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 پشـــتت بەبەردێـــك داو ســـبیڵ  و كیســـە تووتنەكـــەت دەرهێنـــا، 
دووجـــار تووتنەكـــەت ســـەراوبن كـــرد. هوردەكـــەت لەنێـــو دەمـــی ســـبیڵەكە 
كـــردو بـــە پەنجـــەی گـــەورەی دەســـتە چەپـــت كەمێـــك پەســـتات، ئەســـتێ 
ـــد جارێـــك لێكـــت دا، كەچـــی - قـــاو-  و بەردەســـتێیەكەت دەرهێنـــاو چەن
دانەگیرســـا! لەدڵـــی خـــۆت دا گوتـــت: ڕۆژێكـــی شـــوومە، هەتـــا 

ئاگرەگەشـــم كوژاوەتـــەوە!
پـــاش چەنـــد هەوڵدانێـــك نائومێـــد بـــووی لەداگیرســـانی، تووتنەكـــەت 
لەنێـــو كیســـەكەی كـــردەوەو ســـبیڵەكەت لەبەرپشـــتێ راكـــردو بەنادڵییـــەوە 

گوتـــت:
- هـــی ئـــەو تـــەم و تومانەیـــە، هـــەواش تـــەواو شـــێدار بـــووە، كەولەكـــەت 
تـــەواو لەشـــانی خـــۆت گیـــر كـــردو تفەنگەكـــەت بەنێـــو ڕانیـــدا لولـــەت 
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خســـتە سەرشـــانی خـــۆت و هاتـــەوە بیـــرت: كـــە چ جـــاران ئەوەنـــدە بـــەدوای 
نێچیـــردا نەگـــەڕاوی و هێنـــدەش درەنـــگ نێچیـــرت هەڵنەســـتاندوە! ئـــەوا 
ــوو  ــی پێشـ ــەی جارانـ ــە پێچەوانـ ــی بـ ــەڕی، كەچـ ــی رۆژان تێپـ لەوەختـ
ـــش  ـــەوەو پێ ـــەی ل ـــەو زیندەوەران ـــدەوەرێ، ل ـــێ، زین ـــا باڵندەی ئەمـــڕۆ. هەت
ـــووی چ رۆژان  ـــردوون، بەتەمـــاش نەب ـــار نەك ـــێ خەس ـــەت فیشـــەكت ل ق

لـــێ یـــان خەســـار بكـــەی، تووشـــت نەهاتـــوون.
رەوشـــتی هەمـــوو گیانلەبەركانـــی چـــاك دەزانـــی، بەهاویـــن، زســـتان، 
ــك  ــەچ وەختێـ ــەو لـ ــی هەریەكـ ــاڵ، دەیزانـ ــی سـ ــار، بەدرێژایـ ــز، بەهـ پایـ
دێنـــە دەرێ و هەتـــا بـــەچ رێگایەكیـــش دادەڕۆن. هەرئـــەم شـــارەزاییەش 
ـــوو ســـەرەڕای دەســـت راســـتی و نیشـــانە شـــكێنی،  ـــێ كردب ـــوو، وای ل ب
ـــش  ـــچ جارێكی ـــۆی بگـــرێ و هی ـــری خ ـــر نێچی ـــێك زووت ـــوو كەس لەهەم
دەســـت بەتـــاڵ نەگەڕێتـــەوە. نـــاو و ناوباوبانگـــی وا ڕۆیشـــتبوو، ئەگـــەر 
نێچیـــرێ كوشـــتبا!!  لەســـەریەك  نـــاوە ڕاوچییـــەك دوو ڕۆژان  لـــەم 

خەڵكەكـــە دەیـــان گـــوت:
 - بویتـــە پیـــری كێـــوان، دەســـت بەتـــاڵ ناگەڕێتـــەوە. كەچـــی ئەمـــڕۆ 
خەریكـــە بەمەزەنـــدەی خـــۆی وەختـــێ ڕاو بەســـەربچی! هێشـــتا نـــەك 
هـــەر نێچیرێكـــی نەكوشـــتووە، بەڵكـــە هیچیشـــی هەڵنەســـتاندوە.. بـــا 

ـــێ. ـــمۆرەیەكیش ب ـــان س ـــەك ی ڕێویی
ــتا  ــارازووت ئێسـ ــواو ئـ ــوو هیـ ــرد، كەهەمـ ــتت كـ ــەوە هەسـ  زۆر لەدڵـ
ـــە  ـــدا هاتیت ـــوو لەهەمـــوو ژیانت ـــار ب ـــەم ج ـــی نێچیرێكـــە. یەك ـــا دیتن تەنی
ــوو  ــر هەمـ ــەی. ئاخـ ــۆت بكـ ــە ڕاوی خـ ــدە لەبەختـ ــەوەی گازنـ ــەر ئـ سـ
ژیانـــی تـــۆ هـــەر تەنیـــا ڕاو و نیشـــانە شـــكاندن بـــووە! ڕاو و نیشـــانە 
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ــان  ــەم ژیـ ــت بـ ــۆ پەیوەندیـ ــێ؟! ئەتـ ــەر ڕاو نەبـ ــەس، ئەگـ ــكاندن و بـ شـ
و جیهانـــەوە چیـــە! نیشـــانە شـــكاندن و نێچیـــر كوشـــتن، تەنیـــا دەمـــارە 
ـــدی و نیشـــانەی مـــان و  ـــان و مـــردن!! تاكـــە پەیوەن ـــوان ژی ـــۆ، لەنێ ـــۆ ت ب

زیندوویەتـــی تۆیـــە بـــەم ژیانـــەوە!.
نێچیرێكت هەڵنەستاند... سبیلەكەشت بۆ دانەگیرسا!!

لەدڵـــی خۆتـــدا وات هەســـت كـــرد، كەلـــەم ڕۆژەوە ئیتـــر ســـەرەتای 
بەدبەختیانـــە، هەتـــا لـــەڕاو و نیشـــانە شكاندنیشـــدا!!

بـــێ ئـــەوەی هەســـت بەخـــۆت بكـــەی، ئـــاوڕت بـــەالی شـــانی ڕاســـت 
دا دایـــەوە. بـــڕوات بەچـــاوی خـــۆت نەكـــرد. بەپەلـــە ســـەرو چـــاوی 
خـــۆت هەڵگلۆفـــت و چاوەكانـــت ڕوون كـــردەوە، خەریـــك بـــوو لەخۆشـــیان 
ـــەی كـــە یەكەمیـــن  ـــێ ئەزموون ـــەو گەنجـــە ب ـــەوە ئ هـــاوار بكـــەی و ببیت
جـــار دەچێتـــە ڕاو و نێچیرێـــك هەڵدەســـتێنێ و بـــە خـــۆی ناوەســـتێ و 
هـــاوار دەكا، ئەهـــای نێچیـــرە!! لەزەتـــی بینینـــی ئـــەو نیچیـــرە بـــە تەنیـــا، 
هێنـــدەی لەزەتـــی هەمـــوو ڕاو و كوشـــتن و نێچیـــر هەڵســـاندنەكانی 
لەوەپێـــش بـــوو. ئـــەو دەم یەكەمیـــن جـــار بـــوو، پـــاش بیســـت و پێنـــج ســـاڵ 
هەســـتت كـــرد، هەمـــوو ڕابـــردووی خـــۆت لەبیركـــردووە، خۆشـــیەكی 
تـــەواو دڵـــی تەنیـــوی! كەتـــەواو دڵنیـــا بـــووی، ئـــەوەی دەیبینـــی ڕاســـتەو 
نێچیـــرە! بەزانایـــی ڕووی تفەنگەكـــەت تێكـــردو فیشـــەكت لیـــێ خوڕییـــە 
بـــەرێ و ســـێرەت لێگـــرت. زۆر بەدڵێكـــی پـــڕ بـــاوەڕ، بـــاوەڕ بەدەســـت 
ڕاســـتی  و نیشـــانە شـــكێنی خـــۆت، پەنجـــەت خســـتە ســـەر پەالپیتكـــەو 
ـــر  ـــەو نزیكت ـــە زۆر ل ـــە ســـەری پڵنـــگ گـــرت. پڵنگەك نیشـــانەت لەكەلل
بـــوو كەتـــۆ گومـــان لەنەپێكانـــی بكـــەی. جگـــە لـــەوەش پڵنگەكـــە لەســـەر 
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ـــەری  ـــوو، بەوشـــتی ســـەیری دەورو ب بەردێـــك بەرامبـــەر بەتـــۆ هەڵتوتكاب
خـــۆی كـــرد. كـــە تـــەواو پڵنـــگ لەگـــەڵ ســـەر ســـێرەی تفەنـــگ یەكـــی 
ــەت  ــزوات و گرمـ ــێ بـ ــت لـ ــەوە پلـ ــقەوەو بەتێنوێتیـ ــرت، زۆر بەعەشـ گـ

ـــا!! ـــوە هێن لێ
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كـــە گوێـــت لەتەقـــەی تفەنگـــی خـــۆت بـــوو، شـــادییەكت لـــەدڵ دا 
گـــەڕاو دڵـــت خۆشـــتر كەوتـــە لێـــدان و خوێـــن بەخۆشـــییەوە بەهەمـــوو 
ـــن  ـــە لەخوێ ـــەر چـــاوت كەئێســـتا پڵنگەك ـــە ب ـــوو. هات ـــەرت ب لەشـــت دا پ
خـــۆی دادەگـــەوزێ، پـــەل دەكوتـــێ و خەریكـــە گیـــان دەدا. كەچـــاوت 
بـــەرد  لەســـەر  پڵنـــگ  جـــاران  وەكـــو  حەپەســـای!!  كـــردەوە،  ڕوون 

هەڵــــتوتكاوەو بـــە وشـــتی لـــەدەوری خـــۆی دەڕوانـــێ.
لەتفەنگەكەی خۆت كەوتیتە شك و گومان!

ــتێ و  ــو ئەسـ ــان ئەویـــش وەكـ ــەم و تومـ ــاردی و تـ ــەر سـ ــەكا لەبـ -نـ
بەردەســـتێكە، لەكاركەوتبـــێ!!.

قەوانەكـــەت  ڕاكێشـــاوەو  تفەنگكـــەت  باقەنەجمـــەی  بەهێواشـــی   
دەرهێنـــا، قـــەوان گـــەرم و بەتـــاڵ بـــوو.
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ئـــەوە یەكەمیـــن جـــارە لەهەمـــوو ژیانـــت كەنیشـــانە نەپێكـــی و نێچیـــر 
ئـــاوا بەقیتـــی و بـــێ باكـــی لەبەرامبـــەرت هەڵتوتكـــێ! ئاخـــر ئـــەو جـــارەی 
كەلەســـەربازی مادۆنیـــان دایتـــێ و بـــە خـــۆت و )دیاری(یـــەو گەڕایـــەوە 
ئاوایـــی، زۆر بەشـــانازییەوە باســـی خـــۆت بـــۆ گێڕانـــەوەو دیـــاری و 
خەتەكـــەت بەخەڵـــك نیشـــان دەدا. كـــە لەپاداشـــتی نیشـــانە شـــكاندن 
ئەفســـەرو لێپرســـراوەكان پێیـــان دابـــووی. كـــەم نەبـــوو بـــە ماوەیەكـــی زۆر 
كـــەم، ڕاهێنـــان و مەشـــق وای لـــێ كردبـــووی، كەلەســـەریەك دە فیشـــەك 
ـــدەی!  ـــدەی و هـــەر دە فیشـــەكیش لەیـــەك جێـــگا ب لەتەختـــەی نیشـــانە ب
بەئاســـتەم هەســـت بكـــرێ، كەئـــەم جێگایـــە لەفیشـــەكەكی زیاتـــر بـــەر 

ـــووە. كەوت
لێپرســـراوەكان تائـــەو دەم ســـەربازی وایـــان نەدیبـــوو كەلەماوەیەكـــی 
ــتی وای  ــت ڕاسـ ــكێن و دەسـ ــانە شـ ــان نیشـ ــق  وڕاهێنـ ـــدا بەمەشـ كەم
دەكـــردو شاباشـــیان  باســـیان  بۆیـــە هەمـــوو الیـــەك  دەربچـــێ!  لـــێ 
كـــردی. ئەوەبـــوو خەتێـــك و دوو دینـــارو مەدالیایـــەك و )دە( ڕۆژ 
مادۆنیـــان دایـــێ. ئاواییەكەشـــتان شـــتی وای بەخۆیـــەوە نەدیبـــوو، ئاخـــر 
تـــۆ یەكەمیـــن گەنـــج بـــووی لەئاواییەكەتـــان چـــوو بویتـــە ســـەربازی! 
ـــی و ناوچەكـــەش، شـــانازییان  ـــەر باوكـــت، بەڵكـــە خەڵكـــی ئاوای ـــەك ه ن
پێوەدەكـــردی و بەخۆشـــیەوە باســـی تۆیـــان بـــۆ یەكـــدی دەگێڕایـــەوە. ئـــەو 
ڕۆژانـــە بـــاس هـــەر باســـی تـــۆ بـــوو. دایكـــت نەمـــا بـــوو تـــا شـــانازیت 
ـــێ هەڵكێشـــی و لەهەمـــوو  ـــی خـــۆت پ ـــی ئاوای ـــو ژنان ـــكات و لەنێ پێوەب
كـــەس زیاتـــر دڵـــی شـــادبێ! تەنیـــا باوكـــە پیرەكـــەت بـــوو دڵـــی بـــەوە 
خـــۆش بـــوو. بـــاس هـــەر باســـیی تـــۆ بـــوو ئەویـــش لەهەمـــووان زیاتـــر 
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لەدڵـــەوە شـــانازی پێـــوە دەكـــردی.
ــەوە  ــوو دەچوویتـ ــەواو دەبـ ــت تـ ــبەینێ مادۆنیـ ــەوەی كەبۆسـ ــەم شـ ئـ
ســـەربازی، خەڵكێكـــی زۆر لەماڵەكەتـــان كۆببوونـــەوە، باوكـــت لەپێـــش 
خەڵكـــی ئاوایـــی، بەشـــانازیی و دڵســـۆزییەوە ڕووی تـــێ كـــردی و 

گوتـــی:
- كـــوڕم لەژیـــان هـــەر كەســـەو بەهرەیەكـــی هەیـــە، كەئەوبەهرەیـــە لـــە 
خەڵكـــی دی جیـــای دەكاتـــەوە: ئـــەوا تـــۆش ئـــەم نیشـــانە شـــكاندن و 
ـــاگاداری  ـــێ ئ ـــەو دەب ـــە. ئەمـــەش نیعمەت دەســـت ڕاســـتییە بەهـــرەی تۆی
بـــی و بیپارێـــزی، نەكـــەی ڕۆڵـــە قـــەت بەناهـــەق، ئـــەم دەســـت ڕاســـتی و 
نیشـــانە شـــكاندنەت بـــەكار بێنـــی، هونـــەر تەنیـــا لەزانیـــن و وەســـتاییەكەیدا 
نیـــە، بەڵكـــە هونـــەر لەبەكارهێنـــان و ئەنجامەكەیەتـــی!! كـــوڕی خـــۆم 
لەخـــۆت بایـــی نەبـــی. لەخۆبایـــی بـــوون ســـەرەتای هەمـــوو شكســـتێكە!!
ســـەلیم گەنجێكـــی ئاوایـــی بـــوو، لەكۆڕەكـــە دانیشـــتبوو پـــاش 

كـــردوو گوتـــی: لەباوكـــت  باوكـــت ڕووی  قســـەكانی 
 - خاڵـــە شـــاكر نیشـــانە شـــكاندن و دەســـت راســـتی تفەنـــگ خـــۆ 
ــۆ زەوق  ــەوە هەربـ ــێتەوە، ئـ ــەوە دەوەشـ ــی لـ ــەی چـ ــە!! خراپـ ــنعەت نیـ سـ
و هەوەســـە!! ئـــەوەش حكومەتـــە شـــتی وابەهەنـــد هەڵدەگـــرێ. دەنـــا 
دەســـت ڕاســـت و نیشانەشـــكێنی، هـــی ئـــەوە نیـــە مەترســـی لـــێ بكـــرێ! 
باوكـــت لەســـەرخۆ و پشـــت قایـــم بەقســـەكانی خـــۆی ڕووی تـــێ كـــردوو 

بەنەرمـــی و شـــێنەییەوە گوتـــی:
- نـــا كـــوڕی خـــۆم نـــا! وانیـــە. پیـــاو كـــە فێـــری كارێـــك بـــوو، 
وەســـتایی لـــێ پەیـــدا كـــرد ئـــەم كارە ئیـــدی لێـــی دا نابـــڕێ ژیانیـــش 
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زۆری بەبـــەروە مـــاوە، ڕۆژگاریـــش زۆری پێیـــە! كـــێ دەزانـــی، ســـبەینێ 
ــوو  ــێ هەمـ ــاو دەبـ ــان دەكات؟ پیـ ــی چیمـ ــێ و تووشـ ــۆ دێنـ ــان بـ چیمـ
ـــێ ڕەواج  و  ـــەر چـــاوان ب ـــەو شـــتە لەب ـــا ئ ـــد هەڵبگـــرێ! ب شـــتێك بەهەن

كـــەم قیمەتیـــش بـــێ.
بیســـت و حـــەوت ســـاڵ بەســـەر ئـــەم قســـانەدا ڕۆیشـــتووە: ئێســـتا وات 
هاتـــەوە بیـــر، كەدەتگـــوت: دوێنـــێ ئێـــوارێ بـــوو. خـــۆ لەوەتـــەی وەبیـــرت 
دێ، تائێســـتا، تفەنگـــت لەمامـــز و پڵنـــگ و شـــێری ئـــاوس نەگرتـــووە: 
ـــا مـــاری ئاشـــقەو  ـــت نەكوشـــتووە! هەت ـــە و فەرخان ـــری لەســـەر هێاڵن تەی
ــە بـــوون  ــردوە! دائیمـــە نێچیـــری تـــۆ ئـــەو نێچیرانـ ماشـــقەت لێـــك نەكـ
كەلەخۆبایـــی  وغـــورد بووینـــە. ئێســـتا بۆچـــی ئـــەم نیشـــانە نزیـــك و 

ـــكا؟! ـــتەت نەپێ بەردەس
 فیشـــەكێكی تـــرت خســـتە بەرتفەنـــگ و تـــەواو چـــاوی خـــۆت 
ڕوون كـــردەوەو دەســـتت تونـــد كـــردو زانایانـــە لەبـــەر نیشـــانێ دانیشـــتی و 
دڵنیاتـــر لەجـــاری پێشـــوو نیشـــانەت لەكەللـــە ســـەری پڵنـــگ گـــرت و 

لێـــت ئاگـــردا.
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 هەناســـەیەكی قووڵـــت هەڵكێشـــاو دەســـتت بەســـەرو چـــاوی خـــۆت 
ـــوو.  ـــرۆت خوناوێكـــی تەنكـــی گرتب ـــا، ســـەرو ڕیـــش و ســـمێڵ و ب داهێن
هەســـتت كـــرد نـــاو لەپـــت تـــەڕ بـــووە. دەســـتی خـــۆت بەپژدێنـــێ 
ــەر  ــە سـ ــەوەی هەڵســـی و بچێتـ ــازی ئـ ــردەوە. بەنیـ ــاو وشـــكت كـ داهێنـ
كەالكـــی پڵنـــگ. كەچـــی، دیســـان ســـەیرت كـــرد، پڵنـــگ وەكـــو جـــاران، 
ـــرد،  ـــۆت نەك ـــڕوات بەچـــاوی خ ـــڕی!! ب ـــكاوەو وشـــت چـــاو دەگێ هەلتوت
هەمـــوو هێـــزی چـــاوو بیـــری تیـــژی خـــۆت كۆكـــردەوە. نەخێـــر! ڕاســـتەو 

پڵنگەكەیـــەو دەڵێـــی نەبـــای دیـــوەو نەبـــاران.
 لەبەیانییـــەوە دڵتەنگـــی ئـــەوە بـــووی، كەنێچیـــرت بـــۆ هەڵنەدەســـتا! 
ئێســـتا ئـــەوە دووەمیـــن فیشـــەكە لەپڵنگێـــی دەگـــری! كەچـــی پڵنـــگ 
وەك لەگـــەڵ ئەویشـــت نەبـــێ وایـــە! ئێســـتا ئەگـــەر دوور بوایـــە، یـــان 
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لەهەاڵتـــن بوایە،هـــەر قەیـــدی نەدەكـــردو لەگیـــن بـــوو. بـــەاڵم، تـــۆ 
تائێســـتا بەبیـــرت نایـــێ قـــەت و قـــەت تەقـــەت لـــە نێچیـــری وانزیـــك 

ــەر هیـــچ!! ــتاویش هـ ــا ڕەپ و ڕاوەسـ كردبـــێ. ئەوهـ
* * *

ســـێ ڕۆژ بـــوو نیشـــانەیەكیان دانابـــووەوە، هەمـــوو خەڵكەكـــەی 
ــەكیان  ــوووە، فیشـ ــاییێ و هەرچـــی چەكێكـــی هەبـ ــەر شـ ــە سـ هاتبوونـ
بەخـــۆ نەهێشـــت! هەنـــدەی تەقـــەی لـــێ بكـــەن بێفایدەبـــوو كـــەس نیشـــانی 
ـــوو، نیشـــانە شـــكێنی چاكیشـــیان  نەشـــكاند!! خەڵكێكـــی یەكجـــار زۆر ب
تێـــدا بـــوو، لەبـــەگ  و كرمانجـــان، ئاخـــر شـــایی بـــوو شـــایی كەریـــم 
ـــە حـــەوت شـــەوو حـــەوت ڕۆژ  ـــاو دەبوای ـــی دووەمـــی دەهێن ـــەگ! كەژن ب
ـــوو نیشـــانە  ـــێ. ســـێ ڕۆژ ب ـــا بكوت شـــایی بگـــەڕێ  و دەهـــۆڵ و زوڕن
نەشـــكابوو، نیشـــانە ببـــووە گرێیـــەك لەســـەر دڵـــێ هەمـــووان. هەتـــا 

زۆرتـــر تەقەیـــان لـــێ دەكـــرد، پتـــر دەكەوتنـــە ســـەر مـــەرەق. 
پـــاش عەســـری ڕۆژی ســـێیەم بـــوو، دەســـتت دایـــە تفەنگەكـــەت 
و چویتـــە نـــاو خەڵكەكـــە، دیســـان خەڵكێكـــی زۆر لـــە بەرنیشـــانێ 
ـــەاڵم  ـــوو، ب ـــدە خەڵكێكـــی زۆر فیشـــەكیان كـــەم بب دانیشـــتبوون، هەرچەن
هێشـــتا نـــاوە نـــاوە تەقـــەی تفەنگێـــك دەهـــات. كەریـــم بەگـــی زاوا خـــۆی 
ـــوو، زۆر ســـەربردەو بەســـەرهاتی دەســـت ڕاســـتی  ـــاش ب نیشانەشـــكێنی ب
و نیشـــانە شـــكێنی خـــۆی دەگێڕایـــەوە، پێـــی وابـــوو لـــەم ناوەكـــەس 
لەخـــۆی دەســـت ڕاســـت تـــرو نیشـــانە شـــكێن تـــر نیـــە! دوو ڕەخـــت 

فیشـــەكی هاویشتبووەنیشـــانێ!
ــەوە زۆر پەســـت و  ــۆوە، لەدڵـ ــتا هەرقیـــت دەچـ ــان هێشـ ــەاڵم، نیشـ بـ
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تـــووڕە بـــوو، جـــار جـــار بەگـــەف و تووڕەییـــەوە دەیگـــوت:
-ئەونیشانە هەردەبێ زاوا، كەریم بەگ بیپێكێ!!

خەڵكـــی بێـــزار ببـــوون و زۆر بـــاس و لێكدانـــەوەی ئەفســـانەییان 
بۆنیشـــانەكەدەكرد. پیـــرەكان دەیـــان گـــوت:

ــاو  ــەی پیـ ـــێ نزرگـ ـــدراوە، ج ــێ دان ــانەكەی لـ ــردەی نیشـ ـــەم گـ  ئ
لـــێ ناگەڕێـــن گوللـــەی بەركـــەوێ، نیشـــانەكەی  چاكانـــە، بۆیـــە 

دەپارێـــزن. هەندێـــك دەیـــان گـــوت: 
- نیشانەكە ڕووەو قیبلە داندراوە بۆیە، ناپێكری!

كەریـــم بـــەگ گوێـــی بـــەم بەنـــدو باوانـــە نـــەدەدا، دیســـان بەبەرچـــاوی 
ـــەوە، فیشـــەكی ڕادا  ـــی و لەخۆبایی ـــە دڵنیای ـــارەش ب ـــەوە، ئەمج خەڵكەك
ـــەر نیشـــانێ  ـــەر تفەنگـــێ و لەســـەر زگ خـــۆی خێواندەعـــەردی و لەب ب

ڕاكشـــا.
پـــاش دەمێـــك دەســـت و وشـــان تونـــد كـــردن و ســـەر ســـێرەگرتن، 
تەقـــەی لێـــوە هێنـــا، خەریـــك بووهـــاوار بـــكاو بڵـــێ ئـــەوە تـــا. پێـــكام، 
ـــێ  ـــردەوەو ل ـــاردیان ك ـــە س ـــی خەڵكەك كەچـــی ســـاغی نیشـــانەو پێكەنین

نەگـــەڕان قســـەكەی تەواوبـــكا.
ـــوو،  ـــوو و مـــڕ دامـــا ب ـــەگ ســـوور هەڵگەڕاب ـــم ب ـــان كەری  لەتووڕەیی
ـــێ  ـــوون و شـــەڕیان ل ـــن بب ـــڕ خوێ ـــی پ ـــی! چاوەكان ـــا دەتەق ـــێ داب ـــت ل پت

ـــاری. دەب
تـــۆش ئـــەو دەم، هـــەر بەپێـــوە، زۆر بەسەربەســـتییەوە، فیشـــەكێكت 
ڕادا بـــەر تفەنگـــێ و نیشـــانەت لـــێ گـــرت و تەقـــەت لێـــوە هێنـــا، 
لەناوەنـــدی نیشـــانێت داو قووتـــی جغـــارەی دوبەدەربـــوو، دەنـــگ وهـــەرای 
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خەڵكەكـــە بەرزبـــووە، دەســـت خـــۆش دەســـت خـــۆش لەســـەر زاری هەمـــوان 
كەوتـــە تەتـــرە، هـــەر بابـــا بـــوو دەســـتیان دەگوشـــی و ماچیـــان دەكـــردی و 
پیرۆزبایـــی یـــان لـــێ دەكـــردی. نیشـــانە شـــكاندنەكە، خوێنێكـــی تـــازەی 
لەدڵـــی هەمـــووان گێـــڕاو شـــاییەكە بەڕەونـــەق و پـــڕ زەم و زەمەتـــر 
بـــوو. زوڕنـــاژەن بەســـۆزتر بـــای لەزورنایـــێ كـــرد. دەهـــۆڵ ژەن توندتـــر 
ــن و  ــوكتر هەڵدەپەڕیـ ــایێ سـ ــو شـ ــوڕی نێـ ــی كـ ــا و كچـ ــی كوتـ دەهۆڵـ
ــكاندنەكە  ــانە شـ ــی نیشـ ــدەدا. دەنگوباسـ ــدی هەڵـ ــر بەنـ ــایەر گەرمتـ شـ
لەســـەر زاری هەمـــووان دەگـــەڕا، ژن وپیـــاو ئافەرینیـــان دەكـــردی و 
گرێـــی دڵـــی هەمووانـــت كـــردەوە. تەنیـــا كەریـــم بـــەگ بـــۆ كەنیشـــانە 

شـــكاندنەكە پەســـت و تـــوڕەی كردبـــوو، لەدڵـــی خـــۆی دەیگـــوت:
-چـــۆن دەبـــێ كرمانجێكـــی دەم ڕووت، بەپێـــوە یەكـــەو فیشـــەك 
نیشـــانەی مـــن ببپێكـــێ؟ لەبـــەر چـــاوی ئـــەو هەمـــوو بـــەگ و كرمانجـــەم 
ســـووك و ڕســـوابكا؟! ئاخـــر مـــن چەنـــد جـــار جـــەڕەم لەسەرشـــانی 
ژنـــان پێـــكاوەو لەڕێـــی كانـــی ژنـــان، چەندیـــن جـــار ژنـــم بەبـــێ جـــەڕە 
گەڕاندۆتـــەوە ئاوایـــی!! ئـــەوە بـــۆ مـــن بـــێ حورمەتیـــە، لەخەڵـــك و 

ــی: ــرد و گوتـ ــی كـ ــی خواڵمێكـ ــەوەو بانگـ ــاییەكە دوور كەوتـ شـ
-هەرئێستا ئەو سەگ باوكەم بۆ بانگ دەكەی!؟

-كام سەگ باوك، قوربان؟
- ئەو سەگ باوكەی ئەو ناماقولییەی كرد.

  - كام؛ ناماقوڵی گەورەم؟!
كەریم بەگ بەسەریدا هاڕاندو گوتی:

-ئەو سەگ باوكەی نیشانەكەی شكاند؛ كوڕی سەگ! 
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-بۆچی قوربان؟
- دەڵێم بانگی كە كەر كوڕی كەر.

پریشـــكی  لەتووڕەییـــان  بـــەگ  بەردەمـــی، كەریـــم  كـــە چویتـــە 
وگوتـــی: هاڕانـــدی  تووڕەیییـــەوە  بـــە  دەهاویشـــت. 

-ئەوە كێ، رێگەی بە تۆ داوە تفەنگ باوێتە نیشانێ؟
ــەوە،  ــی نەكاتـ ــۆی تاقـ ــاوە خـ ــەس نەمـ ــێ ڕۆژە، كـ ــت: ئەوەسـ گوتـ

ــان. قوربـ
- دەڵێم كێ، بەتۆی گوت كەتفەنگ بگریتە نیشانێ!!

ــانەش بـــۆ  ــە، نیشـ ــەو خۆشـــی هەمووالیەكـ ــایی جەنابتـ ــان شـ -قوربـ
ــییەو هەركـــەس تفەنگـــی تـــێ دەگـــرێ. خۆشـ

-بـــۆ هەمـــوو خەڵێـــك نیـــە! هـــەر ســـەگ و ســـوارێكی هەڵســـێ نابـــێ 
لەخـــۆوە تفەنـــگ باوێتـــە نیشـــانێ، جارێكـــی تـــر ناماقوولـــی وانەكـــەی، 
نـــەوەك هـــەر دوو چـــاوت دەردێنـــم! ســـەگ كـــوڕی ســـەگ، تۆچـــی 

نیشـــانەی مـــن بشـــكێنی!!
- نیشـــانە بـــۆ هەمووخەڵكـــە، جوانیـــش نیـــە بـــۆ جەنابـــت قســـەی 

ــیرین بكـــەی! واناشـ
- من قسەی ناشیرین دەكەم، كەری كەران باوك گاو. 

ـــە  ـــەگ خەریك ـــم ب ـــووی، كەری ـــی داگرتب ـــزاری گیان ـــی و بێ تووڕەی
ـــت: ـــراو گوت ـــێ نەگی ـــۆت پ ـــێ دەدا: خ ـــاردو ســـوكت پ ـــی س جوێن

- گەورەم، واچاكە جوێن نەدەی و قسەی سووك نەكەی!
 خەڵكێكـــی زۆر دەوریـــان دابـــوون و گوێیـــان لەمشـــت و مـــڕی ئێـــوە 

ڕاگرتبـــوو.
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ــدا،  ــت بـ ــتێ ولێـ ــتی داتڕیسـ ــوو ویسـ ــر بـ ــێت گیـ ــەگ شـ ــم بـ كەریـ
خەڵكەكـــە گرتیـــان، بـــەاڵم دەمـــی بۆكـــەس نەدەگیـــرا.

- ئـــەم ســـەگی ســـەگ باوكـــی ناكـــەس بەچەیـــە، وای لـــێ هـــات 
ــەربازی و  ــە سـ ــەی چویتـ ــەوە، لەودەمـ ــت بێتـ ــن ڕاسـ ــی مـ ــەر دەمـ لەبـ
ــەرام زادە !                   شـــاران گـــەڕاوە زۆر لەخـــۆی ڕازییـــە، داك ماكـــەرەی حـ

چیتـــر خـــۆت پێنەگیـــراو گوتـــت:
- كەریـــم بـــەگ، واچاكـــە لەمـــە زیاتـــر جوێـــن نـــەدەی و قســـەی 
ناشـــیرین نەكـــەی، دەنـــا ئەگـــەر دەمێكـــت هەیـــە، قســـەی ناشـــیرینی پـــێ 
بكـــەی و جوێنـــی پـــێ بـــدەی، دەبـــێ ئـــەوەش بزانـــی، كـــە دوو گوێشـــت 

ـــری پـــێ بیســـی!! ـــام ت ـــرو جوێنـــی بەت ـــە، قســـەی ناشـــیرین ت هەی
ـــەوە  ـــوو، ئ ـــەم وەاڵمـــەی بیســـت، شـــێت و هـــار ب ـــە ئ ـــەگ ك ـــم ب كەری
یەكەمجـــار بـــوو، لەهەمـــوو ناوچەكـــەو بنەماڵـــەی بـــەگان، كرمانجێـــك 

ـــەوە. ـــەگ ڕاســـت بێت لەبەردەمـــی ب
كەریـــم بـــەگ، دەســـتی بـــۆ دەمانچەكـــەی بـــردوو خـــۆی لەدەســـت 
خەڵكەكـــە پچڕانـــد، خەڵكەكـــە زوو تێـــی وەرهاتـــن و گرتیـــان و تۆشـــیان 
لـــەو نـــاوە دوورخســـتەوە، گوێـــت لـــێ بـــوو، كەریـــم بـــەگ، بەتوووڕەییـــەوە 

ـــردو گوتـــی: ـــۆ ســـمێڵی ب دەســـتی ب
- ئـــەو مـــووە لەپیـــاوان نەهاتبـــێ، ئەگـــەر ئەودڕكـــەت لەبـــن پێـــی 

ــم!! دەرنەهێنـ
- ئەو دەم قسەكەی باوكت هاتەوە بیر كەگوتی:

)هونـــەر تەنیـــا لەزانیـــن و وەســـتایی یەكەیـــدا نیـــە! بەڵكـــە هونـــەر 
لەبەكارهێنـــان و ئەنجامەكەیەتـــی( لەبەكارهێنانـــی، هونەرەكەت پەشـــیمان 
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ــی  ــەگ و جوێنەكانـ ــم بـ ــیرینی كەریـ ــەی ناشـ ــەو قسـ ــووی هەڕەشـ نەبـ
ڕقێكـــی ئەســـتووریان لـــەدڵ پەیـــدا كـــردی. دڵنیـــا بـــووی كەژیـــان زۆری 

بەبەرەوەمـــاوەو ڕۆژگار زۆری تـــری پێیـــە!
ئەمانەت زۆر بەپەلە هاتەوە بیرو لەدڵێ خۆت دا گوتت:

-نیشـــانەیەك ئـــەم هەمـــوو خەڵكـــە ســـێ ڕۆژ تەقەیـــان لـــێ كـــرد، 
نەیـــان پێـــكا تـــۆ بەیەكـــەو فیشـــەك  و بەپێـــوە، دوو بـــەدەرت كـــرد! ئێســـتا 
لـــەم نزیكـــی یـــەو پێـــش نیـــوە ڕۆیـــە و دوای ئـــەم هەمـــو ســـاڵەو ڕاوە... 

ـــەرت هەڵتوتكـــێ!! ـــاك بەرامب ـــێ ب ـــی و ب پڵنـــگ بەزیندووی
پێـــت وابـــوو لەبـــەر ئـــەوەی ڕۆژێكـــی تـــەم و تومانـــەو لەبـــەر تـــەم 

پیـــاو چـــاوی بـــە چەنـــد هەنگاوێـــك دوور لەخـــۆی چیتـــر نابینـــێ!
-دەشـــێ چـــاوم ڕەشـــكەو پێشـــكەی بـــكا! ئـــەوەی دەیبینـــم پڵنـــگ 

نەبـــێ! ئـــەو پڵنگـــە لەنێـــو زیهـــن و خەیاڵـــی منـــدا دروســـت بوویـــێ.
ـــی  ـــر تێ ـــرو ســـاف ت ـــردەوەو وردت ـــر چـــاوی خـــۆت ڕوون ك ـــێ زیات بۆی

ـــای. ڕام
ـــەوە  ـــەر زگـــی، ئ ـــەو ب ـــەرو كەلل ـــا! ئەوەس ـــەوە ت ـــر پڵنگـــە ئ نەخێ  -
خـــاڵ خـــاڵ و تەنگـــەو الملـــی، جـــوان و ڕێـــك دیـــارەو هیـــچ گومـــان 

ناهێڵتـــەوە!!
لێخوڕیـــە  تـــرت  فیشـــەكێكی  فڕێـــداو  قەوانەكـــەت  دیســـان 
بەرتفەنگـــێ، نیشـــانەت لـــێ گـــرت و پلـــت خســـتە ســـە رپەالپیتكـــەی 
تفەنگـــی، ئەمجـــارە نیشـــانەت لەســـەرو كەللـــەی گواســـتەوە بـــۆ ســـنگی 
ــار  ــێ جـ ــاش دووسـ ــا، پـ ــان نەمـ ــك  وگومـ ــگای شـ ــووی و جێـ ودڵنیابـ
دەســـت گۆڕیـــن و چـــاو ڕوون كردنـــەوە، هاتیـــە ســـەر ئـــەوەی دیســـان 
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ــی. ــەد دەیپێكـ ــەدا سـ ــووی كەسـ ــا بـ ــر دڵنیـ ــەی، ئاخـ ــێ بكـ ــەی لـ تەقـ
دەهاتـــە بـــەر چـــاوت، ئێســـتا لەگـــەڵ تەقـــەی تفەنگـــێ چـــۆن 
ـــێ،  ـــەل دەكوت ـــەوزێ و پ ـــۆی دەگ ـــی خ بەپشـــت دا دەگـــەڕێ و لەخوێن

ــا. دواجـــار تەقـــەت لێـــوە هێنـ
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لەگـــەڵ تەقـــەی تفەنـــگ. پێـــت وابـــوو بـــارت ســـووك بـــووە 
خوێنـــت خۆشـــتر لـــە بـــەدەن دادەگـــەڕێ، هەناســـەیەكی قووڵـــت 
هەڵكێشـــاو ئەمجـــارەش ویســـتت هەڵســـی، كەچـــی ســـەرت هەڵبـــری! 
پڵنـــگ بەڵـــێ پڵنـــگ، وەكـــو جـــاران، لـــە هەمـــان جێـــگاو بەهەمـــان 

شـــێوە هەڵتوتـــكاوە!
هەســـتت كـــرد تاقەتـــی ئـــەوەت نەمـــاوە بەتـــەواوی چاوبكەویتـــەوەو 
ئـــەم ڕاســـتی بەڕوونـــی ببێنـــی! دەتویســـت لـــەم شـــوێن و كاتـــە 
بچیـــە دەرێ، ئاخـــر كـــەم نەبـــوو، تـــۆ كەنـــاوو دەنگـــت، لەنیشـــانە 
شـــكێنیدا دنیـــای داگرتـــووە، ئێســـتا ئەوەنـــدە فیشـــەك بەخـــۆڕا بـــڕواو 
پڵنـــگ هەرســـاغ وزیندووبـــێ؟ هەتـــا نێچیـــرت هەڵنەســـتاندبوو، 
چەنـــد بەتاســـەوە ناڕەحەتـــی بـــێ ڕاویـــی بـــووی! ئێســـتا چەنـــد 
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تـــووش  بێـــزاری و خۆزەگـــەی  لـــەم نێچیـــرە  بـــەدڵ و بەگیـــان 
ـــەم  ـــێ ل ـــردەوە خـــۆت پ ـــەك دەك ـــرت لەڕێگای ـــی دەخـــوازی. بی نەهاتن
بـــن بەســـتە ببەیتـــە دەرەوە، نەتدەویســـت چـــاوت بكەیتـــەوە نێچیـــرە 
شـــووم گوللەنەبڕەكـــە ببێنـــی! حـــەزت دەكـــرد، خـــەوت لـــێ بكـــەوێ. 
خەوێـــك بەگیـــان  و بەلـــەش، خـــۆت بـــۆ باریكـــە یادێـــك شـــل 
ـــەت  ـــەو شـــەوە درەنگـــەی پێكـــەوە لەگـــەڵ ژنەك ـــەوە ئ ـــردو گەڕایت ك
كەبووكـــی ســـاڵی بـــوو، هەشـــت مانـــگ بـــوو گواســـتبووتەوەو ســـكی 
ــتت  ــوون، دەسـ ــا بـ ــەربان ڕاكشـ ــەوە لەسـ ــوو، پێكـ ــگان بـ ــەوت مانـ حـ

خســـتە ســـەر منداڵەكـــەو گوتـــت:
- ئەگەر كوڕ بوو چ ناوێكی لێ دەنێی؟

- ئەگەر كوڕ بێ، ناوی لێ دەنێم كاكە مەم.
- ناوێكـــی خۆشـــە، بـــەاڵم خـــۆت دەیزانـــی كاكـــە مـــەم عاشـــقێكی 

نامـــراد بـــوو، دەترســـم، ئەمیـــش دواڕۆژی وەكـــو ئـــەو بـــێ!؟
ژنەكەت گوتی:

-ئەگەر كچ بوو، تۆ چ ناوێكی لێ دەنێی!؟
-ناوی لێ دەنێین )گوڵچین(

هەردووكتان پێكەنین و دەستت لەملی ژنەكەت كردو گوتت:
)دێ وەرن گوڵاڵ بچینین

 هاگوڵێ هاگوڵێ ها گواڵڵێ(.
ــوو،  ــاو ڕەنگـــی بـ ــە بـــۆ تۆڕێككـــەوت و هـ ــەم ژنـ ــتنی ئـ خواسـ
ــان بیســـتبوو،  بەكـــچ و كوڕێتـــی، هـــەر لـــەدوور نـــاوی یەكـــدی تـ
بـــەاڵم پـــاش گواســـتنەوە خۆشەویســـتییەكی وا لەنێوانتـــان دا دروســـت 
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بـــوو، كەلـــە خۆشەویســـتی ژن و مێـــردی ئاســـایی هەڵبواردبـــوو 
ببـــووە عێشـــق و دڵـــداری، ئەشـــق و دڵـــداری تێكـــەڵ بـــە غەریبـــی 
ـــان  ـــاوك و خوشـــك و برایـــی هەردووالت وبـــێ كەســـی، بـــێ دایـــك و ب
زەمینەیەكـــی چاكـــی بـــۆ ئـــەم خۆشەویســـتییە خـــۆش كردبـــوو، 

ئێـــوەش ســـەری غەریبـــی وبێكەســـیتان پێـــك وەنابـــوو.
زۆر جار ژنەكەت دەیگوت:

ـــگ و نیشـــانە شـــكێنی  ـــك باســـی دەســـت و تفەن -هەرچـــی خەڵ
تـــۆ دەكـــەن، مـــن لەخۆشـــیان وەك گـــوڵ دەگەشـــێمەوە خـــۆم بـــە 

بەختیـــار تریـــن ژنـــی ئـــەم ئاوایییـــە دەزانـــم.
چەنـــد ژنەكـــەت باســـی خۆشەویســـتی خـــۆی بـــۆ تـــۆ دەكـــرد، 
تـــۆش زۆر تـــرت خـــۆش دەویســـت وپتـــر هەســـتت بەپیـــرۆزی و 
خۆشەویســـتی  چەنـــد  دەكـــرد.  خۆشەویســـتییەكەت  بەربـــاڵوی 
ژنەكـــەت پـــەرەی دســـەتاندو لەنێـــو مێشـــك  و دڵـــت ئەســـتوور دەبـــوو، 
هێنـــدەش ژیانـــت لـــەال خۆشەویســـت دەبـــوو، بەجۆرێـــك هەســـتت 
نەدەكـــرد، كـــەدڵ ومێشـــكت ئیتـــر جێـــگای ڕق و تووریـــی یـــان تێـــدا 

ــەوە. ببێتـ
ــمێڵت  ــتییەكی زۆرەوە دەم و سـ ــەق و خۆشەویسـ ــەوە بەعشـ ئەوشـ

لەالمـــل و گەردنـــی گێـــڕاو گوتـــت!
- ئـــاگاداری خـــۆت و ئـــەو منداڵـــەی ســـكت بـــە. خـــۆت دەیزانـــی 
ــر  ــتا لەژێـ ــەی ئێسـ ــن. ئەمـ ــراو باوكیـ ــێ بـ ــان بـ ــە هەردووكمـ ! ئێمـ

ـــە! ـــی هەردووكمان ـــواو گیان ـــە هی ـــەڕەی دڵتدای پ
ژنەكـــەت هـــەردوو دەســـتی لەملـــت وەرهێنـــاو خـــۆی هاویشـــتە 
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یەكـــدی  بـــاوەش، وا چەســـپابوونە  ئامێـــزت و یەكترتـــان گرتـــە 
ـــان،  ـــە لەســـینەی هەردووكت ـــەك دڵ ـــەوە ی ـــوو ئ ـــان واب ـــان پێت هەردووكت

ــێ دەدات. ــان لـ ــۆ ژیـ ــقەوە بـ ــی و بەعەشـ بەگەرمـ
گوێـــت لەچرپەیـــەك بـــوو، پـــڕت دایـــە تفەنگەكـــەت و خـــۆت 
ـــواری. ژنەكـــەت هەڵســـایەوە ســـەر پێیـــان، لەســـەر  ـــا دی هاویشـــتە پەن
بانەكـــەی پشـــت ماڵتـــان ئاگـــری تفەنگێـــك دیـــاری داو ژنەكـــەت 

زیڕانـــدی بەالداهـــات و دەنگـــی بـــڕا!
لـــەدوو ســـێ الی تـــر ئاگـــری تفەنـــگ لەنێـــو تاریكـــی شـــەو 
ـــتت لەتفەنگـــێ  ـــرەكان گـــرت و دەس ـــێ ئاگ ـــانەت لەج ـــدا، نیش دیاری
دەبـــزوات، لـــەدوو الیـــان ئاگـــری تفەنگیـــان بـــڕاو پەرتەیـــان كـــرد.

***
بـــۆ ڕۆژی دوایـــی كێشـــتانێ لەنێـــو حەوشـــی بـــەر ماڵتـــان، 
خەڵكێكـــی زۆر لـــە دەوری جەنـــازەی ژنەكـــەت كۆبوونـــەوەو كـــڕ 
وری بـــوون كـــەس نەدەگریـــا، كـــەس وەرتـــەی نەدەكـــرد، تـــۆش 
تفەنگەكـــەت لەبـــاوەش گرتبـــوو، بەهەمـــوو دڵ و هەســـتت حـــەزت 
دەكـــرد بگریـــێ! بـــەاڵم، ڕق و تووڕەیـــی وابـــەری دڵیـــان گرتبـــووی، 
هەتـــا فرمێســـكەكیش چیـــە؟ بـــەری چاویـــان تـــەڕ نەكـــردی، ئـــەم 
هەمـــوو خۆشەویســـتییەی بـــۆ ژنەكـــەت هەبـــوو، لەگـــەڵ ئـــەم هەمـــوو 
خۆشەویســـتیی و هیوایـــەی كەبەمنداڵەكـــەت هەبـــوو، هەمـــووی 
گـــوڕاو بـــوو بـــەڕق و تووڕەیـــی، ئـــەوەی لـــەم دەمـــە كەمێـــك دڵـــت 
ـــە دەســـت.  ـــوو و ســـەرەداوی هیوایەكـــی باریكـــی دەدای پـــێ خـــۆش ب
ئەوەبـــوو كەبیســـتت، شـــەو دوو خوالمـــی كەریـــم بـــەگ كـــوژراون، 
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فەقـــێ محەمـــەد لـــێ نەگـــەڕا بەرگـــی بـــە خوێنـــی ژنەكـــەت 
بگـــۆڕن و كفنـــی بكـــەن! لەنێـــو خەڵكەكـــە دەهاتـــوو دەچوودەیگـــووت!

- شەهیدە، شەهید كفنی پێ ناوێ!!
ـــی  ـــەاڵم بەنان ـــوو، ب ـــد ب ـــەواو خوێن ـــی ت فەقـــێ محەمـــەد مەالیەت

ـــا! زۆر جـــار دەیگـــوت! ـــی نەدەژی مەالیەت
-من ناتوانم! حەقێ بگۆڕم و شایەدی بەناحەق بدەم!

-قەتیـــش بەقســـەی كـــەس بـــەكاری مەالیەتـــی هەڵنەدەســـتا! 
ئەگـــەر بەكەیـــف و خواســـتی خـــۆی نەبووایـــە، دەنـــا تـــرس و تەمـــاع 

چیـــان پـــێ لەگـــەڵ نەدەكـــرا.
زۆریـــش ئاشـــقە مزگـــەوت و دیوەخـــان نەبـــوو. هەرئـــەوەش بـــوو 

وای لـــێ كردبـــوو، لەكـــن بـــەگ زۆر جێـــی متمانـــە نەبـــێ.
ـــان خـــۆش دەویســـت و  ـــك زۆری ـــەگ! خەڵ ـــەی ب ـــەاڵم بەپێچەوان ب
ـــێ دەكـــردو لەقســـەی دەرنەدەچـــوون.  ـــان پرســـیان پ ـــاری خۆی لەكاروب

ـــی! ـــۆش كردوگوت ـــۆ یەكـــە ڕووی لەت ب
- شـــەهیدە! شـــەهید نەكفنـــی دەوێ،نەشـــووردن! بـــەاڵم، ئـــەم 
ـــەرز، بـــۆ ئـــەوەی لـــەدورەوە  شـــەهیدە! كێڵەكـــی بـــەرزی دەوێ، زۆر ب

دیاربـــێ و هەتـــا دنیـــا دنیایـــە، بنســـارێ و بزانـــرێ!!
ـــەم وەختـــە پـــڕ لەخـــەم و دڵناســـكیەی خـــۆت نەتتوانـــی   تـــۆش ل
دڵـــی بشـــكێنی و بەگوێـــی نەكـــەی، كەجەنازەكەیـــان بـــۆ ســـەر 
قەبـــران بـــرد. خەڵكـــی گونـــد بەشـــی هـــەرە زۆری لەگـــەڵ جەنـــازەی 

ژنەكـــەت بـــوون و تەرمەكەیـــان بەڕێـــزو حورمەتـــەوە بـــەڕێ كـــرد.
هـــەر زەالمـــەو شـــانی دەخســـتە ژێـــر دارە مەیـــت و لەویـــدی 
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وەردەگرتـــەوە. نـــەرم دەڕۆیشـــتن، كـــەس نەدەگریـــا، كـــەس لەبـــرا ڕۆی 
نـــەدەدا، كـــەس خوشـــكە رۆی نەدەكـــرد. نـــەژن نەپیـــاو نەمنـــداڵ، 
هیـــچ كـــەس ورتـــەی لـــەدەم دەرنەدەهـــات. تەنیـــا )حەســـەن الوك( 
ـــردان دا  ـــە مێ ـــەی بەكەل ـــەو الوكان ـــدا هەڵدەگـــوت. ئ ـــوو، الوكـــی پێ ب
هەڵدەگوترێـــن. بەشـــۆڕە ســـواران دا هەڵدەگوترێـــن، بەشـــۆڕە ژنـــان 
دا هەڵدەگوترێـــن. )خاڵەحوســـە(ش بـــە شمشـــاڵ، بەئـــاوازی ســـەر 

چیـــاو هـــاوارە لەمـــن! باگـــۆی حەســـەن الوكـــی دەدایـــەوە.
ـــەڕق و  ـــزو خۆشەویســـتییەكی زۆرەوە ب ـــازەی ژنەكـــەت، بەڕێ جەن
توورەییەكـــی زۆرەوە، بەحەشـــاماتێكی ئەســـتوور لەئاوایـــی دابـــڕاو 

ڕووەوە قەبرســـتانی مســـكێنان بـــەڕێ كـــەوت. 
***

كەریـــم بـــەگ هـــەر چەنـــدە دوو زەالمیشـــی لـــێ كوژرابـــوو. 
بـــەاڵم، لەدەســـت و پەیوەنـــدو خـــزم و كەســـی كـــوژراوەكان زیاتـــر 
ـــە  ـــوو كەســـنگایی خەڵكەك ـــوو، بەئاشـــكرا دیارب كەســـی لەگـــەڵ نەب

ــكاوەتەوە. ــۆدا شـ ــەالی تـ بـ
كەلەقەبرســـتانی میـــران ڕا كەریـــم بـــەگ ســـەیری قەبرســـتانی 
مســـكێنانی دەكـــرد، قەبرســـتان ڕەش دەچـــووەو جمـــەی دەهـــات، 
لەخەڵـــك، كەتـــۆش لەقەبرســـتانی مســـكێنان ڕا ســـەیری قەبرســـتانی 
میرانـــت دەكـــرد، ئەگەرچـــی دوو كوژراویـــش دەنێـــژران كـــە خوالمـــی 
وانەبـــوو،  قەلەباڵغییەكـــی  بـــەاڵم، هێشـــتا  بـــووە  بـــەگ  كەریـــم 
ـــاوازی  ـــەواو هەســـتت بەجی ـــدرا، ت ـــۆ دەژمێ ـــەك ب ـــەك ی خەڵكەكـــەت ی

یـــەك دەكـــرد.
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ــوو،   ــت كردبـ ــووڕەو پەسـ ــر تـ ــدەی تـ ــی هێنـ ــم بەگـ ــە كەریـ  ئەمـ
لەدڵـــەوەش هەســـتی بـــە ترســـێكی گـــەورە دەكـــرد. چـــۆن ئەمـــەی 
هـــەر  بەرچـــاو  دەهاتـــە  خایـــەن  درێـــژ  كێشـــەیەكی  بەســـەرەتای 
ــەر  ــۆ دی، هـ ــەڵ تـ ــەی لەگـ ــی زۆری خەڵكەكـ ــتاوەش بەشـ لەئێسـ
گرتنێكـــی  لـــێ  رێـــز  ئەمـــە  خـــۆی  كەبـــەالی  بـــوو،  ئەمـــەش 
كوژراوەكانـــە، كەتائێســـتا لەوەپێـــش شـــتی واڕووی نـــەدا بـــوو.

واتـــە ژن و  تریـــن كەســـت،  تـــۆش خۆشەویســـت  هەرچەنـــدە 
نەمابـــوو،  شـــتێكت  هیـــچ  بـــوون،  دا  دەســـت  لـــە  منداڵەكـــەت 
لەژیان،ئیتـــر دڵـــت پـــێ خـــۆش بـــی، بـــەاڵم گـــردو كـــۆی ئـــەم 
خەڵكـــە لـــەدەوری تـــۆو بوونـــی ئـــەم جیاوازییـــە، بـــە ئاشـــكرا دەســـتی 
پـــێ لەژیـــان بەرنەدەدایـــی و حـــەزت بەمردنـــی خـــۆت نەدەكـــرد! 
دڵنیابـــووی، كەژیـــان زۆری بەبـــەروە مـــاوە، دەبـــێ شـــانی بدەیتـــە 

بـــەر.
***

بـــووەو  بـــەر چـــاوت ڕوون  هەناســـەیەكی قووڵـــت هەڵكێشـــاو 
ـــن بەهەمـــان  ـــن! لەجێـــی گۆری ســـەیرت كـــرد، دیســـان پڵنگـــی گۆری

ــكاوە. ــن هەڵتوتـ ــێوەی گۆڕیـ شـ
 زوو بەخـــۆت داهاتیـــەوەو لەبێـــداری خـــۆت كەوتیـــە شـــك! 
ــر  ــەی ژێـ ــەردو خاكەكـ ــڕاو بـ ــۆت گێـ ــاوو ڕووی خـ ــە چـ ــتت لـ دەسـ

خـــۆت ســـەح كـــردەوە.
- نەخێـــر مـــن خـــۆم خۆمـــم هیچـــم نیـــە! دەشـــێ ئەمـــەی دەیبینـــم، 

پڵنـــگ نەبـــێ، ئەجندەیـــێ، دێوبـــێ، ئەهریمـــەن بـــێ! جادووبـــێ!!
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 نـــاوی خـــوات هـــاوردو شـــادەو ئیمانێكـــی بەهەقـــت هێنـــاو كەوتیـــە 
ــمیلاڵ و  ــەاڵم، بسـ ــمیڵاڵهی!! بـ ــم بسـ ــمیڵالهی ڕەحمانـــی ڕەحیـ بسـ
ئایـــەت خوێندنیـــش وەكـــو فیشـــەكەكان  و تەقـــەی تفەنگەكـــەت 
ـــرد پشـــووت  ـــرد. هەســـتت ك ـــە نەدەك لەبەرچـــاوت كاری لەپڵنـــگ ك
تەنـــگ بـــووە، خـــۆت بـــێ هێـــزو الواز بـــێ كـــەس هاتـــە بـــەر 
چـــاو! خەریـــك بـــوو ترســـێ لەنێـــو دڵ و هەســـتت جێـــگای خـــۆی 
ـــكا هـــەر تفەنگـــەو  ـــۆ ب ـــەوەی چـــاری ت ـــی ئ ـــەاڵم، دەتزان ـــەوە. ب بكات
ـــەردڵ و هەســـتت!!  پێكانـــی پڵنگەكەیـــە، كـــە ســـووكنایەك دەخاتـــە ب
ئەمجـــارەش فیشـــەكێكی تـــرت خســـتە نێـــو تفەنـــگ و زۆر بـــەدڵ و 
داو و ڕق و بێزارییـــەوە نیشـــانەت لـــێ گـــرت، ئەمجـــارەش نیشـــانەت 

ـــردا. ـــت ئاگ ـــاو لێ ـــوات هێن ـــاوی خ ـــنگی گـــرت، ن ـــوار س لەخ
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 هاتـــە بەرچـــاوت كـــە ئیســـتا دەبۆڕێنـــێ و پـــەڵ دەكوتـــێ  وخوێنـــی 
لەبـــەر دەڕوا تـــۆش دەچیتـــە ســـەری و لەگیانـــەالدا دەیبینـــی.

بـــەاڵم! ئەمجـــارەش كەچـــاوت ڕوون كـــردەوەو لەســـەر بەردەكـــە ڕامـــای 
ــەدەوری  ــتوتكاوەو وشـــت بـ ــان پڵنگـــی گۆرینـــت دی، قیـــت هەڵــ دیسـ

ـــە دەدات. ـــی و گـــەرم هەناس ـــدا دەڕوان خۆی
ئـــەوەی كەریـــم بـــەگ لێـــی دەترســـێ و تائێســـتا ژانـــی پێـــوە 
ـــەوە  ـــەوەی ئ ـــە! ئ چەشـــتوە،هەر دەســـت و تفەنـــگ و نیشانەشـــكێنی تۆی
چەندیـــن ســـاڵە ئـــەم ناوچەیـــە باســـی لێـــوە دەكـــەن و بویتـــە چیرۆكـــی 
ـــا،  ـــۆڕو دانیشـــتنێك و بەرگـــی ئەفســـانەی پۆشـــیوە! هەرتەنی هەمـــوو ك
دەســـت ڕاســـتی و ڕاوچییەتـــی تۆیـــە، ئێســـتاش پـــاش ئـــەم هەمـــوو ســـاڵە 
خەڵـــك ببیســـنەوە، كـــە لـــەدووری چەنـــد هەنگاوێـــك )پیـــری كێـــوان( 
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پڵنگـــی نەپێـــكاوە؟!
 هەســـتت كـــرد، دڵ و چـــاو و مێشـــكت وەكـــو جـــاران كا رناكـــەن! 
ئـــەوەی ئێســـتا توشـــت بـــووە نـــەك هەرداهاتـــووت لـــێ دەگـــۆڕێ، بەڵكـــە 

ڕابردووشـــت ســـەراوبن دەكا!!
ـــان  ـــەم و توم ـــەر ت ـــە ب ـــڕات ل ـــۆت داگێ ـــەدەوری خ ـــرت ب چاوێكـــی ت
لەنێـــو دۆڵەكـــەڕا، قـــەدی كێوەكانـــت بـــۆ نەدەبینـــرا! نـــەك هـــەر لوتكـــەكان، 
تەمەكـــە وای بـــاڵ بەســـەر داكێشـــا بـــووی، تەقـــەی تفەنگەكـــە شـــتی 
قـــووت دەداو نەیدەهێشـــت دەنگـــی دوور بـــڕوا، تـــا ئێســـتا قـــەت ڕووی 
نـــەدا بـــوو، نەبەشـــەو و نەبـــە ڕۆژ، لـــەم دۆل و كێوانـــە، لەتەنیایـــی و 
ـــە،  ـــدە كێـــوی بترســـێی!! ئێســـتا هەســـت دەكـــەی، ئـــەم دۆڵ و كێوان دڕەن
جێـــی مەترســـین! بـــەدڵ حـــەزت دەكـــرد، كەســـێكت لـــێ پەیـــدا ببـــێ لـــەم 

ـــێ!! ـــە دەرت بێن ـــی ی ـــە سروشـــتی ودەروون تەنگان
 نەتزانـــی چـــۆن بـــوو لەپـــڕ فەقـــێ محەمـــەدت بیـــر كەوتـــەوە 
ــەوە،  ــۆ گێڕایـ ــووتانەكەی بـ ــر سـ ــی كەپـ ــە الت وباسـ ــان هاتـ كەجارێكیـ
ـــرد. ـــل ك ـــەد ش ـــێ محەم ـــەی فەق ـــۆ دەنگـــە خەیاڵییەك ـــت ب ـــۆش گوێ ت
ــوار  ــەر چـ ــوون. هـ ــەس بـ ــت كـ ــەگ هەشـ ــم بـ ــی كەریـ -خواڵمەكانـ
ــار دایانـــە بـــەر  دەوری كەپرەكەتیـــان گرتبـــوو، لەهـــەر چـــوارال بەیەكجـ
دەســـتڕێژ. پێیـــان وابـــوو تـــۆ لەنێـــو كەپرەكـــەدای و لێـــی هاتنـــە پێـــش 
و بەنیشـــان لەدەرگـــەو پەنجەرەكانیـــان دەدا كەتەقـــەو وەاڵمێـــك نەبـــوو، 
ــەرز  ــر بـ ــەی ئاگـ ــەردا. بڵێسـ ــان تێپـ ــەو ئاگریـ ــدە كەپرەكـ ــان گەیانـ خۆیـ
ـــرد. ـــڕ ك ـــەی پ ـــەت دوڵەك ـــووتانی ئاگـــری كەپرەك ـــی س ـــۆوە، ڕووناكای ب
ئاگریـــان بـــۆ ڕەزەكەشـــت بـــردوو لەوێـــش ئاگـــر بڵێســـەی ســـەند، 
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ـــوون دەكشـــانەوەو  ـــك ب ـــرد. خەری ـــە ك ـــەك باروتیشـــیان لەنێوكانییەك قووتیی
لەئاگرەكـــە دوور دەكەتنـــەوە، تەقـــەی تفەنگێكـــی نـــاكاو یەكێكیـــان 
دەپێكـــی و هـــاواری لـــێ هەڵدەســـتێ، ئەوانـــی تـــر دەیانـــەوێ خـــۆ 
بگەیننـــە الی، گوللـــە یەكێكـــی تریشـــیان لـــێ بـــەالدا دێنـــێ، لەترســـان 
كـــەس نابێتـــە بـــرای كـــەس و شـــەش كەســـەكەی تـــر هەریەكـــە بەالیەكـــدا 

هەڵدێـــن!
بـــۆ ســـبەینێ كێشـــتەكی درەنـــگ، دوو جەنـــازە لەهێســـتران باركرابـــوون 
ــم  ــەوە، لەپیاوەكانـــی كەریـ ــەرەو ئاوایـــی شـــۆڕ دەبوونـ ــەكان ڕابـ و لەدۆڵـ
ـــەوە چـــوو. ـــوو، نەكســـیش بەپیریان ـــە كەســـیان لەگـــەڵ ب ـــر! ن ـــەگ زیات ب

ڕۆژی پاشـــتر لەدیـــوە خانـــێ، لەنێـــو كـــۆڕی تازییـــەی كەریـــم 
بـــەگ، ڕوو لـــە مـــەالی گونـــدی دەكاو دەڵـــێ:

- مامۆستا حەز دەكەم ئەم خەونەم، بۆ لێك بدەیتەوە!
مەال دەڵێ: بەگ خێر بێ! خەونی چی وكام خەون!؟

ــواری  ــوارێك كەلەسـ ــا، سـ ــەو لەخەومـ ــێ: ئەمشـ ــەگ دەڵـ ــم بـ كەریـ
ـــایی  ـــپی ئاس ـــوارو ئەس ـــەش زۆر لەس ـــرد! بەئەســـپ وكەل ـــایی نەدەك ئاس
ــوەكان  ــوو! لەكێـ ــرد، ئەویـــش نەبـ ــەی دەكـ ــەو لەعنەتیـ ــوو. لـ ــر بـ گەورەتـ
دەهاتـــە خـــوارێ، بـــە تووڕەیـــی ڕووی لەمـــاڵ و دیوەخانـــی ئێمـــە 
بـــوو، هەرچەنـــد تەقـــەم لـــێ دەكـــردو تفەنگـــم دەهاویشـــتێ، نەهیچـــی 
بەردەكـــەوت و نەباكیشـــی بەتەقـــەو تفەنـــگ بـــوو، بەخۆشـــم، هیـــچ 
گوێـــم لەتەقـــەی تفەنگـــی خـــۆم نەدەبـــۆوە. ئەوەلجـــار تەنیـــا بـــوو، 
بـــەاڵم، هەتـــا تەقـــەم لـــێ دەكـــرد پتـــر دەهاتـــە پێـــش، زۆرتـــر خەڵكـــی 
ــم  ــم، نەمتوانـــی وپـــێ یەكانـ ــتم هەڵێـ ــار ویسـ بەگـــەڵ دەكـــەوت، دوا جـ



31 پیری كێوان و بەردەژن

لەدوونەدەهاتـــن، ویســـتم هـــاوار بكـــەم! نەمتوانـــی دەنگـــم دەرنەدەهـــات. 
زۆر ترســـام!

لـــەو بگـــرەو بەردەیـــە، بەئـــاگا هاتـــم، ســـەیرەكەم كەوتوومەتـــە ژێـــر 
ـــب  ـــە كتێ ـــتا بزان ـــۆ بكـــە، مامۆس ـــم ب ـــایەكی كتێبێ ـــە! تەمەش ـــاوو ئارەق ئ

دەڵـــێ چـــی؟ دڵـــم زۆر پێـــی تەنگـــە.
مـــەال پـــاش كەمیـــك دامـــان و ورد بوونـــەوە ڕووی لەبـــەگ دەكاو 

دەڵـــێ:
- بەگـــم كەنووســـتی دەســـت نوێـــژت هەبـــوو؟ ئەگـــەر لەبیـــرت بـــێ 

لەســـەر چ كەلەكەیـــەك نووســـتبووی و ڕووت لـــەچ الیەكـــی بـــوو؟
-وەلال مامۆستا، ئەوانەم هیچ لەبیر نیە!؟

مەال دەڵێ:
-بەگـــم، خـــەون دیتـــن شـــەرت و شـــروتی خـــۆی هەیـــە! ئینشـــاالله 
خێـــر دەبـــێ، ئەتـــۆش كوشـــتییەكی بكـــە خێـــرو گەڵەگیـــش گـــوێ 

ــەدە! ــان مـ بەخەونـ
ـــێ و دەشترســـێ  ـــەدڵ ناب ـــەی مـــەالی زۆر ب ـــەگ وەاڵمەك ـــم ب كەری

ـــەوە. ـــێ بكۆڵین ـــری ل ـــرێ زیات و ناوێ
ـــۆ  ـــرد ڕووی لەت ـــەواو ك ـــم بەگـــی ت فەقـــێ محەمـــەد كەباســـی كەری

ـــی: ـــردوو گوت ك
- ئـــەرێ! پێـــم ناڵێـــی! تـــۆ لەوكاتـــەی بەســـەر كەپرەكەتیـــان دادا، تـــۆ 
لەنێـــو كەپـــر نەبـــووی، لەكـــوێ بـــووی؟ لەگـــەڵ پرســـیارەكەی فەقـــێ 
محەمـــەد بەئـــاگا هاتیـــەوەو پڵنگەكـــەت زۆر گەورەتـــرو بەســـام تـــر هاتـــە 
بەرچـــاو. دیســـان پەنـــات بـــردەوە بـــەر یەكـــە ســـەرمایەكەت! ئەویـــش 
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كەتفەنگەكـــەت بـــوو. ئەوەنـــدەی ئـــەو دەم بـــۆت دەكـــرا، هەســـت وبیـــرو 
چـــاوی خـــۆت ڕوون كـــردەوە، پڵنگەكـــەت خســـتە بـــەر ســـێرەی نیشـــانێ، 
چـــاوو سەرســـێرەت لەگـــەڵ ســـەردڵێ پڵنگـــی كـــردە یـــەك و پلـــت لـــێ 

ـــا!! ـــەت لێوەهێن ـــزاوت و گرم ب
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 پێـــت وابـــوو، پـــێ ڕانـــاگا پـــەل ببزیـــوی، چـــۆن نیشـــانەت لەدڵـــێ 
گرتبـــوو، پـــاش ئـــەم هەمـــوو ســـاڵەو ئـــەم هەمـــوو نێچیـــر كوشـــتن و نێچیـــر 
كـــەول كردنـــە، چـــاك دەتزانـــی دڵـــی پڵنـــگ كەوتووتـــە چ ڕاســـتێك و 

ـــدە. ـــۆ دڕەن ـــە ب ـــن جێگای دڵیـــش كاریگەرتری
ـــاو خوناوێكـــی زۆرت  ـــەرو ڕیشـــی خـــۆت داهێن دیســـان دەســـتت بەس
ـــی!  ـــە ڕامـــای، چ ببێن ـــە لەبەردەك لەســـەرو ڕیشـــی خـــۆت ســـڕییەوە. ك

ـــڕان!! ـــان چاوگێ ـــكان و هەم ـــان هەڵتوت ـــان پڵنـــگ و هەم هەم
ــوو،  ــا ربـ ــن جـ ــەوە یەكەمیـ ــۆوە، ئـ ــوو بـ ــر چـ ــتێكت لەبیـ ــوو شـ هەمـ
ـــاش  ـــر بكـــەی! چـــۆن پ ـــەم هەمـــوو ســـاڵە ژن و منداڵكـــەت لەبی ـــاش ئ پ
ـــی،  ـــی بەئاگای ـــەك هـــەر وەخت ـــتنە. ن ـــاڵ و شـــەڕو كوش ـــوو س ـــەم هەم ئ
بەڵكـــە، خەویشـــت هـــەر بـــەو دووەوە دەبینـــی. لەپـــڕ ئەوانـــت هاتـــەوە بیـــر! 
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بـــەاڵم وات هەســـت كـــرد كـــە وەكـــو جـــاران كار لەهەســـت و دڵـــت ناكـــەن، 
یـــان ئەوەتـــە ئـــەم پڵنگـــە تـــەواو هەســـت ســـۆزو بیـــری داگیـــر كـــردوی و 

ـــر دەكا. ـــێ لەبی ـــتێكت پ ـــوو ش ـــە هەم خەریك
ـــكان  ـــگ نەپێ ـــەم پڵن ـــگ و باســـی ئ ـــێی. دەن ـــەوە ناترس ئێســـتا هەرل
و كارەســـاتەت بگاتـــەوە كەریـــم بـــەگ! لەتەنیـــای خـــۆت و ســـام ترســـی 

ـــەش ناترســـێی! ـــەم دۆڵ وكێوان ئ
ــتووە، كەپڵنگەكـــە هەســـت  ــەوەت لـــێ نیشـ ــەواو ترســـی ئـ ــە تـ بەڵكـ

ــەر! ــە سـ ــكا بتبینـــێ و هێرشـــت بكاتـ بەبوونـــی تۆبـ
خـــۆت واهاتەبەرچـــاو كەپڵنـــگ خواردبێتـــی و تفەنگـــت بـــێ خـــاوەن 

ـــووە! ـــاوە كەوت ـــەم ن ل
ئـــەم هەواڵـــە دەگاتـــەوە كەریـــم بـــەگ، ئەویـــش لەخۆشـــیان شاگەشـــكە 

دەبـــێ و ئیتـــر لەمـــەوال بـــۆ خـــۆی بـــێ تـــرس دەخـــواو دەخـــەوێ!
-لەمـــەوال دەبـــێ زۆر بەزانایـــی و بـــێ هەســـت و خوســـت تـــر لەجارانـــی 
پێشـــوو، تفەنگەكـــەم ببزیـــوم و نیشـــانەبگرم! بـــێ ئـــەوەی دەنگـــم لێـــوە 
ـــەی  ـــی ی ـــارە دەروون ـــەم ب ـــەكا پڵنـــگ هەســـتم پێبـــكاو ئەمـــەش ل ـــت! ن بێ
ــردن و زەحمەتێكـــی زۆری دەوێ!! دەبـــێ  ــدو كـ ــتای مـــن، خۆمانـ ئێسـ
زۆر لـــەم شـــەوە بەپارێزتـــرو كـــە مۆیانەتـــر بجوڵێمـــەوە، كەچوومـــە ســـە 
رماڵـــێ كەریـــم بـــەگ ئـــەو شـــەوەی ژنـــە گچكەكـــەی بـــەوان حـــااڵن 

ـــوو. ب
ـــێ  ـــتی ل ـــدا دەس ـــەچ كاتێك ـــۆ ل ـــزان، ت ـــەگ زۆر چـــاك دەی ـــم ب كەری
ــان  ــەوەی مامانیـ ــەم شـ ــێ ئـ ــدەرێ دەدەی!! بۆیـ ــە كوینـ ــێنی و لـ دەوەشـ
هێنایـــە الی ژنـــە بچوكەكـــەی، دووئەوەنـــدەی شـــەوانی پێشـــوو خـــوالم 
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و چەكـــداری لـــە دەوری ماڵـــی خۆیـــان  و ئاوایـــی كردبـــوە پاســـەوان، 
ـــێ  ـــداری ل ـــوو، چەك ـــێ هەب ـــی ل ـــاو گومان ـــی دەترس ـــەی لێ ـــەو جێگای ئ
دانابـــوو، كەریـــم بـــەگ، پـــاش ئـــەوەی بـــە خـــۆی لەســـەر هەمـــوو جێـــگاو 
چەكـــدارەكان گـــەڕا، دڵنیابوو،جـــا بـــۆ خـــۆی لـــە سەركۆشـــكێ، لەگـــەڵ 

ـــوون. ـــان بەتفەنگـــەوە چـــاوەڕێ ب ســـێ چـــوار خوالم
ــم بـــەگ، دوو  ــێ كەریـ ــەرای ماڵـ ــەرەم سـ ــە حـ ــابوو لـ ــەو ڕاكشـ  شـ
مامـــان لـــە دەوری ژنـــە ژان گرتووەكـــەی دەهاتـــن  و دەچـــوون. ژنـــە 
نیـــوە ڕووت پێچـــی دەكـــردو دەینااڵنـــد، دوومامەنەكـــەش دەســـت و 

دەمیـــان خســـتبووە كار بـــۆ یارمەتـــی دان و دڵدانـــەوەی ژنـــە.
 لەپـــڕ گوللەیـــەك لەدەالقـــەی بـــەر هەیوانـــی ڕا، چـــووە ژوورێ 
ـــۆزو خـــوڵ  ـــوو كـــەوت و جامـــی دەالقەكـــە شـــكا وت ـــن مێچـــەی خان وبەب

لـــە بـــن مێچەكـــە هاتـــە خـــوارێ و چراكـــەی كوژانـــدەوە.
ژنـــە ژان گرتووەكـــە زیڕانـــدی  ومامانـــەكان دەســـتیان بەزریكـــە 

ــرد. ــێ كـ زریكـ
كەریـــم بـــەگ و خوالمەكانـــی، وەك ئـــەوەی تەقـــە لەمێشـــكیان 
كرابـــێ، تاســـان نەیانزانـــی لەكوێڕائـــەم گوللەیـــە هـــات، ماوەیـــەك 
نەیانتوانـــی هیـــچ بكـــەن، پاشـــان بـــۆ ئـــەوەی ترســـی دڵـــی خۆیـــان 

بڕەوێننـــەوە، كەوتنـــە تەقـــەی ســـام ڕەوێـــن و هەیهـــاو كـــردن!.
تـــۆش وەك مـــووی نێـــو ماســـتی، بەكـــڕی و بـــەدزی خـــۆت كێشـــایەوەو 

بـــە كێوەكاندا هەڵكشـــایەوە.
بـــۆی  باشـــتر فەقـــێ محەمـــەد  بەســـەرهاتەش دوو ڕۆژ  ئـــەم   

گوتیشـــی:  گێرایـــەوەو 
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- ژنـــە بەمنداڵـــەوە مـــرد. دوو مامانەكـــەش یەكێكیـــان لەترســـان 
ــوە! ــگا كەوتـ ــو جێـ ــیان، لەنێـ ــەوی تریشـ ــداو، ئـ ــەپرەی لێـ شـ

 كەریـــم بەگیـــش، وەكـــو گێـــژان لەســـەر ســـەر دەســـوڕێ و جوێنـــان 
ــان دەكا. دەداو هوڕێنـ

پـــاش ئـــەوەی فەقـــێ محەمـــەد قســـەكانی تـــەواو كـــرد، دیســـان 
ڕووی تـــێ كـــردی لێـــی پرســـی:

ــەم  ــدارە ! بـ ــوو خـــوالم و چەكـ ــەم هەمـ ــو ئـ ــم ناڵێـــی، تـــۆ لەنێـ - پێـ
ـــەم وەختـــە ناســـكە، چـــۆن توانیـــت، نیشـــانە لەدەالقـــەی  شـــەوە تاریكـــە ل

ژووری ژنـــە بگـــری؟!
  ئـــەم جـــارەش لەگـــەڵ پرســـیارەكەی فەقـــێ محەمـــەد بەئـــاگا 
هاتیـــەوەو پڵنگـــە ئەجنـــدە ئاســـایەكەت، بەهەمـــان شـــێوەو لەهەمـــان 

جێگادابینیـــەوە:
ئـــەم جـــارە دەســـتت بۆخەنجەرەكـــەت بـــردو لەكااڵنیـــت دەرینـــاو لەپێشـــە 
خـــۆت لەســـەر بەردەكـــەت دانـــا. بـــۆ ئـــەوەی هەرپـــاش تەقـــە كـــردن! ئەگـــەر 
دیســـان بـــەر نەكـــەوت پڵنگەكـــەش هەســـتی پـــێ كـــردی وهێرشـــی بـــۆت 
هێنـــا، ئـــەودەم بـــە خەنجـــەر لەگەڵـــی بكەویتـــە شـــەڕ! زۆر لەســـەرخوو 
بـــێ چپـــە قەوانەكـــەت فڕێـــداو فیشـــەكێكی تـــرت خســـتە بەرتفەنگـــێ  
ـــێ  ـــت ل ـــەوەو پل ـــەردڵی گرت ـــە س ـــیرەت ل ـــەر پڵنگـــێ دانیشـــتی، س و لەب

ـــزوات!! ب
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ـــەر زوو  ـــەاڵم ه ـــە، ب ـــەت پێكاوت ـــەتا س ـــوو، س ـــت واب ـــدە پێ ـــەر چەن  ه
ــاغ  ــان پڵنـــگ سـ ــرد، دیسـ ــەیرت كـ ــە خەنجەرەكـــەت! كەسـ ــتت دایـ دەسـ
ـــە  ـــڕێ، ویســـتت ب ـــۆی دەگێ ـــەدەوری خ ـــتییەوە چـــاو ب ـــت زۆر بەوش وقی
ـــەاڵم هـــەر زوو  ـــە شـــەڕ، ب ـــی بكەویت ـــاوی دەیتـــێ و لەگەڵ خەنجـــەرەوە ت
هەســـتت بەبـــێ شـــنگی خـــۆت كـــردو پەشـــیمان بویتـــەوە، بـــێ ئـــەوەی 
ــا فیشـــەكت  ــەوە تفەنگكـــەت و بڕیـــارت دا هەتـ بجوڵێـــی! دەســـتت دایـ
ـــەم  ـــدا بكـــەی، چـــۆن هەرب ـــەم تفەنگـــە شـــەڕی لەگەڵ ـــێ، هەرب پـــێ ماب
ـــووەو  ـــم بـــەگ گرت ـــت لەكەری ـــەر مەیدان تفەنگـــە بیســـت و پێنـــج ســـاڵە ب
بـــێ ئـــەوەی هیچـــی تـــێ بێڵیـــەوەو تێبینـــی یـــان بكـــەی لەجێـــی كارێـــی 

دەدەی.
 نەتدەزانـــی ئەمـــە چـــۆن لێـــك بدەیتـــەوە، خـــۆت گـــۆڕاوی و تێـــك 
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چـــووی! یـــان تفەنگەكـــەت نابـــڕێ و كار نـــاكا؟ یـــان ئەوەتـــە ئـــەم 
ــە؟! ــێبەرە. تارماییـ ــە! سـ ــگ نیـ ــە. . پڵنـ پڵنگـ

 پـــاش ئـــەوەی، ژنەكەتیـــان بەمنداڵـــەوە كوشـــت، ئاوایـــت بەجـــێ 
هێشـــت. لەنێـــو ڕەزەكـــەی خـــۆت، كەپرێكـــت دروســـت كـــرد كـــە كەپـــرو 
ـــو دۆڵ و  ـــەردو نێ ـــوان، ســـەر ب ـــە كێ ـــر كەوتیت ڕەزەكەشـــیان ســـووتاند، ئیت
ـــا  و  ـــاڵە تەنی ـــن س ـــتانت، چەندی ـــن و زس ـــێ هاوی ـــە ماڵ ئەشـــكەوت بوون

تەنیـــا لـــەم كێوانـــە دەســـوڕێیتەوە!
بەپارەكـــەی  و  دەفرۆشـــی  كەولـــەكان  ڕاوە،  كاســـبیت  كارو 
ـــەوەی زۆرتریـــش پێویســـتت پێـــی  پێویســـتییەكانی خـــۆت پێـــك دێنـــی. ئ
ببـــێ، هـــەر فیشـــەكە، ئـــەم ئـــاڵ و گۆڕییـــەش فەقـــێ محەمـــەد بۆتـــی 
دەكا، بەزســـتان زۆرتـــر كەولەپڵنـــگ و كەولـــە شـــێر لەبەردەكـــەی، 
و  بـــڕێ  دانـــا  لەكێـــوەكان  جـــۆرە  بـــەم  مامـــز!  كەولـــە  هاوینانیـــش 
لەجێگایەكـــی دیاریـــش گیرنابـــی! شـــەوانە ئەگـــەر كـــزە ئاگرێـــك لـــەو 
ــری  ــووری پیـ ــە نـ ــن: )ئەمـ ــوو دەڵێـ ــكێتەوە،خەڵكی هەمـ ــە بتروسـ كێوانـ
كێوانـــە( هـــەر ئـــەوە شـــە وای لەخەڵكەكـــە كـــردوە، نـــاوی )پیـــری 

كێوانـــت( لێبنێـــن!
ـــان  ـــەس دەرگای حـــەوش و ژوورەكانی ـــی بەشـــەو ك ـــی ئاوای  ماڵەكان
داناخـــەن! هـــەر یەكـــەو دەســـت بوخچەیەكـــی پـــڕ لەنـــان ومێـــوژوو گوێـــزو 
بـــادام وپەنیروقەســـپ پـــڕ خـــواردن دەكـــەن  ودایدەنیـــن، ئـــەم ماڵـــە چەنـــد 
شـــادو بەختـــەوەرن! كەســـبینێ هەڵدەســـتنەوەو دەبینـــن، نوردییـــە نانەكـــە 

ـــان نەمـــاوە!!. ی
جگـــە لـــەوەش خەڵكەكـــە تـــۆ بـــە پیـــرۆزو تـــۆ لەئەســـتێن. دەزانـــن 
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ــرو  ــت تـ ــاران خۆشەویسـ ــە زۆر لەجـ ــەو كێوانـ ــتا ئـ ــۆوە ئێسـ ــایەی تـ لەسـ
پیرۆزتـــرن لـــەالی خەڵـــك، خەڵكەكـــە هومێدیـــان بـــە تـــۆ هەیـــەو بەكێـــوەكان 
ــوەكان  ــدە لەكێـ ــەد ئەوەنـ ــی، سـ ــەگ ودارو دەستەكەشـ ــم بـ ــادن، كەریـ شـ

دەترســـین و ڕەقیـــان لەتـــۆ دەبێتـــەوە.
ـــاردە الی  ـــش ســـپی هەن ـــەالو ری ـــەگ، م ـــم ب ـــش كەری دەســـاڵ لەوەپێ
ـــەوە ئاشـــتیت  ـــك بێت ـــت پێ ـــا لەگەڵ ـــی لێكـــردی. هەت ـــۆو داوای یارمەت ت
لەگـــەڵ ببەســـتێ!! گوتبووشـــی: بـــێ دانیشـــێ ژن بینـــی! مـــن ئامـــادەم 
خەرجـــی ژن هێنـــان و ماڵەكـــەی بەخـــۆم بكێشـــم و پارەكـــەی لەكیســـەی 

ـــدەم! خـــۆم ب
نەكەریـــم بـــەگ راســـتی دەكـــرد، نەتـــۆش ئامادەبـــووی پیـــی بـــڕوا 
بكـــەی! خـــۆ ئەگـــەر هەمـــوو ئەوكێوانەشـــی بـــۆ بكردایەتـــە زێـــڕ 

ئامادەنەبوونـــی لەبـــڕی ژن و منداڵەكـــەت وەریـــان بگـــری!
تـــۆ خـــۆت بەكـــوژراوی دیـــت، ئـــەوان بـــۆ گیانـــی تـــۆ هاتبـــوون، بـــەاڵم 
ــەت  ــای و منداڵەكـ ــۆ كوژرابـ ــەر تـ ــن، ئەگـ ــەت بەركەوتـ ژن و منداڵەكـ
كوڕبوایـــە، دوورنەبوو،تـــۆ نـــەوەت نەبڕێتـــەوەو ئاگردانـــی باوكـــت كوێـــر 

ـــەوە! نەبێت
 بـــەاڵم كـــە ژن و منداڵەكـــەت بەقوربانـــی تـــۆ بـــوون، بەرگوللـــەی 
كەریـــم بـــەگ و خوالمەكانـــی كەوتـــن، تـــازە تـــۆ جاریكـــی تـــر پـــاش 
ئـــەو ژنـــە خۆشەویســـتەو منداڵەكـــەی نێـــو زگـــی، كـــە جێـــگای هیـــوات 
بـــوون، ناتوانـــی لەگـــەڵ ژنێكـــی تـــر بـــژی و مـــاڵ دابنێـــی؟ ئـــەوەی بـــۆ 
تـــۆ ماوەتـــەوە تەنیـــا تفەنگێكـــی نیشانەشـــكین و دڵێكـــی پـــڕ تووڕەییـــە. 
ئـــەم توڕەییـــەش ســـاردنابێتەوە، هەتـــا ئاگردانـــی كەریـــم بـــەگ، ئاگـــری 
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تێـــدا بســـووتێ! تفەنگـــەش لەنیشـــانە شـــكاندن ناكـــەوێ، هەتـــا دارێكـــی 
ـــێ. ـــەگ بەســـەر بەردەوەماب ـــم ب ـــی كەری ماڵ

ئەمـــە بڕیـــارو بەخـــۆ داهاتنـــەوەت بـــوو، پـــاش ســـێ ڕۆژەی تازیـــەی 
ژنەكـــەت، هەتـــا ئێســـتاكەش، كەبیســـت و پێنـــج ســـاڵی بەســـەردا ڕادەبـــرێ 
و پـــاش ئـــەم هەمـــوو شـــەڕو كوشـــتنە، گۆڕانـــی بەســـەر دانەهاتـــووەو 

ـــارە. هـــەر هەمـــان بڕی
ئێســـتا ئـــەم دەســـتە ڕاســـت و تفەنگـــە نیشـــانە شـــكێنەی تـــۆ، تەنیـــا 

ـــووە بەكێووبـــۆی بەالدانایـــێ! ئـــەم پڵنگـــەی لـــێ ب
ئەمجـــارەش نیشـــانەت لەكەللـــە ســـەری پڵنـــگ گـــرت و لەگـــەڵ 
ســـەر ســـیرەی تفەنگەكـــەت كردەیـــەك. بەڕقێكـــی زۆرەوە، كـــەچ جـــاران، 
هێنـــدە بەڕقـــەوە نێچیـــرت نەكوشـــتوە! هەمـــوو جـــارێ خـــۆت بەتاونبـــار 
دەزانـــێ، كەدەســـتت بەخوێنـــی نێچیرێـــك ســـوور دەبـــوو، بـــەاڵم پێویســـتی 
ــارەزووی خـــۆی  زۆر جاركارێـــك بەمـــرۆڤ دەكات كـــە بەخواســـت و ئـ

ـــردا ـــێ ئاگ ـــەوە تفەنگـــت ل ـــەم ڕق و پێویســـتی و ترس ـــە! ب نی
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 چەنـــد هەناســـەیەك لەخـــۆت ڕانەدیـــت، تەمەشـــای جێـــی پڵنگـــی 
بكـــەی! لەالیـــەك هەســـتت ڕاگرتبـــوو، پڕخـــەو لرفـــەی گیاندانـــی 
ــۆ  ــت بـ ــوو، هێرشـ ــت وابـ ــت! پێـ ــەوەت نەبیسـ ــە ئـ ــی، كـ ــە ببیسـ پڵنگەكـ
دێنـــی! كەئەویـــش نەبـــوو بـــۆت نەكـــرا تەمەشـــای جێـــگای پڵنگەكـــە 

ــەوە. ــاغی!! بیبینیـ ــان بەسـ ــەی ودیسـ بكـ
چ جـــاران ئـــاوا دەســـت بەتفەنـــگ بەدیـــار نێچیـــرو نیشـــان دانـــە مـــاوی 
ـــێت  ـــوك وش ـــی ب ـــاش مردن ـــەگ پ ـــم ب ـــە كەری ـــێ ك ـــارە نەب ـــەو ج ـــا ئ تەنی
ـــل   ـــووی وبەبەرتی ـــێ كردب ـــری شـــكاتی ل ـــەالی می ـــەی، ل ـــی كوڕەك بوون
ودەم چـــەور كـــردن پۆلیســـی بـــەو كێوانـــە دا بـــەدوای تۆپـــەرت كردبـــوو.

بیســـتبوویەوە،  پۆلیســـەكان  لـــەزاری  محەمـــەد  فەقـــێ  پاشـــان 
كەگوتبویـــان ئێمـــە حەزمـــان نەدەكـــرد تووشـــی پیـــری كێـــوان ببیـــن! چـــۆن 
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ــی  ــت وتفەنگـ ــتیش زۆر لەدەسـ ــە ڕاسـ ــەو خۆبـ ــەر هەقـ ــی لەسـ دەمانزانـ
دەترســـاین چونكـــە دڵنیـــا بوویـــن ئەگـــەر لێـــك ڕاســـتبێن  و تەقەمـــان 

لـــێ بـــكا! یـــەك یەكمـــان دەپێكـــێ!
ڕاستیشـــیان دەكـــرد، كـــە پۆلیســـەكان بەبەرچـــاوت ڕادەبـــردن، جـــار 
جـــار ڕقـــت هەڵدەســـتاو دەتویســـت، یـــەك یەكیـــان بەالدابێنـــێ! بـــەاڵم، 
كـــە لێكـــت دەدایـــەوە، دەهاتیـــە ســـەر ئـــەو ڕایـــەی كـــە ئـــەوان بەڕقـــەوە 
ــەو  ــەر ئەمڕۆژەویـ ــراوە! دوایـــش هـ ــان كـ ــرەو پێیـ ــە ئەمـ ــوون! بەڵكـ نەهاتـ
دەڕۆنـــەوە! دەنـــا ئەگـــەر ویســـتبات، جێگاكـــەت عاســـی بـــوو، زۆریشـــیان 
وەكـــو نێچیـــری غافلگیـــر بـــە بەرەســـێرەی تفەنگەكـــەت دا ڕادەبـــردن! 
ـــوو،  ـــەر تفەنگـــی ودەســـتت لەســـەر پـــەال پیتكـــەی ب تـــۆش فیشـــەكت لەب

كەچـــی دانـــت بەخـــۆت داگـــرت وكەســـت لـــێ نەكوشـــتن!!
ئێســـتاش، نێچیـــرت لەبـــەر دەمـــەو، فیشـــەكت لەبـــەر تفەنگێیـــەو 
ـــەم  ـــەدڵ نیشـــان ل ـــد جاریشـــە ب ـــە، ئەمـــە چەن دەســـتت لەســـەر پەالپیتكەی
ــەو  ــەوەی ئـ ــەرو تاقیكردنـ ــوو هونـ ــرە دەگـــری وهەمـ ــەم نێچیـ ــان ولـ نیشـ
تەمەنـــە درێـــژەت بەكاردێنـــی، كەچـــی وەك تەقـــە لـــە بـــا بكـــەی یـــان 

ئەوەتـــە هـــەر قـــەوان وباروتـــی بـــێ فیشـــەك بتەقێنـــی وایـــە.
حـــەزت دەكـــرد ســـبیلەك بكێشـــی! بـــەاڵم، بیـــری دانەگیرســـانی 
كردنـــی  پـــێ  وهەســـت  وتـــرس  لەالیـــەك  وبەردەســـتێیەكە  ئەســـتێ 
ـــەوە، ئەمجـــارەش ســـەردڵی  ـــر، پەشـــیمانیان كردیی ـــە لەالیەكـــی ت پڵنگەك

پڵنگەگەكـــەت كـــردە نیشـــان وتفەنگـــت لـــێ ئاگـــردا.
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 نێچیـــر كوشـــتن و دەســـت لەخوێنـــی گـــەرم وەردان و كەولكردنـــی 
گۆشـــتەكەی كارێكـــی ڕۆژانـــەی تـــۆ بـــوو، ئەگـــە ڕۆژێـــك كەمێـــك 
درەنـــگ لەوەختـــی خـــۆی بـــە ســـەرچووباو نێچیـــرت بـــۆ وەگیرنەهاتبیایـــە 
ــی  ــی و كەولكردنـ ــی گەرمـ ــی خوێنـ ــووی بۆنـ ــرد كەتێنـ ــتت دەكـ هەسـ
نێچیـــری نیـــوە گیانـــی! لـــەم كێوانـــە هەمـــوو بوونـــی خـــۆت لـــە كوشـــتنی 
نێچیـــرو پێكانەكـــەی دا دەبینـــی، گەرمـــی خوێـــن و پەڵـــە قـــاژەی 
نێچیـــری گیانـــەال لێـــت بـــووە بەخوو.ئەگـــەر ڕۆژێ نەیانبێنـــی، هەرگیـــز 
ــە،  ــۆ لەوكێوانـ ــر تـ ــاڵە زیاتـ ــج سـ ــت و پەنـ ــە بیسـ ــری، ئەوەتـ ــارام ناگـ ئـ
حەیوانـــە كێـــوی، بەشـــێرو پڵنـــگ و ئاســـك و كەروێشـــك وتەیـــرو باڵنـــدەوە 
هەڤـــاڵ و هۆگرتـــن، ســـەبووریت بـــەوان دێ و بەخوێنـــی ئـــەوان دەژی!!
ــدا ڕوونـــی  ــە كـــە كەمێـــك لەبنـ ــەم و تەمانـ ــرد، تـ ــد كـ  ســـەرت بڵنـ
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كردبـــوو. بۆیـــی بینینـــت لەئاســـتی پڵنگەكـــە دوورتـــر دەچوو.كەمێـــك 
ـــوڕە  ـــی ك ـــەوەی كەشـــەوی زاوای ـــەو ش ـــتر دەدی! وەك ئ ـــاوەت باش ـــەو ن ئ
ـــاش حەفـــت شـــەو حەفـــت ڕۆژ شـــایی   ـــوو، پ ـــەگ ب ـــم ب گـــەورەی كەری

و دەهـــۆڵ و زوڕنـــا بووكیـــان بـــۆ لـــە پەردەكردبـــوو. 
كەریـــم بـــەگ دەیزانـــی ئەمشـــەوەش دەچیتـــە گیانـــی چـــۆن پـــاش 
ئەوعومـــرە پـــڕ كێشـــەیە دەیزانـــی تـــۆ لـــەچ وەختێـــك دەســـتی لـــێ 
دەوەشـــێنی و لـــە چ جێگایەكـــی دەدەی،هـــەر چەنـــدە خوالمەكانیشـــی 
كـــەم ببونـــەوە چ ئەوانـــەی كوژرابـــوون چ ئەوانـــەی كەریـــم بەگیـــان 
بەجـــێ هێشـــت بـــوو، ئـــەوەی تریـــش پیـــری كێـــوان دەســـتی پـــێ شـــل 
كردبـــوون! بـــەاڵم هێشـــتا كەریـــم بـــەگ بـــەزۆری هەڕەشـــەو تەمـــاع 
چەنـــد چەكدارێكـــی بەدایمـــی لەماڵـــێ خـــۆی ڕاگرتبـــوو. بەتایبـــەت 
ئـــەم شـــەوەش چەنـــد كەســـێكی، هـــەر بـــۆ ئـــەو شـــەوە لەئاواییەكانـــی 
دەوروبـــەر بەكـــرێ گرتبـــوو! تەماعـــی زۆریشـــی دابوونـــێ. بـــەاڵم دیســـان 
ترســـی پیـــری كێـــوان دڵـــی هەمووانـــی پڕكردبـــوو نـــەك هـــەر خـــوالم و 
چەكـــدارە كرێگرتەتـــان، بەڵكـــە كەریـــم بەگیـــش پـــاش ئـــەو تەمەنـــە 
ــتی  ــەی بەدەسـ ــە باردارەكـ ــی ژنـ ــتارو كوژرانـ ــت و كوشـ ــژەی كوشـ درێـ
پیـــری كێـــوان ترســـێكی زۆرو بەدایـــم لەدڵـــی ئەویـــش جێـــگای خـــۆی 
كردبـــۆوە! ئـــەم چەنـــد ســـاڵەی ئـــەو دواییـــەش بـــۆ كەریـــم بـــەگ كـــە پـــڕ 
شـــەڕو كارەســـات بـــوو، زۆری پیـــر كردبـــوو، لـــە دڵـــڕازۆر دەترســـا! بـــەاڵم 
نـــاوی بەگایەتییەكـــەی لـــێ ببـــووە بـــەاڵ! دەناســـەری خـــۆی هەڵدەگـــرت 

ــتی دەدا!! و پشـ
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كەریـــم بـــەگ ژن و منداڵەكـــەی و چەنـــد خواڵمێكـــی بەدەســـەتی 
ــوو  ــێ كردبـ ــتیان تـ ــش پشـ ــی ئاوایـ ــوون! خەڵكـ ــوژرا بـ ــوان كـ ــری كێـ پیـ
ــری  ــەڵ پیـ ــكرا لەگـ ــیان بەئاشـ ــە زۆربەشـ ــردەوە، بەڵكـ ــەریان نەدەكـ لەسـ
كێـــوان بـــوون، خـــۆ ســـەرو سامانەكەشـــی لـــەو ڕۆژەوە ڕوو لەكەمـــی بـــوو، 
ـــی  ـــری و پارەیەك ـــی می ـــە پیاوەكان ـــە بەرتیڵێكـــی زۆر بدات ـــر  دەبوای ئاخ
زۆریـــش لەخوالمەكانـــی خـــەرج بـــكا! هەرنـــاوە نـــاوەش خواڵمێكـــی بەجێـــی 
دەهێشـــت، دەبوایـــە بەپارەیەكـــی زۆرتـــر جێگایەكـــەی بـــە خواڵمێكـــی 
دی پـــڕ بكاتـــەوە! بەگیـــش بەخـــواڵم وســـامان بەگـــە!! ئەوانیـــش هەتـــا 

دەهاتـــن لەكورتیـــان دەداو كەریـــم بەگیـــان پیرتـــرو الوازتـــر دەكـــرد!
كەریـــم بـــەگ بـــەم پیرییـــە بـــە خـــۆ بـــەدوو خوالمـــەوە بـــەم مانگـــە 
شـــەوە لەســـەر كۆشـــكێ و دەســـت لەســـەر تفەنـــگ ودڵ لەنێـــو دەســـت و 

ـــوو. ـــتیان ڕاگرتب ـــڕاو هەس ـــان دەگێ ـــەرزەوە چاوی ـــە ل بەدڵ
 پیاوەكانیشی چوار دەوری ئاوایی و ماڵێ كەریم بەگیان گرتبوو، 
لـــە زۆر جێـــگای تریـــش كەمینیـــان دانـــا بـــۆوە، زاواش لـــەژووری پـــەردە، 

ترســـی پیـــری كێـــوان چـــوو بـــووە نێـــو دڵـــی!!
هەرچەنـــدە خـــۆی لـــە بووكـــێ هەڵدەســـووی و بـــووك نـــازو عیوشـــەی 
باوەشـــی، كـــوڕە  كچانـــەی بۆدەكـــردوو بەڕووتـــی خـــۆی داوێشـــتە 

دەمـــاری توونـــد نەدەبـــوو.
كـــەرم بـــەگ، لەسەركۆشـــكێ چاوەڕێـــی زاوا بـــوو، بێتـــە دەرێ و 
ـــوان دەســـتێك بوەشـــێنێ  ـــەوەی پیـــری كێ ـــكا! دەیوســـت پێـــش ئ تەقیـــەك ب
كارەكـــە ببڕێتەوەوتـــەواو ببـــێ. درەنـــگ داهـــات. زاوا ســـەدایەكی نەبـــوو 
كەریـــم بـــەگ لەســـەر كۆشـــكێ ڕاجوێنـــی بـــۆ كـــوڕە زاواكـــەی دەنـــارد. 
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ـــدو دەیگـــوت: ـــەوە دەیپرمان ـــەر خۆی ـــە ب دەهـــات ودەچـــوو، ل
 داوەشـــاوە، ســـەگ كـــوڕێ ســـەگ، لەپیاوەتـــی كەوتـــووە!! وەرە 

دەرێ، داك ماكـــەر!!
 لـــەو دەمـــی كوللەیـــەك بـــەدەرگای ژووری زاوا كـــەوت و لەدیـــواری 
بەرامبـــەر دەرگا خـــۆڵ و تـــۆزی بەژوورەكـــەدا پـــەرت كـــرد! چـــرا 

كوژایـــەوەو بـــووك زریكانـــدی!!
ــی  ــدی، وردو باریكـ ــێ گەیانـ ــێ پـ ــەد هەواڵـ ــێ محەمـ ــر فەقـ دواتـ
ڕووداوەكـــەی بـــۆ گێرایـــەوەو گوتـــی: كەســـێ رۆژ پاشـــتر بووكەكـــە 
گیانـــی دەرچـــوو، زاواش لـــەو ڕۆژەوە، هەرچـــی جلـــی لەبـــەری دەكـــەن، 
ـــە! هـــات. . هـــات. . ـــە! تەقەی خـــۆی ڕووت دەكاتەوە،هـــاوار دەكا تەقەی
بـــەم هۆیـــەوە، لـــەم ڕۆژەوە زۆر جـــا ردەیبەســـتنەوە!! خـــۆ لەخـــەو 
راپەڕیـــن و زریكانـــدن و هـــات. . هـــات هەرتەنیـــا كورەكـــەی كەریـــم بـــەگ 
تـــووش نەهاتـــووە! كەریـــم بـــەگ خۆیـــی و ژن و منداڵەكانـــی هەتـــا خـــوالم 
چەكدارەكانیـــش ئـــەم نەخۆشـــیەیان گرتـــووەو شـــەونیە! هـــاوار و زریكـــەی 
یەكێكیـــان ئەوانـــی دی زڕخەونـــەكا!! ئێســـتا مـــاڵ و دیوەخانـــی كەرمـــی 
ـــوون و كوڕەبەگـــەی  ـــە ژنـــی خات ـــاوەدان و پـــڕ جوان ـــە ئ ـــەو ماڵ بـــەگ، ئ
جـــاران نیـــە! بەڵكـــە نەخۆشـــخانەیەكی پـــڕ نەخـــۆش ونیـــوە شـــێتە!! جگـــە 
لـــەوەش خەڵكـــی ئاوایـــی وەكـــو جـــاران، ســـەر بەدیوەخـــان و ماڵـــی كەریـــم 
بـــەگ نیـــن! ئەوەخـــۆ بەئاشـــكراش دەیانبوغزێنـــن. نـــەك هـــەر خەڵكـــی 
ئاوایـــی و كرمانجـــەكان، بەڵكـــە بەگەكانـــی دەروبەریـــش، نایەنـــەوی و 
ـــەگ  ـــم ب ـــن و لەگـــەڵ كەری ـــوان بئاڵێن ـــری كێ ـــەداوی پی ناشـــوێرن خـــۆ ل
بەئاشـــكرا بچنـــە ســـەنگەرێك! دژ بەپیـــری كێـــوان! ئەگەرچـــی لەدڵـــەوەش 
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پێیـــان خـــۆش نیـــە، ئەوكێشـــەیە بەقازانجـــی پیـــری كێـــوان كۆتایـــی بـــێ، 
چـــۆن ســـەركەوتنی پیـــری كێـــوان، یانـــی ســـەركەوتنی خەڵكـــی ئاوایـــی 
ســـەركەوتنی خەڵـــك. چونكـــە هـــەر چەنـــدە دەزانـــن ودەبینـــن كەپیـــری 
كێـــوان تەنیـــا زەالمـــەو كەســـی تـــری لەگـــەڵ دانیـــە، تەنیـــا لەوكێوانـــە 
دەســـوڕێتەوە، بـــەاڵم لـــە ڕاســـتی داو لەبنەوەهەمووخەڵكـــی گونـــدی 
)میـــر ســـوار(  و كرمانجەكانـــی ئـــەم ناوچەیـــەی لەگـــەڵ ئـــەون! 
ـــدە جێـــی خۆیـــان لـــەدڵ و مێشـــكی  بەگـــەكان بەدرێژایـــی ژیانیـــان ئەوەن
كرمانجـــەكان نەكردۆتـــەوە! ئاخـــر هـــەر كرمانجێكـــی بیگـــری، داخـــی 
بەگێكـــی بـــە دڵەوەیـــە، بەگـــەكان ئەگـــەر ڕێـــگای زوڵـــم و زۆریـــان لـــێ 

ـــك! ـــی خەڵ ـــو دڵ ـــە نێ ـــە! پێیدابچن ـــان نی ـــری، ڕێگایەكـــی تری بگی
نـــەك هـــەر ئەمـــە، بەڵكـــە بـــەر هەقـــی پیـــری كێـــوان و درێـــژی و 
پـــڕ خوێنـــی كێشـــەكە بەرگێكـــی ئەفســـانەیی و پیـــرۆزی كردبـــووە، بـــەر 

ـــوان! ـــری كێ پی
ـــدارە چـــۆن  ـــواڵم و چەك ـــوو خ ـــەم هەم ـــو ئ ـــە نێ ـــێ!  ل  ئەگـــەر وانەب
خـــۆ دەگەینیتـــە ماڵـــێ كەریـــم بـــەگ و لەوەختـــی ناســـك لەجێـــی 
ناســـكیان دەداو كاری خـــۆی دەكا!  بـــێ ئـــەوەی كـــەس هەســـتی پـــێ 
بكاوبتوانـــێ ڕێـــی لـــێ بگـــرێ!  ئـــەوە جگـــە لـــەوەی كەریـــم بـــەگ، 
چەنـــد جـــار چەكـــداری ناردووتەســـەرو بـــەر تفەنگیـــان داوە، چەنـــد جـــار 
بـــۆی لەكەمیـــن دانیشـــتوون، چەنـــد جاریـــش پۆلیســـی بـــەو كێوانـــەدا 
پـــەرت كـــردووە! بـــەاڵم! پیـــری كێـــوان، وەك ئـــەوەی كاڵوی ســـەخرە جنـــی 
ـــێ  ـــەكاری ل ـــدەوە گولل ـــە بەن ـــان بەهـــۆی گولل لەســـەربێ و نەبینـــدرێ ی
نـــەكات و ســـاغ وســـەالمەت دەربـــاز بـــووە! ئـــەوە پیـــری كێوانـــە هێشـــتا 
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بەتفەنگـــەوە بەكەولـــی بەرییـــەوە، بەكێوانـــدا دەســـوڕێتەوە، لـــەڕۆژی 
پێویســـت ماڵـــێ كەرمـــی بـــەگ دەداتـــە بـــەر تەقـــەی تفەنـــگ و 
ـــاز  ـــداران دەرب ـــواڵم چەك ـــەی خ ـــو ئەلق ـــێنی و لەنێ دەســـتی خـــۆی دەوەش

دەبـــێ و كـــەس نایبینـــێ!!
فەقـــێ محەمـــەد هەرجارێكـــی دەهاتـــە الت، فیشـــەك و پێویســـتی 
بـــۆ دەهێنـــای و دەنـــگ وباســـی ماڵـــی كەریـــم بەگـــی بـــۆ دەگێڕایـــەوە، 
قســـەو باســـی نێـــو خەڵكـــی بـــۆ بـــاس دەكـــردی، هەمـــوو جارێكیـــش لێـــی 

دەپرســـی:
 -ئـــەرێ پیـــری كێـــوان پێـــم ناڵێـــی بەكـــوێ داهاتـــووی و بەكوێـــدا 

گەڕایتـــەوە؟!
 یەكـــە پرســـیار بـــوو كەحـــەزت نەدەكـــرد كەس لێت بپرســـێ، بائەوكەســـە 
فەقـــێ محەمەدیـــش بـــێ! چـــۆن فەقـــێ محەمـــەد تەنیـــا كـــەس بـــوو، 
ــۆ  ــتییەكانی بـ ــڕی و پێویسـ ــێ نەدەبـ ــەری لـ ــەوە سـ ــە هەوڵـ ــەردەوام لـ بـ
ــەكی  ــێ فیشـ ــتی! بـ ــۆ دەفرشـ ــی بـ ــردی و كەولەكانـ ــێ دەكـ ــێ بەجـ جـ
نەدەكری،دەنـــگ وباســـی ئاوایـــی و ماڵـــی كەریـــم بەگـــی بـــۆ دەهێنـــای 

ـــردەوە. ـــی دەب ـــك وئاوای ـــۆ خەڵ ـــگ و باســـی تۆشـــی ب و دەن
 ســـەرەڕای ئـــەم هەمـــوو پیاوەتـــی و پشـــت گرتـــن و وەفادارییـــە 
هێشـــتا ئـــەم پرســـیارەی فەقـــێ محەمـــەدت وەاڵم نەدەدایـــەوەو نـــەت 
دەویســـت نهێنـــی خـــۆت بـــۆ هیـــچ كـــەس بـــاس بكـــەی، بائـــەم نهێنییـــەش 
پتـــر ڕاســـتی  وئازایەتـــی و كارامەیەتـــی تـــۆش بـــۆ خەڵـــك ئاشـــكرا بـــكا، 
تـــازە تـــۆ بـــەدوای نـــاوو نـــاو بانـــگ نەدەگـــەڕای، دەتزانـــی درەنـــگ یـــان 
ـــداو  ـــێ ب ـــت ل ـــا دڵ ـــەاڵم هەت ـــێ بچێتـــە دوو ژن و منداڵەكـــەت، ب زوو دەب



49 پیری كێوان و بەردەژن

دەســـتت تفەنـــگ بگـــرێ، دەبـــێ ببێتـــە عزرایلـــی ماڵـــێ كەریـــم بـــەگ. 
ئەگـــەر لەپـــاش تـــۆ ئاگردانـــی بنەماڵەكەتـــان دەكوژێتـــەوە، دەبـــێ 
ـــە  ـــەوە، ببێت ـــەگ وابكوژێت ـــم ب ـــی كەری ـــی ماڵ ـــۆش ئاگردان بەدەســـتی ت
داســـتان و هەتـــا كرمانـــج و مســـكین لـــەم ناوچەیـــەدا بژیـــن، بیگێرنـــەوە!! 

ـــە! ـــەوەی بۆنی ـــاش گەزبوون ـــەش بڕیارێكـــەو پ ئەم
 ئـــەم خەیـــاڵ  و خـــۆ دوانـــدن و پێداچوونەوەیـــت زۆر بەپەلـــە بەخەیاڵـــدا 

هـــات و دیســـان لەگـــەڵ پرســـیارەكەی فەقـــێ محەمـــەد بەخـــۆ هاتیـــەوە.
دیســـان پڵنـــگ پڵنگـــی گۆریـــن لەســـەر بـــەردی جـــاران قیـــت 
بەتـــرس و داخێكـــی زۆرەوە قەوانەكـــەت  خـــۆ  لەســـەر  هەڵتوتـــكاوە! 
دەرهێنـــاو فیشـــەكێكی تـــرت لـــێ خوڕییـــە بەرتفەنگەكـــەت ئەوتفەنگـــەی 
لەژیـــان هەمـــوو شـــتێكی دابووێـــی و لەســـایەیەوە نـــاوو ناوبانگـــت یەكجـــار 
دوورو ڕۆیـــوە نـــاوو ناوبانگـــی دەســـت و تفەنـــگ ونیشانەشـــكێنی تـــۆ 
ـــە هـــۆی لەدەســـت دانـــی هەمـــوو  ـــووە! هـــەر ئەویـــش بووەت دنیـــای داگرت

شـــتێكت.
ــۆن!  ــن تابیخـ ــەتكوژت دا دەگەڕێـ ــەدوای دەسـ ــەرك بـ ــك بەمتفـ خەڵـ
كەولـــت بـــە پیـــرۆزی لەبـــەر دەكـــەن شـــەوانە بەشـــەوقەوە بەســـەرهاتی تـــۆ 
بـــۆ منداڵەكانیـــان دەگێڕنـــەوە، بەپیـــرۆزی تـــۆ ســـوێند دەخـــۆن. رقیشـــیان 
لەیەكێـــك بێتـــەوە دەڵێـــن. بـــەر گوللـــەی پیـــری كێـــوان كەوێ!هـــۆی 
ـــك بگـــری كەچـــی  ـــا پڵنگێ ـــە لەتەنی ـــن گولل ـــەوە چەندی ـــە ئەمـــڕۆ ئ چی
نایپێكـــی و هەرفیشـــەكەو دەتەقـــێ و بەهـــەوادا دەڕوا پڵنگیـــش قیـــت و 

ـــزوێ! ـــكاوەو ناب ـــۆی هەڵتوت ـــی خ ـــە جێ ـــاك ل ـــێ ب ب
ســـەیرت كـــرد دوو فیشـــەكت پـــێ مـــاوە، ئەویـــش یەكێكیانـــت لـــێ 
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خوڕیوەتـــەوە بـــەر تفەنگـــی و ئەوانیشـــانەت لەنێچیـــرە ئەفســـانەیی یەكـــە 
ـــووە! گرت

ــەم دووفیشەكەشـــی  ــارت دا، ئـ ــزاری  و داخێكـــی زۆرەوە بڕیـ  بەبێـ
تـــێ بگـــری و خـــۆت بگەینیتـــە دوا ئەنجـــام وكۆتایـــی یەكـــەی ئـــەم 
بەســـەرهاتە پـــڕ دڵـــە كوتـــێ یـــەو چیتـــر تاقەتـــی چـــاوەڕێ كـــردن و مـــل 

ـــاوە!! ـــت نەم ـــێ كردن مالن
ـــارەش  ـــانێ و ئەمج ـــەر نیش ـــتەوە س ـــر چـــاوت خس ـــای زیات ـــۆ دڵنی  ب

ـــا!! ـــێ وەهێن ـــەت ل ـــەوەو تەق ـــەردڵی پڵنگـــێ گرت ـــێرەت لەس ـــەر س س
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 دوێنـــێ كەفەقـــێ محەمـــەد هاتـــە الت زۆرتـــان بـــاس  و خـــواس 
كـــرد، پـــاش ئـــەوەی تـــەواوی دەنگوباســـی ماڵـــی كەریـــم بەگـــی پـــێ 

ڕاگەیانـــدی تـــۆش گوتـــت:
بیســـت وپێنـــج ســـاڵە مـــن وەكـــو دڕنـــدەو كێـــوی دەژیـــم! ئامـــادەم ســـەد 
ســـاڵ، هـــەزار ســـاڵی تریـــش بـــەم شـــێوەیە بژیـــم وببمـــە غەنیمـــی ڕوحـــی 
یەكـــە یەكـــەی بنەماڵـــەی كەریـــم بـــەگ، ئـــەوان منیـــان كوشـــت: وەختـــێ 
ژن و منداڵەكەمیـــان كوشـــت. ئیتـــر كاری مـــن لـــە ژیـــان ئەوەیـــە بـــەڕێ 
ــاوە،  ــا مـ ــەوەی تادنیـ ــۆ ئـ ــوارێ! بـ ــە خـ ــدا بچمـ ــەو رەچەڵەكیانـ و ڕیشـ
ـــەن و  ـــێكی دی درێژك ـــەق دەســـت بۆكەس ـــن جارێكـــی دی، بەناح نەتوان
ـــە گێڵـــی ناوچەكـــە و هەمـــوو زالمێكـــی دنیـــا! ـــدی هەمـــوو ب ببنـــە پەن

 فەقێ محەمەد لێێ وەرگرتیەوەو گوتی:
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پیـــری كێـــوان، ڕاســـتە تـــۆ ژن و منداڵـــە خۆشەویســـتەكەت لەدەســـتدا، 
بـــەاڵم، ئێســـتا تـــۆ خۆشەویســـتی هـــەر هەمـــوو خەڵكـــی ئـــەو ناوچەیـــەت 
بەدەســـت هێنـــاوە. لەپـــاش بەســـەر هاتـــی تـــۆ، خەڵكـــی ئـــەم ناوچەیـــە 
تـــەواو بەئـــاگا هاتـــوون. ئـــەم خەڵكەئەگـــەر بـــە ســـەرهاتێكی گرانیـــان 
بەســـەرنەیێ، بەئـــاگا نایـــەن ولێـــك گردنابنـــەوە! بەســـەرهاتی تـــۆ ترســـێكی 
ــی  ــە بەهێڵێكـ ــەكان و بووشـ ــوو بەگـ ــی هەمـ ــتووتە دڵـ ــتووری خسـ ئەسـ
نادیـــار هەمووكرمانـــج و مســـكێنەكانی پێكـــەوە بەســـتووتەوە، ئـــەوە هـــەر 
ـــەواو  ـــە! بەڵكـــە ناوچەكـــەی ت ـــر ســـوار( وانی ـــی )می ـــو ئاوای ـــە نێ ـــا ل تەنی
ـــە الم  و گوتـــی: ـــور حەلیـــم( هات ـــەوە پێـــش )پ ـــووە، ســـێ رۆژ ل داگرت

فەقێ محەمەد خەونێكم دیوە.
 گوتم:

خێرە پوورێ.
 گوتی:

 خێرە ئینشاڵاڵ
گوتم:
چیە؟

گوتی:
ڕۆڵـــە لەخەومـــا تاقمـــە ســـوارێك لـــەم كێوانـــە دەهاتنـــە خـــوارێ. هەمـــوو 
ــوارێكی زۆر نورانـــی لەپێشـــەوەی  ــپیان ســـپی بـــوو، سـ بـــەرگ و ئەسـ
هەمـــووان بـــوو، بـــاز بەســـەر ســـەری ســـوارەكانەوە هەڵدەفریـــن و شـــێرو 
ــە  ــی، خەڵكەكـ ــتنە ئاوایـ ــوارەكان گەیشـ ــوون! سـ ــەوە بـ ــگ بەدوایانـ پڵنـ
لەهەوەڵـــەوە ســـەنگرانەوە، پاشـــدان ســـەر ســـوارەكەیان دابـــەزی و شـــتێكی 
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بەســـەر خەڵكـــی ئاوایـــی دابەخشـــیەوە، بەســـەر ژن و پیـــاوان، نـــەم زانـــی 
ـــێ دەهـــات. ـــف پ ـــان كەی ـــە زۆری ـــەاڵم خەڵكەك ـــوو، ب شـــتەكە چـــی ب

پاشـــان ســـوارەكان چـــۆن هاتـــن ئـــاوا بەكێوەكانـــدا هەڵگەڕانـــەوە 
كەچـــی لەگەڕأنـــەوەدا هێنـــدە زور بـــوون، هـــەر دوایـــی یـــان نەدەهـــات! 
ســـەری لەكیـــوان بـــوو بنـــی لەئاوایـــی!! هـــەر نـــە دەبڕایـــەوە، لـــە نێـــو 
ـــوو، لەدەنگـــە  ـــان بەرنەكەوتب ـــوون هیچی ـــك ماب ـــەرا خەڵ ـــاك و ت ـــی ت ئاوای
ـــێ  ـــورە حەلیم ـــی پ ـــم. ئەوەخەون ـــاگا هات ـــە بەئ ـــد كەس ـــەم چەن دەنگـــی ئ
بـــوو، ئەوەنـــدەی منیـــش ســـەرم لەخەونـــان دەربچـــێ و لێـــی بزانـــم، 
جـــاری واهەیـــە، خـــەون پێـــش بینییە،ئێســـتاش تـــۆ تەنیانـــی، ئـــەوە 
ـــەوە، ئەوەبیســـت و  ـــەو خەریكـــە دەبڕێت ـــەگ ڕوو لەكزیی ـــم ب ـــی كەری ماڵ
پێنـــج ساڵیشـــە چیرۆكـــی تـــۆ بـــۆ منداڵـــەكان دەگێڕدرێتـــەوە، گەنجـــەكان 
ـــۆی  ـــاوە گۆشـــتی دەســـكوژی ت ـــەس نەم ـــی، ك وهەمـــوو خەڵكـــی ئاوای
نەخواردبـــێ، كەســـنەماوە كەولـــی تـــۆی لەشـــان نەكردبـــێ، جگـــە لـــەوەش 
لەوەتـــەی تـــۆو میـــر لێـــك ڕاســـت هاتـــوون، خەڵكـــی ئاوایـــی وەكـــو پێشـــان 
مـــل كـــەچ و گـــوێ لەمســـتی كەریـــم بـــەگ نیـــن! بەگیـــش ئەوســـام  و 
ـــو  ـــۆ لەنی ـــەوە، چـــۆن ت ـــەوە دەكات ـــر ل ـــی نەمـــاوە، هەربی ـــەی جاران هەیبەت
ببـــا! چونكـــە چـــاك دەزانـــی و دڵنیایـــە هەتـــا تـــۆ بـــەو كێوانـــە وەبـــی، 
هیچـــی پـــێ لەگـــەڵ خەڵكـــی ئاوایـــی ناكـــرێ، بۆیـــە تـــۆ ئێســـتا لـــەالی 

خەڵكـــی ئاوایـــی هـــەر زوڵـــم لـــێ كراوێـــك  و تۆڵـــە ئەســـتێنێك نیـــی!
خەڵكـــی  ماڵـــێ  ســـەرو  پارێـــزەری  و  هێنـــەر  رزگاری  بەڵكـــە 
ئومێدیـــان  چـــاوی  هەمـــووی  خەڵكەكـــە  ناوچەكەشـــی  و  ئاوایـــی 
ـــد ساڵیشـــە،  ـــەوە چەن ـــۆو بەكێشـــەكەت ئەســـتوورە! ئ ـــە پشـــتیان بەت لەتۆی
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كـــەژن و منداڵەكـــەت بوونـــە قوربانـــی خـــۆت و كێشـــەكەت ســـەری 
هەڵداوە،هەرلـــەرۆژی ســـەرقەبران و هەتـــا ڕۆژی ئەمـــڕۆش بەشـــی 
زۆری خەڵكەكـــە پشـــتیان لەمیـــرەوە ڕووی دڵیـــان لەتۆیـــە، بەســـەرهاتی 
تـــۆ تەنیـــا گۆڕانـــی بەســـەر هەســـت ودڵ خەڵكەكـــەدا نەهێنـــاوە، بەڵكـــە 
ـــە كانیشـــیان بەخـــواردن و  ـــرو منداڵ ـــاوەدان ت ـــاو ماڵەكانیشـــیان ئێســـتا ئ ن
ـــە  ـــەرە دەبن ـــەرە ب ـــە ب ـــاتەوە تائێســـتا خەڵكەك ـــەو س ـــرن، چـــۆن ل ـــتە ت پۆش
خاوەنـــی زەوی و مـــاڵ  و حـــاڵ خۆیـــان، ئـــەوەی پێـــی وەمانـــدو دەبـــن و 
بەدەســـتی خۆیـــان بەرهەمـــی دێنـــن بـــۆ خۆیـــان خەرجـــی دەكـــەن، لـــەوەش 
زیاتـــر پیـــرۆزی و بەرهەقـــی كێشـــەی تـــۆ لەنێـــو دڵ و هەســـتی هەمـــووان 
جێگـــەی خـــۆی كردۆتـــەوە، ئەگـــەر تـــۆ بـــە كوژرانـــی ژنەكـــەت كوڕێكـــت 
لەدەســـتدا!! ئێســـتا گەنجەكانـــی ئاوایـــی وناوچـــە هـــەر هەموویـــان تـــەواو 
ـــر  ـــت تیژت ـــردەوەو، هەســـت و بیریان ـــت ك ـــۆن، تۆچـــاوی هەموان كـــوڕێ ت
كـــرد، ئەوانـــە هەموولەشـــكری نادیـــارو لـــە بـــن نەهاتـــووی تـــۆن، ئەگـــەر 
بتـــەوێ هـــەر هەمویـــان بەكـــەول و تفەنگـــەوە ئامـــادەن، جگـــە لـــەوەش 
ـــووی الوك و داســـتانت  ـــن نەهات ـــەم هەمـــوو ســـاڵە لەشـــكرێكی لەب ـــۆ ب ت
ــن!  ــەو الوكانـــەی دوور دەڕۆن و زۆر دەژیـ ــاوە، ئـ ــەوە نـ ــۆ خـــۆت پێكـ بـ
ــان  ــە هەموویـ ــەو گەنجانـ ــەن. ئـ ــەرهاتت دوور دەبـ دەنـــگ وباســـی بەسـ
تفەنگچـــی و نیشـــانە شـــكێنن! تـــۆ دەبێ،ئـــەوان بەكـــوڕی خـــۆت بزانـــی 
ــەبەیخونیان  ــكاندن و شـ ــانە شـ ــی ڕاوو نیشـ ــی، نهێنـ ــقیان بـ و سەرمەشـ

ـــی: ـــێ بڵێ پ
لێـــرە لەگـــەڵ وشـــەی نهێنـــی فەقـــێ محەمـــەد بەئـــاگا هاتیـــەوەو 
ـــن جـــار بەهەمـــان  ـــو یەكەمی دیســـان پڵنگـــی داســـتان خولقێنـــت دی وەك
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شـــێوە و لەســـەر هەمـــان بـــەردی قیـــت هەڵتوتـــكاوە. كلكـــی بـــەدەوری 
نێكیـــدا لـــول داوەو تەنگـــەی لەگـــەڵ هەناســـەدانێ بـــەرزو نـــزم دەبێتـــەوەو 
دەمـــی لێـــك كردۆتـــەوەو ددانەكانـــی زۆر گـــەورەو بەتـــرس دێنـــە بەرچـــاو.
 تەنیـــا یـــەك فیشـــەكت پـــێ مـــاوە، ئـــەم چەنـــد فیشـــەكەی پێشـــتر 
تەقاندبـــووت و نێچیـــر هەرزیندووبـــوو، ئـــەو ماوەیـــە ئەگـــەر چـــی 
ــوو،  ــا بـ ــان ئاسـ ــۆن حاڵەتێكـــی رۆح كێشـ ــەاڵم چـ ــوو، بـ ــژ نەبـ زۆر درێـ
ــە  ــەرهاتێكی خـــۆت بـ ــردا بەسـ ــەكێكی تـ ــەكێك وفیشـ ــوان هەرفیشـ لەنێـ
بیـــر دەهاتـــەوە، ئەویەكەمیـــن جاربـــوو، لـــەو هەمـــوو بیســـت و پێنـــج 
ســـاڵەی ڕابـــردوو ئـــاوا یـــەك یـــەك بەســـەر هاتەكانـــی خـــۆت بەبیـــر بێتـــەوە 

بەزنجیـــرە بۆیەكەمیـــن هەنـــگاوی كارەســـات بگەڕێتـــەوە.
 ئێســـتا بەروونتـــر پڵنگەكـــە دەبینـــی، ئەســـتووری و چـــڕی تەمەكـــە 
لەكەمـــی داوەو پڵنگەكـــە لەســـەر بەردێكـــی گـــەورە هەڵتوتـــكاوە، پشـــتی 
بەردەكـــە لێژایـــی و دۆڵێكـــە، نەمانـــی فیشـــەك خەمێكـــی تـــر بـــوو 
ـــە خـــۆڕا  ـــەم فیشـــەكەش ب ـــە بەرچـــاوت ئ لەســـەر هەمـــوو خەمـــان، دەهات
دەڕواو پڵنـــگ هـــەر زینـــدوە، ناچـــاری شـــەڕی دەســـتەو خەنجـــەر دەبـــێ، 

ـــز نابێنـــی. ـــدە دڵ گـــەرم و بەهێ بەڕاســـتی ئێســـتا خـــۆت هێن
بۆیـــێ پێـــت وایـــە بەزیندوویـــی چـــاوان دوا جـــار پڵنـــگ دەتخـــوا!! 
بەســـەرهاتەكەت دەگاتـــەوە ئاوایـــی و كەریـــم بـــەگ و بنەماڵەكـــەی 
ئەوانـــەی كەمێـــك لەســـەرخۆن! لەخۆشـــیان شاگەشـــكە دەبـــن. ئـــەم 

خەیـــاڵ و لێكدانەوەیـــە، زۆری ئـــازار دەدای.
 زۆر حەیـــف وپـــاش ئـــەو هەمـــوو ســـاڵە كۆتایـــی ئـــەم بەســـەرهاتە 
ــر بەنـــدی پڵنـــگ خواردنـــێ، دوابەنـــدی الوك و  ــاڵ بـــێ! ئیتـ ــاوا تـ ئـ
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ــتانەكان دەبـــێ. داسـ
تائێســـتا لەژیـــان، خـــودی خـــۆت خـــۆش نەویســـتووە! كەیفـــت بەخـــۆت 
نەهاتـــووە! بـــەاڵم، ئەمـــڕۆزۆرت ســـوو لەخـــۆت بـــوو، بەوهـــا كۆتایـــی 

ـــووی!  ـــش هاتێكـــی وانەب ـــی پێ ـــەت چاوەڕێ ـــت! ق ـــت بێ ـــەك دوای ی
ئـــەم چەنـــد دەقیقەیـــەش كەئـــەم بەیانییـــە لەگـــەڵ ئـــەم پڵنگـــە 
داســـتان خوڵقێنـــەت بەســـەبرد، بەقـــەد دەیـــان ســـاڵ پیـــری كـــردی، 
تائێســـتا بەرێـــگادا رۆیشـــتن و بازدانـــی نێـــو شـــاخ و بـــەردو لـــەدوای 
نێچیـــری برینـــدار ڕاكـــردن، لەهەمـــوو ئەمانـــەدا نیشـــانەی پیریـــت 
ــانە  ــتا هەســـت دەكـــەی، نەتەنفگـــی نیشـ پێـــوە دیارنەبـــووە! بـــەاڵم ئێسـ
شـــكاندنێ! نەدەســـت و پـــێ و هەســـت وبیـــرت وەكـــو پێشـــان بـــۆت 
لەكاردێـــن!! خـــۆت وەكـــو شـــیرێكی برینـــدار هاتـــە بەرچـــاو كەڕاوچـــی 

بەســـەر ســـەرییەوە ڕاوەســـتابێ.
 دەســـت دا خەنجەرەكـــەت ودیســـان لەپێشـــە خـــۆت دانایـــەوە ئەمجـــارەش 
تفەنگەكـــەت ســـەح كـــردەوە، دوا فیشـــەكت خســـتە بـــەرێ و لەگـــەڵ دوا 
فیشـــەك وات دەزانـــی لەنێـــوان خـــۆت  وكۆتایـــی یەكـــی پـــڕ خـــەم، تەنیـــا 
مـــاوەی تەقاندنـــی ئـــەم فیشـــەكە مـــاوە، لەالیـــەك دەســـت وپڵـــت شـــل 
بـــوو لەالیـــەك ئارامـــت لەبـــەر بڕاوبـــوو! نەتدەویســـت پتـــر چـــاوو بیـــرت 
لـــەم كات و شـــوێنە پـــڕ گـــۆڕان و تاڵییـــە بمێنـــی!! دەســـتێكی تـــرت بـــە 
ســـەرو ڕیشـــی خـــۆت داهێنـــا، ڕیشـــەكەت هەتـــا سەرســـنگت هاتبـــوو، 
ـــەوت،  ـــە ك ـــەر خوناوەك ـــووی، كەدەســـتت ب ـــاو ســـەرو ریشـــی تەڕكردب خون
ــە  ــەم ڕیشـ ــرە ئـ ــی تـ ــد چركەیەكـ ــاش چەنـ ــتا پـ ــاوت، ئێسـ ــە بەرچـ هاتـ
ماشـــو برنجـــی یـــەت لەخوێـــن داســـوور دەبـــێ، پڵنـــگ دەم لەخوێنـــت 
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ـــا زوو  ـــگ ی ـــوە درەن ـــەم نێ ـــەوێ ل ـــاوەن دەك ـــێ خ ـــەت ب ـــێ. تفەمگەك دەن
ـــەرهاتە دەبیســـنەوە؟ ـــەم بەس ـــە ئ ـــوارو ناوچەك ـــر س ـــی می خەڵكـــی ئاوای

دوا فیشـــەكە فیشـــەكی هـــات و نەهاتـــە دوا چركـــەی ژیانیشـــەوە 
چـــاوەرێ كردنـــی مردنـــە!!

بیســـت و پێنـــج ســـاڵە لـــەم كێوانـــە دەســـوڕێتەوە، بـــۆ شـــەوێك لەخـــەودا 
دڕەندەیـــەك نەیخـــواردی بـــۆ ئـــەوەی ئێســـتا لـــەم بەیانییـــە زووە هێنـــدە 
لەچاوەڕوانـــی مردنـــدا نەبـــی و بەهەمووهەســـت و نەســـتت تامـــی مـــردن 

نەكـــەی!!
ــاوە نێچیـــری لـــێ نەكـــوژی، جێـــی  ــەردی نەمـ ــن بـ ــە بـ ــەم كێوانـ ئـ
ــەرد  ــكەوت ودەرەزە بـ ــێ! ئەشـ ــێ نەچـ ــۆی تـ ــی تـ ــاوە پێـ ــتەم نەمـ ئەسـ
ـــەوار، دووپشـــك ومـــار  ـــە ه ـــدا نەخـــەوی  و نەیكـــەی ب نەمـــاوە شـــەو تێی
پێـــی ونـــەدای! شـــێر نەیخـــواردی؟ بـــەر گوللـــەی دوژمـــن نەكەوتـــی؟ 
بیســـت و پێنـــج ســـاڵە مـــەرگ بەدواتەوەیـــە، ئەوائێســـتا لەگـــەڵ ئـــەو 
مردنـــە لێـــك ڕاســـت هاتـــوون! چ لێـــك ڕاســـت هاتنێـــك!؟ توێكـــی هیـــالك 
ـــدە چ  و ماندووبـــێ فیشـــەك، ئەویـــش مـــردن! مردنێكـــی بەســـام  و دڕەن

مردنێكیـــش ! مـــردن بەزیندویـــی چـــاوان!! 
ــۆت لەســـەرتدا كۆكـــردەوەو  ــی خـ ــت و زەینـ دوا جـــار هەمـــوو هەسـ
ــرو  ــاو لەنێچیـ ــرا بەچـ ــۆت دەكـ ــا بـ ــرد. هەتـ ـــتت لەتفەنگـــێ توندكـ دەس
ــای  ــە دنیـ ــوو دوا بینینـ ــت وابـ ــە پێـ ــی، كـ ــت ڕۆنـ ــێرەو تفەنگێـ ــەر سـ سـ
ڕوونـــی پـــێ دەبینـــی!! ئەمجـــارەش ســـەر دڵـــی پڵنگێـــت كـــردە نیشـــان  و 

دەیەمیـــن فیشـــەكت لـــێ ئاگـــردا.
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ـــاوی دەیتـــێ كەچـــی  ـــە خەنجەرەكـــەت وویســـت ت ـــە دەســـتت دای بەپەل
پـــێ یەكانـــت لەدوونەهاتـــن! تەكانـــت دایـــە خـــۆت بـــێ فایـــدە بـــوو، 
كەلەبەردەكـــە رامـــای بـــڕوات نەكـــرد! لەخۆشـــی و سەرســـامیان خەریـــك، 
بـــوو هـــاوار بكـــەی! بـــەاڵم دەنگیشـــت نووســـابوو، هەرچـــی خـــۆت 
دەپچڕییـــەوە هیچـــت بـــۆ نەدەكـــراو نەدەگوتـــرا! وەك دەســـت و پێـــو 

ــترابێ. ــت بەسـ زمانیشـ
ـــان  ـــوو، بەخشـــە خـــش و لەســـەر زگ و لەپ ـــك ب ـــەر چۆنێ  دوا جاره
خـــۆت گەیانـــدە ســـەربەردەكەو تەماشـــای ئەودیـــوی بەردەكـــەت كـــرد. 
چیـــت بینـــی، ڕاســـتە؟ درۆیـــە؟ بـــڕوات نەدەكـــرد، گەلـــە پڵنیـــگ 

ــەر دەڕۆیشـــت. ــان لەبـ ــوون و خوێنیـ ــەریەكدا كەوتبـ بەسـ
بـــوون  مانـــدو  لـــەدوای  ســـانەوەیەك  دەســـێیتەوە  كـــرد  هەســـتت 
و بێزاریەكـــی دوورو درێـــژ  وگـــران كەهەمـــوو دەمارەكانـــی لەشـــی 
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داگرتـــووی و خزاوەتـــە نێـــو هەســـتەكانت. دیمەنێـــك دەبینـــی كەئەنجامـــی 
ئـــەم هەمـــوو مانـــدوو بـــوون و تـــرس دڵـــە كوتێیەیـــە! دیمەنێـــك لەگـــەڵ 
ـــەوەو هۆشـــیارێكی پتـــر بەدڵێكـــی  بینینیـــدا، جاریكـــی تـــر بەتاقـــی كردن
پـــر هەســـت و عەشـــق و گـــەرم و بەژیـــان لەگەڵیـــا لەدایـــك بوویتـــەوە! 

لەدایـــك بوونەوەیـــەك. هەمـــوو ژیـــان لەگەڵـــی نـــوێ بـــووەوە
ئـــەوەدەم چەنـــدت حـــەز دەكـــرد كەفەقـــێ محەمـــەدت لـــێ پەیـــدا بـــێ 
ـــك  ـــەر هاتێ ـــەوە بەس ـــۆ بگێڕێت ـــەرهاتەی ب ـــەم بەس ـــۆش وردو باریك،ئ و ت
ــاڵێ  ــج سـ ــت و پێنـ ــەی بیسـ ــدا ئارەقـ ــد دەقیقەیەكـ ــاوەی چەنـ ــە لەمـ كـ
پـــێ ڕشـــتی، هەمـــوو ئـــەو نهێنـــی و شـــەبەیخونا نەشـــی بـــۆ بـــاس 
بكـــەی، كەچەندیـــن ســـاڵە هەڵتگرتـــوون وكـــۆت كردوونەتـــەوە كـــەس 

لێـــێ نەبیســـتووی!!

 1985- هەولێر
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لەوەتـــەی دنیا..دنیایـــە..!! لەوەتـــەی مـــرۆڤ مرۆڤـــە..! لەوەتـــەی 
زینـــدەوەر... ڕووەك لەســـەر ئـــەم زەوییـــە پەیـــدا بـــوون  و  چـــاو دەگێـــڕن 
و هەناســـە دەدەن و ســـەوز دەبـــن، هیـــچ چاوێـــك. چـــاوی هیـــچ مرۆڤێـــك 
گیانلەبەرێـــك، فرمێســـك. فرمێســـكی ئـــاوا گـــەرم و گـــوڕ... گـــەرم 
و گـــوڕ و بەڕیـــز، فرمێســـكی ئـــاوا ڕوون و لـــەداڵن! فرمێســـكی ئـــاوا 
بەكـــوڵ و گەرمـــی لـــێ نـــەڕژاوە. ئـــەو فرمێســـكانە... فرمێســـكی 
چـــاوان بـــوون، ئـــەو چاوانـــەی دنیـــای ڕوونیـــان دەدی! ئـــەو فرمێســـكانە 
فرمێســـكی چـــاوان نەبـــوون! لـــە چـــاوان هەڵنـــەدەڕژان، ئـــەو فرمێســـكانە 
ــەدڵ...  ــی داڵنـــەوە زۆر بـ ــی داڵن بـــوون لـــە قوواڵیـ فرمێســـكی ناخـ
ــەو  ــدەوەران، ئـ ــەك هەڵـ ــەر یـ ــز لەسـ ــێ ریـ ــوڕ و سـ ــەرم و گـ ــەوە گـ لەدڵـ
فرمێســـكانە فرمێســـكی داڵن نەبـــوون لەناخـــی ئێســـكەوە گـــەرم... 
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ـــەو فرمێســـكانە  ـــز لەناخـــی ئێســـكانەوە هەڵدەقـــواڵن، ئ گـــەرم و ســـێ ڕی
ــاف و  ــەوە سـ ــا لەچاوانـ ــاوان... تـ ــاوی چـ ــوون، ئـ ــاو نەبـ ــكی ئـ فرمێسـ
ــوور،  ــوون! خوێنـــی سـ ــن نەبـ ــكانە خوێـ ــەو فرمێسـ ــن، ئـ ــاف هەڵبڕژێـ سـ
تـــا لەناخـــی داڵنـــەوە ســـوور و ســـاف هەڵبقوڵێـــن، ئـــەو فرمێســـكانە 
ــك  ــەوەی ئێسـ ــكانەوە، وەك ئـ ــی ئێسـ ــوون، لەناخـ ــناو بـ ــكی ئاسـ فرمێسـ
بتوێتـــەوە ســـێ ڕیـــز هەڵدەقـــواڵن و لەگـــەڵ خوێنـــی ســـووری دڵ، 
ســـووری یاقووتـــی تێكـــەڵ دەبـــوون، شـــیر و خوێـــن گـــەرم و گـــەرم 
... ســـاف و ســـاف، لەگـــەڵ فرمێســـكی چـــاوان، فرمێســـكی ڕوونـــی 
ئـــاوی چـــاوان، گـــەرم و گـــەرم، شـــیری ئێســـكان و خوێنـــی یاقووتـــی 
دڵ و ئـــاوی ڕوونـــی چـــاوان، ســـوور و ســـوور، شـــیر و شـــیر، ڕوون 
ــكانە لەناخـــی  ــەو فرمێسـ ــوون، ئـ ــەڵ دەبـ ــەرم تێكـ ــەرم و گـ و ڕوون، گـ
ـــی چـــاوان... گـــەرم  ـــوون و لەقوواڵی ـــدا ڕەت دەب ئێســـكانەوە بەناخـــی دڵ
گـــەرم و ســـێ ڕیـــز... ســـێ ڕیـــز و ســـاف و ڕوون، ڕوون و ســـپی، 
ســـپی وەك چـــۆڕی شـــیر تێكـــەڵ دەبـــوون، تێكـــەڵ دەبـــوون و گـــەرم وەك 
ـــەی  ـــەو چاوان ـــز لەچـــاوان... ئ ـــەك و ســـێ ڕی ـــەر ی ـــوورەی داڵن، لەس ك
دنیـــای ڕوونیـــان دەدی دەتكانـــە خـــوارێ، گـــەرم و لەســـەر یـــەك ئـــەو 
ـــاوی چـــاوان  ـــا ئ ـــوون، ت ـــەو فرمێســـكانەی فرمێســـك نەب فرمێســـكانە، ئ
بـــن، ئـــەو فرمێســـكانە خوێنـــی ســـوور نەبـــوون تـــا یاقووتـــی داڵن بـــن، 
ـــوون...  ـــك و ڕاســـت. ئاســـنا و ب ـــەو فرمێســـكانەی گـــەرم و ڕوون، ڕێ ئ
ئاســـنا و بـــوون و لەناخـــی داڵنـــەوە گـــەرم و ســـێ ڕیـــز هەڵدەقـــواڵن. 
ئـــەو فرمێســـكانە! ببـــوورن فرمێســـك نـــا. ئاســـنا و بـــوون، ئاســـنا و 
بـــوون و گـــەرم دەتكانـــە ســـەر گڵـــە ســـوورێ، ئاســـنا و وەك تیـــژاوێ، 
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تیـــژا و بكوڵـــێ... بكوڵـــێ و بڵقـــان بـــدا و بڕژێتـــە ســـەر نەرمـــە 
گۆشـــتێ، گۆشـــتی زینـــدوو، یەكســـەر... یەكســـەر و دەســـبەجێ، 
ـــە  ـــەی ل ـــەو چززەی ـــێ هەڵدەســـتا، ئ ـــی ســـوور چـــززەی ل دەســـتبەجێ گڵ

ــژاوێ. ــی تیـ ــی تكانـ ــتێ، لەكاتـ ــدوو هەڵدەسـ ــتی زینـ گۆشـ
ئـــەو فرمێســـكە گـــەرم و ســـێ ڕیزانـــە، ئـــەو فرمێســـكانەی فرمێســـك 
نەبـــوون، ئاســـنا و بـــوون! ئاســـناو. ئاســـنا وی ئاســـناو!! تیـــژاو بـــوون، 
ـــەو  ـــوارێ، ئ ـــە خ ـــە دەڕژان ـــەو چاوان ـــاف، ل ـــەرم و س ـــەرم، گ ـــژاوی گ تی
ـــۆن،  ـــای ك ـــۆش، دنی ـــای خ ـــان دەدی، دنی ـــای ڕوونی ـــە دنی ـــەی ك چاوان
ــەو  ــدەی ئـ ــەر دیـ ــوو لەبـ ــە خەریـــك بـ ــەو دنیایـــەی كـ ــوان. ئـ دنیـــای جـ
چاوانـــە تاریـــك. تاریـــك و لێـــڵ دادەهـــات، ئـــەو چاوانـــەی كـــە فرمێســـك، 
فرمێســـكی ئـــاوی چـــاوان نـــا!! فرمێســـك فرمێســـكی خوێنـــی داڵن نـــا!! 
فرمێســـكی ئاســـناو. ئاســـناوی تیـــژا و... تیـــژاوی گـــەرم. گـــەرم و 

ـــكا. ـــێ دەت ـــزی ل ســـێ ڕی
ئـــەو چاوانـــە ... چـــاوی ســـەگێك بـــوون، كـــە لەســـەر قســـەی 
خەڵكـــی )كەندێنـــاوەو قـــەراج()1( ی، بەتایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی 
)عاڵـــاڵ()2( ی، ئـــەو ســـەگە بـــە ڕەچەڵـــەك دەچێتـــەوە ســـەر ڕەچەڵەكـــی 
ـــاوە ئـــادەم و دایـــە حـــەوا(  ئـــەو یەكەمیـــن ســـەگەی كـــە پـــاش ئـــەوەی )ب
لـــە )بەهەشـــت(ێ دەركـــران و بـــەر نەفرەتـــی ئاوارەیـــی كەوتـــن، یەكەمیـــن 
ئاوارەیـــی، ئـــەو نەفرەتـــەی پاشـــان هەمـــوو مرۆڤایەتـــی گرتـــەوە، ئـــەو 
نەفرەتـــەی بەیـــەك ڕێـــگا دایـــەو بابـــەی لـــە بەهەشـــتێ وەدەرنـــا، كەچـــی 
لـــەوێ رۆژێـــوە نەوەكانـــی ئـــادەم و حـــەوا ... ئادەمیـــزاد! هەرچـــی 
ــو  ــەوە نێـ ــەزار یـــەك رێـــگاوە دەیانـــەوێ بگەڕێنـ ــە، لەهـ ــزاد هەیـ ئادەمیـ
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بەهەشـــتێ ئـــەو بەهەشـــتەی لـــەوێ ڕۆژێـــوە چـــۆڵ و هۆڵـــە، كەچـــی 
بێهوودەیـــە، تـــا ئێســـتا هیـــچ كـــەس... تاكـــە یـــەك كـــەس چییـــە؟ ڕێـــگای 
ــاوا دەگێڕنـــەوە،  بـــەو بەهەشـــتە لەدەســـچووە نەكەوتووتـــەوە! خەڵكـــی ئـ
ئەوانیـــش لـــە باپیرانیـــان بیســـتووە، باپیرانیشـــیان لـــە باپیـــرەی باپیرانیـــان 
بیســـتووە، بیســـتوویانەو بیســـتراوەتەوە، تـــا دەگاتـــە بـــاوە ئـــادەم، كـــە 
بـــاوە ئـــادەم فەرموویەتـــی: )) لەپـــاش ئـــەوەی بەگوناهـــی )گەنـــم 
خواردنـــێ)3( كەوتینـــە بـــەر غەزەبـــی خـــودای تەعـــاال و لەبەهەشـــت وەدەر 
ــان()4(  ــە... )چیـــای –بڵباسـ ــەم چیایـ ــەر ئـ ــوێنە، لەسـ ــەم شـ ــن، لـ نرایـ
خۆمـــان بینییـــەوە، ئـــەو چیایـــە ڕووت و بەردییـــە، ئـــەو بـــەردە ڕەق 
ــدا  ــتی قەراجیـ ــە الی دەشـ ــە بـ ــەوە كـ ــەم چیایـ ــەر ئـ ــە سـ و زوورگییە،لـ
ــدی  ــەالی كەنـ ــە بـ ــوو، كـ ــتان بـ ــڕ دەكا دارسـ ــاو بـ ــا  چـ ــی هەتـ دەڕوانـ
ــەر  ــوو، لەسـ ــتان بـ ــڕ دەكا دارسـ ــاو بـ ــا  چـ ــی هەتـ ــدا دەڕوانـ كەندێناوەیـ
ئـــەو چیایـــە ڕەقـــە، لەنێـــو ئـــەو دارســـتانە چـــڕە، هەوەڵیـــن دەنـــگ، 
ئـــەو دەنگـــەی بیســـتمان دەنگـــی ســـەگ بـــوو(( بـــاوە ئـــادەم دەنگـــی 
ســـەگ دەبیســـتێ، ســـەگێك كـــە ئـــەو ســـەگی  چـــاو بەفرمێســـك، ئـــەو 
ســـەگەی بەڕەچەڵـــەك دەچێتـــەوە ســـەر ئـــەو ســـەگە، ئـــەو ســـەگەی كـــە 
ئـــەوێ ڕۆژێ بـــاوە ئـــادەم، گەلێكـــی پـــێ شـــا و شـــوكر بـــوو! ئاخـــر كـــەم 
نەبـــوو، ئـــادەم... ئـــادەم و حـــەوای بەهەشـــتی، كـــە ســـزا دەدرێـــن و لـــە 
بەهەشـــتێ دەردەكرێـــن، ئـــەو بەهەشـــتەی پـــڕ لـــە فریشـــتەو مەالیەكـــەت! 
ئـــەو بەهەشـــتەی پـــڕە لـــە خۆشـــی و جوانـــی، ئـــەو بەهەشـــتەی نزیـــك 
ماڵـــی خـــودای، نزیـــك بـــارەگای خـــودای، لـــەو بەهەشـــتە وەدەر نـــران، 
ئـــەوێ ڕۆژی یەكەمیـــن جـــار بـــوو، بـــاوە ئـــادەم پـــاش ئـــەو تەمەنـــە درێـــژە. 
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ئـــەو تەمەنـــەی كـــە هـــەر خـــودا دەیزانـــێ. خـــودا خـــۆی دەیزانـــێ چەنـــدە؟ 
ـــەو  ـــو بەهەشـــت، ئ ـــژەی نێ ـــە دوور و درێ ـــەو تەمەن ـــە، ئ ـــەو تەمەن ـــاش ئ پ
ـــەو  ـــاش ئ ـــە!؟ لەپ ـــد خۆش ـــێ چەن ـــودا خـــۆی دەیزان ـــەر خ ـــتەی ه بەهەش
ـــی و  ـــی و جوانییـــە، خۆش ـــڕ لـــە خۆش ـــژ و ئـــەو تەمەنـــە پ تەمەنـــە درێ
جوانییـــەی نێـــو بەهەشـــت، بەهەشـــتی نزیـــك بـــارەگای خـــودای. بـــاوە 
ئـــادەم هەســـت بەتەنیایـــی و غەمبـــاری دەكات، غەمبارییـــەك لەپـــاش 
ئـــەو تەمەنـــە درێـــژ و پـــڕ خۆشـــییە، ئـــەو هەمـــوو خۆشـــییەی نێـــو 
بەهەشـــت، لەنێـــو دڵـــی غـــەم نەدیـــوی بـــاوە ئـــادەم و دایـــە حـــەوا غـــەم 
پەیـــدا دەبـــێ، غەمێـــك لـــەو پـــەڕی بێكەســـیدا. بێكەســـێك لـــەوە بێكەســـتر 
ــودای  ــودا. خـ ــكاندبێ و خـ ــودای شـ ــی خـ ــە فرمانـ ــێك كـ ــە، كەسـ هەیـ
ـــوو  ـــە هەم ـــەی ل ـــەو خودای ـــان، ئ ـــوو خودای ـــودای هەم ـــەری، خ ـــی س بان
زانایـــان زاناتـــرە، ئـــەو خودایـــەی رەنجاندبـــێ! ئـــەو خـــودا مـــەزن  و 
بەدەســـەاڵتە، ئـــەو خـــودا بـــێ هاوتایـــە ســـزای دابـــێ و لـــە بەهەشـــتی 
ـــۆی  ـــتانی خ ـــە خۆشەویس ـــا ب ـــودا تەنی ـــتەی خ ـــەو بەهەش ـــێ! ئ وەدەر ناب
ــەی  ــتەی لەوەتـ ــەو بەهەشـ ــێ، ئـ ــتە دەركرابـ ــەو بەهەشـ ــێك لـ دەدا، كەسـ
ئـــادەم ئادەمـــە، لەنێـــو ئـــەو بەهەشـــتەدایە، لـــەو بەهەشـــتەدا ئـــاوی لـــە 
هەمـــوو كانییەكانـــی خواردووتـــەوە، جـــا ئـــەو كانییەكانـــی شـــیر بـــێ، 
ــی كافـــوور، لەژێـــر هەمـــوو  ــا كانـ كانـــی هەنگویـــن بـــێ، یـــان ئەوەتـ
بنەدارێـــك ڕاكشـــابێ، ئـــەو بنەدارانـــەی بـــۆ خۆیـــان بەرهەمەكانیـــان 
بەرهەمـــە خـــۆش و بەتامەكانیـــان دەهاتنـــە نێـــو دەســـت و دەمـــی بـــاوە 
ئـــادەم دایكـــە حـــەوا. كەســـێك لـــەو هەمـــوو خۆشـــی و جوانییـــەی ئـــەو 
ـــر  ـــك و ژێ ـــوو بســـتە خاكێ ـــەر هەم ـــارەزای س ـــتبێ، ش ـــتەی چەش بەهەش
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ـــەو  ـــەو بەهەشـــتە دەركرابـــێ، ئ هەمـــوو بســـتە ئاســـمانێكی بـــێ، ئێســـتا ل
ــێ،  ــۆی ڕەوا دەبینـ ــتانی خـ ــەر بەخۆشەویسـ ــودا هـ ــە خـ ــتەی كـ بەهەشـ
ـــووەو نابـــێ،  ـــە خـــۆی بێكەســـتر نەب ـــەو بەهەشـــتە دەركرابـــێ، ل كەســـێك ل
ــۆی  ــتا لەخـ ــە هێشـ ــەی، كـ ــەو زەوییـ ــەر ئـ ــە سـ ــێ... دەركرابێتـ دەركرابـ
زیاتـــر كـــەس ... هیـــچ كـــەس ڕێـــی تـــێ نەكەوتبـــێ، لـــەو دنیـــا بەرینـــە 
كـــە شـــارەزای ســـەر هیـــچ بســـتە خاكێـــك و ژێـــر هیـــچ بســـتە ئاســـمانێكی 
ــووەو  ــر نەبـ ــەس و غەریبتـ ــۆی بێكـ ــە خـ ــە لـ ــەو زەوییـ ــەر ئـ ــێ! لەسـ نەبـ
ـــا  ـــەو هـــەر بەتەنی ـــە، ئ ـــان و بەرین ـــا پ ـــەو دنی ـــە ... ل ـــەو دنیای ـــێ. ل نەدەب
چیـــای بڵباســـان بـــوو پێشـــوازی لـــەو كەســـە كـــرد، ئـــەو كەســـەی كـــە 
خـــودا. خـــودای بانـــی ســـەری ســـزای دابـــوو و لـــە بەهەشـــتێی وەدەر 
ـــا  ـــەر بەتەنی ـــە، كارێكـــە ه ـــەو وەرگرتنەوەی ـــەو پێشـــوازیكردنە، ئ ـــوو، ئ ناب

لـــە چیـــای بڵباســـان دەوەشـــێتەوە.
پـــاش ئـــەو وەرگرتنەوەیـــە، بـــاوە ... بـــاوەی بێكـــەس و دڵ پـــڕ لەغـــەم، 
ئـــەو دڵـــەی تـــا ئـــەو ڕۆژە نەیدەزانـــی غـــەم چییـــە؟ دڵێـــك بـــوو غـــەم 
نەدیـــو. دەنگێـــك دەبیســـتێ، دەنگێـــك كـــە لـــە حەپـــەی ســـەگ دەبـــێ 
ـــەو ســـەگەش هەوەڵیـــن ڕەچەڵەكـــی ســـەگی  چـــاو  ـــێ؟ ئ ـــر چـــی ب زیات
ـــە  ـــوو، حەپپ ـــەو دەنگـــە ئـــەوێ ڕۆژێ دەنگـــی ســـەگ ب بەفرمێســـكە، ئ
ـــی:  ـــەوە كـــە فەرموویەت ـــادەم دەگێڕن ـــاوە ئ ـــە ب ـــەگ، ل ـــەی س بـــوو، حەپ
))پـــاش دەركـــران و لـــە بەهەشـــت وەدەرنرانـــێ، پـــاش تەنیایـــی و بێكەســـی 
و غـــەم پەیـــدا بوونـــێ، ئـــەو دەنگـــە... ئـــەو حەپپـــەی ســـەگە، خۆشـــترین 
ـــاش ســـزای  ـــوو، پ ـــگ ب ـــن دەن ـــك هەوەڵی ـــوو دەمبیســـت، دەنگێ ـــگ ب دەن
لـــە بەهەشـــت وەدەرنانـــێ هاتـــە فریـــام و یەكەمیـــن دەنـــگ بـــوو لەژیانـــی 
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ســـەر دنیایـــی پێشـــوازی لـــێ كـــردم و لەژیانـــی ســـەر چیـــای بڵباســـانی 
ڕاهێنـــام(( خەڵكـــی گونـــدی )عاڵـــاڵ( ی دەگێڕنـــەوە، ئەوانیـــش لـــە 
ــتووە،  ــان بیسـ ــرەی باپیرانیـ ــە باپیـ ــیان لـ ــتووە، باپیرانیشـ ــان بیسـ باپیرانیـ
ئەوانیـــش لەســـەر زاری بـــاوە ئـــادەم دەگێڕنـــەوە كـــە فەرموویەتـــی: ))ئـــەو 
ـــەر زەوی  ـــار لەس ـــن ج ـــۆ یەكەمی ـــە ب ـــوو، ك ـــگ ب ـــترین دەن دەنگـــە خۆش
دەمبیســـت(( ئـــەو دەنگـــە دەنگـــی ئاوەدانـــی بـــوو، دەنگـــی پێشـــوازی 
ـــی  ـــێ، ژیان ـــی ســـەر دنیای ـــان لەژیان ـــوو، ڕاهێن ـــان ب ـــوو، دەنگـــی ڕاهێن ب
ــە  ــەو دەنگـ ــت وەدەرنانـــێ، ئـ ــە بەهەشـ ــاش لـ ــزادانێ، پـ ــاش سـ نوێـــی پـ
ـــەو ســـەگەی  ـــوو، كـــە ســـەگی  چـــاو بەفرمێســـك، ئ دەنگـــی ســـەگێك ب
ـــەم  ـــۆ یەكەمیـــن جـــار ل ـــە حـــەوا ب ـــادەم و دای ـــاوە ئ ـــەك لەگـــەڵ ب بەڕەچەڵ
شـــوێنە، ســـەر چیـــای بڵباســـان ژیانیـــان دەســـت پێكـــرد، ژیانـــی ســـەر 
ـــە  ـــە، ك ـــوو زمان ـــەو هەم ـــۆزە، ئ ـــرەو ه ـــەوەو تی ـــوو نەت ـــەم هەم ـــێ، ئ دنیای
ئەمـــڕۆ ســـەر زەوی بەخـــۆی ناگـــرێ، لـــە هەوەڵیـــن ماڵـــەوە، ڕێـــك و 

ـــەوە. ـــانەوە كەوتووت ـــای بڵباس ـــەو چی ـــەر ئ ڕاســـت لەس
خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی 
دەگێڕنـــەوە، دەیگێڕنـــەوەو دەڵێـــن كـــە بـــاوە ئـــادەم فەرموویەتی:))ئـــەو 
ـــو ئەشـــكەوت،  ـــردە نێ ـــك و ڕاســـت ئێمـــەی ب ســـەگە پێشـــمان كـــەوت، ڕێ
ـــا ئێســـتا  ـــە ت ـــەو ئەشـــكەوتەی ك ـــای بڵباســـان(( ئ ـــەو ئەشـــكەوتی چی ئ
كـــەس نازانـــێ بنـــی لـــە كـــوێ دەر دەكا، ئـــەو ئەشـــكەوتەی خەڵكـــی 
ـــاڵی هـــەزار و  ـــدی عاڵ ـــی خەڵكـــی گون ـــاوەو قەراجـــێ، بەتایبەت كەندێن
ـــەك شـــێوەی  ـــەوە، هـــەر چیرۆكـــەی هـــەزار و ی ـــەك چیرۆكـــی لێدەگێڕن ی
هەیـــە، ســـەگ ... ســـەگی بەوەفـــا، ســـەگی ئـــادەم دۆســـت، زۆر 
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بەزانایـــی، زۆر بـــە هێمنانـــە پێـــش بـــاوە ئـــادەم و دایـــە حـــەوای دەكـــەوێ 
و ڕێـــك و ڕاســـت دەیانباتـــە نێـــو ئەشـــكەوتێ، ئەشـــكەوتی چیـــای 
بڵباســـان، ئـــەو ئەشـــكەوتەی كـــە هەوەڵیـــن ماڵـــی بـــاوە ئـــادەم و دایـــە 
حەوایـــە، ماڵـــی ســـەر دنیایـــێ، هەوەڵیـــن مـــاڵ و هەوەڵیـــن ئاگردانـــی 

بـــاوە گـــەورەی هەمـــوو ئادەمیزادێكـــە.
ئەشـــكەوت. ئەشـــكەوتی پەرییـــان، ئـــەو ئەشـــكەوتەی ســـەری دیـــارەو 
بنـــی بـــزر. ئـــەو ئەشـــكەوتەی كـــە لەنـــاوەوە چەندیـــن شـــار و باژێـــڕە، شـــار 
ـــەو  ـــە شـــار و باژێـــڕی ســـەر دنیایـــێ، ئ ـــاوەدان، ئاوەدانتـــر ل و باژێـــڕی ئ
ـــە دەرگای دەرەوەی دەرگایەكـــی بچـــووك و ئاســـایییە.  ئەشـــكەوتەی ك
بـــەاڵم، لەنـــاوەوە هـــەر خـــودا خـــۆی دەزانـــێ چیەیـــو چەنـــدە؟ ئـــەو 
ئەشـــكەوتە... ئـــەو ئەشـــكەوتەی لەســـەر قســـەی شـــوانەكانی شـــەوین 
ــەوی  ــی )كـ ــان، ڕاوچییانـ ــەی ڕاوچییـ ــەر قسـ ـــوارێ، لەسـ ـــیوە خ و ش
ســـپی( ئـــەو ڕاوچییانـــەی بەشـــەو شـــەوی تاریـــك و نووتـــەك لـــە ژوانـــی 
ــە!  ــەی نیـ ــادا وێنـ ــوو دنیـ ــە هەمـ ــەوەی لـ ــەو كـ ــپی ئـ ــەوی سـ ــەو، كـ كـ
ـــی بەیانییـــان  ـــك و ڕوون ـــا تاری ـــدار هەت ـــدار... بێ لەســـەر چینچـــكان و بێ
ـــەو  ـــە، ئ ـــەو شـــوان و ڕاوچییان ـــە! لەســـەر قســـەی ئ ـــی كـــەوێ دان لەژوان
ـــاگادار  ـــەی ڕاوی تاریـــك... تاریـــك و بێدەنـــگ... ئ شـــوان و ڕاوچییان
و بێـــدار لەدەوروبـــەری ئەشـــكەوتی پەرییـــان شـــەو بەســـەر دەبـــەن، ئـــەو 
ـــك،  ـــەوی تاری ـــەو... ش ـــەوە: ))ش ـــەو دەگێڕن ـــە دیویان ـــوان و ڕاوچییان ش
ـــەوەی  ـــوێ، ئ ـــا دەن ـــوێ، ب ـــوێ، ئەســـتێرە دەن ـــەو شـــەوانەی مانـــگ دەن ئ
بەئاگایـــە تەنیـــا و تەنیـــا تاریكییـــە، لـــەو شـــەوە تاریكانـــە، لـــەو شـــەوە 
كـــڕ و بێدەنگانـــە! درەنگـــی شـــەو ئـــەو وەختانـــەی بـــا خەوتـــووە، لـــەو 
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ئەشـــكەوتە ئەشـــكەوتی پەرییـــان، ئـــەو ئەشـــكەوتەی لەنـــاوە خۆیـــدا 
شـــار و باژێڕێكـــە. واڵتێكـــە! لـــەدەرگای ئـــەو ئەشـــكەوتەوە، لـــەو دەرگا 
بچـــووك و ئاســـایییەدا. یـــەك یـــەك  و دوو دوو پـــەری دێنـــە دەرەوە، هێمـــن 
و لەســـەرخۆ لەنێـــو ئـــەو ئەشـــكەوتە تاریكـــە بـــەم شـــەوە تاریكـــە. ئـــەو 
پەرییـــە جوانانـــە! ئـــەو پەرییانـــەی لـــە هەمـــوو پـــەری دنیایـــی جوانتـــرن... 
ــەو  ــاز یـــەك یـــەك و دوو دوو دێنـــە دەرەوە، لـ لەســـەرخۆ هێمـــن ... بەنـ
ـــە!  ـــێ ڕووناكیی ـــك و ب ـــەوە تاری ـــەو ش ـــتێرانە، ل ـــێ ئەس ـــك و ب ـــەوە تاری ش
لەنێـــو ئـــەم ئەشـــكەوتە تاریكـــە، لـــەم شـــەوە تاریكـــە، لەبـــەر تیشـــكی 
ــان،  ــەوقی ڕەنـــگ و ڕووی خۆیـ ــك و شـ ــەر تیشـ ــان، لەبـ ــی خۆیـ جوانـ
بەهێمنـــی و بەنـــازەوە هەنـــگاو داوێـــن و دێـــن، دێـــن و لەســـەر )كانـــی 
ــوو  ــە هەمـ ــەی لـ ــەو پەرییـ ــان، ئـ ــای پەرییـ ــی شـ ــاوێ()5(، كچـ دەرمانـ
ــەر  ــە، بـ ــەوە تاریكـ ــەم شـ ــوان... لـ ــەو پـــەری وا جـ ــرە! ئـ ــان جوانتـ پەرییـ
پێـــی خـــۆی، دەور وبـــەری خـــۆی لـــە ســـایەی تیشـــكی جوانیـــی خـــۆی 
ـــی  ـــەك جلەكان ـــەك ی ـــەوە، ی ـــی دەكەن ـــەری ڕووت ـــە! پ ـــەو پەریی دەبینـــێ، ئ
دادەكەنـــن، یـــەك یـــەك پـــەڕە گوڵەكانـــی لێدەكەنـــەوە، ئـــەو جالنـــەی هـــەر 
ـــی  ـــان بەڕووت ـــای پەریی ـــەو كچـــی ش ـــە، ئ ـــەو پەریی ـــان دێ. ئ ـــە پەریی ل
دەبێتـــە یـــەك پەیكـــەر لـــە تیشـــك، یـــەك پەیكـــەر لـــە جوانـــی، ئـــەو پەرییـــە 
ئـــەو پەرییـــەی كـــە پـــەڕی گوڵبەرگـــی لەبـــەر دادەكەنـــن، ئـــەو پەرییـــەی 
ـــن،  ـــژی دادێن ـــەری ق ـــەی پ ـــەو پەریی ـــۆ ڕادەگـــرن، ئ ـــەری دەســـماڵی ب پ
ـــڕی  ـــی بەك ـــەن. بەهێمن ـــی دەك ـــەری خزمەت ـــەی پ ـــەو پەریی ـــەری... ئ پ
ـــە  ـــك ل ـــەم شـــوێنە تاریكـــەدا، بەوێنـــەی پەیكەرێ ـــەو شـــەوە تاریكـــەدا، ل ل
ــی،  ــاوی كانـ ــا و ئـ ــا و ئـ ــە نـ ــی، دەچێتـ ــە جوانـ ــك لـ ــك، پەیكەرێـ تیشـ
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كانـــی دەرمانـــاوێ. ئـــاو دەبـــێ بەتیشـــك، كانـــی دەبـــێ بەتیشـــك، ئـــەو 
شـــوێنە تاریكـــە، ئـــەو شـــەوە تاریكـــە دەبـــێ بـــە ڕۆژی ڕوونـــاك ڕووناكتـــر 

لەدنیـــای ڕوون، ڕوون وەك دڵـــی ڕوونـــی ئیمانـــداران.
شـــوان دەگێڕنـــەوە، ڕاوچـــی دەگێڕنـــەوە: ئـــەو پەرییـــە جوانـــە، ئـــەو 
ــش  ــەوە، پێـ ــەو بڕەوێتـ ــەوەی شـ ــش ئـ ــان پێـ ــای پەرییـ ــی شـ ــەری كچـ پـ
ئـــەوەی دنیـــا ڕوونـــاك بـــێ، ئـــەو پەرییـــەی پـــەری خزمەتـــی دەكـــەن، 
ـــەری  ـــەی پ ـــەو پەریی ـــرن، ئ ـــۆ ڕادەگ ـــماڵی ب ـــەری دەس ـــەی پ ـــەو پەریی ئ
ـــی  ـــۆی، لەبـــەر ڕووناك ـــی خ ـــەر تیشـــكی جوانی ـــن، لەب ـــۆ دادێن ـــژی ب ق
ڕەنـــگ و ڕووی خـــۆی لـــە كانـــی دێتـــە دەرێ و بـــەو هەمـــوو ڕووناكـــی 
و جوانییـــەوە بـــەو هەمـــوو تیشـــك و بریـــق و باقـــەوە، دەچێتـــەوە نێـــو 
ـــەو ئەشـــكەوتی وەهـــا تاریـــك، تاریـــك وەك دەروونـــی بـــێ  ئەشـــكەوتێ، ئ
ئیمانـــان، ئـــەو ئەشـــكەوتی دەرگا بچـــووك، ئـــەو ئەشـــكەوتی دەرگا دیـــار 
ـــەو  ـــە! ئ ـــڕ و شـــار و واڵت ـــاوەوە باژێ ـــە ن ـــەو ئەشـــكەوتەی ل ـــزرە! ئ ـــن ب و ب
ئەشـــكەوتەی لـــە هەمـــوو ئەشـــكەوتان كۆنتـــر و لـــە هەمـــوو ئەشـــكەوتان 
پـــڕ نهێنیتـــر. ئـــەو خەڵكـــە دەڵێـــن: ئـــەو شـــوانانەی ئـــەو پەرییانـــە دەبینـــن، 
ـــەی دەبینـــن، بەهـــۆی بینینـــی  ـــەو پەرییان ـــەی ئ ـــەو شـــوان و ڕاوچییان ئ
ئـــەو پەرییانـــەوە، ئـــەو پەرییـــە تیشـــكاوییانە! لەخـــۆ دەچـــن، لەخـــۆ دەچـــن 
ـــك  و ســـێ شـــەو و ســـێ رۆژ بەخـــۆ نایێنـــەوە. كـــە بەخـــۆ دێنـــەوە، بەدڵێ
نـــا، بەســـەد دڵ عاشـــق دەبـــن، عاشـــقی ئـــەو پەرییانـــەی لـــە پەرییەكانـــی 
بەهەشـــتێ جوانتـــرن، عاشـــقی ئـــەو پەرییانـــەی نـــە لـــە بەهەشـــتێدا هـــەن 
نـــە لەســـەر دنیایـــێ، ئـــەو عاشـــقانە دەســـتی داری شـــوانیان نامێنـــێ، 
دەســـتی چەكـــی راوێیـــان نامێنـــێ، ئیتـــر دەبـــن بەمجێـــوری ئەشـــكەوت، 
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بەپاســـەوانی ئەشـــكەوت، زســـتان هاویـــن، بەهـــار پایـــز، شـــەوانە هـــەر 
ـــار كانییـــەوە دادەنیشـــن،  ـــوە، بەمانگـــە شـــەوو تاریكـــە شـــەو بەدی لەئێوارێ
دادەنیشـــن بێـــدار. بێـــدار لەژوانـــی ئـــەو پەرییانـــەی نەلەســـەر دنیایـــێ 
هەنـــە، نەلەنێـــو بەهەشـــتێ، ئـــەو پەرییانـــەی شـــەوی تاریـــك لـــەو 
ــی  ــەو كانـ ــی وەردەدەن، ئـ ــاوی كانـ ــۆ لەئـ ــە دەرێ و خـ ــكەوتە دێنـ ئەشـ
ـــكەوتەی  ـــاوی بـــەر دەركـــی ئەشـــكەوتێ، ئـــەو ئەش ـــاوێ، دەرمان دەرمان
ـــە بەهەشـــت دەركـــرا  ـــاوە ئادەمـــی ل ـــادەم، ب ـــاوە ئ ـــە، ماڵـــی ب هەوەڵیـــن ماڵ

ـــزادراو. ـــاوەی س و، ب
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كەندێنـــاوەو  خەڵكـــی  و  بەتایبـــەت  عاڵـــاڵی  گونـــدی  خەڵكـــی 
ــەوەو گوتوویەتـــی،  ــاوە ئادەمـــی دەگێڕنـ ــەزاری بـ ــام لـ ــە عـ قەراجـــێ بـ
ئـــەوێ رۆژێ كـــە )قابیـــل و هابیـــل( بەشـــەڕ دێـــن، ئـــەو شـــەڕەی 
یەكەمیـــن شـــەڕ بـــوو، شـــەڕی )بـــرا كـــوژی( لـــێ كەوتـــەوە، ئـــەو 
براكوژییـــەی كـــە هەمـــوو براكوژییەكانـــی تـــر لەوێـــوە ســـەرچاوە دەگـــرن، 
خەڵكـــی دەگێڕنـــەوە كـــە هابیـــل و قابیـــل دەبێتـــە شـــەڕیان بـــاوە ئـــادەم 
لـــە حەژمەتـــان پشـــت بەدەركـــی ئەشـــكەوتێ دەدا، ئـــەو ئەشـــكەوتی 
ــەو بـــەردەی كـــە هیـــچ  ــەرد، ئـ ــە بـ ــەو بـــەردی زوورگـ بـــەردی ڕەق، ئـ
مرۆڤێـــك، هیـــچ مرۆڤێكـــی پاڵـــەوان، هیـــچ پاڵەوانێكـــی هونەرمەنـــد، 
هیـــچ هونەرمەندێكـــی عاشـــق، لەبـــەر ڕەقـــی و لووســـی ئـــەو چیایـــە، 
ـــەر  ـــەك. یادگارێكـــی لەس ـــەك. هێمای ـــوە وێنەی ـــان نەیتوانی ـــای بڵباس چی
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هەڵكەنـــێ، ناوێـــك ڕســـتەیەكی لەســـەر بنووســـێ، زۆر مـــرۆڤ، مرۆڤـــی 
ـــاون، زۆر  ـــكەوتە ژی ـــا و ئەش ـــەو چی ـــق، ل ـــد و عاش ـــەوان و هونەرمەن پاڵ
جـــاران بەچەكوچـــی تیـــژو گـــران، بەعەشـــق و هونـــەر و پاڵەوانییـــەوە، 
ـــەردە زوورگ  ـــەو ب ـــە... ئ ـــەردە ڕەقان ـــەو ب ـــە. ئ ـــەو چیای ـــە ئ هەنگژاونەت
كوتاویانـــە...  بەعەشـــقەوە،  پاڵەوانـــی هونەرمەنـــد  لووســـانە، زۆر  و 
نووســـینێك... وێنەیـــەك...  هێمایـــەك...  ویســـتوویانە  كوتاویانـــەو 
ــەرد و ئەشـــكەوتانە بەجـــێ بهێڵـــن.  ــا و بـ ــەر ئـــەو چیـ یادگارێـــك لەسـ
بـــەاڵم چیـــای بڵباســـان كـــە ڕەق و لووســـن، هێنـــدە رەقـــن، لەگـــەڵ 
هەمـــوو چەكوچێـــك. لەگـــەڵ هەمـــوو چەكـــوچ وەشـــاندنێك گـــرۆز 
ـــن:  ـــەوەو دەڵێ ـــە دەگێڕن ـــەو خەڵك ـــەر ئ ـــێ هەڵســـاوە، ه ـــان ل گـــرۆز ئاگری
ـــانەوە  ـــای بڵباس ـــەم چی ـــەوە، ل ـــە مـــرۆڤ دۆزیبێتی ـــن ئاگـــر ك ))یەكەمی
دۆزراوەتـــەوە(( ئـــەو بـــەردە ڕەقانـــە لەبـــەر دەســـتی هیـــچ مرۆڤێـــك، 
هیـــچ مرۆڤێكـــی پاڵـــەوان، هیـــچ پاڵەوانێكـــی هونەرمەنـــد، هیـــچ 
ـــوە  ـــەس نەیتوانی ـــەس و ك ـــەوە، ك ـــەرم نەبوونەت هونەرمەندێكـــی عاشـــق، ن
نەخشـــێك... نووســـینێك لەســـەر ئـــەو چیایـــە. لـــەو ئەشـــكەوتە بـــەرد و 
رەق و بـــەردە زوورگانـــە بەجـــێ بێڵـــێ، هـــەر بۆیـــێ زانایان...زانایانـــی 
ــاس هیـــچ  ــرۆڤ نـ ــاس  و مـ ــكەوت نـ ــاس و ئەشـ ــاس و بەردنـ زەوی نـ
پاشـــماوەو نەخـــش و نووســـینێكیان لەســـەر بەدەنـــی ئـــەو چیایـــە بەدەســـت 
ـــە،  ـــەو هەوەڵیـــن ماڵ ـــەو چیـــای بڵباســـان، كۆنیـــی ئ ناكـــەوێ. كۆنیـــی ئ
هـــەر بەتەنیـــا لەنێـــو خەیـــاڵ و چیرۆكـــی كۆنـــی خەڵكـــی كەندێنـــاوەو 
ــی  ــەوان كۆنیـ ــاڵی، ئـ ــدی عاڵـ ــی گونـ ــەت خەڵكـ ــە، بەتایبـ قەراجیدایـ
چیـــای خۆیـــان لـــە هەمـــوو كۆنێكـــی ئـــەو دنیایـــە بەكۆنتـــر دەزانـــن، هـــەر 
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ـــاوە  ـــن، ب ـــل بەشـــەڕ دێ ـــە: وەختـــێ هابیـــل و قابی ـــەوە گوای ـــەوان دەگێڕن ئ
ئـــادەم لەحەژمەتـــان پشـــت بەدەركـــی ئەشـــكەوتێ دەدا، ئـــەو ئەشـــكەوتی 
ڕەق  و لووس...لـــووس و ڕەق و نەخـــش تێنەبـــوو! ئـــەوێ رۆژی بـــاوە 
ــەوە  ــەر چاوییـ ــە بەبـ ــە دەدات، كـ ــەردە ڕەق و لووسـ ــەو بـ ــادەم پشـــت بـ ئـ
كوڕەكانـــی هابیـــل و قابیـــل بەشـــەڕ دێـــن ئـــەو لەحەژمەتـــان گـــەرم 
دادێ و ئارەقـــەی دەكا، ئارەقـــەی دەكا و بەردیـــش بـــەردی رەق و لـــووس 
لەگـــەڵ گەرمـــی و ئارەقـــەی بـــاوە ئـــادەم گـــەرم دادێ، گـــەرم دادێ و 
نـــەرم و شـــل دەبـــێ، نـــەرم و شـــل وەك شـــەمێی. بـــاوە ئـــەو مرۆڤـــی وا بـــە 
شـــان و شـــەوكەت، لەحەژمەتـــان گرانایـــی خـــۆی داوێتـــە ســـەر بـــەردی، 
ئـــەو بـــەردی  وهـــا ڕەق و لـــووس، لەحەژمەتـــان لەحەژمەتـــی بـــاوە ئـــادەم، 
ـــا ڕەق  و  ـــەردی وه ـــەو ب ـــك و ڕاســـت ئ ـــو شـــەمێی، ڕێ ـــێ وەك ـــەرم دەب ن
لـــووس یـــەك بەشـــانی بـــاوە ئـــادەم قـــووڵ دەبـــێ، قـــووڵ دەبـــێ و ئێســـتاش، 
لەبـــەر دەركـــی ئەشـــكەوتێ، ئـــەو ئەشـــكەوتی وهـــا ڕەق و لـــووس، جێـــی 
شـــان و پشـــتی بـــاوە ئـــادەم دیـــارە، دیـــارەو بـــووە بـــە جێنزرگـــە و خەڵكـــی 
ـــەو  ـــك ل ـــە ســـەری و ڕێ ـــە ســـەری، دەچن ـــۆ شـــان و پشـــت ئێشـــە دەچن ب
جێگایـــە دادەنیشـــن، كـــە بـــاوە ئـــادەم لێـــی دانیشـــتووەو پشـــتی پێـــداوە، 
ئەگـــەر شـــانیان بێشـــێ، شانێشـــەی مردنـــێ، ئەگـــەر پشـــتیان بێشـــێ، 
ـــەر  ـــازان بێنـــە س ـــتەو جەن پشـــت ئێشـــەی مردنـــێ، ئەگـــەر بەچـــوار دەس
ـــەو  ـــن، هـــەر كـــە گەیشـــتنە ئ ـــان ب ـــە، ئەگـــەر لەحـــەوت مردن ـــەو جێگای ئ
ـــادەم دا، یەكســـەر و دەســـبەجێ  ـــاوە ئ جێگایـــەو پشـــتیان بەجـــێ پشـــتی ب
عەلەمیـــان لەبـــەر دەبـــڕێ، شانێشـــەو ژانـــە پشـــتی ســـەد ســـااڵن، بەچـــا و 
قوچێنەكـــی چـــاك دەبێتـــەوە، چـــاك بوونەوەیـــەك، وەك ئـــەوەی چ رۆژان 
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شـــان و پشـــتیان نەهێشـــابێ، خـــۆ ئەگـــەر خـــۆ لەئـــاوی ))دەرمانـــاو((
ـــار  ـــن ج ـــۆ یەكەمی ـــن ب ـــەر ســـەگی تای ـــاوەی ه ـــەو دەرمان ـــدەن، ئ ێ وەرب
پیشـــانی بـــاوە ئادەمـــی دا، ئـــەو دەرمانـــاوەی دەرمانـــی هەمـــوو دەردانـــە، 
ئـــەو دەرمانـــاوەی تەنیـــا دەردی مردنـــێ نەبـــێ، دەنـــا هەمـــوو دەردێكـــی 
چـــاك دەكاتـــەوە، چـــاك و ســـاغ وەك ســـاغی رۆژی هەوەڵـــێ، ئەگـــەر 
كەســـێك پشـــت و شـــانی بێشـــێ و بچێتـــە ســـەر بـــەردی بـــاوە ئـــادەم و 
چـــاك نەبێتەوە ـــ ! ئەگـــەر كەســـێك دەردێكـــی گرانـــی بـــێ و خـــۆ لەئـــاوی 
ـــاوەو  ـــەوە خەڵكـــی كەندێن ـــەوە! ئ ـــدا و چـــاك نەبێت ـــاوێ وەرب ـــی دەرمان كان
قەراجـــی بەتایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی، لێـــی دەكەونـــە گومـــان 
ـــەو خەڵكـــە  ـــردووە؟(( ئ ـــێ ك ـــت لەك ـــەی بكـــە، خیانەت ـــن: )) تۆب و دەڵێ
دەگێڕنـــەوە كـــە گوایـــە : بـــاوە ئـــادەم، هەوەڵیـــن دەســـنوێژی بەئـــاوی ئـــەو 
ــەر  ــژی لەسـ ــن نوێـ ــووە، هەوەڵیـ ــاوێ هەڵگرتـ ــی دەرمانـ ــەی، كانـ كانییـ
ــەوە  ــوای ئـ ــە خـ ــی لـ ــاو پاڕانەوەشـ ــن دوعـ ــردووە، هەوەڵیـ ــەردە كـ ــەو بـ ئـ
بـــوو كـــە : )) خودایـــە، بـــۆ خاتـــری گەورەیـــی خـــۆت، ئـــەم بـــەرد و 
ـــوو  ـــك، دەردی هەم ـــوو دەردێ ـــی هەم ـــان، دەرمان ـــە بكـــەی بەدەرم كانیی
كەســـێك، تەنیـــا ئـــەو كەســـانە نەبـــێ كـــە خیانـــەت دەكـــەن!(( خەڵكـــی 
بـــەو كەســـە دەڵێـــن كـــە دەچێتـــە ســـەر بـــەردی و خـــۆ لەئـــاوی كانـــی 
ـــە،  ـــە، تۆب ـــەی بك ـــڕۆ تۆب ـــن: )) ب ـــی دەڵێ ـــەوە، پێ وەردەدا و چـــاك نابێت
بزانـــە! خیانەتـــت لەكـــێ كـــردووە!(( خیانـــەت. خیانـــەت لـــە ماڵـــی 
خـــۆت، لەخەڵكـــی گونـــدی خـــۆت، لەخەڵكـــی ناوچەكـــەی خـــۆت، 
ـــت  ـــە خیانەت ـــاوەڕ بزان ـــرۆڤ  و ب ـــە م ـــەت ل ـــە خاكەك ـــەت. ل ـــە نەتەوەك ل
لەكـــێ كـــردووە! ئـــەو كەســـەی بچێتـــە ســـەر بـــەردی بـــاوە ئادەمـــی و خـــۆ 
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لەئـــاوی كانـــی دەرمانـــاوێ وەربـــدا و چـــاك نەبێتـــەوە، ئـــەو كەســـە لەكـــن 
خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی بەتایبەتـــی خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی 
– ڕوو ڕەشـــترین كەســـە- ئـــەو كەســـە لـــە خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی 
بەتایبـــەت لـــە خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی دادەبـــڕێ، دادەبـــڕێ و كـــەس 
ســـاڵوی لـــێ نـــاكا و كـــەس ســـاڵوی لـــێ وەرناگرێتـــەوە، كـــەس باراشـــی 
بـــۆ ناباتـــە ئاشـــی، هیـــچ ئاشـــێك باراشـــی بـــۆ لـــێ نـــاكا، كـــەس نایكاتـــە 
ـــێ  ـــی ل ـــێ، كـــەس ژن ـــی نادات ـــە ســـەپان، كـــەس ژن شـــوان، كـــەس نایكات
ناخـــوازێ، دوژمنـــت... دوژمنـــی باوەكوشـــتەت دوژمنـــە خائینەكانـــت 
لـــەو كەســـانە بـــن، كـــە نەخـــۆش دەكـــەون و دەچنـــە ســـەر بـــەردی بـــاوە 
ـــەوە. ـــاوێ وەردەدەن و چـــاك نابن ـــی دەرمان ـــاوی كان ـــۆ لەئ ئادەمـــێ و خ
ـــە چـــاك  ـــداوەش ك ـــودا پێ ـــەو خ ـــەوە، ئ ـــە چـــاك دەبێت ـــەو كەســـەش ك ئ
دەبێتـــەوە، نانـــی دەبـــێ بـــە موتفـــەڕك، دەســـتی دەبـــێ بـــە موتفـــەڕك، 
ـــەر نەخۆشـــی  ـــد لەس ـــدا و گون ـــەو گـــەڕەك و گون ـــاڵ، گەڕەك ـــەو م ماڵ
دەگێـــڕن، نەخـــۆش... نەخۆشـــی گـــران، گـــران و دەردەدار، دەردەداری 

ـــێ چـــاك دەبێتـــەوە. ســـەر مردنێـــی پ
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گونـــدی  خەڵكـــی  بەتایبەتـــی  قەراجـــی،  كەندێنـــاوەو  خەڵكـــی 
ــاو  ــە ئـــەو ســـەگە، ئـــەو ســـەگی چـ عاڵـــاڵی ئـــەوە چـــاك دەزانـــن، كـ
ـــووك(  ـــاڵ و چەلت ـــدی )عاڵ ـــە نێـــوان گون ـــەگەی ل ـــەو س بەفرمێســـك، ئ
ی لەســـەر گـــردی )بێمـــرادان( وەركەوتـــووەو چـــاوی بڕیوەتـــە رێـــگای 
هەولێـــر ئـــەو ســـەگەی فرمێســـكی لـــە چـــاوان دەبـــارێ، فرمێســـك نـــا 
... ئاســـنا و ... ئاســـنا و نـــا تیـــژا و، ئـــەو ســـەگەی كـــە باپیـــرە 
ــرد و  ــی كـ ــاوە ئادەمـ ــە بـ ــوازی لـ ــەگەیە پێشـ ــەو سـ ــەوو ئـ ــەورەی ئـ گـ
ئەشـــكەوتە بـــێ بنەكـــەی پیشـــان دا و بردییـــە ســـەر ئـــاوی دەرمانـــاوێ. 
ــز و  ــێ ڕیـ ــە سـ ــەگەیە كـ ــەو سـ ــی ئـ ــی یەكەمـ ــەگە ڕەچەڵەكـ ــەو سـ ئـ
گـــەرم... فرمێســـكی ئـــاو نـــا ... فرمێســـكی خوێـــن نـــا، فرمێســـكی 
ـــژاوی ئاســـناوی لەچـــاوان  ـــژاوی ئاســـناوێ، فرمێســـكی تی ـــژا و. تی تی
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دەبـــارێ و لەســـەر گـــردی بێمـــرادان بەرامبـــەر بـــە رێـــگای هەولێـــر 
ــز  ــێ ریـ ــەرم و سـ ــووەو گـ ــەرم داهاتـ ــوورە گـ ــاوەو وەك كـ ــاخ ڕمـ وەك شـ
ـــەو ســـەگەیە  ـــە ڕەچەڵەكـــی ئ ـــەو ســـەگە ل ـــژاوان لەچـــاو دەبارێنـــێ، ئ تی
لەبـــەر دەرگای ئـــەو مااڵنـــە وەرنەدەكـــەوت، نانـــی دەســـتی ئـــەو ژنانـــەی 
نەدەخـــوارد كـــە خاوەنەكانیـــان نەخـــۆش و دەردەدار بـــوان و چووبانـــە ســـەر 
ــاوە ئادەمـــێ و خۆیـــان لەئـــاوی كانـــی دەرمانـــاوێ وەردابـــا  بـــەردی بـ
و چـــاك نەبوانایـــەوە، كـــە موتفەڕكـــی ئـــەو كانـــی و بـــەردە كاری لـــێ 
نەكردبـــان، ئـــەو ماڵـــەی ئـــەو ســـەگە لەبـــەر دەرگایـــان وەرنەكەوتبـــا، ئـــەو 
ـــەت،  ـــاڵی بەتایب ـــدی عاڵ ـــدی. گون ـــەر چـــاوی خەڵكـــی گون ـــە لەب ماڵ
خەڵكـــی كەندێنـــا وە،  و قەراجـــی بەشـــێوەیەكی گشـــتی بەچاوێكـــی 
ســـووك ... بەڕقێكـــی زۆرەوە، ئـــەو ڕقـــەی لـــە خائینانـــی هەڵدەگـــرن! 
ـــەی  ـــەو مااڵن ـــرد، ئ ـــان دەك ـــەو مااڵنەی ـــەیری ئ ـــەوە س ـــەو ڕق لەچـــاوی ئ

ئـــەو ســـەگەیان لەبـــەر دەركـــی وەرنەكەوتبـــا.
ـــاخ  ـــرادان، وەك كەپكـــە ش ـــەر گـــردی بێم ـــەگە ئێســـتاش لەس ـــەو س ئ
ڕمـــاوەو بەرامبـــەر بەڕێـــگای شـــاری هەولێـــر و لەنێـــوان گونـــدی 
)عاڵـــاڵ(ی  و )چەلتـــووك(ی وەك كـــوورەی گـــەرم داهاتـــووەو ســـێ ریـــز 
فرمێســـكان دادەبارێنـــێ، فرمێســـك نـــا. خوێنـــاو.. خوێنـــاو نـــا... ئاســـنا 
و ئاســـناوی تیـــژا و، تیـــژا و تـــك تـــك دەڕژێتـــە ســـەر گڵـــە ســـوورێ، 
ـــدوو. چـــززەی  ـــە ســـوورەی وەك نەرمـــە گۆشـــتێ گۆشـــتی زین ـــەو گڵ ئ

لێـــوە دێ و دەســـووتێ، دەســـووتێ و دەســـووتێتەوە.
خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی، 
ــاوە  ــە ڕۆژانـــی بـ ــەم ســـەگە، لـ ــەم ســـەگە، مێـــژووی ئـ ڕەچەڵەكـــی ئـ
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ئادەمـــەوە، لـــە ســـەگی بەوەفـــای بـــاوە ئادەمـــەوە، دەهێنـــن... دەهێنـــن 
ــە  ــتا لـ ــە ئێسـ ــكەی كـ ــاو بەفرمێسـ ــەگە چـ ــەو سـ ــە ئـ ــا دەیگەیەننـ و تـ
نێـــوان گونـــدی چەلتـــووك و گونـــدی عاڵـــاڵی لەســـەر گـــردی بێمـــرادان 
ڕمـــاوەو ڕوو لەهەولێـــر وەك كـــوورەی گـــەرم داهاتـــووەو ســـێ ڕیـــز 

فرمێســـك... فرمێســـكی تیـــژاو دادەبارێنـــێ.
ئـــەو خەڵكـــە لـــە پیرانـــی خۆیـــان بیســـتووە، پیرانیـــش لـــە باپیرانـــی 
ــتووە،  ــان بیسـ ــەورەی خۆیـ ــرە گـ ــە باپیـ ــش لـ ــتووە، باپیرانیـ ــان بیسـ خۆیـ
ــكە  ــاو بەفرمێسـ ــەگی چـ ــەم سـ ــەگە، ئـ ــەم سـ ــەورەی ئـ ــرە گـ ــە باپیـ كـ
بـــووە، بەدیـــار )یارانـــی ئەشـــكەوت(ەوە زەپ و زینـــدوو وەركەوتـــووەو 
پاســـەوانی لێكـــردوون، پاســـەوانی لێكـــردوون و ئـــەو هەمـــوو ســـاڵە ئـــەوان 
ـــوون، ســـەگ... ســـەگی  ـــە خـــەوی شـــیریندا ب ـــی ئەشـــكەوت- ل –یاران
بەڕەچەڵـــەك، ســـەگی بـــاوە ئـــادەم، ســـەگی بەوەفـــا، بەهەمـــوو ئازایەتـــی  
و وەفایەكـــەوە، رۆژ و شـــەو، زســـتان و هاویـــن، ئـــەم هەمـــوو ســـاڵە لەســـەر 
ـــەك  ـــە؟! ی ـــەك هەناســـە چیی ـــتوونیەتی، ی ـــووەو پاراس ـــان ب ـــەك ئاگاداری ی
چـــاو قوچێـــن چییـــە؟ بەجێیـــان ناهێڵـــێ و بەدەوریانـــدا دەســـووڕێتەوە، 
ــەو لێكەوتوویـــی دەیانپارێـــزێ و  ــاڵە بەزیندوویـــی و خـ ــوو سـ ــەم هەمـ ئـ
لێناگـــەڕێ دز ماڵەكانیـــان بـــەرێ، گـــورگ كەرەكانیـــان بخـــوا، هـــەر لـــە 
پاداشـــتی ئـــەم پاســـەوانییە، لـــە پاداشـــتی ئـــەم وەفادارییـــە بـــێ وێنەیـــە، 
خـــودا... خـــودای بانـــی ســـەر بەزەیـــی پێـــدا دێتـــەوەو لەیارانـــی دانابـــڕێ 
و گفتـــی چوونـــە بەهەشـــتی بەویـــش دەدا. ئـــەوە یەكەمیـــن جـــارە، 
لـــە بـــاوە ئادەمـــەوە تـــا بەئەمـــڕۆ ســـەگ. ســـەگی بەســـتەزمان، بـــەر 
ڕەحمەتـــی خـــودای بكـــەوێ و خـــودا خـــۆی گفتـــی چوونـــە بەهەشـــتێی 
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پێبـــدا، ئـــەو بەهەشـــتەی خـــودا هـــەر بەتەنیـــا بـــە خۆشەویســـتانی خـــۆی 
ــێ،  ــاالوە بـ ــاری تەعـ ــەن بـ ــەش لەالیـ ــەو گفتـ ــت! ئـ ــێ، گفـ ڕەوا دەبینـ
گفتیـــش گفتـــی چوونـــە بەهەشـــتێ، چوونـــە بەهەشـــتی ســـەگ، 
ســـەگی چـــاو بەفرمێســـك، ئـــەو ســـەگەی ئێســـتا لەســـەر گـــردی 
بێمـــرادان... ڕەپ و ڕاســـت وەركەوتـــووە، ڕێـــك و ڕاســـت بەڕەچەڵـــەك 
دەچێتـــەوە ســـەر ڕەچەڵەكـــی ئـــەو ســـەگەی كـــە ســـەگی بەهەشـــتێیە. 
ئـــەو خەڵكـــە دەڵێـــن: ))باپیرانمـــان گوتوویانـــە، هـــەر باپیرانـــی ئـــەو 
ـــا...  ـــووە، وەختـــی خـــۆی كـــە خـــودا خـــودای بانـــی ســـەر، دەری ســـەگە ب
دەریـــای پـــان و بەریـــن پـــان و پـــۆڕی بـــۆ حەزرەتـــی )موســـا( شـــەق 
ـــەوەو  ـــا شـــەقبووەكەدا پەڕیوەت ـــو دەری ـــووەو بەنێ كـــرد، پێـــش حـــەزرەت كەوت

ترســـی حەزرەتـــی شـــكاندووە((
ــەوە  ــاڵی لـ ــدی عاڵـ ــی گونـ ــی، خەڵكـ ــاوەو قەراجـ ــی كەندێنـ خەڵكـ
ماندوونابـــن، كـــە چیـــرۆك. چیـــرۆك و بەســـەرهاتە زۆرەكانـــی ڕەچەڵـــەك 
و باپیرانـــی ئـــەو ســـەگە چـــاو بەفرمێســـكە بگێڕنـــەوە، هـــەر ئـــەوان 
ــەر  ــڕی و لەسـ ــتییەكەی بەپـ ــوح كەشـ ــی نـ ــە حەزرەتـ ــەوە: ))كـ دەگێڕنـ
ئـــاوێ دەســـووڕایەوە دەســـووڕایەوە لەتـــی دەدا، لەتـــی دەداو جێـــگا نەبـــوو 
بنیشـــێتەوە، پـــاش چـــل شـــەو و چـــل ڕۆژان، ئـــا و لەتووڕەیـــی خـــۆی 
كـــەوت، الفـــا و هێمـــن بـــووەوە، گوێـــی شـــاخان بەدەركەوتـــن، حـــەزرەت 
ــان  ــە زۆر چیایـ ــەی لـ ــان و ئامانەتـ ــڕ لەژیـ ــتییە پـ ــەو كەشـ ــتی ئـ كەشـ
ــوو،  ــدە بـ ــێ فایـ ــان، بـ ــەر زۆر چیایـ ــردە سـ ــتی بـ ـــردەوە، كەشـ ــك ك نزیـ
زۆر چیـــا خۆیـــان )بێخێـــر()6( كـــرد و لـــە خۆیـــان ڕانـــەدی ئـــەو بـــارە 
گـــران و پیـــرۆزە، ئـــەو كەشـــتییە پـــڕ لـــە )ژیـــان(ە وەرگرنـــەوەو بـــۆ 
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ـــەوە.  ـــو دڵـــی مرۆڤ ـــژوو بچنـــە نێ ـــو مێ ـــەو پیرۆزییـــەوە بچنـــە نێ ـــان ب خۆی
ئـــەو چیایـــەی كـــە خـــۆی بـــۆ كەشـــتییەكە خـــۆش كـــرد و خـــۆی بـــۆ 
ـــە  ـــەو چیای ـــرد، ئ ـــەوی ك ـــۆ ن كەشـــتییەكە رێكخســـت و پشـــتی خـــۆی ب
چیـــای ڕەق و لـــووس، چیـــای ئـــازاو لێهاتـــوو، چیـــای میـــوان دۆســـت، 
چیـــای بڵباســـان بـــوو، خەڵكەكـــە دەگێڕنـــەوە، كـــە ئـــەوێ ڕۆژی چیـــای 
بڵباســـان بـــۆ یەكەمیـــن جـــار و دوا جـــار بەقســـە هـــات، بەقســـە هـــات 
ــوو...  ــا. فەرمـ ــت هێنـ ــی، بەرەكەتـ ــر بێـ ـــەزرەت بەخێـ ــی: )) ح و گوتـ
ـــە  ـــەرەف و پیرۆزیی ـــەو ش ـــە، گـــەورەم بكـــەو ئ ـــر پێت ـــەرم لەژێ ـــوو س فەرم
بەمـــن ڕەوا ببینـــە، حـــەزرەت چۆنـــت لـــەدڵ خۆشـــە، كەشـــتییەكەت 
چۆنـــی دەوێ، ئاوەدانییەكـــە چۆنیـــان مەیـــل لێیـــە، مـــن ئەوەتـــا هـــام لـــە 
خزمەتتـــان!(( خەڵكەكـــە لەســـەری دەڕۆن و دەگێڕنـــەوە: ئـــەوێ ڕۆژێ، 
ئـــەو چیـــا بـــەردە ڕەق و لـــووس و تیـــش تێنەبـــووە، لەبـــەر پێـــی پیـــرۆزی 
حـــەزرەت و لەژێـــر كەشـــتییە پـــڕ لـــە ئاوەدانـــی  و ژیانەكـــەی حـــەزرەت، 
لەژێـــر كەشـــتییە مانـــدوو و هیـــالك و دڵ پـــڕ لـــە مەترســـییەكەی 
ــەزرەت  ــڕی، حـ ــۆی بـ ــە خـ ــی لـ ــردوو لۆچـ ــەوی كـ ــۆی نـ ــەزرەت خـ حـ
پـــاش چـــل شـــەو و چـــل رۆژان، چـــل شـــەو و چـــل ڕۆژەی چـــل 
ــاوەدان و گرانـــی لەســـەر  ــا ئـ ــتییەی وهـ ــاڵەیی، كەشـــتی ئـــەو كەشـ سـ
ـــەو  ـــە ســـەر ئ ـــوو، هـــەر ل ـــای بڵباســـان ب ـــە چی ـــەو چیای ـــا ڕاگـــرت. ئ چی
ـــەوە،  ـــەوەی وشـــكانی بدۆزێت ـــۆ ئ ـــدا ب ـــی هەڵ ـــوو، حـــەزرەت قەل ـــە ب چیای
ــتەوەو  ــتەوە، نیشـ ــەل( ی نیشـ ــە قـ ــدی )كەنداڵـ ــەو كەنـ ــات و لـ ــەل هـ قـ
ـــە  ـــردەوە ب ـــەم شـــوێنەی ك ـــەر ئ ـــۆ جـــاری دووەم ه ـــەوە، دیســـان ب نەگەڕای
هێالنـــە، جـــاری دووەم حـــەزرەت، حەزرەتـــی لـــە قـــەل بێهیـــوا! كۆتـــری 
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هەڵـــدا. كۆتـــری پیـــرۆز... كۆتـــری موبـــارەك، گەڕایـــەوە، گەڕایـــەوە 
ـــر،  ـــەوەی كۆت ـــی شـــاد بەگەڕان ـــەزرەت... حەزرەت ـــەوە، ح ـــە زەیتوون بەچڵ
دڵتەنـــگ لـــە نەهاتنـــەوەی قـــەل، كەشـــتی ... كەشـــتییە پـــڕ لەژیانەكـــەی 
لەســـەر پشـــتی چیـــای بڵباســـان، ئـــەو چیایـــەی لـــە هەمـــوو چیایـــان 
ئازاتـــرە، كەشـــتی ڕاگـــرت. كەشـــتی ڕاگـــرت و یەكەمیـــن گیانلـــەوەر 
پێـــش هەمـــووان، پێـــش حەزرەتـــی نوحیـــش لەكەشـــتی دابـــەزی، خەڵكـــی 
دەگێڕنـــەوە دەڵێـــن: ))ئـــەم زینـــدەوەرە، ســـەگ بـــوو(( ســـەگی باپیـــرە 
ــوان  ــتا لەنێـ ــەگەی ئێسـ ــەو سـ ــك، ئـ ــاو بەفرمێسـ ــەگی چـ ــەورەی سـ گـ
گونـــدی عاڵـــاڵ و چەلتووكـــی، لەســـەر گـــردی بێمـــرادان، ڕوو لـــە 
هەولێـــر وەركەوتـــووە، وەركەوتـــووەو وەك كـــوورەی ئاگـــر گـــەرم داهاتـــووەو 

ســـێ ڕیـــز فرمێســـكان دادەبارێنـــێ.
خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بـــە تایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی 
عاڵـــاڵی، هـــەر بەتەنیـــا ئـــەو ڕوودا و  و چیرۆكانـــە ناگێڕنـــەوە، كـــە 
لەباپیرانیـــان بیســـتووە، لـــە ڕۆژانـــی بـــاوە ئـــادەم و حەزرەتـــی نـــوح ڕوویـــان 
ــاوی  ــە بەچـ ــەوە، كـ ــەرهاتانەش دەگێڕنـ ــرۆك و بەسـ ــەو چیـ داوە، زۆر لـ
ــاس  ــە بـ ــەرهاتانەی كـ ــرۆك و بەسـ ــەو چیـ ــن، ئـ ــان دیویانـ ــەری خۆیـ سـ
لەئازایەتـــی بـــاب و باپیـــری ئـــەو ســـەگی چـــاو بەفرمێســـكە دەكـــەن، 
هـــەر یەكێكیـــان بگـــری، لەگـــەڵ هـــەر یەكێكیـــان بدوێـــی و باســـی 
ســـەگ بكـــەی، ئـــەو یەكســـەر دەچێتـــە ســـەر باســـی )ســـەگی حەجـــێ( 
ـــەگی چـــاو  ـــەورەی س ـــرە گ ـــە باپی ـــت دەكات ـــك و ڕاس ـــەگەی ڕێ ـــەو س ئ

ــك. بەفرمێسـ
ــێ((  ــەگی حەجـ ــەگ، ))سـ ــت سـ ــتا و پشـ ــەگی پشـ ــەگ، سـ سـ
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ـــاوەو  ـــاڵ و كەندێن ـــە ســـەگی حەجـــێ؟ هەمـــوو خەڵكـــی عاڵ ـــووە ب چـــۆن ب
قەراجـــی ئـــەوە دەزانـــن و دەگێڕنـــەوە، كـــە )حەســـەن كـــەر گـــەورە( حەســـەن 
ــەوش و  ــت لەحـ ــتا و پشـ ــەگە پشـ ــەو سـ ــە ئـ ــەی، كـ ــەو ماڵـ ــەورەی ئـ گـ
ماڵـــی ئـــەوان گـــەورە بـــووە. ڕوو لەماڵـــی خـــوای دەكا و بەســـواری 
ـــگا  ـــەو ڕێ ـــگا دوورە، ئ ـــەو ڕێ ـــگ، ئ ـــا وبان ـــەری گـــەورە و بەن ـــەر... ك ك
ـــە مەترســـی،  ـــڕ ل ـــو ســـەحرا  و پ ـــگای نێ ـــەو ڕێ ـــەر، ئ ـــە ب ـــرۆزە دەگرێت پی
ــەو  ــە و مانـــگ دوایـــی نایـــێ، ئـ ــە بـــەڕۆژ و حەفتـ ــەو رێگایـــەی كـ ئـ
ڕێگایـــەی ســـاڵ و دوو ســـاڵی دەوێ، دەگێڕنـــەوەو دەڵێـــن: )) حەســـەن 
كـــەر گـــەورە توێشـــەی ڕێـــگا لـــە كـــەر بـــار دەكا و گـــەردن ئـــازادی 
لەگـــەڵ یەكـــە یەكـــەی خەڵكـــی گونـــدی دەكا و بـــەڕێ دەكـــەوێ، 
ــە  ــێ! كـ ــەگی حەجـ ــوت سـ ــان دەگـ ــان پێیـ ــەگەی پاشـ ــەو سـ ســـەگ، ئـ
ـــەر  ـــش حەســـەن ك ـــرە گـــەورەی ســـەگی چـــاو بەفرمێســـك، پێ ـــە باپی دەكات
گـــەورەی دەكـــەوێ، ئـــەو حەســـەن كـــەر گەورەیـــەی پاشـــان بـــووە ))حاجـــی 
ــەو  ــەوە، ئـ ــدەدەن ســـەگ بگێڕنـ ــدی زۆر هەوڵـ ــەن(( خەڵكـــی گونـ حەسـ
ســـەگەی كـــە تائێســـتا كـــەس دڵـــی نەهاتـــووە داری لـــێ ڕاســـت بكاتـــەوە، 
هەڕەشـــەی لێدانیـــان لێكـــرد. بـــەاڵم، ســـەگ. ســـەگی بەوەفـــا، بەهێمنـــی 
و بـــێ خـــۆ شـــێلووكردن، بەچـــاوان لـــە حەســـەن كـــەر گـــەورە و خەڵكـــی 
گونـــدی دەپاڕایـــەوە، ســـەگ ســـەگی بەســـتەزمان، ئـــەو ســـەگەی 
بەڕەچەڵـــەك دەچێتـــەوە ســـەر ســـەگی بـــاوە ئـــادەم، هێنـــدە بەســـۆزەوە 
دەنووســـكایەوە، بەچـــاوان دەپاڕایـــەوە، هـــەر هێنـــدەی نەمابـــوو بەقســـە بـــێ، 
حەســـەن كـــەر گـــەورە و خەڵكـــی گونـــدی كـــە ئـــەو بەســـتەزمانە ئاوهـــا 
ـــی بشـــكێنن. ـــێ بگـــرن و دڵ ـــی ل ـــادا رێ ـــی ن ـــان بەرای ـــر دڵی ـــن، چیت دەبین
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پـــاش ســـاڵێك  و چـــوار مانـــگ، پـــاش ســـەفەری دوور و درێـــژی 
حـــەج، كـــە حاجـــی حەســـەن دەگەڕێتـــەوە، پێـــش ئـــەوەی لـــە گـــەرووان 
بـــەدەر كـــەوێ، ســـەگی تایـــن، ســـەگی بەوەفـــا، پێـــش حاجـــی حەســـەنی 
دەكـــەوێ و یەكســـەر دەچێتـــە نێـــو حەوشـــەی ماڵـــی حەســـەن كـــەر 
گـــەورەی و لەســـەر ســـەكۆی یـــەك بـــە بەژنـــی خـــۆی خـــۆ بەكـــەس و 
كار و ژن و منداڵـــی حاجـــی حەســـەنی پیشـــان دەدا، كـــە خەڵكەكـــە 
چاویـــان بەســـەگ دەكـــەوێ، هـــاوار دەكـــەن و دەڵێـــن: )) ســـەگی حەجـــێ 
هاتـــەوە!(( مـــاڵ و منداڵـــی حەســـەن كـــەر گـــەورەی، خـــزم و كـــەس و دەر 
ـــەوەو ســـەگ،  ـــان كـــۆ دەبن ـــدی، هـــەر هەمووی ـــی گون ـــران و خزمان و جی
ســـەگی حەجـــێ پێشـــیان دەكـــەوێ و پێكـــەوە دەچنـــەوە پێشـــوازی حاجـــی 
حەســـەنی، ئـــەو حاجـــی حەســـەنەی ســـاڵێك  و چـــوار مانگـــە بـــێ ســـەر 
ـــووە، خەڵكـــی  ـــا ئەمـــڕۆ هیـــچ هەواڵێكـــی نەب و شـــوێنە، ڕۆیشـــتووە و ت
ـــواری  ـــە س ـــەوەو ل ـــەن دەكەن ـــی حەس ـــۆ حاج ـــاوەش ب ـــزەوە ب ـــدی بەڕێ گون
كـــەرە گـــەورەی دادەبەزێنـــن و یـــەك یـــەك شـــان و دەســـتی مـــاچ دەكـــەن.
لـــە حاجـــی  پاشـــان حاجـــی حەســـەن گێڕاویەتیـــەوە، خەڵكیـــش 
ـــەو ســـەگە، ســـەگی بەوەفـــا، ســـەگی حەجـــێ،  ـــەوە، ئ حەســـەنی دەگێڕن
ــی  ــی حاجـ ــییە گیانـ ــڕ مەترسـ ــرۆز و پـ ــەفەرە پیـ ــەو سـ ــار لـ ــد جـ چەنـ
حەســـەنی كڕیوەتـــەوە، حاجـــی حەســـەن گوتوویەتـــی: )) ئـــەو ســـەگە 
ســـەگی بەوەفـــا چاوســـاغی مـــن بـــوو، لـــە گەردەلوولـــی بیابـــان، 
لەشـــەوی تاریكـــی بیابـــان، ســـەگ ســـەگی بەوەفـــا، وا چاكـــە بڵێـــم: 
ســـەگی شـــارەزا، هێمـــن و لەســـەرخۆ پێشـــم دەكـــەوت، رێـــگای بـــزر 
ـــرد گـــرد.  ـــرد. گ ـــان هەڵیدەك ـــەبای بیاب ـــەبا، ڕەش ـــرد، ئەگـــەر ڕەش نەدەك
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گـــردە لمـــی دەگواســـتەوەو هەمـــوو نیشـــانەیەكی دەســـڕیەوە، ســـەگ... 
ســـەگی زیـــرەك ســـەگی بـــە هەســـت هێنـــدەی بـــەس بـــوو، لەســـەر لمـــۆزی 
ــتێران،  ــە ئەسـ ــاوی ببڕێتـ ــار چـ ــكا و دوو جـ ــۆن بـ ــەوێ و زەوی بـ وەركـ
یەكســـەر هەڵدەســـتایەوە ســـەر پێیـــان و ئاوڕێكـــی پـــڕ لـــە دڵنیایـــی لـــە 

مـــن دەدایـــەوەو پێشـــم دەكـــەوت((.
حاجـــی حەســـەن گوتوویەتـــی: )) ســـەگی بەوەفـــا، هـــەر بەتەنیـــا 
ڕێناســـی نێـــو ڕەشـــەبای بیابـــان و شـــەوی تاریـــك نەبـــوو، بەڵكـــە پاڵـــەوان 

ـــوو.  و پاســـەوانی مەترســـییانیش ب
گیایـــەك  بڕكـــە  لەســـەر  كـــەرم  بۆرژابـــووم،  غەرگـــەدا  لەنێـــو 
ــوو، كاتێـــك  ــەوە وەركەوتبـ ــازا بەدیارمـ ــتابووەوە، ســـەگ ســـەگی ئـ بەسـ
ـــوو، كـــە  ـــم، دەنگـــی ســـەگەكە ب ـــاگا هات ـــەوەی بانگـــم بكـــەن، بەئ وەك ئ
ـــو  ـــەر ســـێ گـــورگان، ســـێ گورگـــی برســـیی نێ ـــردەوە، بەرامب چـــاوم ك
بیابـــان وەســـتابوو، وەك شـــێر دەیمڕانـــد و پێشـــی لێگرتبـــوون، گورگـــەكان 
چاویـــان پـــڕ بـــوو لـــە برســـییەتی و تووڕەیـــی، گـــەش و پـــڕ تـــرس 
ـــەر  ـــە ب ـــژ و برســـی دەهاتن ـــژ، تی ـــووڕەو تی ـــان ت دەتریســـكانەوە، ددانەكانی
ـــم: )) منیـــش دەبمـــە  ـــی خۆمـــدا گوت ـــا لەدڵ ـــم هێن چـــاو، شـــادەی مردن
ـــان خواردوونیەتـــی،  ـــەو ژمـــارە زۆرانـــەی كـــە گورگـــی بیاب ژمارەیـــەك ل
منیـــش ئێســـكم تێكـــەڵ بـــەو ئێســـكانە دەبـــێ و دەبـــم بـــە یەكێـــك لـــەو 
ئێســـكە بـــێ ناونیشـــان  و كـــەس نەناســـانە، لەپـــڕ ســـەگ... ســـەگی 
ئـــازا، ســـەگی پاســـەوان، ســـەگی پاڵـــەوان كـــە هەســـتی كـــرد مـــن 
بەئـــاگا هاتـــووم، وەك بروســـكە پـــڕی دایـــە گـــەرووی یەكێكیـــان و 
لەعـــەردی وەردا و گـــەرووی دڕی. كـــە گورگەكانـــی تـــر چاویـــان 
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ـــا، كەوتنـــە  بەخوێـــن كـــەوت دەمیـــان لەخوێـــن و گـــەرووی هاوەڵەكەیـــان ن
ـــازا ســـەگی  ـــن مشـــتن، ســـەگ ... ســـەگی ئ ـــواردن و خوێ گۆشـــت خ
پاڵـــەوان وەك شـــێرێكی ســـەركەوتوو لەشـــەڕێكی گـــران بەدیاریانـــەوە 
دەیمڕانـــد. هـــەر ئەوەنـــدە گورگـــەكان بـــە خۆهاتنـــەوە، لەترســـان وەك 
ـــازا  ـــد، ســـەگی ئ ـــان تەقان ـــەوەو تێی ـــان نای ـــو گەڵی ـــان لەنێ ـــەڵ كلكی چەق
كەوتـــە دوایـــان و هەڵیبڕیـــن، تـــا لـــە چـــاو بـــزر بـــوون، كـــە گەڕایـــەوە دەم 

بەخوێـــن، ســـەركەوتووانە دوورا و دوور بەرامبـــەرم وەركـــەوت.((
حاجـــی حەســـەن گێڕاویەتیـــەوە، خەڵكـــی گوندیـــش لـــەوی دەگێڕنـــەوە: 
))ڕۆژێكـــی تـــر لەنوێـــژی نیـــوەڕۆ دوو جـــەردەی بیابـــان دەوری دەدەن 
ــە دڵـــی  ــێ: لـ ــەن دەڵـ ــەن، حاجـــی حەسـ ــەوەی لێدەكـ و داوای ڕووتبوونـ
ــی  ــت گورگـ ــە!! لەدەسـ ــەد ڕەنگینـ ــە كارت چـ ــم: خودایـ ــدا گوتـ خۆمـ
دڕنـــدە ڕزگارم بـــوو، ئەمجـــارە نـــۆرەی گورگـــی ئادەمیـــزادە ! هیـــچ 
چارێكـــم نەمـــا، لـــە خـــودای خـــۆم پاڕامـــەوەو دیســـان پەنـــام بـــۆ هـــاوڕێ 
و دڵســـۆزەكەم بـــرد و لەپـــڕ گوتـــم: ))دەی كـــەڕۆ(( هـــەر ئەوەنـــدەی 
ـــە ســـەر پاشـــی یەكـــێ  ـــك، شـــێرە ســـەگ خـــۆی هەڵدای ـــر ووكانێ چـــاو ت
لـــە ئەســـپەكان و پاشـــەڵی جەردەكـــەی دادڕی! جـــەردە لەترســـان ملـــی 
لەبـــەر غـــارێ نـــا! ســـەگ ... ســـەگی ئـــازا دابـــەزی و بەهەمـــان شـــێوە 
ـــرا،  ـــان دەك ـــەو دەم بۆی ـــەوەی ئ ـــەردەكان ئ پاشـــەڵی دووەمیشـــی دڕی، ج
ـــەوە.  ـــەم كارە نەكەن ـــر ڕوو ل ـــك جارێكـــی ت ـــوو. هەاڵتنێ ـــن ب ـــا هەاڵت تەنی
دەڵێـــن: لـــەو رۆژەوە تـــا ئێســـتاش، نـــەوەی ئـــەم جەردانـــە ئـــەم ناوەیـــان 
ـــا وبانگـــن.  ـــەڵدڕای!!( بەن ـــەوەی )پاش ـــە ن ـــەوەو ب ـــرات ماوەت ـــە می ـــۆ ب ب
ـــە مەترســـی جـــەردەكان  ـــە ل ـــی: ك ـــەوە حاجـــی حەســـەن گوتوویەت دەگێڕن
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ڕزگاریـــم بـــوو، زۆر بەخۆشەویســـتییەوە ســـەیری ســـەگە بەوەفـــا و 
ئازایەكـــەم دەكـــرد و گوتـــم: خودایـــە كارت چەنـــد ســـەیرە ))ئادەمیـــزاد 
گیانـــی ئادەمیـــزادی بـــرای دەخاتـــە مەترســـی و ســـەگیش ئادەمیـــزاد 

لـــە مەترســـی ئادەمیـــزاد رزگار دەكات!؟((
خەڵكـــی دەگێڕنـــەوە ... هەتـــا حەپـــەی ئـــەو ســـەگانە، ســـەگی 
رەچەڵەكـــی ســـەگی بـــاوە ئـــادەم لـــەو گونـــدە گونـــدی –عاڵـــاڵ-ی 
هاتبـــێ، هیـــچ گورگێكـــی برســـی، هیـــچ پڵنگێكـــی ئـــازا، هیـــچ 
شـــێرێكی نەتـــرس... نەیوێـــراوە ڕوو لـــەو ئاقـــارە بـــكات. كـــە حەپـــەی 
ـــوان  ـــە حـــەوت كێ ـــەو ســـەگانە هاتبـــێ گـــورگ... گورگـــی برســـی ل ئ
تەقیـــون! هـــەر هـــۆی ئازایەتـــی ئـــەو ســـەگانەش بـــووە، شـــوان بـــێ 
تـــرس شـــەو لـــەوەڕ و شـــەوینە خـــواری كـــردووەو مەڕەكانـــی بـــێ تـــرس 
ـــووە. ـــڕ شـــیر ب ـــان پ ـــرس گوانی ـــێ ت ـــەكان ب ـــووەو بزن ـــەو ب ـــان قەڵ دو ونگی
ئازایەتیـــی ئـــەو ســـەگانە، گورگـــە دڕندەكانـــی برســـی و الواز 
كردبـــوو، زۆر جـــار خەڵكـــی گونـــدی دیویانـــە، گـــورگ... گورگـــی 
ـــە ســـام، ئـــەو گورگـــەی مێگـــەل بۆنـــی بـــكا قەدەمـــی  ـــازا گورگـــی ب ئ
دەشـــكێ، پیـــا و پیـــاوی ئـــازا لـــوورەی ببیســـێ چـــوڕە میزكـــە دەگـــرێ، 
ئـــەو گورگـــە بـــە الوازی و برســـییەتییەوە بەســـەر شـــارە مێـــر و ولـــەدا 
دەوەرێتـــەوەو شـــڵپ شـــڵپ بەزمـــان لەبرســـان مێروولـــەی ماشـــتووتەوە.
ــە  ــی لـ ــێ، بینینـ ــاوی ســـەگ دەیبینـ ــەوەی چـ ــن: ئـ ــی دەڵێـ خەڵكـ
توانـــای چـــاوی مرۆڤـــدا نییـــە! ئـــەوەی گوێـــی ســـەگ دەیبیســـتێ، 

ــە!! ــە توانـــای گوێـــی مـــرۆڤ دا نییـ بیســـتنی لـ
ئـــەو خەڵكـــە دەگێڕنـــەوە: زۆر جـــار گـــورگ، لـــە ترســـی ســـەگی 
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ئـــازا، لـــە ترســـی ســـەگی پاڵـــەوان نەیوێـــراوە خـــۆ لـــە مێگـــەل بـــدا 
لەبرســـان كەوتووتـــە نێـــو ئەجنـــدان و زیـــڕەی تێخســـتوون، لـــەو ))گـــەرووی 
ــدەی ژن،  ــدە، ئەجنـ ــە ئەجنـ ــڕە لـ ــڕا و پـ ــەرووەی پـ ــەو گـ ــدان(( ئـ ئەجنـ
ئەجنـــدەی پیـــا و، ئەجنـــدەی پیـــر، ئەجنـــدەی منـــداڵ، ئـــەو گـــەرووە وەك 
گونـــدی ئەجنـــدان وایـــە، وەك شـــاری ئەجنـــدان وەك واڵتـــی ئەجنـــدان 
وایـــە. خەڵكەكـــە دەڵێـــن، دەڵێـــن و قســـەی خۆشـــیان بەڕاســـت دەزانـــن. 
چـــۆن ئێمـــە لـــە گونـــدان دەژیـــن، ئـــەو گـــەرووەش ئـــاوا گونـــدی ئەجندانـــە. 
چـــۆن ئێمـــە لـــە شـــاران دەژیـــن، ئـــەو گـــەرووەش ئـــاوا شـــاری ئەجندانـــە. 
چـــۆن ئێمـــە لـــە واڵتـــان دەژیـــن، ئـــەو گـــەرووەش ئـــاوا واڵتـــی ئەجندانـــە. 
خەڵكـــی بـــۆ خۆیـــان زۆر جـــار بەچـــاوی ســـەری خۆیـــان، ئەجندەیـــان 
دیـــوە، دیویانـــەو قسەشـــیان لەگەڵـــدا كـــردووە. نـــاوی زۆر كـــەس دێنـــن و 
ـــی  ـــوڕی فاڵن ـــان ك ـــاوە، ی ـــدان هێن ـــە ئەجن ـــی ل ـــەس ژن ـــە ك ـــن: فاڵن دەڵێ
ژن بـــە ژنـــی لەگـــەڵ ئەجنـــدان كـــردووە، یـــان كچـــی فاڵنـــە بێوەژنـــی 
ـــەوە،  ـــەم ناوچەی ـــەو گـــەرووەی. ل ـــدان كـــردووە ئەجنـــدەی ئ شـــوی بەئەجن
ـــك شـــەو  ـــەر كچێ ـــان ه ـــك ی ـــەر كوڕێ ـــاوەو قەراجـــی ه لەناوچـــەی كەندێن
ـــەوە ببینـــێ، خەنـــەی جـــوان و  لەخـــەو هەڵســـێ و ناولەپـــی خـــۆی بەخەن
ســـوور. ئـــەوە دایكـــی پێـــی دەڵـــێ: )) مەترســـە كـــوڕم ! مەترســـە كچـــم 
! ئـــەوا ئەمشـــەو كـــوڕە ئەجندەیـــەك كـــە نـــاوی وەكـــو نـــاوی تۆیـــە! كچـــە 
ـــان شـــووی  ـــاوە، ی ـــی هێن ـــە، ژن ـــاوی تۆی ـــو ن ـــاوی وەك ـــە ن ـــەك ك ئەجندەی

ـــدان.(( ـــەو گـــەرووەی گـــەرووی ئەجن ـــردووە، ل ك
ئێســـتاش تـــۆ دەتوانـــی بچـــی و باســـی ئـــەو ئەجندانـــە لـــەو پیرەژنانـــە 
ــااڵن  ــەوان حـ ــی بـ ــی ژنـ ــە یارمەتـ ــەن. كـ ــی دەكـ ــە مامانەتـ ــی كـ بپرسـ
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دەدەن. ئـــەو ژنانـــە ... ئـــەو پیرەژنانـــەی كـــە مامانەتـــی دەكـــەن... 
ڕاســـت و ڕەوان بـــێ كـــەم و زیـــاد چییـــان دیـــوە بـــۆت دەگێڕنـــەوە، 
ــاوا باســـی چوونـــی خۆیانـــت بـــۆ دەكـــەن. چوونـــی  ــوە، ئـ ــان دیـ چۆنیـ
خۆیـــان بـــۆ گـــەرووێ ئەجنـــدان، بـــۆ یارمەتیدانـــی ژنـــە ئەجنـــدەی بـــەوان 

حـــااڵن. 
پـــوورە گوڵچیـــن، پـــوورە گوڵچینـــی مامـــان... بـــۆ تـــەواوی ژنـــی 
ـــۆ تۆشـــی  ـــە ب ـــەوە، ئامادەی ـــۆ منیشـــی گێڕاوەت ـــەوە، ب ـــدی گێڕاوەت گون

بیگڕێتـــەوە.
)) چەندیـــن ســـاڵ بـــوو مامانیـــم دەكـــرد، بیســـتبووم ئەجنـــدەش دێنـــە 
دوو مامانـــان و ئەوانیـــش وەختـــێ ژنیـــان دێنـــە ســـەر وەختـــی ڕۆژ و 
ســـەعاتی خۆیـــان، دێـــن... دێـــن و بەشـــەو لەگونـــدی لەبـــەر دەرگای 
ماڵـــە مامانـــێ وەك هـــەر كەســـێكی گونـــدی وەك هـــەر كەســـێكی 
ناســـیا و بەنـــاوی خۆتـــەوە بانگـــت دەكـــەن. شـــەو بـــوو، شـــەوێكی 
ـــی  ـــە كەلێن ـــوو، ل ـــۆم ب ـــاوی خ ـــم لەن ـــەو. گوێ ـــەو درەنگـــی ش مانگـــە ش
ـــر  ـــوو، نووســـتمەوە! جارێكـــی ت ـــار نەب ـــرد كـــەس دی دەركـــەی تەمەشـــام ك
بانگیـــان كـــردم ))پـــوورە گوڵچیـــن(( دەرگام كـــردەوە هاتمـــە حەوشـــەی، 
ـــوورە گوڵچیـــن(( چوومـــە دەرەوەی  ـــەدی. دیســـان گوتیـــان ))پ كەســـم ن
حەوشـــەی. دەبینـــم یەكێكـــی كورتەبنـــەی ســـەر زل، لەپێـــش دەركـــەی 
حەوشـــەی ڕاوەســـتاوە. خەریـــك بـــوو بترســـم! دوایـــی زوو هاتـــەوە بیـــرم 
كـــە لەمەچێتـــرن. خەریـــك  بـــوو بســـمیلالی بكـــەم. زوو كورتـــە بنـــەی 
ســـەر زل گوتـــی: تـــكات لـــێ دەكـــەم ئـــەوەی لەســـەر زارتـــە مەیڵـــێ! 
ـــوورە  ـــی: پ ـــە چیـــت دەوێ؟ گوت ـــم: هـــا باب گێڕامـــەوەو نەمگـــوت. گوت
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گوڵچیـــن شـــای ئەجنـــدان ئەمنـــی نـــاردووە، ژنـــی شـــای ئەجنـــدان 
لەســـەرمنداڵ بوونـــە و بـــەوان حااڵنـــە..

 شـــا حـــەز دەكا ئەتـــۆ یارمەتـــی ژنەكـــەی بـــدەی! دوودڵ بـــووم! بچـــم؟ 
نەچـــم؟ دواجـــار بڕیـــارم دا بچـــم. گوتـــم ڕاوەســـتێ، چوومـــە ژوورەوە 
بەمنداڵەكانـــم گـــوت: دەچمـــە مامانـــی، كەرەســـتەی خـــۆم هەڵگـــرت 
و بـــەدوای كورتەبنـــەی ئەجنـــدە كەوتـــم. ئەجنـــدە... ئەجنـــدەی كورتـــە 
بـــااڵ لەبـــەر تیشـــكی مانگـــە شـــەوێ، دیـــار و ئاشـــكرا، بـــەرەو گـــەرووی 
ئەجنـــدان بـــەڕێ كەوتیـــن. درەنـــگ...زوو گەیشـــتینە گـــەرووێ، كورتـــە 
ـــكات  ـــوورە گوڵچیـــن ت ـــی: پ ـــە پێـــش و گوت بنەیەكـــی ریـــش ســـپی، هات
لـــێ دەكـــەم هیـــچ مەترســـێ و دڵ لـــە دڵـــی مـــەدە، تەنیـــا باســـی 
یـــەك شـــت مەكـــە! نـــاوی یـــەك شـــت مەهێنـــە، یـــەك قســـە هەیـــە ئـــەو 
ـــر  ـــر نەكـــەی... لەبی ـــرس كاری خـــۆت بكـــە، لەبی ـــێ ت قســـەیە مەكـــە! ب
نەكـــەی ئـــەو ژنـــەی ئەتـــۆ هاتـــووی مامانـــی بـــۆ بكـــەی، ژنـــی شـــای 
ئەجندانـــە، گوێـــت لێیـــە پـــوورە گەڵچیـــن. گوتـــم: ))بەســـەر چـــاو((. 
ــی  ــران، لەماڵـ ــەورەو گـ ــی گـ ــدان ماڵێكـ ــای ئەجنـ ــی شـ ــە ماڵـ چووینـ
پاشـــای لەحەوشـــەی گـــەورەو گرانـــی پاشـــای، ئەجنـــدە... ئەجنـــدەی 
ــان  ــرد، گۆرانییـ ــاییان دەكـ ــییان شـ ــا و كـــچ و كـــوڕ لـــە خۆشـ ژن و پیـ
دەگـــوت: شـــایییان وەكـــو شـــایی ئێمـــە بـــوو، گۆرانییـــان دەگـــوت: 
گۆرانییـــان وەكـــو گۆرانـــی ئێمـــە بـــوو. منیـــان بـــردە ژووری شـــاژنێ، 
شـــاژن لەســـەر جێگـــەو بالینگانێكـــی شـــاهانە ژانـــی هاتبـــوێ ژانـــی 
منداڵبوونـــێ، كەوتبـــووە ژێـــر ئارەقـــان. ژنـــە... ژنـــە ئەجنـــدەی بـــەوان 
حـــااڵن. وەك هـــەر ژنێكـــی تـــری گونـــدی، یارمەتیـــم دا، مامانیـــم 



پیری كێوان و بەردەژن 92

بـــۆ كـــرد. ژنـــە رزگاری بـــوو. خـــوا كوڕێكـــی دایـــێ. شـــا ... شـــای 
ــییان  ــە خۆشـ ــاژن لـ ــردم، شـ ــاچ كـ ــتی مـ ــییان دەسـ ــە خۆشـ ــدان لـ ئەجنـ
ــتیان مـــاچ كـــردم.  ــییان دەسـ ــدە لـــە خۆشـ ــردم. ئەجنـ دەســـتی مـــاچ كـ
شـــەربەتیان هێنـــا. خواردنیـــان هێنـــا شـــەربەت و خواردنـــی خـــۆش –بـــێ 
ئێـــوە ناخـــۆش- منیـــش تێـــر و پـــڕم لـــێ خـــوارد. گوتـــم: درەنگمـــە 
ـــەو  ـــەی. ئ ـــردە ژووری خەزێن ـــی ب ـــم و من ـــا دەســـتی گرت ـــەوە! ش دەڕۆم
ــرەی  ــڕ و جەواهێـ ــەو زێـ ــر، ئـ ــڕ و جەواهێـ ــڕ زێـ ــڕ. پـ ــاوا پـ ــەی ئـ خەزێنـ
كـــە چـــاوی لەبـــەر هەڵنەدەهـــات. شـــا گوتـــی: )پـــوورە گوڵچیـــن تـــۆ 
ـــان  ـــڕ و جەواهێری ـــرێ زێ ـــۆت هەڵدەگی ـــا ب ـــەن! هەت ـــوت ه ـــی هەتی منداڵ
بـــۆ بـــەرەوە(. منیـــش هیچـــم پـــێ نەبـــوو جگـــە لـــە بەرامپیـــل. بەرامپیلـــم 
گرتـــەوە، هەتـــا بـــۆم هەڵدەگیـــران، هەتـــا بەرامپیـــل گرتـــی، زێـــڕ و 
جەواهێـــرم تـــێ كـــرد. گرێـــم دا و بەپشـــتی خـــۆم دادا. تاســـێكی جوانـــی 
ـــەوە.  ـــە دەســـتەوە گـــرت و گەڕام ـــوو، تاســـەكەم ب ـــەوێ ب ـــش ل ـــڕ زیوی زێ
ئەجنـــدە ئـــەو ئەجندەیـــەی هاتبـــووە دوام، لـــە گـــەرووێ ئەجندانـــەوە هەتـــا 
گونـــدی، هەتـــا بەردەركـــی ماڵـــێ منـــی بـــەڕێ كـــرد. هێشـــتا هـــەر شـــەو 
ـــم. ســـبەینێ  ـــا و لێـــی خەوت ـــوو، زۆرم خـــەو دەهـــات، بەرامپیلەكـــەم دان ب
كـــە بەئـــاگا هاتـــم، ســـەیرەكەم بەرامپیلەكـــەم بەتاڵـــە!! تەمەشـــا دەكـــەم لـــە 
ـــەو زێـــڕ و جەواهێرەكـــەم لـــێ ڕژاوە، ئـــەوەی  بەختـــی مـــن بەرامپیـــل كون
بـــۆ مـــن ماوەتـــەوە، تەنیـــا تاســـەكەیە! ئـــەو تاســـە زێـــڕ و زیـــوە، ئـــەو 
تاســـەی كـــە وەكـــو موتفـــەڕك وایـــە. بچمـــە هـــەر مامانییـــەك لەگـــەڵ 
خۆمـــی دەبـــەم. هـــەر ژنێـــك! هـــەر ژنێكـــی بەزەحمـــەت رزگار ببـــێ، ئـــەو 
تاســـەی لەبـــن ســـەری دانێـــن، ژنـــە بەئاســـانی و بـــێ زەحمـــەت ڕزگاری 
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دەبـــێ، پـــوورە گوڵچیـــن بـــەردەوام دەبـــێ و دەگێڕێتـــەوە: )گونـــدی 
ـــا و  ـــە! ن ـــووی ئێمەی ـــان وەك خان ـــە! خانووی ـــدی ئێمەی ـــدان وەك گون ئەجن
ماڵیـــان وەكـــو نـــا و ماڵـــی ئێمەیـــە! زمانیـــان بەرگیـــان وەكـــو زمـــان و 
بەرگـــی ئێمەیـــە! كورتـــە بـــااڵ و ســـەر زلـــن! ســـەریان زۆر لـــەوە گەورەتـــرە 

هـــی ئـــەو بـــەژن و بااڵیـــە كورتـــە بـــێ(.
زۆر كـــەس، زۆر كەســـی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی 
گونـــدی عاڵـــاڵی، لەشـــایی ئەجنـــدان هەڵپەڕیـــون، لەگـــەڵ كچـــی شـــای 
ـــە شـــەو.  ـــی ب ـــۆ دەتوان ـــن: ت ـــەو خەڵكـــە دەڵێ ئەجنـــدان شـــاییان كـــردووە، ئ
بـــە ڕۆژ. بەمانـــگ بەســـاڵ لەگونـــدی ئەجنـــدان بمێنیتـــەوە، بمینێتـــەوەو 
لەگـــەڵ ئـــەوان وەكـــو ئـــەوان بـــژی. بـــەو مەرجـــەی تەنیـــا یـــەك وشـــە 
ـــەكاری نەهێنـــی.  ـــەو وشـــەیە بەســـەر زمانتـــدا نەیـــێ و ب ـــە، تەنیـــا ئ هەی
ــەكار نەهێنـــی، دەتوانـــی. دەتوانـــی  ــەیە بـ ــەو وشـ ــۆ ئـ ــا بتوانـــی تـ هەتـ
لـــە گونـــدی ئەجنـــدان لـــە گـــەرووێ ئەجنـــدان، تـــەواو وەكـــو ئەجنـــدان 
لەگـــەڵ ئەجنـــدان بـــژی! بـــژی و هیـــچ نامۆییەكـــت لـــێ نەكـــەن، تەنیـــا 
یـــەك وشـــە هەیـــە. هـــەر ئـــەو وشـــەیە دەتوانـــێ، ئـــەو گونـــدە گونـــدی 
ئەجنـــدان، ئـــەو شـــارە شـــاری ئەجنـــدان، ئـــەو واڵتـــە واڵتـــی ئەجنـــدان. 
ـــەر  ـــەت لەب ـــد و ئاوەدانیی ـــەو گون ـــن ئ ـــەك چاوقوچێ ـــەك هەناســـە، لەی لەی
چـــاوی ڕەشـــكاتەوە، ڕەش بكاتـــەوەو هیـــچ پاشـــماوەیەكی لـــێ بەجـــێ 
ــەو گونـــدەی  ــدان، ئـ ــوو خەڵكـــەی گونـــدی ئەجنـ ــەو هەمـ نەمێنـــێ، ئـ
ئاوەدانـــی ئەجنـــدان، لەیـــەك چـــاو قوچێنـــدا بـــزر بـــكات، بـــزر بـــكا و 
كـــەس نەزانـــێ كیـــوە چـــووە، ئـــەو وشـــەیەش تەنیـــاو تەنیـــا وشـــەی 

پیـــرۆزی ))بســـمیلال(( یـــە.. بیســـمیلالی بیســـمیڵاڵ.
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ــفرەی  ــەر سـ ــدان، لەسـ ــایی ئەجنـ ــایی، شـ ــەڕی شـ ــەس لەگـ زۆر كـ
ـــی كچـــێ – كچـــی  ـــە ژوان ـــدان، ل ـــی ئەجن ـــان خواردن ـــێ، ن ـــان خواردن ن
ئەجنـــدان. لەگەرمـــەی رامووســـان و دەس لەمالنێـــدا، خـــۆی لەبیـــر 
ـــەو بســـمیلال یـــە لەخـــۆی تێكـــداوە،  كـــردووەو گوتوویەتـــی: )بســـمیلال( ب

لەخـــۆی تێكـــداوەو خـــۆی بەتەنیـــا هێشـــتووتەوە.
لـــەم گـــەرووەی، گـــەرووی ئەجنـــدان. لـــەم واڵتـــەی واڵتـــی ئەجنـــدان. 
ئەجنـــدەی وەكـــو مـــن و تـــۆ و خەڵكـــی گونـــدان، لـــەو گەرووەیـــدا 
دەژیـــن جـــا گـــورگ، گورگـــی برســـی. ئـــەو گورگـــەی لەترســـی 
ـــداـ  ـــك ب ـــرێ خـــۆی لەهیـــچ مێگەلێ ـــەوان ناوێ ـــازا ســـەگی پاڵ ســـەگی ئ
ـــدە،  ـــە ئەجن ـــڕە ل ـــڕا و پ ـــەرووەی پ ـــەو گ ـــدان، ئ ـــەرووێ ئەجن ـــە گ دەچێت
گـــورگ... گورگـــی برســـی زیـــڕە دەخاتـــە نێـــو ئەجنـــدان، گـــورگ 
گورگـــی برســـی، زۆر بەبرســـییەتی و هارییـــەوە دەكەوێتـــە ئەجنـــدە 
خواردنـــێ، ئەجنـــدە ئەجنـــدەی بـــێ دەســـەاڵت، ئەجنـــدەی بابەلبـــاب 
ــەو دەم،  ــا ئـ ــۆڕێ، جـ ــڕ و هـ ــەن بەزیـ ــت دەكـ ــا و دەسـ ــورگ ترسـ لەگـ
ــەك  ــەگەی بەڕەچەڵـ ــەو سـ ــا، ئـ ــەگی بەوەفـ ــازا سـ ــەگی ئـ ــەگ سـ سـ
ــاوە ئادەمـــی، تاریكـــە شـــەوان  دەچێتـــەوە ســـەر ڕەچەڵەكـــی ســـەگی بـ
ــەر  ــێ و یەكسـ ــێ، دەبیسـ ــدان دەبیسـ ــڕەی ئەجنـ ــە دووری دوورەوە زیـ لـ
ـــە دەســـت گورگـــی  ـــدان ل ـــدان  و ئەجن ـــە گـــەرووێ ئەجن خـــۆ دەگەیێنێت
ڕزگار دەكات، گورگـــی برســـی. خەڵـــك دیویانـــە زۆر جـــار ئـــەم ســـەگە 
ئەجنـــدەی لـــە گـــورگ ســـاندووتەوەو گورگـــی لـــە حەفـــت كێـــوان 

ــدووە. تەقانـ
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خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی، 
لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن – لـــە كـــە سیشـــیان قبـــووڵ نییـــە! گومـــان بخاتـــە ســـەر 
ــتا  ــا ئێسـ ــەری هەتـ ــودای بانـــی سـ ــە خـ ــاوەڕەن كـ ــەو بـ ــەر ئـ ــان- لەسـ باوەڕیـ
هەمـــوو زانیارییەكانـــی خـــۆی بـــە هیـــچ یەكێـــك لـــە بەندەكانـــی خـــۆی 
نـــەداوە. خەڵكەكـــە دەڵێـــن: ســـەری بچـــوك و بـــێ هێـــزی بەنیـــادەم ! دڵـــی 
بچـــووك و بـــێ هێـــزی بەنیـــادەم! چـــاوی بچـــووك و بـــێ هێـــزی بەنیـــادەم! 
هـــی ئـــەوە نیـــن كـــە بتوانـــن، ئـــەم هەمـــوو زانیـــاری و نهێنـــی و كارە پەرچوانـــە 
ـــاری  ـــێ هێشـــتا زۆر زانی ـــن!! بۆی ـــدەن و ببین ـــا ب ـــەوەو پەن ـــە خـــۆدا كـــۆ بكەن ل
خـــودا، زانیـــاری بـــێ وێنـــەو بـــێ ژمـــارەی خـــودا، هێشـــتا زۆر كاری خـــودا، 
كاری زۆر و بـــێ وێنـــەی خـــودا مـــاون و لـــە هیـــچ كتێبێـــك. هیـــچ كتێبێكـــی 

ـــراون. ـــاس نەك ـــك ب ـــچ پێغەمبەرێ ـــۆ هی ـــمانی، ب ئاس
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ئــەو ســەگە، ســەگی چــاو بەفرمێســك، كــە ئێســتا لەســەر گــردی 
ــگای  ــی لەســەر ڕێ ــدی چەلتووك ــاڵ و گون ــدی عاڵ ــوان گون ــرادان، لەنێ بێم
ــان((  ــە )) هــەورازی دومبەاڵن ــەو پەســتەی كــە ل ــە ئ هەولێر،چــاوی بڕیوەت
ڕوو لــە هەولێــر چەقیــوە، فرمێســك... فرمێســك نــا ! ئاســنا و... ئاســنا و 
نــا! تیــژاو... تیــژاوی گــەرم و گــوڕ، گــەرم و گــوڕ و ســێ ڕیــز لەچــاودا 
دەبارێنــێ، ئــەو ســەگە بەڕەچەلــەك دەچێتــەوە ســەر ڕەچەڵەكــی ئــەو ســەگەی 
كــە لەشــەوی تاریــك، لــە دووری دوورەوە، گوێــی لــە زیــڕەی ئەجنــدان دەبــێ، 
ئەجنــدەی گــەرووێ ئەجنــدان، دەســبەجێ و بــێ ڕاوەســتان ڕوو دەكاتــە ئــەو 
شــوێنەی كــە گــورگ ئەجنــدەی تێــدا دەخــۆن، ســەرا و دووی گورگــی 
دەنــێ، گورگــی برســی لــە حــەوت كێــوان ئاودیــو دەكاو ئەجنــدان لــەدەم 

ــێ دەســەاڵت. ــدەی ب ــدەی ترســاو ئەجن گــورگ دەردێنــێ، ئەجن
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لەوەتـــەی دنیـــا... دنیایـــە ! لەوەتـــەی مـــرۆڤ مرۆڤـــە... لـــە 
وەتـــەی زینـــدەوەرو ڕووەك لەســـەر ئـــەم زەوییـــە پەیـــدا بوویـــن و چـــا و 
دەگێـــڕن و هەناســـە دەدەن و ســـەوز دەبـــن.  هیـــچ چاوێـــك چـــاوی هیـــچ 
گیانلەبەرێـــك فرمێســـك فرمێســـكی ئـــاوا گـــەرم و گوڕ...گـــەرم و گـــوڕ 
و ســـێ ریـــز، فرمێســـكی ئـــاوا ڕوون و لـــە داڵن، فرمێســـكی ئـــاوا گـــەرم 
و گـــوڕ و بەكوڵـــی لـــێ نـــەڕژاوە. ئـــەو فرمێســـكانە فرمێســـكی چـــاوان 
بـــوون، ئـــەو چاوانـــەی دنیـــای ڕوونیـــان دەدی، ئـــەو فرمێســـكانە لـــەو 
چـــاوی دنیـــای روون بینانـــە ســـێ ڕیـــز هەڵـــدەڕژان، ئـــەو فرمێســـكانە 
فرمێســـكی چـــاوان نەبـــوون! لەچـــاوان هەڵنـــەدەڕژان، ئـــەو فرمێســـكانە 
فرمێســـكی ناخـــی داڵن بـــوون، لـــە قوواڵیـــی دڵـــەوە زۆر بـــەدڵ لەدڵـــەوە 
گـــەرم و گـــوڕ و ســـێ ڕیـــز لەســـەر یـــەك هەڵـــدەوەران. ئـــەو فرمێســـكانە 
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فرمێســـكی داڵن نەبـــوون، لـــە ناخـــی ئێســـكەوە گـــەرم... گـــەرم و ســـێ 
ـــەو فرمێســـكانە فرمێســـكی  ـــواڵن، ئ ـــە ناخـــی ئێســـكانەوە هەڵدەق ـــز ل ڕی
ئـــا و نەبـــوون، ئـــاوی چـــاوان. تـــا لـــە چاوانـــەوە ســـاف و ســـاف هەڵڕژێـــن، 
ئـــەو فرمێســـكانە خوێـــن نەبـــوون، خوێنـــی ســـوور... تـــا لەناخـــی داڵنـــەوە 
ســـوور و ســـاف هەڵبقوڵێـــن، ئـــەو فرمێســـكانە فرمێســـكی ئاســـنا و 
بـــوون، لـــە ناخـــی ئێســـكانەوە، وەك ئـــەو ئێســـكەی بتوێتـــەوەو ســـێ 
ڕیـــز هەڵدەقـــواڵن و لەگـــەڵ خوێنـــی ســـووری دڵ. ســـووری یاقووتـــی 
ــاف،  ــاف و سـ ــەرم... سـ ــەرم و گـ ــن. گـ ــیر و خوێـ ــوون. شـ ــەڵ دەبـ تێكـ
لەگـــەڵ فرمێســـكی چـــاوان، فرمێســـكی ڕوونـــی ئـــاوی چـــاوان، گـــەرم 
و گـــەرم، شـــیری ئێســـكان و خوێنـــی یاقووتـــی دڵ و ئـــاوی روونـــی 
چـــاوان، ســـوور و ســـوور، شـــیر و شـــیر، ڕوون و ڕوون، گـــەرم  و گـــەرم 
ـــدا  ـــە ناخـــی دڵ ـــەو فرمێســـكانە لەناخـــی ئێســـكانەوە ب ـــوون. ئ تێكـــەڵ دەب
ڕەت دەبـــوون و لەقوواڵیـــی چـــاوان... گـــەرم و ســـپی، ســـپی وەك 
ـــوورەی  ـــوون و گـــەرم وەك ك ـــوون، تێكـــەڵ دەب چـــۆڕی شـــیر تێكـــەڵ دەب
داڵن، لەســـەر یـــەك و ســـێ ریـــز لەچـــاوان. ئـــەو چاوانـــەی دنیـــای 
ڕوونیـــان دەدی و دەتكانـــە خـــوارەوە، گـــەرم  و لەســـەر یـــەك ئـــەو 
فرمێســـكانە، ئـــەو فرمێســـكانەی فرمێســـك نەبـــوو، تـــا ئـــاوی چـــاوان 
بـــن. ئـــەو فرمێســـكانەی ســـوور نەبـــوون، تـــا یاقووتـــی داڵن بـــن، ئـــەو 
فرمێســـكانەی گـــەرم و ڕوون. ڕێـــك و ڕاســـت.... ئاســـنا و بـــوون... 
ئاســـناوی تیـــژا و لەناخـــی داڵنـــەوە گـــەرم و ســـێ ڕیـــز هەڵدەقـــواڵن.

ـــوون، ئاســـنا  ـــا !! ئاســـنا و ب ـــوورن فرمێســـك ن ـــەو فرمێســـكانە ! بب ئ
ـــە ســـەر پشـــتی پەســـتی، پشـــتە بەســـتی دار و  ـــوون و گـــەرم دەتكان و ب
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ـــە  ـــەر نەرم ـــە س ـــێ و بڕژێت ـــژاو بكوڵ ـــژاوێ! تی ـــنا و وەك تی ـــن، ئاس ئاس
گۆشـــتێ، گۆشـــتی زینـــدوو. یەكســـەر یەكســـەر و دەســـبەجێ، دار... 
ـــێ هەڵدەســـتێ چـــززەی  داری وشـــك، ئاســـن. ئاســـنی ســـارد چـــززەی ل

ـــژاوێ. ـــی تی ـــی تكان ـــەوە لەكات ـــوون و توان ـــون ب ك
ئـــەو فرمێســـكە گـــەرم و ســـێ ڕیزانـــە ! ئـــەو فرمێســـكانەی فرمێســـك 
ــژا و  ــنا و ! تیـ ــناوی ئاسـ ــنا و ... ئاسـ ــوون. ئاسـ ــنا و بـ ــوون! ئاسـ نەبـ
بـــوون تیـــژاوی گـــەرم، گـــەرم و ســـاف، لەچاوانـــەوە دەڕژانـــە خـــوارێ، 
ئـــەو چاوانـــەی كـــە دنیـــای ڕوونیـــان دەدی، دنیـــای خـــۆش، دنیـــای 
جـــوان، دنیـــای كـــۆن، ئـــەو دنیایـــەی خەریـــك بـــوو، لەبـــەر دیـــدەی 
ئـــەو چاوانـــە تاریـــك و لێـــڵ دادەهـــات ئـــەو چاوانـــەی كـــە فرمێســـك، 
فرمێســـكی ئـــاوی چـــاوان نـــا !! فرمێســـك فرمێســـكی خوێنـــی داڵن 
نـــا!! فرمێســـكی ئاســـنا و ... ئاســـناوی تیـــژا و. تیـــژاوی گـــەرم. 

گـــەرم و ســـێ ڕیـــزی لـــێ دەتـــكا.
ــەو  ــاڵی، ئـ ــوو، منداڵێكـــی دە سـ ــك بـ ــاوی منداڵێـ ــە چـ ــەو چاوانـ ئـ
ـــی سەرپشـــتی  ـــو كۆل ـــە نێ ـــەی، ل ـــكە چكۆلەك ـــەی لەگـــەڵ خوش منداڵ
ــاڵ  ــدی عاڵـ ــوان گونـ ــر و لەنێـ ــە هەولێـ ــتەی روو لـ ــەو پەسـ ــتدا، ئـ پەسـ
ــان((  ــردی دومبەاڵنـ ــەر ))گـ ــی دا، لەسـ ــە قەلـ ــووك و كەنداڵـ و چەلتـ
چەقیبـــوو ئـــەو منداڵـــە تەمـــەن دە ســـاڵییە، لەنێـــو كۆلـــی لەســـەر 
ـــە  ـــاوە بـــوو، ب ـــی لـــە خوشـــكە چكۆلەكـــەی وەرێن پشـــتی بەســـتدا باوەش
پێچەوانـــەی پەســـتەكە رووی لـــەو رێگایـــە بـــوو كـــە دەچـــووە گونـــدی 
عاڵـــاڵی و ڕاســـت و ڕاســـت چـــاوی بڕیبـــووە ئـــەو ســـەگەی بـــە ڕەچەڵـــەك 
دەچێتـــەوە ســـەر ڕەچەڵەكـــی ســـەگی بـــاوە ئـــادەم، ئـــەو ســـەگەی كـــە 
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ڕەپ و ڕاســـت رماوەتـــەوە ســـەر ))گـــردی بێمـــرادان(( و ڕێـــك و 
ڕاســـت چـــاوی بڕیوەتـــە ئـــەو پەســـتەی كـــە گونـــدی عاڵـــاڵی بەجـــێ 
ــوە،   ــان(( چەقیـ ــردی دومبەاڵنـ ــەر ))گـ ــر لەسـ ــە هەولێـ دێڵـــێ و روو لـ
ـــژاوان  ـــا !! تی ـــەی گـــەرم. فرمێســـك، فرمێســـك ن ـــەو چاوان ـــە چـــاوان ئ ب
دادەبارێنـــێ و ســـەیری ئـــەو منداڵـــە دەكات، ئـــەو منداڵـــەی كـــە بـــە دوو 
ـــەو حاجـــی حەســـەنەی كـــە  ـــەوە ))حاجـــی حەســـەن((ی، ئ پشـــتان دەگات

بەڕەچەڵـــەك دەچێتـــەوە ســـەر حەزرەتـــی نـــوح و بـــاوە ئادەمـــی.
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گونـــدی  خەڵكـــی  بەتایبـــەت  قەراجـــی،  كەندێنـــاوەو  خەڵكـــی 
عاڵـــاڵی، هـــەر هەموویـــان، لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن، كـــە هـــەر بنەماڵـــەو 
ـــاوە  بەچەنـــد پشـــتان ڕاســـت و راســـت دەچنـــەوە ســـەر حەزرەتـــی نـــوح و ب
ئادەمـــی، ئـــەو بـــاوە ئادەمـــەی لەســـەر ئـــەو چیایـــەی بڵباســـان دابـــەزی و 
لەنێـــو ئەشـــكەوتی ئـــەو چیایـــە، ئەشـــكەوتی )بـــێ بـــن( هەوەڵیـــن ماڵـــی 
مرۆڤـــی دانـــاو دەســـتنوێژی یەكەمیـــن نوێـــژی بـــە ئـــاوی ))كانـــی 

ــاو((ێ هەڵگـــرت. دەرمانـ
بنەماڵـــەی حاجـــی حەســـەنی لـــە هەمـــوو خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی 
پتـــر لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن كـــە بەڕەگـــەز دەچنـــەوە ســـەر حەزرەتـــی نـــوح و 
لەوێیشـــەوە بەچەنـــد پشـــتان ڕێـــك و ڕاســـت دەچنـــەوە ســـەر بـــاوە ئادەمـــی، 

ئـــەو بـــاوە ئادەمـــەی كـــە باپیـــرە گـــەورەی هەمـــوو ئادەمیزادێكـــە.
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ئـــەوان بـــۆ ئـــەو باوەڕانـــە پشـــتیان بـــەو چیرۆكانـــە قایـــم بـــوو، كـــە 
ئـــەوان بـــە ڕاســـت و در وســـتیان دەزانـــی و لـــە كەســـیان قبـــووڵ نەدەكـــرد، 
گومـــان بخاتـــە ســـەر باوەڕیـــان. چـــۆن قبـــووڵ بكـــەن! ئـــەوان جـــێ پشـــتی 
ـــەو جـــێ پشـــتە،  ـــی ئەشـــكەوتێدا دەدی. ل ـــەر دەرك ـــە ب ـــان ل ـــاوە ئادەمی ب
یـــەك یـــەك جـــێ دەنـــدەو پەراســـووی بـــاوە ئادەمیـــان دەژمارد.ئـــەوان 
ـــاوەڕەن هەمـــوو ڕۆژانـــی هەینـــی، كـــە ڕۆژانـــی  ـــەو ب ئێســـتاش لەســـەر ئ
پشـــووی بـــاری تەعـــاال و پێغەمبەرانییەتـــی، بـــاوە ئـــادەم و حەزرەتـــی 
نـــوح، بـــە جووتـــە دێـــن لەســـەر ئـــەو چیـــای بڵباســـان پیاســـەی دەكـــەن و 
بەئـــاوی ئـــەو كانییـــەی، كانـــی دەرمانـــاوێ دەســـتنوێژ هەڵدەگـــرن و لـــە 
ـــی  ـــژی هەین ـــكەوتەی نوێ ـــەو ئەش ـــی ئ ـــەر دەرك ـــژی. ب ـــەردە نوێ ـــەر ب س

ـــتن.  دادەبەس
خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی، 
لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن كـــە باپیرانیـــان زۆر جـــار نوێژیـــان لـــەدوای بـــاوە 
ـــەر  ـــی((. لەب ـــژی ڕۆژی ))هەین ـــردووە. نوێ ـــوح ك ـــی ن ـــادەم و حەزرەت ئ
ـــە  ـــەوەی ل ـــاش ئ ـــەوا پ ـــە ح ـــادەم و دای ـــاوە ئ ـــەو ئەشـــكەوتەی ب ـــی ئ دەرك
بەهەشـــتێ دەركـــران، یەكەمیـــن – مـــاڵ- یـــان لێـــرە. لـــەم ئەشـــكەوتە 
ــە  ــە دایـ ــنەوە، كـ ــەش دەناسـ ــەو جێگایـ ــە ئـ ــەو خەڵكـ ــەت ئـ ــا. تەنانـ دانـ
حـــەوا، پـــاش ئـــەوەی لەگـــەڵ بـــاوە ئـــادەم لـــە بەهەشـــتێ دەركـــران، 
لێـــرە تێـــر بـــە ســـكی خۆیـــان نانـــی گەنمیـــان خـــوارد، نانـــی گەنمـــی 
كەندێنـــاوەو قەراجـــی، خـــودا دوو منـــداڵ بـــە ســـكی دایـــە حـــەوای 
خســـت، خەڵكەكـــە بەتایبەتـــی ژنـــان، ئـــەو جێیـــە دەناســـنەوە كـــە دایـــە 
حـــەوا دایـــە گـــەورەی هەمـــوو – دایـــك - ان بـــۆ یەكەمیـــن جـــار ژانـــی 
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هاتـــێ و ژانـــی منداڵبوونـــێ ژانـــی دوورو درێـــژ. جمكەكـــەی لـــێ دانـــا. 
ــان  ــە! گومـ ــووڵ نییـ ــیان قبـ ــە كەسیشـ ــاوەڕەن، لـ ــەو بـ ــەر ئـ ــەوان لەسـ ئـ
بخاتـــە ســـەر باوەڕیـــان. ژنـــان لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن، هـــەر ئافرەتێكـــی 
ـــەو  ـــە گـــەورە ئ ـــە حـــەوا، دای ـــەو ڕۆژەی كـــە دای بـــێ منـــداڵ ! ئەگـــەر ل
جمكـــەی دانـــاوە، بچێتـــە ئـــەو جێگایـــەی كـــە لەبـــەر دەمـــی ئەشـــكەوت، 
ـــە  ـــەو ژن ـــەوا ئ بەجێـــگای پیـــرۆزی دانانـــی هەوەڵیـــن جمـــك دەناســـرێ! ئ
ئەویـــش بـــێ شـــك جمكـــی دەبـــێ. ئـــەو ژنانـــەی  كـــە دۆعایـــان قبـــووڵ 
بـــووەو جمكیـــان بـــە ســـك كەوتـــووە، لـــە قـــەراج و كەندێنـــاوەی بەتایبـــەت 

لـــە گونـــدی عاڵـــاڵی ژمارەیـــان كـــەم نییـــە!!
ئـــەو خەڵكـــە دەڵێـــن: پێشـــیان وایـــە ئـــەوەی كـــە دەیڵێـــن ڕاســـتە! دەڵێـــن 
ـــەوەی چـــل شـــەو و چـــل رۆژان،  ـــاش ئ ـــوح پ كەشـــتییەكەی حەزرەتـــی ن
لەســـەر ئـــاوێ، لەســـەر ئـــاوی الفـــاوێ، لەســـەر ئـــاوی الفـــاوی تـــووڕەو 
بـــێ ســـەر ســـووڕایەوە. پـــاش ئـــەوەێ رۆژێ، تەنیـــا و تەنیـــا چیـــای 
بڵباســـان بـــوو، ئـــەو چیـــا بـــەرد ڕەق و لووســـە! شـــانی خـــۆی خـــۆش 
ـــرد،  ـــوح ك ـــی ن ـــە حەزرەت ـــووی ل ـــزەوە فەرم ـــەوە زۆر بەڕێ ـــە دڵ ـــرد و، ل ك
ـــە دەشـــتی  ـــان، دەڵێـــن: ئێســـتاش ل ـــۆ پشـــتگیری ڕایەكـــەی خۆی ـــەوان ب ئ
ـــەداری  ـــە تەخت ـــاران زۆر جـــاران ل ـــاوەو قەراجـــی، گاســـنی جووتی كەندێن
ـــاوەڕەن  و  ـــەو ب ـــە ســـەر ئ ـــەوان ل ـــێ، ئ ـــر دەب كەشـــتییەكەی حـــەزرەت گی
لـــە كەسیشـــیان قبـــووڵ نییـــە! گومـــان بخاتـــە ســـەر باوەڕیـــان. كـــە مـــاڵ 
نەمـــاوە لـــە هـــەر دوو ناوچـــەی كەندێنـــاوەو قەراجـــی – تەختـــەدار- 
ــووتابێ  ــووتابێ، نەسـ ــدا نەسـ ــتییەكەی حەزرەتـــی تێـ ــەداری كەشـ تەختـ
و ماڵـــی ئەوانـــی پـــڕ لـــە نـــوور نەكردبـــێ! نـــووری موبـــارەك! زۆریـــان 
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ـــەداری  ـــەرزاران، تەخت ـــن ه ـــو بوخچـــەو ب ـــە نێ ـــووڕە بكـــەی ئێســـتاش ل ت
موتفەڕكـــت پیشـــان دەدەن، ئـــەو تەختـــەدارەی هیـــچ گومـــان هەڵناگـــرێ 
تەختـــەداری كەشـــتییەكەی حەزرەتـــە! ئـــەوان ئێســـتاش ئـــەو قیـــڕە جـــوان 
و لووســـەی كـــە دنیـــا گـــەرم دادێ ڕێچكـــە دەبەســـتێ ئـــەو قیـــڕە 
ڕەش و جـــوان و لووســـەی لـــە كەلەنـــە شـــاخان دێتـــە دەرێ، ڕێچكـــە 
دەبەســـتێ، ئـــەو قیـــڕە زۆر بـــە پیرۆزییـــەوە وەكـــو بنێشـــت دەجـــوون! 
دەجـــوون و لێكـــی وەردەگرنـــەوە، ئـــەوان ئـــەو قیـــڕە بـــەو قیـــڕە دەزانـــن، 
ــەو  ــەر ئـ ــەوان لەسـ ــوو. ئـ ــواق دابـ ــێ سـ ــتییەكەی پـ ــەزرەت كەشـ ــە حـ كـ
ـــرۆزەی  ـــڕە پی ـــەو قی ـــی ل ـــووە قیڕەك ـــك زار ج ـــەر كەســـێ جارێ ـــاوەڕەن ه ب
لـــە زاری وەردابـــێ و جـــوی بـــێ، هەتـــا مـــاوە، دەم و زمانـــی ددان و 
ـــتاش  ـــێ نـــە هەڵـــدەوەرێ، ئـــەوان ئێس ـــە ڕەش دەب ـــی، نـــە دێشـــێ ن پووك
پیرەژنەكانیـــان، پیرەمێردەكانیـــان ئەوانـــەی دەم و ددانیـــان ســـاغە، ســـاغ 
و ســـپییە، ئـــەو ســـاغییە لـــە ســـایەی قیـــڕ جوینـــی ئـــەو قیـــڕە دەزانـــن 
و دەڵێـــن: )) ئـــەو ددانـــە ســـپی و ســـاغانە، ســـپی و ســـاغیی جوینـــی 

قیـــری رەش و پیـــرۆزن((.
گونـــدی  خەڵكـــی  بەتایبـــەت  قەراجـــی،  كەندێنـــاوەوە  خەڵكـــی 
عاڵـــاڵی، ئێســـتاش بەهـــاران كـــە دەچنـــە ســـەر چیـــای بڵباســـان، لەســـەر 
ئـــەو چیایـــە، لەســـەر ئـــەو بـــەردە ڕەق و لووســـە، لـــووس و تیـــش تێنەبـــووە، 
جـــێ نیشـــتنەوەی كەشـــتییەكەی حـــەزرەت پیشـــانی یەكتـــر دەدەن، لـــە 
ــەو  ــەزرەت، ئـ ــتییەكە، جـــێ پێـــی پیـــرۆزی حـ تەنیشـــت جێـــگای كەشـ
جـــێ پێیـــەی بـــۆ یەكەمیـــن جـــار پـــاش الفـــاوە گەورەكـــە كەوتـــە ســـەر 
زەوی و بـــووە هـــۆی ئـــەوەی جارێكـــی تـــر ئاوەدانكردنـــەوەی ئـــەو دنیایـــە، 
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ئـــەو دنیـــا پـــان و بەرینـــە، ئـــەو دنیـــا ژێـــر ئـــاو كەوتـــووە، ئـــەو دنیـــا كـــەس 
تـــێ نەمـــاوە، هـــەر لێـــرەوە دەســـت پـــێ بكاتـــەوە ! هـــەر بۆیـــێ ئـــەوان، 
ـــاڵی،  ـــدی عاڵ ـــەت خەڵكـــی گون ـــاوەو قەراجـــی، بەتایب خەڵكـــی كەندێن
ئـــەو شـــوێن پـــێ پیـــرۆزە بـــۆ خۆیـــان بەشـــانازی دەزانـــن و دەڵێـــن: ))ئـــەوە 
ــەو  ــوح، ئـ ــی نـ ــی حەزرەتـ ــوێن پێـ ــە(( شـ ــە گەورەمانـ ــی بابـ ــوێن پێـ شـ
حەزرەتـــەی كـــە منداڵـــە چـــا و بـــە فرمێســـكەكە ئـــەو منداڵـــەی لـــە نێـــو 
ـــوان  ـــر، لەنێ ـــە هەولێ ـــەو پەســـتەی ڕوو ل ـــی ســـەر پشـــتی پەســـتی، ئ كۆل
ــردی  ــەر گـ ــە سـ ــی، لـ ــە قەلـ ــووك  و كەنداڵـ ــاڵ و چەلتـ ــدی عاڵـ گونـ
دومبەاڵنـــان چەقیـــوە! ئـــەو منداڵـــە نـــەوەی حاجـــی حەســـەن نیـــە. حاجـــی 
حەســـەنیش ڕێـــك و ڕاســـت بـــە ڕەچەڵـــەك دەچێتـــەوە ســـەر حەزرەتـــی 
نـــوح، لـــە حەزرەتـــی نوحیشـــەوە هیـــچ گومـــان هەڵناگـــرێ دەچێتـــەوە 

ـــەوە. ـــەك دەگرن ـــادەم ی ـــاوە ئ ـــادەم و لەگـــەڵ ب ـــی ئ ـــەر حەزرەت س
خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن! لـــە كەسیشـــیان 
ـــەم  ـــن: لەیەك ـــەوان دەڵێ ـــان. ئ ـــەر باوەڕی ـــە س ـــان بخات ـــە ! گوم ـــووڵ نی قب
شـــەڕی )براكـــوژی!( كـــە قابیـــل هابیلـــی كوشـــت. قابیـــل لەدیـــار مەیتـــی 
براكـــەی دامابـــوو، نەیدەزانـــی چـــی لـــێ بـــكات ! چۆنـــی بشـــارێتەوە 
ـــە قەلـــەی  ـــەو كەنداڵ ـــە ڕەشـــكەی ســـەری هێـــران ! ل ؟ قەلەڕەشـــكە! قەل
هەڵفـــڕی و چـــوو لـــە بەرامبـــەر – قابیـــل- هاوڕەگەزێكـــی خـــۆی 
ــر  ــەی لەژێـ ــە كوژراوەكـ ــە ڕەشـ ــڕۆك قەلـ ــدووك و جینجـ ــت و بەدنـ كوشـ
خۆڵـــی شـــاردەوە. قابیـــل كـــە ئەمـــەی بینـــی دەســـبەجێ لـــە قەلـــە 
رەشـــكە! فێـــری شـــاردنەوەی مەیتـــی براكـــەی بـــوو، فێـــری شـــاردنەوەی 
یەكەمیـــن قوربانیـــی شـــەڕی براكـــوژی بـــوو، فێـــر بـــوو قوربانیـــی شـــەڕ 
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بخاتـــە ژێـــر گڵ. لـــەوێ ڕۆژێـــوە قەلـــە ڕەشـــكە! قەلەڕەشـــكەی بەدیـــۆم! 
هێالنـــەی لـــە كەنداڵـــی ئـــەو گونـــدە كـــردووە، هـــەر ئەوانیـــش واتـــە خەڵكـــی 
ــن:  ــدی عاڵـــاڵی دەڵێـ ــی گونـ ــەت خەڵكـ ــی، بەتایبـ ــاوەو قەراجـ كەندێنـ
پـــاش ئـــەوەی حـــەزرەت قەلەڕەشـــكەی راســـپارد،  وشـــكانی بدۆزێتـــەوە، 
دیســـان جارێكـــی تـــر قەلـــە ڕەشـــكە، هـــات ڕێـــك و ڕاســـت لـــەو كەنداڵـــی 
كەنداڵـــە قەلـــی هێالنـــەی دانایـــەوە، بـــێ ئـــەوەی گـــوێ بـــەوە بـــدات و 
لـــە خەمـــی ئـــەوەدا بـــێ، كـــە هەواڵـــی وشـــكانی بـــۆ حـــەزرەت بەرێتـــەوە. 
ئـــەو خەڵكـــە دەڵێـــن: كـــە بـــاوە ئـــادەم لـــەو چیـــای بڵباســـان بـــۆ یەكەمیـــن 
جـــار ئاوەدانـــی خســـتە ســـەر زەوی، هـــەر لـــەوێ ڕۆژێـــش قەلـــە ڕەشـــكە 
هێالنەیـــان لـــەو كەنـــداڵ و گونـــدە دانـــاوە. خەڵكەكـــە تـــەواوی خەڵكەكـــە، 
ـــۆم  ـــە بەدی ـــكانە ب ـــەو قەلەڕەش ـــاڵی، ئ ـــدی عاڵ ـــەت خەڵكـــی گون بەتایب
دەزانـــن ! هـــەر یەكێكیـــان بگـــری ! دەیـــان و ســـەدان چیرۆكـــی تـــاڵ و پـــڕ 
ـــن:  ـــەوان دەڵێ ـــەر ئ ـــەوە، ه ـــۆ دەگێڕن ـــە ڕەشـــكانەت ب ـــەو قەل ـــاتی ئ كارەس
هـــەر كەســـێك بتوانـــێ هێالنـــەی ئـــەو قەلـــە ڕەشـــكانە تێكبـــدا و ئـــەو 
قەالنـــە لـــەو ناوچەیـــە بتارێنـــی، ئـــەوا جارێكـــی دی ئـــەو براكوژییە!ئـــەو 
ـــە  ـــەوە، ل ـــاوە ئادەم ـــەردەمی ب ـــەو شـــەڕەی لەس ـــە! ئ ـــە لەعنەتیی براكوژیی
قابیـــل و هابیلـــەوە، تـــا ئەمـــڕۆ رەگـــی لێـــرە داكوتـــاوە، ئـــەو براكوژییـــەی 
ـــن و دەســـتی هەمـــوو داگیركەرێكـــی  هەمـــوو شـــتێكی لەدەســـت چواندی
ــە  ــەو قەلـ ــەر ئـ ــاوەڕەن، ئەگـ ــەو بـ ــەر ئـ ــەوان لەسـ ــن ! ئـ ــر كردیـ ــێ فێـ پـ
ڕەشـــكانە لێـــرە بتارێـــن، ئـــەوا ئـــەو نەفرەتـــی براكوژییـــە ! ئـــەو خیانەتـــی 

ـــەردەدا. ـــەو خەڵكـــە ب ـــە یەخـــەی ئ براكوژیی
ئـــەو خەڵكـــە، ئـــەو خەڵكـــەی كـــە پیرۆزیـــی خۆیـــان. پیرۆزیـــی 
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ـــەو  ـــرە! ئ ـــان پیرۆزت ـــوو واڵت ـــی هەم ـــە پیرۆزی ـــن ل ـــە ك ـــان، ل ـــی خۆی واڵت
ــان، لەكـــن لـــە جوانیـــی هەمـــوو  خەڵكـــەی كـــە جوانیـــی واڵتـــی خۆیـ
ـــن  ـــە ك ـــان، ل ـــی خۆی ـــی واڵت ـــە كۆنی ـــەو خەڵكـــەی ك ـــرە! ئ ـــان جوانت جوان
لـــە هەمـــوو كۆنـــان كـــۆن تـــرە! ئـــەو خەڵكـــەی كـــە واڵتـــی خۆیـــان 
ـــتان  ـــوو بەهەش ـــە هەم ـــەو بەهەشـــتەی ل ـــەك پارچـــە بەهەشـــتە ئ ـــن ی لەك
ـــەو  ـــتترەو! ئ ـــتان بەهەش ـــوو بەهەش ـــە هەم ـــەو بەهەشـــتەی ل ـــتترە ئ بەهەش
خەڵكـــە لەنێـــو ئـــەو هەمـــوو جوانـــی و خۆشـــی و كۆنـــی و پیرۆزییـــە، ئـــاخ 
-ێكیـــان هەیـــە، ئـــەو ئاخەیـــان لەكـــن لـــە هەمـــوو ئاخـــان پـــێ )ئـــاخ( تـــرە 
ـــوە ! جوانیـــی  ـــام. تامـــی هەمـــوو خۆشـــییەكانی گۆڕی ـــەو ئاخـــەی ت ! ئ
هەمـــوو جوانییەكانـــی گۆڕیـــوە! پیرۆزیـــی هەمـــوو پیرۆزییەكانـــی 
گۆڕیـــوە! ئـــەو –ئـــاخ- ە، ئاخـــی شـــەڕی برایانـــە! ئاخـــی شـــەڕی 
ـــاوە ئادەمـــەوە، لەســـەر  ـــە ڕۆژگاری ب ـــرا كوژییـــەی ل ـــەو ب ـــە. ئ براكوژیی
دەســـتی كوڕانـــی بـــاوە ئادەمـــەوە، ئاگرەكـــەی داگیرســـا. داگیرســـا و 
هەتـــا ئێســـتا نـــە كوژاوەتـــەوە. هێنـــدە بەســـە لـــە دوورەوە، لـــەدووری 
دوورەوە، پاشـــایەك، پاشـــایەكی هیـــچ لەبـــارا نەبـــوو، پاشـــایەكی هەتـــا 
ســـەر ئێســـكان دوژمـــن! لـــە ڕۆژهـــەاڵت، یـــان لـــە ڕۆژئـــاوا، لـــە باكـــورەوە 
یـــان لـــە باشـــوورە، بـــۆ هـــەر مەبەســـتێك، كششـــە لـــە قەلێـــك بـــكات، 
قەلـــە رەشـــەكانی كەنـــدی كەنداڵـــە قەلـــی، كششـــە لـــە قەلێـــك بـــكا و 
ـــێ،  ـــدا و بقیڕێن ـــاڵ لێكب ـــدا، ب ـــاڵ لێكب ـــڕێ و ب ـــڕێ، هەڵبف ـــەل هەڵبف ق
ـــووی  ـــەو لەشـــكرەی ماتب ـــەل بقیڕێنـــێ، لەشـــكر. ئ ـــدە بەســـە ق هـــەر هێن
براكوژییەكانـــی رابـــردوو، ئـــەو لەشـــكرەی لـــە ســـەرپێی بـــرا كوژییەكانـــی 
ـــە هەمـــوو   ـــە هەمـــوو ڕۆژگار و هـــەواران، ل ـــەو لەشـــكرەی ل ـــوو، ئ داهات
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بزووتنـــەوەو ڕاپەڕیـــن و شۆڕشـــێكدا لـــە بەرگـــی دیـــن و چیـــن و خینـــدا، 
لـــە هـــەر بەرگێكـــدا بـــێ، لەگـــەڵ قیـــڕەی قـــەل یەكســـەر یەكســـەر و 
ــرای  ــی، بـ ــك و بابـ ــرای دایـ ــۆی، بـ ــرای خـ ــەڵ بـ ــتان لەگـ ــێ ڕاوەسـ بـ
نێـــو، ســـەنگەر دەكەوێتـــە شـــەڕ شـــەڕی براكـــوژی، ئـــەو شـــەڕەی لـــە 
ــەوە  ــاوە ئادەمـ ــی بـ ــتی كوڕانـ ــەر دەسـ ــەوە، لەسـ ــاوە ئادەمـ ڕۆژگاری بـ
دامـــەزرا. ئـــەو برایانـــەی لەســـەر یـــەك ســـفرە نـــان دەخـــۆن لەنێـــو یـــەك 
ســـەنگەر دەجەنگـــن، ئـــەو شـــەڕەی بووەتـــە ئاخێكـــی گـــران، وەك ئاخـــی 
ئاخـــان، تامـــی هەمـــوو خۆشـــییەكانی گۆڕیـــوە، رەنگـــی هەمـــوو 
ــوە،  ـــوو پیرۆزییەكانـــی گۆڕیـ ــی هەم جوانییەكانـــی گۆڕیـــوە، پیرۆزیـ

بووەتـــە ئاخێـــك ئاخـــی هەمـــوو ئاخـــان و لـــە هەمـــوو ئاخـــان ئاختـــر!!
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ئـــەو خەڵكـــە لـــە پیرۆزتریـــن شـــوێنی ســـەر زەویـــدا دەژیـــن، ئـــەو ســـەر 
زەوییـــەی یەكەمیـــن جـــار بـــاوە ئـــادەم، یەكەمیـــن )مـــاڵ( ماڵـــی مرۆڤـــی 
ــەوەی  ــاش ئـ ــوح پـ ــی نـ ــاری دووەم،حەزرەتـ ــردەوە، بۆجـ ــاوەدان كـ ــدا ئـ تێـ
الفـــاوی گـــەورە دنیـــای ژێـــراو ژوور كـــرد، كەشـــتییە پـــڕ لـــە )ژیـــان(
ەكـــەی لێـــرە گیرســـایەوە... ئـــەوەش هەمـــووی بـــە بەڵگـــە و ئیســـپات، 
ئـــەو بەڵگەنامانـــەی كـــە خەڵكـــی كەندێنـــاوە و قەراجـــی بـــە تایبـــەت 
خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی لـــە كەســـیان قبـــووڵ نییەگومانیـــان لـــێ 

بـــكات. 
ئـــەوان دەڵێـــن: ئـــەو خاكـــە هێنـــدە پیـــرۆزە، خـــودا بەشـــێكی زۆری 
بەرەكەتـــی خـــۆی لـــەو شـــوێنە دانـــاوە. ئاخـــر چـــۆن وا نەبـــێ ؟ بـــاوە 
ــۆزو  ــرە و هـ ــوو تیـ ــەورەی هەمـ ــاوە گـ ــە بـ ــاوە ئادەمێكـــی كـ ــادەم ؟ بـ ئـ
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نەتەوەیەكـــە، هەمـــو مرۆڤایەتـــی لەدامێنـــی ئـــەو كەوتووتـــەوە، ئەویـــش 
ــاوە، هەوەڵیـــن  ــان دانـ ــەو چیـــای بڵباسـ ــرە لـ هەوەڵیـــن ماڵـــی خـــۆی لێـ
ئاگردانـــی لێـــرە كوچاگـــری ڕەش كـــردووە. حـــەزرەت حەزرەتـــی نـــوح، 
ـــەواوی ڕووی  ـــران، ت ـــەورەو گ ـــاوی گ ـــاو الف ـــەوەی الف ـــاش ئ ـــش پ ئەوی
زەوی ژێـــر خـــۆی خســـت جارێكـــی تـــر هـــەر لێـــرە، لـــە نێـــو ئـــەم 
ئەشـــكەوتەكەدا بـــۆ جـــاری دووەم، ســـەر لەنـــوێ دنیـــای ئـــاوەدان كـــردەوە، 
ئـــەو دنیایـــەی لـــە تاریكییـــەوە دەســـت پێـــدەكات و تـــا دەگاتـــە ڕووناكـــی، 
لـــە ڕووناكـــی دەســـت پێـــدەكات تـــا دەگاتـــە تاریكـــی. تـــا ئێســـتاش 
ـــاوە ئـــادەم، نـــەوەی حەزرەتـــی  پڕاوپـــڕە لـــە مـــرۆڤ... مرۆڤـــی نـــەوەی ب
ـــە  ـــەی ك ـــەو مرۆڤ ـــە، ئ ـــگ و هەمەزمان ـــەی هەمەڕەن ـــەو مرۆڤ ـــوح، ئ ن
بەكـــەس ناژمێـــردرێ، ئـــەو خەڵكـــە هـــەر هەمـــووی بەڕەچەڵـــەك دێنـــەوە 
ســـەر یەكەمیـــن ئاگـــردان، ئـــەو ئاگردانـــەش ئەوەتـــا لێـــرە... لەبـــەر دەركـــی 

ئەشـــكەوتی ئەشـــكەوتی بـــێ بـــن! ئەشـــكەوتی چیـــای بڵباســـان.
هەمـــوو خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی 
عاڵـــاڵی، لەعاڵـــاڵش ئـــەوەی لەهەمـــووان پتـــر پـــێ لەســـەر ئـــەوە 
دادەگـــرێ بنەماڵـــەی )حاجـــی حەســـەن ( ی یـــە، ئـــەو بنەماڵەیـــە 
لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن، لـــە كەسیشـــیان قبـــووڵ نییـــە ! گومـــان لەباوەڕیـــان 
ـــی  ـــك لەگـــەڵ ئاگردان ـــان ڕێ ـــاوەڕەن كـــە ئاگردانی ـــەو ب ـــكات. لەســـەر ئ ب
حەزرەتـــی نـــوح لەوێشـــەوە لەگـــەڵ ئاگردانـــی بـــاوە ئـــادەم تێكـــەڵ 
دەبێتـــەوە. ئـــەو بنەماڵـــەی كـــە ئێســـتا كـــوڕە دەســـاڵییەكەیان لەنێـــو 
كۆلـــی لەســـەر پشـــتی پەســـتی، باوەشـــی لـــە خوشـــكە بچووكەكـــەی 
وەرێنـــاوە وبەپێچەوانـــەی پەســـتەكە ڕووی لـــەم ڕێگایەیـــە كـــە دەچێتـــەوە 
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نێوگونـــدی عاڵـــاڵی و چـــاوی بڕیووتـــە ئـــەو ســـەگەكەی لەســـەر گـــردی 
بێمـــرادان ڕەپ و ڕاســـت ڕمـــاوە. بـــەردەوام بەچـــاوان ســـەیری ئـــەو دەكات 
و لەچـــاوان فرمێســـك دەبارێنـــێ، فرمێســـك نـــا !! تیـــژاو. ئـــەو تیـــژاوەی 
ـــەوە ســـەر  ـــە تەمـــەن دە ســـاڵییە بەردەبێت ـــەو منداڵ ـــە چـــاوی ئ ـــك ل ـــك ت ت
ــەو دارو  ــنە ! ئـ ــە دارو ئاسـ ــتەی كـ ــتە پەسـ ــەو پشـ ــتی، ئـ ــتی پەسـ پشـ
ئاســـنەی لەژێـــر تیـــژاوی فرمێســـكان، ڕاســـت و ڕاســـت، خشـــت و خشـــت 
ـــە گۆشـــتی  ـــەی ل ـــەو چززەی ـــت، ئ ـــێ هەڵدەســـتێ و كـــون دەبێ چـــززەی ل

ـــتێ.  ـــتی زینـــدوو هەڵدەس ـــاو لـــە گۆش خ
 خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی گوندی عاڵاڵی، 
بەتەنیـــا ئـــەو چیرۆكانـــە ناگێڕنـــەوە، لـــە كۆنـــی كۆنـــەوە پشـــت بـــۆ پشـــتی 
ــە  ــاوەڕەن، لـ ــەو بـ ــەر ئـ ــەوان لەسـ ــە ئـ ــەی، كـ ــەو چیرۆكانـ ــەوە ئـ دەگێڕنـ
كەسیشـــیان قبـــووڵ نییـــە! گومـــان بخاتـــە ســـەر باوەڕیـــان. دەڵێـــن : ئـــەو 
چیرۆكانە چیرۆك نین! ڕووداون  ڕووداوی راســـتەقینە، ئەوان پاڵەوانی 
چیرۆكەكانیـــان، ڕاســـتتر پاڵەوانـــی ڕووداوە ڕاســـتەقینەكان لەخۆیـــان 
ـــر دەناســـن، شـــوێن... شـــوێنی ڕووداوەكان ڕووداوە ڕاســـتەقینەكان  چاكت
ـــك.. ـــك... كەنداڵێ ـــەر بەردێ ـــەیری ه ـــن س ـــان دەیبین ـــەر دەســـتی خۆی لەب
كانییـــەك. دۆڵێـــك گردێـــك دەكـــەن، دەیـــان و ســـەدان چیـــرۆك... چیـــرۆك 
نـــا !! ڕووداوی ڕاســـتەقینەی لەبـــارەوە دەزانـــن، ئـــەوان لەســـەر ئـــەو 
ـــی خـــۆی  ـــوو زانیارییەكان ـــەر هەم ـــی س ـــودای بان ـــودا خ ـــە خ ـــاوەڕەن ك ب
ـــەی بۆخۆشەویســـتانی  ـــەو كتێبـــە پیرۆزان ـــووە ! ئ ـــەران نەگوت ـــە پێغەمب ب
خـــۆی نـــاردوون، بەشـــێكی كەمـــی زانیارییـــە زۆرو لەبـــن نەهاتووەكانـــی 
خـــودان. هێشـــتا زۆر زانیاریـــی تـــر مـــاون. خـــودا... خـــودای بانـــی 
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ـــە  ـــاوەڕەن، ك ـــەو ب ـــەر ئ ـــەوان لەس ـــوون، ئ ـــە كەســـی نەگوت ـــەر هێشـــتا ب س
ـــی بچـــووك و  ـــرۆڤ، دڵ ! دڵ ـــزی م ـــێ هێ ـــەری بچـــووك وب ـــەر ! س س
ـــزی مـــرۆڤ.  ـــێ هێ ـــزی مـــرۆڤ. چـــاو ! چـــاوی بچـــووك و ب ـــێ هی ب
لـــە توانایانـــدا نییـــە ! كـــە تـــەواوی زانیارییەكانـــی خـــودا، تـــەواوی 
نهێییەكانـــی خـــودا، تـــەواوی كارە پەرچووەكانـــی خـــودا بزانـــن و پەنـــا 
ـــی  ـــودای بان ـــودا خ ـــە خ ـــاوەرەن ك ـــەو ب ـــەر ئ ـــەوان لەس ـــن. ئ ـــدەن و بیبین ب
ـــە هەمـــوو  ـــە هەمـــوو ڕۆژگارێـــك و ل ســـەر كارە پەرچووەكانـــی خـــۆی ل
هەوارێكـــدا بـــەدەر دەخـــات. بـــەاڵم هەمـــوو مروۆڤێـــك، ســـەری هەمـــوو 
مرۆڤێـــك، چـــاوی هەمـــوو مرۆڤێـــك، دڵـــی هەمـــوو مرۆڤێـــك، هـــی ئـــەوە 
نیـــن و لـــە توانایانـــدا نییـــە! تـــەواوی ئـــەم زانیـــاری و كارو نهێنـــی یانـــە، 

ـــدەن.  ـــن و پەناب ـــن و بیبین بزان
 تـــەواوی خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی، هەمـــوو خەڵكـــی كەندێنـــاوە و 
ـــوەو  ـــاوەڕ نەكردنیـــان دی قەراجـــی، زۆر چیـــڕۆك و بەســـەرهاتی ســـەیرو ب
بیســـتووە. ئـــەو چیـــڕۆك و بەســـەرهاتانەی، كـــە لـــەڕۆژگاری باپیرانیـــان، 
لـــە ڕۆژگاری خۆیـــان روویانـــداوە ! ئـــەوان هـــەر یەكێكیـــان بگـــری هەتـــا 
ــەو  ــەوە ئـ ــۆ دەگێڕێتـ ــەت بـ ــەرهات و چیڕۆكـ ــەز دەكات، بەسـ ــودا حـ خـ
چیـــرۆك و بەســـەرهاتانەی كـــە تـــۆ لـــە گوێگرتنیـــان مانـــدوو دەبـــی. 

ـــا.  ـــەوە ن ـــە گێڕان ـــەوان ل ئ
 ئـــەوان دەڵێـــن : خـــودا... خـــودای بانـــی ســـەر، خـــودای دەوڵەمەنـــدو 
دەســـت بـــاڵو خـــودای پیـــرۆزو مـــەزن بەشـــێكی زۆری بەرەكەتـــی خـــۆی، 
بەشـــێكی زۆری پیرۆزیـــی خـــۆی بـــەو دوو ناوچەیـــەداوە، ناوچـــەی 

ـــاوەی.  ـــەراج و كەندێن ق
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 دەڵێـــن: لەســـەر ئـــەو خاكـــە بـــەردی بڕوێنـــێ، بـــەردی ڕەق، بـــەرد 
دێتـــە بـــەر ! ژێـــر ئـــەو خاكـــە زێـــڕە زێـــڕ !! لـــە هـــەردوو ناوچـــەی 
كەندێنـــاوە و قەراجـــی ئاقـــار نەمـــاوە تێیـــدا گاســـن لـــە كووپـــەی گیـــر 
ـــە كەسیشـــیان  ـــاوەڕەن، ل نەبووبـــێ ! كووپـــەی زێـــڕ. ئـــەوان لەســـەر ئـــەو ب
قبـــووڵ نییـــە! گومـــان بخاتـــە ســـەر باوەڕیـــان. ئـــەو زێڕانـــەی  زێـــڕی 
ــی  ــەوان كۆنیـ ــن، ئـ ــی كۆنـ ــڕی زەمانێكـ ــن. زێـ ــاوە ئادەمـ ــەردەمی بـ سـ
ــن.  ــر دەزانـ ــوو دنیایـــێ بەكۆنتـ ــە كۆنیـــی هەمـ ــان، لـ ــەی خۆیـ ناوچەكـ
ئـــەوان بەدڵنیایییـــەوە دەڵێـــن: ئـــەو ناوچەیـــە لـــە بـــاوە ئادەمیـــش كۆنتـــرە ! 
دەڵێـــن : خـــودای بانـــی ســـەر چەنـــد ملیـــۆن ســـاڵ پێـــش وەدەرنانـــی بـــاوە 
ئـــادەم لـــە بەهەشـــت، ئـــەو زەوییـــە، ئـــەو ناوچەیـــەی ئامـــادە كردبـــوو. 

دەڵێـــن: هیـــچ كۆنێكـــی ئـــەو دنیایـــە، لـــە كۆنیـــی ئـــەو ناوچەیـــە، 
ناوچـــەی كەندێنـــاوەو قەراجـــی لـــە چیـــای بڵباســـان كۆنتـــر نییـــە! 

دەگێڕنـــەوە: لـــە ســـاڵی گرانییەكـــەی، ئـــەو ســـاڵەی پیـــرەكان چـــاك بـــە 
بیریـــان دێ، لەگـــەڵ جووتـــی بەهـــاران، لـــە ئاقـــاری كاریتـــان، گاســـنی 
جووتـــی كـــون لـــە زەوی دەكا، جووتیـــار بـــەدوای كونەیـــدا دەچـــێ و 
هەڵیـــدەدڕی كـــون دەبێتـــە ژوور... ژوورێكـــی گـــەورەو گـــران، لـــەو ژوورە 
ــەر  ــی، هـ ــوان بەڕووتـ ــوان، جـ ــدووی جـ ــدوو زینـ ــی زینـ ــك( ژنێكـ ) ژنێـ
ڕووتـــی ڕووت لەنێـــو ژوورەكـــەدا دەبـــێ، كـــە ژنەكـــە دەردێنـــن، ژنـــە هـــەر 
هێنـــدە بـــای ســـەر دنیاێـــی بەردەكـــەوێ، یەكســـەر یەكســـەر و دەســـبەجێ، 
ژنـــەی ڕووت... ژنـــەی ڕووت و جـــوان، جـــوان و ناســـك دەبـــێ بـــە 
ــران.  ــاردو گـ ــارد، سـ ــووس و سـ ــووس، لـ ــەردی ڕەق، ڕەق و لـ ــەرد، بـ بـ
ئـــەو ژنـــە، ئـــەو ژنـــەی كـــە ئێســـتا بوویتـــە بـــەرد، بوویتـــە بـــەردو لـــەو 
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ـــدەداو ڕووت و جـــوان ســـپی دەچێتـــەوە.  ـــای لێ ـــدەدا، ب ـــای لێ ئاقـــارەی. ب
شـــوان، شـــوانی لەئاقـــاری. جووتیـــار، جووتیـــاری لـــە ئاقـــاری. ڕاوچـــی 
ڕاوچـــی لەئاقـــاری. رێبـــوار، رێبـــواری لەئاقـــاری كـــە چـــاوی بـــە )بـــەردە 
ژن(ە)7( دەكـــەوێ، ئـــەو ژنـــە ڕووتـــە، ڕووت و ســـاردوو ســـڕە دەبینـــێ، 
مووچڕكـــی بـــە لەشـــی دادێـــت و لەشـــەرمان ڕووی خـــۆی وەردەگێـــڕێ 
و پشـــت لـــە ژنـــە دەكات، ژنـــەی ڕووت و ڕووتـــی بەردیـــن ! بـــەردی 
ســـاردو ســـڕ ســـاردو ســـڕو جـــوان، جوانتـــر لـــە دەســـتگیرانەكانیان، جوانتـــر 
لـــە ژنەكانیـــان، ئـــەوان تـــا ئێســـتا دەســـتگیرانەكانیان... ژنەكانیـــان، ئـــەو 
ژنانـــەی بـــە شـــەرعی خـــودا و پێغەمبـــەران حەاڵڵـــی خۆیانـــن ! حـــەاڵڵ 
بەشـــەرعی خـــوداو پێغەمبـــەران ئـــاوا ڕووت، ڕووت و جـــوان، جـــوان و 
لەبـــەر هەتـــاوێ نەدیـــوە ! ئـــەو ژنـــە... ئـــەو ژنـــەی ئێســـتا بەڕووتـــی لـــە 
ـــاو چـــاك  ـــاو چـــاكان، پی ـــرو پی ـــوە پی ـــەوێ ڕۆژێ ـــدەدا، ل ـــای لێ ـــاری ب ئاق
و حاجـــی و مـــەالی گونـــدی، هەرچـــی ئـــەو ژنـــە، یـــان ڕاســـتتر! بـــەردە 
ساردووســـڕە دادەپۆشـــن، بەرگـــی لەبـــەر دەكـــەن، بـــەرد... بـــەردی ســـاردو 
ـــا  ـــەر خـــۆی دادەدڕێ، ت ـــاكاو لەب ـــەرگ و ســـەرپۆش قبـــووڵ ن گـــران، ب
ئێســـتا دەیـــان جـــار ژنـــە. ژنـــەی ڕووتیـــان پۆشـــتە كـــردووە، ســـبەینێ 
كـــە گەڕاونەتـــەوە، ژنـــە ژنـــەی ساردوســـڕ، ژنـــەی بـــەرد بـــەردی ڕەق 
جارێكـــی تـــر بەرگـــی لەبـــەر خۆیـــدا دادڕیـــوە !! دادڕیـــوە و ڕووت بـــای 

ـــداوە!!  لێ
 پیـــرو زاناكانـــی ناوچەكـــە، بەتایبـــەت پیرانـــی گونـــدی عاڵـــاڵی، 
ــە  ــان بخاتـ ــە! گومـ ــووڵ نییـ ــیان قبـ ــە كەسیشـ ــاوەڕەن، لـ ــەو بـ ــەر ئـ لەسـ

ســـەر باوەڕیـــان.
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ـــەی  ـــەو ژن ـــەرد، ئ ـــە ب ـــتا بوویت ـــەی ئێس ـــەو ژن ـــە، ئ ـــەو ژن ـــن: ئ  دەڵێ
ــوازی  ــەر داخـ ــوو لەسـ ــە بـ ــەو ژنـ ــدەدا. ئـ ــای لێـ ــاری بـ ــە ئاقـ ــتا لـ ئێسـ
نەدیـــم.  بـــێ  پاڵەوانـــی  پاڵـــەوان،  گلگامشـــی  ))گلگامـــش(()8( 
))ئەنكیـــدۆ(()9( ئەنكیـــدۆی كێـــوی هەڵخەڵەتانـــدو و ڕامـــی كـــرد 
دەڵێـــن: ئـــەو ژنـــە بـــوو، ئـــەو ژنـــە جوانـــەی ئێســـتا بوویتـــە بـــەرد، بـــەو 
ـــە تەنیایـــی  ـــەی خـــۆی، ئەنكیـــدۆ ئەنكیـــدۆی كێـــوی، ل لەشـــوالرە جوان
و دڕندەیـــی هێنایـــە دەرەوە و كـــەوی كـــردو لـــە ژیانـــی نێوئاوەدانـــی 
ـــی  ـــە دڵ ـــەوەس و ژن دۆســـتی ل ـــی ه ـــە، خوێن ـــە جوان ـــەو لەش ـــا. ب ڕاهێن
ــتانەیدا  ــەو دارسـ ــدۆ لـ ــن: ئەنكیـ ــەوان دەڵێـ ــەڕ. ئـ ــە گـ ــدۆ هێنایـ ئەنكیـ
ــە  ــتانەی كـ ــەو دارسـ ــان، ئـ ــای بڵباسـ ــی چیـ ــتانی دامێنـ ــا، دارسـ دەژیـ
ـــابوو، گلگامـــش گلگامشـــی  ـــە داری وە نووس ـــەوی ڕۆژێ، داری ب ئ
پاڵـــەوان لـــەو بـــەری كەنـــدی كەندێنـــاوە دەژیـــا. ئـــەو كەنـــدەی ئـــەوێ 
ڕۆژی كەنـــد نەبـــوو، رووبـــار بـــوو ڕووبارێكـــی دەریـــا ئاســـا لێـــواو 
لێـــو ئـــاو. ئاوێـــك كـــە هـــەر خـــودا. خـــودای بانـــی ســـەر دەزانـــێ بنـــی 
ــن:  ــەوان دەڵێـ ــتەوە. ئـ ــوێ دەنیشـ ــە كـ ــەری لـ ــتاو سـ ــوێ هەڵدەسـ ــە كـ لـ
ـــەوەێ ڕۆژێ  ـــە ئ ـــا، ك ـــاوەی دەژی ـــدی كەندێن ـــەری كەن گلگامـــش لەوب
كەندنەبـــوو، ڕووبـــار بـــوو، ڕووبارێكـــی دەریـــا ئاســـا. ئەنكیـــدو لـــەو 
دارســـتانەی دەژیـــا، دارســـتانی دامێنـــی چیـــای بڵباســـان كـــە ئـــەوێ 
ڕۆژێ دارســـتانێك بـــوو، داری بـــە دارییـــەوە نووســـابوو، گلگامـــش لـــەو 
ڕووبـــارو دارســـتانە ڕاو و مەلـــەی دەكـــرد، هـــەر لـــەو دارســـتانە بـــوو ) 
ـــەو دەشـــت و دەرە  ـــە ل ـــەی ك ـــەو گیای ـــەوە، ئ ـــی (( دۆزیی ـــای نەمری گی
ــی  ــای بینینـ ــە توانـ ــاوی ئێمـ ــاو... چـ ــەاڵم، چـ ــار زۆرە، زۆرە بـ یەكجـ



پیری كێوان و بەردەژن 116

ــەر  ــودا خـــودای بانـــی سـ ــە دەڵێـــن: خـ ــە ! خەڵكەكـ ــەم گیایـــەی نییـ ئـ
بیـــەوێ نەمریـــی بكاتـــە نســـیبی هـــەر كەســـێك، ئـــەوا ئـــەو گیایـــە لەبـــەر 
چـــاوی ئـــەو كەســـە وەكـــو ئاگـــر دادەگیرســـێنێ ! مـــار ئـــەو مـــارەی 
گیـــای نەمرەیـــی لـــە گلگامـــش دزی! دزی و خـــواردی، ئـــەو مـــارەی 
شـــای مـــاران، ئـــەو مـــارە هـــەر ئێســـتا لـــەو ناوچەیـــەدا دەژی، زۆر جـــار 
ـــەو مـــارەی  ـــان، ئ ـــە چـــاوی ســـەری خۆی ـــوە ب ـــان دی ـــەو مارەی ـــە، ئ دیویان
ـــەو مـــارەی  ـــە گلگامـــش دزی، دزی و خـــواردی، ئ ـــی ل ـــای نەمری گی
هەمیشـــە زینـــدوو، ســـبەینان زوو وەختـــی ڕۆژ تـــازە هەڵـــدێ، ئـــەو 
مـــارە لـــە بەژنـــی ئـــەو ژنـــە ئـــااڵوەو بـــە بـــەر چـــاوی ئـــەو خەڵكـــەوە، 
ــە  ــەو ژنـ ــی ئـ ــۆ مەمكـ ــەردن گـ ــدوو و گـ ــە زینـ ــاری هەمیشـ ــار مـ مـ
ــەی  ــڕو ڕووتـ ــاردو سـ ــڕە، سـ ــاردو سـ ــەردە سـ ــەو بـ ــەردە، ئـ ــە بـ ــەو ژنـ ئـ
لێســـتووتەوە، لێســـتووتەوە و ماچـــی كـــردووە، ماچكردنێـــك چـــۆن كـــوڕە 
عاشـــقەكان عاشـــقە هـــەرزەكارەكان، بۆیەكـــەم جـــار گـــەردن و ســـنگ  و 
مەمكـــی كچـــە تـــازە عاشـــقەكان، عاشـــقە تـــەڕوو گەرمـــەكان، گـــەرم 
ـــاری هەمیشـــە  ـــار م ـــاوا م ـــنەوە، ئ ـــەن و دەلێس ـــاچ دەك ـــدووەكان م و زین
ــردووەو  ــەردەی مـــاچ كـ ــە بـ ــەو ژنـ ــاری هەمیشـــە عاشـــق ئـ ــدوو مـ زینـ
لێســـتووتەوە، دەڵێـــن: زۆر جـــار دیومانـــە، مـــار ئـــەو مـــارە عاشـــقەو نەمـــرە، 
ـــرو  ـــەو بەرگـــەی پی ـــەرگ ئ ـــی و عاشـــقانە، ب ـــی، بەتورەی ـــە توڕەی زۆر ب
پیاوچـــاكان، پیاوچـــاك و حاجـــی و مـــەالكان لەبـــەر ئـــەو ژنـــە ڕووتەیـــان 
كـــردووە، مـــار ئـــەو مـــارە عاشـــق و تووڕەیـــە، ئـــەو مـــارە نەمـــرە، ئـــەو 
ـــە  بەرگـــەی پارچـــە پارچـــە كـــردووە دایدڕیـــوە، دایدڕیـــوە ژنـــە. ژنـــەی ب

ــەوە، رووتـــی رووت. ــاردو ســـڕی رووت كردووتـ بەردبـــووی سـ
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 دایدڕیـــوەو جارێكـــی تـــر ژنـــەی بـــە بەردبـــووی ڕووت كردۆتـــەوە 
ڕووت لەبـــەر تیشـــكی هەتـــاوی و تریفـــەی مانگـــە شـــەوێ، بـــای 
لێـــداوە، ئـــەو خەڵكـــە بەدوایـــدا دەچـــن و دەڵێـــن : هـــەر ســـەد ســـاڵ 
جارێـــك بـــە شـــەو... شـــەوی مانگـــە شـــەو مـــار مـــاری عاشـــق عاشـــقی 
ـــە، پەیكـــەری  لەهەمـــوو عاشـــقان عاشـــقتر دێ و لەبەردەمـــی پەیكەرەك
ژنـــە ڕووتەكـــە، ئـــەو ژنـــەی بووتـــە بـــەرد. ئـــەو ژنـــە ڕووتـــە، ئـــەو 
ژنـــەی بووەتـــە بـــەرد ڕووت  وســـاردو ســـڕە، ســـاردو ســـڕ بـــێ گیانـــە 
هەڵدەســـتێتەوە ســـەر كلـــكان، بەرامبـــەر بـــە بەژنـــی بڵنـــدی ژنـــە. ئـــەو 
ژنـــەی ڕووت دەكەوێتـــە ســـەمایێ، ســـەمای عاشـــقانە، ســـەمایەك 
ــاری  ــقە دێ، مـ ســـەمایەك هـــەر لـــەو مـــارە جوانـــە ئـــەو مـــارە عاشـ
عاشـــقە جـــوان، مـــاری عاشـــقە ژن، مـــاری عاشـــقە ســـەما، ســـەمایەك 
دەكات ســـەمایەك ســـووك وەكـــو ))بـــا(( ســـەمایەك نـــەرم وەكـــو ))ئـــاو(( 
ســـەمایەك كـــە شـــوانەكان، شـــوانەكانی شـــەوێن و شـــێوە خـــواری، 
ـــۆ  ـــان ب ـــن ئاوازی ـــان، جوانتری ـــاڵە نۆكونەكانی ـــە شمش ـــوردەكان، ب ـــوانە ك ش
داڕشـــتووە، ئاوازێـــك كـــە گیـــان بـــە بـــەر مـــردوو دێنێتـــەوە و بـــەرد، 
بـــەردی ڕەق، ڕەق و بـــێ جووڵـــە دێنێتـــە ســـەمایێ مـــار لەســـەر ئـــەو 
ــای  ــەمای مـــاران، مـــاری شـ ــقان سـ ــەمای عاشـ ــاوازی سـ ئـــاوازە، ئـ
مـــاران، مـــاری لـــە هەمـــوو مـــاران عاشـــقتر، عاشـــقی لـــە هەمـــوو 
عاشـــقان عاشـــقتر، لـــە ژێـــر تریفـــەی مانگـــە شـــەو، مانگـــە شـــەوی 
ـــەو  ـــە هەمـــوو مانگـــە شـــەوان مانگـــە شـــەوتر، مـــار، مـــاری عاشـــق ئ ل
ـــقتر،  ـــەوان عاش ـــوو ش ـــە هەم ـــقتر ل ـــقان عاش ـــوو عاش ـــە هەم ـــقەی ل عاش
لەبەرامبـــەر بەژنـــی ژنـــە ! لـــە بـــەردەم بەژنـــی ژنـــە ! ئـــەو ژنـــەی بووەتـــە 
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ـــە هەمـــوو  ـــی ل ـــەردی ســـاردوو ســـڕ، ســـاردو ســـڕو ڕووت، ڕووت ـــەرد، ب ب
ڕووتـــان جوانتـــر، ســـەمای دەكا، ســـەمایەك دارو بـــەرد، دارو بـــەردی بـــێ 
گیـــان دێنێتـــە ســـەمایێ، ســـەمایەك لـــە هەمـــوو ســـەمایان جوانتـــر وە 
لەهەمـــوو ســـەمایان رێكتـــرو لـــە هەمـــوو ســـەمایان خۆشـــترو لـــە هەمـــوو  
ــە،  ــەرد بووەكـ ــە بەبـ ــی ژنـ ــە بەردەمـ ــەمایەك لـ ــەماتر ! سـ ــەمایان سـ سـ
ســـەمایەك لەژێـــر تریفـــەی مانگـــە شـــەو، ســـەمایەك لەگـــەڵ خۆشـــترین 
ـــە  ـــەمایەك ك ـــەوە، س ـــردوو دێنێت ـــەر م ـــان وە ب ـــە گی ـــەمایەك ك ـــاواز، س ئ
بـــەرد دێنێتـــە ســـەمایێ، ســـەما یـــەك لـــە هەمـــوو ســـەمایان ســـەماتر

ژنـــە... ژنـــەی بـــە بەردبـــوو ژنـــەی ســـاردو ســـڕ، ســـاردو ســـڕو ڕووت، 
ڕووت و بـــێ گیـــان، لەگـــەڵ ئـــاوازی شمشـــاڵە نـــۆ كۆنەكانـــی شمشـــاڵی 
شـــوانە كـــوردەكان، لەگـــەڵ ئـــاوازی لـــە هەمـــوو ئـــاوازان خۆشـــتر، لەگـــەڵ 
ســـەمای مـــار، مـــاری شـــای مـــاران، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو، مـــاری 
ئاشـــقە جـــوان، مـــاری ئاشـــقە ژن، مـــاری لەهەمـــوو ئاشـــقان ئاشـــقتر، 
لەژێـــر تریفـــەی مانگـــە شـــەو مانگـــە شـــەوی لـــە هەمـــوو مانگـــە 
شـــەوان مانگەشـــەوتر، گـــەرم دادێ... گـــەرم و گەرمتـــر خوێنـــی 
دەكەوێتـــەوە دەمـــارو جووڵـــە دەكەوێتـــە بەدەنـــی، نـــەرم نـــەرم دەكەوێتـــە 
جوولـــە جوولـــەی ژنێكـــی جـــوان، جوولـــەی ســـەمائامێز، ســـەمایەك 
ــوانە  ــاڵە نۆكۆنەكانـــی شـ ــاوازی شمشـ ــاران، لەســـەر ئـ وەك ســـەمای مـ
ــەمای  ــەوی سـ ــە شـ ــەو، مانگـ ــە شـ ــەی مانگـ ــر تریفـ ــوردەكان، لەژێـ كـ
ئاشـــقان، ئاشـــقی شـــای هەمـــوو ئاشـــقان، لەبەرامبـــەر مـــاری ســـەماكەر، 
ســـەماكەری ئاشـــقە جـــوان، ســـەماكەری ئاشـــقە ژن . ژنە...ژنـــەی 
ــازەو گـــەرم داهاتـــوو، گەرمـــی خوێـــن لـــە  جـــوان و ڕووت، ڕووت و تـ
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بـــەدەن گـــەڕاو، خوێنـــی ژیـــان خۆێنـــی ئەشـــق، خۆێنـــی ســـەما، ســـەمای 
ژنـــە ڕووتەكـــە، ڕووتەكـــەی لـــە هەمـــوو رووتـــان ڕووت تـــر! ســـەمای 
ـــان جـــوان تـــر! ســـەمای  ژنـــە جوانەكـــە ژنـــە جوانەكـــەی لـــە هەمـــوو جوان
ژنـــە ئاشـــقەكە، ئاشـــقی لـــە هەمـــوو ئاشـــقان ئاشـــقتر! لەبەرامبـــەر شـــای 
مـــاران، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو، زینـــدووی لـــە هەمـــوو زینـــدووان 
ـــر  ـــە هەمـــوو ئاشـــقان ئاشـــقتر! لەژێ ـــر! مـــاری ئاشـــق، ئاشـــقی ل زیندووت
ــەوان  ــە شـ ــوو مانگـ ــە هەمـ ــەوی لـ ــە شـ ــەو، مانگـ ــە شـ تریفـــەی مانگـ
مانگەشـــەوتر! لەژێـــر تریفـــەی مانگـــە شـــەو، لەســـەر ئـــاوازی شمشـــاڵ، 
شمشـــاڵە نۆكونەكانـــی شـــوانە كـــوردەكان، مـــارە لەبەرامبـــەر ژنـــە، ژنـــەی 
گیـــان وەبەرهاتـــوو دەكەوێتـــە ســـەمایێ، ژنـــە لـــە بەرامبـــەر مـــار، مـــارەی 
لەســـەر ســـەما گـــەرم داهاتـــوو، دەكەوێتـــەوە ســـەمایی  ســـەمای ئاشـــقان، 
ـــەی مانگـــە شـــەو، ســـەما ســـەمای  ـــر تریف ـــاران لەژێ ســـەمای شـــای م
ئاشـــقان دڕێـــژە دەكێشـــێ، ژنـــە ژنـــەی زینـــدوو، ژنـــەی رووت، ژنـــەی 
جـــوان، ژنـــەی ئاشـــق بـــە ســـەما ســـەمایەك دەكا، لـــە ســـەمایێ گـــەرم 
دادێ، گەرمییـــەك گیـــان وەبـــەر بـــەرد دێنـــێ، بەســـتەزمان دێنێتـــە زمـــان 
ـــواش،  ـــواش هێ ـــەرە هێ ـــەرە ب ـــوو ب ـــە ســـەما گـــەرم داهات مـــار... مـــاری ل
غەرێـــف... رغەرێفـــی مـــار لـــە خـــۆ دادەڕنـــێ، لەنێـــو غەرێفـــێ، غەرێفـــی 
ـــەی مانگـــە شـــەو، لەگەرمـــی ســـەمایێ، ســـەمای  ـــر تریف مـــاردا، لەژێ
ئاشـــقان كـــوڕە الوێـــك، الوێكـــی جـــوان، الوێكـــی ڕووت، ڕووتێكـــی ئاشـــق 
ـــاوازی شمشـــاڵ،  ـــە، لەســـەر ئ ـــەر ژن ـــە دەرێ لەبەرامب ـــێ دێت ـــە غەرێف ل
ـــر تریفـــەی مانگـــە شـــەو،  ـــی شـــوانە كـــوردەكان. لەژێ ـــۆ كون شمشـــاڵی ن
مانگـــە شـــەوی ئاشـــقان، دەكەوێتـــە ســـەمایێ ســـەمای شـــای مـــاران، 
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ســـەمای مـــاری ئاشـــق، ئاشـــقی لەهەمـــوو ئاشـــقان ئاشـــقتر، ژنـــە... 
ژنـــەی زینـــدوو بـــەردەوام دەبـــێ، كـــوڕی كـــوڕەی زینـــدوو بـــەردەوام 
دەبـــێ، ئاواز..ئـــاوازی لەهەمـــوو ئـــاوازان خۆشـــتر. بـــەردەوام دەبـــێ، 
ژنـــە. ژنـــەی لـــە بـــەرد گیـــان وەبـــەر هاتـــوو. مـــار مـــاری لەغەرێفـــێ 
وەدەرهاتـــوو، ســـەمای لێـــك وەردەگرنـــەوە، ســـەمای شـــای مـــاران، 
ســـەمای بـــەردە ژنـــێ، ســـەمای ئاشـــقان ســـەمای ژێـــر تریفـــەی مانگـــە 
شـــەو، ســـەما درێـــژە دەكێشـــێ، مانگـــە شـــەو درێـــژە دەكێشـــێ، شـــوان... 
ـــەدەم  ـــەكان ب ـــۆ كۆن شـــوانی شـــەوین و شـــیوە خـــوارێ، شـــوانە شمشـــاڵ ن
شمشـــاڵ ژنینـــەوە، بـــە چاو..چـــاوە برســـییەكانیانەوە ســـەیری ســـەمای 
ئاشـــقە رووتـــەكان دەكـــەن، ســـەیركردن درێـــژە دەكێشـــێ، شـــوانەكان بـــەدەم 
ســـەیركردن و شمشـــاڵ ژەنینـــەوە، خۆشـــیان نازانـــن چ وەختـــێ خەویـــان 

دێنـــەوە              ـــ !!  بەئـــاگا  كـــەی  و  دەكـــەوێ  لـــێ 
ـــان ڕێـــك دەكـــەوێ،  ـــەی بۆی  خەڵكـــە كـــە دەگێڕێنـــەوەو دەڵێـــن: ئەوان
ئـــەم ســـەمایە ببینـــن. تەنیـــا شـــوانەكانن، شـــوانەكانی شـــەوین و شـــیوە 
ـــەو ) ئاشـــق  ـــن، ئ ـــەوان دەتوان ـــەكان، ئ ـــۆ كۆن خـــوارێ، شـــوانە شمشـــاڵ ن
ــووقەی  ــق و ماشـ ــەو ئاشـ ــن. ئـ ــەوەدا  ببینـ ــەو شـ ــە لـ ــووقە ( یـ و ماشـ
هـــەر ســـەد ســـاڵ جارێـــك، ســـەما دەكـــەن، زینـــدوو دەبنـــەوە. ســـەمای لـــە 
ـــوڕی عاشـــق.  ـــوڕ. ك ـــەدەری ك ـــف هاتن ـــە دەرێ لەغـــە رێ ـــف هاتن غەرێ
ـــەی  ـــی ژن ـــان وەبەرهاتن ـــی گی ـــان وەبەرهاتن ســـەمای دەكا ســـەمای گی
وە بەردبـــوو، ژنـــەی رووت، ژنـــەی عاشـــق. ئـــەو شـــوانەی بەختـــی یاربـــی 
و ئـــەو ســـەمایە ببینـــێ، ئـــەوا ئـــەو ســـاڵە مەڕەكانـــی جمـــكان دێنـــن. 
بزنەكانـــی جمـــكان دێنـــن، ئـــەو ســـاڵە مـــەڕو بزنـــەكان شـــیریان لـــە گـــوان 
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ـــەو ئاشـــق و ماشـــووقەیە،  ـــی ئ ـــان، بەرەكەت ـــەو ســـاڵە بەرەكەتی ـــڕێ. ئ ناب
بـــۆ ئـــەو شـــوان و مێگەلـــە دەبـــێ ســـاڵێك لـــە ســـااڵن كـــە زۆر لـــە 
ـــەو حاجـــی  مێژنییـــە. شـــوانی مێگەلـــی ماڵـــی )حاجـــی حەســـەن (ی ئ
حەســـەنەی پێـــش ئـــەوەی بچێتـــە حەجـــێ پێیـــان دەگـــوت )) حەســـەن 
كـــەر گـــەورە (( شـــوانی مێگەلەكەیـــان، ئـــەو مێگەلـــەی كەزەكاتـــی بـــە 
مێگـــەل لـــێ دەكـــەوت. لەژێـــر تریفـــەی مانگـــە شـــەو، ئـــەو ســـەمایە 
دەبینـــێ، ئـــەو ســـەمایە دەیبنـــێ و بەرەكەتـــی ئـــەو ســـەمایەی بـــەر 
دەكـــەوێ     ـــ . شـــوانە شمشـــاڵی پـــڕ ئاوازتـــر دەبـــێ مـــەڕەكان گوانیـــان 
پـــڕ شـــیرتر دەبـــێ، كەســـێك ئـــەو شـــیرە. بـــەرو بـــووی ئـــەو شـــیرە بخـــوات 
ئەویـــش  بەرەكەتـــە  ئـــەو  بخـــوات،  ئـــەو مێگەلـــە  گۆشـــتی كاوڕی 
دەگرێتـــەوە     ـــ . جـــا هـــەر كەســـێك ئـــەو بەرەكەتـــە بیگرێتـــەوە، خـــودا... 
ــری  ــدەدا، هونەرێـــك بەكەســـی تـ ــەر. هونەرێكـــی پێـ ــودای بانـــی سـ خـ
نەدابـــێ. هەمـــوو خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی - بەتایبـــەت خەڵكـــی 
ـــووە،  ـــەر كەوت ـــان ب ـــەو بەرەكەتەی ـــان ل ـــەر هەمووی ـــاڵی - ه ـــدی عاڵ گون
ـــاوە و قەراجـــی.  بۆیـــێ هـــەر كەســـێكی بیگـــرێ هـــەر كەســـێكی كەندێن
بـــە تایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی لەســـایەی ئـــەو بەرەكەتـــە، خـــودا 

هونەرێكـــی پێـــداون، هونەرێـــك كـــە بـــە كەســـی تـــری نەدابـــێ. 
حاجـــی حەســـەن: ئـــەو حاجـــی حەســـەنەی پێـــش ئـــەوەی بچێتـــە حـــەج 
پێیـــان دەگـــوت. ))حەســـەن كـــەر گـــەورە(( ئەویـــش خـــودا بەهرەیەكـــی 
ــەن. چ  ــوو، حەسـ ــدا بـ ــتان ( كردنێـ ــە )بێسـ ــەو لـ ــرەی ئـ ــێ، بەهـ دابوویـ
ــی  ــەردەمی )حاجـ ــە سـ ــی و چ لـ ــەر گەورە(یـ ــەن كـ ــەردەمی )حەسـ سـ
ــتانان  ــوو بێسـ ــە هەمـ ــای، لـ ــەو كردبـ ــتانەی ئـ ــەو بێسـ ــەنی(دا، ئـ حەسـ
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ــەو زەویـــەی ڕۆژهەاڵتـــی  ــااڵن، ئـ ــەر مـ ــەی بـ ــەو زەوییـ ــوو، ئـ ــودا بـ جـ
))جـــۆ خینـــی گەردی((یـــان ئـــەو زەوییـــەی كـــە گـــەوارە بارانێـــك لـــە 
هـــەر ئاقارێـــك ببـــارێ، هـــەر ئـــەو زەوییـــە ڕەبـــاس دەكا، حاجـــی حەســـەن 
چ لـــە ســـەردەمی كـــەر گەورەییـــدا. چ لـــە ســـەردەمی حاجـــی حەســـەنی 
ــەت  ــاڵ و خـ ــاڵ. دەیكێـ ــووت دەكێـ ــەگاو جـ ــڵ بـ ــەی دوو كێـ ــەو زەوییـ ئـ
بەخـــەت، كەســـتەك بـــە كەســـتەك، پاكـــی دەكـــردەوە، پاكـــی دەكـــردەوە و 

دەیكـــرد بـــە بێســـتان. 
ئـــەو بەگاجـــووت ئـــەو زەوییـــەی دەكێـــاڵ، خوداش...خـــودای بانـــی 
ــاو دەدا،  ــتانەی. ئـ ــەو بێسـ ــە لوتـــف و مەرحەمەتـــی خـــۆی ئـ ــەر، بـ سـ
بێســـتان چەقێلـــەی دەكـــرد، دەبـــووە دوو پەلكـــە، دوو پەلكـــە دەبـــووە بـــڕك 
هـــەر بڕكەكـــی التـــەك عـــەردی دادەگـــرت، بـــڕك كوریكـــەی دەكـــردو 
ــرە  ــرە        ـــ . گلێـ ــووە گلێـ ــە دەبـ ــدەوەرا، كوریكـ ــوو هەڵـ ــەی زەرد دەبـ كوریكـ
بـــوو، حاجـــی حەســـەن چ  دەبـــووە كارك، كارك پێدەگەیـــی زەرد دە 
لـــە ســـەردەمی حەســـەن كـــەر گەورەیـــی و، چ لـــە ســـەردەمی حاجـــی 
حەســـەنیدا، ئـــەو بێســـتانەی بـــڕك بـــە بـــڕك، الت بـــە الت تەربیـــش 
دەكـــرد، تەربیـــش دەكـــرد و بـــژاری دەكـــرد، كارك پێدەگەیـــێ، زەرد 
دەبـــوو، دەبـــووە گنـــدۆرە، هـــەر گندۆرەیەكـــی لـــەو بێســـتانە ڕســـكابا، 
لەگـــەڵ گنـــدۆرەی هەمـــوو دنیـــای جـــودا بـــوو، گنـــدۆرە كـــە تـــەواو 
گنـــدۆرە  زەردەكان  گنـــدۆرە  حەســـەن،  حاجـــی  خواردنـــێ  دەهاتنـــە 
ــەو  ــرد، تێڕكـ ــڕ دەكـ ــێ پـ ــی لـ ــە و جەواڵـ ــی و تێڕكـ ــی دەڕنـ گەییوەكانـ
ـــەو كـــەرەی ســـەفەری حەجـــی  ـــار دەكـــرد، ئ ـــە كـــەرە گـــەورە ب ـــی ل جەواڵ
ـــرد،  ـــاو لەســـەر ســـەكۆی ڕووی دەك ـــی دێن ـــەو جەواڵ ـــوو، تێڕك ـــێ كردب پ
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ـــە گنـــدۆرە،  ـــڕ ل ســـەكۆی ناوەڕاســـتی حەوشـــەی، جـــەواڵ و تێڕكـــەی پ
ـــەو  ـــدە تێڕك ـــو و ناســـكی هەڵدەڕشـــت. هـــەر ئەوەن ـــازە گەیی ـــدۆرەی ت گن
ـــدی  ـــە خەڵكـــی گون ـــت، خەڵكەك ـــدۆرەی هەڵدەڕش ـــە گن ـــڕ ل ـــی پ جەواڵ
عاڵـــاڵی، دەرو جیـــران و خـــزم و كـــەس، خزمانـــی گونـــدی هـــەر كەســـە 
دەهـــات. دەهـــات و بەشـــی خـــۆی لـــەو گنـــدۆرە تـــازە گەییـــوە بەتامانـــە 
دەبـــرد. پـــاش ئـــەوەی هەمـــوو خەڵكـــی بەشـــی خۆیـــان دەبـــرد و كـــەس 
نەدەمـــا، ئـــەوەی دەمـــاوە، ئـــەوەی لەبـــەر خەڵكـــی گونـــدی دەمـــاوە! ئـــەو 
بەشـــی ماڵـــی حاجـــی حەســـەنی بـــوو، بەشـــی ژن و منداڵەكانـــی حاجـــی 
حەســـەنی بـــوو، ئـــەو حاجـــی حەســـەنەی پێـــش ئـــەوەی بچێتـــە حـــەج، 

پێیـــان دەگـــوت: )حەســـەن كـــەر گـــەورە (.
ـــوارد،  ـــتانەیان دەخ ـــەو بێس ـــوون ل ـــدی نەب ـــا خەڵكـــی گون ـــەر بەتەنی ه
هەمـــوو ڕێبوارێـــك ! هەمـــوو شـــوانێك ! هەمـــوو جووتیارێـــك ! مافـــی 
ئـــەوەی هەبـــوو كـــە تێـــر بەســـكی خـــۆی لـــەو بێســـتانە بخـــوات. نـــەك 
هـــەر ڕێبـــوارو شـــوان، بەڵكـــە كەروێشـــك و ڕێـــوی و گورگیـــش، ئـــەو 
گورگانـــەی لەترســـی ســـەگەكان نەدەوێـــران، خولـــە قـــەرەی هیـــچ 
گوندێـــك بـــدەن. ئەوانیـــش مافـــی ئەوەیـــان هەبـــوو لـــە بـــەری ئـــەو 
بێســـتانە بخـــۆن. ئـــەو بێســـتانەی حاجـــی حەســـەن دەێكێڵـــی و خزمەتـــی 
دەكا. خوداش...خـــودای بانـــی ســـەر بەلوتـــف و مەرحەمەتـــی خـــۆی 
ــای  ــارەی گیـ ــەو مـ ــر ()10(، ئـ ــاری نەمـ ــەو مـ ــار- )ئـ ــاوی دەدا، مـ ئـ
ــەوو  ــەوان، شـ ــاران، وەك پاسـ ــای مـ ــارەی شـ ــەو مـ ــوارد، ئـ ــی خـ نەمریـ
ڕۆژ ئـــەو بێســـتانەی پـــاس دەكـــرد، ئـــەو بێســـتانەی دەپاراســـت. ئەویـــش 
ــوارد  ــوارد. دەیخـ ــتانەی دەخـ ــەو بێسـ ــی ئـ ــك و بەتامەكانـ ــدۆرە ناسـ گنـ
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و لەژێـــر بڕكـــە پـــان و پڕەكانـــی كەپكـــەی دەكـــرد، كەپكـــەی دەكـــردو 
ســـەیاد دەبـــوو، ســـەیادێك بەشـــەو و بـــە ڕۆژ، ســـەیادێك كـــەس نەیدەوێـــرا 
گندۆرەیەكـــی زیـــاد لـــێ بكاتـــەوە ! بڕكێـــك هەڵبكەنـــێ، كەســـێك دزەی 
كردبوایـــە نێـــو بێســـتانی مـــار مـــاری شـــای مـــاران، مـــاری هەمیشـــە 
ــە  ــان دەدا، كـ ــتانی، وای خـــۆی پیشـ ــەوانی بێسـ ــاری پاسـ ــدوو، مـ زینـ

نیـــوەی ڕۆحـــی هەڵبقەنـــێ !!
ـــی  ـــەو حاج ـــەنییە، ئ ـــی حاجـــی حەس ـــەو بێســـتانە ! بێســـتانی ماڵ  ئ
حەســـەنەی كـــە دەكاتـــە باپیـــرە گـــەورەی ئـــەو منداڵـــە چـــاو بـــە 
فرمێســـكەی، ئـــەو منداڵـــەی نێـــو كۆلـــی ســـەر پشـــتی پەســـتی، ئـــەو 
ـــە خوشـــكە بچكۆلەكـــەی وەرێنـــاوە و ســـەیری  ـــەی كـــە باوەشـــی ل منداڵ
ئـــەو ڕێگایـــە دەكات كـــە دەچێتـــەوە گونـــدی عاڵـــاڵی و چـــاوی بڕیوەتـــە 
ئـــەو ســـەگەی كـــە بـــە بنەچـــە دەچێتـــەوە ســـەر ڕەچەڵەكـــی ســـەگی 
ــرادان ڕەپ و ڕاســـت  ــادەم، ئـــەو ســـەگەی لەســـەر گـــردی بێمـ ــاوە ئـ بـ
وەركەوتـــووە، وەركەوتـــووە و تەماشـــای ڕێـــگای هەولێـــرێ دەكات و 
چـــاوی بڕیوەتـــە ئـــەو منداڵـــەی لەســـەر پەســـتی، ئـــەو پەســـتەی لەســـەر 
ــەرم  ــوورە گـ ــەی وەك كـ ــەو منداڵـ ــوە ! ئـ ــان چەقیـ ــەورازی دومبەاڵنـ هـ
داهاتـــووە، گـــەرم و ســـێ ڕیـــز فرمێســـك... فرمێســـك نـــا. ئاســـناو..
ـــە ســـەر  ـــك دەتكێت ـــك ت ـــژاو ت ـــژاوان دادەبارێنـــێ، تی ـــژاو. تی ئاســـناوی تی
پشـــتی پەســـتی، ئـــەو پشـــتە پەســـتەی دارو ئاســـنە ! دارو ئاســـن وەك 
گۆشـــتی زینـــدوو وەك نەرمـــە گۆشـــتی چـــززەی لێـــوە دێ و كـــون دەبـــێ 

و دەســـووتێ. دەســـووتێ دەســـووتێتەوە..
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ــەر  ــەوێ، بـ ــێك بكـ ــەر كەسـ ــەر هـ ــەی بـ ـــەو بەرەكەتـ ــەت... ئ بەرەكـ
هـــەر ماڵێـــك بكـــەوێ، بـــەر هـــەر بەرەكەتێـــك بكـــەوێ، ئـــەو بەرەكەتـــە 
پشـــتاو پشـــت دەمێنێتـــەوە و نـــەوە بـــە نەوەلێكـــی وەردەگرنـــەوە. ئێســـتا 
لـــە كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت لـــە گونـــدی عاڵـــاڵی دەیـــان 
كـــەس و بنەماڵـــە دەدۆزییـــەوە، كـــە هێشـــتا ئـــەو بەرەكەتەیـــان پێـــوە 
دیـــارە، بەرەكەتـــی شـــەوین و شـــیوەخوارێ، بەرەكەتـــی ســـەمای شـــای 
ــاردو  ــەردی سـ ــەوەی بـ ــی زیندووبوونـ ــێ ! بەرەكەتـ ــەردە ژنـ ــاران و بـ مـ
گـــران، بەرەكەتـــی هاتنـــە دەرێـــی كـــوڕە لـــە غەرێفـــێ، غەرێفـــی مـــاری، 
ــوان و  ــەر شـ ــە بـ ــەو بەرەكەتـ ــێ، ئـ ــوڕە جوانـ ــە ژن و كـ ــی جوانـ بەرەكەتـ
مێگەلـــی ماڵـــی حاجـــی حەســـەنیش كـــەوت، ئـــەو حاجـــی حەســـەنەی 

پێـــش ئـــەوەی بچێتـــە حەجـــێ، پێیـــان دەگـــوت 
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))حەســـەنە كـــەر گـــەورە (( ئـــەو بەرەكەتـــە لـــە حاجـــی حەســـەنییەوە 
ــردوون!  ــاون و نەمـ ــەو مندااڵنـــەی مـ ــیەوە كـــەوت. ئـ ــەر منداڵەكانیشـ بـ
نەمـــردوون و كەمێـــك لـــە بـــەری تەمەنیـــان خـــوارد، ئـــەوان زۆر بەجوانـــی 
ـــە و  ـــوڕ.. هەریەك ـــوو، كـــچ.. ك ـــار ب ـــوە دی ـــان پێ ـــەو بەرەكەتەی بەهـــرەی ئ
لـــە كارێكـــدا، كارێكـــی تایبـــەت كـــە لـــەوەی دی جیـــا بـــوو، بەهـــرەی 
ئـــەو بەرەكەتەیـــان بـــەر كەوتـــووە، هونـــەری ئـــەو بەرەكەتەیـــان پێـــوە 
ـــەوە  ـــەو بەرەكەت ـــەوە، ب ـــەو پیرۆزیی ـــەرەوە، ب ـــەو هون ـــەردەوام ب ـــوو، ب ـــار ب دی
خزمەتیـــان دەكـــرد. خزمەتـــی خەڵكی.خەڵكـــی گونـــدی.. گونـــدی 
عاڵاڵی،گوندەكانـــی كەندینـــاوە و قەراجـــی، خەڵكـــی هەمـــوو دنیایـــێ.
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حاجـــی حەمەدەمیـــن: كـــوڕە گـــەورەی حاجـــی حەســـەنی، حاجـــی 
ـــدا  ـــە كاســـبی و مەڕداری ـــەی ل ـــەو حاجـــی حەمەدەمین ـــن،  ئ حەمەدەمی
مانـــدوو نەدەبـــوو، دەســـت ئـــەو دەســـتەی هەمیشـــە لـــە كاری گەیانـــد 
بوایـــە هـــەر شكســـتێك، ئـــەو شكســـتەی شكســـتی لـــە هەمـــوو شكســـتان 
گرانتـــر بوایـــە، جـــاك دەبـــۆوە و عەلەمـــی لەبـــەر دەبـــڕا، بـــەو دەســـتانەی 
ـــوون،  ـــۆ هات ـــەو ســـەری ســـەرەوە شكســـتی ب ـــەت، ل ـــەو دەســـتی پربەرەك ئ
لـــەو دیـــوی كێوانـــەوە، لـــە قوواڵیـــی بیابانـــەوە، لـــە دووری دوورەوە، 
عـــەرەب. تـــورك. فـــارس. مەســـیحی. ئەرمـــەن. جـــوو. ئینگلیـــز. ڕووس 
لـــە هـــەر كـــوێ ناوبانگییـــان بیســـتبا، شكســـتەكانیان دەهێنـــا بەردەســـتی 
حاجـــی حەمەدەمینـــی، تـــا حاجـــی حەمەدەمیـــن ســـەیرێكی بـــكا و 
ـــۆرو نەخۆشـــخانان،  ـــە كـــن دكت ـــەو شكســـتەی ل دەســـتێكی بگەینتـــێ، ئ
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چەنـــد جـــار دەگیرایـــەوە، دەگیرایـــەوەو چـــاك نەدەبـــووەوە، دەیانهێنـــا 
چـــوار دەســـتە، بەبیســـمیلالە. بیســـمیلالە لەماڵـــی حاجـــی حەمەدەمینـــی، 
حاجـــی حەمەدەمینـــی كـــوڕی حاجـــی حەســـەنی، لەبـــەر دەمـــی حاجـــی 
گـــوت  )):مـــام  دەیـــان  دەنـــاو  دایـــان  دادەنـــا                   ـــ .  حەمەدەمینیـــان 
حاجـــی دەخیلـــە. هیـــچ جێگایـــەك نەمـــاوە بـــۆی نەچیـــن   ـــ . هیـــچ 
ـــاوە، خـــۆت و  ـــان نەم ـــچ چارێكم ـــی. هی ـــە كن ـــاوە نەچین ـــك نەم دكتۆرێ

خـــوات چارێكـــی بكـــەو لـــە ماڵـــی دنیـــا چیـــت دەوێ بخوازە(.     ـــ 
لـــە  خـــودا  ئـــەو حاجـــی حەمەدەمینـــەی  حاجـــی حەمەدەمیـــن، 
بەرەكەتـــی خـــۆی بەشـــی دابـــوو، بەچـــاو... دوو چـــاوە تیژەكانـــی 
ـــا.  ـــرا ڕادەم ـــە شكســـت، شكســـتی كاب ـــەی، ل ـــەرە لەرزۆكەك ـــەری، س س
ڕادەمـــاو ورد دەبـــووەوە، ورد دەبـــووەوەو بەدەســـت و پەنجـــە پیرۆزەكانـــی 
ئـــەو دەســـت وپەنجـــە پیرۆزانـــەی كـــە هـــەر خـــودا خـــۆی دەیزانـــێ، 
چەنـــدی شكســـت گرتوونەتـــەوە، چەنـــدی شكســـت چـــاك كردوونەتـــەوە. 
ـــە هێواشـــی...  ـــوون، ب ـــدوو نەدەب ـــردن مان ـــە لەكارك ـــەو دەســـت و پەنجان ئ
بـــە زانایـــی دەســـتی دەگەیانـــدە جێـــگای ئەســـتووربوو، و جێـــگای 
ــەوە.  ــاك دەبێتـ ــەوە و چـ ــۆی دەگیرێتـ ــە بـ ــەر بیزانیایـ ــتەكە، ئەگـ شكسـ
ـــە  ـــی، ب ـــە زانای ـــەو ب ـــر دەســـتی دەرچـــێ ! ئ ـــە ژێ ـــوو ل ـــا شكســـت هەب ج
ســـانایی، بەمەســـرەفێكی كـــەم بـــە هێلكـــە چـــەوری دەكـــردو، بـــە جـــاو و 
تەختـــە و قەمیـــش دەیپێچایـــەوە و پێچانەوەیـــەك، كـــە دەكرایـــەوە، ســـاغ 
وەكـــو جـــاری یەكـــەم، ســـاغ وەكـــو پێـــش شـــكانی، جـــا دەیگـــوت: )بـــڕۆ. 
هیـــچ ترســـت نەبـــێ( خەڵكـــی كەندێنـــاوە و قەراجـــی بەتایبـــەت خەڵكـــی 
گونـــدی عاڵـــاڵی تـــا ئێســـتا بۆیـــان رێـــك نەكەوتـــووە، نەیانبینیـــوە، 
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لەبـــەر دەســـتی حاجـــی حەمەدەمینـــێ، لـــە ماڵـــی حاجـــی حەمەدەمینـــێ، 
ــە دەرەوە. ــتێك بەنائومێـــدی بچێتـ شكسـ

ئێســـتا لـــە گونـــدی عاڵـــاڵی، لـــە ناوچـــەی كەندێنـــاوەو قەراجـــی لـــە 
ڕۆژهەاڵتـــی دوورەوە لـــەڕۆژ ئاوایـــی دووەوە، لـــە خـــوارووی خـــوارەوە، 
ــە  ــورد لـ ــە كـ ــەن، لـ ــەس هـ ــەدان كـ ــان و سـ ــەرەوە، دەیـ ــەرووی سـ ــە سـ لـ
عـــەرەب، تـــورك، فـــارس، ئینگلیـــز رووس، جـــوو و دیـــان كـــێ و كـــێ 
ـــن، شكســـتیان... شكســـتی  ـــرۆزی حاجـــی حەمەدەمی ـــە بەدەســـتی پی ك
پشـــت،  شـــكانی  ڕان،  شـــكانی  لەدەســـت  و  گیراوەتـــەوە  گرانیـــان 
ـــووە و ئێســـتا ڕەپ و راســـت ســـاغ و ســـەلیم  ـــان ب شـــكانی مـــل ڕزگاری

دەسووڕســـێنەوە. 
ــەنی  ــی حەسـ ــەورەی حاجـ ــوڕە گـ ــە، كـ ــی حەمەدئەمینـ ــەو حاجـ  ئـ
بـــوو، ئـــەو حاجـــی حەســـەنەی كـــە دەكاتـــە باپیـــرە گـــەورەی منداڵـــە چـــاو 
بـــە فرمێســـكەكە، ئـــەو چـــاو بەفرمێســـكەی لـــە نێـــو كـــۆل و لەســـەر 
پشـــتی پەســـتی و باوەشـــی لـــە خوشـــكە بچووكەكـــەی وەرێنـــاوەو چـــاوی 
ـــاڵی. ـــدی عاڵ ـــدی، گون ـــەوە گون ـــە دەچیت ـــەی ك ـــەو ڕێگای ـــە ئ بڕیوەت

ـــاڵی شـــاگوندی هەمـــوو  ـــدان گوندتر،عاڵ ـــە هەمـــوو گون ـــاڵی ل عاڵ
ـــێ.  ـــدی هەمـــوو دنیای ـــدان، گون گون



پیری كێوان و بەردەژن 130

 11

*پلكـــە مۆتـــێ : پلكـــە مۆتێـــی كچـــە ناوەنجـــی حاجـــی حەســـەنی، 
ئـــەو پلكەمۆتییـــەی خڕكـــەرەو ڕەشـــكۆكەی كـــە ماندووبوونـــی نەدەزانـــی، 
لـــە هەوێـــزێ بـــۆ پەرێـــزێ، لـــە بەڕێـــزێ بـــۆ هەوێـــزێ لـــەو تاریكـــەوە بـــۆ 
ـــەو پلكـــە  ـــش ئ ـــەو. ئەوی ـــەو ڕانەدەوەســـتا ئ ـــاو ڕاوەســـتابا ئ ـــك ئ ـــەو تاری ئ
مۆتێیـــە خڕكـــەرەی ڕەشـــكۆكە، ئەویـــش لـــەو بەرەكەتـــەی بـــەر كەوتبـــوو، 
بەرەكەتـــی ئـــەو لـــە مـــەڕ دۆشـــین لـــە شـــیر هەوینكردنـــی دابـــوو، بەدەســـتە 
چكۆلـــەو پەنجـــە كوتمەكانـــی، هـــەر مەڕێكـــی دۆشـــیبایە لـــەو مـــەڕە 
گـــوان شـــۆڕو پـــڕ لـــە شـــیرەكانی كەندێنـــاوە و قەراجـــی، ئـــەو مەڕانـــەی 
كـــە خەڵكەكـــە دەڵێـــن: ئـــەو ســـەگەی كـــە یەكەمیـــن گیانلەبـــەر بـــوو 
ـــاوە ئادەمـــێ كـــرد، ئـــەو ســـەگەی شـــوان. شـــوانی ئـــازاو  پێشـــوازی لـــە ب
چاوســـاغی ئـــەو مەڕانـــە بـــوو، ئـــەو مێگەلـــە مـــەرەی كـــە یەكەمیـــن 
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مێگەلـــی، شـــوانكارەی ئـــەو ســـەرزەوییەیە. ئـــەو مەڕانـــەی كـــە هەمـــوو 
مـــەڕی ئـــەو دنیایـــە، لـــەو مەڕانـــە كەوتووونەتـــەوە، لێـــرەوە لـــەو چیایـــەی 
ـــوون، پلكەمۆتـــی هـــەر مەڕێكـــی دۆشـــیبا  ـــە دنیـــادا پـــەرت ب بڵباســـان ب
دەســـتی گەیاندبوایـــە گوانـــی هـــەر مەڕێـــك، یـــەك مەشـــكە شـــیر شـــیری 
چـــەورو ســـافی لـــێ دادەدۆشـــی، شـــیر شـــیری ئـــەو مێگەلـــەی زەكاتـــی 
ـــن  ـــی زنجیـــردار هەوێ ـــە مەنجـــەاڵن مەنجەڵ ـــە مێگـــەل لـــێ دەكـــەوت. ل ب
دەكـــرد، هەوینكردنێـــك بـــە بـــۆن و بەرامـــەی گوڵـــە كێوییەكانـــی دامێنـــی 
چیـــای بڵباســـان، شـــیر ئـــەو شـــیرەی یـــەك ڕەنـــگ و یـــەك شـــێوە، لەژێـــر 
دەســـتی پلكـــە مۆتـــێ ســـەدو یـــەك شـــێوەی لـــێ دەكەوتـــەوە، هـــەر 
شـــێوەیەك تـــام و رەنگێكـــی تایبـــەت بەخـــۆی هەبـــوو، بچووبایتـــە ماڵـــی 
پلكـــە مۆتـــێ، لەماڵـــی پلكـــە مۆتـــێ میـــوان بـــوای وەك هـــەر یـــەك 
ـــە رووخـــۆش و میـــوان دۆســـتەكانی كەندێنـــاوە و قەراجـــی. ســـێ  ـــە ژن ل
ـــوای، رۆژێ ســـێ جەمـــە شـــیری  ڕۆژان دە ڕۆژان، مانگێـــك میـــوان ب
ـــەدو  ـــێ س ـــر دەســـتی پلكـــە مۆت ـــە ژێ ـــیرەی ل ـــەو ش ـــوارد دەدای، ئ دەرخ
یـــەك جـــۆری لـــێ دەكەوێتـــەوە، ســـێ جەمـــە بەرهەمـــی شـــیری دەرخـــوارد 
ــتر  ــە بەڕەنگێـــك و تامێـــك رەنـــگ و تامێـــك خۆشـ ــەر جەمـ دەدای، هـ
و بـــە تامتـــر لـــە جەمەكـــەی پێشـــوو. پلكـــە مۆتـــێ، پلكـــە مۆتـــێ... 
وەك هـــەر یـــەك لـــە ژنـــە دەســـت ڕەنگیـــن و دەســـت بـــە بەرەكەتەكانـــی 
كەندێنـــاوە و قەراجـــی، پلكـــە مۆتـــێ ســـەد و یـــەك هونـــەری لەگـــەڵ 
شـــیر بـــەكار دێنـــا، هونەرێـــك كـــە لـــە هـــەر كوێـــی دنیـــا نەبیســـترابێ، 
خەڵـــك دەڵێـــن: خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی 
گونـــدی عاڵـــاڵی، زۆر جـــار لـــە زاری پلكـــە مۆتێیـــان بیســـتووە، 
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بیســـتوویانە و گوتوویەتـــی : ئەگـــەر نـــان نانـــی گەنمـــی كەندێنـــاوەو 
ـــر  ـــاوەو قەراجـــی، یەكت ـــەڕی كەندێن ـــە م ـــیر شـــیری مێگەل قەراجـــی، ش
ــوو  ــی هەمـ ــە بەرەكەتـ ــەو ماڵـ ــەن ئـ ــك بكـ ــەر ماڵێـ ــە هـ ــرن و ڕوو لـ بگـ
دنیـــای تێـــدا كۆدەبێتـــەوە، بەرەكەتێـــك هیـــچ بەرەكەتێكـــی تـــری دنیـــا 
خـــوی لەقـــەرەی نـــەدا. بەختەوەرتریـــن مـــاڵ ! بـــە بەرەكەتتریـــن مـــاڵ 
ـــاوەو قەراجـــی  ـــی كەندێن ـــی، گەنم ـــە ڕەوســـەی گەنم ـــە، ك ـــەو ماڵەی ! ئ
ـــاوەو  ـــەڕی كەندێن ـــە م ـــە مێگـــەل مێگەل ـــێ، ك ـــەی ڕووكراب ـــەر دەرك لەب
قەراجـــی لەبەردەركـــی وری بـــێ! پلكەمۆتـــێ، پلكەمۆتێـــی كچـــە 
ناوەنجـــی حاجـــی حەســـەنی، ئـــەو حاجـــی حەســـەنەی كـــە دەكاتـــە پاپیـــرە 
گـــەورەی ئـــەو منداڵـــە چـــاو بەفرمێســـكە، ئـــەو چـــاو بەفرمێســـكەی 
ــان،  ــەورازی دومبەاڵنـ ــە هـ ــتەی لـ ــەو پەسـ ــتی، ئـ ــتی پەسـ ــەر پشـ لەسـ
ــەو  ــە ئـ ــاوی بڕیوەتـ ــاوەو چـ ــەی وەرێنـ ــكە بچووكەكـ ــە خوشـ ــی لـ باوەشـ
ــەگە  ــەو سـ ــەیری ئـ ــاڵیء سـ ــدی عاڵـ ــەوە گونـ ــە دەچێتـ ــەی كـ ڕێگایـ
دەكات، كـــە لەســـەر گـــردی بێمـــرادان ڕەپ و راســـت ڕمـــاوە. ڕمـــاوە 
ـــدی  ـــوان گون ـــر، لەنێ ـــە هەولێ ـــە روو ل ـــەو پەســـتە دەكات. ك و ســـەیری ئ
كەنداڵـــە قـــەل و چەڵتـــووك و عاڵـــاڵی لەســـەر هـــەورازی دومبەاڵنـــان 

چەقیـــوە. 
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*برایـــم : برایمـــی كـــوڕە ناوەنجـــی حاجـــی حەســـەنی، ئـــەو برایمـــەی 
قـــەت حـــەزی نەدەكـــرد پشـــتی لەكاركردنـــدا گـــەرم ببـــێ ئـــەو برایمـــە 
ـــوو بەهرەیەكـــی  ـــوو، بەشـــی داب ـــە بەشـــی داب ـــەو بەرەكەت ـــش خـــودا ل ئەوی
ـــم  ـــوو. برای ـــدا ب ـــەدەم و دووی ـــەو بەهـــرەی برایمـــی ل ـــووێ ! بەهـــرەی ئ داب
ـــی  ـــی دنیـــای ماڵ ـــوو، لەماڵ ـــێ زۆر گـــەرم نەب ـــەو برایمـــەی لەكاركردن ئ
ـــی ســـەرو دەم و دووی شـــیرین   ـــا ئەقڵ ـــوو تەنی ـــەوەی هەیب ـــوو، ئ زۆر نەب
بـــوو، ئـــەو دەمـــو دووەی لـــە نێـــو هـــەردوو ناوچـــەی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، 
ـــە  ـــە ن ـــوێ كێشـــەیەك هەبوای ـــەر ك ـــە ه ـــاڵی ل ـــدی عاڵ ـــەت لەگون بەتایب
بەمـــاڵ نـــە بـــە ژن نـــە بەحكومـــەت، بەكـــەس و كـــەس چـــار نەكرابوایـــە، 
ـــداو، لیـــێ  ـــم، برایمـــی حاجـــی حەســـەنی، برایمـــی خـــوا بەرەكـــەت پێ برای
دوابـــاو قســـەی لـــێ كردبـــا، كێشـــە كێشـــەی چەنـــد ســـاڵ و چەنـــد 
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پشـــت كێشـــەی بـــە گـــرێ و خوێنـــاوی، وەك بریـــن، برینـــی تیماركـــراو 
ســـاڕیژ دەبـــوو، ســـاڕێژ دەبـــوو و چـــاك دەبـــووەوە، چـــاك دەبـــووەوە و 
دوژمنایەتـــی لەنێـــوان هـــەردوو ال كۆتایـــی دەهـــات. كۆتایـــی دەهـــات و 
دۆســـتایەتی ســـەر لەنـــوێ و لـــە جـــاران چاكتـــر دەســـتی پێدەكـــردەوە، كـــەم 
كێشـــە هەبـــوو، برایـــم برایمـــی حاجـــی حەســـەنی قســـەی تێـــدا كردبـــێ 
ـــە هـــەردوو ناوچـــەی  ـــدی عاڵـــاڵی، ل ـــو گون و كۆتایـــی نەهاتبـــێ. لەنێ
ـــە  ـــڵ ل ـــم برایمـــی ئەق ـــەوە، برای ـــاوەو قەراجـــی، كێشـــەیەك نادۆزیی كەندێن
ــڵ و دەم و دووی تێـــدا بـــەكار هێنابـــێ  ســـەرو دەم و دووشـــیرین، ئەقـ
و چارەســـەری نەكردبـــێ، برایـــم برایمـــی كـــوڕی حاجـــی حەســـەنی، 
ـــە چـــاو  ـــەو منداڵ ـــرە گـــەورەی ئ ـــە باپی ـــەو حاجـــی حەســـەنی كـــە دەكات ئ
ــەر  ــی لەسـ ــو كۆلـ ــە نێـ ــكەی لـ ــە فرمێسـ ــاوە بـ ــەو چـ ــكەی ئـ بەفرمێسـ
پشـــتی پەســـتی، باوەشـــی لـــە خوشـــكە بچووكەكـــەی وەرێنـــاوە و چـــاوی 
ـــاڵی.   ـــدی عاڵ ـــدی، گون ـــەوە گون ـــە دەچێت ـــەی ك ـــەو ڕێگای ـــە ئ بڕیوەت
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*خەلیفـــە ئەحمـــەد: خەلیفـــە ئەحمـــەدی كـــوڕە گچكـــەی حاجـــی 
حەســـەنی، ئەویـــش بـــە جۆرێـــك لـــە جـــۆران لـــەو بەرەكەتـــەی بەركەوتـــووە. 
خەلیفـــە  بەرەكەتـــی  ماوەتـــەوە،  میـــرات  بـــە  بـــۆ  بەرەكەتـــەی  ئـــەو 
ـــوو، خەلیفـــە ئەحمـــەد، ئەحمـــەدی  ـــە دەســـت و شمشـــێریدا ب ئەحمـــەدی ل
حاجـــی حەســـەنی، ئـــەو حاجـــی حەســـەنەی بەڕەچەڵـــەك دەچێتـــەوە ســـەر 
حەزرەتـــی نـــوح، حەزرەتـــی بـــاوە ئـــادەم. ئـــەو خەلیفـــە ئەحمـــەدەی لـــە 
ـــەرەو  ـــە قەراجـــی ب ـــەوەو قەراجـــی، ل ـــەواوی كەندێنان ـــدی عاڵـــاڵ و ت گون
خـــوار هەتـــا دەگاتـــە ئـــاوێ، لـــە كەندێنـــاوەی بـــەرەو ســـەرەوە هەتـــا 
دەگاتـــە ئـــاوێ، شمشـــێری لـــە ملـــی هـــەر دەروێشـــەك نابـــێ، ســـەری 
ـــاو گـــۆش، لێنەگـــەڕاوە  ـــێ گۆش ـــێ، ســـەری بڕیب ـــی بڕیب ـــەر بابایەك ه
ـــك  ـــڕاوی پێ ـــاو گـــەرم، ســـەروملی ب ـــێ، گەرم ـــێ ب ـــی ل ـــە خوێنەك دڵۆپ
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ـــان  ـــن، دەی ـــاڵی دەتوان ـــاوەو عاڵ وەنووســـاندۆتەوە، ئێســـتا خەڵكـــی كەندێن
و ســـەدان دەروێشـــت بـــۆ بژمێـــرن، لـــەو دەروێشـــانەی، شمشـــێری خەلیفـــە 
ئەحمـــەدی، ئەحمـــەدی حاجـــی حەســـەنی ســـەری بڕیون ـــ ، ســـەری بڕیـــون 
بـــێ ئـــەوەی دڵۆپـــە خۆینێكـــی لـــێ بـــێ   ـــ . خوێنـــی لـــێ بـــێ و جـــێ 
شمشـــێری دیاربـــێ، بـــێ ئـــەوەی دەروێـــش هەســـت بـــە ئێشـــی برینـــێ 
بـــكات، ئێســـتا دەیـــان و ســـەدان ســـەرو ملـــی بـــڕاو بـــە شمشـــێری خەلیفـــە 
ـــری  ـــەوە زیك ـــە كان ـــانی دەرووێش ـــەر ش ـــدوو لەس ـــەدی، زەپ و زین ئەحم
خـــوای دەكـــەن. ئـــەو خەلیفـــە ئەحمـــەدەی دەكاتـــە كـــوڕە كچكـــەی 
حاجـــی حەســـەنی ئـــەو حاجـــی حەســـەنەی دەكاتـــە باپیـــرە گـــەورەی، 
منداڵـــە چـــاو بـــە فرمێســـكەكە، ئـــەو چـــاوە بـــە فرمێســـكەی لەســـەر 
پشـــتی پەســـتی باوەشـــی لـــە خوشـــكە بچووكەكـــەی وەرێنـــاوە و چـــاوی 
بڕیوەتـــە ئـــەو رێگایـــەی كـــە دەچێتـــەوە گونـــدی گونـــدی عاڵـــاڵی ! 
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قەراجـــی،  كەندێنـــاوەو  زەوییانـــەی  ئـــەو  بەرەكەتـــی  بەرەكـــەت: 
بەرەكەتێكێـــن لـــە بـــاوە ئادەمـــەوە بـــەو ناوچەیـــە بـــڕاون، لـــە حەزرەتـــی 
ـــاوە ئادەمـــەوە بـــۆ یەكـــەم جـــار ئـــەم  ـــە ب ـــەو ناوچەیـــە بـــڕوان و ل نوحـــەوە ب
ـــەو  ـــادەم ب ـــاوە ئ ـــە پاداشـــتی پێشـــوازی... پێشـــوازیكردنی ب ـــە، ل بەرەكەت
ــەم  ــەوە، ئـ ــی نوحـ ــەوە، حەزرەتـ ــەڕۆژگاری حەزرەتـ ــڕا  ـــ . لـ ــە بـ ناوچەیـ
ــە،  ـــەم بەرەكەتەوەیـ ــایەی ئ ــە سـ ــەر لـ ــەوە. هـ ــاخ كرایـ ــە دوو شـ بەرەكەتـ
ــێ و  ــی هەبـ ــە عەردێكـ ــی، التـ ــاوەو قەراجـ ــی كەندێنـ ــەر جووتیارێكـ هـ
ـــێ  ـــەك ســـاڵ هـــات ب ـــە عـــەردە بكێڵـــێ و بچێنـــێ، بچێنـــێ و ی ـــەم الت ئ
ـــەوە،  ـــە ســـەت()11( بیگرێت ـــەك ب ـــا ی ـــە پەنج ـــەك ب ـــەی ) ی ـــەو هاتیی  ـــ . ئ
ئـــەو جووتیـــارە خـــۆی و نـــەوەی پشـــتاو پشـــت، هەتـــا مـــاون نانـــی 
ـــی  ـــە، جووتیارەكان ـــەم هـــات و بەرەكەتەی ـــەم ناخـــۆن، هـــەر لەســـایەی ئ ك
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ــاڵی،  ــدی عاڵـ ــی گونـ ــەت جووتیارەكانـ ــی، بەتایبـ ــاوە و قەراجـ كەندێنـ
ـــە  ـــە ! گومـــان بخات ـــە كـــە سیشـــیان قبـــوڵ نیی ـــاوەڕەن - ل ـــەو ب لەســـەر ئ
ســـەر باوەڕیـــان - ئـــەوان لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن و دەڵێـــن ))جووتیـــار 
نەخـــۆش دەكـــەوێ، بـــەاڵم نامـــرێ !(( لەڕاستیشـــدا هـــەر وایـــە، هـــەر 
كەســـەكی التـــە عـــەردەك، التـــە عەردەكـــی پـــڕ بەرەكەتـــی كەندێنـــاوەو 
ــەوە  ــە نـ ــەوە بـ ــت، نـ ــەردە پشتاوپشـ ــە عـ ــەو التـ ــەوێ، ئـ ــی بەركـ قەراجـ
بەســـیەتی ! هـــەر بەهـــۆی ئـــەم بەرەكەتەوەیـــە، هـــەر جووتیارێكـــی 
كەندێنـــاوە و قەراجـــی، هـــەر جووتیارێكـــی گونـــدە بـــێ ژمارەكانـــی 
ـــڕ  ـــەو عـــەردە پ ـــێ ل كەندێنـــاوەو قەراجـــی ئەگـــەر التـــە عەردێكـــی هەب
بـــە پیـــت و بەرەكەتـــە، ئـــەوا دەســـت بـــۆ كارێكـــی تـــر نابـــات ! ئـــەوان 
لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن ! ئـــەوەی نانـــی لـــە ســـەر هـــات و بەرەكەتـــی 
ـــەو  ـــەر ئ ـــێ ! ه ـــر ناب ـــچ كارێكـــی ت ـــێ، پێویســـتی بەهی ـــە ب ـــەو زەوییان ئ
باوەڕەشـــە وای لەخەڵكەكـــە كـــردووە، ئـــەوەی جووتیـــار بـــێ ! مـــەڕداری 
ـــەو  ـــان ئ ـــن ن ـــەوان دەڵێ ـــاكا ! ئ ـــاری ن ـــێ جووتی ـــەڕدار ب ـــەوەی م ـــاكا، ئ ن
نانـــەی لـــە گەنمـــی كەندێنـــاوە و قەراجـــی بـــێ. ئـــەو نانـــە پێخـــۆری 
ـــژی!  ـــە ب ـــەو نان ـــاو ب ـــا تەنی ـــێ، تەنی ـــاو دەتوان ـــێ پی ـــا هەتای ـــاوێ ! هەت ن
بـــژی و پێویســـتی بـــە هیـــچ خواردنێكـــی تـــر نەبـــێ ! ئاخـــر ئـــەو نانـــەی 
ــە  ــان نییـ ــا نـ ــەر بەتەنیـ ــێ، هـ ــی بـ ــاوە و قەراجـ ــی كەندێنـ نانـــی گەنمـ
! ئـــەو نانـــە تامـــی هێـــزی هەمـــوو خواردنێكـــی دنیـــای لـــە خـــۆدا 
ـــدە  ـــك. گون ـــێ، لەهـــەر گوندێ ـــك ب ـــەر ماڵێ ـــی ه ـــۆ كردووتـــەوە، میوان ك
ــەو  ــك! ئـ ــێ رۆژ دە رۆژ، مانگێـ ــی سـ ــاوە و قەراجـ ــی كەندێنـ زۆرەكانـ
ماڵـــە ســـێ جەمـــە خواردنـــت دەداتـــێ، خۆشـــترین خـــواردن بەتامتریـــن 
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خـــواردن، خواردنیـــش هـــەر گەنمـــە ! گەنمـــی زەوییـــە بـــە پیـــت و 
ـــا لەجـــاری  ـــك جی ـــە جۆرێ ـــە شـــێوەیەك و ب ـــەكان، هـــەر جەمـــەو ب بەرەكەت
پێشـــوو، خۆشـــترو بەتامتـــر لـــە جـــاری پێشـــوو، ئـــەم دنیایـــە بگەڕێـــت 
ـــك،  ـــوور، هۆزێ ـــۆ باش ـــوورەوە ب ـــە باك ـــاوا، ل ـــۆ رۆژ ئ ـــەوە ب ـــە ڕۆژهەاڵت ل
ناوچەیـــەك، نەتەوەیـــەك نادۆزییـــەوە، هێنـــدەی جووتیارەكانـــی كەندێنـــاوەو 
ـــە خواردنـــی گەنمـــدا بەكارهێنابـــێ، ئـــەوان لەســـەر  قەراجـــی هونەریـــان ل
ئـــەو بـــاوەڕەن، ئـــەو گەنمـــەی ئێســـتا لەزەوییەكانـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی 
دەچێنـــدرێ ! ڕێـــك و ڕاســـت پاشـــماوەی ئـــەو گەنمەیـــە كـــە بـــاوە ئـــادەم 
ـــەو گەنمـــە  ـــی ئ ـــان و لەســـەر خواردن ـــە بەهەشـــت خواردی ـــە حـــەوا ل و دای
لـــە بەهەشـــت دەركـــران، تامـــی ئـــەو گەنمـــە بـــوو، تەنیـــا ئـــەو گەنمـــە كـــە 
بەرامبـــەر بـــوو لەگـــەڵ تامـــی هەمـــوو خـــواردن و خواردنەوەكانـــی تـــری 
ـــی  ـــوو تامـــی هەمـــوو خواردنەكان ـــەو گەنمـــە ب ـــو بەهەشـــت ! تامـــی ئ نێ
تـــری نێـــو بەهەشـــتی بـــێ تـــام كـــرد، تامـــی ئـــەو گەنمـــە بـــوو وای كـــرد 
بـــاوە ئـــادەم و دایـــە حـــەوا، بەهەشـــت. ئـــەو بـــە هەشـــتەی وا خـــۆش و پـــڕ 
لەخۆشـــی ! بـــەو گەنمـــە تەنیـــا بـــەو گەنمـــەی بگۆرنـــەوە. گۆڕییانـــەوە 
لـــە بەهەشـــت  وخواردیـــان و لەســـەر ئـــەو ))گەنـــم خـــواردن ((ەش 

دەركـــران. خەڵكەكـــە دەڵێـــن :
ـــەری  ـــی س ـــودای بان ـــودا، خ ـــوو خ ـــك ب ـــا خواردنێ ـــە تەنی ـــەو گەنم  ئ
ڕێـــگای بـــاوە ئـــادەم و دایـــە حـــەوای دا كـــە لـــە بەهەشـــتەوە بـــۆ 
ســـەر زەوی لەگـــەڵ خۆیـــان بیهێنـــن!! ئـــەوان دەڵێـــن: ئـــەو گەنمـــە 
ــتێیە،  ــتێیە، خواردنـــی بەهەشـ ــووە ! گەنمـــی بەهەشـ ــە بەهەشـــت هاتـ لـ
كۆنتریـــن خواردنـــە لەنێـــو هەمـــوو خواردنـــە زۆرەكانـــی ســـەر ئـــەم زەوییـــە. 
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ـــە  ـــە، ل ـــان و بەرین ـــە پ ـــەو دنیای ـــا، ئ ـــی دنی ـــوو گەنم ـــن: هەم ـــەوان دەڵێ ئ
ـــیان.  ـــگ و شێوەش ـــام و رەن ـــی ت ـــن گۆڕان ـــەن !! دەڵێ ـــەو گەنم ڕەگـــی ئ
بەهـــۆی گۆڕانـــی زەوی و ئـــاو و بایـــە ! دەنـــا چـــۆن بـــاوە ئـــادەم، باپیـــرە 
گـــەورەی تـــەواوی _ ئادەمیـــزاد-ی ســـەر ئـــەو زەوییەپـــان و بەرینەیـــە 
ــی  ــەت گەنمـ ــی بەتایبـ ــاوەو قەراچـ ــی كەندێنـ ــم. گەنمـ ــاواش گەنـ ! ئـ
ــە  ــوو گەنمانـ ــی هەمـ ــاوا  )بابـ ــش ئـ ــاڵی ئەویـ ــدی عاڵـ ــاری گونـ ئاقـ

گەنمـــی هەمـــوو دنیایـــی(.
ـــان  ـــە! گوم ـــووڵ نیی ـــیان قب ـــاوەڕەن و لەكەسیش ـــەو ب ـــەر ئ ـــەوان لەس ئ
ـــە بەهەشـــتی  ـــاوە ئـــادەم پـــاش ئـــەوەی ل بخاتـــە ســـەر باوەڕیـــان - دەڵێـــن ب
دەركـــرا. هەوڵیـــن كارێـــك كـــە كـــردی، هەوەڵیـــن كارێـــك كـــە ئارەقـــەی 
ــوو .  ــدن بـ ــم چانـ ــوو. گەنـ ــاری بـ ــوانی، جووتیـ ــاش شـ ــت، پـ ــدا ڕشـ تێـ
ـــە  ـــەم زەویی ـــە جـــووت، كـــە لەســـەر پشـــتی ئ ـــن: هەوەڵیـــن خەت ـــەوان دەڵێ ئ
لـــە زەوی درابـــێ، لێـــرە لـــە دامێنـــی چیـــای بڵباســـانەوە لێـــدرا. هەوەڵیـــن 
چەنگـــە گەنـــم كـــە مـــرۆڤ بەعـــەردی وەركـــرد، بەنیـــازی چاندنـــێ، 
ـــرەدا  ـــانەوە لێ ـــای بڵباس ـــی چی ـــە دامێن ـــرە ل ـــوو، لێ ـــتی ب ـــی بەهەش گەنم
بەعـــەردی وەركـــرا بەدەســـتی هەوەڵێـــن جووتیـــار بەدەســـتی بـــاوە ئادەمـــی 
یـــەوە بـــوو. ئـــەوان دەڵێـــن: بەرەكەتـــی ئـــەو زەوییانـــە ! بەردەوامـــی 
بەرەكەتـــی ئـــەو زەوییانـــە، لـــە بەرەكەتـــی زوو كێاڵنییەتـــی لـــە بەرەكەتـــی 

ــی. زۆر كێاڵنییەتـ
 خەڵكەكـــە دەڵێـــن و لەســـەر ئـــەو باوەڕەشـــن ! بـــاوە ئـــادەم لـــە پاداشـــتی 
ئـــەو زەوییـــە، ئـــەو زەوی و ناوچەیـــەی كـــە یەكەمیـــن ماڵـــی بـــوو، 
ــتی  ــی بەهەشـ ــی لەماڵـ ــاش دەركرانـ ــتی، لەپـ ــی بەهەشـ ــاش ماڵـ ــە پـ لـ
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یەكەمیـــن ماڵـــی بـــوو كـــە لەســـەر زەوی ئاوەدانـــی كـــردەوە، یەكەمیـــن 
ـــكا.  ـــدا زۆر ب ـــەوەی خـــۆی تێ ـــوو. كـــە لەســـەر دنیـــای توانـــی ن ماڵـــی ب
لەپاداشـــتی ئـــەم هەمـــوو ژیانـــە بـــە خۆشـــی و ناخۆشـــییەوە، كـــە لـــەم 
ناوچەیـــە، لەدامێنـــی چیـــای بڵباســـان ژیـــا، لەخـــودای خـــۆی، خـــودای 
بانـــی ســـەری پاڕایـــەوە، پاڕایـــەوە و گوتـــی: )) خودایـــە . بەزانایـــی 
خۆتـــم لەگـــەڵ بكـــە، بەنەزانـــی مـــن نـــا. خودایـــە ! بـــە گەورەیـــی 
خۆتـــم لەگـــەڵ بكـــە. بەبچووكیـــی مـــن نـــا. خودایـــە! بـــە بەزەیـــی خۆتـــم 
لەگـــەڵ بكـــە، بەدڵڕەقـــی مـــن نـــا. خودایـــە ! بـــە پیرۆزیـــی خۆتـــم 
ـــم لەگـــەڵ  ـــی خۆت ـــە ! بەتوانای ـــا، خودای ـــن ن لەگـــەڵ بكـــە، بەپیســـی م
بكـــە، بەبـــێ توانایـــی مـــن نـــا. خودایـــە! بـــە پاكـــی خۆتـــم لەگـــەڵ بكـــە، 
بەگوناهبـــاری مـــن نـــا، خودایـــە ! بـــە هەمیشـــەیی خۆتـــم لەگـــەڵ بكـــە، 
بەتەمـــەن كورتـــی مـــن نـــا. خودایـــە! بەجوانـــی خۆتـــم لەگـــەڵ بكـــە، 
ـــم لەگـــەڵ بكـــە،  ـــەری خۆت ـــە بەهون ـــە ! ب ـــا. خودای ـــە ناشـــرینی مـــن ن ب
بەبـــێ بەهرەیـــی مـــن نـــا. خودایـــە! بـــە خودایـــی خۆتـــم لەگـــەڵ بكـــە، 

ـــا.  ـــن ن ـــی م ـــە بەندەی ب
خودایـــە : ئەگـــەر تـــۆ لەســـەر گوناهـــی گەنـــم خواردنـــی بەغەزەبـــی 
خـــۆت لـــە بەهەشـــتێت وەدەرنـــام، خودایـــە بـــە مەرحەمەتـــی خـــۆت كەمێـــك 
ـــن  ـــە ! ئەگەرچـــی م ـــە ببەخشـــە. خودای ـــەم ناوچەی ـــێوەی بەهەشـــت ب ش
بەندەیەكـــی ســـەركێش بـــووم و یەكەمیـــن گونـــاه كـــە مـــرۆڤ بیـــكات مـــن 
ـــی  ـــە پێشـــتر لێ ـــك ك ـــو بەهەشـــت، گوناهێ ـــش لەنێ كردوومـــە ! گوناهێكی
ئـــاگادار كرابوومـــەوە. خودایـــە ! ئەگـــەر چـــی گوناهـــكارو سزادراویشـــم، 
بـــەاڵم هـــەر بەنـــدەی تـــۆم بەندەیێكـــی بـــێ دەســـەاڵت، كـــە توانـــای ئـــەوەم 
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نییـــە لـــە ســـنووری دەســـەاڵتی تـــۆ بچمـــە دەرەوە! خودایـــە! ئـــەم ســـەر 
دنیایـــەش، هـــەر موڵكـــی تۆیـــە، هـــەر ماڵـــی تۆیـــە. خودایـــە! ئەگـــەر 
غەزەبـــی تـــۆ گـــەورەو گرانـــە. بەزەیـــی و لێبووردنیشـــت بـــێ ســـنوورە. 
خودایە!ئـــەوە هـــەر بەنـــدە گوناهكارەكانـــن، لەخـــودای خۆیـــان دەپاڕێنـــەوە. 
ئـــەوە هـــەر خـــودای دڵ پـــڕ بەزەییشـــە لـــە بەنـــدە گوناهكارەكانـــی خـــۆی 

دەبـــوورێ.(
 خەڵكەكـــە دەڵێـــن: ئـــەوێ رۆژی بـــاوە ئـــادەم، هێنـــدە لـــە دڵ و 
ــودای  ــودا... خـ ـــەوە، خـ ــۆی پاڕای ــودای خـ ــە خـ ــیمانییەوە، لـ ـــە پەشـ ب
بانـــی ســـەر، پاڕانـــەوەو دووعـــای ئـــەو بەنـــدە ســـەركێش و ســـزادراوەی، 
ئەوبەندەیـــەی كـــە یەكەمیـــن بەندەیـــە، خـــودا بـــە گەورەیـــی خـــۆی ســـزای 
داوە. ئـــەو بەندەیـــە یەكەمیـــن بەندەیـــە، پـــاش ســـزادانێ، بـــە دڵ و بەبـــێ 
دەســـەاڵتییەوە لەخـــودای خـــۆی دەپاڕێتـــەوە. خەڵكەكـــە دەڵێـــن: خـــودا 
ـــە،  ـــەو زەوییان ـــودا بەرەكەتێكـــی دا ب ـــرد. خ ـــووڵ ك ـــێ قب ـــەی ل پاڕانەوەك
ـــەر  ـــدرێ ! ه ـــە بچێن ـــەو زەوییان ـــە ســـەر ئ ـــەر شـــتێك ل ـــە ه ـــك ك بەرەكەتێ
ـــەواوی  ـــەی ت ـــەو زەوییان ـــە ســـەوز ببـــێ ! ئ ـــەو زەویەییان شـــتێك لەســـەر ئ
ـــە  ـــڕی بێگـــەرد ب ـــڕ زێ ـــە زێ ـــاوە و قەراجـــی، ل ـــەردوو ناوچـــەی كەندێن ه
نرختربـــێ دووعـــاو پاڕانـــەوەی بـــاوە ئادەمـــی بـــۆ هـــات  و بەرەكەتـــی 

ســـەرزەوییەكانبوو.
ـــوح  ـــی ن ـــەزاران ســـاڵ حەزرەت ـــاش ه ـــاش ســـەدان ســـاڵ، پ پاشـــان ..پ
ـــۆی  ـــە لەخ ـــەو دنیای ـــی ئ ـــچ چیایەك ـــەك، هی ـــچ چیای ـــەوەی هی ـــاش ئ پ
ڕانـــەدی شـــان بداتـــە بـــەر گرانـــی و پـــڕ ئاوەدانـــی كەشـــتییەكەی، ئـــەوە 
ــە،  ــەرد ڕەق و لووسـ ــە بـ ــەو چیایـ ــوو، ئـ ــان( بـ ــای بڵباسـ ــا )چیـ بەتەنیـ
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شـــانی خـــۆی بـــۆ كەشـــتییە پـــڕ لـــە ژیانەكـــە خـــۆش كـــرد، پـــاش ئـــەوەی 
ـــە قســـە  ـــۆ یەكەمیـــن جـــار و دوا جـــار ب بەخۆشـــییەوە چیـــای بڵباســـان ب
ـــە خۆشەویســـتی و ســـۆزەوە،  ـــردووە، ب ـــۆ حـــەزرەت ك هـــات. و باوەشـــی ب
بـــە ســـۆزو پاڕانـــەوە فەرمـــووی لـــە حـــەزرەت كـــرد، فەرمـــووی لـــە ژیـــان 

ـــرد . ك
ـــووە  ـــەو نەچووب ـــی چـــل شـــەو و چـــل رۆژ خ ـــەو حەزرەت ـــەزرەت ئ  ح
ـــەوە پاســـەوان  ـــەواوی ژیان ـــار ت ـــە دی چـــاوی، چـــل شـــەو و چـــل رۆژان ب
ـــوو، چـــل شـــەو و چـــل رۆژان، لەنێـــو شـــەپۆلی الفـــاوی تـــووڕە ! ئـــەو  ب
الفـــاوە تووڕەیـــەی كـــە تـــەواوی دنیـــای ژێـــراو كردبـــوو. ئـــەو الفـــاوە كـــە 

ـــوو. ـــراو ژوور كردب ـــەواوی دنیـــای ژێ ت
بـــەدەرەوە  شـــاخێكی  لووتكـــەی  خاكێـــك،  بســـتە  الفـــاوەی  ئـــەو 
نەهێشـــتبوو. حـــەزرەت حەزرەتـــی مانـــدوو ژێـــر بـــاری بەرپرســـییەتییەكی 
ــچ  ــك، هیـ ــتە خاكێـ ــچ بسـ ــەس، هیـ ــچ كـ ــەی هیـ ــەو حەزرەتـ ــرۆز، ئـ پیـ
لووتكـــە شـــاخێك پێشـــوازی لـــێ نەكـــرد. ئێســـتا ئـــەو چیایـــە بچووكـــە 
ئـــەو چیایـــە بـــەردە ڕەق و لووســـە، ئـــەو چیایـــەی بڵباســـان كارێـــك دەكات 
كـــە زۆر لـــە توانـــای ئـــەو بـــەدەرە، كارێـــك دەكات لـــە چ عەقاڵنـــدا نییـــە! 
لەعەقڵـــی چ ســـەراندا نییـــە! ئـــەوەی ئـــەو لووتكـــە بەرزانـــە ! ئـــەو لووتكـــە 
ســـەربە هەورانـــە بۆیـــان نەكـــرا -یـــان لەخـــۆڕا نابینـــن بیكـــەن – ئـــەوا 
چیـــای بڵباســـان، ئـــەو چیایـــەی وەك پاڵـــەوان لەســـەر زەوی راكشـــاوە، ئـــەو 
چیایـــە، ئـــەو چیایـــەی لەهەمـــوو چیایـــان بچووكتـــر، لەهەمـــوو چیایـــان 
نـــەوی تـــر. شـــانی خـــۆی خـــۆش كـــردو بـــەدڵ، بـــەدڵ و ســـۆزەوە باوەشـــی 
كـــردەوەو فەرمـــوو. فەرمـــووی لـــە حـــەزرەت دەكا، فەرمـــوو لە)ژیـــان( 



پیری كێوان و بەردەژن 144

دەكا. فەرمـــوو فەرموویەكـــی چارەنووسســـاز، ئـــەو فەرمـــووەی جارێكـــی 
تـــر )گیـــان( ی وەبـــەر ) ژیـــان ( هێنایـــەوە. جارێكـــی تـــر لێنەگـــەڕا، 
ڕەچەڵەكـــی بـــاوە ئـــادەم تۆیـــان ببڕێتەوە، حەزرەت، حەزرەتی خۆشەویســـت 
لەكـــن بـــاری تەعـــاالن جارێكـــی تـــر ئەویـــش لەخـــودای خـــۆی پاڕایـــەوە، 
ــكاران.  ــەوەی گوناهـ ــەك، پاڕانـ ــەر، پاڕانەوەیـ ــی سـ ــودای بانـ ــودا خـ خـ
ــە  ــە لـ ــك كـ ــار. گوناهبارێـ ــەوەی بەندەیەكـــی گوناهبـ ــاران، پاڕانـ تاوانبـ
هەمـــوو تەمەنیـــا هیـــچ كارێكـــی چاكـــی نەكردبـــێ، لەهەمـــوو تەمەنیـــا 
لەهیـــچ كارێكـــی خـــراپ نەپەنگابێتـــەوە ئـــاوا دەپاڕایـــەوە، پاڕانـــەوەی 
گوناهبارێـــك بـــە هۆشـــیارییەوە بـــە بـــاوەڕەوە لـــە هەمـــوو گوناهەكانـــی 
ـــاو چـــاك و  ـــەران و پی ـــەوەی پێغەمب ـــەوە. وەك پاڕان ـــیمان بێت خـــۆی پەش
خواناســـان، دەپاڕایـــەوە و دەیگـــوت: خودایـــە! بـــۆ خاتـــری مەزنیـــی ئـــەو 
كەســـانەی خۆشـــت دەوێـــن، بـــۆ خاتـــری مەزنیـــی ئـــەو پیـــاوە چاكانـــەی 
ــت  ــەی خۆشـ ــەو پێغەمبەرانـ ــی ئـ ــری مەزنیـ ــۆ خاتـ ــن، بـ ــت دەوێـ خۆشـ
دەوێـــن. خودایـــە بـــۆ خاتـــری پیرۆزیـــی ئـــەو چركانـــەی الت پیـــرۆزن. 
ـــرۆزی  ـــری پی ـــۆ خات ـــرۆزن ب ـــەی الت پی ـــەو ڕۆژان ـــری ئ ـــە! بۆخات خودای
ـــە  ـــەی ك ـــەو مااڵن ـــری ئ ـــە! بۆخات ـــرۆزن. خودای ـــەی الت پی ـــەو هەفتان ئ
الت گرنگـــن. بۆخاتـــری گرنگیـــی ئـــەو شـــارانەی الت گرنگـــن. بـــۆ 
خاتـــری گرنگیـــی ئـــەو واڵتانـــەی الت گرنگـــن. خودایـــە! بۆخاتـــری 
ــەی  ــەو پیرۆزانـ ــی ئـ ــری پیرۆزیـ ــن، بۆخاتـ ــەی الت مەزنـ ــەو مەزنانـ ئـ
الت پیـــرۆزن، بۆخاتـــری گرنگیـــی ئـــەو گرنگانـــەی الت گرنگـــن، 
ـــرۆزی خـــۆت، بـــە  ئەگـــەر لـــە خەزنـــەی خـــۆت، تاكـــە بەرەكەتێكـــی پی
ـــر  ـــە بخـــەرە ژێ ـــەت  و پیرۆزەی ـــەو بەرەك ـــی! ئ ـــۆت ڕەوا دەبین ـــدەی خ بەن
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ـــەی  ـــەو زەوییان ـــە، ئ ـــەو چیای ـــەری ئ ـــەی دەوروب ـــەو زەویی ـــە. ئ ـــەو زەویی ئ
ـــەی  ـــەو چیای ـــووە، ئ ـــان ڕاگرت ـــان لەســـەر شـــانی خۆی ـــەو چیایانەی ـــە ئ ك
شـــانی خـــۆی بـــۆ كەشـــتییەكەی مـــن. كەشـــتییە پـــڕ لـــە ژیانەكـــەی 
مـــن نـــەوی كـــرد ئـــەو كەشـــتییەی هیـــچ بســـتە خاكێـــك، هیـــچ لووتكـــە 
شـــاخێك پێشـــوازی لـــێ نەكـــرد. ئـــەوە ئـــەو چیایەیـــە. ئـــەو چیایـــەی 
ـــە  ـــەو چیای ـــر، ئ ـــان نەویت ـــە هەمـــوو چیای ـــر ل ـــان بچووكت لەهەمـــوو چیای
بـــەرد ڕەق و لووســـە، لەنێـــو هەمـــوو چیایـــان ئـــەو باوەشـــی بۆكەشـــتییەكە 
ـــت و  ـــەو پی ـــە ! ئ ـــرد. خودای ـــان ك ـــە ژی ـــردەوە فەرمـــوو... فەرمـــووی ل ك
بەرەكەتـــەی لـــە خەزنـــەی خۆتـــدا هەڵگرتـــووە وە بـــە بەنـــدەی خۆتـــی 
ڕەوا دەبینـــی، خودایـــە بـــە گەورەیـــی خـــۆت، بەزانایـــی خـــۆت، بـــە 
مەرحەمەتـــی خـــۆت، ئـــەم پیـــرۆزی و بەرەكەتـــە بخـــە ژێـــر ئـــەم زەوییـــە.
ــاوە  ــەوەی بـ ــایەی پاڕانـ ــتا لەسـ ــی، ئێسـ ــاوە و قەراجـ  زەوی كەندێنـ
ـــتی  ـــە پاداش ـــش ل ـــوح، ئەوی ـــی ن ـــەوەی حەزرەت ـــایەی پاڕان ـــە س ـــادەم، ل ئ
پێشـــوازیی ئـــەو چیایـــە، لـــە بـــاوە، بـــاوەی بێكـــەس، بێكەســـی لـــە 
ــی  ـــەزرەت، حەزرەتـ ــە ح ــوازی لـ ــایەی پێشـ ــە سـ ــراو، لـ ــت دەركـ بەهەشـ
بەرپـــرس، بەرپرســـی ژیـــان، ســـەر زەوی وژێـــر زەوی ئـــەو ناوچانـــە، 
ـــە بەرەكـــەت و  ـــڕە ل ـــڕاو پ ـــاوە و قەراجـــی، پ ـــەی كەندێن ـــەو دوو ناوچەی ئ
پیـــرۆزی، هەرچـــی لەســـەر ئـــەو زەوییـــە هەیـــە، هەرچـــی لەژێـــر ئـــەو 
زەوییـــە هەیـــە. لـــە زێـــڕ... زێـــڕی ســـەد جـــار لەزێـــڕ بەنرختـــرە. هـــەر 
بەهـــۆی ئـــەو پیـــت و بەرەكەتەیـــەوە، لـــەو ســـەری دنیـــاوە، لـــە چـــوار 
كەنـــارەوە، پاشـــا چاوچنۆكـــەكان، پاشـــا خوێنڕێـــژو دەســـەاڵتدارەكان، پاشـــا 
لـــە خـــودا عاســـییەكان، ئـــەو پاشـــا دەبەنـــگ و هیـــچ لەبارانەبوانـــەی لـــە 
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ڕژتنـــی خوێنـــی خەڵـــك، لەدزینـــی ماڵـــی خەڵـــك بـــەوالوە هیچـــی تـــر 
نازانن،ئـــەو پاشـــایانەی لەپشـــتی دەریاكانـــەوە دێـــن، ئـــەو پاشـــایانەی لـــە 
ـــرو  ـــن و خێ ـــن، دێ ـــەوە دێ ـــە پشـــتی چیاكان ـــن، ل ـــەوە دێ پشـــتی بیابانەكان
ـــاك  ـــەو خەڵكـــە دڵ و دەروون پ ـــەو خەڵكـــە دەدزن، ئ ـــە ئ ـــەو خاك ـــری ئ بێ

و دەســـت پـــڕ لـــە هونـــەرە.
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لـــە ســـەر ئـــەو چیایـــەی بڵباســـان لووتكەیـــەك هەیـــە، ملەیـــەك هەیـــە، 
ئـــەو لووتكەیـــە، ئـــەو ملەیـــە، خەڵكەكـــە، خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، 
ناویـــان لێنـــاوە )بێژنـــگ بـــە ســـەر( لـــە ڕاستیشـــدا كـــە لـــە دوورەوە ســـەیری 
دەكـــەی، تـــۆ قەڵـــەی ســـەری ئـــەو لووتكەیـــە، ئـــەو ملەیـــە ڕێـــك وڕاســـت 
ـــەت  ـــەو لووتكەی ـــی بێژنگـــە و لەســـەر ئ ـــەر دەڵێ ـــارە، ه ـــڕو بچـــووك دی خ
دانـــاوە. خەڵكەكـــە لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن، ئـــەو بێژنـــگ بەســـەرە، ئـــەو 
بێژنـــگ بـــە ســـەرەی بەرزتریـــن لووتكـــەو ملـــەی چیـــای بڵباســـانە، ئـــەو 
بێژنـــگ بەســـەرە، پـــاش ئـــەوەی شـــەو دادێ، شـــەوی درێـــژ، شـــەوی 
تاریـــك، شـــەو بەســـەر دەچـــێ، ڕۆژ دادێ... ڕۆژی روونـــاك، ڕۆژی 
پـــڕ تیشـــك، ڕۆژی جـــوان، ڕۆژی پیـــرۆز جارێكـــی تـــر لـــە خەزنـــەی 
ـــن تیشـــكی، تیشـــكی پیـــرۆزی، تیشـــكی  خـــوای دێتـــەوە دەرێ، هەوەڵێ
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زێڕینـــی، بـــەر لـــە هەرجێیـــەك، بـــەر لـــە هـــەر واڵتـــەك، بـــەر بێژنـــگ 
ـــن : ـــە دەڵێ بەســـەری دەكـــەوێ، خەڵكەك

ــە  ــەو كاتـ ــە، لـ ــەو كاتـ ــێ، ئـ ــێ و بتوانـ ــوا بیداتـ ــێكی خـ ــەر كەسـ هـ
ناســـك و تیـــژ تێپـــەڕە لـــەوێ بـــێ، لـــەوێ لەســـەر بێژنـــگ بەســـەری ئـــەو 
تیشـــكە جوانـــە، ئـــەو تیشـــكە پیـــرۆزەی بەركـــەوێ، پـــاك دەبێتـــەوە، پـــاك 
وەك منداڵـــی ســـاوا، ســـاوای بـــێ گونـــاه، هـــەر كەســـێكی خـــوا بیداتـــێ، 
لـــەو چركەیـــەدا لـــەوێ بـــێ، لـــەو چركەیـــەدا هـــەر مرازێكـــی هەبـــێ، 

ـــە مـــرادی خـــۆی دەگا. ـــێء ب ـــادا دەب ـــێ، ئ ـــادا دەب ئ
 بچێتـــە ســـەر ئـــەو چیـــای بڵباســـان، لەســـەر ئـــەو چیایـــە بچیتـــە 
ـــەو لووتكـــەی بێژنـــگ بەســـەری  ـــەی بێژنـــگ بەســـەر، ئ ـــەو مل ســـەر ئ
لەســـەر ئـــەو بێژنـــگ بەســـەرە ســـەیری ) كلكـــەی دارە بزمـــاران ( 
ـــۆن، كۆنێكـــی  ـــرۆزو ك ـــرۆز، پی ـــی چـــاك و پی ـــەو دارە بزماران بكـــەی، ئ
كـــەس نازانـــێ – پیاوچاكـــی چ زەمانێكـــە ؟ پیاوچاكـــی چ ئاینێكـــە 
ـــەوە و  ـــا دا باڵوبوت ـــە بەدنی ـــاوە چاك ـــەو پی ـــە، ناوبانگـــی ئ ؟ هێنـــدە هەی
باڵوبووتـــەوە شـــوێنی خـــۆی لەنێـــو دڵـــی خەڵكـــی ناوچەكـــەدا كردووتـــەوە. 
نـــاوی پیاوچـــاك كـــەس نایزانـــێ ! ئاینـــی پیاوچـــاك كـــەس نایزانـــێ ! 
ـــگای  ـــەو- دار-و- بزمـــار-ە جێ ـــێ ! ئ ـــەس نایزان ســـەردەمی پیاوچـــاك ك
ئـــەو نـــاو و ئاینـــەی گرتووتـــەوە. گرتووتـــەوە بـــووە بـــە دارە بزمـــاران، 
ئـــەو درەختـــە پەلـــی بەهـــەر چـــوار الدا هاویشـــتووە و ســـێبەری بـــە چـــوار 
دەوری خۆیـــدا بـــاڵو كردووتـــەوە، مێگـــەل مێگەلـــە مـــەڕی گـــەورەو 
گـــران. ئـــەو مێگەلـــەی زەكاتـــی بـــە مێگـــەل لـــێ دەكـــەوێ دەتوانـــێ 
ــەدا  ــوار كەنارەكـ ــەر چـ ــەل بەهـ ــەم دارە پـ ــەم دارە، ئـ ــێبەری ئـ ــر سـ لەژێـ
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ـــرۆزە  ـــەم دارە پی ـــێبەری ئ ـــر س ـــێ لەژێ ـــۆر بب ـــێ، م ـــۆر بب ـــتووە م هاویش
كێشـــتان كێشـــتی گـــەرم، عەســـران عەســـری گـــەرم، لەژێـــر ئـــەو دارە، 
ـــی  ـــوان مێگەل ـــرۆزەو ش ـــەورە پی ـــەو دارە گ ـــرۆزە، ئ ـــەورەو پی ـــەو دارە گ ئ
بحەســـێنێتەوە، ئـــەو دارە پـــڕ لـــق و پۆپـــە، لـــق و پەلـــی بەهـــەر چـــوار الدا 
پـــەرت بـــووە، هـــەر لقێكـــی چەندیـــن )نـــاڵ( ی پێـــوە شـــۆڕ بووەتـــەوە، 
هـــەر پەلێكـــی چەندیـــن بزمـــاری لـــێ كوتـــراوە. ئـــەو نااڵنـــە  كـــێ هەڵیـــان 
دەواســـێ ؟ ئـــەو بزمارانـــە كـــی دەیانكوتـــێ، ئـــەو نـــاڵ و بزمارانـــە، نـــاڵ 
ــەو  ــە ! ئـ ــاوە و قەراجینـ ــی كەندێنـ ــوڕە بێمرادەكانـ ــژو كـ ــاری كیـ و بزمـ
ـــی  ـــو یلەكان ـــاران لەگـــەڵ پشـــكووتنی گوڵەكێ ـــە بەه ـــەی ل ـــژو كوڕان كی
ـــۆ  ـــن ب ـــان دەپشـــكوێ، دەپشـــكوێ و دێ ـــش دڵی ـــای بڵباســـان، ئەوانی چی
ئادابوونـــی مرادیـــان، بـــۆ بـــە ئەنجـــام گەیشـــتنی عەشـــقیان، نـــاڵ بەســـەر 
لقـــەكان، لقـــی ئـــەو دارە پیـــرۆزە هەڵدەواســـن. بزمـــار لـــە قـــەدی ئـــەو دارە 

ـــن. ـــرۆزە دەكوت پی
 دێـــن و بەجووتـــە كـــچ و و كـــوڕە تـــازە عاشـــقەكان، كـــچ و كـــوڕە 
دەســـتگیرانەكان، نـــااڵن هەڵدەواســـن، بزمـــاران دەكوتـــن. بەهیـــوای ئـــەوەی 
ســـاڵێكی تـــر بەپێكگەیشـــتوویی، بـــە ژن و مێـــردی بێنـــە ســـەر چاكـــی، 
ــچ و  ــە دەڕزن، كـ ــەو نااڵنـ ــە ئـ ــر كـ ــاڵێكی تـ ــاران. سـ ــی دارە بزمـ چاكـ
ــوڕە  ــارەكان دەڕزن كـــچ و كـ ــە بزمـ ــەن، كـ ــك دەگـ ــقەكان پێـ ــوڕە عاشـ كـ
ــاڵ  ــەل، نـ ــق و پـ ــڕ لـ ــەو دارەی پـ ــەن. دار ئـ ــتگیرانەكان پێـــك دەگـ دەسـ

دایپۆشـــێوە! بزمـــار دایپۆشـــیوە! 
 كـــە لەســـەر بێژنـــگ بەســـەری ســـەیری ئـــەو )دارە بزمـــاران( 
ە دەكـــەی، هەتـــا چـــاو و بـــڕ دەكا رۆژهەاڵتـــە! هەتـــا عەقـــڵ پـــێ 
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ـــەو لووتكـــەوە لووتكـــەی دارە  ـــە! هـــەر لەســـەر ئ دەحەســـیێ... رۆژهەاڵت
بزمـــاران، كـــە ســـەیری ) بازاڕگـــە ( ی دەكـــەی، ئـــەو بازاڕگەیـــەی 
لـــە رۆژئـــاوا، هەتـــا چـــاو بـــڕ دەكا ڕۆژئاوایـــە! هەتـــا عەقـــڵ پـــێ 
ـــوە  ـــە كەینێ ـــی ل ـــەس نازان ـــەی ك ـــەو بازاڕگەی ـــە! ئ دەحەســـیێ ڕۆژ ئاوای
ـــاس،  ـــە قەفق ـــد، ل ـــە هین ـــن، ل ـــە چی ـــازرگان ل ـــە، ب ـــدە هەی ـــازاڕە ؟ هێن ب
ــان  ــن و باریـ ــن، دێـ ــار دێـ ــەرو بـ ــار، بەكـ ــتر بـ ــە هێسـ ــار، بـ ــتر بـ ــە وشـ بـ
لێـــرە دەخـــەن، لێـــرە لـــەو بازاڕگەیـــە، دەخـــەن . لێـــرە لـــەو بازاڕگەیـــە، 
هـــەردووال، بازرگانـــی هـــەردووال، بـــە بـــار بـــە قەتـــار دەكـــڕن، دەفرۆشـــن، 
بازاڕگـــە بـــازاڕی نێـــو واڵتانـــە! بازاڕگـــە بـــازاڕی هەمـــوو دنیایێیـــە! 
ــەی،  ــە دەكـ ــەو بازاڕگەیـ ــەیری ئـ ــە سـ ــەریەوە كـ ــگ بەسـ ــەر بێژنـ لەسـ
هەتـــا چاوبـــڕ دەكا ڕۆژئاوایـــە! هەتـــا عەقـــڵ پـــێ دەحەســـێی ڕۆژئاوایـــە 
ــەی،  ــوور بكـ ــەیری الی باشـ ــە، سـ ــەو لووتكەیـ ــەر ئـ ــەوێ لەسـ ــەر لـ هـ
ــدە،  ــڕ دەكا گونـ ــاو بـ ــا چـ ــەی، هەتـ ــەراج بكـ ــتی قـ ــەیری الی دەشـ سـ
هەتـــا عەقـــڵ پـــێ دەحەســـیێ گونـــدە ! گونـــدی لەســـەر زەوی گونـــدی 
لـــە ژێـــر زەوی، هـــەر لـــەوێ لەســـەر ئـــەو لووتكەیـــەوە، لەســـەر بێژێنـــگ 
بەســـەریەوە، ســـەیری الی كەندێنـــاوەی بكـــەی، ســـەیری الی باكـــوور 
بكـــەی، هـــەت چـــاو بـــڕ دەكا گونـــدە، هەتـــا عەقـــڵ پـــێ دەحەســـیێ 

ــر زەوی. ــدی لەژێـ ــەر زەوی، گونـ ــدە، گونـــدی لەسـ گونـ
* * *
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چـــاو هـــەر بەتەنیـــا ئـــەو گوندانـــە دەبینـــێ. كـــە تـــاك و لـــووك بـــە 
ســـەر پێـــوە مـــاون، ئەگـــەر ئـــەو گوندانـــە لـــە هـــەر چـــوار كەنـــارەوە 
زۆرن و لـــە ژمـــاردن نایـــەن ! ئـــەوە گونـــدە ســـووتێنراوو وێرانكـــراو 
ــر زەوی،  ــی ژێـ ــەر زەوی، گوندەكانـ ــی سـ ــزراوەكان. گوندەكانـ و ڕاگوێـ
گونـــدە زانـــراوەكان و گونـــدە نەزانـــراوەكان دەهێینـــەو ســـەد هێنـــدەن. 
ــەو  ــی ئـ ــرو بەرەكەتـ ــی خێـ ــاس و ناوناوبانگیـ ــەی دەنـــگ و بـ لەوەتـ
ـــووەكان،  ـــچ لەبارانەب ـــا هی ـــەی پاش ـــەوە، لەوەت ـــادا باڵبووت ـــە بەدنی ناوچەی
پاشـــا خوێـــن ڕێـــژو ترســـنۆكەكان، لـــە چـــوار كەنـــارەوە دەســـەاڵتیان 
پەیـــدا كـــردووە، پاشـــا نەمـــاوە، پاشـــای خوێـــن ڕێـــژ. پاشـــای چـــاو و 
ــارس، پاشـــای  چنـــۆك، پاشـــای عـــەرەب، پاشـــای تـــورك، پاشـــای فـ
ــاوە، لـــە دووری  ڕووس. ئینگلیـــز و ئەڵمـــان فەرەنـــگ لەوســـەری دنیـ
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دوورەوە، نەهاتبـــن و لـــە گوندانەیـــان وێـــران نەكردبـــێ و نەســـووتاندبێ و 
ڕانەگوێزتبـــێ كـــەس نازانـــێ چەنـــد پیـــاوی پیـــاوی ئـــازا و جوامێر! چەند 
ژن. ژنـــی شـــۆڕەژن و خاتـــوون، بەدەســـت ئـــەو پاشـــا هیـــچ لەبارانەبوانـــە، 
ئـــەو پاشـــایانەی كـــە لـــە دووری دوورەوە هاتـــوون، خوێنیـــان ڕژاوە ماڵیـــان 
بـــراوە؟؟ خەڵكـــی كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەتایبـــەت گونـــدی عاڵـــاڵی 
هـــەر یەكەكیـــان بگـــری. پیـــرە ژن پیـــرە مێـــرد.. گەنـــج، گەنجەكانیشـــیان 
هـــەر كامێكیـــان بگـــری دەیـــان و ســـەدان چیـــرۆك و بەســـەرهاتی تـــاڵ و 
ســـوێرت بـــۆ دەگێڕنـــەوە، لـــەو چیـــرۆك و بەســـەرهاتانەی كـــە پاشـــا هیـــچ 
لەبارانەبـــووەكان، لـــەدووری دوورەوە هاتـــوون... هاتـــوون و كارەســـاتی 
گـــەورەو گرانیـــان بەســـەر ئـــەو خەڵكـــە بـــێ وەی و عاشـــق بەژیانـــەوە 
ـــەو خەڵكـــە خەڵكـــی كەندێنـــاوە قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی  هێنـــاوە. ئ
گونـــدی عاڵـــاڵی، لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن - لـــە كەسیشـــیان قبـــووڵ نییـــە! 
گومـــان بخاتـــە ســـەر باوەڕیـــان – ئـــەو چیـــڕۆك و بەســـەرهاتانە بەڕاســـت 
ـــە، كـــە بەســـەر  ـــەو چیـــرۆك و بەســـەرهاتە تااڵن ـــن: ئ ـــەوان دەڵێ ـــن. ئ دەزان
ـــرە...  ـــوون ولێ ـــوون، هات ـــەوە داهات ـــێ وەی وعاشـــق بەژیان ـــەو خەڵكـــە ب ئ
لەســـەر ئـــەو زەوی یـــە پـــر لـــە خێـــرو بێـــرو پیـــرۆزە، لەســـەر ئـــەو زەوی یـــە 
ـــان  ـــێ وەی و عاشـــق بەژیانەی ـــەو خەڵكـــە ب ـــە، بەســـەر ئ ـــە بەرەكەت ـــڕ ل پ
هێنـــاوە . ئـــەوان دەڵێـــن: ئێســـتاش لـــەو ئاقارانـــە، لـــەو شـــەڕگانە، بەهـــارە 
ــن  ــەر جێیەكـــی گاسـ ــە هـ ــەر وەختەكـــی لـ ــان، هـ ــزە جووتـ ــان، پایـ جووتـ
لـــە عـــەردی بـــدەی، ســـەرە ڕم و نێـــزەی شـــكاوی شـــەڕان شـــەڕی 
نێـــوان ڕۆمء عەجـــەم، قـــەوان و گوللـــە تۆپـــی شـــەڕان، شـــەڕی نێـــوان 
رووس و ئینگلیـــز بەدەردەكـــەون، ئێســـتا گوللـــەو تـــۆپ و قومبەلـــەی 
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نەتەقیـــو و بەجێمـــاوەی ئـــەو شـــەڕانە، رۆژ نییـــە لەژێـــر پێـــی منـــداڵ 
ــدە  ــە گونـ ــك، لـ ــەر گوندێـ ــە هـ ــەوە.  بچیتـ ــوانان نەتەقنـ ــت شـ و لەدەسـ
زۆرەكانـــی كەندێنـــاوە و قەراجـــی، لەهـــەر كۆاڵنێـــك لەبـــەر دەرگای هـــەر 
ـــرو ســـەقەتت بەرچـــاو دەكـــەوێ، شـــەل  ـــن شـــەل و كوێ مزگەوتێـــك چەندی
و كوێـــرو ســـەقەتی دەســـت ئـــەو گوللـــە تـــۆپ و قومبەلـــە بەجێماوانـــەن.
ــد،  ــە گونـ ــڕە لـ ــڕاو پـ ــەی پـ ــەو ناوچەیـ ــاوەی، ئـ ــەی كەندێنـ  ناوچـ
كەندێنـــاوە ئـــەو كەندێناوەیـــەی لـــە ڕۆژ هەاڵتـــەوە لـــە گونـــدی )گـــڕاو(
ێـــوە دەســـت پێـــدەكات، تـــا دەگاتـــە ملـــەی دارە بزمـــاران، لـــە دارە 
بزمارانـــەوە، هەڵدەكشـــێ، دێ بـــە دێ گونـــد بـــە گونـــد، ئاقـــار بـــە ئاقـــار  
تـــا دەگاتـــە گونـــدی ) كەلەشـــخان ( ی، ئـــەو گونـــدەی كەوتووتـــە 
ـــە چیـــای  ـــە باشـــوورەوە ل ـــەی ل ـــەو كەندێناوەی ـــاوەی ئ ـــاوای كەندێن ڕۆژئ
ــار  ــار بەئاقـ ــد ئاقـ ـــد بەگونـ ــەدێ، گون ــدەكا دێ بـ ــت پێـ ــان دەسـ بڵباسـ
ئـــەو زوورگـــەزراوەی  تادەگاتـــە زوورگـــی )) زوورگـــەزراو (( ێ، 
ســـنوورە لـــە نێـــوان كەندێنـــاوەو تـــەواوی دنیایـــێ. ئـــەو ناوچەیـــە، 
ـــەوە  ـــە ئادەم ـــەردەمی باب ـــە س ـــەوە ل ـــی كۆن ـــە كۆن ـــاوە ل ناوچـــەی كەندێن
لـــە ســـەردەمی حەزرەتـــەوە، لەســـەردەمی هەمـــوو ســـەردەمانەوە، پـــڕ بـــووە 
پـــڕاو پـــڕ لەگونـــد، گونـــدی گـــەورەو گـــران گـــەورەو گـــران و پـــڕ لـــە 
مـــاڵ، پـــڕ لـــە مـــاڵ و ئـــاوەدان، پـــڕ بـــووە لەگونـــد، گونـــدی زانـــراو 
گونـــدی نەزانـــراو، خەڵكەكـــە دەڵێـــن: كـــەس نازانـــێ گونـــدی كەندێنـــاوەی 
ـــان چـــۆڵ  ـــن، چەندی ـــان ئاوەدان ـــەی چەندی ـــەو گوندان ـــدن  . ئ ـــد گون چەن
كـــراون ؟ ئـــەو گوندانـــەی ســـەر زەوی، ئـــەو گوندانـــەی ژێـــر زەوی، ئـــەو 
گوندانـــەی زانـــراون ئـــەو گوندانـــەی نەزانـــراون. ئـــەوان هێنـــدە دەزانـــن 
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ـــاوەی،  ـــەی كەندێن ـــان و بەرینەك ـــەردە پ ـــی، ع ـــەر عەردەك ـــن: لەه و دەڵێ
ـــی  ـــەر دەمەك ـــاوەی ه ـــی كەندێن ـــارە زۆرەكان ـــە ئاق ـــی ل ـــەر ئاقارەك ـــە ه ل
هەوجـــاڕ، هەوجـــاڕی جووتـــی، كەمێـــك دابگـــرێ، بناغـــەی كۆشـــكێك، 
كەنیســـەیەك پەرســـتگایەك مزگەوتێـــك خانوویـــەك بەدەردەكـــەوێ. لەنێـــو 
ئـــەو هەمـــوو گوندانـــەی كەندێنـــاوەی، ئـــەو هەمـــوو گونـــدە چۆڵكـــراو 
و ئاوەدانـــەی كەندێنـــاوەی گونـــدی )عاڵـــاڵ (ی كەوتووتـــە ناوەڕاســـتی 
پایتەختـــی  عاڵـــاڵی  عاڵـــاڵ...  بەڵكـــە  كەندێنـــاوەی،  گوندەكانـــی 
ـــا  ـــوو )دنی ـــە ناوەڕاســـتی هەم ـــك و راســـت كەوتووت ـــدان، رێ ـــوو گون هەم
(یـــێ. دنیا...دنیـــای پـــان و بەریـــن ڕێـــك و ڕاســـت بـــێ كـــەم و زیـــاد 
ـــدی  ـــاڵ شـــا گون ـــووە، عاڵ ـــەرت ب ـــدا پ ـــدی عاڵاڵی ـــە چـــوار دەوری گون ب
هەمـــوو گوندانـــە! عاڵـــاڵ پایتەختـــی هەمـــوو گوندانـــە ! عاڵاڵییـــەكان 
ـــە كەسیشـــیان قبـــووڵ نییـــە ! گومـــان بخاتـــە  ـــاوەڕەن - ل ـــەو ب لەســـەر  ئ
ـــدە زۆرەكانـــی  ـــە گون ـــدە ل ـــان. دەڵێـــن : عاڵـــاڵ هەوەڵیـــن گون ســـەر باوەڕی
كەندێنـــاوە و قەراجـــی لـــە نێـــو هەمـــوو گوندەكانـــی دنیایـــێ، كـــە بـــۆ 

یەكەمیـــن جـــار لەســـەر ئـــەم زەوییـــە ئادەمیـــزاد ئاوەدانـــی كردۆتـــەوە.
گونـــدان،  هەمـــوو  شـــای  گونـــدان،  هەمـــوو  گونـــدی  عاڵـــاڵ   
پایتەختـــی هەمـــوو گونـــدان، گونـــدی لەهەمـــوو گونـــدان گوندتـــر، 
گونـــدی لەهەمـــوو گونـــدان پـــر ماڵتـــر.. لـــە هەمـــوو گونـــدان ئاوەدانتـــر. 
ئـــەو عاڵاڵیـــەی لـــە )گۆمـــی ڕەزی (یـــەوە تادەگاتـــە ))گـــردی 
ـــە  ـــە ))بیـــرێ حاجـــی ڕەحمانـــی(( وە تادەگات حەمـــەد هەولێـــری(()12( ل
ــە  ــە بـ ــاوە، حەوشـ ــوە نووسـ ــە دیواریـ ــوار بـ ــان ( دیـ ــی گەردیـ ) جۆخینـ

ــاوە.  ــووی نووسـ ــە خانـ ــوو بـ ــاوە، خانـ ــەوە نووسـ حەوشـ
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ــاڵی  ــر! عاڵـ ــدان گوندتـ ــوو گونـ ــدەی لەهەمـ ــەو گونـ ــاڵ... ئـ  عاڵـ
ـــران!  ـــوو بی ـــش هەم ـــرەی لەپێ ـــەو بی ـــی، ئ ـــری حاجـــی رەحمان ـــی بی خاوەن
ــرە  ــن بیـ ــرەی یەكەمیـ ــەو بیـ ــدراوە . ئـ ــێ هەڵكەنـ ــوو دنیایـ ــری هەمـ بیـ
ئادەمیـــزاد هەڵیكەندبـــێ، ئـــەو بیـــرەی ئـــاوی لەهەمـــوو ئـــاوان پـــاك 
ــەو  ــژە جوانەكانـــی عاڵـــاڵی، ئـ ــژ... كیـ ــرەی كیـ ــەو بیـ ــترە ! ئـ و خۆشـ
كیژانـــەی ڕەنـــگ و ڕوویـــان تـــەواو لـــە ڕەنـــگ و ڕووی دایـــە حـــەوا 
دەچـــێ، ئـــەو كیژانـــەی لـــە هەمـــوو كیـــژان جوانتـــرن، كیـــژی هەمـــوو 
دنیایـــێ، ئـــەو كیژانـــە دەوری لـــێ دەدەن، ئـــاوی لـــێ دەبـــەن، ئـــەو 
ـــی لەدەســـتی  ـــەر بادییەك ـــاوەی ه ـــەو ئ ـــەڕك دەچـــێ، ئ ـــە موتف ـــاوەی ب ئ
ئـــەو كچـــە جوانانـــەی وەربگـــری، چـــی وەی لـــە ) ئـــاوی حەیاتـــێ ( 
كەمتـــر نییـــە! ئـــەو ئـــاوە ئاوێكـــە ! هـــەر كـــوڕە عاڵاڵییـــەك ئاواتـــی پێـــوە 
ــاران،  ــتاش بەهـ ــە ئێسـ ــەو كیژانـ ــێ. ئـ ــوە دەبینـ ــی پێـ ــوازێ، خەونـ دەخـ
ــەو  ــی ئـ ــەو بەیبوونـ ــە حاجیلـ ــە گوڵـ ــن لـ ــەی گوڵچـ ــە! خەناوكـ خەناوكـ
ئاقارانـــەوە دەچنـــن. دەچنـــن و جـــوان وەكـــو دایكـــە حـــەوا، ئـــەو خەناوكـــە 
ـــەن و  ـــەن. لەمـــل دەك ـــە مـــل دەك ـــۆن خۆشـــە ل ـــە ب ـــەو خەناوك ـــە، ئ گوڵیی
دەبـــن بـــە تۆپێـــك لـــە گـــوڵ، ئـــەو گواڵنـــەی هـــەر لـــە -گـــوڵ -ان دێ. 
ئـــەو گواڵنـــەی هـــەر لەكیـــژە جوانـــەكان دێ، كیـــژە جوانەكانـــی عاڵـــاڵی، 
ـــەن. ئەوبیـــرەی  ـــی دەب ـــاو لەســـەر بیـــری حاجـــی ڕەحمان ـــەی ئ ـــەو كیژان ئ
بوویتـــە دوا بەنـــدی هەمـــوو )حەیـــران( ان، حەیرانـــی هەمـــوو حەیـــران 
بێـــژان، حەیـــران بێـــژی هەمـــوو گونـــدان، ئـــەو حەیـــران بێژانـــەی بەندیـــان 
ـــۆ نایـــێ، دەنگیـــان بـــۆ هەڵنایـــێ، ئەگـــەر دوا بەنـــدی حەیرانەكانیـــان،  ب
ــەو  ــران ! ئـ ــاڵی، حەیـ ــی عاڵـ ــی ڕەحمانـ ــری حاجـ ــەر بیـ ــەوە سـ نەهێننـ
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ـــە شـــیعرو  ـــران ب ـــە ! حەی ـــان نیی ـــا وێنەی ـــە هەمـــوو دنی ـــەی كـــە ل حەیرانان
ئـــاوازەوە، بـــە گوتـــن و ناوەڕۆكـــەوە، لەهـــەر دوو ناوچـــەی كەندێنـــاوەو 
قەراجـــی، بـــە تایبـــەت لەگونـــدی عاڵـــاڵی ســـەری هەڵـــداوە، لەســـەر 
ــان  ــان بەرەكەتیـ ــی خۆیـ ــش بەشـ ــەی، ئەوانیـ ــەو هونەرمەندانـ ــتی ئـ دەسـ
ـــی دیتنـــی ســـەمای شـــای مـــاران، مـــاری نەمـــر،  ـــووە، بەرەكەت بەركەوت
ــە  ــەو نییـ ــارەی شـ ــەو مـ ــقە ژن، ئـ ــاری عاشـ ــوان، مـ ــقە جـ ــاری ئاشـ مـ
نەچێتـــە ژوانـــی یەكـــێ لـــە كچـــە جوانەكانـــی عاڵـــاڵی، ژنـــە جوانەكانـــی 
عاڵـــاڵی، مـــاری ئاشـــق ئاشـــقی لـــە هەمـــوو ئاشـــقان ئاشـــقتر! شـــەو نییـــە! 
لەنێـــو بـــاب وبرایـــان، بـــراو مێـــردان دزە نـــەكاو نەچێتـــە ســـەر جێـــگای 
جوانێـــك لـــە كچـــە جوانەكانـــی عاڵـــاڵی، ژنێـــك لـــە ژنـــە جوانەكانـــی 
ـــوان  ـــوان خوترمـــەو خەنجـــەرو تفەنـــگ و دەمانچـــان، بەنێ ـــاڵی، لەنێ عاڵ
ئەڵقـــەی پیـــاوان، پیـــاوە ئـــازاو دەســـت راســـتەكانی عاڵـــاڵی، پیـــاوە 
ئـــازاو نیشـــانە شـــكێنەكانی عاڵـــاڵی، مـــار. مـــاری شـــای مـــاران، 
مـــاری نەمـــر، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو مـــاری هەمیشـــە ئاشـــق ئاشـــقی 
كچـــە جوانـــەكان، ئاشـــقی ژنـــە جوانـــەكان، تـــا ئێســـتا كـــەس و كـــەس 
ـــە كەشـــیدەی حاجییـــەكان  ـــەو مـــارەی ل ـــێ بگـــرێ، ئ نەیتوانیـــوە ڕێـــی ل
ناگەڕێتـــەوە، لـــە مەندیلـــی مـــەالكان ناگەڕێتـــەوە، لـــە قورئـــان، قورئانـــی 
پیـــرۆز ناگەڕێتـــەوە، ئـــەو قورئانـــەی خـــودا، خـــودای بانـــی ســـەری، بـــە 
دیـــاری و بەتایبـــەت بـــۆ خۆشەویســـتی خـــۆی نـــاردووە، مـــار مـــاری 
ئاشـــق، مـــاری مـــاری ئـــازا، مـــاری نەتـــرس لەهیـــچ... هیـــچ شـــتێك 
ناگەڕێتـــەوە، خەڵكـــی عاڵـــاڵی بـــاب و بـــراو مێـــردە ئازاكانـــی كـــچ و ژنـــە 
ـــان جـــار، ســـەدان جـــار، مـــار مـــاری  ـــاڵی، تائێســـتا دەی ـــی عاڵ جوانەكان
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ــتوویانەو  ــتووە ! كوشـ ــەدارو تفەنـــگ كوشـ ــیان بـ ــاری نەترسـ ــق مـ عاشـ
ســـەریان پـــان كردووتـــەوە، تـــا ئێســـتا دەیـــان جـــارو ســـەدان جـــار پیـــاوە 
ئازاكانـــی عاڵـــاڵی بەدەســـتی خۆیـــان، بەتفەنگـــی خۆیـــان، لەبـــەر 
چـــاوی هەمـــوو خەڵكـــی گونـــدی، ئـــەو مارەیـــان كووشـــتوەو ســـووتاندووە 
نـــا شـــتوویانە، ناشـــتوویانە و لـــە قوواڵیـــی بەژنـــەك زەالم كێهـــە زەالمـــی 
زۆر كەڵەگەتـــە خاكیـــان بـــۆ هەڵكەنـــدووە، هەڵیانكەنـــدووە و مـــاری 
كـــوژراو و ســـووتێنراویان تـــێ هاویشـــتووەو پەســـتوویانەتەوە. كەچـــی مـــار 
مـــاری نەمـــر، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو، مـــاری عاشـــقە ژن، مـــاری 
عاشـــقە جـــوان، ڕۆژی پاشـــتر ئێـــوارێ، لـــە هەمـــان كات چووتـــەوە 
ژوانـــی یەكێكـــی تـــر و لـــە قـــەدو بـــااڵی یەكێكـــی تـــر لەگەردنـــی 
ـــەی زۆر  ـــەو جوان ـــی ئ ـــااڵوە و ســـنگ و گەردن ـــااڵوە! ئ ـــر ئ جوانێكـــی ت
ئاشـــقانە! زۆر گەنجانـــە! بـــۆن كـــردووە و مـــاچ كـــردووەو لێســـتوەتەوە، 
لەبـــەر چـــاوی بـــاوك و بـــراو مێـــردی كـــچ و ژنـــە جوانـــەكان، خـــۆی 
لەگـــەڵ ســـنگ و گەردنـــی ماشـــووقەكەی كردووتـــەوە یـــەك. تـــا خـــۆی 
ویســـتوویەتی تـــا خـــۆی پێـــی خـــۆش بـــووە، تـــا خـــۆی توانیویەتـــی، 
لەكەمـــەری باریـــك و گەردنـــی شووشـــەیی كچـــە جوانـــەكان، ژنـــە 
جوانـــەكان، ئـــااڵوەو بۆنـــی كـــردوون. بۆنـــی گەردنـــی ئـــەو جوانـــە گیـــان 
لەبـــەر نەماوانـــەی، كـــەس، هیـــچ كـــەس ناتوانـــێ لەدەســـت ئـــەو مـــارە 
ئاشـــقەیان دەربێنـــێ، ئـــەو جوانـــەی مـــار وەكـــو كـــوڕان وەكـــو پیـــاوان وەكـــو 
زاوایـــان، كەمـــەری دەگوشـــێ و گەردنـــی مـــاچ دەكا و زمـــان.. زمانـــی 
باریـــك  و دوو فڵیقانـــی خـــۆش و خـــۆش بەلێـــو كوڵمـــی كچـــە جوانـــەكان 

و ژنـــە جوانـــەكان دادێنـــی..
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ــقی بـــێ  ــق ! مـــاری عاشـ  مـــار.. مـــاری نەمـــرو یەكســـەرە ئاشـ
ماشـــووق! جوانـــە كـــچ نەمـــاوە، جوانـــە ژن نەمـــاوە، لـــە كەندێنـــاوەو 
ژوانـــی  نەچووبێتـــە  عاڵـــاڵی،  گونـــدی  لـــە  بەتایبـــەت  قەراجـــی، 
ــران،  ــە كەنگـ ــە دەچنـ ــان كـ ــێ، جوانـ ــەری نەئااڵندبـ ــە كەمـ ــۆی لـ و خـ
ـــان، مـــار مـــاری ئاشـــقە جـــوان، مـــاری ئاشـــقە ژن،  كـــوارگان، دومبەاڵن
ـــزێ !  ـــە و دەیانپارێ ـــە ! بەدوایانەوەی مـــاری یەكســـەرە ئاشـــق بەدوایانەوەی
دەیانپارێـــزێ، وەك چـــۆن پیـــاو ژنـــی خـــۆی دەپارێـــزێ، كـــوڕ دەســـگیرانی 
خـــۆی دەپارێـــزێ، دەیانپارێـــزێ و تائێســـتا ئـــەو مـــارە، ئـــەو مـــارە نەمـــرو 
ـــە كەمـــەر  ـــر ! ل ـــە ڕامووســـان زیات ـــر، ل ـــە مـــاچ زیات هەمیشـــە ئاشـــقە، ل
ــازاری هیـــچ جوانێـــك هیـــچ ژنێكـــی نـــەداوە ! ئـــەو  ئـــااڵن زیاتـــر ! ئـ
ـــری  ـــەر خات ـــان، لەب ـــە جوانەكانی ـــەكان ژن ـــە جوان ـــری ژن ـــەر خات ـــارە لەب م
كچـــە جوانـــەكان، كچـــە جوانەكانیـــان ئـــازاری هیـــچ پیاوێـــك هیـــچ 
ــە  ــەداوە. هەمیشـ ــی نـ ــەو ناوچەیەشـ ــی ئـ ــچ زیندەوەرێكـ ــك، هیـ منداڵێـ
ـــە دەســـووڕێنەوە،  ـــەو ناوچەی ـــدوو ل ئاشـــقانە چـــاو نەترســـانەو ســـاغ و زین
ـــەوە،  ـــڕ لەقوربانیی ـــان پ ـــەردەوام و گی ـــەم عەشـــقە گـــەرم و ب ـــەو مـــارە ب ئ
چووەتـــە ناوچیرۆكـــی خەڵكەكـــەوە، چوەتـــە نـــاو ئەفســـانەی خەڵكەكـــەوە، 
ــە خـــۆش و بەتامەكانـــی  ــۆری و حەیرانـ ــیعرە فۆلكلـ ــاو شـ ــەوە نـ چووتـ
خەڵكەكـــەوە، ســـەرەتای زۆر چیـــرۆكان، كرۆكـــی زۆر چیـــرۆكان، بەمـــار 
دەســـت پێـــدەكات و لەســـەر مـــار دەگـــەڕێ وبەماریـــش كۆتایـــی دێ، 
ــدی  ــدی زۆر بەنـ ــەربەندو دوابەنـ ـــاران()13(* سـ ــای م ــە شـ ــۆم برینـ )لـ
ـــەكان،  ـــەكان، بەســـەرهاتە كۆمەاڵیەتی ـــژە، بەســـەرهاتە دڵداریی دوورو درێ
بەســـەرهاتە ئاینییـــەكان، بەســـەرهاتە نەتەوەییـــەكان، هـــەر هەموویـــان لـــە 
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مـــار بـــەدوور نیـــن، مـــاری عاشـــق، مـــاری نەمـــر مـــاری شـــای مـــاران.
ــارە نەمـــرو عاشـــقە ! ئـــەو  ــارە، ئـــەو مـ  خەڵكەكـــە دەڵێـــن: ئـــەو مـ
مـــارە عاشـــق و نەترســـە. هـــەر ئـــەو مـــارە بەهەشـــتییە كـــە لـــە بەهەشـــت، 
گەنمـــی دەرخـــواردێ دایـــە حـــەوا دا دەڵێـــن: ئـــەو مـــارە ئاشـــقی دایـــە 
ــەی،  ــەو گەنمـ ــم، ئـ ــاری گەنـ ــا، دیـ ــۆ هێنـ ــقی بـ ــی عەشـ ــوو دیاریـ ببـ
تـــا ئـــەو دەم دایـــە تامـــی نەكردبـــوو، نەیخواردبـــوو، ئـــەو گەنمـــەی 
ـــەو  ـــوو، ئ ـــە تامتـــر ب لەهەمـــوو خواردنەكانـــی تـــری بەهەشـــت خۆشـــترو ب
ــە خـــۆش  ــوو خواردنـ ــادەم هەمـ ــاوە ئـ ــەوا.. بـ ــە حـ ــە دایـ ــوو كـ ــە بـ گەنمـ
وخۆشـــییە خۆشـــەكانی تـــری نێـــو بەهەشـــتیان بەتامـــی خۆشـــی ئـــەو 
ـــرە  ـــاری باپی ـــوو، م ـــار ب ـــی م ـــەی دیاری ـــەو گەنم ـــەوە. ئ ـــە گۆڕیی گەنم
ـــەو مـــارە  ـــدوو. ئێســـتا ئ گـــەورەی مـــاری عاشـــق! مـــاری هەمیشـــە زین
بـــەو زیندوویییـــە هەمیشـــەیییەی، بـــەو ئامادەیەییـــە هەمیشـــەیییەی، 
ــی،  ــاپیتەی مزگەوتـ ــن سـ ــە، لەبـ ــەو خەڵكـ ــو ئـ ــك لەنێـ ــووە بەئەندامێـ بـ
لەســـەر ڕەوســـەی گەنمـــی، لەنـــاو كادینـــی كایـــێ لەنـــاو سەرشـــۆركی 
ژنـــان لەســـەر قەبـــران، لەنـــاو تەپوتـــۆزی ئاشـــی، لەهـــەر جێگایـــەك 
دووكـــەس، ســـێ كـــەس، چـــوار كـــەس، پێكـــەوە كۆببنـــەوە، ئەگـــەر شـــین 
بـــێ شـــینی ئازیـــزان مـــار مـــاری زینـــدوو مـــاری نێـــو خەڵـــك لەســـەر 
ــینگێڕەكان  ــەیری شـ ــووان كەپكـــە دەكاو غەمگینانـــە سـ ــواندەی خانـ سـ
ــەكان، ژن و  ــوڕە جوانـ ــچ و كـ ــایی كـ ــێ، شـ ــایی بـ ــەر شـ دەكات. ئەگـ
پیـــاو دەســـت بگـــرن و فیقـــەی زوڕنـــاو دەنگـــی دەهـــۆڵ بـــێ، ئەگـــەر 
ــار  ــایی، مـ ــە شـ ــەكان بچنـ ــە جوانـ ــای، كچـ ــە شـ ــەكان بچنـ ــە جوانـ ژنـ
مـــاری ئاشـــق مـــاری نێـــو خەڵـــك، بەخـــۆی ناوەســـتێ و دەچێتـــە بـــەردەم 
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دۆڵەنگێـــوی دەچێتـــە بـــەردەم زوڕناژەنـــێ، بەرامبـــەر بەكچـــە جوانـــەكان، 
ــتێتەوە ســـەر  بەرامبـــەر بـــە ژنـــە جوانـــەكان لەنێوەنـــدی شـــایی هەڵدەسـ
ـــاوازی شـــایی،  ـــا، لەگـــەڵ ئ ـــاوازی دەهـــۆڵ و زوڕن ـــكان و لەگـــەڵ ئ كل
ــلك و نـــەرم، ســـەمای شـــای مـــاران،  دەكەوێتـــە ســـەما. ســـەمای شـ
ــاری نێـــو خەڵـــك ئەویـــش بۆخـــۆی وەكـــو  ــار مـ ــقان. مـ ســـەمای عاشـ
دەزانـــێ، هونـــەری عەشـــق، هونـــەری  دنیایـــەك هونـــەر  خەڵكەكـــە 
ســـەمایێ، هونـــەری چوونـــە ژوانـــێ، هونـــەری هەمیشـــە زیندوویـــی. 
ـــەواوی  ـــن ت ـــاوەو قەراجـــی، لەك ـــەردوو ناوچـــەی كەندێن ـــە ه ئێســـتا ل
ــی  ــووە بەواقعێكـ ــق بـ ــاری عاشـ ــار مـ ــاڵی، مـ ــدی عاڵـ ــی گونـ خەڵكـ
تـــاڵ و ڕۆژانـــە لـــە گەڵیـــان دەژی. شـــەو تـــا ســـبەینێ، ماڵـــەو مـــاڵ و 
ژوانـــەو ژوان و جوانـــەو جـــوان دەگـــەڕێ، دەگـــەڕێ و كچـــە جوانـــەكان، 
ژنـــە جوانـــەكان ڕۆژ بـــە ڕۆژ لەترســـی مـــار، مـــاری عاشـــقی یەكســـەرە 
ـــەكان،  ـــر دەبنیســـێن. كچـــە جوان ـــن و پت ـــێ و الواز دەب ـــان زەرد دەب ڕەنگی
ژنـــە جوانـــەكان هـــەر هێنـــدە جوانـــن، تـــا مـــار مـــاری عاشـــق مـــاری 
نەمـــر مـــاری بـــێ شـــەرم پێـــی نەزانیـــون  ـــ . كـــوڕە عاشـــقەكان، پیـــاوە 
ژن جوانـــەكان  ئەوانیـــش لـــە خەمـــی دەســـتگیرانەكانیان، لـــە خەمـــی 
ژنـــە جوانەكانیـــان، وەكـــو كچـــە جوانـــەكان، وەكـــو ژنـــە جوانـــەكان ڕەنـــگ 
زەرد و الواز دەبـــن. پیـــاوەكان دەڵێـــن : لەوەتـــەی ئـــەو مـــارە پەیـــدا 
ـــن:  ـــەكان دەڵێ ـــە، ژن ـــی خـــۆی نیی ـــی ژن ـــەواوی خاوەن ـــووە كەســـمان بەت ب
لەوەتـــەی ئـــەو مـــارە پەیـــدا بـــووە هەموومـــان هەریەكـــەو دوو مێردمـــان 
ــاڵ  ــەی بـ ــەو پیاوانـ ــن، ئـ ــاوە بەوەفاكانـ ــان، پیـ ــردی یەكەممـ ــە. مێـ هەیـ
ـــارە. مـــاری  ـــان م ـــردی دووەمم ـــن. مێ ـــان دادێن بەســـەر ژن و منداڵەكانی
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نەتـــرس، مـــاری بـــێ شـــەرم، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو. ئـــەو كچـــە جـــوان 
ـــە  ـــاوە ب ـــەو پی ـــە، ئ ـــگ زەردان ـــە جـــوان و  رەن ـــەو ژن ـــە ئ ـــگ زەردان و رەن
ــاو رەنـــگ زەردانـــە، خەڵكـــی ئـــەو گوندانـــەن، گونـــدە زۆرەكانـــی  وەفـ
كەندێنـــاوە و قەراجـــی، بەتایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی، عاڵـــاڵی 

شـــای هەمـــوو گونـــدان، گونـــدی لـــە هەمـــوو گونـــدان گوندتـــر.
 هـــەر كەســـێكی بیگـــری، چ ژن، چ پیـــاو  . لـــە خەڵكـــی گونـــدەكان، 
گونـــدە زۆرەكانـــی كەندێنـــاوە و قەراجـــی، هـــەر یەكێكـــی بیگـــری لـــە 
ـــادە،  ـــەری س ـــان هون ـــەری ژی ـــەری كار، هون ـــدە! هون ـــدا هونەرمەن كارێك
ئـــەو هونەرانـــەی بەهەموویـــان ژیـــان پێـــك دێنـــن. بـــەاڵم خەڵكـــی 
عاڵـــاڵی، عاڵـــاڵی پایتەختـــی هەمـــوو گونـــدان، ئـــەوان هـــەر هەموویـــان 
ـــە  ـــە ! هونەرێكـــە تایبەت ـــەران جیای ـــە هەمـــوو هون ـــە ! ل هونەرێكیـــان هەی
بـــە خۆیـــان، هونەرێكـــە هـــەر هەموویـــان تیێـــدا وەســــــــتان هەمـــــــوویان 
ـــەران،  ـــەدەرەوەی هەمـــوو هون ـــەرە هونەرێكـــە ل ـــەو هون تێیـــدا هاوبەشـــن، ئ
ئـــەو هونـــەرە، هونـــەری تایبەتـــی عاڵالیییەكانـــە ئـــەو هونـــەرە.... 

)هونـــەری جوێـــن(ە)14( جوێنـــی جوێـــن!
ــپییان،  ــپییان ســـەر سـ ــان، ڕیـــش سـ ــان پیاویـ  عاڵاڵیییـــەكان... ژنیـ
حاجییـــان مەالیـــان، ســـەیدیان ئاغایـــان هـــەر هەموویـــان لـــە جوێندانـــی 
وەســـتان!! هونەرمەنـــدن !! ئـــەو هێـــزەی عاڵاڵیییـــەكان، ئـــەو وەختـــەی 
لەهیـــچ  كـــردووە،  خـــەرج  جوێندانیـــان  هونـــەری  لـــە  عاڵاڵیییـــەكان 
هونەرێكـــی تریـــان خـــەرج نەكـــردووە، عاڵاڵیییـــەكان ئـــەو عاڵاڵیییـــە 
ــی  ـــوو هونەرەكانـ ـــدا، هەم ـــە جوێندان ـــەوادانە، ل ــێ س ـــدەوار و بـ نەخوێن
بـــردووە، هەمـــوو هونەرەكانـــی كورتبێـــژی و  بـــەكار  زمانیـــان تێـــدا 
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روونبێژییـــان تێـــدا بـــەكار بـــردووە، ئـــەو جوێنـــەی عاڵاڵیییـــەكان پێكـــی 
دەدەن، ئـــەو جوێنـــەی عاڵاڵیییـــەكان بەخەڵكـــی دەدەن، ئەگـــەر ئـــەو 
جووێنانـــە، جوێنـــی عاڵاڵیییـــەكان نەبـــێ، هـــەر كەســـێكی تـــر ئـــەم 
ـــێ شـــك  ـــدا، ب ـــری ب ـــە یەكێكـــی ت ـــە دەرێ و ب ـــە زاری بێت ـــەی ل جوێنان
هـــەر جوێنـــی چەندیـــن مەیتـــی لـــێ دەكەوێتـــەوە، ئـــەو جوێنانـــە، ئەگـــەر 
جوێنـــی پـــڕ لەخۆشەویســـتی و هونـــەری قۆشـــمەی عاڵاڵیییـــەكان 
نەبـــێ، هەرجوێنـــەی چەندیـــن بەرەبـــاب تێكبـــەردەدا. ئـــەوان تەنیـــا 
جوێـــن بەیەكتـــر نـــادەن ! جوێـــن بـــە مـــەڕدارو جووتیـــاری گوندەكانـــی تـــر 
ـــە ئاغـــای گوندیـــش دەدەن، ئـــا: ئاغـــای گونـــدی، ئـــەو  ـــادەن، جوێـــن ب ن
ـــچ  ـــەوەی هی ـــێ ئ ـــاغ، ب ـــێ، زەالم، زەالمـــی ســـپ و س ـــەی دەتوان ئاغای
تاوانێكـــی كردبـــێ، لـــە عـــەردی بچێنـــێ ! ئـــەوان جوێـــن : كام جوێنـــی 
كـــورت و تیـــژە، كام جوێنـــی كـــەس نـــەی گوتـــووە، كـــەس ناتواتـــێ بیڵـــێ 
! كـــەس بەخەیاڵیـــدا نەهاتـــووە ! ئـــەوان لـــە نێـــو دیوەخانـــێ لـــە كاتـــی 
فـــوو لـــە چـــرا كردنـــێ، بـــەدەم كاڵش ڕاوەشـــاندنەوە بـــۆ شـــانو ملـــی ئاغـــا 
ـــەك  ـــەك ی ـــە ئاغـــای دەدەن. ئاغـــای گـــەورە ! ئەگـــەر ی ـــە ب ـــەو جوێنان ئ
جوێـــن بەیەكتـــرو بـــە خەڵكـــی تـــر دەدەن، بـــەاڵم، ئاغـــا ئـــەو ئاغایـــەی 
ــەر  ــوربووەكەی لەسـ ــاو سـ ــاك )گا(چـ ــە رۆژی ڕوونـ ــێ بـ ــەس ناتوانـ كـ
رەوســـەی گەنمـــی دەربـــكات ! بەشـــەو : شـــەوی تاریـــك لەنێـــو دیوەخانـــی 
ـــی خـــۆی،  ـــە تفەنگەكان ـــاوە دەســـت ب ـــەر چـــاوی خـــۆیء پی خـــۆی، لەب
ــی  ــە، جوێنبارانـ ــە هونەرمەندانـ ــاواز زۆر بـ ــەك ئـ ــڕاو یـ ــان تێكـ هەموویـ
ـــی  ـــا ئاغـــا، بەڵكـــە )حكومـــەت !!!( حكومەت ـــەك هـــەر بەتەنی دەكـــەن، ن
گـــەورەو گـــران، حكومەتـــی خـــاوەن زۆرو لەشـــكر، حكومەتـــی خـــاوەن 
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زینـــدان، حكومەتـــی خـــاوەن ســـێدارە، حكومەتـــی حوكمـــەت !! لـــە 
پۆلیـــس ســـواریەوە تـــا دەگاتـــە مودیـــری ناحیـــە ! لـــە مودیـــری ناحیـــەوە 
تـــا دەگاتـــە قایمقـــام ! لـــە قایمقامـــەوە تـــا دەگاتـــە موتەســـەریف ! لـــە 
موتەســـەریفەوە تـــا دەگاتـــە ســـەرۆك وەزیـــران. لـــە ســـەرۆك وەزیرانـــەوە 
دەگاتـــە پادشـــای واڵت هـــەر هەموویـــان، كـــەس و كەســـیان لـــە جوێنـــی 
عاڵاڵیییـــەكان، لـــە جوێنـــی پـــڕ هونـــەری عاڵاڵیییـــەكان ڕزگاریـــان 

نابێـــت !
دەگێڕنـــەوە: پیرەمێـــردەكان لـــە ســـێبەری مزگەوتـــێ دامەیـــان دەكـــرد، 

گەنجـــەكان لەســـەر ســـەكۆی جوێنیـــان پێـــك دەدا. 
عەریـــف ســـەلیم یەكـــەم جـــاری بـــوو دەهاتـــە گونـــدی عاڵـــاڵی هێشـــتا 
لـــە ئەســـپەكەی دانەبەزیبـــوو بانگـــی كـــرد، ئـــا : كـــوڕە ئـــەو ئەســـپەم 

ـــتنەوە.  ـــڕ ئالیكـــی ببەس ـــوڕی پ ـــەر ئاخ ـــاوی دەن و لەس ـــەرن ئ ب
یەكێ لەگەنجەكان گوتی : ئەو دایك بەدووكەوتووە كێیە ؟ 

ئـــەو  دەكـــرد،  دامەیـــان  پیرانـــەی  ئـــەو  پیـــرەكان،  گەنجـــەكان: 
گەنجانـــەی جوێنیـــان پێـــك دەدا، هـــەر هەموویـــان بـــە دەنـــگ پێكەنیـــن. 
ــوو،  ــتەوە بـ ــپەكەی بەدەسـ ــەر جڵـــەوی ئەسـ ــتا هـ ــەلیم، هێشـ عەریـــف سـ

ــی: ــتبوو گوتـ ــە نەگەیشـ ــی گەنجەكـ ــە جوێنـ ــاك لـ ــوو چـ ــار بـ دیـ
 بۆچ ڕاوەستاون سەگ باوكینە !؟ 

ـــی و لەســـەرخۆ  ـــدا بەهێمن ـــی پێ ـــار جوێن ـــەم ج ـــە یەك ـــەی ك گەنجەك
ـــی :  گوت

- كوڕی دایك بەدووكەوتی ئەوە چ تڕەتڕتە ؟! 
عەریـــف ســـەلیم قـــەت وەاڵمـــی ئاوهـــای بـــە خەیاڵـــدا نەدەهـــات، ئـــەو 
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لەهـــەر گوندێـــك دابەزیبـــا ســـێ ســـێ و چـــوار چـــوار جڵـــەوی ئەســـپیان 
لـــێ وەردەگـــرت، كەچـــی ئـــەوە لێـــرە نـــەك هـــەر جڵـــەوی ئەســـپەكەی لـــێ 

وەرناگـــرن، بەڵكـــە جوێنیشـــی پـــێ دەدەن، بـــە هاڕاندنـــەوە گوتـــی:
- ئـــەوە ســـەگ بـــاوك جوێـــن بـــە مـــن دەدەیـــت، نازانـــی مـــن نوێنـــەری 

حكومەتم ؟! 
گەنجەكە دیسان بێ خۆ شێلووكردن لەسەرخۆ گوتی : 

- جـــا حكومـــەت كێیـــە ؟ ئێمـــە زۆر جـــار حكومەتمـــان گاوە و 
خۆشـــمان بســـمیل نەكـــردووە ؟! 

دەلـــەرزی  دەســـتی  دەكـــردو  كەفـــی  دەمـــی  ســـەلیم  عەریـــف 
داردەســـتەكەی بـــەرز كـــردەوە لـــە كـــوڕە چـــووە پێـــش، لەپشـــتڕا پیرێـــك 

دەســـتی گـــرت و گوتـــی : 
ــوحبەت !!  ــوحبەتە سـ ــەلیم ! سـ ــف سـ ــە، عەریـ ــەر مەكـ ــۆت كـ - خـ

ــردەوەو گوتـــی : ــاك كـ ــەی خـــۆی چـ ــەلیم قیافـ عەریـــف سـ
ـــە حكومـــەت دەدا !  ـــن ب ـــە جوێ ـــن بەمـــن دەدا، وات ـــەوە جوێ - كـــوڕە ئ

ـــەوە چ كفرێكـــە ؟!  ـــی ئ ـــۆ دەزان ت
پیرە گوتی : 

- تـــۆ دۆخینـــی خـــۆت تونـــد بگـــرە، تـــا لێیـــان نەپســـاندووی، خەمـــی 
حكومـــــەتت نەبـــێ، حكومـــەت دەرپـــی نییـــە!! عەریـــف ســـەلیم گوتـــی : 
ــن  ــی مـ ــۆ دۆخینـ ــت بـ ــە دەسـ ــاو هەیـ ــی ؟ پیـ ــی چـ ــەوە دەڵێـ  - ئـ

ببـــات ؟! 
 كوڕە گەنجەكە گوتی : 

 - جـــا حـــەز دەكەیـــت عەریـــف ســـەلیم لـــە دەلینگتـــڕا بـــۆت تێدێخـــم 
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!! لەوكاتـــەدا گەنجێكـــی تـــر ســـواری ئەســـپەكە بـــوو دایـــە بـــەر تەقـــالن.
 عەریف سەلیم گوتی : 

- ئـــەوە ئەســـپی حكومـــەت بـــۆ كـــێ دەبـــەی، هـــەی دزی لـــە بابـــێ 
ــوو  ــەلیمی گرتبـ ــف سـ ــی عەریـ ــتا پیلـ ــە هێشـ ــە، كـ ــاوە پیرەكـ دز ؟! پیـ

گوتـــی : 
 - خۆت تێك مەدە پیاو ! دەیبا دایكتی لێ چاك دەكا ! 

 عەریـــف ســـەلیم تـــا ئێســـتا كـــەس جوێنـــی وای پـــێ نەدابـــوو، 
بەتایبـــەت لەوەتـــەی پیلـــی لـــە بەرگـــی حكومـــەت هەڵكێشـــاوە، گوتـــی: 
 - ئـــەوە تـــۆش جوێـــن بەدایكـــم دەدەی، هـــەی دایكـــی هەمووتـــان 

بگێـــم.
پیرە هەر زوو گوتی : 

 - دەی. دەی تـــۆ بەتەنیـــا دایكـــی هەموومانـــت گا، ئێمـــەش 
هەموومـــان پێكـــەوە دایكـــی تـــۆ دەگێیـــن !

ـــێ شـــێوابوو،  ـــوو، ســـەری ل ـــف ســـەلیم وا تووشـــی ســـەدمە بب  عەری
ــان  ــن وەاڵمیـ ــرد بەجوێـ ــەك دەكـ ــەر الیـ ــكا، ڕووی لەهـ ــی چ بـ نەیدەزانـ
دەدایـــەوە، گـــەرووی پـــڕ گریـــان ببـــوو، نەیدەزانـــی چـــۆن بەرگـــری 
لەخـــۆی و لـــە حكومەتەكـــەی بـــكات ! بەتووڕەیـــی و دەنگـــی نووســـاوەوە 

گوتـــی:
وەاڵهـــی شـــكات لـــە هەمووتـــان دەكـــەم، ســـەرتان لـــە گـــۆڕی باوكتـــان 
لـــە بەندیخانەتـــان دەپەســـتم، هەڵتـــان دەواســـم، بەمردوویـــی  دەنێـــم، 

دەتانگێـــم.
پیرە گوتی : 
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- جــارێ وەرە بــا ئێمــە بەزیندوویــی ئێمــە تــۆ بگێیــن ! دوایــی 
ــە دەســت دێــت بیكــە. ــۆرەی حكومەتــت دادێ ! ئەوســا تــۆ چیــت ل ن

گەنجێك لە نێو گەنجەكان هەر زوو گوتی :
- بیبەینە ماڵی كێ تا بیگێین ؟! 

عەریــف ســەلیم بەگریانــەوە، دەم بەكەفــەوە جوێنــی دەداو كــەس لــە 
قســەكانی نەدەگەیشــت.

ــوو  ــە پیــرەكان كــە هێشــتا بــەردی دامــەی لەنێــو دەســتدا ب یەكــێ ل
گوتــی: 

- ئەوە حكومەت بۆچی دەگریێ ؟!
ئــەو پیــرەی كــە پیلــی عەریــف ســەلیمی گرتبــوو هاتــە وەاڵم و 

گوتــی :
ئەوە ئەو گەنجانە دەیانەوێ بیبەن سواری بن !

پیرە وەاڵمی دایەوە و گوتی :
-جــارێ نیوەڕۆیــە، نانێكــی دەرخــوارد دەن، پــاش تێــر خواردنــێ 

تێرگێــی  بكــەن.
عەریــف ســەلیم هــەر جوێنــی دەداو دەمــی كەفــی دەكــردو دەگریــا، 

خــۆی دەپچڕییــەوە،
پیرە گوتی :

خــۆت تێــك مــەدە، ئــەوە هــەر تەنیــا بــۆ تــۆ وانییــە ! هەركــەس بێتــە 
ئــەو گونــدەی دەبــێ ســواری ببیــن، خەمــت نەبێــت كــەس بــێ ســواربوون 

و گاییــن لــەم گونــدە نەچوویتــە دەرەوە.
عەریف سەلیم گوتی :
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- كــەس ناتوانــێ. كــەس ناتوانــێ، مــن عەریــف ســەلیمم. عەریــف 
ســەلیم.

گەنجەكەی یەكەم جار گوتی:
- جەنابـــی عەریـــف ســـەلیم ئەگـــەر خۆشـــت پێـــت خـــۆش نەبـــێ، ئـــەوا 

ئێمـــە تۆبـــزی گێـــت دەكەیـــن.
- پیـــرە دەســـتی گـــرت و بـــەدوای خۆیـــدا ڕایكێشـــا، عەریـــف ســـەلیم 
ــتا  ــەر ئێسـ ــی هـ ــوو وای دەزانـ ــۆی گرتبـ ــەدی خـ ــاو قـ ــەوە وا نـ بەترسـ

دۆخینـــی دەپســـێنن.
- پیرە گوتی:

- عەریف سەلیم مەترسە : كەس بەسواربوونێ نەمردووە !
  عەریـــف ســـەلیم درۆ و ڕاســـتی لـــێ تێكـــەڵ ببـــوو، ئـــەو نانـــەی 
لەماڵـــی پیـــرەی خـــوارد، ئـــەو ئالیكـــەی لەپێـــش ئەســـپەكەی ڕووكرابـــوو، 
ـــوو  ـــك چـــوو ب ـــی تێ ـــش مزگـــەوت. لێ ـــوو لەگـــەڵ پێشـــوازیی پێ زۆرجیاب
ـــواری  ـــە س ـــدەرە ؟ ك ـــە كوێن ـــووە ؟ ل ـــەو بۆچـــی هات ـــی چ كەس نەیدەزان
ئەســـپەكەیان كـــرد، هیـــچ ئـــاگای لەخـــۆی نەبـــوو، وڕێنـــەی دەكـــردو 

دەیگـــوت:
-دایكتان دەگێم : باوكتان دەگێم : دایكتان... باوكتان.!!

ئەســـپەكەی، ئـــەو ئەســـپەی لـــە عەریـــف ســـەلیم شـــارەزاتر بـــوو، 
ــەزی  ــە( مەركـ ــەرەو )دیبەگـ ــەر وبـ ــە بـ ــی گرتـ ــە قەلـ ــگای كەنداڵـ ڕێـ
ــی  ــەلیمیش لێـ ــف سـ ــرد. عەریـ ــاڵی كـ ــدی عاڵـ ــتی لەگونـ ــە پشـ ناحیـ
ـــدەرە؟! ـــە كوێن ـــووە و ل ـــی، چ كەســـەو بۆچـــی هات ـــوو، نەیدەزان تێكچووب
عاڵاڵیییـــەكان بەیانییـــان كـــە لەخەوهەڵدەســـتان، بەجوێنـــەوە ڕۆژ 
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باشـــییان لێـــك دەكـــرد. شـــەو كـــە دەخەوتـــن بەجوێنـــەوە شـــەو باشـــییان 
ـــێ  ـــە یەك ـــوو ك ـــەو ڕۆژە ب ـــتترین ڕۆژ ئ ـــەوان ناخۆش ـــۆ ئ ـــرد. ب ـــك دەك لێ
جوێنـــی بـــێ نەدابـــوون، ئـــەوان جوێنیـــان بەیەكێـــك نەدابـــوو كـــە جوانتریـــن 
كچیـــان شـــووی دەكـــرد. كـــە ئازاتریـــن كوڕیـــان ژنـــی دەهێنـــا، كـــە 
خۆشەویســـتترین كەســـیان كۆچـــی دەكـــرد، ئـــەوان بەجوێنـــەوە پیرۆزبایـــی 

یـــان لێـــك دەكـــرد، بەجوێنـــەوە سەرەخۆشـــییان لێـــك دەكـــرد. 
ســـەرەتای هەمـــوو كارێكیـــان بەجوێـــن دەســـتی پـــێ دەكـــرد، كۆتایـــی 
هەمـــوو كارێكیشـــیان هـــەر بەجوێـــن كۆتایـــی دەهـــات، شـــوان بەیانیـــان 
كـــە مێگەلـــی ڕادەدا، جووتیـــار بەیانیـــان كەهێســـتری بـــار دەكـــرد، 
مـــەال مـــەالی گونـــدی ئەگـــەر بەیانیـــان یەكێـــك لەنوێـــژ دوا كەوتبـــا، 
بەجوێـــن هەڕەشـــەی لـــێ دەكـــرد. ئێســـتا عاڵاڵیییـــەكان فەرهەنگێكـــی 
دەوڵەمەنـــدی جوێندانیـــان هەیـــە، جوێندانێـــك هـــەر هەمـــووی هونـــەرە، 
فەرهەنگێـــك فەرهەنگـــی جوێنـــی هیـــچ نەتەوەیـــەك هێنـــدە دەوڵەمەنـــدو 
پـــڕ هونـــەر و گـــەرم و لـــەكار نەبـــووە، هەركەســـێك ڕێـــی كەوتبایـــە 
گونـــدی عاڵـــاڵی، جـــا هـــەر كەســـێك بوایـــە! ناســـیاو. نەنـــاس. رێبـــوار. 
غەریـــب لەجوێنـــی عاڵاڵیییـــەكان ڕزگاری نەدەبـــوو، زۆر كـــەس لـــە 
ــەوە  ــاڵو بوونەتـ ــادا بـ ــتا بەدنیـ ــوون و ئێسـ ــن بـ ــرە جوێـ ــەكان فێـ عاڵاڵیییـ
و وەك نوێنـــەری عاڵالیییـــەكان، خەریكـــن فەرهەنگـــی جوێـــن بـــاڵو 

دەكەنـــەوە. 
مامۆســـتا )محەمـــەد عـــەرەب( چـــووە پۆلـــی قوتابخانـــە وقوتابییەكان 
ـــەر مامۆســـتا هەڵســـانە ســـەرپێ،  ـــان لەب وەك پیشـــەی هەمیشـــەیی خۆی
ــە  ــێنتەوە گوتـــی: ))دانیشـ ــەكان دانیشـ ــەوەی قوتابییـ ــتا بـــۆ ئـ مامۆسـ
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ـــان لەنێـــو جوێـــن  ـــەو قوتابییانـــەی چاوی ـــم!!(( قوتابییـــەكان ئ داچـــت بجێ
ترووكانـــدووە، هـــەر زوو تێكـــڕا گوتیـــان ))مامۆســـتا ئێمـــەش دایكـــی 

ـــن!!(( ـــۆ بگێی ت
مـــام محەمـــەد ))محەمـــەد فـــەڕاش (( ئـــەو مـــام محەمـــەدەی 
دەتگـــوت بەفەڕاشـــی لەدایـــك بـــووە ! ئـــەو تەنیـــا فـــەڕاش نەبـــووە، 
ــوو،  ــەكان بـ ــوو قوتابییـ ــی هەمـ ــوو، باوكـ ــەر بـ ــوو، بەڕێوەبـ ــتا بـ مامۆسـ
یەكـــەم جـــار بـــوو لەنێـــو قوتابخانـــە گوێـــی لەجوێـــن دەبـــوو، جوێنیـــش 
لەنێـــو پـــۆل. ئـــەو لەنێـــو مزگـــەوت، مزگـــەوت ماڵـــی خـــودای، لەنێـــو 
ـــی زۆری  ـــی ئاغـــای، لەســـەر ســـەكۆی جوێن ـــی ماڵ ـــان، دیوەخان دیوەخ
ـــەت  ـــەاڵم ق ـــوو، ب ـــن پێدراب ـــوو، زۆری جوێ ـــی زۆری داب بیســـتبوو، جوێن
وقـــەت، لـــەو هەمـــوو ســـاڵە فەڕاشـــییەی، لـــە كەســـی نەبیســـتبوو لەنێـــو 
قوتابخانـــە جوێـــن پێـــك بـــدەن، جـــا قوتابییـــەكان بـــن، یـــان مامۆســـتاكان. 
بۆیـــێ زۆر بەسەرســـوڕمانەوە دەرگای پۆلـــی كـــردەوە، بـــۆ ئـــەوەی 

بزانـــێ چـــی بـــووە، چـــی ڕوویـــداوە ؟
مامۆســـتا محەمـــەد عـــەرەب هـــەر زوو پەنـــای بـــۆ مـــام محەمـــەد 
ــان دەدا،  فـــەڕاش هێنـــا، لەكاتێكـــدا قوتابییـــەكان پێدەكەنیـــن و جوێنیـ
ــەد داچـــت  ــەرەب گوتـــی : ))عەمـــی محەمـ ــەد عـ ــتا محەمـ مامۆسـ
بجێـــم شـــنو، ئانـــی مائەعـــرف؟(( مـــام محەمـــەد فەڕاشـــی دنیـــا 
دیتـــە هـــەر زوو تێگەیشـــت و دەســـتی مامۆســـتای عەرەبـــی گـــرت و 
ڕایكێشـــایە دەرەوەو گوتـــی ))ئوســـتاد ئـــەدری ئەنتـــە ماتەعـــرف دایكـــت 
بگێـــم شـــنهو، بـــەس ئانـــی زێـــن ئەعـــرف –داچـــت بجێـــم – یەعنـــی 

ــنهوو؟!(( شـ
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پـــاش ئـــەوەی مـــام محەمـــەدی فـــەڕاش، مامۆســـتای عەرەبـــی 
ورد و باریـــك لـــە مەســـەلەكە گەیانـــد، مامۆســـتا محەمـــەد گریـــان و 

پێكەنینـــی تێكـــەڵ بـــوو، گوتـــی: ))وەڵـــاڵە زێـــن داچـــت بجێـــم!!((
مامۆســـتا محەمـــەد عـــەرەب، یەكـــەم عـــەرەب بـــوو دەهاتـــە گونـــدی 
بـــوو  نەدەترســـان و هەریەكـــەم عەرەبیـــش  لێـــی  عاڵـــاڵی و خەڵـــك 
كـــە ڕۆیشـــتەوە خەڵـــك چاویـــان لـــەدووی بـــوو. ئـــەو مامۆســـتایە لـــە 
عەرەبســـتانەوە هاتبـــوو، ئـــەو عەرەبســـتانەی كـــە عاڵاڵیییـــەكان نەیاندیبـــوو 
ــوون،  ــیب كردبـ ــی بەنسـ ــەفەری حەجـ ــودا سـ ــێ كەخـ ــە نەبـ ــا ئەوانـ تەنیـ
ــوت:  ــەوان دەیانگـ ــەر ئـ ــە ؟ هـ ــتان لەكوێیـ ــی عەرەبسـ ــەوان نەیاندەزانـ ئـ
ــەد  ــتا محەمـ ــەو مامۆسـ ــە(( ئـ ــواری دەریایـ ــەر لێـ ــتان لەسـ ))عەرەبسـ
ــە  ــك لـ ــووە یەكێـ ــوو، ببـ ــەكان ببـ ــار وا تێكەڵـــی عاڵاڵیییـ ــە دواجـ عەرەبـ
عاڵاڵیییـــەكان، كـــە جوێنـــی دەدا، جوێنـــی عاڵاڵیییانـــە : ئەگـــەر ڕەنـــگ 
وڕووت نەدیبـــا، قـــەت بەخەیاڵـــت دانەدەهات،ئـــەوەی ئـــەو جوێنانـــە دەدا، 
ـــان  ـــی عاڵاڵییی ـــووە، جوێندان ـــدان فێرب ـــوو هونەرێكـــی جوێن ـــەوەی هەم ئ
عەرەبـــە ! ئەویـــش تـــەواو ڕەوشـــتی عاڵاڵیییەكانـــی هەڵگرتبـــوو، ڕۆژێ 
ئەگـــەر جوێنـــی پـــێ نەدرابـــا، ڕۆژێ ئەگـــەر جوێنـــی بەكەســـێ نەدابـــا، 

شـــەو خـــەوی لـــێ نەدەكـــەوت.
مامۆســـتا محەمـــەد عـــەرەب جوێنـــدان وا تێكەڵـــی خوێنـــی ببـــوو، 
كـــە ڕۆیشـــتەوە، چـــۆوە بـــۆ عەرەبســـتان، ئـــەو عەرەبســـتانەی یەكجـــار 
دوورە، بـــەردەوام نامـــەی بـــۆ عاڵاڵیییـــەكان دەنـــارد، پێـــت وایـــە چـــی 
دەنووســـی ؟ ئـــەو ســـەرەتای نامەكـــەی بەجوێـــن دەســـت پـــێ دەكـــرد، 
كۆتاییەكەشـــی هـــەر بەجوێـــن دەهێنـــا! لـــە نامەیەكیـــدا كـــە بـــۆ یەكـــێ 
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لـــە عاڵاڵیەكانـــی ناردبـــوو، ئـــەو عاڵاڵیییانـــەی فێـــرە جوێنیـــان كردبـــوو. 
لـــە ســـەرەتای نامەكـــەدا نووســـیبووی ))دایكـــی هەمووتـــان بگێـــم!!(( 
ـــۆ یەكەیەكـــەی  پاشـــان نامەیەكـــی دوورو درێـــژ و پـــڕ لەخۆشەویســـتی ب

عاڵاڵیییـــەكان نووســـیبوو. 
لـــە وەاڵمـــدا، كابـــرای عاڵاڵیـــی، ئەویـــش لەســـەرەتای نامەكـــە بـــۆی 
دەنووســـێتەوە ))ئێمـــەش هـــەر هەموومـــان دایكـــی تـــۆ دەگێیـــن!!(( 
كابـــرای عاڵاڵیـــی لەبیریشـــی نەكردبـــوو ئـــەو تێبینییـــەی بـــۆ نووســـیبوو 
گوتبـــووی : ))ئوســـتاد تـــۆ بەتەنیـــا ناتوانـــی دایكـــی هەموومـــان 
بگێـــی ! بـــەاڵم، ئێمـــە هەموومـــان هەریەكـــە و دەتوانیـــن چەنـــد جـــار 

دایكـــی تـــۆ بگێیـــن !! شـــلۆنەك زێـــن ئوســـتاد؟!((
لـــە نامەیەكـــی تـــردا مامۆســـتا محەمـــەد لەیـــادی گونـــدی عاڵاڵیـــی 
ـــتا  ـــە تائێس ـــوێن ك ـــترین ش ـــن خۆش ـــیبووی : ))م ـــەكان نووس و عاڵاڵییی
تێیـــدا ژیابـــم گونـــدی عاڵـــاڵی بـــووە، چاكتریـــن خەڵكێـــك كـــە تـــا ئێســـتا 
لەگەڵیانـــدا ژیابـــم عاڵاڵیییـــەكان بـــوون، خۆشـــترین رۆژانـــی ژیانیشـــم 
ـــوون، كـــە لەگـــەڵ عاڵاڵیییـــەكان جوێنمـــان پێـــك دەدا.(( ـــە ب ـــەو رۆژان ئ

جوێنـــی عاڵاڵیییـــەكان جوێـــن نەبـــوون. وشـــە و دەســـتەواژەو ڕســـتەی 
خۆشەویســـتی بـــوون. بەئـــاوازی خۆشـــەوە، بـــەزاری بەپێكەنینـــەوە، 
بەدڵـــی پاكـــەوە لێـــك ڕاســـت دەهاتـــن، لێـــك ڕاســـت دەهاتـــن و بەدەســـت لـــە 
ملـــی یەكتـــر كردنـــی برایانـــە، ئـــەو جوێنـــە كـــورت و پـــڕ لـــە هونەرانەیـــان 
لـــە زار هەڵـــدەوەرا. جوێنێـــك. جوێنـــی ڕق و كینـــە نەبـــوو، جوێنـــی 
ــان  ــی بـــوو، ئـــەوان جوێنەكانیـ ــی و جوانـ شـــەڕ نەبـــوو، جوێنـــی خۆشـ
تـــەواو بەپێچەوانـــەی ماناكانیـــان بـــوو، هـــەر بۆیـــێ، پلكـــە )حەنیـــف( 
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زۆر جـــار دەیگـــوت : ))ئەگـــەر كـــردەوەی كـــوڕە عاڵاڵیییـــەكان وەك 
ـــە  ـــە، هیـــچ دایكێكـــی عاڵاڵیـــی نەیدەتوانـــی لنـــگ ل جوێنەكانیـــان بوای
دەرپێـــی هەڵكێشـــێتەوە (( ئـــەوان جوێنەكانیـــان جوێنـــی خۆشەویســـتی و 
پاكـــیء برایەتـــی بـــوو، جوێنـــی جوانـــی بـــوو، جوانـــی وەكـــو ئـــەو تفەنگـــە 
بـــێ فیشـــەك و باقەنەجمەیـــەی كـــە هەرتەنیـــا بـــۆ جوانـــی لـــە نێـــو مـــاڵ 
هەڵدەواســـرێ وا بـــوو. ئـــەوان توانیبوەیـــان، بەهونـــەری جوێـــن، ژیانـــی 
خۆیـــان زۆر خۆشـــتر بكـــەن، نێوانـــی خۆیـــان زۆر ڕێكتـــر بكـــەن، ئەگـــەر 
ـــر هێشـــابا،ئەوا  ـــان لەیەكت ـــەر شـــتێك دڵی ـــی لەســـەر ه دووكەســـی عاڵاڵی
ـــەوە.  ـــزر ئاشـــتی دەكردن ـــی م ـــەدوو جوێن ـــات و ب ـــێیەم، دەه ـــی س عاڵاڵی
خەڵكـــی گونـــدی  جوێـــن،  هونەرمەندانـــی  هونەرمەندانـــە،  ئـــەو 

عاڵـــاڵن، عاڵـــاڵی پایتەختـــی هەمـــوو گونـــدان. 
پێـــش  ئاوەدانكـــراوەی  گونـــدی  گونـــد،  یەكەمیـــن  عاڵـــاڵی 
ـــتی  ـــدی ناوەڕاس ـــاڵ گون ـــێ، عاڵ ـــوو دنیای ـــدی هەم ـــدان گون هەمووگون

هەمـــوو گونـــدان. 
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ــاڵ،  ــی سـ ــی، وەرزەكانـ ــاوە و قەراجـ ــەی كەندێنـ ــەردوو ناوچـ ــە هـ لـ
ـــە: هەریەكـــەو  هـــەر چـــوار وەرزی ســـاڵ هەریەكـــەو جوانیـــی خـــۆی هەی
ـــە، هەریەكـــە و  ـــە : هەریەكـــەو كاری خـــۆی هەی ـــی خـــۆی هەی بەرەكەت
پیرۆزیـــی خـــۆی هەیـــە! بـــەاڵم، ئـــەوە هەیـــە وەرزی زســـتان و هاویـــن 

زۆر لـــە رۆژانـــی پایـــزو بەهـــار دەخـــۆن.
هاوینـــی ئـــەو ســـاڵە، كـــە دروێنـــەی جـــۆ تـــەواو ببـــوو، دروێنـــەی 
گەنـــم تـــازە دەســـتی پێكردبـــوو، چەنـــد هەژارێكـــی بێـــكار و چەنـــد 
ــەی  ــی دامـ ــی، خەریكـ ــی عاڵاڵیـ ــێبەری مزگەوتـ ــە سـ ــك لـ پیرەمێردێـ
بێـــكاری بـــوون. لەپـــڕ دەنگـــی وەســـتانی جێبێـــك چـــاوی هەمووانـــی 
بەســـەر خۆیـــدا كۆكـــردەوە ! جێبەكـــە ســـێ كەســـی بیانـــی و پیاوێكـــی 
ـــكات،  ـــوو بەردەســـتییان ب ـــك ب ـــوو، پێویســـتییان بەكرێكارێ ـــدا ب میریـــی تێ
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لـــە پیاوەكانـــی بـــەر ســـێبەری مزگەوتـــێ تەنیـــا )ئەحمـــەدی ئـــاوێ( 
هەســـتابۆوە ســـەر پێیـــان، بۆیـــێ هـــەر زوو یەكـــێ لـــە بیانییـــەكان 
ـــاوێ چونكـــە  ـــوو( ئەحمـــەدی ئ ـــی :)ی ـــردوو گوت ـــژ ك ـــۆ درێ پەنجـــەی ب
پێشـــتر لـــە كۆمپانیـــای نـــەوت لـــە )كەركـــوك( كاری كردبـــوو، )یـــەس و 
نۆ  (یەكـــی ئینگلیـــزی دەزانـــی، بـــەاڵم ئـــەو پیاوێـــك بـــوو، زوو خـــۆی 

ئاشـــكرا نەدەكـــرد.
ـــگ، دوو مانگـــی  ـــاوەی دوو مان ـــەوت و م ـــان ك بەبێدەنگـــی بەدوای

ـــوان. ـــدا پی ـــارەی لەگەڵ ـــەو ئاق ـــەواو ئ ت
پاشان ئەحمەدی ئاوێ دەگێڕتەوە :

- ئـــەوان دوو پیـــاو و كچێـــك  ! چاكتـــر وایـــە بڵێـــم: دوو پیـــاو و ژنێـــك. 
ـــێپێك(و  ـــە )س ـــوو ك ـــەوە ب ـــا ئ ـــەوان تەنی ـــن لەگـــەڵ ئ ـــەی م ـــوون. كارەك ب
قەپێلكـــی دووربینەكەیـــان بـــۆ هەڵگـــرم، وەختـــێ بـــە پـــێ لەشـــوێنێكەوە بـــۆ 
شـــوێنێكی تـــر دەیانگوێزتـــەوە. ئـــەوان وایـــان لـــە مـــن گەیانـــد كەبـــەرزی 
و نزمـــی وپانـــی و فراوانیـــی ئـــەو ناوچەیـــە دەپیـــون. هەرگیـــز لەبـــارەی 
كاری ڕاســـتەقینەی خۆیـــان وشـــەیەكیان بەمـــن نەدەگـــوت. ڕۆژانـــە 
لـــە ســـەعات )نـــۆ(ی بەیانییـــەوە دەهاتـــن و دەســـتمان بـــەكار دەكـــرد. 
ـــێپێكەكەیان  ـــرد و س ـــان دەستنیشـــان دەك ـــارە جێگایەكی ـــەو ئاق ـــەر زوو ل ه
ـــد و بەچەندیـــن شـــێوەو چەندیـــن دووربینیـــان دەگـــۆڕی.  لـــێ دادەمەزران
هەرجـــارەی كـــە لەپشـــكنین و گەڕانەكەیـــان دەگەیشـــتنە ئەنجـــام، یەكـــێ 
لەپیـــاوەكان كـــە نـــاوی )جۆنـــەر( بـــوو، بەدڵخۆشـــییەكی دیـــارو ئاوازێكـــی 
ســـەیر دەیگـــوت : ))ڤێـــری... ئیســـەر..!! ئەنـــدەر یـــور فیـــت، ژێـــر الیـــز 
ئـــەن ئۆشـــیەن، ژی ئۆشـــیەن ئـــەڤ ئۆیـــل(()15( لەهـــەر شـــوێنێك جۆنـــەر 
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ئەمـــەی گوتبـــا، ئـــەم شـــوێنەیان دەستنیشـــان دەكـــرد و دەســـتەیەكی 
ــی  ــوو، تاقـ ــەواو دەبـ ــر تـ ــدو بیـ ــێ هەڵدەكەنـ ــان لـ ــن و بیرێكیـ ــر دەهاتـ تـ
دەكرایـــەوە، ئەوســـا دادەخـــراو ژمارەیەكـــی تایبەتـــی بـــۆ دادەنـــدرا.)16( كـــە 
جـــاری دووەم، جۆنـــەر بەهەمـــان ئـــاوازو بەهەمـــان دڵخۆشـــییەوە گوتـــی: 
))ڤێـــری. ئیســـەر !! ئەنـــدەر یـــور فیـــت، ژێـــر الیـــز ئـــەن ئۆشـــیەن، 
ـــاد كـــردو گوتـــی:  ـــل(( ڕســـتەیەكی تریشـــی زی ژی ئۆشـــیەن ئـــەڤ ئۆی
))زیـــز ڕاســـكالز ئـــار فـــۆر چنـــت ئینـــەف(()17(  ئـــەم دڵخۆشـــییەی 
جۆنـــەرو ئـــەم ڕســـتانە لـــەزۆر شـــوێن دووبـــارە بوونـــەوە، لەگـــەڵ هـــەر 
دەكـــرد،  زیـــادی  بیـــرەكان  تـــازەی  ژمارەیەكـــی  دووبارەبوونەوەیەكـــدا 
لـــەم مـــاوەی ئـــەم دوو مانگـــەدا،  تـــەواوی گوندەكانـــی كەندێنـــاوەی، 
تـــەواوی ئاقـــاری گوندەكانـــی كەندێنـــاوەی، دۆڵ بـــە دۆڵ، گـــرد 
ــدراو،  ــری هەڵكەنـ ــر، بیـ ــی زۆر بیـ ــتا ژمارەیەكـ ــوا، ئێسـ ــان پێـ بەگردمـ
ــدا  ــەوت بەدرێـــژی و پانـــی كەندێناوەیـ ــرە نـ ــراو، بیـ ــدراوی داخـ هەڵكەنـ
ـــارەو  ـــەر دی ـــی جۆن ـــك شـــوێن پێ ـــە تەنیشـــت هـــەر بیرێ ـــەوە، ل ـــاڵو بوونەت ب
ئیســـەر     ئەنـــدەر  دەداتـــەوە ))فێـــری.  دەنـــگ  ئـــاوازی ڕســـتەكانی 
یـــور فیـــت، ژێرالیـــز ئـــەن ئۆشـــیەن، زی ئۆشـــیەن ئـــەڤ ئۆیـــل((. 
))زیـــز ڕاســـكالز ئـــار فـــۆر چنـــت ئینـــەف ((. ئەحمـــەدی ئـــاوێ تەنیـــا 
پیـــاوی عاڵـــاڵی بـــوو تـــا ئـــەو دەم زۆرتریـــن )زمـــان(ی بیانـــی دەزانـــی، 
ــەو زمانزانییەشـــی هـــۆی  ــزی، ئـ عەرەبـــی توركـــی ئەرمەنـــی ئینگلیـ
ـــوو  ـــەوت( كاری كردب ـــوو، ســـااڵنێكی زۆر لەگـــەڵ )كۆمپانیـــای ن ئەوەب
بابەكوشـــتەی  ئـــاوێ دوژمنـــی  ئەحمـــەدی  شـــاران گەڕابـــوو.  زۆر 
)دەوڵەمەنـــدان( بـــوو، بەتایبـــەت ئـــەو دەوڵەمەندانـــەی لەســـەر حســـابی 
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ئارەقـــەی خوێنـــاوی خەڵكانـــی تـــر باخەڵیـــان پـــڕ دەكـــەن، زۆر جـــار 
خواردنێكـــی  و  دەوڵەمەندێـــك  ماڵـــی  بچیتـــە  ))ئەگـــەر  دەیگـــوت 
خۆشـــیان هەبـــێ، زۆری بخـــۆی دەڵێـــن :. نەیدیـــوە خورێنـــە. ئەگـــەر 

كەمـــی بخـــۆی دەڵێـــن : نەیدیـــوە بـــڕی پـــێ ناشـــكێ ((
ئـــەو ئەحمـــەدی ئاوێیـــە دەگێرتـــەوە: نیوەڕۆیـــان كـــە جۆنـــەر و ڤێـــری و 
ئیســـەر – لەژێـــر خەیمـــە ســـەفەریەكە ســـێكوچكەیان دەبەســـت و لەنێـــوان 
جانتاكانیـــان قوتـــی خـــڕ خـــڕو پـــان پانیـــان دەردێنـــاو بەكلیـــل ســـەریان 
لـــوول دەدا و هەڵدەپچـــڕی و ڕوویـــان دەكـــردە نێـــو تاوەیەكـــی ســـتیل 
و لەســـەر ئاگـــری ئـــەو كەســـتەكانە گەرمیـــان دەكـــردەوە كـــە ڤێریلـــەو 
ئاقـــارە دەیهێنـــاو بەچـــەرخ دایدەگیرســـاند، كەســـتەك كەســـتەكی ئاقـــاری 
دادەگیرســـاو وەكـــو مـــۆم ئاگـــری دەگـــرت، ئاگـــری دەگـــرت و چـــا و 
خواردنیـــان لەســـەر ئاگـــری ئـــەم كەســـتەكانە گـــەرم دەكـــردەوە، قوتییـــە 
ـــە ڕەقـــەی  ـــدەدا، زۆرجـــار بەدزییـــەوە، نان ـــۆ الی مـــن هەڵ بەتاڵەكانیـــان ب
خـــۆم لـــەو كەمـــە چەورییـــە وەردەدا كـــە لـــە بنـــی قوتییـــەكان بەجـــێ 
ـــە  ـــر خەیمەیەكـــی تایبـــەت ب دەمـــا. كـــە نانیـــان دەخـــوارد هەریەكـــەو لەژێ
ــا ڤێـــری كەدەچـــووە ژێـــر  ــا. ڤێـــری بەتەنیـ پانتۆڵـــی شـــۆرتەوە ڕادەكشـ
خەیمەكـــە ئـــەو شۆرتەشـــی دادەكەنـــدو خـــۆی ڕووت دەكـــردەوە، ڕووت 
وەكـــو بـــەردە ژنـــێ، ئـــەو بـــەردە ژنـــەی لەئاقـــاری بـــای لێـــدەدا، هـــەر 
رۆژی یەكـــەم، كـــە ژنـــە خـــۆی ڕووت كـــردەوە، خـــۆی ڕووت كـــردەوەو 
هەڵمـــی ڕووتیـــی لەشـــوالری ژنـــە بـــەرز بـــووەوە، كەبۆنـــی ژن، ژنـــی 
ڕووت ئـــەو نـــاوەی گرتـــەوە، مـــار مـــاری ئاشـــقە ژن، مـــاری ئاشـــقە 
جـــوان، مـــاری بـــێ تـــرس، مـــاری بـــێ شـــەرم، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو 
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لـــەوێ پەیـــدا بـــوو، كـــەس نازانـــێ: چ زوو و چـــۆن وا زوو لـــە كەمـــەری 
ژنـــە ئـــااڵ! ژنـــەی ڕووت، ژنـــەی غەریـــب. ژنـــە. ژنـــەی نوســـتوو، 
ــقە  ــاری ئاشـ ــار. مـ ــات، مـ ــاگا هـ ــامگرتی بەئـ ــتووی سـ ژنـــەی نووسـ
ژن، مـــاری ئاشـــقە جـــوان، مـــاری ئاشـــقە هـــەوەس ئااڵبـــووە كەمـــەری و 
ســـەری خســـتبووە ســـەر هـــەردوو مەمكـــی و زەق زەق ســـەیری ئێمـــەی 

دەكـــرد و كلكـــی هێنابـــووەوە نێـــو گەڵـــی !
ــش  ــس زس؟!(( منیـ ــای وۆتـ ــرد ))ئـ ــی كـ ــەر زوو بانگـ ــەر هـ جۆنـ

وەاڵمـــم دایەوە)نـــۆت دێنجـــەڕس!!( .
پـــاش ماوەیـــەك مـــار. مـــاری ئاشـــقە ژن، خـــۆی لـــە كەمـــەری 
ڤێـــری شـــل كـــردەوەو خشـــییە خـــوارەوە، هـــەر زوو جۆنـــەرو ئیســـەر ڤێرییـــان 
لەبـــاوەش گـــرت و كەوتنـــە دڵدانـــەوەی. لـــە ورۆژەوە، دۆســـتایەتی – یـــان 
راســـتتر خۆشەویســـتی – نێـــوان ڤێـــری و مـــار ســـەری هەڵـــداوە ! هەمـــوو 
نیوەڕۆیـــێ كـــە ڤێـــری لەژێـــر خەیمەكـــەی خـــۆی ڕووت دەكـــردەوە، مـــار. 
مـــاری ئاشـــقە ژن، مـــاری ئاشـــقە هـــەوەس، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو 
پەیـــدا دەبـــوو، پەیـــدا دەبـــوو و لەســـنگ و كەمـــەری ڤێـــری دەئـــااڵ و 
ـــۆن دەكـــردو دەلێســـتەوە، لەماوەیەكـــی كەمـــدا ڤێـــری  ـــم و گەردنـــی ب كوڵ
و مـــار وا ئاشـــنای یەكتـــر ببـــوون، وەك شـــوان و كارە كۆرپـــە بـــەدوای 
یەكـــدا هەڵدەهاتـــن. مـــار مـــاری كەندێنـــاوەو قەراجـــی، دەتگـــوت فێـــری 
زمانـــی ڤێـــری بـــووە، ڤێـــری هەرچـــی لـــێ خواســـتبا، مـــار وای دەكـــرد. 
هەڵدەســـتایەوە ســـەر كلـــكان ســـەمای دەكـــرد، دەهەژایـــەوە، بـــە بەژنـــی 
هەڵدەگـــەڕا، زۆر جـــار كـــە ڤێـــری شـــەبقە پانەكـــەی لەســـەر دەنـــاو 
بەپانتۆڵـــە شـــۆرتەكەی چـــاوی دەخســـتە ســـەر چـــاوی دووربینـــەكان، 
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ــەی  ــۆی لەپێچكـ ــوان خـ ــقە جـ ــاری ئاشـ ــقە ژن، مـ ــاری ئاشـ ــار. مـ مـ
ســـێپێكەكە دەئااڵنـــدو هـــەوراز هەڵدەكشـــا، هەنـــدێ جـــار ڤێـــری خـــۆی 
ـــە كەپكـــەی  ـــێبەری خەیمەك ـــر س ـــار دەچـــوو لەژێ ـــرد، م ـــووڕە دەك ـــێ ت ل
دەكـــردو بەچـــاوە زەقەكانـــی ئاشـــقانە لـــە ڤێـــری ڕەدامـــا، نێوانـــی ڤێـــری و 
ـــان تێكنـــا و هەمـــوو  مارەكـــە گەیشـــتبووە ڕادەیـــەك، دواجـــار كـــە بارگەی
ـــرد. ـــەی ك ـــری بانگـــی مارەك ـــرد، ڤێ ـــار ك ـــە ب ـــە جێبەك ـــتەكانیان ل كەرس
ــوان،  ــقە جـ ــاری ئاشـ ــقە ژن، مـ ــاری ئاشـ ــق، مـ ــاری عاشـ ــار. مـ مـ
بەنەرمـــی خشـــی و ســـەر جێبەكـــە كـــەوت. جێـــب ڕوو لـــە كەركـــوك لەنێـــو 
تـــۆزدا بـــزر بـــوو. ئەحمـــەدی ئـــاوێ دەگێڕیتـــەوە دەلـــێ : پێـــم وابـــوو 
مـــار. مـــاری نەمـــر مـــاری ئاشـــق ئاشـــقە جـــوان، بـــۆ هەتـــا هەتایـــێ 
رۆیشـــت و جارێكـــی تـــر رێـــی ناكەوێتـــەوە كەندێنـــاوە و گونـــدی عاڵـــاڵی 
! كەچـــی شـــەو ڕاكشـــا دیســـان بـــوو بـــە زاق و زیـــق، مـــار. مـــاری نەمـــر، 
مـــاری ئاشـــقە ژن، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو چووەتـــە ســـەر جێـــگای 
ـــەی،  ـــە جوانان ـــەو ژن ـــااڵوە، ئ ـــر ئ ـــر و لەكەمـــەری ژنێكـــی ت جوانێكـــی ت
ئـــەو كچـــە جوانانـــەی شـــەو لەترســـی مـــار خەویـــان لـــێ ناكـــەوێ، كچـــە 
ـــی  ـــاڵی پایتەخت ـــاڵی، عاڵ ـــدی عاڵ ـــی گون ـــە جوانەكان ـــەكان و ژن جوان

ـــدان. ـــوو گون هەم
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بەهـــاری كەندێنـــاوەو قەراجـــی، بەهـــاری چیـــای بڵباســـان، بەهـــاری 
گونـــدی عاڵـــاڵی، بەهارێكـــی تایبەتـــە ! بەهارێكـــی تەمـــەن كورتـــە، 
بـــەاڵم ئـــەم بەهـــارە تەمـــەن كورتـــە، هەمـــوو جوانییەكانـــی بەهـــاری 
لەخۆیـــدا كۆكردووتـــەوە. كـــە بەهـــار دادێ، هـــەر دۆڵێـــك، هـــەر ئاقارێـــك، 
هـــەر ملـــە شـــاخێك، هـــەر بـــن بەردێـــك پـــڕ دەبـــێ پڕاوپـــڕ لـــە گـــوڵ 
كورییەكـــەی  و  لەگـــوڵ  بەیبـــوون.  لـــە  حاجیلـــە  لـــە  كوریكـــە  لـــە 
ڕەنگاوڕەنـــگ، ڕەنـــگاو ڕەنـــگ و پـــڕ بـــۆن، بۆنـــی نـــەرم و تونـــد، 
توندوتیـــژ، ئـــەو گـــوڵ و كوریكـــە ڕەنـــگاو ڕەنـــگ ووردیالنـــە ! قانـــە 
ـــاوەش و دەســـتە دەســـتە ئـــەو دەشـــت و ئـــەو كێـــو ئـــەو  وقـــان و باوەشـــە وب
ئاقـــارە پـــڕ دەكات، لەگـــوڵ و حاجیلـــە وردو بۆنـــدارەكان، بـــەم ڕەنـــگ 
ــی  ــن: جوانییەكـ ــەدا دێنـ ــەر ناوچەكـ ــەك بەسـ ــۆن وجوانییـ ــێوەیە، بـ و شـ
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ئەفســـووناوی، جوانییەكـــی ئەفســـانەیی؛ جوانییـــەك هـــەر لـــە كەندێنـــاوەو 
ــێتەوە،  ــێتەوە، هـــەر لەگونـــدی عاڵـــاڵی دەوەشـ چیـــای بڵباســـان دەوەشـ
لـــەو بەهـــارە تەمـــەن كورتـــە، لـــەو بەهـــارە پڕاوپـــڕ لـــە )گـــوڵ و حاجیلـــە(
یـــە)18(، كچـــە جوانەكانـــی عاڵـــاڵی، ژنـــە جوانەكانـــی عاڵـــاڵی لـــەو 
ــی  گـــوڵ و كوریكانـــە، لـــەو بەیبـــوون و حاجیالنـــە، خەناوكـــەی گوڵـ
دەچنـــن و كاڵوی گـــوڵ لەســـەر دەنێنـــن، باوەشـــیان پـــڕ دەكـــەن لەگـــوڵ. 
ئـــەو خەناوكـــەو كاڵوەو باوەشـــە گوڵـــە، تەنیـــا لەكچـــە جوانەكانـــی 

ــا لەژنـــە جوانەكانـــی عاڵـــاڵی دێ. عاڵـــاڵی دێ، تەنیـ
و گونـــدی  كەندێنـــاوە  ئاقـــاری  لـــەو گواڵنـــەی  هـــەر گوڵێـــك 
عاڵـــاڵی چیرۆكـــی تایبـــەت بەخـــۆی هەیـــە، چیرۆكـــی پیـــرۆزی، 
چیرۆكـــی ئەفســـانەیی، چیرۆكـــی واقیعـــی، كـــە بەهـــار دادێ، خەڵكـــی 
ــە  ــارە پڕلـ ــەو ئاقـ ــدی عاڵـــاڵی بـ ــاوەو قەراجـــی، خەڵكـــی گونـ كەندێنـ
گـــوڵ و پـــڕ لەنهێنییـــەدا دەگەڕێـــن، ئـــەوان لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن، لـــە 
ـــەوان لەســـەر  ـــكات. ئ ـــان ب ـــە باوەڕی ـــان ل ـــە! گوم ـــووڵ نیی كەسیشـــیان قب
ــار  ــەد بەهـ ــەر سـ ــك، هـ ــاڵ جارێـ ــەد سـ ــەر سـ ــن، هـ ــاوەڕەن ودەلێـ ــەو بـ ئـ
جارێـــك ! خـــودا. خـــودای بانـــی ســـەری،خودا ئـــەو خودایـــەی هەمـــوو 
ـــوو  ـــای هەم ـــەك زان ـــە، زانای ـــوو زانســـتان زانای ـــێ، لەهەم زانســـتان دەزان
زانایـــان، خـــودا ئـــەو خودایـــەی دەســـەاڵتی بەســـەر هەمـــوو كارێـــك دا 
ـــدا نییـــە ! خـــودا خـــودای فریشـــتە  دەشـــكێ، ئـــەو كارەی لـــە چ عەقالن
دڵپـــاك و نـــەرم و حەلیمـــەكان، ئـــەو فریشـــتانەی هەرگیـــز بەبـــێ ئەمـــری 
خـــودای خۆیـــان هیـــچ كارێـــك ناكـــەن، ئـــەو خودایـــە هـــەر ســـەد ســـاڵ 
ـــە ڕادەســـپێرێ،  ـــەو فریشـــتە دەســـت و دڵپاكان بەهارێـــك چـــوار فریشـــتە ل
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ئەوانیـــش. ئـــەو فریشـــتانەی هەمـــوو گوڵـــەكان دەناســـن، هەمـــوو ئـــەو 
گواڵنـــەی خـــودا ڕەنگـــی پێـــداون ! خـــودا بۆنـــی پێـــداون؛ قانێـــك لـــەو 
گوڵـــە كێوییانـــە، لـــەو گوڵـــە هەڵبژاردانـــە، لـــەو گوڵـــە بەهەشـــتییانە، 
دێنـــن و لەســـەر پشـــتی چیـــای بڵباســـان، ئـــەو چیایـــەی بـــەرد ڕەق، 
ڕەق و لـــووس. لەبـــەر دەســـتی خـــودا دادەنێـــن، ئـــەو خودایـــەی هەمـــوو 
ـــەی ئێمـــە دەیزانیـــن و نایانزانیـــن.  ـــەو زانیارییان ـــێ؛ ئ زانیارییـــەكان دەزان
ئـــەو خودایـــەی هەمـــوو جوانییـــەكان دەناســـێ، ئـــەو جوانییانـــەی ئێمـــە 
دەیانناســـین و نایانناســـین، ئـــەو خودایـــەی ئـــەو هەمـــوو هونـــەرە دەزانـــێ، 
ئـــەو هونەرانـــەی ئێمـــە دەیانزانیـــن و نایانزانیـــن. ئـــەو خودایـــە مەزنـــە، 
بـــەو هەمـــوو هونـــەر وزانینـــەوە، زۆر بەجوانـــی لەســـەر پشـــتی چیـــای 
بڵباســـان ئـــەو چیـــا بـــەردە ڕەق و لووســـە، بـــەو گوڵـــە كێویالنـــە، بـــەو 
ـــێنێ،  ـــێك دەنەخش ـــتییانە، نەخش ـــە بەهەش ـــەو گوڵ ـــە، ب ـــە هەڵبژاردان گوڵ
ــك  ــچ هونەرمەندێـ ــتی هیـ ــتێك، دەسـ ــچ دەسـ ــتا هیـ ــا ئێسـ ــدا تـ لەجوانیـ
نەخشـــی وا جوانـــی نـــە نەخشـــاندبێ، نەخشـــێك نەخشـــی دەســـتی 
ــی وا  ــك نەخشـ ــب بینێـ ــچ غەیـ ــاوی هیـ ــك. چـ ــچ چاوێـ ــێ. هیـ خودابـ

جوانـــی نەدیبـــێ!
خەڵكەكـــە دەڵێـــن: بـــاری تەعـــاالن بـــەو دەســـتە پیرۆزانـــەی خـــۆی 
لـــەو گوڵـــە جوانانـــە، نـــاوی پیـــرۆزی خـــۆی بەزمانـــی كـــوردی، بەپیتـــی 
ــەو  ــەر ئـ ــەی، لەسـ ــەو چیایـ ــەر ئـ ــوردی لەسـ ــی كـ ــوردی، بەڕێنووسـ كـ
چیـــا بـــەردو ڕەقـــە : ئـــەو بـــەردە ڕەق و لووســـە، بـــەو گوڵـــە جـــوان و 
ـــە  ـــد و تیژان ـــۆن و تون ـــڕ ب ـــگاو ڕەنـــگ و پ ـــە ڕەن ـــەو گوڵ ـــە ئ هەڵبژاردان

ڕێـــك و جـــوان جـــوان و ئاشـــكرا دەنووســـێ، دەنووســـێ دەنەخشـــێنێ.
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ـــە بینیـــن و باوەڕمـــان  ـــێ كـــەس گومـــان ل ـــن :. ناب ـــەو خەڵكـــە دەلێ ئ
ــاوی  ــان، بەچـ ــرۆزە لەمێژینەكانمـ ــرە پیـ ــان، باپیـ ــە باپیرانمـ ــكات. ئێمـ بـ
ــی  ــەو نەخشـ ــاوانە، ئـ ــە نەخشـ ــەو گوڵـ ــە، ئـ ــە گواڵنـ ــەو قانـ ــان، ئـ خۆیـ
نـــاوی پیـــرۆزی خودایـــان بـــە زمانـــی كـــوردی و بـــە ڕێنوســـی كـــوردی، 
ــك  ــر لەجارێـ ــان زیاتـ ــای بڵباسـ ــتی چیـ ــەر پشـ ــاك لەسـ ــەڕۆژی ڕوونـ بـ

دیـــوە، دیـــوە و خوێندویانەتـــەوە.
ئـــەوان دەڵێـــن: نابـــێ كـــەس گومـــان لـــە خوێندنـــەوە بینینمـــان بـــكات. 
ــەوە،  ــوردی خوێندووتـ ــان، بەكـ ــرۆزی خودایـ ــاوی پیـ ــان نـ ــە باپیرانمـ ئێمـ
ئـــەو نـــاوە پیـــرۆزە بەزمانـــی كـــوردی، بەڕێنووســـی كـــوردی، بـــەو گوڵـــە 
جـــوان و كێوییانـــە، بـــەو گوڵـــە هەڵبـــژاردەو بەهەشـــتییانە، بـــەو گوڵـــە 
ڕەنـــگا و ڕەنـــگ و بـــۆن خۆشـــانە ڕێـــك و ڕەوان نەخشـــاوەو نووســـراوە  !!
ئـــەوان دەڵێـــن: نابـــێ كـــەس گومـــان لـــە كـــوردی نووســـینی خـــودا 
بـــكات ؛ چمـــا ئـــەو خودایـــە، خـــودای بانـــی ســـەری كـــوردی نازانـــێ 
؟: دەیزانـــێ. دەیزانـــێ و لەمـــن و لەتۆشـــی چاكتـــر دەزانـــێ، خـــودا ئـــەو 
ـــوردی، بەڵكـــە هەمـــوو  ـــا ك ـــەر بەتەنی ـــەك ه ـــی ســـەری، ن ـــەی بان خودای
زمانێـــك، زمانـــی هەمـــوو مرۆڤێـــك. نـــەك تەنیـــا زمانـــی مـــرۆڤ. خـــودا 
زمانـــی هەمـــوو بەســـتەزمانێك دەزانـــی، خـــودا زمانـــی دار و درەخـــت 
ــەر، زمانـــی بـــێ زمانانیـــش  ــودا. خـــودای بانـــی سـ ــاو، خـ ــەردو ئـ و بـ
خوێندنـــەوە،  و  بەنووســـین  زمانانـــە  ئـــەم  هەمـــوو  خـــودا  دەزانـــێ، 
بەگوێگرتـــن و ئاخاوتنـــەوە لەخـــاوەن زمانـــەكان چاكتـــر دەزانـــێ دەزانـــێ. 

چـــۆن نایزانـــێ، خـــودا. خودایـــە !!
خەڵكەكـــە لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕەن، لەكەسیشـــیان قبـــوول نییـــە : گومـــان 
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ــەو  ــە، ئـ ــە كێویالنـ ــەو گوڵـ ــن :. ئـ ــەوان دەڵێـ ــان. ئـ ــەر باوەڕیـ ــە سـ بخاتـ
گوڵـــە كێـــوی و هەڵبژاردانـــە، ئـــەو گواڵنـــەی كـــە خـــودا. خـــودای بانـــی 
ســـەر، بەدەســـتی پیـــرۆزی خـــۆی، نـــاوی پیـــرۆزی خـــۆی، بەزمانـــی 
پیـــرۆزی كـــوردی، بەڕێنووســـی پیـــرۆزی كـــوردی، بەپیتـــی پیـــرۆزی 
كـــوردی، زۆر پیـــرۆز و هونەرمەندانـــە نەخشـــاندووە، ئـــەو گواڵنـــە، 
ـــودا،  ـــرۆزی خ ـــاوی پی ـــك، ن ـــەر ســـەد ســـاڵ جارێ ـــە ه ـــەی ك ـــەو گواڵن ئ
بەزمانـــی پیـــرۆزی كـــوردی، لەســـەر پشـــتی پیـــرۆزی چیـــای بڵباســـان، 
ئـــەو چیـــای و هـــا بـــەردو ڕەق، ڕەق و لـــووس دەپشـــكوون و نـــاوی 
ـــەو  ـــە: ئ ـــەو گواڵن ـــێنن، ئ ـــەر دەنەخش ـــی س ـــودای بان ـــودا، خ ـــرۆزی خ پی
گوڵـــە پیـــرۆزو كێوییانـــە، ئـــەو گوڵـــە و پیـــرۆزو هەڵبژاردانـــە، ئـــەو 
گوڵـــە و بەهەشـــتییانە، بەدەرمـــان دەشـــێن. دەرمانێـــك مـــردوو. مـــردووی 
حـــەوت ســـااڵن، لەنێـــو گـــۆڕ – گـــۆڕی ســـارد و ســـڕ ڕاســـت دەكاتـــەوە، 
ـــە، بەردەســـتی هـــەر  ـــەو گواڵن ـــی ئ ـــە، دەرمان ـــەو دەرمان ـــن: ئ ـــەوان دەڵێ ئ
ـــەك  ـــێ، نەمریی ـــی!( بەدەســـت دێن ـــەو كەســـە )نەمری كەســـێ بكـــەوێ، ئ
ـــەوە،  ـــاوەی )خـــدری زینـــدە( لێـــی خواردۆت ـــەو ئ ـــاوی حەیاتـــێ( ئ ـــە )ئ ل
لـــەو ئـــاوە بەهێزتـــر و لە)گیـــای نەمریـــی( ئـــەو گیایـــەی گلگامـــش 
دۆزی یـــەوە، دۆزییـــەوەو مـــار، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو لێـــی دزی، 
ــەوان  ــرە. ئـ ــەش بەهێزتـ ــەو گیایـ ــواردی. لـ ــۆی خـ ــۆ خـ ــی دزی و بـ لێـ
دەڵێـــن: ئـــەو كەســـەی ئـــەو دەرمانـــە، دەرمانـــی ئـــەو گواڵنـــەی بەردەســـت 
كـــەوێ خـــودا. خـــودای بانـــی ســـەر..دنیا. دنیـــاو قیامەتـــی دەداتـــێ. 
ــان بـــگات، بەهەمـــوو زمانـــان  ئـــەو كەســـە دەتوانـــێ لـــە هەمـــوو زمانـ
بـــدوێ، بـــدوێ و هەتاهەتایـــێ نەمربـــێ!! نەمـــر بـــێ و بەهەشـــتی بێـــت.
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ـــاوەو قەراجـــی،  ـــاری كەندێن ـــاردادێ، بەه ـــن. كەبەه ـــە دەڵێ خەڵكـــە ك
بەهـــاری گونـــدی عاڵـــاڵی، كەگـــوڵ وحاجیلـــە و بەیبوونـــەكان دەم 
دەكەنـــەوە، كـــە بۆنـــە خـــۆش و تیـــژو نـــەرم و توندەكانیـــان تێكـــەڵ 
بـــای بەهـــارێ دەبـــن. مـــار. مـــاری نەمـــر، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو، 
ـــو  مـــاری ئاشـــقە جـــوان، مـــاری ئاشـــقە گـــوڵ، مـــاری ئاشـــقە ژن، لەنێ
ئـــەم بەهـــارەدا، لەنێـــو ئـــەم ناوچـــە فراوانـــەدا، لەنێـــو ئـــەم قانـــە گوڵـــە 
ڕەنگاوڕەنگانـــەدا، دەگـــەڕێ، دەگـــەڕێ و گوڵـــە جوانـــەكان، گوڵـــە 
دەرمانـــەكان، گوڵـــە پـــڕ نهێنییـــەكان دەناســـێ و مـــار. مـــاری ئاشـــقە 
ژیـــان، مـــاری ئاشـــقە ژن، مـــاری ئاشـــقە جـــوان، مـــاری ئاشـــقە گـــوڵ، 
ــەوە نێـــو دەمارەكانـــی،  ــازە دێننـ لـــەو گواڵنـــە دەخـــوات كـــە خوێنـــی تـ
كـــە نەخۆشـــییەكانی دەپەڕێنـــن، ئـــەو نەخۆشـــییانەی كـــە لەهێـــزو توانـــاو 
ـــو  ـــەوە. مـــار. مـــاری گوڵنـــاس لەنێ ـــەرەكان كـــەم دەكەن ـــەی گیانلەب جوول
ئـــەم بەهـــارە بـــێ ســـەروبنە، لەنێـــو ئـــەم گوڵـــە بـــێ ژمارانـــە، لەنێـــو ئـــەم 
گوڵـــە پـــڕ نهێنییانـــە، كام گـــوڵ پـــڕ دەرمانـــە، كام گوڵـــی پـــڕ هێـــزە، 
لـــەو گواڵنـــە هەڵدەبژێـــرێ، ئـــەو گواڵنـــەی كـــە هیـــچ مرۆڤێـــك دەســـتی 
ناكـــەوێ، هیـــچ مرۆڤێـــك نایناســـێ، كـــە بەهـــار دادێ مـــار، مـــاری 
ئاشـــقە ژیـــان، مـــاری ئاشـــقە گـــوڵ، مـــاری گوڵنـــاس گیانێكـــی تـــازەی 
دەكرێتـــەوە بـــە بـــەردا. ژیانێكـــی ڕێـــك و ڕاســـت نەمرییـــە! نەمرییـــەك 
بـــە هـــۆی ئـــەو گوڵـــە ڕەنـــگاو ڕەنـــگ و بـــۆن خۆشـــانەی هەڵبـــژاردەی 
زاتـــی خـــودان! لـــە ســـەر ئـــەو چیـــای بلباســـان، لـــە ســـەر ئـــەو چیـــا ڕەق 
ـــاری  ـــار م ـــە .. م ـــە گوڵ ـــڕ ل ـــورت و پ ـــەن ك ـــارە تەم ـــەو بەه ـــە! ل و لوس

گولنـــاس گوڵنـــاس  گیانێكـــی تـــازەی دەكرێتـــەوە بـــە بـــەردا.
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گونـــدی  خەڵكـــی  بەتایبەتـــی  قەراجـــی،  كەندێنـــاوەو  خەڵكـــی 
عاڵـــاڵی، لەوەتـــەی هـــەن پشتاوپشـــت، نـــەوە بەنـــەوە، بـــەدوای ئـــەو 
گواڵنـــە، بـــەدوای ئـــەو دەرمانـــە، ئـــەو هەمـــوو زانینـــە، ئـــەو هەمـــوو 

نهێیـــە، ئـــەو هەمـــوو نەمرییـــەدا دەگەڕێـــن.
ئـــەوان :. هـــەر تەنیـــا خـــودا. خـــودای بانـــی ســـەر بۆخـــۆی دەزانـــێ، 
لەپێنـــاو بەدەســـتهێنانی ئـــەو نەمرییـــە، ئـــەو هەمـــوو زمانزانییـــە، لەپێنـــاو 
بەدەســـت هێنانـــی ئـــەو گوڵـــە پیرۆزانـــە، شـــەڕی چەنـــد پاشـــایان كـــردووە 
؟ ئـــەو پاشـــا هیـــچ لەبارانـــە بووانـــەی لـــەدووری دوورەوە، لـــە هـــەر چـــوار 
كەنـــارەوە دەهاتـــن، دەهاتـــن و لێـــرە لـــەو زەوییانـــە، ئـــەو زەوییانـــەی لـــە 
ـــن  ـــە یەكەمی ـــادەم ك ـــاوە ئ ـــەو ڕۆژگارەی ب ـــەوە، ل ـــاوە ئادەم ڕۆژگاری ب
ـــە دەكێڵدرێـــن و  ـــا. لـــەوێ ڕۆژێـــوە، ئـــەو زەوییان ماڵـــی مرۆڤـــی لێـــرە دان
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ـــوی خەڵكـــی  ـــی خەڵكـــی دەدەن، بژێ ـــەش نان ـــەو زەوییان ـــەوە، ئ دەكێڵدرێن
ــە،  ــت و پیرۆزانـ ــە بەپیـ ــەو زەوییـ ــە، ئـ ــەو زەوییانـ ــەر ئـ ــرە لەسـ دەدەن، لێـ
ــردووە،  ــان كـ ــەڕی گرانیـ ــار، شـ ــێ ژمـ ــەڕی زۆر و بـ ــەڕی زۆر، شـ شـ
ــەوە هاتبـــن، لەگـــەڵ  ــەر الیەكـ ــا هیـــچ لەبارانەبووانـــەی لەهـ ــەو پاشـ ئـ
ــێ  ــەركەوتبن، بـ ــكابن. سـ ــن، شـ ــەڕ هاتبـ ــدا بەشـ ــای واڵتێكـ ــەر پاشـ هـ
بەزەیییانـــە، زاڵمانـــە، وێرانكارانـــە، ئـــەو گوندانەیـــان وێـــران كـــردووە، 
ئـــەو گونـــدە جوانانـــە، لـــەو خەڵكەیـــان كوشـــتووە، ئـــەو خەڵكـــە بـــێ 
وەی و عاشـــق بـــە ژیانـــە، ئـــەو خەڵكـــەی كەندێنـــاوە و قەراجـــی، ئـــەو 
خەڵكـــەی گونـــدی عاڵـــاڵی، عاڵـــاڵی شـــای هەمـــوو گوندان.گونـــدی 

ـــرە. ـــوو گونـــدان گوندت ـــە هەم ل
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عاڵـــاڵی،  زســـتانی گونـــدی  قەراجـــی،  و  كەندێنـــاوە  زســـتانی 
زســـتانێكی تایبەتـــە. لێـــرە زســـتانیش وەكـــو هاویـــن لـــە بەشـــی بەهـــارو 
پایـــز دەخـــوا، بۆیـــێ زســـتانی كەندێنـــاوەو عاڵـــاڵی زســـتانێكی دوورو 
درێـــژە، هـــەر بەهـــۆی ئـــەو دوورو درێـــژی و تایبەتمەندییـــەوە، وەرزەكانـــی 
تـــری ســـاڵ، هەموویـــان چاویـــان لەدەســـتی زســـتانە : زســـتانە ســـەوزایی 
بەگیـــاو درەختەكانـــی بەهـــار دەبەخشـــێ، زســـتانە ڕەنگـــە جـــوان و 
بۆنـــە خۆشـــەكان بەگـــوڵ و كوریكـــەو بەیبـــوون و حاجیلەكانـــی بەهـــار 
دەبەخشـــێ، زســـتانە ڕەوســـەی گەنـــم وچاڵەجـــۆ و لـــەودەی كا لەهاویـــن 
بەجووتیـــارەكان دەبەخشـــێ، زســـتانە تـــەڕو ناســـكی و شـــیرینی و مـــزری 
و ترشـــی و مێخۆشـــی بەمێـــوە خۆشـــەكانی پایـــز دەبەخشـــێ، زســـتانە 
ـــان  ـــاكان دەبەخشـــێ، زســـتانە گی ـــارەكان و دەری ـــر زەوی و رووب ـــاو بەژێ ئ
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بـــە گیانـــدارەكان و نـــرخ بـــە بـــێ گیانـــەكان دەبەخشـــێ، بەكورتـــی زســـتان 
ـــان دەبەخشـــێ. ـــە ژی ـــان ب ـــان دەبەخشـــێ، ژی ـــە ژی ـــان ب گی

زســـتان لەكـــن عاڵاڵیییـــەكان دایكـــی بەخشـــندەی هەمـــوو وەرزەكانـــە. 
عاڵاڵیییـــەكان. گـــەوارەو بـــاران و بەفـــر و ســـەرمای زســـتان بەڕەنگێكـــی 
ــەكان  ــن. عاڵاڵیییـ ــر دەبینـ ــی تـ ــر و بەپیرۆزییەكـ ــی تـ ــر و بەمانایەكـ تـ
ــاك دەناســـن، ئـــەوان لەنێـــو  ــتان چـ هـــەور و گـــەوارە و برووســـكی زسـ
رۆژەكانـــی زســـتاندا. ڕەنـــگ و شـــێوەو خێروبێـــری وەرزەكانـــی تـــر 
گەرمیـــی  بـــاو  جوولـــەی  لەســـەر  ئـــەوان  زانیارییەكانـــی  دەبینـــن. 
خـــۆرو ڕەنگـــی گـــەوارەكان، زانیارییەكـــی تاقیكراوەیـــە، ئـــەوان دەزانـــن 
چ هەورێـــك دەبـــارێ، چ رۆژێـــك دەبـــارێ، چ رۆژێـــك نابـــارێ، چ 
ــەورەكان دەناســـن،  ــەوان بارانـــی هەمـــوو جـــۆرو هـ ــارێ، ئـ هەورێـــك نابـ
ئـــەوان ســـەرمای هەمـــوو ڕۆژەكان دەناســـن. ئـــەوان بـــۆ هـــەر ڕۆژو 
ـــەوان هێنـــدە بەدەمـــارو  ـــە، ئ ـــان هەی هەفتەیەكـــی زســـتان حســـابێكی وردی
ـــد و  ـــان و ســـەدان چیـــرۆك و پەن ـــن، دەی ـــەوە لەگـــەڵ زســـتاندا دەژی خوێن
بەســـەرهاتی ســـەیرو ســـەیر لەبارەی رۆژو هەفتەو مانگەكانی زســـتانەوە 
دەزانـــن، كـــە دەڵێـــن: )زســـتان لـــۆ رۆژەكیـــش بـــێ زســـتانیی خـــۆی هـــەر 
دەكات( یانـــی زســـتان نـــاڕوات، ئەگـــەر زســـتانیی خـــۆی واتـــە ســـەرماو 
شـــەختەو بەفـــری خـــۆی پیشـــان نـــەدا، ئـــەوان دەزانـــن چـــی دەڵێـــن. ئـــەوان 
هـــەورەكان چـــاك دەناســـن، ئـــەو هەورانـــەی بەئاســـمانەوە، كـــە دەڵێـــن: 
)هـــەور ڕۆیـــی لـــۆ بادینـــێ، خـــۆ هەركوتـــە لـــۆ كادینـــێ( ئـــەوا ئـــەو 
هـــەورەی روو بكاتـــە بادینـــان بـــێ شـــك دەبـــارێ. تـــۆش بۆئـــەوەی خـــۆت 
لـــەو بارانـــە بپارێـــزی دەبـــێ بگەرێیتـــەوە نێـــو مـــاڵ و بـــەر ئاگردانـــی 
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خـــۆت. وەختـــێ دەڵێـــن: )هـــەور رۆیـــی لـــۆ شـــارەزوور خـــۆ هەركوتـــە 
لـــۆ ڕێـــگای دوور( تـــۆ دەتوانـــی كارو ژیانـــی خـــۆت لەســـەر ئـــەو 
گۆتـــەو بەندانـــە دامەزرێنـــی، ئـــەو بەنـــدو گۆتەیـــەی عاڵاڵیییـــەكان، 
تـــۆ دەتوانـــی لەزســـتان تەمەشـــای شـــێوەو جوولـــەی هـــەورەكان بكـــەی و 
لەخوێندنـــەوەی شـــێوە و جولەیـــان، لەشـــیكردنەوەی شـــێوەو جوولەیـــان، لـــە 
شـــیكردنەوەی گۆتـــەو بەنـــدی عاڵاڵیییـــەكان داهاتـــووی خـــۆت ببینـــی، 
ـــە  ـــەكان، ل ـــە عاڵاڵییی ـــان بگـــری ل ـــك هەریەكێكی ـــووی دوور و نزی داهات
ــەكان،  ــرە ژنـ ــاو و پیـ ــرە پیـ ــی، لەپیـ ــاوە و قەراجـ ــی كەندێنـ جووتیارەكانـ
لـــە شـــوان و ســـەپان و گاوانـــەكان، هـــەر هەموویـــان، هـــەوا نـــاس و 
هـــەور نـــاس و زســـتان ناســـێكن، كـــە تـــۆ دەتوانـــی لەهەمـــوو ڕۆژەكانـــی 
ـــی زســـتان پرســـیان پـــێ بكـــەی و پشـــتیان پـــێ  ســـاڵ، هەمـــوو ڕۆژەكان

ببەســـتی.
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هـــەور. ئـــەو هـــەورەی بارانـــی پێیـــە، ئـــەو هـــەورەی لـــە بارانـــێ 
ـــەو هـــەورەی بارانـــی  ـــاوە، ئ ـــە عـــەردی ن ـــەو هـــەورەی زگـــی ل ئاوســـە، ئ
ـــەی  ـــەو هەوران ـــە، ئ ـــی ســـەر بەكاڵوەی ـــەو هـــەورەی باران ـــە، ئ ـــەی پێی پەڵ
بەگـــرم و هـــۆڕ و بەشـــریخە و برووســـكن، لـــەو هەورانـــە، لـــەو هەورانـــەی 
لەســـەر دەریاكانـــەوە دێـــن، لەســـەر چیاكانـــەوە دێـــن، دێـــن ولەســـەر چیـــای 
بڵباســـان، لەســـەر ناوچـــەی كەندێنـــاوە و قەراجـــی لەســـەر ئاقـــارو 
گونـــدی عاڵـــاڵی یەكتـــر دەگـــرن، یەكتـــر دەگـــرن و هێـــواش هێـــواش 
ـــزر  ـــگ بەســـەری ب ـــەوەو لووتكـــەی بێژن ـــك دەبن ـــەزەوی نزی ـــەرم ل ـــەرم ن ن
دەكـــەن، چیـــای بڵباســـان بـــزر دەكـــەن. دارە بزمـــاران بـــزر دەكـــەن، بزریـــان 
دەكـــەن و هێنـــدە لـــەزەوی نزیـــك دەكەونـــەوە، هـــەروەكان. هـــەورە پـــڕ بەفـــر 
و بارانـــەكان دەگەنـــە حوكمـــی گۆپاڵـــی شـــوانەكان، دەگەنـــە حوكمـــی 
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ـــەو هـــەورە  ـــە، ئ ـــەو هـــەورە بەگرمـــە گـــرم و گەواران ـــەكان، ئ داری گاوان
بـــە شـــریق وهـــۆڕو برووســـك و باســـكانە، دنیـــای لەبنـــە خـــۆ دەگـــرن، 
ــە  ــاڵی لەبنـ ــدی عاڵـ ــرن، گونـ ــۆ دەگـ ــە خـ ــی لەبنـ ــاوەوە قەراجـ كەندێنـ
خـــۆ دەگـــرن، گاوان گاڕانـــی دێنێتـــەوە گونـــدی، شـــوان مێگەلـــی 
دێنێتـــەوە گونـــدی، رێبـــوار قۆناغـــی دێنێتـــەوە گونـــدی، مریشـــكەكان 
ــەگەكان  ــواندان، سـ ــن سـ ــەوە بـ ــەكان دەچنـ ــێ، چۆلەكـ ــەوە كۆڵیتـ دەچنـ
دەخزنـــە كادینـــێ، مـــەال دەكەوێتـــە دووعـــا خوێندنـــێ، حاجـــی دەكەوێتـــە 
ـــە ســـاواكان  ـــەوە، منداڵ ـــێ، پیـــرەژن دەســـت دەكـــەن بەپاڕان دووعـــا خوێندن
بەترســـەوە، خـــۆ لەبـــن باڵـــی گـــەورەكان دەكوتـــن، تـــرس و تاریكـــی 
ناوچەكـــە پـــڕ دەكـــەن لەدڵەڕاوكـــێ، پـــڕ دەكـــەن لـــە تـــرس. گـــەوارەكان 
لێـــك دەگێڕنـــەوە، برووســـكەكان لێـــك وەردەگرنـــەوە، بـــاران دڵـــۆپ دڵـــۆپ، 
دڵۆپـــی گـــەورە، گـــەورەو پـــڕ ئـــاو تـــۆز لـــە عـــەردی بـــەرز دەكەنـــەوە، 
گـــەوارەكان دەرگا دارینـــەكان دەهەژێننـــەوە، ڕووناكیـــی برووســـكەكان 
لـــەدەرگاو كاڵوڕۆژنـــەكان دێنـــە ژوورەوە، دەنگـــی گـــەوارەكان دڵـــی 
ـــەردەوام  ـــرس! مـــەال ب ـــە ت ـــەن ل ـــڕ دەك ـــەن لەبێدەنگـــی، پ ـــڕ دەك خەڵكـــی پ
بـــەردەوام دەپاڕێتـــەوە، پیرەژنـــەكان بەگریانـــەوە  دەپاڕێتـــەوە، حاجـــی 
گـــەورەكان  الســـایی  بەترســـەوە  منداڵـــەكان  دەكـــەن،  بـــۆ  دووعـــای 
ــەكان  ــن، بانـ ــر دەبـ ــن، گەورەتـ ــر دەبـ ــەكان زۆرتـ ــكە بارانـ ــەوە، پشـ دەكەنـ
دەنگـــی گـــەوارەكان دێننـــە ژوورەوە، بـــاران دەســـت پـــێ دەكات، بـــاران 
درێـــژە دەكێشـــێ، بـــاران بـــەردەوام دەبـــێ )خوایـــە بـــێ ئافاتـــی كـــەی( 
ـــزی(  ـــان بپارێ ـــی خۆتم ـــە غەزەب ـــە ل ـــڕێ( )خوای ـــری وەگێ ـــە بەخێ )خوای
ــان  ــەكان لەترسـ ــەردەوام دەبـــێ، منداڵـ ــە بـ ــەوەی خەڵكەكـ ــاو پاڕانـ دووعـ
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بەبرســـییەتییەوە خەویـــان لـــێ دەكـــەوێ، بـــاران بـــەردەوام دەبـــێ.
هـــەر ســـاڵەی چەنـــد جـــار، هـــەر زســـتانەی چەنـــد جـــار، ئـــاوا 
دەریـــاكان،  لەســـەر  لەرۆژهەاڵتـــەوە  دێـــن،  دوورەوە  لـــە  هـــەورەكان 
لەڕۆژئـــاواوە لەســـەر دەریـــاكان، لـــە باكـــوورەوە لەســـەر چیـــاكان، لـــە 
ــرن،  ــر دەگـ ــە یەكتـ ــەو هەورانـ ــن و ئـ ــەحراكان، دێـ ــەر سـ ــوورەوە لەسـ باشـ
یەكتـــر دەگـــرن و ناوچەكـــە لەژێـــر بـــاڵ دەگـــرن، ئـــەو هـــەورە پـــڕ بارانانـــە، 
ـــارن،  ـــن دەب ـــەك بێ ـــەی ســـێ شـــەو و ســـێ رۆژ ی ـــەو هـــەورە یەكگرتووان ئ
بارانێـــك ئـــاو لەبـــن بەردانـــەوە هەڵدەقوڵێـــن، كانییـــە مـــردووەكان دەژێنـــەوە، 
جۆگەلـــەكان پـــڕ ئـــاو دەبـــن، دۆڵـــەكان پـــڕ ئـــاو دەبـــن، ئـــاوەكان لەچیـــای 
ـــاوەكان  ـــن و دەرژێنـــە كەنـــدی كەندێنـــاوێ، ئ ـــر دەب بڵباســـانەوە ســـەرەو ژێ
ــدی  ــە كەنـ ــن و دەڕژێنـ ــر دەبـ ــەرەو ژێـ ــە زراوی سـ ــی. زوورگـ لەزوورگـ
ــێ،  ــوە هەڵدەبـ ــەری لەكوێـ ــێ سـ ــەس نازانـ ــدەی كـ ــەو كەنـ كەندێناوێ،ئـ
كـــەس نازانـــێ بنـــی لەكوێـــوە دەكوژێتـــەوە، ئـــەو كەنـــدەی ڕۆژگارێـــك 

ڕووبـــار بـــوو، ڕووبـــاری دەریـــا ئاســـا.
ــەك  ــەدا یـ ــەو خانەیـ ــوو چاوگەكانـــی لـ ــاوەی، هەمـ ــدی كەندێنـ كەنـ
دەگرنـــەوە، هەمـــوو ئـــاوەكان لـــەو كەنـــدەی یـــەك دەگرنـــەوە، ئـــەو كەنـــدەی 
ـــتانان  ـــدەی زس ـــەو كەن ـــد ئ ـــاوە، كەن ـــێ ئ ـــك و ب ـــاڵ وش بەشـــی زۆری س
ـــووڕەو  ـــاوی ت ـــاو، ئ ـــێ لەئ ـــو دەب ـــواو لێ ـــاو، لێ ـــێ لەئ ـــڕ دەب ـــاوا پ ـــە ڕۆژئ ل
ـــد  ـــرم و هاشـــە هـــاش؛ تون ـــاوی بەلرمـــە ل ـــاوی لێـــڵ و ســـوور، ئ ـــد، ئ تون
و تیـــژ، تـــووڕەو تونـــد شـــەپۆاڵن دەكا و ســـەرەوژێر دەبتـــەوە، شـــەپۆاڵن 
دەكا و دەنووڕێنـــی، دەنووڕێنـــی و هەرچـــی بكەوێتـــە پێـــش شـــێتانە 

ڕایدەپێچـــی.
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جووتیـــارەكان، كـــە دەنگـــی كەنـــد دەبیســـن، كـــە شـــەپۆڵی كەنـــد 
دەبینـــن، تـــرس.. ترســـی ئـــاوێ، ترســـی ئـــاوی تـــووڕە، ترســـی كەنـــد، 

ــرێ. ــی دایاندەگـ ــێ بەزەیـ ــدی بـ كەنـ
مـــەالو پیرەمێـــرەدكان، حاجـــی و ڕیـــش ســـپییەكان، نوێـــژ دادەبەســـتن، 
ــدی  ــد، كەنـ ــاردبوونەوەی كەنـ ــژی سـ ــاوێ، نوێـ ــتنەوەی ئـ ــژی نیشـ نوێـ
ــەوە، مریشـــكی قوربانـــی،  تـــووڕەو تونـــد، هـــەژارەكان مریشـــك دەكوژنـ
ــدەكان  ــی، دەوڵەمەنـ ــەوە، بەردیلـــی قوربانـ ــل دەكوژنـ ــەڕدارەكان بەردیـ مـ
ـــی  ـــەكان تێكەڵ ـــی خوێنـــی قوربانیی ـــەوە، گۆلكـــی قوربان ـــك دەكوژن گۆل
شـــەپۆلی كەنـــد دەبـــێ، شـــەپۆلی كەنـــد، لـــەو دەمەیـــدا مـــەالو ڕیـــش 
ــەوە  ــەكان بەگریانـ ــدا ژنـ ــەو دەمەیـ ــەوە، لـ ــەكان دەپاڕێنـ ــپی و حاجییـ سـ
دووعایـــێ دەكـــەن، لـــەو دەمەیـــدا منداڵـــەكان بـــە چاولێكـــەری و ترســـەوە 
دەپاڕێنـــەوە و دەگرییـــن، لـــەو دەمەیـــدا قەســـابەكان كێـــرد دەنێنـــە ملـــی 
ــدوو،  ــە زینـ ــاری هەمیشـ ــار. مـ ــدا مـ ــەو دەمەیـ ــك لـ ــتییەكان. ڕێـ كوشـ
مـــاری ئاشـــقە ژیـــان، مـــاری ئاشـــقە ژن، پەیـــدا دەبـــێ. پەیـــدا دەبـــێ 
و جلیتـــان دەكا، جلیتـــان دەكا و كلـــك لەخوێنـــی قوربانییـــەكان وەردەدا 
و دەفیشـــقێنێ، دەفیشـــقێنێ دەنگـــی دنیـــا پـــڕ دەكا. دنیـــای پـــڕ 
دەكا و هەرچـــی مـــاری بـــن بـــەردان هەیـــە، هەرچـــی مـــاری ســـەر 
ـــە، هەرچـــی مـــاری  ـــن ســـواندان هەی ـــە، هەرچـــی مـــاری ب عـــەردان هەی
ــەدوو  ــەك دەم بـ ــەك جـــێ یـ ــان یـ ــەر هەموویـ ــە، هـ ــاخان هەیـ ــە شـ كەلەنـ
دەنگـــی شـــای مارانـــەوە دێـــن ! دێـــن. دێـــن و لـــەدەوری شـــای مـــاران 
كۆدەبنـــەوە، كۆبوونـــەوەی نوێژكـــەر لـــەدەوری مـــەالی، كۆبوونـــەوەی 
ــێخ،  ــەدەوری شـ ــش لـ ــەوەی دەروێـ ــەر، كۆبوونـ ــەدەوری ئەفسـ ــەرباز لـ سـ
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مـــار مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو مـــاری نەتـــرس مـــاری ئاشـــقە ژیـــان، 
مـــاری عاشـــق، مـــاری هەمیشـــە ئامـــادە، مـــاری شـــای مـــاران.. یـــەك 
ـــری پاشـــان مـــار،  ـــان دەژمێ ـــەك یەكی ـــەوە، ی ـــەك مـــارەكان بەســـەر دەكات ی
مـــاری شـــای مـــاران، هەڵدەســـتێتەوە ســـەر كلـــكان ! مـــاران مـــاری لەبـــن 
عەردانـــەوە هاتـــوو، مـــاری لەبـــن بەردانـــەوە هاتـــوو، ئەوانیـــش لـــەدوای 
ـــكان و  ـــكان، هەڵدەســـتنەوە ســـەر كل شـــای مـــاران هەڵدەســـتنەوە ســـەر كل
ســـەمای مـــاران دەســـت پێـــدەكات. ئـــەو ســـەمایەیی هـــەر لەمـــاران دێ، 

ســـەمای ســـەر ئـــاوێ، ســـەمای ســـەر شـــەپۆالن.
ـــاوا  ـــاران ئ ـــك، ب ـــد جارێ هـــەر ســـاڵەی زســـتانان، هـــەر زســـتانەی چەن
دادەبـــارێ، ئـــاوی بارانـــێ، لەچیـــای بڵباســـانەوە شـــۆڕ دەبێتـــەوە، لەجۆگە 
ــە  ــەوە و دەڕژێتـ ــەرەوژێر دەبێتـ ــەوە، سـ ــەرەوژێر دەبێتـ ــەوە سـ ــا جیاكانـ جیـ
كەنـــدی كەندێنـــاوێ، ئـــاوی بارانـــێ لـــە زوورگـــی زوورگـــەزراوی شـــۆڕ 
دەبێتـــەوە، لەجۆگـــە جیـــا جیاكانـــەوە ســـەرەوژێر دەبێتـــەوە، ســـەرەوژێر 
دەبێتـــەوە و دەڕژێتـــە كەنـــدی كەندێنـــاوێ، كەنـــدی كەندێنـــاوێ ئـــاوا 
هەڵدەســـتێ و ئـــاوا لێـــواو لێـــو دەبـــێ، شـــەپۆالن دەكاو دەنووڕێنـــێ، 
ــر  ــەرەو ژێـ ــەپۆڵ سـ ــەدوای شـ ــەپۆڵ لـ ــد شـ ــووڕەو تونـ ــێ و تـ دەنووڕێنـ
دەبێتـــەوە، ســـەرەو ژێـــر دەبێتـــەوە و هەرچییەكـــی بكەوێتـــە پێـــش ڕای 
دەپێچـــێ، خانـــووان دەڕووخێنێ،لـــەودان دەڕووخێنـــێ، تانـــۆكان دەبـــا، 
ـــچ  ـــا پێچـــاو پێ ـــا، دەیانب ـــەوە دەب ـــا، النكـــی بەمنداڵ ـــارەوە دەب واڵخـــی بەب

شـــەپۆلە و شـــەپۆل، ســـەراو بنیـــان دەكا.
لـــەو ڕۆژانـــە، لـــەو دەمانـــە، كەكەنـــد. كەنـــدی كەندێنـــاوەی بە شـــەپۆلە 
گـــەورە و گرانەكانـــی، بەدەنگـــە پـــڕ لەتـــرس و تووڕەیییەكانـــی خـــۆی 
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لەتـــەواوی ڕۆژەكانـــی ســـاڵ جیـــا دەكاتـــەوە، بەترســـە بـــێ ئامـــان و نـــووڕە 
نـــووڕە بـــێ بەزەییەكانـــی، ســـام بەســـەر تـــەواوی ناوچەكـــە دادەگـــرێ، ســـام 
بەســـەر تـــەواوی گیانلەبـــەرو بـــێ گیانـــەكان دادەگـــرێ، لـــەو ڕۆژەدا، 
لـــەو دەمەیـــدا تـــەواوی جووتیـــار و مەڕدارەكانـــی كەندێنـــاوەی، خەڵكـــی 
تـــەواوی ئەوبـــەر و ئـــەم بـــەری كەنـــدی كەندێنـــاوەی، بەوێنـــەی خەڵكـــی 
ــەوە  گونـــدی عاڵـــاڵی. مـــەالكان دووعایـــێ دەكـــەن، ژنـــەكان بەگریانـ

دەپاڕێنـــەوە، منداڵـــەكان بەترســـەوە چـــاو لـــە گـــەورەكان دەكـــەن.
لەوبـــەر و لـــەم بـــەری كەنـــدی. كەندێنـــاوەی جووتیـــار و مـــەڕدارەكان 
دەرێ،  دێنـــە  خۆیـــان  لەگونـــدی  دەرێ،  دێنـــە  خۆیـــان  لەماڵـــی 
دێنـــەدەرێ و دەچنـــە ســـەر لێـــواری كەنـــد. كەنـــدی لێـــواو لێـــو پـــڕ و 
ـــە شـــەپۆلەكان  ـــەو شـــوێنەی نەرم ـــا ئ ـــرس، دەچـــن ت ـــدو بەت ـــووڕە و تون ت
ــرە  ــەن، پیـ ــەالكان دووعایـــێ دەكـ ــەون، مـ ــان دەكـ ــمی پێاڵوەكانیـ ــەر سـ بـ
پیـــاو و حاجییـــەكان دووعایـــێ دەكـــەن، ژنـــەكان بەگریانـــەوە دەپاڕێنـــەوە، 
منداڵـــەكان بەترســـەوە چـــاو لـــە گـــەورەكان دەكـــەن، هـــەژارەكان مریشـــكی 
دەكوژنـــەوە، مریشـــكی قوربانـــی، مـــەردارەكان بەردیلـــی دەكوژنـــەوە، 
بەردیلـــی قوربانـــی، دەوڵەمەنـــدەكان گۆلكـــی دەكوژنـــەوە، گۆلكـــی 
قوربانـــی، خوێنـــی كوشـــتییەكان تێكـــەڵ شـــەپۆلە تـــووڕەكان دەبـــێ، 
ـــرم دەلرمێنـــێ و كەفـــان دەكا، كەفـــی  ـــووڕەو بەلرمـــە ل ـــدی ت ـــد. كەن كەن

لەخوێنـــدا ســـوور. 
لـــەم ڕۆژانـــەدا، لـــەم كاتانـــەدا، هەمـــوو گونـــدەكان، گونـــدە زۆرەكانـــی 
كەندێنـــاوەی، لـــەم بـــەرو لەوبـــەری كەنـــدی كەندێنـــاوەی، بەدرێژایـــی 
كەنـــدی كەندێنـــاوەی، هەموویـــان وەكـــو گونـــدی عاڵـــاڵی. عاڵـــاڵی 
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ــدان،  ــوو گونـ ــە هەمـ ــەو گونـــدەی لـ ــدان، ئـ ــوو گونـ ــا گونـــدی هەمـ شـ
ــا  ــڕ لەدووعـ ــینگ پـ ــەی سـ ــەو مەالیـ ــدی، ئـ ــەالی گونـ ــرە! مـ گوندتـ
ســـینگ پـــڕ لەپاڕانـــەوە، لەپێـــش هەمـــوو خەڵكـــی، هەمـــوو خەڵكـــی 
گونـــدی، بەترســـەوە بەئیمانـــەوە دەپاڕێتـــەوە، پیـــرە پیـــاو و حاجـــی و 
ڕیـــش ســـپییەكان لـــەدوای ئـــەو دەپاڕێنـــەوە، ژنـــە ســـەر ســـپییەكان، 
تـــازە  كیـــژە  كیـــژەكان،  قەیـــرە  ژنـــەكان،  جوانـــە  جوامێـــرەكان،  ژنـــە 
پێگەیشـــتووەكان،، منداڵەكان. منداڵە دڵ پڕ لەترس و سەرســـامییەكان، 
ئەوانیـــش لـــەدوای مـــەالی، لـــەدوای پیـــرە پیـــاو و حاجییـــەكان دووعـــای 
دەگێڕنـــەوە، دەگێڕنـــەوە و دەپاڕێنـــەوە، دەپاڕێنـــەوە لەســـەر ئـــاوازی 
شمشـــاڵی )شـــێتە!(ی، ئـــەو شـــێتەیەی كـــە فـــوو لـــە شمشـــاڵ دەكات، 
ـــەرد گـــوێ  ـــوی، ب ـــی دەبزێ ـــە پەنچەكان ـــی ك ـــەر شمشـــاڵ دێن ـــان وەب گی
دەگـــری، دار گـــوێ دەگـــری، بـــا گـــوێ دەگـــری، ئـــاو گـــوێ دەگـــری.
لەوبـــەری كەنـــدێ، بەرامبـــەر خەڵكـــی گونـــدی، گونـــدی عاڵـــاڵی، 
شـــای مـــاران، مـــاری ئاشـــقە ژیـــان، مـــاری ئاشـــقە ژن، مـــاری ئاشـــقە 
ئـــاو، سەردەســـتەی مـــاران، هەڵســـاوەتەوە ســـەر كلـــكان، هەرچـــی مـــار 
ـــەدوای شـــای مـــاران  ـــن عـــەردان ل ـــەردان، مـــاری ب ـــن ب ـــە، مـــاری ب هەی
هەڵســـاونەتەوە ســـەر كڵـــكان. لەســـەر ئـــاوازی پاڕانـــەوەی مـــەاڵی، 
لەســـەر ئـــاوازی پاڕانـــەوەی پیرەمێـــردو پیاوچاكانـــی گونـــدی، لەســـەر 
ئـــاوازی پاڕانـــەوەی پیرەژنەكانـــی گونـــدی، لەســـەر ئـــاوازی گریانـــی 
ـــەوە و  ـــاوازی شمشـــاڵی شـــێتەی دەلەرن ـــدی، لەســـەر ئ ـــی گون منداڵەكان
ســـەمایێ دەكـــەن، ســـەمای پاڕانـــەوە، ســـەمای قوربانیـــدان، ســـەمای 
ســـەر ئـــاوێ، ســـەمای ســـەر شـــەپۆالن. لـــە بەرامبـــەر كەنـــد. كەنـــدی 
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ـــدەی  ـــدی تـــووڕەو تونـــد، تونـــدو تێنـــووە خوێـــن، ئـــەو كەن هەڵچـــوو، كەن
ڕۆژێـــك لـــە ڕۆژان، ڕووبـــار بـــووە، ڕووبـــاری دەریـــا ئاســـا، ڕووبـــاری 
پڕاوپـــڕ لـــە ئـــاو، ســـاڵ دوانـــزەی مانـــگ پڕاوپـــڕ لەئـــاو، ئـــەو ئـــاوەی 
كـــەس نەیدەزانـــی ســـەری لەكوێـــوە هەڵدەبـــێ و بنـــی لەكـــوێ دەكوژێتـــەوە.
ــەم  ــەرو ئـ ــەو بـ ــی ئـ ــوو گوندەكانـ ــدی، هەمـ ــی گونـ ــوو خەڵكـ هەمـ
بـــەری كەنـــدی كەندێنـــاوەی، لـــە یـــەك ســـاتدا دەپاڕێنـــەوە، هەمـــوو 
ـــەن،  ـــەك ســـاتدا ســـەمایێ دەك ـــە ی ـــدەكان ل مـــارەكان مـــاری هەمـــوو گون
لـــە یـــەك ســـاتدا كوشـــتییەكان دەكوژنـــەوە، لەیـــەك ســـاتدا خوێنـــی هەمـــوو 
قوربانییـــەكان دەڕژێنـــە نێـــو ئـــاوی تـــووڕە و بەلرمەلـــرم و تێكـــەڵ شـــەپۆلە 
تـــووڕەكان دەبـــن، ئـــەو شـــەپۆاڵنەی هـــاوار دەكـــەن، هاوار دەكـــەن و خوێنیان 
ـــی  ـــە ڕۆژهەاڵت ـــا دەگات ـــاوای دووری دوورەوە، ت ـــە رۆژئ ـــد ل دەوێ، كەن
دووری دوورەوە، بەدرێژایـــی درێژیـــی كەنـــدی كەندێنانـــەوەی، لەنێـــوان 
هەمـــوو گونـــدەكان گونـــدە زۆرەكانـــی كەندێنـــاوەی، بەبەرچـــاوی هەمـــوو 
گوندییـــەكان، كەند..كەنـــدی هەڵچـــوو، كەنـــدی تـــووڕە، كەنـــدی تێنـــووە 

ـــن، كـــەف دەكات كەفـــی ســـوور كەفـــی خوێنـــاوی.  خوێ
مـــەالو پیـــرە پیـــاو و حاجـــی و ڕیـــش ســـپی و شـــۆڕە ژن و منداڵـــەكان 
بـــەردەوام دەپاڕێنـــەوە، مـــارەكان بـــەردەوام ســـەمایێ دەكـــەن، شـــێتە ئـــەو 
ـــو و  ـــی ئەفســـووناوییە لێ شـــێتەیەی شمشـــاڵی ئەفســـووناوییە، پەنجەكان
هەناســـەی ئەفســـووناوییە، بەهونـــەرەوە پەنجـــە لـــە شمشـــاڵ دەبزێـــوی، 
هـــەزاران  بـــاوە،  ناوچەیـــەی  لـــەو  ســـاڵە  هـــەزاران  هونـــەرەی  ئـــەو 
ســـاڵە هونەرمەنـــد. هونەرمەنـــدی بـــێ وێنـــە هونەرمەنـــدی هەمـــوو 
هونەرمەنـــدان، پشـــت بەپشـــت لێكـــی وەردەگرنـــەوە دەیدەنـــەوە یـــەك، كـــوڕ 



پیری كێوان و بەردەژن 198

لەباوكـــی وەردەگـــرێ، بـــاوك دەیداتـــەوە بەكـــوڕ، بـــاب لەپاپیـــرە گـــەورەی 
وەرگرتـــووە، باپیـــرە لەباپیـــرەی وەرگرتـــووە، هـــەزاران ســـاڵە هونەرمەنـــدان 
ــق و  ــڕ لەئیشـ ــێتەیەی دڵ پـ ــەو شـ ــێتە ئـ ــەك، شـ ــت دەیدەنەوەیـ پشتاوپشـ

هونـــەر، ئـــەو هونـــەرە لەمێژینـــە و بااڵیـــە !
زۆر هونەرمەندانـــە، لـــە هونەرەمەندانـــی پێـــش خـــۆی وەرگرتـــووە، 
ـــاد  ـــی زی ـــە ڕێكـــی خســـتووە و لێ ـــە، هونەرمەندان ـــووە و لێهاتووان وەرگرت
ـــە عێشـــق  ـــەو تەمەنـــی پەنجـــا ســـاڵییەوە، بەدڵـــی پـــڕ ل كـــردووە، ئێســـتا ب
ـــەرەوە، زۆر بەئەفســـووناوی لێـــوی خســـتووتە ســـەردەمی شمشـــاڵ  و هون
و هونەرمەندانـــە هەناســـەی تـــێ دەكاو ئاشـــقانە پەنجـــەی تەمـــەن 
ـــوی.  ـــەر بەســـەربردووەكانی دەبزێ ـــی، پەنجـــە لەهون ـــەر ڕاهاتووەكان لەهون
چ بزاوتنێـــك : ئاوازێـــك لەژێـــر بزاوتنـــی ئـــەو پەنجانـــە پەیـــدا دەبـــێ، 
مـــەال خـــۆی لەبیـــر دەكا، حاجـــی خـــۆی لەبیـــر دەكا، ڕیـــش ســـپی و 
ســـەر ســـپییەكان خۆیـــان لەبیـــر دەكـــەن، شـــۆڕە ژن و جوانـــەژن و منداڵـــە 
ترســـاوەكان خۆیـــان لەبیـــر دەكـــەن، مـــارەكان خۆیـــان لەبیـــر دەكـــەن، شـــای 
ــەری  ــار لەوبـ ــد، مـ ــەری كەنـ ــك لەمبـ ــر دەكا، خەڵـ ــۆی لەبیـ ــاران خـ مـ
ــاوازی  ــەڵ ئـ ــون، لەگـ ــەر و ئەفسـ ــڕ لەهونـ ــاوازی پـ ــەڵ ئـ ــد، لەگـ كەنـ
شمشـــاڵی شـــێتەی: ئـــەو ئـــاوازەی لەهیـــچ كوێـــی دنیـــا نەبیســـتراوە  ! 
لەگـــەڵ ئـــەو ئـــاوازەی خەڵكـــی گونـــدی دەلەرنـــەوە، مـــارەكان دەلەرنـــەوە.
شـــەپۆل بەردەوامـــە، مـــەال بەردەوامـــە، مـــار بەردەوامـــە، شـــێتە 
دەڕەونـــەوە،  هـــەورەكان  شمشـــاڵ  بەردەوامیـــی  لەگـــەڵ  بەردەوامـــە. 
شـــەپۆلەكان كـــەم دەبنـــەوە : ئـــاو لـــە كەمـــی دەدا، شـــای مـــاران. 
ـــاو، مـــاری ئاشـــقە ســـەما، زۆر  ـــان، مـــاری ئاشـــقی ئ مـــاری ئاشـــقە ژی
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هونەرمەندانـــە، زۆر ئاشـــقانە، لەســـەر ئـــاوێ، لەســـەر ئـــاوی كەنـــدی 
ــای  ــەمای شـ ــاران، سـ ــەمای مـ ــەمایێ، سـ ــە سـ ــاوێ، دەكەوێتـ كەندێنـ
مـــاران، ســـەمای ســـەر ئـــاوێ، مـــارەكان، مـــاری بـــن بـــەردان، مـــاری 
بـــن عـــەردان، هەموویـــان لـــەدوای شـــای مـــاران، لەســـەر ئـــاوازی 
شمشـــاڵی شـــێتەی دەكەونـــە ســـەمایێ، ســـەمایەك هـــەر لەمـــاران دێ، 
هـــەر لەخۆیـــان دێ، مـــەال و پیـــرە پیـــاوو ڕیـــش ســـپییەكان، شـــۆڕە ژن و 
ـــەوە ! شـــێتە  ـــەردەوام دەلەرن ـــەكان، ب ـــە ژن و كچـــە جوان ـــەكان، جوان منداڵ
بـــەردەوام شمشـــاڵی دەژەنـــێ، شـــای مـــاران بـــەردەوام بەلەشـــكری مـــارەوە 

ــاران ســـەمای ســـەر ئـــاوێ. ســـەمای دەكا، ســـەمای مـ
مـــەال بەردەوامـــە، شـــێتە بەردەوامـــە، شـــای مارانـــی بەردەوامـــە، كەند. 
كەنـــدی كەندێنـــاوێ، ئـــەو كەنـــدەی كـــە پـــڕ دەبـــێ، كـــە لێـــواو لێـــو دەبـــێ 
- خوێنـــی دەوێ ! بـــەردەوام كـــەم دەبێتـــەوە، كەفـــی خوێنـــاوی نامێنـــێ، 
شـــەپۆلی تـــووڕەو تونـــد نامێنـــێ، ئـــاو ئـــەو ئـــاوی تـــووڕەو تونـــدو بـــێ 
بەزەیـــی، ئـــەو ئـــاوەی وەكـــو ئەژدیهـــا بـــە لرمەلـــرم : باریـــك دەبێتـــەوە 
ـــد و وەك گـــورزە ئارمـــووش  ـــی كەن ـــە بن ـــد، دەكەوێت ـــی كەن ـــە بن دەكەوێت
ئارمووشـــی نـــەرم نـــەرم و شـــل شـــل و هێـــواش هێـــواش دەخشـــێ، دەخشـــێ 

ـــزر دەبـــێ. ـــە چاوب ـــەرم دەڕوا و ل ـــەرم ن و ن
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خەڵكەكـــە دەڵێـــن: خاكـــی كـــۆن و پیـــرۆز و پـــڕ لەبەرەكەتـــی 
كەندێنـــاوەی، ئـــەو خاكـــەی ســـەر زەوی و ژێرزەوییەكـــەی پڕاوپـــڕە 
لەخێـــر و بێـــر ! ئـــەو خاكـــە ئـــەو خێـــرو بەرەكەتـــە، بـــێ بـــاران، بارانـــی 
ســـەر چـــاوەی ژیـــان بەهیـــچ ناچـــێ، خەڵكەكـــە : لەگرمـــەی 
گـــەوارە، لەبارانـــی پشـــك گـــەورە، لـــە بارانـــی ســـەر بـــەكاڵوە، 
لەبارانـــی بـــەردەوام، گوڵـــە جوانەكانـــی بەهـــار دەبینـــن. كێڵگـــە ســـەوز 
و بەهـــات و باتەكانـــی بەهـــار دەبینـــن. ڕەوســـە گـــەورە و دەنكـــە 
گەنمـــە لیـــرە ئاســـاكانی هاوینـــان دەبینـــن. مێـــوە بەتامەكانـــی پایـــزان 
دەبینـــن. گوانـــی پـــڕ شـــیرو شـــیری پـــڕ بەرەكەتـــی مێگەلـــەكان 
دەبینـــن، بـــەاڵم، ئـــەم خێـــرو بەرەكـــەت و جوانـــی و پیرۆزییـــە، ئاوێزانـــە 
بـــە تـــرس ! ترســـی هەڵســـانی كەنـــدی كەندێنـــاوەی، ترســـی تووڕەیـــی 
ــاران،  ــدەی زۆر جـ ــەو كەنـ ــاوەی، ئـ و بـــێ ئامانـــی كەنـــدی كەندێنـ
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مێگەلـــی بەشـــوانەوە بـــردووە، گونـــدی بەمزگەوتـــەوە بـــردووە، النكـــی 
بەمنداڵـــەوە بـــردووە، بـــاوك و كـــوڕی لێـــك كـــردووە، بـــووك و زاوای 
ــردووە،  ــەودەی كای بـ ــردووە، لـ ــی بـ ــەی گەنمـ ــردووە، ڕەوسـ ــك كـ لێـ
ئـــەو كەنـــدە، ئـــەو كەنـــدەی كەندێنـــاوەی كـــە هەڵســـاوە و تـــووڕە 
ــەوە،  ــك ڕەش كردووتـ ــك گوندێـ ــە ماڵێـ ــی لـ ــاران ژیانـ ــووە، زۆر جـ بـ
ــی  ــەی بەدرێژایـ ــەو ترسـ ــە، ئـ ــە لەمێژینەیـ ــەو ترسـ ــە ! ئـ ــەو ترسـ ئـ
ڕۆژهەاڵتـــەوە،  لەرۆژهەاڵتـــی  كەندێنـــاوەی،  كەنـــدی  درێـــژی 
تاوەكـــو ڕۆژئـــاوای ڕۆژئـــاواوە، لـــە تـــەك ماڵـــەكان، ماڵـــە زۆرەكانـــی 
عاڵـــاڵی لـــە تـــەك گونـــدەكان، گونـــدە زۆرەكانـــی كەندێنـــاوەی، ســـێ 
وەرزی ســـاڵ خەوتـــووە، هـــەر تەنیـــا بـــە زســـتانان ! زســـتانی دوور 
و درێـــژی كەندێنـــاوەی، زۆر جـــاران لەگـــەڵ گرمـــەی گـــەوارە، 
لەگـــەڵ شـــریقەی برووســـك بەئـــاگا دێ، بەئـــاگا دێ و دەلرمێنـــی، 
لرماندنێـــك ترســـی لەمێژینـــە و پـــڕ كارەســـاتی لـــە دڵـــی یەكەیەكـــەی 
خەڵكـــی عاڵـــاڵی، خەڵكـــە زۆرەكانـــی عاڵـــاڵی، لەدڵـــی یەكەیەكـــەی 
خەڵكـــی گونـــدی، گونـــدە زۆرەكانـــی كەندێنـــاوەی دەژێنێتـــەوە،، ئـــەو 
كەنـــدەی كـــە هەڵدەســـتێ، كـــە تـــووڕە دەبـــێ، زۆر جـــاران، زۆر 
ســـااڵن، نـــە لەدووعـــای مـــەال، مـــەالی ســـینگ پـــڕ لـــە دووعـــا، 
ســـینگ پـــڕ لـــە قورئـــان، نـــە لەپاڕانـــەوەی پیـــر و پیاوچاكـــەكان، نـــە 
لەگریـــان و نـــزای پیرەژنـــان، نـــە لەتـــرس و سەرســـامیی منـــدااڵن، نـــە 
ـــە لەشمشـــاڵی  ـــە ســـەمای شـــای مـــاران و ســـەمای ســـەر ئـــاوێ، ن ل
شـــێتەی، نـــە لەخوێنـــی ســـووری كوشـــتییەكان، لـــە هیـــچ ناگەڕێتـــەوە، 
ناگەڕێتـــەوەو كوێرانـــە و بـــێ بەزەیییانـــە دەســـەاڵتدارانە، ئـــەوە دەكات، 

كـــە دەیـــكات، دەیـــكات و كردوویەتـــی و بـــەردەوام دەیكاتـــەوە.
خەڵكەكـــە دەڵێـــن: تووڕەیـــی تووڕەیـــی بـــێ بەزەیییانـــەی بەردەوامـــی 
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زســـتانی كەنـــدی كەندێنـــاوەی هێـــرش. هێرشـــی بـــێ بەزەییانـــەی 
ــی  ــار، تامـ ــوار كەنـ ــەر چـ ــی هـ ــچ لەبارانەبووەكانـ ــا هیـ ــی شـ بەردەوامـ
خۆشـــی و ڕەنگـــی جوانـــی و بەرەكەتـــی زەوی و پیرۆزیـــی ناوچەكەیـــان 
ــن  ــر خوێـ ــاوەی تێـ ــووی كەندێنـ ــووڕە و هەڵچـ ــدی تـ ــە كەنـ ــوە، نـ گۆڕیـ
دەبـــێ، نـــە شـــا زۆر و هیـــچ لەبارانەبووەكانـــی دەوروبـــەر لـــە خوێـــن 

ڕشـــتن بێـــزار دەبـــن.
ــە  ــی نییـ ــە خاڵـ ــی ناوچەكـ ــە ئاوێكـ ــچ دڵۆپـ ــن: هیـ ــە دەڵێـ خەڵكەكـ
ــتەزمان، هیـــچ  ــاه وقوربانییەكـــی بەسـ لەخوێنـــی مرۆڤێكـــی بـــێ گونـ
چەنگـــە خاكێكـــی ناوچەكـــە خاڵـــی نییـــە لەخوێنـــی مرۆڤێكـــی بـــێ 

گونـــاه وقوربانییەكـــی بەســـتەزمان.
خەڵكەكـــە دەڵێـــن: ئەگـــەر ئـــەو هەڵچـــوون و تووڕەبوونـــەی كەنـــدی 
ـــاران. بارانـــی ســـەرچاوەی ژیـــان، بارانـــی جوانـــی  كەندێنـــاوەی نەبـــێ، ب
و خۆشـــی و پیرۆزییـــە. زۆر جـــاران كـــە بـــاران لـــێ دەكاتـــەوە، كـــە ئـــاوی 
كەنـــد و جۆگەلـــەكان دەنیشـــنەوە، زۆر شـــتی كـــۆن، كـــۆن و جـــوان، جـــوان 
ـــان بەجـــێ دێڵـــن، زێـــڕ. لیـــرەی  ـــەدوای خۆی ـــرخ و پیـــرۆز ل ـــرخ، بەن و بەن
زێـــڕ، خەناوكـــەی زێـــڕ، ئەنگوســـتیلەی زێـــڕ، لەژێـــر زەوی بەدەردێخـــن، 
ــن،  ــراو بەجـــێ دێڵـ ــەردی نووسـ ــەرد، بـ ــەری بـ ــوان، پەیكـ ــەری جـ پەیكـ
پاشـــماوەی كۆشـــك و بناخـــەی تـــەالری كـــۆن، كۆنـــی ســـەردەمی 
ـــەو  ـــە، ل ـــۆرە باران ـــەو ج ـــاش ئ ـــن. لەپ ـــووس!!(()19( ێ بەدەردێخ ))دەقنەن
ڕۆژە تایبەتییانـــە، جووتیـــار و مـــەڕداری كەندێنـــاوەی بەئاقاڕیـــدا پـــەرت 
دەبـــن، ئـــەو شـــتە جـــوان و بەنـــرخ و پیـــرۆزو كۆنانـــە كۆدەكەنـــەوە، ئـــەو 
ـــەو  ـــەوە، ئ ـــاوێ دەترســـیكێنەوە كۆدەكەن ـــەر هەت ـــەی لەب ـــرە زێڕان ـــڕو لی زێ
ــەوە،  ــە دەرێ، كۆدەكەنـ ــۆڵ هاتووتـ ــاك و خـ ــان لەخـ ــەی نیوەیـ پەیكەرانـ

ـــەن. ـــەوێ دەسنیشـــان دەك ـــەدەر دەك ـــان ب ـــەو كۆشـــكانەی بناخەی ئ
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ئەگـــەر تووڕەیـــی و هەڵچوونـــی كەنـــدی كەندێنـــاوەی، هەربـــە تەنیـــا 
ـــەوا تووڕەیـــی  لەپـــاش بارانـــی زۆر و تەنیـــا لەكـــەژی زســـتاندا دەبـــێ. ئ
ـــا  ـــار، پاش ـــەر چـــوار كەن ـــی ه ـــچ لەبارانەبووەكان ـــی پاشـــا هی و هەڵچوون

ـــووەكان، لەهـــەر چـــوار وەرزی ســـاڵە. ـــن نەهات زۆر و لەب
ئەگـــەر هەڵچوونـــی كەنـــدی كەندێنـــاوەی بەتایبـــەت لـــەدوای گرمەی 
ـــێ !  ـــی ســـێ رێزب گـــەوارە و شـــریقەی برووســـكی زســـتانانە دوای باران
ئـــەوا تووڕەیـــی و هەڵچوونـــی پاشـــاكان، پاشـــا هیـــچ لەبارانەبـــووەكان. 
ـــی  ـــە، جەژن ـــی جەژن ـــش ڕۆژان ـــار، پێ ـــەر چـــوار كەن ـــی ه ـــا زۆرەكان پاش
قوربـــان و جەژنـــی ڕەمـــەزان و جەژنـــی نـــەورۆزو جەژنـــی ســـەری ســـاڵە، 
لەكاتـــی پشـــكووتنی گوڵـــە، لەكاتـــی ســـووربوونی رەوســـەیە، دوای 
پێگەیشـــتنی میوەیـــە، دوای بارانـــی پـــڕ بەرەكەتـــە، پێـــش دەســـتپێكردنی 
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ـــە !! ژیان
ـــن  ـــەوەی جۆخی ـــی كوتین ـــارەو لەكات ـــەی تەب ـــاش دروێن ئەمســـاڵەش پ
ــار و  ــەدەمین جـ ــاش سـ ــر، پـ ــە، جارێكـــی تـ ــووربوونی ڕەوسـ و پێـــش سـ
هەزارەمیـــن جـــار و بـــێ ژمارەمیـــن جـــار، پاشـــایەكی تـــر لەپاشـــا بـــێ 
ڕەســـەنەكانی مێـــژوو، لـــەو پاشـــایانەی لەهیـــچ شـــتێكدا پاشـــازادە نیـــن، 
ـــە،  ـــژ ك ـــێ، خوێنڕێ ـــتندا نەب ـــتن و خوێنڕش ـــردن و كوش ـــە وێرانك ـــا ل تەنی
لەســـەر هیـــچ مەزهـــەب و ئاییـــن و بـــاوەڕ و یاســـاو ڕەوشـــتێك نییـــە! 
خوێنڕێژێـــك و وێرانكەرێكـــە لەكۆاڵنـــە تەنگەكانـــی مێـــژووەوە پەڕیوەتـــە 
ســـەر كورســـی دەســـەاڵت و پشـــتی بەتـــەواوی خیانەتـــە نەتەوەیـــی 
داوە،  نیشـــتمانییەكان  و  مرۆڤاییەتـــی  و  ئایینـــی  و  مەزهەبـــی  و 
خوێنڕێژێكـــە لەهەمـــوو خوێنڕێژەكانـــی مێـــژوو پتـــر تێنـــووی خوێنـــە، 
وێرانكەرێكـــە ســـەد جـــار شـــارە مێروولەیـــەك وێـــران بـــكات ئۆخـــەی 
نامـــرێ، لەخوێنڕشـــتن و وێرانكـــردن و بـــەد ڕەوشـــتیدا دەرســـی لەكـــن 
هەمـــوو پاشـــا خوێنڕێژەكانـــی مێـــژوو خوێنـــدووە، وەســـتای تـــەواوی 
ئەهریمەنەكانـــی مێـــژووە، دەســـت لەبـــاوك و بـــرا و كـــچ و كـــوڕی 
خـــۆی ناپارێـــزی، ســـل لەكوشـــتنی هـــاوڕێ وهاوبیـــرو هـــاوكاری خـــۆی 
ــە! هیـــچ  ــەوە نییـ ــاو ڕەوشـــت و ئاینێكـ ــەوە، پابەنـــدی هیـــچ یاسـ ناكاتـ
ـــەو لەپێنـــاوی بەرژەوەنـــدی  ـــەو پیـــرۆز نییـــە ! ئ شـــوێن و ڕۆژێـــك الی ئ
و ئـــارەزووی نەخۆشـــانەی خـــۆی، هەمـــوو ڕۆژێـــك بـــە ڕۆژی شـــەڕ 
دەزانـــێ، هەمـــوو جێگایـــەك بەمەیدانـــی شـــەڕ دەزانـــێ، هەمـــوو كەســـێك 
بەقوربانـــی خـــۆی تێـــدەگا، لەســـەر ئـــاوازی شـــەڕ خـــەوی لـــێ دەكـــەوێ 

و هـــەر بەئـــاوازی شـــەڕیش لـــە خـــەو بەئـــاگا دێ.
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ئـــەم پاشـــایە ! ئـــەم پاشـــا هیـــچ لەبارانەبـــووەی تەنیـــا لـــە خوێنڕشـــتن 
و وێرانكردنـــدا لەپاشـــا دەچـــێ، كـــە جەیشـــی بـــەرەو كەندێنـــاوەی بـــەڕێ 
كـــرد، ئـــەو جەیشـــەی ســـەریان، ســـەری پێـــش مێـــژووە، چەكـــی دەســـتیان 
ــەی  ــەو چەكانـ ــتەمە، ئـ ــەدەی بیسـ ــن چەكـــی سـ ــن و گەرمتریـ تازەتریـ
لـــە كوورەكانـــی ڕۆژهـــەاڵت ! لـــە كوورەكانـــی ڕۆژئـــاوا خۆشـــكراون : 
ئـــەو چەكانـــەی بەپـــارەی خوێنـــی خەڵـــك و بەپـــارەی پارووەنانـــی دەمـــی 
خەڵـــك كـــڕاون، خەڵكـــی واڵت، ئـــەم واڵتـــەی پاشـــاكەی وێرانـــی دەكات 

ـــەم خەڵكـــەی پاشـــاكەیان خوێنیـــان دەڕێـــژێ !! و ئ
ــەری پێـــش  ــەریان سـ ــە سـ ــەی كـ ــەو جەیشـ ــەوت : ئـ جەیـــش بەڕێكـ
مێـــژووەو چەكـــی دەســـتیان، تازەتریـــن و گەرمتریـــن چەكـــی ســـەدەی 

ــتەمە! بیسـ
ـــە كوشـــتندا كارگەیەكـــی  ـــەو جەیشـــەش ل ـــەڕێ كـــەوت.. ئ ـــش ب جەی

ـــە خوێنڕشـــتندا تێرنەخۆریەكـــی ئەفســـانەیە! ـــڕ بەرهەمـــە، ل پ
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ئـــەو بەیانییـــە كـــە لەگونـــدی عاڵـــاڵی ڕا تەماشـــای ڕۆژئـــاوای 
ــتت  ــردو هەسـ ــە(ت دەكـ ــای الی )بازاڕگـ ــرد، تەماشـ ــاوەت دەكـ كەندێنـ
ڕادەگـــرت، دووكەڵـــت دەبینـــی بـــەرز دەبـــووەوە، دووكەڵـــی ســـووتانی 
گونـــدان، گونـــدە زۆرەكانـــی كەندێنـــاوەی، دووكەڵـــی ســـووتانی جۆخیـــن 
و پەرێزوگیشـــەكان، دەنگـــی تۆپـــت دەبیســـت، ئـــەو تۆپانـــەی بـــەرە بـــەرە 
ـــك  ـــەو بەنیشـــان دەهاویشـــترانە هەمـــوو زیندەوەرێ ـــەوەو كوێران ـــك دەبوون نزی
ـــر  ـــات زۆرت ـــەوەو تادەه ـــەرز دەبوون ـــەكان ب ـــەك. دووكەڵ ـــوو بەرزاییی و هەم
دەبـــوون، زۆر بەقـــەد ئـــەو گوندانـــەی دەكەوتنـــە بـــەر دەســـتی جەیـــش، 
جەیشـــی داگیركـــەر : جەیشـــی ســـووتێنەر و تێكـــدەر، جەیشـــی پاشـــا 
ـــەو پاشـــایەی شـــاگردی هەمـــوو  هیـــچ لەبارانەبووەكانـــی عەرەبســـتان؛ ئ
ئەهریمەكانـــی  هەمـــوو  دەرســـی  مێـــژووە،  خوێنڕێژەكانـــی  تێكـــدەرو 
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ــا پاشـــای ئـــەو جەیشـــەی كـــە ســـەریان، ســـەری  ســـەردەم دەدات، پاشـ
پێـــش مێـــژووە. چەكـــی دەســـتیان تازەتریـــن و گەرمتریـــن چەكـــی 
ـــای  ـــاوەی لەچی ـــی كەندێن ـــەكان بەپان ـــە. دووكەڵ ـــەاڵت و رۆژئاوای رۆژه
بڵباســـانەوە تادەگاتـــە زوورگـــەزراوێ، لەگونـــدی )كەڵەشـــخان(ییەوە 
تادەگاتـــە گونـــدی )چەغەمیـــرە(ی دووكـــەڵ لەهەمـــوو گونـــدەكان بـــەرز 
دەبـــووەوە، تۆپـــەكان بەپانایـــی كەندێنـــاوەی دەیانكوتـــاو دەهاتنـــە پێـــش. 
تۆپـــەكان لەئاقـــاری بـــەر شـــوانان دەكەوتـــن ! بـــەر مێگـــەالن دەكەوتـــن، 
بـــەر ســـەپانان  بـــەر گاڕانـــان دەكەوتـــن !  بـــەر گاوانـــان دەكەوتـــن، 
ــن،  ــواران دەكەوتـ ــەر ڕێبـ ــن، بـ ــزان دەكەوتـ ــەو پەرێـ ــەر گیشـ ــن. بـ دەكەوتـ
كەســـیان نەدەپاراســـت، كـــەس و كـــەس. دووكەڵـــەكان بـــەردەوام بـــەرز 
ـــەردەوام دەتەقیـــن،  ـــەكان ب ـــدەكان، تۆپ ـــەواوی گون ـــەوە، دووكەڵـــی ت دەبوون
ـــێنەكان،  ـــەكان و گـــڕەی ماش ـــووڕەی دەباب ـــش، ن ـــە پێ ـــن و دەهاتن دەتەقی
تـــۆزی دەبابـــە زۆرەكان، ماشـــێنە زۆرەكان، لەنێـــو جەیشـــە زۆرەكـــە، هەتـــا 

دەهـــات دەهاتـــە پێـــش.
مێگەالنـــەی  ئـــەو  زۆرەكان،  مێگەلـــە  شـــوانەكانی  شـــوانەكان، 
زەكاتیـــان بەمێگـــەل لـــێ دەكـــەوت ! بەترســـەوە بەناچـــاری مێگەلەكانیـــان 
ڕووەو گونـــد شـــۆڕ كـــردەوە. گاوان گاوانـــی گاڕانـــە زۆرەكـــە )خەییـــۆ( 
كـــردەوە،  شـــۆڕ  بـــەرەو گونـــدی  بەشـــەپڕێوی گاڕانـــی  بەترســـەوە، 
ســـەپانەكان لەپەرێـــزێ، گیشـــەكارەكان لەپەرێـــزێ، پەرێزیـــان بەجـــێ 
هێشـــت بەترســـەوە بەناچـــاری ڕوویـــان لەگونـــدی كـــردەوە، رێبـــوارەكان 

بەناچـــاری بەترســـەوە گەڕانـــەوە گونـــدی، گونـــدی عاڵـــاڵی.
ــك  ــێنەكان نزیـ ــی ماشـ ــەوە، دەنگـ ــك دەكەوتنـ ــەكان نزیـ ــی تۆپـ دەنگـ
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دەكەوتنـــەوە، نـــووڕەی دەبابـــەكان نزیـــك دەكەوتنـــەوە، گوللـــە تۆپـــەكان 
ــا. ــان دەكوتـ ــدی و دەوروبەریـ ــاو گونـ بەپەرتـــی نـ

مـــەال لەســـەر ســـەكۆی مزگەوتـــێ، دووعـــای دەخوێنـــد، دووعـــای 
پاراســـتنی مـــاڵ و منداڵەكـــەی، خانـــوو ماڵەكـــەی، گوندەكـــەی، خەڵكی 
گوندەكـــەی، گونـــدی عاڵـــاڵی. پیرەمێـــردو ڕیشـــی ســـپی وحاجییـــەكان، 
پیرەژنـــەكان.  دەپاڕانـــەوە،  ئاســـمانی  لەخـــودای  دەكـــرد،  دووعایـــان 
ــەوە  ــازە هەڵهاتووەكان..بەگریانـ ــژە تـ ــەكان، كیـ ــە ژنـ ــۆڕەژنەكان، جوانـ شـ
ــان و  ــە باوەشـــی دایكەكانیـ ــەوە چووبوونـ ــەوە، منداڵـــەكان بەترسـ دەپاڕانـ
ـــەوە. مامۆســـتایان  ـــردەوەو دەپاڕان ـــان دەك ـــەوە الســـایی گەورەكانی بەگریان
لەقوتابخانـــە بەترســـەوە قوتابییەكانیـــان بەردابـــوو، قوتابییـــەكان بەترســـەوە 
ــەورەكان،  ــی گـ ــن باڵـ ــە بـ ــەوە، چووبوونـ ــا پەڕۆینەكانیانـ ــۆ و جانتـ بەخـ
مامۆســـتاكان لەبەردەمـــی مزگەوتـــێ تێكـــەڵ خەڵكـــی گونـــدی ببـــوون. 

ئەوانیـــش بەترســـەوە، بەسەرســـامییەوە دەپاڕانـــەوە.
لەنێـــو گونـــدی، لەنێـــو حـــەوش و ماڵـــەكان، لەنێـــو كۆاڵن، مریشـــكەكان 
جێیـــان بەخـــۆ نەدەگـــرت و دەیانقورتانـــد، كەڵەشـــێرەكان لەترســـان بانگیـــان 
دەدا. مـــەڕ و بزنـــەكان دەیانقاڕانـــد و دەیانباعانـــد، كـــەرەكان دەزەڕیـــن، 

ســـەگەكان دەنووســـكانەوە و تێكدەســـووڕان.
لـــە گەڕەكـــی گەردییانـــەوە، لـــەو ماڵـــی پەڕگـــەی، لـــەو ماڵـــەی 
تەنیشـــت گـــردی، ئـــەو گـــردەی شـــەوانە گـــرۆز گـــرۆز نـــووری لـــێ بـــەرز 
ـــەنی  ـــی حاجـــی حەس ـــەنی، باپیران ـــەی حاجـــی حەس ـــەو ماڵ ـــەوە، ل دەبێت
هەموویـــان لـــەو حـــەوش و ماڵـــە گـــەورە بـــوون، لـــەو ماڵـــە، ژنێـــك دوو 
ــی  ــێ خواسـ ــك و بەپـ ــر باڵێـ ــتبووە ژێـ ــەی خسـ ــاوا هەریەكـ ــی سـ منداڵـ
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بەنەرمـــە غـــار بەترســـەوە، بـــەرەو مزگـــەوت، بـــەرەو ئاپوورایـــی خەڵكەكـــە 
غـــاری دەدا، ســـەگ. ســـەگی چـــاو بەفرمێســـك، ئـــەو ســـەگەی 
ــەر  ــوح، سـ ــی نـ ــەگی حەزرەتـ ــەزی سـ ــەر ڕەگـ ــەوە سـ ــەن دەچێتـ بەڕەسـ
ڕەگـــەزی ســـەگی حەزرەتـــی ئـــادەم. ســـەگی بەهەشـــتی، ئـــەو ســـەگەش 
ـــرو جـــوان،  ـــوو. خەڵكەكـــە، پی ـــە پێخواســـەكە كەوتب بەوشـــتییەوە دوای ژن
ژن و پیـــاو، گەنـــج و منـــداڵ، لـــەدەوری مزگـــەوت وری بـــوون، مـــەال..
ــی  ــەرز مەندیلـ ــە بـ ــایی خەڵكەكـ ــو ڕەشـ ــپی، لەنێـ ــل سـ ــەالی مەندیـ مـ
ســـپی دەچـــۆوە. مەندیلـــی ســـپی دەچـــۆوە و دووعـــای دەكـــرد، دووعـــای 
دەكـــردو خەڵكەكـــە بـــە ژن و پیـــاوەوە، بەگـــەورەو بچووكـــەوە، تێكـــڕا 
ـــەكان، لمـــۆزی  ـــەی دەباب ـــەوە و دەیانگـــوت ))ئامیـــن((. لوول دەیانگێڕای
ماشـــێنەكان، لـــە ڕێـــگای گونـــدی ))چەغەمیـــرە(( وە بەدەركەوتـــن، لـــە 
ڕێـــگای كەنداڵـــە قەلییـــەوە بەدەركەوتـــن، لـــە ڕێـــگای )دارە خورمـــا( 
ـــدا پەرتبـــوون.  ـــەری گوندی ـــدو دەوروب ـــو گون ـــە نێ ـــن و ب ـــەدەر كەوت ـــەوە ب ی
كـــەر و بـــزن و مـــەڕو ســـەگ و مریشـــك لەنێـــو حەوشـــی و ماڵەكانـــدا 
لـــە نێـــو كـــۆاڵن و گونـــددا تێكدەســـووڕان و دەزەڕیـــن و دەیانباعانـــد و 

ـــد.  ـــد و دەحەپیـــن و دەیانقورتان دەیانقاڕان
ـــرە  ـــرەژن و پی ـــەدەوری مـــەالی، پی ـــەدەوری مزگـــەوت، ل ـــە ل خەڵكەك
پیـــاو، گـــەورەو بچـــووك كـــڕ وری بـــوون و نەیاندەزانـــی چ ڕوودەدا، 
دەنگـــی تـــۆپ و نـــووڕەی دەبابـــە و گـــڕەی ماشـــێن و قرمـــەی دەســـڕێژ 
و حەپـــەی ســـەگ و زەڕەی كـــەرو باعـــەی مـــەڕو قـــاڕەی بـــزن و 
قوقـــەی كەڵەشـــێر، هێنـــدەی تـــر دڵـــی خەڵكەكـــەی تەنـــگ دەكـــردن. 
ـــقە  ـــاری ئاش ـــقە ژن، م ـــاری ئاش ـــدوو، م ـــە زین ـــاری هەمیش مار..م
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ژیـــان، مـــاری ئاشـــقە جـــوان، لەنێـــو گونـــدی، لـــەدەورەی مزگەوتـــێ، 
ـــو حـــەوش  ـــەك بەخـــۆی نەدەگـــرت، دەســـووڕا، لەنێ دەیفیشـــقاند و جێگەی
و ماڵـــەكان، لـــە ســـەربان و ســـەر ســـواندەكان، ســـەردەكەوت و دەهاتـــەوە 

ـــەوە. ـــار دەكەوت ـــوو بەدی ـــزر دەب ـــوارەوە، ب خ
ــە  ــژەكان، لوولـ ــە درێـ ــو لـ ــان و لـ ــر پـ ــەكان، زنجیـ ــر پانـ ــە زنجیـ دەبابـ
درێـــژ و پـــڕ ئاگـــرەكان، گەیشـــتنە كـــن )گۆمـــی ڕەزی( ماشـــێنە 
لمـــوز درێـــژو پـــڕ ســـەربازەكان، بـــە پڕســـەربازییەوە، ســـەربازە چـــەك 
بەدەســـتەكان، بـــە چەكـــە پـــڕ فیشـــەكەكانیانەوە، گەیشـــتنە كـــن )گۆمـــێ 
ڕەزی( ئەفســـەری بەرپـــرس دابـــەزی، ســـەربازەكان دابەزیـــن و بـــەدەوری 
ئەفســـەرە بەرپرســـەكەدا پـــەرت بـــوون، پـــەرت بـــوون و دەبابـــە لوولـــە 
درێـــژو زنجیـــر پانەكـــە لوولـــەی بەســـەردا بـــەرز كردنـــەوە و خســـتنیە ژێـــر 
پارێزگاریەتـــی خـــۆی، ئەفســـەرەكە بەڕۆیشـــتنێكی ســـەربازییەوە كەوتـــە 
ــان  ــتیانەوە بەهەمـ ــۆیان و چەكـــی دەسـ ــە خــــــــ ــەربازەكان بـ ڕێ، ســـــــــ
ڕۆیشـــتنەوە دوای كەوتـــن، دەبابـــە زنجیـــر پـــان و لوولـــە درێژەكـــە 

بەهەمـــان ڕۆیشـــتنەوە دوایـــان كـــەوت. 
مەال قورئان و فەرموودەی پێغەمبەرو شەرعی هەموو ئیمامەكانی 
لـــە نێـــو ســـینگدا بـــوو، قورئـــان قورئانێكـــی جـــوان و پیرۆزیشـــی لـــە ســـەر 
ســـینگدا بـــوو، قورئـــان، ئـــەو قورئانـــە بـــوو چەنـــد ســـاڵ لـــەوەو پێـــش خـــۆی 
ـــوو.  ـــە ســـەفەری حـــەج لەگـــەڵ خـــۆی بەدیـــاری بـــۆ مزگەوتـــی هێناب ل
ـــە  ـــش خەڵكەك ـــینگ، پێ ـــەر س ـــە س ـــان ل ـــینگ و قورئ ـــو س ـــان لەنێ قورئ
كەوتبـــوو، لـــە مزگەوتـــی گونـــدی ڕا بـــەرەو گۆمـــی ڕەزی، بـــەرەو ڕووی 
ـــەربازەكان دەڕۆیشـــت،  ـــەرەوڕووی س ـــەكە دەڕۆیشـــت، ب ئەفســـەرە بەرپرس
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ـــی  ـــەوە، بەدڵ ـــە ترس ـــی و ب ـــاو بەهێمن ـــج و ژن و پی ـــرو گەن ـــە پی خەڵكەك
پـــڕ لـــە تـــرس و زاری پـــڕ لـــە گریانـــەوە، زاری پـــڕ لەپاڕانـــەوە بەدوایـــەوە 
ـــان،  ـــاری ئاشـــقە ژی ـــدوو، م ـــاری هەمیشـــە زین ـــاران، م ـــوون. شـــای م ب
مـــاری ئاشـــقە ژن، زۆر كۆبوونـــەوەی خەڵكەكـــەی دیبـــوو، خەڵكـــی 
گونـــدی عاڵـــاڵی، كۆبوونـــەوەی شـــایێیان، كۆبوونـــەوەی تازییـــان، 
ـــچ  ـــان، لەهی ـــەوەی ئەمجارەی ـــەاڵم، كۆبوون ـــود(ان، ب ـــەوەی )مەول كۆبوون
كۆبوونەوەیەكـــی پێشـــووی نەدەكـــرد. مـــار سەرســـام. نیگـــەران، لەنێـــو 
گونـــدو ئاژەڵـــەكان و لەنێـــو خەڵكەكـــە دەهـــات و دەچـــوو، هیـــچ كەســـێك 
بەخـــۆی نەدەگـــرت. ئەفســـەری ســـەر لەشـــكری كوشـــتن و وێرانكـــردن، 
بەخـــۆی و ســـەربازە چـــەك بەدەســـتەكانییەوە، ئـــەو ســـەربازانەی ســـەریان 
ســـەری پێـــش مێـــژووە، چەكـــی دەســـتیان تازەتریـــن چـــەك گەرمتریـــن 
ـــی  ـــە بەدڵ ـــرە پانەك ـــژ و زنجی ـــە درێ ـــە لوول ـــایەی دەباب ـــر س ـــە، لەژێ چەك
پـــڕ لەكینـــە و شـــەڕەوە، ڕووەو نـــاو گونـــدی دەڕۆیشـــتن، گونـــدی 
عاڵاڵی..عاڵـــاڵی گونـــدی هەمـــوو گونـــدان، مـــەال سەردەســـتەی 
ــاوەكان،  ــە ترسـ ــپی و ژن و منداڵـ ــەر سـ ــپی و سـ ــاوو ڕیـــش سـ ــرە پیـ پیـ
بەدڵـــی نیگـــەران و زاری پـــڕ لـــە دووعـــاوە، بەهیـــوای پاڕانـــەوە ڕووەو 

ـــردن. ـــكری كوشـــتن وێرانك ـــكرەكە چـــوو، سەرلەش سەرلەش
هـــەردووال لەپێـــش ماڵـــی )حوســـێنە گـــەورە(ی نزیـــك باخچـــەی 
ڕاوەســـتا  بەرپـــرس  ئەفســـەری  یـــەك.  بـــۆر(ی گەیشـــتنە  )حەمـــە 
ســـەربازی دەوروبـــەری ڕاوەســـتان، دەبابـــە زنجیـــر پـــان و لوولـــە درێژەكـــە 
ڕاوەســـتا، مـــەالش هەروەســـتەیەكی كـــردو خەڵكەكـــە بەدوایـــەوە ڕاوەســـتان. 

هـــەردووال بێدەنـــگ.
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ـــی ســـەر دەســـتی بـــەرز  مـــەال ئـــەو بێدەنگییـــەی قۆســـتەوە و قورئان
ــەوە،  ــڕ لەپاڕانـ ــی پـ ــەرەكە و بەدەنگێكـ ــەردەم ئەفسـ ــووە بـ ــردەوە و چـ كـ
گوتـــی : بـــۆ خاتری-اللـــه- بۆخاتـــری –نبـــی- بـــۆ خاتـــری –قـــران- 
ـــەم  ـــەم قورئان ـــۆ وەك چـــۆن ئ ـــە دەســـت ت ـــدەم دای ـــەو گون ـــك و ئ ـــەو خەڵ ئ

دایـــە دەســـت تـــۆ: قورئانەكـــەی بـــۆ ئەفســـەرەكە بـــەرز كـــردەوە.
ــەاڵتەوە:  ــی و دەسـ ــڕ لەتووڕەیـ ــی پـ ــرس بەدەنگێكـ ــەری بەرپـ ئەفسـ
ــه  ــەوە، گوتـــی : موڵـــاڵ اللـ ــووكایەتی پێكردنـ ــە سـ ــڕ لـ بەدەنگێكـــی پـ
مجـــازە، نبـــی نایـــم، قـــران عاجـــز !! ئەمـــەی گـــوت و بەدارەكـــەی 
دەســـتی قورئانەكـــەی ســـەر دەســـتی مـــەاڵی دوور هەڵـــداو قورئـــان 

ــەوە. ــۆز و خۆڵـ ــو تـ ــە نێـ ــان كەوتـ لەبەرپێیـ
مـــەال هەمـــوو هیوایەكـــی لـــەو پاڕانـــەوە و لـــەو ڕســـتەیەدا كـــۆ كردبـــووەوە، 
لەقورئـــان  خۆشەویســـتترو  لەپێغەمبـــەر  گەورەتـــرو  لەخـــودا  ئـــەو  الی 
پیرۆزتـــر. نەبـــووە و نابـــێ ! ئـــەوا پاڕانەوەكـــەی بەهیـــچ هەڵنەگیـــراو خـــواو 
پێغەمبـــەر و قورئانەكەشـــی ســـووكایەتی پـــێ كـــرا، ئـــەو خـــودا و پێغەمبـــەر 
و قورئانـــەی كـــە مـــەال خـــۆی و خەڵكەكـــەی بەدوایـــەوە بـــوون لـــەم ڕۆژەدا 

ـــوو. ـــەوە ب ـــان بەمان پشـــت و پەنای
ـــەری  ـــەربازەكانی دەوروب ـــۆی و س ـــرس بەخ ـــدا ئەفســـەری بەرپ لەكاتێك
لەژێـــر لوولـــەی دەبابـــە زنجیـــر پـــان و لوولـــە درێژەكـــە بەرامبـــەر بەمـــەال 
ــە  ــاری هەمیشـ ــار. مـ ــەدا مـ ــەو كاتـ ــك لـ ــتابوون، ڕێـ ــە ڕاوەسـ و خەڵكەكـ
زینـــدوو، مـــاری نەتـــرس، مـــاری ئاشـــقە ژیـــان، بەنیگەرانییـــەوە، لـــەو نێـــوە 
دەهـــات و دەچـــوو. یەكـــێ لـــە ســـەر بـــازەكان كـــە مارەكـــەی دی بەترســـەوە 
دایـــە بـــەر دەســـتڕێژ، رێـــك لـــەو كاتـــەی قورئانەكـــە كەوتـــە ســـەر زەوی، 
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گوللـــەكان لەدەوروبـــەری مـــار بەعـــەردی كەوتـــن، مارەكـــە لەگـــەڵ دەنگـــی 
تەقـــەكان فیشـــقاندی وجللیتـــی ســـەربازەكەی كـــرد، ســـەرابازەكە زیڕانـــدی 
و هـــەاڵت ! ئەفســـەرەكە كـــە ئەمـــەی بینـــی گوتـــی: ))گواویـــد ســـەحەرە 
ــی  ــە، هەرچـ ــقەی مارەكـ ــەڵ فیشـ ــەوت لەگـ ــە كـ ــەر دەبابەكـ !!(( زوو سـ
ـــەردان هەیـــە، هەرچـــی  مـــاری بـــن عـــەردان هەیـــە، هەرچـــی مـــاری بـــن ب
مـــاری كەلەنـــە دیـــواران هەیـــە، هەموویـــان بـــەدوو دەنگـــی مارەكـــەوە هاتـــن 
ــە  ــەوە بكەوێتـ ــەدەم تەقەكردنـ ــە دا بـ ــە دەبابەكـ ــەرەكە فەرمانـــی بـ : ئەفسـ
ڕێ؛ مـــار ئـــەو نـــاوەی پـــڕ كردبـــوو، مـــاری نەتـــرس، مـــاری هەمیشـــە 
زینـــدوو، ئـــەو ڕۆژە هەمـــوو توڕەیـــی خـــۆی لـــەم كاتـــەدا كۆكردبـــووەوە، 
ــو  ــە لەنێـ ــقاند. خەڵكەكـ ــوو و دەیفیشـ ــات و دەچـ ــاوە دەهـ ــەو نـ ــر لـ وەك تیـ
گریانی ژن و مندااڵن، بـەهـەاڵتن بەنێو گــونــدیدا پــەرت بــوون، دەبــابـە 
ـــار لەزنجیـــری دەئـــااڵن، مـــاری شـــای  ـــە ڕێ و مـــ ـــاراندا كـــەوتـ بەنێـــو مـ
مـــاران، مـــاری نەتـــرس، مـــاری هەمیشـــە زینـــدوو ســـەر دەبابـــە كـــەوت 
ــو  ــووە نێـ ــەر چووبـ ــەركەوتن، ئەفسـ ــەوە، سـ ــر بەدوایـ ــی تـ ــد مارێكـ و چەنـ
دەبابـــە و قەپاغـــی داخســـتبوو، مـــارەكان لەســـەر دەبابەكـــە دەســـووڕان و لـــە 
لوولەكـــەی دەئـــااڵن و لەجامـــی پەنچـــەرە ودیتنـــی ســـایەقەكەوە ســـەیری 
ژوورەوەیـــان دەكـــردو دەمیـــان لێـــك دەكـــردەوە و دەمـــە هـــەراش و ددانـــە 
تیژەكانیـــان بەوانـــەی ژوورەوە نیشـــان دەدا ! ئەفســـەرەكە وا عەقڵـــی خـــۆی 
لەدەســـت دابـــوو، هـــەر هێنـــدەی بـــۆ كـــرا بەدەمـــی پـــڕ جوێـــن و كفـــرەوە 
ــاوە ڕزگار  ــۆی لەونـ ــێ زوو خـ ــا دەتوانـ ــكات، هەتـ ــایەقەكە بـ ــە سـ داوا لـ
بـــكات، خـــۆی لەدەســـت مـــاران ڕزگار بـــكات، دەبابـــە بـــەدەم تەقـــەی ســـام 

ڕەوێنـــەوە بەهەاڵتنێكـــی پـــڕ لەترســـەوە، تەقـــەی دەكـــرد و هەڵدەهـــات.
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كێشـــتەكی درەنـــگ، پێـــش نیوەڕۆیـــێ، كـــە لـــە عاڵـــاڵی ڕا لەســـەر 
ســـەكۆی مزگەوتێ ڕا، ســـەیری ڕۆژئاوات دەكرد، ســـەیری الی گوندی 
)كەڵەشـــخان(و )بازاڕگـــە(ت دەكـــرد، تادەگاتـــە گونـــدی )چەغەمیـــرە(ی 
ـــدان  ـــای بڵباســـان( لەهەمـــوو گون ـــە )چی ـــە )زوورگـــەزراوێ(وە، تادەگات ل

ـــووەوە. لـــەزۆر پەرێـــز و جۆخینـــان، بەپانیـــی كەندێنـــاوەی دووكەڵبـــەرز دەب
پـــاش نیـــوەڕۆی عەســـرێكی درەنـــگ، كـــە لـــە عاڵـــاڵی ڕا لەســـەر 
لـــە گونـــدی  دەكـــرد.  ســـەكۆی مزگەوتێـــڕا، ســـەیری ڕۆژهەاڵتێـــت 
ـــەزراوێ( ـــە )زوورگ ـــاڵن()20( ی، ل ـــدی )قەپ ـــە گون ـــڕاوێ(وە تادەگات )گ
ــزو  ــەی پەرێـ ــدان لەزۆربـ ــوو گونـ ــاس( لەهەمـ ــای بڵبـ ــە )چیـ وە، تادەگاتـ
جۆخینـــان، بەپانایـــی كەندێنـــاوەی- بەگونـــدی عاڵـــاڵ- شـــەوە دووكـــەڵ 

بـــەرز دەبـــووەوە.
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گونـــدی )عاڵـــاڵ(ش وەك هەمـــوو گوندەكانـــی تـــری كەندێنـــاوەی، 
خانووەكانـــی  زۆربـــەی  ئەویـــش  كەندێنـــاوەی،  زۆرەكانـــی  گونـــدە 
ـــۆاڵن و حـــەوش و  ـــو ك ـــدی لەنێ ـــو گون ـــوون، لەنێ ـــرا ب ـــووتێنراو ڕووخێن س
ـــی زۆر  ـــە  الك ـــوون. ك ـــاوو منداڵكەوتب ـــەكان، زۆر الشـــەی ژن و پی ماڵ

بـــە بەســـتەزمان كەوتبـــوون.
زۆر بەســـتەزمان بـــەر دەســـڕێژ و گوللـــە و تـــۆپ كەوتبـــوون، نـــەك هەر 
ـــاری هەمـــوو  ـــش ئاق ـــە ئاقاری ـــاڵی، بەڵكـــە ل ـــدی عاڵ ـــو گون ـــا لەنێ تەنی
گونـــدەكان، وەك هەمـــوو گونـــدەكان بەدرێـــژی و بـــە پانـــی كەندێنـــاوەی، 
ئـــەوەی بەســـەر گونـــدی عاڵـــاڵی هاتبـــوو، بەســـەر تـــەواوی گوندەكانـــی 
كەندێنـــاوەی، گونـــدە زۆرەكانـــی كەندێنـــاوەی هاتبـــوو. لەئاقـــاری لەســـەر 
ـــەرو  ـــزن و ك ـــان، مـــەڕ و ب ـــن كەندەاڵن ـــە چۆمـــان لەكەندان،لەب ـــزێ ل پەرێ
ـــی  ـــە تۆپ ـــش و گولل ـــرێژی جەی ـــەر دەس ـــەپانەكان ب ـــوان و س گا، وەك ش
دەبابـــە كەوتبـــوون. مێگـــەل مێگەلـــی زۆری شـــوانەكان، گاڕان ... 
گاڕانـــی گـــەورەی )خەییـــۆ(ی گاوان دابڕدابـــڕو داغـــان داغـــان ببـــوون 
لەبـــن كەنداڵـــی لەســـەر ڕێـــگای )دارە خورمـــا (یـــێ )مـــام پیـــرداود( 
مـــام پیـــرداودی قاوەچـــی، مـــام پیـــرداودی تەمـــەن شەســـت ســـاڵەیان بـــەر 
ـــی ســـەربازیی  ـــەوەی كراســـێكی كۆن ـــەر ئ ـــا لەب ـــوو، هەرتەنی دەســـڕێژ داب

ـــوو.. ـــەر كردب كـــوڕە ســـەربازەكەی لەب
 ئـــەو رۆژە كەندێنـــاوە، لەڕۆژهەاڵتیـــەوە تادەگاتـــە رۆژئـــاوای، 
ــی  ــەزراو( ێ بەپانـ ــە )زوورگـ ــان (ەوە تادەگاتـ ــای بڵباسـ ــە چیـ ــە )لـ لـ
وەبەدرێـــژی كەندێنـــاوەی، تـــەواوی گوندەكانـــی، گونـــدە زۆرەكانـــی 

كەندێنـــاوەی، ســـووتێنراو و رووخێنرابـــوون!
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ــەوش  ــو حـ ــان، لەنێـ ــێ گوناهـ ــتەزمان وبـ ــازەی بەسـ ــەالك و جەنـ  كـ
ــەكان،  ــدو چۆمـ ــو كەنـ ــەرپەرێزو نێـ ــارو سـ ــدەكان، لەئاقـ و كۆاڵنـــی گونـ
جەنـــازەی شـــوان و ســـەپان و ڕێیـــواران كەوتبـــوو، جەنـــازەی پیـــرەژن و 
ــەرو گای  ــزن و كـ ــەڕو بـ ــی مـ ــوو، كەالكـ ــدااڵن كەوتبـ ــرد و منـ پیرەمێـ

ــوو. كەوتبـ
 ئەگـــەر لـــە هەنـــدێ گونـــد گونـــدە زۆرەكانـــی كەندێنـــاوەی، تـــاك 
تاكـــە خانـــوو ئاگریـــان نەگەیشـــتبووێ ولـــە ڕووخـــان ڕزگاریـــان بـــووە، 
ئـــەوا لەهیـــچ گوندێـــك –مزگـــەوت –قوتابخانـــە – بەپێـــوە نەمابـــوون 
!مزگـــەوت بـــە قورئـــان و بەرماڵـــەوە، قوتابخانـــە بـــە كتێـــب و تەختـــە 
زۆر  ڕووخانێـــك  و  ســـووتان  ڕووخێنرابـــوون،  و  ســـووتێنراو  ڕەشـــەوە، 
ــر  ــووتاو لەژێـ ــوە سـ ــووتاو بەرماڵـــی نیـ ــوە سـ ــە !! قورئانـــی نیـ دوژمنانـ
دیـــواری نیـــوە ڕووخـــاوی مزگـــەوت! كتێبـــی نیـــوە ســـووتاو و تەختـــە 
رەشـــەی نیـــوە ســـووتاو لەژێـــر دیـــواری نیـــوە رووخـــاوی قوتابخانـــە!! ئـــەم 
دیمەنـــە لەهەمـــوو گوندەكانـــدا هەبـــوو، هەمـــوو گوندەكانـــی كەندێنـــاوەی 

وەك گونـــدی عاڵـــاڵی، عاڵـــاڵی شـــا گونـــدی هەمـــوو گونـــدان.
لـــە نێـــو مـــاڵ و حەوشـــەكان، بـــەرو بوخچـــەو نوێنـــەكان دەرهێنرابـــوون، 
ـــە شـــتی كۆنینـــە  ـــارە، ل ـــرو خشـــڵ و پ ـــوو، لەزێ ـــرخ و جـــوان ب ئـــەوەی بەن
و گرانبەهـــا، گرانبەهـــا و پیـــرۆز، لـــە بـــازن و خڵخـــاڵ و گـــوارەو 
ـــاس كاڵو  ـــەرەو ت ـــقبەندو الس ـــەرۆك و عەش ـــە و بەرب ـــە خەناوك ـــم، ل خەزێ
و جلوبەرگـــی دەق نەشـــكاو و لەبـــەر نەكـــراو ! لەخەنجـــەر و تاپـــڕی 
ڕاوێ، لـــە قەڵەمبـــڕی دەم ئەڵمـــاس و دەســـك زێـــڕ ! لـــە كل و كلدانـــی 

كلچـــووك شـــاخە مـــار ! هیچیـــان نەهێشـــتبوو، هەموویـــان بردبـــوو.
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 هەمبانـــە و جـــەواڵ و كەنـــدووی دانـــە وێڵـــە، دانەوێڵـــەی ســـاوارو 
بـــڕووش و نیســـك و نـــۆك، كەشـــك و گەنمـــە كوتـــاو دانـــدۆك. گوێـــزو 
ــو  ــەوەی لەنێـ ــوو، ئـ ــەڵ كرابـ ــووتابوو تێەكـ ــوژ. سـ ــاو مێـ ــاوی و خورمـ بـ
 ! بەنرخـــە  بەكەڵـــك دێ و  لەبـــەر دەكـــرێ و  ماڵەكانـــدا دەخـــورێ، 
بردرابـــوون و ســـووتێنرابوون و تێكـــەڵ كرابـــوون و لەكەڵـــك خرابـــوون. 
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پـــاش عەســـرێكی درەنـــگ، دەنگـــی تـــۆپ  و دەبابـــە نەمابـــوو، جەیـــش 
ـــاڵی لەنێومـــاڵ و كـــۆاڵن و  ـــدی عاڵ ـــو گون ـــووەوە. لەنێ ـــەواو دوور كەوتب ت
خانـــووە ســـووتاو و ڕوخاوەكانـــدا، ئەوانـــەی مابـــوون، مابـــوون و دەیانتوانـــی 
بـــێ ئـــەوەی كـــەس دەســـتیان بگـــرێ، هەڵســـنەوە ســـەر پـــێ، لەنێـــو مـــاڵ و 
خانـــووە ســـووتاوەكان نەســـووتابوون نیوەگیـــان كەوتبوونـــە جووڵـــەو یەكتریـــان 
ــەو  ــن گیشـ ــارەو بـ ــو تەبـ ــاری، لەنێـ ــە ئاقـ ــەش لـ ــەوا نـ ــەردەكردەوە، ئـ بەسـ
كەنـــدو چۆمـــان بـــەر گوللـــە تـــۆپ و دەســـڕێژ نەكەوتبـــوون، لەنێـــو تەبـــارەو 
ــە  ــوار الوە، بـ ــان لەهەرچـ ــوە گیـ ــش نیـ ــووتابوون، ئەوانیـ ــان نەسـ ــن كیشـ بـ
تـــرس و بـــێ تاقەتییـــەوە، بـــەرەو گونـــدی دەهاتنـــەوەو یەكتریـــان بەســـەر 
دەكـــردەوە، مێگەلـــی پەڕاگەنـــدەو گاڕانـــی لێكدابـــڕاو ئەوانیـــش پێـــش 
ـــو ئاوایـــی،  ـــە بەســـتەزمانەكانی نێ ـــدی دەهاتنـــەوە، ئاژەڵ ـــەرەو گون وەخـــت ب
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ــەو تـــۆپ و دەســـڕێژ نەكەوتبـــوون، وەك مرۆڤـــەكان  ئەوانـــەی بـــەر گوللـ
سەرســـام ! تێكدەســـووڕان، كـــەس كـــوژراوەكان دەگریـــان، خانـــوو ســـووتاوەكان 
دەگریـــان، ژنـــەكان دەگریـــان، پیرەمێـــردەكان دەگریـــان، منداڵـــەكان دەگریـــان، 
گونـــد هەمـــووی دەگریـــان گونـــدی عاڵـــاڵی، گوندەكانـــی كەندێنـــاوەی 

ـــان.  ـــان دەگری ـــەر هەمووی ه
لـــە پەڕگـــەی گونـــدی، لـــە )گەڕەكـــی گەردی(یـــان لـــە حەوشـــەیەكی 
گـــەورە، لـــەو ماڵـــەی كـــە نـــەوەی )حاجـــی حەســـەن (ی لـــەو ماڵـــە گـــەورە 
ـــەو  ـــە كۆچیـــان كـــردووە، ل ـــەو ماڵ ـــوون، كـــە باپیرانـــی حاجـــی حەســـەنی ل ب
ـــو  ـــەوە، لەنێ ـــی بچووك ـــەدوو منداڵ ـــۆو ب ـــوەژن بەخ ـــك، ژنێكـــی بێ ـــە ژنێ ماڵ
لـــەودەی كایـــێ هاتبـــووە دەرێ و خـــۆی و منداڵكانـــی هەمـــوو گیانیـــان كا 
بـــوو. ئـــەو لەودەیـــەی نیـــوە ســـووتاو، ژنـــە بەخـــۆو بـــەدوو منداڵـــەوە دەگریـــا، 
دەگریـــاو بیـــری لـــە منداڵەكانـــی تـــری دەكـــردەوە، چـــاوی لـــە منداڵەكانـــی 
تـــری دەگێـــڕا. ســـەگ ئـــەو ســـەگی بـــە ڕەســـەن، ئەویـــش بەدیاریانـــەوە 
وەركەوتبـــوو، وەركەوتبـــوو و چاوەكانـــی پـــڕ بـــوون لـــە فرمێســـك، پڕبـــوون 

ـــە پرســـیار. ل
خەڵكەكـــە، خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی، خەڵكـــی تـــەواوی كەندێنـــاوەی، 
كـــەس و كەســـیان نەیاندەزانـــی، ئـــەوە چەندەمیـــن جـــارە گوندەكەیـــان، 
خەڵكەكـــە   ! ودەڕووخێنرێـــن  دەســـووتێنرێت  واڵتەكەیـــان  ناوچەكەیـــان، 
دەكوژرێـــن ! و ئـــاوارە دەكرێـــن ؟ بـــەاڵم هـــەر هەموویـــان دەیانزانـــی ودڵنیـــا 
بـــوون، كـــە ئـــەم كوشـــتن و وێرانكردنـــەش دوا كوشـــتن و دوا وێراكـــردن 

نییـــە!
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زســـتانان، زســـتانی كەندێنـــاوەی، كـــە بـــاران دەبـــارێ، كـــە بارانـــی 
ـــاران ســـێ شـــەو و ســـێ ڕۆژە  ســـێ ڕێـــزو ســـەر بـــەكاڵوە دەبـــارێ، كـــە ب
بـــەردەوام دەبـــارێ، كـــە كەنـــدی كەندێنـــاوەی هەڵدەســـتێ و لێـــواو لێـــو 
دەبـــێ و شـــەپۆاڵن دەكا، شـــەپۆاڵن دەكاو دەنووڕێنـــێ، دەنووڕێنـــێ و 

ــن دەكات ! داوای خوێـ
زۆری  بارانـــی  پـــاش  كەندێنـــاوەی  كەنـــدی  هەڵســـانی  ئەگـــەر 
ـــەوە هاتنـــی جەیـــش ! جەیشـــی  ـــاش بارانـــی ســـێ ڕۆژە ! ئ زســـتانانە، پ
ــەژن.  ــووەكان، پێـــش ڕۆژانـــی جـ ــا هیـــچ لەبارانەبـ ــا دوورەكان پاشـ پاشـ
ــی  ــی نـــەورۆز و جەژنـ ــی ڕەمـــەزان و جەژنـ ــان و جەژنـ جەژنـــی قوربـ
ــووربوونی  ــی سـ ــە، لەكاتـ ــكووتنی، گوڵـ ــی پشـ ــاڵە ! لەكاتـ ــەری سـ سـ
ڕەوســـەیە ! دوای پێگەیشـــتنی میوەیـــە، دوای بارانـــی پـــڕ بەرەكەتـــە، 
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پێـــش دەســـت پێكردنـــی ژیانـــە !!
دووعـــای  پـــاش  كەندینـــاوێ،  كەنـــدی  نیشـــتنەوەی  ئەگـــەر 
ــی  ــرەژن و ترسـ ــی پیـ ــپی و گریانـ ــرو ڕیـــش سـ ــەوەی پیـ ــەال و پاڕانـ مـ
ــێتەی  ــووناوی شـ ــاوازی ئەفسـ ــەو ئـ ــای مارانـ ــەمای شـ ــدااڵن و سـ منـ
و ڕژانـــی خوێنـــی مریشـــك و بەردیـــل و گولكـــی قوربانییـــەكان و 
ڕەوینـــەوەی هەورەكانـــە! ئـــەوا كشـــانەوەی جەیـــش، جەیشـــی پاشـــا 
هیـــچ لەبارانەبـــووەكان، جەیشـــی پاشـــا دوورەكان، پـــاش ســـووتاندن و 
وێرانكردنـــی گونـــدەكان و كوشـــتن و ئاوارەكردنـــی خەڵكەكـــەو دزینـــی 
خێـــرو بێـــری ماڵەكانـــە! پـــاش كوشـــتنی ئـــاژەڵ و ســـووتاندنی ســـەوزایی 
ــە ! پـــاش  ــەوەی كانـــی و بیرەكانـ و وێرانكردنـــی ئاوەدانـــی و كوێركردنـ

هێنانـــی مـــەرگ و دەركردنـــی ژیانـــە !!
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كـــە لـــە ئاســـمانەوە، لـــە چـــاوی تەیـــرەوە، لەســـەر لووتكـــەی هـــەرە 
بڵنـــدی )بێژنـــگ بەســـەر(ییەوە، ســـەیری هـــەردوو ناوچـــەی كەندێنـــاوەو 
ـــاوەو قەراجـــی  ـــی كەندێن ـــدە زۆرەكان ـــدەكان. گون قەراجیـــت دەكـــرد،  گون
بەوێنـــەی شـــارە مێروولـــە، شـــارە مێروولـــەی تێكـــدراو و دووكـــەڵ تێكـــراو 
ـــە،  ـــە خەڵكان ـــڕ ل ـــدە پ ـــەو گون ـــە، ئ ـــدە زۆران ـــەو گون ـــە بەرچـــاو. ئ دەهاتن
ئـــەو خەڵكـــە مـــرۆڤ دۆســـت و سروشـــت دۆســـت و بەســـتەزمان دۆســـت 
و ژیـــان دۆســـتانە! وەكـــو مێروولـــەی شـــار لـــێ تێكـــدراو بـــێ جێـــگاو 
سەرلێشـــێواو بەهـــەر چـــوار الدا پـــەرت دەبـــوون. بەپێیـــان و مـــاڵ لـــە كـــۆڵ،  
ـــدارەكان،  ـــە برین ـــاو و ژن ـــدارەكان، پی ـــەرو گا و هێســـترە برین بەســـواری ك
پیـــرو پەككەوتـــەو جـــەرگ ســـووتاوەكان، منداڵـــە برســـی و پێخـــاوس و 
ترســـاوەكان، بەســـواری تراكتـــۆرو جێـــب و پەســـتە كۆنـــەكان، بـــە هـــەر 
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ـــۆ  ـــوون و بۆخۆشـــیان نەیاندەزانـــی ب ـــوون، پـــەرت دەب چـــوارالدا پـــەرت دەب
كـــوێ دەچـــوون. وەكـــو هەمـــوو گونـــدە ســـووتاو و تێكـــدراوەكان، گونـــدی 
– عاڵـــاڵ –ش، خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵش، بەهەمـــان شـــێوە خانـــووە 
ــراو و نەكێڵراوەكانـــی  ــە كێڵـ ــان بەجێدەهێشـــت، زەوییـ ــووتاوەكانی خۆیـ سـ
خۆیـــان بەجـــێ دەهێشـــت. گـــەڕو كەنـــدو دۆڵ و كانییەكانـــی خۆیـــان 
ـــان بەجـــێ  ـــارەو دارســـتان و بێســـتانی خۆی ـــزو تەب بەجـــێ دەهێشـــت، پەرێ
دەهێشـــت، تـــەواوی زەویـــو ئاقارەكانیـــان، ئـــەو زەوی و ئاقارانـــەی كـــە 
ــە  ــڕە لـ ــڕاو پـ ــارەی پـ ــەو زەوی و ئاقـ ــەوە. ئـ ــای ناگۆڕنـ ــوو دنیـ بەهەمـ
ــە  ــڕە لـ ــڕاو پـ ــرۆز، پـ ــوان و پیـ ــی جـ ــەرهات و یادگاریـ ــرۆك و بەسـ چیـ
ـــە  ـــڕە ل ـــڕاو پ ـــی خـــودا، پ ـــە بەرەكەت ـــڕە ل ـــڕاو پ ـــرۆز، پ ـــرخ و پی شـــتی بەن
شـــتی كۆنـــی بەنـــرخ، شـــتی تـــازەی بەنـــرخ، ئـــەو زەوییـــەی كـــە ســـەر 
زەوەییەكـــەی، ژێـــر زەوییەكـــەی پـــڕاو پـــڕە لـــە زێـــڕ، لـــە زێـــڕی ســـەدجار 
لـــە زێـــڕ زێڕتـــر!! ئـــەو زەوییـــەی پـــڕاو پـــڕە لـــە ژیـــان، ژیانێـــك لـــە هەمـــوو 

ـــر!! ـــان ژیانت ژیان
ئـــەو زەوییـــەی یەكەمیـــن جـــار پێغەمبـــەرە بەهەشـــتییەكان ئاوەدانیـــان 
ـــان كـــردەوە،  ـــەرە بەهەشـــتییەكان ئاوەدانی كـــردەوە،  دووەمیـــن جـــار پێغەمب
ئـــەو زەوییـــەی لـــەوێ ڕۆژێـــوە،  كاری بەردەوامـــی هێـــزو بـــازووی 
ــقەوە،  ــاوەو قەراجـــی،  بەعەشـ ــەپانەكانی كەندێنـ ــارو سـ ــوان و جووتیـ شـ
عەشـــقی ژیـــان، بـــە پیرۆزییـــەوە پیرۆزیـــی ژیـــان. بـــە هونـــەرەوە هونـــەری 
ــی،  ــاوەو قەراجـ ــی كەندێنـ ــزن. خەڵكـ ــەن، دەیپارێـ ــی دەكـ ــان، خزمەتـ ژیـ
ـــاوە  ـــاوە ئـــادەم، ب بەتایبـــەت خەڵكـــی گونـــدی عاڵـــاڵی دەڵێـــن: ئەگـــەر ب
ــەوە،  ــتە بكڕینـ ــەو بەهەشـ ــە ئـ ــد ! دەبـــێ ئێمـ ــتی دۆڕانـ ــەورە بەهەشـ گـ
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ـــەو جووتیـــارو ســـەپان و شـــوانانە،  ـــەوان ئ بەهەشـــت دروســـت بكەینـــەوە، ئ
هـــەر بەســـادەیی و خۆڕســـكیی خۆیـــان، هـــەر بەســـادەیی ژیـــان و 
بیركردنـــەوەی خۆیـــان،  زۆرجـــار ناوچەكـــەی خۆیـــان بـــە )بەهەشـــت!( 
جووتیارێـــك  شـــوانێك  لـــە  نەناســـێك  غەریبێـــك  ئەگـــەر  ناودەبـــەن،  
تـــۆ خەڵكـــی  بپرســـێ: ))بـــرادەر  ســـەپانێكی كەندێنـــاوەو قەراجـــی 
كوێنـــدەری؟(( بـــەو ســـادەیی و خۆڕســـكییەی خۆیانـــەوە،  زۆر لـــە 
دڵـــەوە لەوەاڵمـــدا دەڵێـــن: ))ئێمـــە خەڵكـــی بەهەشـــتی كەندێناوەیـــن، ئێمـــە 
خەڵكـــی بەهەشـــتی قەراجیـــن!(( ئێســـتا ئـــەو جووتیـــارو ســـەپان و شـــوانە 
بەهەشـــتییانە، بێئـــەوەی تاوانێكیـــان كردبـــێ !  قەدەغـــە شـــكێنییەكیان 
كردبـــێ ! بێئـــەوەی لـــە فرمانـــی خـــودای خۆیـــان الدابـــێ!  ئـــەوا بـــۆ 
ـــی  ـــە فرمان ـــەك ب ـــن ! ئەمجـــارە ن ـــە بەهەشـــت دەردەكرێ جـــاری دووەم ! ل
ـــودا یاخـــی  ـــە خ ـــی ل ـــەن ! ئەهریمەن ـــە دەســـتی ئەهریم ـــودا ! بەڵكـــە ب خ

!! لـــە بەهەشـــت دەردەكرێـــن،  بەهەشـــتی ژیـــان !!
ــەر  ــە بەرامبـ ــان، لـ لـــە گونـــدی عاڵـــاڵی،  لـــە گەڕەكـــی گەردییـ
)جۆخینـــی گەردییـــان( لەپێـــش ماڵـــی نـــەوەی حاجـــی حەســـەنی،  
ئـــەو حاجـــی حەســـەنەی پێـــش ئـــەوەی بچێتـــە حـــەج پێیـــان دەگـــوت: 
ـــە پەســـتێك، پاشـــماوەی  ))حەســـەن كـــەر گـــەورە(( پیـــرە پەســـتێك،  كۆن
نـــەدزراو و نەســـووتاوی ئـــەو ماڵـــەی لـــێ باركرابـــوو،  لەنێـــو پەســـتەكەدا،  
ـــەل  ـــد مریشـــكێكی پ ـــك و چەن ـــزن و كاوڕێ ـــەی پشـــتەوە،  دوو ب ـــە خان ل

بەســـتراو باعـــە بـــاع و گاڕە گاڕیـــان بـــوو.
ســـەگ،  ئـــەو ســـەگەی نـــەوەی ســـەگی حەجێیـــە، ئـــەو ســـەگی 
ـــەك،  دەچێتـــەوە ســـەر ڕەچەڵەكـــی ئـــەو ســـەگەی  ـــە ڕەچەڵ حەجێیـــەی ب
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پێـــش حەزرەتـــی نـــوح لـــە كەشـــتی دابـــەزی! ئـــەو ســـەگەی بەڕەچەڵـــەك 
دەچێتـــەوە ســـەر ڕەچەڵەكـــی ســـەگی بـــاوە ئـــادەم. ئـــەو ســـەگی بەوەفـــا. 
ئـــەو ســـەگی چـــاو نەتـــرس! ئـــەو ســـەگی گـــورگ خنكێـــن، ئەویـــش وەك 
ئەندامێكـــی ئـــەو ماڵـــە،  وەك هەمـــوو ســـەگەكانی گونـــدی عاڵـــاڵی 
وەك هەمـــوو ســـەگ و بەســـتەزمانەكانی گونـــدە زۆرەكانـــی كەندێنـــاوەو 
ــوو  ــە هەمـ ــا لـ ــێوانێك جیـ ــێوابوو،  سەرلێشـ ــەری لــــێ شـ قەراجـــی،  سـ

ـــێوانەكانی پێشـــوو. ـــات و سەرلێش كارەس
ــیتاڵەكانی  ــدەوەرو شڕوشـ ــەواوی زینـ ــت تـ ــە پەسـ ــت، كۆنـ ــرە پەسـ پیـ
ـــك،  ـــزن و كاوڕێ ـــوو، باعـــە باعـــی دوو ب ـــار كردب ـــە خـــۆ ب ـــەی ل ـــەو ماڵ ئ
گاڕە گاڕی مریشـــكە پـــەل بەســـتراوەكان، زۆر غەمگیـــن و بـــە ســـۆز 
ـــەوی  ـــە ش ـــەی ل ـــەو چاوان ـــی، ئ ـــاوە تیژەكان ـــە چ ـــی، ب ـــە بەرگوێ دەهاتن
لێـــك دەكـــردەوە، لەنێـــو قەمیشـــەاڵن.. تاریـــك دۆســـت و دوژمنـــی 
دڕكەزییـــان گورگـــی دەدۆزییـــەوە، بـــەو چاوانـــە زۆر بـــە برســـییەتی و 
ســـۆزەوە ســـەیری فرمێســـكی چـــاوی ژنـــە بێوەژنەكـــەو شـــەش منداڵـــە 
هەتیوەكـــەی دەكـــرد. ســـەیركردنێك هـــەزارو یـــەك مانـــاو پاڕانـــەوەی 
تێدابـــوو،  ســـەیركردنێك هەمـــووی پرســـیارو پاڕانـــەوە بـــوو، وەك خولخولـــە 
ـــە  ـــك ب ـــە دەوری پیرەپەســـت دا دەســـووڕایەوە،  دەســـووڕاو هیـــچ عەردێ ب
ــە  ــاواكان،  لـ ــە سـ ــەك منداڵـ ــە تـ ــدا لـ ــرت،  زۆری هەوڵـ ــۆی نەدەگـ خـ
تـــەك دوو بـــزن و كاوڕەكـــە،  لـــە تـــەك مریشـــكە پـــەل بەســـتراوەكان، 
جێـــگای خـــۆی بكاتـــەوە. بـــێ فایـــدە بـــوو. لـــە هەمـــوو ژیانیـــا دڵڕەقـــی 
و ناحەقییەكـــی بەرامبـــەر بەخـــۆی لـــە هیـــچ یەكێـــك لـــە ئەندامانـــی 
ئـــەو ماڵـــە نەدیبـــوو،  كەچـــی ئـــەوا یەكـــەم جـــارە،  ڕێگـــەی لـــێ 
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ـــەو ڕێگـــە  ـــە ناچـــاری،  ئ دەگـــرن ! ڕێگـــەی ڕۆیشـــتن،  ڕۆیشـــتنێك ب
ــاو ! بـــۆی لێـــك  ــە بەرچـ ــەورە دەهاتـ ــە غەدرێكـــی گـ گرتنـــەی زۆر بـ
نەدەدرایـــەوە.  باعـــەی كاوڕو دوو بزنەكـــە، گاڕەی مریشـــكە پـــەل 
بەســـتراوەكان،  گریانـــی ژنـــە بێوەژنەكـــەو منداڵـــە هەتیـــوەكان،  دەنگـــی 
ماشـــێنی پیـــرە پەســـت،  لـــە پەنـــا دووكەڵـــی خەســـتی ماشـــێنی پەســـتەكە 
تێكـــەڵ ببـــوون،  پەســـت بـــەڕێ كـــەوت. بەڕێكـــەوت و هەرچـــی ئـــەو 
ــرد،  زۆر  ــۆی بـ ــەڵ خـ ــات لەگـ ــەبووری پێدەهـ ــت و سـ خۆشـــی دەویسـ
بەبـــێ تاقەتییـــەوە دوای پەســـت كـــەوت!  پەســـت پەســـتی دار و ئاســـن،  
پەســـتی بـــێ هەســـت و بـــێ بەزەیـــی. هەتـــا دەهـــات خۆشـــتر دەڕۆیشـــت، 
ســـەگ ئـــەو ســـەگەی كەروێشـــكی لـــە بـــای غـــارێ دەگـــرت، گورگـــی 
لـــە حەفـــت كێـــوان دەتەقانـــد، ئێســـتا نەدەگەیشـــتە پیـــرە پەســـت، ئـــەو پیـــرە 
پەســـتە كـــۆن و شـــلۆقە، ئـــەو پیـــرە پەســـتە دارو ئاســـنە ! بـــێ بەزەیییانـــە 
ـــە  ـــاڵی، ل ـــدی عاڵ ـــە گون ـــەوە ل ـــەوە، دوور دەكەوت ـــە دوور دەكەوت دڵڕەقان
ـــازا، لەگـــەڵ دووركەوتنەوەشـــی هەمـــوو  ـــە ســـەگی ئ ســـەگی بەوەفـــا، ل
ئـــەو مـــرۆڤ و گیانلەبـــەرو شڕوشـــیتاڵەی لەگـــەڵ خـــۆی دەبـــرد كـــە 
ئـــەو لێیـــان ڕاهاتبـــوو لەگەڵیـــان گـــەورە ببـــوو و ســـەبووری پێیـــان دەهـــات 

و  خۆشـــی دەویســـتن.
ـــەوەو لەگـــەڵ خـــۆی دەنگـــی باعـــە باعـــی دوو  پەســـت دوور دەكەوت
بـــزن و كارەكـــە،  گاڕەگاڕی مریشـــكە پـــەل بەســـتراوەكان،  گریانـــی ژنـــە 
بێـــوەژن و منداڵـــە هەتیوەكانیشـــی دوور دەخســـتەوە، دوورخســـتنەوەیەك 
وەك ئـــازاری گیـــان كێشـــان گـــران،  پەســـت دەڕوا تیژتـــر دەبـــێ ! ســـەگ 
بـــە جێدەمێنـــێ و لـــە غـــاردان گرانتـــر دەبـــێ !  پەســـت دوور دەكەوێتـــەوە،  
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ــدەوەرو  ــرۆڤ و زینـ ــەو مـ ــوو ئـ ــۆی هەمـ ــەڵ خـ ــەوە لەگـ دوور دەكەوێتـ
ــان  ــات و لەگەڵیـ ــان دەهـ ــەبووری پێیـ ــەو سـ ــە ئـ ــات كـ ــیتاڵە دەبـ شڕوشـ
گـــەورە ببـــوو و لــــێیان ڕاهاتبـــوو، پەســـت دوور دەكەوێتـــەوە و هیـــچ 
هێزێـــك ئـــەو پیـــرە پەســـتە دارو ئاســـن و دڵـــڕەق و بێبەزەیییـــە ڕاناگـــرێ، 
هیـــچ هێزێـــك هێـــزی بەزیـــن بـــە چوارپەلـــی شـــلبووی ئـــەو ناداتـــەوە،  
بەزیـــن و غارێـــك پیـــرە پەســـت لـــە دەســـت نـــەدا.  ئـــەو ئەندامـــەی 
ــرو  ــرو زۆرتـ ــری زیاتـ ــی تـ ـــوو ئەندامەكانـ ـــە هەم ــی ل ــەو دەم دەیتوانـ ئـ
چاكتـــر بـــەكاری بێنـــێ،  تەنیـــا چاوەكانـــی بـــوو،  چـــاوە تیژەكانـــی،  
پیـــرە پەســـت تـــا دەهـــات دوور دەكەوتـــەوە،  دوور دەكەوتـــەوەو چكۆلـــە 
ــە،  گاڕەگاڕی  ــزن و كاوڕەكـ ــە باعـــی دوو بـ ــووەوە.  دەنگـــی باعـ دەبـ
ـــە  ـــوەژن و منداڵ ـــە بێ ـــی ژن ـــەل بەســـتراوەكان،  دەنگـــی گریان مریشـــكە پ
ـــار  ـــەم ج ـــوو، یەك ـــار ب ـــەم ج ـــەوە،  یەك ـــی دەزرینگای ـــە گوێ ـــوەكان ل هەتی
لـــە هەمـــوو ژیانـــی،  هەســـتی كـــرد لـــە ناخـــەوە، حـــەزدەكات كـــە ســـەگ 
نەبوایـــە! ئێســـتا ئەویـــش یەكێـــك بوایـــە،  لـــە ئەندامانـــی ئـــەو خێزانـــە 
ـــە مریشـــكە  ـــە ل ـــك بوای ـــە،  یەكێ ـــزن و كاوڕەك ـــە دوو ب ـــە ل ـــك بوای ! یەكێ
پـــەل بەســـتراوەكان،  هـــەر چنـــا شڕوشـــیتاڵێك بوایـــە لـــە شڕوشـــیتاڵی ئـــەو 
ماڵـــە!  ئەگـــەر وابوایـــە ئێســـتا ئەویـــش لەگـــەڵ تـــەواوی ئـــەو خێزانـــە لـــە 
نێـــو پیـــرە پەســـتەكەدا دەبـــوو،  پیـــرە پەســـت لـــە ))گـــردی بێمـــرادان(( 
ــوار  ــت،  چـ ــۆی دا بەجێهێشـ ــەدوای خـ ــگای لـ ــۆزی ڕێـ ــوو، تـ ڕەت بـ
پەلـــی هـــەر هێنـــدەی هێـــز تێـــدا مابـــوو خـــۆ بگەیێنێتـــە ســـەر گـــردی 
بێمـــرادان و بـــە چـــاوە تیژەكانـــی،  بـــە چـــاوە پـــڕ فرمێســـكەكانی،  چـــاو 
ــردووەو  ــدی عاڵـــاڵی كـ ــە گونـ ــتی لـ ــە پشـ ــتەی، كـ ــەو پەسـ ــە ئـ ببڕێتـ
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ڕووی لـــە شـــاری هەولێـــر، دەڕوا زۆر بێبەزەیییانـــەو دڵڕەقانـــە، هەرچـــی 
ئـــەو دڵـــی پـــێ خـــۆش بـــوو و ســـەبووری پـــێ دەهـــات لەگـــەڵ خـــۆی 

ـــرد. دەب
پیـــرە پەســـت، ڕوو لـــە هەولێـــرو پشـــت لـــە گونـــدی عاڵـــاڵی،   
پشـــت لـــە گـــردی بێمـــرادان، پشـــت لـــە ســـەگی بەوەفـــا تـــۆزو خـــۆڵ 
دوای خـــۆی بەجـــێ دێڵـــێ، ســـەگ ســـەگی بەڕەگـــەز! ســـەگی 
ـــرە پەســـت  ـــە پی ـــرادان روو ل ـــدوو لەســـەر گـــردی بێم ـــا ســـەگی مان بەوەف

وەردەكـــەوێ.
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ـــە  ـــە تەمـــەن دە ســـاڵییەكە، ڕوو ل ـــەو پەســـتە، منداڵ لەســـەر پشـــتی ئ
گونـــدی عاڵـــاڵی ڕوو لـــە گـــردی بێمـــرادان، پشـــت لـــە هەولێـــر، باوەشـــی 
ـــوو بـــە چـــاوە پـــڕ لـــە فرمێســـكەكانی  لـــە خوشـــكە بچكۆلەكـــەی وەرێناب
ــاو  ــە ڕادەمـ ــەگە بەوەفاكـ ــە سـ ــرد و لـ ــردی بێمرادانـــی دەكـ ــەیری گـ سـ
بیـــری لـــە ڕۆژانـــی ڕابـــردوو دەكـــردەوە،  ئـــەو ڕۆژانـــەی ئـــەو منداڵـــە 
بچـــووك بـــوو، ئـــەو ســـەگە گوجیلەیەكـــی بچـــووك بـــوو، زۆر جـــار 
ـــەراش  ـــەو منداڵێكـــی ه ـــە ئ ـــەو ڕۆژان ـــا، ئ ئەســـتووركی لەدەســـت دەردێن
بـــوو لـــە ســـەگی گونـــدی و جیرانـــان دەترســـا، ئـــەو ســـەگە پاســـی 
ـــەو ســـەگە  ـــوو،  ئ ـــەو بەرخـــەوان ب ـــەی ئ ـــەو ڕۆژان دەكـــردو دەیپاراســـت، ئ
هاوڕێـــی بـــوو،  ئـــەو منداڵـــە تەمـــەن دە ســـاڵییە، یادگارێكـــی زۆری 
لەگـــەڵ ئـــەو ســـەگە هەبـــوو،  ئـــەو ســـەگەی لـــەزۆر شـــەڕی پـــڕ 
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ـــە  ـــگان،  ل ـــە شـــەڕی پرین ـــە شـــەڕی گـــورگان، ل ـــوو،  ل ـــدا دیب ئازایەتی
ــەو  ــتنێ.  ئـ ــار كوشـ ــەڕی مـ ــە شـ ــێ، لـ ــە ڕزگاركردنـ ــەڕی جندۆكـ شـ
تەمـــەن و ئـــەو یادگارانـــە،  ئـــەو ســـەگەیان زۆر خۆشەویســـتتر كردبـــوو،  
ئێســـتا ئـــەو ســـەگە ئـــەو هـــاوڕێ دڵســـۆزە،  بەجـــێ مـــاوەو لـــە ســـەر 
گـــردی بێمـــرادان وەك تـــەم دیـــارە!  ســـەگەكە لـــە بەرچـــاوی بـــوو بـــە 
بەشـــێك لـــە گردەكـــە،  بـــوو بـــە تـــەواوی گردەكـــە،  یـــان ڕاســـتتر گردەكـــە 
بـــوو بـــە ســـەگەكە!  ئێســـتا ســـەگەكەو گردەكـــە بـــوون بـــە یـــەك و لەنێـــو 
ـــارن. ـــوو گـــردەكان دی ـــە هەم ـــر ل ـــەرز بەرزت ـــی پەســـتەكەدا ب ـــۆز و خۆڵ ت
ــەر  ــازا، لەسـ ــا، ســـەگی ئـ ــرد، ســـەگی بەوەفـ ســـەگ، ســـەگی گـ
گـــردی بێمـــرادان،  گـــەورەو مـــەزن وەك گـــردی بێمـــرادان،  چـــاوی 
ـــەو  ـــەو پەســـتە دارو ئاســـن و دڵڕەقـــەی هەرچـــی ئ بڕیبـــووە پەســـتەكە، ئ
خۆشـــی دەویســـت، هەرچـــی ئـــەو لـــە گەڵیـــدا ژیابـــوو، هەرچـــی ئـــەو 
لــــێی ڕاهاتبـــوو لەگـــەڵ خـــۆی بـــرد، ئـــەو پەســـتە گەیشـــتە ))هـــەورازی 
دومبەاڵنـــان(( لـــەو هـــەورازە چەقـــی. چەقـــی و نەبـــزووت! چەقـــی بـــوو 
بـــە بەشـــێك لـــە هەورازەكـــە، بـــوو بـــە تـــەواوی هەورازەكـــە، یـــا ڕاســـتتر 
هەورازەكـــە بـــوو بـــە پیـــرە پەســـتەكە! ئێســـتا ئـــەو پەســـتە هـــەورازی 
ــەوێ  ــتە!  لـ ــرە پەسـ ــان پیـ ــەورازی دومبەاڵنـ ــتا هـ ــە،  ئێسـ دومبەاڵنانـ
ڕۆژێـــوە نـــە ئـــەو پیـــرە پەســـتە دەگاتـــە شـــاری هەولێـــرێ و نـــە ئـــەو 
منداڵـــە گـــەورە دەبـــێ،  ئـــەو منداڵـــە تەمـــەن دە ســـاڵییەی لەســـەر 
پشـــتی پەســـتی باوەشـــی لـــە خوشـــكە بچووكەكـــەی وەرێنـــاوە، بەچـــاوی 
پـــڕ فرمێســـكەوە، چـــاوی بڕیوەتـــە ســـەگی بەوەفـــا،  ســـەگی گـــردی 
بێمـــرادان،  فرمێســـكان لـــە چـــاو دەبارێنـــێ،  فرمێســـكی ئـــاو نـــا !... تـــا 
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ئـــاوی چـــاوان بـــێ.  خوێـــن نـــا !... تـــا خوێنـــی داڵن بـــێ،  فرمێســـكی 
تیـــژاو. تیـــژاوی ئاســـناو كـــە دڵـــۆپ دڵۆپـــی دەتكێتـــە ســـەر پشـــتی 
ـــتی  ـــنی وشـــك و ڕەق، وەك گۆش ـــن،  دارو ئاس ـــتی دارو ئاس ـــرە پەس پی
ـــون  ـــوە دێ و ك ـــوە دێ چـــززەی لێ ـــەڕ. چـــززەی لێ ـــدوو و ت ـــدوو زین زین

دەبـــێ،  كـــون دەبـــێ و دەســـووتێ.
ـــوە،  ســـەگی بەوەفـــا لەســـەر گـــردی بێمـــرادان،   ـــەوێ ڕۆژێ ئێســـتا ل
گـــەورە وەك گـــردی بێمـــرادان،  چەقیـــوە. چەقیـــوەو نابـــزوێ،  پشـــت 
ــەو  ــە ئـ ــاوی بڕیوەتـ ــر چـ ــاری هەلێـ ــە شـ ــدی عاڵـــاڵی ڕوو لـ ــە گونـ لـ
ـــووە  پەســـتەی كـــە لەســـەر هـــەورازی دومبەاڵنـــان چەقیـــوە،  چەقیـــوەو ب
بـــە بەشـــێك لـــە هـــەورازی دومبەاڵنـــان،  بـــووە بـــە تـــەواوی هـــەورازی 
ـــا .  ـــاو ن ـــە فرمێســـك دەبارێنـــێ،  فرمێســـكی ئ ـــەو چاوان ـــان،  ل دومبەاڵن
تـــا ئـــاوی چـــاوان بـــێ.  خوێـــن نـــا  . تـــا خوێنـــی داڵن بـــێ، فرمێســـكی 
ــە  ـــەر گڵـ ــە س ــۆپ دەتكێتـ ــۆپ دڵـ ــناو،  دڵـ ــژاوی ئاسـ ــژاو ... تیـ تیـ
ــووری وشـــك و  ــە سـ ــرادان،  گڵـ ــردی بێمـ ــووری گـ ــە سـ ــوورێ، گڵـ سـ
ــوە دێ،   ــززەی لێـ ــەڕ چـ ــدوو و تـ ــدوو. زینـ ــتی زینـ برینـــگ وەك گۆشـ

ــون دەبێ ـــت !! ــووتێ و كـ ــووتێ،  دەسـ ــوە دێ و دەسـ ــززەی لێـ چـ
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1( كەندێنـــاوە ) دەشـــتی كەندێنـــاوەی دەشـــتێكی بەپیتـــە، دەكەوێتـــە نێـــوان 
– چیـــای قەرەچـــووغ و زوورگـــی – زوورگـــەزراوی – درێژییەكـــەی 50 
كیلۆمەتـــرەو پانییكـــەی 23 كیلۆمەتـــرە، كەندێكـــی زۆری تێدایـــە(، ل 31 ســـنتان 

فـــی كوردســـتان،  ب1
* قـــەراج : ) بـــەوە ناســـراوە كـــە بـــە بڕشـــتە، دەڵێـــن لـــەو ســـااڵنەی كـــە ڕەحمەتـــی 
خـــوای – بـــاران زۆربـــێ بەرهەمـــی هـــەر دەنـــك ســـەد دەنكـــی دەكا، بەداخـــەوە 
لەبـــەر كـــەم بارانـــی ئـــەوە كـــەم ڕوو دەدات (. ل 30 ســـنتان فـــی كوردســـتان، ب1 
2( عاڵـــاڵ : عەبدوڵـــاڵ گجیـــاڵن. عاڵـــاڵ گوجیـــاڵن، بـــۆ نـــاوی گونـــدی عاڵـــاڵی 

زۆر ڕای لێـــك جیـــا هەیـــە. كـــە مـــن جـــارێ بەهیچیـــان دڵـــم ئـــاوێ ناخواتـــەوە. 
ــه، بەشـــی دووەم ل  ــاه( تحفـــە مڤقریـ ــوارد، كـــردی گونـ ــادەم گەنمـــی خـ 3( ) ئـ

 .315
4( چیـــای بڵباســـان : ئێســـتا بـــە ) قەرەچـــووغ ( نـــاو دەبرێـــت ئـــەو نـــاوەی لـــە 
ســـەردەمی عوســـمانیەكان بەســـەردا بـــراوە دەنـــا پێشـــتر خەڵكەكـــە پێیـــان دەگـــوت 
چیـــای ) بڵباســـان ( ) بەرزایـــی 2800 پێیـــە لەســـەر ڕووی دەریـــا (، ل 30 

ســـنتان فـــی كوردســـتان ب1
ــاوە : نـــاوی كانییەكـــە كەوتۆتـــە بـــن چیـــای قەرەچـــووغ – چیـــای  5( دەرمانـ
بڵباســـان – وەك لـــە ناوەكـــەی دیـــارە ئاوەكـــەی بەدەرمـــان دەشـــێ، بەتایبـــەت 

دەرمانـــی نەخۆشـــییەكانی پێســـت. 
6( بێخێـــر : نـــاوی چیایەكـــە لـــە كوردســـتان – نزیـــك زاخـــۆ – خەڵكـــی ناوچەكـــە 
دەڵێـــن : وەختـــی خـــۆی نـــوح پێغەمبـــەر ویســـتوویەتی كەشـــتییەكەی خـــۆی 
لەســـەر ئـــەم چیایـــە بگیرســـێنێتەوە كەچـــی ئـــەم چیایـــە نەیتوانیـــوە شـــان بداتـــە 
ــتییەكە، هـــەر لەبـــەر ئـــەم بێتوانایییـــەی نـــاوی لـــێ دەنێـــن  بـــەر گرانایـــی كەشـ

 . )بێخێـــر(      ـــ !! 

پەراوێزەكان
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7( لـــەو ســـااڵنەی دوایـــی لـــە ئاقـــاری عاڵـــاڵی پەیكـــەرە بەردێـــك دەدۆزنـــەوە 
پەیكەرەكـــە پەیكـــەری ژنێكـــی ڕووت دەبێـــت خەڵكەكـــە نـــاوی لـــێ دەنێـــن )بـــەردە 

ـــوز( ق
ـــەوە  ـــارەی مێژووی ـــی ســـۆمەرییە، لەب ـــی داســـتانێكی كۆن 8( گلگامـــش : پاڵەوان
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ 2600 ســـاڵ پێـــش زایـــن و پێنجەمیـــن پاشـــای ســـۆمەرە كـــە 
لـــە شـــاری ) ئـــۆرۆك ( دا حوكمـــی كـــردووە ئـــەو گلگامشـــە پـــاش مردنـــی 
)ئەنكیـــدۆی ( هاوڕێـــی مردنـــی زۆر ناشـــرین دێتـــە بەرچـــاو بـــەدوای   ) 
گیـــای نەمریـــی (دا دەگـــەڕێ وەپـــاش ســـەراو دەراوێكـــی زۆر بـــە دەســـتی دێنـــێ، 
كەچـــی لەڕێـــگای گەڕانـــەوەی مـــار دێتـــە ســـەر حـــازری ئـــەو گیایـــە دەخـــوا. 
9( ئەنكیـــدۆ – كێویێكـــە – ئـــۆروری – خوداوەنـــد دروســـتی كـــردووە بـــۆ ئـــەوەی 
ڕێـــگا لـــە زۆردارییەكانـــی گلگامـــش بگرێـــت، ئەنكیـــدۆ وەكـــو دڕنـــدان دەخـــواو 
دەژی – ژنێـــك – كـــەوی دەكاو دەیهێنێتـــە نێـــو ئاوەدانـــی ســـەرەتا لەگـــەڵ 

گلگامـــش مـــل لەبـــەر ملـــی یەكتـــر دەنێـــن، پاشـــان دەبنـــە هـــاوڕێ. 
10(  كاژ فرێدانـــی مـــار خەڵكـــی وای لێكدەدەنـــەوە كـــە )مـــار( بەمـــە ژیانـــی 
تـــازە دەكاتـــەوە و نامـــرێ، ئـــەم بـــاوەڕە لـــە عەقیـــدەی زۆربـــەی نەتـــەوەو ســـەردەمان 
هـــەر وایـــە ئەوەتـــا لـــە داســـتانی گلگامـــش ســـۆمەرییەكان هەمـــان باوەڕیـــان 
ـــوو ســـەیری كـــە شـــاعیری داســـتانی گلگامـــش چـــی نووســـیوە: )گلگامـــش  هەب

بیرێكـــی ئـــاو ســـاردی بینـــی( 
) تا ( خۆی لە ئاوی وەربدا 

مـــار بۆنـــی گیاكـــەی كـــرد هـــات و گیاكـــەی دزی پاشـــان كراســـی لەبـــەر خـــۆی 
داڕنـــی (. ل 166 ملحمـــە گلگامـــش 

11( ) دەڵێـــن – لـــەو ســـااڵنەی كـــە ڕەحمەتـــی خـــوا - بـــاران - زۆربـــێ هـــەر 
ــتان.  ــی كوردسـ ــنتان فـ ــی دەكا (. ب1، ل30، سـ ــەد دەنكـ ــی سـ دەنكەكـ

12( گـــردی حەمـــەد هەولێـــری: ) ئـــەم گـــردە مێژووێكـــی كۆنـــی هەیـــە لـــەوە 
دەچـــێ پێشـــتریش شارســـتانیەت و ئاوەدانـــی لەخـــۆ گرتبـــێ، بەڵگـــەش ئەوەیـــە 
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لەالیـــەن جووتیارەكانـــی ئـــەم دێیـــە چەندیـــن جـــەڕەو گۆســـكە و پەیكـــەری لـــە 
قـــوڕ دروســـتكراو لـــە كاتـــی جووتكردنیانـــدا بـــەر ســـەرە نێـــزەی گاجووتەكانیـــان 
كەوتـــووە. هەمـــوو ئـــەو ئاســـەوارە كۆنانـــەش لـــە گردێـــك دۆزرانـــەوە پێیـــان دەگـــوت 
گـــردی )حەمـــەد هەولێـــری( كەوتبـــووە ڕۆژهەاڵتـــی دێیەكـــەوە( ل 36-37 ژمـــارە 
ـــاری )قەرەچـــووغ(. رۆژی 1999/9/12  ـــوردی گۆڤ ـــی 2699 ی ك )2( هاوین

ـــڕی. ـــارەم ك ـــەم گۆڤ ئ
13( ) لـــۆم برێنـــە شـــای مـــاران ( بەندێكـــی دوورو درێـــژی فۆلكلۆرییـــە، لـــە 

شـــایی و دروێنـــەدا بەئاوازێكـــی خـــۆش دەگوتـــرێ، خۆزگـــە كـــۆ دەكرایـــەوە. 
14( جوێـــن و زارگەمـــەو نوكتـــە خۆشـــەكانی عاڵاڵیییـــەكان ئـــەوە دێنـــێ كـــە یەكـــێ 
لـــە نووســـەرە گەنجەكانـــی عاڵـــاڵی كۆیـــان بكاتـــەوە، دڵنیـــام بەكۆكردنـــەوەی 
ــی  ــە ئەدەبـ ــەكان و بـ ــە عاڵاڵیییـ ــاك بـ ــزەكان خزمەتێكـــی چـ ــە ئامێـ ــە نوكتـ جوێنـ

كـــوردی دەگات. 
15( )ڤێری... ئیسەر          !! ئێوە لەسەر دەریا ڕاوەستاون، دەریای نەوت!!(.

16( لـــە ئاقـــاری گونـــدی عاڵـــاڵو تـــەواوی كەندێنـــاوەی زۆر بیـــرە نـــەوت 
هەڵكەنـــدراوە و ســـەری داخـــراوە. هـــەر لەبـــەر ئـــەم پـــڕ نەوتییەشـــە ڕژێمـــی عێـــراق 

كەندێنـــاوەی بەتـــەواوی لـــە كـــورد چـــۆڵ كـــردووەو عەرەبـــی هێناوەتـــێ.
17( ))ئەو دەبەنگانە چەند بە بەختن !!(( 

These rascals are for tunate enough
ـــە گـــوڵ و گیـــا، زۆر گـــەڕۆك  ـــارەی دەوڵەمەندیـــی خاكـــی كوردســـتان ل 18( لەب
ـــاردا زەوی نەخشـــی  ـــە بەه ـــوە )ل ـــاس ســـەرنجیان دەربڕی ـــاس و كوردن و ڕۆژهەاڵتن
خـــۆی بەدەردێخـــی وخـــۆی بەگـــوڵ دەڕازێنێتـــەوە، ڕۆژێـــك )30( جـــۆری جیـــاوازم 
ژمـــارد لـــە )30( یـــاردەی حەوشـــەكەمدا(- مەبەســـتی ســـی جـــۆر گیـــای كێوییـــە 

– ئەمـــە قســـەی نووســـەری )ســـنتان فـــی كردســـتان(ە، ل 49 - ب1.
19( دەقنـــە نـــووس : ســـەردەمی دەقنـــە نووســـێ، واتـــە ئـــەو ســـەردەمەی هیـــچ 

دەقێكـــی نووســـراوی لـــێ بەجـــێ نەمـــاوە. 
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)لـــەڕووی مێژوویییـــەوە وشـــەكە )دقیانـــووس(ە، كـــە پاشـــایەكی فـــارس بـــوو، 
ــان  ــەو خۆیـ ــد ئیماندارێـــك لەترســـی ئـ ــردو چەنـ ــر كـ ــاری )گرســـوس(ی داگیـ شـ
لـــە ئەشـــكەوتێك شـــاردەوە و )300(و ئەوەنـــدە ســـاڵەیان پـــێ چـــوو، ســـەگەكەی 
عاڵـــاڵی پاســـەوانی دەكـــردن، ئەوانـــە بـــوون بـــە )اصحـــاب الكهـــف( ناســـران. د. 

ــەردی. ع. گـ
20( قەپـــاڵن، قەپـــران : تۆمـــا ئەســـقەف مەرجـــی – مەرگـــی – نووســـەرێكی 
مەســـیحییە، لـــە چارەگـــی یەكەمـــی ســـەدەی نۆیەمـــی زاینـــی- )825-800( 
ــەو  ــە ئـ ــاء – واتـ ــاوی – الرۆسـ ــیوە بەنـ ــی نووسـ ــان كتێبێكـ ــووە، پاشـ ــك بـ لەدایـ
ـــر )بیـــث عابـــی( پیـــرۆز خزمەتیـــان كـــردووە، لەالپـــەڕە  ـــە دێ پیـــاو چاكانـــەی كـــە ل
ــز  ــڕ و پەراوێـ ــا- دەكات. وەرگێـ ــدی – كوفالنـ ــی گونـ ــەی باسـ )67(ی كتێبەكـ
نووســـی عەرەبـــی، - االب البیـــر ابونـــا- لـــە پەراوێـــزدا نووســـیویەتی: )گونـــدی – 
ـــا، گوندێكـــە دەكەوێتـــە خـــوارووی ڕۆژهەاڵتـــی دەشـــتی  ـــان – قوفالن ـــا- ی كوفالن
كەندێنـــاوە، لـــە دووری 25كـــم ڕۆژئـــاوای پـــردێ – التـــون كۆپـــری – لەناوچـــەی 
حدیـــاب( ئـــەم ناوچەیـــە هەولێـــر و دەشـــتی كەندێنـــاوەش دەگیرێتـــەوە، جـــا بـــەم شـــێوە 
ئـــەم گونـــدی كوفالنـــا، قوفالنـــا دەكاتـــە گونـــدی – قەپـــاڵن – كـــە گوندێكـــە لـــە 
گوندەكانـــی كەندێنـــاوەی و لـــە ڕۆژهەاڵتـــی عاڵـــاڵی و ئەمـــەش نیشـــانەی ئەوەیـــە 
ـــووە.  ـــاوەدان ب ـــاڵن – ئ ـــران(. – قەپ ـــەزارو دوو ســـەد ســـاڵ )قەپ ـــش ه ـــە زۆر پێ ك
لـــەوە دەچـــێ، ناوەكەشـــی ئـــاوا گۆڕانـــی بەســـەردا هاتبـــێ. كوفالنـــا، قوفالنـــا، 

ـــران. ـــاڵن. قەپ قەپ
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جەژنـــە  لـــە  یەكـــێ  بۆنـــەی  بـــە  بـــوو،  ســـاڵی 1993  وایـــە،  پێـــم 
لـــە  دەكـــرد،  برادەرانمـــان  و  خـــزم  ماڵـــە  ســـەردانی  ئایینییەكانـــەوە، 
یەكـــێ لـــە ماڵـــە )عاڵاڵ(یییـــەكان، كـــە ئاوەدانییەكـــی باشـــی تێـــدا 
كـــۆ ببـــۆوە! لـــە نێـــوان قســـەكاندا نازانـــم چـــۆن بـــوو! بـــاس هاتـــە ســـەر 
ـــە  ـــرا جووتیـــارە عاڵاڵیییـــەكان ڕووی ل ـــە ب ـــە پـــڕ یەكـــێ ل )نووســـین!!( ل
مـــن كـــردو زۆر بـــە گەرمییـــەوە پرســـی: ))تـــۆ چـــی دەنووســـی؟((. 
وەك قوتابییەكـــی شـــەرمن لـــە بەردەمـــی مامۆســـتا وەاڵمـــی پرســـیار 
نەزانـــێ، ئـــاوا دامـــام! ماڵـــی ئاوابـــێ زۆر چاوەڕێـــی وەاڵمەكـــەی منـــی 
ــتێكت نووســـی،  ــا، نەكـــەی، هەرشـ ــردو هـــەر خـــۆی گوتـــی: ))نـ نەكـ
نـــاوی – عاڵـــاڵ – ی تێبكـــە!(( تـــا ئـــەو كاتـــە مـــن لـــە هیـــچ 
نووســـینێكما نـــاوی )عاڵـــاڵ(م نەهێنابـــوو. هیـــچ رۆژێكیـــش بـــە شـــێوەی 
ئـــەم بـــرا جووتیـــارە بیـــرم لـــە گوندەكـــەم )عاڵـــاڵ( نەكردبـــۆوە. بـــەاڵم، 
قســـەكەی ئـــەم بـــرا جووتیـــارە هێنـــدە لـــە دڵـــەوە بـــوو، بۆیـــێ یەكســـەر 
ـــەردەم )گەورە(یـــی و )ســـادە( ـــەو دەم لەب ـــە دل و هەســـتمەوە نووســـا! ئ ب
ـــە بەرچـــاو،  ـــدە خـــۆم )بچـــووك( هات ـــە هێن ـــارە عاڵاڵییی ـــەم جووتی ـــی ئ ی
كـــە تائێســـتا هیـــچ رۆژێـــك ئـــاوا هەســـتم بـــە بچووكـــی خـــۆم نەكـــردووە. 
داخوازییەكەشـــی هێنـــدە )ڕەوا( و )مـــەزن( بـــوو، قـــەت بـــە خەیاڵمـــدا 
ـــەر كارێكـــی  ـــل لەب ـــەوە بكـــەم، م ـــارەتی ئ ـــێ و جەس ـــات ڕۆژێ ب نەدەه
ـــرا عاڵاڵیییـــەی پـــێ )ڕازی(  ئـــاوا  بنێـــم !! كارێـــك كـــە بمـــەوێ ئـــەو ب
بكـــەم. ئاخـــر عاڵاڵیییـــەكان بـــە كـــێ ڕازی دەكرێـــن! لـــە كاتێكـــدا 
ـــراو و  ـــاڵی وێرانك ـــێ، عاڵ ـــاڵ!!( وە ب ـــارەی )عاڵ ـــە ب ـــان ل داخوازییەكانی

بەندەو تاقەت 
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داگیركـــراو بـــە عـــەرەب!!. داخوازییەكانیـــان لـــە بـــارەی )عاڵاڵیییـــەكان(
ــراوەكان. ــراو و ئاوارەكـ ــە دەركـ ەوە بـــێ، عاڵاڵیییـ

لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 1997 كاتێـــك بـــە خـــۆم زانـــی ئـــەوا خەریكـــی 
نووســـینی – بـــەردە ژن – م، لـــە ڕاســـتیدا وەك زۆربـــەی نووســـینەكانم، 
ـــە كوێـــش دێمـــەوە  ـــووەو ل ـــوە ســـەرم هەڵگرت ـــە كوێ لەوەشـــدا، نەمدەزانـــی ل

ـــەم؟ ـــە نێوانیشـــدا باســـی چـــی دەك ـــی، ل كۆتای
ـــرا  ـــە ب ـــەم شـــێوەیە دەرچـــوو ك ـــر - ب ـــەم نووســـینە – بەزاهی ـــە ئ ئێســـتا ك
جووتیـــارە عاڵاڵیییەكـــە دەیخواســـت، لەوەتـــەی ئـــەم نووســـینە تـــەواو 
بـــووە لـــە هەمـــوو كـــەس زیاتـــر بیـــر لـــەو جووتیـــارە عاڵاڵیییـــە دەكەمـــەوە 
ـــی  ـــە دڵ ـــان(ە ب ـــە رۆم ـــەم )الوك ـــی ئ ـــۆ بڵێ ـــم: ت ـــدا دەڵێ ـــی خۆم ـــە دڵ و ل
ــەك  ــم، نـ ــش دەترسـ ــەم؟! زۆریـ ــم ڕازی بكـ ــی بتوانـ ــۆ بڵێـ ــێ، تـ ــەو بـ ئـ
هـــەر بەدڵـــی نەبـــێ! لێشـــم تووڕەبـــێ. – ئاخر-ئـــەو-ان زۆر لەمـــن 
)جوان(تـــر عاڵـــاڵی خۆیـــان دەبینـــن – جـــا كـــێ  بەرگـــەی تووڕەیـــی 
ــوا نـــەكا عاڵاڵیییـــەكان لـــە هیـــچ كەســـێ  ــەكان دەگـــرێ! خـ عاڵاڵیییـ
تووڕەببـــن. شـــتێكی كـــە كەمێـــك پشـــتم پێـــی قایمـــە و دڵـــی خۆمـــی پـــێ 
دەدەمـــەوە، لێبوردەیـــی عاڵاڵیییەكانـــە، ئـــەوان ئەگەرچـــی لـــە تووڕەییـــدا 
وەك – چیایـــی بڵباســـان- ڕەق و قایمـــن، ئـــەوا لـــە هێمنیشـــدا نەرمـــن 
وەك گوانـــی پـــڕ شـــیری بزنەكانیـــان. ئـــەوان ئەگـــەر كاری كەســـێكیان 
ــارە و  ــە بـ ــدەی لـ ــەر هێنـ ــرا هـ ــە كابـ ــن كـ ــاش بـ ــێ و دڵنیـ ــە دڵ نەبـ بـ
ــن و  ــان دەیبەخشـ ــی خۆیـ ــە گەورەیـ ــێ، بـ ــت نایـ ــە دەسـ ــر لـ ــەوەی پتـ لـ
ـــدەو تاقـــەت(( و لـــەالی  مـــۆری پەســـندیی بـــۆ لێـــدەدەن و دەڵێـــن: ))بەن
خـــوارێ جێگـــەی بـــۆ دەكەنـــەوە، چونكـــە عاڵاڵیییـــەكان لـــە مێـــژە 
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ـــەی بەســـتەزمان  ـــە چـــی دەچـــوو، ئەگـــەر چۆلەك ـــاز ب ـــە: ))ب گوتوویان
ــی  ــە بچووكیـ ــان لـ ــێكی مەزنییەكەیـ ــەكان، بەشـ ــە مەزنـ ــە(( واتـ نەبوایـ

ــە. بچووكەكاندایـ
ئێســـتاكە ئـــەم –بـــەردە ژن- ە پێشـــكەش بـــە عاڵاڵیییـــەكان دەكـــەم، ئەگـــەر 
ـــەر  ـــە ه ـــەوە )گەورە(یییەك ـــم وەربگـــرن، ئ ـــی )بچـــووك( لێ وەك دیارییەك
لـــە خۆیـــان دەوەشـــێتەوە. چونكـــە عاڵاڵییـــەكان چـــاك دەزانـــن. باســـی 
)مێـــژوو( و )جوگرافیـــا(ی عاڵـــاڵی، باســـی ژیـــان و بەســـەرهاتی 
عاڵاڵیییـــەكان كاری تەنیـــا )كەســـێك( و )ڕۆژێـــك( نییـــە! دڵنیـــام 
عاڵاڵیییـــەكان ئـــەوەش چـــاك دەزانـــن، كـــە ئـــەو )ڕووداو( و )شـــوێن( 
و )كەس(انـــەی لـــەم نووســـینەدا ناویـــان هاتـــووە، قـــەت لەبەرئـــەوە 
نییـــە! كـــە لـــە ڕووداو و شـــوێن و كەســـەكانی تـــر لـــە پێشـــترن! نـــا... 
نەخێر!!بەڵكـــە ئـــەو –ڕاســـتی و واقیـــع-ەی كـــە بـــاس كـــراوە، بەشـــێكە 
لـــەو –یادگاری-یـــەی كـــە   لـــە یادەوەریـــی نووســـەر ماوەتـــەوە، ئـــەو 
)نووســـەر!!(ەی زۆر بـــە منداڵـــی- دەتوانـــم بڵێـــم: لـــە  پێـــش هەمـــووان 
ــاوەی، ئەویـــش  ــتی كەندێنـ ــا- عاڵـــاڵ- عاڵـــاڵی دەشـ ــوو. دەنـ ــاوارە بـ ئـ
ســـەر زەوییەكـــەی- بـــە هەمـــوو پێكهاتەكانییـــەوە- وەك ژێـــر زەوییەكـــەی 
وایـــە. ئـــەو ژێـــر زەوییـــەی پـــڕاو پـــڕە لـــە )زێـــڕ( هـــەر زێـــڕی زێـــڕ!! ئـــەو 

واڵتـــە زێـــڕەی كـــە مەگـــەر هـــەر بـــە تەنیـــا 
– داگیركەران - بزانن چ زێڕێكە!!؟

1999 - هەولێر
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