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ئاكۆ كەریم مەعروف

عەزەی سالە پشیلە بۆ جاری یەكەم نییە ئەو ئاژەڵ و پەلەوەرە بەستەزمانانەی دەكەوتنە بەردەستی 
بە چەقۆیەكی ئاگرین داخانیان بكات و كلك و گوێیان بكات و پەڕەباڵیان لێ بكاتەوە. ئەم كردەوە 
دڵڕەقانەیە ماوەیەك بوو بۆ عەزەی سالە پشیلە لە خوویەكی شێتانە دەرچووبوو، بەڵكو بۆی بووبووە 
هەواو هەوەس و ئارەزوویەك، كە ترسی ئەوەی لێدەكرا لەهەر ساتێكدا بێت ئەم كردە ترسناكەی لە ئاژەڵ 
و باڵدارە بێزمانەكانەوە بگۆڕێت بۆ داخانكردنی ئەو مرۆڤانەی كە چارەنووس و شەقی زەمانە كۆڵەواری 
كردبوون، لە بێ جێگەو رێگەییدا لەگۆشەو پەناو پەسێوی كۆاڵن و كەالوەكانی شاردا شەوگاری ساردو 

سڕیان دەدایە دەم رۆژ.

بەرگەی بارانێكی تر ناگرم
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كە  بوو  خێزانێك  مناڵی  دوا  پشیلە  سالە  عەزەی 
پشتاو پشت شێتێتییان بۆ ماوەتەوە. سالە شێتی 
بەغدا  شێتخانەی  لە  ژیانی  زۆربەی  كە  باوكیان 
دەگەڕایەوە  كاتێك  هەر  لەبیرمە  دەبرد،  بەسەر 
ئەوەی  پێش  دروستكراوەكەی  لەقوڕ  خانووە  بۆ 
چاوێكی  بێت،  دارینەكە  دەرگا  ئەودیو  ئاودیوی 
دنیای  كفری  لەبەرخۆیەوە  دەگێڕاو  بەمالوالدا 
ئاسمان،  بە  بەردو  دارو  بە  ئەدا  جنێوی  دەكردو 
بەو كەسانەی گاڵتەجاڕییان پێدەكرد، جنێوی ئەدا 
لەدایك  تیایدا  ئینسانەكان  كە  سەرزەمینەی  بەو 
دەبن، هەر دواییش دەبنە خاك و خۆڵ و سەفەری 
ئەو دنیا دەكەن، لەم ساتانەدا كە بە تووڕەییەكی 
بەسەرە  دەهێنا  دەستێكی  دەمبینی  رادەبەدەر  لە 
تاشراوەكەیداو جێگە برین و ئازاردراوەكەی برینی 
پشیلە  سالە  كە  كاتانەدا  لەم  دەكوالندەوە،  زیاتر 
نەحلەتی  و  تف  هەڵئەداو  بەرد  دارو  لە  شەقی 
بە  پشیلە  سالە  عەزەی  دەكرد،  خۆی  بەختی  لە 
سەبەتەیەك بێچووە پشیلەوە لەوسەری كۆاڵنەكەوە 
بەردەگا  لە  باوكی  دەیدی  كاتێك  دەگەڕایەوە، 
هەنگاوی  بێدەنگیی  وەك  پاش  پاشەو  وەستاوە، 
پشیلەیەك بۆ راوی كۆترێك دەگەڕایەوە دواوەو لە 
چاو تروكاندنێكدا خۆی لەناو كۆاڵنە پێچاوپێچەكاندا 
جێ  باوكی  دەبوو  دڵنیا  كە  دواتر  دەكرد،  ون 
بەخۆی ناگرێ و دەڕواتە دەرەوە، وردە وردەو لە 
سەبەتە  بەهێواشی  دەكردو  سەرەتاتكێی  دوورەوە 
داڕوخاوەكەدا،  نیوە  ماڵە  بە  دەكرد  پشیلەكانی 
زۆری نەدەبرد بێچووە پشیلەكان بە گوێی بڕاو و 
كلكی داخانكراوەوە بە قیژەیەكی ترسناكەوە بەسەر 
دیوارو سەربانی ماڵەكاندا رایاندەكرد، لەم كاتانەدا 
جل  و  شۆردن  قاچاغ  و  قاپ  بەدەم  ژنانەی  ئەو 

هەڵخستن بە تەنافی حەوشەوە، سنگ و مەمكیان 
بەدەستە  ساواكانیان،  بە  ئەدا  شیریان  كردبۆوەو 
دەگرت،  مناڵەكانیان  چاوی  تووند  كەفاوییەكانیان 
رایاندەكردە  هاوارەوە  قریشكەو  بەدەم  بەپرتاو 
خۆیان  لەسەر  پەنجەرەیان  دەرگاو  ژوورەوەو 

دادەخست.
كەتنێكی  دەیزانی  كە  پشیلە  سالە  عەزەی 
دیار  رۆژێك  چەند  بۆ  دەكرد  دڵخۆشیی  كردووەو 
ون  لەبەرچاوان  خۆی  سزایەك  لەترسی  نەدەماو 
ماڵە  دەخستە  ترسی  زیاتر  گەمەیەدا  لەم  دەكرد، 
بەپێاڵوی  منااڵنەی  ئەو  بەتایبەتی  و  دراوسێكان 
الستیكەوە قوڕی كۆاڵنەكانیان دەشێالو لە مەكتەب 
دەگەڕانەوە، چونكە زۆربەیان هەزار سوێند دەخۆن 
و بەچاوی خۆیان بینیویانە، كە گوێدرێژەكەی مام 
هەمووشیان  ئەم سوتاندوێتی،  نەوتفرۆش  سابیری 
تەویلەكەیان بینیوە كە چۆن بەدەم زەڕین و جووتە 
گەر  لێهەڵدەسا،  دووكەڵی  گوێدرێژكە  هاویشتنەوە 
تەویلەكەی  دەرگای  نەكەوتایەو  فریا  سابیر  مام 
دەبووە  داماوە  و  بەستەزمان  ئەو  نەكردایەتەوە، 
كڵۆیەك لە خەڵووز، بەاڵم پاش چی، پاشئەوەی كە 
ئیتر ئەم گوێدرێژە كڵۆڵە كەڵكی ئەوەی نەما ببێتە 
بارهەڵگرو وەكو رۆژانی تر كۆاڵن بەكۆاڵن بەچاوی 
بۆ  بگەڕێتەوە  فرمێسكاوییەوە  و  لەماندوویی  پڕ 
تەنها شوێنێك، كە بۆ ئەو پەنایەك بوو بۆ مانەوەو 
لەدەستدانی  گوێدرێژەكە  لەدەستدانی  پشوودان. 
هەموو ئەو خۆشیانە بوو كە تاقە هیوای مناڵەكان 
لەدەستدانی  یاریكردن،  و  كاتبەسەربردن  بۆ  بوو 
گوێدرێژەكەی مام سابیری نەوتفرۆش، لەدەستدانی 
مام سابیر خۆشی بوو، كە چیتر ژیان و گوزەرانی 
لێ تێكچوو، لەبیرمە دوای ئەوەی تووشی نەخۆشی 
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رۆژێكی  چەند  دكتۆر  الی  چوونە  بەبیانووی  بوو، 
بۆنێكی  دەمەی  ئەو  تا  بردەسەر،  لەتەویلەكەدا 
هیچ  داپۆشی  ماڵەكانی  و  گەڕەك  هەوای  ناخۆش 
كەسێك جگە لە عەزەی سالە پشیلە هەستی بەوە 
نەكردبوو، كە مام سابیر لە خەفەتی لەدەستچوونی 
گوێدرێژەكەی لەناو تەویلەكەدا گیانی لەدەستداوە.

نە  ئێستا  مایەوە،  بەتەنیا  نەوتەكە  عەربانەی 
گوێدرێژەكەی لەگەڵدایەو نە مام سابیر كە هەموو 
ژیانی بە ڕەبەنی بەسەر برد، ئەم دەرفەتە بۆ عەزەی 
سالە پشیلە وەكو خەونێك وابوو بۆ زیندانیكردنی 
بۆقەكان،  و  دووپشك  توولەمارو  جووجەڵەو 
بەردەست  هەرچییەكی  بڵێم  وایە  باشتر  یاخود 
عەربانەكەیا  بەرمیلی  دەمی  بەناو  بكەوتایەو 
دەكردن،  تێی  ساحیرانە  بەجووڵەیەكی  بچوایە، 
بەشێوەیەك  خایاند،  ساڵێكی  چەند  خووەش  ئەم 
كاتێك بیر لەوە كرایەوە ئەم عەربانەیە كۆن بووەو 
بدەنە  فڕێی  ئەوەی  بۆ  گرتووە  رێگەی كۆاڵنەكەی 
ناو چەمەكەوە، بەهەموو كڕوكاڵ و پیاوانی گەڕەك 
سەری  كاتێك  نەبێت  كاتە  ئەو  نەجواڵ،  بۆیان 
بەرمیلی عەربانەكەیان الدا تاوەكو بزانن بۆچی ئەم 
لەدەمی  بووە،  قورس  مردوویەك  وێنەی  بەرمیلە 
بۆنێكی  كە  دەرەوە،  هاتە  لیكاوێك  بەرمیلەكەوە 
ماوەی چەند  بۆ  تاوەكو  هێندە كوشندەی هەبوو، 
رۆژێك دڵیان لەدەمیان دەهاتە دەرەوەو دەڕشانەوە، 
تاوەكو ناچار عەربانەی نەوتەكەیان خل كردەوە بۆ 
لەوێدا  چەمەكە،  سەر  دەچووە  كە  لێژاییەی  ئەو 
بۆ  بێئاگا  ئەمەش  كە  سووتاند،  عەربانەكەیان 
ئەوانەی بەدەم رشانەوەو تێكەڵپێكەڵهاتنی دڵەوە 
هەوڵی  رادەكێشا،  عەربانەكەیان  گوریسێك  بە 
ئەو  هەموو  لەبیركردنی  سڕینەوەو  بۆ  بوو  یەكەم 

سابیری  مام  لەگەڵ  خەڵكەكە  یادەوەرییانەی 
نەوتفرۆش و گوێدرێژەكەدا هەیانبوو.

بۆ  رۆژەی  ئەو  پشیلە،  سالە  باوكی  شێتی  عەزە 
ئەو  هەر  كرا،  بەرەاڵ  شێتخانە  لە  دەیەم  جاری 
روانی،  كۆنەكەی  ماڵە  دەرگاو  لە  بۆدواجار  رۆژە 
هەر  هەڵیكرد،  لەناكاو  گێژەڵووكەیەكی  لەدوایەوە 
خەونێكی  بۆ  بوو  نیوەڕۆیەك  دوای  كە  رۆژە  ئەو 
قوڵی گەڕەك، لەناو تەپوتۆزدا ونبوو، لەو كاتەوە 
ئەوە سەرەتای تەنیایی و سەركێشییە زیاترەكانی 

سالە پشیلە بوو. 
گاڵتەجاڕیی  مایەی  بوو،  لەدونیادا  تا  شێت  عەزە 
خەڵكی بوو، كە دیاریش نەما دەماودەم الساییان 
دەكردەوەو بەسەرهات و ژیانی ئەویان دەگێڕایەوە، 
شارەیە  ئەم  شێتەكانی  چارەنووسی  ئەمەش 
هاوسەنگییەك  لەوەی  تێناگات  كەس  نەمرن  تا 
كە  عەقڵی،  بێ  لە  هەیە  گۆشەیەك  تێكچووەو 
و  دەڕۆیشتم  بەخەیاڵ  پڕبكرێتەوە.  پێویستە 
هونەرە،  شێتێتی  ئایا  كە  دەكردەوە،  لەوە  بیرم 
عاقڵەكان  مرۆڤە  كە  ساتەیە  ئەو  شێتێتی  یاخود 
خەیاڵی  بە  كە  بەستووە  چەقیان  لەزەمەنێكدا 
خۆیان وا بیردەكەنەوە، كە لەبیركردنەوەدا خێرایی 
تیشكیان هەیە، بە سەدان ساڵ پێش زەمەنی خۆیان 
كەوتوون، یاخود شێتێتی لووتكەی عاقڵێتییەو كە 
دیارییەكی  وەكو  خۆشبەختەكان  ئینسانە  تەنها 

خوداوەند پێیان دەبەخشرێت و پێی دەگەن؟.
سالە پشیلە لەو كەسانە بوو ئەو كاتەی دەخەوت، 
ژیانی پڕ دەبوو لە رووناكی، ئەو دەمەشی لەخەو 
هیچیتر  دۆزەخێك  لە  ژیان جگە  ئەو  بۆ  رادەبوو، 
نەبوو، بەتایبەتی بۆ ئێستای كە بە تەنیا ماوەتەوەو 
جگە لە ژوورێكی نیمچە داڕماو، كە بەرگەی یەك 

دهق
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بارانی بەخوڕو یەك زستانی تر ناگرێت هیچ شتێكی 
تری لەم دونیایەدا بۆ نەماوەتەوە.

دەیلووراند،  گورگ  وەك  رەشەبا  كە  لەشەوێكدا 
لێزمەی باران فاسیلەی نەئەدا، دەنگێكی ترسناك 
پشیلەوە  سالە  داڕماوەكەی  نیمچە  ژوورە  لە 
بەئاگا  ماڵەكانی  و  گەڕەك  خامۆشیی  و  بێدەنگی 
هێنایەوە، پیاوانی گەڕەك پێیان وابوو، ئەو دەنگە 
چ  عەزابی  پشیلە  سالە  دەبێت  ترەو  كەتنێكی 
بوونەوەرێك بدات، ژنەكانیش پێیان وابوو، لەوەتەی 
تیایدا  شێتە  ماڵە  ئەم  دروستكراوەو  خانووە  ئەم 
بڕانەوەی  هەبووەو  هەر  دەنگە  ئەم  بوون،  جێگیر 
نەبووە، كە زۆربەی خەڵك لەو بڕوایەدابوون عەزە 
لەگەڵ جنۆكەو خێوەكاندا دەخەوێت، بەاڵم ئەوەی 

چاوەڕوان نەدەكرا هەر ئەو شەوە روویدا.
تاوێرە  داڕمانی  بەفرو  هەرەسی  لەوێنەی  ناڵەیەك 
بەردی كێوێك كۆاڵنەكەی لەرزاند، لەو شەوەدا كە 
بەچراكانی  گەڕەك  خەڵكی  نەدەبینی،  چاوی  چاو 
و  ترس  بەچاوی  دەرگاو  بەر  رژانە  دەستیانەوە 
گومانەوە لەیەكتریان دەڕوانی، ئەوەی بینییان وەك 
خەونێكی ترسناك دەهاتە بەرچاویان، كاتێك نزیك 
پشیلەیان  سالە  عەزەی  بوونەوە،  ناڵەكە  گرمەو 
لەژێر  مردارەوەبووەوە  كۆتری  باوەشێك  بە  بینی 
كەوتووەو  داڕماوەكاندا  ژووره   پەردووی  دارو 
جۆگەلەی باراناو بەسەر جەستە ساردو سڕەكەیدا 
وێنەی  لە  غەمبارییەك  شەوە  ئەو  تێپەڕدەبێت. 
گریانێكی پەنگخواردوو بۆ رۆژانی رابردوو لەچاوی 
ئەو كەسانەدا دەخوێنرایەوە كە عەزەیان بەوشێوەیە 
بینیبوو، بینینێك كە چیتر لەوە تێگەیشتن ژیان لە 
ژووری ئازاردا، خەوتن لەپەنا دیواری داڕووخاودا، 
بێبڕانەوەی  لەبۆشایی  تێڕامان  بیركردنەوەو 

دوور  دروستدەكات،  شێتبوون  گەرای  گەردوون، 
پڕدەبێت  ماڵەكانمان  بێت  ساتێكدا  لەهەر  نەڕۆین 

لە لوورە لوور.  


