
  انیاقوبی ی خانه هبا
 یل عه سیدریئ

  
  س و كۆریچ  ه مهۆدوو ك ین خاوه) یسوان ال ئه عه(ب  ره عه و یسریم یناودار یماننووسۆر
  جگه  مه ، ئه رگرتووه وه یناوبانگ به یت خه نیند چه ستاتاكو ئ  وه هی و كارانه ئه ۆیھ به ، مانهۆر

 یشی،باوك رگرتووه وه یكالت خه شۆڤیمر یكان ر مافه سه له یكردنیكۆداك ۆیھ به ی وه له
 دیدر مه  له دان،مان پ ئاماژه ی مانه رھه و به له  جگه یشۆخ ۆو ب  ناوبانگ بووه به یكمانووسۆر

  . ندووهخو یسپانیئ یب ده ئه
 ی خانه هو با  ۆكاگیش(  یكورد كراون به  ناوبانگه به  ماننووسهۆم ر ئه یمانۆدوو ر ستائ تا
 ۆیھ به یت هیویتوان و اونگیر وه  وتوانه ركه سه) لیسماعیباح ئ سه(  انیشیردووك ھه) انیاقوبی

ر  سه ۆب  وه تهزبگو كان مانهۆناو ر یكان نهو و رھات سه رووداو به ۆیك  وه پوخته یك هیكورد
  وه ته مانه ئه  به كان مانهۆر یایدون ون ی خشه به ژچ و یكیستاتیئ  حهۆو ر ئه و یكورد یزمان
  .ر نهخو یرچاو به  تهن هی بگه
  وه هییاسیس یروو له لم،یف به  كراوه  2006یو سا  چاپكراوه  2003یسا انیاقوبی ی خانه هبا

 ی خنانه ره و رشو ھ ئه ۆیھ به دایب ره عه یتو نیند چه له و  شتووهھج به یبسل ی وه كاردانه
  كلتووره و ب هر عه ی انهیرۆكتاتید یت سه ده و نیئا و ییب ره عه ی گه مهۆك  له  كه مانهۆر

 اشیدن یكان ندوهیز  زمانه ی ربهۆز ۆكراو، ھاوكات ب  غه ده قه  گرتووه یانی كه داخراوه
  . كراوهل یباش یك هییشوازپ  وه رانه نهو خو گران خنه ره ن هیال له و  دراوهرگ وه
 یخود و عیواق یناو ھه له ی رانه كته و كاره له تنیتیبر  مانهۆم ر ناو ئه یكان هییت هیسا كه یگشت به
 و انیناو ژ یكان زكراوهۆریپ رۆز ھا  به و به كلتوور و ستمیس یریرگ ده و ناوهرھ ده انیر سه  وه انهیژ
 یت هیویتوان  ارنهیوش یانسو ال ئه عه دا،یژووم یكراویارید یكناغۆق  له سرنیم ی گه مهۆك

  كه تنخش اننهیب دا هی خشه و نه ئه یوچوارچ  و له بكات یارید یكان هییت هیسا كه ۆیو ر سروشت
  له شتنیگت ،یشاونك یكان و رووداوه رھات سه به و شهك و ی كه مانهۆر یھانیج ۆب

 و امی و په ئامانج یشتنی گه ۆب  هیی نهیبنچ یكند ھه ره یركان كته كاره ی وه ركرنهیب و ت هیژۆلۆكیسا
 یو نائارام ترس یزا فه یشاندانین و یب ره عه یفكر و ق عه  له  گرتنه  خنه ره شیو ئه ،ی كه فكره

و  ئه  ستانهیجۆلۆكیر سا نووسه ،یاسیس یسالمیئ ی شه هڕ ھه و یت هینایچ یاوازیج و ی نده گه
و  ن كه ده  شه گه و ن ده ده ر ھه سه دایت  نانهیناشر  مكه چه و هئ  كه  كردووهیارید ی رجه لومه و ھه ش كه

  . ن ده ده شانین نرخب كان هیینسانیھا ئ و به ن كه ده ڵتا انیدواجار ژ
 یرۆز یر كته كاره ك مهۆك ، وه تهگ ده یقیواق و اریست ھه یكل رووداو گه ی هیو پ به  مانهۆر م ئه
 انیی كان ئاماده رھاته سه رووداو به ییژادر به و  هی ھه انییك ره سه ۆیر انی ربهۆز ، ناوهكار ھ به
  .نین شیر گهیارك  الم ب به  مه كه انیی ئاماده ی ساحه مه  انهیش ھه ، هی ھه
  وره گه شتووداۆیست ر دارو ده خانه یك هی واده خانه له  كه ی انهیت هیسا و كه له  كهك هی) گ به یك زه(  

و   وه خواردنه  له  هییتیبر یانیموو ژ ، ناوبراو ھه وه ته ماوه ۆب یرۆز یكو سامان ت روه و سه  بووه
 ڵ گه له یكسیس ھا رهۆو ج ئه ،یكان هی هست جه  زه حه ی وه دامركاندنه ۆتداب ئافره ڵ گه رابواردن له

 و انیژ یزا شاره ند تمه بهیتا و ۆڕپسپ یكس ك كه وه كرۆج به ، وه تهۆكردیتدا تاق ئافره ھا رهۆج
و  رابگات یپ یست ده تبو یك تتوان ده یئاسان به  كه   ت بووه ئافره یكان زوه ئاره و یننھ
 یرۆز یكن مه ته  كه ی وه ئه یربار سه  مه ئه ت،رابواردن بنو ینر نو سه و له شه نیند چه دای گه له
 یدوا  سات له یكان هیكسیس  زه حه یالم تاو به ، وهیشۆداپ ی سته واو جه ته یتریپ یمایس و  هی ھه

  .تن سه سات تاو ده



 یرچ گه ئه ، هی وره گه ڕیكو و ڵمندا و ڵو ما ژن یخاون و كان داره هیرما سه له  كهك هی) یزام عه یحاج(
 ی په ھه م كات، به ده كان هینییما ئا بنه یو هی و په  خوا ترسه له و ینییئا یكاویش پ رووكه به
 نیند چه ڵ گه و له كات ده ی شهك و رمهگ نیند چه یتووش ت سه و ده و پاره ت ئافره ۆب شیو ئه
 و وه هی كه ژنه یربوونیپ ۆیھ به یزام عه یحاج ت،ب ده انیژ یریرگ ده داو ف فرت وۆدر و  شه هڕ ھه
 ڵ گه له  كه  وه كاته ده  وه له ریب  ، هیدایالو یت هڕ ھه له شتاھ ی ده  كه ی هیھوان شه  سه وه و ھه ئه

 یك هیال مه  كات كه ده یكان هینیئا  ێھاور له كك هی یدانر سه ت،رتردا رابو یت ئافره
 یزام عه یحاج یسرووشت یكماف به  م شته ئه شیو ئه ، هی كه شاره یاستم ده و شتووهۆیست ده
 شانین ی وه ئه ی گهقورئان ر رو مبه غهخواو پ یت هیو ئا وته نیند چه یپ به و تزان ده ر نهیۆمل
 ،یال  تهبچ  رابواردنه  له یز حه  كه ی وكاتانه ئه ۆنھا ب ته تبخواز ڕ ته و نج گه یكدات ژن ده

 یحاج ، شهیكمندا ین خاوه  كه تخواز ژار ده ھه ینج گه یكژن وهب  وه هی كه ژنه یدز نجام به ره سه
 داۆخ ڵ گه له ی كه همندا تناب:  وانه له تن داماو داده ی ژنه وهر ب سه رج له مه ك مهۆك مانداریئ
 چیھ به تدا، ھاوكات ناب پاره ك مهۆر ك رامبه به له تب یج به یباوك یما له تب ده و تنب

 و ق و ته رگ دواجار مه  كه شیرج مه نیبدات، قورستر یش كه همندا ینینیب یو ھه ك هی وهیش
ناو  له  وه هیدز به ت،بب انیت منداناب ك هی وهش چیھ به  كه  هی وه ئه  وه تهو كه دهل یئازار

  و كاتانه نھا ئه ته ت،ھ ده یج این ته به و تگر ده  ێكر به ۆب یك هی شوقه انیاقوبی ی خانه هبا
كات  ده ڵقبو كموو شت داماو ھه ی دات، ژنه ده ی له كه ت له ھوه شه یبا  كات كه ده یردان سه
  .تد ییتاۆك ایدیتراژ  به ینووس چاره شیو الم ئه به دا،ی كه رهیپ  ردهم یراگرتند ناوپ له
 و ژن وهب  كهیدا و انی كه زانهخ یژار ھه ۆیھ به  كه ، هی رهیگو د جوان  ته و ئافره ئه)  هینی بووسه(

 یریچن  تهب  ده  وه شه هۆیم ھ به و تڕ گه ده دایوكارو بژ یدوا به ، وه هیكان و برا ورده خوشك
 ی كه زانهخ و ۆیخ یرگ مه كوله یانیژ و باش له ئه ،یچاو برس و یھوان شه ینكار خاوه نیند چه

كات،  ده ڵقبو ككرد ستغاللیئ و یژستدر ده و یت هیسوكا  رهۆموو ج ھه  هۆیب ، شتووهی گهت
ك  وه تریداو ئ) ھا ته(  ڵ گه له تب ی كه هیقیق حه  هیستیو شهۆخ یردار ستبه ده تدل یت وا نانه ته

 كر ب مبه باره له ن كه دهل یرابواردن یداوا ی انهاویو پ ئه ی وه مدانه وه  زا له شاره یكت ئافره
 یئاكام له  كه  وه هییكارب و یژار ھه ۆیھ به  ته م ئافره ئه داكات،ی باش په یك هییزا دا شاره پاره

 ییز بهب و ت هو ده ن هیال له انی كه گه مهۆك یو سامان ت روه سه ینیو دز رپرسان به ی نده گه
دواجاردا   له و واتڕ ده یو تا ره به یانیژ ی، ئاكام درووست بووه  وه كانه داره هیرما و سه بازرگان

ھوت  شه  كه كاویم پ رده به  تهو كه ده شو كات، له گ كارده به یك زه ی كه نگهینووس  له
 یك هی هماو  هینی بووسه اندا،ی گه و رابواردن له ت ئافره یكردنۆم سته ده  له  هۆڕپسپ و  كردووهیریداگ
و   وه داته گ ده به یك زه یریپ ی سته جه و یھوان شه یخواست  به م وه  وه كسهیس ی گهڕ له رۆز

 ت به ھه ، وه كهن پ كه ند ده ماوه دواجاردا زه  له  ھانهیئ و یت هیسووكا و  شهك نیند چه یربار سه
كات،  ند ده ماوه زه سدایپ نداو یكاویپ  رهیپ ڵ گه له  نجه و گه جوان  و كچه ئه ی وه ئه یكارۆھ
  . سرهیم یناو  كه تب یرزگار  خه زهۆو د له نساو هڕ فه یوالت ۆب واتب ی گه له  هی وه ئه ۆنھا ب ته
 یكت هیخس و شه جوان یك هی وهش به دا كه مانهۆر یتا ره سه له  كه ی انهیت هیسا و كه له  كهك هی) ھا ته(

م  ئه  ورده  ورده یژار و ھه ش ره یژگارۆر م به ت،و كه رده ده انیژ و شقیع  به وایھ ك هیایرزو دن به
  هیداقو یكشق عه ی رمه گه ھا له ته ست،یرۆریت  نه كهی و ده ن به بار ده له یكان ونه و خه نجه گه  هڕكو
  هی وه ئه یكموو ئاوات ھه و ژۆدووا ر ۆب  دارشتوه انیش ھاوبه یانیژ ی خشه نه)  هینی بووسه(  ڵ گه له
ست  ده باش به یك هی و نمره كات ماندوو ده ۆیخ  سته به م مه ئه ۆب ،یر فسه ئه یژلۆك  تهبچ

الم  به ت،ب وتوو ده ركه سه یر فسه ئه یژلۆك  له ایرگرتن وه یكان وه كردنهیموو تاق ھه له ت،ند
 یوان ركه ده  كه ت ده انیپ  انهۆیاستگو ر ئه ن كه دهل یباوك یكار و شیئ یاریپرس ككات



 یفز ره نرن ده ڵچا  له  نجه و گه ئه یون و خه ئاوات  لهیل و ده نھا به ته ، انهیاقوبی ی خانه هبا
 یم وه ك هی پاش ماوه ت،نووس ده مارۆككۆر سه ۆب ك هی نامه و ناداتۆك ش مه ن،به كه ده
 یو ماف قن ر حه سه له  كه ژنهیل  كه نن هی گه راده یپ و  وه تهد ۆب  وه مارهۆك كۆر سه یرسكرت له
 ین مهید  ێو و له تر یكژلۆك  تهچ ده یناچار ھا به ته ت،ریرگ وه دا ژهیلۆو ك له  هیین ی وه ئه
 ۆیك خ وه تڕ گه ده كداسان كه نشو به  هۆیب ، نیب ده كاندا ندكارهناو خو له یت هینایچ یاوازیج
كانن،  وه توند ره  هییسالمیئ  تاقمه  ر به سه  كه تناس ده ندكارخو ك مهۆدا ك وكاته ژاربن له ھه
 رژ كات، له ده انیكان وه بوونهۆك یارشد به و تناس شاكر ده خش  وه شهیوان ئه ی گهر له
 تنست د ده واو به ته ی متمانه ی و كاته تا ئه تكر ده  رده روه دا په كه گروپه و خش یكان هیینمار

ك  وه و اوهۆڕگ دایور چوارده ڵ گه له یكان ه فتارو مامه ره یواو ھا ته ته تریئ ستائ ان،یال له
 یرپرس به ی)شاكر خش( یاریب  به كژۆ،ر وتووه ركه ھاد دهیج ۆب  ئاماده یسالمیئ یكس كه

 یكچ و ڕكو یندكارزاران خو ھه ڵ گه ھا له ناو شار، ته یكان هیاسیس  هیسالمیئ یگروپ
 یسالمیئ یانیبرا له ك مهۆك یئازاد كردن ۆكات ب ده  ره گه یكشاندانیپۆخ  یشدار دا،بهیسالمیئ

 یكردنپ  وهب ۆب شیئاسا یكان زهكرابوون، ھ ریستگ ده  وه شهیئاسا یكان زهھ ن هیال له  كه
 ییداواكار و یت هیزا ناره یركوت سه و ننكار د رشتن به سكفرم یگاز ران شاندهیپۆخ

 ستائ ت،كر ده ریسگ ده  وه هما له داۆیخ ی كه ژووره ھا له ته كو شه  وهین، ن كه ده كان ندكارهخو
سوك  ی قسه و دانل یربار سه كات، دهڕ به یانیژ یكان ژهۆر نیشترۆناخ نداندایز ھا له ته تریئ

  هۆت ی عوقده یتووش و تكر ئازاد ده ك هی پاش ماوه ،یر سه  تهكر ده یكسیس یژستدر ده
 ی ربازگه سه ی وانه ره  وه شاكره خش ی گهر له دا،ی و ئابروو تكاندنه ر ئه رامبه به له تب ده  وه كردنه

  وه ئه ی په ه وام ھه رده و به دات نجام ده ئه یباش به یكان شقه مه  ێو له تكر ده ستانیرۆریت یشق هم
 ی هۆت  شهۆخ یو پ ئه ھاد،یج و یرباز سه یك هی كرده ینجامدان ئه ۆناو شار ب  رنهنیات بك ده
 شترپ  كه نند ۆب یكژن  وهدا ب ربازگه و سه ر له بوون، ھه دیھ شه ی پله و بگات به وه بكاته ۆیخ
دا،  و ژنه ئه ڵ گه له یكسیس یژچ  یربار ، سه و كوژراوه بووه ییاسیس یسالمیئ یش كه ردهم

 ی كه كردنه القه ی هۆت ی وه ئه ۆب ھادیج ۆب رننی ده ی كه  وه كاته ده  وه له ریر ب ھه  وانه شه
 یكر فسه ئه یكوشتن ۆشار ب ۆب رننی ده دای كهید یدوو برا ڵ گه له انی كه رهیم ئه كژۆ، ر وه بكاته
  كه زابته  ێو كرد، له ده ی كه كردنه  القه یرشت رپه سه ندانیز له ی ره فسه و ئه مان ئه ھه ش،یئاسا

  .تكوژر ده یشۆو خ كوژن ده
 و  نده مه هو ده یكزانخ ڕیكو ، هییسریم یكاویپ و ینس هڕ فه یكژن یمندا) دیش م ره حاته(

  تهرژ انپهینا یباوك كویت دا نانه ن، ته كه ده  كه هناو ما یكان شته یرشت رپه تكار سه خزمه نیند چه
 یكیدا شدان،ك شمهك و ڕ شه هوام ل رده وان به ن، ئه بكه یندرووست ته یك هی رده روه په ی وه ر ئه سه
و  له یشی، باوك و رابوردنه قسه یكیر خه دایكان ستهۆد ڵ گه وام له رده به و تكردن انهیخ له  وامه رده به
 یناو به  هی ھه یكستناكات مندا ھه ۆیخ یكان هییت بهیتا  كاره و شیتاو ئ له  كه  هی اوانهیپ  رهۆج

 كیك هیبوو،  ھه یمنیو ھ جوان یكبوو، روخسار نسا ۆن ین مه ته  و كاته م ئه م، حاته حاته
 یكزانخ یناو سرووشت و له ، ئه  كاته ده یژستدر ده و بازهمندا انیكان تكاره خزمه له

الم  به ، رهۆز یكو سامان ت روه ن سه و خاوه   هكام یكیس كه تریئ ستابوو، ئ  وره ندروستدا گه ناته
(  یناو به تب  ستكورت ده ده یشیئاسا یكڕكو یعاشق ت،نیب ده یز گه ره وھا یجنس  له ژچ رۆز

بكات  رت یكان هیكسیس  زوه ئاره و ی كه شوقه ۆب  وه تهبچ دای گه وان له شه ی وه ئه ۆب)  بده عه
  ره سمه ئه  نجه گه  هڕو كو ئه یكردنیراز ۆب  هی م ئاماده كات، حاته رج ده خه ۆب یرۆز یك هی پاره

ك  ببوو، وه یعاشق یراست ر به و ھه ئاخر ئه  وه هییت خزمه  بخاته ی كه و سامانه ت روه سه یواو ته
 یكات له تباش ب یكردم  بده عه تخواز و ده كردو ده ڵ گه له ی ه ت مامه ئافره



  كه ی اوهیش هن  و كاره له  وه تهند یئاگا  خوا به یترس  جار جاره یرچ گه ئه  بده ندا،عهایجوتبوون
 یدیئ ، وه تهكر دهیراز  وه مه حاته ن هیال تر له یازاتیمتیو ئ پاره كبر به  شهیم الم ھه به كات،ی ده
  .ئازار  له تب ده ووانلش ل بده و عه م حاته یانیژ
دا سوودو  رجه لومه و ھه له و  ه نده گه یك هیوا رمان ره فه و ك هیاسیس ی نهو) یمال فول كه(

 یك هی الم پله ، به بووه  رده روه ژاردا په ھه یكزانخ و له ئه ییرچ گه ، ئه كردووه یباش یكقازانج
و  پ چه یك هیاسیك س وه تادا هر سه و له ئه ت،گر رده وه با یك هی وانامهب و تب ده ندنخو یرز به

 یكۆبل ینانرسھ ھه و كان هیاسیس  شهھاوك یانۆڕگ ڵ گه كات، له كار ده ست به ده یستیالیسوس
  له  كارامه یكند رمه ك ھونه وه تریئ و تۆڕگ ده یفكر ی ئاراسته شیم ئه ،یالستیسۆس

  . تنكار د به یكان هی نده گه و ۆیخ یت خزمه ۆكان ب موو شته ھه و گات دهت ت اسهیس یكان هفرتوف
 یكناغۆق  له  سرهیم یوالت یانیژ یكۆریچ ی كورتكراوه ان،یاقوبی ی خانه هبا یمانۆر یگشت به
 یزا فه و یو دز خواردن لیرت به و ی نده گه  ندرووستدا كه ناته یكرج لومه ھه له كراودا،یارید

 ك مهۆك  له ینسوا ال ئه عه نن،ھ ده كپ  كه گه مهۆك یگشت یزا فه رۆریت ی شه هڕ و ھه نائارام
 یكو نار  یدار هیرما سه ی مهۆك یكان هییند تمه بهیتا و ت هس خه  وه هییفكر و یجۆلۆكیسا یند ھه ره
 یشكیت یواق یك هی وهش به ، وه تهۆكردیش یكاران نده گه یالت سه ده یباكب و یئابوور یستمیس

  كارانهۆو ھ موو ئه ھه ۆب ی نجه په ش انهی، ئازا رخستووه ده یكان شهك و كان نهیر بر سه  تهۆخست
ك  وه یئابوور یپرس ت بهیتا به كان، هتا  شهئازارو ك و شئ  رچاوه سه  ته بوونه  كه  كردووه ژدر
  .كان هۆڤمر یچوون داالر به و كان شهك یدان رھه سه ۆب  شانكردووهیستن ده یت هڕ بنه یكارۆھ
 انی كه هیر ھه و نیدیتراژ كواو ته  مانهۆم ر ناو ئه یكان هیت هیسا كه ینووس چاره یگشت به
 یبار و ستمیكولتوورو س یقوربان انی ربهۆز ، هی ھه ینیمگ غه یژدوورو در یكت هیكایح

  .      پاون داسه یرج لومه ھه و یژار ھه و یئابوور
  وه نده ھه ره ك مهۆك له ن،یوت كه یسوان ال ئه عه یفكر اویر دن به داۆكاگیش یمانۆر  له شترپ  مهئ
 یرز به یكیكن ته و یك ساده  زمانه یبوون شیو ئه ، وهۆكاگیش  له  كهینز انیاقوبی ی خانه هبا
دا  وه له  كه مانهۆدوو ر ر هھ یش ھاوبه یگشت یھ ، وه كه هی به  كانه نه مهید یدانگر و  وه انهگ

 یو فكر كولتوور یر گهیكار و كان ستهیرۆریت  زهھ ی رشه ھه و ی نده گه باس له  كه تنریب ده
 یرناك ته گوتار خه  ت بهیتا كات، به كان ده تاكه ی وه ركردنهیب یادیر بون سه له یسالمیئ و یب ره عه
 یستاشئ داو ھه انیر سه  وه به ره عه یناو ھه له ك هی ماوه  كه ، شانداوهین یكان هییئسو  زهھ
  وه تهۆشارد نه یش وه ، ئه نماشكردووه انۆیخ یت هیاۆڤر مر سه ۆب ك هی شه هڕ ك ھه وه تب دا گه له
و  ئه یدرووستكردن ۆب رن شكهۆخ  گهر انۆیخ كان الرهۆسك و موكراتید  زهھ و ت سه زرجار ده  كه
  انهۆیوخ راسته و  رانهبو ن، بده ر ھه و سه ن بكه  شه گه دایت  و گروپانه ئه  كه ی رجه لومه زاو ھه فه
 شیكان ستهینالیۆناس و كان هی موكراسهید و یلمانیناو ع به یتتدار سه ده یمۆڕف  له ی خنه ره

  . كات ده انیسف وه  كه شه ره یۆناریس  له كش به و به  گرتووه
 یسوان الم ئه به ، هی ھه دا مانهۆم ر ناو ئه له یواو ته یك هییست دهبا كسیس یمك چه یرچ گه ئه
 دایكردن ت القه و  مل  رهۆز یكسیس  كه  وه بكاته  رجه لومه و ھه خت له جه یت هیستوویو ی نده وه ئه
 ت،بدو كسیس یگرنگ له  ستووهیوی نه  نده وه ئه وین ن، ده ده رھه كان سه سه كه یستیو  ب به
 و نیئا ی هیسا وام له رده به  كه  اشنداوهین ك هییك قوربان وه یت دا ئافره رجه لومه و ھه له بت هیتا به

 ۆب ككارۆھ  بنه ده و نكر دهچاو ل اویپ ۆیك پاشك وه دایب ره عه یداخراو یكولتوور
 .یاوساالریپ یكان هییستیداوزو پ حه ی وه مدانه وه


