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دوای بینـــی، ھولرم کـــ یکمجـــار
ئرانوە لـــ ســـردان ڕیـــن، بـــراپ
و ماموە شـــویش یک ھاتم، تنھـــا
 ١٩٩٣ ل پکرد، سای دەســـتی کۆڕەو
، وەرگیرام ھولر تکنیکی پیمانگای
١٩٩٦ بدواوەش نیشتجی  ل ســـای
کنمت بت ژماران بو ئم شـــارەم،
بوارکیشدا لھر و دەژیم لم شـــارەدا
کچی کردووە، خزمتکم کردبت، کارم
دەن «خۆ جاروبار سیرە بالوە زۆرم
پۆستیان نف بۆ ،نیی ھولری فن
ئگر لۆ؟ خۆ بابم داوەت»؟! ئ لـــۆ
کسک ببخشـــرت پنابرییش مافی
بژیت، ل ھـــر وتک ســـا ئوەندە
بم وەردەگرت، تو ئو رەگزنامی
،نیی ماف ئو ستمبم لرەدا ئوەی
تمنی ل و نیم بگانیک من چونکـــ
٣٤ ساشمدا لھیچ شارک ئوەندەی 
بووم،  ئران ل ١٨ ساڵ نژیاوم، ھولر
بووین، میوان و بووم پنابر ھر بم
پایتختی ھولـــر .منـــ ئـــرە وتی
خســـتی و کوردســـتان ھرمـــی 
داودەزگی زۆرترین ک وای پایتختیش
و زۆرترین دایو ناحکوومی ت حکوومی

...ناوە ھولریی؟
شاخی بختیار

bshakhy@hotmail.com
بۆی بۆخۆی رادەکشت، تواناکانیش
شـــونک لھر حـــزی شـــارچتی
بکرت. پەو ناب لھولر ھبـــت،
کس، ھندێ ل بوو گلییک ئرە تا
جاروبار و نییـــ زۆر ک ژمارەشـــیان
ختانخۆشب دەکن، لوجۆرە قسی
رۆشنبیران لنو رەسمیدا، ئاستی ل
یان ،نیی وشـــتئ و کاربدەستان،

.ندەگم زۆر
یان کـــردووە ھولری کـــ خزمتی
ک و پرســـیارەیئ مئ دەیـــکات؟
وەمی و ھبت بردەوام ویســـتپ
لســـر حوکم ک و پرسیارەشـــئ
و بکرت ک بـــ متمان ئـــوەدەدات
زۆرکس پبدرـــت. برپرســـیارتیی
وەرگرتووە، گرنگیان برپرســـیارتیی
زۆریشـــیان خزمتی باشیان کردووە،
برپرســـان ھســـنگاندنی بـــم 
خکی نییـــ بوە لھـــر شـــارک
شـــارە بۆ ئو بوەی چییان کوـــن،
ئران بینیم، وەندەی لـــئ کـــردووە،
دەھات شـــارەوانییک ک بڕوەبری
،ندەرییکو نیاندەگـــووت شـــارک،
کدەڕۆیشـــت، کاربکات، لدەگـــڕان
میشـــھ بۆی کرد؟، چی دەیانگووت
و ھاتوو برپرسانی نوان ل کشبپ
بوو. کار جوانترین لسر ڕۆیشتوودا

کارکردن ئو سیســـتم بۆ ویستپ
کار بۆ ھســـنگاندنمان و بگرینبر
توانینی و ناسنام نک بت توانا و
ئگر برپرسان جگۆڕکی کسکان.
،ککب نبت، لگڵ ھسنگاندنی
فیساریش بوو، باش فن بین دەب
ئکرەم دەم بۆمژوو بوو. کمترخم
دســـۆز بوو، منتـــک پارزگارکـــی

خزمتی ئیمکانیاتـــی ئوکاتش بپی
ھناسی دوا تا خۆشـــناو مھدی کرد،
پارزگارکی ھادی نوزاد کرد، خزمتی
پی ئوەی نیکـــردووە و ییـــنموون
پشتیوان ناکات، درخی ئگینا نکراوە
حزبیی لقکی برپرسی ئگرچی سادق
ئو زۆربی ل دەستی کمخۆرخ بم
دەکرن، بۆھولر ک یھ خزمتاندا
شایســـتی جگرکی بدوع تاھیـــر
خزمت ناسانن ماندوویی و پارزگارە
دەکات، نیھـــاد قایمقامکی رۆشـــنبیرە
ئستای لبرپرســـانی دیکش و زۆری
ناوی ناکرێ بم پایتخت شایســـتن
لگڵ ئاشنایتیشـــم بنم، ھموویـــان
بگووترت «ماستاوە»، نیی تا کسیان
خزمتی بگووترت. دەب و قھ ھـــق
شووش بپ ئوانی و رپرســـانو بئ
نکۆیی و کس ناتوانت دیارە شارەکوە
پایتخت ک بکات ورەیگ گۆڕان لـــو
پرۆژەی لداھاتووشدا و بینیوە بخۆیوە
ئو دەبینت. بخۆیـــوە گرنگتریـــش
زیاتر توانای ب پویستی پشکوتنش
دەتوانن ئوکسانی ھموو توانای ،یھ
شونک ھر خکی جا بکن خزمت
زۆر ئوھستیارییش تنانت بۆی بن،
برامبر ک یبینان کورت و ناشـــرین
الی ھولر بۆ عرەب پزیشکانی ھاتنی
ئو وەیئ گرنگ دەبیندرت، کسانک
تواناکانیان ک لـــک لرەن ماوەیـــی
رۆیشتن شارەکلگڵ خۆ ک وەربگرین،
لجیاتی نابن تا بترســـین، با خۆیـــان
چارەسر ناچاربن بۆ مکی ئخ ئوەی
بت، بغداوە ل پزیشکک بغدا، بچن
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