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 :ّتەیەک

. ەّە ّەرگیراّە(تسهبهبرت)ُەهّْ رّّصاّەکبًٔ ئەم رۆهبًە لەّالیعەّەیە، لە غبیەتیەکبًٔ زیٌضاًیەکٔ ثەًضیشبًەٓ 
کەغکرصّە، ُەرّەُب پێػکەغٔ کرصّە ثە هٌضاڵەکەٓ رەزا، کە ضێیەم کەضێکٔ ئبزیسەّ ئەم کبرە رۆهبًّْضیەی ثەّ پێػ

 .رًّّبکٔ ژیبًیەتی

ثّْ لە هەغریت صژ ثە رژێوی  1971عەزیس ثٌجیي، یەکێک ثّْ لەّ ضەرثبزاًەی کە ثەغضاری کۆصەتبکەی ضبڵی 
ە تبریکیضا، ّەکْ ، صّای ُەزاراى رۆژ ل(تسهبهبرت)پبغبیەتی غب دەضەًی صّّەم، ًەفی کراثّْى ثۆ ثەًضیشبًەی 

تبرهبیەکی هرۆڤبًە ُبتەصەرەّەّ، ئبزاری صڵی سۆی ثۆ لەڵەهەکەی تبُیر ثٌجەلْى گێڕایەّە، ثەرلەّیع ُبّڕێکبًی 
تبُیر ثٌجەلْى ثە تْاًب ثێِبّتبکبًی تْاًی غبیەتی . ضەرثرصی سۆیبى گێڕاثْەّەّ، ثجًّْە کتێجی پڕفرۆظ لە ئەّرّپب

کی صّّرّ صرێژ لە ئبزار، کە سْێٌەر ثەر لەّەی ثڕژێتە چبّیەّە صەڕژێتە ًبّ ئەّ ُبّّاڵتیەی سۆی ثکبتە ئبّازێ
لە زیٌضاًێکەصا کە ُێٌضە ًسم ثّْ . کراضێکی تبریکی پێ صەثەسػێ، کە زیٌضاًیەکە هبّەی ُەژصە ضبڵ تێضا ژیب. صڵیەّە

ثٌجەلْى صەڵێ کبتێ ئەم  .ًەیضەتْاًی تیب ثە پێْە ثْەضتێ، ّەک ثڵێی ئبهبصەکراثّْ ثۆ ئەّەی تبهرصى ثیگّْغێت
. رۆهبًەی صەًّْضی صەلەرزی ّ ئبرەلەی صەکرص، لەثەر ضەستی کبرەضبتەکەیع ُەًضێ جبر صەضتی ثە گریبى صەکرص

ثٌجەلْى لە فەرەًطب ُێرغی زۆری کرایە ضەر، صّای صەرچًّْی ئەم رۆهبًە ثە زهبًی فەرەًطی، لەالیەى ئەّاًەی کە 
ّیبى ئەّە ثّْ کە ئەّەًضە ضبڵ ثەّ کبرەضبتەی زاًیجّْ ّ ثبضی ًەکرصثّْ، صّّاى لە تسهبهبرت رزگبریبى ثجّْ، ثیبًْ

ّ، ( ُبتْچۆ ثۆ صۆزەر) ثّْ کە ضەرثرصەکەی سۆی لە تسهبهبرت ًّْضیجْەّە، ثە ًبًّیػبًی( هذەهەص رایص)لەّاًە 
اى ّەکْ ثیرەّەری ، گەرچی ئەّ(10تسهبهبرت زیٌضاًی ژهبرە )ثّْ سبّەًی کتێجی ( ئەدوەص هەرزّلی)ئەّیضیکە 

تۆ کبتێ رۆهبًەکە . ًّْضیجّْیبى ، ثەاڵم تبُیر ثٌجەلْى ّەکْ کبرێکی ًُْەری صاُێٌەراًەی رۆهبى ًّْضیْیەتی
صەسْێٌێتەّە ُیچت لەثەرصەهضا ًیە، جگە لەّەی ضەرضْڕهبّ ثیت ثە تْاًبی هرۆڤ ثۆ صاهێٌگیری ژیبى ّ ضەرسطتٌی، 

، کە لە ُەهّْ ئبلبرێکەّە چبّیبى تێجڕیْە، ُیچت لەثەرصەهضا ًیە تەًِب ضەرەرای تًّْضّ تیژ ّ ئبزار ّ ئەغکەًجە
لەّەی کەضەرضّْڕهبّ ثی ثەتْاًبی ئەم زیٌضەّەرە ئەفطًّْبّیەّە، ثۆ صاُێٌبًی فێڵ ّ صۆزیٌەّەی رێجبز ثۆ 

ۆگرافی ی ثٌجەلْى غبکبرێکی فۆت(ئەّ تبریکیە صرەّغبّەیە)رۆهبًی . ثەرگریکرصًی زّڵن ّئبزار ّ تًّْضّتیژیی
ضەرضّْڕُێٌەری ئەم رۆهبًٌّْضەیە ثۆ ّێٌبکرصًی رۆژاًەی ئبزارێکی رەظ کە لەضەر جەضتەی ئەّ زیٌضاًیبًەی، کە لە 

رۆهبًٌّْش . جیِبًێکی صیکە صەژیبى ّێٌەکێػراثّْ، کبرێکە غبیبًی گریبًە ثۆی ّ لە گەڵیضا لە لێْاری هەرگضا ثْەضتی
کبت ضیبلی رۆهبًەکە ًییە، ئەهەیع . ًەّە لە هلوالًێ لە گەڵ هەرگضاصەچێتە ًبسی ئەزهًّْێکی هرۆڤبیەتی صەگوە

لێِبتّْی ثٌجەلْى صەرصەسبت، کبتێ چیرۆکی ُەژصە ضبڵ لە چبڵێکی تبریک ّ ًتکضا صەگێرێتەّە کە غەّاى ّرۆژاًی 
 .ّەکْ یەک ّاى

 

 ّەرگێڕی کْرصی
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(1) 

 

گەرچٔ سەیبڵٔ ثیرێکٔ ثآ ثي  ّ بک صەکبتەّە، صەڵێنگەرچٔ زۆرجبر ثەصّآ ثەرصە رەغەّە گەڕاّم کە رۆدٔ هەرگ پ
صەکەم، تًْێلێک ثەپەًجەکبًن، ثە صاًەکبًن ُەڵوکەًضّە، ُیْایەکٔ کەللەڕەلن ُەیە، کە ثۆ صەلیمەیەک، 

، ُەًبّٓ ّ صەلیمەیەکٔ صرێژٓ ًەهر، تیػکٔ رًّّبکٔ صەثیٌن، ثڵێطەیەک لەّاًەیە لە ثیلجیلەٓ چبّم چبپ ثێت
غەّە ثێکۆتبییەکبى صەالّێٌآ، لێرە، لەم گۆڕەصا، لە ًبّجەرگەٓ ئەم  ّ لێرە صەثێتە ًیػتەجێی ضٌگن ًەغکبّم ثیپبرێسآ،

، ّ زەّیە غێضارە، کە پڕ لە ثۆًٔ هرۆڤٔ سبڵٔ لە هرۆڤبیەتٔ سۆیبى، ثە لێضأً ئەّ غیػە ئبضٌە کە پێطتە صەگرّآ
، لەّغْێٌەٓ کە لەچبلڕ ًراّّم، هەثەضتن لەژێر ثەاڵم ئەللڕ چ کەڵکێکٔ ُەیە. ئەلڵٔ لـآصاصەهبڵآ ّ صەًگ ّ ثیٌبیٔ

، تەًِب کًْێکٔ ثچّْکی لـآیە ثۆئەّەٓ ُەًبضە ثضەیي، ثۆئەّەٓ لەکبتٔ غەّاًە پآٓ ّ زەّٓ کە ثە سبک ضپێرصرایي
، ثەضە ثۆئەّەٓ کەفبرەتٔ گًْبُەکبًوبى ثضەیي، هەرگ لە ُێْاغیە ثەلەثبریکیەکەیضا ّآ لێِبتّْە هەرگێکٔ ّ ثژیي

ضەرەسۆثێت، ُەهّْ کبتێکٔ ثٌیبصەهٔ تەّاّکرصّّە، ئەّ ثٌیبصەهبًەٓ کە ئێوە لەّاى ًیي، ئەّاًەٓ ُێػتب زۆر لە
یەکەم صّژهٌٔ ! پبضەّاًیوبى صەکەى، ئەّاًەٓ کە لە لەثیرچًّْەّەٓ تەّاّیبًضا ًیػتەجآ ثّْثي، ئبٍ لە ُێْاغٔ

ڵێت ثریٌە صەم صاثچڕاّەکبًوبى لەتوبغە ثگرى، ، ًبیەّ ئێوەیە، ئەّەٓ کە پێطتە صاّەغبّەکبًوبى لە ثەرگ صەگرێت
ئەّ ُێْاغیەٓ کە ّآ لە صاڵًوبى صەکرص لەضەر ریتوێکٔ سۆغشْاًیضا تۆزێک هەرگ . تەًِب ثۆ کبتێکٔ صّّرّصرێژ ًەثێت

ثەسۆغیەکٔ ثبغەّە، زۆرجبر  ّ لێجضەى، ّەک ثڵێٔ لەضەرهبى ثّْ، ّەکْ هۆهێکٔ صاگیرضبّ ثکْژێیٌەّە، صّّر لەسۆهبى
م صەکرصەّە کە ئەّ هۆهە لە هۆم صرّضت ًەکراّە، ثەڵکْ لە کەرەضتەیەکٔ ًەزاًراّ صرّّضت کراّەّ، تیػکێکٔ ًەهر ثیر

صەثەسػێت، پەرصەیەکٔ ُێوبییە ثەضەر هبًەّەهبًضا، ُەرّەُب سەیبڵٔ ئەّەم صەکرص کە ضەعبتێکٔ لؤ زەثەالدە، 
کە لە سْێٌەکەهبى، هژێکٔ ثچّْکٔ ئۆکطیجٌە ّ لەکیطوبى ُەر صەًکە لوێکٔ صەًکە ضبّەرێکە لە پێطتەکەهبًضاى صڵۆپێ

ثەاڵم لەکْآ ثّْیي؟ ثآ چبّەکبًوبى لەّ غْێٌە . صەچێت، ُەرکە کبت ثەرەّ ئەّ چبڵە لّْڵە غۆڕصەثّْە کە تێیضا ثیي
ەهە گۆڕضتبًوبى، ئ ّ جیِبًوبى ّ ، هۆڵگەهبىّ ئیضٓ غەّ صەثێتە ُبّڕێوبى. ئبیب غەّ ثّْ؟ راضتتر ئەّ ثّْ. ثّْیي

گیبًەاڵم، چەًض هەضەلەیەکي لەضەر  ّ ، ئەغکەًجەصاًنّ یەکەم زاًیبری ثّْ کە پێن گەیػت، ثەزیٌضّّ هبًەّەم
ئەّ، ئبە لێفە لە تۆزّ گەرصە . پەرصەٓ غەّ تۆهبرکراّى، یەکطەر ئەّەم پێسأً، ّەک ثڵێٔ ُەهیػە ئەّەم زاًیْە

ْیع راضتیبى ًبکبتەّە، تەًِب ثۆ ئبزارصأً لبچن ًەثێت، چۆاڵیەکەم پڕیەتٔ لە صرەستٔ رەظ، ثبٓ تەزی. چٌراّەکەم
پەًجەکبًیػن ثەلۆًبغٔ رەغبظ صاڕزاّى، غەّ صاًەصەُبت، ّەکْ صەڵێي، ثگرە لەّآ ثّْى ثەصرێژایٔ ّەست سۆٓ 
الگرتجّْ، ضەرّەرٓ ئەغکەًجەکبًوبى پیػبًٔ ُەضتەکبًوبًٔ صەصا، ئەگەر ضەرکەّتّْ ثّْیٌبیە لەّەٓ کە ُەضتوبى 

کەیٌەّە، ُەرّەکْ ُەًضێک ّایبى صەکرص، لەّاًەٓ ئەغکەًجەصراثّْى، چًْکە جەضتەٓ سۆیبى ثەجێضەُێڵي، ثەتبڵ
جەضتەٓ سۆیبى ثەجێضەُێػت ثۆ . ثەثڕێکٔ راصەثەصەر لە تەرکیسّ ُەلیبى ثۆ صەڕەسطێٌآ، کە ُەضت ثە ئبزار ًەکەى

ى ثەالٓ ًْێژکرصًەّە، یبى تێڕاهبًێکٔ ، ثەرصەّام صەثّْى لە ثیرچًّْەّەٓ ُەهّْ غتآ، صەچّْ جەالصەکبًیبى
ُیچ . غەّ پۆغبکوبى ثّْ، لەّاًەیە لەّ صًیب ّتراثێت کە ثەضەرپەرغتٔ سۆٓ صەّرەٓ صاثّْیي. ُەًّْکەییەّە

رًّّبکیەک صیبر ًەثّْ، غْێٌەّارٓ ترّّضکبییەک صیبرًیە، ثەاڵم چبّەکبًوبى، گەرچٔ ثیٌبییبى لەصەضتضاثّْ، لەضەرٓ 
یکبیضا صەهبًجیٌٔ، یبى پێوبى ّاثّْ صەثیٌیي، ّێٌەکبًوبى لە تبریکبییضا ضێجەرٓ گْاضتراّە ثْى ، راُبتجّْى، لە تبر

پێیبى لەیەکترٓ ُەڵضەکەّت، یبى ثەگۆزە ئبّەکبى، یبى پێیبى صەًبثە ضەر پبرچە ًبًێکٔ رەلەّەثّْ، کە ُەًضێک 
ەّەٓ کە غەّ ثێت، ًە رۆژٓ هبثّْ ًە غەّ ّازٓ ُێٌبثّْ ل. ُەڵیبًگرتجّْ ثۆ پبراضتٌٔ گەصە لە تێکەلڕ ُبتي
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 ّ ُەًبضەکبًوبى ّ ًە ئبضوبى، ئێوە غەّ ثّْیي، ثۆ ُەتبُەتبیە غەّایەتٔ جەضتەکبًوبى ّ ئەضتێرەّ ًە هبًگ
لەپەکْتێوبى، لەم صیْار ثۆ ئەّیضیکە صەگْێسراًەّە، ثەثآ ُیچ تەلەالیەک، چًْکە رّّثەرەکە  ّ ترپەکبًٔ صڵوبى

، ثەاڵم راضتیەکەی -ُەرچەًضآ ئەم ّغەیە صەڵێن صەثّْایە ثوگۆڕیجبیەّە ثەلّْتبرثّْى–ثّْ  رّّثەرٓ گۆڕٓ زیٌضّّیەک
هي زیٌضّّ ثّْم، ئبزارٓ ژیبى صەچێژم ثە ثەصثەستیە ضەستەکەیەّە، لە تبلیکرصًەّەیەک کە کۆتبیٔ ًیە جگە هەرگ 

 .لەژیبى صەچي -ُەرچەًضآ ًبسۆظ ثێت -ثەاڵم ئەّ ُەهّْە–ًەثێت 

ُیچ غەّێکضا ًیػتەجآ ًەثّْیي، غەّهبى غێضارثّْ، غێضارێکٔ تًّْض، لیٌج، پیص، ثۆگەى، ثۆًٔ هیسٓ  ئێوە لەپەًبٓ
غەّێک ثّْ لەضەر پػتٔ ئەضپەغێ ثۆهبى ُبتجّْ، گەلە ضەگێکٔ ُبر صّآ . هػکەکْێرەٓ لێضەُبت ّ پیبّاى

ًەصەکرصیي، کەّایەک تەًبًەت  ، ئیضٓ ُیچ غتآ ضەرضّْڕهبّّٓ کەّتجّْى، کەّاکەٓ سۆٓ فڕێضایە ضەر ضەرّچبّهبى
کًْیػٔ تیبًەثّْ کە هۆراًە صرّضتٔ کرصثێت، ًەسێر، کەّایەک ثّْ لە لؤ غێضارّ سۆڵێک تێکەلڕ ثە ریتٌٔ ُەهّْ 
جۆرە ئبژەڵێک ثّْ، ثە پێطتەکبًوبًەّە صەًّْضب ّەک ثڵٔ رێْڕەضؤ لەچبڵٌبًوبى تەّاّثجّْ، ًەسێر، ثبّەز لەپڕێکضا 

ئەم کەّایە لْرضبییەکەٓ چەًضاى تەى ثّْ، ًەصیتراّ . ، ًسیک ثیي لە هەرگّ صّّرثیي لە ژیبى ئەّەًضەهبى صەصاتآ کە
ثّْ، ثەاڵم ُەضت پێکراّیع ثّْ، ُەرکە صەضتن لێٔ صەصا پێطتەٓ پەًجەکبًن صاصەهبڵٔ، صەضتن لەپػتن صەغبرصەّە 

ثەاڵم ُەرچەًضآ ضبرصٓ چیوەًتۆکە . تثۆئەّەٓ جبرێکٔ صیکە صەضتن ثەرٓ غەّ ًەکەّێت، ثەهجۆرە صەضتٔ سۆم صەپبراض
زۆرٓ ثۆ صەُێٌبم صۆسٔ پبڵکەّتٌەکەم ثگۆڕم ثەّیضیکە، لەضەر ضک پبڵضەکەّتن، رّّسطبرم ثەزەّیەّە صەًّْضب، 

کەّاتە ُەلٔ ُەڵجژارصًٔ ئەّەهبى ُەثّْ کە کبم لەّ صّّ ئێػە . ئێػٔ تەّێڵن پآ ثبغتر ثّْ لە ئێػٔ صەضتەکبًن
، گۆڕەکە ئبهبصەکراثّْ ّ صەثّْایە ُەهّْ لەظ ثێػبیەت، ُەهّْ ثەغەکبًٔ، ثەثٔ جیبّازیٔچبکترە، ثەاڵم ثەڕاضتٔ 

، ثۆئەّەٓ لەظ (صەرثڕیٌێکٔ صیکە لە صەرثڕیٌەکبًٔ ژیبى، ثەاڵم صەثآ غتە ثچّْکەکبى لە غتەکبًٔ ژیبى ثشْازیي)
ًضا ثوێٌێتەّە ثۆئەّەٓ ، لەژیبّ ُێْاغتر لە ُێْاغٔ ّ ، ثیبًێژێتّ ثەرگەٓ ئەم جۆرە ئەغکەًجبًە ثگرێت

 .ئەغکەًجەکبًٔ صیکە ضەرّەر ثي

لەڕاضتیضا، گۆڕەکە زیٌضاًێک ثّْ صرێژیەکەٓ ضآ هەترّ پبًیەکەٓ هەترًّیْێک ثّْ، ثەاڵم هیچەکەٓ زۆر ًسم ثّْ، 
ًەهضەتْأً ثەپێْە ثْەضتن، چبڵێک ثۆ . ثەرزیەکە لەًێْاى ضەصّپەًجب ضبًتیوەترّ ضەصّغەضت ضبًتیوەتر صەثّْ

چبڵێک ًیْثبزًەکەٓ صە ضبًتیوەتر ثّْ، ثەغێکٔ جەضتەکبًوبى ثّْ ّ، ثبغتر ّاثّْ . هیسکرصى ُەثّْ ّ ییکرصىپیطب
ثۆئەّەٓ ئەهە . هیس ًەکەیي، ثۆئەّەٓ ثەتەّآّ ثۆى ًەکەیي ّ زّّ لەثیرٓ سۆهبًٔ ثەریٌەّە، ثۆئەّەٓ ثۆًٔ پیطبیٔ

لە ثۆًکرصى ثْەضتیي،  ّ ّایە لّْتوبى کراّە ثێتثکەیي ًبثآ لّْتٔ سۆهبى ثگریي، ًەسێر، ُەرگیس، ثگرە صەثْ
لەضەرەتبّە کبرێکٔ ضەست ثّْ، هەغمێک ثّْ صەثّْایە ثکراثبیە، صەثآ تێپەڕیکەیي ثە ُەچ ًرسێک ثێت، لەّآ ثیي 

ثیشبتە ضەر ئبلبرێکٔ صیکەّ، ژیبًێکٔ صیکەٓ پآثجەسػێت،  ّ ثآئەّەٓ لەّآ ثیي، صەثآ هرۆڤ ُەضتەکبًٔ سۆٓ صاثشبت
ٔ تّْڕصراثّْهە ئەّ چبڵەّە ثەثآ پێٌج ُەضتەکەم، ئەهەیع ّاثّْ، سۆم ّا پیػبى صەصا کە لە صۆالثێک ّەک ثڵێ

، ثەپبکٔ ثە لۆکەّ ئبّریػن پێچبّهٌەتەّە، ّ ، لە جبًتبیەک رێکن سطتّْىّ ثەئەهبًەت صاهٌبّى لەّێطتگەیەک
ُەهّْاى، ًْغتەٓ صّاڕۆژێک ّەکْ پبغبى لەالیەک پبراضتّْهي، صّّر لە صەضتٔ جەالصەکبى ، صّّر لە صەضتٔ 

ُەضت ثە ُیچ ًبکەم،  ّ تّْرەکەیەکٔ لن صەکەّتوە ًێْ چبڵەکەّە، ّەکْ ڕزهەیەک غێْەٓ هرۆڤٔ ُەیە، صەکەّم
ُەضتن ثە ُیچ ًەصەکرصّ لە ُیچ غْێٌێکوضا ُەضتن ثەئبزار ًەصەکرص ، ًەسێر، ًەگەیػتجّْهە ئەم جۆرە دبڵەتە، 

پێن ّایە ئبزار یبرهەتٔ صاثّْم، لەثەر جەستٔ ئبزارەکەّ لەثەر زۆر ئبزار، ّ صّآ چەًض ضبڵێکٔ ئێع
ئەغکەًجەکێػبى، ثەرە ثەرە تْاًین، لە جەضتەٓ سۆم جیبثجوەّە، تب ّآ لێِبت لەّ چبڵەصا ثەرثەرەکبًٔ صّّپػکن 
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ەێکٔ زەهەى صەکرص ، صەفڕین ثۆ رۆسٔ صیکەٓ غەّ ، ثەاڵم ثەرلەّەٓ ثگەهە ئەّەٓ کە پآٓ گەیػتن، صەثّْ چەًض ضەص
لەرەّێلەهبى ًەثّْ، تەًبًەت پبرچە ئەضفەًجێکیع، ّەکْ ًْێي . رآ ثکەم، لە غەّٓ ئەّ تًْێلەٓ کە کۆتبیٔ ًەثّْ

ثآ، تەًبًەت کۆهەڵە پّْغێکیع یبى گەاڵٓ ژاژ کە ئبژەل تیب رهجبزێي صەکبت، ُەریەکەهبى صّّ ثەتبًیەٓ سۆڵەهێػیبى 
ّ، ئبیب ئەّە هێژّّٓ صرّضتکرصًیبى ثّْ، یبى ئەّەتب ًیػبًەیەکٔ ٓ لەضەر چبپ کراثْ 1936ژهبرەٓ  ّ پآصایي

ئەضتّْرثّْى، ثۆًٔ سەضتەسبًەکبًیبى  ّ تبیجەتە ثەّاًەٓ کە ثەهەرگٔ لەضەرەسۆ دْکوضراّّى؟ ثەتبًیەٓ تەًک
ُبّیي لـآصەُبت، ّەک ثڵێٔ لە گیراّەیەکٔ سبّێٌکەر ُەڵکێػراثْى، صەثّْایە ثەّ ثۆًە راثِبتجبیٌبیە، ثۆ رۆژأً 

 ضّْصیبى ًەثّْ، لە زضتبًیػضا لەضەرهب ًەیضەپبراضتیي، یەکێک لە ثەتبًیەکبًن ًّْغتبًەّەّ کرصم ثە ًْێٌێکٔ تەضک
لە سەّەکەم راضت صەثّْهەّە ثۆئەّەٓ لۆچەکبًٔ . ، کبتآ ثوْیطتجبیە ئەهضیْ ئەّصیْ ثکەمّ ، لەضەرال صەًّْضتنّ

سۆم ثەثەتبًیەکەٓ صیکەم . ضەرەتبّە، ضەرم صەتەلٔ ثە هیچەکەّەتێکٌەصەم، ُەرکبتآ ّام کرصثبیە، ثەتبیجەتٔ لە
، تّْغٔ ضەرەیەغەیەکٔ ضەیرٓ صەکرصم، ثەتبًیەکبى ّ صەپێچبیەّەّ، ثۆًٔ ئەّ صەرهبًە پبککەرەّەم ُەڵضەهژٓ

ُەهّْغتآ ثەّّرصٓ دیطبثٔ ثۆکراثّْ، ! ُەڵوضەلّْغێت ّ چەًض ُەضتن صەکرص کە زەّٓ غەق صەثێت! ژەُرآّ ثّْى
کآ ئەم ژهبرەیەٓ پآصاثّْى؟ صیبرە پسیػکەکبى ئەّەیبى . ریەکەهبى ثۆٓ ُەثّْ رۆژاًە پێٌج لیتر ئبّ ثەکبرثِێٌآُە

ًیػبى صاثّْى ثەُەردبلڕ، ئبّەکە ثەتەّاّەتٔ ثۆ سْارصًەّە غیبّ ًەثّْ ، هەتبرەیەکٔ ثالضتیکن ُەثّْ، ئبّم 
تۆثڵێٔ لەّ . چیٌێک لْڕّ پیطیٔ لیٌج کۆثۆّە تیبصەکرصّ رۆژێک لـآصەگەڕام تب ثٌجٌێتەّە، لەثي هەتبرەکە

، صّآ چەًض هبًگێک، یبى چەًض ّ دیطبثکرصًەیبى ثۆ ُەهّْ غتێک، زەّٓ زیٌضاًەکەغیبى ثەکبغیەکٔ گەّرە کرصثآ
 ثکەّیٌە سْارەّە ثەکۆهەل ثۆ ًبّ چبڵێک کە لەّاًەیە یەکطەر لەژێر ثیٌبیەکەصا ُەڵکەًراثێت؟ ّ ضبڵێک

 

(2) 

 

ضبڵەکبًٔ تەهەًن راّەضتبى، ًەچّْهە ضبڵەّەّ، هٌضاڵٔ سۆم ًەثیٌٔ، لەّڕۆژەّە  1971هوْزٓ ٓ تە10لە غەّٓ 
تەهۀً سۆم لەکیص چّْ، ثەضەرّچبّهەّە صیبرًەثّْ، لەراضتیضا هي لەّآ ًەثّْم، تب رّّسطبرێک ثجەسػوە تەهەًن، 

ّە، سۆم صاثّْە صەضت ئەّ رۆسە (ثب) چًْکە لەالیۀً عەصەم ّەضتبثّْم، لەّ غْێٌەٓ زەهەى ثًّْٔ ًیە، صراّەتە صەم
غٌەثبیەک صەیبًػەکێٌێتەّە، ثە ثەُرە لەئبضوبًێکٔ سبڵٔ لەئەضتێرەکبًٔ،  ّ ثەرثاڵّەٓ پڕ لە پەغتەهبڵٔ ضپٔ ثْ

لەّێٌەکبًٔ، لەسەًّەکبًٔ هٌضاڵیٔ کە پەًبگبٓ ثّْ، لەُەهّْ غتآ سبڵٔ، تەًبًەت لە سْصایع، پەًبم ثرصە ثەر 
رۆژێک ثۆئەّەٓ ثەُەهّْ سۆهەّە لەعەصەهضا . لەثیرچًّْەّە ثجن، ثەاڵم ضەرکەّتّْ ًەثّْم ئەّالیە ثۆئەّەٓ فێرٓ

ثەصثەستٔ ّەکْ ثەڵێٌێک ثۆم ُبت، ّەکْ زریبًێک، لەرۆژێکضا . ، تەًبًەت ثە ثیرکرصًەّەیعّ ًیػتەجآ ثن
ضەرٓ دەپەضبّم ّا  ّ ثّْ، ئبضوبًەکەٓ غیي ثّْ، ُێٌضە غیي ثّْ، چبّٓ لێلڕ کرصم ثۆ چەًض ضبتەّەستآ ثیٌبیین کْێر

الر ثْەّە ّەک ثڵێٔ سەریک ثّْ ثەرصەثْەّەّ، زاًین کە ئەّ رۆژە، رۆژێکٔ غیي سەڵتبًٔ سْێي صەثێت، لەًبسٔ 
هبت ثّْ، تەًبًەت  ّ ًْێژم کرص لەّ ضّْچەٓ کە زۆر کع ّ سۆغوضا لەّە صڵٌیبثّْم، تەًبًەت سۆم صەضتٌْێژم گرت

لە . زیٌضّەکبى ّ سەًّەکبى ّ ثراصەراى ّ ثەُبرّ سێساى ّ ڵئبّاییەک لە ژیبىرکبتێک زیبتر ًْێژم کرص، ّەکْ هب
ّەکْ سّْٓ ئبژەڵەکبًٔ صیکە کە ثەزەییبى . سەهجبر ضەیرٓ صەکرصم ّ گرصەکەٓ ثەراهجەر هبکەرێک ثە ًیگبیەکٔ کەیل

".  ًیە کە سْێٌٔ صەڕژێت ُەر ُیچ ًەثٔ ئەّ ًبزاًآ کە ئبضوبى غیٌەّ، ئەّیع: "لەثەرسۆهەّە ّتن. ثە هرۆڤضا صێتەّە
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ٓ ضپٔ ثیرصەکەّێتەّە؟ کآ سْێٌٔ ضەر چەرچەفٔ ضەرسْاًەکبًٔ لەثیرەّ، (ضیشێرات)کآ لە ئێوە صیْارەکبًٔ کۆغکٔ 
غیٌبیٔ لە ئبضوبى . پڕّ سْێٌٔ ضەر گیبّگژٓ ضەّزٓ ثە ثڵمٔ ثبسچەکە؟ لەپڕێکب رەًگەکبى ثًّْە تێکەڵەیەکٔ کْت

، سۆر سْێٌەکبًٔ ثەسێراییەکٔ رچبًّەکراّەّە صەلطتەّە، ثەاڵم ئێوە فرهێطک ًەهبّ ضّْرایع لە جەضتەکبى ًەهب
صەضتٔ تەڕصەکرصیي کە تْاًبٓ چەک ُەڵگرتٌیبى  ّ ثەرٓ چبّٓ گرتجّْیي، فرهێطک ضەرثەسۆٓ ثەسْڕ صەُبتە سْارآ

کبى ضەرّچبّ ، لەّاًەیە لەّصیْیػەّە ثّْیٌبیە، لەّغْێٌەٓ کە چبّە غڵەژاّەّ لەغْێٌێکٔ صیکە ثّْیي. ًەثّْ
غٌەثبٓ فێٌک . ًە صەریب ّ چبّەکبًوبى ضپٔ ثّْى، ئیضٓ ًە ئبضوبى صەثیٌٔ. لەپػتٔ هلەّە جێگر صەثي ّ ثەجێضەُێڵیي

، ثۆهبّەیەکٔ صّّرّصرێژ راّەصّٓ ّ ضەرّچبّٓ ستّْکە صەصایي، لەّالغەّە صەًگٔ تەلە ثەثآکۆتبیٔ صەًگٔ صەصایەّە
ە، گْێیەکبًوبى تێضا ًیػتەجآ ثّْى، ًبزاًن ئبیب سۆهبى صایە صەضتٔ صەًبیي، صّآ ئەّەیع گْێوبى لە ُیچ ًی

چەک کرایي لەضەرصەضتٔ  ّ یەکەکبًٔ گبرصٓ پبغبیەتیەّە، کە یبسیجّْەکبًٔ راّەصّّصەًب، یبى ئەگەر صەضتگیرکرایي
ثّْ، تەًِب ُیچ رەئێکوبى ًە. یەکبى( ثب)ئەّ ئەفطەراًەٓ کە ُەڵْێطتٔ سۆیبى گۆڕیجّْ ثەپآٓ ئبلبرٓ ُەڵکرصًٔ 

ضەرثبز زیبتر ُیچٔ صیکە ًەثّْیي، صاغٔ صاهە ثّْیي، صەرەجەصار ثّْیي، ثآئەّەٓ صەرەجەکەیبى ضەرپػکیبى ثکبت تب 
صەضتوبى لەپػتوبًەّە . صەضتپێػشەرثي، چەًض جەضتەیەک ثّْیي لەّ گڕەٓ ُبّیٌەصا ُەضتوبى ثەضەرهب صەکرص

لەگەلڕ هرصّّ ّ ثریٌضارەکبًضا، ضەرم لەًێْاى صّّ ضەرثبزٓ  ثەضتراثًّْەّە، ئێوەیبى لە لۆریەکبى پەضتبًجْەّە
گْڕ صەچێت، ُەرصّّ ضەرثبزە کْژراّەکە ّ کْژراّصا ُەڵْاضراثّْ، ُەرچیەک ثآ کە لەچبّم صەچۆڕآ، ثەسْێٌێکٔ گەرم

ثێتەّە؟  لەکبتٔ هرصًیبى هیسّ پیطبیٔ سۆیبى غل کرصثّْ، ثەاڵم، ئبیب ئەّەٓ ّەکّْ هي ثّْ ُەلٔ ئەّەٓ ًیە کە ثێسٓ
جبرێکیبى ڕغبهەّە، صەثآ ئەّ هرۆڤەٓ کە سْێٌٔ کەضبًٔ صیکە لەضەر ضەرّچبّٓ صەڕّات لەچٔ ثیرثکبتەّە؟ لەّ 

غوػێرەکەٓ صارصەضتەکەیەتٔ، لەّاًەغە ُەرگیس  ّ هبکەرەٓ ضەر گرصەکە، لەّ هٌضاڵەٓ کە صەّرٓ ضْار صەثیٌآ
ًەثێت، ُەّڵضەصات ثڕّاثکبت ئەّ سەّتّْەّ کە ئەّەٓ ، لەّآ ّ ثیرًەکبتەّە، ُەّڵضەصات لە جەضتەٓ سۆٓ صەرچێت

، ُەهّْ ّ صەیجیٌآ سەًّێکٔ زۆر زۆر ًبغیریٌە، ًەسێر، صەهسأً کە ئەّە سەّى ًیە، ثیرکرصًەّەکبًن رّّى ثّْى
صەهەّآ . ئەًضاهەکبًن ثەُێسەّە صەلەرزیي، لّْتٔ سۆم ًەگرت، ثگرە پڕ ثە ضییەکبًن ڕغبًّەّەّ هەرگن ُەڵضەهژٓ

ّٓ ثورم، ُەّڵوضا ضەرم ثشەهە ًبّ ئەّ کیطە پالضتیکەّە کە لە ًسیک الغەکبى صاًراثّْ، ئەم ُەّڵضاًەم ثەتبضب
سێرا پآلەلەیەکٔ کێػب ثەهلوەصا، لەُۆظ سۆم چّْم،  ّ تەًِب ثّْە ُۆٓ ّرّژاًضًٔ تّْڕەیٔ یەکێک لە ضەرثبزەکبى

ڵێٔ لْتبر ثّْم، ثەاڵم کێػبًی لۆًبغە تفەًگێک ثۆًٔ تەرهەکبًٔ صەّرّثەرم رەّیٌەّە، ثۆًٔ ُیچن ًەصەکرص، ّەک ث
لەکْآ ثّْیي؟ ضەرهبیەکٔ تەزێٌەر ثّْ، صەغآ لە تەرهشبًەٓ ًەسۆغشبًەٓ . ثەضەر ئێطمبًٔ لبچوضا ثەئبگبٓ ُێٌبهەّە

، ُیػتب صەضت ثە جیبکرصًەّەٓ زیٌضّّ ّ هرصّّەکبى ًەکراثّْ، ُەًضێک صەیبًٌباڵًضّ (رەثبت)ضەرثبزیٔ ثّْیي لە 
ضْپبّ سۆر صەکرصّ، ُەًضێک  ّ ئبییي ّ یع ضەرٓ سۆیبى صەکێػب ثەصیْارەکەّەّ، ًەعلەتیبى لە چبرەًّْشُەًضێک

 ّ صەیبًّْت کە کۆصەتبکە ثەُۆٓ سۆرەّە غکطتٔ ُێٌب، چًْکە سۆرەکە ضّْتێٌەر ثّْ، لەپێْیطت زیبتر گەغتر ثّْ، 
، ّەک "سْصا، ًیػتوبى، غبە"ەل ثە سْێٌوبى ثّْ ئەهە چ کۆصەتبیەک ثّْ؟ صرّغوەکەهبى تێک: "ُەًضێک ُبّاریبى صەکرص

ثڵێٔ ئەّاًە ئەّ صرّغوەیبى صەّّتەّە، ّەکْ پبغجەًضێک، ضرّّصێک، پێیبى ّاثّْ ثەّە کەفبرەتٔ سیبًەتەکەیبى 
ُەضت  ّ ، گْێن لە ُیچ ًەثّٔ ثێضەًگ ثّْم، ثیرم لە ُیچ ًەصەکرصەّە، ُەّڵوضەصا لە عەصەهضا لەًبّ ثچن. صەصەًەّە
 .ًەکەمثە ُیچ 

 

(3) 
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، ثۆ ُەریەکێکوبى لە زیٌضاًەکە کًْێک لە زەّیەکە ُەڵکەًراثّْ ثۆ پێػبّ، ّ ضآ کەش ثّْیيّ ثیطت( ة)لە ثەغٔ 
لێرەصا کًْێکٔ صیکە ُەثّْ لەضەر صەرگب ئبضٌەکە ثۆ ُبتٌەژّّرەّەٓ ُەّا، ًبّهبى ًەثّْ، ًە راثرصّّ ًە ئبیٌضەهبى 

یەکەم کەش ( 12)ضەرهبى پێْەهبیەّە، ُەهّْهبى ًب، ژهبرە  ّ ەًِب پیطتەًەثّْ، ُەهّْ غتێکوبى لـآضەًرایەّە، ت
ثّْ کە ئەلڵٔ لەصەضتضا، ئیضٓ ثّْە پػتگْێشراّ، لۆًبغەکبًٔ ضّْتبى، چّْە لْژثٌٔ ئبزارٓ گەّرەّ ضەرٓ 

ًضّەّ، ّەک ثەجێِێػت، یبى ئەّەٓ لە صەرگبٓ ضەرثبزگبکە پێٔ هبثّْ، ُەًضآ صەیبًّْت گْایە ثیٌیّْیبًە ضەرٓ صاچەهب
ثڵێٔ ضەرٓ سۆٓ صاصەکەًێت، پبغبى چەهیْەتەّە ثۆئەّەٓ لەًێْاى صّّ تبغەثەرصا ثیػبرێتەّە، ثەرەُبیٔ ُبتەژّّرەّە، 
ُیچ سۆٓ لێٌبصات، ثآثڕاًەّە لەگەلڕ سۆیضا لطەٓ صەکرص، تەًبًەت لەکبتٔ سەّیػضا لێْەکبًٔ ثەچەًض ّغەیەکٔ 

ًبزًبّەکبًوبى ثبًگٔ یەکتر ثکەیي،  ّ صەّە جگە لە ًبّەکبًٔ سۆهبىئەّەهبى رەتضەکر. ًەزاًراّ ّرتەّرتیبى ثّْ
ثّْ، الّازّ ثباڵثەرزّ رەًگ زەرص ثّْ، کْڕٓ یبریضەصەرێک ثّْ ( دەهیض)ًبّٓ ( 12)ئەهەهبى لـآلەصەغە ًەثّْ، ژهبرە 

ەهّْیبى چًّْە لە جەًگٔ ُیٌضٓ چیٌیضا ثبڵێکٔ لەصەضتضاثّْ، ئیضٓ ضْپب فێرکرصًٔ هٌضاڵەکبًٔ گرتەئەضتۆ، کە ُ
. سۀًّ ثەّەّە صەثیٌٔ ریسەکبًٔ ضْپب ثەجآثِێڵآ ّ ریسٓ ضەرثبزیەّە، دەهیض ّیطتجّْٓ ثجێتە فڕۆکەّأً هەصۀً

هەدبلڕ ثّْ لەکبتٔ رۆژصا غتێک ثێضەًگٔ کبت، ّڕێٌەکەٓ ُەًضآ صڵٌیبیٔ ثۆ صەُێٌبیي، ُێػتب تْاًبٓ کبرصاًەّەهبى 
هەًتمٔ، صەرثڕیٌەکبى ُبًٔ صەصایي ثۆ ثیرکرصًەّە، یبى زەرصەسەًە یبى ُەثّْ ثۆ ئبرەزّّکرصى لە ثیطتٌٔ لطەٓ 

صەهبًسأً کە دەهیض لەغْێٌێکٔ صیکەیە، ئەّ ثەجێٔ ُێػتّْیي، ئێوەٓ ًەصەثیٌٔ، دەهیض، ثەّجۆرە ثّْ، . صّعبکرصى
ّ، ثًّْٔ ًەثّْ، تەًبًەت ئبیٌضەٓ ئەگەریوبى ثّْ، تەًبًەت کە ثەگْێوبًضا صەصەى، ئبیٌضە ثەالهبًەّە ّاتبٓ ًەثْ

لەّاًەیە صکتۆرەکبى ثەئەًمەضت صەرزیەکٔ ثآُۆغیبى لـێضاثٔ ثۆئەّەٓ غێت ثآ، پبغبى ّەکْ ًوًّْەیەکٔ زیٌضّّ ثۆ الٓ 
ئەم جۆرە هەضەلەیە غیبّى، چًْکە ئەّ چەًض هبًگەٓ کە لە زیٌضاًەکبى . ئێوەیبى ًبرصثّْ، کە ئەهە چبّەڕێوبًە
، ُەًضێکٔ صیکەهبى ّەکْ دەهیض ئەلڵٔ لەصەضتضا، ّ کوبى ژیبًٔ لەصەضتضاثەئەغکەًجەّە ثەضەرهبى ثرصى ُەًضێ

: زایەڵەٓ صەًگٔ ًبّەًبّە ثە تبریکیضا صەًگیضەصایەّە، ئەّ ّغەیەٓ صەیّْت تێضەگەیػتیي، یبى ُەر صەرثڕیٌێک
ثْت هي ثْع ّ )، (ثریچ جضا)، (ثرچ)، (ثجبش)، (ثریە گفل)، (، پۆپلیي(ثع هعمْل)، (ئەلِْٓ ّ ثْ ّ ثْ)، (ثراغە)

، پبضەّاًەکبى لێٔ صەگەڕاى ّەکْ سۆٓ ُیْایبى ئەّەثّْ گەّرەثًّْٔ (ة)ئەّ رۆژە صەثّْە رۆژٓ پیتٔ ()*(.. ثگع
ثۆئەّەٓ ًەکەّیٌە صآّ .. ثەئبزار ثێت ّ تّْڕەییوبى ثجێتە ُۆٓ ئەّەٓ ثًّْٔ لەًیْاًوبًضا زۆرتر ًبڕەدەت

ئەّیع ّەکْ ُەهّْهبى لە لْتبثشبًەٓ . ْێٌض کە لەثەرٓ ثّْلْرئبًٔ صەس( 10)ژهبرە ( غەرثٔ)گەهەکەیبًەّە، 
 .لْرئبى، لْرئبًٔ سْێٌضثّْ

ثەاڵم ئەّ ثەپێچەّاًەٓ ئێوە ثّْ، سۆٓ ئبهبصە صەکرص ثجێتە هْفتٔ ضەرثبزگەکە، تەًبًەت لە پێػجڕکێیەٓ لْرئبى 
ًْێژەکبًٔ لەکبتٔ سۆیضا  سْێٌضًضا ثەغضارٓ کرصثّْ، سەاڵتٔ ضێیەهٔ ّەرگرتجّْ، هْضْڵوبًێکٔ پیبّچبک ثّْ،

یبى (ئْضتبص)صەکرص، ُەهیػە پێع سەّتي ئبیەتٔ لْرئبًٔ صەسْێٌضّ، لە لْتبثشبًە لْتبثیبًٔ ئەفطەراى ًبزًبّٓ 
ُەرکە ئْضتبص صەضتٔ ثە لْرئبى سْێٌضى صەکرص، صەًگٔ دەهیض ثەرەثەرە کس صەثّْ، تب ثەتەّاّەتٔ . پآٓ صاثّْ

ٓ کتێجٔ پیرۆز ترضٔ ئبرام صەکرصەّە، یبى ثەالًٔ کەهەّە، ّڕێٌەکەٓ صّاصەسطت، ثێضەًگ صەثّْ، ّەک ثڵێٔ سْێٌضًەّە
ٓ صەّت، تب دەهیض ثەدەهبضەتەّە (ضەصەلە ئەاڵّئەلعەزین)صێڕٓ  ّ ُەرکە ئْضتبص صەگەیػتە کۆتبیی سْێٌضًەّەکەٓ

ۆٓ تآُەڵمْرتێٌآ، ُەهبى پەغۆکبّیەّە، کەضیع جْرئەتٔ ئەّەٓ ًەثّْ س ّ سْتجەٓ صەصا، ثەُەهبى ریتؤ ثەجەست
ثە فەرەًطٔ صەرثێٌآ، ّەک ثڵێٔ ئبهرازٓ سۆٓ ثّْ، ثۆئەّەٓ  ّ پێْیطتٔ ثەّە ثّْ ئەم ُەهّْ گْزارغتبًە ثەعەرەثٔ
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 سۆٓ لێوبى صاثڕێت، چًْکە ثبًگٔ هەرگٔ سۆٓ صەکرص، ُەرکە تّْغٔ پەلەلبژەکە ثّْ هەرگٔ ثۆُبت ّ ثەجێوبى ثِێڵآ
ُەًیطکٔ ًەصەثیطترا،  ّ ەکەّەّ لەلیژەٓ سۆٓ ثەرصەّام ثّْ، پبغبى ًە صەًگضەرٓ سۆٓ چەًض جبرێک کێػب ثەصیْار ّ

.. ئْضتبص فبتیذبٓ سْێٌض، ثگرە تەجْیضێکٔ ّتەّەّ، ضرّّصەکەٓ جْاى ثّْ، پبغبى ثێضەًگیەکٔ ترضٌبک ثبڵٔ کێػب
ک ضپبرصًٔ دەهیض، ئْضتبص ُەڵجژێرصرا ثۆئەّەٓ لەگەلڕ پبضەّاًەکبًضا صاًْضتبى ثکبت صەرثبرەٓ تەگجیرکرصًٔ ثەسب

چًْکە هەضەلەکە ثەرزصەکرێتەّە ثۆ فەرهبًضەٓ ضەرثبزگەکەّ، ئەّیع . صّّرّصرێژ ثّْ ّ گۆلڕّ صاًْضتبًەکە ثەگرآ
چبّەڕآ صەکبت تب ّەاڵم لە پبیتەست صێتەّە، ّیطتیبى تەرهەکە ثەثآ رێْرەضن فڕێضەًە چبڵێکەّە، ثەثآ ًْێژّ ثآ 

کرصًٔ ئێوە صاّاهبى کرص، کە ُەریەک لە ئێوە ثەغێْەیەکٔ غبیطتە ثەسبک یەکەم کرصەّەٓ ثەرگری. لْرئبى سْێٌضى
. صّّ کەضەکە ثّْیي، لەصەّرٓ ئەّ تەرهە کۆثّْثّْیٌەّە، کە ُێػتب صەًگٔ لەگْێوبًضا هبثّّْ ثطپێرصرێت، ئێوە ثیطت

ەکجبر زیبتر سۆر لەضەر ثە ضًّْەتٔ ئیطالم پبکبًەهبى ُێٌبیەّە کە ًبثآ ًبغتٌٔ هرصّّ صّاثکەّێت، چًْکە ًبثآ لە ی
ُەرّەُب ُبّیٌەکەیع تبضێٌەرە ثّْ، لە هبًگٔ  ّ هرصّّ ئبّاثێت، ثۆیە صەثآ پەلەثکرێت لە رێْرەضؤ ثەسبکطپبرى،

 .تەرهەکە زّّ ثۆگۀً صەکرص ّ ئەیلّْل ثّْیي

رًّّبکٔ  ثۆ ثەیبًٔ رۆژٓ صّاتر رێْرەضؤ ثەسبکطپبرصى ثەڕێْەچّْ، ضەرەڕآ ثبرّّصۆسەکە، ثەستەّەر ثّْیي،
ئْضتبص . پێڵْەکبًوبى پرتەپرتیبى ثّْ، ّایکرص ُەًضێکوبى ثگریي. دەّت رۆژ تبریکٔ ثیٌّٔ ئبضوبًوبى صّآ چل

ئەّەیع ُەلێکٔ . ضەرپەرغتٔ رێْرەضوەکبًٔ کرصّ، صاّآ ئبّٓ کرص ثۆ غْغتٌٔ هرصّەکەّ، سبهٔ ضپٔ ثۆ کفٌەکەٓ
برٓ ثکبت کە لێیەتٔ، ثۆ سبڵٔ صیبریکرصى صەگەڕام، ثەغەکەٓ رەسطبّ ثّْ، ثۆئەّەٓ ُەریەک لە ئێوە، ئەّ غْێٌە صی

کە ئێوە : ، ثەالًٔ کەهەّە چْار هەتر ثەرز صەّرەصراثّْ، هەضەلەیەکٔ ثێگْهبًیع ُەثّّْ ئێوە ثە غّْرایەکٔ لبین
ّْ، لەصەریبّە ًسیک ًەثّْیي، لەصەّرّثەرٓ ضەرثبزگەکە چیبٓ سۆڵەهێػٔ رّّتەڵە ُەثّْ، یەک چڵە صرەستٔ لـآًەث

ضەرثبزگەیەک ثّْ لەصّّرەّە صیبر ثّْ، عەصەم، چۆڵٔ، زیٌضاًەکەهبى ًیْەٓ لەژێر زەّٓ ثّْ، پبضەّاًەکبى لە صّّ 
 .هبى لـآ ثەسبک ضپبرص(دەهیض)هەسفەرٓ ثچّْک ثّْى، لە صّّرٓ چەًض ضەص هەترێکەّە، لەّ غْێٌەٓ کە ئێوە 

ٔ ُێػتەّەّ، صەهن صاثچڕیجّْ، ثۆئەّەٓ تب صەتْاًن ثەصرێژایٔ ضەعبتێک یبى کەهتر، ُەرصّّ چبّەکبًن ثەکراّەی
لەًبّەّەهضا عەهجبرٓ ثکەم، ّەکْ پەًبیەک ثۆ سۆهٔ ثیپبرێسم، تب  ّ رًّّبکٔ ُەڵوژم، ثۆئەّەٓ رًّّبکٔ ُەڵوژم

ثیرٓ سۆهٔ ثشەهەّە ُەرکە ئەّ تبریکیە لْرضە سۆٓ ُبّیػتە ضەر پێڵْەکبًن، لەغٔ سۆم ثە رّّتٔ ُێػتەّە، 
، ّەکْ غتێکٔ گراًجەُب عەهجبرٓ ثکبت، ثەاڵم یەکێک لە پبضەّاًەکبى ّ ەکەم تێرٓ رًّّبکٔ ثجێتثۆئەّەٓ پێطت

فەرهبًٔ پێضام کە کراضەکەم لەثەر ثکەم، لە ئێْارەصا غەرم صایگرتن لەّ صڵشۆغیەٓ کە ثەسبکطپبرصًٔ یەکێک لە 
رەلٔ گەیبًضهیە ئەّ راصەیەٓ کە صاّآ تب ئەم راصەیە ثەسەضتٔ ثەزەیین لەصەضت صاثّْ، صڵ. ُبّەڵەکبًن ثۆٓ ُێٌبم

لّْتٔ لەثەراهجەرم ّەضتبّە، ئەگەر هەرگٔ ًسیکێکن  ّ ضّْص ثکەم لە هرصًٔ یەکێکوبى؟ راضتیە تبڵەکە، ثە رّّت
ُەلٔ ثیٌیٌٔ سۆرٓ ثۆ رەسطبًضم ثۆ چەًض ضبتەّەستێک، ئبیب ئەهە ّام لێضەکبت ثۆ کۆچ کرصًٔ ثەتبضەّە ثن؟ تەًِب 

ثەسبکطپبرصى : جْرئەتٔ ئەّەٓ کرص ئەّە صەرثڕێت( 9)یع ژهبرە (ئیضریص)رۆکبًەٓ ثۆ ُبتجّْ، هي ًەثّْم ئەم ثی
ثیٌیٌٔ ترّضکبییەک رًّّبکٔ، ئەهە پبصاغتٔ ئێوە ثّْ، ُیْآ ًِێٌیوبى  ّ ثەالٓ ئێوەّە ثۆًەیەک ثّْ ثۆ صەرچّْى

هەرگ ثّْە تیػکٔ سۆرێکٔ  ّ ا صەُبتثّْ، ئەّ ُیْایەٓ کە ثە ّغە جْرئەتٔ صەرثڕیٌیوبى ًەثّْ، ثەاڵم ثەثیرهبًض
، پبضەّاًەکبًیع ثۆیە لەّآ ثّْى تب هبّەیەکٔ ّ ثەتەئکیض ئەّاى ئێوەیبى فڕێضاثّْە ئەّێْە ثۆئەّەٓ ثوریي. ثەغەّق

صرێژتر لەّآ ثوێٌیٌەّە، جەضتەکبًوبى صەثّْایە ثەرە ثەرە تّْغٔ صاّەغبى ثجي، تب هبّەٓ ئەغکەًجەهبى صرێژتر ثآ، 
رسۆ تەغەًەثکبت، ثۆئەّەٓ ئەًضاهێک لەثیرًەکرێت، یبى پبرچەیەک لە پێطتە، تب لە پبژًە پێیەّە تب ثۆئەّەٓ لەضە
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ثەصّآ صەهبرێکەّە ثگەڕێت  ّ ، ّەکْ صەرزٓ لـێٔ ثچەلێتّ ًّْکٔ لژەضەر لە تْێیەکبًەّە، لەًێْ چرچیەکبى رآ ثکبت
صرّضتکراّەکەٓ ! اڵضضا ثي ثۆئەّەٓ رۆژ ثجیٌيثب هەرگ ثێت، زیٌضّەکبى ثۆٓ لەهە. ثۆئەّەٓ ژەُرەکەٓ سۆٓ تآثکبت

دەهیض صەضتپێػشەر ثّْ، ثۆئەّەٓ هػتآ رًّّبکیوبى ثضاتآ، صیبرٓ ئەّ ثۆ ئێوە ضبتٔ هبڵئبّاییکرصًٔ . صەضتٔ پێکرص
صّآ ئەّە ضبڵێکوبى لەّ چبڵەصا ثەضەرثرص، ئەّ . ثّْ، ئەّ ثآ ئبزار کۆچٔ کرص، یبى ثەالًٔ کەهەّە ثآ ئبزار ثّْ

، هي ُەًضآ راضت کرصًەّەٓ سۆم "ئێطتب ًۆرەٓ کبهوبًە؟: "ەٓ کە ُەریەکێک لە ئێوەٓ ضەرضْڕهبّ کرصثّْپرضیبر
تّْغٔ ًەسۆغٔ هبضّْلکەّ ئێطمبى ُبتجّْ، ئەضڵەى لەغْێي سۆٓ ًەثّْ کە ( ئیضریص)ئەّیع ئەّەثّْ کە . ُەثّْ

، ثەاڵم فەرهبًضەٓ تیپ ئەّەٓ (جبتری)لەگەلڕ ئێوەصا ثێت، ثگرە صەثّْ لە ًەسۆغشبًەٓ ضەرثبزٓ ثّْایە لە 
ُەرصّّ لبچٔ . لە ثەًضیشبًەصا، لەژێر زەّٓ ثورێت ّ لەثیرکرصثّْ، لەضەرٓ ًّْضراثّْ کە لەگەلڕ ئێوە راپێچ ثکرێت

، هبضّْلکەکبًٔ ًەرم ثجًّْەّە، ًەیضەتْأً تەًبًەت صەضتیػٔ ّ چەهبثًّْەّەّ ثەضٌگیەّە ًّْضبثّْى ّ الّاز ثّْى
ًەکبى رێگبیبى صاهآ کە سْارصى ثکەم ثەصەهیەّەّ، ثۆ ضەر پێػبّیع یبرهەتٔ ثضەم، ًەیضەتْأً ُەڵجڕێت، پبضەّا

جبری ّاثّْ ضّْرُەڵضەگەڕاّ . صەرسْارصین صەصا لەگەلڕ لّْهە ئبّێکضا ّ پبرّّ ثجْێت، ثگرە پبرّم ثۆ صەجْٓ
ر زەّیەکەصا سل صەثْەّە، ثۆئەّەٓ ًەیضەتْأً ثکۆکێت، صەچەهبیەّەّ ضەرٓ سۆٓ صەسطتە ًێْ ُەرصّّ راًیەّەّ ثەضە

ثەثبغٔ ًەهضەتْأً . ئبّەکە رێچکەٓ ثۆرٓ گەصەٓ ثگرێت، الّازٓ ّآ لێکرص ثەچۆلەکەیەک صەچّْ پەڕّثبڵٔ ثەرصاثێت
ضەرٓ صەصایە صیْارەکەّە، ُەرصّّ صەضتٔ  ّ چبّەکبًٔ ثجیٌن، صیبر ثّْ کسثّْى، ثۆظ ثّْى، ثەچْارهػمٔ صەسەّت

ُەّڵضاى ثّْ، ثەاڵم صۆسێک ثّْ ُەلٔ  ّ ّە، ئەم صاًیػتٌەٓ ثەهػێْەیە پێْیطتٔ ثە کبتصەسطتە ژێر پێیەکبًیە
سەّتٌٔ ثۆ صەڕەسطبًض ثآئەّەٓ لە جْهگەکبًیضا ُەضت ثە ئبزار ثکبت، پبغبى ثەرە ثەرە هەلەکەتٔ لطەکرصًٔ 

صەکرص، ثەاڵم ًەهضەتْأً لەصەضت صا، صەثّْایە ثڵوەثڵوەکبًین ثشەهاڵًضایە، ثبظ صەهسأً ثۆ سۆٓ صاسْازٓ هەرگٔ 
ئەّصەهە ئەگەر دەثێکٔ غیٌن پآثّْایە کە ئیطرادەتٔ ثضاتآ لەّاًەیە پێن ثضایە، لە . لەّەصا یبرهەتٔ ثضەم

صّاڕۆژەکبًیضا ًبًٔ ًەصەسْارص، ُەضتن کرص کە هەرگ لەًێْ چبّەکبًیضایە، ُەّڵێضا غتآ ثڵێت، صەغآ ژهبرەیەکٔ 
هەرگ چل رۆژ صەسبیەًێت تب ُەهّْ جەضتە صاگیرصەکبت، ثەاڵم لەدبڵەتٔ  صەّّت، ُەضتن کرص ژهبرەٓ چلە، صیبر

لەکبتٔ غّْغتٌٔ صا زۆر ئبزارم کێػب، ئەژًۆکبًٔ ئەّەًضە چەهبثًّْەّە لە ضٌگٔ . ئەّصا، هەضەلەکە کەهترٓ سبیبًض
ەرصّّ صەضتٔ چبڵێکیبى صرّضتکرصثّْ، پەراضّْەکبًٔ لە جْهگەکبًٔ چەلیجّْى، زەدوەت ثّْ ُەرصّّ لبچٔ، یبى ُ

راضت ثکرێٌەّە، جەضتەٓ تۆپێکٔ ُەڵسەپبّٓ ئێطک ثّْ، کێػٔ لە چل کیلۆ کەهتر ثّْ، ثّْثّْە غتێکٔ ضەیرّ 
ثچّْک، ُەهّْ سەضڵەتێکٔ هرۆڤبیەتٔ لەصەضتضاثّْ، چًْکە ًەسۆغٔ ُێٌضە ًبثّْتٔ صاثّْیە، سەریک ثّْ 

تەرهەکەیبى سطتە ضەر صارەهەیتەکەّ، ثرصیبى صّآ  ّ لەغْغتٌەکەٓ صەثّْهەّەّ، صّّ پبضەّاًەکە پبڵیبى پێْەًبم
 . ئەّەٓ هٌیبى گەڕاًەّە ثۆ زیٌضاى، دەپەضبثّْم، ثەاڵم ثەرلەّەٓ غتێک ثڵێن ُەرصّّ پبضەّاًەکە لەچبّ ّّى ثّْى

 

( 4 ) 

 

بًەٓ زۆرتریي هەضەلە ئبضبییە پڕّپّْچەکبى، لەتەًگبًەٓ ضەستضا صەثٌە ًبئبضبیٔ، ثگرە زیبتر ئەّ هەضەلە صًیبیی
صەضجەجآ ُەضتن کرص کە ُیچ ُەڵجژارصًێکٔ صیکەهبى لەثەرصەم ًیە، صەثآ ّاز لە ُەّڵە .. کە دەزٓ لـێیەتٔ

لە ژیبى : "، یبى"ژیبى کەّتە پػتوبًەّە: "، لەثەر سۆهبًەّە ثڵێیيّ ئبضبییەکبًٔ رۆژاًەکبًوبى ثِێٌیي، لەثیریبًکەیي
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، ثچّْکتریي صاسْازیع صاّاًەکەیي، ژیبى لەّصیْٓ ّ زًضە ًەکەیيلە ُیچ گب ّ لە ُیچ پەغیوبى ًەثیي ّ "صەرُێٌرایي
صیکەٓ غّْرا صّّالکەیە کە گۆڕێچەٓ ضەرثبزگبکەٓ صاّە، صەثآ صەضجەرصآ سّْەکبًٔ ژیبى ثجیي، کە پێْیطتیبى ثە 

تب ، لەضەرەّ غەّاى تێکەلڕ ثّْى ّ سۆڕاگرٓ ُەیە، ّەک ثڵێٔ فێرٓ ئەّە ثیي، ثۆ ًوًّْە کە رۆژەکبى ّ هەغك
لەرۆژٓ  ّ ثەیبًٔ لەسەّ ُەڵطیي: ّازم لەّە ُێٌب لەّەٓ کە ّەکّْ جبراى ثیي: لێسەّەًەکبًیػیبًضا لە یەک صەچي

لەًبّ ئبّێٌەصا چبّ ثجڕیٌە ضەرّچبّٓ سۆهبى  ّ پڕ غبراّەکبًٔ ثیرثکەیٌەّە، ثچیٌە ژّّرٓ سۆغتيّ صّاتر لە غتە کْت
صەکەّێت ، ثەراهجەر ثەّ رۆژگبرەٓ کە ثەًبچبریٔ ُەًضآ غْێٌەّار  ، کە چبرە گرژکرصًێکٔ گبڵتەپێکرصًوبى لـآثەصیبر

، ثیرکرصًەّەهبى صەچێت ّ ریػوبى صەتبغیي ّ لەضەر پێطتەهبى ثەجێضەُێڵآ، کەفە ضبثّْى صەصەیي لەضەرّچبّهبى
ەکەّە، پبغبى صەچیي ثۆ الٓ صّّغ. ثەفیکە ئبّازێک لێضەصەیي ّ ثەالٓ چەًض هەضەلەیەکٔ صیکەّە، هسەهسێکٔ گۆرأً

چبرەکە ضەعبتێک، لەژێر ئبّەکەٓ صەهێٌێٌەّەّ، ثۆئەّەٓ لەزەتێکٔ ثچّْکوبى صەضت کەّێت، لەزەتێک ُەرصّّ غبًوبى 
رێژًەیەکٔ ئبّٓ گەرهیبى ثەرکەّێت، جەضتەغوبى ثە ضبثًّْٔ ثۆًشۆظ صەغۆریي، پبغبى سۆ ّغککرصًەّەّ، 

پێاڵّ ّ،  ّ ثۆیٌجبغ ّ پبغبى ُەڵجژارصًٔ لبت ، کراضٔ ثبظ ئْتْکراّ،ّ سبّێي ّ لەثەرکرصًٔ کلطًْێکٔ پبک
ئەم . تەهبغبٓ صّاّە ًەکەیي ّ ّاز لەّ هەضەلە ثچّْکبًە ثِێٌیي. سْێٌضًەّەٓ رۆژًبهەّ سْارصًەّەٓ فٌجبًێک لبّە

ئەّ ُەهّْ غتبًە ثشەیٌە ثەرچبّٓ سۆهبى، کە لەئێطتبّە تب صّایٔ لێوبى رًّّبصەى، چۆى راثێیي  ّ ضیٌبریۆیە ثگۆڕیي
ئەّ ثۆًبًە ثکەیي، کە  ّ لە صەهوبًضا ثۆًٔ فلۆرٓ لەغەًگ ًەکەیي، ثۆًٔ ُەًبضەٓ ًبسۆظ. صاًەکبًوبى ًەغۆریيکە 

رۆژاًە ئەّ پێٌج لیترە ئبّەم ًسیکەٓ ُەهّْم ثۆ سۆغْغتي .. لە جەضتەٓ پػتگْێشراّەّە صێت ثە گژهبًضا
ّ، پێن ّاثّْ ئەگەر ئبّ ًەثّْایە ثەتەّآّ ثەکبرصەُێٌب، سۆغْغتي ضەرەڕآ ُەهّْ ثبرّصۆسێک فەرزێکٔ پێْیطت ثْ

سبّێٌن، ثەتبًیە ّەکْ سبّلٔ ّ ثۆئەّەٓ ُەضت ثکەم پبک. ُەرەضن صەُێٌب، ّریبٓ صەضٌْێژگرتي ثّْم ثۆ ًْێژکرصى
ئەم هەغمکرصًە کبتێکٔ صرێژٓ . ثەڵکْ صەثێ چبّەڕێ ثن تبّەکْ صڵۆپە ئبّەکبى سۆیبى ّغک صەثٌەّە. ثەکبرًەُێٌن

، صەثآ ّ م ضّْصەکەٓ زۆر گەّرە ثّْ، سۆم ّا لەلەڵەهضا کە گەڕێٌراّەتەّە ثۆ ضەرصەهٔ ئەغکەّتەکبىلـآگرتن، ثەاڵ
 .فێرٓ صاُێٌبًٔ ُەهّْ غتآ ثی ثە ئبهرازٓ کەهتر لە کەم

لەضەرەتبّە، ثۆئەّەٓ صڵٔ سۆم ثضەهەّە، ّام سەیبلڕ صەکرص کە ئبگبصارٓ راصەثەصەرٓ سْصّاّەًض ثۆ رزگبرثًّْن 
ثۆ صەًێرێت ، ُەرّەکْ ئەّ کۆتبییە ثەستەّەراًەٓ کە لە فیلوە ئەهریکیەکبًضا رّّصەصەى، پبغبى غێْەٓ هْعجیسەیەکن 

گریوبًەٓ هبلّْڵن صەُبت ثەثیرصا، کە ثّْهەلەرزەیەک رّّثضات، ُەّرەتریػمە ثضات لە پبضەّاًەکبى، کبتآ ثۆ 
ە، لْهبًضار کە لەسەّیضا تەًِب سەًّێک جگەرەکێػبى لەژێر صرەستێکضا کۆثًْەتەّە ، یبى فەرهبًضەٓ ضەرثبزگەک

ثەرەاڵهبى ثکبت، ئەگیٌب  ّ ، لەئبضوبًەّە صەًگێکٔ ثۆ صێت، فەرهبًٔ صەصاتآ کە لە ضەرۆکەکبًٔ یبسی ثێتّ صەثیٌآ
ثەاڵم ئبگبصارٓ سْصاّەًض گْێٔ ثە چبرەًّْضٔ ئێوە ًەصەصا، گبڵتەٓ . ژیبًە کڵۆڵەکەٓ لەالیەى سْصاّەًضەّە ضساصەصرێت

لەکبتێکضا ًّْلؤ زیٌضەسەًّەکبًن ثّْم، صّّ . غۆڕغٔ تّْڕەیٔ ثّْ ّ یي، گْێن لە لبلبٓ پێکەًیيپآصەکرص
تب هٌیبى سطتە ًبّ تّْرەکەیەکٔ پبًەّەّ، . پبضەّاًەکە صەرگبٓ زیٌضاًەکەهیبى کرصەّەّ ثەرەّالهبى پەالهبریبى صا

ەلە صەصاّ، ُبّارەکەم ثە تەغەرٓ ُەرصّّکیبى ثۆغبیەکەم ثە لبچ ثەرل. تّْرەکەکەیبى ثەرەّ صەرگبٓ صەرەّە راکێػب
زیٌضاًیەکبى صەیبًمیژاى ثە کۆٓ . ئەّەتب ئەهە ثەزیٌضّّ صەسەیٌە چبلڕ، ئەهەیع رەّغتٔ ثبغتبى صەصاتآ: صەتبضب

لەپڕێکب ئەّەم . ثەُەهّْ ُێسێکوەّە لەًبّ تّْرەکە ئەضتّْرەکەصا پەلەلبژەم صەکرص. صەضتەکبًیبى لەصەرگبکبًیبى صەصا
بت فبتیذبیەک ثشْێٌن، ئەهەیع ُێسێکٔ ًبئبغٌبٓ صاهآ، ثەئبیەتەکبى صەهمیژاًض تب ُەهّْ ثێضەًگ ثّْى، ثۆ ُ

سەریک ثّْ صەگەیػتٌە ئەّضەرٓ رێپێڵگەکە ثەرەاڵیبى کرصم، گْێن لـآثّْ یەکێکیبى ثەُبّڕێکەٓ صەّت کە ئەّاى 
 :ُەڵەیبى کرصّّە
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 ..ًەسێر ئەرکی سۆهبى ثەجێِێٌب -

 .ضّْرثّْ کە سۆٓ ثەصەضتٔ سۆٓ چبڵٔ ثۆ ُەڵکەًیيثەاڵم لْهبًضار 

 .ًەسێر تەًِب ّێٌەیە، هەثەضت تەًِب ثیبًترضێٌیي-

 .پێوْاًیە-

 .ثەڵێ، فەرهبًی کْغتٌوبى پێ ًیە جگە لە دبڵەتٔ ُەّڵضأً راکرصى ًەثێت-

 !ئەٓ ئەدوەق، صەثّْایە ئەهەت صرّضت کرصثبیە -

 .ًەسێر، تۆ ُیچ تآًەگەیػتیت -

 ."هەضەلەکبى لەالٓ لْهبًضار رّّى ثجٌەّەثبغە، ثب " -

. لەکبتێکضا ئەّاى صەهەلبڵێیبى ثّْ، هٌیع لْرئبًن صەسْێٌض، پبغبى تّْرەکەکەیبى کرصەّەّ هٌیبى گەڕاًەّە ثۆ زیٌضاى
لبلبیەکٔ تّْڕەییبًە هٌٔ صاگرت، ًەهتْأً سۆم ثگرم یبى تۆزێک ضّْکیبى  ّ ُەرکە گەڕاهەّە ثۆ ئیٌفراصٓ پێکەًیي

تۆلبًضًوبى  ّ ثەپآ صەهکێػب ثە زەّیەکەصا، صەهسأً ئەّە تەًِب ثۆ تّْڕەکرصى ّ پێضەکەًین ّ ە، پێضەکەًینکەهەّ
غبًٔ راضتن ئبزارٓ صەصام، صیبرثّْ لەکبتٔ پەلەلبژێن لەًبّ تّْرەکەکەصا ثەر ثەرص کەّتجّْ، ئەّاى ثەتەّآّ . ثّْ

 لـآصەگرێت ئەگەر ُبتٌەّە ثۆ راپێچکرصًٔ کەضێکٔ صیکەهبىضەرپػک کراثّْى ثۆ جّْاڵًەّە لەگەڵوبًضا، چٔ رێگبیبى 
، ّا سۆیبى ًیػبى ثضەى کە صەیبًەّآ لەًبّیججەى، یبى فڕێیضەًە چبڵێکەّە، یبى تّْغٔ ضسآ سطتٌەچبڵەّەی ثکەى، ّ

تەًِب ضەرٓ  ّ لبچٔ صەثەضتٌەّەّ صەیشەًە چبڵێکٔ سۆڵەّەّ صایضەپۆغي ّ کە لە ضْپبصا ضسایەکٔ ثبّە، صەضت
صەرەّە صەثێت، لەثەر سۆرٓ ُبّیي یبى ثبرأً زضتبًضا، لەّاًەیە گبرصەکبًوبى لیطتێکیبى پآثّْ ژهبرەیەک غێْەٓ ثە

ثەاڵم ئەّەٓ ثّْە هبیەٓ گبڵتەپێکرصًن، صّآ . ثەصڕەفتبرٓ تیبثّْ، ثەپێٔ ئبرەزّّٓ سۆیبى ثەضەرهبًیضا صەضەپێٌي
لێن صەپبڕاًەّە کە رلن لێیبى  ّ لە صەرگبٓ زیٌضاًەکەمچەًض رۆژێکٔ کەم، ئەّ صّّ پبضەّاًە ًبّثراّە صایبى 

کبتآ کەضێک ًەسۆظ صەکەّێت یبى صەهرآ فەرهبًوبى پآصەکرێت کە لەًبّٓ . لەراضتیضا ُەڵەیەک رّّیضا: "ًەثێتەّە
. سْایە ّ ًەسۆظ هەکەّە، ثەاڵم ئەگەر هرصیت ئەّە هەضەلەکە لەًێْاى سۆت: ثۆیە گْآ لەم ئبهۆژگبریە ثگرە. ثەریي

ثەُەردبلڕ ثە ًەسۆغٔ یبى ثآ ًەسۆغٔ کەش لێرە ثەزیٌضّّیٔ ًبچێتە صەرەّە، کەّاتە لەثەرژەّەًضیتە تەًضرّضت 
 ."ثٔ

ُێػتب لەژێر کبریگەرٓ . ّەاڵهن ًەصاًەّە، صیبرثّْ لە رّاڵەت لطەکەیبى ثۆ هي ثّْ، ثەاڵم لطەکەیبى ثۆ ُەهّْاى ثّْ
ئێرە، لە :کێکٔ صیکە، ثەاڵم صەضجەجآ لەثەرسۆهەّە راضتن کرصەّە غۆکٔ گْاضتٌەّەثّْیي لە ثەًضیشبًەیەکەّە ثۆ یە

هي، ثگرە ئێوە، . ثەًضیشبًە ًین، لێرە، زیٌضأً ثًّْٔ ًیە کە صەثٔ هبّەیەکٔ صیبریکراّ لە ثەًضیشبًە ثەرێتەضەر
یە فەرەًطبییە ٓ ثیرُێٌبهەّە، ئەّ زیٌضاً(ثبثێْى)ئەهەیع چیرۆکٔ . رێگبٓ صەرچًّْوبى ًیە ّ زیٌضأً ُەتبُەتبییي

، ًە گْێیع ُەرگیس صەصەم ثە ّ ًین( ثبثێْى)ثەاڵم هي . کە تْأً لە زۆر ثەًضیشبًەٓ ضەست لەجیِبًضا ُەڵجێت
ئێوە . لێرە، ُیچن لەثەرصەهضا ًیە، یبى ُیچوبى لەثەرصەهضا ًیە، جگەلەّەٓ کە ثەرگرٓ ثکەیي. کبثراّ چیرۆکەکەٓ

" صّژهي؟"رآّ تێکەلڕ ثە تبریکیٔ، سەریکە صەثێتە تبریکیٔ، ئبیب ّتن لەدبڵەتٔ جەًگضایي لەگەلڕ صّژهٌێکٔ ًەثیٌ
، ّ سۆم ثەتەًیبم. ًە ُەضت، ًە رق، ًە صژ: صەثآ لەًبعەت ثەّە ثِێٌن. لێرە، صّژهٌن ًیە: راضتٔ صەکەهەّە
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ەثیرٓ لەّاًەیە صّژهٌٔ سۆم ثن، ّاز لەّەظ صێٌن، ئەهبًە ُەهّْٓ صەسەهە سبًەیەکٔ صاسراّەّەّ ل ّ ثەتەًیبم
 .سۆهبًی صەرصەُێٌن

 

(5) 

 

کآ لـآصەگەڕێت ئێطتب . هەرگن ثیرصەکەّێتەّە، ُەًضآ کبتٔ سبیبًض ثۆئەّەٓ ُەضت ثکەم کە ثیرکەّتٌەّە صّژهٌە
ثەاڵم چۆى ثساًیي کە ضۆزصاریٔ لەّ غْێٌەصا . ، صّاجبر ّەکْ ثڵێٔ دەثێکٔ ژەُر لّْت صەصاتّ یبصەّەریەکبًٔ ثورى

ثیرەّەریەکبًوبى، ضەرەڕآ ئەّ غّْراًەیع کە  ّ زەّٓ لەثیرکراثّْیي، زۆر صّّر لە ژیبىصەثێتەُۆٓ هرصى؟ لەژێر 
تبلیکرصًەّەیەکٔ . صەّریبى صاّیي، صیْارەکبى ُێٌضە لبین ًەثّْى، ُیچ غتآ رێگبٓ لە ُەڵچًّْٔ ثیرکرصًەّە ًەصەگرت

، ُەًضآ ّ جْاى صەّڵەهەًض صەکبتفریْصەرە، کە سۆت ثضەیتە صەضتٔ زیٌضەسەًّێکەّە، زۆرجبر راثرصّّ ثەّێٌەٓ 
، تبرهبیٔ گەڕاًەّە ثۆ ژیبى ّ ًبڕێکٔ صەرصەپەڕێي ّ ثاڵّّٓ ُەًضآ جبرٓ صیکەیع رًّّي، ثە پەرت ّ جبریع تەڵشي

، لە (ئبٍ: )ثەثۆًٔ ئبُەًگ ثۆًضارثّْى، یبى ضەرضّْڕُێٌەرتر لەّەظ ثەثۆًٔ ثەستەّەریەکٔ ئبضبیٔ ّ صەثەسػي
ثەرگ ّ لژٓ ژًێک کە جل ّ گْڕەکبىّ ًۆڵٔ چەرچەفە گەرمّ ، ثۆ ًەرم(ئبٍ)ٔ گەرم، ًبً ّ ثۆًٔ لبّەٓ ثەیبًیبى

ئبٍ، ثۆ ثەیبًیبًٔ هٌضااڵى لە یبریگبٓ لْتبثشبًەّ، ثۆ ضەهبٓ سەًجەر ثباڵ لە ًبّجەرگەٓ ئبضوبًێکٔ .. لەثەرصەکبت
لێرەًیي، ثەثآ ئەّاًە هەدبڵە ، چەًض ترضٌبکي کبتآ ّ ، چەًض غتە ضبصەکبى جْاًي(ئبٍ! )ضبهبڵضا لەصەهەّعەضرێکضا

ثەئەًمەضت سبهٔ رّّصاّەکبًین جْاى کرصّ، . ئەّ سەًّەٓ کە لەضەرەتبّە چّْهە ًبّیەّە، صرۆ ثّْ! ُەتبُەتبیە
ثەسۆڕایٔ رەًگێکن سطتە ضەر رەغەکە، ئەّە گەهەیەک ثّْ، ُەًضآ چەپەڵین تیب صۆزیەّە، لەگەلڕ ئەّەغضا صەتْاًرا 

رایەتیەّە ثبغتر ثکەم، ُێػتب پێْیطتن ثەّ لێجْرصًە صرۆیە ُەثّْ، ثۆئەّەٓ لەًبعەت جەلجەلەکەم ثەُەًضآ رەکەثە
. صرێژە، رێگبیەکٔ گْهبى لێکراّە ّ ثەّ لەسۆثّْرصیە ثِێٌن کە تّْغٔ ثجّْم، ُەڵشەڵەتبّ ًەثّْم، رێگبکە ضەست

ێت تب زیبتر ئبهبصەثێت ثۆ ئەّ ًبثآ چبّەڕێی ُیچ ث. صەثآ ُەریەکێک لە ئێوە لجّْڵٔ ثّْایە کە غتێکٔ لەصەضت ثچێت
. ثۆًٔ سۆٓ ُەثّّْ رەًگ ّ تْێکلڕ ّ چبڵە تبریکەٓ غەّٓ ُەتبُەتبیٔ، کە ثەڕاضتٔ غەّ ًەثّْ، ثگرە کبرتێکرصى

 .غەّ ئبهبصەگٔ ُەثّْ ثۆئەّەٓ لەرزۆکٔ سۆهبًوبى ثیرسبتەّە

هێػکوبى لە راثرصّّ . ي، رەق ثیيصەثآ ثەگْێرەٓ تْاًب ثەرگرٓ ثکەیي، ثۆئەّەٓ ًەکەّیي، ُەهّْ صەرگبکبى صاثشەی
سبڵٔ ثکەیٌەّە، پبکٔ ثکەیٌەّە، ُیچ ئبضەّارێکٔ لەضەرهبى ًەُێڵیي، ضەیرٓ صّاّە ًەکەیي، فێرثیي یبصًەکەیٌەّە، 
ئیضٓ چۆى رێگب صەثەًە ضەر ئەم ئبهێرە؟ چۆى سۆهبى لە ثەرزایەتٔ هٌضاڵیوبى ثپبرێسیي، ثآئەّەٓ ثەتەّاّەتٔ ثیر 

صاثشەیي، ًەک ًبثآ  1971ّەٓ غێت ًەثیي؟ صەثآ صەرگب لەضەر پێع صەٓ تەهوْزٓ ضبڵٔ لەصەضتٌەصەیي، ثآئە
صەثّْ ُەضت ًەکەیي صّآ ئەّە، . ضەرلەًْآ ثیکەیٌەّە، ثەڵکْ لەضەریػوبًە صەثآ ئەّە لەثیرکەیي کە چٔ لەّصیْیەتٔ

 ّ ّێٌەّ صەرثڕیي ثۆم ُبتي کە هي ثبیەر ثە ژیبًٔ راثرصّّٓ ثەر لەّ رۆژە غّْهە صەصەم، تەًبًەت ئەگەر غەّاى
ثەصەّرهب ضّْڕاًەّە، صەثٔ صەریبًکەم، لێیبى تّْڕەثن، چًْکە هي ًبتْاًن ثیبًٌبضوەّە، صەثٔ ئبگبصاریبى کەهەّە کە 

ُیچ پەیْەًضیەکن ًیە ثەّ تبرهبییبًەّە، لەم جیِبًە ًین، ثًّْن ًیە، ثەڵآ، هٌٔ ئێطتب . هي کەضٔ هەثەضت ًین
لەم جیِبًە ًین، ُەر ُیچ ًەثآ لە جیِبًەکەٓ ئێْە، لەگەلڕ ئەّەغضا تْاًبٓ لطەکرصًن : ضالطەصەکەم، رێک ئەّە رّی

. تەًبًەت ئبرەزّّٓ ثیرچًّْەّەیع، تبکە غتێک کە ًبثآ لەثیرٓ ثکەم ًبّەکەهە ّ پبراضتّْەّ، ئیراصەٓ ثەرگریکرصى
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م ّەرگرتّْە، ّا (7)بریکەصا کە ژهبرە پێْیطتن پێیەتٔ، ّەکْ ّەضیەتٌبهە ئەزثەرٓ صەکەم، ّەکْ ًِێٌٔ، لەّ چبڵە ت
زۆرجبر . سەًّەکبًن ثە پیت ثّْى. رێکەّت لەکبتٔ گرتٌوبًضا هي لە ریسەکە دەّتەهیي کەش ثّْم، ًە زیبصّ ًە کەم

ضەرصاًن صەکەى، لەگەڵوضا ثەغێک لە غەّ ثەضەرصەثەى، پبغبى صەڕەّێٌەّەّ لەثٌٔ ثیرکرصًەّەم پبغوبّەی ژیبًٔ 
، ًە ثەپێع لە صەضتگیرکرصًن، ثگرە سەًّن ثە زەهەًێکٔ ّ ، سەّم ثە ثەرەاڵکرصًوەّە ًەصەثیٌٔرۆژاًە ثەجێضەُێڵي
پۆپٔ صرەستێکٔ ئبضوبًیەّە صەثیٌی، ثەڵآ، کبتٔ ترضە، هٌضاڵەکە لەًبسوبًضا ثەئبگبصێتەّە، ّ ُەڵْاضراّ ثە چلڕ

اًآ تب ثتْاًێت صّّر ثوجبت، ثە زەرصەسەًەّ ئبلل لەًبسوبًضا هلوالًێیەکٔ تبلڕ صەکەى، کبهیبى صەتْ ّ ثەاڵم لێرە غێت
صڵٌیبییەّە چبّصێرٓ ثێٌەّثەرەٓ ئەم صّّالیەًەم صەکرص، ئەگەر یبصەّەرین ثەثیرصا ثِبتجبیە، ثەُەهّْ تْاًبیەکوەّە 

صەثّْ جەضتە : ، پرۆگراهێکٔ پیػەیین گرتەثەر ثۆئەّەٓ لێیبى رزگبر ثنّ رێگبیبى لـآثگرم ّ ُەّڵن صەصا کپٔ ثکەم
صەکەم ثۆ گەیػتي ثە سْص، ُەًبضەصأً صرێژ لەرێگبٓ ضکەّە، سْصاًە ُەضت کرصى ثەکرصەٓ ُەًبضەکێػبى، ّاز ئبهب

، ّ لە ّێٌەکبى صەُێٌن صەرپەڕى، چْارچێْەیبى ثۆ صرّضت صەکەم، ثۆ راّەصًّبًٔ ُەرچٔ لەصەّریبًضا ُەیە
رێژٓ چبّٓ تآصەثڕم، تب ّغک صەثێت، ُیچ پبغبى چبّ صەثڕهە ّێٌەیەکیبى ثەصّّرّص ّ چبّصەترّکێٌن تب صەرصەکەّى

ًبثیٌن جگە ئەّ ّێٌەیە ًەثآ، ُەًبضەیەکٔ لْلڕ ُەڵضەکێػن، صڵٌیبم ئەّەٓ کە صەیجیٌن جگە ّێٌە ُیچٔ صیکە ًیەّ 
، صەثٔ لەًبعەت ثەسۆم ثِێٌن کە ّ صەثآ ًەهێٌآ، ثەکرصەّەٓ ثیرکرصًەّە یەکێکٔ صیکە جگە سۆم صەسەهە غْێٌەکەم

ئەم ثیرەّەریە ُٔ هي ًیە، لێرەصا ُەڵەیەک ُەیە، : لەثەرسۆهەّە صەڵێن ّ ر ئەّ ّێٌەیەّە ًیەُیچ ُەلێکن ثەضە
ثەر لەّە کەضێکٔ صیکە ثّْم، . هرصم ّ لەصایک ثّْم 1971ٓ تەهوْزٓ 10راثرصّّم ًیە، ثۆیە ثیرەّەرین ًیە، لە 

لەثەر غەرم صەثآ صّرثن لەّەٓ ئەم  لە ُەڵکۆڵیٌٔ ژیبًٔ سۆم ّەضتبّم،. ئەهەٓ ئێطتبم پەیْەًضٓ ًیە ثەّٓ ترەّە
کبثرایە ژیبّەّ یبى ئێطتب صەژٓ، ئەم صەرثڕیٌبًە چەًض جبرێک صەڵێوەّە تب کبثرایەکٔ ًەًبضراّ صەثیٌن غْێٌەکەٓ 

لەضەرەسۆ لەّ ّێٌەیەٓ کە ّغکن کرصثّْ، ئەم ًەًبضراّە جێگبٓ گرتوەّە، لەتەًیػت ئەّ کچە کە . صاگیرکرصّّم
 .صەزگیراًن ثّْ

کەٓ لە یەک جیبثّْیٌەّە؟ لەّ ضبتەصا کە کەضێکٔ صیکە سۆٓ صزیەّەّ ُبتە ئەم .. ن ئەّ صەزگیراًەکەٓ جبراًوەصەزاً
ثەستەّەریٔ ثەضەرّچبّیەّە صیبرەّ، ُیچ رێگبیەک ًیە پەیْەًضٓ ثە  ّ ثیرەّەریەّەّ، لەتەًیػتەّە صاًیػت

ثیرکرصًەّە ًەثٔ ثۆئەّەٓ پەیْەًضٓ ثکەم ثەّ صەزگیراًەکەهەّە ثکەم، چًْکە زۆر صّّرەپەرێسم، ُیچن ًەثّْ جگە 
 .جیِبًەٓ کە لەضەرەّەٓ ئەم چبڵضایە

هٌضاڵێکٔ ثجێت، چًْکە هي ًین؟ صەثّْایە  ّ چۆى ثەصەزگیراًەکەم ثڵێن کە لەهەّصّا چبّەڕێن ًەکبت، ژیبًٔ سۆٓ ثژێت
ئەّ ژًەیع لەثیرەّەریەکەهضا، تەًِب کە ئیضٓ صەزگیراًن ًیە، رۆژێک لەڕۆژاى صەزگیراًن ًەثّْەّ، : ئەّەم ثجڕایەتەّە

غەّاریەکە، ثەُەڵە ُبتجّْ، یبى ثەصزیەّە ُبتجّْ، ئەّ ًەًبضراّە، لەژیبًٔ سۆهضا ًەهضیْە، ئەّ ّ پیبّە 
ًەًبضراّەکە کە ُبتٌە ًبّ ّێٌەکەّە، ُەرصّّکیبى ثە هي ًبهۆى، صەثآ ّێٌەیەک ثێت رۆژێکیبى لە گەغتێکٔ ثبغٔ 

ًب، ًب ثبغ ًب، چۆى کەضێکن ثیرکەّێتەّە کە ًبزاًن کێیە؟ ئەم ضەرەتبیبًەم صەّّتەّە  گػتیضا گرتّْهە، کبم ثبغ،
ثەّجۆرە کبتآ ّێٌەکبًٔ صیکە ُەّڵیبى . لە لەثیرچًّْەّەصا ًّْلن ثێت ّ ثۆئەّەٓ ّێٌەکە هبًضّّکەم، ثۆئەّەٓ ًەهێٌآ

ئەّا : لەثەرسۆهەّە صەهّْت. ەیبًطّْتێٌنُەڵیبًوضەّەغبًضەّەّ، سۆم ّا پیػبى صەصا کە هي ص. صەصا لەثیرصا ثێٌەصەرآ
ُٔ هي ًیي، سبًەکەیبى ُەڵە کرصّّە، کەضٔ هەثەضتیبى ُەڵەکرصّّەّ، ثەئبضبًٔ ًەهضەتْأً ّێٌەکبى ثٌبضوەّەّ، 

ضەرٓ سۆم صەکێػب ثەصیْارەّە تب راصەٓ  ّ لەضەریػن ًەثّْ ئەّە ثکەم، ئەگەر ُەّڵوضایەّ ثّْە سْلیبیەکٔ ثەجەست
لێضاًەکە لەًبّچەّاى ثّْ صەتْاًآ ئەّ ّێٌبًە ثػکێٌٔ کە صّام . ارٓ سۆم صەصاّ لەثیرم صەچْەّەضەرگێژکەر، ئبز
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صەکەّى، ثۆئەّەٓ راهکێػي ثۆ الیەکٔ صیکەٓ صیْارەکە، ثۆ الیەکٔ صیکەٓ گۆڕضتبًە غبراّەکەهبى، ُێٌضە کێػبم 
زیٌضاًەکەم گۆڕ ثّْ، گێژاّێک . ثْەّە ثەضەرٓ سۆهضا ئبّضب، ثەاڵم ضّْکتر ثّْ، چًْکە لە زۆر ثیرەّەریەکبى سبڵٔ

ثّْ ثەرە ثەرە جەضتەٓ ُەڵضەلّْغٔ، ًەسػەیبى ثۆ ُەهّْ غتآ کێػبثّْ، ئێطتب ُەضت صەکەم ثۆچٔ ئێوەیبى 
ٓ ئبضبیٔ، ئبضبیٔ هەثەضتن صەتْاًیي رۆژێک لەرۆژاى صّآ (لًْەیتەرە)صەضتگیرکرص، لە هبًگٔ یەکەم لە ثەًضیشبًەٓ 

، لە زیٌضاًەکبًضا صەتْاًیي لەکاڵّرۆژًەیەکٔ ثەرزەّە ئبضوبى ثجیٌیي، ّ اًیەکەم صەرچیيثەضەرثرصًٔ هبّەٓ زیٌض
ًەسػە ثۆ  ّ لطەثکەى ّ هەثەضتن ثەًضیشبًەیەک دەّغەٓ پیبضەکرصًٔ تیبیەّ، زیٌضاًیەکبى صەتْاًي ثەیەکجگەى

، لەّآ ّ صڵڕەلٔ پبضەّاًەکبًٔ ّ ثەًبّثبًگ ثّْ، ثۆ تًّْضّتیژٓ یبضبکبًٔ( لًْەیتەرە)ثەًضیشبًەٓ . ئبیٌضە صاثٌێي
م ّا ُبتەپیع چبّ، ضەرەڕآ زۆر (لًْەیتەرە)م ًبضٔ، ثەًضیشبًەٓ (تسهبهبرت)ضیبضیەکبى ثەًض صەکرێي، ثەاڵم کە 

صە . کسە ُیْایەک ُەثّْ ّ لەثبرەیەّە ّتراثّْ، ثەًضیشبًەیەک ثّْ لەّەصەچّْ هرۆڤبًە ثێت، لەّآ رًّّبکٔ ئبضوبى
فەرهبًوبى  ّ وەکەهبى ثّْ، ئێوە لەًێْ ئەلڵە تەکجیرچیەکبى ًەثّْیي، ثگرە صەرەجەصار ثّْیيضبلڕ، ئەّە هبّەٓ دْک

، چبّەڕآٓ ئەّە ثّْیي ّ ثکرێٌە جێگبٓ ضەرەهەرگ ّ جآثەجٔ صەکرصّ، چبّەڕآ ثّْیي، چبڵەکبى ئبهبصە ثکرێي
صّاسطتٌٔ  ّ بّەٓ ئەغکەًجەصاىئەًضازیبرّ پسیػکەکبى لە تبلیکرصًەّەٓ ُەهّْ ئەگەرەکبى ثجٌەّە، ثۆ صرێژەصأً ه

هبیٌەّە، ثەًضیشبًەیەکٔ ترضٌبک ثّْ ضەرەڕآ ئەّەٓ ئبضبیٔ ثّْ، ُەرکە ( لًْەیتەرە)هەرگ ثەپێٔ تْاًب، لە 
ثەچبّٓ ثەضتراّەّە، رەچبّٓ ئەّەهبى صەکرص ُەریەکەّ لەپػتەّە گْللەیەک  ّ ثەغەّ صەضتیبًکرص ثە گْاضتٌەّەهبى

غبیطتەٓ ئەّە ًیي، ثێگْهبى، لەچبرەهبى ًّْضراثّْ کە  ّ م ًب، ئەّە ثەسػیٌێکەثەپػتٔ ضەریەّە ثٌێرێت، ثەاڵ
، ثژیي، ُەهّْ چرکەیەک ئبزارٓ جەضتەّ ُەهْ ّ ثەاڵم ًەک صەضجەجآ، چًْکە صەثآ ئەغکەًجە ثچێژیي ّ ثوریي

! لە لێضاى صەّەضتێتریطْاییە زەیٌیەکبى کە صّّچبرهبى صەکەى، ئۆە، هەرگ کْتْپڕ صەثآ ّەکْ ثڵێٔ لْتبرثًّْە، صلڕ 
صەهبرێک صەتەلآ، سْێي ثەرثًّْێکٔ زۆر، لەسۆچًّْێکٔ یەکجبرەکٔ، رۆژاًێکن ثەضەرثرص ئبّاتەسْاز ثّْم ژیبًن 

ثڵآ ُیچوبى ! ، ثیرم لە سْا کرصەّەّ، لەّەٓ کە لەلْرئبًضا ُبتّْە، لەثبرەٓ سۆکْغتٌەّەّ صەضجەجآ کۆتبیٔ ثێت
سْصا ثۆتبى ثەسێرێکٔ زۆرٓ  ّ لەّاًەیە رلتبى لە غتێک ثێت. ّْضیّْیيتّْظ ًبیەت تەًِب ئەّەٓ کە سْا ثۆٓ ً

 :صەگێڕێت

کآ سۆٓ ثکْژێت صەگبتە ". فعطٔ ڕى تکرُْا غیئب ّ یجعل اللَ فیە سیرا کجیرا. لل لي ی ضیجٌب اال هب کتت اللَ لٌب"
ئەغکەًجەکەٓ ضێضارەصاى  ّ ثضاتکآ سۆٓ لەضێضارە . ئبگرّ ثەًەهریٔ تیب صەهێٌێتەّە، ثەّ ئبهێرەٓ کە سۆٓ پآکْغتّْە

لەًبّ ئبگرێکٔ ًەهرصا صەهێٌێتەّەّ، کآ سۆٓ فڕێضاتە صەریبّەّ ُەتب ُەتبیە  ّ ، کآ ثەضّْتبى سۆٓ ثکْژێتّ صەثێت
 .ثەسٌکبّیٔ صەهێٌێتەّە

گْێن لە ترپەٓ صڵن  ّ گْێن صەگرت. ثّْ، سەّم زڕاثّْ ًەهضەتْأً ثشەّم 1973غەّێکٔ گەرهٔ هبًگٔ ئۆگطتٔ 
ًْێژەکبًن کرصّ لەضەر الٓ چەپ پبڵکەّتن، ثۆئەّەٓ گْێن . ُەضتن ثە صڵتەًگیٔ صەکرصّ ترضێکٔ ئبڵۆز صایگرتن ثّْ،

، ًسیک ضەعبت ضێی ثەرەثەیبى، صەرگبٓ زیٌضاًەکەم کرایەّەّ ضآ زەالم پەالهبریبى صام، ّ لە ترپەٓ صڵن ًەثێت
صەضتٔ گرت  ّ ظ چبّٓ ثەضتوەّە ّ، ضێیەم پػکٌیؤ، ئەّٓ صیکە ثەتیلوبضکێکٔ رەّ یەکێکیبى صەضتٔ کەلەثچە کرصم

لەّآ گْێن  ّ پبغبى ثەرەّ رێپێڵگەکە ثرصهٔ. ثەضەر ضەعبتەکەهضاّ، لە گەڵ ئەّ پبرە کەهەٓ کە لەگیرفبًن پێن ثّْ
لەدەّغەکەصا کۆیبًکرصیٌەّە، هەکیٌەٓ . لە ُبّارٓ کەضبًٔ صیکە ثّْ، صّّچبرٓ ئەّە ثجّْى کە هٌیع صّّچبرٓ ثجّْم

کآ گْآٓ لەًبّ ّ ژهبرە ضەرثبزیەکەٓ سۆٓ . ، صەضتیبى کرص ثە ژهبرصرىّ یەکبى ئیػیبى صەکرصّ ُبڕغەیبى صەُبتلۆر
. ثێت، صەثآ ثچێتە پێػەّە، ضەرثبزێک ثەرەّ پەیژەیەکٔ ثچّْک پبڵٔ پێْەًبم ، کە لەّێْە ثۆ لۆریەکبى ضەرصەکەّتیي
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لەهبّەٓ چەًض صەلیمەصا ُەهّْهبى ضْارٓ ئەّ لۆریبًە ثّْیي ُەًضآ ًبڕەزاییبى صەکرصّ، ثێئەّەٓ کەش گْێیبى ثضاتآ، 
هەرگ، لەّاًەیە ضەعبتێک ثێت، ثەچبّٓ : کە ثە چبصر صاپۆغراثّْى، پبغبى ثەرەّ ئبضتێکٔ ًبصیبر ئێوەیبى ثرص

 ثەضتراّەّەّ ثەصەضتٔ کەلەثچەّەّ ثآجّْڵە کۆچ ثکەیت، ّێٌەیەکٔ صیبرٓ لەضێضارەصأً ثآصاصگبییکرصًەّ، لەهێػکٔ
اغِض اى ال : )تەًبًەت صّّ غبیەتوبًیػٔ ُێٌب. ئەّەٓ لەتەًیػتن صاًیػتجّْ، سەریکٔ ًْێژکرصى ثّْ. ُەهّْاًضا صیبرە

، پبغبى ُەهبى رضتەٓ ثەسێرایٔ صّّثبرەصەکرصەّە، تب ّآ لێِبت هەدبلڕ ثّْ (الە إال اللَ ّاغِض اى هذوضا رضْل اللَ
ڵوەّە صەیّْتەّە، جەضتەهبى ّەکْ ضەًضّلٔ ضەّزە صەلەلیي، زاًیوبى کە لـێٔ تآثگەیت، ّغەکبًٔ ًبّت ثگرە ثە ثڵوەث

گەغتەکە ُێٌضە ضەعبتٔ . لۆریەکە لەرێگبٓ لیر الیضاّە، ضەرثبزەکبى ًبیبًەّآ جّْاڵًەّە یبى ًیسەکبًیبى زاًراّ ثي
ثبزًەیٔ رێضەکەى، لە سبیبًض ّآ لێکرصم صەضتٔ سۆم لە ژهبرصرًٔ کبت ثگرهەّە، ضبتێک ُەضتن کرص ئۆتۆهجیلەکبى ثە 

: ُەهّْ صیوەًەکبى لەضەر غبغەٓ هێػکن صّّثبرەثًّْەّە. تبریکیضا ّێٌەکبى ضپٔ ثّْى، ثەسێرایٔ صەُبتٌەپێع چبّ
، سْێٌٔ ّغکەّەثّْٓ ژێر ُەتبّ، ضطتٔ صاصگب، گەیػتي ثە ثەًضیشبًەٓ (ضەسیرات)رًّّبکیە گەغەکبًٔ 

. یبتر لە صّّ ضبلڕ ثّْ ًەهضیجّْ، ثەاڵم ُەًضآ صەُبتە سەًّنّ، ثەتبیجەتٔ ضەرّچبّٓ صایکن، کە ز(لًْەیتەرە)
ثێگْهبى هٌیع پێن ّاثّْ ئەّ گەغتە ثەرەّ ًبصیبرە گەغتٔ هرصًوبًە، ضەیر لەّەصاثّْ ئەّە ًەیضەترضبًضم، تەًبًەت 

کۆهەڵضا لەگۆڕێکٔ ثە ّ ُەّڵٔ ئەّەغن ًەصەصا کە ثساًن لەکْێي، ئبیب ضْپب صەتْاًآ پەًجبُّەغت پیبّ لەًبّثضات
صاّآ صاصپەرّەرٓ صەکبت؟ صۆسێکٔ صەرەکیوبى صەثیٌٔ، ُەهّْ غتآ تیب  ّ ثیبًػبرێتەّە؟ کآ ثەرگرٓ لە ئێوە صەکبت

، ُبڕەٓ ّ ثبغتر ّایە ّاز لە سەهاڵًضى ثِێٌیي، لۆریەکبى لە رێکرصًٔ ثبزًەیٔ سۆیبى ثەرصەّام ثّْى. صەکرێت
لەّاًەیە چیبیەک ثێت، کەظ گەرم ثّْ، . ەکٔ ُەّراز صەگریٌەثەرهەکیٌەکبى ئبگبصارهبى صەکەًەّە کە رێگبٓ لْتکەی

تۆز ًەیضەپبراضتیي، ثەاڵم ُەّآ ّ ُەّاکەیع ثۆگەى ثّْى، سەریک ثّْ صەسٌکبیي، چبصرە ئەضتّْرەکە، لە تەپ
 ُەرکە. ُەضتن ثە تیٌّْیەتٔ صەکرص، ُەهّْهبى ُەضتوبى ثە تیٌّْیەتٔ صەکرص. لـێضەگرتیي جگە غتێکٔ کەم ًەثێت

صەهتبى صاسەى ئەگیٌب ثە تێپ : "صاّآ ئبّهبى کرص، ئەّ عەریفەٓ لەتەًیػت غۆفێرەکەّە صاًیػتجّْ ُبّارٓ کرصّ ّتٔ
 ."ثۆتبًٔ صاصەسەم

کەغەکە سۆظ ثّْ ثەّ تەڕاییەٓ کە صّآ ضەعبتەکبًٔ رۆژٓ گڕەّ گەرهب صێت، . ثەغەّ گەیػتیٌە جێگبٓ هەثەضت
ەیػتیي، صەثٔ هەفرەزەیەکٔ صیکەٓ ضەرثبز جێگبٓ هەفرەزەٓ پێػّْٓ گْێوبى لە صەًگ گەلێک ثّْ تێیبى ًەصەگ

ُەًضآ ئەفطەرٓ لەسۆگرتجّْ، ثەاڵم ( ڕ)، تآگەیػتن کە ثەغٔ ّ گرتجێتەّە، پبغبى ثەضەر صّ ثڕصا صاثەظ کرایي
م ثەرکەّت، ُێػتب چبّهبى ثەضتراثًّْەّەّ صەضتیػوبى کەلەثچە ثّْى، کەش ًەُبت کەلەثچەکبًوبى (ة)ثەغٔ 

ثەصاسەّە، کبتآ پەڕۆکەیبى لەچبّم کرصەّە .. بتەّە، پەڕۆکبى لەضەرّچبّهبى الصات، جگە ثۆ رۆژٓ صّاتر ًەثێتثک
ئێوەیبى سطتە زیٌضاًێکٔ ُەتبییەّە، صرّضتکراثّْ ثۆئەّەٓ . جگە تبریکیٔ ُیچٔ صیکەم ًەصەثیٌٔ، ّاهسأً کْێر ثّْم

 .ُەتبُەتبیە ثوێٌآ، ًّْلؤ تبریکٔ ثّْ

 

(6) 

 

 :هەّە صەهّْتلەثەرسۆ
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ئیوبى ترش ًیە، سۆکْغتي چبرەضەر ًیە، هەیٌەتیع تەدضایە، ثەرگریکرصى ئەرکٔ ضەرغبًەّ فەرز ًیەّ، پبراضتٌٔ 
کەراهەت ئەّەٓ لێن صەهێٌێتەّە، ُەریەکێکوبى ثەگْێرەٓ تْاًبٓ : کەراهەتیع هەرجٔ هْتڵەلە، ئەهەیع کێػەکەیە

ئەرکٔ هٌە، کە ثەپێْە ثوێٌن، پیبّ ثن ًەک پەڕۆیەک، ًەک  ، ئەهەیعّ سۆٓ تەلەال صەصات کەراهەتٔ ًەڕّغێت
، صەضتجەرصارٓ هلوالًێکە صەثي، ئەّاًەٓ ّ تب هبثن دْکن لەضەر ئەّاًە ًبصەم کە الّاز صەثي. گطکٔ ًبیلۆى، ًەک ُەڵە

، سۆیبى ّ ، تب ّایبى لـآصێت لەژێر ئەغکەًجە ُەرەش صێٌيّ ثەرگەٓ ئەّ ئەغکەًجەیە ًبگرى کە ثەضەریبًضا صەضەپآ
 .صەصەًە صەضتٔ هەرگێکٔ ُێْاغەّە

فێرثّْم کە دْکن ثەضەر هرۆڤضا ًەصەم ُەتب هبّم، ثەچٔ ُەلآ ئەهە صەکەم؟ هرۆڤێکن ّەکْ ُەهّْاى، ّرەٓ سۆم ُەیە 
ُەهّْ هەضەلەکە ئەهەیە، ّرەیەکٔ چەضپبّ ّ رەق، کە ُیچ ضبزغێک لجّْلڕ ًەکبت، . ثۆئەّەٓ سۆم ًەصەم ثەصەضتەّە

یەم لەکْآ ثّْ؟ لەضەرصەهێکٔ صّّر، کبتٔ هٌضاڵیٔ، لەصایکوەّە زۆرجبر صەهجیٌٔ صەجەًگب ثۆئەّەٓ ئەم ًوًّْە
سْغکەکبًن، رۆژێک لەرۆژاى صەضت کْرتٔ زەفەرٓ پێٌەثرصثّْ ّ صەضتجەرصار ًەثّْ،  ّ ثراکبًن ّ ثەسێْهبى کبت، هي

بڕاصەٓ ئبزارصاى ئەّ هێرصهٌبڵە ثّْ ، کە صایکن ُیچ ُیْایەکٔ ثە ثبّکن ًەهبثّْ، دەزٓ لە ژیبى ثّْ، سۆپەرضت ت
لەثیرٓ ًەثّْ ئەّ سبّەى سێساًەّ، ُەهّْ پبرەّ پّْلٔ سۆٓ لەالٓ ثەرگضرّّەکبى سەرج صەکرص، ثۆئەّەٓ ُەهّْ 

، ئەّ ثەڵغبًەٓ کە لە ّ ، ئەّ کراضبًەٓ لەئیٌگلتەرەّە ثۆٓ صەُبتيّ ُەفتەیەک صیػضاغەیەکی ئبّریػؤ ثۆ ثضّّرى
، جبرٓ ّاظ ُەثّْ لە ّ ُبتي، جبرٓ ّا ُەثّْ ثۆًٔ لە غبًػیٌٔ ضعّْصیەٓ عەرەثیەّە ثۆ صەُبتەّە ثۆٓ صە(فبش)

پبغبصا سۆٓ ثب ثضات، لەّ کبتەغضا صایکن رەًجٔ صەصا، ( کەالّٓ)پبریطەّە ثۆٓ صەُبت، ثۆئەّەٓ لەکۆغکٔ سبًەّاصەٓ 
ەرصەکەّت، تەًِب سۆٓ ثچّْک ثّْ، صّا ثەصرێژایٔ ُەفتە کبرٓ صەکرص ثۆئەّەٓ پێْیطتوبى ثە ُیچ ًەثآ، کەهوبى ث

 .(جەرگە ثچّْکەکەٓ)ُێػّْ ثّْ، صایکن پآٓ صەّّت 

ُەلٔ ثّْ ًبز ثکبت، صایکن ُەهْ ّیمبرێکٔ سۆٓ لەصەضت صەصا، لەثەرصەم هیرە ثچّْکەکەیضا، لەثەرصەم هٌضاڵێکٔ 
ۆًەٓ ثًّْٔ ثەتەهەى پبًسە ضەیریع ًیە ثەث. سبّەى چەًضیي ئبرەزّّٓ ثێئەژهبرصا ّ ضەرضّْڕُێٌەرّ زۆر زیرەک

صایە، هي : "ثڵێ ّ یبى لەًێْاى صّّ لبلبصا صاًیػتي لەضەر سْأً ًبًشْارصى صأً پیضاثٌٔ. ضبڵەّە هبتۆڕێکٔ ُەثآ
ئبٍ، ئەٓ هیرە ثچّْکەکە، ُەهّْهبى سۆغوبى ". پیبّاًن لە ژًبى پآ ثبغترە، دەزٓ لە رۆجآ هبهۆضتبٓ ئەصەة ثّْ

ەٓ ثەراهجەر صایکن ثْەضتیي یبى ًبڕەزایٔ صەرثڕیي ثەراهجەر رێجبزەکەٓ، صڵٔ ثەّ هٌضاڵە صەّیطت، لەّاًەیە لەثەرئەّ
گۆڵیە ًبئبضبییەکەٓ ثّْ، ئەّ رۆژەٓ ثبّکؤ لەهبلڕ صەرکرص ّ گْرج ّ سۆظ ثّْ، صڵٔ پێٔ صەکرایەّە، غەیضآ جْاًیٔ

 ەسْێٌضى صّاثکەّێت، هي لەئێطتبّە صایکتەهەڵن ًبّآ لەهبڵەکەهضا، ًبثآ کەش ل: "کۆٓ کرصیٌەّەّ ئبگبصارٓ کرصیٌەّە
 ."ثبّکتبًن ّ

کبتآ صایکؤ سْاضت، ثبّکن لەغبرٓ هەراکع زەڕەًگەر ثّْ، ئەّ صّکبًەٓ لە سبڵۆٓ ثۆ هبثْەّە کە هٌضاڵٔ ًەصەثّْ، 
ّەکْ کْڕٓ سۆٓ هبهەڵەٓ لەگەڵضا صەکرص، کبتٔ سۆٓ لە سْێٌضًەّەّ لەثەرکرصًٔ غیعرٓ گەّرە غبعیرأً عەرەثضا 

ضەرصەثرص، ُیچ غتآ لە سْێٌضًەّەّ غیعر لەثەرکرصى صّّرٓ ًەصەسطتەّە، تەًِب ُەّڵضأً ثۆ تەفرەصأً ئەّ ژًە ثە
. جْاًبًەٓ کە لەثەرصەم صّکبًەکەیضا چەًەثبزیبى صەکرصّ، ضەیرٓ سػڵە صاًراّەکەٓ ًبّ جبهشبًەکەیبى صەکرص

، ثەُەردبلڕ، سۆٓ ئبهبصە صەکرص ّ بًٔ ًبزاًێتًبّثبًگٔ ثەّە رۆیػت کە ئەّ پیبّێکە دەزٓ ثەفریْصاًەّ ثبزرگ
پبغب، ( کالّٓ)ثجێتە هبهۆضتبٓ ئەصەة، ثەاڵم ُەرکە ثبّکٔ ثبًگ کرا ثۆ تەستٔ ( فبش)ثۆئەّەٓ لە زاًکۆٓ 

. سۆٓ تەرسبى کرص ثۆ ّتٌەّەٓ زهبًٔ عەرەثٔ ثە کْڕأً پبغبّ ًەّەکبًٔ ّ ، چّْ ثۆ کۆغکّ صّکبًەکەٓ صاسطت
صەثّْ ثبّکن سۆٓ لەّە . بکبى ثّْ، ئەّکبتە پبغب صۆضتٔ فەرەًطیەکبًە ثّْ ّ کۆهەکیبریبى ثّْئەهەیع ضەرەتبٓ پەًج
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ثبّکیػٔ . ثآئبگب کرصثبیەّ سۆٓ ّا لەلەڵەم ثضات ُیچ ًبزاًآ صەرثبرەٓ ئەّەٓ لەًبّەًضە ًیػتوبًیەکبى صەّّترێت
لەڕاضتیضا غبعیر ّ ُبّڕێی غبعیراى  ئەّ ثبّکە، کە ثبظ ًەهضەًبضٔ،. ُەرّەُب صەیّْت کە لە ضیبضەت ئیع ًبکبت

راثْارصى ثّْ، ثەصّآ ثراصەریٔ سبّەى صەضەاڵتەّە ُەڵپەٓ ثّْ، ّ سۆغٔ سطتٌە  ّ ثّْ، دەزٓ ثە رێکپۆغٔ
پێکەًیٌیبى، ُەضتٔ ثەّە ًەکرصثّْ کە رۆژێک صەثێتە سبّەى سێساى، یبى ثەراهجەر هٌضاڵێکٔ زۆر ُەضت ثە لێپرضیٌەّە 

ُەهیػە صەضتٌیػبًکەر ثّْ، ثەُۆٓ ئەّ رۆغٌجیریە  ّ ُەضتٔ گبڵتەّگەپی رەُبیٔ ّ ثکبت، لەثەر ثیرتیژٓ
ثڵێتەّە، لەکۆتبیٔ غەضتەکبًضا ( ثي ثراُین)تەللیضییەٓ کە ُەیجّْ، صەیتْأً ثەثآ ُەڵەکرصى ُەزاراى ثەیتە غیعرٓ 

پبغب ثەثآ : "ەّاڵەکەٓ صاهآُ ّ لە ضْپب ثّْم کبتآ یەکێک لە ثراکبًن ُبت ثۆ الم. ثّْە لیجۆکٔ غبە ّ ثراصەریػٔ
ثبّکوبى ُەڵٌبکبت، ثّْى ثە صّّ ثراصەرٓ گیبًٔ ثەگیبًٔ، لەثەرئەّە ًبیجیٌیي، کبتٔ سۆٓ ُەهّْٓ لە کۆغک 

 ."ثەضەرصەثبت، تەًبًەت لەضەفەرکرصًیػٔ لەگەلڕ سۆیضا صەیجبت

ضّّیٔ غیعرٓ هیللٔ، ئەّ پیبّەٓ ثەّجۆرە ثّْ، ئەّ هٌضاڵە رّّ سۆغەٓ هەراکع، لێسأً فریْصأً صۆًجْأً، ثیرٓ زیٌ
کە ُەرصەم ُۆٓ ئەغکەًجەٓ صایکن ثّْ، ئەّ کەضەٓ کە تەًِب ثیرٓ لە سۆغیٔ کەضبیەتٔ سۆٓ صەکبتەّە، زەرەًگەرٓ 

پبغب، ئەّ پیبّەٓ هٌضاڵەکبًٔ سۆٓ ًبًبضێتەّە ئەگەر لە جبصەّثبى تّْغیبى ( کالّٓ)غبر، پەرۆغٔ ثەضۆز ثۆ تەستٔ 
ثەاڵم . لە صیضٓ صایکوەّە ئەّ پیبّە ثًّْٔ ًەثّْ. ەکەیع جگە لە لیجۆکٔ غب چیضیکە ًەثّْثّْى، لەڕاضتیضا هەضەل

ئێوەظ ثۆهبى لەصەغە ثّْ کە ثە ئبهبژە، تەًِب ثەئبهبژەیع ثەّ ثبّکە ًبصیبرە ثضەیي، ئەّ پیبّەٓ ئەّەًضە ثبیەر ثە 
ت ثەصّاصاچّْى ثکبت ثۆ سْێٌضًٔ صیػضاغەکەی صەصات، ئەّەًضە ُەّلڕ ًبصا ّ رێکشطتٌٔ رەًگەکبًٔ ثەڵغەکەٓ

صەضتەًّەزەر ثێت ثۆٓ،  ّ سەهٔ ئەّەثّْ تەًِب سسهەتٔ غبە ثکبت، لەثەر پێیضا ثیت. پەککەّتّْٓ صّاییي هٌضاڵٔ
ثەرلەّ چبّٓ ًەچێتە سەّ، هەتەڵٔ ثۆ ثڵێت، ثیکبتە پێکەًیي ُەرکە صڵٔ تەًگ ثّْ، صەرثڕیٌٔ غبیطتە ثضۆزێتەّە، 

ێت، ثەّە رازٓ ثێت کە ًبثێ ژیبًٔ تبیجەتٔ سۆٓ ُەثێت، ثەرصەّام سۆثەسػٔ هیساجٔ ئەّ لە غْێي سۆٓ ث ّ ُەرغتێک
ُەًضآ لە صارّصەضتەٓ . ثێت، پێع ُەهّْ غتآ ًبثآ فەرهبًە گبڵتەجبڕیەکەٓ، رۆڵێکٔ گرًگیػٔ صەثیٌٔ لەالٓ غب

ەم ئبهبصە صەثێت گْێی ، ضکباڵّ ثەغشْراّیبى ثەرێت ثۆ الٓ گەّرەٓ، کبتآ ئّ غبٌُػبیٔ پەًبیبى صەثرصە ثەرٓ
لـآثگرێت، ئەّ غبرەزآ هیساجٔ ثّْ، چًْکە لێٔ صەپرضێت، ثەزەرصەسەًەیەکٔ پبًەّە ضەیرٓ سبّەى صاسْازٓ صەکبت، 

لیجۆک ثّْ، صەغجٔ ثەّەّە غبًبزٓ کرصثێت، ّەک ثڵێٔ ". ئەهڕۆ سبّەى غکۆٓ کەیف ضبزە: "ثۆئەّەٓ پێٔ ثڵێت
ثەالٓ غبّە، ّەکْ چۆى ثبّکیػٔ لەالٓ : ، ّەصیِێٌبًٔ سەًّێکٔ صیکەیە،ّ تبجضارکرصًٔ ضەرجەم ژیبًٔ پیػەییەتٔ

صا ثیرم کەّتەّە کە هي کْڕٓ 1971ٓ تەهوْزٓ  10کالّٓ پبغب ّاثّْى، ثۆیە ئەّ کبثرایەم ثیرُبتەّە، چًْکە لە 
ات، لەّ غْێٌە کە ئەّم، ئەّ لەًبّ ئەّ ثبًگِێػتکراّاًەصا ثّْ، ثۆ ئبُەًگٔ یبصٓ لەصایکجًّْٔ پبغب، لە کۆغکٔ ضشێر

پیبّأً صەضەاڵت ّەکْ هێع ثەرثًّْەّە، ثەصەم رێژًەٓ گْللەٓ ضەرجەم ئەّ  ّ جەضتەٓ گەّرەپیبّ ّ صثلۆهبضٔ
ئۆرصّّەٓ کە ُەهّْیبى لْتبثٔ ئەفطەر ثّْى هٌیبى تیب ًەثّْم، هي تەلەم ًەکرص، لەژێر کبریگەرٓ غۆکەکە ثّْم، 

ُبتٌەّە یبسٔ ثّْیي، یبى لەثەر غکطتٔ ثّْى یبى لەثەرئەّە ثّْ ئێوە ، ثەثێسّ ّەک ثڵێٔ غێتٔ زۆرٓ لـێکرصثّْیي
. هرصثّْیي ثێئەّەٓ پێٔ ثساًیي، ئبُّب ثۆٓ صەچّْم، ُەر لە یەکەم ضبتٔ چًّْە ژّّرەّەم ثۆ کۆغکٔ ُبّیٌە هرصثّْم

سْێي لەًبّ  لەّەظ پەغیوبى ًەثّْم، ُەهّْ غتآ لەصەّرم صەضّْڕاًەّە، سەڵکٔ، هێسەکبى، چەکەکبى، ّ هرصثّْم
چەًض رۆژێک . ، ثەتبیجەتٔ سۆرەکە، کە ّازٓ ًەصەُێٌب لە صّاکەّتٌوبىّ دەّزٓ هەلەکە، ئەضتێرەکبًٔ ثەرەثەیبى

تێپەڕیي، ُەرکە ثبّکن ئەّەٓ پێگەیػت، کە هي لەًبّ پەالهبرصەرەکبى ثّْم، ُەرصّّ رّّهەتٔ سۆٓ ڕًیەّە ثۆ 
، کبتآ صەضتەکبًٔ غب ثەرزٓ ّ غبەّ، ثەگریبًەّە هبچٔ صەکرصى ، کەّتە ثەرصەم پێیەکبًّٔ صەرسطتٌٔ غّْرەیٔ سۆٓ

دەّت ضبلڕ کْڕێکٔ صاهآ، صاّا لە سْصا صەکەم لێؤ ّ سْصا ثەر لە ثیطت: " کرصًەّەّ دبغبٓ لێکرصم ثەم لطبًە
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ّ هي لەًبسٔ رۆدوەّە ّ ثەُەهْ. لە ئبگرٓ صۆزەسضا ثیطّْتێٌآ، سْصآ ثبًٔ ضەر گەّرەیە ّ ثطەًێتەّە، ثیورێٌآ
ًبّٓ . لەثیرکرصًٔ ُەتبُەتبییەّە ّ ًەضتێکوەّە ثێجەرین لەّ کْڕە ًبڕەضەًەّ، صەیشەهە ثەرصەم ریطْایٔ ّ ُەضت

ُەرصّّ چبّ ّ جەرگٔ  ّ ضەگەکبى صلڕ ّ پۆسڵیەّە تب هػک ّ سۆهٔ لـێضەضەًوەّەّ، تّْڕٓ صەصەهە چبڵێکٔ پیص
لەثیرچًّْەّەٓ ُەتبُەتبییەّە، سْا غبیەتە، ثب  ، ثۆئەّەٓ تّْڕثضرێتە صەریبّٓ ، پبرچە پبرچەٓ کەىّ ُەڵضڕى

ثب . ئەّ کْڕە کْڕٓ هي ًیە، ًەثّْەّ رۆژێکیع ثًّْٔ ًەثّْە: صّّثبرەٓ صەکەهەّە ّ سبّەى غکۆیػت غبیەت ثآ، صەڵێن
سبّەى غکۆغتبى ثفەرهآ ثەتّْڕصأً هٌیع لەصەریبٓ لەثیرچًّْەّە، چًْکە سەڵتبًٔ ئەّ ریطْاییە ثّْم، ئیضٓ غبیبًٔ 

ەّە ًین سسهەتکبرّ ًۆکەرٓ تۆ ثن، صەرهکە، لطەیەک ثڵآ، ئیضٓ لەهڕۆ ثەصّاّە ئەم ضەرّضەکْتە ًبثیٌٔ، کە لە ئ
ئەم ضەرّچبّە کە ًەک لەثەر ریطْایٔ ضّْرُەڵگەڕێت، ثگرە رّّکەغٔ سۆٓ . رّّٓ ًبیەت ضەیرٓ رّّسطبرت ثکبت

ًە هرصّّە، ثەزیٌضّّیٔ رەّاًەٓ ئەغکەًجە ثکرێت، لەصەضتضاّەّ سۆٓ ثّْەتە ریطْایٔ، ثەالٓ هٌەّە ئەّ کْڕە ًبڕەضە
، ُەرّەُب ّ صەرُەق ثە سبّەى غکۆ کرصّّیەتٔ ّ تب صّا ًْزەٓ ژیبًٔ کەفبرەتٔ ئەّ گًْبُە ثکبت، کە ّەضف ًبکرێت

دبغبٓ لـآصەکەم، هي ًەعلەتٔ لـێضەکەم،  ّ صەرُەق ثە سسهەتکبرێکٔ چرّّک، هي لێٔ ثێجەرین ّ صەرُەق ثە سْایع
ًەعلەتٔ صەکەم، چۆى سْصا ثەسػیٌٔ تۆم ثەرکەّێت؟ چۆى، ئەٓ سبّەى غکۆ، ثەتەهبٓ یبرهەتٔ . ٔ لـێضەکەمًەعلەت

تۆ ثن، ًەک ثۆ رزگبرکرصًٔ ئەّ پیبّەٓ کە سیبًەتٔ لە سْا کرصّ، ًیػتوبًٔ ثریٌضارکرصّ لەًبسٔ رێگبصا گەّرەتریي 
، رازٓ ثّْٓ پبیەثەرز ّ ڕآ صژ ثە ژیبًٔ تۆٓ هیرسبشسەتب ثکبت، غێتبیەتێکە لە ّێٌەٓ ًەثّْە، ُەّڵجضات پیالى ثگێ

ّەکْ ئبضوبى، ژیبًٔ تۆ، ئەٓ هیرٓ ئیوبًضاراى، کە راضتەّسۆ لە رەچەڵەکٔ پێغەهجەرەّە ُبتّْٓ، چۆى ثتْاًن، ئەٓ 
 چبّم لەثەر تًّْضیٔ ّ سبّەى غکۆ، کە ثەر یبرهەتٔ تۆ ثکەّم، ثۆئەّەٓ لە ژیبى ثەرصەّام ثن، ثآئەّەٓ هلػۆڕ ًەثن

لەثەر ئەّ ریطْاییەٓ کە سیبًەتٔ ئەّ کەضەٓ لەپػتن ُبتّْە؟ گەّرەّ، . ریطْایەکەّ غّْرەیٔ چبّم ُەڵٌەیەت
ضەرّەرم، سبّەى غکۆ، هي کە لەثەرصەهتضا ّەضتبّم، ثەصەضتٔ کەلەثچەّە، ثب کرصارٓ سبّەى غکۆ ثەراهجەر ًۆکەرەکەٓ 

ًٔ هي ًیەّ، هٌضاڵەکبًیػن هٌضاڵٔ هي ًیي، هي لەثەر سۆٓ چۆًٔ صەّآ ثب ّاثێت، هي هْڵکٔ تۆم، سێساًەکەم سێسا
 ."پێٔ سبّەى غکۆصا کەّتّْم

لەضەر ئەژًۆ کەّتجّْ، . غبە ثە ّرتە ّرتەّە فەرهبًێکٔ صاّ لێیضاّ رۆیػت، ثبّکؤ ثەُەرەضەّە ثەجێِێػت
 .لەثەرصەهیضا صەضتٔ پبى کرصثْەّە، کە ًیػبًەٓ ئەّپەڕٓ صەضتەّضبًیە

، پێن گەیػت کە صاّآ لە ثبّکن کرصثّْ لەگەڵیضا ّ ا ثّْ رێی ًەصەصا غتێکٔ صیکەٓ گْآ لـێجێتّاثساًن غبە لە صۆسێکض
ٓ ثۆ ثڵێتەّە، تب ضەعبت چْار یبى پێٌجٔ ثەیبًٔ سەّ ًەچّْە (ثي ئیجراُین)ثوێٌێتەّە تب صّا غەّ ّ، غیعرەکبًٔ 

ئبلبرێکٔ صیکەٓ غەّصا، زۆر ثە ّریبیٔ صّآ ئەّەٓ ثبّکن صڵٌیبثّْ کە ئبغبکەٓ ثە لْتفەّە الیضا ثەالٓ . چبّٓ
ُەڵطبّ لە ژّّرەکە چّْەصەرەّەّ پبغەّپبظ لەضەر ًّْکٔ پەًجەٓ پێیەکبًٔ صەڕۆیػت، ئەم ُەهّْەم صّآ ثەرثًّْن 

ئەهڕۆیع، ئەّ پرضیبرە زۆرم ثۆ صەُێٌآ کە ثۆ هبّەٓ ُەژصە ضبلڕ زۆرٓ ثۆ . لە ثەًضیشبًە ثەچەًض هبًگێک پێگەیػت
ٓ جْرئەتٔ ئەّە ثکەم کە ثە ّغە صایڕێژم، لەترضٔ ئەّەٓ ًەثب غێت ثجن یبى سەهۆکیەکٔ کْغٌضە صەُێٌبم، ثآئەّە

صاهگرێت، ئەّ سەهۆکیەٓ کە تّْغٔ ُەًضێک ُبتجّْ ّ ثەرە ثەرە ثەرەّ لەًبّچّْى ثرصًٔ، ئەّ پرضیبرە ئەهڕۆ 
ئەّ رۆژەٓ لەگەلڕ ئەفطەرە : ەًبهترضێٌآ تەًبًەت ّایضەثیٌن کە ثەضەرچْەّە، ثەاڵم ّاتبٓ سۆٓ لە صەضت ًەصاّ

 .لْتبثیەکبى چّْیٌە ژّّرەّە ثۆ کۆغکٔ غبُبًەٓ ُبّیٌە، صەهْیطت کآ ثکْژم، ئبیب غب یبى ثبّکن؟
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ضەرلەًْآ چبڵەکەیە، تبریکیەکٔ ئەًگْضتەچبّە، تەًبًەت کًْٔ هیچەکە ّەُب کراثّْ کە ُەّآ لـێضەُبتەژّّرەّە، 
ثّْ، ئەّ ( دبجت)ثّْ، کْرتەثباڵ، لەڵەّ ثّْ، سەڵکٔ ًبّچەٓ ( 15)ژهبرە ( ینکەر)ثێئەّەٓ رًّّبکٔ ثجیٌیي، 

ُەهّْ ضەرثبز ( کەرین)ًبّچەیەٓ کە ژهبرەیەکٔ زۆرٓ ضەرثبزّ صەرەجەصارّ ئەفطەرٓ صاثّْ ثە ضْپب، ثٌەهبڵەکەٓ 
ٓ ّیطتجّْٓ ثجێتە ثراکبًٔ ُەهّْیبى ضەرثبز ثّْى، ثەاڵم ئەّ سۆ. ثۆٓ ًەثّْ ُەڵجژێرٓ. ثّْى، ثە ثبّثبپیرەّە

سۀًّ ثەّەّە صەثیٌٔ ثچێتە لْتبثشبًەٓ ( دبجت)ُەرکە صەچّْ ثۆ سْلٔ هەغمکرصى لە ضەرثبزگەٓ . ئەفطەر
الّێکٔ ثآصەًگ ثّْ، ثەصەگوەى ثسەٓ صەُبتآ، ثەاڵم تبلە ُەّەضٔ ئەّ کبت ثّْ، صەیتْأً زۆر ثەّرصٓ . ەّە(ُرهْهْ)

ئەم ثەُرەیەٓ ّایلێکرصثّْ کە ثیجێتە رۆژژهێرّ . ێکٔ صیبرٓ ثکبتکبت لە رۆژاى یبى لە غەّصا ُەرکبتآ ثآ ثەڕ
ئەّەٓ کە زۆر . پەًضۆلوبى، صەیگەیبًضیي ثەّ ژیبًەٓ کە لەصّآ سۆهبًەّە ثەجێوبًِێػتجّْ، یبى لەضەر ضەرهبى ثّْ

ت ُەًضێکوبى لێٔ صەترضب ئەگەر لەگەلڕ یەکێکوبًضا ثکەّتبیەتە صەهەتەلێیەّەّ ژهبرصًٔ کبتەکە ُەڵە ثکبت، تەًبًە
ئێوە لە چٔ : )ّ ثەتبیجەتٔ( ئێطتب ضەعبت چەًضە؟: )دەزهبى لـێجّْ، ثۆ راثْارصى ثەم پرضیبرە تْاًبٓ تبلٔ ثکەًەّە

 ."لە چٔ هبًگێکضایي ّ رۆژێک

ٓ هبیۆّ، ضەعبتیع رێک  14صایي،  1975لە ضبڵٔ : )پەًجەًبى ثە زەًگەکەّە پەًضۆلە لطەکەرەکە صەکەّێتە ئیع
 .(صەلیمەٓ ثەیبًیەغەظ  ّ ًۆّ ضٔ

ئەّ رۆژەٓ ضآ جبر لەکبت ئبگبصارهبى صەکبتەّە، ئەّەٓ : ثۆ ثراصەراى پێػٌیبزم کرص کە ّاز ثێٌي لە ثێسارکرصًٔ ثێطّْص
، ّاهبى لێضەکبت ثەضەر زەهەًٌضا زالڕ ّ هەثەضتوبًە ثساًیي لەکْێي، ُیچ ًەثآ لە کًْە تبریکەکبًوبى ثەزەیٌیع ثٔ

 .ثیي

ثەالهبًەّە، ئێوە، زهەًێکٔ رّّتٔ . ا ئیػێک ثضۆزێتەّەّ زۆرثەٓ ّەستٔ پێ ثەضەرصەثرصتْأً لەّەص( کەرین)
ًیگەراًیە، کە پەیضەر پەیەکٔ کْێراًەٓ تبرهبیەکٔ صاثەغکرآّ ضەر صەلیمەکبًە، پبغبى ضەعبتەکبى، ئەًجبیع ثۆ 

ئەّ ضەر ثە گرّپەکە ًیە، ثەاڵم رۆژەکبى، ُێوي ثّْ صەرّى ثێگەرص ثّْ، لەثەرئەّەٓ پبضەّأً کبت ثّْ، پێٔ ّاثّْ 
 ّ لێساًیە غبراّەکەٓ. گەزاف یبى زۆرصاریٔ، ئەّ لەضبیەٓ تبریکیەکبًەّە پەٓ ثە پلەّپبیەٓ سۆٓ صەثرص ّ ثەثٔ الف

ثّْە رۆژژهێرّ پەًضۆلوبى، . ّرصثیٌیەکەٓ هبیەٓ ضەرضْڕهبًوبى ثّْ، ُیچ ًەثّْ ثیڵآ صەرثبرەٓ ئەّەٓ ئێوە تێیضا ثّْیي
تەرًبتیڤێکٔ صیکٔ پٔ لجّْل ًەثّْ، ّەک ثڵێٔ رێجبزٓ سۆٓ ثّْ ثۆ صاهیٌٔ گیریٔ ژیبى، ًبصیبر ثآ لە جگە لەّە ئەڵ

غْێٌکەّتٌٔ غێْازٓ زەهەًێکٔ لە ئێوە لەصەغەکراّصا، ضەیریع لەّەصا ثّْ کە کۆیلەثًّْٔ ثۆ کبت ئبزاصٓ کرصثّْ، 
 .سطتجّْیە صەرەّەٓ ُەر پێکبًێک
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رێڕەّٓ دیطبثەکەٓ لەصەضت  ّ لە ُەهّْ غتآ کە ثیشاڵفێٌآ. سۆیضا صّّرەپەرێس ثّْثەتەّآّ لە غەیتبًۆکە تەًکەکەٓ 
ثەاڵم . ّرصەکبرٓ ثێت، ئەهەیع ئەرکٔ ئەّ ثّْ ّ تەستەٓ لْتبرثًّْٔ ثّْ ّ ثضات تەکیجْەّە، ًبچبرثّْ کە هیتۆصٓ

تەًبًەت ئەّ غەریسەیەظ  هي ُەر زّّ ُەضتن پێکرص کە غەریسەٓ هبًەّە یبرهەتین ًبصات کە ثەزیٌضّّیٔ ثوێٌوەّە،
ضّْصٓ چیە گەر . کە لەگەلڕ ئبژەاڵًضا لێٔ ُبّثەغیي، تێک غکبثّْیي، رێگب ثۆ هبًەّە لەژیبًضا چۆًە لەم کًْەصا

یەکێکوبى جەضتەٓ ثۆ رًّّبکٔ ثەکێع ثکبت، جەضتەیەکٔ تێکػکبّ ّ ًبثّْت؟ سراثّْیٌە ثبرّصۆسێکٔ دیطبثکرآّ 
ُەضتن کرص کە زەهەى ُیچ ّاتبیەکٔ ًیە، . ٔ غەریسەکەهبى ثگرێت ثۆ ئبیٌضەیەکّرصەّە، ثۆئەّەٓ رێگە لە ُەّڵضاً

ًەهریٔ غتە هبصیەکبى هەدکْم  ّ دبڵەکەیع ّاثّْ کە ئێوە ثە کپٔ. جگە لە جّْڵەٓ ثًّْەّەرّ غتەکبًضا ًەثآ
اّە ثضات، یبى لە ، ئبّڕ لەصّّ ثّْیي، لە ُەًّْکەیەکٔ ّغکەّەثّْصا ثّْیي، ئەگەر یەکێکوبى ثلّْایە ثەصثەست ثآ

ئبیٌضەصا سْصٓ سۆٓ تبلی ثکبتەّە، ّاتبٓ ئەّە ثّْ پەلە لە هەرگٔ سۆٓ صەکبت، چًْکە ُەًّْکە تەًِب جێگبٓ 
ثەڕێْەچًّْٔ ثەضەرُبتەکبًٔ تێضا صەثێتەّەّ، صەثّْایە تەًِب ضبتٔ زۆر پێْیطت ثەکبرثِێٌیي، ثێئەّەٓ فیکرٓ تیب 

 .ێت کە ژیبًٔ سۆم رزگبرکەمثشەیٌەکبرّ، لەّاًەیػە ُەضتٔ هي ئەّە ث

تەًِب گطک، ئەّەًضە ثەضّْص صەثێت، پبضەّاًەکبى رازٓ ًبثّْى . رۆژێک ُەرگیس دیطبثٔ ئەّەم ًەکرصثّْ کە گطک
صەثّْایە سۆهبى ثەًۆرە ئەّەهبى کرصثبیە، تەًِب صەرگبٓ . ثێٌە کًْەکبًوبًەّەّ ثەرهبّەکبًوبى سبّێي ثکەًەّە

 ّ پۆسلڕّ پیص! صەیبًّْت ئەّاى ئبهبصەًیي کە تّْغٔ هیکرۆثەکبًوبى ثجي ّ ثڕۆى گەّرەکەیبى صەکرصەّە، ثەرلەّەٓ
رۆژێکیبى، کبتآ . ًەسۆغیەکبى ّ ، ُەهّْغتآ لەصەّرّثەرهبى کێڵگەیەکٔ ثەپیت ثّْ ثۆ زۆرثًّْٔ هیکرۆةّ ریػي ثّْیي

غبى لەزیٌضاًەکەٓ هي ًسیک گطکٔ صەصا، ُبّارێکٔ لـآثەرزثْەّە، ّەک ثڵێٔ ُبّارٓ سۆغیە، پب( 20)ژهبرە ( دطێي)
 :ثْەّەّ پێٔ ّتن

 !صەزأً لەّضەرٓ صارٓ گطکەّە ثبزًەیەکٔ ئبضٌٔ پێْەیە -

 ثب ُەثآ؟ ثۆئەّە ُبّارصەکەیت؟ -

  ." .ئەگەر ثتْاًیي صەریجِێٌیي لەّاًەیە ثتْاًیي چەلۆیەک یبى گْێساًێکٔ لـآصرّضت ثکەیي! ئبضٌە"

ئەّ پبرچە ئبضٌە ثّْیي، تب پبًوبى کرصەّە، ئیٌجب ثە ثەرصێکٔ زثر دطێي صە رۆژ ثەًۆرە سەریکٔ  ّ ثەّجۆرە هي
ُەًضێکوبى ّیطتیبى ریػیبى  ّ تیژ ثّْ، ثڕیبرهبًضا لژەکبًوبى ثجڕیي ّ ُەرکە صەهەکەٓ تەًک. صاًوبى ثۆٓ صرّضتکرص

: هسأً صەڵآثبزًەٓ گطکێکٔ صیکەٓ صەرُێٌب، لطەیەک ُەثّْ صە( 19)ژهبرە ( عەثضّاڵ)لەّصەهەصا . ثەًۆرە ثتبغي
لەدبڵەتٔ سۆغوضا ئەم لطەیە تەًِب سْاضتراّ . ّاتب ثراصەرەکەهبى چٔ پێشۆظ ًەثّْ ثۆٓ ثّْ" ثەّغکٔ ثۆٓ ثتبغي"

 .تۆزێک ئبّ تبغٔ، ریػن زۆر ُبتجّْ، لەف لەف صەهجڕٓ، ثێگْهبى ئبّێٌەغن پێٌەثّْ ّ ریػن ثە ضبثّْى: ًەثّْ

چۆى صەهتْأً ثەسۆهٔ . کْێر ثجّْم. ّەکْ کْێر ریػن تبغٔ. ثّْتەًبًەت ئەگەریع ئبّێٌە ُەثّْایە، رًّّبکٔ ًە
 .ثطەلوێٌن کە کْێر ًین؟ صەهجیٌٔ ثآئەّەٓ ثجیٌن، زیبتر سەیبڵن صەکرص لەّەٓ ثجیٌن

هبًگێک یبى زیبترٓ سبیبًض، ثەاڵم ( ریػتبغەکە)ئەّ صەضتٔ کرص، پرۆضەٓ  ّ گْێساًەکە ثەضەر پێٔ ئەم صەضت
ثەضەعبت سەریکٔ رًیٌٔ . لە ُەهّْهبى لێساًتر ثّْ، پێٌج صەرزٓ لـآصرّّضت کرص گْێساًەکەٓ صیکە دطێي، کە

ثتْأً کەرتٔ کبت ثەگْێساًێکٔ صیکە، ثیکبتە چەًض ثەغێکەّە، پبغبى لەُەر  ّ گْێساًەکە ثّْ، تب زۆر ثبریک ثآ
 .کًْێک صرّضت ثکبت ثۆ رەتکرصًٔ صەزّّ ّ ثەغێک
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ثەرگٔ تەًکوبى لەثەرثّْ، ئەّەیع لەهبًگٔ ّ ّ، کبتآ صەضتگیرکرایي جلپەلێکوبى پآًەثّْ ضەرهبهبى ثّْ ُیچ کەل
 .تەهوْزصا ثّْ، جلٔ ُبّیٌەهبى لەثەرثّْ

ئێطتب صەرزیوبى ُەیەّ صەتْاًیي غْێٌە صڕاّەکبًٔ . پبًتۆڵٔ ئەّاًەهبى ُەڵضەگرت کە صەهرصى ّ ثۆ سۆغجەستٔ کراش
ضەرهب صّژهٌٔ گەّرەهبى . ًە ثضّّریي کە لە ئێوە الّازترىصەتْاًیي صّّ ضآ ضْسوە ثۆ ئەّا. جلەکبًوبى ثضّّریٌەّە

پێکٔ پەالهبرٓ صەصایي، یبى لەرزٓ لـآصەُێٌبیي، یبى تّْغٔ ضکچًّْٔ صەکرصیي، ئەهەیع ثْارٓ ُیچ ّ ثە رێک. ثّْ
ُەرکە ّغکە ضەرهب . ئبضبییە کە ضەرهب تّْغٔ ضکچّْى ًبکبت، ثەڵکْ ترش صەثێتە ُۆٓ. غیکرصًەّەیەکٔ ًەثّْ

ّغکبیٔ هرصّّهبى تیضا . بت ًەهبًضەتْأً صەضتەکبًوبى ثەیەکیبًەّە ثطبّیي، یبى صەضت لەضەرّچبّٓ سۆهبى ثضەیيصەُ
صەڕۆیػت، ئەّجبیع صەثّْایە ّەضتبثبیي، ثەغبًٔ چەهبّەّ ضەرٓ ًەّیەّە ُەڵضەضبهە ضەرپآ، ُەًضێ جبر 

ن صەکرص، ُێٌضە ضەرهب ثّْ ًەیضەُێػت ثەچْارهػمٔ صەهبهەّەّ، لەزیٌضاًەکەهضا ثەئبضتٔ ُێڵٔ ضّْچەکەّە رێ
ثیرثکەهەّەّ، گْێن لە صەًگٔ ثراصەرەکبًن ثێت، ّەکْ ّێڵٔ ثیبثبى تراّیلەکە ثجیٌآ، ضەرهبکە ُێٌضە ضەست ثّْ ُەهّْ 

چًْکە سْێي لە . سْێٌٔ لـآًبیەت ّ غْێٌەّارێکٔ صەضڕیەّە، ّەکْ ثڵێٔ کًْکەرٓ کبرەثبییەّ پێطتە کْى صەکبت
ٔ ثّْى، گرًگ ئەّەیە چبّ ًەًّْلێٌٔ، ًەسەّیت، ئەّاًەٓ الّازیٔ ّآ لێضەکرصى سەّیبى لـآثکەّێت، صەهبرەکبًضا هەی

صلڕ  ّ ، غەستە لە هێػکّ لەهبّەٓ چەًض ضەعبتێکضا صەهرصى، چًْکە سْلٔ سْێي لە سْێٌجەرەکبًضا صەّەضتبّ صەهەیٔ
بثیي، پێیەکبًوبى ثجّْڵێٌیي، لەغْێٌٔ سۆهبى جێٔ صەگرتەّە، ثۆئەّەٓ ثەرگرٓ ئەّ ضەرهب ضەستە ثکەیي، صەثآ ثەئبگ

 ّ لطەثکەیي، لطە لەگەلڕ سۆهبى ثکەیي، گْآ ًەصەیي ثە صەرزیبژًەکبًٔ، ًکّْڵٔ ثًّْٔ ثکەیي. ثجّْڵێٌەّە
صّّاى ثّْى، صرێژّ الّاز . یبى ئێْارەیەک ُێٌب ثۆالهبى، لەضەرهب رەق ثْەّەّ هرص(ال ضعضاّی)ثبثب، . رەتیکەیٌەّە

زۆر . ثّْ، ثێضەًگ ثّْ، ُەرکە گەیػتي غەکەت ثّْى، صیبرثّْ ئەغکەًجەصراثّْى( جْهعە)کە ًبّٓ ثّْى، ئەّیضی
 :ُەریەکەیبًٔ فڕێضایە زیٌضاًێکەّەّ ّتٔ ّ ثەزەدوەت رێیبى صەکرص، پبضەّاًێک ُبت

ي، لە ئێْە کْڕأً لەدپە ئێْەم ثەُێؤٌ ُێٌب، ُەرصّّکیبى کْڕٓ لەدپەى لەئێْە زیبتر، چًْکە ُەرصّّکیبى سبئیٌ"
ُیچ غتێکوبى ًەصەزأً صەرثبرەٓ ئەّ ثیبثبًە، ئێوە ". سبئیٌترى، ئەّاى پێیبى ّایە گْایە ثیبثبى سبکٔ هەغریت ًیە

لەصّّرەپەرێسێکٔ تەّاّصا صەژیبیي، جبرٓ ّا ُەثّْ صەگوەى ُەّاڵوبى پآصەگەیػت، لەزهبًٔ پبضەّاًەکبًەّە 
ثەرەٓ غەڕ، لەکبتٔ رێپێْأً ضەّزصا لەژێر سبک زیٌضەثەچبلڕ صەهبًجیطت، کە ثبضٔ ثراصەرەکبًیبى صەکرص لە 

 :کراثّْیي، ضبت ًبضبتآ لە پبضەّاًێکەّە گْێوبى لـآصەثّْ صەیّْت

ثتبًشەًە پێع ثۆ پبککرصًەّەٓ ئەّ رێگبیبًەٓ کە ئەّ سْێڕیە سبئیٌبًە هیي رێژیبى : لەّاًەیە ضّْصێکتبى لـآثجیٌیي"
ُەر ُیچ ًەثآ کە یەکێک . ە جەزائیر ُبًیبى صەصات ثۆ زەّتکرصًٔ ثیبثبًەکەهبىئەّ جبغە ثەکرێگیراّاًە ک. کرصّّى

تەلیٌەّەٓ هیي پبرچە پبرچەٓ صەکبت، ثب یەکێک لە ضەرثبزە لبرەهبًەکبًوبى ًەثێت، ثب یەکێک ثآ لە ئێْە، سبئیٌٔ 
 "ًیػتیوبًەکەٓ؟

ّتّْە، ثەاڵم صراّضێکەٓ ئەّٓ تەًیػتٔ چەًض رۆژێک ضەرلبڵٔ کرصیي، پبضەّاًەکبى پێیبى ّاثّْ سە( ثبثب)هەرگٔ 
ًەجّْالیەّە، هرصثّْ، . زیٌضاًەکەٓ پێٔ ّتي گْێٔ لە ُەًبضەٓ ًیە، ثە ًّْکٔ تفەًگەکبًیبى ُەّڵیبًضا ُەڵیطێٌي

 ."اًب للَ ّإًب الیە راجعْى: "ضەرەڕآ ُەهّْ غتآ یەکێک لە پبضەّاًەکبى ّتٔ

ضەّاًەکبى کە ثیٌیبى ًبتْاًي تەدەهّْلٔ ئەّ کەغە تبزێجبرە ثکەى ثەصەًگٔ ثەرز صەضتوبى کرص ثە لْرئبى سْێٌضى، پب
سێرا  ّ لێیبًضا رۆیػتي، ئبضوبى سۆڵەهێػیەکٔ تۆر ثّْ، ثبراى ثەسْڕ صەثبرآ، رآّڕەضؤ ًبغتٌەکە ضەرپێٔ
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، ُبت صیػضاغەیەکٔ غیٌٔ لەثەرثّْ( ثبثب)کبتآ . ثەڕێْەچّْ، ضەرهبٓ صەرەّە ُەًضآ سۆغتر ثّْ لەضەرهبٓ ًبّەّە
ثەرگٔ تەللیضٓ سەڵکٔ ثیبثبًە، تْاًیوبى ُەڵیگریي، یبى ثتْاًیي ثەزۆر ّ صرێژ، ئەّیع جل ّ صیػضاغەیەکٔ فع

 ّ پێٌج کراش ّ دطێي لە کْتبڵٔ ئەّ صیػضاغەیە ضآ پبًتۆلڕ ّ تْاًیوبى ثۆ سۆم. لەصەضتٔ پبضەّاًەکبًٔ صەرثێٌیي
ي ثۆ ئەّاًەٓ لەصّآ سۆٓ هبًّەتەّە؟ رەدوەتوبى ثۆٓ چْار کالضیي ثضّّریي، ئیضٓ چۆى هەرگٔ ثەلبزاًج صاصەًێی

رّّسطبرٓ ( جْهعە)ثەاڵم . ًبرصّ ًْێژهبى ثۆ رۆدٔ کرص، لەّپەڕٓ ثبغّْرٓ هەغریجەّە ُبتجّْ تب لەًبّ ئێوەصا ثورێت
ٔ ُەرکە ثەئبگبُبتەّە لە ضرّغتٔ غْێٌەکە کە لێٔ ثّْ، ُەضتٔ کرص ئەّ چبڵە ّەکْ گۆڕٓ ثەکۆهەڵ. تًّْضّ رەق ثّْ

ثەرصەّام ثّْ، پبغبى کەّتە ّتٌٔ گۆرأً سێڵەکەٓ سۆٓ، ثەرلەّەٓ ثە رۆژّ . ئێوە ّایە، لیژەیەکٔ ثە ًبڵەٓ ثۆکرص
ثە غەّ ًْلؤ ثێضەًگیەکٔ تەّاّ ثجێت، ًەصەسەّت، لەثەرئەّەٓ ثباڵ صرێژ ثّْ، چْارهػمٔ صاصەًیػت، جبرًبجبرێک 

 .ّرتەّرتٔ ثآّاتبٓ صەُبتآ

ئەّ رۆژە ثۆیە ُبّارم :"رۆژّ ضەعبتٔ صیبرٓ کرص، ُێٌضآ ُێْر ثْەّە، یەکطەر ّتٔ ّ هبًگ( نکەری)ُەرکە گْێٔ لـآثّْ 
ئب ئێطتب صەزاًن کە چٔ . رۆژ لێک جیبثکەهەّە، تەًبًەت سەریک ثّْ غێت ثن ّ کرص، چًْکە ًەهضەتْأً غەّ 

ثّْ، سیبًەت ثّْ، صّآ هەرگٔ  رّّصەصات، ثراکبًن صاّآ لێجْرصى صەکەم، ثەئبضبًٔ ئێوەیبى تّْظ کرص، ئەهە تەڵە
سۆغەّیطتریي کەش لەثەر صڵن، ئیضٓ گْآ ًبصەم، ثڕّام ثە غۆڕظ ُەثّْ، تەًبًەت پێوبى ّاثّْ صەتْاًیي ( ثبثب)

کْثیەکبى  ّ ثەاڵم ُەڵە ثّْیي، جەزائیرٓ. پػتگیرٓ کێػەکەهبى ثکەى ّ گەلٔ هەغریجٔ ثەالٓ سۆهبًضا راثکیػیي
 :پێن ّترا" ع لەصایک ثّْم، ّەکْ ئێْەم، کبتآ ُبتي ثۆ رازیکرصًن زۆر ثەدەهبضەّە ثّْمهي لە هەراک. یبریبى پێکرصیي

رۆیػتن ثۆ ثبغّْر، ًبّٓ سۆم گۆڕٓ ثە ًبّێکٔ صیکە، ثّْهە . گەرصەلّْلٔ غۆڕظ ُەهیػە لە ثبغّْرەّە ُەڵضەکبت"
 ."جەًگبّەر لە ضْپبٓ ثیبثبًضا

ەگرت، ثەاڵم هي ثیرم لە هەضەلەیەکٔ صیکە صەکرصەّە، سەًّن لطەٓ صەکرص ثۆئەّەٓ ًەسەّآ، گْێوبى لە لطەکەٓ ص
ُەهّْ غتێکن صایە ئەّأً صیکە، ئەّەتب لەضەرهب . ثەّەّە صەثیٌٔ پبرچەیەک لە صیػضاغە غیٌەکەٓ ثەرکەّێت

ُەڵضەلەرزم، جّْتەگًْن زۆر ئبزارم صەصەى، ُەّڵن صەصا ثەًبّ لەپەکبًن گەرهیبى کەهەّە، ثەاڵم جوگەکبًن سەریک 
صەضتەکبًن ثۆ هبّەیەکٔ صّّرّصرێژ تْاًبٓ گرتٌٔ ئبهێرٓ زایٌضەهیبى ًەثّْ ، ئەگەر پبرچە کْتبڵێکن . ّْ صەیبًجەضتث

 .صەیبًپۆغن ّ صەضتکەّێت ثەالًٔ کەم صەتْاًن جۆرە پێچٌێک صرّضت ثکەم

راّەکبى گْێن لە صەًگٔ چبّەڕآ ثّْم تب لە لطەکەٓ ثجێتەّە، ئەًجب صاّآ ئەّەٓ لـآثکەم، ُەرکە لە کپٔ تبریکیە صاس
 ّ صەیکەهە پریبرضکەیەک: "ضەرم کێػبٓ ثە هیچەکەّە، پبغبى ّتٔ ّ کْتبڵەکە ثّْ، صەصرەّغبیەّە، لەسۆغیب راپەڕین

 ."ثۆت فڕێضەصەم

ثەاڵم، ّەکْ فیلوە ثەتەغْیمەکبى، کْتبڵەکە ًەکەّتە ًبّ زیٌضاًەکەهەّە، ثگرە کەّتە ثەرصەم صەرگبکەٓ، چۆى 
چ ئبهرازێک؟ ئەگەر پبضەّاًەکبى چبّیبى پێی ثکەّێت سێرا صەضتٔ ثەضەرصا صەگرى، دطێي پێٔ  ُەڵیجگرهەّە؟ ثە

ّتجّْم کە گطکەکەهبى الٓ سۆهبى ُەڵگرتّْە، لەم زیٌضاًەّە ثۆ ئەّیتر رەتکرا تب صەضتن کەّت، ئەّجب کەّتوە 
ّیەکە صرێژ ثجّْهەّە، صەضتن ثە لەضەر ضک لەزە! گەڕاى ثۆ پبرچە کْتبڵەکە، گطکێکٔ کْێر لەًبّ صەضتبًٔ کْێرصا

تەلەال پرۆضەکە  ّ صارٓ گطکەکەّە ثۆ صەرەّە صرێژکرصثّْ، ثەصّآ کْتبڵەکەّە صەگەڕام، صّآ ضەعبتێک لە ُەّلڕ
ضەرٓ گرت، ُەڵِەڵەیەکن لێضا، ُبّارێکٔ ثیبثبًن صەرپەڕاًض، ّەکْ ُبّارٓ ضّْرپێطتەکبى صّآ ضەرکەّتٌیبى لە 
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ئەّغەّە ًەسەّتن، سۆم گەیبًضە پبرچە کْتبڵەکە کە تۆزآ لەضەرهب صەپبرێسآ، ثۆ . ریکبصاجەًگێک لەگەلڕ ضْپبٓ ئەه
 .رۆژٓ صّاتر چّْم ثەالٓ صّّریٌی ئەّەٓ کە لەّ ضەرهبی تەزیْە صەهپبرێسێ

 

( 8 ) 

 

ى ، زۆرجبر ئەّ لێکچّْاًضًەم ثۆ رۆژأً یەکەهٔ صەضتگیرکرصًوب(ئبّٓ گۆرەّٓ: )لە ّەضفٔ لبّەٓ سەراپضا صەڵێي
ثۆًێکٔ ًبسۆغٔ ُەیە، ثەاڵم غیبّٓ سْارصًەّەیە، ّ ثەاڵم راضت ًەثّْ، ثێگْهبى ئبّٓ گۆرەّەٓ تبم. ثەرکبصەُێٌب

، تێکەلڕ ثە کەرەضتەٓ ًەغەّیبتی ّ تەًبًەت زۆریع، ئەّەٓ ثەیبًیبى پێوبى صەصرا، گْایە لبّە ثّْ ثە ئبّٓ غلەتێي
لەّاًەیە ًۆک ثآ، یبى فبضۆلیبٓ ضّْر، ثەتەئکیض ًە لبّە ثّْ . ەهەدبلڕ ثّْ ثەتەّآّ کە ثساًیي چی. ثرژآّ کْتراّ

ًە چبیع ثّْ، ثەاڵم ثەتەّاّ چٔ ثّْ؟ پرضیبرەکە ثەضەرضّْڕهبّٓ هبیەّە، چًْکە لە گەصەصا ّەکْ صەرهبًێکٔ تبیجەت 
رّ هیسٓ رغبًەّە، تۆ ثڵێٔ غلە ُۆلٌەیەکٔ پبغەلڕ ثێت؟ یبى تێکەڵەیەکٔ هیسٓ دْغت ّ صەثێتە ُۆٓ صڵ تێکچّْى

ًبى، ثەڵآ، ثەغێکٔ ًبًٔ ضپیوبى . فەرهبًضەٓ ضەرثبزگەکە ثآ؟ ثێئەّەٓ ثپرضیي کە ثەتەّآّ چیە لّْتوبى صەصا
، چەًض ثیرم لەّە ّ ُەثّْ ّەکْ ثەرصٓ ًەغبرص، کەهتریي راصەٓ تیٌٔ گەرهبیٔ ُەثّْ ثۆئەّەٓ لەثرضبى ًەهریي

ەٓ پێْیطتوبى پێی ُەیەّ، لە راپۆرتێکضا تۆهبرکراّە ثۆ صەکرصەّە کە پسیػکێک ُەر سەریکٔ ژهبرەٓ ضْعرەکبًە ک
ئەم هەثەضتەّ کیژێکٔ ضکرتێرٓ لێْضّْرکرآّ صەرپۆلیّْ ثە ئبهێرٓ چبپ تبیپٔ کرصّەّ، لژەکەٓ لەصّاّە کرصّّەتە 

ل کێکێکٔ ثەرز، پبغبى پێػکەظ ثە ئەفطەرەکە صەکرێت کە رایطپبرصّّە ئەّەٓ ثۆ ثکبت، ًبًەکە ّەکْ تبیەٓ ئۆتۆهجی
، ئەضتّْرّ، ثآتبم ثّْ، ضْێٌض صەسۆم ثە ُەرکەضێکٔ صا ثکێػێت صەیکْژێت، ًبًێک ثّْ لە چیوەًتۆ ّ ّاثّْ، رەق

 .صرّضتکراثّْ، ًبجّْرآ، ثگرە صەکرهێٌێت

زۆرهبى ئبّە گۆرەّیەکەٓ ثەیبًیبًٔ . زۆرثەغوبى ئبزارٓ صاًوبى ُەثّْ، سْارصًٔ ئەّ ًبًەظ ثجّْە هٌەتێکٔ زیبصە
ئبّٓ  ّ ثەاڵم ئەّأً صیکە پبرچە پبرچەٓ صەکەى. ەّەٓ ثەغە ًبًەکەٓ سۆٓ پآ ثشْضێٌآُەڵضەگرت ثۆئ

، ّ ، عبصەتە زۆرەهلێکەمّ ، هیْاىّ ، ُبّڕێنّ ًەغەّیبتەکەی رۆژاًەٓ پیبصەکەى، ًەغەّیبت ، ًەغەّیبتی سەهۆکین
غێتیە . ثەغە ضْعرە گەرهیەکەم ، ضّْتبّ ّ، تّْڕصراّ ّ،ّ ، سۆغەّیطتیە فەّتبّەکەمّ ، رلەکەٓ ًبّەّەمّ هبًەّەم

ئێْاراى،  ّ ًەغەّیبتی ثەیبًیبى. پبغبى لەگەصەم صەریضەکەم ّەک ثڵێی لەزەتێکە ّ ضەرکێػەکەم، ًەغەّیبت صەیشۆم
ّەکْ ئەّەٓ صکتۆر ثیٌّْضێت، صەرفەتٔ گۆڕیٌٔ ثۆ ًیە، جۆراّجۆریع ًبکرێت، صەثآ لەظ راثێت لەضەر ًەغەّیبت تب 

ثآ رۆى، ُەفتەٓ جبرێک ثەثەزٓ دْغتر صەیکْڵێٌي،  ّ ّیبت ثە ئبّ کْاڵّ، ثآ ثەُبراتصەهرێت، ًبًٔ ّغک، ًەغە
 .ثۆًێکٔ ضّْتبّٓ ًبسۆغی ُەیە، ثەاڵم ئەّەٓ لە لبپەکەم ُەیە صەیوبغێٌوەّەّ لّْتٔ سۆم صەگْغن

بکە ضیطتوێکٔ ُەهّْهبى ت. ثڵێن ًەغەّیبت ثەئبّ کْاڵّ -ئەّەٓ کە صەیڵێن لەم چبڵەصا ّاتبٓ ُەثآ–پێن ثبغتر ثّْ 
ثەهجۆرە ُەژصە ضبڵن ثرصەضەر، رێک غەظ . سْارصًوبى پآ پەیڕەّ صەکرا، ُەهبى ًەغەّیبت ّ صّّثبرەثًّْەّە تب هرصى

ًەهضەزأً گۆغت یبى . ضآ رۆژ، ُیچوبى ًەصەسْارص جگە ًەغەّیبت ّ ًبًٔ ّغک ًەثآ ّ ُەزارّ غەظ ضەصّ غەضت
تەًبًەت ُەضتن ثەّ . ثەزیٌضّّ هبیٌەّە، ُەر زّّ جگەرەم لەثیرچْەّەهبضٔ چیەّ، ًبثآ ثڵێن سْارصًن صەسْارص ثگرە 
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ُبّارٓ صەکرص، ئەّ تبلە کراضەٓ . تّْغٔ غێتٔ کرصثّْ( 4)ژهبرە ( لەعەرەثٔ)ثێجەظ ثًّْە سراپە ًەصەکرص کە
 :صەیّْت ّ ُەیجّْ صەیضڕٓ، ثبًگٔ پبضەّاًەکبًٔ صەکرص، رازٓ ثّْ ُەهّْ غتێکیبى ثضاتآ لەجیبتٔ جگەرەیەک

ئەگەر رازٓ ًیت جگەرەیەکن ثضەیتآ، ّەرە تەًیػتوەّە صاًیػەّ لێگەڕآ ثب ئەّ صّکەڵە ُەڵوژم کە ثیرٓ صەکەم، چیت "
.. لەئێطمبى زیبتر ُیچٔ پێْەًیە ّ پێتٔ صەثەسػن.. تەًِب لٌگن ًەثآ.. صەّآ ثیجە، ثەڵآ، صەزاًن کە هي ُیچن ًیە

، فیػەکێک ثٌآ ثە لٌگوەّەّ ّەکْ رۆکێت ثۆٓ صەرصەچن ثۆئەّەٓ ثۆ صّاجبر ثوکْژەّ ّ ثەاڵم هژێکن ثەرآ، تەًِب هژێک
صەٓ، لەثیریکە کە ُەرصّّکوبى صّژهٌیي، لەثیرت ًەچێت ُەرصّّکوبى . ُەتبُەتبیە ثگەهە صۆزەسٔ جگەرەکێػەکبى

 ." ..ثەرگت صەصەًآّ لەّآ پبرەّ جل ّ سەڵکٔ ّاڵتێکیي، لەپێٌبّٓ جگەرەیەک صەتْأً ثچیت ثۆ هبڵوبى

  :لێگەڕا ثورێت، لەهبّەٓ هبًگێکضا ًبڵەٓ صەُبت ّ هبًگرتٌٔ لە ًبًشْارصى راگەیبًض( رەثٔلەعە)

، سۆٓ ثکبتە ژێر صەرگبٓ ّ ًبیەڵێ ثۆالم صاثەزێت ّ ثۆ هەرگ لەضەرسۆ صێت؟ کآ ُبتٌٔ صّاصەسبت.. صەهەّآ ثورم)
چەًض هرصى ضەستە کبتآ ثیوبًەّێت  زیٌضاًەکەهەّە؟ جّْتآ ضوێڵٔ پێْەیە، پبضەّاًێکٔ صڵڕەلە، رێگبٓ سۆٓ صەثڕێت،

رزگبرم صەکبت، ! ثوریي، هەرگ گْێن پێٌبصات، ثەاڵم لێگەڕآ ثب رەت ثآ، ثبظ پێػْازٓ ثکەى، ئەهجبرەیبى هي صەثبت
هبڵئبّا، ئەٓ لْتبثیە ئەفطەرەکبى، هبڵئبّا غۆڕغگێڕەکبى، . چبک ئبگبصارثي، کۆضپ ثە صەًگٔ صّعبکەهەّە ُبت

 .(..، لەّآ ثەثێ کۆتبیٔ جگەرە صەکێػنّ کۆچ صەکەم، ثەتەئکیض کۆچ صەکەم هبڵئبّا ُبّڕێیبى، ئەّا

. زۆرجبر هەرگ لـێٔ ُەڵەٓ صەکرص، صّآ ُەفتەیەک ثەضەرچّْ ثەضەرئەّ غەّەٓ کە هەرگٔ تیب ثیٌٔ ثرصیەّە
لە ( ُرهْهْ)کْڕێکٔ چبک ثّْ، ثەرصەّام ًیگەراى ثّْ، سسهەتگْزارّ ُەًضآ ضبکبریع ثّْ، لەپۆلضا، لە ( لەعەرەثٔ)

صەرًەچّْاى ثّْ، یەکطەر صّآ کۆصەتبکە صەرەجەکەیبى لـێٔ صەضەًضەّەّ، صەیبًکرصەّە ثە صەرەجەصارٓ ثچّْک، تەًِب 
هەضەلەکە چەًض رۆژێک ثّْ، تْاًبٓ ثەرصەّام ثًّْٔ ًەثّْ، فبیلەکەٓ پػتگْێٔ سرا، رۆژٓ جّْاڵًەّەکە لەگەلڕ 

کبتآ جگەرەٓ صەکێػب صەیجّْ، . چٔ صەکب ّ ەّەٓ ثساًآ ثۆکْآ صەچێتئەّأً صیکە سۆٓ ثە لۆریەکضا ُەڵگژاى، ثآئ
 ّ لە صّارۆژەکبًٔ ُێٌضە گۆڕاثّْ ثە ثٌیبصەم ًەصەچّْ، ُەرصّّ چبّٓ زەق. صیبرثّْ ئەّە تبکە سۆغیٔ ئەّثّْ

پڕ  ّ ، لەراغ صەهٔ کەفبّٓ ثّْ، ئێطکەکبًٔ ضەرّچبّٓ صەرپەڕیجّْى، ضەرّچبّێکٔ پڕ ثەصثەستّٔ ضّْرُەڵگەڕاثّْى
تب تْاًین . لەکبتٔ ًبغتٌیضا لْرئبًٔ صەسْێٌض، رًّّبکٔ زۆر ترضٌبک ثّْ، ثەُبر ثّْ( غەرثٔ)رق ّ کیٌە، هبهۆضتب 

ثڕێک ّەضتب، چبّەکبًٔ ًّْلبًضّ پڕ ( غەرثٔ. )ُەهّْاى چبّیبى لەهي کرص. چبّ ّ ضیەکبًن لەّ رًّّبکیە پڕکرص
ثەاڵم پبضەّاًەکبى لێوبى گەڕاى . ەک ثڵێٔ ُەّاکە لّْت صەصات، پبغبى صەهٔ کرصەّە ّّ ثەضیەکبًٔ ُەّآ ُەڵوژٓ

لەّآ یەکضەگریي، لەّێ پەًب ! ئەم تەرم ثە سبک ضپبرصًە زیبتر ثمۆزیٌەّەّ، هبڵئبّا، ثۆ ثەیەکگەیػتٌێکٔ ًسیک
 .(اًب للَ ّاًب الە راجعْى)صەثەیٌە ثەر سْصاّ رەدوەتٔ 

ًە ُٔ فەرهبًضەٓ گۆڕضتبًە ژێر زەّیەکەّ،  ّ ًە هْڵکٔ غب ثّْم ثچّْکتریي گْهبًن ًەثّْ صەرثبرەٓ ئەّ هەضەلەیە،
تًّْضّتیژٓ ضەرۆکٔ . ضسآ صەصات ّ ئەّ تەًِب رۆدن پێٔ صەگبت. ًە ُٔ پبضەّاًە چەکضارەکبى، تەًِب ُٔ سْا ثّْم

بٓ لە ُەهّْ گەّرە زیبصٓ صەکرص، کە ئبگ ّ هێِرثبى ّ ضەرثبزەکبًوبى ثەالّە ُیچ ًەثّْ، ثڕّام ثە سْآ ثەرزّ هەزى
ئەّ رًّّبکیە لەّ رۆژەٓ هبًگٔ ئەثریلضا، . چبرەًّْضٔ سەڵکٔ ُەیە ّ ئبضوبًەّ ئبگبٓ لە صاڵى ّ غتێکٔ زەّٓ

صڵٌیبیٔ کرصّ، ُەضتن کرص کە ئبهبصەم ثگەڕێوەّە  ّ صّآ ئەّە ُەضتن ثە صەرّّى رًّّٔ. ًیػبًەٓ رەدوەتٔ سۆٓ ثّْ
رژاًەّە ثگرم،  ّ ثۆئەّەٓ ثەرگەٓ ثۆًٔ ریتي. سۆثەسػین کرص( ەرەثٔلەع)ثۆ پبککرصًەّەٓ زیٌضاًەکەٓ . ثۆ کًْەکە

لەیەک کبتضا لە . تەًبًەت ًبچبر ًەثّْم کە ُەًبضەٓ سۆم ثگرم. ثەُبرەکەم صەُێٌبیەّە ثیرٓ سۆم ّ ّێٌەٓ رًّّبکٔ
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سەهۆکٔ ّ ّەک ثڵآٓ صڵن سۆغە، ثڕیبرهضا . صّّ جآ ثّْم، لێرەّ لەغْێٌێکٔ صیکە، ثە هسە هس گۆراًیەکن صەّّت
زەّیەکەم صەغۆرٓ ئەّ غْێٌەٓ ّرصە . رلجًّْەّە لە صەرًّّٔ سۆم صّّرثشەهەّە، ّەکْ چۆى ثیرەّەریەکبًن صّّرسطتەّە

ثۆگۀً کرصثّْ، ثۆًٔ ڕژاًەّەّ گەًبّٓ، صەثٔ ثۆًٔ رەًگٔ ُەثێت، پێن ّاثّْ رەًگٔ  ّ ًەغەّیبت تێکەلڕ ثجّْى ّ ًبى
ُەهّْ غتآ رەغەّ تەلەالم صەصا رەًگ ثۆ غتآ صاثٌێن، ثۆ جێگبیەک کە جگە ضەّزثبّێکٔ ثەڵەک ثەڵەکە، یبى ئەّەتب 

ئەّە هەغمێکٔ ثەضّْص ثّْ ثۆم، ُەرکە یەکطەر گەڕاهەّە ثۆ زیٌضاًەکەم، . رەغِەڵگەڕاّ چیضٓ لـآ ًیە ّ لە ثۆگۀً
رصًێکٔ ثۆگەى سۆم غۆرٓ، تۆزێک ُەضتن ثە دەّاًەّە کرص، ّەک ثڵێٔ رق لێجًّْەّە لەّەصایە کەضوبى ثۆًٔ سْا

 ..ًەکبت

 

(9) 

 

رق پیبّ الّاز صەکبت، لەًبّەّە لەظ . کیٌە ثّْ ّ ئەّاًەٓ کە لەًبّچّْى لەثەر ثرضیەتٔ ًەثّْ، ثگرە لەثەر رق
کیٌە لەًبّەّەهبًضا جێگیر صەثآ، هەضەلەکە ثەصاڕزاًوبى  ّ صەسْاتەّەّ صەضتگبٓ ثەرگەگرتي تّْظ صەکبت، کبتآ رق

هەغك . لیکرصًەّەیەم ثکرصثبیە ثۆئەّەٓ ُەضتن ثە هەضەلەیەکٔ ئبُّب ئبضبى ثکرصایەکۆتبیٔ صێت، صەثّْ ئەّ تب
سەهۆکٔ ثّْ، ُەرصّّچبّٓ زەرص ثّْى، ّەکْ رەًگٔ رق،  ّ ، ًبهەرصّ کەضبش(ُرهْهْ)پێکەرێکن ثیرصێتەّە لە فێرگەٓ 

هێٌێتەّە، لەثیرم ًیە تّْغٔ چٔ رۆژێکیبى ًەُبتە ریسەّە، ّتیبى سراّەتە ًەسۆغشبًەّەّ هبّەیەکٔ صّّرّصرێژٓ لـآصە
چۆى . ُبتجّْ، ثەاڵم صەیبًّْت جبصّّٓ ژًێک لە چیب لێٔ صاّە، کە صەضتضرێژٓ ضێکطٔ کرصّّەتە ضەر کچٔ ژًەکە

صەتْاًیي رلوبى ًەثێتەّە ضەرەڕآ ئەّ ُەهّْەٓ پێْەٓ صەتلێیٌەّە؟ چۆى صەتْاًیي لەّ جەالصە ثآ رّّسطبراًە 
ثتْاًیي ُەضتٔ تۆڵە ضەًضًەّە تێپەڕکەیي کە ُەضتێکٔ ّێراًکەرە؟ ُەرکە صڵٌیبثّْم گەّرەترّ هیرسبضتر ثیي؟ چۆى 

کیٌەیبى لەًبسٔ سۆیبًضا لەئبهێسگرتجّْ، ُەضتن کرص کە  ّ کە لەًێْاى هرصّّە پێػیٌەکبى کەضبًێک ُەثّْى رق
، (23)ّ، ژهبرە ثْ( رّغضٓ)ئەّاًە یەکەم لْرثبًیەکبى ثّْى، ئەّ کەضەیع ئەّ ثیرەٓ لەهێػکوضا چەضپبًض، 

ّریب ثّْ، زۆرجبر لەصڵٔ سۆهضا صەهّْت ثەُەڵە پیػەکەٓ سۆٓ  ّ ُێوي ثّْ، زیرەک ّ پیبّێکٔ رۆح ضّْک
لە ثٌەهبڵەیەکٔ گەّرە ثّْ، ثٌەهبڵەیەکٔ ( فبش)ُەڵجژارصثّْ، چٔ ئەّٓ ثۆ ضْپب ُێٌبثّْ؟ ئەّ لە غبرٓ 

الصێیەکبى تەًِب ئەّاى  ّ ًەکە پێیبى ّاثّْ، کْڕأً غبرصەّڵەهەًضّ رلیبى لە ضْپب صەثْەّە، صیبرثّْ تبکەکبًٔ سێسا
صەچٌە ضْپبّە، سێساًەکەیبى تەلەالیبى صاثّْ، هٌضاڵەکبًیبى سْێٌضًٔ ثباڵ تەّاّکەى، ثۆئەّەٓ ثجٌە گەّرە 
فەهبًجەرأً صەّڵەت، یبى ثجٌە گەّرەپیبّأً کبر، رّغضٓ لەّ ًبّەًضەّە ُبتجّْ، رلٔ لەّە صەثْەّە کەضێک ئەّەٓ 

، ثۆئەّەٓ رەچەڵەکٔ سۆٓ ّ ثبّکٔ ّ یرسبتەّە، لە ضْپب سۆٓ ًبًّّْش کرص ثۆ ًبڕەزایٔ صەرثڕیي صژ ثە صایکث
، لە پەرّەرصەکرصًٔ ًیوچە ئۆرّضتْکراتٔ صّّرکەّێتەّە، دەزٓ لـێجّْ تێکەڵٔ ّ ریػەٓ ُەڵکێػآّ لەثیرچێتەّە، رەگ

هي، ُەضتوبى  ّ رصیٌەّە، ّاثساًن ُەرصّّکوبى، رّغضٓ ُەهّْ ًبّەًضێک ثێت، ثّْیٌە ثراصەر، جۆرە رێکەّتٌێک کۆٓ ک
، کبتآ فەرهبًوبى ثۆ ُبت ضْارٓ لۆریەکبى ثیي، ّ پیالى صاصەًێت ثۆ کۆصەتبیەکٔ ضەرثبزٓ( ئب)صەکرص لْهبًضار 

تەهبغبٓ یەکترهبى صەکرص، چبّاًوبى صەثریطکبًەّە، لەّاًەیە ثەُۆٓ فرهێطکەّە ثێت یبى ثەُۆٓ ترش لە چًّْە ًبّ 
یبریضەرٓ صەضتەڕاضتٔ عەتب، ثەاڵم کبتٔ  ّ صیبریەّە ثآ، ضەرًجٔ ئەّ لطە صّّرّصرێژەهبًضا لەًێْاى لْهبًضارًب

ثەصرێژایٔ ّەست ضەرٓ صاسطتجّْ، . ثەڕێکەّتٌوبى ثێضەًگیەکٔ کپ ثّْ، رّغضٓ جگەرە لەصّآ جگەرەٓ صاصەگیرضبًض
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الهبرصأً کۆغک پێٔ ّتن سۆم صەصەم ثەصەضتەّە، پێن ّاثّْ صەگریب، رّغضٓ پەغۆکب ثّْ، غۆک ثجّْ، لەکبتٔ پە
کبتآ ضەرلەًْآ لە . لەُۆظ سۆٓ چّْە ّ گْللەیەک ثەر غبًٔ کەّت ّ ثەضەر تفەًگەکەیضا کەّت. صەلەرزٓ

ثەًضیشبًەٓ لًْەیتەرە یەکوبى ثیٌٔ، پێٔ ّتن ئەّ ُێػتب تێٌبگبت ثۆچٔ لێرەیە، صەیّْت ئەّ ُیچٔ ًەکرصّە، ئەّە 
ئەّ . ّ، زّڵوە، ئەًجبم ثآئْهێض ثّْم لەّەٓ لەًبعەتٔ پآثِێٌن ثەّالیعٔ دبلڕ رازٓ ثێتُەڵەیەکٔ گەّرە ثْ

 .صەرثبرەٓ تۆڵەّ کْغتي ًەثآ ثبضٔ ُیچٔ ًەصەکرص

پبضەّاًەکبى، صاصّەرەکبى، پبرێسەرەکبى، : تّْغٔ ًەسۆغٔ رق ثجّْ کە چبکجًّْەّەٓ ًیە، صەیْیطت ُەهّْاى ثکْژرێي
ُەرکە گْێسرایٌەّە ثۆ تسهبهبرت، ئەّەًضەٓ ًەسبیبًض تب . کە ُۆٓ ثەًضکرصًٔ ثّْىسبًەّاصەٓ غبُبًە، ئەّاًەٓ 

لەًبّەّە ُبًٔ صەصاّ صەیشْارصەّە، ّآ لێضەکرص . ئەلڵٔ تێکچّْ، ًەیضەزأً چٔ صەڵآ، ثەاڵم لەضەر رلٔ سۆٓ هبیەّە
زۆرجبر ثبًگن . ەیەک ثکەّێتلەّهبّەیەصا کەضوبى لـێٌەهرصّ ًەهبًضەتْأً چبّهبى ث. لەگەلڕ سْصٓ سۆٓ ًبهۆثێت

صەکرص، ثەاڵم ّەاڵم ًەثّْ، جگە لە ُبّارّ لیژەٓ ئبژەڵێکٔ ثریٌضار ًەثێت، ئەّیع صەیْیطت پەلە لە هەرگٔ سۆٓ 
ثکبت، ثەاڵم هەرگیع لەگەلڕ جەالصەکبًوبًضا پیالًٔ صەگێڕا لە ُبتٌضا ضەثرٓ صەکرص، رۆژێکیبى صاّاهبى لە 

ى چبّهبى پێٔ ثکەّێت ثۆ چرکەضبتیک، ثێگْهبى رێگەهبى پێٌەصەصرا لەّ لۆرتە پبضەّاًەکبى کرص کە رێگەهبى ثضە
چرا کبرەثبیەکەیع لە پبضەّاًەکە ثشْازیي، ثەاڵم رەتکرصًەّەٓ  ّ ثێیٌەصەرەّە، ثەڵکْ رێگەهبى ثضەى ضەرصأً ثکەیي

ە لطەکرصى هبًوبًگرت، ثەثآ ًبڵەٓ کرصّ ثجڕآ ثجڕ ثّْ ُەڕەغەٓ کرصّ جٌێْٓ صەصا، ئەّەثّْ هبًگرتٌوبى راگەیبًض، ل
لطە، ثەثآ جّْڵە، تەًبًەت ُەًبضەغوبى دیطبثٔ ثۆکراثّْ صەًگٔ لێْەًەصەُبت، چەًض صەلیمەیەک لە ثآصەًگٔ 

ًبڕەدەت، کە فێڵ ثّْ ثۆئەّەٓ پبضەّاًەکبى ئەلڵیبى ثپەڕێت، صەضتیبى کرص ثە لیژەلیژ،  ّ لْرش ّ سبهۆظ
تبریکیەکبى هیساجێکٔ ثەپیتي  ّ ثآصەًگٔ. اڵم ّەکْ هرصّاى ثآصەًگ هبیٌەّەثەلۆًضاغە تفەًگ لەصەرگبکبًیبى صەصا، ثە
صەٓ، ثب ثڕۆیي لێرە، ئەم "جٌۆکە : یەکێک لە پبضەّاًەکبى ثبًگٔ کرص. ثۆ صەرپەڕاًضًٔ جٌۆکە، ئەهەیع ثێگْهبًە

ەجآثِێڵیي ثۆ ئەجٌە، ثب ئەم سْێڕیبًە ث. غْێٌە جٌۆکەٓ لـآیە، ضْێٌضتبى ثۆ صەسۆم ئەجٌەیەکٔ چبّ پرغٌگضارم ثیٌٔ
 ."ًتکٔ، صەٓ، سێراکەى ثب ثڕۆیي ّ ئەّاًیع لەُەهبى تیرەى، لەُەهبى تبریکٔ

.. ثەترضەّە رۆیػتي، ثەاڵم ئێوە صڵشۆغٔ سۆهبى صەرثڕٓ ثەلبلبٓ پێکەًیي، ّەکْ چۆى جٌۆکە صەصاتە لبلب پێکەًیي
تبّێک ترش صایگرت، کبتآ ثە . صًٔ هرصّەکەئەّ پبضەّاًەٓ کە ُبت ثۆ تەهبغبکر. هبى ثەر لە هرصى ًەثیٌٔ( رّغضٓ)

الیتەکە رًّّبکٔ سطتە ضەر ضەرّچبّٓ هرصّەکە، گەڕایە صّاّەّ ُبّارێکٔ ترضٌبکٔ لـێجەرزثْەّە، سێرا صەرچّْە 
صەرەّەّ الیتەکەٓ ثەجآُێػت، ُەّڵوبًضا ثە کلکە گطکەکە صەضت ثەضەر الیتەکەصا ثگریي ، ثەاڵم صرزی ًێْاى 

ُەرکە پبضەّاًێکٔ صیکە ثۆ رێکشطتٌٔ کبرّثبرەکبى ُبت، . کە تەضکتر ثّْ لەّەٓ کە پیب رەت ثێتزەّیەکەّ ژێر صەرگب
کبرٓ ًبغتٌەکە لە  ّ دطێي، ثۆئەّەٓ تەرهەکە ثػۆریي ّ ثەیەک ّغەیع تْاًجٔ ًەصا، ثەڵکْ ئبهبژەٓ کرص ثۆ هي

 .ثّْ( هەفبزلڕ)ًبّٓ . غەّا ثکەیي، صیبر ثّْ صەرجەصارٓ گرّپ ثّْ

 :ەّرٓ تەرهەکە کۆثْیٌەّە پێٔ ّتیيُەرکە لەص

جبرٓ صاُبتّْ کە هبًجگرى، صّّپػکتبى تآثەرصەصەم، ئەّجب ثبثساًیي کآ لە ئێوە جٌۆکەیە، ثەڕاضتٔ ئێْە یبى هي؟ "
 ."ئەّ ثۆگەًە فڕێضەًە چبڵەکەیەّە.. صەٓ

ثەتًّْضٓ رّّەّ صەرگبٓ  ثەیەک صەًگ ثە فبتیذب سْێٌضى ّەاڵهوبى صایەّە، یەکەم ضّْرەتٔ لْرئبًە، پبضەّاًەکبًیع
پەًضۆلە لطەکەرەکەهبى پەکٔ . یع هیسٓ ثەضەر ثەرصێکٔ گەّرەصا صەکرص(هەفبزلڕ)چبڵەکە پبڵیبى پێْەصەًبیي، 
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کەّت، کەرین لەثەر جەًبزەکەٓ غەّ زۆر تێکچّْ ّ، لەثەر ُەڕەغەّ گْڕەغەکبًٔ فەرهبًضەٓ گرّپەکە، ّەکْ ثڵێٔ 
کەیضا گْێوبى لە گریبًەکەٓ صەثّْ، کبتآ ُەّڵیضەصا رۆژأً ُەفتەّ لە زیٌضاًە. رێڕەّٓ زەهۀً ّى کرصثّْ

ضەعبتەکبًٔ یبصکبتەّە، ئبهۆژگبرین کرص کە ُێوي ثآ، ثۆم صّّپبت کرصەّە کە هەضەلەکبى ّەکْ جبراى صەگەڕێٌەّە 
 :جێگبٓ سۆیبى، سەّت، ثۆ رۆژٓ صّاتر ثەالضبییکرصًەّەٓ لّْلەٓ کەڵەغێر سەثەرٓ کرصیٌەّە

ت پێٌجە، ئەٓ ثرایبًٔ ئیوبًضار کبتٔ ًْێژٓ ثەیبًیە، ئەٓ هْضڵوبًەکبى، ُەڵطي لەسەّ، ًْێژ ئەّا ضەعب"
 ."صّاهەسەى

 :پبظ تۆزێک ّتٔ

ە، کبت (1978)هەسەًّەّە، هەسەًّەّە، ثراکبًن، ئبگبتبى لـێ ثآ ئێوە لە ّەرزٓ ُبّیٌیي، رۆژٓ ضێٔ تەهوْزٓ "
ک ئبگبتبى لـێ ثآ، صّّپػکەکبى گەیػتي، ُەضت ثە ثًّْیبى غەظ سْلەکە، ئەهە کبتٔ صّّپػکە، چب ّ ضٔ ّ پێٌج

غآ، ُبّیي ُبت، ُبّیٌٔ صّّپػکەکبى، صەثآ ریسەکبًٔ سۆهبى یەک  ّ صەکەم، گْێن لێیبًە، صّآ ضەرهبیەکٔ ضەست
سەیي، سەریکە ئبهێرەکەم پەکٔ صەکەّێت، چًْکە ُەضت صەکەم غەریجێک لە زیٌضاًەکەهضا ُەیە، ًەسێر، جٌۆکە ًیە، 

 ."ژەُرٓ سۆیبى صەڕێژى ّ پێْەصەى ّ ەسێر، پیبّکْژەکبًي، هۆراًەٓ ّرصىً

صەزاًن چۆى صەڕّاّ، لەکبتٔ . لەهەّثەریع لێن ًەکۆڵیْەتەّە ّ لە کبرّثبرٓ صّّپػک ثّْم ثە غبرەزا، صەیٌبضن
 ، دەزٓ لەکْێیە سۆٓ ثػبرێتەّەّ چۆى صژەکەّٓ ، لە چ گەرهبیەک پێْەصەصاتّ رۆیػتٌضا چۆى سػەٓ صێت

ئەم ُەهّْەم ثە دیضش ُەضت پێکرص، لەّ تبریکیەٓ کە تیضا صەژیبیي، ًەهبًضەتْأً ثیجیٌیي، ثۆ . صەسەڵەتێٌآ
یەکەهجبر ئەّ ُبّیٌە صەرکەّت، ُەر لەسۆیەّە ًەُبت، یبى ثەڕێکەّت ثآ، ئەفطەرەکە ثۆ ًبّ چبڵەکەٓ 

، ُەضتوبى ثەم هۆراًە ترضٌبکبًە ًەکرصثّْ؟ ثەرەاڵکرصثّْى، لەّە صڵٌیبثّْم، ئەگیٌب چۆى پێٌج ُبّیٌوبى ثرصە ضەرّ
ثەاڵم ئەّ کبثرایە چۆى تْأً ئەّە ثکبت؟ لەّ ثڕّایەصا ًین، ُەرچەًضآ زەًوبى سراپ ثێت، کە ضەرُەًگێک یبى 
ژەًراڵێک کۆثًْەّەیەک گرێجضات، لەگەلڕ چەًض ئەفطەرێکٔ صیکەٓ صەرەجەصار فەرهبى ثضات ثە یەکێک لە 

ًەسێر، ئەم کرصەّەیە صەضتپێػشەریەکٔ . لەچبڵەکەهبًضا ثەرەاڵٓ کبت ّ ّّپػک ثگرێتصەضتْپێْەًەکبًٔ، ثچێت ص
تبکەکەضیە، ئەّ ئەفطەرٓ گْرصاًە، صەثٔ ئەّ ضەرثبزٓ یەک پلیتە ثێت، تۆڵەٓ لـێضەکرصیٌەّە، ًەک لە سۆغەّیطتٔ 

ًبّچە صّّرە، ثۆ پبضەّأً  رژێؤ پبغبیەتیضا، ثگرە لەثەر رلجًّْەّەٓ لەّ ضەراًەٓ کە صّّریبى سطتجّْەّە ثۆئەّ
. چەًض هرصّّیەکٔ زیٌضّّ، یبى ثە ثبرێکی صیکە، ثۆ پبضەّأً ئەّ رزگبرثّْاًەٓ کە ثە هەرگٔ لەضەرسۆ دْکضراثّْى

صّآ ژەهی سْارصًٔ ًەغەّیبتی ئێْاراى، لە زیٌضاًەکە . ّەکْ کەرین پێٔ ّتیي، صەثآ سۆهبى ثۆ هەضەلەکە ئبهبصەثکەیي
ٓ رّّسۆظ پێٔ ّتیي کە لە (ّاکریي)–( 21)م هي لەثەر ثەرزٓ ثباڵم ًّْغتبهەّە، ژهبرە ثەپێْە ّەضتبیي، ثەاڵ

ّغکە، پێٔ ّتیي کە صّپػک هۆراًەیەکٔ  ّ ثە راّەصّّپػک گەهەٓ کرصّە، غْێٌێکٔ زۆر گەرم( تفراّت)هٌضاڵیٔ لە 
ئەّەٓ صەیّْت . کەّێت پێْە صەصاتغەصارە، ثەاڵم زیرەک ًیە، دەزٓ لـێیە سۆٓ ثە ثەرصەّە ثٌّْضێٌێت، ثەاڵم ئەگەر ث

راضت ثّْ، چًْکە صەثّْ ثێضەًگٔ ثّْایە، ثگرە ثێضەًگیەکٔ سبهۆظ، ثۆئەّەٓ ئەّ غْێٌە صیبرٓ ثکەى کە صّّپػک ثۆٓ 
ثەصڵٌیبییەّە صەزاًیي کەٓ لەضەر ضەرهبًە، ئەگەر ثەضەرهبًضا کەّت صەثآ . صەچێت، هبصاهێکٔ گْێوبى لە سػەیەتٔ

یي کە لێٔ کەّتّْەتە سْارەّە، ثۆئەّەٓ صّّرکەّیٌەّە لەّغْێٌەٓ کە ترپەٓ کەّتٌەسْارەّەٓ ئەّ غْێٌە صیبرٓ ثکە
ثۆئەّەٓ لەّەصا ضەرکەّتّْثیي، صەثآ ًەسەّیي، دطێٌٔ ثراصەرم ُەرکە سەّ ثرصیەّە پێْەٓ صا، ثەصەًگٔ . لێْەُبت

ئەّەیبى ُێٌب کە پێٔ صەڵێي لبّە،  ّ يثەرز ثبًگٔ پبضەّاًەکبًوبى کرص، ثەاڵم تب ثەیبًٔ ًەُبتي، ثەاڵم ُەرکە ُبت
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ثۆئەّەٓ رێگبٓ ثضەى ژەُرەکە ثوژێت، دطێي پلەٓ گەرهبٓ ثەرزەّەثّْ، ئەّ ثەضتەزهبًە  یەّەِ  لێیبى پبرا( ّاکریي)
 :کبتآ ژەُرەکەٓ صەتفبًضەّە پێٔ ّتیي( ّاکریي)پبغبى . ّڕێٌەٓ صەکرص

 " ..ەّىُەغت ضەعبت ثەرصەّام صەثێت، گرًگ ئەّەیە ًەسّ گەرهب چل"

  .پێْیطتوبى ثە سەّ ًیە -

 :صەًگەکە ّتٔ

 :ئەّیتر ّتٔ..غێتٔ چبّٓ تێجڕیّْیي- 

 .چیرۆکٔ صّّپػکەکبى ئەهە پیالًێکە ثۆ کْغتٌوبى 

 ..صراّضێٔ صەضتەڕاضتن ئەّەٓ ضەرًجضا

 .ثەاڵم ئەهە لەگەلڕ ئبرەزّّٓ صەضتەاڵتضا ًیە، ّاهبى لـێجکەى کە ثە هژٓ ثچّْک ثوبًکْژى - 

 :ّتن

تەًبًەت صڵٌیبم جیِبى ضەرجەم لەثیرٓ کرصّّیي، ئەّەٓ دْکؤ ! ثب صەضەاڵت چٔ پێشۆغە ّاثکبت، کبرٓ سۆیەتٔ"- 
تّْڕٓ صایٌە ئەم چبڵەّە، کێػەکە ئێطتب ئەّەیە لەپبضەّاًەکبى صاّاثکەیي رًّّبکیوبى ثضەًآ، ثۆئەّەٓ  ّ ثەضەرا صایي

 " .کە ًبزًبّٓ ئْضتبصٓ ُەثّْ( ٔغەرث)ئەّ هۆراًە کْغٌضاًە لە زیٌضاًەکەهبى صەرکەیي، 

 .ثەصەًگێکٔ ُێوٌەّە ئەهەٓ ّت

رژێن ضەرجەهٔ لەضەر تبریکٔ صاهەزراّە، لەضەر ئەّ تبریکیە ئەًگْضتەچبّە، ئەّ تبریکیەٓ کە ترش ! رًّّبکٔ چیە"
لەکْێْە صەضتٔ  ثەاڵم ًبثآ ثساًیي. هەرگ لەّ ًبّە صەضّْڕایەّە، لەّآ ثّْ. لە ًەثیٌراّ غیي صەکبت، ترش لە ًبصیبریٔ

صەثآ لەژێر رەدوەتٔ ئەّ غتە ثیي کە ًبیجیٌیي، ئەهە ئەغکەًجەیەّ، . ، ًە ثەچٔ چەکێکّ سۆٓ صەّەغێٌآ، ًە چۆى
 :چەًض جبر لەثەرسۆهەّە صەهّْت. "ُەّەضٔ تۆڵەیە

ئێوە . ًوبىصۆڕا ّ ثبغە، پیالًوبى گێڕا ثۆ کْغتٌٔ، لە ُەهّْ غْێٌێکضا ثۆٓ گەڕایي، لەًێْ صاّاکبرأً کْغتٌەکەٓ"
تەًِب ضەرثبزثّْیي، جگە لە صەرەجەصار ُیچٔ صیکە ًەثّْیي، لە یەسەٓ ئەّ چبرەًّْضەهبى گرت، فەرهبًوبى 
جێجەجآکرص، ثۆچٔ یەکطەر ًەیبًکْغتیي؟ تەًبًەت لە ّاڵتێکٔ ّەکْ فەرەًطبصا، ئەّ کەضەٓ تەلەٓ لە ئۆتۆهجیلەکەٓ 

، ثە صە ضبلڕ ّ ەیەکٔ ضرّغتیە، ثۆچٔ لە صاصگب صاصگبیٔ کرایيئەهە هەضەل. کرص گْللەثبراى کرا( صیگۆلڕ)ژەًرال 
زیٌضأً دْکن صرایي، ثۆئەّەٓ صّاجبر ثەهەرگٔ ُێْاظ دْکوبى ثضەى؟ ثۆچٔ چبرەًّْضٔ ئەّ ژەًرااڵًەٓ ًەسػەٓ 

ێکضا کۆصەتب ضەرثبزیەکەیبى صاًب، رّّثەڕّّٓ تیپەکبًٔ هەرگ ثًّْەّە، صّآ ئەّەٓ پلەکبًیبى لـآضەًرایەّە، لەکبت
ئێوەٓ صەرەجەصارّ هەغمضەرٓ ئەفطەرە لْتبثیەکبى ثّْیي، صەثآ ُەتبُەتبیە ئەغکەًجە ثچێژیي ّ، هەرگٔ لەضەرسۆ 

، یبرٓ ثەّ تۆزە کەراهەتەٓ کە هبّهبًە ّ تبلٔ ثکەیٌەّە، هەرگٔ فبضك، غبز، ئەّ هەرگەٓ یبرٓ ثە هێػکوبى صەکبت
پێْۀً ئەّاًە ثّْیي ُەڵەیبى کرصثّْ، ئەّاًەٓ ّ وە صەضتصەکبت؟ صّّثبرەثًّْەّەٓ ئەم لطەیە ضّْصٓ چیە؟، ئێ



یهوشاوهدرهوتاریکییهئه  
 

29 
 

ئیضٓ ثۆچٔ لەژیبًضا هبّیي، ثۆچٔ زیٌضەثەچبڵوبى ًبکەى، تۆزێک ُەًبضەهبى صەصەًآ ثۆئەّەٓ : تبّاًیبى کرصثّْ
 ثژییي، ئەغکەًجەثکێػیي؟

ضەریەٓ تّْغٔ ثّْم ، ئەّ صەرصەّ لەرۆژێکٔ صاُبتّْصا ثەثآ رق صەثن، ئبزاصٓ سۆم صەگەڕێٌوەّە ئبسیریەکەٓ"
صەیگێڕهەّە، ئەّەٓ چەغتّْهە صەیٌّْضن، یبى صەیکەهە کتێجێک، ًەک ثە هەثەضتٔ تۆڵەضەًضًەّە، ثەڵکْ ثۆئەّەٓ 
ثیگەیەًن، لە فبیلٔ چیرۆکەکەهبًضا ُەڵیگۆزم، ثەاڵم ئێطتب ُەّڵضەصەم لطە ثکەم، لەگەلڕ سۆهضا لطە ثکەم، 

لطەثکەم، لەلە لەلە ثکەم، ضّْک ضّْک ضەرٓ . لەثبر ثۆ صّّپػکەکبى ثۆئەّەٓ سەّ ًەهجبتەّە، تب ًەثوە ًێچیرێکٔ
 ّ سۆم ثکێػن ثەصیْارەکەّە، صەپرضن صّّپػکەکەٓ هي لەکْآ سۆٓ هبت صاّە، صەغآ سۆٓ لەًێْاى صّّ ثەرصٓ ضێیەم

ئەّ سەثەرەٓ گْێن . چْارەم ، ئەّ صرزە سۆٓ غبرصثێتەّە، کە کبتآ ثە لێسهە ثبراى صەثبرآ ثبرأً لێْە صێتەژّّرەّە
سێرا ( ّاکریي)ثڕّام ثە دیضضٔ سۆم ُەیە، ُەرکە پێْەٓ صام . صاهآ، لەالیەکٔ صیکەّە ثەچۆکضا ُبتّْم، ئەهە گرەّە

ژەُرەکە صەهژێت، لەضەر هەضەلەکە راُبتجّْ، سەریک ثّْ سەّم لـێضەکەّت، ُەًبضەٓ سۆم صەگرم،  ّ فریبصەکەّێت
 "ثّْ ثەرگرین ًەصەکرص، ثەچْارهػمٔ سۆم صایە صەضتٔ سەّەّەُیچ جّْڵەیەک ًیە، ّەکْ یەک ّایە، سەریک 

ئێػێکٔ سەضت لە پػتن ثەئبگبٓ ُێٌبهەّە، پێْەصأً صّّپػک ًەثّْ، ئبزارٓ پػتن ضەریِەڵضاثْەّە، تۆ ثڵێٔ 
ێت، ًەسۆغٔ جْهگە ثآ؟ یبى لۆڕیە؟ یبى صەهبرەکبًن ضەرهبیبى ثّْە؟ لەکْآ ثساًن؟ تەًِب ثەرصەّام صەثآ پػتت چەهبّە ث

هەضەلەکەیع تّْغٔ تێکچًّْٔ ثڕثڕەٓ پػتت صەکبت، ضّْصٓ چیە ئەگەر ُۆیەکبًٔ ئەم ئبزاراًەیع ثساًیت؟ ئەّ 
ُەّڵضەصەیت  ّ ، لەگەڵیبى ژیبى ثگْزەرێٌیّ ُەهّْەٓ صەتْأً ثەراهجەریبى ثیکەیت، ئەّەیە صەثآ ثەرگەیبى ثگریت

ُەهّْ ًەسۆغیەکبًوبى زۆر . هێػکیضا تّْغٔ تەلەف ثّْە لەثیریبى کەیت، ُەریەکێک لە ئێوە غْێٌێک لەلەغٔ یبى لە
ُیچ پسیػکێک ئیػٔ ثەهجۆرە غْێٌە ًیە، . ئبزارەکبًوبى، پسیػکێکیع ًیە، ئەهەیە ثٌەهبکە ّ ، ُەهّْ ئێعّ ثّْى

ثەاڵم . ، ثەضەریضا زالڕ ثێتّ گەرچٔ رۆڵٔ پسیػک ئەّەیە ئەّەیە صژ ثەًەسۆغٔ هلوالًآ ثکبت، تب هلٔ پآ کەچ ثکبت
ئەگەر ًەسۆغٔ لەغْێٌێکضا کەّتەّە، صەثآ رێگبٓ . لێرەصا هەضەلەکبى ثەپێچەّاًەّە ثەڕێْەصەچي، ّەکْ ّیطتیبى ّاثي

، صەثآ کبرٓ ّ ، ثەُەهّْ الغضا ثاڵّثێتەّەّ، گْاضتٌەّەٓ صرهەکەٓ ثۆ ُەهّْ جەضتە ضبغەکبىّ پآثضرێت گەغەثکبت
کەش ًەثّْ . ثۆٓ ًیە سۆٓ تێْەرصات، ثەُەردبڵێکیع ثێتکەش . سۆٓ ثکبت، ُەهْ ئبزارێک صەرسْارصٓ جەضتە ثضات

لەّآ ئەفطەرێک ُەثّْ، . صاسْازیەکبًوبًٔ ثۆ ثەرزکەیٌەّە، ّەکْ لە لًْەیتەرە ّەُبثّْ. لطەٓ لەگەڵضا ثکەیي
لْهبًضار ثّْ ثۆ جبرێکیع چبّهبى پێٔ ًەکەّتجّْە، صەتّْت تبرهبییە، ضێجەرە، کەضێکەّ صەثآ ُەثێت، ثآئەّەٓ 

زًجیرەیەک لە فەرهبًٔ زۆرصاراًەّ تًّْضّتیژ صەرکبت، لەڕێگەٓ  ّ ثێت سۆٓ صەرسبت، لەّاًەیە صەًگێک ثێت ًبچبر 
صەًگٔ ریکۆرصەّە، راضتتر ّایە صەًگٔ ئەکتەر ثێت، کبتآ پبضەّاًەکبى ثیبًەّێت ُەًضآ لْتف ثٌْێٌي، ثەڵێٌوبى صەصەًآ 

ثەاڵم رۆژێک چیە ّەاڵهٔ یەک صاّاکبریوبى صەضت  -ًبثّّْەکْ ًبّیبى لێٔ –کە هەضەلەکە ثشەًە ثەرصەم لْهبًضار 
زیبتر ئەًضێػەیەکٔ ثیبثبى ثەّالّە ُیچٔ تر ًیە، . ثۆیە گەیػتیٌە ئەّ ئەًجبهە، کە لْهبًضار ثًّْٔ ًیە. ًەکەّت

کەّتوبى صەکرص، ّەک ثڵێٔ لەّێضا ُەیە، لە صّّرٓ ضەصاى هەتر لەصەرگبٓ چبڵە صاپۆغراّەکەهبًەّە، ّ ّەُب ُەڵص
ئبیب صەکرێت ئەّ زیٌضاًیبًە جیبّازاًە ثطپێرصرێٌە لْهبًضاًێک ئێْارەیەک لە ثبڕێک لە هەراکػضا یبى لە صارّلجەیسا 

ُەضتٔ پەغیوبًٔ صاى ثبضٔ ئەّ زیٌضاًە ثچّْکە صەکبت،  ّ صاًیػتّْە، ثەصەم لطەّە رۆیػتّْە لەژێر کبریگەریٔ هەٓ
ًێْاى رەغیضیەّ ریػەّە، لْهبًضار، ئەفطەرێکٔ غبراّەیە، سۆٓ کە، لەضەر ًەسػەٓ هەغریت صەکەّێتە ( تسهبهبرت)

لەسۆیضا ترش ثّْ، پبضەّاًەکبى ّەُب ثبضیبى صەکرص، ّەک ثڵێٔ پبرچە ئبضٌێکەّ، ًەرم ًبثێت، ثٌیبصەم ًیە، ئەم 
 ."لْهبًضار کبثرایەکە لە ئبضي: "صەضەاڵتەکبًٔ لەصەضتضایە، صەیبًّْتەّە
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صرێژ ثەضەرچّْ، ثۆم رێکەّت رّّثەڕّّ لْهبًضار ثجیٌن، یەکطەر ُەضتن کرص ئەّ  صّاجبر، هەثەضتن صّآ هبّەیەکٔ
کبثرایە لە کبًسایەکٔ رەق ُەڵکەًراثّْ، ّەکْ ثرۆًس، یبى جۆرە فلسێک لەصایک ثجّْ ثۆ سسهەتکرصى، ُەهّْ 

صیبر ًیە، فەرهبًەکبى فەرهبًەکبى جآثەجآ ثکبت، لەئبضبًتریٌیبًەّە ثۆ ًبغیریٌتریبى، غْێٌەّارٓ ُیچ ُەضتێکٔ پێْە 
پێع ئەّەٓ ئێوەٓ پٔ ثطپێرى، هەغمٔ لەضەر ضەرثڕیٌٔ چەًض . ثەصەضتێکٔ ئبضٌیي جآثەجێیبى صەکبت ّ ّەرصەگرێت

ثەصثەستێک کرصثّْ، ژهبرەیەکٔ صیکەیػٔ زیٌضەثەچبلڕ کرصثّْ، ثەّرصەکبریٔ غبرەزایەکەّە ئۆپۆزضیۆضۆًەکبًٔ رژێؤ 
 .چبّێکٔ لەصەضتضاثّْ، صەیّْت ئەّە ئیراصەٓ سْصایەّ ُیچٔ ترریطْاکرصثّْ، لەرّّصآّ ئۆتۆهجیل 

پیبّە صصاى ئبڵتًّْیەکە، الّاز ثّْ، ( فەًتەش)سراپ ثّْى،  ّ لەًێْاى ئەّ ُەغت پبضەّاًەصا صّّاًیبى زۆر صڵڕەق
ٓ صەصاّ، جٌێْ ّ صرێژ ثّْ، ُەهیػە تفٔ صەکرصّ زۆر ًبکەضجەچە ثّْ، ُەرکە صەهٔ ثکرصایەتەّە تەًِب لطەٓ ًبغیریي

پبغبى پێوبى . ّەاڵهوبى ًەصایەّە، لێٔ صەگەڕایي لە صڕًضەیٔ سۆیضا پەلەلبژە ثکبت ّ ئێوەیع سۆهبى لێٔ صّّر صەگرت
گەیػت کە راپۆرتٔ لەضەر ئەّ ُبّڕێیبًەٓ صەًّْضٔ، کە ثە هبهەڵەکرصى لەگەلڕ ئێوەصا لەًبکەضجەچەییضا لە 

 .(سبئیٌەکبًضا ّ ضەگ)، تەًبًەت ثە ضۆزصارٓ لەگەلڕ ّ صىُبّغبًٔ ئەّ ًەثّْى، ثەالّازیٔ تبّاًجبرٓ صەکر

صیبرًەهب، هبّەٓ صّّ هبًگ گْێوبى لە صەًگە گڕّ فیکەی تفەکەٓ ًەثّْ، ُەرکە ُبتەّە گۆڕاثّْ، ( فەًتص)رۆژێکیبى 
ە ، ثەُۆٓ رًّّبکٔ چراکەّە تْاًین ضەرّچبّٓ ثجیٌن، کّ صەرگبٓ زیٌضاًەکبًٔ صەکرصەّەّ صاّآ لێجْرصًٔ صەکرص

 :ُەڵیگرتجّْ ّ، صەیضا لەضەرّچبّٓ سۆٓ، صەگریبّ رضتەٓ ضەیرٓ صەّّتەّە

ثەغێْەیەکٔ ًبغیریي ًبکەضجەچە ثّْم، تفن صەکرصە سْارصًەکەتبًەّەّ،  ّ صاّآ لێجْرصًت لـآصەکەم، ثەصفەضبلڕ"
 ّْم هرصًەکەتبى ُێْاظ، ئبّاتەسْازثّ لەگەلڕ لن تێکەڵن صەکرص، رلن لێتبى صەثْەّە، چًْکە فێرٓ رلجًّْەّە کراثّْم

سْصا ضسآ صام، ُەرصّّ کْڕە . ثەئبزار ثێت، غبیبًٔ ئبگرٓ صۆزەسەم، لەثەرئەّەٓ لەثەراهجەرتبى کرصّّهە ّ
ًۆثەرەکەٓ لـێطەًضهەّە، لەرّّصآّ ُبتّْچۆّ هرصى، لەزآ سْصا جێجەجآ ثّْ، لێرە ُیچن ًەهبّە ثیکەم، هٌیع 

 ."ۆغجًّْتبى یبرهەتین ثضەى ثڕۆمصەهرم، ُەهّْ غتآ تەّاّ ثّْ، ثەڵآ ثە س

( دەهیضۆظ)پبضەّاًەکەٓ صیکە ًبّٓ . هرص، لەثەرئەّەٓ هبًٔ لە ًبًشْارصى گرتجّْ( فەًتص)صّآ چەًض هبًگێک 
ٓ ُبّڕێٔ (فەًتص)ثّْ، ئەّیع زۆر ًبکەضجەچە ّ صڕ ثّْ، صەغەلٔ، ثەُۆٓ کەّتٌەّە تّْغٔ ُبتجّْ، ُەرکە ثیٌٔ 

ثەاڵم پبضەّاًەکبًٔ صیکە ثەثآصەًگٔ فەرهبًیبى جێجەجآ ! اّآ لێشۆغجًّْٔ صەکرصص ّ چٔ ثەضەرُبت، ئەّیع تۆلٔ
ُەرگیس ّاتبٓ ًەثّْ ئەگەر . صەکرصّ، کەهێک پەیْەًضیبى لەگەڵوبًضا ُەثّْ، لە چبکەٓ ضەرۆکەکەیبى صەترضبى

 :ثوبًْتجبیە

 " ..ًەسۆغن، ئەم ثەیبًیە ُەضت صەکەم تەّاّ ًین، هەضەلەکبى ّەکْ جبراى ًیي"

صرێژەصاى ثە ثیرکرصًەّە لەّە چ ضّْصێکٔ ُەثّْ، ئەگەر ثیڵێي یبى ثەسۆهبًٔ ثڵێیي؟ ًەسۆغٔ دبڵەتٔ ُەهیػەییوبًە، 
چًْکە صەثآ ُەهّْ رۆژێک غتێک لە تەًضرّضتیوبى لەصەضت ثضەیي، تب تْاًەّە، تب کۆتبیٔ، ئەّ ُەهّْەٓ ُەهبًجّْ 

ثەُەر رێگبیەک ثآ ضەرُّۆغٔ سۆم ثپبرێسم، صەضتن کرص ثە  یەکطەر ئەّەم ُەڵجژارص کە. هێػک ّ ثریتٔ ثّْ لە لەظ
ئەغکەًجەٓ صەصەى،  ّ پبراضتٌیبى، لەظ ثەُەرغێْەیەک ثآ صّّچبرە، چًْکە هْڵکٔ ئەّاًەّ ُەڵطْکەّتٔ پێضەکەى

، ئەًضاهێک یبى صّّ ئەًضاهٔ لـێضەرصەُێٌي لەثەرئەّەٓ ُیچ چبرەضەرێک ّ تەًبًەت ثێئەّەٓ صەضتیػٔ لـێجضەى
صاڵضەّ  ّ ، ضەرثەضتّٔ صەثٔ ثیرم صّّرثێت لێیبى، صّّرە صەضتیبى ثێت، ئەّ تبلە هبًەّەهە ثەڕاضتٔ. ًبکرێي
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ُەاڵتٌوەّ، ثۆئەّەٓ ثەزیٌضّّیٔ ثیِێڵوەّە پێْیطتٔ ثە راُێٌبًە، ثە ّەرزغەّ، ّەکْ کرصم ثۆئەّەٓ صّّرٓ ثشەهەّە، 
ى، ثڕیبرهضا ثیرکرصًەّەم ثشەهەکبرّ، ثەغێْەیەکٔ ًەسێر ثگرە ئەّ ثیرەّەریبًەظ ثطڕهەّە کە ثەرەّ ُەڵضێرم صەثە

ثەستٔ لْتبرثًّْن لەیەک لەضەصا تێپەڕًبکبت، گەرچٔ ثەتەهبٓ ئەّ ثەستەًەثّْم، . ترضٌبک ئبغکرایە ّ هْتڵەق
 :لەثەر سۆهەّە صەهّْت

بڵٔ، گەرچٔ ضەرلەًْآ لەصایک ثجوەّە، هٌضاڵێک صەثن، لە تەهۀً چل یبى پەًجب ض ّ ئەگەر هْعجیسەیەک رّّثضات"
ثەتەهبٓ هْعجیسەیع ًەثّْم، ُەرکە لە چبڵەکە صەرچّْم، صەچن صەضت ثە ثەرصە ڕەغٔ کبثەّە صەگرم لە هەکە، ئەّ 
ثەرصە ڕەغەٓ کە غْێي پەًجەٓ ئیجراُیؤ پبراضتّْە، کە ثیرٓ ثە ثیرٓ جیِبى تێکەلڕ ثّْە، ئەّ رزگبرٓ کرصم، 

ئەهە سبڵٔ رآ پیػبًضەرم ثّْى ّ، . ەم لەضەر ئەّ ُێوبیە جێگیر ثُّْێػتب ثڕّام ثەّە ُەیە، ًبزاًن ثۆچٔ ثیرکرصًەّ
ُەرّەُب لەّصیْٓ غەّەّە پەًجەرەم ثّْ ، ُەرکە صەیکەهەّە صەزاًن رۆژُەاڵت چیە، ُەّڵضاًن ثۆ ثیرکرصًەّەیە، 

کە ُەزاراى ضّْرثًّْن لەضەر ثیرۆکەیەک، ّێٌەیەک لەضەر ثەرصە پیرۆزەکە  ّ صەضت ثگرم ثەضەر غێْەٓ ُەًبضەصاًوضا
کیلۆهەترّ ضەصاى ضەصە لە زیٌضاًەکەهەّە صّّرە ، ّایلێکرصم جەضتەٓ سۆم لەثیرکەم، ُەضتن پێٔ صەکرص، صەضتٔ 
لـێضەصەم، ثەاڵم ثەرەثەرە لێن جیبثْەّە، ُێٌضە ثیرم صەکرصەّە صەتجیٌین صاًیػتّْم، صڵٌیبم، پػتن چەهبًۆتەّە، 

ەرصّّ ئەژًۆم ًّْغتبًْەتەّە، ُەرکە تێن راصەهێٌآ، صەثوە رۆدێک لە پەراضّْەکبًن صەرپەڕیْى، ّەکْ صّّ هێشطکە ُ
صەّرٓ چبڵەکە صەسْلێوەّە، ُەهّْ جبرێک ئەهە رّّٓ ًەصەصاى، ُەهیػە تەلەالٓ تێڕاهبى ًبتگەیەًآ ثەم جۆرە 

ٔ ُەضتن صەکرص کە ثبرّصۆسٔ هبصٓ غیبّ ًیە ثۆ ّیطت. گەرهیەّە ّ ئبزاصیە، هەضەلەکەیع پەیْەًضە ثە ضبرصٓ
صۆزەر غتێکٔ سْاضتراّ ًەثّْ، ّغەیەک ًەثّْ ثۆ کڵپەکرصًٔ ثەصثەستٔ، ثگرە صۆزەر . ئبزاصثًّْٔ فیکر لەّ صۆزەسەصا

، ّ لە صەّرهبى ثّْ، تەًبًەت ثۆهبى ثەضّْصیع ثّْ، چًْکە رێوبى صەصاتآ لەثبرەٓ ُێسٓ سۆهبى ثپێْیي ّ لەًبّهبى
ثوبًگرێتە سۆٓ زەهۀً ثریٌێکٔ زیبترّ ثۆ سْێٌٔ  -ًبهبصٓ–تر ثۆ سەیبڵ کرصًٔ جیِبًێکٔ  ّ ّزەهبى ثۆ ثەرگەگرتي

 " .ّغکەّەثّْ، ثگرە ثە ثریٌێکٔ صیکە

. ، زۆرجبیع ُیچ غتێکٔ تر ًەثّْیيّ غەّأً ًەسەّتي ّ غەّاًوبى ُەثّْى، رۆژأً ثرضیەتٔ ّ لەّ صۆزەسەصا رۆژاى
بًضا، ّەُوێکٔ چەپەڵیبى ًەصەپبراضت، یبى غەّأً سۆی ّ ثۆیە ئەّاًە ثەجێیبًِێػتیي سراپ ثّْى لەگەلڕ رۆژاى

ئەّەٓ ثۆ سۆکْغتي ثرصًٔ جگە ژەُرٓ ّەُوەکبى ُیچٔ صیکە ًەثّْ، ثۆیە صرکن کرص کە کەراهەتیع ئەّەیە ّاز لە 
ُیْا ثِێٌٔ، ثۆئەّەٓ رزگبرهبى ثێت، صەثٔ ّاز لە پبڕاًەّەّ سەضڵەتٔ لەًبعەت ثِێٌیي، چًْکە ثەُیچ غتێک ًبچێت 

ە ثِێٌآ فڕێٔ صایٌە ئەم چبڵەّە، ثبرهتەٓ ًەسػەکەیبى ًەثّْ، ثگرە تەًِب ثەئیراصەٓ سۆهبًەّە کە لەًبعەت ثەّ
ُیْا ُەهّْ سەضڵەتەکبًٔ ًەفیکرصًٔ تیب ثّْ، . ًەثێت، رەتٔ کرصەّە کە ثبرهتەٓ سّْٓ ئەّ ُیْایە تەلەف ثّْە ثیي

ەّ چبڵە تەًِب ًێْاًێکە لەژیبًیبًضاّ، چۆى لەًبعەت ثەّ پیبّاًە ثِێٌیي کە ُەهّْاى ّازیبى لێیبى ُێٌب، کە ئ
 ثبغتریي دبڵەت؟ ّ لێٔ صەرثبز صەثي، ثەسبّەى غەّکەت ّ صەسرێتە ژێر تبلیکرصًەّەیەک

ُیْا صرۆیەک ثّْ تێکەلڕ ثە چبکەٓ ُێْرکرصًەّە، ثۆئەّەٓ تێپەڕٓ کەیي صەثّْایە ُەهّْ رۆژێک ثۆ سراپتر سۆهبى 
 .لە ثآئْهێضیەکٔ تًّْض ًّْلن صەثّْ ّ ئەًجبهیع صەهرص ئبهبصەکرصثبیە، ئەّەٓ صرکٔ ثەّە ًەکرصایە

 

(10) 
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لەّ غلە تبڵە ًّْلون صەکبت، هي لە تبڵیضا ًْلون،  ّ ُبر ثّْ، تباڵّٓ زۆر صەڕژاًض، چبالک صەثێت ّ زراّم غێت
ٔ لە ُەرچین ُەیە تبڵٔ لـآصەچۆڕێ، صەهٔ لْڕیٌن، ّرگن تبڵٔ کبّێژ صەکبت، زهبًن لْرضەّ، تفن سەضتە، صەهجیٌ

صیسەیەکٔ تبڵیضا ًْلون، ثە صّّ صەضتٔ ًبهۆ ثە زۆر تێضا هەلەصەکەم، ضەرم پڕصەثآ لە ثەڵغەهێکٔ ضەّز، لّْتن 
صەگریێت، پبغبى تەلەال صەصەم ثپژهن، تەلەالیەکٔ هەزى صەصەم ثۆئەّەٓ ُەرچیەک ّڕەزم صەکبت صەریکەم، ثەاڵم 

ثۆئەّەٓ . ک ثە پەتێک غەکەتٔ صاّّى ثۆئەّەٓ جّْڵەًەکەىّەک ثڵێٔ یەکێ. جوگەکبًن رەلي ّ هبضّْلکەکبًن تًّْضى
ثەثآکەڵکٔ ثوێٌٌەّە، صەضتەکبًن تۆللەیبى کرصّ پەًجەکبًن ثًّْە صّّهەلڕ، ُەضت صەکەم غلەکە لە ُەهّْ جەضتەهضا 

ّەکْ  ثەرزصەثێتەّەّ صاصەثەزێت، پێطتەم ئبزارم صەصات، ثۆ ضبتآ ثیرصەکەهەّە کە تبڵیەکە ّغک ثّْەتەّەّ لەگەصەهضا
ئبزارەکە ثێگەرصیەکٔ ًبّازەم پآصەثەسػێت، ئبزار صەچێژم، . تیلوبضکێکٔ صڕکبّٓ رێگەصەگرێتەثەرّ ًّجڕًّجڕٓ صەکبت

ثەاڵم صەزاًن صەثآ چیجکەم ثۆئەّەٓ ئەم پیالًە ثْەضتآ، صەثآ ثڕژێوەّە، ئەّ تباڵّە ُەڵجێٌوەّە کە ثەضەر ُەهّْ 
، صەثآ پەًجە ثکەم ثەصەهوەّەّ، زۆر لە گەرّّم ثکەم ثۆئەّەٓ ُەهّْ ، ثۆئەّەٓ ئەهە ثکەمّ ئەًضاهەکبًوضا صەڕژێت

ثەاڵم کبتێ . ُەرکە یەکێکوبى تەًضرّضتٔ ثبغە صەثێ ئەم پرۆضەیەهبى پآّایە یبرٓ هٌضااڵًە. غتێک ُەڵجێٌوەّە
، صەضتٔ پػتن صەصەم ثەصیْارەکەّە ّ صاصەًیػن. جەضتە تبڕاصەٓ رەلجّْى ثە ئبزارە، ُەهّْ جّْڵەیەک ضەست صەثآ

، ّ صەثآ لەضەرەسۆ رایکێػن. راضتن گۆجە، ثەصیْارەکەّە ًّْضبّە، ّەک ثڵێٔ ثەکەلەثچە پێْەٓ ثەضتراّەتەّە
ئەهە ثەصەم ئبضبًە، ثەاڵم زۆر هەدبڵە ئەگەر ُەّڵوضا، ُۆغٔ . ثەجّْاڵًەّەیەکٔ ثآُەضت ثەرزٓ کەهەّە ثۆ صەهن

تب ثًّْٔ ُەهّْ جەضتەم لەّ ثبڵەصایە، هي ثە ثبڵێکن لەضەر تەًِب لەثبڵن ثیرصەکەهەّە، ئێط ّ سۆم ئبڕاضتە صەکەم
زەّٓ صاًیػتّْم، صەثآ ُەهّْ ُێسێک ثضەهە سۆم ثۆئەّەٓ ُەڵطن، ُەرکە چبّٓ تێجڕین صەتْاًن تبهە تبڵەکەٓ 
 .ًبّصەهن لەثیرثەرهەّە، ُەضت ثە ُیچ ًبکەم، تەًِب ثە ضّْکە ئبزارێکٔ جْهگەکبًن ًەثآ، صەضت لە ئبزارەکە صەصەم

ضەرم صاصەًەّێٌن ثۆئەّەٓ لەصەضتؤ ًسیک ثکەهەّە، تبڵیەکە تێوضا . ُەضت صەکەم صّّرصەکەّێتەّە ثآئەّەٓ ثڕەّێتەّە
پبغبى ثبظ چەضپٔ . صەیکێػن ثەصیْارەکەّە ّ سێرا ضەرم ُەڵضەثڕم. ُەڵضەکػێت، تب سەریکە ُەضت ثە تبضبى صەکەم

تەّە ثۆ صەم ًەک ثەپێچەّاًەّە، پرۆضەکە چەًض ضەعبتێک پالًەکەم صەگۆڕم، ئەًجب صەضت سۆٓ ثەرزصەثێ ّ صەکەم
چەًض صڵۆپەیەک . صەضتٔ چەپن صەکەهە پػتیْاًن، لەُەهّْ کًْەکبًٔ جەضتەهەّە ئبرەلەم لـآصەتکآ. صەسبیەًآ

ُەضت صەکەم . صەتکێٌە ضەر صەضتن، گرًگ ئەّەیە ًەجّْڵێوەّە، ثیر لە ُیچ ًەکەهەّە جگە لەّەٓ کە صەضتن ُەڵجڕم
، پبغبى زۆر ثەّریبیٔ ثەرزٓ صەکبتەّە ثۆ صەهن، ّ ٔ زۆر ثچّْک لە هیچەکەّە صێتەسْارەّەّ لەصەضتن صەگرێتکرێٌێک

 .ضەیرٓ هیچەکە صەکەم، ُیچ ًبثیٌن، ثێگْهبى لەتبریکیضا ُیچ ًبثیٌن، ثەاڵم ثەالًٔ کەهەّە سەهڵٔ غتەکبى صەکەم

ثبلڕ گۆجکرصًٔ هي ثّْ، ُەرکە  ّ ەًِب سەریکٔ صەضتزەهەى ّاتبٓ سۆٓ لەصەضتضاثّْ، صەهجیٌٔ زیبصەڕۆیٔ صەکرصّ ت
پّْچە ّ صّآ چەًض ضەعبتێکٔ زۆر ثتْاًن صەضتن ثشەهە صەهوەّە، تۆزێک صەّەضتن ثۆئەّەٓ چێژ لەّ ضەرکەّتٌە ُیچ

لبچن  ّ پبغبى زۆر لە زهبًن صەکەم، ثەاڵم تبڵیەکە یەکطەر لەزهبًن صەرًبێتەصەرە، کبتآ یەکەم ثڵمٔ صەضت. ّەرثگرم
ثّْم ثە . ثەُێسێکٔ گەّرەترەّە صەڕژێوەّە ّ ەڕصەکبت، هْچرکێکٔ فەراهۆغین پیبصێت، ضەرلەًْآ جەست لە سۆم صەکەمت

، فرهێطک ثە رّّهەتوضا صێتەسْارەّە، ئەّ ژەُرەٓ ّ چبّەکبًن زەق ثّْى ّ کبًٔ تبڵٔ، ُەضت صەکەم گەرّّم صەسْرێت
پەرۆغە سۆم ثۆ گەیػتي ثەدبڵەتٔ ّەجض، ئەّ دبڵەتەٓ کە  ّ کە گەرّّهٔ صەضّْتبًەّە لەًبّەّەم ًەهب، ثەضّْکٔ

لەّاًەٓ  ّ ثە ُیچن ًبثەضتێتەّەّ، پەیْەًضٓ ثە زیٌەّەرّ غتەکبًەّە ًبکەم، لە ُەهّْ غتێک صّّرصەکەّهەّە، لە سۆم
غٌەیەیە ئەّ صەرصەضەریبًە ًبزاًي کە ئێطتب پێْەیبى صەتلێوەّە، سۆم لەتەًیبییەکٔ لەغەًگضا صەثیٌوەّە، ئەّ تبکە 
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کە لەضەر ثبًیژەٓ تەًیبییەکەهەّە ُەڵضەکبت، صەگەهە غەیضایەکٔ صّآ هبًضّّییەکٔ هەزى، لێرە، صەثوە صەضت 
پێٌەگەیػتّْ، ّەکْ هەلێکٔ ثەستەّەر صەفڕم، زۆر لەّ غْێٌە صّّرًبکەّهەّە کە جەضتەم لێٔ ثەجآُێػتّْە، لەترضٔ 

، سۆٓ ّەُب ًیػبى ّ ئەهەیع راضتە ثەُێْاغٔ ُەًبضەصەصات ثیشەًە چبڵەّە، جەضتە، ّ ثیجەى ّ ئەّەٓ ًەثب ثێي
 ..صەصات هرصّّە، یبى ًّْلؤ لەسۆچًّْە

ُەرکە ثەئبگبُبتوەّە زیٌضاًەکەم لە ُەهّْ الیەکەّە ثۆگۀً لـێضەُبت، ُەضتن کرص گەڕاّهەتەّە ثۆ جەضتەٓ سۆم، 
 ّ ُەڵطبم. رّّثەڕّّثًْەّەٓ ًبسۆغیە رۆتیٌیەکبىثۆیە ضەرلەًْآ سۆم ئبهبصەکرص ثۆ . دبڵەتٔ سۆغگْزەراًین لـآڕەّیەّە

ئەّ ئبّەٓ لە زەّّیەکە هبثّْ صەرهِێٌبّ، ئەّ غەّە ثەپێیەّە ًّْضتن، ضەرهب لە پەًجەٓ پێوەّە ثۆ ضەرم ُەڵضەکػب، 
 ّ رق ّ لەکْآ ثیْیطتجبیە لەّآ ثۆ سۆٓ صەّەضتب، ُەًضآ کبت لەالٓ ضکوەّە صەّەضتب، لەّ غْێٌەٓ کە الضبری

ەّەٓ سۆٓ ثەجێضەُێڵآ، ضەرهب ثەالٓ هٌەّە ضەرّچبّ ّ صّّ صەضتٔ ُەیە، یبى راضتتر ّایە صّّ چڕًّْکٔ ثێسکرصً
ثەضەر سۆهضا صاصەُبتوەّە، ثۆئەّەٓ ثەرگەٓ چسەکەٓ ثگرم، ّەکْ  ّ ُەیە، چسەٓ لە جّْتە گًْن ُەڵضەضبى

ّە، ثۆئەّەٓ رێگەٓ ًەصەم زالڕ ثێت، صەچّْ، ثە لبچن صەهکێػب ثەزەّیەکە ّ ُەّرەتریػمە ثەصرێژایٔ جەضتەم صەُبت
، لەترضبًضا رۆژەکبًٔ رۆژم صەّّتەّە، ًْێژٓ پێٌج فەرزە ُەثّْ ُەهّْ ّ صەضتن صەکرص ثە ّەرزغەکەٓ سۆم

 .پیبّچبکێکٔ هْضڵوبى لەضەریەتٔ جێجەجێیبى کبت

باڵ، ُێسٓ لەغن پیص ثّْ، ئبّٓ پبک ًەثّْ صەضٌْێژ ثگرم، ثۆیە ثە کپٔ ًْێژم صەکرصّ ثەپػتٔ ُێسێکٔ ث
 :صەغت ّ صەریبّ غبر ّ ئبضوبى ّ صاصپەرّەرٓ، سْاّ پێغەهجەرأً

جگەر کبّل صەکبت، ّام لـێٌەکەیت تۆڵە  ّ رلن لە سۆم صّّرصەسطتەّە، ئەّ سەضڵەتە ّێراًکەرە، ئەّ ژەُرەٓ صلڕ"
ەّە رەتجکوەّە ثە رق ئ ّ ثشەهە هباڵًٔ صیکەّ ّیژصاًەکبًٔ صیکەّە،تْاًبٓ لەثیرچًّْەّەم ثضەرآ، ًبڕەزایٔ صەرثڕم

ّاتب . ّەاڵهٔ رق ثضەهەّە، ثوشەرە جێگبیەکٔ صیکەّە، هەثەضت ثۆ ئەّەٓ ّاز ثێٌن لەم گیرۆصەییە کە رێگبم لـێضەگرێت
لْتفە، لەضەرهە لەم جەضتەیەٓ سۆم صەرچن کە ثەسۆم ًبچێت، چبّ صەثڕهە ثەرصەکبًٔ صیکە، ئەم تبریکیە غیبّٓ 

، رًّّتر ئەّ غڵەژاّیە صەثیٌن کە تێیضام، ضەر ثەم جیِبًە ًین، ُەرچەًضآ پێیە ّ نهٌە، چًْکە ًبّەّەم ثبغتر صەثیٌ
تەزیْەکبًن لەضەر زەّیە ئیوەًتۆ غێضارەکەیە، ُێٌضە پػتن چەهبًەّە ثڕثڕەٓ پػتن زۆر ئبزارم صەصات، ًەسێر، ًەسێر 

صەًگٔ ًْێژەکبًوەّە چّْم، ُەضت ثە ئبزار ًبکەم، صڵٌیبم کە ُەضت ثە ئبزار ًبکەم، ُەضت ثە ُیچ ًبکەم، ثە
سْصایە، لەتۆّە فێرثّْم کە جەضتەٓ . ًەسۆظ ًین، لێرە ًەسۆغیٔ ًبزاًن چیە ئەغکەًجەیع ُەرجۆرێک ثێت

رًّّبکٔ  ّ تەًضرّّضت ئبگبصارٓ جْأً گەرصًّّوبى صەکبتەّە، ئەّە صەًگضاًەّەٓ ئەّکەضەیە جْأً صەًْێٌآ، ژیبى
بًە، ُەرکە لە ژیبى صّّرسرایەّەّ، صّّرەپەرێس کراّ لە چبڵێکٔ تبریکضا صاصەُێٌآ، ئەّە رًّّبکیە، رًّّبکٔ ژی

زیٌضأً کرا، ئیضٓ ئەّ صەًگضاًەّەٓ ُیچ غتێک ًیەّ، ُیچ رەًگضاًەّەیەکٔ تێضا ًیە، ثە ّیطتٔ سۆت ًبکْژێوەّە تب 
 ."ثوێٌن

 

 

(11) 

 



یهوشاوهدرهوتاریکییهئه  
 

34 
 

ًْٔ ُەیە، ئەّ کًْە ثبسچە صەثآ ئبضوبًێکٔ تەضک ُەثێت لەضەر ئەّ کاڵّرۆژًەیە کە ضەرلەپبغێکٔ کْى ک
. ئبضوبًێک کە سەیبڵٔ ثًّْٔ صەکەم، ثە ّغە پڕٓ صەکەم. ًبڕاضتەّسۆیەٓ ثبٓ لـێ صێتە ژّّرەّە، ًەک رًّّبکٔ

ئەضتێرەم صەگْاضتەّە، تەرتیجەکبًیبى صەغێْێٌن، ثۆئەّەٓ ثەّ تیػکە رًّّبکیە ثیگۆڕهەّە کە لەًبّ ضٌگوضا دەپص 
 ّ ُەضت ثە رًّّبکٔ صەکبت؟ کبتآ رًّّبکیەکٔ ثبغەیٔ گەهە ثە پێطتەکەم صەکبت کراّە، ُەضتن پێٔ صەکرص کە چۆى

ئەّەٓ کە ًەهضەتْأً ثیِێڵوەّە، لەجیبتٔ ئەّە ثێضەًگیی . گەرهٔ صەکبتەّە، ُەضتن کرص کە ضەرصاًین ثەرکەّت
ز لەضەر غبًەکبًوبًضا ثەرلەرارە، لەپڕێکب سۆٓ صەصا ثە ضەرچبّە کْێرەکبًوبًضا، لەصەّرهبًەّە ّەکْ صەضتێکٔ ثەضۆ

لْرضبیٔ ًبسبتە ضەرم،  ّ ، ُێػتب پڕە لە تۆزّ غْثبر، ئبضّْصەم صەکبتّ صەًیػتەّە، تەًبًەت کبتآ لْرش صەثێت
 :صەثآ لەّآ چەًض جۆرێکٔ ثێضەًگیٔ ُەثآ

 .ثێضەًگٔ غەّ، ثۆ ئێوە پێْیطت ثّْ

 .ثێضەًگٔ ئەّ ُبّڕێیەٓ کە لەضەرسۆ ثەجێوبى صەُێڵي

 .ًیػبًەٓ تبزێجبریە ئەّ ثێضەًگیەٓ کە

 ثێضەًگیی سْێي کە لەضەرەسۆ رێضەکبت

 .ثێضەًگٔ کە ثە ئبلبرٓ رێڕەّٓ صّّپػکەکبى ئبگبصارهبى صەکبتەّە

 .ثآصەًگٔ ئەّ ّێٌبًەٓ کە جەست لە زەیٌوبى صەکەى

 .رۆتیٌە ّ ثێضەًگٔ پبضەّاًەکبى کە ّاتبٓ هبًضّّثّْى

 .ثێضەًگٔ ضێجەر یبصگبریە ضّْتبّەکبى

 .وبًێکٔ تبریک کە سەریکە ًیػبًەیەک چیە ًبهبًضاتآثێضەًگٔ ئبض

 .ثێضەًگیی ًبصیبرٓ، ًبصیبرٓ ژیبًٔ لەغەًگ

ثەاڵم ئەّ ثێضەًگیەٓ کە زۆر تًّْضّتیژّ زۆریع ضەستە، ثآصەًگٔ رًّّبکیە، ثێضەًگیەکٔ رۆچّْ ّ فرە ژهبرە، لەّآ 
ێکٔ ثێضەًگٔ رًّّبکٔ ُەیە، ًبصیبریەکەٓ ثآصەًگیی غەّ ُەثّْ، ئەّ ُەهیػە ُەیەّ ًەگۆڕە، پبغبى چەًض ضبتەّەست

کۆتبیٔ ًبیەت، لەصەرەّەظ، ًەک تەًِب لەضەر چبڵەکەٓ ئێوەصا ثگرە زۆر صّّرتریع لەّە، لەّآ ژیبى  ّ ثەرصەّاهە
ُەثّْ، ُیچ ضّْصێکیػٔ ًیە زۆر ثیرٓ لـآثکەیتەّە، جگەلەّەٓ کە هي ئبهبصەم صەکرصّ ثیرم ًبکەّێتەّە، ژیبى، ژیبًٔ 

ژیبى لە جْاًیە ثەتبهەکەیضا، هەثەضتن  ر،ِ  سۆاڵّٓ ًیە، ًەسێ ّ ، ئەهەیع پەڕۆیەکٔ پیصراضتەلیٌەّ
 ..ضبصەیەکەیەتٔ، ئیجتیسالە لەغەًگەکەیەتٔ

صّاجبر صەگری، چبّەکبًٔ صەترّّکێٌآ تب ثیبًضاتە ثەر تیػکێکٔ گەظ؟ ژًێک جلێک پێْاًە  ّ هٌضاڵێک ثسە صەیگرێت
ّْە، ئەضپێک لە پێضەغت غبر صەصات، پیبّێک ُەّڵضەصات ثە صّ ثبڵٔ صەکبت، پیبّێک لەضەر گژّگیب پبڵکەّت

سۆر . صرەستێک صەچەهێتەّە ثۆئەّەٓ ضێجەرەکەٓ ثشبتە ضەر ژًێک کە لەضەر ثەرصێک صاًیػتّْە. رەًگیٌەّە ثفڕێت
ػتوبًەّە ژیبى ئەّەیە کە ثتْاًیي ثبڵوبى ُەڵجڕیي ثۆئەّەٓ لەپ. صّّرصەکەّێتەّە، تەًبًەت پەلکەزێڕیٌەظ صەثیٌیي
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، ُەڵضەضیي ثۆئەّەٓ ثەثآ هەثەضت پیبضە ثکەیي، چبّصێرٓ سەڵکٔ صەکەیي ّ ُەضت ثە چێژ ثکەیي ّ رەتٔ کەیي
ثپەڕێٌەّە یبى صەّەضتي، رۆژًبهە صەسْێٌیٌەّە یبى صەهێٌٌەّە، ثەئبضبًٔ، لەّصیْٓ پەًجەرەّە صاًیػتّْیي، چًْکە 

ێن ّاثّْ ژاّەژآّ ژیبى لە ُەهّْ جۆرە رەًگێکەّ، لەًێْاى پ. ُیچوبى ًیە ثیکەیي، غتێکٔ جْاًە کە ُیچ ًەکەیي
صرەستەکبًەّە غەڵجەغەڵت صەًێتەّە، ئەّ کراًەّەیەظ چەًض ضبتەّەستێک ثەرصەّام صەثێت، تۆزێک سۆغٔ ثۆئەّەٓ 
 سۆم ئبهبصەکەم ثۆ تەرکیسکرصًێکٔ زۆرتر ضەست، تەًبًەت کبتێکیع هرصّّم، یبى ثبغتر ّایە تەًبًەت کبتآ لەالیەى
. سبًەّاصەکەهەّە ثە هرصّّ لەلەڵەم صەصرێن، صەثّْ ئەّ رێگبیەم ثگرتبیە ثەر کە ثۆ هبڵەّە صەچّْ، ثآ ضۆزّ ثێِەضت

ثەرگرٓ صەکەم؟ چۆى تێٔ ثگەیەًن کە ئیراصەم ئەّەیە ثە  ّ چۆى صایکن صڵٌیبکەم، چۆى پێٔ ثڵێن کە هي هلوالًآ صەکەم
ەتەّە؟ ثڕّام ثە ُەضتٔ ئەّ ُەثّْى ثۆیە ثە فکر لطەٓ لەگەڵضا کەراهەتٔ سۆهەّە ثْەضتن، ثگرە لەّەّە ثۆم هبّ

 .صەکەم

ًبهەیەک لەّاًەیە رۆژێکیبى ثەلەڵەم لەضەر کبغەز ًّْضیجن، ًبهەیەک لەّاًەیە رۆژێک لەالیەى لبضیضێکٔ پۆضتەّە 
  ..ثگبتە صەضتٔ

ًیگەراى هەثە هي . ەر غبًتضەرم صەسەهە ض ّ صایکە ثەًرسەکەم، صایکە سۆغەّیطتەکەم، صەضتەکبًت هبچ صەکەم"
پێن ّایە صەتْأً غبًبزین پێْەثکەیت، ضەرت ثەرزصەکەم، ًەک تەًِب ثەرگرٓ صەکەم، ثگرە . تەًضرّضتین چبکە

یبرهەتٔ کەضبًٔ صیکە صەصەم ثەرگەٓ ئەّە ثگرى کە لە ثەرگەگرتي ًبیەت، پێت ًبڵێن لێرە تّْغٔ چٔ ُبتّْیي، 
پبغبى لێٔ  ّ ، لەگەڵیضا ضەرصەکەّیتە ضەر غبرّ صەضتٔ کەهشەّیەّە صەًبڵێٌٔصەزاًن کە تۆ ثە. صەهەّآ لەثیرٓ کەم

، ئبگبت لە ُێؤٌ سۆت ثێ، ّرّژأً هێػکٔ ّ صێتەسْارآ، ئبگبت لە تەًضرّضتٔ صڵت ثآ، صەرهبًەکەت پػتگْآ ًەسەیت
، ّ ەهە کۆتبییەکەٓتًْێلێکٔ صرێژ صەثڕم، ّاز لە رۆیػتي ًبُێٌن، صڵٌیبم کە رۆژێک صەگ. سۆت ُیچ ضّْصێکٔ ًیە
، تۆیع لەّآ ّ ، صەثآ رًّّبکیەکٔ کس ثێت، چًْکە رًّّبکٔ گەظ لەّاًەیە کْێرم کبتّ رًّّبکٔ ثەچبّ صەثیٌن

تب چەًض رۆژێک . ، ًبًن ثۆ صێٌٔ کە ثەصەضتٔ سۆت کرصّتە، ًبًٔ گەرهٔ چەّرکراّ ثە رۆًٔ ثەرثەرّ چبّەڕێن صەکەیت
ضەرلەثبغێکٔ ضەیەفت ُەڵگرتّْە، تب ّەکْ  ّ صیکەیع ّەرگرێت، صێیت لێٔ ًبسۆم، تب گەصەم جگە ًەغەّیبت غتٔ

هەتەڵٔ  ّ هٌضالڕ پێٔ صاهپۆغیت، ُەرّەکْ لە هٌضاڵیوضا ئبُّبت صەکرص، کێػن ضّْک ثّْە، ثە ثبّەظ ُەڵوضەگریت
ڕەغەّە  تب پێػکەّم ثڕّام زیبتر صەثێت، ًْێژ صەکەم، لە سْا صەپبڕێوەّە، سەّى ثە ثەرصە. صاپیرەم ثۆ صەڵێیت

صەثیٌن، جبرٓ ّا ُەیە لە جەضتەٓ سۆم صێوە صەرەّەّ تەهبغبٓ صۆسٔ سۆم صەکەم، صاى ثەّەصا صەًێن زەدوەتە ثگەهە 
لەثیرتە، کبتآ ثبّکن ئبزارٓ صەصایت، سەرجٔ هبڵەّە کە کۆت صەکرصەّەّ . ثآگەرصٓ ئەّە، ئەهەیع لە تۆّە فێرثّْم

ثە سراپە ثبضٔ ئەّ کبثرایە ثکەیت، ُەر یەکێک لە ئێوە پەسػبًٔ صەکرصەّەّ، ثآئەّەٓ  ّ ئەّیع تەسػبى
ضتەهیضا ًەکەٓ سراپە  ّ ثەرپرضیبریەتیەک صەسەیتە ئەضتۆٓ کە صەثآ ثۆ سۆٓ ئەًجبهٔ ثضات، لەکبتٔ تّْڕەیٔ

، زۆریع تۆم ثەصلڕ ثّْ، چًْکە ُەهیػە ئبراهٔ هێػکٔ سۆت صەپبرێسٓ، ّ ثکەیت، تۆ لەضەرّٓ ئەّ ُەهّْەّە ثّْیت
( جەرگە ثچّْکەکەت)ضەلەیەکیع کە ّآ لێضەکرصیت لەصەضتٔ ثضەیت، ئەّیع ُەاڵتٌٔ صّا ُێػّْ ثّْ، تبکە هە

 " :پێت صەّتیي. لەهبڵەّە ثۆ هبّەیەکٔ کْرت

ئەّیع تۆٓ زۆر سۆظ صەّیطت، لەثیرهە ". ئێْە ُەهّْتبى هٌضاڵٔ هٌي، ثەاڵم، ئەّ ُەرصّّ چبّ ّ ُەًبضەهە"
ەّ، جبًتبکەٓ فڕێضا، پبغبى ّەکْ عبصەتٔ ثّْ، لە چێػتشبًە ثەصّاتضا صەگەڕا، رۆژێکیبى کە لە لْتبثشبًە ُبتەّ

ثۆ جێجەجێکرصًٔ هبهەڵەیەکٔ کبرگێڕاًەّ، چًْکە ئەّ ( رەثبت)کبرەکەرەکە ئبگبصارٓ کرصەّە کە تۆ رۆیػتّْٓ ثۆ 
صاسطت، ثۆًٔ  ثەرگەٓ ًبصیبریٔ تۆ ًبگرێت، ثۆیە لەّ صۆاڵثەٓ کە جلەکبًٔ تۆٓ تیب ُەڵْاضراّە لەضەر سۆٓ
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ثەرگەکبًت ُەڵیبًگرتجّْ، لەثەرئەّەٓ زۆر گریبّ هبّەیەکٔ صرێژیع لە ّ ثۆًەکەتٔ صەکرص، ئەّ ثۆًەٓ کە جل
صۆاڵثەکەصا هبیەّە، تّْغٔ تب ثّْ، ُەرکە ئێْارەیەکٔ صرەًگ ُبتیتەّە، یەکطەر چّْٓ ثۆ الٓ صۆاڵثەکەّ ثیٌیت تبٓ 

ثەُۆٓ ُەاڵّضبًٔ گرآ کْێرەّە، ئەّ غەّەت لە ًەسۆغشبًەٓ فریبگْزارٓ  لێِبتّْە، ثەصەم ئبزارەّە پێچٔ صەسْارصەّە،
ثرصە ضەرّ، ثۆ ثەیبًٔ چّْٓ ثۆ ضەر ئیػەکەت، ثآئەّەٓ چبّت لێک ًبثێت، ثەاڵم هٌضاڵەکەت عەهەلیبتیبى ثۆٓ کرصّ 

  :چبک ثْەّە

ثەصەضت صەت  ّ گۆغتت صەجّْٓ پبرچە. صایکە، صەثآ صاى ثەّەصا ثٌێن کە چەًض سۆڕاگر ثّْیت لە سْارصى پێضاى پێٔ"
، تۆیع ّ گبڵتەٓ پێضەکرصیي ّ ثەاڵم ئەّ ّەکْ ثێچْە هەلێک صەهٔ صەکرصەّە ثۆ سۆراک، پێضەکۀً. تەپبًە صەهیەّە
ئێوەظ گبڵتەهبى ثە ُەرصّّکتبى صەکرص، ُەهّْ سۆغْیطتیەکن پێٔ صا، کە تۆ پێت . ، ثێضەًگ ثّّْٓ صڵشۆظ ثّْیت

 " ..، ُیچ غتێکوبى لەّە ًەصەزأًّ ڕ ثەّالّە ُیچٔ صیکە ًەثّْیيًەصاثّْ، ئێوە جگە لە هٌضال

سسهەتکبرە پێػیٌەکبًٔ سۆٓ لەتەستٔ پبغب کەالّٓ  ّ ثبّکن چەًض جبرێک ُەّڵٔ صاثّْ ثتگەڕێٌێتەّە، صەُبتٔ"
، صیبرٓ کْتبڵٔ ًبیبثٔ لە ئەّرّپب ُبّرصەّ، ضیٌٔ پڕ لە ًبًٔ ثەغەکریبى ُەڵگرتجّْ، ّ سطتجًّْە پێع سۆٓ

، صاّآ ّ ّەک ثڵێٔ یەکەهجبرە ُبتّْە ثۆ هبرەکرصًت، لێت ًسیک صەثْەّە، ُەرصّّ صەضتٔ سطتجّْە پػتٔ ّ صەُبت
 لێجْرصًٔ لێت صەکرص، تۆظ صەرگبت لێٔ ًەصەکرصەّە، لە کاڵّرۆژًەیەکٔ تۆزێک کراّەّە فەرهبًت صەصا ثەصەضت

ێئەّەٓ تۆ پێٔ ثساًیت ژًٔ صّّەهٔ ُێٌبثّْ، تۆیع پێْەکبى، ئەّاًەٓ کە ُێٌبّیبًە ثیجەى ثۆ ژًٔ صّّەهٔ، ئەّ ثّ
  "..پەًبّ ُیچ ضەرچبّەٓ ثژێْیەک ّ رەًجت صەصا ثە تبلی تەًیب ثەثٔ پػت

ضەرضْڕُێٌەرثّْٓ، ثە ضّْرثًّْەّە پیبّەکە صەرصەکەیت، سۆغت ثۆ رۆژێک ًەصایە صەضتەّە یبى ّرەت کس ًەثّْ، 
ت ثۆ ژیبًێکٔ ثەسػٌضە ّآ لێضەکرصیت جْاًترّ ثەُێستر ثیت، ثەُێسٓ کەضبیەتیت ضەرثەضتیەکەت ثّْ ّ، ئبرەزّّ

ًۆثەرەٓ هٌضاڵەکبًت ثّْم، ُەرکە ئەگەر تْاًین هبڵەکەم ثەجێِێػت ثۆئەّەٓ ئەرکت ضّْک ثکەم، چّْهە ضْپبّە ًەک 
کە صاڵضەّ سْارصى هطۆگەر ثکەم، ئبگبصارم لەّەظ  ّ لەثەرئەّەٓ دەزم لێٔ ثّْ، ثەڵکْ ثۆئەّەٓ هّْچەّ تەُئیل

ُەًضآ لە هّْچەکەم لەسۆهەّە ثۆت رەّاًە ثکەم، صەزاًن پێْیطتت ثە پبرە ُەیەّ، چًْکە صەغتْاًن ثە ُەًضآ لە 
 .هّْچەکە ثژین

تەًبًەت ثبّکیػن ثەّەٓ ًەصەزأً کە چّْهەتە ئەکبصیویبٓ ضەرثبزیەّە، لە ثەاڵت ضەرلبڵٔ ئەّە ثّْ کە ژیبًٔ "
ثبّکن ًەصەثیٌٔ . هبڵەکەیبى لەئەضتۆگرتّْە ّ هٌضاڵەکبًٔ ّ ًٔ صّّەهٔ، ثەاڵتیع ئەرکٔ ژّ پبغب زیبتر سۆظ کبت

ُەرکە ثبضٔ چبالکٔ پبغبیەتٔ صەکرێت، صەثیٌن لەپػتەّە ّەضتبّە، ثآئۆلرەیە، . تەًِب لە تەلەفسیۆى ًەثێت
بّێکی ثْێری ثەّیمبرە، ئەم ثەئەصەثە لەثەرچبّە، سبّۀً ثیرێکٔ زۆر گەرّە، ثّْ ثە لێجْک، پبڵەّاى، گبڵتەجبڕ، پی

لێِبتّْە لە ثێاڵت، پیبّێکٔ سبّەى گەّرەتریي صەضەاڵتە، سبّەى ُەضتێکٔ لۆغوە ثّْ، ثەاڵم ئێوەٓ ًەصەُێٌبیە 
لطە پێػشەر ًبّثبًگٔ ُەثّْ، ّەک ثڵێٔ  ّ ، لەهبڵەّە زۆر ثەکەهٔ صەهبًجیٌٔ، ثەثیرٓ تیژّٓ پێکەًیي

یعرٓ ثۆ ثراصەرەکبًٔ صەّت، ُەڵەٓ ًەصەکرص، ُەهّْ ّرصّ کتێجشبًەیەکٔ گەڕۆکە، زۆرجبر پێٔ ضەرضبم ثّْم، کبتآ غ
ثبّکێکٔ ًبصیبر ثّْ، یبى  ّ ثەاڵم ئەم کبثرایە هێرصێکٔ سراپ. صرغتێکٔ لەثبرەٓ زێڕّ سػڵە تەللیضیەکبًەّە صەزأً

 دەزٓ ّ ، ئبغمٔ کچۆڵەٓ تەهەى لە ثیطت ضبلڕ کەهترّ، غێتٔ رێکپۆغّٔ ثەئبضبًٔ، ثبّکێک ثّْ ُەر سەریکٔ سۆٓ
 "..رلٔ لەّەثّْ ثەتەًیب ثآ ّ ثەزم ثّْ، هەضەلەکبًٔ ثەئبضبًٔ ّەرصەگرت ّ سۆغٔ ّ لە ئبُەًگ



یهوشاوهدرهوتاریکییهئه  
 

37 
 

صایکە، ُەضت صەکەم سەهجبریت، لەثەرسۆتەّە ثڵآ کە هي ضەفەرم کرصّە، رۆیػتّْم ثۆئەّەٓ جیِبًێکٔ صاسراّ 
هٌت کرص ثە چ جۆرێک، هي  ّ ثضۆزهەّە، ئەّەتب سۆم صەصۆزهەّەّ، ُەضت صەکەم، ثەثەضەرچًّْٔ ُەهّْ رۆژێک

هەهًٌْٔ ئەّەم، صەضتەکبًت هبچ صەکەم، لەصڵەّە ثەصاسەّە ثۆ ئەّ سراپەیەٓ کە تّْغن کرصیت، ثەُۆٓ سۆتّْغکرصًن 
ثەم کیػەیەّە، ّەلـآ ثبظ صەزأً، کە کەش گْێٔ لەسْێٌضکبرّ صەرەجەصارەکبى ًەگرت، گْهبًوبى ُەثّْ کە هەضەلەکە 

، ضەرکرصەکبًوبى صّاهبى کەّتي، صەتْاًن ئەهە ثەتۆ ثڵێن، ّ بى صەثّْ ضەرثبزەکبى ثیکەىًِێٌٔ ثێت، ئەّەٓ ئێوە کرصه
یەک فیػەکن ًەتەلبًضّە، ترضبثّْم، رّّٓ تفەًگەکەم لە . کەضن ًەکّْغتّْە: صەزاًن ثڕّاصەکەم ثەّەٓ کە صەیڵێن

 .م یبى تەلەٓ لـێجکەمًبزاًن ئەّەم صەکرص ثۆئەّەٓ رزگبرٓ کە. سەڵکٔ صەکرص، ثەصّآ ثبّکوضا صەگەڕام

، لەضەرهضا ثەزۆر صەًگ صەصاتەّەّ، ئەگەر ئەّەٓ لەهەّثەر ّّّتوە صّّثبرەٓ صەکەهەّە، ّ ئەم پرضیبرە ثّْەتە سْلیبم
 .چًْکە صەثٔ لە صەّرٓ سْصٓ سۆهضا ثشّْلێوەّە

 ." ..صایکە ئبزیسەکەم صەثٔ ثەجێت ثِێڵن، گْێن لە ُبّارٓ ئبزارە"

ثّْ، صەیمیژاًض، ئبیب صّّپػک پێْەٓ صاثّْ؟ ئبزارەکەٓ زۆر ضەست ثّْ، ثەصەم ( 8)ە هطتەفب، لە زیٌضأً ژهبر
ئبزارەّە صەتالیەّەّ لەغْێٌٔ سۆٓ ُەڵضەثەزیەّە، پبغبى ثەُەهّْ لْرضبییەکٔ سۆٓ ثەرصەثْەّە ضەر زەّیە 

ەٓ کەضٔ تبیجەتٔ ًەغضەثّْ پبضەّاًەکبى ثبًگ کەیي، ثۆئەّ. چیوەًتۆکەّ، ئبزارەکەٓ ُێٌضەٓ صیکە ضەست صەثّْ
 :ثبًگ کەى ثۆ هژیٌٔ ژەُرەکە، غەّ ثّْ، کەرین کە ثەصەم لیژەکەّە ُەڵطبثّْ ئبگبصارٓ کرصیٌەّە کە ضەعبت چەًضە

 ."یە 1979ٓ ًیطبًٔ  25غبًسە ّلەکی ثەرەثەیبًٔ پێٌج غەهوەٓ  ّ ضەعبت ضێ"

 :هطتەفب صەگریبّ صەیمیژاًض

پێْەصأً صّّپػکٔ ژەُرآّ، ًەسێر، ئەگەر صەثآ ثورم صەثآ ثڕیبرٓ صەهەّآ ثورم، ثەاڵم ًەک ثەم غێْەیە، ًەک ثە"
، ُەضت ثە ضەرەگێژکە صەکەم، ّ سۆم ثێت، ًەسێر، ژەُرٓ پێْەصاى ثۆگەًە، ثەزەدوەت ُەًبضەصەصەم، صەسٌکێن

 ."صەهرم، سْصایە، ثۆچٔ ئێطتب؟ ثۆ ثەم ًیْەغەّە؟

اًەکبى لبّە ئبهبصەصەکەى، ًبچبر صەثي رێگەٓ پآثضەى ّاکریي صاّآ لێضەکبت تب ثەیبًٔ سۆٓ راگرێت، کبتآ پبضەّ
صەضتٔ کرص ثە ( غەرثٔ)هطتەفب ُەّڵٔ صا سۆٓ راگرێت، لەُۆظ سۆٓ چّْ، ّاهبًسأً هرص، . ثۆئەّٓ رزگبرٓ کبت

ُەرکە .. لەگەڵیضا ثەیەک صەًگ صەهبًشْێٌض، هطتەفب ُبّارێکٔ ثەرزٓ کرص، پبغبى کپٔ ثبڵٔ کێػب ّ لْرئبى سْێٌضى
ًەکبى ُبتي، لەگەلڕ ثەیبًضا، صەضتوبى کرصەّە ثە لْرئبى سْێٌضى، رێیبى صا ّاکریي ثچێت ثۆ زیٌضأً ژهبرە پبضەّا

صەًگوبى ثەرزکرصەّەّ، . ، ئێڵٌجٔ صا، ُەهّْ صّّپػکەکبًٔ چبڵەکە لەضەر جەضتەٓ هرصّّٓ هطتەفب کۆثْثًّْەّە(8)
 .ۆ ئەّ چبڵە کە لەّ هۆراًە کْغٌضاًە پبک ثکەًەّەصەضتوبى صاّاهبًکرص لْهبًضار ئبهبصەثێت، ث ّ ثەلێضأً لبچ

رزگبرٓ کبت، ئەّ کْڕە الّە ئبزایە، کە راُبتجّْیي لەگەڵٔ  ّ ّاکریي ًەیتْأً غتێک ثکبت ثۆ هطتەفبٓ ثەضەزهبى
یبرٓ کبغەز ثکەیي، یبریساًێکٔ ًبیبة ثّْ، ئەّ تەًِب لەًبّهبًضا ُەضتٔ ثەّەکرصثّْ کە راثْارصى ثەسەیبلڕ تەًِب 

ثّْ کبغەزٓ ّەُؤ ثەضەرصا صاثەظ ( 13)کە ژهبرە ( ثْراش)ەکرێت، ثێگْهبى، کبغەزٓ یبریوبى لەال ًەثّْ، ثەاڵم ص
، ّ ژهبرەّ جۆرەکبًوبى یەکضەسطت: صەکرصیي، ثە گرّپٔ چْارلۆڵٔ کۆصەثّْیٌەّەّ یبریوبى ثە کبغەزٓ ئبغکرا صاصەُێٌب

ر ًەُبت، ثەاڵم پبضەّاًەکبى صەضتیبى کرص ثە راًّبًٔ لْهبًضا. ثەگێڕاًەّەٓ چیرۆک صڵٔ سۆهبًوبى صەصایەّە



یهوشاوهدرهوتاریکییهئه  
 

38 
 

، ئێوەظ سەریکٔ غۆرصًٔ هرصّەکە ثّْیي لە زیٌضاًەکەصا، ُەرکە سەریک ثّْ تەرهەکە ثەریٌەصەرەّە، ّ صّّپػکەکبى
 :پبرچەیەک کْتبڵٔ رەغیبى پآثّْ ّ پبضەّاًەکبى گەیػتٌەجٔ

 ."ێتًبتْاًي لێرە ثچٌەصەرەّە تەًِب ثە چبّ ثەضترآّ ًەث"

غەظ هبًگ ثەضەر صّا کەش کە ثەسبکوبى . لەّٓ تیب ثەًض کرا ّ یەکێکوبى ًبڕازٓ ثّْ، گەڕاًیبًەّە ثۆ زیٌضاًەکەٓ
ضپبرصثّْ تێپەڕٓ ثّْ، زۆر ثەزەدوەت رێوبى صەکرصى ، رًّّبکٔ ئبضوبى لە پەڕۆ رەغەکەّە صەُبتەژّّرەّە، ُەضتن ثە 

کە ( هّْح)ثەزەدوەت پێع صەکەّتیي، . ّ جەضتەم ُبتجّْە لەرزیيّ ُەهْ.. لە پێطتەغوضا ّ چبّئێػە کرص، لە لژم
تفەًگەکەٓ  ّ لّْتٔ صا، یەکێک لە پبضەّاًەکبى ُبت ّ ثّْ، صاچەهیەّەّ لە زەّٓ غتێکٔ ُەڵگرت( 1)ژهبرە 

 :ئبڕاضتەکرصّ ُەڕەغەٓ لـآکرص

 ."ئەّ هػتە گژّگیبیە ثگێڕەّە کە لْتت صا ئەگیٌب صەتکْژم"

پبضەّاًەکەٓ تّْڕەکرصّ لەپػت هلٔ  ّ گ کەّتجّْ، چًْکە ثەًضیەکە صەضتٔ کرص ثە پێکەًیيثەاڵم هەضەلەکە صرەً
صّآ ئەّ رّّصاّە، رێگەٓ صایي تب صە . کێػبٓ ثەزەّیضاى، ثەاڵم پبضەّاًێکٔ صیکە ًەیِێػت تەلەٓ لـێجکبت ّ گرت

تڵێک کلطٔ پآثّْ، ثۆئەّەٓ ضە ّ ُەرکە یەکێک لە پبضەّاًەکبى ُبت. سْلەک تەرهەکەٓ هطتەفب ثەسبک ثطپێریي
، کلطە ّ سۆٓ فڕێضایە گۆڕەکەّە، تەهەًبٓ هەرگٔ صەکرص، ئێوە تْاًیوبى صەریجِێٌیي( هّْح)ثیکبتە ضەر تەرهەکەّە، 

 .ضّْتێٌەرەکەٓ ثەرًەکەّت جگە ُەًضآ ثەر ُەرصّّ لبچٔ کەّت

ّرەّە صەُبتە گْێوبى، کە لەعٌەتٔ لە چًْکە ضەرۆکٔ پبضەّاًەکبى ئبگبصارثْەّەّ، ثەپەلە ُبت ثۆ الهبى صەًگٔ لە صّ
 :چبرەًّْش سۆی صەکرص کە ئەّٓ فڕێضاّەتە ئەم ًبّچە صّّراًەّە ّ ژیبى

ئەّە صّاجبرە کە صەچٌە صەرەّە، غتێک ًیە ًبّٓ ثە سبکطپبرصى ثآ، تەّاّ، تەّاّ، لەهڕۆ ثەصّاّە لە زیٌضاًەکبًتبى "
ە ًەثێت، پێیەکبًتبى لەپێع سۆتبًەّەّ، جەضتەکبًتبى لە ًبچٌە صەرەّە، لێٔ ًبچٌەصەرەّە، جگە ثەچبّٓ کْژاّەّ

زۆر ًبڕازییە، ( ریجبت)ثەثۆًەٓ ئێْەّە سەریک ثّْ ثەًض ثکرێن، ضەرکرصایەتٔ لە . تّْرەکەیەکٔ الضتیک پێچراّەتەّە
ّە ئێْە هەدکْهي ثەّەٓ لە تبریکٔ ُەتب ُەتبییضا ثژیي، لەهڕۆ ثەصّا. صەرچّْى لە زیٌضاى ثجڕآ ثجڕ لەصەغەیە
صەٓ، صّّرکەًّەّە، سْصایە، صەثآ چ گًْبُێکن . تبریکیٔ، ئبّ، ًبًٔ ّغک: رًّّبکٔ ًبثیٌي، فەرهبًەکبى راغکبّاًەى

، ُەهّْ هبًگٔ رەهەزاى ثەرۆژّم، زەکبت ّ کرصثآ تب ثۆ ئەم صۆزەسە صّّرم ثشەًەّە؟ گەرچٔ هي ثەرصەّام ًْێژصەکەم
 ".ػێْاّە؟ثۆچٔ هٌیبى کرصە ًبّ ئەم هێگەلە ضەرلێ.. صەصەم

 :ئەلڵٔ لەصەضت صاثّْ ّ، گْێوبى لێجّْ لەکبتٔ ًبًشْارصًەکبًضا لەگەلڕ صایکیضا لطەٓ صەکرص( هّْح)لەّ ڕۆژەّە ئیضٓ 

ًبتْأً ثجّْلێیتەّە، ئێطتب سێرا صێن ثۆالت، ! ئبٍ.. صایکە، ئەٓ صایکە، ُەهّْ غتآ دبزرە، صەٓ ثب ًبى ثشۆیي"
ئیوڕۆ سۆت ًبگریت، گۆغتەکە ًبضکە، . ت ثۆ صەُێٌن کە دەزت لێیەتٔ()*(تەًجیە)ضیٌیەکەت ثۆ صێٌن، چێػتٔ 

 سْآ ّ زەًجەفیل ّ ثەُبرات ّ گۆغتٔ هەڕ ثە زەیتٔ زەیتّْى: لەضەر سەڵّْز کّْاڵًضّهە، ثەڕاضتٔ تەًجیەٓ هەراکػیە
ە کرصّەتەّە، لیوۆ ثەضرکە، ئەگەر پێکەّە ثکّْڵێت ثەتبهە، رۆًٔ زۆر تیبًیە، ّەکْ صەزأً، ثەزەکەم لەگۆغتەک ّ

ثەاڵم ئەّ . پێع ئەّەٓ ثیشەهە تەًجیەکەّە، لێرەصا زۆر کەش جیبّازٓ ًبکەى لەًێْاى گۆغتٔ هەڕّ گۆغتٔ ثەرسضا
ثۆًە سۆغەکەٓ ثۆًضەکەیت؟ ثبغە، ًە ضەّزەّ ًە ! گۆغتە لەضەصاضەص هەڕە، تۆزێک ًبى، ًەسێر، ًبى ًب؟ ئبٓ، غەکرە
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ت ثکەرەّە، سۆت عبجس هەکە، صەزاًن، چبّت کس ثّْەّ، ُۆیەکەظ، ّەکْ صایکە، صەه. صەثێتە ُۆٓ لەڵەّٓ: ًەغەّیبت
ئەّەتب، پبرچەیەکٔ زۆر ًبضکن ثۆت ُەڵجژارصّە، ثشۆ، لەضەرسۆ ثیجّْە، ئبٓ، ! ئەّأً صیکە، غەکرە ًەگریطەکەیە

ثراصەراى چٔ  صایکن تەًگەًەفەش ثّْە،! صەتەّآ ئبّ ثشۆیتەّە، صایکن تەًگەًەفەضٔ لەگەڵضایە، ئبٓ لەم ثەصثەستیە
ثکەیي؟ صایکن ثەزەدوەت ُەًبضەصەصات، یبرهەتین ثضەى، ثگرە، ثشۆرەّە، ئەّە ئبّٓ غبزصارە، تۆ دەزت لـێیەتٔ، ئۆف 
ئەّ ئبّە ثڵمٔ تیبیە، تەًگەًەفەضیەکە رۆیػت، ئبیب صایکە صەزأً تەًگەًەفەضیەکەت صەهتۆلێٌآ، ثەّ هەرگە صەچێت 

لیوۆکە زۆر ضْێرە، ! ئەّەٓ پبرّّ لە گەرّّٓ گیر ثّْ، صەٓ پبرّّیەکٔ صیکە، ئبٍثبّکن هرص لەثەر. کە لە صەرگب صەصات
ثب لیوۆکە لە سْارصًەکە صەرکەیي، ئبە، دەزت لە پبرچەیەک ثبیٌجبًە؟ ثەاڵم، صایکە، تەًجیەکە ثبیٌجبًٔ تیبًیە، 

ە، ًب، صەهت ثکەرەّە، لەثیرت چّْ؟ تۆ، سۆت، فێرٓ چۆى لێٌبًیت کرصم، صەٓ، ثشۆ، صەٓ، تۆزێک گۆغتەکە زیبصک
، ّ ئەّەتب، تبهٔ سۆغە، غەرهضەکەیت چًْکە ّەکْ کیژێکٔ هٌضالڕ سْارصًت صەصەهآ. ئەّەتب ُبتن چەتبڵن ُێٌبّە

، ًبتْأً سۆت سْارصى ثشۆیت، سۆغجەستبًە هي ّ ثەاڵم صایکە ئیفلیجیەکە ثاڵّثّْەتەّەّ گەیػتْەتە ُەرصّّ ثبڵت
 ّ هي هٌضاڵتریي کْڕەکبًتن. کْڕاى ثۆئەّە سْڵمبّّى. سْارصًت ثضەهآ ّ ئەرکٔ ضەرغبًوە چبّم لێت ثآ. لێرەم

لەُەهّْیبى زیبتر ئبگبصاریت صەکەم، ثەاڵم ئەّاى، ئەّاًیع، تب لەتْاًبیبى ُەثآ ُەّڵضەصەى، هي کبتن زۆرە، غتێکٔ 
ي صّّر لە ، ضْپب پێْیطتٔ ثەئێوە ًیە، ئێوە ُەًضێک کەضیّ صیکەم ًیە ثیکەم، ُیچ ًبکەم، لە هۆڵەتضام

ضەرثبزگبکبًوبًەّە هۆڵەتەکبًوبى ثەضەرصەثەیي، کبتآ زۆرم ثەصەضتەّەیەّ، ثۆیە تْاًین تەًجیەکە ئبهبصەکەم کە 
تێرثّْٓ، ثبغە، صەتەّآ ثۆ هٌیع تیبیکەیت؟ ًەسێر، ثرضین ًیە، صەهەّێ هەهک ثشۆم، ثەڵآ، ئەٓ . دەزت لـێیەتٔ

ەیە، لێوگەڕآ ضەرم ثشەهە ضەر ئەّ هەهکەّ، پەًجەکبًیػت یبرٓ ثە چەًض پێْیطتن ثە هەهکت ُ. صایکە، هەهکتن ثضەرآ
ّەلـآ ثۆ ئێْارە سْارصًێکٔ . لێن ثجّْرە، صەضتەکبًت ًبجّْڵێٌەّەّ هٌیع لژم ًەهبّە، ئێطتب لێت صەگەڕێن. لژم ثکەى

ٓ لەگەڵضا ضێْ ّ ، جبهێک هبضتّ سەرغّْف، صەزأً سەرغّْفٔ ثچّْک لە ئبّا زّّ صەکْڵێت: ضّْک ئبهبصە صەکەم
لبچبر غْغتٌەّە، ّ صەثآ لە ئێْارە سْارصى ضّْک ثێت، ئەگەر غەّ زڕسەّ صەثیي، ئێطتب صەچن ثەالٓ لبپ. ثێت

 ." !ثێگْهبى هەڕٓ هەغریجٔ زۆر چەّرە، ئەهە صّاجبرە کە چێػتٔ تەًجیە لێضەًێن

ثکبت، چٔ لە صڵیضا ُەثّْ ٓ ثەضەزهبى صەیشطتیٌە پێکەًیٌەّە، لێضەگەڕایي لطە( هّْح)لەگەلڕ ُەهّْ ژەهێکضا 
ئەّەٓ کە صەثێ ًەیکەیي . ثەتبڵٔ صەکرصەّەّ، لطەکەٓ ُبًٔ صەصایي ئبرەزّّهبى ُەثێت، لطەکەٓ ترضٌبک ثّْ

ًبًٔ ّغک راُبتیي، ثەاڵم ثە  ّ ئەّەثّْ ثیرهبى لە سْارصى صەکرصەّە، صّآ ئەّەٓ لەضەر سْارصًٔ ًەغەّیبتٔ ثآتبم
، ثەاڵم ّ بة ثّْ لە ُرهْهْ، صەهوبى ئبّٓ صەکرص، چەًض دەزم صەکرص ثێضەًگٔ کەمکە ئبغپەزێکٔ ًبی( هّْح)ّغەکبًٔ 

ئەلڵٔ سۆٓ لەصەضت صەصا، سْارصًٔ صەصایە صایکێکٔ سەیبڵکراّ ّ سۆٓ ًبًٔ ( هّْح)چۆى ئەم ُەلە ثەسۆم ثضەم، 
 .ًەصەسْارص

 :لەرۆژێکٔ صیکە

ضْارٓ . بزاڕ ًەهبّە، گْاضتّْیەتیەّە ثۆ جێگبیەکٔ صیکەث. ضەّزەم ًەصۆزیەّە ّ صایکە، صەزأً، ئەهڕۆ لە ثبزاڕ گۆغت"
 ُیچن ًەصۆزیەّە جگە ًەغەّیبت ًەثێ ّ، فبضْلیبٓ ضپٔ. پبضکیلەکەم ثّْم، ثەاڵم هٌضااڵى تبیەکەیبى ثۆ فػکرصهەّە

راضتەکەٓ، هٌیع . صەڵآ کە ثرضیت ًیە. ، صەثآ لە ئبّا ثشّْضێي تب ثشْرێتّ ، پبللەٓ ّغک، ًبًٔ ّغکّ ، ًۆکّ
 ّ ُەرگیس ُەضت ثە ثرضیەتٔ ًبکەم، دەزم ثە ئبهبصەکرصًٔ سْارصى ًیە، دەزت لە ضەرصیٌٔ ثرژاّ ثەهەعضەًّْش

، تّْغٔ صڵەکسەت صەکبت، ًەسێر، پێػٌیبزٓ هبضٔ کْاڵّ ّ پیبزەّەیە، ثیرێکٔ صرّضتە، ثەاڵم صایکە سْارصًێکٔ چەّرە
ثیجەرٓ  ّ اّ ثێت لەگەلڕ تەهبتەّ پیبزّ صۆغبّٓ کەهّْىًب، کْاڵّ ًەثێت، ثگرە کْتر. صەکەم لەگەلڕ ُەًضآ پەتبتە
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ثبغە، صەچن ثۆ . ُەًضآ لەتە ضیر، پبغبى صەسرێتە ضەر ئبگرێکٔ کس ّ ، لەگەلڕ غْیتّ ضّْر، تۆزێک تّْى ثێت
 .ثەًضەرەکە ثۆئەّەٓ لەّ راّچیبًەٓ ئێطتب ُبتًّْەتەّە هبضٔ کبلڕ ثکڕم

. ي، زاّاکەهبى راّچیە، ثەڵٔ، هبضٔ هەرجبى ًبُێٌن چًْکە صڕکٔ زۆرەلەگەل عەثضّلطەالهضا هەضەلەکە تەگجیر صەکەی
تۆ راضت صەکەیت، ثبّکن سەریک ثّْ ثشٌکێت چًْکە صڕکێکٔ لّْتضاثّْ، ثەڵآ، راضتە، ثێگْهبى چًْکە صڕکەکەٓ 

صەزأً کە  لّْتضاثّْ، لەثیرم چّْ، ثوجّْرە صایکە، ثبغە، صەثآ ثڕۆم، جبرێکٔ صیکە لێن هەپرضە ثۆ کْٓ صەڕۆم، سۆت
، ئەّ ُەژاراًەٓ لەّآ چبّەڕێي کە ّ صەثەم ثۆ ُەژاراى لەثەرصەم هسگەت()*( کەضکەش)هي رۆژٓ ُەیٌٔ صەچن 
 " .؟..ًبچن ثۆ هسگەّت، لەهبڵەّە ًْێژصەکەم.. ثەتەئکیض ثەستەّەر ًبثي

ٓ صصاًەکبًٔ ثّْ، ثە رەتجًّْٔ کبت ثەرەثەرە صەًگٔ کس صەثّْ، ّرتەّرتٔ ثّْ، غەرغەرەٓ ثّْ، گْێوبى لە جیڕە
ثۆگەى ثجّْى، ّازٓ لە سۆغۆریي  ّ پبغبى ُەًطکٔ لّْڵٔ صەصا، لبپە ًەغەّیبت لە زیٌضاًەکەٓ کەڵەکە ثجّْى

سۆٓ ثۆ هەرگ . ُێسٓ ًەهبّ صەًگٔ کس ثّْ. ُێٌبثّْ ، ثە ًیٌۆکەکبًٔ کە صرێژ ثجّْى چڕًّْکٔ لە صیْارەکە صەگرت
شْارصى ّەضتبثّْ، ُەرّەُب لە سْارصى پێضأً صایکیػٔ ّەضتبثّْ، صاثّْە صەضتەّە، چًْکە هبّەیەک ثّْ لە ًبً

 .هەضەلەکە چەًض ُەفتەیەکٔ سبیبًض ثەرلەّەٓ ثورێت

 

(12) 

 

زۆرجبریع پێکەًیٌٔ صەضتکرصهبى صەکرص، ّەک ثڵێٔ . ُەّڵوبى صەصا لەرێگبٓ ُەًضآ ًْکتەٓ کۆًەّە پێجکەًیي! پێکەًیي
ثۆًٔ سۆٓ ُەیەّ، پێکەًیٌٔ ئێوەیع ثەصثەستیوبى  ّ ەًیٌٔ ثیئْهێضٓ رەًگپێک. غتێکەٓ ثە تّْڕەییەّە ثۆهبى صەُبت

ئەهەیع ُەًضآجبر . هطتەفب لەگبڵتە راًەصەّەضتبّ، یبریکرصى ثە ّغەّ صاُێٌبًٔ ًبزًبّ ثۆُەریەکێکوبى. زیبص صەکبت
ەّ ئبغکرا ثێت، ثەاڵم ئەّەٓ ثەڕاضتٔ پێْیطتوبى پێٔ ثّْ، لبلبٓ پێکەًیي ثّْ، ثە دیلکەثآ، ثە تبض. سۆظ ثّْ

لەگەلڕ ئەّەغضا صەهبًتْأً ثگەیٌە ئەّ پێکەًیٌە، ئەگەر ُەّڵٔ . صڵٌیبیٔ ثآ ّ ضبسڵەهٔ ّ لەزەت ّ پێکەًیٌٔ ژیبى
زیبترهبى صاثبیە ثۆ گۆڕأً هەرجەکبًٔ ژیبًوبى، ّەلـآ ًە ُیچوبى ئەّ ُەهبى تْاًبیەهبى ُەثّْ، ًە ُەهبى ئیراصەٓ 

. صلڕ صەتەزێٌآ، ئەّ پێکەًیٌەیە کە لْهبًضار صەیْرّژێٌآ ّ لەڕاصەٓ سۆٓ صەرصەچێتپێکەًیٌٔ ثەرز، کە . ثەرگریکرصى
ئەّ لْهبًضارەٓ کە کەضوبى لەهەّثەر چبّهبى پێٔ ًەکەّتجّْ ّ لە تبریکیەکبًوبًضا ئبهبصەثّْ ثەپێٔ پێْیطتٔ 

ثۆ ئەّ ثیٌیبیەتە ُبتە ( فبزلڕهْ)ئبهبصەگٔ، پبضەّاًەکبى ئبرەزّّ ّ فەرهبًەکبًٔ ئەّیبى پآ راصەگەیبًضیي، رۆژێکیبى 
 :ژّّرەّەّ جٌێْٓ صەصاّ ًەفرەتٔ لە رەگەزٓ ُەهّْ ئبژەل صەکرصّ ثەتبیجەتٔ ًەّەٓ ضەگ

لە ًْێٌەکبًٔ  ّ ئبییٌٔ ئەّ کەضبًە ثێت دەزیبى لە ضەگە، ثەسێْیبى صەکەى ّ ًەفرەتٔ سْصا لە ئبییٌٔ ضەگ"
اترٓ رزگبرهبى کبت، ُەهّْیبى ثشبتە هەًجەڵێکٔ هەعضۀً صّ ّ سۆیبًضا صەیبًشەّێٌي، ثۆئەّەٓ سْا لە ًەّەٓ ضەگ

! گەّرەّە ثۆئەّەٓ رچەڵەکیبى لەًبّ ثجبت، ثۆئەّەٓ لە کًْە صّّرەکەٓ ّاڵتە سۆغەّیطتەکەهبى چیتر ثێسارهبى ًەکەى
صەٓ، ئەٓ ! صەٓ، پێػکەّە، ثۆ ئەّ چبرەًّْضەٓ تّْغٔ ئەّاًە ُبت کە پیالًیبى کرص صژ ثە ژیبًٔ ئبغبکەهبى

ئەّضبیع ثەم صّّ صەضتەٓ سۆم تّْڕت صەصەهە ئبّٓ کْاڵّە، ثەاڵم  ّ تّْغٔ ُبریٔ صەثیت ّ کەضجەچە، صەتۆپیتًب
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ُیچ ًبسۆیت جگە رۆژٓ  ّ دەپص صەکرێت. ّەکْ ئەّأً صیکە زیٌضاًیت صەکەم ّ ئێطتب هلکەچٔ فەرهبًٔ لْهبًضار صەثن
 .دەپەضبیي! ". یەکجبر ًەثێت، لبپێکٔ ُەّیرٓ ثە ئبّ کْاڵّ

ئەهەیع ثەالٓ ضەگەّە زیٌضأً ُەتبُەتبییە، صەغآ گبزٓ لە ژەًراڵێک گرتجێت ! ضەگێک پێٌج ضبلڕ زیٌضأً ثکرێت
لەّکبتەّە پێکەًیٌوبى ثۆ ُبتەّە، رۆژەکبًوبى ُەًضآ . کبتآ ُبتّْە ثۆ پػکٌیٌٔ ضەرثبزەگەٓ صراّضێکەٓ گرتّْسبًەکە
چًْکە ثەتەًیػت ضەگەّە ثەًضکراّە، ُەًضێکیػوبى تبضەٓ تێکەّت، ُەًضێکوبى ُەضتٔ ثە ریطْایٔ صەکرص، 

 :لەم ثبرەیەّە رێکٌەکەّتیي ّ لەالیەکٔ ئەُْەًترٓ هەضەلەکەّە تەهبغبٓ صەکرصّ، ثڕیبرهبًضا ًبّێکٔ لـێجٌێي

 !هي ًبّٓ صەًێن لْهبًضاى"

 .ًەسێر، لەّثبّەڕەم ئەم ضەگە زۆر هرۆڤبًە ترە لە لْهبًضاى

 !کەّاتب ثب ًبّٓ ثٌێي تۆًٔ

 .ۆًٔ؟ ئەم ًبّٓ پیبّەثۆ ت

 ."یە(ثۆثٔ)پبغبى لەضەر ّەزًٔ . ُەرّا، چًْکە ریتوێکٔ ئیتبلیبًەٓ ُەیەّ ضرّغتٔ هەصەًیەت صەصات

 .ًەسێر، ًبّٓ صەًێیي ضەگ، ضەگ یبى تّْتەڵە، ّەکْ فەرەًطیەکبى پێٔ صەڵێي

 ؟(کیف، کیف)ثۆ ًبّٓ ًەًێیي 

 هەثەضت ئەّ لە ئێوە صەچێت؟

 !ّازٓ ًیەثەڵآ ّ ًەسێر، الهبى جیب

 ثێت، ئبیب صەًگ ثضەیي؟( کیف، کیف)ثب 

 ..ثبغە، ثب صەًگ ثضەیي

راُبتیي لەضەر ثًّْٔ . دیطبثٔ ثۆ صەکرا ّ ثّْە یەکێک لە گرّّپەکەهبى( کیف کیف)ثەّجۆرە ًبّٓ ضەگەکەیبى ًب 
ثەصەّرٓ سۆیضا ّەلـآ گْێوبى لـآثّْ ُەًضآ جبر لە زیٌضاًەکەیضا . لەًێْاًوبًضا، رۆژێک ًەهبًجیٌٔ هۆڕە ثکبت

تیٌّْیەتٔ ثەصڕەفتبریبى کرصثّْ، ًەصەّەڕٓ ثگرە صەتّْت  ّ صەضّْڕایەّە، ثە کلکٔ صەیضا لە صەرگبکە، ثرضیەتٔ
ثریٌضارە صەًّْزایەّە، ثێگْهبى چۆى ثۆٓ رێکەّتبیە پیطبیٔ صەکرص، پیطبییەکەٓ کۆثجْەّەّ ثۆگەًەکەٓ زۆرٓ ثۆ 

یەتەّە، ئەّەتب یبى صّّریبى سطتجبیەتەّە، یبى لە صارضتبًێکضا صەُێٌبیي، صەثّْایە چبرەیەکیبى ثۆٓ صۆزیجب
ُبّڕآ ئێوە ثّْ، ّەلـآ ًبتْاًآ لطە لەثبرەٓ هەضەلەکەّە ( هْفبزلڕ)ثیبًجەضتبیەتەّە، یبى ثەجیب ثەًضیبى کرصثبیەّ 

ەڕیٌەکەٓ زۆر ُبر ثّْ، چًْکە ًەسۆغٔ ُبریٔ گرتجّْ، ّ ّ غێت( کیف کیف)لەگەلڕ لْهبًضارصا ثکبت، صّآ هبًگێک 
 ّ ًبسۆظ ثّْ، ُیچ پبضەّاًێک ًەیضەّێرا صەرگبٓ زیٌضاًەکەٓ ثکبتەّە ثۆئەّەٓ سْارصًٔ ثۆ ثەرێت، لەثەر ثرضیەتٔ

ثۆئەّەٓ ثەرگرٓ ثکەیي صەثآ . ، الغەکەٓ ثۆگۀً کرص، ئیضٓ ئبرەزّّٓ گبڵتەّگەپوبى ًەهبّ هبًضّّیٔ تۆپٔ
یەک ًیە ثۆ ثەرگریکرصى، ئەًجبهیع لەثەر تًّْضّتیژٓ لْهبًضار ثیرثکەیٌەّە، ثەثآ ُۆظ، ثەثیرکرصًەّە ُیچ رێگب

یبى ثە عەرەثبًەیەک گْاضتەّە، ُەضتوبى ثە ئبضّْصەیٔ کرص، صەثّْایە (کیف کیف)ئبرەزّٓ پێکەًیٌیػوبى ًەهب، 
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ّەڕز  ، ُەًضآّ زیٌضاًەکەٓ پبکراثبیەتەّەّ تەعمین ثکراثبیە، ثەاڵم پبضەّاًەکبى ُەفتەیەکٔ تەّاّ سەهطبرص ثّْى
 ."فەرهبًٔ لْهبًضارە: "لەًێْاى صّّ لیژەصا پێٔ ّتین( هْفبزلڕ)ثّْى، چًْکە 

 ّ صّآ کۆتبیٔ ئەّ صیوەًە کە زیبتر ثەضەیرّ ضەهەرە ثبش صەکرا لەّەٓ ثە کۆهیضٓ، ثۆیە گەڕاهەّە ضەر ًْێژکرصى
کە صەچّْهە صەرەّەّ ُەضتن ثە هبتٔ غەّصا، ًبّٓ سْصام ثە ُەهْ ًبّەکبًٔ صەّتەّە، لە زیٌضاًە ّ تێڕاهبى لە کع

پێیەکبًن ًەصەکرصّ زەّیبى صەغێال، لە ُەهّْ غتآ صّّرصەکەّتوەّە ثۆئەّەٓ جەضتەٓ سۆم ًەثیٌن، جگە پێطتە 
ًە صەرصەکەّێت لەضبیەٓ ئەّ تبریکیبًەٓ کە ثەڕاضتٔ ثە رًّبکیە  ّ رّّت صەثن، صایٌبپۆغن. تەًکەکەٓ ًەثێت

صەًکە گەًوێک لە ئبضتێکٔ زەثەالدضایەّ لەضەرەسۆ صەضّْڕێتەّەّ، یەک لەصّآ  ُیچ ًین،. گەغەکەٓ ثۆ صیبرصەکەّێت
ڤلوبت ثعچِب فْق ثعچ اژا اسرج : "م ثیرصەکەّێتەّەّ گْێن لـێیە ئبیەتەکە صەڵێەّە(ئەلٌّْر)ضّْرەتٔ . یەک صەهبًِبڕێت

 ."یضٍ لن یکض یراُب ّهي لن یجعل اللَ لَ ًْرا فوب لَ هي ًْر

رص پۆغبکٔ یەک لەصّآ یەک صەکەّتەسْارەّە کسە رًّّبکیەک ثەصٓ ثکەم، لەّاًەیە ئەّەم ُەضتن ک ّ تێڕاهبم
ثەاڵم لەًبعەتن ثەسۆم صەُێٌب کە صەثیٌن، ثێضەًگٔ کۆاڵًێک ثّْ، رێگبیەک ثّْ . صەسْڵمبًض، یبى سەیبڵن صەکرص

 .صەهگرتەثەر ثۆئەّەٓ ثگەڕێوەّە ثۆ سْصٓ سۆم

رّّتجًّْەّەٓ ًبّەّەم ًِێٌین ثّْ، پێْیطتیػن ثەّە ًەثّْ . ثًّْە ثێضەًگٔ ترپەٓ صڵن ّ ثێضەًگٔ ثّْم، ُەًبضەم
صّآ چەًض ضبتەّەستێکٔ . هیسٓ لـێضێت ّ صەریجشەم یبى پێٔ صڵشۆظ ثن لە صّّرەپەرێسیە تەًگەٓ کە ثۆًٔ ثۆگۀً
 .ثێگەرصٓ تەّاّ، ضەرلەًْٓ صەکەّهە ًێْ ئەّ ئبضتەٓ کە لەضەرسۆ صەگەڕێت

 

 

( 13 ) 

 

یضەصەرٓ ُەثّْ، تەًِب یبریضەصەر، جگەٓ لە ئەفطەرێکٔ سبّەى صەضەاڵتێکٔ فراّاى لە ُرهْهْ چیضٓ ًەثّْ، پلەٓ یبر
ەّە (ڕ)ثباڵثەرز، ثەُێسثّْ، جّْتآ چبّٓ تیژ، ًیگب صڕژ، لە جەًگٔ ُیٌضٓ چیٌٔ ثەغضارٓ کرصثّْ، لە لْهبًضأً 

ّ، کەضبیەتیەک لە ًبغْێٌەّە، ژًٔ ُێٌبثّْ، ثّْ، پیبّێکٔ ثەرثەر ثّْ، صەغتەکٔ ثْ( عەتب)ًسیک ثّْ ّ ًبّٓ 
ثەاڵم لە رّاڵەت یبى رەّغتضا ُیچ ًەثّْ، صۆسٔ سێسأً رًّّکبتەّە، ُەهّْ غتآ لەالٓ . ثێگْهبى هٌضاڵیع ُەثّْ

ثەڕێس، کەهضّّ  ّ تًّْضّتیژٓ ئبضٌیٌە، الیۀً ترضٌبک ّ ئەّەٓ صەگەیبًض کە سێسأً ًیە، ثراصەرٓ ًیە، صیطپلیي
صەهبًسأً کە . ٓ پػکێٌەر صەچّْ(کْجبک)ضەرٓ تبغراثّْى، غێْەیەکٔ ثە . تریي صەًگ ثّْ لە ضەرثبزگبکەثّْ، ثەُێس

لْهبًضاًضا  ّ صەضەاڵتٔ لەضەرّّٓ صەضەاڵتٔ ُەهّْ ئەفطەرەکبًٔ سْێٌضًگبکەّە ثّْ، غێْە پەیوبًێک لەًێْاى سۆٓ
ئەّ ثۆ . ُەّڵیػوبى ًەصەصا کە ُەضتٔ پێجکەیيغتێک ثّْ ُەضتوبى پێٔ ًەصەکرصّ . ُەثّْ، پەیْەًضیەکٔ ًِێٌٔ ثّْ

ثەثآ ضین ( عەتب)لْهبًضاى ثە هبّەیەکٔ کەم پیػوبى کەّتجّْى ثەرچبّهبى ًەصەکەّت، . کۆغک ضەرکرصەهبى ثّْ
زۆرثەٓ ئەفطەرەکبى صەضجەجآ کْژراى، ّەلـآ ئەّ تْأً . ًّجّْ( ضشیرات)صّآ کْغتبرەکەٓ . پەیْەًضٓ پێْەصەکرص

صّآ صەرّچًْن لەّ کًْە زاًین چٔ رّّیضاّە، . ًّْت یەکێک صیْیەتٔ لەًبّ کۆغکەکەصا رایضەکرص، صەیبّ ُەڵجێت
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سۆٓ کرصثّْە یەکێک لە ژّّرەکبًٔ کۆغکەّە، ًەک ثۆ گەڕاى ثەصّآ پبغبّە، ثگرە ثەصّآ صّّ ( عەتب)لەراضتیضا 
ْٓ دەّزەکبًٔ هەلەکرصًەّەّ، لە ُبّڕآٓ سۆهبى لە سْێٌضکبرأً صەریبیٔ، ثەپێػٌیبزٓ ئەّاى چّْثًّْە ئەّصی

ژّّرەکەصا صۆزراثًّْەّە، صەغجآ یەکێک ثآ لە ژّّرەکبًٔ ًّْضتٌٔ غبُبًە، سەریکٔ تۆلبًضًٔ ئە ّ ژًە ثّْ، کە لەضەر 
. یەکێکیبى گەڵٔ ژًەکەٓ کرصثّْەّ ئەّٓ صیکە سەریک ثْ لّْلەٓ تفەًگەکەٓ صەسطتە عەّرەتیەّە. زەّیەکە کەّتجّْ

 :ّْرُەڵگەڕاثّْ، ُبّارٓ صەکرصّ صەیّْتئەهەٓ صیکە چبّٓ ض

 "ئب لێرە کەضێکٔ صیکە ئبهێرەکەٓ تێضەسبت هٌیع تفەًگەکەهٔ تێضەسەم"

 " !ًەکەى: "ُبّارٓ کرصّ ّتٔ ّ لەصّاّە گەیػت( عەتب)

صاّآ لێجْرصًٔ لە ژًەکە کرص کە  ّ ُەرصّّ سْێٌضکبرەکە رەپ راّەضتبى، پبغبى فەرهبًٔ پێضاى کۆغکەکە جێجِێڵي
ە لەُۆغچًّْێک لەُۆظ سۆٓ چّْثّْ، پبغبى لە چیػتشبًەّە کە صەیڕّاًیە ضەر رۆسەکە ثۆٓ صەرچّْ، صّّ ًیْ

صەضتگیرًەکرا، تەًِب صّآ چەًض ( عەتب)سْێٌضکبرٓ صەریبیٔ لەثەرصەرگبٓ یبریگبیٔ گۆڵفضا صەضتگیرکراى، ّەلـآ 
ثآ ئەّەٓ ًمەٓ لێْەثێت لەّآ ثەضەرثرص، لە گرتّْسبًەصا تێکەڵٔ ئێوە ًەکراى چەًض هبًگێکٔ ثە. رۆژێک ًەثێت

 " .ئەّەتبظ ًرسەکەٓ صەصەم ّ صۆڕاًن:  "لەّەغضا ُەڵطْکەّتٔ رّّى ثّْ، ّەک ثڵێٔ صەیّْت

 :، ثەرلەّەٓ چبڵەکە ثەجآثِێڵٔ ثەفەرەًطٔ پێٔ ّتیيّ صّایبى کەّت ّ رۆژێکیبى پبضەّاًەکبى ُبتي ثۆئەّەٓ ثیجەى

 "هبڵئبّا"

 ..هوبى صایەّەثەیەک صەًگ ّەاڵ" هبڵئبّا"

لەالٓ سۆهبًەّە ُەضتوبى کرص ئەجەلٔ تەّاّ ثّْە، لەضێضارەصأً ثآصاصگبییکرصى، ئەغکەًجەصأً ثەرصەّام، 
ًەهبًضەزأً کبم ئەگەریبى راضتە، لەثەراهجەریػضا پێوبًْاثّْ صەهبًکْژى یەک لەصّآ یەک، ئەّ یەکەم کەش ثّْ 

ٔ غبیەتذبڵێکەّە پێن صەکبت، کە چیرۆکەکەٓ زۆر ئبڵۆزە، چبّیبى ّەلـآ، صّاجبر، لە زهبً. ثەرەّ هەرگ صەڕۆیػت
ثەرگە سبّێٌە ّ ، ئەّ جلّ رصێٌٔ ثتبغێت ّ ثەضتەّەّ ثۆ هبڵٔ صەثەًەّەّ فەرهبًٔ پێضەصەى لەّآ ضەرّچبّٓ ثػۆرێت

ًبى ًەثێت،  لەئێْارەصا سْارصًێکٔ راضتەلیٌەیبى پێضا، ّەلـآ ُیچٔ لـآ تبم ًەکرص جگە. لەثەرکبت کە ثۆیبى ُێٌبّە
، لەرەّێڵەیەکیبى پێٔ ّ ئەّ صەیسأً صّآ ئەّ هبًگە لەسْارصًٔ ًەغەّیبت ثەضەرٓ ثرصّە، چبکتر ّایە زۆر ًەسْات

 لە ثەیبًٔ رۆژٓ صّاترصا صاّآ کرص ًْێژەکەٓ ثکبت، پبغبى جل. صا، ّەلـآ پێٔ ثبظ ثّْ لەضەر زەّٓ ثشەّێت
 :ثەرگەکەٓ لەثەرکرصّ ّتّٔ

 ."ي ثەسْصائبهبصەم ثۆ گەیػت"

گْێٔ لە ُیچ ّەاڵهێک ًەثّْ، گرّپێکٔ صیکە لەضەرثبزەکبى هەضەلەکەیبى گرتەئەضتۆ ثەضەرکرصایەتٔ ًەلیجێکٔ الّ، 
چبّیبى ثەتّْرەکەیەکٔ کەتبًٔ  ّ صەضتیبى لەصّاّە کەلەثچە کرصثّْ ّ، ضەرّصەم( ضشیرات)ضەرلەًْآ ثرصیبًەّە ثۆ 

ترضیەکٔ ُێرغجەر پبضەّأً صەکەى، لەًێْاًیبًضا ثەثٔ صّّصڵٔ صەّریبى صاثّْ صەتّْت لە هە ّ رەظ صاپۆغٔ
 :صەڕۆیػت، ضەرثەرز، ّریب ثّْ ثۆئەّەٓ رّّصەصات، ّەلـآ ّریبثًّْەکەٓ سۆٓ تبکۆتبیٔ غبرصەّە
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لەصەضتٔ پبضەّاًەکبًضا ثّْ، لە کۆغکەکەّە ثرصیبى تب گەیػتٌە ئەّ ژّّرەٓ کە ژًەکەٓ لەصەضتضرێژٓ ضێکطٔ 
ٔ تیب ًەگۆڕاثّْ، ُەهبى صیکۆر ثّْ، ُەهبى فەرظ، ُەهبى لەًەفەٓ چەرهٔ رەظ، ثەصرێژایٔ رۆژ رزگبرکرصثّْ، ُیچ

لەّآ ثەپێْە هبیەّە، تّْرەکە رەغەکەی لەضەرٓ کرصەّەّ چبّیبى ثەضتەّە، لەئێْارەصا سْارصًیبى ثۆ ُێٌب، صاّآ کرص 
طەکرصى لەگەلڕ ًەلیجەکەصا، چٔ ّیطت ثۆٓ لە پبضەّاًەکبى صەضتٔ لەثەرصەهەّە کەلەثچەکە، ًەک لەپػتەّە، صّآ ل

ئبّٓ سْارصەّە، پبغبى لەضەر  ّ ثّْى تەًِب ثۆئەّەٓ ئیطرادەت ثکبّ، ثتْاًآ سْارصى ثۆ صەهٔ ثەرێت، تەًِب ًبى
فەرغەکە راکػب، پبضەّاًەکبًیع چبّصێریبى صەکرص، لەّکبتەصا صاّآ کرص صەضتٔ لەپػتەّە کەلەثچە ثکەًەّە، 

ثرصٓ،  ّ پبغبى رازٓ ثّْى ثە راضتٔ ًەسەّتجّْ لە ضەعبت صّّٓ ثەرەثەیبًضا ًەلیجەکە ُبت ّ راّێژکرصًێکٔ ًْآ
پێْەٓ ًّْضبثّْى، ژّّرەکەیبى ثەجێِێػت، پبغبى فەرهبًٔ پێچەّاًە صرا، گەڕاًەّە ثۆ  ّ پبضەّاًەکبى صەّریبى گرت

صەّە، سۆٓ ثەراهجەر پبغب ثیٌٔ، ژّّرکە، کبتآ چّْە ژّّرەکەّە ًەلیجەکە چبّٓ کرصەّەّ کۆتەکبًٔ لەصەضتٔ کر
ثەپێْە راّەضتب، عەتب . صە هەتر ثّْ، پبغب فەرهبًٔ پێٔ ًەصا کە صاًیػێت. پبغب ّ ضەاڵّێکٔ ثۆٓ کرص، ًێْاى سۆٓ

 .ثەثآ جّْڵە ثەپێْە راّەضتب

 "صەزأً ثۆ فەرهبًن صا ئبهبصەثیت؟"

 .ًەسێر، سبّەى غکۆ

 لەثیرتە چٔ لەم ژّّرە کە رّّیضا؟

 .ًضا کە تۆزێک ثیرصەکبتەّەّا سۆٓ ًیػب

 .ثەڵآ، سبّەى غکۆ

 صەهەّآ ثساًن ئەّ صّّ فبضمە کێي؟

 .ّەاڵهٔ پرضیبرەکەٓ سبّەى غکۆ ثضەرەّە:عەتب ًمەٓ ًەکرص، ثێضەًگ ثّْ، ًەلیجەکە سۆٓ تێِەڵمْرتبًضّ ّتٔ

 .ثآصەًگ ثّْ

 .هەیع ّەعضٓ غەرەفەئە ّ هٌضاڵٔ سۆت ّ ًبّٓ ئەّ صّّ کەضەم ثضەرآ، ئەم ئێْارەیە صەچێتە ًبّ هبلڕ

 .ثجْرە سبّەى غکۆ، ثەاڵم ًبزاًن

 ئبیب تۆ لەّە صڵٌیبیت؟

 .ثەڵٔ سبّەى غکۆ

 ..تۆ ًبتەّآ سۆت رزگبرکەیت، تبّأً سۆتە

یبى صا، ًەلیجەکە چبّٓ (عەتب)پبضەّاًەکبى صەّرٓ . پێْەًەکبًٔ صّآ کەّتيّ صەضت ّ پبغب لێیضاّ رۆیػت
، ضەرلەًْآ ثەتّْرەکە رەغەکە ضەرّ ّ ەک ثڵێٔ ثەّە تّْڕەیٔ سۆٓ صەرصەثڕێتثەضتەّەّ، پەڕۆکەٓ ثەتًّْضٓ ثەضت، ّ
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عەتب ُیچ کبرصاًەّەیەکٔ ًەثّْ، رەپ راّەضتبّ ئبهبصەثّْ چًْکە ثەرەّ ضێضارە یبى گرتّْسبًە . چبّٓ پۆغّٔ صەم
 :ًەلیجەکە چرپبًضٓ ثە گْێیەّەّ ّتٔ. صەثرا

 ثۆ صەتەّآ ئەّ صّّفبضمە ثپبریسآ؟

ثرصیبى، ّتیبى ئەًجبهٔ ُەّڵضاى ثۆ راکرصى کْژراّە، ُەهْ ئەّەٓ ئەهڕۆ صەیساًیي، ئەّ ًەگەڕاّەتەّە ثۆ لەًیْەغەّصا 
 .هرصّە.. تسهبهبرت

 

 

( 14 ) 

 

 ّ ثەصەًگٔ ثەرز لْرئبًٔ صەسْێٌض لە ُەًضآ ثۆًەصاّ، ئەگەریع کەرین ثۆهبّەیەک کرا ثە پبضەّاى( غەرثٔ)ئەگەر 
یع ئیػٔ هژیٌٔ ژەُرٓ صّّپػک ثّْ، هٌیع چیرۆک (ّاکریي)ەًضّلٔ لطە کەرى ًبّیبى لـآًبثّْ رۆژژهێر، یبى ث

گێڕەرەّە ثّْم، ُەڵیبًجژارصثّْم ثە تێکڕآ صەًگ ثە چیرۆک ثێژ، لەّاًەیە ُەًضێکیبى صەیبًسأً کە ثبّکن 
ى ئەدوەص چیرۆکگێڕەرەّەّ هەتەڵجێژ ثّْە، یبى لەّاًەیە ثەئبضبًٔ لێیبى ثیطتجّْم کە غیعرەکبًٔ هیرٓ غبعیرا

ُەزارّ )م لەثەرثّْ، ثەاڵم صەیبًْیطت (هیرٓ ثچکۆالًە)ّ (گْڵە ثەصەکبى)غەّلین لەثەر صەّّتەّە، یبى لە غەیجەّە 
، (جْدب)ثجیطتي، ّەلـآ ًەهشْێٌضثْەّە، لەّ کتێجە ُیچ ًبزاًن جگە ُەًضآ چیرۆک ًەثٔ صراثًّْە پبلڕ ( یەک غەّە

تێجەم ًەسْێٌضّەتەّە، ُێٌضەٓ صیکە زۆریبى لـآصەکرصم ُەًضآ دیکبیەتیبى ثێِّْصە ُەّڵوضەصا کە ثۆیبى ثبضکەم ئەّ ک
کْرتەثباڵ ثّْ، زۆرجبر ثە چپە  ّ کپ ّ ثّْ کبثرایەکٔ غەرهي( 2)کە ژهبرە ( عەثضّلمبصر)تەًبًەت . ثۆ ثگێڕهەّە

 :لطەٓ صەکرص، پێٔ ّتن

 ."دیکبیەتێکن ثۆ ثگێڕەّە ئەگیٌب صەهرم"

تەدەهّْلٔ ئەّ ئبزارە ثکەیت کە  ّ یەت ًیە صەیگێڕهەّە، کە تْاًبٓ ژیبًت صەصاتآًەسێر عەثضّلمبصر، ئەّە دیکب
 ..پێْەٓ صەتلێیتەّە

 ثەڵآ، رێک ئەهە ئەّەیە کە صەهەّآ، سەّى صەثیٌن ثەّەٓ گْێن لە ّغە ثێت، کە ثیشەهە هێػکوەّەّ ثە ّێٌە صایپۆغن
ُەرکە ُەضتن ثە ئبزار کرص یبصٓ ثکەهەّە، ثە  فەلەکٔ غبرٓ یبریەکبى ثطْڕێتەّەّ، ّ ، ّآ لێجکەم ّەکْ چەررّ

ئبزارکرص یبصٓ ثکەهەّە، کبتآ ترش لە غێت ثّْى زۆرم ثۆ صەُێٌآ، صەٓ، ثەسیل هەثە، دیکبیەت ثڵآ، ئەگەر ّیطتت 
 .سۆت صرّضتٔ ثکە، ثەاڵم تۆزێک لە سەیبڵٔ سۆتوبى ثضەرآ

هەضەلەٓ رێکەّتەّ ُیچٔ تر، یەکێک لە ئێوە م ًەسْێٌضثْەّە، ئەّیع (ُەزارّیەک غەّە)چەًض پەغیوبى ثّْم کە 
ّەستٔ زۆرم ثەثەرەّەیە، ثب ُەًضآ کتێت ثشەیٌەالّەّ پبغبى سْێٌضًەّەٓ پػتگْآ صەسەیي، ثبّکن : لەثەرسۆیەّە صەڵآ

کتێجشبًەیەکٔ گەّرەٓ ُەثّْ، ثەغێکیبى گبڵتەٓ پێٌەصەکرا، تبیجەت ثّْ رەغٌّْضە عەرەثیەکبى کە دەزٓ لە 
ئیٌگلیسٓ، ئەگەر  ّ ّ، ثەاڵم ثەغەکەٓ صیکە تبیجەت ثّْ ثە ثەرُەهەکبى ثە ُەرصّّ زهبًٔ فەرەًطٔکۆکرصًەّەیبى ثْ
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، ُەهّْغیبًٔ جسّثەًض ّ ریسکرصًیبًٔ ُەثّْ لەضەر رەفەکبى ّ چیع ُەهّْیبًٔ ًەسْێٌضثْەّە، ئبرەزّّٓ کتێت کڕیي
اسٔ ثّْ لەّەٓ صەیکرص، چًْکە صایکن پبرەٓ صّ صایکن گەرچٔ زۆر ئبر. صەکرصّ، ثەپێٔ ثبثەتەکبًیبى پۆلیٌٔ صەکرصى

ئەّەٓ ًەثّْ کتێجٔ لْتبثشبًەهبى ثۆ ثکڕێت، کەچٔ ثبّکن زۆرثەٓ کبتٔ سۆٓ لەالٓ کتێجفرۆغەکبى ثەضەرصەثرصّ، 
ثەصّآ رەغٌّْضێکەّە صەگەڕا کە پبرەیەکٔ زۆرٓ تیب صەچّْ، گەرچٔ پەرّەرصەثًّْوبى لەًبّ کتێجضا کبرتێکرصًێکٔ 

–صّآ سْارصًٔ ًیْەڕۆ . سْێٌضًەّە ثّْى ّ ثراکبًن عبغمٔ کتێت ّ سْغک. ضەر پەرّەرصەثًّْوبىکەهٔ ًەثّْ لە
ثێضەًگٔ ثبلڕ صەکێػآ، ّا ُەضت صەکەم کە ُەهّْ چبّەڕّاًي، صەکەّهە  -هەثەضتن سْارصًٔ ًەغەّیبتە لە ًیْەڕۆ

 ..ى صەثآصەریبٓ دیکبیەتەّە ثەرلەّەٓ ُەضت ثکەم کەچٔ صەگێڕهەّە، یبى کۆتبییەکەٓ چۆ

ُەثّْ، ًەثّْ، کبثرایەکٔ صەّڵەهەًض ُەثّْ، ُێٌضەٓ صەّڵەهەًضثّْ راصەٓ ًەصەزأً، ثەاڵم پیطکە ثّْ، پیطکەّ  "
 ."رەزیل ثّْ، ژهبرەیەک ژًٔ ُێٌبثّْ، ثەاڵم ُیچ کبهیبى هٌضاڵٔ ًەصەثّْ

 :لەالیەکٔ صیکەٓ ثیٌبیەتیەکەّە صەًگێک ثەرزصەثێتەّە

کە، صەهەّآ ثساًن ئەضوەر ثي، یبى لژزەرص ثي، یبى گۆغتي یبى ثبریکەلە ثي، ضۆزأً لەضەرەسۆ، ّەضفٔ ژًوبى ثۆ ث"
 "ثي یبى ژًٔ چبک ثي؟

 ّ ثآئبثڕّثي، زۆرزاى ّ هەکرثبز ثي، دەیػەرٓ ّ ئەّاًە چۆى دەزت لێیبًە ئبُّبى، جْاى ثي، ّرّژیٌەر ثي، ًەرم
ُەهیػە ئبڵۆز ثي، ثۆیە ثراصەر، ثۆیە ژًەکبًٔ ئەّ غل ثي، زۆرصار ثي ئەگەر ّازیبى لێیبى ُێٌب، ّ ضبصە ثي، ًەرم

پیبّە زۆر صەّڵەهەًضە ُەهّْ ضیفەتێکٔ چبکیبى تیبیە، ثەاڵم لەُەهبى کبتضا صەتْاًي هەکرثبزیع ثي، یەکێکیبى 
لژصرێژ تب ئەژًۆ ثّْ، هەهک گەّرە، تەًبًەت پڕ ثە ُەرصّّ چٌگت گۆغتیبى لـآزیبص ثّْ، ئەگەر  ّ ئەضوەرێکٔ گۆغتي

، صّّ چبّٓ رەغٔ ُەثّْ ّەکْ صّّ ثەرە گێالضٔ گەییّْ، ًیگبیەکٔ ّ کەّتبیە لەضەر پػت ثەهالّثەّالصا صەکەّتيپبڵج
ترضٌبکٔ ُەثّْ، ئەگەر ّیطتجبٓ، ئەگەر ثبڵٌضەیەکٔ ثپێکبیە صەیکْغت، ژًێکٔ صیکە ضپیکەڵەٓ الّاز ثّْ، پێطتە 

کەهەر تەًگ ثّْ، دەزٓ لـێجّْ لەغٔ ئبغبکەٓ ثە  ًیتک ًیتکەکەٓ پتر سەڵکٔ لەسػتەصەثرص، ًە هەهک گەّرەّ ًە
ُەًضآ جبر صەتجیٌیي . رۆًٔ زەیت چەّرکبت ثەرلەّەٓ ضْارٓ ثێت، چبّەکبًٔ ثەپێٔ ّەرزّ رًّبکٔ رەًگیبى صەگۆڕا

ئبیب ثۆم ُەیە ثەرصەّام ثن؟ کەّاتە، صەهْت . ُەًضآ جبرٓ صیکەیع ُەًگْیٌٔ ثّْى ّ ضەّزّ ثەًەّغەیٔ ثّْى
تّْغٔ گرفتێک ثجّْ، ًەزۆک ثّْ، چّْثّْە الٓ ُەهّْ پسیػکەکبًٔ صًیب، ثەاڵم ثێِّْصە ثّْ، ثراصەرەکەهبى 

زیْ، ّەڕزثّْ، ئەّ  ّ کبت صەڕۆیػت، ضەرەڕآ کەڵەکەثًّْٔ ئبڵتّْى. ًەزۆکٔ. ُەهّْغیبى گەیػتجًّْە یەک ئەًجبم
ٓ کرصثّْ، پێٔ ّاثّْ یەکێک لە ژًە ُەضتەٓ کە هٌضاڵٔ ًبثٔ سەریک ثّْ ئەلڵٔ لەصەضت صەصاّ تّْغٔ ضەراضێوەٓ زۆر

 .یەکەهەکبًٔ جبصّٓ لـآکرصثّْ

صاّآ لێکرصم کە ثەّرصٓ ّەضفٔ کۆغکەکبًٔ پیبّە صەّڵەهەًضەکەٓ ثۆ ثکەم، هەضەلەکە  ّ عەثضّلمبصر لطەٓ پێجڕین
 .صرّضتکرصًٔ جیِبًێک لە سەیبلڕ ثەصر ثّْ ّ زۆر ئبضبى ثّْ، صرێژەم صا ثە گێڕاًەّەٓ ّرصەکبریەکبى

رۆدت  ّ ئبیب صەزأً کە کۆغکەکە پێع ُەهّْ غتآ، غْێٌێکە تیب ُەضت ثە ئبضّْصەیٔ صەکەیت، لەّ غْێٌەٓ جەضتە"
رەّغت پبکٔ ثەڕاضتٔ ضبهبًە، ّەلـآ ئەّأً صیکە تەًِب صیکۆرى، غْێٌەکە  ّ ُبّئبُەًگي، لەّغْێٌەٓ کە رۆدطّْکٔ

گْزەراًیەکٔ صڵگیر، ّەلـآ ثۆ زاًیٌت، سۆغگْزەرأً رێکضەسرێت ثەگْێرەٓ ًیگبت ثۆ سۆغگْزەرأً، ثێگْهبى، سۆغ
سۆغگْزەراًیەکٔ صڵٌیبیە، ًەک فەرغێکٔ فبرضٔ ثآ یبى چیٌٔ، ًەک کریطتبڵٔ ثۆُیؤ یبى رّسبهٔ ئیتبڵٔ ثآ، ُەر 
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ثەستەّەریت پێضەثەسػێت، ثب ثڵێیي، ئەگەر ثتەّآ، کە ثراصەرە صەّڵەهەًضەکەهبى ثۆ سۆٓ کۆغکێکٔ  ّ ئەّە جْأً
کریطتبڵەکبى، ضەرەڕآ  ّ صرّضت کرصّ، ُەهْ ئبهبژەیەکٔ ضبهبًٔ تیب سطتجّْەڕّّ، ثەاڵم ضەرەڕآ ئبّریػن ًبیبثٔ

ثبسچەّ دەّزەکبى، ضەرەڕآ سسهەتکبرّ ثەرصەضتەکبى، ثەستەّەر ًەثّْى ُەهّْ غتێکٔ ُەثّْ، جگە ُەهّْ غتێک کە 
 ."ەثّْهلیۆًەُب ئبصەهیساص ُەیبًجّْ، ئەّیع تْاًبٓ ضک پڕکرصًٔ ژًٔ ً

 :پبغبى صەضتن کرص ثە گەڕاًضًەّەٓ ًبّەڕۆکٔ ئەم هەتەڵە کە صّآ ضآ رۆژ ثەم ئبهۆژگبریەٓ سْارەّە تەّاّم کرص

ًەضت، ُەڵچًّْەکبى، ُیچ ًبثەسػێت،  ّ پبرە، کبت، ُەضت: پیطکە ئەّ کەضەیە صاهێي گیرٓ ُەهّْ غتێک ثێت"
 ."صەضت پآصەکبت ثۆیە ًبتْاًێت تّْسن ثجەسػێتە ژًەکەٓ، کە لەّەّە ژیبى

غیعرصا،  ّ صّآ ئەّەٓ ثّْم ثە دیکبیەتشْاى، صەضتن کرص ثە گەڕاى ثەًێْ ًُْەرەکبًٔ گێڕاًەّە لەًێْاى چیرۆک
، هەثەضتن لەّەظ ّ رۆژێکیبى لەضەرّٓ ضٌّْرٓ هبلّْڵەّە سەیبڵٔ دیکبیەتێکن کرص، زیبصەڕۆ لەئەًجبهٔ رّّصاّەکبى

 ّ ەّ ژیبًەٓ کە لەصّآ سۆیبًەّە ثەجێیبًِێػتّْە، گرًگ ثەالهەّە کە غْێيئەّەیە گْێجیطتەکبًن ًەگەڕێٌوەّە ثۆ ئ
هێژّّەکبى صیبرٓ ًەکەم، چًْکە زۆرجبر دیکبیەتەکە لەزەهەًێکٔ ئبڵۆزٓ رۆژُەاڵتێکٔ سْرافٔ ثەڕێْەصەچێت، کە زۆر 

رێکٔ زاهٌن ُەیە، لە رۆژٓ صّایٔ صەضتن صەکرص ثە سْێٌضًەّەٓ غیعر، چًْکە هي، هٌیع ثی. ئبڵۆزترّ صّّرتریػە
ثەاڵم سۆم لە ُبّغبًٔ سْغکە ًۆثەرەکەم صەصەم، . رۆژێک ئەّ تْاًبیەم ًەثّْ کە لە ُبّغبًٔ ثبّکن ثآ لەم ثْارەصا

، ُەًضێجبریع ثە ّ زۆرجبر لەگەڵیضا صەکەّتوە پێػجڕکآ لەگەڵیضا لە غیعر سْێٌضًەّەصا، ُەًضآ جبر ثەعەرەثٔ
ٓ پۆل ئێلْار، ئەّ ثڕگەیە غڵەژاًضهٔ چًْکە غێْەٓ (غیعرٓ پێکەّە)گەکبًٔ فەرەًطٔ، لەکبتٔ سْێٌضًەّەٓ یەکەم ثڕ

 :دەرفٔ ُەًضآ لە صەضتەّاژەکبًن لـآ ّى ثّْ

 ئەهڕۆ رًّّبکیەکٔ صەگوەًە"

 ُەهّْ هٌضاڵیٔ( ًب.. ژ یبى).. ئەهڕۆ 

 ژیبًٔ صەکبتەّە رًّّبکٔ

 ثەثآ راثرصّّ، ثەثآ ضجەٓ

 ئەهڕۆ سۀًّ غەّاًە

 (..ًب.. غٔ صەثێتەّە).. هّْ غتآ لە رۆژٓ رًّّبکضا ُە

 ضەرفراز صەثآ،

ئەّ صەضتەّاژەیەم ُەر صّّثبرە صەکرصەّەٓ، ّەکجڵێٔ ًبُّێٌبًٔ رًّّبکٔ کە لێٔ ثەظ ثّْیي ". ئەهڕۆ هي ثەرصەّام
 سەریکە ثیرکرصًەّەٓ لەصەضت ثضات صەّّتەّە ّ ثێِۆغٔ کرصم، ُەهّْ ثەیتە غیعرێکن ّەکْ هبهۆضتبیەکٔ پیر ّرّژاثآ

(sans passé sans lendeuain)  ٔئەّأً صیکەظ لەصّآ هٌەّە صەیبًّْتەّەّ، ُەًضێکیبى ثەعەرەث
 .صەیبًّْتەّە

 "ثآ راثرصّّ، ثآ ضجەٓ"
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ثەهەظ ّەکْ یەکێک هْچڕکٔ ضۆز زۆرٓ ثۆ ثِێٌآ، لەثەرئەّەٓ ُێٌضە ئەّ ّغبًە صەیگرتیٌەّە کە کرصهبى ثە هْڵکٔ 
ەپێٌبّٓ ئێوەصا ًّْضراّە، تۆزێک گەڕاهە صّاّەّ صەضتن کرصەّە ثە سۆهبى، ثۆئەّەٓ ثڕّاهبى پٔ ثِێٌي کە ل

 :سْێٌضًەّەٓ غیعرەکە ثەم ضەرەتبیە

 ُیچ غتآ ًبتْاًآ لبهەتٔ رًّّبکٔ ثػێْێٌآ"

 لەّ غْێٌەٓ جگە سۆم کەضٔ صیکە ًیەّ

 :صەًگەکە لیژاًضٓ..".چین سۆغە صەّآ

ەّە، لەالٓ ئێوە، کەش رێس ًە لە رًّّبکٔ ّ ًە رۆژ ّ ثیػکێٌٌ ّ ّێرایبى لبهەتٔ رًّّبکٔ ثػێْێٌي! ئەهە ُەڵەیە"
لە صایکە کڵۆڵەکەیػن ًبگرێت، کە ثەتەئکیض هرصّ چبّەڕێٔ ُبتٌەّەٓ کْڕە ًّجّْەکەٓ  ّ ًە ژى ّ ًە غەّ ّ ًە هٌضالڕ

صاّآ  (غەرثٔ)ثۆئەّەٓ ضٌّْرێک صاًآ ثۆ ئەّ صۆسە غڵەژاّەٓ کە ثبڵٔ کێػبّە، ...ًب، رًّّبکٔ پلیػێٌرایەّە.. صەکرص
پبضەّأً کبتەکە، کەرین، یبصٓ ثەسێر ثێت ثۆٓ  ّ ًْێژکرصًٔ صەکرص، ثیٌبیەتەکە ثێضەًگ ثّْەّە، ثەّغێْەیە هي

، ضەرلبڵتریي کەش ثّْیي لەًێْ زیٌضاًیەکبًضا، کبتٔ سۆم ثەصّآ چیرۆکەّە ثەضەرصەثرصّ، چەًض ُەّڵن صا ّ صەچن
گێڕاّهەتەّە، تەًبًەت ئەگەریع ثیرم کەّتٌبیەتەّە صەثّْایە ئەّ چیرۆکبًەم ثیرکەّێتەّە، کە لە هٌضاڵٔ ثۆیبى 

، هبّەکەیبى ثە صرێژصاصڕٓ صرێژثکەهەّە، ُەًضآ جبریع ثْەضتن ّ ، رّّصآّ زیبتریبى ثۆ صاُێٌنّ پەرەیبى پێجضەم
 .ضەرلبڵیەکٔ ّرّژێٌەرە ّ ثۆئەّەٓ ُەًضآ پرضیبر لە ثیطەراى ثکەم، پیػەیەکٔ ضەست

، ّ صەضتن کرص ثە گێڕاًەّەٓ چیرۆکٔ ئەّ فیلوبًەٓ کە لە هەراکع صیْهي. عر رّّهکرصە ضیٌەهبغی ّ صّآ دیکبیەتەکبى
کبتٔ سۆٓ رۆژٓ جبرێک صەچّْم ثۆ ضیٌەهبّ، پەرۆغین ثۆ ئەم ًُْەرە ّآ لێکرصم ُەًضآ کبت ضّْرثن لەضەرئەّەٓ 

یبى ثّْم، ّەکْ فیلوە ئەهریکیەکبًٔ ، ئەّاًەٓ ثەتبیجەتٔ ئبغمّ ثجوە صەرُێٌەرٓ ضیٌەهبّ، فیلؤ دەزٓ سۆم ُەثّْى
ضپٔ تبڕاصەیەک ُێسّ صراهبٓ صەثەسػە ئەّ چیرۆکبًە، هبیەٓ ئەّەثّْى کە لە  ّ پەًجبکبى، صەهجیٌٔ رەظ ّ چلەکبى

 ".ضبصەیەکەٓ صّّرهبى سبتەّە ّ ضطتٔ ّالیع

یکبٓ پەًجبکبى، ّێٌەکە ثە ثەتەّآّ ثێضەًگ ثي، چًْکە صەتبًجەم ثۆ ئەهر ّ ثراصەرەکبًن، تکبم ّایە ضەرًجن ثضەًآ
، گبلیطکەیەکەّ گەًجە ژًێک لێٔ صەسْڕێت، ًبّٓ (گبلیطکەیەک ًبّٓ ئبرەزّّە: )ضپٔ یەّ، فیلوەکەیع ًبّّٓ رەظ

ثۆ ضەرصأً ضتێالٓ سْغکٔ، ژًٔ هبرلۆى ثراًضۆیە کە رۆڵٔ ضتبًلٔ ( ًیْ ئۆرلیبًس)یە، ُەرکە صەگبتە (ثالًع صّثْا)
لەُەهّْ غْێٌێکٔ  ّ پۆڵەًضیە، ّەکْ صەزاًي ئەهریکب ّاڵتێکە گەلەکەٓ رەّەًضى صەثیٌآ، کرێکبرێکٔ ثە رەگەز

 .جیِبًەّە ثۆٓ ُبتّْى

 دبڵٔ ضتێال چۆًە؟

لەگەلڕ هێرصەکەیضا ژیبًێکٔ هتەّازیع صەژٓ لە گەڕەکێک لە گەڕەکە . ثەستەّەرە ّ ضەالهەت ّ ضبغ ّ ژًێکٔ گەًج
ظ ًیە، چًْکە کبتێکٔ زۆر ثەضەر سۆکْغتٌٔ هێرصەکەیضا تێٌەپەڕٓ ثەاڵم ثالًع دبڵٔ ثب. ُەژارەکبًٔ ًیْ ئۆرلیبًس

 .ثّْ

 ثۆ؟
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 :یەکێکیبى ّتٔ

ئیػٔ ًبًەّەٓ صّّثەرەکیە،  ّ گْێجگرە، پەًضەکە لێرە ًیە، پەًضەکە لەّەیە کە ژًەکە ًیػتەجآٓ هبڵٔ سْغکەکەیەتٔ
 .پڕٓ هێرصەکەیەتّٔ ثەُۆٓ کەضبیەتیە غڵەژاّەکەیەتٔ ئەًجبهیع لەصەضتضأً کْت

 دبڵٔ هبرلۆى ثراًضۆ چۆًە؟

گەًجێکٔ لۆزەّ تیػێرتێکٔ ضپٔ لەثەرصەکبّ، زۆرجبریع هیساجٔ تێکچّْەّ، ثەتبیجەتٔ ُەرکە سْغکٔ ژًەکەٓ صێت، 
صّآ ئەّەٓ ثالًع ضْارٓ ئەّ گبلیطکە صەثآ کە ًبّٓ : ثەاڵم صەهەّآ لێرە ّرصەکبریەکٔ ثچّْکتبى پیػبًضەصەم

 .(غبًسیلیسآ)ەثەزێت پێٔ صەڵێي ە ّ، لە ّێطتگەیەک صاص(گۆڕضتبى)

 ئبیب ثراًضۆ ُەّڵضەصات سْغکٔ ژًەکە فریْثضات؟

ًەسێر، چًْکە ثالًع ژًێکٔ لەرزۆکەّ چەًضیي تەًگژەٓ صەرًّّٔ ُەیە، صەڵٔ گْایە گیرّگرفتٔ پبرەٓ ُەیەّ ًبچبرٓ 
 .صەکبت سبًّْٓ سێساًەکەیبى ثفرۆغێت، صرۆ صەکبت، غتٔ صەڵآ صّاجبر پێچەّاًەکەٓ صەڵآ

 ."صەریضەکبت؟ ّ لطە صەرصەپەڕێٌێت"هەثەضتت 

ضتبًلٔ ثۆٓ ئبغکرا ثّْ کە لە جبًتبکەیضا پبرّە سػڵێکٔ زۆرٓ تیبیەّ زۆر . آرێک ّایە، ئبگبٓ لەسۆٓ ًیە چٔ صەڵ
ثۆیە صاّا صەکبت لە کەضێک ثەصّاصاچّْى ثکبت ثۆ راثرصّّٓ ثالًع . لەتْاًبٓ ئبضبیٔ ژًە هبهۆضتبیەک لەضەرّّترە

 .ثجێتە هیْاًیبىثەرلەّەٓ 

 !ثەتەئکیض ضۆزاًیە

–، لەًێْاًیبًضا ّ ثراصەرەکبًٔ لەضەرٓ صاًیػتّْى ّ پەلەهەکەى لە دْکوضاى، ئێطتب سەیبڵٔ هێسێک ثکەى کە ضتبًلٔ
ثەیەکترٓ گبڵتە صەکەًي ثالًػٔ  ّ ثیرە صەسۆًەّەّ، پێضەکەًي ّ جگەرە صەکێػي ّ یە یبرٓ کبغەزێي صەکەى -هیچە

 .ئبّڕێکٔ لـێضەصاتەّەّ یبرٓ پۆکەرەکەٓ لـآتێکضەچآ( هیچ.. )ّە صەچێتە الیبىغۆر ثە جلێکٔ ضپیە

کبهێرا . سۆغەّیطتٔ لەیەکەم ًیگبصایە. صەڕّا ّ کبهیراکە غْێٌٔ ًیگبکەٓ صەکەّێت، ثالًع، ثە لەًجەّالر صێت
 ّ ەکە تەّاّ صەثٔیبری. صەچێتەّە ضەر هبرلۆى ثراًضۆ، تّْڕە صیبرەّ، هۆزیکب ُبّغبًٔ رّسطبرٓ تّْڕەثًّْەکەٓ

ثە ئبرەلە ( تٔ غێرتەکەٓ. )صەثێتە کەضێکٔ غەڕەًگێسە ّ پیبّەکبى ُەڵضەضي، ثەاڵم ضتبًلٔ تّْڕەیە، هەضت صەثێت
 ّ تەڕ ثجّْ، گرتەیەکٔ ًسیکە لەضەر ًبّغبًٔ پبًٔ ثراًضۆٓ گەًج، ثەرەّ الّٓ ثالًع صەڕّا، ژًەکە سۆٓ تێضەسبت

 .ُەرصّّ ژًەکە پەًب صەثەًە ثەر هبڵٔ ژًێکٔ صۆضتیبى. ثەغەڕصێت( هیچ)پبغبى لەگەلڕ  ّ هێرصەکەٓ لێٔ صەصات

ثەرگەکەٓ صڕاّە، ُبّار ّ ثراًضۆ لە غەلبهێکٔ چۆڵضایە، جل. لێرەصا صیوەًێکٔ ضیٌەهبیٔ جْاًوبى ثەرچبّ صەکەّێت
 ّ ضا صەکەّێتثبًگٔ ژًەکەٓ صەکبت، ضتێال صێت ثۆ الٓ، لەّکبتەصا لەثەرصەم ئەژًۆکبًٔ ژًەکەیضا ثەچۆک ّ صەکبت

 .ضەرّچبّٓ لە تەًّْرەکەیضا ًّْلن صەکبت ّ صەگرت ّ ثبّەغٔ پیب صەکبت

تۆ ئەم ُەهّْە صرّضت .. ُب، ئەهە راضت ًیە، پیبّ، ثەڕاضتٔ پیبّ ثآ، لەثەرصەم ضەلین پێٔ ژًەکەٓ ًبکەّێت
 .صەکەیت
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 .ّلیبهسەّە ّەرگیراّە ئەهە ضیٌبریۆیەکە لە غبًۆ لە غبًۆًبهەیەکٔ تٌطٔ. ًەسێر، هي ُیچ صرّضت ًبکەم

ثگەڕێتەّە ثۆٓ، ثێگْهبى هێرصەکەٓ  ّ ًبزاًن ئەهە کێیە؟ ثەاڵم الٓ ئێوە ژى هبفٔ ئەّەٓ ًیە کە هبڵەٓ سۆٓ ثەجێجِێڵآ
 !لەثەر پێیضا ًبکەّێت

ۆر ثبغە، ئەهە لە ئەهریکب صەثێت، رازیت؟ صەتْاًن ثەرصەّام ثن؟ لەثیرم چّْ کە پێتبى ثڵێن ضتێال ضکٔ پڕە، کبرێکٔ ز
 .ئبضبییە کە هێرص ُەًضآ ًەرم ثێت ثەراهجەر ثە ژًەکەٓ، ثەتبیجەتٔ صّآ ُەڵطْکەّتە تًّْضّتیژەکەٓ

 ئەٓ پػکٌیي ضەثبرەت ثە ثالًع؟ ئەّ ضۆزاًیە ّا ًیە؟

 .پػکٌیٌەکبى ئەّە صەرصەسەى کە هێرصەکەٓ ثەگەًجٔ هرصّە، ُەًضآ پەیْەًضٓ ضەرپێٔ ئەًجبهضاّە

 .رٓ ضۆزأً ثّْثێت، ثەاڵم، ثەُەردبلڕ، ژًێکٔ ًەسۆغە، غەیضآ صرۆکرصًەلەّاًەیە ثەغێْەیەکٔ راگْزا

 چیە؟

 !پێٔ ّاثّْ پبًسە چیٌٔ کْغتّْە لە ُیٌضٓ چیٌٔ صا( عەغبر)ّەکْ . ثڕّآ پآصەکەٓ ّ ثەصرێژایٔ ّەست صرۆ صەکبت

ضتبًلٔ . ە ثۆ ًیْئۆرلیبًسهەضەلەکە ثەتەّآّ جیبّازە، صّاجبر ُیٌضە چیٌیەکبى، ڤێتٌبهیەکبًي، ثبغە، ثب ثگەڕێیٌەّ
ٓ ثراصەرٓ لە راضتیەکبى ئبگبصارصەکبتەّەّ، ضتێال صەگْێسرێتەّە ثۆ ًەسۆغشبًە تب هٌضاڵٔ ثجێت، ضتبًکٔ -هیچ–

ثراًضۆ ُەهّْ راضتیەکبى ثۆ ثالًػٔ . ّثالًع رّّثەڕّّ سۆیبى لەگەلڕ یەکضا ثەتەًیب صەثیٌٌەّە، صیوەًێکٔ زۆر جْاًە
صەیجەى ضتێال  ّ پەرضتبرێکٔ صێي ّ پسیػکێک. ُبر صەثآ، صەلیژێٌآ، ّڕێٌە صەکبت ّ ًع غێتثال. کڵۆلڕ ئبغکرا صەکبت

لەگەلڕ هٌضڵەکەٓ پەًب صەثەًە ثەر هبڵٔ . ضتبًلٔ صەڵٔ لەهڕۆ ثەصّاّە صەضتٔ لێٌبکەّێت. هٌضاڵەکەٓ ثّْ، صەگریب
ۆتب صەًگ صەصاتەّە، ثالًع لە لە ژّّرەکەیضا صەًگٔ تب ًبک. ضتبًلٔ ثبًگٔ صەکبت. یەکێک لە ژًە صراّضێکبًٔ

ثەاڵم گبلیطکەکە ثەرصەّام ثّْ لە سەڵکە ثریٌضارەکە لەًبّ . ًەسۆغشبًە صەضتجەضەرکرا، هیچ ّەُوەکبًٔ لەصەضتضا
 .غبرەّە

 ئەهە ُەهّْ غتێکە؟

 .ثەڵآ، ئەهە ُەهّْ غتێکە

 ثەاڵم، ثراًضۆ ًەیْیطت صەضتضرێژٓ ضێکطٔ ثکبتە ضەر ژى سْغکەکەٓ؟

 ".ڕّگّْڕٓ صەصاّ تّْڕەیٔ صەّرّژاًض، صەضتضرێژٓ ضێکطٔ گْزارغتە لە تێکچّْىچًْکە ئەّ ضّْ"

زەیٌیەکبًوضا، صەضەپبچە ثّْم  ّ ، لەضەرسۆٓ تْاًب لەغّٔ لەگەلڕ سراپجًّْٔ ثەرصەّام ّ لەگەلڕ ثەضەرچًّْٔ کبت
ُەرّەُب ثڕثڕەٓ پػتیػن، ثیبًْرّژێٌن، ئێطمبًەکبًن ئبزاریبى صەصام،  ّ لەّەٓ ثتْاًن گْێجیطتەکبًن ضەرًج راکێػن

ئەّ ئێػەٓ کە ضەرکەّتّْ ثّْ لێٔ صەرثبز . سۆم ثەضەر چْارپەلوضا صەًّْغتێٌوەّە ّ چًْکە ثەچەهبًضًەّە صەسەّم
ضەرفرازٓ، ئەّەًضەٓ پێٌبچێت ضەرلەًْآ ثەضەرهضا زالڕ صەثآ کبتآ  ّ ثێت صّآ تەلەالیەکٔ صّّرّصرێژ لە تێڕاهبى

ّەکْ ثڵێٔ لەّەصا صاثڕاًێک ُەیە لەّ ضیبلەٓ کە رێگبم صەصات لەجێگبیەکٔ صیکە . ملەگەلڕ کەضبًٔ صیکەصا لطەصەکە
پێْیطتن ثە . ، ثەّغێْەیە ثّْهە گێڕەرەرەّەیەک زۆر ُەڵەم صەکرصّ، ًەهضەتْأً رۆڵٔ سۆم جێجەجێٔ ثکەمّ ثن
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، ّ ەّاّەتٔ صەژیبیيُەضتکرصًٔ سْصٓ سۆم ُەثّْ، ثۆ ُەًضآ صّّرەپەرێسٓ، گەرچٔ ُەهّْهبى لەصّّرەپەرێسیەکٔ ت
ثێئْهێض ثّْثّْیي، ُەهّْ رۆژێک عەثضّلمبصر صاّآ لێضەکرصم هەتەڵێکٔ ثۆ ثگێڕهەّەّ  ّ صّّچبرٓ جۆرەُب ًەسۆغٔ

 :صەپبڕایەّە

ضەلین، ثراصەر، ئەٓ ئەصیجەکەهبى ئەٓ سبّەى سەیبڵٔ جْاى، تیٌّْیەتین ثػکێٌە، ثەًطیجەت هٌەّە، ُەر " 
، صەتْاًن ثەغە ئبّەکەٓ ّ ضبزگبرە، صەتْاًن ّاز لەّ لەگەًە ًەغەّیبتبًە ثِێٌن ّ گْزارغتێک کْپێکٔ ئبّٓ غیریي

سۆهت لەگەڵضا ثکەهە صّّ ثەغەّەّ، ثەاڵم تکبم ّایە، هەتەڵێکن ثۆ ثگێڕەّەى هەتەڵێکٔ صرێژّ غێتبًە، پێْیطتن 
کە ُەهّْ غتێکٔ ضەلین، . تەّاّ ئبزاصٓ هٌە ّ پێیەتٔ، ئەهە هەضەلەیەکٔ ژیبًیە ثەالٓ هٌەّە، صاسْازٓ

ّرصەکبریەکبًیەّە، کە جیِبًێکٔ صیکە صّّثبرە  ّ سْێٌضثّْەّەّ، ُەهّْ ثەیتە غیعرەکبًٔ لەثەرکرصثّْ، ثە سبڵجەًضٓ
صەسْڵمێٌێتەّە، لەّ غْێٌەٓ ُەهّْ غتآ صەغآ، ئەم ضەلیوە ًبیەڵٔ ثەتەًیب ثن، تکبت لـآصەکەم هەهشەرە ًێْ 

ًەثآ چبکٌبثێتەّە، ثەثۆًەٓ تۆّە چەًض ضبتەّەستێک تْاًین ثجن ثە هبرلۆى  ثیرکرصًەّەّە، ًەسۆغیەکەم ثە ّغەّ ّێٌە
ثراًضۆ، لەسەیبڵٔ سۆهضا رێضەکەم ّەکْ لە فیلوەکبًضا رێضەکبت، لە سەیبڵٔ سۆهضا ژًبى صەثیٌن ّەکْ چۆى لە ژیبًٔ 

ثراًضۆیٔ ًبهێٌوەّە، دەزم  ُەرکە گێڕاًەّەکەت صەّەضتآ ثە هبرلۆى. صیبریەکت ثەصیبرٓ صاهآ. راضتەلیٌەصا گرەّ صەکبت
ثریٌەکبًٔ جەضتەم لەثیرثکەم، صەفڕم،  ّ لە گێڕاًەّەکەتە، ئبغمٔ گبڵتەجبڕیەکەتە، ّام لێضەکەیت ضەفەر ثکە م

لەّارەم ّێراى صەکبت، ثیرم صەچێتەّە  ّ ، ئبزارم لەثیرصەچێتەّە کە گْرچیلەم صەُبڕآّ رێضەکەم، ئەضتێرەکبى صەثیٌن
یە ُۆغە صەکەم، ئەم ُەهّْە صەڵێن ثۆئەّەٓ ثفەلطەفێٌن، صەضکەّتٔ زاًیبرم زۆر هتەّازیعەّ، لەکْێن؟ پێتْا ّ هي کێن

چەًض دەزم لـێجّْ هٌیع ًُْەرهەًض ثّْهبیە، ّەلـآ تْاًبکبًن رێگبٓ ئەّەم ًبصەى، ُەرکە صەضتن کرص ثە گێڕاًەّەٓ 
ئبغمٔ گْێگرتٌٔ  ّ ّە ًەثّْم رۆژێک ثآُەزارّ یەک غەّە، هبًەّە لێرەصا ئبضبًترە ثۆ هي لەهەّثەر، ثەتەهبٓ ئە

صا چبّەڕێٔ گەڕاًەّەت ثّْم لە هۆڵەتەکەت ثگەڕێیتەّەّ، ضەرًجن (ُرهۆهۆ)چیرۆک ثن، ّەکْ ئێطتب ّەُب صەکەم، لە 
ثەاڵم هي کە صەُبتوەّە کێکن پێجّْ کە صایکن صرّضتٔ کرصثّْ، لەگەلڕ . صەصا ُەرکە صەُبتیەّە کۆهەڵە کتێجیت پآثّْ

ثەسیلین پێضەثرصیت، ثیرهە، رۆژێکیبى صاّام لـآکرصیت کتێجێکن ثضەیتآ، صیْاًە غیعرێکت صاهآ، ُەّڵوضا . ضاکبغەزٓ یبری
تێٔ ثگەم، ثەاڵم زّّ ّازهِێٌب لەّ ُەّڵضاًە، جبرێکٔ صیکە رۆهبًێکٔ پۆلیطیت صاهآ، ثەصڵن ثّْ، ثەاڵم رّّصاّەکبًٔ 

ٓ سۆهبى ثّْایە، لە ّاڵتٔ سۆهبًضا، لە غبرەکەهضا، لە چیرۆکێکن صەّیطت رّّصاّەکبًٔ ال. لە ئەهریکب رّّصەصەى
ئەم ُەهّْە صەڵێن ثۆ ئەّەٓ صەثٔ ضەرلەًْٓ گەغتوبى پآثکەیت ثە چیرۆکەکبًت، ًەک ثۆ کبت ثەضەرثرصى، . رەغیضیە

ن صەزاً. ثەڵآ، ُەضت صەکەم لێرە تیبصەچن ئەگەر ضەرلەًْٓ گْێن لە چیرۆکەکبًت ًەثآ. ثگرە ًەک ثۆ ئەّەٓ تیبثچیي
ُێست لەثەر ثڕاّەّ، صەًگیػت لەثەر ضەرهب کەرر ثّْەّ، ئەم ُەفتەیەظ صاًێکٔ صیکەت کەّت، ثەاڵم لێت 

 ."صەپبڕێوەّە، ثگەڕێرەّە ّەکْ جبراى

ثەزەیین ثەم جۆرە صاّاکبریەصا ُبتەّەّ، ثەڵێٌن صایآ کە صّآ غۆرثبٓ ئێْارە، چیرۆکٔ ئەّ صّّ کچە جوگە جْاًەٓ ثۆ 
لە  ّ ُەڵطبم ّ ەکەى ثە صّّ ثرآ کْرتەثباڵ، ثەاڵم ثۆ ثەصثەستٔ تبیەکٔ تًّْضم لێِبتصەگێڕهەّە کە هێرص ص

، ضەرم سطتە ضەر صیْارە ضبرصەکە، ثێتبلەت ثّْم ًەهضەتْأً لطە ثکەم، ًەهضەتْأً ّ ضّْچەکەٓ سۆم صاًیػتن
، ّ چٔ لە صەّرم رّّصەصاتثەاڵم ُەضتن ًەئەکرص  ّ ُەڵطن، لە دبڵەتێکٔ ًبضرّغتٔ ثّْم، صەًگەکبى صەُبتٌەگْێن

لەّ چبڵەصا چٔ  ّ لەهبّەٓ چەًض رۆژێکضا، دەپەضبم کە ُەضتکرصى ثە ّالیعن لەصەضت صا ثّْ، ًەهضەزأً لەکْێن
 .صەکەم، ّڕێٌەم صەکرصّ، تبیەکەم تب صەُبت تًّْض صەثّْ
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ەرەگێژکە صەکرص، یەکەم پبغبى، ثەیبًیەکیبى، صّآ ُەفتەیەک ثآئبگبیٔ، ثەئبگبثّْهەّە، غەکەت ثْم، ُەضتن ثە ض
، سطتیبًە ّ ُەڵیبًگرت ّ دطێي ئبگبصارٓ کرصهەّە کە صّێٌٔ غەّ ُبتي. ًبّ کە ًبّین ُێٌب ًبّٓ عەثضّلمبصر ثّْ

. تّْرەکەیەکٔ پالضتیکیەّەّ، تب صەرگب تەرهەکەیبى راکێػب، ُەرکە رۆیػتي، ئْضتبص صەضتٔ کرص ثە لْرئبى سْێٌضى
تي ثّْ، چًْکە سْێٌٔ ُەڵضەُێٌبیەّە، صیبرە ئبهێرێکٔ تیژٓ لّْت صاثّْ، ُەرگیس سۆکْغ. سۆٓ صایە صەضتٔ هەرگەّە

 .ثەڕاضتٔ چٔ رّّیضاّ، ّتن لەثەرسۆهەّە ئەّ صەهرص تەًبًەت ئەگەر تبلەتٔ چیرۆک گێڕاًەّەغن ُەثّْایە ثۆ ئەّ

صەکرصەّە کە ثراصەرهەّ زۆرجبر ئەّەٓ صّّپبت . ئەّ صاّێٌگیرٓ ئەّ ّغبًەیع ثّْ کە لەجیبتٔ صّاسْاضتٔ ئەّ ثّْى
لەّجۆرە . ئبّاتەسْازە رۆژێک ثآ ئەّ غْێٌە جێجِێڵآ، ثۆئەّەٓ صەرفەت ُەثآ ئەم ثراصەریە لە ُەّآ ضەرفرازیضا ثژێت

 :، ُەهّْ غتٔ صەثەسػي، رۆژێکیبى پێٔ ّتنّ ئبصەهیساصە ثّْ کە ُەهّْ غتێک صاثەغضەکەى

 ."ٔ ثکەم، ُەهّْ غتآ، تەًبًەت کفٌەکەیػنصەتْاًن ُەهّْ غتآ کە سْا پێٔ صاّم لەگەڵتضا ثەغ"

صّاجبر . ثەثٔ غْغتي، ثەڕّّتٔ فڕێیبًضایە ًێْ سۆڵەّەّ ثە گەچ صایبًپۆغٔ. ثەتەئکیض کە ثەثآ کفي ًراّەتە گۆڕ
 .یەکێک لە پبضەّاًەکبى ئەهەٓ ثۆ گێڕاهەّە

 

 

 

 

 

 

(15) 

 

صەزاًن . ى لەهەّثەر کەضٔ ّەُبم ًەًبضیّْەثێگْهبى یەلیٌێکٔ چەضپبّە، لە صڵەڕاّکێٔ هٌضا ًیػتەجآ ثّْ، ثێگْهب
هەکەکبًٔ تّْڕ صایە ضەرجبصە، ّ کبتآ ثبّکؤ لەهبلڕ صەرکرصّ غت. صایکن لە ثڕیبرێک پەغیوبى ًبثێتەّە کە صاثێتٔ

ئبّریػن، ثٔ ضْص ثّْ، چًْکە سطتجّْیە  ّ چەپکەگْڵ ّ چەًض جبرێک ُەّڵیضا هبهە دەهەیٔ ثۆثکبت ثە ًبهە ًّْضیي
صەرەّەٓ هبڵەکەیػٔ، کەللەڕەلیەکەٓ هبیەٓ ڵشۆغٔ ثّْ، صیبر ثّْ ئەّ کەللەڕەلیەٓ لەصایکیەّە ثۆ  ّ بًٔصەرەّەٓ ژی

ثّْ، ژًێک ثّْ کەضبیەتیەکٔ صیکتبتۆراًەٓ ُەثّْ، تًّْضّ رەق ثّْ ثەراهجەر ثە ( ژەًراڵە)هبثْەّە، صایکٔ ًبزًبّٓ 
 هەضەلەکبى کرصثّْ، جیِبًٔ ثە ثێ ّەُەهەکبى صەثیٌٔ پیبّاى، زۆریع ًەرم ثّْ لەگەلڕ کْڕەکبًیضا، ُەضتٔ ثەڕاضتٔ

، صایکن ثە ًوًّْەٓ صاصەًبز ثیرم لەّ صّّ ژًە صەکرصەّە کبتآ صڵٌیبثّْم کە رزگبر صەثن، ُەضتن لەّەصا ثەُێسثّْ، ّ
 ّ پەًبٓ تیب ًەثّْ، لە هبًگەکبًٔ یەکەهضا لە ضباڵًٔ یەکەهضا، ُیچ ُەضتێکن ًەثّْ، لە سْاضت ّ رّّى ثّْ، پێچ

تْاًبٓ رەچبّکرصًٔ هەضەلەکبًضا ثەتبلڕ ثّْم، هەرگٔ عەثضّلمبصر کبریگەریٔ ثە جەستٔ لەضەرم ُەثّْ، لەّاًەیە 
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، ئەگەر ئەّەم کرصثبیە لەّاًەثّْ چەًض ّ لەثەرئەّەٓ زۆر لەثەرسۆهەّە صەهّْت، لەّاًەیە ثتْاًن یبرهەتٔ ثضەم
ثّْم چًْکە ًەسۆغٔ ًەیِێػت ثەغضارثن لەّکبتەٓ گیبًٔ صایە صەهسأً ئەّ ًەسۆغە، سەهجبر ! هبًگێکٔ صیکە ژیبثبیە

لە تبیەکٔ  ّ پێن ّایە ثبًگٔ کرصّّم لەّ صّا ضبتبًەٓ صا کە ُێسٓ ثضەهآ، لەّاًەیە زاًیجێتٔ کە ثێِۆغن. صەضتەّە
 !تًّْضا گیٌگلڕ صەصەم

 گەغتێکٔ پٔ ثکەم ثۆ ثەُەغت ّ چەًض دەزم صەکرص چیرۆکێکٔ ثۆ ثگێڕهەّە، لەضەر ثبڵٔ ثبڵٌضەیەکٔ لەغەًگ ثفڕیي
سەهەّە لەًبّچّْى ئەّاًە غبیبًٔ ثەُەغتي،  ّ ئەّ ُەرچەًآ ثگبتە ثڕّآ ئەّ ُبّڕێیبًە ثە ئێع: ثەصڵٌیبیٔ ّ

صّّچبرٓ تۆڵەضەًضًەّەیەکٔ راصەثەصەرٓ تًّْضّتیژٓ ثّْى، ئەگەریع تبّاًیبى کرصثآ، ئەگەریع سراپ 
لەّ چبڵەٓ ژێر زەّٓ تّْغیبى ُبت ًبغریٌتریي غێْەٓ ثەرثەریەت  ُەڵطْکەّتیبى کرصثآ، گەچٔ ئەّ ئەغکەًجەیەٓ

 .ثّْ

ُەر لەّ ضبتەّە کە ثەم جۆرە لطەیە سۆم صەصّاًض، لەثەرسۆهەّە صڵٌیبثّْم، ئەّاًە ًبتْاًي زەفەرم پێجەرى، 
 ّ رزگبرثًّْن، ًْێژصەکەم ثۆ ّ تەًبًەت ُەًضێجبر ُەضتن صەکرص لەگەلڕ ثەًضیەکبًٔ صیکە ًبهۆم، غەرم لە سۆم صەکەم

رزگبرثًّْٔ ئەّاى رۆصەچّْهە ثێضەًگٔ جەضتەّ ئبراهیەّە، ثەلّْڵٔ ُەًبضە ُەڵضەهژم، صاّآ رًّّبکیەکٔ ثەرز 
 ّ پیرۆزهەًضاى ّ ژًبًٔ چبک صایەّ، لە رۆدٔ پێغەهجەراى ّ صەکەم، کە لەصڵٔ صایکوضایەّ لەصڵٔ پیبّچبکبى

یبى کرصّ تەًِب ثە ُێسٓ رۆح کۆڵیبى ثە صەرصەضەرٓ صاّ، غەُیضەکبًضایە، لە رۆدٔ ئەّ کەضبًەصایە کە ثەرگر
ًیبى، ئەّ ًْێژەٓ کە ُیچ هەثەضتێکٔ تیب ًیەّ، ُەڵتضەگرێت ثۆ ًبّەًضٓ لْرضبیٔ ُۆغٔ تبیجەتٔ  ّ ًْێژێکٔ ًەرم

ئەّ رًّّبکیەٓ، رۆح پێٔ ًیػبًضام، ئبهبصە ثّْم جەضتەٓ سۆهیبى ثۆ ثەجێجِێڵن، ثەهەرجآ صەضت ثەضەر سْصٓ . سۆت
 ّ لەهەغضا ضەرثْرصەٓ ضۆفیە هْضڵوبًەکبى صەگەڕێٌوەّە، ئەّاًەٓ صّّرەپەرێس صەثي. ئیراصەهضا ًەگرى ّ رۆدن ّ سۆم

ُەًضێکیبى لەضەر ئبزار راُبتجّْى، ئبزارٓ هبڵٔ . ّاز لە ُەهّْ غتێک صەُێٌي، لەثەر سۆغەّیطتیەک ثۆ سْصا ثآکۆتب
ثەّجۆرە . ئبگبٓ لەسۆٓ ًەهێٌآ ّ ٓ سۆٓ ُەڵیضەگرێت تب لەًبّثچآ، ئبزار ثۆ الٓ سْصاّ صەکرصّ صەیکرصە ُبّپەیوبًٔ

ّەلـآ هي، . تب ئەّپەڕٓ هۆرەکبًٔ صڵٔ سۆٓ صەسبتە ضەر پػت ّ ثەغضارییەکٔ گیبًٔ ثەگیبًٔ صەرصەضەرٓ صەکبت
لە  ًبّەًبّە ُەًضآ لە صەرگبکبًٔ ئبضوبًن لـێضەکبتەّە، ُێػتب ًەگەیػتجّْهە ئەّ پبیە ضەرضّْڕُێٌەرەٓ کە ّەُب

جەضتە صەکبت تّْغٔ ثەالچەٓ رًّّبکٔ ثآ، تب لەتْاًبیضا ُەثآ ثۆ پەلەکرصى لەکبتٔ ثەیەکگەیػتٌٔ یەکالکەرەّەّ، 
 .لەپبغبى لە تبراّگەٓ لن صا ّى صەثآ

ّریب ثّْ لەّەٓ کە ثەئبگبصارٓ ثوێٌوەّە، زالڕ ثن ثەضەر ئەّ تۆزەٓ کە ُێػتب هْڵکٔ سۆهە، ُەًبضەٓ غەُیضم 
، لبچن صەکێػب ّ ثەُەصەر صەڕّات ّ ، ئەّەٓ ثەسەیبڵوضا صەُبت، ئبرەزّّٓ دەالڵکرصًٔ سْێٌنًەثّْ، ثەتەئکیض

ًبثن ثە ًێچیرٓ ئبزارٓ جْهگەکبًن ُەهّْ جْاڵًەّەیەکٔ صەکرصە  ّ ثەزەّیضا، ّەک ثڵێٔ ثبضٔ غێتیەکٔ ثەرچبّ صەکەم
ارٓ کەهتر ثّْایە، ضەرهب لە ئەغکەًجە، ئەگەر تْاًبٓ جّْاڵًەّە ُەثّْایە، ثەجۆرێک صاصەًیػتن کە ئبز

چیوەًۆتکەصاّە صەُبتە صەرەّەّ، ثۆ چەًض ضەعبتێک ُەضتکرصًٔ ئەّەغن ًەهبّ ُەضتن ثە پێطتەم ًەصەکرص، ّەکْ ثڵێٔ 
ثەثٔ ًبڕەزایٔ سۆم  ّ راضتەّسۆ، ثە ئبضْصەیٔ ّ رۆیػتّْم، ّەک ثڵێٔ ضەفەرەم کرصّە، هێػکن ضبف صەثّْ، ئبضبى

، ُەرکە صەگەیػتوە ئەّ دبڵەتە، ُەهّْ ّ کرصەّە ثیرۆکە صەثّْم، تب ثّْە ثیرۆکەٓ سۆٓ صەصایە صەضتیەّەّ، ًّْلؤ
ُۆڵضام، ثەراهجەر ثەرصە ّ غتێکن ئبضبى صەُبتەثەرچبّ، ثەّجۆرە، ثەغەّ سۆم صەثیٌیەّە ثەتەًیب لەکبثەیەکٔ چۆلڕ

 .رەغەکە
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یەک گەڕاّهەتە صّاّەّ، لەُەهبى کبتضا لەضەرەسۆ لێٔ ًسیک ثّْهەّەّ، صەضتن لێٔ صەصاى ُەضتن صەکرص چەًض ضەصە
تّْڕصراّهەتە ئبیٌضەیەکٔ پرغٌگضارەّە، ُەتب ثەرەثەیبى غەّ لە کبثە ثەضەرصەثەم، یەکەم کبتٔ ًْێژکرصى، سەڵکٔ 

 .ًْێژیبى صەکرصّ هٌیبى ًەصەثیٌٔ، تەًک ثّْم، ثەتەًِب رۆدن لەّٓ ثّْ ّ صەضٌْێژیبى صەگرت

 ّ ثۆ جەضتەم. پەًبکبًیەّە، صەثٔ ثگەڕێوەّە ًبّ چبڵەکەّ ًەهضەتْأً ثچوە پێچ ئەم جۆرە ئبزاصیە صّّثبرەًبثێتەّە،
یەٓ رۆدٔ ُەڵگرتن ثۆ رۆژُەاڵت کپ ثّْ، ُیچ غتآ صیبر ًەثّْ، جْڵەیەکیع ثە گەاڵٓ لمێکضا (ثب)ئەّ . ئبزارەکبًن

ٔ صیکەصاّ، گْێن ّا ثەالٓ رەت ًەصەثّْ، ئەهە ًیػبًەٓ گەڕاًەّەّ کۆتبیٔ گەغتەکە ثّْ ّ، صەژین لەپێٌبّٓ گەغتێک
یەٓ کە لەژیبًضا صەهبًِێڵێتەّەّ، کە ثەتێپەڕثًّْٔ (ثب)تۆڕٓ کاڵّڕۆژًەکەّە، زۆر ثەئبگبم ثۆ ُەڵکرصًٔ ثب، ئەّ 

ثۆًٔ ئەّ پیبّاًەٓ  ّ غکەتٔ ّ ، کە ثەجێوبًیع صەُێڵٔ ثێضەًگّٔ لەّێْە ُەّاڵٔ جیِبًوبى ثۆ ُەڵضەگرێت
 .ەرگ رەلٔ ُەڵِێٌبّى، لەّ جێگبیەٓ صەثٔ ثەپێْەثیيتەڕەغّْعٔ سەضتٔ گرتّْسبًەٓ ضەرەه

 

 

 

 

 

  

 

(16) 

 

لەثەر ئەّەی لەثیرم چّْثّْەّە کە ثبّکن ُەیە، ثۆیە ثیرم لێی ًەکرصەّە، لە ًێْ ئەّ ّێٌبًەیع ًەثّْ کە صەُبتٌە 
ثّْ، لە  رۆژێکیبى ُبتە سەّم، ئەّ کە رێکپۆغی ّپەرصار ًبضراثّْى ، لیت صەرۆیػت ّ ًیگبی ثەفیس. ثەرچبّم

دەّغەی هسگەّتی فەًب لە هەراکع ُبتە ثەرچبّ ّکەّایەکی چڵکٌی پیٌبّی لەثەرثّْ، ریػی ُبتجّْ، رّّسطبری 
هبًضّّ ثّْ، ُەًبضەضبرصیەکی زۆر لە چبّەکبًیضا ثّْ، رۆڵی دیکبیەتشبًی ەثیي ثە تەًیػت صیْارێکەّە ّ گْێگری 

صّ هلی رێگبیبى صەگرت، لێی صەگەڕاى چیرۆکی عەًتەری ئبزا ّ ًەثّْ، سەڵکی ثەالیضا رەت صەثّْى، تەهبغەکیبى صەکر
عەثلەی غۆر کە ئبغبکەی ژەُرالْ کرص ثە تەًیب ثگێرێتەّە، ثجْە هبیەی ثەزەیی، پێبّێک ثّْ لە لێْاری کۆتبیی ثّْ، 

 :ریطْا، زەهبًە گەیبًضثّْیە ثي تەتەکی زەّی، لێرەصا هي گْێن لێی صەگرت، ضەیری کرصم ّ ّتی

ثەاڵم چێضەکەی لێرە؟ ئەی تۆ ًەهرصیت؟ ثبّکت صەهێکە . ی ئەّ پیرە ثەغکۆّ زاًب ّصۆضتی غبعیراًی ّغبُیتتۆ کْڕ "
تۆی ثەسبک ضپبرصّە، لە جەًبزەکەت ئبهبصەثّْم، ثۆ ئەّەی پەغیوبى ثێت لەّەی کە هٌضاڵێکی زۆڵی سطتّْەتەّە ، 

فرەتی لێکرصیت ّ صّاجبریع ثەسبکی ضپبرصیت، صاّەتی ثٌەهبڵەّ صەضەاڵت ّ تەًبًەت ثبًگی رۆژًبّاًیػی کرص، ًە
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تەًبًەت تبثّْتێکی ُێٌب ّ ُەهّْ غت ّ هەکەکبًتی سطتە ًبّیەّە، ُەهّْ کتێجەکبًت ، ُەهّْ ئەّ ّێٌبًەی کە 
تیبیبًضا صەرکەّتّْیت ّ، ئیٌجب ّتبرێکی صا، ثەاڵم هي تەکلیف کراثّْم ثۆ ئەّەی لْرئبى لەضەر تەرهە صرۆزًبًەکەت 

ّەرە ، لێن ًسیکجەرەّە، هەترضە، تەهبغبکە ، ئبّم ًیە سۆم ثػۆرم، لەغن الّاز ! ّاتە، تۆ ًەهرصیت ثشْێٌن، کە
صەهەّێ ثە . ثّْە، لبپە ًەغەّیبت صەسۆم کە هبّە هبّە ، سبّەى چبیشبًەکەی ضەر کۆاڵًەکە پێػکەغن صەکبت

ثۆ ئەّّەی صیػضاغەیکی سْری ثە  دیکبیەت گێڕاًەّە ُەًضی کبت ثەضەرثەرم، ثۆ ئەّەی ُەًضێ صرُەهن صەضکەّێت
ئەگەر لە رۆژێکضا صە صرُەهن صەضکەّێت ، ئەّا : ئبّرێػن چٌراّی پێ ثکڕم، ثە کرصًن صاّە، ثەّرصی دیطبثن کرصّە

صەتْاًن لە هبّەی ضەص رۆژصا لەثەریکەم، صەثیٌی، ُەرکە صەضتن صەکەّێت صەثوە کەضێکی صیکە، صەثوە ئەّەی کە جبراى 
. ثیٌیٌی ثبّکون لە سەًّضا ثە صڵ ثّْ کبتێک ُەڵْێطتەکە پێچەّاًە ثّْ". کجیر ُبّصەهی ضْڵتبىثّْم، پیبّی رًّّب

کبتێک ثیٌین ًەًبضراّ ثّْ، صەثّْ ثە یبّەری غب ثێت ّ لە ئۆغریضا ثّْ ثۆ سەهڕّێٌی، لەّاًەیە یبری کبغسێٌی 
لە صیضی ئەّصا ًەک . ًی پێکەًیٌی غبلەگەڵضا صەکرص ، ثەگبڵتەّ گەپی پڕ لطەی ًەضتەق ّضێکطیەکبًی ثۆ ّرّّژاًض

تەًبًەت ئەّ چبّی ثەکەضێکیع ًەکەّتّْە تب پێی ثڵێ کْڕەکەت لە . ًەهرصّم ثگرە رۆژێکیع پەکن ًەکەّتّْە
ثەًضیشبًەیە، صایکن ًبیەّێ ثیجیٌێ، ثراّ سْغکەکبًیػن ئەًجبهی ئەم کێػەیە زۆر صەرصەضەریبى صیْە، کەچی ئەّ 

صّاجبر پێوگەیػت کە ئەّ زۆر یبرهەتی ثرا ّ سْغکەکبًوی صاّە ّەرگرتٌی . ری غبصایەسۆی لەکۆغکضا صەژی، لە ئۆغ
. یبى کبرّ فرهبى لە ثەرێْەثەرایەتی گػتیضا، ثە هەرجێک ًبّی هي لەثەرصەهیضا ًەُێٌي. هۆڵەتی سْێٌضى ثۆیبى

ە صەهجیٌی صیػضاغە رّّسطبری پیبّێکی صاًب ّثەئبهبژەیە لەثەر سۆرضکی، جبر ًبجبر صەُبتە ثەرچبّم، ُەهیػ
ضپیەکەی لەثەر ثّْ، ثەغکۆ ثّْ، ّەکْثڵێی لەضەرصەهێکی صیکەّە ُبتّْە، لەضەصەیەکی صیکەّە، رلن لێی ًەثّْ، 
رۆژێک چیە رلن لێی ًەثّْە، هبیەی ثەصڵجًّْیػن ًەثّْە، ُەرّەُب ثەالی ُەًضێ لە ثراکبًیػوەّە، هبیەی رق 

ەصەصا، ثەاڵم ّەکْ ئەّیع لە سەًّەکەصا، لە ژیبًی سۆم صّّرم لێجًّْیػن ًەثّْە، ثێگْهبى لەت گْێن پێی ً
سطتجّْەّە، لەراضتیضا ئەّ سۆی رۆیػتجّْ ثێئەّەی ثەراضتی ثرّات، ژًێکی صیکەی ُێٌبثّْ، ژیبًێکی صّّضەرە صەژیب، 

اغەی هبّە ًبهبّەیەک صەُبتەّە ثۆهبڵ، ّریب ثّْ لەّەی کە صایکن لە هبڵ ًەثێت ّلەکبرەکەی ثێت، ُەًضێ صیػض
سبّێٌی ُەڵضەثژارص ّ صەرۆیػت، صایکن ثەهەی زاًی ّ ئیضی ثەصەرکرصًی صەرگبی ثۆ یەکجبری لە رّّی صاسطت، چّْ 
ثۆالی لبزی ّ صاّای تەاڵلی کرص، ئەّصەهە تەهەًن صە ضباڵى ثّْ، لە صیضی هٌضا ئەّ کبثرایە کە زۆر کەم صەهجیٌی 

گەرچی . ُیچ ُەضتێکن ًەثّْ ثەراهجەری، ًەثەچبک ًە ثەسراپ تبکێکی سێساًەکەی ئێوە ًەثّْ، لە ضبیەی صایکوەّە
صایکن ثە چبکی ثبضی صەکرص، صەیّْت ئەّ سێساًێکی صکەی ُەیە ّ سبراپەی ثۆ ًبسْازێت، ئەّ صۆر ّ یەکطبًەی پێ 

لەثەرسۆهەّە ّ لە ثێضەًگی . ّ ثێئەّەی لە ُەڵطْکەتەکبًیضا صەرکەّّى ێِ  ثبغتر ثّْ، صەثێ صەرصیطەری زۆر صیت
 :چبڵەکەصا صەهّْت

صەثّْ چی کرصثبیە؟ هي سراپن کرص ّ گەرچی ًەسػەم ثۆ ُیچ غتێکیع ًەکێػبثّْ، ضەرپێچی فەرهبًەکبًن ًەکرصثّْ، 
چّْهە ًبّ کۆغکەکەّە ثێئەّەی لەسۆم پرضیبر ثکەم، ثەهەیع غبە ّ ئەّ هتوبًەیەی کە ثبّکن پێی صاثّْم ریطْا 

کرصًی فەرهبًی ضەرۆکەکبًن، صەهتْاًی پەیْەًضیکرصى ثەّاًی ترەّە صەثێ هي لەّێ ثّْهبیە ثۆ جێ ثەجێ. صەکرص
رەتجکەهەّە، کە ثە صەضڕێژێک کۆتبیین پیضەُبت، یبى صەثّْ الیەًگری ثەرەکەی صیکە ثن ّ ثەرگری لە پبغبیەتی 

کەی سۆم ثکەم، ثەاڵم ثیرم لەم ُەڵجژارصًە ًەکرصثْەّە، لەّاًەیە صیوەًی لەضبثشبًەکە ئیفلیجی کرصثن، لە غْێٌە
ّغک ثّْم، چبّّ زەق ثجّْ، لْڕگن ّغک ثّْ، ضەرم لْرش ثجّْ، تیػکی سۆرەکە کْێری کرصثّْم، تەًِب ّێٌەی سێرا 
صەُبتە ثەرچبّّم ّ صەضەاڵتی ُیچ ثسّّتٌێکن ًەثّْ، ئەّەثّْ ثە صە ضبڵ زیٌضاًی دْکوێکی ضەست صرایي، ثەاڵم 

ئبیب ثبّکن صەیتْاًی صەضت . ە گرتّْسبًەی هەرگضا صەهبًچێژتئبضبى صیبرثّْ لە چبّی ئەّ ئەغکەًجە ُێْاغەی کە ل
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لەکبر ثکێػێتەّە؟ ًەسێر، کبتێک پیبّ لەسسهەتی پبغبصا ثێت ثۆی ًیە صەضت لە کبر ثکێػێتەّە، ثگرە هلکەچ ّ 
سۆی زۆر ثچّْک صەکبتەّە، تەًبًەت غب پێْیطت ثە صّّثبرەکرصًەّەی " ثەڵێ گەّرەم: "ضەرغۆڕصەثێ ّ ُەهیػە صەڵێ

ثبتەگجیری سۆی ثکبت ( گەّرەم( ثەڵێ)لطەکەی ئەگەریع ثەثبغی گْێی لە فەرهبًەکەی ًەثّْثێت، صەڵێ 
ثبّکن لەهجۆرە کەغەصا صەژیب، غبًبزی پێْەصەکرص ّ ثەستەّەر ثّْ، صّاجبر ثبضی . ثەسەهاڵًضًی ئەّەی کە ّّتْیەتی

ی ُەثّْ، ئەم کْڕە یەکێک ثّْ لە (ًْێٌەری سبّەى غکۆ)کْڕی کەضبیەتیەتی صەضرۆم ثۆ صەکبت، کەضبیەتی 
ئەهەیع لەّ . چبالکْاًبًی چەپی تًّْضڕەّ، ثە پبًسە ضبڵ زیٌضاًی دْکوضرا ثە تّْهەتی پیالًگێڕیی صژ ثە صەّڵەت

هبّەیەصا رّّیضا کە گْهبى ضەرجەم ّاڵتی گرتجّْەّە، سْێٌضکبرەکبى صەضتگیرکراى ، زۆرثەیبى لْتبثی زیرەک ثّْى، 
کبتێ ّەزیری ًبّسۆ ثّْ، ( ئۆفەلیر)کە رای سۆیبى صەرثڕی ثّْ، ئەّ ضەرصەهەیع ثّْ کە ژەًراڵ  تّْهەتیبى ئەّە ثّْ

ثڕیبرێکی صەرکرصثّْ، لە راصێْ سْێٌضرایەّە، کە صەثێ لەهبّەی چەًض هبًگێضا ّاًەکبًی فەلطەفە ثکرێي ثەعەرەثی، 
ەراًیي، گْایە ئەّاًە ُبًی سْێٌضکبراى ثەهەثەضت ثژارەکرصًی پرۆگراهەکبًی سْێٌضى لە ُەًضێ صەق کە هبیەی ًیگ

صەصەى ثۆ سۆپیػبًضى، پێیبًّْتن کە غب ثبّکوی ثبًگ کرصّە ّ، ثەزهبًێکی زثر ضەرزەًػتی کرصّە، چًْکە سەهطبرصیی 
کرصّە لە پەرّەرصەکرصًی کْڕەکەیضا، ثۆیە ئەّ پیبّە ثەڕێسە، سبّەًی ضەرراضتیەکی رەّغتی ّ ضیبضی ثەرز ثّْ، 

ثبّکن ئبهبصە ًەثّْ لە پێٌبّی ُیچ کەضێکضا ثێِۆظ ثکەّێت، . ڵ ثّْ چەًض ضبڵێ ثێِۆظ ثّْەتّْغی ضەکتەی ص
ئەّ لەّ جۆرە پیبّاًە ًەثّْ کە ُەضت ثە ثەرپرضیبرێتی ثکەى ثەراهجەر ثە رۆڵەکبًیبى، کەّاتە . ُەرکەضێک ثّْایە

(. ئەّە کْڕی هي ًیە) یبى ّتْیە ،(هي کْڕم ًیە)چی پێْیطت صەکبت ثەم پرضیبرە؟ ّەکْ پێوگەیػت ئەّ ّتْیەتی 
، گەرچی ئەّەی هي ُەهجّْ ئەّ ًەیجّْ لە ُۆی (ئەّ پیبّە ثبّکن ًیە)هٌیع لەالی سۆهەّە ًەهّْتْە ثبّکن ُەیە یبى 

. صەهساًی هەضەلەکە ئبضبى ًیە، تێضەکۆغبم تب ثتْاًن تب سۆم لەًبّثەرم. ثیرکرصًەّە ثەّ غێْەیە، ثە ئبغکرا ثیڵێن 
پێتْایە کە : " ثراصەرە فبضیەکەم ئەّ ضەرًجەی پێڕاگەیبًضم -رغضی_ەجیجًّْوبى لە گرتّْەسبًەصا لەضەرەتبی ًػت

 ."ثبّکت لە کۆغکەّە ًسیکە صەتْاًێت لێرە صەرهبًجِێٌێت؟

سێساًەکەم ّاصەزاًي . ئەّ ًبزاًێ، کەش ًبزاًێ، هەثەضت لە ثەًضکرصثػوبى ئەهەیە: هەدبڵە، ّەاڵهن صایەّە -
ًْەیتەرەیي ّ ضەرصاًکرصى لەصەغەیە، ثبّکیػن تەًِب ثۆ راثْارصى چبّی ثە غب صەکەّێت، ًەک ثۆ لە ثەًضیشبًەی ل

ثەتبیجەتی کە ئەّ . ثبغتر ّایە لەثیریکەیت کە ثبّکن ُەیە. ضکباڵکرصى، تکبم ّایە راضتی هەضەلەکە تێگەیػتجی
 .ثبّکێکی سبّەى صەضەاڵتە

ثبّکن ُەّڵی صاثّْ لەالی یەکێک لەّ ئەفطەراًەی کە کبتێ زیٌبًی ئبضبیی ثّْیي، رّغضی پێیّْتن ،  -
ُبّسْێٌضًی ثّْى ّاضیتە ثکبت، ئەّیع پێی ّّتجّْ کە صەثێ پەًبثەرێتەثەر کەضێکی لەّ پلە ثەرزتر، ّەکْثڵێی 
غێْەیەکی ثە ئەصەثبًەی ثۆ رەتکرصًەّەی صاّاکەی، ثەاڵم ئەًجبم تۆ راضتیع صەکەیت کەش ًبتْاًێ ُیچوبى ثۆ ًبکبت، 

ێ سۆهبى تەگجیری سۆهبى ثکەیي، ّاتب ثە تەًیب ثوریي، ئێوە ًیي ، هرصّّیي، هي صڵٌیبم کە ًبّەکبًوبى لە صەث
تۆهبری ثبری کەضبیەتی ضڕاًّّەتەّە، کەّاتە ضّْصی چیە ضەری سۆهبى پڕکەیي لە ُیْای صرۆزًبًە؟ هي لطەصەکەم، 

م کە ثەرگری صەکەم، جگە لەّەی کە ئێوە زۆر لطەصەکەم ثۆ ئەّەی ُەضت ثکەم کە ُەم، ثگرە پێی ُەضت صەکە
ثگرە ئیوە سۆهبى سْصی لەثیرچًّْەّەیي، ُەًضێجبر ّام لێضێت ثەجضی ثیرصەکەهەّە کە . صرّضتکراّی لەثیرچًّْەّەیي

ثە تۆ ّ . هرصّّم ّ، لەّصًیبیي ّ لە صۆزەسضایي، ثە تًّْضیع ثڕّا ثەّە صەکەم تەًبًەت صەضت ثەگریبى صەکەم
تەهبغبکە؟ کْڕی . ّام لێضێت ّەکْ هٌضاڵێکی کۆرپە صەضت ثەگریبى صەکەم: گْێیبى لێوە ثەّاًەظ صەڵێن کە

ُیچ . سبًەّاصەیەکی گەّرە، ضْپب پێطتی زثرکرصثێ، جڵەّ ثۆ فرهێطکی غل صەصات تب ثە رّّهەتەکبًیضا ثێتەسْارێ
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پێتْایە صّای ئەّەی لەم چبڵە عەیجێکن ًیە، ئەهەیع تبکە ثەڵگەیە کە ًەهرصّّم، پێن ثڵی، تۆ سْێٌەّارێکی ثبغی، 
  صەرچّْیي ّ ثۆ ژیبى گەڕایٌەّە ّ ُەزم ًەکرصى ّ یبى ثە رّّصاّی ئۆتۆهجیل هرصیي تۆ ثڵێی ثچیٌە ثەُەغتەّە؟

سْا صەیساًێ، ًبتْاًن ّەاڵهی ئەم پرضیبرە ثضەهەّە، صەثێ ًْێژثکەیي ثەثێ ثەراهجەر، ئەهەیع ُێسی  -
 .ئیوبًە

 ضلین هەثەضتت چیە؟ -

ثەاڵم ّەکْ صەزاًی، جیِبى ثە . زۆر ًْێژصەکەم ، ًْێژ ثۆ سْاصەکەم ثۆ ئەّەی سۆم لە صًیب صّّر ثشەهەّەهي " -
هػتێ زۆر غتی ثچّْک کْرتضەثێتەّە، هي صژ ثەجیِبى تێٌبکۆغن ثگرە صژ ثە ثە ُەضتبًەی کە لەصەّرّثەرهبًە، ثۆ 

ثۆ . ثگرە ثۆ ثەاڵگێڕ ّ هبًەّە... اّای ُیچیع ًبکەمثۆ سۆم ًْێژًبکەم ّ صّ. ئەّەی ثەرەّ ثیری رق ّکیٌە راهبًکێػێت
". صّّرسطتٌەّەی ثێساریی ًْێژصەکەم کە سەریکە لەًبّهبى صەثبت ، رغضی ثەّغێْەیەی، ًْێژکرصى سۆڕاییەکی هْتڵەلە

ّێٌەیەکی زۆر ثەهێػکوضا صەُبت، تێکەڵ صەثي، صەلەرزێي، ثەرصەثٌەّە ضەرزەّی، یبى ثەرەّ ئبضۆیەکی سۆڵەهێػی 
زۆرجبر صەهجیٌی ثبّکن ثە پػتی چەهبّەّە . ۆى، ّێٌەی رەظ ّ ضپی، ضەرم ئەّەی رەتضەکرصەّە ّێٌەیەک ّەرثگرێتصەر

ثە رێْرۆیػتٌێکی صڵٌیبّە، : رێیضەکرص، صەچەهبیەّە ّەکْثڵێی غتێکی گراًجب ُەڵگرێتەّە، غب لەپێػەّەی ثّْ
پێ ُەڵضەگرێت ُّەّڵضەصات هبّەی هەترێک لە صّای جبرًبجبرێک ئبّڕصەصاتەّە ّ لەضەرەسۆ ئبهبژەی ثۆصەکبت، ثبّکن 

صیبرثّْ ئەهە ثجّْە رێطبیەک، ترضی ثبّکن ُێْەر ًبثْەّە، صەثێ رێ ثە صۆزیٌەّەی گبڵتەّ گەپ ّ ئبهبژەی . غبّە ثێت
صەغجێ ثۆ لطەکەی ثە ُەلی گًْجبّەّە ثگەرێت، صەثێ گبڵتەجبڕ ّ ضیذرثبز ّ . غەُْاًی ثەرێت، ثبزاڕیع ًەثێت

ئەهە ئیػی ثبّکن ثّْ، صەثّْ پێػجیي ثێت ّ . ی صەرًّّی زیرەک ّ، فبڵچی ّ ضەرًبش ّ ئبهبصەّ صڵٌیب ثێتزاًبیەک
صەثێ ثەرصەّام هێػک ثەئبگب . ئەهەیع لە پیػەیەک زیبتر ثّْ، ئەهە ثەُرە ثّْ. ُەضتکەر ثێت ّصەضتپێػشەری ثکبت

ئەهەیع ثْاری ئەّەی . ّ ثیری غل ّ غبّی ًبزاًي پێچەکبًی هێػکی. ثێت، ًە هبًضّّثّْى، ًە ثێِێس ثّْى ّ ًەگْهبى
ًبصات ثیر لەکْڕەکەی ثکبتەّە، ئبیب صەیساًی کە ثۆ چی صۆزەسێک ًەفی کراثّْم ثە سْاضتی ئبغبکەی؟ ئەگەریع 

ثەالی هٌەّە هەضەلەیەکی گەُّەریە کە ئەم ّێٌبًە صەرکەم، ثە جّْڵەیەکی صەضتن . ثیساًێ چی ثۆ صەکرێت؟ ُیچ
ص، ثەاڵم ثە زۆر صەگەڕاًەّە، ًسیکتر ّ رًّّتر، ُەرگیس ضەرّچبّی ثبّکن لە ًسیکەّە ًەثیٌیجّْ ّەکْ ُەهّْم الصەثر

ّەکْ . ّّرّژێٌەر ثّْ، غْێٌەّاری ًەسۆغیەکە ثە ضەرّچبّیەّە ثّْ کە لەهٌضاڵی تّْغی ُبتجّْ. لەم صّاییەصا صەهجیٌی
ە ضەرّچبّی سۆی صەصا، ّێٌەکەی صیکە ّێٌەی غب ثّْ، ژى ثە ثۆصرە صەیػبرصەّە، ثبّکن ّەکْ ژًێکی رێکپۆظ ثبیەسی ث

ُێٌضە ّّغکجّْ رێی چًّْە ًبّەّەی ًەثّْ، لەصّّرەّە ضەیری غتێکی صەکرص، لەّاًەی لەّصێْی ئەّ ًیگب ئبڵْزەّە 
ثیرۆکەیە ُەثّْ ضەثبرەت ثە ئێوە ثّْ؟ هەثەضتن جْرئەتی ئەّەم صەکرص پێوْاثێ کە ثیری لە ئێوە صەکرصەّە، 

ئبیب صەزاًی کە چی رّّصەصات؟ ئبیب صەزاًێ ئێوە لە ژێر زەّییي؟ ثێگْهبى ئەگەر کەضێک : رۆژێکیبى پرضینتەًبًەت 
هي لە . تّْغی ضەرثبزیە کۆصەتبچیەکبى ثّْثێت ًبکرێت ئەّ یبسیجّْاًەی لەثیر ثچێتەّە، چی، ّّتت یبسیجّْەکبى؟

ەزاییەی کە کرصّّیبًەتە زهبى دبڵی ُەهّْ هیللەت، ُیچ ُبّّاڵتیەکی هەغریجی کە ثێسارە لە گەًضەڵی ّئەّ کەغی ًبڕ
ثۆچی لە ثەًضیشبًەی . ّەلێ هي ضەرثبز ثّْم، صەرەجەصارێکی چەکضار ّ فەرهبًەکبى جێجەجێضەکبت. یبسیتر ًین

لًْەیتەرەّە ثۆ ئێرەیبى ُێٌبیي ّ فڕێیبى صایٌە ئەم چبڵەّە؟ هەثەضت لەهە چیە؟ ئبی لەّ صڵۆپە ئبّە ثچّْکە کە 
ضەر ضەرێکی تبغراّ، ئبی لەّ غێْە ئەغکەًجەصاًە چیٌیەی کە لەضەر رێجبزی هەغریجی پراکتیسە صەکرێت،  صەکەّێتە

  !ثە صڕًضاًە ّ لە ًّجًّْیػضا ًمّْم صەثێت
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ئەم ُەهّْە ثێِّْصەیە، تەًِب صڕًضایەتیە، ! ئبی لەّ تۆثەیەی کە ئەًجبهی ئەغکەًجەیەکی ثەرصەّاهی لەضەرسۆیە
ئەم گْزارغتبًەم صەّّتەّە، لە سەًّێکی ضەیرصا کە ّێٌەی غبم . هبى ّ، لەضەر ُەهّْ جەضتەضسایەک ثە صرێژایی زە

ئەگەریع ّاثکەیت ضەرت . صەزاًن کە ًبتْاًی سۆت ثە پێیەّە ثگریت! ُەڵطە: " تیب ثیٌی ّگْێن لێ ثّْ صەیّْت
ًْێ هەپرضە ، ئەگەر ثیر لە ئێْە لەثەر سۆتەّە ضەرلە: صەکێػی ثە هیچەکەّە، کەّاتە صاًیػە ّ ثەچبکی گْێن لێجگرە

تۆ صەضتت لە غبُی سۆت . ثکەهەّە، هي غتی یکەم ُەیە ثیکەم ًەک ثیرکرصًەّە لە ثڕێک لە سبئیي ّ یبسی ثّْ
ثەئبضبًی فێر ثیت . ثەرزکرصەّە، صەزاًن کە چەکی سۆت ثەکبرًەُێٌبّە، صەثێ تب هبّیت لەم کرصەّەیەت پەغیوبى ثیت

ثبّکت ثە سراپی پەرّەرصەی کرّیت، . ئەهەیع ّاصەثێت. ەم چبڵەصا ّ تب رۆژی لیبهەتکە چۆى پەغیوبى ثیتەّە، ل
هي ًبیەڵن ثیر لە هي ثکەیتەّە، . ثەاڵم هي ّاصەکەم ، ًەکەی جبرێکی صیکە ّێٌەکەم ئبهبصەکەیت ثۆ ئەم چبڵە ثۆگەًە

 ."!یبى ئەّەتب ّێٌەم جْاًکە ّ لەگەڵ ّێٌەکبًی صیکە

صەًگی ئەّ ثێت؟ صاى ثەّەصا صەًێن کە لەثیرم چّْ، غب ثۆی ًیە ثە تەّازّعەّە لە گەڵ  ّالن ّّڕهب، ثڵێی ثە راضتی
  .صەرەجەصارێک ثەصثەستضا لطە ثکبت کە ًبتْاًێ ثە پێْە ثْەضتێت

 

(17) 

 

ًبّی هبجیض ثّْ، ثەرصەّام پرضیبری ضەعبتی صەکرص لە کەرین، ّەک ثڵێی پەیْەضت ثّْ ثە ژّاًێکەّە یبى ( 6)ژهبرە 
کبرێکی ثبغە، : "ێی ُبتٌی غەهەًضۆفێرٓ صەکرص، لە صّای ئەّەّە صەیّْت ضەعبت، پبغبى ُەڵیضەصایی ّ صەیّْتچبّەڕ

ثگرە زۆریع ثبغە، ئەّەتب ئێوە لە ئبهبًج ًسیکضەثیٌەّە، ثبثساًی، هەضەلەکە تەًِب پەیْەًض ًیە ثە ضەعبتەّە، 
 "ی، ئێوە لە چی رۆژێکضایي؟ثگرە ثەرۆژیػەّە ُەیە، کەرین ثە یبرهەتی ثە یبرهەتیت پێوجڵ

 .غەهوە -

ثوجْرە ثەاڵم لەدیطبثی ئەهرۆ ُەڵە ثّْم، هەثضەئیەى ئەگەریع ُبت صەثێتە رۆژی ُەیٌی، رێک صّای ًْێژی  -
  .ُەیٌی

 .ثەاڵم لەثبرەی کێیەّە لطەصەکەیت -

 .چی ؟ ئبیب ًبزاًی، تۆ ثە ّرصثیٌی ئەُریوەًبًەّە کبتەکبى صەزاًیت -

تن ئەهەیە، چًْکە سەریک ثًّْن ثە هەضلەی کبتەّە، رێگەم ًبصات ثچن ثەالی هەضەلەکبًی ثە تەّاّی هەثەض -
 .صیکەّە

. هي ئەلڵن لەصەضت ًەصاّە. تۆ هّْدب صەًبضی، ئەّ پیبّەی ُەهیػە ُەلجێژە، چًْکە ُیچی ًیە ثیضۆڕێٌێت" -
هٌیع ّەاڵهیضەصەهەّە کە . ُەثێتلطەصەکەیي، زۆرجبر رێٌوبیین صەکبت پػّْم . لەرێگەی فیکرەّە پەیْەًضم پێْەی

هي لەالی . ّەاڵهەکەم صەیشبتە پێکەًیي، ئۆە پػّْ، راضتە ُەهّْ ئەّەی پێوبى هبّە. کباڵی پػّْ لە ثبزاڕصا ًەهبّە
کبتێ هّْدب صێت . سۆهەّە، ئەّەًضەم لێْەرگرتّْە ثۆ ئەّەی ُەر ئبرزّّهەًضێک ثۆ ُبّرێتین صەتْاًێ ُبّثەغین ثکبت
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ثەچبکی لّْتتبى ئبهبصەثکەى، ئەم ُەلە لەصەضتی سۆتبى . م ًیػبًەی ُبتٌی عەتری ثەُەغتەًەثیٌراّە، ثەاڵ
ُیچ یەکێک لە ئێوە ئەّەی صەیّْت ضەرهبى ًەصەسطتەضەری، لە ثەرثەرەکبًی ئەغبصیر ثّْ، کْرتەثباڵ، الّاز، ".هەصەى

بًە رۆژی صّّ پبکەتە جگەرەی صەکێػب، ًیگبی راصەثەصەر تیژثّْ، ثە ثۆًەی جگەرەّە ئەلڵی لەصەضت صاثّْ، لە لْتبثش
ثە زضتبى ُێٌضە صەکۆکی تب سْێٌی ُەڵضەُێٌبیەّە، . زۆرجبر لە ًیْەغەّصا ثە ئبگبصەُبتەّە ثۆئەّەی جگەرەی ثکێػێ

جگەرە صەرصی ثّْى ّ ئبرەزّّ هەثەضتی ثّْ، دەزی لەّ جگەرەیە ًەثّْ، تبیجەت ثّْ ثۆ ضْپب، پێیشۆظ ثّْ ُەرچی 
تەًبًەت صّای ئەّەی صە ضبڵی لە ثەًضیشبًە ثەضەرثرصثّْ، جگەرەی لەثیر . ەهریکی سەرجیکبتُەیە لە جگەرەی ئ

. ًەچّْ ثّْ، کۆکەکەی سراپ صەثّْ، لەّاًەیە پێْیطتی ثە ُەًضێ ًیکۆتیي ُەثّْ ثۆ ئەّەی صۆسەکەی ُێْرکبتەّە
لە ثبثەتێکەّە ثبزی صەصا ثۆ لەگەڵ ّەستضا ّازی لە صاّاکرصًی جگەرە ُێٌب، لەلطەکرصًضا صرێژاصڕیی صەکرص ّ 

ثبثەتێکی صیکە، پبغبى ئەم کەضبیەتیە زۆرثڵێی لە ضبیەی سْاصاّەًضەّە صاُێٌب کە لێی صاًەصەثڕا، هّْدب تْاًبی 
ئەّەی ُەثّْ غْێي ّ ضبڵەکبى تێپەڕکبت، ثە ًەثیٌراّەیی صەرۆیػت، هبجض صەیّْت ئەّ گْێی لێیەتی، ضەرەتب 

ّّدبًی صەصات ثۆئەّەی لە جەضتە ئەغکەًجەصراّەکەی کە پێْیطتی ثە ًیکۆتیي ثّْ ّایساًی کە ئەّیع تەلەالیەکی ر
ثەاڵم ُەر زّّ ًبئْهێض ثّْم، ئیضی هبجیض یەکێک ًەثّْ لە ئێوە، ئەلڵی ًەهبثّْ، ًبّی هّْدبی ًەصەُێٌب، . راثکبت

لەگۆڕتبًٌبى یەلیٌن ُەیە کە  ئەّاًەی کە ئێْە" ثگرە ًبّی ئەّ کەضبًەی صەُێٌب کە لەًبّچّْ ثّْى ّ لەگۆڕًراثّْى 
ًەهرصّّى، تەًِب هي صەزاًن، ثۆیە ئبگبصارتبى صەکەهەّە کە ئەّاى سۆیبى ّاًیػبى صەصەى کە هرصّّى، ئبهبصەثي کە 

ئەّاى ُەهّْیبى لەّێي، لەعەرەثی، عەثضلمبصر، . ثچٌە ریسیبًەّە، ئەّاى لە پێچێکی صیکەی گرصەکە چبّەڕێوبى صەکەى
ئەّاى . ئەّاى سۆیبى ّاصەرصەسەى کە هرصّّى، ثۆ ئەّەی پبضەّەاًەکبى ثشەڵەتێٌي.. ضی، دەهیضهطتەفب، ئیضریص، رّغ

ثۆ ُەلێکی لەثبر صەگەرێي ثۆ راکرصى، ئەّ کلطە گەرهەی کە صەیکەى ثەضەر جەضتەیبًضا گەرهبیبى صەصاتآ ّ ّریبیبى 
ثۆیە صەثیٌی ُەًضآ لە . ێضەًە گۆڕەّەتەًِب راًبکەى ثگرە ثۆ ُەل صەگەرێي ثۆ ئەّەی پبضەّاًەکبى فڕ. صەکبتەّە

ثەم ًسیکبًە ُەاڵتٌە هەزًەکە ئەًجبهضەصرێت ّ ئەًجبم ئبزاصیوبى صەگەرێتەّە ّ ئەّضب ُەرچی . پبضەّاًەکبى صەغەلي
 ."جگەرەی صًیب ُەیە صەیکێػیي

ثە رایەکەیػی کەریوی ثراصەری ُەّڵیضەصا ُێْریکبتەّە، هبجیضیع سۆی ّاًیػبًضەصا کە گْێی لیگرتّْە، تەًبًەت 
رازیە، صّاجبر صەگەرایەّە ضەر ّڕێٌە ثەرصەّاهەکەی ّ ضّْرثّْ لەضەر ئەّەی کە هرصّّەکبى ًەهرصّّى ّ لەصەرەّە 

کەرین گْێن لێجگرە ، تۆ ثبظ :) سۆیبى ئبهبصەکرصّە ثۆ راکرصى، ئەّ ّّڕێٌەیػی لۆژیک ّ ضیبلی صەگوەًی سۆی ُەثّْ
ّى لەم غْێٌە، ئەّەیە ثە ُەڵگرتي صەرچێتە صەرەّە، یەکەهجبر لبچەکبًت، صەزاًی کە تبکە رێجبزێک ُەیە ثۆ صەرچْ

کەّاتە، ئەّەاًەی ثەجێیبًِێػتیي ُەضتیبى ثەّەکرصثّْ کە صەثێ سۆیبى ثکەًە هرصّّ، ثۆ ئەّەی سیرا لەگۆڕیي ثٌێي، 
ەکضارى تب رزگبرهبى پبغبى ُەڵضەضٌەّە لە ژێر گەچە گەرهەکەّە ّ صەچٌە ژّّرەکەی تەًیػت ثۆئەّەی ثگەرێٌەّە ّ چ

ضْێٌضت ثۆ صەسۆم ئەّەی کە صەیڵێن تْڕەُبت ًیە، تەًبًەت لە لْرئبًیع ثبضکراّە، هبهۆضتب غەرثیع ئەهەت . ثکەى
غەرثی (. ثۆ صّّپبت صەکبتەّە، ئەّاًەی ثە ضتەم ّ صّژهٌبیەتی صەکْژرێي لەالی سْای سۆیبى زیٌضّّى رزلیبى ُەیە

 :لطەکەی پێجڕی ّ ثۆی راضتکرصەّە

ئەّە ثّْ صەهەتەلێیەکی (. ئەهە پەیْەًضە ثە غەُیضاًەّە ، ئیضی ًبزاًن ئەم پێٌبضەی سْایە ئێوەیع صەگرێتەّە  )
ئبییٌی ّ ضیبضی لە ًێْاًوبًضا رّّیضا، ئێوە کێیي؟ ضیفەتی ئێوە چیە؟ ئبیب ئێوە ضەرثبزی یبسیجّْیي؟ زیٌضاًی 

. پێٌجێکی ئەّ دْکوەی ثەضەرهبًضا ضەپێٌراثّْ ثەضەرثرصثّْضیبضیي؟ لْرثبًی صەضتی ضتەهییي؟ ضساصرایي صّای ئەّەی 
صاصپەرّەری صاصپەرّەری ئەّاًە، ئەّەی کە سطتیبًە . لە لًْەیتەرە ئێوەیبى ڕفبًض ّ فڕێیبًضایٌە ئەم چبڵەّە
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ي، ثەرچبّی هیضیبکبى، لەثەرصەم چبّە دەپەضبّەکبًوبى ّ ضەرە تبغراّەکبًوبى ّ کراضە سبّێٌەکبًوبصا ، ُەڵشەڵەتبی
ضەرثبز ثّْیي ّ ئەفطەرەکبى ثە ئەًمەضت ضەریبى لێ تێکضایي، چەکضاریبًکرصیي، ثە چەًض صەلیمەیەک ثەرلەّەی 

غب لە هەترضیضایە، ثبثچیي رزگبریکەیي، صّژهٌەکبى ثەرگی صاّەتکراّّ یبریساًی ) ثگەیٌە ضشێرات ، پێیبًْتیي
ڵەتبّ ثّْیي یبى سبئیٌی یبسیجّْ؟ چۆى ثساًرێت چی لە ئەفطەری لْتبثی ُەڵشە: ئەّضب ئێوە(. گۆڵفیبى لەثەرکرصّّە

هێػکی ئەفطەرێکی لْتبثی صەسْلێەّە کبتێ ئەّ رًّّبکیەکی پرغٌگضار تیػکی لەچبّی لۆضتْەتەّە، صراّەتە صەضتی 
چبرەًّْضی سۆی ّ رەغبغێکی ثەصەضتەّەیە، پبغبى فەرهبًی پێضەکرێت کە تەلە ثکبت؟ ثۆ ضبتێک فرغی گژّگیبی 

گۆڵفەکە ضەرًجی راکێػبم، زۆر ثە رێکْپێکی ثڕاثّْ، ّەکْ یەک ، صەصرەّغبیەّە، زۆر کەضک ثّْ، جْاى ثّْ، یبریگبی 
لەضەر ئەّ گژّگیبیە کە ّەکْ رایەسێکی صرّغبّە رێوضەکرص، کبتێ کبثرایەک ُبّاری لێکرصم، . ثێ غەلەغەظ ثّْ

ًب، صّّر لێی ثرۆ، پێاڵّەکەت .بًضەکەیتەّەًب،ًب ثەّ پێاڵّەت، ئەّ گژّگیبیە پ) پێوْاثّْ ثیبًی ثّْ، ّّتی 
لەّکبتەصا گْللە لە ُەهّْ الیەکەّە گیسەی صەُبت، سەڵکەکە رێکپۆظ ّ لژیبى صاُێٌبثّْ، ّەکْ هێع ثەر (.صاکەًە

تەًبًەت ُەهّْ . صەثًّْەّە، لە صەّری ضەّزایەکە رۆیػتن، ثێ ئەّەی ُەضت ثەترضٌبکی ئەّە ثکەم کە رّّصەصات
ُەر لەّضبتەّە ثە تبیجەتی، هەضەلەکە لەالم . لەثیرچّْەّە کە ثە ثێضەًگی هي ّ رّغضی صایگرتجّّْرایی ّ ترضێکن 

ثەاڵم ثۆ ثەرژەّەًضی کێ؟ ثۆ ئەّەی ثیگۆڕًەّە ثە گرّپێکی ضەرثبزیی؟ ژەًراڵەکبى ّ ! تێکەڵ ثّْ، غب کْژرا
سۆغجەستبًە غکطتوبى ُێٌب، : م کرصەّەکۆڵۆًێڵەکبى صەضەاڵت ّ ضبهبًی ّاڵت صاثەغکەى؟ ثە ثەضەرچًّْی کبت زۆر ثیر

کێ صەیساًی چ تباڵّێکوبى صەچێػت لە صەضتی صیکتبتۆریەتی ضەرثبزی کە ! یبى ، سۆغجەستبًە ئەّاى غکطتیبى ُێٌب
ثەاڵم، ئبیب . ثبظ صەزاًن چی صەڵێن. لْهبًضاى یبى عەتبی یبریضەرەی صەضتە ثباڵکبًی صەثّْى ، ثبغیبى صەًبضن

هّْدب لەگەڵ رای . تۆ لەضەر ُەلیت) هبجیض ّەک ثڵێی ثیری صەسْێٌضهەّە ّّتی . ێی لێوە؟کەضێک لەم چبڵەصا گْ
چبّەڕّأً چیوبى لەّ ضەرثبزاًە ثێت کە لە صاصپەرّەریی زیبتر ثڕّایبى ثە ُێسە؟ ئەگەر لێرەیي لەم ژێرسبًە، . تۆیە

بزیی لەّەصاًیە ُەّڵجضەیت ثساًی چی کەش رای ئێوەی ّەرًەگرت، ثەُەردبڵ، ثیرّثبّەڕی ضەرث. ثە ُۆی ئەّاًەّەیە
ثۆیە صەثێ راثکەیي، تەًِب هەثەضتوبى ُەڵشەڵەتبًضًی هەرگە، . لە هێػکی ئەفطەرە لْتبثیەکبى صەضّْڕێتەّە

لە صۆزەسضا ًػتەجێیي، ئەهەیع ُەڵەیەکی صاّەری . ثەاڵم ، ئێوەیع هرصّّیي. زیٌضّّەکبى ًبتْاًي فریبهبًکەّى
هبى ّاصەرصەسەیي کە زیٌضّّیي ّ ئەّاًەیع ثەهرصّّ ثساًیي، سۆیبى ّاصەرصەسەى کە ثەڵگەیع ئەّەیە سۆ. ثەصاسە

 .(هرصّّى ّ چبّەرێوبًي ثۆ ئەّەی ّاڵت ثەجێجِێلیي

صەڵێ ئەّ . چ ضّْصێکی ُەیە؟ هبًەّەیػی پەیْەًض ثّْ ثەّ صاّایەّە. ثۆیە ثڕیبرهضا ُەرچی صەڵێ ضەر ًەسەهە ضەری
ی ضەعبتیع صەکبت، چًْکە کەریویع لە ّەاڵهضاًەّەی ضەعبت ثێسارثّْ پێی ّّت ُەر پرضیبر. چبّەڕێی هّْدب صەکبت

صەثّْ یەکێوبى ثەُەر غێْەیەک ثّْایە سۆی تیب ُەڵمْرتبًضایە ّ لطەی . کە کبتژهێرەکەی ّەضتبّە، ئەّیع صەگری
بم ّ لەگەڵیضا سۆم ّاپیػبًضا کە هّْد. لەگەڵ کرصثبیە ثۆ ئەّەی ُێْری کبتەّە ّ پێع غێتجًّْەکەی کەّتجبیە

ثە . زەدوەتیع ًەثّْ کە ّەکْ ئەّ کەضە لطە ثکەم کە هبجیض لە گەرهەی ثآئْهێضییضا ئبهبژەی پێکرصثّْ. لطەهکرص
ُەهیػە ضّْتبّی کبتی، کێ ًبیەّێ . صەزاًی ُەی ثێ ضەثر: ) غێْەّ ریتن ّ تْاًبی لەًبعەت پێکرصى لطەم صەکرص

ُەیە کە هرصّّەکبى ئەکتەرى ّ لەضەر تەستەی پڕ لە ضێجەرّ تبرهبیی صەّر ثڕّام ثەّە . غەّی لیرییي ُەڵیضەلّْغێت
ئبگرێک کە لە رًّّبکیضا سۆی . صەزاًن هي تەًِب ُەّاڵێکی ثبّّم. لە ًیگەراًی ئەّصا تبریکبیی هەزى صەثێ. صەثیٌي

ُەڵیضەگرى، تەًبًەت صەًگن ثبکبى . گْفتبر لە ُەًبّتەّە صێتەصەرێ ّ پبغبى ثۆ ًێْ ثیر ثەرصەثێتەّە. غبرصۆتەّە
ثۆ ئەّەی ئەهە . تەًِب سۆت صەتْاًی سۆت لەم تًْێلە صەرثێٌی. ئەگەریع ثبیەکبى پڕثي لە لّْم ّ ضەر لێػێْێٌەرثي

هي . پرغٌگضارتر لە رًّّبکی ًْێژ. ثکەیت، پێْیطتت ثە ئیراصەیەکی تًّْض ّ تْاًبیەکی زەیٌی ثەُێسترە لە سەّى
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ی ثیرۆکە ثەئێػەکبًن، کە پێطتەم غەق صەکەى، لەگەڵ ئەّەغضا ثۆ ضەرەّەی چیب ًیػتەجێی صرەست ًین، ثگرە ًػتەجێ
ثۆ . هي صەڕۆم، ئێطتب صّّرکەّتوەّە، هي صەتگەڕێٌوەّە ثۆ سْصی سۆت. ّ صارضتبًە سەّتّْکبى ثەرزم صەکبتەّە

کەرین غەڵەلبًضی  ثێضەًگیەکی تەّاّ صّای ئەّ گْزارغتبًە ثەرپبثّْ، تەًِب صەًگی!(. تەًبییەکەت، ثۆ ئەلڵی سۆت
هبجیض ثێضەًگ ثّْ، صّای ئەّە ثە چەًض رۆژێک ُەضتوکرص لە زیٌضاًەکەی غەڵەژاّە، ثبًگن . کە ضەعبتی راگەیبًض

تەًِب هبجیض . ّەاڵهی ًەصایەّە، صّای غۆرثبی ئێْارە، گْێوبى لە غەڵجەی جەضتەیەکی گیٌگڵ سْارصّّ ثّْ: لێیکرص 
ُەهّْ جلەکبًی ثەضتەّە تبثتْاًێ ثیکبتە پەتێک ّ لە هلی سۆی ثئبڵێٌێ ّثە  .تْاًی لەّ گرتّْسبًەیە سۆی ثشٌکێٌێ

ُەهّْ ُێسێکیەّە رایکێػێت، پبغبى چوکی کراضەکە ُەڵْاضی ثە کًّْی ثبکێػەکەّەّ لەضەر زەّی راکػب ّ ّ ُەرصّّ 
ّْ، ّەک ثڵێی جەضتەی ضّْتبث. ثە تەّاّیی رّّت ّ لّْت. پێی تًّْضکرص لە صەرگبکە، کە ثّْە ُۆی سٌکبًضًی

هەرگی فێڵ ًەثّْ، . لًّْکە جگەرەیبى لەضەر پێطتی کْژاًضّەتەّە، ضّْک ثّْ، ُەرصّّ چبّی زەق ّضّْرُەڵگەڕاثّْى
  .ثە صاسەّە، سۆی ّاصەرًەصەسطت کە هرصّّە. یبى صەهبهکێک ثْ لەضە ضەرّچبّی

 

 

 

 

 

 

(18) 

 

ریکەیەک، لە ئبضوبًەّە ُبتەسْارەّە، سۆی سساًضە ّەکْ ًیػبًەیەک یبى ُەڵەیەک ، کۆترێک ، یبى ثبثڵییي کۆترەثب
ُیچ گْهبًێکی ( لەعەرەثی)هبهۆضتب . ًێْ کًْە ثبچکەیەکی ًبّەًضّەّەّ، ثەضەر ثێضەًگیە تبریک ّ ًتکەکەهبًضا کەّت

کەش ًەیتْاًی ثەصرۆی ثشبتەّە، ثەالی ئێوەّە (. ، هي لەم جۆرە هەضەالًە غبرەزام(ئەهەکۆترە ثبریکەیە)ًەثّْ
ّێک ثّْ، لە ئبضوبًەّە ثۆهبى ُبتجّْ، ًەهرصّّ ًبغتي ثّْ ًە ًۆرە ئبزارێک، ثگرە هەضەلەیەک ثّْ ثە ضەرهبًضا رّّصا

ُبتجّْ ّ کەضیع رچبّی ًەکرصثّْ، کۆترەثبریکەکە ُەڵفڕی ّ سۆی صەکێػب ثە صیْارەکبًەّە، هبهۆضتب ثبًگی کرصّ 
ْەّە، صەاللەیەکی ًەصۆزیەّە لێی رەت ثێ، صیبرثّْ چّْە الضبیی گوەی کۆتری کرصەّە، کۆترەکە لە زیٌضاًەکە ًسیک ث

لْژثٌێک ّ لێی سەّت، ُەرکە پبضەّاًەکبى ُبتي سۆی کرص ثەیەکەم زیٌضاًضا کە صەرگبکەی کرایەّە، ثەّ جۆرە ثّْە 
سێرا ، پبضەّاًەکبى ئبگبیبى لە ثًّْی ًەثّْ، ، ئەّاى عبصەتیبى ّاثّْ لەگەًە غۆرثبکبى صاثٌێي ّ ( هذەهەص)هیْاًی
ّەکْ هٌضاڵ صڵی سۆظ ثّْ، لطەی ثۆ کۆترەکە صەکرص، پێی صەّّتیي ئەّە ًیػبًەی لەصەرە ّصەثێ ( هذەهەص. )ثڕۆى 

صەثێتە ُبّرێوبى، هەغمی پێضەکەیي ثە . ثەسێْی صەکەیي ّ ًبّێکی لێ صەًێیي: )ثبیەسی پێجضەیي ّ ثیکەیي ثەًبهەثەر
هبهۆضتب (. ۆ سیساًەکبًوبى، لەّاًەیػە ثۆ چبالکْاًبًی هبفی هرۆڤیعجۆرێک کە ثتْاًێ ًبهەکبًوبى ثۆ ثەرێتەصەرەّە، ث

لەّاًەیە ثبغتر ّایە ّازی لێ ثێٌی فێری زیکری سْای ثکەم ، ُەهّْ کۆترەثبریکەکبى : )ّەاڵهیضایەّەّ ّّتی
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ەسػػە ە ثّْ ئبضبیی ثێضەًگ ثّْ، دەهبضەتێکی ثێْێٌەی ًّْاًض ثەراهجەر ثەّ ث(13)ژهبرە  -شِ  ثّْرا–(. سْاًبضي
ئبزاصی ، ئەی ئبزاصیەکەهبى، ُبتی ثۆ : )هذەهەص کبتێ سْارصًی صەصایێ ّ پێی صەّّت( ًبّی صەًێیي ئبزاصی)ئبضوبًیە 

هي صڵٌیبم کە ًیػتٌەّەی تۆ لەم غْێٌە رێکەّت ًیە، صەثێ کێ تۆی ًبرصثێت؟ ُەرصّّ . الهبى ّ ًبهەت ثۆ ُێٌبیي
ثەاڵم فەالدی صراّضێی (. ّاتە سْا سۆی تۆی فڕێضاّەتە ئەم چبڵەّەلبچەکبًت ًە ثبزًگ ّ ًە ًبهەیبى پێْەًیە ، کە

ئەی کۆترەکەم ، ئەی ضًْجْلی ئبغتی ّ سۆغی ، ئەگەرچی :)ثّْ ، زۆرتر هەیلی گۆراًی ّّتٌی ُەثّْ ( 14)کە ژهبرە 
ئێوەیع ئەهرۆ لێرەیت لەثەر ئەّەی سْا ثەزەیی پیبُبتیٌەّە، چًْکە لێجْرصًێکی غبُبًە ئێوەی گرتّْەتەّە ، 

پەًضۆلە لطەکەرەکەهبى تێِەڵچّْ ، (. ئەًجبهەکەی ثەرپرضیبری کرصەّەیەک ًیي، کە کەضبًێکی صیکە کرصّّیبًە
صاة ّ ًەریتی ثیاڵت ّاًیە پەًبثەرێتەثەر کۆتر ثۆ ًبهەثرصى، ئەگەر ُبتّْ رۆژێک ثەر لێجْرصى : )ثەضّْرثًّْەّە ّتی

صًی ثبغوبى صەصەًێ ّ پسیػک صێت ثۆ تەهبغبکرصًوبى، چًْکە لەّ کەّتیي، یەکطەر صەزاًیي ، چًْکە ئەّ کبتە سْار
غْێٌە صەرصەچیي ّ صەثێ تەًضرّضت ثیي، ثەاڵم ضەرەڕای ئەم ُەهّْ غتەیع، ئەم کۆترە لْتفێکە لە سْاّە ثۆ ئێوەی 

کە، چًْکە ثۆ صڵضاًەّە؟ ًەسێر ، ثگرە ئەهە رّّصاّێ: )هذەهەص ڕازی ًەثّْ لەّەی کە ّتی(. ُبتّْە ثۆ صڵضاًەّەهبى
: صەًگی ًبڕەزایی ثەرزثْەّە(. ئێطتب کەی لطەی لەگەڵضا ًەکرصّیي ثۆ الی سۆم گلی صەصەهەّە، ثۆ ُبّصەهی تەًیبیەکن

ئبزاصیی، کبتێک ئبزاصیت صەگەڕێتەّە، کبتێک صەچێتە ثەر رًّّبکی ّ ثەرەّ ئبضوبى صەفڕێت، تۆزێک لە ثبًیژەی )
غْێٌەی کە لێی لە صایک ثّْم ّ صایکوی لێضەژێت، لە هەراکػە، لەغبرە ، سبًّْەکە ثْەضتە، کە سبًّْەکەی هٌە، ئەّ 

. ثبًیژەیەکە ثە رەًگی غیي ثۆیبغ کراّە، ثەاڵم ئەّاًی صیکە ُەهّْیبى ثە ضّْر ثۆیبغ کراّى: )صّاجبر صەیٌبضی
کی لێیە، صایکن ُەهیػە صەرگبکەی کراّەیە، صاصەثەزیت ّ صەچیتە دەّغەکە، لەًبّەراضتیضا صار ضیۆیەک ّ جۆگەلەیە

ئبغمی ئەّ غْێٌەیە ّ، ثۆ ئیطرادەتی سۆی تەستی کرصّە، لێی ًسیک صەثیتەّە ّ لە ضەر غبًی صەًػیتەّە ّ 
ثەتەئکیض ُەضت صەکبت کە تۆ لەالی هٌەّە ُبتّْی ثۆالی ، ثەضە تەًِب ضەیری ثکەیت ّ لە چبّەکبًتضا ًبهەکەی هي 

، سۆغن صەّێی ، لەثەر هي ًیگەراى هەثە، ثە یبرهەتی سْا ّ یبرهەتی صایکە ثەًرسەکەم ، هي زیٌضّم : ) صەسْێٌێتەّە
زۆرجبر ثیرت لێضەکەهەّە ّ چەًض رلن لە سۆم صەثێتەّە کە ثەُۆی ئەّ کرصەّەهەّە سۆت . ئیوبًی ئەّ رزگبرم صەثێت

ەهەّە، ثە صەیساًی ئبزارم صاّیت، ئبگبت لەسۆت ثێ، ئەهەیبى گرًگە، ثەثرا ثچّْکەکەم ثڵێ ُەهیػە ثیری لێضەک
سْا ثۆ . یع ثڵێ لێرە فێری یبری کبغەز ثّْم، ُەرکە لێرە صەرچّْم ثۆی صەضەلوێٌن کە ئیتر هي ًبصۆڕێن(هبُی)

ُەریەکێک لەّاًیتریع صەیْیطت ّەکْ هي (. ُەهّْاًت ثِێڵێ، تبجی ضەر ضەرهبى ّ ضەرچبّەی ًبزّ ًیعوەت ّ رًّّبکی
ثە ّریبیەکی زۆرەّە لەضەر راًن صاهضەًب، لە . ەرگەضبتەکبًوبى ثێتثکبت، ًبهەیەکی صەصایە کۆترەکە ، کە غبیەتی ه

ثەثبّکن ثڵێ عەثضلطەالهی کْڕی : ) کبتێکضا صەًگی ثیطتراّ لە زیٌضاًەکبًی صیکضا ثە گْزارغتی زۆرەّە ثەرزصەثًّْەّە
. م زّاًە ثەرصەثنثە زّثێضەی صەزگیراًن ثڵێ چبّەڕێن کبت ، ثە. ُێػتب زیٌضّّەّ، لەالی تەًیػت پبضەّاًەکەّەیە

لە ( سسەییر)ّ ضەالم ثکە لە ( ضشێرات)ثرۆ ثۆ . ّ ًْێژ ثۆ رۆدیبى ثکە( تبزا)ضەرصاًی گۆڕی صایک ّ ثبّکن ثکە لە 
رێکشراّی لێجْرصًی . زەهبّەًضکەیبى ًبثیٌن. ثە فبتیوەی سْغکن ثڵێ ثب غّْثکبت ثە کْڕە هبهەکەم. یبریگبی گۆڵفەکە

 .بى ئبگبصار ثکەرەّە لێرەًێْ صەّڵەتی لە ثبری گْزەراًو

 .ئبزاصیەکەت پیرۆز ثێت..ثفڕە ، ثە ئبزاصی ثفڕە -

 .لە ثیرت ًەچێ ثچی ثۆ هسگەّت تب چەًض جبرێک ًْێژی غبیجوبى ثۆ ثکەى ثۆ ئەّاًەی ئێوە لێرە لەًبچّْى -

ثۆ ئەّەی ًوبیػی ئەگەر چّْی ثۆ هسگەّتی فەًب لە هەراکع، ثۆالی راُێٌەری کۆتر ثڕۆ ، ئەّ کەضەی رایبًضەُێٌێ  -
 ..غبًۆ ثکەى، ُەرکە صەتجییٌێ صەزاًێ لە کْێْە ُبتّْی ّ ًبهەکەیع چیە کە ُەڵتگرتّْە
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ثەاڵم هي ُیچ غتێکت پێ راًبضپێرم ، ُیچ ًبهەیەکن ًیە کە ثە تۆیضا ثیٌێرم ، یبى ثە ثبرێکی صیکە، کەضن ًیە تب  -
کۆترەکبًی صیکە ثڵێ ئێوە چبّەڕّاًی ُبتٌی  ًبهەی ثۆ ثٌێرم ، ثۆیە ثڕۆ ثۆ کْێ صەڕۆی ّ کْێت ثْێ ّ ثە

 .(ئەّاًیػیي

چبڵەکە ّەکْ ثبزاری رۆژی هەزاص ّاثّْ، ُەهّْ لطەیبى ثۆ ئەّ کۆترە ثەصثەستە صەکرص، ّەک ثڵێی صەیتْاًی ئەم ُەهّْ 
بتێک ، ًبهبًە ُەڵگرێت ، ثۆم ًەثّْ ثبضی گەهژەیی ُەڵطْکەّتیبى ثکەم، چًْکە سۆم یەکەم صەضپێػشەر ثّْم ، ثۆ ض

ّڕێٌە، ژاّەژاّ ّ گْزارغتی ُەڵەت ّ پەڵەت ّ ّێٌەی . ّاصیبرثّْ کە زریبًێکی غێتی ُەڵیکرص ثەضەر گرتّْسبًەکەصا
کۆترەکە ئیضی ثبڵٌضە ًەثّْ، ثگرە ثّْە کەضێک ّ ُبتجّْ ًبهەکبى کۆکبتەّە، کە ثەرەّ ُەهّْ ئبلبرێک ّ .ثێِّْصەیی

، ُەرکە صەرگبی زیٌضاًەکە کرایەّە ، ثەرەاڵم کرص، لەترضبًضا ضّْڕی ثۆیە رۆژی صّاتر . ًبّچەیەک رەّاًە صەکراى
ثیرهبًضەکرص، ُەرکە ثیرهبى کەّتبیەتەّە ثسەهبى . سْارص پبغبى پبضەّاًێک گرتیەّە ّ ثەرەّ صەرگبکە تّْڕیضا

 .صەُبتێ، صڵٌیب ثّْیي کە هەیٌەتیەکبى هەزًي

 

(19) 

 

( هرصى لەثەر سۆغەّیطتی)عبصەتیع ّاثّْ صەّّترا . ضا ًەُبتجّْهرصى لەثەر لەثسی ، هەضەلەیک ثّْ ثە ثیری کەض
لەثەر ئەّەی ًەیتْاًی پیطبیی ثکبت، چًْکە صەیِێػتەّە ، یبى ثە ( ثّْڕاش)، (هرصى لەثرضبى ّ تیٌّْاًضا)یبى 

تب ّەکْ ّاتبیەکی صیکە، ُێسێک لە ًبّەّەی ُەثّْ، رێگری ثّْ کە پیطبیی ثکبت، رۆژ ثە رۆژ پیطبییەکە صەهبیەّە ، 
ی ثەضتەزهبى جْرئەتی ئەّەی ًەثّْ صەرصەضەری سۆی ثبش کبت، ئیضی سْارصًی (ثّْڕاش)کۆًکریت رەق ثّْ، 

ًەصەسْارص ، پیێْاثّْ کە ثەّە رزگبری صەثێت ، لەّەی کە لە گەصەیضا کۆهەڵ ثّْە، تب هەضەلەکە لە صەرەلەتی ئەّصا 
پبغبى تب رۆژێکیبى ًبڵەیەکی صّّرّ صرێژ ّ ثە . ە صیْارەکەًەهب، ئەّەثّْ صەًّْزایەّەّ ثە ُەرصّّ لبچی صەیضا ل

گرهەی لێ ُەڵطب، تب ّایلێِبت پبضەّاًەکبى ثە صەًگەّە ُبتي ، ُیچیبى ًەکرص، تەهبغبی دبڵەتەکەیبى صەکرص ّ 
سەریکە ثە : )کەّتٌە دیلکە دیلک، ُەرچەًضێک پێکەًیٌکەیبى ثەرزثّْایەّە، ثّْڕاش یع ثە تًّْضی صەیمیژاًض

ەکەی سۆم صەسٌکێن ، ئیضی ثڕضتن لێجڕاّە، صەرهبًێکن ثضەًێ ، تکبتبى لێضەکەم، ُەر غتێک ثێ ثوضەًێ ثۆ گّْ
ّەاڵم ًەثّْ، رۆیػتي ّ لە صّای سۆیبًەّە صەرگبکەیبى صاسطت، ُێػتب (. جّْالًضًی ئەم تۆپەڵە چیوەًتۆیە

 !(ًکە گّْی ًبیەتثێساری کرصّیي چْ: )پێکەًیٌەکبًیبى ّ تْاًج ّ ًْکتەکبًیبى صەثیطتراى

تەهبغبکە ّەرە سەریکی گّْ صەرُێٌبًی ئەّ ثیي ّ ثە کەّچک لە ! لەضەری ئەّەیػەّە صاّای یبرهەتیوبى لێضەکبت -
 !لًّْیەّە، تفّْ

 ..ثەضە ّازثێٌە لطەکەت تّْغی ئێڵٌجن صەکبت -

ێت ّ ئبراضتەی ئەگەریع ثە ئەًجبهی ئەّە ثورێت، سەیبڵی ئەّە صەکەیت کە لْهبًضار راپۆرتێک ثٌّْض -
 .هرص لەثەر ئەّەی ًەیتْاًی گّْثکبت( 13)ضەرکرصایەتی ئەرکبًی ثکبت ّ ثبضی ئەّ ثکبت کە کەضی ژهبرە 

 !..ثە راضتی ئەهەیبى صۆسێکی گّْاّیە -
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ثیگرە، ئەّەتب سۆت ثریٌضار )دطێي تْاًی لە کلکی گطکەکە کەّچکێک صرّضت ثکبت ، کە لەالی سۆی ُەڵیگرتجّْ، 
 .(گتر ئەّەی ُێوي ثیتگرً. ًەکەیت 

ُەهّْهبى لە دبڵەتی چبّەڕّاًیضا ثّْیي، ثیرهبى صەکرصەّەلە ضبیەی ئەّ ثێضەًگیە زۆرەصا، لەّ کبثرایەی کە 
ریشۆڵەکبًی گیراثّْى، گەرچیع چبرەضەری تەًِب پێْیطتی ثە ُەڵگرتٌێک ُەثّْ، یبى تۆزێک رۆًی گەچەک ، ثەاڵم 

ُەر یەکێک لە ئێوە ثەصثەستی سۆی . ڵێکضا ثّْیي ثۆ ئەّەی لەًبّثچیيلە کرۆکی ژیبًضا ًەثّْیي ، ثگرە لە چب
ُەثّْ، کێ صەیّْت ئەّ کبثرا ثەُێسّ غبسبّی ّ ثتەّە، رۆژێکیبى ضکی ّەکْ تۆپ ُەڵضەزەپێت ؟ گْێن لێی ثّْ ، 

ى لە سۆ ثەاڵم صەتْاًیي ئبگبهب. سەیبڵی صۆسەکەین صەکرص ّ ترضن لێضەًیػت، ئەهەیبى تّْغی ُەریەکێکوبى صەثێت
ثۆیە لەّ رۆژەّە ثریبرهضا ثە پێی تْاًب ثە رێک ّ پێکی . ثێت، ُەهّْ رۆژێک ًەغەّیبتی ثێ تبم ّ لەزەت ثشۆیي

تۆزێک ّەرزظ ثکەم ، هەّصاکە رێگەی ئەّەی ًەصەصام کە زۆر ثجّْڵێوەّە، ثەاڵم ثە صاًیػتٌەّە یبى ثە چیٌچکەّە 
ۆهضا ثجّْلێوەّە، ضەرەڕای ُەًضێ راُێٌبًی ئبضبیی ّ ثەضّْص، ُەّڵوضەصا لبچ ّصەضتن ثجّْڵێٌن ّ لە غْێٌەکەی س

ثکەّهە ضەرپػتن ّ لبچن ثشەهە ضەر صیْارەکە، پبغبى ًسیکیبى ثکەهەّە لەضەرەسۆ ، ئەژًۆکبًن صەًّْغتبًەّەثەرەّ 
ّ پبغبى چْارهػمی صەڕۆیػتن ، ّەکْ لبز ، لەم صیْارەّە ثۆ صیْارەکەی ثەراهجەر ، گرًگ ئەّەثْ. ًبّتەًگبم

هبضّْلکەکبًن ثجّْڵێٌن ، ثّْڕاش، لًّْی سۆی صڕیجّْ چًْکە ثە تًّْضی پبرچە صارەکەی جّْالًضثْەّە، ئەّەثّْ 
لە ضبتەّەستێکضا تّْغی ًّْزەیەکی تّْڕەیی ثّْ ًبڵەیەکی . سْێٌی ثەرثّْ، کەچی لە پییطبییەکەی رزگبری ًەثّْ

بًضّّیی لە ُۆظ سۆی چّْثێت ّ ثۆ رۆژی صّایی هرص، ثەلیژەی ثۆ کرص ّ، ثەرثْەّە ضەر زەّیەکە، صەثێ لەثەر ه
لەگەڵ هرصًضا لًّْی غل ثْەّەّ ُەرچی لە لەغیضا ُەثّْ ُبتە صەرەّە، ثۆگەًیەکی تبضێٌەر صەُبتەصەرەّە لە سْێٌە 
تێکەڵ ثە پیطبییەکەیەّە، کبتێ پبضەّاًەکبى ثەّ دبڵەتەّە چبّیبى پێکەّت ّازیبى لە پێکەًیي ُێٌب، صەم ّ لّْتی 

صەتْاًرا رزگبری ثکەى ، ثەاڵم ّاهبًساًی ئەهە فێڵێکە لە : )ۆیبى گرت ، ثە ُەًضێ پەغیوبًیەّە پێیبًّْتیيس
سۆتبى صەزاًي ثّْڕاش ثە گبڵتەّ گەپەکبًی ًبضراثّْ، لە کْێ ثساًیي کە لەثسی لە ًبّی صەثبت؟ . فێڵەکبًی ئەّ

  .(ار ّیطتی کە ئێْەیع غبیطتەی ئەم گّْە ثيثەُەردبڵ، صەثێ ئەم ُەهّْە پبک ثکرێتەّە، یبى ئەگەر لْهبًض

ئبیب ئەم ُۆیە ئبگبصارکرصًەّە ثّْ یبى ثەزەیی ثّْ؟ لە صەهی یەکێک لە پبضەّاًەکبًەّە پێوبًگەیػت ، کە ئیتر 
ضەیریی . لەهەّصّا سْارصًەکە لەگەڵ صەرهبًێک تێکەڵ صەکرێت ، ئیضی صّای ئەّە رّّصاّێکی لەثسی کْغٌضە رّّیٌەصا

ُەڵْێطتەکبى ّایلێکرصیي کە ُەضت ثەسەم ًەکەیي ، لەراضتیضا سەم ُەضتێکی ثبّ ًەثّْ لەالی ئێوە،  ُەًضێ لە
ُەضتوبى ًە ثەسەم صەکرص ّ ًە ُەًبضە ضبرصی لەالی ئێوە جێگبی ًبثْەّە، ئەگەر یەکێکوبى سۆی ثضایەتە صەضتی 

چًْکە . ێت کە لەًبّجەرگەی ژیبًضا ثێتچًْکە کەضی سەهجبر ُەهیػە ثۆی صەرەسط. تەڵەی ًبضۆریەّە، لەًبّ صەچّْ
تەًبًەت ئەگەریع تّْغی هەرگەضبت ثّْ، ُەهیػە لێرەصا کبتێک . سەم ضبتێکە لە ژیبًی ّ دبڵەتێکی ُەهیػەیی ًیە

چًْکە سەم کەهتریي ًبسۆغی ثّْ . ثەاڵم ئێوە تْاًبی ئەهەهبى ًەثّْ. ُەیە کە لەثیرچًّْەّە غْێٌی سەم ثگرێتەّە
چًْکە کەش گْێی . پێکی ثچّْک ُەًضێک ثە هەی لێی صەرثبز صەثێت ، لێرەصا هبفی گریبًوبى ًەثّْثۆ ئێوە، ُەر کۆض

ًەصەصا ثە گریبًەکەی تۆ ّ ، کەضیع فرهێطکی تۆی ًەصەضڕیەّە، ُەر کەضێک سۆی صاثبیە صەضتی گریبى، صەیساًی کە 
ئەّ غەّە ُەضتکرصى . هەرگ صەیلێطێتەّەرۆژاًێکی کەهی هبّە، فرهێطک ضەرّچبّی ئەّی صەغْغتەّە، کە ثەم ًسیکبًە 

 لە هەرگێک ثجّْى؟ ثە ّالیعن لە صەضتضا، تۆ ثڵێی ثە ئبگبثّْم یبى ئەّەتب سەًّێکی ثێِّْصاًە ثّْ غتەکبى تێکەڵ
 صّّای ثە ئێػەکەهضا ثە لەضەرە ّێٌەکبى پبغبى. ثّْ تەڵز ّێٌەکە زیٌضّّ؟ ُێػتب پەپّْلەی ثە ًەسػراّ ضپی جلێکی

 لە ثڵێن، ئەهەیع صەغجێ گًْضەکەم، ثۆ صەرۆم، صەضت لەضەر ثەرەّسْار، ضەرێک سبًّْ، ، صەضتبڕ: ) تيصەُب یەکضیضا



یهوشاوهدرهوتاریکییهئه  
 

65 
 

 تْڕصەصرێوە صەثیٌن، چی ضەرهە، ئەّە صەضّْرێتەّە، صەضتبڕەکە چەهبیەّە، زەّیەکە ضەر، کەّتٌی ، چبڵەکەصا
 صایکن راصەکەم، هبڵەکەصا ُەهّْ لەًبّ کە،ًسی لەم پیر، زەیتًّْێکی صار ّّغکی غْێٌەّارێکی دەّغەکەّە، ًبّەراضتی

 غەپۆلی ضەر صەکەّهە ًبثیٌێ، هي کەش ، صەثیٌن ُەهّْیبى صیبرًین، هي جەژًە، رۆژی صەرًبیەت صەًگن صەکبت، ثبًگن
 ئەّەی ثۆ صەگیرێت، سۆر جبڵجبڵۆکەیە، ئەهە سۆغیە، صەگەڕێن، صەریبّە ثەصّای ، صەگەڕێن جۆگبیەکەصا ثەصّای ئبّ،

 هێسەکەّ صەچٌەضەر سْغکەکبًن ، صاصەگیرضێٌێ ثشّْڕ صایکن ًیە، سەّ لە دەزم صرەّغبّەکەیەّە رًّّبکیە بًّ ثکەّهە
 گڤ راصەکێػن، سۆم لژی صەکەّێت، صاًن ضێ ثەجبرێک صەگەزم، راضتن صەضتی( گیرام: )صەڵێ یەکێکیبى. صەکەى ضەهب
 ّ صێي تێضا هێرّّلەیە، صەڵێن رغکە، ًە ّ ەضپێیەئ ًە ًەسێر صەزێت، ریػوضا لە هێرّلە لێٌبکەّێت، تەڵێکی ثّْە،

 لەضەر رەظ ثەرصە پەلەیەتی ثڵێی ّەک تێضەپەرێت، ًسیکەّە لە هەرگ صەگرێت، سۆی راصەّەغێٌن، ریػەکەم صەرۆى،
. صەکەّێتەسْارەّە غتێک ُەهّْ ّ پێػضەکەّێت صەضتبڕەکە صیکەیەّە، تبیەکی صەسەهە ئەًگْضتیلەیەک تەرازّّە، تبی

 ثضاتێ، ثەرصەّاهیبى تْاًبی کە لێضەکبت یبرهەتیبى صاّای صەگێڕێتەّە، ثۆیبى ثّْییبى هبًضّّ ّ ژیبًیبى چیرۆکی
 ّ زۆر ژًبًێکی صەکرص، تەّافەی ئەم کە ًەثّْ، تەًِب ثە ئەّ ثکەم، ثێسار صایکن ًەهضەّیطت ّ صەهبهەّە ثێضەًگ
 صراّضێیەکوبى ژًە ًبثّْ، هٌضاڵیبى کە صیکەیع اًیئەّ ّ عبزەة کیژاًی ّ ضّْتبّ جەرگ صایکبًی ّ ثەصثەست زەثەًضی

 فرۆغتي، ثۆ ثکەى سبًّْیەک ضەیری ئەّەی ثۆ ثرصثّْ، هێرصەکەیبى ُبتجّْى کەش صّّ. ًەهبثّْ هێرصەکەی ُەثّْ
: ّتي پێیبى جبرێک چەًض لەّێ پۆلیص ثەر ثرصە پەًبیبى هٌضاڵەکبًی. ًەگەڕایەّە ئیضی ّ رۆیػت ثّْ، صەاڵل چًْکە

 ثّْ، رفێٌضرا کبثرا کە صەیبًساًی ُەهّْ(. صەکەیٌەّە ئبگبصارتبى ُەثّْ تبزەیەک ُەر ّ ثەرصەّاهە ڕاىگە کە) 
 پەیْەًضی تێْەگالثّْ، غّْهضا کێػەیەکی لە کە ئەّەثّْ تبّاًەکەی گْایە صەیبًّْت چبڵیکەّە، تّْڕصراثّْە
 کبثرایەکی ُی کە گرتجّْ، ثەضەرصا صەضتی تصەضەاڵ ثە ضەر رۆیػتّْی صەضت پیبّاًی لە یەکێک کە ُەثّْ ثەفیلێکەّە

 جبرێک چەًض ثیفرۆغێت، کە سبّەًەکەیەّە لەالیەى راضپێرصراثّْ. صەرکراثّْ هەغریت لە رەّغت لەثەر ثّْ ثیبًی
 ًیە، فەرەًطیع کبثرای هْڵکی ّ، ًیە فرۆغتي ثۆ ئەّە. لەثیرکبت هەضەلەکە ّایە ثبغتر کە کرصثْەّە ئبگبصاری

 ّەلیەی دەّت ئەّ ضەرصاًی ُەیٌی رۆژاًی ثّْ، صراّضێوبى ژًەکەی.. ًەهب صیبر ّ ّەرًەگرت راضت ثە ئبهۆژگبریەکبًی
 ثۆ هێرصەکەهن ّ ثکرێت لەگەڵضا ئیٌطبفن ثب:)  ئبغکراثکەى ُەق لێضەکرصى صاّای ّ صەکرصى لەگەڵضا لطەی ّ صەکرص

 ّ چبّەڕێن ئەّەتب ئبهبصەکرصّە کفٌەکەین ، ەهبّەً سەّم کەًەّە، ئبگبصارم ثب کْژراّە یبى هرصّّە ئەگەر! ثگەرێتەّە
 ًەثّْە هٌضاڵوبى صەکەیي، زەهبّەًض ضەرلەًْێ یەکەم رۆژی ّەکْ ُبتەّە ئەگەر ، کرصّّە ئبهبصە زەهبّەًضیػوبى ژّّری

 .ثشْازى غەفبعەتن پێغەهجەر لەالی کۆتبیی تب ثەاڵم ،

 

 کەش لێرە لەکۆێیە، هێرصەکەم ثساًن ئەّەٓ ثۆ صێتەصەرآ، ىئبراهگبکبًتب لە ُەیە رًّّبکیەکن ُەیە، ُەلن ضەرچبّەی"
 هەزارەکە، لەپەًجەرەکبًٔ یەکێک غیػٔ لە لفڵێکیضا" ترضٌۆکي پیبّاى لێرە. ًبصاتەّە ّەاڵهن کەش ًبگرێت، لێ گْێن

 ًآثسا ئەّەٓ ثۆ صەُبت پێٌجػەهوەیەک رۆژی ُەهّْ راکێػەرەکەّەّ کًْی فڕێضەصایە ّکلیلەکەی صاصەسطت لفڵەکەٓ
 صّآ تبریکەغەّصا لە. صەگەڕێٌێتەّە ثۆ هێرصەکەٓ چبرەًّْضەّ ًیػبًەٓ ئەّا کراثبیەتەّە ئەگەر کراّەتەّە، لفڵەکە

. پەیبهەکەیە ئەهەیع ثێت، ًەسۆظ صایکن صەثآ ًبرصثن، ثۆٓ ئەّ لەّاًەیە ًەثّْ، صایکن ئەّە صەکەّتن، تبرهبییە ئەّ
 هێرصە ثەصّآ کە ژًەٓ ئەّ ّ صایکن صڵٌیبثن، سۆم دیضضەٓ لەم تب ،کۆثکرصایەتەّە زیبترّ زیبتر سۆم سْصٓ صەثّْ

 لّْڵەهضا ثێضەًگییە لەّ ُەرصّّکیبى کەّتّْم، ُەًگبّەکبًٔ صّآ کە تبرهبییەکە ّ صایکن صەگەڕێت، ًّّجّْەکەیضا
 ضەرلەًْآ ّم،صڵٌیبثْ لەّە ًەسۆغە، صایکن: رەّیەّە گْهبًێکن ُەهّْ ثەُێسثّْ، زۆر دیضضن ، کرصم صە ثۆ لطەیبى
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 ئبزارٓ. ُەڵگەڕاثّْى ضّْر ُەرصّّچبّٓ زەرص رەًگ ثیٌٔ صایکون ضەرّچبّٓ. ئێػبّیەکەهضا جەضتە ثەضەر کەّتوەّە
 ئەّ ثەُبّڕێتٔ صەثّْایە ُبتجّْ، کبریگەر ًەسۆغیەکٔ تّْغٔ صایکن ًەسێر، ًەثّْ، ئبضبى ًەسۆغیەکٔ ُەثّْ،
 رّّدبًیوضا، رێگبٓ لە لەّلۆًبغەصا. ثکەم ثەرگرٓ ئەّەٓ ثۆ ثضاتآ سۆڕاگرینّ ُێس زیبتر ئەّەٓ ثۆ ژیبثبم، ّێٌەیە

 ُەر ثەرصێک، ُەر ثەاڵم ًیە، ضّْصٓ گبزًضە کە غْێٌەٓ لەّ سۆغەّە، تەًیبیٔ گْهەزٓ ثە سۆهکرص لەسۆهەّە ُەر
 ُەًضێجبریع ثەسۆثّْ، ثڕّا ُەًضێجبریعّ  صەکەیت ثەصٓ تیبضّْک سْصٓ ئبّێٌەیەکەّ. ثێضەًگیەک تۆزە
. صەثەم ثۆ پەًبٓ کە ثّْ ًِێٌیەم ثبسچە ئەّ ثّْ، هّْتڵەلەکەم ًِێٌیە ثّْ، ضێجەرم گْهەزە ئەّ تًّْض، ّْڕهبّێکّٔال

 ثەرەّ ثەجێضەُێڵن، لەغن کبژٓ سۆهەّە صّآ لە رێضەکەم، پەًجەکبًن ًّْکٔ ضەر لە ّ ثەجێضێڵن زیٌضاًەکەم
 غەّەکبًضا ّلەتبریکتریي ضەرصەرکرصًن کە صاتەپیْە، کیعُەًضێ صەفڕم، ثەریٌە سبًّْە ئەّ سۆرەتبّٓ ثەر ثبًێژەکبًٔ
 لەّ ڕەغەکە، ثەرصە لە ثیرکرصًەّە ثۆ ُەثّْ زۆرم کبتٔ لەّآ صەگەڕێٌێتەّە، ثۆ لەرێگب ثًّْن ثەرصەّام ئبرەزّّٓ

 ۆزىپیر غْێٌٔ غْێٌبًە ئەم ُەڵجژارص؟ هەکەّهەصیٌەم کبثە، ثۆچٔ ثضەم، تبئەًجبهٔ کرصثّْم ثەتەًِب سۆم کە گەغتە
 .ثّْم پەرّەرصە لەضەرٓ کە ئبییٌەٓ ئەّ ثەپآٓ

 ئێوەیەّ تبیفەًّبضٌبهەٓ ئیطالم کە صەّترێت ثەگْێوضا چەًضجبر ثەاڵم کەضبیەتیە، هەضەلەیەکٔ هٌەّە ثەالٓ ئبییي
 لەًْێژکرصى ّازم ثّْم( ُەرهْهْ)لە کبتآ سْصایە، سْڵمبًضًٔ ثبغتریي ئەّجْاًترەّ پێکضێٌیي، ًەتەّەیەک ئێوە
 صەرچّْە ثۆ ُێْاغن هرصًٔ فەرهبًٔ لەّەتەٓ. صەثن گْهبى تّْغٔ ُەًضێجبر ثەاڵم ُەثّْ، ثەسْا ثڕّام ثّْ،ُێٌب

 ّ کەراهەت ریطْاکرصًٔ ّ لەهەرگ ثّْى ًسیک سْاًەُێٌبّە، لەزیکرٓ ّازم صاثڕزێت، جەضتەم کە ثەّەٓ
 .ثگرم سۆغە ێسیەصّّرەپەر ئەم کەرێگبٓ لێکرصم ّآ لەصەّرهبًضایە، کە ًبجۆر چەّضبًضًەّەٓ

  چبّلرژالڕ ئبّ ثیرێکٔ لەًبّەڕاضتەکەیضا صّّاى، یبى لیوۆ صرەستێکٔ پرتەلبلڕ، صار ُەًضآ: ضبصەیە ثبسچەکەم
 ُیچٔ کە ژّّرە ئەّ ُەثّْ، صەثبرێت، ثبراى ئەّکبتەٓ یبى ضبرص رۆژأً ثۆ ًّْضتي ژّّرێکٔ ّ چڕ گژّگیبیەکّٔ

 رۆژ رًّّبکٔ کبتآ. کراّە کەفوبلڕ غیي ثەگەچٔ صیْارەکبًٔ. تیبیە کٔضەریٌێ ّ لێفەیەک ّ ًْێٌێک تەًِب تیبًیە،
. صەسۆم ثبسچەکە لەضەّزەٓ ژەهێک صاصێت، ئێْارەیع کبتآ. سْێٌضًەّەّە ثەالٓ صەچن ّ صاصەگیرضیٌن هۆم صّّ ًبهێٌآ،
 ئەهەیع ، یِێٌآصە سۆیضا لەکبتٔ رۆژآ ُەهّْ ًبدیەکەیە، سەڵکٔ ژًەجْتیبرێکٔ صەُێٌآ، ثۆم پیرەژًێک ًبى ثەاڵم

 ثۆ ثن، ًیػتەجآ لێی ثّْ لێ دەزم ُەهیػە کە غْێٌەیع ئەّ صەثیٌٔ، پێْەٓ کەسەًّن ژیبًەٓ ئەّ ًِێٌیەکەهە،
 کە ئەّەیە، صاّام ًبّآ، ترم ُیچٔ ًەهبّى، لێرە کە یبصثکەهەّە ئەّاًە ّ ًْێژثکەم تب تێڕاهبًەّە، ثەالٓ ثچن ئەّەٓ
 ّاز ئەّەٓ ثۆ صەثن، ئبهبصە صاصەپۆغێت، لەغن کە ًەثآ صیػضاغەکەم تەًِب م،ثکە ضّْک غتآ لەُەهّْ سۆم ًەثآ، ُیچن

 لەّازُێٌبًٔ زیبتر لەهەرگ لەثیرکرصًەّە صّّرًبسبتەّە هرۆڤ غتێک ُیچ رۆیػتي، ثۆ ئبهبصەثن ثِێٌن، لەُەهّْغتێک
 ثەاڵم ، ضەرکەّیي رگضاهە ثەضەر ثەکۆهەلڕ ئەّەٓ ثۆ دبڵەتە ئەم ثگەیٌە ُەهّْهبى کە ئەّەیە ثبغتر ًەثآ، هْتڵەق

 صاثچڕاّ صەم ُەڵضێرەکە.  هەرگي راضتەلیٌەٓ رّّٓ ُەرصّّکیبى ، ئبزارصا ّ ئێع لەگەلڕ ُێْاغٔ صاڕزأً ّ ًەسۆغیٔ
 ثەزەّیەکٔ کە زەّّیەکە کًْی ثچٌەصەرەّە، زیٌضاًەکەیبًضا لە ئەّەٓ ثآ رێیبًضەکرص لەتبریکیەکەصا ُەًضێکوبى ثّْ
 تەکبًضّە، لەسۆم زّڵن ثیرّ ّ زەهەى صەکەم ُەضت صەثن، سۆغذبلڕ صەثن لەثبسچەکە کبتآ. صەصا لْتی صاپۆغراثّْ تەڕ

 یەکەم صەثآ چًْکە صەهْیطت، کە ئەّەٓ لەثەر تەًِب ثبسچەکە ًبگەیػتوە ثەاڵم. ثّّْیي تّْغٔ کە ئبزارێک لەُەهّْ
 ئەهەیع. صیکە جیِبًێکٔ ثۆ ەثپەڕهەّ صەثن، ئبزاص تب ثن ضەرەسۆ لە یبى صەرەّە، ثێوە سۆم لەغەیتبًۆکەکەٓ

 ئەّە ثۆ ثێضەًگیع تەًِب صەّێت ًبئبضبیٔ ثبرّصۆسێکٔ ، سْص کۆکرصًەّەٓ ثرصًەّەٓ ثۆ ًەثّْ، ئبضبى هەضەلەیەکٔ
 ثیرچًّْەّەٓ لە ثّْم ضەرًەکەّتّْ ُەهیػە چًْکە تەّاّەتی، پڕثًّْٔ ًەگەیػتّْهەتە رۆژێک ُیچ ًیە، ثەش
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 ًەصەًّْغین، پآ تبڵٔ ئەغکەًجەٓ تەًِب صاًەئێػەیع صەصا، لەصەضت صاًەکبًن کە لۆًبغەٓ لەّ ثەتبیجەتٔ ئبزارصا،
 ثەر ّ ُۆصۆزە ثیرکرصًەّەّ لەگەڵیضا کە الیضەصام، رّدبًین ًوًّْەیی لە گەغتەکەم ثەرًبهەٓ لە ّ صەصام تّْڕٓ ثگرە

 ثەتًّْضٓ ُەرکە. ُەڵکێػن کبکیلەیەکن ُەّڵوضا چەًض ثّْ، ُبّثەظ ئەغکەًجەکەهبى. ثّْ هەدبلڕ گریکرصى
 لەکبتٔ صەکبت، زیبص تر ئەّەًضەٓ ئبزارەکە لێضەثێتەّە، ضبغی ثە لەهەاڵغّْم پبرچەیەک لەگەڵیضا رایضەکێػن

 صاًیػە ثەاڵم ثکەم، سۆم جەضتەٓ کۆًترۆڵٔ تْاًین ثبصاریضا ًۆرەٓ لەکبتٔ ّ تبضێٌەرصا زەرصەگەرهب ّ تەزیّْ ضەرهبی
 ئەلڵن ّ ضەرم ثیپبرێسم کەتْاًین غتێک تەًِب ثّْ، تەًی ئەًضام صّای لە ًضامئە جەضتەهبًٔ ثۆگۀً. پێضەصام کۆڵی
 غٌە ئەّ ثۆ ئبزاصین ّ زەیي ثەضەر ًەثي زالڕ کە ئەّەثّْ صاسْازین تەًِب ثۆیبى، ُێٌبثّْ لەئەًضاهەکبًن ّازم ثّْ،

. ثەپالًەکەیبى ًەصەصا گْێن ّ سۆم ثەرگریەکبًٔ ثەر صەثرصە پەًبم غەّاًەهضا، کسەٓ ترّضکبیە ئەّ ّ صەرەّە ثبیەٓ
 ثەصەهێکٔ ّ ثضەى لێ صەضتٔ صەیبًتْأً ّ صەیبًجیٌٔ کە ثیٌراّەیە غتە ئەّ جەضتە ثِێٌن، جەضتەم لە ّاز فێرثّْم
 ثەاڵم تەزیّْ، ضەرهبٓ ّ صّّپػک ثەر ثیشەًە ثکەى، ثرضٔ ثضەى، ئەغکەًجەٓ صەتْاًي ثکەى، صاسٔ صاسکراّ ثەئبگر
 تًّْضّتیژٓ ثەرەًگبرٓ ثەسۆصّّرگرتي کە ثّْ ئەّە ُێسم تەًیب. لەّاى ثەصّّرثێت زەیٌن کە لەّەٓ ثّْم ئەّە ّریبیی

 ثۆ ثەڵکْ. ًەثّْم ُەضت ثآ پێٌەصەرّ گْآ هي لەراضتیػضا ُەضتیبرین، ثەثآ گْێضاًن، ثەثآ صەثّْهەّە، جەالصەکبى
 ٌەصرثێت؟گْێپێ صەثآ ئێوە لە ُەریەکێک چۆى: صەکرص هەغمن ضەرکْتکرصًوبى تێپەڕاًضًٔ

 صیکە لەغتێکٔ صەڕژێت، فرهێطکت لەگەڵیضا صەڕّا، سْێي صەکەى، کْى گۆغتەکەت ژەًگبّٓ ثەغیػێکٔ صەچێژآ، ئبزار
 ثەّە. لەّە تًّْضتر لەئبزارێکٔ ثیرکرصًەّە رزگبرکەیت، سۆت ئەّەٓ لەضەر ضّْرٓ ُێسێکتەّە ثەُەهّْ ثیرصەکەیتەّە،

 ّ  کْرتشبیەًە رزگبرثًّْە ئەم ًەسێر،. ثیرثکەیتەّە ضپٔ لەهرّارٓ یبى رژاّ، سػشبضٔ لەکێڵگەٓ کە ًبثآ رزگبرت
 ّ  ئێع سێرا ثەاڵم کێڵگەکبى، ثۆ راهضەکرص لەضەرەتبصا صێتەصەضت، ئبضبًیع ثگرە ُەیە، ًِێٌٔ ثەتۆزێک پێْیطتٔ

 لەئبزارێکٔ صەثێ ثەثیرکرصًەّە تەًِب ئبزار رەّیٌەّەٓ کە کرص ُەضتن ئەّکبتە ُەر چبڵەکە، ثۆ صەیگەڕاًضهەّە ئبزار
 سۆٓ غتآ ثەُەهّْ ًەُبتّْە، ثەضەر سراپەیەکٔ ُیچ هێػکن سۆغجەستبًە. لەّ ترضٌبکترثێت ّ  لەسۆٓ تًّْضتر

 ّغەکبى دیکبیەتٔ ثّْ ئەّە هي تبضەٓ صەُۆًیەّە، لێ دیکبیەتێکن ثیبًّْتبیە، ُبّڕێیبى کە ّغەیەک: ثەُێسصەکرص
 غْێٌێکەّە چ لە صەًکبًە ئەم کە صەکرص، ئەّەم سەیبڵی صەهبهەّە تضەعب چەًض( لبّە) ّغەی ًوًّْە ثۆ ثضۆزهەّە،
 چۆى ّ ُبڕیٌٔ صّاجبریع کبرکرصًی، ثۆ ثەضە کە ثڕەٓ ثەّ پەیبثّْ کۆکرصًەّەٓ ثیرۆکەٓ چۆى. صەیضۆزهەّە ُبتّْى،
 یبى ثەغەکرّە ٓسْارصًەّە صەرصەچێت، لێْەٓ کە غلەیەٓ ئەّ پباڵّتٌٔ ّ  پەیبثّْ رەغە لبّەییە ُبڕاّە ئەم کْاڵًضًٔ

 کەش ُەًضآ ثۆ ثەًگێک ّ جیِبًٔ سْارصًەّەیەکٔ ثّْە چۆى: تر غتٔ یبى ُێلضا صەًکە گەڵ لە تێکەلکرصًٔ غەکرّ ثآ
 صەًکٔ کە صەکرص رّّەکەم ئەّ کێڵگەٓ سەیبڵٔ ثبّ، ثّْە ُەهّْاى لەالٓ ثەاڵم. صیکە ُەًضێکٔ ثۆ ئبگبُێٌەر ثە ّ

 تب صەچێٌرا صرەستە ئەّ کە رۆژەّەٓ لەّ صەثژارص هبّەیەم ئەّ صا، ەکبىُەتبّی غبسە یبڵی لەضەر صەگرێت، ضەّز
 ثفەرهّْٓ ئەگەر غەکر، ثآ لبّەٓ فٌجبًێکٔ"صەڵێن ثیرکرصًەّە ثآ ّ لبّەسبًەیەکەّە صەچوە کە رۆژەٓ ئەّ ثەرەثەیبًٔ

 ّئەّ برەکبى،فرۆغیبرّکڕی ثبزًەٓ ُەرّەُب صەکەم، ًبّەًضەکبى ّ ّێطتگەکبى ّ گەغت سەیبڵٔ". ثێت سەضت ثب
 ثەرّثّْم ثبغتریي چۆى ،ّ صەکرێت رۆثْضتب ثە تێکەلڕ ئبراثیکب چۆى. صەکەى لبّە جۆرەکبًی چبرەضەری کە کبرگبًەی

 کە لەّەٓ صاّاکبرٓ زۆر ّ صەضڕۆى کە سەڵکبًەٓ ئەّ ثەرصەضت صەیشەًە پبغبى. الّە صەیشەًە ّ ُەڵضەثژێرى
 . "ُەیە ثەیبًیبًەّە لبّەٓ ثەجۆرٓ پەیْەًضٓ

 سەضت راثیکبٓ لبّەٓ فٌجبًە صّّ ُەڵٌبضێت لێی غبیەک یبى هیرێک ُیچ کە صەکەهەّە کۆغکێک لە ثیر 
 ًبپۆلٔ چێػتلێٌەرێکٔ ثەصەضتٔ ثرژاّەّ ئیتبڵیەکبى ثەصەضتٔ کە ًەسْاتەّە، ُبّرصەکراّە لەکۆضتبریکبّە
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 زۆر یبى ُۆیەکەیەتٔ لبّە ۆث جەضتە پێْیطتٔ کە صەکەهەّە تّْڕەیٔ لەچەسوبسەٓ ثیر ُەرّەُب. ئبهبصەکراثێت
 .سْارصًەّەی

 یبى ثرۆهْر، ثەهبصەٓ ثەیبًیبًوبى سْارصًەّەٓ لێرە صیبرە. ًبثن تّْڕەییبًە چەسوبسە ئەّ تّْغٔ صەهێکە
 ئەّ ثەر صەثرصە پەًبیبى( ُەرهْهْ)لە. ثێت ًەرم ئبهێرەکبًوبى ئەّەٓ ثۆ صەکەى، تێکەلڕ صیکە ُەرصەرهبًێکٔ

 هەًجەڵێکٔ ًبّ صەکەًە ضپٔ ثۆصرەیەکٔ جبرێک ُەفتەٓ ُەهّْ ّتن، پآٓ ێػتلێٌەرەکبىلەچ یەکێک ّەکْ رێجبزەظ،
 ُیچ صەغجآ صەکبت، ُەهّْغتێک تەگجیرٓ ضْپب. صەزأً ئەّەم ًەثێت، هۆڵەتەکبًضا لەکبتٔ تەًِب لبّەّە، گەّرەٓ
 لەالٓ یبى کبًوبىسێساًە الٓ ثًّْبیە، ضەرثبزگەیع لەصەرەّەٓ ئەگەر تەًبًەت تێٌەپەڕێت، ثەضەرصا غتێکٔ

 جەًگضا، لەکبتٔ چۆى ّەکْ ثّْیي ئەّ هْڵکٔ صا ئبغتٔ لەکبتٔ ثّْ، ئێػکگر لەضەرهبى ضْپب چبّٓ صا، ضۆزاًیەکبى
 هي کرصًەّەٓ غٔ هي ثە ضەثبرەت سْارەّە، ثکەّێتە پبرچە پبرچە جەضتە صەکرص ئەّەهبى پێػجیٌی ثّْیٌبیە لەکْآ کە

 ئەهەیع ، پػتگْێیشەم کە ثەالهەّە ًەثّْ زەدوەت زۆر لەثیرکرصثّْ، ەّیػنئ ثّْ، جەضتەم غبّثّْۀًّ غل یەکەم
 ًبضٔ صەرّّى زاًبیەکٔ. تبیجەتٔ ثەغێْەیەکٔ هەغریجیەکبًضا ضێکطٔ لەژیبًٔ گػتٔ ثەغێْەیەکٔ ثیرکرصًەّە ثۆ ثرصم

 کەّتّٔ ُەڵص لە ُەًضێ ضەرًجٔ کە ثّْ ئەّە ُەهّْٓ هەضەلەکەیع. ًەثّْم ضێکطٔ کبرّثبری پطپۆرێکٔ ّ ًەثّْم
 ثەپەرۆظ ّ ثەصثەست ضێکطٔ ژیبًێکٔ: ثّْم ئەّاى ّەکْ. ثّْیي ئەکبصیویب لە ُێػتب کە رۆژاًەٓ ئەّ صەصا، ُبّڕێکبًن

 صە کە لْهبًضاًەٓ ئەّ ثەچبکٔ ئێْاراًضا لە ثەتبیجەتٔ ثیرصەکەّتەّە، کْرتەکبًوبًن پػّْە ئبژەڵیبًە، ًیوچە ّ
 ثەثآ پەًگشْارصّەکەیبى، کەپتە ثەتبڵکرصًەّەٓ ثۆ ًسیکە، غبرە ئەّ ثۆ يثچ ئەّەٓ ثۆ ُەڵضەثژارص سْێٌضکبرٓ

 ثەهۆم ُەثّْ سبًّْیەک صێتەّە ثیرم ُەثّْ سۆٓ هبڵٔ ُەریەکێکوبى صراثّْ لەلەڵەم( گبًکرصى رّّسطەتٔ)ثە ًبًّبى،
 کەڵەکەکراّ ەضەرل لەفەرغٔ پڕیبى صیکەیع ژّّرەکبًٔ راسراثّْ، ضّْر ثەفەرغٔ ًبّەّەی دەّغەیەکی ثّْ، رًّّبک

 پڕێکضا لە صاًیػتجّْى، لەصەّرٓ کیژۆڵە چْارپێٌج صاًیػتجّْ، صا لەژّّرەکبى یەکێک لەثەرصەم لەڵەّ ژًێکٔ ثّْ،
 ضباڵًٔ صە کیژێکٔ لەضەرثّْ، چبیەکٔ کْپ چەًض ثّْ لەضەرصەضت ضیٌیەکٔ پەیبثّْ، لەضێجەرەکەصا ژًێک پیرێ

 ُبّڕێکبًن صەچّْى، ثەڕێْە ثەثێضەًگٔ ُەهّْٓ هەضەلەکبى ّْ،لەضەرث ثەُەًگْیٌٔ ًبًٔ ضیٌیەک ثّْ، لەتەک
: صەیْت ّ صەکرصیي ثبًگٔ سۆهبًەّە ثەًبّٓ لەڵەّەکە ژًەگەّاصە صەکرص، هبڵەیبى ئەّ ضەرصأً زیبتر هي لە فێرثّْى

 ًێْاى ەتەسطتّْ پەرژیٌیبى ّ  گبگەل. ًبکبت پآ رەدوتبى ضْپب. ضساصراثیت تۆ صەثآ صیبرًیي، صّّرّصرێژ هبّەیەکٔ)
 زۆر ّ صەچٌي ثەڕە رۆژگبرە ثەم کە صێتەّە، کیژۆڵەکبًوضا ثەدبڵٔ ثەزەیین هي! ثەصثەستیە لەم ئبٓ! ژیبًەّە ّ ئەّاى

 (..ثضەهەّە ّەاڵهیبى ثەچٔ هٌیع. صەثێت ضەرصاًیکەرهبى ئێْارە ئبیب صەپرضي جبریع

 ثۆ صەگێڕا چبّٓ ُەریەکەهبى صەسْارص، رەهبىکْلێ ّ صەسْارصەّە چبیوبى. صەکرص لطەهبى ًەثیطتراّەّە چرپٔ ثەچرپە
 ثۆٓ کە ئەّەٓ چًْکە. ُەڵجژێرێت سۆٓ لْرثبًیەکەٓ صیکە ثەثبرێکٔ یبى ُەڵجژێرێت، سۆٓ صۆضتەژًٔ ئەّەٓ

 کیژە کرآٓ ثەپەلەثّْیي، هەضەلەکە ثەجێکرصًٔ ثۆجآ ُەهیػە. صەصا ئەًجبهبى ثەغپرزەیٔ پەلەّ ثە ُبتجّْیي
 هۆهەکبًٔ گەّاصەکە ژًە سْارصًەّە چبٓ صّآ ثّْیي، صاُبتّْ جبرٓ چبّەڕآٓ ەصا،ص ثەصثەستەکبًوبى غبسبّیە

 ثەلطەکرصى پێْیطتٔ ئبهبصەکراثّْى، پێػیٌە هەضەلەکبى سۆٓ، کیژۆڵەکەٓ الٓ صەچّْە ُەریەکەهبى صەکْژاًضەّە،
 ُبّارٓ تبضبّ، ٔلیژەیەک پبغبى ثچڕصا، ثچڕ ُەًبضکٔ ُەًبضکە ّ چرپ لەچرپە پڕ تەّآّ لەتبریکیەکٔ ًەثّْ،
 لبچٔ ُەرصّّ صەهبیەّە، پػت گبزٓ لەضەر کیژۆڵەکە ُەڵضەضبیٌەّە کە ُەر صاصەثەزێت، لەچبّترّکبًضًێکضا پیبّێک

 :صەییبًّْت کیژۆڵەکبى لە ُەًضآ ثلێْکرصّەتەّە،
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 صەرەّە، ٌەثچی هبڵەکە لە سێرا ُەّڵوبًضەصا ُەڵضەضبیي، غەرهەّە ثەُەًضآ( تیژى ثرّضکە ّەکْ صەثآ، ئبُّب پیبّ)
 لەّ ثەّە کە ثّْیي ثڕّایە لەّ ثەراهجەرصا، ثەصیْارەکەٓ صەکرص هیسهبى ّ ریسصەثّْیي یەکتر لەُبّغبًٔ پبغبى

 ُەهّْ صەهکرص، کە ثەّەٓ ثکەم غبًبزٓ ًەکرص ُەضتن رۆژێک ُەڵەهبًگرتجآ، لەّاًە کە صەثێت رزگبرهبى هیکرۆثبًە
 .چٌە لبلٔ ژًە ئەّ ، لەڵەّە گْاصە ژًە ئەّ هبڵەکەٓ ثۆ ًەیەهەّە چیتر کە صەسْارص ضْێٌضم جبرێکیع

 

(21) 

 

 ئەّاًە ثکەهەّە، ضّْکیبى صیکە ثیرەّەریەکبًٔ ّەکْ کە ًەصەصا ُەّڵیػن ًەصەکرصم ضەرلبڵیبى ثیرەّەریبًە ئەهجۆرە
 چُی ضەرەرۆییوبى، ضەرصەهٔ ثۆ صەگەڕاًەّە کە کبلڕ لەّێٌەی ثّْى هػتٔ ثگرە ًەثّْى، ثیرەّەریع تەًبًەت

 چەکضارەکبًٔ ُێسە لەرێسەکبًٔ ثیي چبک ئەفطەرٓ ّ  لێِبتّْ ضەرثبزٓ کە لەّەٓ جگە ًەثّْ سْاضتێکوبى
 ُەر لەصّآ ثّْ سْێٌضًەّە ثە دەزم. ًەثّْایە سراپ ئەگەر. ثەرزًەثّْ فێرکرصًوبى ئبضتٔ. پبغبیەتیضا

(. فبش)لە صەهکڕٓ کتێجفرۆغیەک ّەىلەسب کە صەُێٌبیەّە، سۆم لەگەلڕ چەًضکتێجن لەهْڵەتەکەم گەڕاًەّەیەکوضا
 ئەّى، کڕیبرٓ ثبغتریي چًْکە صەفرۆغێت، ژًبى سبتر لەثەر ئەّکتێت صەیّْت ُەهیػە کسثّْ، چبّٓ پیرثّْ، پیبّێکٔ
 ئبرەزّّیبًضا لەگەلڕ کە صەکبت ثۆ ئەّاًەیبى ئبهبژەٓ عەتبر ّ پسیػک ّەکْ. لەچیە دەزیبى صەزاًآ ّ صەزاًآ زەّلیبى

 رێکیبى صەیسأً سۆٓ تەًِب کە غێْاّ، ثەغێْەیەکٔ کراّ کەڵەکە کتێجٔ ُەزاراى لە پڕثّْ ەکەٓصّکبً ثگًْجێت،
 غبراّە صەرگبٓ تبکە سْێٌضەّە ثۆُەڵضەگرتن، عەرەثٔ غیعرٓ صیْاًە ّ کالضیکیەکبى فەرەًطیە رۆهبًە ُەهیػە ثشبت،

 یبرهەتٔ ،ّ لەثیرصەثرصهەّە پآ هەغمٔ یژتًّْضّت کە ُەڵجێن، ضەرثبزٓ لەلْتبثشبًەٓ ّ ژّّرەّە ثچوە کەلێْەٓ ثّْ
 ّ عەرەثٔ کەتێکەڵەیەکی ریس، ًەسْێٌضەّارەکبًٔ ئەفطەرە ُبّارٓ ّ ُبت لە کەڕکەم سۆم گْآٓ ئەّەٓ ثۆ صەصام

 ثۆ( ثیرهیطْ) ثًّْەّەّ، چبک ثۆ( غەزا) ّ (کۆثٌەّە)ثڵێي ئەّەٓ ثۆ( راضلوب:)ُبّارەکەیبى ّ ُبت ثّْى، فەرەًطٔ
 صەُێٌبیەّە، سۆهضا ثەثیرٓ تەًیبییەصا لەّ م(ثبّەگْڕێْ)رۆهبًٔ الپەڕەکبًٔ ضەرجەم لەّچبڵەصا.. تبص.. ّ هۆڵەت

  ثکەهەّە، صەهن ًەهضەتْأً کە صەثّْم، یەغە صاى تّْغٔ کبتێک ًوًّْە ثۆ صەثّْ، ضەیرصا لەکبتی ئەهە زۆرجبریع
 صەلێکن ّ لەلْتبثشبًەم ثڵێی ّەەکْ صەهشْێٌضًەّە، سۆهەّە لەثەر ّ صەرصەپەڕیي لەسۆیبًە گْزارغتەکبى غەّّ

 الپەڕەم ضەصاى ئەّ ثەّیطتٔ. لەسْاّە ّاثّْ ًیعوەتێک ّەکْ. صەهشْێٌضەّە ًەسۆظ هٌضاڵێکٔ ثۆ یبى صەّّتەّە
 لەسۆیبى ُەر: ثیرُێٌبًەّە ثۆ ًەثّْ ُەّڵێک ثەُیچ پێْیطتٔ سْێٌضثّْهٌەّە، لەهەّثەر ضبلڕ چەًض کە ثیرصەُبتەّە

 .صەُبتٌەّە ثەثیرم

 پێٌج ّ ثەچل ضێیەم، ًِۆهٔ ثۆ گْاضتیەّە کە ، کرصەّە کەم سۆی سەرجیەکبًٔ گۆریۆ ثبّە ضێیەهضا، ضبڵٔ ەکۆتبیٔل)
 ُەًضآ(. ثضات لەسۆٓ ثۆى کە ُێٌب لەّەظ ّازٓ ُێٌبّ لەجگەرەیع ّازٓ ُەرّەُب ثّْ، ًػتەجآ لێی هبًگبًە فرەًک
 .ثضات سۆی رچبّٓلەضە ثۆى پیبّ کەًبثآ صەُبت، پێکەًیٌیبى ثڕگەیە ثەّ کەش

 ثەلساک کە راڤەثکەم، ثّْ ثبّ ضەرصەهە لەّ کە ضیبضٔ ّ کۆهەاڵیەتٔ ثبرّصۆسٔ ُەرصّّ کە لەالم ًەثّْ ئبضبى
 :صەثّْم ثەرصەّام ّ ًەصەصا ثەپێکەًیٌەکەیبى گْێن ثۆیە. ًّْضیّْى تیب کتێجەکبًٔ
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 ًەسۆغیەکبًٔ کە صەرهبًبًەٓ ئەّ پیطی صًٔلەکبرتێکر ًەثّْى ثەصّّر چبّەکبًٔ ثّْ، پیص صاّێي پیرێکٔ ثبّەگۆرێْ)
 .(ًەثێ پسیػک ثەلێِبتّْٓ هەگەر ُەثّْ، پآٓ پێْیطتیبى

 چیە؟ پیص صاّیي لەپیرێکٔ هەثەضت-

 ّ صەسبتەّە صّّرهبى رۆهبًەکە لە هەضەلەیەظ ئەّ ّغەکبًٔ، صەلەکەّ ثەراڤەکرصًٔ کرص صەضتن ثّْ ئەّە ئیضٓ
 هۆڵگەٓ ّ صرۆ ُەرّەُب ّ ًەریتەکبًٔ ّ صاة ّ کۆهەڵگبکەهبى صەرثبرەٓ بیٔضی صەهەتەلێیەکٔ ثۆ صەهبًجبت زۆرجبریع

 گْێگرەکبى ًبرصّى، ثۆٓ سۆٓ سْغکەکبًٔ ّ راضتیٌیبک صایکٔ کە صەسْێٌوەّە ًبهبًە ئەّ کبتێک پبغبى ًبهەرصیەکبًٔ،
 دەزهبى تۆزێک ئێوە. ثۆٓکبّ فیلوێکٔ یبى ثکە، ثۆ پۆلیطیوبى فیلوێکٔ ثبضٔ.)پێضەکەى گبڵتەم ّ گْهبًەّە صەکەًّەّە
 سۆم تبثیرٓ صەکەم ئەّە ثۆیە صەکبت ثێسار ُەًضێکیبى ئەگەرچیع( لەسْێٌضًەّەکبًن)صەثّْم ثەرصەّام(. ثەتەغْیمە

 رێک ثەثآ کە رّّصەصات ّەست ُەًضآ هبًضّّثًّْوضا، لەکبتٔ ثەاڵم. ثکەم غێْأً هەترضٔ ثەرگرٓ ّ ثضەم پآ هەغك
 ُەهّْغتآ ئەّجبیع. صەُبتٌەّە ثەثیرم ُۆگۆ لەڤیکتۆر ُەًضێکیع ّ ثەلساک ەیەکٔالپەڕ چەًض ضیبق ثآ یبى پێکّٔ

 ّ صڵتەًگین ُۆٓ صەثّْە ضیشٌبسیە ئەم ثلێٔ ّەکْ ضەرەیەغەیەک، ًیْە ُۆٓ صەثّْە کە صەثّْ، تێکەلڕ لەضەەرهضا
 : صەهّْت لەثەرسۆهەّە. ًەصەکرا تەدەهّْل

 ّەکْ صەگەڕایەّە ُەهّْغتآ ّ صەثّْهەّە ُێْر ًبیبثیع، ثگرە آّ،ًبضر ثبظ ثەثیرٓ تۆ ثەستبًە سۆظ لەضەرەسۆثي،"
 ًبیبثن ثیرٓ سْغکەکبًن ثراّ زۆرثەی ّەکْ. هبّەتەّە ثۆهبى لەثبّکوبًەّە ُەهّْغتەیە ئەّ صڵٌیبیە ثیرە ئەم" جبراى
 ًْاًضًٔ ّاًە "ضتۆصیۆ ئبکتْرز" لە لەّآ کرصّ یەکگرتّْەکبًٔ ّالیەتە ضەفەرٓ کە ئەّەٓ ثچّْکەکەم، ثرا ُەیە،

. تەتەڵەثکبت زهبًٔ یبى ُەڵەثکبت ئەّەٓ ثآ ثڵێتەّە لەثەر( ثەصەکبى گْڵە)غیعرەکبًٔ ُەهّْ صەیتْأً سْێٌضى،
 تەضک زیٌضاًەکەم: لەچبڵەکەصا ژیبًن ضەر ثکبتە ًێگەتیڤ کبرێکٔ ثّْ لەّاًە سۆڕضکیە ُێسە ئەم لەصەضتضأً

 گەڕاًەّەٓ ثۆ پەلەثکرێت ئەّەصا لەثەراهجەر صەثآ. صەثْەّە ًسم ٓهیچەکە ّ صەثًّْەّە ًسیک صیْارەکبًٔ صەثْەّە،
 .سەیبڵکراّاًەصا صّّرە جیِبًە ثەّ کرصى پەیْەًضٓ تْاًبٓ

 ضّْتبًض، زۆریبًن ّ صّّرسطتەّە لێی ثەئێػەکبًن یبصەّەریە کرصەّە، ثەتبلڕ سۆم ثیرٓ:)صەڵێن صڵٌیبثن ئەّەٓ ثۆ
 ضّْتبًضثآ کتێجەکبًن هي صەثآ: کرصثێت ُەڵەم لەّاًەیە یبى ثێت، مرزگبر لەزۆرثەیبى ثێت ًەهتْأً لەّاًەیە
 لەضکەّە ،ّ ئبضّْصەثن ،ّ رێکجشەهەّە ثػێْیە ئەم صەثآ ًەسێر،. غْێٌەکبًیبى ّ ُەرزەیٔ ّێٌەکبًٔ لەجیبتٔ
 بزًەیٔث ثەغێْەیەکٔ ّ صەکەم صرێژ راضتن لبچٔ ّ صەصەهەّە ُەًبضە ُێْاغیەّە ثەُەهبى صەکێػن، ُەًبضە ثەُێْاغٔ

 صەکەم، صرێژ لّْڵن ُەرصّّ. صەکەهەّە صّّثبرە غت ُەهبى چەپ ثەلبچٔ ّ صەکەم غل راضت لبچٔ صەیجْڵێٌوەّە،
 پەًجەکبًوەّە لەًّْکٔ ضبًتیوەتر لەپێٌج هیچەکە. صەکەهەّە ثەرزیبى ثەصاًیػتٌەّە صەصەم، لەصیْارەکبى صەضت

 ُەڵجڕم هیچەکە ُەّڵضەصەم ّ ُەڵضەثڕم ثباڵم تۆزێک. صەًێن ەپێْ پبڵیبى ثەلەپن ثکػێٌەّە، صیْارەکبى صەثآ صّّرًیە،
 .هەًجەڵە ضەرلەثبغٔ ثڵێی ّەکْ

 تْاًین، کە صەکەم ُەضت صەُێٌن، ُەرەش هبًضّّیٔ لەثەر ُەرکە صەکەهەّە، صّّثبرە پرۆضەیە ئەم رۆژ ثەصرێژایٔ
 غتێکٔ چبرەضەرثکرێت، غتێک رٓثەکب صەکرێت -ثیرە گرفتٔ-گرفتەکەیع تەًِب. ثِێٌن ثەصەضت ضبًتیوەترێک چەًض

 .ثەًضکرصًوە ثْارٓ کە صەضتگیر،
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 ثەزیي ئەگەر ًەصام، پآ کۆڵیبى صیْارەکبى ّ ثّْە رزگبرم ئەّا ثشەهەّە رێک زەیٌیەکەم کتێجشبًە تْاًین ئەگەر
 لە ینتەًگ گرفتٔ ئەّا کرصّە، سەیبڵیبى رۆهبًّْضەکبى کە لەّکەضبیەتیبًەٓ ثەُەًضآ ثەیەکگەیػتي ثۆ ُەاڵتوبیە

 . صّّرصەسطتەّە سۆم

 سۆت تبیجەتیەکبًٔ کەضبیەتیە صەکبت، لێ سیبًەتت ثیرت ئەگەر:) سْارەّە ُبتە ثۆ ّەدین ثەسۆی لەّضبتەصا ُەر 
 صّاثەصّآ( سْێٌضًەّە)ثۆ ثبّەگۆریْم ثّْ، هبًضّّیٔ ّ تبلەتٔ ثٔ ثگرە ًەثّْ، سیبًەت ئەّە لەراضتیضا ،(ثضۆزەرەّە

 الپەڕەٓ ثۆ ُەثّْ پێْیطت زۆر کەّت، پەکٔ ریکۆرصەکە ئبهێرٓ تب صّّثبرە ّ سْێٌضهەّە رەصّّثب ّ (کڵۆڵەکبى)ئەّیع
 سۆم کتێجشبًەکەٓ ثەرە ثەرە ثەضەرثرص، لەگەڕاى رۆژێکن چەًض ثشْێٌضرێتەّە، ثۆیەکجبر چیرۆکێک چەًض ثۆ ًْآ،

 لْتبثشبًەٓ ًبّ چًّْە ّەکبًٔکرصًە تبلٔ لەکبتٔ ثّْ تیب کتێجێکٔ ثەاڵم تیبًەثّْە، زۆرٓ کتێجٔ پێکِێٌبیەّە،
 ٓ(ًبهۆ)کتێجٔ ئەّیع. سْێٌضثّْهەّە( ًورەیەک ثەجیبّازٓ ًەثّْم تیبضەرکەّتّْ کە)ّ کبرگێڕٓ ثۆ هەغریجیەّە
 لەهبّەٓ تیبثّْ، ُەڵجژارصەیبى صەرثڕیٌٔ کە الپەڕاًە ئەّ ثەرگەغتەٓ لەزەتە ّ لەّسۆغی ئبٓ! ئۆە ثّْ، ئەلجێرکبهۆ

 کەضٔ چًْکە کەهرص، کرصەّە ثەصثەستن لبصرٓ عەثضّل یبصٓ ،ّ صەگێڕایەّە ثراصەرەکبًن ثۆ م(ًبهۆ)هبًگێکضا، ضەرجەم
 ُەًضآ ثەگێڕاًەّەٓ ثگرە ًەسێر. سۆهن رّّٓ لەضەر کرص ُەضتن کبهۆصا لەگەلڕ. ثگێڕێتەّە ثۆ چیرۆکێکٔ ًەصۆزیەّە

 تێپەڕصەکبت، تبّاى کەچیرۆکٔ صاتآصە ضّْڕُێٌەرٓ ضەر ثەُبٓ ُێٌضەٓ ّەرصەگرت، چێژم جبرێک لە زیبتر لەثڕگەکبًٔ
 صرەستٔ ضێجەرٓ لەژێر هێرگێکضا لە ًبثێت، ّاتبٓ ُەهبى هەرگەّە، لەًسیک صەگێڕصرێتەّە، لەچبڵضا کە رۆهبًە ئەّ

 غبغەیەک لەضەر تبثلۆیەک لەضەر ثلێٔ ّەکْ صەهشْێٌضەّە. کرص کۆپٔ صەلەکەیبى چبّکبًن. سْێٌضراثێتەّە گێالضضا
 رّسطەت ئەگەر صّّثبرە، صّّثبرە،:)صەیّْت صەکرصّ ُبّارٓ یەکێک صەهجیطت ًبّە ًبّە. ّەضتبى ثەثآ ثّْ، لەثەرچبّم

 زەهەًین ًێْاًێکٔ صەسطتەّە، صّّر ّغەکبًن صەثّْم، ثەرصەّام لەضەرسۆ ،(ثکەرەّە صّّثبرە صّّەم ثڕگەٓ. ُەثآ
 صەسطتە ضتًّْٔ ثەًیوچە تیػکەکەٓ ەسۆرەک.)ثگرًەّە زارەکیەکبى ثڕگە جیگبٓ ثۆئەّەٓ ّێٌەکبًەّە، ًێْاى صەسطتە

 صا،( صەرەّغبًەّە)ّ (سۆر)ّغەٓ ُەرصّّ ثە صەًب صاًن(. ثەصەرثّْ لەتْاًب صەریبکە لەضەر صەرەّغبًەّەٓ لوەکە، ضەر
 ثەرصەّام ّ .ًبیەت لەصەرەلەت کە صەکبت، لەرًّّبکٔ پڕ چبڵەکەهبى گْزارغتە صّّ ئەّ صّّثبرەکرصًەّەٓ ّاثّْ پێن
 ّ صەّّت م(صەریب)ّ ( لن)ّغەی ثەتًّْضی ،(صەریبکە ّ لن ضەر ثۆ صەُبّیػت پریػکٔ ثّْ، زالڕ سۆرەکە:) صەثن

 پریػکە. رێجکەم لێکرصم ّآ ّ  کەًبر ثۆ گەڕاهەّە تۆزێک صّآ:)صەثن ثەرصەّام ّ صەکەهەّە صّّثبرەیبى
 لەضەرەسۆ ثّْ، ّّرصەکبى ۆلەغەپ ُی صەصاکە ُەًبضەٓ ّکپ سێرا صەریب لوەکە لەضەر ثّْ، لەگەڵضا ضّْتێٌەرەکەغی

. ثّْم گْهبى تّْغٔ لێرەصا(. ئبّضبّە لەثەرسۆرەکە ضەرم صەکرص ُەضتن ،ّ ثەرصەکبى تبغە ثەرەّ صەرۆیػتن
 لە یەکێک ئەگەر کرص( کبهۆ)لە هەعسەرەتن صاّآ. ثّْ ثچّْک تێکڕاییەکٔ تەًِب ثّْ؟(ًبّچەّاًن)  یبى( ضەرم)ّغەٓ

 ُەرّەُب، هٌیع سْێٌضًەّەیەُەیە، ئەّ ّەرگرتٌٔ ثۆ سۆٓ غێْازٓ لەئێوە یەکێکُەر. صاثێت لّْل گْزارغتەکبًین
 ثەتبڵٔ ُەًضێک صەثّْ ثۆیە.  صەثّْەّە جێیبى تێضا ثەدبڵ ثّْ ضیشٌبر ُەثّْ، سۆم ّێٌەیٔ تبیجەتٔ گەًجیٌەیەکی

 صەُێٌبیە ًْێی ّێٌەٓ سْێٌضًەّە. صەهرى تیػک کْرت ثە کە صەثیٌراى زەّیەکەّ ضەر صەچۆڕاًە ُەًضێکیبى. ثکەهەّە
 جەضتە سْێي، ئبرەلە، ،کەًبرەکە، سۆرەکە:  پبغبى صەثّْى، تێکەلڕ صەًّْضبى، ثەیەکەّە صەثّْى، کەڵەکە ئبراّە،
 ّغەٓ ثیرێکٔ ّەکْ. صەغبرصەّە لەیەکتری ، صەصەم( کْێرەّەریٔ لەصەرگبٓ)کە هٌیع ّ صەریبکە کًْکراّەکبى، ثەگْللە

 ثەش سْێٌضًەّە صّّثبرە ّ سْێٌضًەّە ًەصەهبهەّە، لەجێگبیەکضا. ّەضتبثّْم ثەتبرییکی رثەراهجە ّاثّْم، ثێژًگضراّ لە
 .یەکجگرًەّە صّّرەپەرێسیەکەهبًضا لەگەلڕ ئەّەٓ ثۆ صاثٌبیەتەّە، چیرۆکن صّّثبرە صاهجِێٌبیە، صەثّْ. ًەثّْى
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 ًٔ ثەتێکػکب صژ ًەثّْایە ێکوبىهلوالً زاصەٓ پێْیطتٔ ئەگەر. ئبُّب هەغمێکٔ ثۆ ثّْ ًوًّْەیٔ رۆهبًێکٔ( ًبهۆ)
( کبهۆ)لەگەلڕ سۆم ثەئبرەزّّٓ ثکەم، رۆهبًە ئەم صەضتکبریٔ ًەکرصّە ئەّەم جْرئەتٔ چیە رۆژێک ئەگیٌب. لەّارەهبى

 ّ  هبضۆى ّ  ریوۆ: ُەڵضەگێڕایەّە صەّرەکبًن. صاصەُێٌبیەّە صّّثبرە م(هێرضۆ) دیکبیەتٔ صەکرص، کەّتن ّ ُەڵص صا
 پآ غەڕیبى کۆچەریەکبى عەرەثە کبتێک ُبّیٌضا، لەیەکػەهوەیەکی ژەًیٌەّە، ًبٓ ثەالٓ صەچي ىگْێضا ثەثآ هیرضۆ

 ، لەرۆهبًەکەصایە ّەکْ ثێِّْصەییە، ُەهبى ثەتبیجەتیع ّ  رًّّبکیەغە ئەّ ُەهبى سۆرەیەّ ئەّ ُەهبى صەفرۆغي،
( هیرضۆ)ثە صەًآ فیػەک چْار ئەّەٓ ثەتبیجەتٔ عەرەثەکبى، صیکە، ئەّأً ثەاڵم صێت، فەرەًطیەکبى ًبّە ثەتەًِب

 سْێٌضهەّە ئبضبیٔ صّّثبرە ًبکبت، لجّْڵ گۆڕاًێک ُیچ( کبهۆ)رۆهبًەکەٓ کە کرص ُەضتن صەضجەجآ ًیە، ًبّیبى ّە،
 تەهێک ثلێٔ ّەک. صەکرص تەراتێٌیبى لەضەرهضا کە ثشْێٌوەّە گْزارغتبًە ئەّ ثّْم صەضەپبچە هبًضّّیٔ لەثەر تب

 ّەکْ صەهەیع ئەّ. ثّْهەّە لەسْێٌضًەّە کبتٔ ثەغێْەیەکٔ کە راگەیبًض ثراصەرەکبًن ثە ثّْ ئەّە. صەگرێت ثەرٓ
 ئەهڕۆ:)صەڵێتەّە کتێجەکە ضەرەتبییەکبًٔ گْزارغتە یەکێکیبى کە ثّْ لێ گْێن گْێن، صەُبتە کس غەڵجێکٔ غەڵجە
 ضپبرصًە، ثەسبک ضجەیٌآ هرص، صایکت:)ُبت ثۆ ثرّضکەیەکن صاڵضەکەّە لە ًبزاًن، صّێٌآ، لەّاًەیە یبى هرص، صایکن

:) ثّْ ثەرصەّام صیکە صەًگێکٔ(. ضپبرصثآ ثەسبکیبى صّێٌآ صەغجآ. ًیە ُیچ ّاتبٓ ئەهە ثەاڵم(. صەکەیي لێ ضەرەسۆغیت
 ثەاڵم. گەرهیع ًەضەرەسۆغیەکی ّ لەتسهبهبرتەّە صێت ثۆ ًەثرّضکەٓ صایکن ضجەیٌآ، لەّاًەیە یبى صەهرم، ئەهڕۆ
 ًب فیػەکت چْار ضەرلەًْآ کە ئەّکبتەٓ:) صیکە صەًگێکٔ(. ثّْثێت صّێٌآ ئەّە لەّاًە. ًبگەیەًێ ُیچ ّاتبٓ ئەهە

 لەضەر ثّْ لێضاى چْار ثلێٔ ّەک ُەثآ، لەضەر غْێٌەّارێکیبى ُیچ ئەّەٓ ثآ کرص کًْیبى گیبًەکەّە، ثآ ثەتەرهە
 ُەیکەلٔ ئەهیع. گۆڕًەثێت چبڵەکە ٔثلێ ّەک ثکەیٌەّە ئبّەصاى غتەکبى ضەرلەًْآ کە. لیضەصرا کڵۆلیی صەرگبٓ

 ًە ثیرًەکەیٌەّە ًبثێ. ًەصەیي ثەصەضتەّە ثضەیٌە سۆهبى. ثّْ ضەستەکەهبى ضەر ثەرصەّاهە ًەثچڕاّە تێکۆغبًە
 ثەر، صەیگرێتە هەرگ کە رێگبیەٓ ئەّ ّّرصەکبریٔ ّّرصتریي پێػیٌٔ ّێٌەٓ ًەلەًەسػەّ ّ لەجەالصەکبًوبى

 ئبگرەکەٓ ّ جەضتەّە ثچێتە ئەغکەًجە ئەّەٓ ثۆ صەکێػآ، فرهێطک ثە فرهێطک دوبىتبرۆ ثەُێْاغٔ، زۆر ثەُێْاغٔ،
 ثیرکرصًەّە ثەغضارکرصًٔ لە صەثآ ،ّ ثکەیٌەّە ئبّەصاى ثەثیر غتەکبى صەثآ. صەکْژێتەّە ثەیەکجبر تب کسثآ لەضەرەسۆ

 ثّْلە ًبهۆ صّّر، زۆر ثرصّّیەکٔرا صاثّْ، لەصەضت کۆى لەراثرصّّٓ سۆم ترضٔ ضباڵًە ُەهّْ ئەّ صّآ. صّّرکەّیٌەّە
 ًەثّْ، رێکشطتٌیبى یبى ّێٌەکبى ثەضّْتبًضًٔ پێْیطتن تەًبًەت. لەضۆزصا لەهرصى ًبترضن ثیرصەکەهەّە کبتێک هي،
 صەڵێی صەثیٌن سۆم ثیرەّەریەکبًن کە. صیکە تًْێلێکٔ ثەرەّ صەڕّا کە ثّْم ثەُێستر فرهێطک تبلیکرصًەّەٓ لە

 کیژە ئەّ رّّسطبرٓ ضەرلەًْآ صەهەّآ ًین، چیضٓ ًەثآ گسیر غەّارەیەکٔ تەًِب هٌیع یکەى،ص کەضێکٔ ثیرەّەریەکبًٔ
 لەضەر ضْێرە  لەکەًبرٓ ُەتبّیضا، کەغێکٔ لە ًبثیٌن، زەدوەت زۆر صۆزیٌەّەیػی ثۆ ثّْ، صەزگیراًن کە ثەصیکەم

 پبلڕ صێت، ثسەٓ ثّْم، بلڕًۆزصەض لەتەهۀً ثن، سۆم ئەّە یبى کەضێک صەغێ صاًیػتّْە، غکبّ لبچ کْرضیەکٔ
 صەّآ، هبچێکٔ پێضەکەًآ، ئەّیضیکەیع پێضەکەًآ، کیژەکە تێکچآ، لەًگەرٓ ئەّەٓ ثۆ صەًآ کْرضیەکەّە ثەلبچٔ

 ّێٌەگرێکٔ کەًبرەکە، لبّەسبًەکبًٔ لە یەکێک هەضتەثەیەکٔ لەضەر کبت، هبچ کچەکە ثەئبغکرا ًبّێرێت ئەّیضیکە
 ُەڵضەضآ، کچەکە( غْێي ُەهبى لە کبت، ُەهبى ضجەیٌآ،:)ّصەڵێت صەگرێت ەیەکیبىّێٌ صەپەڕێت، تآ ثەالیبًضا گەڕیضە

 صّّرکەّێتەّە لێی صەترضێت صەثریطکێتەّە، صرێژەکەٓ لژە لەضەر رًّّبکیەکە صەثیٌآ صەکەّێت، غْێٌٔ ثەچبّ ئەّیضیکە
 دبڵەتەیبى ثەّ ٌضاڵەکبىه لوەکە، ضەر صەکەًّە پێکەّە صەگرێت لەصٓ لەًبّ راصەکبت، ثەصّایضا ثچێت، لەکیطٔ ّ

 ًەثن لەّآ هبلڕ ثۆ کەثێتەّە ثبّکن ثڕۆم، صەثآ:) صەکبت صەضتٔ ضەعبتەکەٓ ضەیرٓ کچەکە ُەڵضەضٌەّە، پێضەکەًي،
 پیبضە لوەکە لەضەر ثەتەًیب صایضەگرێت، سەم ئەّیضیکە(. غْێٌضا لەُەهبى ّ کبت ُەهبى تبضجەٓ، ًیە، سۆظ پآٓ

 . لەئبّاثًّْە رّّ سۆرەکە صەکبت،
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. ًیي هەثەضتن ثەاڵم ثضەى، یبرهەتین ثەضەرثرصى کبت ثۆ لەّاًەیە. صاهٌبگرێت ُەضتێک ُیچ ّێٌبًە ئەّ ثەگێڕاًەّەٓ
 لەثەرسۆهەّە. ثّْم صەضەپبچە لەّەصا عبغمەصا، پیبّە ئەّ لەّێٌەٓ ثٌبضوەّە سۆم ًەهضەتْأً تەًبًەت
 کە تەًِب ثکەم، ُیچ ثەراهجەریبى ًبتْاًن کە کەّەصی ئیذبکبًٔ صەضت صەصەهە سۆم ،(ثبغترثآ ثۆم لەّاًەیە)صەهّْت

 ثەرەّاڵەت! ثەضەرثرصى کبت صەکبتەّە، تبلٔ کە ثەّەٓ دەپەضبّە صەیجیٌآ، ّایە پآٓ کە ثەّەٓ ثەتبضەثن ًبهۆیەکٔ
 .ثّْ ثّْ ّغک کبتەکە کە لەّەٓ جگە ثّْ، کبرهبىّ ئیع ئەّە

 ّەڕزیی، گیبًەّەراًی ثّْیٌە ّەڕزیەک، ّەکْ ّەکْ زیەّە،ًبصۆ لێی ّاتبیەکن ُیچ. پێکەًیٌەّە صەیشطتوە هەضەلەکە
 لەصەّرهبى ّەڕزیی. تەڕصەثێ ثەرص کبتآ لێضێت گۆڕضتبًەکبًٔ کەڕّّٓ ثۆًٔ ّەڕزییەکە ّەڕزیی، لە پڕ رزهەیەکی چەًض

 ەثیرەّەری کە صەهسأً. ُەًبّهبًەّە صەچەلیە صەکرصّ لۆچ پێطتەکبًوبًٔ صەکرۆغت، پێڵْەکبًوبًٔ صەسْالیەّە،
 لە ثي صەرچًّْن چبّەڕێی لەّاًەیە غەّ، صیکەٓ ئبلبرێکٔ ثەرەّ کرص کۆچیبى ثگرە صەکەى، کۆچ سەریکي ثەًرسەکبًن

 ًبصەى، ئبزارم لەًْآ ضەر ثیٌیٌیبى ثە ّەالًرام، صّّرکەّتٌەّە، ئیطتبیع. سۆیبى جێگبکەی ثێٌەّە ئەّەٓ ثۆ چبڵەکە
 ئبزاصیٔ ضبصەیەٓ پەراّێسە ثەّ سۆم ًەکەى، پآ گبڵتەم امکەتیض لەّدبڵەٓ لەضەریبى، ضّْرًەثن ئەّەیە گرًگ

. ثکەّم رّّصاّەکبًیع پەرەضەًضًٔ پێػٔ تەًبًەت ،ّ ثکەم پآ گەهەیبى کە صەصا ثەسۆم رێگەم ثەُێسصەکرص،
 چۆى کرص، ئبزاصم ثۆیە ثکەم، ثەًضٓ لەهبڵەّە ًەثّْ ئەّەم هبفٔ ثێت، صەزگیراًن کە ُێٌبثّْ لەّە ّازٓ صەزگیراًەکەم

 کرصّە؟ ئەّەم هي ثساًآ

 تەًِب ثّْیي، هرصّّاى لەریسٓ کەضْکبرهبى سبًەّاصەّ لەصیضٓ ئێوە کە ثجّْ، صایک لە لەال چەضپبّم ثڕّآ چًْکە
 هرصًی یبى کْڕەکەٓ ژیبًٔ لەهەضەلەٓ صایک.  ثوجیٌێ زیٌضّّیی ثە ئەّەی ثۆ کە جێگیرثّْ، سۆٓ تەهبٓ لەضەر صایکن
 ّ صرۆًبًەّە سەهبّٓ ثەرّّسطبرٓ ّ صاّە لەصەرگبکەیبى ًەًبضراّ کەضبًێکٔ کە تصەگب پێن صّاجبر. ًبکبت ُەڵە

 صراّە، لەضێضارە صّّهبًگە هبّەٓ هرصّّە، کْڕەکەت:)صەڵێي پآٓ ثضەًآ صڵطۆزاًەٓ ُەّاڵێکٔ ّەکْ ًسم ثەصەًگٔ
 تۆ سبًوەکەم. کرص بىثبراًی گْللە لەضەرثبز صەضتەیەک پبغبى ثەضتەّە، چبّیبى ُەرصّّ ّ صرەستێکەّە ثە ثەضتیبى
 صڵضاًەّە لەضەرهبًە هْضڵوبًیي، ُەهّْهبى ثەاڵم راگەیەًیي، پآ هەضەلەکەت کە ًەکراّیي ضەرپػک ئێوە صەزأً
 ُەر کە ثڕەسطێت ثۆٓ ثەرلەّەٓ ثەغبًیبًەّە، صاّە لبّەییەکبًیبى پبڵتۆ ّ صەڕۆى(. راجعْى إلیە ّاًب إًبللە. )ثکەیي

 ّ ثەسۆغٔ. ثکەًەّە صّّپبت ثۆ ئەّەٓ پێچەّاًەٓ ئەّەٓ ثۆ ثۆالٓ چّْى صیکە بًٔکەض. ثکبت لێیبى ثێت پرضیبرێک
 کت ًِێٌٔ ئەهەیع رۆصەًێي، چیب صیکەصا ئەفطەرێکٔ چەًض لەگەلڕ ئەّ تەًضرّضتە، ّ زیٌضّّە کْڕەکەت:)رّّسۆغیەّە

. ًەثێت سۆٓ تبیجەتٔ ٔثەدیضض تەًِب ًەصەکرص ثەُیچ ثڕّآ صایکیػن سۆغجەستبًە(. ثیػبرەّە ّریبثە پڕیەکەیە،ّ
 ُەر لێجکبت کەّآ ًەیضەًبضین ُێٌضە صەزگیراًەکەم. کەصەزاًآ ئەّ صەهسأً دیضش، صەُبت، ثۆ لەّەّە ًیػبًەکبًن

 ئبیٌضەٓ کرص ُەضتن کرصم، ضەرصأً ُبت صّّجبر( لًْەیتەرە)ثەًضیشبًەٓ غۆکٔ صّآ. پێوەّە پەیْەًضثێت ثەزەیي
 کە ئەًّیگبیەٓ کرصم، ضەیرٓ ثەًیگبیەک صّاجبر ثۆ پبغبى رغت، هبڵئبّایٔ ٔفرهێطک. گریب ًبثێت، هٌضا لەگەلڕ

 پبغبى سْارآ، صەُبتە ثەرّّهەتەکبًیضا فرهێطک راهبّ لەضەرّچبّم زۆر.  لەضەرەهەرگضا پێضەکرێت ًەسۆغی تەهبغبی
 ئەّ کرصثّْ، دەرام لەسۆم پەغیوبًینّ  ئێع ُەضتێکٔ ُەهّْ. رۆیػت سێراّە چەضپبّەّ ثەُەًگبّٓ ّەچەرسبّّ

 زیٌضاًەکەم ثْارٓ یبى ثکبت سەریکن ًبغجآ ،ّ ثکرێت دیطبة ًبثآ ژیبثّْم 1971 ئەیلّْلٔ صەٓ پێع کە ُەهّْەٓ
 ...صاگیرثکبت

 ثبّەزٓ کە ئەّەٓ ثەراهجەر کرصثّْ لبین سۆٓ گرًگتر لەّەیع صەثّْ، ئبضّْصە صەرًّّن کبتضا، رۆیػتٌٔ لەگەلڕ
 هێرصێک صەصا ُەّڵن کە ثەضەرثرص رۆژاًێکن ُەثّْ، سۆغیػن تەًبًەت ّ گەهەکرصى ٓتْاًب ئیضٓ ُەڵیگرتجّْ، راثرصّّ
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 صەضتگیرکرصًوضا، لەضەرەتبٓ کەهەّە ثەالًٔ سۆم ثباڵٓ ّەکْ ثەرزثێت، ثباڵ صەهْیطت ثضۆزهەّە، صەزگیراًەکەم ثۆ
 دەزم ًُْەرهەًضثآ، یبى ةئەصە هبهۆضتبٓ رۆغٌجیرّ ثێت، ئەّرّپیع تەًبًەت: ثۆًب ثێ، جیبّازتر لەهي ثێ، لژزەرص

 ثۆٓ ًەهضەتْأً کەهي کبت، صاثیي ثۆ ُەهّْغتێکٔ ثتْاًآ کە پیبّێک ثکەم، صاثیي ثۆ صرەّغبّەٓ ژیبًێکٔ ثّْ لێ
 ثیجبت ئەًضەلّْش، ثۆ ئیتبڵیب، ثۆ گریکطتبى، ثۆ ثیجبت سۆیضا لەگەلڕ لەضەفەرەکبًیضا پیبّێک ثکەم، صاثیي

 کە پیبّێک جێگبثیبًشْێٌٌەّە، لەضەر پێکەّە ّ ثضاتآ ثەصیبرٓ کتێجٔ ّ بریصلەپ( لۆڤەر)ّ  لەهەصریض( ثراصۆ)ثۆ
 ّ ثجیٌآ سەّى لێضەکبت ّآ صیکە، لەژًبًٔ جیبّاز هەغریجیەکٔ ژًە صەیکبتە صەًبضآ، کالضٔ هۆضیمبٓ ّ غبًۆ لەگەڵیضا

 ثۆ هێرصٓ ُەلێک ثەچ ژیبًن، ضەرصەهەٓ لەّ لەثیرکرصًەّە ّازثێٌن صەثآ هٌیع،. لەثیرثچێتەّە چیرۆکەکەهبًٔ
 صەصۆزهەّە؟

 زۆرجبریع لەّاًەیە صەژٓ، لەگەڵیضا ثەیسا صارّل لە یبى لەهەراکیع تەّاّ ثەتەثبیٔ ئێطتب ّ صۆزیجێتەّە لەّاًەیە
 ًەکەّهەّە ثیرٓ ّایە تکبم ًەسێر، صەکەّیٌەّە؟ ثیری ثیرثکەّیٌەّە هٌٔ ثەصثەستیەکەیضا لەگەرهەٓ غەڕیبى، ثجێتە

 لە ًە ّ ُبّیي، غەّأً ًەسۆغٔ ،ّ غتەکبى ّ زیٌضەّەرەکبى رّّژآّ ّ  لەجْأً ًەک ثکەهەّە،ثیر ًبغجآ. ُەرگیس
 کەش ّ کتێجێک ثّْهەتە کە ّاثّْ ثڕّام ثّْم، ثێضەًگ. راژەًێت ضبّا سەّتّْٓ ًیْە چبّٓ کە سەًّێ غەفبفیەتٔ
 .ًبیکبتەّە

 

(22) 

 

 پبضەّاًەکبى گرّپەکەهبًەّە، ریسٓ سطتبیەًە بکبًضاُەغت لەضەرەتبٓ کە ًەصەزأً ەّە(ضەثبى) لەثبرەٓ ُیچوبى
 تبڵەهّْیەکٔ رّّتبثْەّە لژٓ رەغتبڵە، ثەرز، ثباڵ ثّْ، کەتە پیبّێکی ًیْەرۆژەصا، لەکبتٔ صاثّْ سۆیبًیبى پێػٔ
 .ًەثّْ پێْە

 رۆژٓ ەیبًٔث ثۆ ًەصەصایەّە، پرضیبرێکٔ ُیچ ّەاڵهٔ کرصثبیە، ثبًگٔ کەضێک ئەگەر ًبصایەّە ّەاڵهٔ ثّْ، ثێضەًگ
 سۆهبًضا ثەضەر کە کەهبًەٓ ئەّثٌەهب ،ّ  صەثەیي ثەضەر سۆهبى کبتٔ چۆى ثەرۆژ ثکەم ثبش کەثۆٓ رایبًطپبرصم صّاتر

 (.ضەثبى  کە ثبًگن ضەثبى،:) ّتی تۆزێک صّآ ًەصایەّە، ّەاڵهٔ پرضٔ لێ ًبّین چەًضجبرێک. کرصّّى صاثەغوبى

 ُبتّْٓ؟ لەکْێْە- 

 .ثّْ ثێضەًگ

 رەٓ؟لێ ثۆ تۆ- 

 ..ثّْ ثێضەًگ

 لْرئبى ثەیبًیضا لەکبتٔ. ثەضەرصەثەیي لێرەکبت چۆى ثڵێن پێت صەثآ پێکیي،ّ رێک لێرە ئێوە ثگرە، لێ گْێن ضەثبى" 
 تەهۀً کبتێ. صەکبت ثۆ پبریطوبى ثبضٔ عْهەر ُەفتەیەکیع رۆژٓ صەکەّێت، تیب چیرۆکیػٔ گێڕاًەّەٓ ّ صەسْێٌیي

 هبًگێکیػە هبّەٓ ًسیکەٓ ثەکۆهەلڕ، گفتْگۆٓ ثۆ تەرسبًە ًیْەڕۆ صّآ ثەاڵم. ّْژیبث لێی هبًگێگ ضبلڕ ثیطت ثجّْە
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 گرًگ. ثەغضارًەثٔ یبى ثەغضارثٔ چبالکیبًە لەم کە ئبزاصیػٔ ئەّپەڕٓ. صەکەیي ثبش کۆڵۆًیبڵٔ هەضەلەٓ
 ێرەیع،ل تەًبًەت ثەاڵ، ثکەیي، ئیطرادەت ئەّەٓ ثۆ ثیي ثێضەًگ صەثآ غێْاى، صّآ. غەّاًەیە ئبگرثەضتی
 ًبڵەّ صەثیطترێت، لێْە غتێکیبى ُەهّْ. تەًکي زۆر زیٌضاًەکبًوبى ًێْاى صیْاراًەٓ ئەّ. ثەدەضبًەّەیە پێْیطتوبى

 لەصەرگبٓ ثضە صّّجبر ثکەیت، لطە ًبتەّآ ئەگەر یبى رازین، ثلێ رازیت، ثەرًبهەیە ئەم لەضەر ئەگەر هرر، هرسە
 جەضتەّە ثەراُێٌبًٔ غەّٓ ُەڵکێػب، ُەًبضەیەکن صەرگبثّْ، ًٔلێضا لە گْێن صّّجبر ُەرکە". سۆت زیٌضاًەکەٓ
 صەًّْضت، ثەرۆژ. ًەثێت ثەُێسەکەٓ ُەًبضە لەُبڕەٓ گْێوبى کە ثّْ هەدبلڕ جەزثیضا راُێٌبًٔ لەکبتٔ ثەضەرثرص،
 ۆر،ز زەدوەتێکٔ صّآ ، صّّهبًگ تێپەڕثًّْٔ صّآ ثّْ، ثێِّْصە ّەلێ لطە، کەثیِێٌێتە صەصا ُەّڵٔ ُەًضێکوبى
 ثۆ فسّّڵیبًە ثەهەضەلەیەکٔ ثبضکرص ثۆٓ ُەڵْێطتەکەم کە پبضەّاًەٓ ئەّ. ثکەّێت پآٓ چبّم کە ّەرگرت رّسطتەم

 گًْبُێکٔ صەثآ ثّْە، پبغبیەتٔ گبرصٓ لە ئەّ صەیساًن کە ئەّەٓ ُەهّْ: " ّتن پێی ئەّیع تب کبثراکە، ًِێٌٔ زاًیٌٔ
 ّ ثڕۆ.. غبزاصەکبًضا کچە لەگەلڕ کرصثێت سراپٔ رەفتبرٓ ەیەلەّاً غْێٌە، ئەم ثگبتە ئەّەٓ ثۆ کرصثآ گەّرەٓ
 پبضەّاًەکە کبتآ ثکەم، لەگەڵضا لطەٓ ئەّەٓ ثۆ ثّْ ثەصەضتەّە زۆرم هبّەیەکٔ ًیْەڕۆ پێع". ثسأً ُەّڵضە

 تەتەڵە لێْەکبًٔ ثّْە، گراًەتب تّْغٔ کە صا ضەرًجن یەکطەر ضەرٓ، سطتە الیتەکەٓ تیػکٔ ّ کرصەّە صەرگبکەٓ
 صّّثبرەیبى کرص لێن گەیػتٌٔ کبتٔ کە پرضیبراًەٓ ئەّ ًەهْیطت سْارەّە، صێتە لەًبّچەّأً ئبرەلە ّ کەىصە

 کبتآ ثّْ لەپػتٔ راضتٔ صەضتٔ. لێْەُبت ّّرتٔ ّّرتە گْزارغت ثەُەًضآ پبضەّاًەکە رۆیػتٌٔ صّآ ثکەهەّە،
 ّەرزظ تب صەضتە لەثەر زۆرم کبتٔ لێرە .لەّەرزغە دەزم:"ّتٔ ّ کرصم لەگەڵضا لطەٓ کبلڕّ کرچ ثەفرەًطیەکٔ

 ."ثکەم

 ثّْ؟ پبغبیەتٔ گبرصٓ لەریسٓ تۆ ئبیب- 

 .ًبزاًن- 

 غبرصّەتەّە؟ لەپػتت چیت- 

 ..ُیچ ئەگەریع، ُیچ،- 

 پػتت؟ سطتّْەتە صەضتت ثۆچٔ- 

 ..ئەگەریع. ُۆ ثەثٔ- 

 .ثیجیٌن صەتْاًن ثبثیجیٌن، گەڕٓ لێن کەّاتە،- 

 :ّتی ثجّْاڵ لەغْێٌەکەٓ ەّەٓئ ثآ ّەرچەسب تۆزێک، صّآ

 

 .تەهبغبکە- 

 زیٌضاًەکە تب ثیت پبضەّاًەکە چبّەڕێی کە صەکەم پێػٌیبز ًبثیٌیي، رًّّبکٔ ئێوە لێرە، ثەاڵم ثجّْرە،- 
 چیە؟ ئەّە ثلێ پێن ئێطتب ثەاڵم ثکبتەّە، رًّّبک ثەالیتەکەٓ
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 ّتن، پآٓ

 .ُەیە تًّْضم ئبزارێکٔ- 

 لەکەیەّە؟- 

 . ُبتٌوەّە صّّەُەهٔ ُەفتەٓ لەضەرەتبٓ ئۆف،- 

 ئێطمبًٔ غکبّە ثبڵٔ ثیٌین( ضەثبى) لەپػتٔ صا الیتەکەٓ تیػکٔ کبتآ ثوجبت، ئەّەٓ ثۆ ُبت پبضەّاًەکە کبتێک
 صەرگبکەصا لەثەراهجەر ّ ّەرچەرسبیەّە ضەرلەًْآ. ثجّْ گەًگریٌە تّْغٔ کە صەرەّە ُبتجّْە گۆغتەکەی لە ئبًیػکٔ

 ..پرضٔ لێی ەّاًەکەپبض. هبیەّە ثەصاًیػتٌەّە

 صەهێٌێ؟ چەًض تۆ ثەڕآ- 

 ُەزاراى رّّیضا، ئەهەظ. ثلێْثێتەّە ثەلەغیضا گەًگەریٌەکە ثەرلەّەٓ ثیشْات ضیطرکە هەگەر ًبزاًن،- 
 زیٌضاًیەکەٓ صەرگبٓ صەترضبى پبضەّاًەکبى. ّسْارصیبى رۆیػتجّْى ئێوە لەزیٌضاًەکبًٔ صیکە هێرّّّٓ ضیطرک

 هەرگ ثۆًٔ ثەڕۆژ لەصەرگبکە، صەثێت صّّاى یبى لەلێضاًیک گْێت زیٌضّّثآ، ُێػتب ئەگەر صەپرضٔ لێیبى ثکەًەّە،
 ًسیک ئەجەلێکٔ هژصەٓ کە صەچریکێٌآ، غّْهەکەٓ ثەسْێٌضًە ثبیەلْظ لەغەّصا. صەضْڕایەّە زیٌضاًەکبًضا لەصەّرٓ

 صّآ ًەسۆغەکە کە فێرثْیي ّەست ثەگْێرەٓ چۆى؟ ثساًیي ًییە رێگبیەک پەپْ، کًْە یبى ثبیەلْغە ئبیە ثّْ،
 .صەهرێت غّْهە ئەّصەًگە ثیطتٌٔ ثەضەر رۆژ پبًسە ثەضەرچًّْٔ

) ثبًگٔ جبرێک چەًض. ئەّەیضا کەضەرًجٔ ثّْ کەش یەکەم کەرین ثەاڵم. ًەصەصا ثەهەضەلەکە گْێوبى لەضەرەتبصا
 :کرص م( ضەثبى

 .لەصەرگب ثضە یبى ثڵێی غتآ لێوە، گْێت ئەگەر- 

 سطتەضەر، تیػکیبى ّ کرصەّە زیٌضاًەکەیبى صەرگبٓ پبضەّاًەکبى صّاتر رۆژٓ ثۆ. کەهرصّە ەیػتنتێگ ضەعبتێک صّآ
 صّّرکەّتٌە ثۆ پبڵەپەضتۆیبى لەکبتٔ صەچبًض، کەفیبى ّ صەرچّْى ثۆٓ سێرا ّ پێْەصا صەرگبکەیبى ثەتًّْضٓ ثەاڵم

 سۆیبى ضەرّچبّٓ ثەصەهبهک ّ بتٌەّەُ ًیْەڕۆ صّآ. سْارەّە لێکەّتە لبّەکەٓ هەًجەڵە یەکێکیبى ، لەّغْێٌە
 ثۆ سۆهیبى صەرگبکەٓ کە کرص پێػٌیبزیبى ّ ثضەى لێ صەضتٔ صەترضبى. صەضتیبى کرصثّْە صەضکێػیبى ّ ثّْ صاپۆغٔ
 پبژًەی لەُەرصّّ کرم صا ضەرًجن ثلێْثْەّە، جەضتەیضا ثەتەّاّی سێرایٔ ثە گەًگەریٌە. ثضەم یبرهەتیبى تب ثکەهەّە
 الغەکەم زەدوەت ثە ، ثّْ زەدوەت ّصەرکرصًیبى کۆثجًّْەّە لێی لەضیطرکە زۆر یەکجبر رەیەکٔژهب صەرآ، صەُبتە

 لە یەکێک لەًبثرایە، ضیطرکە ُەزاراى ئەّ ثرص ّ صەضت صەثّْ. پالضتیکە تّْرەکەیەکٔ ًبّ ّسطتوە ُەڵگرت
 زۆر ژەُرٓ صرەیەکٔ ثۆ. ثەکبریضەُێٌآ کْللە لەًبّثرصًٔ ثۆ ضْپب کە ُێٌب ژەُرآّ ثۆصرەیەکٔ پبضەّاًەکبى

 زەّٓ، ضەر ثەرثًّْەّە ضیطرکەکبى سْلەکێکضا لەچەًض. ثەکبرثِێٌن صەضکێع ّ صەهبهک کە ًبچبرثّْم ثّْ، سەتەرًبک
 ُەڵگرتٌیبى ثۆ ُێٌب ًبزێکٔ سبکە ّ عبرەثبًەیەک پبضەّاًەکە پبغبى. ثەرصەثًّْەّە ثەتۆپەلڕ ُێػّْ ّەکْ

 ثە صەهپرژاًض ُەڵگرت ثۆصرەیەم لەّ گْێلێک هي ثەاڵم. رزگبرکرصیي لەضیطرکەٓ( ضەثبى) هەرگٔ. لەزەّیەکە
 ًەیبًکْژیي ئەگەر. "ئەهبًەتە کرصًٔ ضەرپێچٔ ئەّە کە کرصهەّە ئبگبصارٓ پبضەّاًەکبى. زیٌضاًەکبًضا ثەرصەرکەٓ



یهوشاوهدرهوتاریکییهئه  
 

77 
 

 ّەلێ ەم،تێکضەص ئەهبًەتەکە ثەهەظ ثشبیەًێت کبتێک لێرەصا هرصى صەثآ ثەُەردبلڕ، صەهبًشۆى، رۆژێکضا لەچەًض
 . "ثچّْک لّْهی ثە ثەاڵم ثێت، ثبهرصى تەثبم، سۆهضا لەگەلڕ

 .صەکەیت لطە لْهبًضار ّەکْ- 

 ئەّە صّّچبرٓ گرّپێک ُەر. ضەًضهەّە ثۆ ضاڵّٓ پبضەّاًەکە یەکەهجبریع ثۆ ّەرگرت، تەکٌیکەکەم غێْازّ ثەاڵ،
 ترضٌۆکێک ّ ُەّاڵگرێک: تیبثّْ کەش ضآ صائێوە لەصەضتەکەٓ لەلْتبثشبًە. ثئبسٌي تیب سراپیبى سەڵکبًٔ کە صەثآ

 هرۆڤێکضا ُەر لەکەضبیەتٔ. ثێت لەگەڵوبًضا گرتّْسبًە لە ضیبًە لەم یەکێک کە ئبضبیػە. تیبثّْ ّەڕزکەرێکٔ ّ
 کرصثّْ، رەت تەدەهّْلکرصًی راصەٓ کە ثّْ ثبزاڕیەتیەک ًوًّْەٓ( عەغبر)کەضبیەتٔ. تێضایە لەثبزاڕیەتٔ ثڕێک

. صەکرصەّە ئبصەهیساصٓ رەّغتٔ الضبیٔ ثّْ ئبژەڵێک ثلێٔ ّەک ثّْ، ئبژەڵیضا ضرّغتٔ لێْارٓ ەل ثّْ زیٌضەّەرێک
 سۆم لەُەضتٔ ئبگبم صّاجبر ثەاڵم، صەُبتەّە، لێی ثێسم ثّْ، ًبهەرصیع ثگرە ًەثّْ، ثبزاڕیٔ ثەتەًِب ثەش( عەغبر)

 لێی سۆم ثەراهجەرٓ کە راُبتن یەثۆ. صەرثڕم ُەضتێک ُیچ ثەراهجەرٓ کە ًەثّْ ئەّە غبیۀً عەغبر: ُەثّْ
 ًیە، ُەضت صیبرًەثًّْٔ ّاتبٓ تێٌەگەیبًض لێ سۆ ثۆیە تیبُەڵمّْرتێٌن، سۆهٔ صا پێْیطت لەکبتٔ تێٌەگەیەًن،

 یەکەهی رەلیجی پلەٓ ثّْ، گەّرەتر لەئێوە ًەثّْ، ضٌّْرێکٔ ُیچ ثێسارکەرثّْ،( عەغبر. )رەتکرصًەّەیەتٔ ثگرە
 ضەرثبزثّْ، چیٌٔ لەُیٌضٓ. صەکرص سۆیەّە صڕیەتٔ ثە غبًبزیٔ صڕثّْ، ثّْ، بزاڕیٔث ثّْ، ًەسْێٌەّار ُەثّْ،

 ڤێتٌبهیەکبى ئەّەّە ثەالٓ. صەکرص پێْە ثبزرگبًٔ یبى صەکرصى صرّضتٔ ُەڵگرتجّْ، ضەرصەهەٓ ئەّ ثیرەّەریەکبًٔ
 سۆٓ ُەرکە. ثەکبرصەُێٌب ٓپەرضتبًە رەگەز ّ ضّْکبیەتٔ زاراّەٓ صەکرص، لطەٓ صەرثبرەیبى کبتآ ثّْى،" چیٌیەکبى"

 کە صەثآ ضەیبراًە لەّ یەکێک ضْارٓ ثەصزیەّە کبتە ئەّ. تێْەگالّە ثەرێکەّت ضەرثبزٓ کۆصەتبٓ لەُەّڵضأً ثیٌیەّە
 هبهەکەیضا کْڕە لەگەلڕ ًبسۆغیەک ئەّەٓ ثۆ زأً، ثەُەل ضەیبراًەٓ ئەّ ثەڕێکەّتٌٔ صەرۆیػتي،( ُرهْهْ)ثەرەّ

 لەصەضتگیرکرصًوبى، کْرت ثەهبّەیەکٔ صّآ ئەّەٓ گەیػیٌە(. ریجبت)لە ُەثّْ رۆًفرۆغٔ ٔصّّکبًێک کە یەکالثکبتەّە
 ئێْارە، ّ ثەیبًٔ هبهەکەیضا، کْڕە ثەضەر صاصەثبراًض ًەعلەتٔ ئەّ کە ثەًضکرصًەکەیضا یەکەهٔ لەضباڵًٔ ئەّ کە

 ّ کۆکەیتەّە سۆت ثەصەضتەکبًٔ ٓرژاّ ُەًبّٓ تبًکەّە ژێر ثجێتە سْایە. "صەسْاضت ثۆٓ ترضٌبکٔ هرصًێکٔ ئبّاتٔ
 ".ثێت ثەُێْاغٔ هرصًەکەٓ

 پەًجە پەًجە صەضتەکبًت تب تێکضەصات، ئەللڕ کە چیٌی ُیٌضٓ گراًەتبٓ ثکبت، گراًەتبت تّْغٔ سْصا:"یبى
 ". صەسۆیت

 ثەاڵم ،ئبضبییضا لەژیبًٔ ثبّى ًەسۆغٔ صّّ کە. صۆزیەّە غیرەم ّ ثەسیلٔ ئەّەّە لەرێگەٓ ثەصثّْ، کەضێکٔ( عەغبر)
 گەڕا لێیبى ّ ثیبًِێٌێتەژّّرەّە تْأً( عەغبر)ئەّەغضا لەگەلڕ ًەثّْە، جێگەیبى لەگرتّْسبًەکەهبًضا ئەّ لە ثەر

 ثەراهجەرٓ زیٌضاًەکەٓ. کڵۆڵەکەهبًضا ژیبًە ّّرصەکبریەکبًٔ ثەًێْ ثلێْثکەًەّە سۆیبى ژەُرٓ ّ ثکەى گەغە
 ّ ثڵن ثڵوە ثە غەّاى یبى ثضات، تێک گرتّْەکبى لە چەًضیي آٓصەهەتەل کەغٔ کە ثّْ ئەّە ئیػٔ ثّْ، زیٌضاًەکەم

 چبرەٓ کرص ُەضتن. کبرکرصًەضەرٓ ثۆ ًەثّْ رێگبیەکوبى ُیچ ثکبت، تّْڕەهبى ئەّەٓ ثۆ ثەرێت ثەضەر هڵچە هڵچە
 کبثرایەکٔ کە ئەّەٓ ضەرەڕآ صەیکەیي، کە لەُەرغتێک ثکەیي ثەغضارٓ ّ ثکەیي لجّْڵٔ کە ئەّەیە

 لە پێػکەّتي ثەسێرایٔ کە ثِێٌن لەّگرّپە ّاز ّ ثشْێٌن پآ لْرئبًٔ کە ئەّەٓ لەضەر ضّْرثّْم یػەّ،ًەسْێٌضەّار
 :صەیّْت ئبزیسەکە، کتێجە لەثەرکرصًٔ
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". کێن هي کە لەثیریبى چیٌیەکبى ،ّ صیتەم صًیب پیبّێکٔ ّ ضبڵذن هْضڵوبًێکٔ ،ّ هرۆڤن هٌیع هي؟ ًەک ئێْە ثۆچٔ" 
 ،ّ ثچڕکبت ثچڕ ّغەکبى صەثّْ چًْکە. پێْیطت ّەکْ ّغەکبًضا لەّّتٌی ثەتبیجەتٔ ّرصثێت،ّ صەیتْأً ثەزەدوەت زۆر

 ثەراهجەر سۆٓ رلٔ ثەرزصەثّْەّە، ُبّارٓ پبغبى صەیّْتەّە، هٌەّە لەصّآ یەک، لەصّآ یەک لەفسٓ ثڕگەٓ ثیبًکبتە
 لێٌەکبت، لێجْرصًن صاّای تب ثکەم ڕلەگەل لطەٓ ًبثآ ثضەم، ضسآ صەثّْم ًبچبر.. صەکرص ئبغکرا ئیطالم ّ لْرئبى
. سۆٓ ًەزاًیٌەکەٓ ثەراهجەر صڵتەًگیەٓ لە ثّْ صەرثڕیي لیژاًضًەکەٓ کە کرص ُەضتن ثکبت، ًْێژ کە لێجکەم صاّآ

 کەثێتەریسٓ ُەثّْ راضتگۆیبًەٓ ئبرەزّّیەکٔ ثشْێٌێتەّە، فبتیذە ضّْرەتٔ ُەڵە ثەثآ تْأً هبًگێگ لەهبّەٓ
 سۆٓ غیرەٓ ُەضتٔ کۆًترۆڵٔ ًەیضەتْأً ثەاڵم لەتبکەکبًٔ، یەکێک ثجێتە ّاثآ، صیکە ًٔئەّا ّەکْ کۆهەڵەکەّە

 تۆ لەگەلڕ پبضەّاًەکە ثۆ: " تّْڕەثّْ زۆر ثکەم،( ضەثبى) ضەرصأً صاهێ رّسطەتٔ پبضەّاًەکە کە رۆژەٓ ئەّ. ثکبت
 لەًبّ تب صەکەیت چٔ تۆ. ػترملەپێ لەتۆ گەّرەترم، لەتۆ تەهەى ثە هي هي؟ ًەک ُەڵضەثژێرآ تۆ ثۆ لطەصەکبت،

 هي چیٌیەکبى چیٌین، ُیٌضٓ صێریٌەکبًٔ لەجەًگبّەر هي ثضەرەّە، ّەاڵهن ثلێ؟ پێن ُب؟ لەثەرچبّثیت؟ ئێوەصا
 ًەصەصایەّە، ّەاڵهن ثەُیچ". ثەًِێٌیە"تۆ لەالٓ غتێک ُەهّْ. ثٌجڕٓ تۆ. لطەًبکەیت ّآ، ئەّاى ّەکْ تۆ. صەیبًٌبضن

 :صەّتن پێٔ رۆژصا لەکۆتبیٔ سۆٓ، کیٌەّٓ رق ثۆ لێضەگەڕام ثگرە

 ثشْێٌیٌەّە؟( ثەلەرە)لەضّْرەتٔ ُەًضآ ئەگەر چیە- 

 غێْەٓ ثەپێٔ ُەّڵضە ثەّ ثێضەًگ. ثێضەًگیە کبتٔ ئێطتب. صەکەیي ئەّە ضجەیٌآ ثگرە ئەهػەّ، ًەک- 
 ثۆ ّ سۆت ثۆ ثێضەًگیی کە ثڵێرەّە لەثەرسۆتە. ثضرێت لّْت ثۆ ثێضەًگیت کە فێرثە ثیرثکەرەّە، سۆت ُەًبضەصأً

 لەرەثّْکرصًەّەٓ صەثێتە ثێضەًگٔ ثچێژیي، ثێضەًگیٔ کە ئێوە ثۆ کبرایە هەضەلەیەکٔ. ئیطرادەتە صیکەیع ئەّأً
 .صەصەیي لەصەضتٔ کە رًّّبکیەٓ ئەّ

 ئەگەریع لەیٌبکە هرص، ئەّ ّّتیت؟ پآ چٔ( ضەثبى) کە صەاڵی پێن ئبیب ًیت؟ تّْڕە لێن ئبیب ثبغە،- 
 .؟(ثٌجڕ)ئبغبٓ ئەٓ ُب، صەصەیتآ، ثەڵێٌن ،لطەثکەیت

 .صەکەم ثەغت ثآ لْرئبى لە ضجەیٌآ ئەگیٌب صاسە، صەهت عەغبر- 

 ّ  ثەُبّار. صەثیٌٔ سۀًّ ثەرز ثەصەًگٔ جبریع ُەًضآ ،ّ صەکرص ثۆڵٔ ثۆڵە ثشەّێت ثەرلەّەٓ ثەاڵم صەثّْ، ثێضەًگ
 کە صەسْارص ضْێٌضٓ صایکٔ ثەژیبًٔ صەپرضٔ لێن ثەیبًٔ کبتآ ثەاڵم. صەُێٌبهەّە ثەئبگبی پێکەڵەکبًٔ ّ تێکەل لطە
 غل سۆٓ ًبڕەزایٔ ثۆ جڵەّٓ ئیضٓ کرص، ثێجەغٔ لەًبًشْارصى پبضەّاًەکە رۆژێکیبى. ّایکرصّّە ثّْ صیکە کەضێکٔ ئەّە
 ًیە، ثەهٌەّە پەیْەًضٓ هەضەلەکە کە ثبضکرصثبیە ثۆم چەًضآ ُەر هٌە، لەتەگجیرٓ هەضەلەیە ئەّ کە صەیّْت ،ّ کرص

 ثەّەٓ صەُبت کۆتبیٔ لەهي ثەصّعبکرصى ًۆرەکەٓ صەصا، ثەُەهّْاى جٌێْی صەثّْ، تًّْضتر ُبّارکرصًەکەٓ تبصەُبت
 .ثوگرێتەّە غەڕەًگێس چبّٓ کە

 ثتْاًي کە ًەتەڵەضن ّ  جبصّ ًّە ًەجبصّگەریٔ غەڕەًگێسّ ًەچبّٓ ُەثّْ ًەغّْهٔ ثّْیي لێی کە لەّغْێٌەٓ ثەاڵم
 سْارصًەکە ئبیب پرضی لێی ُێٌب، ثۆ سۆراکەکەٓ ثەغە صّاتر، رۆژٓ ثۆ ُبت پبضەّاًەکە کەُەر. ثضەى ئبزارهبى
 ؟..تێضایە چەّریی

 :صایەّە ّەاڵهٔ پبضەّاًەکە
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 .تیبیە چەّرٓ تۆ ثەغٔ- 

 فێرٓ ُبّثەغٔ ئەزهًّْٔ ثّْ، ئبضبیٔ زیٌضاًیەکٔ( عەغبر)ئەگیٌب ًەثّْایە، کەللەرەلیەٓ ّ سراپ هیساجە ئەّ ئەگەر
 ئەّەٓ ثە ّ فڕێضراثّْیي تێٔ کە چبڵەٓ لەّ ثکرێت، تەدەهّْل صەکرآ ثەصسّْییع ُەضتٔ تەًبًەت کە ، ّْمکرصث
 .ثضات لێوبى کەڕّ

 

(23) 

 ًەهکرصثّْ، ئبزاصثًّْن کبتٔ کە ًْێژەٓ ئەّ ثگرە ًەثّْ، رۆژە ئەّ فەرزٓ ًْێژٓ صەکرص، ًْێژم کبتآ ئێْارەیەکیبى،
 پیرۆز، چۆلەکەٓ( فەلیرە لە)یبى( ضیجیجت)ًبثّْ کەًبّهبى هٌضاڵین، لەکەٓچۆ کرصم، ضەرصأً هەراکیع ثْلجْلٔ
 پێک ّ رێک سۆڵەهێػیەکٔ رەًگیبى ضٌگٔ ّ  ضەرّهل پەڕەکبًٔ کلکضارثّْ، غەڕغْرٓ ًبّٓ چۆلەکەیە ئەّ زاًین صّاجبر
 لەیەک ێٌضًەکبًیبىسْ ُێٌضە صارکًْکەرەیە ّاهساًی هبّەیەک ثّْى، لبّەیٔ ثبزیبى هبثًّْەّە ئەّەٓ ثەاڵم ثّْ،

 صەصایەّە، سۆم صڵٔ ثەفەرەًطٔ پەڕەکەٓ رەًگٔ ّ ًبّەکەٓ ثەسەهاڵًضًٔ ثۆیە لەّە، ًەثّْم صڵٌیب ثەاڵم صەچّْ،
 پێٔ تەڕکراّم ًبًٔ ّّرصە ثێگْهبى سْێٌضٓ، زیبتر یبى ضەعبتێک چبرەکە هبّە ثۆ ًیػتەّە، گۆڕیي ُەّا لەکًْێکٔ

 ًسیک صرەستێکٔ لەضەر صەثآ. رۆیػت پبغبى ثەسْێٌضى کرصەّە صەضتٔ ثْەّە ەًبًەک ّّرصکە لەسْارصًٔ کە ُەر صەصا،
 ّەرگرت چبّصێرصٓ صۆسٔ ثەسْیٌضى، کرص صەضتٔ ّ ًیػتەّە ضەرەکیەکە کًْە لەضەر گەڕایەّە ُەرکە. کرصثێت ُێالًەٓ

 .گرتّْسبًەکە لەصەّرّثەرٓ ثکرصایە ثەجّْاڵًەّەیەک ُەضتٔ ئەگەر صەگۆڕٓ سْێٌضًەکەٓ ّ

 جریْە جریْە ئێطتبظ(.. ضیجیجت)جریْٓ جریْە گۆڕیٌٔ ثەپێٔ صەزأً پبضەّاًەکبًوبى ثەُبتٌٔ پێػەکٔ ۆرەج ثەّ
 ثچڕثچڕ ّ  پەلە ثەریتوێکٔ رۆژێکیبى. ثکەم ًێْاًیبى جیبّازیٔ ثەسێرایٔ کە فێرثّْم لەیبصە، جۆرەکبًین جۆراّ

 صەرثبرەٓ ُیچوبى. صەکرصیٌەّە ئبگبصارٓ ثبریي ثبراى لە( ضیجیجیت.)ثّْ لەچٔ صەرثڕیي ریتوە ئەّ ًەهضەزأً صەیشْێٌض،
 کرصیٌەّە ئبگبصارٓ ثّْ ئەّ ُەر. صەزأً کەغوبى ثبرّصۆسٔ ثْلجْلەّە ئەّ لەضبیەٓ ثەاڵم. ًەصەزأً ئبضوبى ثبرّصۆسٔ

 گەلڕلە. رّّصەصات لەصەرەّە غتێک کە صەهبًسأً، سْێٌضًەکەٓ لەغێْازٓ ًسیکبًە، ثەّ سۆاڵّی زریبًٔ لەُەڵکرصًٔ
 کبتآ ضّْڕصەهب ضەریبى پبضەّاًەکبى. ثّْم غبرەزا جریْەکبًٔ جریْە جۆرەکبًٔ جۆراّ ُێوب غبرەزاییضا ّ کبت

 چەًض لەهێػکوضا ّّرصاًە جیبّازیە ئەّ لەثەرکرصًٔ". چیە؟ زریبًەکە صەًگْثبضٔ:" یبى" ثبراًە لەم ئبٓ:"صەهبًّْت
 ثەهۆڵەت لەپبضەّاًەکبى کەیەکێک صەهسأً ثگۆڕیبیە یبًٔثە سْێٌضًٔ جۆرٓ ُەرکە ًوًّْە ثۆ سبیبًض، هبًگێکٔ

 .ثّْى لەسسهەت کە پبضەّاًەٓ صّّ ئەّ لەگەلڕ کبتآ هەضەلەکە لە صا تْاًجێکن رۆژێکیبى،. رۆیػتّْە لەگرتّْسبًەکە

 ئێْەًب؟ ّ ّەرگرت هۆڵەتٔ ئەّیتر ثۆچٔ- 

 صەزأً ئەّە چۆى- 

 ..ُەرّا ّ صەزاًن- 

 ُبّصەهٔ ثّْە" ضیجیجت."ئەُریوەًیي صارّصەضتەٓ چًْکە ثي، تێکەڵوبى ًبثآ سەڵکبًێکیي ي،جٌۆکەی لە ئێوە ّایبًسأً
 ثەثًّْٔ ُەضت یەکطەر زیٌضاًەکەهضا، لە صەًیػێتەّە ثبکێػەکە کًْٔ چەپەرٓ لەضەر ُەرکە ثراصەرم، ّ تەًیبیین
 ثْرّّژێٌن( عەغبر)غیرەٓ ًەثّْ لێ دەزم چًْکە صەکرص، لەگەڵضا لطەم ًسم ثەصەًگٔ ، تبریکیەکە ضەرەڕآ صەکەم،
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 ثۆ لەّەغضایە ضەیر ًەیەت، ًْێژکرصى کبتٔ کە لێکرص صاّام ثەرۆژکرصّهە، ئەّەٓ لەگێڕاًەّەٓ صەثّْم ثەرصەّام ،ّ
" عەلەیکْم ّ ئەلطەالم"  لە گْێٔ ُەرکە صەثّْهەّە، لەًْێژ تب صەکرص چبّەڕێٔ زیٌضاًەکە ثێتەژّّرەّەی ئەّەٓ

 ی(عەغبر)رۆژێکیبى. صەصەم پآ ثبیەسٔ تەّاّکرصّەّ ًْێژم صەکرص ُەضتٔ چًْکە جریْ، جریْەثە صەکرص صەضتٔ ثّْایە،
 : ّتی ثرصّّ، ثەسێل

 ئەّەٓ ثۆ پێیکرصّە هەغمت تۆ ًبکبت؟ هي ّضەرصأً تۆصەکبت ضەرصأً ثۆچٔ چیە؟ چۆلەکەیە ئەم چیرۆکٔ- 
 رۆژە ثۆ ثشْێٌآ غبلّْرەکە کە ەّەمئ غبیۀً هٌیع ًبهەرصیە؟ ئەم ثۆچٔ ڕلە؟ ئەم ثۆچٔ ًەسْێٌٔ، هي ثۆ

 تب صەصەیت صەرسْارص چٔ. ثەصثەستیەکەم ّ تەًیبییەکەم ُبّصەهٔ ثجێتە گْاّیە ثەچۆلەکەیەکٔ پێْیطتن صاڕزاّەکبًن،
 صەکەیت؟ چٔ ثلێ پێن راکێػیت؟ سۆتٔ ثۆالٓ

 ثۆ سۆهن ئیوبًٔ کە هي ۆث صاّایە، پەیبهجەرٓ ئەهە. لەسْصاّە ًیػبًەیەکە چۆلەکەیە ئەم ثە، ُێوي) عەغبر) ّتن
 هەکە صڵپیطٔ. ثٌیػێتەّە تۆیع لەزیٌضاًەکەٓ رۆژێک لەّاًەیە ،ّ ُبت ثۆم ثەڕێکەّت ُەر سطتجّْ، پػتگْآ صاّا

 سۆهەّە لەالٓ هي ًْێژثکەیت، صەثآ ًبکەضجەچەیە، تۆ صڵپیطیەٓ ئەم ًبکەیت ُەضت ثچّْک، چۆلەکەیەکٔ ثەراهجەر
 ثّْ ضبڵضا ثیطت ّ پبًسە لەًێْاى تەهەًن ًبیەى، لەژهبرصى ثکەم، تیب ًْێژیبى ّْصەث کە ژهبرصّە پێػّْم رۆژاًەٓ ئەّ

 ضەرەڕآ صەکەم لەهەّثەر رۆژٓ غەظ ًْێژ فەرزٓ سْصا ثۆ ئەهڕۆیع ُێٌب، ًْێژ لە ّازم کرصّ سۆم ئیوبًٔ ًکّْڵٔ
 صەکەهەّە، سۆم ًّْەکبًٔتێکچ ضەرلێ ّ ئبگبیٔ ثآ ّ  صّاکەّتّْ ًْێژٓ لەرزە، ثڵێٔ ّەک. تیضام رۆژەٓ ئەّ ًْێژٓ

 ّ ثەسْصایە ثڕّام ثۆیە. ثّْ ضبلڕ ثیطت تەهەًن کبتآّ  ثّْم کە ًبکەم ثەّەّە غبًبزٓ کۆصەکەهەّە، جبراى رۆژأً ُٔ
 رۆژێک ُەر ًیە، راثرصّّم ثەاڵم ثەئێطتبیە، ثڕّام ئیوبًە، ئەّلەّیەتٔ ثە ثڕّام ثەهّْضب، ثەعیطبّ ثەهذەهەصّ

 صەثیٌن تبسۆم صەثوەّە، لەصایک ضەرلەًْآ ثەیبًیەک ُەهّْ. رەًگە ثآ ثێضەًگە، غْێٌەّارە، ثآ هرصّّە، رۆژێکٔ صەڕّات
 لەزهبًٔ زیبتر تێضەگەم زۆر چۆلەکە لەزهبًٔ ثەُبّار، صەم ّ ًبضک ّ ًبضکن ُەضت چۆلەکەیەکٔ( ضیجیجت)ّەکْ

 ّ ًیبًٔ ّ ًەرم ّ رۆدطّْکٔ. ەکەمرۆدبًی جیِبًە ثۆ ُەڵِبتٌوضا لە صەکبت ُبّڕێتین ّ صەهجبت( ضیجیجت. )ئبصەهیساص
 غێْاى، ًْێژٓ صّآ صەصەى، یبرهەتین زۆر سْێٌضًەکەٓ جۆرەکبًٔ ًێْاى جیبّازیبًەٓ ّرصە ئەّ ،ّ سۆغەکەٓ سْێٌضًە

 ُیچ ُبًبثرصى ُبّارّ صەهەٓ ئەّ صەکبت، ئیفلیج صەضتن ّ ثبلڕ ئبزار ،ّ صەکبت ضڕ پۆم ّ پەل ضەرهب صەهەٓ ئەّ
 سۆهوضا ثەثیرٓ چەًضجبرێک سۆم، ثیرٓ صەهِێٌبیەّە ثەًبصیبریٔ ثیرصەکەّتەّە، م(ضیجیجت)ەکەٓسْێٌضً ًیە، ضّْصێکٔ

 پەیْەًضیەک صەکبت، ضەرصاًن غبلّْرەکە ثۆیە( عەغبر) کەهترثّْایە، ئیػٔ کە ئبزارە ئەّەی ثۆ صەُێٌبیەّە،
 تبکە پەیْەًضیە ئەم. ضەرێک لژە تۆڵٔ ثەتًّْضّ ئبّرێػن، صەزّّٓ تۆڵٔ ثەتًّْضّ پەیْەًضیەک ُەیە، لەًێْاًوبًضا

 غەفبعەتٔ ثۆ ًێرصراّە ثۆم سْڵمبّە، هٌضا لەپێٌبّٓ چۆلەکەیە ئەم صەزاًن چًْکە صەکەم، لجّْڵٔ لەصەرەّە کە غتە
 صەصا ُەّڵٔ تْاًبیەکیەّە ثەُەهّْ( عەغبر)صەهەّە لەّ ئیضٓ..ثبظ غەّت عەغبر سْصایە، ثەّیطتەٓ یبى ثێئْهێضیٔ

 صاّآ صەُێٌبّ، سْآ ًبّٓ ئەّ ّتن، پآ ئەّەٓ ثەغەرهەّە زۆر فێرکەم، ًْێژەکەٓ پێٌج کرصملێ صاّآ ثەئبگبثێت،
 ضّْک ُەڵەغەیەکەٓ کیٌەّ ّ رق عەغبر ئەّەغضا لەگەلڕ. جەًگێکەّە ثچێتە صەثّْایە کبتێ لێضەکرص، یبرهەتٔ

 ..ًەثّْ

 

(24) 
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 یەکەهٔ لەهبًگەکبًٔ صەثیٌٔ، سەًّن کەم زۆر ثگرە ثّْ، غێْاّ تەًِب سەّم ًەک ژیبًوضا، راثرصّّٓ لەهبّەٓ
 سەّێکٔ ، ُیْاّە ّ ثەراثرصّّ ثچڕٓ پەیْەًضین ئەّەٓ صّآ ثەاڵم تۆراى، لێن سەًّەکبى ّ زڕا سەّم زیٌضاًیەکەهضا

 سەًّەکبًن ،ّ ًەثوەّە رەق ئەّەٓ ثۆ ئبگبثّْهبیە ثە صەثّْایە ًەثآ ضبرصەکبى زۆر لەغەّە جگە صەسەّتن ئبضبیٔ
 ُەًضێکیػیبى ُەڵضەکۆڵراى، لەثیرهضا ّ تێضەکرصم کبریبى ُەًضێکیبى لەسەًّەکبى، پڕثّْى ّەکبىغە ُبتٌەّە،
 ثەُەرضآ سەًّن کە لەًێْاًیبًضا ثّْم زیٌضأً تبلە. ثّْ صەگوەى ئەّیع ثەجێضەُێػت، لەالم لەثەرصڵیبى غْێٌەّارٓ

 یەکضٓ رّّثەرّّٓ صّّرّصرێژەّە، ضیبضٔ غێْە صەهەتەلێیەکٔ صەکەّتوە صا(هّْضب)لەگەلڕ. صەثیٌٔ پێغەهجەرەکەّە
 سەڵکضا لەًێْاى ًبیەکطبًٔ صەّّت پێن تەست، زەّیەکٔ لەضەر هٌیع ّ سۆٓ عەرغەکەٓ لەضەر ئەّ صەّەضتبیي،
 . لەگەڵوضا ًەکرص لطەٓ ّ لێضەگرتن گْێٔ. ثًّْە صاثەظ ضەرچبّەٓ

 هذەهەص ثەاڵم. ثّْى سەهجبر چبّەکبًٔ رصەّە،صەک پبى صەضتٔ ُەرصّّ صەُبتەالم، هبّەهبّە صەثّْ، ثێضەًگ یەضّْعیع
 لەصّّرەّە صەثّْ، زّاڵلڕ لەصەًگێکٔ گْێن. صەکرص صەرەّغبّەکەٓ ثەئبهبصەگیە ُەضتن ثەاڵم ًەصەثیٌٔ، ضەرّچبّین

 :صەکرص ضەثرٓ ُەرثبضٔ ّ صەچرپێٌآ ثەگْێوضا پیرەّ دەکیوێکٔ ثڵێٔ ّەکْ صەصایەّە صەًگٔ لەضەرهضا صەُبت،

  گرتّْیت ثەرۆکٔ ًبسۆغٔ کە ەرەٓزیٌضەّ ئەّ ئەٓ

 ئیوبى، لەچبکەکبًٔ چبکەیەکە ضەثر ثساًەکە

 لەسْاّە ثەسػػێکە کە ثػساًە

 صەڵێي پێٔ ثێت، تەهجآ ئەّەٓ ثۆ ثەثیرُبتەّە سْآ ُبت، تّْظ ًبسۆغیەکٔ چ ثیرثێتەّە، ت(ئەیّْة) پێغەهجەر
 .لەپیبّچبکبًە

  ْرەکبىغ ّ تبریکیٔ ضەرەڕآ لەثیرکراًّیت هْضڵوبى، ئەٓ

 .ثەضەثراًضایە لەگەلڕ سْصا کە صەزأً ثبظ تۆ ئەًجبهیع کلیلەکەیەتٔ، ّ رزگبرثّْى رێگبٓ ضەثر کە ثساًە

 ّ ُەق رێگبٓ لەضەر صەثیٌیەّە سۆم صەکرصم، صڵٌیبیبى چًْکە صەکرص، ثەئبضّْصەیٔ ُەضتن سەًّبًە ئەّ ئەًجبهٔ
 صێت، ثێت ثیەّێت کەٓ صەتْاًآ هەرگ. ًەثّْ صەضتجەرصارم اسْص. لەُیْا پڕثآ صڵن ًیە ثەّە پێْیطتن. صاصپەرّەریضا

 ُەّڵٌبصەم کە صەصاتآ ُێسّئیراصەیەکن ثّْ، ثێگەرصّ پبک هەثەضتن ثیجیٌن، ثەپڕّچّْچٔ تب ُەّڵضەصەم ئێع، ثەاڵم
 هيسۆ هْڵکٔ تەًِب صەیجٌن، پێغەهجەرەکبًضا لەگەلڕ ،کە ئبگبصارًەکرصۆتەّە لەسەًّەکبًن کەضن. صاّاکرصًیبى ثۆ

 :صەکرصم ًیگەرأً( کەضکەضٔ سْارصًٔ)سۀًّ لەثەراهجەرصا

 جْرئەتٔ ثّْ، گەرم زۆر کەغەکە لەثەرثّْ، غڕەّپڕەهبى ثّْ، ثرضیوبى زۆرثّْ، هسگەّتضا صەرگبٓ لەثەر ژهبرەهبى)
 تێضەپەڕى ثەالهبًضا سەڵکەکە صەضٌْێژگرتي، ثۆ ًەثّْ پآ ئبّهبى چًْکە هسگەّتەکە، ثۆ ژّّرەّە ثچیٌە ًەثّْ ئەّەهبى

 صّّرصەکەّێتەّە، ثەڕاکرصى ّ ُەڵضەضآ یەکێکوبى لەپڕێکضا.( ًبکبت لەگەلڕ لطەهبى کەضیع کەّاتە. ئبّڕًبصەًەّە ّ
 صەگەڕێتەّە لەصەرێک صّآ ًەکەیي، جّْڵە لێضەکبت ّاهبى غبراّە هەضەلەیەکٔ ّەلێ صەکەّیي، صّآ ثەًیگبکبًوبى

. صایضەًآ زەّیەکە لەضەر ُەڵگرتّْە، لەضەرصەضت هەڕەّە گۆغتّٔ غێر ثەضەّزەٓ کەضکەضٔ گەّرە لەگەًێکٔ ّ الهبى
 لطەًبکبت، ًبسْات، صەّضتآ، ثەپێْە صەهێٌێتەّە، ثەتەًیب ئەّ. سْارصًٔ صەکەّیٌە ثەصەضت ّ صەصەیي لێ صەّرٓ

 هي .یەکێکوبى هەرگٔ: ُەثّْ کرآّ صیبرٓ ّاتبیەکٔ سەًّەکە ئەًجبم". صّاّە صەگەڕێتە ّ صەثڕێت تآ چبّهبى
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 ثۆیبى سەًّەکەم کبتآ کرص ُەضتن ثەیبًیە ئەّ ثّْ، غّْم ًّّْلاڵًەی صەثیٌی کەسۀًّ ًەثّْم ثەتەًیب لەًێْاًیبًضا
: سەًّوبى ثێتە گەًوەغبهٔ کە غّْهە ئەّە صەیّْت( ّاکریي)گێڕایەّە، سۆیبى سەًّەکبًٔ صیکەیع ئەّأً گێڕایەّە،

 ئەّەٓ ثآ صەصاتآ صاًەیەکٔ صەفرۆغێت، غبهٔ گەًوە گۆزەٓ کجّْتیبرێ لەًسیک صەثیٌێتەّە رێگب لەضەرە سۆٓ"
". رێگب ضەفەرٓ ثۆ چبکە تْێػّْیەکٔ ئەهە ثگرە، ُەهّْە ئەم: " ّّت پێٔ". ثکبت لێ پبرەٓ صاّآ لەثەراهجەر
 ثآ صەثآ رەت ثەالیضا کەضەکە ثەاڵم صەیٌبضآ، کەضێکەّە ثەتّْغٔ صەثآ تّْغٔ صەکەّێتەّە، صّّر ّ صەڕّا ئەّکبتەٓ

 ئبُەًگ، ثّْى، رّّى زیبتر( عەثبش)سەًّەکبًٔ ثەاڵم". ًەثّْ لەّ ئبگبٓ ئەّکەضە کە صەزاًآ. ثکبت لێ ضاڵّ ئەّەٓ
 لەکۆترەثبریکە، ّ لەکۆتر پڕ گەّرە لەفەزێکٔ لەًبّەڕاضتضا صرەّغبّەّ، سۆرٓ تیػکٔ رًّّبکٔ، پێکەًیي،

 سۆٓ ّ سْارەّە صێتە لەئبضوبى ضپٔ صەضتێکٔ رەثبریکە،لەکۆت ّ لەکۆتر پڕ گەّرە لەفەزێکٔ لەًبّەڕاضتضا صرەّغبّەّ،
 تبکە هبیەٓ سەًّبًە ئەم. صەثآ ّّى ُەّرەکەصا لەًێْ پبغبى صەگرێت، کۆترێک ّ لەفەضەکەّە غیػی ًێْاى صەکبتە

 لەزیٌضاًەکبى ُەًضآ ثەصەّرٓ ّ صەسّْلێتەّە، صەکبت، تەهبّٓ ًبّگرتّْسبًەکە ّ ژّّرەّە صێتە هەرگ ثۆًٔ غّْهێکي،
: راصەگەیەًێ سۆٓ ثەزهبًی پێضەکبت، صەضت غّْهەٓ ُبّارە ثبیەلّْظ لەغەّصا، یەکێکیبى، تبصەگبتە صەضّْڕێتەّە

 رێْرەضؤ صّآ تب صەثّْ، ثەرصەّام رۆژ پبًسە ّەضتبى ثەثآ غیْەًیەکەٓ سْێٌضًە جبر ُەًضآ یەکێکوبًە، کۆچکرصًٔ
 ًەصەکرص، ثەّاتبکبًٔ ُەضتٔ( عەغبر)تەًِب بڵٌضەکبى،ث ًْلاڵًەی ثۆ ثّْیي ّریب ُەهّْهبى ، ضپبرصًەکە ثەسبک

 لەهەضەلەکە پبضەّاًەکبًوبى پێػشەرثّْیي، صەضت پێکرصًە ُەضت ئەم ثۆ چًْکە ، صەثْەّە لێوبى رلٔ ّ صەیمیژاًض
 زۆرجبر ثەاڵم صەثآگۆڕُەڵکەًرێت، ،ّ ئبهبصەثکرێت گەرم گەچٔ ّ الضتیک تّْرەکەٓ صەثّْ چًْکە. ئبگبصارصەکرصەّە

 ".ًیي گۆڕُەڵکەى ّ پبضەّاًیي ئێوە: "صەّّتیي پێیبى ّ صەرثڕٓ سارییبىثێ

 ئەهە: الثّْەتەّە یەک ُەّاڵەکبًیبى سەًّەکبًوبى صەصاًەّە؟، ّەاڵهن ًیە، هي ثەصەضتٔ هەضەلەکە- 
 ەّەلێو ًبکەم ُەضت ثەاڵم ثۆٓ، ئبهبصەم سۆهەّە، ثەالٓ هي، صەکەّێت، ثەرکێوبى ًبزاًن. هەرگە ئبگبصارکرصًەّەٓ

 .صەکەى رزگبرم ثەهەیع ثوکْژى، صەتْاًي سۆٓ، لەراصەٓ کرص زیبصٓ پػتن ثڕثڕەٓ ئبزارٓ ُبتّْ ئەگەر ثێت، ًسیک

 لەصەغەیە، پێػکەغکرصى سسهەت لێرەصا ًبکەیي، سسهەتەت ئەم زیٌضّّیت تب پێکەلڕ،ّ تێکەلڕ سۀًّ- 
 .ئێرە ُێٌبّەتە تەغریفت کە لەّەتەٓ زاًیجبیە ئەّەت صەثّْ ثەڕێْەصەچآ، ثەّغێْەیە هەضەلەکبى

 .یەکیي ّەکْ لەهەیٌەتیضا ثەاڵم- 

 ثەسػیّْیي پێٔ ضْپب غەرەفێکە ئەهەیع غەریفیي، ّ ضەرثەصەّڵەت ضەرثبزٓ ئێوە ُەڵەیت، تۆ ًەسێر،- 
 ..ئەرکە ئەم جێجەجێکرصًٔ ثۆ صایوەزراًضّیي کە

 .سێساًیي ضەرثەُەهبى ئێوە ثەاڵم- 

 !صەتکْژم ثیت، ثەرصەّام رصًوبىلەّەڕزک ئەگەر! ُەرگیس ًەسێر؟- 

 ..ثیکە صەٓ،- 

 ..ُەیِّْ- 

 . سراّەتەّە صّّر کە صەکرص ُەضتٔ چًْکە صەثّْ صەهبرگیر عەغتبر کبتێک پێضەکەًین
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 صەضتیبًەّە تێاڵکبًٔ ّ رًّّبک ثەچرا کبتآ. صەثّْى غێت کەهەّە ثەالٓ غەّێک ثۆ پبضەّاًەکبى زضتبًضا لەّەرزٓ
 ُێٌبى کۆتبیٔ ثۆ ضّْرثّْى ثّْى، ّرّّژاّیٔ تآ لەّپەڕٓ. رەغبغەّە ثەچەکٔ ًّْضتّْثّْیي، ئێوە ژّّرەّە، صەُبتٌە

 ثِێٌي، جٌۆکبًە پێکەًیٌٔ ّ کێْٓ ثەرازە ّەکْ ّهرسەهرسٔ ژاّ ژاّە لە ّاز صەثآ. "لەئبژاّە سەیبڵکراّ ثەدبڵەتێکٔ
 ".ثەرەاڵصەکەیي هػکەکْێرەکبى ئەّەتب یبى ّازصەُێٌي ئەّەتب یبى

 لطەی ًە کەضوبى کە صەسْارص ضْێٌضهبى. گەڕێي لێوبى ّ ثێٌي لێ ّازهبى لێضەکرصى صاّاهبى. ُەڵیبًضەضبًضیي ەسەّل
 یبى صەگێڕیي ئبُەًگێک یبى ئێوە کە ثّْى لەّثڕّایەصا ئەّاى ثّْ، ثێِّْصە. کرصّە ًەُبّاری پێکەًیّْە ًە کرصّە
 ئەّاى: صەهبًّْت لەثەرسۆهبًەّە ًەصەگرت، پێکەًیي لەثەر سۆهبى صەڕۆیػتي ُەرکە غۆڕظ، ثۆ ئبهبصەصەکەیي سۆهبى
 گەّرەیبى ُەرایەکٔ ّ لەصەرگبکبى صەیبًضا ثەتێاڵکبًیبى ،ّ تّْڕەثجّْى صٓ ُێٌضەٓ صەگەڕاًەّە ئەّضبیع. ثّْى غێت

 چۆى صەزاًیي کرصّە، تێکەلڕ ئەُریوەى لەگەلڕ صەضتتبى یبى کەّتّْە، تیب جٌۆکەتبى ئەگەر: " صەًبیەّە
 گەڵ لە هڕیبى ّ هػت کە ًەثّْ ئبرەزّّیەکوبى ُیچ". راگرى گبڵتەجبڕیە ئەم تێکتبًضەغکێٌیي، ّ ًپلیػێٌێٌەّەصەتب

 چبڵە لەم سۆیبى ُەثێت جٌۆکەیع ئەگەر هي ثەڕآ تیضاًیە، جٌۆکەٓ گرتّْسبًەکە کە ثطەلوێٌیي ثۆیبى یبى ثکەیي
 ّ ثیٌیّْە تبرهبییەکیبى کە زاًیوبى صّاجبر صەثێت، ْللەگ تەلەٓ لە گْێوبى صیکە غەّاًی لە. سراپەیە کەپڕی الصەصەى

 .لێجکەى تەلەٓ جّْالیەّە ُەرغتێک پێضەصا فەرهبًیبى کە یبضبیبًەی ئەّ صەلی ثەپێٔ کرصّّە، لێٔ تەلەیبى

 ّرّژاًضاثي، لەّپەری هێػکەکبى کبتێک تبیجەتی ثە هبًگەغەّصا، لەغەّأً ثەتبیجەتٔ صەکرص لەتبرهبییەکبى تەلەیبى
 ثباڵ، ضەرکرصایەتی ثۆ صەکبتەّە ثەرزی سۆیەّە لەالی ئەّیع ، لْهبًضار ثۆ ثەرزصەکەًەّە راپۆرت صّاتر رۆژی ۆث

 صڵٔ ئەهە. تبص... هبًگ کبهڵجًْی لەثەر غّْم غْێٌەّاری پبضەّاًەکبى، لەالی غپرزەیی ئەعطبة ُەڵەی، تەلەکرصى
.. چبکە صەضپێػشەریەکٔ:" صەیّْت ّ  ثّْ سۆظ صڵٔ عەغبر صیبرثّْ ًەکرصیي، ضّْک لێ ژیبًٔ ثبرٓ ثەاڵم صەصایٌەّە
 ثۆ چبکە هەضەلەیەکٔ. صەثي غێت سەریکە ئەّاًیع صەُێٌبى، ثۆ زۆرٓ ضەراضێوە کە ئەّاًەٓ ًەثّْیي ثەتەًیب

 ".ّّرەم ثەرزثًّْەّەی

 پێیبًْاثّْ ت،ڕغ پیضا ثشّْڕیبى صّاییع ،ّ پبککەرەّە صەرهبًٔ ثە گرتّْسبًەکە زەّی رغتٌٔ ثۆ ُبتي رۆژێکیبى
 کە لەّاًەٓ ًەعْزّثیال: " صەّّتەّە گْزارغتبًەیبى ئەم صەُبت، پێکەًیٌن لەثەرسۆهەّە صەرصەکەى، جٌۆکە ثەثشّْڕ
 ثبسْصا صەُبّآ، پریػک لەچبّاًیبى ثەصکبریٔ ئەّاًەٓ ّ سْارصّە ًبًیبى لەضەرصەضتٔ ّ صەکەى غەیتبى ثرایەتٔ
 غەڕەًگێسیەکبًی ثەرگرٓ ئەّەٓ ثۆ ثجەسػآ پآ ثیٌبییوبى ُێسّ بتەّە،ک پّْچەلڕ ثراصەرەکبًٔ ّ غەیتبى کرصەّەٓ
 زەّیە لەم کە لەثیرثچێتەّە غێتیەهبى ئەم ئەّەٓ ثۆ کبت، ثەزّّتریي ثضەًآ هۆڵەتوبى تب ثضاتآ رێگەهبى ،ّ ثکەیي
 ثبلَل ڕعْژ)ْێٌضصەس پێچەّاًەم گْزارغتی سۆهەّە لەالٓ هٌیع". ثڕیّْیي تآ چبّٓ ُەتبییە ُەتب ثۆ لێگیراّە غەزەة

. صەسْێٌضەّە لْرئبًٔ ئبیەتٔ( غەریت)هبهۆضتب ّەلێ صەیبًّْتەّە، هٌەّە لەصّآ ئەّاًیع( الرجین الػیگبى هي
 گبڵتەپێکرصًٔ صّّچبرٓ کە صەکرص ُەضتیبى ثەجێضەُێػت، گرتّْسبًەکەیبى ثەپەلە ّ صەیترضبًضى سْێٌضًەکە لْرئبى

 جْرئەتیبى کە ثّْ صەضپێػشەرٓ تبلە ئەّە ئەّاًەّە، لەالیەى ثّْ یەکصەضپێػشەر ئەّە زاًین صّاجبر. ثّْى ئێوە
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 پێٔ ُەرگیس چًْکە ًەثّْ، ئەّەٓ ئبگبٓ لْهبًضار ثیکەى، ئەّاًەّە لەالیەى زیٌضاًیضا ضبڵٔ ُەژصە لەهبّەٓ کرصثّْ
 صەپبڕایٌەّە ّاًەکبىلەپبضە لەضەرەتبصا. لەّآ رّّصەصات چٔ کە صەیسأً ثەّّرصٓ ثەاڵم زیٌضاًەکەّە، ًبّ ًەُبتجّْە

 ئبگبصارٓ ّ کرصثبیە ئەّەٓ جْرئەتٔ یەکێکیبى ئەگەر. ئبگبصارثکەًەّە لْهبًضار کەّت ًەسۆظ یەکێکوبى ئەگەر
. ًەسۆغە فاڵى کە ثێٌي ثۆ ُەّاڵن ًەسڵەتبثي:"صەیّْت صەیمیژاًضّ" ًەسۆغە زۆر 6 ژهبرە" کە ًوًّْە ثۆ کرصثبیەّە

 گْێن ًبهەّآ لەهەّصّا گەیػتٔ؟ تآ. صەرچي راضت دیطبثەکبًن ئەّەٓ ثۆ هرصّە، کە ثڵێي پێن ئەّەٓ ثۆ تەًِب ًەیەى
 ".ثڕۆى صەٓ، ثێت،(ًەسۆظ)لەّغەٓ

 کە راثکێػێت، ضەرًجوبى ئەّەٓ ثۆ لێضا ئەّەٓ الفٔ( عەغبر)رۆژێکیبى صەرًبسطت، سۆٓ لْغسێک ّەکْ کە لْهبًضار
 کەهەّە ثەالٓ یبى ثکەیي، ّەضفٔ کە صا ثڕیبرهبى ّە،ثشەیٌە ثەصرۆٓ ئەّەٓ ثآ ًبضیّْە، لْهبًضارٓ لەهەّثەر ئەّ

 :ُبتّْە ثەسەیبڵوبًضا ئەّە ثڵێیي

 .ًبثّْتە ّ لەڵەّ ثباڵیە، کْرتە- 

 .پیبّەتیە ًیػبًەٓ کە ُەیە ضوێڵێکٔ- 

 .گەًیْە صەهٔ ثۆًٔ- 

 .ثیبًّْضێتەّە ّ ثشْێٌێتەّە لەیەکچّْەکبى کْرتە راپۆرتە ًبتْاًآ ًەسْێٌضەّارە،- 

 .لێڵە ًیگب ثەلْاڵچّْە، چبّ ئبّاڵّیە، صەهْچبّ ثتەّە، لەغی ،الّازە- 

 .ُبتجآ جەضتەیٔ ًەسۆغیەکٔ تّْغٔ صەثآ- 

 ًیە سێسأً- 

 صەسەّێت ًبسۆغٔ ثەثآ- 

 .ًبسْات ثەرتیل- 

 .ًبسْات صەریب هیْەٓ پێکەّ ّ رێک- 

 جگەرٓ سْارصًٔ ّ ىسْارص سْێي ضەرثڕیي،لەضەر لەضەر صراّە، هەغك کْغتي لەضەر هْتیعە، ضەگ ّەکْ- 
 .لْرثبًیەکبًٔ

 ًبکبت، گْهبى ُەرگیس- 

 .ثیرًبکبتەّە ُەرگیس ئەّ ثەاڵم ثیرثکبتەّە، صەثآ ثکبت گْهبى یەکێکوبى ئەّەی ثۆ -

 .ُبتجآ کْغٌضە ًەسۆغیەکٔ تّْغٔ صەثآ- 

 . ّاثێت ئەّ ّەکْ یع(ئۆفەلیر) لەّاًەیە- 

 :ّتی ّ تێِەڵمْرتبًض سۆی عەغبر
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 گۆغتٔ ثەسْارصًٔ دەزٓ صەسْات، ئبصەهیساص گۆغتٔ ئەّ کە ثەثیرصاًەُبت هەضەلەیەکتبى بىّتت ئەّەٓ ضەرەڕآ
 ّ (ریجبت)لە ثّْ صّّرسطتٌەّەٓ ثەهەثەضتٔ ئێرە ثۆ گْێساًەّەی ثۆیە. لەهٌضااڵًە دەزٓ ّ ًەّضٌە. ثٌیبصەهە
 صیکەصا سەڵکبًٔ ثەضەر بًٔضەرۆکەک ئیتبعەٓ کە ، ثەڕێسلێٌبى ثگرە ًەصەزأً ثەضسا هەضەلەکەٓ ثەاڵم. ضساصأً
 تّْغٔ لەرێگب ئەگەر. ثّْە سۆیضا لەئیتبعەکرصًٔ ُەهیػە تیضاصەکرص زیبصەرۆیٔ ّ ثّْ لەئیتبعە دەزٓ. ثطەپێٌآ
 .ًەصەصا ضەرًجت ُبتجبٓ

. صاّە ئەًجبهیبى کە ُەڵٌبگرى صڕًضەییبًە ئەّ سۆیبًضا ضەرّچبّٓ لە صڕًضەکبى صەکەیت، راضت تۆ عەغبر- 
 .فەرهبًضەکبًیضا سسهەتٔ ّ ضْپب لەسسهەتٔ ثێت صڵطۆز ضەرثبزێکٔ رلْهبًضا صەثآ

 ضْپبٓ ثّْ، کۆلۆًیبڵٔ فەرەًطبٓ ضەرثبزٓ پەرّەرصەٓ تًّْضّتیژٓ ّ رّّت ثەرُەهێکٔ لْهبًضار کە صّاجبرتێگەیػتن
 ّیبىًب ثەرثەرەکبى کە صّالتۆر، ثّْایآ ژەًرالڕ ثەفەرهبًضەیٔ کرصثّْ سسهەتٔ لەهەغریت ئەّەٓ چیٌٔ ُیٌض
 لْهبًضار. ثەاڵتەّە صەیِێٌێتە ّ پێضەکبت هەغمٔ ّ سۆی صەیگرێتە ثەالّیەتٔ( ئۆفەلیر) کبتٔ( ئۆالضّْر هْدب)ًبثّْ

 ُێسە ریسٓ سرایە ثەرزثْەّە فەرەًطبصا، لەضْپبٓ ثّْ ئەضتێرە صّّ ئەفطەرٓ ئەّیع ثّْى، پێکەّە( ئۆفەلیر) ّ
 ًەثّْ، کْێراًە گرتّْسبًەکە هەضەلەٓ ثۆ ُەڵجژارصًٔ. ثّْصرا هەغك لەئەکبصیویب پبغبیەتیەّە، چەکضارەکبًٔ

 ُەى، لْهبًضار لەّێٌەٓ جیِبًضا لەُەهّْ. ثّْ ُێوي ّ صەًگ ثآ ثکْژێکٔ. صەرەک ّ ضْپب ثۆ کرصثّْ ثەرچبّٓ سسهەتٔ
 سبڵٔ هرۆڤبًە غێْەیەکٔ لەُەهّْ لێساًیەّە ّ ثەچبکٔ رۆدیبى جەضتەّ ُەیەّ ثٌیبصەهەیبى ضەرّچبّٓ ّ پیبّى

 صەضت لە سۆیبى سْێٌٔ صەصەى ثڕیبر کە ئەّاًەٓ ّێٌەٓ تێیبًضایە، ئبصەهیبًەیەّ کە لەّەٓ ًبهۆى ئەّاى کراثًّْەّە،
 لەگەڵیضا ّ صەثیٌی ترضٌبکەّە ئبضبًٔ ّ ثەسۆڕضکٔ صەّرەکەی لْهبًضار. پرضیبرکرصى ّگْهبًی صّّصڵی ثەثێ ، ثضەى
 ئەغکەًجەصاًە ثۆ ،ّ صەُبت ثەصاًرآّ لەضەرەسۆّ کە هەرگ ثۆ اىًێْ صەثێتە کە ُەرکەضێکضا لەگەڵ ثّْ تەثب. صەژیب

 تێکەڵ ضپێرصراثّْى پێٔ کە ئیراصەیەٓ ّ ئەرک ئەّ لەگەلڕ ًەثّْ، چیتر زیبتر لەّە کراّەکبى، ثۆ دیطبة ثەّّرصٓ
 رصەضتەًّەزە زەرصٓ ثەسْێٌێکٔ چبّٓ ئبّضبثّْ، هیکبًیسهٔ ثەکیٌەیەکٔ ُەًبّٓ ّ کێن ّ چڵک ثّْ پڕ ثجّْ،

 ّەکْ ثەتەًیب صەکرص، رزگبرثّْەکبى ثەهێػکٔ گەهەٓ صەغبرصەّە، سۆٓ صەزأً، ثەلْهبًضار سۆٓ لْهبًضار. صاپۆغراثّْ
 .ًەصەکرصەّە لێٔ ثیرم ُەرگیس. ثّْ ثي ثآ چبڵێکٔ لەسۆیضا سۆٓ صڕًضەیە ئەّ ثەتەًِب صەیمیژاًض، ُبر کەهتیبرٓ

 

(26) 

 

 ثآ لەثەرگریکرصًٔ ثّْیي ضەرکەّتّْیع ثّْم، ضەرکەّتّْ سۆم صًەّەٓلەثیرکر ئەّکەضبیەتیە لەصەرکرصًٔ ئەگەرچٔ
 صەپرضٔ لەسۆم ُەًضێجبر ثکەم، هلوالًآ تبرهبییەکبًٔ ّ ثەلْهبًضار صژ ّ ثەسۆم صژ ثەّەٓ ثّْم رازٓ ئەگەر. ئْهێضیی

 کە کرصم ثۆ ٓرێگبیە ئەّ ئبهبژەٓ کە ًەثّْ ئبزار. صەثّْم ثەُێس پێٔ رۆدن لەجەضتەّ گْڕّتیٌەّە لەضەرچبّەٓ
 ثەضەر صەثّْایە صەپۆغێت، ئبزارێک لەُەر چبّ ّ ئبزارێک ُەر پێع سۆم سْصٓ ثّْم، سۆم ثگرە گرتّْهەتەثەر،

. صەصەى ئبّیبى ئبصەهیبًە زیٌەّەرێکٔ ُەهّْ کە ّەُوبًەٓ ئەّ ثەتبیجەتٔ ضەرکەّتوبیە، الّازیوضا کبًگبٓ ّ گْهبى
 زەیف ّالیع کە ّێٌبًەٓ لەّ لەصڵٌیبثّْى ُێٌب ّازم چًْکە ٌوەّە،ثیکْژێ لەًبسوضا کە ثکەم؟ ئەّە ثتْاًن چۆى

 صەرپەڕێت لەسْصتەّە کە رێککەّیت صرۆێکضا لەگەلڕ ّالیعي، کە ّاّەرثگیرێي ُەضتەکبى کە لەّەصایە الّازییع صەکەى،
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 لەّثیبثبًەصا تّیطت ئەگەر ثەُەردبلڕ. ًبّە پێػەّە ثەرەّ ُەًگبّێکت کە ّاثساًیت ثەّەیع. سْصت ثۆ ثگەڕێتەّە ّ
 غتێک ُەهّْ لە ثیرۆکە تەًِب کە ثکەیت ثەّە صرک صەثێ صەثێت، ئبزاص غتێک لەُەهّْ صەثآ ثڕۆٓ، پێػەّە ثەرەّ
 .ثێت ضۆزگرتي ًبّٓ لەّاًەیە کە ثێػٔ ّ سۆغٔ ثتگەیەًێتە کە ثەّەی کەفیلە صەثێت، ئبزاص

 ضەرثْرصەکەٓ ثەپبکٔ ثەسیلٔ ّ صەکرص ثێسارٓ ەغبرع ًەکرصّە گْهبًٔ رۆژێک ئبزاثّْ، کْڕێکٔ عەثضلوەلیک،( 5)ژهبرە
 لەزیٌضاًەکەٓ صارّضێکەم ّەکْ تێجگەیەًیت ّاهبى صەتەّآ تۆ ًبچێژٓ؟ ئبزار ُەرگیس عەثضلوەلیک، ئەٓ: "صەثرص

 لێ سیبًەتوبى پەًجەیەت جآ ئەم صەغبرێتەّە، سۆت گەهەکەٓ ّایە پێن ثەاڵم. راصەثەصەرٓ کبثرایەکٔ کە ثەراهجەرصا
 گبڵتەهبى تۆ ًبًبڵێٌیت؟ تۆ ثەتەًِب ًیە، تەًضرّضت ُیچوبى ًەسۆغي، ُەهّْ. صەکبت کۆهەڵەکە ضەرپێچٔ ّ صەکبت

 ".صەکەیت پآ

 ّ گەڕآ لێٔ ثە، ثێضەًگ عەغبر،: "ثڵێن پێٔ ثبضەکەّ ًبّ ثِبتوبیە صەثّْایە صّاجبر ثەاڵم ّەضتبم، لەضەرٓ تۆزێک
 . "ثگرە ُەڵْێطتٔ رێسٓ

 تەڕەزأً کەتۆ. ثەرزیت ًەفص کە صەصەیت ّاًیػبى سۆت تۆیع ئەّیت، ەکّْ تۆیع چًْکە ثێگْهبى،- 
 .گەهژەًین ّ صەزاًن تۆظ گەهەکەٓ ثەچبکٔ ضەرصەهٔ،

 .صەکەیي گۆغەگیرت ئەگیٌب ّازثێٌە عەغبر- 

 لطەم تۆزێک ثب ثلێ ثراصەرەکەت ثە لێضەکەم تکبت ثەاڵم ثجبت، لەًبّم لەّاًەیە.. ًب گۆغەگیریٔ تەًِب ًب- 
 .ثکبت ڕصالەگەل

 .ُەیە سۆٓ ُۆٓ ئەّا ثآ ثێضەًگ ئەگەریع. صەیکرص لطەثکبت ثیەّآ ئەگەر. لێجکەم ئەّەٓ صاّآ ًیە ثۆم- 

 صّّرسەیتەّە؟ لەسۆت ّەڕزٓ ئەّەٓ ثۆ ثکەٓ چٔ ثێسارم، ثەاڵم ثّْیت؟ رازٓ صەثن، ثێضەًگ ئۆکەٓ،- 

 ئەّەٓ ثۆ صەگەڕێن چیرۆکەّە ثەصّآ ێٌن،صەسْ لْرئبى ضّْرەتەکبًٔ لەثەرسۆهەّە ًْێژصەکەم، ثیرصەکەهەّە،- 
 .صەیکەم کە ُەهّْەیە ئەّ ئەهە ثگێڕهەّە، ثۆتبًٔ

 :صێتەلطە لەثێضەًگٔ تۆزێک صّآ

 ؟(ثەلەرە)ضّْرەتٔ سْێٌضًەّەٓ ثۆ ثضەیت یبرهەتین صەتْأً ئبیب- 

 .هبهۆضتبهبًە فْئبص ئیٌگلیسیەّ ّاًەٓ ًۆرەی ئێطتب صّاجبر،- 

 ُبتجّْ، ثەضەرٓ لەّەٓ ثّْم ًیگەراى ًەثّْ، صیبر لەچبالکیەکبى، لەثەغضاریکرصًوبى ُّْێٌبث ّازٓ هەلیک عەثضّل
 ئبگبٓ ّەلٔ ُێٌبثّْ، لەًبًشْارصى کەّازٓ صاثّْ ئەّەیبى ضەرًجٔ پبضەّاًەکبى.. ثکەم ثێسارٓ ًەصەکرص جْرئەتن ثەاڵم

 صەسطتە ًبًەکەٓ کۆصەکرصەّە، تیضا ًٔبً ثّْ، صّّرٓ تّْرەکەیەکٔ کەٓ ە(1936)لەثەتبًیە ُەڵگرێت، ًبى لەّەثّْ
 لْتی صەکرصّ تەڕٓ پبغبى صەیِبڕٓ پبژًەٓ ثەُەرصّّ ّ صەکرص پبرچەٓ پبرچە صّاجبر ثێتەّە، ّّغک تب تّْرەکەکەّە

 هرصًٔ رێجبزٓ ثەهەیع. صەهبیەّە تّْرەکەکەٓ لەثٌٔ کە صەسْارص ّّغکٔ ًبًٔ ّّرصە ثّْ، رۆژاًەٓ سْارصًٔ ئەهە. صەصا
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 صەچێت، ثەرێْە ثەچبکی غتێک ُەهّْ صەیّْت صەکرص ثبًگن کبتێک. ثساًیي پێٔ ئەّەٓ ثآ ثّْ،ُەڵجژارص سۆٓ
 .صۆزیجێتەّە راکرصًی رێجبزێکی ئەگەر کە صەپرضی لێن ثەگبڵتەّە ًسیکە، رزگبرثّْى

 .ًبهگرًەّە ئەهجبرە ثەاڵم ثەڵێ- 

 پبضەّاًەکە صّّ کە ُەر ثەیبًیەکیبى صاثّْ، راکرصًی ُەّڵی کە ًبّهبى لە ثّْ کەش تبکە لەضەرەتبّە ُەر ئەّ
 ّ سطت ُەرصّکیبًٔ ئەّە صّآ صەرەّە چّْە لێیضاّ صاثٌێٌي، لبّە ّ ًبى ئەّەٓ ثۆ کرصەّە، زیٌضاًەکەیبى صەرگبٓ

 ،ّ کەّتي صّآ ثەُبّار رایکرص، ّ ثەُەلسأً ثەکراّە زیٌضاًەکەٓ صەرگبٓ هبًەّەی ثّْ، پآ لبّەکػیبى هەًجەڵە
 کْغتٌوبى، ثێتەُۆٓ ثّْ سەریک سْێڕٓ، ُەٓ:)ثەجٌێْصاى لێضأً کەّتٌە ّ ثیْەضتێٌي دەّغەکە ضتٔلەًبّەڕا تْاًیبى
 پآیە، راغکبّیبى فەرهبًٔ لەچبّصێرییضا پبضەّاى ثّْ، یبرهبى ثەست ُەڵْێطتەّە؟ ئەم تبثوبًشەیتە لێکرصّٓ چیوبى

 (..ثجّْڵێتەّە غتێکي لەُەر تەلەثکەى کە

 :ّّتیبى صایٌآ ّەعسیبى اًەکەٓ،زیٌض ثۆ گەڕاًیبًەّە کە ُەر

 کرصیٌەّە پبغگەزٓ ُەّڵە ئەّ ضەرًەکەّتٌٔ" صەکْژرێیي لەگەڵتبى ئێوەیع ّ صەکْژرێي صەرەّە صەرچٌە ُەّڵجضەى"
. هرص سبیبًض رۆژێکٔ چەًض کە زۆر ئبزارێکٔ ئەًجبهٔ ًەثّْ، رزگبر لێٔ هەلیک عەثضل لەّجۆرە، ُەّڵێکٔ لەُەر
 کە ُەر. ًبى لە پڕثّْ ُێػتب کە ُەڵگرت، کەین تّْرەکە ثەتبًیەّ ّ جل گْاضتەّە، بىتەرهەکەی پبضەّاًەکبى صّآ

 ُەرکە ثّْم غۆک تّْغٔ صام، یبرهەتٔ الیتەکەی ثەتیػکٔ ،ّ کرصەّە تّْرەکەکەم لەپبضەّاًەکبى یەکێک لەثەرصەم
 کڵۆلڕ هەلیکٔ عەثضل ثجّْ، ەکەًبً ثەّّرصە تێکەلڕ ُێلکەکبًیبى لەًبًەکەّ زیبتر لەضیطرکە پڕیەتٔ تّْرەکەکە صیتن

 هەلیک عەثضل هرصًٔ. ثّْ ژەُرسْارصّّ ضیطرکە ُێلکەٓ ُەزاراى ثەسْارصًٔ صەسْات، کەچٔ ثساًآ ًەیضەتْأً
 .صەکرص ثێسارٓ ُەفتەیەک ثەچەًض لەهرصًٔ ثەر چًْکە ثۆٓ، کرص سەهجبرٓ ُەضتٔ(. عەغبر)لە کرصثّْ زۆرکبرٓ

 

(27) 

 

 صەثّْ، تبلەت ثآ تبصەُبت ثّْ، تبریکیەکەهبى رێپیػبًضەرٓ ّ ژهێرهبى رۆژ ّ ىلطەکەرەکەهب ثەًضۆلە کەرین،
 ئبهێرەکە ئیػکرصًٔ ًەثّْ، لەضەعبت لەرۆژّ ئبگبٓ ثەاڵم هبًگێکضایي، چ ّ ضبلڕ لەچ کە صەکرصیٌەّە ئبگبصارٓ
. گرتەّە ئەّم غْێٌٔ ّ ثڵێن ثەکەش ثێئەّەٓ چەًضە، ضەعبتەکە صەهسأً کەهەّە ثەالًی کسثجّْ، ثیرٓ ثّْ، تێکچّْ
 ثۀُ ًەصەگۆڕیەّە پبضەّاًەکبًیبى تیبچّْى، لەّآ ژهبرەکەهبى ًیْەٓ ثّْیي، گرتّْسبًەیەصا لەّ ثّْ ضبلڕ ضیبًسە
 صەیبًجریْاًضّ ُەًضێکیبى ُەثّْ، لەّآ چۆلەکە زۆرجبر صاًراثّْى، ئێوە سسهەتٔ ثۆ تبهرصى ثڵێٔ ّەکْ صیکە،

 زۆرجبر ُەیە، لەصۆزەسیػضا رۆتیي صەکرصیٌەّە، ئبگبصاریبى ُەّا ّ کەظ دەّغەکەّ لەجوْجۆڵٔ ُەًضێکیبى
 رەلیت کە ئەّەهضا ضەرًجٔ پبغبى. صەکرص لەتەًِبیٔ گبزًضەیبى ُەًضێکیبى ثّْ، سراپ هیساجیبى پبضەّاًەکبى

 کە ،هٌەّە زیٌضاًەکەٓ چەپٔ الٓ زیٌضاًەکەٓ لەتەًیػت صەّەضتب جبرًبجبرێک ثەرزترثّْ، پلە پبضەّأً( هەفبزلڕ)
 صەکرص، ئبضبییبى هەضەلەٓ ثبضٔ صەکرص، لەگەڵضا لطەٓ ثەرثەرٓ ثەزهبًٔ هبّەیەک ثّْ، لێ ّاکریٌٔ
 ئەّەٓ گەیػتوە ثەاڵم ًەّّت، ُیچن صەکرص، لطەیبى ثەچرپە. صەکرص لەگەڵضا لطەٓ ًسم ثەصەًگٔ( هەفبزلڕ)رۆژێکیبى
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 ُەثّْ پەیوبًێکیبى سێساًەکەیبى ُەرصّّ ەڵکْث یەکترى، ژًشْازّٓ ژى ًەک گەیػت پێن صّاجبر غبرێکي، سەڵکٔ کە
 جەًگبّەر. چیە ّغەیە ئەم رەچەڵەکٔ ثساًن کە ثّْ ًەرسطب ثۆم رۆژێکیبى ،(تبتب)صەّّترێت پێٔ ثەثەرٓ ثە کە

 ثۆ صەکرص ثەًض تیب ضەرثبزەکبًیبى کە صەُێٌب ثەکبریبى سڕ کْستێکٔ ثۆ ئبهبژە ّەکْ لەضەرثبزگە چیٌٔ ٌُضٓ کۆًەکبًٔ
 ئبڵۆز ُۆیەکٔ لەثەرچەًض ُەیە، صیکەٓ ّاتبیەکٔ ثەتەّآّ لێرەصا ًبّەکە ثەاڵم. تەهێکرصًیبى ثۆ بتێکضەع چەًض

 ثگرە ئەّەّە، پبراضتٌٔ ژێر صەسبتە سۆٓ ّ راصەگەیەًآ صیکە ُۆزێکٔ یبى ، صیکە سێساًێکٔ ثۆ ّەال پەیوبًٔ سێساًێک
 ّەالیەظ جۆرە ئەم ّەرصەگرێت، پیرۆز غێْەیەکٔ بت صەثێت تۆلڕ تًّْضّ پەیْەًضیبًە ئەّەّە، ضەرپەرغتیبرٓ ژێر

 کە صەضەپێٌآ سێساًەصا ئەّ تبکەکبًٔ لەگەلڕ هەرج ثآ ُبّکبریەکٔ ّ هبصٓ پبڵپػتێکٔ ّ ّاتبیٔ پػتگیریەکٔ
 ثەضەرثرصثّْ ضباڵًێکیبى هەفبزلڕ ّ ّاکریي یەکترصەًبضێٌي، سۆیبًضا لەًێْاى چۆى ًبزاًن. صەًبضرێت( تبتب)ثە

 ثّْ لێ گْێن تێپەڕٓ ُەفتەیەک چەًض. ى(تبتب)پەیْەًضیەکبًٔ هلکەچٔ ُەرصّکیبى کە ثکەى ئبغکرا ئەّە ثەرلەّەٓ
 :ّتن پێٔ ّ زیٌضاًەکەهبى ُەرصّّ ًێْاى لەصیْارٓ صآ صّّجبر ّاکریي

 (.ثٌّْضٔ؟ ژًەکەم ثۆ ًبهەیەک صەتْأً)

 ضّْڕهب ضەرم

 (.کبغەز؟ ّ لەڵەم پێْیطتیەتٔ، کە ُەیە ئەّەت ًبهە؟)

 ّ ژًەکەم ثگەیەًوە ًبهە کە ُەیە ئەّە تْاًبٓ پێوْایە. صەکەّێت صەضتن پێْیطتوە ئەّەٓ ًسیکبًە ثەم- 
 .تەئکیضًیە ُێػتب هەضەلەکە

 ثًّْیبى ثەتەّاّەتٔ ّ ثەًرسي زۆر غتبًە ئەّ صەزاًیت تۆثبظ صەکەّێت؟ صەضت کبغستّ لەڵەم چۆى- 
 .لەچبڵەکەصا لەصەغەیە

 هي صەزأً تۆ ثکەیت، سسهەتەم ئەّ رازٓ ئەگەر ثلێ پێن ئێطتب ثەاڵم. ەمصەک ثبضٔ ثۆت صّاجبر گْێجگرە،- 
 ّ ثەضبغ سۆت هێػکٔ تۆ ثەاڵم. ًەسۆغیەکەهە ئەهەیع ثشْێٌوەّە، ًبتْاًن لەثیرچّْەتەّە، ُیجبم پیتەکبًٔ
 .لەثیرًەهبّە ّغەکبًن. پبراضتّْە ضەالهەتٔ

 .ّریبثە ثەاڵم ثەتەئکیض،- 

 پەیوبًێک ّاثساًن. ژًەکەیەتٔ ئبهۆزآ ژًەکەم ًیە، ئبهۆزام ثەتەّآّ ثبثڵێیي ،ئبهۆزاهە هەفبزلڕ ێگْهبى"- 
. لطەثکبت ًیە ئەّەٓ هبفٔ. صەکەم ثبش ثۆ پەیوبًەت ئەم ضرّغتٔ رۆژێکیبى. ُەیە سێساًەکەهبًضا ُەرصّّ لەًێْاى

 گۆڕیٌٔ ثەتبیجەتٔ ّ ثیي ەکەٓهۆڵەت کبتٔ چبّەڕّأً صەثآ ئەّەٓ ثۆ. ثەرێت ثۆ ًبهەکەم کە صەثآ رازٓ پێوْایە ثەاڵم
 ".صەپػکٌێت هۆڵەتضراّەکبى کە پبضەّاًەٓ ئەّ

 زیٌضاًەکەٓ صەرگبٓ کراًەّەٓ هەترضیضار ّ ثەگْهبى لطەکرصًٔ ّ لەچبّەڕّأً هبًگ ضآ صّآ ّاکریي ثۆیە
 ثەصزیەّە رصّک صرێژ صەضتن. صرێژثکبت صار لەڵەهێکٔ ّ کبغەزێک پبرچە زیٌضاًەکەهەّە صەرگب لەژێر تب ثەُەلسأً،
 سطتوە ّ گرت لەڵەهەکەم. ًەسەم صەریبى ُەّڵوضا ًبکرێت، ثبش کە دەهبضێک ثّْ، سۆظ صڵن گەلێ. ُەڵوگرتي

 صەضتەّە، گرتە کبغەزەکەم لەضەرەسۆ پبغبى تیضایە، ضٔ ضب رە ًبّکێکٔ کە کرص، هبچ صارلەڵەهەکەم ثەاڵ لێْم، ضەر
 ثّْ رًّّبکیەک کسە ّاتبٓ ئیضٓ کەّت ثەرٓ ُەرکەصەضتن کە ەٓ،کبغەز پبرچە ئەّ لەجۆرٓ چیوضاّە ثەاڵم زثرثّْ،
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 صەثآ یبى ثەکبرثێٌن ُێوب صەثآ ئبیب ثکەم؟ پآ صەضت چۆى صەهٌّْضی، ثەزەیي کرص صەضتن ضەرەتب. لەّتبریکیەهبًضا
 ّاکریي ەّصەهٌّْضیەّ صیکە جبرێکٔ پبغبى ضڕیوەّە، ثّْم ًّْضٔ لەزەیٌوضا ئەّەٓ ثگێڕهەّە؟ سۆیبى ّەکْ رّّصاّەکبى

 (..هەفبزلڕ ثضاتە صاّصەرهبى ُەًضآ ثڵێٔ پێٔ ّ هبّم لەژیبًضا ُێػتب ثلێ ثەژًەکەم:) لێضەکرصم پەلەٓ

 ..ثکەیٌەّە ئبگبرص لەچبرەًّْضوبى صیکە سێساًەکبًٔ ّ ثمۆزیٌەّە ُەلە ئەم صەثآ ثەاڵم ثەاڵ،- 

 ئبضبیٔ غتٔ صەکبت، گەّرە ٔهەترض صّّچبرٓ سۆٓ هەفبزلڕ کە ًەچآ لەثیرت ثەاڵم پێتە؟، ثڕّام هي- 
 ..ثٌّْضە

( تسهبهبرت)لە ئێوە ثبغن، هي: ًّْضٔ رضتەم صّّ ّ صّّلەتەّە کرصە کبغەزەکەهبى لەتێڕاهبى، رۆژ چْار صّآ ثەّجۆرە
 ..ّاکریي.. ثەهەفبزلڕ ثضە ئبزار صەرهبًٔ ُەًضآ ًیە، رًّّبکٔ یي،

 ًەثّْ ئبرەزّّم سۆهەّە، لەالٓ رّّصەصات، لەژیبًوبًضا رەّەیەکالکە گۆرأً لەتەکبغەزە ئەّ صیبرثّْ لەّضبتەّە، ُەر 
 ثەضەر صیکە ضبڵٔ پێٌج. ًیە ًەسێساًن ّ ًەصەزگیراى کە صاثّْ ثڕیبرم لەضەرەتبّە ُەر چًْکە ثٌّْضن، کەش ثۆ

 لەًبّ ّ ثکەم ُیْایە لەّ ًکّْڵٔ صەثّْایە. صەکەّێت صیبر ضەرلەًْآ ُیْا تیضا کە لەگْهبى ضبلڕ پێٌج صەچێت،
 هەفبزلڕ. رّدبًٔ ُێسٓ ّ ئیراصە ثە ّاتب لەثەصەضتوضایە، کە ئبهرازاًەی ثەّ ثکەم هەرگ صژٓ هلوالًآ ، ثژین صۆزەسضا
 سبّەى ژًە ثەصایکٔ صاثّْٓ ًەثّْ، سْێٌەّارٓ. ثلێ پآ ُیچٔ ئەّەٓ ثآ ّاکریي ژًەکەٓ ثۆ ثرص کبغەزەکەٓ پبرچە

 پێٔ عْهەر( 18)ژهبرە ثچّْکەٓ ثرا غێْەیە ثەم ثّْ، ْێٌەکبًضاغ ضەرّ ثآ لەریسٓ ثراکەٓ ئەّیع کە صەرهبًشبًەیەک
 صژە ّ ئبزار صەرهبًٔ ثەتبیجەتٔ ّەرگت، صەرهبًشبًەکە سبّۀً ژًە لە هەفبزلڕ صەیشْێٌض، لەفەرەًطب کە زاًیجّْ،

 ُەرکە. ثّْ سێڵەکٔ ُبّکبرٓ هەثەضتٔ گەرچٔ هەفبزلڕ کە پێکرص ُەضتن یەکطەر. پبرەیەک ثڕە لەگەلڕ. ُەاڵّضبى
 ثەصاّصەرهبى پێْیطتٔ ئەگەر پرضٔ لێٔ ّاکریي ضەرصأً ثۆ ُبت ُەرکە ّەرگرتّْ ثەرتیلٔ ُبت چەًضهبًگێک صّآ

 چبکەٓ ُەًضآ گەًضەڵٔ کە ثیٌین یەکەهجبر ثۆ صەکبت، ثریٌضار هْعجیسەکبى لەصۆزەسیع تەًبًەت گەًضەلٔ. ُەثێت
 کبغەز پبرچە ُەًضآ. صەصات سەڵک ُەًضآ ًّْٔث رزگبر یبرهەتٔ گەًضەڵٔ کە ّاثّْ پێیبى ُەًضآ ُەیە،

 ەّە،(کریطتیي)ثە کرصثّْ پەیْەًضٓ عْهەر ثراکەٓ صەثّْ، صەّڵەهەًض هەفبزڵیع ّ صەکرص صزەیبى لەگرتّْسبًەکەّە
 ضباڵًێکٔ ثّْ ئەّە ثّْ، ثەدەهبضەت زۆر ثەرگریکبرثّْ، هرۆڤضا، هبفٔ لەپێٌبّٓ ثّْ چبالکْاى ًەثّْ، ئبضبیٔ ژًێکٔ

 ُیچ ثەرەاڵکرصًوبى، ثۆ ُەّڵضاى گرتّْسبًەیەّ ئەّ راضتٔ ریطْاکرصًٔ ثۆ صەکبت تەرسبى ژیبًٔ سۆٓ لەُەّڵٔ
 ثۆ ژّّرکرص ژێرّ زەّٓ ئەّیي، ثرآ ُەهّْهبى ثلێٔ ّەکْ صەصا ثەچبرەًّْضوبى ثبیەسٔ ّ ًەصەًبضٔ ئێوەٓ لە یەکێک
 کبتآ کرصثّْ هێرصەکەٓ ثۆ ەهەّثەرل ّەکْ ریطْاثکبت، ُەهّْجیِبًضا لەثەرچبّٓ صەضتگیرکرصًوبى ئەّەٓ

 ثەغەکەٓ ثۆ ًەُبت لْهبًضار کە لەّەصایە ضەیریع ،(لًْەیتەرە)ثەًضیشبًەٓ لە رایەکبًیەّە، ثەُۆٓ صەضتگیرکراثّْ،
( ڕ)گرتّْسبًەٓ ثەًضییەکبًٔ ضەر چّْە گْهبًٔ راضتریع. زاًیبریبًە ئەّ صزەکرصًٔ ضەرچبّەٓ لە لێکۆڵیٌەّە ثۆ ئێوە
 ثەراهجەر ثەڕاضتٔ صەضەاڵت ئەًجبم لەّاًەیە ثّْى، تًّْضّتیژٓ کەهتر پیبصەکراّەکبى طتوەضی کە لەّێ کە

 ثبش ئەّە کە ثێت لەثەرژەّەًضیضا لەّاًەیە ئەّەّە ثەپێچەّاًەٓ ثگرە ًبثێت، تەًگەتبّ زاًیبریبًە ئەّ ثلێْثًّْەّەٓ
. جێگیرثێت کراّە صەهبهک تۆلبًضًٔ ٓلەغێْە غێْەیەکي ،ّ ثچەضپێٌآ سەڵک لەالٓ ترش ُەضتٔ ئەّەٓ ثۆ ، ثکرێت

 ضبلڕ پبًسە ثۆچٔ ئەگیٌب ضەرەتبییبًە، زاًیبریە ئەّ صزەکرصًٔ رێکشطتٌٔ ثۆ ثّْ ًێرصرا هەفبزڵیع، تەًبًەت
 صەرسبت؟ سۆٓ ضۆزصاریەٓ ئەّ ئەّەٓ ثۆ کرصثّْ چبّەڕێٔ
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 صەرچّْ، لێ ًبهەرصٓ کەضێکٔ ت،ًیػ لێ ترضٔ هەفبزلڕ( تسهبهبرت)لەضەر ثەًّْضیي کرص صەضتیبى رۆژًبهەکبى ُەرکە
 ثەزهبًٔ صەکرصّ تفێکٔ ثّْایە رەت ّاکریٌەّە صەرگبکەی لەثەرصەم ُەرکە ثکبت، لەگەلڕصا لطەهبى صەگرت ثەصّّر سۆٓ

 گەیػت پێن. ثلێْثجْەّە لەصەرەّە کە ثجێتەّە ُەّاڵە ئەّ ثەرەًگبرٓ ًەیضەتْأً کەش. صەصات جٌێْێکٔ ثەرثەرٓ
 ئیضٓ رۆیػتّْەکبًەّە، صەضت رۆژًبهەًّْضە ّ صەّڵەتٔ ًێْ لێجّْرصًٔ ثەرێکشرآّ کرصثّْ پەیْەًضٓ( کریطتیي)کە

 هبّەیەصا لەّ. ثّْ جیِبًیع گػتٔ رآ ُەڵْێطتٔ ُٔ ثگرە ًەثّْ، لْهبًضار ّیطتٔ ثبرهتەٓ چبرەًّْضوبى ثەتەًِب
 .ثەهرصى ثّْ ئبزاصٓ ُیْآ ثلێٔ ّەک صەهرصى، پیبّاى

 

(28) 

 

 ئبلّْصەٓ صاثّْ، لەصەضت سۆم کۆًترۆڵٔ. رّّیضا1987 ًیطبًٔ 23ٓ کە لەّەٓ صەکەم غەرم ئەهرۆیع تب ُێػتب
 ّ تێڕاهبى ئبرەزّّٓ ، ُێٌبثّْ لەًْێژکرصى ّازم ثّْ رۆژ صّّ. ثجّْم ئەعطبة غۆرغی ّ  تّْڕەیٔ ّ سراپ هیساجێکٔ
 ًەصەهێ، گْێی یبى ثیػبرهەّە وضەصاُەّڵ ُەثّْ، سۆم الّازٓ جآ هٌیع لەصەضتضاثّْ، رەغضا ثەرصە لەرێگبٓ ى راکرصًن

 پػتٔ ثڕثڕەٓ کە ئەّەٓ ثگرم، سۆم جەضتەٓ ئێػٔ ثەرگەٓ کەهەّە ثەالًی تب ثّْم، ضەرکەّتّْ ُەّڵەهضا لەّ
 ُەتب ثۆ پەرصەکبى کە ئەّەٓ ثەثیبًّْٓ ًەثّْ، ثەیبًیبًیػن ُەضتبًٔ ئبرەزّّٓ. صەکرصم گۆج صەضتٔ ّ صەغکبًضم
 کرصًەّە، ًەّٓ ثەضەر ًەثّْ ُەڵطبًن ئبرەزّّٓ. ُەثّْ لۆچیبى ّ ثّْى لەچیوەًتۆ بًیبىتەًّەک کە صاصراًەّە ُەتبیە
 ئەّ ضەرەڕآ صەچۆڕا، لەثەرصەکبًەّە کە راُبتجّْ ًبُیچەصا ئەم لەگەلڕ ًەثّْ، ُیچ چبّەڕێٔ ثّْ کەضێک دبڵٔ دبڵن

 ُەًضآ ّ ّاکریي لەًسیک کە هٌیع گەیػتجّْە ُیْاکەظ پەتبٓ لەّاًەیە. صەهٌّْضیي ّاکریي سسهەتٔ ثۆ کە ًبهبًەٓ
 کرصەّە، لەسۆر ثیرم یەکەهجبر ثۆ لێضەصا، صەرچًّْن ضبتٔ صاڵغەٓ یەکەم جبرٓ ثۆ ئەّضب صەضّْڕایەّە؟ صیکەّە لەّأً

 ضەرلەًْآ ثچڕاثّْ، پێیبًەّە پەیْەًضین کە ثیرەّەریبًەٓ ئەّ ّ ثەرچبّ ُبتەّە ضەرلەًْآ هٌضاڵیین رًّّبکیەکبًٔ
 کرص صەضتٔ ثٌّْضێٌێ، سۆیەّەم ثەضٌگٔ ثەصّّرّصرێژٓ تب راگرتّْم ثۆ ثبّەغٔ. پۆغیْە ضپٔ صایکن صیتن ُبتٌەّە،
 .گریبم هٌیع ّ ثەگریبى

 رّّثضات ئەّە سێرا ًەهِێػتبیە صەثّْ. صێٌێ ُەرەضٔ ثەُێْاغٔ ًبثّْ پێکەّەم ضبلڕ پبًسە لەهبّەٓ کە ُەهّْەٓ ئەّ
 ثەتبیجەتٔ لەّهبّەیەصا. ثگەڕێٌوەّە سۆم غْێٌەکەٓ ئەّەٓ ثۆ ثکەهەّە پآ صەضت زەیٌیەکبًن ّەرزغە صەثّْ ّ
( لًْەیتەرە)لەثەًضیشبًەٓ زیٌضاًەکەم تەًیػت لەزیٌضاًەکەٓ ثّْ صّّضبلڕ هبّەٓ کە ثّْ ثبظ پێٔ( لەدطێي)

 ٔ،الّازی ّ گْهبى غەّٓ ُەڵجژارص، غەّەٓ ئەّ ثەتبیجەتٔ ثۆ ثکبت، ّەڕزم ئەّەٓ ثۆ سۆٓ ثەصثەستٔ ثۆ ثّْ، صراّضێن
 ثضات؟ ئبزارم ثەئەًمەضت ئەّەٓ ثۆ

 ثەڕاضتٔ ئەگەر ًەُبتّْٓ، ثبّکت لەپػتٔ صیکەًیت، ُیچٔ ثەّالّە لەدجەیەک لەکْڕٓ تۆ پبڵەّاى کْڕٓ ئەٓ)
 ّەاڵهن ّّتّْیت؟ پآ سراپٔ ًبتۆرەٓ ًبّ ضپبرصّ صۆزەر ثە تۆٓ ًەصەکرێت، لێ ًکّْڵٔ ثەئبغکرا ُبتجٔ ئەّ لەپػتٔ
. ًەثّْ چبک ئەًجبهەکەٓ کە لطەیەک غەڕە ثۆ رایضەکێػبم ئەگیٌب ًەصەهەّە ّەاڵهٔ صەثّْ. (الفلێضەر ُەٓ ثضەرەّە،
 ثێتەّەّ لەثبّکن رلن کە ّازهِێٌب ئەگەریع تەًبًەت صەیەغێت، کە ثضات جێگبیەم لەّ ثکبت، ئیذراجن صەیْیطت
 ضەر گەڕاهەّە صیکە ئەّأً ەکّْ ثّْم، تبلەت ثآ زۆر غەّە ئەّ ثبّکن، ثآ ُەتیّْٓ ثڵێٔ ّەک ثژین ّ ثکەم لەثیرٓ
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 کبتێک کەّتەّە ثیرم ثکەم، ثریٌضارٓ ّیطتن هٌیع تێکػکبّ، هبًضّ ثّْم، ئبزارصاى غبیبًٔ سۆم ضرّغتەکەٓ
 ژێر سطتیە پسیػک ّەضتبى، صلڕ ثەًیػبًەکبًٔ تّْغجًّْٔ ثەُۆٓ ًەسۆغشبًە ثۆ گْاضتیبًەّە ثّْیي،( لًْەتیەرە)لە

 ثّْیي ئبضبیٔ زیٌضأً ُێػتب ئەّکبتە ثکبت، ضەرصأً ژًەکەٓ کە صا رێگەٓ تەًبًەت ثّْ ثبظ لەگەڵیضا چبّصێریەّە
 پێکەّە ّ ثۆالٓ ُبت ژًەکەٓ صەکرصیي، لەگەڵضا هبهەڵەیبى ئبضبیٔ زیٌضأً ّەکْ ، دْکوضراثّْیي زیٌضأً ثەصەضبلڕ

 ئێْارەیەٓ ئەّ ثّْ، هٌضاڵێک ضەرصاًە ئەّ ثەرٓ صەکبت،ِ   صەضپەر ثیرصەکەّێتەّە ضبتبًەٓ ئەّ کە ُەر صەّّتن پێٔ
 ثۆم کرص، دیطبثێکن ضّْکە. ُەڵضەثەزیەّە سۆغیبًضا لە ّ گەیػت پآ ُەّاڵەکەٓ( تسهبهبرت)ثۆ گْاضتیبًیٌەّە کە

 هٌضاڵەکە ّ ًەکرص لطەم ُیچ ثەاڵم. ثەًضیشبًە لەضەرصاًەکەٓ ثّْە صەرۆژ ّ هبًگ ًۆ صّآ هٌضاڵجًّْەکە کە صەرکەّت
 ُێرغەٓ ئەّ ّەاڵهٔ ئەّەٓ ثۆ پێکرصى گْهبى ثرصە پەًبم ئەّەیع، ضەرەڕآ ثّْ، لەصایک اّراگەیەًر لەّەعضەٓ ثەر
 سبًەّاصەیەکٔ کْڕٓ تۆ کە! زیٌبم کْڕٓ هي کە رازیت ثەّە ئەگەر ثبغە،..)ًەثّْم سۆم لەالٓ کە ثضەهەّە غەّەٓ ئەّ

 تۆ لەپػتٔ کْڕەکەت کە ثبّەڕەیت ەّل تۆ ئبیب ثەاڵم. لەّەًیە گْهبًێکن ُیچ ثبّکتە، ثەڕاضتٔ ثبّکت سبًەصأً،
 لێٔ ئەّەٓ کە ًەثّْ پێػْەست هٌضاڵجًّْێکٔ. ثّْە هٌضاڵٔ رۆژ صە ّ ًۆهبًگ صّآ ژًەکەت کە ثآ ثیرت ثبظ ُبتّْە؟

 .چّْەتەالٓ صیکە کەضێکٔ تۆ صّآ ثّْەتەّە؟

 .ثکەم لطەیە ئەّ کرصم ًبچبرت تۆ ثجّْرە، لێن( لەدطێي)

 ثۆ لطەیەٓ ئەم ثۆچٔ ئیتر صەّێن، سۆغٔ ّ ثبغە لەسێساًێکٔ ژًەکەم کە صەزأً ثبظ تۆ سْێڕٓ ُەٓ- 
 ُەڵضەثەضتیت؟

 پبغبى گْهبًەّە کەّتیتە سۆت تەًبًەت ثآ ثیرت. ّتن یِ  پێ ُەهّْغتێکت سۆت تۆ ًیە، ُەڵجەضتي ئەهە- 
 (.هەثرّک)ثٌآٓ ًبّیػٔ کە ّضّْرثّْٓ رەّاًضەّە ئەّەت ُەڵتەکبًضًێک صەضت ّ لەلبًضًێک ثەضەر

 ..گەّاصە ثبّکت- 

 ضّْکبیەتٔ ًەلیجەکە ئەکبصیویە لە گْغٔ، گطکٔ تۆ، ثەاڵم. پێْەًیە پەیْەًضین هەضەلەیە جۆرە ئەم- 
 .ًەصەّّت ُیچت ّ پێضەکرصٓ

 .ثەجێضەُێٌب فەرهبًن- 

 ئەهجۆرە سۆٓ؟ فەرهبًضەکەٓ ًەلیت، ژًەکەٓ ثۆ ثکبت ثبزاڕٓ راصەثیٌآ لەسۆٓ ئەفطەر لْتبثیەکٔ چۆى- 
 !.ًبکەیت سۆت ثەکەراهەتی ُەضت ُیچ تۆ صەیکبت، ضەرثبزێک هەضەالًە

 ثە ُەر ثەاڵم ئەضتێرە، صّّ ئەفطەرٓ ثجیتە ئەّەٓ ثۆ کرصیت ثۆ ّاضیتەٓ ثبّکت ثەصثەست، ُەٓ تۆیع- 
 .صەضەاڵتیت ثآ تۆ چًْکە هبیتەّە، هّْئەُلٔ

 ضەرصاًت ثەژًەکەت صا ریگەٓ رّّسۆغەکە پسیػکە ثۆچٔ ثپرضە لەسۆت.. پلە لەثەرزثًّْەّەّ ًەعلەت- 
 ثّْ؟ چبّت رەغٔ لەثەر ثکبت،

 کەش صەرصەچیت کە تۆ ثەاڵم. صەچوەصەرەّە لەزیٌضاى کە ُەر صەثێت چبّەڕێن صەغجیٌٔ غەریفە، ژًەکەم- 
 ..زیٌبیت کْڕٓ ًبجێگبٓ، کْڕٓ ُیچیت، کْڕٓ تۆ ًبثێت، چبّەڕێت
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 ..ُەڵشەڵەتبّ هێرصٓ- 

 ..ثەکرێگیراّ- 

 ..گەًضەلڕ- 

 ْاڵُۆهۆضێکط- 

 ..ثەسیل- 

 ..کەرە- 

 ؟..! صەضپەڕچٔ،- 

 ..گًْبٍ کْڕٓ- 

 صەضت صەهْیطت هٌیع. ثەگریبى کرص صەضتٔ ّ ُێٌب ُەرەضٔ کەش یەکەم ئەّ کرص، جٌێْهبى غەڕە غەّ ثەصرێژایٔ
 لەدطێٌٔ)تّْغٔ کە ئبزارەٓ ئەّ ثەراهجەر ثێسارین ّ هبًضّّیٔ لەثەر ثّْ، ثەسۆم غەرهن ُێٌضە ثکەم، ثەگریبى

 صاّآ صّاجبر ُەّڵوضایە ُەرچەًضآ ثّْ، ًبضکتر لەهي زۆر چًْکە تبّاًجبرم، کە صەکرص ُەضتن. کرصثّْ م(ّصاهب
 سْارص ثۆ ضْێٌضم کە صرۆثکەم، ئەّەٓ گەیػتە تب کەم، صڵٌیبیٔ ئەّەٓ ثۆ ثڵێن پآ هەضەلەٓ ُەًضآ ّ لێجکەم لێجْرصًٔ

( لەدطێي)ثّْ، ثێِّْصە ثەاڵم. صّاکەّت سۆٓ اًکرآّچبّەڕّ لەّاصەٓ ُەفتە ضآ هٌضاڵجًّْٔ ثچّْکەکەم سْغکە کە
 ضەرلەًْآ ًەکرصثّْم، کبرتێ ثەراضتٔ صام کەپێٔ جٌێْەٓ ئەّ ّەلێ فەّتبًجّْیبى، جٌێْەکبًن تێکػکبثّْ، ثەتەّاّەتٔ

 کْڕە لە ًکّْڵٔ. کەّتّْە پبغبصا پێٔ لەثەر صیطبى کە ثەرچبّم صێتە. ثەضەرُێٌبّم کەچٔ ّ کرصەّە لەثبّکن ثیرم
( لەدطێي)ئەّەثّْ. ثآ ًبسۆظ غکۆصا سبّەى لەگەلڕ پەیْەًضٓ کە لێکرص ّآ لێکرصّ کەسیبًەتٔ صەکبت ًبجطٌەکەٓ

 ثەغەّّ صەکرص ژًٔ ٓ(هەثرّکە)ثبًگٔ ًەصەکرص، کەضضا لەگەلڕ لطەٓ هبًگێک چەًض هبّەٓ. ثەّّڕێٌەکرصى کرص صەضتٔ
 لْرئبى ریتؤ ئەّەٓ ثۆ صەیّْتەّە، ئەّیع ثڵوەّە ەثڵوەث ثەرزصەکرصەّە، صەًگوبى سْێٌضًضا لەلْرئبى کبتآ. ثەرۆژ

 ثۆ صاّصەرهبًٔ ُەًضآ هەفبزلڕ کە ُەر لەضەرەسۆّە، هەرگێکٔ صەضتٔ صاثّْە سۆٓ ثەصسّْثجّْ، ثػێْێٌآ، سْێٌضًەکە
 ئەهەیع. ثەرم ثەضەر لەزیٌضاًەکەٓ( لەدطێي)لەتەک ضەعبتێک چەًض ثضات رّسطەتن کە کرص لێٔ تکبم ، ُێٌب

 پیبّەٓ ئەّ صەزأً ثبظ تۆ ثجّْرە لێن)صەگریب ثجّْ، الّاز زۆر پێیضا ئیطپریٌەکەم پێضاکرصّ ثبّەغن. ثّْ ئبیبر هبًگٔ
 ثیر لەغوەّە، صێتە ئەّەٓ صّآ کە ئەُریوەًە ئەّە. ًەثّْم هي کرصیي لەگەلڕ لطە1987ٓ ًیطبى 23ٓ غەّٓ کە
 صیْەّ ئبزارم سۆم ثەغجەدبڵٔ ثضات، ئبزارت صەصات التەلە ّ صەصزێت صەًگن ّ صاگیرصەکبت غەڕەًگێسەکبًن ثبّەڕەّ

 ّ صەکەى گەڕاًەّەت چبّەڕآٓ کْڕەکەت ّ ژى. صەرصەچیي غْێٌە لەم ُەهّْهبى ثگرە، سۆت. تبئەهرۆیع ُێػتب
 لەثیرثآ ُبّڕێتیوبًت( لەدطێي)ُەهیػە ثشۆیت، سْارصى صەثآ. ثشۆ صاّصەرهبًە ئەم ثگرە،. هەکە ًبئْهێضیبى

 سۆت صەثآ. ثەلەهیي یەک پػتٔ لەضەر ئێوە لێرەیع، تەًبًەت( لًْەتیەرە)لە ُبّکبریوبى ەّەثّْیي،پێک لەئەکبصیویە
 ثگەیي، سەریکە گرًگە، ئەهە ًبکرێت، تەدەهّْل پێن لەئێوە ّازُێٌبًت. ًەکەیت کۆچ صەکەم، لێ تکبت راگریت،
 ّ ژًەکەت ّ صایکت ّااڵکە، ەکبًتُەضت ثکەرەّە، چبّت لێضەکەم، تکبت ثلێ، پێن صەیججیٌٔ؟ تۆ صەیججٌن ئەّەٓ

 کرصّە ثۆیبر ثەضپٔ هبڵەکەیبى کرصًت پێػْازٓ ثۆ ئبهبصەکرصّە سۆیبى ئبهبصەکرصّیت، ثۆ ثشّْڕیبى صەّریەک کْڕەکەت
 صّاجبریع ّاًیە؟ صەکەیت، صەعْەتن تۆ ئبُەًگە، ئەّ ثۆ ثن ُبّڕێت لەگەڵتضاثن، صەهەّآ ثلێ، پێن. ُەهّْچبّەڕّاًتي
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 گەغتێک ثۆ هي ثکەیت، لجّْلڕ ئەهە تەًِب لەضەرتە تۆ ثکەم، ُبّڕێتیت کە ثآ ضْێٌض. هەکە ۆث صەچیي پێکەّە
 ئەّ ثۆ صەتجەم. ئەُراهەکبى ضەرصأً ثۆ صەچیي ّ صاصەثسیي لەلبُیرە صەثیي، فرۆکە ضْارٓ صەکەم، صەعْەتت

 فەرزٓ ئبضبیٔ ثەهەرجٔ غبىپب صەگریي، ّێٌەیەک چەًض لەگەڵیضا. صاصەًیػآ لێٔ( هەدفْز ًەجیت) کە چبیشبًەیەٓ
 (.ثگرە سۆت ًەثًّْٔ، ًە ًەهبًضّّثجْى، جێجەجێضەکەیي، دەج

 :صەرثجڕێت سْارەّە ّغبًەٓ ئەم تْأً. ضڕیەّە فرهێطکەکبًٔ ثەزەدوەت زۆر

 ..(ُەلیت لەضەر تۆ صڵٌیبم، لەّە سۆم ًەُبتجآ، سۆم لەپػتٔ کْڕەکەم لەّاًەیە راضتە، ئەهە)

( لەدطێي.)صەهّْت کە ثەّەٓ ًەثّْ ثڕّام ثّْ، ئبزارصاًت تەًِب هەثەضتن ًەسێر، ًەسێر، ًەسێر، ثەاڵم،- 
. ثضەهەّە کرصًەت ئیطتیفساز ّەاڵهٔ ئەّەٓ ثۆ ُەڵجەضت چیرۆکەم ئەم. ثجّْرە لێن صەپبڕێوەّە، لێت لێضەکەم، تکبت

 صەثیٌٔ، ئەّجب ثێڵٔ، ثەجێی جێگبیە ئەم صەثآ هەکە، ئْهێضٓ ثآ. چبّەڕێتە ئەّ. ُبتّْە سۆت لەپػتٔ کْڕەکەت
 .لەثیرصەچێتەّە ُەهّْەت ئەم ثەجێضێڵٔ ئێرە ُەرکە

 لْرئبًن ئبیەتێک چەًض ّ ثەسۆهەّە ًّْضبًن ثەتًّْضٓ صەرچّْ، رۆدٔ صا لەثبّەغن( لەدطێي.)ثەگریبى کرص صەضتٔ
 .سْێٌض ثۆ لْرئبى ئبیەتٔ سۆغەکەٓ ثەصەًگە ّ هرص( لەدطێي)زأً ئْضتبص سْێٌض، ثۆ

 

(29) 

 

 پْازٓ ًبّ ثوشەًە ئەگەر.. ًەسێر.. ثکەى ثەًضم ئەگەر)کرصەّە، ثیرم( کبهۆ)کەضبیەتٔ ّەکْ کە رّّیضا هي لە عئەّەی
 جگە کبت، هەغغّْڵن ًبثآ ُیچن ًػتەجآیە، تیضا( هْدب)کە ئەّەٓ ثەتەهەى، صرەستێکٔ... ثژین ّغکەّە صرەستێکٔ
 ضّْڕاًەّەٓ ّ ..( راصەُبتن لەهەضەلەکە ثەرەظ ثەرە ضەرم، لەضەرٓ ثکەم ئبضوبى گْڵٔ چبّصێرٓ کە ئەّەًەثآ
 تێکەلڕ لەضەرهضا ُەهّْغتآ.. ثّْ ثۆیٌجبغ ُەّرّ ّ چۆلەکەکبى هەضەلەٓ هەضەلەکە.. ًەسێر.. صەثیٌٔ چۆلەکەم
 تەڕە، ثەرصێکٔ کۆهەڵە ّّغکیع صرەستٔ هٌضاڵین، چۆلەکەٓ ،(ضیجیجت)ثجێتە ًبکرآ ئبضوبى گْڵٔ صەزاًن ثەاڵم صەثێت،
. پێْیطتە ئیوبى ثۆ گەڕاًەّە کرص ُەضتن زیبتر صیکە لەُەرکبتێکٔ. لەثیرصەثبتەّە ئبضوبًن ّ ەًتۆیەچەه تەًێک
 صا لەهێرگْزارێک سەم، صەُبتە تێکرصم، زۆرکبرٓ( لەدطێي)هەرگٔ صەهبهەّە، تێڕاهبًضا ثًّْٔ لەًمّْم ًْێژ لەصّآ
 ُەرکە صەصا ضّْر لەضێْٓ لەپٔ ثّْ، لەتەًیػتٔ ٔژًەکەیػ ثّْى، لەصەّرٓ هٌضالڕ ژهبرەیەک ثّْ، ثەستەّەرە صەهجیٌٔ

 کە ثن هي صەثآ لەّاًەیە ثەستەّەرە، هرصّّ ثّْ، چٔ ّاتبٓ صیتن سەًّەٓ ئەّ صەپرضن لەثەرسۆهەّە ثەئبگبصێوەّە
 ثرصەثەر پەًبم ضەرلەًْآ ثێت، سۆظ لێن( لەدطیي)ئەّەٓ ثۆ صەصەم ژیبى تەلەالٓ تبراصەیەک صەصات ئبزارم ّیژصاًن

 ّ صەکرص ثبًگیبًن ثجّْم ًمّْم لەًْێژکرصًضا ُێٌضە. عەلیلٔ ّ عەلٔ: ًبثّْ ًبّیبًن کە پبضەّاًەکەم یػتەفر صّّ
 صەغساًن، صّاجبر ثێت، صەضجەرصارم ًبیەّێت سْا کە ئەّەیە ّاتبٓ ئەهەیع لێرەى، هبصاهێکٔ:)صەکرصى لەگەڵضا لطەم

 صەّّتەّە، سْام زیکرٓ. ّەضتبّى ثەثێضەًگ ُەرصّکیبى ەّآل(.. ًەهضۆڕاًضّە هي لەثەرصەهوضا، ُەرصّکتبى هبصاهێکٔ کە
 لەصیرم ّ عەلین ّ رەدین ّ رەدوبى زۆر صەکرصًەّە، صّّثبرەم صەهساًیي، کە صەّّتەّە ًبّاًەین ئەّ ُەهّْ

 لێٔ. صەکەم لێ پیالًٔ صژٓ ثەهە ّاثّْ پێٔ ئەّ ثگرێت، لێ گْێن ثەچپەّە کە ًەثّْ صڵٌیب( عەغبر)صەّّتەّە،
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 صەکبت، ّەڕزم کە ثگەیەًن تێٔ ئەّەٓ ثۆ ثەرزصەکرصەّە صەًگن صەثڕین، پآ صّعبکرصًەٓ ّ  صەڵێن کەچٔ صەپرضین
 صەّەضتبّ پبغبى صەکرصّ ثڵؤ ثڵوە ثۆیە ًەصەزأً، صەلەکەٓ ئەّەٓ لەثەر ثەاڵم سْێٌضى، ثەًْێژ صەکرص صەضتٔ ئەّیع
 .تیبُەڵضەلْرتبًض سۆٓ غیبّّصا ەکبتٔل یع( ئْضتبص)ثضەم یبرهەتٔ سْێٌضى لەلْرئبى صەکرصم لێ صاّآ

 لەصەرگب صآ صارصەضتەکەٓ ثە(هەفبزلڕ)کە ثّْم ًْێژکرصى ًمّْهٔ. صەکرصەّە راضت ثۆ سْێٌضًەکەٓ سۆغجەستبًە
 تەّآّ پبرچەٓ کەصّّ ُەڵضا صەرهبًٔ پبکەتێک ّ کرصەّە صەرگبکەٓ ًەُبتجّْ، سْارصى ًبى کبتٔ ُێػتب زیٌضاًەکەم،

 (. صەکەم رزگبر ژیبًت کەهي ثساًە، ثبظ ئبزارە، دەثٔ پبرچەیە ئەّ:)ّت پێٔ ّ کرصەّە یػٔ(ەغبرع)صەرگبکەٓ. تیبثّْ

 :ّتٔ ثەئێرەییەّە( عەغبر)

 صا؟ ثەّیترت ثۆچٔ- 

 !گەهژە ُەٓ ثیضرێتآ، ئەّەیە غبیبًٔ چًْکە- 

 .کرصّە صاّام صەهێکەّ هي ثەاڵم ثەاڵ،- 

 .ضٌوەّەصە لێتٔ ثآ لەلیژەت گْێن ُەیە؟ فەرلێکٔ چ ئآ- 

 ..ثّْ ضەرًجێک تەًِب ثّْ، ضەرًجێک ًەسێر، ًەسێر،- 

 تبریکٔ ضەرەڕآ کرصەّە زیٌضاًەکبًیبى ُەهّْ صەرگبٓ پبضەّاًەکبى صەکرص،( عەغبر)تآُەڵضأً ثە دەزم رۆژەّە لەّ
 عەغبر ًەهبًضەزأً ثّْ لەثەرُۆیەک ژّّرەّە، صەُبتە صەرّازەکەّە لە رًّّبکیەک کسە ثکەیي، یەکضٓ ضەرصأً تب

.. صەثەم لەًبّت صەثەم، لەًبّت ًبچێت، ثەضەرەّە ئەهەت لەدجە، کْڕٓ( )ّاکریي)گیبًٔ کەّتە جٌێْ ّ ثەتێِەڵضاى
 لەزیٌضاًەکەٓ( عەغبر)فەرهبًیضا هەفبزلڕ ثکبت، لێ پرضیبرهبى ئەّەٓ ثآ ثکەیٌەّە، لەیەکیبى ثەُەهّْهبى ُەّڵوبًضا

 ئەّەٓ ثۆ صەصایٌآ هۆڵەتٔ ًیْضەعبت ُەیٌیەک رۆژٓ ُەهّْ هەفبزلڕ صّّهبًگ ثۆهبّەٓ ثکرێت، ثەًض سۆیضا
 ..(تۆهبرثکرێت رّّصاّێک ُیچ ئەّەٓ ثآ ّ ثکبتەّە( عەغبر)زیٌضاًەکەٓ صەرگبٓ ئەّەٓ ثآ ، پیبضەثکەیي لەُەیْاًەکە

 :ّّتن پێٔ هلکەچەّە ّصّّیەکە ثەصەم رۆژێکیبى

 لێشۆظ صاّآ ّ . ثجوەّە پبک لێٔ صەهەّآ ەُەی زۆرم گًْبُٔ هەکە؟ ثۆ صەهجەیت سۆتضا لەگەلڕ ثلێ پێن- 
 ..ًەفبهن ّ ثەسێل ّ سراپ هي هەکەرەّە، رەت صاّاکبریەم ئەم لێضەکەم، تکبت ثلێ، صەصیتآ؟ پەیوبًن صەکەم، ثّْى

 ثەش تْسْا ثۆیە ضۆزاًیەکبى، الٓ ثۆ صەچیت صەیکەیت کە غت یەکەم صەرچّْیت کەلێرە ُەر صەًبضن، ثبغت- 
 .لێضاى لەضەّلڕ ّازثێٌە ّ ثلێْثکەرەّە تبریکە چبڵە لەم ًەفبهیەکەت پیطبیٔ

 ثۆیە پیرثّْم صەرصەچن کە ُەر صەکبت، چبّەڕێن ژًەکەم کە صڵٌیبم. صەًبضٔ ثبغن تۆ راضتە، صەیاڵٓ ئەّەٓ- 
 .غبرەکەم لەکیژأً صەسْازم کیژۆڵەیەک ثەزیٌضّّٓ صەرچّْم غْێٌە لەم ُەرکە صەڵێن پێت ثەراغکبّٓ

 !هٌضاڵەکبًت لەثچّْکتریي هٌضاڵتر تەهەى تبّاى ثٔ ێکٔکیژ کرص، ثبغت- 

 .ژیبًە ئەهە چیە؟ لەّەصا ُەڵە- 
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 ..لێسەّۀً کەضێکٔ تۆ ثکەم، لەگەلڕصا لطەت ًیە لێ دەزم عەغبر،- 

 لەصّآ یەک ُەڵمْرتبًضًە سۆتآ ثّْ، هبًضّّکەر هەضەلەیەکٔ( عەغبر)ّەکْ کەضێکٔ ثەتەدەهّْلکرصًٔ ًبچبرثًّْن
 ثەثًّْیبى ُەضتکرصًن ًەصەکرصم، لجّْلڕ صّعبکەیبى فریػتەکە صّّ ئیضٓ. صەغێْاًض تێراهبًؤ رزغیّە یەکەکبًٔ
 ّّرصثیرین ُێسٓ ًبڕەدەتیبًە ئەّ لەثەر ثّْم، زەیٌٔ ّ جەضتەیٔ تەلەفجًّْٔ تّْغٔ ّەستضا لەگەلڕ صاثّْ، لەصەضت
 تب ثّْم، هبًضّّ ثگرە ًەثّْ، ئیراصەیٔ ەکەمل ًەهب، رۆدبًین جیِبًٔ ثەر پەًبثرصًە تبلەتٔ زیبتر زیبترّ ًەهب،

 لەچەًض ًبتْاًن ّ صەًّْضن ّ صەسْێٌوەّە ثەزەدوەت ُێػتب صەًبڵێٌن، تەلەفجًّْەّە ئەّ غْێٌەّارٓ ثەصەضتٔ ئەهرۆظ
 کە لەّەٓ ُێٌب ّازم صیکەیع، کەضێکٔ ُەر لە ًە ثّْایە لەعەغبر ڕلن ًە صەثّْ ثشەهەضەر، زەیٌٔ زیبتر سْلەکێک

 کە ثیٌین ثّْ، ثبّکن لەپێػیبًەّە صیکە کەضبًٔ ثۆالٓ گْێساهەّە ،ّ سۆهەّە ثبیەسضأً کرۆکٔ شەهەث عەغبر
 جەضتە تبغیْە، ریػٔ ضّْرى، ُەرصّّگۆًبٓ سۆغە، صڵٔ صاّە، لەسۆٓ ثۆًٔ ژى ّەکْ لەثەرە، ئبّریػؤ صیػضاغەیەکی

 ثچەهێتەّە، پبغبصا لەثەرصەم ُەهیػە کە یەئبهبصە کەضێکٔ رۆیػتٌّٔ رێ ثڵێٔ ّەک ضّْک، ُەًگبّ ًیە، لەڵەّّ  پڕ
 ثتْاًێت لەُێوبکە پڕ ّغەیەکٔ صەرپەڕاًضًٔ ثۆ ُەلضەزاًآ ثە پبیەیەک ُەهّْ ئبهبصەیە، زهبًٔ ًّْلبًضّە، چبّٓ

 ثسەم ّ صەهجیٌٔ. ثەرکەّێت ًیعوەتەکەیەّە ًبزّ لەسبّەى پێکەًیٌێک کە ثّْایە صڵشۆظ ئەگەر یبى، صەرثێٌآ، ثسیەک
 .صەُبتآ

 لیجۆک. ُەیە سێسأً ًبکەّێتەّە ثیرٓ کە ثبّکێک ثۆ لەژیبًە؟ لەثەاڵتەّ کە ثێت لەپبڵەّاًێک رلن صەتْاًن ىچۆ
 ّ لەثەاڵت دەزی صڵٌیبیە، گْێٌەصەرٓ ئەّ. ًەثّْ صیبر کەضبیەتیەّە ثە تراژیضیبیەک غْێٌەّارٓ ُیچ چًْکە ًەثّْ

 ثیجْغسێٌن ثجێتەّە، لێٔ رلن کە ثّْ ئبضبى الم. تێپەڕێت اثەژیبًوض سەیبڵێک ّەکْ لێضەگەڕام ّ صەهجیٌٔ ئەهیرەکبًە،
 ثەچیرۆکٔ: ثّْ صەّرصرا ثەتەڵە ئبضبًیە ئەّ ّەلێ. ثکەم گەغەپآ سۆهضا لەًبسٔ لێی تۆڵەضەًضًەّە دەزٓ ّ

 صّآ. ثتکْژآ ّ ثگەڕێت لەسْێٌەکەتضا ّ ژەُرێک ثجێتە صێت کۆتبیٔ ثەّە ّ صەکبت پٔ صەضت رلجًّْەّە ّرصەکبرٓ
 ًەهرصى، ُەهّْیبى ثەصە، ئەزهًّْە ئەم ثۆ کرصیي پەلکێػیبى کە تبرهبیبًەٓ ئەّ صەثیٌٔ، سەیبڵن چەًضیي نثبّک

 لەّاًەیع رلن کرصثّْ، ضەرلێتێکضاًیبى گەهەٓ چًْکە ثپبرێسى، سۆیبى ضەرٓ تْاًیبى هبیەّە ئەفطەریبى ُەًضآ
 چەًض کرص ُەضتن ثێت، زالڕ لەًبسوضا سراپ ێکٔهەیل ُیچ ًەهِێػت ًەثّْ، صّژهٌن ثّْى، سْێڕٓ ثەراضتٔ ًبثێتەّە،

 ثّْم ضّْر. ئبزارم راصەیەٓ ئەم ُۆٓ کەثًّْە ثەرهەضەر کەضبًە ئەّ پبرچەکرصًٔ ثەپبرچە سۆم کبتٔ کە هبًضّّثًّْە
 صەضتن ئەّەٓ ثآ ّ کْغت ُەهّْیبًن ثڵێٔ ّەک ثّْ، رزگبرم لەُەهّْیبى ثەهەظ ثشەم، گْآ پػت ُەهّْە ئەّ کە

 صەرصەضەریەثي ئەّ تّْغٔ ئەّەٓ ثۆ لەًبسوضا ثجّْهەّە ئبرەزّّە ئەّ ُەتبیە ُەتب تب ئەّەٓ ثآ. تثێ سْێٌبّٓ
 ثکەّهە صّّرثشەهەّە، تۆڵەضەًضًەّەی ثیرۆکەٓ هەثەضتن ثٌەثڕ غێْەیەکٔ ثە ثّْ هەثەضتن صەهٌباڵًض، ثەصەضتیەّە
 چبرەضەر گرفتەکە ّ لێضێت رۆچّْٓ رگێکٔهە ثۆًٔ کە تۆڵەضەًضًەّەیە ئەّ سەهبًە، ثەّ ّثبیەسٌەصاى ئەّصیْەّە،

 لەًێْاى سۆغەّیطترثّْ ثّْ دبڵەتێک ًیػبًەٓ ضەرلەًْآ ئەهەیع ثجێتەّە، لێی رلن کە ًەصۆزیەّە کەضن ًبکبت،
 .ثّْم ضەرثەضت پیبّێکٔ: دبڵەتەکبى

 

(30) 
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 چٔ: صەپرضٔ لەسۆم ػەُەهی ضیبضٔ، ُۆٓ لەثەر صەضەاڵتەّە لەالیەى تەگجیرکراّەکە صزەکرصًە گریوبًەٓ ضەرەڕآ
 صەرەّەٓ ثۆ ُەڵگرێت ًبهەکبى کە لطەرەلتر، ّ ثەتەهەًتر پبضەّاًەکبًٔ ضەرۆکٔ ًب ەّە(هەفبزلڕ)ثە پبڵٔ

 چبّچٌۆکٔ، پّْل، پبرەّ چڵێطٔ هەترضییەّە؟ ثشبتە صەضتەکبًٔ ژێر ژیبًٔ ّ سۆٓ ژیبًٔ ثەهەیع گرتّْسبًەکە،
 ًەثّْ ُیچوبى ئێوە ّەلێ. صەکرص ٓ(ّاکریي)ثە پێػکەظ کە سسهەتبًەٓ ثەّ صەکەّت صەضت زۆرٓ پبرەیەکٔ

 عبصەتێک چەًض پبضەّاًەکبًضا، چبّصێرٓ لەژێر لەضەرەسۆییي، هەرگە چبڵٔ لەّ ئێوە دەڤضەضبڵە هبّەٓ ثیضۆڕێٌیي،
 صەُبت، ژیبًەّە ئەّ ثەریتؤ ًبهبّەیەک هبّە کە ًەثآ هەرگ تەًِب کرص، تەغەًەٓ رۆتیي ثّْ، صرّضت لەًێْاًوبًضا

 زۆرتریي ئەّەّە لەڕێگەٓ ئەّەٓ ثۆ صەثرص،( ّاکریي) ثۆ پەًبهبى ئێوەظ صەزاًآ، ثەُەل هەضەلەیە ئەّ یع( هەفبزلڕ)
 رّّصەصات، لەصەرەّە کە ئەّەٓ لەگەلڕ صاثڕاًوبى لەثەر ًەصەصا ثّْى ّریب ّ ثەئبگبیٔ گْێوبى صەرەّە، ثٌێریٌە زاًیبرٓ
 ّاتبیەکٔ ُیچ هبًەّەهبى کە ًیە هبلّْلڕ غتێک، ُەهّْ ضەرەڕآ. کەّێت صەضت صاّصەرهبًوبى ُەًضآ ئەّەثّْ گرًگ

 صیکە ُەًضێکٔ لەالٓ صرێژسبیەًە، گیبًەاڵیەکٔ ّاتبٓ ُەًضێکەّە ثەالٓ ضەلەتیەکە، ئەًجبهٔ ئەهەیع ُەثێت،
 ئەهەیع کە ثێت، ُەرچۆًێک صەصرێت لّْت صەرهبًێک غْێٌەٓ لەّ ضبصەکبى لەغْێٌە تەزیْە ژیبًێکٔ رەّاڵەتٔ

 ثەرە ثەرە کەتیضا رّّثضات چبڵەصا لەّ هْعجیسەیەک ئەّەٓ ثۆ ثّْ، ثەرێکەّت پەًبهبى. جیبیە گػتٔ ّصاّێکٔرّ
 صایە گیبًٔ پێػیٌە کرصًەّەیەکٔ ئبگبصار ثەثآ ثەًضۆلەکەهبى ًەهب، رۆژهێرەکەهبى ئیضٓ. صەکرص کەهٔ ژهبرەهبى
 سْارصًٔ ئیػتِبٓ ثەصسۆراکٔ، ّ الّازیٔ ثەرلە هرص ثەثێضەًگٔ( کەرین)صەّّت پێوبى کە عەثضلکرین. صەضتەّە
 جێگبٓ لێکرصم صاّآ تِ  تێکچێ دبڵەتٔ لەّەٓ ثەر ثّْ، کۆتبیٔ ضەرەتبٓ. ثّْ سراپ ًیػبًەیەکٔ ئەهەیع ًەهبثّْ،
 رۆژەکبًن صاثّْ، لەصەضت سۆم زاًیٌٔ سبڵٔ هٌیع لەضەرکەّتي، کەهتر ثەغێکٔ ثە ثەاڵم کرص، ئەّەم هٌیع ثگرهەّە،
 ُەر ّ زیٌضاى ُبتە ثەًەسۆغٔ ُەر ثّْ، یبریضەر پلەٓ صەصام یبرهەتٔ( 14)ژهبرە( فەالح)لەّەیع ص،صەکر تێکەلڕ
 فەالح صەژهبرص، هبًگەکبًن ّ رۆژ هٌیع صەژهبرص ضەعبتەکبًٔ ئەّ صاثەغکرص، ئەرکەکەهبى هبیەّە، ًەسۆغیع ثەتەى

 هي)صەیّْت صاثّْ، صەرسْارصٓ ژًێک کە ەیٌباڵًضص ژەُرێکەّە ثەصەضتٔ الّازثّْ، ثّْ، ثباڵ کْرتە ّریبثّْ، کبثرایەکٔ
 کەش ژەُرێکە تیبکرصثّْ، ژەُرٓ سۆغتریي جبصّثبزەکبًیع غێشٔ صاهآ ثەُەًگْیٌٔ کێکٔ ژًەیع ئەّ ّ ثشۆرم

 ..لەًەسۆغیەکبى زۆر ُۆٓ صەثێتە ثەڵکْ ًبکْژێت،

 ًیە؟ ًەسۆغیەکەت ُۆٓ زیٌضاى کە صڵٌیبیت تۆ ئبیب- 

 صەکەم، ثەصٓ لەهسەکەهضا کێن زۆرجبر سْێٌە، هیسەکەم. صەکبت گەغە رێگبّە یيئبضبًتر لە ًەسۆغٔ لێرە- 
 چیە؟ تەفطیرٓ ئەهە ًەُێٌبّە، ثەکبر ئبهێرەکەم ضبڵە دەڤضە هبّەٓ

 صەکرص، ثەرگرٓ ُێػتب صەثّْ، ًەسۆغٔ ئەُۆًتریي تّْغٔ جەضتەٓ. ّاثّْ کرصًەّەیەک تبلٔ ّەکْ هٌەّە ثەالٓ فەالح
 ..کرصملێضە صاّصەرهبًٔ صاّآ

 صاّصەرهبًێک؟ چ- 

 .صەیەغێت جەضتەم ُەهّْ صەپێکآ، هەثەضت ًیە، فەرلٔ ثآ ُەرچیەک- 

 ثچیي ُەثّْ ئەّەهبى هبفٔ. ثّْیي( لًْەیتەرە)لە صەهەٓ ئەّ صا، لّْت ثەجبرێک ُەهّْٓ ًبرص، ثۆ ُەًضێکٔ ّاکریي
 ، صەکْژێت سۆی کە کرص ُەضتن ْارص،س لێ ئەّتۆٓ ثڕێکٔ کرص، ڤبڵیْهٔ دەثٔ صاّآ ثەًضیشبًە، سەضتەسبًەکەٓ ثۆ

( تسهبهبرت)گەیػتیٌە ُەرکە. ثکبت ثەرگرٓ ثەڤبلێْم صەصا ُەّڵٔ تێکرصثّْ کبرٓ ژًەکە جبصّٓ ّاًەثّْ، غتی ثەاڵم
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 ثگًْجێٌآ، سۆٓ تْأً ثەاڵم صەثێت، ّەضتبى صڵ کەتّْغٔ ّاثّْ پێن ئەّضب لەصەغەکرا، لێ ُێْرکەرەّەی صەرهبًٔ
 ئەّصا لەچبّ زیٌضاًیکرصًەیػٔ ئەّ لەّاًەیە ًەکرصثّْ، گبزًضەٓ ثۆکەش ثەاڵم صەیٌباڵًض، ئەّە ئەًجبهٔ گەرچٔ
 (..جبصّەکە)لەپیالًٔ ثّْ ثەغێک

! ثە سٌەیفەرە ژًبًٔ ّریبٓ لەّە، ثّْ ضەرکەّتّْ ثکبت، لێ غتێکن صەثآ صەسْارص ضْێٌضٓ ّ صەّتن پێٔ ژًەٓ ئەّ)
 کێػەکە هێرصٓ؟ ثجوە ئەّەٓ ثۆ ُەڵیجژارصّم ضۆزاًیەک ثکە ەّەئ سەیبڵٔ ثیشْازم، صەیْیطت صڵڕلي، زۆر ئەّاى

 صەڕۆیػتن لەئێْارە ثەر ُەثّْى، سۆم تبیجەتٔ عبصەتٔ الی، ثۆ هۆڵەتەکبًوضا لەزۆرثەٓ کەم ثەالًٔ صەچّْم ئەّەثّْ
 لەغیّْٓ ەرث صەهبًشْارصەّە، ّ صەُێٌبم ثۆ ّێطکٔ لبثێک پبغبى صەکرصم، صرّضت ثۆ چبٓ صەهبیەّە لەگەڵوضا ثەتەًیب
 لەگەڵضا ضێکطن چەًضجبرێک لەغەّصا پبغبى صەثّْ، ّّى لەچبّ غێْاًضا لەکبتٔ صەکرص، لەگەڵیضا ضێکطن ئێْارە
 پیبّٓ پێػْازٓ زیبتر لەّ کە ّتن پێٔ رۆژێکیبى صەصام، ثەرغەلٔ ّ صەثّْ تّْڕە ثضەهآ پبرەٓ کەصەهْیطت ُەر صەکرص،
 کە ثەجێِێػت گەّرەیەٓ سبًّْە ئەّ لەگەڵن، ثّْەتەّە پبک ّ رصّمُەڵیجژا ئەّم، پیبّٓ تبلە هي ّ ًبکبت صیکە

 کە ًەثّْ هي لەالٓ ًیػتەجێیە، لەّآ ّ ثچّْکتر سبًّْیەکٔ ثۆ گْاضتیەّە ثّْ، ًیػتەجآ لێٔ تر ضۆزاًیەکبًٔ لەگەلڕ
 سۆم کە ثّْ ثبغتر ریطْاثّْى، غّْرەیٔ، ثۆچٔ، کبت ثبش ثۆتٔ کەضێک ئەگەر ًبصرێت لەضێضارە ثشْازم، ضۆزاًیەک
. ثّْ ثّْ، ئەّەی ثەُەردبلڕ ًەُبت، هێػکوضا ثە لەّجۆرە هەضەلەٓ ثەصثەستن، ثەاڵم ثن، ّّى لەثەرچبّ ثضزهەّە،
 ثەاڵم ّّتن، پآ ُەهّْغتێکٔ ئەّ ًّْش، صّعب ثەجبصّثبزێکٔ کرص راّێژم چّْم تیبچبًضم، ثۆ ًەسۆغیضارٓ ثەرُەهٔ

 ئیػٔ سطتّْەتە سۆٓ ثەُێْاغٔ کە جبصّثبزێک ئیػٔ ضەرەڕآ ە،ثکرصای پسیػکن ژهبرەیەک راّێژٓ ّاثّْ ثبغتر
 ًەثآ، صیکە جبصّثبزێکٔ ثەکبرٓ جگەت ، ثکرێتەّە ثەتبلڕ ًبکرێت ثبزێک جبصّ کبرٓ چًْکە صیکەّە، جبصّثبزێکٔ

 (.لێرەیي ئێوە ئەّەتب ثەاڵم هبًۆڕکرصى، ثۆ ثەجێِێػت هبى( ُەرهْهْ)ًەڕەسطب ثۆ کبتن ثەاڵم

 (ضەرثبًەیە؟ کۆصەتبٓ هەثەضتت:)ّّتن کرصەّە راضت ثۆم

 ..هبًۆڕکرصى ثۆ ثۆزًیکب ثەرەّ صەرچّْیي زّّەّە لەثەیبًٔ ُەر چٔ؟ ضەرثبزٓ کۆصەتبٓ- 

 لێرەیي؟ ئێوە ثۆ صەزأً ثەاڵم- 

 .لێکرا جبصّّهبى ُەهّْهبى ثەاڵ- 

 پێضەکەیت؟ گبڵتەهبى ، فەالح- 

. ًەهبّە پێکەًیٌن گبڵتە تْاًبٓ کە ئەّەیە ئەّیع ە،صاّ لەصەضتن کە غتبًەٓ لەّ یەکێک ُەرگیس، هي؟ کآ؟- 
 ثیٌیْە؟ ثەپێکەًیي هٌت ئبیب. ًەهبّە پێکەًیٌن تْاًبٓ ژًە ئەّ صەرسْارصصاّم هبصاًەٓ ئەّ لەّەتەٓ

 ثکەًێت؟ پآ ثبغە پێٔ چبڵەصا لەم کآ راضتەکەیت، تۆ ًەسێر،- 

 ُەضت ثەاڵم ًەصاثّْ، لەصەضت ثیرٓ غێتٔ، ٓهبیە صەثێتە ضْزەیەک. ترضٌبکە فەالح ًەسۆغیەکەٓ کە صڵٌیبثّْم
 صەژهبرص، ضەعبتەکبًن سۆم ئەّەثّْ ًەثّْ، ثەپەًضۆلەکەٓ ثڕّام ثۆیە صاثّْ، لەصەضت صەّرّثەرٓ ثەّەٓ کرصًٔ

 :صەّّت ًبدبڵٔ غتٔ لەضەکرصًضا لەکبتٔ ثەاڵم صەکرص، لطەٓ ثەرّّستەیٔ ئەّ صیبرًەثّْ، غێتیەکەٓ
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 گەّرەیە، لەهەهکٔ دەزم چەًض گەّرەى، هەهکەکبًٔ صەیّْت صّّرًبکەّێتەّە، نهێػک لە لەثیرە، ثبظ سەصیجەم)
 هسگەّتەکە، هٌبرەٓ ضەر ضەرکەّتە ئەضپەکە پبغبى. صەلەریٌەّە کْڵوەکبًٔ پێضەکۀً کبتآ ثّْى رەظ چبّەکبًٔ

 ُەًجیرەکبًٔ ُّْەه صا، ُەًجیرەکەٓ صار ضسآ ژەًرالڕ ثەاڵ، صەپەڕیي، تآ لەّێْە ثەّاًەصا صەکرص هیسٓ لەّێْە
 ثۆ صەکرصەّە ثۆ صەرگبکەٓ کە کیژەٓ ئەّ گەّرەکەیەتٔ، کیژە ثبّکٔ ژەًرالڕ ثەُەردبلڕ،. ثەسەصیجە صآ لێکرصەّەّ

 ئەّ گبزٓ، دەثّْضٔ ًبصر لبچٔ صراّضێوبى ٓ(رەثڵە)ضەگەکەٓ کە ثەیبًیەٓ ئەّ ثیرە ثبغن. هبًۆڕەکبى ثۆ ثچن ئەّەٓ
 لەچیٌەّە یبى لەُیٌضضتبى کە کێػبثآ دەغیػەم صەثآ صەصاهآ، تّْتٌٔ ّ ىًب سەصیجە. پێضەکەًین هٌیع صەگریبّ
 گەهژە، هي کە ًەکەیت ثبّەڕ صەٓ،. گەهژەًین جبصّە، ئەّە. صەکەم چٔ ّ لەکْێن ًەهضەزأً تًّْضثّْ، زۆر. صەُبت

 صەیکەیي لێرە ەّەٓئ صەثوەّە، پبک لەُەهّْیبى هبًۆڕەکبى تەّاّکرصًٔ صّآ ثەاڵم ُەیە، ًەسۆغیەکن ُەهّْ ًەسۆغن،
 ُەًضآ ژەًرال ئەگەر ثەاڵم،. ضیطرکە ّ صّّپػک گەرهبّ ضەرهبّ ثەرگریکرصًٔ لەضەر راتضێٌي چبکە، هەضەلەیەکٔ

 ،ّ صەثیٌٔ لەتبریکیضا صەکبت، چبّصێریوبى یبثبًٔ ثەصّّرثیٌێکٔ ئەّ صیبرە. صەثّْ چبک هەضەلەیەکٔ ثضاتآ صەرهبًن
 لەگەلڕ ضێکطٔ کرصەّە رەتٔ سەصیجە چًْکە ًبثێت، ثبظ هي ئبضتٔ سۆهەّە لەالٓ صاصەًێت، ثۆ ئبضتوبى ًیػبًەٓ

 پێٔ کەش ثیکبت، ثْآ چٔ صەتْاًآ صەکرێت، ثۆ دیطبثٔ ُەزار ثێت ژەًرالڕ پیبّ کبتآ. صەکبتەّە سۆٓ تۆڵەٓ. ثکبت
 ثۆالٓ صەچن رچیيصە لێرە ُەرکە.. صاّم ئەزیەتٔ گەرچٔ صەّآ سۆظ رەّغتەین ئەم ًەثێت، سەصیجە تەًِب ًەسێر، ًباڵ

 صەڵێن پآ صّّغتٔ ّ

 .ثکبت لەگەڵضا ضێکطت ژەًرالڕ ًەثّْٓ رازٓ چًْکە ئبفەریي .1

 ضّْصٓ کەّتّْە، پەکٔ ئبهێرەکەم چًْکە صەثێتەّە، پەغیوبى کە صڵٌیبم ًەکرص، هٌضا لەگەلڕ ثبغت غتێکٔ .2
: صەزاًیت ُەهّْغتێک تۆ ثلێ پێن ثەاڵم ،صەڵێن پآ ُەهّْەٓ ئەم. صەثێت تًّْضم ئبزارٓ صەکەم هیس کبتآ ًەهبّە تیضا

 .صەثي؟ تەّاّ کەٓ هبًۆڕەکبى

 ..ًسیکبًە ثەم زۆر فەالح، ًسیکبًە، ثەم- 

 جْاى؟ سەصیجەٓ صیتٌٔ ثۆ سٌەیفەرە ثۆ صەهجەیت سۆتضا لەگەلڕ- 

 .ًەثّْ سۆظ هەضەلەیەکٔ کرصٓ تۆصا لەگەلڕ ئەّەٓ صەڵێن پێٔ ّ ئەّآ ثۆ صەتجەم ثەتەئکیض،- 

 چەًضە؟ ضەعبت ئێطتب ثلێ پێن هٌٔ، ثراصەرٓ تۆ تۆ،- 

 !پەًضۆلەکەٓ پبضەّأً تۆ ثەاڵم- 

 هەثەضتە؟ پەًضۆلێکت چ ثەاڵم چّْ، لەثیرم راضتە، ئۆە،- 

 ..ثەًضیشبًە پەًضۆلٔ- 

 لەژیبًٔ. ثکەهەّە چبکٔ صەثآ صەهێکە، کەّتّْە پەکٔ! ضەرثبزگەکەهبًە پەًضۆلٔ هەثەضتت تۆ ئبە،- 
 ئەٓ. ثکەم چبک ژەًراڵەکبى ضەعبتٔ ئەّەٓ ثۆ ضْپبّە چّْهە. ثّْ ضەعبتچٔ ثبّکیػن ّْم،ث ضەعبتچٔ هەصەًیوضا
 پآیە، ئبڵتًْیبى ضەعبتٔ ئەّاى چًْکە صّاصەکەّى؟ لەًْێژکرصى ُەهیػە ژەًراڵەکبى کە ًەصاّە ئەّەت ضەرًجٔ
 هطۆگەر ّّرصەکبریەکەٓ ەیعثەه ثێت، رّّت کبًسآ ثآ پآ ضەعبتٔ هرۆڤ ّایە ثبغتر ًبڕّات، کبتضا لەگەلڕ ئبڵتّْى
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 صەهْیطت لەکبتێکضا ژەًراڵەکبًەّە، سسهەتٔ سراهە لەضْپبصا..زّّصا لەضەرصەهێکٔ فێرکرصم، ئەهەٓ ثبّکن صەکبت،
 سەصیجەم کە کرص ثبغن ئبیب ثلێ، پێن ّەرًەگرت، ثەُەًض لێضاًەکبًویبى گەزاف لێکرصى، زۆرم ثضەم، ثەکبت ثبیەر

 ًەسْاضت؟

 .کرص تثبغ فەالح، ثەاڵ،- 

 .ثەجێِێڵي ژى سۆهبى لەصّآ ًیە ثبظ هبًۆڕ ثۆ صەچیي کبتآ- 

 یبى کەّتجآ ثەرضکن گْللەیەک صەثآ. ثّْم ثریٌضار ّاثساًن صەثیي، پێکبى تّْغٔ سەصیجە، ّەکْ ژًێکٔ ثەتبیجەتٔ
 .لەژێرٓ

 . ثّْ زیٌضّّ ثەتەلەهۀً هبًۆڕەکە صەزأً، تۆ. لەّاًەیە- 

 ثەتەلەهۀً هبًۆڕەکبى)ّّتیي پێٔ ثەپێکەًیٌەّە فەرهبًضەکە لەئێْارەصا رە،لەثی ثبظ ئەهەم ثەاڵ، ئبە،- 
 ثۆ کەُبت لەثیرە فەرەًطیەکەت پسیػکە تۆ ثەاڵم. پێکەًیي ُەهّْهبى پبغبى ّّتەّە، جبرێک چەًض ئەهەٓ( زیٌضّّ
 پێٔ ّ صایەّە اڵهّٔە ًەلیجەکە( صەکەى؟ ئبهبصە ضەرثبزٓ کۆصەتبیەکٔ ئبیب)ّتٔ ثەگبڵتەّە ،ّ ئەفطەرەکبى ثبزًەٓ

 (.صەکەیي ئبهبصە گرًگ هبًۆڕٓ ثۆ سۆهبى ًەسێر،)ّت

 کۆصەتبٓ لەثبرەٓ ُەثّْ صیکە کەضٔ لەّآ لەهي جگە کە صەثیٌٔ ئێطتب تۆ لەثیرە، ئەّەم چبک ثەاڵ- 
 .کرص لطەٓ ضەرثبزیەّە

 سێرم لەّەصا پیبّەتٔ ٓصەرثبرە ثەاڵم ئەّەثکەیي تب ًیە ئەّتۆهبى پیبّەتیەکٔ ًەصا، ئەًجبهوبى ثەاڵم ثەاڵ،- 
 .لّْتضا ژیبًؤ ّ رۆح سْصّ ُەهّْ ّ گەضتّْیەتٔ سەصیجە چًْکە ًبیەت، ُیچ ثەکەڵکٔ پیبّەتین تێضاًیە،

 ثۆ ثەتْاًبیە فەلێیەکٔ ئیجراُین، دبجٔ ثۆالٓ صەچیي ثّْى، تەّاّ هبًۆڕەکبًیع ّ صەرچّْیي لێرە کبتآ- 
 .صەثێت غێت ئەّیع صەغکێتەّە، سەصیجەصا ثەضەر غتێک ُەهّْ کە فەالح صەثیٌٔ ثەصثەستٔ، ّ جبصّ ثەتبڵکرصًەّەٓ

 صەًبضن صەغتەکٔ پیرەهێرصێکٔ ثضرێت، صەرسْارص کەهتیبرٓ هێػکٔ ثەزۆر صەثآ ثراصەرەکەم، ثەاڵ، ئۆە،- 
 .صەکەّێت ًەسۆظ تەهۀً ثەصرێبیٔ ثکەم لەگەڵضا ضێکطٔ ئەگەر صیفرۆغێ، هەراکیع لەثبزاڕٓ

 ئەّە صەثآ ًیە، راضت ئەهەیع صەکەى، لەگەڵضا کەضێکطٔ صەکبت ئەّاًە ُەهّْ ٔتّْغ ًەسۆغیەکە ثەاڵم- 
 .ًەکەیت

 ..صەّآ هبضین صەکەیت، راضت تۆ- 

 جۆرٓ لە صەکرص ُبّاری فەرەًطٔ ّ عەرەثٔ ثەگْزارغتٔ ثرصەضەر هبضیەّە صاّاکرصًٔ ثەصەم غەّٓ فەالح- 
 .صەکرص ەئبییيث تێکەلڕ کەضێکطٔ صەزأً گْزارغتٔ ژهبرەیەک ئەّ.  لْرش

 ًیسک فەالح رزگبرثًّْٔ ّەستٔ:)ّّتن سۆهەّە لەثەر ثّْ، ثبیەلْغەکە جەًبزەیٔ لەلیڕەٓ گْێن ئەّغەّە ُەر
 صّآ ئەّەثّْ ّاثّْ، هي ّەک صەرثّْ، هەغك ّ ئەضتێرە صّّ ئەفطەرٓ ثّْ عەثضّاڵ ًەثّْ،( فەالح)ثەاڵم(. ثّْەتەّە

 رۆژ لەصّآ رۆژ ثجّْ، تّْغٔ کە ًەکرصّە ئەّەٓ ثبضٔ ُەرگیس هرص، ثەرصەّاهەّە ضکچًّْٔ ثەُۆٓ ُەفتەیەک چەًض
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 ًەصەکرصیٌەّە ئبگبصاریبى ثۆًەکبى ُەرگیس ًەثّْ، لێ ئبگبم ّ صەکرص ثەسۆیضا پیطبیٔ ّ کرصثْەّە ثەتبلڕ سۆٓ سْصٓ
 ثّْ، کێنّ چڵک ّ ضرکە ّ لێشي لەئبّٓ تێکەڵەیەک. ُەثّْ ثۆًٔ هەرگ. ثلێْثجْەّە لەًێْاًوبًضا کە ًەسۆغیبًەٓ ثەّ

 ثەُەضت ُەر ثّْ، کەضکًّْە ثۆًە ئەّ لەُبّغبًٔ ُەهیػە ثبیەلْغەکە لیڕەٓ. تیژثّْ ّ ّّغک تێکەڵەیەکٔ
 پێوبى صەُێٌب لبّەیبى ّ ًبى ّ صەُبتي پبضەّاًەکبى کەثەیبًیبى ُەر ًەصەکرص، تەئکیضکرصى ثە پێْیطتٔ صەهبًسأً،

 (هرصثێت کەضێک لەّاًەیە ثکەى تەئکیض:)صەّّتي

 لەسۆیەّە صەکرصّ ّّڕێٌەٓ کەّتجّْ، لەلطەکرصى. هرص راصەثەصەرەکبًٔ ئبزارە ئەًجبهٔ هیسثکبت، ًەیضەتْأً فەالح
 غەڵجەکە غەڵجە غەّ پبغبى صەصا، لەصەرگبکەٓ پێٔ ثەُەرصّّ صەکرص، ُبّارٓ صەکرص، ّّرتٔ ّّرتە صەّّت، غتٔ

 .ًەثّْ غّْهەکەٓ ەِ  لەلیر گْێوبى ئەّغەّە ًەکرصثّْ، هەرگٔ پێػجیٌٔ ثبڵٌضەکە لەّەصاثّْ ضەیر ًەهب،

 

(31) 

 

 ثەالٓ ژیبًٔ رۆژاًە ئەّ صەضّْتبًض، لۆًبغەکبًن سۆم، ُەڵطەًگبًضًٔ لە صەکرص زیبصەرۆیین ضەرەرۆییضا، لەضەرصەهٔ
 ثکرێت ثبضٔ سْص ثۆ ًیە غتێک ثّْم، ُەڵە. ثّْ ثەستەّەرٓ هەضەلەکەیع ُەرّەُب ّ جْاى ثەصاُەتێکٔ تەًِب هٌەّە

 ثەثآ ثژین ئەزهًّْێک کە کرص لەسۆم ّام. غەّگبر ّ ثڕیي ثیبثبى ًبسۆغٔ لەّە ثێجگە صیکەّە، کەضبًٔ چبّٓلە
 رّّصەصات چٔ ثساًن ئەّەٓ ثآ صەکرص سْا ثۆ ًْێژم ًْێژصا، صّّ ًێْاى ثێضەًگٔ لەضبیەٓ کرص سۆم لۆهەٓ تەًِب. گبزًضە

 غت ثەچبکتریي صەگەیػتن ًْێژەّە لەضبیەٓ. ًەصەکرص یچنُ رچبّٓ لەثەراهجەرصا ًْێژکرصى، ثۆ صەتجبت کە ئەّەٓ ّ
 ًەثێتە ئەّەٓ ثۆ صەکەّێتەّە صّّر لێ ّ جیبصەثێتەّە سۆٓ لەجطتەٓ ثەرە ثەرە ثەتەّازّعەّە لەسۆهضایە کە لەّەٓ
 ثًّْەتەّە، پبک هْتڵەق لەضّْصٓ کە ثەجێضەُێٌب فەرزاًەم ئەّ. ّّڕێٌەکبًٔ غەُْەتٔ ئەغکەًجەّ کۆیلەٓ

 ّ ثەسْا ثّْى ثڕّا. صەکەى ّاًەکراّ ئەژهبرٓ سػتەٓ پێغەهجەرەکبًیضاّ سْا لەگەلڕ کە ئەّلیبًەٓ ئەّ ًەٓثەپێچەّا
 ثّْ، ضرّغتٔ پێْیطتیەکٔ هٌەّە ثەالٓ ُەهّْە ئەم رّدبًیەتٔ، ًەهرکرصًٔ ّ زیکرکرصًٔ ّ رەدوەتٔ ضْپبضٔ

 صەصاتآ ئەّتۆم صڵضاًەّەیەکٔ کە لەزُّض ٌبىّازُێ گەیػتوە ئێطتب ُەر ُەرگیس غتێک ُیچ. ًبّێت ُیچن ثەراهجەریػٔ
 کە ثّْم صیکە هٌێکٔ رّّثەرّّٓ ًەگۆڕثّْ، کە ُەثّْ ثەزیٌضەّەرێک ثڕّام لەهەّثەر کە هٌێک صیکە، ثەکەضێکٔ ثّْم ،

 پێع هرصثّْ( لەدطێي)لەّەتەٓ. ثّْ هي ثرصًەّەٓ ئەهەیع ثجّْ، ئبزاص ژیبى صەضتکرصٓ پێْەًێکٔ ّ کۆت لەُەهّْ
 ثیرٓ رێگبٓ ضەرلەًْآ ثگرم، سۆم صەثآ کە کرص ُەضتن. کرصهبى پێکەّە کە ثریٌضارکەرەٓ لطەیە غەڕە ّئە ئەّەیع

 ّ کلیل کە گەرصًّێکە ًػتەجێٔ کە غبراّەتر ثکەم، ئبڵۆزتر رۆدێکٔ ثۆ صّعب ًبیەت، کۆتبیٔ کە ثگرم ثباڵ
 ئەّ ئەّە هْتڵەق، ُەڵکػبًٔ ئیوبى، ٔلەغەًگ ًیعوەت، ثیرٓ گەرصّى، ًبّجەرگەٓ ثەرصەرەظ. هٌە لەالٓ ًیػبًەکبًٔ

 ضەر ثشطتبیەتە پبضەّاًەکەم ُەرصّّ ثًّْٔ جبریع ُەًضآ صەثّْایە صەگرهەثەر، پآ رێگبیبى کە ثّْ ًیػبًبًە
 سۆم صەکرص، ًْێژم ًسم ثەصەًگٔ. صەیمیڕاًض ًبکبّ رّّصاّێکٔ ثۆ کە ثبیەلْغەکە ثبڵٌضەٓ ثەصاسیػەّە ّ (ضیجیجت)ّ

 ئبزارٓ صەّّترێت، لەصەّرم کە ًبثێت لەّە گْێن ، تێیضام کە دبڵەیە ئەّ جوکی کە ًبّەّە یەکٔهۆضیمب صەضتٔ صەصەهە
 ئەّ ثرصە پەًبم ًەصەهب، تەرکیسکرصًن تْاًبٓ ثّْ سەریک ئەّەٓ لەثەر ُەڵضەکەًي، سۆیبى جۆگبٓ ثڕثڕە ّ پػت

 ضّْککرصًٔ ثۆ ، ضۆفیسم ّثبّەڕەکبًیثیر سْیٌضًی ثە صەثّْم ثەرصەّام. صەکرصم صاثیي ثۆی هەفبزڵ کە صاّصەرهبًەی
 ضەرەڕآ سۆڕاگرە ّ غێْاّە صراّە ئەغکەًجە جەضتە لەّ سْصم صەرُێٌبًٔ ثە ُەًضێجبر تەًبًەت ئبزارەکەم، جەستٔ
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 ثەضەرسۆهضا ئەّضبیع ثەجێوضەُێاڵ، ئەّ چًْکە ًبثێت، سۆم ّیطتٔ ثەصەضتی جەضتەم کۆتبیٔ، پێع. ُەهّْغتێک
 یەکجبرٓ ثە ئەّەٓ ثۆ لێجگرم رێگبٓ ئەّەٓ ثۆ صەگرم زەّیەّە سۆم صەیگرم، صەسەّم، ەپػیل ّەکْ ّ صەسۆم پەپکە
 لەّ گێڕیەک صەثوە صەثن، ثەتبلڕ. ًبثآ غتێکن ُیچ سەیبڵکرصًٔ تْاًبٓ. ًبثآ ثیرکرصًەّەم تْاًبٓ ًەُێاڵ، ثەجێن
 ئبللڕ ضەرم ُەیە، سۆٓ ّْرٓضٌ ُەهّْغتێک. کەش ضآّ ثیطت لەئەضڵٔ صا لّْت ُبّڕێوبًٔ پبًسە ئەهرۆ تب کە چبڵە
 لەکآ ّ کێن ًەکرصّە، سۆم ضەرّچبّٓ ضەیرٓ ئبّێٌەصا لە جبرێکیع ثۆ تێپەڕٓ ُەژصەضبلڕ. صەکبت کبر ثەزۆر یبى ًیە،

 کْێر ّەکْ ،ّ ثەضەرّچبّهضا صەُێٌن لەپن ثەئەضپبٓ لۆڵن، ثەرزکرصًەّەٓ ثۆ صەثن کەضەرکەّتّْ ُەر صەچن؟
 چّْثّْى چبّەکبًن ّ ثّْى ُەڵسەپبّ زثرّ رّّهەتەکبًن ثّْى، الّاز گۆًبکبًن صەکەًەّە، ئبگبصارم پەًجەکبًن
 . ثّْثّْم الّاز زۆر ثەلّْاڵ،

 ثۆ ثەئبضبًٔ، یبى، کبریەکە، ّرص چبکرصًٔ ثۆ. ثکەم ضەرّچبّم تەهبغبٓ لەئبّێٌەصا کە ًەهبثّْ ثەّە پێْیطتن
 ًّّجّْە، لە عبصەتە ئەّ ثجن، کە ُبتجّْمرا ئەّکەضەم ُێػتب کە لەّەٓ صڵٌیبثّْى ثۆ سۆم، سْصٓ ًبضیٌٔ

 ئەّەٓ ثۆ ثّْآ سۆظ سۆٓ ُەًضآ هرۆڤ صەثآ ثجیٌآ؟ سۆٓ هرۆڤ کە ُەیە ضّْصێکٔ چ ًەثّْ، ُیچ ثەالهەّە لەثیرکراّە،
 پرضین، لێٔ ئْضتبص رۆژێکیبى. ثێتەّە لێٔ رلن یبى ثْێت سۆغن تب ًییە کەضن هي ثەاڵم. ثّْێت سۆظ صیکەٓ کەضبًٔ

 لەهەثەضتٔ هبثآ، سۆٓ لەغْێي ُێػتب ضەرّچبّٓ ئەگەر ُەیْاًەکەّە، کەصەُبتە زأً ثەُەل ًّبکییەٓرّ کسە ئەّ
 .(ًەثێت؟ گەرصًن گْێسەکەٓ لەغْێٌی پػتەهلن ئەگەر ُەڵٌەگەڕاثێتەّە ضەرّچبّم ئەگەر هەثەضتن)تێٌەگەیػتن

 .لەضەرّچبّت ثضەیت صەضت لەپت ثەًبّ ئەگەر ثسأً صەتْأً- 

 صاّە، لەصەضت الهیطەٓ ُەضتٔ ًەهبّە ثەغت ُەضتکرصًێکٔ ُیچ صەضتن چًْکە ًبتْاًن، ر،ًەسێ ًەسێر،- 
 کرصّّە، لْرش ضٌگؤّ صلڕ ثەتبیجەتٔ ُەیە، ئبزارم لەًبّەّە هي:"ّتن پێٔ. ًەثرص لەًبّ ئبزارەکبًٔ ئەهە ثەاڵم

 ضەرەتبّە لەسبڵٔ پبغبى .صەپبڕێوەّە( ر.ص)پێغەهجەرّ لەسْا صەسْێٌوەّە، ئبزیس کتێجٔ صەثن، گْهبى تّْغٔ
 کە ئۆلیبًّْضەٓ ئەّ کتێجەّە، ئۆلیبًّْضٔ ًبّ صەکەّهە سۆهضا، چبرەًّْضٔ لەگەلڕ ثەجێوبّ ّ ثەتەًیب صەهجیٌیتەّە

 ُەضت لەُەًبّهضا ًیي، یەکگرتّْ کە ّغبًەٓ ئەّ ثەالفبّٓ صەسٌکێن سەریکە صەئبڵێن، سۆم لەصەّرٓ. کەًبرە ثەثآ
 ًبثیٌن، صەرفەتێک ُیچ چًْکە صەکەم ثۆ هەضەلەکەت ثبضٔ ئەهڕۆ ثکەم، چٔ ًبزاًن ّ ضەر ژاًە ّ صەکەم ثەئبزار
 ثەصەضتیەّە لێرە کە لەّەٓ ثەڕەدوترثێت صۆزەر لەّآ لەّاًەیە ثجیٌوەّە، لەًْآ ضەر رًّّبکٔ ّ سۆر لەّەٓ ثەر صەهرم

 صاّآ کە ثەپەرۆغن. رەدیوە سْا رەدوبًە، سْا سێرە، سْا دەلە، سْا صەثێت، سۆظ لێن سْا ّایە پێن. صەًبڵێٌیي
 ّ ّەست صەکەم ُەضت لەصەرهە ئەهەیع ًەژیبم، ئەّەًضەیع تەهەًەّە، چّْهەتە( ترجعْى ّالیە)ثکەم رەدوەتٔ
 ثچوە تەهیسّٓ ثەپبکٔ کە ثەتۆیە پەًبم پۆغي، صام گەرم ثەگەچٔ ًەیەُێڵیت لێضەکەم تکبت. ثْەتەّە ًسیک ضەعبتن
 ضٌگن ئبزارٓ ئەّەٓ ثۆ صەسْێٌوەّە ثکرێت، تەرهەکەم لەضەر ًْێژ اّضپیض لەکفٌێکٔ ، سۆم سْآ ثەرصەم

 ".کرصّّم لْرش ضٌگٔ لێرەّە، تەًیە، یەک ئبضٌێکٔ پبرچە ثڵێٔ ّەک لەثیرثچێتەّە،

. ثّْیي ُەیْاًەکە لە ُێػتب ّەضتب، صڵٔ تۆزێک صّآ. صەیساًي ترضەکبى لەسْا تەًِب هەرگە، ئبّیلکەٓ ئەهە
 صۆغبّهژەٓ پەًجەٓ تب لێگەڕام. کرص پێضا ثبّەغن. زەّیەکە ضەر ثەرثْەّە ئْضتبص ًەصا، تێک سۆیبى ُیچ پبضەّاًەکبى

 ثەر هْضڵوبًێک ُەهّْ صەثێت کە صەّتەّە، ّغبًەم ئەّ ئەّەّە لەصّآ ّ گرت صەضتن. ّ ثێٌێت غبیەتوبى ّ صەرثێٌێت
 کەهتر ژهبرەهبى. ثطپێریي سبک ثە پێْیطت ّەک غەرثی ئْضتبص صایي رێگەٓ( هەفبزلڕ.)ثیبًڵێتەّە لەصًیب لەکۆچکرصًٔ

 کە ثّْ ًبغتي هرصّّ یەکەم ئەّە. ثۆٓ کفي ثیکەهە تب ُێٌبم ثۆ ضپٔ چەرچەڤێکٔ لەپبضەّاًەکبى یەکێک. ثْەّە
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 ّەستێک ضبتە چەًض ثّْ، هبهٌبّەًضٓ رًّّبکییع ّ ثّْ سۆڵەهێػٔ ئبضوبى رۆژە ئەّ چّْ، ثەڕێْە ئْضْلڕ ثەپێٔ
 صەًگٔ. ثّْیي ثەصار زۆر ضڕیەّە، فرهێطکٔ لەپبضەّاًەکبى یەکێک سْێٌض، لْرئبًوبى ّ ەهبیٌەّ لەثرەکە لەضەر

 ثەًیْە کبتێک گۆڕەکەیەّە، تەًیػت تْڕصایە ەکەینِ  غڕەّپڕ صەًگەکبًوبى، لەًێْ چّْ لەکیص ئْضتبصهبى
 صیتن ئەّەٓ ضەهەّە،ث چەپ الٓ ئبّڕٓ کە کرصم ثۆ ئیػبرەتٔ ّاکریي چبڵەکە، ثۆ ثگەڕێیٌەّە ّیطتوبى ّەرچەرسبًێک

 ئێوەیع ُەڵکەًضثّْ، گۆڕیبى دەّت دەّغەکە لە هبثّْى، لەژیبًضا کە ترضبًض ئەّاًەٓ ثەاڵم رایٌەچەڵەکبًضم،
 زیٌضاًیەکبًٔ ثۆ صیبرثّْ. ثّْى ثەصەرەّە تر صەگۆڕٓ ترەّە لەالیەکٔ ئبهبصەکراثّْى، ئێوە ثۆ گۆڕەکبى ثّْیي، دەّت

 ُەهّْهبى لە ّاکریي. پێکرص صەضتٔ غّْهەکە صۆزیٌەّە لەضەر صەهەتەلێیک ێْارەصالەئ. ئبهبصەکراثّْى صیکە لبّغێکٔ
 ثەاڵم ئەّثّْیي، رآ لەگەلڕ ُەهّْهبى ضێضارە، ضەکۆٓ ضەر ًبچێتە کرصى ثەرگرٓ ثآ کە صەیّْتەّە ُەر ترضبّترثّْ،

 صەتْاًرآ چۆى. ثّْ ضتُە تەًِب لەًبعەتن ًیە، ثەئێوەّە پەیْەًضٓ گۆڕاًە ئەّ کە ّاثّْ پێن سۆهەّە لەالٓ
 (.ضەرەّە لەپػتٔ فیػەکێک.)ًەثّْ ُەّڵضاًەکەم ئبرەزّّٓ تەًبًەت ثەّە؟ ثکەیت صیکە ثەکەضبًٔ لەًبعەت

 .ئەهبزیغٔ عەرەثٔ، ثەفەرەًطٔ،: صەّّتەّە صێڕەٓ ئەّ لەُجەکبى ثەُەهّْ ثّْ، ُەضتێک ئەهە

 

(Une baauulle Laaa nuuuque) 

 (لەپػتەهل فیػەکێک)

(Tadoat aguenso takojuat) 

(Kartassa dans takojuat) 

Kartassa فیػەک tadouat kartasso tadouat فیػەک . 

Kartassa، ،پػتەضەر، پػتەضەر Kartassa ..ٓهبًضّّ، ُەهّْهبى ًەهبّە، ّّغبًەم ئەم ثیطتٌٔ تْاًب 
 ثەیبًضا لەگەڵ. ثطڕهەّە ێنگْ لە صەًگی تْاًین ، ُێْرکرصەّە سۆم ئْضتبص، ثەهەرگٔ ثّْیي صڵگراى زۆر سەهۆکیي،

 یەکطەر دەّغەکە، جوْجْڵی صەرثبرەی صەصاهێ پێػجیٌی ثچڕثچڕ، ّ کْرت ّێٌضًێکی ثّْ،( ضیجیجت) سْێٌضًی لە گْێن
 ُێچ لەهەّثەر چًْکە ضّْڕهب، پرضیبرەکەی لە ضەرم ثەضەرثرص، غەّم چْى کە پرضین ،لێی ُبت( هەفبزڵ) ئەّە صّای

 لەّەاڵهضاًەّە عەغبر. کرص ّاکریي ئبراضتەی پرضیبری ُەهبى پبغبى. ًەصەصا ۆژاهٌبىر ّ ثەغەّاى گْێی پبضەّاًێک
 :صەضپێػشەرثّْ

: صەکرصەّە صّّثبرە ئبّازٓ ُەهبى ئەگیٌب کەیتەّە ئبگبصارٓ ًبثّْ ثرصەضەر، ثەّّڕێٌە غەّٓ زڕاًضیي، سۀًّ- 
 (Kartassa ضەر لەپػتٔ گْللەیەک

 ثەترضەّە کەّتجّْ، ثەصەهب زیٌضاًەکەٓ لەالیەکٔ کە کرصەّە ٓ(ّاکریي) کەٓصەرگب پبغبى کرص، ثێضەًگٔ( هەفبزلڕ)
 ئبهۆزاکەم، ثراصەرەکەم، ئەٓ ثلێ، پێن ًبهکْژیت، ًەتۆ، ًبکەیت؟ ئەهە تۆ کە ثلێ:)گرت پبضەّاًەکەٓ راضتٔ لبچٔ
 ثیطت ًسیکەی. ًبضیْە یەکترهبى هبّەیەک تۆًب، ًەسێر، ضەرهەّە، ثەپػتٔ ًبًێت گْللە تۆ ەًیە، ئێن ثۆ گۆڕاًە ئەم

 صەریکە، لێضەکەم تکبت فەرهبًضەریت، لێرە کەتۆ ثلێ پێٔ ثڕّات، ّەضتبّە لەپػتەّە کە ثلێ کبثرایە ثەّ صەثآ، ضبلڕ
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 ئەّ ًبرصّیەتٔ؟ کآ ُبتّْە؟ لەکْێْە ًەصیْە، لەهەّثەر کبثرایەم ئەم لێضەکبت، ُەڕەغەم ثەرەغبغەکەٓ ئەّ
. ثکە غتێک هەفبزلڕ صەکبت؟ ضیبضٔ پۆلیطٔ ثۆ ئیع ئەّ پۆلیطە، ئەّ ثەرکرصّە؟لە هەصۀً جلٔ ثۆچٔ لەًبّثەرهبًە،

 .صەزاًیت زۆر غتٔ چًْکە صەکْژێت تۆیع ثوبًکْژێت، ئەگەر. ترضٌبکە ئەّ ّەکْ پیبّٓ

 ..ّاکریي ثەضە- 

 ئەّە ّە،ًەُبتْ کْغتٌت ثۆ کەش. ّڕێٌەصەکەیت تۆ ًیە، لەصّاهەّە کەضیع ّ ثەتەًِبم ّتی لێکرص ُبّار هەفبزلڕ
 هبضٔ؟ یبى صەّآ گۆغتت سْارصًێکە، لەچٔ دەزت ئەهڕۆ ثپرضن لێت ُبتّْم ّەضتبّە، لێرە ثراصەرەکەت هٌن،

 ّ ثەتێریٔ هرۆڤ صەثآ چًْکە ،ّ دْکوضرا هەرگ ثە ثۆ ژەهە صّا ئەهە! ثّْم راضت لەضەر کەّاتە ئبٓ،- 
 کْڕگەل صًیب، ئەّ ثۆ ثتٌێرى ثەرلەّەٓ صەصەى ثەتەًضرّضتیت ثبیەر هەضطەلەکەیە، ُەهّْ ئەهە ثورێت، تەًضرّضت

 ثپرضي، لێوبى ّ ثگۆڕى ئەثەصیەکەهبى سۆراکە ژەهە کە ًیە ضرّغتٔ. ًین غێتۆکە هي ثآ سۆتبى لە ئبگبتبى
 چیە؟ ڕات تۆ رۆغٌجیر ئەٓ صەّآ، کەچیوبى ثەرّّسۆغٔ،

 سۆیبى ئەّەیە ّاتبٓ ئەهە ،صەکەى ثبظ سْارصًەکەهبى کە ئەّاى ًیە، ضرّغتٔ هەضەلەکە کە پێوْایە هٌیع- 
 ..ًبزاًن چیە؟ صەکەى، ئبهبصە هەضەلەیەک ثۆ

 ُەڵکەًراّى، تبزە کە گۆڕاًەٓ ئەّ راکێػە، ضەرًج هەیەلەکە غتآ ُەهّْ ضەرەڕآ صەزاًن، هي ثەاڵم- 
 یرۆکەصاچ لەم سْارصًەکەهبى، چبککرصًٔ پبغبى. تەّاّ ئیطالهٔ ًەریتّٔ صاة ثەپێٔ ُبّڕێوبى ئْضتبصٓ ثەسبکطپبرصًٔ
 ُەیە، ًبهۆ هەضەلەیەکٔ

 ثۆ چیوبى ًبزاًێ سۆٓ سْصٓ هەفبزلڕ کە صڵٌیبم هي. ثێٌە لەلیژە ّاز ُێْرثەّ ثگرە، گْآ ّاکریي- 
 (. ثە چبّەڕٓ ثکەّ ًْێژ سۆت، لەّەٓ ّازثێٌە ثۆیە،. تەگجیرصەکەى

 ثۆغبییە ئەّ ئْضتبصّ لە ەّەثەثیرکرصً صەضتوکرصەّە. لێْەثێت فسەٓ ئەّەٓ ثآ رۆیػت صاسطت، صەرگبکبًٔ هەفبزلڕ
. صەصایەّە صەًگٔ زایەڵەکەٓ لەضەرهضا ُێػتب گەغەکەٓ گڕّ صەًگە. ُێػتجّْ ثەجآٓ سۆیەّە لەصّآ کە گەّرەیەٓ

 ئەّ)صەیّْت ُەهیػە صەژیبیي، تێضا کە زرّّفەٓ ثبرّ ئەّ صەرثبرەٓ ًەّّرّژا رۆژێک ًەصەترضب، لەهرصى
 ّّتن پێٔ رۆژێکیبى. ثکبت ئبصەهیساص پرۆتطتۆٓ ًە ثکبت ًْێژ ئەّەٓ ثۆ ەُەی ئەّ( ثۆسْصا رّّتە لەثەًضایەتیەکی

 ُیچ. سۆلڕ صەثێتە ّ سۆلڕ ثۆ صەگەڕێتەّە چًْکە. زیٌضّّە کە لەّەٓ صەهرێت کبتێک ُەیە گەّرەترٓ پبیەکٔ هرۆڤ
 ..صەپػکْآ صاگەغبّە لەًەهریەکٔ ّ صەًێت لێک چبّهبى ّ صاهبًضەپۆغێت کە ثەرزًیە پبیە سۆلڕ ئەّەًضەٓ غتێکیع

 

(32) 

 

 رّّصەصات، چ صەرەّە لەجیِبًٔ ّ لەّاڵت کە ًەثّْ ثیرۆکەیەکوبى ُیچ. ثّْیي صا1991 ضبڵٔ دْزەیرأً لە
 گۆڕاًکبریە ئەّ ّ صەرۆیػتي ثەصزیەّە لەثەًضیشبًەّە کە ًبهەکبًضا یەکەم لەًێْ صەکرص راثرصّّم زەهۀً دیطبثێکٔ
 ُیچ ئەّەٓ ثآ ثجەضتوەّە ثەیەکەّە ّالیعە صّّ ئەّ صەصەم ُەّلڕ ثّْ، ضارّّی سْارصًەکبًوبى لەژەهە کە کەهبًەٓ
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 ًبّ صەصراًە تّْڕ کە غّْغبًەٓ لەّ ًبرصى، لەًبهە ضبلڕ پێج ثکەهەّە، ضەرکەّتٌێک لەُیچ ثیر یبى ُەثآ ُیْایەکن
 سبّەى ژًە ّ ٓصەژ لەفەرەًطب کە ثراکەیػن ئەّەٓ ،ّ  ثساًن کریطتیي هەصام ُەّڵەٓ ُەهّْ ئەّ چۆى صەریبّە،

 ثەجیِبى گەیبًض ئێوەیبى صۆزەسەکەٓ کە صیکە، کەضٔ ژهبرەیەک ّ ّاکریي ژًەکەٓ ّ عْهەر سْغکەکەٓ صەرهبًشبًەکە،
 هبیەّە؟ ثەًِێٌٔ ضبڵضا پبًسە لەهبّەٓ کە

( عیػۆ( )17)ژهبرە ّ هذەهەص( 1)ژهبرە ُبّڕێکبًوبى لە صیکە صّّأً لەثەراهجەرصا، ثەاڵم، ُێْرثّْ، ّاکریي ئەًجبم
 تبضبى تبڕاصەٓ ثّْى، لەگیبًەاڵ ثجّْى تّْغٔ کە پیطکرصّە ًەسۆغیە ئەّ ئەًجبهٔ ثّْ، تبغۆًیت ثەرثەرٓ کە

 ثەضّْصە صەهبًسأً چًْکە صەهبًشْارص ُەثّْ صەرهبًوبى ئێوە ثەاڵم. ثّْ صیبریکراّ ثەچبرەضەرێکٔ پێْیطتیبى صەکۆکیي،
 پسیػک ًسیکبًە زۆر ثەم لەّاًەیە صەکۆکیي، لێجّْ گْێٔ کە ّّتن پێٔ هەفبزلڕ. گػتیوبى تەًضرّضتٔ دبڵەتٔ لەثەر

 :پرضٔ لێن ئەّضب ثکبت، ضەرصاًوبى

 ثۆکێي؟ گۆڕاًە ئەّ- 

 پبضەّأً تەًِب هي کە زاًیجآ چبکت صەثآ ضبڵضا ُەژصە لەهبّەٓ. ثێٌە پرضیبراًە لەم ّاز ثساًن؟ لەکْآ- 
 .ًبکبت ەتٔثەزیرەکی پێْیطت صەگوەى، زۆر لەجۆرێکٔ ثەًضیشبًەم

 . کرصّّم ًیگەرأً دبڵەتەکەٓ ّاکریي ثۆالٓ ثرۆ ثەاڵم ثبغە،- 

 ضەرثْرصە صەّّت، سۆیبًٔ ّاڵتٔ غْاًکبرەیٔ گۆراًیەکٔ ّاکریي کرص، ثۆ لطەم ثەرثەرٓ ثەزهبًٔ- 
 ىیب ًەهبثّْ، ضیوبٓ کە لەضەرچبّم کرصەّە لەئبّێٌە ثیرم ثەثیرُبتەّە، لەثەًضیشبًەکە سۆهبًوبى ئبضبییەکەٓ

 کە ًبپرضێت ُۆیە لەّ لەسۆٓ سەهجبرصا، پیبّێکٔ رّّسطبرٓ لەضەر ُەڵگەڕاثّْ، ّغک ضەرّضیوبٓ صیکە ثەثبرێکٔ
 لێن کە ّاثّْ لەًبعەتن چًْکە ، ثضەم لێ صەضتٔ ًەهضەتْأً صایە ُەّڵن ُەرچەًضآ کرصّە، لەضەرّچبّٓ ّآ چٔ

 ئەگەر. صەُێٌب پێضا صەضتٔ گبڵتەّە ثە صایکن کە ًیە ضەرّچبّە ئەّ ًیە، هي ضەرچبّٓ پێوەّەیە کە ئەّەٓ صزراّە،
 صەّێت ّەستٔ ُەًضێک هەضەلەکە ًبهٌبضێتەّە دبلڕ ثەُەر ثکەّێت، ثەصایکن چبّم ئەگەر رّّثضات هْعجیسەیع

 هي ئێطتبهضا، دبڵەتەٓ لەم. صەُبتوەّە لەضەفەر کە ُەهّْجبرێک ُەرّەکْ ثگرێت، لەثبّەغن ّ ثۆالم ثآ ثەرلەّەٓ
 کۆم ثە چیبکبى ّ صەریبکبى صەگەڕێن، ُەضبرەکەصا الکبًٔ ثەُەهّْ. زەّٓ لەژێر جیِبًضا ثەصەّرٓ ەرۆکنگ گەرۆکن،
 ضەیر ئبژەڵٔ. رایضەکێػێت هەضت فەرهبًضەیەکٔ پێچکەیەّ لەضەر ّ گۆڕە لەغێْەٓ کە زیٌضاًەکەصا لەًبّ ثًّْەّە،
 لەًبّ ثیٌٔ هرصّّیەکن. کەى رزگبرم ّ ثگرى ەکەلەفەرهبًض لەپ ُەّڵضەصەى صەثي، پەیب ثەڕێکەّت گەغتەکەصا لەکبتٔ

 غْێي سطتجّْیە کە ثەرەٓ ئەّ ُەڵطێت ُەّڵیضا چًْکە. ُەڵیبًگرتجّْ کْڵەپٌەکبى ّ پێضەکۀً ثەگبڵتە تبثّْتێکضا
 ریگبکەصا لەًبّەڕاضتٔ ثیٌٔ ًەسۆغن لّْیەکٔ. ًبثێتەّە چبک کە کْێر هرصّّیەکٔ صاثّْ، لەصەضتٔ چبّٓ ُەرصّّ
 .راثگرێت ثبیەکە ئەّەٓ ثۆ ُەڵضەثڕٓ ثبڵٔ ّ  کەّتجّْ

 ًەصەثیٌٔ، هەضتەکەم فەرهبًضە. ثّْهەّە غل پّْظ تۆپێکٔ ّەکْ ثەضەرسۆهضا ّ لێیضام ُەّرەتریػمە زەهەًضا لەپێچٔ
 صەصا کەًبّچەّاًن صەثّْ صرّضت لەال ُەضتەم ئەّ ثۆچٔ ثّْٓ؟ لەکْآ. صەکرصم ثۆ ثسەٓ ثیٌٔ هێیەم هەیوًّْێکٔ ثگرە

 لە ضێجەرەکە ثەاڵم ثّْم، ثێجەظ لەرًّّبکٔ کە هي صاهپۆغآ، صەگەڕام ضێجەرێکەّە ثەصّآ زەثەالدەکە؟ بًەلەجبهش
 ڕاّە ّ ثەتبڵٔ ثەصەضت راکػێن ثکەم، یبرٓ گژّگیبصا لەًبّ کە ُەثّْ تەّاّم ئبزاصٓ ثّْ، صارثەڕّّەکەصا ضێجەری
 ًمەیبى ثەضتەّە، هٌیبى لبچٔ ّ صەضت ّ ُبتي ثّْ، رصًەه چًْکە ثەرەاڵکرص هرصّّەکەیبى کْڵەپٌەکبى. ثکەم پەپّْلە
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 صّّرٓ لەضّْچێکٔ ّ پێضەکەًین.  ُەثّْ هەفبزڵیبى ضەرّچبّٓ ُەهّْیبى کرصم، ثۆ ثسەیەکٔ یەکێکیبى ًەکرص،
 ئێطتب ُەر ثڵێٔ ّەک ثّْ، سۆظ صڵن ثّْ، ضّْک ضەرم ُەڵضەضبم ثەیبًٔ کە. صاصەًیػتن چْارهػمٔ زیٌضاًەکە

 ُیْایەکٔ غەّٓ لەگەلڕ ثکەم صاًْضتبى کە کرصەّە رەتن. ثێضەًگیٔ پبضەّأً ثّْهە. ُبتّْهەتەّە سۆظ لەضەفەرێکٔ
 سْارصًٔ ثەثآ ثەرصەّە، ثە سۆگرتي ثەثآ ّ لەتەڵەکبًٔ صّّرثّْى ثەثآ ثژیجبًبیە غەّە ئەّ صەثّْایە. صّّرّصرێژصا

 .کرهبّی ثێژراّ تەڕٓ سۆڵٔ

 ُیْا، ثەثآ ضێکص، ثەثآ ضەرّچبّ، ثەثآ ژیبًیع تەًبًەت راثێیي، تێکغ ُەهّْ لەضەر ُەیە لەتْاًبهبًضا زاًین
 لەم جێگیرثًّْن رۆژٓ لەضێیەم سۆهەّە، لەالٓ هي صەکەى، سۆیبى کێرٓ تەگجیرٓ چۆى صیکە ئەّأً ثساًن ًەصا ُەّڵن
 کە صاثّْ ثڕیبرم ،ُەیە ًەراثرصّّم ُەیە، ًەصەزگیراًن ُەیە، ًەسێساًن صاثّْ ثڕیبرم یەکالکرصثْەّە، ئەهەم چبڵەصا

 کێرم. لێیبى ُەهّْثیرکرصًەّەیەکیع کرصّ دەرام لەسۆم ئبرەزّّیەکن ُەهّْ صّاجبریع ًەکەم، صەرەّە لەجیِبًٔ ثیر
 سەّٓ تەًبًەت ثّْەتەّە، ثچّْک ئبضبیٔ زۆر ضبرصّضڕە، صیکە کبتەکبًٔ ئیضٓ ثەکبرصەُێٌب، هیسکرصى ثۆ تەًِب

. لێی لەثیرکرصًەّە ُێٌب ّازم یەکجبری ثە. صەگەڕا لێن ثگرە ًەصەجّْاڵیەّە، صەکرصّ ًەًبڕەزایٔ ًەصەثیٌٔ، ضێکطیػن
 ترضٔ صەکرص، ثۆ لطەم صیکەّە غتٔ لەثبرەٓ ًێرەهّْک، ثّْەتە کە صەیّْت ّ صەکرص گبزًضەی ثەضسهبى رّغضی کبتێ

. سۆٓ ثۆ یەکێکەّە ەرثەُ پەیْەضت ثّْ ضەرەکٔ هەضەلەیەکٔ ثەاڵم ًەثّْ، ضێکص رّّثەرّّثًّْەّەٓ لەزیٌضاًەکە هي
. ثێت ثەرصەّام هلوالًێکەهبى صەثآ ثەثیر، صەرەّە، جیِبًٔ تْسوەکبًٔ ثەُبتٌٔ صژ ّ ژیبى ثەصاگیرکرصًٔ صژ هلوالًێوبى

 ًەپالى ّ ًەسەّى ثەجێوبًِێػتّْە، سۆهبًەّە لەصّآ کە لەّەٓ صزەثکبت غتآ ُیچ ًبثآ ثڕّات، غتێک ُیچ ًبثآ چًْکە
 ثکەیي، پبڵپػتٔ ّ ثکەیي صرّضت ثەرثەضتە ئەّ صەکبت پێْیطت هلوالًێکٔ. ژًێک ُیچ ًٔەثۆً ّ گْلڕ ثۆًٔ ًە ّ

 ثجڕآ ثەغێْەیەکٔ صاپۆغراّى، تبیجەتٔ کەرەضتەیەکٔ ثە کرصّیي صیلیبى کە صیْاراًەی ئەّ ئەگەریع تەًبًەت
 ضپبرصًٔ ثەسبک ثۆ ەرەّەص چًّْە ثۆ ًەثّْیي ضّْر زۆر ُۆیە ئەم لەثەر. جیبکەرەّە ثەرثەضتێکٔ صەیکەیٌە ّهْتڵەق

 ثەئبهبصەگٔ گەرچیع ژیبى، لە پریػکێک لەئبضوبى، لەتێک صەکرص، عەهجبر رًّّبکیوبى لەضەرەتبّە. هرصّّەکبًوبى
 .پێچراثێتەّە ضەرثبزٓ صڕًضەیٔ

 چبّم جبرێک چەًض ثّْم ًبچبر لەپڕ( لەدطێي)ضپبرصًٔ ثەسبک لەکبتٔ ًەثّْ، ریػەیٔ هلوالًێکە لەّضەرصەهەصا
 پێوْاثّْ ًەصەصا، ثەرًّّبکٔ گْێن ثۆیە. صەصام ئبزار چبّٓ صیبرثّْ، سۆڵەهێػیٔ گەرچٔ ئبضوبى،. ێٌنثٌّْل

 ثەرلەّەٓ تەًبًەت تیبصەچن ّ  صەفەّتێن ُبّڕێکبًن زۆرثەٓ ّەکْ ئەگیٌب پێجکبت، صەضت لەزیٌضاًەّە صەثآ ضەرکەّتٌن
 سۆظ صڵٔ ُێٌبهەّە، ثەئبگبٓ ثەیبًیەکیبى ئەّ ُێٌب، ّاکریي لەترضبًضًٔ ّازیبى ُەڵکەًراّەکبى گۆڕە. ثکەم ثەرگرٓ

 :غرۆڤەیەک صۆزیٌەّەٓ لەثەر ثّْ

 ًەثّْى صلڕ صّّ لەلەصەغەکرصى، ضباڵًێک صّآ ًەصاّە ئەّەت ضەرًجٔ ُەڵکەًضّە، ترضبًضًوبى ثۆ گۆڕاًەیبى ئەّ)
 ُەڵکەًض گۆڕاًەیبى ئەّ ثۆیە صەهرێت یەکێکوبى صەیبًسأً ثطپێریي؟ ثەسبک( لەدطێي)ثضەى رێگبهبى کە لەّەٓ

 فیلوێکٔ لە ئەهەم. لەضێضارەصاى دْکؤ جێجەجێکرصًٔ ثۆ ّایە سۆصەرسطتٌێک ّەکْ ئەهەیع. تبثوبًترضێٌي
 صەضت ّ صەصات صەضەڕێژکرصى فەرهبًٔ ّ صەُێٌي ضەرثبز ّ صەثەضتٌەّە دْکوضراّەکە چبّٓ. ثیٌٔ ئەهریکبییضا

 ُەر ثەکبرُبتّْاًە فیػەکە ئەّ ثەاڵم. تەڕصەکبت سۆی ثەگەکەی ّ جل ترضبًضا لە دْکوضراّەکە ثەصەضەرێژصەکەى،
 دەّغەکەصا گۆڕاًەٓ لەّ ئێوە کە صەزاًیي ثەاڵم ّاى، سّْللەثبًە فیػەکە ئەّ ّەکْ گۆڕاًە ئەّ کەّاتە، سْللەثي،

 تۆیع گەهژەًین، گەیػتن، لەهەثەضتەکەیبى صەثیٌٔ،. گۆڕضتبى ًەک ضەرثبزگەیە دەّغەٓ ثەُەردبلڕ، راًبکػێیي،
 .رئیەکەهضایت؟ لەگەلڕ ًیت، گەهژە
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 ئەّەٓ ثۆ ًبکێػي زەدوەت ُێٌضە لەًبّثرصًوبى، ثۆ ەّە(ریجبت)لە ُبتجبیە فەرهبى ئەگەر ثێگْهبى- 
 .ًەکەم ًەزیبصّ کۆهەڵەّە، ثە چبڵێکٔ تّْڕەصەًە تەرهەکبًوبى ثگرە. گۆڕێکەّە ثشەًە ُەریەکەهبى

 ثکەیي؟ چٔ ئەهڕۆ صەکەیت، راضت تۆ- 

 .هرصى ثەثێضەًگٔ ُەرصّکیبى لەُەفتەیەکضا. ًەثآ ضەست عیػۆ هذەهەصّ ئبزارەکەٓ ئەّەٓ ثۆ صەکەیي ًْێژ- 

 

(33) 

 

 ثّْە، هٌیػٔ ُەضتٔ ثیرۆکەٓ ُەهبى گەرچٔ" ًبّەضتێٌآ ژیبى هەرگ:"ّتّْیە کە لەثیرًیە غبعیرەم ئەّ ًبّٓ
 تەًِب. هبثًّْەّە صا 1991لەُبّێٌٔ کە ەمثبضک ُبّڕێیەٓ ئەّصەضتە ثۆ ّ ثکەم غرۆڤەٓ ثەفراّأً چۆى ًەهضەزأً

 لەصەّرّثەر هەرگ ُێػتب. هي ّ ّاکریي عْهەر، عەثبش، عەغبر،(: ة)لەگرتّْسبًەٓ هبثْەّە کەضوبى پێٌج
. رّّصەصات هەضەلەیەک کە صەکرص ُەضتن. ُبتجّْ ثۆی کە ثِێٌٔ ثەّە کۆتبیٔ تب ثّْ پەلەٓ ثگرە ًەسێر صەضّْڕایەّە،

 کرصّە، صاثەظ صا(ڕ)گرتّْسبًەٓ رزگبرثّْەکبًٔ ثەضەر تبغیٌیبى ریع ضبثًّْٔ ّ گْێساى کە ّّتن پێٔ ّاکریي
 لە زیٌضأً ثبرّصۆسٔ کە صەّترا زۆرجبر ًەثّْ، کراّ صرّضت ُەّاڵەکە صاثّْ، پآ ُەّاڵەٓ ئەّ هەفبزلڕ

. تیبثّْ ثەرزیبى صەرجەصارٓ ضآ یبى ئەفطەر صّّ زیٌضاًیەکبًیضا لەًێْ چًْکە تًّْضترە، کەم( ڕ)گرتّْسبًەٓ
 لەّاًەیە ثەاڵم. ثکەم ثبضٔ ُبّڕێیبًضا لەگەلڕ کە صەکرصەّە رەتن ّ ًەصەصا ثەهەضەلەکە ثبیەسن ثەُەردبلڕ،
 ّ ئەهیي ّّغکبیی گەیػتًّْەتە ثەضەالهەتٔ ًبهەکبًوبى صیبرە. صەکرێت تەگجیر لەژێرەّە کەغتێک ثێت ًیػبًەیەک
 .ّریبّە ثە صەضتٔ کەّتًّْەتە

 ضیبضیە لەالیەى( ریجبت)لە صەضەاڵت ضەر سراثێتە فػبر ،ّ کرصثێت لطەیبى لەثبرەهبًەّە ثیبًٔ یبٓهیض لەّاًەیە
 ضیوۆى ّ ضبتەر پۆل ژاى لەّاًەیە ثەرەاڵکرصًوبى، صاّاکرصًٔ لەپێٌبّٓ جّْاڵثي رًّّبکجیراى لەّاًەیە صەضڕۆکبًەّە،

 صاثەظ رۆژًبهەکبًضا ًّْضەرأً صەضتەٓ سێسأً ەرثەض ًبڕەزایٔ صاّاکبریٔ ،ّ ُەڵجضەى لەضەرهبى ثەسۆیبى صّّثۆڤبر
 لەچبرەًّْضوبى ئبّڕێک جیِبى رۆژێکیبى لەّاًەیە صاثڕاثّْیي، جیِبى ثبضٔ ّ لەصەًگ ئێوە ثساًیي؟ چۆى. کراثێت
 سۆٓ لەژیبًٔ ثّْ ثەرصەّام جیِبى ثەهٌەّە ضەثبرەت. هرصّى صّّثۆڤبر ضبرتەرّ کە ًەهضەزأً ئەّکبتە. ثضاتەّە
 گۆڕیٌٔ ثەر پەًبثەرًە لەّاًەیە تبغیٌوبى، ریع ثضەًە صەضت لەّاًەیە ُەهیػەییضا، ًەهریەکٔ تەضکٔ چێْەٓ لەچْار

 ًێْصەّڵەتٔ؟ لێجْرصًٔ رێکشرآّ ثەًْێٌەرأً ثکەى پێػکەغوبى تب زیٌضاًەکەهبى

 ًْێٌەکبًەّە ًسیکٔلە تێضایە هێسیبى ّ ًْێي ّ پێک ّ رێک زیٌضاًە لەّ تەهیسەّە، ّ پبک ثەًضیشبًەیەکٔ صەسرێیٌە
 لەضەرەتبٓ. ثکەى پێػکەظ ثۆرە هبضٔ تەًبًەت هەڕّ گۆغتٔ ّ ثرژاّ هریػکٔ ّ ًْآ ثەتبًیەٓ ّ کبرەثبیٔ گڵۆپٔ ،ّ

 پەتبتە لەگەلڕ پێضایي دْغتریبى گۆغتٔ ضبڵضا، ُەژصە لەهبّەٓ ثەرکەّت، یەکەهجبر ثۆ ثەگۆغتوبى ژەهێکٔ تەهّْزصا
 ثبپیرم لەهبڵٔ لەهٌضاڵیضا ًەصەکرص، ثیرم لەثیرچّْثّْە، گۆغتن ثۆًٔ ثّْى،ثًْضار ّ ثّْى زۆر ثەغەکبى پیبز،ّ

 تەًِب ثّْم، ّریب ثّْم، ئبگبصار. ثّْ لێسەّەى ّ تفت ُەثّْ، ًبسۆغٔ ثۆًێکٔ سْارصّە، دْغترم جٌرآّ گۆغتٔ
 ّ ثیجْێت ثێئەّەٓ هبغبًضەّە، چەّرەٓ گۆغتە ئەّ ثەصثەست عەثبضٔ ثەاڵم صەسْارص، تەهبتەم ثەصۆغبّ ًبًٔ ضەّزەّ
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 رۆژّّثگرێت ئەّەٓ لەجیبتٔ صّاتر رۆژٓ ثۆ. ثگرێت تًّْض لەرزّتبیەکٔ ئەّەٓ ُۆٓ ثّْە ثّْ، ُەزهٌەکرصى تّْغٔ
. هرص تەهْزصا هبًگٔ لەکۆتبیٔ لەرزّتبثّْ، رژاًەّەّ تّْغٔ ُەفتەیەک ثۆ. سْارص پبللەّآ ّ ًەغەّیبت لبپێک
 گۆغتەکە کە ّّتن پێٔ ّاکریي ثەاڵم. هبیەّە ثەُێسّگۆغتي سۆٓ کّْە لێٌەُبت ُیچٔ ّ سْارص گۆغتەکەٓ عەغبر
 گەصە ، ًەصا لەگۆغتەکە صەضتٔ ،ّ کرصم ئبهۆژگبریەکەٓ ثە عْهەر ثەاڵم ثکەى، ژەُرالْهبى ّیطتجّْیبى ثجّْ، سراپ

 ..ًەیضەًبضی کە ُەزم سْارصى ًەیضەتْأً

 پبلالّآ جۆرەکبًیەّە، ثەُەهّْ زیبصکرصّ ضەّزەیبى گرەث ًەصەصا، گۆغتیبى سْارصًضا لەگەڵ ئیضی عەثبش هەرگٔ صّآ
 لەفمیرەکەم، ەکەم،(ضیجیجت)ثچّْکەکە ثْلجْلە هبًگێکە هبّەٓ. تەهبتەصا صۆغبّٓ لەگەلڕ ثەثرًج گۆڕٓ ئێْاراًیبى
 ٔصاثڕاً: صەصات رّّ سەریکە صاثڕاًێک لەیەک کە کرص ُەضتن سْێٌضًێک سەهجبرثّْ،ّ جْاى پێکڕا صەسْێٌآ ثەضۆزەّە

 ثشْات، ثبظ ژەهێکٔ ُەیە ئەّەٓ هبفٔ ئەّیع صەصا، پێٔ ثرًجن ًبزاًن، ثەتەّآّ صاثڕاًوبى، هي، صاثڕأً ئەّ،
 رّّصەصات، هەضەلەیەک لێرەصا ثّْ، چۆلڕ هیْاًەکبًٔ لەزۆرثەٓ زیٌضاًەکە ًەصەُبت، ئیضٓ لْغەکە ثبیە ثەاڵم

 ثّْم، پەًضۆلەکە پبضەّأً سۆهەّە، لەالٓ هٌیع ّْ،تێڕاهبث ثەلّْڵیی ّ ضّْچێکەّە ثّْە چّْ ئێوە لە ُەریەکێک
 لەًبصیبریەّە، ُبتەّە ثۆ تەًگەتبّٓ ّاکریي. ئەهیي صەضتبًٔ گەیػتًّْەتە ًبهەکبى کە ّاثّْ ثڕّآ ّ صڵٌیب عْهەر
 ّمسە ثەغەّاى ًەکەهەّە، لەئبیٌضە ثیر ُەّڵوضەصا هٌیع. لەزیٌضاى صەرچًّْٔ صّآ ثۆ ثّْ پالًضاًبى ضەرلبڵٔ عەغبر
 ًّْضتّْم کبتآ لەثیرصەکەى، هي ّ صەرصەچي لەزیٌضاى ُەهّْیبى صەکەّم، صّا ثًّْەکەم ثەرەاڵ ّاصەٓ لە کە صەثیٌٔ
 ،ّ صەکبت ثۆ لطەهبى کرصّ ثبًگ ُەهّْهبًٔ صەثیٌن، لْهبًضار یبى ثێٌێتەّە، ثەئبگبم کە ًبکەّێتەّە ثیرٓ کەش

 ًەکریێت، ثەرەاڵ ئەّەٓ ثۆ کرصّە ّاضیتەٓ ثبّکت. صەهێٌیتەّە ۆت)صەاڵ پێن لەپێػضا صێت ثەرەاڵکرصًەکە ّاصەٓ کبتێک
 لەرۆژٓ تەڕثّْم، لەئبرەلضا ّ ثەئبگبصێوەّە ئەّصەهەٓ(. صآ سۆٓ ضەعبتٔ ّ کبت تب صەهێٌێتەّە لەزیٌضاى ثەتەًیب
 پێن ّ  ضەتبًنفەرهبً هي ُێؤٌ، ثگرى، گْآ: "لێٔ لەثیرچّْثآ پیتێکن ئەّەٓ ثآ صەڵێوەّە لْهبًضار ّّتبرەکەٓ صّاتر،
. سۆهضام غبٓ سْاّ ّ ًیػتوبى لەسسهەتٔ هي ًەسراپ، ّ ًەچبک ًەثّْە، ُەضتێکن ُیچ لەڕۆژاى رۆژێک ضەرثڕ، صەڵێي
 ئەرکەم صەصەى ضەرًج ّەکْ. هبّەتەّە کەضتبى چْار تەًِب ثّْى، کەش ضآ ّ ثیطت ثەًضیشبًەیە ئەم ثۆ ُبتي کبتآ
 چیە، صەضەاڵت ثەاڵم ثەکبرُێٌبّە، ّّرصیەّە ّ راضتٔ ّ ثەڕێکٔ سۆم کٔئەر غبیەتە سْا تەّاًّەکرصّّە، لەضەص ضەص

 سەریکە یبى ثّْ، تەّاّ ُەهّْغتێک ُەیە ثەئێْەّە پەیْەًضٓ ئەّەٓ. ّیطتٔ سۆٓ سْا کە ثەڵگەیە لێرە ئێْە ثًّْٔ
 یبى رثەسۆییەّضە ًەچەژًٔ ئبُّب، هەضەلەیەکٔ ثۆ ًیە ثۆًەیەک ُیچ. تەّاّ گرتەّەّ ئێْەٓ لێجْرصى صەثێت تەّاّ

 صەرۆى، ّ صەکرێت صاثەظ ثەضەرتبًضا ئەضپي. سۆتبى زیٌضاًەکبًٔ ثۆ صەگەڕێٌەّە ئێطتب. گەّرەیە جەژًٔ یبى هەّلّْص
 سەًّەکە کە ّایسأً عەغبر. ًبگرێتەّە هي لێجْرصًەکە کە ّتن پێٔ ّ کرصم ثبًگٔ لەّکبتەصا..". ثڕۆى ثي، ّریب

 :ّّتن پێٔ ثۆیە ئەّە هەثەضتٔ

 سۆت تۆ ثوێٌیٌەّە لێرە ئێوە صەتەّآ تۆ راڤەصەکەم، سەًّەکە ثتەّآ ئەگەر. صەرچیي ئێوە ًبتەّآ تۆ یضالەراضت"
 سەّى صەڵێي گەرچٔ راڤەصەکەم، سەًّەکەت ثەّغێْەیە. ثەرەاڵکرصًت ثۆ کرصّّە ّاضیتەٓ ثبّکت چًْکە ثآ، رزگبرت

 صەرچێت، سۆپەرضتەّە لەکەضێکٔ کە پڕًیەّ کْت هەضەلەیەک ئەهجۆرە. رّّصەصات ثەڕاضتٔ کە ئەّەیە پێچەّاًەٓ
 ".ثۆرژّازٓ کْڕٓ

 لەگەلڕ تبّاًجبرە، کرص ُەضتٔ ضبلڕ، ُەژصە صّآ ثبّکن: ضبصەیە سەًّەکەم کبرصاًەّە، ثۆ راًەکێػرێن ئەّەثّْ گرًگ
 ثبظ ّئە لەسْاترضبثێت، ثبّکن صەثآ. صەغبرێتەّە ترش ئیوبى یبى صەگرێتەّە، ئیوبى جێگبٓ ترش تەهەًەّە، چًّْە
 .غبە ثًّْٔ رازٓ ثۆ پێْیطتیػٔ ترضٌۆکٔ، ّ سۆپەرضتٔ لەثەر ثەراهجەرم کرص سراپٔ کە صەزاًآ
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 عْهەر ثەاڵم. صەجّْاڵیەّە ثەزەدوەت زۆر صەیٌباڵًض، جوگەّە ئبزارٓ ثەصەضت ّاکریي صەسْێٌض، لْرئبًن ثەتەًیب
 ثەهي ضەثبرەت:"صەکبت چٔ لەزیٌضاى ەرچّْص کە ثەّەٓ صەثیٌٔ سۀًّ ثەرز ثەصەًگٔ عەغبریع صەیژهبرص، تبثێکۆتب

 فرۆغگبیەکٔ صەفرۆغن سبًّْەکەم صەرچّْم، لەزیٌضاى ُەرکە ضبصەثّْم، راضتەّسۆّ ئەّەٓ لەثەر ئبڵۆزًیە، هەضەلەکە
 ژى ئەگەر. صەکەهەّە صرّضت ژیبًن صێٌوەّە، ژى ضەرلەًْآ ّتن لەهەّثەر ّەکْ صەکڕم، لەهەراکع پێػکەّتّْ

 ثکەى، سۆیبى کبرّثبرٓ تەگجیرٓ ثەّدبڵەّە ، ثي ثەرصەّام ضبڵضا ثیطت لەهبّەٓ هي ثەثآ ێتیبىتْاًیج هٌضاڵەکبًنّ
. صەثبت الٓ ّ صەضڕێٌەّە ثّْى صلڕ ّ چبّ ئبّاتٔ کە ئەّغتبًەٓ زەهەًە، زەهەى ّاثکەم، صەثّْایە. چًّْەتەّە لەثیرم
 صەچن ّ صەثن هەضت ، ثشۆم ًبى ئەّەٓ ثۆ چێػتشبًەیەک صەچوە لەثەًضیشبًە، لەصەرچًّْن یەکەم لەرۆژٓ

 ".راصەگرم؟ سۆم لێرە صەرچًّْن ّاصەٓ تب ًبزاًن چًْکە صەثن ثێضەًگ ئۆف،. صەکەم هیس لەگۆڕضتبًەکبى

 ُەهّْضتێکٔ گْهبًەکبًن ّ ثّْى پێکەلڕّ تێکەلڕ سەًّەکبًن کەچٔ ُەضتێک، لە گْهبًکرصى یبى ًەثّْ گْهبًێکٔ ُیچ
 عْهەریع عبصەتەٓ ئەّ ًەصەکرصم، تّْڕەٓ عەغبر ئیضٓ. ًەکەم صرّضت ّەُن کە کرصم فێرٓ تبلیکرصًەّە صەگرتەّە،

 چەًض صا لەهەیع ثّْم، سۆهضا جەًگەکبًٔ لەصّا غەّە ئەّ. ژهبرەکبى لەضەر کرصى ثرکێػٔ ثۆ ًەصەکرصم ّەڕزٓ
 پێچەّاًە ئبلبرێکٔ ثەرەّ هٌیع صەریجێٌي، ئەّەٓ ثۆ راصەکێػبم صڵیبى هەرگ چڕًْکەکبًٔ سبیبًض، ضەعبتێکن
 لەجەًگەکەهضا هەرگ ثضەم رێگب ُەژصەضبلڕ صّآ ًەثّْ ًیبزم. ثیِێڵوەّە ثۆئەّەٓ. راثگرم ژیبى ئەّەٓ ثۆ راهضەکێػب
 ڕیچەّە ثرصثّْە صأً کە صەثیٌٔ هەرگن ضەرّچبّٓ ّ  صەرصا، ئبرەلەم ضەرصەکەّم، هي کە صەهسأً ثآ، زالڕ ثەضەرهضا

 دبڵەتە ضەرەڕآ صا ُەّڵن ئەّپەڕٓ تب صّاسْل ئەًجبهٔ ًبترضن، ەضتەّە،ثەص ًبصەم سۆم. صەتفبًضەّە تّْڕەیٔ ّ
 کەّتن، ُێس ثەثآ ّ  ّاثّْ ثکەّێت ثەضٌگن هػتێک ّەکْ. ثًّْەتەّە سبّ چڕًْکەکبى کە کرص ُەضتن کبرەضبتبّیەکەم،

 لەگەلڕ ثّْم، تەًیب ئبزارەکبًوضا لەگەلڕ ًبکەم لەثیرٓ تبهبّم ثیضعەیەک ّەکْ ّ صەکرص ئبضّْصەیٔ ثە ُەضتن ثەاڵم
 ثۆ ضّْصٓ کە ثّْى تەلەف راصەیەکٔ گەیػتّْەتە کە ثّْم ثەتەًیب جەضتەهضا لەگەلڕ ثەتەًیبثّْم، ثیرکرصًەّەکبًوضا

 ثۆ فػبرٓ ثەتًّْضٓ پػتن ثڕثڕەٓ کە صەکەم ُەضت هبًضّّم، ّ ثەتەًیب ًیە، زاًطتیع تبلیکرصًەّەیەکٔ ُیچ
 ّ پێچبثْەّە سۆم ثیرّثبّەڕٓ لْپبثّْ، ضکن ّ چەهبثْەّە پػتن ێْاثّْ،غ غبًن ثجّْى، رەق پەًجەکبًن ُبتجّْ،

 صەڵێي لەژیبًضا ، غتێک کۆتبیٔ گەیػتّْهەتە ثڵێٔ ّەک ًەضپٔ،ّ ًەرەظ ُەڵْاضراثّْم، ثێالیەًضا لەضّْچێکٔ
 جۆرٓلە لەّاًەیە ثچێت، ئێوە ثەلەفبفەکەٓ کە صەکرص ئەّەم سەیبڵٔ ثەزەدوەت لەفبفەکە، لەراغٔ گەیػتّْەتە

 ترضیبى ُبّارٓ ُبّڕێکبًن ثۆکرصى، م(ّێراًکەر فریػتەٓ)ثۆًۆثل فیلؤ کەثبضٔ رۆژەٓ ئەّ. زرێگیراّ ثە ثێت، ثبگرصێي
 لەگەڕەکێکٔ صەکرا، ڤیالیەک لە ًبیبثەکە کەغێْە ّّتي پێن هەغریجٔ، غێْەیەکٔ کرصثّْە ضٌبرێْکەم. لێجەرزثْەّە

 کرصًٔ زاهي ،ّ سْاًەکە ئبهبصەکرصًٔ ثۆ کراثّْیي ثبًگێػت ّْیي،ث لەّآ ُەرثەڕێکەّت. لەصارّلجەیسا سْاپێضاّ
 لێجّْ، هەغریجٔ ثۆرژّازیەکبًٔ گەّرە سێْەتەکە لەًبّ ثّْیي، لەثبسچەکەصا. ژًەکبًیبى ّ ئەفطەرەکبى ئبضبییػٔ
 ەًگیز پبغبى،. صەکرص ئیٌتەالیبى سْارصًێک غێْە ثەُەهّْ کۆهەلڕ، سبًوبًٔ ّ ضیبضیەکبى ثەرپرضە ّ ثسًسهبى

 ّ سْارەّە صەُبتە لەئبضوبًەّە ًەثیٌراّ غْغەٓ گْهەتێکٔ ثّْ، ًیْەغەّ ُبتٌٔ هژصەٓ ئەهەظ لێضەصرا، صّاًسُەم
 چبرەًّْضێکٔ ّ لەغْغە ّ صەرصەضەری سبًەٓ ئەّ ثەجێِێػتٌٔ ثۆ غەڕەّە، صەیشطتٌەدبڵەتێکٔ ّ صەصاى ئبثلْلەٓ
 صەکرصى، چبّصێریوبى ثیرەسْارصًەّە ثەصەم. صەژیبى کێضا گەلڕلە یبى کێي، سۆیبى ًەیبًضەزأً سەڵکبًێک ثۆ زۆرصاریٔ

 لە غْغەکە ثکەیي، ثۆ ُیچیبى ًەهبًضەتْأً صەکرص، ُبّاریبى صەچبًضّ کەفیبى پێضەکەًیي ئێوە صەیبًجیٌٔ کە
 ئێوەیع ّ سْصا ثەّیطتٔ ثّْ دبڵەتێک عەصالەتٔ ثّْ، سْصا ّیطتٔ ئەهە ًەصەغکب، کراثّْ صرّضت کەرەضتەیەک

 ثچّْک ًبّسۆٓ غەڕێکٔ صێت، کۆتبیٔ هەرگەضبتە ئەّ کەٓ ًەهبًضەزأً ًیگەرأً،ّ سۆغٔ لەضەر ثّْیي تەجآًیػ
 ًبیبة غیْێکٔ چەتبڵٔ ّ ثەچەلۆ صەکرص، رکەثەرایەتیبى سۆیبى چبّەکبًٔ لەگەلڕ ثەڕێْەصەچێت، لەثەرچبّهبًضا
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 صەرپەڕیي هەهکیبى ّ صڕاثّْى ثەرگەکبًیبى ّ جل ژًبًەٓ ئەّ ،ّ فرهێطک ثّْ، غْێٌێک لەُەهّْ سْێي صەکرص، غەڕیبى
ّە صڕًضەثّْى، سۆر، هرۆڤ ثًّْە یەکترٓ، ثەرثًّْە ثەلەپبلڕ پیبّەکبًیبى کەّتجًّْەصەرآ، ضوتیبى ثّْ،  گەڕاثًّْە
 لەضەّزەکە لەّەڕ کەّتٌە ّ گرت هبڵەکەیبى صەّرٓ ّ ُبتي ئەتڵەش پەزٓ پبغبى کراثّْى، گۆظ پێٔ کە ئەّەٓ ضەر

 هلْاًەکە ّ ئبڵتّْى ثبزًٔ صەّڵەهەًضەکبًیع لەژًە لەیەکآ صەکرص، ضەهبٓ ثّْ هەضت کۆلۆًێلڕ ژًٔ گبیەکەصا،
 سسهەتکبرەکبى ُەهّْ سێْەتەکەّە لەپػتٔ ًەکەًیي؟ پآ ترضٌبکە صیوەًە ثەّ چۆى ئیضٓ صەصزرێت، لێ ئەڵوبضەکەٓ

 ُەر دیطبثە، رۆژٓ ئەّە صەثبت، ثەڕێْە سۆٓ صاصگبیٔ سْصا صەیبًّْت. کۆثًّْەّە جێِێػتجّْ ُۆ ثەثآ هبڵەکەیبى کە
 ّ پێچوبًکرصەّە رێکضەسطت، سۆیبى ثباڵٓ ّ ثەژى هیْاًەکبى ،ّ ثەرزکرایەّە لەثەرەثەیبًضا غْغەکە گْهەتە کە

 ثەغێْەیەکٔ کرصم ثۆ کرص؟ فیلوە ثەم ُەضتن ثۆچٔ. ًەثیٌٔ ریطْاثًّْیبًوبى کۆتبیٔ تبصیوەًەکبًٔ ّ ثەجێوبًِێػت
 لەرّایەتەکەم کە ُەر زیرەکٔ: ثّْ ثەّە زۆرپێْیطتوبى رێک زیرەکیە، هْعجیسەٓ کرص؟ پێٔ ثڕّام کتبڕاصەیە هەغریجٔ
. جبرێک ُەهّْ ّەکْ. ثەفیلوەکەیەّە ًّْضبى ّاڵتەکەم رّّصاّێکٔ چًْکە کرص، ثۆًۆێلڕ لە لێجْرصًن صاّآ ثّْهەّە
  ثّْ ًبڕازٓ سۆغگْزەراًە، سەڵکە کۆهەڵە ئەّ ئیراصەٓ لەصەضتضأً ًە ًەگەیػت، تآ ًەثیٌراّە جبهشبًە ّاتبٓ عەغبر

 سیبًەتٔ ئیراصە ُێسٓ ّ ئبزایەتٔ کە رۆژەٓ ئەّ صەکرصەّە، فیلوە لەّ ثیرم. صەکرص لۆژێکیٔ راڤەکرصًێکٔ صاّآّ
 زیٌضاًەکبًٔ صەرگبٓ سۆٓ ثەصەضتٔ ،ّ صاّە گرتّْسبًەکەهبًٔ پەالهبرٓ لْهبًضار کە کرص ئەّەم سەیبڵٔ. لێکرصم

 :صەاڵ ّ کرصّەتەّە

 یبى لێضەگرتیي، رێگبٓ ًەثیٌراّ جبڵجبڵۆکەٓ تەًّێکٔ لەّآ ّ صەڕۆیي صەرگبکە ثەرەّ" ئبزاصى ئێْە ثڕۆى، لێرە صەٓ،"
 پڕ ثەًیگبٓ ئەّضب چًْکە صەگرێت، صەرچًّْوبى لە رێگە کە لْهبًضار پلەی تۀًّ یبى ئەُریوەًە، لەتۀًّ ئەّەتب
 صەرصەضەریەکەهبًضا لەگەلڕ ثەتەًیب ،ّ صەثێت ثەرصەّام ثەًبڵەصا ٔلەپێکەًیٌێک صەکبت، ضەیرهبى کیٌەّ لەرق

 .صاثشبت زیٌضاًەکبى صەرگبٓ کە ثەرسۆٓ ًبصاتە ئەزیەت تەًبًەت ثەجێوبًضەُێاڵ،

 

(34) 

 

 لەگەڵوبًضا سۆٓ کەّتّٔ ُەڵص کە( هەفبزلڕ) صەژێیي؟ تًّْضەکەهبى هەیٌەتیە صّاهبًگەکبًٔ کە ثساًیي چۆى ئەّصەهە
 لەّ ئبگب ثەثآ ًبّە ًبّە ّ صەگرت لێ گْێن. صەکرص ضەیرٓ لطەٓ صەکرص، لطەٓ لەگەڵوضا لەُەیْاًەکە تصەُب گۆڕٓ،

 :ثبصەصا ضەرێکن

. صەکەم تۆ ثیرٓ ثەتبیجەتٔ ثڕۆى غْێٌەصا لەم ئەگەر ثڕّاًبکەیت، ،ثێگْهبى صەّێت سۆظ تۆم هي ثەتبیجەتٔ صەزأً،)
 صەهّْت، ًەصەصا، کەضتبى ثەچبرەًّْضٔ گْێن لەضەرەتبصا ەراضتیضال صڵڕەلبًەثّْ، زۆر هەضەلەکە کە صاًیپیبصەًێن

 ُەیە ئەّتۆٓ ئیراصەیەکٔ عەجبیەثە، هرۆڤ ثەاڵم. ًبگرى ضبلڕ یەک ثەرگەٓ کە صەهبًّْت، ُەهّْهبى ثگرە ًەسێر،
 کتیسەپرا ُەهّْتبًضا ثەضەر هەضەلەیە ئەم صەزاًن. صەکبت ثەرگرٓ صەرصەضەریەک ُەهّْ ضەرثبرٓ راصەثەصەرە، کە

 ئەّە لەضەر گرەّهبى ئێوە تەًبًەت. ثّْە رزگبرت ضەیر زۆر ّاتب صەرچّْیت لێرە ئەگەر ًبکەیت ُەضت ئبیب ًەصەثّْ،
. گەهەکەیە ئطّْڵٔ ئەهە ًرسەکەیتبًضا، ئەًجبهضاّەّ گەّرەتبى تبّاًێکضا صەهرێت، سەریکە ئێْەصا لەًێْ کەکآ کرصّە

 هٌیع تەًبًەت یبى صەثّْیت ُبّکبر ضەرثبزگەکەصا لەُەهبى ئیوڕۆ ئەّ ،ثّْایە ضەرکەّتّْ کۆصەتبکە ئەگەر سەیبڵکە
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 ضەرُەًگ ثە صەثّْی ئەهرۆ تۆیع کەچی یبریضەصەرم، ُێػتب سسهەت ضبڵ پەًجبُّەغت صّای ئێْە، ثەرصەضتی صەثّْە
 ەرهبًشبًەیەکص چّْهە ًبصات، ئبزارت ثگرە، کڕیْیت، ثۆ ڤیتبهیٌن ئەّەتب ثگرە،. ضەیرە ژیبى ثەڕاضتٔ عەلیض، یبى

 .تێضایە ڤیتبهیٌەکبًٔ ُەهّْ صیبرە صاهآ، پبکەتەٓ ئەم ژًێک کرص ڤیتبهیٌن صاّآ

 .ّتی ُبّاریکرص عەغبر صەهرم، ئبیب چیە هي صەرثبرەٓ ئەٓ- 

 .کرص لەثیری هەفبزلڕ 

 ..(ًبثبت پآ پەیت لەًبّچّْى کێْیە ثەرازە غبیبًٔ کە ّرگەّە ثەم تۆ،)- 

 .ثضەرآ صەرهبًن لێضەکەم تکبت ثەئبزارە، جەضتەم ئەًضاهٔ هُّْە صەچێژم، ئبزار ثەاڵم- 

. ژیبم راصەثەصەر لەصڵٌیبیەکٔ تۆزێک لەّضبتەصا. صاسطت صەرگبکبًٔ ئەّەٓ صّآ رۆیػت ّ ثمیژێٌآ گەڕا لێٔ هەفبزلڕ
 یەکێک صەثوە. یەکە لەالم ثورم، رزگبرکەم، سۆم ثوێٌوەّە، صەرەّە، ثچوە ثوپێکێ، ًەیضەتْأً غتێک ُیچ ئیتر

 عەتەثەٓ گەیػتوە ئەًجبم. سْڵمێٌەرصا لەگەلڕ ثّْى ثەرصەّام ُەیەّ ًْێژکرصًن تْاًبٓ هبصاهێکٔ لەرزگبرثّْەکبى
 گەیػتوە ثەّجۆرە ًیە، ثًّْٔ ثًّْەّەکەیبى ثچّْک ّ پّْچٔ ّ ُیچ ّ ثٌیبصەم کیٌەّٓ رق کە لەّآ ئەثەصیەت،
 لە صەسبتەّە صّّرم ،ّ تبریکیەّە ضەرّٓ ثۆ صەکبتەّە ثەرزم کە ئەّەٓ گەیػتّْم، ّاثّْ پێن یبى ثباڵ، یەکجًّْێکٔ

 غێْەیەک ثێضەًگیی، ثًّْە لەغن ئەًضاهبًٔ ُەهّْ ًەهبثّْ، ًبڵەم زایەڵەی الّازەکبًضا، زیٌەّەرە ثەضەر زۆرصاراى
 تەمجەض ئیضٓ کرصى، ثەرگرٓ ئەّپەڕٓ گەیػتجّْهە. ثّْ ًەهەرگ ثّْ ئیطرادەت ًە ثەتەّآّ کە کپٔ لەغێْەکبًٔ

 ئەّەغضا، لەگەلڕ کرصثْەّە، صّّثبرە ّێٌەکبًن ُەهبى ّ ًْێژەکبى ُەهبى ُێٌضە ثّْ ئبّضب ضەرم ًەصەصام، ثۆ هلٔ
 صّآ صیضاراًەٓ ئەّ سەیبڵٔ ثەچبًّّْلبًضى، ئبهبصەکرصثّْ ثۆٓ سۆم صەکبت، ًْلووبى رًّّبکٔ کە صەهسأً

 لەهبّەٓ پیبّێک ثەڵکّْ ًەثّْم، لبرەهبى صرۆکە، ثۆ صەکرص سۆثەصەضتضاًەّەم لجّْڵٔ تۆزێک صەکرص، جیبثًّْەّەم
 ،ّ ُەضتەکبًٔ ّ الّازیٔ الیەًەکبًٔ هەثەضتن. صەرثبزثکبت سۆی هرۆڤبیەتٔ کە ًەثّْ ضەرکەّتّْ تًّْضٓ ضبلڕ ُەژصە
 سەریک کرصّّم لبیؤ کە غّْرایەٓ ئەّ. لێضەکرص ًکّْڵٔ ُەهیػە کە گڕکبًەکبى عبججبتیەکبًٔ ُێٌبًٔ ثۆ تْاًبٓ

 صەثّْ، تێکەلڕ لەضەرهضا ُەهّْغتێک رۆیػتجّْى، لەالهبى کە صەثّْ ئەّاًە لەصەًگٔ گْێن تێضاصەکەّت، صرزٓ ّْث
 تەًیب ثەئیوبًن ثەراهجەر ثوپبرێسآ، ًەیضەتْأً تەًیبیٔ پێضام کۆڵٔ ئبزار ئەگەر رایجگرم، ثەًبّلەپن کەًەهضەتْأً

 کە صەکرصەّە رەتن کرصثّْم، صاگیرٓ ثەصکبریٔ هضا،تەًکەکە لەپەًبگە ُەثّْى غەّارە کەضبًێکٔ ًەثّْم،
 گەّرەکە ە(عەیي)ضْارٓ جْاًترثّْ، ّّتٌەکەٓ ثەکبرثەرم،( 1()عتە)گْزراغتٔ ثّْ ثبظ پێن. ثڵێن( گیبًەال)گْزارغتٔ

 ە(ّ تب)سۆم ّ هەلەکەّە دەّزٓ غیٌەکەٓ ئبّە ًبّ ثچوە صەکەم ئبهبصە سۆم ثڵێٔ ّەکْ صەکەم صرێژ ثبڵن ّ صەثن
 صەًّْضێٌن، پێْە سۆهٔ ّ چەپەرێک صەیکەهە صەگرم کە ە(ّ ُب)ّ ثەرزصەثوەّە پبغبى ّ صاصەثسم صەگرم، یکیەکەّەالضت
 کە رێکٌبکەّێت ّاتبیەصا ئەّ لەگەلڕ رّّیضا هٌضا لەگەل ئەّەٓ ثەاڵم صەًّْضێٌآ، ثەلەهەّە ثە سۆٓ سٌکبّێک چۆى

 ضرّّصم عەتەٍ، عەتەٍ،. هێػکن غێتبیەتی کرصم، رزگبرٓ ضرّغتی ُٔ( عەتە)ّغەیە، ئەّ صەیجەسػیٌە ئبضبیٔ
 سۆغجەستبًە صەّّت،

 صەکەّتي، فریبم ّغەکبًیضیکە. ًبچّْم غتێک ثەُیچ ُەرگیس صەًگن چًْکە ثّْ، لەسۆم گْێن سۆم تەًیب 
 ثێْەٓ زۆر کە ّغەیەٓ ئەّ فڕیْەکبى، لەپەڕە ثەغەپۆل فەرُەًگێکٔ. ثّْم ّغەصا لەئۆلیبًْضێکٔ
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 کە ئبهێرەٓ ثەّ ًەثّْ پەیْەًضٓ ئەّە ثێگْهبى ُەڵوِێٌبثّْ، کە ئبّازەٓ ئەّ ثّْ، لەریتؤ م،دەز(ئیطترالة)ثّْ
 ..ثّْٓ هژٓ ژەُرەکە ئیطترالثەکە گەرچٔ صەکبت، صیبرٓ ُەرضبرەکبى ثەرزایٔ

 صّآلە رۆیػتجّْى لەالهبى ئەّاًەٓ کە ثۆغبییەٓ ئەّ زیٌضاًەکە ثۆ گەڕاًویەّە ّاکریي تًّْضٓ ُبّارێکٔ ًْێژ صّآ
 ًبڵەٓ ثڵێٔ ّەکْ ثضاتەّە، صەًگ غْێٌێک لەُەهّْ صەًگەکە کە ّایضەکرص ثەجێیبًِێػتجّْ، سۆیبًەّە

 ئبزارێکٔ چًْکە ثکبت، سۆٓ ُبّارەکەٓ کۆًترۆڵٔ ًەیضەتْأً ّاکریي. تبریکضا لەئبضوبًێکٔ صرێژە ُەّرەتریػمەیەکٔ
 صەرەّەٓ چّْثّْە چًْکە ثّْ، ُەرکۆًترۆڵێک صەرەّەٓلە سۆی، ثەکرصەّەکبًی ًەثّْ ُەضتکرصًٔ تْاًبٓ ُەثّْ تًّْضٓ

 .سۆٓ

 لێ گْێی صەکبت، ثۆ لطەٓ صەکبت، لەگەڵضا زۆراًجبزٓ کە ثەرچبّهبى صەُبتە ّا تێکػکێٌەرصا کەڵجەگەلێکٔ لەًێْاى
 ّەٓهب کە ُەهّْەٓ ئەّ صّآ ثەصەضتەّە؟ ًبصات سۆٓ ّ صیْە هەرگٔ تۆثلێٔ ثیکەیي، کەثتْاًیي ًەهبثّْ ُیچ. ًەثّْ
 ثۆ صەیٌێرێت کەسْصا ثجّْ، صرّضت فریػتەصا عیسرائیلٔ ّ هي لەًێْاى ئبغٌبیەتیەک ثەضەرچّْى، ضبلڕ ُەژصە

 سۆیەّە لەصّآ. صڵٌیبثّْ ّ ثەپػّْ پێچبثْەّە، سۆٓ ثەضپٔ ثەرچبّم، صەُبتە ثەسبکٔ. هرصّاى رۆدٔ صرّێٌەکرصًٔ
 صەسبیبًض، چرکەیەکٔ چەًض هەضەلەکە صەکرص، ثۆًن کە ثّْم کەش تبکە ثێگْهبى ثەجێضەُێػت، ثەُەغتٔ عەترێکٔ
 ُەرکە رّیػت ئەّ صەکەم ُەضت ُەڵیضەکرص، گرتّْسبًەکەصا ثەضەر کە تێضەپەڕٓ ضبرصەّە غٌە لەّ ئەّ ُەضتوکرص

 صاضێکٔ پەیکەرێکەّ ئێطکە کە هەرگەی ئەّ لەّێٌەٓ ، ثّْ جْاًتر زۆر ئەّە صێت، زیٌضاًەکە لەًبّ سۆظ ثۆًٔ
 ُێػتب ُەثێت، ئبزارٓ ّاکریي ُێػتب صەثٔ کرص، ثەثۆًەکەٓ ًە ّ ًەثەسۆٓ ُەضتن رۆژە ئەّ. ّەُەڵگرتْ گەّرەٓ
 ُبًٔ ثۆ زۆرٓ فرهێطکەکەٓ ،کە صەگریب هٌضاڵێک ّەکْ ثەڵکْ ًەصەکرص، ُبّارٓ ثەغەّ ًەُبتّْە، ضەعبتٔ ّ ّەست
 ُەرّەکْ لبّەکە ثەاڵم ًەثّْ، ّّغک ًًٔب ًبّە ثێت ئێْارە صّێٌآ ًبًٔ صەثآ ثۆُێٌبیي، تبزەیبى ًبًٔ ڤراڤیي ثۆ ثآ،

 چّْثْەّە، لەثیر غەکرم تبهٔ ثەتەّآّ ُێٌبیي، ثۆ غەکریبى یەکەم جبرٓ ثۆ ثەاڵم ثّْ، دْغتر هیسٓ ّاثّْ، سۆٓ
 ثەالٓ کێػب، ُەلِەلەیەکٔ لەسۆغیبًضا عەغبر راًەُبتجّْ، سْارصًە جۆرە لەگەلڕ لیکەکەم چًْکە هسرثّْ، تبهەکە
 ّاکریي، جەضتەٓ ثۆ صەگەڕایەّە ژیبى ثەرە ثەرە ثّْ ئەّە ثّْ، ثێضەًگ عْهەر ثەاڵم ثّْ، ًسیک ىصەرچًّْوب ئەّەّە

 ّەکْ ئێْارەیع ُێٌبیي، ثۆ پرتەلبلڕ لەگەلڕ ضەرصیٌییبى لّْتّْٓ ًیْەرۆژە لەسْارصًٔ. سْارص غەکرەکەٓ ّ ًبى
 لەپبضەّاًەکبى یەکێک ثّْیي تەهْزصا گٔلەهبً ثکێػي، ًبزهبى ثەجبرێک ًبثآ چًْکە ُێٌبیي، ثۆ پبلالّەیبى جبراى

 :ّّتیي پێٔ تب ثّْ رەق لطەٓ ثەراصەیەک

 ".ثپبرێسآ ضەرّەرٓ ّ سۆٓ سْا ئبغبهبًە، جەژًٔ الّاًە، جەژًٔ ئەهڕۆ"

 گْایە صەرآ، چّْە لەزیٌضاى ثەکەلەثچە صەضت ّ ثەضتراّ ثەچبّٓ عەغبر، ثرصًٔ ثۆ ُبتي صّاتر، رۆژٓ ثەرەثەیبًٔ ثۆ 
 :ّّتیي پێٔ ثۆیە صەثآ ثەرەال

 کە ئبضبییە صەکرێت، هبهەڵە ثەتەهەى پیبّٓ ثەلْتفەّە لەهەغریت چًْکە ثەتەهٌترم، لەئێْە هي صیضار، تب ثراصەراى"
 ".ثەرصەثي ئێْەیع ًسیکبًە ثەم پێوْایە. ثن رزگبرثّْاى یەکەم صەثآ

 لەئەفطەرەکبًٔ یەکێکّ ئەّ کە زاًین صّاجبر ثێت، ثێضەًگ کە پێکرص فەرهبًٔ لەپبضەّاًەکبى یەکێک
 غەّە ئەّ. ثەرەاڵکرصًوبى صّآ هبًەّە لەّآ هبًگێک چەًض. هەصۀً لًْەیتەرەٓ زیٌضأً ثۆ ثرصثْەّە گرتّْسبًەکەیبى

 :ثیٌٔ سْارەّەم سەّەٓ ئەم
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 یەکتر لەُبّغبًٔ ًْێژصەکەیي، ّەضتبى ثەثآ کۆثّْیٌەتەّە، لەهسگەّتێکضا لەثەرثّْ، ضپیوبى کفٌٔ ُەهّْهبى"
 ُەڵضەضبم، صەکرص، لەیەکتر ئبضبییوبى ضاڵّێکٔ ًْێژەکە صّّ صّآ ًەصەکرص، لطەهبى یەکترصا لەگەلڕ ثەاڵم ّیي،ّەضتب

 ّ راصەکێػن صەزّّیەک پەًجەکبًوەّە لەئبضتٔ. صەگْغین صەضتٔ ّ لبچ کفٌەکە چًْکە صەکرص، رێگبم ثەزەدوەت
 رێجکەم، صەهتْأً ًەصەگرتن، پێٔ ثەاڵم ن،صاپۆغی جەضتەٓ کفٌەکە ًەثّْم، رّّت. زەّٓ صەکەّێتە کْتبڵەکە

 صەرچًّْوضا لەگەلڕ ُەر. ًەثّْ لەرۆیػتٌن ئبگبٓ کەش ّ صەکرص ًْێژیبى ُبّڕێکبًن ثەاڵم صەرەّە، صەچوە لەهسگەّتەکە
 ثیرکرصًەّەم جْرئەتی صەثن ثەرصەّام صەثیٌن، صایکن ّ صەًّْلێٌن چبّم صام، ئبثلّْلەٓ ثەغەّق لەرًّّبکٔ تیػکێک

 . "ًْێژکرصى ثەغْێٌٔ ًبّثٌرێت زیٌضاى یبى ثّْ، ثەًضیشبًە هسگەّتەکە کە لەّەٓ ًەثّْ

 

(35) 

 

 کرصیٌەّە، کۆییبى( ڕ)لەزیٌضأً ثّْ، زیٌضاًیکرصًن غەّأً ًبسۆغتریي ثّْ، 1991 ئەیلّْلٔ 3ٓیبى 2غەّٓ
 ّ جەضتەیی ثبرٓ لە ضُێٌ ثّْ، غڕ دبڵوبى هيّ ّاکریي ّ عْهەر زۆرترثّْ، ژهبرەیبى ثجّْ رزگبریبى ئەّاًەٓ

 عْهەریع صەڕۆیػت، ثەچْارچٌگڵە ّاکریي صەّەضتبیي، ثەپێیەّە ّ صەکرص رێوبى ثەزەدوەت ثّْیي، هبًضّّ صەرًّّییەّە
 ثگرە، ثەهٌەّە سۆت: "ّتٔ ّ صرێژکرصم ثۆ صەضتٔ ّ ثّْە ًسیک لێن هەفبزلڕ. ثکەّێت ًەّەک صەگرت ثەصیْارەّە سۆٓ
 ثەهەضەلەیەک ُەهّْە ئەم ثەاڵم صەیساًي، کە لەّەٓ صەزاًن زیبتر. کۆتبییە ئەهە ایەپێوْ هۆتەکەکەیە، کۆتبیٔ ئەهە

 ".صێت کۆتبیٔ سەریکە کە صەچێت

 کرصثّْە کەلەثچەیبى ّ ثەضتجّْیٌەّە چبّیبى ثّْیي، پەتٔ پآ. ًەثّْ لطەکرصًن ئبرەزّّٓ چًْکە صەلەلبًض ضەرم
 ّ ثیطت ًەثّْى، لەگرتّْسبًەکەهبًضا کە زأً ئەّاًەم ەهەرگٔث ثەّغێْەیە صەیجژارصیي، ًبصیبر صەًگێکٔ ّ صەضتوبى

 ثێڕەدویبى هبّەّ ضێضارەّ ضٔ ئەغکەًجەصراّ، ضٔ هرصثّْى، ضییبى دْکوضراّ، ُەغت پەًجبّ لەکْآ رزگبرثّْ ُەغت
 ّغە ثەصرێژایٔ ثەضترا، لۆریەکەیع صّاّەٓ ثّْ، چبصرەکە صاصاًەّەٓ لە گْێن کرصیي، لۆریبى ضْارٓ. جیبجیبیە
 صیکەٓ ئۆتۆهجیلٔ کرصەّە، ُێْاغٔ لۆریەکەهبى ُەڵیبًجژارصثّْ، سراپیەکەٓ لەثەر رێگبیە ئەّ راصەژەًرا، جەضتەهبى
 کە لۆرٓ ًەک ثّْى، غەڤەل ئەّاًە صا، غۆفێرەکبى ًێْاى لەلطەٓ ثْەّە، رّّى ثۆم صەُبتي لەثەراهجەرەّە ضەرثبزٓ

 :ّت سۆٓ ثەضەکٌەکەٓ غۆفێرەکەهبى ثگرًەّە، ئێوە جێگەٓ ّ ُەڵگرتجآ ضەرثبزەکبًیبى دْکوضراّە

 . "ُە ُە صەکبت، تەست غتێک ُەهّْ ئبضٌێک ئبضٌە، ثلضۆزەر، ُەی ثلضۆزەرە"

 .صەهبًػێلي ئەگیٌب ثي رەت ثکەیٌەّە ثۆ رێگبیبى صەثآ- 

 .ئبضٌە ئبضي صەکەیت، راضت تۆ- 

 ُەڵْاضراثّْى، گەّرەّە ثەکریٌێکٔ صەثیٌٔ ئبضٌن صّّکبجێڕەٓ صەکرص، صرّضتن صەکرص، سەیبڵن ّەضتبم، لەثیرکرصًەّە
 گرتّْسبًەکە سبًّْەکبًٔ ثەًضیشبًە، ًە ّ صەهێٌآ ًەگرتّْسبًەکە. ثڕّسێٌآ غتێک ُەهّْ ئەّەٓ ثۆ غۆڤلڕ پبغبى
 لەُەهّْ ُەڵلّْغێٌەراًە هەکیٌە ئەّ. لن ّ سۆلڕ صەکبتە ثەرص صەڕّّسێٌآ، صیْارەکبى صەکبت، تەست زەّٓ لەگەل
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 ُەهّْغتێک ثۆ ثەاڵم. لن صەثٌە ئەّاًیع کرصەّە، لەصّّپػکەکبى ثیرم صەغێلي، سبًّْەکبى ُەهّْ صێي، الیەکەّە
 صەرّّسێٌي؟

 لەرّّصاًیبى دبغب ثەکبرُێٌبّ ثەصکبریٔ ًبغریٌتریي چ. ثطڕًەّە ثەصکبریبًە ُەهّْ ئەّ غْێٌەّارٓ ئەّەٓ ثۆ ثەاڵم،
 ثآ رًّّبکٔ، ثآ کەهٔ ثەلْهٔ لێضەگەڕێن گۆڕەّە، صەصەهە تّْڕت صەکەم، ّّرص گۆغتەکەت صەغکێٌن، ئێطکەکبًت. صەکەى
 لەتسهبهبرت؟ گرتّْسبًەیەک چٔ؟. رّّیٌەصاّە ُەهّْٓ ئەهە: صەکەم ُەهّْە لەّ ًکّْڵٔ پبغبى ثوریت، ژیبى

 کە ثەصکبریەک کراّە، لەّجۆرە تبّاًێکٔ گْایە کە ئێوەصا، لەّالتٔ صەکبت ثیرکرصًەّە جْرئەتٔ کە کێیە ئەّسْێڕیە
 ًبکرێت؟ ضفّٔە

 ضەر ًبسبتە پٔ صیکە جبرێکٔ ثێت، ّێڵ ثب یەکە، هەضەلەکە ژًێکە، ئەّە چٔ؟ ثێت، ّى لەثەرچبّ ئەّسْێڕیە ثب
 هیکبًیسهٔ ئێوە کە ُەیە گْهبى گْایە کە صەکبت ئەّە جْرئەتٔ الصەرە، تەرثیەتە، ثآ لەصڵە، کیٌە هەغریت، سبکٔ
 صّژهٌبًٔ کرصًٔ لەصرّضت ئەهە! صڕًضەییەکە چ ئبٓ صەکەیي، رتەگجی تەّاّصا لەگۆغەگیریەکٔ لەضەرەسۆ هەرگٔ

 ئەّەٓ کەهْکْڕیە، ثآ هرۆڤ؟ هبفەکبًٔ. صەثەى گەغەکرصًوبى ّ ثەضەلبهگیریٔ ثەسیلٔ کە ئەّاًەٓ. ّاڵتەکەهبًە
 ثآ..ەًیی ئێوە الٓ لەّجۆرە غتٔ ًەسێر ًەسێر، ضیبضیەکبى؟ زیٌضاًە. ثکبت تەهبغب ّ ثجیٌآ ثەچبّٓ ثب صەکبت پرضیبر

 سۆٓ ئەرکٔ غێْە ثەجْاًتریي چًْکە ثکەیي، ثۆ ضاڵّٓ ئەّەیە غبیبًٔ صەگەڕێت، ثەصّایبًضا پۆلیص ضەرّغْێٌەکبى؟
 .ثەجێضەُێٌآ

 صەرّّسێٌي، گرتّْسبًەکەهبى ثەّغێْەیە صەُبتآ، ثسەم. صەصایەّە صەًگٔ ثەئێػەکەم لەضەرە چەًضجبر گّْتبرە ئەم
 کرصّەّ ئبرەلەیبى چیوەًتۆکبى، کۆهەڵە ضەر صاصەثبرێٌە چۆى بزەکبىضەرث کە سۆم ثەرچبّٓ صەُێٌبیە ئەّەم

" ثبال ضەرکرصایەتٔ ًِێٌٔ"ثکەى پرضیبر یبى لطەثکبت ئەّیترصا لەگەلڕ کەضیبى ًیە ثۆیبى ُەًبضەثڕکێیبًە،
 کەظپێػ گْلڕ پیبّاى کە ئیوػیل ّەرزٓ ثەُۆٓ( گْلڕ چەپکە)صاثٌێي ثۆ ُێوبٓ ًبّێکٔ لەّاًە. ًِێٌیە پرۆضەیەکٔ
 کە صەگْێسًەّە صارسْرهبیبًە ئەّ صیکە ضەرثبزأً صەثیٌن. ضّْکە رۆح ًبّێکٔ ُبّضەریبى، صەثٌە کە صەکەى ثەّکیژاًە

 لەگەلڕ گەلێک پیبّاى کە ثیبًٌێژى، غْێٌضا لەُەهبى صەیبًەّآ ،ّ هەراکیع صارسْرهبکەٓ لەصارضتبًە ُەڵکەًراّى تبزە
 سۆیبى صارسْرهبکبى کە صەصەم ضەرًج ّ صەکەم گْهبى یبى صەکەم سەیبلڕ مثەاڵ. ژیبى سۆیبًضا هْتڵەلەکەٓ ضێضارەکەٓ

 صەیبًجەضتٌەّە، ثەپەت کەى، چەضپیبى ُەّڵضەصەى صەیبًٌێژى ضەرثبزەکبى. رّّصەصات کە ئەّەٓ ثەراهجەر راصەگرى
 زصەثێتەّە،ثەر لەصەّریبى زەرص ضّْرّ تۆزّٓ تەپ ّ ضەرزەّیەکە صەکەًّە ّ الرصەثٌەّە ًبّەضتي، راضت ثەاڵم

 زەّیە لەّ ًبیبًەّآ صارسْرهبکبى ثێطّْصە،. صەکەًەّە ثەئیػەکەیبى صەضت ضەرلەًْآ ّ صەکۆکي صەثي، ًمْم ضەرثبزەکبى
 گۆڕضتبى لە صارسْرهب. رژاّە تێضا فرهێطکٔ رژاّە، تێضا سْێٌٔ کە ًەگریطەٓ غْێٌە لەّ ثچەلي، لێکراّەصا گْهبى

 هبزّ یبى صارثەڕّّ ُەڵکەًضًٔ ثۆ چڕ، صارضتبًێکٔ ثۆ صەڕۆى ّ ُەڵضەگرى کبىصارسْرهب ضەرثبزەکبى ئەّضبیع. ًبڕّێت
 ئەگەر ثەاڵم. غّْرەییەکە صاپۆغیٌٔ ثەئبهبًجٔ ،( چەپکەگْلڕ) پرۆضەٓ جێجەجێکرصًٔ ثۆ ُەّڵضاى صّّثبرە ثۆ

 لەثیرهبًضا ەغتوبىچ کە صەرصەضەریەٓ ئەّ ًبتْاًي ُەرگیس ثطڕًەّە، گرتّْسبًەکە غْێٌەّارەکبًٔ ثتْاًي ضەرثبزەکبى
 فێرٓ. ثیت تبلەت ثآ ًەکەٓ. راگریت سۆت صەثآ تبضەکەم، گەًجیٌەکەم، ثراصەرکەم، ثیرەکەم، ئبٍ، ثطڕیٌەّە،
 ژیبى، ئەّصیْٓ ثۆ ُەڵضەگریت ّّغبًە ئەم کە کۆرپەکەم ئەٓ ثیرەکەم، ئبٓ، رۆژگبرثە، صەرصەضەریەکبًٔ ّ هبًضّّیٔ
 تّْغٔ. ضەهبثکەى پیبّەکبًضا لەضەرسۆڵەهێػٔ ثػبرًەّە، صرۆثکەى، ثڕّّسێٌي، کەّاتە،. ًەثیٌراّ ئەّصیْٓ

. ثن ثێضەًگ کە لێکرصم زۆریبى ئبزار ّ هبًضّّیٔ. ًیە ُیچیضیکە ثەّالّە عەصەم لە ئەّەیع صّآ صەثي، ضەرەگێژکە
 لەغەّصا ٓثەرلەّە صەثي لێلڕ ّێٌەکبًن. صاّە لەصەضت ۆیبى ثباڵٓ ثیرکرصًەّەکبًن ّ صەکْاڵ هەًجەلڕ ّەکْ ضەرم
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 ئبزارٓ لژەکەیػن تەًبًەت صەصام، ئبزارٓ پێطتەم ّ صەصام ئبزارٓ پػتن ثڕثڕەٓ ،ّ صەصام ئبزارٓ غبًن. ثڕەّێٌەّە
 یەکەهجبر ّەضتبى لۆریەکبى ُەرکە سبیبًض، ضەعبتٔ صّاًسە هبّەٓ گەغتەکە. ثجّْى رەق گەرصًن ّ صەضتەکبًن صەصام،
 پبغبى. ثەژّّرێکضا کرصهٔ. ثرصهبًٔ ضەرثبزێک ّ صاثەزیي لۆریەکە لە گرتّْسبًەکە، ثۆ گەڕایٌەّە کرص ُەضتن

 ًّْلبًضهەّە ضەرلەًْآ ثۆیە ثەئبزارکرص، ُەضتن کرصەّە چبّم ُەرکە. کرصهەّە چبّٓ پەڕۆکەٓ کرصەّە، کەلەپچەکبًؤ
 چبّم یەکطەر ە،کرصەّ چبّەکبًن لەضەرەسۆ لەکْێن یبى لێضێت، چین تبثساًن ثەصیْارەکەّە، صا پبڵن ثّْم چبّەڕآ ،ّ

 هبًضّّثّْم، زۆر ئەّەٓ ضەرەڕآ. ژّّرەّە صەُبتە لێْە رًّّبکٔ صیْارەکە، لەضەرەّەٓ کەّت ثچّْک پەًجەرەیەکٔ ثە
 پبلڕ لەرەّێڵەکە لەضەر صەتْاًن کە ّتن پێٔ ضەرثبزەکە. ُبتآ ثسەیەکن صّّرّصرێژصا لەهبّەیەکٔ ثّْ ثۆیەکەهجبر

 رێس لەضۆزّ تێکەلڕ لەثسێکٔ ثە لطەکەٓ. ًەثّْ لێ گْێن ثڵێی ّەک ەکرص،ً جّْڵەم ّ هبهەّە ثەپێیەّە. کەّّم
 ثیطت هبّەٓ یەکەهن؟ هالزهٔ زأً چۆى". صەثیت ثبغتر ّەزعت پبڵکەّیت ئەگەر یەکەم، هالزهٔ گەّرە: "صّّثبرەکرصەّە

 رۆژٓ ثۆ رزکراهەّە،ثە 1971 تەهوْزٓ 9ٓلە پلەیە ئەّ ثۆ کە ثیرم. ثِێٌآ پلەکەم کەًبّٓ ًەثیطتّْە لەکەضن ضبڵە
 .ضەرغبًن سرایە صّّەم ئەضتێرەٓ صّاتر

 لەرەّێڵەکەٓ ّ لەرزیەّە زەّیەکە ّاهکرص. پبڵکەّتن راضتن الٓ لەضەر صەگبتآ ئبزارم لەرەّێڵە لەضەر ثەپبڵکەّتي
 بکٔثەرًّّ زەّیەکە صەهجیٌٔ ثەاڵم. صەگەڕاًەّە ّ پێػەّە صەُبتٌە صیْارەکبى. صەچّْ ّ صەُبت چەپضا ّ ثەراضت

 ثبزصأً یەکەم ئەّە لۆکەصا، یبى سْرٓ گًْیە ثەضەر صەکەّتن ثۆغبیٔ، ًبّ ثەرصەثوەّە صەکرص ُەضتن صەصرەّغبیەّە
 ثلێٔ ّەک ثّْ زۆر ترضکە لەّآ ثەاڵم. صڵضا لەغْێٌٔ کرص ترضێک ثەضّْکە ُەضتن تبریکیضا، لەًبّ ثیرصەسطتەّە

 لەصۆسێکٔ کرص ُەضتن. کرص ضەرهب ثە ُەضتن تًّْضکراثْەّە، رسْا ثەرەّ ثەئبزارەکەم جەضتە فرێٌەصراثّْ، چەترەکە
 پێطتەکەم چًْکە ثِێڵن، ثەجآ ًسهە لەرەّێڵە ئەّ کبت ثەزّّتریي صەثّْایە. ثّْم ضەرەگێژەکە تّْغٔ ّ راکێػبًن ثآ

 ەالهەتض صەرًّّن رەًگێک، ُەهە جۆرّ ُەهە لەثریٌٔ ثجّْ تێر جەضتەم ًەصەکرص، ًیبًیەکٔ ّ ًەرم ُیچ تەدەهّْلٔ
 صەضتن ُەڵطوەّە، ضەرلەًْآ صەصا ُەّڵن. ثجّْ تەلەف ئەّپەڕٓ تب پێطتەم ثەاڵم. ثەُێسترثّْ لەجبراى ثگرە ثّْ،

 صەّەضتبم، ثْەضتن، ثەپێْە تْاًین یەکەکبًن لەصّآ یەک ُەّڵضاًە ئەًجبهٔ ًەکەّم، ئەّەٓ ثۆ ثەًْێٌەکەّە صەگرت
 چەرچەفەکبًن ّ صاپۆظ ثەرچبّ، صەُبتە ًسم ثەاڵم. ثەرزثّْ هیچەکە. صەّەضتبم لەزیٌضاًەکەم چۆى ّەکْ ثەچەهیٌەّە

 ثشەّم، صەهتْأً ّ ثەسػین پآ ئبراهٔ ُەضتٔ ئەهەیع ضبرصثّْ، ّ رەق زەّیەکە. راکػبم زەّیەکە لەضەر ّ راکێػب
 رصًێکیسْا ُێٌبم ثۆ ضیٌیەکی ُێٌبهەّە ثەئبگبٓ صیکە ضەرثبزێکٔ صیکە، لّْڵەکبًٔ غەّە لەزۆرثەٓ ثّْم ًّْلن

 ّ پیبز تەهبتەّ زەاڵتەٓ پەتبتەّ ُەریطەٓ ثرژاّ، هریػکێکٔ ًیْە: ًەهضیجّْ کە ثّْ صرێژ صّّرّ هبّەیەکی لەضەرثّْ
 ًبًەکەّ. لێجضەم صەضتٔ ًەثّْ جْرئەتن ثەاڵم کرص، ژەهەم ئەّ تەهبغبٓ ثەصرێژٓ. هبضت جبهە لەگەلڕ گەرم، ًبًٔ

 ُەرکە. ثکرێت چبّەڕآ صیکە ضەعبتێکٔ چەًض صەثآ ّاثّْ پێن ْەّەهبث ئەّەی ثەاڵم. سْارص هبضتەکەم ُەریطەکەّ
 ئەّ ثەاڵم صاثّْ، لەصەضت صاًەکبًن ًیْەی چًْکە صەهجْٓ، ثەزەدوەت صەهن، ًبیە هریػکەکەم لەضٌگٔ پبرچەیەک

 ،کرص ثەضەرصا تەهبتەم پبرچەیەک ثّْ، تبم ثآ ًەکرص، ُەضتن کەلْتوضا ُەر. صەکەّتي ثّْ سەریک صیکە ًیْەکەٓ
 ّەک ُێٌبم، ثۆ غێْەًبى ُەهبى پڕٓ صیکە ضیٌیەکٔ ئێْارەیػضا لەگەلڕ ُەڵمْڕاًض، ئبّم گەّرەی پەرصاسێکٔ پبغبى
 زۆر سْارصى ًەصەثّْ ثّْم، یەغە ضک تّْغٔ ئەّە ئەًجبهٔ سْارص، ّرصکراّم گۆغتٔ ّ ضەّزە غۆرثبٓ. جەژًە ثلێٔ

 ئەم تەدەهّْلکرصًٔ لە ثّْم ًبسۆغٔ تّْغٔ ثەاڵم ثشەّم، لەرەّێڵەکە لەضەر ُەّڵوضا لەغەّصا ثشۆم،
 پسیػکٔ پرضیبرێکٔ چەًض کرصم، ضەرصأً پسیػک ثەیبًٔ. ثرصەضەر زەّٓ لەضەر صّّەهیػن غەّٓ. سۆغگْزەراًیەصا

 پػکٌیؤ ضەعبتێک هبّەٓ ثۆ ئبزارەکبًن، غْێٌٔ ثۆ کرص ئبهبژەم صەصایەّە، ّەاڵهن تْاًج ثەثآ هٌیع لێکرصم، رّتی
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 صیکە پسیػکێکٔ صیکە رۆژٓ ضآ صّآ ثیشۆم، ئەّەٓ ثۆ ُێٌبم ثۆ صەرهبًٔ ،ّ کرصم ثۆ سْێٌٔ ّ هیسّ تْێکبرٓ ّەضفٔ
 :پرضٔ زراّهٔ لەدبڵەتٔ هەضەلەیەک، لە پطپۆڕ صیبرثّْ. کرصم ضەرصأً

 ًبصات رێگب دبڵەتت ئێطتب چًْکە ثیي، چبّەڕآ صەثآ ثکەیي ئەّە ئەّەٓ ثۆ ثەاڵم ثکرێت، ثۆ ًەغتەرگەریت صەثآ"
 پسیػکەکبًٔ". صەثآ چٔ ثساًیي ثب پبغتر ثّْیت ئبزار تّْغٔ ئەگەر ثەکبرثێٌە دەثبًە ئەم ثکەیي، ثۆ ەغتەرگەریتً

 ًبسۆغتریي چًْکە. ثّْ یەک ثّْ رزگبر ثەضەیر دبڵەتٔ دبڵەتەکەم ثّْ صیبر ژّّرەکەم، ثۆ ُبتي صیکە
 صصاى، پسیػکٔ کلیٌکیکی ثۆ ثوجبت ئەّەٓ ثۆ تُب ثریٌپێچێک ئەّەیە، غبیەتٔ جەضتەیػن پەڕاًضثّْ، صەرصەضەریەکبًن

 کلیٌکیەکە گبلیطکەٓ صصاى، چبرەضەری ثّْ تێضا ئبهێراًەٓ ئەّ ُەهّْ ثّْ،کە هەیضأً گْضتراّەی کلیٌکیەکٔ ئەهیع
 ّ  ثکەم تەهبغبیەک لەپەًجەرەکەّە ئەّەٓ ثۆ ثّْ ثەش لێجّْم، کەهٌٔ ثیٌبیەکٔ ئەّ ُەیْأً صەیڕّاًیە راضتەّسۆ

 .ُەثّْ ضەیرٓ رەًگگەلٔ ئبضوبى چیبکبًیع، ُەرّەُب ّاى، سۆیبى ّەکْ ُێػتب صرەستەکبى کْێیە، ْێٌەکەغ ثساًن

 ثەر صەرچّْیي لێْەٓ کە لْتبثشبًەیەٓ ئەّ ثۆ گەڕاًەّە ئێوەیبى ثکەى، چبرەضەرهبى ثەرەاڵکرصًوبى لە ثەر ئەّەٓ ثۆ
 چبّصێرٓ ثەثٌکەیەکٔ کراثّْ ثّْیي،( ُرهۆهۆ) لەلْتبثشبًەٓ ضەرثبزیەکە، کۆصەتب ثجێجەجێکرصًٔ ضبڵ لەثیطت
 کْرضیە لەضەر کبتآ: لەژیبًوضا صەثآ هێژّّیٔ رۆژێکٔ رۆژە ئەّ ثجّْ، رزگبریبى( تسهبهبرت)لە کە ئەّاًەٓ ثۆ پسیػکٔ

 چبّٓ ثّْ، کآ غەریجە کبثرا ئەّ لەضەرضەرم، کەّت ثەکەضێک چبّم راکػبثّْم، صصاًەکە پسیػکٔ ثەجّْلەکەٓ
 چبرەٓ جیڕصەکرصەّە، صأً ئەّیع جیڕصەکرصەّە، صاًن ُەرکە. ُەڵْاضراثّْ لەهیچەکەصا ثیٌٔ ەرّچبّێکنض تێجڕیجّْم؟

 ثەسۆهبگرت، صاًن ثەاڵم ُبّارثکەم ثّْ سەریک ثّْ؟ کآ ثەاڵم. صەکرصم پآ گبڵتەٓ صەکرص گرژ چبرەم ُەرکە صەکرص گرژ
: ضەرەتبتێکضەرە ئەّ ثۆ کەچجن هل صەثّْ. ًەثّْ زیٌضاى لە لەّآ ثەاڵم. لەزیٌضاًەکەصا ئبضبییە سەیباڵتبًە جۆرە ئەم
 ثّْ، سۆم ضەرّچبّٓ ئەّە ترضێٌەر، ّ تۆلیْ صاثێژراثّْ، ئبڵۆزٓ ّ ثەلۆچ لۆچە،ّ چرچ ُەڵپێکراّە، ضەرّچبّە ئەّ

 کرص، ثەترش ُەضتن ًّْلبًض، چبّم ّەضتبم، سۆم ّێٌەکەٓ ثەراهجەر ثّْ یەکەم جبرٓ ثۆ ُەژصەضبڵضا لەهبّەٓ
 ّ پیرثّْە کە ضەرّچبّەٓ ئەّ ثّْ، صەرثبز لەهەرگ ثەزەدوەت ًیگبیەٓ ئەّ تۆلین، ثەلّْاڵچّْەکەم چبّەلەصّّ

 پآٓ ثەرّّسۆغیەّە ًەغبرصەّە، سۆٓ ضّْڕهبّٓ ضەر پسیػکەکەیع تەًبًەت. صاّە لەصەضت سۆٓ هرۆڤبیەتٔ رّّسطبرٓ
 :ّتن

 صاپۆغن؟ ئبّێٌەیە ئەّ صەتەّآ- 

 .صەگۆڕصرێت چۆى ثکەم ُەضت ئەّەٓ ثآ ڵوگرتّْە ُە کە ضەرّچبّەٓ ئەّ ەضەرل راثێن صەثآ ضْپبش، ًەسێر- 

 ثّْ، ضّْک رۆح کبثرایەکٔ ثەصیکرص، ضەرّچبّٓ ًیػبًبًەٓ لەّ ثەرًّّٔ ئەّەم کرص، غۆکٔ تّْغٔ صصاًەکبًن صۆسٔ
 ئبیب گرت، رغتێکگْزا لەُەر رێگبٓ ثّْ، ثڕٓ کەتێن ضەیرەم ًیگب ئەّ ّەلێ صەرثڕێت، سۆٓ ُبّضۆزٓ ّیطتٔ ثێگْهبى

 تْاًبٓ ثەڕاصەیەک کرصثّْ، ًیگەرأً تەًضرّضتین گػتٔ صۆسٔ ئەّەتب یبى ترضٌبکەکەم، لەّێٌە صەترضب، لێن
 ًەُێػت؟ لطەکرصًٔ

 لەُەهّْ صەهن ًبّ. ة صصاًن ُەڵکێػبًٔ ثۆ ُەّڵیضا ّلّْتی صەم کرص صەهبهکی ّ ُەڵکێػب ُەًبضەٓ ثەلّْڵیی
 ّ  ثیشۆم ئەّەٓ ثۆ صاهآ دەثێکٔ چەًض" صەصّرهەّە صەهت ًبّ ُبتّْصا لەجبرٓ:"ّتٔ ّّەضتب لێضەُبت، سْێٌٔ غْێٌێکضا

 صەفرۆغتن، پآ غەڕٓ کە صەگەڕام صیکەّە ضەرچبّەٓ ئەّ ثەصّآ رۆیػتٌوضا ّ رآ لەکبتٔ صام، یبرهەتٔ لەُەڵطبًەّە
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 کەش یەکەم، هْالزهٔ ەرێسث:"ّتن پێٔ ثّْ یبّەرم ضەرثبزەٓ ئەّ. صەکرص صّاّەم ّ صیْارەکبى هیچەکەّ تەهبغبٓ
 ".ًیە ثەصّاهبًەّە

 .ثێٌآ ئبّێٌەیەک لێکرص صاّام رۆژێکیبى ًەثّْ، ئبّێٌەٓ. صەتبغیي ریػٔ لژّ ُەثّْ ضەرتبغێکوبى

 .ثیرتبى ثێتە رەظ ثیرەکرصًەّەٓ صەترضي ئەّاى چبرەضەرصاى، لەژێر ئێْە ّتٔ لەصەغەیە،- 

 ثکەم سۆم ضەرّچبّٓ ضەیرٓ کە ثضەیت رێگەم ًبتْأً ًەثآ ُیچ ُەر ثەاڵم تێگەیػتن، ثبغە،- 
 ؟.لەئبّێٌەکەصا

 ..ًیە ئبّێٌەم- 

 ًیگبیە ئەّ تەًِب ًەهبثّْ گرفتێکن ُیچ ًیػت، لێ ئبضبیین ئبصەهیبًەٓ زیٌەّەرێکٔ رّّٓ ّ رەًگ هبًگێک ثەهبّەٓ
 چەًض. ًبکبت ثێسارٓ مچبّ کە ّاًیػبًضا سۆٓ صەرًّّیەکە پسیػکٔ. صەترضب لێی کرصثبم ضەیرٓ کەضێک ُەر کە ًەثێت

 .صەصایەّە ّەاڵهن ثەکْرتٔ هٌیع ّ لێکرصم پرضیبرێکٔ

 ثەضْپب؟ ثەراهجەر چیە ُەضتت- 

 ..ُیچ- 

 ضەًضًەّە؟ تۆڵە ثۆ صەکەی کیٌەّ ثەرق ُەضت- 

 .ًەسێر- 

 ثەسبًەّاصەکەت؟ ثەراهجەر چیە رات- 

 ..سبًەّاصەیە- 

 ثبّکت؟ صەرثبرەٓ چیە رات- 

 .ًیە ثبّک ثەاڵم صەّێت، سۆظ سۆٓ هٌضاڵەکبًٔ ئەّکەضێکە- 

 لێیەتٔ؟ رلت- 

 .ُەرگیس ًەسێر،- 

 صەرۆیت؟ کەلێرە صەکەیت چٔ- 

 .ثکەم سۆم چبرەضەرٓ لەّاًەیە ًبزاًن،- 

 راضتە؟ ئەهە ئبیب صیْە صصاًەکە پسیػکٔ لەئبّێٌەکەٓ سۆت ّێٌەکەٓ ثّْیت غۆک تّْغٔ ّتن پێیبى- 

 کەچٔ ثّْ هەرگ ًیگبٓ ثّْ، تۆکوە ئەلڵن ُێػتب لەکبتێکضا ثّْ، غێتبًە ًیگبیەکٔ ئەّە راضتە ثەڵێ،- 
 ئەّاًە ثي، هي ُٔ تێضاثّْ، ترضٌبکیبى هەضەلەیەکٔ کە جّْتەچبّە ئەّ ًەثّْ لجّْلڕ پێن ثّْم، زیٌضّّ ُێػتب
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 سۆم صەثّْم لەّاًە صەثیٌن، صیکەیع کەضبًٔ لەچبّأً ترش صەکەم، ثەترش ُەضت ّڕێٌەکەرە، کەضێکٔ چبّٓ جّْتە
 .صەکەم ئەّە رۆژێکیبى ثەاڵم غۆکجًّْە، ئەّ ثۆ کرصثبیە بصەئبه

 صەثیٌٔ؟ سەّى لێرە لەّەتەٓ ئبیب صڵٌیبم، صەکەیي، ئەّە- 

 .ًەثّْى ترضٌبک سۀًّ ُەهّْغٔ صەثیٌٔ، سەًّن ّەست ثەصرێژایٔ لەّآ تەًبًەت زۆر، سۀًّ ثەاڵ،- 

 ثگێڕێتەّە؟ ثۆ لەّسەًّبًەم یەکێک صەتْأً- 

 تێکرصّیي کبرٓ ێکسەًّ ثبثڵێیي- 

 ثّْ ثریتٔ. لەغبر کۆًضا لەسبًّْیەکٔ صەثیٌٔ لەهەراکع سۆم. صەثْەّە صّّثبرە کە ثّْ سەًّێک ئەّ- 
. ًەصەثیٌٔ هٌٔ ئەّ صەثیٌٔ، صایکن لەچێػتشبًەکەصا. ثەریي ّ پبى ژّّرٓ ّ صەرەّە ثەدەّغەٓ صەّرەصراّ لەگْڵسارێکٔ

 سْغکەکبًن کە صاپۆغراّە چٌراّە ضەرپۆغە ثەّ ثیرەکە صەهٔ لێیە، ەکەٓثیر کە پػتەّە ثەرصەاڵًەکەٓ ثەرەّ صەًێن هل
 لەالٓ ، ثّْى گۆڕُەڵکەًضى سەریکٔ صەثیٌن پیبّ صّّ. صەثیٌیەّە تبریکە ژّّرە سۆم چٌیْیبًە، سْێٌضى لەرۆژأً

 .کراّە کەڵەکە سۆلڕ صیکەیەّە لەالیەکٔ ،ّ ثیرەکەّە راضتٔ

 پیبّەکە ُەرصّّ ًەهبثّْ، صەًگن ثّْم، ئیراصە ثآ لەّآ هي ًەیضەترضبًضم،. صەرآ صەُبتە لێْە ثچّْکٔ صرەّغبّەٓ صەًکە
 ُەّڵٌبصەم ًبکەم، جّْڵە صاهضەپۆغي، ثەسۆلڕ سێرا ثّْ، ُەڵیبًکەًض کە گۆڕەّە ئەّ فڕێوضەصەًە ّ صەگرى لەلۆڵن

 صەثیٌٔ صایکن. ّّیضەصار لەچێػتشبًەکە کە صەثیٌٔ غتێکن ُەهّْ ّ صەهجیطت ثەاڵم ًراثّْم، لەچبلڕ. ُبّارثکەم
 ثەترش ُەضت صەًب، هػکێکٔ رآّ پػیلەکە صەهجیٌٔ. صەضڕیەّە زەّٓ صەثیٌٔ کبرەکەرەکەم.  صەکرص ئبهبصە سْارصًٔ
 .صەرهجێٌآ لەّآ ًبیەت کەضیع ّ پێضەکەًن ثەتەًیب ًبکەم، ثەُیچ ُەضت ًبکەم،

 .ًبهرم( تسهبهبرت)لە کە صەهسأً. صەگًْجآ پێکرصًوضا ُەضت لەگەلڕ چًْکە صەّآ سۆظ سەًّەم ئەم صکتۆر ئەّەتب

 .ثّْ صەرت یبرهەتٔ سْا ثیڵێن، ًیە ُیچن. ُبّکبریت ثۆ ضْپبش- 

 

(36) 

 

 صّّ ُەڵجژارصًٔ ثرصەثەر پەًبٓ صەضەاڵت صەکرێي، ثەرەاڵ کە زاًیوبى چبرەضەرکرصى، هبًگ صّّ صّآ لەُرهۆهۆ،
 صەثآ کآ ّ صەرّا کآ ًەهبًضەزأً صّاضبت تب. سۆیبًضا کەٓلەًبّچە پۆلیص صەضتٔ صەیبًضایە پبغبى ضآ یبى زیٌضأً
 ثەُبّڕێتٔ لْهبًضار کە ثّْم لەژّّرێکضا ثەرصاى، پرۆضەٓ لەضەرەتبٓ ُبت هي ًۆرەٓ رۆژ پبًسە صّآ. ثآ چبّەڕآ

 :ُبتەژّّرەّە پسیػکێک

 ثیبًیەکبى رۆژًبهەًّْضە ثێگْهبى سێساًەکەت، ًبّ صەچیتەّە رۆژێکضا چەًض لەهبّەٓ ثّْ، سۆظ لێت غبە هەّالهبى)
: ئبضبًە زۆر لەتۆ صاّاکراّە ئەّەٓ. ّاڵتەکەهبى ثڕیْەتە ثەصکبرییبى چبّٓ کە سەڵکبًەٓ ئەّ پێْەصەکەى، پەیْەًضیت

 زیرەکیەک ُەرجۆرە ًەکەیت، پێْە پەیْەًضیبى ًەکەیت، لەگەڵضا ُبّکبریبى ًەصەیتەّە، ًبدەزاًە پرضیبرٓ ّەاڵهٔ
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 ثێضەًگیی الٓ لطەًەکەم، کە ضّْرثّْم تێگەیػتٔ؟ تسهبهبرت، ثۆ سۆم صەضتەٓ صّّ مثە صەتِێٌوەّە، سۆم ثکەیت
 :ثضەهەّە ّەاڵم صەثّْ ُەڵْێطتەصا جۆرە لەم ثەاڵم ًەکەم، ئەّاى گەهەکەٓ ثگرم،

 هەضەلەیەکٔ لەتسهبهبرت سراپتر ثًّْٔ چًْکە ثکێػەرەّە، سۆت رضتەٓ صّا گْێجگرە، صەثبح لْهبًضار- 
 ..هەدبڵە

 زأً؟ ًبّهت چۆى- 

 ثکەم لێ پڕکێػٔ تْاًین

 ُەڵگرە، سۆت ثۆ ُەڕەغەکبًت کەّاتە، ثّْٓ، تۆ ثلێٔ ّەکْ صەچّْ، ثەتۆ صەًبضٔ کەضێکن ئەکبصیویە لە- 
 .ُەیە لێت صاّایەکن ئەّەیع ضەرثبرٓ

 چیي؟ صاّایبًە ئەم چیرۆکٔ صاّا؟- 

 ئەگەر ُەیە، ثەلەرەّێڵەیەک پێْیطتن ثۆیە صەرەّە، ثچوە ثەراکػبّٓ صەثآ صەرچّْم، جیگبیە لەم ئەگەر- 
 ثۆ تەًبًەت ّ پۆلیص ضْپبّ ًبّثبًگٔ ثۆ ثێت سراپ ئبُّب هەضەلەیەکٔ پێوْایە ثڕۆهەّە، چٌگڵە چْار لەضەر

 ..ّاڵتیع ًبّثبًگٔ

 :پرضٔ لێٔ ّ ّەرچەرسبیەّە پسیػکەکە ثەرەّ

 سراپە؟ راصەیەک ئەم تب تەًضرّضتٔ صۆسٔ صکتۆر صەثیٌٔ،- 

 ثگبتە ثەزیٌضّّٓ ًەثێت ثەراکػبّٓ ئەگەر ًبکەم ئەّە زاهٌٔ ثگرە زۆرسراپە، ضرّضتیتەً صۆسٔ ًەک- 
 .هەراکع

 .صەثێ ثۆ لەرەّێڵەیەکٔ ثبغە، کەّاتە- 

 :ّتٔ صەرگبکەّە لەصرزٓ گەڕایەّەّ رۆیػت پبغبى

 ثّْیت؟ ئەکبصیویە لە ضبڵێک لەچ تۆ- 

 !صەگێڕیٌەّە الّٓ ًٔثیرەّەریەکب ئێوە ئێطتب پێوْاًیە چیە؟ ضّْصٓ ئەّە ئێطتب- 

 ..ًەهجیٌیەّە ئیتر کبتەّە لەّ صاسطت، صەرگبکەی ثەتًّْضٓ سۆیەّە لەصّآ- 

 صا، پێاڵّێک ّ ثۆیٌجبغێک ّ کراضێک لەگەلڕ ئبهبصەکرصثّْ تبسوێکیبى. لەًیْەغەّصا ثرصًن ثۆ ُبتي صّاتر رۆژٓ ثۆ
 .صەرەّە چّْهە ّەرزغەّە ثەثیجبهەیەکٔ ثۆیە ًبثّْى، ثۆم ُیچیبى

 صرێژ کبت صەکرصم، ئبزارٓ تّْغٔ لەریٌەّەظ راکػبثّْم، لۆریەکەصا لەًبّ صەثّْ، ضەعبت ثیطت ًسیکەٓ فەرەکەضە
 ّ ئْتۆهجیلەکبى ُۆڕًٔ ّ ًْێژکرصى ثۆ صەصا ثبًگٔ ثّْ ثبًگضەرەکە لە گْێن. هەراکع گەیػتوە ئێْارەصا لەگەلڕ. صەثْەّە
 ژّّرٓ ثرصیبًوە ثّْى، چبّەڕێن صایبًگرتن، لەهەراکع بًەغبُ ژاًضرهٔ لەثٌکەٓ. ژیبى هۆضیمبٓ ّ هبتۆڕ ُبڕەٓ
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 ئباڵًض تێک صەضتن صاًیػتن، کْرضیەک لەضەر ژّّرەکە لەًبّەڕاضتٔ لێضاًیػتجّْ ثەصەضەاڵتٔ سەڵکٔ ًّْضیٌگەیەکەّە
 غکۆ سبّەى:"صەرەکیە صاصگبیەکٔ صاًیػتٌٔ ّەکْثلێٔ صەکرصم، ثۆ کەلطەٓ فەرهبًضەکە تەهبغبکرصًٔ کەّتوە ّ

 ّریبثە، ثەاڵم سبًەّاصەکەت، ًبّ ثۆ صەگەڕێتەّە ضجەیٌآ ثّْ، سۆظ لێت کبت، راّەضتبّٓ ّ سْاثیپبرێسآ ٌُػبهبى،غب
 گْێن صەکرص، لطەٓ پڕلەفیسەّە ئبغرٓ ثەزهبًێکٔ". تبص.. صەکەى پێْە پەیْەًضیت ُەى ثیبًٔ سەڵکبًٔ ثەتەئکیض

 لەژاّەژاّە صەیّْرّژێٌآ ًەسۆظ لەغێکٔ کە ُەهّْەٓ ّئە ًەثێت، صصاى جیڕەٓ تڕّ ّ ضک لەلۆڕەٓ جگە ًەثّْ لەُیچ
 یبرٓ ثەصەضتەکبًٔ هێسەکە، ضەر صەگەیػتە ثجْەّە، غۆڕ لێْٓ. ثّْ جیبجیب لەثبرە گۆڕاّێکٔ ضەرّچبّٓ زیبتر،

 لێضەُبت، ئبّٓ لْتی ثەرثێتەّە، ثەرص ّەکْ صەکرص صرّضت سڕێکی سڕە صەصا لەیەکیبى صاًەکبًٔ صەکرص، ثەراضتەکە
 ثەرێکٔ هٌیع ّ لەُەڕەغەکبًٔ ثّْ ثەرصەّام ًەصاثّْ، ئەّەٓ ضەرًجٔ فەرهبًضەکە لێضەتکب، ئبرەلەٓ جەضتەٓ ُەهّْ
. صەرثڕیٌەکبًیضا ثەصّآ گەڕاى ثۆ ثّْ ّریب ُەڵە، صەپەغۆکب، زۆر ثڕیجبیە، تێ چبّم زۆر کە ُەر ثڕیجّْ، تێٔ چبّم

 پەرظ لەفبیلەکبى یەکێک ًبّ کبغەزەکبًٔ لەهێسەکە، صآ ثەراضتەکە. ثشەى پۆّٓ لەپەل ثەّەٓ ثّْى کەفیل ًیگبکبًن
 :ّتٔ ًەهبثّْ لەّێسەٓ چًْکە کرص ُبّاری ئەّضب ثّْى، پەرت ژّّرەکە لەًبّ ّ ثلێْثًّْەّە ّ

 کەضێک ئەگەر صەڵێن ثبغە،.. ًبدیەکە ضەرۆکٔ ًبّچەکە، کۆهطیبرٓ فەرهبًضەصایت، لەثەرصەم لێرە تۆ. صاگرە چبّت"
 ".تێگەیػتٔ؟ کەیتەّە، ئبگبصارهبى صەثآ ص،پێتەّەکر پەیْەًضٓ

 ثەهێسەکەّە، کێػبٓ ضەرلەًْآ ّ صاگیرضبًض جگەرەیەکٔ ّ ثّْ غێتگیر چبّتێجڕیٌٔ، لە ثّْم ثەرصەّام ًەکرص، ًمەم
 ".ثێٌە لێ ّازٓ ،:لەهەگەڕآ: "ّەضتبًٔ ًبّچەکە کۆهیطبرٓ

. کرص تەهبغبیبًن جّْڵە ثەثآ ثّْ، لەگەڵضا ژًێکٔ ّ  ثیٌٔ ثچّْکەکەم ثرا صەرەّە، ُبتوە لەًّْضیٌگەکە ُەرکە
 ّەلێ صەگریب، ًبصیە". ثچّْکەکەتە سْغکە ئەّە صەًبضیتەّە؟ ًبصیە ئبیب: "ّتٔ ّ پێضاکرصم ثبّەغٔ ثەگریبًەّە ثراکەم
 کە رۆژەٓ ئەّ. ًبضیەّە ثراثچّْکەکەم ُەرصّّ زەدوەت ثە هبڵەّە گەیػتیٌە ُەرکە. ثۆغجّْى ثەتەّآّ چبّم ُەرصّّ

 ثۆ ثّْ،( جەصیضە)لە ثەاڵم ثجیٌن، صایکن کرص صاّام. ثّْ پبًسەضبلڕ ئەّیضیکەیبى ثّْ، ضباڵى ًۆ یەکێکیبى تگیرکرامصەض
 ثەضەرە ُەضتن: ًەکرص ًمەم ًەپرضٔ، لەًەسۆغیەکەیػن تەًبًەت ًەهضەزأً، ثّْ ًەسۆظ زۆر. ثّْ چّْ چبرەضەر

 ُەڵکْرهبم، سۆهضا ثەضەر ثریٌضار ئبژەڵێکٔ ّەکْ هێسەکە، لەژێر کەّتن، پبلڕ زەّیەکە لەضەر کرص، گێژکە
 لەُۆظ فەرغەکە، ضەر ثەرثّْهەّە پبغبى ًسهەکەّە، ثەهێسە کێػبٓ ضەرم ُەڵطبم کە پبغبى صەکرص، ئەهضیْئەّصیْم

 .ثجّْم لەصایک تبزە ثّْیي، 1991 ضبڵٔ یەکەهٔ تػریٌٔ 29ٓ لەرۆژٓ. ًەثّْ ُیچن ئبگبٓ چّْم، سۆم
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 کەهن ضبًتیوەتر چْارصە ثجیٌآ، رًّّبکیٔ تبزە کە ّاثّْهن لەڕ پیرەهێرصێکٔ ّەکْ. ثّْ ەیٌەتٔه صایکجًّْیػن لە
 لۆچّ چرچ پێطتەم ثەاڵم راگرتجّْ، سۆٓ لژم. صاثەزیجّْ ُەًبضەصاًن تْاًبٓ ثّْ، تێکچّْ ضٌگن ثجّْم، کۆم کرصثّْ،

 ئەم ُێٌضە ئەّەٓ لەثەر ثژارکرصًەّە، ژێر ٌەصەکەّت صەهّْتي ّغبًەٓ ئەّ راصەکێػبّ، راضتن لبچٔ لەرۆیػتٌضا ثجّْ،
 لەصایکجّْە ًبثّْ، ئبرام ضەرم ثەاڵم صەکرص لطەم کەم. ُەڵجژێرم یەکێکیبى ثەرلەّەٓ پێضەکرصى ئەّصیْم ّ صیْ

 ئەّەٓ ًەژیبم، ضبلڕ ثیطت هبّەٓ ، ثیرًەکەّێتەّە غتێکن ُیچ ثڕیبرهضا. ثآ رزگبرٓ سۆٓ لەراثرصّّٓ صەثآ ًْێیەکە



یهوشاوهدرهوتاریکییهئه  
 

120 
 

 ثەچٔ. ثەگژّگیبصا لەتەستبیەکٔ یبى چبڵێک، لە ًب، لەچبڵیبى لەغْێٌێک هرصّ ُەثّْ، 1971 تەهْزٓ ثەرلەصەٓ
 ُیچ ثّْە، تەلەف گەغتە ئەّ ئەًجبهی کە ًْێن، زیٌضەّەرێکی هي کە تێجگەیەًن صەّرّثەرم ئەّاًەی رێگبیەک

 ثەغیبى گْزارغتەکبى ًەگەڕایەّە؟ ّ صەرەّە چّْە کەرۆژێکیبى ئەّەٓ ثّْى، چبّەڕآ کە ثەّاًەٓ ًیە پەیْەًضیەکٔ
 ًەصەصا، تْاًجێکن ُیچ ًەصەکرص، لطەم ثۆیە. تێضەگەیػتي صەلبّصەق کە تێکضەصا لەّاًە ضەرٓ ثگرە ًەسێر، ًەصەکرص،
 :صەیبًّْت کە لێجّْ گْێن ًەصەکرص، کۆهەاڵیەتین ژیبًٔ ثەغضارٓ

 .غۆکەکەیە کبرتێکرصًٔ لەژێر ُێػتب- 

 ضەیرە کەّتٔ ّ ُەڵص- 

 .ثّْە غۆک تّْغٔ ئەّ ک،رێ- 

 ّ کرصًٔ پێػْازٓ ثۆ صەرصەثڕٓ سۆیبى ئبرەزّّٓ سەڵکٔ لێضەُبت ئەّهبى ّەکْ ئەّ لەّەٓ ثًّْبیە کەهتر تّْغٔ ئەگەر
 .ُبتٌەّەم ثەثۆًەٓ گێڕاى ئبُەًگ

 جۆرە ئەّ ّّاثْ پێیبى ثگێڕهەّە، ثۆ صۆزەسیبى ثًّْٔ ًیػتەجآ رّّصاّەکبًٔ صەصا ُەّڵیبى ُەًضآ صەُێٌبم، ثۆ صیبریبى
 سۆم ثّْم، صیکە لەغْێٌێکٔ ثّْم، صّّر چەًض کە ثکەى ثەّە ُەضت ًەیبًضەتْأً صەکبت، ئبضّْصەم غتە

 صەکەّتن، ضک لەضەر ّازلێِێٌبًەکەم، ّ ئیوبى ّ لەرّدبًیەت پڕ جیِبًە صّّرسراثّْهەّە گرتجّْ، ثەًْێژکبًوەّە
 لەجیِبًێک ثّْم ًبهۆ ثکەّم، لەضەرپػت صەترضبم ُێػتجآ، ثەجێیبى لەضەرەڕآ ًەًبضراّێک ّەکْ راکێػبثّْ ثبڵەکبًن

 هەضەلە ّ  سۆغگْزەرأً لەگەلڕ راثێن ثّْ زەدوەت ثەضەرچّْ هبًگ پێٌج. ًبًبضن لێ کەضیػٔ ّ ًبزاًن لێ ُیچٔ
 لە صەثّْم تێڕاهبى ًّْلؤ ّ صەّەضتبم صّّرصرێژ هبّەیەکٔ ثۆ گەرهبّەکەّە صەچّْهە کە ُەر ثەصەضتەکبى، دبزر

 لێضەصاى، صەضتن پیرۆز غتٔ ّەکْ. ًەثّْ کرصًەّەیبًن جْرئەتٔ ّ صەکرصى تەهبغبم ضّْڕهبًەّە ثەضەر ریەکبى،ثۆ
 زۆر صەکرصەّە، کۆ ُەهّْغتێکن ّ صەگرت پێْە صەضتن صەڕۆیػت ئبّەکە ُەرکە. لەضەرەسۆ زۆر ّ صەصاى ضّْڕم ثەُێْاغٔ

 ّەک صەکرص، رێن رّّتەکەم پێیە پەًجەکبًٔ ًّْکٔ لەضەر ًەعلەکە جّْتە لەضەر راثێن ئەّەٓ ثۆ کێػب ضەرین صەرصٓ
 صەثیطت، غتێن ُەهّْ ثجّْ، ضّْک ضّْڕُێٌەر ضەر ثەغێْەیەکٔ گْێن. پێت پیص کبغیەکە یبى ثشلیطکێن صەترضبم ثلێٔ
 الەگْێوض گیسە ثێضەًگیضا لەگەرهەٓ. گْێن صەگەیػتٌە ثەگەّرەیٔ صەًگەکبى چًْکە ثّْ، ًبسۆظ ًبثّْ، رەت لێ ُێچن
 لێ ُیچیبى ئەّەٓ ثآ چیي، ثساًي ئەّەٓ ثآ ، ُەڵضەلّْغٔ ّێٌەکبًیبى چبّەکبًن ثەرصەّام، ّ تیژ ریتوێکٔ صەثّْە

 زاًین ئەّضب. ثِبتجبیە ثۆم ُەرغتێک ثە صەکرص پڕ سۆم صەهژٓ، ُەهّْغتێکن ّاثّْم، ئەضفەًجێک ّەکْ. ُەڵجژێرێي
 .صەگوەى لەجۆرێکٔ ًْێن، لەصایکجّْیەکٔ کە

 ُێٌب ّازم ،ّ صەصاتآ تبضەم ُەهّْغتآ صەهذەپەضێٌآ، غتآ ُەهّْ ثجّْم، تۆکوە ثۆٓ ثێن لەّەٓ ثەر جیِبى ۆث ُبتن کە
 ثۆ. ثّْى لەصەّرم ئەّاًەٓ ثۆ. کەتێضاثّْم دبڵەتەٓ ئەّ راڤەکرصًٔ ثەتبیجەتٔ ثگەم، تآ ُەهّْغتآ کە لەّەٓ ثّْ

. ًْێٌەکەم ژێر ثشەًە پبى تەستەیەکٔ کرص زمپێػٌیب ثۆیە ثّْ، رەق لەرەّێڵەیەکٔ ثە پێْیطتن ثٌّْم ئەّەٓ
 ثّْ، تەًیبیٔ ّ ثەثێضەًگیٔ پێْیطتن. هبّهەتەّە ثەزیٌضّیەتٔ ّا چۆى تێٌبگەى ثۆالم، ُبتي زۆر پسیػکگەلێکٔ

 ثەضەر ثۆغتەکبى گێڕاى ئبُەًگ ثۆ سۆٓ کبتٔ زۆریٌەٓ کە لەسێساًێکضا ثّْ زەدوەت صّّغتەیع ئەم صاثیٌکرصًٔ
 : صەّّتن پێٔ ًەصەکرص، گبزًضەٓ ثەاڵم ئبزارصەصا، رۆژەکبًٔ غێرپەًجە صاًیػن، صایکن الٓ ثچوە ثّْ لەّە دەزم. صەثبت
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 ئبزار ثضەى ثڕیبر کەضبًێک ئەگەر صەزاًن ئەّە راصەٓ. کەیت ثبش ثۆهٔ ًبکبت پێْیطت ثیٌٔ، صەرصەضەریەکت چ صەزاًن"
 ژیبًن ئێطتب ثێت، لەصڵوضا ئیػە ئەّ ّ ورمث صەترضبم. ثیٌٔ تۆم چًْکە ثّْم صڵشۆظ زۆر. ثضەى صیکە کەضبًٔ

 هػتآ ًْێژّ تەًِب گریبى، ثآ فرهێطک، ثآ سۆیەتٔ، ّیطتٔ سۆٓ، الٓ ثۆ ثکبت صاّام سْا، صەضتٔ کەّتّْەتە
 ".ثەڕێْەچّْى؟ چۆى هەضەلەکبى ، کەّتّْە ثەثبّکت چبّت صیبرە ثگێڕەّە، ثۆم ثڵێ، پێن کْڕم ًیبى،ّ ًەرم سەیباڵتٔ

 کرص، کچەکەٓ ضبڵەٓ ثیطت ثًّْٔ لەصایک جەژًٔ ئبُەًگٔ ثچّْکەکەم سْغکە چّْ، ثەرێْە ثەئبضبًٔ زۆر- 
 ًەثّْ ًیبزم ثّْم، ثبًگێػکراّەکبى لەًێْ هٌیع کرص، ثبًگێػت لەثراصەرأً ژهبرەیەک ّ هۆضیمبژەى ّ ژى غێشە

 گەًجەکەٓ ژًە ثّْ، غبە ّەکْ ژّّرەّەٓ ُبتٌە ُبت، صرەًگ ئبضبیٔ ثبّکن ثوێٌوەّە، زۆر ئبُّبصا لەئێْارەیەکٔ
 ،ُەرکە لێضەُبت ژًبًەٓ عەترٓ ثۆًٔ لەثەرثّْ، ئبّریػؤ صیػضاغەٓ ثّْ، چبک ژًێکٔ ثۆًەیەّە ثەم ثّْ، لەگەلڕ
 دبڵن کە پرضین لێی. کرص هبچ راضتن صەضتٔ ئبضبیٔ، جبراى ّەکْ صاچەهیوەّە پبغبى رۆیػتن، رّّی ثەرەّ ّ ُەڵطبم
 گەڕاهەّە هٌیع رۆیػت، ُەڵطبّ پێْەًەکەیضا ّ صەضت لەگەلڕ( ثآ سۆظ سْالێت)ّتٔ ثبغن، کە صایەّە ّەاڵهن چۆًە،

 گێڕاهەّە، ثۆ جەزائیریەٓ ضەرتبغە ئەّ چیرۆکٔ ُەزارەم ثۆجبرٓ ًەثّْە، ُیچ ثلێٔ ّەک سۆم، جێگبکەٓ ثۆ
 .تێضاثّْ کە ثضات، پبغب( کەالّٓ) لەسبًّْەکبًٔ یەکێک کرآٓ کەًیضەّیطت

 ًەغضەکرا صەّیطتي، سۆغٔ. ًەثّْە سۆٓ هٌضاڵێکٔ ُیچ ثبّکٔ رۆژاى لە رۆژێک ُیچ ەّئ صەزأً، کْڕم ئبیب- 
 ثێتەّە، لێی رلت ًبثآ. هیْاى جەًبثٔ صەکرص ثبًگن جبر ُەًضآ ّاثّْ، ئێطتب ُەرّەکْ ثکەیت، صاّا لێ زیبترٓ لەّە
 .ًەثّْە ثًّْٔ تسهبهبرت لەرۆژاى رۆژێک صیبرە ثڵێ، پێن

 ّ ئەّآ ثۆ ثرۆم ًبکەم دەزیع. ًەثّْە ثًّْٔ چیە رۆژێک راضتە. ُەیە ازیەکٔجیبّ چ ثەاڵم ّاصەڵێي،- 
. ثّْ صاپۆغٔ گەّرەکەٓ چبڵە ّ گْێسراثْەّە ئەّەٓ ثۆ کۆى لەصارثەڕّّٓ ثێػیەک صیبرثّْ. صڵٌیبثن لەهەضەلەیە

 .صەیبًّْت ّ ..صەیبًّْت صەگۆڕى، غبرەکەیع ًبّٓ تەًبًەت صەیبًّْت

 

  ********** 

 عەرەثی ثە کرصّّیە فەرەًطیەّە لە ەجبرد ثەضبم)*(
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  ٓ(2010) ضبڵٔ چبپکراّەکبًٔ زًجیرەٓ

 ضلێوبًٔ ثاڵّکرصًەّەٓ ّ چبپ ثەڕێْەثەرێتیٔ

 
 

 زًجیرە ثبثەت ًّْضەر ًبّٓ کتێت ًبّٓ ژ
 711 غیعر هەعرّف کەهبل. ص/ئب عەّصاڵ ضبهٔ صیْأً 1
 712 لێکۆڵیٌەّە ئەدوەص ضەهەص صەضەاڵت ضبیکۆلۆژیبٓ 2
 713 رۆهبى عْهەر ضەاڵح ئبّەّە ثەضەر ّێٌەیەک 3
 714 لێکۆڵیٌەّە عەثضّڵاڵ عەثضّلوتەلیت صەلضا تەئْیلکرصًٔ لەپێٌبّ زهبى غەڕٓ 4
 715 لێکۆڵیٌەّە ێضیك ئبرام کْرصیضا چیرۆکٔ لە ًبًّیػبى 5
 716 لێکۆڵیٌەّە هذوض ُبصٓ.ص ًبصیبر گەرصًّێکٔ  هرۆڤـــ 6
 717 چیرۆک ئەدوەص برجْتی هێرّّلەکبى ڕێچکەٓ 7
 718 لێکۆڵیٌەّە جەهبل ًەّزاص ئبفۆریطن 8
 719 ّەرزغیٔ کبّە ُەّراز جیِبًضا لە پبڵەّاًێتییەکبًٔ ّ پآ تۆپٔ هێژّّٓ  9

 720 هێژّّیٔ عەلٔ ئەهیي هذوض گۆگبهێال غەڕٓ 10
 721 لێکۆڵیٌەّە عیسەصیي ضبهبى ُەڵوەتضا لەتیف لەغیعرەکبًٔ ًُْەرٓ ثًْیبتٔ 11
 722 رۆهبى صاّصٓ زُّضٓ هٌمرچە هضیٌە رەژاک 12
 723 غیعر صەغتٔ کەرین تۆ غْێٌێکٔ ُەهّْ لە تۆ 13
 724 یبضبیٔ تبُر فْئبص یبضبیٔ ُۆغیبریٔ 14
 725 لێکۆڵیٌەّە کەرکْکٔ ضەرثەضت جیِبًییەکەٓ یْتۆپیب ّ هەًگْڕٓ هیرزا 15
 726 غیعر زاصە ًبرٓ عْضوبى/ئب ًبرٓ صیْأً 16
غْێٌەّارهەعرّف ًْرٓ کەهبل کْرصضتبى هێژّّٓ ّ هێژّّ لە ثەر صێریٌٔ ّارٓغْێٌە کۆهەڵێک 17

 727 
 728 غیعر رەًجضەر ضەثبح ضفر ضبڵٔ 18
 730 لێکۆڵیٌەّە ُەًضرێي زەّیضا ّ ئبضوبى لەًێْاى ئبضۆیەکە زهبى 19
 731 لێکۆڵیٌەّە ئیطوبعیل رەضْڵ رێجیي ُەڵْەغبًضًەّە ّ صریضا جبک 20
 732 زهبًەّأً عەلٔ هەدوْص جەالل کْرصیضا زهبًٔ لە ئیضیۆم 21
 733 غێْەکبرٓ کْراضٔ صەرّێع عْهەر هٌضاڵٔ صًیبٓ ّ غبر 22
 734 زهبًەّأً ثبثبى غێرکۆ کْرصییەّە ئبسبّتٌٔ لە صەًگطبزٓ زاًطتٔ ثەرەّ 23
ثبلٔ دوە صاًب. ص الضّائیە ّالوٌتجبت الجضیضە الٌجبتیە ثبالێٌبف الێلە ژات الفکریە الولکیە دمْق 24

 735 لێکۆڵیٌەّە 
هذەهەص ضەعیض غێرزاص زاًیبرییەکبًضا ثٌکە ّ کتێجشبًە لە پۆلێي ّ پێڕضت ثٌەهبکبًٔ 25

 736 لێکۆڵیٌەّە 
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 737 غیعر ضەراج ُبغن تێکطت 26
 738 فەرُەًگ ضەجبصٓ عەثضّلرەدوبى عەصًبى ثەُەًگبّ ُەًگبّ فبرضٔ زهبًٔ فێرثًّْٔ 27
 739 هێژّّیٔ ئبزاص کەیْاى.ص هێژّّییضا ێکۆڵیٌەّەیەکٔل چەًض لە کْرص ّ کْرصضتبى 28
 741 غیعر صەثبغ جەالل. ّ سۆغەّیطتیٔ کتێجٔ 29
کْرصیضا رۆژًبهەگەرٓ ًُْەرەکبًٔ پێػشطتٌٔ ّ گەغەپێضاى لە ثەصرسبًییەکبى ثٌەهبڵەٓ رۆڵٔ 30

 740 هێژّّیٔ  تەُب ئیطالم عەثضّلطەهەص 
 729 لێکۆڵیٌەّە ڵاڵعەثضّ ضەرّەت ئیٌتەرًێتییەکبى تبّاًە 31
 742 ئەصەثیٔ گفتْگۆٓ  رەظ کبکە هذوض غیعر لە کۆڕاهبًێک 32
 743 غبًۆیی علی عور گەزیسە ًەکرصّّە تەّاّ لطەکبًن ُێػتب 33
 744 لێکۆڵیٌەّە  دطێي ئەًْەر  زّڵفب ضبزّ تب ئبرێسەّە لە 34
 745 لێکۆڵیٌەّە  دەهیض ًەجبت کۆغٌەر ثێرًبرص 35
 746 لێکۆڵیٌەّە عبرف کرین هذوض الکرصیە پمبفەال ردبة فی ّلفبت 36
 747 غیعر رەدین ضیرّاى. ّ ئەڤیي ثێ غەّێکٔ ُەهّْ ثۆ غەهگیٌن 37
 748 زاًطتیٔ  ضعیض ثتیۆى صایٌەهۆ زاًطتٔ ّ کبرەثب 38
 762 زاًطتیٔ عیطٔ هطتەفب غیریي ثّْى هٌضاڵ ّ صّّگیبًٔ 39
 750 غێْەکبریٔ رەضْل ادوض تەُب غێْەکبراى 40
 751 رۆهبى زەًگەًە عەثضّڵاڵ.ّ گەڕۆکەکبى ّغە 41
 755 لێکۆڵیٌەّە کْرصۆ هذوض ثەستەّەرٓ ثۆًٔ 42
 753 لێکۆڵیٌەّە  عسیس ضۆراى عەلوبًیەت ّ ًبضیۆًبلیسم 43
 754 ّەرزغیٔ فرج ادوض ریجبز ثبلە فێرثًّْٔ 44
 765 چیرۆک  کەرین هذوض فریػتەکبى صرّێٌەٓ ّەرزٓ 45
 756 رۆهبى  ضەیض عور ثبثل راسراّەکبًٔ ثبزًە 46
زاًیبرییەکبى کتێجشبًەّ زاًطتیٔ ثرزًجی لبصر یبضیي زاًیبریەکبى ّ کتێجشبًە لەرّّٓ صەرّازەیەک 47

 757 
 758 رۆهبى کەرین هذوض هطتەفب ئبّایٔ دەّزەکبًٔ 48
 759 لێکۆڵیٌەّە ضبثیر ججبر گێڕاًەّە ئەفطًْٔ 49
 749 لیکۆڵیٌەّە وەتُەڵ لەتیف ضْریبلیسم تبکْ صاصیسهەّە لە 50
 761 چیرۆک زاُیضی هطتەفب.ّ گەاڵ ّ صار 51
 752 لێکۆڵیٌەّە  فبریك راثەر صەپەیڤي پەیڤەکبى 52
 763 تْێژیٌەّە هذوض رغیض زەکیە کْرص کچبًٔ ڕەّتٔ 53
 764 لێکۆڵیٌەّە عەثضّڵاڵ ضبلخ لەًجە جْگرافی صاثەغکبرٓ 54
 760 ىرۆهب  لخضب غفْر.ّ صرەّغبّەیە تبریکیە ئەّ 55
 


