کوردۆ عهلی)دوکتور سهروەت( و شانۆی کۆچهر!

مندا ک که باوکی زۆر به پهرۆشی بوو ،زوو بگاتهوە ما  ،سهر لهم و ت و ئهو و ت و ئهم شار و
ئهو شار دەرد ن  ،ههتا بهيهکجارێ دەگهڕ تهوە ما  ،به م زۆر زۆر درانگتر لهوەی باوکی
چاوەڕوانی دەکرد!
ئهوەی سهروەت محهممهد ئهمين چۆن و چلۆن گهيشتبووە ﻻی ئ مه ،تهنيا يهک له چيرۆکهکانی ژيانی
کوردۆيه .کات ک دۆست ک ناوی کوردۆ عهلی ه نا و داوای کرد بب ته هاوکارمان له ناوەندی شانۆی
کۆچهر ،ﻻم وابوو ،ئهويش له کوردەکانی ئ رەوان و تهفليسه ،که دووان لهوان هاوکارمان بوون ،وەک
چهند له کوردەکانی باشوور و باکوور و ڕۆژهه ت و ڕۆژئاوا ،که ههموويان له دەوری شانۆ
کۆببوونهوە.
تهلهفونم بۆ کرد ،له سولهيمانی و پ مگوت گهر ڕازی ب ت له شانۆی کۆچهر دايدەمهزر نيين .پ ی سهير
بوو ،ئهو له سولهيمانی و ئ مه له کۆ ن ،چۆن ئهومان ديتۆتهوە! که بينيم نه له خه کی سولهيمانی دەچوو،
نه له ئ رەوانی .له ههموو ئهو کهسانهی که دەيانگووت باشووری ،يان خه کی کوردستانی عيراقن،
نهدەچوو .ئارام و لهسهرخۆ بوو .ما ی له شار کی باشووری ئا مانهوە ،گواستهوە بۆ شاری کۆ ن ،بوو
به کارمهندی شانۆی کۆچهر و دۆست کی نزيک!
کوردۆ له بير و هزر و ت گهيشتندا به گوڕ بوو ،گر دراوی سهردەم بوو ،ڕۆژ کيان گوتی دوودانه
کامپيۆت ری باشم پهيداکردووە ،که دەتوانيين کوردی پ بنووسين .ئهو دەم کوردی نووسين به پيتی کوردی
سۆرانی زەحمهت بوو ،شيرکهتی ئهپ  ،کهته پرۆگرام کی بۆ نووسينی عهڕەبی داڕشتبوو ،که دەکرا
کورديشی پ بنووسرێ .چووين و له شار کی ديکه ههردووک کامپيۆت رمان ه نا ،که يهکيان ههر ماوە و
ڕ ک سی ساڵ له تهمهنی ت دەپهڕێ .نووسراوەکانی کوردی و ئا مانی که به دەستی کوردۆ نووسراون،
له سهر ديسکی  3/5ئينچی  ٩٠ميليميتر ،پار زراون.
کوردۆ گهل ک جار چ له ما هکهی خۆی ،چ له دەرێ و چ له کۆچهر ،بهسهرهاتهکانی خۆی دەگ اوە،
له ههموو گ انهوەکانيدا ،ههست و خۆزيايهک به نه نی دەمايهوە .ڕۆژ کيان گوتی ،خۆ ناگرم دەمهوێ
بگهڕ مهوە کوردستان.
چوو ،زۆری پ چوو ،که گهڕاوە ،وتی "به نی پ که نانی کۆلجی هونهريان پ داوم ،به م هيچ بهرنامه و
پرۆگرام ک له ئارادا نييه" .به پ ی بهرنامه و پرۆگرامهکانی بهشهکان شانۆ ،دڕاماتۆگی و ت ئاتر
پ داگۆگی له ئا مان ،چارت کمان ئامادە کرد و کوردۆ گهڕاوە کوردستان.
سا ی  ٢٠٠٥نازانم چۆن ئاگادر کرابوو ،که من له سولهيمانيم! له هۆ ی ڕ ستۆران ک دانيشتبووم ،له
ناکاو نيگام له نيگای کوردۆ گرێ درا ،سهروەت به چاو ڕايدەکرد ،به م به زەحمهت ههنگاوی
هه ده ناوە .خۆی هاويشته باوەشم .نه من قسهم بۆ دەهات ،نه ئهو .له يهک گر درابووين و مهيلی

جيابوونهوەمان نهبوو .که سهری له سهر شانم هه ب ی ،چاوەکانی پ له فرم سک بوون ،کاک دوکتور
دەگريا.
پرسيم چۆنی؟ گوتی ":بارام ل رەش غهريبم" پاشان چاوی له چاوەکانم ب يو و گوتی":به ن کم بۆ تۆ
دابوو ،بۆم نهچووە سهر ،بمبوورە!"
کوردۆ عهلی ،مرۆڤ کی جياواز بوو،که له ناو خ هکهی خۆيدا ،نهبيندرا ،له ههندەرانيش خۆی
بۆڕانهدەگيرا .باوکی باشی ناسيبوو ،سهروەت دەبوو زوو بگهڕ تهوە ،به م که درانگ درانگ گهڕاوە،
نه گهڕەکهکهيان گهڕەکی جاران بوو ،نه سولهيمانی و خه کهکهی ،شار و خه کی جاران!
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