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   یدای سرآوسه شهشخ 
  

 جیاتی من  لهی وا چۆن  چه س به  ناآه:یگوت  ده وه  پرسیاره بهآا،  شه ك بای مش ده ییدا وه  تووڕه شخ له
  ؟ ڕآی نووسیووه موفه
یداخی سووریان  دان به  سه به. خانی ئاخنیبوون  دیوه  و له وه عوامی خۆی آۆ آردبووه وم و ئه موو قه هه
  وه  بۆ خواره وه  میچه ر و له م سه ر بۆ ئه و سه ر و له و سه ری دیوار بۆ ئه م سه نافیان له یان ته دهواسیبوو،  هه

  ی آۆنیان له رخه ك دوو دووچه یه. واسیبوو یان و بیستانیان ل هه پفدانیان فوو دابوو و ده.  وه شۆڕ آردبووه
و  نگكراو و شتی له آری ڕه نگ و آۆشه نگاوڕه نی ڕهنگگرتوو و شیال ی مسی ژه نجه  بۆ هنابوو، مه وه شاره
  . ته بابه

 خۆسووڕدان فر آنیكی ی ته وه یویست تیایدا سووڕ بدات بۆ ئه  و ده وه آه  مسه ه نجه  ناو مه شخ چووبووه
ر  ر هه سه به قوڕتی آفهوت و  آه  پشتدا ده ما و به  ده ر و به و سه چوو بۆ ئه ر ده سه م ی لهم قوون ببت، به
  .وت هن بكه  ژر بای و نه نه بده  خۆهه له  په وتن به آه  ده وه فریای ئه
سوندیان خواردبوو تا .  خوندا گرتبوویان  له وه  منایه  له  بوو آه پیاوكی دونیادیده باس، پیره مام هه

گوتی ،  وه خواردنه ده ی ل نه  و قسه هاتبووهآیاندا   ته سیوای له ن، آه ی نه  قسه م به  به،مرت لی بپرسن ده
، ئستا باسی  ر بۆ خودا باشه بوون هه ، تووڕه"بدی خودا عه"  یان ناوناوهتۆیی خودادا  وره  گه لهقوربان، 

  ؟ م قوون بادانه بت ئه یب نه ین یان عه  بكه آه ڕآه مووفه
ك  یانیه موو به  و هه وه آرده ش ده سمی خۆی ڕهر و  م سه ست به ی شه  نزیكه یشتبووه نی گه مه شخ ته

  ی ورد و بچكۆله، جوانآان هقامكآرد،  ور ده شالو بۆ چه یان بۆ ده نجه ستوپه آرد و ده سمیان بۆ چاك ده
، گوتی باسی  وه وابووه ڕه ی نه آه ییه هشتا تووڕهخواردبوون،   ژیانیدا دۆشاویشی پ نه  له دیار بوو آه

  .یانردووآ هه
 خۆ   ناوی ئسک و پرووسکی له  بن آه فامه  نه تیوه و هه و به ن وت بانگ بده  مزگه تۆزكی تر لهبۆن  -

الی وا   من ساحبی مه . وه  خۆمیشه بات به شی و بابیشم نه به یای بیاللی حه ، دوو بانگی باشتر بدات و حه ناوه
ری   و ئاوا به  فری بووه توونه و چه  ئه آه  نووسینهڕآ و موفه ر ئه هس لهم  به .بن ش پم فر ده وردآه بم منداه

 ورگ و  ن به  بكهرك زهك دوو  یه   بنره روشانه م ده  لهاندوو، ڕ گه روشه دهی  ئاده.  نگ نابم لگرتووم بده
ری  نجه  خه له روشی باش  ده ڕۆژی وادا له.  خكردووه  به ڕۆژه م م بۆ ئهروشی چاآ ده. یدا و بیكوژن نگه سبه
  . وه سكدا زیندوو نابته رآه ی هه برغه  قه یت به نگاوی باشترن، بیانكه ژه
  

دا  لدهوای ی   و قرقنه وه بووه رده  زوو زوو بای ل به وه  منداییه ر له رم بوو هه ی پشتی نه  ببه شخ آه
م   به،رلووتیان شنی به  باوه ستیان آرد به  خوێ دهمك خۆی جوند و خزم و آه. یسووڕاند مالوالدا ده به
  .  یشیان سرآوسه مه ئه. و  ئه وه ئه:   قسه وه وته آه لیانشخ . ن  با بدهیانست ورا باش ده یان ده نه

آجار وا خراپی  ویش شكور آاركی یه ن و ئه وره گهردووآتان  هه  ماشهو تۆ  قوربان، خودا :باس گوتی مام هه
یی  وره می خۆت و گه ره  آه  به ئیشه.   زیاتر نییه وه  و له ڕآكی نووسیووه ر موفه مدولیال هه لحه ، ئه آردووه هن

  وه لی شاخه و آه وتت به ، تۆ چوویت میحرابی مزگه ال نییه تای مه  خه ش وه وه  دوای ئه. خشه خودای ببه
وخوار  ره  بازیش ناورت تیای سه ڕووانت آه دا ده ۆهو د ر ئه سه ، میحراب بنی چۆڵ به دروست آردووه

 ترسی  مرت له  ترسی خوداش نه پیاو له. دیت وێ و بانگی پ ده  ئه ینریته ڕۆژی پنج جار ده. بفت
  ... ژیانی  هل ترست شی نهگیانی خۆی  لهال  مه. مرت  ده وه خواره وتنه آه

یان  ، تا ئستا ده ڕآك نییه ر موفه  ههبم، ت ده  قسه  آه آه  مه قسه: تیباس بی و گو  مام هه ی به آه قسهشخ 
ی خۆ   گۆڕی بابی، ئه ری به الش سه  مه.م لبدزت آه نعاته وت سه یھه ده  و قوڕمساخه ئه.  ی نووسیووهجار

  .م  ڕای خودا ناده نان له
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، زوو  آانه واسراوه  هه ستره  ئه آك له ریكی یه روشك خه آانیدا چاوی لبوو ده ڕاستی قسه  ناوه له
  ! وه ، الآه وه یت، الآه آه  چی ل ده وه  ئه تیوه هه: تیخوڕیی
و  ئهی پ بكات،  مه برسی گه روشه با دهتی آردوویت،  غه  سه آه بوونه باس گوتی قوربان تووڕه مام هه

  ؟ ت بۆچیه یه ستره ئه
ی  نجه ر په ونم و هه  خه تی لبت، هاته حمه زار ڕه ر بابم، هه وبه مه باس مانگك له شخ گوتی، مام هه
توومانم ل  ی شایه نجه سیبت و پهی من بابی خۆم نا هنده. آشا  ڕاده یه ستره و ئه شیاتوومانی بۆ ئه

ر له بوو آه وه ستی ئه به ت، مهبینیبت، به مانه جا نازانم زه.  دایه وه  خد م ئه  چی ل ره هو ئری  یه ستخ 
  . بووه یداآردندا آۆڵ نه  په  پاره ت له  بابم قه. یه پوه

یی  وره ینی گه  به ا له یش موكی خۆت، ئینشه  و ئمه تهخان ئی خۆ ی قوربان دیوه باس گوتی، ده مام هه
  آیشه یه  ماوه.  بیستووهم م سرآوسه  منیش ئه؟  چییه یه له سه م مه م ئه  به.بین ت ده المه خودا و تۆدا، سه

  .ر گوی ڕۆز  سه چته  ده  ورده زت ورده م حه ده رنج ده سه
  ...م   بھاوم، به آه ستره ر ئه سه  ڕۆزكیش وه م گوه دهرێ،  ئهشخ گوتی 

ی  چ نانه نداز و شه آووش و ب و خاآئه و داس و چه ی ئه قوربان، ئه: ی پ بی و گوتی آه باس قسه مام هه
  ... باخ بووه ره خان خراپ قه ین، دیوه ل بكه

 یانی  ره زاجت تك دام، قه  مه  تورآییه و وشه بم، به م ببی زارت ده باس جاركی دی قسه شخ گوتی مام هه
.  نه الیه ، فره جۆره مه ، هه شنه چه مه ، هه نگه نگاوڕه ، ڕه نییه" بالیك"ش  مه  و ئه  سووره زم له ش، من حه ڕه
  ه ل ی بادارییه له سه و مه آمدا بۆ ئه ره فه  سه له. تی تدا بت آه ره بت حه سرآوس ده،   سرآوسه مه ئه

  دا به ره فه و سه له.  فر بووم  م سرآوسه م ئه گرتم، به یان بۆ نه آه بت بایه یب نه عه.  حای بوومسرآوس
 ی آه خته ته و ی آوشت آه واده موو خانه  هه وی تریش آه ی ڕووس و ئهر یسه ن قه ئه.  وه ته ڕاومه ستی پ گه ده

  . یه وره  ئی پیاوی گه مه  ئه. ووهبت پیان خۆش ب یب نه عه، لداگیر آرد
ی من  نده وه ئهم  ، به  شار بینیوومه ك دوو جاریش له  و یه  قوربان منیش بیستوومه باس گوتی، وه مام هه
  .ن یكه آانیان ده ن، شاگرده ان خۆیان نای آهپیاو وره گهبزانم 

  ر ڕگا به ر هه گه مه. م یكه ر خۆم ده  شاگرد؟ هه م به جا من بۆ بیدهم  بهت وا بت،  رێ، شایه شخ گوتی، ئه
  .م می بده هاودهآری  بوبه ئهر بت، و  سه المی خودای له الم و آه زار جار سه سولو، هه ره

، باسی   هیچ نییه خان گوم له ی دیوه روشانه م ده ر زیكری ئه  به خۆم من لهربان باس گوتی قو مام هه
فتن  ر آاری خه  هه ی ئمه وه ئه. شی سووك بوو ت و له قوه ئیمانی بهو  بیبوت آرد؟ ئه هاوفیكر و هاوغاری حه

ر ناپرسیت بۆ  گه دا ناچت، مه یهرگا و ده روویدا ئا به  گه  به  آردووه ره ت ڕۆن و آه دهن مه ئه.  و خواردنه
آان   جار جار گودرژه ت آهو آه ش پاڵ ده آه ر ئاخوڕه ی به لیسه و ته ر ئه سه  له ئستا فربووه.  هاتووه نه

ر   هه  بووه وره  گه نده وه عنا قوونی ئه ، بیالمه تدیوه  نه مكه ی ده  قوربان ده  وه.وزاند گه ر ده سه خۆیان له
  .چت ری تده ۆكی دوو تۆپ قوماشی دووبهپانت

 فریا  نده وه ر ئه  هه وه  پشتیه وتبووه  آه وه  آردنه م قسه  ده  به باس آه  و مام هه ربووه ی ل به آی دیكه شخ بایه
  . شه بۆنی ناخۆ  ماشهم ، به خشه ھاتن ببه  هه  القم له،قوربان:  ترسی شخ گوتی م له بت، به وت هه آه

واسیی و تا پی آرا گوڕی   هه وه آانه  گورسیه ك لهآ  یه دا و خۆی به باس نه ی مام هه نده  گازه شیخ گوی به
 س چوار پ  خشوه م چیچكانه ده ر به ، هه وه رز بكاته رز به ر ئه سه یورا القی له ، نه وه تهرزب  تا به وه خوارده

ورا  یانده  زمانگرتوو نه م گاز له رسینگ، به سه ست له ور ده روشی چوارده هد. مدا  ده وت به پ آه ڕۆیشت و ته
ك پاساریی   قوربان وه قی شخ، وه  ئه یی خودا و له وره  گه  له ماشه: موو هاواریان آرد هه. نن پ بكه

  .فیت ده
.  مكت ماوه م هشتا آه ، به زاره رمه  ئاستت شه ل له  خۆت دت، مه ر له باس گوتی، قوربان فین هه مام هه

   به ستیان بووه  ناو آاردا ده وان له ئه. ن  بكه و آاره یت ئه ی گوند ناده تانه وان و ئافره و جه دی بۆ ڕگا به ئه
  .زنن ده دا ههروو دی سه  قه  به آوو سمۆره ور و وه چنگی به
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ت  ر بیرت نایه گه مه. وژآاری شخی یان محامی گوندم؟ تۆ ڕا یكه ی من بۆ نهد  بوو، گوتی ئه شخژن تووڕه
  ؟یتیاند  شكاندن گه ستتم به چۆن الق و ده

آسی   عه م نییه تی مریه زره حهسمی   ڕه وه  گوتم ئه  بوو آه و ساه  ئه وه  دایكم، ئه وه ره  گوتی، بهباس ههمام 
تانواسیووه  هه خژنهش  .؟ ر وا نییه گه مه  
نی سهتر  بیست مهخژن شوهآدا  یه ستبوو و ناوچاوانی دابوو به  بهری مه  آه وزی له پشتو  باسی  می مام هه
شخژن . م آردبوو آی بستك بایان آه یه  ترسی شخژن له  وانی دیكه بت ئه  نهباس هه شخ و مام . وه دایه نه

وت  مه منیش ده:  آرد و گوتی آه ه نجه  مه ی به اماژه ئ ناگه  چه قورتاند و به لچكی ل هه شخ و  ڕووی آرده
 .ایتسووڕ ده وری خۆتدا هه واردهر چ  هه  به بینی وا آه دهیت لیند خۆش چاوم لبوو چه . وه مه  تاقی بكه وه ئه

آی  ماشایه ر دانابوو، ته سه ستی ڕاستی له  شخ ده  آهی ڕووانیی آه رخه  زینی دووچه ر زووش له ههئینجا 
  .ش ببم وه وت سواری ئه مه  ده:مووانی آرد و گوتی هه
ك گه  ئه خ بهشی خۆی آرد و  وه  پاشه ی به  ئازاد بوو ئاماژه پی آه ستی چه  ده  و به وه رووی خۆی پاك آرده ح

  .آات ت ده حه  پیاو ناڕه مه ئهبت  یب نه عهشخژن : گوتی
   لهم آه آسه عه درۆ  ئیتر ڕازی نابم به.   دروستی آردووه كات آه ب وه  بۆ ئه خودا چاآه  ر وایه گه ئهی  ده -

  .ن ی درۆم پ بكه دا قسه" غریب تارمایی مه " واسرت و سای جارك لهبو خاندا هه دیوه
ی پ  آه  قسهباس ههم مام  به، ویستی شتك بت،  وه ردایه ی به آی دیكه ی لدا و بایه آی دیكه یه شیخ قرقنه

نی آه م باوه  ده به و یببیست  وه  ئه  سنگدایه المی خودات له موو آه تۆ ههخۆ  ، قوربان ده: گوتی  وه پوویه ش 
ماندا  آه ر سرآوسه سه ڕوحمی خۆی بهشكم خودا  به  بژهی   ده. وه ته خوندووینه تكت بۆ نه  ئایه ساه

  .ببارنیت
ر چوار  من هه.  ممدا نییه  ده ، خۆ له  سنگمدایه المی خودا له  آه، وجه گه:  بوو و گوتی ی تر تووڕه شخ هنده

ی شافیعی  ریقه  ته ر من له ده  قه  به سكی تدایه ر آه گه دا مه م وته ، له گرتووه  سینگمدا هه م له آه ریقه ته
   خودا پیخۆشه پی وایه.   تاآتیكه  و زیاتر مایل به قوایه  ته متر بوای به آهدی شافیعی  مه حایی بت؟ محه
 و  ی فیقھدا مامۆستایه سه دره  مه دی شافیعی له مه محه. تكری ب  قسه ی به وه ك له ت وهگیرزیاتر گوی ل ب

 مشتی خۆم ئاوی   خۆم به  وایه وه آوو ئه وه.  یشه هلی قوڕه  ئه س له  ئه  به  آه یه وه مووشی گرینگتر ئه  هه له
تی شخی  دری عافیه  قه ر بۆیه بوو، هه وره ژاریدا گه  هه  شافیعی لهمدی محه.  وه میه  ده ت بهآانی آووالنم آردب

 ی ئستا زایه م شاری غه له. ر بوو به دیسی له المو و حه واوی آه  سایدا ته  پازده له. زانت بیبوی خۆی ده حه
ی  م ئراقه  و هاتووچووی سووریای ئستا و ئه یسر ژیاوه م ، له  دایك بووه  له وه ستینه له  فه ته و آه  ده آه

آی لھاتووی زانستی  زایه  و شاره كدا زانا بووهیگویستن زانستی لی  و له شیعری نووسیووه.  ئستای آردووه
دی دین بیال الحه  سوتان سه جا آاتك آه.  خی خۆیدایه زیكروفیكری ش  له ر بۆیه هه.   بووه واده ی خانه چه بنه

   شافیعی بووه وه مه و ده ر له ئازاد بت و ههمی  ه ست و قه ده شافیعی دا دی مه  محه شامی داگیر آرد ڕگای به
عنای   مه وت جار به بت شافیعی بیستوحه یب نه بیدا عه ره واعیدی عه  قه له .ت هلی شیفاعه ی ئه ریقه  ته به
ی ئوسوی یاسا و  ین بناخهم هآ  یه  به  آه ـ یه"  لریساله ئه"بانگی ناو نی آتبی به  خاوه و پیاوه ئه. یت آه ده

  م به ن، به مه ن بۆ یه آار ناردیا آاتی خۆی به.   و قیاسهری ئیستیحسان داهنه. نرت فیقھی ئیسالمیی داده
شید  له هاڕوون ئه. سیی آاروباری سیا ته رداوه ستی وه  ده  گوایه وه یان آرده مه و ده ی ئراقی ئه وانه هدییلی ڕ
. خشیی بهعاالی  ك و ته باره  خودای ته به  وه رئه به وت و له آه ست نه  ده رآردنهو تاوانبا آی بۆ ئه یه گه هیچ به

  . گوك ڕازی نابت ر به ، هه یه وره زی گه  حه ی بزانم وره  گه پیاوك من به
بارت،   زارت ده نگوین له آات و هه نگ ده ی هه  پووره  لهمت ندك جار ده  قوربان هه وه: باس گوتی مام هه

یان گوم .  گووتوه ی نه لیمه وار آه چ  بیست ساه وه  ئه ی ئمه مه  ئهخۆ. و فی سین خۆتی له  وه تابو لعیلمه
ی  زار هلكه م هه سه ری شخ قه  سه به. یت آه حای نابم باسی آ ده  ژاوه م ژاوه ر ئه به  یان له وتووه  آار آه له
  .مت رده  به وڕۆنك ناخاته یت هلكه بده

ر   هه شخژن له . خی خۆی بووهژمری ش  شوآرانه میشه م هه ، بهمی تۆ رده  به رێ، نایخاته شیخ گوتی، ئه
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 بۆیاخی  رم به  من مووی سه ر آیان پیان وایه گه بیت، مه تۆ نه.  س ڕازی بت، خوداش لی ڕازییه آه
سك  ر آه گه  مه. گومان آردووم  خۆمت ل بههلی ستیت ئه به ده ی وام بۆ هه  قسه؟ وه مه آه ش ده نگلیزی ڕهئی
  .بت ش نه میرولموئمین بت دی لم ڕه ئه

ك  رچیه من هه. ی خودا بوویت  پمه ی له زار ڕق، ده  هه  و ماشه یه ههتۆ دكت م  وره باس گوتی گه مام هه
ی  م ئاغاخان و ده ر ده ، هه ڵ منته گه ی له ر بـم شخ و ده هه. ر خۆت  سه یته یخه ر ده آسه هبم تۆ ی

 قوربان  وه.   خزمی خۆمه ی آوره ید و ده م سه ی، ده آه  نه ی آوره م شخژن و ده ر ده ، هه ڵ منته هگ له
 خۆ . وه مه  هیچ بكه رژت بیر له رم ناپه دام سه كه و خه  بیری ژیانی ونبووی ئه  له  هنده خودا ئاگای لیه

 حای نابم، آام  فووی پیادا بكات هیچت لت ئاوا روشه و ده  تا ئه،  هیچ نییه ب گوم له غه به ر غه به له
  ؟، قوربانمیرولموئمینین ئه

ر بۆ تۆزك ڕۆن و  ی هه راوهوریایه و هه ، ئه  گۆشتمه بت له  ئسكیشم نه میان له باس ئه مام هه: شخ گوتی
ختم   و تاج و تهیت ببهرم  یسه ردی قه  ده   به آته ره تی، تۆ گه نا آوڕی شخی خۆیه ، ده وه ته  ناوه ی زیاتر ره آه

ر چواران  سه  پش و له ره وهروشكم ناگات،   گوی هیج ده  به  آه  بنه و قسانه واز له. یت بكهل داگیر 
ر بۆ   من تانژیم هه ره  وه.م اك بدهشكم بازكی چ  به و گوریسه  ئه تهستم بگا ر پشتت و ده  سه  با بمه سته ڕاوه

  . ڕاوێ ویستووه
ر بت نوری  سه المی خودای له الم و آه تی موسادا سه زره ڵ حه گه ی له  قوربان ده گوتی وهباس  مام هه

  .ن آه ما ده ت سه  فیكه ڕ و ماتت به مما شوان، مه شوانكیت ئه.  وه خودات بینیه
ستی   ده ر پشتی و گوریسی له  سه ستا و شخ چووه میدا گاوگۆلك لی وه رده  به لهباس ڕۆی بۆ الی و  مام هه
.  یه آرۆآه  سوور و پفدان و گوریس و شه ستره موو ئه و هه  ئه یووانییه  ده وه رزیه و به له.  ئاند وه خۆیه

ك دوو  ، یه وه خوالیه  مزراح دهووآ  وه، ره  مسگه زار ساه تگوت هه  و ده آه  مسه ه نجه  ناو مه بووهشخژن چوو
   له وه ره و سه خ بهش. ر پگرتنیان بوون نگه ریكی له آان و هندكیان خه رخه ر دووچه  سه ق چووبوونه فه

 .یی لی دا بیستساهنی  مه تهوای  آرد و هه ی ده پشكهو جاندا چاوی ڕشكه یه  هه تان و له یبه  حه خۆشیان و له
   له  و زرمه  وه ربووه به پشتدا  خان ترازا و شخ به ڕای دیوه  داره  گوریس له. خۆی دا آانكی به تا توانی ته
  . ستا قوونی هه

  آهشخژن . ون  توخنی آهورا یانده سیان نه م آه  به،ھاتن و ڕووی هه ره خان به هلی دیوه خزم و خوش و ئه
شخی شخان ی  ده: ستا هاواری لھههات،  ی ده  بزه وه رخۆیه به رم داهاتبوو و له ری گه  سه آه  سووڕدانه به
  . قی آردووین ی لبگریت، خۆ ماشه و بایه ری ئه  شیفا بۆی و به ی به یت و بیكه شكم ڕوحمی پ بكه به

باس  هه:  گوتی وه ڕاآشاویه   به وه و خواره نووز له و نووزهنق  زار نقه  هه باس و به  مام هه شخ ڕووی آرده
وی  ئهباس،   هه. ترساوم م ڕۆژه  له ئای آه. ی  بكه  خۆت ماره وت و شخژن له رگت بكه رگم پش مه ترسم مه ده

  !یت یكه  تۆ نه من آردوومه
ی  آه آسه یری عه فات بۆ بنت، خۆ من ناورم سه شی  خودا ئیشه  قوربان، وه آوره: باس گوتی مام هه
  م سرآوسه ، قوربان، ئه وه  دوای ئه. آه ره گه ی وام نه به  وهم  بهقوربان، تم،  جاه خه. م خانشی بكه دیوه
  .ڕت گه  تۆ ده ر به هه
وام بوو ع ئه و مورید و رویش دهر  ههو آی لدا  یه  شخ قرقنه وه م ئای ئای و هاوار هاواره  ده دا به و آاته له

  .ھاتن ههوپاش  پاشه
 جارێ  وه  ئه،ڕوات  پشتونت آورتتر ده ، دوعات لهشخژن: گوتییركی شخژنی آرد و  سهباس  مام هه

  .وت آه ر شیفا نه یان به مه ئه
عسوم  هلی مه ر بۆ ئهبن دوعای خ  جیاتی هه  له ردینه نامه :آان و پی گوتن  ڕاآردووه وجا ڕووی آرده ئه
ی تر  نده وه رگای قوونی ئه بت ده یب نه  عه وتنه و آه وا به ت ئه یه  شیفای بۆ نه م جاره  ئههی ن، وه بكه
وخوار پ  ره تان سه م یاه ، ئه م گونده ر ئه ك هه ، نهیدا خۆی ڕابگرت خانه و دیوه  له یه  و پیاوم هه وه آرته ده

ڵ  یان تكه خر و به ه گژووژن، نموویان  هه دووهودیومانی قآر ی ئه و یاه  ئه  آه وه تهو آا  له.آات چۆڵ ده
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  . آردووه
  

  شید ڕبوار ڕه
٤/٦/٢٠٠٧  
  
  
 

 


