
 .  رزیتهەشی و سه ربۆکی گه رم ، هیوام خێگیان سالو مەلەکە

وست کردن و ودر ئەرکیکه رێزانە ئەکەم ەب ئەو هەمووو  ۆشی له تۆخدەستک ێشت هەمووش ێپ
سەرشانی  جەعفەرتان خستوەتەو هاوریی ئازیزمان دوکتور  سەرکردەبه  تایبەتدانانی سایتی 

 جەعفەرشان و فیداکاریانه که دوکتور ۆکێت ئەو هەمووله  لێنانێکە رێز لەوەکاره جیا  ئەو. خۆتان
و به  ێبه جیلی نو گەوریشە زۆر خزمەتێکی ڕاستەکەی. نەبوو بۆ ڕۆژی شەووه انناسەنماندووی 

 . شۆڕشگێرانە دەبنە پێشەوە ئەرکیو  کۆمەڵەدان قینەیاسته ڕبازی ێوا له ر ئەوانەی تایبەت

گرینگن  ئەزمونیو دەرس  هەموو نوسراوەکانینامه و  خوێندنەویکانی ،  نرانیهەدان به سوخیێگو
مەکتبێکە هەر کەس  کۆمەڵەیان لێوەدی دەکرێت،واقعی  ڕیگای قینەواسته ڕبازی ێکه ر

ڕەنگی لێ فێر دەبێت و دەیباتەوە  دەرسی سەداقت و یەک پێش هەموو شتێک موراجعەی پێبکات
جەعفەر وێنەو ئاوێنەی و دوکتور کە شۆڕشگێری مەعنای واقعی بوو ێک انونیای سەردەمونێو د

 .بااڵنوێنێ ئەو ڕێگایە بوو

دوکتور دڵم نەدەهات بەجێ بێڵم، ئەڵێ لە الی  سایتەکەم ئەمبەرو ئەوبەر کردندین جار ەچ   
هەست ئینسان .  به وته به نرخه کانی شیرینەکانی،به قسه  ئەدێت ێدانیشتوی و گوجەعفەر 

 اڕەخۆشخانەی گەل کۆمەڵێک خەڵکی فەقیر و هەژجارێک لە بۆکانەو لە پێش ن بەوە ئەکات
 .ئەبینێت کە بەرو ئەو ئەچن و دوکتور وەک دۆست و کەس و کاری خۆی بە پێشوازیان دێت

دەنگی . ئاالن، گەاڵڵە، بۆتێ و مالومە ئەخاتەوە بیر مەقەڕەکانی ئاجیکندوساڵمەت و مەنتقەی 
لە هەستەکانی دوکتور جەعفەر بە دەنگە وتارە پر  ێدا دەزرینگێتەوەوسای ڕادیو کۆمەڵە لە گوئە

کونگرەکان و دەیان و سەدان . خۆشەکەی کاک حەمەی کەماڵی و شەهین شەهالیی دەخوێندرێتەوە
 . کۆبوونەوە وەک فیلم دێنەوە پێش چاوم کە دکتور جەعفەر خەریکە وتار پێشکەش ئەکات

مەلەکە گیان ئەزانم زۆر بۆت سەخت بووە جارێکیتر وەک هەزارن جاریتر ئەو هەموو یاد و   
ئەوەیش من و هەزاران وەک من ئەزانین تۆ و بنەماڵەی . بێتەوە پێش چاوت بیرەوریانە

چەندین ساڵە ئەوتان  ەسەربەرزی مستەفا سۆڵتانی سونبلی موقاومەت و خۆڕاگری بوون و ئەو
رزیە بۆ نەسڵە یەک لە دوای ەو کەسایتی تۆ مایەی شانازی و سەرب سابیت کردوە، ژیان

 .یەکەکانی کۆمەڵە

و دەیان و سەدان  رەمانگەدیق ککاک سو  دوکتور جەعفەرو  کاک فوئادئەگەرچی دوای   
. گیانبەخت کردویتری ڕێگای سووری کۆمەڵە، کۆمەڵە تووشی زۆر سەختی و تەنگ وچەڵمە بووە

ینەتانی کوردستان ەسووری کۆمەڵە کە سەر شانی نەسڵی نوێ و بەشم هیوادارم جارێکیتر ئااڵی
بشکێتەوە ئەو دارە وا گیانبەختکردوانی کۆمەڵە بە خوێنی خۆیان پەروەردەیان کرد زیاتر لە هەر 

 .کاتێک پەل و پۆ بۆ هەموو شوێنێک بهاوێت و بیر و ئاواتی ئازیزانمان بێنیتە دی

  .ی دوکتور جەعفەری خۆشەویست بەرز وبەرێز بێتخۆشیتان لە ئەکەم و یادتجارێکیتر دەس
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