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 دەبڵێن ئامین!

 خوسرەوجاف

زەمانێكە دەمەوێ خۆم بدوێنم، زۆر ڕووداوی جۆراوجۆر لە ژیانمدا ڕوویان داوە، یا تەماشاكەری 
 ڕووداوی تر بوومە، یان بیستوومە یا تیا بوومە. 

ار، لە باوەڕێكدام، بڕێك لە برادەرانم سوورن لەسەر ئەوەی بیرەوەرییەكانم بنووسمەوە، ناڕۆمە ژێر ب

دووهەمیان ئەوەی بكەم كاتێك ئەوی بیرەوەرییەكانی بە چاپ بگەیەنێت دوای ساڵێك دەمرێ، 

گەلێك زۆرم لێ دەگرێت و فریای بابەتی تر ناكەوم و یەشتا "كول" نەبوومە و توانای چەندان 

 پێوە ماوە...  ترم ڕۆمانی

ی خۆم و خەڵك خەریك كەم... لەوەی گوزەشتە ڕابردووی منداڵی و مێردمنداڵیبە بە حەیفی دەزانم 

ئێمەی كورد دەڵێی كوڕی یەك باوكین جیاوازییەكی ئەوتۆ لەنێوان سەردەمی منداڵی و مێردمنداڵی 

 خۆم و خەڵكدا نابینم. 

ەروا و گەرمای مان گردتوومە و مەالریایش هگرانەتا هاتبێت منیش وەك منداڵی ناو الدێكە

 شەاڵڵی عەرەق كردووە.وەك خەڵكەكە گەرمیانیش منی 

 یەكی ئەوتۆمان لەنێواندا نییەلە خوێندن تا كۆلیژ تەواوكردن زۆربەی ئێمەی كورد جیاوازی

 هەتاوەكوو لە سیاسەتیشدا بە یەك دار و قامچی لێدراوین. 
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تەواوكردن كاروبار و جۆری كۆلیژەكە گۆڕانگاری لە ژیاندا ڕووبدا، ئەویش  ڕەنگە لە دوای كۆلیژ

گێڕانەوەی بۆ خەڵكەكە سوودبەخش بێت. ئەوەی بەالی بەندەوە گرنگە خودی مرۆڤە، ئەوە نییە 

 الم وایە هەر مرۆڤێك بۆخۆی داستانێكە و دووبرا وەك تاكی كەس جیاوازی زۆریان لەنێواندا هەیە. 

 دەمەوێ ئەوەی بڵێم ئایا كاتی ئەوە هاتووە ئێمەی كورد دەربارەی ئینسانی كورد بنووسین؟

ییەی لە خۆماندا شك دەبەین بێ مەبەستێكی تایبەت لە سایكۆلۆژیەتی سیاسییەكانمان ئەو ئازایەت
 بنووسین؟

بیروبۆچوونی یان جۆری تێفكرینی مەالكانی مزگەوت یان پیاوە ناودارەكانی ڕابردووی كورد دوور لە 
 یان بخەینە تای تەرازووە و كێشانەیان بكەین؟تایبەت واقیعییەتەكە

یەكی بدەینەوە دەبینین زۆر بتی سیاسی و ئەدەبی و كۆمەاڵیەتی و ئاینییمان ئەگەر واقیعیانە لە 
  ست كردووە و ناوێرین لێیان بدوین، سەیرەكە لەوە دایە بڕێكیان نەك ستایش، شایانی نەفرینن.درو

 پرسیارێكم ال گەاڵڵە بووە، ئایا داهاتوویش هەروا دەبێت؟

 اكی بزانن دەینووسن؟یان ڕۆشنبیرانی سبەینێ بێ مەبادا ئەوەی بە چ

بۆچی میللەتانی تریش وەك ئێمە فكر دەكەنەوە، یان جیاوازن؟ ئەگەر جیاوازن بۆ؟ هۆكارەكەی 
ن، ڕەخنە لە گەورەترین ییە، ئایینییە، وا ئازایانە لە ڕابردوویان دەدوفەرهەنگە، ڕۆشنبیرییە، ئابوور

 كەس و بتە ناسراوەكانیان دەگرن.

هەموویان هۆكارن، لە سەری هەموویانەوە دەمارگرژی بێ بنەما و بەڕای بەندەی موخلیس ئەوان 
ا ئەو دەمارگرژیەی یەتی لە بیر و فكری ئێمەی كوردا یدوور لە واقیعیەتە بووەتە ئافەتێكی نەتەوا

یان بۆ كەسێكی  ت یان حزب یان بۆ دەڤەر، یان بۆ شارەكەی یان بۆ عەشیرەتەكەی؟بۆ ئایین بێ
 بەناوبانگی فاشیل.
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ۆیی سەردەمی كەڵەپیاوی شۆڕشگێڕ و بوێری وەك گاندی، سونیات سن، گاری بالدی، نەما ڕ
ماوتسی تۆنگ، لینین، قازی محەمەد و مستەفابارزانی و بەزموڕەزمی چەكوارا سفەتان و شەڕی 

 پارتیزانی، لە دونیای ملمالندا خراونەتە الوە. 

مارگرژی ڕۆشنبیری و سەوادە، ئەوی فریای گەالنی ستەمدیدە و ژێردەستە دەكەوێ دوور لە دە

پێشكەوتن لە دونیای ڕۆشنبیریی و هونەردا دەڕودەروازەی قفڵڕێژ كراوی هەزار ساڵەمان بۆ 

دەكاتەوە. ئەگەر بە هەواو و هەوەسی بڕێك لە پێگەبوڵندەكانی حزبەكانی ناو كوردستان بێت بە 

 الیانەوە دوو ئیدارەیی و براكوژی هەر لە سبەینێوە دەبێت.

یان لەو  ەمە كەی ڕەوایە، ئەم میللەتە دڵی لە سنیەی دا لێ دەدات لەو جۆرە كردەوانە!ئاخر ئ
 هەڕەشە باڵونەكراوانە؟

پرسارێكە و زۆر كەس وەك من لە خۆیان دەپرسن، ڕاستی ئەو جۆرە كەسانە فكر لە ڕابردووی  
 ؟نخۆیان ناكەنەوە، چەند ساڵێك لەمەوبەر چیبوونە و ئێستایش چی

 ە هیچی خۆیان لەبیرچووەتەوە؟ڕابردووی پڕ ل

داریوش شاهەنشای زنجیرە دەستەاڵتی هەخامنشیان لەسەر تاشەبەردێك دوعایەكی نووسیوە تیادا 
 دەڵێت:

بێ بارانی، لە گێل و گەوج و  واڵتەكەم لە "ئاهورا مزدا داواكارم واڵتەكەم لەم ئافاتانە بپارێزی،
  "درۆزن، لە درم و پەتا...

مەننایە ورد بیتەوە دەبینی داریوش گێلی و گەوجی و درۆزنی لە ئاستی وەبا ئەگەر لەم دوعا و تە
 و بێ بارانی و وشكە ساڵیدا داناوە.
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كام وشكەساڵی دەگاتە وشكە دەماغیدا، كام ئافەت دەگاتە درۆ و دەلەسەی ڕۆژانەی بڕێكدا وا 
 كردوویانەتە پیشە و خەڵكەكەیش گوێیان لێ دەگرن.

و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و ئامێرە تازە باوەكانی ئێمەی كوردا، ئەو بنواڕە سایت و فەیسبووك 
ۆشیاری " داریویشی دەردەكەوێ و پەی بە هدەم ئەندازەی ئافەت و پەتای ڕاستەقینەت بۆ 

 ، دوو هەزار و پێنج سەد ساڵ لەمەوپێش چی لە ئاهۆرا مزدا ویستووە!هەخامنش" دەبەی

و  ن و كائینات بەالوە بنێترە داواكارم كاروباری كەوبەندەیش لە خوای تاك و تەنهای هەرە گەو
جارێك  هیچ نەكا تا ئەم میللەتە مەزڵوومەی كوردە لە پیاوخراوانی ناوخۆیی پاك دەكاتەوە... 

 دەبڵێن ئامین! لە دوژمنانی گەڕێ.
 


