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پهنهانی باوان )دايك و باوك(

گهشاوه جاف
کات ک تۆ دەتهوێ بهههموو بوونتهوە ،لهژ ر پهردەی مۆد ربوون و پ شکهوتندا خۆت دەشاريتهوە،
لهسهر ستهيجی شانۆ بهدەيان سيناريۆی مرۆڤبوون نمايش دەکهی ،ههر ئهوکات ،دژە مرۆبوون بهيان
دەکهی .مهبهستم ئهو ژن و پياوانهيه کهمنداڵ درووست دەکهن و دەشيانهوێ لهژيانی تايبهتی خۆياندا
بژين لهپ ش بهناو هاوسهرو ههروەها مندا هکانيانهوە! .ئهم دياردەيه بۆته مۆدە لهئهمڕۆی کۆمه گای
کوردی ،پ ش بهناو هاوسهرەکهت بيرت له مندا هکانت کردەوە چ کارەسات کی دەروونيان ڕووبه
ڕوودەکهيتهوە؟ بيرت لهڕووخانی کهسايهتی ئهندامانی خ زانهکهت کردوە يان چ ژ بووە هۆی ئهوەی
ههموو ئهوﻻيهنانه وەﻻبن يت و ب ترس ئهوەبکهيت که به بۆچونت نيشاندانی ئازادی و ڕۆشنبيريته
لهسهر حسابی مندا هکانت پ ش ههموو کهس !! به بۆچوونی من  ،ههرچيت دەوێ ئازادی بيکه به م
کات ک جهسورانه بڕياری وەﻻنانی خ زانهکهت داب به جيابوونهوە زۆر شهرەف مهندانهترە وەک لهم
گهمهنهگريسهی که زۆر کهسی پ وە ماندوودەکهنو دەسوت نن.........بۆيه ههميشه دەي م و دەي مهوە
ههرکهس مندا ی بوو مهرج نيه ناوبانگی دايک و باوکی پ ببهخشر ت چون بهخشينهوەی ئهو نازناوە
زۆر لهم جۆرە مرۆڤانه ناگر تهوە بهداخهوە....
کات چ ژ با دەست دەب ت  ،ئهوەی بيری ل ناکر تهوە مندا ه ههرزەکارەکانن بهتايبهتی له و خ زانانهی
مۆڕا يان داڕماوە و نه دايک دايکه لهبهر دۆستهکهی و نهباوکيش باوک لهبهر کار و چوونه دەرەوەکانی
 ،ئهمهش دەب ته هۆکاری سهرەکی درووست بوونی بۆشاييهکی ڕووحی که ژنهکان دەکاته ڕاوچی ئهو
پياوانهی که دەبنه هه گری ههست و نهستيان چون خودی خۆشيان له بۆشاييهکی ڕووحی بهزۆر
درووست کراودا دەژين.
لهکات کدا مندا کی ههرزەکار  ،به کردەوەکانی يهک ک له باوان که ناپاکی بهامبهر ئهوی دی کردوە
دەزان چ کارەسات ک ڕوودەدات ،دوور له ناووناوبانگ و کۆمه گا .دەب ته برين ک ههميشه خو نی ل
دەچۆڕی به تايبهتی له گۆمه گای کوردی دا وە ههميشه پياوەکان چ ژ و سهرکهوتنيشی ت دا بهدی دەه نن.
برس تی بۆ س کس مرۆڤهکان دەکاته دڕندەترين جانهوەر گهر نهتوانن بهسهر ههستيان دا زا بن  ،لهوەيه
ب ن س کس وەک خواردن وايه به هاوڕام به م نهوسنی بۆ س کس شت کی ديکهيه به بڕوای من ،
ههر ئهوەشه وای له ههندێ تاکی کۆمه گا و بهتايبهتی نووخبهکان کردوە بکهونه ژ ر ههژموونی برس تی
نهک ڕاستگۆيی.
نهفس گهر بيگری مشت که و بهری دەی دەشت که  .ئازادی و ئازايهتی ڕۆشنبيری لهوەدانيه کهبهدگومانی
بکهيت .جا چ ژن بيت يان پياو مرۆڤهکان گهر د نيابن له ههنگاو ک که به درووستی ناويانه  ،ههرگيز
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ناتوانن خۆيان بشارنهوە.وب دەنگی ل بکهن ...ههموو مرۆڤ ک بهر پرسيارە له هه ه نانی ههنگاوەکانی
 .جا ڕووە و ئهر نی يان نهر نی يهکان ب ت له ژيان دا .ههرگيز ههنگاوێ مهنی له پاش دا بب ته هۆی
پشيمانيت!!!  ،چونکه ج گای ئهو پهشيمانيه وەک برين ک له ناختا هه دەکۆ ر ت ئهگهر بهڕووکاری
دەرەوەشتهوەيان به هيچ شو ن کتهوە نهم ن د نيابه به قوو ی بهسهر ڕۆحتهوە ديار دەب  .و
دەم ن تهوە.....

لهندەن
گهشاوە جاف
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