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ئەڵێن ئەوانەی خەمی گەورەیان هەیە
خاوەن پێکەنینێک زۆر نایابن
دەی ئێمەی ئەهلی خەفەت " تایبەتین "
لەهەموان پڕ خەمترین
لەهەموانیش جوانتر پێدەکەنین

بۆ هەر پێشنیار یان ڕەخنەیەک لە ئەکاونتی تایبەتی خۆم
لە ئنستاگرام ئاگادارم بکەنەوە  ،ناوی ئنستاگرامم shna.saleyi
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پێرست
پێشەکی :
بەشی یەکەم  :من خەم دەنوسم
بەشی دوەم  :مامەڵەکردن لەگەڵ خەم
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پێشەکی
بەناو خوای گەورە و میهرەبان
بەناو ئەو خوایەی خۆشی و ناخۆشی لەدەستدایە
ئەم کتێبە پێکدێت لە دوو بەش
بەشی یەکەم  :تایبەتە بە نوسین لەسەر خەم نوسینەکانم پڕ ئازارن
بێ نازن بریندارن  ،من خەم دەنوسم خەم دەالوێنم لەگەڵ خەم دەژیم
بۆیە یەکەم بەشم ناونا " من خەم دەنوسم " مەبەستم لەوە نیە دڵتەنگی و
بێ ئومێدی باڵوکەمەوە
بەڵکو ئەمەوێ خەمەکانم بخوێننەوە  ،ئازار هەر ئازارە کێ دەزانێ
لەوانەی ە نوسینێکم باس لە ئازارەکەی تۆش بکات
بەشی دوەم  :تایبەتە بە مامەڵەکردن لەگەڵ خەم  ،ژیانکردن لەگەڵ خەم
بەڕاستی سەختە بەشێوەیەک بژیت وەک پیرێکی پەککەوتو چاوەڕێی
مەرگ بکەیت  .....پێویستە بەدوای چارەسەر بگەڕێی بۆ ڕزگاربون لەو
خەم و ئازارانە  ،چۆن بتوانم مامەڵە لەگەڵ خەمەکانم بکەم ؟ چۆن
بەسەرخەمەکانم زاڵبم ؟ چۆن بیرکردنەوەی خۆم بگۆڕم ؟ ئەو ڕێگایانە
چین پێویستە بیکەم تاکو بە دڵخۆشی و ئاسودەیی بگەم ؟ چۆن ئەتوانم لە
کەسێکی ڕەشبینەوە ببمە کەسێک گەشبین ؟
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بەش ی یەکەم  :من خەم دەنوسم
گومانی تیا نیە مرۆڤ لە ژیانی توشی زۆر ناخۆشی ئەبێت و
بەهۆیەوە خەمبار ئەبێت  ،منیش وەک هەر مرۆڤێک زۆر
ناخۆشیم بینیوە پێیدا تێپەڕیوم
بەاڵم لەگەڵ هەر ناخۆشیەک هاتم بارودۆخەکەم نوسیەوە
خەمەکانمم نوسیەوە  ،لەوانەیە نوسینێک لە نوسینەکانم تۆ
بگریەنێت چونکە هەندێک جار بە گریانەوە نوسیومن  ،لەو
کاتەی هیچم شک نەبردوە خەمەکەم پێی بڕەوێتەوە هاتوم
نوسیومەتەوە

فەرمو لەگەڵم وەرە بە گەشتێک بەناو نوسینی خەمەکانم

هەندێک نوسینم یەک الپەڕەیە هەندێکی تەنها دێڕێکە
بەاڵم هەر یەکێکی جۆرە خەمێکە جۆرە ئازارێکە . . .

-5-

مرۆڤ کاتێک ناخۆشیەکان ژیان یەک لەدوای یەک بەڕوی دێن
ئیتر لەسەر خەم ڕادێت لە هەر کاتێکا چاوەڕێ ئەکات کەسێکی تر
ڕوی ڕاستی دەرکەوێت
ئیتر بەبیستنی " فاڵن لەپشتەوە خەنجەری لێدایت "
سەری ناسوڕمێ تەنها پێدەکەنێت
بەاڵم چ پێکەنینێک ،،،،؟!!
پێکەنینێک پڕ لە ئازار
پڕ لە بێ ئومێدی و گلەیی لەو کەسانەی لێی نزیک بون و متمانەی
پێیان بوو
من ناوی ئەنەم پێکەنینی جەرگ بڕ
بڕوابکە ئەم پێکەنینە زۆر بەئازارە
مێشک قبوڵی ناکات و پێدەکەنێت لەوالشەوە دڵ ئەشکێت و
ئەتگریێنێت
لەکۆتاییا پێکەنین و گریان تێکەڵ ئەبێت تەواو وێرانت ئەکات
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کاتێک لەو پەڕی بێ ئومێدیت و ژیان ڕەش ئەبێت لەپێش چاوت
بڕۆ بۆ نوێژ کردن
بڕۆ بۆ قورئان خوێندن
بڕۆ سەیر فیلم بکە
بڕۆ کتێب بخوێنەوە
بڕۆ بە نهێنی بگری
بڕۆ شتێک بشکێنە
بڕۆ بۆ هەر شتێک دڵت ئارام بکاتەوە
بەاڵم هانا مەبە بۆ هیچ مرۆڤێک
هیچ مرۆڤێک ....
چونکە هەر شتێک بڵێی لەم کاتەدا لێی پەشیمان ئەبیتەوە و دوقاتی
ئەوە خەفەت ئەخۆی کە هەمو ناخی خۆتت بۆ کەسێک کردوەتەوە
تۆ گەورە بویت  ...وەک گەورەیەک ڕەفتار بکە و خەمەکان خۆت
لەخۆت بگرە
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من لەو کەسانەم
هەمو شتە جوانەکان ژیانم لەناودەبەم چونکە پێم وایە کاتین
نابێ ئومێدم پێیان هەبێ
گۆرانیەکم ال خۆش بێ لە ڕۆژێکا بیست جار گوێی لێ ئەگرم تا لێی
بێزاردەبم
ئیتر گوێی لێ ناگرم
کەسێک بیەوێت یارمەتیم بدات دوری ئەخەمەوە نەکا ڕۆژێک بێت
منەتم بەسەردا بکات
کە کەسێک لێم نزیک ئەبێتەوە چرکە بەچرکە ئەژمێرم تا ڕوی
ڕاستی دەرکەوێت و لەگەڵ یەکەم هەل لەخۆم دوری ئەخەمەوە
بەکورتیەکەی هیچ گومانێک ناهێڵمەوە بۆ لەناوبردن ئەو شتەی
حەزم لێیەتی لەالی خۆم بیهێڵمەوە
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ئەم ژیانە چ گاڵتەجاڕیەکە !
دوێنێ ئەمویست دڵخۆش بم بگەڕێم پێبکەنم خۆم بەجوانترین شێوە
دەربخەم ئەموت خۆمم خۆشەوێ هەموتان دژم بون بە ڕەفتار و بە
وفتار ئەتان شکاندم
ئێستاش نامەوێ دڵخۆش بم نامەوێ بگەڕێم نامەوێ پێبکەنم و خۆمم
زۆر پێ ناشرینە و ڕقم لەخۆمە
کەچی باس جوانی و خۆشی ژیانم بۆ ئەکەن ؟؟؟
ئێوە لەهیچدا لەگەڵم نین لەهەمو بارودۆخێک دژی منن
دوێنێ ئەموت هیچ تاوانێکم نیە کەسێکی پاکم ئەتان وت تاوانت
زۆرە
ئێستا ئەڵێم کەسێکی تاوانبارم خۆم سزا ئەدەم ئەڵێن تۆ کەسێکی زۆر
پاکیت وا لەخۆت مەکە
وائەژیم ئەڵێن هەڵە ئەژیت  ...بەخوا بشمرم ئەڵێن هەڵەی کرد مرد
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بە مناڵی چەنێک خۆزگەم ئەخواست گەورەبم
ئێستا دو هێندە خۆزگە ئەخوازم مناڵ ببمەوە
کوا ئەگەڕێمەوە مناڵی !!
دەی بابگەڕێمەوە مناڵی
سوێند ئەخۆم هەرگیز خۆزگە ناخوازم گەورەبم
*******************
لە کاتێکا لەوپەڕی بێ ئومێدی بوم لەژیان
لە سوجدەیا داوای مردنم لە خوا کرد
پڕ بەدڵ داوامکرد خوا بمباتەوە
بەاڵم نەیبردمەوە و ژیام
لەدایکم پرسی هەمو ئەوەی لەخوام ویست مردن بوو بۆ نەیبردمەوە
؟!
وتی لەوکاتەی تۆ دوعات لەخۆت دەکرد من دوعام بۆت دەکرد
خوا بت پارێزێت و جەرگم نەسوتێ
وتم بێگومان  ...خوا دڵ تۆی دایک ناشکێنێ
بۆ دڵ منێکی ڕەشبین لەژیان
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من تەنها نیم
من خۆمم هەیە
هەندێک جار ڕقم لەخۆم دەبێت
هەندێک جار بەزەییم بەخۆم دێت
هەندێک جار چاکە لەگەڵ خۆمدەکەم
هەندێک جار کێشە توشی خۆمدەکەم
هەندێک جار بەبەزەییم لەگەڵ خۆم
هەندێک جاریش بێ بەزەیم لەگەڵ خۆم
هەندێک جاریش دوعادەکەم لەکۆڵ خۆم ببمەوە
هەندێک جاریش هەوڵدەدەم لەخۆم تێبگەم
هەندێک جار بێزاردەبم لەخۆم
هەندێک جار هێزی خۆمم نامێنێ
هەندێک جاریش شانازی بەخۆمەوە ئەکەم
باوەشم لەخۆم داوە  ...بۆخۆم گریاوم
لەخۆشم توڕەبومە و شەقم لەخۆم داوە
من زۆر سەرقاڵی خۆمم  ...خۆمم لێ بوەتە سەد کەس
ئەمە تەنهایی نیە
ئەمە ژیان منە پڕیەتی لە خۆم و خۆم و خۆم و خۆم
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دایە زۆر ماندوم
بە چارەنوس بڵێ کچەکەم بریندارە چیتر خوێ مەکە سەر برینەکانی
بڵێ بەسە کچەکەم ئازار مەدە
دایە چیتر کێشەکانم بەتۆ چارەسەر ناکرێت
من گەورە بووم چیتر ناتوانم بە گریانەوە بۆالت ڕابکەم بەاڵم
کێشەکانم لەخۆم گەورەترن
بێ هێزم دایە هێزی ژیانم نماوە
دایە دونیا بۆوا ڕەش بوە ؟!
بەشێوەیەک بچوک بوە هەناسەم بۆ نادرێت
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
دایکم  :کوڕم بەڕۆژوبە و نوێژ بکە بادڵخۆش بیت
من  :دایە خۆ من نوێژەکەم و بەڕۆژو ئەبم ئەی بۆ دڵخۆش نیم ؟
دایکم  :بۆ دڵخۆش نیت کچم
من  :هیچ
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کچێک ئەناسم دڵێکی پاکی هەیە
هەمیشە خوای لەبیرە  ...ئەخوێنێت
ئەڵێ سەرەتا ڕەزامەندی خوا ئنجا دایکم ئنجا مامۆستاکانم
قسەخۆشە و هەموان خۆشیان ئەوێ
ئەو کچە قەدەری پڕبو لە کێشە
کێشە لەدوای کێشە ناخۆشی لەدوای ناخۆشی تا ژیانی تێکچو
بەڕادەیک ڕقی لەخۆی و ژیانی بوەوە
نە خوای بیرما نە خۆی
لەناخەوە بەشێوەیک سوتا ترس ئاگری دۆزەخی نەما
هێندە نا داد پەروەری بینی ترس لێپرسینەوەی نەما
هەمیشە ئەیوت من شایەن ئەمانە نەبوم
گۆڕا لە کچێک دڵخۆش و دڵپاک بۆ کچێک دڵتەنگ و ڕوخاو
تەنانەت دڵی بە شێوەک لەژیان شکا ئەوەی پێشتر پێی دڵ خۆش
ئەبو ئێستا ڕقی لێیەتی
هێندە ڕوخاوە ترسی لە پەپولەش هەیە ئازاری بدات
ئەو کچە دایکی پێی ئەڵێ کچە دڵ شکاوەکەم بەئاواتە بەدڵخۆشی
بیبینێ  ....بەڵێ ئەو کچە منم
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شتێک کە زۆر پەستم ئەکات ئەوەیە
هەمیشە پێم وتراوە هەڵەیت
هیچکات پێم نەوتراوە ئەمە کارە ڕاستەکەیە
 ........بۆ !؟
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
گەیشتمە قۆناغێک لە ژیان  ...وەستام
سەیری ڕابردوم کرد
ژیانم هەموی وەک چیرۆکێک هاتە پێش چاوم
پێکەنیم  ...پێکەنینێکی سەیر
پێکەنینێکی بێ ئومێدی تاکو ئاستی گریان
بەخۆمم ووت ئەوە تۆ ماوی ؟ چۆنە ماوی ؟
تاکو فرمێسك تک تک لەچاوەکانم هاتەخوارەوە
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دایە کە مردم خەمبار مەبە بۆ ئەو شتانەی ئەمویست و ببونە ئاواتم
خەمبار مەبە بۆ ئەو ڕۆژانەی بەگریانەوە ئەخەوتم
خەمبار مەبە بۆ ئەو پێکەنینە ساردەی لێوم
خەمبار مەبە بۆ ئەو ژیانە سەختەی تیای ژیام
خەمبار مەبە بۆ ئەو خەونانەی لەگەڵ خۆم بردمە گۆڕەکەم
خەمبار مەبە بۆ ئەو خۆزگانەی ناخیان سوتاندبوم
خەمبار مەبە بۆ ئەوەی ئەموت دایە کەی ئەو ڕۆژە دێ دڵخۆش بم
دایە خەمبار مەبە بە مەرگم بڕوام پێ بکە ئاوا باشترە بۆم
تەنها بم بەخشە  ...بم بەخشە لەوەی نەمتوانی ئەو بەڵێنەم ببمە سەر
کە وتم هەرگیز جێت ناهێڵم
بم بەخشە لەوەی پێم وتی بەهێزم و بەرگە ئەگرم
بم بەخشە کە نەمتوانی دڵ خۆش بم و دڵخۆشت بکەم
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ئازارێک هەیە لەناخم
پشتی شکاندوم
نە ئەتوانم لەبیری بکەم
نە ئەتوانم باسی بکەم
نە ئەتوانم چارەی بکەم
ناشتوانم بۆی بگریم
تەنها بیری لێ ئەکەمەوە و خەفەتی بۆ ئەخۆم
هەر کاتێکیش کە ئەڵێم بۆ !!!
بۆچی من !!!
بۆ بەس من ؟؟؟
بۆ من ؟!
ژیان لەپێش چاوم ڕەش ئەبێت
گەاڵیەک تر لە داری تەمەنم ئەوەرێت
تاڵێک تر لە قژم سپیەبێت
دیسان خەم دام ئەپۆشێت
برینێک تر لەسەر دڵم دروست ئەبێت
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بەڵێ من گۆڕام
لەگەڵ بڕینی قژم ژیانمم گۆڕی
دڵمم گۆڕی  ...خەونەکانمم گۆڕی
ئێستا دڵخۆشم بریندار بوم چونکە زانیم کێ خوێی کرده سەر برینم و
کێ تیماری کردم
ئێستا دڵخۆشم کەوتم چونکە بینیم کێ پێم پێکەنی و کێ دەستی گرتم
ئێستا دڵخۆشم گریام بینیم کێ پێی خۆشبو و کێ فرمێسکی سڕیم و
لەگەڵم گریا
ئێستا دڵخۆشم ڕوخام چونکە هەستامەوە سەر پێی خۆم و بەهێزترم
لەپێشتر
ئێستا دڵ خۆشم دڵم شکا چونکە خۆم پارچەکان دڵمم کۆکردەوە و
منەتی کەسم هەڵنەگرت
ئێستا دڵخۆشم کە تەنها چەند کەسێک پشتمە
چونکە ڕزگارم بوو لە دووڕوەکان
ئێستا دڵخۆشم گۆڕام چونکە خۆمم دۆزیەوە کەسایەتی خۆمم بەهێزتر
کرد
ئێستا دڵخۆشم ئەمانەم بەسەرهات ئیتر لەجارێک زیاتر متمانە ناکەم
لەجارێک زیاتر نابورم
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خەیاڵی من زۆر سادەیە بەاڵم مەحاڵە
خەیاڵی من عشق نیە خۆشەویستی نیە
خەیاڵی من ژیانێک شاهانە نیە
سەرکەوتنی گەورە و بەدەست هێنان جیهان نیە
خەیاڵ من ژیانێکە دادپەروەری تیابێت
ژیانێکە پڕبێ لە ئازادی
خەیاڵ من ژیانێکە بتوانم بێ ترس ڕاستگۆبم
بێ زۆرلێکردن بڕیار بدەم
بێ هەڕەشە دانی پێدا بنێم
بێ دودڵی هەنگاو بنێم
ژیانێک ویستی خۆم و بڕیارەکانمی تێدابێت
بەڵێ خەیاڵ من ژیانێکی سادەیە بەاڵم هەر بەخەیاڵی ئەمێنێتەوە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەو ڕۆژەی من ئەمرم
هەموتان بڵێن ئیسراحەتی کرد
بڵێن بە خەونەکەی گەیشت
بڵێن ئازارەکانی کۆتایی هات
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چ خۆشبەختیەکە کەس نەبێ خۆشی بوێیت
چ بار سووکیەکە دڵت الی خۆت بێتت
چ نیعمەتێکە ترس لەدەست دان کەست نەبێت
چ ئازادیەکە لەهەموان بێ منەت بیت
چ ئاسوودەییەکە نە دڵخۆشبی نە خەمبار بیت
چ دڵسۆزیەکە خۆت فرمێسکی خۆت بسڕیت
چ سادەییەکە خۆت دڵی خۆت خۆشبکەیت
چ جوانیەکە خۆت بەخۆت بڵێی شایەن باشترینیت
دەی تەنیایی ئەوەندەش خراپ نیە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هاوڕێکەم ڕۆژێك دادێت ئەخەوم  ...زۆر زۆر ئەخەوم
زیاتر لەوەی بیری لێ ئەکەیتەوە
ئەوکات نە زەنگی مۆبایل بەئاگام دێنێتەوە
نە بانگ کردنی دایکم
نە دەنگە دەنگ و قسەکانتان
تەنانەت گریان و هاوارکردنیشتان سودی نابێت
ئەوە ئەو ڕۆژەیە هەموان خۆشەویستی و ڕێزی خۆیانم بۆ
دەردەخەن
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ئەو ڕۆژەیە پێم دەڵێن " گەڕایەوە بۆالی خوا "
ئەوکاتە زانیم بەهێزم
کە لەبری گریان بە پێکەنینێک سارد هەموانم تاساند
ئەوکاتە زانیم بەهێزم
کە وەك چیرۆکێک هەمو ناخۆشیەکان ژیانمم هاتەوە بیر کەچی
توانیم بەپێوە بوەستم
ئەوکاتە زانیم بەهێزم
کە ئەبو بێدەنگ بم کەچی قسەم کرد قسەکان ناخمم ووت
ئەوکاتە زانیم بەهێزم
کە برینیان کوالندمەوە چاوەڕێ بون بکەوم بەاڵم خۆڕاگر بوم
نەشکام
ئەوکاتە زانیم بەهێزم
کە هەموان پشتیان تێکردم بەاڵم نەکەوتمە سەر ئەژنۆ
ئەوکاتە زانیم بەهێزم
کە هەمو دونیام تاریک بو کەچی ئومێدم لەدەست نەدا چاوەڕێی
ڕوناکی بوم
ئێستا ئەتوانم بڵێم من بەهێزم
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ئەزانی چی مرۆڤ لەناودەبات !
نا خەم نا گەر ژیانت خەمیشی تیابێت کێشە نیە
کێشە ئەوەیە هێندە دڵخۆش بیت هەست بکەیت دڵخۆشیت لەم دونیایە
گەورەترە
بەڕادەیەک خەوت لێنەکەوێت و بگریت ئەوەنە دڵخۆشبیت
وادەزانی دونیا ئەدرەوشێتەوە دڵخۆشی ئەبارێت
هەموو شتێک پێدەکەنێت
هەموو شتێک لەو پەڕی باشیە
بەاڵم لەپڕا ئەو دڵخۆشیەت نەمێنێت یان بگۆڕێت  ..بڕوات  ..ون
بێت  ..جێت بێڵێت
ئا ئەمە کارەساتە هەرچی ئەکەیت هەرچی بڵێیت ناتوانی ئەوە قبوڵ
بکەیت کە تۆ ئەو مرۆڤە دڵخۆشە نەمایت
هەمیشە هەست بە شکاوی ئەکەیت
بۆشاییەک دروست ئەبێت لەژیانت بەهیچ پڕ نابێتەوە
هەر چەنێک خۆت بەهێز دەربخەیت
هەر چەنێک ئارام بگریت سوودی نیە
لەپڕا ئەکەویت و ئەگریت
ئیتر هیچ شتێک گرینگی نامێنێ الت
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وا هەست دەکەیت دونیا کۆتایی هاتوە
کەچی هەر ئەژیت
لەخۆت ئەپرسی ئەوە من ماوم ئەی بۆ دونیا کۆتایی نایەت
بۆ ناچارم بژیم
بەڵێ تەنانەت ڕقت لە ژیانیشت ئەبێتەوە
بەداخ ئەبیت کە هەناسەش هەڵمژیت
ئاوا بێزار ئەبیت
باشە بۆ ئەم بۆشاییە پڕ نابێتەوە
بۆ ناتوانم لەخۆم ببوورم
بۆ هیچ شتێک باش نابێت
بۆ ژیان ئاوا بێ مانا بوە
بۆ هیچ شتێک الم گرینگ نیە
بۆ هەستم لەدەست داوە
بۆ گاڵتەم بە دڵخۆشەکان دێت
بۆ ڕقم لەخۆمە
بەم جۆرە کۆمەڵێ پرسیاری بێ وەاڵمت بۆ ئەمێنێتەوە
و هێواش هواش لەناو ئەچیت
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من  ...ناوم  ...ڕەگەزم
ئاینم  ...واڵتم  ...ڕەنگم
دەنگم  ...ڕوخسارم  ...خێزانەکەم
هیچی  ....بەویست خۆم نەبوە
هیچی  ....خۆم هەڵم نەبژاردوه
لە هەبونی هەر کامیان لە ژیانم  ...پرسم پێ نەکراوە
کاتێک فامم کرد  ...درکم کرد هەموویم هەبوو
کەچی هەموو ژیانم پارێزگاری لەوان ئەکەم
ئەجەنگم لە پێناویان
تۆش بەهەمان شێوەی من
دەی کەوایە با هەموومان یەکتر قبوڵ بکەین
ستەم لەیەک نەکەین بەبیانووی ڕەگەز یان زمان یان ئاین یان ڕەنگ
یان ڕوخسار یان خێزان
با هاوکاری یەک بکەین و دڵخۆشی یەکمان بوێت
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لەگەڵ هاوڕێ و خزمەکانت چۆنیت ؟
ئاگام لە هیچیان نیە
هەمویانم پشتگوێ خستوە
ڕاستیەکەی هێزی کەسم نەماوە
هێزی قسەکردنم نیە لەگەڵ کەس
نامە بۆ هیچیان نانێرم لەهیچیان ناپرسمەوە
بەم شێوەیەش وردە وردە وا هەمویان لەدەست ئەدەم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
لێرە  ....الی من  ....هەر شەوە
دونیا ڕۆژ و شەوی هەر شەوە
ڕوناکی و تاریکی جیاوازی نیە ڕەنگی ڕەشە
الی من هەمو شتەکان ڕەنگیان ڕەشە
نازانم بۆ ! وا هەستەکەم ڕەش هەموو جیهانی داپۆشیوە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
من لەو کەسانەم پشتگیریم ناوێت
تەنها ڕێگری نەبێت خۆم ئەتوانم سەرکەوتوبم
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ئەوەندە بە لێزانی خەمەکانمم شاردوەتەوە
ئەوەندە بە ساردی ڕەفتار ئەکەم
ئەوندە بەبێ باکی ئەژیم
ئیتر دایکیشم هەستم پێ ناکات
ئەو بەو هەموو هەستەی دایکایەتیەوە هەستم پێناکات
ئیتر ئێوە چۆن بزانن چ ئازارێک ئەچێژم !!
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
باس بێ ویژدانی مرۆڤت بۆ بکەم ؟
هەموان سەیر ئەو پەرداخەیان کرد کە شکاوە
هیچی سەیر دەستەکانی نەکرد چۆن ئەلەرزین
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گەر لێم بپرسی حاڵت چۆنە ؟
ئەڵێم زۆر بێ حاڵم ....
وەک ئەوەی هەموتان هەناسە بدەن تەنها من هەناسەم تەنگ بێت
وەک ئەوەی پێکەنین بەهەموتان درابێ تەنها گریان بۆمن بێت
وەک ئەوەی هەموتان ژیانتان تازە دەست پێ بکات و هی من کۆتایی
هاتبێ
وەک ئەوەی هەموتان لە ڕوناکی بن تەنها من لەتاریکی بژیم
وەک ئەوەی ئەم جیهانە هی ئێوەبێت و من غەریبەیەک بم
نەکەس وەکو من ژیاوە تاکو تێبگات نە کەسیش هەوڵئەدات
لێم تێبگات
وەک ئەوەی تەنها من درک بەم ناخۆشی و سەختیەی ژیان بکەم
وەک ئەوەی سەربازێک بم لەجەنگ جێمابم هیچ ڕێگا چارەیەکم
نەبێ هیچ ئومێدێکم نەبێ بۆ ژیان
وەک ئەوەی هەموان سەالمەت بن تەنها من بریندار بم
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عەسرانێک لەگەڵ خێزانەکەم چوینە دەرەوە
چوینە دەم ئاو  ،لەپێش سێبەرێک دانیشتم دایکیشم هاتە تەنیشتم
سەیرم ئەکرد کۆمەڵێک کوڕ مەلەوانیان ئەکرد لەوالوە هەندێک
ماسیان ئەگرت کۆمەڵێک کوڕی تر هاوڕێی یەکتر بون گۆرانیان
لێدابو دڵخۆش بون بەلەمیش هات بەناو ئاوەکەیا دوو گەنجی تیابوو
وتم دایە بینیوتە من لێرە دانیشتوم هیچکات ناتوانم وەک کوڕ بژیم
ئاوا ناچارم لە سوچێک دانیشم و سەیر بکەم  ...دایە من هەمیشە
بینەر بومە لەماڵ بم یان دەرەوە تەنها بۆم هەیە ببینم هیچکات ناتوانم
بکەر بم هەمیشە ئەبێ بینەر بم  ...جا توخوا باشتر نیە هەر لەماڵ بم
بە مۆبایل سەیر ژیان بکەم ؟!!
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هیچ مرۆڤێک نابێتە ڕابردوو
تەنها بەمردن ئەبێتە ڕابردوو
ئەزانی چی ئەبێتە ڕابردوو ؟!
پەرداخێک لەدەستت بکەوێت و بشکێت ئەبێتە ڕابردوو
مرۆڤەکان نابنە ڕابردو هەمیشە لە ئێستا و بۆ داهاتوش ئەمێننەوە
کاتێک کەسێک "هەڵە" دێنیتە ژیانت کۆمەڵێک یادگاری نەفرەتی و
خۆزگە و خەیاڵ و دڵێک شکاوت بۆ جێدێڵێت و ئەڕوات تێبگە ئیتر
نابێتە ڕابردوو  ...ئەبێتە بەشێك لە ژیانت
مێشکت  ،،،ناخت  ،،،ڕۆحت داگیر ئەکات
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تکایە باشبە لەگەڵم
تۆ نازانی لەناو مێشکم چی ئەگوزەرێت
نازانی چ جەنگێک لەگەڵ خۆم ئەکەم تاکو بژیم
نازانی ئەم دڵەم چەنێک پڕە
نازانی دەستەکانم چۆن ئەلەرزن
نازانی شەوان بەبێ دەنگی چۆن ئەگریم و هاوار ئەکەم
تۆ هەرگیز هاوارت کردوە بێ ئەوەی دەنگت دەرچێت ؟
هیچکات بەبێ فرمێسک گریاوی ؟
من ئەوەندە گریاوم فرمێسک لەچاوم نەماوە بەبێ فرمێسکیش گریاوم
تکایە مامەڵەت باشبێ لەگەڵم
تۆ نازانیت هیچ شتێک نازانیت تەنها ناوم ئەزانیت
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
بۆ تەنهایت ؟
 بێ ئومێدیان کردم هەر یەکێک بەجۆرێکئەی خەمباریت ؟
 -نازانم تەنها ئەوە ئەزانم هەست بەخۆشی ناکەم لەهیچ شتێک
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بەو شتانە بڵێن کە لەکاتی خۆی نایەن
ئەو کاتەی پێویستمان پێی بوو
ئەو کاتەی بە تامەزرۆییەوە چاوەڕێی بوین
ئەو کاتەی حەز و ئارەزومان بو "نەهاتن"
ئیتر زۆر درەنگ بوە
بەڕادەیەک درەنگە هاتنیان هیچ نرخ و بەهایەکی نیە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
بەدبەختی من لەوەیە
مێشکیشم ڕقی لێمە
ئەچێت کام شت ئەمڕوخێنێت ئەوە دێنێتەوە بیرم
لەکاتێکا بەدبەختیەکم بۆ دێت
هەمو ئەوانەی تریش دێنێتەوە بیرم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هەڵەی من نەبو حەزی زۆرم بۆ مردن
هەمو ژیانمی لەناو برد
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چەند سەختە !
هاوڕێیەکی نزیکت هەبێ لەخۆت نزیکتربێ لێت
بارودۆخ  ...ڕۆژگار  ...قەدەر لێتی دورکاتەوە
ببێتە کەسێک تەنها ساڵو بمێنێ لەنێوانتان
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هەندێ کات ئەوەندە بێزاردەبم
هێزی هیچ شتێک و هیچ کەسێکم نامێنێ
پەیوەندی لەگەڵ دار و بەردی ئەم هەسارەی زەویە ئەپچڕێنم
دوای چەند ڕۆژێک ئاسایی ئەبمەوە
ڕاستیەکەی زوو زوو وام لێدێ
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەوەی لەهەمو شتێک زیاتر لێی دڵنیام ئەوەیە
"یادەوەری ناخۆش ژەهرێکی کوشندەیە لەبیرەوەری مرۆڤ"
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من کچێك ئەوەندە باش نیم ژیان خۆمم بەختکردبێ بۆ دایکم
بەاڵم دایکم هەمیشە خۆشی ئەوێم و لێم ڕازیە
لەهەمو کەموکورتی و هەڵەیەکم ئەبورێ
ئەڵێن خوا لە دایک خۆت بەڕەحمترە بۆت
بۆیە هەیشە گومانم وایە خوا خۆشی ئەوێم و لێم ئەبورێت بەرامبەر
کەموکورتی و سەرەڕۆیی و هەڵەکانم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
کاتی وام تێپەڕاندوە
تەنها یەکێک پێی بگوتبام چۆنی
فرمێسک لەچاوم تک تک ئەباری و ئەم وت پەرێشانم
کاتی وام تێپەڕاندوە
لە تەنهایی دا خۆم باوەشم لەخۆم داوە
بەخۆمم وتوە من لێرەم تکایە ئەوەندە ئازار مەچێژە
کاتی وام تێپەڕاندوە
ئەوەندە پێویستم بەیەکێک بوە گوێم بۆبگرێت
قسەم لەگەڵ خۆم کردوە
من هەمیشە تەنها بومە
ڕێک ئەو کاتە تەنها ئەبوم کە پێویستم بەیەکێک بوو لەگەڵم بێت
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ئەم دادگاییە لێرە کۆتایی نایەت
بۆ قیامەت ئەمێنێت لەوێ حەقی خۆم لەهەموان وەردەگرم
٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەوەندە ئازاری دایت بۆ بڕیارت نەدا گلەیی لێ بکەی ؟
مرۆڤ کە گلەیی لە یەکێک کرد واتا هەلێکی پێی دا شتەکانی بۆ
ڕونبکاتەوە و بێتەوە ژیانی
"من نیەتێک وام نیە"
گلەیی لە کەسانێک ئەکرێ بتەوێت الت بمێننەوە
نەک کەسانێک لەژیانت ڕۆیشتبن
ئەوە بزانە تا گلەییت لێی کرد واتا لەژیانت ماوە و دەست بەرداری
نەبویت
بۆیە گلەیی لەوانە مەکە نرخت نازانن و تۆیان جێهێشتوە
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ئەمەوێ بڕۆم
تا ئەتوانم ڕابکەم
بڕۆمە شوێنێک چۆڵ
بێ ئەوەی گوێ بە هیچ شتێک و هیچ کەسێک بدەم
هەموو شتێک دوای خۆم بەجێ بهێڵم
بەردەوام بم لە ڕۆشیتن
تا قاچم ڕێ ئەکات بڕۆم
ئنجا بەهەموو هێز و توانام هاوار بکەم
بەشێوەیەک هاوار بکەم
هەموو ئەو قسانە بڕێژم کە دەمێک بوو لەناخم مردبوون
بگریم بەشێوەیەک بگریم دڵم  ،،مێشکم  ،،ناخم بەتاڵ ببێتەوە
ئاخر دەمێکە ئەم خەمانە ئەم قسانە ئەم ئازارانە
ناخیان داگیر کردووم
هەمیشە لەناخم پەنگ ئەدەنەوە
قەسەم بەخوا هیالک بووم
چارەنووس دەخیلتم ئەم ڕۆیشتن و هاوار کردنەم پێ بدە
با ناخم بەتاڵ بکەمەوە
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مرۆڤە مەزنەکان
ئەوانەن ژیانێکی سەخت بەڕێ ئەکەن
ئەوانەن ڕۆژانە برینی دڵیان ئەکولێتەوە بەاڵم هەر بەردەوامن
لەژیان
ئەوانەن کە پەتی سەبریان پچڕا دائەنیشن ئەگرین بەاڵم هەر لەو کاتە
گرێیەک لە پەتەکە ئەدەن و بەردەوامەبن لەژیان
ئەوانەن دڵی دەوروبەریان خۆشەکەن کەچی دڵی خۆیان وێرانە
ئەوانەن خەڵکی بە پێکەنین دێنن بەاڵم خۆیان پێکەنینیان نیە
ئەوانەن هەست بە ئازاری بەرامبەردەکەیان ئەکەن
گەر چی ئەو ئازارەشیان نەچەشتووە
ئەوانەن هەڵەیەک بکەن لەخۆیان خۆش نابن تا دڵی بەرامبەرەکەیان
ڕازی نەکەن و لێیان خۆش نەبێ
ئەوانەن لە تەنیایی هەست بە ئارامی ئەکەن
بەڵێ مرۆڤە مەزنەکان ئەوانەن دڵ خۆشەدەبن بە دڵ خۆشی خەڵک
وە خەمباردەبن بە خەمباری خەڵک
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ئەو کچەی ژیان بە خەیاڵ تێگەیشتبوو
هەمیشە ژیانی پێکەنین و گاڵتە بوو
ڕقی لە نوسین و تەنیایی بوو
ڕقی لە بێدەنگی و هێمنی بوو
ئێستە ئەو کچە گۆڕا
ژیان بە ڕاستیەکی تاڵ دادەنات
گاڵتەی بە خەونەکان پێشتری دێت
ڕقی لە پێکەنین و خەیاڵە
هیوایەتی بوەتە تەنیایی و هێمنی
ئێستە بەس ئەنوسێ و بێ دەنگە
وای بەحاڵی ئەو کچە
نە هیچ شتێک بە پێکەنینی دێنێت
نەهیچ شتێک کاری تێدەکات و بیگریەنێت
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بێ زەحمەت دەرمانێک هەیە بۆ لەبیرکردن
حەبێک شروبێک شتێک هەیە بۆ سڕینەوەی یادگاریەکان
ڕێگایەک ڕێنماییەک شتێک هەیە بۆ سڕینەوەی ڕابردوو
سەیرکە من شێت نیم بەاڵم ڕابردوو یادگاریەکان ئازارەکان
خۆزگەکان خەریکە شێتم ئەکەن
سەیرکە من کوێر نیم بەاڵم تاریکایی ژیانم خەریکە کوێرم ئەکات
سەیرکە من اڵڵ نیم بەاڵم ناحەقی و ستەم خەریکە اڵڵم ئەکات
سەیرکە چەند جوان پێدەکەنم بەاڵم تۆ نابینی گریان قوڕگی گرتوم
سەیرکە من زیندووم بەاڵم ستەم و ناحەقی چارەنوسم خەریکە
ئەمکوژێت
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەوەی پشت منی شکاند زۆری خەمەکان نەبو
بەڵکو ئەوەبو تەنها بوم
هەموان بە بیانوەکانیان خۆیان لە هەڵەکانیان بێ بەری کرد
تەنها من مامەوە ئەو بارە قورسەم بە تەنها هەڵگرت
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یەکەم و کۆتا ئامۆژگاریم بۆ هەر مرۆڤێک
کاتێک یەکێک لەنزیکەوە ئەناسیت و ئەزانی خاڵی الوازی چیە و
برینی بەچی ئەکولێتەوە  ...ئاگاداربە
تکایە ئاگاداربە هەرگیز ئەو برینەی نەکولێنیتەوە
چونکە ئەو لەخۆی زیاتر متمانەی پێ کردوی بۆیە برینەکەی پیشان
دایت تکایە ڕۆژگار بە هەر کوێیەکی بردن و هەرچیەک بەسەر
پەیوەندیەکەتان هات لە دوری و ساردی و دابڕان
هەتا وازهێنانیش . . .
تکایە لەو برینەی مەدە کە خۆی پیشانی دایت
چونکە ئەوە بکەی هەرگیز ناتبورێ
لەگەڵ ئەوەش لەخۆشی نابورێ
تکایە خۆت قەرزاری قیامەتی مەکە
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هەرگیز بوێری ئەوە ناکەم ڕوبەڕوی ئەو کەسانە ببمەوە کە
ئازاریان دام
تۆ ئەو هاوڕێیەی لەهەمو ناخۆشیەکانت پشتت بوم و یارمەتیم دای
بەاڵم کەمن پێویستم پێت بوو منت فرۆشت
بوێری ئەوە ناکەم پێت بڵێم بۆ لەکاتی ناخۆشی منت بیربوو
بەاڵم کەمن پێویستم پێت بوو منت فرۆشت
تۆ ئەو هاوڕێیەی کەپێدەکەنم ئیرەییت دێت کە خەمبارم دڵت خۆشە
بوێری ئەوەم نیە پێت بڵێم بۆوا ڕقت لێمە
تۆ ئەو خزمەی چاڵت بۆ هەڵکەندم و منت ڕوخاند
بوێری ئەوەم نیە پێت بڵێم قەرزاری قیامەتم بی
تۆش ئەو کەسەی بەڕوخانم دڵخۆشیت
بوێری ئەوەم نیە پێت بڵێم من شایەن ئەوە نیم
بەاڵم سەرەی تۆش دێت
تۆ واز لەمانە بێنە
من تەنانەت بوێری ئەوەم نیە بەدایکم بڵێم دڵم بریندارە ڕوخاوم
لەباوەشیا بگریم بڵێم دایە گرینگی بۆم
کەس بەقەد تۆ شایەن خۆشەویستی و متمانە نیە
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من تائێستا کتێبم نیە تا بیخوێنم لێیەوە فێربم
من قوتابی دەستی چارەنوسم
من ناخوێنمەوە بەڵکو ئەنوسم
مرۆڤە شکاوەکان مرۆڤە ڕوخاوەکان لەدورەوە ئەناسمەوە
وە زانیم ئەوانەی لەهەموان زیاتر پێدەکەنن لەهەموان زیاتر
خەمبارن و ڕوخاون
ئەوانەی هەمیشە پێکەنین لەلێوی دەوروبەریان دروستەکەن ئائەوانە
یەک قسەی دڵیان بکەن هەموان ئەخەنە گریان
ئەوان خەمەکانیان دوو هێندەی تەمەنیانە نازانن بیر لەکام خەمیان
بکەنەوە و بۆکام ئازاریان بگرین
ئەزانی ئەوپەڕی خەمباری چیە ؟ ئەوەیە مرۆڤ بەتەنها دانیشێت و
بیر لە ژیانی بکاتەوە بەزەیی بەخۆی بێتەوە و بگری
بەخۆی بڵێ تۆ شایەن ئەمانە نەبووی
پێت سەیر نەبێ ئەمانە چۆنەزانم
ئاخر منیش یەکێکم لەو مرۆڤە ڕوخاوانە
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من خەمەکانم ئەنوسمەوە  ،من بێهێز نیم
من ئازارەکانم ئەنوسمەوە  ،من الواز نیم
من ئەوەندە بەهێزم بوێری ئەوە ئەکەم خەمەکانم بنوسمەوە
ئەوەندە بوێرم ئازارەکانم ئەنوسمەوە
من بە نوسینەوەی خەمەکانم ئاسودە ئەبم
من ئەوەندە بەهێزم هێز بە هەموان ئەبەخشم
من خەمم و خەم ئەنوسمەوە وامەزانە الوازم
من لەتۆش بەهێزترم لەهەموتان بەهێزترم
من لەناو خەم ئەژیم و خەمم گرتوەتە خۆم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
گەر ئەتەوێ لە خەم ڕاکەیت شەوان زوو بخەوە چونکە خەمەکان
نەریتیان وایە لەدرەنگانی شەو کە بەتەنهایت لەدەرگای دڵت ئەدەن
ناهێڵن بخەویت تاکو بەتەواوی ورد و خاشت ئەکەن
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کچ بون زۆر شتی لێ سەندوین
کەموکورتی زۆریشی پێ داوین
خەون و ئامانجی زۆری لێ بردوین
خۆزگە و خەیاڵی پێ داوین
سەدان جار لەگەڵ وشەی "خۆزگە کوڕ بام" گریاوم
سەدان خەون و ئامانجم بەهۆی کچیەتیمەوە لەناوچون
ئەڵێن گوناهە وابڵێی ...لێم مەگرن لەخۆڕا وام نەوتوە ئەم کچێتیەم
باجی زۆری پێ داوم
باجی شتانێکی پێداوم نە لە یاسا قەدەغەیە نە الی خواش حەرامە
تەنها ئەوەیە کە کچ بومە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
مرۆڤ هەندێ جار لە ئاست کارەساتەکان هیچی لەدەست نایەت
تەنها سەیر ئەکات و ئازار دەچێژێت
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یەکێک لە بەد بەختیەکانی من ئەوەبو هیچ شتێک لەکاتی خۆی
نەهات
هیچ شتێک ئەوکاتە نەهات کە پێویستم پێی بوو
زۆربەی شتەکان درەنگ هاتن  ،هەندێکیشی هەر نەهاتن
بۆیە بڕیارم دا خۆم بشارمەوە لە هەمو کەس و هەموو شتێک و
بەنادیاری بژیم  ،چونکە زۆر ویستم دیاربم ویستم شانازیم پێوە
بکرێ بەاڵم نەبوو  ،لێگەڕێ با بە بەنادیاری بژیم هەرچەندە بون و
نەبونم وەکو یەکە بەاڵم خۆم ئەشارمەوە وەک ئەوەی نەبم و قەت
نەبوبێتم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
سەیرێک دەوروبەرمم کرد وتم بزانم گرنگم الیان ؟
کەمێک خۆم دورخستەوە ...
بینیم هەبون و نەبونم وەکو یەکە
منیش ڕۆیشتم " وەک ڕێزێک بۆ کەسایەتیم "
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ئەو کچێکە هیچ ئازارێکی ڕابردوی بیرنەچوە
ئەو هەرگیز ناتوانێ بیان بورێت
ئەو "کات" چارەسەر نەبو بۆ برینەکەی
ئەو بەتێپەڕبون کات برینەکەی وێرانتر ئەبێ
ئەو تاوەکو ئەم چرکەیەش بەدەست برینەکان ناخیەوە ئەناڵێنێ
ئەو هەمیشە پرسیارەکات " بۆ هەمو شتە ئاساییەکان لەبیرەکەم جگە
لە ڕوداوە ناخۆشەکان ؟ "
ئەو لەژیانیش بەردەوامە  ،وەکو هەر مرۆڤێک ئەژێت
بەاڵم بە برینی دڵ و ئازاری ناخیەوە ئەژێت
ئەو ڕاهاتوە لەژیان بەم جۆرە
ڕاهاتوە لە تەنهایی ڕاهاتوە لە ئازار و خەم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 بوەتە پیشەی ڕۆژانەمچی ؟
 -داواکردنی مەرگ لە پەروەردگارم
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حەزەکەم هەمیشە برینێک لەسەر "جەستەم" بێت
ئاسودەیم پێ ئەبەخشێ
کاتێک ئەبینم ڕۆژ بەڕۆژ چاکەبێت و لەکۆتایی جێگاکەی جێدەمێنێ
ڕێک پێچەوانەی برین "ناخــە"
برینی ناخ ڕۆژ بەڕۆژ گەورەتر ئەبێت
برینێکە نە ئەدوردرێتەوە نە تیمار ئەکرێ نە چاک ئەبێ
برینێکی کراوەیە ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر ئەکولێتەوە
جێگاکەشی هیچ دیارنیە و بەچاو نابینرێ

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
نامەوێ هیچ کەس لێم نزیک بێتەوە
من خۆم هەمو هەوڵێک ئەدەم تاکو لەخۆم دورکەومەوە
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هەمو ئەوەی ویستم لەم دونیایە ئەوەبو خۆش بویسترێم نرخم پێ بدەن
تاکو بەنرخەوە سەیر بکرێم
شانازیم پێوە بکرێ وەک کچێک سەرکەوتو
گرنگیم پێ بدرێ تاکو خۆمم ال بەنرخ بێ
پشتم هەبێ و هێزم پێ بدرێ دەستم بگرن و نەهێڵن بکەوم
داوای شتێک مەحاڵم کردبو ؟
ئەوەی ویستم ئەوەنە قورس بو ؟
داوای زۆرم کردبو ؟
دەی ئەوەی ویستم نەبو بۆیە بەم حاڵە گەیشتم
لەهەمو هەستێک ناخۆشتر ئەوەیە مرۆڤ هەست بکات خۆش
نەویستراوە
کاتێک کەسێک بەخۆی ئەڵێ هەرگیز خۆش نەویسترام بزانە
لەناخەوە سەدان جار بەو هۆیەوە مردوە
مەگەر بەس خوا بزانێ چەن بەئازارە
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من ترسنۆک نیم بەاڵم لە زۆر شت ئەترسم کە الی خەڵکی شتێکی
ئاساییە
من لە تەنهایی ناترسم لە قەڕەباڵغی ئەترسم
لە مردن ناترسم لە بەردەوام بون ژیان ئەترسم
لە ڕوح خۆم ناترسم لەڕوح کەسە نزیکەکانم ئەترسم
لە کارەساتەکان ناترسم لەو شتانە ئەترسم لەمێشکم دێن و ئەڕۆن
لە خراپترین مرۆڤی نەناسراو ناترسم لە خزم و دۆستەکانم ئەترسم
لە تاریکی ناو گۆڕ ناترسم لە ڕوناکی ئەم ژیانە ئەترسم
لە ئازار و خەم ناترسم لە دڵخۆشی ئەترسم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
زۆر دڵنیابە لەوەی هەڵە بونی نەبێ
"گومانیش بونی نابێ"
گومان کاتێک دەرەکەوێ کە هەڵە کرابێ
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لە ژیانا زۆر کەس هەڵەت بەرامبەر ئەکەن هەڵەی جۆراوجۆر
گەورە و بچوک
پێوستە لە هەندێکیان ببوریت و دوبارە متمانەیان پێ بکەیتەوە و
لەژیانتا بیان هێڵیتەوە
پێویستە لە هەندێکیان ببوریت بەاڵم متمانەیان پێ نەکەیتەوە و لە
ژیانتا نەیان هێڵیتەوە
ناچاریت هەندێکیان لەژیانت بێڵیتەوە بەاڵم ناتوانی بیان بوریت و
دوبارە متمانەیان پێبکەیتەوە
پێویستە هەندێکیان نەبوریت وە متمانەیان پێ نەکەیتەوە و لەژیانت
نەیان هێڵیتەوە
زۆر گرنگە بزانیت کێ شایەنی لێبوردنە و کێ شایەنی سڕینەوەیە
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چەند ساڵێک لەمەوبەر لەکات قاپ شوشتن پەرداخێک شوشە لەناو
دەستم شکا  ،پەنجەیەکمی زۆر بەخراپی بڕی
بەڕادەیەک هەستم کرد شوشەکە لە ئێسک پەنجەمی دا
هاوارێکم لە زەوی هاوارێکم لە ئاسمان بو ئەوەندە بەئازار بو ،
هەرگیز ئەو هەستەم بیرناچێ چەنێک ترسام چەنێک ئازارم چەشت
 ،ئێستاش چەند دانەیەک لەو پەرداخە ماوە
هەرکات قاپ بشۆم ئەو پەرداخە بێتە بەر دەستم زۆر بەهێمنی و
بەترسەوە ئەیشۆم  ،ناحەقم نیە جارێک برینداری کردم تا ئەبەد لێی
ئەترسم
ئەوە تەنها شوشەیەکە لێی ئەترسم ئەی دڕندەیی و بێ وویژدانی
مرۆڤەکان چی !؟
من جارێک بەدەست مرۆڤێک شکام  ،تائەبەد ترسم هەیە لەهەمو
مرۆڤەکانی تر  ،بەڕادەیەک شکام و ئازارم چەشت
پێم ئاساییە هەمو تەمەنم لە ژورەکەم خۆم بشارمەوە
تەنها بۆ ئەوەی ڕوبەڕوی هیچ مرۆڤێک نەبمەوە
بەداخەوە گەیشتمە ئەو ئاستەی لە هەمو شتێک و هەمو کەسێک
ئەترسم
ئەمە ترسنۆکی نیە بەڵکو بێ ئومێدیە لە هەموان
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ئەزانن جیاوازی من و ئێوە چۆن ئەبینم ؟
من بێم باسی سەختیەکان ژیانمت بۆ بکەم
بڵێم ژیانم ئەوەنە قورسە مردن بە خەاڵت ئەبینم
ئیرەیی بەوانە ئەبەم لەم خولەکە ئەمرن
بەردەوام بونم لەژیان گەورەترین ئازارە بۆم
هەناسەدانیشم بەئازارە بۆم
وەک بڵێی ژیانم هەموی سەروژێر بوە
هەمو شتێک کۆتایی هاتوە ڕۆحیشم مردوە
تەنها جەستەیەک ساردو سوڕم لێ ماوەتەوە
کەچی تۆش بڵێی کێشەکەی منیش زۆر گەورەیە
جلەکەم سورە پێاڵوێک سورم هەیە خەتی سپی تیایە
نازانم چی بکەم تۆبڵێی لەگەڵی بگونجێ !
ببورن بەاڵم بەم شێوەیە ئەبینم
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هەندێ برین هەرگیز ساڕێژ نابێ
هەرچەن ویستت چارەسەری بکەی خراپترەبێ
وازی لێ بێنە بۆ قەدەر
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ڕوناکیەکان کوژانەوە منیش ون بوم

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
سەد هۆکارم هەیە بۆ مردن
بەاڵم ئەو هۆکارانەی هەمە بۆ ژیان ناگاتە پێنج هۆکاریش
هێشتا هەر ئەو پێنج هۆکارەم هەڵبژاردوە و ئەژیم

- 50 -

ئەو کچەی تەواوی ڕۆژەکە بە پێکەنین بەڕێ ئەکات
لەکۆتایی شەوەکە بەتەنها خەم ئەخوات و ناخی ئەسوتێ
ئەمە ڕاستی چیرۆکەکە بو
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
خۆزگە کوڕ بام "
ئەو ڕستەیەی بە گریانەوە وتومە
بە پێکەنینەوە وتومە
لەکاتی خەم خواردن وتومە
لەوپەڕی بێ دەسەاڵتیم وتومە
لەکات ستەم لێکردنم وتومە
لەسەر بەڕماڵ بە گریانەوە وتومە
ئەو ڕستەیەی لەوەتەی بیرم دێ وتومە و هەر ئەیڵێمەوە
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ئەی خەم
گلەییم لێ بکە
گەر کەسێک هەبێ لەمن زیاتر نازی هەڵگرتبی
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هەموی بەژیان خۆیەوە سەرقاڵە منیش بە خەمەکانم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
خۆڕاگربە ئەی دڵ
لەوانەیە ڕۆژێک بێ شتەکان باش بن
یانی لەوانەیە ...
لەوانەشە هەرگیز شتەکان باش نەبن
لەوانەشە هەمو شتەکان خراپتر بن
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هەرکاتێک کەسێکم هێنابێتە ناو کێشەیەکمەوە تاکو لەگەڵم
چارەسەری بکات
ئیال کێشەکە گەورەتر و قورستر بوە
بۆیە بڕیارمدا لە سەرە مەرگیشابم بەتەنها بەرپرسیاریەتی لەئەستۆ
ئەگرم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەڵێن ئەوانەی خەمی گەورەیان هەیە
خاوەن پێکەنینێک زۆر نایابن
دەی ئێمەی ئەهلی خەفەت " تایبەتین "
لەهەموان پڕ خەمترین
لەهەموانیش جوانتر پێدەکەنین
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
مردوەکان خۆزگە ئەخوازن بێنەوە ژیان ؟!

دەی من ئیرەیی بەو دوو مەتر زەویە ئەبەم تیایا خەوتون
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زیاد لە پێویست خەمم خوارد
با خەمەکان گلەییم لێ بکەن گەر حەقی تەواوم پێیان نەدابێ و
بەزیادەوە بۆیان نەگریابم و دڵتەنگ نەبوبم
حەقی تەواو بە خەمەکانم ئەدەم
بەاڵم لەوالشەوە سوچێک ئەهێڵمەوە بۆ خۆشبەختی
گەر سەردانی کردم . . .
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هیچکات بە بێتاوانی سەیری خۆم ناکەم
النی کەم منیش دڵێکم شکاندوە بە قسەیەک یان ڕەفتارێکم
النی کەم فرمێسکێک ڕژاوە بەهۆی من
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
لەسەر بچوکترین شت گەورەترین لێپرسینەوە لەخۆمەکەم
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هەمو شتێک ئەگەری گۆڕانی هەیە
لەوانەیە لە چرکەساتێکدا هەمو شتێک بگۆڕێت
بەتایبەت ئەو شتە یان ئەو کەسەی پێت وایە نەگۆڕە و هەرگیز
ناگۆڕێ  ....ئەگۆڕێ بەخوا ئەگۆڕێ
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هیچکات بەوەیا تێپەڕیوی هەست بکەی هەمو ئەو شتانەی
دەوروبەرت و ئەوانەی ڕوئەدەن زۆر بێ مانا و هیچن ؟!
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
لەهەمو بێ منەتەکانی دونیا بێ منەتترم
لەهەمو شتێک بێ منەتم تەنانەت ڕۆحیشم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
من ڕاهاتوم لەهەمو ئەو کارەساتانەی ڕوو ئەدەن
بڕوا بکەن هیچ شتێک شۆکم ناکات
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نامەوێ لەگەڵ خۆم دانیشم
بارودۆخێک مەگونجێنن تەنهابم
من مەدەنەوە دەست خۆم
هەزار حیساب و لێکۆڵینەوەم هەیە لەگەڵ خۆم
بە نیوەچڵی جێم هێشتوە نامەوێ بیرم بێتەوە
تەنهام مەکەن
چەنێک ڕقم لەوەیە ناحەزانم ببینم
دوو هێندەش ڕقم لەوەیە بەتەنهابم
لەتەنهایی تاکە شت حەزم بۆی بچێ لەناوچون خۆمە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
شتێک کە لەکاتە سەختەکانم ئومێدی پێ داوم بەرگە بگرم
ئەوەیە کە بمەوێ یان نا ژیان بەوجۆرەیە کە ئەبێ ببێ
نەک ئەو جۆرەی من ئەمەوێ
بگریم  ،خەم بخۆم  ،لەجێگا هەڵنەستم  ،خۆم لەژیان بشارمەوە
هەرچیەک بکەم ژیان هەر بەردەوامە
چونکە مردن بە پەرجوو (موعجیزە) ئەزانم  ،مردن نایەت
بۆیە هەوڵەدەم وەک ئەوانی تر ژیان ئاسایی وەرگرم و بەرگەبگرم
بەخۆم د ەڵێم خۆ پێیان نەوتوی بڕۆ دونیا دڵخۆشەبی تۆش وەک هەمو
ئەوانی تر بەبێ ویستی خۆت هاتوی و بەبێ ویستی خۆشت ئەڕۆیت
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ڕۆژێک دایکم پێی وتم نابێ ژیان قورس بکەی
ئەبێ گوێ بەزۆر شت نەدەی تاکو بتوانی دڵخۆش بیت
وتم دایە نەت بیستوە !
ئەڵێن ماسولکەیەک هەیە لەجەستەی مرۆڤ
بەقەد مشتێکە کە ئەو باش بو هەمو الیەنەکان تری ژیانت باشەبێ
دەی من ئەوێم باش نیە دڵم باش نیە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
پێویستبو من وەک ئێوەبم
یان ئێوە وەک من بن
یان من بتوانم خۆمتان تێبگەیەنم
یان ئێوە هەوڵتان بدابا لێم تێبگەن
ئاخر زۆر سەختە بۆم وەک ئەوەی بەتەنها لە جیهانێک بم
وەک ئەوەی هەرچەن ڕابکەم هەر بگەمەوە هەمان شوێن
هەرچەن هاوارکەم کەس دەنگم نەبیستێ
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
نەریتێکی سەیرم هەیە
لەهەر کەسێک توڕەببم خۆم سزا ئەدەم
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مرۆڤە هێمنەکا پڕ قسەن
بەاڵم بێ دەنگیان هەڵبژاردوە
خۆیان هێمن دەرئەکەون
بەاڵم لەناخیان جەنگ هەیە
ئازار هەیە
خەم هەیە
خۆزگە هەیە
خەیاڵ هەیە
لە ناخیان شت گەلێک هەن هەرگیز هێمن نابنەوە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
لە دوای تەمەنی  18ساڵیتدا ئەکەویت
زیاتر لەو کەوتنانەی مناڵیت
بەاڵم جیاوازیەکە ئەوەیە کەسێک نیە دەستت بگرێت
لەوەش ناخۆشتر تۆ زۆر بچوکیت بەرامبەر کێشەکانت
بەاڵم ئیتر گەورەبویت لەوەی بەگریانەوە بۆالی دایکت ڕابکەیت
ئەبێ خۆت بەرگەی ئازارەکەی بگریت
ئەم ئازارە وات لێ ئەکات گەورەبیت بەرامبەر کێشەکانت
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هەرگیز پێم وتوی چەنێک خەمی تۆمە ؟
من ئەڵێم بەقەد مامە خەمە تۆ بڵێ لەو خەمبارتر
پێت بڵێم چەنێک بەنرخی لەالم ؟
ئەڵێم بەقەد هەمو ئەڵماسەکانی دونیا بڵێ بەنرختر
پێت بڵێم چەنێک خۆشم ئەوێی ؟
ئەڵێم بەقەد دایکت بڵێ لەو زیاتر
پێت بڵێم چەنێک بیرت ئەکەم ؟
ئەڵێم بەقەد دوری ئاسمان و زەوی بڵێ دورتر
پێت بڵێم دڵم چۆن ئەسوتێت بۆت ؟
ئەڵێم بەقەد ئاگری دۆزەخ بڵێ گەرمتر

ئەمە بۆ کەسێک بنێرە شایەنی بێت
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تاکە ڕاستی لەبارەی ژیان و مردنەوە درکم پێی کردبێ ئەوەیە
هەر مرۆڤێک بۆ مانەوەی لەژیان پێویستی بە هۆکاری بەهێز هەیە
چەنێک هۆکارەکانت کەم و بێهێز بون
ئەوەنە حەزت بۆ ژیان کەمتر ئەبێ
بۆیە ئەوشتانە بپارێزە کە دڵخۆشت ئەکەن
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەمەوێ ڕۆژێک بێ بڵێم
سوپاس بۆ ڕابردوو بۆ ڕۆژە سەختەکان ئەو ڕۆژانەی وامەزانی
قەت تێناپەڕن

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەمەوێ لەتەنیشت شێتێک دانیشم
باس هەمو ناخۆشی و خەمو خەفەتەکانمی بۆ بکەم
ئەویش پێم پێبکەنێت و گاڵتەم پێ بکات
تاکو وا هەست بکەم هەمو ئەو شتانەی دەمێکە ئازارم ئەدەن
زۆر بێ مانا و پوچن
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 لەهەمو جۆرە پەیوەندیەکان ڕادەکات وەک بڵێی لە بەاڵ وموسیبەت ڕادەکات
کێ ؟ٓ!
 من٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
من لەو جۆرە کەسەم زۆر زۆر بیردەکەمەوە و هیچ ناڵێم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
وەک هەمو جارێک لەدوای هەر کێشە و ناخۆشیەک
هانا بۆ "خەوتن" ئەبەم
دانی پێدا ئەنەم هەندێ جار خەونی زۆر ناخۆش دەبینم
بەاڵم هێشتا زۆر باشترە لە ڕاستی ژیانم
تەنها ئەو کاتانە ئاسودەم کە "خەوتوم"
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
پێت وانیە دانیشتن لە ژورەکەی خۆت باشترە لەو هەمو کێشە
و ژاوە ژاوەی دەرەوە ؟!
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هەمو شتێک ئەگەری گۆڕانی هەیە
لەوانەیە لە چرکە ساتێکدا هەمو شتێک بگۆڕێت
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
من خۆم برینەکان خۆمم ساڕێژ کرد
خۆم کێشەکان خۆمم چارەسەر کرد
خۆم فرمێسکی خۆمم سڕی
بۆیە الت سەیر نەبێ کە حساب بۆ بونی کەس ناکەم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
دەستکەوتێکی زۆر گەورەیە لەناو ئەم هەمو پیسیە
کەسێکی پاک بیت
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەم دادگاییە لێرە کۆتایی نایەت بۆ قیامەت ئەمێنێت
لەوێ حەقی خۆم لە هەموان وەردەگرم
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خەمم بۆ هەر کەسێک خوارد پێم وت داماو
لەکۆتاییا کەسی وەک خۆم داماو دەرنەچو
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هەمو ئەوانەی دڵخۆشی خۆیان بە کەسەکان بەستەوە
"مردن لە تەنهایی"

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هەموو ئەو شتانەی لە ناخم مردن
فێریان کردم چۆن بژیم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئازار ناچێژی ؟ ئاوا بەهێزیت !؟
 ئازارم زۆر چەشت  ،ئیتر هەست بە هیچ ناکەمهەمو شتێک ئاساییە الم
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پڕ پڕم لە قسە
قسەی جەرگبڕ  . . .یەک وشەش ناڵێم
هەناسەش بە ئەستەم ئەدەم
هەستەکەم قسە نەوتراوەکانن خەریکن ئەمخنکێنن
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ژیان هیچ دەرسێک بەخۆڕایی نادات
کاتێک ئەڵێم ژیان فێری کردم
لەوە دڵنیابە باجەکەیم داوە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هیچکات خۆزگەی ئەوە مەخوازە نرخ و بەهات بزانیت لەالی کەسە
نزیکەکانت هەوڵ مەدە بزانیت لەناخیان چۆن لێت ئەڕوانن
چونکە زانین ئەوە ئەتشکێنێت بەڕادەیەک ناتوانی لێیان ببوریت کە
چۆن بەو شێوەیە لەتۆیان ڕوانیوە ! تەنها بڕوات وابێت خۆشیان
ئەوێیت و هیچی تر
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زۆر سەختە مرۆڤ هەست بەوە بکات بەشێوەیەک گۆڕاوە
هەمو شتەکان ڕەنگ و تامیان لەدەست داوە
چەند سەختە مرۆڤ خۆی لەدەست بدات
ڕەنگەکان لەدەست بدات
دەنگ و ئاوازە نایابەکان لەدەست بدات
تام و چێژ و لەزەت لەدەست بدات
جوڵە و پێکەنین و هەستی دڵخۆشی لەدەست بدات
گرنگی و نرخ و بایەخ ژیان لەدەست بدات
چەندە سەختە مرۆڤ لەخۆی بپرسێ من کەی ئەمانەم لەدەست دا ؟
بۆ لەدەستم دا ؟
من لەکوێم ؟
کەی بەم ئاستە گەیشتم ؟
من لەکوێ وون بومە ؟
بۆچی خۆم نادۆزمەوە !
لەهەمووی سەختتر ئەوەیە هێزت نەبێ تەنانەت یەک هەنگاویش
بنێی تاوەکو لەخۆت تێبگەیت و خۆت بدۆزیتەوە
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شەوان بەچی بەڕێ ئەکەیت
 بە "داخەوە"٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
وتم ترسم لەهیچ شتێک نیە و لەهەمو شتێک بێ منەتم
درۆم کرد . . .
من ترس لەناخمدا هەیە ترسم هەیە لە لەدەستدان هەمو شتێک
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەوەندە بیردەکەمەوە ئەوەندە خۆم دەخۆمەوە
هیچم لێ نەماوەتەوە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئێمە زۆر بەهێزین
هەمو ڕۆژێک هەمان ژیان ئەژین کەچی هێشتا بەرگە ئەگرین
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لە خەمەکانت ڕاکە
هیچ شتێک باش نابێ بە چاوەڕێکردن
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
گۆڕاوم بە ڕادەیەک بووم بەو کچەی ڕقم لێ بو ببم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هەڵگرتن ئەم هەمو خەمە ئەوەندە قورس بوو
پشتی شکاندنم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
بێ خەمبە
مرۆڤ کە یەکجار دڵی لەژیان شکا ئیتر هیچ ئازارێک
ئەوەندە قورس نابێت بۆی
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شتێک کە بەقەد هەمو خەمەکانم قورسە لەسەرم ئەوەیە
ناچارم لە بۆنە و کۆبونەوە خێزانیەکان
وا خۆم دەرخەم باشم و پێکەنین ساختە بکەم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
تۆ نازانی لەناو مێشکم چی ئەگوزەرێت
نازانی چ جەنگێک لەگەڵ خۆم دەکەم تاکو بژیم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
گەر ئەم دونیایە بکەنە ناو لەپی دەستم هیچ بایەخێکی نیە الم
هەمو شتەکان بێ تام بونە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
پێویستە هەمیشە دوعا بکەین دایک و باوک و مامۆستا و بەڕێوبەر
و خاوەن کارەکەمان دڵخۆش بن
چونکە هەریەک لەمان شتێک ناخۆشیان بەسەر بێت
باجەکەی بە ئێمە ئەدەن و توڕەیی خۆیان بە ئێمە ئەڕێژن
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بۆچی پێت نەوتن ئەوەندە ماندوی ؟
 بڕوا بکە کەس لێی نەپرسیم٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هیچ شتێک بەقەد ئەوە ناتڕوخێنێت
ئەوەی کردبوت بە کەست وە گلەیی لە کەسانی دەوروبەرت و
دەردەدڵی خۆتت بۆ باس دەکرد
ئێستا ببێتە هۆکار تەواوی ئازارەکانت
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هەرگیز لەو ڕستەیە نەترساوم "چی بچێنیت ئەوە ئەدوریتەوە"
هیچ شتێکی خراپم نەچاندوە لە دورینەوەی بترسم
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
درۆیە دڵ ئاوێنەی دڵ نیە یان ئاوێنەکە شکاوە
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئنجا وای بۆ ئەو کاتەی مێشک لێپرسینەوەی دڵ ئەکات
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تێدەپەڕێ  ...تێدەپەڕێ  ...ئەمشەویش تێدەپەڕێ
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
کاتێک دڵتەنگم وا هەستەکەم هەمو دونیا لەگەڵ من دڵتەنگە

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
منیش ئەهلی خەمم لەو کەسانەم ئەڵێم ناژیم
تەنها هەناسە ئەدەم

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
هیچ شتێک باش نابێت من چۆن باش ببم ؟!

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەڵێن کاتێک مرۆڤ بە تەمەنا ئەچێت زیاتر لەو شتانە پەشیمان
ئەبێتەوە کە نەیکردوە نەک ئەو شتانەی کردویەتی
وابزانم بە تەمەنا چووم !
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ناخۆشترین شت لە ژیانا درکم پێی کردبێت ئەوەیە هەرگیز
خەیاڵ و ڕاستی ژیان یەک ناگرنەوە

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ئەزانی چەن قورسە مرۆڤێک بەخۆی بڵێ
ئەمە ئەو ژیانە نەبو کە من ئەمویست ببێت

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
کوا پیرۆزباییەکانتان خەمم ختم کرد
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بەشی یەکەم تەواو بوو
زۆرێک لەو خەمانەم باس کرد کە پێیدا تێپەڕیبوم
زۆرێکیش لەدڵم ماوەتەوە بڕیار نیە هیچکات بینوسم
لەوانەیە بڵێی مرۆڤێک ئەو هەمو خەمە لەدڵی بێت هەرگیز
باش نابێتەوە
بەاڵم وانیە خوا مرۆڤی ئەوەندە بەهێز دروست کردوە کە
ئەتوانێ کێوێک لەخەم لەسەر شانی هەڵگرێت و پێبکەنێت

ئێستا کاتی ئەوەیە پێت بڵێم چۆن مامەڵە لەگەڵ خەمەکان
بکەیت و ژیانێک ئاسودە بەڕێ بکەیت

فەرموو لەگەڵم بچینە بەشی دووەم
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بەشی دوەم  :مامەڵەکردن لەگەڵ خەم

لە ڕاستیا ژیانکردن لەگەڵ خەم زۆر سەختە بەتایبەت کاتێ
خەمەکان وات لێ ئەکەن ڕەشبین بیت و نەزانیت چۆن مامەڵەی
لەگەڵ بکەیت
ئامانج سەرەکی نوسین ئەم کتێبەم ئەوەیە بەهەمو ئەوانەی خەمی
زۆریان هەیە بڵێم دەکرێت تۆش دیسان دەست بەژیان بکەیتەوە
دڵخۆش ببیت و ژیانێک ئاسودە بەڕێ بکەیت
هاتووم هەمو ئەو ئەزمونانەی وەرم گرتون بەتۆی بڵێم تاکو ژیانتی
پێ ڕوناک بکەیتەوە و ئومێدێک لەدڵت دروست ببێت کە تەواوی
ژیانت بەو ئومێدەوە بەڕێ بکەیت
هاتوم پێت بڵێم تۆ هێزێک لە ناختدا هەیە هەرگیز نامرێت
تاکو هەناسە بدەیت لەگەڵت دایە هەرکات گرنگیت پێی دا و لێی
گەڕایت  ،دێت ئەتدۆزێتەوە و ژیانت ئەگۆڕێت
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چۆن مامەڵە لەگەڵ خەمەکانم بکەم ؟
 .1بڕیاردان
 .2سوربون لەسەر بڕیارەکەت
 .3قبوڵکردن
 .4لێبوردەیی
 .5فەرامۆش کردن
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 .1بڕیاردان
ئەبێت بەهەمو ویستت بڕیار بدەیت کە بگۆڕێیت بڕوا بەخۆت بێنیت
کە ژیان بەردەوامە و تۆش ئەبێت بەردەوام بەرەو باشتر و پێشتر
بڕۆیت نەک بەجێ بمێنیت و هەر لە ئازاردا بژیت
لە ڕاستیدا من زۆر کەس ئامۆژگاریان ئەکردم و پشتگریان ئەکردم
تاکو باشتر ببم و واز لەو ژیانە پڕ خەمە بێنم  ،بەاڵم بڕوام وابو
ئەمە چارەنوس منە و هەر ئەبێ لەخەما بژیم درکم بەوە نەکردبو
شتێک دەسەاڵت خۆتی تێدابێت چارەنوس نیە و ئەتوانی بیگۆڕیت
وە هیچ شتێک باش نەدەبو بگرە خراپتردەبو چونکە گومانەکانم
هەموی ڕەشبینانە بو بۆیە شتی ناخۆشترم بەسەر ئەهات  ،بەاڵم
کاتێک بڕیارم دا بگۆڕێم و ژیانم باشتر بکەم و گومانەکانم گەشبینانە
بکەم وتم ئیترهەرچیەک ڕوبدات من ناگەڕێمەوە سەر ڕەشبینی
هەرچیەک ببێت بەرگەی ئەگرم و ژیانم ڕۆژ بەڕۆژ باشتر و
خۆشتردەکەم
بەهەمو ویست و ئیرادەمەوە ئەم بڕیارەم دا و هەرگیز گومانی ئەوەم
نەبرد شکست دێنم یان ناتوانم بەڵکو هەموکات وتم ئەتوانم و ئەیکەم
بۆیە ئەڵێم یەکەم خاڵ بۆ گۆڕین ژیانت بڕیاردانە
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.2سوربون لەسەر بڕیارەکەت

کاتێک بڕیاتدا بگۆڕێیت و بەسەر خەمەکانت زاڵ بیت
پێویستە سوربیت لەسەر بڕیارەکەت و پاشگەز نەبیتەوە
و لێی سارد نەبیتەوە  ،ئەبێ بەتەواوی بڕوات وابێت پێویستت
بە گۆڕانە و توانات هەیە بگۆڕێیت
ئنجا دەست بکەی بە کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر هەمو ئەوشتانەی
وا لەمرۆڤ ئەکات بگۆڕێت بۆ باشتر
واتا تەنها ئەوە نەبێت بڕیارت دا و تەواو  ...ناا بەڵکو ئەبێت
لەمە بەدواوە زانیاری کۆبکەیتەوە و بەردەوام بیت
تاکو ئەنجامەکەی ئەبینیت
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.3قبوڵکردن

پێویستە زۆر شت قبوڵ بکەیت :
•
•
•
•
•

قبوڵکردن خۆت
قبوڵکردن هەڵەکانت
قبوڵکردن ڕابردوت
قبوڵکردن چارەنوست
قبوڵکردن کەسایەتیت
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• قبوڵکردن خۆت

بۆ ئاسودەیت پێویستت بەوەیە خۆت قبوڵ بکەیت
بە خراپیەکانتەوە
بە باشیەکانتەوە
بە جوانیتەوە
بە ناشرینیتەوە
بە عەیبەکانتەوە
بە تایبەتمەندیەکانتەوە
بە شکستەکانتەوە
بە بەهرەکانتەوە
بەهەمو ڕەفتار و هەڵسوکەوتەکانتەوە
بە ڕابردوت و ئێستاتەوە
خۆت قبوڵ بکە
خۆتی ڕابردوو و ئێستا
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کاتێک توانیت خۆت و کەسایەتی خۆت قبوڵ بکەیت خەمێک
گەورەت نامێنێت  ،تکایە بوەستە لەوەی ئەوەندە سەرزەنشتی خۆت
بکەیت  ،بوەستە لەوەی ناڕەزایی لەسەر جەستەت دەربڕیت
خۆت چۆنیت ئاوا خۆتت قبوڵ بێت
بڕوام پێ بکە هیچ مرۆڤێک بە کامڵی دروست نەکراوە
هەر یەک لە ئێمە سەیری خۆمان بکەین چەند عەیبێکمان هەیە
تکایە بوەستە لەوەی خاڵێک الوازی خۆت بە خاڵێک بەهێزی کەسی
بەرامبەر بەراورد بکەیت
تۆ ئەو خاڵە بەهێزەت لەو بینیوە ئەی خاڵە الوازەکەی چی ؟
بێگومان تۆ لەوەدا بەهێزتری بۆیە بڕوات وابێ شتێک بەو درابێت
لە بەرامبەرا شتێک بەتۆ دراوە بەو نەدراوە
خاڵە الوازەکانت قبوڵ بکە و چیتر ناڕەزایی دەرمەبڕە بەرامبەری
بڵێ قبوڵم کرد و تەواو  .نوقتە دانە و مەچۆوە سەری
ئنجا چاوەکانت بکەوە خاڵە بەهێزەکانت ببینە و پێی دڵخۆشبە
ئەوەش بزانە کاتێک تۆ خۆتت قبوڵ کرد ئیتر کەس هێزی ئەوەی
نابێ بتشکێنێت بە خاڵە الوازەکانت
ئەوە تۆیت ڕێگەت دابو لەخاڵی الوازت بدەن
کاتێک تۆ خۆتت قبوڵ کرد ئەبینیت هەموان قبوڵت ئەکەن
هەموی لەدەست خۆتە ئەتوانی سەرسامیان بکەیت بە کەسایەتیت
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• قبوڵکردن هەڵەکانت

ئەوە قبوڵ بکە تۆ مرۆڤیت مرۆڤیش هەڵە ئەکات و هەمو مرۆڤێک
هەڵە ئەکات پاکترین مرۆڤەکانیش ڕۆژێک لەڕۆژان هەڵەیان کردوە
مافی هەڵەکردن بەخۆت بدە خۆ تۆ فریشتە نیت هیچ هەڵەیەک
نەکەیت  ،هەر کاتێک و لەهەر تەمەنێک بۆی هەیە هەڵە بکەیت

بەاڵم هەڵەکانت با نهێنی بێت چەنێک ئەتوانیت نهێنی بێت باشترە
تەنها لەنێوان خۆت و خوابێت هیچ هەڵەیەکت بۆ کەسانی تر باس
مەکە مرۆڤەکان سروشیان وایە هەڵەی ئەوانی تر لەبیر ناکەن

بەتایبەت هەڵەیەک لەڕابردوو کردوتە چ پێویست دەکات
باسی بکەیت ؟
بۆچی کەسایەتی خۆت ناشرین ئەکەیت لەپێش چاویان ؟
تەنانەت خواش پێی خۆش نیە هەڵەی خۆت ئاشکرا بکەیت
ئەفەرموێ چۆن لەم دونیایە عەیب و هەڵەکانت دائەپۆشم
لەو دونیاش بۆت دائەپۆشم
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خوا ئەیەوێ تۆ هەڵەکانت نهێنی بهێڵیتەوە تاکو لێت خۆشبێت تۆ
بۆچی بەدەم خۆت ئاشکرای ئەکەیت ؟ ڕەنگە لەبەر ئەوەبێ خوا پێی
خۆش نیە هەڵەکانت باس بکەیت چونکە مرۆڤەکان لەبیری ناکەن
تەنانەت دوای مردنیشت هەر باس ئەکرێتەوە

جا ئەگەر تا ئەمڕۆش وات زانیوە هەڵەکانت باس بکەیت کارێک
چاکە ئەوە لە ئەمڕۆوە زانیت هیچ چاکیەکی تیا نیە

هەڵە گەورەبێ یان بچوک دوو جۆرە
• هەڵەیەک ئەتوانیت چاکی بکەیتەوە  :ئەو هەڵەیەی ئەتوانیت
چاکی بکەیتەوە مەڵێ درەنگ بوە چاکی بکەوە
• هەڵەیەک کە ناتوانیت چاکی بکەیتەوە  :لێرەدا پێویستە
هەڵەکەت قبوڵ بکەیت و بڵێی من مرۆڤم هەڵەم کرد ئاساییە و
قبوڵمە بێ ئەوەی لۆمەی هیچ کەسێک بکەیت  ،ئنجا لەخۆت
ببورە و دەرسی لێ وەربگرە و دوبارەی مەکەوە چیتر بیریشی
لێ مەکەوە
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بۆ ئەو هەاڵنەی بەرامبەر خۆت کردوتن و پێت وایە خوا ناتبورێ با
ئەم نمونەیەک بۆ باس بکەم
ڕۆژێک حەزەتی موسا (ع) لە کێوی طور لەکاتی سەاڵدا وتی  :ئەی
خوای هەمو جیهان !
وەاڵم هاتەوە  :لبیک
دوایی وتی  :ئەی خوای فەرمانبەران
وەاڵم هاتەوە  :لبیک
دوایی وتی  :ئەی خوای تاوان باران !
موسا (ع) بیستی  :لبیک لبیک لبیک
حەزرەتی موسا وتی  :خوایە حیکمەتەکە لە چیدایە کە تۆم بە
جوانترین ناوان بانگ کرد جارێک وەاڵمت دامەوە  ،بەاڵم تا وتم
خوای تاوانباران سێ جار وەاڵمت دامەوە ؟
خوا فەرمووی  :ئەی موسا ! زاناکان بە زانست و مەعریفەتی
خۆیان و چاکەکاران بە کردەوە چاکەکانی خۆیان و فەرمانبەران بە
فەرمانبەر بونی خۆیان متمانەیان هەیە
بەاڵم تاوانباران جگە لە بەزەیی من بۆ کوێ پەنا بەرن !
گەر ئەوان لە بارەگای منیش بێهیوا بن  ،ببن بە پەنابەری بارەگای
کێ ؟!
٭لبیک واتا بفەرمو تا جێبەجێی بکەم
خوا تەنها خوای چاکەکاران نیە خوای تاوانبارانیشە
لەکاتێکدا تۆ لەخۆشت نەبوریت تەنها پەشیمانی دەربڕیت لە
تاوانەکەت و دوبارەی نەکەیتەوە خوا ئەتبورێت
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• قبوڵکردن ڕابردوت
ڕابردوت قبوڵ بکە ڕوداوە ناخۆشەکانی قبوڵ بکە و دەرسی لێ
وەربگرە بەاڵم بۆ کەسی باس مەکە وازبێنە لە لۆمەکردن خۆت و
ئەوانەی هۆکار دڵتەنگیت بون  ،قبوڵی بکە نوقتەیەک دانە و مەچۆوە
سەری مەگەر بۆ ئەوەت بێ دەرسی لێ وەرگریت و هەمان هەڵە
دوبارە نەکەیتەوە  ،وەک ڕێزێک بۆ کەسایەتیت هیچ خراپی یان
هەڵەیەک ڕابردوت بۆ کەس باس مەکە ئەبێت ئەوە بکەیتە نهێنی
ژیانت و کەس پێی نەزانێت
ڕوداوە خۆشەکانیشت لەیاد بێت و باسی بکەوە و شانازی پێوە بکە
هەمیشە سەرنجت لەسەر کارە باشەکان و ئەو دەستکەوتانەت بێت
کە لەڕابردوو کردوتن ئەمە هانت ئەدات بۆ بەرەوپێشچون
ئەوەش بزانە ئەوەی تۆی ئێستای دروست کردوە ڕابردوتە ناکامڵی
و هەڵە و ناخۆشیەکان ڕابردوتە  ،بۆیە هەمو شتێک ڕابردوت قبوڵ
بکە بە باش و خراپەوە
"ڕابردوی ئەڵماس خەڵوزە "هەرگیز مەڵێ نابو ئەو کارەم کردبا
بەڵکو بڵێ باشبو کردم و لێیەوە فێربوم کە ئەمە کارێک باش نەبو
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• قبوڵکردن چارەنوست
چارەنوست قبوڵ بکە چارەنوس ئەو شتانە ئەگرێتەوە کە دەسەاڵتی
تۆی تێدا نیە بۆنمونە ڕەگەزت کچیت یان کوڕ ئەوە چارەنوسی تۆیە
لە چ واڵتێک و چ زەمانێکیت بە چ زمانێک قسە ئەکەیت و لەچ
کۆمەڵگایەکیت و لە کام خێزان چاوت هەڵهێناوە بە دونیا ئەمانە
هەموی چارەنوسی تۆن بۆ ئەوەی ئاسودەبیت پێویستە قبوڵی بکەیت
هەر نەخۆشەک یان جیاوازیەک یان کەم و کورتیەک یان نا
تەواویەک لە جەستەت هەیە ئەوە خوا بۆتی بڕیار داوە
بێ گلەیی و دڵتەنگی قبوڵی بکە
هیچ کەسێک تەواو کامڵ نیە بۆیە بەبەشی خۆت ڕازیبە
هەمو ئەو ڕوداوانەی بەسەریشت هاتوە لە باشی یان خراپی کە
دەسەاڵتی تۆی تێدا نەبوە قبوڵی بکە بێگومان یەکێک لە بنچینەکانی
باوەڕ ئەوەیە بڕوات بە قەزاو قەدەری خێر و شەڕ هەبێت واتا
چارەنوس هەم ڕوداوی باش ئەگرێتەوە هەم ڕوداوی خراپ
بۆیە ژیان وەک ئەوەی هەیە بەشێکی باش و بەشێکی خراپە تۆش
بەو شێوەیە قبوڵت بێت و گلەیی مەکە چونکە ئەمە یاسای ژیانە
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نمونەیەکت بۆ دێنمەوە لەسەر قبوڵکردن چارەنوس :
مامۆستا هاکوبین لە گوندێک ئەژیا ڕۆژێک کچ بازگانێکی ئەو
گوندە دوگیان ئەبێت باوکی زۆری لێ ئەکات تاکو پێی بڵێ باوک
منداڵەکە لەکوێیە ئەویش بەهۆی عشقەکەی بۆ مەعشوقەکەی کە جێی
هێشتبو نەیتوانی ناوی بدات و وتی مناڵەکەم لە مامۆستا هاکوبینە
باوکیشی چاوەڕێی کرد تاکو مناڵەکە لەدایک بو ئنجا خەڵکی گوندی
کۆکردەوە و چونە ماڵی هاکوبین و زۆر قسەی ناشرینیان پێی وت
دوای تێهەڵدان و کوتانێکی زۆر مناڵەکەیان هەڵدایە الی و وتیان ئایا
(ئەم مناڵە ئەناسیت ؟ ئەمە ئەنجامی گوناهە ئابڕوبەرەکانتە )
هاکوبین مناڵەکەی گرتە باوەشی و وتی سەیرە !!!
دوای ئەم ڕوداوە بۆ هەر کوێ ئەچو مناڵە ساواکەی لەگەڵ خۆی
ئەبرد و لێی جیا نەدەبوەوە هەتا دەرۆزەی شیری بۆ ئەکرد لەگەڵ
ئەوەش هەندێک لە قوتابیەکانیشی پاش ئەو ڕیسواییە پشتیان تێی کرد
ساڵێک تێپەڕی دایک مناڵەکە چیتر نەیتوانی بەبێ مناڵەکەی بژیت و
مەعشوقەکەی بێ ئەوەی شتێکی پێ بڵێت شاری جێهێشتبو ئەویش
بەناچاری ناو باوک مناڵەکەی بە باوکی خۆی وت و باوکی خەڵکی
کۆردەوە و چونە الی مامۆستا و بەکڕنوشەوە داوای لێبوردنیان لێی
کرد و گوڵیان کردە ملی و مناڵەکەیان هەڵگرت و بردیان کە
تەندوستی زۆر باش بو لەکاتی ماڵ ئاواییدا مامۆستا هاکوبین وتی
سەیرە !!! ئەمە یاسای (تاساتا) یە واتا خودا هەرچیەک بدات یان
نەدات هەر باشە هیچ شتێک خراپ نیە چونکە هەمو شتێک خوداییە
ژیان بەبێ هیچ ناڕەزایی و بەڵگاندن و تکایەک قبوڵ بکە دواتر
بۆت دەرەکەوێت بەبێ هیچ هۆکارێک دڵخۆشیت
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• قبوڵکردن کەسایەتیت
کەسایەتیت قبوڵ بکە وەک ئەوەی هەیت خۆتت خۆش بوێت وەک
ئەوەی هەیت  ،کەسێکی هێمنیت یان شەرمن یان زۆر بڵێ یان سادە
یان هەڵەشە یان توڕە یان هەر جۆرێک کە هەیت قبوڵت بێت  ،ئەوە
بزانە هەر یەک لەئێمە جۆرە کەسایەتیەکمان هەیە سروشتمان وایە
ناتوانین بیگۆڕین لێرەدا پێویستە وەک ئەوەی هەیت خۆتت قبوڵ بیت
کەسایەتی تۆ سروشتی تۆیە لەپێناو هیچ کەس و هیچ شتێک زۆر
لەخۆت مەکە کەسایەتیت بگۆڕیت چونکە پێی دڵتەنگ ئەبیت و
ناشتوانی بیگۆڕیت گەر بڕیار بێت تۆ وەک کەسێک تر بیت
ئەی کێ وەک تۆ بێت ؟ کێ جێگای تۆ بگرێتەوە !
بوەستە لەوەی خۆت بەوانی تر بەراورد بکەیت  ،کاتێک خۆت
بەیەکێ بەراورد ئەکەی ئەو گەورە ئەکەیت و خۆت بچوکەوە
ئەکەیت  ،لە کاتێکدا تۆ ئەمە لەگەڵ خۆت ئەکەیت چۆن چاوەڕێ
ئەکەیت ئەوانەی تر گەورە لێت بڕوانن ! سەرەتا کەسایەتی خۆت
قبوڵ بکە و خۆتت خۆشبوێت و خۆتت لەال بەنرخ بێت ئنجا ئەوانەی
تریش بەرز ئەتبینن
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 .4لێبوردەیی
پێویستە لەخۆت ببوریت دڵ ڕەق مەبە بەرامبەر خۆت هەڵەکانت
خراپیەکانت سادەییت نەزانیت لەبەر هەر هۆکارێکە کە کارێکت
کردوە نابو بیکەیت یان ئەبوو کارێک بکەیت و نەتکرد لەخۆت
ببورە
مافی هەڵەکردن بەخۆت بدە چونکە تۆ مرۆڤیت
مافی نەزانین بەخۆت بدە چونکە تۆ مرۆڤیت
لەگەڵ خۆت ئاشت ببەوە خۆتت خۆش بوێت
گەر تۆ لەگەڵ خۆت باش بیت هەمو شتێک باشەبێت
لەوانی تریش ببورە گەر ئەتوانیت بیانویەک بێنەوە بۆ ئەوەی
هەڵەیان بەرامبەر کردوی خۆ ئەوانیش مرۆڤن
گەر نەشت توانی بیانبوریت ڕوداوەکە فەرامۆش بکە و لەبیری بکە
چونکە ئەوە مافی خۆتە ببوری یان نا بەاڵم بۆ ئاسودەیی خۆت
یان بیانبورە یان فەرامۆشیان بکە لەوە زیاتر نا
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.5فەرامۆشکردن

پێویستە هەمو ئەو شتانە فەرامۆش بکەیت کە خەمبارت ئەکەن
هەروەها ئەو کەسانەش کە ڕەشبینن و وات لێ ئەکەن هەمیشە
بچیتەوە سەر خەمەکانت  ،ئەو گۆرانیەش کە خەمبارت ئەکات و
یادگاری ناخۆشت بیر دێنێتەوە  ،ئەو نوسینانەش کە خەمبارت ئەکەن
لە ڕاستیدا من کاتێک بڕیارم دا بگۆڕێم وبەدوای ژیانێک ئاسودە
بگەڕێم زۆر شتم فەرامۆش کرد بۆ نمونە ئەو گۆرانیەی خەمباری
ئەکردم  ،ئەو نوسینانەی وەک تیر لەدڵیان ئەدام  ،هەمو ئەو
پەیجانەی نوسین بێ ئومێدیان باڵو دەکردەوە  ،ئەو کەسانەی بەرەو
بێ ئومێدیان ئەبردم
هەتا ویستم هەمو نوسینەکان خۆشم بسڕمەوە کە لە کاتێکدا نوسیومن
زۆر خەمبار بومە  ،هۆکار ئەوەی نەمسڕیەوە ئەوەبو بیکەم بەم
کتێبە و پێتان بڵێم من لەناو ئەو خەم و ئاڵۆزی و ناخۆشیە ژیام بەاڵم
گۆڕام بۆ کچێک گەشبین
ئامانجی من ئەوەیە ڕێگای ژیانێک ئاسودە بە کەسێک خەمبار نیشان
بدەم چونکە ڕۆژانێک زۆر خەون و خەیاڵم ئەوەبو تەنها ساتێک
ئاسودەبم و هیچی تر
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چی بکەم تاکو ژیانێک ئاسودەم هەبێت ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

خەم و ناخۆشی بەشێکن لەژیان
هەر خەمێک حەقی خۆی پێ بدە زیاتر نا
پەیوەندیت لەگەڵ خوا باش بکە
گومانی باش ببە
بخوێنەوە زانیاریت زۆربکە
سوپاس گوزاربە
دەست بەتاڵ مەبە
گرنگی بەخۆت بدە
ویژدانت ئاسودە بکە
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 .1خەم و ناخۆشی بەشێکن لە ژیان
ژیان خۆشی و ناخۆشی تێدایە و هەمو مرۆڤێک ڕۆژانە ڕوداوی
خۆش و ڕوداوی ناخۆشی بەسەر دێت ڕقت لە ناخۆشیەکان نەبێت
ئەویش قبوڵ بکە وەک بەشێک لەژیان چونکە سروشتی ژیان وایە
من بەڵێنت پێ ئەدەم هەمو شتێک باش دەبێت تۆش باش دەبیت بەاڵم
ناتوانم بڵێم ئیتر دوای ئەوە هەرگیز ناخۆشی نابینیت چونکە تاکو
لەژیان بیت ڕوداوی خۆش و ناخۆش دێنە ڕێت  ،من ئەمەوێ درک
بەوە بکەی ناخۆشی بەشێکە لەژیان و مامەڵەی لەگەڵ بکەیت
ژیان بەرز و نزمە هیچکات لە ئاستێک ناوەستێت بۆیە کاتێک
ڕوداوێک خۆشت بەسەر هات دڵخۆشبە و چێژی لێ وەربگرە
ڕوداوێک ناخۆشت بەسەرهات قبوڵی بکە و بتوانە لێیەوە فێربیت
با دانی پێدا بنەین خەم و ناخۆشی وەک خوێ وان بێگومان تۆزێک
خوێش بۆ چێشت لێنان نەک باشە بەڵکو پێویستە  ،گەر لەم ژیانە
تەنها خۆشی هەبوایە بێتام ئەبو ژیان بەو بەرزی و نزمیەی خۆیەوە
جوانە  ،خەم وەک خوێ ببینە بڕێک پێویستی لێ هەڵگرە و مامەڵەی
پێ بکە بەاڵم بێ زیادەڕەوی چونکە خوێی زۆر چێشتەکە خراپ
دەکات
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 .2هەر خەمێک حەقی خۆی پێ بدە زیاتر نا
ئەزیزەکەم
تکایە بوەستە لەوەی ئەوندە ئازاری خۆت بدەیت
تکایە بوەستە لەوەی ڕۆڵی دڵخۆشێک بگێڕیت و بەتەنها بگریت
ناڵێم هەرگیز خەم مەخۆ
ناڵێم لەبیری بکە
ناڵێم بیری لێ مەکەوە
چونکە ئەمانە قسەی زارەکین و هیچی تر
بەاڵم الیەنی کەم هەمو ڕۆژەکانت بە خەم خواردن بەسەر مەبە
تکایە هەر خەمێک حەقی خۆی پێ بدە زیاتر نا کاتژمێرێک  ،دو
کاتژمێر  ،ڕۆژێک  ،دو ڕۆژ  ،،،،،هەتا مانگێکیش
بەاڵم دوای ئەوە خۆت کۆبکەوە
هێزت کۆبکەوە و دەست بەژیان بکەوە
تکایە هەلێکت بۆ ڕەخسا پڕ بەدڵ پێبکەنە
نرخی ئەو کات و ڕۆژانە بزانە پێت دراوە
لە کۆتاییا هەمومان ئەبینە خۆڵ
تکایە با دڵت نەمرێت پێش ڕۆحت
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گرنگترین شت درکم پێی کردبێ بۆ ئاسودەبون ئەوەیە خەم و
ناخۆشیم قبوڵ کرد وەک بەشێک لە ژیان و هەر خەمێک حەقی
خۆیم پێی دا چەنێک پێویست بو بەتەنها دانیشتم ئاهم هەڵکێشا و
گریام تا دڵم ویستی گریام دواتر هەڵئەستام و ئەموت هەمو شتێک
باشەبێت ئەمەش تێدەپەڕێت

ستەم لە خۆت ئەکەیت گەر خەمێک یەک کاتژمێری بوێ کەچی
تەواوی ڕۆژەکەتی پێ بدەیت
دانی پێدا ئەنێم هەندێ خەم تەواوبونی نیە هەرکات بیرت هاتەوە
وەک یەکەم چرکەی ڕوداوەکە خەمبارت ئەکات بۆ ئەمەیان ئەڵێم
خوا سەبرت پێ ئەدات دڵنیابە خوا بەقەد گەورەیی خەمەکە سەبرت
پێ ئەدات گەر وانەبوایە بەرگەت ناگرت بەاڵم ئەوەتا توانیت لەگەڵی
بژیت ئەمە یانی خوا سەبری پێدایت
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 .3پەیوەندیت لەگەڵ خوا باش بکە
بەو شێوەیەی کە خۆت لە دین تێگەیشتوی بەندایەتی خۆت بکە بۆ
خوا  ،ئەو ڕێگایەی خۆت پێت ڕاستە بۆ پەرستن خوا لەو ڕێگایە
بەردەوام بە چونکە خوا بەپێی تێگەیشتن خۆت لێپرسینەوەت ئەکات
خوات خۆش بوێت و هەمیشە وا هەست بکە خوا تۆی خۆش دەوێت
و هێزت پێ ئەبەخشێت  ،هەرگیز لە ڕەحمی خوا بێ ئومێد مەبە
خوا لەتۆ تێدەگات و ئەزانێ چ ژیانێکت هەیە و بەچیدا تێپەڕیویت
خوا هەرگیز ستەمت لێ ناکات لە دایکت و باوکت میهرەبانترە بۆت
هەمیشە گومانت وابێ خوا قەرەبوی هەمو ناخۆشەکانت بۆ ئەکاتەوە
تۆ لە بەهەشتەوە هاتویت گومانت وابێ خوا لێت ئەبورێت و
ئەتباتەوە بەهەشت
هەر چاکەیەکت لەدەست هات بیکە  ،چەنێک توانیت خواپەرستی
بکە خوا هیچی لەیاد ناکات و هەموی ئەنوسێت بۆت تاکو بیکاتە
بیانویەک بۆ ئەوەی بەهۆیەوە بتباتەوە بەهەشت بۆیە دین لە
کەسەکان وەرمەگرە بەڵکو لە قورئان و فەرمودە وەریبگرە
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 .4گومانی باش ببە
هەمیشە لە هەمو شتێک گومانت باش بێت و بڵێ هەمو شتێک باشە
و هەمو شتێک باشەبێت تاکو باشە بێتە ڕێت
پێشتر هەمو شەوێک کە ئەخەوتم ئەموت هیوادارم ئەمشەو دوا شەوم
بێت کاتێک لەخەو هەڵئەستام ئەموت خاک بەسەرم خۆ هێشتا زیندوم
ئەبێت دوبارە ڕۆژێک تاریک و ناخۆش و پڕ خەم بەڕێبکەم جا وا
ئەبو ڕۆژێک تری پڕ خەم و سەر ئێشە و ناخۆشم بەڕێ ئەکرد
بەاڵم ئێستا شەوان ئەڵێم ئەمڕۆم زۆر باش بو زۆر شت فێربوم هەمو
شتێک باش بەڕێوە چوو بەیانیش هەڵئەستم پڕ وزەم و ئەو کارانەی
پێویستە تەواوی بکەم تەواوی ئەکەم کاتێک بەیانی لەخەو هەڵئەستم
ئەڵێم ئەمڕۆم لە دوێنێ باشتر ئەبێت من زۆر دڵخۆشم و زۆر
ئاسودەم جا وائەبێت و ڕۆژێک تری ئاسودە بەڕێ ئەکەم
بیستوتە ! کاتێک ڕۆژی دوایی دێت کەسێک بەهۆی کردەوەکانی
ئەبێت بڕواتە دۆزەخ بەاڵم هەر ئاوڕ ئەداتەوە خوا پێی ئەڵێت بۆچی
هەر ئاوڕ ئەدەیتەوە ئەڵێ خوایە من هەمیشە گومانم وابوە تۆ لێم
ئەبویت خواش پێی ئەڵێت بەڵێ من زۆر بەبەزەیم و گومانەکەت
ڕاستە و ئەوە تۆم بوری  ،ئێستا گرنگی گومانی باشت بۆ دەرکەوت؟
خوا بەو گەورەییەی خۆی بەهۆی گومانی باشی بەندەکەی لێی
خۆشبو دەی چ ڕێگریەک هەیە لەوەی گومانی باش ببەی !
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 .5بخوێنەوە زانیاریت زۆر بکە
بخوێنەوە هەر کتێبێک زانیاریەکی زۆرت پێ ئەبەخشێت هەر جۆرە
کتێبێکت حەز لێیە چیرۆک  ،دەرونزانی  ،مێژوو  ،ڕۆمان  ،ئاینی
گەشەپێدان مرۆیی هەر جۆرێک کە لەگەڵ بیرکردنەوەت بگونجێ
کاتێک ئەخوێنیتەوە کۆمەڵێک زانیاری دێنە مێشکت وە بیری لێ
ئەکەیتەوە مێشکت پێیەوە سەرقاڵ ئەبێت ئەمەش وا ئەکات ڕوداوە
ناخۆشەکان لە سوچێک مێشکت ئەمێننەوە و ئیتر کاتت نابێت بیری
لێ بکەیتەوە و خەمی پێ بخۆیت
خوێندنەوە هێزێکت پێ ئەبەخشێ بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ژیان
چەنێک زیاتر بخوێنیتەوە ئەوەندە زیاتر ژیانت ڕوناک ئەبێت و
لەژیان تێدەگەیت و ئاسودە ئەبیت
هەر نوسەرێک هەر کتێبێک پەیامێک ئەگەیەنێت کاتێک تۆ زۆر
ئەخوێنیتەوە چەندین بیر و بۆچونی جیاواز ئەچێتە مێشکتەوە و
ئەزمون ژیان چەندین کەس وەردەگریت
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 .6سوپاس گوزاربە
سوپاس گوزاربە بۆ هەمو ئەو شتانەی هەتە بڕوا بکە خۆشبەختی
لەو شتانەن کە هەتە نەک ئەو شتانەی کە نیتە
لە کاتێکدا تۆ هەمو دڵخۆشیت ببەستیتەوە بەو شتانەی نیتە هەر
خەمت بۆ ئەمێنێتە  ،خۆشبەختی وەتا درک بەو شتانە بکەی کە هەتە
من ئەوکاتەی درکم بەو شتانە کرد کە هەمە و بڕوام پێی کرد ئەو
کاتە هەستم بە خۆشبەختی کرد  ،من خوایەکم هەیە پێمدەڵێ
هەرچەنێک تاوانباری هانام بۆ بێنە لێتەبورم و دەرگای ڕەحمەتت بۆ
ئەکەمەوە  ،دایک و باوک و خوشک و برا و هاوڕێم هەیە
سوپاسگوزاری خوام خانویەک هەیە تیای ئەژین باخچەیەکی
بچوکمان هەیە هەرکات ویستم ئەچم سەیری گوڵەکان ئەکەم و
دڵخۆش دەبم وبەدەم ژیانەوە پێدەکەنم  ،جەستەم ڕوخسارم کەسایەتیم
بۆ هەمو ئەوانەش سوپاسگوزاری خوام
بڕوائەکەی ! هیچ شتێک لەژیانم نەگۆڕاوە ڕۆتین ژیانم هەر وەک
خۆیەتی تەنها بیرکردنەوەمم گۆڕی و باوەڕم بە ژیانم هێنا و درکم
بەو شتانەکرد کە هەمە و ئەوەی پێویست بو قبوڵم کرد ئەوەی
پێویست بو چاکی بکەم چاکم کرد ئەوەی پێویست بو فەرامۆشی
بکەم فەرامۆشم کرد وە ئەوەی پێویست بو سەرنجم خستە سەری لە
ئەنجامدا بومە کچێکی گەشبین و سوپاسگوزار و ئاسودە و دڵخۆش
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 .7دەست بەتاڵ مەبە
کاتەکانت ڕێک بخە مەهێڵە دەست بەتاڵ بیت دەست بەتاڵی وات لێ
ئەکات زۆر بیر بکەیتەوە و بیر لە ڕوداوە ناخۆشەکان بکەیتەوە و
دڵتەنگ بیت  ،بەو شێوەیەی لەگەڵ ژیانت ئەگونجێت کاتەکانت
ڕێک بخە
کار بکە  ،بخوێنەوە  ،سەیر فیلمێک باش بکە کاریگەری باشی
هەبێت  ،گوێ لە گۆرانی بگرە  ،زانیاری ئاینی بخوێنەوە  ،مەهێڵە
تەنها بیت لەگەڵ هاوڕێکانت کاتی خۆش بەسەر ببە  ،وەرزش بکە
گەشت بکە  ،تێکەڵ کەسانی ڕاجیاواز ببە
من پێشتر تەنها بیرم الی خەمەکانم بو هەمیشە دەست بەتاڵ بوم
هەوڵم نەئەدا شتێک لەژیانم بگۆڕم بۆیە لە خەم خواردن زیاتر هیچم
نەدەکرد بە ڕۆژ و شەو لە جێگا هەڵنەدەستام بۆیە ئەستەم خەوم لێ
ئەکەوت ،ئێستا ئەوەندە سەرقاڵم بە ژیان کردن وەک خواردن
دەروست کردن و کاری ماڵ و خوێندنەوە و کات بەسەربردن و
قسەی خۆش لەگەڵ هاوڕێکانم هەروەها درومان و جل دورین
ئەمەش ئەزمونێک تازە و چێژ بەخشە و زۆر شت ئەخەمە بەیانی
ئەڵێم با بۆ بەیانی بێت کاتێک شەو دێت دڵخۆشەبم و دێمە سەر جێگا
هیالکم و زو ئەخەوم
هەندێ جار بۆ پێکەنین ئەڵێم من سەرقاڵترین بێ ئیشم لەم دونیایە
ئەمە جێی دڵخۆشیە کە سەرقاڵم بەڕاستی دەست بەتاڵی کارەساتە
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 .8گرنگی بە خۆت بدە
گرنگی بەخۆت بدە تۆ شایەن باشترینەکانیت  ،ببە هاوڕێی خۆت بە
لێبوردەیی و خۆشەویستیەوە لەخۆت بڕوانە و هەمیشە باشترینەکان
پێشکەش خۆت بکە
چیت لەدەست هات بە زیادەوە بیکە بۆ خۆشگوزەرانی ژیانت
نرخێک وا بەخۆت بدە هەموان ناچار بن ڕێزت لێ بگرن
گرنگی بە تەندوستیت بدە با هەمیشە پڕ وزە و گەشاوە بیت
گرنگی بە خواردن و خەوتن و جل و بەرگ و هەمو ئەو شتانە بدە
کە تایبەتن بەخۆت
هەمیشە لەهەوڵ ئەوەدابە ڕوخسار و کەسایەتیت بەجوانترین شێوە
نیشان بدەیت چونکە تۆ شایەنی ئەوەیت
چاوەڕێی کەس مەکە گرنگیت پێ بدات کەس بەقەد خۆت لێت
تێناگەت و نازانێت ڕێک چ شتێکت پێویستە بۆیە خۆت ئەوە بکە
گرنگی بە هەر کەسێک بدەیت لەخۆبایی ئەبێت
تەنها گرنگی بە خۆت بدەی جوانتر ئەبیت
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 .9ویژدانت ئاسودە بکە
هەمیشە وتومە زۆر سەختە ستەم لێکراو بیت بەاڵم لەوە سەختتر
ئەوەیە ستەمت کردبێت و ویژدانت ئاسودە نەبێت
هەستی تاوانباری زۆر سەختە هەرچیەکت کردوە ئەو هەستە
لەخۆت مەهێڵە شتەکان چاک بکەوە گەر پێویستی کرد سەد جار
داوای لێبوردن بکە پەشیمانی خۆت باس بکە
گرینگ نیە چۆن باجەکەی ئەدەیت گرینگ ئەوەیە ویژدانت
ئاسودەبێت
گەر لەبەر هەر هۆکارێک هەست بە ئازاری ویژدان ئەکەی
بەرامبەر خۆت ئەوا لەخۆت ببورە و ویژدانت ئاسودە بکە
مرۆڤی بێ هەڵە لەم دونیایەدا بونی نیە جا هەڵەی بچوک و گەورە
هەیە  ،هیچ کەسێک نیە هەرگیز هەڵەی نەکردبێ
گەر ئەوەت قبوڵ کرد تێڕوانینت بۆخۆت باشتر ئەبێت بەرمبەر ئەو
هەاڵنەی کردوتە گەر کرا هەوڵ چارەسەری ئەدەیت یان وازی لێ
دێنیت و تۆبە ئەکەیت و ناچیتەوە سەری بەمەش ویژدانت ئاسودە
ئەبێت
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نمونەیەکی ڕاستی لەسەر بەردەوامبون ژیان
دایکێک کوڕەکەی مرد
بینیم چۆن ئەگریت و ئازار دەچێژێ و هیچی لەدەست نایەت
بینیم چۆن شکابو چەنێک بێهێز و وێران بوو
چەند ڕۆژێک نەیتوانی نان بخوات ئەیوت کوڕەکەم هیچ ناخوا من
چۆن نان بخۆم
ئەوکات وتم بڕوا ناکەم هەرگیز بتوانێ جارێکی تر ئاسایی بژیت
بڕوا ناکەم هەرگیز جارێکی تر پێبکەنێت
کەوتە نەخۆشخانە لەوێ هەندێ چارەسەریان پێی دا
دواتر هاتەوە ماڵ و وردە وردە لەگەڵ مناڵەکان تری لەژیان
بەردەوام بوو
چەند ساڵێکی بەسەر تێپەڕی
ئەوم بینیەوە ژیانی ئاسایی بو بینیم پێئەکەنێت
ڕاستە هەر کات شتێک کوڕەکەی بیربهاتبایەوە ئەگریا و برینی
ئەکوالوە بەاڵم لەگەڵ ئەوەش ڕاهات لەسەر برینەکەی و ژیانی
ئاسایی بوەوە
لەوەوە بۆم دەرکەوت مرۆڤ بەتێپەڕبونی کات لەگەڵ برینەکانی
ڕادێت و ئەتوانێت بژێت لەگەڵی چونکە خوا بەقەد ئەو ناخۆشیە
سەبری پێ دەبەخشێت بەشێوەیەک کە خۆشی سەری سوڕدەمێنێت
ئەڵێ باشە من چۆن توانیم بەردەوام بم ؟ چۆن نەمردم ؟
چۆن توانیم بەرگە بگرم !
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کۆتایی
ئەمە یەکەم کتێبم بو هیوام وایە وەاڵم ئەو پرسیارانەم دابێتەوە کە
بەدوای ئەگەڕان و بگەن بەوپەڕی ئاسودەیی و خۆشی ژیان
نازانم تا چەندێک توانیم پەیامەکەم بگەیەنم بەاڵم من زۆرم ویست و
زۆر گەڕام تا لە مانای ژیان تێگەیشتم و خەم و ناخۆشیم قبوڵ کرد
وەک بەشێک لە ژیان و توانیم مامەڵەی لەگەڵ بکەم و ئاسودەبم
ئنجا ئەمەوێت پێت بڵێم هەمو شتێک لەدەست خۆتە تۆ سەرۆک ژیان
خۆتی گەر تۆ نەتەوێت بگۆڕێیت هیچ هێزێک ناتوانێت وات لێ
بکات بگۆڕێیت گەر خۆشت ویستت لەسەری بو بێگومان ئەتوانیت
تۆ زۆر باشیت تۆ بەهێزیت تەنها بە بارودۆخی خراپدا ڕۆیشتویت
وە ئەشتوانی بگۆڕێیت و قبوڵی بکەیت و باشتر ببیت
هەمو شتێک باش دەبێت بڕوام پێ بکە تۆش باش دەبیت هەمو
ئاڵۆزیەکان سادە ئەبن و هەمو برینەکان ساڕێژدەبن و ناخۆشیەکان
تێدەپەڕن تەنها هەوڵ بۆ باشبون بدە و بەردەوام بە هەمو ئەمانە
ئەبینیت
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کۆتا قسەم بۆت :
گەر خەونێکت هەیە یان ویستی بەدەست هێنانی شتێکت هەیە
یان ئەتەوێ ژیانت بگۆڕیت یان شتێک ژیانت بگۆڕیت
بەهەمو هێز و تواناتەوە هەوڵی بۆ بدە و پشت بەخوا ببەستە
هەمو ڕێگاکان تاقیبکەوە  ،گەر توانیت و بەدەستت هێنا دڵخۆشت
ئەکات ئاسودە و بەختەوەرت ئەکات
گەر بەدەستیشت نەهێنا زۆر خەمی لێ ناخۆی الیەنی کەم ئەڵێی
ئەوەی لەتوانام دابو کردم بەاڵم ویستی خوا لەپێشترە و باشترە بۆم

بەو هیوایەم توانیبێتم پەیامەکەم بگەیەنم و سوودی لێ وەرگرن
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