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 شارەوانیی تاران

 

 جافخوسرەو 

دووسێ مانگ بوو كۆلیژم تەواو كردبوو، خەریكی ماجستێربووم، بڕێك لە خزمانم، 

لە  سووربوو لەسەر ئەوەی لە یەكێكبەتایبەتی شەهیدی بێتاوان ساالرجافی ئامۆزام 

و چوومە ژێر، تا توانی "ئەشێ"ی دەزگیرانم دە، نەدەزگاكانی دەوڵەتدا دابمەزرێنێ

خوشكی ئەو ڕازی بكات، ئیتر ئەوالی لێم بڕیەوە چارەم بۆ نەمایەوە، ڕۆژێك پێی 

 وتم:

سبەی كاتژمێر دوانزەی نیوەڕۆ من و تۆ دەڕۆین بۆ الی ئاغای "هوەیدا" سەرۆك 

وەزیران " هوەیدا"، سەرۆك وەزیرانێكی زۆر بەهێز و لە هەمان كاتدا خوێندەوار 

و هۆشیار و نوكتەبێژ بوو، لەسەر كاتدا تۆزێك زووتر لە دیوانی سەرۆك وەزیراندا 

ئامادەبووین، لە كاتی دیاریكراودا ڕۆیشتینە ژوورەوە و زۆر بە گەرمی پێشوازی 

 ە و شۆخی كردن.لێ كردین و لەگەڵ ساالردا كەوتە گاڵت

نیی زۆری نە خایاند "ساالر" مەبەست لە هاتنەكەمانی ڕاگەیاند، كەوا لە شارەوا

 : لە جێگە و شوێنی تر كارت كردووە؟ی وتمنبە دا پایتەختدا دام مەزرێنی، هوەی

 نەخێر هەمووی سێ مانگە كۆلیژم تەواو كردووە.  -

ەوە كرد، كابرا ەوانیی تارانتەلیفۆنی هەڵگرت و پەیوەندی بە سەرۆك شار

ی دزی و دەخەڵی دەكرا. مەكاندا جاروبار باسناوی " نیك پەی" بوو. لە ڕۆژنا

 بەتایبەت ڕۆژنامەی "توفیق"ی گاڵتەجاری. 
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بە ئاغای نیك پەی وت گەنجێكت بۆ دەنێرم تازە كۆلیژی میعماری تەواو 

كردووە، فرە قیت و قۆزە، دەمەوێ لە جێگەیەكی باشدا دایمەزرێنی، وەك 

: جێگەی باش، ئەگینا جافەكانمان لێ زویر دەبن، با ئەوەیش بڵێم لە هیچ وتم

كوێ كاری نەكردووە و هەڵمی لێ هەڵدەسێ... ئەویشە بزانە ئەوەندە قۆزە 

كچێكت لە شارەوانیدا بە ساغی بۆ ناهێڵێتەوە! سبەی لەگەڵ ساالرجافدا دێنە 

 الت، خوالێی خۆش بێت هوەیدا وتی: 

 ۆفیسەكەیەتی دووسبەی كاتژمێر یانزە چاوەڕوانتانە. سبەینێ لە دەرەوەوی ئ

دوو سبەی لەسەر كات لەگەڵ ساالر جافدا گەیشتینە الی، شەهردار وتی: 

هیچ جۆرە تاقیكردنەوەیەكی كاریت نییە،  یجەنابی سەرۆكوەزیران فەرموو

 وانا؟

 نەخێر نیمە، خەریكی ماجستێرم... -

وتی لە ئەنجوومەنی پاركەكانی تاران بە ناونیشانی سەرۆكی ئەندازیارانی 

 ئەوێ داتدەمەزرێنم. لەوێڕا مەیدان زۆرە تا هونەر و توانای خۆت وەدەرخەی. 

ئەمڕۆ چوارشەممەیە، ڕۆژی شەممە بڕۆ ئەنجوومەنی پارەكەكان، كە لە ناو 

 وانتە."پارك شهر" دایە، بەڕێوەبەری گشتیی ئەنجوومەنەكە چاوەڕ

شەممە خۆم گەیاندە "پارك شهر"، بەڕێوەبەری گشتیی ئەنجوومەنەكە 

چاوەڕوانی دەكردم، خوا هەڵناگرێ بە جۆرێك ڕەفتاری لەگەڵ دەكردم وەك 

 وابێـت من بەڕێوەبەری ئەو بم.

دەی دەستم بە كار كرد و بەڕێوەبەر پاركی شەهر و زۆربەی پاركە 

 گەورەكانی شاری تارانی نیشان دام. 
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ك زانراوە شاری تاران، شارێكی كۆنە و پڕە لە دار و دەرختی كۆنەساڵ. وە

زۆریشی لێ وشك دەبێتەوە، ئەو درەختە ئەستوورانە بڕابوونەوە و پەلوپۆی 

ۆم دەركەوت لە لە گۆشە و كەناری پاركەكاندا كەڵەكە كرابوون ب وداپچڕا

 بوون. كەڵكەڵەی فرۆشتنی دا

رم وت: ئەو تەنە درەختانە مەفرۆشن، من لە كارگەكانی دارتاشی بە بەڕێوەبە

 كارم پێیانە. بەالیەوە سەیر بوو. 

وتی: ئەوانە ئەوە چەندان ساڵە لە گۆشە و كەناری پاركەكاندا بێ كەڵك كەڵەكە 

 كراون.

 وتم: ئەوەی دەزانم، لەسەریان كار دەكەم كە تەواوم كرد دەیخەمە بەردەستت..

انی یەكەم و ەربازانی جەنگی جیهلە ڕۆژهەاڵتی شاری تاراندا گۆڕستانی س

و ئێستا كەوتووەتە چەقی بوە دەرەوەی شاردا ، ئەوسا لدووەم دابین كرابوو

گۆڕستانە بكرێتە  گەڕەكێكی شاری تارانەوە. خەڵكەكە هاتبوونە دەنگ كە ئەو

ە باج و خاوەی ڕۆژانەی ئەو گۆڕستانە بدەن و تازە پارك و ئیدی بەس

الشەوە سەفاراتەكان بە هەڕووژاندنی ئەو داگیركەری واڵتیش بوونە، لەو

  گرفتێكی گەورە بوو، بۆنی هەرای لێ دەهات. گۆڕستانەی ڕازی نەدەبوون.

سەرۆكی شارەوانی و بەڕێوەبەری پاركەكان بەدەست ئەو حاڵەتەوە دامابوون، 

بەڕێوەبەر پێی وتم حەز دەكەم سەری ئەو گۆڕستانەی بدەیت بەڵكوو 

لەگەڵ ئەندازیارێكی كشتوكاڵدا ڕۆیشتم بۆ دیتنی  ڕێچارەیەكی بۆ بدۆزیتەوە.

 گۆڕستانە كۆنە ساڵەكە، پڕبوو لە دارودرەختی ئەستوور و بەرز و بوڵەند. 

گەڕامەوە و كەوتمە كار، لە دیزاینی گۆڕینی گۆڕستان بە پارك، گرفتی گەورە 

تەلەبەند كرابوو، لە دیزاینەكەمدا تەلبەندم  دابە چواردەوریانبوو گۆڕەكان 
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ردە دیوارێكی بەرز بە بوڵەندی یەك مەتر و نیو، سەرتاسەری گۆڕستانەكەم ك

نیم بە بوڵەندی یەك مەتر و نیو تەاڵپڕكردەوە، زەویەكی تەخ ەبە خۆڵەسوور

بەدەست هێنا، ئەو دەم نەخشەی كافتریا و ئاونما و گوڵ و گوڵزار و درختچە 

بوڵندەكانیش درەختە بەرز و  و چرا و ڕۆشنایی جۆراوجۆرم تیادا دانا.

  هەروەك خۆیان مانەوە.

لەبەر ئەوەی ئەو جێگەیە یەك مەتر و نیو لە شەقام بەرزتر بوو دەبوا لە 

ڕێگەی پاپیلكەوە سەركەوتبای، تەواوی گۆڕەكانیش وەك خۆیان لەژێر خاكدا 

نەكەم لە سەرتاسەری شارەوانیدا دەنگی دایەوە، سەرۆكی یمانەوە. دیزا

شارەوانی بۆ هەر سەفارەتێك كەوا سەربازی مردووی لەو گۆڕستانەیدا 

نێژرابوون نوسخەیەك لە دیزاینەكەی بۆ ناردن، بێ یەكودوو ڕەزامەندییان 

لەسەر دا... بابەتەكە گەیشتە ڕۆژنامە و گۆڤار و دەستگاكانی ڕاگەیاندن، 

ڕۆژنامەكان مانشێتەكەی كردە " تەالرسازێكی كورد گرفتێكی  یەكێك لە

 گەورەی  سەفارەتەكان و شارەوانیی تارانی بە دیزاینێك چارەسەر كرد". 

انەی كۆنەساڵی شارەوانی تارانم كەمەیدا كەوا لە شاروەانیی دابووم ی لەو ماوە

 چەندان دیزاین و پەیكەری ئاسن و ئاونما نوێسازی كردەوە. بە

گۆڕستانەكەم هەر لەو درختە وشكبووانەی وا لە پاركەكاندا  پاركی

كەڵەكەكرابوون دروست كرد، كە لەو بابەتە دیزاینە لە شاری تاراندا 

 نەكرابوو.

انو فەرج پاركێكی گەلێك گەورە لە باشووری شاری تاراندا بە فەرمانی شاب

دەستنیشان پەهلەوی دروستكرابوو، بە ئەمری سەرۆكی شارەوانیی تاران 

 كرام تا ئەو پاركە بەپێی پەیمان لە پەیمانكار وەربگرم.
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پەیمانەكەم بە وردی خوێندبوویەوە كە ڕۆیشتم بۆ وەرگرتنی ئەو پاركەی 

ڕوانیم دزی و دەخەڵییەكی زۆری تیا كراوە، بیستویەك فەقەرەم دەستنیشان 

كار پشتی كرد تا پەیمانكاری دووبارەسازی كاتەوە، موهەندیسی كابرای پەیمان

 بە ئاغاكەی قایم بوو، بە زەردەخەنەیەكەوە وتی:

ئاغای موهەندیس تۆ بۆخۆت خراو دەكەیت، دەزانی كێ پەیمانكاری ئەو 

 پاركەیە؟

باشتر وایە ئیمزای خۆت بكەیت، لە واڵمیدا وتم: بۆم گرنگ نییە، هی كێیە، 

 ئەو بیستویەك خاڵە دروستكەنەوە، ئەو دەم ئیمزای دەكەم.

 موهەندیس زۆر زوو پەشیمان دەبیتەوە... وتی: كاكی

 وتم: دەمتۆقێنی؟

 وتی: من بۆ خوا وتم!

 وتم: دز الی خوا نا موحتەڕەمە....

دوای سێ چوار ڕۆژ لە ژووری بەڕێوەبەردا دانیشتبووم، كابرایەك بە 

نەڕەنەڕ خۆی كرد بە ژوورا، ئاماژەی بۆ بەڕێوەبەر كرد و هەر بەو نەڕەنەڕە 

گبابێك ڕەخنەی لە كاری من گرتووە... بەڕێوەبەر وتی: پێم بڵێ چ سە

كەوتبووە تەنگەبەرییەكی ناجۆرەوە، بە ڕەنگ زەردییەوە وتی: تۆ فەرموو 

 دانیشە!

هەر بە نەڕەنەڕ وتی: من فێرم لەناو پیاوان دانیشم فەقت پێم بڵێ ئەو 

 توولەسەگە كێیە نیشانم بدە.

نێوباران بەروپێشی لێ ئیتر پێوە نەمابوو كابرایەك بەو شێوە نەشیاوە ج

 گرتمەوە، هەستامە سەر پا و وتم:
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ئەو سەگبابەی وا تۆ دەڵێی ئەوە منم! ئەو توولەسەگە باوكتە، بۆ من گرنگ 

 نییە تۆ چ دزێكی گەوادی.

 وتی: بە من دەڵێی دز و گەواد؟

 وتم بە باوكیشت دەڵێم. 

یەتیدا، هاتە كابرا لە تەمەنی نزیكەی پەنجا ساڵ دەبوو، منیش لە هەڕەتی گەنجی

 پێشەوە و یەخەی گرتم و ڕای وەشاند و وتی: بە من دەڵێی جاكەش"گەواد"؟

لە یەكم دایەوە غڕووڕی ئەم كەرە پیاوە لەوەدا نییە، هیچی بۆم نەهێاڵوەتەوە، 

بە تەواوی توانامەوە لێی وەستامەوە و مشتێكم ماڵییە دەمولووتیا، مەترێك 

 وربوو. لەوالترەوە كەوت، بەرۆكی لە خوێنا سو

 وری لێ گرتم و وتی: ستا و دوهە

 عاقڵت دەكەم یان نا... تبۆ حەوت پشت چاوم لێ بكە بزانە

ئەو هەرایە كەوتە نێو ڕۆژنامەكانی ڕۆژەوە، یەكێك لەو رۆژنامانە پێم وایە 

ڕۆژنامەی "ئیتیالعات" بوو، لەگەڵما دوا و ئەوی هەقیقەت بوو باسم لێ كرد، 

حزبە بەناوبانگەكانی ئەو سەردەمە، ئەندامانی وو لە كابرای پەیمانكار  یەكێك ب

دەمزانی بێدەنگ نابێت، تازە كاركەیش لەوەدا نەمابوو من بگۆڕن و 

 ئەندازیارێكی تری جێگەم بگرێتەوە. 

شارداری تاران واقیعەكەی وەك خۆی بیستبوو، زەحمەت بوو من لەو كارە 

اوە بتوانێ دەستم لێ البدا و ئەندازیارێكی دیكە بهێنێت، دەمزانی ئەو پی

دەوەشێنێت. دەمانچەیەكم بۆ ڕۆژی مەبادا لە خوالێخۆشبوو " سەردار جاف" 

 بەالوە بوو، كە دەڕۆیشتمە سەر كار لەگەڵ خۆمدا دەمبرد.
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ڕۆژێك لە ژوورەكەمدا كابرایەكی لەندەهوری كاڵومەخمەلی لەسەر، هاتە 

 ژوورەوە لە باخەڵی چەند وەرەقەیەكی دەركرد و وتی:

 ای كە...ئیمز

ڕوانیم هەمان بەندەكانی وەرگردنی پاركی كابرایە... سەرم بەرزكردەوە، 

  -كابرا زۆر لەسەرخۆ وتی: 

 كەی باشترە، نەیكەی خراو دەبینی. ی ئیمزا

 وتم: منیش پێت دەڵێم بڕۆیتە دەرەوە باشترە، وەئیلال، سوورت دەكەم.

 بە تەمام تۆ سووركەم، تۆ من سوور دەكەیت؟من وتی: 

  -لە چەكمەچەی مێزەكەمدا دەمانچەم دەركرد و خستمە بەركار و وتم: 

 ئاغا گەوادەكەت ناترسم. و من خوسرەوجافم لە خوێڕییەكی وەك تۆ 

، وەك وابێت تەنەكەیەك بەفراو بەسەریدا بكەیت، كابرا وشەی "جاف"ی بیست

 وتی: تۆ جافی؟ 

 وتم: نەخێر جاف نیم و هەر كەس هەم!

 نامەردیم مەكە.  یشوتی: ئاغا من قەرزاری جافم و توو 

لە شەقاوە ناسراوەكانی شاری كرماشان و یەك  دەركەوت كابرا یەكێكە

دووساڵێك زیندانی دەكرێت و بە ڕەگەز لە تیرەی "زەردووی" جافە و ژن و 

منداڵەكەی ئەو دوو ساڵە " داود بەگ جاف"ی مامم ژیاندووە و نەیهێاڵوە 

 برسی بن. 

ابرا دانیشتبوو، هەر تاوێك ناتاوێك دوو دەستی تووند بە یەكدا دەماڵی و ك

دەیوت: وەی لە بەختی ڕەش! سەیر دەكەیت خەریك بوو ڕووڕەشی دونیا و 

 قیامەت بم.
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 زانیم ناوی " داش ئەكبەر"ـە ڕووم تێ كرد و وتم: 

تەختم  زار بیت، ئا لەو زەوی الی پایەتداشەرمە دەهێاڵخەفەت مەخۆ نەم

 كردی...دە

دەی ئەكبەری چەقووكێش، ملهۆڕی كرماشانی، ژمارەی تەلیفۆنی خۆی پێدام 

تاپا لە خزمەت رو وتی: وەهەرچی ئایین هەیە، خۆم و دەستە و دایەرەم سە

 داین، تۆ هەر ئەمرێك بكەیت موتاعە و ئەم پڕ ڕوویەشم لێ بوەخشە. 

ر نۆكەرتە، ئیتر هەفتەی جارێك دەهات  و سەری لێ دەدام و دەیوت: ئەكبە

 فیدایتە... 

 رای پەیمانكاری گردبووە و كە بۆ نەتوتووەوەك خۆی گێڕایەوە یەخەی كاب

 ئەو كابرا جافە!

 ڕۆژهات و چوو لە ئاپارتمانەكەمدا بۆم درا لە زەنگ وتی:

من مەنوچەهرم ئیدی ژانتا بەدەست، مەنوچەهر هات بە ژووردا مەنوچەهرم 

ی موهەندیس دیارە تۆ ئاگاداری دەناسی، بەاڵم ڕووكەشانە وتی: ئاغا

ر بەركار و با تەبەو شێوەی تۆ گرتووتەدەوروبەرت نیت چی دەگوزەرێت، 

كەیت ژانتا دەناچەرخێ و تازە لە خۆڕا گرفتاری بۆخۆت دروست 

 دەستییەكەی كردەوە و پڕبوو لە ئەسكەناسی و بڕێك دۆالریش... 

 رەی بۆ ناردوویت...وتی: كابرات ڕسواكردووە، ئەوە بەجێی خۆی ئەم بڕە پا

وتم: گوێت لێ بێت ماڵی خۆم نەبووایە بە شێوەیەكی تر وەاڵمم دەدایەوە، 

 ژانتاكەت هەڵگرە و بڕۆ...

كابرای پەیمانكار ئەگەر ئەو بیستویەك فەقەرەیەی ئەنجام بدا، یانی دووبارە 

دروستكردنەوەی پاركەكە، مەوزووعەكە گەورە بووبوویەوە شارداری تاران  
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و ئەو جۆرە پەیمانكارانە هەروەكوو دەبرد دەیزانی خراو دەگاتە شاهباننەمنی ال

 سەگی ڕاوی وان دەزانن پوور و قەرقاوڵ لە كوێ دایە.

ان كرد، تا هاوكالسیەكی یەكجار دۆستمیان سەرەنجام ئەوالو ئەمالی زۆری

 دۆزی بوویەوە.

 سیاوەشی ساڵحی تەلیفۆنی بۆ كردم و هات بۆ دائیرە بۆ الم و وتی:

اڵنی تۆ لە جێگەی هەڵەدای، نەك ئەم گرفتارییە، هی تریشت بۆ دروست ف

پیاو لە شاری كوێران دابێت پارچە  ەدەبێ، یا ئەوسا لەم كەللـەڕەقییەی گوزەر

 .…ناچاوی دادە لەسەر

ئەو كارەی لەبەر خاتری تۆ  گاداری ڕووداوەكە بوو، وتم: سیاوەشئەو ئا

دەكەم، بەاڵم لەم دەزگا و دووكانەیدا بەردەوام نابم، لەبەر تۆ دەست لە كار 

دەكێشمەوە، من ئەوە ئیمزا ناكەم، بە تەبیعەتی حاڵ موهەندیسێكی دز دەخەنە 

شوێنەكەم، زۆر بە ئاسانی بۆی ئیمزا دەكات، لەسەر كاغەزێك 

 دەستلەكاركێشانەوەم نووسی و وتم:

 ەڕۆییت تا دێمەوە..ن

نامەكەم دا بە بەڕێوەبەر بێگومان لە ناخی دڵیەوە دەستلەكاركێشانەوەكەمی 

 زۆر ال خۆش بوو. لەبەر ئەوەی ئەویش هەمان قوماش بوو. 

گەڕامەوە بۆ الی سیاوەش و وتم: هەستە بڕۆیین فڕم بەسەر ئەم جێگە و 

 شوێنەوە نەماوە...

 


