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 ی ئەمیر حەیات 

 خوسرەوجاف 

دەبدەبەی محەمەد ڕەزا شای پەهلەوی ئاریا میهر هێڵەی دەكرد و گرمە و زرمەی لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا وەدەردەچوو. ئەمیرزادەكانی كەنداو خۆیان بە پشتماڵەی بەزموڕەزمی ئاریا میهر 

 لە كۆمپانیا نەوتییەكان و دەیوت:و گوڕەشەوە، دەزانی. شاهـ كەوتبووە هەڕەشە 

رەیدا دەستەاڵت و دەبدەبەی چاوشینەكان بەسەرچووە. حەوت دەستەخوشكە لەم دەوروبە
دا، ئەویش بەو نازناوە گەلێك بازی ئۆپیك"یان دابڕیبووە سەر شانەوتییەكانی جیهان نازناوی " 

 اڵ و لەخۆ بایی بوو.قسەر

ەوەیەك ئارامی و ئاسایشێكی تەلەسماوی باڵی داكێشابووە سەر تەواوی ئێرانا، جاروبار گۆبەن نان
یا تیرۆر و تەقینەوەیەك ڕووی دەدا، شتێكی ئەو تۆ نەبوو تا مایەی ناڕەحەتی دەوڵەت و ساواكی 

 بەهێزی ئەو حەلە بێت.

شەوانی تارانی ئەو حەلە سحرئامێز بوو، بەزم و مۆسیقا بوو، هونەرمەندانی گۆرانیبێژی نێرومێی 
 ڕازاندبوویەوە. ناودار و شیعر و ئەدەبیات و خۆشگوزەرانی شەوانی تارانی 

تاران شەوان نەدەنووست و چاوی نەدەچووە خەو، بەالی خۆشگوزەرانی ئێرانەوە شەوانی تاران 
لە شەوانی پاریس و لەندەن ڕازاوەتر بووە. لە شەوانی تاراندا هونەری ڕۆژئاوا تێكەڵی ڕۆژهەاڵت 

ازاوەدار كردبوو. شەوانی ئێرانی ڕكرابوو، ناز و ئەدای ژنانی ڕۆژهەاڵتی، بەتایبەت ئێرانی 
 چاوبازانی عیشق و ئەڤین. وئەدایپایتەختەكەی شای ئاریا میهری، شەوانی پڕ بوو لە ڕاز و ناز
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ڕازی شەیدایانی مۆزیكی ئێرانی و ناڵەی نەی و خرمەی دەفی، بەزمی دەروێشانە و عەیارانە. مەی 
ناو بەناوبانگەكاندا و مەیكەدەی عوشاقانی هەڵبەست و ڕەفتاری سۆفی مەئابانە، وەنەبێ هەر لە
 ئەوەبووبێت، بەڵكوو شۆڕبوویەوە ناو شەونشینی كۆمەڵگەی هەزار فامیلەوە. 

كۆمەڵگەی هەزار فامیلی سەردەمی شای ئێرانیان حوكم دەكرد، لە كۆمەڵگەی خەڵكە زۆرەكە 

دابڕابوون، ژیانیان، گوزەرانیان شێوەی ژیانیان بۆ پەیوەندی لەگەڵ خەڵكە زۆرەكەدا پچڕابوو، 

دووعالەمی لە یەك جیا، دەستی پۆاڵینی ساواك چۆن مافوور گرێ گرێ دەچنرێـت وەها 

 ساندنەوەیدا بوون، ساواك حوكمی ئێرانی دەكرد.رتاسەری توێژەكانی میللەتدا لە چەولەسە

هاوڕێیەكم هەبوو ئەفسەرێكی گەورەی گاردی شاهەنشاهی بوو، خەڵكی شارە حەیاتەكەی سنە 

ڕەحمەت لە ڕوح و ڕەوانی جاروبار  شۆڕشی ئێرانا تیرۆر كرا، سەد كەمیبوو، لە ڕۆژانی یە

 شەونشینی هاوبەشمان دەكرد، بە لەهجەی شیرینی سنە تەلەفۆنی كرد:

سارەشەو لە مااڵ بەزمم هەس، تۆی بایت و وەخوا نەیەیت، فرەناڕەحەتم ئەكەیت، جا چاوەڕوانتم 
ەو جۆرە بەزمی شەوانە ماندوو بووبووم، ئیتر نەیهێاڵ هیچ بڵێم و تەلەفۆنەكەی داخست، منیش ل

دەمزانی یان هایدەی هێناوە یا مەهەستی یا گوگوشە یا گوڵپای چاخان و دروزنە، دوودڵ بووم 
م یان نا... لە دڵناسكی هاوڕێكەیشم دەترسام و دەمزانی لێم دەكاتە گۆبەن. نەمتوانی ۆئاخۆ بڕ

ەالمێك لەبەر دەرگا وەستابوون، ماشێنی نەڕۆم، بەاڵم درەنگانێك گەیشتمە ئەوێ. چەند زرتە ز
 تازە و مۆدیل بااڵی ئەوكاتە بە چەپ و ڕاستدا ڕاگیرابوون. 

 ی شەونشینم تیادا كردبوو.یژووری میوانخانەم دەزانی و چەند جار چەندان جار بەشدار

نەواز، بەزم ئارا و انی، دۆستێكی شایستە بوو، مێوانڕەحمەت لە ڕووح و ڕەو حەمومین سەد
ۆش، ڕۆیشتمە ژوورەوە بڕێك لە خەڵكەكەم دەناسی، بڕێك لە پیاوان جلوبەركی ڕووخ
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"سمكوكین"یان لەبەردابوو، خۆ خانمان مەپرسە زۆربەیان شان و مل ڕووت، بە قاقای بوڵند 
سەرنجی خەڵكەكەیان ڕادەكێشا، ئیتر نازی ژنانە و قەدوبااڵی مەوزوون و سەرو ئەگریجەی جوانكراو 

لەسەر زەوی بەسەر  ژەنتەمویرەكیان تۆزەكێك مەی خوماری كردبوون، بە مۆدەی ڕۆژ، بڕێ
مافوورێكەوە چوارمەشقی دانشتبوو سەروڕیش و پرچی درێژی شەوەزەنگ، ڕەنگی پەخش كردبووە 

" لە ئامێز جاروبار لە پڕ سەری بوڵند دەكردەوە بۆ الی نووكی ەسەر سنگ و بەرۆكیدا "تەمویر
وە الی دەست و ژێكانی تەمویرە، لە و دووبارە سەری دەهێنای دەشێوا تەموورەكەی، دەقی پرچ

 دوورەوە ناویم بیستبوو، بە دەنگێكی زەاڵڵی تێكەڵ بە نەواوی تەمویرەوە:

 نوور دیوانم عەلی 

   عەلی مەزهەر ئیمانم

 عەلی جانم عەلی جانم

م كێشای بڕێك لە ژنان دەوریان دابوو، جلوبەرگی ڕەش، سەروپرچی ڕەش، نازانم بۆ بیرو فكر 
 بەالی ڕاسپۆتین و دەربارەی دەستەاڵتی ڕۆمانۆفەكانی دەستەاڵتی قەیسەری ڕووسیاوە.

ئەمیر حەیاتی لێوانێكی كرستاڵی پڕ لە شەرابی لە بەردەستا بوو، جاروبار لە هەاڵ مژێكی لێ 
 دەدا.

بە هێواشی  میوان نەوازیدا دەستێكی بااڵی هەبوو، بەالی هەر تۆپەڵێكدا تێپەڕیبایەخانەخوێكەم لە 
 شتێكی دەوت و نەرمونیان دەكشایەوە بۆالی بركەیەكی تر، گەیشتە الی من، دیارە فرە وەدڵتە؟

ئەزانی چەس ئاخر ئەو لە خۆمانە و كوردی شاری "سەحنە"یە، كە زانیم كوردە حەیاتەكەیە ڕێز 
 و حورمەتی بەالمەوە زۆرتر بوو. 

 ە تەمویرە ژنەكەی دەكەم. دوای دوو كاتژمێر زانیم بە جۆش و خرۆشەوە باس ل

 یەكێك لە برادەران توانجێكی تێگرتم و وتی:
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 ئەگەر كورد نەبوایە هەر بەو چەشنە دەربارەی دەدوای؟

 تۆزێكی تێڕامام و وتم: نەخێر!

 وتی: بۆ؟

بەوەی دەبەیت هاوڕەگەزێكم ئاوا هونەرمەندێكە، ئەوەسا هەر من  جارێك تۆ بۆ شاكامی  -
 ەسفەهانی بوایە ئێوە سەرجەم ستایشتان لێ دەكرد. ستایشی لێ دەكەم، ئەگەر ئ

 وتی: فاڵنی باوەڕم پێ بكە مەبەستێكی تایبەتم نەیووە. 
ئەوی ڕاست بێت ئەو شەوە شەوێك بوو لە شەوان لەو شەوەوە ئەمیرحەیاتی بوو بە یەكێك 
لە موریدەكانم و وردە وردە هەستی كوردایەتیم لە دەروونیدا بەهێز كرد. ئەو پەیڕەوی 
ئایینی یارسانی بوو، ئەو دەروێشانە تواوەتەوە، لە زكر و فكری ئایینیدا، بەاڵم وای لێهات 
جاروبار شیعری حەماسیانەی دەڤەری كرماشانی دەخوێندەوە، كە چەندە پاڵەوان و سفەتن 

 وی مەكتەبی لەخۆبوردن و ئازایەتی هەن.و پەیڕە
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