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  زیز  مید عه حه. م.. ! وانی زیری شاره وه
  

   چیرۆک  کورته
بنرن بۆ مۆسکۆ بۆ  وانی زیری شاره  وه بوو کهرچو  بیار ده
ناوی فربوونی  خولک بهبۆ ش  فته س هه، کارک و

  . جوانکاری ووت
  د بوو له مه ق محه ت فه ناوی هیدایه وانی که زیری شاره وه

 sharmytava (ڤا ڤا ده رمیته هش ی خانه هفۆک له  دا1995سای 
dava (ز سیش وه زی و دووکه دابهنانک ڕشوازیان لپ 

عنی بۆ  یه،  ستره کی پنج ئه یه وانخانهو می ره لکردوو به
  . ڕێ کرا ی خواپیاوان به یوانخانهم

،  بوو مه یانی شه  بۆبه پشوی داو وه و شه زیر ئه نابی وه جه
ویش چوو بۆ بازاڕو   ئه  مۆسکۆ پشووه  له مهم کشه و یه ممه شه

 الیدابوو لی ی که که  بیست و پنج قاتی یه  میوانخانه وه دوایی هاته ڕاو تا هیالک بوو گه هه
 بۆ  وه  خواره ستاو چووه دوایی هه وت و دوشی کردوو تۆزێ خه، )sheraton (ناوی شیراتون بوو

  قاوه ک و دووای پشویهوێ بوو   له که نسهو شونی دا که  باڕه رزی چونکه نھۆمی ئه
 ویش لی داو ئه  که یاته  حه هق سی نادی و عاره ڕه ی جه عیده ر مه کسه سر یه عهی  وه خواردنه

، شروبی کرد داوای مه تۆزێ چاوی گا بۆ شتی جوان و دوایی دانیشت و  ردی  نامه یکرده نه
 و بوو ه  خۆیشی قه زیر نابی وه جه، وه کرده تاقی یه ی ڕوسی هه رچی جۆری ڤۆدگاو بیره هه
درا دوای  ئه بۆ نهی  ناسه هه تاوا  له ی خواردبۆوه نده مه  ئهی خۆڵ که نه  ته به و بووورگی بوو

ز  خواردنی ڕوسیشی حه،  بووبرسی بوو والت ند جارک بۆ ته و چه زۆرکی یه وه خواردنه
ڕوسی چی پ  زانی به یئه م نه بوو به  خۆمانی الی که ه تشریب زی له  حهکو بوو به لنه
هناو بۆ ) مترجم (رگکیان زانی ناچار وه ئه  ئینگلیزیشی نهزیر نابی وه جه، ن ئه

  وه ره  سه  چووه ئاودیو کردوو وه  دووکیلۆ گۆشته ی بۆ ئاسان کرد و س قاپ تشریبی به که کاره
  . وت ریا خه سه به
نابی  ی جه پرخه کرد گویان له دا هاتوو چۆیان ده که وه ڕاڕه به ان ک نگان شاگرده و دره شه
  . زیر بوو وه
کی  کان بۆ هاوڕێ یه شاگرده ک له یه)  ه االستراح هغرف (کان  ژوری پشوی شاگرده له
  .. یووت وه ئه گایه ئه
  ؟کات  ده دارهی ئی گه ی له که  چۆن ژنه وه  ئه باشه،  کانه  کۆنه ره فه نده مه ی شه ئه _

  .. و ووتی وه می دایه یشی وه هاوڕکه
  . ون کانیان بخه  تا الی ژنهوه  ماه ونه که  کوا ئه  پیاوانه م جۆره ئه _
 و  که میوانخانه ی  پرسگهس هاتن بۆ ک و دوو که یه یاره شت سه عات هه سه  ممه  دوشهیانی به
م  هیچ وه.. زیر  وهی که فۆنیان کرد بۆژوره له وانیش ته ئه.. زیریان پرسی وای کاکی وه هه
  .  نۆ  بوو کاتژمر بوو به زیر ئاماده تا کاکی وه رگایان دا و هه ده چوون له، بوو نه

زیریش هیچ  نابی وه بوو جه واو ده  تهکه فته ریک بوو س هه خه، نگ ڕۆژێ دره، ڕۆژێ زوو
ورو باراناوی جار  سرکی هه و عه مه دهڕۆژکیان ) . kurs (ی که وره ده بوو بوو له حای نه
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 ڤۆدگای ڕوسی  که ره نجه نزیک په زیریش نابی وه جه، کرد ی ده کی قایم هه جاریش بایه
  .. یووت کرد ئه شی ده وه ره یری ده سه بوو رم بو ری گه داو سه دانابوو جار جار قومکی لده

   ؟بی لگرتون زه  خوا غه وه ره  ده  بۆ دنه  بۆرانه باوباو شه  مادام ڕه باشه _
ماشای  زیریش ته وه، زیر  وه ک دووجار نیگای گرته  یه وه ره وبه ی جوان له یره کچکی قه

چی  دیا هات  ک به یه ختوکه، ی کردوو یرکی کچه ال چاو سه م به کرد به ی ئه وه ره ده
  .. یووت  ئه وه ۆیهم خ ده به بوو یاڵ بو زیر خه وه.. قژی جوان، چاو، با؟ ببینت

یری   سه  کوره  شتی وانی یه نکم الی ئمه بری نه قه به؟   سوه کره  یان شه مه  بنیاده مه ئه_ 
  وه  ئه بایه ی کاره یرهئی دا یژه پهی  فم ئه ره  شه به،  وه ری یه سه ن به  ئه یه و بیره چۆن ئه

کانی   خۆشه یاه موو خه هه،  لی دا که هفۆنی پرسگ له نگی ته پ زه له؟  و بایه چی یه ئه
پی   وزیر ڕۆیشت و الی وه ره به ناوی ڤالدیمیر بوو  کهشاگردک، زیری پچاند نابی وه جه
  .. ووت

  .. !تداین خزمه له رموو فه،  پرسگه  له فۆن بۆتۆیه له ته _
  سایه هه  که وه  یهری له موو گیانی ئه شونی خۆی هه زار حاڵ جو له هه زیر به نابی وه جه
ر  سه ورگیشی له، ر ورگی بۆسه  وه سنگی شۆڕبوو بوه، ر سنگی بوو سه ی له به بغه غه، رپ سه

  .. کوردی پی ووت رگکی کورد به وه که و فۆنه له  ته یشته گه، ڕانی
در  ئالکسان مۆسکۆوانی زیری شاره مای وه سر کاتژمر چوار له ی عه زیر سبه نابی وه جه _

وگۆڕکردنی زانیاری له م بۆ یه میوانی هه پاڤر مۆسکۆو کوردستان  سه کتر ناسین و ئا
   نابتانن ت جه خزمه له   خوانک ساز کراوه  ئوارهها بۆ نان خواردنیش روه هه وه
ر   بۆ سه وه  هاته  ورده ورده، مووی پ خۆشتر بوو هه ی له که زیر نان خواردنه نابی وه جه
تۆزێ ب ،  ماوه ی لنه که نگه کا شۆخ و شه یرئه  شونی خۆی سه وه ڕایه گه که  خۆیی که میزه
دوایش  اننگ و دره تا شه  ههوه  خواردنه ستی کرد به م دانیشت و ده ت بوو به تاقه

  . و  بۆ خه وه ره  سه ریا و چوه سه تشریبکی کرد به
  ڕیش تاشین و ستی کرد به ده، ) kurs) ( هدور (ی که  خوله  له وه ڕایه گه ی که ڕۆکه یانی نیوه به

خوا  م به به، ی تۆزێ قۆز بت وه س بۆئه کار هنا به نیای دنیای به ترو قۆه خۆ شتن و عه
  .. یوت  ده وه م خۆیه ده به. بوو سودی نه

؟ ت یدایه ه چ وانی یه یام ئه م حه که هر وان گه ئه،  جوان بم پویسته، تم عوه  گیان ده کاکه_ 
 هات خۆی ئه نینی به دوایش پکه، )م وره  گه  وایه وه ره به ( وه دایه می خۆی ئه خۆی وه

  .. یووت ئه
بۆخاتری خوا  ئحم ئحم ئحم؟  منی تیام  چی یه ته م نازو نیعمه  ئه بم کوره خوا شت ئه به_ 

   ؟ی هیم هیم  هیمۆ هه مرم وانی یه هقم یان ئ ته  یان ئهخۆشیان  قورعان وابوات له باوکم به
، کرد ده ی و ئه تی روه ماشای ماڵ و سه ر ته زیری مۆسکۆ هه  مای وه یشته گه زیر که نابی وه جه
 لکساندر ئا (ناوی ناساند که پ زیری مۆسکۆ خۆی وه  و گوڕدارم کی گه  پشوازی یهڵ گه له

پاڤ (زانه وه  و ئه  هناوی تی که یه که ش خ )میش ناوی خۆی ووت و داوای  ئه،  یه) ئۆلگا
  .  هناوه ی نه که  خزانه لبووردنی کرد که

م وه به، ریا سه یان کرد به یان خوارد و دوایی قاوه چاککینان خواردن زی   حهت زیر هیدایه
) جممتر (رگکیان  دانیشتن و وهرحاڵ هه به  ناخۆم هات ب قاوه ڕووی نه س له چا بوو به له
شان و بای ڕوسیاو کوردستان  باسی زۆر شتیان کردو هنایان و بردیان زۆر بهینا بوو  به له
 ت زیر هیدایه م وه نگی کردو به رهکۆتایدا کات د لهکرد  ک ئه یشیان زۆر بۆیه یانداو به هه

  کرد بیت  رمی ئه م شه الدروست بوو بوو به پرسیارکی له
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  خۆی کردو ووتی  ی بکات زۆری له که  پرسیاره رد سوندی خوارد کهری ب ری هناو سه سه
ویش  م ئهوم پرسیارک مشکی خوارد نابی ئالکساندر باسی زۆر شتمان کرد به جه _
 جوان  م کۆشکه  و ئه توو سامانه روه م سه م بزانم ئه که زئه حه م که  داوای لبووردن ئه یه وه ئه
  ؟ یدا بووه کوێ په ه جوانه چۆن و ل ناوماه و

ستی   ده وه که ره نجه  الی په ت بانگی کرده ئیشاره نین و به پکه ستی کرد به ئالکساندر ده
  ووت  تی زیر هیدایه  وه  پردکی لبوو بهر وبه درژ کرد بۆ ئه

  ؟بینی  ده وپرده ئه _
   یبینم  ده به _
  رگرت م من بیست ملیۆن ڕۆبم بۆ وه بوو به واو ده ملیۆن ڕۆب ته  ده  به و پرده ئه _
    که یاته  حه ملیۆن بۆ گیرفانه عنی ده یه _
    به _
  .  شیش وانی یه  کاڕه  کاسپی وه یه مه  ئه ته زه له خوا به به _

و میوانداری و ڕزل  زیر ئالکساندری کرد بۆ ئه  سوپاسی وه زۆرت زیر هیدایه نابی وه جه
  ووت  و پ ی گرتنه

  . یت مان که وره ب تۆش بیت بۆ کوردستان و گه ئه _
  وه کرده  ئالکساندر ده ر بیری له  هه ڕگه م له  بۆ کوردستان به وه ڕایه زیر گه نابی وه جه
  .   ناوه وه ی پکه ته روه موو سه وهه چۆن ئه که

  ی ووتی  فۆنی کرد بۆ هاوڕکه له زیری ڕوسی ته ساڵ هات و ساڵ چوو وه
زیر  ی وهناب م جه تۆیش بده رێ له م سه که زئه و کوردستان دم حه ره  و به م بیوه قهپیتا _

 جی  هارکی خۆشه  به م الی ئوه  به ندانه هۆڵ به  سه  الی ئمه مانگی چواره.. ! ت هیدایه
  .  یران بۆالی ئوه تی سه خۆیه

  . رچاوان خر بیت بۆ ووتی خۆت سه به _
ن  مه ی بچووکی ته ک کیژۆه  یه س بوون چونکه موویان س که ههی  که زانهئالکساندر و خ

 کوردستان  یشتنه  گه ڕگای تورکیاوه له،  ناوی ناتاشا بووبوو  سانی هه دوانزه
  دوایاندا  ی ناردبوو به یاره  چوار پنج سهت زیر هیدایه نابی وه یشتنیان جه گه بهر هه

  ی وتبووی  که نده ست و پوه ده ر  سه تۆزێ خۆی بادابوو به
یش قاتی  ب ئوه ئه  یه وره زۆر گه لپرسراوکی  وروپاوه ئه  له  میوانم هاتووه کوڕینه _

، ی شوتن پوه ڕه ی په ن ئه  البه یه ته واو سه ڕواڵ و که م شه ن ئه  پ بکه ت و پانتۆڵ له چاکه
میز بن  مام با پاک و ته  حه رنه کانیش به منداهن  پ بکه و پانتۆڵ له نوره یش ته کان ئوه ژنه
  .  لی یه ی مام عه که ی چاخانه دا بنن ئه و ماه ستکیش به جن ده ره یی قه قورعان ئه به
، بوو وانیشی هه چوار پنج پاسه، نۆ منداڵڵ  گه بوو له ت دوو ژنی هه زیر هیدایه نابی وه جه
   ک بوو ڕه فی چوار گه سره د مه قه فیان به هسر باغ بوو مه ره  ماڵ قه میشه هه

شت و گوزاری   گه موو شونه م هه ند ڕۆژکی که چه راند مای ئالکساندر به زۆر خۆشیان گوزه
راخ و  ری قه ر بۆ به فه ربین و سه ڕ سه ند جارک مه ڕان و چه گه ی کوردستانکان یه
  . زۆر شونی تر ئاکرێ و و گ لی به لی عه رچنارو ب خاڵ و گه و سه حماوه ئه

    وه کاته ی ده ی هاوڕکه ت و ماه روه ند کۆشک و سه و چه ڕۆژکیان ئالکساندر بیر له
  . کوێ بوو ی له مه رب پی بم بزانم ئه  شه ئه

 گۆشت  وه ر بوو ئه سه ککی له ڕه ند گه شی چه یان نانی به که خوارد سفره ڕۆیان ده نانی نیوه
  . هتد.. کراوی وه سوره  برژاوی به کووی به ناکرێ بهر باس  هه
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 هاوڕی  والوه له،  وه کرده کانی پاک ئه  دانهوه ره ی دان پاک که  چیلکه ئالکساندر به
   دانیشت  وه یه که هات و الی هاوڕێ ڕوسی یه    وه که یه وه ره دان پاک که زیریشی به وه

  ت ووتی  ئیشاره  بهزیرو نابی وه  جه ئالکساندر ڕوی کرده
  ؟کوێ و چۆن  له ته  ی هه ته روه م سه م بزانم ئه که ز ئه حه  م که داوای لبووردن ده _
   بکه که ره نجه ی په وه ره یری ده سه،  فر بووم تۆوه م منیش له که ویسته  هاوڕێ خۆشه ره وه _
   ؟بینی  ئه شته و ده ئه
   .. !و هیچی تر شته  ده به _
 کات ک زویر ده ئاوو خه ب له زستانان پئه و  کی تیایه یه  جۆگه  که شته و ده  ئه ایهبوو ئه _

  که  ئاودیو کراو جارێ پرده که م پاره  به رگیراوه س ملیۆن دۆالری بۆ وه،  پرد  به بکرایه
  .  کراوه ی نه که خشه نه
مان دروست کرد تۆزکمان لخوارد  که  پرده ر ترن خۆ ئمه ته  خه  ئمه  له هاوڕێ گیان ئوه _
کوێ   له یه م ئواره نین و ووتیان ئه  قاقای پکه دایانه. یخۆن ئه  وه ڕو باه  په  به م ئوه به

  . ؟ وه بخۆینه
 M_Hamidaziz@hotmail. com   

   
   
 


