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:كیهوته
به یهیڵیوهڕێێههگه دهكهیێنوویهه،مێهووو نویهینیدهبییههدهتێكسهێێكیههاڵ(كههرینیگههڵوهنگیههه)ڕه
ولهههههوپشههههێگوێتوسههههێكوو، ونكهههههبوكردمپههههیكنو نهههههیێنوویهههههودهههههههمكیتهههههتیههاڵمهههههه(بههههه4002)

ردواتهری ههه هیپكردنی،به یشتگهدههیچشوێنێكنهیێتبهبوودهمتههنێكیكهمهتهداكهمهردهیه
میڵهههشهتیهكتتوانیمهی به دوارهیردوا هههیوكیر هیوڕێیهاڵمهێسێیبهم،بهمێوانی یپیبكهنه
ك.یهنیمیلكهێێهپیكنوو بكرێتوبكریێنوویهودهنوههنیێ یپبگهبهمهرههبه

كتیهههنههووتهوهه م هبكههیوواپێویسههێهمهههرههمبهرههههیهههلهوێقسهههیههێكبیهههركههههه وهههههپههێ 
قهیوااڵ،یهیوودوشهی  یهیووددهمێوانیهیچنیوێكیلێكنێت،هییینهیو بنهێتپهمننهقهمدهبێت،هههه

ربهه ووێنهههوهههههمێكقوریههكووب یهههڕایههێینیونههینیب وهه مكهههبهوشههی  شههی؟ر یههیوودشههی؟روپه یرۆكههه
لێهی پێهیو شههونهیوهههه،قههمده هههوهووێنونهواوبونیلهتوانێتدوا تهردههێڵت،ووێنهرێوهبه

بزانێ. وانێه ههقسهنێتوبهرنیو لێنهشكرێتهه،دهبنێت
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بهههكههكیههنوازههههنوویهرابنبهمشهێوازهبههمنكهههزۆركههنوویهینینهمره رهبیكوردیهوالههدههههلهه
كوهنهههه پێهههینویهههراوهویهههێییلهڕو هههههلهههه،نههههگمهدهمنوویهههینهژمێهههردرێن،هههههیهههتده دهنجههههپه
.مینهرههمبهنیونینیههمهیێهت زێهه،ب یهوهڕۆكیهڕوو نیوهله
كینی)رهیظ((داكێێكههلههبینرێهت،به نموونهه تیهیدادهمشێوازهینههبیبكهرهبیعهدهیرێكیههریهگه
ڕوو یههیننلهههومی یههێییلینوبین( رههیظ(ههههیی وتههه،كێێكههی)بهههزۆرزۆرهنوویههینهمیههێییلههههه

 تیییههواشههی؟ریینهقهههودهبینههههیی وتهههیبههههروههههه،وهڕۆكهههڕوو نیوهكلهههوهنهههوهنوویههینهشههێوه
كی شههی؟ر شههیعیرانیهیشههی؟ریقهههاڵمدهوامیپێههواو بهههردهوشههینوابهههرگیپهبههههههیتوو رههیرێكیتههرلههه

شهت،كهوشهی وشی؟رهنیپهوهمهنوه موهیكههقههمدهكینهریهیلههوشهینهنیپهنییویوهك ننو)ریظ((ته
بیزاتیكێت.دهقێكیهه دهوهكلهوهتیهو وبیبه )ریظ((زییتركێێكێكیزانییر بهكهكێێكه
بین( )رههیظ((و)كێههی یی وتههه )بههههیوشههێوهوهڕو شههێواز نویههینهنییلهههكرێههتبڵههێتتهههدهب یههه

.الكیمل( )مكرد(ه
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 وهواو شهایڵتبههمن،هههكههوره رهنوویهینبههداكههقههمدهشێوازێكیرییبنوویتلهرتوانیكێێتبهگه
ینینهههڕربودهووێنهههنیی ێههولهههرتهههكرێههتووێنهههوادهههههوهكیشهههیهڵهههوتكێێمهههركه،گهههمكههردووهوكههیرههههه

.یهداههكهقهنیودهلهبكینێتكه


اللهیرامره
@hotmail.comAram.jalal

41.0..4064

فینالنو -هێلسینكی
 
 
 
 

mailto:Aram.jalal@hotmail.com
mailto:Aram.jalal@hotmail.com
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ێژترین روەچەی خوێن دوای ئەوەی کە ئێمە مەحکوم بووین بەوەی کە 
ی کە بەھۆی دوای ئەوە ،ۆح لەبەر بێینەخواررخەڵەفاوترین لە داوێنی ، بوونەوەر بین

بەھۆی کورتبینی باوکمانەوە چارۆکەیەکیان  ،کاڵفامیی دایکمانەوە ئێمەیان ھەڵدایە ئێرە
ێنەکردین، بۆ ئەم سەفەرە لە کۆڵمان بەست جگە لەژان، ھیچ توێشویەکی تریان بۆت

مان پارچە پارچە و وھەرھەمو ،ردە وردە دەستمان بەھەڵوەرین کردئیدی و ،بەدەمان
وەرینین، ئێمە لێرەدا ھەڵدەوەرین بەچەندەھا جۆر خۆمان ھەمیشە خەریکی ھەڵ

بەچەندەھا  ،رخۆمان لەحەژمەتا دەکەوینە خواربەویستی خۆمان ھە ،ھەڵدەوەرێنین
.... ەگرێ و ئاگای لێم نییە ھەڵدەوەرمن، باوکم جارێک لە ئامێزم دێجۆر ھەڵدەوەر

ێنێت و ھەر ھەر باوکم لێم توڕە دەبێت و بە دەستە ئەستوورەکانی ڕامدەوەش
دایکم  ،چۆن ھەمیشە ھەڵدەوەرێین بەئەنقەست ھەڵمدەوەرێنێت.  سەیرکە.. ئێمە

..ھەر دایکم یاریم لەگەڵدا دەکات ڕاوم دەنێت و منیش لە ھەڵوەرینی خۆم ناکەوم ..
ھەڵوەرینەوە دێمەخوارەوە  ڕ  من بەدەموڕ خوواوم دەنێت، خورقینم لێھەڵدەگرێت و 

تۆ ھەمیشە  ،ێگاکانی ھەڵوەریندار وڵەمەندین لەند دە.. سەیرکە، ئێمە چەسەیرکە
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ھەندێک جاریش زۆر بە پەلە، پەلک پەلک، پەل پەلم  ..ەکاوەخۆ من ھەڵدەوەرێنیتب
ئێمە ھەمیشە لە چوارگۆشەی  ،پروێنیتە ناو خۆڵەکانی ژێرپێتەوەدەکەیت و دەم

ەرتەوازە ھەڵوەراندنداین ھەمیشە لەناو گۆشەیەکیداین و بەدەستی یەکێکیانەوە پ
 دەبین.

 ،و ھەڵوەراندنە بەسۆزەی کە تۆ خۆتچەندەھا جار دەگەڕێیتەوە بۆ ناو ئامێزیی ئە
خۆت لەبەریەک ھەڵدەوەشێنیت، گەلێک جار لەدەستی خۆت ھەڵدێیت بۆالی ئەو، 
لەدەستی ئەو ھەڵدێیت بۆالی خۆت، ھەمیشە لە نێوەندیی ئەم ھەڵوەرین و ھەڵھاتنەدا 

رین دیارییەک کە لە دوای وەدەرنان لە ناو شووشەیەکی تۆ بەردەوامیت لە جوانت
 خاکیدا داویانەتە دەستت.   

 
ئێمە ھەمیشە ئولفەتمان بەھەڵوەرینەوە گرتووە ئێمە بەو پرواندنە دەژین، لەگەڵ 

ھەڵدەوەرێین، دەبینین کە  یەکەمین گریانماندا لەگەڵ یەکەمین چاوھەڵھێنانماندا ئێمە
زەمەن  ..یکمانەوە ھەڵدەوەرێین، زەمەن ئێمە دەخوالە دایک دەبین، ئێمە لە دا
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باڵ کی پەڕولێبارانێکی بەخوڕدا ئێمە دەکاتە مەەشمان دەکاتەوە، ھەر زەمەن لەژێر ر
ێگەیەکەوە رلە  قھەاڵتوو..ە.. قەتێیەکی ڕچۆلەکەیەکی لەرزیو ئێمە دەکاتە ،ھەڵوەریو

نیان بەردەبنەوە، ھەمووی ئەو درەختانەیە گەاڵ لە دوای گەاڵکا دەڕۆین کەھەر
بەڕێگایەکدا دەڕۆین کە خۆڵەکانی ھەمووی لەئاسمانەوە ھەڵوەریون، ئەمانەوێت بچین 

نی ئێمە ئەوەندەی تر بۆ شوێنێک کە ھەرپارچەی لە الیەکەو ڕەنگە بەگەیشت
ئێمە چەند پەشیمانین لەم سەفەرەمان چەند ھەنگاوەکانمان ساردن،  ئای..ھەڵبوەرێت، 

قمان لە دایکمانە، چەند بەقینین لە باوکمان، چەند پەستین لە لەم ڕێگەیەدا چەند ڕ
.. ئەو نەفامییەی مووسیبەت بوو بۆ ئێمە ئەو .. لە نەفامی ئەوان..اگایی ئەوانبێئ

بێئاگاییەی نەگبەتییەکەو قەت قەت لە یەخەی ئێمە نابێتەوە........... سەیرکە ئێمە کە 
.. باوکم ھەناسەم لەبەر یتە خوارەوەوە.. کە تۆ من دائەڕنخۆمان دائەڕنینە خوارە

دوای  ..ە دوای ھەڵوەرین چەند غەمگینترینئێم ...ت، سەیرکە.. دایکم دامئەماڵێئەبڕێت
چەند وەڕسترین، لەدوای ئەوەی کە ئێمە یەک  ..پرواندنەکان چەند بێزارترین

نەماوە  یدا ئارامبین، پێگەیەکێدەزانین کە چرکەیەک نییە ئێمە تپارچەمان پێوە نەماوە، 
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بۆ ئەوەی ئێمە بیکەینە نیشتمانی خۆمان، مشتێک ھەناسە نەماوە ئێمە پڕ بەسینەی 
 خۆمان ھەڵیمژین.. سەیرکە.......
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 دەستم تا مەچەکم سوورە لە خوێنی خۆمدا
 گرە لەم کوشتنەی خۆم ڵـــدەستم پێھە

 با بە خەنجەرەکانی تۆ بمرم..!!
 

ژانەی کە  ەتە ھەمیشەییەکانی بوونت لەتاو ئەوحزەیەی کە خۆت لەتاو مووسیبئەو لە
بۆ ساتێکیش نایەوێت دەستبەردارت بێت، لەو کاتەدا وەک پیشەی ھەمیشەییمان ھانا 
دەبەین بۆ ھەڵوەراندنی خۆمان، لەتاو حەسرەتەکانی بوونمان پارچە پارچە بوونی 

ت دەبیت، خۆمان دەھاڕین بەمل یەکا، لەو چرکانەدا ئەوەندە خەریکی ھەڵوەراندی خۆ
ننای ئەوە دەکەیت کە کۆتایی بە ھەڵوەرینت بێت، ئەو کاتانە ەادەیەی تەمرتا ئەو 

 بێیتە خوارەوە، بەڵێ... کە وەڕس ئاواتەخوازیت بەوەی چرکەیەک زووتر تەواو.. تەواو 
تۆ  ..یەکێکی تر، من ھانا دەھێنم بۆ تۆھەموو ھەڵوەرینە ھانا دەبەیتە بەر  ئەبیت لەو

و ھاواردەکەین، ئیدیی بەسە بەس، ئێمە توانامان نەماوە،  ۆ یەکێکی ترھانا دەبەیت ب
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ئەوەندە خۆمان ھەڵوەرێنین، پێیان دەڵێین ھانامان بۆ ئێوە ھێناوە تا دەستمان بگرن، 
ئیدیی دەمانەوێت چاومان لە پەنجەکانی ئێوە بێت، دەمانەوێت بزانین ئێوە چەند 

ھەیە، من پێویستم  مە پێویستمان بە ئێوەبەسەرشێتانە لەبەریەکمان ھەڵدەوەشێنن، ئێ
ھەیە.. ھەرچەندە تۆ پێویستت بە یەکێکی تر ھەیە، پێویستمان پێتانە ئەگەر بۆ  بە تۆ

دڵنیایت،  تۆ ھەڵوەراندنیشمان بێت دەمانەوێت لەگەڵ دەستی ئێوەدا بژین، من دڵنیام..
مووحتاجین بە  درووستکردنەوەی ئێمەیان نییە، بەاڵم ئێمە کە ئەو دەستانە ویستیی

ین ێسەیرکە ئێمە چۆن ھەڵدەوەر ..ەکانیشتان،  ئێمە چاوەڕێی ئێوەینھەڵوەراندن
 ..سەیرکە.....
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 ڕەنگی حاجیلە ترساوەکانم لێنیشتووە
 لە سوورایی چاوی ھەاڵڵەدا 

 وانەکانی بەرەو مردن دەڵێمەوە
 کڕوزاوەکانەوەـــلەناو قژی دارستانە ھەڵ
 گی دێت..!!سەداکانی مەینەتیی دەن

 
  

بەدەم ئەم ھەموو ھەڵوەرینەوە، لەناو ئەم ھەموو مردنە پڕئاگاییەوە.. ئەم مردنەی 
ڕەنگێک دەپەڕێتە  ،ەم مردنەی کەھەمیشە لەگەڵماندایەکەتا ئەبەد نامرین.. ئ

ڕووخسارمان کە تەنھا لە ڕەنگی حاجیلەیەک دەچێت، کە ڕەنگی ھێندە زەردە دەڵێی لە 
خۆشترین ژیانێک زەرد ھەڵگەڕابێت.. ئەو حاجیلەیەی گۆنای  ترسی مردن و جێھێشتنی
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و گەاڵکانی دەوریشی،  رۆپکی مردنەوە ئەم ڕەنگەی بۆ ھاتووەترد، کە لە زەرد زە
و توانای درکاندنی ئەو ترسەشی نییە،  سپیی سپیی، کە دەڵێی ترسێک لە دڵیدایە

ەچین، ئێمە لە زەمەنێکدا سەیرکە... لەناو ئەم ھەڵوەرینانەدا ئێمە چۆن لەو حاجیالنە د
سروودێک دەڵێین کە بۆنی مردنی لێدێت.. کە زەمەنی سوورترین ھەاڵڵەیە.. ئێمە 

  مانهڕەنگە، ڕەنگی خۆکوشتنەکان ین، دەزانین ئەم ھەمووێبەم سووریەوە ھەڵدەوەر
ڕوومان ھەڵنیشتووە، سەیرکە.. لەناو چاوی ئەم ھەاڵاڵنەدا چۆن ھەڵوەرینەکان لە

ھەموو گەرمای خۆرەدا،  اتێک دارستانێک ھەڵدەکڕوزێت لەناو ئەودەبینینەوە، ک
 ھەموو گەاڵ سەوزە، سەدایەک دەبیستیت کە زریکەی ئەودارستانە .. زریکەی ئەو

انەوە دەژین .. سەیرکە... ئێمە چەند بەژۆتەی مەینەتیی و ئاوازیی میحنەتەھەمووی ن
 دەوەرین.ڵچەند بەئازارەوە ھە
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 وومریانەدا لەودیوی چاوی ئەم ق
 کێوێک لە گومان

 دەریایەک لە بێباوەڕیی
 بەقەدەر ھەناسەیەکی من لە حەژمەت

 لەودیوی چاوی ئەم قومریانەدا دیارە..!!
 
 

مان لەناو دەریایەک لە گوماندا دەژین، گومان بۆتە ئەو سروودەی لەگەڵ وئێمە ھەمو
اندەوەرێنێت، یەکەم وشەی زمان گرتنماندا فێری دەبین، ھەر ئەو گومانەشە ھەڵم

ئێمە کە ھەڵدەوەرین گومانمان ھەیە لە ھەڵوەرینەکانمان، ڕەشەبایەکی پڕ لە گومان 
ھەڵماندەوەرێنێت، گومان لە ھەمووشتێک دەکەین، گومانمان ھەیە لەوانەی کە 
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ھەموو ساتەکانی تەمەنمان خەیاڵمان الی ئەوانە.. ئەوانەی کە لە پێش خەوتندا 
گومانمان  لە  وانەوە ببینین گومانمان لێیان ھەیە..نزادەکەین، ئەوشەوە خەون بە

گومانمان لە دەستە ناسکەکانیانە، چونکە ھەرناسکییەکانی  ..نە .. لە نیگاکانیانقسەکانیا
ئەوانە ئێمە دەکوژن، لە ژێر ھەموو ناسکییەکدا، چەپەڵترین دڕندەیی حەشاردراوە، 

نەوێت یەقین وامانلێدێت، دەماھەمیشە ناسکەکان خیانەت لەوانی دیی دەکەن، زۆر جار 
چەند  و بڵێین دەستێکی ناسک ھەموو دنیا دەھێنێت.. ..نبۆخۆمان درووستبکەی

یەقینێکی شێتانەیە ھەرزوو بۆت ئاشکرا دەبێت کە دەستێکی ناسک بەسە بۆ تێکدانی 
ئێمە چەند ھێمن لەناو گوماندا دەژاکێین، چەند بەگومانەوە  ھەموو دنیا، سەیرکە...

ێین.. گومانەکانی ئێمە ئەوەندە سەختە تەنانەت.. دەوروبەرمان.. ھەموو ھەڵدەوەر
شتەکان گومان لە ئێمە دەکەن.. گومان لەخۆیان دەکەن.. گومان لە خۆر.. لە ڕۆژ.. لە 

لە ڕووناکیی.. ئەوەی بیریی لێبکرێتەوە.. ئەوەی ھەستیپێبکرێت..  لە تاریکیی.. شەو..
ی بەرامبەر کوکوختییەک، بەرامبەر قومرییەکی ئەوان گومانی لێدەکەن، ئەو قومرییە

تر دەخوێنێت، ھەموو دەمکردنەوەیەکی پڕ پڕە لە گومان.. لێوانلێوە لە ھەڵوەرین.. 
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لێشاوێک نەفرەتیی پێوەیە بۆ خۆی.. بۆ ھێالنەکەی.. بۆ ئەو ڕۆژەی سەری لە ھێلکە 
کافرین بە  ،ھەیە وایی لەناو ھەناسەکانیشماندادەرھێنا.. سەیرکە.. ئێمە تەنانەت بێبڕ

ھەموو شتێک.. کافرین بەفرمێسکەکانی خۆشمان.. ئەو فرمێسکانەی بۆ کەسانێک 
دەیانڕێژین کە ئەوان ئێمەیان ناوێت.. ئەو کەسانەی لە لەحزەیەکدا ئێمە بەجێدێڵن.. 

 ۆژانە الوازترین کەسین..رجێھێشتنی ئێمە دەدەن.. ئێمە ئەو ئەو ڕۆژانەی بڕیاری 
ھەموو  نەخۆشیی بەردەم بیمارستانەکانین.. ئەوان بەو انین..کەسیفیی سەر جێگاک

نەخۆشییەوە بەجێماندێڵن.. ئەوان.. ئای ئێمە چەند کافرین بەوان.. چەند لە گومڕاییدا 
ونکردوبووین، ئێمە کوفرەکەمان ئەوەندە گەورەبوو  ژیاین.. چەند کەسانێکی ڕێگە

تی خۆشمان نەدەناسیی.. سەیرکە.. ..گومڕاییەکەمان ئەوەندە تاغیی بوو، بستێکی تەنیش
ئێمە چۆن لە کوفرا ھەڵدەوەرین، چەند بێباوەڕین بە ھەڵوەرینەکانی خۆمان، سەیری 

نەفامێتیی ھەڵوەریو،  ناوھەناسەکانمان بکەن کە پڕە لە گومان.. پڕە لە کوفر.. پڕە لە
کە  ژاونەتە ناو حەشمەتیی ھەناسە بەدەکانی ئێمەوە.. ئەو ھەناسانەیرکە ھەمووی 
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شەوان لە تاو سیخەو دەنگی ئەوان خەو ناچێتە چاومان، سەیری ئەم ھەڵوەرینە بکە، 
 تەنانەت گەیشتۆتە ملیی ھەناسەکانیشمان، سەیرکە...
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 چ بێباوەڕییەکە ... چ بێباوەڕییەک 
 لەم دەرگایانە دەدەین و

 ھەمیشە داخراون 
 دەمانەوێت ئەم دەرگایانە بشکێنین و

 ترنھەمیشە قایم
 
 

کە دەچینە بەردەم  دەرگایەک کە داخراوترین دەرگایە، ئێمە لەو کاتانەدا چەند 
نەفامین، گەمژەیەتی ئێمە لەو ساتانەدا بە جوانترین شێوە خۆی دەنوێنێت، کە 
باوەڕمان بە کردنەوەی ئەو دەرگایانە ھەیە.. ئەو دەرگایانەی کە لەسەر ئێمە داخرا، 

ەکرد بیر لە جادوویەک بکاتەوە بۆ کردنەوەی ئەو ئیدیی ھیچ جادووگەرێکیش زاتین
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لێشێواوین، دەرگایانەی کە زۆر لە مێژە ژەنگی ھەڵھێناوە، سەیرکە.. ئێمە چەند سەر 
دەین کە ئەوانەی لەودیویی دەرگاکەوەن، تاقەتیان نەماوە دەئێمە لەم دەرگایانە 

ەکانی ئێمە نییە، بەدەم لێدانەکانی ئێمە ببیستن.. ئەوانەی لەودیوەوەن  گوێیان لە زایەڵ
ھەنسکەکانی ئێمەوە نایەن، سەیرکە.. ئێمە چەند گەمژەین، دەمانەوێت دەرگایەک 

لەرزۆکەکانی خۆمان لە دامێنیی  پەنجەووی ئێمەدا، رۆاڵ قایمترە لە بشکێنین کە لە پ
ئەو دەرگا داخراوانە گیر دەکەین و بە ھیوای ئەوەین بیکەینەوە، بەڵێ.. ئێمە ھەر بە 

ین.. نەفامترین کەسمان ئەوانەیە کە زۆرتر لەوانی تر ھیوایان ھەیە، کە ئێمە ھیوا
دەمانەوێت ئەو دەرگایانە بشکێنین، دەرگاکان لە پێشوتر قایمترن و دەستەکانی ئێمەش 

وایی بێھێزترن، سەیرکە.. ئێمە چەند لە گەمژەکان دەچین، کاتێک لەم دەرگایانە ولە د
ە نەفامەکان دەچین کاتێک دەمانەوێت بە پەنجەیەکی ئەدەین سەیرکە..  ئێمە چەند ل

 بشکێنین سەیرکە... ەقرتاوەوە ئەم دەرگایان
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 لەبەر دەرگای کوفرا دەمرین و
 دەرگاکانمان لێناکەنەوە

 لەبەر دەرگا داخراوەکانا دەمرین و 
 دەڵێین شەکاوەبێت

 ئااڵی ئیمان
 
 

ۆمان فریو دەدەین بەھیوای ئێمە چەند بێباوەڕین بەودیویی دەرگاکان، ئێمە چەند خ
لە ئێوارەیەکی خەیاڵیی  کردنەوەی دەرگاکان، ئێمە چەند بە ھەناسە ساردیی بیر

دەکەینەوە کە ئێمە دەرگاکانمان کردۆتەوە، سەیرکە.. ئێمە کاتێک لەبەر ئەو 
دەرگایانەداین نغرۆ دەبین لە بێباوەڕیی .. تا بینە قاقامان پڕبووە لە کوفری سپیی، 
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ڵتانی کوفرە، ئێمە کافرین بە ھەموو شتێک، من کافرم بە تۆ.. کافرم بە دەستمان خە
تەنانەت ئێمە متمانەمان بەو  ..ەو ڕۆژەی کە تیایدا ھاتمە دنیاوەوجوود.. کافرم ب

جێگایانەش نییە کە لەسەری دەخەوین، ئێمە لەناو ئەم ھەموو کوفرەدا دەژین، کوفر 
و کوفرەکانمان ئەوەیە، کاتێک لەبەردەم شەپۆلمان پێدەدات، کەچیی کوفر تر لە ھەمو

ئەم دەرگا داخراوانەدا بە کۆمەڵێک مەینەتیی و دنیایەک لە کوفرەوە دەمرین.. 
کوفرتر لە ھەموو کوفرەکانمان ئەوەیە کە ھاوار دەکەین و دەڵێین  شەکاوە بێت 

بوون  ن.. ئااڵی ئیمانکائااڵی ئیمان، شەکاوە بێت ئااڵی ئیمان بوون بە کردنەوەی دەرگا
بە ھیوا تەزیوەکان، سەیرکە.. چەند ئەم ئیمانە.. ئەم ھیوایە.. لە کوفرەکانمان 
گەورەترە.. لە کوفرەکانمان کوفرترە.. سەیرکە.. ئێمە چۆن لە نێوان کوفرو ئیماندا 

 .ینێھەڵدەوەر
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 بۆ پێشەوە 
 بەرەو ئاوازەکانی  

 ناخی من  ئەودیوی
 بۆ پێشەوە 

 ییبەرەو ئاوازەکانیی ئەوسەر
 ناخی ئەھریمەن

 
لە دوای شەکەتبوونی ئێمە، لەنێوان ئەم وەھمی کوفرو ئیمانەدا، من ھاوار دەکەم و 
بەخۆم دەڵێم.. وەرە لەگەڵما بابچینەوە بۆ ئەودیویی ناخی خۆم، بۆ ئەو سووچانەی کە 
شەوانە ڕۆحم تیایدا ئێشکدەگرێت کە شەوانە ئاوازێکی تیادا دەچڕێت کە ھەمووی پڕ 

کوشتن، بۆنی ئەودیویی ئەم دنیا فانییەی لێدێت، دەڵێم بۆ پێشەوە بەرەو پڕە لە خۆ
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 ەچەند ئەو ئاوازانەی کە لەودیویی ناخی مندایە، مەگەر ھەر خۆم بزانم ئەو ئاوازانە
لێوان لێون لەو گۆرانییە مەلعونانەی کە بۆ ئیمان  ەچەند ..پڕن لە ئیمان بوون بە کوفر

ھەناسانەی کە لەوسەری  بەرەو ئەو دەوترێت، ھەرمن دەڵێم بۆ پێشەوە
حەسرەتەکانی ئەھریمەنەوە دێت، ئەو ئاوازانەی کە ئەھریمەنەکان دوای ھەزارەھا 

ئاوازانەی پڕن  شەونخوونی ئەو ئاوازانە لەوسەری سینەیانەوە درووستدەبێت.. ئەو
لەیەقینبردن بە گومان، چەند موتڵەقییەتی گومان لە تۆوەکانیاندا بەئاشکرا ھاوار 

ەکات .. ئەو ئاوازانەی لەشەوانێکی تاریکدا لەبەر تیشکیی سوتانی حەقیقەتێکدا د
و دەمەوێت  تەماشایان بکەیت، تەواو تەواو لەو ئاوازانە دەچێت کە لەودیویی ناخمدایە

 خۆم بچمەوە بۆ ئەوێ... 
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 ناویانەدا ڕادەبوورین ێبەسەر ئەم شەقامە خو
 بەدەم ئایاتەکانی تەکویرەوە 

 وێژ بەم جۆگەلە خوێنانە دەگریندەست ن
 بەدەم خوێندنی سووڕەتی تەوبەوە 

 ئەم چەقۆیانە لە ملی خۆم 
 ھەڵدەسووم

 چ زیادەیەکە سەری ئێمە
 

بووە بە خوێنی یەکتریی، تا وایلێھاتووە  سەیرکە.. چۆن دەستەکانمان سوور سوور
داینەپۆشێت، شەقامێک نادۆزینەوە پیاسەیەکی تیا بکەین و ھەتا سەر ئەژنۆمان خوێن 

ومانە سەیرکە.. لەدوای کوشتنی یەکتریی چەند لە پێشتر بەڕقترین، ڕقمان لە ڕابردو
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ە خوێنێکمان لەالشەی یەکتریدا بەجێھێشتبێت، کاتێک خەریکە غەرقی ناو ۆپئەگەر دڵ
ێت لەسەر ئەو شەقامانە نوێژێک داببەستین کە پڕبێت خوێنەکان دەبین ئێمە دەمانەو

ئەو نوێژەی لێدەھێنین کە دەوڵەمەندترین نوێژبێت لە کوشتندا، .. نییەتی لە کوشتن
ھەر لەسەر ئەو شەقامانە بە نییەتی دەستنوێژەوە خۆمان لەو خوێنانە ھەڵدەکێشین، 
بەدەم ڕێگاوە ھەمیشە ئەو ئایەتانە دەخوێنین کە لێشاوێک کوژانەوەیان تیایە، پڕن لە 

کردن، کە لەناو ئەو خوێنانەدا سەریی نووری ھەڵکوڕوزان.. پڕن لە زریکەی زیندە بەچاڵ
خۆمان وەک شەمامەیەک دێتە بەرچاو، سەیرکە.. چەند بیر لەوە دەکەینەوە کەئەم 

خۆمان ھەڵدەسوون،  شەمامانە ھێشتا وەرزیان نەھاتووە و زیادەن، لەم ملە زیادانەی
بڵێت رەتێک بچڕین  لەو کاتەدا کە نەھێڵێت پەشیمان بینەوە، کە پێمانوحەز  دەکەین س

 ئەم شەمامانە بەس بۆ یارییکردن باشن.
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 گۆنای ئەم دەفانە دڕا 
 کەچی دەروێشەکان حاڵییان لێنەھات

 چ بەستەڵۆکێکە ناخی ئەم دەفژەنە
 چ بێئاگاییەکە تەھلیلەی ئەم موریدانە

  
 

ئەو دەمانەی حەسرەت داماندەگرێت، بەدەم حەسرەتەوە ھەڵدەوەرێین، ئەو کاتانەی 
دڵمان خۆشبکات و دووربکەوینەوە لەم خەیاڵە خوێناوییە، دەستمان دەمانەوێت شتێک 

لەناو بیرە پڕ لە مەرگەکاندا دەربھێنین، ئێمە دەف دەژەنین.. دەف بەدڵمان دەژەنین 
 ھەموو نۆتە پڕ لە ..)دووم و تەک(ەکان ھەر لەناو دڵمانەوە دەردەچن کەچی بەو

ە سەھۆڵبەندانێک لە ھیوا.. ستێت، ئێمە دەبینحووزنەوە تەنھا ناخی خۆمان دەیب
سەڕسەڕێک لە بێھاودەمیی.. تاکە دەروێشێکیش نابینین بەدەم ئەم ھەموو ژانەی 
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ئێمەوە بۆ چرکەیەکیش بێت حاڵبیگرێت، سەیرکە..  لەو کاتانەدا ناخی ئێمە چ 
بەو  زەمھەریرێکە، چەند پڕە لە بێبڕوایی بە گەرمبوونەوە، بەو ھەموو ساردییەوە..

چە پارچە ببێت، رلەگەڵ ژەنینیی دەفی دڵماندا کە وەختە پا ھیوایەوە، ھەموو شەختەی 
دێتە دەر، بەس تەنھا  مانەوەەکەین ئەو ووشانەی لە دەمئێمە تەھلیلەو وێردێک د

لەناو ناخیی خۆماندا وجوودیان ماوە، ئەگینا ئەو ووشانەی ئێمە بەدەم تەھلیلەوە 
وون، سەیرکە.. ئێمە بەدەم ئەم ەکوێوە ھاتیانڵێینەوە کەس نازانێت ئەمانە لدە

 بوونەمان.. وێردانەوە چۆن بووینەتە گاڵتەجاڕیی ئەو خەڵکە.. ئێمە چەند بێئاگاین بەم
 چەند نەفامین بەم تەھلیالنە، سەیرکە.. ئێمە چ مووریدێکیی خەڵەفاوین.
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 دوای کوشتنی خۆم 
 بە بەھەشتدا تێدەپەڕم و دەڵێم.. 

 انە""چ چۆڵەوانییەکە ئەم باغات
 بە فیردەوسدا تێدەپەڕم و دەڵێم..

 " ئەم ھەموو بەھەشتییە کوژراوانە چییە لێرەدا کەوتوون"
 

من ھەمیشە لە خۆکوشتندام، ھەموو جارێکیش کە خۆم دەکوژم بەھیوای بەھەشت 
ئەم ھەواڵنە ئەدەم.. بەھیوای ئەوەی لە جەھەنەم ڕزگارم بێت.. بەھیوای ئەوەی 

، کەچیی کە خۆمان دەکوژین.. ناخی خۆمان.. دڵمان پارچە جارێکی دیی مردن نەبینمەوە
پارچە دەکەین، چاومان دەنوقێنین و سەیر دەکەین ئێمە لەناو چ بەھەشتێکدا پیاسە 
دەکەین کە دەبینیت ئەو بەھەشتەی تۆ دەتەوێت خاڵییە لە ھاودەمەکانت.. خاڵییە 
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ڵەوانییەی لەو چۆ دەمێنێتخۆتی بۆ دەکوژیت، سەرت دەسووڕ لەوانەی کە تۆ
دەیبینیت، چونکە ئەوان خۆیان بۆ کەس ناکوژن کاتێک بەناو ئەو فیردەوسانەدا 
دەڕۆیت کە لەدوای پارچە پارچەکردنی دڵت لەناو تاریکایی چاوەکانت دا نغرۆبووە، 
سەیر دەکەیت لە سووچێکی ئەو بەھەشتەدا لە بەشێکی ناو فیردەوسدا پڕ پڕە لە 

ئەتەوێت ئەوان ھەموویان لەوێ مردوون، چونکە  بەھەشتی کوژراو، ئەوانەی کە تۆ
ئەوان لێرە خۆیان نەکوشتووە.. ژیانەکەی خۆیان تەواو کرد، سەیرکە.. چەند بەتەنیایت 

ایت، ئەو ھەموو یۆن لە خۆکوشتنەکانیشدا ھەر بەتەنلەو بەھەشتەدا، ھەروەک چ
ھەرھەمووی ھا بە چاوکردنەوەیەک کەالکە لەوێدا کەوتوون لەناو ئەو بەھەشتەی تەن

 بێت بە سەراب.دە
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 بەناو باغاتەکانی جەننەت دا دەگەڕێم و ھێشتا دەستم سوورە
 خوێن لە جەستەم دەتکێت

 چ خوێنێک کە ھەمووی بۆنی میسکی ئەوێیە
 فریشتەیەک دێت و دەڵێت..

 سواییەوەی"کێ ڕێگەی دایت بەم ھەموو خوێنە ڕ
 بێیتە ژوورەوە"

 
  

اتانەدا دەگەڕێین، پڕن لە درەختی تەنیا.. لە ڕووباری خو باکاتێک تەنیا تەنیا لەناو ئە
اتانەدا دەگەڕێین و دەستمان سوور سوورە بە خوێنی خۆمان.. ئەو خو باتەنیا، لەناو ئە

خوێنەی کە زیادەبوو لە لەشیی ئێمە داو ھەردەبوایە بڕژایە، دڵۆپ دڵۆپ خوێن لە 
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ی پڕ پڕە لە بێزاریی.. لێوانلێوە جێبرینیی خۆکوشتنەکەمانەوە دێتە دەر ھەر قەترەیەک
لە بێھیوایی، ئەو خوێنەی کە الی خۆمان بۆنی میسکی لێدێت، چونکە بەدەستی خۆمان 
ھاتەخوارو ھەر ئەو خوێنەش جیایکردینەوە لە ھەموو مەخلووقەکانی تر، ھەر ئەو 
خوێنەش مردنەکەمانی جیاکردەوە لە ھەموو مردنێکی تر، لەو کاتەدا کە ئێمە 

ی بۆنی ئەو خوێنەی خۆمانین.. ئەو خوێنەی بەس بە تەنھا خۆمان پێیڕازین، سەرمەستی
فریشتەکانی بەھەشت ئەو فریشتانەی بەقینن لە ئێمە.. چونکە ئێمە خۆمان لە ھەموو 
بوونەوەرەکانی تر جیاکردەوە، ئەوان چەند تووڕەن لەم جیابوونەوەیەی ئێمە.. چەند 

ێگەی دا ەو فریشتانە لەوێ پێماندەڵێن.. کێ ڕحەسوودیی بەم تەنیاییەمان دەبەن، ھەر ئ
ەکاتێکدا جەستەتان اتانەوە کێ ڕێگەی دان بێنە ژوورەوە لخبە ئێوە بێنە ناو ئەم با

شەاڵڵی خوێنێکە شەرمەزارییە بۆ ئێوە، ئەوانیش ناڕازین بە  ..سواییەریشەاڵڵی خوێنی 
خۆکوشتن ئەو  چوونە بەھەشت تەنانەت لەناو خەیاڵەکانیشماندا ھەروەک چۆن پێش

 ناڕازیبوو بە چوونە بەھەشت گەر بەخەیاڵیش بێت، سەیرکە...
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 مەنجەنیقە شکاوەکانی شکستەکانمان 
 لە خەزنەکانی شەرەفدا ھەڵدەگرین و

 لەژێر سێبەریی ئەم دارزەقومە دا 
 ھەمیشە خەون بە سەرکەوتنەوە دەبینین 

 
 

ڕێینەوە شەکەت شەکەتین، سەیرکە... ئێمە کاتێک لەناوەڕاستی جەنگەڵەکانەوە دەگە
ئێمە لەجەنگەڵەوە دێینەوە، لەوێ لەناو جەنگەڵەکاندا شکستمان خواردووە، بەماندوویی 
مەنجەنیقەکانمان بەدوای خۆماندا ڕادەکێشین، دەیانھێنین و دەیانبەینە ناو 
خەزنەیەکەوە ھەڵیدەگرین، ئێمە حوورمەتەکانی خۆمان بۆ نەوەکانی دوای خۆمان 

رین، ئێمە چەند چاوقایمین کەسمان ھەست بەو شکستە ناکەین، دەبوو لەوێدا ھەڵدەگ
ئێمە خۆمان و جەنگەڵەکان و مەنجەنیقەکان و جەنگەکانیشمان نەفرەت باران بکردایە، 
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پڕە  کاتێک ئێمە ماندوو ماندووین دەچینە ژێر دارێک پشوو دەدەین کە خۆی بۆخۆی
ڵفام.. ئێمەیەک کە لە ڕۆژەکانی بوون، ئێمەیەکی کاکەتلە شەرمەزاریی.. پڕە لە شە

بوونماندا تاکە ڕۆژێک نەمانتوانیوە خۆمان بەسەرکەوتویی ببینین لەناو جەنگەڵەکاندا.. 
ای ئەوەی لەژێر بەدترین درەختدا کەچیی ئێمە لەدوای ئەو ھەموو شکستە.. لەدو

ی اکشاوین، ئەوەندە کاڵفامین خەون بە سەرکەوتنەوە دەبینین، کە دەبوو ئێمە ئیدیر
 سەیرکە... ووی ھیچ جەنگێکیش ھەڵنەبڕین،رەو نەچینەوە  جەنگەڵ و سەرمان بەر

 ئازیز سەیرکە... سەیرکە ئێمە چەند کاڵفامین، سەیرکە...
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 دوای کوشتنی خۆم 
 ڕۆحی خۆم ئەدەمە ئەو پەڕەسێلکانەی 

 بەرگەی یەک ڕووخان دەگرن 
 ئەو پەڕەسێلکانەی گەر لە ئاسمان کەوتنەخوارەوە 

 جارێکی دیی سەرناکەونەوە
 
 
دەمانەوێت دوای ئەوەی کە ئەو خوێنە زیادەیەی  ن،ێمە، کاتێک لەناو خەیاڵی مردندایئ

شت، ھەر لە دوای ئەوەوە ریە ھەموویمان بەسەر شەقامەکاندا لەناو دەمارەکانماندا
ریی، بیردەکەینەوە کێ بیر دەکەینەوە بەشێک لە ڕۆحمان بدەینە کێ بۆ یادگا

ۆحی خۆمانی بکەین بەبەردا.. باشترین باڵندەیەک دەدۆزینەوە.. ئەو رن ھەڵبژێری
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باڵندەیەی ئێمە ھەرگیز لە سرووشتی ئەو نەگەیشتین، گەر لە سرووشتی ئەو 
نەدەچووین، نازانم ئێمەیەک چۆن  بگەیشتینایە ھەرگیز لەم جەنگەڵەدا بەھیالک

ن و.. یەکجاریش مریدەتوانین ئەوەندە جارە عاشقبین، لەکاتێکدا یەکجار دە
ۆحمان دەدەینە پەڕەسێلکەیەک کە یەکجار کەوتە خوارەوە ئیدیی رلەدایکبووین، 

شتین و ئومێدیی بە فڕین نامێنێتەوە، ئێمەیەک کە قەت لەو پەیامەی ئەو نەگەی
لە گێلێتیی خۆمان ھەستاینەوە، بۆیە لە دوای ئەم  وھەزارجار کەوتینە خوارەوە

م بدەمە پەڕەسێلکەیەک، وەک نیشانەی پەشیمانیی خوێنڕژانەوە دەمەوێت ڕۆحی خۆ
لە تێنەگەیشتنی پەیامەکەی ئەو.. سەیرکە.. چەندە حیکمەت لەو ھەڵنەسانەوەیەدا ھەیە، 

وخانەی رھەستانەوەی پاش بەختەوەرییترە وەک لەم ژیانی  پڕ ەئەو مردنە چەند
 ە بۆ ئەو...ئێمەدا، سەیرکە.. ئێمە چەند نەفامبووین.. ڕۆحی من لەدوای ئەم مردن
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 پێش ئەوەی بچمە بەھەشت 
 خۆم لە دەریا ھەڵدەکێشم.. ئاڵترین دەریا

 ئەو تەپوتۆزانە لە خۆم دەشۆمەوە 
 کە لەپێش دروستسبوونی جەستەمانەوە 

  ووهلەسەر ڕۆحی ھەموومان نیشت
 ئێمە ھەموومان بەو تۆزانەوە دەژین

 
  

ی خەیاڵەی ئەو بەھەشتی بکاتەوە، چونکە چەند پێویستمان بەشتێک ھەیە پاکمان
ھەموو غووبارەوە ناوێت،  شتن بۆی بڕۆین، ئێمەی بەمودەمانەوەێت لەدوای خۆک

 ئێمە ھەمیشە بەدوای شتێکدا دەگەڕێین کە ئەو تۆزانەمان لێبکاتەوە.. کە ھەر لە
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.. ئێمە چەند گیرۆدەی ئەو پیسییانەین.. چەند گرفتاریی  ندایە.. ئاخئەزەلەوە لە ناخما
ھەموو تۆزەین، کە ھەموو ناخمانی داپۆشیوە، ئەوەندە غەرقیکردوین، لە  دەستی ئەو

تەڵخیدا تەنانەت دەستەکانی خۆشمان بە باشی  نابینین،  سەیرکە.. ئێمە چۆن ھەموو 
یانمان بەڕێکرد بەو تۆزانەوە.. تاکە دەریایەکمان دەستنەکەوت خۆمانی لێھەڵکێشین.. یژ

یاخوود نەیویست ئەو تۆزانەمان لێبشواتەوە،   ڕاستتر بڵێین تاکە دەریایەک نەیھێشت
ەشتی خەیاڵەکاندا ئێمە ھەر دەبێت ئەو تۆزانە لە خۆمانبکەینەوە، چونکە لەناو بەھ

بین لەو ھەموو پیاسەیەی ناو دەبین لە تەنیاییەکان.. بێبەش دەئەوکات بێبەش 
ێت،  سەیرکە.. لە اتەکان بە تەنیا، ئێمە نابێت لەودیویی ئێرەش ئەو تۆزانە بمانخنکێنخبا

 زانین، سەیرکە...ناناو ئێمە پێی ژیانماندا ئەم تۆزانە چ مووسیبەتێکن بۆ ئێمە
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 لە بەھەشتدا بیر لە وێرانەکانی ئێرە دەکەمەوە 
 بیر لەم جەنگەڵە دەکەمەوە 

 کە تۆزەکان لێرەدا مەستییکردوین 
 چ مەستییەک.. من ئاگام لە تۆ نییە لە مەستییدا

 وەی پێکێک تۆز دەخۆیتەوە تۆ لەدوای ئە
 بەدەم مەستییەوە بە چەقۆ من ھەال ھەال دەکەیت...

 
  

ژانی خوێن بیر ربەھەشتیی خەیاڵەکانماندا لەدوای سەیرکە.. کاتێک ئێمە لەناو 
دەکەینەوە.. بیر لەو ھەموو نەھامەتییەی ئێرە دەکەینەوە، بیر لەم خەراباتە دەکەمەوە 

ن مرۆڤین، ھەموومان ئەوەندە حەشیشەی ناو ئەو کە لێرەدا ھەموومان بەدمەستتری
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تۆزە پڕ لە خەڵتانەمان ھەڵمژیوە مەستبووین و وڕێنە بەشتە خراپەکانەوە دەکەین، 
یەکتریی دەھێنینە خوار.. وەک پەنجەرە دڵی یەکتریی دەشکێنین.. وەک شەرابێکی 

جار من چەند پێنەگەیشتوو خوێنی یەکتری دەڕێژین، ئێمە ئاگامان لە یەک نییە، ھەندێک
بێئاگام لە تۆ.. زۆر جاریش تۆ لەغەفڵەتی ئەو ھەموو چەقۆیەی مندا بەبێمنەت لەسەر 
شۆستەی سەرجادەکەمان چاوەڕوانیی ئاوابوونی خۆردەکەیت، سەیرکە.. ئێمە جگە لە 

ەگی داکوتاوە پێک لە رلەو ھەموو خراپییەی لەزیھنماندا تۆزەکانی ناخیی خۆمان.. جگە 
چ  دوای پێک نەھامەتیی ھەڵدەدەین، سەیرکە.. چ قیامەتێک دروستدەبێت سەیرکە..

حەشرێک یەخەمان پێدەگرێت، بەیانییەک کە من ھێشتا چاوم تێر خەو نەبووە چونکە 
تۆش بە چەقۆکەی  شەوێ ئێشکم بە زیکریی تۆوە گرتبوو دێمە بەردەمی تۆ..

ونجڕ ونجڕ دەکەیت، سەیرکە.. چ نەھامەتییەکە ئەم بە نینۆکەکانت من  ..دەستت
 تۆزانە، ئێمە چەند پێویستیمان بەدەریایەکی ئاڵ ھەیە، سەیرکە...
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 لەبەھەشتدا  
 بیر لە باوکم دەکەمەوە

 بیر لەدایکم
 بیر لەتۆ...

 
  

ئەو مووسیبەتە ھەمیشەییەی کە لە یەخەی من  ،کاتێک لەناو  بەھەشتیی خەیاڵەکانمدام
ئەویش کە بیرکردنەوەیە لە شوومیەتییەکان، ئەو مووسیبەتە لە ناو ئەو  نابێتەوە

جەننەتی خۆڵەدا دێت و دەمانخاتە خەڵوەتە ڕەشھەڵگەڕاوەکانی بەھەشتەوە، کە 
فریشتەکان لەوێ دروستیانکردووە، من لەوێ لەو خەڵوەتەدا بیردەکەمەوە بیر لە 

مان بە کردنەوەی نە دەبرد، شتەکانی ئێرە دەکەمەوە کە ئاڵۆزترین گرێبوون و پەی
ەقی ئەو کە من لەوەوە ھاتبوومە دەرەوە، ربیر لەدایکم دەکەمەوە.. بیر لە  من لەوێ
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کەچیی بە بەشێک لە خۆی نەدەزانیم ئەو دایکەی ھەتا گەورەشبووم نەمدەزانی سۆز 
چییە و تاکە ڕۆژێک لە ئامێزینەگرتم و قەتیش لە ئامێزیدا نە ھەستم بە 

نە گوێشم لە ترپەکانی دڵیبووە، سەیری ئەو دایکەکە، بیر لەو ھەموو  گەرمیکردووەو..
بەرامبەر بە من.. ئەوتاوانانەی کە بەرامبەر ھەموومان  تاوانەی دایکم دەکەمەوە..

منی لە پێناوی مانەوەی خۆیدا  کردویەتی.. سەرەتای تاوانەکانی بە من دەستپێکرد..
لکێشکردە ئێرەوە وناھباریت، چونکە منت پەگ ە.. تۆ چەندکردە قوربانیی.. ئاخ .. دایە

ەنگە تۆ لە ناو ساردترین ر. من حەزم لەم ھاتنە نییە دایە، ازینیم.رشتانە  کە من بەم
جەھەنەمدا بتسوتێنن چونکە تۆ منت ھێنایە ساردترین بوونەوە، تۆ ساردترین قسەت 

ەوێ بیر لە نەبووم فێری قسەکردن نەبووم، من ل لەگەڵدا کردم، بۆیە من تا گەورە
تر بووبێت..  تاوانەکانی دایکم دەکەمەوە، ئاخۆ لە پێش باوکمدا دڵی لەالی چەند کەسی

ئاخۆ تا چەند ساڵ دوای ژیان لەگەڵ باوکمدا فێری ژیانی ناچاریی بووبێت.. ئای دایە..  
ەتاندبێت.. من باوکم، ئاخۆ تۆ چەندجار ھەڵتخەڵ تۆ چەند گوناھباریت بەرامبەر بە

رە کە گومانم ھەبوو لە ھەموو شتەکانی تۆ.. ئای دایە.. تۆ چەند قێزاویت، اڵیم بیدمن
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دایە ئەم خوێنەی  ،وناە لەگەڵ باوکمدا.. لەگەڵ مندادەستەکانی تۆ سوورن بە گوناە.. گ
دا چەند ەکە ئێستا بەالشەی منەوەیە بەشێکی زۆری تۆ ڕشتووتە، ئای من لەم بەھەشت

نیا بە نائارامیی دەمردم، ئاخ.. لەم بەھەشتە، خۆ بە نائارامیی دەژیم، وەک چۆن لە د
لێرە ھیوای مردنیشمان نەماوە، ئێمە ھەر دەبێت ئاوا بین.. چ بێماناییەکە ئەم 

دا بیر لە باوکم دەکەمەوە، کە من تائێستا بە تەواویی  چاویم ەبەردەوامییە، لە بەھەشت
واوی چۆنە، بیر لە باوکم نەبینیوە.. وەک چۆن تا ئێستا نازانم دەموچاوی دایکم بە تە

شەتەکی دەستی  دەکەمەوە کە چۆن منی ھەڵدەوەراند.. کە چۆن من ئێستا
مردووی دوای ئارەزووە قێزاوییەکانی ئەوم.. بیر لەو ھەموو  ..نەفامییەکانی ئەوم

اڵیم دئای باوکە من من ..من بەجێدەما ەژێر قاچی باوکمدا بۆڕسواییە دەکەمەوە کە ل
کە  خیانەتەی تۆم لەبەرچاوە بەرامبەر من.. بەرامبەر دایکم.. ئاخ .. باوبیرە.. ئەو ھەموو 

وای کە تۆ گوناھباریت.. بیرمە بەخوا ھەموو شتەکانم  ..ھەموو شتەکانی تۆم لەبەرچاوە
لەبیرە، تەنانەت قەیرە کچەکەی ھاوسێشمانم بیرە کە بەھۆی تۆوە چەندەھاجار  

ەو مێووژانەی کە ھەر دەنکێکی پڕبوون لە و ھەنجیری وشکی ئەداپێمان.. ئای ل مێووژ
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سوایی.. سەیرکە.. ئەم رییرە وشکانەی کە لێوانلێوبوون لە خیانەتەکانی تۆ ئای لەو ھەنج
بیرکردنەوانە چەند کوشندەن، ئای باوکە من ئێستا بەشێک لە مردنەکانم ھی دەستیی 

شە دەکەمەوە کە ەرەشەدا بیر لەو مێژووە رخەڵوەتە تۆیە.. لە بەھەشتدا لە ناو ئەو 
 لەگەڵ تۆدا ھەمبوو.. 

ووەکانی تۆ سەختترە لە ھی باوکم و  هتۆ دەکەمەوە، بیر کردن بیر لە شتدا ھه بهلە
ۆژە دەکەمەوە کە من ئاواتەخوازبووم ئێوارەیەک رکم.. ئاخ لە تۆ.. بیر لەو ھەموو دای

گەڵ ئەو بێت و من لەسەر جادەکەی الی ماڵی خۆمان سەیری خۆرئاوابوون بکەم و لە
ئاوابوونەدا نەمرم.. مردنێک کە پڕە لە بێھیوایی.. پڕە لە حەسرەت.. پڕن لەو شتانەی 
کە حەتمیی حەتمییە، من لەوێ بیر لە تۆ دەکەمەوە بیر لەو ھەموو سەرشێتییە 
دەکەمەوە کە بە بینینی تۆ ھەزارانیتری دەچووە سەر.. ئاخ من لەوێ لە ناو 

کەمەوە کە من چۆن لێرە دەمویست یەک چرکە بیرکردنەوەی تۆدا دەمرم.. بیردە
لەگەڵ تۆدا ببەمەسەر و تەنیابم لە ھەموو شتێک بەس تۆنا، بیر دەکەمەوە کەمن 
دەمویست لە ئێوارەیەکدا ببینە یەک و بە یەک قاچ ھەنگاو بنێین.. بەس تۆنا، نا 
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من نەتدەویست بەو ھەنگاوە شکاوانەی من بڕۆیت.. نەتدەویست ئەو قاچە بێھێزانەی 
ۆژێک لە یەک لەحزەدا یەک رکەمەوە کە من دەمویست ھی تۆش بێت.. بیر لە تۆ دە

وشە لە دەمی ھەردووکمان بێتە دەر، نا .. نا .. تۆ ھیچت نەدەویست .. نا .. نا .. تۆ 
پێویستیت بەھیچ نەبوو.. من لەوێ بیر لەو ھەموو بێمنەتییەی تۆ دەکەمەوە بەرامبەر 

جییەی من بەرامبەر بە تۆ، سەیرکە.. چ بیرکردنەوەیەکی بە من و.. ئەو ھەموو موحتا
 کوشندەیە، سەیرکە...
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 اتەکانی عەدەن دەکەمخئێوارانێک کە پیاسەی ناو با 
 ەمبارتر دەبمخحۆریەک دەبینم و 

 ڕووبارێکی شیر بە بەردەممدا تێدەپەڕێت و 
 زیاتر قوڕگم وشکدەبێت

 ھەموو غیلمانە ئەو ئەو ھەموو لوءلوئە 
 کە لەبەر چاوی منچ گاڵتە جاڕییە

 
اتانەدا ختەنھا تەنھا بەناو ئەو ھەموو با سەیرکە ئازیزم.. ئێوارەیەک کە لە بەھەشتا

ەدات لە حووزن، سەیری ئەو دم کە جممەی دێت لە تەنیایی قوڵپ پیاسەیەک دەکە
یی یەک کە شەاڵڵیمووسیبەتانە بکە کە ئێمە لەگەڵیاندا دەژین.. لەو ئێوارەیەدا حۆر

ەنگە ھەر لە رەنگە من لە مەینەتیدا بمرم.. ردەپەڕێت.. ووکەشییە بە بەردەممدا تێر
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دەرکەوتنی ئەودا دڵم بڵێت.. ئیدیی بەسە ئەم ھەموو لێدانە بەردەوامە، ئیتر منیش 
ئێمە بە بینینی ئەو حۆرییە بۆماندەردەکەوێت کە  پێویستم بە وەستان ھەیە.. ئاە..

ەر بەو دەردیی ەند مەحروومین.. وای ئازیزم ئێمە ھچەند بچووکین.. کە ئێمە چ
ووبارێکی شیر بە راتانەدا خین و چاک نابینەوە، لەناو ئەو باچوکییەی خۆمانەوە دەمرب

بەردەممدا تێدەپەڕێت و قوڕگی من شەقار شەقارە بە زووخاوەکان.. ئاە ..  کە من 
رین لە جاران، سەیرکە ناتوانم یەک قومیشیی لێبخۆمەوە، سەیرکە.. ئێمە چەند تینووت

و غیلمانانە کە لە بەھەشتدا دێن و دەچن بزانە چ گاڵتەجاڕییەکن ء . ئەو لوءلوئازیزم.
ەنگی بەختەوەریی چۆنە.. یەک دەنگیی سروور رئێمە.. ئێمەیەک کە نازانین یەک  بۆ

ناناسینەوە، سەیرکە. چەند بەدبەختیی دەبێت گەر گاڵتەجاڕییمان بەو شتانە نەیەت، 
 ە گوڵم.. سەیرکە...سەیرک
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 دوای کوشتنی خۆم 
 من لەوێ بەسەر سیراتدا تێناپەڕم 

 چونکە لێرە ھەزاران جار بە خەمی سیراتەکانی تۆوە مردووم
 ترسم لە وەیل نەماوە 
 ق گۆشیکردوومرچونکە من سەقەریی 

 
 

ئێمە لەچیی بترسین لە کاتێکدا خەم نەماوە یەخەی  ؟ئێمە خەمی چیمان ھەبێت
ین.. لەکاتێکدا ترس نەماوە بە چەندەھا ڕۆژ لە ئامێزماندا نەمابێتەوە، من نەگرتبێت

 لەوێ بۆ لە سیرات بترسم یاخود بۆ بەسەر سیراتدا تێپەڕم، کە لێرە ڕۆژ نییە ھەزاران
کەوینە خوارەوە، ڕۆژ نییە ئێوارە کە چووینەوە ماڵ، نەجار لە سیراتەکانی یەکتریی دا 
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ماندا نەبەینەوە.. ئیدیی من چەندجار بەسەر سیراتدا باوەشێک لە جەھەنەم لەگەڵ خۆ
بڕۆم.. من چەندجار بکەومە خوارەوە.. چەندجار تەمەننای پەڕینەوە بکەم.. چەند 
ھەزارجار  خەڵوەت بمخوات بۆ ئەو ڕۆژەی کە وجوودیی نییە.. ئەو ڕۆژەی کە من 

امە جەھەنەم دەپەڕمەوە  ئیدی بۆ.. بۆ..  بەسەر سیراتدا تێپەڕبم.. بۆ.. من لە ک
بترسم.. گەرمای کامە وەیل بمسوتێنێت لەکاتێکدا کە من ڕۆژیی ھەزارەھاجار لەناو 

ەدەمە ئفڕێی وەیلەکانی تۆدا چارۆکەیەک دەردەھێنم و دەیخەمە دەمی ئاگرەکانەوە..
ناو خۆڵەمێشەکانەوە.. ئەو ھیوایانەی کە ھەر دەبێت ببن بە خۆڵەمێش، من دەزانم 

ئیدیی بەس نییە  ڕۆم ھەر سەر لە جەھەنەمەوە دەردەکەم..گەر لە بەھەشتیشەوە ب
و زەمھەریر، سەیرکە.. ئێمە چەند چاونەترسترین  ھەڵلەرزین لە ترسی وەیل و سەقەر

 لە جاران، سەیرکە...
 
 
 



 ئارام جةالل          

 02 
 ِرةنطى هةَلوةرينى طةاَل  

 لە بەھەشتدا.. نیوەڕۆیەک کە خۆر دەرنەکەوتووە 
 دەمەوێت شیعر بۆ ئەو ھەموو تەنھاییە بنووسم 

 ی بەھەشت وشیعر بەسەر تاراوگە
 دووری لە تفەکانی ئێرە بنووسم

 
  
 

بکە کە ئێمە لە بەھەشتداین و گەمژەیەتیی  تییە عنه لهسەیری ئەو ئێوارە 
ھەر لە نیوەڕۆوە کە داماندەگرێت، دەمانەوێت شیعر بنووسین، ئێمە ئەو ئێوارەیە 

یا ۆژانەی کە لە دنریامان خۆر دەرنەکەوتووە وەک ئەو ۆژەکانی دنربینیمان وەک 
نەکەوت، بۆیە بە ئومێدیی بووین و بە ئاواتی ھەڵھاتنی خۆرێکەوە بووین و ھەر دەر

ەنگی خۆرەوە سەرماننایەوە، ئەو نیوەڕۆیە.. ئەو ئێوارەیە کە حاڵێکی دەروێشانە ربینینی 
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دایگرتووم و دەمەوێت شیعرێک.. پەخشانێک.. ھەندێک قسەی قۆڕ بنووسم، سەیرکە.. 
ناتوانم شیعرێک بنووسم باسی چاوی ئەو ھەموو حۆرییە چ نەھامەتییەکە من لەوێ 

بکات کە لە ناو قەسرە شووشەییەکاندان، بەڵێ.. ئازیزم لەوێ شیعرێک دەنووسم تەنھا 
ۆژی لە دایکبوونم.. ر.. تەنھا ترە لە . تەنھا ترە لە ئێوارەکانی دنیامترە لە خۆم.

سەر ئەم مەنفا حەتمییەی سەیرکە.. چ شیعرێکی تەنھا دەنووسم.. شیعرێک دەنووسم بە
بەھەشتدا کە ئەمەل بڕاوبووم لە کۆتایی ھاتنی و ئیدیی تەواو نابێت،  سەیرکە.. شیعر 
بەسەر چ نەھامەتییەکدا دەنووسم، زۆرجار دەڵێم.. بریا قەت نەمتوانیایە ھیچ بنووسم.. 

سواییەی دنیا ریەنھاییەوە شیعر بەسەر ئەو ھەموو من لە دوای ئەو ھەموو ت
بارین بەسەرماندا، ادەووسم کە لە دنیا دم.. شیعر بەسەر ئەو ھەموو تفەدا دەندەنووس

تفەکانی باوکم کە بۆنی دوکەڵی جگەرەی لێدەھات.. تفەکانی مامۆستا کە بۆنی بێزاریی 
 تفەکانی تۆ کە بۆنی نائومێدیی لێدێت، سەیرکە... لێدەھات..
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 من لەوێ کە غەمبار دەبم 
 منینۆکی پەنجەکانم دەکرۆژ

 وەک چۆن لێرە تاڵەکانی قژم ھەڵدەکەنم 
 ناھێڵم  وهمن دەزانم نینۆک بە پەنجەی غیلمان و حۆرییەکانیشە

 
  
 

سەیرکە..  ئێمە کە دەگەینە ئەوساتانەی کە دەتوانین ناوی بنێین ساتەکانی خەڵوەت.. 
ە خەڵوەت بۆ وەڕستبوون.. خەڵوەت بۆ بێزاربوون لە وجوود، سەیرکە.. لەو کاتانەدا ئێم

انابینین ساتێک لە رلە ھاوڕێکانمان  چەند بێدەسەاڵتین.. دەسەاڵتی ھیچمان نییە،
انابینین بە ماچێک ئەو رمێننەوە، لە پارچەکەی تری خۆمان خەڵوەتدا لەگەڵماندا ب

ھەموو پەلە پەلەی دڵمان ھێواشبکاتەوە، سەیرکە.. ئەوکاتانە کە بێھیواین لە ھەموو 
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کەسێک بتوانێت لە ناو ئەم خەڵوەتەی تۆدا خەندەیەکت  شتێک.. کە بێھیواین لەوەی کە
و تەنھا تاڵەکانی قژمان دەردەھێنین، خۆمان بەوانەوە خەریکدەکەین  بۆ بکات، تەنھا

چێتەوە، وای ئێمە چەند خەریکی خۆفریودانین، ئێمە ببەڵکو بۆ چەند ساتێک خۆمان بیر
ت کاتێک دەمەوێت لەو ئەم خەڵوەتەمان بەردەوامە.. من دەزانم لەوێ.. لە بەھەش

خەڵوەتانەدا تف لە بوون بکەم.. تف لە ھەموو شتێک، لەو کاتەدا نینۆکەکانم دەکرۆژم 
امێنێت ، وای لەو مەینەتییەی چونکە دڵنیام تا دەگەمە ئەوێ یەک تاڵ قژ بەسەرمەوە ن

ۆژێک دەبێت ئێمە موحتاجی غیلمان و حۆرییەکان بین تا نینۆکێکیانمان بدەنێ رکە 
ۆژگارە بێکۆتایی و خەمە رین چونکە ئەو پەنجە کەمانەی ئێمە بەشی ئەو بیکرۆژ

ھاوڕێیەکی  كە.. ئێمە چۆن لە ھەموو شوێنێدرێژانەی بەھەشت ناکات، سەیرک
 ھەمیشەییمان ھەیەو دڵی نایە بەجێمانبھێڵێت، سەیرکە...
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 بەدەم خواردنی نینۆکەکانمەوە  
 ادمترسی کۆچکردنی پۆلە پەپوولەکان دێتەوە ی

 ۆژەی کە بەسەر شەقامەکاندا دەڕۆیشتم و رزنی ئەو حو
 پۆلە پەپوولەکان سەفەریان دەکرد 

 ئەو ھەموو پەپوولە کوژراوە لەسەر شۆستەکان کەوتبوون
 
  

خەمێکەوە و بە  ۆژەرتێکداین، ھەر  هوو لە ناو خەڵ ۆژەربەڵێ ئێمە لەوێ ھەر 
ەڵوەتەوە بیرم دەکەوێتەوە، کە خ ۆژێک لە بەھەشتدا دەچمەرنینۆکێکمان دەکرۆژین.. 

بوو، ئەزانی کۆچکردنی پەپوولە  ۆژێکی سامناکرۆچیدەکرد.. کە ۆژێک پەپوولە کر
؟.. من دەمزانی کە  ؟.. ئەزانی چ نھێنییەک لەدوای ھەنگاوەکانی ئەوانەوەیەە مانای چیی
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ۆیشتن ئیدیی یەک لەحزە نەماوە بۆ ئارامیی.. ئیتر یەک کەس نەماوە بۆ رئەوان 
ۆژەدا ئەمانە بە ئاشکرا رلەو  شنایەتی.. یەک پارچە زەوی نەماوە بۆ مانەوە، وای..ئا

 و ئێمە ماینەوە، وای.. سەر ئەو ھاواریاندەکرد، ئێمە چەند گەمژەین ئەوان کۆچیانکرد
ەوە پەپوولەیەکی لێبوو.. چ قەرەباڵغییەکیان نابوویەوە، ئەوان چەند رشۆستانە چ 

، من دەمبینین بە چاوی خۆم لەسەر ئەو شۆستانە سووربوون لەسەر ئەو سەفەرە
دەکەوتن و دەمردن.. گەر زیندووش بوونایەتەوە ھەر سووربوون لەسەر سەفەر، 

لەویادا دەمردن.. ئاە .. من لەو ئەوان لەسەر ئەو شۆستانە بە شەکەتی دەکەوتن و 
مامەوە.. ۆژەدا ھەزار تفم لە خۆم دەکرد کە نەمدەتوانی بڕۆم و لەو وێرانەیەدا ئەر

ۆژە پەپوولەیەکم لە ناو دەفتەرەکانمدا رکەتە پڕ لە سامەدا ئەژیام.. ئەو لەم مەملە
ھەڵگرت، بۆ ئەوەی کە ھەرگیز ئەو پەیامەم بیرنەچێتەوە کە ئێرە نیشتمانێک نییە بۆ 

 پەپوولە.. نیشتمانێک نییە بۆ ناسکیی، سەیرکە...
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 لەسەر باڵی ھەریەکێکیان نووسرابوو
 ەڵوەرینی ھەرگوڵێکدا.. فەنتازیایەک ھەیە" لە ناو ھ

 تەنھا مردووەکان دەیبینن "
 
  
 

چ  یشئەو شۆستانە کەوتبوون بە مردوسەیرکە ئازیزم، ئەو پەپووالنەی کە لەسەر 
پەیامێکیان بۆ ئێمە بەجێھێشت، لەسەر باڵی ھەریەکێک لەو پەپوولە کوژراوانە دیار بوو 

ھاواریان دەکرد و دەیانوت.. کاتێک گوڵێک کە ئەوان بۆچیی سەفەر دەکەن.. ئەوان 
دەبێت.. کاتێک  ێت.. کاتێک باخچەیەک دەسوتێت.. کاتێک دارستانێک وشکرھەڵدەوە

ڕێژی حەزێک دەخنکێت.. کاتێک ھاوڕێیەک ھاوڕێکەی لەسەر جادە ئەداتە بەر دەست
ئەوەندە یەکانی ئەم دیمەنانە.. فەنتازیاکانی ئەم کوشتنانە گولە، ئەوکات دەزانین جوانی
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شاراوەن چاوی ئاسایی ئێمە نایبینێت، چاوێک دەیبینێت کە چێژ لە مردن دەبینێت.. 
چاوێک کە خاوەنەکەی زۆر لەمێژە مردووە دڵی لە ناو تاواندا ڕەشھەڵگەڕاوە، سەیری 

کە، ئەمە چ حیکمەتێکە من دەستم سوورەکەم بە خوێنی تۆ.. ئەمە چ ب ئەو نەھامەتییە
ۆژی بۆنەکان، رتۆ دەکوژم پێستی تۆ ھەڵدەگرم بۆ وەی من کە پاش ئە ئیستاتیکایە

سەیرکە.. ئێمە چەند پێویستیمان بەتێگەیشتن ھەیە لە سەفەری پەپوولەیەک.. چەند 
مووحتاجی تێگەیشتنی ماتی پاسارییەکین کە لەسەر چڵی دارتووی حەوشەکەمان 

ئەوکات  امەت بە..و ھیچ دەنگی لێوەنایە.. ئەوکات چاوەڕوانیی ھەستانی قی دەنیشێتەوە
بیر لەھیچ مەکەرەوە.. ئەوکات بزانە ئێمە چ لەعابەیەکین بەدەستی یەکترەوە.. 

 سەیرکە.. چ نەگبەتییەکە ئەو چێژە پڕ لە سەخافەتە، سەیرکە...
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 ئەو ئێوارەیەی کە ئینجانەی سەر پەنجەرەکەمان شکا
 ئیدی یەکەمین وانەی شکست فێربووین و

 مان ناشتتەرمی کۆتاھەمین خەندە
 
 

لەسەر باڵی ھەریەکێکیان دیارە کە ئەوانیش لەناو ئەم دنیایەی ئێمەدا بوون و ئەوان 
یان لەداخا دڵیان تەقی و لەسەر شۆستەکان مردن ..یان ئێستا لەناو جەنگەڵێکدا خۆیان 
ژیان دروستدەکەن، ئەوەیان ناوێت کە ژیان بەملیاندا ھاتبێت.. پێماندەڵێن.. ئەوکاتەی 

 و قیی پەنجەرەکەی ماڵەوە ئینجانەیەک دادەنێیت و ھەرلە خۆیەوە وردلەسەر تا
و دڵی پارچە پارچە دەبێت، ئیدیی لەوێوە  خاشدەبێت.. ئەو کاتەی گوڵدانێکت داناوە

دەکەن.. ئەو شکستەی گوناھە بیر لە ھەستانەوە  ت کە باسی شکستیئەو وانانە فێردەب
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ھیچ ھاوڕێیەکتەوە بۆ ھەستانەوە،  بکەیتەوە.. ئەو شکستەی حەرامە دەستبگریت بە
لەوێ وانەکانی شکست فێردەبین، شکانی ئەو ئینجانەیە شکانی دڵی خۆت دێنیتە 

شکانی ڕۆحی خۆت کە بە دەست ئازیزترین کەستەوە ھەڵدەوەرێت، ئیدیی  بەرچاو..
لە ناو ئەو باڵە ناسکانەدا ئەوە دەخوێنیتەوە کە ئێمە دەبێت بچین خەندەکانمان 

جەھەنەمەوە.. خەندەکانمان فڕێدەینە ناو ئەو کەالوانەوە کە لە خۆمان ھەڵدەینە 
وێرانترن.. ئێمە لە پاش چیی و خەندەی چیبگرین، گەر لە دوای ئەو ھەموو بەڵگەی 
نەھامەتییەوە خەندە بێتە سەر لێومان، ئەو کات دەبێت بڵێین.. وای کە بێنرخین.. وای 

 دا چ ئایەتێکی تیایە، سەیرکە...لە ئێمە.. وای سەیرکە لە ناو ئەو بااڵنە
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 لە پشت ھەموو ھەنگاوێکمانەوە تێکشکانێک ھەیەو 
 لە پشت ھەموو ھیوایەکیشمانەوە 

 جوانترین گاڵتەجاڕیی"
 کێ ئایاتی سەر باڵی پەپوولەیەکی کوژراو دەخوێنێتەوە

 ئێمە تەنھا چێژ لە پرواندنی باڵەکانیان دەبینین
 
  
 

پڕ لە جوانییەی ئەو پەپوالنە پێماندەڵێن.. ئێمە کاتێک ھەنگاو  ئەو کوژرانە، ئەو مردنە
دەنێین.. کاتێک دەمانەوێت ڕێگەیەک ببڕین و بچین بۆالی ھاوڕێیەکمان.. کاتێک ھەنگاو 
دەنێین و دەمانەوێت بچین بۆ ماڵێکی پڕ لە نوور.. دەمانەوێت بچین بۆ باخچەیەکی پڕ 
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بۆ سەر شەقامێکی پڕ لە ھەناسە.. ئەوەی  زا..لە یەقین.. بۆ ناو چایخانەیەکی پڕ لە فەو
ئێمە ھەنگاوی بۆ دەنێین لەدوای ھەموو ھەنگاوێکمانەوە تێکشکانێک ھەیە کە ئێمە تا 

ۆیشتنمان دەخات، کە ئیدیی رنگاو بنێینەوە، تێکشکانێک کە لە ئەبەد ناتوانین ئیتر ھە
ەیری ئەو ھیوا پڕ لە دەبێت تف بکەین لە ھەنگاوەکانی خۆمان، ئەوان پێماندەڵێن..  س

ئەوانەی کە ئێوە خەونی پێوەدەبینن.. ئەوانەی کە ئێوە  نەفرەتەی خۆتان بکەن..
تەمەننای ئەوە دەکەن ئێوارەیەک بەسەر شۆستەکاندا بڕۆین و پێاڵوێک ببینین لە 

ت ھەبووە لەو دیوی ەپێاڵوی کەسێک بچێت کە تۆ ڕۆژێک لە ڕۆژان ھیوایەکی شاراو
مایەی گاڵتەجاڕین و ئەوان پێماندەڵێن.. ئەو  ەە.. ئەو ھیوایانە چەندناخیی خۆتدا، سەیرک

ھیوایانە مایەی شەرمەزارین بۆ ئێوە.. سەیرکە گوڵم.. ئێمە ئەم ھەموو ئایەتە 
ناخوێنینەوە.. ئێمە چەند کەسێکی )سادە(ین.. تەنھا چێژ لە پرواندنی ئەو بااڵنە دەبینین 

 کە...کە پڕن لە ئایات بۆ ئێمەی گەمژە، سەیر
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 لە بەھەشتدا بیر لە چرکەیەک بەر لە خۆکوشتن دەکەمەوە
 ەمباریی داماندەگرێت بۆ ئەو ساتانەیخچەند 

 کە نەماندەزانی ڕووبکەینە کوێ
 گەردنی خۆمان دەدایە دەستی خۆڵ 

 قاچمان دەسپارد بە ئاو
 دڵمان ئەدا بە دوودڵیی

 
لە خۆکوشتنم، گەر ئەو  ەمبارم لە بەھەشتدا بۆ ساتەکانی بەرخسەیرکە من چەند 

ین.. ئەو ساتانەی کە ئێمەی کردە ئەم وساتانە نەبووایە ئێمە مرۆڤێکی دیی دەبو
دەڕۆین و لە کەس ناگەین و کەسیش لە ئێمە  انداشێتەی کە بەسەرجادەکمرۆڤە 

ناگات.. ئەو ساتانەی شوێنێکمان شکنەدەبرد ڕوویتێبکەین، ئای.. کە ئێمە کەسێکی 
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مان شکنەدەبرد ڕوویتێبکەین، سەیرکە.. چەند تەنھاین ئەو ساتانە، بێالنەبووین، کەسێک
ی خۆمان، ھەستمان بەو ھەموو سەیرکە کە خۆمان کاسبووین لە بۆنی تەنھای

وانییەی ناخمان دەکرد.. ئەو ساتانەی ژیانی خۆمان دەگێڕایەوە بۆ دەستی قەدەر.. ڵەچۆ
دەمانویست ئاشنایەتی  ستبووینودا بە مەرگ.. بەو خۆڵەی لێوەی درگەردنمان دە

لەگەڵ ئەو خۆڵەدا دروستبکەینەوە، ئای.. کە بێھاودەمێک بووین ئەو ساتانەی 
قاچەکانمان بە ئاڕاستەی شەپۆلی دەریا دەڕۆیشتن، قاچەکانمان ھی خۆمان نەبوون، ئەو 
ساتانەی نەماندەزانی قاچمان دەچێتە کوێوە، ئەو ساتانەی دڵمان پڕ پڕ بوو لە 

بووین لە ڕۆژی لە دایکبوونمان..  بووین لە ھەموو شتێک.. دوودڵ دوودڵیی.. دوودڵ
ن لە بووی بووین لەوەی کە ئاخۆ ئێمە کەی بگەڕێینەوە بۆ مەرگ.. دوودڵ دوودڵ

ۆژانە وەختە ئازارێک بگرم، لە ناو بەھەشتدا جارێکی تر رخۆکوشتن، ئاخ من لەتاو ئەو 
 ۆکوشتن بکە.ۆژانەی بەر لە خرسەیری ئەو  خۆم بکوژم سەیرکە...
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 چاومان دەبەخشییە تاریکیی
 ئەوساتانەی 

 دەڕۆیشتین و دەوەستاین 
 چەند نزیکبووین لە شێتیی...

 
بیر لەو ساتانەی بەر لە خۆکوشتن دەکەمەوە، ئەو ساتانەی گەر ھەزارجاری دیی 

بەر خۆکوشتن.. خۆکوشتنێک کە پڕ  وەزیندووببمەوە، ھەر لەو ساتانەدا پەنا دەبەمە
تەنھایی.. ئەو ساتانە چەند ساتێکی پڕ لە غوربەت بوون.. ئەو غوربەتەی بەس پڕە لە 

نییە.. ئەو غوربەتەی تۆ لە غرووبی ی ۆت ھەستیپێدەکەیت و کەس ئاگای لێبەتەنھا خ
ەدرەوشێتەوە.. ئەوێک کە دیش ھیواکانی لە شرووقی ئێوارەدا ئەودا ئەمریت و ئەو

سەیرکە.. ئەو ساتانە ئێمە چۆن چاومان  تردا شاردۆتەوە، ھیواکانی لە دوورگەیەکی
ە زیاترمان بەدیبکردایە ئەو کات ئەوەی ھیچ نەبینین، گەر لەو دەبەخشییە تاریکیی بۆ
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ەنگە لە شێتیدا نەمانتوانیایە خۆمان بکوژین، ئەم ھەموو بێنرخییەی خۆمان تەنھا بەوە ر
نەی دەڕۆیشتین و چارەسەر دەکرێت چاوەکانمان نوقم بکەین لە تاریکیی دا، ئەو ساتا

خۆمان نەماندەزانی بۆچیی دەڕۆین.. بۆ کوێ دەڕۆین.. بۆالی کێ دەڕۆین، ئەو 
ساتانەی کە دەوەستاین ھەرخۆشمان نەماندەزانی بۆچیی دەوەستین، سەیری ئەو 

ێت.. شێتێک کە بدەچووین کە ڕێگەی دنیای لێتێکچووکە ئێمە چەند لەشێتێک ب ساتانە
خۆشیدەوێت یان.. نا.. شوێنێک ھەیە بۆ ئەو یان..  ی.. کەسنازانێ کەسیی ھەیە یان.. نا

 نا.. سەیرکە ...ئێمە چەند لەشێتییەوە نزیکین، سەیرکە...
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 بیر لە چرکەیەک بەر لە خۆکوشتن دەکەمەوە
 کە چۆن ئێوارەیەکمان شکنەدەبرد

 ھەناسەیەکی تیادا شیتەڵبکەین
 شەوێکمان دەستنەدەکەوت 

 نخەونێکی تیادا ببینی
  
 

ناو خەیاڵەکانمان لە ناو  سەیریی ئەو حەسرەتانە بکە کە لەو چرکانەی پێش خۆکوشتنی
.. سەیرکە.. ئەو داھەموو حەسرەتەی کە شەپۆلیان دەۆحماندا جمەیان دەھات، ئەو ر

چرکانە ئێمە ئێوارەیەکمان شک نەدەبرد بیر لەوە بکەینەوە گەر دوو ھەناسە تێکەڵ 
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دروستدەکات.. گەر دوو ھەناسە تێکەڵ ببێت چ  ببێت چ ژیانێکی ھەتاھەتایی
 .ێنێتیژتخۆشەویستییەک لە ناو مردندا ئە خۆشەویستییەکی حەتمیی دروستدەکات..

بیر لەو چرکانە دەکەمەوە کە تەنھا ئێوارەیەک نەبوو ئێمە پڕ بە سینەی خۆمان 
ھەناسە ھەڵمژین، ئێوارەیەک لە عومریی ئێمەدا وجوودیی نەبوو کە ئێمە بە 

رکردنەوەی ئەو ئێوارەیە بەختەوەرببین، بیر لەو چرکانە دەکەینەوە کە شەوێکمان بی
شکنەدەبرد خەونێکی تیادا ببینین بە ئازیزەکانمانەوە.. ئەو ئازیزانەی ئەوان قەت 
نایانەوێت خەون بە ئێمەوە ببینن.. ئەو ئازیزانەی گەر بە ھەڵە شەوێک خەونێک بە 

یەوە بۆماندەگێڕنەوە، سەیرکە.. ئەو چرکانە چەند ئێمەوە ببینن ئەوان بە شەرمەزاری
ئێوارەبوون.. چەند تەنھابوون لە خەون، سەیرکە..  چەند بێ پڕ لە نەھامەتیی بوون..

 ئێمە چەند پێویستمان بەوە ھەبوو لێرە بڕۆین گەر بە خۆکوشتنیش بووە، سەیرکە...
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 ئەو چرکانە چەند پێویستیمان بە خۆکوشتن ھەبوو
 تیمان بە ئارامیی ھەبووچەند پێویس

 ەبێت ئێمە ھەمیشە بڵێین دنەک ھەر لە بەھەشت.. 
 "" واحسرتا....ئێمە چ زیادەیەکین ""

 
  
 

سەیریی بکە.. ئەو ئێوارانەی کە ئێمە چەند چرکەیەک بەر لەخۆکوشتنەکانمان بوو، کە 
ێگا.. نە رھاوڕێ.. نە باوک.. نە دایک.. نە ئێمە نە ئێوارە.. نە خەون.. نە ئازیز.. نە 

شوێن.. نە وجوود.. نە ھەناسە.. نە ھیچ.. ھەر ھیچ ھیچمان شکنەدەبرد، ئەو کاتانە 
مەجبووربووین لەم دنیای زەواڵە  ەپێویستیمان بە خۆکوشتن ھەبوو، چەند ەچەند

دەربچین.. ئەو مردنەی کە واماندەزانی پڕە لە ئارامیی.. ئای ئەو چرکانە چەند 
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میی ھەبوو، تەنھا چرکەیەک لە باوەشی ئازیزێکدا بە پێویستیمان بە چرکەیەک ئارا
ئارامی بژین.. بە ئارامی بمرین.. ئازیزم سەیرکە دوای ئەو ھەموو نەھامەتییەی کە لە 
دنیادا لە چرکەکانی پێش خۆکوشتندا دەھات بەسەرماندا، دوای ئەو ھەموو 

ئێمە  حەسرەتەی کە لە بەھەشتدا یەخەی دەگرتین، سەیرکە.. ئیدی دەزانین کە
دەبێت ھەمیشە بڵێین ئەی حەسرەتێک بۆ ئێمە کە کۆتایی نایەت.. ئێمە چ زیادەیەکین 
ئاخر وجوودی ئێمە چ مانایەکی ھەیە، ئێمەیەک کە تاکە بستێک نەبێت لە سەری 
بژین.. دەستێک نەبێت بیگرین.. ئێوارەیەک نەبێت تیایدا پیاسەیەک بکەین..ئازیزێک 

کەس ئامادەی  ..یی.. بوونەوەرێک نەبێت لەگەڵماندا بژنەبێت لە تەنھایی دەرمان بکات
حزەیەک لەگەڵ ئێمەدا ھەڵبکات.. ئێمەیەک بوونمان پڕ پڕە لە ئەوەی نەبێت لە

نادیاریی.. چاومان پڕە لە فرمێسکی نەبینراو.. دڵمان پڕە لە ڕازیی شاراوە و بوو بە 
نەی کە لە کۆتایدا و گومانە بەداسەراب، سەرمان پڕە لە گومانی بەد.. گومان.. ئە

استیی دەردەچن، سەیرکە.. ئێمەیەک کە ئەوە بوونمانبێت، ئەو کات دەزانین کە ئێمە ر
د قێزەونین.. ئێمەیەک خاوەنی چ زیادەیەکین.. بوونی ئێمە چەند بێسودە ئێمە چەن
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.. ھەرھیچ نین، ئاخر ئێمەیەک دڵنیاین.. ئێوارەیەک نییە.. شەوێک نییە.. نا .. ھیچ ..ھیچ
. قەت ئەم تەنھاییە کۆتایی نایەت، ھیچ و ئێمە وەک یەک واین، سەیرکە.. ئێمە چ نا .

زیادەیەکین، زیادەکانیش ھەمیشە لە جوانییەکان دەشێوێنن.. زیادەکان ھەمیشە ماناکان 
تێکئەدەن.. زیادەکان ھەمیشە دەبێت نەمێنن، سەیرکە.. ئاخر بوون و نەبوونی ئێمە 

ونی ئێمە مانای چییە.. ئێمەیەک کە قێز لە خۆمان چیی لە دنیا دەگۆڕێت، ئاخر بو
دەکەینەوە لەم تەنھاییەی خۆماندا، ئێمەیەک کە شەرم دەکەین کاتێک ناوی خۆمان 
دەڵێین، سەیرکە.. ئەم ھاوارانەی ئێمە چۆن لە ئارامییەکانی خەڵکی دەشێوێنێت..  

لە خەڵوەتدا.. ناڵەکانی ئێمە چۆن خەڵکی بێزاردەکات.. ئێمەی بەد.. ئێمەی سیخناخ 
ریب بە سەریدا ەئێمەی گەمژە.. ئێمەی نامۆ بەم خاکوخۆڵەی وەک بوونەوەرێکی غ

ھاتوچۆ دەکەین، سەیرکە.. ئێمە چەند زیادەین ...ئێمە دەبێت بە تەنھا خۆمان بکوژین 
و بە تەنھا لە بەھەشتدا بگەڕێین، ئەوانەشی کە دەمانەوێت لەحزەیەک لەگەڵماندا بن، 

وە.. بیرتە ئەوکاتە.. بیرتە ئەو ێک ئەم زیادەییەمان بیر دەخەنەجار ئەوان ھەموو
ۆژە.. بیرتە ئەو نیوەڕۆیە.. ئەو ئێوارەیە.. ئەو شەوە.. بیرتە چیم پێوتیت.. سەیرکە.. ر
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ین، ھەڵوەرینێک ێبەڵێ ئازیزم ئەمانە ھەمووی ئەو دیمەنانەن کە ئێمە تیایدا ھەڵدەوەر
ن بۆ ئەوەی جارێکیتر چاکببینەوە، سەیرکە کە تروسکەیەکی ئومێدیی تیا بەدیناکەی

باوکمان،  چەند سەختترە لە ھەڵوەراندنەکانیھەڵوەراندنەکانی دایکمان 
یرکە..  ھەڵوەراندنەکانی خۆمان چەند سەختترە لە ھەڵوەراندنەکانی دایکمان، سە

نیا، سەیرکە.. کاتێک ولە ھەڵوەراندنەکانی ھەموو د قترن ڕه ھەڵوەراندنەکانی تۆ چەند
کە تۆ بیرم دەخەیتەوە کە من کێم چەند بە شێتانە ھەڵمدەوەرێنیت، سەیرکە.. ئێمە 
چەند تەنھاین کەسێک نییە ئاشنای ووشەیەکمان بێت، سەیرکە.. چەند تەنھاین لەم 
ھەڵوەرینەدا، کوشتنەکانی خۆمان یەکگرتنێکی تەواوە لە دەستی خۆم و دایکم و باوکم و 

ەند گوناھبارم.. ئەو گوناھە گەورانەم کرد دەستم ھەڵوەراندن، سەیرکە من چ تۆ بۆ
ۆژی ئەزەلەوە جیایکردبۆوە، رواوەدا.. ئەو سنوورانەی کە لە لە سنوورەکانی خ

سەیرکە.. من چ تاوانێکی گەورەم کرد، منم گەورەترین گوناھبار.. لە دەرگایەکم دا کە 
و کۆچەریترین  ن نییەدەرگای ئێمە نییە.. ویستم بچمە ماڵێکەوە لە کاتێکدا ئێمە ماڵما

کەسین.. سەیرکە.. گوناھەکانی من چۆن لە سنوور دەرچوون، ئەم ھەموو گوناھە 
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ێگای تۆ رێگایەکەوە دەڕۆیت کە رت.. تۆ لە ڕێگاکان التداوە.. لە چیلێبکەم.. ئەو پێمدەڵێ
ێگایەکەوە بڕۆیت، ئێستا منی گەورە ربۆ ئەوە دروست نەکراویت لە ھیچ  نییە.. تۆیەک

ار کە ژێر نینۆکەکانم پڕ پڕە لە گوناھی خۆشەویستیی.. پڕە لە تاوانە کە گوناھب
بیرەکانی نزیکبوونەوە تا ئەوپەڕی مردن، سەیرکە.. من چۆن پەنجەکانم غەرقبوون لە 
گوناھدا.. کە ئەو گوناھە گوناھی من نییە.. من بۆم نییە سەر لەو گوناھانەوە دەرکەم، 

ە ھەڵدەوەرین و گوناھەکانمان لێھەڵناوەرێت.. سەیرکە.. ئێمە چۆن بە گوناھەکانەو
ەسەنەکانی ئادەم، لەم جەنگەڵەدا روەر.. ئێمەی نەوە ئێمەی بەدترین بوونە

ئاواتەخوازین ئێوارەیەک لە جەنگەڵەکاندا پیاسە بکەین و کەنارییەک پێمانبڵێت.. ئەرێ 
نت پڕن لە بۆ چاوەکا تۆ بۆ وا دوودڵیت.. تۆ ..کاکە.. ئەرێ برادەر.. ئەرێ ھاوڕێ

ئەی خزم تۆ بۆچیی کە دەڕۆیت لە شوێنی ھەنگاوە بەجێماوەکانتەوە  ؟.. نەھامەتیی
کانییەک لە گوناە ھەڵدەقوڵیت؟ ئەرێ بۆ تۆ.. بۆ تۆ؟؟؟؟.. بەڵێ کەس نییە تاکە 
پرسیارێک بکات.. کەس نییە بەو ووشانە بانگمان بکات، سەیرکە.. ئێمە چ گیرۆدەیەکی 

ین، ێجەنگەڵی خۆمان نییە، سەیرکە ئێمە چۆن ھەڵدەوەر دەستی ئەم جەنگەڵەین کە
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شت ھەموو ھەڵوەرینەوە کە بەھەشتی ئێمە نییە، لە ھەر ھە ئەچینە بەھەشت بەم
ێگای ئێمە نییە.. من غوربەت دەمکوژێت.. تەنھایی ردەرگاکەوە دەڕۆین و یەکێکیان 

دا دەمرم، من دەمسڕێتەوە.. من دەمرم کە ئەو مردنە ھی من نییە.. من لە تاو ژان
بەسەر ژانێکەوە دەڕۆم و ئەبەد ئێوارەیەک لەتەمەنمدا دروست نابێت کە یەکێک بێت 
و بڵێت.. ئەرێ برادەر.. ئەرێ ئەی دۆست.. ئەرێ ھاوڕێ وەرە با ئەم ئێوارەیە 

وحیبەت بکەین، نی ڕۆحدا تۆزێک سەیری گوڵەکانی مپیاسەیەک بکەین بە ناو باخچەکا
 :ەکێک نییە بڵێتمن بەو ژانەوە دەمرم و ی

 
 ئەرێ ئەی برادەر...

 ئەرێ ھاوڕێ...
 ئەرێ ئازیز...

 ئەرێ ئەی دۆست
 ئەرێ تۆ کورە تۆ.....!!


