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پیاوی سیاسی

محەمەد عەلی جەماڵزادە
لە فارسییەوە: کەماڵ تاهیر نژاد

)سنە(

پێــت خۆشــە بزانــی چــۆن بوومــە پیاوێکــی سیاســی و ســەرێکم لــە ســەراندا دەرهێنــا؟ خــۆت باشــتر 
ــەر پیاوێکــی هــەالج بــووم و لۆکــەی خەڵکــم دەکــردەوە. ڕۆژ بــوو دوو  دەزانــی کــە چــوار ســاڵ لەمەوب
ــەک  ــە کیلۆی ــەنگەکێک و چارەک ــواران س ــرد و ئێ ــدا دەک ــم پەی ــەزار تمەن ــوو ه ــەزار، ڕۆژی واش هەب ه

ــۆ مــاڵ. گۆشــتم دەکــڕی و دەمبــردەوە ب
ژنــە گەمژەکــەم هەمــوو شــەوێ هەرایەکــی دەنایــەوە کــە: هــەر خەریــک بــە دنــگ دنــگ خایــەت بلەرزێنــە 
و لۆکــەی خەڵــک بکــەرەوە و شــەویش وەک جاڵجاڵووکــە بــە بــارێ لۆکــە بــە ســەر و ڕیشــتەوە بگەڕێــوە 
بــۆ ماڵــێ. چــاو لــە حاجــی عەلــی جیرانمــان بکــە، ســاڵێ لەمەوبــەر بتســووتاندبا بۆســۆی نەبــوو، کــەم 
کــەم چــووە نــاو پیــاوان و ســەرێکی لــە ســەراندا دەرهێنــا. ژنەکــەی دەیگــوت بــەم زووانــە بــە هــەزاران 
ڕێــز و حورمەتــەوە مووچەکــەی دەبێتــە هــەزار تمــەن، کەچــی تــۆ دەبــێ تــا دەمــری دنــگ دنــگ لۆکــە 

بکەیتــەوە، ماڵــت لــە تاتانــە و بەختــت لــە فاتــان.
بێ گومــان قســەی ژنەکــەم ڕاســت بــوو. حاجــی عەلــی ئاســمان لێــف ئەوەنــدە وەک ســەگ وەڕیبــوو، 
ــدا  ــە ڕۆژنامەکان ــان ل ــاو. ناوی ــە پی ــوو ب ــۆ خــۆی بووب ــوو، وردەوردە ب ــی کردب ــەران پاتەران ــدە هات ئەوەن
دەنووســی و دەیانــوت بووەتــە دیموکــرات و بــێ ســێ و دوو پــاڵ بــە کورســی پەرلەمانــەوە دەدات و ئیــدی 

لەگــەڵ شــا و وەزیــردا هاتوچــۆ دەکات.
ڕاســتییەکەی ئیــدی بــۆ خۆشــم لــەم ئیشــە بــێ کەڵکــە، کــە خراپتریــن ئیشــە، وەڕەز بووبــووم. دەنگــی 
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لــە دەنگــی ئەنکێــڵ  زێــی کەوانەکــە بەالمــەوە 
و مەنکێــڵ ناخۆشــتر بــوو. بــێ ئەدەبــی نەبــێ، 
ــتمەوە،  ــە دەس ــم دەگرت ــی هەالجی ــش چەک کاتێکی
ــتدایە.  ــە دەس ــم ل ــتی نێرەکەرێک ــوو دەس ــم واب پێ
و  خوتەوبۆڵــە  کردییــە  ژنەکــەم  کــە  شــەوێ 
خەریــک بــوو شــێتم بــکات، بڕیــارم دا هێــدی هێــدی 
دەســت لــە هەالجــی هەڵبگــرم و قوڕەکــەی حاجــی 

ــی بپێــوم.  عەل
بــە هەڵکــەوت بەختــم هێنــای و خــودا بــۆی 
کەوتــە  قــوو  دابــوو  ڕووی  چ  نازانــم  ســازاندم. 
ــدا  ــەر پەرلەمان ــەن و لەب ــە دوکان داخ ــازاڕەوە ک ب
کــۆ ببنــەوە. منیــش وەک کــەری نــاو قــوڕ کــە 
چاوەڕێــی وۆشــێکە، خێــرا قــوڕم بــە دووکانــەوە  دا 
ــداد  ــاوار و داد و بێ ــە ه ــازاڕ و ب ــاو ب ــە ن و کەوتم
ئاگــرم دەکــردەوە. وەهــا دەمنەڕانــد دڵــت بیگــرێ، 
دەتگــوت لەگــەڵ ژنەکەمــدا بووەتــە دەمەقڕەمــان.
بــە  ئێرانیــی  ئــەی  ئێرانــی!  دەکــرد  هــاوارم 
غیــرەت! نیشــتمانەکەت لەدەســتچوو، هەتاکــەی 
قــوڕ بەســەری؟ یەکگرتــن -یەکیەتــی- برایەتــی! 
ئیــدی بەســە، یــان شــەهید دەبیــن و ناوێکــی 
ــەم پەســتی  ــان ل ــێ بەجــێ دەمێنــێ، ی بەرزمــان ل
و شــوورەییە ڕزگارمــان دەبــێ. بــە غیــرەت بــن بــا 

ــن.  ــازاد ب ئ
ــاوی  ــارام وەک هەت ــارام ئ ــە نابەدڵــی ئ خەڵــک ب
دەم کــەل، دووکانەکانیــان دادەخســت تــا بەڵکــوو 
شــتێ زیاتــر بفرۆشــن. لــەو الشــەوە شــاگردی 
دووکانــەکان لــەوەی کــە بــە داخســتنی بــازاڕ چەنــد 
ڕۆژێ بــە بەتاڵــی ڕادەبوێــرن، ڕێگــەی چاخانەیــان 
دەگرتەبــەر و پلەزیقانێیــان بــوو. لــەم الشــەوە بــۆ 
ــوو  ــەو هەم ــوو ئ ــم واب ــوو، پێ ــم تێکچووب ــۆم لێ خ
هەرایــە بەرهەمــی هــاوار و جۆشوخرۆشــی منــە. 
ئیــدی وەک ســەماوەر قوڵتــە قوڵــت هاتبوومــە کوڵ 
و چەشــنی بریســکەی ئاگــرم لــێ هاتبــوو. قســەی 
ــێ  ــرم ل ــی بی ــە دوای ــرد ک ــۆڕم دەک ــا زل و ق وەه

ــەت  ــوو، بەتایب ــەیر ب ــە الوە س ــردەوە، زۆرم ب دەک
ــان  ــایش گوێم ــەر ش ــم: ئەگ ــە گوت ــەی ک ــەو کات ئ
لــێ نەگرێــت لەســەر تەختەکــەی ڕایدەکێشــینە 

ــوارەوە.  خ
ســەرەتا چەند دۆســت و ناســیاوێک ڕایانکێشــامە 
ســووچێکەوە پێیــان گوتــم: ئــەرێ شــێخ جەعفــەر! 
ــەو  ــە؟ ئ ــەوە شــێت بوویت وشــتر و ســەرچۆپی؟ ئ
هاتــەران پاتەرانــە چییــە؟ پیــاوی هــەالج چــی 
ــت  ــە وەک بنێش ــێ قس ــە داوە؟ دەب ــەم قووندڕان ل

ــی. ــت، ئەوســا بیڵێ بیجووی
بــەاڵم ئــەم قســانە کاری لــە شــێخ جەعفــەر 
نەدەکــرد و دەردی نیشــتمان لەمــەی تێپەڕاندبــوو. 
بــەردەوام بــە دەنگــی بڵنــد بــە جــۆرێ دەمنەڕانــد 
کــە دەنگــی دۆندرمەفــرۆش و دەنگــی دەســگێڕ 
ــدی  ــد. هێ ــم دەبەزان ــە فرۆشیش ــار و تەمات و خەی
هێــدی بەتاڵپــا و کوێــر و کەچەڵیــش دەوریــان گرتم 
و ئیــدی منیــش وەک کاوەی ئاســنگەر کــە خولــەی 
ــوو و  ــە فێــر بووب ــە قوتابخان کــوڕم چیرۆکەکــەی ل
شــەوانە بــۆی دەگێڕامــەوە، خــۆم بــە سوپاســاالر و 
خــاوەن ســەرباز دەبینــی و چەشــنی بەرخــە نێــر، 
ڕێگــەی پەرلەمانــم گرتەبــەر و حەشــیمەتەکەش 

هــەر زیــاد دەبــوون.
نزیکــەی  پەرلەمــان  بــەر  گەیشــتینە  کاتــێ 
ــێ  ــەی پ ــە ڕێگ ــن، قەرەوڵەک ــەس دەبووی ــەزار ک ه
ــە تــەوس و  گرتیــن  وەژوور نەکەویــن. ویســتمان ب
ــەڕەق  ــرای کەلل ــەاڵم کاب ــدات، ب ــان ب ــج ڕێگەم توان
تورکێــک بــوو نەفــام و موویشــی نەلەرییــەوە. بــەو 
قەتــارە فیشــەکەی دەوری کەمەریــەوە دیاربــوو بــە 
کەڵەگاییشــەوە ناکــرێ بچینــە ژوورەوە و گاڵتەشــی 
لەگــەڵ ناکــرێ، بۆیــە ڕووم لــە حەشــیمەتەکە کــرد 
و گوتــم: خەڵکینــە بــا ڕێــز لــە یاســا بگریــن، 
دەبــێ کەســێک دەسپێشــخەری بــکات و بچێــت 
بــە پەرلەمانتــاران بڵــێ فاڵنەکــەس بــە هــەزاران 
ئــەو خەڵکــە  مافــی  داوای  و  هاتــووە  کەســەوە 
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دەکات و دەڵێــت ئەمــڕۆ ئــەو ڕۆژەیــە کــە نوێنەرانــی 
نەتــەوەی نەجیــب و لێهاتــووی ئێــران دەبــێ ئەرکــی 
خۆیــان بەجــێ بێنــن، دەنــا ئــەو خەڵکــە ئامــادەن 
ــم  ــش هیچ ــدی ئەمنی ــەن و ئی ــت بک ــان بەخ گیانی
ــە  ــە کــە ب ــرا ســەیدێکی جوانکەڵ ــت. خێ پــێ ناکرێ
فــڕی ژێــر عەمامەکەیــدا دیاربــوو لــە خزمەتکارانــی 
پەرلەمانــە خــۆی قــوت کــردەوە و گوتــی ئەمــن 
دەچــم، پاشــان چــووە نــاو پەرلەمــان و چەنــد 
ــە پەرلەمانــەوە هاتــن  خولەکــێ تێنەپەڕیبــوو کــە ل
ــرد. منیــش  ــگ ک ــان بان ــی شــێخ جەعفەری و جەناب
ــادە و  ــز و ئیف ــە فی ــا و ب ــەوە ن ــە خۆم ــم ب مڵقێک

شــکۆوە چوومــە ژوورەوە.
ئێســتا  ئەگــەر  باشــە  گوتــم  خۆمــەوە  الی   
پرســیاریان کــرد ئــەدی کابــرا چیــت دەوێــت و لــە 
ــودا و  ــەم خ ــە ه ــی ک ــی چ ــی؟ دەڵێ ــی دەگەڕێ چ

هــەم بەنــدەش ڕازی بــن؟ 
ویســتم لــەو خزمەتــکارەی پەرلەمانــە کــە لــە 
ــرا دەنگوباســی  پەنامــەوە دەهــات بپرســم ئــەرێ ب
ئەمــڕۆ چییــە و بۆچــی دووکانەکان داخــراون؟ بەاڵم 
ــوو  ــە کار ترازاب ــە پوولێکــی، کار ل ــاوار ب ــەزار ه ه
ــەوە.  ــدا دیت ــدام پەرلەمان ــەردەم ئەن ــە ب ــۆم ل و خ
ــم  ــی پێاڵوەکەش ــم تایەک ــووم و دیت ــتەپاچە ب دەس
لــە پــێ کەنــراوە، ئیــدی چــار نەبــوو. یەکــەم جــار 
بــوو وەهــا کۆڕێکــم دەبینــی. دەوڵــەت زیــاد، هەتــا 
چــاو بــڕ دەکا فــڕ الر جمــەی دێ. پڕاوپــڕ لەســەر 
کورســی دانیشــتبوون و وەک ڕیــزی نوێژکــەران لــەم 
ــبیح  ــە تەس ــنی دەنک ــەر، چەش ــەو س ــۆ ئ ــەر ب س
پێکــەوە نووســابوون و جاروبــارەش وەک بالووکــەی 
ــرا.  ــدا دەبین ــیان تێ ــە و میزەریش ــبێح عەمام تەس
لــە پێشــەوە ئــەو شــوێنەی کــە حوکمــی میحرابــی 
ســێ  دوو  و  بــوون  لــەوێ  ســەرزلەکان  هەبــوو 
کەســیش بــە قەڵــەم و دەفتەرەوە لە بەردەســتیاندا 
وەک فریشــتە کــە چاکــە و خراپــە دەنووســنەوە لــە 

ــردەوە. ــان ڕەش دەک پەســتا کاغەزی

ســەرت نەئێشــێنم، فــڕ الرێکــی سەرســپی لــە 
پێشــەوە دانیشــتبوو، ڕووی تــێ کــردم و گوتــی 
جەنابــی شــێخ جەعفــەر لێژنــەی حکوومــەت خێــرا 
ــەو  ــرێ، ب ــددی هەڵدەگ ــت و جی ــگاوی پێویس هەن
جــۆرەی کــە خەڵــک دەیانەوێــت و دڵنیاشــین کــە 
ئەنجامێکــی چاکــی دەبێــت، بۆیــە داوا لــە بەڕێــزت 
دەکەیــن کــە پێشــەنگی مافــی خەڵکیــت، لــە الیــەن 
ــەر  ــەم ه ــە خاترج ــەرەوە ک ــان بک ــەوە دڵنیای ئێم
ــان  ــە، ئامانجەکانی ــیاوی خۆیان ــە ش ــۆرە ک ــەو ج ب

ــت. ــتەبەر دەکرێ دەس
پاشــان چەنــد کەســێکی تــر هەنــدێ فڵتەفڵــت و 
قســەی قورســیان کــرد و کــە تەقــەی ســەرم دەهات 
و تەنیــا لــەوە گەیشــتم کــە فــڕ الرە سەرســپییەکە 
ســەرۆک وەزیــران بــوو و ئەوانی تریش ســەرزلەکانی 
ــەکانی  ــک و تەڕەماش ــڕۆ و کەش ــرات و میان دیموک
ــتم  ــە دەرەوە ویس ــان هاتم ــە پەرلەم ــێ ل ــر. کات ت
ــەو  بــۆ ئــەو حەشــیمەتە وتارێکــی بــاش بــدەم و ل
قســانە کــە تــازە فێریــان بووبــووم هەندێکیــان 
بــۆ کاوێــژ بکــەم و دەرخواردیــان بــدەم، بــەاڵم 
خەڵکەکــە باڵوەیــان کردبــوو. دیاربــوو خەڵکــی بــە 
شــەرەف و نەجیــب لەمــە زیاتــر پێداگــری لــە مافــی 
خۆیــان بــە بــاش نەزانیبــوو، بۆیــە چووبوونــە الی 
ــەش کــە  ــر و کەچەاڵن ــەو کوێ ــەوە. ئ ئیشــی خۆیان
لــە بــازاڕی پەلەوەرانــەوە وەدوام کەوتبــوون لــە 
ســووچێکەوە دانیشــتبوون و هەلووکێنیــان دەکــرد 
ــوون  ــان نەب ــەوە. دەتگــوت ئەم ــان نەدەدای و ئاوڕی
کــە چەنــد خولــەک لەمەوبــەر دەنگــی “بــژی شــێخ 
ــش  ــمان. منی ــی ئاس ــتە تاق ــان دەگەیش جەعفەر”ی
ــەر  ــم گرتەب کلکــم خســتە سەرشــانم و ڕێگــەی ماڵ

کــە باســەکە بــۆ ژنەکەشــم بگێڕمــەوە. 
گەنجــە  ســەیدە  بــازاڕەوە،  کونجێکــی  لــە 
ــێخ  ــەی ش ــانە پەیامەک ــە خۆبەخش ــە ک لووتبەرزەک
جەعفــەری گەیاند، لەســەر کورســییەکی چاخانەیەک 
پاڵــی دابــووەوە و مێزەرەکــەی الر کردبــوو و چــای 
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لەبیــری کــردووە چەنــد  دەخــواردەوە. دەتگــوت 
حکوومــەت  نێــوان  پــردی  لەمەوبــەر  خولەکــێ 
منیــش  بــووە.  بەغیــرەت  و  نەجیــب  خەڵکــی  و 
خۆمــەوە  الی  و  دەچــووم  بەرەومــاڵ  بیرمەندانــە 
دەمگــوت هەرچەنــدە دەبــێ ژن و منداڵەکــەم بــە 
زگــی برســی بخــەون، بــەاڵم قەیــدی نــاکا، چونکــە 

ئیــدی مــن بوومەتــە پیاوێکــی سیاســی. 
هەواڵــی لێهاتووییــم پێــش لــە خــۆم گەیشــتبووە 
ــی  ــە دایک ــووم ک ــتا وەژوور نەکەوتب ــەوە. هێش ماڵ
خولــە بــە پێکەنینــەوە هاتــە پیریمــەوە و زۆری 
ڕێــز لــێ گرتــم و گوتــی: ئافــەرم ئێســتا ئیــدی 
بوویتــە پیــاو. هەتــا دوێنــێ کــەس گــووی بــە 
کاڵوت نەدەپێــوا، کەچــی ئەمــڕۆ لــە بەرانبــەر شــا 
و وەزیــردا قســە دەکــەی، ڕووبــەڕووی فــەوج  فــەوج 
ســەرباز دەبیتــەوە، وەک بولبــول دەچریکێنــی. 
خەڵــک دەڵێــن ســەرۆک وەزیــران بۆخــۆی تەوێڵــی 
مــاچ کــردووی. بــژی، ئافەریــن! بــا ژنەکــەی حاجــی 
عەلیــش لــە داخــان بتەقــێ بە تــوون و بــە تەوەس.
وایــە  پێــی  بەڕاســتی  ژنەکــەم  زانیــم  ئیتــر 
بــەاڵم  زاڵ،  ڕۆســتەمی  بووەتــە  مێردەکــەی 
نایدرکێنــێ. دەقــی خــۆم نەشــێواند و مڵقێکــم بــە 
ــێ  ــە خــۆ واڵت ب ــێ وای ــم: بەڵ ــا و گوت ــەوە ن خۆم
خــاوەن نییــە ، دەبــێ داخوازییەکانــی خەڵــک بێنــە 

دی...
پاشــان ئــەو قســە زل و قۆڕانــەی کــە لەبــەر 
لەبــەر  نەمتوانیبــوو  و  بیســتبووم  پەرلەمانــدا 
بــۆ  بڵێمــەوە،  حەشــیمەتەکەی  بــۆ  دەرکەیــدا 
پرسەکەشــم  لــە  تەنانــەت  گێڕایــەوە،  ژنەکــەم 

کــردەوە. ئــاگادار 
و  هەرکامــە  پایتەخــت  ڕۆژنامەکانــی  ســبەی 
و  نووســیبوو  بابەتەکەیــان  لەســەر  درێــژی  بــە 
هاتوهاوارەکــەی منیشــیان وەک ڕاچڵەکانــی هەســتی 
)ڕۆژنامــەی  بەتایبــەت  بردبــوو،  نــاو  خەڵــک 
حەقیقەتــی شەعشــەعانی( مانشــێتەکەی کــە خولــەی 

کــوڕم بــە پرتەپــرت بــۆی خوێندمــەوە و تــا ئــەڕۆش 
هــەر لــە بیرمــە ئەمــە بــوو کــە: “ئەگەرچــی تەشــی 
دەڕێســرێت و ئاســنیش دەتوێنرێتــەوە، بــەاڵم شــێخ 
جەعفــەری هــەالج و کاوەی ئاســنگەر هەردووکیــان 
گوڵــزارن.  یــەک  گوڵــی  و  گــڕکان  یــەک  ســکڵی 
هــەر دوو ڕۆڵــەی کۆڵنــەدەری ئێــران و خوازیــاری 

ئازادیــن”. و  ســەربەخۆیی 
دەیگــوت  هاتبــوو  ناوێکیــش  ئاکــۆ  تەنانــەت 
دەیــەوێ چاوپێکەوتنــم لەگــەڵ بــکات و هەنــدێ 
شــتی لــێ پرســیم کــە وەبیــری شەیتانیشــدا نایــەت 
خۆشــتر  لــەوە  بــوو؟  چ  مەبەســتی  ناشــزانم  و 
پیاوێــک بــوو کــە لــە هەندەرانــەوە هاتبــوو وێنــەم 
ــرد و دەرکەشــی  ــوی ک ــم پڕجنێ بکێشــێ، ژنەکەش
لــێ نەکــردەوە و تێــی گەیانــد ئێمــەی ئێرانیــی 

ــرێ.  ــەور ناک ــەس چ ــۆ ک ــمێڵمان ب ــۆڕا س لەخ
کــە  نیشــانەیەک  یەکــەم  نەئێشــێنم  ســەرت 
مــن بوومەتــە پیاوێکــی سیاســی ئەمەبــوو کــە 
ــەکان وەک  ــەو ڕۆژەوە، ڕۆژنام ــی ئ ــە بەیان ــەر ل ه
بڵێــی کوللــە لــە خەرمانــی دابــێ بەســەر ماڵمانــدا 
دادەباریــن. نازنــاو نەمابــوو بــە بااڵمــدا نەیــدروون، 
باوکــی  نیشــتمان،  ڕاســتەقینەی  پێشــەوای 
نیشــتمان و نیشتمانپەرســتان، ئەفالتوونــی زەمــان، 
ئەرســتۆی ســەردەم و ئیــدی ئــەوە نــاو نەمابــوو وە 
ــەو  ــوان ل ــەم ج ــەوە ژنەک ــن. بەداخ ــەوە نەنێ کلکم
قســانە نەدەگەیشــت و ڕاســتییەکەی خۆشــم هــەر 

ــتم. ــێ دەگەیش ــێ ت ــدەی ل ئەوەن
ــەو ڕۆژە  ــوەڕۆی ئ ــش نی ــێنم پێ ــەرتان نەئێش س
حاجــی عەلــی هــات بــۆ الم و گوتــی بــا بــە تەنیــا 
قســە بکەیــن. نێرگەلەیەکــم بــۆ چــاخ کــرد و گوتــم 
ــە  ــی ل ــی مژێک ــی عەل ــە. حاج ــم لێت ــوو گوێ فەرم
نێرگەلەکــە دا و بــرۆی هەڵتەکانــد و گوتــی: “پــێ 
دەچــێ تووشــی نەخۆشــییەکەی مــن بوویتــە و 
کــورد گوتەنــی: ســەرت دەخورێــت. زۆر باشــە 
ــا  ــی سیاســەتیش وەک پەت ــن! نەمزان ــاوم ڕۆش چ
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گشــتگیرە! دەڵێــن میــوان حــەزی لــە میــوان نییــە 
و خــاوەن مــاڵ لــە هەردووکیــان، بــەاڵم پیــاوی ژیــر 
نابــێ بیرتەســک بــێ. مەبەســتم لــەم سەرئێشــەیە 
ئەمەیــە کــە ئەگەرچــی دوێنــێ بــە شــەوێ ڕێگــەی 
ــاوت بنێشــتە  ــڕی و ئێســتاکەش ن ســەد ســاڵەت ب
ــێ هێشــتا  ــرت ب ــەاڵم لەبی ــە، ب ــن زاران خۆشــەی ب
تازەکاریــت. کــورد گوتەنــی ئەمــە ســەوەتەیە و 
ــنگەری و قــوون هەڵتــەکان.  ــەک ئاس ســەنعەت ن
باشــتر وایــە دەســت لــە دەســتی یەکتــر، لــەم ڕێــگا 
پــڕ هــەوراز و نشــێوەی سیاســەتەدا پشــتوپەنا 
یــەک  بــە  گوتوویانــە  بیســتووتە  دیــارە  بیــن. 
ــە کاری  ــت، بەتایبــەت ل ــێ نادرێ ــە ل دەســت چەپڵ
سیاســیدا، کــە هەنــدێ بوونەتــە کــەوا ســوور و 
پاشــای ســەرتەخت و ناهێڵــن کــەس خــۆی لــە 
قەرەیــان بــدات. پێتوایــە هــەر ئــەوەی کــە ئــەوڕۆ 
زەڕەزەڕێــک و هــاوار و دادێکــت کــرد و ڕووبــەڕووی 
وەزیــر و گزیــر بوویتــەوە ئیــدی نانــت دەگاتــە ئــەو 
ــا  ــووی. ت ــی گادا خەوت ــە گوێ ــە، ل ــا کاک ــە؟ ن ڕۆن
چــاو بکەیتــەوە بوختــان و بــێ ڕێــزی وەک تــەرزە 
ئاکامەکــەی  بــە ســەرتا دەبــارێ و بچووکتریــن 
ــێ حــەرام و ئارەقــەت پیــس و  ــە ژنەکــەت ل ئەوەی

ــت!” ــەرز دەکرێ ــتنت ف کوش
ــەی دا  ــە نێرگەلەک ــای ل ــی وەه ــانیش مژێک پاش
کــە ئاوەکــەی کەوتــە قوڵتەقوڵــت و دووکەڵەکەشــی 
وەک ســۆپە لــە ئاگردانــی دوو کونــە لووتییــەوە 
قســەکانی  لــە  هیــچ  ئەگەرچــی  دەرەوە،  دایــە 
بــەاڵم  ســووڕمابوو،  ســەرم  و  تێنەگەیشــتبووم 
ئــەوەم دەزانــی کــە حاجــی عەلــی ســەگی زۆر 
شــوێنی لــێ وەڕیــوە و ســاختەچییەکی ناتــاو و 
ــرە. حەزیشــم دەکــرد  ــە ئەزمــوون و ژی پیاوێکــی ب
الی ژنەکەمــەوە خــۆم بــە هــاوکاری ئــەو لــە قەڵــەم 
بــدەم، هــەر بۆیــە بڕیــار درا هــەوڵ بــدەم لە بــازاڕدا 
دەنگــی پــێ بــدەن کــە بچێتــە پەرلەمــان و ئەویــش 
لەگەڵمــدا ڕاســت بێــت و لــە کاری سیاســیدا هــاوکار 

و چاوســاغم بــێ. هــەر لــەو دیــدارەدا حاجــی عەلــی 
هەنــدێ پەنــدی قــورس و گرانــی پــێ گوتــم و 
ــەی  ــن پل ــەر یەکەمی ــە س ــی نام ــی الق ــۆی وتەن خ
پەیــژەی سیاســەتەوە، پاشــان کــە زانــی خەڵــووزی 
ــی  ــتنی گوت ــش ڕۆیش ــەوە، پێ ــە کوژاوەت نێرگەلەک
ــە  ــەو کات ــا ئ ــت؟” ت ــەی دەبێ ــۆ ک “دانیشــتنمان ب
بۆیــە  نەبیســتبوو،  مەبەســتە  بــەو  دانیشــتنم 
ــە  ــی ک ــی عەل ــەوە. حاج ــی واڵم بدەم ــی چ نەمزان
ــارە نازانیــت  ــی و گوتــی: “دی ــوو زان ــرەک ب زۆر زی
ــان  ــی تایبەتی ــەران زمان ــە زێڕنگ ــەروا ک ــە ه چونک
ــە  ــان هەی ــی تایبەتی ــییەکانیش زمان ــە، سیاس هەی
ــۆ  ــت. ب ــری ببی ــۆش وردە وردە فێ ــێ ئەت ــە دەب ک
ــۆڕی  ــە ک ــتنە، وات ــەی دانیش ــەم وش ــەر ئ ــە ه وێن
قســەکردن. هــەروا کــە خەڵکــی ئاســایی بــە یــەک 
ــن  ــییەکان دەڵێ ــن، سیاس ــەک ببینی ــە ی ــن ک دەڵێ

ــێ”. ــەی دەب ــۆ ک دانیشــتنمان ب
ــی  ــی عەل ــەدواوە حاج ــەوە ب ــار درا ل ــدی بڕی ئی
لــە هــەر دانیشــتنێکدا چەنــد زاراوەیەکــی ئــەم 
ــی  ــدا بڕێک ــەو ڕۆژەش ــەر ل ــکات. ه ــر ب ــەم فێ زمان
فێــر کــردم کــە هێشــتا چەنــد دانەیەکــم لەبیــر 
ــە  ــدی سیاســی، وات ــنی: بەرژەوەن ــە چەش ــاوە ب م
ــەدە،  ــوێ م ــە و گ ــە بیک ــە بەرژەوەندیدای ــت ل چی
هاوڕێتــی،  و  دۆســتایەتی  واتــا  هاوپەیمانیــی، 
چــاالک، واتــا چەشــنی ســەگ هەڵبــەز و دابــەز 
کــردن، دوور لــە موڕاڵــی سیاســی، واتــا خوێــڕی، 
بــژی، واتــا تەمەندرێــژ بــی، هەلومــەرج، واتــا ئــەو 

وەزعــەی تێیدایــن و...
ــج  ــۆم قن ــش خ ــت منی ــە ڕۆیش ــی ک ــی عەل حاج
کــردەوە و بــە ژنەکــەم گــوت “ دانیشــتنم هەیــە” و 
ئــەو هەژارەشــم وڕ و کاس بە جــێ هێشــت و بــەرەو 
بــازاڕ بــەڕێ کەوتــم تابزانــم چ باســە. لــە ســاڵو و 
ــە  ــدار و دەســگێڕ تێگەیشــتم ک ــای دووکان مەرحەب
ــە  ــم ب ــد ڕۆژێ دەتوان ــردووە و چەن ــم دەرک ناوبانگ
قــەرز شــت وەربگــرم. الی خۆمــەوە گوتــم هــەر 
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بــژی شــێخ جەعفــەری هــەالج پێشــەوای میللەتــی 
ــان! ــران! کاوەی زەم ئێ

لــە ڕێــگادا چەنــد کەســێ دەوریــان گرتــم و 
پــاش پێداهەڵگوتــن، هێــدی هێــدی دەســتیان کــرد 
بــە ســکااڵ و وردەگلەیــی لــە خەڵــک. دەتگــوت 
ــم.  ــای گەڕەک ــەرع و دادوەر و کوێخ ــم ش ــن حاک م
فاڵنــە بــەگ پیاوێکــی لــە ماڵەکــەی دەرکــردووە و 
ــر  ــر کــردووە. مەالیەکــی ت ــێ داگی خانووەکەشــی ل
کابرایەکــی ناچــار کــردووە ژنەکــەی تــەاڵق بــدات، 
چونکــە ژنەکــەش جــوان بــووە جاشــی کردووەتــەوە 

بــۆ کابــرا.
ــێ شــەڕی شــەرعی  ــازاڕ کۆمەڵ ــا گەیشــتمە ب  ت
و ناشــەرعی سەدســاڵەی شــاریان بــۆ گێڕامــەوە 
و  بەڵێــن  دار  گــەاڵی  وەک  لەپەســتا  منیــش  و 
ــەن  ــە “تەم ــش ل ــرد و ئەوانی ــەرج دەک ــم خ پەیمان
درێــژ بــی” و “خــودا دوژمنانــت کوێــر بــکات” 
هەگبەیــان پــڕ دەکــردم، هەروەهــا دەرکــەوت ڕیشــی 
پیــاوی سیاســی وەک زنجیــری دادی ئەنووشــیروان 
ــە دەســتی دادوەر و  ــوارە ل ــا ئێ ــان ت ــە بەی ــەر ل ه
شــەڕکەردایە و ماڵەکەشــی تەویلــەی حکوومەتــە 
کــە جێگــەی دز و درۆزن و هــەژار و پیاوکــوژە، 
دەی وەرە کــەر بێنــە و پاقڵــە بــار بکــە. خــۆ 
عومــری خزریشــت هەبــێ، بــۆ خــۆش کردنــی ئــەم 

ــاکات.  ــەش ن ــەڕانە ب ش
ــش  ــێ ف ــم ل ــازاڕ. باڵ ــەم گەیشــتبوومە ب ــەم ک ک
کــردەوە و ناوچــاوی گرژی شــێخ جەعفــەرم کردەوە 
ــێ.  ــزەوە بنوێن ــە ب ــر و ب ــا شــیرینتر و میهرەبانت ت
ئەوهــا بــە خۆشەویســتی و میهرەبانییــەوە ســاڵوی 
خەڵکــم واڵم دەدایــەوە، کــە دەتگــوت پەنجــا ســاڵە 
مــەالی گەڕەکــم. خەڵــک بــەردەوام دەیانپرســی 
جەنابــی شــێخ دەنگوبــاس چییــە؟ منیــش وەک 
بڵێــی تەلــی تەلەفوونی وەزارەتی ناوخۆ و دەرەوەی 
ئێــران لــە ژوورەکەمدایــە کــورت و کورمانجــی وەک 
ــۆ  ــودا ب ــوت: خ ــەوە و دەمگ ــم دەدای ــەڵ واڵم مەت

خــۆی ڕوحــم بــکات، زۆر خراپیــش نییــە، بــێ هیــوا 
نیــن، دۆخەکــە هەســتیارە، تەنگــژە بەڕێوەیــە و...
هەروەهــا بــە حــەق و ناحــەق ئــەو دەســتەواژانەم 
دەگوتــەوە کــە لــە حاجــی عەلییــەوە فێــر بووبــووم 

و مەشــقی سیاســیم دەکــرد.
ــدا  ــەم و تێ ــتمە بــەر دووکانەک وردە وردە گەیش
مابــووم دەبــێ چ بکــەم. گیرفانیشــم لــە ماڵــی خودا 
ــوو و  ــدا ب ــی تێ ــد کونێک ــا چەن ــوو، تەنی ــر ب پاکت
کــورد گوتەنــی ئەســپێی تێیدا ســەوزەڵەی دەگوت. 
ــی و  ــگێڕ و هەرچ ــی دەس ــاک و چۆن ــی چ ئەگەرچ
ــوو  ــارە گا گ ــە دووب ــوو ک ــە ب ــەو مانای ــی ب پەرچ
ــەم،  ــەی دەک ــەو ڕۆن ــان ل ــانەوەش ن دەکات و دیس
ــتا  ــەرز هێش ــە ق ــی ب ــی نان ــم دەزان ــەاڵم ئەوەش ب
ــێ  ــت پ ــوارێ بین ــتووە خ ــەوە نەڕۆیش ــە گەرووت ل
ــرا ئەســپی  دەگــرێ، بۆیــە الی خۆمــەوە گوتــم کاب
ســەرباری  دادەبەســتێ.  بــۆ  ئاخــوڕی  و  نییــە 
ئەمانــەش قوتابخانــەی خولــەی کــوڕم بــوو کــە 
ــەاڵی ئاســمانیی  ــەدەر و ب ــەزا و ق ــە وەک ق مانگان
ــتم  ــردم. ویس ــاڵ دەک ــی ت ــەریدا دەدام و ژیان بەس
ــوداری،  ــە چێ ــە ناردم ــە، بۆی ــەوە قوتابخان نەینێرم
بــەاڵم لــە پڕێکــدا مودیــری قوتابخانــەم لــێ پەیــدا 
گێڕایــەوە  حەدیســی  و  ئایــەت  ئەوەنــدە  بــوو 
ــە  ــەر ل ــوو ئەگ ــم واب ــە پێ ــردم ک ــۆ ک ــەی ب و قس
ــە  ــران نەدەم ــج ق ــێ مانگــێ پێن ــن بەردیشــەوە ب ب
قوتابخانــە، لــە ئیبنــی مولجــەم و شــمر مەلعوونتــر 

و کافرتــر و خاینتــر و گەمژەتریشــم.
 دڵێکــم دەیگــوت دووبــارە دووکانەکــەم بکەمــەوە 
و خەریکــی کاســبی بــم، خــۆ ئیــش کــردن دژایەتــی 
لەگــەڵ پلــە و پایــەدا نییە، پێغەمبەریــش باخەوانی 
کــردووە، بــەاڵم دیســانەوە لۆمەی ژنەکــەم و دەنگی 
ناحــەزی لــە گوێمـــدا دەزرنگایــەوە و موچڕکــم بــە 

لەشــدا دەهــات و دەســت و پێـــم خــاو دەبــوون. 
ســاڵوێکی  دەنگــی  بــووم  وتووێرەیــەدا  لــەم 
ــی  ــم بین ــمدا پیاوێک ــە پێش ــدم. ل ــەرز ڕایچڵەکان ب
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ــی لەشــی فەنەرێکــی  ــەر ئەندامێک ــوت ه ــە دەتگ ک
پێوەیــە. لەشــی لــە زمــان لووســی و پێداهەڵگوتــن 
دروســت کرابــوو. زاری دەیگــوت “گــەورەم” چــاوی 
ــەوال  ــەم الو ئ ــی ئ ــم”. گەردن ــوت “ کارەکەرت دەیگ
پــێ دەکــرد و دەیگــوت “نۆکــەری تــۆم”. چەشــنی 
دەجــاڵ هــەر تاڵــە موویەکــی زمانێکــی هەبــوو. 
ــە گوریــس درێژتــر  ــە ئەڵمــاس تیژتــر و ل زمانــی ل
بــوو و ماوەیەکــی درێــژ کلکــی ســووڕ دا. ســەرەتا 
ــەر  ــووە نۆک ــان ب ــرد، پاش ــم دەک ــە گیان ــای ب دوع
ــە  ــکار و ســەگی بەردەرکــەم و هــەزاری ب و خزمەت
ــردم،  ــۆ ک ــاڵەی ب ــی سەدس ــێ. داوای تەمەن پووش
خەلیفــەی  کیســەی  لــە  بڵێــی  وەک  پاشــان  و 
دەبەخشــێ، ســەد ســاڵی کــردە هــەزار ســاڵ. 
ڕێــک دەتگــوت زیارەتنامەیەکــی لەبــەر کــردووە 
و دەیڵێتــەوە. ئــەو ناپیــاوە فرســەتی نــەدام زار 
بکەمــەوە. هــەر بــەر و دوای کــرد و ڕیشــی خــول دا 
و دەســتی لەســەر ســنگییەوە دەخســتە ســەرچاوی 
و لــە ڕیشــییەوە دەیخســتە ســەر ســەری و بــە 
پێکەنینــی زۆرەکــی و ســەرومل ســووڕانەوە، دوعای 
بــۆ خــۆم و مــاڵ و منــداڵ و بــاب و باپیریشــم 
دەکــرد. دڵــم کەفــی کــرد، لەوانــە بــوو هــاوار بکەم.
بــەرەو مــاڵ کەوتمــەڕێ. زیارەتنامــە خوێنەکەشــم 
تاتووڵــەی  ســەگێ  چەشــنی  و  هــات  لەگەڵــدا 
خواردبــێ، بــە دەورمــدا هەڵدەبــەزی و دەوەڕی. 
دا  تەقــەم  و  بەرمــاڵ  گەیشــتمە  وردە  وردە 
و وەژوور کەوتــم. پێــم وابــوو کابــرام لــە کــۆڵ 
بەوپــەڕی  کابــراش  نەخێــر.  بــەاڵم  بووەتــەوە، 
ڕێــزەوە دەرکەکــەی پێــوە دا و گوتــی تەحــا ئیــدی 
دەتوانــم بــە دڵــی خــۆم قســە بکــەم. ســەرم لــەم 
ــم چ ڕیخێکــی  ــە ســوڕمابوو، دەمویســت بزان کابرای
ــا  ــن هێن ــە م ــرا وازی ل ــڕ کاب ــەوەیە. لەپ ــە کاڵش ب
ــەت و  ــی حکووم ــە پێداهەڵگوتن ــرد ب ــتی ک و دەس
ماڵباتــی خاقانولســەڵتەنە و کاکیلــەی دەشــکاند و 
وەک چەقچەقــەی ئــاش ئــاردی دوعای دەهاڕی. الی 

خۆمەوە گوتم ڕەنگە کابرا نەخۆشــیی زمانلووســیی 
هەبێــت. ئەگــەر بــە منــدا هەڵبڵــێ کــە هیــچ، دەنــا 
مــن چــم لــەوە داوە خــودا ماڵــی خاقانولســەڵتەنە 
بــووم  قســانەدا  لــەم  نــە.  یــان  دەکا،  وێــران 
ــتە  ــەڵتەنەی خس ــڕی خاقانولس ــرای خوێ ــڕ کاب لەپ
ــەی ســەرۆک  ــی فەغفوورولدەوڵ ــە گیان الوە و کەوت
ــا،  ــی دوع ــەکە لەبات ــارە ئاش ــەم ج ــەوە. ئ وەزیران
ــدا دەســووڕا و دەرکــەت  ــرەت و لەعنەت ــەالی نەف ب
کابــرا هــەروا کــە زۆر زمانلووســە، زۆریــش دەمشــڕە 
و لــە هــەر الیەکــەوە بــای بێــت شــەن دەکات و بــە 

ــە ڕاو دەکات. ــد چۆلەک ــەردێ چەن ب
ــێ  ــن و ب ــە خای ــوو ب ــەی هــەژار ب فەغفوورولدەوڵ
ویــژدان و بــێ ئابــڕوو. ئیتــر زانیــم کابــرا بچووکترین 
ــەی  ــە و بنەماڵ ــی فەغفوورولدەوڵ ــەرهاتی ژیان بەس
دەزانــی و باســی هەمــوو قوژبنەکانــی ژیانــی کردن.
ئیــدی خــۆم بــۆ ڕانەگیــرا و هــاوارم کــرد ئــەدی 
کــۆڕە ئاگــرت لــە زاردایــە، یــان بیبــەرت خــواردووە، 
ــێ  ــە ل ــدە چەنەک ــە وا ئەوەن ــەویلکەت لەق ــان ش ی
ــم  ــە گیان دەدەیــت؟ خــۆ مێشــکت خــواردم چــت ل
دەوێــت؟ ڕووی دەمــت لــە کێیــە کابــرای چەنەبــاز؟ 
ڕەبــی گیانــت دەرچــێ بڵــێ بزانــم چــت دەوێ. دەنــا 
ــم  ــە کۆڵ ــەر ل ــودا و پێغەمب ــری خ ــە خات ــە ب بیک

بــەرەوە ئــەم خێروبێــرەت بــۆ خــۆت.
کابــرا کــە زانــی چ باســە و خەریکــە تاقەتــم تــاق 
دەبــێ، پێکەنینێکــی بێتامــی کــرد و گوتــی: “ڕەبــی 
الڵ بــم ئەگــەر وەڕزم کردبێتــی. وەاڵهــی ئەوەنــدەم 
خــۆش دەوێیــت و خاتــرت لــە دڵمدایــە کــە نازانــم 
چــی بڵێــم. دەزانم جەنابــت الی خاقانولســەڵتەنەوە 
ڕووم ســپی دەکەیــت. خاقانولســەڵتەنە زۆرت ڕێــز 
دەگــرێ هــەر زۆر زۆر. ئــەوەی لــە تواناییمــدا بــووە 
لــە وەســفی جەنابتدا گوتوومــە و درێغیم نەکردووە. 
مــن لــە خزمەتیــدا گوتوومــە جەنابــی شــێخ جەعفەر 
لــە هــەر کــۆڕ و کۆبوونەوەیەکــدا زمانــی بــە چاکــە 
ــوە  ــاوکاری ئێ ــە ه ــە ب ــوای ئەمەی ــت و هی دەگەڕێ
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زوو بــە زوو شــەڕی فەغفوورولدەوڵــەی بــێ قیمــەت 
ــە  ــەو خەڵک ــۆڵ ئ ــە ک ــتمانفرۆش ل ــن و نیش و خای
ــە بیــر بــێ  هــەژارە بکاتــەوە. ئەڵبــەت ئەوەشــت ل
کــە خاقانولســەڵتەنە لــەو پیاوانــە نییــە دۆســتانی 
فەرامــۆش بــکات و وەک فەغفوورولدەوڵــە پشــتیان 
لــێ هەڵــکات. تــۆ چوزانــی چەنــدەم خزمەتــی  
ســەرۆک  بــە  بــوو  تــا  کــرد  فەغفوورولدەوڵــە 
وەزیــران! دوای ئــەوە ئیــدی نــە بــای هاتبــوو 
ــەوە،  ــێ نەدام ــاوڕی ل ــر ئ ــتبوو، ئیت ــای ڕۆش ــە ب ن
ــا  ــابە، ئەوەت ــاوی حیس ــەاڵم خاقانولســەڵتەنە پی ب
بــۆ  نــاردووە  پارەیــەی  بــڕە  ئــەو  پێشــەکیش 
خەرجــەکان و دەیدەمــە خزمەتــت. لــە بیــرت نەچێ 

ئاخــوڕ چــەورە.”
لــە پڕێکــدا دیتــم کیســەیەک قەرەپووڵــم لــە 
دەســتە و تەنیــا خۆمــم و خــۆم، کابــراش وەک 

شــەوە نوقــم بووبــوو. 
ســەرەتا نەمدەزانــی ئــەم بایــە لــە کوێــوە دێ و 
ئــەم جامقولیبــازی و بگــرە و بەردەیــە بــۆ چییــە؟ 
بــەاڵم وردە وردە قســەکانی کابــرا گەڕایــە گیانــم و 

زانیــم چ باســە..!
ــی  ــەر کلک ــتووەتە س ــی خس ــەڵتەنە پێ خاقانولس
و  بیســتووە  منیشــی  نــاوی  و  فەغفوورولدەوڵــە 
لەســەر  دەکات  ئــەوە  بــۆ  ئامــادەکاری  خەریکــە 

ڕێگــەی البــات. 
بە هـــ بەهـــ بــژی چ پیاوێکــم بــۆ خــۆم، پاشــانیش 

دام لــە قاقــای پێکەنیــن.
 لەپــڕ کیســە پوولەکــەم لەدەســت بەربــووەوە و 
زگــی هەڵــدڕا. بــە قــەدەر دە تمــەن ســککەی تێــدا 
ــە پشــیلە  ــە خــول  خــول وەک جووجــک ک ــوو ک ب
ــووچێ  ــەرەو س ــان ب ــەر کامەی ــێ ه ــەوە ب ــە دوای ب
هەاڵتــن. لەنــاکاو حاجــی عەلــی یاڵاڵیەکــی کــرد و 
وەژوور کــەوت. کاتــێ ســککەکانی بینــی ئــاو زایــە 
دەمــی و گوتــی” خەرمــان بەرەکــەت! لەباتــی وردە 
ــمانی  ــککەی عوس ــان، س ــی کۆاڵن ــەی لێفەکۆن لۆک

ــە  ــە دەردی زەمان ــای ل ــارێ. ئ ــا دەب ــەر ماڵت بەس
کەکــرەش بووەتــە ڕێحانــە. شــوکور بــۆ خــودا! 
ــی  ــە دەنگ ــل ل ــی جبرەئی ــی باڵ ــێ دەنگ ــچ نەب هی
ــەت  ــارە دووکانەک ــترە. وا دی ــی هەلالجــی خۆش زێ
لــە کــۆڵ بووەتــەوە و کەوانــە کۆنەکــەت فرۆشــتووە 

ــووە”. ــارەت دەســت کەوت و پ
ویســتم بیخاڵفێنم و چەند چەقۆیەکی بێ دەســکی 
بــۆ دروســت بکــەم، بــەاڵم پەشــیمان بوومــەوە 
و گوتــم نابــێ، ئێمــە دەســتی برایەتیمــان داوە. 
ڕاستییەکەشــی ئەوەیــە دڵــم ئۆقــرەی نەدەگــرت 
ئەگــەر شــان و شــکۆی خۆمــی بــۆ دەرنەخــەم، 
هــەر بۆیــە بــە پیازداخێکــی زۆرەوە بــۆم گێڕایــەوە 
و گوتــم ئێســتاکەش چیــت پــێ خۆشــە بێــژە، 

ــە.  ــدا نیی ــی تێ ــە فرتوفێڵ چونک
ــی” دەی  ــد و گوت ــی ســەرێکی لەقان حاجــی عەل
ــووە  ــە بیرچ ــتێکم ل ــازاوە. ش ــۆت س ــارە ب دەی دی
کــە ئێســتا پێــت دەڵێــم و ئیــدی کاڵوەکــەی خــۆت 
بکــە قــازی چیــت پــێ باشــە وا بکــە. ئــەوەی 
حەقــی  دەبــێ  ئەتــۆش  گوتــم،  بــوو  لەســەرم 
ــی  ــان تووتک ــە هەردووکم ــەوە، ئێم ــی بدەیت برایەت

کۆختێکیــن”.
ئەمــن پێــم وابــوو حاجــی عەلــی کیســەی بــۆ ئــەو 
پارەیــە درووە و دەیــەوێ فێڵــم لــێ بــکات، بــەاڵم وا 
نەبــوو، مەبەســتی حاجــی عەلــی شــتێکی تــر بوو.

پاشــان گوتــی” جەنابــی شــێخ جەعفەر دەبــێ 
ــە  ــتە، ل ــەرمایەت پێویس ــەر کارێ س ــۆ ه ــی ب بزان
ڕەحیمــە کوێــری ســەر کووچــەوە بگــرە کــە نوقڵــە 
کــوردی دەفرۆشــێ هەتــا حاجــی ئەمیــن  بــەگ 
ــەوێ کارێ دەســت  ــە، هــەر کەســێ بی ــی نیی فەرق
نانێکــی هەبێــت، دەبــێ  پــارووە  بــکات و  پــێ 
ســەرمایەی هەبــێ، خــۆ ئــاش بــێ گەنــم ناگــەڕێ. 
ــێ ســەرمایە  ــارە ب ــش خــۆ دی ــە سیاســیی بوونی ب

ــت”. نابێ
ــتت  ــم مەبەس ــڕی و گوت ــێ ب ــرەدا قســەکەم پ لێ
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خوێندەوارییــە؟ حاجــی عەلــی بزەیەکــی کــرد و 
ــاوی  ــە کەڵکــی پی ــوا ب ــدەواری ک ــا، خوێن ــی ن گوت
سیاســی دێــت؟ خــۆ پیــاوی سیاســی نایەوێــت 
ــتت  ــە مەبەس ــم کەوات ــێ. گوت ــە دامەزرێن قوتابخان
دەوێ.  کارامەیــی  و  شــارەزایی  بڵێــی  ئەوەیــە 
گوتــی ڕەحمــەت لــە بابــت، شــارەزایی چییــە خــۆ 
پیــاوی سیاســی نایــەوێ ببێتــە شــارەزا. گوتــم 
ــی  ــێ زیارەت ــە دەب ــێ ک ــە ب ڕەنگــە مەبەســتت ئەم
ــی  ــێ. حاج ــهەدی کردب ــەال و مەش ــە و کەرب مەکک
ــاوی  ــرێ خــۆ پی ــوڕ گی ــە ق ــت ب ــی ماڵ ــی گوت عەل
سیاســیی حەجفــرۆش و کاروانچــی و چێــودار نییــە، 
مەبەســتم ڕاســتییە ڕاســتی. دەبــێ پیــاوی سیاســی 
ڕاســت و ڕاســتگۆ بــێ. خوێنــدەواری و شــارەزایی و 
پیرۆزییــەکان هەمــوو فشــەیە. ســەرمایەی دووکانــی 
پیــاوی سیاســی ڕاســتییە و بڕایــەوە. گوتــم بەڵــێ 
وایــە، واتــە چــاو لــە نامووســی خەڵــک نەکەیــت و 
ــە  ــو ئەمان ــی هەتی ــت. گوت ــێ نەکەی ــان ل خەیانەتی
چییــان لــە ڕاستیودروســتی داوە، ڕاســتی واتــە 
ــە وا  ــی پیاوێک ــاوی سیاس ــواردن. پی ــل نەخ بەرتی
بەرتیــل ناخــوات. گوتــم مەبەســتت لــە بەرتیــل 
هــەر ئەوەیــە کــە بــە مــەال و ئاخونــدی دەدەیــن؟ 
گوتــی بەڵــێ لــە کۆنــدا فەقیــر و هــەژار بەرتیلیــان 
مــەال و موجتەهیــد  بــە دەوڵەمەنــد و شــێخ و 
دەدا، بــەاڵم پــاش مەشــرووتە و ڕاپەڕیــن ئیــدی 
ــان و  ــەرۆک و خ ــدی س ــەوە و ئی ــە بووەت پێچەوان
ــل  ــەوە بەرتی ــم خــۆ ئ ــل دەدەن. گوت ــر بەرتی وەزی
ــۆ کێشــەی  ــە خ ــە وەک ســەدەقە و زەکات وای نیی
نییــە. گوتــی ســەدەقە بــۆ ڕەزای خــودای دەدەن، 
ــە نیــازی  ــدا کەســێ ب ــە کۆن ــەاڵم بەرتیــل وەک ل ب
وەدەســتهێنانی پۆســتێک بووبــا، هــەزار تمەنــی 
بــە پاشــا، یــان ســەرۆک وەزیــران دەدا کارەکەیــان 
جێبەجــێ دەکــرد. ئەوڕۆکــە هــەر ئــەو هــەزار و دوو 
هــەزار تمەنەیــان کردووەتــە پێنــج قڕانــی و دوو 
ــان  ــی بچووکی ــد کیســە پەڕۆیەک ــە چەن ــی و ل قڕان

کــردووە و ســمێڵی چەنــد کەســێکی پــێ چــەور 
ــان  ــێ بۆی ــەرەک ب ــتێکیان گ ــەر پۆس ــەن و ه دەک
جێبەجــێ دەکــەن. زۆربــەی ئــەو سیاســییانەش کــە 
دەیانبینــی، شــەو و ڕۆژ ئیشــیان هــەر ئەوەیە، واتە 
مامەڵەکــردن. بەرتیــل نەخــواردن کلیلــی دەرکەیــە 
و هــەروا کــە ئەگــەر هێمــای شــەوت پــێ نەبێــت، 
ناهێڵــن بچیتــە ناو کاری سیاســییەوە، بــەاڵم ئەگەر 
جێــی پێــت کــردەوە، جێــی سەریشــت دەکەیتــەوە 
و دەچیتــە ڕیــزی پاســەوان و قەرەوڵــەوە و ئیــدی 
ــی وا  ــەر بتوان ــارە ئەگ ــە. خــۆ دی ــە ڕۆندای ــت ل نان
بکەیــت کــەس نەزانــێ بەرتیــل دەخۆیــت، تەنانــەت 
ژن و منداڵەکەشــت تــێ بگەیەنیــت، ئــەوە ئیتــر 
سیاســییەوە،  پیاوانــی  گــەورە  ڕیــزی  دەچیتــە 
بــەاڵم ئــەم زیرەکییــەش بــە هەمــوو کــەس ناکــرێ، 
ــد،  ــە کاری سیاســی، مــەال، ئاخون مەگــەر پێــش ل
ســەید، یــان ئاغــەوات بووبێتــی، دەنــا کارێکــی پــڕ 
زەحمەتــە بەرتیــل وەربگریــت و ئــەم دەســت بــەو 

ــێ. دەســت نەزان
بەڵــێ بــەم جــۆرە قســەکانی حاجــی عەلیــم کــردە 
گــوارەی گوێــم و تێگەیشــتم فێڵــم لــێ کــراوە و 
ــار  ــاو ش ــە ن ــوو کەوتبێت ــتاش ق ــەر ئێس ــە ه ڕەنگ
و  نەهاتــەدەر  کڵ  لــە  جەعفەریــش  شــێخ  کــە 
هێشــتا القــی گــەرم نەبووەتــەوە خەریکــی بەرتیــل 
وەرگرتنــە. الی خۆمــەوە گوتــم پیــرۆزە لــەو ڕیشــە 
درێــژەت شــێخ جەعفــەر! ئێســتاکە لــە هەمــوو 
ــاوم و  ــازان ن ــە ق ســووچ و قوژبنێکــدا گۆشــتیان ل
دەڵێــن شــێخە بەرتیلــه خۆرەکــە. هەتــا زووە دەبــێ 
ــەم  ــەکات ئ ــەم ن ــێ کارێ بک ــدەم، دەب ــک ب هەوڵێ
چــوار قڕانــە قەرەپوولــە ئابــڕووم بداتــە دەم بــاوە، 
ئابــڕووی هــەزار ســاڵەم بــە تــڕێ دەبێتــە پــووش. 
ــەر.  ــم گرتەب ــی پەرلەمان ــم و ڕێ ــاڵ دەرکەوت لەم
دیتــم  پەرلەمــان،  بــەردەم  گەیشــتمە  کاتــێ 
حەشــیمەتێ کۆبوونەتــەوە و هاتوهاواریانــە. جــوان 
نــاوی خەیانــەت  تێنەگەیشــتم چ باســە، تەنیــا 
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و زینــدان و ســێدارەم هاتــە بەرگــوێ و زانیــم 
ــۆ  ــان ب ــورس کــردووە و کاڵەی ــاری کەســێکیان ق ب

هەڵبەســتووە، بۆیــە خەڵــک تــووڕە بــووە.
لــەم نــاوەدا وردە وردە دەورەیــان دام و دەنگــی 
ســاڵو و ســاڵوەت بــەرز بوویــەوە کــە گوایــە شــێخ 
جەعفــەر دەیــەوێ قســە بــکات. کاتێ بە خــۆم زانی 
لەســەر دەســتی خەڵکــم و لــە ســەر ســەکۆیەکیان 
دانــام. حەشــیمەتەکەش بــە دەمــی تــاک و چــاوی 
ــەزن  ــەری م ــن شــێخ جەعف ــن بزان ــەوە چاوەڕێ زەق
چــۆن ســزای خەیانەتــکاران دەدات. منیــش بــە 
چــەق و نــڕ، هــەر چۆنــێ بــوو حــەوت هەشــت 
ــووم  ــری کردب ــی فێ ــی عەل ــە حاج ــانە ک ــەو قس ل
عــەرزم کــردن و چەنــد ناوونرتکەشــم خســتە پــاڵ 
“خەیانەتکارانــی وەتــەن” و هەڕەشــەی “ ڕق و 
پاشــانیش  کــردن،  لــێ  نیشــتمانی”م  تووڕەیــی 
بزەیەکــم کــرد و گوتــم هەواڵێکــی تازەشــم پێیــە، 
ــتمان  ــە نیش ــش بکەن ــان منی ــەوێ وەک خۆی دەیان
فــرۆش، بــەاڵم ئــاو لــە ئاونگــدا دەکوتــن، الی ئێمــە 
پــوول و پەییــن وەک یــەک وایــە. لەباتــی ئــەو 
ســەدهەزار تمەنــە کــە دەیانــەوێ وەک ئاگــر بیخەنە 
ــش،  ــە ســەدان کرووری ــەر بیکەن ــەوە ئەگ ــی من ماڵ

ــادەم. ــەر ن ــە نیشــتمانەکەم ب مــن دەســت ل
لــەم کاتــەدا حــەزم دەکــرد حیکایەتێکــی گونجــاو 
لــە هەســتی نیشــتمان دۆســتیی ڕۆژئاواییــەکان 
دەرخــواردی  و  قســەکانمەوە  تەمــووی  بدەمــە 
حەشــیمەتەکەی بــدەم، بــەاڵم هیچــم لــێ نەدەزانــی 
و هێشــتا وەک ئەوانــی تــر شــارەزا نەبــووم، بۆیــە 
وازم لــێ هێنــا، پاشــان کیســە قەرەپوولەکــەی 
ــم  ــا و گوت ــان دەرهێن ــە گیرف ــەڵتەنەم ل خاقانولس
ئاســنەی ســارد دەکوتــن. پــاش ئــەوەی چەپڵــە و 
ــەدا  ــاو ئاپۆراک ــە ن ــک نیشــتەوە، ل ــەی خەڵ هەلهەل
هاشــمی شــاگردم بینــی کــە گــەرم داهاتبــوو و 
هــەر چەپڵــەی لــێ دەدا. بانگــم کــرد و گوتــم ئــەم 
کیســەیە بگــرە و بیبــەوە بــۆ خاوەنەکــەی و بڵــێ 

فاڵنەکــەس دەڵێــت پیــاوی نیشــتمانپەروەر بەمانــە 
هەڵناخەڵەتــێ و واز ناهێنــێ. هاشــمی بەســتەزمان 
ــژی  ــێ، دەنگــی ب ــرت شــتێک بڵ ــات بەپرتەپ ــا ه ت
شــێخ جەعفــەر و بــژی پیــاوی نیشــتمان بــەرز 
ــان  ــۆن دەوری کوێرێکی ــک وەک چ ــووەوە و خەڵ ب
دابێــت کــە حەزرەتــی عەبــاس شــیفای دابێــت، 
دەوریــان گرتــم و کاتــێ بــە خــۆم زانــی وردە وردە 
دوور کەوتوومەتــەوە و بــە تەنیــا ماومەتــەوە. ئیدی 
سەریشــم دێشــا، ویســتم ســەویلێ چــاخ بکــەم، 
کەچی دیتم ئەو کاتەی الیەنگرانم دەورەیان داوم و 
دەنگی شــێخ جەعفەر دەگەیشــتە تەشــقی ئاســمان، 
ــدێ خڕکەوپڕکــەی  کیســە تووتــن و ســەویل و هەن
تریــان بــۆ تەبــەڕوک لــێ دزیــوم. لــە هەمــووی 
زیاتــر زگــم بــۆ ئــەو دوو ســێ قڕانــە ســووتا کــە لــە 
ــێ  ــدا بە ج ــە گیرفانم ــەڵتەنە ل ــەی خاقانولس پارەک
ــڕم و  ــێ بک ــە دەمویســت شــتێکی پ ــوو، چونک ماب
بیبەمــەوە ماڵــێ. لەنــاکاو دەنگــی ناســیاوێکم هاتــە 
بەرگــوێ کــە لــەرزی خســتە گیانمــەوە. ســەرم 
کــە  ماســتاوانە  وەســتای  دیتــم  و  وەرســووڕاند 
ــد  ــەالی خاقانولســەڵتەنەوە هاتبــوو. ویســتم چەن ل
جنێوێکــی پــێ بــدەم و هەســتی نیشــتمانپەروەریی 
ــت  ــێ ماس ــێ مەن ــە بزان ــدەم، ک ــان ب ــی پیش خۆم
چەنــدی کــەرەی پێوەیــە، بــەاڵم چــاوم لێکــرد دیتــم 
ــەرا کەڵکــی  ــر هەراه ــە و ئیت ــەال نیی خــۆ کەســم ل
نییــە. وەک سیاســەتچییەکان دەڵێــن “ ڕوخســاری 
ــی  ــراش ورین ــێ ســوودە. کاب ــرەدا ب ــی” لێ نەتەوەی
نــەدام و ســەر لەنــوێ کای کۆنــی بــە بــا کــرد 
ــاڵو  ــەک س ــوودان باقەی ــێ پش ــد. ب ــی لەقان و کلک
ــەڵتەنەی پێشــکەش  ــری خاقانولس ــای بەخێ و دوع
ــوو،  ــە قســەکانت ب ــم ل ــەوڕۆ گوێ ــی ئ ــردم و گوت ک
ــەوەت  ــۆت ئ ــۆ خ ــان ب ــێ گوم ــردەوە. ب ــرت ک ئاگ
ــت  ــوو، شاباشــی خــۆت داوە و قی ــاک زانیب ــە چ ب
هەڵدەپــەڕی. بــە ڕاســتی مامۆســتای، ئەفالتوونــی 
ســەردەمی، دەبــێ پەیکــەرت لــە زێــڕ بــۆ دروســت 



31 ژ )٢٩٠/٢٨٩( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢١

بکــەن. دڵنیــام ئێســتاکە لــە ڕۆژئاواشــدا نــاوت 
هەیــە. ئەمــن دڵنیــام لــە ســای ســەری جەنابتــەوە 
بــەم زووانــە خاقانولســەڵتەنە دەبێتــە وەزیــر و ئــەو 
بایــەش ئێمــە دەگرێــت و تێکــڕا دەســت هەڵدێنیــن 

ــەوە. ــۆت دەپاڕێین و ب
کابــرا هەتــا بــەر مــاڵ وڕی لــێ دا و کلکــی خــول 
ــۆڵ  ــە ک ــەگەڕوویە ل ــەم س ــۆن ئ ــی چ دا. نەمدەزان
خــۆم بکەمــەوە و بــە چ فێڵــێ دەسەســەری بکــەم. 
کاتــێ گەیشــتمە بــەر مــاڵ بــە پەلــە دەرکــەم 
پێــوەدا و نەمهێشــت کابــرا بێتــە ژوورەوە. پشــووم 
ــاکاو  ــەر و ویســتم دەســنوێژ هەڵبگــرم لەن هاتەوەب
قیــژ و واژی ژنەکــەم و هاشــمی شــاگردم بــەرز 
ــە  ــاو ل ــێخ وەرە چ ــی: “ش ــەم گوت ــووەوە. ژنەک ب
هاشــمی دەســتە بــرات بکــە بزانــە ئــەم دەستپیســە 
چ دەکات. لــەو پارەیــە کــە ناردووتە پــازدە هەزاری 
ــە.  ــەوە مووچــەی مانگێکم ــێ ئ ــردووە و دەڵ ــێ ب ل
ــەم  ــەر ئ ــیلەوە، مەگ ــتی پش ــە دەس ــت داوەت دووگ

ــۆ خــۆت.” ــری ب ســپڵەیە ناناســی؟ وەرە خێروبێ
بەڵــێ! ئــەو کیســە پارەیــە کــە لەبــەر پەرلەمانــدا 
ــوو  ــە نەیزانیب ــوو، چونک ــاگردم داب ــە هاشــمی ش ب
و  مــاڵ  بــۆ  بردبوویــەوە  کێیــە،  خاوەنەکــەی 
ــێ هەڵگرتبوو.هیــچ ناکــرێ  مووچەکــەی خۆیشــی ل
ــە  ــان ل ــەش گەردنم ــودای لەســەرە و ئێم ڕەزای خ

ــرە.  ــوو باریکت م
کــورد گوتەنــی لەبــەر قســەی خەســوو چەنــد تیــز 
و تەشــەرم تێ گــرت و هاشــمیش نــە بــای پێــدا 
هاتــووە و نــە بــای پێدا چــووە، خــۆی نەلەراندەوە، 

پــازدە هەزارەکــەی نایــە باخەڵــی و ڕۆیشــت.
ئیتــر ســبەی نــاوم کەوتــە نــاوگا و ناوبانگــم 
دەرکــرد. دوایــی بیســتم کــە لــە بــازاڕدا ســوێندیان 
خــواردووە بــە چــاوی خۆیــان دیتوویانــە هــەزار 
ســککەی زێڕیــان بــۆ نــاردووم و چاویشــم لــێ 
ــۆی  ــۆ خ ــا ب ــان ش ــەت گوتبووی ــردوون، تەنان نەک
قەولــی داوە ئەگــەر پێــی نەخاتــە ســەر کلکــی 

ــم. ــێ دەبەخش ــی پ ــم زەوی ــەزار دۆن ــە ه ئێم
خــۆم  بــۆ  وردە  وردە  نەئێشــێنم  ســەرتان 
ناوبانگێکــم دەرکــرد. حاجــی عەلیــش دووســێ جــار 
ــردووم؟  ــرت ک ــۆ لەبی ــە ب ــرد ک ــی ک ــات و گلەی ه
ڕاســتییەکەی منیــش ئــاوڕم لــێ نەدایــەوە. ئەویــش 
زانــی ئــەم هەویــرە ئــاوی زۆر دەوێ کلکــی خســتە 
سەرشــانی و ڕۆیشــت، پاشــان بیســتم خەریکــی 
کاســبییە و نانــی لــە ڕۆنێدایــە و زگــی تێــرە و ئیتــر 

ــەوە. ــە تاق ــەتی ناوەت سیاس
چەنــد مانگــێ دوای ئــەوەش لــە هەڵبژاردنەکانــدا 
لەالیــەن دیمۆکراتــەکان و میانڕۆکانــەوە بــە چەندان 
هــەزار دەنگــەوە هەڵبژێردرام، بــەاڵم پاش ماوەیەک 
زانیــم کارێکــی پــڕ مەترســییە، بۆیــە وازم لێ هێنــا، 
ــێ وەک  ــەاڵم دەب ــە، ب ــە ڕۆنێدای ــت ل ئەگەرچــی نان
ــت  ــێکدا بچی ــژ کەس ــە گ ــاتەو ب ــەر س ــێر ه کەڵەش
ــت.  ــر بگری ــی خــان و وەزی و چەشــنی ســەگ، الق
منیــش چونکــە تــا ئــەودەم بــە ئابــڕووەوە ژیابــووم 
ئــەم بــارەم بــۆ بــار نەدەبــوو، هەر بۆیە دەســتی ژن 
و منداڵەکانــم گــرت و ئێســتاکە لــە نایینــدا دەژیــم، 
چونکــە شــارێکی ئارامــە و دوورە لــە هەراوهۆریــای 
ــا نیمچــە حکوومەتێکیشــم هەیــە  پایتەخــت، ئەوەت
و ئاســوودە دەژیــن. خولــەی کوڕیشــم لــەم دواییانــە 
ڕادەبوێــرێ،  و  ڕۆشــنبیری  ســەرۆکی  بووەتــە 
ئێمــەش ڕادەبوێریــن. داوا لــە ئێــوەش دەکــەم نــە 
بــە سیاســیم بزانــن و نــە بــە سیاســی بانگــم بکــەن 

و نــە داوای سیاسەتیشــم لــێ بکــەن.

سەرچاوە:
رجــل سیاســی از مجموعــە داســتان یکــی بــود یکــی 

نبــود، موحەمەدعەلــی جەماڵــزادە.


