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لێکدانەوەیەکی دەروونی و 
کۆمەاڵیەتی بۆ چیرۆکی
)چایەکەی جەنابیان(

شنە خالید عەبدوڵاڵ
)ئەمریکا(

کــە گچکــە بــووم، بەبیرمــە داپیــرەم باولەکــی شــین 
ــد  ــدات( و چەن ــێ ب ــە کــەس دەســتی ل )کــە نەدەبوای
بوخچەیەکــی هەبــوون، تونــدی گــرێ دابــوون و لــە 
نــاو کانتــۆری هەڵــی گرتبــوون. نازانــم کــو زانیبــووم 
کــە بوخچــەکان جگــە لــە جلوبــەرگ و قوماشــی، بــە 
فیکــری داپیــرەم نایــاب و دەگمــەن، وردەواڵــەی کــۆن 
و عەجیبیشــیان تێدابــوو! بــەو کانتــۆرەی فێربووبــووم، 
هەمووجــار دەچــووم بــە ئەســپایی بوخچەکیانــم دەهێنــا 
دەســتم تێدەگێــڕا، هەرچییــەک بکەوتبایــە چنگــم 
دەرم دەینــا، قۆدییــە جگــەرە بــە نەخشــونیگارەکەی 
باپیــرەی ڕەحمەتیــم، کــە بــەر لــەوەی داپیــرەم بخوازێــت 
هەیبــووە و وەک توحفــە هەڵیگرتبــوو، ئەنگوســتیلەی 
مــس بــوو، یــان زیــو، ئەنگوســتیلەی دەرزی درومانــی، 
ملوانکــەی مەرجــان و مــۆری، قوماشــی بەســیم، یــان 
ڕەســمی گچکــەی موعامەلــەی ڕەش و ســپیی زۆر 
وردە و درشــتەی دیکــەش دەیانبردمــە دنیایەکــی دی، 
ــا  ــاگای دەهێنامــەوە »ئەه ــرەم بەئ ــا دەنگــی داپی هەت
ــاو کانتــۆری، خــۆ مــاری بابــت  دیســان گەیشــتەوە ن

نەدزرایــە کیــژم هەنــدە لــە چ دەگەڕێــی!«.
جــا کــە چــاوم دا چیرۆکی)چایەکــەی جەنابیــان(
ی نووســەر ئیســماعیل گەاڵڵــی، هەمــان هەســتی باولــە 
شــینەکە و بوخچەکانــم لەبــۆ گەڕایــەوە، پــڕی وردە 
بــوو. کەســایەتییەکان کــە بەشــێوەیەکی  و درشــتە 
ــەو  ــان، ئ ــێوازی ئاخاوتنی ــە، ش ــە هەڵبژێردراین زیرەکان
دەرینابــڕن،  کــە  ئەوانــەش  و  دەریدەبــڕن  ڕســتانەی 
ئــەو  بۆمــن.  لــە  بــوون  ورد  تێڕامانەکــی  مایــەی 
هەســتم  کــە  کــۆدن  و  نهێنــی  پــڕی  چیرۆکــە 
بێــت،  ســوودبەخش  زۆر  ڕەنگــە  کردنەوەیــان  کــرد 
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ــی ســەرەکی  ــە ســێ خاڵ ــەو چیرۆکــەی ل گرنگــی ئ
ڕەوشــی  نیشــاندانی  یەکەمیــان،  بەدەردەکەوێــت، 
ئیدارەدانــە لــە دەزگا و دایەرەکانمــان کــە چەنــدە پــڕ 
خەوشــن و چــۆن هەڕەمــی دەســەاڵت بــێ بناغــەی 
زانســتی دابەشــکرایە، تــا دەرەنجــام گەیشــتینە ئــەو 
ــچ پێشــوەچوون، بەڵکــو  ــەر هی ــەک ه ڕۆژەی کــە ن
لــە زۆر ڕووان پاشــوەچوونی بەرچاویــش ڕوودەدات، 
خێزانــی  پــەروەردەی  هەڵــەی  نیشــاندانی  دووەم، 
و کۆمەاڵیەتییــە کــە چەنــد بــە نەرمــی و لەســەر 
ــەوە  ــە گرنگیی ــە ب ــەو کوردەواریی ــەوی کــەس ل خــۆ ئ
ــە دواڕۆژدا کۆمەڵگــە باجەکــەی  ــاکات ل ســەیری ن
دەدات، ئــەوە لــە کەســایەتی جەنابــی بەڕێوەبەرەکــەوە 

بــە زەقــی دیاردەکەوێــت.
نەوەتــەکان  ســااڵنی  بارودۆخــەی  ئــەو  ســێیەم،   
کــورد پێــی تێپــەڕ بــوو، کاریگەرییەکــی قــووڵ و 
درێژخایەنــی لەســەر کــچ و ژنــان دروســت کــرد، لێــرە 
لــە کەســایەتی کچێکــی گەنجــی نــاو دایەرەکــە بــە 

جوانــی ڕەنــگ دەداتــەوە.

دیمەنی گشتی:
دیــارە کــە نووســەر بــاس لــە جەنابــی بەڕێوەبەرێــک 
تــازە هاتۆتــە دایەرەکــە، جــا هەواڵــی  دەکات کــە 
دایــە کــە کۆبوونــەوەی دەکات، ئــەو هەواڵــە دەبتــە 
چ شــڵەژانەکی مەعنــەوی و هــەر لەجێــوە چ ڕاکــە 
دێخیــت،  کارمەندانــە  بــەو  دەروونــی  ڕاکەیەکــی 

هەرمەپرســە! جەنابیــان هەنــدە ســام و هەیبەتــی وەپێشــە 
خــۆی کەوتییــە کارمەنــدەکان هەریەکــە و بەجۆرەک 
ســامگرتی بوونــە، لەبــەرچ ئــەو تاســان و شــڵەژانە 
زۆرە؟ چونکــە زۆربەیــان دەزانــن کــە ماڵــی هیــچ 
کامیــان لــەو دەزگایەیــدا لەســەر بــەرد بناغــە نەنرایــە، 
بەڵکــو لەســەر لــم دروســت کرایــە، جــا ئایــا پیــاوەکان 
شایســتەی کورســییەکانیان نەبووینە و لەوێ دانراون، 
یــان شایســتەنە و بــێ پشــتوپەنایی ماڵــی خســتۆنەتە 
تێــک  جــۆری  لــە  نایزانــێ!  کــەس  لمــێ،  ســەر 
قژقژانیــان وەهــا دیــارە کــە کارمەنــدەکان هەریەکــە و 
مرخــی لەشــتەک خــۆش کردییــە کــە هەلی گۆڕانی 
دەســەاڵتی بەڕێوەبردنیــان وەچنــگ کەوێــت. یانــی 
گۆڕانــی بەڕێوەبــەر وەک پــاش ئینقالبــی ســەربازی 
نیشــاندرایە، هــەر بابایــە ددان و کەڵبــە و چڕنووکــی 
بــاش  لەوەیــە پشــکەکی  تیــژ کردیتــەوە و چــاوی 
ــرەی خیبــرە و  ــان بەگوێ ــۆ خــۆی دابــڕێ، هەمووی لەب
تەجروبــەی پێشــوویان دەزانــن دەبــێ چ بکــەن و چەنــد 
بەســەر شــان و باڵــی جەنابــی بەڕێوەبــەرەکان بخوێنــن 
ــە  ــر بکــەن ک ــتەی گی ــەو گۆش ــتر ل ــان باش ــا ددانی ت

ــە. ــەالی وان کــەس ســاحێبی نیی ب

بایەخی دەروونی و کۆمەاڵیەتی چیرۆکەکە:
ئــەوەی کــە هــەر زۆر مایــەی ســەرنج بــوو لەبــۆ 
دەروونــی  پــەروەردەی  بابەتەکــی  کــە  ئەوەیــە  مــن 
ــدەی  ــان نووســا هێن ــان دەنگی ــە دەروونزان ــگ هەی گرن
هــاوار بکــەن و خەڵــک و کۆمەڵگــە لــە مەترســی 
ــەوە،  ــاگادار بکەن ــارەی ئ ــەروەردە و ڕەفت ــەو جــۆرە پ ئ
لەســەر  مەزنــان  بچووکــە  شــکاندنەوەی  ئەویــش 
لەدەســەاڵتی  کــە  ســیفاتەک  هــەر  یــان  ڕوخســار، 
ــە نموونەکــی  ــەو چیرۆکــەی ب ــە، ل ــدا نیی مرۆڤەکەی
زۆر ســادە دەرەنجامــەکان و مەترســییە دوورەکانــی 
خرایتــە ڕوو، لــە پــەروەردەی دروســت نابێــت منــداڵ و 
گــەورە لەســەر ڕوخســار و خەوشــی جەســتەیی برینــدار 
بکرێــن و بشــکێنرێنەوە، چونکــی کاریگــەری خــراپ 
دێڵێــت،  بەجــێ  مرۆڤــەی  ئــەو  لەســەر کەســایەتی 
تەنانــەت کــە گــەورەش دەبێــت، تووشــی بــێ متمانەیی 
دەروونــی  پەرچەکــرداری  دەبێــت.  خەمۆکــی  و 
ــەو  ــا خــۆی لەگــەڵ ئ ــەوە چەکــەرە دەکات ت لەناخیی

ئیسماعیل خالید گەاڵڵی
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ژینگەیــەی بگونجێنیــت کــە ڕەحمــی پــێ نــاکات، بۆ 
ئــەوەی پارســەنگی ئــەو هەســتە ناخۆشــانە ببتــەوە کــە 

دەوروبــەر بــەردەوام دەیدەنــێ.
و  بــەژن  دیــارە  کــە  جەنابیــان  ســەیرکەن  ئەهــا   
چتــۆ  هەیــە،  نابووتــی  گچکەلــەی  بااڵیەکــی 
پەرچەکــرداری لــە بــۆ دروســت بــووە، چتــۆ لــووت 
بــەرزی و نــاڕازی بــوون و خــۆ گەورەتــر لــە وانــی 
ــانی دەخــوڕی  ــە ئاس ــد ب ــە، چەن دی نیشــاندانی هەی
فەســڵکردن  و  نەقڵکــردن  هەڕەشــەی  و  دەبــڕی  و 
ئەوانیــدی دەکات، کاتــەک  پێگــەی  و گۆڕینــی 
خــۆی لــە لووتکــەی هەڕەمــی دەســەاڵتی دەزگاکــە 
لــە  دەبینێــت! ئــەوە پەرچەکــرداری تۆڵەســەندنەوەیە 
دەوروبــەر، ئەگەرچــی لێــرە باســی ئــەوەی نەکرایــە 
بەڕێوەبــەری  جەنابــی  کــەس  داخــوا  پێشــتر  کــە 
برینــدار کردبیــت! بــەاڵم کولتــووری کــوردی لــەو 
بــارەی بەڵگــەی ناوێــت، کۆمەڵگــەی خۆمــان بــێ 
کەســێک  هیــچ  دەروونــی  بــاری  ڕەچاوکردنــی 
هەبێــت،  لەکەســەکیدا  خەوشــەک  و  عەیــب  هــەر 
نــەک هــەر بــێ قســوور برینــداری دەکــەن، بەڵکــو 
خەوشــەکەی دەکەنــە لەقــەب و نازنــاو و هەتــا چەنــد 
پشــتان نەوەکانیشــی هــەر بــەو لەقەبــەوە دەناســرێنەوە، 
لــۆ نموونــە، حەمــە قوتــە، عــەواڵ درێــژ، خەجــە خێــل، 
خەجــە کــۆر، عوســمانە شــەل ...تــاد. ئــەو خەســڵەتە 
دێرینــەی کــوردەواری وەک ئــەوە وایــە گوللــە بــە 
ئاســمانان وەنێــن، زەینیــان تەنیــا لەســەر هەنووکەیــە ، 
ــەوە  ــە ســاردبۆوە، دێت ــەو گوللەی ــەوە ئ ــەوە ناکەن ــر ل بی
دەکەوتــەوە!!  خۆمــان  بەســەروپۆتەالکی  و  خــوارێ 
ڕەفتــار  چــۆن  گچکەلــە  بەڕێوەبــەری  ســەیرکەن 
دەکات کاتــەک لــە کۆتاییــدا دەســتی خــۆی دەبینــێ 
و خــۆی لــە شــوێنەکی بــااڵ دەبینــێ، لەوێــوە وەاڵمــی 
بــا  ڕاوەســتن  دەداتــەوە،  دەوروبــەری  کۆمەڵگــەی 
دەســتم ببیــت! ئــەو ڕەفتــار و گوفتارانــە قــەت مــەرج 
ــە  ــی و ل ــە نائاگای ــت، بەڵکــو ل ــە شــعورەوە بێ ــە ل نیی
الشــعورەوە بڕیــاری لــێ دەدرێــت، ئــەوکات کۆمەڵگــە 
ئــەوە دەدوورتــەوە کــە کاتــی خــۆی چاندوویەتــی.

ئافرەت لە چایەکەی جەنابیان:
 بــا ئــاوڕەک لــە کچــەی فســتگالج بدەینــەوە، 

لێــرە ئەگەرچــی نووســەر بــە چاویلکــەی پیاوەکــی 
ــاو دایەرەکــە وەســفی کچەکــە دەکات،  ــی ن هاکەزای
هــۆکارە  تــا  بەســە  تێوردبوونــەوە  کەمــەک  بــەاڵم 
قووڵەکانــی هەڵســوکەوتی کیــژە و لەوێشــەوە هــی 
کچانــی دیکــە ببینیــن، زەمەنــی نووســینی چیــرۆک 
نێوەنــدە  ئــەو  ڕێــک  ئەوکاتەیــەش   ،٢٠٠٨ ســاڵی 
کاتەیــە کــە کەســایەتی کیــژی ئــەو کوردەوارییــە 
بــە خۆشــی بێــت، یــان ترشــی گۆڕانــی گــەورەی 
بەخــۆوە بینــی، لــە کچەکــی شــەرمنۆکەی ســااڵنی 
حەفتــا و هەشــتاکانەوە گــۆڕدرا بــۆ ئــەو کچــەی 
کــە ئــەوڕۆ هەیــە، بارودۆخــی سیاســی ئــەو پەنــدەی 
ئــاوەژوو کــردەوە کــە پیرەژنــەکان دەیانگۆتــە کیــژە 
کــون  بــە  مــۆرووی  کیــژم،   ( عازەبــەکان  تــازە 

نامینێتــەوە(..
بەگوێــرەی هەڵســوکەوتی کیــژەی دیــارە کــە لــە 
ناخــی خۆیــدا لــە نێــوان ســێ هێــزدا ڕاکێــش ڕاکێشــی 
پــێ دەکرێــت، هێــزی حــەز و ئــارەزووی جەســتەیی 
ئارامــی  و  ئەمــن  دابینکردنــی  هێــزی  لەالیــەک، 
بــە  عــەرزی  کەوتنــە  کەلەکــە  و  کۆمەاڵیەتــی 
پەیداکردنــی پیــاوەک بــە حەاڵڵــی لەالیەکــی تــر، 
ــاکات و  ــم ن ــچ ڕەح ــزی )کات( کــە هی ــا هێ هەروەه
وەک شمشــێر تەمەنــی گەنجــی و جوانــی کچــان 
لەتوپــەت دەکات، لەبــەر ئەوەیــە کیــژە ناچــارە هەرچی 
وەرەقــە هەیــە بیخاتــە ســەر مێــزی ئــەو قومــارەی کــە 
ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ســااڵنی نۆهەتــەکان 
یەخــەی پــێ گرتینــە، دەبێــت بــە کەمتریــن زەرەر لــە 
کورتتریــن مــاوە بباتــەوە، ئایــا بەبــێ باجــی قــورس 
لەبــەر  نەخێــرە،  وەاڵم  دیــارە  دەلــوێ؟  لەبــۆ  ئــەوەی 
ئەوەیــە کــە کەوتیتــە بەرچــاوی پیــاوان، تەنانــەت فــڕ 
لەچایەدانیشــی لــێ بوویتــە مــژ لەچایەدان، دیارە بای 
ئــەوە خــۆی دەرخســتییە و خــۆی نزیــک کردیتــەوە 
ــری هیچــی بەنێوچەوانــەوە  کــە بزانــی دایەرەکــە خێ
نییــە، جــا دەبــا بەڕێوەبــەری نوێــش تاقــی بکاتــەوە ئــێ 

ــەوە! ــەرازی ببت بەڵکــو مــووەک لەب

چایەکەی جەنابیان و سایکۆلۆجیای گەندەڵی:
دیکــە  کەســایەتی  جــۆرە  دوو  چیرۆکــەی  لــەو 
خراینــە ڕوو، لەگــەڵ ئــەو هێــز و دەســەاڵتەی هــەر 
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جۆرێکیــان هەیتیــان. دەبینیــن کــە چ دژیەکییەکــی 
زەق لــەو دائیــرەی هەیــە. ئایــا کەســی شــیاو لەشــوێنی 
شــیاوە؟ لێــرەدا هــەم هــۆکارەک لــە هــۆکارەکان و هەم 
لــە ڕێگاکانــی چارەســەری گەندەڵــی  ڕێگایــەک 

ــەوە. ــدا دەخوێنرێت تێ
گەندەڵــکاری،  و  گەندەڵــی  ســایکۆلۆجیای  لــە 
ئەوانــەی ئامادەباشــییان تێــدا هەیــە دەســت بــۆ کاری 
وەهــا ببــەن، چەنــد خەســڵەتەکی گشــتییان هەنــە، لــەو 
چیرۆکەی ئەو ســیفاتانە لە لیژنەی موشــتەرەیاتەکە 
لــە ســەرۆک لیژنەکــە و ئەندامەکانــی هەمــووی 
دەبینرێــت. ئــەوان ئەوانــەن کــە چاویــان لــە دەســکەوتی 
ــز  ــەوە کەســانی بەهێ ــەن کــە لەناخیان کەســییە، ئەوان
نیــن، دڵخۆشــیش نیــن بــەوەی هەیتیــان، ئەوانــە نازانــن 
خۆشی ژیان بەبێ پارە و ماددە ببیننەوە، لەبەرئەوەیە 
کــە هەرچییەکــی پێویســت بێــت دەیکــەن تــا خۆشــی 
ببیننــەوە، خۆشــییەکەش لــەو جــۆرە کەســانە پــارە 
لــە  خۆشــی  ئاڵوودەبــوون  تــاڕادەی  ماددەیــە،  و 
پــارە وەردەگــرن، ئەوانــە تووشــی ئاڵوودەبوونــی پــارە 
چ  هەمــووکات  ئاڵوودەبــوون  بووینــە،  کۆکردنــەوە 
حــەب بێــت و چ حەشــیش بێــت، یــان پــارە لەیــەک 
لــەو شــتەی کــە  ســیفاتدا هاوبەشــن، تێــر نەبوونــە 
ئیدمانــی بووینــە. کاتــەک لێیــان بپرســی: ئــەرێ 
بــەس نییــە؟ وەاڵمــی مودمیــن هەمیشــە )هــەل میــن 

مەزید(ـە!
ــت  ــا ئیــش بکــەن، دەبێ ــن بەتەنی ــکاران ناتوان گەندەڵ
کۆمــەڵ و گــرووپ بــن، وەک تــاک هێزیــان نییــە، 
لەبــەر ئــەوە دەبێــت هێــز لەیەکتــری وەرگــرن. هەر لەبەر 
ئەوەیــە کــە ســەرۆک لیژنەکــە بەرانبــەر هەمــووان 
ئاوقاتــە، کەچــی لــە بەرانبــەر بەڕێوەبــەر بــە لرخــە 
لــرخ دەکەوێــت. ئــەوان وا خۆیــان قەناعــەت دەیێنــن کە 
ئــەوکارەی دەیکــەن تەنیــا زەرەرەکــی ناڕاســتەوخۆ بــە 
داو و دەزگای واڵت دەگەیەنیــت، بــەاڵم هێشــتانیش 
بــە قەبــارەی کارەکــەی خۆیــان دەزانــن و دەترســێن. 
ــرس  ــە ت ــان ب ــن کــە هەمووی ــەر لەبەرئەوەشــە دەبینی ه
و لــەرزەوە لەبــەردەم بەڕێوەبــەر وەســتاینە و یەکیــان 
چــاوی لەپشــتە ملــی ئــەوی پێــش خــۆی گیــر کردییە 

نــەوەک ڕێکــەوت بــکات پرســیارێکی لــێ بکــەن.

کەسایەتی مام کانەبی چایچی:
لــە بەرانبــەر لیژنــەی موشــتەرەیات کەســایەتییەکی 
دیکــە بەدەردەکەوێــت، ئەویــش مــام کانەبی چایچییە، 
خەســڵەتە کەســییەکان و ســنووری دەســەاڵتی مــام 
کانەبــی ڕێــک پێچەوانــەی ئەوانــەی نــاو لیژنەکەیــە، 
ئــەو کەســێکی چاوتێــر، دڵســۆز لەبــۆ کارەکــەی، 
چایــەی  کیلــۆ  نیــو  دایەرەکەیتــی،  دڵســۆزی 
بایەعــی لــە ماڵــی خۆیــەوە دەداتــە ئــەو دەزگایــەی 
کاری لــێ دەکات، ئــەو کەســەکی بــێ ترســە لەبــەر 
ــی  ــارەی کارەکان ــێ قەب ــش دەزان ــزە، ئەوی ــە بەهێ ئەوەی
ــەوە.  ــاک و پت ــێ ب ــە ب ــەر ئەوەی ــدە، لەب ــکات چەن دەی
ــەو ئاســتەی کــە کــەم کــەس  ــە ئ ــەو توانیتــی بگات ئ
لــە  ژیانــە  خۆشــی  دۆزینــەوەی  ئەویــش  دەیگاتــێ، 
ئەگەرچــی چایچییەکــی  ئــەو  پارەوپــوول.  دەرەوەی 
نەخینــدەوارە، بــەاڵم لــە نــاوەوە متمانــە و بــڕوا بەخۆیــە، 
ــەری دابنیشــێت،  لەخــۆی ڕادەبینێــت بەرانبــەر بەڕێوەب
ئەگەرچــی جەنابــی بەڕێوەبــەر دوایــی لێــی دەخوڕتەوە، 
بــەاڵم ئــەوە هێــزە ناوەکییەکــەی کابــرای چایچــی 
بــێ خــۆ  بــە  ئــەو دەتوانێــت ڕاســتەوخۆ  ناشــارتەوە! 
گۆڕیــن و زمانــی ئاخاوتــن گۆڕیــن بدوێــت. لێــرەوە 
دەبینیــن چ گرنگییەکــی لەبەرچــاو نەگیــراوە کــە 
دەســت،  دەدرێتــە  دەســەاڵتیان  ئەوانــەی  کەســایەتی 
ــزی  ــوێن و هێ ــت کــە زەرەر ش ــەوە و بزانرێ شــی بکرێت
خۆیــان لەبــۆ قازانجــی تاکەکەســی خۆیــان بــەکار 
ناینــن، بزانرێــت کــە ئەوانــە نابنە مۆرانە و ڕاســتەوخۆ، 
یــان ناڕاســتەوخۆ جەســتەی ئــەو واڵتــە داناڕزێنــن کــە 

دەیانژیێنێــت. 
لەبــۆ  چیرۆکــەی  ئــەو  گرنگــی  کۆتاییــدا،  لــە 
ئــەوڕۆ لــەوەی دایــە کاتــەک هەمــوو واڵت بەدادە داد 
کەوتییــە لەتــاو خەوشــەکانی ئیــدارەدان و بەڕێوەبــردن 
لــە داوودەزگاکانمــان، بــەالی کەمــی لــە ڕێگــەی 
ئــەدەب و چیرۆکــەوە نووســەر هەوڵیدایــە هــۆکارەکان 
و لەوێشــەوە چەنــد ڕێچکەیەکــی چارەســەری ئــەو 

باســەی بخاتــە ڕوو.


