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 چلەی كامل بەسیر
 خوسرەوجاف

مرۆڤ  ،لە هەڵسوكەوتی ژیانا ،لەناو گیانلەبەراندالەوەتەی ئەو كەونە بەرباڵوە دروست بووە 
ێستا مرۆڤ بۆخۆی الی یا هەر نەبێت تا بە ئ لەبەر ناسراوە.ژیرترین و چاوساغترین گیان بە

 .وایە.

یانا،  لە ئەستێرەكانی كەی كەوندا هەبن رانی ژیر و خاوەن عەقڵئێمە یەشتا دڵنیانین گیانلەبە
هەر نەبێت تا بە ئەوڕۆ هیچ نیشانە و بەڵگە و دیكۆمێنتێك بەدەستەوە نییە بۆ بوون و 
نەبوونیان، بەاڵم بەندە بەو سەوادە كەمەمەوە پێم وانییە ئەو ملیاردەها ملیارد ئەستێرە و 

 كۆمەڵگایە لە كەهكەشاندا هەن لە خۆڕاو بێ مەبەست خولقابن.

 ە، دڵنیام جیاوازییەكی بەرفراوانخەینە نێو هەزارەی سێیەمەودەی وا چەند ساڵێكی دیكە پا دە
دەبێت لەگەڵ هەزارەیەك وا تیاداین... ئەو جیاوازییەی تەواوی بوارەكان دەگرێتەوە، لەم 

تەقەالی ڕۆژانە و جۆری كار و كردەوەی بواری ژیان، خەمخواردنەوە بگرە تا سەر چۆنییەتیی 
 ز دەبن. هەتاوەكوو نەخۆشی و درمەكانیش جیاوا

 لەگەڵ ئێستای ئێمەیدا جیاواز دەبن.  ،تامووڵ و توانا و هەوڵەكان تەماح و ئاوات و هیواكان

كاتێك تەكنۆلۆژیا تازە باوەكان ببنە پێویستی ژیانی ڕۆژانە هەوڵەكانیش دەگۆڕێن، كاروكاسبی 
تازە و نوێگەرا دێنە كایەوە، هەروەها ژانەكان، غەمەكان، بۆنەهاتەكانیش لەگەڵ ئێستای ئێمەدا 
جیاواز دەبن. بێگومان منداڵی هەزارەی سێهەم لەگەڵ منداڵی هەزارەی ئێمە وەك یەك نابن. 

... ئەویش بووەتە دەینەمۆی بەردەوامی ژیان رۆڤبەهرەیەكی بەخشیوەتە مئەو خوا گەورەیە 
 سڵەتی لەبیرچوونە...خ
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پشتی  ئەگەر داخ و ئاخ و فرمێسكەكان وەك خۆیان بمانایەتەوە ئەوڕۆ تاكە مرۆڤێك بەسەر
سانەوە ژیان رچوونە دیسڵەتی لەبیرچوونە بەردەوامی زیندەگی، لەبیزەوییەوە نەدەما. كەواتە خ

 ڕ، هەر لەبیرچوونە كارەساتی جەرگبڕ و ناگەهانی دەخاتە الوە. دەخاتەوە گ

لەبیرچوونە هاندەری توێژی پیروالوە، لەبیرچوونە نوێكرەوەی گوڕی هەنگاوە، بەهرەیەكی 
یەزدانییە، هەست و هەوایەكی وژدانییە، تا چرۆچووزەی تازە بڕوێتەوە، غەمەكان لەبیربچنەوە 

 دەوام بێت، دەرمان و دەوا و ساڕێژی زام بێت.و ژیان بەر

سڵەتی لەبیرچوون و بێ پەرواییە، گیانلەبەرێكی خوداییە، خاوەنی خ ئەوە حاشاهەڵنەگرە مرۆڤ
 ئەگینا ژیان ڕادەوەستا. 

 ئیدی ژیان هەروا بووە، هەست بە جوانی نەكراوە تا ناحەز و ناشیرینی نەبینراوە. 

لەزەتی چاكە هەست پێ ناكرێت تا خراپەت دەرهەق نەكەن. ڕەوا و ڕاستی كەی چێژبەخشن 
 ئەگەر ڕ ناڕەوا و ناڕاستی چێژ نەكرابن. 

 ئەوە تاریكییە وات لێ دەكات نرخوبایی ڕۆشنایی بزانیت.

هیچ خواردنەوەیەك ناگاتە تامی بێ تامی ئاوێكی بێ ڕەنگ و زەاڵڵ كە تینوتە، هیچ بۆن و 
و ئەندێشەیەك دەگاتە  ەسێكدا، كام تیشك و ئاورفنەناگاتە هەناسەكێشانی تەنگە عەبیرێك

 ئاوڕی گلێنە و سۆمایەكی وردەكاردا؟

ئەوانە دەقە ناسراوەكانن، موعادەلە و لە یەكدراوەكانن، بە دەر لە بازنەی موعادەلە ناسراوەكان 
ۆشندڵ دونیایەك دەنگ و لە مێژوودا دیومانە، بیستوومانە، كەڵە ناودارانی چاوتاریكیی ڕ

ڕژاندووەتە سەر جیهانی مرۆڤایەتیدا، لە هۆمیرسەوە بگرە تا سەر رودەكی و بەشار ەڕەنگیان پ
 بن بورد و ئەبووعەالی مەعەڕی و لەم دوادواییەشدا تەها حسێن.
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خاوەی كوردبوونیان داوە، بۆیە وا  ا لەو كەڵەپیاوانەی هەبوونە شتێكەلەنێو ئێمەی كوردیشد
 ، لەوەی ناگوزەرم "كامل بەسیر" نەخرێتە ڕیزی ئەو بلیمەتانەوە.بێ نازن

ئەم شەیدا و شیفتەی دونیای ڕۆشنبیریی ئێمەیە، ئەگەر هەوڵ و تێكۆشان و چەرمەسەریی 
هەڵسەنگێنین، لەو ناوبراوانە كەمتر نییە. ئەو توانی قەدوقامەتی ڕاست "كامل بەسیر"ە" 

دەسەری نەچەمێتەوە و نەڕواتە ژێرباری زەبوونی و ڕاستێك بووەستێ، لەژێر باری گرانیی دەر
 هەژاری و دەست بە ئەژنۆ بێ باری ژیان و ژان. باری چوارتەنیشتی بێویژدان. 

ە، وا خوڵقاوی هەڵگری مویست خۆم بدوێنم، بەخۆم بسەلمێنم پەلەقاژەی چیتئەو دەیوت دە
ڕێچكەی زەوار و قافڵەی  زادەی دونیای تاریك و تەم بێ. چیتە بۆچی نازانی زادەیباری غەم 
 بۆ نەهاتی؟

داكەوە تەماح و ئارەزوو بەالوە نێ، مندااڵنە دەمویست ژانە سەركێشەكانم ئارام و ڕام كەمەوە، 
 كەم. ڕەهادەردەكانم دەوا كەم، زەبوونییەكانم پەنجەمۆر  و ڕەواكەم لە زەبوونی و بۆنەهات خۆم 

 چیتە لەبەرزەفڕی؟ 

ۆاڵنەكانی بابولشێخی، تۆ دەستەمۆی ناو لیتاوی بێ بن و بێخی، تۆ كوڕی داڵكەی داماوی ناو ك
 من كوڕێ ئافرەتێكی غەمچنم، من زادەی ژنێكی بێ دەرەتانی قژڕنم.

چیمە لە زانست و هەستی ناسك؟ چیمە لە خۆ دەربازكردن؟ من بۆ داماوی و كەساسی ژیاوم، 
 لە سكی دایكیشما پێشل كراوم.

 و ملهووڕی، یا ئاوات و ئارەزووی بەرزەفڕی؟ چیمە لە بیروبۆچوونی گەردەنكەشی

من زادەی كۆاڵنی پڕ گەنكاو و ژووری تەنگ و ترشی نمدارم، من پەروەردەی خێزانی نەدار و 
 هەژار و بیمارم، نەخێر، من بۆخۆم خودی ئازارم.
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ێشەم تەكبیرم، دهەرچی دەكۆشام بڕۆمە ژێر بار، هەستم، ناخم، لەشم، پەلوپۆی بیرم، ئەن
 م. ووخێر هەزار جار نەخێر خۆشە بووب، نەدەنگ دەهاتنە

لە لێدوانا، لە ژیانا، لە كۆاڵنا، لە دووڕیانا، لە هەڵەتدا، لە كەال بێ چركەیەك دوودڵی دەگەڕام 
 بە دوای هەال.

كەی بێت و چۆن بێت و چۆن چۆنین لە باوانا، سەرم هەبێ لەناو سەرانا، بە هەر زەحمەت و 
ە لە پاشیلكردنی غەروورم، جگە لە بێڕەنگی ئاسۆی سوورم، دژوارییەك بێت، قەیناكە جگ

 دەگریام و تێدەفكرام.

دەمزانی ئەگەر خودی خەم، خەمگین بووایە، بە مەرام و بەبێ مەرام دەهاتە گەڕەكەكەمان و 
 دەیوت سەالم.

لفی ڕاستەقینەی خەمن، دەردەكەم سەالم ئەی مۆڵگە و هەوارگەی هەزاران ساڵم، ئێوە هاو
 ، دەرمانێكم بۆ ڕەوا كەن.وا كەندە

اران دڵۆپێ بە سنگی ئاسمانەوە وشكی كردبا، شاخە و شریخەی لەبیر ڕاست بوو ئەگەر ب
وارگە و چاوگەی گریان و زام، ت نااڵن و پەریشان، دەیوت: ئەی هەبردبا، بەرەو ئێمە دەها

دوویەكی دیسان سەالم، سەالم لە ژان، سەالم لە چاوی نابینا و هەمیشە گریان، ئیدی زین
ڕی رگی ئاراما بەڵگەی شەرمی جووت دەدئەگەر ژان بهاتایەتە زمان، لە پرسەی مەمردووبووین، 

 عەرەقی شەرمەزاری بەناوچاوەنەوە ئەسڕی. مەرگ شەرمی دەكرد بڵێ سەالم، ژانی دەنارد.

ڕاست بوو بۆ ئێمە فرمێسكڕێژی زوخاوچێژی، كۆاڵنەكانی بابۆ شێخ بووین، پەڕگردووی 
 هەزارەها ئاواتی خنكاوی ژین بووین. 

 خوا پێداوین، خەڵكی ئەم شارە نین؟ئەوانەی ئەرێ بڵێ: ئێمەیش وەك 

 ئەی ئێمە چین؟


