
18 ژ )٢٩٩/ ٣٠٠( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢٢

مردن لە دەروونمدا دەژی مردن لە دەروونمدا دەژی 
تا نەمر ببمەوەتا نەمر ببمەوە

ژیار جەهانفەردژیار جەهانفەرد
لە کوردیی کەڵهوڕییەوە: هەژیر هاشمیلە کوردیی کەڵهوڕییەوە: هەژیر هاشمی

)ئەڵمانیا()ئەڵمانیا(

٧٢٧٢
پێــش ئــەوەی بمــرم، هــەردەم ترســی ئــەوەم لــە دڵــدا بــوو ئــەم جــارە لــە جارانــی تــر چــارەم ڕەشــتر پێــش ئــەوەی بمــرم، هــەردەم ترســی ئــەوەم لــە دڵــدا بــوو ئــەم جــارە لــە جارانــی تــر چــارەم ڕەشــتر 
بێــت، پێــش ئــەوەی بمــرم، مردنەکانــی پێشــووم وەک ڕۆژی ڕوون لــە پێــش چــاو بــوون، نازانــم بــۆ ئەمــەم بێــت، پێــش ئــەوەی بمــرم، مردنەکانــی پێشــووم وەک ڕۆژی ڕوون لــە پێــش چــاو بــوون، نازانــم بــۆ ئەمــەم 
گــوت، ئــەم جــارە نــە چاوێکــم هەبــوو بــۆ بینیــن و نــە القێکــم هەبــوو بــۆ ڕۆشــتن، لــە کونجــی ژوورەکــەوە گــوت، ئــەم جــارە نــە چاوێکــم هەبــوو بــۆ بینیــن و نــە القێکــم هەبــوو بــۆ ڕۆشــتن، لــە کونجــی ژوورەکــەوە 
گرمۆڵــە بووبــووم و پەنــام بردبــووە ســووچ و تاقێــک کــە نەهــا دە ســاڵە لەبــەردەم دەالقەکــەی لەدایــک گرمۆڵــە بووبــووم و پەنــام بردبــووە ســووچ و تاقێــک کــە نەهــا دە ســاڵە لەبــەردەم دەالقەکــەی لەدایــک 

بووم.بووم.
ــم  ــەر جــار ئاوات ــە، هەرچــەن ه ــردن نیی ــەر چــەن م ــرە، ه ــە بی ــم ل ــن و مردنەکان ــە بەدیهات ــک ل ــم زۆرێ ــەر جــار ئاوات ــە، هەرچــەن ه ــردن نیی ــەر چــەن م ــرە، ه ــە بی ــم ل ــن و مردنەکان ــە بەدیهات ــک ل زۆرێ
دەخواســت لــە دایــک بــم، بــەاڵم ئــەم جــارە ئیــدی مانــدوو بــووم و پێــم خۆشــە بمــرم، ئەگەرچــی دەزانــم دەخواســت لــە دایــک بــم، بــەاڵم ئــەم جــارە ئیــدی مانــدوو بــووم و پێــم خۆشــە بمــرم، ئەگەرچــی دەزانــم 
مــردن لــە ڕێــگام نییــە، خۆزگــەم بــە مــردن کــە لــە نــاو دەچێــت، خۆزگــە مــردن هەبوونێــک بــا و لــە مــردن لــە ڕێــگام نییــە، خۆزگــەم بــە مــردن کــە لــە نــاو دەچێــت، خۆزگــە مــردن هەبوونێــک بــا و لــە 

نــاو چووبــا.نــاو چووبــا.
ئێســتا چارەنووســی مــن بــە گەردنــی قەلەڕەشــێکەوە گــرێ دراوە کــە نازانــم لــە کوێــی دنیــا ون بــووە، ئێســتا چارەنووســی مــن بــە گەردنــی قەلەڕەشــێکەوە گــرێ دراوە کــە نازانــم لــە کوێــی دنیــا ون بــووە، 
زۆرێــک لــە بەدیهاتنەکانــم وەک خەونێــک لــە بیــرە، زۆربــەی چارەنووســم لــە نێــو شــاخی کــەڵ و بزنــە زۆرێــک لــە بەدیهاتنەکانــم وەک خەونێــک لــە بیــرە، زۆربــەی چارەنووســم لــە نێــو شــاخی کــەڵ و بزنــە 
کێوییــەکان بــوو، جــار بــە جاریــش لــە ژێــر پێســتی گورگــەکان، زۆربــەی ژیانــم بــۆ پاراســتنی چارەنووســم کێوییــەکان بــوو، جــار بــە جاریــش لــە ژێــر پێســتی گورگــەکان، زۆربــەی ژیانــم بــۆ پاراســتنی چارەنووســم 
کــە الی ئاژەڵــەکان بــوو، تەرخــان کــرد، نــاو بــە نــاو لەگــەڵ جەســتەی دواییــن کــەس کــە مــردووە، قســە کــە الی ئاژەڵــەکان بــوو، تەرخــان کــرد، نــاو بــە نــاو لەگــەڵ جەســتەی دواییــن کــەس کــە مــردووە، قســە 

دەکــەم و لێــی دەپاڕێمــەوە کــە بــۆ منــت خســتووەتە ئــەم دوونــی شــەڕە. دەکــەم و لێــی دەپاڕێمــەوە کــە بــۆ منــت خســتووەتە ئــەم دوونــی شــەڕە. 
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١١ -  - ٤٦٤٦
)ئێســتا بــەم بۆنــەوە لــەم بەشــەدا لەگەڵــت )ئێســتا بــەم بۆنــەوە لــەم بەشــەدا لەگەڵــت 
قســە دەکــەم، دەمــەوێ لــە زمانــی خــۆت لــە نێــو قســە دەکــەم، دەمــەوێ لــە زمانــی خــۆت لــە نێــو 
ــە یەکــەم بەدیهاتنــت بکــەی( ــاس ل ــە یەکــەم بەدیهاتنــت بکــەی(چیرۆکەکــەم ب ــاس ل چیرۆکەکــەم ب
ــەاڵم  ــوو، ب ــم ب ــەاڵم ئەگەرچــی ئەمــە یەکــەم بەدیهاتن ــوو، ب ــم ب ئەگەرچــی ئەمــە یەکــەم بەدیهاتن
شمشــێرم لــە عەرشــدا کاری دەکــرد، زۆرینــەی شمشــێرم لــە عەرشــدا کاری دەکــرد، زۆرینــەی 
بــوون و  لەگەڵــم  بــوون و مرۆڤــە دلێــر و پێشــڕەوەکان  لەگەڵــم  مرۆڤــە دلێــر و پێشــڕەوەکان 
ــتنی  ــر خس ــۆ ژێ ــیان ب ــاس و خواس ــارەی ب ــتنی هەرج ــر خس ــۆ ژێ ــیان ب ــاس و خواس ــارەی ب هەرج
ــکۆ  ــان و ش ــووەکان، ش ــژە و دواکەوت ــە گەم ــکۆ مرۆڤ ــان و ش ــووەکان، ش ــژە و دواکەوت ــە گەم مرۆڤ
و باوەڕێــک بــوو کــە لــە وتارەکانــی منــدا هەبــوو، و باوەڕێــک بــوو کــە لــە وتارەکانــی منــدا هەبــوو، 
ئەڵبــەت ئــەوەش پــێ دەچێــت لــە باپیرانمــان پێــم ئەڵبــەت ئــەوەش پــێ دەچێــت لــە باپیرانمــان پێــم 

ــتووم. ــەوکەتە گەیش ــەم ش ــە ب ــتبێت ک ــتووم.گەیش ــەوکەتە گەیش ــەم ش ــە ب ــتبێت ک گەیش
ــم لەســەر زەوی  ــم لەســەر زەوی ڕەنگــە ئەمــە یەکەمیــن ئەزموون ڕەنگــە ئەمــە یەکەمیــن ئەزموون
بووبێــت، دنیــا لــە ژێــر فەرمانــم بــوو، کاتێــک واڵتی بووبێــت، دنیــا لــە ژێــر فەرمانــم بــوو، کاتێــک واڵتی 
خۆمانــم بــە جێهێشــت و واڵتــی خاڵەکانــم چەپــاو خۆمانــم بــە جێهێشــت و واڵتــی خاڵەکانــم چەپــاو 
ــی  ــێ بەخشــیم، واڵتان ــی خۆشــی پ ــی کــرد، چێژێک ــێ بەخشــیم، واڵتان ــی خۆشــی پ کــرد، چێژێک
ــەوە،  ــژ بوون ــم تی ــر ددانەکان ــڕی، زۆرت ــان ب ــەوە، دیکەم ــژ بوون ــم تی ــر ددانەکان ــڕی، زۆرت ــان ب دیکەم
واڵتخــۆری وردە وردە بــوو بــە بەشــێک لە ژیانی من واڵتخــۆری وردە وردە بــوو بــە بەشــێک لە ژیانی من 
و هاوڕێیانــم شانبەشــانی مــن چێژیــان لــێ دەبــرد. و هاوڕێیانــم شانبەشــانی مــن چێژیــان لــێ دەبــرد. 
ــەرم  ــن، ب ــەرکەوتوو بووی ــان س ــە ڕێبازەکەم ــەرم زۆر ل ــن، ب ــەرکەوتوو بووی ــان س ــە ڕێبازەکەم زۆر ل
پێــوە نابــوو کــەس نەیدەوێــرا پێشــم لــێ بگرێــت، پێــوە نابــوو کــەس نەیدەوێــرا پێشــم لــێ بگرێــت، 
دنیــا دنیــای خــۆم بــوو، کاتێــک ســەرم کەوتــە نــاو دنیــا دنیــای خــۆم بــوو، کاتێــک ســەرم کەوتــە نــاو 
ــەڕ  ــێ بەســەریدا تێپ ــە گاوڵک ــن، ب ــەڕ تەشــتێکی خوێ ــێ بەســەریدا تێپ ــە گاوڵک ــن، ب تەشــتێکی خوێ

بــووم و ســەگەکانی ئــەو شــارەم ڕاو نــا.بــووم و ســەگەکانی ئــەو شــارەم ڕاو نــا.
ــەدی  ــی دیکــەت بیــر نییــە کــە ئاوەهــا ب ــەدی )جاران ــی دیکــەت بیــر نییــە کــە ئاوەهــا ب )جاران

ــت بووبێــت ؟( ــر فەرمان ــە ژێ ــا ل ــت بووبێــت ؟(هاتبێــت و دنی ــر فەرمان ــە ژێ ــا ل هاتبێــت و دنی
ــو گێڕایتــەوە،  ــو گێڕایتــەوە، هەرچــەن جــارە ســەرەتاییەکانم ب هەرچــەن جــارە ســەرەتاییەکانم ب
ــە  ــەر ل ــر دیســان س ــاری ت ــە  ج ــەر ل ــر دیســان س ــاری ت ــە دوای ٤٦٤٦ ج ــەاڵم ل ــە دوای ب ــەاڵم ل ب
نــوێ بــەو هەڵســوکەوتەوە لــە دنیایەکــی دیکــە لــە نــوێ بــەو هەڵســوکەوتەوە لــە دنیایەکــی دیکــە لــە 
دایــک بــووم، ئــەم جــارە نــە تەنیــا واڵتــی خۆمــان، دایــک بــووم، ئــەم جــارە نــە تەنیــا واڵتــی خۆمــان، 
بەڵکــوو زۆربــەی دنیــا لــە ژێــر فەرمانــی شمشــێرم بەڵکــوو زۆربــەی دنیــا لــە ژێــر فەرمانــی شمشــێرم 
ــر شمشــێرەکەم  ــدەی ت ــوون، کــە مردیشــم ئەوەن ــر شمشــێرەکەم ب ــدەی ت ــوون، کــە مردیشــم ئەوەن ب

تیــژ بوویــەوە.تیــژ بوویــەوە.
شمشــێر: ئەگــەر ئێــوە لــە زمانــی مــن بیگێڕنــەوە شمشــێر: ئەگــەر ئێــوە لــە زمانــی مــن بیگێڕنــەوە 
بەشــم  کاییناتــەوە  لــە خواوەنــدی  منیــش  بەشــم کــە  کاییناتــەوە  لــە خواوەنــدی  منیــش  کــە 

دراوە، دڵنیــا بــن کفــر و نەهامەتــی لــە دنیــادا دراوە، دڵنیــا بــن کفــر و نەهامەتــی لــە دنیــادا 
بنبــڕ دەبێــت بــۆ ئــەوەی کــە خــودای ســەر زەویــش بنبــڕ دەبێــت بــۆ ئــەوەی کــە خــودای ســەر زەویــش 
لــە خــودای ئاســمانەوە ئــەم بەهرەیــەی پــێ دراوە.لــە خــودای ئاســمانەوە ئــەم بەهرەیــەی پــێ دراوە.

١3١3
ــک  ــە دای ــی ل ــی خوێن ــە ددان ــان ب ــەم جارەی ــک  ئ ــە دای ــی ل ــی خوێن ــە ددان ــان ب ــەم جارەی  ئ
گۆشــیان  گــەرم  خوێنــی  بــە  بەیانیــان  گۆشــیان بــووم،  گــەرم  خوێنــی  بــە  بەیانیــان  بــووم، 
نەیهێشــت  بەدیهاتنــم، دایکــم  لەگــەڵ  نەیهێشــت دەکــردم،  بەدیهاتنــم، دایکــم  لەگــەڵ  دەکــردم، 
بلوورێنــم، دەســبەجێ هەندێــک خوێنــی گــەرم کــە بلوورێنــم، دەســبەجێ هەندێــک خوێنــی گــەرم کــە 
لــە گۆشــتی بزنێکــی حــەوت ســااڵن بــوو، بەســەر لــە گۆشــتی بزنێکــی حــەوت ســااڵن بــوو، بەســەر 
زمانمــدا چۆڕانــدی و ددانەکانــم لــە ئارۆکانــم بەرزتر زمانمــدا چۆڕانــدی و ددانەکانــم لــە ئارۆکانــم بەرزتر 
ــی  ــر لەوان ــی پێشــووم درێژت ــن، چــوار ددان ــی هەڵهات ــر لەوان ــی پێشــووم درێژت ــن، چــوار ددان هەڵهات
دیکــە بــوون، هیــچ گۆشــت و خوێنێــک تێــری دیکــە بــوون، هیــچ گۆشــت و خوێنێــک تێــری 
ــا ڕۆژیــک لەســەر پەچــەی پیاوێکــی  ــا ڕۆژیــک لەســەر پەچــەی پیاوێکــی نەدەکــردم، ت نەدەکــردم، ت
هــەژارەوە کــە هەمــوو ســامانی چــەن بزنێــک بــوو، هــەژارەوە کــە هەمــوو ســامانی چــەن بزنێــک بــوو، 
ڕێبوارێــک چــاوی پێکەوتبــووم و لــە پەســارەوە ڕێبوارێــک چــاوی پێکەوتبــووم و لــە پەســارەوە 
بەردێکــی تــێ هاویشــتم، تەنیــا لوورەیەکــم کــرد و بەردێکــی تــێ هاویشــتم، تەنیــا لوورەیەکــم کــرد و 

هەڵپڵۆســکام. هەڵپڵۆســکام. 

5٤5٤
ــواری  ــە لێ ــەوە و ل ــاو گەاڵلێک ــە ن ــک کەوتم ــواری کاتێ ــە لێ ــەوە و ل ــاو گەاڵلێک ــە ن ــک کەوتم کاتێ
ــان  ــی شــەو ئاوی ــم کێشــا وەک بڵێ ــک، پەل ــان کانیاوێ ــی شــەو ئاوی ــم کێشــا وەک بڵێ ــک، پەل کانیاوێ
دابــم، ڕۆژێکــم بــە مانگێــک و مانگێکــم بــە ســاڵێک دابــم، ڕۆژێکــم بــە مانگێــک و مانگێکــم بــە ســاڵێک 
تــێ دەپــەڕی، زۆر لــە بوونــەوەرەکان پارێزیــان لــێ تــێ دەپــەڕی، زۆر لــە بوونــەوەرەکان پارێزیــان لــێ 
ــردم و  ــش قاویشــیان دەک ــردم، زۆر بوونەوەری ــردم و دەک ــش قاویشــیان دەک ــردم، زۆر بوونەوەری دەک
ــان  ــک ماینێکــی دووگی ــەوە، ڕۆژێ ــان دەهێنام ــان هەڵی ــک ماینێکــی دووگی ــەوە، ڕۆژێ ــان دەهێنام هەڵی
کــە ژانــی گرتبــوو، هــات و گوتــی: لــە مێــژە دەم کــە ژانــی گرتبــوو، هــات و گوتــی: لــە مێــژە دەم 
پارێزدەکــەم و هیــچ جــۆرە گیایەکــم نەخــواردووە، پارێزدەکــەم و هیــچ جــۆرە گیایەکــم نەخــواردووە، 
ــەوێ  ــەزرۆم و دەم ــدە تام ــۆ ئەوەن ــم ب ــەوێ ئێســتا نازان ــەزرۆم و دەم ــدە تام ــۆ ئەوەن ــم ب ئێســتا نازان

چــی زووتــر تــا ســەر ڕیشــە بتکرمێنــم.چــی زووتــر تــا ســەر ڕیشــە بتکرمێنــم.
تەزییــەک بەگیانمــدا هــات، بــەاڵم بــڕوا بکــە تەزییــەک بەگیانمــدا هــات، بــەاڵم بــڕوا بکــە 
دەڵێــن:  ڕاســتە  بــوو،  ژیانــم  ڕۆژی  دەڵێــن: خۆشــترین  ڕاســتە  بــوو،  ژیانــم  ڕۆژی  خۆشــترین 
ــەم  ــی! ئ ــان نازان ــە، قــەدری ژی ــەم تانەکەویتــە تەنگان ــی! ئ ــان نازان ــە، قــەدری ژی تانەکەویتــە تەنگان
ــە  ــوو ک ــاز ب ــن چارەس ــۆ م ــە ب ــەودای بێدەنگیی ــە م ــوو ک ــاز ب ــن چارەس ــۆ م ــە ب ــەودای بێدەنگیی م
جارێکــی تــر بیــر لــە خــۆم بکەمــەوە، نــە لــە هیــچ جارێکــی تــر بیــر لــە خــۆم بکەمــەوە، نــە لــە هیــچ 
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کەســێکی دیکــە، تەنانــەت جارێکــی تــر بــە خۆمــدا کەســێکی دیکــە، تەنانــەت جارێکــی تــر بــە خۆمــدا 
بچمــەوە و بزانــم کێــم و بــە شــێوەیەکی دیکــە بژیم، بچمــەوە و بزانــم کێــم و بــە شــێوەیەکی دیکــە بژیم، 
لــەم کاتــەدا بــوو کــە بــە ماینــم گــوت: ئــەم جــارە لــەم کاتــەدا بــوو کــە بــە ماینــم گــوت: ئــەم جــارە 
زۆر دڵخوشــم ئاوەهــا ماینێکــی ڕەســەن هاتــووە زۆر دڵخوشــم ئاوەهــا ماینێکــی ڕەســەن هاتــووە 
ــە  ــبەجێ ل ــوت و دەس ــەوەم گ ــە، ئ ــی من ــە و ئەوداڵ ــبەجێ ل ــوت و دەس ــەوەم گ ــە، ئ ــی من و ئەوداڵ

ــووم. ــە ب ــدا ئاوێت ــی مایین ــووم.گیان ــە ب ــدا ئاوێت ــی مایین گیان

5555
ــێ  ــی ل ــوو و ئارام ــەوە گرتب ــە من ــی ب ــم ژان ــێ دایک ــی ل ــوو و ئارام ــەوە گرتب ــە من ــی ب ــم ژان دایک
ــانەکان  ــە ئینس ــی دوور ل ــوار ئاوێک ــە لێ ــوو، ل ــانەکان بڕاب ــە ئینس ــی دوور ل ــوار ئاوێک ــە لێ ــوو، ل بڕاب
لــە دایــک بــووم، پــاش حــەوت ڕۆژ هەوســاریان لــە لــە دایــک بــووم، پــاش حــەوت ڕۆژ هەوســاریان لــە 
ســەری دایکــم نــا و قاچــی پاشــوویان بەســتم، مــن ســەری دایکــم نــا و قاچــی پاشــوویان بەســتم، مــن 
سەرشــێتتر لــە دایکــم بــووم، لــە پێشــەوەی ڕەوک سەرشــێتتر لــە دایکــم بــووم، لــە پێشــەوەی ڕەوک 
غــارم دەدا و بــەرەو هــەر دەرێــک لــە تــاودان بــووم. غــارم دەدا و بــەرەو هــەر دەرێــک لــە تــاودان بــووم. 
هاوڕێــی ژنێــک و دوو پیــاو بــووم، ڕۆژێــک لــە ڕۆژان هاوڕێــی ژنێــک و دوو پیــاو بــووم، ڕۆژێــک لــە ڕۆژان 
کاتێــک ئــەو ژنــە لەســەر تاشــێکی بەرز جڵەوکێشــم کاتێــک ئــەو ژنــە لەســەر تاشــێکی بەرز جڵەوکێشــم 
بــوو، القمــان خــزا و لــە بــن دۆڵێــک جەســتەی مــن بــوو، القمــان خــزا و لــە بــن دۆڵێــک جەســتەی مــن 
و ژن بــوو بــە یــەک، ئــەم جــارە ڕوحێکــی ئارامــم و ژن بــوو بــە یــەک، ئــەم جــارە ڕوحێکــی ئارامــم 

هەبــوو، دڵــی کەســم نەڕەنجاندبــوو.هەبــوو، دڵــی کەســم نەڕەنجاندبــوو.

......٦، ، ٦١٦١0٦0 ، ،5٧5٧
- )پێشــتر باســی یەکەمیــن بەدیهاتنــت کــرد، - )پێشــتر باســی یەکەمیــن بەدیهاتنــت کــرد، 
دەمــەوێ بــاس لــە بــوون و نەبوونەکانــی دیکەشــتم دەمــەوێ بــاس لــە بــوون و نەبوونەکانــی دیکەشــتم 

بــۆ بکــەی؟(بــۆ بکــەی؟(
- مان ! نەمان ! ؟؟؟؟؟ مردن! ژیان!؟ ههههههه - مان ! نەمان ! ؟؟؟؟؟ مردن! ژیان!؟ ههههههه 
زۆر پێکەنیناوییــە! هــەوڵ دەدەم هەندێــک شــت زۆر پێکەنیناوییــە! هــەوڵ دەدەم هەندێــک شــت 
ــەاڵم ڕاســتیت بوێــت، پێــم خۆشــە  ــاس بکــەم، ب ــەاڵم ڕاســتیت بوێــت، پێــم خۆشــە ب ــاس بکــەم، ب ب
زیاتــر بــاس لــە مردنــم بکــەم تــا بەدیهاتنــم، چونکە زیاتــر بــاس لــە مردنــم بکــەم تــا بەدیهاتنــم، چونکە 
زیاتــر ئەوانــەن لــە یادەوەریــم جێگیــر کــراون و زیاتــر ئەوانــەن لــە یادەوەریــم جێگیــر کــراون و 
ــت  ــەاڵم چی ــم، ب ــەریان بدوێ ــم لەس ــتر دەتوان ــت باش ــەاڵم چی ــم، ب ــەریان بدوێ ــم لەس ــتر دەتوان باش
ــە، حــەز  ــم نیی ــی گێڕانەوەیان ــێ بشــارمەوە، زمان ــە، حــەز ل ــم نیی ــی گێڕانەوەیان ــێ بشــارمەوە، زمان ل
دەکــەم لەگــەڵ خــۆم بیاننێــژم، ئەگەرچــی لەپــاش دەکــەم لەگــەڵ خــۆم بیاننێــژم، ئەگەرچــی لەپــاش 
هەمــوو نێژتنێــک دیســانەوە دەژێمــەوە، هــەر بــەم هەمــوو نێژتنێــک دیســانەوە دەژێمــەوە، هــەر بــەم 
بۆنــەوە دەمــەوێ کــورت و پوخــت بڵێــم: ئاگریــان بۆنــەوە دەمــەوێ کــورت و پوخــت بڵێــم: ئاگریــان 
تــێ بــەردام، لــە قووڕیــان نــام، دوای چــل ڕۆژ گــۆڕ تــێ بــەردام، لــە قووڕیــان نــام، دوای چــل ڕۆژ گــۆڕ 

ــوێنی  ــە ش ــردم ل ــکیان ب ــردم، ئێس ــان ک ــە گۆڕی ــوێنی ب ــە ش ــردم ل ــکیان ب ــردم، ئێس ــان ک ــە گۆڕی ب
دیکــە ناشــتیان. لەســەر قنــگ و دەســت بــە چــۆک دیکــە ناشــتیان. لەســەر قنــگ و دەســت بــە چــۆک 
ــتمە  ــان خس ــەر الوە  پاڵی ــام، لەس ــان ن ــە چاڵی ــتمە ل ــان خس ــەر الوە  پاڵی ــام، لەس ــان ن ــە چاڵی ل
ــاو لەشــی  ــاو ماڵێکــی تەســک، دەیانهاوێشــتمە ن ــاو لەشــی ن ــاو ماڵێکــی تەســک، دەیانهاوێشــتمە ن ن
کەســێکی تــر، زۆر جــار خــورام و بوومــە ژەمێکــی کەســێکی تــر، زۆر جــار خــورام و بوومــە ژەمێکــی 
ــار  ــم، هەرج ــە نەمێن ــەوەی ک ــۆ ئ ــر، ب ــانی ت ــار کەس ــم، هەرج ــە نەمێن ــەوەی ک ــۆ ئ ــر، ب ــانی ت کەس
ژیامــەوە و هــەر جاریــش داترووســکام، بــەاڵم چــی ژیامــەوە و هــەر جاریــش داترووســکام، بــەاڵم چــی 

بکــەم چــارەم نییــە!بکــەم چــارەم نییــە!

٦5٦5
ــە  ــە ک ــەو ئێواران ــە ئ ــە بیرم ــاش ل ــردن ب ــە م ــە ل ــە ک ــەو ئێواران ــە ئ ــە بیرم ــاش ل ــردن ب ــە م ل
لەســەر جێگەکــەم بــووم، دایکــم بــە باوکمــی گــوت: لەســەر جێگەکــەم بــووم، دایکــم بــە باوکمــی گــوت: 
ــرم. ــەی دووری ناگ ــڕاوە، بەرگ ــم ب ــدی جەرگ ــرم.- بەن ــەی دووری ناگ ــڕاوە، بەرگ ــم ب ــدی جەرگ - بەن
خوشــکم: بــەاڵم چــی بکەیــن، خواگیــان ئاوەهــا خوشــکم: بــەاڵم چــی بکەیــن، خواگیــان ئاوەهــا 
ڕازی بــووە، ئینشــائەڵاڵ بــە بەهەشــتی بەریــن شــاد ڕازی بــووە، ئینشــائەڵاڵ بــە بەهەشــتی بەریــن شــاد 
بێتــەوە، هــەر بــەم بۆنــەوە دەبــێ حەڵوایەکــی بێتــەوە، هــەر بــەم بۆنــەوە دەبــێ حەڵوایەکــی 
زۆری بــۆ بکەیــن بــە خێــر، فاتیحەیەکــی زۆری بــۆ زۆری بــۆ بکەیــن بــە خێــر، فاتیحەیەکــی زۆری بــۆ 

بنێریــن.بنێریــن.
باوکــم : مــن بەڵێنــم داوە چــل ملیــۆن بــدەم باوکــم : مــن بەڵێنــم داوە چــل ملیــۆن بــدەم 
ــژە  ــە نوێ ــاک ک ــن پ ــدار و داوێ ــە کەســێکی ئیمان ــژە ب ــە نوێ ــاک ک ــن پ ــدار و داوێ ــە کەســێکی ئیمان ب

قەزاکانــی بــۆ بگێڕێتــەوە.قەزاکانــی بــۆ بگێڕێتــەوە.
ئەمانــە وتــەی کەســێکی نوێژقایمــە کــە ئــەم ئەمانــە وتــەی کەســێکی نوێژقایمــە کــە ئــەم 

ئێوارەیــە لــە بــن گوێــم باســی دەکــرد.ئێوارەیــە لــە بــن گوێــم باســی دەکــرد.
ــە باوکــە ڕاســتە، بێگومــان ئاوەهــا ڕوحــی  ــە باوکــە ڕاســتە، بێگومــان ئاوەهــا ڕوحــی - وای - وای

ــن. ــە بەهەشــتی بەری ــن.دەچێت ــە بەهەشــتی بەری دەچێت
- بەڵــێ ئازیــزم، ئەگــەر براکەشــت لــە ژیانــدا - بەڵــێ ئازیــزم، ئەگــەر براکەشــت لــە ژیانــدا 
ــۆش  ــی خ ــان لێ ــێ، خواگی ــار خەڵەتاب ــدێ ج ــۆش هەن ــی خ ــان لێ ــێ، خواگی ــار خەڵەتاب ــدێ ج هەن

ــێ. ــێ.دەب دەب
- باوکــە مــن زۆر کتێبــم خوێنــدووە، هیــچ وەکــوو - باوکــە مــن زۆر کتێبــم خوێنــدووە، هیــچ وەکــوو 
ــەوەی  ــا ل ــژی دوای مــردوو کاریگــەر نییــە، جی ــەوەی نوێ ــا ل ــژی دوای مــردوو کاریگــەر نییــە، جی نوێ
ــەر  ــە. یەکس ــری هەی ــتی خێ ــش پاداش ــە چەندی ــەر ک ــە. یەکس ــری هەی ــتی خێ ــش پاداش ــە چەندی ک
بــە بــێ پــردی ســیرات و لێپرســینەوە دەچیتــە بــە بــێ پــردی ســیرات و لێپرســینەوە دەچیتــە 
بەهەشــت، چونکــە هــەر ئــەم نوێــژ و دوعــا و بەهەشــت، چونکــە هــەر ئــەم نوێــژ و دوعــا و 
فاتیحــەی دوای مردنــە دەڕوانێتــە نــزا و نزوولەکانی فاتیحــەی دوای مردنــە دەڕوانێتــە نــزا و نزوولەکانی 

ــڕێتەوە. ــی دەس ــوو گوناحەکان ــڕێتەوە.و هەم ــی دەس ــوو گوناحەکان و هەم
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- کەواتــە ئێســتا کــە دڵنیــات کــردم، دەبــێ - کەواتــە ئێســتا کــە دڵنیــات کــردم، دەبــێ 
گەورەتریــن پرســەی دنیــای بــۆ ڕێــک خەیــن و گەورەتریــن پرســەی دنیــای بــۆ ڕێــک خەیــن و 

هەمــوو ئــەو خەڵکــە فاتیحــەی بــۆ بنێــرن!هەمــوو ئــەو خەڵکــە فاتیحــەی بــۆ بنێــرن!

٧٢٧٢
لــەم ســاتەدا کــە ئــەم باســەتان بــۆ دەکــەم، لــەم ســاتەدا کــە ئــەم باســەتان بــۆ دەکــەم، 
لەســەر جێگایــەک گرمۆڵــەم و ڕۆژێ ســێ جــار بــۆ لەســەر جێگایــەک گرمۆڵــەم و ڕۆژێ ســێ جــار بــۆ 

ــەن. ــڕم دەک ــڕ و وەرگێ ــەوە، هەڵگێ ــن کردن ــەن.خاوێ ــڕم دەک ــڕ و وەرگێ ــەوە، هەڵگێ ــن کردن خاوێ
ئێــواران کــە ماڵــی باوکــم پــڕ لــە میــوان دەبێــت، ئێــواران کــە ماڵــی باوکــم پــڕ لــە میــوان دەبێــت، 
دەمبــەن و دەمخەنــە ژوورێکــی پشــتەوە، تەنانــەت دەمبــەن و دەمخەنــە ژوورێکــی پشــتەوە، تەنانــەت 
ــە دەرەوەی ئــەو ماڵــە بمبینێــت،  ــە دەرەوەی ئــەو ماڵــە بمبینێــت، ناهێڵــن کــەس ل ناهێڵــن کــەس ل
ڕاســتە کــە مــن چــاوم نییــە بــۆ بینینیــان، بــەاڵم ڕاســتە کــە مــن چــاوم نییــە بــۆ بینینیــان، بــەاڵم 
ــە دوای  ــەکانیان، ل ــتنی قس ــۆ بیس ــە ب ــم هەی ــە دوای گوێ ــەکانیان، ل ــتنی قس ــۆ بیس ــە ب ــم هەی گوێ
ئــەوەی کــە ماڵمــان چــۆڵ دەبێــت، باوکــم بــە ئــەوەی کــە ماڵمــان چــۆڵ دەبێــت، باوکــم بــە 
خوشــکە گەورەکــەم دەڵیــت: ڕۆڵــە دەســتوبرد بکــە خوشــکە گەورەکــەم دەڵیــت: ڕۆڵــە دەســتوبرد بکــە 

پیــرەزا بهێنــە ئــەم دیــو بــا ســەرما نەیبــات.پیــرەزا بهێنــە ئــەم دیــو بــا ســەرما نەیبــات.
جاربەجــار لــە ماڵمــان دەبێتــە ژاوەژاو، هەرکــەس جاربەجــار لــە ماڵمــان دەبێتــە ژاوەژاو، هەرکــەس 
قســەی خــۆی دەکات، لــە بیرمــە ڕۆژێــک خوشــکە قســەی خــۆی دەکات، لــە بیرمــە ڕۆژێــک خوشــکە 
گەورەکــەم لــە ژوور ســەرم دانیشــتبوو بــە کاوەخــۆ گەورەکــەم لــە ژوور ســەرم دانیشــتبوو بــە کاوەخــۆ 
گوتــی: دایــە گیــان، ســااڵنی ســاڵە دڵــم پــڕە، گوتــی: دایــە گیــان، ســااڵنی ســاڵە دڵــم پــڕە، 
شــەو نییــە بــە ئاســوودەیی ســەر بنێمــەوە، ئەگــەر شــەو نییــە بــە ئاســوودەیی ســەر بنێمــەوە، ئەگــەر 
مــن پێداگریــم لەســەرت نەدەکــرد و هانــم نەدەدایــت مــن پێداگریــم لەســەرت نەدەکــرد و هانــم نەدەدایــت 
کــە لــەم ئاخیــری تەمەنــەوە لــە بــاری ببەیــت، ئــەم کــە لــەم ئاخیــری تەمەنــەوە لــە بــاری ببەیــت، ئــەم 

چارەڕەشــەمان...!چارەڕەشــەمان...!
دایکــم ڕاچەڵــەکا و گوتــی: ڕۆڵــە ئەمــە قســمەت دایکــم ڕاچەڵــەکا و گوتــی: ڕۆڵــە ئەمــە قســمەت 
و نســیبە، هــەر دوێنــێ لــە پرســەی خاڵــۆ ســایە، و نســیبە، هــەر دوێنــێ لــە پرســەی خاڵــۆ ســایە، 
ــی  ــێ گەیشــت، خۆشــت دەزان ــەک ســوڵتانم پ ــی مەل ــێ گەیشــت، خۆشــت دەزان ــەک ســوڵتانم پ مەل
ــرەزا هــەر  ــە، دڵنیــای کــردم پی ــای گوندەکەمان ــرەزا هــەر زان ــە، دڵنیــای کــردم پی ــای گوندەکەمان زان

وایــە، ئەگــەر پیــرەزا نەبایــە دڵنیــا بــە...وایــە، ئەگــەر پیــرەزا نەبایــە دڵنیــا بــە...
هەردوویــان بەســەریەکدا دەســتیان بــە گریــان هەردوویــان بەســەریەکدا دەســتیان بــە گریــان 
ــم  ــڕام، باوک ــۆ دەگێ ــەپۆڕیان ب ــین و ش ــرد و ش ــم ک ــڕام، باوک ــۆ دەگێ ــەپۆڕیان ب ــین و ش ــرد و ش ک
لــە ژوورەکــەی تــرەوە هاتــە دەنــگ و گوتــی: پــێ لــە ژوورەکــەی تــرەوە هاتــە دەنــگ و گوتــی: پــێ 
دەچێــت ئەمــە تاوانــی باپیرانمــان بێــت، ئێمــە لــە دەچێــت ئەمــە تاوانــی باپیرانمــان بێــت، ئێمــە لــە 
دینــی خۆمــان هەڵگەڕاویــن کــە ئاوامــان بەســەردا دینــی خۆمــان هەڵگەڕاویــن کــە ئاوامــان بەســەردا 
دێــت، ئــەوە دە ســاڵە دەڵێــم بــا بگەڕێینــەوە بــۆ دێــت، ئــەوە دە ســاڵە دەڵێــم بــا بگەڕێینــەوە بــۆ 

ســەر هێڵــی خۆمــان، ئێــوە خــۆ قســەتان بــە گوێــدا ســەر هێڵــی خۆمــان، ئێــوە خــۆ قســەتان بــە گوێــدا 
ــەگ  ــاڵە وەک س ــازدە س ــۆ پ ــەوە دە ب ــت! ئ ــەگ ناچێ ــاڵە وەک س ــازدە س ــۆ پ ــەوە دە ب ــت! ئ ناچێ

ــۆ ڕا ناگرێــت. ــم ب ــەاڵم کــەس گوێ ــۆ ڕا ناگرێــت.دەحەپێنــم، ب ــم ب ــەاڵم کــەس گوێ دەحەپێنــم، ب
ــش  ــم و جاربەجاری ــان پێدەکەنی ــەوە پێی ــە دڵم ــش ل ــم و جاربەجاری ــان پێدەکەنی ــەوە پێی ــە دڵم ل
ــەاڵم ئەمــە هەمــوو ڕاســتییەکە  ــەاڵم ئەمــە هەمــوو ڕاســتییەکە ڕقــم هەڵدەســتا، ب ڕقــم هەڵدەســتا، ب
نییــە، هیــچ کــەس ڕاســتی نازانێــت، پــێ دەچێــت نییــە، هیــچ کــەس ڕاســتی نازانێــت، پــێ دەچێــت 
هــەر بــەو جــۆرەی باپیــری باوکــم لــە شەســت هــەر بــەو جــۆرەی باپیــری باوکــم لــە شەســت 
»مرۆڤــەکان  گوتــی:  بەدیهاتنــم  نۆیەمیــن  »مرۆڤــەکان و  گوتــی:  بەدیهاتنــم  نۆیەمیــن  و 
ژیــان و مردنەکانــی پێشــوویانن«،  ژیــان و مردنەکانــی پێشــوویانن«، دەســکەوتی  دەســکەوتی 
ــۆم ڕوون  ــارەدا ب ــۆم ڕوون  ج ــارەدا ب ــەم ٧٢٧٢ ج ــک ل ــچ جارێ ــەاڵم هی ــەم ب ــک ل ــچ جارێ ــەاڵم هی ب
ــووم،  ــی پێش ــکەوتی ژیان ــن دەس ــە م ــووەوە ک ــووم، نەب ــی پێش ــکەوتی ژیان ــن دەس ــە م ــووەوە ک نەب
ــە  ــم جاربەجــار دەبم ــاش دەزان ــەاڵم ب ــم، ب ــان نی ــە ی ــم جاربەجــار دەبم ــاش دەزان ــەاڵم ب ــم، ب ــان نی ی
و  دەمخــوات  تــر  گیانەوەرێکــی  و  و گیانەوەرێــک  دەمخــوات  تــر  گیانەوەرێکــی  و  گیانەوەرێــک 
جاربەجاریــش گیانەوەرێکــم کــە زیندەوەرەکانــی جاربەجاریــش گیانەوەرێکــم کــە زیندەوەرەکانــی 

دیکــە هەڵــدەدڕم؟دیکــە هەڵــدەدڕم؟

)سفر()سفر(
لەبــەر ئــەوە ســفر هەڵدەبژێــرم کــە تەنیــا ســفرە لەبــەر ئــەوە ســفر هەڵدەبژێــرم کــە تەنیــا ســفرە 
ــەم  ــکات، هــەر ب ــاس ب ــم ب ــان و نەمان ــێ ژی ــەم دەتوان ــکات، هــەر ب ــاس ب ــم ب ــان و نەمان ــێ ژی دەتوان
هۆیەشــەوە نازانــم ئــەو بیرەوەرییانــە کــە دێنــە هۆیەشــەوە نازانــم ئــەو بیرەوەرییانــە کــە دێنــە 
خەیاڵــم و مــردن و ژیانــە یــەک لــە دوای یەکــەکان خەیاڵــم و مــردن و ژیانــە یــەک لــە دوای یەکــەکان 
کــە دێنــە بەرچــاوم، ڕاســتە، یــان خەیــاڵ، لــە کــە دێنــە بەرچــاوم، ڕاســتە، یــان خەیــاڵ، لــە 
خــەودام، یــان بێــدارم، بــەاڵم  خــەودام، یــان بێــدارم، بــەاڵم  ٧٢٧٢ کــەس گەمارۆیان  کــەس گەمارۆیان 
ــک  ــم یەکێ ــەت خۆیش ــازارم دەدەن، هەڵب ــک داوم و ئ ــم یەکێ ــەت خۆیش ــازارم دەدەن، هەڵب داوم و ئ
هــەر لەوانــەم، هــەر ئــەم هــەر لەوانــەم، هــەر ئــەم ٧٢٧٢ کەســە  کەســە ١00000000١00000000  
بەرابــەر دەبوونــەوە و چنگیــان لــە قوڕگــم گیــر بەرابــەر دەبوونــەوە و چنگیــان لــە قوڕگــم گیــر 
ــم و  ــک دەب ــە دای ــە ل ــاتەدا ک ــەم س ــەر ل ــرد، ه ــم و ک ــک دەب ــە دای ــە ل ــاتەدا ک ــەم س ــەر ل ــرد، ه ک
ــا  ــە پەس ــرم، ل ــم و دەم ــا دەژی ــە پەس ــرم، ل ــا دەم ــە پەس ــرم، ل ــم و دەم ــا دەژی ــە پەس ــرم، ل دەم
ئاگــرم پێوەدەنێــن و دەمخەنــە بەرحەیوانــەکان، ئاگــرم پێوەدەنێــن و دەمخەنــە بەرحەیوانــەکان، 

دەمنێــژن و هێشــتا هەناســە دەدەم...دەمنێــژن و هێشــتا هەناســە دەدەم...
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