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  جم سازیی ڕه پیشه
  دشی هڕبوار ڕ

  
 دانیشتووی  ی مالیكی له مه مبای آوڕی حه ی حه مه فی آوڕی حه نه ی حه مه ی شافیعی آوڕی حه مه حه

آانی    داستانه  له  بوو آه و وته كی ئه فی، خه له بدوخانی سه ی عه آیه  ته ر به شاری شاروران، سه
بكار و . دیو بوو خۆنه ختی خرله دبه آی به یه چمنه  ، آوڕه ناسراوه" ن ده باخی عه " ئینجیلدا به

ی  و ونانه  ئه نگوباسی وت تازه  ده بئاگا له. ی دۆست و ناسیاو نشته رزه  سه  بوو بوو به،بكاسبی
  ی گریان و له  پمه ستی دایه دا ده آه ڵ بینینی فیلمه گه له. آرد سار ده نگه  ژنكیان سه بینی آه ده
  . وه زیه به ڵ ده وڵ آرابت هه ك آه دا وهتان یبه حه

 خۆی گوت  به. گریا  بۆچی ده وه  بیری چووه  هات و چوو، له وه م گریانه  ده  به  گریا و هنده هنده
تی و  گبه  نه له. م توانم بۆ حای خۆم بگریه خۆ دهر نادات،  ره گریان زه،  ك نییه یه له سه ی مه ده

. مدا بوو رده به آی له ـیه" ب"م  بوون بۆ ئه  هه بگوترایه وی پی ئه. ڕاما ۆی دهیی خ یی و بپاره بچاره
  : وه رزبووه  پدا هاواری ل به له
  . م وته  ملیاردری ئه بم به ، ده وه  دۆزیمه رێ وه ئه

.  ستاوه  ڕاوهی وه  پشتیه آرد له ڕی لده و تا ڕۆژ دوعای شه  شه ژنی آه  دایكی پیره بوو آه ئاگای ل نه
وت و  ست ناآه ، قانكت ده  برسان آوشتووه وا منت له.  ملیاردگو بیت به تیو ده پی گوت هه

  . بمشۆن و بمنژندا ڕی خودا  خر و له بت به زانم ده ی ده آه ئاخریه
ند   چه تۆ آه.  بووندایك  له یه م ناوچه موو له هه  یه م دونیایه ری ئه مه گیان پغه  دایه گوتی، آوره  مه حه

  . بۆ وه پرسیه  خۆت نه یت، له آه  ده  قیبله  خودا و له  ڕوو له ساه
  .جیھشت آی لنا و به یه مۆه  چه ی ئیتر تووشی شتیش بووه آه مه  پی وابوو حه دایكی آه

ی دڕاو و  ڕه  پهآۆن و زه رچی آاخه ر هه سه له. یانی آاری آرد تا به وت و هه خه  نه مه  حه وه و شه ئه
 پی  ی آرد آه و آاسبیه ی بۆ ئه شه ر بنووسرت، بانگه سه  شتی له ی آه  هنده ی فدراوه، پارچه

ی  ڵ ژماره گه  بوو له نووسی چوار پنج وشه  آهی  وه مووی ئه هه.  ملیاردر یكات به وابوو ده
  .رزان  هه ت به جمكردنی ئافره ڕه: یدا آه فۆنه له ته
واو ماندووی  سووڕان ته ئازاری آار و هه. آرد  شانازی ده ستی به  ما هه یشته  گه یانی آه به رله سه

ی  آه ی آاسبیه شه ی بانگه مابوو پارچه  دیواری شار نه ك دانه  یه م دشاد بوو، چونكه آردبوو، به
  .وت لی خه و  وه ی آوژانده آه فۆنه له وت ته  فریا آه نده وه رئه هه. دا خۆی ل نه
موو   هه  به یان بینی آه ڕۆیه په ز و پارچه آاخه موو پارچه و هه  ئه وه ریان بووه به كی شار خه آاتك خه
مووی  هه. واسرابوو واقیان وڕما  هه وه تریكی شاره له ركی ئه تریك و وایه له مودكی ئه دیوار و عه

  .رزان  هه ت به جمكردنی ئافره ڕه: وی ل نووسرابو وه ر ئه ر هه و سه ر بۆ ئه م سه له
ی ژرآراس و  ڕوای دڕاو، پارچه ڕۆی آراس و پانتۆڵ و شه په  و گۆڤار، پارچه زی ڕۆژنامه آاخه آوته
فۆنیان  له ی ته یام و ژماره مان په ر هه موو هه ڕۆی بھداشتی هه مك و په ی مه  و سوخمه رپ قوته ده
ڵ   تكه نگیانه ئاههویی و چی و چی ها وشه نه یی و وه و خاآی و قاوهرد و شین  نگی زه ڕه. ر بوو سه له

  .بووبوون
  .چوو ده م نه ی ئادهن  آاری به  له مه ئه. قیان چوو نده كی شار زه خه

ر آاری  گه  دابپۆشت؟ ئه ها پارچه  ملیۆنه  و آۆنی شار به موو دیواركی آوچه  هه یه چ هزك هه
ی  بژارده  هه میشه خودا ههببینن، .  تی داوه  خودا هیدایه  آه سك بووه اری آهبووبت آ خودا خۆی نه
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ن  یری مژوو بكه ی ناوت، سه گه  به. ستنیشان آردووه  خۆیدا دهندانی فمه ره شهتی   ئۆمه خۆی له
  .یبینن ده
، ب  واسینه  هه موو جۆره ههو  ئه!  ریه  هونه و آاره ، ئه  ئازایه یامه و په ، ئه  جوانه ته ستوخه و ده ئه

روا سووك و هاسان سوود  هه. زوو ن، ب ده ، ب سرش، ب به تیره بزمار، ب مخ، ب آه
  آرت؟  آ ده تی خودا به  هیدایه ر له  ده م آاره ئه. ندی سرووشت تمه  تایبه رگرتن له وه

ر و  باربه. آانی داپۆشی ڤیزیۆنه هل ی ته  و گۆڤار و شاشه راپای ڕۆژنامه مقۆمقۆی پیاوانی شار سه
ر  سه  له سته  ده  گرووپ و به رتاش و چی و چی به ر و سه گهمامۆستا و خوندآار و آركار و مس

 دوور ڕادا دیار  ستی خودا له  ده.آرد ی ده آه ریه  هونه یی آاره وره  گه یان به ماژهادوان و ئ  ده آه یامه په
  .بوو
 چاو  تانی شار له  ئافره  ورده ورده. قیان چوو نده تان زه یدا بوو، ئافره  پهك هراوهوریای ههگرم و  گرمه

 آونی  خۆیان خزاندهموو  ما و هه آان ژن و آچیان تدا نه خۆشخانه ونبوون، بازاڕ و خوندنگا و نه
  . ئاسۆ  ئاسمانیان ل دیاربوو، نه  نهئیتر.  وه دا گیرسانهآانی خۆیان  ماه لهو   وه ژووره
موو گیانی داهزرابوو، باڵ و شان و الق و  ستا هه و هه  خه  له مه  حه نگانك آه  دره  ئواره ر له سه

رگا  رده  به  هاته وه م باوشكه  ده به. موو خورابوون آانی هه نجه نینۆآی په. بزووا ده قامكی بۆ نه
تی  چۆن تووانیویه. آرد ده  خۆی نه چاوی ای بهبو. ی ل بی ناسه ی خۆیان هه هآ آه ڕه نی گه دیمه
،  بنه رهه هات، ملپچ، به  خۆی ده نینی به پكه. بواست  هه ڕۆیه ز و په آاخه موو آوته و هه ئه
  .مندبوو نگیان خه دان ڕه  و سه وه آاندنه یشه  با ده وه ره  سهو ڕۆی خون به مكدان، ژرآراس و په مه

یی خودا آاری ت  وره ڕووانی پتر گه ر و تا زیاتر تیان ده وسه هچوون بۆ ئ ر ده م سه پیاوان له
  آرت؟  چۆن ده ته مه زه  عه م آاره و ئه  شه ك دانه  یه به: آرد ك ده  یه موو پرسیاریان له  هه.آردن ده
 و  نووسراوهیامی  دان په آدا سه یه  چرآه له. ی داگیرساند آه فۆنه له  ته له  په  و به وه  ژووره  هاته مه حه
یان بگرت،   آامه  و گوێ له وه یان بخونته زانی آامه یده نه. آدا هاتن  دوای یه  بهیینگ دهیامی  په
  : گوگرتن آرد  و به وه  خوندنه ستی به ده. هزی آرد واوی به  ته وی به تی آاری دوێ شه م غیره به
ی   پاره  دۆالر یان به برا به"، "ستنیت؟  ل دهندمان  آوێ؟، چه  له آاآه"، "؟ نده  چه جم به  ڕه آاآه"

 پش رێ برا ئه"، "گریت؟ رده ی خۆشمان وه وه سی بت یان ئه ئهدیناری بت  ر ده خۆمان، قوربان هه
تان  آه جمه  ڕه آاآه"، " چی؟  یان به یه بت جیھازت هه یب نه یت یان نا، عه آه حسی ده  فه آه جمه ڕه

  آاآه"، " ت نووسیووه لیمه ر چوار آه دان تۆ هه ، ئاخر مائاوه  چییه  به  بلۆآه ، به دهر  به ، به چۆنه
   به وه  پكه  دانه ، ده رێ آاآه ئه"، "؟ ك نرخیان نییه  یه ، خۆ ئیشه نده  چه  و ژن به نده  چه آچ به

حیده  یی موته  ئومه قه ئان حه قور به"، " فه ره ی شه له سه مهخاترمان بگرن "، "ن؟ آه جم ده ند ڕه چه
، "؟ ڤ نییه مافی مرۆپاراستنف ره ر شه گه عنی چی؟ مه ی مافی مرۆڤ یه ، ئه ی بۆ بداینایه آه پاره 

 'ردبارانكردن به'ی  وشه  ، پمان خۆشه'جمین ڕه'ی  م دژی وشه ، به یه آمان هه ه دوو سی قوربان ئمه"
  ن یان به یكه قوربان خۆتان ده"، "چت تیمان نه  با آوردایه هفمان چوو ره  شه آار بھنیت، آاآه به

آرا   ده ، برا نه آاآه"، "ن؟ نگالدیشین یان ئی خۆمانه ن، آركاری سۆمای و به یكه آركار ده
سی  وه  هه ، یان به بیھنتیت تومانی پ دنیت یان نایه شایهی،  ده  باشهبت،  آت هه یه نووسینگه
،   چییه ین، پاره ده یشی ده آه ری پاره رابه تومان بنت، دووبه وت شایه  نامانه  ئمه آاآه"، "؟ خۆمانه

 خزم و   به بت ئمه  یان ده وه یته آه ماشاوانی بۆ آۆده رێ برا، خۆت ته ئه"، " ف موهیمه ره شه
،   هاتووه وه به ره  عه لهجم   ڕه ن گوایه جمین، ده  دژی ڕه ، براگیان، ئمه آاآه"، "سوآار بین؟ آه

  آاآه"، " جمه ر ڕه ، یان جارێ هه یه باتان هه با بكوژین، آاره  آاره وی خۆمان به ین ئه آه ز ده  حه ئمه
، رم ر سه سه  له ، پاره فۆنكم بۆ بكه له  تۆ ته آاآه"، " ژغوه ت مه آه ته  خه عاته  بیستوچوار سه آاآه

ریدا و   سه  به ردكی زل بكشه ر به یت، هه شغوڵ بكه  مه وه ی ئمه مه پویست ناآات زۆر خۆت به
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 قوربانت بم بۆ  به"، " قانوون بت پشت له یب نه یت، یان عه یكه  قانوونی ده  به رێ آاآه ئه"، "واو ته
قیر و  ست فه هیچ دهوت،  ر بۆ خۆیان ده موو شتكیان هه هه آان هسئول نعاتت، خۆ مه خۆت و سه

بت خۆمان بیھنین یان خۆت  وت، ده آه ند ده  بیگرن چه وه  فیلمه ر به گه قوربان ئه"، "وت ر ناآهژا هه
  ."یت؟ یبه دیت و ده

  ...بوو آان آۆتاییان نه یامه په
 و  وه ته ش آردووه ی ڕه آه ر دیواره موو سه  هه مه یری آرد حه  ژوور سه  پكدا هاته دایكی له

ژن هاواری  پیره.  وامه رده ر نووسینیان به  سه ر له  و هه ك ڕیز آردووه  دوای یه ك له آانی یه یامه په
فی  نه تی شافیعی و حه  آرد، خه ب باوآت خودایه:  وه وایه و حه  قاپی خودا به  و ڕووی آردهستا لھه

 مات، ئستا  مه آه ووڕۆژ ڕوو ده تیه شه و برسی و تینوویه به. و آرد ات پ تكهبم و مالكی و حه
 مات . داوه تا ئستا قومك ئاوت پ نه  هه،م بدی تۆ به  و عه رگی منه یت؟ جه آه م ده م آوڕه چی له
  .ق بن ك تۆ ده آان وه هسئول ر مه ر هه گه دان بت مه ئاوه
  . وام بوو رده ر نووسینی خۆی به سه دا و له  دایكی نه  گوی به مه حه

یان  آرد و لۆمه یان پ ده  و گاته مه ر حه  سه خسته ریان ده  پش سه وه  له دۆست و ناسیاوان آه
رمایان دا  ریان سوڕما، به سه،  وه  و آار آاری ئه یه مه فۆنی حه له ته  زانیان ژماره آرد، آاتك آه ده
: می رده  به خش هاتنه  چۆآه  و به وه  پارانه  تكا و به ، به وه نكه ك ده دویه زبیحی سه  ته  آۆدا و به به

  ر له هه. رموو  و بچووآیمان قبووڵ بفه  خودامان بسپره یت، به یكه  آردمان تۆ نه قوربان ئمه
  . آه تمان مه شی قیامه ، ڕووڕهبارت  نوری خودات ل ده ئستاوه
  عاتكدا به  سه نگاوشلبوو، آۆڕی دۆستان له ژنۆشكاو و هه زنراو و ئه به وه  دووره  له مه زانی حه ناحه
  مه حهی  ونه. ن تی بكه ستابوون زیاره دا وه ره سه راپای وت له موو شار و سه هه. آرد دان زیادی ده سه
  له  په آان به حیزبه.  وه بووه  و آۆنی وتدا بوده قام و آوچه  و شه جادهر   سه  به آوو برووسكه وه
باران و  رده ساران و به نگه  سه گرافی نویان بۆ پشتگیری له ره پهگۆڕی و  ی خۆیان ده رنامه به

جم  ی ڕه قازانج آاندا به  گۆڕینی بگه تچی له ر و سیاسه دان پارزه سه. بی رده جم ده آانی ڕه شوه
  .گۆڕی یاسا و ڕسایان ده

آوو آولوی   وه وه آانه زراوه مان و دام و دامه ت و پارله ت و بنی حوآمه رۆآی حوآمه  سه پیرۆزبایی له
ربان وستا و  سه  ئاند و له وه  خۆیه ژنی دایكی جاجمی له پیره.  مه ر مای حه  سه ڕژانه فر ده به
  . مایدار سه ی شكاو دایان به گی پوورهن ك هه  وهتكاران زیارهی  سته ده
. آان  بازاڕه وتنه  آه وه رد و خشت و بلۆآه  لیستی جیاوازی به تی تورآی و ئرانی به دان شیرآه سه
 و  رد و خشتی چوارگۆشه به ه رد و پانكه به خه. ك آیلۆیی، دوو آیلۆیی، پنج آیلۆیی ردی یه به

ردی   به وه  ئرانه تی له ی تایبه لیژنه. نردران  ده  نموونه یی به یی و بازنه  و الآشه سگۆشه
ی  آه بوو ناوه رد هه به. شكاند ده م ئسكی نه آوتا، به  گۆشتی ده ، آه  بازاڕاوه ئیسالمییان خسته

ندك  ندك مخدار بوون و هه رم بوو، هه ی الستیكی نه آه وره بوو چوارده ئاسنی تدا بوو، ئی وا هه
تی   ئاوی زمزم و زیاره  به یشت آه رد گه به  دیاری خه  به وه بیه ره  سعودی عه  له.شدار  تهزبر و

  .ش پیرۆز آرابوون ڕه رده به
پاآستان، هیندوستان، ئران،   له. یشت  گه زاران داوانامه سمیی هه  ڕه  به وه فگانستانه  ئه له
 لیستی  وه تی دیكهندین و زائیر و چه بی، جه ره عهنگالدیش، سۆمالیا، سودان، سعودی  به

ر  سه ندكیان سووربوون له هه.  ج یشتنه گه  ده وه تیه چوونایه پرسیاری نرخ و آات و  دوورودرژ به
  ،  قیبله ی ڕوو له  شوه جمی ئیسالمیی به ڕه
  . وه ی نابووه  و هه ره وبه ترین بنه وره  گه مه ئه

  .جمكاران  بت یان ڕه ه قیبل ڕووی لهجمكراو  بوو ڕه وه هپرسیار ئ
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 مافی  تخواز و دیفاعكار له داله حزابی عه ق و آادرانی سیاسی ئه ید و فه ال و شخ و سه زاران مه هه
  . وه آانه شه  ناو موناقه وتنه  و مرۆڤ آه عیفه زه
ی  آه می آاسبیهه ووڕۆژكدا سه  شه هم له آانی سه  بازاڕی جیھانیی بۆرس بۆ آین و فرۆشتنه له
ری  ده وادی موخه ك و مه وت و ڕووت و سكس و چه ك نرخی بازرگانیی نه ك موشه مه وه حه
 بواری  ستوبردیی له  بازاڕی ئازادی جیھانییدا نیچی پسپۆڕی و آارزانی و ده  لهوت. جھشت به
. ندارتی پارزرا افی خاوه پی م  و به  مارآه تان بوو به جمی ئافره ڕه. نگساریدا بۆ خۆی داآوتا سه

هات زیاتر  جكردن و چی و چی تا ده ی آردن و جبه ، نرخ، شوه ر ژماره سه هاوآات داواآان له
  .بوون ده
ی  آه  ئیمامه ر سیازده مبای، هه فی، شافیعی، مالیكی، حه نه وی حه  بواری په س له  آهنندی چه

یی  وره آتر، گه  یه جمكاران له جمكراو و ڕه ی ڕهیدوور. آرد ، ئزیدی و چی و چیدا آاریان ده شیعه
  بهآوتان و هوهاآشان،  په  چه نگیی یان به  بده ستان، به ی وه ی تگرتن، شوه رد، شوه به

 ڤاتیكان،  ، له  قیبله ، ڕوو له وه ه گۆرانی م  دهت یان به فره  نه دیس، به  حه ت یان به ی ئایه وه خوندنه
 نرخ و  تی بوون آه ی تایبه موو شوه لیم، هه  ئورشه شق و له  دیمه ال و له ربه  آه ف و له جه  نه له

  . پی لیستكی دوورودرژ دیاری آرابوو تچوونی خۆیان به
 دانانی باج  ستیان آرد به ستا و ده ت هاواریان لھه ندامانی حوآمه ئه.  بانكی جیھانیی یشته آار گه

باران  ژنهك الفاوی ڕ قازانجی گومرگ وه. آان ر هاورده سه ر دانانی گومرگ له سه هآان و ل ر پاره سه له
  آرد، دۆالر و دینار و قان و لیره ده شی نه لیس و ساك به آشا، گونی و ته ده رێ هه و سه ره به
  .ی بردن وی با ده ر زه سه له

  له. ی نیشتیمانیی زنه ڵ و خه انجی آۆمهیی و قاز وه ته ندی ئابووریی نه وه رژه  باسی به باس بوو به
  .ریكی حیسابات بوون یی، ناسیونال ئیكۆنۆم، خه وه ته زاران ئابووریكاری نه عاتكدا هه سه
وال و ئران و ڕووسیا  نزه بی و لیبیا و ڤه ره وتی سعودی عه ی نه  پاره د جار له  سه و وته ی ئه پاره

  ووڕۆژ س شیفته  شه گرت آه  خۆی ده ها آركاری له تان ملیۆنه رهجمی ئاف سازی ڕه پیشه. زیادی آرد
، پشكنین،  وه ، قووبوونه وه آردنه وره آردن، فرآردن، ده ر ئاستی پیاده سه  آاردا بوون، له له
ڵ آركارانی  گه یانتوانی له بوون و ده  پراآتیكدا هه  ئیتر آركاران له. رشتیكردن و شتی دیكه رپه سه

  .ك بگرن ندا یهجیھا
آدروستكردن، ئۆتۆمبیل،  آوو چه سازی قورسی وه آدا پشتی پیشه یه فته  هه جم له سازی ڕه پیشه

 ئیتر ژنان و   آه وه  وا ورد و قووڵ بووه آه سازیه پیشه.  شكاند ی ته و بابه  و شتی له اپۆپ، فۆآهپ
ی چاوبگن و  وه رله ن، به رام بده حهی ماچی  وه رله ن، به ی زینا و ناپاآی بكه وه ر له آچان به
ت ی و دان آارخانه سه. جمك بكرن ڕه خت سووآه  پشوه وی نووسرا بۆ ئه ن، ناویان ده دهب چاوهه

بی و   عاره  تورآی، به  آوردی، به جم به  و آۆرسی ڕه وره رد بوون، ده به مھنانی ورده رهه ریكی به خه
 . وه گووترایه  ده ی دیكهنسی و زمان ڕه ئینگیلیزی و فه

  : هاوار وته  آه یزبی و ناحیزبیهڤیزیۆنی ح له نای ڕادیۆ و ته رچی آه  پكدا هه لهم  به
  .ماون ژنان دیار نه

  ! یتانه  آاری شه وه ئه -
  . شاندووه  آاری خودا وه ستی خۆی له شیتان ده -
ی ژنان  هان و به ڕی ناگه  شه ر له دوعای خ وه تاری آساآانه وت و ئه  میحرابی مزگه له
  . وه بووه رزده به
دوا آ خۆراآی بۆ   به وه زانی له یده آك نه یه. آرد ك هاواری ده یه  شوه  و به آه ریه كی ئاسایی هه خه

 و جل  وه می ماڵ پاآكردنه  خه ندك له خوآردنی مندادا بوو، هه می به  خه آك له ساز بكات، یه
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  دوا له  به وه زانی له یانده ندكیش نه  و هه وه آرده رعی ده  آاری شه ندك بیریان له ون، ههشووتندابو
  .ن ده آ هه

 ب  به: خوارد میان ده  و خهآرد یان ده و پرسه ی ئه ه  مامه ر ئاستكی دیكه سه ت له حزاب و حوآمه ئه
ی  هم و پاره ر سه سه ن، چی به  ببه ڕوه ردبارانكردن چۆن به جم و به سازیی ڕه ت پیشه ئافره
  ڕخراویان دت؟ گه وه
ك   ئاسمانی شار یه بوو آه  نه  ئاگایان لوه.چوون هاتن و ده ر ده وتبوو و هه موو ماخۆالنیان تكه هه

  . فیندا بوون  ئارامیی له  و به شینكه  آۆتره  بووبوو به پارچه
م بۆ   ئاسته  چاوی به مه حه. ستاند وی هه  خه  زۆر له ربھنت، به به خه مه وه آاتك دایكی هات حه

  .هات ڵ ده هه
یر   سه سته ؟ ههرگدایت وی مه  خه ی له ، ده  چییه ت له ناه و ناه  ئه یه  آوڕم، وا ئواره سته  هه ده -
 و  هر سوخم سه بت له یب نه عه.  جمكردنی ژنان داپۆشراوه تی ڕه  ئایه  به آپارچه وت یه.  بكه
  . وه  شونك بمشاره  له سته هه  آوڕم، ده  سته  هه ده. رپشیان نووسیووین ده
  .تیی بمرم حه  ڕه گیرت، خۆ ناهیت من به  قوڕێ نه  مات به-
مرم  ژیت، من ده تۆ ده.  وه ره ته خه  ته تووه آهفیان  ره ن شه آه  پیاوان هاوار دهمریت آوڕم؟  تۆ بۆ ده-

  .آوڕم
  
٩/٥/٢٠٠٧  
  
  


