ههوا کی ناخۆش

به داخ و کهسهری زۆرەوە ئهمڕۆههوا ی کۆچی دوايی کاک
"کهريمی سالمی"مان پ گهيشت.
کاک کهريم ڕوخساری ناسراوی کۆمه گای ڕووناکبيريی کورد
له بۆکان و بۆ سا ن کی زۆر کت بفرۆشييهکهی مهکۆی
گردبوونهوەی ئهويندارانی کت ب بهتايبهت مامۆستا و
خو ندکارانی بۆکان بوو.
کت بفرۆشی سالمی له سهر شهقامی سهرەکی بۆکان ،له ڕاستيدا
در ژەی کاری کت بفرۆشی وەفا بوو .خزمايهتی ،نهمران
کهريمی سالمی و عومهری سو تانی )وەفا(ی کردوبووە
شهريکی کار و کاسبی له کت بفرۆشييهکهدا .دوای ئهوەی وەفا
له سا ی  ١٣٤٠دا چوو بۆ سهربازی ،کت بفرۆشييهکه بۆ کاک
کهريم مايهوە و ئهمجار لهژ ر ناوی 'کت بفۆشی سالمی'دا له
ههمان شو ن ،بۆ سا ن کی زۆر بهردەوام مايهوە.
کاک کهريم وەک کهسايهتی ،مرۆڤ کی ڕووخۆش و لهگهڵ
کڕياران ههروەها ئهو مامۆستا و خو ندکار و کت ب خو نانهی

وا ئ واران لهبهر دووکانهکهی کۆدەبوونهوە ميهرەبان و
ن وچاوان کراوە بوو .ئهوە کار کی کردبوو که دووکانهکهی
بب ته مهکۆی ئا وگۆڕی بيروڕای جياوازی بهگشتی،
پ شکهوتنخواز وخۆيشی گهل ک جار لهو بيروڕاگۆڕينهوە و
هه سهنگاندنی ناوەرۆکی کت بهکاندا بهشداريی دەکرد .ئهو دۆخه
بهتايبهت ماوەيهک پ ش ڕاپهڕينی سا ی  ١٣٥٧و يهک دوو ساڵ
دوای ئهو ،گهل ک بهرچاو بوو و له نهبوونی سهکۆيهکی
هاوبهشی سياسی بۆ بۆچوونه جياوازەکانی خه کی ناو شار و
گوندەکانی دەوروبهردا ،کت بفرۆشييهکهی ئهو دەوری مهکۆيهکی
ل ک نزيک کردنهوەی هه و سته جياوازەکانی دەبينی.
لهباری شهخسی و بنهما هييشهوە کاک کهريم کهسايهتييهکی
فيداکار و د سۆز بوو ،به ش وەيهک که دوای شههيدکرانی
ناجوانم رانهی کاک قادری سالمی برای خۆی ،ئهرکی
سهرپهرشتی کردنی مندا هکانی ئهويشی گرته ئهستۆ و هاوڕێ
لهگهڵ مندا هکانی خۆی ،ههموو قۆناغهکانی خو ندن و
پ گهيشتنی پ بڕين .ئهوە کار کی گهورە بوو و تهنيا له سينگ
فراوانی وگهورەيی ڕۆح و مرۆڤدۆستی و ههست به
بهرپرسيايهتيکردنی ئهو که هپياوە و هاوسهرە فيداکارەکهی
دەوەشايهوە.
ئ مه دەستهيهک له دۆستانی کاک کهريم که سا ن کی زۆر
هاتوچۆی کت بفرۆشييهکهی و بهشداری گفتوگۆ دۆستانهکانی ئهو
سا نهمان کردووە ،به بيستنی ههوا ی پڕکهسهری کۆچی دوايی
ئهو دۆسته خۆشهويستهمان د تهنگ بووين و لهڕ گهی ئهم چهند

د ڕەوە ڕ ز له يادی کاک کهريم دەگرين و سهرخۆشی خۆمان
ئاراستهی ههموو بنهما هکهی ،بهتايبهت هاوسهری وەفادار و
زەحمهتک شی ،بهڕ ز سهيدزادە خانم مريهم بهدەوی و ههموو
کچ و کوڕ برازا و خزم و دۆستانی دەکهين.
يادی نهمر کهريمی سالمی بهخ ر ب ت!
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