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ــر  ــم زۆر بی ــان وێناکردن ــن ی ــینی م ــۆ ناس ــاکا ب ــاوە پێویســت ن ــوام ن ــن هی     م
ــە دەور  ــت. زۆرن ل ــیت و ئەیانبینی ــە ئەیانناس ــە ڕۆژان ــانەم ک ــەو کەس ــەوە، ل بکەن
ــگا و  ــار و جێ ــوێن و ش ــەر ش ــە ه ــان، ل ــەکانی خۆت ــزم و کەس ــان وەک خ و بەرت
ــەم کوردســتانە کەســێک وەک مــن هەیــە، زۆرن ئەوانــەی وەک منــن،  بنەماڵەیــەک ل
هەلومەرجــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و مێژووییــی زۆر کەســی وەک منــی لــە جێــگا 
ــاوە و  ــەوە ن ــە کاری خۆم ــەرم ب ــردووە، س ــت ک ــە دروس ــەم واڵت ــی ئ جیاوازەکان
ســەرەڕای ئــەوەی کــە ئەزانــم دۆخــی زۆرینــەی کۆمەڵــگا لــە مــن باشــترە هێشــتا 
هــەر بۆڵەبــۆڵ ناکــەم و دۆخەکــەم وەک خــۆی قەبــووڵ کــردووە، لەوانــە نیــم کــە نــە 
زۆر ڕازی بــم و نــە ناڕازییەکــی بەرچــاو، نــە لەوانــە زۆر دوورم کــە زۆر ناڕازیــن نــە 
لەوانــەش کــە زۆر ڕازیــن، تێبینیــی خــۆم هەیــە لەســەر هــەردوو الیــان. شــایەت 
بتوانــم بــە خــۆم بڵێــم کــە ناڕازیــم، ناڕازییەکــی بێدەنــگ، بــەاڵم ئــەوە شــتێک نییــە 
ــاڕازی  ــاڕازی قســە ئەکــەن، ن لــە ئێســتادا زۆرینــەی خەڵــک بــە ڕواڵەتیــش بێــت ن
قســەکردنێک کــە بــۆ ئــەوەی نەبێتــە مەترســی بــۆ ســەر بەرژەوەندییەکانیــان و لــە 
ــەری و  ــر کاریگ ــە ژێ ــان بخات ــە و کار و ژیانی ــە دەر و پێگ ــگا بکرێن ــی کۆمەڵ دڵ

ــییەوە. مەترس
    ئــەم دۆخــە بــە مــن ڕاســەی نایــەت، مــن هــەر بــارم چــل مەنــە، بــە هــەر بــارا 
بــڕۆم بازنەکــەم لــە خــۆم تەنگتــر کردۆتــەوە، بــەاڵم بەڕاســی مــن لــە کام الم، زیاتــر 
ــاوە، دۆخەکــە  ــگا نەم ــەم کۆمەڵ ــە ڕاســتیدا بێالیەنمــان ل ــە کام الدا ئەیکێشــم، ل ب
ــر بکەمــەوە شەڕناوجیشــم کردبێــت  ــاش بی ــا ب ــە، ب وەک شــەڕی دەســتەویەخە وای
هــەر بەشــدار بــووم تێیــدا، بــا بزانــم بــە قســەکردنی کام الیــان زۆر دڵخۆشــم و ڕام 

ئەکێشــێت، کێشــەکە تــازە نییــە تــا هەڵوێســتێکی ڕوونــت لــە ســەری نەبێــت.
ئەمــە بــە مــن ناکرێــت ئــەم هەمــوو ڕایــی ڕایــی و بیــر و داڵغــە بــە مــن ناکرێــت 
ــم  ــاش ئەناس ــۆم ب ــوام خ ــن هی ــترە، م ــم باش ــەڵ بێ ــتیان ه ــە دەس ــر ل ــا زووت ت
ــەم دەرک  ــەوە و دۆخەک ــرم نەکردۆت ــە بی ــم ک ــتووم، ناڵێ ــرا ڕۆش ــا ئێ ــە ت هەمیش
نەکــردووە، بــەاڵم پێــم وایــە تــا ئێــرا پارێــزراو ئەبــم، لێــرە بــەوالوە گــەر دەســەاڵت 
ــازار  ــەدەن، تــۆ خۆتــی کــە خــۆت ئ ــگاش پێــت نەزانــن و ئەشــکەنجەت ن و کۆمەڵ
ئەدەیــت و ئەکەویتــە ناوچــەی ســوورەوە، لێــرە بــەوالوەس کــە شــەیتان زەفــەرت 
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پــێ ئەبــات، شــەیتان کــە لەنــاو بیــر و خەیاڵەکانــدا هەمیشــە خــۆی مــەاڵس داوە.
ــت  ــز و ســاڵمەت، ناکرێ ــە خــۆم بڵێــم حی ــە بکــەم و ب ــم زۆریــش خــۆم لۆم ناتوان
ــوو  ــە هــی هەم ــن ل ــم چــاوی م ــن و  وابزان ــە دوژم ــە خــۆم بکەم ــە ل ــەم عالەم ئ
کــەس ڕەشــترە. ســەرم بــە هەمــوو کونێکــدا کــردووە تــا ڕادەیەکــی زۆر لــە زۆربــەی 
شــتەکان ئــاگادارم و لــەو داخ و دەردانــەی کــە خــەوت لــێ ئەزڕێنــن و هەمیشــە 
دوای ئەوانــەش توانیومــە خەوێکــی ئاسوودەشــم هەبێــت، ئەتوانــم بێــژم کــە زیاتــر 
لــە منداڵیــدا یــا تــا تەمەنەکانــی شــازدە و حەڤــدە ئــەو دیمــەن و ڕووداو و کێشــانە 
ــەوە و  ــت و بیرکردن ــەوی هەس ــی جڵ ــە زۆر نەمەتوان ــەو کاتان ــەدام، ئ ــان ئ عەزابی
هیــچ شــتێکی خــۆم بگــرم، ئێســتا دامەچڵەکێنێــت، بــەاڵم دڵخۆشــییەکی چکۆلــەش 
ــە زۆر خــۆم  ــۆ درۆ بکــەم مــن کەســێکی وام. ب ــەم لەبیــر بباتــەوە، ب ئەتوانــێ ئەوان
ڕاگرتــووە لەوانەیــە هــەر کات جڵــەوی خــۆم لــە دەس بــدەم، بڵێــی ئــەم خەڵکــەش 
ــی ئاســاییی  ــی ژیان ــە ڕەوت ــێ ل ــەک بتوان ــا بیرکردنەوەی ــک ی ــن کــە ڕووداوێ وەهــا ب
خۆیــان الیــان بــدات و بیانکاتــە کەســێکی ســەرکەش و جڵــەوی هەمــوو شــتێک لــە 
ــم  ــارام و ســەقامگیر ئەنوێن ــە دوورەوە زۆر ئ ــە ڕاســتیدا هەرچــەن ل ــدەن. ل دەس ب
بــەاڵم بەشــێکی زۆری ئــەو خــۆ دوورگرتنــەم ئەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو هەســتیارییەم و 
ئەکرێــت زۆر زوو بــەری خۆمــم پــێ نەگیریــەت و دۆخەکــە لــە خــۆم بکەمــە ئــاور.
ئەوەنــدەش ئــاگادارم کــە لــەم ســەردەمەدا ئەبێــت زیاتــر بــەری خــۆت بگریــت لــە 

حەقێقــەت و ڕاســتییەوە نەگلێیــت تــا لــە درۆ و وەهمــەوە.
    لەوەتــەی ئــاوزاوم و پێگەشــتووم تــا کاری مــاڵ بــووە بــە دەوری ماڵــەوە بــووم و 
لــە نەبوونیشــیا ڕێگــەی کارکردنــم گرتۆتــە بــەر لــە هــەر شــوێنێکی ئــەم کوردســتان 
ــز  ــە مرۆڤــە پەراوی ــە بووبێــت. زۆر جێــگا ڕۆشــتووم و زۆر کەســم ناســیوە ل و ئێران
و دوورەدەســت و دەگمەنەکانــی هــەژاری و برســێتی، زۆر شــەوم لــە گەڵیانــدا ڕۆژ 

کردۆتــەوە و لــە گەڵیانــدا خەوتــووم و خواردوومــە و خەبــەرم بۆتــەوە.
ــی  ــە و ژیان ــردوو و بنەماڵ ــە ڕاب ــان ل ــڕوا پێنەکراوی ــی ب ــان و چیرۆکێک ــەر کامەی ه
ــا  ــە دنی ــت ک ــر ئەزانێ ــک بناســێت زیات ــر خەڵ ــا زیات ــرۆڤ ت ــووە، م ــێ ب ــدا پ خۆیان
ــە  ــتێکت ل ــوو ش ــەو کات هەم ــرە. ئ ــە بەرینت ــکی ئەودای ــە مێش ــە ل ــەوەی ک ل
ــی  ــە دەرد و ڕەنجەکان ــوون ل ــۆ ناســین و بەئاگاب ــاکات ب بەردەســتتدایە، پێویســت ن
خــۆت و دەوروبــەر دەســت بــۆ ئەدەبیــات و مارکــس و هیــچ کەســێکی تــر درێــژ 
بکەیــت و بیخوێنیتــەوە، تــێ ئەگــەی، بــەاڵم تۆزێــک دێــر، لــە هەمــوو شــتێ تــێ 
ــر،  ــک دێ ــەاڵم تۆزێ ــێ ئەگــەی، ب ــۆ تێگەشــتن چووبێتــی ت ــەوەی ب ــێ ئ ئەگــەی، ب
ــک  ــە ڕوانینێ ــی ب ــانی بتوان ــە ئاس ــۆ ب ــا ت ــە ت ــتێکی ڕوون نیی ــە ش ــتن وای تێگەیش
بیبینیــت، تێگەیشــتن تاریکییــە، تــا چــاوت بــە تاریکییەکــە دانەیــەت و ڕەشــی و 
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تارمایــی نەزرینگێتــەوە تــۆ تەنیــا ئەتوانــی چێــوی لــێ بکوتــی و هیــچ، تێگەیشــتن 
ڕواڵەتێکــی هــەس کــە تــا کۆتاییــی تەمــەن یەتــەوە پێــش چــاوت و هــەر تــاوە و 
خــاڵ و نیشــانێکی ئەبینــی، تــێ ئەگــەی بــەاڵم هــەر ســاڵە و هــەر بیرکردنەوەیــەک 
تەنیــا بەشــێکی. تــا زیاتــر تێکــەڵ ببیــت لەگــەڵ ئــەم خەڵکــە ئەزموونەکانــی ئــەوان 
ــە  ــان ب ــۆ، خەونەکانی ــی ت ــە خەم ــەوان ئەبن ــی ئ ــۆ، خەمەکان ــی ت ــە ئەزموون ئەبن
خەونــی تــۆ، ســنوورەکانت گەورەتــر ئەبــن تــا جێگەیــەک دوور ئەبنــەوە کــە ئیتــر 

ــە خــۆت. ــا تــۆی، ئەبیتــە ئیمپراتۆرییــەک ل ــا کوی ــی ت ــۆ خــۆت نازان ت
بــە شــێوەیەکی گشــتی خۆمــم ناســاند و بیــر و بۆچوونەکانــی خۆمــم بــۆ وتــن، لــە 
ــە چــوار قســا  ــت ل ــۆ ناســینی هــەر کەســێک ئەکرێ ــە ب ڕاســتیدا هــەروام پێــم وای
ــان زۆر  ــان خۆی ــی ژی ــە، بنەماکان ــۆن نیی ــە و چ ــت چۆن ــەوە و بێژی ــی بکەیت ڕوون

ــە شــەرتێک بنەمــاکان بناســیت. ــە تــۆ کێیــت ب ــارن ئیتــر ڕوون دی
   مرۆڤــی ئــەم ســەردەمە مرۆڤــی ســڕ هەڵماڵــراوە بــا بیشــی شــارنەوە، بــەاڵم ڕوونــە 
ئەگــەر لــەو ڕەخنانــە لەســەر خــۆت نەترســی، ئەکرێــت هــەر بــە خــۆت و شــانس و 
هــەل و دەرفەتەکانــی خۆتــا لــە ژیانــی ئەویــش تــێ بگەیــت، لــە چ شــتێک خــۆی 
ال داوە و بــۆ چ شــتێک خــۆی کوتــاوە. مرۆڤــی ئیمــڕۆ بــە تــەواوی ڕەنــگ و ڕەگــەز 
و دیــن و داب و نەریتــە جیاوازەکانــی بــەو هەمەڕەنگییــەوە ئەتوانــی ڕەش و ســپی 

هەڵیــان بســەنگێنی.
وەک وتــم زۆر جێــگا گــەڕاوم و زۆر کارم کــردووە و کەســی ســەیر و ســەمەرەم زۆر 
تێــدا ناســیوە، ئێســتاش لــە دوای ئــەوەی کــە ژیانــی هاوبەشــم دروســت کــردووە 
ــوم و  ــێ هەڵچنی ــی پ ــووم تەنگ ــات و داهات ــە داه ــرس ل ــی و ت ــانەوە نەبوون دیس
لــە بــەش و پارچەیەکــی تــری ئــەم خاکــە گرســاومەتەوە، خــاو و خێزانــم بەجــێ 
هێشــتووە و هاتــووم.  چیرۆکەکــەی مــن لێــرە کۆتایــی نەهاتــووە، بەڵکــوو لێــرەوە 
دەس پــێ ئــەکات لــەم کەســە تازانــەوە و ئــەم جێگــە تــازە کــە هاتــووم و ناســیومن.
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    مــن ئــەوم لــەو مەیدانــە ناســیبوو، چــەن ڕۆژیــک بــوو لــەوێ ئەمبینــی، جاروبــار 
ــە  ــە ئەســتەم ل ــا. ب ــا، هەمیشــە تەنی ــی، تەنی ــدا ئەمبین ــی کرێکارەکان ــو هوتێل لەنێ
کەســێک نزیــک ببووایەتــەوە، هەمیشــە خــۆی دوور ئەگــرت، ترســی لــە نزیکبوونــەوە 
هەبــوو، تــا ڕۆژێــک بــە ڕێکــەوت پێکــەوە لــە جێگایــەک کارمــان کــرد، لێــی نزیــک 

بوومــەوە، لێــرەوە دەســتی پــێ کــرد، لــەم قســانەوە:

مــردن لــەو شــوێنەوە دەس پــێ ئــەکات کــە وردە وردە خەڵکــی خەریکــن لــە بیــرت 
ئەبەنــەوە، بوونــت ســەرنجڕاکێش نییــە بــۆ هیــچ کــەس، بــە ئەنقەســت پەراوێــزت 
ئەخــەن، کەســانی دەوروبــەرت بــە توندوتۆڵــی ئەگــرن، لەگەڵیــان کەیفخۆشــن، تــا 

تــۆ زیاتــر بــە لەبیرکرانــی خــۆت، بــە مردنــی خــۆت، بــە هیچــی خــۆت بزانیــت.
     بــێ ســێ و دوو ڕێــک و ڕاس دەســتی بــەم قســانە ئەکــرد، وەک ئــەوەی هیــچ 
ڕووداوێکــی خــۆش و ناخــۆش لــە ژیانیــا نەبووبێــت بــۆ گێڕانــەوە و بیگێڕێتــەوە. لــە 
ژیــان تەنیــا ســێبەرێک، تارمایییەکــی لــە بەرچــاو و بیــر مابــوو، ژیانــی جۆرێــک بــوو 
وەک ئــەوەی هەمــوو عــەرز و عاســمان و دەوروبــەری بــە قســە تەنرابێــت، پــڕ بێــت 
لــە دەنــگ، لــە قســە، لــە چپــە و ســەر بەیەکەوەنــان کــە بــڕێ جــار هێنــدە ڕوون 
ــڕێ جاریــش  ــۆی پێــوە نەئەکــرد، ب ــە ســەگ ب و ڕەق کــە بەســەر نانەوەشــت بنای
تەنیــا چپــە، ســەر بەیەکەوەنــان و ڕوانینــی دوو کــەس بــوو، ژاوەژاوێکــی بــێ ئەمــان 

دەوریــان تەنــی بــوو.

ــت،  ــن، چــۆک دائەدەی ــە تەنیاییشــت یەن ــەرەس ب ــک ه ــا ڕۆژێ ــەن ت ــت ئەک ڕێبڕانی
ــە  ــت، ئەبیت ــان ئەبی ــلیمی بیرەکانی ــەوە، تەس ــگا ئەدەیت ــی کۆمەڵ ــۆت تەحوێڵ خ
ــیان  ــن کەسەکانیش ــەڵ ناقابلتری ــت لەگ ــت، ناچاری ــش ئەخۆی ــەوان، قوڕی ــک ل یەکێ
ــرەوە دوو جــۆرە  ــن هەڵســوکەوتەکانیان. لێ ــەڵ ناقابلتری ــت. لەگ هەڵســوکەوت بکەی
ــگا و  ــان کۆمەڵ ــەون یەکێکی ــت ئەک ــل گیان ــەوە، دوو ئیزرایی ــی ئەکەیت ــەرگ تاق م
ئەویشــیان خــۆت، خــۆت کــە دەســتت بــە کوشــتنی خــۆت کــردووە، ڕۆژ بــە ڕۆژ 
هەســت بــە داڕزان ئەکەیــت، هەســت بــە ڕســوایی ئەکەیــت، دۆڕاوی و ئەیانەوێــت 
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زیاتــر بتدۆڕێنــن، ئەبیتــە گەمەجاڕیــان و ئەگــەر دەرفەتیــان هەبێت شــۆخی شــۆخی 
ــت  ــان خــواردووە و ئەیانەوێ ــووی، خوێنتی ــان کەوت ــەن، وەچنگی ــێ ئەک ــەت پ گاڵت

ئێســقانت بکــرۆژن.
ــک  ــە جۆرێ ــت، ئەم ــی دوور گرتبێ ــە خەڵک ــۆت ل ــۆ خ ــە ت ــە ک ــەوە نیی ــی ئ تەنیای
ــە  ــتی ب ــانێک پێویس ــتا کەس ــۆدا، هێش ــەاڵتی ت ــە دۆخ و دەس ــۆدا، ل ــە ت ــزە ل هێ
تۆیــە، موحتاجــی تۆیــە، بــە پــارەی تۆیــە، بــە ڕوخســار و جوانــی تۆیــە، ئەمــە تەنیــا 
ــان  ــەر پەراوێزی ــدا، هێشــتا دەوروب ــە بەســەر تەنیایی ــە، نازکردن ڕوخســاری تەنیاییی
ــەر  ــت و دەوروب ــۆت دوور بگری ــۆ خ ــەکات ت ــێ ئ ــت پ ــرەوە دەس ــتووی، لێ نەخس
خۆیــان دوورتــر بخەنــەوە، تۆڵــەی هەمــوو کەموکوورییەکانیــان لــە تــۆ بکەنــەوە، تــۆ 
کــە لــە خــۆت و ئــەم جیهانــە نامۆیــت و لــە دار و بــەرد و ئینســانی ئەســڵەمێیتەوە، 
ئەیانەویــت جیهانــی شــاریاوەی خۆیشــت لــێ بشــارنەوە، نامۆتــر و ســڵۆکترت ئەکەن، 

ــا ســەرگەردانی و وێڵــت ئەکــەن. دەســتت ئەگــرن تــا سەرلێشــێواوی، ت

   کاتێــک کــە قســەی ئەکــرد، ئەوەنــدە پشتەســەری یــەک قســەکانی لــە دەمییــەوە 
ئەهاتنــە دەر کــە ئەمــوت ئێســتا ئەخنکێــت، ڕێگــەی هەناســەدانی بــە خــۆی نەئــەدا. 
ــرت،  ــزی ئەگ ــەوە هێ ــە دڵ ــەوە ل ــدا ئەهات ــە خۆی ــک ب ــەکانی تۆزێ ــەاڵم دوای قس ب
ــەو ڕوخســارە هەڵپڕوســقاوەی ڕەنگــی ئەگــرت و  ــەوە و ئ ــدا ئەهات ــە خۆی ــک ب تۆزێ
ســوور ئەبــووەوە، وەک ئــەوەی کــە شــایەت بتوانــێ لــە ڕێگــەی قســەکانییەوە خــۆی 
ــە  ــوو ک ــەی وتب ــار ئەم ــن ج ــایەوە، چەندی ــە قســەکردن ئەحەس ــدات. ب ــات ب نەج
قســەکردن بەشــێکە لــە نووســین بــۆ ئــەو، هەمــان ئــەو هەســتەی کــە لــە کاتــی 
نووســیندا بــۆی دروس ئەبێــت لــە قسەکردنیشــدا هــەر ئــەو هەســتەم هەیــە، هەمان 
ــەوە،  ــە قسەکردنیشــدا ئەیدۆزیت ــەوە، ل ــیندا ئەیدۆزیت ــە نووس ــە ل ــتانەی ک ــەو ش ئ
بەبــێ ئــەوەی کــە خــۆی ئــاگای لــەو شــتانە بێــت و ئــەو قســانەی پێشــتر ئامــادە 
ــەو قســە و  کردبێــت، وەک گرێکۆڵەیــەک لــە دەروونیــا بێــت و پێــی نەزانیبێــت و ب
نووســینانە بیکاتــەوە. ئەیویســت پیشــان بــدات کــە چارەنووســی لــە دەســتی خۆیــدا 
ــووە، ئەیویســت بێژێــت  ــان و ســەرکەوتنی تیــا ب ــەو جەوهــەری ژی ــا ئ ــووە، ئەن نەب
کــە ئــەو تەنیــا لــە خــەون و خەیاڵــدا ســەرکەوتوو نییــە، هەمــوو شــتێک لــە ڕێگــەی 
قســەکردنەوە چارەســەر نــاکات، بــەو هەمــوو هێــز چنراویــەوە داکۆکــی لــە خــۆی 
ئەکــرد ئەیویســت بێــژێ کــە ئــەو کەســێکی بــە دەم ئــازا و بــە الشــە بیمــار نییــە، 
ــەو  ــەو هێشــتا ئ ــە ســەری. ئ ــەو شــتەی کــە خەڵکــی وەهــا بیریــان ئەکــردەوە ل ئ
الفــاوی کات و تەمەنــە بــە ســەریدا نەهاتبــوو، لــەو تەمەنــەدا کــە هەمــوو شــت و 
دۆخێکــت پاســاو هەڵئەگرێــت، گوناحبــار نیــت لــە بەرامبــەری ژیانــی خۆتــدا، بــەاڵم 
زۆر تێناپەڕێــت خــۆت ئەبیتــە یەکــەم لۆمەکــەر و ســەرکۆنەکەری ژیانــی خــۆت کــە 
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هەڵبژاردنێکــی دروســتت نەبــووە لــە ژیانتــدا. ئــەو تەمەنــەی کــە تێیــدا تــۆ تەنانــەت 
ئەتوانــی بەرپرســیار نەبیــت لــە ژیانــی خۆیشــت، ئــەو کرابــووە بەرپرســیار لــە دۆخــی 
ژیانــی بنەماڵــە و کۆڵەکــە و مــەرگ و مانــەوە و چارەســەری گرفــت و دەردەکانــی 
ئەندامانــی بنەماڵەکــەی. وشــە وەک الفــاوێ لــە دەمییــەوە ئەهاتــە دەر، وەک الفاوێــک 
ــە دەر  ــە دەمییــەوە ئەهات ــک ل ــردەوە، وەک الفاوێ ــر ئەب ــی خــۆی لەبی ئەیبــرد و حاڵ
و بڕێــک جــار تەنانــەت لــە دەربڕیــن وشــەکانا بــە شــێوەی دروس تووشــی گرفــت 

ئەبــوو، بــە هەڵــە وشــەکانی ئــەوت بــەاڵم تێئەگەشــتی مەبەســتی چییــە.
ــاردنەوەی  ــەی خۆش ــرد، ڕێگ ــی ئەک ــوو، بۆمباران ــا ب ــەکردنی وەه ــێوازی قس    ش
نەئــەدا. پێشــتر لەنێــو ماڵــی خۆیانــدا بــە قســە بۆمبارانــی خۆیــان کردبــوو، کۆمەڵــگا 
ــە چــاو و  ــەر و مووچەخــۆرەکان ب ــوو، فەرمانب ــان کردب ــج و قســە بۆمبارانی ــە توان ب
ڕوانیــن بۆمبارانیــان کردبــوو، لــە هــەر شــوێنێکەوە، لــە هــەر دەمێکــەوە گولەیــەک 
ــی  ــی، پێ ــار ئەزان ــە تاوانب ــێکی ب ــوو کەس ــوو. هەم ــەو کەوتب ــەر ئ ــوو ب ــڵ هاتب وێ
ــووان  ــە هەم ــەی ک ــەم دۆخ ــە، ئ ــەدا هەی ــەم دۆخ ــتیان ل ــووان دەس ــوو هەم واب
پێیــان دۆخێکــی ئاســایی بــوو، پێــی وابــوو هــەر کەســە و گۆشــەیەکی گرتــووە، بــە 
پێکەنینێــک، بــە ئەرێیــەک، بــە ســاڵوێک، بــە بێدەنگییــەک. هەمــوو کــەس و قســە و 
هەمــوو دۆخێــک جێــگای گومــان بــوو بــۆی. بڕێ جــار حەقیقــەت و قســەیەکی خۆی 
چەندیــن جــار دووبــارە ئەکــردەوە و پەنــای پــێ ئەبــردەوە، جۆرێــک ئەڵێــی ڕاســتی 
ــە دەمــەوە بێتــە دەر بەشــێکی ئەمرێــت و ئەبێتــە درۆ، قســەکانی دووپــات  گــەر ل
ــتییەکی  ــار ڕاس ــن ج ــوو، چەندی ــڕ ئەب ــی گ ــڕی، دەنگ ــی هەڵئەب ــردەوە، دەنگ ئەک
ــەوە. قســەکانی  ــدووی بکات ــارە زین ــا دووب ــە دەمی ــا شــایەت ل ــەوە ت ــر ئەهێنای بەبی
جۆرێــک بــوو کــە هەمووانــی ئەگرتــەوە، کــەس نەبــوو و نەیئەتوانــی بێگونــاح بێــت 
و هــەروا لێــی بپەڕێتــەوە، بۆیــە جۆرێــک بــوو وا هەســتت ئەکــرد لەگــەڵ تۆیەتــی و 

هەمــوو ئەمانــە بــە گوێــی تــۆدا ئەداتــەوە. 

ڕەفتــار و هەڵســوکەوتە نامۆکانــی لێــرەوە دەســتی پــێ ئەکــرد، هەمــوو شــتێک تفــی 
کردبــووەوە، دەســتی لــە ڕووییــەوە نابــوو، وەک وێنــەی کەســێک کــە لــە وێنەکــەدا 
ــە  ــووە دەر، ل ــە دەر، کراب ــە خــۆی بیکات ــە ل ــت و وێنەک ــە ڕووەوە نەمابێ ــی ب ڕەنگ
جیهــان کرابــووە دەر، لــە واتــا و بەهــاکان کرابــووە دەر، سەرشــۆڕی بــوو بــۆ هــەر 
ــک، هــەر  ــەوە و خاکێ ــان و نەت ــۆ هــەر زم ــک، ب ــۆ هــەر جیهانێ ــەک، ب ــا و بەهای وات
کەســێک لەگەڵــی نزیکــی بکردایــە ئەویشــی بــە خۆیــەوە ســووک ئەکــرد، وەک گولێــک 
ســەیر ئەکــرا کــە بیەوێــت  دەردی خــۆی بــەم جیهانــەوە بنێــت، خەڵکــی ســااڵنە 
کەفاراتــی بینینــی ئەویــان دەرئەکــرد، کەفاراتــی دراوســێ بوونــی ئەویــان دەرئەکــرد، 
بووبــووە گوناحێکــی کەبیــرە، وەک خــۆی ئەیــوت مــن بــە تەنیاییــی خــۆم دانایــەم، 
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بــە تەنیاییــی ئــەم خەڵکــە دانایــەم، بــە بەندبوونــی خــۆم لــەم بەندیخانــە گــەورەدا 
دانایــەم و چرکــە لەگــەڵ چرکــە بێئۆقــرە ئەبــم و لــە عەزرەتــی مانــەوەم هــەر تــاوە 

و هەڵەیــەک ئەکــەم.
هــەر لــە ســەرەتاوە ناســیبووم، لەوانــە بــوو کــە ئەکــرا زوو بناســرێن، گرێــی دڵیــان 
ــێک  ــوو کەس ــە الی هەم ــێک ک ــەوە، وەک لەشفرۆش ــێک بکەن ــەر کەس ــە الی ه ل
ــوو  ــەوە، هەم ــی ئەگێڕێت ــە خێرای ــتەدا و ب ــد ڕس ــە چەن ــۆی ل ــی خ ــی ژیان چیرۆک
بکــەر و جاکەشــەکانی دەوروبــەری ســەرەتا و یەکێکیــان وەک ڕزگارکەرێــک ببینێــت 
ــەکردندا  ــە قس ــە ب ــووەوە، ک ــی گێڕاب ــاندبووم، خۆی ــێ ناس ــی پ ــت. خۆی و دەربچێ
ئەهــات لێــی تێــک ئەچــوو چــۆن دەمــی ببەســێت، بــۆ بیبەســێت؟ هیــچ شــتێکی 
نەئەهێشــتەوە، تــەواوی ئەوانــەی کــە خەڵکــی بۆیــان بێواتــا بــوو ئــەو ئەیگێڕایــەوە، 
ــە خەڵکــی و ڕۆشــنبیرەکان تووشــی ئەبــن  بــەو بێدەنگییــە واهییــەی کــە بڕێــک ل
ــی  ــوو، بێدەنگییەک ــگ ب ــردا بێدەن ــتێکی گەورەت ــەر ش ــە بەراب ــوو، ل ــاوەڕی نەب ب
ــۆ  ــەوە، ب ــی بکات ــۆن دەم ــی چ ــات نەیئەزان ــدا ئەه ــە بێدەنگیش ــە ب ــر. ک گەورەت
بیکاتــەوە؟ ئەوەنــدەی کــە هێمــن بــوو، ئەوەنــدەش تــووڕە، ئەوەنــدەی کــە شــەرمن 
ــڕێ جــار دوو هێنــدەش  ــوو، ب ــدەی کــە خەمــۆک ب ــدەش ڕوودار، ئەوەن ــوو، ئەوەن ب
دڵخــۆش، ناتەبــا بــوو لەگــەڵ خــۆی، لەگــەڵ هەســتەکانی خــۆی، پێکەنیــن باشــترە 
ــەرگ  ــا ڕووناکــی؟ م ــا دڵخۆشــی؟ تاریکــی باشــترە ی ــان؟ خــەم باشــترە ی ــا گری ی

ــا ژیــان؟ باشــترە ی
ــە  ــرا، ل ــوو، ئەبین ــتەوە ئەب ــە پش ــۆی ل ــردووی خ ــە و ڕاب ــوو هەرکەس ــا ئەب بری
ــە  ــردووی ل ــە. کــە قســەی ئەکــرد ڕاب ــردووت دوات بکەوتای ــوو، ڕاب بەردەســتی ئەب
دەمییــەوە ئەهاتــە دەر، چەشــتبووی، تاڵــی و ســوێرییەکانی ژیانــی چەشــتبوو، تاڵــی 

ــە دەر. ــەوە ئەهات ــە دەم ــی ل ــوێرییەکانی ژیان و س
هەمیشــە ماتــی کردبــوو، لــە ڕاســت و دروســتی کارەکانــی خــۆی گومانــی هەبــوو، 
نێوانــی ڕاســت و درۆی لــێ تێــک چووبــوو، حــەق و ناحــەق، ڕاســت و درۆی 
نەمابــوو، حــەق و ناحەقــی نەمابــوو، هەمــووی بووبــووە نێــوان، نێوانــی ئــەو نەبوونــە، 
ــە  ــیاری ل ــۆی پرس ــی خ ــەر کارەکان ــوو لەس ــێ هاتب ــوو. وای ل ــی نەماب نێوانێکیش
خەڵکــی ئەکــرد، خەڵکــی چــۆن بیــر لــە ئــەو ئەکەنــەوە؟ ئــەو کوڕێکــی چۆنــە؟ بــڕێ 
ــرد،  ــر ئەچــووەوە و ئەســتەمترینەکانی ئەک ــی لەبی جــار ســاکارترین شــتەکانی ژیان
نێوانــی ئەســتەم و ســاکاری نەئەزانــی، هەمــوو شــتێک بــۆی ئەســتەم بــوو. چەندیــن 
جــار ئەمــەی وتبــوو جگــە لــە تارمایییــەک هیــچ هەڵبژاردنێــک بــۆ مــن بوونــی نییــە، 
ــوو  ــەدا، هەمیشــە چــاوەڕوان ب ــار پێمــەوە ئ ــدەم وەک م ــە هەرچییــەوە ب دەســت ب
ــۆ ژیــان بــکات، هانــی بــدات و تەنانــەت  کــە کەســێک ســاکارترین ڕێنمایییەکــی ب
ڕێگەیەکــی هەڵــەش بووبێــت دڵنیــای کاتــەوە و پاڵی پێــوە بنێــت، ڕووبەڕووبوونەوەی 
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لەگــەڵ کات و شــوێن و حەقێقــەت و درۆدا لێــی تێــک ئەچــوو.

 هەمیشــە لــە گۆشــەی چۆڵــی مەیدانەکــە دائەنیشــت، لــەوێ کــە کەمتــر کرێکارێــک 
لێــی ئەوێســا، کەمتــر خــاوەن کارێــک لێــی ئەگــەڕا. توانــای نەبــوو لەنێــو ئاپــۆڕەی 
کرێکارەکانــدا بوێســێت و هــەر کــە ماشــینێک وێســا هەڵمــەت بــۆ کاری ئــەو ڕۆژەی 
ببــات. لێشــاوی کرێــکارەکان کــە بــە دار و دیــوار و لــق و پۆپــی ماشــینەکاندا شــۆڕ 
ئەبوونــەوە، ون ئەبــوو، ژێــر پــێ ئەکــەوت. تاقــی کردبــووەوە. کاری دەس نەکەوتبــوو، 

داڕزا و سەرشــۆڕتر گەڕابــووەوە.
لــەو چەنــد ڕۆژەی کــە لــەوێ بــوو تەنیــا دوو ڕۆژێــک کاری دەس کەوتبــوو. بەیانییەک 
کــە مەیدانەکــە چــۆڵ بووبــوو، کاتێــک مەیدانەکــە چــۆڵ ئەبــوو، ئــەوکات ئەوتوانــی 
خــۆت بدۆزیتــەوە، خــۆت چــاو بکــەی، ئەبــووە بیابانێــک. پێــش ئــەوە لەنێــو تەنیایــی 
ــەی  ــی و بەوبەختیی ــەو تەنیای ــاردبووەوە، ئ ــی ش ــدا خۆی ــی کرێکارەکان و بەوبەخت
ئــەوان لــە تەنیایــی و بەوبەختییەکــەی ئەمــی کــەم کردبــووەوە، بــڕێ جــار تەنیایــی 
و بەوبەختــی کەســانی دەوروبــەرت ئەبێتــە دڵخۆشــی بــۆت، لــە دڵــەوە ئەڵێیــت کــە 
منیــش وەک ئــەوان، ئــەوە تەنیــا مــن نیــم کــە وەهامــە، هەمــووان وەهــان، ئــەو بــارە 
قورســە لــە سەرشــانت ال ئەبــات کــە تــۆ بــە هەڵــەی خۆتــی بزانیــت، بــەاڵم کاتێــک 
کــە هەمــووان ئەچــن ئەبیتــە تەنیاتریــن تەنیــا و بەوبەختتریــن بەوبەخــت، ئــەو کات 
ئەزانیــت کــە لــە هەمــوو شــتێکدا وەک ئەوانیــت بــەاڵم بــە کۆمەڵێــک زام و دەردی 
زیاتــرەوە. چــۆڵ ئەبــوو مەیدانەکــە، گەورەتــر ئەبــوو، لەوکاتــەدا بەرچــاو تەنــگ ئەبــوو 
بــە کارە قــۆڕ و پیســەکانی ئــەوان، لەبــەر خۆیــەوە ئەیــوت مەگــەر چــی ئەبــوو، چیــم 
لــێ کــەم ئەبــووەوە، بــا منیــش وەک ئــەوان خــۆم بــە کەســێکدا هەڵبواســیایەت، ئــەو 
خــۆ بــە زل زانینــەی کــە لــە منــدا هەیــە چییــە، ئەتەوێــت نیشــان بــدەی کــە تــۆ  
لەمــە زیاتــر چیتــری. تــۆ چیــت لــەو کرێــکارە بااڵبــەرز و ناوشــان پــان و چــاو و بــرۆ 
ڕەشــانە زیاتــرە، ئەتەوێــت بێژیــت هەمــوو ئــەم خەڵکــە ســووک و تڕۆیــە تــۆ نەبێــت، 
ئــەم بــۆ و قیــز و بیــزەت لــە کار و ژیــان چییــە؟ بــە چیتــەوە ئــەم هەمــوو پیشــە 
ــازاڕی و فەرمانبــەر و دوکتــور و پارێــزەر و نووســەرە ئەبەیتــە ژێــر  و پیشــەوەر و ب
پرســیارەوە؟ تــۆ کێــی؟ بــە چیتــەوە ئــەم هەمــوو تێبینییــەت هەیــە، ئــەم هەمــوو 
نەفــس و دەمــارەت بــە قوونــی خاڵییــەوە لــە چییــە؟ بــڕوا بــە کام کارنامــەت بکرێــت 
و کام پێشــنیارت بــۆ ئــەم دۆخــە هەیــە؟ ئەتەوێــت ئــەم خەڵکــەش وەک تــۆ وابێــت، 
بــڕۆ، تــۆ کــوڕی کابرایەکــی گا و گــووی بێــزراو و دەم پیســیت کــە جگــە لــە جوێــن 

و برســێتی هیچــی تــری نەزانیــوە و نەبینیــوە.
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ــوت ئێســتا  ــوو بتەقێــت، ئەت ــک ب ــوو، خەری ــڕ ئەب ــی پ ــوو، دڵ مەیدانەکــە چــۆڵ ئەب
لــە ســینگییەوە دێتــە دەر، تەنیــا پێویســتە بجووڵێــت و هەنگاوێــک هەڵبگرێــت، ئــەو 
ئەتەقێــت لــە ســینگیدا. لــەو کاتانــەدا هەســتی بــە تەنیایــی و بێکەســی و بەوبەختــی 
خــۆی ئەکــرد، وا هەســتی ئەکــرد خوێنێــک لــە ســینگ و دڵ و دەمارەکانــی دڵیــدا 
خەریکــە بــەر ئەبێــت، بەربوونــی خوێــن لــە نــاوەوە. زۆری لــێ چووبــوو لــەو خوێنانە. 
ئەگەڕایــەوە و بێهیــوا ئەبــوو، لــە چکۆلەتریــن هیــوا و ئــارەزووەکان بێهیــوا ئەبــوو، ئەو 
بێهیوایییــە بــوو، بــاوەڕ کــەن ئــەو بێهیوایییــە بــوو وای لــێ کردبــوو، مــرۆڤ کاتێــک 
تــەواوی هیــوا و ئــارەزووە چکۆلەکانــی خــۆی لەدەســت ئەدات خــۆی بە هیــوا گەورە 
ــە ســەگ  ــە چەرمەک ــەی ک ــەو کات ــی ئ ــدا هەڵئەواســێت، یان ــارەزووە گەورەکان و ئ
ئەیبــات. ڕووخاویــت و هەمــوو شــتێکت لەدەســت داوە و ئەتەوێــت بەوانــەوە خــۆت 
بگریتــەوە. بێهیــوا بوویــت و خــۆت بــە چەمــک و ئــارەزووە گەورەکانــدا هەڵواســیوە، 
لــە دڵــەوە لــە خــۆت تەرێــق ئەبیتــەوە، بوێرانــەش ناوێریــت باســی ئاواتــە گەورەکانت 
بکەیــت، خێــرا بــە قوڕگتــدا ئەچــن، هــەزار واڵمــی بــزر و ئامادەیــان هــەس بــۆت، 
ــە،  ــەوە. واڵم ن ــت بدەن ــرا واڵم ــت و خێ ــەو باســە بکەی ــۆ ئ ــەڕان ت ــک ئەگ ــۆ ڕۆژێ ب
ــت دژ  ــەژاری و کەموکووڕییەکان ــەوە، ه ــر یەنن ــە بی ــت ب ــە، کەموکووڕییەکان ــە تان ب
بــە ئــاوات و ئامانجەکــەت بــەکار دێننــەوە، لــەوێ ئەزانــی تــۆ کەســێکی کــە هــەر 
ئــاوات و ئامانجێکیشــت هەبێــت ئــەوەش بــە خۆتــەوە ســووک و تــڕۆ ئەکەیــت. بۆیــە 
ــەت  ــت، هیــوا و ئاواتــت، تەنان ــت داوە بیشــاریتەوە، بیــر و بۆچوون ســاڵەهاس هەوڵ
ئــەو کاتانــەش کــە ســووکایەتی بــەو باوەڕانــەت کــراوە هــەر ئاشــکرات نەکــردوون 
و وەک جەالدێــک لــە ناخــی خۆتــا شــاردووتەتۆ و پــەروەردەت کــردووە. بۆیــە هــەوڵ 
ــێ  ــان ل ــەی کــە خەڵکــی ڕێزی ــی کــەم ئەوان ــد و ماقووڵێــک، الن ئەدەیــت دەوڵەمەن
ئەگــرن بــە درۆش بێــت، وەک الیەنگــر و هاوبیــری خــۆت پیشــان بدەیــت. بــە درۆش 
بێــت ئەیکەیــت و لــە دڵــەوە ئاواتەخوازیــت ڕۆژێــک پاڵپشــتییەکیان لــەو بــارەوە لــێ 

ببینیــت.
وەهایــە کــە هەمیشــە چەوســاوە و بەوبەختــەکان بــەدوای چەمکــە ئینســانی و هیــوا 
گەورەکانــەوەن و دەوڵەمەنــد و ســەرمایەدارەکان گاڵتــەی پــێ ئەکــەن، وەک مــن کــە 
ئەمەوێــت ورد و خاشــەکانی ئــەم کــەس و ڕووداوە بنووســم و قــەوی و ســاقەکانی 
جــێ بهێڵــم بــۆ ئێــوە. ژیــان وایــە دۆڕاوەکان کاتێــک هیچیــان بــە دەســتەوە نامێنێــت 
دوای واتــا ڕاســتەقینەکەی ئەکــەون، کــە وەک تارمایییــەک تــا لێــی نزیــک ببیتــەوە 
ــەک ئەیبینیــت و  ــان وەک ڕێچکــە و پێچکەی ــەوە، ژی ــێ دوور ئەخات ــت ل ــر خۆی زیات
لێــت ڕوون نابێتــەوە، بــە دوایــدا ئەڕۆیــت و ون ئەبێــت، ئەتبــات تــا جێگەیــەک کــە 
چیتــر نــە خــۆت ئەدۆزیتــەوە و ئــەو ژیانــەش چیتــر وەک ڕێچکــە و پێچکەیەکیــش 
نایەتــەوە بــەر چــاوت و هەمــوو شــت و شــوێن و زەمــان و جێگایەکــت ون کــردووە 
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و ئــەوکات ڕوون ڕوون هەمــوو شــتێک ئەبینیــت.
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ــە تەنیشــتی ئەوێســێت،  ــوو ماشــینێک ل ــەک کــە مەیدانەکــە چــۆڵ بووب     بەیانیی
شیشــەی ماشــینەکە ئەداتــە خــوارەوە و  لێــی ئەپرســێت کــە کار ئــەکات؟ هــەوڵ 
ــرس  ــت، ئەترســێت. ت ــکارەکان لێشــاویان هێنابێ ــەواوی کرێ ــەوەی ت ئەبێــت وەک ئ
لــەوەی کــە مەبــادا شــارەزای کارەکەکــەی ئەو نەبێــت. ســوار ئەبێــت وەک زیندانییەک 
کــە خەریــک بــن لــەم زیندانــەوە بــۆ ئــەو زینــدان بیگوێزنــەوە. ســواریەکات پیاوێکــی 
ڕووناکبیــر بــێ ئــەوەی ڕووناکییــەک بخاتــە بیرەکانــی ئەمــەوە. پیاوێکــی ڕووناکبیــر 
ــەرۆ و  ــە ب ــێک بێن ــوو باس ــەوە هەم ــدا ئەپەرمن ــە خۆیان ــە ب ــەی ک ــژ لەوان و ڕوونبێ
ــەی  ــارەزان، لەوان ــتێکدا ش ــوو ش ــە هەم ــە ل ــەی ک ــەن، لەوان ــوو قســەیەک بک هەم
ــک  ــە باوەڕێ ــن و گەیاندوونیەتیی ــان ڕازی ــی خۆی ــاری و ئەزموونەکان ــتی زانی ــە ئاس ل
ــەی  ــی ئاوێت ــە بزەیەک ــانتیمانتاڵ ک ــییەکی س ــەن، سیاس ــەر بک ــی لەس ــە داکۆک ک
ــوو قســەیەکی  ــو ڕوودەربایســیۆ و هەم ــە نێ ــا بتخات هــەر لێکدانەوەیەکــی ئەکــرد ت
بــە دروســت بزانــی، )لەوەتــەی بووبــووم بــزە لــە نێوانــی دوو کەســدا ڕووی دابــوو 
ــە  ــاردبووەوە ل ــتێکیان ش ــان ش ــەن، ی ــێ بک ــم پ ــتبوویان گاڵتەیەک ــان ویس ــە ی ک
ــێک  ــە و کەس ــە ئارادای ــک ل ــتەکەی پالنێ ــە واهەس ــە جۆرێک ــزە ک ــەکانیانا، ب قس
ئەیەوێــت بــەکارت بێنێــت یــا هەڵەیەکــت کــردووە و پێــت نەزانیــوە، نــە وەک زەردە 
ــی  ــە زەردە ه ــووم ک ــی وتب ــەوەش دێ. پێشــتر پێ ــە دڵ ــە ل ــەی شــەرمە و ن ئاوێت
ــک پێکەنینــی  ــزە جۆرێ ــزە هــی سیاســی و بازاڕییــەکان، ب ــە و ب مــەال و دیندارەکان
ــا تۆزێــک بەزەیــی  ــە ڕوانینەکانیان ــەی کــە هەرچەنێــک بیشــارنەوە ل ــە.( لەوان زۆاڵنەی
بــە نســبەتی خــۆت بــەدی ئەکەیــت، کەمــی خــۆت لــە چــاو و دۆخیــدا ئەبینــی، بــە 
نهێنــی بــە ڕووتــدا ئەیهێنــێ کــە تــۆ کێــی؟ ڕووناکبیرێــک پــڕ لــە ســادە و ســاکاری 
ــە شــێوە و  ــوو، ب ــە قســەکردنی نەب ــل. پێویســتی ب ــەت. گێ و ســەخاوەت و حەماق
ڕواڵــەت و ڕوخســاریا تەنانــەت ئەتزانــی کــە بیروبۆچوونــی چۆنــە، بگــرە الیەنگــری 

کام حزبیشــە.
ــت.  ــگاوە دێ ــە کام ڕێ ــت ل ــت بێنێ ــە دەس ــت ب ــت دڵ ــەر بیەوێ ــە ئەگ ــی ک ئەتزان
ــی  ــە درگایەک ــوو ک ــەوە ب ــۆ ئ ــانە ب ــەوە و قس ــاس و لێکدان ــەو ب ــەواوی ئ ــەاڵم ت ب
بــۆ نزیکبوونــەوەی زیاتــر کردبێتــەوە، هەوڵــی بەدەســتهێنانی شــتێکی تــری ئــەدا، 
شــتێکی تــری ئــەوت بــەاڵم نەیئەزانــی کــە چۆنــی دەربــڕ بــکات و بــڕوا و متمانــەت 

ــێ. بەدەســت بێن
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ــەوە  ــتمە گومان ــر ئەیخس ــێک زیات ــە و باس ــەوە و قس ــی نزیکبوون ــەر هەوڵ     ه
ــا،  ــە ژیانم ــەم کەســانە ترســابووم ل ــە هــەر کەســێک ل ــر ل ــی، ئەیترســاندم، زیات لێ
ئینســانی ســەرکەوتوو، لەوانــەی کــە پێیــان وایــە هــەل و دەرفەتەکانــی ژیانیــان زۆر 
بەباشــی قۆســتۆتەوە، فرەوێــژ و چــاالک، لــە ڕادەبــەدەر چــاالک، ئەوانــە کــە زۆر زوو 
لەگــەڵ هەمــوو کەســێکدا گــەرم ئەیگــرن، ســەر بــە هەمــوو کونێکــدا ئەکــەن، گــەر 
کەســێکی خراویــش نەبــن ڕەفتــار و هەڵســوکەوتە هەڵەکانیــان ئەتخەنــە گومانــەوە و 

دووشــکیت و ئەترســیت و ناتوانــی بــڕوا و متمانەیــان پــێ بکەیــت.

کاری ئــەو ڕۆژەی تــەواو ئەبێــت، ئێــوارە ئەیگەڕێنێتــەوە نێــو هوتێلەکــە و ژمارەکــەی 
ــۆی  ــەم ب ــوو هــەر ئ ــەو چــەن ڕۆژە کارەی کــە باســی کردب ــا ئ ــت ت ــێ وەرئەگرێ ل

بــکات. 
وەڕز و مانــدوو ئەگەڕێتــەوە لەســەر تەختــی نێــو هوتێلەکــە پــاڵ ئەکەوێــت، بێــزارە و 
قیــن لــە خــۆی ئەکێشــێت کــە ئەبێــت بــە ناچاری بــە دەم ئــەو کەســانەوە بــڕوات و 
ڕێزیــان بــۆ دابنێــت. نەیئەزانــی چــی بــکات لــەوەی کــە ئــەوان ئــەو خەڵکــە زیرگــن 
و پیســخۆرانە ئەویــان بــە شــەرمەزارترین شــێوە، لــە پەســتترین ئاســتدا بینیــوە، لــە 
کاتــی پاڕانــەوە و زەبوونیــدا بینیــوە، بگــرە زۆر جــار کەوتووەتــە ملمالنێــوە لەگەڵیانــدا 
بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەو شــەرمەزاری و پیســییانە. ئەمــە بــوو ئــەو خەڵکــەی وا لــێ 
کردبــوو تــا ئــەو ڕادەیــە دەمپیــس بــن لــە ئاســتیدا و هیــچ قســەیەکیان نەگێڕنــەوە 
لــە بەرامبەریــدا، شــەڕی ئەکــرد، شــەڕی بــۆ نزمتریــن ئاســتی خــۆی ئەکــرد. لەســەر 
تەختەکــە پــاڵ ئەکەوێــت، عادەتیــە چــاو لــە خاڵێکــی نادیــاری ڕووبــەڕووی خــۆی 
ــە  ــۆی بدات ــکات، خ ــا ب ــا تەماش ــۆی تی ــی خ ــاری دەروون ــی نادی ــت و خاڵێک ببڕێ
دەســتی ئــەو نادیارانــە و لــە باســە دیــار و ڕوون و هــەزار بارەکانــی نــاو هوتێلەکــە 
ــکات.  ــت و خــۆی ون ب ــی ڕوانینەکــەی خــۆی بکەوێ خــۆی بشــارێتەوە، دوای هێڵ

ئــەو هێڵــە لــە ڕوانیــن کــە »هیچــە‹‹. 
ــە  ــوو کــە گەشــتبووەوە نێــو هوتێلــە کۆنەکــە، کاتێــک ب ــە جۆرێــک دڵخــۆش ب    ب
نــاو شــەقامە قەرەباڵغەکانــدا گەڕابوونــەوە، بــە دەوری مەیدانــە پــڕ لــە خەڵکەکــەدا 
ــووڕ  ــدا س ــوورەی ئاوێک ــە و تەن ــاو خولخولۆک ــرد لەن ــتی ئەک ــووڕابوونەوە. هەس س

ــت. ــم ئەبێ ــدا هەڵئەلووشــرێ و نوق ــە ناکاوێک ئەخــوات و ل
کاتێــک ســەفەری ئەکــرد و شــوێنێکی تــازەی ئەبینــی یەکــەم پرســیاری ئــەوە بــوو 
ــە و چ  ــان چۆن ــی ژیانی ــە، دۆخ ــارە چیی ــەم ش ــی ئ ــەی خەڵک ــە پیشــەی زۆرین ک
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کارەن؟ لــە ئــەم بەوبەختتــرن یــا خۆشــبەختتر، لــەم هەمــوو پیشــە تازەیــە کــە لــە 
ژیانــدا ســەری هەڵــداوە کام پیشــەیان هەیــە و بــە چییــەوە ســەرقاڵن، بــە ڕوانیــن 
ــات و  ــەزاز و خەی ــە ب ــەوە کام ــەدا بیدۆزێت ــی ئ ــاریاندا هەوڵ ــەت و ڕوخس ــە ڕواڵ ب
وەرزێــر و کرێــکارە و ئەندازیــار و پزیشــکە. شــایەت لەبــەر ئــەوە بووبــێ کــە خــۆی 
هیــچ پیشــەیەکی نەبووبــوو و بــەر لــە پرســینی ناوەکــەی هەمیشــە و لــە هەمــوو 

جێگایــەک جــۆری پیشــەکەیان لــێ پرســیبوو.
 لــە چوونــە دەرەوە ئەترســا، چوونــە دەرەوە، بازنــەی تەنیایییەکــەی گەورەتــر ئەکرد، 
دانیشــتووانی تەنیایییەکــەی زیاتــر ئەکــرد. ســەرەتاکان وەهــا نەبــوو لــە قەرەباڵغــی 
نێــو شــەقام و بــازاڕەکان تێــری نەئەخــوارد، لــە لــێ ڕوانینــی یــەک بــە یەکیــان، لــە 

خــۆ هەڵســاوین لــە تەمــوو و الق و شــانەکانیان. 
   لەســەر تەختەخــەوە کۆنەکــەدا مانــدوو کەوتــووە، هەســتی بــە ئــازاری نێــو لەپــی 
دەســتی و ژێــر قاچەکانــی ئەکــرد، ژێــر قاچەکانــی کــە گــەرم گــەرم بووبــوو، جــار 
جــار تەماشــای ئەکــرد کــە نــەکا لەویــەوە ئاگرێــک بەربێتــە گیانــی، وەهــا مانــدوو 
ــا  ــت، دابنیشــێت، هەڵســێت، ڕابکشــێت ی ــاڵ بکەوێ ــار پ ــە کام ب ــی ل ــە نەیئەزان ک
بــڕوات. هەســتی بــە گەڕانــی خوێنــی نێــو دەمارەکانــی لەشــی ئەکــرد، ماندووێتــی 
ــە، وا هەســتی  ــە ســەرەوە و خوێنیشــی تووڕەی ــن ئەبات ــی خوێ ــی گەڕان کــە خێرای
ئەکــرد کەســێک لەنێــو دەمارەکانــی لەشــیدا هەڵدێــت. مانــدووە، پلێــک گۆشــت لــە 
الڕانیــدا چــڵ ئەخــات، وەک ئــەوەی بیەوێــت خــۆی لــە لەشــی جیــا بکاتــەوە، چــڵ 
ــەو شــێوەیە  ــە لەشــیدا بــاڵو ئەبێتــەوە، وەک ئــەوەی هەمــوو لەشــی ب خســتنەکە ب
خــۆی بحەســێنێتەوە، دەچێتــە ســینگی، القەکانــی، دەســت و چاوەکانی، لــەم ئەندام 
ــەک  ــەوە، وەک زینووی ــەڵ ئەخات ــوو لەشــی چــڵ ئەخــات، ه ــدام، هەم ــەو ئەن ــۆ ئ ب
ــوون،  ــرژا ب ــتەکانی ب ــس و دەس ــوو، پێ ــرژا، برژاب ــت، ئەب ــت ببرژێ ــک بێ ــە خەری ک
هەڵقرچابــوو، ســووتانەکەی بــەردەوام بــوو تــا لــە داهاتــووا الر ئەبــوو، ئەتوایــەوە و 
ــرژا بــوون،  ــرژا بــوون، پێســت و دەســتەکانی ب بــە لەشــی خۆیــدا ئەهاتــە خــوار، ب
لەبــەر هەتــاو و ســەرمادا برژابــوون، گۆشــت و ئێســکەکانی بــرژا بــوون، کرێــکارەکان 
ــی ئەخســتەوە، وەک  ــی. هەڵ ــە بریان ــرژاون، بوونەت ــان ب ــان، هەمووی ــان وەه هەمووی

مریشــکێکی ســەربڕاو، لــە خوێــن و ماندوویێتیــا هەڵــی ئەخســتەوە. 
   پێڵووەکانــی لەســەر یــەک ئەنێــت، وەک ئــەوەی بــە بەســتنی چاوەکانــی بیەوێــت 
حەســانەوە لــە لەشــیدا بهێڵێتــەوە و نەهێڵێــت لــە هیــچ کونێکــی گیانییــەوە بچێتــە 
ــەڵ دنیــا بــەو شــێوەیە  ــەکردن لەگ ــی پەیوەنــدی و قس ــوو هێڵەکان دەر و هەم
بچڕێنیــت. وەک ئــەوەی بــە بەســتنی چاوەکانــی بیەوێــت هەمــوو کونەکانــی گیانــی 
بگیرێنێــت و نەهێڵیــت چیتــر هیــچ قســە و بــاس و وێنەیــەک بچێتــە نێــو گیانییــەوە. 
ــەوە ئەڕوانێــت. دێتــەوە  ــووی دەروونیی ــێت و لــە چــاوی بازب چاوەکانــی ئەبەس
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ــی دەســت  ــارە مەشــکووکەکانی خــاوەن کارەکــەی، شــێوازی جوواڵندن ــری ڕەفت بی
ــوو  ــار ب ــی، دی ــەریەکەکانی الق ــە س ــە ل ــتنەکانی، جووڵ ــە ڕۆش ــی، ڕێگ و لێوەکان
بێئۆقــرە بــوو بــۆ وتنــی شــتێک. لــە پشــتی ئــەم قســانەوە کۆمەڵێــک شــتی نەوتــراوی 
ــاژە  ــە ئام ــت ب ــا ئەبێ ــەدا تەنی ــەم کۆمەڵگای ــە ل ــە ک ــە و ڕەفتاران ــەو قس ــەوت، ل ئ
ــە چــاوی نهێنیــی  ــەوە، ل ــە چــاوی نهێنیــی دەروونیی ــا بیاندۆزیتــەوە. ل تایبەتەکانی
ــە  ــەوە ل ــە بیرکردن ــی، ب ــەی ئەڕوان ــاوەن کارەک ــۆ هەڵســوکەوتەکانی خ ــەوە ب بیریی
ڕەفتــار و جووڵەکانــی خــاوەن کارەکــە و ئــەوەی کــە ماندوویێتــی چەنێــک هەســتە 
ــۆی  ــەوەی خ ــێ ئ ــەوە، بەب ــی ئەکات ــت و چاالک ــرۆڤ ئەجووڵێنێ ــییەکانی م سێکس
ــەو بەڕاســتی نازانێــت  ــە خۆیــدا دێتــەوە لێــی هەســتاوە. ئ پێــی بزانێــت، کاتێــک ب
لــە کەیــەوە لێــی هەســتاوە، مێــژووی لــێ هەســتانی خۆیــی بیــر نییــە، هــۆکاری 
لــێ هەســتانی خۆیــی ال نییــە. کاتێــک لەنێــو ئــەم بیرانەدایــە، دایکــی لــە نــاکاو لــە 
ــەڕوات و  ــە بەرهەیوانــە چۆڵەکــەی پــاڵ دیوەخانەکــەدا ئ مێشــکیدا ئەبینێــت کــە ب
چاوێکیــش لــە ئــەم ئــەکات کــە لــە الی یەخەچاڵــە زەردە کۆنەکــە ڕاوەســتاوە، ئــەو 
ســاتەی کــە ئــەم لەســەر تەختەکــەدا پــاڵ کەوتــووە، هــەر ئــەو ســاتەس کــە دایکــی 
هەمــوو ئێوارەیــەک لــەو ســاتەدا بــەو شــوێنەدا تێئەپەڕێــت تــا کایەنەکــە. خــۆی بــە 
ــەم  ــری هەڵســاوی ئ ــر و بی ــە کێ ــەوە چــاوی ل ــری خۆی ــە بی ــەکا ل الدا ئەخــات، ن

ــاو بیرەکــەی ئــەم ببینێــت. بێــت بــەو ڕوانینــە مەشــکووکەکەی ڕوانینــی ن
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ــەن  ــووەوە، هەرچ ــەری ب ــییەکەیدا خەب ــی گووش ــە زەنگ ــەو ڕۆژە ب ــی ئ     بەیان
چــەن جارێــک پێــش زەنگــی گووشــییەکەی خەبــەری بووبــووەوە و هێــزی هەڵســانی 
نەبــوو، خەواڵــوو بــوو، لەنــاو جێگەکەیــدا بیــری لــە هەڵســانی خــۆی لــەو ســاتەدا 
ئەگــەر خەبــەر ببوایــە چــی ئەکــرد، دێتــە نــاو زیندەخەوەکــەی شــێوەی لەبەرکردنی 
ــاردی  ــە و س ــەر مەیدانەک ــە و س ــە هوتێلەک ــەدەرەوەی ل ــی و چوون ــە کارەکان جل
ــی  ــک ترس ــە جۆرێ ــۆی، ب ــی خ ــکی برس ــی و س ــەی بەیان ــک و لێڵ ــەوا و تاری ه
ــەوە  ــی خۆی ــە کاری بەیان ــی ب ــە شــەوانەش خەون ــوو ک ــەو شــتانە هەب ــە کار و ئ ل
ئەبینــی، حەســانەوەی بــۆ نەبــوو لــە دەســتی مێشــکی ئاڵــۆزی خــۆی، لــە دەســتی 
تــرس، تــرس لــە هەمــوو ڕۆژێــک دووبارەکردنــەوەی کارەکانــی لەشــی خــۆی، ترســی 
لەپــی دەســتی لــە کلکــی پــارچ و بێــڵ و پیکــەکان، ژێــر پــێ و الڕانەکانــی، هــەر 
ــە گازەرای  ــات و ب ــدا ئەه ــە گیانی ــەک ب ــردەوە مووچرکەی ــە کار ئەک ــری ل ــە بی ک
پشــتا بــۆی ئەکــەوت، کۆمەڵێــک ئەندامــی ترســاو بــوو. بیرکردنــەوەی نــاو جێگەکــەی 
هەڵســانی چەندیــن بەرامبــەر بــۆی قــورس کردبــوو، چــەن چرکــەی تــر کاتــی بــە 
خــۆی ئــەدا، خولەکێــک، تــا شــایەت لــەو خولەکــەدا هێــز بگرێــت و بحەســێتەوە یــا 
بــە شــێوەیەک دەرفەتێــک بــە بــڕێ ئەنــدام بــدا هــاوکار بــن بــۆ هەڵســانی. بــە دەنگــی 
ــک  ــت، جۆرێ ــەوە ڕائەپەڕێ ــی تەلەفوونەک ــی زەنگ ــە دەنگ ــت، ب ــەوە ڕائەپەڕێ زەنگەک
واڵمــی گووشــییەکە ئەداتــەوە وەک ئــەوەی ماوەیەکــی زۆر بێــت خەبــەر بێــت، نــەکا 
خــاوەن کارەکــەی تــووڕە بێــت و لــە کرێکارێکــی خەواڵــوو خۆشــی نەیــەت. وەهــا 
کــە کرێــکارە شــوکرکەر و کــۆن و بــە ســااڵچووەکان فەخــری زوو خێــزی بەوانــی 
دی ئەفرۆشــن، کرێــکارەکان کــە یەکــدی هەرزانفــرۆش ئەکــەن و خــەوی یەکــدی 

ئەزڕێنــن.

   پێــی وتــووە کــە لــە شــەقامی خــوارەوەی مەیدانەکــە چاوەڕێــی ئــەکات. 
ــەکا  ــە ڕاڕەو و ڕاپل ــوارەوە، ل ــە خ ــەکا ئەڕوات ــو هوتێل ــی نێ ــە پلیکانەکان ــە ب بەپەل
بــەڕووی کرێــکارە تەمەنڕۆشــتوو زووخێزەکانــدا ئەچێــت، ئــەو کرێکارانــەی کــە بــە 
ــە دەرەوە  ــە دەرگای ژوورەکانیــان یەن ــوو و شــپرزەو ئارامــەوە ل چڕوچاوێکــی خەواڵ
ــت  ــۆزگا ئەخوازێ ــەوە خ ــە دڵ ــان، ل ــاوی بەیانی ــۆردنی دەموچ ــردن و ش ــۆ میزک ب
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ــە  ــوون و نایەن ــدا خەوت ــەرم و نەرمەکانیان ــە گ ــاو پێخەف ــەی لەن ــەواوی ئەوان ــە ت ب
ــە  ــڕوات، ب ــگات و ب ــەی ب ــاوەن کارەک ــە خ ــت ب ــە ئەیەوێ ــەدا ک ــەو کات دەرەوە. ل
ــە مێشــکیدا  ــەو شــێعر ئەنووســێت، ل مێشــکیدا دێــت و بیــری ئەکەوێتــەوە کــە ئ
ئەڵێــت شــێعر ئەنووســم بــەاڵم شــاعر نیــم، لەبــەر خۆیــەوە، مێشــکی بــۆ خــۆی، کــە 
هەمیشــە خەریکــی شــیکردنەوە و  ڕاڤــە و بڕیــن و دوورینــی ڕووداو و کەســەکانە، 
ــت  ــەوەی بیەوێ ــت وەک ئ ــێ هەڵئەگرێ ــت، پ ــە بیرکردنەوەکەشــی ئەپارێزێ خــۆی ل
بــە پــێ هەڵگرتــن خێــرا لــەو بیــرە خــۆی ڕزگار بــکات. چ گرنگییەکــی هــەس کــە 
خــاوەن کارێــک بــە شــاعر بوونــی ئــەو بزانێــت، کوێــی بــە شــاعر بخــوات، مزگــەوت 
بڕووخــێ محرابەکــەی هــەر ئەمێنێتــۆ، بیشــزانێت بــە گاڵتــەوە بانگــی لــێ ئــەکات 
شــاعر. ئــەو کــە تــا ئێســتاش نووســراوەکانی لــە دەوروبــەر و نزیکتریــن کەســەکانی 
ــەم قســە نەســتەقە  ــدا شــاعربوون تەواوکــەری ئ ــەو دۆخەی خــۆی شــاردووەتەوە، ل
ــەر  ــۆ«، لەب ــە خۆی ــا هەژگیشــی ئەبەســت ب ــە کون ــوو ب ــوی نەئەچ ــۆی: »ڕێ ــوو ب ب
ــە  ــە کاتژمێــر پێنجــی بەیانیــدا بیــر ل خۆیشــیەوە ئەیــوت ئەســڵەن کوێــی باشــە ل
ــە تەنیــا  ــەوەی ئەزانــی شــاعر ب ــە حاڵێکــدا ئ شــێعر نووســینی خــۆت بکەیتــەوە، ل
ــە  ــەو ب ــاعرکردنت، ئ ــۆ ش ــە ب ــە چــەن کەس ــاعر، هەمیشــە پێویســتت ب ــە ش نابێت
کێــوە خــوی بکردایــە، بــە کام جلوبەرگــەوە دەرکەوتایــە، ئــەو کــە تەنانــەت کاتێــک 
ئەچــووە کتێبفرۆشییەکانیشــەوە، لــە کاتــی جەنجاڵــی و پــڕ بوونیــدا خــۆی ئەدزییەوە 
و نەئەچــوو، کۆنــەدڕ و شــان کــز، کــە لــە جەمعــی ئەوانــدا زۆر دیــار بــوو لــە خــۆی 
تەرێــق ئەبــووەوە، دیــار بــوو لــە دوورەوە دیــار بــوو، کتێــب خوێنەکانیش ڕوخســاری 
تایبەتــی خۆیــان هەیــە، شــاعرەکان روخســار و قەاڵفــەت و ســام و هەیبەتــی تایبەتی 
خۆیــان هەیــە، دیــار بــوو وەک کتێبێــک کــە کەوتبێتــە نــاو قــوڕ و چڵپــاوەوە و دواتــر 
ــوو. چ  ــەاڵم چــرچ بووب ــوو ب ــن، هەڵنەماســی ب ــەڕەکان و کتێبەکــە هەڵماســی ب الپ
گرنگییەکــی هــەس کاتێــک کــە ئەڕۆیتــە ســەر کار و کرێکاریــت بیــرت بکەوێتــەوە 
کــە ئەنووســیت، لــە کاتێکــدا هەمــووان لەنــاو شــەقامە قەرەباڵغەکانــد، لــە قەراخــی 
ــان  ــی تری ــچ کارێک ــە هی ــەدا ک ــەو کاتان ــاندا، ل ــی جگەرەکێش ــە کات ــدا، ل دەریاکان
ــوو کــە  ــەوە کــە شــاعرن، شــێعر هەمیشــە وەک تاوانێــک واب ــان ئەکەوێت ــە بیری نیی
کردبێتــی و بیشــارێتەوە و بــەاڵم هــەر لــە چاویــا دیــار بێــت، هەمیشــە گومانێکــی 
ــە  ــوو ک ــە ب ــەو گومان ــەر ئ ــێ، ه ــە گومان ــوو، کردبووی ــی دروســت کردب الی خەڵک

نەیئەهێشــت خەڵکــی بەزەییــان پێیــدا بێتــەوە. 

ــەر  ــتێکی لەس ــە دەس ــێ ک ــوارۆ ئەیبین ــە خ ــەقامەکەدا ئەڕوات ــتەی ش ــە ڕاس     ب
ــاو  ــەوە و  لەن ــەرز کردۆت ــی ب ــاوە و قاچێک ــینەکە دان ــراوەی ماش ــواری درگای ک لێ
ماشــینەکەیە و  ئــەو دەســتەکەی لــێ هــەڵ ئەتەکێنێــت، تــا بــەو ئاماژەیــەدا خێــرا 
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ــێتەوە. ــت و بیناس بیبینێ
بــە بینینــی هەنگاوەکانــی خێراتــر ئەکاتــەوە، لــە ناخــەوە خــۆی کــۆ ئەکاتــەوە تــا 
بــە شــێوەیەکی زۆر ئاســایی ســاڵو بــکات و داوای لێبــوردن بــکات کــە لــەوێ زۆر 
ڕایگرتــووە، شــێوەیەکی زۆر ئاســایی، ئەگــەر ئــەو شــێوەیەکی بــۆ ئاســایی هەبێــت. 
یەکێــک لــەو شــتانەی کــە ئــەو بــەردەوام پێــوەی ئەینااڵنــد و بــە هیــچ شــێوەیەک 
بــۆی نەئەکــرا و بــەری خــۆی پــێ نەئەگیــرا ئــەو تەعــارف و شــەرمە زۆرەی بــوو، 
ئــەو تەعــارف و شــەرمە بێجێگــە کــە لــە زۆربــەی خەڵکــی ئەکــرد، تــا جێگایــەک 
ــووم  ــۆی گ ــی خ ــت و پێ ــانەدا دەس ــەو کەس ــەڵ ئ ــەوە لەگ ــە ڕووبەڕووبوون ــە ل ک
ــرد و  ــەی ئەک ــار و قســەی هەڵ ــان وردە ڕەفت ــە دەی ــە ب ــا ئەشــڵەژا ک ــرد، وەه ئەک
هێنــدەی تــر خــۆی ئەدۆڕانــد. تەنانــەت لــەو کەســانەش کــە ڕقــی لێیــان بــوو هــەر 
شــەرمی ئەکــرد و ڕێزێکــی لــێ ئەگرتــن. کــە دواتــر بیرکردنــەوە لــەو کارە بــە ئێــش 
و ژانــەوە ئەیتالنــدەوە. شــەرم نەخۆشــینێک بــوو تووشــی بووبــوو، بــەاڵم لــە دڵــەوە 
تــا حــەز بکــەی خــۆ بــە زل زان و ئــەو خەڵکــەی بــە نانخــۆر و گووکــەر و ســووک و 
تــڕۆ ســەیر ئەکــرد. بــە تایبەتــی هەمیشــە شــەرمی لــە شــوێن و جێــگای تــازە، لــە 
مرۆڤــی تــازە، ئــەو شــوێن و کەســانەی کــە یەکــەم جــار  بــوو ئەیبینیــن، شــەرمی 
ــزە،  ــگای ڕێ ــازە جێ ــوو هەمیشــە شــتی ت ــی واب ــن، پێ ــێ ئەگرت ــزی ل ــرد و ڕێ ئەک

تەنانــەت گــەر خراوتریــن جێــگا و کەســیش بێــت.
ــردووە،  ــی نەک ــچ تاوانێک ــە هی ــووە ک ــک ب ــە الی جۆرێ ــازە ل ــی ت ــار کەس ــڕێ ج ب
وەک کەســێک کــە تــازە لەدایــک بووبێــت، بــڕێ جــار تــاوان تەنیــا ئــەو شــتەس کــە 
بەرامبــەر بــە خــۆت ئەکــرێ، کەســی تــازە لــە الی کەســێک بــووە بێئــاگا لــە تــەواو 
تاوانەکانــی دنیــا، کەســێک کــە هەمــوو شــتێک لــە دەرەوەی ئــەو ڕووی داوە، بۆیــە 
هەمیشــە کــە کەســێکی تــازە و نەناســراوی ئەبینــی خێــرا ئەبــووە جێــگای بــاوەڕی 
و دەســتی بــە قســەوباس و وردەکارییەکانــی ژیانــی خــۆی ئەکــرد، کەســی تــازە و 
نەناســراو هەمیشــە لــە الی کەســی جێــگای بــاوەڕ و جیــاواز بــووە. نازانــم شــایەتیش 
ــە  ــەو کەســە ل ــە ئ ــت ک ــەوە بووبێ ــۆ ئ ــەدا ب ــەو کەســە تازان ــەڵ ئ قســەکردن لەگ
ــەر  ــەرەتای ه ــە س ــۆ، هەمیش ــاگادار بکات ــۆی ئ ــی خ ــر و بۆچوونەکان ــاری و بی زانی
ــازە جیــاواز و چێژبەخشــە، ناســینی هــەر  ــدی و هاوڕێیەتــی و ناســینێکی ت پەیوەن
بیــر و فکرێــک، هــەر کتێبێــک، هــەر شــێعرێک. مــرۆڤ هەمیشــە پێویســتی بە کەســی 
تازەیــە تــا چیرۆکــە چــەن بــارە و نەبڕاوەکانــی ژیانــی خــۆی بــۆ بگێڕێتــەوە، کەســی 
ــە دەســتی خــۆت بینووســیت و  ــا ب ــازە وەک الپەڕەیەکــی ســپی و نەنووســراوە ت ت
خــۆت لــە دڵیــدا هەڵبگریــت. زۆر لــە نــاو یــەک بــوون و یــەک ناســین و ئاوێتەبــوون 

لــە بەرچــاو یەکدیــت ئەخــات و بێنــرخ و ســووک و تــڕۆت ئــەکات.
ــدا  ــتی لەگەڵ ــەن، دەس ــە ئەک ــەوە قس ــت و پێک ــەوێ ڕایئەگرێ ــەک ل ــەن دەقەی چ
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ــاوەن  ــووم خ ــاوەڕێ ب ــش چ ــەوە، منی ــدا ئەگەڕێت ــوێنی خۆی ــە ش ــەوە و ب لێئەدات
ــۆ  ــەک گەشــتینەوە، پرســیم ب ــە ی ــەکا ب ــا، لەســەر مەیدان ــە دوام ــت ب ــەم بێ کارەک

ــەوە؛ گەڕایت
پێــی وتبــوو کــە بڕواتــەوە ماڵــۆ نەڕواتــە ســەر کاری کەســی تــر کــە ئــەو لــە نیــوەڕۆ 
بــەدوا کەلوپــەل گواســتنەوەی هەیــە و خــۆی زەنگــی بــۆ ئەداتــەوە و بــە الیەکــی 
تــردا نــەڕوات، ئەگــەری هەیــە زووتــر لــە نیــوەڕۆش زەنــگ بداتــەوە بــە جۆرێــک بــێ 

خەیاڵــی کردبــوو کــە کرێــی ئــەو ڕۆژەش هەمــووی پــێ ئــەدات. 
ــدوو  ــدە مان ــت، ئەوەن ــر نابینێ ــۆی زیات ــی خ ــەر پێ ــتووە و لەب ــەری داخس    س
بــووە لــە بیرکردنــەوە و دڵەڕاوکــێ کــە ئیتــر ســەری داژەنــدووە، بــەاڵم بیرکردنــەوە 
ــە  ــوو ک ــدوو ب ــدە وەڕز و مان ــەاڵم ئەوەن ــردەوە ب ــری ئەک ــوو، بی دەســهەڵگری نەئەب
نەیئەتوانــی بــە چــڕی بپەرژێتــە ســەر باســێک و بیرەکانــی بــە شــێوەیەکی لێــڵ و 
ــەم  ــرد، ئ ــەی ئەک ــدا مەل ــی خۆی ــەم و خایلەکان ــە و خ ــو بیرۆک ــۆ و لەنێ ــان و پ ت
کارەی، ئــەم کارە نیوەچــڕەی، ئــەم کارە لێڵــەی، هێنــدەی تــر خســتبوویە گومــان 
ــع .  ــە واق ــوو ئەبوون ــک ب ــەوە وردە وردە خەری ــە خەیاڵ ــەکانی ل ــەوە، ترس و ترس
بــەاڵم وەڕزی و ماندوویێتــی کــە وەک ســەگێکی هــار بــەردەوام گیانــی کەوتبــوون، 
ــت  ــگ نەهێشــتبوۆ. هەرچــی ئەبێ ــە ال گرن ــی ل ــچ شــت و مەترســی و واتایەک هی
ــە ڕوانینــی هەڵســاون، ســواری  ــەکان ل ــەکا ڕوانین ــا ببێــت. ســەری داخســتووە ن ب
ڕوانینەکانــی بکــەن، لــە چاوییــەوە زاڵ بــن بــە ســەریا ئەوەنــدەی تــر، ئیتــر بەســی 
بــوو ڕوانیــن، ڕوانینــی بــەس بــوو هەمــوو شــتێک لــەو ســێ میلــەوە، لــەو گلێنــە 
بچووکــەوە چووبــوو نــاو ناخــی، لەوێــوە چووبــوو لــە مێشــکیدا کاوێــژی ئەکــردەوە، 
ــێوەیەی  ــەو ش ــتبوو و ب ــەری داخس ــارەکان. س ــردەوە، ڕەفت ــژ ئەک ــی کاوێ وێنەکان
ــدا  ــو الکــی خۆی ــووەوە، ســەری بەنێ ــی خواردب خــۆی شــاردبووەوە، پاپۆکــەی خۆی

ــوو. کردب
ــوو  ــە هەم ــاوێری ک ــێکی س ــە کەس ــن، بۆت ــهەڵگری نی ــی دەس ــرس و گومانەکان ت
ــری  ــەوەش بی ــە دڵ ــت. ل ــەوە ئەبینێ ــالن و هەڕەش ــان و پ ــاوی گوم ــە چ ــتێک ب ش
ــەوە؟  ــۆ بدات ــت؟ زەنگــی ب ــەوە نەنێ ــە ســەر کاری ــە ب ــەم کابرای ــی ئ ــردەوە، بڵێ ئەک
ئەگــەر وابــوو بــۆ بــە زەنگێــک تێــی نەگەیانــدم، دێــت و لەبــەر خۆیــەوە ئــەم بیــری 
ــۆ،  ــا ئەچێــت. ئەکەوێتــەوە بیــری ماڵ ــەو بیری ــەم بیــری ب ــا هەڵەخــات، ئ ــەو بیری ب
ــێ ڕوانینــی کــە  ــەوە پێــش چــاوی، شــێوەی ل ــێ ڕوانینــی دایکــی یەت شــێوەی ل
جۆرێــک بــوو گیانــدار و بێگیــان لــە بەرامبەریــدا خــۆی بــە گوناحبــار ئەزانــی، هــەزار 
ــە بەرامبــەری دایکیــدا لــە دڵ  ــۆ پیشــاندانی بێگوناحــی خــۆی ل ــە دڵــەوە ب جــار ل
و مێشــکەوە قیژاندبــووی و وتبــووی منیــش ئەمەوێــت ژن بــم، تــۆ بــم، دایــک بــم. 
ــر  ــووی ئیت ــووی و وتب ــوو و قیڕاندب ــم گریاب ــی باوک ــم دوای مەرگ وەک چــۆن دایک
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مــن باوکــم، پیــاوم. 
ئەگــەر ئــەم کابــرا درۆی کــرد چ واڵمێکیــان بدەمــەوە؟ بــۆ بــڕوام پــێ کــرد و بــێ 
قســە گەڕامــەوە؟ باشــترە بچمــە ســەر مەیدانەکــە بــە شــوێن کارێکــی تــردا بگەڕێــم.
ــەڵ  ــت، لەگ ــییەکەیەوە دائەچڵەکێ ــی گووش ــە زەنگ ــە ب ــەم بیرانەدای ــاو ئ ــە لەن   ک
داچڵەکانەکــەدا ســەر بــەرز ئەکاتــەوە ئــەم جــارە ئەزانێــت کــە لــە درگای 
ــەس؛ ــاوەن کارەک ــەوە، خ ــەر ئ ــەوە، ه ــییەکە ورد ئەبێت ــە گووش ــە، ل هوتێلەکەدای
ــۆ  ــۆ ت ــج کارێکــم ب ــە، مــن هی ــۆ گواســتنەوە نیی ــە ڕاســتیدا مــن کەلوپەلێکــم ب ل
ــە دەر و  ــە دەمییــەوە یەن نییــە. الڵ ئەبێــت وشــەکان گاڵوە گاڵو و شــەلە شــەل ل
ــت پێویســت  ــێ، هەرچییەک ــارەت ئەدەم ــن پ ــە م ــەاڵم بێخــەم ب ــەن.  ب ــی ئەگ پێ

ــک... ــەاڵم ئەبێــت هەمــوو ڕۆژێ بێــت، ب
ــی  ــت، ناوچاوەکان ــەک ئەیگرێ ــەدات، زەردەی ــاو دەر ئ    ســڕ ئەبێــت، ئارەقێکــی چی
ــاوی تــێ ئەزێــت و لــە زەردی الی ئەبــات و تۆزێــک ئەئایســێن، بــە دەور  توزێــک ئ
ــە دەور و  ــەوە، ب ــە، خــۆی بدۆزێت ــە کوێی ــا بزانێــت ل ــدا ئەڕوانێــت ت ــەری خۆی و ب
ــە خەڵکــی  ــا واڵمەکــەی ل ــت ت ــە هێواشــی هەڵدێ ــت، ب ــۆ واڵمێــک بگەڕێ ــدا ب بەری
بشــارێتەوە، وەک کەســێک کــە زێڕێکــی دۆزیبێتــەوە و بیەوێــت خێــرا بیشــارێتەوە.
   چــۆن متمانــە بکــەم، شــایەت شــتێکی لەژێــر ســەر بێــت، ئەمــە داوە. کــوا لــە 
ڕوخســاریدا ئــەو شــتەم ئەبینــی، هەرچــەن لــە دەیەقــەی یەکەمــەوە وەک خــاوەن 
ــەم  ــت ب ــە ئەیەوێ ــت ک ــێ ناڵێ ــە؟ چ کارەس؟ ک ــاوم، کێی ــە بەرچ ــش نەئەهات کاری
پێشــنیارە ســەرم بــکات بــە پەتێکــەوە، ئەگــەر وایــە ئــەم شــار و واڵتــە کەســی تێــدا 
نەبــووە و نییــە مــن نەبێــت، منــی غەریــب و چڵکــن، وشــک و ڕەقهەاڵتــوو و گــول، 
ــوو  ــەم هەم ــکات، ل ــێ ب ــا پێشــنیارێکم پ ــا وەه ــا کەســانێک ئەچــم ت ــە وەه ــوا ل ک
کرێــکارەدا، لەنێــو ئــەم شــارەدا مــن! دوێنێــش لەنێــو کارەکــەدا بــۆم دەرکەوتبــوو 

کــە ئــەو بــاخ و ســەرایە هــی خــۆی نییــە و ئێمــە کارمــان بــۆ خاڵــۆی کــردووە.
  نازانێــت چــی بــکات، بــە کام بــارا بــڕوات، ئەگەڕێتــەوە ســەر مەیدانەکە، شــپرزەس. 
ــان  ــت و پێی ــەی بووبێ ــە تەلەفوونەک ــان ل ــە گوێی ــەو خەڵک ــەواوی ئ ــەوەی ت وەک ئ
ــە  ــا دەرئەکــەوت. خــۆی ب ــە ڕەفتارەکانی ــوو، ترســێک ل زانیبێــت. ســوور هەڵگــەڕا ب
ــە  ــەوە ک ــۆی ئ ــە ه ــاری بۆت ــە کام ڕەفت ــەڕا ک ــدا ئەگ ــە خۆی ــی، ل ــار ئەزان گوناحب
ــی  ــە شــێوەیەک ڕەفتارەکان ــکات.  شــایەت ب ــێ ب ــا پێشــنیارێکی پ ــاوە وەه ــەم پی ئ
ڕابــردووی تیــا ببینێــت، مــرۆڤ هەرچەنیــش بیەوێــت بیشــارێتەوە بــڕێ جــار هــەر 

بــە زۆریــش بێــت ســەر و گــوێ دەریەنــن لــە ڕوخســارتەوە.
ــێ  ــی ل ــەس داوای هەرچێک ــەدا هەرک ــەو کات ــی ل ــار ئەزان ــە گوناحب ــۆی ب    خ
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ــۆش  ــۆ پەردەپ ــت و ب ــی هەبێ ــە کەموکووڕییەک ــک ک ــرد، وەک مرۆڤێ ــە ئەیک بکردای
ــک  ــکات. بڕێ ــک کار ب ــدات، بڕێ ــاج ب ــک ب ــت بڕێ ــار ئەبێ ــەی ناچ ــی عەیبەک کردن
کەموکــووڕی لــە خەڵــک و دەوروبــەر قەبــووڵ بــکات. مێهرەبــان ئەبــن ئــەو کەســانەی 
ــە و قســەی خــۆش زۆر  ــەو کەســانەی نوکت ــارن ئ ــە. تاوانب ــان هەی کەموکووڕییەکی
ئەزانــن، ئەیانەوێــت شــتێکی تــر لــە ناخیانــدا بشــارنەوە، هــەر شــتێک تووڕەییــت لــێ 
ــی  ــی کــە هەمیشــە شــتێکی نوێیــە، الن ــات، تووڕەی ــەرەو کۆیلەییــت ئەب ــت ب بگرێ
کــەم بــۆ ئــەو وەهــا بــوو. هەمیشــە بــە قســە و ڕوانینەکانــی ئــەوەی بــە مــن ئــەوت 
هیــوا تــۆ تاکــەی ئەتوانــی ئــەو هێمنیــەت لــە بیــر و فکــر و ژیانتــدا بپارێــزی، بــا 
ــەو  ــی ئ ــک بتوان ــا ڕۆژێ ــی. ت ــێ نەگرتب ــەڕوو یەخــەی پ ــۆش ڕووب کێشــەیەکی ئەوت

ــۆم. ــی ب هێمنیــەت بپارێزیــت تــۆش کەســێکی جێــگای گومان
ــت،  ــۆی ڕابگرێ ــە خ ــک و مەیدانەک ــاو خەڵ ــێ لەن ــە ناتوان ــپرزەس ک ــدە ش    ئەوەن

ــت. ــاڵ ئەکەوێ ــە پ ــەر تەختەک ــە و لەس ــو هوتێلەک ــەوە نێ ئەڕوات

لەســەر تەختەکــە پــاڵ کەوتــووە و خەریکــە الپەڕەکانــی گووشــییەکەی ئەداتــەوە، 
ــەی  ــو ژوورەک ــنەکەوتووانەی نێ ــکارە کار دەس ــەو کرێ ــۆی ل ــێوەیەک خ ــە ش ــا ب ت
بشــارێتەوە، هەمیشــە تــا بــوو لەنێــو ماڵەوەشــدا بــۆ پەناگرتــن لــە بڕێــک کێشــەکانی 
ــوو، ئــەو کتێبــی وەهــا ناســیبوو، تەنیــا پەناگایــەک  ــای بــە کتێــب بردب ماڵــەوە پەن
ــە  ــری ل ــپیدا بی ــی کار و کاس ــە کات ــە ل ــەس. ڕۆژان ــب و ب ــا کتێ ــەس، تەنی و ب
ــەوە  ــەکان ئەهاتن ــێعرە باش ــردەوە، ش ــەکان ئەک ــو ڕۆمان ــایەتی نێ ــەر و کەس کاراکت
ــە  ــی ب ــەوە و کتێب ــە نەیخوێندووەت ــدا ک ــەو کاتانەش ــا ل ــەواوی ژیانی ــە ت ــری، ل بی
دەســتەوە نەبــووە، هــەر خەریکــی ڕاڤــە و بیرکردنــەوە بــە کتێــب بــووە، ئــەو پەنــاگا 
دەروونییــە، ئــەو چێــژە چێژنەکــراوە دەروونییــە. بــەاڵم لەوێــدا ئــەو کتێبانــەی کــە 
لەگــەڵ خــۆی هێنابــووی تــا تەنانــەت بــە خوێندنــەوەی الپەڕەیەکیــش بێــت ئــەو 
ــی  ــکات کارێک ــت ب ــکات و واهەس ــە ب ــە دەروونیی ــەت و ئارامیی ــە ڕەزای ــت ب هەس
کــردووە، لەنێــو جانتاکەیــدا دەری نەهانیبــوو و نەیوێرابــوو هــەر ئاشکراشــیان بــکات، 
چــوون پێشــتر لــە کار و شــیرکەت و جێگەکانــی تــردا دەری هێنابوون و ویســتبووی 
ــوون،  ــەر شــەق دراب ــی ب ــووە گاڵتــە و تەنانــەت کتێبەکان بیانخوێنێتــەوە، لێــی کراب
ــی ڕاســتەقینەیان  ــەوان دوژمن ــوو، ئ ــی پێشــتر دیب ــەو هەســتیارییەی کرێکارەکان ئ
کتێبــە و پێیــان وایــە هــەزار وشــەی نــاو کتێبــەکان یــەک کــردار ناهێنێــت. بــەاڵم 
ــە  ــێوە ناکەویت ــەو ش ــر ب ــان و ئیت ــاکات الی ــتیارییە دروس ن ــەو هەس ــی ئ گووش
بەرچــاو. گووشــییەکەی بــە دەســتەوە بــوو، جــار و باریــش بــە نهێنــی چاوێــک لــە 
ژمارەکــەی دارا بــکات، ئــەم دوو ژمــارە پێکــەوە هەڵبســەنگێنێت، چــەن ژمارەیــان 
ــووەوە  ــرا دارای هێناب ــەم شــتە خێ ــۆ ئ ــدی نزیکــن. ب ــە یەک ــدە ل هاوبەشــە و چەن
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ــەوە  ــە ژمارەکانییان ــی ب ــەوە، چ پەیوەندییەک ــە یەکیدابوون ــکیدا ل ــە مێش ــری و ل بی
هــەس، ئەگــەر دوو ڕووداوی هاوشــێوەش بــن. پەیوەنــدی نێــوان ئــەم دوو کەســە، 
ئــەم دوو کارە، ئــەم دوو ژمــارە، وەک ئــەوەی چەنــدەی لە یەکچوونــی دوو ڕووی کۆن 
و تــازەی خــۆی هەڵبســەنگێنێت. ئــەم دوو کاتــەی ئێســتا و ڕابــردوو. چ دەســتێکی 
ــەوە و  ــە پشــتی تاقیکردن ــە؟ ل ــەوە هەی ــی مرۆڤ ــە پشــتی ڕووداوەکان ــێحراوی ل س
ــت  ــاگاداری کارەکان ــە ئ ــەو خەڵک ــەواوی ئ ــەوەی ت ــار وەک ئ ــڕێ ج ــەوە؟ ب هەڵەکان
ــۆ  ــن ت ــا بزان ــەوە، ت ــر ئەهێنن ــت بی ــردووی خۆت ــان ڕاب ــە داوا و ڕەفتارەکانی ــن ب ب
ــی  ــەوە کــە هەڵەکان ــات بکەن ــا دڵنی ــت ت ــدە لەســەر خــۆت ڕاســتگۆ و نەگۆڕی چەن
جارانــت ئەکەیتــەوە، پێــت ئەکەنــەوە، ئــەوەت پــێ ئەکەنــەوە کــە تــۆ لــە کردنیشــی 
دڵنیــا نەبــووی، تێــی کەوتــووی. بــڕێ جــار بــە وتنــی قســەیەک و کردنــی کارێــک 
دڵنیــا نیــت کــە ئەمــەت لــە ڕووی هەڵبژاردنــی خۆتــەوە کردبێــت، ســوار ئەبیــت و 

ئەیکەیــت تەنانــەت ئەگــەر بڕواشــت پێــی نەبێــت.
   لەســەر ژمارەکــەی دارا ڕاوەســتاوە، چووبــووەوە ســەر ڕابــردووی خــۆی و ڕاوەســتا 
ــە بینینــی خــۆی  ــووەوە، ل ــە بیــری خــۆی بردب ــوو دارای ل ــن ســاڵ ب ــوو. چەندی ب
بواردبــوو، لــەو بیرەوەرییانــە بــوو کــە نــە تەنیــا نەیئەگێڕایــەوە نەیئەویســت بــە بیری 
خۆیشــی بێنێتــەوە، تــرس لــەوەی ئەگــەر بــە بیــری خــۆی بێنێتــەوە کەســانێک پێــی 
بزانــن. بــڕێ جــار خەڵکــی بــۆ بــە بیرکردنەوەکانیشــت ئەبــەن، وەکــوو مەعموورێــک 
ــاگاداری  ــە ئ ــن ک ــت ئەگەیەن ــان تێ ــن و ڕەفتارەکانی ــە ڕوانی ــوون و ب ــە دواتکەوت ب
ــەوە  ــەر تاوانێک ــەوەی بەس ــن  وەک ئ ــە ئەتبین ــوێن ک ــک ش ــە بڕێ ــن. ل کارەکانت

گرتبێتتیــان قۆڵبەســتت ئەکــەن بــە ڕوانینەکانیــان.
   ســڕ و مەنــگ لەســەر تەختەکــەدا پێچــی لــە خــۆی ئــەدا، لــە قــەف و لوولــی 
ــک وەک  ــووەوە، ڕێ ــی خواردب ــەی خۆی ــڕ پاپۆک ــی س ــوو. وەک مارێک ــدا کەوتب خۆی
مارێکــی ســڕ ماتــڵ بــوو کەســێک بێــت و پێــی پێــدا بنێــت و بیگەزێــت. چــارەی 
ئــەوە بــوو. چــارەی گەســتن بــوو، زۆر کەســی گەســتبوو لــە خــزم و کــەس و دەور 
ــە  ــە ب ــەوەی ک ــتبوونی ب ــوون ماســیوەکانی خــۆی. گەس ــە ورگ شــۆڕ و ق و بەریی
نەبــوو ئەژمــاری ئەکــردن، ڕیگــەی لــە ڕێگایــان جیــا ئەکــردەوە، ســاڵەها بــوو زوانــی 
ــووان  ــتبوۆ، هەم ــەوێ هێش ــەوی ل ــەاڵتی ئ ــوو. بێدەس ــدا نەچەرخاب ــەڵ زوانیان لەگ
ــەم  ــەدات، ه ــێ ئ ــزت پ ــەم هێ ــە ه ــەژاری ک ــەاڵتی و ه ــی. بێدەس ــان ئەزان ئەوەی
ســووکت ئــەکات، بێدەســەاڵتی و هــەژاری کــە زیاتــر ڕەق ئەســتوورت ئەکــەن، زیاتــر 
چــاوت ئەکەنــەوە، چــاوی کوێربــووت. هــەژاری و بێدەســەاڵتی کــە زیاتــر دڵنیــات 

ــەوە. ئەکەن
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ــەی  ــەی. پارەک ــەر کارە نوێک ــووەوە، لەس ــەی گەڕاب ــەر کارەک ــوو لەس ــوارە ب     ئێ
وەرگرتبــوو، پــارە نوێکــەی، جاروبــار دەســتی بــە گیرفانیــدا ئەکــرد و دەســتێکی لــە 
ــچ شــتێکی  ــەوەی هی ــزی ڕەتکردن ــا هێ ــەوەی چم ــوو ل ــەدا. پەشــیمان ب ــە ئ پارەک
نییــە، توانــای بڕیاردانــی دروســتی نییــە، بــۆ بــەری خۆیــی پــێ ناگیرێــت؟ هەســتی 
ــە  ــاریاوە ل ــی و ش ــوو و نهێن ــی نەب ــرد، ئەندامێک ــۆی ئەک ــی خ ــی ڕۆح ــە هێش ب

ــد، شــەقی ئەکــرد، تاقــی ئەکــردەوە. گیانیــدا ئەیزریکان
دەســتی لــە پارەکــە ئــەدا و دائــەڕزا، هەســتی بــە الوازی و گــەڕ و گولــی و پیــس و 
چەپەڵــی خــۆی ئەکــرد، لــەو کاتانــەدا لــە هــەر کاتێــک زیاتر لەو بەشــی شــاعربوونەی 
خــۆی ئەدزییــەوە، حەقــی بــەو کەســانە ئــەدا کــە گاڵتەیــان بــە شــاعربوونی کــردووە. 
ئــەم بەشــی ئــەو بەشــی ئەبــردە ژێــر پرســیارەوە، مرۆڤێــک بــوو کــە بــەردەوام لــەو 
درز و قڵیشــانەوە کــە بووبوونــە لەشــی خــۆی لــەت و کــوت ئەکــرد. ئــەوە بــوو کــە 
نەیئەهێشــت لــە ئــەو مرۆڤێکــی یــەک دەســت و چــەق، ســاق و ســاڵمەت، مرۆڤێــک 
کــە بتوانێــت خــۆی بــە کۆمەڵێــک بــڕوا و ئەخــالق و چەمــک و پێــوەرەوە بناســێنێت، 

کۆمەڵێــک درۆ و شــتی دژ بــە یــەک بــوو کــە ڕاســتییەکی گەورەیــان پێــک هێنابــوو.
ــە  ــان ل ــۆی، زۆر دەرد و ئازاری ــوو ب ــڕکەرێکیان لێهاتب ــوو س ــی وەک کار و ماندوویێت
بیــری ئەبــردەوە. هەســتێکی باشــی بــوو کاتێــک کارێکــی ئەکــرد و مانــدوو ئەبــوو، 
ئۆقــرەی ئەگــرت و ئەخــەوت و قینــی لــە خــۆی نەئەکێشــا، هیــچ شــتێکی ڕۆحــی 
و زەینــی ئــازاری نەئــەدا و ماندوویێتــی هەمــوو شــتێکی لەبیــر ئەبــردەوە و هەســتی 
بــە تــاوان نــە بەرامبــەر بــە خــۆی نــە بەرامبــەر بــە بنەماڵــە نەئەکــرد. بــەاڵم ئــەم 
کارە نوێیــە و ئــەم پووڵــە نوێیــە بووبوونــە بارێــک بــە ســەریۆ، تەنانــەت بــڕێ جــار 
ــۆ چارەســەرکردنی  ــە دەســت بێــت ب ــەم ڕێگایــە ب بیــری ئەکــردەوە پووڵێــک کــە ب
ــەوە  ــوو بێباوەڕیی ــەو هەم ــت. ب ــی ئەبێ ــەری نەرێن ــکەکەی کارتێک ــی خوش نەخۆش
ــەر  ــتێک بەس ــر ش ــەر دوات ــە ئەگ ــوو ک ــا ب ــوو، دڵنی ــدا ب ــە دڵ ــێکی ل ــتا ترس هێش
خوشــکەکەیدا بێــت، ئــەو گرێــی ئەداتــەوە بــەم پووڵــە و بــەم کارەوە، ئــەم پووڵــە 
بــۆ خەرجــی هەمــوو ڕێگایــەک نابێــت، ئەگــەر ماڵــەوە بەمــە بزانــن و ئــەم شــتە لــە 

چاومــا ببینــن یــا بیبیســتنەوە؟
لــە تــەواوی ژیانیــا کارکــردن یەکێــک لــەو تەنیــا شــتانە بــوو هەســتی ســەربەخۆیی 
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و ڕزگاری پــێ دابــوو، بــە تایبــەت ئــەو جــۆرە کارەی ئــەو کردبــووی بەڕاســتی ئیتــر 
خــۆی بێمنــەت کردبــوو، یەکێــک لــەو شــتانەی لــە بیریــا بــوو هەمیشــە ئــەوە بــوو 
کــە جۆرێــک بــکات تــا خــاوەن کارەکــەی بێمنــەت بــکات لــەو پووڵــەی پێی ئــەدات. 
ــاردەوە،  ــرد و ئەیش ــەربەخۆیی نەئەک ــە س ــتی ب ــووڵ و کارەدا هەس ــەم پ ــەاڵم ل ب
ــوون،  ــوە کردب ــری پێ ــووەوە و فەخ ــی گێڕاب ــی خۆی ــە کارەکان ــە هەمیش ــک ک ئەوێ
لەوانــە نەبــوو ســەرچاوەی داهاتــی نــاڕوون بێــت و نەزانــێ چەنــی بــە چەنــدە، بــەاڵم 
لێــرە وەک ئــەو خەڵکــەی لــێ هاتبــوو، بــۆ ســاتێکیش نەیئەتوانــی وەک ئــەو خەڵکــە 
بژیــەت، گرنــگ نییــە کــە چییــان شــاردۆتەوە، گرنــگ ئــەوە بــوو بــۆی کــە چــۆن 
ئەتوانــن شــت بشــارنەوە و بژیــەن پێــوەی. کــە چــۆن ئەتوانــن کارێــک بکــەن هەســت 
ــە  ــن ب ــدراو ب ــن گرێ ــووڵ وەرگرت ــۆ پ ــە ســەربەخۆیی نەکــەن تێیــدا، هەمیشــە ب ب
ــەن و  ــە ترســەوە بژی ــەو شــوێنە نەشــکێنن و ب ــی ئ جێگایەکــۆ، یاســا و بنەڕەتەکان
هەمیشــە چاوەڕوانــی لوتــف و کــەرەم بــن، لوتــف و کەرەمــی پــوول. ئەویــش لــەم 

کارەدا هەســتی بــە وابەســتەی و گرێــدراوی ئەکــرد.
پێشــتریش هاوشــێوەی ئــەم جــۆرە کارەی کردبــوو، لــەم جــۆرە پووڵــەی هێنابــووەوە  
ماڵــەوەش پێیــان زانیبــوو، تەنانــەت دایکــی لــەو پووڵــە مەولوویــی و خێــر و خێراتــی 
لــێ کردبــوو، مەولوویــی بــۆ خــاس بوونــەوەی کچــە نەخۆشــەکەی، پووڵــی مــەال و 
مزگەوتــی لــێ دابــوو، لــە پووڵــی ئــارق فرۆشــییەکەی ئــەو، ســەرانەی مــەال درابــوو 

و مزگەوتــی لــێ ســاز کرابــوو. 
بوغــز و قیــن وەک مارێکــی ڕەق لــە گیانیــا پێچــی لــە خــۆی ئــەدا و هەســتی پــێ 
ئەکــرد، وەک مارێــک قەپــی بــە قــوڕگ و بینــە قاقایــدا کردبێــت. کاتێــک بــە پووڵــی 
ئــارق فرۆشــی ئــەو کارانــەی لــێ کردبــوو نــە تەنیــا مــەال و مزگــەوت و بنەماڵەکــەی 
ــوو.  ــگ بووب ــوو، ئەمیــش خــۆی بێدەن ــگ بووب ــەت خــواش بێدەن ــەر تەنان و دەوروب
ســەرەتا تەمایــەر بــوو دەنگێــک لــە شــوێنێکەوە بێــت، لــە گۆشــەیەکی عاســمانەوە، 
نەهاتبــوو. بــە پــووڵ دەمــی خــوا و حەقێقەتــی بەســتبوو. پــووڵ ســام و هەیبــەت و 
قورســییەک بــە مــرۆڤ ئــەدات کــە هەمــوو شــت و کەســێک لــە بەرابەریــدا بێدەنــگ 
ئەبــن یــا ئەگەریــش دەنــگ هەڵبــڕن ئەوەنــدە بــە ترســەوە و نــزم و نەوییــە، کــە 
بیســتنی هیــچ درزێــک ناکاتــە دەروونــی هیــچ کەســەوە. لەســەر تەختەکــە کەوتبــوو 

لــە دڵــەوە ئەیــوت کــە پــووڵ پووڵــە وەهــا کــە خــوا خوایــە.

   گەڕابــووەوە تەنیایییــە ســامناکەکەی خــۆی، هەمــوو ئەوانــەی کــە شــاردبوویانەوە، 
کــە دەردەکانیــان لــە بیــری بردبــووەوە، هەموویــان جێیــان هێشــتبوو لــە دۆزەخــی 
ــاوان و کارە  ــە ت ــی ل ــە نزیک ــووەوە و زۆر هەســتی ب ــازە گەڕاب ــدا. ت ــی خۆی دەروون
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ــە  ــە ب ــازە وای ــی ت ــەرەتاکان وەک زەخمێک ــک س ــەر گوناحێ ــرد. ه ــەی ئەک تازەک
لەشــتەوە و دواتــر کۆنــە ئەبێــت و خــۆش ئەبێتــەوە و هەســتی پــێ ناکەیــت و بگــرە 
چێــژ لــە هەڵکەندنــی بزمارتــەی گۆشــت و خوێنــی وشــکەوەبووی ئەبینــی. هەســتی 
ــردووە.  ــی ک ــا کارێک ــووڵ وەه ــۆ پ ــە ب ــۆی ک ــە خ ــەر ب ــرد بەرامب ــاوان ئەک ــە ت ب
ــژدان  ــری تیــا نییــە، وی ــی مــرۆڤ هیــچ شــتێکی ت ــە ویژدان تەنیایــی کــە جگــە ل
ئــەو مێردزمەیــەی ناخــت کــە کۆمەڵــگا پــەروەردەی کــردووە، بــە تاوانبــارت ئەزانــێ، 

هەڵــەت پــێ ئــەکات تــا بــە هەڵەکانــی تــۆ خــۆی زینــوو بکاتــەوە.
ــەو  ــڵ ئ ــژدان و ڕۆح و عەق ــە وی ــەوەی ک ــووە، وەک ئ ــورس ب ــی ق ــوو لەش هەم
ــە  ــە هەمیش ــۆی، ک ــەر خ ــە س ــۆی کەوتبێت ــی خ ــتبێ و قورس ــەیان جێهێش لەش
بــاری ئــەم لەشــە بەســەر ئەوانەوەیــە و هەســتی پــێ ناکەیــت، ئەهــا کاتێــک کارێــک 
ــە  ــت ب ــدە هەس ــت چەن ــی ڕازی ــت و پێ ــێ ئەکەی ــەزی پ ــۆت ح ــە خ ــەی ک ئەک

ــت. ــۆت ڕازی ــە خ ــەی و ل ــت ئەک ــووکی لەش س
ــەو  ــەت ئ ــتبوو. تەنان ــی هێش ــتێک جێ ــوو ش ــوو، هەم ــورس بووب ــی ق ــوو لەش هەم
ــدا  ــەرابی ڕۆحی ــە س ــوو، ب ــوو ڕای نەگرتب ــاڵ کەوتب ــەری پ ــە س ــە ل ــەش ک تەخت
ــەوەی پلــە پلــە دابچێــت و بکەوێتــە خــوارەوە. بەبــێ  ــوو وەک ئ ــوو. وەهــا ب داچووب
ــەو  ــێتیا خ ــرەت و برس ــی و حەس ــاو ماندوویێت ــەوە لەن ــە دەمیی ــەوەی زاو بکات ئ

ــەوە. ئەیبات

ــی  ــک، دوو جــار، کات ــک جارێ ــووە کاری هەمــوو ڕۆژێکــی، ڕۆژێ ــر ئەمــە بووب    ئیت
ــەو  ــردە ئ ــات و ئەیب ــوێنیدا ئەه ــە ش ــینەکەیۆ ب ــە ماش ــار ب ــێ ج ــوو س ــاش ب وەه
باڵەخانــە چۆاڵنــەی کــە هێشــتا نیــوەکارە بــوون و تــەواو نەکرابــوون، ئــەو باڵەخانــە 
ــە،  ــی پاککردنەوەیان ــوو خەریک ــەوەی وتب ــە ماڵ ــدا ب ــە تەلەفوون ــە ل ــەی ک چۆاڵن
ــە  ــەی ک ــە چۆاڵن ــەو باڵەخان ــە. ئ ــی هەی ــی باش ــە کارێک ــەوە ک ــای کردبوون دڵنی
پێشــتر هــەزار جــار لــە نێویانــدا لێــی هەســتابوو و بیــری کردنــی کەســێک داگیــری 
کردبــوو، کرێــکارەکان وەهــان هەمیشــە کــەالوە و شــوێنە چۆڵــەکان بــۆ گانکــردن 
ــەو ژوورە  ــن. ئ ــە مێشــکیاندایە، شــوێن و ژوورە ڕازاوەکان هەســتەکانیان ناجووڵێن ل
ــۆڵ و  ــوون، ژوورە چ ــەو ب ــپەڕی ئ ــوێنی دەس ــتر ش ــە پێش ــەی ک ــۆڵ ناتەواوان چ

ــەن. ــەو کارە ئەب ــەرەو ئ ــن و مێشــکت ب ــتەکانت ئەجووڵێن ــەکان هەس فێنک
هەمــوو ڕۆژێ لــەوێ دەســتی ئەکــرد بــە کردنــی و لــە دەمار و ماســوولکە ســفتەکانی 
قوونــی چێژێکــی بێکۆتایــی ئەبــرد، شــێتانە دەســتی بــە گاینــی ئەکــرد تــا کێــری 
لــە قوونیــدا لــە گرێیەکــی ڕەقــی ئــەدا و خــاوەن کارەکــەی بەمــە ســوێی ئەهاتــەوە 
ــڕێ  ــە و ب ــەی ئەدای ــرد و پارەک ــۆی ئەک ــەوەی خ ــە کۆکردن ــتی ب ــرا دەس و خێ



ند
وە

 ڕا
وو

ەب
ع

25

جاریــش لــەوێ جێــی ئەهێشــت و نەیئەبــردەوە نێــو هوتێلەکــە. تــا کاتژمێرێــک بــە 
ســەریدا ئەڕۆشــت لێــی هــەڵ ئەهــات و ئەچــوو، بــەاڵم دواتــر دەســتی بــە زەنــگ 
لێــدان ئەکــرد بــۆی، ئــەو کەســانە تەنیــان و الواز، تەنیــا و الواز، ســەرەڕای هەمــوو 
پــووڵ و پــارە و پێگەکــەی تەنیــا کــەس بــوو لــە دنیــا کــە وردە وردە خەریــک بــوو 
بــە ســەریدا زاڵ ئەبــوو. ڕۆژی یەکــەم بــوو کــە بــۆی ســەخت بــوو، چیتــر وەکــوو 
ــە  ــتییەکی زۆر ب ــەرەڕای پێویس ــەوەڵ س ــەن ڕۆژی ئ ــی. چ ــی ئەڕوان ــەیەک لێ پیش
ــێ بســێنم،  ــەم کارە پووڵــت ل ــۆ ئ پــووڵ، ویســتبووی پێــی بڵێــت کــە نامەوێــت ب
نەیوتبــوو و ســەندبووی، بــەاڵم زۆر جــار نەیئەزانــی چــی لــە پووڵەکــە بــکات چــۆن 
هەڵــی بگرێــت. وەری ئەگــرت و بــە حەســرەتی وەرگرتــن و خەرجکردنــی پووڵەکــەوە 

ئەتالیــەوە.
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ــەرییەوە  ــت س ــتی لەپش ــەردوو دەس ــەوت و ه ــاڵ ئەک ــەی پ ــەر تەختەک     لەس
ــۆ تیشــکی هەتاوێکــی  ــەوەی ب ــک چــرچ ئەکــرد وەک ئ هەڵئەپێــکا و ناوچــاوی تۆزێ
ــۆ  ــەو درزەوە ب ــردووی و ل ــەوەی کــە درزێــک بووبێتــە ڕاب زۆر تیــژ بڕوانێــت. وەک ئ

ــت.  ــردووی خــۆی بڕوانێ ڕاب
ــە  ــەک ل ــک و هیوای ــرق و تیش ــچ زرق و ب ــوواڵ، هی ــە ق ــەوە ب ــی چووبوون چاوەکان
ــی  ــە هەمووان ــوو ک ــە ب ــی. ئەم ــۆڵ ئەیڕوان ــگ و چ ــک و برین ــوو، وش ــا نەب ڕوانینی
ــەڕ  ــە ت ــاوات و بەڵێن ــوا و ئ ــەواوی هی ــەڵ ت ــوو لەگ ــە دژ ب ــەم ڕوانین ــەدا. ئ ــازار ئ ئ
ــووڕە ئەکــرد،  ــی ت ــد و هەمووان ــوای ئەچان ــووی بێهی ــا، ت ــی ئەوان و هەتاهەتایییەکان
ــە  ــەوە، ب ــە گا و دەوڵەمەندیی ــبینییەوە، ب ــبین و ڕەش ــە گەش ــگا ب ــەواوی کۆمەڵ ت
شــاعر و نووســەرییەوە، بــە مــەال و بێدینییــەوە، تەنانــەت بەوانــەش کــە خۆیــان بــە 
جۆرێــک ڕوانینیــان وەهــا بــوو، هەموویــان بێزاربــوون لــە وەهــا ڕوانینێــک. کۆمەڵــگای 
بــەرەو پێــش و پێشــکەوتوویان ئەویســت، ســەرکەوتن و ســەرکەوتوویان ئەویســت، 
ــەکان.  ــوو نەهامەتیی ــۆکاری هەم ــەکان، ه ــوو ناکامیی ــی هەم ــوا، دەرمان ــوا، هی هی
ئەبێــت ســەر بخــەی کۆمەڵــگا بــە ڕوانینەکانــت بــە قســە و کارەکانــت. ڕێبــاز، ڕێبــاز، 
ڕێــگا، گــۆڕان، گــۆڕان لــە چارەنووســدا، لــە چارەنووســی خۆتــدا، لــە چــارە نووســی 
ــە چارەنووســی ئاییــن و دینــدا. ــدا، ل ــە چارەنووســی نەتــەوە و جیهان ــگادا، ل کۆمەڵ
ــی تەنگبــووی  ــە چاویــەوە دڵ ــەوەی ل ــوو. وەک ئ ــۆش ب ــەو ڕوانینــی ڕســتەیەکی ب ئ
ببینــی، لــە چاویــەوە کــە لــە درزی دیــوار ئەچــوو، تــۆش ئەو ڕابــردووەی لە پشــتەوە 
ــی چارەنووســدا  ــە دوای گۆڕان ــەدا ب ــەم جیهان ــە پشــتەوە نووســرابێت ل ــی و ل ببین
ــاریاوەی  ــتێکی ش ــوو، ش ــەک هەب ــدا نهێنیی ــو ڕوانینەکانی ــەڕێ. لەنێ ــەڕێ. مەگ مەگ
بینیبــوو، شــتێکی لــە چاویــدا شــاردبووەوە. هــەروا کــە لەســەر تەختەکــەی کەوتبــوو 

گوێــی لــە دەنگەکانــی ناخــی ئەگــرت:
ــەدات، وەهــا خــۆی  ــە تێنەگەیشــتن ئ ــەدا، خــۆی ل ــە گێــژی ئ    مــرۆڤ خــۆی ل
ــە  ــت، ب ــان بدۆڕێنی ــێک جیه ــی کەس ــە ڕوانین ــت ب ــا ئەکرێ ــترە، ئەن ــات باش دەربخ
ڕوانیــن لــە ڕوانینــی کەســێک هەســت بکەیــت چەنــدە لــە ژیــان دوور کەوتوویتــەوە، 

ــان.  مــەودای خــۆت و جیهــان، خــۆت و ژی
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هەمیشــە دوور ئەیڕوانــی وەک ئــەوەی ببینێــت چەنــدە لــە ژیــان دوور کەوتۆتــەوە. 
داهاتــوو بــەرەو دوا پاڵــی پێــوە ئەنــا و ڕابــردووش بــەرەو دوا ئەیکێشــا.

ــتێکی  ــە ش ــێ، هەمیش ــوە ئەن ــت پێ ــەرەو دواوە پاڵ ــار ب ــتێکی نادی ــە دەس هەمیش
ــتنی  ــە ڕۆش ــت ب ــە هەس ــدا ک ــەو کاتانەش ــەواوی ئ ــە ت ــێ، ل ــت ئەهێڵ ــار جێ نادی
ناکەیــت، بڕێــک جــار قورســی ئــەو جێهێشــتنە لــە یــەک کاتــدا ئەکەوێــت بــە ملتــدا. 
دەســتێکی نادیــار، شــتێکی نادیــار، کــە ســەرەتاش لــە گەڵتــا نەخولقــاوە بــە دوایــدا 
ئەگەڕێــی، بــە دوای شــتێکدا کــە نازانــی چییــە، نازانــی کێیــە، نــەک ئەوەی کەســێک 
یــا کەســانێک لــە دەور و بەرتــدا چووبێتــن، هیــچ خــاک و ڕێــگا و جێگایــەک ناتگرێتــە 
خــۆی. بــێ ئۆقــرەی. هەمــوو شــتێکت دۆڕانــدووە، بێئۆقــرەی وەک ئــەوەی لــە یــەک 
ســاتدا بــە مــل تەرمەکانــی ناختــا بکــەوی. مــەودای نێــوان دوو هەســت، مــەودای 
ــت.  ــان و هەســت و ئارەزووەکان ــوان جیه ــەودای نێ ــان، م ــتێک و جیه ــوان هەس نێ
بــێ ئۆقــرەی. هەمــوو شــت و کەســێک جێــی هێشــتووی، تــۆ خیانەتــت لــێ کــراوە، 
ــە  ــە خەریک ــەو نەزانین ــازاری ئ ــوە، و ئ ــراوە و نەتزانی ــێ ک ــت ل ــاڵەهاس خیانەت س
بتکــوژێ. بمــرە. هەڵــە نیــت. غــەدرت لــێ کــراوە، زۆر ســاویلکەی، جیهانــت لــە دڵ 
ــێ  ــۆ ســەرت ل ــۆ ئامرازێکــی، ت ــەکار هێنــراوی، ت ــۆ ب ــەوە بینیــوە، ت و چــاوی خۆت
ــک کــراوی،  ــت کــراوە، ورد کــراوی، ئەت ــە قول ــا ل ــێ کــراوە، ب شــێواوە، گاڵتــەت پ
ــز  ــگات، پەراوێ ــە کۆمەڵ ــەت، ل ــە بنەماڵ ــە دەر، ل ــت کراویتەت ــۆڕی هەڤااڵن ــە ک ل
خــراوی، تــۆ تەنیایــت، ناتوانــی ڕووبــەڕووی هیــچ شــتێک ببیتــەوە، تەنانــەت ناتوانــی 

ڕووبــەڕووی خۆیشــت ببیتــەوە. تەنیــای. 
ــە،  ــت هەڵەی ــت نەبێ ــچ کردەوەیەک ــش هی ــە، ئەگەری ــت هەڵەی ــوو کردەوەیەک هەم
تــۆ تاونباریــت و دەســتت لــە مێــژووا هەیــە، بــەوەی کــە دەســتت نییــە، دەســتت 
هەیــە، تاوانبــاری کــە لــەم ســەردەمەدا ئەژیــت، تاوانبــار ئەبــووی گــەر لە ڕابردووشــا 
بژیایــەی، هــەژاری تاوانــە، تاوانێــک کــە نازانــی بەرامبــەر کــێ کردووتــە جگــە لــە 
ــتەکەی  ــەوا هەس ــەش ک ــەو تاوانان ــەت ئ ــاوی، تەنان ــاوان خولق ــۆ ت ــۆ ب ــۆت.  ت خ
ــز و  ــۆ کەســێکی خــۆالدەری، کەســێکی ترســنۆکی، حی ــە، ت ــدا نیی دەســتت تێیان
ــار  ــت، زوو بڕی ــک ڕازی نی ــچ دۆخێ ــە هی ــووڕەی، ب ــێکی ت ــەژی، کەس ــاڵمەت ئ س
ــە  ــڕێ جــار ک ــۆ ب ــت، ت ــۆ ســەبوور نی ــەرت، ت ــەدەی لەســەر کەســەکانی دەوروب ئ
ــەر دوو  ــووە ه ــتەوە گرت ــە دەس ــت ب ــەی. دارێک ــت هەڵ ــش ئەبی ــەی ڕەوتێکی ئاوێت

ــە.  ســەری گوواویی
ــی  ــۆی تاق ــۆدا خ ــە ت ــۆ، ل ــۆدا دۆزیوەت ــە ت ــۆی ل ــگای خ ــە ڕێ ــەی، هەڵ ــۆ هەڵ ت
ئەکاتــەوە کــە بزانــێ هەڵــەس یــا نــە، تــۆ هێنــدە الوازی کــە هەمــوو ڕەفتارەکانــی 



ول
گ

28

ــێ، هیــچ کات نەوتوانیــوە  ــەوە ئەن ــە درگات ــە خــاس و خراپییــەوە دەس ل مــرۆڤ ب
ــە  ــڕ ب ــار پ ــڕێ ج ــا ب ــەی، ی ــۆ خراپ ــی ت ــت و بڵێ ــەوە بنێی ــە ڕووی خراپ دەس ل
پێســتی خــۆی ڕاســتی تەرێــق بکەیتــەوە و بڵێیــت تــۆ درۆیــت. تەنیــا لــە تــۆ لــە 
ــە  ــت، ل ــە ئەبینرێ ــە و هەڵســوکەوت و ڕەفتاران ــەم جــۆرە هەڵ ــۆ ئ کەســێکی وەک ت
ئینســانی هــەژار و تەنیــا، کــە هەمــوو کــەس بــە خۆیــدا ئەپەرمێتــەوە بــە جۆرێــک 
بیکوژێــت، بــە جۆرێــک زاڵبوونــی خــۆی بــە ســەریدا بســەپێنێت، تاوانەکانــی خــۆی 
ــەم  ــە ئ ــە پێســتی تۆی ــڕ ب ــوو پ ــەرێ عەب ــی خــۆی. ئ ــە ملــی، کەموکووڕییەکان بکات
کارانــە، ئــەم هەاڵنــە. وەک ئەڵێــن بــەڕە لــە شــوێنی تەنکییــەوە ئەدڕێــت. تــۆ شــوێنی 
ــی  ــەوە و پێ ــی مرۆڤ ــە لەش ــە بۆت ــەقارەی ک ــەو درز و ش ــەی، ئ ــەم ژیان ــی ئ تەنک
ــۆ ئینســان  ــان نییــە، ئیدەئالێکــت ب ــۆ ژی ــۆ مــرۆڤ نیــت. ئیدەئالێکــت ب نازانێــت. ت
نییــە، بــۆ ڕەفتارەکانــی ئینســان نییــە، بەبــێ هیــچ ئامانجێــک ئەژیــت، لــە هەمــوو 

ــە و دەرد و ڕەنجــی خــۆت. ــە هەڵ ــر ئەبیــت جگــە ل شــتێک تێ
ــەت  ــەم دەوڵ ــێ ئەک ــی ل ــن باس ــەی م ــەو دۆخ ــوا ئ ــووم، هی ــی وتب ــتر پێ    پێش
ــەدا  ــەڵ ئەوان ــی لەگ ــە ڕوون ــن ب ــە م ــتە ک ــەوە ڕاس ــن، ئ ــی نی و دەمودەزگاکان
ــوو  ــی بەڕێکەوت ــە، خەڵکێک ــەم خەڵکێک ــەوەی باســی ئەک ــەاڵم ئ ــە، ب کێشــەم هەی
کــە تــازە پێویســتیان بــە هیــچ دەمــودەزگا و دیکتاتۆرێــک نییــە بــۆ پاڵپشــتیکردن 
ــچ زۆر و  ــێ هی ــک بەب ــان خۆڕس ــان، خۆی ــی پێدانی ــکەری و بەرچاوڕوون و ڕێخۆش

ــەن.   ــێ ئەک ــان جێبەج ــۆز ئەرکەکانی ــەروازێکی دڵس ــک وەک س زەبەنێ
بــە خۆتــت ئــەوت هــەر وەک ئــەوم، بــەاڵم ئەوێــک کــە پێشــتر کوشــتم لــە ناخمــا و 
نەمهێشــت گــەورە بێــت تــا نەبێتــە بەربەســت لــە ژیانمــدا. زۆرینــەی ئەوانــەی بــە 
بیــر و مێشــکی ئەمــدا دێــن و داگیــری ئەکــەن، هــەر ئەوانــەن کــە دێــن و ئەبنــە 

داڵغــە و بێدەنگــی لــە منــا.

   دەســت و قاچێکــی لــە تەختەکــەوە شــۆڕ بووبــووەوە، ســەری تۆزێــک بــە پشــتا 
کەوتبــوو و دەمــی کرابــووەوە لەســەر ســەرینەکەیا، وەک ئــەوەی هیالکــی و مــەرگ 
و پەشــیمانی و ڕابــردوو و دەنــگ و بیرەکانــی ناخــی دەمیــان هەڵچڕیبێــت. دەســت و 
قاچێکــی و ســەری بــەم الو الی تەختەکــەدا شــۆڕ بووبــووەوە وەک ئــەوەی توابێتــەوە، 
ــا  ــە نێوانیان ــەک ل ــچ هاوکاریی ــەوە و هی ــا بووبێت ــەک جی ــە ی ــی ل ــی لەش ئەندامەکان
نەمابێــت، ئەســتەم بــوو کۆکردنــەوەی ئــەو ئەندامانــە پێکــەوە، پێکــەوە کارکردنیــان، 
پێکــەوە لکاندنەوەیــان، دروســتکردنەوەی مرۆڤێــک لێیــان. شــکابوو، توابــووەوە، داڕزا 

بــوو، ئــەرێ داڕزان.
ــچ  ــای هی ــز و توان ــەوت، هێ ــێ دەم و زوان ئەک ــر ب ــن کاتژمێ ــێوە چەندی ــەم ش ب
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شــتێکی نەئەمــا، ئەبــووە پلێــک گۆشــت، پلێــک گۆشــتی ڕزیــو، وەک ئــەوەی تــەواوی 
ئــەو هێــز و توانایانــەی کــە لــە شــوێنە جیاجیاکانــی ڕابــردوو لــە دەســتی دابــوون 

لــەو کاتــەدا هەموویــان یەکیــان گرتبێتــۆ و لــەو ســاتەدا لــە لەشــی بچنــە دەر.

   ئێســتا هیــچ کات شــوێن پێیەکــی پتــەوی نەبــوو بــۆی، هــەر دڵشــکانێک، هــەر 
ــار دەرد و  ــڕێ ج ــۆی، ب ــردووی خ ــەوە ڕاب ــووڕی ئەدای ــک ت ــج و ئازارێ دەرد و ڕەن
ڕەنجێکــی تــازە هەمــوو دەرد و ڕەنجــە کــۆن و پێشــووترەکانت بــۆ زینــوو ئەکاتــەوە، 
ــە  ــت ئەبێت ــەوە، ڕۆح و لەش ــەر هەڵئەدەن ــا س ــە ناخت ــی ل ــینێکی نهێن وەک نەخۆش
حەشــری بریــن و ڕەنجەکانــت، هەموویــان پێکــەوە گــرێ ئەدەیتــەوە هــەر هەمــان 
ــەک کات و  ــە برینێکــی گــەورە و ناســۆر. ی ــی پێشــتر بۆت ــە کــۆن و چکۆلەکان برین
یــەک جــێ تێکــڕا بیــر بــە هەمــوو بریــن و شکســتەکانت ئەکەیتــەوە یــەک جێگــە بــە 
ســەرتا ئەبــارن و هیچــت لــە بەرامبەریانــدا پــێ ناکــرێ. کاتێــک هەڵەیــەک ئەکەیــت 
تــەواوی هەڵــە و کەموکووڕییەکانــی ڕابــردووت زینــوو ئەبێتــەوە و ســەر هەڵئەداتەوە، 
ــێ  ــەوە خــۆت هەســتی پ ــا نەدەن ــە ناوچاوتی ــن و ب ــت نەڵێ ــش خەڵکــی پێ ئەگەری

ئەکەیــت و خــۆت ســەرکۆنە ئەکەیــت و خــۆت ســزاوار ئەبینیــت. 
بــە هەڵدێرێکــەوە وێســابوو کــە کات بــڕێ جــار ژێــر پێــی خاڵــی ئەکــرد. هەمــوو 
ــک  ــار پێکــەوە پەیوەســتن، هەمــوو ڕووداو و دەرد و ئازارێ ــە هێڵێکــی نادی شــتێک ب
ــار وەک  ــە. بڕێج ــردوو تەزبێحێک ــەوە، ڕاب ــر کردن ــی بی ــەوە، پەت ــە پەتێک ــراوە ب ک
تەزبێحێــک کــە کرابێــت بــە پەتێکــەوە و هەمــوو شــتێکت لــە جێــی خۆیــدا و بــە 
دوای یەکــدا لــە بیــرە. بــڕێ جاریــش پچــڕاوە، وەک تەزبێحێکــی چــڕاو ڕووداوەکان و 
دەرد و ئازارەکانــی خۆتــت لــێ ون ئەبێــت و نایاندۆزیتــەوە، وێڵیــت و ســەرگەردان 

ــدا کــە تەزبێحێکــی پچــڕاوە. ــە دوای ڕابردووت ــەدا، ب ــەو مووروان ــە دوای ئ ب
ــی  ــەی تەنیایییەکان ــەوە، تاس ــۆی ئەکات ــی خ ــەی دەردەکان ــار تاس ــڕێ ج ــرۆڤ ب م
خــۆی، چێــژ ئەبــات لــەوەی کــە ئــەو کەســێکە ئــازاری چەشــتووە گورزێکــی باشــە 
ــزی و  ــی بەهێ ــە نێوان ــج ل ــەوەی دەرد و ڕەن ــەوە. گێڕان ــۆ گێڕان ــتییەوە ب ــە دەس ب
ڕەزالەتــدا ئەتهێڵێتــەوە و بەرزەخێکــە، بەرزەخــی ڕا و بڕیــاری خەڵــک.  مــرۆڤ هیــچ 
کات چێــژ لــە کەســێک نابــات کــە لــە خۆی زیاتــر ئــازاری چەشــتبێت، ئــەوە یەکێکە 
لــە تایبەتمەندییەکانــی هــەر کەســێک، تەنانــەت ئەیەوێــت لــە ڕێگــەی ئازارەکانییــەوە 
خــۆی بەســەر دەوروبــەردا بســەپێنێت. مرۆڤ لــە بەرابەری کەســێکی ئازارچەشــتوودا 
هیــچ قســەیەکی بــۆ وتــن نییــە. بــەردەوام بــە دوای ئازارەکانــی خۆیــدا ئەگەڕێــت، 
ــە  ــژوو ک ــت، مێ ــدا ئەگەڕێ ــە دوای ــژوودا ب ــە مێ ــدا، ل ــتەکانی خۆی ــە دوای شکس ب
جێــگای هیــچ ســەرکەوتنێکی تیــا نەبۆتــەوە و هەمــوو شــتێک دۆڕاوە تێیــدا، دۆڕاو 
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ــی  ــە قۆناغەکان ــک ل ــت یەکێ ــە ئەکرێ ــت ک ــدن و شکس ــبەتی کات. دۆڕان ــە نس ب
ــبەتی  ــە نس ــەرکەوتن ب ــت، س ــەرکەوتن بێ ــودی س ــایەت خ ــت، ش ــەرکەوتن بێ س
ــە  ــە هەڵ ــەوەی ک ــی مێشــکت، ل ــە وتوویرەکان ــی ل ــی خــۆت، دڵنیای ــر دڵنیایی زیات

نەبوویــت و هیــچ ســەرکەوتنێک بوونــی نییــە، النــی کــەم ســەرکەوتنی گشــتی. 
مێــژوو تاســەی شکســت و خیانەتەکانــی خــۆی ئەکاتــەوە بۆیــە شکســت ئەخواتــەوە. 
ئەوەیــە دوای ماوەیــە ڕایەیــت و دایــەی بــە بریــن و ئازارەکانــی خــۆت، کــە ئەگــەر 
ــادا. شــتێک  ــچ شــتێک ڕوو ن ــۆ هی ــە ب ــەوەی ک ــەدا دڵتەنگــی ل ــچ شــتێک ڕوو ن هی

ڕۆشــتووە لــە گیانتــدا، ئــازار، ئــازاری چێــژ بەخــش.

ــت  ــاریاوەس، خۆش ــدا، ش ــە ناخت ــە، ل ــی مرۆڤدای ــان و دەروون ــە گی ــردوو ل    ڕاب
ــی.  ــە، شــتێکی دەرەک ــا گومانێک ــۆس تەنی ــە دەرەوەی ت ــوو ل ــەاڵم داهات ــت، ب ئەوێ
ڕابــردوو خەرمــان و شــەنوکەوکردنی کاتــە، کاتــی بەدەســتهێنراو، بەشــی تــۆ لە کات 
و ژیــان، لــە هەڵســوکەوتەکان، چاڵــی و بەرزییەکانــی کات، تێپەڕیــن و تێنەپەڕینــی، 
خێرایــی نێــوان مێڵەکانــی کاتژمێــر کــە لــە هەمووانــدا مەودایەکــی یەکســانی هەیــە 

و خێرایــی تێپەڕینەکــەی لــە هــەر کامانــا جیــاوازە.
ــەک،  ــە ی ــم گەورەبوونمــان نەئەکەوت وەک مــن کــە هیــچ کات لەگــەڵ هاوتەمەنەکان
ڕیــش دەرهێنانمــان، باڵــق بوونمــان، بــڕێ جــار ١٧ ســاڵەیم لــە ٢١ ســاڵەییا ئەزموون 
ئەکــرد، چــەن ســاڵ پانــزە ســالە ئەبــووم و گــەورە نەئەبــووم، کــە گــەورە ئەبــووم 
ــە،  ــت، نیم ــاڵەییم نەبووبێ ــەژدە س ــت ه ــوو، ئەکرێ ــەن ب ــاڵم تەم ــت و دوو س بیس
نەمبــووە. بڕێــک لــە ســاڵەکانی تەمــەن نەهاتــوون، غایبــن، بــە مەرگــی کەســێکەوە 
ئــەو ساڵەشــم مــردووە، ئەکرێــت لــە    حەفتــاد بــەو الوە ئەزموونیــان بکــەم، 
ناهاوســەنگی کات کــە پیــری و باوکایەتیــم لــە ســێزدە ســاڵەییا ئەزمــوون کــرد. ئــەو 
ــن، غــار و  ــی کات ــی خــۆم نەکــردووە کــون و دەالقەکان ــە تەمەن ســااڵنە هەســتم ب
ئەشــکەوتەکانی کات و تەمــەن تــا بتوانــم لــەو کونانــەوە بــۆ ســاڵەکانی تــرم بگەڕێــم 

ــووم. و بڕوانــم. منداڵیــم نەبــووە بــەم تەمەنــەی ئێســتامەوە لەدایــک ب
ــوو  ــت و هەم ــان و لەش ــو ژی ــکێکەوە بەنێ ــرکی ئاس ــە س ــار ب ــڕێ ج ــە ب کات ک
ــە چــاو نوقــم ئەبێــت، بڕێجاریــش بــە مەنــی گایەکــە  ــدا تێئەپــەڕێ و ل ڕووداوەکان
ــە  ــە شــاخ و ســەر و الملیــدا دێنیــت و ئەیخورێنــی. ب ــە نزیکــەوە دەســت ب کــە ل
ــا  ــە تەنی ــەی ک ــەو کات و زەمان ــە، ئ ــی هەنووک ــی کات و زەمەن ــتەوە نەمان دەس
ــا.  ــەوە و هــەر خــۆت و تەنی ــە دەســتت داوە، هــەر خــۆت ماویتەت ــە و ل هــی خۆت
چارەنووســی تاڵــی ئــەوەی کــە کــوڕی دەوران و زەمانــی خــۆت نەبیــت، ئــەو جــۆرە 
کەســانە لــە هەمــوو شــوێنێکدا ئەناســرێنەوە. زەمــان و کات کــە تەنیــا لەگــەڵ ڕۆڵــە 
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ــت  ــەر کات بیەوێ ــە و ه ــدی هەی ــەدا پەیوەن ــا و هەنووک ــی خۆی و کەســە نزیکەکان
ــە دەرەوە و ســووک و بێبایەخــت  ــە ئەتکات ــە و هەنووک ــە بازنەک ــت و ل ــت یەڵێ جێ

ــدوو. ــی زین ــا کات ــەک، کات، تەنی ــە مردووی ــەکات، ئەتکات ئ
کات کــە وێســانی بــۆ نییــە و هــەر کــە وێســا ئەمــرێ، تێئەپــەڕێ و ئەچێــت بــێ 
ــت  ــەڕێ و ئەچێ ــت، تێئەپ ــە و گرفتەکان ــەن و کێش ــاروودۆخ و تەم ــە ب ــدان ب گوێ
بــێ ئــەوەی هیــچ کەســێک مافــی ئــەوەی هەبێــت داوای مافــی خــۆی و ســوود و 
ــکات. تەنیــا شــتێکە دیموکراتــە و تەنیــا شــوێنێکە دادگای نییــە و  قازانجــی لــێ ب

ــەدا و ئەیخــوا. ــە یەکســانی و مافــی هەمــووان وەک یــەک ئ پــڕە ل
کات کــە وەســەر یــەک ئەکەوێــت شــکڵ ئەگرێــت وەک شــەو و ڕۆژ، لــەو وێنانــەدا 
الپــەڕەی خــۆی ئەداتــەوە، کــە ســەرەڕای چەندیــن جــار بینینــەوە و چــەن پــات 
بوونــەوەی ئــەو ســاتانە هێشــتا ناتوانــی تێبگەیــت و لــە ســڕوتڕی ســەر دەربهێنیــت، 
ــەوە و  ــەڕان پیاســە خوێندن ــۆ کار گ ــە ت ــت، ک ــەوی نی ــۆت نەناســراوە و بەڵ ــە ب ک
قســەکردن ئەکەیتــە گۆچانێــک تــا بتوانــی بــەو ســاتانەدا تێپەڕێــی، بــەاڵم ناکرێــت 
ئەگــەر دوێنــێ ئۆقــرەت گرتبێــت ئەمــڕۆ لــە عەســردا هــەر بــەو کارەی دوێنێتــەوە 
بێئۆقــرە و نائارامــی، کات تێناپەڕێــت و گێژولوولــت ئــەدا، هــەر ســاتێکی نەناســراوە 
و ڕوون نییــە بــە کام ســەر و شــکڵەوە دەرئەکەوێــت و وەک کام دێوەزمــە ڕووبــەڕوت 
ــی  ــە تارمای ــت ئەبێت ــر لێ ــەوە، زیات ــەن و کات ببیت ــە زەم ــر ل ــا زیات ــەوە. ت ئەبێت
ــی  ــە بەش ــەکات. کات ک ــدا ون ئ ــە خۆی ــەکان ل ــەکان و ڕێکەوت و ڕووداو و حاڵەت

هەڵهاتــووی دەروونــی خۆتــە.
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    چیتــر بووبوونــە دوو هــاوڕێ لــەو هاوڕێیانــەی کــە لە خەڵکی ئەشــاریتەوە هاوڕێت 
بــن بــەاڵم لــە ژێــرەوە، لــە دڵــەوە بیــری لــێ ئەکەیتــەوە و هاوڕێتــە. ئەیشــاردەوە 
ــەری ئەشــاردەوە کاتێــک  ــە چــاوی دەوروب ــە نهێنــی ئەچــووە بینینــی، خــۆی ل و ب
ئەچــووە بینینــی، کاتێــک ئەگەڕایــەوە. چــون ئەیزانــی کــە کرێــکارەکان چۆنــن، چــۆن 

و چ شــتانێک جێــگای ســەرنجە بۆیــان. 
ــان  ــی دەوروبەری ــە و عەیــب و عارەکان ــە هەڵ ــکارەکان کەســانێکی تیــژن زوو ب کرێ
ــە  ــە دەســتیان دەرناچێــت ل ــر، هیــچ شــتێک ل ــی یەکت ــی گیرفان ــە پووڵ ــن، ب ئەزان
دوورەوە کەســانێکی گەمــژە دیــارن بــەاڵم تەنیــا پێویســتە چــەن ڕۆژێــک لەگەڵیــان 
بژییــەی، ڕەگ و ڕیشــەت دەریەنــن لــە ســیر تــا پیازتــەوە ئەزانــن، وا هەســتەکەی 
کــە پێــت نازانــن، کــە گەمــژەن، لــەو کاتــەدا وەک کەوێــک وەهــای کــە ســەری بــە 
ــت  ــەس نابینێ ــۆی ک ــوون خ ــت، چ ــەاڵدا کردبێ ــەڕە گ ــدا و ک ــەی خۆی ــاو پاپۆک ن
ــاردنەوەکەت  ــە خۆش ــای ب ــت. وەه ــەو نابینێ ــی ئ ــەکات ڕاوچییەکەش ــت ئ وا هەس
ــەکان زۆر  ــان، مرۆڤ ــتر بۆی ــی باش ــە نەچیرێک ــێوە بوویتەت ــەو ش ــەن، ب ــە ئەک گاڵت
بــاش ئەناســن کــە چــکارەن هەمــوو شــتێک ئەزانــن، هەمــوو کەســێک ئەناســن، لــە 
ــان  ــە ڕوانینەکانی ــدەر، ب ــا شــاعر و نووســەر و گان سیاســەت و سیاســییەوە بگــرە ت
ژیانــن، مەترســیدارن، کرێــکارەکان  ئەوانــە گێــج فزوولەکانــی  ئەیاندۆزنــەوە، 
مەترســیدارن بــە ئەنــدازەی خــاوەن کارەکان مەترســیدارن، بــە ئەنــدازەی کاربەدەس 
و ســەرمایەدارەکان. هەمــوو شــتێک ئەزانــن هەمــوو فــەن و فێڵەکانــی ژیــان. تەنیــا 
کێشــەیان ئەوەیــە کــە هیــچ ورە و ئیرادەیەکیــان نییــە، هیــچ دوژمنێکــی تریــان نییە 
ــچ پشــتگیرییەک،  ــت، هی ــان ناوێ ــچ پاڵپشــتییەکی مەعنەویی ــان. هی ــە خۆی جگــە ل
پێیــان وایــە ئــاش کار ئــەکا و چەقەنــە ســەر خــۆی یەشــێنێت. ئــەوان فێر بــوون کە 
دوژمنــی هیــچ دۆخێــک نەوێســنەوە، هیــچ دۆخ و هەلومەرجێــک بەکاریــان نەهێنێــت، 
ــە  ــەدا کــە خەڵکــی ل ــەو کاتان ــە تــەواوی ئ ــدا، ل ــە تــەواوی حاڵیان ــەوان ل چــوون ئ
بیریــان چۆتــەوە، خۆیــان لــە بیریانــە، هەمیشــە لــە بیریانــە کــە ئــەوان کرێــکارن. 
ــەر،  ــوکرانەبژێر و نوێژک ــت، ش ــرس و هەلپەرەس ــە خوات ــت، ل ــی خواپەرەس کرێکاران

ــن. ــن و پیســترین دۆخ ڕازی ــە خراپتری ــزەکار و دووڕوو، کــە ب ــی محاف کرێکاران
ــر  ــر و بەهێزت ــر، دڵ گەورەت ــی بێتــە خــوار ڕا بڵیندت ــر ئاســتی ژیان ــا زیات مــرۆڤ ت
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و هۆشــیارتر  ئەبێــت. هەمیشــە وەهــان کرێــکارەکان گەمژەترینەکەشــیان ڕا و 
ــە  ــان هەیــە و لەگــەڵ کات و شــوێنی خۆیــدا ب ــە ســەر ژی بۆچونێکــی دروســتی ل

ــەکات. ــە ئ باشــی مامەڵ
ئەیشــاردەوە، هەوڵــی ئــەدا النــی کــەم کرێــکارەکان ئــەو نەبینــن، مەرجــی بینینــی 
ــان  ــی ڕێی ــە دەوروبەرییەکان ــکام ل ــەن هیچ ــەک بگ ــە ی ــوێنێک ب ــە ش ــوو ل ــەوە ب ئ
نەکەوێتــە ئــەو شــوێنەوە، ســەرەڕای ئــەوە کــە شــاری ئــەو نەوبــوو و کەســی تیــا 
نەئەناســی هێشــتا هــەر ترســی بــوو. نەئەبــوو ســەر دەربهێنــن لــەم باســە، ئەگــەر 

ــەدا. ــام شۆڕشــێک ڕووی ئ ــووڵ دەرهێنانەکــەی دڵنی ــە شــێوەی پ بیانزانیاییــە ب
ــی شــاردبووەوە،  ــی خۆی ــەی حــەز و خولیاکان ئەیشــاردەوە وەک چــۆن پێشــتر زۆرب
نووســینی شــێعرەکانی شــاردبووەوە، قســەکانی، بیــر و باوەڕەکانــی، حــەز و ئــارەزووە 
جنســییەکانی، خۆیــی ئەهێنایــەوە یــەک و ئەترســا، شــەرمی ئەکــرد، شــەرم لــەوەی 
ــی. تــرس  ــە کردنــی کارەکان ــوو ل ــەدڵ پەشــیمان ئەب کــە خۆیشــی بڕێــک جــار پڕب
لــەوەی کــە خەڵکــی هێشــتا بــە زۆربــەی خەیــاڵ و بیــر و ئارەزووەکانیــان نەزانیــوە 

وەهــا لەگەڵــی هەڵســوکەوت ئەکــەن، ئەگــەر بۆیــی پــێ ببــەن چــی ڕوو ئــەدا؟
ــەو دڵنیایییــە  ئەیشــاردەوە، هەمــوو شــتێکی ئەشــاردەوە، هیچــکات نەگەشــتبووە ئ
ــەاڵم  ــوون ئەیشــاردەوە، ب ــەر دڵنیانەب ــت بشــوترێت لەب ــی خــۆی، ناکرێ ــە کارەکان ل
کۆمەڵــگا و خەڵکــی، دەســەاڵت و عــادەت و هەمــوو شــتێ نایەڵــن بگەیتــە دڵنیایــی، 
ــم  ــک ئەڵێ ــەس. کاتێ ــک و ب ــت، گومانێ ــا گومانێکی ــەدا تەنی ــەو تەمەن ــەت ل ــە تایب ب
گومانــی بــوو، بــە وشــەی دوودڵ تێمەگــەن، لــە قســەکانیدا بــەردەوام ڕق و قینــی 
ــە ئینســانی مــورەدەد و دوودڵ دەرئەبــڕی، ئەوانــەی کــە کارێکــی گــەورە  خــۆی ل
ــرس و  ــز و ت ــە ڕێ ــرن، ب ــەوە هەڵئەبژێ ــرس و دوودڵیی ــە ت ــەورە ب ــی گ و ڕێگایەک
ــان  ــە خۆی ــەرتر ل ــانی س ــە کەس ــان ل ــی خۆی ــەوە داوا و مافەکان ــەرم و دوودڵیی ش
ئەکــەن. یــا ئەوانــەی تــرس و شــەرم ئەکــەن لە پیشــاندانی ڕوخســاری ڕاســتەقینەی 
خــۆت، تــرس لــە ناســین و ناســاندن و تەرێقبوونــەوە لــە دایــک و بنەماڵــەی خــۆت، 
لــە شــار و گونــد و واڵت و زمانــی خــۆت، تــەواوی هەوڵــت ئــەوە بێــت ڕوخســاری 
ــە  ــەوان کردوویان ــژوودا ئ ــە مێ ــتێک ل ــوو ش ــەوە. هەم ــا کەیت ــەوان جی ــۆت ل خ
کەســانی مــورەدەد و دوودڵ، کەســانی ترســنۆک و شــەرمن، ئەوانــەی کــە دەربەســی 
ڕەفتــاری گوێگرەکانیــان ئەبــن، خائنــن ئەوانــەی ڕێگایــەک بــە تــرس و دوودڵییــەوە 

ــە هەمــوو شکســتە سەرشــۆڕەکانی مێــژوو.  هەڵئەبژێــرن، بەرپرســیارن ل
ــەت  ــی بێمن ــاوڕی و دەوروبەرییەکان ــگ و ه ــەردەوام بەردەن ــە ب ــوو ک ــک ب   جۆرێ
ئەکــرد، پێــی خــۆش نەبــوو هیــچ کــەس ببێتــە دەنــگ و ڕەنــگ و دەســت و قاچــی 
ئــەو، هیــچ الپــەڕە و ڕۆژنامــە و تیڤییەکــی نەئەویســت و پێــی وابــوو کــە هەمــوو 
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جێگــە و کەســێک داگیــر کــراوە و پشــتگیریکردن و هاودەنگــی و هاتنەدەنگــی ئــەو 
کەســانە لــە ســەری جۆرێــک شــوورەیی و سەرشــۆڕی بــوو.

ــی  ــدا ئەڵێ ــان کات ــە هەم ــەاڵم ل ــوو، ب ــی هەب ــواس و دڵەڕاوکێ ــم وەس ــم بڵێ ئەتوان
بەوپــەڕی دڵنیایییــەوە کارەکانــی ئەکــرد. لــەو تەمەنــەدا هەمــوو شــتێک ئــازارت ئــەدا 
ــگا.  ــی کۆمەڵ ــە دڵ ــەی ب ــی خــۆت ئەیانکــەی چ ئەوان ــە دڵ ــە ب ــەی ک ــەو کاران چ ئ
نازانیــت بــە دڵــی کۆمەڵــگا بجووڵێیتــەوە یــا بــە دڵــی خــۆت، کۆمەڵــگا و خەڵکــی 
کــە بــڕێ جــار بــە کار و کردەوەکانیــان حەقەلســکووتت پــێ ئــەدەن، بــاج ئــەدەن و 

ــان نەخوێنیــت و نەجووڵێیتــەوە. ــە دژی ــا ب ــدا دێتــەوە، ت بەزەییــت پێیان
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    لــە کاتــی قســەکردندا چاوەکانــی دوو مەشــخەڵی ئــاور بــوون، دوو مەشــخەڵی 
ئــاور لــەو ئــاورەی کــە لــە ناخیــا بــوو لــەو دوو کونــەوە ئەهاتنــە دەر، دوو بڵێســە، 
ــەوە  ــاوە قووڵ ــەو دوو چ ــە دەر، ل ــەوە بێت ــی تەنوورێک ــاو قووڵ ــە لەن ــک ک وەک ئاورێ
ــە ســرکی چــاوی  ــە ب ــەاڵم ن ــەک، ب ــووڵ وەک دوو چــاوی کونەبووی ــە دەر، ق ئەهاتن
ــەی  ــەڵ و ماندووەکــەی، دوو گلێن ــورس و تەمب ــژ و ق ــە درێ پەلەوەرێکــەوە، ڕوانین
مەنــگ و وێســاو، کــە هیــچ کاتێــک هەســتت پــێ نەئەکــرد لــە ڕێگــەی چاوەکانییەوە 
بیــر بکاتــەوە، قــوون چاوەکانــی چــرچ بــکات بــۆ بیرکردنــەوە یــا برۆکانــی بهێنێتــەوە 
ــت.  ــتیار بێ ــە هەس ــەو ڕادەی ــا ئ ــەوە ببیســێت و ت ــەی گوێکانیی ــە ڕێگ ــا ل ــەک، ی ی
دوو چــاو کــە بڕێــک جــار وەک خێــل و الر ئەهاتنــە پێــش چــاوت و کــە لێــی ورد 
ئەبوویتــەوە دوو چــاوی ڕێــک و ئاســایی بــوون، کــە لێــی ورد ئەبوویتــەوە ئەترســای، 
ئەترســای شــتێک لــە ڕێــی چاوەکانییــەوە بقۆمێــت، کــە چــاوی لــە ســەرت ئەبــڕی 
وەک ئــەوەی تاوانبــارت بــکا بــە شــتێک، یــا بــە شــایەتی تاوانێکــت بگرێــت، چــاوی 
ــۆ تاوانبــارە ســەرەکییەکەی  دائەخســتەوە وەک ئــەوەی لێــت نائومێــد بووبێــت یــا ب

خــۆی ڕوانیبێــت.
   جەســتەیەکی ڕەش و لــەڕ و الواز، جەســتەیەک کــە واژۆیــەک بــوو لەســەر تــەواوی 
ــوو  قســەکانی، واژۆیــەک کــە لەســەر پەڕەیەکــی پیــس و دڕاو کرابێــت، واژۆیــەک ب
ــی  ــت و هەوڵ ــان بێزاری ــدە لێی ــە ئەوەن ــەی ک ــەو پەڕان ــژوو، ل ــەڕەی مێ ــەر پ لەس
ــا  ــە ژیانت ــچ کات ل ــت هی ــەز ناکەی ــتیان و ح ــە دەس ــەدەی ل ــردن ئ ــۆ ڕزگارک خ
ــەوەی  ــەوە، وەک ئ ــر یەنن ــە بی ــتێکت ب ــوو ش ــەی هەم ــەرن ئەوان ــت. بێزارک بیبینی
لــە شــوێنێک بیــت و لــە دەرکەوتــن و هاتنــی کەســێک بترســیت و ئــەو لــە نــاکاو 
دەربکەوێــت و بێــت، و بڕێــک لــە قســە و حەقێقەتــی تــۆ داگیــر بــکات بــۆ خــۆی. 
هەمیشــە دەرکەوتنەکانــی بــۆ خەڵکــی لەنــاکاو و زیــادی بــوون، لەوانــەی کــە ژیــان 
ــێک،  ــڕێتەوە، ڤیرووس ــۆی ناس ــڕێتەوە و ب ــۆی بیانس ــەڕەی خ ــەر پ ــەدات لەس هەوڵ
پرســیارێکن لــە تــەواوی ئــەو شــتانەی کــە هــەن و ئەوترێــن، بڕێجــار بوونــی بڕێــک 
حەقێقــەت و قســەی کەســێک ئەکەنــە گومــان و بڵقــی ســەر ئــاو الت، بێزارکــەرن 
بەتایبــەت ئەگــەر لــە دەمــی خۆشــیانەوە ئــەم پرســیارەت لــێ بکــەن، ناتوانیــت لــە 
دەمــی ئــەم کەســانەوە بیبیســیت و گوێــی لــێ بگریــت، لێــت کــەم ئەبێتــەوە، لێــت 

کــەم ئەکاتــەوە. 
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    لەوانــە نەبــوو کــە بــە چاوەکانــت بتوانی ســەبووری و دڵی بدەیتــەوە، ڕوانینەکانتی 
تەرێــق ئەکــردەوە، قســەکانت، دەم و لێــو جوواڵندنەکانــت، ڕێگــە ڕۆشــتن و جــل 
ــار  ــڕێ ج ــت، ب ــی ڕازی بکەی ــی چۆن ــە نەتئەزان ــک ک ــە جۆرێ ــت، ب لەبەرکردنەکان
ــەو  ــە ئ ــک کردبوویتیی ــوو، ڕێ ــەو ب ــی ئ ــۆ ڕازیکردن ــی ب ــە نهێن ــت ب ــەواوی هەوڵ ت
تاوانبــارەی کــە هەمــوو تاوانەکانــی دنیــا ئــەو کردوویەتــی ئەمــە بــوو کــە هەمووانــی 
ــدا  ــت پێی ــۆ بەزەیی ــە کۆڵ ــووتێت و ببێت ــر بس ــدەی ت ــە دە هێن ــوو ک ــێ کردب وا ل
ــێ  ــی ل ــەوە نەهێشــتبووەوە، ڕق و قین ــی پێداهاتن ــۆ بەزەی ــەوە، جێگایەکــی ب نەیەت
ئەبــاری و بــە کەســەوە شــەتڵ نەئەبــوو، پــردی پەیوەندیــی ئــەو لەگــەڵ کەســەکانی 
ــە  ــەی ک ــەو مرۆڤ ــوو، ئ ــی مردب ــەی ناخ ــەو مرۆڤ ــوو، ئ ــادا ڕووخاب ــەر دنی دەوروب
ــە و  ــەڵ هەڵ ــان، لەگ ــێک لێی ــە بەش ــەکان و ئەبێت ــەڵ کێش ــت لەگ ــانی ڕادێ بەئاس
ــێ چــاوەڕوان  ــری ل ــی و نەبەخشــین هیچــی ت ــە دڵرەق ــەکان. جگــە ل کەموکووڕیی
نەئەکــرا، نابــوورن و لــە بیــری ناکــەن ئــەو کەســانە، لــە الی ئــەو مرۆڤــی لێبــوردە 
مرۆڤــی ترســنۆک و خــۆ بــە کەمــزان بــوو، لــە هیــچ ڕەفتارێکــت نەئەبــوورا و شــەن 
ــە  ــە چــاو ب ــە دەم ب و کــەوی چکۆلەتریــن ڕوانیــن و هەڵســوکەوتەکانتی ئەکــرد. ب
ــەریەوە  ــە س ــت و ب ــار نەئەبووی ــی قوت ــە لێ ــن درۆت بکردای ــە پێکەنی ــت، ب دەس

ئەتیگــرت. 

ــی  ــە ڕەش ــوو ل ــڕ بووب ــەواوی پ ــە بەت ــی ڕەش و الواز ک ــاو و ڕواڵەتێک     دەموچ
ــەو دەموچــاو و  ــوو. ئ ــی کێشــراوی ب ــی، ڕۆح و گیان ــان، ڕواڵەت ــی ژی و تاریکییەکان
ڕواڵەتــەی کــە بێقەڵغــان هەمــوو شــتێکی ئاشــکرا ئەکــرد. هەمــوو تیرێــک بــەر ئــەوێ 
ــدا نەهێنــێ و ڕوانینەکانــی  ــە زمان ئەکــەوت. هەرچەنێــک بیویســتایە هیــچ شــتێک ب
ــۆ  ــە ت ــوێنەی ک ــەو ش ــووە ئ ــی ئەب ــتێک بشــارێتەوە، ڕوخســار و ڕواڵەت ــا و ش دابخ
لــەوێ بــە هەمــوو شــتێ ئەگەشــتی، هەمــوو ئــەو دەرد و ڕەنجانــە لــە هــەر شــوێن و 
جێــگا و کات و زەمانێکــدا ڕوو بــدات، تەنانــەت خۆیشــت هەموویــت لەبیــر کردبێــت 
لــە دەموچــاو و ڕوانیــن و ڕواڵەتــدا ئەمێنێتــەوە و کــۆ ئەبێتــەوە، ژووری بایەگانــی و 
ئەرشــیڤکردن، ئــەو دەموچــاوی خــۆی کردبــووە ئــەو ژوورە، هەمــوو شــتێکی لەویــا 

کــۆ کردبــووەوە. 
ــەیەکیت  ــوو کێش ــتی و هەم ــی تێئەگەش ــەک زۆر لێ ــە ماوەی ــوو ک ــانە ب ــەو کەس ل
ــک  ــەاڵم جۆرێ ــن ب ــتت ئەزانی ــە ڕاس ــوت ب ــەی ئەی ــوو ئەوان ــرد، هەم ــووڵ ئەک قەب
درێــژەی بــەو باســە ئــەدا و دەســهەڵگر نەبــوو کــە خۆیشــت بــە دژی ئەوێســایتەوە 
و بەقوربانــی دەســتی ئــەو کەســە ئەبــووی کــە وەهــا دۆخێکیــان بــۆ خولقانــدووە.
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ــوو  ــە هەم ــێ ک ــەوەوە بووب ــاری ئ ــۆری ڕەفت ــە ج ــدی ب ــە پەیوەن ــایەت ئەم     ش
ــە  ــەاڵم ل ــە. ب ــەی بووای ــەو کەمتاقەتیی ــۆی، ئ ــە خ ــن ل ــردە دوژم ــێکی ئەک کەس
ــت،  ــەت دەوام بێنێ ــێ حەقێق ــەک ئەتوان ــۆ ماوەی ــا ب ــرۆڤ تەنی ــی تریشــەوە م الیەک
ــم و  ــورس و قای ــی ق ــەک ئەتوان ــا ماوەی ــت. تەنی ــی هەبێ ــڕوای پێ ــرێ و ب هەڵیبگ
ــڕان،  ــۆ الدان و داب ــەت پێویســتە ب ــر بیانوویەکــی چکۆل ــژی، دوات ــە شــەرەفەوە ب ب
حەقێقــەت ماندووکــەرە و درێژخایــەن و پێداگــر، مــرۆڤ دوای ماوەیــەک لــەو قــورس 
و قایمییــەی یەتــە خــوار و لەســەر هەمــوو شــتێکی خــۆی پیرتــر و شــلتر ئەبێتــۆ. 
ــوو،  ــەواز ب ــەڕ و الواز و الن ــول، ل ــوو گ ــێک ب ــەری کەس ــژم لەس ــم بێ ــا ئەتوان تەنی
ــە  ــت وای ل ــە بێڕەنگــوڕووەی بووبێ ــوون و ڕواڵەت ــەو ناحــەز ب ــەر ئ ــە شــایەت ه ک
خەڵکــی کردبێــت زۆر بــە گرنگــی نەزانــن و ڕەحــات چــاوی لــێ بپۆشــن. چاوەکانــی 
چووبوونــەوە بــە قــوواڵ و دەموچــاوی پــڕ لــە چاڵــی و بــەرزی و قوپــان، تەوێڵێکــی 
بــەرز و قۆقــز، کاتێــک لێــی ورد ئەبوویتــەوە کــە بەتــەواوی وێنــای بکەیــت و بێژیــت 
وەهــا ڕوخســار و دەموچاوێکــی هەیــە، ئــەوکات زیاتــر مــژ ئەبــوو ئــەو ڕوخســار و 
دەموچــاوەت لەبەرچــاو ون ئەبــوو، لــە جێگەیــەک نوقــم ئەبــوو و خــۆی ئەشــاردەوە. 
ــدات، هەمیشــە تارمایییــەک، ســڕ و ڕازێــک  ــا زیاتــر خــۆی پیشــان ب ــی ت پێنەئەکەن
ــەو  ــوو ئ ــاکات، لەگــەڵ هەم ــە خــۆی ئاشــکرا ن ــەدا هەی ــەو دەموچــاوە تەماویییان ل
بێزارکەرییانــەدا ئەوەنــدەش بــە دڵــەوە ئەنیشــن و هێشــتا پێــت وایــە شــتێک مــاوە 
ــی ورد  ــەوە، وردە وردە  لێ ــی ورد ئەبوویت ــەوە، لێ ــەوە و بیبینیت ــدا بیدۆزیت ــا تێی ت
ئەبوویتــەوە بــە خۆتــت ئــەوت ئــەو هەمــوو ڕەشــبینی و گومانــە لــە مێشــکیدا چــی 
ــچ شــتێک  ــە هی ــۆ واز ل ــە ب ــەوت ک ــت ئ ــە خۆت ــەوە و ب ــی ورد ئەبوویت ــەکات. لێ ئ
ــی ورد  ــاکات. لێ ــر ن ــۆی لەبی ــەی خ ــوون و ڕق و قین ــر و بۆچ ــەو بی ــت و ئ نایەنێ
ئەبوویتــەوە لــە پــاڵ هەمــوو ئــەوەی کــە دژایەتــی وەهــا ژیانێکــت ئەکــرد لەگەڵــی 
دواتــر بــە خۆتــت ئــەوت و بیــرت ئەکــردەوە کــە ڕاس ئــەکات و کەســێکی بەهێــزە 
ــر  ــووس لەبی ــەر و چارەن ــی خــۆی و دەوروب ــت هەڵەکان ــادات و ناتوانێ ــۆڵ ن ــە ک ک
بــکات. مــرۆڤ زۆرینــەی ئــەو شــتانەی لــە بیریــان ئــەکات و بیریــان پــێ ناکاتــەوە 
ــەم  ــۆی وردە وردە ک ــی خ ــان و داخوازییەکان ــت لێی ــکات، هەڵدێ ــا ئەی ــە ترس ل
ئەکاتــەوە، وردە وردە ژیــان و ماڵــت لــە حەشــارێک زیاتــر هیچــی لــێ نامێنێتــەوە. 
ئــەڕوات و خــۆی بــە شــتانێکی تــرەوە ســەرقاڵ ئــەکات، گەلێــک شــتی تــر ئەکاتــە 
بنەمــا بــۆ خــۆی و هەوڵــی بــۆ ئــەدات، وەهــا هەوڵــی بــۆ ئــەدات کــە بــۆ خەڵکــی 

ئەبێتــە بنەمــا و ڕێگــە بــەاڵم بــۆ خــۆی هیــچ کات ئــەو جێگــە ناگرێتــەوە.
ــەریدا  ــە س ــەڕوو ب ــێک ڕووب ــک کەس ــە کاتێ ــۆ وای ــوت ب ــردەوە و ئەت ــرت ئەک   بی
ــەڕ  ــێک ڕووب ــچ کەس ــە هی ــکاندووە، ک ــەری نەش ــت و الق و س ــووە و دەس نەهات
ــۆ کێشــەیەکی  ــراو ب ــە تاکەکەســێکی دیاریک ــردووە و ســکااڵی ل ــااڵن نەک ــی ت ماڵ
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ــێ، کام  ــی دەناڵ ــە چ ــە، ل ــراوی نیی ــاو و ناس ــی بەرچ ــە، دوژمنێک ــراو نیی دیاریک
کەســیان لــە بنەماڵەکەیــان کوشــتووە و ئــەم خوێنــە بــۆ خــۆش نابــێ. لــە تەمومــژی 
ــایی  ــدا قورس ــان پاراوی ــی و زم ــەر ڕووناک ــەک بەس ــی و ناڕوونیی ــەکانیدا تارمای باس
ــک و  ــە نزی ــوو دوژمن ــەر، ســاوێرێک، هەم ــرد. دوژمنێکــی دوورەدەســت و تۆقێن ئەک
بەرچاوەکانــی لــێ کردبــووە ســێبەر و قوربانــی. لــە باتــی جەســتەیەکی شــین و مــۆر 
ــا  ــوژراوی ئەن ــوو و ک ــەال و لەپێکەوت ــدار و کەل ــدار، ژیانێکــی برین ــوژراو و برین و ک
بەردەســتت، لــە کێشــە و دوژمنێــک ئــەدوا کــە ئەکــرا نــە کێشــە و دوژمنــی تــۆ بــە 

ــن. ــری دیاریکــراو ب تەنیــا و هیــچ کەســێکی ت
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ــچ  ــە هی ــەو ماشــینانەی ک ــەوە دائەنیشــت ل ــە پاڵیی ــە ماشــینەکەدا ل ــک ل     کاتێ
کات لــە نزیکــەوە نەیدیبــوون و دەســتی پێیانــۆ نەگرتبــوو. لــەو کاتــەدا زیاتــر لــە 
هەمیشــە تەنیــا ئەکــەوت، کاتێــک ئەنووســم هەمیشــە باســم لــە تەنیایییەکــی قووڵــە، 
وشــەی »هەمیشــە« بــەردەوام لــە خــودی وشــەی تەنیاییــش لــە الم تەنیاتــر بــووە، 

ئــەو کاتانــەش کــە لەگــەڵ تەنیایــی نەهاتــووە هــەر تەنیــا بــووە.
هەمیشــە وەهابــوو بــۆی، غوربــەت و تەنیایــی تەنیــا ئــەو واڵتــە نەبــووە کــە واڵتــی 
ــەو کەرەســتە  ــەواوی ئ ــەو ت ــە الی ئ ــەت ل ــووە، غورب ــک نەب ــەو نییــە تێیــدا لەدای ئ
ــەکار  ــووە و ب ــان نەب ــی ئەوداجێگەی ــە گەورەبوون ــە ل ــوون ک ــە ب ــاڵ و باڵەخانان و م
نەهێنــراوە، لەنێــو ماشــینێک کــە تــا ئێســتا نەیدیبــوو، ســوار نەبووبــوو تێیــدا غەریــب 
و نامــۆ بــوو. غوربــەت ئەکرێــت دیتنــی کەســێکی تینــووی پــارە بێــت کــە بــەردەوام 
ــە. قســەکانی  ــی خۆت ــەت هــاوڕێ نزیکەکان ــووڵ و کاردا هەڵبێــت، غورب ــە دوای پ ب

ئــەوان واڵتێکــی تــرە لــە داهاتــوودا.
خەیاڵەکانــی دەســتیان ئەکــرد بــە لەتوکوتکردنــی لەشــی، هــەر بیرێ و بۆ شــوێنێکی 
ــوون.  ــوێنێک ب ــە ش ــی ل ــک و ئەندامێک ــەر پلێ ــرد، ه ــان ئەک ــە پارچەی ــرد، پارچ ئەب
ــن  ــی نەتوان ــەک و گلێنەکان ــەوە ی ــاوی هاتبێت ــەوەی چ ــاق، وەک ئ ــی م ڕوانینەکان
تێیــدا بجووڵێــن، مــاق لــەوەی کــە نەیئەزانــی بــۆ کــوێ بڕوانــێ، هەوڵــی ئــەدا لــە 
ــاو  ــن بدۆزێتــەوە، وەک کەســێک کــە لەن ــۆ هەڵهات ــەک ب ــەوە ڕێگای ــی خۆی ڕوانینەکان

ــۆ دەرەوەی وێنەکــە بڕوانێــت. وێنەیەکــدا بێــت و ب
شــەرمی ئەکــرد شــەرم، خــۆی لەنێــو ماشــینەکەدا ئەهێنایــەوە یــەک و ئەوەنــدەی 
تــر چکۆلــە ئەبــووەوە، وەک ئــەوەی لــە لەشــە لــەڕ و الوازەکــەی خــۆی شــەرم بــکات 
و تەرێــق ببێتــەوە. وردە وردە لەنێــو لــەش و ڕابــردووی خۆیــدا خــۆی بشــارێتەوە، 
وەهــا بــوو، وەک ژیژگێــک کــە لــە ترســدا ســەر و ئەندامەکانــی بباتــەوە نــاوە و لــە 
تۆپەڵێــک دڕک زیاتــر  هیچــی لــێ نەمێنێتــەوە. وەهــان ئــەو کەســانەی کــە خوویــان 
ــی  ــە ڕوانین ــدا، ل ــی خۆیان ــە دەروون ــدان، ل ــو خۆیان ــە لەنێ ــووە، ک ــان گرت ــە خۆی ب

خەڵکــەوە هــەر ئــەو تۆپەڵــە دڕکەیــان لــێ ماوەتــەوە.
خــۆی ئەهێنایــەوە یــەک و شــەرمی لــە دەســت و قامــک و مووچــی باریکــی خــۆی 
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ئەکــرد و ئەیشــاردەوە، هەوڵــی ئــەدا لــە شــوێنێک دایانبنێــت کــە ئــەو نەیبینێــت و 
ــار و زیــادی بــە ســەریەوە نەیئەزانــی  بەرچــاوی نەکەوێــت، دەســتەکانی ئەبوونــە ب
لــە کــوێ دایبنێــت و بیشــارێتەوە، قــاچ و کەوشــەکانی ئەشــاردەوە و هەوڵــی ئــەدا 
ــە  ــەوە و دوور ل ــە دزیی ــەی ب ــوو ئەمان ــێت. هەم ــدا دابنیش ــترین حاڵەت ــە دروس ل

چــاوی ئــەو ئەکــرد.
ــینەدا  ــەو ماش ــو ئ ــان لەنێ ــە ماڵەوەی ــێک ل ــتا کەس ــەر ئێس ــردەوە ئەگ ــری ئەک بی
ــو  ــت، لەنێ ــەی بیبینێ ــە دەوروبەرییەک ــەوە، کەســێک ل ــر ئەکات ــت، چــۆن بی بیبینێ
ئــەم بیرانــەدا بــوو تاقوفیــق هــەر تــاوە و کەســێک بــە ڕوویــدا ئەهــات و لــە دڵــەوە 
ــەت  ــە، تەنان ــێ چ باس ــێ چووزان ــە ک ــردەوە ک ــەکا. بیریشــی ئەک ــا و دائەچڵ ئەترس
هیــچ کەســیش بــڕوا بــە گێڕانــەوەی ئــەم چیرۆکــەی نــاکات، دەبــووە یەکێــک لــەو 
هــەزاران چیرۆکــە بــاو و گێڕدراوانــەی کــە گوایــە فــاڵن کــچ و ژنــی دەوڵەمەنــدی 
ــەوە  ــە ماشــینی گرانبەهای ــکاری کــورد کــردووە و ب ــاڵن کرێ ــە ف ــی حــەزی ل تاران
ــاڵ و  ــی کارگا و م ــنیاری بەش ــەوە و پێش ــوە ماڵ ــووە و  بردوویەتی ــدا هات ــە دوای ب

ــی... ــە هاوبەشــی ژیان ــەو شــەرتەی ببێت ــێ داوە ب ــی پ دارایییەکان
بــە خۆیشــی ئــەوت گریمــان ئــەم خەڵکــە بــۆی بــرد بــەم کارە و منیــش گێڕامــەوە 
کــێ ئــەم چیرۆکــە بــەو بارەکەیــا تێنــاگات کــە ئــەو منــی بــە پــووڵ ســەندبێت و 
کردبێــت، تەنانــەت لــە مێشــکی خۆیشــمدا ئــەم بــارەی نزیکتــر و جێــگای باوەڕتــرە، 
ــە  ــم، ب ــگ ب ــەزەڵ بێدەن ــۆ ع ــە باشــترە ب ــووە، بۆی ــەو مەترســییەم هەب هەمیشــە ئ
ــر  ــووان زیات ــە هەم ــوو ل ــردووە. دڵنیاب ــا ک ــەر خۆم ــم بەس ــۆم خۆڵ ــەوەی خ گێڕان
ــێ  ــن شــێوە دەســتیان ل ــە خێراتری ــرد، و ب ــێ ئەک ــان ل ــەو گومانەی بنەماڵەکــەی ئ
بــەر ئــەدا و پشــتیان خاڵــی ئەکــرد، هــەر کــە ئەوەشــیان پێــی بووتایــە بــە هیــچ 
شــت و شــێوەیەک بەرگــری لــە خــۆی بــۆ نەئەکــرا و بــە ســەریدا ئەســەپا و قەبووڵــی 
ئەکــرد. بەڕاســی ئەکــرا هــەر شــت و عارییەکــی بەســەردا بســەپێنن و بــە دەمییــەوە 
بنێنــن، هەمــوو نــاو و ناونیتکــە و عەیــب و عارێکــی لــێ ئەهاتــەوە. مــرۆڤ ئەتوانــێ 
لــە حەقێقــەت و ڕاســتییەکی تــاڵ زیاتــر بەرگــری بــکات تــا شــتێکی هەڵبەســتراو 

و بــە دەمــەوە نــراو.
ئــەو لــە ســنووری زڕان و ڕســواییا بــوو، بــەم کارە هەمــوو ســنوورەکانی ناخــی خــۆی 

شــکاندبوو، خــۆی بــۆ خراوترینــی خراوتریــن ئاســت دانابوو، تێکشــکابوو بــەم کارە.           
ــچووم،  ــە دەس ــووم و ل ــوو زایەب ــکاوم بەڵک ــە خن ــم وای ــا پێ ــە تەنی ــار ن     زۆر ج
ــن قســە و  ــە چکۆلەتری ــە قســەکردن لەگــەڵ کەســانی بەرامبەریشــدا ب ــەت ل تەنان
جووڵــەی لێــو و چــاو و دەمــی، یــا لــچ هەڵقورتانــێ باشــترین لێکدانــەوە و قســە و 
باســم ئەبەنــە ژێــر پرســیارەوە و پشــت گوێــی ئەخــەن، تــا زیاتــر بمەوێــت ڕوونــی 
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بکەمــۆ زیاتــر زایــە ئەبــم و لــە دەس ئەچــم، ئەمــە لــە حاڵێکدایــە حــەق الی منــە، 
ــەوە و قســە و نووســراوە و شــێعرانە  ــەم جــۆرە بیرکردن ــوو ئ ــە. وەهــا ب ــی زای حەق
ــەردەمی  ــێکی س ــەت، کەس ــە و بیبوای ــر بیوتای ــێکی ت ــوو کەس ــت ب ــا پێویس تەنی
ــەوە  ــە دڵنیاییی ــە. ب ــەو بووای ــی ئ ــاڵ و واڵت ــوو کەرەســتەیەک م هەنووکــە کــە هەم
ــە  ــەاڵم ل ــرا، ب ــۆ دائەن ــان ب ــی و ڕێزی ــان بەدەســت ئەهان ــگا و ڕێگای ــن جێ بەرزتری

ــر نییــە. ــەر زیاتــر هیچــی ت ــە توڕەهاتێکــی بێســەر و ب زمانــی منــەوە ل
   لــە ژیانیــدا بەبــێ ئــەوەی ڕووداوێکــی تایبــەت بــۆی ڕوو بــدات بــە هێمنــی وردە 
ــە  ــوو، بۆی ــچ شــکۆیەک ژیاب ــێ هی ــرد، بەب ــری ئەب ــی و نزمت ــەرەو نزم ــان ب وردە ژی
ئەیویســت شــتێک ڕوو بــدات تەنانــەت ئەگــەر شــتێکی خراویــش بێــت، بــەاڵم هــەر 
ــردووی  ــی ڕاب ــرەوەری و  ڕووداوەکان ــە بی ــک ل ــە بڕێ ــەم ڕووداوە ل ــا ئ ــدات ت ڕوو ب
بیپارێزێــت، ئــەم کارەســات لــەو کارەســات بیپارێزێــت، ئەویانــت لەبیــر بباتــەوە، تــا 
ــە و خاڵــی الواز و الن زەبوونییــە کۆنەکانــت لەبیــر  خەڵکــی ناونیتکــە و ڕەقــە کۆن
ببەنــەوە. لەبیــر بردنــەوە، تەنیــا لەبیــر بردنــەوە. تــا بەشــکوو بــەم شــێوەیە ئەمــەی 
هــەم لــە مێشــکی خــۆی هــەم لــە مێشــکی خەڵکیــدا ســڕیبێتەوە، بەڵکــوو ئــازار و 
ــەوە.  ــەم کردبێت ــردووی ک ــەی ڕاب ــە قورســی ئەوان ــەم شکســتە ل ڕادەی قورســی ئ

تــاوان پــەردە بەســەر تاوانــا بکێشــێت.
ــەو  ــەرەکەی، ل ــودل س ــینە م ــتبوو، ماش ــینەکەدا دانیش ــە ماش ــە ل ــک ک    کاتێ
ــری  ــار بی ــەزار ج ــووی ه ــی ب ــەوە بین ــتی خەڵک ــە دەس ــا ب ــە تەنی ــینانەی ک ماش
لــە شــێوە ژیانــی خاوەنەکانیــان کردبــوۆ، ســەرنجی ڕواڵــەت و هەڵســوکەوتی 
ــووی،  ــدا دیب ــە تەلەڤیزیۆنەکان ــا ل ــە تەنی ــینەی ک ــەو ماش ــوو. ل ــی داب خاوەنەکانیان
بیــری ئــەم قســەیەی باوکــی کەوتبــوۆ؛ کــەم بخــۆن و کــز بنیشــن. پێــی وتبــوون 
ــۆن  ــی چ ــان نازان ــە ماڵی ــک ئەچیت ــرن کاتێ ــدەکان دوور بگ ــە دەوڵەمەن ــان ل خۆت
ــی  ــت، ئەترس ــان بکەی ــۆن بەخێرهاتنی ــت چ ــت نازانی ــەوە ماڵ ــە دێن ــی، ک دابنیش
ــۆن  ــی چ ــیت و نازان ــان ئەوێس ــەرزە پێی ــەرمەزاریانیت، ب ــت، ش ــی نەتکردبێ بەباش
دابنیشــیت. لــەو ماشــینەدا نەیئەزانــی چــۆن دابنیشــێت، گیانــی مێلــوورەی ئەکــرد، 
ــێک  ــت، وەک کەس ــی بزانێ ــەو پێ ــتبێت و ئ ــراو دانیش ــینەکەیدا خ ــە ماش ــادا ل مەب
کــە یەکــەم جــاری بێــت جگــەرەی بــە دەمییــەوە نابێــت و وابزانــێ هەمــوو کــەس 
وەک خــۆی ئەزانێــت کــە ئــەوە یەکــەم جگەرەیــە بــە دەمییــەوە نــاوە و ناشــییە لــە 
ــەو ماشــینەدا نەیئەزانــی چــی بــکات و چــۆن دابنیشــێت دنیــای لــێ  کێشــانیدا. ل
هاتبــووەوە یــەک و جێگاکــەی تەنــگ بــوو وەک ئــەوەی کــە لەنێــو چــاو و ڕوانینــی 
ــە  ــکات و ل ــاز ب ــۆی دەرب ــاوی خ ــە چ ــی ل ــتبێت. نەیئەتوان ــەدا دانیش ــەو کەس ئ
ڕوانینەکانــی ڕزگاری ببــێ، هەمیشــە وەهــا بــوو خەڵکــی زۆر بەئاســانی ئەیانتوانــی 
بــە ڕەفتــار و هەڵســوکەوت و ڕوانینەکانیــان لێــی ببەنــەوە و هــەر بــە چاولێکــردن 
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ــەن. ــەرمەزاری بک ش
تــۆ کەمــی، هەمیشــە کەمــی لــە بەرابــەری ئەوانــدا، تەنانــەت ئــەو کاتانــەش خــۆت 
لــە بەرابەریانــدا بــە کــەم نازانیــت، لــەو کاتانەشــدا هــەر کەمــی، زۆر کەمتــری کــە 
ئــەوان ئەیانەوێــت وا دەربخــەن خۆیــان لــە تــۆ بــە زیاتــر نازانــن. قورســایی و ســێبەر 
ــی.  ــۆ کەم ــە. ت ــوو کارەکانتەوەی ــەوان هەمیشــە بەســەر ســەر و هەم ــی ئ و هەیبەت

هەمیشــە کەمــی.
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    ڕۆژی یەکــەم کــە وتبــووی ئــەڕۆم هەمــوو ماڵــەوە نابــەدڵ بووبــوون، هەمیشــە 
جێهێشــتن و ڕۆشــتن لــەو شــوێن و خاکــەی کــە تێیــدا لەدایــک بوویــت و تێیــدا 
ژیــاوی دڵێکــی ئەوێــت وەکــوو بــەرد، چ بــۆ خــۆت چ بــۆ ئەوانــەی لەگەڵــت بــوون 
بەجێیــان ئەهێڵــی. بەتایبــەت چــوون بــۆ واڵتێکــی تــر و بێئاگایــی لــە دۆخــی ئــەوێ 
و ملنــان و ســەربەخۆ ڕۆشــتن و خــۆ دانــە دەســتی چارەنــووس. هەاڵتــن لــە دۆخــی 
ماڵــەوە، کارکــردن و دوورکەوتنــەوە ســەرەڕای تــەواوی ناخۆشــی و ســەختییەکانی 
ــە  ــوو، کرێــکار و هــەژارەکان تەنیــا مەگــەر وەهــا هۆکارێــک ل ــەم ســەفەرێک ب ــۆ ئ ب
ــە شــار و گوندەکانــی خۆیــان زیاتــر شــوێنێکی  جێــگای خۆیــان بیانجووڵێنــێ  و ل
تــر ببینــن، مەگــەر کار و نەخۆشــینی بنەماڵەکــەی بوونایەتــە هــۆی ئــەو ســەفەر و 
بینینانــە. لــەم دەرد پەنــا بەیتــە ئــەو دەرد، خــۆ ڕزگارکــردن لــە قورســی ئــەو ئــازارە، 
مــرۆڤ بــڕێ جــار بــە تەنیــا بێــت ئاســانتر خــۆی لەبــەر قورســی ئازارەکانــدا ئەگرێت، 
هەڵدێــی تــا نەدۆڕێــی لــە بەرابــەری ڕەنــج و ئازارەکانــی خــۆت و دەوروبەرتــدا، تــا 
بەشــێک لــەو ئــازارە لەگــەڵ خۆتــدا ببەیتــە شــوێنێکی تــر. ڕوانینێکــی دۆڕاوی دایکت 
ــات و  ــت، هەڵئەه ــت و بتکوژێ ــت بدۆڕێنێ ــت، ڕوانینەکان ــۆش بدۆڕێنێ ــت ت ئەتوانێ
ــۆی  ــت ب ــت و نەوێرێ ــە ال بێ ــا نەخۆشــێکی ل ــردوو ی ــە م ــوو وەک کەســێک ک ئەچ
بڕوانێــت، نەیئەوێــرا لــە نزیکــەوە لــە دۆخــی خــۆی و ماڵــەوە بڕوانێــت. ئــەو جانتایــە 
کــە داینابــوو هەڵــی بگرێــت و بیبــات وەک تەرمێــک بێدەنــگ لەویــا کەوتبــوو، وەک 
ــان لێــی هــەڵ ئەهــات و  ــوو و هەمــووان ڕوانینەکانی ــی کردب ــا بۆگەن تەرمێــک لەوی
بــە دڵتەنگــی و ئازارەکانــی خۆیــان نزیکــی ئەکردنــەوە، ئــەو جانتــا بووبــووە خاڵــی 
هاوبەشــی خەمەکانیــان، هەمــوو خەمەکانیانــی تیــا کــۆ بووبــووەوە، دایکــی بــەدەم 
گریانــەوە بــۆ ئــەو تاوانــە ئەگــەڕا کــە ئەمــڕۆ تووشــی ئــەم ســزا قورســەی کــردووە، 
بــۆی ئەگــەڕا، لــە الی خــوا بــۆی ئەگــەڕا، دایکــی کــە جگــە لــەو چــەن منداڵــە و 
خوایــەک کــە هەمــوو تــاوان و ســزاکانی ئــەوی کــۆ کردبــووەوە کەســی تــری شــک 
نەئەبــرد، هــەژارەکان وەهــان تەنیــا ئەیانەوێــت ڕۆڵەکانــی خۆیــان بپارێــزن، ئــەوان 

کەســی دیکــە شــک نابــەن جگــە لــە خۆیــان، لــە منداڵەکانیــان. 
بــەاڵم دواتــر دەســتەنگی و ناچــاری هەمووانــی ڕازی کردبــوو، بەبــێ ئــەوەی کــە بــە 
دەم بڵێــن بــڕۆ، وتبوویــان پێــی بــڕۆ، ناچــاری ڕێگــەی پێدابــوون کــە بــۆ لەوێــش 
مەترســیدارتر بــڕوا، کــە پێشــتر چــوو بــوو، ناردبوویــان. دەســتەنگی ناچــارت ئــەکات 
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بــە کردنــی تــاوان، تەنانــەت تــاوان دژ بــە خۆیشــت.
ئــەو ڕۆژە پێــش چوونــی، بێدەنگــی و دڵتەنگییەکــی قــورس لە ڕوخســاری هەموویاندا 
ــەوە.  ــک ئەبێت ــەڕووی چ کارێ ــەوێ ڕووب ــە ل ــن ک ــاگادار ب ــەوەی ئ ــوو وەک ئ ــار ب دی
مــرۆڤ بــە کام مەبەســت و وزەوە بــە دوای کاردا ئەچێــت گرنگــە، پووڵەکــەی بــۆ چ 

ڕێــگا و قوڕبەســەرییەک خــەرج ئــەکات گرنگــە.
ئــەو کاتــەی لــە مــاڵ چووبــووە دەر هەموویــان چاویــان پــڕ لــە ئــاو بووبــوو، چــاوی 
براکــەی کــە لــە گۆمێــک ئــاوی لێــڵ ئەچــوو، زۆر بــە کورتــی مااڵوایییــان لــە یــەک 
کردبــوو بــە تەنیــا یــەک دوو وشــە، زیاتــر لــەوە نەیانئەتوانــی و ســەریان دائەخســت، 
ڕوانینــی یەکیــان پــێ هەڵنەگیــرا، ســەریان دائەخســت کــە گریانــی یەکــدی نەبینن. 
وەک ئــەوەی کــە هەموویــان شــاهدی تاوانێــک بــن کــە لــەوێ ڕوو ئــەدا، لــە ڕوانینــی 
هەموویانــدا ئــەو ڕاز و تاوانــە ئەبینــرا و بەسەرداخســتن لــە یەکتریــان ئەیانشــاردەوە، 
ــزن.  ــک بپارێ ــدەن، ئەمانەتێ ــەک ب ــە ی ــک ب ــان ئەمانەتێ ــە ڕوانینەکانی ــەوەی ب وەک ئ
ــازارەکان بــە خۆیــەوە تەحەمــوڵ ئــەکات، بــەاڵم هــەر  مــرۆڤ ســەخترین دەرد و ئ
ئــەو تــاوان و دەرد و ئازارانــەی خــۆی لــە کەســێکی تــردا بــۆ ڕاناگیرێــت، لــە دەرد 
و ئازارەکانــی خــۆت هەڵنایــەی بــەاڵم لــە هــی دەوروبــەر بــە خێرایــی هەڵدێــی، وەک 
ئــەوەی کــە لــە چــاوی ئــەودا ئــەو هەمــوو ئــازارەی خــۆت ببینــی، ماڵــەوە بووبوونــە 
ئاوێنەیــەک بــۆ ئــازار و دەردەکانــی، ئاوێنەیــەک، ئاوێنەیەکــی شــکاو. کــە هــەر لەتێکی 
دەردێکــی پیشــان دابــووەوە. بــە وەســتان لەســەر ڕوانینەکانــی یەکتــر چاوەکانیــان 
زووتــر ســەرڕێژی ئەکــرد. لــەو ماڵــەدا هــەر کامەیــان و لە گۆشــەیەک دائەنیشــت وەک 
زەوییەکــی وشــک و ڕەق کــە شــەقار شــەقار بــوو بێــت و بێئــاوی کردبێتیــە چــەن 
ــە یــەک جیــا بووبێتنــەوە. وەک کۆمەڵێــک ڕا و تەگبیــر و پالنــی شکســت  تیکــە و ل

خــواردوو.
   کاتێــک کــە لەســەر مەیدانەکــە دائەنیشــت نەیئەزانــی چــۆن بــەو خەڵکــە 
تێبگەیەنێــت کــە ئــەو زیاتــر لــە هــەر کامەیــان پێویســتی بــە پــارە هەیــە، بــە کار 
ــۆ چ شــتێک  ــەی ب ــەو پووڵەک ــە ئ ــت ک ــووان بڵێ ــە هەم ــی چــۆن ب ــە. نەیئەزان هەی
ــوو،  ــی نەکردب ــەوە کارێک ــەر تێریی ــچ کات لەس ــتە. هی ــدی پێویس ــتە و چەن پێویس
ــی  ــە ئاســمانەوە نییــە، نەیئەتوان ــە ئەستێرەیەکیشــیان ب ــوو کــە تاق ــەو کەســانە ب ل
ــۆ  ــەودا ڕەفتارێکــی ئاســاییش ب ــەو دۆخــەی ئ ــکات، ل ــە خەڵکــی ب زۆر داوای کار ل
دۆزینــەوەی کار و ڕێگاچــارە جۆرێــک لــە ڕێگاچــارە بــوو، ئەبــووا بیشــارێتەوە چــی 
لــە پشــتی هێنانــی ئــەوەوە بــۆ ئێــرا هەیــە، بــە باســکردنی زیاتــر خــۆی ئەشــکاند 
ــرد،  ــاوەاڵ ئەک ــر دەســتیانی ئ ــن کلکــی خــۆی ئەخســتە مشــتیانەوە، زیات وەک ئەڵێ
تێئەگەشــتن کــە ناچــارە بــەم دۆخــەوە بــە کەمتریــن نرخیــش کار بــکات و ڕازی 
ببێــت، جگــە لەمــە ئەیزانــی کــە ڕوانینــی ئــەوان وەهــا نییــە بــۆی، پێشــی خــۆش 
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نەبــوو کــە باســی ئــەو بارودۆخــە تایبەتــەی خــۆی بــۆ کــەس بــکات و هــەوڵ بــدات 
بەزەیــی و ڕەحمــی ئــەوان بەدەســت بێنێــت، و گایــی بــەو دۆخــەی خۆیــەوە بــکات، 
ئــەو لــە هــەر حاڵێکــدا ئەبــووا کاری بکردایــە ئــەوەش پێویســتی بــەوە نەبــوو لــەوە 
زیاتــر بچێتــە ژێــر منەتــی کەســەوە، جۆرێــک دەســت درێژکردنــەوە بــوو لــە بــوون، 
ــە  ــی خــۆت تکای ــە دەروون ــەوە ل ــەوە و پاڕان ــار. دەســت درێژکردن ــە شــتێکی نادی ل
ــەوە  ــارە دەرهێنانێک ــگای پ ــەر ڕێ ــۆر و ه ــەر ج ــە ه ــە ب ــەش دەوام بێن ــەم دۆخ ئ
ــەت  ــت، ئەم ــی ناکەی ــۆ خۆت ــۆ ب ــە ت ــگ نیی ــت، گرن ــەک بێ ــەر پارەی ــە ه ــت، ب بێ
ــە،  ــەوە، هەڵمەی ــەر ئ ــە، ه ــە هەڵمەی ــە، تکای ــا بیک ــردووە، تەنی ــۆت نەک ــەر خ لەب
ــەو  ــەوە و خوشــکەکەی ب ــەوەی هەمــوو ماڵ ــە دەروونــی خــۆی ئەپاڕەیــەوە وەک ئ ل
نەخۆشــین و زەلیلییــەوە بێتــە بــەردەم و ناخــی و لەســەر چــۆک بکەوێــت و بگریــت 
و لێــی بپاڕێتــەوە، کەســێکی ئــاوا لــە ناخیــدا کەوتبــوو و لێــی ئەپاڕایــەوە و ئەگریــا 
و ئەیــوت بیکــە، تەنیــا تــۆی کــە ئەتوانــی هیــچ جــۆرە شــتێکت بــۆ گرنــگ نەبێــت.
ژیــان ئــەوەی هەڵبژاردبــوو تــا زۆری خۆیــی پــێ تاقــی بکاتــەوە، بــە شــان و قۆڵــی 

ڕابــردووەوە و بــە ســەر و ملــی داهاتــووەوە لــە بەردەمیــدا وێســابوو.

ــەم  ــتە دەرەوە ئ ــەر کات ئەڕۆش ــوێنێک ه ــوو ش ــە هەم ــوو، ل ــا ب ــە وەه    هەمیش
هەســتەی ال دروســت ئەبــوو خــۆی وەکــوو بەندییــەک ئەبینــی کــە هاتبێــە 
حەوشــەی بەندیخانەکــەوە و بیەوێــت هەوایــەک بخــوات و خــۆی بــە خــۆر بــدات، 
وەک ئــەوەی هاتبێتــە حەوشــەیەکەوە، حەوشــەیەکی زۆر گــەورە. بــۆ هــەر کوێیــەک 
ــدا  ــەو قســانەی ئەیبیســتن لەگەڵی ــن و ئ ــانەی ئەیبینی ــەو کەس ــەواوی ئ ئەچــوو ت
ــەو ڕوانینــەی کــە  ــی ئەگرتــن ب ــە ڕوانیــن هەڵ ئەهاتنــەوە مێشــک و ژوورەکــەی، ب

ــکا. ــوە ئەل ــوو شــتێکی پێ هەم
ــە وەهــا  ــوو، ب ــەاڵم ناچــار ب ــوو، ب ــەو زۆر ئەســتەم ب ــۆ ئ کارکــردن و تێکەڵبــوون ب
ــەر  ــە و دەوروب ــان و بنەماڵ ــازاری ئەچەشــت. کێشــەکانی ژی ــۆ زۆر ئ بیرکردنەوەیەک
ناچــارت ئەکــەن، دوودڵیــت لــەوەی کــە بیکــەی یا نــە، ژیــان جۆرێــک تاقیکردنەوەیە. 
ــەوە  ــە دڵنیاییی ــردن، ب ــۆی نەیئەک ــەر خ ــە لەب ــرد ک ــەی ئەک ــەو کاران ــرد، ئ ئەیک
بــۆ خۆیــی نەئەکــردن، بۆیــە هەڵەکانــی بــە تەنیــا هەڵــەی ئــەو نەبــوون، هەمــوان 
دەســتیان لــە کارەکانــی ئــەودا هەبــوو، بەخــت و شــانس و هەلەکانــی ســەرکەوتن 
بەخــت و شــانس و هەلەکانــی خــۆت نیــن، تــۆ دەســتت لــە هیــچ شــتێکدا نییــە، 
تەنانــەت لــە بەدبەختــی و ئــازار و کەســەرەکانی خۆتــدا، لــە ســەرکەوتنەکانی خۆتدا، 
ــە  ــا خــۆت ل ــراوە ت ــک ک ــوو کارێ ــە هەم ــا کاری خــۆت نیی ــە تەنی ــک ب ــچ کارێ هی
خــۆت بســێننەوە، ورە و بــاوەڕت لــێ بســێننەوە، تــۆ تــاک نیــت، هیــچ کاتێــک تــاک 
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نیــت، تــۆ تەنیــا دەمارێکیــت لــە دەمــارە خوێنبەرەکانــی ئــەم کۆمەڵــگا، تــۆ تەنیــا 
دەمارێکیــت بــۆ زیندووهێشــتنەوەی واتــا لــە هێندێــک وشــەدا، زیندووهێشــتنەوەی 

هێندێــک وشــە و بەهــا و کوشــتنی خــۆت.

   ئــەم جــۆرە بیــر و تێگەشــتنە وەهــای لــێ کردبــوو کــە لــە تــەواوی ئــەو کارانــەی 
ئەیکــرد پەشــیمان بێــت، لــە هەمــوو شــتێک، لــە ڕۆشــتنە دەرەوەکانــی، لــە بینینــی 
ــە  ــر کــە ل ــوو، دوات ــی خــۆی پەشــیمان ب ــە پێکەنینەکان ــە تایبــەت ل کەســەکان، ب
ــە  ــەوت درگای ل ــەی ح ــە پێکەنینەک ــەوەی ک ــوو وەک ئ ــەواو ئەب ــەی ت پێکەنینەک
ســەری داخســتبێت، ئەیبــردەوە دوورتریــن ســووچی تەنیاییــی خــۆی، وەک ئــەوەی 

هــەر قاقایــەک پاڵێکــی پێــوە نابێــت و بــە دەروونــی خۆیــا خســتبێتیە خــوار.
ــێ نەئەبەخشــی، هیــچ ئاســۆیەک،  ــەک ســوکنایی پ ــج و ئارەزووی ــوا و ئامان هیــچ هی
وەک نەخۆشــێکی لــێ هاتبــوو کــە چیتــر ســڕکەرەکانی واڵمــی ئازارەکانــی نەدەنــەوە 
و خــۆی بــە خۆیــی زانیبێــت کــە ئیتــر چارەســەرێکی بــۆ نییــە، ئــەوەت بــە ڕوونــی 
لــە چاوەکانیــا ئەبینــی.  تــەواوی کارەکانــی بەبــێ هیــچ ئامانجێکــی تایبــەت کردبــوو، 
بــۆ هیــچ ئاســۆیەک، بــۆ گەیشــتن بــە هیــچ شــتێک نەیپێوابــوو، بــەاڵم دواتــر شــتێکی 

لــە مــەودا و کارەکان و ژیانــی خــۆی ئەویســت، ئەبــووا شــتێک ببووایــە.
هیــچ کات لــە دانیشــتن و وێســانی خۆیــا ئــازاد نەبــوو، خــۆی لــە بــاوەش ئەگرت کە 
دائەنیشــت وەک ئــەوەی کــە ڕابــردووی خــۆی لــە بــاوەش گرتبێــت و بــە ئازادکردنــی 
ــازاد بــکات و هەمــووان بیبینــن، هەمــوان بــەو شــێوەیە لەشــە  خــۆی ڕابــردووی ئ
لــەڕ و الوازەکەیــان ئەبینــی، زیاتــر بەرچــاو ئەکــەوت، ئــەو لەشــەی کــە زمانحاڵــی 
بەشــێک لــە ژیــان و ڕابــردوو و ئێســتای بــوو. جۆرێــک بــوو هەمیشــە تونــد دەســتی 
بــە خۆیــەوە گرتبــوو وەک ئــەوەی بــە شــوێنێکی بــەرزەوە بێــت و چــاو لە خــوارەوەی 
خــۆی بــکات و چــاوی ڕمۆڵــە بــکات و خەریــک بێــت بکەوێتــە خــوارەوە، بکەوێتــەوە 
ڕابــردووی خــۆی. بیــری ئەکــردەوە و ئەترســا، بــڕێ جــار نەیئەتوانــی بــڕوا بــکات کە 

تــا ئێــرە ئــەم شــوێنە لــەم ژیانــە، ئــەم شــوێنە بــەرزە بــە تەنیــا هاتــووە.
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ــە  ــم، ب ــی دەربهێن ــوو کارێک ــە هەم ــەر ل ــت س ــە ئەمویس ــوو ک ــام لێهاتب     وەه
ــاک و ترووکــە  ــەو ت ــەوە نەمناســیبێت، ل ــی خۆی ــە زمان ــا ل ــی بیناســم، تەنی تەواوەت

ــە؟ ــە؟ چۆن ــم کێی ــی بپرس ــان ئەناس ــەوەێ ئەوی ــەی ل کەس
    لــە هــەر کەســت ئەپرســی و دەمــی ئەکــردەوە پرســیار بــوو بۆیــان بــۆ لەگــەڵ 
وەهــا کەســێک قســە و هەڵســوکەوت ئەکەیــت، عەیبــە تــۆ لەگــەڵ کەســانی وەهــادا 
ــە  ــاوی ژێــر کایەکــە، گورگــە ل ــەوە هێشــتا نەتناســیوە چ ئ بگەڕێــی، نەتناســیوە، ئ
پێســتی مــەڕدا، تەنیــا ئــەوە، نەتناســیوە، هێشــتا نەتناســیوە. خــوا تــا کێــو نەبینێــت 
بەفــری تــێ نــاکات، حەقــی خۆیانــە، ئەگــەر وەهــا نەبووایــەن خەڵکیــان ئەخــوارد، 
ــدا چــوار  ــە ژیانیان ــەرەک و داوێنــی خواشــیان گرتــووە، ل ــە خەڵکــەوە داناکــەون ب ب
شــوکرانەی خێریــان نەبــژاردووە، ئەگــەر مــردن، ئەبــێ لــە سەلوێنکیشــا بنێژرێــن، 
گولــن گــول. ئــەوەی خــوا پێــی خــۆش نەبووبێــت کردوویانــە، بەشــیان هــەر ئەوەیە، 
کــەس لــە خــوا باشــتریان ناناســێت، ئەمانــە گــەر دەســیان بگاتــەوە دەمــی خۆیــان 
مەگــەر ئێمــە ئــەم واڵتــە چــۆڵ بکەیــن، کەمــە بۆیــان، خــوا دێرگیــرە و ســەختگیر، 

ئەمانــە پەنــد و عیبرەتەکانــی ژیانــن.
ــاوەڕی  ــوو ب ــک ب ــوو، خەری ــەی کــە تێیــدا ب ــەو بێباوەڕییــە قووڵ ــڕای ئ خۆیشــی وێ
ئەکــرد کــە خەریکــە ســزای تاوانەکانــی خــۆی ئەدرێــت لــە بەرابــەری ئــەو بێبــاوەڕی 
و تاوانانــەی کــە لــە بەرامبــەری خەڵــک و خــوادا کردوویەتــی. خــوا خەریکــە جۆریــک 
ســزای ئــەدا، تۆڵــەی لــێ ئەکاتەوە،خــوای قەهــار، خــوای جەبــار، تەنانــەت بــۆ جاری 
هــەزارم ئــەوە بــە دڵیــدا ئەهاتــەوە کــە ئــەم جــۆرە پــووڵ دەرهێنانــە بــۆ چارەســەری 
ــەکات.  ــر ئ ــی خراوت ــت و وەزع ــی ئەبێ ــەری نەرێن ــکەکەی کارتێک ــی خوش نەخۆش
خــوای دێرگیــر و ســەختگیر نــەک هــەر خــۆی خوشــک و بــرا و بنەماڵەکەشــی بــە 
گوناحــی ئــەوۆ ئەســووتێنێ، گوناحــی ئــەو هەموویــان ئەگرێــت، ئــەو شــار و گونــدە 
ئەگرێــت و حــەوت مــاڵ ئــەم الی و حــەوت مــاڵ ئــەو الی و حــەوت شــار ئــەم الی 
و حــەوت شــار بــەو الیــۆ بەشــدارە لــە گونــاح و بــە نزیکــی لەگــەڵ ئــەو گوناحبــار 
ــوای  ــەری خ ــە بەرامب ــن ل ــت ب ــدەر و بەهەڵوێس ــت واڵم ــان ئەبێ ــت، هەمووی ئەبێ

ســاحێب هەڵوێســتدا.
ــوو شــتێک  ــە هەم ــە ل ــەوە، ســەختی و تەنگان ــووە گومان ــوو شــتێک کەوتب ــە هەم ل
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ئەتخاتــە گومانــەوە، لــە هەمــوو شــتێک پەشــیمانت ئەکاتــەوە، تەنانــەت لــە 
ــەون و  ــوو خ ــت، هەم ــت ئەکەی ــت پش ــی خۆیش ــارەزووە گەورەکان ــەت و ئ حەقێق

ــت. ــێ ئەکەی ــتی ل ــەوە و پش ــووک ئەکات ــاودا بچ ــە بەرچ ــتییەکت ل ــوا و ڕاس هی
   تێریــان نەئەخــوارد لــە دەرد و ئازارەکانــی، هەمــوو شــتێکیان بــە کــەم ئەزانــی، 
ــبەیەکییان  ــان دەس ــا، هەمووی ــان دائەن ــە بەردەمی ــتیان ل ــە بەربەس ــا بیانتوانیای ت
ــان  ــە کاری ــان ل ــەو ماڵــەش دەریــان ئەکــردن، کاری ــوو، گــەر بۆیــان بکرایــە ل کردب
جیــا ئەکــردەوە، دووری، بــە هەمــوو شــێوەیەک دووری و خــۆالدان و تێکــەڵ نەبــوون 
ــەڵ  ــتێک لەگ ــچ ش ــەر هی ــەر لەس ــە ئەگ ــەم خەڵک ــان، ئ ــەڵ ژن و منداڵەکانی لەگ
ــەوان  ــەر ئ ــتێک لەس ــوو ش ــۆ هەم ــژ ب ــر و ڕاوێ ــەن بێتەگبی ــا نەبووای ــری تەب یەکت
تەبــا بــوون، بەپێــی یاســایەکی نەنووســراو و نەوتــراو، مناڵــی نــاو بێشکەکانیشــیان 
ــوو  ــەوە نەب ــن و دووبارەکردن ــە وت ــتی ب ــەوە، و پێویس ــووە دەمییان ــە کراب ــەو تف ئ
ــا  ــیانی تی ــی خۆش ــەو کارە زیان ــەر ئ ــەت ئەگ ــت، تەنان ــەک هەڵوێس ــدا. ی ــە ناویان ل
ــین و  ــە نەخۆش ــرە ب ــوو، بگ ــۆ نەب ــەوەی ب ــان پاکبوون ــرد. دڵی ــەر ئەیانک ــە ه بووای
نەبوونــی و مردنیشــیان ڕازی نەئەبــوون، هەمــوو شــتێکیان بــە کــەم ئەزانــی بۆیــان. 
ئەگــەر کەســێکیان لــە کێشــە و نەخۆشــینێکی ڕزگاری ببووایــە دواتــر ئەیانــوت خــوا 
ســاحێب بەزەییــە، ڕەحمــان و ڕەحیمــە، فاتێــح و کەریمــە. خــوای خــاس و خراپــە، 
خــوای کافــر و موســڵمانە، خــوای گیانــدار و بێگیانــە و ئــاگادار لــە خشــەی مــار و 

ــە. مێروان
ــە ســەری. چــی  ــوو ل ــە ترســە هەمیشــەیییەکانی، قســەی خەڵکــی ب ــک ل    یەکێ
ــی  ــە زمان ــان، بەڕاســی ترســی ل ــە زم ــن؟ چــۆن ئەیناســن؟ ترســی ل لەســەر ئەڵێ
خەڵکــی هەبــوو، هەمیشــە بــە جۆرێــک ئەیویســت دڵیــان بەدەســت بێنێتــەوە، دڵێــک 
کــە خۆیشــی نەیئەزانــی بــۆ لێــی شــکاوە، تاوانێــک کــە نەیکردبــوو بــە ســەریدا ســەپا 
بــوو و خۆیشــی قەبووڵــی کردبــوو و نەیئەتوانــی بەرگــری لــە بــێ تاوانــی خۆشــی 
ــی  ــوو. هەمیشــە البردن ــی کــردووە تاوانبــار ب ــەوەی بزانێــت کام تاوان ــێ ئ ــکات، ب ب
ــەرت  ــە س ــک ل ــکردنی تاوانێ ــدازەی قورس ــە ئەن ــۆت ب ــەر خ ــک لەس ــی تاوانێ گومان
ئەســتەمە، هێشــتا تاوانەکــەت کردبێــت ئاســوودەتری، ئازاتــر، بەڕێزتــر، بەهێزتــر کــە 

لــەو کاتــەدا النــی کــەم تاقمێــک خەڵکــت هــەر لــە دەور کــۆ ئەبێتــەوە.
کاتێــک کــە زۆر بێدەســەاڵتیت زمانــی خەڵکیــت بــۆ گرنــگ ئەبێت، هەموو شــتێکیانت 
بــۆ گرنــگ ئەبێــت، یەکەم خــاڵ و دەســتپێکی کۆیلێتیت لێرەوە دەســت پــێ دەکات، 
چاوەڕێــی ئاوڕێکیــت لــە کۆمەڵــگای خــۆت، قســەیەک. قەبووڵکــردن و چاوپۆشــی لــە 
ــە پاڵیــدا  ــە دەم ناخۆشــترین قســەکانییانەوە، ل ــاوان و ڕەفتارەکانیــان، پێکەنیــن ب ت
ــر وەک  ــوی. دوات ــە بەزی ــردووە ک ــت ک ــە قەبووڵ ــز و ژیران ــێوەیەکی زۆر حی ــە ش ب
شــاعر ئەبیتــە کۆیلــەی کۆمەڵــگای خــۆت، کۆیلــەی بەردەنگەکانــت، ڕەخنەگرەکانــت، 
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ئــەو قەڵەمانــەی لــە دوای تــۆوە ئەنووســن، تــەواوی هەوڵــت بــۆ نووســین جۆرێــک 
قەرەبووکردنــەوەی ئــەو شــتانەیە. بوویتەتــە مرۆڤدۆســتێکی دۆڕاو.

مرۆڤــەکان وەهــان هــەر لــە منداڵییــەوە ئەتترســێنن تــا لــە ڕێــگای ترســەوە هێــڵ 
ــاو  ــە ن ــۆ هاتن ــەک ب ــەوە ڕێگای ــە ترس ــەوە، ل ــت بدۆزن ــی دەروون ــە الوازەکان و خاڵ
دەروونــت بکەنــەوە، ئەیکەنــەوە و دێــن، پــێ بەســەر هەمــوو ئەندامەکانتــا ئەنێــن، 

ــدا. ــاڵ و خولیاکانت ــا، خەی ــوو حەزەکانت بەســەر هەم
ــە ڕەفتــار و قســە و  ــوو کــە ب ــەوە ب ــۆ ئ ــەو ب ــە ئ ــم شــایەت قینــی خەڵکــی ل نازان
ــان، وەک  ــی خۆی ــە و ڕوانینەکان ــار و قس ــەوە ڕەفت ــری ئەهێنای ــە بی ــی ب ڕوانینەکان
ــە نەخۆشــیت و نەخۆشــینەکەت  ــەوە ک ــری نەخۆشــێکی بێنیت ــە بی ــە ب ــەوەی ک ئ
ــۆ نییــە. ئەبێــت تەنیــا هیــوا بدەیتــەوە پێیــان وەک کەســێکن کــە  چارەســەرێکی ب
ــێ  ــە چڵ ــان دەس ب ــی خۆی ــۆ ڕزگارکردن ــت و ب ــت بیانخنکێنێ ــک بێ ــک خەری الفاوێ
پووشیشــەوە بگــرن. هــەر جۆرێــک بــوو شــتێک لــە ناخیــا بــوو، لــە ژیانیــا بــوو کــە 
ــوون، ڕەفتارێــک  ئــەو خەڵکــە بــۆی تەحەمــوڵ نەئەکــرا و ئەوەنــدە پێــی تــووڕە ئەب
کــە ئەنقەســت نییــە و هۆکارێــک دیــار و تایبەتــی لــە پشــتەوە نییــە و بــە شــێوەی 
خۆڕســک دێــت، قینــە و بوغــزە و بــە هیــچ ڕەفتــار و قســەیەکت داناشــاریەت و لــە 
ناختــا ناســڕێتەوە، و خەڵکــی ئەیبینــن و بــۆی پــێ ئەبــەن و دووریــت لــێ ئەگــرن.
ــە  ــن هــەر لێــرە ئەمێنیتــەوە، ل ــەوەی کــە بزان ــن و ئ ــۆ هەڵهات ــوون ب    ڕێگــە نەب
بەردەســتیان، شــاخ بــە کارەکانیــان ئــەکات، ڕێگــە نەبــوون بــۆ هەڵهاتــن بــۆ هیــچ 
شــوێنێک، لــە بنەماڵــە و کۆمەڵــگاوە بگــرە هەتــا لەمپەرەکانــی کات و تەمــەن، هــەر 
ــر خــۆت کــە ئەبیتــە بەربەســت  ــا دوات ــاوە و هــۆکار و بیانوویــەک ئەتهێڵێتــەوە. ت ت
لــە بەردەمــی خۆتــدا، کــە جیاوازییــەک لــە بەینــی ئێــرە و ئــەوێ بــۆت نامێنێــت، 
ــۆ  ــە خۆتــدا ئەگەڕێــی ب ــوو ل ــە دوای چکۆلەتریــن بیان دۆڕاویــت، دۆڕاندووتیــان و ب
مانــەوە. کاتێــک ئــەو شــوێنەی کــە تێیــدای لــە دەســتی ئــەدەی هەمــوو شــوێنەکانی 
دنیــات لەدەســت داوە، شــوێنێک نییــە لــەم ســەر عــەرزەدا شــوێنێکە لــە دەروونتــدا 
لــە دەســتت داوە. لــە بەردەســتیان ئەمێنیتــەوە و کلکــت ئەپێــون، ئــەم جــارە بــە 

ئیمانــی خۆیــان کا زبــرە و وردی ئەکــەن، وردت ئەکــەن.
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ــدا بەهێــز  ــە بەرامبــەری ژیان ــە دوای ماوەیەکــی زۆر زانیبــووی کــە ئەبێــت ل     ل
بێــت، کاتێــک ئــەوەی زانیبــوو کــە ڕووخابــوو. چکۆلەتریــن هەوڵیشــی بــۆ گەڕاندنــەوە 
ــووان  ــە هەم ــی ل ــەوە خۆیش ــە ئ ــوت ک ــرا و ئەیان ــۆ ئەکێش ــەی ب ــان پەنج ــۆ ژی ب
زیاتــر  هــەوڵ ئــەدات. پەنجــە بــۆ هەمــوو شــتێکی ئەکێشــرا، ئــەو زەم و قســانەی 
ــەوام  ــکار و ع ــر و کرێ ــاعر و ڕووناکبی ــە ش ــتەوە، ل ــرا ئەیبیس ــەری ئەوت ــت س پش
ــی  ــە ڕووخان ــتیان ب ــەوە دەس ــەی خۆی ــە ڕوانگ ــە و ل ــەر یەک ــرە ه ــەالوە بگ و م
ــەر و  ــان س ــن هەمووی ــک ب ــرە و باوەڕێ ــگ و تی ــەر ڕەن ــە ه ــەکان ل ــرد، مرۆڤ ئەک
ــەی  ــەو دژایەتییان ــرا و ئ ــەی پشــت ســەری ئەوت ــەی ئەوان ــی قوماشــێکن. زۆرین بن
کــە ئەکــرا بــۆ ئــەوە بــوو کــە لــەم تەنگانەیــەدا بــە هانایــەوە نەچــن، هۆکارێکیــان 
ــە حەدیــس  ــەوە، مــەالکان ل ــۆ ئەهێنای ــان ب ــی، هۆکاری ــۆ یارمەتــی نەدان بووبێــت ب
ــە  ــکارەکان ب ــەوە، کرێ ــەفە و ئارمانەکانیان ــە فەلس ــرەکان ل ــەوە، ڕووناکبی و قورعان
ئاوماڵــی و قینــە کۆنەکانیانــەوە، تەنانــەت بگــرە لــە نێوانــی بنەماڵەکەشــیا پەراوێــز 
خرابــوو، ئەوانیــش زۆر لــە خەڵکــی باشــتر بۆیــان نەئەڕوانــی، هێشــتا کاریــان پێــی 
ــەو  ــرد، ئ ــێ ئەک ــا هەســت پ ــە ڕوانینەکانیان ــەی ل ــەو جیاوازیی ــی ئ ــە ڕوون ــوو. ب ب
ــا  ــک و براکانی ــۆی و خوش ــی خ ــە بەین ــا ل ــوکەوتی دایکی ــە هەڵس ــەی ل جیاوازیی
هەســت پــێ ئەکــرد، ئــەو فــەرق و جیــاوازی دانانــەی بــە ئێســک و خوێــن هەســت 
ــەم  ــدا کــە ئ ــاوە و کاتگەلێکــی دیاریکــراو و تایبەت ــە م ــە تایبــەت ل ــێ ئەکــرد. ب پ
خەریــک خوێنــدن بــوو و کارێکــی ئەوتــۆ یــا النــی کــەم لــە چــەن وەرزێــکا بێــکار 
بــوو، یــا زیاتــر ئــەو لــەوێ نەبــوو کــە وەک ئــەوان ئــەو هەمــوو دەرد و نەهامەتییــە 
ــەو  ــە ڕوونــی ئ ــەدا ئیتــر زۆر ب ــەو کاتان ــە نزیکــەوە بچێژێــت و تێــی بچەقێــت، ل ل
ــوایی  ــزاری و ڕس ــەڕی بێ ــا ئەوپ ــەوە ت ــدا ئ ــەن و ماوەیەک ــە تەم ــرا. ل ــتە ئەبین ش
ئەیبــرد، تەنانــەت خەڵکــی ئەوەیــان پــێ ئــەوت کــە تــۆ کــوا چــاوت لــەو منااڵنــەی 
ــت،  ــەوان ئەکەی ــم ل ــی، زوڵ ــا ئەچــی ئەفەن ــە دوای خوێندن ــان ڕەشــتترە کــە ب ترت
ئەمەیــان ئــەوت تــا فــەرق و جیــاوازی و ڕەق و قیــن بخەنــە بەینمانــەوە و خوشــک و 
براکانــم ئــەو ڕوانینەیــان لــە ســەرم ببێــت. بــە هەمــوو واتایەکییــەوە زۆڵ بــوو زۆڵ.
ــرە،  ــر. دێ ــی ت ــی و هیچ ــی هەتاهەتای ــووەوە، ڕەنج ــۆ ماب ــازاری ب ــج و ئ ــا ڕەن تەنی
هەمیشــە دێــرە بــۆ گەڕانــەوە، بــۆ ژیــان، هــەر کاتێــک دەســت پــێ بکەیت بەشــێکیت 
دۆڕانــدووە، ژیــان هەمیشــە شــتێکی کەمــە، کــەم. گەڕانــەوە بــۆ ژیــان کــە هەمیشــە 
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دڵێکــی ئەویســت وەکــوو بــەرد، نەیئەتوانــی پشــت بــکات لــە هەمــوو ئــەو کــەس 
و شــتانەی لــە دەرەوەی ژیانــن، ئــەو شــتانەی کــە هەســتیان پــێ ئەکەیــت و هــەن 
ــدا  ــە مــل تاریکیــی ژیان ــە، ســێبەرێکن کــە ب ــان نیی و بوونێکــی بەرچــاو و زینووی
ــت  ــوو ئەندامەکان ــوێ و هەم ــاو و گ ــت و چ ــن، نابینرێ ــەن و نابینرێ ــوون، ه کەوت
هەســتی پــێ ئەکــەن، وەهایــە هەســتکردن بــە حەقێقــەت و ژیــان وەک هەســتکردن 

بــە تــرس. جێهێشــتنی هەمــوو ئەمانــە بێبەزەییانــە بــوو بــۆی.
ــەوە،  ــەو خەڵکــەدا ئەهات ــی ب ــای خــۆی و بەزەی ــەوە دنی ــش ئەگەڕای ــڕێ جاری    ب
لــە ناخــەوە ئەیــوت وێڵکــە بــا دڵخــۆش بــن، بــە هــەر شــێوەیەک بێــت. دوودڵ بــوو 
کــە ئایــا خەڵکــی ئــاگادار بکاتــەوە لــەو نەخۆشــی و مەینەتــی و دەرد و ئازارانەیــان؟ 
ئەترســا کــە ئەگــەر خەڵکــی ئــاگادار بــن لــە تــەواوی شکســتەکانی نــاخ و ژیانیــان 
لەوانەیــە خراپتــر لەمــەش ڕوو بــدات. دواتریــش لــە دڵــەوە ئەیــوت کــە تــۆ بەزەییــت 
بــە خۆتــدا بێتــەوە، تــۆ کــە هیــچ ســڕکەر و ئاســۆ و ئارەزوویەکــت نەمــاوە. ئــەوان 
ــرا و خوشــکەکانیان، دواتــر قــەوم  منداڵەکانیــان هــەس کــە پێــی دڵخــۆش بــن، ب
ــن و  ــان، دی ــاک و نەتەوەکەی ــر خ ــان، دوات ــان، بڕوانامەکانی ــڵ و تایەفەکانی و خێ
ــە و  ــەیییەکەیان. کار و پیش ــا هەمیش ــت و پەن ــە، پش ــان هەی ــان، خوای ئیمانەکانی

پێگەیــان هەیــە کــە پێــی دڵخــۆش بــن.
ــان و  ــاو ژی ــێواییەکانی ن ــت و سەرلێش ــە و گرف ــە، کێش ــۆی ن ــەم خ ــار ئ ــڕێ ج ب
بنەماڵــە دەســی کۆتــا ئەکردنــەوە لــە ســەرکوتکردن و خواردنی ئــەم، ژیان ئەوانیشــی 
ــەوە  ــک پێک ــەڕ و وش ــە و ت ــان بێبەزەیی ــەم، ژی ــوو ئ ــەر وەک ــوو ه ــوت کردب کوڵۆک
ئەســووتێنێ، کافــر و موســڵمان، خــاس و خــراپ. بــەاڵم ئــەم خــۆی لــە گێــژی ئــەدا 
عەیــب و عارەکانیانــی بــە ڕوویانــدا نەئەهێنایــەوە، لــە دڵــەوە ئەیــوت شــایەت ئەگــەر 
ــە  ــوە لەوانەی ــێواییەیانم زانی ــووڕی و سەرلێش ــوو کەموک ــەم هەم ــن ب ــە م ــن ک بزان

بشــمکوژن.
ــان بێــت؟  ــا ڕقــی لێی ــدا بێتــەوە ی ــی پیایان ــی بەزەی ــی؟ بەڕاســتی نەیئەزان نەیئەزان
بــڕێ جــار وێــڕای ئــەم هەمــوو ناســین و قســەکردنە لەســەر ئــەم خەڵکــە لــە دڵــەوە 
ــی. تەنیــا  ــەم خەڵکــە کێــن؟ چۆنــن؟ بەڕاســتی نەیئەزان ــم ئ ئەیــوت بەڕاســتی نازان
پێویســتە دۆخ و دەرفەتێکــی تازەیــان بــۆ هەڵبکەوێــت، ئەبینــی چــۆن ئەبنــە کەســی 

ئــەو دۆخــە. تەنیــا پێویســتە ئــەو دۆخــە تــازە هێــزی هەبێــت، هێــزی بەڕێــز.
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    هــەر کاتێــک لــە الی ئەگەڕایــەوە هەســتی بــە وەڕزییەکــی زۆر ئەکــرد، لــە خــۆی 
بێــزار بــوو، حــەزی ئەکــرد ئیتــر چــاوی بــە چــاوی نەکەوێتــەوە، لــە دڵــەوە بڕیــاری 
ئــەدا کــە ئیتــر ئــەم کارە ناکاتــەوە و بەیانــی ئەڕواتــەوە ســەر مەیدانەکــە و بــە دوای 
کارێکــی تــردا ئەگــەڕێ، بــەاڵم نەئەچــوو هێزێــک ئەیگێڕایــەوە. وردە وردە ئەشترســا 
کــە خــووی بــەم کەســە گرتبێــت، ئــەو کــە تــا ڕادەیــەک ئــەو شــتەی تیابــوو ئــەوەی 
کــە بــە شــێوەیەکی زۆر خــراو خــووی بــە دەوروبــەری و کەســە نزیکەکانــی ئەگــرت 
و، ئەیشــاردەوە لێیــان کــە چەنــدە گرێدراویانــە، بــە چکۆلەتریــن قســە و جووڵەیــان 
ئەڕەنجــا و تــووڕە ئەبــوو و، لــە ناخــەوە خــۆی ئەخــواردەوە، تــەواوی کاتــە بەتاڵەکانی 
بــە بیرکردنــەوە لــەو کەســانە بەســەر ئەبــرد. نەیئەزانــی کــە بــۆ ئەوەنــدە کەســێکی 
ــەو  گرێــدراو و وابەســتەیە، وەهــا کــە بیــری ئەکــردەوە بــە خۆیشــی ئــەوت کــە ئ
کەســانە ئاگایــان لــەم هەســتەی ئــەو نییــە و بۆیــان گرنــگ نییــە، ئــەم بیرکردنــەوە 
و لێکدانەوانــە لــە جێــدا هێنــدەی تــر تــووڕە و بێئۆقــرە و بێتاقەتــی ئەکــرد، جۆرێــک 
ــکات  ــەڵ خــۆی چــی ب ــە لەگ ــی ک ــرت. نەیئەزان ــەوەی نەئەگ ــە خۆی ــەرز ب ــە ع ک
کاتێــک کــە زەنگــی بــۆ لــێ ئــەدا واڵمــی نەئەدایــەوە، کاتێکیــش خەبــەری نەبووایــە و 
نەیپرســیایە هێنــدەی تــر بێتاقــەت و تــووڕە ئەبــوو، گووشــییەکەی هەڵئەگــرت کــە 
پەیوەندیــی پێــوە بگرێــت و نەیئەگــرت و دای ئەنایــەوە، کاتێــک ئــەم داڵغــە و بیرانــە 
دایگرتبــوو، بیــری کەوتبــووەوە کــە چەندیــن ســاڵ پێــش ئێســتا لــەو کاتانــەدا کــە 
خوێنــدکار بــووە لــە بەشــی تەندروســتیی ڕۆژنامەیەکــدا خوێندبوویــەوە کــە خواردنی 
ڕۆژانــە یــەک مــۆز ئینســان هێــور ئەکاتــەوە لــە ژیانــدا، ئــەو ڕۆژنامــە و وتــارەی کــە 
ئــەو کات زۆری پــێ پێکەنیبــوو، بــەاڵم ئێســتا ئەیویســت هەڵێــت و بــڕوات لــە بازاڕدا 
مۆزێــک بســێنێت و بیخــوات، یەکــڕا تــەواوی ئــەو زانیارییــەی لــە ال دروســت بــوو و 
خــۆی ســەرکۆنە ئەکــرد کــە بــۆ وەهــا شــتێکی پەراوێــز خســتووە. بیــری ئەکــردەوە 
کــە دواییــن مــۆز کــە خواردوویەتــی کــەی بــووە، ســەری بــا ئــەدا، ئەهاتــەوە بیــری 
و بەرچــاوی کــە لــە کوێــی ئــەو شــار و بــازاڕە نامۆیــەدا مــۆزی دیــوە و نرخەکــەی 
ــەو هەمــوو  ــا ئ ــە تەنی ــەک مۆزیــش ب ــت ی ــوت ناکرێ ــەوە پێــش چــاوی و ئەی ئەهات

کــون و کەلێــن و تووڕەییــە پڕکاتــەوە. 
بیــری ئەکــردەوە ئەگــەر بڕۆمــە ســەر مەیدانەکــە و بەیانــی زوو وەک ئــەوەڵ بەیانــی 
بەدوامــدا بێــت و مــن لەنــاو خەڵکەکــەدا بــم چــی بکــەم، دێــت، باوەڕکــەن دێــت، 
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دێــت و ئــەو کاتــە دووبــارە لەگەڵــی ئەکەومــەوە. دەســهەڵگر نییــە، ئەبێت بــڕۆم، لەم 
واڵتــە بــڕۆم. بیــری ئەکــردەوە و ئەترســا و ئەیــوت کــە ئــەو لــە کــوڕی کاربــەدەس 
ــە،  ــەر و پاســەوانیان هەی ــەوا مەیت ــەی ک ــەو شــارەیە، کــوڕی ئەوان و بەرپرســانی ئ
ــەن،  ــە ئەک ــدا قس ــە تەلەڤیزیۆنەکان ــەن و ل ــمێڵیان ڕەش ئەک ــەر و س ــەی س لەوان
ــان  ــن و ئەیانەوێــت وەک کەســانێکی ڕووخــۆش خۆی ــەوە پێئەکەن ــە دەم بێژەرەکان ب
ــن.  ــە ئەب ــر گــرژ و مــۆن و ڕەزاگــران و زای ــەو شــێوە زیات ــەاڵم ب ــدەن، ب نیشــان ب
ــد  ــان شۆڕشــگێڕ و دەوڵەمەن ــەی کــە باوکی ــوو، لەوان ــر نەب ــر کەســی ت ــە زیات لەوان
ــەو  ــتێکی ئ ــوو ش ــن و هەم ــۆز و خائی ــەدەس و دڵس ــی و کارب ــوژ و سیاس و پیاوک
ــە  ــەو شــارە بووبێــت و ب ــە. شــایەت ئەمیــش وەکــوو باوکــی هەمــەکارەی ئ واڵتەی
ــەو  ــی ئ ــەم پیشــانەوە، ئەویــش زۆڵ ــی تــەواوی ئ زیادیشــەوە  سمێڵیشــی نابێتــە بان
شــۆڕش و خەباتــە بــوو، ئــەو شۆڕشــەی کــە بــە دزییــەوە لــە داگیرکــەر و دوژمنانــی 
کــوردەوە کەڵــی گرتبــوو، بــەاڵم دواتــر بــە ئاشــکرا زابــوو، ئــەو شــارە هەمــووی زۆڵ 
بــوو، زۆڵــی کەوتــووی شــۆڕش، ئــەو خاکــە زۆڵــی کەوتــووی ئــەو خاکــەی پێــش 
خــۆی بــوو، ئــەو شــار و واڵتــەی کــە کۆســی کەوتــووی مــن بــوو، کۆســی کەوتووی 
ئــارەزوو و خەیااڵتــی مــن، ئــەو شــارە و ئــەو شۆڕشــە و ئــەو واڵتــە بــە تــەواوی ئــااڵ 
شــەکاوەکانەوە تیایــا، بــە تــەواوی بێــژەری تەلەڤیزیۆنەکانیانــەوە، کاســب و ئاســایش 
ــە ســەیتەریەکدا  ــە تێکــڕا ل ــەو شــارە ب ــوو ئ ــەوە، هەم و ڕۆشــنبیر و بیرمەندەکانیی
ــەر  ــووە س ــووڕی داب ــوو و ت ــن دەرهێناب ــە دەس م ــنامەکەیان ل ــاپۆرت و ناس پەس
شــەقامێکەوە، وەک ئــەوەی تــەواوی دڵخۆشــی ئــاوات و ئارەزووەکانمــی دەرهێنابێــت 
ــان  ــوردی ڕۆژهەاڵتی ــوو ک ــە دەســی هەم ــەو شــەقامەوە، ل ــە ســەر ئ ــووڕی دابێت ت
ــە دەس  ــوو، ل ــەاڵت ب ــوو رۆژه ــەر و دەســتی هەم ــن نوێن ــتی م ــوو، دەس دەرهێناب
تــەواوی کرێکارەکانــی دنیایــان دەرهێنابــوو، دەســتی مــن نوێنــەر و دەســتی تــەواوی 
کرێکارانــی دنیــا بــوو، تــەواوی ناســنامە و پەســاپۆرتەکانی دنیایــان تــووڕ دابــوو، ئــەو 
واڵتــەی کــە بووبــووە واڵتێــک نەمئەناســییەوە، ئەو شۆڕشــەی کــە بووبووە شۆڕشــێک، 
مــن نەمئەناســییەوە، ســلێمانی هەمــوو خەونەکانــی منــی کردبــووە بڵقــی ســەر ئــاو، 
هەمــوو هێماکانــی شــۆڕش، هەمــوو ئــەو حەقێقــەت و واتــا و بەهایانــە لــە دەروونــی 
ــوو  ــووی هەم ــی کەوت ــوو، ســلێمانی زۆڵ ــەوە داب ــە دەم ئاوی ــوو ب هــەر کوردێکــدا ب
ــووڕی  ــوو ت ــە دەســتمدا دەرهێناب ــوو، و هەمــوو شــتێکی ل شــارەکانی کوردســتان ب
دابــووە ســەر شــەقامێک، ســلێمانی بووبــووە دارەمەیتێــک و ســووکایەتی بــە تەرمــی 
بێگیانــی مــن ئەکــرد، و ئەیــوت ڕۆژهەاڵتــی لــە برســا مــردوو و حیــز، هەمووتــان 
ــەو  ــز و پشــیلەی برســییە. ئ ــەاڵت حی ــوو ڕۆژه ــە پشــیلەی برســی ئەچــن، هەم ل
شــارەم نەئەناســییەوە وەک کەســێک کــە ســاڵەها بێــت نەمدیبێــت گۆڕانێکــی زۆری بە 
ســەردا هاتبێــت، وەک کەســێک کــە تاریفێکــی زۆرت بیســتبێت و کاتێــک بیناســیت 
وەهــا نەبێــت، وەهــا نەبــوو هیچــی لــە خــۆی نەئەچــوو. پێشــتر لــە دوورەوە هەســتم 
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بــەو نامۆیــە نەئەکــرد لەگەڵــی، پێــم وابــوو ســلێمانی باوەشــێکی ئاوەاڵیــە، هیــچ کات 
ــەوێ  ــەو خەڵکــە، ل ــە دوور نەزانیبــوو ل ــەو ئەندازەیــە بێــزار و نامــۆ و خــۆم ب ــا ئ ت
بــوو بیــرم کەوتــەوە مــن لــە کوێــم و ئــەم خەڵــک و شــۆڕش و حەقێقــەت و واتــا و 
بەهایانــە تــا کــوێ چــوون، ئــەو حەقێقــەت و بەهایانــە کــە ئەوانیــش حەزیــان لــە 

ســەفەر و گەڕانــە.
ــە  ــی ب ــەوە چ ــاپۆرتەکە بڕوات ــاوەی پەس ــی م ــش تەواوبوون ــردەوە پێ ــری ئەک    بی
ــەت پووڵەکەشــیان  ــووەوە، تەنان ــا کردب ــەی دڵنی ــە کارەک ــەوەی ل ــێ، ماڵ ــەوە بڵ ماڵ
ــارەوە بگەڕێتــەوە، خۆیشــی بیــری  ــدە پ ــە ئەوەن ــوون ب ــڵ ب ــوو و مات حەســێو کردب
لــە خوشــکەکەی و نەخۆشــین و پێویســتی پووڵەکــە ئەکــردەوە و نەیئەزانــی چــی 
بــکات و چ بڕیارێــک بــدات. لــەو کاتانــەدا کــە لــە ماشــینەکەدا لــە الی دانیشــتبوو 
ویســتبووی بــە شــێوەیەک باســی ڕابــردوو و ژیانــی خۆیــی بــۆ بــکات، باســی ئــەوەی 
ــەڵ  ــێوە لەگ ــەم ش ــایەت ب ــا ش ــەرەک ت ــۆ چــی گ ــەی ب ــەم پووڵ ــە ئ ــکات ک ــۆ ب ب
کەســێک ڕاوێــژی کردبێــت و ئــەم گوناحــی باســنەکردنە تۆزێــک ســووک بووبێــت لــە 
ــوو کــە باســی هەمــوو  ــدا ئامــادە بووب ــە بیــری خۆی ــڕێ جاریــش ل ســەر شــانی. ب
شــتێکی بــۆ بــکات. شــایەت بــە قســە و دەردەدڵەکانــی درگایەکــی بــۆ چوونــە نــاو 
ژیانــی ئــەو کردبێتــەوە و ســەری لــە زۆر شــت دەربهێنایــە کــە بــۆ ئــەم نەزانــراو و 
ســەرنجڕاکێش بــوو، بــەاڵم بــۆی نەئەوتــرا و لــەو ماشــینەدا تەنیایــی ئەوەنــدەی تــر 

ــی ئەخــواردۆ.  ئەیگووشــی و بێدەنگــی ئەکــرد و ناخــی خۆی
   دەســهەڵگری نەبــوو هــەر کــە لــە الی ئەگەڕایــەوە وەک ئــەوەی هەســت بــە بیــر و 
وەڕزییەکانــی ئــەم بــکات بــەوەی کــە بڕیــاری داوە نەچێتــەوە بــۆ الی، دەســتی بــە 
زەنــگ لێــدان بــۆی ئەکــرد، نــە زەنگێــک و نــە دوان، گووشــییەکەی لــێ ئەکوژانــدەوە 
ــن و  ــەدا ڕوانی ــەو کاتان ــەوت، ل ــاڵ ئەک ــەی پ ــەر تەختەک ــە س ــە ل و وەک هەمیش
ــی،  ــووک و میهرەبانەکان ــە س ــاوی، ڕوانین ــەوە بەرچ ــەو ئەهاتن ــوکەوتەکانی ئ هەڵس
ڕوانینــە بێغــەل و غەشــەکەی کــە لــە ڕوانینــی حەیوانێــک ئەچــوو، حەیوانێــک کــە 
چاوەکانــی نــە تــرس لــە نەخۆشــین و ژیــان و مەرگــی تیایــە، چاوەکانــی هیچــی 
تیــا نەبــوو، ڕوانینەکانــی تەنیــا بــە دوای چێژێکــدا وێــڵ بــوو و هیچــی تــر. بەزەیــی 
ــچ  ــش هی ــە، منی ــی نیی ــچ تاوانێک ــەو هی ــوت ئ ــەوە ئەی ــە دڵ ــەوە و ل ــدا ئەهات پێی

تاوانێکــم نییــە، بــەاڵم دوو بێتــاوان خەریکــی کردنــی تاوانێکــی گــەورە بــوون.
ــەو  ــە ئ ــاکارە ک ــووک و س ــە س ــەم ڕوانین ــت ئ ــوت ناکرێ ــردەوە و ئەی ــری ئەک بی
ــوو  ــەو وەک ــت ئ ــت، نابێ ــا بێ ــوڕی کەســێکی وەه ــات ک ــی ئینســان ئەب ــە دڵ ڕادەی
ئــەو خەڵــک و ئاســایش و سیاســی و ڕۆشــنبیرانە چــاو لــێ بــکات. ناکرێــت ئاگــری 
بوغــز و قینەکانــی ڕابــردووت، ئاگــری هــەژاری و کەموکووڕییەکانــی ژیــان، تانــە و 
ــێ  ــەڕ و وشــک پێکــەوە بســووتێنیت، ئەب ــکات کــە ت ــێ ب تەشــەرەکان جۆرێکــت ل
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ــی  ــە دەروون ــت. ل ــەیر نەکەی ــەک س ــوو ی ــووان وەک ــت و هەم ــەک دابنێی جیاوازیی
ــە بەینــی ئینســاندا بــە  ــد ئایــا جیاوازییــەک لــەم بەینــەدا هەیــە؟ ل خۆیــدا ئەیقیڕان
تــەواوی ســەردەمەکانییەوە، واڵمێکــی نــزم و پتــەو و مانــدووی بــە خۆیــی ئەدایــەوە 
کــە نــە، نییــە. بڕواکــردن بــەو جیاوازییــە واتــای مەرگــی بیــر و ڕابــردوو و ژیانــی 

بــوو.
بــەاڵم لــە زمانــدا لــە الی خەڵکــی پێــش هەرکەســێ ئەیــوت ئــەم قامکانــە چوونیــەک 
نیــن. کاتێکیــش ئــەو کارەی لەگەڵــی ئەکــرد و دواتــر ئەگەڕایــەوە بیــری ئــەوە بــە 
مێشــکیدا ئەهــات کــە گوایــە بــەم کارە جۆرێــک تۆڵــەی لــەم کەســانە کردۆتــۆ، لــە 
دەوڵەمەنــدەکان. بــەاڵم خێــرا هەســتێکی بەهێــزی دەروونــی دڵنیــای ئەکــردەوە کــە 
نــە تەنیــا هەســتی تۆڵەکردنــەوەی لــەو کارەدا نییــە بەڵکــوو زیاتــر ئــەو کەســەی وەک 
هــاوڕێ ئەبینــی و بگــرە بەزەیشــی پێیــدا ئەهاتــەوە. ئەیــوت ئەگــەر تۆڵەکردنــەوەس 
بــۆ بــە جێــگای ئــەوە کــە هەســت بــە هێــز و ڕەحــات بــوون بکــەم بــۆ هەســت بــە 

الوازی و بێــزاری و سەرلێشــێوای زیاتــر ئەکــەم.
   بــڕێ جاریــش وەهــا کــە لەســەر تەختەکــە کەوتبــوو، لــە ڕوانیــن و ڕەفتارەکانیــا 
ــەو  ــر خــۆی ئەخــواردەوە، ئ ــدەی ت ــەدی و ئەوەن ــە خــۆی ئ ــک ســووکایەتی ب جۆرێ
ــا  ــی تی ــج و خەفەتێک ــچ دەرد و ڕەن ــە هی ــەو ک ــاویلکانەی ئ ــرس و س ــە بێت ڕوانین
نەبــوو شــێتی ئەکــرد، پێــی وابــوو کــە ئــەو بۆتــە کۆیلــەی پیــاوە دەوڵەمەندێــک و 

نــە تەنیــا کرێــکار بگــرە قەحبەشــە.
   بیــری ئەکــردەوە و بەزەیــی پێیــدا ئەهاتــەوە، ئــەو کەســانە کــە وەهــان تەنیــان، 
ــە  ــەوە ب ــەی بەزەیی ــە ڕێگ ــاح ل ــەیتان و گون ــەوە و ش ــدا ئەهات ــی پێی ــا. بەزەی تەنی
ــە  ــەوەڵ ک ــاری ئ ــە دوای ج ــەر ل ــووم. ه ــەیتانی مەزڵ ــوون، ش ــەریدا زاڵ ئەب س
ــی  ــۆ الی بەزەی ــەوە ب ــوو نەگەڕێت ــاری داب ــە و بڕی ــە کارەک ــوو ل ــیمان بووب پەش
گێڕابوویــەوە، بەزەیــی کــە جۆرێــک حــەزە بــۆ ئــەوەی کەســی جێگــەی بەزەیــی وەها 
ببینــی، جۆرێــک حــەز کــە تــا ئاخــری تێبگــەی، تــا ئاخــری زەبوونــی ببینــی، بــە 
ــەو  ــا ئ ــەو کەســە، هــەر کەســێک ت ــی ئ ــی ژیان دەســتی بهێنــی هەمــوو نهێنییەکان
کاتــە ســەرنجڕاکێش و خۆشەویســت و هــاوڕێ و جێــگای بەزەیییــە تــا لــە هەمــوو 
ــە هەمــوو  ــەال نامێنێــت و ســەر ل شــتێکی تێئەگــەی، هیــچ شــتێکی شــاریاوەی ل
شــتێکی دەریەنیــت، ئــەو کات وەک شۆڕوشــێک وەهایــە کــە بــە ســەریدا زاڵ بووبێتــی 
و ســەرکوتت کردبێــت و بــە دەســتت هێنابێــت، ئــەو کات بگــرە لــە بەرچاویشــتدا 
ســووک ئەبێــت و دووری لــێ ئەگــری، خاڵــی بەهێــزی هــەر کەســێک حەشــاردانی 
بیــر و هــزر و پالنەکانــی داهاتوویەتــی بــۆ ژیــان، کەســێک کــە کەمتــر ســەری لــێ 
ــم  ــەر چی ــت. ه ــێ ئەکرێ ــاوی ل ــر چ ــر و بەهێزت ــگادا بەڕێزت ــە کۆمەڵ ــن ل دەربهێن
ــم.  ــە بزان ــەو کەس ــتی ئ ــەم و مەبەس ــم و تێبگ ــەر دەربهێن ــی س ــرد نەمئەتوان ئەک
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جۆرێــک چێــژ و حــەز بــوو کــە نەیویســتبوو بــە تەنیــا جێــی بهێڵێــت. 
تەنیایــی وەهایــە دوو جــۆر مــرۆڤ دروســت ئەکات، یەکێکیــان زۆر بەهێــز و خۆڕاگرە 
و ســەر بــۆ هیــچ گشــتیبوونێک نــەوی نــاکات، ئــەو جۆرەکەیــان مرۆڤێکــی بێتاقــەت 
ــی  ــە چۆڵەوانییەکان ــە ل ــان جگ ــوو مەترســییەکانی ژی ــە هەم ــا ئەبات ــە پەن و الواز ک

ناخــی خــۆی، تەنیایــە و ئەترســێت و لــە خــۆی هەڵدێــت و بــە کــەس نــاگات.
تەنیایــی وەهایــە بــە هیــچ شــتێک پــڕ نابێتــەوە، تــا هــەوڵ بــدەی پــڕی کەیتــەوە، 
ــت و  ــز  بی ــدا بێســیت، بەهی ــە بەرامبەری ــت بێســیت، ل ــت. ئەبێ ــری ئەکەی گەورەت

ڕێگــەی هیــچ جووڵەیەکــی نەدەیتــێ.

   جۆرێــک بــوو کاتێــک ئەیویســت ڕابــردووی خــۆی بگێڕیتــەوە لــەم قســەوە ئەپەڕییە 
ئــەو قســە، هیــچ قســەیەکی بــە کۆتــا نەئەگەیانــد، وەک ئــەوەی لەنــاو ئــەم کێشــەدا 
کێشــەیەکی تــر ڕوو بــدا، الڵ ئەبــوو لــە گێڕانــەوە بــە دەســت بــە چــاو بــە گــوێ 
ــەو  ــەوە. ل ــۆزە و ناگێڕیەت ــی ئاڵ ــان خەونێک ــەوە، ژی ــۆی نەئەگێڕای ــەوە و ب ئەیگێڕای
ــەی  ــاوی گوێگرەک ــە بەرچ ــۆی ل ــەوە خ ــۆی ئەگێڕای ــک خ ــە کاتێ ــوو ک ــانە ب کەس
ئەخســت، مــرۆڤ هــەرکات شــتێک بــە تاســەوە بگێڕێتــەوە لــە گێڕانــەوە و ڕووداوەکە 
کــەم ئەکاتــەوە و لــە بەرچــاوی گوێگرەکــەی ئەخــات. هــەر کاتێــک زۆر بــە حــەز و 
تاســەوە هاوڕێیەتــی کەســێک بکەیــت لــە چەمکــی هاوڕێیەتیــت کــەم کردۆتــەوە و 
خــۆت لــە بەرچــاوی ئەخــەی. لــەو کەســانە بــوو کــە بــە هــۆی حــەز و دلســۆزی 
زۆر بــۆ هــەر هەســتێک دواتــر بــە خۆیــدا ئەشــکایەوە و هەســتی بــە هەڵــە و تــاوان 

بەرامبــەر بــە خــۆی ئەکــرد.
وەهــا بــوو هــەر کاتیــش لە الی کەســێک خــۆی ئەگێڕایــەوە، باســی ڕابــردووی ئەکرد 
دەس بەجــێ پەشــیمان ئەبــوو لــە گێڕانەوەکــەی، هەمیشــە لەگــەڵ خــۆی بڕیــاری 
دابــوو کــە تێکەڵــی هیــچ قســە و باســێک نەبێــت، کاتێــک تێکــەڵ ئەبــوو و قســەی 
ــە  ــەک ل ــا ماوەی ــە ت ــک ک ــە جۆرێ ــە کارەکــەی. ب ــوو ل ــر پەشــیمان ئەب ــرد دوات ئەک
ئەلــف تــا بــێ، لــە پێویســتترین وشــەکانی ژیانــی ڕۆژانەیــش بــە دەمیــدا نەئەهــات، 
ــەو کەســە  ــچ شــێوەیەک حــەزی نەئەکــرد ئ ــە هی ــەدا و ب ــک ســزای خــۆی ئ جۆرێ
ببینێتــەوە کــە لەگەڵــی قســەی کــردووە، بیــری نەمابــوو کــە چــی گێڕاوەتــەوە لــەو 
کاتانــەدا وەک ئــەوەی کــە مەســت و ســەرخۆش بێــت، سەرخۆشــی گێڕانــەوە، دواتــر 
ــەر سەرخۆشــیی  ــەی کــە ئەینووســی و لەب ــەو کاتان ــووە، وەک ئ نەیئەزانــی چــی وت
ــە  ــرش بکرێت ــە قســە هێ ــە ب ــی چــی نووســیوە. وەک کەســێک ک نووســین نەیئەزان
ســەری و بــۆ بەرگــری لــە خــۆی نەزانێــت کــە چــی ئەڵێــت و چــۆن بەرگــری لــە 
خــۆی ئــەکات، هــەر لــە خۆیــەوە شــتانێک بڵێــت کــە خۆیشــی حــەزی لێیــان نییــە 
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و بــاوەڕی پێیــان نییــە. نەیئەزانــی، هیــچ شــتێکی نەئەزانــی، واتــای ئــەو وشــانەی 
نەئەزانــی کــە ڕابــردووی پــێ ئەگێڕایــەوە، ژیــان درۆیــەک بــوو کــە بــوون لەگەڵــی 

کردبــووی، درۆیــەک کــە هــەر تــاوە و بــە جۆرێــک ئەیگێڕایــەوە.
   پەشــیمانی، پەشــیمانی و خــۆ بــە کــەم و تاوانبــار زانیــن و ســەر شــۆڕی، هەمــوو 
ــکارە  ــەو کرێ ــەت ئ ــن، تەنان ــەرکەوتووتر زانی ــر و س ــە زیات ــۆت ب ــە خ ــێک ل کەس
زیرگــن و چڵکــن و بۆگەنانــەی نــاو هوتێلــە کۆنەکــەش، بیســتنی الف و گــەزاف و 
ــرس  ــەت ت ــرس، تەنان ــەو ترســنۆک و ســواڵکەرانە، ت ــان، الف و تەشــەری ئ تانەکانی
ــۆن،  ــیان بش ــی چاوەکانیش ــی قوون ــن ڕیپۆق ــە ناتوان ــە ک ــنۆکانەش. ئەوان ــەو ترس ل
کرێــکارە دەمبۆگــەن و دیانڕزیــوەکان، قیــزەون و کۆنــەدڕەکان، پاژنــە قڵیشــاوەکان، 
ــەڵی  ــتی کیس ــەر پش ــردووە و لەس ــڕەی ک ــەرپێیان گەم ــتدەس و س ــەی پش ئەوان
ــەرت  ــە ب ــت ئەوان ــتێک بکەی ــا باســی ش ــک ی ــت کارێ ــک ئەتەوێ ــۆن ئەچــن. کاتێ ک
پــێ ئەگــرن، تەنانــەت بتەوێــت کارێــک بــۆ خۆشــیان بکــەی یــا داوای مافەکانیــان 
ــد و  ــە دەوڵەمەن ــان ب ــن خۆی ــی ئەزان ــە دەرفەتێک ــەن و ب ــەت پێئەک ــەی گاڵت بک
ــرن،  ــت ســەخت ئەیگ ــەوان لەگەڵ ــە ئ ــدەی ک دەســەاڵتدارەکاندا هەڵبواســن، ئەوەن
ــە  ــرن، ئەوان ــاش گەرمت ــە ئ ــە هەمیشــە کاســەی ل ــرن، ئەوان ــاحێبەکانیان نەرمت س
ــی یەکتــر  ــازاڵوی سەرەشــۆرگەی یەکدییــۆ ئەکــەن، دەرپێــی ژنەکان ــە ف ــۆ ب کــە ب
ئــەدزن، ئەوانــە کــە هیــچ شــتێکیان بــۆ دۆڕانــدن نییــە، هیــچ شــتێک لــە دەروونیانــا 

ــا بیدۆڕێنــن و بیکــوژن. ــۆ ت نەماوەت
بیرکردنــەوە لــە وازهێنــان و گەڕانــەوە، بــە دەســتەوەدانی ئــەو شــتە نهێنییــەی بــە 
نهێنــی دوای کەوتــووی، بــە دەســتەوەدانی ئــەو شــتەی بــە دەســتەوە نییــە. ئــەو 
دۆخــەی کــە خــۆت تێیــدای دروســت نییــە و ئەوانەیــش ئــەوان ئەیکــەن هەڵەیــە، 
ئــەوەی کــە ناتوانــی بــە ئاشــکرا بڵیــی چیــم ئــەوێ و خویشــت نەزانــی چیــت ئەوێ. 
ــوێنێکەوە بــەرت بــە  ــتنی هەمــوو شــتێک، تــا لــە ش ــتن و جێهێش    خۆکوش
ڕوودانــی گرتبێــت تــا ببیتــە پینەیــەک لــە پینەکانــی مــەرگ و ژیــان، خۆکوشــتن 
کــە دروومانــی جارێکــی تــری ژیــان و مەرگــە، خوکوشــتن، ناوبژیوانیکردنــی نێوانــی 

ــان. مــەرگ و ژی
چەندیــن جــار بڕیــاری خۆکوشــتنی دابــوو، شــوێنی و جــۆری بــۆ هەڵبژاردبــوو، بــڕێ 
جــار کاغزیشــی نووســیبوو، کاتێــک ئەگەشــتەوە ئــەو شــوێنانە و ئــەو کاغزانــە بەپەلــە 
لێــی هەڵدەهاتــن، ڕوانینــی لــە ســەری هەڵدەگــرت، هەوڵــی ئــەدا لەگــەڵ کــەس 
ــە هــەر شــوێنێک و چەندیــن  ــوو، ل ــێ ب ــەوی ل ــەو شــوێنانەوە، تەرمــی ئ ــە ئ نەڕوات
جــار چووبــووەوە ســەر تەرمەکانــی خــۆی، کــە دەســتی ئــەدا کاغــزەکان لــە یــەک 
دوو ڕســتە زیاتــری بــۆ نەئەخوێنیایــەوە، تــووڕی ئــەدا و لــە خــۆی تەرێــق ئەبــووەوە، 
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ــە هــۆکاری خۆکوشــتنەکەم ئەکــرا، هیــچ کاتێــک  ئەگــەر خــۆم بکوشــتایە گاڵتــە ب
نەیئەتوانــی هۆکارێــک بــۆ خۆکوشــتنەکەی بنووســێت، مــرۆڤ خۆیشــی نازانێــت بــە 
ــەکان  ــتایە گوندیی ــک خــۆی بکوش ــەر هۆکارێ ــە ه ــت. ب ــک خــۆی ئەکوژێ چ هۆکارێ
گاڵتەیــان پــێ ئەکــرد، ئەیزانــی کــە ئــەوان چــۆن بیــر لــە خۆکوشــتنەکەی ئەکەنەوە، 
ــە  ــەو هۆکاران ــن ب ــە م ــت ک ــان بگۆڕێ ــەو ڕایەی ــە ئ ــوو ک ــەوە ب ــی ئ ــەواوی هەوڵ ت
خــۆم نەکوشــتووە، بــە تەنیــا هۆکارێــک کــە خــۆی نەکوشــتبوو ئــەو هۆکارانــە بــوو 
ــەت خــۆی  ــچ هۆکارێکــی تایب ــۆ هی ــەوە لەســەر خۆکوشــتنەکەی، ب ــە ئەیانهێنای ک
ــەو کارەت  ــتێک ئ ــچ ش ــەر هی ــە لەب ــت ک ــی تێبگەیەنی ــی خەڵک ــت، ناتوان نەئەکوش

نەکــردووە، مانــدوو بــووی، تەنیــا مانــدوو.
ــوو چ کوشــتنی خــۆی چ کوشــتنی دەوروبەرییەکانــی، بیــری  هیــچ چارەیەکــی نەب
ــا  ــکات ت ــا ب ــی وەه ــت کارێک ــوو ئەبێ ــی واب ــوۆ، پێ ــش کردب ــتنی ئەوانی ــە کوش ل
بــاوەڕ بــە بوونــی بکــەن، تــا ئەوەنــدە نەوێــرن سەرشــاخ و بەربینــی بگــرن، گاڵتــە 
ــە دەرەوە  ــەن. ئەیویســت بێت ــی بک ــە باریکەکان ــەڕ و الواز و مەچەک ــتە ل ــە جەس ب
ــە  ــاوەڕی ب ــوو، ب ــز ب ــوکەوتەکانیان عاج ــوو هەڵس ــە هەم ــاوار. ب ــکات ه ــاوار ب و ه
هیــچ شــتێکیان نەمابــوو، کاتێــک ئەبوونــە جێــگای بــاوەڕی کەســێکیش قینــی لــەو 
کەســەش هەڵئەگــرت. هیــچ غیــرت و ورە و ئیرادەیەکــی نەمابــوو، کەوتبــووە داوەوە، 
ــج و  ــاوات و ئامان ــە وشــە و ئ ــوو، ب ــۆ داناب ــان بۆســەی ب ــوو، ژی ــۆ داناب بۆســەیان ب
ــارەزوو و  ــا و ئامانــج و ئ ــوو، کەوتبــووە داوی وشــە و وات ــۆ داناب ــاکان بۆســەی ب وات
ــی  ــای کوشــتنی دەوروبەرییەکان ــە توان ــل. ن ــوو دی ــل ب ــوو، دی ــەوە، گیراب خەونەکان
ــی  ــی کارەکان ــۆ کردن ــک ب ــک، داهۆڵێ ــووە داهۆڵێ ــۆی، بووب ــتنی خ ــە کوش ــوو ن هەب
ڕۆژانــەی ماڵەوەیــان، کارەکان بــە جۆرێــک بووبوونــە ســڕکەر و دەرمانێــک بــۆی، خۆی 
پێــوە ســەرقاڵ ئەکــردن و کات تێئەپــەڕی، شــەوانەش لــە تــاوی ماندوویێتــی زوو 
خــەو ئەیبــردەوە.  تــەواوی هەوڵــی ئــەوە بــوو کــە کارکــردن تاوێــک لــە بیرکردنــەوە 
ــەاڵم  ــەکات، ب ــا« ن ــە »ب ــۆی ب ــەی خ ــەوە و کای کۆن ــری بچێت ــت و لەبی بیپارێزێ
نەبــوو هیــچ کار و پیشــە و ئــارەزوو و داهاتــوو و دڵخۆشــییەک نەبــوو تــا لــە دەســتی 
بیرکردنــەوە ڕزگاری بــکات. بــڕێ جاریــش خــۆی بــە پاڵەوانــی ژیانــی خــۆی ئەزانــی 
ــێ  ــان پ ــەی گاڵتەی ــک، ئەوان ــە چ بوونەوەرێ ــرد ب ــۆم ک ــەوە خ ــە چیی ــوت ل و ئەی
ئەکــرد هیــچ کامیــان نەیانتوانیبــوو وەک ئــەم خۆڕاگــر بێــت، شــایەت بــەو گاڵتەکردنە 
ــووی  ــەو کردب ــەوەی ئ ــت، ئ ــە شــوێنێک دەس هەڵبگرێ ویســتبێتیان بیشــکێنن و ل
ــڕێ  ــرا، ب ــەس نەئەک ــچ ک ــە هی ــوو ب ــە نەیکردب ــەش ک ــرا، ئەوان ــەوان نەئەک ــە ئ ب
جاریــش کــە لــە کێشــەیەکی قــووڵ ڕزگاری ئەبــوو ئەوێســا، وەک ئــەوەی گەشــتبێتە 
ــردوو  ــە ڕاب ــرای ب ــی خێ ــا و چاوێک ــەک، ئەوێس ــاخ و تەپۆڵکەی ــەی ش ــەر لووتک س
ــەو  ــردەوە ب ــری ئەک ــووەوە و بی ــی ورد ئەب ــڕا و لێ ــاخەکەدا ئەگێ ــەکە و ش و کێش
کاتانــەی ڕابــردوو وەک ئــەوە بــوو کــە بــە نــاو ئەشــکەوتێکی تاریــک و پێچــا و پێچــا 
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هاتبێــت و هیــچ شــتێک نەیەتــەوە بەرچــاوی و بیــری نەیەتــەوە، تــرس و هەســتی 
نامۆیــی بــە نســبەتی ئــەو ڕابــردووە داگیــری ئەکــرد. لــەوێ ئەیــدی کــە ئەوەنــدەش 
ــت،  ــە تێپەڕێنێ ــەم دۆخ ــی ئ ــە توانیویەت ــە ک ــاو نیی ــا و ڕووخ ــێواو و داڕم سەرلێش
لــەوێ کــە ئەوێســا ئەیبینــی کــە دەســهەڵگری هیــچ شــتێک نەبــووە، نــە ئــارەزوو 
ــوو  ــەرەڕای هەم ــەاڵم س ــان. ب ــە و ژی ــە کیشــەکانی بنەماڵ ــی خــۆی ن و ئامانجەکان
ئەمانــەش هەســتی داڕمــان خێــرا بەســەریدا زاڵ ئەبــوو و هەســتی بــە هــەزار الوازی 

لــە دەروونــی خۆیــدا ئەکــرد.
ــەو  ــەت ئ ــوو، تەنان ــران ب ــوو کەســێکدا ئێســکقورس و ڕەزاگ ــەر چــاوی هەم    لەب
کەســانەش کــە ئــەم تۆزێــک دڵــی پێیــان ئەکرایــەوە و ئەیتوانــی تۆزێــک لەگەڵیــان 
کێشــەکانی ژیــان و بنەماڵــە و مێشــکە ئاڵۆزەکــەی خــۆی لەبیــر بــکات، ئەوانــەی کــە 
تۆزێــک لــە خــۆی بــە نزیکــی ئەزانیــن، ئەوانیــش ئەمیــان ڕەت ئەکــردەوە، دەســتیان 
ــە  ــە ب ــژارد ک ــانەیان هەڵئەب ــەو کەس ــان، ئ ــتی نهێنیی ــا، دەس ــەوە ئەن ــە ڕوویی ل
تــەواوی دژی بیرکردنەوەکانیــان بــوون، ئــەو کەســانەیان هەڵئەبــژارد کــە ئیســتعداد 
و حــەزی کۆیلــە بوونیــان بــوو. نەیئەزانــی چۆنیــان تێبگەیەنێــت، نەیئەتوانــی دەس 
بــە ڕووخانــی ئــەم هەمــوو خەڵــک بیــر و بــاوەڕ و هەڵوێســتە بــکات و ڕەخنــە بگرێت، 
شــی بکاتــەوە کــە ئەوانــە چەنــدە لــە نــاوەوە و ژیــان و ڕابردوویانــدا کۆیلــە و جــاش 
ــان  ــدە دەمی ــدا چەن ــە جێگــەی گەرم ــدا و ل ــە ڕواڵەت ــەاڵم ل و بەرژەوەندیخــوازن، ب
گــەرم ئەبــوو و چەندەیــان بــاس و باتەتــی باشــیان ئەســووتان و بــە الڕێیانــدا ئەبــرد، 
ــەاڵن،  ــتەکانی ناوگ ــەراب، کومونیس ــمەرگەکانی ش ــی؛ پێش ــاش ئەناس ــەی ب ئەوان
شۆڕشــگێڕانی مەســتی، شــەهیدەکانی کونیــاک. بــۆ دەرکەوتنــی ئــەم کەســانە تەنیــا 
زەبــر و زەنــگ و  ژیانێکــی ســەختتر پێویســتە تــا دەربکەوێــت قولــی ڕەش و ســپی 
لــە بــوارا. لــەم کاتانــەدا ئەبێــت بپاڕێیتــەوە کــە ئــەو دۆخــی زەبــر و زەنگــە درێــژە 
ــۆ  ــکردنی ت ــن و باس ــە وت ــت ب ــەون و پێویس ــانە دەربک ــەم کەس ــا ئ ــێت ت بکێش
نــەکات. ئەوانیــش درۆ بــوون، هەمــوو کەســێک درۆیــە. ئەیزانــی کــە دەوروبــەری و 
هاوڕێکانــی هەمیشــە بــە نهێنــی بەشــێک لــە قســە و باســەکانیان لــێ ئەدزییــەوە و 
ئەیانبــوارد لــە بەشــێک لــە دانیشــتن و بــە یــەک گەشــتنەکانا. ئــەو بــڕوا تەواوەیــان 
پێــی نەبــوو کــە کەســێک بــەم پێگــە و کەســایەتییەوە بتوانێــت کارێکــی جیــددی 
بــکات و بنووســێت. بــە خۆیــان ئــەوت کــە قســە و نووســراوەکانی لــە خــۆی ناچــن 
ــەس و  ــاڵن ک ــە ف ــانە ل ــەم قس ــە ئ ــوت ک ــان ئەی ــتەمە، ئەمی ــی ئەس و بڕواپێکردن
ــە فــاڵن  ــەم قســە و نووســراوەنە ل ــوت کــە ئ ــان ئەی ــووە، ئەوی مەجلیســەوە فێــر ب
نووســەری دزیــوە. ئەمــە لــە حاڵێکــدا بــوو کــە هیــچ مەجلیــس و هــاوڕێ و نووســەر 
و خــاس خوایــەک نەبــوو کــە ئــەم ئەوەنــە جیــدی ببینێــت کــە دەردەدڵێک، باســێکی 
ــە  ــۆ بخوێننــەوە، هەمــوو کەســێک ل ــا نووســراوە و شــێعرێکی خۆیانــی ب جیــدی، ی
خــۆی بــە خوارتــری ئەزانــی بــە خۆیــدا ئەپەرمایــەوە وەکــوو شــاگرد و بەردەســت و 
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ســەگی خــۆی چــاوی لــێ بــکات. هەمــوو بیــر و ئامانجێــک درۆیــە، ئــەوەی خۆیشــی 
درۆیــەک بــوو، ئەمانــە بــوو کــە خســتبوویە گومــان لــە خۆیشــییەوە.
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ــا  ــی گەڕانەوەی ــە کات ــەفەرا چ ل ــتن و س ــی ڕۆش ــە کات ــوو چ ل ــە وەهاب     هەمیش
شــەوانە خــەو نەیئەبــردەوە و تــا دەمەوبەیــان دڵەڕاوکــێ و خــەم و خەیــاڵ و خۆشــی 
و هەمــوو شــتێ پێکــەوە و ئاوێتــە داگیــری ئەکــرد، هــەر تــاوە و بیــر و خەیاڵێــک 
ئەیبــرد، هیــچ داڵغــە و خەیاڵێــک وەک ئەوانــەی نــاو جێگــە و خــەو زڕاوی تۆقێنــەر 
ــە ترســناکترین  ــێ بگــری. ئەتبات ــەری پ ــی ب ــۆ نیــن و  ناتوان ــژ و نام و دوور و درێ
جێگەکانــی ژیــان، لــەو کاتانــەدا زۆر تەنیــای ئیتــر خەویــش لــە خــۆی ئەتکاتــە دەر، 
ــرت،  ــاو بی ــەوە ن ــەدا یەن ــەو کات ــۆ و ل ــت ئەکەیت ــەواوی کەموکووڕییەکان ــە ت ــر ل بی
بــڕێ جــار زەمــان بــە ئەنقەســت ســووکت ئــەکات، ئــەو کاتانــە چ زەجرێکــی نامــۆ و 
ئەبەدییــە. بەبــێ ئــەوەی بزانــێ خــەو ئەیبــردەوە بــەاڵم خــەوی ئــەو کات و شــەوانە 
ســووکە و قــووڵ نابێتــەوە و تێیــدا ناحەســێیتەوە، کــورت و کاتییــە. تەنیــا چاوەڕێــی 
ــە  ــدا، کات ل ــاو کات ــە ن ــە گەشــتێکە ب ــەو جــۆرە چاوەڕوانییان ــەڕێ، ئ کاتێکــی تێپ
خۆیــدا ئەتهێڵێتــەوە، تێیــدا ئەبەســیت، نــە ئەتوانــی پاڵــی پێــوە بنێیــت نــە ئەتوانــی 
ــەس کــە  ــەو شــار و واڵت ــدا، کات ئ ڕایبکێشــی، چاوەڕوانییەکــە لەنێــو خــودی کات
ــە دەســکاری  ــدا ل ــای هــەر خــۆت بوویــت، لەوێ ــار و بەن معمــار و میــرزا و ئەندازی

تەنگەبــەر و شــارەکەی خــۆت ئەترســیت. لــە ئەشــکەوتی خــۆت.
   ئەمــە تایبەتمەندیــی هەمــوو کرێکارەکانــە لــە ســاڵو و مااڵوایــی و خواحافیزیدا زۆر 
لەگەڵتــا گــەرم ئەیگــرن، بــەاڵم لــە پێکەوەبــوون لــە گەڵیانــدا جگــە لــە ســەرباری 

هیچــی تریــان نییــە. 
ــەکات  ــێ ئ ــە وای ل ــەو بێقەراریی ــۆ ڕۆشــتن، ئ ــە زۆرەی ب ــەو چاوەڕوانیی ــی ئ زەخت
ــەی  ــەو ڕۆژان ــی ئ ــە کات ــکات. هــەر ل ــە تێــری ب ــات و هەســت ب نییــەی هیــچ نەب
ــەدا  ــەو کات ــەر ل ــش ه ــا، ئەمڕۆی ــکارەکان هەڵئەس ــەڵ کرێ ــە زوو لەگ ــوودا ک پێش
خەبــەری بووبــووەوە، ئــەو ڕووداوە چووبــووە نــاو ڕۆح و جەســتە و خــەو و هەمــوو 
ــد، خــەوی شــپرز و هەســتێکی نەناســراو دایئەگــرت  جێگایەکییــەوە و دایئەچڵەکان
کــە هــەر ســەعاتە و جارێــک لــە خــەو ڕائەچەنــی، ئیتر ئــەو قورســایە ســواری بووبوو، 
وەک دەردی گولــی لــە کۆڵــی نەئەکــەوت، پەلــەی ئەکــرد کــە زوو بــڕوات شــایەت 
بــەو شــێوە لــە ملــی ببێتــەوە و ئیتــر خۆیشــی کەمتــر بیــری لێبکاتــۆ. هەڵســانەکەی 
تەنیــا پەلەیــەک بــوو بــۆ زوو دەربــاز بــوون، ئیتــر ئەبــووا بچووایــە، ماوەکــەی تــەواو 
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ــوو، کــەم نییــە  ــەواو بووب ــازدە ڕۆژەکــە ت ــەواو، پ ــر، ت ــە ئیت ــووا بچووای ــوو، ئەب بووب
پــازدە ڕۆژ، زۆریــش نییــە، تــەواو بــوو ئیتــر ئەبــووا بچێــت.

خــۆی کــۆ ئەکاتــەوە چاوێــک بــە دەور و بــەر و تەختەکــەدا ئەگێڕێــت، دەســتێک لــە 
گیرفانەکانــی ئــەدا، چاوێــک لــە جانتاکــە ئــەکا، چاوێــک ئەگێڕێــت بەوانــا کــە لەوێــن، 
لــەو ڕوانینانــەی کــە بەدواداچــوون بــۆ بارودۆخــی خــۆی و هەمــووان ئەکــرد، وەک 
ئــەوەی هەســت بــکا بەشــێک لــە خــۆی لەوێــدا جێهێشــتووە و ناتوانــێ بیبینێتــەوە 
ــە  ــتنەوە بەپەل ــە دەم ڕۆش ــوات و ب ــول ئەخ ــەک دوو خ ــەڕێ، ی ــدا بگ ــە دوای و ب

خواحافیــزی ئــەکات.
ــەو شــارەی هێشــتا خــۆر و  ــەو فێنکــی و ســووکییەی هــەوای دەم و بەیانییــە، ئ ئ
ــی  ــە دڵ ــە ئەخەن ــییەکی چکۆل ــازاڕ نەیشــێواندووە خۆش ــەی کار و ب ــا و هەڵپ گەرم
مرۆڤــەوە، تۆزێــک ســاق ئەبیتــەوە و هەســت بــە ســەرخۆ بــوون ئەکــەی، شــتێکی 
ــرۆڤ  ــەدا م ــەو کاتان ــە، ل ــازە و ناوازەی ــن هەمیشــە ت ــی خــۆر هەاڵت ــازەس، بینین ت
زیاتــر تەحەمــوڵ ئەکرێــت و ئەتوانــی قەبووڵــی یەکــدی بکــەن، لــەو کاتانــەدا دڵــت 
نەرمتــر ئەبێــت و زۆر خــۆت بــە نزیکتــر ئەبینیــت لەگەڵیــان تــا کاتەکانــی تــر، لــە 

سروشــت و بــوون و هەمــوو شــتێ. 
لــەو کات و ســاتانەدا ئەکەویتــە نــاو ئــەو ســاوێرەوە کــەوا ئــەو ڕێــگا و بیرکردنــەوە 
ــەواوی  ــە ت ــرۆڤ ل ــی م ــن و چۆنێتی ــازە و خۆرهەاڵت ــوێنە ت ــی و ش و دەمەوبەیان
ــەک  ــدی ت ــە و پەیوەن ــک تەنیای ــدا، کاتێ ــە دەمەوبەیانی ــەت ل ــە تایب ــا ب حاڵەتەکانی
کەســا نییــە جگــە لــە خــۆی، ئــەو هــەوا تازەیــەی هەڵــی ئەمــژی و بەڕێــدا ئــەڕۆی، 
واهەســتەکەی تــەواوی ئەمانــە ڕێــگای ڕاســتەقینەی دۆزینــەوەی حەقێقــەت و ژیانــە 
و تــۆ تەنیــا کەســی ئەمــەت هەســت پێکــردووە و ئەزموونــت کــردووە، تــۆ خــۆت 
ئەمــەت دۆزیوەتــۆ و بــە ســڕی خــوا و بوونــت زانیــوە لــە کاتــی خۆرهەاڵتــن و ڕۆژ 
ــە بیرێکــی پــڕ و پــووچ زیاتــر هیچــی تــر نییــە  ــە ل ــەاڵم هەمــوو ئەمان ــەوە، ب بوون
ــەت  ــە حەقێق ــە زۆر ڕووداو ل ــی وای ــەردەوام پێ ــرۆڤ ب ــێ، م ــە هیچــت ناگەیەن و ب
نزیکــی کردۆتــۆ و لــە هەمــوو شــتێ تێگەشــتووە و پوختــە بــووە، بــەاڵم هــەر ئــەو 
ــان و ڕاســتی و زۆر  ــە حەقێقــەت و ژی ــن ل ــک ئەزان ــە نزی ــان ب کەســانەن کــە خۆی
ــان  ــتێ کەتم ــوو ش ــەن و هەم ــە ئەک ــن هەڵ ــەن زۆرتری ــەر ئەوان ــوە، ه ــتیان دی ش
ئەکــەن، مــرۆڤ زۆرینــەی ئەوانــەی بیریــان پێئەکاتــەوە و ئەیانبینــێ و ئەیــان کات 
لــە چــەن ڕووداو و بیرۆکــە و شــتی پــووچ زیاتــر هیچــی تــر نیــن و بــە هیچــت 

ــن. ناگەیەن
   بەپەلــە خــۆی ئەگەیەنێتــە ئــەو پاســانەی کــە بــەرەو ســنوور ســوار ئەکــەن یــا 
ــەو شــۆفیر و کــەس  ــەرەو شــارانی ســەر ســنوور ســوار ئەکــەن، ئ ــم ب باشــترە بڵێ
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ــی  ــەکا ئەتوان ــاژە و تابلۆی ــا و ئام ــچ هێم ــێ هی ــتدیبێتن بەب ــە نەش ــوێنانەی ک و ش
ــەو  ــی ئ ــوو خەڵک ــتەکرد هەم ــەوا هەس ــەک ئەوان ــیتەوە. ن ــەوە و بیانناس بیاندۆزیت
شارەشــی دیــوە و ئەیانناســێت و پێشــتر لــە جێگایــەک بینیونــی. لــە الی ئــەو یەکێــک 
لــە تایبەتمەندیاکانــی دەســەاڵت ئەوەیــە کــە ســڕوتڕی خــۆی بشــارێتەوە و ســڕوتڕی 
ئــەم خەڵکــە لــە یەکــدی ئاشــکرا بــکات. ســڕوتڕی ئــەو خەڵکــە ئاشــکرا کرابــوو، ئــەو 
خەڵکــە کــە ئیتــر وات هەســتەکرد ئیتــر هیــچ شــتێکیان نییــە کــە شــاریاوە بێــت، 
کاتێــک کۆمەڵــگا هیــچ شــتێکی شــاریاوەی نامێنێــت و ڕوون ئەبێتــەوە هێــزی خــۆی 
ــدە  ــا زەمانێــک زینــدووە کــە ئەوەن ــەدات، وەهــم و ترســی نامێنێــت، ت ــە دەس ئ ل
ــردوو،  ــی م ــت. کۆمەڵگایەک ــاوەڕوان بکرێ ــێ چ ــی ل ــەر ئەگەرێک ــت و ه ڕوون نەبێ
ــێ و  ــە خــاس و خــراپ پێئەکەن ــە و ل ــە دەســە وای ــەو چەپاڵ ــە وەک ئ کۆمەڵگایەک

ئاوێتــەی هەمــوو شــت و قســەیە ئەبــێ.
ــت و  ــەوەوە دێ ــری ئ ــەرەو پی ــر ب ــش زیات ــت دەنگێکی ــێ هەڵئەگرێ ــر پ ــا زیات    ت
لێــی نزیــک ئەبێتــەوە دەنگێــک کــە لــە چایخانەیەکــەوە دێتــەدەر، دەنگێــک کــە ئــەو 
هەســتەت پــێ بــدات وەک ئــەوەی کــە تــۆ لــە شــەڕدا بووبێتــی یــا لــە جێگەیــەک 
ــاو چەقــی  هێنــدە لــەم ژیانــە دوور کەوتبیتــەوە، کــە ئــەو گۆرانییــە بتگێڕێتــەوە ن
ژیــان، بیــرت بخاتــەوە مــەرگ و ژیــان، ئەویــش ئــەو دەنگــەی تایــەر تۆفێــق کــە 
لــە ئارامیــدا بــەرەو مــەرگ پەلکێشــت ئــەکات و لــە شــەڕ و پرتووکانــی ڕۆح و کات 
ــاو  ــەوە ن ــتەقینە، ئەتگێڕن ــی ڕاس ــەن و ژیان ــی تەم ــاو چەق ــەوە ن ــدا ئەتگێڕن و ژیان

ســەنگەری خــۆت.
    بەبــێ ئــەوەی هێشــتا هیــچ مســافرێکی تــر هەبێــت بــە تەنیــا لەنێــو ماشــینەکەدا 
دائەنیشــێ و چــاوەڕێ ئــەکات و ئــەو دەنگــەی تایــەر تۆفێــق لێــی نابێتــەوە. خــۆی 
لــە دەنگەکــە ئەدزییــەوە وای هەســتە کــرد بــەو کارەی کردوویەتــی پابەنــد نەبــووە 
بــەو دەنــگ و بیــر و کەســانە، بــەو ڕەســەنایەتییە، مــرۆڤ لــە گێــژاودا ڕەســەن و 
ــە  ــەی ک ــچ لەوان ــت، هی ــگ نامێنێ ــۆی گرن ــەکات و ب ــر ئ ــە بی ــۆی ل ــەزی خ ڕەگ
ــە  ــە دەم بیڵێــی حاشــات ل ــەوەی ب ــێ ئ ــی، ب ــەوە ناهێڵ ــە خۆت ــەوە ئەتناســن ب پێت
ــوو، وای هەســتەکرد الی داوە و ڕووی  ــەو الی داب ــر ئ ــردووە. ئیت ــوو شــتێ ک هەم
نەبــوو و شــەرمەزار خــۆی بــە شایســتەی ئــەوە نەئەزانــی جارێکــی تــر گوێــی بــۆ 

بگرێتــەوە.
تــووڕە بــوو، لــەو کاتانــەدا تــووڕەی کــە تــۆ هەمــوو شــتێ لــە ناخــی خۆتــا بڕووخێنی 
ــەر  ــەنایەتییە ه ــۆرک و ڕەس ــا و م ــەو وات ــەوە، ئ ــی دوور بکەویت ــی و لێ و نەیهێڵ
ــەو  ــت، ل ــە ڕووداوێکــدا بێ ــت، ل ــدا بێ ــە گۆرانییەک ــەوە، ل ــت ئەگەن ــت و پێ ئەمێنێ
شــوێنەی کــە تــۆ هیــچ چــاوەڕوان نیــت لەوێــدا یەخــەت پــێ ئەگرنــەوە و زینــدوو 
ئەبنــەوە، لــەو کاتانــەدا پێــت خۆشــە کــە تــەواوی ژێرخانــی ئــەو واتــا و ڕەســەنایەتی 
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و حەقێقــەت و بیــر و باوەڕانــە بفرۆشــیت و نەمێنێــت بــۆ هەمیشــە.

   مســافرەکانی تریــش دێــن، ماشــینەکە پــڕ ئەبێــت و بــەڕێ ئەکــەون، باســەکان 
گــەرم ئەکــەن، لــەو باســانەی کــە بــەو قەناعەتــەو ئەگەیەنــن مرۆڤــی ئــەم ســەردەمە 
مرۆڤێکــی هۆشــیارە و وەک ئەوانــەی پێــش خۆیــان نیــن تــا ڕەشوســپی لــە یەکــدی 
جیــا نەکەنــەوە، خۆیــان بــە خۆیــان ئەڵێــن کــە هۆشــیارن، ئەمیــان بەویــان ئەڵێــت، 
مرۆڤــی ئــەم ســەردەمە تەنیــا شــەڕیان لەگــەڵ یەکتــری لەســەر زانیــاری زیاتــرە لــە 
بەرابــەری یەکــدا. وەک ئــەوەی زانیاریــی زیاتــر پەیوەنــدی ببێــت بــە ســوودی زیاتــر 

و دەســکەوتی زیاتــر و پێگــەی زیاتــرەوە.
ــەکات  ــی ئ ــێت و ون ــی ئەلووش ــت و هەڵ ــارە دێ ــەو نادی ــانەدا ئ ــەم باس ــو ئ    لەنێ
و ئەیباتــەوە ئــەو دنیــا نهێنییــەی خــۆی و لــە ناخــەوە ئەڵێــت ئەمەیــە ئــەو شــار 
ــەم  ــاوی ک ــا چ ــرێ ب ــاو ئەک ــۆن چ ــە؟ چ ــازادی؟ کامەی ــوا ئ ــازادە، ک ــە ئ و هەرێم
ــا  ــدی جی ــە یەک ــراو ل ــازاد و داگیرک ــی ئ ــدا واڵتێک ــە چی ــت ب ــەوە، ئەبێ و بیگێڕم
ــە و  ــەرقاڵن و قس ــەوە س ــە چیی ــن و ب ــازاد چۆن ــگای ئ ــی کۆمەڵ ــەوە، مرۆڤ بکەیت
ــراو  ــواوە و داگیرک ــگای ت ــرۆڤ و کۆمەڵ ــەڵ م ــان لەگ ــە، جیاوازیی ــیان کامەی باس

ــەوە. ــر ئەکات ــە چــی بی ــازاد چــۆن و ب ــی ئ ــە. مرۆڤ کامەی
گریمــان دوو کــەس یــەک دەرد و خەمــی هاوبەشــیان بــوو، خــۆ یــەک بەرژەوەندیــی 
هاوبەشــیان نییــە و بەرژەوەندییەکانیــان جیایــە. گریمــان دوو کــەس یــەک زمــان و 
خــاک و مــاڵ و گونــد و شــاری هاوبەشــیان بــوو، خــۆ یــەک بیرکردنەوەی هاوبەشــیان 
نییــە. داینێیــن کێشــەکان یــەک بــن خــۆ هەوڵــەکان جیــان، ڕێگاچــارەکان جیــان، 

لێکدانــەوە و هەڵوێســت و بۆچوونــەکان جیــان.

   قســەکردن و دەردەدڵ و بۆچوونەکانــی نــە تەنیــا الی خەڵکــی تەنانــەت بــە الی 
خۆیشــیەوە جۆرێــک بــای ســک دەرکــردن بــوو و هیچــی تــر. ڕاســت وتــراوە قســە 
تــا نەکــراوە گەوهــەرە زێــڕە، کــە کــرا زێــڕی دەمگێــڕە، تەنانــەت زۆر بیرکردنــەوە 
بــە زۆر شــت لــە بایەخــی کــەم ئەکاتــەوە، کێشــەیەک کــە ببێتــە کێشــەی گشــتی 
و هەمــووان دەرکــی پــێ بکــەن، قســە و گرفتێــک کــە بکەوێتــە دەمــی هەمــووان 
ــە  ــەو کێشــەیە ئەخات ــووس و چارەســەری ئ ــڕا بیکــەن، باســی بکــەن چارەن و تێک
ــان  ــەم ســەردەمە زۆر باســکردن و لێکدانەوەی ــی و تاریکییــەوە. کێشــەکانی ئ ناڕوون
ئاســایی کردوونەتــۆ و ڕاهاتنــی تەکیانــدا ســانا کردۆتــەوە. مــرۆڤ تــا زیاتــر لــە خــۆی 
بڵــێ زیاتــر خــۆی شــی ئەکاتــەوە، خــۆی شــل ئەکاتــەوە و هەمــوو دەســتێکی تــێ 
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ئەچێــت.
چمــا قســەکانم بــۆ خۆیشــم بــای ســک دەرکردنە، مەگــەر ئەوانــە حەقێقەت و ڕاســتی 
نیــن، مەگــەر هــەر بــۆ خــۆم ڕوویــان نــەداوە، تــا ســەر ئێســک نەیــان ژاکانــدووم، 
ئەگــەر ئەمانــە نەگێڕیەتــەوە ئەبێــت چ شــتێک بــاس بکرێــت و بگێڕیەتــەوە، چۆنــە کە 
بــۆ خۆیشــم بێبایــەخ بــوون، ئەوانــەی خەڵــک ئەیــان گێڕێتــەوە گەلێــک لەوانــەی مــن 
کەمتــرن بــۆ بــە دەمــی ئــەوان خۆشــە و بایەخــدار، بــۆ ڕابــردوو و ڕووداوی ئــەوان 
ــە  ــۆ ل ــەوە، ب ــەت خەڵکــی دیکــەش ئەیانگێڕێت ــوون و تەنان ــە دەرس و ئەزم ئەکرێت

بــزن عادەتــە و لــە مــەڕ عیبرەتــە. 
    ئــەو قســە و گێڕانەوانــەی مــن ناڕاســتەوخۆ کــێ و کویــا ئەکاتــە ئامانــج، کێــی 
پــێ تاوانبــار ئەبێــت، چ شــتێک ئەخاتــە مەترســییەوە کــە خــۆم پێــی نازانــم، چمــا 
ــە  ــە ل ــم جگ ــە دەردی خــۆم ئەڵێ ــە ل ــن ک ــت، م ــک ئەگەیەنێ ــاخ خەڵ ــە ن ئێــش ب
کەموکــووڕی و دەردی خــۆم کەموکــووڕی و دەردی چ کەســێکم خســتۆتە ڕوو. ئــەو 
تەقــە هەواییــە بێســەر بەرانــە کــە ڕووەو ئاســمان ئەیانکــەم لــە کام بــەڕ و بەحــری 
ــەو قســانە هیــچ بیســتنێک قــەرزار  ــە کام مەبەســتا، کــە ئ ــارادا ئەکەوێتــەوە، ل نادی

نییــە و هەمــوو چۆڵەوانییەکــی مەبەســتە.

    کاتێــک چــاو ئەکاتــەوە بیرکردنــەوە وەک گولەیەکــی وێــڵ تــووڕی داوەتــە ســەر 
ــەوە،  ــرا ئەکات ــت خێ ــی دڵ ــەک لێدان ــچ هۆی ــێ هی ــە بەب ــنوور ک ــنوورەوە، سەرس س
ــر  ــن گی ــە ئەتوان ــە ک ــێکت هەی ــاری و ترس ــەر تاوانب ــێ ه ــت نەکردب ــچ تاوانێک هی
ــت،  ــە خــۆت بکەی ــری ل ــی بەرگ ــاش نەتوان ــۆ ب ــدەن و ت ــەرز و عاســمانت ب ــە ع ب
سەرســنوور کــە بەرزەخــی نێوانــی دوو واڵتــە، دوو خەڵــک، دوو بەرژەوەندیــی جیــا، 
دوو شــەریک، ســنوور ئــەو ناشــوێنەس کــە گولــە وێڵــەکان لــەوێ ئەنیشــنەوە، لــەوێ 
ئەتپشــکنن، لــەوێ کــە دوو خــاک و واڵت ئاوێتــەی یەکــدی ئەبــن کــە ئەمبــەری 
بــێ ئەوبــەری هــەڵ نــاکات و بوونــی نامێنێــت، لــەوێ هەمــوو جمگەیەکــت ترســی 
تــێ ئــەزێ و چــاوت زەرد ئەبــێ و هەنــگاوت شــل و لــە بەســتەزمانێک زیاتــر هیچــت 
لــێ نامێنێتــەوە، ســنوورەکان بێدەســەاڵتت ئەکــەن و لــە هەمــوو شــتێ دات ئەماڵــن 

وەک ئــەوەی بفڕیــت و بــە ســەر زەویــدا نەچیــت.

ــچ ســەرپێچییەکی  ــدووە، هی ــگاوی گواســتۆتەوە، بێکێشــە ســنووری تێپەڕان    هەن
یاســای نەکــردووە، گەشــتۆتەوە خاکــی خــۆی، گەشــتۆتەوە واڵتــی خــۆی گــەر یــەک 
هەنگاویــش بێــت ئیتــر جیــاوازی نییــە تێــی پەڕانــدووە و تــەواو، تێــی پەڕانــدووە، 
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ــە، هاتوویتەتــەوە واڵتــی  ــە دڵدای ــەاڵم هــەر ترســێکت ل بــێ کێشــە ڕەت بوویــت ب
ــرت  ــەوە و خــاک و واڵتێکــی ت ــا نەبوویتەت ــەاڵم هەســتەکەی هێشــتا جی خــۆت، ب
ئاوێتــەس، ســنوور ئاوێتەبــوون و ڕامووســانە، هاتوویتەتــەوە، بــەاڵم هێشــتا ســێبەری 

واڵتێکــی تــرت بــە ســەرەوەیە و هەســتی پــێ ئەکــەی.
کاتێــک ئــەو هەیبــەت و تــرس و نامۆییــە ئاوێتــەی بووبــوو و دەوریــان دابــوو و ونیــان 
ــەرز،  ــەر ع ــەوە س ــەوە و ئەکەوێت ــییەکەیدا دائەچڵەکێت ــی گووش ــە زەنگ ــوو ب کردب
چــاوی لــێ ئــەکات هــەر ئــەوە، ژمارەکــەی ئــەوە، واڵم ناداتــەوە و بێدەنگــی ئــەکات 
و لــە گیرفانــی ئەنێتــەوە، بــە بێدەنــگ کراویــش هــەر هەســتی پــێ ئــەکات کــە تــا 
کــەی زەنــگ ئەخــوات، بێدەنگــی ئــەکات، وەک ئــەوەی بیەوێــت هەمــوو شــتێک بیــر 

باتــەوە و بــە ژێــر لچیــەوە بکاتــەوە.

ــان ئاســایییە و  ــەکات. ژی ــەری ئ ــە دەوروب ــک ل    جانتاکــەی هــەڵ ئەگرێــت، چاوێ
ــە  ــە و ن ــە ترســی تیای ــە و ن ــان نامۆی ــە بۆی ــە ســنوورەکان، ن ــوون ب خەڵکــی ڕاهات
ــەر  ــڕن و ه ــگ هەڵئەب ــن و دەڕۆن و دەن ــایی دێ ــە، زۆر ئاس ــان هەی ــی بۆی هەیبەت
کەســە و کاری خــۆی ئــەکات. هێــواش جانتاکــە هەڵئەگــرێ و مــل شــۆڕ ئەکاتــەوە 

ــەڕێ ئەکــەوێ. ــەرەو مــاڵ و زێــدی خــۆی ب و ب
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