
 

  
 

رپرسکی   جارک میوانداری به فته کرت دوو حه  ده که یه گۆشه".. یای ی خه دیمانه"ی  گۆشه
  !)..یاڵ ڕازی بن خه ر به گه  ئه ته به ھه(کوردستان بکات 

***  
  ؟ وه ھنه  ڕیش ده بۆچی ئوه  و خوایه ئهتوو 

  
اخوان '، 'مجند االسال'، 'نساری ئیسالم ئه'، 'ی ئیسالمی ه کۆمه'، 'کگرتوی ئیسالمی یه'، ' حیزب اله'

  ڕه ک دوو الپه  زۆرن، یه کان ھنده  ناوی حیزب و پارته ئیسالمیه ماشه... و ھتد' مسلمین
  .. وه نه که پده
تک   ھیچ سیاسه  تا ئستاکه ت شتکی کاتی، چونکه  و سیاسه تاییه تاھه ن ئاین شتکی ھه ک ده وه
کان  ته موو سیاسه ھه..  وه خۆی کۆبکاتهوری  ده کی له  خه تایه تاھه  و ھه وه ر بمنته  تا سه یتوانیوه نه

تکی نوتر و باشتر  یان نامنت و سیاسه درت و دواتر متمانه یان بۆ لده په ند ساک چه بۆ چه
  ..ر نین ده  به و ڕسایه کانیش له  ئیسالمیه حیزبه..  وه گرته جگایان ده

و  بووین، ئه ک ھیچمان موسمان نه ه چه  ڕه  به ی کوردیش، که چت ئمه  ده وه رحاڵ له ھه به
ر بۆ  ھه.. ند حیزبکی ئیسالمین نی چه  خاوه رگرتبت و ئستاکه مان بۆ خۆمان وه  نامۆیه لتوره که

  ..کی ئیسالمی'میر ئه' الی   چووینه یاڵ خه یه به و دیارده ی ئه وه ڕونکردنه
***  

 
کانی  ک ئاینه  وه ئیسالم ئایا و بپرسم؛ وه که ته بابه ناو  وخۆ بچمه  ڕاسته ڕزم پمخۆشه ؛ به فسانه ئه
  ؟  ھیچ دینکی تر ناچت ، یان له تره
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یت،  که ستپده  ده و پرسیاره  به  که ڕاستی منیش پم خۆشه به..  الرحمان الرحیم م؛ بسم الله وه
کانی  موو دینه  ھه ی ئیسالم له ڕاستیدا ئاین م له ، به ر ئاینه این ھهزانن ئ کانکی زۆر واده  خه چونکه

  .. ی نیه کرت بین ونه  و ده تر جیاوازتره
  
  ؟  وه نه مان بۆ ڕونبکه ییه و ب ونه کرت ئه ؛ ده فسانه ئه
  
  ؛ وه مهکت بۆ بگ یه رگوزشته  سه وه یه و باره  له پم خۆشه.. کرت م؛ بگومان ده وه
  مای خۆیاندا له له)  هعنا بوو  نه  لهیز  حهاتر سی قایمبکات، زۆر زی وه خوا له(' و نعناعاب'کیان  یانیه به
وال  بوو و له  حوشتری ھه ، چواردهخوارد عنای ده یان دانیشتبوو و نان و خورما و نه که یوانه رھه به
م  ر ئه گه  ئه خوایه '؛کی کرد و وتی دی خۆیدا دوعایه له.. ڕان وه له  بۆ خۆیان ده  وه یانه که یوانه رھه به
.. 'اتدا بخو گه کم له رگام بدات و پارویه ده  له ، با ئستاکه سی تری تدایه ی من نسیبی که نانه
  وه   خۆی و حوشترکه ک به یه  کابرا)  پاک بووه قوربانی ڕۆحی بم، چونکه(ی  مک دوای دوعاکه که
  وه می ناداته م کابرا وه کات، به المی لده  و سه وه کاته رگای لده ویش ده ئه.. دات ی ده رگاکه ده له
  .. کات ده ره وه به ه'ابو نعناع'کانی  الی حوشتره ی له که چت حوشتره  ده ڕکو
  
  .. وام به رده  به رموو تکایه م فه ، به ت م پدا یه رنجاکشه و موچوڕکه ، چیرۆککی سه ؛ به فسانه ئه
  
  ته م نایه ده ی له م کابرا فزه وات، بها بخد گه کی له کات پارویه ی لدهموور فهم؛ ابو نعناع  وه
  وه ، دیسانه'یت؟ گه کانم تده سهق  یت؟ تۆ له م وته کی ئه رێ تۆ خه ئه'پرست  لی ده..  وه ره ده

 و ھیچ  نگه ر بده ه، کابرا ھ یه م بھوده دات، به کی زۆردهو رحاڵ ھه ھه به..  وه می ناداته کابرا وه
ستی  ده کابراش له.. ستی  ده یداته کات و ده عنای بۆ ده ک نان و خورما و نه دواتر پارویه.. نات
ک  م نه بت، به عناع زۆری پناخۆش ده ابو نه.. ی که  حوشتره یدات به چت ده رت و دهگ رده وه
کابرای .. ستی  ناو ده ینته  ده وه یسانهکات و د کی تریشی بۆ ده کو پارویه ر ھیچ نات به ھه

  ..ی که ه حوشتر  به وه یداته ر ده یان ھهش مجاره ست و ئه ده نوێ ھه رله میوانیش سه
  
  !؟ی خۆی که ه حوشتر  به وه یداته ر ده  ھه وه ؛ دیسانه فسانه ئه
  
ی  عناکه موو نان و خورما و نه تا دواپاروو ھه  ھهری تۆ سه  به ئشنم، رت نه سه.. ی  به بهم؛  وه
 و  نه م تبگه نده وه س ئه به.. میوانی ئازیز'؛ ی ده' ابو نعناع'دواتر ..  خۆیی که  حوشتره دات به ده

  ..'؟کانی من  حوشتره دا به ک پاروت نه  و یهت که  حوشتره ی منت دا به که پم ب بۆچی نانه
  
  .. وام به رده رموو به ، فه ، به گیشتووه  لی تنه ک من ویش وه  ئهدیاره.. ی گیان ؛ ئه فسانه ئه
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ی  وره ندکی گه  بینیت په ی که مه ئه' ابو نعناع '؛ت  و ده  قسه وته که پکدا ده م؛ کابراش له وه

  ..بینن تی سودی لده  مرۆڤایه یهتا تاھه  و ھه تدایه
ی  که موو نانه دواتر ھه..  وه رگات لکردمه  دهی بزانیت من کم وه ب ئه تۆ بهت؛  ئینجا ده

   که وه ھشته  نهت بۆ خۆتعنانش  نه ک چه ت یه نانه خشیم، ته  پاروو و پت به می خۆت کرده رده به
  ..می خۆ که  حوشتره  بهموویم دا  ھهیت، منیش که زی لده زۆرزۆر حه

  مووی  ھهوه ئه '؛ت ی ده که میوانه.. ' وه ره م بۆ ڕونبکه ته و حیکمه  ئه تکایه'؛  ابو نعناع ده
  ..' وه مولی تۆمان تاقیکرده حه برو ته  بوو و سه وه مووی تاقیکردنه  ھه وه  ئه.. بوو وه تاقیکردنه

  
  ؟مان؟ی خۆ مه رده م سه ی ئه  شاراوهکو کامرای روه ؛ یانی ھه فسانه ئه
  
  .. یه مانه م زه ئهی  ک کامرای شاراوه م خۆش، کتومت وه م؛ ده وه
  
  بوو؟  ھه وه ی منه که  پرسیاره کی به ندیه یوه  چ په و چیرۆکه م ئه  به ؛ ببوره فسانه ئه
  
قوربانی  به ( که نانه.. گیشتوویت  تۆش تنه ه تا ئستادیار.. تی؟ م چۆن نیه که تی چاوه م؛ چۆن نیه وه
کی  وت خه یه  ده میشه  ھه  که هیتان هکابرای میوانیش ش..   ی نیه  ونه  که ئاینی ئیسالمه)ی بم واکه زه

  ..یش'ابو نعناع'.. فریو بدات
  

 وه نسکه م ھه ده  گریان و به ستیکرد به کرد ده دا سازده گه م له که ی دیمانه  ڕزه و به دا ئه لره
 و  یه ی موسمانی بونه  نمونه)قوربانی بت ڕۆحم به (یش'ابو نعناع' ؛ وتی ھواشی به

  .. ن که وانه ک ئه ن و وه بئاگاکانیش حوشتره
  
  ون؟ که ن که دوای ئاین ده وانه  ئهک  وه؛ فسانه ئه
  
کانیش  حوشتره.. م واوبکه م ته که  قسه  تۆ بھهئاخر.. م ی من وا ده  کهبۆ خاتری خوا.. نا.. م؛ نا وه

ئاسانی   و زۆر بهت تر نابن ه و ق وه میان کردۆته  ده میشه  ھه ن که النه زه وه  ته سه و که ی ئه نمونه
ک  یتانکیش کۆمه موو شه  و ھه یه یتانکی ھه ک شهموو ئاین جا ھه.. دات یتان فریویان ده شه

ی  وه  بۆ ئهکان بناسیت، حوشتره  یتان و  ئاین و شهیه وه م گرنگ ئه به..  یه حوشتری خۆی ھه
  .. ژیاندا وتووبیت له رکه سه
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ڕزم  به.. تکی تر ر بابه  سه یتان بھنین و بچینه  ابو نعناع و حوشتر و شه ا واز لها ب توخو ؛ ده فسانه ئه
ک  ک یه ت و پیاو وه  مافی ئافره ن گوایه گرن و ده  ئیسالم ده  له خنه دا زۆر ڕه مه رده م سه له

  یت؟  چی ده وه یه و باره نابینت، تۆ له
  
  .. وه کت بۆ بھنمه یه رگوزشته  سه وه یه و باره  له یه هو باشترین شت ئه... اااا ئئئئم؛ وه
  
  ؟کان  و حوشترهی ابو نعناع وه  ئه وه  دیسانه؛ فسانه ئه
  
  ..بت  دهھا پرسیاری تریش نده م پرسیاره و چه  بۆ ئه ڕاستی نده به رچه ا، ھه ن وه ئه.. نا.. م؛ نا وه

و  به)  رمای بووه  سه  دایمهن  ئه سی قایمبکات، نده وه ئهزار  خوا ھه(' ریر مھه ابو زه'کیان  ڕۆیه نیوه
الیدا  میری موئمنین به دا ئه و کاته له.. ردابوو به ستوری له کی ئه یه ک و جبه یه مامه  عه ی ھاوینه قرچه
   لهویش ئه' ؟  خۆت داپۆشیوه رمه  گه م ھاوینه  وا به ریر چیته مھه ابو زه'رموت؛  فه ڕت و ده په تده
ند  تا ئستا چه.. ئممم'رموت؛  فه میریش ده ئه.. 'تی رمایه م من ڕۆحم سه وره گه'ت؛  مدا ده وه

تی   قوربانت بت تا ئستا خودا ھیدایه ت؛ ڕۆحم به مدا ده وه ریر له مھه ابو زه.. '؟ ژنت ھناوه
کات  رده رمان ده ر فه کسه مانانیش یهمیری موس ئه.. ' بنم وه داوم ژن بھنم و ماڵ و منداڵ پکه نه
 و شوکری خوا  سه ک ژنم به قوربان من یه'یت؛  ویش ده ئه..  زوترین کات چوار ژنی بۆ بھنن به
   و چوار ژن له وه کاته رم ده دا بیستی ڕۆحت گه  سه ژنک له'رموت؛  فه میریش ده ئه.. 'م که ده
ر  سه ر له کسه  یه وه' .. وه ساردی بمنته ی تریش با به که دا بیسته سه له.. شتای ڕۆحت دا ھه سه
  ..ھنن  چوار ژنی بۆ ده،ی بت ناسه  قوربانی ھه  ڕۆحم به،میری موئمنین رمانی ئه فه
  
  ؟ و شتانه شتا و ئه دا ھه سه دا بیستی ڕۆح و له سه یت له  ده  که ستت چیه به  مه ببوره؛  فسانه ئه
  
کن،  ک یه رچاوی خودادا وه به ت له پیاو و ئافره .. وه  بابرای خۆت بۆت ڕوونبکاته ده..  ئئئئااام؛ وه
  شکی تریش به  له  و جۆره خشیوه ت به  ئافره تی به شکی تایبه  له  جۆرهمان کاتدا خودا ھه م له به

شی پیاو و   له   که وهوتو رکه وروپاشادا ده  ئه  له  تازه زانت و تازه  ده وه  ئه مکه پیاو، ئیسالم ده
شتای مشکی ئیش  دا ھه  سه وت له خه  ده ت که ن ئافره  ده بۆ نمونه..  ت جیاوازیان زۆره ئافره
  ..کات  ئیش دهدا بیستی مشکی ه س  لهوت خه  ده  کهم پیاو کات، به ده
  
  ؟  کاتی ئاگاییدا چۆنه ی له  ئه..  پیاو موھیمتره ت له  ئافره  واته..بت ر نه سه  قوڕم به؛ فسانه ئه
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 خوا  ، چونکهیه وه وانه  پچه  کاتی ئاگایدا به ن له تمه  حه.. دایه ی ئیسالم ڕک لره که ته حیکمه..  ئام؛ وه
..  ! پیاو؟ ت موھیمتر بت له قی ئافره ر ئه  کاتی ئاگایشدا ھه وای دروستکردووین، ئ خۆ نابت له

  .. وه ستته نگ بوه  ھاوسه که ته ی حاه وه ت بھنت، بۆ ئه  چوار پنج ئافره یه  پیاو بۆی ھه ربۆیه ھه
  
  تک؟ ؛ بۆ خاتری خوا چ حاه فسانه ئه
  
  کاتی ئاگایدا ت له  ئافره ، واته یه وانه چه پ که ته  کاتی ئاگایدا حاه  وتمان له..زابیت بقه..  ئم؛ وه
 کورتی   کوردی و به  به  واته..شتای دا ھه سه ت و پیاویش لهھن کارده دا بیستی مشکی به ه س له
  ..جا.. ک پیاو  یه  به کسانه ت یه ر پنج ئافره ھه
کانی  ر قسه سه  له وه یه نه خه رده  زه  ڕیش و سمیدا ھنا و به ستکی به  دهیڕز  بهودا له
  وامبوو و وتی؛ رده به

ی  ئه..  ئارادابت ق له نگی ئه ی ھاوسه وه بۆ ئه..  ه رع حه پی شه ت به چوار پنج ئافره  جا بۆیه
 ..  ئاق تره زۆر من و تۆ ئیسالم له..  ھاتووه  نه وه  خۆیه ر له  ھه وه خۆ ئه.. چۆن

 
  ..  وه ره ده مم مه  و چیرۆک وه رگوزوشته  سه مبه م به که  پرسیارکت لده و خوایه ؛ توو ئه فسانه ئه
  
  ..رموو  فهم؛ وه
  
  ؟ وه ھنه  ڕیش ده بۆچی ئوه ؛ فسانه ئه
  
و  تی ئه واوه ته به و  وه گایته م بۆ ده'حانی ابو له'رھاتی  سه ک به گینا یه م؛ سوندت دام ئه وه
  .. وه گمه  بۆ ده وه یه و باره کت له یه بری چیرۆک نوکته م له به..  وه کریته م بۆ ڕونده یه له سه مه
  
  ..رموو  فه..رموو فه..  یه  نوکته زم له من زۆر حه.. ی گیان ؛ ئه فسانه ئه
  
کوڕکی ..  وه  خواره ر ھاتبووه ده به ڕاده کمان ڕیشی له وتکدا مامۆستایه  مزگه تکیان له ڕه م؛ که وه
ر   سه یته خه ویت، ڕیشت ده خه و ده  شه تۆ که.. ت؛ مامۆستا کات و ده نجیش پرسیارکی لده گه
شتی وا  وپش بیری له وه ت له  قه مامۆستاش چونکه.. ت؟ که تانیه  ژر به یته یخه ت یان ده که تانیه به
  .. کوڕم وه مه ده مت ده یانی وه  ئیزنی خوا به به..   ده وه کردۆته نه
  
  رموو فه.. رموو تووخوا فه..  رچاودایه به موویم له ھه.. ی گیان ؛ ھه فسانه ئه
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 لی ر کسه  یهش که کوڕه..  وت ڕیشی پاک پاک تاشیوه  بۆ مزگه وه  مامۆستا دته یانی که  بۆ بهم؛ وه
' ھینی ' م چووه که ت؛ ڕیشه مدا ده وه ویش له ئه.. ت کوا؟ که  ڕیشه وه پرس؛ مامۆستا ئه ده

  و پرسیاره ر بیرم له و ھهوت  که وم لنه یانی خه و تا به م شه گبابی منافق، ئه ی سه  ھه وه دایکته
  م خسته ئه..  نیهووا تهکرد  ستمده ، ھه که تانیه ر به  سه هم خست ئه.. ی زۆرزان  ھه وه کرده ی تۆ ئه قۆڕه

داخا   لهرم پکرد و دواتر و سه روئه م سه ر ئه  ھهیانی و به مه تا ده.. خنکام ریکبوو ده  خه که تانیه ژر به
  ..ستام پاک پاک تاشیم ھه
  
  ؛ ھاھاھھاھاھھاھاھھھاه فسانه ئه
  

  
afsane1@myway.com 
 
14.12.2005 
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