ئەو ئاگرەی گوڵێك
كوژاندییەوە
ئازاد ئەرگوشی
لــە گۆڕەپانەكــەی بــەر دەرگــەی پارێــزگا هەڵــا بــوو ،حەشــاماتێك لــە خەڵــك دەوری پیاوێكیــان
دابــوو كــە بــە مەبەســتی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن بەرانبــەر بــە هاتنــی ســوپای داگیركــەری توركیــا بــۆ نــاو
خاكــی هەرێمــی كوردســتان بــە تەمابــوو خــۆی بســووتێنێت!! بێجگــە لــە خەڵكــی ئاســایی ،دەتگــوت
هەرچــی دامــودەزگای ڕاگەیاندنــی ئــەم واڵتەیــە لــە پێــش دەرگــەی پارێزگاكــە كۆبوونەتــەوە ،تەلەڤزیــۆن
بــە تەلەڤزیۆنــی دەگــوت جێــی مــن بكــەوە ،كامێــرا و پەیامنێــر كەاڵشــەیان دەكــرد ،هــەر وێنەگرێــك
هەوڵــی دەدا شــوێنێكی گونجــاو بــۆ كامێراكــەی بدۆزێتــەوە ،بــۆ ئــەوەی زیاتــر لــە شــوێنی ڕووداوەكــە
نزیــك بێتــەوە و خێراتــر هەواڵــی ڕووداوەكــە بــاو بكاتــەوە .جلوبــەرگ و ســەر و پۆتەاڵكــی پیاوەكــە
شــەاڵڵی بەنزیــن بــوو ،تەنیــا شــقارتەیەك ،یــان لێدانــی چەرخێكــی دەویســت گــڕ لــە جەســتەی خــۆی
بەربــدات ،پیاوەكــە بــە پەلــە گیرفانەكانــی پشــكنی ،بــەاڵم نــە شــقارتە و نــە چەرخێــك نەكەوتنــە بــەر
دەســتی ،لەگــەڵ قاقــای پێكەنینــی ئامادەبــووان پیاوەكــە لــە جووڵــە وەســتا ،بێدەنگــی باڵــی بەســەر
گۆڕەپانەكــەدا كێشــا ،دەتگــوت ژیــان وەســتاوە ،ئامادەبــووان بــە وردی چاودێــری پیاوەكەیــان دەكــرد،
چــاوەڕێ بــوون پیاوێــك لــە پێنــاوی نیشــتیمانەكەیدا خــۆی بســووتێنێت ،لــە نــاكاو پیاوەكــە هــاواری
كــرد :چەرخێكــم بدەنــێ.
لــە چاوترووكانێكــدا پیاوەكــە لــە الیــەن ئامادەبووانــەوە چەرخبــاران كــرا!! لــە نێــوان ئــەو هەمــوو
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چەرخانــەی كــە لــە الیــەن خەڵكــەوە بــۆ پیاوەكــە
فــڕێ دران ،گوڵێكــی ســووریش لــە ناویانــدا بــوو!!
پیاوەكە بە بینینی گوڵەســوورەكە هەڵوەســتەیەكی
كــرد ،بــە گومانــەوە چاوێكــی بــە نــاو ئامادەبووانــدا
گێــڕا ،ڕوخســاری ئامادەبــووان پــڕا و پــڕ بــوون لــە
چاوەڕوانــی ،بە تایبەتی ڕوخســاری كامێرەمانەكان،
كــە بــە شــڵەژانێكی زۆرەوە چاویــان لەســەر
ڤیــزۆری كامێرەكانیــان بــوو ،وەك ئــەو ڕاوچییــەی
لــە دەوســی نێچیرەكــەی دانیشــتووە و دەســتی
لەســەر پەالپیتكــەی تفەنگەكەیەتــی بــۆ ئــەوەی
لەگــەڵ هاتنــی نێچیرەكــە تەقــە بــكات .پیاوەكــەش
بەبــێ بایەخــدان بــە دۆخــی ئامادەبــووان ،بــە
شــێوەیەكی چــاوەڕوان نەكــراو لــە گوڵەكــە نزیــك
كەوتــەوە ،دوای هەڵگرتنــەوەی ،گوڵەكــەی بــۆن
كــرد ،لــەو كەینوبەینــەدا پستەپســتێك لــە نێــوان
ئامادەبووانــدا دەســتی پــێ كــرد .یەكێــك لــە
ئامادەبــووان بــە برادەرەكــەی تەنیشــتی گــوت :ئــا
ئەمەیــە ،خۆیەتــی ،كــەس ناتوانــێ دەســتبەرداری
جوانــی بــێ.
یەكێكــی تــر گوتــی :دڵنیــام لــە بڕیارەكــەی
پاشــگەز دەبێتــەوە.
ئــەوی تــر لــە وەاڵمــدا گوتــی :ئەوەنــدەی مــن
مامۆســتای بناســم ،زۆر لــەوە ئازاتــرە كــە بیــری
لــێ دەكەیتــەوە ،مومكیــن نییــە لــە بڕیارەكــەی
پەشــیمان بێتــەوە ،دڵنیــام خــۆی دەســووتێنێ،
لــە داهاتووشــدا ،ئــەم گۆڕەپانــە بــە نــاوی ئــەو
دەكــرێ ،پەیكەرێكیشــی بــۆ دروســت دەكــەن ،لــە
ناوەنــدی گۆڕەپانەكــەی دادەنێــن.
پیاوەكــە بەبــێ گوێــدان بــە غەڵبەغڵــب و
پستەپســتی ئامادەبــووان ،بــە نیگەرانــی و شــك
و گومانــەوە بــە دوای خــاوەن گوڵەكــەدا دەگــەڕا،
بــە ڕێكــەوت چــاوی بــە پیرەپیاوێــك كــەوت ،كــە

بــە عەرەبانەیەكــی پــڕ لــە گــوڵ لــە دەرەوەی
بازنــەی ئامادەبــووان ڕاوەســتاوە ،پیاوەكــە بازنــەی
ئامادەبووانــی كەالشــت و خــۆی گەیانــدە الی
پیرەپیاوەكــە ،لێــی پرســی :خێــرە مامەگیــان ،ئــەم
بەڕێزانــە گشــتیان چەرخیــان بــۆ فڕێــدام ،كەچــی
تــۆ گوڵێكــت بــۆ نــاردم؟
پیرەپیاوەكــە گوتــی :مــن تەنیــا بــە ناردنــی ئــەو
گوڵــە ویســتم مۆڵەتێكــی ترت پێ بــدەم ،بۆ ئەوەی
لەســەر ئــەم شــێوازە ناڕەزایەتــی دەربڕینــەت زیاتــر
بیربكەیتــەوە ،ئەوانــەی چەرخیــان بــۆ فڕێــدای بــۆ
ئــەوەی خــۆت بســووتێنی لــە پێنــاوی واڵتەكــەت،
لــە پــاش مەرگیشــت وەك قارەمانێــك یــادت
دەكەنــەوە ،بــەاڵم كــوڕم ،ئێمــە هەموومــان حەزمان
لێیــە ڕۆژێــك لــە ڕۆژان ببیــن بــە قارەمان ،باشــە بۆ
ئــەو شانســە بــە ئامادەبووانــی بەڕێزیــش نــادەی،
كــێ دەڵــێ ئەوانیــش وەك تــۆ حەزیــان لــێ نییــە
لــە داهاتــوودا خەڵــك بــە قارەمــان ناویــان ببــات،
نامــەوێ لــە بڕیارەكــەت پەشــیمان بكەمــەوە ،بــەاڵم
پێــش ئــەوەی دەســت بــۆ چەرخەكــە ببــەی ،بۆچــی
داوا لــە ئامادەبــووان ناكــەی ئــەوەی بیــەوێ لــە
دژی ســوپای داگیركــەری تــورك چــەك هەڵگــرێ بــا
بێــت لــە پشــت ســەری تــۆ بوەســتێ.
دوای تــەواو بوونــی قســەكانی پیرەمێردەكــە،
پیاوەكــە گوڵەكــەی بــۆ گەڕانــدەوە و ڕووی
لــە خەڵكەكــە كــرد و گوتــی :بەڕێــزان ،مــن لــە
بڕیارەكــەم پاشــگەز نابمــەوە ،بــەاڵم بــۆ ڕێزگرتــن
لــە بۆچوونەكــەی ئــەو بەڕێــزە و خەمخۆرییــان
بــۆ ژیانــی مــن ،پێشــنیارەكەی دەخەمــە بــەر دەم
ئێــوەی بەڕێــز ،بەم كارە ئاســتی نیشــتیمانپەروەری
ئێــوەش بــەدەر دەكــەوێ ،پیاوەكــە چەنــد مەترێــك
لــە خەڵكەكــە دوور كەوتــەوە ،لــە شــوێنێك وەســتا
كــە ڕووی لــە دیــواری پارێــزگا و پشــتی لــە
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خەڵكەكــە بــوو ،ئەوجــا یــەك بــە دەنگــی خــۆی
هــاواری كــرد :ئەوانــەی بیانــەوێ دژی ســوپای
داگیركــەری توركیــا چــەك هەڵگــرن بــا بێــن لــە
دواوەی مــن بــە ڕیــز بوەســتن.
دوای تــەواو بوونــی قســەكانی پیاوەكە ،زۆری پێ
نەچــوو لەســەر شــانی خــۆی هەســتی بــە گەرمایــی
دەســتێك كــرد ،بزەیــەك هاتــە ســەر لێــوی ،بــە
هەمــوو بوونێكــەوە گوێــی بــۆ هــەر جووڵەیەكــی
نــاو گۆڕەپانەكــە شــل كــرد ،تەنیــا شــتێك كــە
لــەو ســاتە هەســتیارەدا دەهاتــە گوێــی ،دەنگــی
خشــە خشــی پێاڵوەكانــی ئامادەبــووان بــوو كــە
زۆر بــە بێتاقەتــی جەســتەی خۆیــان دەگواســتەوە،
هێــدی هێــدی لــە گۆڕەپانەكــە دوور دەكەوتنــەوە،
تــا وای لــێ هــات لــە بێدەنگــی گۆڕەپانەكــە
ترســا ،خێــرا وەرچەرخانێكــی كــرد ،بــەاڵم بێجگــە
لــە پیرەپیاوەكــە كەســی تــر لــە گۆڕەپانەكــەدا
نەمابــوو!!
لــە ڕاگەیاندنكارەكانیــش تەنیــا گەنجێــك لــەوێ
مابــوو كــە خەریكــی وێنەگرتــن بــوو بــە كۆنــە
مۆبایلێــك ،بــە دەم وێنەگرتنــەوە گوتــی :بەداخــەوە
فێیــس بووكەكــەم هــاك كــراوە ،ئەگــەر توانیــم
بیگەڕێنمــەوە ،دڵنیاتــان دەكەمــەوە هەواڵــی
ڕووداوەكــە لــەوێ بــاو دەكەمــەوە.....
2021/6/28
بكوژی منداڵەكەی

لەناوەنــدی ڕێگــەدا وەبیــری هاتــەوە ،ئەگــەر تــا
كۆتایــی ڕێگەكــە بــڕوات ،ئــەوە دەبێتــە بكــوژی
منداڵەكــەی .ویســتی بگەڕێتــەوە ،بــەاڵم ڕێگــەی
گەڕانــەوەی داخــرا بــوو.
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