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پانــزە ســاڵە بەجێــی هێشــتوین )1935-2003(. خــۆی مــرد و تێكســتەكانی 

زینــدون. ئــەو خەڵكــی شــاری )تەنجە(بــوو. لــە پەراوێــزی پەراوێــزدا دەژیــا. 

هــەژار و بــێ  دەرەتــان بــوو، وەلــێ  وەك خــۆی دەیــوت: )ئەگەرچــی 

هــەژاری و نەبونــی ســیامیان ســڕیمەوە، بەاڵم ئینســانیەتیان تیانەكوشــتوم(.

وێڵگەردێــك لــە وێڵگەردەكانــی )تەنجە(بــوو، بەرلــەوەی لەمانــای بــوون و 

لــە مەتەڵــی ژیــان حاڵــی بێــت و لەســەر ڕیحلــەی قوتابخانــە دابنیشــێ  و 

ــی و مــەی نۆشــی و  ــەوە بێــت، برســیەتی و تەنیای فێرەنووســین و خوێندن

دڵڕەقــی چــواردەوری، ژیانیــان بــرد.

لەبیســت ســاڵی بەرەوســەر، بەتۆبــزی خــۆی فێــری خوێنــدەواری دەكات. 

كەبــوو بەحیكایەتخــوان و چیــرۆك نوســیش، ژیانــی پڕنەهامەتــی خــۆی لــە 

ــاو تێكســتەكانی، بابەتــی  ــی ن ــی نەشــاردەوە. كێشــە و ملمالنێ خوێنەرەكان

ــودی و  ــی وج ــە و بابەت ــدەی كێش ــن، هێن ــاری نی ــوری و ژی ــری و كلت فیك

تایبەتیــن.

ــێ ،  ــك دەســتی قەڵەمــی گرتب ــەو نوســەرانەبووە، هەرچــی جارێ شــوكری ل

ئێــش و ئــازارە بێشــومارەكانی ســەردەمی منداڵــی، هاتونەتــەوە بەرچــاوی و 

زەق و زۆپ لەبەردەمیــدا قــوت بونەتــەوە.

ئــەو لەگــەڵ تاڵــی و ســوێریەكانی ژیانیــدا، زۆر ڕاســتگۆیانە دەینوســی. بــەو 

ــەر لەهەموانیــش خــزم و كــەس و  ڕاســتیانەش زۆرێكــی زۆری توڕەكــرد، ب

كارەكانــی خــۆی.

ــپی  ــااڵی س ــوو ئ ــە ژیانداب ــا ل ــە، ت ــەو داخ و دەردان ــوو ئ ــەرباری هەم س

هەڵنەكــرد. ئاخــر ئــەو فەلســەفەیەكی هەبــوو كــە دەیــوت: )ئــەوەی كــۆڵ 

ــە(. ــردن دەدات، خۆشویســتنی ژیان ــە م ب

ــەڕە  ــی الپ ــرد. لەكات ــی بەیاندەك ــوش(، ناخ ــێ  ڕت ــاری )ب ــگ و ڕوخس ڕەن

ڕەشــكردنەوەدا نەبێــت، نەگریــاوە و نــەدەردە دڵــی بۆكــەس كــردووە. 

بــە  بەقوڵــی  خــەم  ناگریــن،  بەئاشــكرا  و  ناكــەن  دەردەدڵ  )ئەوانــەی 

دیــارە(. خــۆی وای دەوت. ســیامیانەوە 

گــەر دەتانەوێــت محەمــەد شــوكری ڕاســتەقینە بناســن، بڕۆن )نانــی ڕووت( 

بخوێننــەوە. ماجــەرای بەشــێكی گرنــگ و زینــدووی ژیانــی لەوێدایــە. 

لەوێــدا مەرگــی بەســوێی عەبدولقــادری بــرای دەبینــن كەئــەم زۆری خــۆش 

دەوێــت: )براكــەم هیــچ تاوانێكــی نەبــوو، ئــەو نەخــۆش و دەردەداربــوو. 

لــە تــاو ئــازار دەگریــا و باوكــم شــەوێك بەسەرخۆشــی هــات بەســەریدا و 

كوشــتی(.

)نانــی ڕووت( ناوێكــی تــرە بــۆ )محەمــەد شــوكری(، ئــەو تێكســتەی هەتــا 

مردنیــش وەك نەفــرەت تێــی ئــااڵ و لێــی نەبــووەوە. كــە بــاس دێتــە ســەر 

محەمــەد شــوكری، هەمــوو ڕێــگاكان دەچنــەوە ســەر )نانــی ڕووت(.

ــاز و  ــفرۆش و هەتیوب ــەڵ لەش ــان لەگ ــا، ژی ــاڵێك ژی ــە 68 س ــك ب ــەو نزی ئ

قاچاخچیــان،  و  دز  و  موعتــاد  و  چەقۆكێــش  و  دوودەگــی  و  قونــدەر 

ــی  ــەر بەجوان ــت. ه ــان نەخس ــرۆڤ بونی ــە م ــە ل ــەك لەوان ــچ ی ــەاڵم هی ب

مایــەوە و هــەر بــۆ جوانكردنــی ژیانیــش دەینوســی. هەرچەنــدە دەیزانــی 

ــوان  ــین ج ــە نوس ــتەمە ب ــدە زۆرن، ئەس ــە هێن ــەم دنیای ــیرینیەكانی ئ ناش

ــن   بكرێ


