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تیپگوێزی :هێمن عومەر خۆشناو
(شەقاڵوە)
دەنگــێ شکەســتن و تێکچوونــا ســەرهلدانا شــێخ ســەعید پێــل ب پێــل ل سەرانســەرێ وەالت بــەالڤ
دبــوو .کەســی نەدخوەســت کــو بــاوەڕ بکــە ،بەلــێ خەبەرێــن کــو ژ دیاربەکــر ب دەر و دۆرێ ڤــە بــەالڤ
دبــوون ،کێــم زێــدە وەکــی هــەڤ بــوون .تــو کەســی خەبــەرا خێــرێ نەدگــۆت ،لەشــکەرێن شــێخ ســەعید
ل دیاربەکــرا شــەوتی تێکچووبــوون و ســەرهلدانا کــو هەتــا چەنــد ڕۆژ بــەرێ ژی هێڤیــا ملەتــێ کــورد
بــوو ،نهــا بووبــوو بــەال و ئاگــرەک .هەرکــەس ژ بــەر ڤــی ئاگــری و غەزەبــا وی یــا گــران دڕەڤیــا.
ئاگــر و غــەزەب ،جەندرمێــن دەولەتــا تــرک بــوون .دەرا کــو بگهیشــتانێ ،دەرا کــو تــێ ڕا دەربــاس
ببوونــا ،مەفــەرا ژیــن و هێڤیــێ لــێ نەدهشــتن .هێزێــن دەولەتــا تــرک ،ب کیــن و غەرەزەکــە نەدیتــی،
ب هۆڤیتیەکــە کــو نــکارە بــێ ســالخدان ئێریشــی دەر و دۆرێ دکــرن .نهــا ژ دیاربەکــر دەســتپێکربوون
و پێشــی ب ســەر جهێــن کــو شــێخ ســەعید و هەڤالێــن خــوە ڕزگار کربــوون ڤــە دهاتــن .ئارمانجــا وانــا
ســەرەکە ئــەڤ بــوو :ب تەڤاهــی هلوەشــاندن و ژ مەیدانــێ ڕاکرنــا گونــد و باژاڕێــن کــو بەشــداری
ســەرهلدانێ بوونــە .لۆمــا گونــد و باژاڕێــن کــو تــێ ڕە دەربــاس دبــوون ،کەڤــر ل ســەر کەڤــری
نەدهێشــتن ،دکــرن خــرب و ل پــەی خــوە دهێشــتن.
گاڤــا لەشــکەرێن دەولەتــێ گهیشــتن لجــێ ،هنگــێ گوندیێــن گونــدێ هەرتایــێ دەســتپێکرن و ب چیــا
ڤــە ڕەڤیــان .یــا ڕاســت یێــن کــو ب چیــا ڤــە دڕەڤیــان ،هەمــا ببێــژە هەمــوو ژن ،زارۆک و پیــر بــوون.
چمکــی مێــر و جوانێــن گونــد ،ژ ڕۆژا ڕۆژیــن ڤــە ب شــێخ ســەعید و هەڤالێــن وی ڕا ڕابووبــوون ،چ
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دەســتڤاال ،چ ب دارێ خــوە و چ ژی ب چەکێــن
خــوە بــە ،د ڕێــزا پێشــین دە ،د نــاڤ ســەرهلدانێ
دە جهــێ خــوە ســتاندبوون .لۆمــا خەبــەرا تێکچوونــا
ســەرهلدانێ وەک تیرەکــی ل دلــێ هەرتاییــان
کەتبــوو ،ژن ،زارۆک ،کال و پیرێــن گونــد ب
چــۆالن و ب چیــان کەتبــوون.
نهــا دەم دەمــا ڕەڤــێ بــوو و هەرکــەس د حەولــە
رحــا جانــێ خــوە دا بــوو .یــێ کــو ل گونــد بمــا و
بکەتــا دەســتێ تــرکان ،ب ســاغی ژ نــاڤ دەســت
و لەپــێ وان خــەالس نەدبــوو .هەرچــی مرنەکــە
ب شــەڕەفە ،خــەم نینــە ،ژ باڤــێ خــوە ڤــە بێمنــەت
بــوو .لــێ مرنــا ب دەســتێ تــرکان! خــوەدێ نەینــە
ســەرێ تــو کەســی .ب شــکەنجە ،ب ئەزیــەت ،ب
جەفــا ،ب داخکــرن ،ب کاخکــرن ،ب شیشــکرن،
ب شــوورکرن ،ب شــەوتاندن بــوو.
هایــا هەمــوو هەرتاییــان ژ ڤــێ یەکــێ هەبــوو .د
ڤــێ ڕۆژا قیامەتــێ دا ،هــەر نەفــەرێ هەرتایــی
یــێ مایــی ،کەتبــوو ئەتــری و حەولــهرحــا جانــێ
خــوە .ژنــەزاروو ،هەرکــەس ،هەرکەســێ کــو دکارە
بڕەڤــە ،دڕەڤیــا .وێ ڕۆژێ دەفــا هــاوارێ ژ بــۆ
ڕەڤــێ لێدخســت.
نــە تەنــێ مــرۆڤ ،ســەیێن گونــد ژ دڕەڤیــان.
تــە دگــۆت قەیــێ ســەیێن گونــد ،هــێ ژ بەریــا
گوندیــان ڤــە ،ب بیهنــا هۆڤیتیــا کــو دهــات
هەســیابوون.
هەرتایــی دڕەڤیــان .خێــن ژ دلشــایێ هەرکــەس
دڕەڤیــا .بەلــێ دلشــا نکاربــوو بڕەڤــە .دلشــا ب دوو
جانــی ،ب زارۆ بــوو .تــام نــەھ مــەھ و دەھ ڕۆژ
بــوو کــو زارۆکــێ خــوە د مــاال خــوە دا خــوەدی
کربــوو و ئیــرۆ ،ڤــێ ڕۆژا قیامەتــێ ل بەنــدا
مێڤانــێ خــوە ،عەزیــزێ جانــێ خــوە بــوو .زارۆکــێ
د مالــزارۆکا دلشــایێ دا ،ئامادەکارییــا خــوە و
هاتنــا دنیایــێ دکــر .چەنــد ســاعەت ب شــوون دا،
دکاربــوو چاڤێــن خــوە ل دنیایــەک نــوو ڤەکــرا.

دلشــا ب ئێشــێن زارووانینــێ دنالیــا .تــو کــەس،
تــو کەســەک د گونــد دا نەمابــوو .خــەزوورێ
دلشــایێ ،براهیمــێ ڕزگــۆ ژی ،گاڤــا کــو
بــاوەڕی پــێ ئانیبــوو کــو دلشــا نــکارە بلەقــە ،وی
ژی دابــوو پــەی گوندیــان و ژ گونــد دەرکەتبــوو.
براهیمــێ ڕزگــۆ ،تــام گاڤــا کــو ژ نــەواال بنیــا
گونــد دەربــاس بــوو و ب هێــزا گۆپالــێ خــوە بــەر
ب چیــێ ڤــە مەشــیا ،وەک کــو تیــرەک ل دلــێ
وی بکەڤــە ڤەجنقــی .هنگــێ زڤــڕی و بــەرێ خــوە
ب ئالیــێ مالــێ ڤــە کــر.
کــوڕێ براهیــم کەتبــوو بیــرا وی .کــوڕێ وی
ڕۆســتەم .ڕۆســتەم خۆرتەکــی گــر ،بەژندرێــژ،
ئەنــی فــرەھ و ل هــەڤ بــوو .د ئەنیــا وی یــا
فــرەھ دا چرچــەک خویــا نەدبــوو .ئــەو هــەرگاڤ
ب کێــف و شــاهی و ڕووگــەش بــوو .ڕۆســتەم ب
مــەردی و مێرخاســیا خــوە ل دەر و دۆرێ دهــات
ناســکرن .ئــەو تەالشــەک مێــران بــوو .چاڤــێ خــوە
ژ تــو تشــتەکی نەدنقانــد ،بێتــرس بــوو .ب دۆســتێن
خــوە ڕا دۆســت ،ب هەڤالێــن خــوە ڕا هەڤــال بــوو.
ڕۆســتەم ،خۆرتەکــی ب خیــرەت ،خودانســۆز و ب
بەخــت بــوو.
براهیمــێ ڕزگــۆ ،ب کــوڕێ خــوە ڕۆســتەم
ســەربلند بــوو .هــەر جــارا کــو دگــۆت« ،ئــەز
باڤــێ ڕۆســتەمم» ،حەفــت ڕۆســتەم ب هــەڤ
ڕا ژ دەڤ دەردکــەت .ئــەو ب ڕۆســتەم بــاوەڕ
بــوو .د داویــا عەمــرێ وی دا ،ڕۆســتەم هێڤــی
و ســتارا وی بــوو .چمکــی ڕۆســتەم کــوڕێ وی
یــێ توقووتەنــێ بــوو .بەریــا ڕۆســتەم چــار کــور
ژێ ڕا چــێ بووبــوون ،بەلــێ تــو یــەک ژی نهــا
نــە ل ژیانــێ بــوو .برایمــێ ڕزگــۆ کــوڕێ خــوە یــێ
داوی ژی ،چەنــد ســال بــەرێ ،د شــەڕێ جیهانــێ
یــێ یەکــەم دا هونــدا کربــوو.
بەلــێ نهــا کــوڕێ وی یــێ یەکتــا ڕۆســتەم
نــە ل مــال بــوو .ژ گونــدێ هەرتایــێ ،بەریــا
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هــەر کەســی ڕۆســتەم دەرکەتبــوو و بــەرێ خــوە
دابــوو نــاڤ ڕەفــەن شــێخ ســەعید .ژ دەســتپێکا
ســەرهلدانێ ڤــە ئــەو پێشــمەرگەیەک دلســۆز و
قەهرەمانــێ شــێخ ســەعید بــوو.
ڕۆســتەم هــەر تشــت ل پــەی خــوە هێشــتبوو و
بــەرێ خــوە دابــوو قــادا شــەڕ .گاڤــا کــو هــەرە،
دلشــا پــڕ ب پــەی کەتبــوو ،پــڕ گریــا بــوو .نــە
ژ بــۆ خــوە ،بەلــێ ژ بــۆ زارۆکــێ خــوە الڤــا ژ
ڕۆســتەم کربــوو کــو نەچــە شــەڕ .ڕۆســتەم ئــەو
گۆهــداری نەکربــوو.
براهیمــێ ڕزگــۆ ژی خوەســتبوو کــو کــوڕێ
وی نەچــە؛ لــێ وی ژی نکاربــوو ڕۆســتەم بــدە
ســەکناندن .گاڤــا کــو دو هێســتر ،ب ســەر ڕوویــێ
وی یــێ قەرمچــی ڤــە هاتبــوو خــوارێ ،ڕۆســتەم
وەهــا ژ باڤــێ خــوە ڕا گۆتبــوو« ،باڤــۆ ،مــا تــە
هــەرگاڤ نەدگــۆت؛ بەرخــێ نێــر ژ بــۆ کێــر ،ئیرۆ
ڕۆژا وەالت ،ڕۆژا بەرخێــن نێــرە .ئــەز ناخــوازم کــو
تــو ل پــەی مــن بگــری ،ئــەز دخــوازم کــو تــو
ســترانان ل ســەر مــن بێــژی .دە ئیجــار دلشــا و
زارۆکــێ وێ ژی ئەمانەتــی تــە و خــوەدێ .تــو
وان ب تەنــێ نەهێلــە».
ڕۆســتەم ئــەڤ گۆتــن کربــوو و چووبــوو .ب
ئاوایــێ کــو دهــات گۆتــن ،ڕۆســتەم د نــاڤ وان
کەســان دا بــوو کــو ئاڤێتبــوون ســەر دیاربەکــر.
یــا کــو براهیمــێ ڕزگــۆ ژ بنیــا گونــد زڤارتبــوو،
گۆتنێــن داوی یێــن ڕۆســتەم بــوون .نهــا براهیــم،
وەک کــو گونەهەکــی مــەزن کربــە ،پــڕ پۆشــمان
بووبــوو .ژ خــوە ب خــوە ڕا دگــۆت« ،مــا چاڤێــن
مــن کــۆر بــوون کــو مــن بــووکا خــوە یــا تــەڕ و جان
دلشــا ب تەنێ هێشــت و بەرێ خوە دا ڕیا ڕەڤێ.
خوەلــی ل ســەرێ مــن بــە .ئــەز تەنــێ پیــر نەبوونــە،
بەلــێ ئــەز خەرفیمــە ژی .ئەگــەر ڕۆســتەم ل
دیاربەکــر هاتبــە کوشــتن ،هنگــێ ل ڤــێ دنیایــێ،
ژ دلشــایێ و زارۆکــێ وێ پــێ ڤــە ،تــو کەســی

مــن ،تــو تشــتەکی مــن تونــە .مالنەکەتــۆ! بــێ
تــو چــاوا دلشــایێ ب تەنــا ســەرێ وێ دهێلــی و
بــەرێ خــوە ددی ڕیــا ڕەڤــێ .مــا تــێ ب کیــژان
ڕوویــی ل ڕووچکــێ ڕۆســتەمێ خــوە بنهێــری.
د داویــا عەمــرێ خــوە دا ،تــو ڕابوویــی و ب
پــەی ڕوحکــێ خــوە یــێ پیســیک کەتیــی .تــو
خەرفیــی خەرفــی ،بــێ هــەی خوەلــی لســەرۆ!»
براهیمــێ ڕزگــۆ ئــەڤ گۆتــن کــرن و زڤــڕی بــا
بــووکا خــوە .گاڤــا کــو ئــەو نێزکــی مالــێ بــوو ،ژ
نالینێــن دلشــایێ پــێ ڤــە تــو دەنــگ و ســەوتەک
ژ گونــدێ هەرتایــێ نەدهــات .تــە دگــۆت قــەی
چڤیــک ژی ژ گونــد غەیدینــە و دەرکەتنــە.
چاخــێ براهیــم گهیشــت ســەر دلشــایێ ،دیــت کــو
دلشــا د نــاڤ نڤینــان دا دنالــە.
براهیــم ب ســەر دلشــایێ ڤــە خــوار بــوو ،خوێدانــا
ئەنیــا وێ ب دەســتماال خــوە پاقــژ کــر و گــۆت،
«کەچــا مــن ،ئــەز جــاردن ڤەگەڕیــام .ئــەز ژی
نهــا ل بــا تــە ،ل بــەر ســەرێ تــە مــە .خــوەدێ د
قــەدەرا مــە دا چ نڤیســاندبە ،ئــەوێ وســا چێبــە».
هنگــێ دلشــایێ چاڤێــن خــوە ڤەکــر و هێــدی
هێــدی وەهــا گــۆت« ،باڤــۆ ،قەنــە تــو بچوویایــی،
تــە جانــێ خــوە خــەالس بکــرا .ژ خــوە ڕۆســتەم
ژی چــوو».
براهیــم نەچــار ل بــەر ســەرێ بــووکا خــوە
ســەکنی بــوو .هــێ د ســەر هاتنــا وی ڕا چەنــد
دەقــە دەربــاس نەبووبــوو ،دەنگــێ تڤنــگان دەســت
پــێ کــر .هــەم براهیــم و هــەم ژی دلشــایێ فێــم
کــر کــو ئــەڤ لەشــکەرێن ترکانــە .هنگــێ دلشــا
ل خــوەزوورێ خــوە ڤەگەڕیــا و گــۆت:
قەنە تو هەڕە ،تو جانێ خوە خەالس بکە!بەلــێ براهیــم ب بڕیــارداری ســۆند خــوار و گۆت
کــو ئــەو ژ بــا وێ ب تــو دەرەکــێ ڤــە ناچــە.
چقــاس دچــوو لەشــکەر نێزکــی گونــد دبــوون.
براهیــم بــاش دزانبــوو ،گاڤــا کــو ئــەو بگهیــژن
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گونــد ،وێ تــو تشــتەکی ب جــان نەهێلــن و تەڤــێ
گونــد بشــەوتینن .ب ڕەڤــا ژ گونــد ،ئــەو و دلشــا
نکاربــوون ژ نــاڤ دەســت و لەپــێ وان خــەالس
ببــن .گەلــۆ تــو چارەیــەک تونــە بــوو؟
تــام د ڤــێ نەچاریــێ دە چارەیــەک هــات هشــێ
براهیــم .بەلکــی ب ڤــی ئاوایــی ئــەو و دلشــایێ
ژ کوشــتنا تــرکان خــەالس ببوونــا .ل ســەریا
مــاال وان دارەکــە چنــارێ یــا گەللــەک مــەزن
هەبــوو .ئــەڤ دار وســا مــەزن بــوو کــو ملــێ چــار
مێــران لــێ نەدهــات هــەڤ .تــام د نــاڤ دارێ
دا قولــەک هەبــوو .ئەگــەر وی و دلشــایێ خــوە
بگهاندانــا دارێ و تێکەتنــا قــوال وێ ،بەلکــێ
ژ تــرکان ب ســاخی خــەالس ببوونــا .یــان نــا ،تــو
چارەیــەک دن تونەبــوو و چەنــد دەقــە ب شــوون دا
وێ لەشــکەرێن تــرکان بگهیشــتنا گونــد.
هنگێ براهیم ل دلشایێ زڤڕی و وەها گۆت:
کەچــا مــن ،ئــەز ب ئێشــا تــە دزانــم .بەلــێچقــاس دچــە لەشــکەرێن تــرکان نێــزک دبــن.
ترســا مــن ئــەوە کــو مــە هەردویــان ب ســاخی د
هونــدر دا بشــەوتینن .لۆمــا ئەگــەر تــو پچەکــێ
د بــەر خــوە بــدی ،ئــەزێ ژی ئالیکاریــا تــە بکــم
و ئەمــێ خــوە بگهینــن بــەر دارا چنــارێ .ئەگــەر
ئــەم هلکشــین ژۆرێ و مــە خــوە بــەری قــوال دارێ
دا ،بەلکــی ئــەم ژ هۆڤیتیــا تــرکان ب ســاخی
خــەالس ببــن .ئــان نــا ،داویــا مــە کفشــە .دە ئیجــار
تــو خــوە نافکــری ژی ،ڕۆســتەمێ مــن و ســەبیێ
خــوە بفکــرە.
ل ســەر ڤــێ یەکــێ ،دلشــایێ تەقــل دا خــوە و ب
ئالیکاریــا خــەزوورێ خــوە ژ نــاڤ نڤینــان ڕابــوو.
براهیــم کــەت بــن چەنگــێ وێ ،هێــدی هێــدی
ژ مالــێ دەرکەتــن و بــەر ب دارا چنــارێ ڤــە
مەشــیان .گاڤــا کــو گهیشــتن بــەر دارا چنــارێ،
ئێــدی تاقــەت د لنگێــن دلشــایێ دا نەمابوو .دلشــا
ل خــوەزوورێ خــوە نهــارت و گــۆت:

ئــەز نــکارم ،تاقەتــا مــن نەمــا .تــو دەڤ ژ مــنبــەردە ،هلکشــە دارێ و خــوە ڤەشــێرە .بەلــێ ب تــو
ئاوایــی نیەتــا براهیــم تونەبــوو کــو بــووکا خــوە ب
تەنــێ بهێلــە و خــوە د قــوال دارێ دا ڤەشــێرە .هــەم
ژ خــوە براهیــم بــاش دزانبــوو ،گاڤــا کــو جەندرمــە
دلشــایێ ل ڤــر ،ل بــەر دارێ ببینــن ،ئــەوێ ل قــوال
دارێ ژی بنهێــرن .چــاوا بــە دلشــا هەتــا بــەر دارێ
هاتبــوو .دارا مــەزن ژی ،ب جۆمــەردی کــۆکا
خــوە ل دەر و دۆرێ پاهــن کربــوو و دەرکەتنــا
ســەر وێ زەحمــەت نەبــوو .چمکــی بەریــا کــو
گونــدی بڕەڤــن ،زارۆکێــن گونــد ،ژ ســەرێ ســبێ
هەتــا ئێڤــارێ ل بــەر دارێ دلەیســتن و خــوە د
قــوال وێ دا ڤەدشــارتن؛ لەیســتکێن وەک چــرێ
و ڤەشــارتۆکێ دلەیســتن .لۆمــا ئەگــەر دلشــایێ
پچــەک تاقــەت بکــرا ،ئــەوێ ب ئالیکاریــا براهیــم
بکاربوویــا دەرکەتــا ســەر
دارێ و ژ ور خــوە بــەری قــوال نــاڤ دارێ یــا
وەک شــکەفتێ بــدا.
دلشــا ژ هێــز و تاقەتــێ کەتبــوو ،لــێ ب تــو
ئاوایــی نیەتــا براهیــم تونەبــوو کــو وێ بــەردە.
هەرچقــاس وێ د بــەر خــوە دا ژی ،براهیــم ب
یــا وێ نەکــر و ژ بــۆ کــو هلکشــە ســەر دارێ
ئالیکاریــا وێ کــر .د ڤــێ ناڤــێ دا ،دەنگــێ
جەندرمــان ژی چقــاس دچــوو نێزکتــر دبــوو.
پێلەکــێ ب شــوون دا ئــەوێ ل هەرتایــێ بوونــا و
ئێــدی گونــد ل بــەر بەخــت و ئووژدانــا وان بــوو.
دەنگــێ لەشــکەران پچەکــی دن هێــز و تاقــەت
ئانیبــوو چۆکێــن دلشــایێ .وێ ژی نەدخوەســت
کــو ب ڤــی حالــی تێکەڤــە دەســتێ وان .گاڤــا
کــو ئــەو ب ئالیکاریــا خــەزوورێ خــوە هلکشــیا
ســەر دارێ ،ئێــدی پــڕ نێــزک بــوون .پشــتی کــو
دلشــا دەرکــەت ســەر دارێ ،براهیــم جــاردن داکــەت
خــوارێ ب هژەکــی ڕێچــا خــوە و دلشــایێ هونــدا
کــر ،ب لــەز و بــەز هلکشــیا ســەر دارێ .ئــەو ب
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خــوە ژی ل خــوە شــاش مابــوو ،بــێ چــاوا ئەڤقــاس
زوو هلکشــیابوو ســەر دارێ .هنگــێ خۆرتانیــا
وی و زارۆکتیــا ڕۆســتەم هاتبــوو بیــرا وی .ئــەو
ژی ،ڕۆســتەم ژی ل دەر و دۆرا ڤــێ دارێ مــەزن
بووبــوون .هەتــا جارەکــێ ڕۆســتەم ژ ســەر گولیــێ
دارێ یــێ ژۆریــن ڤــە کەتبــوو خــوارێ و ملــێ
خــوە شــکاندبوو.
پشــتی کــو براهیــم جــاردن هلکشــیا ســەر دارێ،
ب دەســتێ بــووکا خــوە گــرت و هێــدی هێــدی ئــەو
د قــوال دارێ دە بەرژێــر بــەردا.
براهیم ژ دلشایێ ڕا گۆت:
کەچــا مــن ،تاقــەت بکــە ،هەتا ژێــرێ داکەڤە.لنگــێ خــوە دەینــە دەرا هــەری کــوور و هەتــا تــو
دکاری خــوە ڤەنســینە ،دا کــو ئــەز ژی بجــه ببــم.
ب ڤــی ئاوایــی ،دلشــا هەتــا کــو ژێ هــات خــوە ب
ســەر هــەڤ دا گوڤاشــت و خــوە بــەری کووراهیــا
قــوال دارێ دا.
دەمەکــێ ب شــوون دا براهیــم ژی ب جــه بــوو.
بەلــێ ئێــدی جەندرمــە گهیشــتبوون بنیــا گونــد و
هنــدک مابــوو کــو ل نــاڤ مــاالن بــەالڤ ببــن.
چەنــد دەقــە ب شــووندا ،ئێــدی دەنگــێ جەندرمــا
بــاش دهــات گۆهــێ وان .جەندرمــە ب نــاڤ
مــاالن کەتبــوون و تافیلــێ تێگهیشــتبوون کــو تــو
کــەس د گونــد دە نەمایــە .ژ بیهنــا
دوومانــێ ،ژ ســەوتا وان ،ژ قیــر و هــاوارا وان
بــاش دهــات فێمکــرن کــو گونــد دشــەوتینن.
جەندرمــا تەڤاهیــا گونــد دابــوو بــەر ئاگــر .گونــدێ
هەرتایــێ دشــەوتی .نهــا مــاال وان ل بــەر ئاگــر
بــوو .بەلــێ ئــەو د حەولەرحــا جانــێ خــوە دا بــوون.
دلشــا ،ئێشــێن زارۆکانینێ یێن داوی دکشــاندن.
دەمــەک ب شــوون دا ،هــێ گاڤــا کــو جەندرمــە
ل نــاڤ گونــدن و خانیــان دشــەوتینن ،دلشــایێ
دکاربــوو ســەبیێ خــوە بانیــا دنیایــێ.
و ب ڤــی ئاوایــی ،ب هاتنــا خــوە یــا دنیایــێ ڕا،

ســەبیێ دلشــایێ،کوڕێ ڕۆســتەمێ عاقووبــەت
نەدیــار دکاربــوو ژ کوشــتنا خــوە ،دایــکا خــوە و
کالــێ خــوە ڕە ببــە ســەدەم.
لۆمــا دلشــایێ مێســێڤا دوعــا دکــر .براهیــم ژی
دوعــا دکــر ،پستەتەپســتا دوعایێــن وان دچــوو
گۆهــێ هــەڤ .دلشــایێ نــە ژ بــۆ خــوە ،بەلــێ ژ
بــۆ ســەبیێ خــوە یــێ ل بــەر بووینــێ دوعــا دکــر .ژ
خوەدایــێ خــوە دخوەســت کــو قــەت نەبــە بەختەکــی
ســپی بــدە وی.
چمکــی وێ بــاش بــاوەڕی پــێ ئانیبــوو کــو
ســەبیێ وێ کــوڕە .ژ نهــا پــێ ڤــە ،هێڤیــا کــو
وێ ب ژیانــێ ڤــە گــرێ ددا ئــەڤ زارۆک بــوو.
وێ ژ جوانیــا خــوە ،ژ مێــرێ خــوە خێــر نــەدی بــوو.
ئیجــار بەلکــی ب کــوڕێ
خوە شا ببوویا.
ئێشــا زارۆکانینــێ هــەر کــو دچــوو تەڤاهیــا
الشــێ دلشــایێ دپێچــا .دلشــا ،د قــوال دارێ یــا
تەنــگ دا ،د نــاڤ خوێدانــێ دا مابــوو .ب ســەر
دا ،تیهنبوونەکــە نەدیتــی ئــەو گرتبــوو .ئــەو تــو
جــار ئــەڤ قــاس تــی نەبووبــوو .خوێــدان ،وەک
شــرک ژ ســەر چاڤــان ڤــە دهــات خــوارێ.
دلشــایێ ژ تیهنا ،زمانێ خوە ب خوێدانا کو ژ
ســەرچاڤێ وێ ڤــە دهــات خــوارێ دخســت .بەلــێ
خوێدانــا وێ یــا شــۆر ،تیهنــا وێ نەدشــکاند .ئــەو
هــێ بێتــر تــی دبــوو.
دوو و دوومانــا شــەوتاندنا گونــد ب ئەزمانێــن
هەرتایــێ کەتبــوو .براهیــم ژی دگریــا .بەلــێ
گریــێ وی نــە ژ بــۆ وی بــوو.
ئــەو ل ســەر کــوڕێ خــوە ڕۆســتەم ،بــووکا خــوە
و ســەبیێ د زکــێ وێ دە دگریــا .هێســترێن
براهیــم وەکیێــن دلشــایێ ب ســەر چاڤــێ وی ڤــە
ندشــەردین ،ئــەو دادوەرڤیــن نــاڤ دلــێ وی .وی
ب ئێشــا دلشــایێ دزانبــوو .وی بــاش دزانبــوو کــو
نــە ژ وی و زارۆکــێ زکــێ وێ بوویــا ،وێ
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دلشــایێ د بــەر خــوە نــەدا و بقیڕیــا.
بەلــێ دلشــا بێدەنــگ بــوو .تەنــێ هەتــا ژێ
دهــات کولمێــن خــوە دشــداند ،زمــان و لێڤــا خــوە
گــەز دکــر.
دەمەکــێ ب شــوون دا ،خوینــا کــو ژ لێڤێــن
دلشــایێ دحەرکــی ل خوێدانــا وێ قەلبــی بــوو
و دلشــا ،ب کەزەبەکــە کــو دپرتــە تــی بووبــوو.
براهیــم ل چاڤێــن وێ نێــڕی ،بەلــێ ترســیا ،چاڤێــن
خــوە ژ چاڤێــن وێ ڕەڤانــد .تەنــێ د بــەر خــوە دا
وەهــا گــۆت:
کەچــا مــن ،ژ بــۆ زارۆکــێ خــوە د بــەر خــوەبــدە .ئــەوێ دەمەکــێ ب شــووندا شــەوتاندنا
گونــد بقــەدە و هەلبــەت ئــەڤ گاڕانــا هۆڤــان
بــەالڤ ببــە .تــو پچەکــە دن ژی د بــەر خــوە دا،
کەچــا مــن .هنگــێ تــو دەنگــەک ژ دلشــایێ
دەرنەکەتبــوو .تەنــێ وێ ،هــێ بێتــر دەڤ و لێڤێــن
خــوە گــەز دکــر.
لنگــێ دلشــا یــێ ڕاســتێ ،د قــوال دارێ دە،
وەکــی کــو ڕەحــەک ژ دارێ بــە گهیشــتبوو
ژێــرێ .بەلــێ لنگــێ وێ یــێ چەپــێ ،هنــەک
بێتــر ل ژۆرێ مابــوو .دلشــایێ ،گاڤــا کــو لنگــێ
خــوە یــێ ڕاســتێ پچــەک تەڤــدا ،کوفینــەک ژ
بــن لنگــێ وێ هــات .هنگــێ دلشــایێ خوەســت
کــو فێــم بکــە کا چ د بــن لنگــێ وێ دا یــە.
گاڤــا کــو دلشــایێ پچــەک دن لنگــێ خــوە
درێــژ کــر ،پیــێ وێ چــوو ســەر تشــەتکی نــەرم
و کوفینــەک دن ژ بنــێ قولــێ هــات .ئــەڤ
کوفیــن ،کوفنــا مارەکــی ڕەش بــوو .مارێ ڕەش،
وەک کلۆرەکــی د بــن لنگــێ دلشــایێ دا بــوو.
دلشــایێ خوەســت کــو لنگــێ خــوە ژۆر ڤــە
بکشــینە ،بەلــێ نکاربــوو .هــەم ل ژۆرێ گرانیــا
خــەزوورێ وێ هەبــوو ،هــەم ژی تاقەتــا کــو
لنگــێ خــوە ژۆر ڤــە بکشــینە نەمــا بــوو.
هنگــێ دلشــایێ خوەســت کــو بقیــڕە ،بەلــێ

جەندرمێــن دەرڤــە کەتــن بیــرا وێ .قیڕینــا خــوە
د دەڤــێ خــوە دا زەڤــت کــر .تەنــێ ژ خــوەزوورێ
خــوە ڕا گــۆت:
مــار ،مــار! ..دەنگــێ وێ ژ کــوور ڤــە و بزۆرێ دەرکەتبــوو.
خــوەزوورێ وێ ،ب ترســا کــو ئــەوێ خــوە
ڕانەگــرە و بقیــڕە ،هشــک ب دەڤــێ وێ گــرت و
وەهــا گــۆت:
کەچــا مــن ،یێــن ل دەرڤــە ژ مــار هۆڤتــر وبێئووژدانتــرن .دەنگــێ خــوە مەکــە ،بەلکــی
مــار تشــتەکی ب تــە نەکــە .بەلــێ دەنگــێ تــە
دەرکەڤــە ،ژ خــوە ئــەم هــەردوو ،هەتــا ئــەم هەرســێ
ژی چوونــە.
پشــتی ڤــان گۆتنــان ،براهیــم دەســتێ خــوە ژ
ســەر دەڤــێ دلشــایێ ڕاکــر .تــو گۆتــن ژ دەڤــێ
دلشــایێ دەرنەکــەت.
مــارێ ڕەش ،جــاردن کــر کوفیــن و خــوە ئاڤێــت
پانیــا دلشــایێ ،پــێ ڤــەدا .وەک کــو تیــرەک ل
پانیــا وێ بکەڤــە ،دلشــایێ ئێشــەکە کــوور هیــس
کــر .ئێــدی مــارێ ڕەش ب دلشــایێ ڤەدابــوو و
هەمــوو ژارا خــوە بــەری بەدەنــا وێ یــا تــەڕ و جوان
دابــوو .تــو دەنگــەک ژ دلشــایێ دەرنەکەتبــوو .ل
دەرڤــە جەندرمــان گونــدێ هەرتایــێ دشــەوتاند.
دلشــایێ د قــوال دارێ دە هێــدی هێــدی و ب
بێدەنگــی جــان ددا.
زارۆکتیــا وێ ،مێــرێ وێ ڕۆســتەم و زارۆکــێ
د زکــێ وێ دە هاتــن بــەر چاڤــێ وێ .ڕۆژا
داوەتــا وێ هــات بــەر چاڤــێ وێ .جێــرێ کــو
ل دیــوارێ مالــێ خســتبوو و شــکاندبوو دیــت.
یەکــی شــەربکەک ئــاڤ ژێ ڕا دانــی .گەلــۆ
ئــەڤ ڕۆســتەم بــوو؟ دلشــایێ دەســتێ خــوە
درێــژی ئاڤــێ دکــر ،بەلــێ دکــر نەدکــر دەســتێ
وێ نەدگهیشــت ئاڤــێ .دەمەکــێ ب شــوون دا
ملــێ وێ دکــەت بــەر وێ ،بەلــێ وێ هــێ ژی
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زمانــێ خــوە دەرخســتبوو و درێــژی ئاڤــێ دکــر.
دلشــایێ هێــدی هێــدی جــان ددا .پێشــی لنگێــن
وێ بێــره مــان و بــوون وەک ئێزنــگ .دوو ڕا
الشــێ وێ ،پێســیرێن وێ ،ملێــن وێ و چاڤێــن
وێ ســار بــوون .زارۆکــێ د زکــێ وێ دە ،بێهێڤــی
چەنــد پهیــن ئاڤێــت و هێــدی هێــدی تەقلێــن وی
ژی سســت بــوون و جــان دا.
نهــا دلشــا و زارێکــێ خــوە مربــوون .براهیــم ،ژ
مرنــا دلشــایێ و زارۆکــێ وێ بێهــای ل بەنــدا
چووینــا جەندرمــا بــوو .ئێــدی ڕۆژ ل بــەر چووینــا
ئاڤــا بــوو .دوو و دوومانــا ل ســەر گونــدێ هەرتایێ
بــەالڤ بوویــی کێــم بووبــوو و هەمــا بێــژە تــو
دەنگــێ جەندرمــا نەدهــات.
براهیم ل دلشایێ نێڕی و وەها گۆت:
کەچــا مــن ،دە ئیجــار ئــەم دکارن ژ ڤــێ قولــێدەرکەڤــن و ژ ڤــی عەزابــێ جەحەنەمــێ بفلتــن.
بەلــێ تــو دەنگــەک ژ دلشــایێ دەرنەکــەت.
براهیــم ب ســەر دلشــایێ دە خــوار بــوو و خوەســت
سەرچاوە:
کــو وێ بهنجینــە .چمکــی وی گــۆت قــەی
فەالت دلگەش ،دلشــا ،وەشــانی نووبەهار ،ئەســتەنبوڵ،
دلشــا ڕازایــە .گاڤــا کــو دەســتێ خــوە ب دەســتێ
دلشــایێ کــر ،دیــت کــو دەســتێ وێ ســار بوویــە ١٢٨ ،٢٠١٤ .الپەڕە.
براهیــم شــاش و مــات ،هنگــێ دەســتێ خــوە ب
ســەر چاڤــێ وێ و پــۆرێ وێ کــر؛ بەلــێ الشــێ
دلشــایێ ب تەڤاهــی ســار بووبــوو .دلشــا مربــوو،
زارۆکــێ وێ ژی پــێ ڕا .قیڕیــن ب براهیــم
کــەت ،قیڕینــا وی گهیشــت عــەرش و ئەزمانــان.
هــاوار و زووڕینــا وی ل دەر و دۆرێ بــەالڤ
بــوو ،د گاز و نــەواالن دا ئــۆالن دا ...براهیــم زوو
ژ قوولــێ دەرکــەت و ب چــۆل و پەســاران کــەت.
براهیــم دیــن بووبــوو.

( )1فــەالت دلگــەش لــە ســاڵی  1965لــە گونــدی
دوودەریــای قــەزای قولــپ لەدایــك بــووە .خوێندنــی
ســەرەتایی و ناوەنــدی لــە فارقیــن و ئامادەیــی لــە قــەزای
لجێــی دیاربەكــر تــەواو كــردووە .لــە زانكــۆی ئیســتەنبوڵ
بەشــی فەلســەفە و زانســتە سیاســییەكانی خوێنــدووە و
هــەر لــەو پســپۆڕییەدا دوكتــۆرای بەدەســت هێنــاوە .لــە
گەلێــك گۆڤــار و ڕۆژنامــان نووســینی باڵوكردۆتــەوە.
لــە ســاڵی  2002لــە چاپكردنــی گۆڤــاری گولســتان كــە
گۆڤارێكــی كولتووریــی ئەدەبیــی بــوو ڕۆڵێكــی گرنگــی
گێــڕاوە و بەرپرســیاری گشــتیی گۆڤارەكــە بــووە .تــا
ئێســتا چەنــد كتێبێكــی چــاپ كــردووە ،لەوانــە :كــوال
دەرســیمێ –شــانۆ .1992 -ڕۆژنامەیــا كوردییــا پێشــین
كوردســتان –لێكۆڵینەوە .1988 -دلشــا-چیرۆك.2014 -
ئــەم چیرۆكــەی ســەرەوە بەشــێكە لــەو كۆمەڵــە چیرۆكــەی
ناوبــراو.
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