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   بەقەد پاڵی یەكێك لە چیا بااڵ بەرزەكانی كوردستانەوە 
گوندێكی فرە ماڵ وەك بەروانكە خۆی لە سنگی ئەو چیایە 
بە  جوانی  تارایەكی  زستان  بەفری  كەمێك   . گیركردبوو 
لوتكەكەی پۆشی بوو، دەمەو ئێواران كاتێك سێبەری چیاكە 
بكردایە،  سەیرێكت  ئەگەر  دادەپۆشی.  گوندەكەی  تەواوی 
و  ماین  بەهێسترو  دەبینی كە چۆن  ژنت  و  پیاو   چەندین 
سەختەوە  لوتكە  لەو  بەفریان  تەالشە  گوێدرێژەكانییانەوە، 

دەهێنایە خوارەوە .
سەرەڕای هێنانی بەفر كاتێكی خۆشیان بە گۆرانی و یاری 
قاقای  و  گۆرانی  دەنگی  بەسەردەبرد.  خۆش  قسەی  و 

پێكەنینیان تا نزیك ڕووبارەكە دەنگی ئەدایەوە.
هەر كە دەگەشتنەوە ماڵ، چەند پارچە بەفرێكیان دەكردە 
تێدا  خواردەمەنییان  و  نان  كە  گەورە،  تەپەتۆرێكی  ناو 

هەڵدەگرت تاكو خراپ نەبێت .
سارد  پێ  ماستاویان  و  دۆ  و  ئاو  تریان  پارچەیەكی  چەند 
دەكرد. دوای دۆشینی مەڕ و بزنەكان و ڕایی كردنیان، لەسەر 
سەربانی ماڵەكانیان سفرەیان دادەخست و نانی ئێوارەیان 

دەخوارد.
دانیشتوانی ئەم گوندە زۆربەیان ژن و ژنخواز و خزم و كەس 

و كاری یەكتربوون، دابو نەریتی تایبەت بەخۆیان هەبوو.
پیاوێكی عاقڵ و بەئەزموون ڕیش سپی ئاواییەكە بوو، پێیان 
و  زەوی  و  مااڵت  مەڕو  ( خاوەنی  ئاغا  دەگوت ) سلێمان 
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زارێكی زۆر بوو، گەلێك یارمەتی خەڵكی گوندەكەی دەدا و 
ئەوانیش ) سڵێمان ئاغا ( یان، زۆر خۆش ئەویست.

نەبوو.  منداڵیان  بوون،  ژنێك  و  خۆی  تەنها  ئاغا  سڵێمان 
دڵسافی و دەروون پاكی ئەم ژن و پیاوە وای كردبوو هەموو 
خەڵكی گوندەكەیان بە كوڕ و كچی خۆیانیان ئەزانی، خەڵكی 
سلێمان   ( پرسی  بێ  نەدەكرد  كارێكیان  هیچ  گوندەكەش 

ئاغا(. 
ژن  ویستایە  بی  كوڕێك  یان  بكردایە  شوی  كچێك  ئەگەر 

بهێنێ، سەرەتا پرسیان بەو دەكرد .
لە كەوانۆی چیاكەوە لە نێوان دوو لەتە شاخ دا، ئەشكەوتێك 
دەمی بۆ ئاسمان كردبویەوە، پێیان دەگوت : ) ئەشكەوتی 

بوكی چل شەوە (
نەچویتایەتە  تا  نەبوو،  گەورە  زۆر  ئەشكەوتەكە  دەرگای 
پاڵی نەت دەزانی ئەشكەوتە، لە ڕووی ناوەوە قادرمەیەكی 
 . ژوورەوە  چونە  ئاسانی  بۆ  دروستكرابوو  دەستكرد 
ئەشكەوتێكی زۆر خۆش بوو، دەتگوت جێی میر و پاشاكانی 
و  كوڕ  ئەگەر  وابوو،  گوندە  ئەم  خەڵكی  نەریتی   . كۆنە 
كچێك ژیانی هاوسەرییان پێكەوە بنایە، دەبوایە یەكەم شەو 
لەم ئەشكەوتە ڕۆژیان بكردایەتەوە. لە كاتێكی وادا خەڵكی 
گوندەكەش دەیان حەیوانیان سەردەبڕی و گۆشت و پاڵوێكی 
زۆریان لێ دەنا و چاوەڕێیان دەكردن . لەو شەوەدا سلێمان 
ئاغا لەگەڵ باوكی زاوا لە نزیك ئەشكەوتەكە ئەمانەوە و چاو 
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دێرییان دەكردن . كاتێك پیاوەكە بەزاوا بوایە، چرایەكی لە 
دەرگای ئەشكەوتەكە بەرز ئەكردەوە. بەم شێوەیە سلێمان 
بوو  تێدەگەشتن و بەو چەكانەی پێیان  زاوا  باوكی  ئاغا و 
چەند جارێك تەقەیان دەكرد بە ئاسماندا. خەڵكی گوندەكە 
دەنگیان  جارێك  بە  بووە،  زاوا  بە  پیاوەكە  دەیانزانی 
بەرزدەكردەوە و هەتاكو بەیانی لە دامێنی ئەو چیایەدا تەپڵ 

و گۆرانیان ئەووت و هەڵدەپەڕین. 
بەردەم  لە  ئاوای  خەڵكی  هەڵدەهات،  خۆر  كاتێك  بەیانی 

ئەشكەوتەكەدا كۆدەبوونەوە.
دەرەوە،  بێنە  دەكرد  زاوا  و  بوك  لە  بانگی  ئاغا  سلێمان 
پیرۆزباییان  خەڵكەكەش  و  دەرەوە  دەهاتنە  ئەوانیش 

لێدەكردن.
و  )زمڕووت(  مەزاری  سەر  دەچونە  بەخۆشییەوە  پاشان 
سنەوبەری  دار  دوو  نێوان  لە  كە  دڕك(  و  گوڵ  )كاروانی 

گەورەدا لە نزیك ئەشكەوتەكەوە نێژرابوون .
لەسەر  ئاغا  سلێمان  بۆنانەدا،  جۆرە  لەم  جارێك  هەموو 
گوڵ  كاروانی  و  زمڕووت  چیرۆكی  و  ڕادەوەستا  گۆڕەكان 
))ئەم  فەرموو  دەی  و  دەگێڕایەوە  خەڵكەكە  بۆ  دڕكی  و 
نێژراوون،  لێرە  زەمانەوە  دێر  لە  كۆچكردووە  پیاوە  و  ژن 
ئێمە زۆربەمان نەوەی ئەمانیین و ئەوانیش داپیرە و باپیرە 
گەورەی ئێمەن . دەگێڕنەوە كاتی خۆی باوكی ئەم كاروانە 
پێنج ژنی هەبووە . لەم پێنج ژنە تەنها یەك كوڕی هەبووە 
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ئەویش ئەم كاروانەیە كە لە خۆشەویستی دا پێیان ووتوە 
)كاروانی گوڵ(. دەڵێن: كاتێك ئەم كاروانە لە دایك ئەبێت، 
لە خۆشیا سێ ڕۆژ و سێ شەو شایی و هەڵپەڕكێ دەكرێت و 

لە گوندەكانی دەوروبەریشەوە خەڵكێكی زۆر هاتووە.
لەبەر ئەوەی كوڕی تاقانەی باوكی بووە لەبەری پێنج ژن، 
دەوڵەمەند  باوكی  پێدراوە،  زۆری  ونازێكی  خۆشەویستی 
گوند  ئێرە  پێشتر   . دەبێت  ناوچەكە  گەورەی  ئاغایەكی  و 

نەبووە، ئەمان لە گوندەكانی ئەوبەر ڕووبارەكە ژیاون. 
ئەم كوڕە ووردە وردە گەورە دەبێت . كوڕێكی جوانخاس و 

بااڵبەرزی لێ دەردەچێت:
ڕۆژێك كاروان و باوكی بەسەر ئەسپەوە لە ڕاو دەگەڕانەوە، 
لە نزیك تاڤگەكە ) زمڕووت ( و یەك دوو ئافرەت دەبینن 
چاوی  كاروان  كە  هەر   . دەكەن  خۆش  پێستە  خەریكن 
ئاوی  بە  دڵی  بەردەبێتە  ئاگرێك  دەكەوێت،  زمڕووت  بە 

ڕووبارەكەش نەدەكوژایەوە.
زمڕووت كچێكی تا بڵێی جوان و شەرمن بوو، كچی میرزا 
بارامی ڕیش سپی ئاواییەكە دەبێت . پاش هەفتەیەك دەچن 
بۆ خوازبێنی. ماڵی كچەكە زۆریان پێخۆش دەبێت بۆ ئەم 
برازایەكی  دەبێت.  نیگەرانی  جێگەی  ئەوەی  خزمایەتییە. 
میرزا بارام حەزی لە زمڕووت دەبێت و بەم خوازبێنییە ڕازی 
نابێت. بۆیە دەست دەكات بە بوختانی خراپ بۆ كاروان و 

بە كابرایەكی پیس و زاڵم ناوی دەبات، 
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نازناوی )كاروانی دڕك( بە ناو ئاواییەكەدا باڵو دەكاتەوە، 
بەم   . باز  فێڵ  و  مرۆڤێكی چاوچنۆك  بە  ئاماژەیەك  وەك 
جۆرە ماڵی میرزا دەكەونە گومانەوە، بە دوای ڕێگە چارەیەك 

دا ئەگەڕێن. 
زمڕووت كاتێك بەمە ئەزانێت زۆر دەگری، چونكە كاروانی 
زۆر خۆش ئەویست، سور بوو لەسەر ئەوەی شوی پێبكات. 
دەی  ئامۆزاكەی  كە  دەزانی  بەدرۆ  باسانەی  قسەو  ئەو 
قسەڵۆكانە  و  قسە  و  دەنگۆ  ئەم  كاروان  كە  هەر  كردن. 
دەبیستێت، دەكەوێتە سۆراغی ئەو كەسەی ئەم بوختانانەی 

باڵو كردۆتەوە.
ئامۆزاكەیەوە  بارەی  لە  شتێكی  هەموو  زمڕووت  ڕۆژێك   
بۆ كاروان باس دەكات . كاروان زۆر توڕە دەبێت: بڕیاری 
كوشتنی دەدات و كون بەكون بە شوێنی دا دەگەڕا. بەاڵم 
یە و  لە كوێ  ئەزانی  نەی  ئەو خۆی شاردبویەوه و كەس 
چوە بۆ كوێ . دوای چەند ڕۆژێك زمڕووت مارە دەبڕن و 
پالن دادەنێن كە شاییەكی گەورەی بۆ بكەن لە ئاواییەكەدا. 
شەوێك لە نزیك ماڵی خۆیان چەند كەسێك كاروان دەگرن 

و بڕێكی باشی لێ دەدەن،
 باوكی كاروان پیاوێكی زۆر عاقڵ و ژیر بوو، ئەم ڕووداوە 
زۆر كاری تێكرد، هەموو الیەك دڵگران بوون بەم ڕووداوە. 

دوای ئەم ڕووداوە، باوكی كاروان بڕیاری دا ماڵەكەی باربكات 
بۆ ئەوبەری ڕووبارەكەو گوندەكە جێبهێڵێت. تاكو فیتنە لە 
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پیاو  و  نەبێت، هەر چەندە ڕیش سپی  گوندەكەدا دروست 
ماقواڵنی گوندەكە زۆریان پێ ناخۆش دەبێت و دەڵێن: ئێمە 
دەویست  نەی  كاروان  باوكی  دەكەین.  چارەسەر  كێشەكە 
هەر  بدات.  دەست  لە  خۆشەویستەی  تاقانە  كوڕە  ئەو 
بۆیە بەیانییەكی زوو زۆربەی شتەكانیان گواستەوە ئەوبەر 
ڕوبارەكەو لەبن درەختێكی گەورەدا لە دامێنی ئەم چیایەدا، 

باروبنەیان دانابوو .
خۆیان  لەگەڵ  )زمڕووت(یشیان  دەكردن  دڵخۆشی  ئەوەی 
هێنا بوو . ئەم كوڕ و كچە هەژار و عاشقە سەرەڕای ئەوەی 
نەكەوتبوو،  یەكتر  بەردەستی  دەستیان  یەكترن،  مارەبڕی 

ئێستاش ئەوەتان لەم شاخ و داخە چۆاڵن .
باوكی كاروان. كاروان و زمڕووتی هێنا بۆ ئەم ئەشكەوتە، 
یەكەم شەویی ژن و مێردایەتییان لەم ئەشكەوتە بەسەربرد. 
دایكە  پێنج  ئەم  نیوەڕۆ  هەتا  گزنگی خۆردا  لەگەڵ  بەیانی 
تازە  ئەم  داماوە، چاوەڕێی  پیرە  پیاوە  ئەو  و  بەستەزمانە 
بوك و زاوا عاشقەیان دەكرد، كە لەو ئەشكەوتە بێنەدەرەوە 

و پیرۆزباییان لێبكەن.
بەاڵم هیچ دەنگ و هەواڵێكیان نەبوو . دایكی كاروان خۆی 
ڕانەگرت و چو بۆ الی ئەشكەوتەكە تا هەواڵێكیان بزانێت، 
هەر كە نزیكی ئەشكەوتەكە دەبێتەوە . دوو سێ جار بانگیان 
دەكات . زمڕووت گیان ..كاروان گیان. كەس جواب ناداتەوە. 
ماوەیەك لە بەردەم ئەشكەوتەكەدا چاوەڕێ دەكات، پاشان 
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چەند جارێكی تر بانگیان دەكات، بەاڵم بێ ئەنجام دەبێت، 
بەسام و ترسێكەوە دەچێتە ناو ئەشكەوتەكە، سەیر دەكات: 
هەر دووكیان باوەشیان كردووە بەیەكتردا بێ بەرگ و پۆشاك 

دەگەڕێتەوە و یەك دوو جاری تر بانگیان دەكات.
بەاڵم نوزە و دەنگیان لێوە نایەت . مۆتەكەیەك سەراپای 
جەستەی دادەگرێت و بەپەلە دەچێتە سەر سەریان، بانگیان 

دەكاو دەستیان ڕادەوەشێنێت، كەسیان ناجوڵێنەوە. 
بە  دەكات،  هاوارێك  و  قیژە  ئەشكەوتەكەوە  ناو  لە  هەر 
دەبیسترێت.  هاوارەكە  ئەوبەرەوە  گوندەكانی  لە  جۆرێك 
بەدەم  شوانەكەیان  و  تری  ژنەكانی  لەگەڵ  كاروان  باوكی 
هاوار و قیژەكەوە دەچن. بەپەلە دەچنە ناو ئەشكەوتەكە: 
دەڵێن چی بووە؟ چییان بەسەرهاتووە؟ دایكی كاروان بەدەم 
گرییانەوە، دەڵێت مردوون..!!؟ لەوە دەچێت شتێك پێوەی 
ئەوانیش  و  الدەبەن  سەریان  سەرچەفەكەی  دابن.كاتێك 

سەیریان دەكەن و دڵنیادەبن لەوەی كە مردوون.
و  دار  جۆرێك  بە  بەگریان  دەكەن  دەست  هەموویان  بۆیە 

درەخت و شاخ وكێوی ئەوناوەش بۆیان دەگرییان .
ئەپۆشن  دایان  بەتانی  دوو  بەیەك  ئەشكەوتەكەدا  لە  هەر 
لقە  بەچەند  ئەشكەوتەكەش  دەرگای  لێنادەن،  دەستیان 
دارێك ئەگرن، تاكو دوربن لە گیانداری دڕندە و هیچ زیانیان 

پێنەگات.
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دوای چل ڕۆژ لەم ڕووداوە، ئێوارەیەكی درەنگ بە ڕاكردن و 
هەناسكە بڕكێ شوانێك خۆی گەیاندە الی باوكی كاروان و 
ووتی: مامە گیان كاروان و زمڕووتم بینی نزیك ئەشكەوتەكە 
بۆ ئێرە دەهاتن، بە خوا بەو چاوانەی خۆم بینیمن باوەڕم 
پێبكە. باوكی كاروان ووتی كوڕم تێك چووی ئەوان مانگێك 

زیاترە مردوون.
دەی  چییە  قسانە  ئەم  جێهێاڵوە،  ئا   ژه ڵەكانت  بۆ  بڕۆ 
كەیت..!! پاش كەمێك لە بەرزاییەكەوە ) كاروان و زمڕوت( 
ئێستا  ئەوانن،  ئەوە  كرد  هاواری  شوانەكە  دەركەوتن.!! 
باوەڕم پێدەكەن . سەیر كەن : كاتێك دایكی كاروان سەیری 
بە  ڕوداوەكە  بەیانی   . لە هۆش خۆی چوو  یەكسەر  كردن 
هەموو گوند و شارو شارۆچكەكاندا باڵو بویەوە. خەڵكی بەم 
بوون. زمڕووت و  ڕاكێش  ڕووداوە زۆر سەر سام و سەرنج 
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كاروان بێ ئاگا بوون نەیان دەزانی چی ڕووی داوە.!!
ئامێزی  لە  بۆ ماوەی چل شەوە  دواجار تێگەشتن )) كە 
ڕۆحیان  و  بوون  مەست  ئەشكەوتەدا  ئەو  ناو  لە  یەكتردا 

تێكەڵ بەیەك بووە و بە هەوای چێژ تا ئێستا ژیاوون ((
بۆیە لەو ڕۆژەوە ئەم ئەشكەوتە بە )) ئەشكەوتی بوكی چل 
شەوە (( ناو دەبرێت . هەر كەسێ ژن بێنێ وەك هێمایەك 

یەكەم شەوی زاوایەتی لەو ئەشكەوتە بەسەر دەبەن ..



مەست بوونی شادڵ

لە هەر شوێنێك جوانی هەبێت ..
                        ژیـــــان هـــەیــە
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دراوسێكەمان  ماڵی  كەڵەشێری  قوقەقوقی  بەدەنگی    
خەبەرم بویەوە، ئەو بەیانییە سپێدەیەكی گەلێ خۆش بوو، 
بارییوە بەسەر  لەزەت  و  ئەم شەو چێژ  ئەكرد  وام هەست 
ڕێحانە و وەنەوشە و گوڵەباخ  نێرگز و  بۆنی  ئەم شارەدا، 
سەراپای شاری تەنی بوو . هەر كۆاڵنێك بچویتایە جۆرێك 

بۆن مەستی دەكردیت. 
لەچ  حەزی  و  هەركەسە  لەوەدابوو،  دیمەنە  ئەم  پەرجوی 
بۆنێك بوایە بۆی دەچوە ژووری نوستنەكەی و بە لوتی دا 
ئەچرپاند . هەستە كاتی خەونییە، كاتی ژییان و عیشق و 

خۆشییە. 
پەنجەرەی  الداو  پەردەكەم  و  هەستام  جێگاكەم  لەسەر 
بۆنی  زیاتر  تاكو  كردەوە،  باڵەكۆنەكەدا  بەسەر  ژوورەكەم 
ژوورەوە.  بێتە  تەقیوانە  خونچە  تازە  نێرگزە  ئەو  خۆشی 

سەیرێكی دەرەوەم كرد بینیم:
 نمە نمەی باران لەگەڵ شنەبادا گەمە و یاری دەكەن. وای چ 
دیمەنێكی سەرنج ڕاكێش بوو . ویستم سەرم بەرمە ژوورەوە 
تاكو یارییەكەیان لێ تێك نەدەم، بەاڵم نەم توانی . هەر لە 
ووتم  باخچەی حەوشەكەمانم كرد.  باڵەكۆنەكەوە سەیرێكی 

بزانم ئەم بۆنە لە كوێوە دێت. 
تەیرو  و  گوڵ  گەاڵو  هەر  نەكردایە،  سەیرم  هەر  خۆزگە 
باڵندەبوو هێرشیان بۆ هێنام و دەستەكانیان گرتم و بەرەو 

خۆیانیان ئەبردم. ویستم هاوار بكەم دەنگم دەرنەدەهات. 
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حەشاماتی  لەناو  پڕ  لە  بكەم،  لێ  بەرگرییان  توانی  نەشم 
تیسكی چیمەنی حەوشەكەماندا خۆم بینییەوە، بە جۆرێك 
ئەو تیسكە جوان و ناسكانە باوەشیان كردبوو بە بەیەكدا، 
لە  تازە  كە  چاووم  پێش  ئەهاتنە  بەندكراوانە  ئەو  وەك 
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بە خۆشەویستانیان  تامەزرۆییەوە  بە  و  بەردەبن  بەندیخانە 
شاد ئەبن. من جگە لە خۆشی هەستم بە هیچی تر نەدەكرد، 
ناو  تویری  و  تەیر  و  گوڵەكان  و  گەاڵ  پێكەنینی  قاقایی 
غەمبارترین  كردبوو،  دروست  وای  نەغمەیەكی  باخچەكە 
ڕۆحی دەهێنایە سەما و پێكەنیین. من وام ئەزانی هەموو 
شار و دەر و دراوسێكانمان و خوشكە بچووكەكەم گوێیان 

لەم پێكەنیین و شادییەیە. 
بە دەنگی زۆر بەرز پێدەكەنیم و لە ناو چیمەنەكەدا تەپاو تلم 
دەكرد. گڤە گڤ و دەنگی ڕۆشتنی سەیارەی ناو شەقامەكە، 

وەك دەنگی هاژەی ڕوبارێك دەهاتە گوێم. 
خوشكە بچوكەكەم بەدەنگی پێكەنیینەكەم هاتە دەرەوە بۆ 
ناو چیمەنەكە، دووجار بانگی كردم، شادڵ!! شادڵ!! ئەوە 

چیتە بۆ وا پێدەكەنیت؟!.
منیش هەستامە سەرپێو گوتم: چی یە بۆ پێنەكەنم، مەگەر 

تۆ ئەمڕۆ دڵخۆش نییت؟
- بۆچی دەبێت دڵخۆش بم، مەگەر چی بووە.

- ئەی تۆ بۆنی ئەو هەموو گوڵ و ڕێحانەیە ناكەیت؟
پێ  بارانەدا  ئەو  بەر  لە  چوی  تێك  تۆ  چی.  بۆنی  نا:   -

دەكەنییت؟
من  نەچووم  تێك  من  نا.  ڕووی خوشكەكەم:  بەرەو  چووم 
و  هەڵنایە  بەسەوزایی  چاوییان  شێتن  ئەوانە  نییم.  شێت 
ئەوانەی حەوشەكانییان   . نامۆن  درەخت  و  گوڵ  و  بەگەاڵ 
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كۆنكرێت و كاشی ڕێژ دەكەن، شوێنێك ناهێڵنەوە كە خاك 
ئێمەی  تاكو  دەبارێت  بۆیە  بدات.باران  هەناسەیەك  لێوەی 
و  هەڵدێین  باران  لە  ئێمە  چی  كە  بكاتەوە،  پاك  مرۆڤ 

دەمانەوێت تەڕنەبین. 
بەتەڕبوونی  كەچی  ئەكات  تەڕمان  شت  زۆر  مرۆڤ  ئێمەی 
نازانیین، مرۆڤە نەخۆشەكان بینینیان جیاوازە بۆ جوانییەكان 

و لەزمانی سروشت ناگەن. 
بەاڵم ئەوانەی دەروونیان پاكە لە زمانی باران و هەورەكان 
تێ دەگەن كە چۆن بە گرمە گرمەكەیان بانگمان دەكەن، كە 
لە ژوورە تاریكەكانی غەم و ڕق و قین بێینەدەرەوەو لە بەر 

بارانی موحیبەت دا خۆمان بشۆین ...

 





ئەو كەڵەشێرەی
 منی خوارد

                              مرۆڤ هەر ئەوەندەی لە
                              شوێنی خۆی هەڵكەنرا، لە

 هیچ شوێنێكی تر ناحەوێتەوە
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باریكی  ڕێیەكی  تولە  لە  گژوگیاكاندا،  و  قەڕەم  بەناو    
دەگوت:  پێیان  كە  كانییەكە،  گەیاندە  خۆم  پێچاوپێچەوە، 

كانی دوو قرژاڵ. 
لە تینویەتی دا لێوم وشك و چاووم دەرپەڕی بوو، بە سكا 
بۆی كەوتم و دەمم نا بەئاوەكەوە.، هەستم كرد وردە وردە 
و  دەرهێنا  ئاوەكە  لە  دەمم  دەگەڕایەوە،  جەستم  بۆ  هێز 
كانییەكە  لەوبەری  مارێك  بەرزكردەوە سەیردەكەم  سەرێكم 
مار  بوو  جارم  یەكەم  دەكات،  سەیرم  و  دەرهێناوە  زمانی 
ڕۆژگار  ئەگەر  بچوكەدا  تەمەنە  لەم  منێك  ببینم،  بەچاو 
ئێستا  ئەبو  دەر  و  دەشت  لە  باتی  لە  نەكردمایە  لێ  وای 

لەقوتابخانە بووبام.
وەك چۆن یەكەمجار خواخوام بوو بەس بگەمە كانییەكە، 
ئێستا خواخوامە زوو لە كانییەكە دوور بكەومەوە، بەهێواشی 
خۆی  مارەكە  بومەوە  بەرز  كەمێك  و  دواوە  كشاندە  خۆم 
هەڵدایە ناو ئاوەكەو بەرەو ڕووم هات، لە ترساندا قیژاندم و 
هەتا هێزم تییایە ڕام كرد و چوومە ناو جاڕە گەنمەكە، كاك 
بەدەم  تر  كەسی  دوو  یەك  لەگەڵ  مان  دراوسێ  ئەحمەدی 
هاوارەكەمەوە هاتن وتیان چی بووە چیتە بۆ واڕا دەكەی، 
بەدەم و چاوێكی زەرد هەڵگەڕاو و ترساوەوە، تفێكم قوت 

داو ووتم مار ! مارێك كەوتە شوێنم.
كاك  كانییەكە،  بۆ  بچن  وێرا  نەیان  ئەوانیش  ڕاستییەكەی 
دوورمەكەوەرەوە،  بەتەنها  وت  نەم  كوڕم   : وتی  ئەحمەد 
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دیمەنێكی سەیر و  ئەم شوێنانە،  بۆ  بێم  بوو  یەكەم جارم 
سەرنج ڕاكێش بوو، دەڕاسەیەكی سوری دەنگ زل كە شێوەی 
لە دێو و درنج ئەچوو، كۆمەڵێكی زۆر ژن و پیاو و كوڕ و كچ 
بە شەرواڵی پینەكراو، یەكی سەرپۆشێكی چڵكن بەسترابوو 
بەسەر و ملیانەوە و بەرچاكێك كە لە گونیە درووست كرا 
بوو بە شان وملیانەوە شۆڕ بو بوویەوە، یەكێك ڕائەوەستا 
و یەكێك دائەنەویی یەوە بۆ گوڵە گەنمێكی جێماوی دەم 

دەڕاسەكە.
تینی گەرمای ئەم وەرزە لەناو ئەم جاڕە سروتەدا، پێستی 
یەكەیانت  هەر  سەیری  ئەگەر  سوتاندبوو،  چاویانی  و  دەم 
بكردایە خەم و پەژارەیەكی قوڵ لە ڕوخساریان ئەبینرا، زۆر 
جار هێندە لە دەمی دەڕاسەكە نزیك ئەبوینەوە، شۆفێری 
دەڕاسەكە بە جوێن و قسەی ناشیرین لە دەڕاسەكەی دووری 

ئەخستی نەوە.
) هەمیشە دەڵێم خوایە كەس توشی برسییەتی و هەژاری 
نەكەیت، بەڕاستی هەژاری مرۆڤ توشی شەرمەزاری ئەكات 

ئەگەر ئاگای لە خۆی نەبێت (
دەمەو ئێواران خەڵكەكە لە شوێنێكی تەختدا كۆ ئەبونەوە 
دەمی  و  فەردەیەكەوە  ناو  ئەخستە  گەنمەكانیان  گوڵە 
و  سەری  ئەچونە  پێ  بە  پاشان  ئەبەست،  فەردەكەیان 
بەدار لێیان ئەدا تا گوڵە گەنمەكان بە تەواو وورد ئەبوو، 
دواتر هەڵیان ئەڕشتە سەر چەند گونییەك و شەنیان ئەكرد 
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لەكاو  ئەكردەوە  پاك  گەنمەكەیان  ئێواران  دەمەو  بەهەوای 
كۆت و قەالس و پوش و پەاڵش، گەنمەكەیان ئەخستە ناو 
بنە گونییەك، زۆر بەدڵخۆشی ئەیان بردەوە بۆ ماڵەوە . ئەو 
ڕۆژە بە برسی و جەستەی ماندووە وە بە جادە خۆڵەكەدا 
كەوتینەڕێ بۆ ناو ئۆردوگا، ) مرۆڤ هەر ئەوەندە لە جێ 
ناحەوێتەوە  كە  شوێنێكی  هیچ  لە  ئیتر  هەڵكەنرا  خۆی  ی 
باو  ناو شاری  لە  بینیت ڕۆژانێك  ( ئەو خەڵكەی تۆ دەی 
بوون،  خۆیان  ژیانی  و  ماڵ  و  خاوەنی سەروەت  باپیریاندا 
بەاڵم ئێستا هەریەكەمان دەربەدەر و لە ناو ئەم ئۆردووگا 
نەبێ  ماڵ  ئەژین،  مەرگی  كوللە  بەژیانێكی  ملێیانەدا  زۆرە 
ڕژێمی  بەدەستی  نەكوژرابێت  كەسێكیان  ئۆردووگایەدا  لەم 
ستەمكاری بەعس، تاكە تاوانی ئێمە ئەوە بوو كە كوردین و 

بە كوردی قسەدەكەین.
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من منداڵ بووم تەمەنم زۆر نەبوو، لەگەڵ منداڵەكانی كاك 
ئەم  بۆ  چنیین  گوڵە  بۆ  هاتبووم  دراوسێماندا  ئەحمەدی 
دەشتە، كاك ئەحمەد یەكەمجار نەی ئەهێاڵ بچم لە گەڵیان 
ووتی كوڕم تۆ منداڵی شتێكت لێ دێت بڕۆ بڵێ بە باوكت 

ئینجا دەت بەین، ووتم:
پێم ووتووە پاشان ڕازی بوو چوم لەگەڵیان، ئێوارە هاتینەوە، 
چاوی  و  ئەگری  سەیردەكەم  لێكردمەوە  دە       رگاكەی  دایكم 

فرمێسكی پێوەیە كەمێك وەستاو بە توڕەییەوە ووتی:
ئەوە لە كوێ بووی ئەزانی شوێن نەما نەگەڕێین بە دواتا، 

ووتمان دەبێ چی بەسەر هاتبێت، چۆن بێ پرس دەڕۆی.
كە هاتمە ژوورەوە باوكم یەك زللەی لێدام و كەوتم.

ماڵی ئێمە هەژار بووین، باوكم كرێكاری دەكرد بەیانی دەڕۆی 
بچوكتر،  خۆم  لە  هەبو  خوشكم  دوو  من  دەهاتەوە،  شێو 
لەبەر  بەاڵم  بووین  قوتابخانە  لە  و خوشكەكەم  من  پێشتر 

هەژاری وازمان هێنا، تا ئێستاش حەز لە خوێندن ئەكەم.
جوجكەمان  دوو  یەك  و  مریشكێك  كەڵەشێرو  ماڵەوە  لە 
زیاترە  مانگ  سێ  ئەویست،  خۆش  زۆریانی  باوكم  هەبوو، 

گۆشتمان نەخواردووە. 
من و خوشكەكانم زۆر حەزمان لەگۆشت بوو داوامان لە باوكم 
كرد كە ئەو كەڵەشێرەمان بۆ سەر ببڕێت، باوكم هەر ڕازی نە 
ئەبوو، دوای یەك دوو ڕۆژێك دایكم باوكمی ڕازی كرد بەوەی 
ووتبوی ئەو مندااڵنە گوناهن دەمێكە گۆشتیان نەخواردووە 
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با ئەو كەڵەشێرەیان بۆ سەر ببڕین .شەوێكیان دایكم ووتی: 
سبەی ئێوارە كەڵەشێرەكە سەرئەبڕین

 باوكتان ڕازی بووە لە خۆشییا تا بەیانی خەومان لێ نە 
دەكەووت ئەو شەوەمان بە هەزار ساڵ لێ ڕۆشت، نزیكی نیوەڕۆ 
دایكم ووتی پێمان بڕۆن كەڵەشێرەكە بگرن، كەڵەشێرەكە لە 
دەرەوە بوو دیتمانەوە و بە كشەكش هێنامانەوە حەوشەكە، 
ویستمان بیكەینە كوالنەكەو بیگرین، بەاڵم لەترسی ئێمە نە 
چووە ناوی و بە قوقەقوق هەڵفڕییە سەر دیواری حەوشەكەو 
خۆی هەاڵیە دەرەوە، ئێمەش شوێنی كوتیین كونبەكون و 
گەڕەك  مندااڵنی  ئەگیرا،  نە  بۆمان  بەاڵم  كۆاڵن  بە  كۆاڵن 
ئەوانیش  بگرین  كەڵەشێرە  ئەو  دەمانەوێت  ئێمە  زانییان 

یارمەتییان داین و كەوتینە شوێنی.
كەڵەشێری بەستەزمان نەی ئەزانی خۆی بكات بە چ كون 
و كەلەبەرێكدا بەسەر بەرد و دار و دیواردا دەی قوقان و 
ڕای ئەكرد ئێمەش نزیكەی سی منداڵ ئەبویین بە قیژە و 
كە  زانی  ئۆردوگا  نیوەی  شوێنی  كەوتبوینە  هاواركردنەوە 

ئێمە ئەم شەو گۆشتمان هەیە و كەڵەشێر سەر ئەبڕین.
هەرچەند زۆر ڕامانكرد بە دوای دا بەاڵم بۆمان نەگیرا، یەكێك 
لەمنداڵكان دارالسیكێكی بەدەستەوە بوو ووتی بەمن ئەتوانم 
بەم دارالسیكە قاچی بشكێنم و بیگرین، ئەوەی گرنگ بوو 
الم ئەوە بوو كە ئەم شەو بە هەر شێوەیەك بێت گۆشت 

بخۆیین، ووتم باشە بەس بیگرن چی لێئەكەن لێی بكەن.
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و  قاچی  لە  دا  بەردێكیان  دارالسیكە  بەو  كەمێك  پاش 
و  ڕۆشتن  ڕووی  بەرەو  وە  بەقیژە  منداڵكان  و  شەلیانكرد 

گرتیان خوێن لەقاچی ئەهاتە خوارەوە،
 هێنایان و دایان بەدەست منەوە، بە دڵخۆشییەوە هێنامەوە 
بۆماڵەوە. دایكم دەستی كرد بە پاكردنی منیش هاتمە دەرەوە 
ئازایەتی  و  كەڵەشێر  گرتنی  باسی  باس  منداڵەكان  ناو  بۆ 
هێمن ئەكرا كە بە دارالسیك بەردی داوە لە كەڵەشێرەكە. 

گۆشتی  بۆنی  بۆماڵەوە  ڕۆشتمەوە  شێو  بانگی  نزیكەی 
دەڕۆیی،  كۆاڵن  دوو  یەك  كەڵەشێر  فڕوجاوی  و  سورۆكراو 
لەگەڵ دوو خوشكەكەم و دایكم لەسەر سفرە دانیشت بوین 
لە  ڕازابویەوە  برنج  بەلەمێ  لەسەر  كەلەشێرەكە  گۆشتی 

بەردەمماندا، 
چاوەڕێی باوكممان ئەكرد بێتەوە و دەست پێ بكەین.

كاتێك باوكم لە كرێكاری ئەگەڕێتەوە دەبینێت بەردەم ماڵمان 
پڕە لە منداڵ زۆر دەترسێ دەڵێت: شتێكمان لێ نەقەومابێ!! 
پرسیار لەمنداڵەكان ئەكات ئەوچی یە بۆ دوور ناكەونەوە، 
منداڵەكان ڕووداوی گرتنی كەڵەشێرەكە دەگێڕنەوە بۆ باوكم 
لە  داوییەتی  كە  ئەكەن  هێمنیش  دارالسیكەكەی  باسی  و 

كەڵەشێرەكە.
بە  و  ئەبێت  توڕە  زۆر  كرێكاری  ماندوی  سەرەڕای  باوكم 
چڵە دارێكەوە خۆی ئەكات بەژووردا، خۆشی خۆشی باوكم 
باوكم  ئەكەم  سەیر  ئەكەین،  بەخواردن  دەست  هاتۆتەوەو 



29 چــیڕۆک... ئەو کەڵەشێرەی منی خوارد

بەدار و زللە و قسەی ناشیرین تێمان بەربوو من و هەردوو 
خوشكەكەمی خستە ژوورێك و دەرگای لێ داخستین، ئێمەش 
جگە لە گریان بۆ بەختی خۆمان هیچ مان پێنەكرا، دایك و 
باوكم كردیان بەشەڕ لەسەر ئەو ڕووداوە و دایكم دەی ووت 
ئێوار  بەم  كردووە،  چییان  نایەنیت  ومندااڵنە  لە  واز  بۆ   :
باوكم  گریا،  زۆر  دایكیشم  ڕاستییەكەی  ئەدەیت،  لێیان  بۆ 
بۆ  ئۆردووگا،  لەم  بردووە  منتان  حەیایی  ئێوە  ووت  دەی 
بەبەرد  دیویەتی  تێگەیاندووە، كێ  دنیاتان  پاروە گۆشتێك 
كەڵەشێر بگیرێت . ناخۆشترین ئێوارەبوو بۆمان هەرگیز لە 

بیرم ناچێتەوە...
    



 
ئەو مێرولەی بوو بە

فەیلەسوف

                          دەست ڕەنگینی مرۆڤ بە هەموو 
                             شتێكەوە دیارە، بێجگە

 لە خۆی .. كە چییەتیەكەیەتی
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    نزیكەی هەفتەیەكە ئێمەی مێرولەی نەوسن لە ژێر كەپری 
و  كەوچك  .بەدەوری  گرتووە  باروبنەمان  چایخانەدا،  ئەم 
مێزی  بن  و  مێز  سەر  شەكری  ووردە  و  ژێرپیاڵە  پیاڵەو 
ناو چایخانەكەدا هەر دەهات و دەچووین .هەر ڕۆژە و دە 

پانزەیەكمان دەبوینە قوربانی.
) هیچ گیاندارێك هێندەی ئێمەی بەستەزمان و بێ دەسەاڵت 
كۆمەڵكوژو ئازار نەدراوە لە الیەن ئەم مرۆڤە پێ زالنەوە ( 
دەمێكی زۆرە لە هەرێمی ئەم گیاندارە دوو لنگ درێژەدا، لە 
نزیك یەكەوە دەژین، ئێمە لە میهرەبانی خۆمان بەردەوامین، 
دڵی  نەبوو  كەسێك  ڕۆژێك  پێغەمبەرانەوە،  دوای  لە  بەاڵم 
بۆمان بسوتێت و هاوار و گریانی خوێنیینی لە دەست چونی 

هەڤاڵەكانمان ببیستێت . ئەی دێوە نابوتەكە !.
ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر توڕەمان دەكەیت. گرنگ نییە ئایا تۆ بە 
ئاگاییەوە یان بێ ئاگایی ئەم كارەدەكەیت، گرنگ ئەوەیە تۆ 
ژیانمان تێك دەدەیت، تەمەنی كورتمان كورتتردەكەییت.( 

هەواڵی  ئەم  هاوڕێكانمان،  مردنی  سەرەڕای  دا  ڕاستی  لە 
مەرگە بۆ زۆربەی زۆرمان ببوو بە شتێكی ئاسایی بۆیە لەم 
چایخانەدا زیاد لە هەر شوێنێكی تر كاتێكی زۆر خۆشمان 

بەسەردەبرد. 
.لە  لە سەر سنور  بوو  مەرزێك  ناو  لە  چایخانەكە  شوێنی 
تاڤگەو  تەنیشتییەوە  لە  و  شاخێك  زنجیرە  پشتییەوە 
 . بەخشیبوو  ناوچەیە  بەو  جوانی  دیمەنێكی  ڕووبارێك، 
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زۆرجار  فشەبازبوو،  هەزەلی  پیاوێكی  چایخانەكە  خاوەنی 
كاتێك ئێمەی لەسەر شەكرە ووردە كەوتووەكان دەبینی، بە 
شۆخییەوە بە شاگردەكەی دەووت : كورە هەتیو خۆمن هەر 
تۆ بەخێو ناكەم، ئەم مێروالنەش بە خێودەكەم، ئەگەر من 

نەبم ئەم نەگبەتانەش لەبرسا دەمرن. 
كۆچ  زیاتر  تر  شارەكانی  هەموو  لە  مێرولە  شارە  ئێمەی 
دەكەین، نەگبەتترین و بە هێزترین شاریین لە ناو جیهانی 
دەریا  ناو  لە  یان  بێت  ئاسن  سەر  لە  ئەگەر  مێروولەدا. 
خۆمان  بۆ  شتێك  و  بكەین  دروست  شار  دەتوانیین  بێت، 

پەیدابكەیین. 
دەی  مرۆڤ  و  دەكەین  دروست  شار  تێدەگەین  لەوە  ئێمە 
ڕوخێنێت، بەاڵم لەوە تێناگەین، مرۆڤ خۆی شار دروست 

دەكات و هەر خۆشی دەی ڕوخێنێت. 
یەكێك لە ئاریشەكانی مرۆڤ ئەوەیە هەر ڕۆژە و لە شكڵی 
هەمیشە  دەنوێنێت،  خۆی  گیاندارێكدا  یان  مێروویەك 

لەملمالنێدایە لەگەڵ دەرەوەی خۆی،
ئایا  دادەنێت،  زەوی  ئاوەدانكردنەوەی  رابەری  بە  خۆی   
ئاوەدانكردنەوە لە پێناو ژیان یاخود ژیان لە پێناو ئاوەدانی.
من جیاواز لە مێرولەكانی تر مێرولەیەكی نەگبەت و سەرەڕۆ 
بووم، لەوەتەی هاتوومەتە دوونیا بیر لە مرۆڤ و كارەكانی 
دەكەمەوە. هەر ئەمەش وایی كردووە، حەز بە مانەوە بكەم 
چایخانەكە  كەپری  بۆ  ساباتی  دارمێویك  چایخانەدا،  لەم 
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هەڵ  جار  زۆر  بوو،  پێوە  زۆری  ترێیەكی  بۆڵە  كردبوو، 
ئەزنایین بە دارەكەداو لە ناو گەاڵكانی دا خۆمان دەشاردەوە 
و یاری گەمەمان دەكرد، دەستمان دەكرد بە خواردنی ئەو 
دەمان  توانی  دەمان  تا  و  مێوەكە  سەر  تەقیوانەی  ترێ 
مژیی . ئێمەش وەك مرۆڤ هەندێك جار حەزمان لە شتی 
هەیە  زۆرە  خواردەمەنییە  و  شیرینی  هەموو  ئەو  حەرامە، 

كەچی سەرمانكردۆتە ئەو چڵكاوەی ناو چایخانەكە.
هات  زل  كەتەی  پیاوێكی  درەختەكەبووم،  لەسەر  جارێك 
سێوێكی بە دەمەوە بوو، بە دەنگی خرمە خرمی ددانەكانی 
ووریابوومەوە، سەیرم كرد یەك دوو قەپی لە سێوەكە گرت 
دانیشت،  كەپرەكەدا  ژێر  لە  و  زەوییەكە  سەر  فڕێدایە  و 
بە  لەوێبوون دەستی كرد  لەگەڵ چوار پێنج پیاوی تر كە 
قسەكردن، منیش وەك ئەوەی كێچ كەوتبێتە كەوڵم بەپەلە 
هاتمە خوارەوە و برادەرەكانیشم بە دوامدا هاتن و كەوتینە 
سەر سێوەكە، باوەڕپیبكەن بۆنی دەمی ئەو پیاوە هەفتەیەك 

لە جل و بەرگەكانمان نەدەبوویەوە. 
ئێمە هەر خەریكی سێوەكەبوین و جارجارێك من گوێم لە 
قسەكانی ئەو پیاوانە دەگرت كە لە ژێر كەپرەكەدا بوون. 
دەكرد.  خۆپیشاندانیان  و  هەڵبژاردن  و  سیاسەت  باسی 

یەكێك لە پیاوەكان دەی گوت: 
بە  ببوین  بوو  دەمێك  ببوایە  ئاقڵمان  پیاوی  بەشەرەفم 
دەوڵەت، كاكە تۆ سەیری ئەمانەی الی خۆمان بكە ئەو هەموو 
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وواڵتەی دونیا دەگەڕێن، ئەو هەموو پێش كەوتنە دەبینن، 
قوڕ  میللەتە  لەم  بیرێك  و  نییە  میوانیان  مێشێك  كەچی 
بەسەرەی خۆمان ناكەنەوە. هەر جارە و توشی دەردێكمان 
بخنكێت.  دا  ناو دووكەڵی خەفەت  لە  تا مێشكمان  دەكەن 
جامانە  پیاوە  نەدەم،  دەنگ  جارە  ئەم  داوە  بڕیارم  یە  بۆ 

بەسەرەكە دەنگی هەڵبڕی ووتی: 
كاكە ئێمە لە سیاسەت نازانیین بۆیە ئەم قسانە دەكەیین: 
برا كەس هەیە حەز نەكات گەلی خۆی سەربكەوێت و ببێت 
بە دەوڵەت، خۆ بوون بە دەوڵەتیش هێندە كارێكی ئاسان 
نییە، براكەم ئەم سەگ وگورگانەی دەور و بەرمان نایەڵن 

ئەگینا دەمێك بوو هەقی خۆمان وەرگرتبوو. 
من دەڵێم بادەنگی خۆمان بدەیین بەشكم ئەمە خوایە ئەم 
پیاوەكان  لە  تر  یەكێكی  بارێكدا.  بە  بكەوێت  دۆخە  و  بار 

قسەكەی پێ بڕی و گوتی: تازە چاك دەبێت !
 ئێمە كات تێدەپەڕێنین بەم هەڵبژاردنانە، تۆ بڕۆ سەیری 
ڕێزیكردنێكە  بێ  چ  بزانە  بكە  حیزبانە  ئەم  الیەنگرانی 
بەیەكتری، بڕۆ سەیری شەقامەكان بكە بزانە چ شەڕەپەڕۆ 
ناتەقێنێت،  من  مێشكی  هیچ  كردنێكە.  ناشیرین  یەكتر  و 
هێندەی ئەم فەلسەفە لە كورد خستنە مشەخۆرە ی ناو ئەم 
حیزبە كاڵوچییانە، یە كێك لە كێشە گەورەكانی ئێمە ئەوەیە 
لە زۆر كاتی مێژوویدا كورد بوون و كوردستانی بوونمان لە 
بیردەچێتەوە، بۆ دەبێت گروپێك وەك من بیرنەكاتەوە بە 



35 چــیڕۆک... ئەو مێروولەی بوو بە فەیلەسوف

خائینی دابنێین و زۆر بێ ئەدەبانە بیخەینە دەرەوەی بازنەی 
كوردایەتی ...

لەقسەی قۆڕ بەردەوام بوون، منیی بێ ئیشیش گوێم گرتبوو، 
سێوەكەی  ڕۆشنبیر  حساب  بە  كابرایەكی  كەمێك  پاش 

هەڵدایە ناو سەلەی زبڵەكەوە. 
ماینەوە  دا  خۆڵە  سەلەی  ئەو  ناو  لە  ڕێك  ڕۆژی  دوودانە 
هاتینە دەرەوە،  كاتێك  بوین،  .هەموومان توشی سكچوون 
نەدەگیرا،  پێڕا  خۆمان  مانەوە.  سك  بە  گرتبوو  دەستمان 
پێنجمان چوینە بن گەاڵیەك ) قالۆنچە بەحاڵمان نەبێت ( 

بۆن و فیقەو زیقەی قونمان ڕۆژە ڕێك دەڕۆیشت .
ئەوەبوو  ئاواتم  بوو  دیار  خۆش  زۆر  چایخانەكە  ناوەوەی 
بچمە ناوی، ڕۆژێك هەر چۆنێك بێت خۆم گەیاندە ناوەوەی 
چایخانەكە، هەر خۆم بووم، سەیرم كرد زۆر خۆش و پاك و 
خاوێنە .چێشتخانەو شوێنی خوارنیشی لێیە. زۆر قەرەباڵغ 
بوو، هەر مێزەو یەك دووكەسێكی لەسەربوو نانیان دەخوارد. 
ژن و پیاوێك دەتگوت تازە لە مانگی هەنگوینی هاتونەتەوە، 
لەسەر مێزێك نانیان دەخوارد، جارجارێك قسەیەكیان دەكرد 

و پێ دەكەنیین. 
بۆنی شتێكم كردبوو نەم دەزانی چییە. خۆم گەیاندە الیان 
و بەقۆنەرە پاژنە بەرزەكانی ژنەكەدا هەڵزنام .قول وقاچی 
ژنەكە ڕووت بوو، لە لێواری قۆنەرەكەوە ویستم بە بازۆڵەی 
قاچەكانیدا سەركەوم . بەاڵم پێستەكەی هێندە خز بوو، زۆر 
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كەوتمە  سەركەوتم  جار  دوو  پێیدا،  سەركەوتن  بوو  قورس 
خوارەوە . ناچار لە قاچەكانی مێزەكەوە چومە سەرەوە و 
خۆم گەیاندە كەمەری ژنەكە، لە پشتەوە بەسەر جلەكانی دا 

بۆ سەرەوە سەركەوتم.
پرچە خاوەكانی بە شان و ملی دا پژابوو، بۆنێكی خۆشی لێ 

دەهات، یەكەم جارم بوو بۆنی خۆش لە مرۆڤ بۆن بكەم.
بۆنی  لە  لەشی  بۆنی  چونكە  مرۆڤە،  بۆنی  بۆن  پیسترین 
لەشی  بۆنی  لە  دەروونی  بۆنی  وە  ناخۆشترە  دەروونی 
ناخۆشترە. دەست ڕەنگینی مرۆڤ بە هەموو شتێكەوە دیارە 

جگە لە خۆی كە چییەتییەكەیەتی.
هیچ  لە  هێندە  هەڵهاتوە  مرۆڤ  لە  مرۆڤ  ئەوەندەی   
گیانداریكی دڕندە هەڵنەهاتووە. چەند ناخۆشە بۆنێكی خۆش 
لە شتێكی ناشیرین بكەییت. بە بەینی تاڵەكانی زوڵفی دا بە 
ملیوانی كراسەكەیەوە سەیرێكی  لەسەر  ئەسپای دەڕۆشتم، 
خواردنەكەی بەردەم یانم كرد . زۆر سەرسام بووم منی ندی 

و بدی یەكەم جارم بوو شتی وا ببینم. 
زانی  نەم  پڕ  لە  خواردنەكە،  الی  بۆ  بچم  ویستم  بەپەلە 
بینی  منی  كوێوە  لە  نازانم  ژنەكە  مێردی  دا،  ڕووی  چی 
پێڕانەگیراو  خۆم  بەرێت،  الم  ئەوەی  بۆ  لێدام  دەستێكی 
ئازارم  بوو هیچ  باش  بەاڵم  ژنەكەیەوە،  ناو سنگی  كەوتمە 
پێنەگەشت بە مەمك بەندەكەیەوە خۆم گرتەوە، وورتەم لە 
خۆم بڕی، بەڕاستی زۆر ترسام، ووتم خوایەگیان تووشی چی 
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بووم. دەنگە دەنگێك دروست بوو، ژنەكە ووتی: چی بوو؟ 
مێردەكەی ووتی: هیچ: مێروولەیەك بوو، نازانم چی لێ هات. 
پاش كەمێك ئاگام لێبوو هەڵسان و چونە ناو سەیارەكەیان و 
ڕۆشتن .منیی نەگبەتیش نەم دەزانی چی بكەم وەی لەوەی 

بجوڵێم وەی لەوەی لەم شوێنە تەنگەبەرەدا بمێنمەوە.
كە  دەگەڕام  دەروازەیەكدا  دوای  بە  جوڵەو  كەوتمە  ناچار 

خۆمی لێوە ڕزگار بكەم. 
لە پڕ وەك و ئەوەی بوركان و زەمین لەرزە ڕووی دابێت، 
ژنەكە وەك ئەوەی پەالماری مار بدات، بە هەر دوو دەستەكانی 
گازێكم  منیش  خۆم  لە  بەرگریكردن  بۆ  هێنام.  بۆ  هێرشی 
لێگرت، پەنجەیەكی بەرم كەوت و دام بە چااڵی ناوكیدا و 

كەوتمە سەر پشتوێنی كەمەری. 
دووجار  نوساوەوە  بەدەنگێكی  بوو،  پەڕیی  ڕەنگی  ژنەكە 
بە مێردەكەی ووت: سەیارەكە ڕاگرە! سەیارەكە ڕاگرە !با 
داببەزیین شتێك ئەوەتە لە لەشما . پیاوەكەی سەیارەكەی 
لە  و  دابەزین   . وەستا  جادەكە  لێواری  لە  و  خاوكردەوە 
جادەكە دووركەوتنەوە. ئەم بەرو ئەو بەری جادەكە شاخ و 

دۆڵ و باخ وباخات بوو. 
كەمێك دووركەوتنەوە و لە بن درەختێكدا، ژنەكە دەستی كرد 
بە لێكردنەوەی پەڕە بە پەڕەی جلەكانی بەریی، مێردەكەی 
ووتی:كچێ تەواو خۆت ڕووت مەكەرەوە یەكێك دەمانبینێت، 

ئەم ناوە پێدەچێت جوتیار و باخەوانی لێبێت.
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جلی  بۆیە  بوو.  لێبڕی  ئارامی  من  گازەكەی  ئازاری  بەاڵم 
نەهێاڵ بە لەشیەوە و منیش كەوتمە خوارەوە و لە ناو گژ و 

گیاكەدا خۆم وون كرد. 
باش بوو ئەمجارەش ڕزگارم بوو، كەمێك دووركەوتمەوە و 
بەقەدی درەختێكدا سەركەوتم . لە دوورەوە سەیرم دەكردن. 
هەر خەریك بوون بە دوای مندا دەگەڕان،. دواتر هەندێك 

بۆنی یەكتریان كرد و ڕۆشتن ...

*  *  *

لوتكەی  سەر  بۆ  سەركەوتم  كوێیە،  ئێر  بزانم  ئەوەی  بۆ 
درەختەكە. لە ناكاو درەختەكە دەستی كرد بە جوڵە جوڵو 
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هاوار هاوارێك، بە جۆرێك هەرگیز ناڵەو نركەی وام نەبیست 
بوو . زۆر ترسام و زۆر پەشۆكام. دەستم كرد بە هەنگاونان 
بەرەو خوارەوە. درەختەكەش لە ناڵەو نركەی خۆی بەردەوام 

بوو. زۆر بەووریاییەوە دەڕۆشتم دەت ووت:
بینی  جیاواز  زۆر  ئێرەم  دەدەن.  پەالمارم  گەاڵكان  هەموو 

جیاواز لەو شتانەی تا ئێستا بینی بووم. 
مارێكی  تەماشادەكەم  بوومەوە.  درەختەكە  قەدی  نزیكی 
سووری گەورەی چاو زەق خۆی بە قەدەكەی دا ئااڵن دووە. 

هەرگیز ماری وا گەورە و سەرسوڕهێنەرم نەبینی بوو.
مارەكە سەری لە من نزیككردەوە و بە دەنگێكی زۆر ناخۆش 

ووتی: وەرە لەگەڵمدا،
لە  دەبەیت،  كوێم  بۆ  لەگەڵتدا،  بێم  دەتوانم  :چۆن  ووتم   
ترسدا خەریك بوو دەبووم بەهەڵم. ووتی:وەرە سەر پشتم، 
بە ترسێكەوە چومە سەر پشتی لەشی مارەكە زۆر ساردبوو، 

قاچم هێندەی نەما بوو بیی بەستێت لەسەرمادا،
 پێم سەیر بوو.!! 

خراپ  ختورەی  و  خەیاڵ  هەزار  هەڵفڕی،  مارەكە  ناكاو  لە 
چی  توشی  من  كوێم؟  لە  من  باشە  مێشكمدا،  بە  دەهات 

بووم؟ تۆ بڵێی بتوانم بگەڕێمەوە بۆ ناو هاوڕێكانم. 
تۆ بڵێیت: ئەمە تەڵەی ئەو ژن و مێردە نەبێت بۆ منیان 
دانابێت. پاش ماوەیكی كەم گەشتینە الی شاخێكی بەرز لە 

بن تاوێرە بەردێكدا كونێكی تێدا بوو، بردمی بە ناو
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 كونەكە دا، چەند زیاتر دەڕۆشتین زیاتر ترسم لێ دەنیشت. 
ناوەوەی كونەكە كەمە كەمە فراوان دەبوو . گەشتینە شوێنیك 
وەك ئەشكەوت. دیواری ئەشكەوتەكە هەموو سەرو كەلەی 
بەردێكی گەورەو ووتی  بوو، چوە سەر  گیانداران  و  مرۆڤ 
دابەزە، منیش لەسەر پشتی هاتمە خوارەوە. بەسەرسامییەوە 

سەیری ئەو دیمەنە ترسناكانەی سەر دیوارەكەم دەكرد.
مارەكە ووتی: گوێبگرە ئەی مێرولەی بچووك: من بۆیە تۆم 
هێناوە بۆ ئێرە تا بتكەم بەسیحرباز، چونكە من گەورەترین 
گیاندارێك  هەر  بەشێوەی  بكەم  خۆم  دەتوانم  سیحربازم. 

بمەوێت. دەتوانم هەرشتێك بمەوێت بیكەم. 
ئەم ووشانە زۆر بێگانەو ترس ئامێز بوو . ووتم باشە تۆ لەم 
هەموو مێرو و گیاندارەدا بۆ تەنها منی هەژارت هەڵبژاردووە. 

ووتی: بێ عەقڵی بچوك،
 مەگەر تۆ حەزت لەوە نەبوو بچیتە ناو مرۆڤ! گوتم: بەڵێ 
لە  دەیكەیت:  ووت  هەرچییەكم  قسەمەكە  ئیتر  ووتی  وایە. 
ڕاستی دا زۆر بەالمەوە سەیر بوو، چونكە ئەمە ئەو شتەبوو 
كە لێی دەترسام. بە دەنگێكی بەرز ووتی: دەمەوێت بتكەم 

بە مرۆڤ، ئەمەی ووت و ڕۆشت و دیار نەما.
ئەم قسەیە بۆمن تاكە پێاڵوێك بوو لە سەر سەرم دانرا، زۆر 

نیگەران بووم، 
دەستی  لە  دەربازكەم  بێت،خۆم  چۆنێك  هەر  دا،  بڕیارم 
ئەم مارە سیحربازە. دەستم كرد بە هەنگاونان، گوتم تاكو 
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مارەكە دیار نییە بازوو ڕابكەم لێرە و خۆم بشارمەوە، بە ناو 
كون و كەلە بەری ئەشكەوتەكەدا دەڕۆشتم، لە پڕ مارەكە 
بە شكڵێكی تر هاتەوە بەردەمم و منی خستە سەر زمانی 
ناو  هەڵواسراوانەی  كەللەسەرە  لەو  یەكێك  ناو  بردمیە  و 

ئەشكەوتەكە. 
ئیتر لێرەوە دۆزەخی من دەستی پێكرد، هاوار و ناڵە و قیژە 
قیژێكی ترس هێنەر لە ناو كەلەسەرەكەوە دەبیسترا، خەو 
وخۆراكم نەبوو، ژمارەیەكی زۆر كرمی بچوكی ڕەنگ سور لە 

لێواری كەلە سەرەكەدا دەهاتن و دەچوون. 
هیچ ڕێیەكی ڕاكردنیش نەبوو . ڕۆژ بە ڕۆژ الوازترو بێتاقەت تر 
دەبووم .نزیكەی مانگێك، لەم شوێنەدا مامەوە، ئەم ماوەیەم 
بە هەزار ساڵ لێ تێپەڕی . هەزار تفم لە بەختی خۆم دەكرد، 
كە ئەو ماوەیە تەواو بوو چومە شێوەی مرۆڤێكی فەیلەسوف، 
بینییەوە،سەری  فكرییەكاندا  گفتوگۆ  و  كتێب  ناو  لە  خۆم 

زمان و بنی زمانم ڕەخنەگرتن بوو، لە پیرۆزییەكان. 
بە  ووتن  قسە  لە  جگە  نەبوو،  پیرۆز  من  الی  شتێك  هیچ 
پیرۆزییەكان، بە تەواویی پێكهاتەی ژیانم گۆڕا، هیچ هەستێكی 
مێرولەم تێدا نەمابوو، مرۆڤێك بووم بەردەوام گومانم بەرهەم 
دەهێنا، گومانێك لە پێناو گەشتن بە هەقیقەت نا . گومانێك 
لە پێناو گومان . ئەو ڕاستیەیی من گرنگیم پێ دەداو باسم 
دەكرد، ڕاستی نەبوو، ڕاستی لە شوێنێكی تر بوو، تێگەشتن 
لە ژیان زۆر ئاسانە، بەاڵم ئێمە گەورەمان كردووە، مرۆڤەكان 
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دەبەینە شوێنێك، كە نازانێت لە كوێوە هاتوە و چۆن لێرەوە 
ڕێ دەركات . ژیان پڕە لە خۆشی و چێژی پچڕ پچڕ، هەر 

ئەمەشە چییەتیی مرۆڤ دەشارێتەوە. 
لە  شتێك  )هەموو  بەرزكردبویەوە  ئەوەمان  دروشمی 
بەردەم  لە  هەیە  پێناو چێژ( كێ  لە  پێناو خۆت، خۆتیش 
جوانییەكانی دونیا و حەزە شەهوانییەكاندا چۆكی نەشكێت. 
ئێمە  بەختەوەرنین.  شكاوە  چۆكیان  كەسانەی  ئەو  هەموو 
و  پەست  كاتی  چێژێكی  بە  كڕی  مرۆڤ  لە  بەختەوەریمان 
توڕە.. گەورەترین دیاری خودا بۆ مرۆڤ چێژە، چێژ میوەی 
ژیانە، بەاڵم ئێمە ئەم دیارییەمان خاڵی كردەوە لە چییەتیە 
نییە.  تێپەڕبوونی خۆی  توانای  گێلە،  ڕەسەنەكەی،)مرۆڤ 
هەمیشە دیلی كێشەكانییەتی، هەر ئەمەش وایكردووە ئێمەش 
كێشەی بۆ دروست بكەین و یاری پێ بكەین، بەدەوری خۆیدا 

دەسوڕێتەوە و كەمە كەمە گێژدەبێت و دەكەوێت. 
تێگەشتین و بینیمان مرۆڤ لێرە بارە ئاسۆییەكەی زیاترە 
لە بارە ستونییەكەی، خەوبینینەكانی زیاترە لە بیركردنەو 
كتێبخانەكانی.  لە  زیاترە  خواردنگەكانی  خەیاڵەكانی.  و 
شەوەكانی زیاترە لە ڕۆژەكانی. خۆی زیاترە لە ئەو. ئێرەی 
زیاترە لە وێ . هەمیشە چاوەڕێی كەسێكی ترە سەرۆكایەتی 
مرۆڤ  تەنها  دەناسێت:  خۆی  گیاندارێك  هەموو  بكات. 
نەبێت، كە نازانێت و ناپرسێت، ئێرە كوێیە؟ بۆ كوێ دەچم؟ 

دەمەوێت چی بم؟ دەمەوێت چی بكەم؟
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من كە سێكی توڕەو نەخۆش بووم، مارەكە زۆرجار سەردانی 
مێرولەی  ئەی  گوێبگرە  ها  پێم  گوتی  مارەكە  دەكردم، 

بچوك..! 

بیر لە بێ فەرمانی كردنم نەكەیتەوە، ئەگینا لە ناوت دەبەم 
چونكە پێش تۆ مێرولەیەكی ترم كرد بە مرۆڤ بەاڵم زوو 
و  منیش  ووڕێنەكردن  دابووە  دەستی  خەڵەتاند،  هەڵیان 
خۆشی لە بیركردبوو، ڕۆژێك سەردانی كتێبخانەكەیم كرد، 

تەماشادەكەم خەریكی نوسینی كتێبێكە بە ناوی ) ئاشق 
بوونی ڕۆبۆتەكان ( چەند دێڕێكم لە نوسینەكانی خوێندەوە 
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ئەم پارچەیە نوسرابوو . )بۆم دەركەوت مرۆڤ بونەوەرێكی 
فەلسەفی یە، خودا لە ڕۆژی پاساڵندا، لە سەر گوناهەكان 
سزامان نادات، بە ڵكو لە سەر فەلسەفە پرسیارمان لێدەكات.
جیاواز لەو مرۆڤە گەوجانەی هەمیشە داوای پێناسە دەكەن، 

فەلسەفەچی یە؟ فەلسەفە چی یە؟
بەڵێ چی یە و چی، كێ یە و چۆنە و چۆن،كامەیە و كامە 
چەندە و چەن. مرۆڤ پێویستە هەمیشە بیر لە چوار شت 
بكاتەوە:)بیر لە خۆی بیر لە بوون بیر لە خودا بیر لە بیر(. 

فەیلەسوفەكان هەمیشە شتێكیان هەیە نایڵێن. 
منیش زۆر شت هەیە ناتوانم بیڵێم، ئەوەی ناتوانم بیڵێم لەم 
كتێبەدا ئاماژەی پێدەكەم، ترسی فەیلەسوف لە ترسنۆكی 
بینە،  تاریك  پێنەگەشتوو  عەقڵییەتێكی  لە  ترس  نییە، 
تاریكییەك شێلراو بە ڕووناكییەكی خەڵەفاو، لە ژێر لێوی 
هەر فەیلەسوفێك و لە ژێر نوكی هەر پێنوسێكدا، دونیایەك 
لە پرسیار و دونیایەك لەوەاڵمی كەمئەندام هەیە، الی ئێمەو 

مانان پرسیاری جوان ئاسانە! 
بەاڵم وەاڵم نا...! چونكە وەاڵم ئیشی ئێمە نیە، تا ئێستا 
لەگەڵ زۆر كەس گفتوگۆم كردووە، دەربارەی ژیان و بوون و 
خودا، من دەمگوت: ئاینەكان بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی 
ئایین چی پێشكەشی  بوون،  سەرچاوەی كێشەكانی مرۆڤ 
ئادەمیزاد كردووە!؟ جگە لە زەلیلی. دواجار تێگەشتم، نا..! 
دەكات،  زەلیل  مرۆڤ  نییە  ئاین  ئەوە  زەلیلە  خۆی  مرۆڤ 
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ترسناكترین نەزانی. خراپترین جەهالەت، جەهالەتە لە دیندا، 
هیچ شتێك وەك نەزانی لە ئایندا كارەسات نانێتەوە،

 هەر ئەوەندەی كۆمەڵێك گێل خۆیان كرد بە نوێنەری خودا 
لە  خۆیان  و  مرۆڤەكان  ونەشری  حەشر  دایە  دەستیان  و 
بیرچوو لە ناو چ زەلكاوێكی مەعریفی ئایینی دان، ئیتر ئەمە 
كارەساتەكەیە .هەموو شتێك خاڵی كۆتایی هەبێت، لە ئایین 
دا خاڵی كۆتایی نییە. خوداش زانستی بێسنورە، ئایینیش 

سنورێكی نییە بۆ دانانی خاڵ. 
ڕاستییەیی  ئەو  فێربووم،  بەردەكانەوە  لە  ڕاستییەیی  ئەو 
ئەمەیە )ئەم سەری دین  ناسیم  ویژدانمەوە  لە قواڵییەكانی 
باوەڕبوونە بە خودا..! ئەو سەری دین باوەڕ بوونە بە خودا.. 
ئەم سەری دین مرۆڤ گەورەیە ئەو سەری دین مرۆڤ گەورەیە. 
ئەم سەری دین بۆ ژیانە ئەو سەری دین بۆ ژیانە، ئەم سەری 
دین ئازادییە ئەو سەری دین ئازادییە ئەم سەری دین ئەمەیە 

ئەو سەری دین ئەمەیە. 
ئەگەر هەر دینێك ئەمە نە بوو دین نییە، بە ڵكو ستەمكارییەكی 
ستەمكاری  ئەوەش  بەاڵم  ڕاستە،  ئەمە  بێشەرمە،  ڕووتی 
بەم  ئاینێك  بكات.  ئەمە  داوایی  ئاینێك  بێشەرمە  ڕووتی 
هەموو جوانی و گەورەییەیی لە چاوی كە سانێكی گرگنەوە 
چونكە  نیە،  فەیلەسوفەكاندا  لەگەڵ  كێشەم  من  بیناسیت. 
ئەوان لە دووری  وەحی و نبوەت بیردەكەنەوە، لە نزیكی ئەقڵ 
و دووری ڕۆح و دڵ بیردەكەنەوە، فەیلەسوفەكان فێریانكردین 
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كە نادادپەروەری قبوڵنەكەین بەاڵم نەیشیان گەیاندین بە داد 
پەروەری، من دڵنیام ئەگەر وەحی و پێغەبەریان بناسیبایە 
بیركردنەوە و هزرەكانیان ئاڕاستەیەكی بااڵتری وەر دەگرت، 

ئەو هەموو لێڵی یەی ژیانی گرتۆتەوە ڕۆشن دەبویەوە. 
ئاسان  زۆر  وەاڵمەكانیان  دەكرێت،  پرسیارەی  هەموو  ئەو 
دەبوو. ژیان مانایەكی فراوانتری هەبوو، مرۆڤ لەم بچوكییەتیە 
دەردەچوو، كە بیر تەنها لیرە بكاتەوە، بەڵكو لە مرۆڤێكی 
مرۆڤێكی  لە  وە  جیهانی  مرۆڤێكی  بە  دەبوو  ناوچەییەوە 
جیهانییەوە دەبوو بە مرۆڤێكی گەردوونی..( مارە سیحربازەكە 
ووتی كە ئەمەم خوێندەوە زۆر توڕە بووم، خێرا پەڕەكانی 
مێرولەكە  لەكەللەسەری  توندم  گازێكی  دڕاندوو  كتێبەكەم 

گرتوو، سەریم پڕكرد لە ژەهر و تۆپاندم. 
بێت،  خۆت  لە  ئاگات  نەگبەت  مێروولەی  ئەی  پێم  ووتی 
چونكە پاش چەند ڕۆژێكی تر، دەت نێرم بۆ شوێنێكی تر بە 

شێوەیەكی تر، بەاڵم بەو مەرجەی گوێرایەڵ بیت.
مارەكە ڕۆشت ئەو شەوە بە ئیسراحەت خەوتم، بەیانی خەبەرم 
پاڵكەوتووم،  بەرز  دیوارێكی  سەر  لە  دەكەم  سەیر  بویەوە 
زانیم  ئێرە، دواجار  باشە چۆن گەشتومەتە  بوو  پێم سەیر 
بومەتەوە بە مێرولە!؟ لە خۆشی دا نەم دەزانی چی بكەم 
بە دەنگی بەرز هاوارم كرد ))بژی مێرولە(( ))من مێرولەم 
و نابم بە مرۆڤ(( ))نەفرەت لە مرۆڤ (( نەفرەت لە گشت 
مارە سیحربازەكانی دونیا ((، لە خەیاڵی خۆمدا دەم ووت:
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تۆ بڵێ ئەمەش فێڵێكی تری مارەكە نەبێت ! پاشان دەستم 
كرد بە ڕۆشتن لەسەر دیوارەكە. 

خوارەوەی  سەیرێكی  بوو.  درێژ  و  دوور  بەرزی  دیوارێكی 
دیوارەكەم كرد، پڕ بوو لە كچی گەنج و پیر.. بە سەدان هەزار 
كچ خۆیان نوساندبوو بەم دیوارەوە و وێنەیان لەسەر دەكێشا 

و شعریان لەسەر دەنوسی و دڵ و تیریان دروست دەكرد. 
هەندێكیان دەچونە سەر پشتی یەكتر بەمەبەستی سەركەوتن 
بەسەر دیوارەكەدا، بەاڵم لەبەر بەرزی دیوارەكە جگە لەهەوڵێكی 
ناكام هیچی تر نەبوو، ئەم شوێنە دوور بوو لە هەموو ئاوەدانیەك، 

زیاتر لە دوورگەیەكی گەورەی جێماو دەچوو. 
سەیرێكی ئەو دیوی تری دیوارەكەم كرد، زۆر سەرسام بووم 
چونكە بەهەمان شێوە ئەو دیویش پڕ بوو لە كوڕی گەنج و پیر 
ئەوانیش خۆیان نوساندبو بە دیوارەكەوە و هەر یەكەی خەریكی 
شتێك بوو. یەك دوو مێرولەم بینی لەسەر دیوارەكە لێم پرسین 
ئێرە كوێ یە؟ ئەم دیوارە بەرزە چی یە؟ یەكێك لە مێرولەكان 

بە شێوەیەكی زۆر ناشیرین وەاڵمی دامەوە. ووتی: ئێرە.. 
..........................

.......................................
......................؟؟!!!

   



مێرولەیەك. لە ڕێی زانكۆ ...

هیچ شتێك لەوە جوانتر نیە، 
دایكت ببینی پێ دەكەنێت
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بیسراو  شتە  هەموو  لە  بێزار  بێتاقەت،  و  وەڕس  زۆر    

ماندوكەرەوە،  خەیااڵتی  كۆمەڵێك  بە  دونیا،  بینراوەكانی 
چومە ژورەكەی خۆم، دەرگام داخست و لەسەر پشت لێی 
پێچی  ونبوترین  لە  كە  قوڵەكانم  هەناسە  دەنگی  ڕاكشام، 

سیەكانمەوە ئەهات. لە ناو ماڵەكەدا دەنگی ئەدایەوە. 
خۆم  ماڵەدا  لەم  و  شوێنم  كەوتۆتە  كەسێك  )دەتگوت 
شاردۆتەوە( دایكم لە مەتبەخەكەوە گوێی لە دەنگی هەناسە 
ڕوی  شتێك  ئەوەی  و  وەك  بەپەلە  بوو.  هەڵكێشانەكەم 
دابێت، زانی هاتومەتەوەو حاڵم باش نییە، بە ئەسپایی دای 

لە دەرگاو هاتە ژورەكەم. 
.شتێك  چیتە.  كوڕم  وتی:  حەسرەتەوە  لە  پڕ  دڵێكی  بە 

بووە؟! بۆ وا لێرە بەبێ دەنگی كەوتوییت و قسە ناكەیت.
)هەرگیز دایكم بەو شێوەیە نەی بینیبووم(

هەڵسامەوە و ووتم : دایەگیان : نا هیچ نەبووە ...
زانیم  گۆڕابوو،  چاوی  و  دەم  دانیشت،  جێگاكەم  لەسەر 
نا  ئەویش سەرمی  و  ملی  كردە  دەستم  پەرۆشە،  بۆم  زۆر 

بەسنگییەوە، وەك ساواترین منداڵ ماچی ئەكردم.
دایكم گوتی: كوڕم .. دایكت بە قوربانت بێت، بۆ وا بێزارو 
چ  بزانم  بڵێ،  منیش  بە  هەیە  شتێك  ئەگەر  تاقەتی،  بێ 

كچێك چ كوڕێك لە زانكۆ دڵیان ئازار داوییت.
حەز ناكەم بەو شێوەیە بتبینم.گوتم: دایەگیان: بە ساقەی 

ئەو ڕۆحەت بم، هیچ نییە، كوڕی چی و شتی چی!!
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 تەنها شتێكی بچوكە چەند ساتێكی كەمە بیری داگیركردووم.
- گوتی: دایكت بەقوربانت بێت ..ئەو شتە بچوكە چی یە 

كەوا دڵی ئازار داوی و خەمی بۆ دەخۆییت؟!
- گوتم: دایەگیان : ) مێرولەكە ( بێتاقەتی كردووم..!!

- دایكم بە بزەیەكەوە وتی : مێروولە...!!؟
با  - گوتم دایە گیان : بەڵێ . مێرولە.. كەمێك گوێبگرە 

بۆت باس بكەم :
) كاتژمێرێك لەمەو پێش دوای ئەوەی لە محازەرە، تەواو 
شۆستەكە  لەسەر  دەرەوە،  هاتمە  زانكۆ  دەرگای  لە  بوین، 
كەمێك  دوای  بێمەوە،  ماڵەوە  بۆ  ویست  ئەم   . دەڕۆشتم 
ڕۆشتن مێرولەیەكی عەجولم بینی لە ناوەڕاستی شۆستەكەدا 

دەڕۆیشت . 
لۆچێك  چەند  خێرا  پیابنێت،  پێی  یەكێك  لەوەی  ترسام 
سەر  بێتە  تاكو  بۆی  درێژكرد  دەستم  و  مۆچاندەوە  خۆم 
دەستم . مێرولەكە قاچی پێ شەوەی خستە سەر پەنجەی 
شایەتومانم: كەمێك وەستا..!! من سەیری ئەوم دەكرد و 

ئەویش سەیری منی دەكرد. 
هەستم كرد قسەم لەگەڵ ئەكات، بەاڵم هیچ لێی تێنەگەشتم. 
پاشان ویستم بەهەردوو پەنجەم بیخەمە سەردەستم، بەاڵم 
قاچی بەرداو بەخێرای ڕۆشتە بن دیواری شۆستەكەو تێپەڕی((
دەڵێم   . مێرولە  لەو  دەكەمەوە  بیر  بەردەوام  كاتەوە  لەو 
دەبێت چی بەمن ووتبێت؟! بۆ تەنها تەوقەی لەگەڵ كردم؟ 
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بۆ نەهاتە سەر دەستم؟
 باشە خۆ من ئەم ویست چاكەی لەگەڵدا بكەم..؟!

دایەگیان : تەنها ئەمەیە بێ تاقەتی كردووم.
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دایكم بە پێكەنینێكەوە گوتی: ئەم قسانەی تۆ لەو حیكایەتانە 
دەچێت، كە پێش خەوتن بۆ مندااڵنی ئەڵێن . منیش لەگەڵ 
دایكت  نییە  جوانتر  لەو  شتێك  )هیچ  كرد  بزەیەكم  ئەودا 

ببینیت پێ دەكەنێت(
دایكم گوتی : كوڕی خۆم . گوێبگرە: ئەگەر مێرولەكە شتێكی 
گوتبێت . زۆر عاقاڵنە: بە تۆی ووتوە: خەمی منت نەبێت 
من ئاگام لە خۆمە بە ووریایی یەوە دەڕۆم نایەڵم كەس پێم 

پیابنێت ..لە باتی من خەمی خۆتت بێت ئەی گەنج .. 
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دوای 
بیست و حەوت ساڵ

گوندەكەمان،  گەشتمە  خۆردا  گزنگی  لەگەڵ  بەیانییە  ئەو 
تینویەتی چاوم بە سروشتە جوانەكەی شكا، لە ناكاو خۆم 
لە ناو چنارە بااڵ بەرزەكان و درەختە پیرەكان و سەوزە گیا 

دەم بە خەندەكاندا بینیەوە.
كردبوو،  دروست  وایی  مۆسیقایەكی  چۆلەكەكان  جریوەی 
نزیكی  ئەوەی  پێش  دەكرد.  گۆرانییەكی  هەموو  ئاوازی  بە 
هەناسەیەكی  ببمەوە،  سەوزەكان  گوێسەبانە  گڵە  خانوە 
قوڵم هەڵمژی، هەموو هەوایی گوندەكە هورموژیی كردە ناو 

سییەكانم، بە هێواشی پێڵوەكانم داخست.
فرمێسكی شادی قەد پاڵی لوتمی تێپەڕاند و بەسەر ڕیشە 
زبرەكانم دا جۆگەیان بەست . لە پڕ دەنگی زەنگی مەڕەكان 
و ئێخەو چغەی شوانی ئاواییەكە بێدەنگییەكەیان پچڕاندم. 
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سەگەكانی شوانەكە بەوەڕین بەرەو ڕووم هاتن. ئەگەر شوانەكە 
زوو فریام نەكەوتایە، دوایی بیست و حەوت ساڵ زیندانی 
زیندانە تاریكەكانی ڕژێمی )بەعس(ی ستەمكار دەبووم بە 

چەند پاروو یەكی چەوری دەمی ئەو سەگە برسیانە ...
  





پەنجاو نۆ دەقیقە

                          ئەو ئارامیەیی لە ناو ماڵ و
 خێزانەكەی خۆت دەست دەكەوێت،
                       لە هیچ شوێنێكی تر بۆی مەگەڕێ



57 چــیڕۆک... پەنجا و نۆ دەقیقە

   سەعات )11:59( دەقیقەی شەو گەشتمەوە بەردەرگای       
دەرگای  ئەسپای  بە  مات  و  كش  كۆاڵنەكەمان  ماڵەكەمان، 
گڵۆپی  لە  جگە  ماڵەوە،  چومە  و  كردەوە  حەوشەكەم 
سەردەرگای مەدخەلەكە، هەموو گڵۆپەكانی تر كوژابوویەوە، 
لە بەردەم دەرگاكەدا نەعلەكانی الرەی كچم بینی، هەڵمگرت 
و ماچم كرد. ژن و منداڵەكەم لە سەرەوە خەوت بوون، دڵم 
نەهات خەبەریان كەمەوە، خۆشم زۆر ماندوو بووم، هەر لە 

ساڵۆنەكەدا لەسەر قەنەفەیەك خەوتم. 
بەیانی كاتێك منداڵە بچووكەكەم هاتە خوارەوە، هەر لەسەر 
قادرمەكەوە منی بینی، تۆزێك ڕاوەستا و گەڕایەدواوە، ووتی 
دایە دایەگیان ! باوكم هاتووە تەوە. بە دەنگی دەمێك گوێلێ 
كرد  سەعاتم  سەیری  بوویەوە،  خەبەرم  كچەكەم  نەبووی 
سەعات ) 8:59 ( دەقیقە بوو، دوای كەمێك كچەكەم بە 
ڕاكردن هات و باوەشی پیاداكردم، خێزانەكەشم بەو بەرزی 
یەوە سەیری ئەم دوو عاشقەی دەكرد، كە چۆن لە ئامێزی 

یە كتردا یاری ماچ ماچێن دەكەن.
بینی سەرپۆشێكی گوڵ  بەرزكردەوە خێزانە كەمم  سەرێكم 
گوڵی جوانی لە مل دا بوو، لەگەڵ پرچی ئاڵۆسكاو و دەمو 
چاوە خەواڵوەكەی دا تێكەڵ ببوو، بە ناز و مەكرێكی ژنانە 
هاتە خوارەوە و منیش كچەكەم لە باوەش گرت و بە رەو 
ڕووی ڕۆشتم، وەك ئەوەی یەكەم جاربێت یەكتری ببینین، 
كچەكەی  سەرەتا  خێزانەكەم  یەكتر،  ملی  كردە  دەستمان 
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ماچكردوو پاشان هەناسەی گەرمی بەر لێوم كەوت گڕێك لە 
ڕوخسارم بەربوو، ترسام كچەكەم بسووتێنێت، سەری هەر 
ئێمەی  ببوو.  ئاڵۆسكاوەدا وون  زوڵفە  ئەو  ناو  لە  سێكمان 
مەست، بێئاگا لە وەی كچەكەم بە باوەشەوەیە، بەو سەر 
پۆشەی ملی دایكی سەری هەر دووكمانی پێكەوە گرێ دا بوو 

.ڕۆژێكی زۆر خۆش بوو،
 نانی بە یانی مان پێكەوە خوارد، لەسەر سفرە زۆر پێكەنین، 
تەوای كون و قوژبنی ماڵكە پڕ ببو لە خەندەو خۆشی. لە 
دڵی خۆمدا دەم ووت ئەو ئارامییەی لەناو ماڵ و خێزانەكەی 
خۆت دەست دەكەوێت، لە هیچ شوێنێكی كە بۆی مەگەڕێ.
لە ڕواڵەت دا دڵ خۆش و لە ناخدا هەستم بە شەرمەزاری 
دەكرد بە رامبەر ژن و منداڵەكەم . دوای دوو هەفتە ڕۆشتنم 
بۆ یەكێك لەم وواڵتانەی دراوسێ، لەگەڵ یەك دوو برادەری 
خۆم، بێز لەو ساتانە دەكەمەوە كە لەو سەفەرەدا بەسەرمان 
خەریكی  گەشەكانمان  چاو  منداڵە  و  خێزان  لە  دوور  برد، 

كڕینی گوناه و كاری ناشیرین بوین. 
خۆشبوو؟  سەفەرێكی  پرسیم؟  لێی  خێزانەكەم  كاتێك 
دەرچوو!،  سەرمەوە  تەوقە  لە  هات  پێما  بە  موچڕكەیەك 
بە دەمو چاوێكی درۆزنانە، وەاڵمێكی ساردم دایەوە، ووتم: 

بەڵێ، ئیشەاڵ جارێك ئێوەش دەبەم.
بە  كەسم  هەموو  سەیر،  دەعبایەكی  بە  كردبوومی  پارە   (
نۆكەری خۆم دەزانی. كوڕی تاقانەی باوكم بووم، نەم توانی 
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خوێندن تەواوكەم، هەموو شتێكم لە بەر دەست بوو، باوكم 
پیاوێكی دیندار و دەوڵەمەند بوو. ئەو ژنەی ئێستا خێزانمە 
حەزمان لە یەك بوو، هەرئەو پەیوەندیەش وای كرد خوێندنم 
پێ تەواو نەكرێت. هەنێ جار خۆش بەخت و هەندێكجار شەڕ 

و عاجزی دەبێت لە نێوانمان.
ووتم بە ژنەكەم براكەت قەرزەكەی هێنایەوە ؟ ووتی : نەخێر، 
پەلەت چی یە جارێ، هەر دەی هێنێتەوە. بەبەرچاوی ئەو 

ژنە بەستەزمانەوە، جوێنێكی زۆرم پێدا و ووتم : 
خوێڕی وا بۆ ئەو قەرزە نایەنێتەوە، دیارە خەریكی سەر سەری 

یە. بە جۆرێكی وا توڕەبووم ئەووت دینار نییە لە باخەڵما. 
خۆم شۆردو لە حەمام هاتمە دەرەوە، لەبەردەم ئاوێنەی بەر 
مەغسەلەكەدا سەرم ووشك دەكردەوە، تەلەفوونێكم بۆ هات، 
كچەكەم موبایلەكەی بۆ هێنام، سەیری سەعاتم كرد سەعات 
پەلە سواری سەیارەكەم  بە  زۆر پەشۆكام  بوو،   ،)11:  59
بووم و ڕۆشتم، پاش كەمێك گەشتمە نەخۆشخانەی گشتی 
شار، نزیكەی سی پلیكانم بڕی و بە شەش حەوت دەرگادا 
تێپەڕیم، لە پڕ خوشكەكەمم بینی لەگەڵ دكتۆرێك قسەی 
بینی،  كەمنی  گریا  خوشكەكەم  و  بۆالیان  چووم  دەكرد، 
ووتی: باوكم !! ووتم دكتۆرگیان چییەتی حاڵی باوكم چۆنە، 

ووتی هیچ نیە ئارامبن. 
چووینە ژورەوە بۆ الی باوكم، سەریم ماچ كرد . چاوەكانم 
لێڵ ببوو بە فرمێسك، باوكم ئۆكسجینی لە لووت دا بوو، نەی 
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دەتوانی قسەبكات، سوێند بەخوا چاوەكانی هێندە گەش و 
بینی دڵخۆش  بوو، دەتگوت پێ دەكەنێت. كە منی  جوان 
توانی  نەم  گیان  بابە  ووت  دەم  دا  خۆم  دڵی  لە   ( بوو، 
ئاماژەی  دەستەكانی  پەنجەی  بە   ،) بۆت  باشبم  كوڕێكی 
كرد، كە دەیەوێت شتێك بنوسێت . وەرەقەو قەڵمم بۆ هێنا، 

سەیرێكی سەعاتم كرد، سەعات 2:59 بوو.
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)نووسی كوڕی خۆم توخوا ئاگات لەو نامەیەبێت كە لە ناو 
كتێبخانەكەدا لە ناو بەینی یەكێك لە كتێبەكاندا دام ناوە، 

ئەگەر ئەمەم بە گوێ بكەیت گەردنت ئازا دەكەم(.
دوای دوو ڕۆژ سەعات 4:59 دەقیقەی بەیانی باوكم ماڵئاوای 

لێكردین.
)چ دیمەنێكە بە بەرچاوتەوە فریشتەی گیان كێشان، ڕۆحی 

باوكت یان دایكت دەركێشێ و بیبات(.
لە  ئاگام  تاعزێو میوانەوە،  چەند ڕۆژێك مەشغوڵ بوین بە 
كەوتەوە،  بیرم  هەفتە  دوو  دوای  نەما،  باوكم  نوسینەكەی 
بەپەلە ڕۆشتم سەیرێكی كتێبخانەكەم كرد، یەك دوو كتێب 
و دەفتەرێك نەبێت هیچی تری تێدا نەمابوو .زۆر سەرسام 
چۆڵی  بەسەرهات،  چی  كتێبە  هەموو  ئەو  باشە  بووم، 
دڵم  و  باوكمی كوالندەوە  مردنی  زامی  دووبارە  كتێبخانەكە 
و  مامۆستا  لە  پڕبوو  دوێنێ  تا  كە  كتێبخانەی  ئەو  پڕبوو، 

قوتابی و خەڵكی ڕۆشنبیر، ئێستا چۆڵ و بێناز . 
سەیرێكی سەعاتی ژوورەكەم كرد لە سەعات شەشو پەنجاونۆ 

دەقیقە وەستا بوو،
)خوایە گیان مرۆڤ چەند الوازە، ژیان چەند خێرا چركەكانی 
لە  شتانەی  ئەو  بەی  زۆر  بات،  دەی  و  لێدەكڕێت  خۆمان 
ئادەمیزاد  نیین،  ئێمە  بە خواستی  ڕوودەدەن  دەوروبەرمان 

دێتە دوونیا ودەڕوات هێشتا پێناسەی خۆی نازانێت(
یەكسەر چووم بۆالی مامم، چونكە خووشكەكەم ووتی مامت 
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كتێبەكانی گشتی داوە بە مزگەوت . زۆر توڕە بووم، ووتم 
مامە گیان، بۆ ئەم كارەت كرد، خۆ هێشتا باوكم كفنەكەی 
زەرد نەبووە، ووتی : كوڕم بۆ ئەو كتێبانە بە بەالش لەو 
باوكت  بۆ  لێبكات خێركی  ئیسفادەیەكیان  یەكێك  با  یابن، 

هە بێت.
 نەم دەزانی چی بكەم . كتێبەكانی دابەش كردبوو بەسەر 
سێ مزگەوتدا، دوای شانزە ساڵ دووریم لە مزگەوت، چوومە 
یەكێك لە مزگەوتەكان، سەیرمكرد زۆر قورسە ناسینەوەی 
كتێبەكانی باوكم لە ناو ئەو هەموو قورئان و كتێبە دیینیانەدا، 
زۆر كتێبم هەڵدایەوە الپەڕ بە الپەڕە هیچم بەدی نەكرد، بەنا 
ئومێدی گەڕامەوە بۆالی مامم ووتم مامە گیان : هیچ نامەو 

كاغەزێكت فڕێ نەداوە یان بەرچاوت كەو تبێت،
بۆچی  بڵێ  پێم  نامەی چی،  و  كاغەز  كوڕم  نەخێر  ووتی   

دەگەڕێیت، ووتم بۆ هیچ مامە گیان.

*  *  *

چومە مزگەوتێكی تر، زۆر هەستم بە ترس دەكرد، چوومە 
دەخوێند  قورئانیان  گەنج  كوڕی  دوو  یەك  بینیم  ژوورەوە، 
لەگەڵ پیاوێكی ڕیش ماش و برنجی . بەشەرمێكەوە سەالمم 
جوابیان  لێنەبوو  گوێیان  سەالمەكەم،  بوو  نزم  هێندە  كرد 
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نەدامەوە. وتم با خێرا بگەڕێم بەناو كتێبەكاندا نەوەك ئێستا 
كاتی نوێژ بێت، سەیری سەعاتم كرد سەعات 3:59 دەقیقە 
بوو .لەم كاتە دا موچڕكەیەك بە لەشم دا هات، هەموو پەنجا 
و نۆ دەقیقەكانی ئەم یەك دوو هەفتەیەم گشتی هاتەوە یاد. 
ووتم : خوایە گیان ئەمە چ ڕێكەوتێكە، من هەر كە سەیری 
ئەوەندەو  سەعات  جیاوازەكاندا،  لەكاتە  دەكەم  سەعات 

پەنجاو نۆ دەقیقەیە. 
خۆشم لەم نهێنییە تێ نەدەگەشتم، بەاڵم هەستم كرد شتێك 
هەیە. كتێبەكانم هەموو دەرهێنا و سەیرم كرد، هیچم نەدۆزی 
یەوە، لە تاو مشەوەشی لە بیرم چو كتێبەكان بخەمەوە جێی 

خۆی، پیاوەكەی ناو مزگەوتەكە ووتی:مامۆستا گیان:
و  قورئان  هەموو  گووناحە  ناكەیتەوە  كۆ  كتێبانە  ئەو   
تێكەڵی خەریك  بە  زۆر   . مامەگیان  باشە  ووتم  حەدیسە، 
لە  بوو  پڕ  مزگەوتەكە  ووردە  ووردە  دەكردەوە،  كۆم  بوو 
بانگی  دەخوێند  قورئانی  گەنجانەی  لەو  یەكێك  نوێژخوێن، 
دا. یەك دوو برادەری كۆنم لەو مزگەوتە بینیمیان و سەرە 
خۆشی یان لێكردم . بە الیانەوە سەیر بوو من لە وێ بووم، 

بەبێ دەست نوێژ، نوێژم لەگەڵ ئەوان كرد .
مزگەوتە  لەم  خوایەگیان  یەم،  سێ  مزگەوتی  بۆ  ڕۆشتم   
بیدۆزمەوە. باش بوو كتێبەكانی ئەمزگەوتە كەم بوون،  دا 
پێنجەم كتێبم سەیركرد، پەڕەكانی كۆن و شەرحی حەدیس 
بوو، لە الپەڕەی )259( دا، دووپەڕەی دەست نووسم بینی، 
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لە ناو زەرفێكی نامەدا خێرا خوێندمەوە، ناسیمەوە خەتی 
باوكم. نووسرابوو )وەسێتی من بۆ تۆ و نەوەكانت خوێندنەوە 
و باڵو كردنەوەی ئەو ووتە جوان و قەشەنگانەیە كە خەتم 
هێناوە بە ژێر گرنگترین یاندا، سەیری ئەو كتێبە بكەیت، كە 
دەست نیشانی دێڕە گرنگەكانیم كردووە، كتێبەكە لەناو یە 
كێك لە تاكەكانی ناو كتێبخانەكەدایە، ئەگەر چی سەرەتا 

باش تێناگەیت، بەاڵم هیوام وایە زوو تێبگەیت...(. 
زۆرسەرسامانە ووتم ئەمەچی یە خوایەگیان !!، من بە تەمای 
چی بووم ئێستا چی دەبینم، كتێبی چی و شتی چی من چی 

لە كتێب بكەم !؟؟. 
ناو  تاكەكانی  لە  یەكێك  لە  باوكم،  ماڵی  چوومە  بەپەلە 
كتێبخانەكەدا، جانتایەكی تێدابوو، خێرا كردمەوە، كاڵوێكی 
گوڵسەوزی حاجی و تەسبیحێك و كتێبێكی گەورەی بەرگ 

سووری تیابوو. نزیكەی هەزار الپەڕە دەبوو، نوسرابوو 
) )ووتەكان ( ( ئەم كتێبە یەكەم جارم بوو بیبینم.

یەك  كورسی  سەر  لە  گرت،  هەڵم  كتێبەكەو  دایە  دەستم 
خەتی  كە  دەخوێنمەوە  دێڕانە  ئەو  ئێستا  ووتم  دانیشتم 
هاتوە بە ژێری دا . یەكەم پەڕەم كردەوە هەموو دێڕەكان 
خەتی هاتبوو بە ژێری دا، دووەم پەڕەو سێیەم پەڕەش بە 
هەمان شێوە، پەنجاو نۆ هەمین پەڕەم كردەوە ئەویش خەتی 
هاتبوو بەژێر گشتی دا، سەیرم كرد هەموو كتێبەكە خەتی 

هاتووە بە ژێری دا. 
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و  داخست  كتێبەكەم  و  هەڵكێشا  قوڵم  هەناسەیەكی 
بۆماڵەوە،  هێنامەوە  و  هەڵمگرت  جانتاكەو  ناو  خستمەوە 
خێزانەكەم ووتی نامەكەت دۆزییەوە ؟ ووتم بەڵێ. شەاڵ نەم 

دۆزییایەتەوە، نامەی چی و شتی چی،
ئەگەر پێت بڵێم چی تیا نوسراوە، تێر پێ دەكەنیت. ووتی: 

ئادەی پیشانم بدە، دامە دەستی و خوێندی یەوە. 
 ووتی،ئەمە چ كتێبێكە .پێدە چێ الی باوكت زۆر گرنگ بوو 
.پاش  بوو  بەالوە سەیر  كتێبەی  و  نامە  ئەو  ئەویش  بێت، 
كەمێك، وەك: ئەوەی باوكم نە نامەی نوسی بێت و نە هیچی 

ووتبێت . شتەكانمان خستە ناو جانتاكەو هەڵمان گرت.
دوو ڕۆژ دوای ئەوە خەوێكم بینی، لە خەوما

و  شەقامەكان  سەر  ڕژابونە  زۆر  منداڵێكی  كۆمەڵە   (
ئەو  بەرو  لەم  خەڵكی  دەگریان،  و  دەكرد  خۆپیشاندانیان 
بەری شەقامەكەوە وەستا بوون و بەو مندااڵنە پێدەكەنیین، 
ناو  دەچوونە  خەڵكەكە  وردە  وردە  دەمبینی  بەاڵم 
زانیان خەڵكێكی زۆر  خۆپیشاندانەكەوە. كاتێك منداڵەكان 

شوێنیان كەوتوون، زۆر گریان . 
منداڵەو  هەر  هات  ئەسپێكەوە  بەسەر  پیاوێك  دا  پڕێك  لە 
نامەیەك و ئااڵی یە كێك لە وواڵتانی دا بەدەست یانەوە، من 
خێزانەكەمم لەگەڵ دا بوو سەیرمان دەكردن، پاش كەمێك 
منداڵەكان بەرز بوونەوە بۆ ئاسمان، فرمێسكەكانیان بوو بە 
باران و خەڵكەكەی تەڕكرد، دیمەنێكی سەرنج ڕاكێش بوو، 
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بە ژنەكەمم ووت لێرە بۆستە من دەچم بۆالی ئەو پیاوەی 
بەسەر ئەو ئەسپەوەیە بزانم نامەیەكی لێناسێنم، بەڕاكردن 
چووم بۆ الی چونكە دەی ویست بڕوا، ) زۆر حەزمدەكرد 

بزانم ئەو نامەیە چی تێدا نوسراوە (، گەشتمە الی ووتم: 
مامەگیان دەتوانی نامەیەكیش بدەی بەمن، ووتی نەخێر، زۆر 
داوام لێكرد نەی دا پێم، پیاوەكە ڕۆشت و بە دەنگی بەرز 
ووتی نامەكەی باوكت !! نامەكەی باوكت !! گە ڕامەوە الی 
خێزانەكەم، سەیرم كرد لەوێ نەمابوو، زۆر گەڕام بە دوای 

دا نەم دۆزییەوە (. 
لە تاو گەڕان و مشەوەشی خەبەرم بوویەوە . تەماشام كرد 
خێزانەكەم لەسەر جێ نوستنەكەی نەمابوو، دووجار بانگم 
كرد، جوابی نەبوو . چومە خوارەوە بۆ مەتبەخەكە، لە وێ 
بینیم بە دەما كەوت بوو لە زەوی یەكەدا، زۆر پەشۆكام زانیم 
حاڵی خراپە، چونكە دووگیان بوو بە منداڵێكەوە، بە پەلە بە 
باوەش خستمە ناو سەیارەكەو بردم بۆ نەخۆشخانە، خرایە 
ژووری منداڵ بوون، من لە دەرەوە چاوەڕێبووم، موبایلەكەم 
لە ماڵەوە لە بیر چوو بوو، لە پرسگەكە تەلەفوونێكم كرد بۆ 
ئاشنای خوشكم وەزعەكەم تێگەیاند، ووتم بڕۆ بۆ الی )الرە( 

هەر خۆیەتی لە ماڵەوە دەترسێت.
 پەنجاو نۆ دەقیقە چاوەڕێم كرد، هەر دەقیقەیەك بە ساڵێك 
دەبرد،  النە  كاتژمێرەكەم  سەر  لە  چاوەكانم  لێم،  تێپەڕی 
چركەكان زۆر خاو تێدە پەڕین بەرەو سەعات نۆ )تا ئێستاش 
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هەموو سەری سەعاتێك كە بیرم دەكەوێتەوە موچڕكەیەك 
سەرێكم  و  رێك  )9:00(ی  سعات  بە  بوو  دێت(  لەشما  بە 
چومەالی  بەپەلە  دەرەوە،  هاتە  دكتۆرێك  كردەوە،  بەرز 
ووتی: كوڕێكی جونتان بووە، ووتم تو خوا حاڵی خێزانەكەم 
چۆنە، تۆزێك وەستاو گوتی: بە داخەوە خێزانەكەتان خۆتان 
منداڵی  گریام مەگەر  ئەژنۆ كەوتم، هێندە  لە سەر  خۆش، 

ئەوەندە گریابم . 
دەكەن،  مرۆڤ  بۆ  چی  ماڵ  پارەو  و  سامان  و  )سەروەت 

خوایە گیان : من چی لەو دوو منداڵە بكەم (.
ئیتر )مەرگ و مردن( بوە مۆتەكەیەك و لە خەیاڵ و مێشكم 
نە دەچوە دەرێ، مردن چەند بێ بەزەییانە خۆشەویستان لە 
یەك دەكات، هەستم كرد بەڕاستی ئێرە جێگەی ژیان نییە، 

مەرگ یەكسانە بە سفر بوونەوەی ژیان. 
منداڵەكانم ئێستا الی ئاشنای خوشكمن، زوو زوو دەچم بۆ 
الیان و سەردانیان دەكەم. شەوانە دێمەوە ماڵەكەی خۆم، 
زۆربەی كاتەكان لە و ماڵە چۆڵەدا بە گریان بە سەردەبەم.

)نا خۆشترین كاتی مرۆڤ ئەو كاتەیە، كە ئاوات و خۆزگەیەكی 
زۆری هەبێت بە داهاتو، كەچی زۆر ئاسان بە بەرچاوتەوە 

ئەو ئاواتانە ببێت بە سەراب(
ئێوارەیەكیان زۆر ماندوبووم، لە سەركار هاتمەوە خۆم شۆرد 
جەڕەسی  دەنگی  بە  دەقیقە   )7:59( سەعات  خەوتم،  و 
بوویەوە، چووم دەرگابكەمەوە، سەیر  دەرگاكەمان خەبەرم 
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لە  پڕبووە  ناو چیمەنەكەمان  تەرزەیە  باران و  دەكەم یەك 
زمڕووت  وەك  حەوشەكەدا  گڵۆپی  ڕووناكی  لەگەڵ  تەرزە 
زۆرجار  تەرزەیە  جۆرە  لەم  بەهاردا  لە  دەدرەوشانەوە، 
لە  دەدات  شەوە  بەم  بێت  كێ  دەبێت   : ووتم  دەبارێت. 
دەرگا، دەرگام كردەوە سەیر دەكەم مامم و منداڵەكانی و 
ئاشنای خوشكمە لەگەڵ ) مانگ و ئەستێرە ( كوڕو كچە 
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كوڕە  تەڕنەبن،  با  ژوورەوە  وەرنە  زوو  ووتم  جوانەكەم، 
بچكۆلەكەمم لێگرتن و ماچمكرد، چاووم پڕ بوو لە ئاو. 

ئەوشەوە  ئەوان  و  مامم  لەگەڵ  باس  قسەو  ئەنجامی  لە 
خەوەكەم بیرهاتەوە و بۆم گێڕانەوە. وون بوونی خێزانەكەم 

لە خەونەكە دا بە مردنی ڕاڤەمان كرد.
دوای كەمێك مامم ووتی: نامەكەی باوكت چی تیانوسرابوو، 
نامەیە  بەم  باسكرد، مامم و خوشكەكەشم  بۆ مامم  منیش 
مامم  بەردەمیان،  خستە  كتێبەكەم  منیش  بوون.  سەرسام 

ووتی: ئەمە قورئانە، ووتم نەخێر مامەگیان، ئەمە 
)بەشێكە لە پەیامەكانی نور ( وابزانم تەفسیری قورئانە،

 هی زانای گەورەی كورد مامۆستا سەعید نورسی یە !؟ ...



مامۆستا سەیرەكە..؟!

                        پێویستە بخوێنینەوە
                         نەك بۆ ئەوەی ببین بە زانا، 

بەڵكو بۆ ئەوەی فێڵمان لێنەكەن
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    قاقای پێكەنینمان ڕۆژە ڕێیەك دەڕۆشت، قسەی خۆشمان 
موحازەرەدا  هۆڵی  لە  پێدەكەنیین.  و  دەكرد  یەكتر  لەگەڵ 
بوین،  زانكۆ  قۆناغی چواری  دەكرد،  مامۆستامان  چاوەڕێی 
دڵمان زۆر خۆش بوو بە ژیان، دەریایەك خۆزگەو ئاواتمان 
بۆ ژیانی داهاتومان دانابوو، دوای چەند دەقیقەیەك مامۆستا 
بەدەم و چاوە عەبوسەكەیەوە خۆی كرد بە ژووردا، جانتایەكی 
دیبلۆماسی هەزار گیرفانی بەدەستەوە بوو، یەكێك نەیزانیبایە 
وای هەست دەكرد ئەو جانتایە پڕە لە فەلسەفە و حیكمەت 

و پڕۆژەی جوان و محازەرەی نوێ. 
مێزەكەی  سەر  هەڵدایە  جانتاكەی  ناشیرین  شێوازێكی  بە 
بەردەمی، ئێمەش وورتەمان لە خۆمان بڕی بوو، هەریەكەمان 

چوینە شوێنێك و دانیشتین. 
لە ناكاو مامۆستا دەستێكی بە توندی كێشا بە مێزەكەدا و 
هەڵسا، ئێمە زۆر ترساین مامۆستایەكی زۆر توڕە و شێتۆكە 
دەكەنن؟  پێ  بەچی  ئەوە  گەمژەكان  قوتابیە  ووتی:  بوو، 
دەزانن دەنگی پێكەنینتان دەگاتە كوێ، بەوە پێی دەكەنن 
پێشكەوتوەكانی  زانكۆ  كۆتای  پلەی  لە  زانكۆكەتان  كە 
بنوسن  دێڕ  دوو  ناتوانن  كە  دەكەنن  پێ  بەوە  دونیادایە! 
لەسەر مافەكانتان، بەوە پێدەكەنن كە تائێستا دەوڵەتێكمان 

نییە و لە باوەشی ئەم واڵتە خوێنمژانەدا شیر دەخۆین.
نییە  دینارێك  و  نەوتن  دەریایەك  خاوەنی  پێدەكەنن  بەوە 
دەبوو،  توڕە  زیاتر  و  دەكرد  قسانەی  ئەم  گیرفانتاندا،  لە 



چــیڕۆک... مامۆستا سەیرەکە..؟!72

بە  گ..   ! عەقڵتان  بە  گ..   : دەیگوت  بەرز  بەدەنگی 
بیركردنەوەتان، گ.. بە ئامانجتان كە تەنها تێركردنی وورگ 
و بن ورگتانە.! ئێمە زۆر لێی دەترساین، هەرگیز مامۆستایی 
وام نەبینی بوو ! لە هیچ شتێك دەمی نەدەگێڕایەوه قسەی 

بە قوتابی و مامۆستا و 
زانكۆ و كۆمەڵگاو حیزب 
دەووت.  حكومەت  و 
نەبوایە  بەدڵی  ئەوەی 

تفی لێ دەكرد. 
دەزانی  نەی  كەس 
كارەیەو  چ  كابرایە  ئەم 
فكرەی چی یە؟ كێ ی 
لە پشتە وا ئەم هەموو 
قسەیە دەكات و لەكەس 

ناترسێت!.  
ئێمەش  دا  ڕاستی  لە 
دەترساین،  لێی  زۆر 

دەكرد،  یەكتریمان  سەیری  چاو  تیلەی  بە  جار  هەندێك 
كەس مان نەمان دەوێرا فزەیەك بكەین. پاش ئەم قسانە بە 
ژڵەژاویەكەوە گووتی: كەمێك چاوەڕێ بكەن ئێستا دێمەوە، 
هۆڵەكەی جێهێشت و هەموومان دەستمانكرد بە پێكەنیین 
دنیا  و  فەیسبوك  خەریكی  و  مۆبایلەكانمان  سەیركردنی  و 
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مامۆستا  .دوای چەند دەقیقەیەك  بوین  بچوكەكەی خۆمان 
لەگەڵ دوو كارمەندی پاك وخاوێنی بە زبڵدانێكی گەورەوە 
هاتنە ژوورەوە. زۆر پێمان سەیر بوو، هەموو لە دڵی خۆماندا 
دەمان ووت باشە مامۆستا دەیەوێت چی بكات .؟! مامۆستا 
قەڵمتان  و  دەفتەر  و  كتێب  چی  ووتی:  ناشاز  بەدەنگێكی 

پێیە بیهێنن بیكەنە ناو ئەم سەلەی زبڵەوە، 
) كتێبێك نەتان كات بە ئینسان ئەوە چ كتێبێكە( 

زۆربەی قوتابیەكان هەستان و فەرمانەكەی مامۆستایان جێ 
بەجێكرد. هەرچەندم كرد من نەم توانی ئەوكارە بكەم. بۆیە 
زۆر توڕە بووم و زۆر خۆمم بەبچوك دەهاتە پێش چاو. بە 
دەنگی بەرز ووتم : قوتابیەكان ئەو كارە مەكەن، بگەڕێنەوە 

شوێنی خۆتان.
 ئەم قسەی من نەبەردییەكی زۆر گەورە بوو، بۆ كەس هەبوو 
ئەوە   : ووتی  مامۆستا  بكات،  مامۆستادا  قسەی  لە  قسە 
دەڵێی چی ئەفەندی، بێم هەڵتبگرم و بتكەمە ناو سەلەی 
زبڵەكەوە، لە ڕاستی دا ترسام ..! بەاڵم منیش بەردەوام بووم 
لە قسەی خۆم، ووتم : مامۆستا ئێمە گێل نیین..!، هاوار بە 
بیركردنەوەی ئێوە، تۆ جانتاكەت بخەرە سەلەی خۆڵەكەوە، 

چونكە ئێوەو مانان، ئێمەی ئاوا لێكردووە !!!؟؟؟.. 



 دوو ماچ و یەك زلــــلـە

مرۆڤ ئەگەر باڵی هەبوایە، 
                               هەرگیز نەدەنیشتەوە
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   گەاڵ ڕەنگاو ڕەنگەكان بەشنە شنی هەوای تەزیوی ناو 
بەفرەكە گەمە و یاریان دەكرد و بەو كلۆ بەفرە میهرەبانانەی 
كە هەورە بزێوە چڵكنەكان بۆیان هەڵ دەدان، شەڕە بەفریان 
دەكرد. هەر هێندەی ئەو نوقوڵە بەفرە شەرمننانە ماچێكی 
بە  ئەكرد،  مالنەیان  و  شل  و  تەنك  گەاڵ  ئەم  ڕوومەتی 
هەرەوەزی و الشەی سەرما بردویانەوە بەرەو قواڵی باوەشی 
درەختەكە دەچوون، پاشان كە كەمێك گەرمیان ئەبویەوە، 
دەهاتنەوە بەر بەفرەكە و هەموو شاخ و داخ وكێوەكانیان پڕ 
ئەكرد لە ڕەنگ، )بە هەزاران گەاڵی ڕەنگا و ڕەنگ بەڵێنیان 

بە یەكتر دابوو، كە ژیان بڕەنگێنن .( 
تەوافیان  زێڕینەدا  پەلكە  بەدەوری  پەپولە  وەك  گەاڵكان 
ئەكرد و گۆرانی ) وەرزی ماچە ماچ ئەبارێ...لێوی وشكمان 

تەڕكە جارێ ( یان دەوتەوە. 
)چەند جوانە. گڤە گڤی هەوای سەحەر بلوێر بژەنێ و كلۆ 
بناسیت  جوان  جوانبیت  جوانە  چەند  بكەن،  گەاڵ سەما  و 

جوان ببینیت(.
جوان  و  جوانی  گوزارشتەكانمان  كورتی  لەبەر  ئێمە   
ئەندامەكانی  بازترین  فێڵ  ناكرێت،  پێناسە  بۆ  بینیەكانمان 

جەستە چاومانە .
بینین  كەمێك  بە  كردەوە،  بچوك  مرۆڤی  ئێمەی   ) ) چاو 
شتێك  هەر  جوانی،  پێناسەكردنی  درۆیە  هەڵیخەڵەتاندین، 
گەلێ  بینیم  من  ئەوەی   . دەمرێت  ئەوشتە  كرد  پێناسەت 



چــیڕۆک... دوو ماچ و یەک زللە76

چاوماندا  پێشەنگای  لە  شتانەی  ئەو  هەموو  لە  جوانتربوو 
ڕەنگاڵە وەك  تاقانەی  مەزنی  درەختێكی   . نمایش دەكرێ 
قرتێلەیەك لە سەر سنگی بەفراوی ئەم شاخ وكێو دەشتەدا 
چەقی بوو . تەنها من و ئەم درەختە لێرەین، نەم دەزانی بۆ 

هاتووم و لێرە چی دەكەم. 
بەفر  كلۆی  كلۆ  ئەكرد  ئاسمانم  و  بەر  و  دەور  سەیری 
بەئەسپایی دەباری و هێمن هێمن لەسەر پرچی خاو و زوڵفە 

درێژەكانم ئەنیشتنەوە. 
بلوسێكی قۆڵ كورتی سوری لێوارشینم لەبەردا بوو، وێنەی 
منداڵێك لەسەر پشتی ماسییەك لە ڕووی پێشەوەی نەخشا 
نە  حەزم  بەاڵم  دەكرد،  بەسەرما  هەستم  كەمە  كەمە  بوو. 
دەكرد بەفرەكە خۆش بكاتەوە. چونكە كلۆ سپییەكانی سەر 

پرچم شێوەی تارای بوكێكی ئەنواند. 
دەنگی بارینی بەفرو لەرەی مۆسیقای گەاڵكان نەبێت . هیچی 
بەرەو  ناخمەوە  قواڵییەكانی  لە  هێزێك  نایەت،  وورتەی  كە 
جوانی  لەبەردەم  حەپەسابووم  دەكردم،  كێشی  درەختەكە 
یەكەیدا. هەرچەند هەنگاوێك لە درەختەكە نزیك ئەبوومەوە، 
نیگای چاوەكانم زیاتر لەسەر گەاڵ ڕەنگاو ڕەنگەكان ئەنیشت.
لەسەرمادا گۆنا ناسكەكانم سور هەڵگەڕا و خونچەی لێوەكانم 

خوێنی تێزابوو. 
شەونمێكی دەزوولەی ئاوی دەمم لە نێوان هەردوو لێوەكانمدا 
دەنگی  دەكرد،  نە  چاوەڕێم  ئەوەی  ناكاو  لە  دەكرد.  یاری 
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كەوت،  گوێم  بەر  زەنگدا  شێوەی  لە  توڕە  مۆسیقایەكی 
كەوتە  و  هەڵفڕی  گەاڵكان  لەسەر  چاوەكانم  نیگای  بەپەلە 
زەردی  پرچێكی  كە  پێگەشتوو  تازە  گەنجی  سەركوڕێكی 
ئەو  وەك  پۆشاكێكی  هەبوو،  ئاڵی  سەوزی  چاوێكی  كاڵو 
جلەی منی لەبەردابوو، سەیر دەكەم لەبەردەمم دا وەستاوە 
نە  گۆی  زمانم  و  حەپەسابووم  بێتەوە،  نزیكم  دەیەوێت  و 
توند  ناكاو  .لە  لێم  ئەیەوێ  و چیت  كێیت  تۆ  بڵێم  دەكرد 
گرتمی و دەستێكی هێنا بە پرچم دا و ماچێكی قوڵی كردم. 
كردەوە كەس  هەركە چاوم  داخست،  لە شەرمدا چاوەكانم 

لەوێ نەمابوو. 
زۆر ترسام و زۆرم پێ ناخۆش بوو. ووتم باشە ئەوە چی 
بوو؟ خۆ ئێرە كەسی لێ نییە! گەڕامە دواوە بە جێ پێكانی 
خۆمدا . تەماشم كرد بەفری سەر پرچم توابوویەوە بەگەرمی 
ماچەكە. دڵم پەلەپەلی دەكرد، نیگەرانییەكی زۆر دابارییە 

سەر ڕوخسارم. 
بیرم ئەكردەوە منێكی بەشەرم و بەڕەوشت چۆن توشی ئەم 
كێشەیە بووم . چۆن سەیری ناو چاوی دایكم بكەم، لەكاتێكدا 
هێشتا شووم نەكردووە. ئەم خەیااڵنە بەناو دەروونمدا یاری 
دەكرد . سەرێكم بەرزكردەوە دووبارە كەوتمەوە داوی جوانی 
درەختەكە و هێزێكم هێنایەوە بەبەری خۆمدا و دەستم كرد 

بەهەنگاو نان بەرەو ڕووی درەختەكە. 
كرتەكرتی بەفری ژێر قاچەكانم ببوو بە هاوڕێم لەم شوێنە 
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كلۆكانیش  دەباری،  بەفر  كەم  كەم  دەنگەدا.  بێ  و  چۆڵ 
وەك من سەیری ئەو گەاڵ سەوز و سوور و شین و ئاڵتونی 
جوانییەكەیاندا  لە  كە  دەكرد،  مۆرانەیان  و  پرتەقاڵی  و 

دەبریسكانەوە. 
)هیچ شتێك لەوە خۆشتر نییە تۆ یەكەمجار شتێكی جوانت 

بینیبێت و كەسانی تر هێشتا نەیان بینیبێت(
پێش ئەوەی بگەمە دارەكە جارێكی تر، گەنجە پرچ زەردەكە 
لەشمی  سەراپای  زۆر  ترسێكی  و  شەرم  دەركەوتەوە! 
داگیركرد، ) لە خەیەڵی خۆمدا ئەم گوت بریا نەگەڕامایەتەوە، 
ئێرە(  بۆ  من هەڵەیەكی گەورەم كردووە كەبەتەنها هاتووم 
نەم  نەدەكردم،  گوێیان  بە  پێیەكانم  بەاڵم  ڕاكەم،  ویستم 
بجوڵێم، كوڕەكەش هێواش هێواش  توانی هەنگاوێك چییە 
لەمن نزیك ئەبویەوە، وەك پەیكەرێك لەبەردەستی دا وەستا 

بووم. 
لەیەك  لێوەكانمی  بەزمانی  كردەوە،  نزیك  لەسەرم  سەری 
لەبەرئەوەی  بەلێومەوە.  لچكاند  لێوەكەی  ترازاند و هەردوو 
دوونیا ساردبوو، لەناو هەڵمی هەناسە و دەم و لوتماندا وون 

ببووین. 
گرتم  درێژەكانی  زوڵفە  سارد  بایەكی  كزە  ماوەیەك  دوای 
و بەرەو ئاسمان هەڵی گرتم و كوڕەكەی لێ جیاكردمەوە، 
كە چۆن  بینی  بەچاو  بەفرەكانم  كلۆ  بوومەوە  بەرز  هێندە 
یەكەم جار لەسكی هەورەكان لە دایك دەبن و هەڵئەوەرێنە 
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سەر زەوی. زۆر خۆشە بەرزبونەوە بۆ ئاسمان و سەفەركردن 
بەناو هەور و ئەستێرە و كاكێشانەكاندا . 

)مرۆڤ ئەگەر باڵی هەبوایە هەرگیز نەدەنیشتەوە . چونكە 
ئەگەر كەمێك گوێ لە چرپەی ڕۆحمان بگرین تێ دەگەین 
ئادەمیزاد  ئێمەی   . ئێرەنین  بنچینەدا خەڵكی  لە  ئێمە  كە 
بە خواستی خۆمان نەهاتوین وە بە خواستی خۆشمان لێرە 
ناڕۆین تەنها چونە سەر ڕێگای )بە مرۆڤ بوون( بە خواست 
ئەم  نەگەیەنێتە  زوو خۆی  مرۆڤ  ئەگەر   . ویستی خۆمانە 
هەرێمی ئینسانییەتە وەك بەد بەخترین زیندەوەری گەردوون 

بەرەو قوڵترین خەرەندی بوون بەردەبێتەوە(. 
دەڕۆشتم،  بایە  ئەم  پشتی  سەر  لە  مەستانە  شێوەیە  بەم 
هێواش هێواش پتر بەرزتر ئەبومەوە .ماڵئاوایم لە هەورەكان 
بەرزاییەكی  لە  سەركەوتم.  ئەستێرەكاندا  دڵی  بەناو  كرد. 
بەرزەوە لە پڕ وەكو گەاڵیەك وەریم و لەگەڵ كلۆ بەفرەكاندا 
لە تەنیشت  بەربوینەوە و  ئاسمانەوە  لە  بە سەما كردنەوە 

درەختە جوان و ڕەنگاو ڕەنگەكەدا نیشتینەوە. 
لەترساندا گەڕامە دواوە و بڕیارم دا بچمەوە بۆ ماڵەوە. زۆر 
بە خێرای ڕام دەكرد بەناو بەفرەكەدا. زۆر دوور كەوتمەوە 
درەختەكە  درەخشانی  و  جوانی  دایەوە،  ئاوڕێكم  ناكاو  لە 

باوەشی كردەوە بە ڕۆحم دا و بەرەو خۆی كێشی كردم. 
هەر  درەختەكە،)ئەگەر  الی  بۆ  گەڕامەوە  كەوە  ترسێ  بە 
من  وەك  ببینایە  جوانەی  درەختە  ئەو  تریش  كەسێكی 
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دەچوو بۆ الی و عاشقی دەبوو ( ئەمجارەیان هێواش هێواش 
دەچومە پێشەوە و كەمێك ڕادەوەستام، سەیرێكی ئەم الو 
ئەوالم دەكرد، ترسی كوڕە پرچ زەردەكەم بوو بێتەوە بۆ الم. 
هەموو خەم و حەز و هیوای من ئەوە بوو كە دەستێك بدەم 
لە گەاڵ ناسك و ڕەنگا و ڕەنگەكانی ئەو درەختە، تا نزیكی 
درەختەكە هاتم دڵم خۆش بوو كە كوڕە پرچ زەردەكە دیار 
نییە، چومە تەنیشت درەختەكە وای لەو خۆشی یەیی هەستم 
پێكرد، چاوەكانم كرابوونەوە و لێوەكانم بزەیان دەهات لە 

خۆشی یدا.. 
پێش  ڕەنگەكان،  و  ڕەنگا  گەاڵ  بۆ  بەرزكردەوە  دەستەكانم 
ئەوەی دەستم بەری بكەوێت كوڕە پرچ زەردەكە هات و یەك 

زللەی بەتوندی لێدام و بە ئاگاهاتمەوە.. 
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لەژێر  زللەكە  گەرمی  بەڕوومەتمەوە  بوو،  گرت  دەستم 
پەنجەكانم دا هەستم پێ دەكرد، كەمێك بیرم لە خەوەكە 
دەكردەوە، هیچ تێنەدەگەشتم، چونكە لە ڕاستییەوە نزیك 
بوو تا خەو، وام هەست دەكرد جۆرێك لە سیحرم لێكراوە..

 
*  *  *

خەوتبوون،  سەرنشینەكان  زۆری  زۆربەی  كرد  سەیرم   
ئاالنی  فڕۆكەیەدایین،  ئەم  ناو  لە  كاتژمێرە  نزیكەی شەش 
خەوتبوو...  كوشنەكە  لەسەر  تەنیشتمەوە  لە  هاوڕێشم 
برژانگەكانی هەرتاڵەی ڕوی  نابو،  لەیەك  پێڵوەكانی چاوی 
كردبووە مەملەكەتێك، حەسرەتێكی قوڵ و غەزەبێكی ڕەش 
جام  ڕەشی  عەینەكێكی  ئەبینرا،  ماندویەوە  ڕوخساری  لە 
سەری  ناو  كرێماوییەكەی  و  جێاڵوی  پرچە  لەسەر  گەورە 

چەقی بوو . 
لەگەڵ كراسێكی زەردی تۆخ كە هیچ لەگەڵ ئەم دەم وچاوەی 
دا نەدەگونجا، بەم سەرو سیما و گەڵو گیپاڵەوە، لە ئەكتەری 
بۆ  و  نەبێت  ڕۆڵەكەی  لە  حەزی  كەهیچ  دەچوو  شانۆیەك 
هەر  بكاتەوە.  دەرهێنەرەكەی  لە  تۆڵە  بگەڕێت  دەرفەتێك 
كەسەیرم دەكرد، لە دڵی خۆمدا ئەم گوت :بەڕاستی ئێمە 
دوو كەسی بەد بەختیین، چەند جارێك بانگم كرد هەستە 

لەخەو ئەزانی لە كەیەوە خەوتوی،
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 هەستە : وا گەشتینە نشینگەكە. بە باوێشك دانێك داچڵەكی 
و هەستا لە خەو، بەشپرزەییەكەوە گوتی : گەشتیین؟ پاشان 
دەبە ئاوەكەی هەڵگرت و ڕۆی كردە ناو گەرووی و سیەكانی 

پڕكرد لە هەوای هەناسە هەڵكێشانێك. 
.هیچ  نەفەرەكان  ناو  كەوتە  هێنەر  وورتێكی خۆشی  وورتە 
شتێك لەوە خۆشتر نییە كە بگەڕێیتەوە لە یەكەم سەفەر 
بوو  گەشتنەوە  خۆشی  وورتە  وورتە  ئەم  نیشتیمان،  بۆ 
و  منداڵ  و  ژن  بە  باوك  و  دایك  بە  بەشار،  بەنیشتیمان، 

هاوڕێكان. 
وواڵتەكەی  بۆ  ئەگەڕێتەوە  كە  مرۆڤ  سەیرە  هەستێكی 
واهەست دەكات هەموو خەڵكی شار هاتوون بۆ پێشوازی و 

چاوەڕێی دابەزینی ئەو دەكەن.
بەاڵم هەر كە لە فڕۆكەكە دادەبەزییت، تێدەگەی لەوەی كە 
بوونی تۆ لەو مێرولە ئەچێت كە لە شارەكەی دووركەوتبێتەوە 
و ڕێی كەوتبێتە دارستانێكی دوور و كەس بۆی نەگەڕێت و 

هەواڵی نەزانێت. 
ئێمەی مرۆڤ كە لە وواڵتەكەمان دوور دەكەوینەوە، چەندە 
خاكەكەمان خۆش دەوێیت و چەندە ڕێز لە هاونیشتمانەكەمان 
دەگرین ئەگەر لە كوچەیەكدا بیبینین، كەچی لە شارەكەی 
خۆمان لەگەڵ براكەماندا لە سەر شتێكی زۆر بێ نرخ بەساڵ 

قسە ناكەین و كێشەیەكیشمان نییە!.
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كاتژمێر دە و پەنجاو نۆ دەقیقەی شەو گەشتینە نشینگەكە 
و دابەزین و جانتاكانمان لەگەڵ خۆمان هێنا . كزەبایەكی 
پەالماری  جارێك  چەند  و  لەشماندا  بە  كرد  باوەشی  سارد 

جانتاكانی دەدایین بەنیازبوو بۆ مان هەڵبگرێت .
 لەم كاتەدا سەیرێكی ئاسمانم كرد ئەستێرەكان بە هەورەكان 
كە  دەزانی  پرسی  هاوڕێم  ئاالنی  لە  بوو،  داپۆشی  خۆیان 
لەبەر  ئەگەر   . نیین  بەبینینمان دڵ خۆش  ئەستێرەكانیش 
ئەو  هەموو  ئێشكگرو  پۆلیسەكانی  بووایە  نە  ڕووگیری 
خەڵكەی هاتبوون بۆ پێشوازی كەس و كاریان یەك بەیەك 

ماچم دەكردن. 
تا نەچیتە دەرەوە نازانی كە نیشتیمانەكەت چەندە شیرینە 
و خەڵكەكەی چەندە خۆشەویستە . ئێستا بە چاوێكی تر 
و بینینێكی جوانتر شار و شەقام و بازاڕ و مەردوومەكانی 

ناوی ئەبینیت. 
لە الیەك دڵخۆشیت كە گەڕاویتەوە و لە الیەك خەم باری 
كە نیشتیمانەكەت هێشتا شوێنەواری تەپو تۆزی جەنگ و 
خوێنی پێوە دیارە، وواڵتانی تریش لە ناو كەیف و شادی 
خانوە شوشەییەكانیادا دێن و دەچن و سەرقاڵی ژیانكردنن. 
ئەم داڵغە و خەیااڵنە وەك ژانی ئازارێك بە ناو مێشكم دا 

دەهات.

*  *  *
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ئێمە دوو خوێنكار بووین، بۆ خوێندن چوو بوینە دەرەوە، 
یەكتریمان  پێشتر  هەرچەند  نەكردبوو.  سەفەرمان  پێشتر 
بە هاوڕێ وەك  ببین  بوو  بەاڵم پێویست  نە دەناسی  باش 
دوو خوێنكاری كورد. ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر نزیك دەبویینەوە لە 
یەكتر . ڕۆژ بە ڕۆژ شتی نوێمان دەبیست و شتی نوێمان 
دەبینی لەم وواڵتە . ڕۆژ بە ڕۆژ كانیاوی پرسیار و گومانمان 
بەرامبەر بەخۆمان بەئێوە بەئێرە بەئەوێ بەژیان دەتەقی و 
بە ناو مێشك و دەروونماندا فوارەی دەكرد . لە هیچ شتێك 

تێ نەدەگەشتین،.
ئەو ئامانجەی ئێمەی هێنا بوو بۆ ئەم شارە بێ مانا تریین 
ئامانج بوو لێرە. كەوتبووینە ناو سەدان دوونیایی جیاوازەوە. 
ئێمە لەو سەفەرەماندا وواڵتی زۆر گەڕایین . زۆر كەسمان 
بینی،)هیچ بونەوەرێك هێندەی مرۆڤ زوو خۆی ناگونجێنێت 
لەگەڵ ئەو ژینگەیەیی تێیدا دەژی، هەر ئەمەش وای لێكردووە 

سەفەر نەكات ..( 
دوای دووساڵ بە كۆمەڵێك پرسیاری زۆرەوە لە سەر بوون 
لەسەر مرۆڤ لەسەر ژیان هاتینەوە بۆ كوردستان. لێرە لەم 
نیشتیمانە پرسیاركردن لە هەموو شتێك هەیە: وەك: بۆ ژن 
موچەكەت  نابێت؟  منداڵتان  بۆ  شوناكەیت؟  بۆ  ناهێنیت؟ 
كڕی؟چ  بەچەند  ماشێنەت  ئەو  كۆلێژێكی؟  چ  لە  چەندە؟ 
كرێمێك دەدەی لە دەم و چاووت ؟سەالجەتان هەیە؟.!!! 
پرسیار  هاتین  ئێمە   ) پرسیارە  نییە )  لێرە  ئەوەی  بەاڵم 
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دروست بكەین، خەڵكی فێری پرسیار بكەین .
قورسترین شت ئەوەیە پرسیار الی خەڵك دروست بكەیت .!
چەند  دروستكردنی  بە  كرد  دەستمان  سەرەتا  ئاالن  و  من 
بوونی  دایك  لە  بۆ  سەرەتایەك  وەك  هونەری  كارێكی 

پرسیار..؟؟؟
دەشمان زانی توشی چەندین گیروگرفت دەبینەوە لە الیەن 
كۆمەڵگاكەمانەوە..چونكە ژانی لە دایك بونی پرسیار ئاسان 

نییە ..!
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 بەیانییەك هەڵسام قۆنەرەكانم بۆیەكرد، تاكێكیان بۆیەی 
سور و تاكەكەی تری بۆیەی سپی چوم بۆ ناو بازاڕ ..؟ لە 

ناو بازاڕ خەڵكێكی زۆر سەیری دەكردم. 
پاشان جوتێك گوێرەوییم كڕی و بەسەر قۆنەرەكانمدا كردمە 
برا و خوشكەكانم و  پێم و هاتمەوە بۆ ماڵەوە . دایكم و 

خەڵكیش وایان دەزانی تێك چووم . 
شێتی  بە  كەچی  خوێندن  بۆ  نارد  كچەكەمان  ووت  دەیان 
هاتەوە. تاكە بڕوانامەیەك كە هێنابومەوە و دڵم پێی خۆش 
بوو : بڕوانامەی شێتی بوو : هەموو مرۆڤە ژیرەكان ڕۆژێ لە 
ڕۆژان پێیان دەڵێن شێت : بەاڵم خەڵكی نازانێت سەردەمی 

زێڕینی مرۆڤە ژیرەكان قۆناغی دوای شێت بوونیانە. 
هەموو شێتەكانی دونیا هونەرمەندن چونكە شێوازێكی نوێ 
لە دونیادا دەژین جیاواز لەم شێوازە لە یەكچوەی ئێمە : 

هیچ پێغەمبەرێك نەهاتوە پێی نەوترابێت شێت .. 
بزانە  ئیتر  پێیان ووتی شێت  هەرئەوەندەی كۆمەڵێك گێل 
هونەرمەندیت . زۆر جار وا پێویست دەكات لە ناو گێلەكاندا 

خۆت گیێل نیشانبدەیت، بۆ ئەوەی تەریق نەبنەوە. 
ئیتر بۆ ماوە مانگێك نەچومە دەرەوە، لەگەڵ ئاالنی هاوڕێم 
دا دەستمانكرد بە دروستكردنی پەیكەری )مرۆڤێكی بێقاچی 
وورگ شۆڕ( لە پاركی گەل لە ناو چەقی شار دامان نا. بە 
جۆرێك سەری مرۆڤەكە لە خوارەوە لەسەر زەوی چەسپاندمان 
و وورگ و گەڵو قونی یشی بەرەو سەرەوە بوو . دوای چەند 
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ڕۆژێك ئەم پەیكەرە هەاڵی نایەوە لە ناو خەڵك دا .هەرچی 
ڕۆژنامەو كەناڵەكانی ڕاگەیاندن بوو باس باسی ئەم پەیكەرە 

بوو. هەر یەكەی قسەیەكی دەكرد :
دابونەریتی  پێچەوانەی  پەیكەرە  ئەم  ووت:  دەی  یەكێك 
كۆمەڵگایە.. یان دەیان ووت ئەم پەیكەرە سوكایەتییە بە 

مرۆڤایەتی.. 
ئەم پەیكەرە سەدان پرسیاری درووستكرد : لەوانە : 

)مرۆڤ ئەوەیە كە بیر دەكاتەوە یان ئەوەیەكە شەهوەتی 
هەیە ..؟(

)مرۆڤ عەقڵی هەبێت باشە یان عەقڵی بجوڵێت..؟( 
بێت:  گەرم  كاتێك عەقڵی  ..؟  دەمرێت  كاتێك  )مرۆڤ چ 
یان دڵی گەرم بێت: یان وورگی گەرم بێت : یان ناوگەڵی 

گەرم بێت ..؟؟( 
)مرۆڤ قاچی بۆچی یە گەر سەفەر نەكات ؟( 

)مرۆڤ بەختەوەر دەژی یان قالۆنچە ؟( 
)ژیانی مرۆڤ خۆشترە یان ژیانی ماسی ..؟( 

)ئێمە بۆیە هاتووین بژین یان بەختەوربین یان بمرین یان 
بزانیین یان بناسین یان بپرسین ...؟( 

كەسەو  هەر  تر  پرسیاری  دەیان  پرسیارانەو  ئەم  ئیتر 
لەهەمبانەی خۆیەوە شەن و كەویان دەكرد، یەكێك لە نوسەرە 
دەمپڕەكان خۆی شین و مۆركردبویەوە لەسەر تەلەفزوێنە بێ 
ڕكابەرەكە :دەی ووت : شەهوەت ووزەیەكی شەڕانییە، ژیان 
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بەم ووزە پیس و شەڕانییە دەست پێدەكات، بۆیە بە جوانی و 
خێر كۆتایی نایەت..!؟ مرۆڤ واتە شەهوەت، شەهوەت واتە 
ژیان، ژیان واتە مرۆڤ ..؟! هەر ئەم ووزەیەش سەرچاوەی 

شەڕ و مینەتیكانە. 
بێژەرەكە پرسیاری لێدەكرد : 

باشە چۆن لەالیەك دەڵێیت: شەهوەت واتە ژیان.. 
لەالیەكی تر دەڵێیت: 

دوور  چ  ئەمە  خراپكارییە؟  و  شەڕ  سەرچاوەی  شەهوەت 
دەڵێین  كاتێك  هەیە؟  پەیكەرەكەدا  لەگەڵ  نزیكییەكی  و 

شەهوەت واتە ژیان: 
مەگەر ژیان پڕنییە لە شەڕ..؟ ئەمە بەمانای دژیەك بوون 

نییە..! ئەو پەیكەرە پێمان دەڵێت : 
الگرنگ  عەقڵمان  ئەوەندە  الگرنگە  ناوگەڵمان  ئەوەندەی 
ال  ڕۆحمان  ئەوەندە  الگرنگە  وورگمان  ئەوەندەی  نییە..؟ 

گرنگ نییە..؟ بێژەرەكە دەی پرسی یەوە : 
باشە عەقڵ و ڕۆح و دڵ چ گرنگییەكیان هەیە؟ لە كاتێكدا 
زۆربەی زۆری خەڵكی بەدوای ئارەزووە هەنوكەییەكانیانەوەیە. 

ئەوش لە ڕێگای تێركردن وورگ و بنوورگەوە. 
سەدان ساڵە ژیان بەم شێوەیە بووە : ڕاستە ئێمە ئەمانەوێت 

ئەم پرسیارە درووست بكەین .. 
دڵ  و  )عەقڵ  وەك  گرنگەی  الیەنە  سێ  ئەم  مرۆڤ  ئایا 
لەگەڵ  دەبێت  یەكی  جیاوازی  چ  .ئیتر  وونكات  ڕۆح(  و 
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چونكە  دەبێت:  زۆری  جیاوازی  بەڵێ  تر:  زیندەوەرەكانی 
مرۆڤ هەرگیز ناتوانێت بەم ماهییەتە وەهمیە بچوكەوە كە 
بۆ خۆی دروستكردوە هێندەی كرم و قالۆنچەیەك بەختەوەر 

بژی...؟!!
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پاش ئەم كارەمان زۆر نیگەران بوین، چونكە قسەی جۆراو 
شەڕبوو،  ناوچەیە  لەم  لەهەمانكاتدا  دەوترا.  پێ  جۆرمان 
چەند گروپێك دروست بووبون مرۆڤیان سەردەبڕی خەڵكیان 

دەكوشت و بێ ڕێزییان بەخەڵك دەكرد..
هەندێكجار هەندێك كاری قیزەونی وام دەبینی لێیان بێزم لە 
مرۆڤ بوونی خۆم دەكردەوە ..بەیانییەكیان سێ چوار قوتوی 
بۆیەم برد و چومە سەر یەكێك لە شەقامە قەرەباڵغەكانی 
شارو لەسەر مەنۆڵی ئاوەڕۆكانی ئەو شەقامە دەستمكرد بە 

دروستكردنی وێنەی سەری مرۆڤ: 
پرسی  دەیان  سەیریاندەكردم  كۆبویەوەو  دەورم  لە  خەڵك 
قسەم  هیچ  منیش  یە؟  چی  خەریكی  دەكات؟  چی  ئەمە 

نەدەكرد ..
ئەم كارەش بوو بەدەنگۆی ناو خەڵك: هەر كەسەو بە جۆرێ 

دەی ڕوانییە ئەم كارە هونەرییە:
تانە و قسەو قسەڵۆك و ناو ناتۆرەی زۆریان خستە دوامان: 
من زۆر بێزار بووم : ڕۆژێكیان بەتەواوی توڕە بووم : بەرامبەر 
هەموو شتێك : چومە ژوورەكەی خۆم و بەرامبەر ئاوێنەیەك 
وەستام : دڵم پڕبوو دەستم كرد بەگریان : بەخۆمم دەووت 
چەند ناشیرینە مرۆڤێك مرۆڤێكی تر بكوژێت، چەند دزێوە 
مرۆڤێك بێ ڕێزی بەمرۆڤێك بكات ..! لەگەڵ خۆم ئەدوام 
و خەیاڵەكانم ئەی بردم بەناو ئەو دیمەنە ترسناك وەحشی 
گەریانەی ئەو گروپە مرۆڤ خۆرە دڕندانە كە چۆن بێڕێزی 
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بەمرۆڤ دەكەن : بۆیە بەخۆمم دەووت : لەهەر شوێنێك بێ 
ڕێزی بە مرۆڤ كرا ئەو شوێنە ئاودەسخانەیە . پێویستە بە 

ڕووتی بێینەدەرەوە و بە دوای دەریادا بگەڕێین. 
بەاڵم   : دروستبكەم  پرسیارێك  كارەم  بەم  ویست  دەم  من 
جگە لە پرسیاری بچوك هیچ پرسیارێكی تری دروست نەكرد، 

مرۆڤی بچوك پرسیاری بچوك دەكات..؟! 
نامێنێت  جیاوازی  مرۆڤ  سەری  و  مەنۆڵ  سەری  )كاتێك 
ئیتر زیندووبونەوەی دەی ناسۆرە مرۆڤ خۆرەكان كارێكی 

ئاسانە( 
لەوەتەی  ئەوەیە  مرۆڤ  كێشەگەورەكانی  لە  یەكێك 
.بەتایبەتی  ئاودەستخانەیە  دروستكردنی  خەریكی  هەیە 

ئاودەستخانەی هزری پڕگیر.

*  *  *

ووتم   : بێتاقەتم  كرد  هەستی  كردم  بۆ  تەلەفونی  ئاالن 
یەكترییمانبینی  گەنجان  كافتریای  لە  بینم:  بت  دەمەوێت 

سەر و نیسكافەیەكمان خوارد . 
باسی وەزعی خۆمم بۆكرد، من ماوەیەكە خەوی زۆر دەبینم، 
هەر كە چاو دادەخەم دەچمە جیهانێكی دیكەوە ..بەاڵم ئەو 
ڕۆژەی كە هاتینەوە لە فڕۆكەكەدا خەونێكی سەیرم بینی، 
بە تۆشەوە هەیە، كە زۆر  پەیوەندی  وابزانم  زۆر دەترسم، 
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جار پێكەوەین، پێكەنی ووتی : وام زانی باسی كاری هونەری 
بەڕاست  منیش  دەكەیت..!  تەشەرەكانی خەڵكی  و  تانە  و 
خەوەكەم بۆ گێڕایەوە. ئاالنیش كە مێك پێی سەیر بوو . 
دەی ووت : ئەو كوڕە پرچ زەردە من نەبم . پێدەكەنی..؟!! 
ووتی پێم تۆ لەوە گەڕێ ..دوای دەچین بۆ الی باوكم : ئەو 

لەو خەو و شتانە سەری دەردەچێت ..
زۆر بیری لێمەكەرەوە ..هیچ نییە .

ووتم : ئاالن . زۆر باشە من بیرم لە شتێك كردۆتەوە، وەك 
ئەم  داوەتە  و خوێنكاران خوویان  گەنجان  هەموو  دەزانیت 

ئەنتەرنێت و مەنتەرنێتە ..كەس ناخوێنێتەوە..
كتێبیش بوە بە شتێكی نامۆ . جا بۆیە دەڵێم: با لەگەڵ 
كۆمەڵێك گەنج و هونەرمەند و ڕۆشنبیری خوێنەواردا، چەند 
چاالكی یەك ساز بكەین .سەرەتا بە خۆپیشاندانێك دەست 
و  بەدەستەوەبێت  كتێبێكمان  یەكەمان  هەر  كە  پێبكەین 
بەرزمان كردبێتەوە. لەگەڵ چەند دروشمێك . ڕاكەی منی 

زۆر ال پەسەند بوو.. 
نزیكەی  هەفتەیەک  دوای  ئامادەكاری.  بە  دەستمانكرد 
دووسەد گەنج كۆبوینەوە، گروپێكی میوزیكی بچوك لەگەڵ 
مان بوو . بە هێمەنی میوزیكیان دەژەند و ئێمەش یەكی 
بە كتێبێكەوە بەبێ دەنگی بەناو بازاڕدا دەڕۆشتین . ئەمە 
دروشمەكانمان بوو:) پێویستە بخوێنینەوە نەك بۆ ئەوەی 

ببین بە زانا،بەڵكو بۆ ئەوەی فێڵمان لێ نەكەن .( 
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)بە خوێندنەوە چاومان دەكرێتەوە و جوانیەكان دەبینین( 
) هەرگیز ئەنتەرنێت جێگەی پەرتوك ناگرێتەوە (

) بۆ ئەوەی بیركردنەوەكانما بیركردنەوەیەكی داهێنەرانەبێت: 
پێویستە پەرتوك بخوێنینەوە (

) ژیانی ئەم دوونیایە هەموو خەون وخەیاڵ و پوچی یە، 
تەنها ئەوانەی دەخوێننەوە، دەتوانن ئەم خەون و خەیااڵنە 

بكەن بە ڕاستی و ئەم پوچی یە تێك بشكێنن ( 
) با بخوێنینەوە تا ) ژیان ( فێربین(

)خوێندنەوە پێویستە، تا جەهالەت نەمان خنكێنێت(... لە 
سەر شەقامێك كە خەڵكێكی زۆری لێ بوو شانۆیی یەكمان 

پێشكەش كرد: 
)كێكێكی گەورە لە شێوەی كتێبدا دروستكرابوو ..!! چەند 
كەسێك بەدەوری كێكەكەدا دەسوڕانەوە، زۆریان برسی بوو.. 
نەیان دەزانی ئەوە كێكە ..لەگەڵ یەكتردا قسەیان بەیەكتر 

دەگوت و بۆڵە بۆڵو گلەی یان لە یەكتری دەكرد..
وە لەیەكتریش تێ نەدەگەشتن . بە ناو یەكدا هات و چۆیان 

دەكرد . بەدوای دەروازەیەك دا دەگەڕان .. 
تا لەم برسێتی یە ڕزگاریان بێت. پاش كەمێك پیاوێك بە 

چاكەت و پانتۆڵ و بۆنباخەو دێت و دەڵێت: 
ئێوە بۆیە ئەم هەموو بۆڵە بۆڵە دەكەن چونكە برسی تانە..

ئایا نازانن ..ئەوەی لە تەنیشتانەوەیە كێكە..!!؟
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پیاوەكە بە پێنوسێكی تایبەت كێكەكە دەشكێنێت و یەكی 
یەكتر  لەگەڵ  و  دەخۆن  تێر  ئیتر  پێدەدات.  پارچەیەكیان 

دەبن بە براو بە خۆشەویستی دەژین (.
 

*  *  *

ماڵێكی   : ئاالن  ماڵی  بۆ  چووم  ئێوارە  پێنجی  كاتژمێر    
بەگەرمی  زۆر  وخوشكەكەی  دایك  بوون،  ڕۆشنبیر  و  بەڕێز 
بەخێرهاتنیان كردم ..ئاالن لە خوشكەكەی پرسی حاجی لە 

كتێبخانەكەیە؟ ووتی: بەڵێ لەوێیە .. 
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ووتی وەرە بابچین بۆالی باوكم: چومە ژوورەوە. واای چیم 
جۆرا  وپەرتوكی  كتێب  پڕ  گەورەی  كتێبخانەیەكی  بینی 
بە  بوو،  دانیشت  كورسیەك  سەر  لە  ئاالن  بابی  جۆر.  و 

چاویلكەیەكی زەڕەبینی گەورە كتێبی
 )پەیامەكانی نوری مامۆستا سەعیدی كوردی( دەخوێندەوە. 
بە خێرهاتنی كردین: ئاالن ووتی: حاجی ئەمە ئەو هاوڕێیەمە 

كە پێكەوە سەفەرمان كرد ..
 نازانم :دەڵێت خەونم بینی وە. كەمێك قسەی بۆ بكە زۆر 
نیگەران بووە.. ووتی: كچم هیچ نییە گەنجان لەم تەمەنەی 

ئێوەدا خەوی سەیر سەیر دەبینن! 
نیگەران مەبە چاوەكەم: ووتم مامەگیان لەم ماوەی پێشوەدا 
بیركردنەوەم  لەسەر  كاریگەری  ئێستاش  تا  بینی  خەوێكم 
چونكە  بزانم،  خەوەم  ئەم  ڕازی  و  نهێنی  ئەمەوێت  ماوە، 
جیاواز لە هەر خەوێكی تر كە مرۆڤ ئەی بینێت سەرنجی 

ڕاكێشاوم . 
بەشەرمێكەوە دێڕ بە دێڕ خەوەكەم بۆ گێڕایەوە ..

بابی ئاالن: تا بڵێیت مرۆڤێكی ڕووخۆش و میهرەبان بوو، كە 
سەیری ئەو ڕیشە تەنكە سپی بووەیم ئەكرد تارمای بەفری 

ناو خەوەكەمم ئەهاتەوە یاد .
 مرۆڤی وا زۆر كەمە لەم زروف و زەمانەدا، كە وەك باوك 

گوێت لێبگرێت و وەك دایك فرمێسكەكانت بسڕێت .
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 هەر كە ئەی ووت كچەكەم: هەستم بە فێنكییەكی وا ئەكرد، 
دەروونمی پڕ دەكرد لە ئارامی و نەشئەی ئەوینێكی قوڵ . 
هەر بەڕووە خۆشەكەی و قسە هێمنەكانی ووتی: كچم : خۆ 

من ڕاڤەو لێكدانەوە خەون نازانم. 
لە بەرئەوە بۆ هەر كەسێكی تری وەك منی باس بكەیت بەپێی 
بیر و بۆچونی خۆی خەو پرژێنت بۆ دەكات .یان باسی ئەو 
كتێبانە دەكات كە كتێبی ) خەو نامە (ن، بۆیە ووتم هیچ 
نییە، زۆر بیری لێمەكەرەوە، خودا بەخێری ئەگێڕێت ئیشەاڵ.
و  ڕەنگا  و  درەختە جوان  ئەو  دەكەم  واهەست  من  بەاڵم   
و  كانی  و  دڵ  باخچەی  ناو  گوڵەكانی  لە  گوزارشتە  ڕەنگە 
تاڤگە بەخوڕەكانی ناو ڕۆح و هەموو شتە جوان و شیرین و 

لەتیفە ناسكەكانی قواڵی گیان و دەروونت..
بۆیە بەو هەموو هەست و شەوقەوە بەرەو ڕووی دەڕۆشتی، 
چونكە لە كاتی خەوتن دا مرۆڤ فیترەت و سروشتە پاكەكەی 

ناوخۆی باش دەناسێت.
ئەو كوڕە پرچ زەردەش ئاماژەیە بەنەفسمان، كە هەمیشە بە 
دوای چێژە كاتی و ڕواڵەتییەكانەوەیە، هەر ئەم نەفسەشە 

نایەڵێت : بۆنی گوڵەكانی ناوباخچەی ڕۆحمان بكەین. 
لە پێناو چێژێكی كەمدا، دەیان ئازار و زللەمان تێدەسرەوێنێت. 
خۆی  دەرەوەی  لە  كە  ئەوەیە  مرۆڤ  هەڵەی  گەورەترین 
بەدوای بەختەوەریدا ئەگەڕێت. لە كاتێكدا بەختەوەری لەناو 

خۆماندایە ..
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ئاوی  قومێ  و  بەختەوەرم  ووتی  ئەوندەی  هەر  .مرۆڤ 
لەكانیاوی ڕۆحی خواردەوە .ئیتر بۆ هەمیشە دەحەوێتەوە..

*  *  *

من و ئاالن بەردەوام بیرمان لە كاری هونەری نوێ و ناوازە 
دەكردەوە، ئامانجمان هێنانە دەرەوەی تاك بو لەم وەستاوی 
و چەق بەستوییە فكری و كلتوری و دینی و سیاسیەیی كە 

مرۆڤی ئەم ناوچەیە پێوەی دەناڵێنێت. 
هونەر ئاسانترین شتێكە كە مرۆڤ لێ یەوە فێری پرسیار 
پالنێكی  دوای  زۆر  ڕۆژێكی  چەند  ماوەی  بۆیە  هەر  ببێت. 
گەورەی  پەیكەرێكی  دروستكردنی  بە  دەستمانكرد  تۆكمە 

سەرنج ڕاكێش كە منداڵێكی بچوك شیری دەدا بەدایكی.
لە خوارەوەی پەیكەرەكەش ئەم دێڕەمان نوسی بوو ..
)عەقڵ ، یاسا، هەقیقەت، سێ درۆ گەورەكەی ژیان(

بەردەوام پرسیارمان دەئەفراندە مێشكی خەڵكەوە، هەمیشەش 
باجی ئەو كارانەمان دەدا كە دەمانكرد، چونكە لەیەكدانەوەی 

هەڵەیان بۆ دەكرد. 
دوای سێ ڕۆژ لە پەردەالدان لەسەر پەیكەرەكە لەالیەن چەند 
كەسێكی نەخۆشەوە هەواڵمان پێگەشت كە پەیكەرەكەیان 
ئەم  هەر  پێشتریش  .چونكە  توڕەبوین  زۆر  شكاندووە... 
ئازادی  پاركی  لە  پەیكەری خۆشەویستییان  كەسانە  جۆرە 
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لە  حەزیان  چییە  خۆشەویستی  نازانن  ئەمانە  شكاند، 
مادام  نەخێر..  دەزانن..  بەكوفر  هونەر  ئەمانە  تێكدانە، 
خودا خۆی هونەرمەندە، ئیتر بە پێچەوانەوە هونەر نەكردن 
كوفرە...!!بەس كێ هەیە لەمە تێبگات !!؟. بۆ دەبیت وەك 
یەك بیربكەینەوە وەك یەك كار بكەین، هەر شتێك بەدڵمان 
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نەبوو تێكی بدەین. ئیتر ئەم پەیكەرەش وەك پەیكەرەكانی 
تر پرسیار گەلێكی زۆری خولقاند وەك )شتە نەزانراوەكان 
زیاترن لە شتە زانراوەكان، كەواتە هەقیقەت لە كویایە ..؟!( 
هەقیقەت  لە  گومانكردن   . ناكرێت  ئەزموون   : )هەقیقەت 
مرۆڤ  یان  مرۆڤ  لە  گەورەترە  )یاسا  دەكرێت(  ئەزموون 

گەورەترە لە یاسا(.
لێرەوە قسەكردن لە سەر ) عەقڵ و یاسا و هەقیقەت ( بوو بە 
بنێشتە خۆشەی دەمی ڕاگەیاندنەكان، ڕۆژنامە و كەناڵەكانی 
نمونە  ..بۆ  شێوازن  یەك  بەرنامە  یەك  هەواڵ  یەك  ئێمە 
كەناڵێك بڵێت : ئەمڕۆ ژنێك چوارمنداڵی بوو ..كەناڵەكەی 
 . بوو  چوارمنداڵی  ژنێك  ئەمڕۆ   : دەڵێت  شی  تەنیشتی 
بەم جۆرە كەناڵەكانی تریش هەمان شت دەڵێن : لەوەتەی 
ڕاگەیاندنەكان  و شەڕە،  هەرا  و  بەزم  بووە  دروست  دوونیا 

ژیانی ئێمەیان تێكدا.
)سیاسەت سیاسەت سیاسەت هەواڵ هەواڵ هەواڵ ناشیرینی 

ناشیرینی ناشیرین كارەسات كارەسات كارەسات(.
سەعاتێك  سەری  هەر  ئیشیانە،  ئەمە  كەناڵەكان  هەموو 
دەرونمان  و  دڵ  و  مێشك  و  شاشە  سەر  دێتە  گەمژەیەك 
پڕدەكات لە ناشیرینی و فرمێسك، هەرچی ) ماچ و پێكەنین 
و خۆشەویستی( بێت لە ناخماندا دەكوژێت..چونكە بە ڕاستی 

هەست نەكردن بە خۆشەویستی مردنێكی هێواشە.
چەند ووردە بەرنامەیەكیان بۆ قسەكردن لەسەر ئەم پەیكەرە 
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دانا، من زۆر حەزم لە دەركوتن نییە، بەاڵ ناچاربووم، شتێك 
هەیە پێویستە قسەی لەسەر بكەین :ئەویش ) عەقڵ و یاسا 

و هەقیقەت ( بوو،
ئاساییە لە هەقیقەت تێنەگەین، بەاڵ ئاسایی نییە لە هەقیقەت 
ئێرە و ئەوێ  هەڵبێین..هەقیقەتی ژیان و مردن هەقیقەتی 
كۆكیین  ئەمە  لەسەر  هەموومان  هەقیقەت...!!؟  هەقیقەتی 

كە هەر كەسێك بەشێك هەقیقەتی الیە . 
ئەگەر  هەقیقەت  نییە،  كەسمان  الی  هەقیقەت  دەڵێم  من 
خودایە  ئەویش  هەیە  هەقیقەت  یەك  ئاسمانە،  لە  هەبێت 
بێ  ناڵێم  من  ئێرە،  بۆ  نەك  ئەوێ  بۆ  ئەویش  بەس،  و 
وەك  لەناوماندا،  درۆیەكە  هەقیقەت  دەڵێم  هەقیقەتیین، 
مانای  یاسا وەك عەقڵ .خۆمان دروستی دەكەین، خۆمان 
دەمانەوێت،  كەخۆمان  شوێنەیە  لەو  هەقیقەت  پێدەدەین، 
یاسا لەو شوێنەیە كەخۆمان دەمانەوێت، یان دەسەاڵتدارەكان 

دەیانەوێت، عەقڵ لەو شوێنەیە كەخۆمان دەمانەوێت..
بینینەكانمان لە خۆمانەوە بۆ خۆمان بۆ ژیان ناشیرینترین 
بینین و بێ ماناتریین بیركردنوەیە، هەر ئەمەش بووەتە هۆی 

درۆزنكردنی ) عەقڵ و یاسا و هەقیقەت (
ئەگەر  بەرژەوەندییەكانیەوەیەتی،  دوای  بە  هەمیشە  مرۆڤ 
دەجوڵێت،  ئاڕاستەیە  بەو  هەر  بكات،  جوڵەیەك  عەقڵ 
ئەوانەی مرۆڤ دەكوژن، ئەوانەی دونیا تێك دەدەن، ئەوانە 
كەسانی بێ عەقڵ نیین، پێتان سەیر نەبێت ..! پێویستە 
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ئەوە بزانن كە هەرچی شەڕ و جەنگ و مەینەتیەكانە بە هۆی 
ئەوەیە كەمانا  ) عەقڵ(ەوەیە، چونكە خاڵی الوازی عەقڵ 

دەدات بە بێمانایی ..
ئێمە ئەگەر لە گۆشە نیگایی خوداوە سەیری ژیان بكەین، 
دەردەكەوێت  وەجوان  دەبینین،  ژیان  ماناداربوونی  ئاسانتر 
كە ژیان بەو شێوەیەش ناشیرین نییە كە باس دەكرێت ...؟! 
ژیان لێرەوە دەبێتە پێش مەرجێك بۆ ژیانێكی هەمیشەیی..

*  *  *

ئێمە دوو پەیكەرتاشی كارامەبوین، بێجگە لە پەیكەرتاشی 
و  مۆسیقا  و  وێنە  و  لەگەڵ  هەبوو  زۆرم  هیوایەتێكی  من 
ڕۆمان..ئاالن زیاتر حەزی لە شعر بوو ..دەستی شعرنوسینی 

لە ئاستێكی جوان و ناسكدا بوو . 
هۆڵی  ناو  لە  بوو  شعری  كۆڕێكی  گێڕانی  نیازی  بە  ئاالن 
كتێبخانەی زانكۆ .دەستی كرد بە كاركردن، منیش هاوكاریم 
نیشانێكی  ناو  پێویستە  گیان  كەتی   : ووتم  پێی   : دەكرد 
جوان هەڵبژێرم بۆ كۆڕەكە.. ووتی پێم : خۆم ناوێكم داناوە، 
بە ناوی )ئەی پەری وون تۆ لە كوێی( پێت چۆنە ؟!زۆر الم 
جوان و ناسك بوو..ووتم : زۆر باشە ئۆكەی ..! ووتم بە ئاالن 
با ڕەوەز ی هاوڕێت میوزیكێكی خۆش ئامادە بكات: زۆری 
هۆڵی  لە  یەكشەمە  ڕۆژی  بەیانی  دەی  بوو..كاتژمێر  بەدڵ 
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زانكۆ كۆڕە شیعرییەكە دەستی پێكرد ..! بەچەپڵە ڕیزان 
پێشوازییان لە دەركەوتنی ئاالنكرد..منیش لێتان ناشارمەوە 
هەستێكی سەیرم ال دروست بوو بوو . یەكەم كۆپلە شعری 

خوێندەوە بە ناوی )ئەی پەری وون (.

ئەی قادری قەدەر نوس 
پەریەكەی من لە كوێیە..؟

دڵم بۆ دیداری ئەو 
دەمێكە چاوەڕێیە

وێنەی وونە لە چاووم..
هەستی لەناو ڕۆحمایە..

توخوا زوو وەرە ئەی یار
دڵم زۆر بە تەنهایە

ئەزانم بۆم دەگەڕێیت
تۆش وەك من شێت ومەستی

ئەگەر بم دۆزیتەوە 
كۆتایی دێت بەپەستی
نزاكە منیش هەروا
بەسە ئەم دابڕانە 

قەدەر یەكمان پێبگرێ
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ماچی كەین ئەو لێوانە
ڕۆحمان تێكەڵ بەیەك بێت

بە هیچ جیانەبێتەوە..
ماچ بكەم بە مەدالیاو

هەر خۆم بیكەم پێتەوە..

ئامادەبوان چەپڵە بارنێكی بەخوڕیان كرد .. ڕەوەز خەریكی 
میوزیك ژەندنەكەی خۆی بوو، چەند دەقیقەیك گوێمانگرت.. 
پاشان ئاالن . دەستی كرد بە خوێندنەوەی شعری دووەم..

واهەست ئەكەم خۆشت ئەوێم
بۆ ناتەوێ..بیدركێنی ..

جارجار بەسەرنج دانی من 
تینویەتی چاووت ئەشكێنی

گەر بەم شێوە بەردەوام بیت
ئازاری ڕۆحی خۆت ئەدەی
نە من دەتوانم پێت بڵێم 
نە تۆش ئەتوانی پێم بگەی
دركاندنی ئەو هەستەی خۆت

بە یەك بزە و سەرنجێكە
تا لە ناخەوە بڵێیت ) ئاالن(

عاشقی تۆ بووم دەمێكە...
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لە  گوێی  كەسێك  هەر  هەبوو،  ناسكی  هەستێكی  ئاالن 
شعرەكانی بگرتایە بە جۆرێك مەست دەبوو،حەزی نەدەكرد 
تەواو بێت. دوایی ئەوەی ئاالن لە دووری نیشتمان هەواڵی 
كاریگەریەكی  دەگات  پێ  هاوڕێی  خۆشەویسترین  مەرگی 
زۆر و بۆشاییەكی گەورە لە سەر دڵی دروست دەكات، بۆ 
وەفایەك  وەك  خۆشەویستەكەی  هاوڕێ  ڕۆحی  ئاسودەی 

كۆپلەیەك شعر ی بۆ ئامادە بوان خوێندەوە.

ئامانج...

لە سفرەوە نەهاتی .. بەرەو سفر چوویی...
شعرێكی جوان بوییت .. نەگەشتی بەئاوازەكەت...

پڕ بوویت لە نهێنی گەورە .. بۆ زەمەنێك دەگەڕاییت ...
ئامانجت بوو ..ئامانجت بێت .. ئامانجەكەت...
بێ ئامانج بووین .. بێ ئامانج.. بێ ئامانج...

 دوای كاتژمێرێك كۆڕەكە بەسەركەوتوی تەواو بوو...من و 
ئاالن وچەند هاوڕێیەكی ترمان چوین بۆ كافتریای زانكۆ و 
كەوتینە  بەدەم چا خواردنەوەوە   . نیوەڕۆمان خوارد  نانی 
گفتوگۆكردن لەسەر هونەر.ڕەوەز دەی ووت : هونەری جاران 

دڵسۆزانەتر و ڕۆحانی تربوو لە هونەری ئێستا. 
مەكربازە.           درۆزنی  هونەرێكی  ئەمڕۆ  هونەرەی  ئەم 
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لەبری ئەوەی جوانییەكان دەربخات خۆی دەبێتە بەشێك لە 
شاردنەوەی جوانییەكان . لەم زەمەنەی ئێستادا مرۆڤ لە 

هەر شتێك زیاتر پێویستی بە هونەرە . 
ماندووەكانمان  ڕۆحە  تینویەتی  نەك  هونەرە  ئەم  بەاڵم 
ناشكێنێت، بەڵكو تینو ترمان دەكات و نەفسێكی نەوسن و 
چڵێسمان تێدا دروست دەكات .ئاالن دەی ووت : ڕاستەكەی 
ڕەوەز : بەاڵم باوكم زۆر جار پێم دەڵێت : كێشەی هونەری 

ئێستا ئەوەیە لە هونەرەگەورەكەی سروشت دابڕاوە . 
ئەم ووت : بابە..!

ناوازەی  هونەرێكی  سروشت  دەزانیین  هەموومان  ئێمە 
السای  خەریكی  هونەرمەندانیش  كردووین،  پێشكەش 
هیچی  سرووشت  كوڕم:  ووتی:  سروشتن::  كردنەوەی 
پێشكەش نەكردوین، وە ناتوانێت هیچ مان پێشكەش بكات.. 
ئەم قسەم ال سەیر بوو،ووتم : بابە چۆن ؟؟ مەبەستت چی یە؟ 
ووتی : كوڕم: كێشەی هونەری ئێستا ئەوەیە كە وادەزانێت، 
سروشت هونەرمەندە، لە كاتێكدا سروشت هونەرێكی بەرزی 
ناوازەیە و سەنعەتی هونەرمەندێكی تری مەزنی جوانكارە..! 
گرنگی  ئاسمانییەكان  ئاینە  هەموو  گەورەی  پانتاییەكی 
خودای  هونەرە،  ڕۆحیش  گەورەی  بزوێنەری   . بەڕۆح  دانە 

جوانكاریش گەورەترین هونەرمەندە. 
جوانییەكان  تا  هونەرمەند  بە  كردوە  مرۆڤی  ئەویش  هەر 
ئاین ئەوەیە مرۆڤ بكات  ببینێت و داهێنان بكات .ئەركی 
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دەتوانیت  چۆن   : نەبیت  هونەرمەند  ئاخر  هونەرمەند.  بە 
خودا بناسیت، چۆن دەتوانییت دەسەاڵت و نەخش و نیگارە 
سەرنج ڕاكێشەكان ببینیت ؟ چۆن دەتوانی زیكر بكەیت و 

حاڵ بتگرێت و بەرزبیتەوە ؟
كێشەكەیە  ئەمە   : كوڕم  ؟  ببیت  دەتوانیت مەست   چۆن 
خۆی  ناكات..  مەستی  هونەرەكەی  ئێستا  هونەرمەندی   :

مەست دەكات. 
هونەرمەندی ئێستا خۆی لێ دەبێت بە هونەرمەندی گەورە.. 

هونەرمەندی گەورە ناناسێت...!!
قسەمان زۆركرد، كێشەی گەورەی ئێمە ئەوەیە لەسەر هەموو 
كاتێك  پێبوو،  سەیارەیكی  ئاالن   !. دەكەین  قسە  شتێك 
لێی بخوڕە .  بڕۆین ئاالن ووتی :من ماندووم تۆ  ویستمان 
سەركوتین و لە ناو ماشێنەكەدا بێدەنگییەكی زۆر باڵی كێشا 
لەگەڵ  بەدڵ  ڕێگاكەمان  درێژایی  بە  هەردووكماندا،  بەسەر 

یەكتر دەدواین . 
گەلێ سەختە ماوەیەكی زۆر لەگەڵ كەسێك هاوڕێبی و ڕۆژێك 

پێی بڵێیت : خۆشم دەوێیت..!
ئاالن پێی ووتم : ) كەتی ( باشە تۆ لەبەر ئاوێنەدا پرچت 
تەلەفزوێندا  لەبەر  نانا  ووتم   . پێكەنیم  ؟  دەكەیت  شانە 
پرچم دائەهێنم .. هەردووكمان پێكەنین . پرسیارەكەم پێ 
سەیربوو..! ووتی : تۆ لەبەر ئاوێنەدا قەد بووە قسە لەگەڵ 
خۆت بكەیت ؟ ڕۆژێك بووە سەیری ئاوێنە بكەیت و كەسێكی 
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تر جگە لە خۆت لە ناو ئاوێنەكەدا ببینیت ؟ ووتم ناا كەسی 
چی ! ئەم وەاڵمە بۆ ئەو كوالنەوەی زامێك بوو كە چەند 

ساڵە دەیەوێت ساڕێژی بكات.. 
من دواجار هەستم بەمە كرد، ئاالن كەسێكی قوڵبوو ..هەموو 
كەسێكی  ئەو  دا،  لەگەڵی  مەلەبكات  دەتوانی  نەی  كەس 
ڕووخۆش وقسەخۆش وسادە بوو، ئەو شتانەی الی زۆربەی 
ئەمەش  بوو، هەر  بێمانا  زۆر  ئەم  بوو، الی  گرنگ  خەڵكی 
وای كردبوو ئەو قواڵیەیی تیدا بوو لێڵ بێت، دەوروبەرەكەی 
لێی تێنەگەن، قواڵییەك پڕ لە جوانی پڕ لە داهێنان پڕ لە 
بە  بەرامبەر  مرۆڤ  بە  بەرامبەر  بوون  بە  بەرامبەر  پرسیار 

ژیان بەرامبەر بە خودا . 
ئەو وای دەزانی من باش دەی ناسم .بەاڵم لەم تاقیكردنەوەیەدا 
لێرەوە تێگەشتم هەموو پرسیارێك دوو  من دەرنەچووم .. 
دیوێك  دەدەمەوە  وەاڵم  چۆن  من  دیوێك   : هەیە  دیوی 
لێی  ڕوویەكەوە من چۆن  لە  ئەو چۆن وەاڵمەكەی دەوێت. 

تێدەگەم، لە ڕوویەكەوە ئەو چۆن تێم دەگەیەنێت.
من دەڵێم ئەگەر ژیان تاقیمان بكاتەوە، وەك ئەوەی ئێمە 

دەمانەوێت، هەموومان یەك نمرە بەدەست دەهێنین.
ووتم ئاالن گیان : قسەی دڵت بكە، لەمن نیگەران مەبە، خۆ 

ئەگەر من لە تۆ تێنەگەم، خۆ تۆ لەمن تێدەگەیت : 
وە لە ڕاستی دا من باوەڕم بەم تێگەشتن و تێنەگشتنە نییە، 
چونكە هەموومان ئەم قسەدەكەین، هەر كەسێكمان دنیاكەی 
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خۆی ال گرنگ و گەورەیە . چونكە مرۆڤ خۆی گەورەیە . 
كێشەی ئێمە ئەوەیە دەمانەوێت خۆمان گرنگ بین، ئەمەش 

لەسەر حسابی بێگرنگ كردنی كەسانی تر ..
من داوای لێبوردن دەكەم لە تۆ و لە هەموو ئەو كەسانەی 

تا ئێستا ناسیومن ..!؟
ڕێزیان  مرۆڤبوونیان  چیەتی  هێندەی  توانیوە  نەم   چونكە 

بگرم، ئەمە لەبەر ئەوەناڵێم : كە خۆم نەم ویستوە،
ناو مرۆڤ  زانیوە ئەم كەرامەتەی  لەبەر ئەوەی نەم  بەڵكو 

ئەوەندە گەورەیە .. 
ئەم  كاردانەوەی  دونیا  جەنگەكانی  هەموو  دڵنیام  من 

بێحورمەتی كردنەیە بەیەكتری .
ئاالن هیچی نە دەگوت : لە نزیك لێوی شەقامەكەی بەرامبەر 

ماڵمان سەیارەكەم وەستان .
 ووتم : دابەزە بابچینە ماڵەوە.  

نەهاتە ژورەوە و سەر سەیارەكە كەوت و ڕۆشت...
سەعات یانزەی شەو كەمێك چومە سەر ئەنتەرنێت و فەیس 

بوكەكەم كردەوە،
 سەیرم كرد ئاالن ئەم شعرەی دابەزاند بوو: 
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وێنەكانی سەرنجی تۆ لە ناو دڵما هەڵواسیوە
وەك پێشەنگای سەرنج ڕاكێش

 بە جۆرێكە كەس نەی دیوە
هەڵمگرتوە تا ئەو ڕۆژەی بایی عیشق بۆ منت دێنێ

بەیەكجاری تۆوی ئەویین لە ناو ناخما ئەچەسپێنێ
دەزانم ناتوانی بە چاو هەستی من ڕاكێشی بۆ خۆت

وەرە ئازیز گوڵڕێژە دەرگایی دڵم بۆت

دەكرد،  دروست  من  الی  زیاتری  گومانی  شعرانە  ئەم 
فەیسبوكەكەم داخست و بیرم دەكردەوە ..

نایشارمەوە ئێمە هەستێكی تایبەتمان بەرامبەر یەكتر هەبوو، 
من ئاالنم زیاتر وەك هاوڕێیەك خۆش دەویست، ئاالنیش بە 
هەمان شێوە، بەاڵم ئاالن لە الیەن خوشكەكەیەوە ناچاركرا 
ئەم  ئاالنیش  هاوسەرگیری،  بۆ  بكاتەوە  لەمن  كەبیر  بوو، 
بیرۆكەیەیی بەالوە باش دەبێت و ئیتر لەو ڕۆژەوە بە جۆرێكی 

تر بیر لەمن دەكاتەوە.
 هەمیشەش ئەم پرسیارە لە ناو مێشكیدا یاری دەكات )ئایا 
دوو هاوڕێ دەتوانن ببن بە هاوسەر، ئایا دوو هاوسەر دەتوانن 
ببن بە هاوڕێ؟!( بە ئەرێ وەاڵمی پرساری یەكەم دەداتەوە 
و دەست دەكات بەدروستكردنی وێنەیەك، نەخشەی ژیانی 

داهاتوی ئەنەخشێنێ.
 لە دوورترین شارەكانی دونیاوە، گرانترین بۆیەو ڕەنگ دەهێنێ 
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و هەر ڕۆژە و بەشێكی وێنەكەی دەكێشێ، خەیاڵ دەی برد 
بەناو باخی جوانانا، بەناو دەنگی بولبول و ئاوازی تەیر و 
باڵندەكاندا، بەناو هەموو سەردەمەكاندا سەفەری دەكرد و 
لە  و  دەبینی  یەكبەیەك  پەریزادەكانی  و  و شاژن  شاجوان 
هەر یەكەیان بەشێك جوانی ئەفڕاند و وێنەی مەعشوقەكەی 

خۆی ئەكێشا.
خوشكەكەی دەی گێڕایەوە كە زیاتر لە مانگێكە، شەو و ڕۆژ 
خەریكی ڕەنگكردنی ئەم وێنەیە بوو )هیچ شتێك هێندەی 
ئەوە خۆش نییە كە خۆت، ژیانی خۆت ڕەنگ بكەیت، خۆت 

وێنەی داهاتوی خۆت بكێشیت(
ئاالن ماوەیەك بوو ڕەفتار وگوفتارەكانی جۆرێك بوو، هەستم 

دەكرد كێشەیەكی هەیە و لە منی دەشارێتەوە..
وەنەشم دەویست تێكەڵ بە تایبەتمەندییەكانی ببم. منیش 

نیگەران بووم.. 
هەزار خەیاڵ وخوتورە دەهات بە مێشكمدا. 

ئێوارەیەك پێكەوە چوینەدەرەوە، وەك دوو كەسی نەناس 
سەیری یەكترمان دەكرد، هەردووكمان جۆرێك بوین، لەسەر 
بڕییە  چاوی  كەمێك  ئاالن  دانیشتین،  كەمێك  كورسییەك 
چاووم و گوتی : كەتی گیان من تۆم خۆشدەوێت، منیش 
پێكەنیم و، ووتم منیش بەهەمان شێوە، مەگەر چی بووە ..! 
پاشان ئاالن ووتی : من دەمەوێت ببیت بە هاوسەرم. ئەم 
ڕستەیە . زۆر قورس بوو .من ئەوم وەك هاوڕێ خۆشدەویست، 
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سەرەتای  ووتم:  لێدەكاتەوە،  بیری  ئەو  ئەوەی  وەك  نەك 
یەكتر ناسینمان ئەم خەیااڵنە زۆر جار سەر و دڵی دەگرتم، 
بەاڵم دەمزانی كە تۆ هیچ هەستێكت نییە بەرامبەرم، بۆیە 

ئەو خەیااڵنە هەرزوو بۆ هەتا هەتایە بابردی. 
ئەوكاتەی دەتەوێت شتێك ڕوبدات شتێك بكەیت، گەر نەو 
توانی و نەكرا، ئەگەر كاتێكی تر گونجایەوە پێدەچێت زۆر 

درەنگ بێت.
 ووتم ئاالن گیان :تۆ هاوڕێی منی، من نامەوێت دڵت بشكێنم: 
دەمەوێت لێم تێبگەیت: دوو هاوڕێ تا ئێرە بێن ئەوەندە ساڵ 
ناتوانن  دڵنیابە  هاوكێشانە،  لەم  بیركردنەوە  بێ  پێكەوەبن 

ببن بە هاوسەری یەكتر، ئەگەر بشبن سەركەوت و نابن.
ئاالن گیان : تۆ كەسێكی ژیریت : ژن و مێردایەتی..

ژن و مێردایەتیە . هاوڕێیەتی هاوڕێیەتی یە .. 
ئەمە دوو شتی جیاوازە.. نابێت تێكەڵكەین. ئەگەر ئێمە ببین 
بە هاوسەری یەكتر ناتوانین وەك دوو هاوڕێ مامەڵەبكەین، 

چونكە ئێمە دەبین بە هاوسەری یەكتر. 
كە هاوڕیێیەتیەكەشمان نەما، كە لەسەر ئەم بنەمایە بوین 

بە هاوبەشی یەكتر، ئەوكاتە كێشەمان بۆ دروست دەبێت.
ئاالنی دڵناسك : وورتەی لێوە نەدەهات: سەیری بااڵی ئەو 
فرمێسكی  هۆن  هۆن  و  بووین  بنیدا  لە  دەكرد  درەختەی 
بكەم  ماچی  لێوەكانی  بەدڵ  پڕ  دەكرد  حەزم  دەڕشت، 

فرمێسكەكانی بسڕم، بەاڵم نەم دەتوانی .
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 سەخترین كات و سەخترین ڕۆژەكانی ژیانم بوو. بە بێدەنگی 
هەستام و ڕۆشتم، لە ماڵەوە زۆر گریام..

بۆ  هات  ئاالن  خوشكەكەی  دانیشتنە  ئەم  دوای  ڕۆژێك 
دڕاوی  وێنەیەكە  پارچە  چەند  بوو،  دڵتەنگ  زۆر   : ماڵمان 
خستە بەردەمم، ووتی : ئەمە پارچەی ئەو وێنەیە، كە زیاتر 
جوانترین  دروستكردنییەوە،  بە  خەریكە  ئاالن  مانگێكە  لە 
وێنەیەك کە تائێستا كێشرابێت ئەم وێنەیە بوو .ئەم وێنەیە، 

وێنەی ژیانی داهاتوی ئاالن بوو، وێنەی تۆ بوو . 
بەاڵم تۆ ئەم وێنەیەت دڕاند ژیانی براكەشمت سوتاند،

من ئەم قسانە غەمباری نەكردم، بیر نەكردنەوە لە ئاالنیش 
ئاسایی بوو الم.

)ئێمەی مرۆڤ ئەكتەرێكین لەسەر شانۆی ژیان مەرج نییە 
ئەو ڕۆڵەی دەیبینین بە دڵمان بێت( بەاڵم ئەوەی زیاد لە 
هەر شتێك خەفەتی پێدام دڕاندنی وێنەكە بوو، توڕەبووم 

ووتم : چۆن شتی وای كردووە ئەم بێ عەقڵە.
بوو، ڕەخنەی  تا دوێنێ  ئەم  نازانێت هونەر چییە ؟  ئەمە 
لەوانە دەگرت كە هونەر تێك دەدەن، ئێستا ئەمە چیی یە.

)بیرم دەكردەوە تۆ بڵێیت ڕۆژێك بێت منیش هونەرێك بكەم 
و لەبەر گەمژەیەك بیدڕێنم( نا، نەخێر شتی وانابێت ،

سەرم لێشێوابوو، نەم دەزانی ئایا مرۆڤ گەورەترە لە مرۆڤ 
لە  گەورەترە  هونەر  یان  هونەر  لە  گەرورەترە  مرۆڤ  یان 
دڕاوەكانی  پارچە  پاشان  كرد،  بۆڵم  بۆڵە  هەندێك  مرۆڤ. 
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وێنەكەم هەڵگرت و چووم بۆ الی ئاالن و پارچەكانم هەڵدایە 
بەردەمی ، ووتم : ئاالن : ئەمە چ كارێكە كردووتە ..!! 

ئەم  بۆ  دەیكەیت،  بۆ  بەیتەوە،  دەی  یارییەك  نازانی  تۆ 
وێنەیەت دڕاند، ئایا تۆ واهەست دەكەیت ئەو وێنەیەت بۆ 
من كێشاوە.نەخێر، هەر گیز ) ئەوە ( وێنەی من نە بووە 
كێشاوتە، بەڵكو ئەوە وێنەی ئەو كچە جوان و نازدارەی ناو 
نەستت بوە كە لە ناو باخچەكانی ڕۆحت دا خەریكی گوڵ 

چنیینە بۆت تاكو چاوەڕوانی دووری تۆ كەم بكاتەوە . 
تۆ هەڵەت كردووە، واتزانیوە ئەو وێنەیە منم، هەرگیز كەس 
نا توانێت وێنەی كەسێكی وا بكێشێت و ئەو كەسەش خۆشی 

نەوێت، نەخێر : ئەو تۆی خۆش دەوێت.
لەناو هەریەك لە ئێمەدا هاوسەرێكی نمونەی زۆر جوان هەیە، 

هەر لە منداڵی یەوە بە دوای دا دەگەڕێین . 
پەریە  ئەوە  زانیوە،  وامان  بینیوە  كەسمان  زۆر  ئێستا  تا 
لە  جگە  جار  زۆر  بەاڵم   . دۆزیومانەتەوە  و  وونەكەمانە 

ساویلكەی هەستەكانمان هیچی كە نەبووە.
ئاالن لە ناو بێدەنگییەكی قواڵ نوقوم بوو بوو ..منیش لە 
و  ڕیزم دەكرد  نەدەكەوتم، ووشە دوای ووشە  قسەی خۆم 

وانەی ژیانم فێردەكرد.
ڕووداوانە  ئەم  لەگەڵ  ژیان  لەگەڵ  زۆر  ملمالنێیەكی  دوای   
لەگەڵ خۆم، تێگەشتم :لەوەی بۆچی تێناگەم.؟بۆ ئەبێت لە 
ناو ئازارا بژین، بۆ ئەبێت خەم ئێمە بخوات، بۆ دەبێت ئێمە 
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خەم بخۆین .؟؟ خەم خۆمان دروستی دەكەین یان بۆمان 
دروست دەكەن ؟ لەو بێدەنگییەی ئاالنەوە گەورەترین هاوارم 
ئەبیست، هاواری كوالنەوەی زامێكی كۆن، هاواری برینێكی 

تازە بەدەستی ستەمكارێكی نزیك.
 لە دوای خەم : بێخەمی، لە دوای بێخەمی :خەم .. ئەمە 

واتە ژیان . 
ڕازیمان  خۆی  ژیان  ئەگینا  بین،  ڕازی  بەمە  دەبێت  ئێمە 

دەكات .
لە پڕ باوكی ئاالن هاتە ژوورەوە و گوتی : كچم : لەگەڵ كێ 

دەدوێیت ؟! ئاالن كێ یە مەگەر خۆت ئاالن نییت !
 پێم سەیر بوو ! ویستم دەست بۆ ئاالن ڕاكێشم، ئاالنێك 

لەوێ نەمابوو؟!
باوكی ئاالن .. نا . باوكی خۆم، دەستی كردە ملم و ماچی 
كردم، حەپەسانێكی زۆر دابارییە سەر ڕوخسارم . لەشم بە 

تەواوی خاوبوو بویەوە.
 دواجار تێگەشتم :ئاالن كەسێك نییە لە دەرەوەی من .

 ) ئاالن ( لە ناومندایە . من لەناو ) ئاالن (دا بووم . ئێمە 
یەكێك بووین، من كۆتا جار كە لە چیرۆكەكە تێگەشتم. 

زۆر ترسام : ووتم : هەر بەڕاستی شێت بووم . ) گرێکان   بە 
خۆمانەوەن پێویستە زوو بیاندۆزینەوە، تاکو دەست بکەیین 

بەکردنەوەیەن ( بۆ ماوەی سێ ڕۆژ نەهاتمەوە ماڵەوە.
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و  بازاڕ  بەناو  دەكرد  هاوارم  شەقامەكاندا  و  كۆاڵن  بەناو 
باخچەكاندا بەناو كۆلێژ و زانكۆكاندا بە دەنگی بەرز بانگی 

ئاالنم دەكرد..!
ئاالن گیان: بۆ كوێ چوییت؟ 

تۆ لە كوێیی؟ 
بەاڵم بۆ هەمیشە ئاالن وون بوو لە چاوم تا ئێستاش ئاالن 

ئاالن ئاالنمە ...

*                         

*                         

*                         


