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٢٠٢٢ | نۆروێژ

مافـــی چـــاپ و هەمـــوو مافەکانـــی 
تری ئـــەم کتێبە بۆ وەرگێـــڕ پارێزراوە. 
لـــە  کردنێـــک  کۆپـــی  هەرچەشـــنە 
بەشـــێک یـــان هەمـــووی ئـــەم کتێبە، 
بە شـــێوەی چـــاپ یـــان مایکرۆفیلم، 
بێ ئیزنـــی وەرگێڕ قەدەغەیـــە. ئاماژە 
و لێگێڕانـــەوە، بـــە مەبەســـتی ڕەخنە و 

ڕێگەپێدراوە. هەڵســـەنگاندن 
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پێشەکی وەرگێڕ 

باس کردن لەســـەر چۆنییەتی ئافراندنی »مرۆڤ« دەکرێ بە 
دوو ڕەهەنددا شـــرۆڤە بکرێ، الیەنی زانستی و الیەنی ئایینی. 
هەموومـــان دەزانیـــن ئـــەم دوو ڕوانینە دژوازیـــان لەگەڵ یەکتر 
هەیـــە و هەرکامیـــان شـــێوازی خۆیـــان هەیە بـــۆ واڵم دانەوەی 
ئـــەو پرســـیارە جەوهەرییانـــەی ئافراندن کە بـــە درێژایی مێژوو 
مێشـــکی بیرمەندانـــی بەخۆوە ســـەرقاڵ کردووە. ئـــەوەی لێرەدا 
مەبەســـتی ئێمەیـــە و وەرمگێڕاویتـــەوە ســـەر زمانـــی کـــوردی، 
الیەنـــی ئایینی)ئیســـامی( چۆنیەتی خوڵقاندنـــی مرۆڤە و لە 
ســـەرچاوەیەکی جـــێ بـــاوەڕ و متمانە وەرگیراوە کـــە ئەویش بە 
کتێبـــی پیرۆزی ئیســـام )قورئان( وێنەی لـــێ هێناویتەوە و بە 

زمانێکی جوان و شـــیرن نووســـراویتەوە.
ئایینـــی  ماموســـتایەکی  چەنـــد  داوای  لەســـەر  منیـــش 
خۆشەویســـت کە پێیـــان وابووە دەتوانم بەشـــێوەیەک پەخشـــانی 
کـــوردی دایڕێژمـــەوە، باســـی ئافراندنـــی ئادەم وه رگێـــڕدراو له  
»مرصـــاد العبـــاد مـــن المبـــد الـــی المعـــاد، امـــام نجـــم الدیـــن 
رازی)عبداللـــە بـــن محمـــد نجـــم رازی(« بـــە خوێندنەوەیەکـــی 
نـــوێ لـــە »د.محمدامیـــن ریاحـــی«، وەک جۆرێـــک پەخشـــان 
وەرگێڕایـــەوە. هیوادارم بە دڵی ئەو ماموســـتا خۆشەویســـتانە و 

ســـەرجەم بڕوادارانـــی ئایینـــی ئیســـام بێ.

سەلیم حەقیقی 
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...
إِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْمَلئَِكِة إِنِّ َخالٌِق بََشًا ِمْن ِطنٍي ﴿۷۱﴾

ئـــەوكات پـــەرورەدەگارت فەرمووی بە فریشـــتەكان، مرۆڤێ لە 
دەكەم. گڵ چێ 

يْتُُه َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فََقُعوا لَُه َساِجِديَن  فَِإَذا َسوَّ
كاتێـــك بەتەواوی چێكـــرا، لە ڕۆحی خۆم گیانـــم بەبەردا كرد 

)فـــوو( ئەویش كەوتـــە كڕنۆش بردن.

میـــری مەزنـــی واڵتـــان و خانـــی خانـــان، گـــەر ســـاز دەکەن 
كۆشـــك و تەالر و باڵەخانان. گەر ســـاز دەكەن شوێنی حەسانەوه 
بـــۆ مانـــەوه. چاڵـــی زێـــر و زیـــوەران، خەزێنـــەی ملوانكـــە و 
بەرمـــوور و تـــاج و گەوهـــەران دەردەخـــەن، کرێـــکار و كاركەران 
وەگەڕ دەخەن. ئەســـپ و وشـــتر و وڵسات، چینی و فەخفووری 
ئاوەزێڕكـــراوی واڵت. بـــه دایک و باوک ئابرا و دادە بۆ ســـاز 
کردنـــی کۆشـــک و تـــەالران. کارزانـــان قۆڵی لـــێ هه ڵده که ن 
گشـــت وەســـتاو ڕەنجبـــەران دەردەکـــەن. كـــە بـــە تەنیـــا مانـــەوە 
زێـــڕەکان دێنـــن، چاڵ و خەڕەنـــدان هەڵدەکەنن. بۆ پاراســـتن لە 
چـــاوی بێگانـــە و بـــەدكاران هیـــچ دانامێنن، وێرد و تەلیســـمی 

بەسەردادەخوێنن.
پاشـــای پـــەروەردگار، خالقی کـــردگار، بەشـــێوەی جۆراوجۆر 
هـــزروکار و هـــاوکار، داینـــا بەهەشـــت و زەوی. چ بـــان بێ چ 



7چیرۆکی ئافراندنی ئادەم

نـــەوی! ئـــەوەل و ئاخـــر، بێ دیـــن و دیندار،ســـۆفی و ئەویندار، 
هەژار و زۆردار ســـاز دەکا. هەمووشـــت به بیرو کار، فەلســـەفه 
و حیکمـــەت نیعمەتـــی پـــڕ قیمـــەت، کێو و کوێســـتان و بەندەن 
و دەشـــت. دەوەن و چرپـــی و گیـــا دڕک و زی مـــەل و هـــەل 
ئاســـمانی پـــر ئەســـتێره. بـــێ بڕانـــەوە بیژمێره قەت تـــەواو نابێ 
ئـــەم دێـــره! گیانلەبەر پەلەوەر هەمووی ســـاز کـــرد یەک بەدەر 

... مـــرۆ، ئـــادەم، بنیام، بەشـــەر، فەرمووی:
بـــه دەســـتی خـــۆم دەخوڵقێنم ئـــەم تاکه پاکه، ماكـــی تەنیا لە 
خاکـــه. له هەمـــووان باشـــتر دەبـــێ دەبێتە گەنجینـــەی چاكە. 
خـــۆم تـــاك و تەنیـــا بـــە وردبینـــی زۆر بـــێ دســـت تێوەردانـــی 
جۆراوجـــۆر، گەنجێـــک دەخەمـــه نـــاوی تیشـــکی مەعریفەت، 

بنیـــام و ئینســـاف بێگـــەرد و پاقژ.
هەربۆیە فەرمووی به جوبرەئیل:

مشـــتێک گڵ بێنه ئیره ... جوبرەئیل ڕۆیی بەدەســـت و برد، 
ملـــی گڵی گرت ...

گڵ وەجواب هات و وتی:
ئەی جوبرەئیل، وا بۆ کوێم دەبەی به دیل؟

وەاڵمی داوه  نێردراو:
ئه تبەمـــه بـــەر قاپی ئافرێنەر و پەروەردەگار، تا لێت ســـاز بکا 

مەزنی گشت زیندەوار.
گڵ پاڕایـــەوە و اڵاڵیـــەوە، هاواری گەیشـــتە هەوران، ئاخر من 

و نزیکی لـــه گەورەی گەوران؟!
ئه مـــن و کاری وا،  کـــوا بـــۆ ئەوە دەبمـــه  ڕەوا؟! من لە ترس و 
توڕەیـــی ئـــەو نزمی نزمـــم. ئەو مەزنه بۆ من نابـــێ نا، نزیکی 
لـــه  بـــەرزان ورەی بـــەرزی دەوێ، نابـــێ بۆ زەردی لێـــو لەرزان، 

بـــەاڵم هەر خۆتی پســـپۆر و چـــازان و کارزان ...
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لهدۆستانمبیستئەمگفتهتاڵه
وهبەرزانکەوتن،دێئاهوناڵه

جوبرەیل که  بیســـتی، گڵ بە ئاســـانی نایەتە ژێر ویســـتی، به  
حەســـرەت گەڕاوه الی كردگاری ڕاستی.

وتی خوایه : تۆ زاناتری بەهەســـتی، بڵیێ چ بێ مەبەســـتی؟ 
نەبیستی؟ وەاڵمی  بەاڵم 

ئەمجـــا، بە مکائیلی فەرموو تۆ بـــڕۆ وەاڵمی بەرێ، بەویش 
هەر نەهات بەر دەرگای دەرێ.

ئەمجـــار ئیســـرافیلی نـــاردە  دوای، بـــه  شـــوێنیدا گـــەڕا وتی 
کوای؟

بـــه ویشـــدا ســـوێندی خوارد بۆ شـــای، وتی نایێمـــه الی نیمه 
... نای 

تاکـــه مانی گـــەورە، عیزرائیلی نارد که دێـــره  با گڵ بێ بۆ 
ئـــەو کاره  خێـــره ، بـــه خۆشـــی و نەرم و نیانـــی وتووێژ و گفت و 
زانـــی گەر هەر نەهات دیســـان بـــه زۆری و زۆرداری به زەبر و 

زەنگ ڕایکێشـــە هەردووک پیانی.
عیزرایل ڕۆیی گەیشـــته  النی، هەمدیس گڵ دەســـتی كردەوە 
بە الســـاری و نەدەهاتە ژێرباری، مســـتێکی وەشـــاند گەیشـــته  

هێســـكانی، ڕایکێشا و شـــکاندی ڕانی.
ده ڵێـــن چـــل میتـــری هەڵگـــرت و بـــردی بـــه ســـەر مەککه و 
تایـــف دا ڕژانـــدی، خســـتی و ڕشـــتی بـــە ســـانایی. ئەوســـات 
ئەویـــن به چووســـتی و توندی بـــه وێنەی با لـــه ڕەوتی گەڕان 

... ڕابوو 
 

هێشتاگڵیئادەمدانەبێژرابوو
ئەوینبەدوایدڵودینهەڵوەدابوو
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بەساواییشیریدایكوشیرەیئەوینم
مژیبوولەگەڵهەناسەبۆتینوژینم

هـــەوەڵ شـــانازی که درا به گڵ بەرزی بـــااڵ و مەزنیی دڵ، 
بـــه نـــازەوه  خۆی باده دا، ده یگوت بە ئاســـانی خـــۆم نایەمە ڕەدا 

...
چۆنمنیداماوونزمونەوی
گەیشتمەنزیكتەختیخوسرەوی

هەروایـــه  ئەوین ده ریایـــه  ڕێگایه  دەوایـــه ، نەیزانیبوو نەیکردبوو 
نەیبیســـتبوو نەیچێشـــتبوو ئەویـــن و ژین و ژانی خۆشه ویســـتی 
مانـــی ... ســـا ئەوجار گرفتاری ئۆگـــری ده ردی بەتینی بوو، 

شـــێواو و شـــه یدای تیشـــکی پڕ له نووری بوو ...

باوهڕمنهبووبهخۆشهویستییهکیپاک
كەچیئێستالەدووریئەودەبمەهیالك

فریشـــته،   پەری و خێو و جندووکه، ســـەریان وڕمابوو لەم کاره  
نووکه ، چ ڕازه ، نیازه  گڵ بگاتە ئەم شـــوێنە  شـــازه ؟

گڵـــی مات و کڵۆڵ، ویشـــکی تینـــوو ماندوو بـــێ هێز، کوا 
ده بێ بـــۆ هێز؟

ســـه یره  خـــوا به  بەرزی لێـــی دەڕوانـــێ، ده ڕوانیتـــه  نیگای بە 
قـــه در و گرانـــی، بـــۆی وااڵ کـــردووه  دەرگا و ڕێگا!

گڵ بـــه پەســـتی هاتـــه  ســـه ر دەســـتی بڵینـــدی کـــرد بـــۆ 
سه ربه ســـتی لەســـەر دەســـتی، گڵیـــش بـــه لەنجـــه و الر کاری 

ســـه یرەدار نـــاز و نـــار خـــۆی ده گـــرت لـــه شـــای یـــار.
پرســـیارێکی بـــێ واڵم ســـەیر و وڕ مابـــوون  غواڵم، شـــاردراوه  

وەاڵمی کـــەالم ...



مرصاد العباد من المبدأ إلی المعاد 10

خەمخۆرتبوومبەقەدمەودایڕۆژگار
هەرتۆمدەویستلەنێودیاریونادیار

 
بەگفتیشیرین،ئاسكلێینەدەكردمسڵ
لەگەڵتۆهەمیشەیەكدڵبوومەیەكدڵ

بـــه حیکمـــەت و زانســـتی خوای ســـەردار، پرســـیارێک ســـاز 
ده بـــێ بـــۆ فریشـــته  و مەالئیکـــه ی نادیار، كە شـــک و گومان 
دەخاتـــە نـــاو دڵ و زار، قسه وقســـەلۆک بـــوو کاریـــان، هەتا له 

نـــکاو بـــه نادیـــار په یام هـــات بۆیان:
ئێـــوه  چوزانـــن، نەزانن، کوا ده زانن، مـــن چ بەزمێکم هەیه  بۆ 
ئەو جیهانه ؟ خواســـتم چییه  مەبەســـتم له  ئەوەڵ هەتا ئاخیر چ 

جلکێکـــم درووه  پڕ به بەژنـــی ئەم زەمانه ... 

ژانچێشتوودهزانێچۆنەدهردیدڵ
مەستدهزانێتامیمەیگۆزەیگڵ

گەردوروكەیەوەلەكەسویار
ئەودەمدەزانیچشیرینەدیار

ماوەیـــەک ســـەبر بگـــرن ئیـــزن بـــده ن چـــاو لێکـــه ن ڕامێنن و 
دامێنـــن و واز بێنـــن. هەتـــا مـــن بـــه هێـــزی خۆم بـــه  هونەری 
جوانـــی و جوانـــکاری ورده  بزاڤ ڕووی ئـــەم نازه نینه  نازداره  له 
تـــۆزی گڵی بۆزی نەخش و نیـــگاری بۆری به جۆراوجۆری و 
ڕە نگاوی جوانی و شـــه نگی ئەم شـــۆخە شـــۆڕه  گیانله به رێک  
ســـاز بکـــەم به ناوی ئاده مـــی، بۆ یەکه مجار كڕنـــۆش بەرن بۆ 
كردگار. پاشـــان ســـەردانوێنن بۆ یـــار، ئەمەیـــه خلقه تی خاڵقی 
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... سەردار 
بەم شـــێوه یه  بارانی ڕه حمه ت له هەورە تریشـــقه ی پڕ بەرەکەت 
بـــە ئەمـــری بـــاری، بە ڕێژنه بەســـه ر گڵی تینوودا بـــاری، بوو 
بـــە قـــوڕ. چێکەری دڵـــی ئادەم، دڵیـــش لەم ڕۆژگاره  به ســـه د 

فیتنـــه و ئاژاوه  ڕازاوه  ...

لهخشتیئهوینیگڵئادهمهاتەبەرهەم
لەجیهاندائاژاوەدەگەڕازاربەزارودەمبەدەم

لەناوچەنددڵۆپیقوڕاویگڵ
دڵۆپێكیڕووندەركەوت،ناونرادڵ

خواوه نـــدی بـــان بـــه رد و بـــا، گـــەورەی بـــه حیکمـــەت دای 
ڕه مزێکی پڕ قیمەت، واق وڕمابوون و مێشـــكیان كاس، ســـەریان 
ســـوڕمابوو لـــە حاند گەورەی جـــن و ناس. بە چاوی مەســـتی 
پـــڕ لە ڕشـــتی، ته ماشـــایان ده کرد فریشـــته  و په ری گشـــتی.

خـــوا خـــۆی ســـەڕقاڵی خه توخاڵـــی ئـــاده م لـــه گڵ بـــۆ قـــوڕ 
جوانکاریـــی دوڕ، جـــار بـــه چل شـــه و و ڕۆژ قه ت نەدەبۆ شـــل، 
وه ک گۆزه ســـاز بـــه کەیـــف و مەیـــل قـــه در و قیمـــەت ســـه بر 
و ســـه ما ده ســـتی خـــوا بـــوو بـــه تەمـــا، جوواڵنـــەوه ، کۆکردن، 
خڕکردن، شـــل کردن، گه وره  و بچووک ورد و درشـــت ڕوون و 

تـــاڕ ... کوڵـــی دڵـــی پێ هەڵڕشـــت خوای کـــردگار.
بـــۆ هـــەر شـــوێنێك ده ســـتی ده برد لـــه گڵ دڵی بۆ چـــا کرد، 
بـــه نیـــگاو هێما گیانـــی وبەردەنا، به ڕەحمـــەت و بەزەیی خۆی 

پـــەروه رده ی ده کـــرد و ده یوت: مەڕوانـــه گڵ بڕوانه دڵ ...

لهبهردگهربهڕوحنهزهربکهم
دڵێکیسۆزداربهردسازدهکهم
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دەڵێن به ڕواڵەت ڕاوی و ڕەوایەت:
چـــل هـــەزار ســـاڵ لـــه نیـــوان مەککـــه و تایفـــدا، پەیكـــەری 
گڵینـــی ئـــادەم لە كـــوڕەی حیكمەت تاقی دەكرا، ده ســـتی خوا، 
هێـــزی بـــێ ســـنووری ڕه وا، تاهەتا نەخشـــی نیگا لـــه ده ره وه  و 
نـــاوه وه  بـــه دڵی تـــه واوه وه  ســـیفاتی وی هەرکام به تـــام جۆره  و 
عـــام ســـیفاتی خـــوام هەزار و یـــەک ئاوێنـــه وه ک ڕوح و دڵی 

خاوێنـــه ڕەوشـــتی شـــاهانه به بـــێ بەهانه ...
گـــه ر جوانـــه  و خۆشـــه  زێـــڕ و زیـــوه ر لەعل و جەواهیـــر دوڕ و 
ســـه دەف ده نگـــی ده هـــۆل و ده ف له ناو خومـــاری و خه ف، گه ر 
چڕژێـــک خه تێـــک خاڵێک بەســـه ر زێڕ و زیـــوه ردا بێ جوانی 
خۆی له ده ســـت ده دا، بـــه خۆی وه ناکا، هەڵناوەســـێ گەردەنی 
سرووشـــتی جوانـــی و تەنانەت هەژار و نـــەدار و گه دا ... بەاڵم 
گـــه ر تـــۆز و خۆڵ لە گرد و دۆڵ، هەرچییەک بێته  ســـەر زار، 
بنیشـــێ له  ســـه ر ئاوێنـــەی ژەنگاوی یار، قۆڵی گـــوڵ، جوانە، 

نەرمونـــۆڵ به داب ده یســـڕێته وه  به ئـــاو و تاو ...

منجوانیمبۆتۆیهتۆشئاوێته
مننیگاملهتۆیهتۆشلهئاوێنه

ئهوینڕووتیدیوتۆشجوانیخۆت
تۆئهوینداریخۆتیوعاشقترلهئاوێنه

ئەوینڕۆییومنیبردلەگەڵخۆی
نوریدیدهمگشتیبهالیتۆوهڕۆی

ئەویـــن و جوانـــی و ژان، خۆشه ویســـتی هەرمان، چاو و خه ت، 
خـــاڵ و برۆ، گشـــتی هـــات و لەگەڵی ڕۆی و هاکا بردی، بوو 
بـــه پەیکـــەری ئاده می، گرینگـــی ئەوین و خۆشه ویســـتی خوا 
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پێوه نـــدی عاشـــقانەی ده نگی حەوا ... 
 

کهدهڕوانییهمنلهشیشمدهبێتهدڵ
ڕوانینیمنبهدووچاوههەمبهدڵ

لێـــره دا ئەویـــن و خۆشەویســـتی ئاوەژوون، بە نۆرە و ده ســـتەوایه 
هـــەر وایـــه  یاســـای گـــەردوون. زه مانێـــک ئـــەو خوازیـــار نەبوو 
ئێســـتاش هەر ئەو بـــه دوایدا هەڵوەدا و ســـەرگەردان، نه بەهاتن 

و نـــه بەمـــان و بـــه دەیان نەهاتـــوو به ســـه دان ناچته وه !!!

زۆرسهیرهمنیبێدڵ،ئهویندار؟!
بهههزاردڵکهوتوومهداویدڵدار!

مـــن، گڵـــی بـــێ دڵ مـــردوو مـــات، بێ النـــه و الت، ســـه یره 
ئێســـتا وام بەســـەرهات. چ خۆشـــه  ئەویندار بـــوون وا بە زوویی 

گرفتـــار بوون.
بەڵـــێ چـــل هـــەزار ســـاڵ قالبی ئـــاده م لـــه نێـــوان مەککه و 
مەدینـــە، ڕۆنرابـــوو. هەمووکاتـــێ گشـــت چرکـــە ســـاتێ لـــه 
گەنجینـــه قاتـــێ گەواهیر ده خـــرا ناو زه واهیر، لـــه  غەیبه وه  زۆر 
شـــت هـــات بـــە چەنـــد قـــات، لـــه زات، به مـــات بـــۆ ده روونی 

ئاده مـــی پر کاره ســـات.
کـــه نۆره  گەیشـــته  دڵ هێانەی مەلی شـــوێنی بـــاوه ڕی زل، 
چوونـــه بەهەشـــت، هێنایان چەند ته شـــت گڵ كـــە به ئاوی ژین 
پڕژێنـــدراو بـــوو، له ناو جەنـــەت له ژێر هەتـــاوی ئاگرین، گڵ 
بـــوو بـــه دڵ و بـــوو بەخشـــتی کل، دڵیـــش نێژرا له ناو لەشـــی 
ئاده م، ســـا ئه وجار بۆ پاراســـتن ده ســـت پێڕانه گەیشـــتن، یاساوڵ 
و قـــەڕاوڵ ڕۆیشـــتن، ئەرکی له ســـه ر شـــانی شـــای پاشـــایان 
ڕه وایـــه  چاوه دێـــری ده ســـکردی خـــۆی و هـــەر خۆی لـــه الیه ، 
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ئەمه چییه ؟ شـــتی وا نییه،  ته نیا خۆشه ویســـتییه  سه رخۆشـــی 
و مەســـتییه  گەوهەری موحیبه ت بـــه کەرامەت قەدر و قیمەت 

لـــه ناو دڵـــی ئەوینداران شـــایه نیتی لیاقه ت، ئەو ســـەداقەت 

بڵێسەیئەوینیمنگەشاوەلەوساتەوە
كڵیدڵیئادهملهنێومهککهوتایفهاتەوە

ئـــەو عەزه مـــه ت و لوتـــف و عاتیفـــه  و عینایەت، ئـــەو مەزنی 
و گەوره یـــی کـــه بـــه ئـــاده م درا ڕێگـــر بوو لـــه بـــەرده م دیتنی 
مەالیکه و پەری و فریشـــته  مافیان نەبوو بیبینن هەمیشـــه  ئەم 
یاره  دڵ گه شـــه ، باشـــیان نەناســـی ئاده م و باســـی، به یەکتریان 
دەوت: چ بنیامێکـــی پـــڕ ڕه مـــز و ڕازه  وه ک باڵنـــده  جوانـــه 
ســـازوبازه  بـــه لەنجـــه و نازه  لـــه کوێ هات و بـــۆ کوێ ده چی 

چ ده کا و چ باســـە ...؟
ئـــاده م به هێوری ده یوت: ئەگه ئێوه  نامناســـن، من ده تانناســـم، 
بـــەاڵم جارێ کاســـم، كە لـــە خەو ڕابم بكەن باس و خواســـم. به 
ســـانایی هەڵدەدەم شـــوناس و ناوتان. به ســـەرنجه وه  ئەم کۆمەڵه 

ســـەیر و مانییه  نەیانده زانی فانییه .
ئیبلیـــس واق و وڕ مابـــوو لـــه  نیگاكانی، ســـەری ســـوڕمابوو 
لـــە زانین و لێزانی، بە چەپ و ڕاســـتدا ده یڕوانی. حەبەســـابوو 
کـــپ، دەم و زاری ئاده مـــی کراوه  دی وتی: ده بێ ئەم گەنجینە 
پـــڕ لـــە ڕازە، ڕێگایەکـــی هەبێ بـــۆ چوونە نـــاوی، بۆیە داینا 
داوی. چـــووه  ژوور ژیرانه ڕوانییه ده روونی، بیچمێكی بچووک 
هەرچـــی له ژیان، بـــۆ ژینەوه ر، ژینی جیهان پێویســـتیتی تێدا، 
دەبینـــرا ژوان ده کـــرا. ئاســـمانی لـــەده ر لێره  بووه به ســـه ر وه ک 
ئەویـــش حەوت قـــات، هەرقات بـــه کات کاری چاک و مات، 
مێشـــک و خەیاڵ، خەو و وشـــیاری، بیر و هزر، هەستی دیتن، 

بیســـتن، چێشـــتن، بۆنی و مۆنی و نووستن ...
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لـــەش بـــه وێنـــەی ده شـــت و زەوی دار و دره خـــت ســـه وزە و 
گیـــا لـــه بەرامبـــەر مووی ســـه ر و تووکـــی ورد له بـــەدەن ڕوا، 
خوێنـــی دەمـــار ڕه وان وه ک ڕووبـــاری ڕوونـــی ســـیروان، کێـــو 

وه کـــوو هێســـکی لـــەش و ....
لـــه گشـــت خـــاڵ و خه تی ڕوو و نـــاوی حیکمه تێـــک بوو بۆ 
شـــه یتانی و بەدفەڕی. بەاڵم که گەیشـــته  دڵ، زۆر به وردی و 
جوانی کۆشـــکێک ســـازکرابوو، هەڵچنرابوو هەر وه ک سەرای 
پاشـــایان پێش گەیشـــتن بـــه دڵ کۆڵەکەیه ک هەبـــوو، به گڵ 
دوو دوو نـــاوی بـــوو پەراســـوو، له ناو ئەم ســـینگه  پـــان و بەرین 
و ئەمینـــه خزرابوو دڵی بەتینی ســـاف بێ خـــەوش. ڕێگایەک 
نەبوو شـــەیتان زەفـــه ری پێ بەرێ، زۆر هاتوچـــوو ڕاما ده رێ، 
کەلێنێـــک شـــوێنێک خۆی بخاته  ســـەرێ، نەخێـــر نەبوو هیچ 

ڕێ هەتا دەرێ.
وتی: گشـــتی ئەم شـــتانه ســـەهل و ئاســـانه، بەاڵم ئەو دڵەیه 
دەمـــکا هەراســـان، گـــورزی گـــەوره  لێـــره  ده خـــۆم، بـــه خـــەم و 
گـــڕژی و بیـــری تیـــژ هاتـــەده ر. هەرکـــه س لـــه دڵێـــک الدا، 
الداوی هەمـــوو دڵێـــک دەبـــێ و هەرکـــەس تـــەک دڵێک بێ 
الی گشـــت داڵن بەقـــه در و قیمه ت بێ، بـــه مەرجێک ئەو دڵه  

دڵ بـــێ نـــەک هـــەواو و هـــەوه س نەفـــس و زل بێ.
ئیبلیـــس چـــون بـــه ناهومێـــدی و بـــێ هیوایـــی گـــەڕاوه  بـــه 
مەالییکـــه ی وت: خەیاڵێـــک نییـــه  ده ردێکـــه  ده رمانـــی نییه !؟ 
ئەو کەســـه  نێو بۆشـــاییه  خواردوخوارده مەنـــی گەره که ، مەیل و 
شـــەهوه ت و هەوه ســـی تەنیا جارێکه، برســـی بوونیشی کارێکه  
زوو دەکـــرێ خـــۆی باوێیـــه  ســـه رێ، مەخابـــن لەناو ســـینگیدا 
کۆشـــکێکی ئەمیـــن هەیه هیچ ڕێگایەکـــی نەبوو بچمه ناوی 

نازانـــم چ بـــوو ناوی؟
فریشـــته  وتیان: جـــارێ زۆرمان ماوه  هیچمـــان نه زانیوه ، چونه  
الی خالقـــی تـــاک و پـــاک و چـــاک ئافرێنـــەری هه مـــوو 
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خاک، بیری شـــل و ڕه وشـــتی چاک وتیـــان خوایه : تۆ هەموو 
شـــتی، عالـــم و عـــه دل و عه زیمی ماوه یه که  به مشـــتێک گڵ 
په یکه رێکـــت تاشـــیوه  گـــه وره  و زڵ نـــاوت ناوه  ئـــاده م، بۆ پێمان 

ئه مـــه  چییه ؟! ناڵێی 

ڕه نـــد  جێگرێکـــی  زه وی  بـــۆ  ده کـــه م  چـــێ  فه رمووی:مـــن 
و قـــه وی، ئـــه وه ی ئێســـتا هەیكەلـــە،  ســـەرناگرێ كاری په لـــه  
گـــه ر تـــه واو بـــووم لـــە كاری ئـــەوی، دایده نێم له  ســـه ر ته ختی 
خونکاریـــی زەوی، ئه وجـــار گشـــت شـــت لـــە ئاســـمان و دەریا و 

بـــەرێ، دەبـــێ لـــە ئاســـتیدا كڕنـــۆش بەرێ.
تێكـــرا وتیـــان: ئـــه وه  زۆرییـــه  ملهووڕییـــە، چـــۆن ده بـــێ ئێمه  
ســـۆجده ی بـــۆ به ریـــن ســـه ری کڕنۆش نوانـــدن تنێ بـــۆ تۆیه ، 
نه مانده زانی که ســـێکی بێ شـــه ریک و بێ مه کان نه که ســـی 
لـــێ بووه نه  کەسیشـــی لێ ده بی نـــه ژن و مناڵێک، بۆ خۆی 
دابنـــێ  جێگرێـــک، بـــا جارێکـــی تر ســـه یری بکه یـــن ته وافی 
بکه یـــن بزانیـــن ئه و شـــایه نه  چییه  ده بێ ســـوجده ی بۆ بکه ین!؟

لـــه  ده وری ســـووڕان و گه ڕان، باشـــه  خـــۆ ئه مه  ته نیـــا له  ئاو 
و گڵـــه  الیقـــی ســـوجده  و شـــایەنی شـــایی نییـــە، لـــه نادیارەوە  

دەنگێـــک هـــات و تووراندی ...

بەتەرازویبینینئەوینناكرێپێوانە
وەرەوردبەوەوبەچاویمنلێیبڕوانە

وتیان:بـــه  ڕ واڵـــه ت وێناچـــێ کایـــه  بـــێ ڕه نگبـــێ لـــه  ناخه وه  
سه یروســـه مه ر بـــێ، وه رن بـــا بـــاش لـــه  ســـیفاتی تێبگه ین. که  
ســـەرنجییاندا چوارچێـــوه ی ئـــاده م لـــه  چوار ماکـــی گڵ، ئاو، 
ئـــاور و بـــا، کرابوو چا، گڵیـــان بۆ زەوی دی هەتـــا جووتیار و 
ژیـــن. بـــا، بیهۆنێتەوە کـــەزی برین، ئـــاو ئاوەدانی بـــۆ مرۆڤی 
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تینـــووی ژیـــن، بـــۆ گەرموگوڕی ئاگر داگیرســـا دەســـووتێنی 
گـــڕی بەتین. گه ڕانه وه  خزمه ت خـــوا عەرزیان کرد: جێگرەوەت 
ده ده ی بـــه  کەســـێکی قرێـــژ، پیـــس و خوێن ڕێژ ... تـــه واو ئه م 
وته یه یـــان لـــه  ده م نه هاتبۆده ر کردییان بـــه  زاری و داد و بێدادی 

چـــۆن به  ســـه ریان دا بـــاری  غه زەبـــی خوایی ... 

خوابۆخۆیدهزانێڕهمزوڕازیئهمجیهانه
کهستوانایڕێگرینییهههرشتلهمزهمانه

چرایهککهخواڕووناکیکا
کێدهتوانێبهفووخامۆشیکا

ســـه ره تایەک بـــوو لـــه  ویســـتن و دوور خســـتنه وه ، خـــوا خۆی 
کۆتایـــی پێهێنـــا کاری ئاده مـــی خۆکـــرد، نه فه ســـی خـــۆی 
خســـته  نـــاو ڕوحییـــه وه  ئه مه ش مزگێنـــی دان بوو بـــۆ ئاده می، 
هەربۆیـــە توانـــی گڵ لـــه  ژێر بخاتـــه  بان بیکا به خـــان و مان، 
مزڵـــی بـــۆ چاکـــرد لـــه  ئاســـمان، فه رمـــووی: ده یخه مـــه  ســـه ر 
زه وی بـــۆ ژیانـــی نـــه وی له  ئاســـمان هەتـــا زه وی بۆ پاراســـتن 
لـــه  شـــه یتان و وی، سێسەدوشێســـت هـــه زار چاوەدێریـــان دەكرد. 
پاڵپشـــتی بـــوون تـــا بیپارێـــزن. هـــه م بۆ پاراســـتن بۆ زانســـت و 
ویســـتن هەتـــا کامـــڵ بی بـــۆ ژین سه ربه ســـت بێ تـــا ئه وکات 

هـــه ر خـــۆم ده زانـــم چم کـــردووه  و چم ڕ ســـتووه ...  

عهقڵوئهوینپێکهوهڕۆیینەزهوین
ئەوەیهەیەلهڕاستئەوینهوین

بـــه  کورتـــی و که مـــی و کاســـتی ئاده م لـــه  ســـه ر زەوی بوو 
بـــه  خـــوای سه ربه ســـتی جوبرەئیـــل و مکائیل به  نـــۆره ی خۆیان 
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بوون به  کار ڕاســـتی، دەمڕاستی.گشـــت زینده وه ر و گیانلەبه ر و 
مه خلووقـــی خوا ســـوجدەیان بـــرد بۆ ئاده می ڕه وا، تنێ شـــەیتان 
خـــۆی لـــەوان كـــردە جیا. ســـا ئەوســـا ئـــاده م بۆ دیتن و هه ســـت 

پێکردن ناســـین و ناســـیاو چ بکا چ کار؟!

چجارانوەكئێستابهئاواتنهژیاوم
شەویڕەشیمنڕابوردوتازەلهخهوههستاوم؟!

ئـــاده م، بـــه  ده وری خۆیـــدا ده ســـووڕا و ده خـــوالوه ، لـــه م الوه  بۆ 
ئـــەوالوه  نەیده زانی چ بکا، تـــازه  الوه ، وازی نه مابوو وه رس بوو، 
ویســـتی ســـواری هـــه ور بـــێ و بچێته وه  ئاســـمان الی پادشـــای 

خـــان، لەگـــه ڵ خـــۆی نه یبرد و دڵی شـــکان.

پێیـــان وت؛ خـــه م مەخۆ نرخی دڵی شـــکاوت ده ده ین، ئاهێکی 
لـــه  ناخـــی دڵـــه وه  هەڵکێشـــا، بـــه  تێگـــرا وتیـــان ئەهـــا ئه وه مان 
ده ویســـت، هەناســـه  بـــوو بـــه مـــاک و چـــووه نـــاو ده روونییـــەوه  
ئەویش بوو به پژمین چاوی پشـــکووت به  ژین و تین تیشـــکی 
هه تـــاوی پاکـــی دین)دیتـــن(، ســـوپاس و پێزانینـــی خـــۆی به  
ســـه ردا نواندن و کڕنۆش بردن ئاراســـته ی پاشـــای پـــه روه ردگار 
کڕدن، تێپه ڕی ته مه نی ژینی ئاده م به  زانســـت و دانســـت زکر 
و نـــزا ســـوجده ش تەنیـــا بـــۆ خوا، جه ولـــه ی لێده دا بۆ ئاســـمان و 
حـــەوا فێـــری ژین ده بوو بـــه  ده نگ و نه وا، دڵـــی هه ر الی خوا 

بـــوو بڵیـــێ چاوه ڕێـــی بێ لـــه  بیری نه چـــوو بێ؟
 

بهتۆقهسهمقهتناچیلهیادم
دهکهمیادتبهیادیتۆوهشادم
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په یامی  بۆ هات:
ئـــه ی ئـــاده م بڕۆ به هه شـــت ژیـــان به ســـه ربه ره ، لەوێ گشـــتی 
خۆشـــییەو داری بـــەرە، کـــه ی ویســـتت بخه وه  چت ویســـت بخۆ 

بخۆوه .
دڵـــی هـــەر الی خـــودا بـــوو ئاخـــر ئه وینـــداری بـــوو دڵی لێ 
جیـــا نه ده بـــوو وێـــردی ســـه ر زاری ناوی خوا بوو به  که س شـــاد 
نه ده بـــوو نه یده خـــواردەوە خـــواردن و خـــەو تەنیـــا خەیاڵێـــک بوو، 
دوور لـــه  ئـــەو له  ســـه رچاوان کـــه وت برینـــدار بوو، هەنیســـک 

ژینـــی بـــوو، ئەســـرینی ئاوی بـــوو، خوێناو شـــەڕابی بوو.

ده هەنـــده  و دلۆڤـــان فه رمووی به وان: چار ناچـــاره  هاوڕێیه کی 
بـــۆ پەیاکـــه م؛ لـــه  هەناســـه ی ئـــەو ســـازی کـــرد هاوبـــەش و 
هاوژینـــی، ڕەگـــەزی مێ«حـــەوا« بوو بە ژنـــی. ژیانی به رحەق 
و ڕه وا هەتـــا ســـەر ئێســـقان وەفا، كـــە ئادەم حـــەوای دیت ڕام و 
ئـــارام بوو. ڕامابـــوو ڕوانییه  حەوا، یەکپارچە تـــەال، جا ئه وجار 
کردی به  ســـه ما، تیشـــکی پاشـــا له  ناو چاوانی بـــه دی ده کرا 

ئهیگوڵتۆزۆرشێوهییاریمنی
ئهیمهیوهرهئهمشهومیوانیمنی

 
ده بـــوو هەتـــا کار  زێده تـــر  ئـــاده م  ئه وینـــی  ڕۆژ دوای  ڕۆژ 
گەیشـــته  هه وه س هـــەوای بـــەدی ئەهریمەنی، فـــەڕی گاڵوی 
ئادەمـــی، هەوەس،  پێشـــی ناگیـــرێ به  کـــه س، ئه مجار کاری 
بـــوو به  خـــواردن و خه و و هـــه وه س، به رزترین ئـــادگاری ئاژه ڵی 
نـــاخ و ده روونـــی دادڕی. ڕۆژ ڕۆژی شـــه یتان بـــوو باســـیش 
ته نیـــا ماچـــی لێو و ڕامووســـان بوو ئه و بانە که  مێشـــکی تێ 

خزیبـــوو به  ئـــاوی فریـــو ڕزیبوو.
له  ئاکام دا ...
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ئا وای ڕۆل گێرا ئیبلیســـی فێلبازی شـــەیتانی، خۆی گۆڕی 
وەك پیرەمێردێكی نوورانی. پێیوگوتن بۆئەوەی هەمیشـــە بمێنن 
لـــە بەهەشـــتێ، لـــەو گوڵـــە گەنمە بخۆنـــن تەنیا یەك مشـــتێ. 
لـــه  فه رمانـــی خـــوا کـــه  پێشـــتر ســـەرنجی بـــۆ ڕاکێشـــابوو به  
ڕێگای الردا الیدا، کاوی به  ســـه ر دادا ئیمان و بڕیاری ڕادا. 
مه خابـــن ئه وکاتـــه  ڕۆژی ڕه ش بـــوو ئاده م و حـــەوا الیاندابوو له  

یاســـا، تاوانبار شـــه یتان نه بـــوو ئاده م بـــوو وای کردبوو؟!!!
بۆچـــی کـــه  نـــاردم بـــۆت حـــەوا چوویـــه  هه وا؟بوویە شـــێت و 
ماخولیـــا؟ یاســـات بۆ نه بـــوو ال ڕه وا، گه نمت خوارد و خۆت لێ 
نه بـــوارد؟!! منـــت له  بیر کرد شـــەقت لە بەختت هەڵـــدا ...ئه وه  

فه رمایشـــی خوا بوو ئـــه و ڕۆژ ...

یاریمنبوویڕۆژێکلهڕۆژان
نهمائیترخەیاڵیڕۆژیجێژوان

بڕیارێکی هه ستیار له  خواوە بۆ مه الییکه :
ئـــاده م له  به هه شـــت شـــوێنی پاك ئـــاكاران، فڕێـــی دەنە زەوی 
شـــوێنی دڕنـــدە و گیانـــداران، تانجـــی هه ڵگـــرن له ســـه ر، لـــه  
حه بـــای پاشـــایان بیخه نـــه  ده ر بەڕیکەنـــە دەر، ئـــه ی حۆریانـــی 

جه ننه تـــی ده هـــۆل و زوڕنـــا وه گـــه ڕ خـــه ن بیکه نـــه  ده ر ...
ئه مـــه  چ بـــوو؟ بە بـــه ردی چاره ڕه شـــی فریوی قومـــاری، له  
بیرچوون به  ســـه ر شوشـــه ی چاره نووســـی خۆخوازی و که مته ر 
خه مـــی چـــوون. ئاده م خۆشه ویســـتی جـــاران وای لێهات کپ و 
مـــات کـــه س بـــه  ده ردی نه دەهات کاس و تاس، ســـه ری وه به رد 
که وتبـــوو چـــاک هێشـــابوو. زانـــی کردوویه تـــی ناشـــوکری و 
هەڵـــە، بـــه  لوتف و نـــاز و نیعمه تـــی نه زانیوه  قه دری، ســـه دجار 
لـــه  خـــۆی کـــردووه  غـــەدری، گریـــا و پـــاڕاوه  به  تونـــدی ....
فرمێســـک وه رانـــدن ببـــوو کاری شـــه و و ڕۆژێ، ده ڵێـــن چوار 
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ســـه د ســـاڵ بـــێ پســـانەوە خوێـــن بـــه  کوڵ گریـــا ئـــه و کاره ی 
نه کردبـــا بریا ...

ڕۆژیکـــی ڕۆژان ده نگێکـــی هێـــژا فه رمـــوی ده بێـــژه بۆ وات 
کـــرد منـــت ژێـــر پرســـیار بـــرد بـــۆ که المـــی ده ســـت کـــرد بۆ 
نـــه زان؟ لـــه  مشـــتێک گڵ بـــۆ پـــاک و به رینی دڵ گـــه وره م 
کـــردی خۆشـــم کرد شـــل وتـــم هه مووالیـــه ک ده بێ ســـوجده ت 
بـــۆ به رن، بـــەاڵم ئیبلیس نه یبـــرد کڕنۆش، زۆریـــش بووی بووم 
پـــه رۆش. له  عنه تـــم کـــرد بـــه  جودا لـــه  خـــۆم دوور کـــرد فڕێم 
دا، قـــه دری خـــۆت نه زانـــی تـــۆ ماف نه ناســـی شـــوکرانه  بژێر 
نه بـــووی دوژمنـــت بـــه  دوســـت گـــرت به  قســـه ت کـــرد. مه که  
لۆمـــه م ڕازی بـــه  مه ڵێ وا نابێ ســـه برت بـــێ ئه ویش چا ده بێ 

 مافیخۆتهخوایهتۆیبانوسهر
خهتایمنبووئهمجاربمخهسهر

خوایـــه  گیان تـــۆ خوڵقێنه ری هه موو جیهانی پاشـــای زه وی و 
زه مانـــی. بمبـــوره  ئێمه  ناته وانین ڕۆژێـــک ده مرین و فانین هه ر 
تـــۆی هه رمانـــی، تـــۆی ئێمـــه  داماوین، که ســـی بێ که ســـان 
هـــه ر تـــۆی فریـــادڕه س چیتـــر ســـه برم نه مـــا تاقـــه ت ناهێنم به  
ئه ســـرین و فرمێســـک ژیـــان ڕاهێنـــم، چیتر خارم مه که  به ســـه  
خوایـــه  هه رچـــی کـــردم هه ڵـــه  بـــووم لێـــم ببـــوره،  منـــت ئافراند 

ڕوحـــت له به رنـــام ئه مجـــاره ش زینـــدووم که ره وه  

گهرسەوزەم،گوڵم،یادڕکوداڵم
دەستكردیتۆم،چگەیوومیاكاڵم

چـــون گریـــان و ژانـــی ژین هه ژێنی ئـــاده م له  حه د بـــه ده ر بوو 
هه تـــاوی به تینـــی ڕه حمـــه ت جارێکی تـــر وه ده رکـــه وت جییایی 
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نه مـــا ئاشـــتی و ژوان ســـه رکه وت، خـــوا به خشـــی ژیانـــی تازه  
بـــه  ئـــاده م ژینی فانـــی به ربه ره کانـــی ته ک شـــه یتانی، ئه ویش 

خۆشـــحاڵ و شـــادان شـــه ڕێکی تر ژیانێکـــی تر ... 

کۆتایی
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