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هیڤی...!!

د. ئەمجەد عوبەید
)دهۆك(

ــڕێ  وان ب  ــن هنداڤــی باژێ ــن هــەر دوو چیایێ ل وێ  ســالێ  ژی وەكــی هــەر ســال بەفــرێ  گوپیتكێ
كراســێ  بویكانیــێ  خەمالنــد بــوون... ســپێدەیە و رۆژێ  گولیێــن خــوە یــێ  د ســەر گوپیتكێــن وان چیایــان 
دا بەرداینــە نــاڤ باژێــڕی، ئــو باژێــڕ یــێ  تــژی گــەرم و روناهــی كــری، بایەكــێ  ســار یــێ  ژ هناڤێــن 
ــپیتر ل  ــرێ  س ــن ژ وێ  بەف ــدەك عەورێ ــەت، هن ــا رۆژێ  دك ــت و چالنجــا گەرم ــرێ  دەردكەڤی وێ  بەف
هنــداف باژێــڕی ســەمایێ  دكــەن، ســیالڤێن ئاڤــەكا زەالل یــا ل بــن جەمــەدا كــوالن گرتیــن دزێــت و هێــدی 

هێــدی ب جۆكێــن كوالنــا دا یێــن دهێنــە خــوار...
هیڤیــێ  چانتــا خــوە یــا ب ملەكــێ  خــوە ڤــە شــۆركری و وەكــی فریشــتەیان یا رێــكا قوتابخانێ  دهاژۆت 
تیرۆژكێــن رۆژێ  دگــەل گولییــا وێ  یــا زەرا زێڕیــن ئــەوا دبــن كەفیــكا وێ  یــا مــۆر دا دەركەڤتــی یێــن 
خــو دیــەك وەركریــن و برســقینەكا وەكــی ســتێرا ژێ  دەردكەڤیــت، ئــەو بایــێ  ســارێ  وێ  ســحارێ  ســەرێ  
دفنــا وێ  یــا وەك فســتەقێن عنتابــێ ، وەك بیتانــوكان یــا ســۆر كــری.. شــیناتییا چاڤێــن وێ  دەریــا شــەرم 
ژێ  دكــەن و وەك خودیــكا مــروڤ ب جوانــی خــو تێــدا دبینیــت... بەژنــەكا زراڤ و هلكێشــایی ئــەو 
هــەر دو چیایێــن هنــداڤ باژێــڕی خــو بــۆ دچەمینــن... هــەر دوو ســێڤێن ســەر ســینگێ  وێ  وەك پــەز 
كێڤییــان بەژنــا خــوە یــا كێــل كــری، چاڤــێ  مرییــان ژی ڤێبكەڤیــت دێ  جانــێ  وان زڤڕیتــە د لەشــێ  وان 

دا.... لــێ  هەســتێن وێ  هێــش وەكــو هەســتێن كچــەكا شــویمە دەمــێ  دگــەل كــوڕان چینگانــێ  دكــەت.
ل قوتابخانــێ  ژی قوتابییــەكا زیــرەك و هەســتی ســڤك بــوو... ب تنــێ  د وانەیــا بیركاریــێ  دا وەكــی 
پڕانییــا كچــان پیچــەكا كالەفــام بــوو... و ترســیا ســالەكا رەبەقــا ســێیێ  ناڤنجــی گــوری وێ  بكــەت...
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وێ  رۆژێ  دایــكا وێ ، ئــەوا هەتــا نوكــە هیڤــی 
ــن خــوە  ــەكا شــیرڤەنەكری د چاڤێ ــێ  وەكــو زارۆی ی
دا دبینیــت، گۆتــێ  جیرانــێ  مــە مامۆســتایێ  
بیركاریــێ  یــە و یــێ  زیرەكــە و خــوش مرۆڤــە و 
رێــزێ   دباشــن و گەلــەك  مــە و وی  تێكەلیێــن 
ژی ل مــە دگریــت، تــو دزانــی ئەڤــە دو ســالە 
ژی هەڤژینــی ژی پێكئینــای و ژاری تانوكــە 
چ زارۆكان ژی د هەمبێــزا خــوە دا نابینیــت و 
ــێ  و  ــاال باب ــا دەمــی ل م ــا وی ژی پتریی هەڤژین
دگــەل هەڤــاال دبۆرینیــت: رەبەنــێ  ئــەو ژی یــا 
مافــدارە ســەبرا وێــژی ناهێــت... مــاال بــێ  زارۆك 
هــەر یــا ســار و بــێ  ڕەوشــە.. مەزنــان یــا گۆتــی 

زارۆك فێقییــێ  مالــێ  نــە.
ئانكــو مامۆســتایی جهـــ و دەمێــن گونجــای یێــن 
هەیــن كــو نیشــا تــە بــدەت، ئەگــەر تــە دڤێــت دێ  
ــالەكێ  ب  ــا س ــە ی ــا ت ــە زەحمەت ــێ ... مخابن بێژم
ــەم مــە دەســتڤاال  ــەز باوەڕناك ــت و ئ ــێ  دا بچی ئاڤ
بزڤڕینیــت... هیڤــی ژی بێــی دوودلــی رازیبــوو و 
بــۆ مــاوێ  پتــر ژ دوو هەیڤــان رۆژانــە ســەرەدانا 

مــاال مامۆســتای دكــر.
رۆژەكــێ  و ژ نیشــكەكێ  ڤــە هیڤــی یــێ  هەســت 
ب گێژبوونــێ  و هنــدەك ئــازاران كــر و جــاران ژی 
ــو گــول محەممــەدا  ــەو دێمــێ  وەك ــت.. و ئ دهالڤێ

پویتــی و زەر بــوو...
دەمــێ  نــوژداری گۆتیــێ  پیرۆزبیــت كچــا تــە 
ــوون  ــە لێڤێــن دەیــكا ئێخســیر كەســك ب ــا دووگیان ی
و لەرزكــێ  ئەرزنــكا وێ  گــرت و دلــێ  رەبــەن ژی 
رابــوو ســەما مرنــێ  و چــۆك لــێ  شكەســتن و 
ئێــدی كەلەخــێ  وێ  ڕانەگــرت... هیڤــی یــێ  ژی 
خــوە لبــەر گرانییــا ڤــی دەنگوباســی نەگــرت و 

دەملدەســت دهــۆش خــوە چــوو.
دوو  هــەر  مەلــوول،  و  شكەســتی  دلەكــێ   ب 
زڤڕینەڤــە مــال و دنیــا د چاڤێــن وان دا یــا بوویــە 
دۆزەخەكا هار و دژوار و هزرێن وان وەكو ریسییێ  
هەمیــێ   شــەڤێ   وێ   دتێكئالیــان،  تەشــیكێ  

نقرۆســكەكا خــەوێ  ژی خــو دچاڤێــن وان نەئاالنــد.
پشــتی هەر دوو ژ ڤێ  خەونا هندە گران هشــیار 
بویــن و هشــێن خــوە د ســەرێ  خــوە دا خڕڤەكریــن...

هیڤــی یــێ  ب دەنگەكــێ  خەندقــی ڤە گۆت:
دەف  چوومــە  د  ئــەز  دەمــێ   دادێ ....   -
دەســتپێكێ   رۆژێــن  مــە،  جیرانــێ   مامۆســتایێ  
وەكــی بابەكــی رەفتــار دگــەل مــن دكــر و وانــە 
زۆر ب جوانــی بــۆ مــن راڤــە و شــروڤە دكــر... لــێ  
پشــتی بۆرینــا چەنــد رۆژان گۆتــە مــن: هیڤــی تــو 

دزانــی ژیــان چییــە؟
مــن ژی گۆتــێ : یــا ئــەز دزانــم ژیان ئەزموونەكا 
مەزنــە و دڤێــت مــە هیڤیێــن مــەزن هەبــن داكــو 

بشــێین د ڤــێ  ئەزموونــێ  دا بســەركەڤین.
ب دویڤــدا گۆتــە مــن پــا خۆشــی ل دەف تــە 

چییــە؟
من بەرسڤا وی دا و گۆتێ : ...  بدەستڤەئینانا 

وان هیڤیێن مەزنە.
ب گرنژیــن ڤــە گۆتــە مــن تــو چەنــد كچــەكا 
ســاویلكەی و.... موبایــال خــوە ژ بەریــكا خــوە 
ئینــادەر و هنــدەك دیمەنێــن سێكســی نیشــا من دان، 
كــو مــن بــەری هنگــی چ جــاران هــزر تێــدا نەكریــن 
و نەدیتیــن.... تەزینــك ب ســەر لەشــێ  مــن دا 
چوونــە خــوار و خوهەكــێ  ئــەز گرتــم و یــادی ئــەز 
ــەك خــۆش  ــان گەل ــە مــن دێ  ژی ــەردام.... گۆت ب
بیــت ئەگــەر تــو دەســت ژ فەلســەفێت خــوە بــەردەی 

و تــام كەیــە ڤــان تشــتان.....
هیڤیــێ  ســەرێ  خــو بلنــد كــر و رۆندكێــت خویێــن 

وەكــو پــەال ڤەمالیــن و گــۆت:
ــەز وەســا ب روی قایمــی دگــەل  ــۆرە ئ دادێ  بب
تــە دئاخڤــم لــێ  ئــەز هــزر دكــەم كــو بــۆ نێزیكتریــن 
هەڤــاال خــوە دئاخڤــم.... و بەردەوامــی دا ئاخفتنــا 

خــوە و گــۆت:
- ئێــدی وانــا مەیــا رۆژانــە بوونــە ئــەو دیمەنێــن 
سێكســی و رۆژ بــۆ رۆژێ  ئــەز پتــر پێڤــە دهاتمــە 
گرێــدان، ئــەو كریــار و ئــاخ و ئــوف و نالینــا د 
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وان دیمەنــان دا.. رویبارێــن گوهنێلییــێ  د نــاڤ 
لەشــێ  مــن دا پەقانــدن، ل تــە ناڤەشــێزم ئێــدی مــن 
ــت دا  ــێ  هێ ــر كەنگــی دێ  دەمــێ  وان ــاوەڕ نەدك ب
هنــدەك دیمــەن و نالنالێــن سێكســیێن نــوی ببینــم و 

گــوه لــێ  ببــم.
ئێــدی مامۆســتا ب هنــدێ  تێــر نەبــوو كــو بتنــێ  
وانــا مــە ســەحكرنا ڤــێ  ژیانــێ  د موبایلــێ  دابیــت، 
گۆتــە مــن: هیڤــی... تــو دزانــی هــەر وانــا مروڤ 
و  تێناگەهیــت  بــاش  مــروڤ  نەكــەت  پراكتیــك 
خوشــییێ  ژێ  نابینیــت، ب راســتی ئــەڤ ئاخفتنــا 
وی گۆتــی یــا ب نیڤــەكا دلــێ  مــن بــوو.... و 
ژمێــژ بــوو مــن دڤیــا ئــەو تشــتێ  وی گۆتــی چــێ  
ببیــت.  پشــتی ماوەیەكــێ  كــورت بێدەنــگ مایــم 
و بــەری بەرســڤا وی بــدەم ، دەســتێ  خــو دانــا بــن 
ــا  ــا ســەر گەردەن ــدی ژۆردا ئین گوهــێ  مــن و هێ
مــن و دەمــێ  گەهشــتیە ســینگێ  مــن و مەمكێــن 
مــن ڤەگەمراندیــن، چاڤێــن مــن دڤیــان بێژنــە مــن 
دا بچینــە خــەوەكا گــران و ئــەز دگــەل وان هەســتان 
كــو نزانــم بــۆ تــە چــەوا بەحــس بكــەم حەلیــام و 
رادەســتی وان بــووم ئــەو هەســت بــوون كــو تــرس و 
خۆشــی تێكهــەل كریــن، دل كەتبــوو ســەما ژیانــێ  
و عەقــل كەتبــوو خەمــا مرنــێ . لــێ  هەمــی گاڤــا 

مرۆڤــی ژیــان پتــر ژ مرنــێ  دڤێــت....
ئەڤە بو كارێ  مە یێ  رۆژانە و رۆژا نەچووبامە 
ــا خــوە دا  ــەو رۆژ د ژیان مــاال مامۆســتای مــن ئ
نەدهژمــارت، تــا رۆژەكــێ  مامۆســتای گۆتــە مــن 
هیڤــی ئێــدی نەشــێم بــۆ تــە ڤــێ  وانــێ  بێــژم و ئەڤــە 
دویماهیــك رۆژ بیــت بهێیــە مــاال مــە، و ئــەم ژی 
ــت  ــن وچێدبی ــی تاخــی باركەی دێ  مــاال خــوە ژ ڤ
بچینــە دەرڤــەی وەالتــی، چونكــی تــو دزانــی ئەڤــە 
ــە و  ــا مــن زارۆكەك ــا مــن و هەڤژین ــدە خوزیی چەن
هێشــتا خــودێ  ئــەم هــەژی وی خەالتــی نەدیتینــە، 
ئەگــەر  بكەیــن،  خــوە  ل  چارەســەریەكێ   دڤێــت 
دبیــت ژیانــا مەیــا هەڤژینیــێ  بكەڤیتــە دمەترســییا 

ژناڤچوونــێ  دا....

مــن گەلــەك هیڤــی ژێ  خواســتن كــو ژ بڕیــارا 
خــوە ڤەببیــت و ب چ رەنــگا ئــەز رازی نەبــووم، 
چونكــی مــن نەدڤیــا ژ وێ  خۆشــیا مــن دگــەل 
وی دبــر... بــێ  بەهــر ببــم، تــا كــو نەچــار بوویــی 
وێ  راســتییا ژ ژەهــرێ  تەحلتــر و كوژەكتــر، ژ 
ــۆ  ــەن پیســیێ  پیســتر ب ــێ  ب ترســتر، ژ دەهم مرن
مــن بێژیــت.... و گۆتــە مــن هیڤــی تەپــەردا خــوە 
یــا كچینیــێ  ب دەســتێن مــن یــا ژدەســتای، و یــا 
درســت بــۆ تــە بێــژم ئــەز دێ  ژ ڤێــرێ  ڕەڤــم و تــو 
ژی دڤێــت خــوە بێدەنــگ بكــەی و مــن و خــوە 

ــزی. بپارێ
ب گوهلــێ  بوونــا ڤــان گۆتنــان، دەیــكا پەریشــان 
هــەر دوو دەســتێن خــوە ب رەهنێــن خــوە دادان و 
پرچــا خــوە ڤەچــڕی.. لــێ  چ بكــەت یــا ژ خویــە 
ئەســمانا ب ئــەردی ڤەنیــت... دەریــا بكەتە گوڕی 
و بســۆژیت، هــەر یــا ژخویــە و ب چ نائینیــت... 
)جلــە و كەڤتــە ملــە(... دڤێــت چارەیەكــێ  بــو 

قوبحەتــا مــەزن و رویڕەشــیا گــران پەیــدا كــەت.
ئێــدی ب نهێنــی ڤــە و هــەر چــەوا بیــت و د 
ســەر هــەژاری و خولــی عەیشــییا خــوە ڕا، شــیان 
نۆژدارەكــی رازی بكــەن كــو ئــەو زارۆكــێ  د زكــێ  

ــاڤ ببــەت.. هیڤیــێ  دا ژن
ئــەڤ نهێنیــە مــا د دلــێ  هیڤیــێ  و دایــكا وێ  
دا... و رۆژێ ، ترســێ  ســەد جــاران دەرگەهــێ  
دلــێ  وان دقۆتــا... چونكــی نەدشــیان چ رێــكا 
ببەنــە وێ  پــەردا مالوێــران... ئــەو پــەردا مــروڤ 
پێخەمەتــی وێ  دهێنــە كوشــتن و كەلەخێــن وان 
دهاڤێنــە بــەر ســەیان، ئــەو پــەردا مالبــات هەتــا 
هەتایــێ  پــێ  سەرشــۆڕ و بــێ  ڕوومــەت دبــن... 
ئەو پەردا بنەمال و گوند و عەشــیرەت پێخەمەتی 
وێ  ب شــەڕ دچــن و مالــێ  ل یــەك وێــران دكــەن... 
ئــەو پــەردا هیڤیــێ  چ جــاران هــزر تێــدا نەكــری و 
گــوری وانــا بیركاریــێ  و حەزێــن مامۆســتای و 

خولیســەرییا خــوە كــری.
ســال دەربــاز دبــوون و هــەر ســال بەفــرێ  ســەرێ  
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چیایێــن هنــداڤ باژێــڕی دخەمالنــدن... لــێ  نــە 
گولییــا زەر و نــە چاڤێــن شــین و نــە بەژنــا بلنــد و 
نــە ســینگێ  كێــل هەســت ب رۆناهــی و گەرماتییا 
رۆژێ  نەدكــر. تیرۆژكێــن رۆژێ  و گولییــا زەر 
مــان ژ یــەك ســل و خــوە د یــەك وەرنەكــر... و بایــێ  
ســارێ  ســحارییا دفنــا وەك فســتەقا ژ یــەك هنــدا 

بــوون و ســۆر نەكــر.
برینــدار...  دەروونەكــێ   و  شكەســتی  دلەكــێ  
رۆژێ  ســەد جــاران دادگەهــا خــوە دكــر... ســەد 

جــاران دهاتــە ســێدارەدان و ســاخ دبووڤــە.
تــە بــۆ دلــێ  دەیــكا رەبــەن ســۆت و جەرگــێ  وێ  
پــرت پــرت كــر؟... تــە چــەوا ئــەو بابــێ  ژار یــێ  
شــەڤ و رۆژ دكرنــە یــەك بــۆ پەیداكرنــا پارییەكــێ  
نانــێ  حــەالل بــێ  روومــەت كــر....؟! تــە چــەوا ب 
بهاتریــن پیرۆزییــا كچــان ب ئەرزانــی فــرۆت؟... 
تــە گیانــەك بــێ  گونەهـــ د زكــێ  خــوە دا ژ ژیانــێ  

بــێ  بەهــر كــر...؟
دودلییــا  و  نەخۆشــی  و  تــرس  ســەرەڕای  لــێ  
هیڤیــێ   و هــزرا خوكوشــتنێ  و خوســۆتنێ ، ئــەوێ  
چــۆك نەدانــان و هێــدی هێــدی ئــەو هــزر ژ ســەرێ  
خــو ئینانــەدەر و بڕیــاردا بەردەوامیــێ  بدەتــە ژیانــێ  
بــاش  وێ   چونكــی  وێ ..  ســەختییا  ســەرەڕای 
دزانــی ئەڤــە دنیایــە نــە بەهەشــتە... ئەڤــە مرۆڤــن 
نــە فریشــتەنە دگــەل دژیــت، هەمــی هێــزا خــوە 
كــۆم ڤەكــر و كاروانــێ  ژیانــا خــوە د وێ  تونێــال 

ــاژۆت.... ــەرزە دا ه ــك ب دویماهی
ب  زانكۆیــێ   یــا  خــوە  خواندنــا  پــار  هیڤیــێ  
ئــەو  لــێ   ئینــا...  دویماهیــك  ب  ســەركەڤتیانە 
ژچاڤێــن  خــەو  و  دترســییا  ژێ   هــەردەم  تشــتێ  
رۆژان  دو  بــەری  و  رویــدا...  ڤەدڕەڤانــد،  وێ  
خازگینیێــت وێ  هاتــن.. دلقوتكــێ  ئــەو  و دەیــكا 
پەریشــان گرتــن، چ هێجــەت نەبــوون كــو بشــێن 
بابــێ  وێ  رازی كــەن كــو نەدەنــە شــوی.. نەچــار 
ــا  ــوە ل هیڤیی ــن و خ ــواری بب ــتی كەت ــوون ڕادەس ب
ــە وی  قــەدەرێ  بگــرن... و رازیبــوون هیڤیــێ  بدەن

گەنجــێ  گونــدی كــو ل زانكۆیــێ  هیڤیــێ  قرچێــن 
ژ دلــێ  وی ئینــای و رەبەنــێ  هــای ژێ  نــە.

شــەڤا بویكانیــێ  یــە و چ چبكێــن خوینــێ  ئــەو 
پاتــێ  ســپی یــێ  دانایــە بــن كماخێــن وێ  ســۆر 
نەكــرن.. ســپێدەهییا ب دویڤــدا ترومبێلەكــێ  بویــك 
ئینــا بەردەرگەهــی و ب تێلەفونــێ  گۆتــە بابــێ  
وێ  كچــا تــە ب كێــر مــە ناهێــت، بــدە یەكــێ  وەكــی 

خــوە...
چ تاالنــەك ب بابــێ  هــەژار كــەت، دل هنــدی 
یــێ  مــەزن بیــت خــوە ل بەرانبــەر ڤــێ  فەرمانــێ  
ناگریــت.... دلــێ  وی یــێ  مــەزن ئێــدی رازی 

نەبــوو ل ســەر لێدانــێ  بــەردەوام بیــت.
ــو مافــێ  مرۆڤــان  نوینــەرا نەتەوێــن یەكگرتــی ب
ــا خــوە دا و  ــكا راپورت ــوون هێلینــێ  د دویماهی خات
ب رەنگــێ  ســۆر نڤیســیبوو )د مــاال كچــان دا ئــەوا 
حكومــەت كچێــن بــێ  ســەمیان و بــێ  خــودان تێــدا 
خــودان دكــەت و دپارێزیــت... ژبلــی مرنــێ  مــن چ 

هیڤــی یێــن دی د هیڤیــێ  دا نــە دیتــن(.
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