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هاوسەرگیری بووە بە پێویستی چونکە خۆشەویستی نییە
نووسینی :ئۆشۆ
پرسیار :تۆ سەرت لە من شێواند کە سەبارەت بە جیاوازیی نێوان خۆشەویستی و حەزلێکردن قسانت
دەکرد .تۆ وتت خۆشەویستی جۆرێکە لە بەرپرسیارییەتی ،بەاڵم من وا بیرم لێ کردووەتەوە کە
بەرپرسیاربوونیش جۆرێکە لەوەی بچینە پاڵ کەسێکەوە و خۆمانی پێدا هەڵبواسین ،یان چەشنێکە لە
وابەستەگی .من زۆر کەسم خۆشدەوێت بێ ئەوەی لە بەرامبەریاندا خۆم بە بەرپرسیار بزانم .چۆن
پێشبینیی ئەوە بکەم کە رەنگە بەیانی ئەوانم خۆشبوێت؟
وەاڵم :ئەوەیان پرسیارێکی گرنگە .تۆ زۆر تێگەیشتوویت چونکە ئەو بابەتەی تۆ دەیوروژێنیت زۆر ورد و ئاڵۆزە.
کە من وتوومە خۆشەویستی بەرپرسیاربوونی تۆیە بەرامبەر کەسێک ،ئاخۆ من مەبەستم چی بووە؟ من
مەبەستم نەبووە تۆ بەڵێن و پەیمانی بەیانی پێ بدەیت ،بەاڵم خۆ پەیمانەکە وا لەوێدایە .تۆ ناچار نیت گفتی
هیچ بەو کەسە بدەیت ،بەاڵم بەڵێنەکە وا لە ناوئاخنی پەیوەندییەکەدایە .هەر ئەوەشە ئاڵۆزی و ناسکیی
بابەتەکەمان .تۆ پێی ناڵێیت' :من ئەمڕۆ و سبەینێش خۆشم دەوێیت ،'.بەاڵم لە ساتەوەختی خۆشەویستیدا
ئەو پەیمانە ئامادەیە ،لەوێدایە و بە هەموو بوونیەوە چاوەڕوانە .پێوستی بە هیچ دەربڕین و گوزارشتێک نییە.
ئەو کاتەی تۆ کەسێکت خۆشدەوێت ناتوانیت بیر لە پێچەوانەکەی بکەیتەوە ،تۆ مەزەندەی ئەوە ناکەیت کە
رۆژێک دێت ئەو کەسەت خۆشنەوێت ،ئەوەیان نەشیاوە چونکە خەیاڵێکی واهی بەشێک نییە لە
خۆشەویستی .ئەوەشیان بەو مانایە نایەت کە بڵێم تۆ توانات نییە لە دەرەوەی ئەو ئەوینە بژیت .بۆ تۆ و بۆ
هەموو کەسێک لەوانەیە دەرەقەت بێیت لەو کەسە دوور بکەویتەوە ،لەوەشدایە نەتوانیت ،ئەوە بابەت نییە.
بەاڵم کە تۆ هەنووکە لەناو گەرمەی خۆشەویستیدا بیت ،هێز و وزەیەک لە نێوان هەردووکتاندا جۆگەلە
دەکات ،پردێکی زێڕین لە نێوان هەردووکتاندا بەستراوە ،هەردووکتان بە ئاسانی بەسەریدا دێن و دەڕۆن
تاوەکو بگەن بە یەکدی .زۆر بە سادەیی دەیڵێم کە مەزەندەی وا ناکرێت :مەرج نییە مێشکت ئەوە
بسەلمێنێت کە ئەو رۆژە دێت تۆ لەو کەسە داببڕێیت و یان ئەوەتا ئەو کەسە تۆ فەرامۆش بکات .ئەوەیان بۆ
خۆی بەرپرسیاربوونی تۆ دەگەیەنێت .نە بە زار و نە لەناو دڵدا پێویستت بەوە نییە زیاتر لەوە ببەخشیت ،یان
پێویست بەوە ناکات بچیتە دادگا و فۆرمێکی فەرمی پڕ بکەیتەوە و بنووسیت' :من تاوەکو ماوم لەگەڵ تۆدا
دەمێنمەوە '.لە راستیدا پڕکردنەوەی بەڵێننامەیەکی لەو چەشنە زۆر روونە و زۆر بە سادەیی دەیسەلمێنێت
کە هیچ خۆشەویستییەک لە نێوان ئەو دوو کەسەدا نەبووە ،چونکە ئێوە پێویستیتان بە رێکخستنێکی
یاسایی یان شەرعی هەبووە .ئەگەر خۆ بە بەرپرسیاربوون هەبێت ،پێویست بە هیچ رێکخەرێکی یاسایی ناو
دادگە و دەزگاکان ناکات.
زەماوەند و هاوسەرگیری بووە بە پێویستی چونکە خۆشەویستی نییە و ونە .ئەگەر خۆشەویستی بە قووڵی
رەگی داکوتیبێت ،پێویست بە زەماوەند ناکات .هاوسەرگیری چ بایەخێکی تێدایە؟ وەک ئەوە وایە هەر دوو
قاچەکانت خستبێتە سەر مارێک ،یان گوڵێکی سوور بە رەنگی سوور رەنگ بکەیت .هیچ پێویست بەوە
ناکات .بۆچی روو دەکەیتە دادگا؟ هەر دەبێت ترسێک لە ناو تۆدا هەبێت کە خۆشەویستی دادت نادات و بە
تەواوی پڕت ناکاتەوە.
هەتا ئەو کاتانەی کە تۆ نوقمی خۆشەویستیت بیر لە ئەگەری ئەوە دەکەیتەوە کە رەنگە سبەی تۆ ئەم
ئافرەتە بەجێ بێڵیت .ژنەش وا بیر دەکاتەوە ' ،کێ دەیزانێت؟ لەوانەیە ئەم پیاوە بەیانی من بەجێبێڵێت .وا
باشترە هەردووکمان بچینە دادگا .با یەکەمین جار بیکەین بە یاسایی ،ئەوسا مرۆڤ دڵنیا دەبێت '.بەس
ئەوەیان چی پیشان دەدات؟ زۆر بە سادەیی دیارە کە خۆشەویستی پڕ و تەواو نییە .ئەگینا خۆشەویستی
لە خودی خۆیدا هەڵگری پەیمان و بەرپرسیارییە .بەرپرسیابوون شتێک نییە بە زۆردارەکی بیئاخنیتە ناو
خۆشەویستییەوە ،بەڵکو لە ناو رۆحی خۆشەویستی خۆیدا هەیە.
ئەو دەمەی تۆ لە دۆخی خۆشەویستیدایت بە شێوەیەکی زۆر سروشتی و کانیاو ئاسا هەڵدەقووڵێت ،نەک
ئەوەی تۆ نەخشە و پالنی بۆ دابنێیت .ئەو هەست و سۆزەش هەر سروشتییە و هەندێک جاریش بە قسە و
وشەکان گوزارشتی لێ دەکرێت ،بۆ نموونە' :من بۆ هەتا هەتایە تۆم خۆشدەوێت '.ئەم رازەیان زادەی ئەم
ساتەوەختەیە ،لە یادت نەچێت کە هیچ شتێک سەبارەت بە سبەی ناڵێت .ئەم گوزارشتە هیچ پەیمانێکی
تێدا نییە .ئەوەیان بۆ خۆی قوواڵیی و گشتگیریی خۆشەویستی خۆیەتی کە بە ئۆتۆماتیکی دەبێت بە
میوانت' .من بۆ هەتا هەتایە و بگرە بۆ دواتریش تۆم خۆشدەوێت .هەتا خودی مەرگیش ناتوانێت لە یەکدیمان
داببڕێت '.ئەوەیان هەست و نەستی کۆی خۆشەویستییە بەسەر یەکەوە.
ئێستەش لێم گەڕێ دووبارەی بکەمەوە ـــ ئەوەیان مانای ئەوە نییە کە ئێوە بەیانی بە یەکەوە دەبن .کێ
دەیزانێت؟ ئەوەیان خاڵە گرنگەکە نییە ،چونکە بەیانی کە هات خەمی خۆی دەخوات .بەیانی ناچێتە ناو
خەیاڵێک کە لەناو رۆحی خۆشەویستیدایە .کەس ناتوانێت دەست بەسەر بەیانیدا بگرێت ،داهاتووش دیار
نامێنێت ،ئەم ساتەوەختەش نەمر و هەمیشەیی دەبێت .ئەوەیان بۆ خۆی بەرپرسیاربوونە.
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کە بەیانی هات...لەوەدایە ئێوە پێکەوە نەمێنن ،بەاڵم بەو مانایە نایەت کە خیانەت و فێڵ لە یەکدی دەکەن.
دیارە هەست بە غەمناکی دەکەن ،بە داخەوەن بۆ یەکدی ،بەاڵم ناچارن کە جیا ببنەوە ،من ئەوەشم
نەوتووە کە هەر دەبێت وا بێت ـــ لەوانەیە ئەوەشیان روو نەدات .ئەوەیان لەسەر هەزار و یەک شت وەستاوە.
ژیان لەسەر خۆشەویس تیی تۆ ناوەستێت .خۆ ئەگەر لەسەر خۆشەویستی تۆ بوەستایە ،ئەوە تۆ بۆ
هەمیشە دەژیایت و بگرە دواتریش .وەلێ ژیان لەسەر هەزار و یەک شتی دیکە وەستاوە .خۆشەویستی
ئەو هەستە دەبەخشێت کە کەسەکان بڵێن' ،ئێمە بۆ هەتاهەتایە پێکەوە دەژین '.بەاڵم خۆشەویستی
هەموو ژیان نییە .ئەو کاتەی ئامادە و ساز بێت ،ئەوەندە چڕ و پڕە کە مرۆڤ مەست دەکات .بەاڵم دیسانەوە
هەزار و یەک شتی لە پشتە ،هەندێک جار شتگەلێکی زۆر سادە و چکۆلەن.
لەوەدایە تۆ لەگەڵ پیاوێکدا بکەویتە داوی خۆشەویستییەوە ،لەو ساتەوەختەدا ئامادەیت لەگەڵیدا بچیتە ناو
دۆزەخەوە ــ لەوانەیە ئەو پەیمانەش بدەیت ،باوەجوو..ئەوەیان فێڵ و دەستخەڕۆکردن نییە ،تۆ لەوەدا دڵسۆز و
راستیت کە دەڵێیت' ،ئەگەر لەگەڵ تۆدا بێم بۆ دۆزەخ ..دوودڵ نابم!' ــ دیسانەوە دەیڵێمەوە ،تۆ راست
دەکەیت ،تۆ هیچ شتێکی درۆت نەوتووە ،تۆ هیچ شتێکی ساختەت نەوتووە.
بەاڵم بە یانی کە تۆ لەگەڵ ئەو پیاوەدا ژیایت ،رەنگە شتی زۆر چکۆلە ــ لەوانەیە پیسبوونی گەرماوی ماڵ
سەر و دڵتان بگرێت .دۆزەخ زۆر دوورە ،هیچ پێویست ناکات ئەوەندە دوور بڕۆن ــ گەرماوێکی پیس بەسە بۆ
ئەوەی هەرایەک بنێنەوە! یان خوویەکی هاکەزایی :پیاوەکەت شەو دەپرخێنێت و تۆ شێت دەکات .ئەوساکە
تۆ ئامادە بوویت بچیتە ناو جەهەننەم ،ئەوەشیان راست بووە و تۆ لە دڵەوە وات وتووە ،تۆ کەسێکی
راستەقینە و جێگەی باوەڕ بوویت .ساختەباز نەبوویت ،چونکە تۆ خەیاڵێکی دیکەت نەبووە ــ بەاڵم چ دەکرێت
کە کابرا شەوان بپرخێنێت ،یان بۆنی ئارەقەکەی وڕ و گێژت بکات ،یان بۆنی ناو دەمی ناخۆش بێت کە ماچت
دەکات ،وا هەست بکەیت کە یەکێک ئازارت دەدات.
تەنها شتگەلێکی چکۆلەن کە زۆر ئاسان نییە مرۆڤ لە وەختی خۆشەویستیدا بیریان لێ بکاتەوە .کێ
خەیاڵی لە گەرماوە ،یان پرخەی شەوانی هاوسەرەکەی؟ بەاڵم ئەو کاتەی تۆ لە ناو هەمان ماڵدا لە تەک
کەسێکدا دەژیت هەزار و یەک شت دێنە پێشێ کە هیچتان چاوەڕێتان نەکردووە ،خۆ لەوەدایە کە شتێکی
بچکۆلە ببێت بە بەردێک و گوڵی خۆشەویستی بپروێنێت.
کەواتە من نەموتووە بەرپرسیارییەتی لە ناوئاخندا هیچ گفت و بەڵێنێکی تێدایە .من زۆر بە سادەیی دەیڵێم
کە ساتەوەختی خۆشەویستی لە ناوئاخندا خۆی بەرپرسیارییە .تۆ بە تەواوی لە ناویدا دەژیت و ئەوەیان
دۆخێکی یەکالییکەرەوەیە .هەر بە شێوەیەکی سروشتی ..لەناو منداڵدانی ئەم ساتەوەختەدا بەیانی
لەدایک دەبێت ،کەواتە هەموو ئەگەرێک لەئارادا هەیە ئێوە پێکەوە بژین .لەناو ئەمڕۆکەدا سبەینێ لەدایک
دەبێت ،لە هیچەوە نایەت .ئەگەر ئەمڕۆکەمان خۆشەویستییەکی هەبێت ،بەیانیش هەمان خۆشەویستی لە
خۆیدا هەڵدەگرێت .بەردەوامیی خۆی وەردەگرێت .کەواتە ئەگەری ئەوینداری لەئارادا هەیە ـــ بەاڵم بۆ
هەمیشە ئەگەرێکەو بەس .خۆشەویستیش لەوە تێدەگات.
ئەگەریش ئەو رۆژە هات کە تۆ خانمەکەی خۆت بەجێهێشت یان ئەو تۆی بەجێهێشت ،تۆ خۆت شێت ناکەیت
و هاواری بەسەردا بکەیت' ،تۆ ئێستا نیازت چییە؟ تۆ رۆژێکیان بە منت وت کە بۆ هەمیشە لە تەک مندا
دەمێنیتەوە و پێکەوە دەژین ،ئێستا چی بووە و بۆ کوێ دەچیت؟' ئەگەر تۆ کەسێکت خۆشویستبێت ،گەر
خۆشەویستیت ناسیبێت ،تۆ تێدەگەیت .خەسڵەتی خۆشەویستی بەرپرسیارییە.
خۆشەویستی پەنهان و نادیارە .ئەو کاتەی کە هەیە هەموو شتێک جوان و ئاسمانییە ،ئەو کاتەشی کە
دەڕوات هەموو شتێک کۆن و خراپ و پواوە ،بێمانایە .جاران تۆ نەتدەتوانی بێ ئەو ژنە بژیت ،هەنووکە لەگەڵ
ئەو خانمە هەڵناکەیت ،هەردووکیان دوو دۆخی راستەقینەن.
تۆ لە منت پرسی کە من سەرم لە تۆ شێواندووە ،ئەو کاتەی باسی جیاوازیی نێوان خۆشەویستی و
حەزلێکردنم کردووە .گوایە وتوومە خۆشەویستی بەرپرسیاربوونە .کەچی تۆ وات مەزەندە کردووە
خۆشەویستی جۆرێکە لە وابەستەگی و چوونە پاڵ ئەویدیکەیە وەک خۆهەڵواسین.
لەوەدا مانای بەرپرسیاربوون الی هەردووکمان جیاوازە .تۆ وەک دۆخێکی یاسایی سەیری دەکەیت و من وەک
نایاسایی .من زۆر بەسادەیی لە خەسڵەتی سەرەکیی خۆشەویستی دواوم ،چی دەقەومێت گەر تۆ لەو
ئەوینەدا گیرۆدە بوویت و گەمارۆ درایت .ئەوەیان بەرپرسیارییە .بەرپرسیارییەتی خۆشەویستی دروست
ناکات ،خۆشەویستی خۆی داهێنەریەتی .یەکەمجار خۆشەویستی دێت و بە دوایدا بەرپرسیارییەتی .ئەگەر
خۆشەویستی نەما ،ئەویش نامێنێت ،چونکە ئەم سێبەری خۆشەویستی بووە.
کەواتە گەر خۆشەویستی رۆیشت ،باسی ئیلتیزام مەکە ،چونکە ئەوسا وەک گەمژە دەردەکەویت ،دووەمیان
سێبەری یەکەمیان بووە .چیدیکە و بەردەوام هەمان قەوان لێ نادەیتەوە' :بەرپرسیارییەتی چی لێهات؟' کە
خۆشەویستی نەما ...واز لە شتەکانی دیکە بێنە..کرۆکی مەبەستی من روونە.
من لە مەبەستی تۆش تێدەگەم کە دەپرسیت :کە خۆشەویستی نەما ..ئەی بەرپرسیارییەتی چی لێدێت؟
چونکە دەخوازیت بەردەوام بێت هەتا گەر ئەوینیش لەدەست چوو .ئەوەیان داوایەکی یاساییە.
هەمیشە ئەوەت لە یاد بێت کە تۆ گوێ لە من دەگریت دوای مانا و مەبەستەکانی من بکەوە .راستە ئەوەیان
گرانە ،بەاڵم هەوڵ بدە .لەمیا نەی ئەو هەوڵدانەدا تۆ دەگەیت بە ماناکانی خۆت ،هێدی هێدی پەنجەرەیەک
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دەکرێتەوە و دەتوانیت ئەو مانایە ببینیت کە من دەیخوازم .ئەگینا هەردووکمان سەرمان لێ دەشێوێت ،چونکە
تۆ شتێک دەڵێیت و من شتێکی دیکە کە پێچەوانەکەی بسەلمێنێت.
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