ژیان پڕاو پڕێتی لە چیرۆک
ئەحمەد عارف
(سلێمانی)
نەدەســت کــورت و بــێ پارەبــووم ،نەکەســێکی گێــل و پەتیــارە ،بۆخــۆم بــۆ ئــەو دەمانــەی شــاری
کەرکــووک کارگەیەکــی تایبەتــم بــۆ کاری دارتاشــی هەبــوو ،دۆســت و ئاشــنام زۆر ،مــاڵ و
منداڵێکــی بەڕێــز و گونجــاو ،ژیانــم دەگوزەرانــد و ئەوەنــدەی دەکــرا دەســگیرۆیی هەژارانیشــم دەکــرد.
زەمــان هــات ..زەمــان ڕۆیــی ،دەســەاڵتی پاشــایەتی بــوو بــە دەســەاڵتی کۆمــاری ،هێــدی هێــدی
شــەقامی خۆشــگوزەرانی و کاســبی بــۆ کــورد لــە تەســکەوەبووندا بــوو ،کــورد زیاتــر پێویســتی بەخــۆ
دۆزینــەوە و یەکگرتــن بــوو ،دەنگــۆی دروســتبوونی چەکــدار و هێــزی شــەڕکەر لەزیادیــدا بــوو ،ســاڵ
ئیــدی خــۆی لەنیــوەی شەســتەکانی ســەدەی بیســتدابوو ،کــورد وەک هەمیشــە دووبەرەکــی و خــۆ
کــوژی تێکــەوت و هەندێــک هاتنــە پــاڵ دەســەاڵت و هەندێــک مانــەوە ،کــەس نەیدەزانــی کام ال
ڕاســتە و کــێ بــۆ کوردێتــی ،لەهــەر شــوێنێ بەیــەک بگەیشــتنایە بــە خوێنــی یەکتــر توینــی بــوون..
ماوەیەکــی بــاش خــۆم تەریــک گرتبــوو ،ژێراوژێــر کاری نهێنیــم دەکــرد ،جووڵــەم هەبــوو ،هێشــتا گەنج
بــووم ،بــەاڵم هیچــم لــە فیعــل و کاری نابەجــێ نەدەزانــی ،دەڵێــن هــاوڕێ کاریگــەری بەســەر هاوڕێــوە
هەیــە ،ئەمــە زۆر ڕاســتە ،ڕۆژێــک بــە کارێــک گەیشــتمە بەغــدا ،ئــەو بەغدایــەی بــەم دواییانــە بــە
پایتەختــی تــاوان نــاوی دەرکردبــوو ،ئیــدی زۆر گوێــم لــە هاوەڵەکانــم دەبــوو دەیانگــوت [بەغــدا پــڕە لــە
مەلهــا و جێــی ڕابــواردن ،بــەاڵم بــە ڕاســتی نەمدەزانــی مەلهــا یانــی چــی؟ خــۆم کــرد بە شــوێنێکا دوای
دانیشــتن ،ژنێــک بەبــەر چاومــا دەهــات و دەچــوو ،هەســتم دەیگــوت ئــەم ژنــە کــوردە ،کوردبوونیــش
زۆر الی مــن پیــرۆز بــوو ،خــۆم پــێ نەگیــرا و بانگــم کــرد و لێــم پرســی :تــۆ کوردیــت؟ گوتــی بەڵــێ!
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هێنــد دڵتەنــگ بــووم وەک ئــەوە وابــوو کەســێکی
خــۆم بێــت ،خــۆم پــێ نەگیــرا دوای گفتوگۆیەکی
تــەواو ،بەڵێنــم دایــە ڕزگاری بکــەم ،ئەویــش
بەڵێنــی دامــێ خــۆی بدزێتــەوە و بێتــە الم ،هەمــوو
شــتێکمان جێبەجــێ کــرد و گەیاندمــەوە ماڵــی
خۆمــان ،هاوســەر و منداڵەکانــم تێگەیانــد کــە
پرســیارێ لەبــارەی ئــەم ژنــەوە بکرێــت ،هەمــوو
دەڵێــن خوشــکی باوكمانــە و پیــاوی نییــە]
دنیایەکــی ســەیرە! کــورد و ڕژێــم پێــک هاتوون،
دەبــێ چــی بگوزەرێــت! بەڵێنــی خــۆم جــێ بەجــێ
کرد و وەک خوشکی خۆم بەشووم دا و کردم بە
خاوەنــی مــاڵ و منــداڵ ،ئەمــە بــۆ مــن مێــژووی
سەروەرییە.
دوای هەرەســی مێژوویــی کــورد ،کــۆڵ و بــاری
گرانتــر بــوو ،ڕووی کــردە شــاخ و قوربانــی خــۆی
دا و لــە دواســاڵەکانی خەبــات و تێکۆشــاندا
بــە خۆیشــی بــەر شــااڵوی ڕەشــەکوژی ئەنفــال
کــەوت.

٢٠١٩/٥/١

گوڵێ...

کــۆاڵن جممــەی دەهــات! دۆســت و ئاشــنا و
خزمــان بەکــوڵ بــۆ مەرگــی دایکــی ئــەو دەگریان،
شــتێک نەبــوو ئــەم خــۆی پێــوە ســەرقاڵ بــکات و
لــە فرمێســک ڕشــتن دوورکەوێتــەوە ،هــەر هیــچ
نەبــێ لەبــەر هاوڕێکــەی و خەمــی مەرگــی
دایکــی ،ئــەو بەخــەم بــوو کــە دایکــی ڕۆیشــت
و باوکــی پیاوێکــی شــەرمنی ناکۆمەاڵیەتییــە و
ئەمیــش هێشــتا دەســتی لــە دڵخــوازی خــۆی بەنــد
نەبــووە.
ڕۆژگار دەڕوا و تەمــەن هەڵدەکشــێت و ئەمیــش
کــوردە نامووســی بەســەریا زاڵ بــووە و هەمیشــە
دەڵێــت باوکــم بــۆ کــێ بەجــێ بهێڵــم؟ لێــرە و لــەوێ
کیــژی جــوان و ناســکۆڵە دێنــە بــەر نیگاکانــی،

وەک هــەر گەنجێــک خەریکــە ســوێی دەبێتــەوە.
زۆر ئاشقە منداڵ دەبێت و هەمیشە کە منداڵێک
دەبینــێ ،بــەو بێــت بیخاتــە قەاڵندۆشــکانی و بــە
بــازاڕدا وەیگێڕێــت.
تەمــەن خەریکــە تەنــگ بــە الوێتییەکــەی
هەڵدەچنــێ و بــەرەو قەیرەیــی دەبــات ،بــەاڵم
شــتێکی باشــە بــۆ خــۆی بیــر ناکاتــەوە ،تــا بــۆی
بکرێــت لــە خەمــی ئەوانــی دیکەدایــە .حــەزی لــە
مــاڵ و حاڵــی خــۆش و پشــووی ماڵــی خۆیەتــی،
بــەاڵم دیــارە ئیــرادەی بڕیاردانــی کاڵ بووەتــەوە و
هیچــی بــۆ ناکرێــت.
هاوڕێکــەی زۆری سەرزەنشــت دەکات ،تــا
گەیشــتن بــە جنێــودان و قســەپێکردنی ،هــەر ئــەو
ســاتەوەختەیە لەبیــر خــۆی دەباتــەوە ،پێناچــێ لــە
تەمەنیــا بــۆ جارێکیــش ئالــوودەی ئەشــق بووبێــت،
بۆیــە لــە دوا نامــەی ژنێــکا کــە بــۆی دێــت و
ئامادەیــی ئــەوەی تێدایــە هاوســەری بێــت ،بــە چپــە
بــە کەســێکی خــۆی دەڵێــت [مــن نازانــم شــتی وا
دەبێــت ئــەو بــە مــن بڵــێ مێــردت پێدەکــەم!...؟]

٢٠١٩ / ٩ / ١٨

ماچ

هــەر پێــی دەگەیشــت بیــری دەهێنایــەوە کە چەند
ماچــێ قەرزداریــت ئەویــش بــە زەردەخەنەیەکــەوە
دەیگــوت [قــەرز کــۆن دەبێــت نافەوتــێ!]
ڕۆژگار هــات و ڕۆیــی ،ماچــەکان ئەگــەر لــە
بانکــدا بوونایــە ،ئێســتا نیــوا و نیــو زیادیــان دەکــرد،
ئــەم تــا ڕادەیــەک لێــی بــێ ئومێــد بــوو ،مەرگــی
چەنــد خــزم و کەســێکی بەســەردا هــات و ڕەشــی
پۆشــی ،بــەاڵم چــاوەکان هــەر لــە دیتنــی یەکــدا
قســەی خۆیــان دەکــرد ،ڕۆژگار هــات و ڕۆیــی
هەلێــک ڕەخســا و یەکتریــان بینــی ئــەم گوتــی:
“دەزانیــت هێشــووە ماچــێ قەرزداریــت”!!..
ئەویــش بزەیەکــی کــرد و گوتــی“ :دەزانــم ئــەی
خــۆ حاشــای لێناکــەم”...
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ئــەم گوتــی :تــوو گــۆڕی باوکــت چیتــر دوای
مەخــە!!..
ئــەو گوتــی :بــە چــاوان مــادام نــاوی بابمــت
هێنــا..
بــە بزەیەکــی گەرمــەوە ملــی ڕێــگای گــرت و
ڕۆیشــت.

٢٠١٩ / ١٠ / ٣٠

خۆر

[نەفــرەت لــە گشــت شــەڕێک بــە تایبــەت
شــەڕی کــورد و کــورد]..
دەمــەو ئێوارەیەکــی درەنــگ وەخــت بــوو ،خــۆر
وەک ڕێبوارێکــی شــەکەت ،ڕوو لــە خۆرنشــین
بــە هەڵــەداوان دەچــووە خــوارێ ،النــی کــەم
بــۆ ئــەوەی نەبێتــە شــایەدی خوێنــی ئــەو دوو
برایــەی بــەو تەنگــە ئێوارەیــە ســێرەی تفەنگیــان
لەیــەک گرتبــوو ،کەسیشــیان نەیاندەزانــی چ
میراتــێ بــەش دەکــەن! ئــەو ڕۆژە ئامەخــان هــەر
لــە ســەحەرییەوە هەســتابوو دەســتی لەبــەر خــوای
خــۆی بــەرز دەکــردەوە و دەیگــوت (خــوای گــەورە
ئــەو دوو تولفــەم بــۆ بپارێــزی ،مــن نانەڕەقــێ لــە
ماڵەکەمــدا نییــە و ئەوانیــش شــەڕی دەســەاڵتی
دوو بــەرەی دۆڕاو دەکــەن! خوایــە ئــەم جــارەش بــە
منیــان ببەخشــە ،خوایــە مەرگیــان نەبینــم!) دنیــا
تاریکــی کردبــوو ،باڵچــەی گوللــە دەشــتودەری
ڕۆشــن دەکــردەوە ،حەمــە هــاواری لــە جەبــاری
بــرای کــرد “ :کــوڕم ئــەوێ چــۆڵ کــە ئەمــە
شــەڕە و برایەتــی ناناســێ ..“ !!..جەبــار وەاڵمــی
دایــەوە” بــە خــۆت بڵــێ بــۆ کێــی دەکەیــت و چــی
وەاڵمــی دایکــم دەدەیتــەوە“ !! ..
شــەڕ گەرمــە ،جــار بــە جــارێ لەنێــو ئــەو
هەرایــەدا ،جەبــاری بــرا بچــووک وەنــەوزی خــەو
دەیباتــەوە ،بــەاڵم خــۆ دەگرێــت ،لــە ناکایەکــدا
هۆشــێک دەکاتــەوە و لەبــەر خۆیــەوە دەڵێــت [ئــای

خوایــە ئەمــە چ کەرێتییەکــە مــن و حەمــەی
بــرام پیــادەی دەکەیــن! خــۆ بەدووربینیــش کــوڕێ،
کەســێکی بەرپرســەکانمان نابینیــن و ئێمــەش
ســێرەمان لــە نێچەوانــی یەکتــر گرتــووە ،بە ڕاســتی
گێــل و گــەوج و نەفــام ئێمەیــن ]!!..هاوارێــک
دەکات بــۆ حەمــە و گوێــی لــە دەنگــی بانگــی
بەیانــی دەبێــت.
دوای بانــگ حەمــە لەگــەڵ ناڵەیەکــی بــەرزدا
دوا فیشــەک دەنێرێتە ســەر ســنگی جەباری برای
و هەردووکیــان دەبنــە قوربانــی دوو بــەرە کــە النــی
کــەم نیــو ســەدەیە هــەر کاتــێ دەرفەتیــان بووبــێ
خوێنیــان کردووەتــە ســنووری نێوانیــان.
چێشــتەنگاوێکی درەنــگ بــە تامــی دەمــە و
نیــوەڕۆ ،دوو ئۆتۆمبێلــی ســەوز و زەرد ،بــە دوو
تەرمــی داپۆشــراو بــە ئــااڵی کوردســتانەوە لەبــەر
دەرگای ئامــە خــان جیــڕەی ئســتۆپیان شــایەدی
مەرگــی حەمــە و جەبــار بــوون!
ئامەخــان دەرگای کــردەوە و بــێ چپــە کــەوت
بــەالدا ،دەرودراوســێ گەیشــتن.
هــەر کەســە الی خۆیــەوە نەفرەتــی لــە شــەڕی
ناوخــۆ دەکــرد و هــەر خۆشــیان ســووتەمەنی ئــەو
شــەڕەبوون!
ئێســتا ئامەخــان هەمــوو بەیانییــەک دەچێتــە
ســەر قەبــران و گۆڕێکــی ســەوز و گۆڕێکــی
زەرد مــاچ دەکات و ناشــتوانێ هیچیــان تەخویــن
بــکات.
٢٠١٧ - ١٠ - ٣٠
تا تەمەن تێیدا ماوە..

قــەدو بااڵیەکــی جــوان ،دەم بــە خەنــدە و
دنیابینییەکــی جوانتــر ،لــە گۆشــەیەکی
پەنجــەرەی ژووری نووســتنەکەیەوە دەیڕوانییــە
دەرەوە ،هەمیشــە کــە بــەو شــێوەیە بچوایەتــە کەنــار
پەنجەرەکــەی ئــەم ژوورەوە ،بــە خــۆی دەگــوت“ :
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ســەرت تاشــن بــۆ خــۆت و بەخــت و نەســیبت ،ئــەم
ژوورە دەبــوو هــی ئــەو بوایــە“ .....
کەشــوهەواکەی زۆر ســارد و شــێدار بوو ،ســەری
لووتــی تەزیبــوو! ئیــدی کەوتــە هەڵدانــەوەی
الپەڕەکانــی ژیانــی ،بــە گەنجیــش هــەر ئــەو
هەتیــوەم خــۆش دەویســت ،هەمیشــە حــەزم دەکرد لە
پاســێکدا بگەڕاینایەتــەوە بــۆ نێــو شــار ،بــەاڵم تــرس
و دوودڵــی و لۆمــەی خەڵــک هەمــوو ڕێگاکانــی
عەشــقی لــێ بزمارڕێــژ کردبــووم ،پەنجەرەکــەی
داخســتەوە و بــە شــەکەتی خــۆی دا بەســەر جــێ
نووســتنەکەیدا و بە هەناســە هەڵکێشــانێکی گەرم
و پــڕ لــە ئاخــەوە ،خۆزیــا ئێســتا ئــەو هەتیــوە
باوەشــێکی پێــدا دەکــردم و تێــر ڕایدەمووســیم.
دۆزیمەوە :هەر ئێستا و بەم سەرماوسۆڵەیە خۆم
دەکــەم بــە مەزادخانــەی ئینتەرنێــت و فەیســبووکدا
هەتــا نەیدۆزمــەوە کۆڵــی لــێ نــادەم ،تــا تەمــەن
تێیــدا مــاوە هەنگاوێــک لێــی نزیــک دەکەومــەوە،
ئیــدی دەســتی کــرد بەگــەڕان ،بــەدەردی کــورد
دەڵــێ :دۆڵ بــە دۆڵ ..شــاخە و شــاخ ..هــەردە
و نشــێو ..ئــەم دەم زێ ئــەو ســەرکانی ..هــەر
خۆمــی لــێ ئاشــکرا دەکــەم و عەشــقەکەی دەیــان
ســاڵی بــەر لــە ئێســتای بــۆ نــوێ دەکەمــەوە :کات
چــوو ،ڕۆژ تێپــەڕی لــە ناکاوێکــدا بــە وێنەکەیــدا
ناســییەوەو بــێ ســێ و دوو نامەیەکــی بــۆ نــارد
و بــە چەنــد چرکەیــەک بــوو بــە خاوەنــی وەاڵم.
 +دەزانی من کێم! ...
 +پێویســت نــاکات تــۆ ئەمــر بکــەو دواتــر یەکتر
دەناسینەوە.
 +مــن ئــەو عەشــقە نەبەکامــەی ســەردەمی
منداڵــی و هەرزەکارییــەم کــە نەمتوانــی بیگەیەنمە
ســەر ،بــەاڵم بــۆ چرکەیەکیــش لەیــادم نەکــردووی.
 +بەخێــر بێیتــەوە ئازیــزم ،منیــش هەمیشــە
نیگایەکــم الی تــۆ بــوو ،بــەاڵم چــی بکــەم زەمانــە
ماوەیەکــی زۆر دووری خســتمەوە.
 +ئێستایش هەمان عیشق و وەفا و خۆشەویستیم

بــۆت هەیــە ،بــەاڵم منــداڵ و هاوســەر و شــتەکانی
دیکــە چــی لــێ دەکەیــت!
ئەم گفتوگۆیە کاتێکی خایاند ،پاش گۆڕینەوەی
کۆمەڵێ بیروڕا و عیشــق و خۆشەویســتی ،ڕۆژگار
تێیــدا مابــوو تــا لــە هەمێــزی گەرمــی یەکتــردا کاتە
بەســەرچووەکان قەرەبوو بکەنەوە.
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