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لە سەرەتادا هەموو خۆشەویستییەک بڕێک تین و تاو و تروسکاییەکی تێدایە، بەاڵم ئەوە  -
رۆشناییە  دڵدارەکانن کە تێکیدەدەن. ئەوان بەو تاریکییەی ناو ناخی خۆیانەوە پەالماری ئەو 

 کەمەی خۆشەویستی دەدەن

خۆشدەوێت، چونکە تۆ تۆ زۆر نیگەرانی ئەوەیت ئاخۆ ئەوانیدیکە لە دڵەوە و بە ڕاستی تۆیان  -
 لە خۆشەویستییەکەی خۆت دڵنیا نیت

تۆ ناتوانیت متمانە بە خۆت بکەیت کە کەسێکی دیکە دەتوانێت تۆی خۆشبوێت، تۆ هیچ  -
شتێکی جوان لە خۆت شک نابەیت. تۆ هێزت نییە خۆت خۆشبوێت، کەواتە چۆن کەسێکی دیکە 

 بتوانێت تۆی خۆشبوێت؟

ت: من دەتپەرستم، تۆ ناتوانیت متمانەی پێ بکەیت. ئەو ئەو کاتەی خانمێک بێت و بڵێ -
کاتەشی کە تۆ دەچیتە الی خانمێک تاوەکو پێی بڵێیت کە تۆ ئەم دەپەرستیت، کەچی ئەویش 

  رقی لێت دەبێتەوە، ئاخر چۆن باوەڕت پێ بکات؟

نێت سەرەتا باوەڕ و متمانەت بە خۆت بێت. ئەو کەسەی کە متمانە و بڕوای بە خۆی بێت دەتوا -
 متمانە بە هەموو دونیا بکات. دڵنیایی لە ناو رۆح و بوونی خۆتەوە سەرچاوە دەگرێت

ئەو کاتەی خۆشەویستی کۆتایی دێت، تۆ بیر لەوە دەکەیتەوە کە درۆ بووە ــ دیارە هەر لەبەر  -
 ئەوەش بووە کە کۆتایی هاتووە، بەاڵم نەخێر مەرج نییە وا بووبێت ــ هیچ مەرج نییە

  

 هەموو ژنێک دوای جووتبوون تا رادەیەک غەمگین دەبێت، هەست دەکات فێڵی لێ کراوە

  

                                     نووسینی: ئۆشۆ 

کە الی ئێمە بە ناوی دووەمیان ناسراوە، راهاتبوو لەسەر ئەوەی ’ نیتشە’یان ’ نیچە’فەیلەسووفی ئەلمانی 
ۆ و دەلەسە نازانێت بژی. لە تەک راستگۆییدا هەڵناکات، راستی لەوە بڵێت: مرۆڤ بە جۆرێکە کە بەبێ در

قورسترە کە مرۆڤـ بتوانێت بەرگەی بگرێت. تۆ پێویستت بە درۆ و دەلەسە هەیە ــ درۆکان، زۆر بەوردی و 
هۆشیارانە، ئەو سیستم و رژێم و شێوە ژیانە چەور دەکەن و بەگەڕیان دەخات کە تۆ هەتە. درۆکان بۆ تۆ 

من لەوەتەی خۆم ناسیوە رێکەوتی ’چەورکردنی هەموو شتێکن، تۆ خانمێک دەبینیت و پێی دەڵێیت:  رۆنی
ئەوانە هەمووی درۆی لەخشتەبەرن و سابوون لەبن پێ ’ ژنێکی وەها نازدار و وەک تۆ جوانم نەکردووە.

و نیازت بۆ ژنێکی لێدانی پێ دەوترێت ــ تۆش ئەوەیان باش دەزانیت! هەر تۆ پێش ئەم خانمەش هەمان راز 
دیکە درکاندووە، لە داهاتووشدا هەمان ستاییش و پێداهەڵدان بۆ خانمێکی دیکە دووبارە دەکەیتەوە. 
هەروەها خانمەکەش بە تۆ دەڵێت کە جەنابت تاکە پیاوێکی سەرنجڕاکێشیت کە ئەوت کەمەندکێش کردووە. 

وە بێجگە لە پێویستی هیچ ئەوین و ئەوانەش هەر هەمووی درۆ و فیشاڵن. لە پشت هەموو ئەو درۆیانە
عیشقێک لەئارادا نییە. تۆ ئەو خانمەت مەبەستە و دەتەوێت تاوەکو ئەو بۆشایی و خەرەندەی ناو بوون و 
رۆحت پڕ بکاتەوە، تۆ دەخوازیت ئەو بەتاڵییەی ناوەوەت بە ئامادەگیی ئەو خانمە پڕ بکەیتەوە. خانمەکەش 

  نیازتانە وەک ئامراز و بەردەباز یەکدی بەکار بهێنن. هەر ئەوەی لە تۆ دەوێت. هەردووکتان 

هەر لەبەر ئەوەشە کە عاشقەکان، یان ئەوانەی گوایە خۆیان بە عاشق دەزانن، بۆ هەمیشە لە ناکۆکی و 
ملمالنێدان ــ چونکە کەسیش حەز ناکات وەک کەلوپەل بەکار ببرێت، چونکە ئەو کاتەی تۆ کەسێک بەکار 

ک، واتا ئەو کەسەت دابەزاندۆتە ئاستی کوتاڵ. هەر لەبەر ئەوەشە کە هەموو ژنێک دێنیت دەبێت بە شتومە
دوای جووتبوون لەگەڵ پیاوێکدا تا رادەیەک غەمگین دەبێت، هەست بەوە دەکات لە خشتە براوە و فێڵی لێ 

 کراوە، چونکە پیاوەکە پشتی تێدەکات و دەخەوێت ــ کە تەواو بوو..تەواو..!

انمان رازی دڵیان الی من درکاندووە کە دوای جووتبون گریاون ــ چونکە دوای رامووسان و ژمارەیەکی زۆر لە خ
دەستلەمالنێ کابرا خامۆش بووە و هەمان حەز و تاسەی نەماوە. بەڵکوو بایەخەکەی لەپێناو پێویستییەکی 

تاوەکو بزانێت ئەو  دیاریکراو بووە، دواتر روو وەردەگێڕێت و دەخەوێت بێ ئەوەی خۆی سەغڵەت و ماندوو بکات
ژنەی تەنیشتی ئاسوودە بووە. دیارە پیاوەکانیش ئەو هەستەیان هەیە کە فێڵیان لێ کراوە. ئەوانیش، جار لە 
دوای جار، دەکەونە گومان لەوەی کە ژنەکان بۆ مەرام و شتێکی دیکە ئەوانیان خۆشویستووە ـــ وەک پارە و 

یی و ئاسایش لە ژیاندا کە هەمیشە وتراوە پیاوان پشت و پوول، هێز و دەستەاڵت، یان دابینکردنی دڵنیا
 پەنای ژنانن. بە واتا لەوەدایە ئەو حەز و خولیایە دیوێکی ئابووریی هەبێت، بەاڵم خۆشەویستیی تێدا نییە.

بەاڵم دەکرێت هەموو ئەو شتانە راست بن. هەر بەم چەشنە دەگوزەرێت، تەنها ئەم جۆرە ژیانە بۆ تۆ 
 فەراهەمە!

تۆیت و تەواو، تا ڕادەیەک خەوتوویت، کەیل و کاس و گیژ زیندەگی وەڕێ دەخەیت، بێ ئاوەز..ئەوەشیان ئەوە 
تەنها شێوە ژیانێکە کە بۆ تۆ فەراهەمە. بەاڵم نە نیگەران بە و نە خۆت تووشی دڵەڕاوکێ بکە، باوەجوو.. 

تیت بە خۆشەویستیی ژنەکە بە ڕاستی تۆی خۆشبوێت یان نا. هەتا ئەو کاتەی تۆ خەوتوویت پێویس
کەسێکی دیکە هەیە ـــ هەتا گەر ساختە و فاڵسۆش بێت..رایکێشە، چونکە چارت ناچارە و هەروەها 
پێویستیت پێیەتی. هەوڵ بدە چێژ و خۆشییەکی لێ ببینیت! قرت و پرتی ناوێت و خۆت لەوە پتر نیگەران و 

 هۆشیار و زیندووتر بیت.شپرزە مەکە. گەر بۆت کرا هەوڵ بدە جار لە دوای جار بێدار و 
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ئەو رۆژەی کە تۆ لە خەوەکەت وەئاگا دێیت و بێدار دەبیتەوە.. تا بێت خەوەکە بەرت بدات و زیندووتر بیت، هێز 
و تین و تاوی تازەت تێدا دەگەڕێت و توانای خۆشەویستیی گەورەتر دەبێت ـــ بەاڵم ئەوەش بزانە کە تەنها 

ت. وەلێ ئەوەش بەسە و بەشت دەکات! کێ باکی بەوە هەیە؟ ئەوسا لە خۆشەویستیی خۆت دڵنیا دەبی
چونکە تۆ هەر ئێستا دەخوازیت کەسانێکی دیکە بۆ بەرژەوەندیی خۆت بکەیت بە ئامراز و بەردەباز، ئەو کاتەی 
تۆ بە ڕاستی هەر خۆ بەخۆ شاد و ئاسوودەیت، دڵنیا بە کە ناخوازیت کەس بخەیتە ناو تۆڕی حەز و 

خۆتەوە..کەس ناکەیت بە پرد و پێخوستی خۆت. بە تەنها و زۆر بە سادەیی گەرەکتە بەرژەوەندییەکانی 
ئەوانیدیکە بەشدار و هاوبەشت بن. چونکە خۆت بە خاوەنی زۆر شت دەزانیت و سەرڕێژیت لە هەموو شت، 
ئەوەندەت هەیە کە سەر و زیادە و لێت دەڕژێت، بگرە حەزت بەوە هەیە کە کەسانی دیکە هەبن تاوەکو 

ەشیان بدەیت و لەتەکتدا هاوبەش بن. ئەوساش سوپاسگوزاریت کە کەسانێک هەن ئامادەن ئەو خەاڵت و ب
 بەخششەت لێ وەربگرن. تەواو..ئەوەیان کۆتایی چیرۆکەکەیە!

هەر ئێستا.. تۆ زۆر نیگەرانی ئەوەیت ئاخۆ ئەوانیدیکە لە دڵەوە و بە ڕاستی تۆیان خۆشدەوێت، چونکە تۆ لە 
خۆت دڵنیا نیت. ئەوەیان شتێکە. لە هەمان کاتدا تۆ دڵنیا نیت لەوەی سەنگ و بەهات  خۆشەویستییەکەی

الی ئەوانیدیکە چەندە. تۆ ناتوانیت متمانە بە خۆت بکەیت کە کەسێکی دیکە دەتوانێت تۆی خۆشبوێت، تۆ 
وانێت هیچ شتێکی جوان لە خۆت شک نابەیت. تۆ هێزت نییە خۆت خۆشبوێت، کەواتە چۆن کەسێکی دیکە بت

 تۆی خۆشبوێت؟ نا.. ئەوەیان راست و رەوا نییە، ئەوەیان لە مەحاڵ دەچێت.

ئاخۆ تۆ خۆت وەک بنیادەمێک خۆت خۆشدەوێت؟ بڕوام وایە کە تۆ هەتا هەنووکە پرسیارێکی لەم چەشنەت 
لە خۆت نەکردووە. خەڵکێکی زۆر هەن کە رقیان لە خۆیانە، بۆ هەمیشە سەرزەنشتی خۆیان دەکەن ــ 

دەوام داد و بێدادیانە و دەم بەگلەیی و سکااڵن دەرهەق بە خۆیان، هەمیشە وا مەزەندە دەکەن کە بەر
پیسن و بۆگەنیان کردووە. نا.. نەخێر..کەس ناتوانێت بە ڕاستی تۆی خۆشبوێت ــ لەوانەیە ئەویدیکە گاڵتەت 

خانمە کەوتۆتە دوای پێ بکات، دەستخەڕۆت بکات، هەر دەبێت هۆکارێکی دیکەی لە پشتەوە بێت. ئەو 
 شتێکی دیکەوە، دیارە پیاوەکەش نیاز و مەرامی دیکەی هەیە..ئیتر گومان سەرتان دەخوات.

تۆ ئاگەداری پیسی و گەنیوبوونی خۆتیت، پووچی و نەبوونی بەها و سەنگێک ــ خۆشەویستی شایەستەی 
تۆ. هەڵبەت ئەو کاتەی  تۆ نییە و بگرە بۆ تۆ پرسی خۆشەویستی کەوتۆتە دەرەوەی خەم و خولیاکانی

خانمێک بێت و بڵێت: من دەتپەرستم، تۆ ناتوانیت متمانەی پێ بکەیت. ئەو کاتەشی کە تۆ دەچیتە الی 
خانمێک تاوەکو پێی بڵێیت کە تۆ ئەم دەپەرستیت، کەچی ئەویش رقی لێت دەبێتەوە، ئاخر چۆن باوەڕت پێ 

 لە خودی خۆت دەبێتە مایەی نیگەرانی و دڵەڕاوکێ.بکات؟ دواجار کینەبازی دەرهەق بە خۆت یان رقبوونەوە 

تۆ هیچ رێگایەکت لەبەردەمدا نییە بۆ ئەوەی لە بەرامبەرەکەت دڵنیا بیت و متمانەی پێ بکەیت. سەرەتا باوەڕ 
و متمانەت بە خۆت بێت. ئەو کەسەی کە متمانە و بڕوای بە خۆی بێت دەتوانێت متمانە بە هەموو دونیا 

او رۆح و بوونی خۆتەوە سەرچاوە دەگرێت، هەر ئەو متمانە و دڵنیاییەی ناو ناخت رێگات بۆ بکات. دڵنیایی لە ن
خۆش دەکات کە هەر شتێک بکەیت بڕوات بە خۆت بێت و متمانەت لە بن نایەت، هەر شتێکیش روو بە رووت 

بەسەر خاکەوەن و ببێتەوە تۆ لە خۆت دڵنیایت چۆن بەرخوردی لە تەکدا بکەیت. تەواو.. جیگیریت و پێیەکانت 
خۆت بوویت بە چەقی خۆت، هەرگیزاو هەرگیز خۆت بەو شتانەوە سەغڵەت ناکەیت. تۆ هەر هەموویان وەکو 

 خۆیان وەردەگریت و ئازایانە باوەشیان بۆ دەکەیتەوە.

ئەگەر هات و کەسێک تۆی خۆشویست، تۆ پێشوازیی لێ دەکەیت چونکە خۆت خۆشدەوێت. تۆ لەگەڵ 
ت، کەسێکی دیکەش بە تۆوە ئاسوودەیە ـــ ئەوەش باشتر! بەم چەشنە ژیان کەمەکی خۆتدا شاد و ئاشتی

خۆشتر دەگوزەرێت و سەرئێشەت کەمترە، بەم هەستەوە حەز بەوە ناکەیت کە شێتانە خۆپەرست بیت. زۆر 
بە سادەیی چێژ لە ژیانی خۆت دەکەیت، کەسێکی دیکەش تەماشای تۆ دەکات و بەوە دڵخۆشە کە تۆ وا بە 

 یف و شادومانیت ـــ دەها چاکتر!کە

تا ژیان لەبەردەمتایە لەناو ئەو خەیاڵ و داستانە جوانانەدا بۆ خۆت خۆش بژی و تام لە جوانیی هەموو 
 شتەکان بکە..تا ئەوپەڕی ـــ چونکە بۆ هەمیشە بەردەوام نابێت.

تۆ بیر لەوە دەکەیتەوە شتێک هەیە کە بۆ تۆ دەبێت بە مایەی گرفت. ئەو کاتەی خۆشەویستی کۆتایی دێت، 
کە درۆ بووە ــ دیارە هەر لەبەر ئەوەش بووە کە کۆتایی هاتووە، بەاڵم نەخێر مەرج نییە وا بووبێت ــ هیچ مەرج 
نییە. چونکە ئەگەری ئەوە زۆرە تروسکاییەکی راستیی تێدا بووبێت، بەاڵم ئێوە هەردووکتان پێکەوە 

وشتتان. راستی لەوێدا ئامادە بوو..کەچی ئێوە سەرتان بڕی. ئێوە بۆ نەتانتوانیوە ئەو راستییە بپارێزن. ئێوە ک
خۆتان توانای خۆشەویستیتان نەبوو. ئێوە پێویستیتان بە خۆشەویستی هەبوو، بەاڵم بۆتان نەکرا خزمەتی 
بکەن. کەواتە تۆ ژنێک یان پیاوێک دەناسیت، شتەکان باش دەچنە پێشێ، نەرم و نیان و پڕ لە ئەفسوون و 

ــ لە سەرەتادا. ئەو کاتەی کە جێگیر دەبن، ئیتر شتەکان خراپ و ترش و تاڵ دەبن. چەندە پتر جێگیرتر جوان 
دەبن، ئەوەندە بەربادتر و کێشە و گرفتەکانتان ئاڵۆزتر سەر هەڵدەدەن. هەر ئەوەیانە کە خۆشەویستی 

 دەکوژێت.

وەک من دەیبینم..لە سەرەتادا هەموو خۆشەویستییەک بڕێک تین و تاو و تروسکاییەکی تێدایە، بەاڵم ئەوە 
رۆشناییە کەمەی  دڵدارەکانن کە تێکیدەدەن. ئەوان بەو تاریکییەی ناو ناخی خۆیانەوە پەالماری ئەو 

دەکەن وا مەزەندە دەکەن خۆشەویستی دەدەن. قەڵەمبازی دەبن و خاپووری دەکەن. ئەو کاتەی کە وێرانی 
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کە درۆ بوو. هەر خۆیان کوشتوویانە! خۆشەویستی درۆ نەبوو، ئەوان خۆیان درۆزن و فاڵسۆ بوون. 

 تروسکاییەکە بەرچاو و راستی بوو.

کەواتە سەبارەت بە ئەویدیکە خۆت نیگەران مەکە، خۆت سەغڵەت مەکە بەوەی خۆشەویستی راستەقینەیە 
هەتا گەر خەونیش بێت، زۆر باشە گەر خەونی پێوە ببینیت.  دە بوو لەزەتی لێبکە. یان درۆ. ئەگەر هات و ئاما

  بەم چەشنە تا بێت وریاتر و بێدارتر دەبیت..خەوەکەشت بەرت دەدات و دەڕەوێتەوە.

ئەو وەختەی تۆ وەئاگا دێیت و هۆشیارتر دەبیت، خۆشەویستییەکی زۆر جیاواز لەناو رۆح و دڵی تۆدا 
کە بە تەواوەتی راست و دروستە، کە بەشێکە لە نەمری و جاویدانی. بەاڵم ئەوەیان بە سەرهەڵدەدات ــ 

  تەنها پێویستی نییە، بەڵکوو ئەوپەڕی خۆشی و کامەرانی و خۆشگوزەرانییە.
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