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          مةهاباد قةرةداغي  
  جثگري سةرؤك

  ي تةنزكورتةچريؤك 
جيهان((  هةموو  ؤژياي  تةكنةل ة  ل رترة  دا دةسةألت مرؤض  زياي  تا فةن من  تثگةيشتين  پثي  گرنگترن . بة  نةكان  خةو

بريةكان ة  زةوي. ل و  خؤمان  ذؤژي  دوا دةدةنة  شثوة  يةكتري  بة  مبةر  ا ةر ب نة  هةما ثمة  ئ كة  انةي  ي ا ي ز تا فةن . ئةو 
ي ؤژ ننةوةميتؤل ژث ب سياسةت   وةندةكان  خودا وثنةي  وو،  ةب ن بة  بكةن  اكان  ي ؤژ ل دؤ ي ا ئ نن  دةتوا اكان . اكان  ي ز ا ت فةن

دة دذن يان  صةوان  ا پ بكةنة  خةصك  هةموو  بةصكة  بكةن،  دروست  اكةكان  ت تةهنا  نةك  نن  وا اوةذة . دةت ب و  ا  ن ث و
بگؤذن كؤمةصگة  و  وةكان  اكةكان،ذثكخرا ت نن  دةتوا وةكان  هثنرا دا ية  وث ي. ن ز ا ت سؤنگةي فةن بنة  ب نن  وا دةت اكان 

هةصگريسثنن شةذ  يان  بكةن  خؤش  ئاشيت  بؤ  زةمينة  نن  دةتوا ثركةوتن،  ژ يان  ا . سةركةوتن  د ا ي ؤژ ميتؤل لة 
خراپ بة  چ  چاك  بة  چ  ة،  هةي كؤمةصگة  و  وةكان  ذثكخرا چارةنووسي  وةكاين   . ))سةرةدا

مؤكسنثس   پاوص 
***  

بة (  زئامثزة پثشكةشة  چريؤكة تةن امة، ستاشثركؤ و . دئةم  بةرن بةرنامةي  بصثم يف  دةكرث 
ئةم بريي  ئةوان  چريؤكةكاريگةري  ند  وروژا دةكةم. ي الم  بةواين  پثشكةش  هةر    ))بؤية 

  
هةموويامن بةجثهثشت، پذشنگي گةشي ئةو خؤشةويستييانةي كة لةدةوروبةرمدا وةكو  

واوي كاين قوصپيان دةدا، ئةو نيگا شريينانةي كة سةرسامانة تثيان دةذوانيم و بة تة
هةستم دةكرد من بؤ ئةوان گرنگم و دةيانةوث مبكةن بة هؤشم ئاگام لثيان بوو و، 

ميناي باألي خؤيان، ئةو هاوذث و هاوكارانةي كة كردبوويامن بة ئاوثنة و چاويان 
  . و بة تةواوي هةستم دةكرد لة مندا خؤيان دةبيننةوةلثدةكردم

  
 كاين وةفا، كاين گوندة هةموويامن بةجثهثشت، ئةو ئاوة سازگارةي كة لة

 ژينةدةتگووت ئاوي . ي لث پذ كرابووبوو يةخچاصةكةم خنجيالنةكةي ماصي باپريم هثنرا
ئةو شنةبايةي كة لة نثوان شاخةكانةوة خؤيان دةكرد بة . شريينةسازگار و هثند 

  . ةوةمژووري شاري دصم و فثنك فثنكيان دةكرد
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 بةو هةموو ئةفسوون و  ةنةوة، چاوئةندازهةموويامن بةجثهثشت، دميةن بةو هةموو چيم
 دثريندايكم، بةو هةموو زامة . ، ذووبار بةو هةموو هاژةي ئازارةوة و نازةوةييذازةوة

  .تازةوةبرينة و 
  

يش، ئةوانةي لة جيايت خؤر لة منيان گوصةبةذؤژةكانتةنانةت هةموويامن بةجثهثشت، 
 ژيريمي بوون مژدةي وةرزي سونبولةكانيش، كة چاوةذواين داسي بري و. دةذواين

كارثزةكان، كة ئاوثكي ذةشي زثذينيان لثوة هةصدةقوأل و كة . دروثنةيان بؤ بثنث
  .ي خؤتدةچوومة كةناريان دةيانگوت وةرة دةتواين مبانكةي بة ئاوثنة

  
 تا كؤتايي تةمةن دروثنةي بام و نةهاتبام و،بؤ بةجثم هثشنت؟ چي دةبوو ياخيبوو

   ؟ردبا و ئثستا لةناو ئةم مةراقةدا گثنگصم نةداباسونبولةكاين هيوام ك
  

ئةمة شارة يان مةجنةصثكي ! بؤچي هامت بؤ ناو ئةم سةروپث خانةية، تؤ تةماشا
سةرقاپي هةر بستة مةجنةصث ! بذاو ؤ و پپةلگةورةي پذ لة سةروپثي مرؤضي 

 خوداية بؤ وام كرد؟ چيم دابوو لةم. سةروپثي مرؤض دةتتؤقثنثهةصدةدةيتةوة 
 بة داري بةألصووك  كة نةگريسة پشيت ئةو كورسييةداذزاوةيدزراو و  كورسيية

دروستكراوة و لة دارتاشخانةكةي گةذةكي خؤمان دزراوة، ئةو دارتاشخانةيةي كة 
النكةي بؤ ساوايان دروست دةكرد و مةخابن هثشتا النكةكةي تةواو نةدةكرد، ساواكة 

نكة تةواونةكراوةكةوة دةكةوتة دارتاشةكةش بة ديار ال. دةكوژراژةهر بة 
  ". النكثكي بؤ دةنثرم دارةكةي بةأللووكة:"الوانةوةيةكي ذؤحهةژثن و دةيگووت

  
 هثندة تيژن و بةدةرةوةن، دةبث چ دارتاشثكي كورسييةنةمدةزاين بزمارةكاين ئةم 

نةزان دروسيت كردبثت كة نةيتوانيووة جوان  و ذثك چةكوشيان لث بدات؟ ئةم 
و ژيانيان لث كردووم بة دا دةچةقن ةكامنمستالقوون  و بة ةم ذؤژگارة بزمارانة ب

چ نينؤكبذثك دةتوانثت ئةم نينؤكة . دةصثي نينؤكي دةيناسووري ساوان. زينهار
 بكاتةوة تا من تاوث ئاسوودة لةسةري كورسييةبزمارينانة لة پةجنةكاين ئةم 

  . دابنيشم
  

، ئثوة جاران وةك تريفة دةوري هثي هثي ئاسوودةيي، بةختةوةري، خؤشةويسيت
چؤن دةتوامن بتانبينم، . دةروومنتان دابوو، ئثستا بوونةتة تارمايي خةون و ناتانبينم
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بؤ من دةخةوم تا لة خةوندا بتانبينم؟ ئاي بؤ سةرخةوثكي ئةو الپاصة چنوورپؤشةي 
. ة خزمةيتهةنگصم دةنا و دةچووم كة بة مثردمنداصيي كتثبةكةي قوتاخبانةم لة بن

نييةكي دصذفثنةوة . چةند زيندةخةون و  چةند خةومن دةدي خةومن بة هةموو جوا
 چةند سيحراويي و گياهنةژثن بوو دانيشنت لةسةر ئةو نةرمةچنوورانةي قةدپاص؟. دةدي

ي خؤمة؟ تؤ بصثي من ةد خوداية ئةمة چارةنووسة يان هةصبژارئاخ ئةزمذ، داخ گؤيژة،
بژاردبثت و بة ئارةزووي خؤم هاتبمة ناو ئةم بزماراوييةم هةص ةكورسييخؤم ئةم 

  ؟ نيقةمةجنة
  

خوداية كث ئةوةي بة من كرد؟ هثزي كام ذةشةباي ئةفسووناوي ذامياصيم و هثناميية 
بؤ هامت بؤ؟ تؤ بصثي ئةمة من !  و ئثسك و پرووسكة؟كورسيناو ئةم قابلةمةي پذ لة

نراوةلةئةسكةمبي ئةم پياوةي كة لةسةر ئةم )من(ة يا )خؤم( مب؟ نة لة من .  دا
نا ئيتر بة خؤمي نازامن و من لةگةصي نادومث، ئيدي من و ئةو . دةچثت و نة لة خؤم

     ).ئةو(جيايني، ئيدي پثي دةصثم 
بريمة ژنثكي دراوسثمان زؤري ذق لة مثردةكةي بوو، چونكة ذؤژ نةبوو چثنثكي 

. ئةو: ةر پثي دةگووتتثهةصنةدا، قةت نةمبيستبوو ئةو ژنة ناوي مثردةكةي ثنث، ه
ئةوةية ) من(باشترين چارةسةر بؤ . منيش وا دةكةم و، ئيدي بة خؤم دةصثم ئةو

، تا بتوامن بة كامي دص ذةخنةي ةكةكورسييي سةر ) ئةو(جيا بكةمةوة لة ) خؤم(
ئةو دةيتواين وا نةكات، ئةو نةيتواين ياخي . هةقي خؤمة ذةخنةي لث بگرم. لثبگرم
  .  و نةذواتبثت

   
 سةرؤك دانيشتووة و بةم كورسييةكةيي بزماراوي پشيت كورسةو ئثستا لةسةر ئ

. ث)گر(گةكةي ب)جث(ذؤژگارة چاوةذثي فرسةتثكة سةرؤك لة جثي خؤي ببزوث ئةو 
لة جثي خؤي نابزوثت، هيچ نةبثت بؤ ئةوةي بؤ هني نةبثت ئةم سةرؤكة زؤر سةيرة، 
ارتاشةكة دوو چةكوش لة بزمارة ي بؤ بسذثت، دكورسييةكةكارةكةرة بةستةزمانةكة 

دميةين  بگوثزثتةوة الي پةجنةرةكة و كورسييةكةدةركةوتووةكان بدات، خزمةتكارةكة 
   !ئةو جووتة ذووبارة ببينثت، نابزوث نا، بؤ هني نةبثت نابزوث

 
 چووزانث يةكجاري بةم شثوةيةية، خؤ ئةوان گوتيان وا )ئةو(چةند سةرؤكثكي سةيرة، 

گووتيان ئةميان شنةباي دميوكراسي هثناويةيت، . ةويتريان ناچثتنيية و ئةميان ل
بزثوة و هةر كة بزووا تؤ  و صپؤشيووة، گورج و گؤئاوريشمي بةوة نيية كراسي شؤذي 
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ئةوة شنةبا بوو يان تؤفان كة ئةم . لة جثگةي دادةنيشي و دةبيت بة سةرؤك
ذؤژگارة لة دةرفةتثك بةم شثوةية ئةويان خاپاند، بةم ، دسةرؤكةي هثنا و سةپان

 سةرؤك كورسييةكةيلةسةر ئةركي  جثگرثتييةكةي ئةجنام بدات و دةگةذثت 
  . مةخابن، ناشث ئةو خةونةي بثتة دي. دابنيشثت

  
جاران حةوت دياردةي عةنتيكة و عةجايب لة ئةم سةرؤكة زؤر عةنتيكة و عاجباتيية،
كة هيچ نةبثت، هيچ نةبثت  پثي وابوو )ئةو( . دنيادا هةبوو، وا شوكر بوو بة هةشت

بنيشثت، بةألم سةير ئةوةية  دةچثتة سةرئاو دةرفةيت ئةوةي دةبثت لة جثگةكةي دا
 دةصثت لةبةر ئةوةي .ئةم بليمةتة بؤ ئاودةستيش كورسييةكةي لةگةص خؤيدا دةبات

 پشتم دثشث و بة گةجني لة شةذةتفةنگثكدا لةگةص خثصةكةي دراوسثمان بذبذةي
ةر بذبذةي پشتم كةوت و ئثستاش لةبةر ئةو ئازارة ژيامن لث ذوويدا، فيشةكثك ب

بووةتة زينهار و ناتوامن لة ئاودةسيت سةر زةوي لةسةر چيچكان دانيشم و ناچارم 
 تؤ تةماشاي ئةم مةهزةلةية بكة، هةموو .كورسييةكة لةگةص خؤمدا ببةمة ئاودةست

سةر حوشترثكي شؤذشگثذثتييةكةي ئةو شةذة بووة لةگةص خثصةكةي دراوسثي لة
ئةوان كة لة جؤگةلةي سةر سنووري خثصةكةي ئةمان خثصةكةي بةستةزماين تينووي 

نثتييةكاين  ئاوي خواردؤتةوة، كةچي كرديان بة سةرؤك و بةم ذؤژگارة باس لة پاصةوا
دكتؤري چيية هي  . من نازامن ئةم نازناوي دكتؤرثتييةيان كوثذا پث بةخشي.دةكةن

  دان يان هي ژان؟
  
بة تةواوي ) ئةو(بزووا و ) ئةم(جارثك لةم ذؤژانةدا زؤر دصي خؤش بوو، چونكة ) ئةو(

بةألم . هةسيت كرد هةصدةستث و بوار دةدات تاوث لةسةر كورسييةكة حبةسثتةوة
ذووداوةكة وا دةرنةچوو، تةهنا باوبژثكي پانگخواردووي ناوزگي بة بادا دا و دووبارة 

تؤ تةماشا، بزانة چؤن لة بةخيت ئةو داب  .انيشتةوةقنج و قاييم لةسةر كورسييةكة د
و نةرييت خثص خةريكة بگؤذث، خؤ لة نةرييت خثصدا كةسثك بة ذثكةوتيش بايةكي لث 
بةربثتةوة حةياي حةوت پشيت دةچثت و سةري خؤي هةصدةگرثت و لةو دةضةرة 

سييةكةي نامثنث، كةچي ئةم سةرؤكة پةيذةوي ئةو نةريتة ناكات و زوو زوو لةسةر كور
دةبزوث و دواي ئةو بزوتنةوةية يان دةنگثكي بؤمبائاسا، يان بؤنثكي ژةهرئاسا بةناو 
كؤشكي سةرؤكايةتيدا بألودةبثتةوة و، ئةنداماين كؤشك لة ترسا نة دةوثرن پث 

 ئةو جارثكيان خؤي پث نةگريا و داية .لووتيان بگرنگوثيان بگرن و نةش بكةنن، نة 
ؤك پةجنةي هةذةشةي لث ذاوةشاند و، لة سايت پةجنة پذمةي پثكةنني، كةچي سةر
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ذاوةشاندنةكةدا وثنةيةكي دةگمةين لة ميداياكاين جيهاندا بألوبووةوة و وةك پياوثكي 
هةرةجةسووري وألت ناوي دةركرد و گوتيان ئةوةتا هةذةشة لة ناحةزاين وألت دةكات 

  .و بذياري داوة تؤذي تريؤريستان تةفروتوونا بكات
  
ة ئاواتةوة بوو يةك جار، تةهنا يةك جار لة سةر ئةو كورسيية دابنيشثت و ب) ئةو(

ان بپةيضثت و بچثتة ناو مثژووةوة و وةك سةرؤك لةبةردةم زوومي كامرياي تيضييةك
بصثن ئةها ئةوة ذؤصةيةكي شاخستانيش بؤ چةند چركةيةك بوو بة سةرؤكي وأليت نثوان 

 هةر كة كامريا دةهات چاوثكي لة ئةو دةرفةيت نةدةدا و،) ئةم( بةألم . دوو زث
دادةگرت و دةينارد بؤ كارث تا بة ذثكةوتيش لة هةواصة گرنگةكاين وألتدا دةرنةكةوثت 

دةينارد .  نةدةشيا)ئةو(دةينارد بؤ كاري وا كة بة ئيشي . و ئةو خةونةي نةيةتة دي
كات، دةينارد مةسينةي بؤ پذ بكات و ئامادةي ببچثت پةرداخث ئاوي بؤ بثنث، 

، دةينارد بؤ قوتاخبانة بيهثنثتةوة لة كوذة حةوت ساصييةكةيدةينارد بچثت بة دواي 
ي خؤيةوة پةست ئةويش لة ناخ. شيت وا كة لة بواري پسپؤرثيت ئةو زؤر بةدوور بوو

ئةم سةگبابة وا : دةبوو كة كاري واي پث دةسپثرثت، لة دصي خؤيةوة دةيگووت
ةزانثت من شؤفثرمي، خؤ بة بةرچاوي هةموو دنياوة دةزانث من خزمةتكاري بابيم، وا د

ذثككةوتننامةي كارةكةممان وا مؤر كرد كة ئةم سةرؤك و من جثگر مب، كةچي ئةم 
 چش با هةر چاوي كامريا .سةرؤكة و هةرگيز جثگةكةي خاصي ناكات تا من بيگرم

ةچم، وأليت نةمبينث و لة تيضي نةبينرمث، با لة سةردثذي هةواصة گرنگةكاين وألت دةرن
چي و تةذةماشي چي، گوو بةو وألتةي كة گرنگترين هةواصي هةر كوشت و بذ و 

  .تةقينةوة و خؤتةقاندنة
  
نةيزاين يةكجاري واية، كة بةصثننامةي كارةكةي مؤر كرد ذثك لة تةنيشيت ) ئةو(

سةرؤكةوة وةستابوو، ئةو چووزانث چاوي كامثرا هثندة كوثرة ئةو ذووة گةشةي 
كةس ذووي نةبيين و هةزار سوثند خبوات كةس . تةهنا پشيت پيشان دةداتنابينثت و 

نترين بؤينباخي . باوةذ ناكات ئةو جثگرة و شؤفثر نيية، چونكة كةس ذووي نةبيين جوا
بؤ ئةو مةراسيمة بةست، قاتثكي نوثي بة دياري هةر بؤ ئةو بؤنةية لة هةندةرانةوة بؤ 

ت .بيبةستث  بوو، يةكةم جاريهاتبوو ر كة تةماشاي تيضي كرد و هةواصةكةيان دوا
 دووبارة كردةوة و پشيت سةري خؤي بيين لةبةردةم بالجكتؤري كامرياكان

، خواي نةما و هثندة تووذة بوو نةفرةيت لة هاوةصةكةي خؤي كرد كة بؤ دةبريقثتةوة
هةزار جنثوي . ئةو سةروپثخانةية نةيف كرد و ئةم كاري جثگرثتييةي بةسةريدا سةپاند
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ذووي ، كة نةك چاويان بةرايي نادا  كامرياكاين كةناصة نةگريسة شةذانگثزةكان دابة
چاوةگةشةكاين پيشان بدةن، بةصكة ناوةكةشي بة هةصة بألو دةكةنةوة و، خؤشي و 

  .واي بانگ دةكةن كة خؤي خؤي نةناسثتةوة
  

بسكةي مسثصي دثت و دةست بة مسثصة كة تةماشاي سةرؤك دةكات چؤن 
بة تةوسةوة تثي دةذوانثت و تامي تامي پث دةكات  بؤ يدا دثنث و بؤيةكراوةكة

كورسييةكةي ژثري و بة گاصتة خؤي دةبزوثنث تا ئةو پثي وا بثت هةصدةستث، يةك 
  : دنيا ذقي لثي هةصدةستثت و لة دصي خؤيةوة پثي دةصثت

ت، كة ئثسك قورس و لةخت گراين، ئاخر تؤ كثيت؟ ئةوسا من يكة نةدي و بدي - 
بة  خثصةكةت كتثبم خوثندووةتةوة، كاينك بووم تؤ چي بوويت؟ بة قةد ئةندامةسةرؤ

دةكةي؟ ئثستا تؤ تامي تامي بة من قةد ژمارةي پةجنةكاين دةستت زمان دةزامن ، 
 تؤ تةماشا، تةماشا، زمان . كورسييةكةت و ئةو كورسييةشم هةر نةويستنةفرةت لة

ةكارم دةبةيت و قسة هةلةق و مةلةقةكانت لة دةمتدا نيية، بةم ذؤژگارة وةك وةرگثذ ب
بؤ چاك دةكةمةوة و ئينجا وةريان دةگثذم، من نةمب نامووس و حةيات دةچثت، تؤ بة 

ئثستاش بة تةوسةوة لة من بة پؤصيتيك دةصثي بؤلتيك، فةلسةفة دةصثي فةلفةسة، 
  .دةذواين و پثت واية خزمةتكاري بابتم

واو بثت و بگةذثتةوة ماصي خؤي و ببثتةوة بة خوا خواي بوو دةوامي جثگرثتييةكةي تة
لة ذثگةي گةذانةوةش بةرةو ماصةوة دةبوواية چةند سةگثكي . سةرؤكي ماصةكةي خؤي

  . پؤليسي لةگةصدا بثت و لة پةالمار بيپارثزثت
ي بةستةزمان زؤري بةدةستة هةوصي )ئةو(ئةم تريؤريستانةش سةيرن، وا دةزانن 

ا ئةوي كوشتين دةدةن، ئةو تريؤريستا نة بة كةر ناوثرن بة كورتان شثرن، دةن
 مةمحووي بث زةواص بث مزةذةتترة، ئةوة كوشتيشيان چي دةگؤذث، خؤ بةستةزمان لة

 هةندث .ئةو هيچي بةدةستةوة نيية و كورسييةكةي جثگريش ئةوةي بايةخ بثت نييةيت
دوور نيية  جار گومان دةكات سةرؤك خؤي هاين مافياكاين نةدابثت لةناوي بةرن، هيچ

مةخابنة لة سةر هيچ و بة خؤذايي گياين شريين بدةي گوثي شةيتان كةذ بثت، . هيچ
  .بةوان و لة وألتثكي تر، وألتثكي نامؤ بة گيان و دص سةر بنثيتةوة

  
دةهامتةوة ئامثزتان ) خؤم(نةبوواية ) ئةو. (ئاخ ئةزمذ، داخ گؤيژة چةند بريتان دةكةم

چيم دابوو .  اليةاليةتان دةبوژامةوة و دةحاسةمةوةو هةتاهةتاية بة دةنگي شنةباي
لةم جثگرثتييةي كة جثگةي پث لةق كردم و لة ناوةندةوة هةصي دامة پةراوثز و لةم 
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هثي هثي . كةس گومث لث ناگرثت و كةس نامبينثت. پةراوثزةدا خةريكة دصم دةتؤقثت
پةراوثزة م ئثستا جاروبار سةرؤك لة.  بوومكةسي يةكةمبؤ ئةو دةمةي كة خؤم 

نييةكةي ،  دةذوانث و بة تةوسةوة تيلةيةكي چاوم تثدةگرثت منيش بةخؤم نيية گؤرا
نيية فؤلكلؤرييةكة م بري دةكةوثتةوة و "ئةرث بة بانانةوة" لة دصي خؤمةوة گؤرا

نييةكةم گؤذيووة و لةگةص ئةم نةهامةتييةي خؤمدا گوجناندوومة   :دةصثمةوة، بةألم گؤرا
  

  گيانة بة بانانةوةئةرث بة بانانةوة، 
  ئةرث هةزاري وةك تؤ لة من دةپاذانةوة

  ئثستا تؤ بوويتة سةرؤك، من ذازمي بة جثگريي
  لثشت دةپاذمثةوة، هةر ذثزم لث ناگري

  ...ئةرث شةمامة و خةصخاص
  

كة لة دصي خؤمةوة ئةم شيوةنة بؤ خؤم دةكةم، سةرؤك وةك ئةوةي بزانثت چي لة 
ة جيايت ئةوةي بة ناوي خؤمةوة بانگم بكات و ذثزم دةروومن دةگوزةرث بة تةوسةوة ل

  ژةهري مار،:منيش لة دصي خؤمةوة پثي دةصثم). نائيبولةك (لث بگرثت، پثم دةصث 
  .دةرد و ژان، باوكت نائيبة سةگباب

 دث و هةرچي دةكةم سةيرم. هةرچي دةكةم باوةذ ناكةم من نائيب مب و ئةو سةرؤك
لة سةرؤك باشترة و دةستم لةميان هةصگرت بؤ نائيب م وابوو  پثبؤچي تثناگةم 
ئؤهؤ ئةوة كةي من بووم وام كرد، ئةي من جيانةبوومةوة لةو، ئةوة من . ئةويان

  .خةصكينة باوةذ بكةن ئةو بوو، ئةو. نةبووم وام كرد ئةوة ئةو بوو
...  
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