
ابیــتا و قوتــمامۆسچـیرۆکی 

رەزا شوان: و

ل) ۆنـتۆمس(ل یکمین رۆژی دەستپکردنی سای تازەی خوندندا، خاتوو
ی می بنڕەتیدا، ل بردەم قوتابییکاندا وەستا، بۆ خۆشی چند رستیکی ناسک و شیرینی ب گوجپۆلی پن

،تنھا قوتابییکی لدەرکردن،بم ل دی خۆیدا"دەوتـانم خۆشـمن ھمووت":وتندا، ئینجا پی قوتابییکانی
.دانیشتبوودال ریزی پشوەبوو،) تیـدی ستۆدارد(ک ناوی 

ی قوتابی دەکرد، تبینی ئوەی کرد، ک )دیـتی(چاودری تۆمسۆن، ل ماوەی سای رابردوودامامۆستا
ن ریی ب خۆشۆپویستو کاتکجلکانی ھمیش چکن بوون، ھمو،ردا یاری ندەکردـانی تلگڵ مند

. نبوودخۆشرووگش و منداکی سرەڕای ئمانشھبوو،

انکی پـھبک ب پنووسکی سوور،تۆمسۆن، خۆشی لوە دەبینیک مامۆستاکار گیشت ئوەی 
ا، دوایش ل سرووی ـەنی بۆ داد)ئکس◌ِ (ھ نیشانیدا،دیـلسر الپڕەکانی نووسینکانی تی

. ی بۆ دەنووسی)وویــدەرنچ(وشی الپڕەکانیشیدا،

کارتی (وا پویستی دەکرد ک ب تۆمارەکانی خوندنی .. لبوویلو قوتابخانیی ک مامۆستا تۆمسۆن
اری تایبتی نمرەکانی ـکرد، تۆمک تماشای دوا کارت..وەھر قوتابییکدا بچتساکانی پشتری )کستی

ک دەوە، ـخوندەو ئو کورت ڕاپۆرت و تبینییانی وەدەچۆایلکیدا ـرۆفـ، ل کاتکدا ک ب پبوودی ـتی
!!بۆ دەرکوت، لپ شتکی سیری ارەی تیـدی نووسیبوویانـدەربانی پشتر ـپۆلکانیمامۆستای

.. دخۆشو کی زیرەک، رووخۆش ـتیـدی مندا:" دی نووسیبووـئمی بۆ تی،مامۆستای پۆلی یکمی بنڕەتی
"..ارکی برزیشـرەوشت و رەفتاوەنی ـخئنجام دەدا،ب جوانیوردی و ب رکی و زۆر ب کارەکانی

قوتابیکی باش ل الی ھاوڕکانیتیـدی:" دەربارەی نووسیبوو،مامۆستای پۆلی دووەمیش ئمی
کی تووشی نخۆشییکی کوشندە ـ، ب ھۆی ئوەی ک داییپۆلکشییوە خۆشویست، بم بزار و رارا

.." ماندووبوون بای بسر ماکینادا کشاوەشی وناخۆونگی ـو کش و دترانـکی گژیان.. بووە

.. کۆچکـردنی دایکی، ب قورسی کاری تکردووە:" دی نووسیوتیـبم مامۆستای پۆلی سیم، دەرەباری تی
ھندێ ب خرایی گر .. تدابم باوکی گوی پنا.. ب ھموو توانایکییوە ھودات و کۆشش دەکات

.." کاری تدەکاتو ب خرایی اتر ـزی،انوەیژیانی نالباری ما ..برنگیرنروشون 



دی قوتابییکی داماو و گۆشگیرە، زۆر ـتی:" نووسیبوومانی لسر تیدی امۆستای پۆلی چوارەمیش، ئم
دا و باوشک دەجاریش ل کاتی وانوتنوەدا، ھندێ.. یش ھاوڕتی دەکاحزی ب خوندن نیی، کم کس

.." خودەیباتوە

زۆریش ھستی ب شرەمزاری و شوورەیی خۆی .. ھستی ب کشکی کردتۆمسۆنمامۆستالرەوە 
. دی کردنیـق ب تیـادروستییی ک دەرھـبرانبر بو ن.. کرد

انی ب بۆنی جژنی ـ، کات ک قوتابییکزیاتر ھوستی برەو خراپتر تکچووتۆمسۆن مامۆستا
وانی بریقدار ـزی جـلدایکبوونییوە، دیاری جوانیان بۆ ھنابوو، ب شریتی رەنگاوڕەنک و ب کاغ

دی نبت، ئو دیارییی ک لو رۆژەدا پشکشی کرد، ب ساکاری و ـتنھا تی.. ابوونوەـدیارییکانیان پچ
ارەکان شتیان ـ پچابوویوە، ک عتبو کیس بۆران.. زکی بۆری رەنگ تاریک پچابوویوەـناڕکی ب کاغ

ھندێ لقوتابییکان، ک . تۆمسۆن دیارییکی تیـدی کردەوە، سوێ چووەدیوەمامۆستاکات ک ..نتدەکرد
دی یان بینی، ک ملوانکیک بوو، ل بردی ئماسی ناڕەسنی ئاسایی دروستکرابوو، ـدیارییکی تی

 کیش کبۆن م بوو، شووشکیشی کردنھا بدابووتا توی تکی گوچارەگ..ی پنینـقاقا پم.. کو بئ
یوە ۆشیـدخو رمی ـب گتۆمسۆن زۆر مامۆستاان وەستاند، کات ک ـکیقوتابیان ب خرایی پکنین

دۆپک ل بۆنکشی ی، چند ـدواییش کردیی مل..دی دەربیـکی تیوانکـخۆی ب جوانی ملسرسامی 
. سر مچککانینکرد

بکو دی ئو رۆژە دوای توابوونی خوندن، یکسر ل قوتابخان دەرنچوو بۆ ماوە بگڕتوە،ـتی
کم ـۆنی دایـۆنت ل بـئمـۆ ب:تو پی بتتۆمسۆن ببینک مامۆستابۆ ئوەی ،ماوەیکی کم چاوەڕی کرد

تـدەچ!!..
ریا و خۆی پ ـب کوڵ گ،کـژمرـتۆمسۆن زیاتر ل کاتمامۆستا.. ک قوتابییکان قوتابخانیان بجھشت

کی ـخۆی دەدا، بۆن خۆشکی دایکی لـک دایـابوو،ووەی بۆ ھنـوش گـدی ئو شـچونک تی.. ندەبۆوەـرژی
دەبین یدا بمامۆستاک وەـلت .

ب انـوە و بیرکاری، بکو ھموو وانکمامۆستا تۆمسۆن بیاری دا، ک نک تنھا خوندنلو رۆژەوە
م بنجـپۆلی پ توە، ببۆلـتای پةمامۆس(ت( ،تیەک تی بکی تایبدواوە گرنگیی و رۆژەش بدەدا، دی ـل

انی دەدا،ـک زیاتر ھ. .وەـ، چاالکییکانی گڕانۆیـدی ھۆشی ھاتوە سرخـتبینی ئوەشی کرد ک تی
. راتر دەبووـختیـدی وەمدانوەی 

کۆتایی سا ـدا، تیلککی جیاوازی پۆلمووشیان زیرەکتر بوو، مامۆستا یدی بووە قوتابییھ و، ل
.و دەیالواندەوەدەداتۆمسۆن نازی پ



دی قوتابی بۆی ـبینی، ک تینووسراوکی دوای ساک، مامۆستا تۆمسۆن، لسر دەرگای مای خۆیان 
" بتمیـدا بینـانمـژیتای ک لـترین مامۆسـباش:" نووسیبوو

دوای..بگاتدی یوە پـب ئوەی ک مامۆستا تۆمسۆن ھیچ نووسراوکی تری ل تی.. شش ساڵ تپڕی
ب سیمی تواوکردووە،اغی ئامادەییـ، ک قۆنبۆی نووسیبووارد، ل نامکیدا ـنامیکی بۆ نتیـدی ئوە 

" بتمـژی ژیانم بینیـتای کب درـترین مامۆسـتا ئستا ئو باش:" نووسیبووشیقوتابخانکی دەرچووە

روون کردبۆوە، دوای ئوەی ارەیان بۆیـدی یوە بۆ ھات، ئمجـدوای چوار سای تر، نامیکی تری ل تی
بۆ جارکی تر.. اتر ل خوندندا بچت پشوەـاری دا کم زیـبکالۆریۆسی وەرگرت، بیک بوانامی

بم ئمجارەیان .. بتیـژایی ژیانی بینیـبدرترین و خۆشویسترین مامۆستای کـئو باشردەوە کـای کیدن
!!تۆداردـس. فـۆدۆر ئـۆر سیـبوو، دکتدێ درژـناوەکی ھن

دا یدی یوە نامیکی تری بۆ ھات، تـاری ئو سادا، ل تیـچیرۆکک تا ئرە کۆتایی نھات، ل بھ
، ک دەیخوازت، پشتریش ئاگاداری کردبۆوە، ک پش دوو ساڵ ک کوتووەـنووسیبووی، ک چاوی ب کچ

.ی دوایی کردـاوکی کۆچـب

گۆاستنوەکیدا، ل شونی گی ژنـرد، ک بت و ل ئاھانـداوای ل مامۆستا تۆمسۆن کتیـدی ل نامکیدا، 
ک سیریش لوەدا بوو،.. ب داواکـی تیـدی قایل بووب پخۆشییوە زۆر مامۆستا تۆمسۆن .. دابنیشتدایکی 

ژنی لدایکبوونیدا پشکشی ـلموبر، ل جدی چند ساک ـککی دایکی ل مل کردبوو، ک تیـملوان
ک ل دوا جژنی ک ھمان بـۆنی ل خۆی دابـوولوەش دنیابوو، ک بردکی ناتواو بوو، ردبووـک

.دا کردھردووکیان باوەشیان ب یکتری. .لدایکبوونی پشکشی کردبوو
سوپاست دەکم ک بوات بمن، زۆریش :" وتی،دا چرپاندی) مامۆستا تۆمسۆن(ب گوی ) ۆداردـۆر ستـدکت(

.و، من برز و جیاوازدەبمسوپاست دەکم ک وات لکردم، ک من گرنگم

می دایسرینی شادی، وەئ ببوون لچاوەکانی پ داچووی، : و وتیوەمامۆستا تۆمسۆن، کھ تۆ ب
اتی ک ـربم، تا ئوکـۆن فـاواز، نمدەزانی ک چـرز و جیـرتکردم، ک ببم ب مامۆستایکی بـئوە تۆ بووی ف

.  تۆم بینی

خانیـتی ھی ل نخۆشـتایبکیـبش، ی ئمریکییگـبناوبانککیـپزیش،تۆداردـدی سـتی*) (
ک ل ھموو ئمریکادا، ب باشترین ،بۆ چارەسرکردنی شرپنج) تۆداردـس(دیـب ناوی ناوەن) میسۆددست(

.رێـچارەسرکردنی شرپنج دادەنبۆناوەند 

و واـھیگر ب ،اتبسرھات و کارەسل رۆک و ـان پە ل چیـژی:سۆزـدھـژا و خونرانی ) *(
اوک ب ـی نـ، لجیشرـرۆڤی ژیـم.. رینـگوەردەـلانـلیان بوانین، پنـد و وانـی بسوودیوە گشبینیی

ناخـتو ـکت .



٢٠١٧/ رەزا شوان


