  وەختێ  پێئەکەنی. 

سەیری قۆپی قەرەداخ و شاخی زەردە و نیشتیمانی
خۆشیاندا، لە  جەوهەر  ئیتر  ئەکرد،  ئەوێی  گوڵەزەردی 

سەری ئەبوو بە گەواڵە هەور و دائەڕژا و تێکەڵ ئەبۆوە
بە سیروان. ئەوەی کە باسی نەئەکرد. ئەوەی 

بێنێ. تەنها و تەنها ناوی  دوور ئەکەوتەوە  لێی 
هەر قەڵەم و بەهرەی خۆی بوو.

ئەوە چی بوو؟! لەو ڕۆحە خۆنەویستەدا؟!
کە فڕینی خۆی دیل ئەکرد. ئەوە چی بوو؟ لەو

دائەگرت؟ گەرداوی پرسیارەدا کە چارۆگەی خۆی 
ئەوە چی بوو؟! لە گومانی ئەو دڵەدا کە نەیئەویست

دەنگی دەربێ و بێدەنگ ئەبوو؟! ئەوە چی بوو
تەنیایەدا. قەڵەمە  لەو  و  نەهێنیە  کتێبە  لەو 
تێنەگەیشتم!  ئەوسایش  و  ئێستا  تێنەگەیشتم! 

تەنیا ئەژیا.. وەک خەمی خوا و
تەنهایانەی درەختە  ئەو 

کە هەر خۆیان ماونەتەوە و
گردێ لەسەر  بەجێماون 

ئەژیا  تەنها 
و بێ  نالی  وەکوو شیعرێکی 

شارەدا  لەم  بەجێمابێ 
و ماڵەکەی خۆی  بە  پەنجەرەیەک غەریب 

و ئاسمانی خۆی  بە  باڵندەیەک غەریب 
ژێیەک غەریب بە ئاواز و نەغمەی خۆی و

غەریب غەریب.. 
مرد! تەنها  بە  تەنیاییشدا  لە هێالنەی  و  ژیا  تەنیا 
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لە شەو تەمەنێکە.. عومرێ  وەرزە..  چەندین 
قەسیدەیەک بووە بە مۆم لە دڵمایە و داگیرساوە و
ناوی عەبدوڵاڵ جەوهەرە. لە هەرکوێ بم من ئەو 

بەردمان ئەو وەختەی  لەگەڵدایە و لەسەر چیا  مۆمەم 
کردبوو بە کتێب و گەواڵە هەور بە کاغەز و قەڵەم بە گیا.

ئۆقیانووسدا لە کەناری  بوو..  لەگەڵدا  ئەو ڕۆحەم هەر 
لەگەڵ خۆمدا ئەو پیاوەم برد بۆ ئەوروپا.. زەردەخەنەی

ئەو لۆرکا. هێمنیەکەی  بۆ الی  برد  ئەو عەشقەم 
چیخۆف. بۆ  برد  خۆمدا  لەگەڵ  تەنیایەم  حیکایەتە 

ئەویان کردی بە زەردەپەڕی شیعرێک و ئەمیان کردی
کۆیلەیەکی  سیبریا  لە  و  باریکەلە  شمشاڵێکی  چیرۆکی  بە 

خۆشەویستیی  خۆمدا  لەگەڵ  لێیدا.  خۆی  بۆ  سۆڤیەت 
دامە دەستی هەتاوێکی پێست ڕەشی برد  ئەو پیاوەم 
خوارووی ئەفریقا و ئەویش کردی بە یەک مەدالییای

ئازادی و کردیە گەردەنی ماندیال. کەسکی ڕۆژی ئەوینی 

زمانەم ئەم  ئەمشەو وشەی سەرخۆشی  من 
سەرخۆش بە بادەی جەوهەرێ.

کە کردوومی بە "با" و بایەوانی
شەیدا. و  شێت  هەڵگرتووی  سەر  بەلەمێکی 

بازنەیی بە چواردەوری..  ئەکەم..  سەما 
ئەم یادەدا سەما ئەکەم جارێک وەکوو سەمەندەر و

جارێکی دی وەک کەمەری گەردەلوولی
چیا. دوندی  لەسەر  شیعرێک 

و لەبەرمایە  و چۆغە خورماییەکەی  ڕانک  ئەکەم..  سەما 
کراسی لە  کە   - و پشتێنەکەی  پێمایە  لە  کاڵشەکەی 

دایکی بوو - لە قەدمایە و.. باریک باریک سەما ئەکەم.
لەگەڵمایە جوانەمەرگەکەی  ئاواتە 

زمانی  وشەی  پاییزی  و  خۆڵەمێشیەکە  خەزانی 
لەگەڵمایە.

ئەکەم. زوو  زەمانی  سەیری  و  لەدەستمایە  سەعاتەکەی 
من ئەمشەو پڕپڕم لە تەم.

خۆاڵویی. مانگەشەوێ  لە 
و بەسەر سەرما  ئەبارێ  کوژراو  ئەستێرەی 

تەڕیکردووم. سوور  جریوەی 

وەستاوم گۆڕەکەی  لەسەر 
و چاوما  لە  وا  فرمێسکێکە  سلێمانی 

و دیارە  فرمێسکدا جەوهەر  لە 
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دڵۆپ ئەڕژێ و جەوهەر ئەڕژێ و
هەردووکیاندا لەگەڵ  منیش 

ڕژاوم. قەسیدەیەکی 

وەستاوم گۆڕەکەی  لەسەر 
سەرسوڕمان نیشانەی  وەکوو  ئێستا  جەوهەر 

لەناکاویش ئەیبینم،  و  لەبەردەممایە 
ئەبێتەوە بە پرسیار و دێت و ئەچێ و

و ڕائەوەستێ  ئەمبینێ  کە 
شانم. سەر  ئەخاتە  دەستێک 

جاران. جاری  چایخانەکەی  کورسی  سەر  ))ئەگەڕێمەوە 
نزیک پێشەوە  بردۆتە  سەرمان  گەنجین  چوار  سێ 

دەمی، قسەی ئەکرد. قسەی تازە. قسەی
کە دیکتاتۆردا  ناوهێنانی  بازنەی  لە  خەتەر. 

ڕستەکەی ئەو  هیتلەر.  یاخود  مۆسۆلینی  ئەوترا 
و  مۆسۆلینی  کەڵبەی  لە  ستالین  کەڵبەی  ئەکرد:  تەواو 

زۆر لە کەڵبەی هیتلەر  ماو سی تۆنگ  کەڵبەی 
سۆڤیەت  کۆمارانەی  ئەم  نەچن.  بیرتان  تیژترن. 
هەر هەموویان کۆماری ترس و مردن و سێدارەن و

خوێناوین.. دیرۆکێکی  ناو  گەورەی  درۆی 
ئەو ڕۆژگارە گەرووی ئەم دەنگانە کەم بوون

لە ڕۆژهەاڵتدا هەر نەبوون. ئەو ڕۆژگارە لە دەنگی
نەئەبیسترا!(( زیاتر  سوور  تەپڵی 

))ئەو نە زەریای چەنەباز و هەڵەوەر بوو
نە شەپۆالنی زۆر بڵێ و نە هاژەهاژی غورور و
نە وژەوژی هەڕەشەی دارستانە چاو سوورەکان.

فیزلێدەر. ڕووناکبیری  نە  و.  خۆپەرست  ئەستێرەی  نە 
بڵند بەسەر کوچە و خانووە لووت  باڵەخانەی  چون 

بەفر وەکوو  ئەو  بێدەنگیی  بە  شاردا.  نزمەکانی 
و هەڵئەقواڵ  کانییەک  وەکوو  بێدەنگیی  بە  ئەباری. 

وەک پەلکەگیا سەری لە خاک دەرئەهێنا و چون
و تەنیا(( کورد تەنیا  خەمی 

وەستاوم گۆڕەکەی  لەسەر 
وەفام وەک لقی شۆڕەبی دائەنەوێ

ئەکا. ماچ  تەوێڵی  تەختی 
یاد لەسەر کێلەکەی ژوور سەری بە پەنجەی 

بە هەندێ گەاڵی خەزان و بە چیلکەیەک
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ئەمێستاکەی ئێسکی  وەکوو 
چیلکەیەک بە  وشکەوەبوو.. 

چاڵێکدا لە  خۆاڵوێک  کە 
مەرەکەبی شووشەی  بۆتە 

"با"یەکی سەرگەردان دێت و
سلێمانی سەر  هەورێکی  گیرفانی  لە  شیعرانە  ئەم 

ئەنووسێ: کێلەکەی  لەسەر  دەرئەهێنێ 

ڕاکشاوە حیکایەتێ  ئالێرەدا 
و پێئەبرد  زۆر  ئیرەیی  تریفە  هێوریدا  لە 

پاڵکەوتووە. پەخشانە  ئەو  ئالێرەدا 
بە هاوڕێی دەستەڕاستی بەفر کردی  بۆ پاکیی  کە 

زمانی کوردی پێی ئەوت
ناوچەوانمی. سەر  ئارمی  تۆ 

ع. جەوهەر..
خۆی تەنیایە و خۆی یەک کەسە و

ئێستا  وەلێ 
چوار ماڵی هەیە و تیا ئەژی..

ماڵی سروەیەک لە کەلی "ئاوبەر"دا و
و "ئامەد"  شەقامی  لەسەر  قوربانییەک  خوێنی  ماڵی 

گوڵەبەڕۆژەیەک  چاوی  ماڵی 
و "عفرین"دا  کێڵگەیەکی  لە 

ماڵی چوارەم.. ماڵی چۆڵی قەڵەمێکی بێ ژن و ماڵ،
بێ منداڵ و بەبێ نەوە و غەریب لەناو

خۆیدا شاری 
تاق و تەنیا..

وەک مەلێ لە پۆل دابڕاو
گۆشەگیر باڵەبانێ  چون 

تاق و تەنیا
وەک ئەم فرمێسکەی چاوی من

لەم شەوەدا
تاق و تەنیا 
تاق و تەنیا

جەوهەر!.  عەبدوڵاڵ 

بێکەس شێرکۆ 
2٠1٣/1/11 سلێمانی 
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ئەدیب  ج��ەوه��ەر«ی  »عەبدوڵاڵ  لەمەوبەر  س��اڵ  چەند 
و ڕەخ��ن��ەگ��ر، ك��ۆچ��ی دوای���ی ك���رد. ل��ە ك��ۆچ��ك��ردن و 
وەها  دەبوا  كە  بووین،  دەنگ  بێ   ئێمە  یادكردنەوەشیدا، 
بەردەوامی  تێكۆشانی  و  ئەدەبی  كاری  چونكە  نەبوایە، 
ئەم مرۆڤە،  لە ڕادەیەكدایە كە هەموو ساڵ بابەتی نوێی 
بۆ  ب��درێ .  چاپ  لە  دواج��اری��ش  و  بنووسرێ   ب��ارەوە  لە 
ئەوەی ئەم نووسینەی ئێمە بتوانێ  پەنجەرەیەك لە ڕووی 
و  باڵوكراوە  لە  بەرهەمەكانی  بكاتەوە،  مەسەلەیەدا  ئەم 

دەستنووس بەم جۆرەی خوارەوە دابەش دەكەین:
)1(پەخشانی هونەری

)2(چیرۆك
)3(شیعر

)4(ڕەخنە و ڕەخنەی زمان
)5(وەرگێڕان لە عەرەبی و ئینگلیزییەوە.

)6(پەند و ئامۆژگاری.
ئەم نووسینانەشی بەم ناوانە باڵوكردۆتەوە: )ع. چاالك(، 

عەبدوڵاڵ جەوهەر و 
ڕۆژگارێكی ئەدەبی كوردی

ئومێد ئاشنا
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)ع(، )ج1(، )ع.جەوهەر(، )ع ج(، بە تایبەتی لە گۆڤاری 
گەالوێژ و ڕۆژنامەی )ژین(دا. ئەم نووسەرە كەمتر حەزی 

لە خۆدەرخستن و خۆبردنە پێشەوە و ناوبانگ هەبووە.
لە نووسین و لە كردەوەشدا وەك هەمووجار دەمانبینی، 
سادە و ساكار بوو، هەتا خەڵكیی باسیان نەكردایە، ئەو 
بەرهەمی  یەكەم  نەدەكرد.  نووسینەكانی  و  خۆی  باسی 
باڵوكراوەی وەك من ئاگادار بم، ساڵی )1939( لە ڕۆژنامەی 
)ژین(دا بوو بەناوی )گلەیی(، كە لە زمانی ئینگلیزییەوە 
بە   )1937( ساڵی  ئەمە  پێش  بەاڵم  كوردی.  كردبوویە 
هۆی هاندان و دەستگیرۆیی پیرەمێردی نەمرەوە، كۆمەڵێ  
پیرەمێرد  چاپخانەكەی  لە  و  كۆكردەوە  خۆی  بەرهەمی 
ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم  چاپكرا،  )ئ����اوات(*ەوە  ب��ەن��اوی  دا 
گرت  بەسەرا  دەستیان  سەردەمە  ئەو  كاربەدەستانی 
وەك  پیرەمێرد  بەڕاستی  ببێتەوە.  باڵو  هێشت  نەیان  و 
پیشەی هەمیشەیی خۆی بۆ هەموو شاعیر و نووسەرێك 
باوكێكی دڵسۆز و مامۆستایەكی ڕابەر بوو، بەتایبەت لەو 
كاتەشدا بۆ الوێكی حەڤدە ساڵی وەك عەبدوڵاڵ جەوهەر. 
الو،  نووسەرێكی  كە  دڵخۆشییە  مایەی  كەوە  لەالیەكی 
سەرەتای بەرهەمی باڵوكراوەی لەو سەردەمەدا پەیوەندیدار 
و  زمان  كە  بااڵی جیهانییەوە،  ئەدەبێكی  و  زمان  بە  بێ 
ئەدەبی ئینگلیزییە، كەمێك وەستان لەسەر ئەم نۆبەرەیەی 
نووسەرێك پێویستە، لە مانگی مارتی ساڵی )1939(دا لە 
نوێی  فەرشی  بەسەر  بەهار  دەنووسێ: »ڕۆژێكی  دا  ژین 
ملی  لەبەیانی  سەر  الل��ەزاردا  و  گواڵڵە  بەناو  تەبیعەتدا 
گەیشتمە  تا  ڕۆیشتم  گەشت،  بۆ  دەشت،  بۆ  گرت  ڕێگام 
سەر یاڵێك لەوێ  هەڵۆیەكم دی، مەلێكی لەژێر چنگا بوو، 
خەریكی لەت و كوتكردنی بوو. زۆری پێ  نەچوو، پۆلێك 
تەرحێك  بەهیچ  بەاڵم  نیشتنەوە،  لەوێ   و  هاتن  تر  مەلی 
تەماشایەكی ئەو پەلەوەرە بێ  نازەیان نەكرد. لەڕێ  گوزاردا 
ئاغایەكم دی تێاڵیەكی لە نۆكەرێكی ڕووت و قووتی هەڵ 
دابوو،  لێ   ئەوەندەی  بوو،  بێداركردنی  خەریكی  گرتبوو، 
خوێن وەك فیچقە لە لەشیەوە بازرەقەی ئەبەست، هێشتا 
نەگەیشتبوومە بەرەوە، نۆكەرەكە لە پەلوپۆ كەوت و لەژێر 
پێی ئەو زۆردارەدا ڕاكشا، بە هەزاران ئەهاتن و ئەچوون 
كە  نەدەسووتا  قوڕبەسەرە  داماوە  بەو  دڵیان  كەسێكیان 
لەژێر دەستی ئەو بەدبەختە دەری بێنێ ، ئایا بۆچی هەموو 
ڕۆح لەبەرێك هەریەك بە تەنگ هاوخوێنیەوە نایەت و لە 
ڕۆژی تەنگانەدا فریای ناكەوێ ، خۆ خۆریان هەرگیز لەناو 
یا  پاڕامەوە،  یەزدان  بارەگای  لە  ئەمە  دوای  لە  نابرێ ، 

مەرگ، یان بەجارێ 
نەبیستنی  و  زۆردار  خوێناوی  چنگی  چاوپێنەكەوتنی   
ناڵەی داماوان و گریەی هەژاران، بەاڵم یەزدان دوعاكەمی 

هێنایە جێ و ئیتر منیش گوێم لە هەموو ترشی و تاڵیی و 
بێ  پەیمانییەكی زەمان  لینج بووە«.

ئەم پارچە ئەدەبییەی كە نووسەر هەڵی بژاردووە، لە دوو 
واتە  ئسلووب،   الیەنی  یەكەم  دەكرێ ،  تەماشا  الیەنەوە 
شێوەی نووسین و دەربڕین، كە ئەمیش لەو كاتەدا وەك 
سەرەتای  و  سااڵنی سی  نووسەرەكانی  و  شاعیر  لە  زۆر 

چلەكان لەژێر كاریگەرییەكی ڕۆمانتیكییانەدا بووە.
و  وتار  و  پەخشان  پارچە  ئەو  بەڵكو  ئەمە،  هەر  نەك 
پەیڕەوی  شێوەوە  ڕووی  لە  نووسیونی،  كە  چیرۆكانەش 

قوتابخانەی ڕۆمانتیكی كردووە.
بەرهەمێكیدا  هیچ  لە  نووسەر  بابەتیشەوە،  لەالیەنی 
پڕوپووچ  و  كۆن  بیروباوەڕی  و  ئەفسانە  و  خەیاڵ  دوای 
نەكەوتووە، بەڵكو بابەتەكانی لە واقیع و ڕاستەقینەی ژیانی 
كۆمەڵەكەیەوە هەڵ هێنجاوە. نەخۆشییە كۆمەاڵیەتییەكانی 
خستۆتە ڕوو و هەوڵیداوە چارەسەریان بۆ بدۆزێتەوە و ڕوونتر 
بڵێین لەبارەی ناوەڕۆكیشەوە، نووسەرێكی ڕیالیزمی بووە. 
نووسینەكانیدا  لە  وەك  چارەسەركردنەوە  لەڕووی  بەاڵم 
كەمتر  و  ئەو سەردەمە  بیركردنەوەی  وەك  دەردەك��ەوێ ، 
بە  بیروڕای  بیری شۆڕشگێڕی  پێگەیشتنی  و  بوون  كامڵ 

چارەسەر هەبووە. بڕوانە نووسینەكانی:
- نیشتمانپەروەر، 1939.

- ئاغا گیان، 1948.
- ناڵەی هەژارێك، 1942.

- هاوار ژنینە، 1943.
- من و یارم، 1942.
- چوار هەژار، 1945.
- لە خەوما، 1944.

لەناو ئەمانەدا، لە هەموان زیاتر، ساڵی )1948( لە گۆڤاری 
گەالوێژدا، پەخشانی ئاغا گیان دەنووسێ، دیارە ڕاپەڕین 
و بارودۆخی ئەو سەردەمەی عێراق بەگشتی و كوردستان 
شۆڕشگێڕیی،  بیروباوەڕی  پێگەیشتنی  و  بەتایبەتی، 
كاری  پاشایەتی،  زۆرداری  دارودەستەی  دژی  ڕاوەستان 
نووسینەدا  لەم  جەوهەر،  عەبدوڵاڵ  قەڵەمی  سەر  كردۆتە 
بەرەو دەربڕینێكی ئاشكراتر و هەنگاونانێكی نوێ  دەڕوا، 
باری  تەنها  و  ئەنجام  بگاتە  نەیتوانیوە  داخەوە  بە  بەاڵم 
ژیانی تاڵ و گوزەرانی دەردەسەری جوتیارێكی دەربڕیوە و 
هێمایەكی ئەوتۆی تێدا نییە بەرامبەر زۆرداری ئاغا، هێز و 
بزوتنەوەیەك لە ئارادا بێ  و مژدەی نزیكبوونەوەی مەرگی 
گیان  »ئاغا  دەنووسێ :  چاالك،  ع.  بدا،  ئاغاكان  هەموو 
ئایینێ   بە چ  تۆ  پێكەنین هەڵداوەتەوە،  بە  پێڵوی چاوم 
گوێما  بە  لەبەرچی  سەربەستیم،  گۆشكراوی  ئەمگرێنی؟! 
پێ  بەپێی هەموو كەسێ  بم، ئینجا بە چ دەستوورێ  دڵ 
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نەوازەی تۆ بكەم؟! لە قوڕتیلی هەموو ئاواتێكم زیاتر بۆچ 
ناهێڵی پەنجە لە پەنجەی ئینسانێك بدەم، ئینسان نیم؟! 
بەختیاری  بڕینە  چاو  ئومێدی  بە  نازانی؟  ئینسانم  بە  یا 
بەرەو ڕۆشنایی ژیان ختوكە و دڵخۆشی دراومەتەوە، تۆ 
و  داوە  گرێ   ئەستۆم  لە  دیلیت،  پێوەنگی  باوەڕێ   چ  بە 
سەراسیمە و حەپەساو بە گوێ  دەریای مەینەتا ئەمگرێنی 
خۆشبەختیش  و  ئاسوودەیی  و  بچەوسێمەوە  من  بۆچی 
بەبااڵی تۆ بڕا بێ ؟ بۆچ من وێڵ بم و تۆ ئازاد و سەرفراز«.
بەالی منەوە، ئەگەر لە كاتی خۆیدا، واتە ساڵی 1937، 
ئ��ەوا  ب��وای��ەت��ەوە،  ب��اڵو  )ئ����اوات(ی ع. چ��االك  كتێبی 
كاریگەرییەكی زۆری دەبوو لە دوو الیەنەوە، یەكەم، دەكەوتە 
هەموو  كتێبخانەكاندا  لە  و  بەگشتی  خوێنەران  دەستی 
كات جێگای خۆی دەگرت. دووەم، ئەو نووسەرانەی لەو 
كاتەوە سەبارەت بە پەخشانی هونەریی و چیرۆكی كوردی 
ئەدیبە  ئەم  بەرهەمەكانی  لە  ئاوڕیان  زیاتر  نووسیویانە، 
دەدایەوە و ئامادەیی وەك سەرچاوەیەك لەبەر دەستیاندا 
ئەوا   درابێتەوە،  لێ   ئاوڕی  جاروبار  ئەگەریش  وە  دەبوو، 
دیارە ئەو نووسەرە گەلێ  ماندوو بووە و لەم گۆڤار و لەو 
ڕۆژنامە هەتا بەرهەمێكی دۆزیوەتەوە، هەتا ئێستا كە باسی 
ڕاست  و  ڕاستە  بێ ،  كرا  عەبدوڵاڵ جەوهەر  نووسینەكانی 
باسی گۆڤاری گەالوێژ كراوە، چونكە زۆربەی بەرهەمەكانی 
لەوێدا باڵوكردۆتەوە. لەپاش داخستنی ئەم گۆڤارە لەساڵی 
و  وەستاوە  باڵوكردنەوەی  لە  ئەویش  ئیتر  )1949(دا، 
نووسینیشی كەمتر بووە و ئەو گەرم و گوڕییەی جارانی، 
بڵێسەی كەم بووە. ئینجا سەرەتا كە باسی بەرهەمی ع. 
چاالك- مان كرد لە )ژین(دا، باسی ئەوەمان كرد كە چۆن 
)پیرەمێرد(ی نەمر یارمەتی داوە و زۆر جاریش لە ڕووی 
زمان و داڕشتنەوە، هەندێ  دەستكاری لە نووسینەكانیدا 
كردووە و بۆی باڵوكردۆتەوە. لەو نووسینە سەرەتاییانەی، 
پەخشانێكە بەناوی )نیشتمانپەروەر(، كە ساڵی )1939( 
باڵوی كردۆتەوە. ئەم پەخشانە گرنگییەكی تایبەتی هەیە 
و بۆ كەسێك لەو تەمەنەدا وەها بنووسێ ، شایانی سەرنج 
و ئافەرینە، لەو نووسینەی »ع. چاالك«، دوو خاڵی زۆر 
گرنگ سەبارەت بە مەسەلەی ڕامیاری و نیشتمانپەروەری 
نیشتمانپەروەری  ئایا  یەكەمیان،  ك��ردووە،  دەستنیشان 
ڕاست كێیە؟ دووەم، ئایا كام ڕێگای تێكۆشان دەتوانێ  گەل 
بارەیەوە دەنووسێ : »ئێمە  لەم  ئامانجەكانی؟  بگەیەنێتە 
كە ڕۆڵەی ئەم ناوەین، المان وایە هەرچی ڕیشی سوورە 
هەمزاغایە، هەرچی هات و زمانی لووسی لێ  خستینە كار 
ئەگەر دوژمنیشمان بێ ، بێ  تاقیكردنەوە ئەچینە سەر بیری 
و ئەبینە گورزی دەستی، نیشتمانپەروەر، ئەو دالوەرییەیە 
بەماڵ و بەگیان تەقەال بدا و درێغی نەكا لەڕێی دەرهێنانی 

گەلیا لەژێر پەنجەی بێگانە، لەم قەڕنی بیستەمەدا بەقسەی 
خۆش و بەخەندە و پێكەنینەوە، ئیشمان ئەوە نییە دەستی 
نەزانكاران، هەروەها ناڵەی هەژارێك، چیرۆكێكی ساكارە، 
بەاڵم بۆ ڕۆژگاری خۆی تایبەتی هەبوو باسی هەرەوەزی 
ڕەوشتی  نموونەی  كە  كۆمەڵدا،  لە  دەكا  یارمەتیدان  و 
كە  مەل  كۆمەڵێك  بەو جۆرەی  مرۆڤانەیە.  بیری  و  بەرز 
و  دەبێ   كارەساتێك  تووشی  باخێكدا  لەناو  گیاندارێكیان 
ناتوانێ  ڕزگاری ببێ ، بەاڵم هاوڕێكانی دەگەڕێنەوە سەری و 
بەجێی ناهێڵن، هەتا بە هەموو ڕزگاری دەكەن، بەاڵم ئەم 
مرۆڤێك دەبینێ  كە ئافرەتێكی بێ  دەرەتانە، دەسووڕێتەوە 
و كەس الی لێ  ناكاتەوە و یارمەتی نادا، و بەراورد دەكا 
كە ئەو باڵندانە بەو جۆرە گیانی یارمەتیدان و لەخۆبردنیان 
تێدا بوو، بەاڵم ئێمەی مرۆڤ نەمانتوانی ئەو ئافرەتە ڕزگار 
لە  بكەین،  ڕەفتار  باڵندانە  ئەو  وەك  تەنانەت  و  بكەین 
لەگەڵ  ڕۆمانتیكی  بەشێوەیەكی  دیارم(دا  )من  پەخشانی 
خۆشەویستەكەیدا دێتە گفتوگۆ، بەاڵم وەك شێوازی باوی 
ئەو سەردەمە لە كۆتاییدا دەیباتەوە بۆ سەربەستیی ئافرەت 
و باری دواكەوتوویی كۆمەڵ. لەسەرەتادا دەنووسێ : »كێ  
كێ   بكوژێنێتەوە؟  دووكەڵە  ئەم  ئاگری  بڵێسەی  ئەتوانێ  
ئەتوانێ  ئەم دووگوڵە لەیەك بكا و هەڵیان وەرێنێ ؟ كێ  
ئەو بیری خۆی لە قەرەی پساندنی تەلی دوو دڵ نووساند 
و بەهێز وەك من و تۆ؟ كێ  دڵی دێ  ڕۆشنایی ئەم دوو 
تەماشای  بە وردی  ئەگەر  نەهێڵێ ؟ كەس..  لەناوا  چرایە 
تریش  نووسەرانی  لە  زۆر  و  ن��ووس��ەرە  ئ��ەم  بەرهەمی 
ئەو  ئاشكرا  بە  نووسیویانە،  سەردەمەدا  لەو  كە  بكەین 
هێڵە ڕۆمانتیكی و شێوازە باوە دیارە كە لەو ڕۆژگارەدا، 
نوێ   شێوەیەكی  بە  و  سەندبوو  پەرەی  نووسەراندا  لەناو 
لە ئەدەبی كوردیدا دەناسرا. ئەمەش لە دووالیەنەوە بوو، 
الیەنی یەكەم كە زیاتر نزیك و كاریگەر بوو، ئەو شەپۆلە 
بوو كە لە ئەدیبەكانی )مەهجەر(ی عەرەبییەوە بە هۆی 
كۆمەڵی )الرابطە القلمیە(ەوە دەهات بۆ ڕۆژهەاڵت، كە 
زیاتر بریتی بوون لە نووسینەكانی: جبران خلیل جبران، 
میخائیل نعیمە، زۆریان وەردەگێڕدرانە سەر كوردی، لەوانە 
بەرهەمی ئەو نووسەرانەیان كردۆتە كوردی لەو سەردەمەدا 

زیاتر لەژێر كاریگەری ئەواندا بوون، ئەمانەن: 
خلیل  جبران  ی  ارواح  مناجاە  پەخشانی  لە  پیرەمێرد   -

جبراندا.
- گۆران، لە شیعری دوێنێی باالمس ی جبراندا.

- میرزا مارف لە  وجمال الموت دا.
- عەبدولقادر قەزاز، لە گەالوێژ و ژین دا.

ئەحمەد هەردی، شاكر فەتاح، عەالئەددین سەجادی و بلە 
و ڕەشید نەجیب و دڵشادی ڕەسووڵی و ئیبراهیمی نادری 
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لە گەالوێژ ودەنگی گێتیی تازەدا و چەند نووسەری تریش. 
لەناو ئەمانەشدا عەبدوڵاڵ جەوهەر پەخشانی ژنی ئازادی 

لەژێر كاریگەریی ئەواندا وەرگێڕاوە.
ڕۆشنبیرانی ئەو سەردەمە هەتا سااڵنی پەنجا، لەژێر ئەم 
كاریگەرییەدا مابوونەوە و شێوازی ڕۆمانتیكی و ناوەڕۆكی 
هۆی  بە  وردە  وردە  بەاڵم  دەكرد،  ڕەچاو  ڕیالیزمانەیان 
بەرزبوونەوەی هۆشی سیاسی و بزووتنەوەی نیشتمانییەوە 
ناوەڕۆك بەرەو ڕیالیزمی شۆڕشگێرانە ڕۆیشت و دیارە كە 
ئینجا  نەمایەوە،  وەك خۆی  داڕشتن  و  دەربڕین  شێوازی 
لەڕووی شیعریشەوە، با ئاوڕ لە عەبدوڵاڵ جەوهەر بدەینەوە 
و بزانین لەو چەند پارچە شیعرەدا چی بۆ كردووین. ع. 
چاالك، الی هەموان بەهەر شێوەیەك ناسرابێت وەك شاعیر 
نەناسراوە. لەڕاستیشدا هەر وایە و خۆشی ڕای وەها بووە، 
بەاڵم لە سەرەتادا چەند پارچە شیعرێكی لە ساڵی 1942دا 
لە ڕۆژنامەی ژین دا باڵو كردۆتەوە، بەم ناونیشانانە: ) لە 
هاوزمان،  واڵتیكەوە،  دوور 

كەڵەباب و باز(. من چەند گەڕام لەم سێ  شیعرە زیاترم 
نەدییەوە. لەوانەیە خۆیشی هەر زوو وازی لە شیعر هێنابێ  
و نەچوبێتەوە بەالیدا، ئەمەش لەبەر دوو هۆ، یەكەم: خۆی 
بێ ،  شاعیر  ناتوانێ   تەواو  بەمانای  كە  ك��ردووە  هەستی 
دووەمیش هەستی كردووە كە وادەی دەربڕین و توانای لە 
نووسیندا زیاترە و لەو بوارەدا دەتوانێ  زیاتر مەبەستەكانی 

خۆی بگەێنێت.
و  نووسەر  جەوهەر(ی  )عەبدوڵاڵ  دەڵێین  كۆتاییدا  لە 
قەڵەم  سەختدا،  و  دژوار  سەردەمێكی  لە  ڕەخنەگر، 
و  ئەدەبی  داهێنانێكی  خ��اوەن  و  نەترس  بەدەستێكی 
بۆ  ئافەرینیش  و  ڕێز  هەزار  دیاربوو.  پەخشاننووسێكی 
گۆڤاری گەالوێژی هەمیشە گەش و نەمر، كە زۆر نووسەری 
ماڵی  و  كردین  پێشكەش  جەوهەر(ی  )عەبدوڵاڵ  وەك 

ئەدەبی كوردیمانی ئاوەدان كرد.

سەرچاوەكان:

)ع.  ج��ەوه��ەر  ع��ەب��دوڵ��اڵ   .1
لە   1920 ساڵی  ل��ە  چ���االك(: 
دێی مێوڵی ناوچەی قەرەداغ لە 
دایك بووە و سەرەتای خوێندنی 
سلێمانی  لە  بەغدا  زانكۆی  هەتا 
بووە. لە ڕێكەوتی 1ی حوزەیرانی 
دوایی  كۆچی  سلێمانی  لە   1982
كردووە، تا ئێستا تەنها كاك ئازاد 
عەبدولواحید  وتارێكی لە ڕۆژنامەی 

العراق دا لەسەر نووسیوە.
2. گلەیی، ژین، ژمارە 558، 1939.

3. هەمان سەرچاوەی پێشوو.
گەالوێژ،  گیان،  ئاغا  پەخشانی   .4
ژمارە 3، ساڵی نۆ، 1948.              

5. ژین، ژمارە 572، 1939.
6. گەالوێژ، ژمارە 9، 10، 1942.
7. گەالوێژ، ژمارە 11، 12، 1942.

8. هەمان سەرچاوەی پێشوو.
تألیف  بڕوانە: جبران خلیل جبران،   .9

میخائیل نعیمە.
10. ژین، ژمارە 676، 1942.

11.هەمان سەرچاوە.
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ع���ه ب���دوڵ���ا ج����ه وه����ه ر.. 
ده ریایه کی به رین و مه نگ

عه لی سام ئاغا
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له  ڕاستیدا ئه و ناوه ی که  لێی نرابوو، پڕ به  پێستی خۆی 
بوو، ئه و جه وهه ره ی که  له  ده ریایه کی پانی بێ بنی هێمن 
و  به رز  ڕه وشتی  له  کۆمه ڵێک  بوو  بریتی  ئه چوو،  و مه نگ 
ڕوونی  کانیاوی  له  سه رچاوه ی  له سه رخۆیی،  و  وه فاداریی 
کوردایه تییه  و ڕه نگ و ڕووی خۆماڵێتی و نه به زین و شه ره ف 
که   بوو  بڕوایه دا  له و  ئه باری،  لێ  نه ته وه یی  که رامه تی  و 
نه بێت،  کورد  جه ماوه ری  نه هاتووی  له بن  توانای  و  به هێز 
کورد له  باوه شی ده ستبه سه ریی ڕزگار نابێت، بۆیه  هه موو 
دائه ڕشت  قاڵبانه   ئه و  له سه ر  بۆچوونه کانی  و  متمانه یه کی 

نه ته وه   بۆ  بگه ڕێته وه   تواناکه ی  و  هێز  که  سه رچاوه ی 
به ش خوراوه که ی، ئه و نه ته وه یه ی  تا ئێستاش له  

به شه  و  بێ  مرۆڤایه تی  ڕه وای  مافێکی  هه موو 
ئه ناڵێنێ،  دیلێتیدا  کۆشکی  له   ئێستاش  تا 
بۆیه  کاکه  جه وهه ر هه موو کاتێک له و بڕوایه دا 
بوو، ئه بێت کوردستان له  لیته ی بێگانه  پاک 
بکرێته وه و دڕک و داڵی لێ بژار بکرێت، الی 
وابوو تا تاکه  بنکه یه کی بێگانه  النه ی مابێت، 
حه وانه وه یان  کوردستان  دانیشتوانی  هه رگیز 
نابێت و هه موو کات ده ستی سته م و تاوان 
هه ڕه شه ی کاولیی و وێرانه یی و ده ربه ده ری له  

گه له  چه وساوه که ی ئه کا، بۆیه  به ده م بانگه وازی 
جوان مه رد و شۆڕه سوارانی ڕێبازی کوردایه تییه وه  

ئه چوو، ئه یویست کۆمه ڵ کۆمه ڵ قوتابیانی ئه و ڕێبازه  
نه مره  گۆش بکا به  بیروباوه ڕی نه ته وه یی و به ره و ڕوانگه ی 
سه ربه خۆیی و سه ربه ستی بجه نگن و له به ر تیشکی زێڕینی 
ئه و بڕوا زیندووه دا خڵته ی بێگانه  په رستی له ناو واڵته که یا 
پاکژ بکا و ڕه گ و ڕیشه ی دووبه ره کێتی و براکوژیی له  ڕه گ 
و ڕیشه  ده ربێنێ. من وه کو هاوڕێیه کی وه فاداری ئه و نه مره،  
ناوه   تا  بیگه یه نم،  ئه مه وێت  که   ئه وه   پانۆرامایه کی  ئه مه  
مه زنه که ی و هه ڵوێسته کانی نه که وێته  گێژاوی بیرچوونه وه ی 
چرایه کی  کوردایه تییه وه   ئاینی  به   جه وهه ر  کاکه   مێژوو، 
ئه وانه ی   شه وه زه نگی  کردنه وه ی  ڕۆشن  بۆ  بوو  ڕووناکیی 
به ناوی کورده وه  گه له که یان به ره و هه ڵدێری هه زار به هه زار 
ئه برد، بۆیه  له و بڕوایه دا بوو سه ربه خۆیی و ڕزگاری کورد، 
به ده ستی کورد نه بێت نایه ته  دی و ئه یوت هه تا کۆڵه که ی 
دڵۆپه   هه موو  له سه ر  کورد  به ختیاری  و  ئازادی  دواڕۆژی 
خوێنێکی ڕژاوی کورد له  هه ر جێیه کی واڵته که دا ڕژابێت، ئه و 
دڵۆپه  خوێنه  وه ک چوزه ره ی ئومێد ئه و کۆڵه  له  بن نه هاتووه  
پته و ئه کات، له  دڵی هه موو جوان مه ردان دا ئومێد و هیوای 
سه ربه خۆیی په یدا ئه کات و ئه بێته  هۆی خه باتی بێوچانی 
له رزی  جه ماوه ری ڕه ش و ڕووت، هه ر ئه و هیوایه  ترس و 
ئاگر  هۆی  ئه بێته   داگیرکه رانه وه ،  دڵی  ئه خاته   سه ره مه رگ 
تێبه ردانی هه موو داموده زگایه کی دوژمن، چونکه  شۆڕش و 

قوربانیدان له پێناو واڵتێکی زه وت کراودا، ئه وپه ڕی شه ره ف 
زڕه ی  که   گه لێکیش   ده رئه خات،  نه ته وه یی  که رامه تی  و 
کۆت و زنجیر به گوێی ڕۆڵه کانی ئاشنا بوو بێت و له  تاریکی 
زیندانه  تاریک و نووته که کانه وه  ده نگ و نرکه ی به رگه  گرتن 
گوێی گه ردونی که ڕ کردبێ، ئه و گه له  بێگومان ئه گاته  ئامانج، 
ئاڕاسته ی  چه ک  لووله ی  که   بوو  الخۆش  ڕۆژه ی  ئه و  بۆیه  

پێناوی  له   بکرێ  داگیرکه ران  سنگی 
ماف سه ندنه وه  و یه ک خستنه وه ی واڵته  



28
وهەر

اڵ جە
ەبدوڵ

ع

رۆڤار

نه مره،   کورده   ئه و  هاوبیرێکی  وه ک  بۆیه   دابه شکراوه که یا، 
وام به باش زانی ئا له م چه ند خااڵنه ی خواره وه دا وه ک به ڵگه  
بۆ  کوردستان،  دانیشتوانی  به رچاوی  بیخه مه   نه ویستێک 
یادی  سه رشان  پێویستییه کی  وه ک  ساڵێک  هه موو  ئه وه ی 

بکرێته وه .
1- زمانی شۆڕش به رپاکردن کاتێک ئه کرێته وه  و جه نگی تۆڵه  
و به رگه گرتن له  هه موو کون و قوژبنێکی واڵته وه  ده بیسترێ، 
تا دوژمن مافی به ش خوراوی کوردی ژێر ده سته ی پێشێل 

بکاو  نیشتمانه که ی به  به شێک له  واڵته که ی خۆی دابنێ.
2- بانگه وازی سه ربه خۆیی و سه ربه ستی و مافی مرۆڤ له  
لوتکه ی یه کسانی و برایه تی ڕاسته قینه وه  لێ ئه درێ، گوڵ و 
گوڵزاری هه ڵپڕوکاو ئه بوژێته وه ، ئه و ساکه  ئاشتی نێو گه الن 
تا دێت پته  و  برایه تی و مرۆڤ دۆستێتی  ئه نوێنێ،  خۆی 

ئه بێت کاتێک که س به شی که سانێکی تر لووش نه دا.
و  کون  هه موو  له   داگیرکه ر  شێره به فرینه کانی  ئه بێت   -3
قوژبنێکی واڵته که ماندا بچێته وه  تا له جێی ئه وان النه ی کاول 
و وێران ئاوه دان بێته وه  و له  ڕوانگه ی ئازادیخوازانه وه  مافی 

ڕه وای کورد بنووسرێته وه .
چیا  لووتکه ی  ل��ه   ڕزگ���اری  س���ردووی  خۆشه   چه ند   -4
کورد  که   بیسه لمێنێ  و  بدرێ  لێ  کوردستانه وه   به رزه کانی 
که رامه تی له ده ستچووی چۆن ئه سێنێته وه ، له و کاته وه  که  
ڕۆڵه   بۆ  سه رپشت  خستۆته   زیندانه کانی  ده رگ��ای  دوژمن 
و  کۆڵنه دان  و  به رگه گرتن  ده نگی  ک��ورد،  قاره مانه کانی 
له  گوێی  تادێت  تاوانبارانه وه   به رامبه ر سته می  تۆڵه سه ندن 
جه نگاوه ران  بانگه وازی  و  ئه زرنگێته وه   داگیرکه ران  دوژمنی 
له  چیا به رزه کانه وه  لێ ئه درێته وه  و به روبوومی به شخوراوان 
به خۆیان ئه درێته وه ، له سه ر لووله ی هێزه وه  دادپه روه ری و 
یه کسانی ئه نووسرێته وه ، مافی ڕه وای کورد به  زۆر له  دوژمن 

ئه سه نرێته وه .
بۆ ئه و جه وهه ره ی که  ئێستا له  باوه شی گڵدا پاڵ که وتووه ، 
تا ئه و کاته ی که  دڵه  گه وره که ی له  لێدان که وت، نه خۆشییه  
کوشنده که ی شێرپه نجه ش به و هه موو ژان و ئه شکه نجه یه وه  
و  هێمنیی  له   جه وهه ر  کاکه   به ڕێز  مامۆستای  نه یتوانی 
بۆم،  ئه یڕوانی  گه شانه یه وه   چاوه   له و  بخات،  له سه رخۆیی 
به اڵم  بڕابوو،  لێ  وتنیان  وزه ی  لێوه کانی  که   له و کاته دا 
به چاوی تێی ئه گه یاندم که  خواست و ئاواته کانی ڕۆژێک له  
ڕۆژان بگه یه نم به گوێی ڕۆڵه  کۆڵنه ده ره کانی نه ته وه ییه کاندا، 
و  هه ست  به کورتی  بچووکه دا  له م سمیناره   ئا  منیش  بۆیه  
بیر و باوه ڕی نه مرێتی ئه وم گه یاند، تا ناوه که ی بچێته  ناو 

تۆمارگه ی مێژووی که ڵه  دلێره کانی کورد و کوردستان. 
عه بدوڵاڵ  دوایی  کۆچی  هەواڵی 

هاوکاری ڕۆژنامەی  لە  جه وهه ر 
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عەبدوڵاڵ جەوهەر، زێوەرێك 

لەنێو ئاوێكی 
ڕووندا

یوسف محەمەد بەرزنجی

ئەو پیاوێكی بە ویقار و مەزن بوو، لە مەزنیی و 
دەكەوت.  بەدیار  مەزندا  ڕێزێكی  لەنێو  و  پاكیی 
هەرگیز  بوو،  نێرگزێك  و  بۆنخۆش  گوڵێكی  ئەو 
ڕەنگینی  باڵ  پەپوولەیەكی  نەدەبوو،  ون  بۆنی 
لەگەڵ  بەیانیان زوو  ڕەنگاوڕەنگی قەشەنگ بوو، 

شەبەق و كازیوەی بەرەبەیاندا، كە خەڵكی شار 
چاالكییەكی  و  جموجۆڵ  لە  و  دەكەوتن  وەڕێ  
دەچوون،  كارەكانیان  بەرەو  بوون   بەردەوامدا 
خورماییەكەی  شاڵە  ئەواندا،  لەگەڵ  ئەمیش 
دەپۆشی و پشتێنە ئەنگۆرەكەی لەسەر دادەنا و 
بە  ڕەنگی  تەوێڵی گەنم  لەسەر  قوتەكەی  جامانە 
شێوەیەكی بەرز و ڕێك  دەپێچایەوە و لە گەڕەكی 
هەنگاوە  لەسەرخۆ  و  ئەسپایی  بە  عەقارییەوە 
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لەسەرخۆكانی بەرەو پاركی گشتی دەنا، زوو زوو 
باخەكە  ناو  گوڵەكانی  و  دار سنەوبەر  بۆ  ئاوڕی 
لەبەردەم پەیكەری شاعیرێكی  دەدایەوە و خۆی 
پیرەمێرد  ی  تۆفیق"  "حاجی  ش��اردا  گ��ەورەی 
دەبینییەوە، سەرێكی شانازیی بۆ الی ئەم پیاوە 
بۆ  زەردەخەنەوە  بە  و   دەكردەوە  بەرز  مەزنە 
بیر  ەی  )ئاوات(   ئەو  و  دەڕوانی  پەیكەرەكەی 
ئەمدا  ناخی  لە  مەزنە  پیاوە  ئەم  كە  دەكەوتەوە 
قووڵەوە  هەڵكێشانێكی  هەناسە  بە  چاندبووی، 
لەبەردەم  بیرەوەرییەكانی  و  یادەوەری  هەموو 
دەهاتەوە  بەیاد  پەیكەرەكەدا  زیندووی  ڕۆحی 
شەپۆلێكی  قوڵپی  لەنێو  خەفەكراوی  ڕۆحی  و 
فرمێسكە  دەب��وو،  ئاواتەكانی  تێكەڵی  خەمدا 
خێرا  دەهێنایەوە،  بەئاگای  ماوەكەی  قەتیس 
پشتێنەكەی  لەبەر  سركەییەكەی  دەستەسڕە 
دەس��ڕی.  پێ   ڕاب��ردووی  ئەشكی  و  دەردەهێنا 
مەولەوی  شەقامی  بەرەو  هەنگاوی  وردە  وردە 
لە  دەن��ا،  گەالوێژ  و  زێ��وەر  كتێبخانەی  الی  و 
كتێبخانەكاندا  جامخانەی  ڕوونی  شووشەی  نێو 
دەڕوانین.  بۆی  و  دەبووەوە  ورد  كتێبەكان  لە 
بەئاگا  دۆستەكانیدا  س��اڵوی  لەگەڵ  جار  زۆر 
الی  و  ب��ەرە  هەنگاوەكانی  پاشان  دەه��ات��ەوە، 
تیشكی  بەر  كاڵبووەوەی  و  ڕەنگاوڕەنگ  كتێبی 
هەتاوی گەرمی هاوینان و ژێر دارە بااڵبەرزەكانی 
و  ڕیزكراو  كتێبی   لە  دەنا،  مەولەوی  شەقامی 
بەریدەكە  تەنیشت  دیواری   سەر  هەڵواسراوی 
كتێبەكاندا   ب��ەردەم  لە  و  شۆستەكە  س��ەر  و 
دەوەستا و لە كتێبە ڕەنگاوڕەنگەكانی دەڕوانی. 
زەرفەكە  لەنێو  هەنگڵی  بن  دەفتەرەكەی  پاشان 
ن��ووس��راوەك��ان��ی  كتێبە  ل��ەگ��ەڵ  و  دەردەه��ێ��ن��ا 
دەك��ردن،  ب��ەراوردی  خۆیدا  دەفتەرەكەی  نێو 
ئەوی  نییە.  چاپكراوانەی  لەم  كام  بزانێ   تا 
دەیكڕین  بێ مامەڵە  و  پەنا  و  پێچ  بەبێ   نەیبوو، 
ڕەش  ڕەنگی  كە  شیڤەرەكەی  پاندانە  بە  و 
ب��وو، ت��ۆم��اری دەك���ردن ب��ۆ ئ���ەوەی ل��ە ی��ادی 
بەدیار  سەیركردنە  و  راوەستان  ئەم  نەچنەوە. 
كاتێكی  و   دەقیقە  و  س��ات  كتێبەكانەوە  
خۆشەویستیی  لەنێو  پیاوە  ئەم  و  دەبرد  زۆری 

ون  ڕەن��گ��اوڕەن��گ��ەك��ان��دا  و  ج��ۆرب��ەج��ۆر  كتێبە 
لە  و  هاتووە  لەكەیەوە  نەیدەزانی  ئەم،  دەبوو. 
دەڕوان��ێ ،  كتێبەكان  بۆ  و  وەستاوە  كەیەوە  
ڕێبوارەكان  و  شەقامەكە  دەنگەدەنگی  مەگەر 
ئەوەندە  زووش  زوو  بهێنایەتەوە،  بەئاگا  ئەمی 
ڕەنگییەكەیدا  گەنم  ڕووخسارە  بەسەر  ئارەق  
بیری دەچووەوە دەستەسڕە  دەبووەوە،   پەرش 
وشكی  و  بیسڕێ   تا  بهێنێ   دەر  سركەییەكەی 
بەدیار  ونبوون  پاش  جار  زۆر  بۆیە  بكاتەوە. 
و  دەردەه��ێ��ن��ا  سركەییەكەی  كتێبەكانەوە، 
كردەوەیە  ئەم  دەك��ردەوە.  پاك  پاكی  سیمای 
كتێبەكانەوە،  بەدیار  و  شەقامە  ئەم  لەسەر 
ئەم  خولیاكانی  لە  بەردەوامی  بە  ساڵ  ڕۆژانی 
پاش  خوڵقابوو.  و  كردبوو  چەكەرەی  پیاوەدا 
و  بەرە  ماوەیەك،  بە  كتێبەكان  كەوی  و  شەن 
گازینۆی گەل هەنگاوە لەسەرخۆكانی دەنا و الی 
دادەنیشت  هێمنی  و  ئەسپایی  بە  وەجاخەكەوە 
زوو  دەك��رد،  ئ��اوی  ت��ۆزێ   و  چایەك  داوای  و 
زووش دۆست و هاوڕێكانی ساڵویان لێ دەكرد و 
وەاڵمی  خۆشەویستی  لە  تێكەڵەیەك  بە  ئەمیش 
دەدانەوە. دواتریش هەندێ  لە هاوڕێكانی كۆن و 
و  گفتوگۆ  بە  و دەستیان  دادەنیشتن  تازەی الی 
پەیجۆری  ئەدەب  و ڕۆژگار دەكرد. ئەم پیاوە 
گەنم ڕەنگ و الواز و لەسەرخۆ و گەورە و پاك 
ناوی    ، گەالوێژ  سەردەمی  ڕووخسارەی  جوان  و 

بوو.   جەوهەر  عەبدوڵاڵ 
ناسی،  جەوهەرم  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  كاتەی  ئەو 
دەست  ه��ەردوو  پەنجەكانی  لە  ت��ازە  تەمەنم 
لەگەڵ  م��ەول��ەوی  ش��ەق��ام��ی  ل��ە  ت��ێ پ��ەڕی��ب��وو، 
تەنیشت  لە  خاكی"دا  "مەحموود  خوالێخۆشبوو 
نزیك  و  مەولەوی  شەقامی  كۆتایی  و  بەریدەكە 
فرۆشتن  كتێب  سەرقاڵی  سلێمانی،  سەرای  بە 
لە  سەر  زوو  جەوهەر  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  بووم. 
و  نوێ  كتێبی  و  دەكردین  سەردانی  بەیانیان 
شۆستەی  لەسەر  لەگەڵمان  و  لێدەكڕین  كۆنی 
كتێبەكانی  س��ەی��ری  و  دەوەس��ت��ا  شەقامەكە 
و  دەكرد  لەگەڵماندا  گفتوگۆی  ڕۆژانە  و  دەكرد 
ئێستاش  تا  كە  دەكردین،  بەسوودی  ئامۆژگاری 
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وێنە و ڕۆحی ئەم پیاوە زیندوو و پاك و بێگەرد 
ماوەتەوە. یادەوەریما  لە  مەزنە،   ڕووخسار  و 

تێیدا  و  ناسی  تێدا  ئەوم  سەردەمەی  ئەو  من   
تەنانەت  دەهات،   لێ  خاوم  شیری  بۆنی  بووم، 
ڕاست و چەپی خۆم لەیەكدی جیا نەدەكردەوە. 
بووم  تێكەاڵو  و  خوێنگەرم  و  كاڵفام  الوێكی 
بێئەندازە  و  ڕووناكبیری  و  كتێب  دنیای  بە 
عەبدوڵاڵ  مامۆستا  دەوی��س��ت.  خ��ۆش  كتێبم 
دەك��ردی��ن،  س��ەردان��ی  كاتانەی  ئ��ەو  ج��ەوه��ەر 
هەر  ب��وو،  پێ  نایلۆنێكدا  لەنێو  دەفتەرێكی 
دەفتەرەدا  ئەو  لەنێو  بكڕیایە  كتێبێكی  كاتێك 
نەچێ .  لەیادی  ئ��ەوەی  بۆ  دەك��ردن،  تۆماری 
زۆر  تەمەنەدا،  لەو  مامۆستا  دەف��ت��ەرەی  ئەو 
لە  بۆیە  ڕاكێشابوو،  خۆی  الی  بۆ  منی  سەرنجی 
تۆماركردنی  لە  مەبەستی  كە  پرسی  مامۆستام 
چییە؟  دەفتەرەدا  لەو  چاپكراوانە  ئەو  ناوی 
دەدامەوە  وەاڵمی  زەردەخەنەیەكەوە  بە  ئەویش 
و دەیگوت: كوڕم من لە ساڵی 1965وە تائێستا 
جارێكیان  بەخشیوە،  كتێبخانەكەم  جار  دوو 
بە  تریان  جارێكی  و  سلێمانی  مۆزەخانەی  بە 
كتێب  بەبێ   ئێستادا  لە  گشتیی.  كتێبخانەی 
كوڕ  وەك  تۆ   بەڵكوو  جا  نابا،  ب��ەدەر  ژیانم 
هەر  و  بكەی  هاوكاریم  برایەك  و  باوكێك  و 
هات،  بۆ  تازەت  و  كۆن   چاپكراوێكی  و  كتێب 
بكەی.  هاوكاریم  و  بكەیتەوە  ئاگادارم  بەڵكە 
بۆیە  لەم دەفتەرەشدا تۆماری دەكەم تا لەیادم 
و  هەیە  چیم  كتێبخانەكەمدا  لە  كە  نەچنەوە، 
نەبێ ،  نرخت  خەمی  وتیشی  تەنانەت  نییە،  چیم 
منی  بە  تۆ  بێ   فلس   250 بە  كتێبێك  ئەگەر 

ڕازیم. 500 فلس من  بدەی بە 
كتێب خۆش  ئەوەندەی  گەورەیە،  مامۆستا  ئەم   
ژیانە  لەم  تری  هیچی  كتێب  لە  جگە  دەویست، 
بە  كە  دا  پێ  بەڵێنم  منیش  نەدەویست.  خۆش 
ئەوەبوو  نەبێ .  خەمت  و  دەبم  هاوكارت  چاوان 
بەسەخاوەتەوە  خۆشەویستی  لەبەر  بەڵێنەكەم 
كتێبخانەیەكمان  و  كتێب  هەر  و  كرد  جێبەجێ 
عەبدوڵاڵ  مامۆستا  زوو  بكڕیبایەتەوە،  خەڵك  لە 
جەوهەرم لێ ئاگادار دەكردەوە و ئەویش ئەوەی 

ئەوەندە  مامۆستا  تەنانەت  دەیكڕی.  نەیبوایە 
پاش  كتێبانەی  ئەو  بوو،  بڕوا  و  متمانە  جێگەی 
لەالیەن  ئێران  ئیسالمیی  شۆڕشی  هەاڵیسانی 
بە  و  دەك��ران��ەوە  چاپ  مەهابادەوە  سەیدیانی 
و  سلێمانی   بۆ  دەمانهێنان  نهێنی  و  قاچاخ 
شاخ  كوردستانی  نووسەرانی  یەكێتیی  كتێبەكانی 
بووم  یەكێك  خۆم  كە  شۆڕش  باڵوكراوەكانی  و 
زۆربەیانم  دەكردنەوە،  باڵومان  كەسانەی   لەو 
و  جەوهەر  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  دەستی  دەگەیاندە 
ژیانم  سەر  بوونی  مەترسیی  لە  زوویش  زوو  ئەو 
بەسوودی  ئامۆژگاری  و  دەكردمەوە  ئاگاداری 
دەك���ردم. ب��ۆی��ە ب��ە ش��ان��ازی��ی��ەوە دەڵ��ێ��م ئەو 
عەبدوڵاڵم  مامۆستا  كتێبخانەكەی  بۆ  كتێبانەی 
و  نەكردبێ   پەیدا  هەموویم  ئەگەر  كرد.  پەیدا 
كتێبەكانی  بەشی  سێ  نەبێ ،  تێدا  زیادەڕۆیی 
ئەوكاتانەی   ك��رد!  پەیدا  بۆم  من  وەفاتی،  تا 
تێك  جارێك  چەند  تەندروستی  باری  مامۆستا 
دەگەیشتمە  كە  هەر  و  كرد  سەردانیم  من  چوو، 
لێ  كتێبی  دەن��گ��وب��اس��ی  و  ه���ەواڵ  ژوورەوە 
لەیادت نەچێ  هەرچیت  دەپرسیم و پێی دەگوتم 
دێم  بوومەوە  چاك  كە  دانێ ،  بۆم  كەوت  دەست 
دەیانبەم، تەنانەت ئەم پیاوە مەزنە، لەناوجێگە 
و سەرەمەرگیشدا هەر لە ئاوات و خەمی نیشتمان 
چاپكراوەكان.  و  كتێب  بۆ  بوو  خۆشەویستیدا  و 
ئەدیب  لەوەی  جگە  جەوهەر،  عەبدوڵاڵ  مامۆستا 
بڕشت  بە  قەڵەمێكی  و  گ��ەورە  نووسەرێكی  و 
جار  زۆر  بوو،  نیشتمانپەروەریش  پیاوێكی  بوو، 
دەپرسیم  لێ  مەسەلەی  هەندێ   و  شاخ  هەواڵی 
و  ئایندە  ئەویش   هەبوو،  گەورەی  خەمێكی  و 
بوو،  گەلەكەی  و  نیشتمانە  ئەم  پ��اش��ەڕۆژی  
نووسەری  بوو.  گەال  و  نیشتمان  بەرەی  لە  ئەو 
بكرێ ،  چاوەڕێ   لێ  ئەوەی  هەر  دەبێ   ڕاستگۆ 
كتێبەكەی  هەواڵی  جار  زۆر  عەبدوڵاڵ،  مامۆستا 
نامیلكە  ئەم  كە  دەپرسیم،  لێ  ئاوات  ناوی  بە 
 1938 ساڵی  الوی��دا  سەردەمی  لە  كتێبەی  و 
چاپ  بۆی  پیرەمێردەوە  تۆفیقی  حاجی  لەالیەن 
ئەو  الوێكی  ئاواتی  وەك  و  ب��اڵوك��راب��ووەوە  و 
ئەو  من  كرابوو.  چاپ  پاڵپشتیی  بۆ  سەردەمە 
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بۆ  خۆشەویستیم  لەبەر  ب��ەاڵم  الب��وو،  كتێبەم 
ئاشكرا  بوونەكەی  نهێنی  نەمدەتوانی  پیاوە  ئەو 
ئەو  كە  بكردایە  ئاشكرام  ئەگەر  چونكە  بكەم، 
داوام  ئەگەر  نەمدەتوانی  المە،  و  هەیە  كتێبەم 
كەسێكی  ئەو  چونكە  نەبەخشم،  پێی  بكا  لێ 
زیاتر  ساڵ   30 بۆ  ئەوە  بۆیە  بوو،  خۆشەویست 
دەچێ  ئەو كتێبەم پاراستووە و وەك  ئاواتێكی 
مامۆستا  یادگارییەكانی  و  ب��ۆن  هەمیشەیی 
بە  تائێستا  و  دێ   ل��ێ  ج��ەوه��ەری  ع��ەب��دوڵ��اڵ 

ماوەتەوە. الم  زیندوویی 
گەورەی  مامۆستای  زۆر  بووین،  الو  ئەوكاتەی 
ناسی  قەڵەمم  و  نیشتمان  خەمی  و  وشە  ناو 
مستەفا  محەمەد  فەتاح،  شاكر  مامۆستایان  وەك 
مارف  د.  كاردۆخی،  ئەخۆل،  هەردی،  كوردی، 
كەمال  د.  كەریم،  مەال  محەمەدی  خ��ەزن��ەدار، 
پیاوە  ل��ەم  تا   ... بێكەس  شێركۆ  م��ەزه��ەر، 
و  نیشتمان  مەسەلەی  لە  شت  زۆر  گەورانەوە 
قەرزارباریانین..  و  بووین  فێر  قەڵەمەوە  و  وشە 
هەبوو  كەشكۆڵێكم  بڵێم:  ئ��ەوەش  دەم���ەوێ  

دەست  بە  نووسەرانم  ژیاننامەی  و  بابەت  زۆر 
و  فەتاح  شاكر  وەك  نووسەرانی  پەنجەی  و 
بورهان قانع ... تا، تێدا تۆمار كردووە و وەك 
چەند  ئەو  پ��ارێ��زراوە.  الم  زیندوو  بەڵگەیەكی 
جارەی سەردانی مامۆستام كرد و داوام لێ كرد 
خۆیەوە  لەبارەی  بنووسێ   بۆ  شتێكم  ویستم  و 
زوو  ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم  دام،  پێ  پەیمانیشی  و 
ئاواتی  و  هێشتین  بەجێی  و  بردییەوە  م��ەرگ 
ژیانی  سەرگوزشتەی   نووسینەوەی  بۆ  منیش 
زوو  ك��ارەم  ئەو  ئەگەر  چ��وو،  با  بە  مامۆستا 
ئێستا  ڕەنگە  نەكردایە،  فەرامۆشم  و  بكردایە 
نووسین  بۆ  باش  و  زیندوو  بەڵگەیەكی  ببوایەتە 
لەبارەی  چەند  مەزنەوە.  پیاوە  ئەم  لەبارەی 
و  كەمە  هێشتا  بدوێین،  مەزنەوە  پیاوە  ئەم 
بارانێكی  ئەو  دەڵێم  بۆیە  نایەین،  وێ��زەی  لە 
زەوییەكدا  هەموو  بەسەر  بوو،  پەڵە  بەخوڕی 
شاد  ڕۆحی  و  نایێ   كۆتایی  دڵۆپەكانی  و  باریوە 

و زیندوو بێ   و یادی بەخێر بێ .

مەولەوی، شەقامی  كۆتایی  بەریدەكە-  الی  جەوهەر  عەبدوڵاڵ  كتێبەكانی  كڕینی  جێگەی  و  شوێن 
1985 گیراوە، یوسف محەمەد.      ئەم وێنەیە پاش سێ ساڵ لە كۆچی عەبدوڵاڵ جەوهەر ساڵی 
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فیلمی دۆكیۆمێنتەری جەوهەر
لەگەڵ ڕۆڤاری ئەم ژمارەیەدا كە  تایبەتە بە عەبدوڵاڵ جەوهەر، 
و  حەمەكەریم  خەسرەو  هونەرمەند  ه��ەردوو  جیاواز،  هێڵێكی  بە 
بەناوی  درووس��ت��ك��ردووە  دۆكیۆمێنتەرییان  فیلمێكی  ق��ادر  محەمەد 
وێستگە  و  بەرهەم  و  ژیان  دۆكیۆمێنتەرییەش  فیلمە  ئەو  )جەوهەر( 
خزم  و  هاوڕێ  لەڕێگەی  نیشتیمانپەروەرە  نووسەرە  ئەو  گرنگەكانی 

دەگێڕێتەوە.. كوردەوە  نووسەرانی  و 
ڕۆڤار  ئامادەكاری  چیرۆكی  دۆكیۆمێنتەرییەكەدا  فیلمە  لەبەشێكی 
دەگێڕێتەوە،  وێنە  زمانی  بە  جەوهەر  عەبدوڵاڵ  ژمارەیەی  ئەو  بۆ 
باڵوكراوەیەی سەردەمەوە چەند الیەنێكی  ئەو  ستافی  زمانی  لەسەر 
ئەو  بیرۆكەی  درووستبوونی  چۆنییەتی  و  نووسەرە  ئەو  ش��اراوەی 

دەخرێتەڕوو. بینەران  بۆ  ڕۆڤارە 
ئایندەیەكی  لە  و  خولەكە   48 ماوەی  جەوهەر  دۆكیۆمێنتەری  فیلمی 

دەكرێت. نمایش  نزیكدا 
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وێنە و یادەوەری

عەبدوڵاڵ جەوهەر.. 
گەوهەری وشە و کوردایەتی

جەمال شارباژ ێڕی
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و لە گفتوگۆکانیدا هەرگیز وشەی بێگانەی بەکار نەدەهێنا، 
لێی  گوێگرتن  لە  دەدوا  کە  پوخت،  پەتی  کوردییەکی  بە 
تێر نەدەبوویت. لە ناوەڕاستی پەنجاکاندا بەهۆی مامۆستای 
هەرگیز لە یاد نەچووم فەرەیدون عەلی ئەمینەوە ناسیم، کە 
و  پێنج  پۆلی  لە  لە خوێندنگەی سەرەتایی چوارتا  ناوبراو 
شەشمدا خوێندکارێکی لە ناخی هەستەوە گوێگری بووم، کە 
ئامادە دەکردین، هەستی کوردایەتی  بۆ  کوردی و مێژووی 
لە ناخماندا دەچاند، یەکێک لەو خوێندکارانەش کە پێکەوە 
بووین بەڕێز فەتاح ئاغا بوو کە لە دواڕۆژدا ئەو خەباتگێڕەی 
کردن  شەهید  بە  خۆی  کوردایەتیدا  پێناوی  لە  لێدەرچوو، 
مامۆستا  و  ئاغا  فەتاح  گیانی  بۆ  دروود  ه��ەزار  گەیاند، 
فەرەیدونی نەمر و عەبدوڵاڵ جەوهەر، کە دەسپێکی سەرەتای 
ئەم لێدوانەم بوو لە سلێمانی نزیک سەرا، سەرەتای شەقامی 

مەولەوی کتێبخانەیەک هەبوو بەناوی " گەالوێژ " �ەوە ئەگەر 
بە  بوو  سلێمانی  ڕووناکبیرانی  سەنتەری  پایتەخت،  نەڵێم 
نووسەران و شاعیران و هونەرمەندانەوە.. بەردەرگاکەی لەو 
کتێبخانەیەدا  ئەو  لەبەردەمی  هەر  دەهات،  هەڤااڵنە جمەی 
پێناساندم،   جەوهەری  عەبدوڵاڵ  بەڕێز  فەرەیدون  مامۆستا 
هەروەک چۆن لە هەمان شوێندا مامۆستای نەمر " هەردی " 
شاعیری گەورەی پێناساندم، هەروەها بەڕێز دکتۆر ئیحسانی 
و  خوێندن  بۆ  واڵت  دەرەوەی  بچێتە  ئ��ەوەی  پێش  نەمر 
بەدەستهێنانی دکتۆراکەی، بێجگە لە زۆر ناوی تر کە بەرە 
بەرە ناسیمن بە تایبەتی کە چوومە ناو جیهانی نووسینەوە.. 
زۆر  هاوڕێی  بەهۆی  کە  دەگمەنانە  ڕووناکبیرە  لەو  یەکێک 
خۆشەویستمەوە کاک شێرکۆ بێکەسەوە ناسیم کاک حەمە 
دەرەوەی  بۆ  چوو  پاشدا  لە  بوو،  کۆپاندروو  عەزیز  عەلی 
واڵت بۆ خوێندن و بەدەستهێنانی بڕوانامه ی بڵند، لەو دوورە 

 جەوهەر
عەبدوڵاڵ

جەوهەر  عەبدوڵاڵ  وێنەیەی  ئەو 
کردووە شارباژ ێڕی  جەمال  پێشکەشی 
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کە   " کۆپاندروو   " هەڵگرتبوو  خۆی  نازناوەکەی  واڵتەشدا 
نیشانەی ڕەسەنایەتی و لەخۆ نەگۆڕانە..                                                                                          
مامۆستای شاعیر )ع. ح. ب(  کە هاوسەرەکەی خوشکی 
ناسیم  لەو سەنتەرەدا  هەر  بوو،  عەبدوڵاڵ جەوهەر  بەڕێز 
بەداخەوە  تا ئەو ڕۆژه ی  بووە هاوڕێیەکی هەمیشەیی  کە 
برادەرێکمان  شێرکۆ  و  من  کردین..  یەکتری  لە  مەرگ 
تێکەڵمان  پیشەسازیدا  خوێندنگەی  قۆناغی  لە  کە  هەبوو 
بوو، ئەویش برای نەمر )لەتیف عەلی( بوو کە لە پاشدا 
بووە پێشمەرگە و بە نەخۆشی گەڕایەوە و بۆ چارەسەر 
گەیشتە ئەڵمانیا بەیارمەتی مامۆستای بەڕێزمان دکتۆری 
لە  هاوبیرمانە،  کە  ���ەوە،  نەبەز(  )جەمال  پرۆفیسۆر 
بۆ  چارەسەری  ئەڵمانیادا  پێشکەوتووی  نەخۆشخانەیەکی 
جوانەمەرگ  بەداخەوە  ساڵ  چوار  دوای  بەاڵم  دەکرێت، 
ئەو  بۆ  بەرهەمەکانمدا  لە  یەکێک  لە  شیعرێکم  ب��وو، 
بەڕێزم  هاوڕێی  هەروەها  کردۆتەوە..  باڵوم  و  نووسیوە 
شێرکۆ بێکەس " کەژاوەی گریان " �ەکەی پێشکەش بەو 

کردووە..
  هەر بەهۆی ئێمەوە عەبدوڵاڵ جەوهەر برادەرایەتی لەگەڵدا 
پەیدا کرد، دەمدین زۆر جار پێکەوە پیاسە و دەمە تەقێیان 
و  شێرکۆ  و  )من  سێقۆڵی  به   شەوێکمان  بیرمە  دەک��رد.. 
لەتیف( لەماڵی کاکە عەبدوڵاڵ جەوهەر بەسەر برد، ئەوکاتە 
لە گەڕەکی " عەقاری " لە خانوویەکدا دەژیا، کتێبخانەیەکی 
گەورەی هەبوو، شەرەفی ئەوەم پێبڕا کە بەرهەمەکانی منیش 
لە باوەش بگرێت، لە پاشدا  ئەو کتێبخانەیەی پێشکەش بە 

نامەخانەی سلێمانی کرد. 
بەسەرهاتی  و  یادگاریی  كۆمەڵێك  ش��ەوەدا  لەو  هەر   
خۆشمان بەسەر برد، ئەمە جگە لەوەی زیاتر لە نزیكەوە 
مامۆستا  تێڕوانینەكانی  و  بۆچوون  و  دید  بە  ئاشنابووم 
و  شیعر  و  نیشتمان  و  نەتەوە  بۆ  جەوهەر،  عەبدوڵاڵ 
ڕۆشنبیریی و چەند الیەنێكی تر، ئەوە بووە سەرەتایەكی 
و  گ��ەورە  ڕۆشنبیرە  بەم  نزیكەوە  لە  ئ��ەوەی  بۆ  باش 
دەبوایە  بڕوای من  بە  كە  ئاشنابم،  نەتەوەكەمان  دیارەی 
دەوڵەمەند  و خامە  نووسین  و  لەبەرهەم  ال  لەپێشتر  زۆر 
ئەوە  بەداخەوە  بەاڵم  بكرایەتەوە،  بەرهەمەكانی  لە  پڕ  و 
نەكرا.                                                                           

ساڵی  تا  كێشا  درێ��ژەی  پەیوەندییە  و  ناسین  یەكتر  ئەم 
لە  ک��ردم  پێشکەش  دی��اری  بە  خ��ۆی  وێنەیەکی   ،1961
پێم  نووسیبوو،  تێدا  کوردانەی  وشەیەکی  چەند  پشتەکەی 
بەڕێزمانی  خوێنەری  پێشکەشی  یادگارنامەیەدا  لەم  خۆشە 
بکەم، كە تا ئێستاش بەخۆشحاڵییەوە دوای 53 ساڵ ئەو 
وێنەیەم وەك خۆی پاراستووە و لە ڕۆڤاردا بۆ یەكەمینجار 
عەبدوڵاڵ  مامۆستا  دێڕەی  ئەو چەند  و  وێنەكە  وەك خۆی 
جەوهەر باڵودەكەمەوە..                                                                                                      

هاوڕێی گیانی بەگیانی من 
کاکە جمال !

داری سەرفرازی خاکەکەت لە ڕەگ داکوتانایە، 
تریش  تۆ و هەموو دڵسۆزێکی  و  خوێنی من 
ئەو دارە ئاو ئەدا. لەبەر ئەوەشە کە ئەڵێم، 
هەموو  و  تۆ  لە  چاویان  نەتەوەکەت  و  خاک 
دڵ و دەروون پاکێکی ترەوەیە.                                                                        

مەکەن، فەرامۆشیان 
چونکە هەر ئێوەیان هەن.. ! 

ئیتر خۆشیتان ! 
لە سلێمانی 
١ / ٣ / ١٩٦٠

)مۆر(     
برالەت     

جوهر عبداللە 

نووسیووە نامەکەیدا  لەپشتی  ئەمەی  جەوهەر  عەبدوڵاڵ 
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ئەوا  نەبێت،  سەربەخۆ  ک��ورد  ئەگەر 
دەبێت هەر ماڵ بە کۆڵ بێت!

عەبدوڵاڵ جەوهەر:

کاوە ئەمین 

بزاڤی ناسیۆنالیستی کورد، یان بەمانا کوردییەکەی، بیری 
نەتەوەیی، یان نیشتمانی، لەچاو بزووتنەوە ناسیۆنالیستەکانی 
بە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  و  گشتی  بە  دیکە  نەتەوەکانی 
دەکرێت  ئەگەرچی  بەست.  فرچکی  بەدرەنگ  زۆر  تایبەتی، 
کورد  گ��ەورەی  هۆزانڤانی  و  فەیلەسوف  زی��ن(ی  و  )مەم 
ئەحمەدی خانی، وەکو سەرچاوەیەکی گرنگ، کە تژییە لە 
بکەین  دەستنیشان  نیشتمانپەروەری،  و  نەتەوەیی  هەستی 
مەڵۆی  دیکەیش،  زۆری  و  کۆیی  قادری  حاجی  پاشان  و 
ئەو  بەاڵم  نیشتمانپەروەری،  شارانی  سەر  خستۆتە  خۆیان 
نەبوونە  و  قەتیسمان  کتێباندا  دووتوێی  لە  هەر  هەواڵنە 
کوردییان  نەتەوەیی  سیاسی  مانیفیستۆیەکی  پڕۆژەیەک، 

تا  نەتەوەیی  پارتێکی  هەوێنی  ببێتە  کە  هەڵنەهێنجرا،  لێ 
کورد بگەیەنێتە مەنزڵگەی ئازادی و سەربەخۆیی. دیارە ئەو 
هەویرە ئاو زۆر دەکێشێت و بابەتی ئەم وتارەی من نییە. 

دەوری  ب��ک��ەم،  لێوە  باسی  دەم��ەوێ��ت  ل��ێ��رەدا  ئ���ەوەی 
کەسایەتییەکی گەورەی نەتەوەی کوردە، ئەویش شادڕەوان 
بە  نزیکەکانی  هاوڕێ  لە  هەندێک  کە  جەوهەرە،  عەبدوڵاڵ 
گۆمە مەنگەکەی کورد و کوردایەتی لە قەڵەمی دەدەن، ئاخر 
مامۆستا یەکێک بووە لەوانەی هیچ کاتێک لەخۆڕا هەگبەی 
کەسە  تەنانەت  کەسێک،  هیچ  بۆ  خۆی  دەروون��ی  و  دڵ 
پرسیاریان  کاتێک  بەاڵم  نەکردۆتەوە،  خۆیشی  نزیکەکانی 

لێکردووە، کانییەک بووە وشکبوونی بەخۆیەوە نەبینیوە. 
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مامۆستا عەبدوڵاڵ جەوهەر، هەر لە سەرەتای گەنجێتییەوە 
هەستی بە ستەمکاری سەر نەتەوەکەی کردووە و ئازادی و 
سەربەخۆیی کوردی تەنیا لە ڕێکخراوێکی نەتەوەی کورد دا 
بینیوەتەوە، بۆیە لە تەمەنی 18 ساڵیدا لە شاری کەرکوک، 
شاوەیسدا،  نوری  و  شاعیر  دڵ��داری  لەگەڵ   1938 ساڵی 
بەشداری لە دروستکردنی ڕێکخراوی سیاسی  ))کۆمەڵەی 
دارکەر (( دەکات. هەروەها یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی 

حیزبی نەتەوەیی کورد.
مامۆستا عەبدوڵاڵ جەوهەر، یەکێک بووە لەوانەی لە سەرەتای 
هەڵدەگیرسێت  بارزان  شۆڕشی  کاتێک  چلەکاندا،  سااڵنی 
دەبێت،  سلێمانی  لە  بارزانی  1943مستەفا  ساڵی  لە  و 
لەسەر  ئەوەیشی  دەکات،  بارزانییەکان  زۆری  هاوکارییەکی 

بنەمای کوردبوون و هەستی نەتەوەیی کردووە. 
لە  زۆرێک  لە  کە  مامۆستا،  سیفەتەکانی  لە  یەکێک  ڕەنگە 
هیچ  ئەوەبێت،  نەبووە  خۆیدا  سەردەمی  ڕۆشنبیرەکانی 
کاتێک هەڵگری بیروباوەڕی چەپێتی و کۆمۆنیستی نەبووە 
کۆمۆنیستییەوە  قوتابخانەی  لە  واتە  نەبووە،  ئەندامیان  و 
ئەوە  کوردایەتییەوە،  و  نەتەوەیی  بیری  ناو  نەهاتۆتە 
ژی��اوە،  تێدا  ئ��ەوی  س��ەردەم��ەی  ئەو  کە  ب��ووە  لەکاتێکدا 
ڕووناکبیر و خوێندەواری کورد وەکو پوورەهەنگ لە دەوری 
ئەو بیروباوەڕە کۆبوونەتەوە، کە زۆربەی جار لەسەر ئەساس 
و بنەمای ئابووری هاوبەش نەتەوەی کوردیان وەکو نەتەوە 
ئابووری  کورد  گوایە   ئەوان،  قەولی  بە  چونکە  دانەناوە، 
هاوبەشی نەبووە، بۆیە کردویانەتە پاشکۆی نەتەوە و واڵتە 
مامۆستا  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم  کوردستان.  داگیرکەرەکانی 
عەبدوڵاڵ جەوهەر، لە سەرەتای  هەڕەتی الوێتیدا، لەو کۆڕ و 
کۆبوونەوانەدا بەشدار دەبێت، کە  باسی سەربەخۆیی کورد 

و نیشتمانەکەی، وێردی سەر زمانیان دەبێت.  
هەموو  سەربەخۆیی،  لە  جگە  جەوهەر،  عەبدوڵاڵ  مامۆستا 
لەقەڵەم  فشەچارەسەری  بە  کوردی  پرسی  چارەسەرێکی 
سەربەخۆ  کورد  "هەتا  گوتوویەتی:  ڕاشکاوانە  بۆیە  داوە، 
نەبێت، هەر ماڵ بەکۆڵ دەبێت." هەستی نەتەوەیی مامۆستا 
عەبدوڵاڵ جەوهەر، وای لێدەکات بەشداری لە دروستکردنی 
)کاژیک( ک��ورد  یەکێتی  و  ژیانەوە  و  ئ��ازادی  کۆمەڵەی 
ئەو  دامەزرێنەرەکەی  حەوت  لە  دەبێت  یەکێک  و  بکات  دا 
پتەو  زۆر  هاوڕێیەتییەکی  عەبدوڵاڵ،  مامۆستا  ڕێکخراوەیە. 
و نزیکی لەگەڵ مامۆستا ئەحمەد هەردی دەبێت. ئەحمەد 
هەروەها  کاژیک.  دامەزرێنەرانی  لە  دەبێت  یەکێک  هەردی 
کاک عەلی سام ئاغا کە دواتر دەبێت بە ئەندامی کاژیک و 
تەنیا لە چوار کۆبوونەوه ی ئەو ڕێکخراوەدا بەشداری دەکات 
بێت،  لەگەڵدا  ئێستایشی  بەاڵم  دەبێت،  دەستبەرداری  و 
بە  سەربەخۆیخوازە.  و  نەتەوەیی  سەرئێسقان  تا  کەسێکی 
وتەی کاک عەلی سام ئاغا، دوای وازهێنانی ئەو لە کاژیک، 
ناو  حیزبایەتی  لەکاری  واز  جەوهەریش  عەبدوڵاڵ  مامۆستا 
بیری  دەستبەرداری  کاتێک  هیچ  بەاڵم  دەهێنێت،  کاژیک 

نەتەوەیی و سەربەخۆیی نابێت و هاوڕێیەتی لەگەڵ مامۆستا 
هەردی و کاک عەلی سام ئاغا و هەڵگرانی بیری نەتەوەیی 
هاتنە  ئاغا،  سام  عەلی  کاک  بەوتەی  دەبێت.  درێ��ژەی 
ماسی  کانی  ڕووداوی  لەسەر  کاژیک،  لە  ئەوان  دەرەوەی 
ئەو  و  دەکوژرێت  تێدا  شیوعییەکی  چەند  تێیدا  کە  بووە، 
تاوانە دەخرێتە ئەستۆی کاژیک، ئەوە لە کاتێکدا بووە کە 
کاژیک وەکو ئەندامەکانی دەڵێن، بەهیچ شێوه یەک دەستی 
کاژیک  با  دەکرێت  داوا  کاتێک  بەاڵم  نەبووە،  کارەدا  لەو 
بەیانێک دەربکات و خۆی لەو کارە بێبەری بکات، ئەو کارە 
ناکەن، ئەوەیش لەسەر بنەمای ئەوە بووە کە شتێک ئەوان 
دەربکەن.  لەسەر  بەیانی  دەکات  پێویست  چ  نەیانکردبێت 
عەلی سام ئاغا واز لە کاژیک دەهێنێت و عەبدوڵاڵ جەوهەر 
کە لە دامەزرێنەرانی کاژیک بووە، تەنیا شەش مانگێک لەناو 
کاژیکدا دەمێنێتەوە، دەستبەرداری کاژیک دەبێت. پاش دوو 
لە کاری  ساڵ، مامۆستا فەرەیدون عەلی ئەمینیش دەست 

حیزبایەتی ناو کاژیک دەکێشێتەوە. 
عەبدوڵاڵ  مامۆستا  کوردایەتی  بیری  مەنگەکەی  گۆمە 
جەوهەر و چەند هاوڕێیەکی دوای کاژیکیش، لەسەر هەمان 
ڕێچکەی کوردایەتی خۆیان درێژە بە کاری سیاسیی خۆیان 
لە شۆڕشی  پێشمەرگە  ببنە  دەکەنەوە  لەوە  بیر  و  دەدەن 
ئەیلولدا، بەاڵم بەنیازی ئەوەی، ڕێکخراوێك یان کۆمەڵەیەک 
و  بکات  شۆڕش  سەرکردایەتی  پشتیوانی  هەم  دامەزرێنن، 
هەمیش درێژە بە باڵوکردنەوەی بیری نەتەوەیی بدەن، بۆ 
ئەو مەبەستە )ئەحمەد هەردی، عەلی سام ئاغا و عەبدوڵاڵ 
جەوهەر( بڕیار دەدەن بچنە دەرەوە. مامۆستا هەردی لەگەڵ 
بابەکر ئاغای پشدەر، بەرەو ناوچەی ئاسۆس دەڕوات، بەو 
ئومێدەی هاوڕێکانی دیکەیشی دوای چەند ڕۆژێک بەهەمان 
شاری  مەنعەتەجه ولەکەی  بەاڵم  دەرەوە،  بچنە  مەبەست 
سلێمانی بەسەردا دێت، کە لە کۆتاییدا بە دەیان کەسیان لە 
سلێمانی کوشت و سەدانی دیکەیان خزاندە ناو بەندینخانەی 
حامیەوە، "پارکی ئازادی ئێستا". ئەوەیش دەبێتە هۆکارێک 
کە پالنی چوونە دەرەوەیان سەرنەگرێت و مامۆستا هەردی 

دوای مانگ و نیوێک دەگەڕێتەوە بۆ ناو شاری سلێمانی.
پایزی ساڵی 1964، مامۆستا عەبدوڵاڵ جەوهەر و هاوڕێکانی، 
و  عەلی  )ه��ەردی،  ده چ��وون  سێکوچکەیەک  لە  زیاتر  کە 
جەوهەر(، دەچنە گوندی ئاوکورتێ بە هیوای ئەوەی بتوانن 
بیری نەتەوەیی خۆیان باڵو بکەنەوە، بەاڵم بااڵدەستیی پارتی 
و شۆڕش کە بەشێکی زۆری کوردی لە خۆی کۆکردبووەوە، 
ئیدی کێ گوێ بۆ سێ ئەفەندی شاریی دەگرێت. لەو ماوەیە 
پێشمەرگەکانی  و  بارزانی  دەبن،  ئاوکورتێ  لە  ئەوان  کە 
سەردانی ئەو گوندە دەکەن، لەسەر داوای مامۆستا عەبدوڵاڵ 
جەوهەر، شەوێکی درەنگ سەردانی بارزانی دەکەن و لێیان 
بکەن،  چی  دەتانەوێت  و  چین  بەنیازی  ئێوە  دەپرسێ، 
نین،  پارتی  نەخێر  دەڵێن،  وەاڵمدا  لە  ئەوانیش  پارتین؟ 
بەاڵم دۆستی پارتین و بە دوور و درێژی باسی بەرنامە و 
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پێیان  وەاڵمدا  لە  بارزانی  دەکەن.  بۆ  خۆیانی  بیروباوەڕی 
بکەم،  مادیتان  هاوکاری  ناتوانم  من  کە  بەداخەوە  دەڵێت، 
بەاڵم بڕۆن بیروباوەڕی خۆتان باڵو بکەنەوە و کەس حەددی 

نییە بێتە سەر ڕێگاتان. 
هەر لە شۆڕشی ئەیلولدا، لە نامەیەکدا داوا لە مامۆستا عەبدوڵاڵ 
جەوهەر دەکرێت کە بچێتە دەرەوە، هاوبیرە نەتەوەییه کانی، 
مامۆستا فەرەیدون مەال عەلی دەنێرن وەکو نوێنەری خۆیان 
تا لە ڕەوشەکە ئاگاداریان بکاتەوە، بەاڵم پاش چەند مانگێک 
دەگەڕێتەوە و پێی وا دەبێت، باشترە لەناو شاردا بمێننەوە و 

درێژە بەکاری نووسین و ڕووناکبیری خۆیان بدەن. 
نەتەوەیی  کەسایەتییەکی  لەوەی  جگە  جەوهەر،  عەبدوڵاڵ 
بۆ سیاسەت  ژیانی  زۆری  بەشێکی  بوو،  کوردایەتی  دیاری 
بەمانا تیۆرییەکه ی دادەنێت، هاوکات خاوەنی قەڵەمێکی بە 
بڕشت بووە و شارەزاییەکی باشی لە زماندا هەبووە و لە بواری 
نووسینی شیعر و چیرۆک و وەرگێڕاندا، ئەسپی کوردایەتی 
خۆی تاوداوە. بە بەردەوامی لە نێوان سااڵنی 1939 – 1949 
لە گۆڤاری گەالوێژدا بە ناوی خوازراوەوە پەخشانی هونەریی 
و کورتە چیرۆک و بابەتی ڕەخنەی ئەدەبیی باڵو کردۆتەوە. 
لە نووسێنێکدا کە بەناوی ع چاالک لە ژمارە 3 و 4 ی گۆڤاری 
لە خوشک  داوا  کراوەتەوە،  باڵو  دا  گەالوێژی ساڵی 1942 

خۆشبوێت  خۆیانیان  واڵتی  دەکات،  کوردی  برایانی  و 
و  بێنەوە  بەخەبەر  خەفڵەتزەدەیان  خەوی  لە  و 

یەکبگرن: "ئێمە بۆیە لە دایکبووین کە خوێنمان 
لەشمان  و  بڕێژین  پیرۆزدا  نیشتمانی  ڕێی  لە 
بکەینە سەنگەری. گەل داوای ئیشمان لێ ئەکا 

نە قسە." عەبدوڵاڵ جەوهەر لە سااڵنی چلەکانی 
نیشتمانپەروەر،  الوێکی  وەکو  ڕاب��ردوودا  سەدەی 
بەهێز  تەنیا  داگیرکراو  هەست دەکات کوردستانی 
ڕوو  بۆیە  نابێت،  ڕزگاری  کورد  پیاوی  بازووی  و 
دەکاتە ژنانی کورد و داوایان لێ دەکات، شان 
بەشانی پیاوانی کورد، بێنە مەیدانی تێکۆشان 
پێناو  ل��ە  و  بکەنەوە  هۆشیار  خ��ۆی��ان  و 

نیشتماندا تێبکۆشن.
م��ام��ۆس��ت��ا ع��ەب��دوڵ��اڵ ج���ەوه���ەر، وەک��و 
کەسایەتییەکی نەتەوەیی خاوەن بیروباوەڕ، 
و  پرس  نەتەوەییەوە  خەڵکانی  الی��ەن  لە 
ڕای پێ کراوە. کاک ئازاد مستەفا سەرۆکی 
پاسۆک، لە نامەیەکدا داوا لە مامۆستا عەبدوڵاڵ 

و  پاسۆکەوه   ناو  بچێتە  کە  دەک��ات،  جەوهەر 
بەاڵم  پارتە،  ئەو  سەرکردایەتی  ئەندامی  ببێتە 

داواکەی  جەوهەر  مامۆستا  بێت،  بەهەرهۆیەکەوە 
قبوڵ ناکات. بەداخەوە کاتێک چاو لە هەڵسوکەوتی 
کەسە نەتەوەییەکان دەکەین، زیاتر لە بواری تیۆریدا 
ئەسپی خۆیان تاوداوە و لە کاری پراکتیکیدا خۆیان 
جەوهەریش  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  کردووە،  گۆشەگیر 
بەدەر نەبووە لەوان، بەاڵم ئەو بیروباوەڕەی ئەوان 

لەسەردەمێکدا لە دەوری کۆبوونەوە، تەوژمی کۆمۆنیستی و 
عێراقچێتی، باڵی بەسەر کوردستاندا کێشابوو، بۆیە ئەگەر 
قەتیسیش  داخراوەکاندا  بازنە  لە  کوردستانییەکان  بیرە 
بشکێنن،  دەستکردەکان  سنوورە  توانیبێ  نەیان  و  مابێتن 
ئەوا الپەڕەیەکی گەشیان بۆ خۆیان تۆمار کردووە. ڕۆژێک 
ئەم  بەسەر  باڵ  نیشتمانیی  و  نەتەوەیی  بیری  دێت   هەر 
و  هەبوو  جوانیان  دروشمێکی  پاسۆک  بکێشێت،  واڵت��ەدا 
ڕاستیشیان کردووە کە گوتویانە "هەر کاروانێک بۆ پرشنگی 

خۆڕ بڕوانێت، کەمبن یان زۆر، دەگەن بەخۆر."

سەرچاوە:

سام  عەلی  مامۆستا  لەگەڵ  بەندە  تایبەتی  *گفتوگۆیەکی 
ئاغا، لە دەرفەتێکی دیکەدا و لە پڕۆژەیەکی تایبەت بەبیری 

نەتەوەیی، هەمووی باڵو دەکەمەوە.
*عومەر مەعروف بەرزنجی، بەڵگەی زیندوو، ساڵی 2010

گۆڤاری گەالوێژ، ژمارە 3 – 4، ساڵی 1942
کە  دەروێ���ش،  حاجی  ج��ەالل��ی  ک��اک  *دەستنووسێکی 

نووسخەیەکم لە خۆی وەرگرتووە.
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مروارییه کانی ناو دڵی 
عه بدوڵا جه وهه ر

ئه حمه د حسێن

له  ئامێزی خه یاڵێکی چڕوپڕ و وروژێنه ره وه .. 
کێشام..  بۆ  ڕامانی  هێڵێکی  گیرسانه وه یه ک 
خه یاڵێک له  ئاوێته ی واقیعدا، ده مێک بوو وه ک 
ببێته   تاکو  نامۆ چاوه ڕوانیم ده کرد،  که سێکی 
مه به ستی  ئه وه ی  هه ستم..  سه نگینی  میوانی 
له   گه رمه ،  شوێنه وار  هه ناسه   ئه و  دێرینه مه ، 
ڕێژنه ی  په راوێزی  له   تا  ببینمه وه ،  نزیکه وه  
هزره  پڕ له  که ف و کوڵه کانیدا، وچانێک بگرم 
و بحه وێمه وه .. شه پۆلی بێ پێچ و په نای ئه و 
شه ونمی  بۆ  چه نده   که   ڕوونبوو،  الی  خه یاڵه  
له به رچاو  ناسکه کانی گوڵه   په ڕه   و  سه ر گه اڵ 
داخ��وازی  له   ئ��ای  پ��ه رۆش��م..  به   ونبووه که  
هۆشم!!  ژێیه کانی  یه که ی  یه که   بنه ڕه تی 
ئه ڵبه ته  فریشته ی هات ئه مجاره  به تایبه تی الی 

نیگه رانی  و  په ژاره   لێشاوی  لێکردومه ته وه .. 
ده یه وێ،  دوورخستومه ته وه ..  لێ  ماوه یه ک  بۆ 
ئه و  به ده رکه وتنی  له مه وپێشم  تینوێتی  دۆخی 
شکۆیه  ته واو بشکێنێ.. ته وژم و گڕی سه ختی 
برسێتی هه ناوم له و پێناوه دا به  تێشووی ئه و 
ڕاسته وخۆ  په لهاوێژه   و  بێر  و  خێر  پڕ  مژده  
زمان،  هاتنه   ڕازه کان  بوو  ئه وه   دابمرکێنێ.. 
له  درێژه ی گه شتی ئه و خه یاڵه دا هه نگاوم نا.. 
خۆشه ویست  خۆم  له   خۆمێکی  بۆ  له خۆمه وه  
خه مخۆر  خۆمێکی  بۆ  له خۆمه وه   گ��ه ڕام..  تر 
گ��ه ڕام..  تر  خۆنه ویست  و  تر  چاپوک  و  تر 
له خۆمه وه  بۆ خۆمێکی په روه ر دیار تر و ژیار 
تر گه ڕام.. له خۆمه وه  بۆ خۆمێکی گوێ گوێ 
سووکتر و به ئاگا و ئاگادار تر ده گه ڕام.. که واته  
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بوو،  ڕوون  وه جاخ  نه بوو..  بسته بااڵ  و  نه زۆک  خه یاڵه که م 
بااڵی گه یشتبووه  دامێنی دوونده کانی پیره مه گرون و ئه زمڕ 
ده بڕی،  سنووری  و  ده فڕی  له وێشه وه   به رانان،  و  گۆیژه   و 
بۆ به سه رکردنه وه ی ده شت و پێده شت و گردۆڵکه  و بااڵی 
چیا سه رکه شه کانی تری نیشتمان.. بۆیه  تا ماوم شانازی به  
تان و پۆی ئه و خه یاڵه  که سکه وه  ده که م.. ئه وه نده ی نه برد 
که وتم به سه ر لێکدانه وه یه کدا، که  بردمیه وه  بۆ پتر له  چاره که  
بووه وه ..  به ڕووم  ڕوو  هه ڵوێسته یه ک  له مه وبه ر،  سه ده یه ک 
تارمایی هه یبه تێکم له  ئامێزی یاددا به رچاوکه وت.. به ره به ره  
لێی نزیک بوومه وه  تارماییه که ش ڕوونبووه وه .. دیمه نێکی بۆ 
شناخ و سه رنجڕاکێش خۆی نیشاندا.. مرۆڤێکی هه ر هێمن 
و که مدوو، باشدوو، سه ر سپی، ڕانکوچۆغه  له به ر و جووتێ 
ده رک��ه وت.  خۆشه وه   به ڕوویه کی  له پێدا،  ک��وردی  کاڵشی 
ئه مه نده  پیرۆز بوو نموونه ی کوردێکی که له پووری ڕه سه ن.. 
ده سووڕایه وه ..  په سه ن..  هه ڵوێستی  له   شارایه ک  خاوه ن 
ده مێک له ناو باخی کتێبدا چاوی ده گێڕا و بۆنی چه پکه کانی 
پیاسه یه کی  نه رمه   کتێبخانه   ده ره وه ی  له   ده مێ  ده ک��رد.. 
ده کرد.. ده مێ له  گۆشه  و چایخانه کانی مام عه لی و شه عب 
ده گێڕا،  چاوێکی  چاییه که دا،  نۆشینی  له پاڵ  داده نیشت  دا 
بۆچوونی  وته  و  بۆ  گوێی  ده بوو..  ساز  بچکۆالنه   کۆڕێکی 
پێستی  به   پڕ  وه اڵم��ی  له سه رخۆ  و  ده گ��رت  قه ڵه م  ئه هلی 
پرسیاره  کاریگه ره کانی ده دانه وه .. ڕوانین و په ره گرافه کانی 
ده ڕۆیشت..  له خۆیه وه   کات  ده خوالنه وه .  یه کتردا  به دوای 
سپیه کانی  مووه   سروه   ده دوا..  ئاسۆدا  له گه ڵ  دیمه نێک 
سه ر و قژی بۆ ئه و الیه  ده له رانه وه  که  مه به ستی بوو.. ئه و 
تا  کرد  ڕاپێچ  خۆیدا  له گه ڵ  منی  ورده   ورده   خه یاڵ  ده مه  
بگه مه  به رامبه ری.. چی ببینم؟ ڕوانیم ئه و که ڵه مێرده  خاوه ن 
به هره داره ،  و  پیت  به   قه ڵه مه   ئه و  پرشنگداره ،  ڕاب��ردووه  
تیا  فرمێسکیان  چاوه کانی  جه وهه ره ..  عه بدوڵاڵ  مامۆستا 
گه رم..  و  سارد  هه ناسه ی  له   پڕ  گ��ه رووی  ب��وو..  قه تیس 
حاڵی بووم، ئه سرینه کانی بۆ بێ خاوه نیی خاکی نیشتمان 
بوو، که  خێر و فه ڕی بۆ داگیرکه ران بوو، ساردی هه ناسه ی 
به   که   بوو  کورد  تاکی  زۆرب��ه ی  ئاگایی  بێ  و  دام��اوی  بۆ 
ملکه چیی ته مه نی پڕ له  زه حمه تیان ده برده  سه ر.. گه رمی 
هه ناسه یشی بۆ ئه و نه وه  پێگه یشتووه  تێگه یشتووه  کارایانه  
بوو، که  به  به رگی ڕۆشنی و قایمی و نه ته وه یی و ئه ده ب و 
ڕێگه ی  بابه تییه وه،   ڕه خنه ی  و  هونه ر  به چه کی  زانسته وه .. 
خه بات و ئاشتی و به رگرییان گرتبووه  به ر.. ئه مه  جوانترین 
به جار  جار  هه ر  ئه و...  الی  له   بوو  به رچاوڕوونی  دیارده ی 
گه رما  هه ڵده کێشا.  قووڵی  ئاخێکی  و  ده دوا  به رخۆیه وه   له  
و گه رم لێم پرسی ئه ی پیری ئه ده ب و بیرمه ندی نه سه ب! 
ئه ی گه نجینه ی ڕازه کانی دوێنێ و ئه مڕۆ، له  تێکڕای وتن و 
چرپه کانت گه یشتم، به س کڵپه ی ئاخه که ت وه ک گرێیه ک له  

بۆشایی دڵمدا ماوه ته وه .. فه رمووی گوێم بۆ ڕادێره،  هه رچی 
ئاخه که مه  هه م گرنگه ، هه م گزنگه ، سێ ڕه هه ندی لێده بێته وه : 
یه که م: کنه کردنه  بۆ یه کڕیزیی و ته بایی و ڕێزگرتنی بیروڕا 

جیاوازه کان. 
دووه م: ئازادی سه رانسه ری خاکی به رینی کوردستان.. 

سێیه م: په یوه سته  به شێوه زاری یه کگرتوو، زمانی گه الوێژ و 
له م  ڕووناکبیرییه وه ،  پایته ختی  له م  نوێ که   و ڕۆژی  هیوا 
ناوه ندی بڵێسه ی هۆشیارییه وه ، بانگه وازی بۆ کرا، به رنامه ی 
تێر و ته سه لی بۆ داڕێژرا، ده رگه ی ئاسانکاری و ورده کاری 
بۆ خرایه  سه ر پشت. هه ر له  مێژه وه  له  الیه ن یه که  به یه که ی 
قه ڵه مه  بلیمه ته کانه وه  سه باره ت به م کێشه  ئاڵۆزه  گفتوگۆی 
به ویژدانانه ی  بڕیاری  ئه گه ر  دره نگه   ئیتر  ک��راوه ..  له سه ر 
له سه ر نه درێ و بناغه یه کی سه خت و پته وی بۆ دانه ڕێژرێ 
و به ره و پێشه وه  نه چین بۆ یه کالییکردنه وه ، ئه وه  غه درێکه  
له  خۆمان و له  وشه ی زێڕینی کوردی ده که ین... ده یڵێمه وه  
وه خت به سه رچووه ، با تاوێری قێزه ونی که مته رخه می له سه ر 
کات  به زووترین  په یامه م  ئه م  تکایه   البه رین..  ڕێگه ماندا 
بگه یه نن به جێی خۆی.. بڵێن ئه مانه  بوو مروارییه کانی ناو 
دڵی پاکی کوردانه ی عه بدوڵاڵ جه وهه ر... ئه مه  دوا ئاوابوونی 
ئه و هه یبه ته  زه رده په ڕه  بوو له به رچاوی من... وتم ئافه رین 
په یامه که م  ئه وا  و  ده بێت  ئاوا  نه مریی  به ڕاستی  گ��ه وره م 

گه یاندی.

***

جه وهه ر عه بدوڵاڵ 
هه ڵوه ری لێ  تاڵێکی  خۆر 
لووشی هه ڵی  هات  تاریکی 

ڕه شکاته وه  ناوی  ویستی 
به اڵم بێ سود بوو ڕتووشی

- - -
مه رگ هاواری لێ هه ستا
نابوێرم له که س  من  وتی: 
تره  به تین  من  له بوونی 

ناوێرم پیاوه   به م  سه یره  
- - -

وتی: ئه ی مه رگ! ئه ی تاریکی!
سه رم بکه نه   هێرش  چه نده  

گه له که م به   ئه ستوورم  پشت 
جه وهه رم عه بدوڵاڵ  چونکه  
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ەبدوڵ

ع

رۆڤار
تێبینی:

ئەمە بەشێكە لە هەڵبژاردەی تێكستی )دایە گیان( كە لە ساڵی 1948 نووسیوویەتی، بۆیەكەمینجار 
ساڵی 1999 دەزگای زاموا بۆ پاراستنی دەستنووسە كۆنەكان چەند ژمارەیەكی كەمی لێ چاپكردووە، 
ئەمساڵیش لەگەڵ ئەم ژمارەیەی ڕۆڤاردا دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم بە كتێبێكی تایبەت و 
لەگەڵ ڕۆمانی )بەرەو كوردستان بە مشتێ خاك و خۆڵی هەورامانەوە( چاپیكردووە، ئەمە جگە لە 

بەشێكی زۆری وتارەكانی بەهاوبەشی دەزگای ژین لەبەرگێكی نوێدا كۆیكردوونەتەوە.

دایە گیانەوە ئەم چەند دێڕەی نووسیووە: بارەی  عەبدوڵاڵ جەوهەر لە 

ڕه نگه  که مێکی ئه م قسه  په شۆکاوانه ، له  هه ندێ که س وابێ له  شیعر بچن. به هه ڵه دا ئه چن و سه نگیان 
سه رئه کا ئه گه ر وه ها بیر له  ئاواز و چێژی گوڵ به ده میی و ناسکیی سه د ته رزه ی شیعر بکه نه وه . 

نه  ئه زانم هونه ری شیعریی به ری وا به کوێوه ، نه  سه ر له  به هره ی نووسینیش ده رئه که م.
چه ندیشم به دڵه  ئه گه ر واش نه زانرێ ئه م چه ند ڕیش سوور هه ڵپڕووکاوانه ش هه مزاغابن. چونکه  له  
که ساسی و بێزمانیی چه ند به یاییه کی لنگه و تلووری ژاناوی زیاتر هیچی تریان پێوه  دیار نییه . ته نها 

وڕێنه ن و قسه ی ڕووتن، دراونه ته  ده م یه ک و به س!.     

 دایه گیان

ڕۆڤار
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ههناسهساردیی

له م ڕێگا و بانه  تووشه ی وا کوێرانه  پیائه ڕۆم
دڵی پێ سووتانه  به دڵ سووتاوانی وه کو خۆم

چاو گێژه  و دڵ سه رپشکی هه سته  به  ژانه وه 
سه ر ڕێژه  و کرمه ڕێزه  جه سته  به  ڕانه وه 

ئه ندێشه ی کۆن هه رچه ن ئه نێم به  جه خارمه وه 
له  شه رمه تای ژێر ده ستییا چاومه شارمه وه 

ڕیز کراوه  ڕسته گلێنه ی چاو ده رهێنراو
ناو زڕاوه  هه ڕاجی له شه و شه ره ف پێکراو

ساڵه هایه  خوێن تێوه دان چزوو پێوه دان
هێشتا هه ر گه رمه  په ڵپی خۆ به ده سته وه دان

ڕۆژ دڵ کرمانه  شه و داهات هه ست قرنجانه 
پیشه  ترسانه  و له  قاوغ تێ ترنجانه 

هه موو له  گۆڕانان ئێمه  نه بین وه ستاوین
جه ژنی داگیرکه ران جه ژن و ئاوی ده ستاوین

وه ک لێمان بێ نه گۆڕان له به رگی له  جه را
ده س له  خوێنی یه کو سه ر له ڕێی داگیرکه را

چۆن بووه  و چۆنه  خاکه که ی دایکی نیشتمان
ناپرسێ که س له  به خته که ی نه نگه  ویستمان

سه ر له  له ش کراوه  ئه شبێ نه ته وێته وه 
وه ک ئه بێ چاو به چاو ئیتر نه که وێته وه 

له  گوێی الوکا عه تابه  ده نگ ئه داته وه 
له  نێی شمشااڵ ڕه بابه  په نگ ئه خواته وه 

*******              
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نائومێدی
به  هیواوه  هه زاران ساڵه  چاوه چاوین

دیاره  هه ر به  درۆ زیره ک و ئازا و پیاوین

مل شکاوی ڕۆن و پیاز و  که م ده ره تانین
له کوێ لووتمان چه ور که ن له وێ چه ک به شانین

چه شه ی ڕاوین و له  تێبه ردانا به تاوین
سفره دڕ نین و به  تێشوبه ره ی ڕاو ماوین

پۆڕی خوراو مردووی به شی زیندووخۆر خۆمان
ڕیخۆڵه  ڕژاو برزووی سه رو گوێالک شۆڕ خۆمان

  *****                      

نۆکهرییبێگانه
له  النکه ی ئاده میزاد و ده ریای گه رداوا

ئێمه  بووین په رچه می داد و خولیای ڕۆژئاوا

زرده شتی مه شخه ڵ، ئه مڕۆ خۆڵه مێشی ڕووته 
ئازادی و بیری نوێ دیلییان له گه ڵ جووته 

شه و داهاتووه  خه رمانه ی داوه  سه رشۆڕی
ڕه فتار تیا چووه  ترس کراوه  به  گه رمه  گۆڕی

خواست له  ده روون و حه زمان له  دڵ ده رکراوه 
له  شیرین خه وا ڕه زمان گڕ تێ به ردراوه 

به و ده ردانه وه  ماوه ته وه  کاری بۆمان
سه ری خۆمانمان داوه ته  به رداری خۆمان

به ربووینه ته  ڕمان و شکانی په ل و پۆمان
که وتووینه ته  پسان و دڕانی تان و پۆمان

خول ئه خۆین له  بۆشاییا و خوێن ئه خورێته وه 
وه ک ئێسک و گیانی کورد ئیتر هه ر نه بووژێته وه 

زامی که ڕه واڵییمانه  ئه کولێته وه 
تیشکی خۆماڵییمانه  وا ئه کوژێته وه 

به اڵم هه ر سۆمای چاوی دوژمن ڕوون بێته وه 
کوێر بێ با چاومان ناسۆریش نه ڕه وێته وه 

گێل و سه رلێشێواو هه ریه که  سه ر به  مه رزێ
وێڵ و هۆش ناته واو هه ر بێ فه ڕه ش به  ته رزێ

ده سی ناپاکییشی به شه رمه وه  بله رزێ
هه ر له  سه نگه ری خزمه تکارییا دامه زرێ

چش له  پیاوه تی ئه کا و تف له  گشت سه ربه رزێ
******                     
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گۆڕههڵتهکان
هه زاران ساڵه  ئه وه ی لێمان وه شاوه ته وه 

سواره ی خه ڵقین و شڵپی ته ڕمان بۆ ماوه ته وه 

وه ک دزرابێ له  چاومان کلییلی ئاوی ڕوومان
به فیڕۆ چووه  عومری شه ره ف به باچوومان

باوه ڕ به خۆی جارانیش فریشکی که وتووه 
گه نم به جۆی دۆڕانیش دییلی تیا خه وتووه 

شه ره فمان دۆڕاوه  زه رده  ڕه نگ و ڕووی خوومان
جا کوردمان ونه ؟ یا کوردستان؟ یا هه موومان؟

له  قوڕگی سنگ شێرییا پاڵمان داوه ته وه 
له  به رگی بێ خێرییا جاومان ناوه ته وه 

تا چاو بڕ ئه کا چوار ناڵه ی داگیرکه رانه 
پاسه وانیش سواره ی کوردی ده س به سه رانه 

نه  نیشتمان نه  کااڵی زمان له قه د بااڵیه 
نه  سه ربه ستی نه  سه ربه خۆیی نه  ڕه نگ ئااڵیه 

گومانی ئااڵش له  ناخا وا جیڕ بۆته وه 
بوون و نه بوونی له  داخا له  بیرچۆته وه 

ڕه نگ و بۆی ئازادی ئه وه نده  به ری دووره 
ناناسرێته وه  چ ڕه نگه ، زه رده  یا سووره ؟

نازانین چاوی سه ربه ستی تیژه  یا کوێره !؟
چێژ و تامی، هه ست و نه ستی، مزره  یا سوێره !؟

******                    
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کامبرایهتیی؟
له پاڵ ده سته به ره  و چڵ و چێو ی ڕووزه ردییا
چاوباشقاڵه  ناپاک له  هه ڕه تی نامه ردییا

به خێسه ی به دکار پشتی پیاوه تی شکاوه 
به  په رچ و پوازی ناوخۆ ئاوی ڕوو تکاوه 

هه ر کورده  ئاوه کییانه  گه ڕ و گول ئاودامان
باوه ڕی ئاوه کیی ئه کرێ به  دڵ و به  گیان

هه را و هوریای الوان شڵه ژانی وا له به را
کوردن به ده نگ نیازی دوژمنیان وا له سه را

درۆزنتر له  بڕوبیانووی عه با و په چه 
درۆیان له  باوه ش بێ شه رمییا ملکه چه 

کۆتری گوایه  ئاشتیی چاوی باز ده ردێنێ
ئومێدی درۆ سه ر له  ڕاستیی ئه شێوێنێ

گرێی برایه تیی مشتووی ناو هه مانه  بۆره 
ئاغای داگیرکه ریش که ڵه گا و که النه  خۆره 

بۆیه  کوردی سه رشۆڕ هه رتاوه  و پاوانه  شۆره 

به  ئاغا و به  سه پانیی برا ژه ندنه وه 
کۆڵه وار به  په یمانی فریو خواردنه وه 

کێوکێڵن به  فه رمانی سه رهه ڵکه ندنه وه 

دڕکه  به شیان به  خه رمانی سوورکردنه وه 
گوڵی گه شیش هه روا  به  یه خه ی دوژمنه وه 

برایه تیی پیشه ی دڵ و ده روون پیسانه 
کوردایه تی ڕیشه ی هه ر بێ ناو و نیشانه 

نابێ بزانین گه ر ئازا و زیره ک و ژییرین
ئاخۆ به کام چاکه ی برایی نمه ک گییرین؟

چه ند شه رمه  به و درمه وه  که  برایی ناوه 
ناڵه  ناڵ و گرمه ی تۆڵه  بخه ینه  الوه !

*****                    
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کۆماریمههاباد
جانه وه رانی عه جه م له  کورد ورووژابێ

خوێنی کۆماری سه ربڕاو ته ڕ ته ڕ ڕژابێ

به  ئێسک و پروسکا مۆخی سه ر پژابێ
ساوای دایک کوژراو له  النکه دا برژابێ

له  مه یدانا الشه  گه رم و گوڕ به جێ مابێ
نامۆیی دڵ له  ئاواتی گالو تێ مابێ

چاوی ئومێد به  عاسته م تروسکه ی تیا مابێ

که ڵه پیاویش گه ر مابێ له عاست خۆی دامابێ
دوژمنیش له  دووگی چه وری کوردان ڕامابێ

چه ند شه رمه  له ڕێی شه ره فا پێ دزکێ هه رمابێ
ئاگره  سوورێ له خۆ دوورێ حوکم فه رمابێ

هه ستی یه کماڵیی وه ک له  ده مارا نه په نمابێ
به زم گه رم بێ وه کو هیچ هه ر هیچ نه قه ومابێ

ڕاسته  ئاگر بێ دووکه ڵ چه میش بێ چه قه ڵ نابێ
واش دیاره  کورد له  ده ما ئه و لغاوه ی هه رمابێ

که  ئه بێ هیچ هه وێنی ڕزگاری پێ نه مابێ
بۆ بێگانه  هه ر ئه بێ له ژێر باری خه مابێ

*****                     

گیانیدایکێتی
له  مه شق و به رنامه ی سه رکۆشی دایکێتییا

له  بۆن و به رامه ی زۆر خۆشی پاکێتییا
له کار و کارنامه ی په رۆشی چاکێتییا

ته نها باڵی )ئه جێ(ی کچی ئه بووه  داوای
هه رچه ند ئه چوو به الیه کا )ده روێش(ی زاوای

مه گه ر به ده گمه ن جاروباری لێ ده رچووبێ
ئه ویش به  خه رمه ن ژه نگ و ژاری ده سته دوو بێ
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له دوای چه ند جاره  ئاخ و ئۆفی مه رگ و تیامان
منی بێ کاره  ئه بووه  سه ڵته ی دوای کاروان

ئه مجاره یان به دبه ختانه  له  سه ره ی ئه دا
درۆش نه که م سه رسه ختانه  له  سێیه م شه وا

شه وێکی په ست و تووشی سه روسه نه مه  خوار
نه  لێواری هه بووبێ نه  ده رفه ت و نه  بوار

شیتاڵی هه ڕه شه شی پیاهاتبێته  خوار

چله ی شه وێ بوو گلی چاو دۆعا گیرا بوو
کولوه  به فری سه ر به کاڵو ترسی تێزا بوو

ئه و شه وه ی دنیای ئارامی تیا شڵه ژا بوو
ناپاکیی به  گیانی )غاندی( یا هه ڵپژابوو

به  گوێسه وانه وه  چلووره ی سته مکاری
نه شته ری نووک تیژ و هاروهاجی په ژاری

له وه بوون چه قیبنه  گلێنه های هه ژاری
******                       

مهرگوخۆبهدهستهوهنهدان
-1-

به ره به یانی ئه وشه وه  بوو تاریک و روون
ده نگی ده رگای به  په له و ئاگا له  هیچ نه بوون

ناوجێی دایه  به ر ته کانی به  ده نگه وه چوون

سه یر ئه که م دایکه  به ژانی له ش و الره وه 
له ژێ کووڕتر به  گینگڵدانی ئازاره وه 

برێشکه یه  و گه رمه تا ئه یبرژێنێ و ئه فڕێ
نزایه  و به ره و ئاسمان ئه یقرچنێ و ئه گڕێ

ڕۆڵه  فه رمووی ده ردکارییه  و ته نها باڵییه 
دوایی کۆچی به نده گی و په رێشان حاڵییه 

هه ر ئه وه نده  که وته  هه نگاونانی ناو هه یوان
بێ په روا ئیتر ماندوو مردوو ڕه نگ په رێشان
گه وز و تلدان بوو شیری به ره وژوور خۆکوتان
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به  )قومری( و )نه سرین(ی تازه  له خه و هه ڵساوا
له گه ڵ ئاخی تورت و جیڕی ناڵه  وشراوا

که مه ری گیرا له  که مه نگی حه په ساوا

وه اڵمی پرس و ڕا: جارێ زیڕه مه و ماندووم
له  تاریکی شه وا ده سیان لێ وه شاندووم

- 2 -

له و په شۆکاوی و داخه ی ناو داڵ له ناکاو
خۆی کرد به  ژوورا دراوسێ خه مخۆری ناسیاو

ده سه  خوشکی نه  بوونیی پووره  )به هێ(ی )خه جاو(

له دوای گرتنه  باوه شی یه خه  دادڕان
پیاچوونه وه ی هه موو که س له  ده وری سه ر گه ڕان

به  سنگ کوتانه وه : له وانی مل شکاندووه 
کوێرانه  ئه وانیش ده سیان پیس لێ وه شاندووه 

به اڵم هه ر خواخوایه و )مه ال جووکێ(ی ڕه خساندووه 
پلی هه زاریانی تاکو ئێستا ته قاندووه 

ئه مانه ی وت و عه بای لێدا به الی شانا
که وته  مل ڕێ به  دوای مه الی شان و مل پانا

منی ته واو خام و هیچ نه زانی خۆش باوه ڕ
گه لۆرتر له  به رماڵ به شانانی بۆش باوه ڕ

منی گه وج و گه مژۆی ئاگا له  دنیا نه بوو
شاڵ پۆشانی کتومت له  گوێی گا دا نووستوو

په ل به  په لی ڕاچه نینی ئاو دامانه وه 
ده ست و پێ له سه ر ئه رزو چاو به  ئاسمانه وه 

نه فامی شه ته ک دراو به  دڵ کرمانه وه 
به  گه وز و تلدانی دایکی به سزمانه وه 

چاو بڕینه  ده رگای تۆفی خه یاڵ پاڵویی
ڕه هێڵه ی نائومێدی و گه شکه ی به ر باڵویی

کرۆشتنی لێوی داخ به  سه رسامییه وه 
لوولیی هه ناسه ی سارد به  نائارامییه وه 
به  دیار سه وڵ و خه رامانی ناکامییه وه 

ئاخ و ئۆفیان به پۆپه ی ده سه وسانییه وه 
ئه تکانه  ده م ڕاووڕووی سه رگه ردانییه وه 

******                      
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سکااڵییهکهمشهویبێدایکیی
-1-

له جێی خۆشیی دایک، خه م وا به دیارمانه وه  ئه مشه و
گریانی کڵۆڵیی، وا به ژوور سه رمانه وه  ئه مشه و

ده روازه ی سوێ بوونه وه ، له سه ر گازی پشته  ئه مشه و
تروسکه ی خۆشیی، له گه ڵ ڕه شیی خه ما خشته  ئه مشه و

په شێوی به ڕیشووی خه م دادراوه ته وه  ئه مشه و
په ژاره  له  ده روونا، ده م کراوه ته وه  ئه مشه و

بێ نازه  سۆز، چاوی خۆشی، خه می تێزاوه  ئه مشه و
زاماره  کۆست و که ساسیی، سه ری تێناوه  ئه مشه و

گوێ ئاگردانی، خوشک و براییمان، گه رمه  ئه شه و
تابوشت له تر ئه دا، خانه  تاریکیی شه رمه  ئه مشه و

– 2-
له سه ر چۆکه  )ئه جێ( له به ر وێنه ی دووره  ده ستیتا

)قومری( و )نه سرین(یش له  ده ریای پڕ له  هه ست و نه ستیتا
ده سیان وا له مل تابلۆی تا بڵێی خۆشه ویستیتا

منیش به  هه موو تین و توانای پاکێتیتانه وه 
لێوم وا به ده س میهره بانیی دایکێتیتانه وه 

به اڵم هه ر که  هه نسکی گریان، گیان ڕائه چڵه کێنێ
گۆمی ئه ندێشه  و لێکدانه وه مان ڕائه شڵه قێنێ

ئاگری نه گه ڕانه وه ت له  گیانی من به ر ئه بێ
یاد و به یایی، تام و چێژی کۆن، سه وداسه ر ئه بێ

هه ردوو ده ستی شلکوتی مه رگی )ئه جێ(ی تاسه ر له  قوڕنان
ئه گاته  ده موچاو ڕنینی سنگ کوتان و له خۆدان

ته لی نازپه روه ریته  به  سفت و سوێی شه یداته وه 
له  شین و شه پۆڕی )قومری( کچتا ده نگ ئه داته وه 

جوانیی چاکه  له  پاراوی زمانی شیرینه وه 
وه ک فواره  قوڵپ ئه دا له  دڵ و چاوی )نه سرین(ه وه 
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لهبیره چاکم له بیرمهو
-1-      

به ده م  که   دایه گیان،  له بیره ،  چاکم  له  بیرمه  و 
ئه تانفه رموو: هه رچه ند  وه ،  )جه مال(ه   الیه الیه ی 

ژیانی  ڕۆشنایی  خوێشم..  و  قه وم  به ختی  )چرای 
ڕه ش و ڕووتانم.. الی الیه ، ڕۆڵه  الی الیه ..(

چاوه  گه ش و تیژه کانتان ئه بوونه  دوو گۆم خوێن 
و وه ک پلوسک فرمێسکیان پیا ئه هاته  خواره وه ..!
پرسین: لێم  منااڵنه ،  منیش  جارێکیان  بوو  ئه وه  

ئه گرین..؟! بۆچی  ئه وه   دایه گیان 
فه رمووتان: له سه رخۆ  ئێوه ش 

دوژمن  به   واڵتی  خۆین..  النه وێران  کوڕم..  )ئای 
ئه مڕۆ  به ختی  له   بیر  هه رچه ند  خۆین..  داگیرکراو 
موچوڕکم  ئه که مه وه ،  خوێش  و  قه وم  دوێنێی  و 

پیادێت..
چار  به اڵم  ئه گرێ..  به رچاوم  به دبه ختیی  تارمایی 
منااڵنی  ببڕینه   ئه بێ چاو  نه ماوه ..  ئێمه دا  له ده س 
ناو النکه کان.. به تاسه یه وه ، الی الیه یان بۆ بکه ین 

له چاویان خه ین..( و خه و 
و  ده م  ل��ه و  من  ئه تانزانی  خۆشتان  دایه گیان، 
دووه تان نه ده گه یشتم.. له گه ڵ ئه وه شا، هه ر داتان 

به گوێما.. 
هۆش  له   دایک،  ئامۆژگاری  بزانن  پێشه کی  وه ک 
و  ئه کاته وه   چ��ۆن  خ��ۆی  جێی  منااڵ،  گۆشی  و 
نه گۆڕ  جێ  له نگه ری  ده روونیا  ناخی  له   چۆنیش 

دائه کوتێ..!
دایه  گیان، هه ر ئه و فه رمایشانه تانه ، ئه مڕۆ ده مار 

به ر..! ئه نێته   زات  ئه کاته وه ..  چاو  ئه بزوێنێ.. 
هانه   هانه   ده ستیا  له سه ر  په الماردان  و  هه ڵمه ت 
کوردان  به  دواڕۆژی  ڕۆشنایی  مژده ی  و  ئه درێن 

ئه درێ..

– 2-

ئه و ڕۆژه م له بیره  دایه گیان که  به دیار کارژۆڵه کانه وه  
خه ریکی  به بێڵه کانێکه وه   خۆشتان  و  نابووم  داتان 
که   بوو  له وکاته دا  ئا  بوون..  هه ڵکه ندن  گژوگیا 
به المانا  )ئه واڵغا(وه ،  گردی  له والی  ئێسترسوار، 

خێوه تگه که یان.. بۆ  ئه گه ڕانه وه  
فه رمووتان: له به رخۆتانه وه  

سه رمان..؟! هاتوونه ته   بۆچی  ئه مانه   نازانم 
پرسین: لێم  منیش 

هاتوون..؟ له کوێوه   و  ئه مانه  چین  دایه   بۆچی 
فه رمووتان: ئێوه ش 

هاتوون.  عه ره بستانه وه   له   عه ره بن.  ئه مانه   ڕۆڵه  
ئه وانی  کوردستانه ، خه یاڵیان خاوه ، جێی  ئێره ش 

مابێ. تیا  کوردێکی  تا  نابێته وه ،  تیا 
– 3-

و  له  ئاوایی  هه ر  به فر  که   له بیره   ڕۆژه ش��م  ئه و 
له   ب���ووه وه ..  چ��وو  کڕێنه کانا  جێ  و  ڕێگاوبان 
له گه ڵ  منت  )کۆکه ڕه شه (دا  به الی  )سه رچاوه (وه  
خۆتا هه ڵگرت و به  ڕێگای )باسکه  درێژ(دا به دیوی 
داگه ڕاینه وه   )تله زه یت(دا،  و  )زه وێمه ر(  ئاوایی 
له   ته ره و  زه ردی  مانگا  دۆزینه وه ی  بۆ  خواره وه .. 

ماومان. به جێ  گاگه ل 
ئه وه بوو له  ڕێگای ناشیانه  و به ڕه وتی منااڵنه مه وه ، 
به   ماندووش  تۆی  به فره وه ..  باپێچێکی  که وتمه  
و  قووڵیی  وه خته بوو  فریام..  که وتیته   حاڵ  هه زار 

له  په لوپۆ بخات..! باپێچ، تۆش  به فری  زۆری 
ئاخ  و  بێ  لێوه   ورته یه کتان  ئ��ه وه ی  به بێ  به اڵم 
هه ر  ده رببڕن،  بێزارییه ک  یا  هه ڵکێشن،  ئۆفێ  و 
دڵخۆشیدانه وه  به ده م  ڕێگا،  سه ر  که وتینه وه   که  
ده س  و  قاچ  وشککردنه وه ی  و  جل  ته کاندنی   و 
تێ  ژیانم  مه عنای  بتانه وێت  وه ک  سنگمه وه ،  و 

فه رمووتان: بگه یه نن، 
بگره   دان  ئه دۆزینه وه ..  زه رد  مانگا  ئینجا  کوڕم، 
گه رمیشمان  و  ن��اودێ  ئه گه ینه   ئێستا  به خۆتا، 
زه رد،  مانگا  که ره ی  و  ماست  و  شیر  ئه بێته وه .. 
ماندووبوون هه ڵئه گرێت.. ئینسان تا ماندوو نه بێ، 
ناداته وه ..  پاڵیش  و  ناکاته وه   حه وانه وه   پشتێنی 
که  ڕۆیشتینه وه ، ئه وسا تێ ئه گه ی، نان و که ره ی 
چه ند  به دواگه ڕانه یا..  ئه م  له دوای  زه رد،  مانگا 

خۆشه ..!

– 4-                         

به ر  ئێسترسوار،  ڕۆژه ی  ئه و  دایه گیان،  له بیرمه  
وه ک  گرتبوو،  س��واری(ی��ان  )ت��اوڵ��ه ی  ده رگ���ای 
کردن  بۆ سه یر  دابده ن..  ترم  ده رسێکی  بتانه وێ، 
و  کۆم  الرو  باڵه خانه   په نجه ره ی  خسته   منتان 
له چه ند الوه  ته پیو و په ڕپووته که ی )ئامینه خانی( 

ده وڵه مه نده وه .. تازه  
هه ڵدانه وه ،  هه نسک  به ده م  له  پشتمه وه   خۆشتان 
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ئه پاڕانه وه :
خۆش  پێ  دڵیان  دوژمن  و  نه گه ن  به یه ک  خوایه  

نه کا.
که  لێم پرسین، دایه  گیان هه نسکی چی هه ڵئه ده یت 
له به رخۆتانه وه ،  ئێوه ش  ئه پاڕێیته وه .؟  کێ  بۆ  و 

فه رمووتان:
کوڕم، ئه و ئێسترسوارانه  کوردن و پیاوی حکومه تی 
بۆ  ئه چن  له ناویانا،  باوکته   ئه وه ش  )به غدا(ن.. 
)قه ره داخ(ه وه   دیو  له و  یه کادان،  به   کورد  شه ڕی 

)شێخا(..! سواره ی  له گه ڵ 
و  یه کتر  نه گاته   ده ستیان  ئه پاڕێمه وه ،  له  خواش 

عه ره ب دڵیان پێ خۆش نه کات..!

– 5-                       

جاره ی  ئه و  گیان،  دایه   له بیرمه  
له به رده سما  کتێبه ی  له و  ویستان، 

بخوێنمه وه .. بۆ  شتێکتان  بوو، 
منیش لێم پرسین: دایه  له  عه ره بی 

بخوێنمه وه ..؟ بۆت  تا  ئه گه ی 
هه ڵکێشا  هه ناسه یه کتان  ئه وه بوو 

فه رمووتان: و 
به   مناڵه کانیشمان،  ئه بێ  به ڵێ 
چونکه   نه خوێنن..  دایکیان  زمانی 

نین..! له ئێمه   به غدا  حکوومه تی 
مۆخت  گیان،  دایه   له وساوه ،  ئیتر 
ئه بێ  ک��وردی��ش  که   ئ��اودام��ه وه .. 
مناڵی  و  هه بێ  خۆی  حکوومه تی 
دایکی  زمانی  به   ئه بێ  کوردیش 

بخوێنێ..! خۆی 

– 6-

ئه و شه وه شم له بیره  دایه  گیان، که  
له  )شکنه (وه  گه ڕابوومه وه ، هه ر که  
کردمه وه ،  لێ  ده ره وه ت��ان  ده رگ��ای 
پڕمه ی  داتانه   و  ملم  کرده   ده ستان 

گریان..
حه مه   قاله ی  به  باڵه خانه که ی  تا 
س��ه ره وه   سه رکه وتینه   خ��ێ��ردا  ب��ێ 
به   ئینجا  به رنه دا..  ملم  له   ده ستان 

فه رمووتان: ته وسێکه وه ، 
ده ست  نه وتبووی  پێم  خۆم،  کوڕی 

به کرێ  چه کی  و  ک��ه ره وه   داگیر  به داوێنی  بگری 
بگێڕی.. له گیرفانیا  ده ست  و  شان  بکه یته   گیراوی 

خۆت،  نیشمانه که ی  ڕۆژێ  ه��ه ر  وت��ب��ووی،  پێم 
دی��اری��ت،  ه��ه رزان��ت��ری��ن  ت��ۆ،  ک��ه وت��ه   پێویستی 
خوێنته .. به که می مه زانه  و به ختی بکه .. چاویشت 
ئه رزه که ی  لووتی  به   بنێ  لووت  له وه وه بێ،  هه ر 
و  بکه یت  خۆت  خۆڵی  و  خاک  بۆنی  خ��ۆت��ه وه .. 

بکه ی.. ماچ  ته نها ده ستی شوانی خۆت 
کوڕم، ئه زانی بووی به  عه سکه ری کێ..؟

]گریان  و..  من  بکه یته   پشت  ه��ات،  دڵت  چۆن 
ته واوکه ن..[ فه رمووه که تان  نه یهێشت 

ئه وسا  ب��ووم��ه وه ..  په شیمان  ئه وسا  دایه گیان.. 
کردنه   له پشت  ئه وسا  کردووه ..  چیم  زانی  به خۆم 

گه یشتم..! نیشتمان  دایکی  و  دایک 
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به اڵم ئه و کاته ی په شیمان بوونه وه ، کاڵه ک به ئه ژنۆ 
شکانه ..!

– 7-

خۆشی ئه و به یانییه م هه ر له بیره  که  له حه وشه که ی 
له ژێر  باوکمه وه ،  له  ته نیشت  سواری(یا،  )تاوڵه ی 
و  )ئه حه بابم  چایخانه که ی  ب��ه رده م  ساباته که ی 
ناو  هاتبمه   و  بم  کوڕێک  وه ک  خورشه (دا،  عه به  
چایه کی  و  جیاکرایه وه   بۆ  کورسییه کم  پیاوانه وه ، 

دانرا. له به رده مما  ڕوونیش 
به ری  هێشتا  خۆشییه   ت��ۆزه   ئه و  مه ستیی  ب��ه اڵم 

کردمه وه. وریای  ده نگێ  ده نگه   نه دابووم، 
هه ر سه رم هه ڵبڕی و به الی ده نگه  ده نگه که دا که مێ 
وه ک  به رچاو،  هاته   زه المێکم  یه کسه ر  کرده وه ،  الم 
کۆماوه ته وه   دیوارێکه وه   به سه ر  بکه م،  شێوه شی 
قوڕ  ساجه   ده ستیا  له به ر  کرێکارێکیش  چه ند  و 

هه ڵئه ده ن. بۆ  کاڵی  و خشتی  سه رئه خه ن 
نییه ؟ وه ستا )هین(  ئه وه   باوه   پرسیم: 

فه رمووی: کوڕم ئه وه  وه ستا )حه مه  عه لی( خاوه ن 
هاوڕێته . )حه مه مین(ی  باوکی  ماڵه که مانه  و 

- ئه ی ئه و پۆلیسه  چه ک به ده سانه  ، دوور و نزیک 
وێستاون؟ به دیاریانه وه   بۆچی، 

- ئه وانه ی ڕه نگه  تۆ به  کرێکاریان بزانی، کرێکارنین، 
ئه شیان  تا  گ��ی��راون.  )ئێران(ین  ئ��ه وان��ه   ک��وڕم. 
ئه یانهێنن،  بێگاری  به   ڕۆژانه   )ئێران(  بۆ  نێرنه وه  
به دیار  پۆلیسانه   ئه و  جا  ئه که ن.  پێ  ئیشیان  لێره  

ڕانه که ن. تا  وه ستاون،  ئه وانه وه  
- چییان کردووه  وا گیراون؟

به اڵم  ک��وردن.  ئێمه   ه��ه روه ک  ئه وانیش  ک��وڕم،   -
سنووریان  ڕێ��دان  به بێ  به  دزییه وه ،  و  له الڕێوه  
که   لێره ش  هاتوونه ته )عێراق(ه وه .  شکاندووه ، 
نێرنه وه   ئه یان  له دواییا  و  ئه یانگرن  ئه زانرێ  پێیان 

)ئێران(. بۆ 
ناو  بچینه   ئه گه ر  ڕێ��دان،  و  پرس  به بێ  ئێمه ش 
کار  کارمانه وه ،  و  که س  )ئ��ێ��ران(ی  کورده کانی 
و  ئه مانگرن  بزانن  هه رپێمان  ئه وێش،  به ده ستانی 

)عێراق(. بۆ  نێرنه وه   ئه مان 
و  ده م  بوونه   لێم  هه موو  قسانه   ئه م  گیان،  دایه  
به  عه قڵ  ئه زرنگانه وه .  له گوێما  ده نگیان  و  زمان 
خه ریک  پێوه   زۆر  خۆم  مناڵییمه وه   نه شکاندنی  پێ 
شه رمی  و  ئه نجام  نه گه یشتنه   بێتاقه تی  که   کرد. 
پێ  ته نگی  چایخانه که ش  ده وروپشتی  قه ڵه باڵغی 

هه ڵچنیم، وه ک هه موو مناڵێک، که وتمه  باوێشکدانی 
نه جوواڵنه وه . و  دانیشتن  به زۆر  خۆنه گرتن 

له وه دابووم ده ست بۆ البردنی ته پڵه که که ی به رده مم 
و  ک��ردم  سه یرێکی  چاو  تیالیی  به   باوکم  ب��ه رم، 
بۆ ماڵه وه . تاقه تت چوو، بچۆره وه   فه رمووی که ی 

ئه وه  بوو، هه ر که هاتمه وه ، خۆم پێ نه گیرا، گورج 
پرسین: لێم  و  گێڕانه وه   بۆ  کرێکارانه م  ئه و  باسی 

دێن  قه راخه وه   له   که   ئه وان  و  خاڵم  بۆچی  ئه وه  
که   باوکیشم  و  نایانگرێ  لێره   که س  سلێمانی،  بۆ 
نایگرێ؟ که چی  له وێ  ئه چێته وه  بۆ )قه راخ( که س 
پێ  بێگاریشیان  و  ئه یانگرن  لێره   کوردانه   ئه و 

ئه که ن؟
فه رمووتان: ئێوه ش 

خۆی  زۆرداری  ل��ه س��ه ر  ئ��اغ��ای��ه ک  ه��ه م��وو  ک��وڕم 
خۆشیه وه   زۆرداری  به سه ر  هه رگیز  ئه کاته وه  و 

ناچێ.
ئاغای  )ع��ه ره ب(ی��ش  ئه وانه  و  ئاغای  )عه جه م( 
ئێمه یان  واڵته ی  ئه م  له الیه که وه   هه ریه که   ئێمه . 
به   و  ئه زانن  خۆیانی  به هی  ب��ڕداوه  و  خۆیان  بۆ 
له وه ڕگه ی ئاژاڵیان. وه ک الی خۆمان، ڕانی دێیه ک 
تره وه ،  دێیه کی  له وه ڕگه ی  و  پاوه ن  بکه وێته   نابێ 
مه ڕه   گوایه   ناده ن  ڕێ  خۆیانه وه   له الی  ئه وانیش 
بکه وێته   تر  الیه کی  ڕانی  ئاوه کی  و  سه ره ڕۆ  گه ڕی 
تریان  په تای  و  پزو  شه لکه  و  و  ڕانه که یانه وه   ناو 
تێ بخه ن. چونکه  ئه وان، خۆشمان بێ و ترش، به  

گه ڕ و گول و الی سپڵمان دائه نێن.
- ئه ی کورد بۆچی ئاغای واڵتی خۆی نییه ، ئاژه ڵی 

بله وه ڕێنێ؟ تیا  خۆی 
کۆمه ڵ  ب��ه ره اڵ.  و  گورگه   شوانی  ک��ورد،  ڕان��ی   -
هه ر  باڵوی،  و  پرش  به   و  کردووه   ڕه ویان  کۆمه ڵ 
به  ئێستا  تا  باشیشه   له الیه که .  ڕووی��ان  کۆمه ڵه  
 مه ره یه کیان نه بردوون و زمانیش له  ده میانا نه مێنێ 

و ئه ستۆیان ورد و خاش نه بێ.
و  کۆئه کرێته وه   که ی  ک��ورد،  ڕان��ه ی  ئه م  باشه    -

ڕائه گیرێت؟ بۆ  شوانی 
- ئه و ڕۆژه ی شوانێکی کارامه  له  کورد هه ڵئه که وێ 
گردیان  کوردایه تییا  په چه ی  و  کۆز  له   دیسانه وه   و 
جارانی  کانیاوه که ی  سه ر  ئه یانباته وه   و  ئه کاته وه  

باپیرانمان. باو و  ڕزگاری و سه رفرازی 

– 8-

هێشتا  ک��ه وا  دوێنێیه،   ئ��ه زان��م  واش  له بیرمه  و 
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بوو،  هه ڵنه که نرا  له  بنج   1938 ساڵی  گه الوێژی 
بۆ  ناوه ندییه وه   سێی  پۆلی  له   ده رچوونم  هه واڵی 

بۆ ماڵه وه . برده وه   ئاماده یی  چواری 
تری  کرێچییه کانی  و  ک��ار  و  ک��ه س  پێخۆشحاڵی 
ماڵ،  خاوه ن  بێخێری  حه مه   ماڵی  حه وشه که ی  ناو 
پێخۆشکردنی  دڵ  پارسه نگی  سه ر  ئه خسته   چه ندی 
من  پێنه دانی  له  گوێ  زیاتری  و  ئه وه نده   دایکم، 

ئه کرده وه . به رزتر 
هه ستم  به اڵم  نه بوو،  خۆش  پێ  هیچم  هه ر  ناڵێم 
خۆم  و  بدا  ختووکه م  تۆزێک  ئه وه نده ی  نه ده کرد، 
خه ریکی  تازه   مناڵێ  چونکه   بزانم.  که وتوو  به سه ر 
ئێسکی  زوو  وا  خوێنده واری  مۆخی  بێ،  گاگۆڵکێ 
ڕاس��ت  سه رپێی  هه ڵسانه   پشتی  پ��ڕن��اک��ه ت��ه وه ، 

بکاته وه  و زات بکا ته نانه ت داره داره ش بکا..
و  هۆش  هه موو  خۆمه وه ،  ته رخه مییه ی  که م  به و 

ئااڵندبوو،  و سه مه ره یه   له و سه یر  گۆشێکم 
ئیتر  زووه دا،  نیوه ڕۆ  له وپێش  باوکم  ئه بێ  بۆچی 
دابنرێ،  تر  به هه رچییه کی  یا  ناوببرێ  به ڕێکه وت 
هیچ  ڕێکنه که وتبێ  وا  هه رگیز،  که   پۆلیسێک  وه ک 
ڕۆژانه دا  له و  به تایبه تی  و  کاتانه دا  له و  به یانییه ک 
بوو  ئه وه دا  له  کێشه ی  به غدا  حکوومه تی  که  تازه  
له  ناوچه ی  خ��ۆی  ئاسایشی  و  ئه من  ده س��ه اڵت��ی 
به سه رشانه وه   فه رمانی  بکاته وه ،  جێ  پشده ردا 

بۆ ماڵه وه ..؟ بێته وه   نه بێ و 
وه اڵمێک،  هیچ  گوریسی  و  ڕی��س  دی��اره ،  لێره دا 
ده ره ق��ه ت��ی  و  دان��ای��ه ت��ه وه   پرسیاره   ئ��ه و  به قه د 
خه به ری  خۆی  دڵی  ئه وه تا  چونکه   نایه ،  ڕاستی 
پرسینی  هه واڵ  چاوگێڕانێکی  و  به که یف  داوه  و 
پشتی  قایشه که ی  ن��اوم��اڵ��ه وه ،  پێویستییه کانی 
ترازاندووه  و دۆاڵخه کانی کردۆته وه  و پۆستاڵه کانی 

لێ فڕێ داوه ..
له  به یانییه ک،  هه موو  س��ارده ی  دۆ  له و  ئه وه تا 
ئه کرێ،  ڕۆ  بۆمان  ژه ن��راوه ک��ان��دا  ت��ازه    مه شکه  

له به رده ما.. وا  کاسه یه کی 
زمان  له   حه ساوه ته وه  و  ماندووشی  نییه   ئ��ه وه  
باسی  و  ده نگ  بدرێتێ،  م��ژده ی  وه ک  دایکمه وه ، 

گوێیا..؟ به   ئه درێ  ده رچوونه که ی من 
ئه وه ی  سه ر  بێینه وه   با  الیه ،  له   هه مووی  ئه مانه  
بێ  چی  ئه بێ  ب��ه اڵم  بێ،  سه یرتر  گشتی  له مانه  

باشه ..؟
به  تیالیی چاو ته ماشا ئه که م له گه ڵ گه شبوونه وه ی 
ڕه نگ و ڕوویا، ده ست به  سمێڵیا ئه هێنێ و گوێشم 

ئه بژێرێ... خوا  شوکرانه ی  لێیه  
خۆشییه ،  ئه م  سه رچاوه ی  ئه بێ  ک��رده وه ،  بیرم 

به یانییه  گڕی  به م  ئه مڕۆ  وا  ئاواتێ بێ،  سروه ی چ 
گیانی  هه موو  و  ئه گێڕێته وه   پێ  خ��ه وی  داوه  و 

کردن؟ مڵووچه   هێناوه ته  
وتم: خۆم،  بۆچوونی  به پێی 

بڕینی ئه م هه ورازه  من بڕیومه  و به الیه وه  ئومێدێکی 
دواڕۆژێکی  کردنه وه ی  ڕووناک  به ره و  مه شخه ڵداره  

له  سایه یا... حه سانه وه   ماندوو 
ئه و  به کاڵوی  ئاواتی سه ر  ئه وه ،  ئه بێ  بۆچی  به اڵم 

بێ؟ سه رده مه ی 
خولیایه ک  بوو  ده مێک  یادم،  بێته وه   وه ک  چونکه  
ئه و  ڕۆژان  له   ڕۆژێ  که   ئه دا،  لێ  سه ری  ناوبه ناو 
الی  کوڕه که ی،  ته نها  ده رچوونی  خۆشه ی  هه واڵه  
لێ ئه کاته وه  و ئه میش باری تکای ئه باته  الی ئه و 
دۆسته ی له  کۆنه وه  گفتی داوه تێ، گوایه  کوڕه که ی 
بێ،  به ده سته وه   ناوه ندی  شه هاده ی  ئه وه نده   هه ر 
)کاتبی  به   خۆیه وه   براده رانی  و  دۆست  به هۆی 

دائه مه زرێنێ.. ناحیه ی( 
به  چیشا ئه مزانی ئه مه  سه رچاوه ی دڵ خۆشییه که ی 
جار  گه لێ  نیشانه یه ی  به و  ته نها  ئه مڕۆیه تی..؟ 
دانیشتنا  زۆر  له   و  گوێیدا  به   ئه دا  ئه م خۆزگه یه ی 
بۆڵه ی  و  پرته   و  زووخ��او  هه ڵئه که وت،  ب��وار  که  
به و  خۆی،  که مییه که ی  مووچه   دڵی  و  کرێچێتی 
هه ناسه دانێکی  که   ئه دایه وه ،  من  دیناره ی  چه ند 
خۆی و خێزانه که ی پێوه  به ستبوو، له  ده ستکورتیی 

گوزه رانا... و سه ختی 
هاوڕێ  له ناو  بوه ستێ  له والوه   خۆهه ڵشه نگاندنیشی 
ئێستا،  تا  ئه وه نده   هه ر  نامه  خوا  که   پۆلیسه کانیا 
وه ک بزانێ، کوڕه که ی بۆی پێ گه یشتبێ و له به ری 

ناشتوویه تی.. که  خۆی  ئه خوات  دارێک 
به اڵم به بێ ئه وه ی که س، له  گه رما و گه رمی پیالن 
دانانا، ئاوڕێ له  گه ڕ و ته شقه ڵه ی ڕۆژگار و که نگ 
و کۆسپی به رده می ژیان بداته وه  و بیرێک له مسه ر 
مرخێش  بکاته وه ،  ته گه ره یه ک  هیچ  له وسه ری  و 
ته نها  باراشی  ئه کوتێ  له وه   هه ر  شان  مرخێش، 
خۆی لێ بکا.. تا لووتی ئه ته قێ به  لووتی گه پ و 

چاره نووسا... و  ڕێکه وت  پێکردنی  گاڵته  
یا به واتایه کی تر، هه موو هه ر له وه  ئه گه ڕێن، ئاوی 
هه ر  گوێز  و  خواسته وه   قوڕی  بێڵه   به ده م  ئاره زوو 
به باری خۆیانا بژمێرن. سه رکه وتن و ده ست ڕۆیشتن 
به  خه و و خه یاڵه وه  ببه نه  سه ر. به بێ ئه وه ی بیرێ 
له  که   بکه نه وه   بچووکه   یا  گ��ه وره   چورتمه   له و 
ڕێ  دێنێته   ده ست  کوتانا،  سنگ  کۆتایی  یا   نیوه  
زمانی  له   و  ئه دا  له  ڕێی مه به ست الیان  و سووکێ 

ئه ڵێ: پێیان  پێشینانیشه وه  
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ئاش له  خه یاڵێ و ئاشه وان له  خه یاڵێ..
ڕووداب��وو.  له تیف(ی  )شێخ  و  باوکم   له   ئه مه ش 
داره که ی  له به ری  زوو  بوو،  ئه وه ی  په له ی  باوکم 

بخوات.
دڵسۆز،  گه وره ی  برایه کی  وه ک  له تیف(یش  )شێخ 
به اڵم  درێژخایه ن،  تری  خواستێکی  هێنانه دی،  بۆ 
خۆیه وه   ل��ه الی  بێرتر،  و  له  خێر  پڕ  و  گه وره تر 
ئاگایان  هیچیان  ئه وه ی  به بێ  نان.  هه نگاو  که وته  
پێوه  بنێ،  پاڵی  ده ستێک  وه ک   بێ.  له ویتریان 
په له ی  به   خواستی  خونچه گوڵی  قرتاندنی  بۆ 
به ته مابوون  به یه کادانه ی  ئه م  نێرینه ی  له   باوکم. 
دووه م��ی  نیوه ی  له   ئێواره یه کیان  دڵسۆزییا،  و 
به رامبه ر  )میللی(  باخه که ی  له   و  ئه یلوول  مانگی 
فه رمووی:  چرپانم،  به گوێیا  گه وره دا،  مزگه وتی  به  
به شکو  وه ره ،  تۆش  )به غدا(.  بۆ  ئه چم  سبه ینێ 
و  حه مه   کاکه   نووری  و  حه سه ن  )مه حموود  وه ک 
مه جید سه عید و عه زیز شاڵی و هاوڕێکانی ترت( له  
هه نده سه  بێ یا له  دار المعلمین یا له هه ر کوێیه کی 
له  خوێندن  و  دابمه زرێیت  تێبکه وێ  به شتی  تر 
دوانه که وی و ڕه نجی چه ند ساڵه ت به فیڕۆ نه ڕوات. 
)ساڵی  ئه مساڵ  که   ب��ڕاوه   ئه وه   ئومێدی  چونکه  
938/ 939( خوێندن بۆ پۆلی چواری ئاماده یی له  
له   بۆچی  تریش  ساڵێکی  تا  بکرێته وه .  سله یمانی 

گاڵته ی  هه روا  ساڵێکیش  به فیڕۆدانی  ببی.  خوێندن 
ناکرێ. له گه اڵ 

باشه .  لێکردن، پێموت:  به بێ سێ و دوو  منیش 
دایکم  و  باوکم  بۆ  ماڵه وه ،  بۆ  که چوومه وه   هه ر 
له سه ربێ،  باشه یان  وه ک  ئه وانیش  و  گێڕایه وه  
مادام ئه وه  خواستی )شێخ له تیف(ه  و ئه و قسه ی 

نه هێنایه ڕێ. ته گه ره یه کیان  هیچ  کردووه ،  تیا 
سبه ینێ که وتینه  ڕێمان، ئه م شار دانه ده م  ئه و شار 
بوو. له  چه مچه ماڵ و  که رکووک و تووزخورماتووه وه ، 
که   بوو  به سااڵچووه که مان  ئۆتۆمۆبێله   خۆکوتانی 
تا شاره بان  نه ده ڕۆیشت،  سه ری ئه ڕۆیشت و کنگی 

و باقووبه  و به غدا.
مه پرسه ی  هه ر  یه کدانێک؟  دان��ه ده م  چۆن  ب��ه اڵم 
ئۆتۆمۆمبێلی  پیره   ته که ڵتووی  و  ئێمه   ماندووبوونی 
خۆشه کانی  نوکته   قسه  و  به باوه شێنی  ئه ویست، 
)شێخ له تیف(ه وه  که  ئاره قی هه موو خه مێکی به با 

ئه دا.
په لوپۆ  له   هه ڵوه شاوییه ی  به و  بوو،  به هه رچۆنێ 
له  به یانی  که وتن  و گۆت بوونی قاچ و قولی هه ر 
مابوو  زه رده ی  ئۆتۆمۆبێله که وه ،  ناو  ئێواره ی  تا 

به غدا. گه یشتینه  
به رگری  وه زاره تی  به رده م  بۆشایی  له  سووچێکی 

ڕاگرت. ئۆتۆمۆبێله که یان  مه یدانا،  به الی  دا، 

قومری تۆفیق جەوهەر - خوشکی  عه بدوڵاڵ  جه وهه ر
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باوکم  فه رمووی:  و  کردین  تێ  ڕووی  له تیف  شێخ 
نازانێ بۆچی  به اڵم  به غدا.  بۆ  ئه مڕۆ من دێم  ئه زانێ 

به ره وه . گه یشتووینه ته   دره نگانه   به م  وا 
حه زئه که م  نه ده ین،  به  دڵه ڕاوکێی  ڕێ  ئه مه ی  بۆ 
جارێ با له  هیچ الیه کی تر النه ده ین. یه کسه ر بچینه  

موڵکی. و  ئه مێنێ  تا سبه ینێش خوا  ئه و.  خزمه ت 
کۆشکه که ی  و  )صلێخ(  گه ڕه کی  و  بووینه وه   سوار 

بگره  و هاتین. )شێخ مه حموودی گه وره ( خۆت 
ل��ه  دڵ��ی خ��ۆم��ا ق��ری��وه م ل��ێ��وه  ئ��ه ه��ات. ئ��ای له م 
ئاسانییه   به م  منم  ئه وه   تیام..!  منی  خۆشییه ی 
به ره و النه ی  ڕێی  و  فڕین  ئه که وێته   چاوی عه زره تیم 
به  دی��داری  و  به ر  ئه نرێته   کوردستان(  )مه لیکی 

ئه بم؟ شێری کوردان شاد 
ئه وه  منم، خۆزگه های دوای چه ندان باس و خواسی 
وێنه کانی  دانی  ته نها سه رنج  و  خوێندنه وه   و  بیستن 
و  دنیا  به   پڕ  خۆزگه ی  یه ک  ئه بێته   قاقه زی،  سه ر 
ئه ویش ئه به مه  به ر باره گای ئه و دڵه  گه وره یه  خۆی، 
گرمه  و  قاره مانێتی  نرکه ی  و  الر  و  له ش  هه موو  به  

دوژمنا؟ به گژ  ناڵه ناڵی چوونه وه ی  و  
دڵ  و  به رکه  نه که وێ  نه تگرێ...  گه شکه   ده وه ره  

بسره وێ و گیان باڵ نه گرێ..!
تا  ڕۆیشتین..  خۆشیمه وه ،  سه مایه ی  هه له که   به م 
و  قنج  گه یشتنا،  به  ئاوات  چاوه ڕوانی  کابه ی  له به ر 
قیت هه ر که  ئێمه  وێستاین، ئۆتۆمۆبیلێکی تریش گڕ 

له  دوامانه وه ، وێسا.. گڕ 

کوردستانه وه .. له   کوڕ  له میانا)له تیف(ی 
هه نده رانه وه .. له   کوڕ  عه لی(  له ویشیانا)بابه  

به جووته  ده ست له  ده ستی برایه تییا، دوو پێپیلکه ی 
له دوای  یه ک  پێچایه وه ..  به هه نگاوێ  هه یوانیان،  به ر 
ده ست  بۆ  فرزه ندییانه وه ،  دانه واندنی  به پشت  یه ک 
ماچکردنی که ڵه پیاوێکی داروبار قایمی، سه ر کورسی 
نوشتانه وه   ڕاستیان  ئه ژنۆی  که مێ  هه یوانه که ،  گوێ 

دادا.. به  نۆبه   و چۆکی چه پیشیان 
و  باوک  له شساغیی  و  بێوه یی  م��ژده ی  له سه رخۆ، 
جووته  کوڕ تکایه  زمانی پاراو و له  ده ریای خۆشییا 
بای  نه رمه   و  گرت  سه رنجدان  که شتی  به   له نگه ریان 
شنه .  که وته   پێخۆشحاڵی  زه رده خ��ه ن��ه ی  شه پۆلی 
شێخه که ی  بڕیوه ته   چاوم  خواره وه   له   هه روا  منیش 
شکێنی  دوژم��ن  شۆڕه سواره که ی  و  به رده قاره مان 
لێوه   چرکه م  گرتوومی،  ج��ادوو  ئه توت  ئاوباریک. 

نه ده هات.
به یه ک شادبوونه وه یان،  هێمنیی  تۆزێ  هه رئه وه نده ی 
کردنیان  ئه وال  و  ئه مال  سه رنجدانی  و  هه ڵدا  ده واری 
له تیف،  شێخ  ب��وو،  لێ  ئاگام  ب��وو،  ب��ه ره اڵ  ب��ه ری 
جه وهه ری  ئه وه ش  فه رمووی:  و  باوکی  کرده   ڕووی 

براده رمه .
فه رمووی: گورج  شێخیش 

وێستاوی؟ له وێ  بۆچی  کوڕم،  سه رکه وه  
که   خ��ۆش��ی��ی��ان��ه وه   ئ��ه و  ه��ه م��وو  ب��ه ب��اڵ��ی  منیش 
ب��ووب��وون��ه  ب���اری ئ���اوات ه��ات��ن��ه دی��م، ه��ه ن��گ��اوی 

سلێمانی  - ئاباڵخ  لەگردی   - ئارامگەی عه بدوڵاڵ  جه وهه ر 
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گه رماییه کی  به  هه موو  و  هه ڵهێنایه وه   سه رکه وتنم 
ده ستی  ده س��ت،  ه���ه ردوو  به   خۆشه ویستییه وه ، 

وشی. کوردستانم،  هه ڵکه ری  ئااڵ  گه وره یی 
بکه م..  ماچی  دانه نه ویمه وه   کوڕه کانی،  وه ک  به اڵم 
هه ردوو  له ناو  ده ستی  هێشتا  نازانم..!  بۆچی..؟ 
ده ستما بوو، فه رمووی: دانیشه  کوڕم و کورسییه که ی 
ده س��ت��ه  چ��ه پ��ی خ��ۆی ن��ی��ش��ان��دام.. ب��ه رام��ب��ه ر به  
بوو،  هه ڵوێسته دا  له و  ئا  له وبه رخۆیه وه .  کوڕه کانی، 
زمانی  له گه ڵ  فه رمووی:  عه لی(و  )بابه   کرده   ڕووی 
ئه ویش  گرانه ؟  ئینگلیزی  ئه وه نده ی  چۆنی؟  تورکییا 
وشه یه کی  هه ر  ئاسانه .  قوربان  فه رمووی:  وه اڵما  له  
ئاگادارن،  خۆتان  وه ک  بگری  ک��وردی  یا  عه ره بی 

)در( و )لر(ێکی بخه ره سه ر ئه بێ به  تورکی.
له تیف،  فه رمووی:  ئینجا  و  پێکه نین  به وه   که مێ 
ئه م براده ره ی تۆ کوێنه رییه ؟ قه راخی نییه ؟ ئه ویش 

قه راخییه ... قوربان  به ڵێ  فه رمووی: 
به   بنه چه   هه ڵدانی  و  پرسیارێک  چه ند  له  دوای 
بنه چه ی دانیشتوانی )مێوڵی( و)دێلێژه ( که  به ربنه ی 
ناون،   )...( یه ک  به  قوربانی  هه موو  و  )خاوێ(ن 
ئاغا(ی  )جه وهه ر  له گه ڵ  برام  )قادر(ی  فه رمووی: 
مزگه وته وه ؟  حه وزی  نایخاته   ئێستا  چۆنه ؟  باپیرتا 
خۆی  هه ڵبێنمه وه ،  ده م  من  ئه وه ی  سه ر  نه وێستایه  
ئه گینا  بکا،  )حه پسه (ی  به قوربانی  خوا  فه رمووی: 
بێڵێ... پێوه   دڵی دۆستمان  نییه ،  پیاوه   ئه و  ئه و، 

ئیتر یه کسه ر هه ڵسایه  سه رپێ و فه رمووی: با بچینه  
الی ئه و کوڕانه ی ئه ودیو.

له  مااڵ،  به  ئه کرد  خۆی  و  ئه هات  هه رچی  تمه س 
خۆی  ماڵی  وه ک  شاره زایانه   داخستنێ،  ساڵو   پاش 
بێ، یا سه ره ی چه ند جاره ی بێ، الی ئه دا و ئه چوو 

بۆ حه وش و ناو باخه که ی ئه ودیو.
بووم  هه یوانه که دا  له به ر  هه ر  هێشتا  به  دوایانه وه ، 
و هه نگاوم به ره و ده رگای چوونه  ناو هۆڵه  گه وره که  
ده ستی  )شێخ(  تێوه بوو  چاوم  هه ڵنه هێنابووه وه ، 
لێی  گوێشم  و  له تیف(  )شێخ  شانی  سه ر  خسته  
له گه ڵتا  چۆن  کوڕه   ئه م  له تیف،  ئه وت:  پێی  بوو، 

هاتووه ؟
ئه ویش له  وه اڵما فه رمووی: قوربان کوڕێکی به سزمان 
ناوه ندی  سێی  ئه مساڵ  ده سته .  که م  له خێزانێکی  و 
ئاماده یی  پۆلی چواری  له  سله یمانیش  ته واوکردووه . 
قوتابخانه کانا  له   یه کێ  له   لێره   هێنام  نه کراوه ته وه . 

دوانه که وێ.  له هاوڕێکانی  تا  بخوێنێ 
بزانم،  من  وه ک  کوڕه   ئه م  له تیف،  فه رمووی:  شێخ 
هی  یا  شێتییه ،  هی  نازانم  جا  تیایه ،  ده مارێکی 

ته واوکا،  ئاماده یی  قۆناغی  با  حه زئه که م،  نێری. 
له تیف  شێخ  ئه که ینه وه .  لێ  بۆ  تری  بیرێکی  ئه وسا 
چۆن  ئێوه   قوربان.  به سه رچاو  فه رمووی:  له  وه اڵما 

ئه که م. وه ها  منیش  بفه رموون، 
ئه و  کرده   ڕووی��ان  ڕایه  بوونه وه ،  و  پرس  له م  که  
ئه و  باخی  به سه ر  که   هۆڵه که ،  ناو  تری  ده رگاکه ی 

ئه یڕوانی. دیوا 
سه رنجم  ده رگاکه ،  ئاستی  گه یشتمه   که   هه ر  منیش 
و  کوڕ  له و  زۆریشیان  دێ.  جمه ی  باخه که   ناو  دا 
پۆلی  ئه مساڵ  پێکه وه   ب��وون،  ناسیاوانه   کاڵه  
که میان  تریش  ئه وانی  ته واوکرد.  ناوه ندیمان  سێی 
شێخ  که   هه ر  له وه بوو،  ئاگاشم  نه یانناسم.  هه بوو 
له به ری  به رزه پێ  هه موو  ده رک��ه وت،  ده رگاکه وه   له  
دانیشتنه وه ی  و  به خێرهاتنیان  له  دوای  هه ڵسان. 
له به رده سته کانی  یه کێ  خ��ۆی،  له  جێی  هه ریه که  
چاش  ڕێ��زه   و  گێڕان  ئ��او  به   ک��رد  ده ستی  شێخ، 

ئینجا ڕووی کرده  هه موویان و فه رمووی: به دوایا. 
شیرینه کانم.. کوڕه  

تێ  ت��رم  گوڕێکی  و  تین  ئه بینم،  ئێوه   هه رچه ند 
ئه گه ڕێته وه . له م ده ست به سه رییه شما، ئه و خۆشییه  
له مه وبه ر،  ساڵێک  چه ند  که   خ��ۆی،  ئه مگرێته وه  
ڕزگاری کوردستان  زه نگی  لێدانه وه   ئاوزه نگی  به ده م 
ئه خسته   کوردێکی  هه موو  دڵی  و  به گوێما  ئه یدا 
سه یر  التان  ئه کرده وه .  ڕۆشن  چاوی  به ری  و  په له  
ئه ژیم،  کوردستانه وه   هه وایه ی  به و  ئه ڵێم،  که   نه بێ 
باوه شێن  پێ  که الوه یه ی  ئه م  جاروبار  ئێوه ومانان 

ئه که ن.
به   ده روون��م  و  دڵ  ک��ه الوه ی  ئه ڵێم،  که   به ڕاستمه  
منتان  ئه گه ر  ئێوه ش  له به رئه وه   ئاوایه .  ئێوه وه  
ئه وه نده م  مه گوێزنه وه .  لێ  پێم  له سه ردانتانا  ئه وێ، 
بڵێم  ئه توانم  و  به سه رکردنه وه یه   ئه و  کردوون،  بۆ 

هه ڵبگرم. پیاهاتنه وه یه ش  به زه یی  ئه و 
چاوپێکه وتنانه   ئه م  نرخی  ئه وه نده   ئێوه   ڕه نگه  
له ژێر  و  هه یه   بایه خێکی  منه وه   به الی  به اڵم  نه زانن. 

ده رناچم.  باریشی 
له ڕێی  پێکرابێ  ئه وه نده ی  سه عید(  شێخ  )خوله ی 
له شه   ل��ه م  گیانیش  تا  ن��ه ک��ردووه .  درێخی  ک��وردا 
وا  س��ه ری  و  نییه   الری  لێی  بمێنێ،  زه ب��وون��ه ی��دا 

له ڕێیا..
سه لماندوویانه   به  کرده وه   کورد،  ڕووتانی  و  ڕه ش 
تا  بوخچه یه   پیاویش  دڵسۆزترن.  پیاومان  له گه لێ 

تیایه . چی  نازانی  نه یکه یته وه  
ال  نهێنیتان  و  دڵمایه   له   گرێ  به وه  دامه نێن،  ئه مه  
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ئه درکێنم.. وه فای ئه و ڕه ش و ڕووتانه یه  بێ وه فایی 
داپۆشیوه . ڕاپه رمووی  به خۆدا  پیاوی  زۆر 

ئێوه ی پیاو گه لی سبه ی ڕۆژی ئه م کورده  به دبه خته ، 
بێ.  ڕووت��ان��ه وه   و  ڕه ش  ئ��ه و  وه ف��ای  له   ئاگاتان 
بوانی  به ته نگه وه   قه اڵی  ده رگ��ای  پشت  پشتکۆڵی 

کوردن.
کاریشتان  زۆربه ی  و  ئه که وێ  تێیان  کارتان  ئێوه ش 
وه فاییه کیش  هه ربێ  هه ڵئه سوڕێ.  زیاتر  به وان  هه ر 
له ڕووی منا سه ری هه ڵبڕیبێ، ته نها له  تێر و ته سه ل 
و  ده س  له و  نه ک  بووه ،  خوێنده واره کانه وه   گوایه   و 

پاکانه وه . دڵ 
کارگوزار،  یا  سه رکرده  بن  زۆره .  ئێوه   به   ئومێدم 
دنیا  ماڵی  بێ.  نه ته وه که تانه وه   له   وه فاتان  چاوی 
بخه ڵه تێنێ.  هه ڵتان  بکا  لێ  وات��ان  نایه نێ،  ئه وه  
له   نه بڕێ،  داگیرکه ران ده ستان  پاداشی  و  ده سه نگه  

داببڕێ. ڕه وشت و ڕه فتاری جوانی کوردانتان 
گوێ  له  بێده نگی  ئه واو  به نرخانه ی  ئامۆژگارییه   له م 
ئه که م،  سه یر  له خۆمه وه   من  که   ئێمه شا،  گرتنی 
که سمان نه بوو گوێی له  ترپه ی دڵی خۆی نه بێ. ئاو 
به ش  من  به رگوێ.  که وته   نزم،  ده نگێکی  له وکاته دا، 
به حاڵی خۆم نه مزانی ده نگی چی بوو. به اڵم )شێخ( 
سه عاته که ی  سه یرێکی  و  کرد  به باخه ڵیا  ده ستێکی 

کرد. به رباخه ڵی 
فه رمووی:  بوو،  سه عاته که یا  دادان��ه وه ی  قه پاغ  له  

شیرینه کانم، کوڕه  
جگه   به اڵم  بمێنمه وه .  له ناوتانا  زیاتر  ئه کرد  حه زم 
ئێوه شم  ئه ترسم  خه وتنانه ،  نوێژی  بانگی  وا  له وه ی 
له  ئیسراحه ت کردبێ. له به رئه وه  داوای لێ بوردنتان 
لێ ئه که م و تا به یه ک گه یشتنه وه یه کی تر، به جێتان 

ئه سپێرم...  به خواتان  و؟  ئه هێڵم 
سه رپێ،  هه ڵسایه   )شێخ(  که   هه ر  لێبوو،  ئاگام 
له و  ع��ه ل��ی(  )ب��اب��ه   و  ش��ان  ل��ه م  له تیف(  )شێخ 

لێگرت. پێپیلکه که یان  به ر  شانیه وه ، 
سه رکه وێ،  و  به رزبکاته وه   پێ  )شێخ(  به رله وه ی 
له عاست خۆی وه رچه رخایه وه  و فه رمووی: کوڕه کانم، 
نیازتان  و  هه ڵدێ  پێ  چاوتان  ئه کرێ.  پێ  باوه ڕتان 
ناکه س  له و  و  شێربه چانه ن  له و  ئێوه   ئه سپێرێ.  پێ 
به چانه  نین، له  ڕۆژی خۆیا نه بێ، پریاسکه ی دڵتان 
نه که ن.  پێ  ته واویان  متمانه ی  بکه نه وه ،  که س  الی 
گرێی  ڕائه په رمووم  به ئێوه شا  و  به خۆم  منیش  بۆیه  

بکه مه وه .  ال  دڵتان 
نه منیش  و  ئه ڕوا  تاسه ر  یه ک سه مت  له سه ر  دنیا  نه  
پێش  و  ده س��ت   تا  ئه بم.  به ستراو  ده س��ت  ه��ه روا 

ئه کرێته وه ، ئۆباڵم به  ئه ستۆتان، ئه گه ر پێم لێ ببڕن 
کوردستانم  کێوانه ی  و  که ژ  ئه و  به رامه ی  و  بۆن  و 

بگرنه وه .. لێ 
و  دۆڵ  ئه و  ڕۆڵ��ه ی  ئێوه ش  و  ئه ڵێم  ئه وه نده   هه ر 
خواتان  ئیتر  چی.  ئه ڵێم  ئه گه ن  تێش  و  ده ران��ه ن 

له گه ڵ...
له دوای یه ک دوو ڕۆژ مانه وه ، هه روا بۆ بیرخستنه وه ، 
وه ک ئاگام له  گفتوگۆکه یان نه بێ له گه ڵ باوکیان به  

وت: له تیف(م  )شێخ 
نیازتان  ئێستا  و  هێنا  بۆچی  منتان  شێخ،  کاکه  

چۆنه ؟
بووتیتایه . پێم  زووتر  ئه بوایه   ببووره ،   -

ته واوبکا،  ئاماده یی  پێنجی  با  ئه فه رمووێ،  باوکم 
ئه که ینه وه . لێ  بۆ  تری  بیرێکی  ئه وسا 

قوتابخانه ی  له   ئه که م  کارێک  که  ڕۆیشتینه وه ،  جا 
به خێرێ  ت��ۆش  وه رب��گ��ی��رێ.  ک��ه رک��ووک  ئاماده یی 

ناڕوات. به فیڕۆ  یاربێ  ڕه نجتان خوا  بکه .  ته واوی 
بۆ  خ��ۆم  ب��ه رل��ه وه ی  سله یمانی،  بۆ  گ��ه ڕام��ه وه   که  
بۆ  به ینێکم  و  که ین  هه موو  بپێچمه وه ،  که رکووک 

گێڕایه وه . دایکم 
به خێر  کاره تان  ئه م  یاربێ،  خوا  فه رمووی:  ئه ویش 
به   و  ئه گێڕمه وه   بۆی  که هاته وه   باوکیشت  ئه گه ڕێ. 
له  مشوور خواردن دواناکه وین. هه رچی چۆنێک بێ، 
له و میانه دا، بۆ ئه مه ی خه می ده ستکورتی و له ده م 
ناسۆر  برینی  زیاتر  و  کایه وه   نه یه ته   گرتنه وه ، 
نه که وێته وه  و منیش دڵ شکست نه کا، قسه ی به سه ر 
قسه دا هێنا و فه رمووی: ئه زانی شێخی گه وره  بۆچی 
وه ک  تۆش  چونکه   تیایه ؟  ده مارێکت  فه رموویه تی 
که  ئه چنه  خزمه تی،  تر  یه کێکی  هه موو  و  کوڕه کانی 
بۆچی  تۆ  ناڵێی  پێم  جا  نه کردووه ..  ماچ  ده ستتان 

نه کرد؟ ماچ  ده ستتان 
- تا ئێستا به دڵما نه هاتووه  جگه  له  باوکم و باپیر، 
ئه و  بکه م.  ماچ  تر  که سی  ده ستی  مام،  و  خاڵ  یا 
به خێرهاتنی  له )مێوڵی(  که   ده رچ��ێ  لێ  ج��اره ی 
به هجه ت(م کرد و ده ستیشم ماچ  مامۆستا )ئه حمه د 

کرد...
تاجی  و  کوردستانه   مه لیکی  ئه ویش  ڕۆڵه ،  ئاخر   -

نه که ی؟ ماچ  ئه بێ ده ستی  سه رمانه .. چۆن 
بۆ  بیستووه ، کورد سه ربه رزه ،  له  خۆتانم  زۆرجار   -
له ڕووی  و  سه ردابنه وێنێ  نابێ  نه بێ،  خۆی  ئااڵکه ی 
که سا بچه مێته وه ..! له وێش، نه  له دیوی ده ره وه ، نه  
سه ریان  نه کرد،  به دی  کوردم  ئااڵی  ناوه وه   له دیوی 

دانه وێنم..! بۆ 
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ئه مڕۆ  به اڵم  کوردستانه ..  ئااڵی  خۆی  ئه و  ڕۆڵه ،   -
پێچراوه ته وه .

ده نگ  له ڕووتانا  زیاده ،  من  به ده می  گیان،  دایه    -
بۆ  یا  پێچانه وه یه   بۆ  ئااڵ  ئایا  به اڵم  به رزبکه مه وه . 
کوردم  ئااڵی  هێشتا  من  و شه کانه وه یه ..؟  هه ڵکردن 
دڵمان  ه��ه ر  ک��ه ی  تا  ئه بێ  ڕه ن��گ��ه ..؟!  چ  نه دیوه  

بسووتێ..؟! به خۆمان 
مه لیکه که شمان  دۆڕان��ووم��ان��ه .  ش��ه ڕه  و  ک��وڕم،   -

دوورخراوه یه . به سه ره و  ده ست 
ماچ  به ده ست  مه لیکی کوردستان  ڕێزی  بوو،  که وا   -
ئه ومان  ئه که ین،  ڕاست  ئێمه   ئه گه ر  ناگیرێ،  کردن 
به   بکه ین  تێکۆشانمان  یه کێتی  ئه بێ  ئه وێ،  خۆش 
سه نگی مه حه ک بۆ ڕێزی خۆی و ئااڵکه ی ده ستی..!

– 9-

ب���ه دوای  دوا  ل��ه ب��ی��رم��ه ،  دای��ه گ��ی��ان، 
سه ردانه که ی باوکم و ئه و قسانه ی له باره ی 
منه وه  بۆی گێڕابوونه وه ، له  یه که م نامه ی 
به هه رکه سێکتان  ئیتر  به سه رکردنه وه تانا، 

نووسیبووتان: نووسیبوو، 
له  دی��وه ،  پێته وه   خ��ه وم  خ��ۆم،  ک��وڕی 
ده س  نه که ن،  نامه ردت   سه غڵه تییای.. 
له   ب��ه رده .  نامۆیی  ڕم��ووزه ن��ی  ده س��ی  له  
نه یسه ،  ه��ه ر  بویتایه   دووری��ش  جێیه کی 
بۆیه   ن��ه دی��ده ،  دنیا  و  مناڵکاره   ئه مووت 

سه ری لێ هاتۆته وه  یه ک.
چاوبڕکێی  نییه .  دنیا  له بنی  که رکووک  خۆ 
هه نگاوه   دوو  باباگوڕگوڕ،  و  پیره مه گروون 

ئه مڕۆیه ... ڕێی 
له و دانیشتنه تانا که  )یونس ره ئووف(ی کۆیی 
خستوویه تییه   داوه ت���ه وه ،  تیا  باوکتی  دڵی 
که   به وه وه بکا  شانازی  ئه وتۆوه ،  خۆشییه کی 
هاوڕێتن  شاوه یس(  )نوری  و  ئه و  وه ک  کوڕی 
و له یه ک پۆل و یه ک قوتابخانه دان و سه ره ڕای 
برایه تی  ناوخۆتان، سه ری  باسی  ئه وه ش، ورده  
پێ ناون به یه که وه .. ئه ی ئه و هاوڕێیانه ت بۆچی 
خۆ  هه ڵنه کێشاوه ؟  نامۆیی  له   شانیان  تۆ  وه ک 
و  که رکووک  هاتوونه ته   ساڵیانه   یه که م  ئه وانیش 

ئه خوێنن.؟
له  که   ئ��ه زان��ن،  خۆیانی  به شاری  ئ��ه وان،  وه ک 
سه رت  بۆ  تۆ  کوردێکه ،  هه موو  شاری   ڕاستیشا 

سلێمانی  ڕه ش��ه ب��ای  ل��ه   بیر  تێکداوه  و  ل��ه خ��ۆت 
دێیه کی  و  شار  هه موو  و  ئه وێ  و  ئێره   ئه که یته وه ؟ 
کورد  مندااڵنی  بۆ  باوه ش  یه ک  وه ک  خاکه که مان، 

ئه که نه وه ...
ده  ئێوه ش، نه  ئه وان ده ستخه ڕۆ بکه ن و نه خۆشتان 
ڕه نجه ڕۆ..! ئه وه ش باش بزانه ، ئه گه ر هه موو کورد، 
کوردستان  له   ئه و  بتۆرێنێ،  باباگوڕگوڕ  له   خۆی 
ناتۆرێ و چراووک به  ده ستی خێر و خۆشیی کوردانه ، 

کرابێ... به ده رخۆنه ی پێ  دییزه   ئه مڕۆش  با 
کوڕه که م،

ئه م جیهانه ی تیایا ئه ژین، کتێبێکی یه جگار گه وره یه . 
هه ر ڕۆژه ، نه ک مندااڵنی وه ک تۆ و هاوڕێکانت.. هه رچی 
مامۆستاکانیشتان  ئه گاته   تا  گه وره تره ،  له ئێوه ش 
یا  الپه ڕه یه ک  تریش،  کارامه   و  کامڵتر  له وانیش  و 

له   دێڕێک  چه ند 

لە  دانەیەکی کەمیان  دەستنووس چەند  بۆ پاراستنی  زاموا  1999 خانەی  چاپکردساڵی  )دایەگیان( 
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دواڕۆژی  بۆ  هه شتانه ،  ئه خوێننه وه ...  الپه ڕه کانی 
باش ئێمه  و ئێوه ش، چه ند دێڕێکی تیا ئه نووسنه وه،  
یا ئه بنه  سه رچاوه ی چه ند دێڕ له سه ر نووسینێک...
چه ند  ڕێکه وتووه ،  ب��ۆت  ڕۆژه ی  چه ند  ئ��ه م  ت��ۆش 
پێوه   خۆتی  که مێ  و  هه ڵده ره وه   تیا  الپه ڕه یه کی 
ماندوو بکه . با له دواڕۆژا ئه گه ر توانیت چه ند دێڕێکی 

الپه ڕه کانی.. له   یه کێ  په راوێزی  بخه یته  سه ر  تیا 
سه رده مێک  هه موو  سبه ینێ  و  ئه مڕۆ  بزانه ،  ئه وه ش 
به ستراوه  به  ڕۆژانی ڕابردووی هه موو نه ته وه یه که وه ...

شیرینه که م، کوڕه  
هونه ر ئه وه  نییه ، پشت به تێری ببه ستی ئینجا هه نگاو 
سک  دوو  به   و   تێر  به سکێ  ئه وه یه   هونه ر  بنێی. 
به ده م  و  ئومێد  هه ورازی  ببڕیته   چاو  برسێتییه وه ، 
په الماردانه وه  به هاوشانی و قۆڵ له  قۆڵی هاوڕێکانتا، 

هۆزه که تان  و  خۆتان  دواڕۆژی  ڕێی 
یه ک  خۆشگوزه رانی  جێی  و  ته خت 
نه ته وه که تان  ئه ندامانی  له   به یه ک 
ته الری  بده ن  هه وڵ  و  بڕێژن  ڕه نگ 

به رزبکه نه وه ... بۆ  سه رفرازییان 
سه ره ڕۆیانه   هه ر  نییه ،  ئه وه   هونه ر 
ئازا  به   خ��ۆت  گوایه   و  بنێیت  مل 
نه ده یته وه ...  له  هیچ  ئاوڕ  بزانی، 
کردار  له   ئاوڕت  که   ئه وه یه ،  هونه ر 
زه رد  ڕوو  دایه وه   خۆت  ڕه فتاری  و 

نه بی...
کۆسته ن  خۆیان  مه که   له وانه   چاو 
باپیریان  باوو  تۆپی  ڕیشی  باسی  و 

ئه که ن...
ناکه وێ،  ده ست  باشتر  هه لت  له مڕۆ 
و  ب��ڕێ��ژی  تیا  دڵسۆزیتی  ڕه ن��گ��ی 

بده یته وه .. بناغه ی 
ڕۆژێکی ئیش کردنیش، له  عومرێکی 
خه یاڵ  و  ته مه ڵیی  درێ��ژی  و  دوور 

ڕووسوورتره ... پاڵوی 
کوڕی خۆم،

مانگانه ،  ن��ی��وه ی،  و  دی��ن��ار  ئ��ه و 
دڵسۆزێکی وه ک )شێخ له تیف( بۆت 
هه موو  و  تیرێک  به   مه یکه   ئه نێرێ، 
جه رگت.  پ��ه ڕه ی  بیگریته   مانگێ 
و  کورت  ده ست  بچووک،  گ��ه وره  و 
هه ر  ب��ووه و  هه ر  ڕۆیشتوو،  ده ست 

ئه شبێ...

به   ده س  خوا  دڵسۆزن،  گه وره یه کی  ئه مڕۆ  ئه وان 
سبه ینێ  تۆش  بن...  به رخوردار  و  بگرێ  عومریان 
که متریش  ل��ه وان  زۆر  ئه گه ر  ئ��ه وان،  به قه د  ناڵێم 
به ماڵی  ده ستت  توانا  ق��ه ده ر  به   ڕۆی��ی،  ده ستت 

دنیاوه  
له   ئاگات  و  مه که   له  هاوڕێکانت  درێخی  و  نه له رزێ 

ده وروپشته وه  بێ...
ڕووی قه رز له  که س نه نراوه ، بڵێی ئه بێته  سه ر ده ق 

شکاندن بۆ ده ست پان کردنه وه  له م و له و.
چاکه ش به ده سه نگه  مه خوێنه ره وه ، با سبه ینێ ئه گه ر 
به ناکه سبه چه   ڕێ  هات،  له ده ست  چاکه یه کت  تۆش 
نه درێ، چڕنووک له  ده روون بگرێ و دڵی دۆست و 
چاکه  له ده ست هاتوو، کرێ بکاو ده روونی چاکه  پێ 
و  له  چاکه   هه موومان چاومان  بڕووشێنێ..  کراویش 

جه وهه ر عه بدوڵاڵ   باپیری  لە  باج  لەوەرگرتنی  عوسمانی  دۆکیۆمێنتێکی 
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یارمه تی یه کتره وه یه . ئه و پارووه شی له  ده می پیاو 
دابکه وێ، بۆ کۆشی دۆست و هاوده نگ باشه ..!

کوڕی خۆم،
به خۆتا  به زه ییت  ئیتر  به سه   نه کاو  هیچ  دڵ��ت 
ژێر  ژیانه که مان هه ر  ئێمه ،  و چ  تۆ  نه یه ته وه ... چ 

نانه سکیی. ده سته ییه  و 
مانگی  ئه نێرن،  بۆت  نیوه ی  و  دینار  له و  ئه زانم، 

دینارێکی ئه ده ی به کرێی ژوورێکی ئوتێل... 
ئه مێنێته وه  سه ر نیو دینار بۆ مانگێکی ڕه به قت.

دڵنیابه  ئه و نیو دیناره ی به تۆ ئه بڕێ، ئه گه ر په ڕۆیه  
دینار  سێ  مانگانه   له چاو  هێشتا  دادڕی،  ئێمه   له  
پۆلیسییه که ی باوکت به  که متر نازانرێ، که  گوزه رانی 
و  که لوپه ل  له   جگه   سه رکه سیی  چه ند  خێزانێکی 
خۆراکی ماڵ و منداڵ، به ڕێ کردنی میوان و ورده  

خه رجی و کرێی خانووشی وا به سه ره وه ..!
کوڕم،

سه رێکت نه بێ و هه زار سه ودا. خۆشه ویستی ژیان و 
چاوبڕینه  دواڕۆژ، به رگه  گرتن و دان به خۆدا گرتن 

زیاتریش... هه ڵئه گرێ و 
خۆشویستنی ئه مڕۆی )ده رس و ده ورت( سه رچاوه ی 
گشت بانگه وازێک و به ده نگه وه  چوونێکی خۆت و گه ل 
و نیشتمانه که ته ... له بار و بارگه ی ئه م کاروانه شتا 
زرنگ و زییتانه  وریابه ، هه ر گوێت له  ده نگی به رز 
بۆ  له سه رخۆ گوێ  تێپه ڕی...  به سه ریا  تیژ  و  نه بێ 

گه لێ ده نگی نزمیش ڕاگره  و پیا بچۆره وه .
کوڕی خۆم،

تووشی  منیش  هه ڵمه کاڵێره وه ،  به خۆتا  ئه وه نده  
بکه ی.. دڵه ڕاوکێ 

به خۆدا  و  له خۆگرتن  ڕه خنه   که   له گه ڵتام  به ڵێ، 
به اڵم  بیرکردنه وه یه ...  ساغی  له ش  هه ڵکاڵینه وه ، 
زۆر وتنه وه ی له  که ڵک خستنی گیانه  و که مه نگه  بۆ 

خۆ به ده سه وه دان...
سه رسه خته ،  ک��ورده   ئ��ه م  منااڵنی  و  ت��ۆ  م��ادام 
ئه گه ڕێن  سه رفرازی  و  له  سه ربه ستی  خۆشبه ختانه  
به   گه یشتنتان  خۆتان،  ڕێی  سه ر  که وتوونه ته   و 
په ل  په له   ئه بێته وه ..  نزیک  لێتان  تابێ  ئامانج، 
ڕاکێشاوه   باوکتی  سه رنجی  که   ئێوه ش  کردنه که ی 
قه ڵبه یه کتانا  به   نیشتووه   لێ  ئه وه ی  مه ترسی  و 
بنه وانی  سه رچاوه یه وه   له و  بزانم،  من  وه ک  بدا، 
به ئامانج  ئومێدی  تروسکایی  تا  که   هه ڵگیراوه  
گه یشتنی  پێ  زوو  ڕێگای  و  بێ  دوورت��ر  گه یشتن 
و  به جۆشتر  ته مابوون  به   گیانی  بێ،  تر  سه خت 

ده نگی تێوه گالن به خرۆشتر ئه بێ... ئێوه ش، له گه ڵ 
چاوتان  بخه ن،  ڕێک  کاروانتان  کارامه دا،  کاروانچی 
نه ترسێ و دڵتان نه له رزێ. هه ر له کنه ی خۆتانا بن. 
به اڵم ئاگاتان له  به رپێی خۆتانه وه  بێ و بزانن چۆن 
هه نگاو ئه نێن و له کوێ قۆناغ ئه خه ن و له کوێ ئه بێ 
به پووش  دنیا  سه ری  وه ک  چونکه   نه خه ن.  قۆناغ 
به بێ  ڕێوییه کانی  جه رده   و  دز  و  دوژمن  نه گیراوه ، 

هه ڵناکه ن..!. مریشک 

و  له یاده   به نرخانه تانم  ئامۆژگارییه   ئه م  به ڵێ، 
به   ڕوونکه ره وه ی  هۆش  و  ناچنه وه   له بیرم  هه رگیز 

پیره وه  چوونی سه ختی ژیانمن.
وه ک  ه��ه ر  ن��ه ک  ئامۆژگارییانه تان  و  په ند  ئ��ه م 
تا  له شه به قه وه   هه ر  به ڕۆژیش  به شه و،  تاقتاقکه ره  
به رزی  هه ره   لووتکه ی  له   خۆی  زه ردی  به ڕوو  ڕۆژ 
ئاسا  کۆتر  ئه شارێته وه،   کوردستان  کێوه کانی 
لێی  ئه چمه وه ،  پیا  و  ئه ناڵێنم  پێیه وه   گمه گممه  و 

نابمه وه  و تێری لێ ناخۆمه وه ..!
– 10-

به گۆزه ی  که   له بیره   خۆشه م  یه جگار  خه وه   ئه و 
له   ده سته وه   لوولێنه ی  و  شان  سه ر  کووره ی  تازه  
ئه گه ڕایته وه .  ح��ه وز،  سه ر  گه ڕه کی  ژنانی  کانی 
که منتان   هه ر  بوو،  گه ڕانه وه یه تانا  له و  ئا  به ڵێ، 
ماڵی  ئه وبه ر  شێت(ی  )حسه   ماڵی  سیله ی  له سه ر 
خۆمان، به دی کرد وا به دیار زه المێکی په ڕ له سه ری 
ئه سپه شێی  بڕیوه ته   چاوم  وه ستاوم  چه ته وڵه وه ، 

ئه و ده ستی و، تفه نگه که ی ئه م ده ستی...
به   و  دانا  لوولێنه که تان  خۆمان،  ده رگاکه ی  له به ر 
ده ست ڕاوه شاندنێ بانگتان کردم. هه ر به و ده سته ش 
خۆم  به دواتانا  منیش  کرده وه  و  ده ره وه تان  قاپیی 

کرد به مااڵ...
گورج، که  گۆزه  و لوولێنه که تان له  ژێر هه رزاڵه ی بن 
به زه رده خه نه یه کی  دانا،  حه وشه که دا  ناو  دارتووی 

باوه ش بۆ گرتنه وه وه ، فه رمووتان:
ئه وه  سه یری چیت ئه کرد..؟

کابرایه م  ئه و  ده ستی  تفه نگی  و  ئه سپ  سه یری   -
ئه کرد..

- حه زت ئه کرد تفه نگێکت ببوایه ؟
ده مانچه  و  ئ��ه ک��رد  ح��ه زم  تفه نگ،  ه��ه ر  ن��ه ک   -

ببوایه .. خه نجه رێکیشم 
- بۆ چیتن؟

ده ستیشی  و  نه وێرێ  پێمان  زۆردار  ئه مه ی  بۆ   -
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ئه یگێڕێته وه ،   ب��اوک��م  چ��ۆن  وه ک  هێناین،  ب��ۆ 
هه مه وه نده کان سه ربازی عوسمانلییان ته مێ ئه کرد، 
ته مێیان  ئاوه ها  ئێمه ش  ئه کردن،  به ره اڵیان  ئه وجا 

بکه ین و گووی خۆیان ده رخوارد بده ین..
بانگی  ئه و  یا  کابرایه ،  ئه و  بۆالی  تۆ چووی  باشه ،   -

کردی..؟
- حیله  حیل و چه پۆکانی ئه سپه که ی بانگی کردم..

- لێی نه ترسای؟
- ئه ی ئه و ڕۆژه  باوکم پێی نه وتم، ترسی که ست له  داڵ 

نه بێ و چاوت له  هیچ نه ترسێ..؟
- کام ڕۆژ..؟

- ئه و ڕۆژه  نه بوو، ناردمی بۆ باخه که ی خوار گه ڕه کی 
یۆنس، بۆ الی کاک حه مه  ساڵحی جه واهیری ئامۆزا، 

نوخشه ی به ڕووله  خه یارتان بۆ بێنمه وه ..؟
- هه ر ئه وه نده ؟ ئیتر هیچی تری پێ نه وتی..؟

کردم،  ده ستنیشان  بۆ  باخه که ی  ڕێی  که   له بیرمه    -
ئینجا فه رمووی: کوڕم که وتنه  ڕێ و شاره زایی ڕێگا، 
له سه ر  هه نگاو  پێویسته   ئه وه نده ش  پێویسته ،  چه ند 
له مال  ئاگاشت  و  له به رده می خۆت  چاوت  و  خۆبنێیت 
و  هار  سه گی  مێروو،  و  مار  بێ.  خۆته وه   ل��ه والی  و 
دڕنده ی چه م و چوغورد له پڕ سه ر هه ڵئه ده ن و ڕه نگه  
بترسی.  له  هیچیان  نابێ  تۆ  به اڵم  بده ن،  په الماریش 
واش  ناسڵه مێته وه ،  دڕنده یه ک  هیچ  له   نه ک  ک��ورد 
به ده نگیه وه  ئه چێ، پیره  ده عبا له به ر ده میا خۆی پێ 

نه گیرێ و هه ڵبێ..!
- باشه ، وه ک له و کابرایه  نه ترسای، وێرات، چاو ببڕیته  

چاوی؟
به دڕه زا،  بوو. سوورفلێکی  تاڵ  و خوێنی  مۆن  چاوی 
پیازی  و  ڕۆن  و  تااڵنی  خوێی  و  ترش  له   ئه تووت 

که ڵه گاییا سوور کراوه ته وه ..!
- ئه ی چۆن زه المێکت هاته  به رچاو..؟

به  جل  نه   زمان.  به   نه   بوو،  باوکم  وه ک  به دڵ  نه    -
له  خاڵوان و پیاوگه لی ئاواییه که ی خۆمان ئه چوو، نه  

به گیان..!
- له وه  ئه چێ، ڕقت لێ هه ڵگرتبێ..؟

- ئه ی خۆتان فێرتان نه کردووم، ئه وی پێی زۆرداریی 
ئه بێ  نه یه ،  له ده ست  هیچم  هه ر  کوردستانه وه ،  نایه  
لێی بێ،  به و ئه ندازه یه ش ڕقم  گه زاره ی لێ بکێشم و 

وه ک چۆن ڕقم له  به راز ئه بێته وه ؟
- به چییا ئه زانی زۆرداره ؟

له به رده رگای  نه هاتبوویته وه ،  کانی  له سه ر  هێشتا   -

خۆمان، خه ریکی باڕه  که وه کانی خۆم بووم، باڵی ئه و 
له م  به یانی زوو،  ئه کردن که   بۆ  باڵ سوورانه م  کولله  
په رێزه ی به ر ماڵی خۆمانا بۆم گرتبوون. له وه دا بووم، 
بۆیان فڕێده مه  قه فه زه که یانه وه ، وه ک شمڵی شه ڕ هات 
و  هه ڵگرتم  ده ست  له به ر  قه فه زه که ی  مڕه مڕێک  به   و 
قه فه زه که ی  ده رگای  شووڵی  سه یرکردنێکیان،  له دوای 
هه تا  ده ره وه .  ده ر په ڕینه   هه ردووکیان  و  هه ڵکێشا 
ده سته مۆکه ی  پشیله   ئه ویتریان  گرته وه ،  یه کێکیانم 
خۆمان، په الماری داو فڕاندی. نه مزانی خۆی کرد به کام 
بنه  تووتڕکا... ئه ویش وه ک گه ماڵه که ی به ر ماڵی مه ال 
و  چه پۆکی  هه ردوو  سه ر  ئه خاته   لمۆز  چۆن  حه کیم، 
زرته ی چاوی دێ، چووه  ئه والوه  و ده ستی جڵه وه که ی 
بڕییه   نامه ردی  چاوی  کۆڵه که  و  کرده   چه نه یا  له ژێر 
من. وه ک گاڵته م پێ بکا، ده ستی تفه نگه که ی بۆ ناو 
تووتڕکه کان ڕائه کێشا و هه روه ک ڕۆنی سه گ له  له شی 
بده ی، زه رده خه نه یه کی تا بڵێی پیس و ناڕه زاش الی 

لێوی ئه گرت..
و  هات  لێره وه   م��ارف(  )مامه   ئ��ه وه ش،  ل��ه دوای  هه ر 
تێپه ڕی. ئاگام لێبوو، ئاوڕی نه دایه وه ، دیار بوو ئه یناسی 
ئه م  هه ڵکرد،  پشتی  ئه و  که   هه ر  به اڵم  ماڵێکه ...  چ 
لێره وه ، تفی لێ ئه کرد. له وه  ئه چوو له  بیانوو بگه ڕێ 
و هه ڕه شه  بکا، ئه یبۆاڵن و به چاوێکی مۆنه وه  لێی مۆڕ 

ئه بووه وه ..!
- حه ز ئه که ی پێت بڵێم ئه وه  کێیه ..؟

- زۆریش...
ئه زانم  ده رکه .  له  دڵ  باڕه که وه که ت  خه می  کوڕم،   -
چه ند دڵت پێی خۆش بوو، به اڵم به  خاڵه  )مه جید(ت 
ئه ڵێم، له بری باڕێک چه ند خاڵ و مییل ڕێژراوێکیشت 

له م ڕۆژانه دا بۆ بگرێ...
ئه مێنێته وه  سه ر ئه و کابرایه ، ئه وه  ئاسورییه  و توله  و 
له م  به دفه ساڵه کانه ، هێناونی  ئینگلیزه  زۆرداره   تانجی 
ناوه دا، ڕاوی کوردیان پێ بکه ن... ده سه اڵتیش نییه .. 
خوێڕییه ک  هه موو  نزمه ،  ئه وه نده   کورده   ئه م  دیواری 
ئه و  ئه کا..!  بازێن  باز  سه ریا  به   و  هه ڵئه گه ڕێ  پیا 
گه ماڵ باوکه ش، ڕاست ئه که ی زۆرداره . چونکه  ئه گه ر 
په رژینی  نه بڕیایه ،  ده ستی  زۆرداریی  ئاغاکه ی،  وه ک 
ئێمه ی نه ده شکاند و نه ئه که وته  مه رزی باخ و بێستانی 

کورده وه ..!
خه ڵکی  ئه زانێ،  خواش  و  نه زانێ  زمانمان  که   ئه وێک 
چ  به   ئه بێ  بێ،  ڕابه ری  زۆرداریی  زیاتر  له وه   کوێیه ، 
نیازێکی گاڵوی تر خۆی پڕ چه ک کردبێ و هێنابێتیانه  

سه رمان..؟.
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گەڕان بە دوای خۆما

)1(
گواڵڵەی  بڕیبووە  هەرزەکاریم،  چاوی  کە  ڕۆژان��ەدا  لەو 
گەرمی الوی، شیلەی شیرینی  گڕوتاسەی  و  خۆشه ویستی 
ئ��ارەزوو،  زۆری  هەڵپەی  حەز،  بەهانەی  و  پەڵپ  ژی��ان، 
خۆشی،  بانگەوازی  گرتبووم،  عومری  هەاڵڵەی  لێوی  بەر 
گوێی  پەردەی  شۆخی،  و  شەنگ  ڕەشماڵی  ژێر  شمشاڵی 
دەروونا  ناخی  لە  بێباکی  سەنتووری  و  ساز  ئەلەرانمەوە، 

دەنگی ئەدایەوە.
بەسواری بایی بوونەوە، ڕاستی و جوانیم لە چەوت و چەوێڵی 
ناشیرینی پێ جیا نەئەکرایەوە، ئا لەو تەمەنەدا، لە شارە 
شەکاوەکەی  ئااڵ  سایەی  لە  )عەمان(دا...  خنجیالنەکەی 
و  تەخت  نازوبازی  سایەی  لە  هاشمیدا،  عەبدوڵاڵی  ئەمیر 
تاجە العییەکەیدا.. هەر الیەکم ڕووی کردبووە الیەک و لە 
پشت پەردەی کورسی و مێزەوە، تەرپۆشانە ڕۆژگارم ڕاو 

دەنا، تیکەم ئەگالن و گوڕەی داوێنم ئەهات..!

)2(
لە پووشی پەڕی ئەو سەردەمانەی دڵ تەڕییمدا بوو، چاوم 
کردەوە  وا لە کەڕەنای تاریکییەوە فوو لە چلچرای ڕووناکی 
ئەکرێ، گەنجێتی و خوێن گەرمی، لە کارمامزەی تەرە و دڵ 

خورپە تێگەڕاو، خێراتر لە پشت هەڵکردندایە.
کشتەکی بایی بوون و بێباکی لە خاوبوونەوە دایە، هۆش و 
گۆش  لە خۆدزینەوەی پەشیمانیدایە، خۆشی و جوانی چوون 
ژێر  تەمەنا و دەستەویەخە وەستاون،  کۆڵەکەکانی  بە گژ 
نێرگەی قرچە قرچ تێکەوتووی ئومێد، لە کشانەوەدان، ئاین 
ناشیرینی  الچووە،  لەسەر  پەردەی  خوا  و  خەڵک  ئۆینی  و 

ڕواڵەت ئەجوێتەوە.
شکاندایە،  تەواو  شکانێکی  لە  وەزیفە  و  کورسی  تەلیسمی 
چاکە بە خراپە سواغ ئەدرێ و بێڕێزی لە قوڕە ڕەشی گەمە 

پێکردن و القرتێ گیراوە.
کاربەدەستانی دین و دنیاش، بە هەموو پاشەڵ پیسییەکیانەوە، 
چاوی  خەریکن  ب��دەن،  با  پیاوەتییم  دەم��اری  کنددان  لە 
دابووە  دەستی  خۆشم،  قێزکردنەوەی  گل،  بێننە  ڕاستاییم 
و  خۆدزینەوه   پەلەقاژێی  کەوتمە  ئەوسا  بەسەرما،  نەڕاندن 

خۆدزینەوە، لە هەرچی جاران دڵم پێ خۆش ئەکرد.

پایتەختەکەی  لە 
ئەمیر)عەبدوڵاڵی 

هاشمی(زادەدا

عه بدوڵاڵ جه وهه ر
1960
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)3(
قوتابخانەکانا  ئاوێنەی  بەر  چاوڕشتنی  لە  هەر  هێشتا 
پاک  خوێنی  ئەمبیستەوە،  ڕێکەوتا  گەلێ  لە  بووم، 
بەالمەوە  ئەوسا  ناکا،  هاتوچۆ  دەمارەکانما  بە  گوایە 

زۆر سەیر بوو، خوێنی پاک یەعنی چی؟
دەبیستمەوە،  ب��ال��ۆرە  ه��ەم��ان  ک��ە  ئ��ەم��ڕۆ  ب���ەاڵم، 

سەرسوڕمان زیاتر چەواشەم ئەکا.
هێشتا هەر قوتابی شیرەخۆرەی دایکی زانستی بووم، 
بەسەر  ئەچووم  جاروبار  )بەیروت(دا،  دانیشگاکەی  لە 
مشتومڕی سەر هەڵ کەندنا.. کەچی لێیان ئەگۆڕیم بە 
بێشەرمانەتر،  زۆر  ئەمڕۆ  بەاڵم  کەوتوو،  ئاو  لە  ئاشی 

هەڵکێشاوە. لێ  شووڵیان 
بە  تێکەاڵو   جار  گەلێ  ڕۆژانە،  دووی  و  دەم  ئەوسا، 
لێ  لچ  داگرتن و  لە یەک  تەنگاوی چرپە چرپ و چاو 
هەڵقورتاندن ئەبوو، بەاڵم ئەمڕۆ، یەکجار بێ ئابڕوانەتر، 
لە بیستنی ئەم شەکر شکاندن و سەرنجدانەدا، دوێنێ 
هاتبێت،  لەشدا  بە  موچورک  و  هەڵسڵەمانەوەیەک  کە 

بوو.
تاریک ئەبێ، کەرامەتیش کە  لەبەر چاو  ئەمڕۆ، دنیام 
شێلرا، هەموو شت لەبەر چاو ئەبێزرێ و سەد خۆزگە 

بە مردن ئەخوازرێ.
بمرێت،  ترسنۆکانە  نایەوێ،  هەر  نەک  پیاو  ب��ەاڵم، 
ئەو  سەندنەوەی  بۆ  ئەکا،  بانگی  لەپدا  لەبەری  خوێن 
کردەوە  ئەم  نییە،  بۆ  ژیانی  ئەو  بێ  بە  کەرامەتەی 
ڕۆژانی  لە  زیاتر  ئەمڕۆ  ناشیرینانە،  ڕەفتارە  و  ناڕەوا 
قوواڵیی  هەرە  کوتانە  خۆ  بۆ  بائەدات،  ملم  ڕابوردوو، 
نییە،  و  هەیە  هەرچی  لە  کردنەوە،  لێ  گومان  گۆمی 
ڕەگەز  لە  شۆرەتم،  و  ناو  لە  خۆم،  لە  کردن  گومان 
وات��ە،  نیشتمانم،  و  لەگەل  ن���ەژادم،  و  سروشت  و 
گومان وەک زمانزانێک لێم هاتبووە سەر کلک و داری 
سەرپشکی دابووە دەستم.. من کێم؟ ئەو شۆرەتەم لە 

کێوە بۆ ماوەتەوە؟
لە کێوە هەڵقواڵوە و سەری هەڵداوە؟ لە چ ڕەگەزێکم؟ 
نەتەوەم؟  کام  بە  سەر  لەگەڵیانام؟  ئەمڕۆ  لەمانەم 
و  پرسیارانە  ئەم  کوێیە؟  لە  باپیرم  و  باو  نیشتمانی 
ئارەزووی  ئەکردەوە،  خەستتر  گومانی  تریش،  زۆری 
زیاتر ئەخستەوە سەر گەڕان بە دوای تینوێتی شکانا.

)4(
لە دەریای بێ پەیی تاریک و نووتەکی، نەشارەزایی و 
لێکدانەوەی تازە یەخە پێ گرتووما، مەلە کردنم وەک 

ئەزانی. بە پێویستیشم  بوو،  ناچاریی 

سەندبووم،  لێ  زەیفی  تەواو  بیرکردنەوە،  کزێتی  چاو 
لێشێواویی،  س��ەر  و  گومان  شەپۆلی  ئ��ەم  دەستی 
و  دڵڕەقتر  گەلێ  تر،  شەپۆلێکی  دەست  ئەیدامەوە 

شکێنتر. پشت 
بە دەست دەردی تێ نەگەیشتنمەوە، بە داخی دەستە 
و وەستانیمەوە، لە جۆماڵی بنەوان هەڵگرتنا، دابوومە 
باریک و بنێسیەک، لە جاران دەم و چاو قوپاوترم لێ 

دەرچووبوو.
دەعەجانێیەک،  بوومە  بوو  گرتبێ،  قووڵێم  چاوە  وەک 
دەروێ��ش،  جای  چ  خوێش  ب��وو،  ناو  مەپرسەی  هەر 
کەڵەمەی  کێشان،  لێ  خێسە  و  کلکان  بەر  دابوومیانە 
لێ  سەری  جیانەکردنەوە،  یەک  لە  دوژمن  و  دۆست 

یەک. هێنابوومە 
ئەگەر جار و بارێک تاس بردنەوە، بە دەم و زمانی ورە 
بەردانەوە، ڕووی دەمی تێ بکردمایە و بیپرسیایە' ئەم 
ئومێد،  چيیە؟  لە  کێشمەکێشمەت  و  چەلەحانێ  شەڕە 
شەقامەڕێی  دۆزینەوەی  شیرینی  زمان'  ئەهاتە  لێی 
ژیان  لە  و  هێزترە  بە  خۆی  مرۆڤ  لە  ب��وون،  ڕزگ��ار 

بااڵدەستترە.
بوو  لەبەر ئەوە وەڕس بوون و وچان دان چ قوورەت 
لە  گیان  کوولەکەی  چونکە  ب��دەن،  لەقەرم  خۆیان 
گێژاوێکا خستبوومیە سوڕانەوە بە دوای گەوهەرێکی لێ 
لەبەریشم  ون بووی ئەوەندە بە نرخدا، دەماخی گیان 

تەقەی سەری ئەهات.

بە سەرومڕی لە باوەشی پەستیدا بووم، قۆڵم لە قۆڵی 
گۆشەگیریی دۆستم بەرنەئەدا، بەاڵم گۆشەگیری خاوەن 
پەیامێکی لێپرسراو، نەک وەک هی سۆفییەکی بێکارە، 

کە خۆی لە هەموو سەرئێشەیەکی شاردبێتەوە.
لەژێریدا  خۆم  هەڵبدایە،  دەواری  بێدەنگییەک  هەر 
ئاڵۆزکاوی  دەزوویەکی  کاڵفە  بمەوێ  وەک  ئەدۆزیەوە، 
یەکااڵ  هەڵکراوی  تاڵی  سەری  و  کەم  تاو  تاو  نادیار، 

بکەمەوە.

)٥(
لە دوای چەندان چەرخە کردن، بەم مەیدانی پشکنین 
نەما،  سەرچاوە  کە  لێکۆڵینەوەدا،  مەیدانی  ئەو  و 
لە  شەوێکیان،  نەکەم،  تەڕ  لێ  کردنەوەمی  بیر  دەمی 
ناکاو، بەدەم داڵغەی دۆزینەوەی سەری پیرە کاڵفەی 
نەچووبوو،  و  خ��ەو  چ��ووب��ووە  چ��اوم  ئ��اڵ��ۆزک��اوەوە، 
ئەسپایی  بە  نهێنی،  نەرمی  و  نزم  یەگجار  دەنگێکی 
لە  چرپان'  دەروونیا  و  دڵ  بە  ڕاتەکان،  گیانی  تەلی 
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خێڵ و هۆز ئاوارە بووەکە، من دەم و زمانی برینەکانی، 
و  باو  پاڵەوانانی  و  جوانەمەرگ  جوانیی  الری  و  لەش 
باپیرانتم،  ڕۆژێک زووتر بکەوەرە خۆت و بگەڕێرەوە بۆ 
ئارایشت  گوڵزار  و  گوڵ  بە  نیشتمانە جوانە  نیشتمان، 
هەموو الیەک  نیشتمان  دایکی  لەمەڕ خۆت،  دراوەکەی 
کۆرپەکانی،  بۆ  گرتووەتەوە  باوەشی  ئەکاتەوە،  بانگ 

بۆ خۆشەویستەکانی. دڵی کردووەتەوە 
گەشکە هارانە، لە خۆمەوە، بە دەنگێکی بەرز، کردمە 
گاڵەی خۆدۆزینەوە، ئەرێ وەاڵ دۆزیمەوە، خەڵکی ئەم 
واڵتە نیم! خوێنی خەڵکی ئەم واڵتەش بە دەمارەکانمدا 

ناکا. هاتوچۆ 
گرتبووم،  چاوی  هەردوو  بەریانی  خۆشی،  فرمێسکی   
هەڵسا:  لێ  هاواری  بێدەنگیا  گریانی  لە  پڕم  دڵی  کە 
' النە لێ داگیر کراو خۆم، النە لێ تێکدراو خۆم، لە 

النە دەرکراو خۆم!
    

)6(
بەدەم  خ��واردن��ەوەدا،  خەم  تاریکیی  ناوجەرگەی  لە 
م��وچ��وڕک��ی خ��ۆ ن��ەگ��رت��ن��ەوە، ل��ەگ��ەڵ ه��ەڵ��دان��ەوەی 
کڵپەسەندنی  لەگەڵ  ڕاب��وردووا،  ڕۆژان��ی  الپەڕەکانی 
کردنەوە،  کوێر  ئارەزوو  دەروونا،  هاواری  و  حەسرەت 

کەوتە دەماخ سووتان.
دەنگی  کرایەوە،  پەشیمانی  و  یایی  بە  الڵی  زمانی 

فریاکەوتن، گەیشتە دەم و لێوی بە خۆدا هەڵکاڵینەوە.
لەپە و ڕوو، شەرمەزاری کەوتە دەست پان کردنەوە و 

پاڕانەوە ' باو و باپیرانی گیان پاک لە کوێن؟!
لە  گوێتان  کە  ئەزانم،  باش  بەاڵم  کوێن،  لە  نازانم 
تازەش  پەشیمانبوونەوەیە،  خواردنی  داخ  و  زایەڵە 
کوێوە  لە  بەاڵم  ک��راوم!  تەرە  و  ئاوەکییم  زانیومە، 
دەستی  هەیە  ئەوەندە  نازانم!  کوێنگەریم؟  هاتووم؟ 
بۆم  نەبووە،  خۆم  هەڵبژاردەی  و  نەبووە  تیا  خۆمی 
خاکێکن،  بەهەر  سەر  هەن،  کوێ  هەر  لە  ماوەتەوە، 

نەبووە. ئێوە  دڵنیام خزەمەتکاریی پیشەی 
چ  ئێوە  وری��ای  و  ئازایی  بێ!  ب��وودەڵ  وەچە  ب��ەاڵم، 
ئێوە  دەسەاڵتی  بێ،  کوێر  وەج��اخ  ئ��ەدا؟  دادێکیان 

فریای کێ بکەوێ؟
با  ن��ەدرێ،  فڕێش  وەچ��ەی  ئەکا،  پارە  خۆی  تووتن 

ناهێنێ! قەمه ره یەک  بێ،  قەبە  بەبارستایش 
زمانی  کردبێت،  قنیاتی  کۆیلەیی  بە  ئێوەش،  وەچەی 
ڕەوانی ملە ملێی ئێوە لەگەڵ داگیرکەراندا، دیارە ئەبێ 
و  دیلێتی  کەی  ئەگینا  پەاڵس،  بووبێتە  دەمیاندا  لە 

وتووە؟! بێدەنگییان 
لە  ناناسێتەوە!  باپیری  و  باو  خانەی  ئێوە،  وەچەی 
بەوالوە، ئەبێ چ ڕۆشناییەک  بەدبەختی  چارەڕەشی و 

ڕوو بکاتەوە النەی نەڕە شێرانی وەک ئێوە؟!
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مامۆستاعهبدوڵاڵ:
ئهمکاتهتباش

داخم گرانه  که  بیستم له  نه خۆشخانه  که وتبووی. له به رئه وه ی 
سه ری به غام دابوو، نه هاتمه  خزمه تت. ماوه یه کیشه  یه کترمان 

نه بینیوه . له  یه زدانم داوایه  به زووترین کات چاک بیته وه .
په رۆشه وه   به   زۆری��ش  خوێنده وه .  به پێزه تم  چیرۆکه   ئه م 
لێ  بیرم  زۆرتر  ده وه ستام.  دا  شوێنی  له  زۆر  خوێندمه وه . 
ده کرده وه . ڕه نگه  بیره وه ری تاڵی الی منیش وروژاندبێ. ده ک 

ده ستت نه ڕزێ بۆ ئه م کوردییه  به تام و خۆشه .
بێگومان بزوتنه وه ی ڕزگاری خوازانه ی میلله تی کورد، له پاڵ 
ئه وه ی ده یه ها، بگره  هه زاره ها الپه ڕه ی شانازی و خوێناوی بۆ 
خۆی نووسیوه ته وه . چه نده ها الپه ڕه ی ڕه ش و ناهه مواریشی 
نه وه یه کی  که   ئه مڕۆکه مان  نه وه ی  ڕه نگه   گرتووه ته  خۆیه وه . 
تامه زرۆیه  و دوژمنیش به  زۆر ڕێگه  ده یه وێ تامه زرۆییه که ی 
دڵسۆزییه   و  پاک  هه ستی  که   هه سته که ی  و  بکات  شێلوو 
و  ڕه ش  الپ��ه ڕه   ل��ه و  ئاگای  ک��ه م  ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  بشێوێنێ. 
سپییانه ی مێژووی خه باتی نه ته وه که مانه،  بۆیه  زۆرجار تووشی 
عاتیفه یه کی نه خۆش ده بێ که  به زیان بۆ ئێمه  ده شکێته وه . بۆیه  
ئه گه ر بێتو به  قه ڵه می چه له نگتان ناوبه ناو وه کو ئاگادارێک له و 

ڕووداوانه  بگره  وه ک یه کێک که  ئیشت بۆی کردبێ، چه مکێکی 
ئه م  وه کو   – هونه ری  وێنه یه کی  له   خوێناوییه   خه باته   ئه م 
چیرۆکه تان – دابڕێژن، ئه وه  ده توانن به  به ردێ دوو چۆله که  
به رده نه وه . له  الیه ک نووسینه وه ی ئه و مێژووه  به  ته رازوویه کی 
عادیالنه . که  ته رازووی ویژدان و ڕاستییه  و دووره  له  هه موو 
به رژه وه ندییه کی تایبه تی خۆتان. جگه  له  دڵسۆزی و جگه ر 
به ده س  که   نه ته وایه تیمان،  مه سه له ی  بۆ  نه بێ  سووتانتان 
ڕۆشنایی  به   دووه م  شێوێنراوه .  زووه وه   زۆر  له   بازرگانانه وه  
خستنه  سه ر ئه م الیه نانه  و داڕشتنی له  قاڵبی چیرۆکی ئاوه ها 
که  خوێنه رانی کوردمان به تاسه وه  حه زی لێ ده که ن و بێزوو 
ڕووداوه کانیان  و  مێژوو  له   زیاتر  ده که ن  شێوه یه   جۆره   به و 

نزیک ده که یته وه ، به دڵ و گیانیانه وه  
ده نووسێ و په ندی لێ وه رده گرن. پیرۆزباییتان لێ ده که م، 

یاخوا ته مه نتان هه ر درێژ بێت و بژین.

دڵسۆزتان
ئازاد عه بدولواحید

سلێمانی
 982/3/14

نامەی ئازاد عەبدولواحید 
بۆ عه بدوڵاڵ جەوهەر
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victuaLs,provisions  ئازووقه  = ئازووخه

embrace ئاوقه د = عه مباز = ئه مباز بوون

sit,standstill, patientLy )ئۆقره  )4( )ئۆقره گرتن

e( oceaN( ئۆقیانووس

staring vacantly ئه بڵه ق

ring,circle )4(  ئه ڵقه

form ئه ڵقه  به ستن = ئه ڵقه گرتن = ئه ڵقه دان

door chain ئه ڵقه ڕێز

slave,obedientservant ئه ڵقه  له گوێ

jaun dice ئێره قان = یه ره قان

veatical steering haft of plough )ئێره قه  )هه وجار

bone ئێسقان = ئێسکان

ugly,crabbed ئێسک قورس

convalescence )4(  ئیفاقه

vomit  ئێقه  - یه مه  کردنه وه

e( clime,region( ئیقلیم

walking – stick  باسقه نده

هه ندێ ده نگی
نامۆ له  زمانی کوردی دا

بووە  كوردی  و  ئینگلیزی  زمانی  فەرهەنگی  كردووە،  تێدا  كاری  كە  بوارانەی  لەو  یەكێك  مامۆستا عەبدوڵاڵ جەوهەر 
)هه ندێ ده نگی نامۆ له  زمانی کوردی دا( یەكێك بووە لەو پڕۆژە گەورانەی ئەو، بەاڵم بەداخەوە مەرگ رێگەی 

و بە دەستنووس بەجێیهێاڵوە. ناتەواوی  بە  بكات،  نەداوە تەواوی 
1982 كاری تێدا كردووە، چەند بەشێك لەو دەنگە  1976 تا ساڵی  لەم فەرهەنگە ئینگلیزی و كوردییەدا لە ساڵی 
نامۆیانەمان بە هەردوو زمانی كوردی و ئینگلیزی دەستكەوت پێمان خۆش بوو چەند وشە و زاراوەیەكی وەك خۆی 

باڵوبكەینەوە. ڕۆڤاردا  لە 
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pipestem  باسقه نده

grape – juice jelly  باسوومه

gladeyed,flirtious )باشقاڵ )چاو باشقاڵ

bleat باقان – باقاندن – باقین

as it seems to me,apparently   باقڵ – باقڵێکم – باقڵم

blweat,bundle,bunch  باقه

continuous  باقه  بامه

nose gay باقه  گوڵ

glitter,shine  بریقانه وه = بریسکانه وه

glitter بریقه و هوڕ = بریسک و هوڕ

glitter,shine  بریقه  = بریسکه

glittering بریقه دار = بریسکه دار

bubble بڵق

bubble بڵقه دان = بڵقه  هه ڵدان

blister بلۆق

bubbling بڵقه  بڵق

frog بۆق

to detriment of بۆقڕان

make in auspicious remark for بۆقڕاندن

جه وهه ر عه بدوڵاڵ  دەست وخەتی 
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یادەكانیعەبدوڵاڵجەوهەرونركەی
ڕاستییەكیمێژوویی

د. عەبدوڵاڵ ئاگرین
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بە  شینی  ه��اواری  و  گەاڵ  سوێی  بە  ژانی  هەناسەی  لەتاو 
بە  شارەكەم،  بارانی  گریانی  چپەی  گوڵ،  مەرگی  سۆزی 
تاو بەسەر گۆنای ئاوازی سەمای پۆلە ڕیشۆڵە تەزیوەكانی 
بەهاری  تافی  لە  و  دائەكات  ئەزمڕدا،  چیای خۆمەاڵسداوی 
بەردەركی سەرا، كەیل و مەستی بیركردنەوەیەكی هیوابەخش 
لە  بە عەشقەوە  پەڕی خەزان  زەردە  بەرخودانی  گزنگی  و 
باوەش ئەكات و سەرچۆپی ئاهەنگی كوڵمی داگیرساوی ئەو 
بەستەیە« عەبدوڵاڵ جەوهەر« ئەیچڕێ... وەی لە وەشتی 
هەنووكە  تا  هەڵیكردوو  ناخیدا  لە  بزڕكاوەی،  خەمە  ئەو 
نهێنیی گزنگی هەتاوی ناو ئەو پریاسكەیە بەهادارەی فیكر 

و هەڵوێستی هەڵچووی »عەبدوڵاڵ جەوهەر« 
نەدركاوە.

یاران: نەك لەسەر ئاستی هەڵوێست و ئاكامی 
ژیانی: ) سیاسی، ئەدەبی، ڕۆشنبیری( مرۆڤە 
بلیمەت و هەڵكەوتووەكانی شاری سلیمانی..  
كوردستانی  ئاستی  لەسەر  ناكرێت  بەڵكو 
بزوتنەوەی  دی��اری  مرۆڤێكی  ناوی  گ��ەورە 
نەتەوەپەروەریی  فیكری پێشكەوتووخواز و 
بهێنرێت. عەبدوڵاڵ جەوهەر فەرامۆشكرێت! 
من نە تەمەن و نە نزیكییەكی شیاو، نمەی 
ئەو بەختە بەتامەی پێنەبەخشیم، كاتێكی 
ئەوتۆی جریوەدار لە نزیكەوە دنیای فیكر 
و هەڵوێستی نەتەوەیی ئەو مرۆڤەدا بژیم.. 
ئای لەوكاتەی دەمەدەمی نیوەڕۆی ڕۆژێكی 
دەمە  ئ��ەو  1959ب���وو،  ئەیلولی  مانگی 
لەبەردەم  تەنیا  بە  نەبیستبوو..  ناویشم 
بەردەركی  و  ڕووە  گ���ەورەوە  مزگەوتی 
سەرا ئەڕۆیشتم.. نازانم چۆن و چ هێزێك 
و  ڕووە  ح��ەس��ان��ەوە،  حەسرەتی  ب��وو، 
بستەی  وەستا  ساڵحی  چایخانەكەی 
ڕایكێشام..  ڕەشید  سینەمای  تەنیشت 
من هەر لە منداڵیمەوە.. تەزووی حەزی 
دەروونمدا  لە  چایخانە  ناو  دانیشتنی 
مردبوو، پێشم سەیربووە.. مرۆڤ هەن 
ناسكی  گوڵی  ژیانی  زۆری  ماوەیەكی 
لێدان،  داڵغە  و  دانیشتن  بە  تەمەنیان 
چایخانەوە،  ناو  یاریكردنی  بە  یاخود 
چایخانەكە  ب��ەرەو  ئ��ەدەن!  »با«  بە 
شەرمەوە  ڕووی  لە  »س��ا«  ڕۆیشتم 
دی،  هۆكارێكی  هەر  یان  بێت،  بوو 
بێ كەالم و سەالم لە نزیك مرۆڤێكی 
و  باریكەلە  ب��ەرە  س��ووك��ی  ئێسك 

بە  فیزە  بێ  مرۆڤە  ئەو  كەمێك  دوای  دانیشتم،  الوازەوە 
پەنجە  و  دەست  بە  ئامێز،  زەردەخەنە  خۆشی  ڕوویەكی 
ئەو  بێیت!!  بەخێر  كاكە  ف��ەرم��ووی:  شمشاڵییەكەیەوە 
تەنگی  بەزوویی  كوردییەی،  ڕەسەنە  و   جوان  هەڵوێستە 
تینی خۆزگەیەكی  بیركردنەوەی هەرزەیانەی هەڵچنیم..  بە 
خورپەداری ال خوڵقاندم.. پەرۆشی سەرسامبوون بەو مرۆڤە 
مەزنەوە، بە شێوەیەكی سروشتیی بۆ الی خۆی بە كێشی 
كردم.. ئیدی حەزم ئەكرد بزانم ئەم مرۆڤە كێیە و لێشی 
نزیك ببمەوە.. وەلێ حەز و بەختی خۆم  مەلێكی پەڕ و باڵ 
لە بناری چیای سەختی ڕۆژگاردا  كراو بوو.. ئەو هیوایەم 
مایەوە.. دواتر لە دنیای خوێندن و خوێندنەوەی 
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كتێب و گۆڤار و ڕۆژنامە كوردییەكاندا سەرقاڵبووم و ئاشنای 
ژیان و ڕەوش و فیكر و خەبات و ئامانجی عەبدوڵاڵ جەوهەر 
بووم.. ئەمە و سەرەڕای ئەوەی هاوڕێ و هاوبیری قوتابێتیم 
لە قوتابخانەی ئامادەیی پیشەسازی سلیمانی كاك تایەری 
حەمەئەمین ماوەتی، خزمایەتییەكی نزیكی لەگەڵ عەبدوڵاڵ 
سەرچاوەیەشەوە  لەو  بوو(  خاڵی  هەبوو)وابزانم  جەوهەر 
زانیاری ورد و باشم پێبڕا.. كات هات و ڕۆیشت.. من زۆر 
شەقامی  لە  هەرسینم  محەمەدی  شێخ  دوكانی  هاموشۆی 
مەولەوی ئەكرد.. مانگی 12\ 1962بوو.. كاك شێخ محەمەد 
بەیان-ی  ئەوە  ئەمزانی  دامێ)من  پێچراوی  بە  زەرفێكی 
دەست  بدەرە  ئەمە  نەبێ  زەحمەت  فەرمووی:  سیاسییە( 
كە  دیاریكرد  شوێنانەشی  ئەو  جەوهەر،  عەبدوڵاڵ  كاك 
تێیدا دائەنیشت و فەرمووی ئەگەر وتی: ئەمە چییە و كێ 
داویتێ؟ یەكسەر بڵێ نامەیەكی شێخ محەمەدی هەرسینە، 
ژیانی عەبدوڵاڵ  بە پێوە سەربوردەیەكی كورتی  ئیدی هەر 
جەوهەری بۆ باسكردم، من دەمودەست بەرەو چایخانەكەی 
مام ساڵحی مام بستە چووم«ئەو« لەوێ نەبوو.. یەكسەر 
بەالی سەعاتەكەی سەر دیواری دایەرەی بەرید دا وەرچەخام 
دی��واری  ئەوسا  پ��ەڕی��م��ەوە.  شەقامەكە  ئ��ەوب��ەری  بۆ  و 
بەڕێكەوت  بوو..  ئاسن  محاجەرەی  فەیسەڵییە  قوتابخانەی 
تێپەڕین،  یەكدا  بەالی  بەیەكگەیشتین،  دیوارەكەدا  لەبەر 
نامەكەم  منیش  نەناسیبێت.  منی   هەر  ئەكەم  تەسەور  وا 
لە گیرفانی الی ڕاستی شەڕواڵەكەمدا شەتەك بوو.. ئاوڕم 
لە  و  الیدایەوە  وریایانە  عەبدوڵاڵ:  مامۆستا  وتم:  دای��ەوە 
شوێنی خۆی وەستاو چاوەڕوانی قسەوچوونە پێشەوەی منی 
ئەكرد.. ئەوسا شەقام و شۆستەكان وەك هەنووكە چڕ و 
بەیەكداچوو نەبوون.. یەك دوو هەنگاو بەرەو ڕووی ڕۆیشتم 
)حەزەرەوە(  سڵەمینەوە  بە  زۆر  من  وەستام:  لەبەردەمیا 
نامەكەم لە گیرفانم دەرهێناو دامەدەستی، ئەویش ئازایانە 
و نەترسانە بێ یەك و دوو لێی وەرگرتم، ئەمە بێ ئەوەی 
بڵێت: ئەمە چییە؟ هی كێیە و كێ ناردوویەتی؟ نەك هەر 
سڵەمینەوەوە  بە  بۆچی  كاكە  فەرمووی:  بەڵكو  ئەوەندە، 
دەست بە گیرفانتا ئەكەیت و نامەكەم ئەدەیتێ؟ ئەی نازانی 
بۆ  سیخوڕ  سەرنجی  و  ئەكات  دروست  گومان  حاڵەتە  ئەو 
سوپاس  وتی:  فەرموو  ئەوەندەی  ڕائەكێشێت؟!  خۆی  الی 
و  جوامێر  هەڵوێستە  ئەو  بەڕاستی  كرد.  خواحافیزی  و 
نەترسانەیەی بۆ جاری دووەم زۆر پۆزەتیفانە سەرنجی بۆ 
الی خۆی ڕاكێشام. بەوەی كەسێكی بەڕێزە و كرمی دوودڵیی 
و ڕاڕایی لە دڵیدا نییە.. ئا ئەوە مەدالیای مەزنی و زیندوێتی 

بە بەرۆكی بەژنە كەڵەگەتە مێژووییەكەدا هەڵواسیوە.

خورپەی شنەی فیكر و

هەڵوێستی ژیانی عەبدوڵاڵ جەوهەر
گەشی  هیوای  كێوی  هەرزەیی  بەهاری  تەڕی  سەرەتای  لە 
جەژنی  بوردوانە،  خۆ  لە  و  باكانە  بێ  جەوهەر،  عەبدوڵاڵ 
تێكۆشانێكی سەرسوڕهێنەری لە كۆڕی ئاگرباراندا بینیوەتەوە، 
خۆی لە شتە باوەكانی ئەو دەمە  ال ئەدا و لێی یاخی بووە 
و عاقاڵنە و سەردەممانە بە گژ بنیادگەرایی الساییكردنەوە 
و  خۆویستی  بیروبەرژەوەندی  سەرخوانی  مشەخۆری  و 
سەرباشقەی  چووە.   بێگانەدا  دەسكەنەیی  چاوەڕوانكردنی 
ئەو  و  نەتەوەیی  ڕەسەنی  بیری  گڕكانی  كڵپەی  ڕەسەنی، 
بەتامی، چریكە و  بەتینە  شۆڕشگێڕانەیە، چەشەی  گیانە 
و  لێكدانەوە  ماندووبووی  ڕەنجی  لەبەری  بەپێزی  هەوێنی 
چاالكی پراكتیكی لە دەریای ناوازەی بەرهەمەكانی تێكڕای 
بوارەكانیدا، بوونی كردەیی و كاریگەری پۆزەتیڤانەی بووە. 
زیرەكی و بیرتیژیش بارتەقا ڕەوتی كاروانەكەی ژیانی بووە.   
                                                                             

ساباتی خوێندنی لە قوتابخانەی فەڕمی      
                                                           

دڵە،  لێدانی  و  ناسكی شنەی جووڵەی هەست  لێوی  ئەوە 
وایكرد، باوكی عەبدوڵاڵ جەوهەر لە گوندی قەشەنگی«مێوڵی« 
ئەدیبانی  و  ڕۆشنبیری  خ��اوەن  ق��ەرەداخ��ی  ناوچەی  ی 
پایتەختەكەی  تاوی  و  بەتین  كوانووی  لە  ڕوو  ك��وردەوە، 
دەروونی،  ئۆخەی  هاواری  بكات،  كورد«سلێمانی«  بەبەی 
وایكردووە پشتێنی ورەی هیوایەكی گەش ببەستێت و خۆی 
ڕوو  و  بگونجێت  شاردا  داگیرساوەكانی  پشكۆ  گڕی  لەگەڵ 
لە قوتابخانەی فەڕمی بكات.. فیكری تیژ و قووڵ و وردی، 
نەغمەی هەنسكی داهێنانی لە مێشك و دەروونیدا ئەچڕان، 
ئەو توانا فیكرییە و ئەو لێوەشاوەی چاالكییەی وایكردبوو 
قوتابخانەوە  خوێندنی  گۆنای  بەسەر  شەرمی  مەلی  تەنیا 
و  ئ��ەدەب  دنیای  بۆ  بەهرەی  پەلوپۆی  نەگیرسێتەوە.. 
ڕۆشنبیری و سیاسەت هاویشت. ئەگەرچی دۆخی تایبەت و 
ئەشكی حەسرەتی میللەتی كورد، ئەو ئەركەی بەسەر ڕۆڵە 
دڵسۆز و هۆشیارەكانی كورد دا سەپاندووە.. مرۆڤی هەستیار 
و نەتەوە و نیشتمانپەروەری كورد لە چەند بوارێكدا چاالكی 
بنوێنێ.. عەبدوڵاڵ جەوهەریش لەو نەرێتە الینەدابوو، وەلێ 
جێی ئاماژەیە.. لەو بوارانەی چاالكی تیا نواندووە، بەكامی 
لە ڕووی خۆویستی و  ئەمە نەك  دڵی خۆی، پێگەیشتووە 
خۆدەرخەرییەوە، بەڵكو لە ڕووی كۆڵی دڵسۆزییەوە، شان 
بەشانی كوڕە دەركەوتووەكانی شار لەوانە شێخ لەتیف شێخ 
پێشیانكەوتووە.  زۆر  و  ناوە  هەنگاوی  حەفید  مەحموودی 
قوتابخانەی سەرەتایی لە شاری سلێمانی و ئامادەییشی لە 
شاری كەركوك تەواوكردووە. تەزووی هەستێكی تایبەت بە 
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خۆی و جریوەی ئارەزووی بەرخوردانێكی دنیای یاخیبوون 
وایكرد درێژە بەنركەی خوێندنی فەڕمی نەدات.                                          
وشەی  چەپكە  بەخششی،  چەپەری  و  ڕووە  كاروانی 

ڕەنگاڵەی ئەدەبێكی داگیرساوە
عەبدوڵاڵ جەوهەر لە نێو كلووی بەفری خوێندنی قوتابخانەدا، 
ئەدەبیدا  دنیای  لە  لێهاتوویی  بەهرەو  داگیرساوی  پشكۆی 
نایاب و زۆر ناسكی سەرنجراكێش  بینیوە و بە شێوازێكی 
و  پیرەمێرد  ی  »ژین«  ڕۆژنامەی  الپەڕەكانی  لە  ڕووی  
ناواز و مەزنەكەی گەالوێژ كرد. ئەو قەڵەمێكی بە  گۆڤارە 
بڕشت و پژێنەری ئاوازی نوێی شۆڕشگێڕی و نركەی بەهێزی 
مامۆستای  لە  وەك  بوو،  ئەدەبی  نوێی  داهێنانی  بەهرەی 
لە  بیست:  هەردیم  كورد  هەڵكەوتووی  و شاعیری  مەزنمان 
بەرژەوەندی گەشەداری ئەدەبی كورد  لە  ساڵی 1948ەوە، 
ویستبووی لەگەڵ ڕۆشنبیرێكی ئەو سەردەمە، »مەحموودی 
فەقێ محەمەدی هەمەوەند« پرۆسەی كودەتایەكی ئەدەبیی 
ڕۆشنبیری  و  ئەدەبیی  بزافی  دنیای  بەسەر  شۆڕشگێڕانە 
ناوەڕۆك  دنیای   چوونە  بۆ  خۆی  ئەم  بهێنێت..  كوردیدا 
هەڵوەشاندنەوە  و  شیتاڵكردن  و  لێكۆڵینەوە  ڕووخساری  و 
كردبوو..  تەرخان  پیرەمێرد  بەرهەمەكانی  بنیادنانەوەی  و 
وەلێ ئەم كارەیان لە دایك نەبوو، یاخود بە جوانەمەرگی 
حوكمێكی  جۆرە  هیچ  ناتوانێ  مرۆڤیش  ناوەتەوە،  سەری 
بەسەردا بدات.. ئەو لە بواری ئەدەبیدا: وتاری ئەدەبی لە 
شێوەی: )لێكۆڵینەوە و هەڵسەنگاندن( دا باڵوكردۆتەوە و 
پەخشانی ئەدەبیی و كورتەچیرۆكیشی وەبەرهەم هێناوە.. 
شیاوی ئاماژە پێكردنە.. لە تەمەنی هەڵكشاوی هەر هەموو 
شنەی  چیرۆك«  پەخشان،  ئەدەبییەكاندا«وتار،  نووسینە 
نەتەوەپەروەرانە  و  بیری جوان  و شەپۆلی  بەتام  هەنسكی 
و نەستی ناسكی عەشقێكی خاوێن و سۆزی ئەدەبی نمەی 
لە  ئ��ەوەش  ئەڕێژێت..  بەسەردا  نوێی  داهێنانی  بارانی 
زۆر  بە  ئەكرێت«ئەو«  بەدی  نووسەرێكدا  بەرهەمیی  كەم 
ع.ج،  »ع.چ��االك،  باڵوكردۆتەوە:  بەرهەمەكانی  نازناوەوە 

جیم، ع.جەوهەر«.  
                                                                                                                

سەرچنی ورشەی جوان و پاكی چاالكی سیاسیی 
                                                                                 

بەخۆبوونی  بڕوا  و  بڵند  ورەی  و  گەش  هیوای  تروسكەی 
عەبدوڵاڵ جەوهەر، وایكردووە لەباتی ئەوەی بۆ دۆخی ژیانی 
ئەشك  دڵۆپی  و  تاسە  فرمێسكی  نمەنم  كورد،  ژێردەستی 
بڕێژێ، یاخود لە دوورەوە ئاخ پڕ بە سیەكانی هەڵكێشێ، 
ئەو  بەدەم بارانی خەمەكانیەوە ئازایانە و نەترسانە باسكی 
سیاسی  كاروچاالكی  بۆ  بەهێزی  مەچەكی  و  مەردایەتی 

و  مەرگ  گڕكانی  لەناو  ڕووی  سڵەمینەوە  بێ  تەرخانكرد، 
تێكۆشان كرد و كاتێك  ساڵی 1938 لە كەركوك ئەیخوێند، 
لەگەڵ قوتابییە خوێنگەرم و دڵسۆز و نەتەوە پەروەرەكاندا 
شاوەیسی  نوری  و  شاعیر  ی  »دڵدار«  لەگەڵ  تایبەت  بە 
نیشتمانپەروەر و چەند قوتابییەكی دیدا، حیزبێكی سیاسییان 
ئەگەرچی  دامەزراند..  دارك��ەر«ەوە  »كۆمەڵەی  ناوی  بە 
ناوەكەی لە حیزبی داركەری ئیتالییەوە وەرگیرابوو، وەلێ: 
دوور  حیزبە:  ئەو  ئامانجی  و  ڕێباز  و  بیركردنەوە  شێوازی 
شۆڤێنییەوە،  و  تووندڕەوی  و  دەمارگیری  هەستی  لە  بوو 
ئەوەش وایكردووە، لە پیاچوونەوە و هەڵسەنگاندنی مێژووی 
دامەزراندن و خەبات و ئامانجی كۆمەڵەی داركەر تا هەنووكە 
بە درەوشەداریی و پیرۆزیی و گرنگییەوە لە الیەن دۆست و 
نەیارانی كورد و كەسان و هێز و حیزبی سیاسیی كوردی و 
عەرەبییەوە  ))بە نەتەوە پەروەر و ماركسی و ئیسالمی و 

بێ الیەن((ەكانەوە بە جوانی و بە باشی هەڵسەنگێنرێت .

  گوڵبارانێكی جوانی عەبدوڵاڵ جەوهەر

 لە دامەزراندنی كاژیك و مەرگی هەتاودا 

كێوی ئاگرینی ئامانجی فیكری )) تێوری (( و هەڵوێستی 
جەوهەر،  عەبدوڵاڵ  كردەیی«پراكتیكی«  نەترسانەی 
هەڵۆیەكی سەرباڵ ئاڵی بیر تیژ و چاالك بوو.. »ئەو« بە 
ئاسانی دەستەمۆی فیكر و كار و چاالكی هیچ ڕێكخراو و 
حیزبێك نەئەبوو، وەلێ چەخماخەی ئاگراویی ئەمجارەیان، 
بە گوڕی بڕواكردن و جۆشێكی بەتینی شۆڕشگێڕانەوە، ڕووی 
مامۆستا  وەك:  كرد...  گەرمی چاالكی حیزبایەتی  دڵی  لە 
لە ساڵی 1959  بۆیان باسكردم ...  هەردی،  كامیل ژیر، 
دا و پاش پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆ و چەند بە یەكگەیشتن 
ڕەوشی سیاسی  لۆژیكیانەی  و  واقیعیانە  تاوتوێكردنێكی  و 
مامۆستا  لەگەڵ  پێكەوە  ك��ورد،  خەباتی  دۆخی  و  عێراق 
ئازادی  كۆمەڵەی   ((  1959/4/14 لە  جەوهەر  عەبدوڵاڵ 
چەند  لەگەڵ  _كاژیك_((  كوردیان  یەكێتی  و  ژیانەوە  و 
عەبدوڵاڵ  و  دامەزراند  سلێمانی  شاری  لە  دیدا  هاوبیرێكی 
جەوهەر ڕۆڵێكی دیاری لە ڕەنگڕشتنی سیاسەت و فیكری 
كوردایەتی و پێكهێنانی كاژیكدا هەبوو.. وەك: خۆشەویستان 
)) هەردی ژیر(( ئاماژەیان پێكرد.. لە ئەنجامی دەست و 
لە  شارەزایی  و  زیرەكانەی  و  تیژ  بیری  و  ڕەنگین  خامەی 
مێژووی سیاسی كورد و نەتەوەكانی )) ڕۆژهەاڵتی ناوین(( 
و جیهانیدا ئەوە عەبدوڵاڵ جەوهەر بوو )) كاژیكنامە ((ی 
نووسیوە و دایڕشتووە و  دواتر هاوبیرانی دی پیاچوونەتەوە 
كاژیكەوە:  دام��ەزرێ��ن��ەری  دەس��ت��ەی  الی��ەن  لە  ئەوسا  و 
كامیل  مامۆستا  نەبەز،  جەمال  دكتۆر  هەردی،  »مامۆستا 
عەبدوڵاڵ  مامۆستا  ئەمین،  عەلی  فەرەیدون  مامۆستا  ژیر، 
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جەوهەر، مامۆستا فایەق عارف، دكتۆر ئیحسان فوئاد«ەوە 
بڕیاری لەسەردراوە...... ئەوە ئەمانەتی ئەدەبیی و بەهای 
ئەو الپەڕە  وائەكات  نەتەوەییمانە  بەرزی ئەخالقی سیاسی 
»نووسینی  جەوهەر  عەبدوڵاڵ  ن��ەزان��راوەی  و  درەوش��اوە 
بێت..  لەبەرچاومان  هەمیشەیی  كاژیكنامە« وەك خۆرێكی 
و  ئەدەبیی  چاالكی  و  كار  پەنجەی  و  جێدەست  داخەكەم 
سیاسیی ئەو لە كاژیكدا مەرگی هەتاوە.. ئەگەرچی عەبدوڵاڵ 
جەوهەر لە ساڵی 1962ەوە وازی لە كاژیك هێنا. الی من 
نەبوونی زانیاری ڕاست و دروست ژانی بەسوێی زامی دڵ و 
مێشكمە.. ئەو مرۆڤە لە ساڵی 1920 لە گوندی »مێوڵی« 
قەرەداغ لە دایكبووە و لە ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە 1\ 6 \ 
1982 بە نەخۆشییەكی كوشندە بێ دەنگ و ئەسپایی، چەند 
مانگێك لەسەر قەرەوێڵەی مەرگ ڕاكشابوو.. مەرگی هەتاوی 

بەهرەدار و بەخشندەی پێگەیاندین..
بە  زیندوێتی   و  مەزنیی  مەدالیای  بوێرانەی،  •هەڵوێستی 

بەرۆك و بەژنە كەڵەگەتە مێژووییەكەدا هەڵواسیوە.
•تەزووی هەستێكی تایبەت بە خۆی و جریوەی ئارەزووی 
نركەی  بە  درێژە  وایكرد  یاخیبوون،  دنیای  بەرخودانێكی 

خوێندنی فەڕمی نەداوە.
•«ئەو« لە ساڵی »1948« ەوە ویستبووی لەگەڵ چەند 
گەشەداری  بەرژەوەندی  لە  سەردەمە،  ئەو  ڕۆشنبیرێكی 
شۆڕشگێڕانە،  نوێی  ئەدەبی  كودەتایەكی  كوردی،  ئەدەبی 

بەسەر گیان و جەستەی بزاڤی ئەدەبی كوردیدا بهێنێت.
هەڵوێستی   و  فیكری«تێوری«  ئامانجی  ئاگرینی  •كێوی 

جەوهەر،  عەبدوڵاڵ  ی  »پراكتیكی«  كردەیی  نەترسانەی 
هەڵۆیەكی سەرباڵ ئاڵی بیرتیژ و چاالك بوو.

•ئەوە: ئەمانەتی ئەدەبیی و بەهای بەرز و پیرۆزی ئەخالقی 
فیكری سیاسی نەتەوەییمانە، وا ئەكات گەوهەری دوو توێی 
نووسینی   - جەوهەر   عەبدوڵاڵ  »ونبووەكە«ی  پریاسكە 

كاژیكنامە- گزنگی خۆرێكی هەمیشەیی بێت.

دوا وتەم بۆ گوڵێكی ژاكاو

مرۆڤێكی  دڵژاكاوی  گوڵێكی  ڕۆحی  هەنسكی  تەزووی  ئەوە 
كوردپەروەرە، ئەوە بۆی هەناسەی پڕوشەی بەفر و شەونمی 
سەر گۆنای خونچەی وەنەوشەیی و لەرەی ئاوازی بێ دەنگی 
نمەی تۆراوی بارانی سەرەتای وەرزی خەزانی )ع.چاالك(ە.. 
ئەو بەرگی بێ فێزیی لەبەری خۆی دادڕیوە، بیری ورد و هزری 
داگیرساوی، گەردنی عەشقی خاك ماچ ئەكات و لە لوتكەی 
هۆشیارییدا، بە نەوازشەوە كڕنووش بۆ گزنگی هیوای گەشی 
كورد ئەبات. ئەم الوە بە هیمەتەی شار، مشتەریی هەمیشەیی 
بوو.. »ئەو« مرۆڤێكی  قەلەندەرخانەكەی سەعیدی گەوهەر 
و  خۆشەویستی  شەپۆلی  كزەكانی  چاوە  بوو،  سووك  ڕۆح 
دەستەالوازەكانی،  ه��ەردوو  پەنجەی  ئەپژان،  هیوای  شنەی 
تریفەداری  بیری  خامەی  خولقاوە،  ئ��ەوە  بۆ  ئەتوت:  هەر 
لە  جەوهەر  كات.عەبدوڵاڵ  تەرخان  مرۆڤایەتی  و  نەتەوە  بۆ 
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هەرزەیی بەهاری تەمەنیەوە حەلالجانە، هەڵگری بیری واقیعی 
و هەڵوێستی شۆڕشگێڕانەی نەتەوەیی و مرۆڤانە بووە، »ئەو«  
بە جورئەتەوە ڕووبەڕووی ئەو بیروباوەڕە پوكاوانە ئەبووەوە 
كە ئەیانویست بیانووی ئیفلیجانە بۆ ئەوە بدۆزنەوە، مەشخەڵی 
هەق و مافی نەتەوەی كورد بكوژێننەوە، ئەم مرۆڤە بێوەی و 
میهرەبانە تا ئەو ساتەی مۆمی ژیانی بە هەمیشەیی كوژایەوە، 
لەگەڵ خۆی و بیروباوەڕ و ئامانج و پەیامی پیرۆزی نەتەوە و 
مرۆڤایەتیدا، ڕۆشنبیرانە و مەعریفانە بە وەفا و سەر ڕاستبوو. 
ئەو مرۆڤە ژیر و ڕۆڵە هوشیارەی سلێمانی بێوچان شەونخوونی 
بۆخەمە ئەرخەوانی و ئامانجەكانی كورد لە خەڵوەتی عەشق و 
دڵسۆزیدا ئەگوزەران، بێ كڕوزانەوە و دۆشدامان و بە بڕوایەكی 
پتەوەوە، چاكی جوامێری لێهەڵماڵیوە و لە بواری وشەی پیرۆز 
و ئەدەبی نازدار و شیرینی كوردی لە كۆتایی گرێی سێیەمی 

سەدەی بیستەمەوە، تا كۆتایی گرێی چوارەم، شۆڕە سوارێكی 
نەگالوی بەرهەمی ئەفڕاندنی نوێی كوردی بوو.. لە بواری وتار 
و لێكۆڵینەوەی ئەدەبیی  و نووسینی كورتە چیرۆكی هونەریی، 
قەڵەمێكی داگیرساوبوو.. بە نازناوی: ) ع.چاالك، جیم، ع.ج، 
بە  سەردەمەدا،  ئەو  ڕۆژنامەكانی  و  گۆڤار  لە  ع.جەوهەر( 
تایبەت: گەالوێژ و ژین، نووسەرێكی دیار بوو.. لەو دەمەدا )ع. 
جەوهەر( و دوو نووسەری دی بە نیازی ئەفڕاندنی پڕۆسەی 

بزوتنەوەیەكی نوێی ئەدەبی و فیكری بوون.
مەخابن تامی تنۆكی بەلەزەتی ئەو مەبەستە وەنەوشەییەی، 
هەستە  و  نەسرەوت  گیانە  خامۆشكرا..  ئەسرین  نمەی  بە 
بزێوەكەی خۆی لە دەست قەدەر ڕائەپسكان و جەسوورانە 
دنیای  نرخی  بە  و  بااڵ  بەهای  گرتنی  لەسەرچۆپی  ڕووی 

سیاسەت و حیزبایەتی كرد.

عوسمانیدا لەسەردەمی  جه وهه ر(  )عه بدوڵاڵ  باپیری  ناسنامەی  وێنەی 
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ناوه ڕاستی  له   بوو،  ڕێکه وت  جه و هه ر  عه بدوڵاڵ  مامۆستا  ناسینی 
شه سته کاندا من له  قۆناغی ناوه ندیدا بووم، یه که م بینین پرسیاری چه ند 
وشه یه کی ئینگلیزیم لێ کرد، دواتر پرسیاری ترم چه ند جارێک و چه ند 
ڕۆژێک دووباره لێ  ئه کرده وه .. تا دواتر که وتمه  ساڵو لێکردنی، به اڵم 
هیچی ئه وتۆم ده رباره ی نه ئه زانی. سااڵن ڕۆیشت، ئه م په یوه ندی و 
یه کترناسینه  په ره ی سه ند، به تایبه تی که  زانیم هاوڕێی خوالێخۆشبووم 
کاک »شه ماڵ عه زیز« ئه یناسێت و هاوڕێی باوکیه تی. ئیتر له گه ڵ کاک 

شه ماڵ دا هه تا کۆتایی ژیانی په یوه ست بووین پێوه ی.
له سه رخۆ،  زۆر  قسه خۆش،  قژلوول،  مامناوه ندی،  پیاوێکی  مامۆستا 
زیره ک، بێ فیز، شاره زایه کی باش له  مێژووی کورد دا، خوێنه رێکی 
به رده وام، زمانزان، به هۆی خوێندنه وه ی زۆره وه ، شاره زاییه کی باشی له  
سیاسه ت دا هه بوو، ئه گه ر له  باره ی نووسینیشه وه  باس بکرێت، ئه وا 

کوردی زان و زمان پاراو بوو.
ده رباره ی بیروباوه ڕ، بیر و باوه ڕێکی پاک و قایم و کوردانه ی نه ته وه ییانه ی 
ئه و  یادگارییه کانی  باسی  زۆرجار  بووه .  ئه ندام  ک  ژ.  له   هه بووه  و 
سه رده مه ی بۆ ئه کردم. هه ستێکی پاکی هه بوو، ئاواتی ئه وه  بوو کورد 
قه واره ی خۆی هه بێت، به اڵم به داخه وه  کۆچی دوایی کرد و ئاواته که ی 
نه هاته دی. هاوڕێ و هاوبیره کانی که م بوون، که سانی ده گمه ن بوون، 
ئه م  که سانه ی  ئه و  بێت.  سه ربه ست  که   بوو  کوردستان  ده روێشی 

متمانه ی پێ ئه کردن که م بوون و هه ڵبژارده  بوون.
خێزان  ده کرد  لێ  داوام��ان  زۆرج��ار  نه نا،  پێکه وه   خێزانی  مامۆستا 
پێکبهێنێ، ده یگوت:)کۆیله  بۆ دوژمن دروست ناکه م(. ئه ڵێن نهێنی 

هرێکی
جهوه

هوههر
بهج

عه لی که ریم
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هه بووه  له وه ی ژنی نه هێناوه،  ڕای سیاسی وه ها بوو. ئه بێت 
ته نها شه ڕی کورد بۆ ڕزگاری بێت، گرنگ ئه وه یه  قه واره یه کت 

هه بێت.
و  ئ��ازادی  غاندی،  ئه کرد:  که سایه تییانه  ی  ئه م  باسی  زۆر 
یه کگرتنه وه ی  بۆ  غالیبالدی،  هیندستان.  بۆ  سه ربه خۆیی 
جوله که   له   ڕقی  چه ند   – ئایخمان   – بسمارک  ئیتاڵیا. 
زۆر  هه تا  شکاک،  سمکۆ ی  نا.  شۆڤینیه که ی  به مانا  بوو.. 
سه رگوزشته ی ڕێگای ئازادی گه النی باس ئه کرد، له  ڕۆژهه اڵت 
باس  باشی  به   سه رکردانه ی  ئه و  ئه فریقا.  یان  ئه وروپا  یان 
ئه کرد که  میلله ته کانی  خۆیانیان ڕزگار کردووه،  به هه ر نرخێک 

بووبێت.
ده یان باس و خواسی ئه و میر و ده سه اڵتدارانه ی کوردی البوو، 
ئه وانه ی ئه گه ر هه وڵێکی بچووکیشیان دابێت بۆ خودموختاری. 
باسی ئه و جاش و خۆفرۆشانه ی ئه کرد که  له  زۆربه ی زۆری 
کاتدا خۆیان له  ده سته اڵتدا بوون، یان نزیک بوون، یان به  
فیتی دوژمن چوونه ته  سه ر میرێکی تر، یان هه ر له  هه مان 

میرنشیندا خیانه تیان کردووه  و بوونه ته  پیاو ی بێگانه .
ڕه خنه ی زۆری له  سه اڵحه ددین و که ریم خانی زه ند ئه گرت، که  

به و هه موو ده سته اڵته وه  هیچیان بۆ کورد نه کرد. 
پێت  کاری  دوژمن، خیانه ته ، که ی  به   “پشتبه ستن  ئه یوت: 
نه ما له ناوت ئه بات”، ده  نمونه ی ئه هێنایه وه  بۆ هه ر بابه تێک.
له  ساڵه کانی شه ست دا ڕه خنه ی له  شۆڕش هه بوو که  پشت 

به  ئێران ئه به ستێت... هتد.
که  به یان_ی 11ی ئازار ده رچوو، الی باش نه بوو، ئه یوت: 
ئه ندازه ی  و  ناوچه یه ک  دیاریکردنی  مانای  زات��ی،  حوکمی 
ده سته اڵته کانی یاسا دانان، که  ئه مانه  هیچیان له م به یاننامه یه دا 

نین و دواخراون.
دوو  وان،  قونبوله یه ک  وه ک  هه ریه که یان  به نده کان  ئه یوت: 
الیه ک  هه ر  پێوه یه،   شریتی 

ویستی ئه یته قێنێته وه . 
ساڵی 974 داوای لێکرا بچێته  ده ره وه ، به اڵم که  به یاننامه که ی 
مه کته بی سیاسی پارتی ده رچوو، هیوا بڕاو بوو له وه ی ئه مه  

شه ڕی دروستکردنی ده وڵه تی کوردییه .
دوای��ی،  کۆچی  هه تا  درێژایی،  به   شۆڕشدا  ساڵه کانی  له  
سه رنجه کانی خۆی بۆ باس ئه کردم که  له م نووسینه دا جێگای 

نابێته وه .
که   ئه کرد  که سانه ی  ئه و  باسی  زۆرجار  عه بدوڵاڵ،  مامۆستا 
کاژیک بوون، یان له سه ر ئه وان دائه نران، یه که  یه که  متمانه ی 
به  هه ندێکیان ئه کرد و ڕه خنه ی له  هه ندێکی تر ئه گرت. له  
لێکرا  داوای  دا،  حه فتاکان  کۆتایی  و  هه شتاکان  سه ره تای 
له گه ڵ دوو هاوته مه ن و هاوبیری خۆیدا بچێته  ده ره وه ، که  
یه کێکیان خوالێخۆشبوو سه عیدی گه وهه ر و، ع. س بوون، 
کاک سه عید زۆر ئاماده  بوو، به اڵم ع. س ڕاڕا بوو، مامۆستا 
عه بدوڵاڵ به جۆرێک ڕازی بووبوو که  بچنه  ده ره وه  الی پاسۆک 
و خه ریکی نووسین و باڵوکردنه وه ی بیری پاکی نه ته وایه تی 

بن، به اڵم نه خۆشی مه ودای نه دا.
مامۆستا عه بدوڵاڵ، گۆشتی سووری نه ئه خوارد، زۆرتر خواردنی 

سووکی ئه خوارد )نیوه ڕوان له  ده ره وه (.
ڕه خنه ی له وانه  ئه گرت به  به رگریکارانی کوردیان ئه وت کوژراو 

و به  داگیرکه رانیان ئه وت “شه هید”.
مامۆستا له  ژیانیدا، له جێگه ی خۆی نه بوو، ئه و شایسته ی زۆر 
شت بوو، له  دوای مردنیشی هیچی بۆ نه کرا. نه  شه قامێک، نه  
کتێبخانه یه ک، نه  قوتابخانه یه ک، به ناوی ئه و که ڵه پیاوه وه ناو 
نه نراوه . ئه وه  نه بێت ئه و کتێبخانانه ی پێشکه شی کردوون به  

کتێبخانه ی گشتی و مۆزه خانه ، به ناوی ئه وه وه  ماون.
و   هه یه تی  شیعرانه ی  و  چیرۆک  و  نووسین  هه موو  ئ��ه و 
ئه وه ی هه یه   نه گه یاندوون،  به  چاپی  ژماره یان زۆرن،  که س 
ئه و نووسینانه ن  که  له ژێر ناوی خوازراو، یان چه ند پیتێک 
نامیلکه یه ک  له گه ڵ  باڵوبوونه ته وه ، 
هێشتا  که   ئ��اوات،  به ناوی 
بوو  ئاماده ییدا  قۆناغی  له  
چاپ کراوه  و )مێجه رسۆن( 

قه ده غه ی کردووه .
ئه و  ته نها  یه کێک  ئ��ه گ��ه ر 
نووسینه ی له سه ر زمانی ]عه لی 
نووسیویه تی  گۆرانی[  سیدۆ 
شاره زا  گه لێک  بخوێنێته وه ، 
ئه بێت له  جۆری بیرکردنه وه ی 

مامۆستای گه وره . 
هه زار ساڵو له گیانی پاکی .
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من و یارم

عەبدوڵاڵ جەوهەر
1944

و  تەما  بە  بەستبوو،  یارا  لەگەڵ  دڵداریم  گرێی  ڕۆژەی  لەو 
ڕازی  یەكا،  پەنای  لە  تەكیا،  لە  بووم،  تاوێك  ئاواتەخوازی 
بەیانییەكی  لە  تا  یەكترا.  گوێی  بە  بچرپێنین  خۆمان  دڵی 
بەهاری نەشەدارا، لە گورچەی كۆاڵنێكا، لە پڕ لووتم تەقی بە 
لووتی ئەو یارە نازدارەوە، كە لە زووەوە وێڵ بووم بە دوایا. 
لەژێر پەردەیەكی پڕ نازا ئەم سكااڵیەی خوارەوە لە دووتوێ  

شەماڵی دڵداریانا بەرپا بوو.
یارم، دیدەم، بینایی چاوم، هێزی ئەژنۆم!

تاكەی هەموو ڕۆژ، بە تیالیی چاوە گەشەكانت، برژانگەكانت 
وەك نەشتەر ئەچەقێنیتە دڵ و دەرونی زامارمەوە؟ تاكەی بە 
قسەی خۆش و بە خەندە ئەم نازدارە كەوا شێت و شەیدای 

بااڵی بەرزتە، وێڵی زەردەخەنەیەكی لێوی ئاڵتە، بە تەفرەدان 
گرتووتە بە داوی دڵتەوە و كۆت و زنجیری دڵداریت خستۆتە 
ئەستۆ! تاكەی بە تەمابم دەستی دڵداریمان تێكەاڵو بكەین؟

ئاواتەخوازم  من  كە  جیهانا،  لە  گوڵەی  ئەو  یار!  ئەی  من، 
بۆنی بكەم و ئومێد دەكەم پێی، ئەو نازەنینەی ئەمەوێ  بێتە 
هاوڕێی ژینم و لە سایەی سێبەریا پشتێنی خۆشی بكەمەوە 
و  پاكیت  یەزدانی  فریشتەیەكی  بگرە  پەرییەكی،  تۆ  تۆی! 

بەخشیوتی بە من.
ئەی یار، بڕوا بكە، ئەم وتارانە لە كانی دڵمەوە دێتەدەر، لە 

تۆ زیاتر یەكێكی ترم نییە دڵم پێی خۆش بكەم! 
یارم، لە دەمێكەوە ئەم ئاوازە تەڕ و تازانە ئەدەی بە گوێما، 
هیچیشم بۆ نەهاتە دی! من ئەمەوێ  تا چەپۆڵەی چەپگەرد 
لێمان دوورە و نەكەوتووینەتە دەریای ژینی تاریك و نوتەكی 
بە قەراغ و بەندەرەوە، تا ڕۆژی بەدكار لێمان نەئاڵۆزاوە و 
تەبیعەت لێمان نەتۆراوە! جوانترین ڕۆژی جوانیمان بنوێنین!

بەیەك  ڕۆژی  چاوەنواڕی  دڵێكەوە  هەموو  بە  یار!  ئەی  من، 
بە  پاشەڕۆژا  لە  ئەمەی  بۆ  ڕێكەوتمان،  بۆ  بەاڵم  شادبوونم! 
هۆی خۆشەویستییەكی دورا و دوورەوە، كە لە نێومانا كڵپەی 
سەندووە تووشی گێرەوكێشە و دەردەسەری ژن و مێردایەتی 

چوار نووسینی كورتی 
عەبدوڵاڵ جەوهەر

عەبدوڵاڵ جەوهەر، هیچ نووسینێكی بەناوی خۆیەوە 
بەناوی  باڵویكردووەتەوە  ئەوەی  باڵونەكردووەتەوە، 
ج(،  )ع  )ع.جەوهەر(  )ج1(  )ع(  چاالك(  )ع. 
بە تایبەتی لە هەردوو گۆڤاری گەالوێژ و ڕۆژنامەی 
)ژین(دا بووە، ئێمە لەو نووسینانەی ئەو، تەنها چوار 
نووسینمان هەڵبژاردووە و لێرەدا وەك خۆی باڵویان 

دەكەینەوە.
                                                                 

ڕۆڤار 
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بزانم  ئەمەوێ   بیت،  شت  هەندێ   ئاگاداری  پێویستە  نەبین، 
دڵداریەكەت لەپاش لێكدانەوە و تاقیكردنەوەیەكی قووڵی من، 

یان هەر لەسەر ئارەزووی منە؟
ئایا لە ڕەفتارمت كۆڵیوەتەوە تا بزانم بەگوێرەی دڵتانە؟! ئایا 
ئەگەر یەكێك لە من جوانتر، گەنج تر، كەوتە ناو شەپۆلی 
بێ  سامانی دەریای لێكدانەوەتەوە، دەست لە دەستم بەرەاڵ 

ئەكەیت و ڕەدووی ئەكەویت؟
ئایا ئەگەر تۆ لە هەموو ڕوویەكەوە دڵت بە منا چووبێ ، دایك 
و باوك، یا كەسوكارت، بەرهەڵستی دڵداریەكەت ناكەن؟ ئایا 
لە هەڵبژاردنی یار سەربەستی؟ بەڵێ  ئەگەر هیچ ڕێ  ئامانجی 
تۆ نەگرێ ، ئایا من هەروا ئەبێ  بە كوێری لە ڕێی جوانی و 
لەنجەوالرتا، خۆم تووڕ دەمە ناو گێژی وەیشومەی پڕ ترس 

و ئەندێشەتەوە؟
ئەمەوێ وەك تۆ من تاقی بكەیتەوە، منیش لەخوو و ڕەوشتت 
ئاگادار بم. ئەمەوێ  دانابێ ، شیرین  ڕەفتار بێ ، هاوبیرم بێ ، 
لە هەموو چورتوم و نالەبارییەكی ڕۆژگارا لە پاشەڕۆژا بێتە 
پشتیوانم. ئەمەوێ  لە ڕێی گەل و نیشتمانا بۆ سەرخستن و 
بەهەرچی چۆنێك بێ  هەرچەندی بكەوێت  یان  بەرزبوونەوە، 

لەسەرمان، یارمەتیدەرم بێ ، لە هیچ بەشێك نەسڵەمێتەوە.
دایك  و  باوك  تایبەتی  بە  كەسوكار،  ئێستا  تا  یار..  ئەی 
لەیەك  هێشتووە  نەیان  لەناومانا،  گەورەبوون  شوورایەكی 

ئاگادار بین . كەوابوو ڕیكەوتنمان زۆر گرانە!
تێ   گڕم  دەروون��م!  بەرمەدەرە  ئاگرە  ئەو  وانەڵێی،  ی��ارم.. 
دڵە  دوو  ئەم  ئاگری  بڵێسەی  ئەتوانێ   كێ   چۆن؟  بەرمەدە 
بكوژێنێتەوە؟ كێ  ئەتوانێ  ئەم دوو گوڵە لەیەك بكا و هەڵیان 
وەرێنێ ؟ كێ  ئەو بیری خۆی لە قەرەی پساندنی تەلی دوو 
دڵی بەیەكەوە نووساوی بەهێز، وەك من و تۆ بدا؟ كێ  دڵی 

دێت ڕۆشنایی ئەم دوو چرایە لەناوا نەهێڵێ ؟ كەس! 
من .. ئەی یار، گریمان، ڕێكەوتین! كەس و كار ئارەزوومەند 
و  و خشڵ  بە جل  ب��ووە،  باو  لەمەوپێش  وەك  ئایا  ب��وون! 
شایی و زەماوەندەوە زاوا ڕووت بكەنەوە و لە پەلوپۆی بخەن 
یا كەس  بكەن، تۆش  بەخت  لە دەست  ڕەنجی ساڵەهای  و 
لە  هەر  واین  ئەگەر  كۆنەن؟  بیرە  ئەو  لەسەر  هەر  كارت  و 

ئێستاوە نە بمدوێنە و نە ئەتدوێنم!
یارم.. بەخۆڕایی هەناوم بەرمەدەرەوە! گوێ  لە یاری دڵسۆزی 
سەراسیمەت بگرە! من لە سایەی بێ  هۆشی باوك و دایكمەوە 
لە دەریای زانستیدا  بیرم  لە بەردانی جڵەوی  لە خوێندن و 
بەسترابوومەوە.  مااڵ  لە  پێیەك  چوار  وەك  بووم.  بێبەری 
لە كاسە و كەوچك شۆرین زیاتر، ماوەی سەر دەرهێنانیان 
لێ  بەستبووم، وەلێ  غەمبارم بۆ هاوڕێیەكم لە دنیای ڕۆشن 
دا هەلی بژێرم، بەاڵم هێشتا لە گرێی یەكەمی ژیانما بووم، 
كەوتمە  نێژران.  كۆنانەیانا  بیرە  ئەو  لەگەڵ  دایكم  و  باوك 
پێگەیشتووەكانمەوە.  تازە  دانا  كارە  و  كەس  پەنجەی  ژێڕ 
بەهۆیانەوە كەوتمە هەڵیەنجانی زانست لە دەریای بێ  پایانی 
زانستی دا، لە پێویستیم بەرامبەر بە ماڵ و منداڵ و مێرد 

لە  منداڵم  چۆن  تێگەیشتم  گەیشتم.  نیشتمان  و  گەل  و 
ئێمەیان  باپیرمان  باو  وەك  نەكەم،  فەرامۆش  خوێندەواری 
فەرامۆش كرد. فێربووم چۆن لەسەر ڕێی تازە پەروەردەیان 
بكەن بە ڕۆحی پیرۆزی نیشتمانپەروەری گۆشیان بكەم. بۆ 
ئەوەی ببنە نۆكەرێكی ڕاستەقینەی نیشتمان نەك وەك ئێمە 
لە  داڕزاو  دومەڵێكی  بوینەتە  باوكمانەوە  و  دایك  هۆی  بە 
لەشی نیشتمانا. ئەوەش باش بزانە نەك من، هەموو كچێكی 
تێگەیشتوو پێی خۆشە، تا پێی بكرێ دایك و باوكی ئەخاتە 
بەو  بدرێت  خۆیەوە  بەری  كراسی  بە  كە  ڕێیەی  ئەو  سەر 
مێردایەتی  و  ژن  لە  مراز  چونكە  پێیەوەیە.  دڵی  گەنجەی 
خۆش ڕابواردنە، خۆش ڕابواردنیشمان بەوە نایەتە بەرهەم، 
بەری ڕەنجی ئەو گەنجەی شووی پێ  ئەكرێ ، بدرێت بەدەم 
ئاوەوە و خێرا  لەناو ببرێ . وە یا هەرچی بەدەستەوە هەیە، 
بۆی بدات بە جل و خشڵ و لە دواییشدا لەناو شەپۆل و قورتی 
كردبوو  بۆی  دوێنێ   خشاڵنەی  ئەو  تا  بناڵێنن.  قەرزاداریدا 
ئەمڕۆ بەنیوە قیمەت بیخاتە هەڕاجەوە و بیفرۆشێ و پارەی 
خەڵقی لێ  بداتەوە، من لەو كچانەم دڵم بە ماڵ و مێردەوە 
ئەسووتێ ، سەرەڕای ئەوەی مەیدانی دەستباڵوی مێرد نادەم 
تەقەالش  بیری  بشكێنێت،  خۆی  پەلوپۆی  منا  ڕێی  لە  كە 
بدەم  یارمەتی  وكارا  ئیش  لە  گوزەرانیمان  بۆ خۆش  ئەدەم 
و سەرە گۆریسێكی لەگەاڵ بگرم. بەاڵم ئاخ لەم گفتوگۆیەدا 
بووین، ناكا یەكێك وەك بای شەماڵ بەسەرا هات، نەپەرژاین 
خۆمان  عاستی  لە  هەریەك  بدەین،  سكااڵكەمان  بە  كۆتایی 
بە تیالیی چاو دوعامان لەیەك خواست و كەوتینە مل ڕێی 
هەناسە هەڵكێشانی سارد و لێكدانەوەی ئەو برینانەی لەسەر 

ڕووی دڵمان جێگیر بووبوو.
لە دەروونی گەرممانەوە، تیرمان ئەگرتە ڕۆژگار، كە نەیهێشت 

ئەم دوو سەرگەردانە بگەنە نیازی دڵی هەڵقرچاویان.
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و  خۆمان  كوێ ؟  لە  مەپرسن  بەاڵم  گرتووە.  جووتمان 
ئاهەنگی  من  لە  ئەكەنین،  بەیەك پێ   یەك  گەنجایەتیمان 
پێگەیشتن.  تەقەڵی  و  ت��ەری��ب  ل��ەو  خۆشەویستی، 
باسوبەرباس  بەم  بوو.  مەپرسە  هەر  ئەخوێند،  بەیەكمانا 
لەژێر  هەڵگەڕاین.  لوتكەدا  بەگەلێ   ئاوماندا،  لەگەلێ  
هەر  سڕی.  ماندوویەتیمان  عارەقی  زۆرداریدا  سێبەری  
پەچەی  ڕەشماڵی  بەرەنگاری  تا  هاتین،  هەر  و  چووین 
بەاڵم  نەدەكرد،  لەچارەی  حەزم  من  بووین.  گێرەشێوێن 
بوو،  لەبارەوە  بڵێم  ئەگەر  دیارە  نازانم  پێوەبووم؟  چۆن 
یارە.  مەیلی  لەسەر  مەیلمان  هەموو  ئەكەن. چونكە  بڕوا 
بە  ه��ەروا  پەچە،  نەریتی  و  گۆبەنگ  ئەیزانن،  خۆتان 
ئاسانی نابڕێتەوە و سەرتان نەیەشێنین، جارێ  فەرموون 

ئەم چمكەی هەڵدەنەوە:
هەر كە زانیم لە درزێكی پەچەوە ئااڵم، چارم نەما، زۆر 
ئاگری  ئەوجار  خوارێ .  هەتمە  پۆتەاڵكیا  بەسەرو  كەم  و 

گرت فەرمووی: 
یار: 

یەخەم  ڕۆژێك  باوە  و  بەنگ  ئەم  وتم  هەر  بەزمەكەیە، 
بن  تۆڵەی  و  توند  پریاسكە  ئەم  گیانەكەم،  ئەگرێتەوە. 
خۆیا  لە  زمانتان،  ژێر  خۆشەی  بنێشتە  ئەم  هەنگڵتان. 
تۆ  دیارە  ئەوێ .  لێكۆڵینەوەی  تایی  بەاڵم  كەمە،  زۆر 
و  باشترە  نەپۆشینی  ئەڵێی 
منیش 

ورد  ژن  كاروباری  هەندێ   زیاتر  لەوە  پۆشینی،  ئەڵێم 
لە  هەر  با  كەوابوو  جا  نییە.  ناوبژیكەرمان  بكەینەوە، 

خۆمانەوە هەڵكوتینە سەر )پێویستی- واجبی( ژن.
كە  ناوماڵ،  رێكوپێكی  و  هەڵسوڕاندن  لە  بێجگە  ژن، 
پێویستی  چوار  میردایەتییە،  و  ژن  بەختیاری  نیرگەی 

هەیە: تریشی 
هەڵگرتن )حمل(. 1.مناڵ 

2.مناڵ دانان )وضع(
3.شیردان )ارضاع(. 

)التربیە(. 4.بەخێوكردن 
مەكتەب،  یەكەم  بە  و  بێ   ژن  پێویستی  ئەمانە  ئەگەر 
دروست  واڵت  بۆ  چەك  كە  دابنێین  كارخانەیەی  بەو  یا 
لەبەر  مەگەر  نییە،  دەرەوە  هاتنە  بە  ئیشی  ئەكات، 
كارێكی زەروری نەبێ . وەكوو خوا ئەفەرمووێ :"وقرن فی 
بیوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلیە االولی" و هەر وەكوو 
پێغەمبەریش ئەفەرمووێ : "المرأە عورە وانها اذا خرجت 
من بیتها استشرفها الشیطان وانها التكون اقرب الی الله 
منها فی قعر بیتها" و هەر وەكوو )تۆلستۆی( لەم ڕووەوە 
فەرموویەتی: "پیاو هەوڵ و تەقەالیان وتووە. ئافرەتیش 
شووشەیەكی  یا  ژن��ە.  چونكە  نەهێشتن،  بەجێ   م��اڵ 
بێگەردی ئەوتۆیە كە لە شكان و پیس بوونەوە زۆر نزیك 
جڵەوی  بكا،  ژنەكەی  ڕەفتاری  چاودێری  ئەبێ   پیاو  بێ ، 
ماڵ  چونكە  بیشارێتەوە،  مااڵ  لە  ئەبێ   نەكا،  بەرەاڵ  بۆ 

هەرە فرەوانتری دائیرەی سەربەستی ژنە". 
خۆ  بپۆشێ ،  پەچەش  با  دەرەوە،  هاتنە  لە  ژن  بەڵێ ، 
نییە.  هەر  خراپەی  دەب��ێ ،  كۆمەڵ  بۆ  س��وودی 
بەڵێ  ئەڵێی ئەگەر ژن هەر لە ماڵەوە ترنجا 

نە خوێندەوار دەبێ ؟
ژنێكی  فەزلی  نەترسامایە،  لۆمە  لە 
نەخوێندەواری ئەمین و عاقڵ و سەالرم 
ئەدا بەسەر هەموو ژنێكی دانا و چاو لە 
دەر و تووڕە و تڕۆدا و قسەی )ملتن( 
ئەهێنایەوە كە  لە حەكیمەكانم  و گەلێ  

نەداوە.  ژنانیان  ڕێگای فێربوونی 
وەكوو  بێ ،  ئەبێ  خوێندەوار  ژن  بەڵێ ، 
فریضە  )العلم  فەرموویەتی  پێغەمبەر 
پەچە  بەاڵم  ومسلمە(،  مسلم  كل  علی 
ڕێگاوبانان  لە  ناگرێت،  فێربوونی  ڕێی 
ب��اڵوك��راوەت��ەوە  عیلم  دا  ك��ۆاڵن��ان  و 
بچێنرێتەوە. ژنیش هەر لە ڕێگاوباندا پەچە 
ئەگرێتەوە. پەچە هیچ دەخلێكی بەسەر عیلم 
نیرگەلی  ئەڵێن:  ئێوە  نییە.  پێشكەوتنەوە  و 
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كافییە؟  سفور  تەنها  ئایا  بەاڵم  سفورە،  وریابوونەوە 
كوا  و  پێشكەوتن  كوا  هەیە؟  پەچەی  الدێیی  ژنە  كام 
پەچەوە  بە  پێشكەوتنتان  ئێوە  ئەگەر  بوونەوەیان؟  وریا 
بەسترابێ ، پرسی پێ  ناوێ  وا توڕمان دا. بەاڵم ئێوە كە 
كوا  لەبارە؟  چیتان  و  كردووە  چیتان  بەرەاڵن،  و  پیاون 
ئەڵێن  و  ئەدەن  پێ  ئێمەی  تامی  تامی  مەكتەبانەی  ئەو 
ئەگەر پەچەتان نەبێ  ئەبنە دكتۆر، محامی، موهەندیس؟ 

كوا كارخانەكانتان؟ هەر پەكتان لە ئێمە كەوتووە؟
نەپۆشینی.  لە  باشترە  پەچە  پۆشینی  ئەڵێین  تۆ  و  من 
ئەڵێ :  كە  بخەیتەوە  درۆ  بە  زەهاوی  ئەتەوێ   بوو  كەوا 
خراپەیە.  تیژكەری  ئاگر  نییە،  چاكە  سەنگەری  پەچە 
بە  بترسێ ، سەر  ناوی  زڕانی  لە  ئەگەر  پەچە  بێ   ژنێكی 
نەوەك  بێت.  دواوە  لە  خراپەی  ناكا،  شوێنێكا  هەموو 
بیبینن و بیناسنەوە و بڵێن ئەوە كچ، یا ژن، یا خوشكی 
كوێ   ناترسێ ،  لەوە  بوو،  پەچەدار  ئەگەر  بەاڵم  فاڵنە. 

ئارەزووی بكا سەربەستە و ئەچێ ". 
بڵێین  ئەگەر  چاك.  نە  ئەگۆڕێ   خراپ  نە  پەچە  یار.. 
عام.  قاعیدەیەكی  نابێتە  شاز  ئەكەن.  ڕاست  ئێوەش 
پەچەیان  ئەگەر  ئەڵێن  ئێوە  خراپەكەرانەی  ئەو  چونكە 
گەورەتر  هەنگاوی  خراپەدا،  لە  بن  چاك  ئەبێ   الداوە 

ئەنێن. 
تۆ، ئەتەوێ  بڵێی ژن ئەبێ  هەر لە ماڵەوە بێ  و چاوی لە 

دەستو مووچەی پیاوەوە بێ ؟ وانا؟
ئیشی خۆی هەیە  پیاو  ژیانن.  پیاو و ژن كولەكەی  یار، 
بكێشنە  دەس��ت  كەسیان  نابێ   خ��ۆی،  ئیشی  ژنیش  و 
ئیشی كەسیان. پیاو لە زۆرزانی ژن و ژن لە هێزی پیاو 
ئیستیفادە ئەكات. كە هەردووكیان یەك بەیەكەوە ئااڵون.
ناڵێم ژن ئیش ناكات. بەاڵم پەچەش مەنعی ناكا، ناڵێم لە 
لە مەكتەبەكانا )ئەگەر دەستی  نەكا و  ماڵی خۆیا ئیش 
ترنجێنە  بیان  نەك  بەاڵم  نەگەیەنێ ،  پێ  منداڵ  بپەرژێ ( 
گێژاوی مەئمووریەت و كاروباری تیجاری و سەناعییەوە. 
دایك  لە  ئەوەش  بۆ  نە  ئەشكێ ،  بەوە  نەهێزی  چونكە 
بووە. )ڕۆسۆ( ئەفەرمووێ : "ژن نە بۆ عیلم هاتۆتە دنیا، 
بۆ  نە  فەن،  بۆ  نە  حیكمەت،  بۆ  نە  لێكدانەوە،  بۆ  نە 
سیاسەت. تەنها بۆ ئەوەیە دایك بێ . خۆی و منداڵەكانی 
دەبێ   ڕۆژهەاڵتنێك  هەموو  پیاوەوە".  ئەستۆی  بە  وان 
پیاو  پێویستە  ع��ادەت،  و  عەقڵ  و  شەرع  بە  كە  بزانێ  
"الرجال  ئەفەرمووێ   خوا  وەكوو  بكا.  ژن  سەرپەرشتی 
لەگەڵ  بوونی  تێكەاڵو  مەیدانی  و  النسا ء"  علی  قوامون 
وەكوو  عموومیەكانا،  جێگا  و  كارخانە  لە  وا  نە  پیاودا، 
التجلسوهن  و  انعزال  "علموهن  فەرموویەتی:  پێغەمبەر 
تاوی  ڕۆژئاوا  ژنەكانی  وەكوو  ژن  و  هات  ئەگەر  الغرف". 

دایە ئیش و كاری پیاو لە ژنێتی ئەكەوێ . بەختیاری ماڵ 
و منداڵی ون ئەكا. مەعنای ژن و مێردایەتی تێدا ئەچێ  

سمایلیس(. )سامویل 
ئەخاتە  ژن  دەستوورەی  "ئەو  ئەفەرمووێ :  ئینگلیزێ  
ئەكات،  دروس��ت  بۆمبایەك  كارخانەكانا  لە  ئیشەوە 

خانووی كۆمەڵی پێ  وێران بكات". 
ئەتانەوێ   نین،  پاشگەز  داواكردنتان  حەق  لە  دیارە  من، 
بەرامبەر  و  پیاون  دیلی  بۆچی  كەوابوو  بن.  سەربەست 

هەڵنابڕن؟ بەزۆردارییان سەر 
ئەو  سەربەستی  بەاڵم  بین.  سەربەست  ئەمانەوێ   یار، 
ژێر  سەرەو  عەباسییەیان  ڕۆمان،  دەوڵەتی  كە  نا،  ژنانە 
ئەوروپا  ئێستای  ژنانی  ئەو سەربەستییەی  یا وەك  كرد، 
نەماوە، چونكە سفوور  ناوا  لە  زاوزێی شەرعییان  نا، كە 
كە  نا،  سەربەستییەش  ئەو  نەوتووە.  پاكییان  داوێن  و 

فڕانسەی تووشی سەرگەردانی كرد. 
پاڵ  بدەیتە  فڕانسە  ژێركەوتنی  باسی  ئەگەر  تۆ  من، 
ئەمریكا  و  ئەوروپا  هەموو  ژنانی  خۆ  ژن،  سەربەستی 

سەربەستن. كەوابوو بۆچی هەر لە پێشكەوتنان؟
بەالدا  شەرعی  زاووزێی  نرخی  ژن  سەربەستییەتی  ئەڵێی 
نییە، كۆمەڵێكی بێ  زاووزێی شەرعی دیارە تا بێ  ڕۆڵەكەم 
و  ئەكات  تەشەنە  ناوا  لە  نەخۆشی  چونكە  ئەوەیە  بۆ 
نادات. بەاڵم ئەوروپای ئێستا  مەیدانی گەشەی ساوایانی 
كە ژنی سەربەستە خۆ ژمارەیان تا دێت هەر لە زۆرییە، 
كەوابوو زاووزێی شەرعی، یا غەیری شەرعی، بە سفورەوە 
نەبەستراوە. ئەڵێ  سفور و داوێن پاكییان نەوتووە؟ ئەی 
حیجاب و داوێن پاكییان وتووە؟ كە لەژێر ئەو پەچەیەدا 

هەرچی نەشێ  ئەكرێ ؟
فێرببێ ،  بكات،  ئیش  ئەبێ   ژن  زانیمان  وا  باشە،  بەڵێ  

پەچەش بپۆشێ ، بەاڵم ئایا بێ  پەچە باشتر نییە؟
ئاگات  چونكە  نەكراوە.  حەرام  پەچە  بڵێی  ئەتەوێ   یار، 
ما  متاعا  سألتموهن  "واذا  فەرموویەتی:  كەوا  نییە  لەوە 
"یا  فەرموویەتی  دیسان  یا  و  الحجاب"  وراء  من  ستلومن 
ایها النبی قل الزواجك وبناتك ونساء المٶمنین علیهن من 

جالبی. هن ذلك ادنی ان یعرفن فیٶذین"
دراوەتە  پەچە،  نەكردنی  و  كردن  حەرام  بڵێی  ئەتوانی 
بڵێی  نەك  زەرورەت،  و  عادات  و  عەقڵ  و  زمان  دەست 
حەرام نەكراوە. من لەوانەم بڵێم دەست و ڕوو دەرخستن، 
جائیزە وەك لە نوێژا هەیە، بەو شەرتەی فیتنە و خراپەی 
بە دوادا نەیە )كە ئەمەش هەرگیز ڕێك ناكەوێت، چونكە 
هەموو ئینسانێك فریشتە نییە" ژنیش خۆی ئەڕازێنێتەوە 
خۆ  ئەو  ئەهێنێ ،  بەخۆیا  دەست  و  پۆدرە  ئەنواعی  بە 
ڕازاندنەوەیەی دڵ ڕەقتر یا هەرە ئیمان دارتر، پیاو بەرەو 
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فیتنە ئەبات، وەكوو خوا فەرموویەتی: "وال یبدین زیتهن 
اال ما فرض اال لیعولهن اوال با" و هەر وەكوو پێغەمبەر 
امر وة استعظت ثم خرجت فمرت يقوم  فەرموویەتی: " اميا 

ليجدوا ريعها فهي زانية وكل عني زانية".
بڵێم،  داوە(  ڕێیان  دانایان  لە  زۆر  وەكو   ( لەوانەشم 
هەژار و ئیشكەران، بێجگە لە دەست و ڕوو،  قاچیشیان 
دەرخستنی  ڕێدانی  بەهۆی  شەرتەی  ب��ەو  دەرب��خ��ەن. 
دەست و قاچ و ڕووەوە، هیچ جێگایەكی تریان دەرنەخەن 
لەژێر  ئەویش  ن��ادا.  دەرخستنیان  ئەمری  ش��ەرع  كە 
ئەبێتە  تساهول  نواندنی  چونكە  وردا،  زۆر  چاودێرییەكی 
ئەڵێم  ئەمە  بكا.  بەرەڵاڵ  خۆی  ژن  ڕۆژێك  ئەمەی  هۆی 
ڕەوشتێ  و  گوێرەی خوو  بە  ناوچەیە  ئەم  ژنی  ئەڵێم،  و 
كە لە كۆنەوە بۆمان ماوەتەوە، شارییەكان بە ڕووپۆشین 
كەس  گرتووە.  خویان  ڕوونەپۆشینەوە  بە  الدێییەكان  و 
پەچە  بۆچی  هەلكاڵیوە  الدێییەكانا  ڕووی  بە  ئێستا  تا 
بۆچی  ئێوە  دەرئەخەی؟  قاچت  و  دەست  یا  ناگرێتەوە؟ 

كە  گرتووە  ناوچەیە  ئەم  كۆنی  عادەتێكی  بە  ڕێگاتان 
بەربەستی هیچ كاروبارێكتان ناكا، ئیشە بۆتان ئەكەین، 
بەخێو  بۆتان  منداڵە  ئەسووڕێنین،  هەڵ  بۆتان  ماڵە 
بە  بەزەییتان  دڵسۆزن،  ئەوەندە  ئێوە  گوایە  ئەكەین، 
خۆتانەوە  الی  گەر  بێتەوە؟  خوشكەكانتانا  دیلێتی 
تر،  كەساس  لەوان  دیلتر،  لەوان  بزانن،  بەدیل  ئەوان 
ژنە  بەو  حەسوودی  ئێوە  ترن؟  دەس��ەاڵت  بێ   لەوان 
گاورانە مەبەن كە هەمیشە شان بەشانی مێردەكانیان 
كۆبوونەوەیەكا  هەموو  لە  و  ئەكەن.  ال  ئەو  الو  ئەم 
ئەخەڵەتێنێ ،  هەڵتان  مەزهەرانە  تەرحە  ئەو  حازرن. 
گەیشتنەوە  كە  هەر  نەبێ ،  گومانتان  هیچ  چونكە 
ئەبنە  لەیەكتر  ئەوەستن.  یەك  بەرامبەر  یەك  ماڵێ ، 
و  زەردەخەنە  و  تەماشاكردن  ئەو  موحاكەمەی  حاكم. 
تردا  یەكێكی  لە ڕووی  ئەكەن كە  یەكتری  گفتوگۆیەی 

نواندوویانە.
ئەگەر ئەمە حاڵی ئەوانە بێ  كە لە باب و باپیریانەوە 
سفوریان بۆ هاتبێتە خوارەوە، ئەبێ  حاڵی ئێمە چۆن 
باز  پەچەیەدا،  ژێر  باڵی  تەنها  لەم  پڕ،  لە  كە  بێ  

بدەینە ئەو دەریا بێ  پەیەوە؟
جڵەوی  ئەگەر  ئەفەرمووێ :   ) )فرۆید  مامۆستا  یار: 

گەورە  پەشێوی  ژن،  دەس��ت  بدرێتە  هەڵبژاردن  مێرد 
گەورەی كاریگەر لەناو كۆمەاڵ بەرپا ئەبێ ". 

كە  تەاڵقدان،  مەسئەلەی  سێ   ئەفەرمووێ :  تۆڵستۆی 
كە  مەدەنییتەیە  ئەو  بەری  كردووە،  خەریك  ئەوروپای 
پیسی  داوێ��ن  و  دەری  لە  چاو  و  كەرێتی  لە  ئینسان 
زیاتر هیچی تری لێ  وەرنەگرتووە. زۆر بەسەر شووكردنی 
و  ئەوەستێ   مێردەكەی  بە  بەرامبەر  ڕانابوردرێ ،  ژنێكا 
كەسی  فاڵنە  لەگەڵ  و  ئەهێڵم  جێت  بە  ئەڵێت،  پێی 
خۆشەویستما ئەڕۆم، چونكە ئەو لە تۆ جوانتر و الوچاك 
ترە، ئەمەش بۆچی؟ چونكە بەدەم ژنەوە دراوە و ئەویش 
شووڵی لێ  هەڵكێشاوە و شیرازەی ملكەچێتی مێردایەتی 
لێی  مردن  تا  پێویستە  كە  ملكەچێتییەی  ئەو  پساندووە، 
چاكیان  -خوا  بڕین  پێیان  و  ئێرە  گەیشتینە  نەدات".  ال 
بۆ بكات- پەردەی خۆشییان پێ  داینەوە بەسەر پەردەی 

پەچەدا.
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نیشتمانپەروەر
هەرچی  وایە  المان  ناوەین،  ئەم  ڕۆڵەی  كە  ئێمە 
زمانی  و  هات  هەرچی  ئاغایە.  هەمزە  ڕیشی سوورە 
بێت،  دوژمنیشمان  ئەگەر  خستینەكار،  لێ   لووسی 
ئەبینە  و  بیری  س��ەر  ئەچینە  تاقیكردنەوە  بێ  
و  گەل  بەرامبەر  و  هات  هەرچی  دەستی.  گورزی 
نیشتمان، دوو باسی ڕەنگینی بۆ كردین، بێ  ئەمەی 
ئەڵێین  و  دەرد  یەكەن  بپرسینەوە،  ڕەفتاری  لە 
ڕەوشتی  لە  نیشتمانە،  دڵسۆزی  پاكەو  ڕۆحی  ئەمە 
ئەو  نیشتمانپەروەر  كە  نازانین  و  نابینەوە  ورد 
دالوەرییەیە، بە ماڵ و بە گیان تەقەال بدا و درێخی 
پەنجەی  لەژێر  گەلیا  دەرهێنانی  ڕێی  لە  نەكات 
نیشتمانپەروەر،  ئاسوودەی،  مەیدانی  بۆ  بێگانە، 
نەبێ   سرەوتی  ڕۆژ  و  شەو  سیرەیەیە  جوان  ئەو 
بۆ  ئەزەلەوە  لە  كە  حەقێك  زیندووكردنەوەی  بۆ 

بێبەرییە. لێی  ئێستا  و  بڕاوەتەوە  گەلەكەی 
لە  خۆی  شێرەیە،  بێچووە  ئەو  نیشتمانپەروەر، 
حورمەتی  و  نەكا  تەماشا  بڵندتر  پێ   هاوخوێنا 
ه��ەم��وو ه��اوزم��ان��ێ��ك��ی ب��گ��رێ  و ب��ەچ��اوی س��ووك 
دومەڵێكی  ئەبنە  كە  نەبێ   ئەوانە  كەس،  نەڕوانێتە 
ئەو  نیشتمانپەروەر  نیشتمان،  و  گەل  داڕزێنەری 
دوور  خراپە  لە  خ��ۆی  هەمیشە  چاالكەیە،  ڕۆڵ��ە 
ئیشی  بۆ  ئەدا  هاوواڵتییەكانی  هانی  و  ئەخاتەوە 
پێویستی  پاڵەوانەیە  ئەو  نیشتمانپەروەر،  چاكە. 
لەبەر  یەكە.  دڵ��ی  و  دەم  و  گ��وێ   پشت  ناخاتە 
حوكم  خراپ،  و  چاك  بە  بەسەرزاری  ئەبێ   ئەمانە 
بیستەمەدا  قەڕنی  ل��ەم  و  نەدەین  كەسا  بەسەر 
و  نەكەوینەوە،  تێ  خەندە  بە  و  خۆش  قسەی  بە 

نەزانكاران. دەست  نەدەینەوە  ئیشمان 
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ڕۆژێك سەر لە ئێوارەی زەردەپەڕ، لەگەڵ شنەی شەمااڵ، بە 
سەر تارای ئاڵ و وااڵی خاكا،  بەبۆی گوڵێكی شەوبۆوە. بە 
ئاواز و چریكەی مەالنەوە، لەگەڵ یاری بەسەد جل ڕازاوەما، 
بە چوونە، لەنجەو الر، بە مەبەستی بەستەی خانم خاسەوە 
دەست لەمالن و لێو بە كوڵمی ئاڵەوە، بۆ گەشت و بە بادانی 
دەشتی  چاویا  لە  ئیرەم  باخی  ڕۆیشتین،  باخێ  بەرەو  خەم 
كركای كرك بوو. لەپاش گەڕان و نۆشینی بادەی مەستی، لە 
گەڕانەوەمانا لەسەر كانی و ئاوێ ، لەژێر دارگوێزێكا، بەرامبەر 
بە بێشەیەك، بەرەنگاری كوردی پۆلێك لە خانم نازان بووین، 
وەك قومری و بولبول، لە گوێ  ئەو ئاوە نیشتبوون. هەر یەك 
ئەڕەوانەوە.  ئاوازێ  گرێی غەمی هۆنراوەی دڵی كڵۆڵیان  بە 
لەسەر فەرموودەیان الماندا، بە دڵێكی گەرمی دڵسۆزانەوە، 

خۆش هاتنیان پێشكەش كردین.
كۆمەڵمان  مەماندا،  گوشینی  چاوی  تیالیی  پاڵ  لە  ئێمەیش 
وەك  پۆلێ   بەتاو  نەخایاند،  زۆری  خرۆش.  و  هێنایە جۆش 
هەڵیان كوتایە سەر ئەو ئاوە، كە هەستیان بە ئێمە كرد، بە 
توتڕك  لەناو  یەكێكیان  لەمەدا  بادایەوە.  شپرزەیی جڵەویان 
و  كرد  پەلەقاژەی  چەند  هەر  خ��وارد.  گیری  وا  بێشەكە  و 
خۆی پێ  ڕزگار نەكرا. دووبارە ئێمەش ماوەی ئەوەمان نەبوو 
بەسەریەوە  مەلێك  چەند  نەچوو  پێ   زۆری  بكەین.  بەرەاڵی 
نەكرد.  درێغییان  پێكرا  هەرچییان  سوود  بەبێ   پەیابوون، 
ڕۆیی،  و  باڵ  شەقەی  لە  دای  یەكێكیان  زانی  ئەوەندەمان 
جگەرەكێشانێكی نەبرد، بە خۆی و پۆلێك لە هاوڕێكانیەوە 
گەڕانەوە. ئێمەش هەروا سەرنجیان ئەدەین. چارەكێكی پێ  
نەچوو، توتڕكەكەیان ونجڕ ونجڕ کردو هاوڕێ  ئازیزەكەیان لەو 

تەنگییە ڕزگار كرد.
تا ئەم كەین و بەینە كرا، پێشەنگی تاریكی شەو لوتی كێشا، 
زەمینی گرتە باوەش. ئێمەش بە دڵگوشادی و بەسەندنەوەی 
هەریەك  شارا،  خامۆشیی  بەسەر  ت��ازەوە،  و  تەڕ  بەستەی 
بەرەو ماڵ بووینەوە، بەاڵم كاروباری ئەو پەلەوەرانەی منی 
هەر  مێشكما  لە  كردەوەكانیان  و  كرد  سەرسام  چارەی  بێ  

ئەهات و ئەچوو.
شەو كردی و من كردم بە لێكدانەوە و گینگڵم دا، تا تاریك 
و لێڵی بەری بەیان. هێشتا ئەستێرەكان جریوەیان ئەهات و 
مانگ بۆ پێشوازی ڕۆژ لە كڕنووشا بوو، وا ڕێكەوت بەناوی 
یەك  دەنگی  كۆاڵنێكا،  كوچەی  لە  مزگەوت  بۆ  چوونمەوە 
هێشووی  پەرێزیا  لە  زلینما  كە  ن��ازدار،  و  ناسك  پەریزادی 
نەدەكرد هاتە  گوێم.  بە مناڵێكی ساواوە ئەگریا و ئەینااڵن. 
ئەو  هەڵقرچاوی  لەدڵی  كە  دەردە  پڕ  غەمبارە  دەنگە  ئەو 

گوێما  لە  ئەكەوت،  بەیان  س��ۆزی  شنەی  بەر  نازەنینەوە 
زرنگەی ئەدایەوە، سەرتاپا ئاگری تێبەردام و هەناوی لێ  بڕیم 
و قەڵەمی ئەژنۆی شكاندم، بەاڵم بە زۆر و بەتەكان خۆم بە 
كێش كرد تا دەمم گەییە دەمی. لێم پرسی خۆشكی شیرینم 

بۆچی ئەگریت؟
نەوجوان،  كاكەی  دڵسۆز،  برای  وتی:  گریانەوە  كوڵی  بە 
و  كوردێكم  كچە  كە  من  ناڵێنم؟  نە  چۆن  نەگریم؟  چۆن 
ئێستاش  نایەوە،  سەریان  كەسوكارم  كورداندا  پێناوی  لە 
داماو و سەرگەردان و بێكەس ماومەوە. ئەمە چەند شەوە 
و چەند ڕۆژە بێ  شێو سەرئەنێمەوە، سەدان لە هاوخوێن و 
و  خۆم  ناڵەی  لە  گوێیان  و  ڕائەبوورن  بەالما  هاوزمانەكانم 
ئەم جگەرسۆزەم بووە، كەسێكیان ئاوڕم لێ  نادەنەوە. چۆن 
چەپگەرد  تەختوبەختی  لە  چۆن  نەناڵێنم؟  چۆن  نەگریم؟ 
گڕ  دەردم��ەوە،  پڕ  دڵی  ناسۆری  و  ئاه  بە  چۆن  نەنەوێم؟ 

بەرنەدەمە گەردوون؟ 
ئینجا ئەی برا، ئەی خوشك!

كەمێك سەرنج بدەنە ڕەفتاری ئەو مەالنە و پیشەی خۆشمان 
هاوڕێكەی خۆیان  كارانە،  بێ  پەلەوەرە  ئەو  بكەن.  بەراورد 
جۆرە  بەو  ئێمە  بەاڵم  كرد،  ڕزگاریان  تا  نەكرد  فەرامۆش 
بێكەسی لە كۆاڵنەكانا بێ  یار و هاودەم، بێ  بەرگ و خۆراك، 
وەك  برسا  لە  و  هەڵئەقرچێن  هاوین  چلەی  خۆری  بەتینی 
داویەتە  ئەسپێ  پیسییدا  لە  لێهاتووە،  دەرزییان  و  داسك 
تێ   الیانا  بە  الڵ،  و  كوێر  و  كەڕ  وەك  چاویان،  كاالنەی 
ئەپەڕین، وەك ئینسان نەبن یا هاوخوێن و هاوزمانمان نەبن، 

بە تەنگیانەوە نین و فریای هیچ دەردێكیان ناكەوین. 
برا گیان!

بیستەمەدا  چەرخی  لەم  نییە،  شەرمەزاری  ئەمە  توخوا، 
هاوخوێنەكانمان لەبرسا بمرن و لە پیسییدا بڕزێن، كەسێكمان 

نەچین بە هاواریانەوە؟
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ئەلبوومی وێنەکانی عەبدوڵاڵ جەوهەر



 7
4 

ره 
ما

ژ
20

13
ار 

ئای
   

   
   

ئ

87رۆڤار



88
وهەر

اڵ جە
ەبدوڵ

ع

رۆڤار


