
 .٢٠١٦رۆڵی پیرەهێرد لە ژیبًەوەی جەژًی ًەورۆزدا و کىرتە دراهبیەکی کۆهێذی بۆ ًەورۆزی 
 

 
                                                                                                              کبهیل ژیر

 
بیرهذێ کبتێ لەچلەکبًی چەرخی بیطتذا لەحىجرەەیەک . لەدێرزەهبًەوە، ًەورۆز واتبیەکی پیرۆزی هەیە لەًبو ًەتەوەی کىردا

ئەو . ی هەهى ضبڵێک، لەضەر لبپێکی فەخفىری بەلەڵەهی ئىچ، ًەورۆزًبهەیەکی بۆئەًىضیٌەوە٣\٢١ئەهخىێٌذ، هبهۆضتب بۆڕۆژی 
پیرۆزییەکەظ . چىایەتەوە، هەر بەڕێسەوە ضەیرئەکرائەلبپەظ لەهبڵەکەهبًذا وەک غتێیەکی پیرۆز ضەیرئەکراو هەتب هەرەکەبەکە 

لەو ببوەڕەوەبىە کە لەو رۆژی ضەرەتبی ضبڵی کىردییەدا، گیبًە پبکەکبًی داپیراى و ببپیراًوبى، بەضەرهبى ئەکەًەوە، بۆیە ئەبێ 
بەوەظ ئەواى . بەپبک و خبوێٌی و بەرگی رەًگبوڕەًگ و ئبگرکردًەوەو ئبهەًگەوە پێػىازییبى لێبکەیي و گەردًی یەکذیع ئبزادکەیي

 .غبدهبى ئەبي
 

   
 

لەتىرکیب گەڕایەوەو بەهەهیػەیی لەضلێوبًی جێگیربى، گرًگییەکی زۆری  (١٩/٦/١٩٥٠-١٨٦٧)دوایئەوەی پیرەهێردی بلیوەت 
هەهى ضبڵێک لەو ڕۆژەدا چەًذیي هەًجەڵی گەورە یبپراخی لەکبرێسی وەضتب غەریف لەداهێٌی گردی هبهە یبرە، . بەًەورۆزدا

 لەهەوە گەغەی زیبتری .لەضلێوبًی، ئەبەخػییەوە بەضەر ضەیراًکەراًذاو بەهۆزیکی دەهۆڵىزوڕًبوە ئەبى بەهەڵپەڕکێ و غبییلۆغبى
ئبگری ًەورۆز لە زۆر گەڕەک و بەرزاییەکبًی ضلێوبًیذا .  وتبرو هۆًراوەی ًەتەوەیی ئەخىێٌرایەوەبەًەورۆزداو بەوبۆًەیەوە

لىتببیی کىڕاى و کچبًی .  هیطتەر ئەدهۆًص و هتەضەرێفی ضلێوبًی و گەورە فەرهبًبەراًی ببًگهێػتکرد١٩٤٥ بۆًەورۆزی .ئەکرایەوە
بیطت و حەوت ضبڵە هي )وتبرو هۆًراوەی ًەتەوەیی تیب خىێٌرایەوە، فبیەق بێکەش هۆًراوەی . ئبهبدەکرد بۆ وتٌی ضرودی ًەتەوەیی

واڕێکەوت هي لەپػت ! ئەدهۆًطیع هەر پێئەکەًی! ی بەدەم پەًجە راوەغبًذى و هەڕەغەوە بۆ ئەدهۆًص خىێٌذەوە(رەًجبەری تۆم
کىرضییەکەی ئەدهۆًطەوە وەضتببىم، بەکىردی وتی تۆ کىڕی کێیت؟ وتن فاڵى، ًەیٌبضی، دوایی وتن برازای ئەلف بێ هەوری، وتی 

، لەو ضبڵەدا، حیسة ١٩٥٨بەوجۆرە، پیرەهێرد هەهى ضبڵێک گەغەی زیبتری بەًەورۆز ئەدا تب ضبڵی . بەڵێ ئەیٌبضن، عەهر درێژبی
لەکبرداًەوەی . دەضتیگرت بەضەر بۆًەی ًەورۆزداو بڕوخێ بڕوخێ دەضتیپێکرد، حکىهەتیع ئبهەًگگێڕاى و ئبگری ًەورۆزی لەدەغەکرد

 .حیسبی حیسببة ًەورۆزیػیبى لێکردیي بەضیبضەت: ئەوەدا، پیرەهێرد وتی



 

 
 

هۆًراوە بەًبوببًگەکەغی . جگە لەو هەواڵًە، پیرەهێرد لەڕۆژًبهەکەغیذا گرًگیی بەژیبًەوەی ًەورۆز ئەدا وەک بۆًەیەکی ًەتەوەیی
ئەوەًذەیتر جۆظ و خرۆغی لەدەروًی الواًذا جێگیر کرد، بەتبیبەتی بەئبوازو دەًگە زۆر  (ئەهڕۆژی ضبڵی تبزەیە ًەورۆزە هبتەوە)

 :خۆغەکەی دیالًی هىًەرهەًذو هۆًیبرەوە
 

 ئەم رۆژی ضبڵی تبزەیە ًەورۆزە هبتەوە 
 جەژًێکی کۆًی کىردە بەخۆغی و بەهبتەوە

 چەى ضبڵ گىڵی هیىای ئێوە پێپەضتبى تبکى پبر
 هەر خىێٌی الوەکبًبى گىڵی ئبڵی ًەوبەهبر
 ئەو رەًگە ضىرەبى کە لەئبضۆی بڵٌذی کىرد 

 هژدەی بەیبًی بۆگەلی دورو ًسیک ئەبرد
 ًەورۆزبى ئبگرێکی وەهبی خطتە جەرگەوە

 الواى بەئەغك ئەچىى بەبەرەوپیری هەرگەوە
 ئەوا رۆژ هەاڵت لەبەًذەًی بەرزی واڵتەوە 
 خىێٌی غەهیذە رەًگی غەفەق غەولئەداتەوە

 تبئێطتب رویٌەداوە لەتەئریخی هیللەتب
 لەڵغبًی گىللە ضٌگی کچبًبێ لەهەڵوەتب
 پێیٌبوێ بۆغەهیذی وەتەى غیىەى و گریي

 ًبهرى ئەواًە وا لەدڵی هیللەتب ئەژیي 
 

  : لە بۆًەیەکیتردا،پیرەهێردو غێخ هەحوىدو ئەدهۆًص و پیبوهبلىاڵًی غبر کۆ ئەبٌەوەو ئەدهۆًص هبڵئبوایی لەضلێوبًی ئەکب

 



 
 

 
یتر، (غبعیراى)بۆ ژیبًەوەو گەغەداى بەجەژًی ًەتەوەیی کىرد، جەژًی ًەورۆز، پێع پیرەهێرد،هێژوًىضبى و ًىضەراى و هۆًیبراى 

خبًی و ًبلی و هەولەوی و کۆیی و وەفبیی و حەریك و حەهذی و لبًیع و زۆریتر لەو . ًىضیي و هۆًراوەی زۆریبى بۆ ًەورۆز وتىە
خەڵکەکەظ، هەرچەى ًەورۆزیبى لێمەدەغە کرابى، بەاڵم . دەرگبیەیبى داوە، بەاڵم هیچیبى وەک پیرەهێرد برەویبى بە ًەورۆز ًەداوە

. دا، ئبگری ًەورۆزیبى لەضەر چیبکبى و ضەرببًی هبڵەکبى و گۆڕەپبًەکبى، هەر ئەکردەوە١٩٥٨ی ضبڵەکبًی دوای ٣\٢٠لەئێىارەکبًی 
بەوەظ خۆغەویطتیی ًەورۆز، زیبتر لەدڵ و دەروًی . لەو پێٌبوەغذا خەڵکێکی زۆر ئەگیراى و زیٌذاًی ئەکراى و ئەغکەًجە ئەدراى

بەوەظ ئبواتەکەی پیرەهێردی ًەهر هبتۆتەدی، بەاڵم هەهىی . ئێطتب ًەورۆز بەفەرهی جەژًێکی ًەتەوەیی کىردە. هیللەتب ئەچەضپی
ئەوەو گیبًی !! چىًکە پیرەهێرد، ًەوبەهبرێکی ئەویطت کە پڕبێ لەگىڵی ئبڵی پبک، ًەک ًەوبەهبرێکی پڕ دڕکىداڵ و گەًذەڵی! ًب

 (کەرببزاڕێک بۆًەورۆز)یەک بۆ ًەورۆز بٌىوضن لەژێرًبوی (دراهب)ئەو ًەهرە، پبڵیبى بەهٌەوەًب، هەر چەى ضبڵێ جبرێک، غبًۆًبهە 
 : ٢٠١٦ئەهەظ بۆًەورۆزی . ٢٠١٢، دوەم ٢٠٠٦یەکەم . 
 

.  ضبزکراگ کەری هەهەرەى٣، لەتەویلەیەکی گەورەی داخراودا، کەرببزاڕێکی هەهىارکراو، بۆ ەوەبەبۆًەی یەکەم رۆژی جەژًی ًەورۆز
 هرۆڤی ًبضراو ببًگهێػت کرابىوى، بەاڵم هبتي بۆ هەهىاًبى، بۆیە ی کۆچکردویی هەًذێ کەضبیەتی(گیبى  ) :،ئەگەرچی پێػەکی

گەوزاًذ بۆ ئەوەی بەلىرگێکی ضبف و هێػکێکی کراوەو  ضەرەتب کەرەکبى بۆ هبوەیەک زەڕیي و خۆیبى. تەویلەکە جوەیذەهبت
. کبرتۆًییەکبًبى وەک ئبژەڵی ًبو فلیوە دەًگذەربڕیٌی لطەکردًیػیبى،. تەًذروضتییەکی چبکەوە، بچٌە پػتی هیکرۆفۆًەکبًەوە

. ئبهبدەبىاًی تەویلەکەظ، وردەوردە، هەر کۆهەڵەو بىًە چەپڵەکىت و الیەًگری یەکێک لە کەرەکبى
 

ضەرۆکی پبرتی کەراى، دوای بەخێرهبتي، ئەوەی درکبى کە پرژی - ەهە ًبدرٍضوبًی ەضەرەتب، پێػکەغکەری کەرببزارەکە، و
ەگرێتەوە، وەک لە بۆردوهبى و کیویبببراًەکبًذا ئکێػەکبًی کىرد و ئەو هەترضییبًەی رودەکەًە کىردضتبى، ئبژەڵ و ببڵٌذەکبًیع 

بیٌیوبى، بۆیە هبف و ئەرکی ضەرغبًی ئەواًیػە بێٌە دەًگ و لە روی هێژویی و ضیبضیػەوە ببری ضەرًجی خۆیبى پیػبًذەى و 
ئەواًیع ًىێٌەرو کىرضی و بەغە  بەرگری لە خۆیبى بکەى و داوای هبفی خۆیبى بکەى ، بەتبیبەتی لە کببیٌەو پەرلەهبًی داهبتىدا

!! ئەگیٌب ئەبٌە ئۆپۆزضیۆًی ئەوەڵببة! و لرفیلێذەى بىجەی خۆیبى هەبێ 
 

کەر چۆى ئەتىاًێ ببێتە ئەًذاهی : و بە تىڕەییەوە وتی   یەکیک لە داًیػتىەکبى ،هەضتبیە ضەرپێ،تەویلەکە پڕبى لە ژاوەژاو
 بۆ ًبتىاًێ؟ ئەگەر ئەو ئەًذاهیتیە لە پەرلەهبًذا بریتیبێ لەوەی :دەًگێکیتر وەاڵهیذایەوە؟!؟ بىجەیبى بۆچیە!کببیٌەو پەرلەهبى

بىجەظ کە .تەًیب دەضت بەرزکبتەوە ، یب لە کببیٌەدا تەًیب فەرهبًی پبرتەکەی خۆی جیبەجێبکب ، ئەوە کەریع ئەتىاًێ ئەوە بکب 



ە ڕروًکردًەوەی الپە: وتیوەضوبى ئٌجب . بەکبڵی و ضەوزی لرفی لیبذرێ، ببئەهبًیع ئەوەًذەی ببرضتبیی خۆیبى لەضەری بلەوەڕێي 
بببەتی کەرببزارەکەی ئەهڕۆغوبى، لێذواًێکی هیژویی . لێڵ و تبریکەکبًی هێژو، یبریذەدەرێکە بۆ چبرەضەرکردًی کێػەکبًی ئەهڕۆ

: فەرهىى ئیىەو کەرەکبى. ێکضەرگروغتەکەی کبوەی ئبضٌگەرو ضتەهکبر بببەتیبًەیە لە
 

کبوەظ لە خۆهبى بى، واتب جبغبى، بۆیە وەک ضروغتێکی دێسگەرایی، چەکىغەکەی . ئەژدەهبک ضەرکردەیەکی کىردبى: کەری دێس
، یب بى بێگبًەیەک فەرەیذوى کەدواییع دەضەاڵتی دایە دەضتو کىغتی و  کەدواپبغبی هبدبى (ئبغتیبک) ضرەواًذە کەللەی ئەژدەهبک

 .بەواتبیەکیتر، کبرەکەی کبوە، بەخسهەتی بێگبًە گەڕایەوە
 

کەی وایە ؟ بەڵگەت چیە؟  .ئەم لطبًە لەورگی خۆت دەرئەهێٌی ، تۆدرۆئەکەی: وەاڵم لەداًیػتىیەکەوە
 

: هي پیبوی درۆًین و بەبێ بەلگەظ لطە ًبکەم: کەری دێس
 

جبغبیەتی و دێسایەتی و ًبپبکییە زۆرو زەبەًذەکبًی ًبو الپەڕە رەغەکبًی هێژوی کىردضتبًە لە رابردودا ، وەک : ەڵگەی یەکەهنة
ًبپبکیەکەی ضۆفی عەبذواڵ کە بۆضەیەکی بۆغیخ عەبذولطەالم داًبو رادەضتی تىرکەکبًیکرد لەکبتیکذا کە ئەو ضەرکردە دادپەروەرە 

وەک ئیبٌىلذیٌبر کە لەژیرەوە لەگەل ضىلتبًی عىضوبًی ر ێکەوت و دەرگبی لەاڵی ئبهەدی . ی کىردضتبًیکی ضەربەخۆدابىڵلە هەو
وەک هەالی خەتێ کە فەتىای تەاللکەوتٌی دەرکرد بۆ هەرکەضێ گىللە بەلەغکری هىضىلوبًی . کردەوە بۆ لەغکری تىرکی دژ بەکىرد

وەک ئذریطی بەتلیطی کە هیرًػیٌیە کىردیەکبًی کردە پبغکۆی دەولەتی . تىرکەوە بٌێ و بەوە کۆتبیی بە هیرًػیٌی رەواًذز هێٌب 
وەک ئەو هەهى جبظ و . وەک یەزداى غیر کە بىە هۆی ئەوەی تىرکەکبى بتىاًي پػت لە هێسەکبًی بەدرخبى بگرى . عىضوبًی 

ئێطتبظ ئەو دێسایەتی و جبغبیەتییە، لە بەرگێکی تبزەی جلخىاریی ًىێذا، درێژەی . هىضتەغبراًە کە هػتیکي لەخەروارێ 
هػکیکی ئەبێ ،بەوجۆرە ژاًگرتٌی و  لەهەوبەر، ژهبرەیەک لەئیىەی هرۆڤ ،وەک غبخێک چۆى ژاًئەیگرێ و دو ضبڵێک :بۆًوىًە.هەیە

دەولەوتی کىردی )کە ئەتىاًن بلێن ئەو بەیبًە جەختکردًەوەیە لەضەر هەهبى فەلطەفەی  !یراکچیبًەیبى لێبەربىە خىارێعبەیبًیکی 
ببغە ئەگەر خەوًی غبعیراًە ،بۆچی خبوەًی ئەو فەلطەفەیەو ئەم غبگردە تبزاًەی، ضبالًیکی زۆرو لەپیٌبوی  ! (خەوًی غبعیراًە 

 رۆغٌبیرە تبریکبیٌبًە کە ئەوە  ًیىە؟ هەروەهب ئەو!دا هەزاراًیکیبى لە ئیىەو لە ئیوەظ بەکىغتذا (یب کىردضتبى یب ًەهبى)دروغوی 
 یەکی عەگبلیکی عەرەبیع ،کەیبىە (بەیبًە عەرەبی ) ببری ضەرًجیبًە، بۆچی خۆیبى بەتەواوی یەکالیی ًبکەًەوەو وەک

؟ !لەضەرًبکەى
 

ئەگەر دێسًەبىبێ، بۆچی دوای کىغتٌی ئەژدەهبک و روخبًذًی رژێوەکەی، کبوە خۆی دەضەاڵتی ًەگرتە دەضت و : بەڵگەی دوەم
دەضەاڵتی بەکەضێک ضپبرد، کە ئەگەر ئەو کەضە بیگبًەیەکیع ًەبىبێ، بەپێی هەًذێ ضەرچبوە، ئەوا کەضێک بىە هیچ ئبرەلێکی 

؟ !لەراپەریٌەکەی کبوەدا ًەرغتىە
 

کەری کىردی ڕکىا، کەی کىرد ئەوەًذە زیرەکبىە، جبرێک لە جبراى، بە درێژایی هێژو،ضەرکردەیەکی بێگبًەی ق: بەڵگەی ضێیەم
 ئێىە واهەزاًي ئێوە هەر لەبەر ئەوەی (هەگەر تەلیٌەوە جەواهێریەکبًی ئەهذواییە) ؟ یبپبیتەختیکیبًی هەڵتەکبًذبێ ؟!کىغتبێ

. ئێوە تب ئێطتب زهبًوبى ًەبىە لطەی پێبکەیي تب ئەوەی لە ًبخوبًذایە دەریبریي . ًەخێر! ًبوهبى بەکەرئەبەى، خۆغوبى کەریي
ئیىەی . (چەپڵەیەکی بۆ لێذرا )ەتىاًیي گىزارە لە ًبخی خۆهبى بکەیيئبەاڵم ئێطتب بە هۆی کبرە ضەرضىڕهێٌەرەکبًی کىهپیىتەرەوە، 

لەببخچەی ئبژەالى ریىی ًىکتەیەک ئەڵێ، گىایە کەر دوای ): هروڤ ئەچي ًىکتە لەضەر ئیوەی گىێذریژ دروضتئەکەى و ئەلێي 
یراکچیە چەپڕەواًە، عئەیببغە ئەو زۆر رۆغٌبیرە پیػکەوتٌخىازە ! واتب ئیوە دوای هەفتەیەک لە غت ئەگەیي (!هەفتەیەک پێئەکەًێ

ضبل هیػتب لەوە ًەگەیػتىى کە ئەو ئیراکەی ئەواى ئیراکچیتیی بۆ ئەکەى، دەضکردی ئەوئیوپریبلیسهی ئٌگلیسەیە کە لە ٩٦بۆچی دوای 



جرتبوا ئەکب، ًبًی  ین ئێىە وەک ئەوەی ًبًی کىًە هبضی ئەخىاو پبضیڵ؟ ئیطتە هٌیع ًبهەلوە ة!جىێٌی پیئەدا  ەوە چەپی دًیب١٩١٧
؟ ئبخر ئەو لەڵەهىەغێٌبًە چ !؟ ئیتر بۆچی هەر بە ئیوە ئەلیي کەرە دێسە !کىردضتبى ئەخۆى و پبضی ئیراک ئەکەى 

؟ !ضبلە کىردضتبًی کردۆتە گۆهی خىێٌبو ضەرببری تبالًکردًی ضبهبًی ضەرزەوی و ژێرزەویوبى٩٦ئیراکە دیىە کە  خیروخۆغییەکیبى لەو
؟یبئەگەر ئیوە بۆ ریکخطتٌی ًبوهبڵی خۆهبى ًبکۆک و بۆریکخطتٌی !کیىاهبى بکردایە، ًەتبًئەوت چەى کەرىئەوە ئەگەر ئیوە غتێ

چەپلەیەکی بۆلیذرا و لبلبی پیکەًیي تەویلەکەی )؟!هبلی بێگبًە کۆک بىیٌبیە ، پێتبى ًەئەوتیي کەر واًەبێ بۆچی چبکە ًبو
. (پڕکرد

 

 (هجذ)کەضێک، بەوە ویطتۆیتی غبًبزی . بە ببوەری هي، داضتبًی کبوە، ضەرگروغتەیەکی دروضتکراوو چیرۆکێکی خەیبڵییە: کەری رەظ
ئبخر کببرایەکی ئبضٌگەر، تەًیب بە درەفػێکی کبویبى و چەکىغێکەوە، چۆى ئەتىاًێ ضەرکردەی . ێکی درۆ بۆ کىرد هەڵبەضتێت

؟ !واڵتێک بکىژێ
 

 ئبضي و ،ئێوەی ئبضٌگەر بە ببزوی پتەوهبى: ئەورەحوبًی خبهەی ئبضٌگەرببغی ضلێوبًی، خۆی بۆ ًەگیرا، هەضتبیە ضەرپێ و ًەڕاًی
؟ ئێوە و کبوەی ئبضٌگەری !وەغێٌەکبًوبى پژاًذًی هێػکی ئەژدەهبکێک، ئەبێ چیبێ لە ئبضتی چەکىغە زەبر! پۆاڵ ئەچەهێٌیٌەوە

ئب رێگەهبذەى بب دەم ولوۆزی ئەو کەراًە بػکێٌن و هێػکیبى .. ببپیرهبى، ًەجبغبیەتیوبًکردوە، ًە پیبوی درۆو چیرۆکی خەیبڵیبىیي
 .و دەضتیبًگرت و دایبًورکبًذەوە(چەپڵەیەکی بۆ لێذرا )بپژێٌن

 

. بژی.. بب..بژی ..  ، بب جەهبوەربژی هیسی ببزوی پتەوی: یەکیک هەضتبو هبواریکرد
 

کەری رەغیع بۆ ترضبًذًی . کەری دێس دەضتیکرد بە زەڕیي. کەری دێس و کەری رەظ، بە گىێچکەکبًیبى هەًذێک ئیوێڵیبى بەیەکتردا
و دوای خەڵکەکە بىى بە ًبوبژیکەر. کەرببزارەکە غێىا .  بکرێتە ضەریبى، لەضەر غبًۆکەوە دەضتیکرد بەجىتەوەغبًذىًەببهێرغێک 

هي : - هەولیکی زۆر، هەردو الیەًیبى هێىرکردەوە و کەرببزاڕەکە چىەوە دۆخی ئبضبیی خۆی و کەری رەظ دریژەی بە وتبرەکەیذا 
 بە ضەری ًبزاًن ئەم خبڵەیە بۆچی بەوجۆرە ویطتی هیرغوبى بکبتە ضەر؟ ضىپبش بۆ ئیىە کە ًەتبًهیػت ضەری ئیوەظ بکب

هەگەر ئیوە هبفی دەربڕًی  !!  کە لەضەر بیروببوەڕیبى ًبکبوکىژ کراى و ئەکرێي بچیياًە گەًج ئەویب ئێوەظ بە هەرەی. ئەژدەهبک 
؟ ئبخر ئێوە کەم ! خۆتبًی پێىەببئەدەىە چیە ئێىەی هرۆڤ هەهیػە(دیوىکراتی  )الفی؟ ئەی ئەگەر وایە، ئەو !بیرورای خۆهبًٌیە 

 !!، تکبیە ئیتر ئێىەی گىێ کىرت پێوبًوەڵێي کەر؟ ئیوە ًبوهبى گىێذریژە!خسهەتوبًکردوى ، بۆچی لەپبداغتذا پێوبًئەلێي کەر
 گىاضتٌەوەی ًەوتیبى دروضتکردوە ،ئەگیٌب ئیطتب هەرچی ًەوتی لبچبغ هەڵگری تبًکەرییضىپبش بۆ کۆهپبًیبکبًی رۆژئبوا کە لۆر

چەپلەیەکی )!!هەیە بەکۆلی ئێوە ئبودیى ئەکرا وەک چۆى لەکبتی راپەریٌذا ئەو هەهى تبالًیبًەتبى بەکۆڵی ئیوە ئبودیىکرد 
. (بۆلیذرا

 

بەراوردکردًی کەضێک بە . رای هي ضەببرەت داضتبًەکەی کبوە، پێچەواًەی لطەکبى و بەڵگەکبًی کەری دێس و کەری رەغە: کەری ضپی
 بىە،  لەًبو کىردو ًەتەوەکبًیتریعراضتە ًبپبکی و دێسایەتی و جبغبیەتی. کەضبًێکیکە، ًببێ بەبەڵگەی یبضبیی بەضەر ئەو کەضەوە

ئێوەظ لە غۆرغەکبًذا . بەاڵم الپەڕە ضپییەکبًی هێژوی کىرد، پڕى لە داضتبًی لبرەهبًێتی و ًیػتوبًپەروەری و کىردایەتی
بىبێ  کىرد کبوە، ضەرکردەیەکی ضتەهکبری کىغتىە. بەغذاریوبًکردوە و ئبوەڵ و ببرهەڵگری پێػوەرگە بىیي و هەزاراى غەهیذهبًذاوە

واتب روداوەکە لەضەردەهی . رووداوەکەظ ئەوەًذە دێریٌٌیە، بەبەڵگەی ئەوەی ببش لەوە دەکبت کە کبوە ئبضٌگەربىە. ،یب بێگبًە
بەپێی هەًذێ ضەرچبوە، پێع ئبغتیبک و پێع زاییٌیع بە .  ًبگبتە ضەردەهی ئبغتیبک.ئەو ضەردەهەظ زۆر کۆًٌیە. پیػەضبزیذابىە

کىرد تب ئێطتب ًەیساًیىە غبًبزیی درۆ بۆ خۆی . ەکەمئ هٌیع پػتگیریی لطەکبًی خبڵە ئەورەحوبى .  ضبڵ، ًەورۆز هەر جەژًبىە٤٧٠٠
کىرد ئەگەر ئەو .هەڵبەضتێ، بەپێچەواًەی دراوضێکبًییەوە کە چەًذیي غبًبزیی درۆیبى بۆ خۆیبى خٌیىەتە هێژوە خەیبڵییەکبًیبًەوە



، یب بىاری ًەک هەرئەوە،بەلکى کىرد هەر ًەیساًیىە. ەهۆًیەوەئدرۆزًیەی بساًیبیە، هەڵبەت چەًذ غبًبزییەکیکەی درۆی بۆخۆی 
هیچ .بە زۆری گەغتیبرە بێگبًەکبى بەئبرەزوی خۆیبى هێژوی کىردیبى ًىضیىەتەوە.  هێژوە راضتییەکەی خۆیػی بٌىضێتەوەًەدراوەتێ،

بەبیئەوەی کىردو  (کبرڵ هبی )بەپیچەواًەوە ًىوضەریکی وەک.بێگبًەیەکیع ئەو خێرە بە کىرد ًبکب کە غبًبزیی درۆی بۆ هەڵبەضتێ
کىرد )هێژوًىضە ئەرەبەکبى، بەتبیبەتی هەضعىدی، وتىیبًە ! کىردضتبًی دیبێ ، کىردی وەک دڕًذەو پیبوخۆر بەجیهبى ًبضبًذوە

 ، بێگبًەیەک بىبێ ًەیبر ، یب کىردێکی کىردکىژەی ضتەهکبر، لەهەردو ببرەکەدا، ضێ ئەوەی کبوە ضەری پبًکردەوە..(ًەوەی جٌۆکەیە
: خبڵی هبوبەظ بۆ جەواهێری و لەخۆبىردویی و هۆغیبریی کبوە هەیە

 

. بىە راپەڕیىێک: یەکەم
. ضتەهکبرێکی کىغتىە: دوەم

. خۆی دەضەاڵتی ًەگرتە دەضت، کە ببیەخی ئەم خبڵەیبى، لە دو خبڵەکەیکە کەهترًیە: ضییەم
 

بەاڵم لەو ضەردەهی ًەزاًیٌەدا، ئەو ئەوەی ئەزاًی کە لە هىًەری بەڕێىەبردًی . کبوە ئەیتىاًی دەضەاڵت بگرێتە دەضت: ابساًیي چۆىة
ئەگەر کبوە ئەو هەڵەیەی بکردایەو خۆی دەضەاڵتی بگرتبیەتە دەضت و . بۆیە دەضەاڵتی دایە دەضت لێساى. دەضەاڵت ًبزاًێ

بەوەظ کبرەکەی کبوە لەکبری  (چەپلەیک)!لێساًەکبًی پەراوێسکردایە، ئەوا کىردضتبًی ئەوضبظ وەک ئیطتب ئەبىو بە گەًذەڵطتبى
ضبلی ئبزادیذا، ٢٥، کەچی لەهبوەی  گەورەکەی ئیرالذازیٌذاًەبەغذاربىى لە روخبًذًی دا ٩/٤/٢٠٠٣اًە ئەچى کە لە ە کىردئەو زیٌذاًی

لەالیەک کەوتٌە غەرو کىغتٌی یەکذی، لەالیەکی تریػەوە کەوتٌە گرتٌی داهێٌی پبضەواًبًی زیٌذاًەکە، بۆ دروضتکردًەوەی 
راًەگەیٌي ، کىردضتبى زوترە ضەربەخۆیی  زیٌذاًێکیکەی لەو جۆرەو دوایی بەپێی خۆیبى چىًەوە ًبوی و ئەگەر کبر وابڕواو هەرچی

! بەخۆغیبًذەڵێي ضیبضەتکبر و لێساًی ًبیبة! دێ وەک هەڕی لىرببًی، یەکلەدوای یەک چبوەڕواى، بۆ چەلۆی لەضبة ئەوا رۆژێک
. (لبلبی پێکەًیي و چەپڵە، تەویلەکەی پڕکرد)
 

کەرەکبى هەڵطڵەهیٌەوەو )؟ !لۆ پێذەکەًي؟ ئەدی کەر لۆ ببرًەبێ، لۆ غبر دەبێ:  لطەخۆظ، هەضتبیە ضەرپێ و وتییهچکۆی هەولێری
 .(!بە لطەکە گرژبىى و دەضتیبًکرد بەپڕهەپڕم و چبوضىرکردًەوە لە هچکۆ

 

، ئبلیکێکی چبک، خرایە ضەرخىاى الەو هبوەیەد)، .ئێطتب کبتی وچبًێکە بۆ هبوەی پبزدەخىلەک: بەڕێساى: وتەگۆی کەرببزاڕەکە، وتی
ضەرەتب هبوضۆزی خۆهبى . ەڕازێٌیٌەوەئبەغی دوەهی کەرببزاڕەکەهبى، بەچەًذ هۆًراوەیەک، : ئٌجب وتەگۆ وتی... (!و هبغێٌرایەوە 

 :لەگەڵ کەری بێ هبف و ضتەهلێکراو، بەم هۆًراوەیە پیػبًئەدەیي
 

                                                          لەوکبتەوە ئبضۆی ژیبى، داویە هژدەی رۆژ و غەفەق
هێس لەجەًگ و زۆراًذاى، هێسی هەق و هێسی ًبهەق دو 

بەرئەًجبهی ئەم راضتییە، پەًذێکە ببببظ تێیبگەیي 
هەق هبفێکە بەدەضٌبیەت، بەزۆر ًەبێ و بەًىوکی غەق 

هەلی بێ غەق، تبواًێکە، ضەری لەپێٌبودا ئەچێ 
یب هیچ ًەبێ لەالی هەًذێ، هەق تبڵیەو هەق لطەی رەق 

کۆغکێکی بەرزیبى دروضتکرد بەکۆڵی کەری بەضەزهبى 
تەواوبى، پبداغتی چبکە، درا بەغێرێکی چبوزەق 

! پەیکەری غێرێکیبى داًب ،ادەروازەی ئەو کۆغکەد لە
  !وەک غەهیذێ، فەیلەضىفێ، داًبیەکی لطەًەضتەق



 

 
 

کەری ضەرغۆڕی ضەالهەت،لەم پەًذی رەًجىئەًجبهە 
چبوی ئەبڵەق  زەڕەی گریبى، ئەگەوزاى، خۆی ئەلەلبى، گۆیی

ًەکەضێ بى، ًەدەزگبیەک، ًەکۆهەڵێ، ًەیبضبیەک 
ًەزەهیرێ، خبوەى بیرێ، دادی پرضێ بۆ رەوای هەق 

 .کەرەکبًیع، خىڕخىڕ فرهێطک بەچبویبًذا هبتەخىارێ. ک بۆ هۆًراوکە ەچەپلەی

 
 

  :غێخ رەزای هۆًیبری رەواًبێژی کەرکىکی هەڵیذایە و وتی
 

 هبدام کۆڕەکە بى بەحەیػی ًێرەکـــــەر
 :هٌیع هەترەلن بە بٌکی ژێری کەهەر

 ڵ ئـــــبوەئەوەی دارگىێس و خىرهب ئەکبتە
 ڵگىێس داری پتەوە، خىرهب داری گەًـــذە

ئەوالدی ئەم عەضرەی بە ئیراک غبًبزى 
حبغب ًەوەی کەرًیي،ئەواًە پــــــــــىازى 

دەضت و پیٌىضەکبًیبى ژەهر ئەڕێژى 
!! کىردى و ئەچي کىردایەتی ئەًێژى 

. بۆ غیخ رەزا(چەپلەیەک)
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! هەخببي بەخبئیٌبى دەبێژى جەحػەکەر. ئەز دەبێژم گىێذرێژ گەلەک هێژایە: بەهذوڕی راڤیٌیی ببدیٌبًی لطەخۆظ وتی
 

کەرەکبى ضەیرێکی یەکیبًکردو ضەری رەزاهەًذیبى بۆ هۆًراوەکەو لطەکبى لەلبًذو بەگىێچکەکبًیبى چەپڵەیەکیبى بۆ غێخ رەزاو 
. بەهذوڕ لێذا

 

:  وتی،٢٠٠٣ی دوای پیرەهێردی هۆًیبری گەورەی ضلیوبًی، هەضتبیە ضەرپێ و لەببرەی پلەدارە کىردەکبًەوە لە بەغذاد
 

ئەواًە دیطبى وەفذێکی کىردضــــــــتبًي 
لێرە دژیەک و لەوێ ًبوبژیـــــــــــــــــىاًي 

ى، ًەگەڕێٌەوە، ئەهــــــــجبرە و چىیئەواًە
چبرەًىضیبى وەک پبداغتەکەی ضٌــوبرە 
خىیەکی خراپە، تىغیبىى بە غــیری 
؟ !ئێطتبکە ًبتىاًي تەرکیذەى بە پـــیری

لێیبًگەڕێي ئەواًە دەضتیبى لێبػــــــۆى 
. ببًەوەی ًىێ خەهی ئەم دەڤەرە بخــۆى

 

 
 

بەدەًگی  (ئەهڕۆژی ضبڵی تبزەیە )ئٌجب ضرودی . و کەر دەضتیپێکرد هەڵپەڕکێی رەغبەڵەکی هرۆڤ. چەپڵە رێساى، بى بەغبییلۆغبى
: ۆغێکی زیبتریذا بەکەرببزارەکەهەهى ئبهبدەبىاًی تەویلەکەو کەرەکبى، جۆظ و خر

 

اتــــــــــــــــەوە ـــئەهڕۆژی ضبڵی تبزەیە، ئیراکە، ه
اوی خىاتــــــــــەوە ــــڕوچــکۆضتێکی کۆًی کىردە، چ

 گىڵی هیىای ئێوە پێپەضتبى تبکى پبر ڵچەًذ ضب
 پػیلەهبى لە هەڵۆ کرد بە گىرگی هـــــبر ڵئەهطب

دی کـــــىرد ـئەو رەًگە ضىرەبى کەلە ئبضۆی بڵي
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الواًی، دژ بە گەًذەڵیی، بۆ الی هەرگ ئەبرد 
ئیراکبى ئبگرێکی وەهبی خطتە جەرگــــــــــــــەوە 
ئەًفبل بەئەغك ئەچى بە بەرەوپیری هەرگــەوە 
وا رۆژهەاڵت لە بەًذەًی بەرزی واڵتـــــــــــــەوە 

داتـــــــــــــــــەوە ــکببرا خەریکە تبزە بە غىهبى ة
تب ئێطتە رووی ًەداوە لە هێژوی کەراوکـــــــــەرا 
ببواى غەهیذ بەخىێٌڕژە بێژی پەًبوبــــــــــــــــرا 
پێی ًبوێ بۆ غەهیذی وەتەى غیىەى و گریــــــي 
  .وا ئێوە ئێطتە لەجێی ئەواًیع پڕاوپڕیــــــــــــي

                                                           
 .کۆتبیی هبتًسیک بەبەو جۆرەو بەپێکەًیي و زەڕیي و چەپڵەرێساى، کەرببزارەکە، 

 
بەببوەڕی . بەڕێساى، بەداخەوە ًەورۆزی ئەهطبڵوبى لەببرودۆخێکی لەیراًبویی دارایی و ضیبضیی خراپذا ئەکەیي: وەضوبًی هەهە ًبدر

ئبخر ًەتەوەیەکی دیل و !!  هۆکبری ئەو لەیراًبًە ئەگەڕێتەوە بۆ بىًی بەرژەوەًذیی تەضکی حیسببیەتی بەهەهى جۆرەکبًییەوەهي،
 ٢٥ژێردەضتەی وەک ئێوە، ئەم هەهى حیسة و کۆهپبًیبی حیسة و ببرەگبو تەلەفیسیۆى و رادیۆو رۆژًبهەو چیىچییەیبى بۆچیە کەئەوە 

ضبڵە ضبهبًی ًەتەوە تباڵى ئەکەى و پىلێکیبى لەبٌی دەغیلەکەدا ًەهێػتۆتەوە بۆ رۆژێکی رەغی وەک ئەهڕۆ، تەًبًەت کبر گەیػتە 
ئبخر خىا حیسبی !! ئەوەی هەالکبًیع لەپێٌبوی گىایە خىاداو راضتییەکەی بۆ هەریطەکە، خۆیبى فڕێذایە زەلکبوی حیسببیەتییەوە

 هەڵئەوەغێٌوەوەو واز لەحیسببیەتی ئەهێٌن و (پبرتی کەراى) حیسبەکەم: ؟ لەبەرئەوە هي لەم ضەکۆیەوە رایئەگەیەًن !بۆچیە
 .کبروببری تەویلەکبى ئەدەهە دەش ژهبرەیەک گىێذرێژی تەکٌۆکرات

 
! ًەخێر ئێوە وازًبهێٌیي و تەکەتىلێکی جیبواز بۆخۆهبى دروضتئەکەیي و بەغە بىجەو بەغە تباڵًیی خۆهبى هەرئەوێ: کەری دێس

 ؟!ئەوەظ ًەبێ، ئەبیي بە ئۆپۆزضیۆى، ئەی دێس هبًبیچی!! خىایئەکرد هەهى واڵتوبى بەخۆهبًەوە ئەضىتبى
 

 ؟!واڵت بەبێ حیسة چۆى ئەبرێبەڕێىە: کەری رەظ
 

ی ًیػتوبًیی پبک و یەک لەغکری فەرهیی پێػوەرگەو چەى کەضێکی (کبرێسهب)واڵت بەیەک ضەرکردەی کەڵەهرۆڤ : کەری ضپی
 !ئبخ بۆ ئەتب کىردێک. وەک گىڵ ئەبرێ بەڕێىە (تەکٌۆکرات)پیػەگەر 

 
 :ئەًجبم بەهجۆرەبى. بۆ وەرگرتٌی رای ئبهبدەبىاى، راپرضییەک کرا

 
 ٪١: الیەًگراًی کەری دێس
 ٪٩: الیەًگراًی کەری رەظ
٪ ٩٠: الیەًگراًی کەری ضپی

 
 .هٌیع هبتوەوەو هیچیبى ًەداهێ

 هبڵپهڕی کبهیل ژیر
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