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چڵڵڵ ؿڵڵبڵ ثەؿڵڵەع سْێٌڵڵضًەّەی یەکەهڵڵی کزڵڵبّی  صّ لڵڵغى 
، لە کزبّسبًەکەهڵڵڵڵڵضا ثە صّای کزڵڵڵڵڵبّی ّؿڵڵڵڵکْدگصا گْػەعاثڵڵڵڵڵْ

صّ "رەكەیْعی كەُیض  ئەدڵوەصی کەؿڵغەّیگصا صەگەڕام کزڵبّی 
کڵڵڵْثن ُڵڵڵبرە  ی صکزڵڵڵْع عەثضّلذْؿڵڵڵەیٌی ػەعیڵڵڵي"لەڕى ؿڵڵڵکْد

ّ ثە ّعصی  صّّثبعە ثیشڵْێٌوەّە ُەع ّاهکڵغص ّ ثڕیبعهضا صەؿزەّە
ـڵڵەًگبًض، ڕّاًڵڵین ئەم کزڵڵبّە ًبیڵڵبثە ثە عەلڵیەرڵڵی ئێـڵڵزبم ُەڵو

ق گْػەكڵزە یڵثێذ، لەّاًە ێٌضەّاعی کْعصی لێ ثێْەعیدەیفە سْ
صەڤەعەکڵبًی کْعصؿڵزبًضا ّ ثڵبژێڕ ەکڵبًی لە ڕّّصاّثەكێکی ػۆعی 

ئبگڵڵبیي ّ ّەک ُەهیلڵڵە ثێ ی کڵڵْعصیق لێڵڵیّ ئڵڵێوە ّّیڵڵبى صاّەڕ
ًەیڵڵبعاًی کڵڵْعص ثە ّعصی کۆكڵڵبّى ئەّەی پەیْەًڵڵضی ثە کڵڵْعص ّ 

ي، ًبكْکغی سْا ًەثێڵذ فیبی کْعصؿزبًەّە ثێذ ثەالیەّە ًێجْگغا
ەکڵڵبًی ئڵڵێوەی کڵڵْعص لە صًّیڵڵبی ػۆعثەی ػّعی ثبّّثڵڵبپیغە گەّع

ەیضا ّ ئەگەع کْعصێکیق لەّ ربعیکـڵزبً ًەّثّْعصّ ەّە ثەیفیهەعغی
ُەڵکەّرّْ ثێذ ّ لەڵەهی لەؿڵەع کڵبغەػ صاًبثێڵذ ثە عڵبعەثی یڵب 

ّ  ّەّؿیْیەری ّ ًڵبًی ثە ًغسڵی عۆژ سڵْاعصّفبعؿی یب رْعکی ًْ
ّ  ەّّ صەؿەاڵرەکبًی ئەهالّال ثڵْ چبّی لە صەعّ صەعّاػەی صەعثبع

 .ًّەكیبى ػۆع ثە صەؿزەّەیەًوْ

ّ ئەم کزڵڵبّە ن ًڵڵضە ثە ئەعکڵڵی سڵڵۆهن ػاًڵڵی هلڵڵی پێڵڵْە ًڵڵێثە



 

هە ؿەع کْعصیە دەیبرەکە رب سْێٌضەّاعاًی هیللەرەکەم لەّ ّەعگێڕ
 ثیگغەّ ثەعصە ّ رباڵى ّ چەپبّی عبعەثە ئبگبصاع کەهەّە.

غاکێلڵڵڵە لەم کزبّەیڵڵڵضا گەلێڵڵڵک لە كڵڵڵبعاّەکبى ئەّی ؿەعًج
ع ّ ًؼیڵڵڵک ثە ػهڵڵڵبًە ّ گەالًڵڵڵی صّّ سڵڵڵغاًّەرە ثەعچڵڵڵبّ، ئڵڵڵێوە

کزبّهڵڵڵبى ەًڵڵڵگە ُەػاعاى جۆعاّجۆعەکڵڵڵبًی جیِڵڵڵبى ؿڵڵڵەصاى ّ ڕ
سْێٌڵڵڵضّثێزەّە ثە صەگڵڵڵوەى لە  ـڵڵڵالهیصەعثڵڵڵبعەی فزْدڵڵڵبری ئی

ە ًّبڕەّاکڵڵبًی كولڵڵێغ ثە صەؿڵڵزبى صّاثڵڵي ّ ّەصەعیڵڵبى ًەسـڵڵزْ
كولڵێغ کْێغا "فزخ" ّ ئبلیەری فزْدبد گْڕاًّەرە ؿڵەع  غڵؼّگ لە

ّ هڵڵڵڵڵبڵی رڵڵڵڵڵبػە ثە ئیـڵڵڵڵڵالهجّْیبى ثە  ثە صەؿڵڵڵڵڵزەکبى ؿڵڵڵڵڵەع
رڵڵڵڵبیجەد لە  سۆیڵڵڵڵبى ػاًیڵڵڵڵْە، ثەغاّەکبًیبى ثە ُڵڵڵڵی ئیـڵڵڵڵاله 

ّ  جغصًە ؿڵڵەع ّاڵرڵڵی ئێغاًڵڵضا صەرڵڵْاًیي رڵڵب كڵڵەعی  لبصؿڵڵیەُێغكڵڵ
ی ثەاڵم لە صّای كڵڵڵڵڵەڕ ،جەلەّالگ ثە فەرڵڵڵڵڵخ ًبّیڵڵڵڵڵبى ثڵڵڵڵڵجەیي

هبعەکبى گڵْڕاًّەرە ؿڵەع غەػ ّ ًەُبّەًضەّە چۆًیەری كەڕ ّ پەال
ّ لەًڵبّ كولڵێغ ثە صەؿڵزەکبًضا لەؿڵەع ْى ّ چەپڵبّ ُەرڵبّەکاڵرب

كولڵێغ لەیەک ّەؿڵزبًّەرەّە،  ئبفغەرێک یب ئەؿڵێێک صەؿڵذ ثە
رباڵى ّ پەالهبعە ثێ ئبهبًڵبًە ػۆعرڵغ لە ؿڵەعصەهی صەؿڵەاڵری  ئەّ

ّ ثە غەیڵغی  ەرە پڵۆپەّّ گەیلڵزْ ەّەعەی ؿەًضّئەهەّیەکبًضا پ
ەّە ە "هْالی" ئەّ هەّالیبًە ثەالی صەؿەاڵری عڵبعەثّعبعەثیبى ّرْ
 ًی ئەؿڵێیبى پڵێّک ّ رڕۆ ؿەیغ کغاّى هبفی ؿڵْاعثُْێٌضە ؿّْ

ضعێژ ثبًڵب، ثە صّای ئەّاًڵضا ْێڵّ صەثْا ؿْاعی ُێـزغ یب گ ًەصعاّە
ئەّاًڵڵیق لە ُەهڵڵبى  ،ًّەرە ؿڵڵەع کڵڵبعْصەؿڵڵەاڵری عەثبؿڵڵی ُڵڵبر



 

 

 ًە.ّلْهبف ثْ

ضەًگ ّْعە ثێڵـڵٌبًی ئێغاى ثەعاًجەع ئەّ ػّڵڵن ّ ػۆعە ثێهیللەر
ّهْؿڵلیوی سْعاؿڵبًی کە ًّْە ثە رڵبیجەد صّای کْكڵزٌی ئەثًْەث

ّ كبعیغە کبؿەلێـەکبًی عڵبعەة ّەک رڵبًە  ەّثە عەگەػ کْعص ثْ
ّە، سْێٌی ئەّ لبعەهبًە کڵْعصە ثڵّْە ثە ًّّیبى رۆهبع کغصْکْعصث
ئەّ هلوڵالًە  ٌی ػۆعثەی ػۆعی عاپەڕیٌەکڵبًی گەالًڵی ئێڵغاى ُّەّێ

ەالًی ئێغاًی رْاًیْیڵبًە لە سْێٌبّیبًە صّّؿەص ؿبڵی کێلبّە رب گ
 ػگبع کەى.عبعەة سۆیبى ڕ ییجەؿەعصەؿز

رە ؿڵەع ّەْئەم کزڵبّە عۆكڵٌبیی سـڵز :ێنیەّە صەیڵڵصڵٌیبیثە 
ّ چڵڵڵًْییەری  ّصاّەکڵڵڵبًی پلڵڵڵزی پەعصەی صەؿڵڵڵەاڵری عڵڵڵبعەةڕّ

 هلوالًی گەالًی ئبػاصیشْاػی ئێغاًی.

ی یڵڵڵڵڵڵض ئەم کزڵڵڵڵڵڵبّە سڵڵڵڵڵڵْێٌەعەکەی لە ػۆع ڕّّصاّثە رەئک 
کە لە کزبّەکڵڵبًی رڵڵغصا ّیڵڵی ئبگڵڵبصاع صەکڵڵبرەّە ّعاؿڵڵزەلیٌەی هێژ
ّی صەهڵڵڵبعگغژی ئەّ ثڵڵڵبؽ ًەکڵڵڵغصًە لە ڕّ ەًڵڵڵگەّەصی ًڵڵڵبکغێي ڕ

 ّثێذ.ەّە ثْیٌییەگەػایەری یبى ئبیڕ

جێزن لەم کزبّەیضا ریلک ثشەهە ، ئْهیضەّاعم رْاًیثە ُەعدبڵ 
ًەرەّایەرڵڵی  یژصاًڵڵی ّؿڵڵەع ئەّ دەلڵڵیمەرە كڵڵبعەّاًە ّ ئەعکڵڵی ّ

 سۆهن ئەًجبم صاثێذ.

  



 

 

 

 

 عۆژاًی ئبعام

ەکبى رڵغؽ ّ یؿەعصەهبًەی صەّڵەد ّ صەؿڵەاڵری ؿبؿڵبًی ئەّ
غارڵڵۆع ّ فەعهبًڵڵضەکبًی ۆلیڵڵبًی سـڵڵزجّْە صڵ ّ صەعًّّڵڵی ئیوێر
ّ صەعّاػەکڵڵڵبًی  عەّّ ثەرڵڵڵغؽ ّ لەعػەّە لە پلڵڵڵزی كڵڵڵْ هەّەۆع

ەّە ثە ًیگەعاًڵڵڵی عۆژگبعیڵڵڵبى صەگْػەعاًڵڵڵض، ٌیكڵڵڵبعی لْؿڵڵڵزەًز
سْؿڵغەّاى ّّ ثە صەعثڵبعی ڕعەعەثەکبًیق صەؿزی ًیبػ ّ صاّایبى 

ّ چڵبّەڕّاًی عەدوەرڵی  ّ كەُغیبعەکبًی ئێڵغاى صعێڵژ کغصثڵّْەّە
كبکبى ّ صەعثبعی ؿبؿبًی چبّی ًیبػیبى ثڕیجّْە صەؿذ ّ صەهی 

 كبکبًی ؿبؿبًی.

ێڵڵک لەهێڵڵژصا عەعەثەکڵڵبى ُەعّا چڵڵبّەڕّاًی هەعدەهەرڵڵی گەل 
ّ ؿڵڵبعای عەعەثـڵڵزبى لەؿڵڵەع  صەؿڵڵەاڵری ُەسبهٌلڵڵیبى ثڵڵًّْە

عصاعی فەعهبًڕەّایڵبًی ّ فەعهڵبًجە غصعاّصەژهێ غارْعیەری ئێغاىئیوێ
ّە ْیەكزب كڵبپْعی "ػّلئەکزڵب " ًەُڵبرج ّ ئەّ صەؿەاڵرەی ثًّْە

صًّیبّە، ثڕێک لەّ عبعەثبًە ثڵۆ رڵباڵى ّ چەپڵبّ ّ صػی پەالهڵبعی 



 

 

ثەدڵڵڵغەیي ّ کەًبعەکڵڵڵبًی کەًڵڵڵضاّی فبعؿڵڵڵیبى صەصا، کە كڵڵڵبپْع 
ەی گڵڵغد ّ ئەّ رڵڵباڵًکەعاًصەؿڵڵەاڵری ثەصەؿڵڵزەّە گڵڵغد، رەّاّی 

 كبًیبًی کْى کغص ّ ُەڵیْاؿیي.

لە صەعثبعی یەػصگْعصی یەکەهضا، گەّعە پیڵبّاًی "دیڵغە" ّەک 
 ّڵی صەعثڵڵڵبع صەؿزٌیلڵڵڵبى صەکڵڵڵغاى ّّ پیڵڵڵبّ هڵڵڵبلْ چبّؿڵڵڵب 

ّ ّاڵرڵی "ُبهڵڵبّەعاى"  لەؿڵەعصەهی "ًەّكڵیغّاى"صا عڵبعەثی صەڤەع
جەعصاعی ەى، ّەک کْێشبکبًی "دیغە" فەعهڵبًکە صەکبرە ّاڵری یەه

ّ ّكڵڵک ّ ثغیٌگەکڵڵبًی  صەعثڵڵبعی ؿبؿڵڵبًی ثڵڵّْى، ؿڵڵبعا ثڵڵێ ئڵڵبّ
ەثّْە، رب ؿْپبّؿبى ّ "ًەجضّرەُبهە" گغًگی ّ ًغر ّ ثبیی ّای ً

ی ّ صّّع لە هەعجڵی ژیڵبى ەّاًە ثکغێذ، لەثەع ّكڵکلەكکغی ثۆ ڕ
ٌەصعاّە، جڵڵگە لە کۆهەڵێڵڵک عڵڵبعەثی ثغؿڵڵی ّ عّّد ّ گغًگڵڵی پێڵڵ

ّەصی ًەصەکڵڵڵغا ّ عەجڵڵڵبز، ػیڵڵڵبرغ ًیلڵڵڵبًەیەکی صیڵڵڵکەی ریڵڵڵبصا 
یەسەی یەکزڵڵغ صەؿڵڵزْپەیْەؿڵڵزە لەؿڵڵەع گڵڵْێلێ ئڵڵبّ ّ رەڕایڵڵیەک 

ثي ّ ثیشەیڵضا، ئەگەع جڵێگە ّ  ثًّْە.. لەّ ؿڵبعا پڵبى ّ پڵۆڕّ ثڵێ
كڵڵْێٌێک رۆػێڵڵک هەعجڵڵی ژیڵڵبًی ریڵڵبصا ثڵڵب، یڵڵب لەژێڵڵغ صەؿڵڵەاڵری 

هبًضا ثڵّْە، یڵبى صەؿڵەاڵری ؿبؿڵبًی ئێڵغاى صەؿڵزی ثەؿڵەعصا ۆع
ەّ ؿڵڵڵەعصەهبًە كڵڵڵبعی "ریـڵڵڵفْى" کێلڵڵڵبّە.. رێکڵڵڵڕا عڵڵڵبعەثی ئ

اڵری ؿبؿڵڵبًیبى ثە کڵڵبثەی ئْهێڵڵض ّ ثڵڵْژاًەّە ەپڵڵبیزەسزی صەؿڵڵ
 ػاًیْە.

ّّ ثە صەعثبعی ؿبؿبًی عۆیلزّْى ّ ڕػۆع لە كبعیغاًی عبعەة 



 

ضۆرەّە ّەک "ئەعلڵڵی" کە ئیجٌْلمڵڵْرەیجە لە سْێٌڵڵُەڵجەؿڵڵزیبى 
کزبّی "اللڵعغ ّ اللڵعغا " ثەعگڵی یەکەهڵضا، ًڵبّی ُێٌڵبّە، ُڵی  
کەؿێک ثیغی لەّەی ًەکغصثڵّْیەّە عۆژگبعێڵک ثێڵزە پێلڵەّە ئەّ 
صەّڵەد ّ صەؿڵڵەاڵد ّ فەعهڵڵبًڕەّایەی لەژێڵڵغ ؿڵڵوی ئەؿڵڵێی ئەّ 

عصی کغێذ ّ ثەّ سبف ث ُْعصعبعەثە ثغؿی ّ عّّد ّ عەجبالًەصا 
ەاڵری زێ.. ُەع لەّ صّاصّایڵڵڵبًەی صەؿڵڵڵثەؿڵڵڵەع ثەعصەّە ًەُێڵڵڵڵ

ؿبؿڵڵڵبًیضا کۆهەڵگڵڵڵبی ئەّ صەؿڵڵڵەاڵرە صّّچڵڵڵبّی الّاػی پەعد ّ 
ّ  لە ثەعاًڵجەعصا ُێڵڵؼ ەکڵی هەعڵٌەّی ّ عۆدڵبًی ثڵڵّْ ثڵّْ، ثاڵّەی

ە صڵ ّ صەعًّّی ئەّ عبعەث ئبّەعی هەعٌەّی لەرْاًبیەکی ؿەعؿبه
ثەرْاًڵڵڵڵڵبرغ عیؼثەًڵڵڵڵڵضی ّ  ثغؿڵڵڵڵڵیبًەیضا عۆژ ثە عۆژ ثەُێؼرڵڵڵڵڵغ ّ
 .ُەهجەؿزەگی پزەّرغی ثەسۆّە صەصی..

 ؿبعاًلیٌبى

ّ لەّەڕگڵڵبی عەعەثـڵڵزبى جڵڵگە لە ثڕێڵڵک  ئڵڵبّّعگەی ثڵڵێ صّ
ەکبًی ئەّ ّاڵرە ًەثێڵذ، هەعجڵی ژیڵبًی ریڵبصا یلەثەعػی ّ ثْلەًضی

ە ّ عێگڵڵبی ػەّاعی ثبػعگڵڵبًی کە ًەصەثیٌڵڵغا جڵڵگە لە ثڕیڵڵک عێ ڵڵک
بصا صەکغا، ئەڵجەرە ثەكی سْاعەّەی ّّی ًیبػەّە ػیٌضەگبًی ریلەڕ

ئەّ صّعگەیە کە ثەكێکی ػۆعی چیڵبّ كڵبسبّی ثڵّْە ّەک ّاڵرڵی 
یەهەى ّ عەهبى، یب لە لێْاعەکبًی كبم ّ ًؼیکڵی صۆڵڵی عافیڵضەیي 

ًلیٌی ریبصا صەثیٌغا ثڕێک  بعەةعکە ثۆسۆی كبعۆچکەی ث ّْکی 
رێڵڵضەکغص كڵڵبعی صیڵڵکە کە لە عّّی ثبػعگڵڵبًیەّە سەڵکڵڵی عّّیڵڵبى 



 

 

ت، رڵڵڵبئیف ّ صەّهەرْلجەًڵڵڵضەز" کە ئەّ ّەک "هەکڵڵڵکە ّ یەؿڵڵڵغی
كڵڵبعاًە ثەؿڵڵەع عێ ڵڵکەّ عێگڵڵبی ثبػعگڵڵبًیەّە ثڵڵّْى، ئەگیٌڵڵب ئەّ 
صەكڵڵزە پڵڵبى ّ پڵڵۆع ّ لوڵڵبّییە لێڵڵغەّلەّ  ئبّێڵڵک لە ػەّیڵڵیەّە 

 ثًّْەرەّە. ەكبهبرەکەی لە صەّع کۆمْاڵثێذ دُەڵ

 کزڵغ ّیٌبًە ػۆعرڵغ ثەؿڵەع رڵباڵًی یەًلژیبًی ػۆعثەی ئەّ ؿبعا
پەالهبعصاًی صّّع ّ ًؼیڵک گڵْػەعاّە ّ یبؿڵب رەًِڵب ػۆع ّ ػەّد ّ 

 یغّ رباڵى ّ ثڕۆ ثّْەّ ثەؽ..ولك

رەًیلڵڵزێکضا سەڵڵڵکەکە عەفزڵڵبعی ّەدلڵڵیبًەیبى لە ئڵڵبّا چْاع 
پڵبعّّی صەهڵی یەکزڵغ فڕاًڵضًیبى ثەالّە کغصثّْە پیلەّ پەالهڵبعّ 

گەع لە ەثەکڵڵڵڵبعی صعّؿڵڵڵڵذ ّ ثەجێیڵڵڵڵبى صەػاًڵڵڵڵی، ئكڵڵڵڵیبّ ّ 
ّ ًبّ ثغاثي، جگە لە رباڵى ّ رڵۆڵە ْزبًەکبًضا ّەک ئبػا ّ لێِبرصاؿ

ّ كڵْڕّ ژى ّ كڵەعاّ ثەالّە ثیغێکڵی رغیڵبى لە  ّ كڵەڕ ؿەًضًەّە
بًیەد ّ ژیبًی ّ کغصاعی كبعؿز سْلیبصا ًەثّْەّ ثیغیبى لە عەفزبع

رەّە، ئەّەی لە سْلیبیبًڵڵضا ثڵڵّْە رەًِڵڵب ًێڵڵْ كڵڵبعەکبى ًەکڵڵغصّّە
كڵبعە ًؼیکەکڵبًی صەّعّثەعیڵبى ثڵّْەّ  رباڵى ّ چەپڵبّی یەکزڵغ ّ

 ثەؽ.

کیڵڵبى لە ؿڵڵبسزوبًێک ّەصەع "ئیجٌْلشەلڵڵضّى" صەڵیڵڵذ: "ثەعصێ
ەکبًیڵبى عاؿڵزە کْچکەی ژێڵغ لڵبػاى ّ ریبً ثیکەًە ؿڵێ صەُێٌب رب

صاعێکیڵڵڵبى لە ثٌوی ڵڵڵی ؿڵڵڵبسزوبًێک ّەصەع صەُێٌڵڵڵب رڵڵڵب ثڵڵڵیکەًە 
ّەًەثێڵڵذ صەّعّثەعی ًؼیکڵڵی ئەّ ُەؿڵڵًْی ژێڵڵغ عەكڵڵوبڵەکبًیبى 



 

برەّە ثە ًلیٌبًەی لە فەعُەًگ ّ ژیڵبًی ؿڵەعصەهبًەی ئەّ کڵاؿبع
صّّع ثڵڵّْ ثڵڵّْى، صّّ ئیوێغارڵڵْعیەری چەًڵڵض ؿڵڵەص ؿڵڵبڵەی عۆم ّ 

ەصیکغاثڵڵب لە پەڕی صەؿڵڵەاڵد ّ فەعُەًگڵی صەؿڵڵەاڵرێک ثئێڵغاى ثەّ
لەثەع ئەّەی  زەاڵرە ثڵڵڵّْە،جڵڵڵًّْی ئەّ صّّ صەؿڵڵڵثەعەکەرڵڵڵی ًؼیک

پەیْەؿزە كەڕّ هلوالًی لەًێْاى صّّ صەؿەاڵری ػلِێڵؼی ئێڵغاى ّ 
عّهضا ُەثّْە، صّّ ًیو ە صەؿەاڵریبى پێکِێٌبّە  غەؿڵبًیەکبى ّ 
دیغەی هەًبػیغەگ، غەؿبًیەکبى لە صاهێٌی ثبصیەی كڵبهضا صەژیڵبى 

 چبّؿڵب هەًڵبػیغەف ثە ، ی عّهییەکبى صەژهێغصعاى چبّؿبغّ ثە 
ەکڵڵبى لە لەڵەم صەصعاى. ّەًەثێڵڵذ صەؿڵڵەاڵری یاًیّ کْێشڵڵبی ئێغ

ئێڵڵغاى لەًڵڵبّ عەعەثەکبًڵڵضا رەًِڵڵب لە عێڵڵگەی  دیڵڵغەگّە ثّْثێڵڵذ، 
پەًبیڵبى رەّاّی صەؿەاڵرضاعاى ّ هلِۆعاًی ًبّ ؿڵبعای عەعەثـڵزبى 

ّاڵرڵی یەهەى لەؿڵەعصەهی  ٌبیە صەؿەاڵد ّ صەعثبعی ئێڵغاى، صەُێ
 صەثغا.ًەّكیغّاًضا لەژێغ چبّصێغی ئێغاًضا ثەڕێْە 

 دیغە

ئبهبژەی پێکڵغصّّە لەؿڵەعەربی ؿڵەصەی ّەک ثڕێک ؿەعچبّە 
یبى لە ؿڵڵڵّْصعڵڵڵبعەة ِەهی ػایٌڵڵڵضا ثڕێڵڵڵک لە عەكڵڵڵبیەعی ؿڵڵڵێ
رّْە ّ لە ثیبثبًەکڵبًی ی صەؿەاڵری ئەكکبًیبى ّەعگغكْفزەثبػاڕئب

ّّثڵڵبعی فْعارڵڵضا ثەػیڵڵْى، ّە ّعصە ّعصە كڵڵبعۆچکەّ عۆژئڵڵبّای ڕ
ثڵڵّْە، لە  1كڵڵبعی "دیڵڵغە" لەاڵیڵڵبى ؿڵڵبػاًضّّە کە گغًگەکەیڵڵبى

                                                                                                                
 یبًی صیغ ّ دەعەم Herlaثەػهبًی ؿغیبًی  -1



 

 

صاهێٌی ؿبعای عەعەثـزبًضا ثّْەّ ًؼیکی كڵبعی کڵْفەی ئێـڵزب.. 
ئبّّ ُەّای ؿبعاّ جۆگەّ عّّثبعی صەّعّثەعی فْعاد صەؿزی صاّە 

ًی رەهڵڵڵبدگیغی ًیلڵڵڵزەجێ ثڵڵڵّْى ّ ثڵڵڵۆ ػیٌڵڵڵضەگی ّ عبعەثەکڵڵڵب
یبى ؿڵّْصعی ئێغاًیڵبى ّّ لە فەعُەًگ ّ کەلزْ ًلیٌی کغصّّەكبع

کۆكڵڵڵکیبى ؿڵڵڵبػاًضّّە، ّەک کۆكڵڵڵکی ّەعگغرڵڵڵّْە ّ چەًڵڵڵضیي 
ٌْلشەلیفەگ، ُەعّەُڵب لە ج سەّعًەق ّ کۆكکی ؿێی ّ کۆكکی ئی

ٌی هەؿڵڵیذیەد ّ ثڕێکڵڵی یٌەّە ثڕێکیڵڵبى پەیڵڵڕەّی ئڵڵبییّّی ئڵڵبیڕ
رڵڵڵبک ّ رەعاک  ییبى ُەڵجڵڵڵژاعصّّە، ُەعّەُڵڵڵبؿڵڵڵّصیکەیڵڵڵبى هەجْ

ی کڵغصّّە ثڵۆ ًڵبّ ا صػەەڵکەّرّْە ّ لەّێڵڕبى ریبصا ُیسْێٌضەّاعی
 عبعەثـزبى.

یغەکبًی دیغە ثە صعّؿزی عۆكڵي ًەثڵّْەرەّە، ثەاڵم هێژّّی ه
 سڵن" ثڵًّْەەّ لە ریغەی "ثٌڵي ل عبعەةئەّەی عۆكٌە لە عەگەػی 
ی ی ئەّاى ثەعگڵغچبّؿڵبغى صاّى رب ثە بیّ كبُبًی ئێغاى یبعهەری

ؿڵڵەع كڵڵبعەکبًی  ًلڵڵیٌی عڵڵبعەة ثڵڵکەى ثڵڵۆكەعاًی ؿبعا لە رڵڵباڵى
بعا، لە ثڕێڵڵک ؿڵڵەعچبّەیضا ًڵڵبّی ئڵڵْهەعای دیڵڵغە، کە لێڵڵْاعی ؿڵڵ

ّ  کغاّى ئەگەعچڵی ُەڵەعسی كبُبًی ئێغاًی ثًّْە، یبصاكزُبّچە
 ثەاڵم ثە ثەڵگە صەژهێغصعێذ. ،ًەگًْجبّی ریبصایە

ثەًضە لێغەصا ًبعۆهە ًێْ ّعصەکبعی هێژّّی هیغەکبًی دیغەّە، 
کزڵڵبّە ثە کغصًی ئەم ّڵەهەًڵڵضثەاڵم کڵڵْعرەیەک لەّ هێڵڵژّّە ثڵڵۆ صە

 پێْیـذ صەػاًن.



 

 ثەًي لەسن

ثەپێڵڵی صاؿڵڵزبًەکبًی ًیڵڵْ سڵڵْصی عبعەثەکڵڵبى ّا صەعصەکەّێڵڵذ 
ە  عەهغّی کْڕی عْصەیگ ثڵّْەّ ًیەکەهیي هیغی ئەّ ػًجیغە هیغا

عاؿڵڵزەلیٌە هێڵڵژّّیەکەی ثەّعصی ًبصیڵڵبعە، صەعثڵڵبعەی "سڵڵْػەیوە 
ئەثڵڵغەف" رڵڵڵێکەڵ ثە ئەفـڵڵڵبًە کڵڵغاّە، گڵڵڵْایە ئەّ دڵڵڵْػەیوەیە 

ک لەّ صاؿڵزبًبًەی ّ صەّڵەرێکی فغاّاًی ُەثڵّْە. یەکێڵصەؿەاڵد 
ًکیلە لەریڵغەی گْایە لە یەکێک لە ثەػهی كەّاًەیضا کڵْڕێکی جڵْا

ْصەی، هەیگێڕثڵڵّْە ّ لەگەز "عەلڵڵبف"ی ەسڵڵن ثەًڵڵبّی عڵڵثەًڵڵي ل
ّەی ەسْكکی جْػەیوەیضا صەؿزیبى رێکەڵ کغصّّە، ّە عڵْصەی ئ

ػاًیْە هەدبڵە ثجێزە ُبّؿەعی عەلبف، ثڵۆیە عەلڵبف عێڵگەی ثڵۆ 
صاصەًێ کە رب ثزْاًێذ جڵْػەیوە ؿڵەعسۆف ثکڵب صاّای ُبّؿڵەعی 

ثێڵذ ّ لە عەلبكی لی ثکبد، جْػەیوە لەعّّی هەؿزیەّە عاػی صە
ُۆكیبعیضا لە گفزەی سۆی پەكیوبى صەثێزەّە، ثەاڵم کڵبع لە کڵبع 
رێڵڵێەڕی ثڵڵّْ، سەلڵڵیفە صاسلڵڵی ثەغڵڵضا ثڵڵّْ ثڵڵّْ ّە لەّ رڵڵێکەاڵّیە 
عەلبف کْڕێکی صەثێذ ّ ًبّی عەهغّی لڵێ صەًەى. ّە جڵْػەیوە 
لەالیەى "ػەثڵڵب " ًڵڵبّێکەّە کڵڵْژعاّە، ّە عەهڵڵغّی سْكڵڵکەػا لە 

کْژیڵڵذ ّ دیڵڵغە صەکڵڵبرە پڵڵبیزەسزی رڵڵۆڵەی سبڵۆیڵڵضا "ػەثڵڵب " صە
عی یەکەم ّ ّصەؿڵڵەاڵری گڵڵْایە ُڵڵبّ صەّعەی ؿڵڵەڵزەًەری كڵڵبپْ
ئەهغّلەیـڵی  چەًض كبیەکی صیکەی ؿبؿبًی ثّْە، صّای عەهڵغّ،

زەّە، گْایە لە ؿەص ؿبڵ ػیبرغ فەعهبًڕەّایی کْڕی جێگەی صەگغێ
چل ؿبڵ ثّْە  کغصّّە، ئەّە لە دەلیمەرەّە ثە صّّعە، لەعاؿزیضا



 

 

ثەعصێڵک ثەؿڵەع گڵۆڕەکەیەّە صۆػعاّەرەّە ؿەص ؿڵبڵ. رەسزەًەک 
"ًجزڵی" ًّْؿڵغاّە گْیڵبی پەیْەًڵضی پڵزەّی ئەّ ثڵّْە ثە سەری 

یەّە لەالیەى صەعثبعی ؿبؿبًی ًیضا...ُەعّەُبصەعثبعی ؿبؿب لەگەڵ
ێڵگەی ئەّەّە ّ رەّاّی عڵبعەثی ؿبعاًلڵیي لە ڕ پێکغاّ ثّْەثبّەڕ

کڵڵڵغصّّە، ثەصّای ئەّصا یەّە یبى ثە صەعثڵڵڵبعی ؿبؿڵڵڵبًیپەیْەًڵڵڵضی
ّەرەّە رڵب ًڵۆعە صێڵزە ؿڵەع ّچەًضیي کەؿڵی صیڵکە جڵێگەی گڵغص

ًْعوبًی کْڕی ئیوغّلەیؾ، کە ثە "ًْعوبًە کڵْیغ" ًڵبّصەثغا، ئەم 
ڕێژ ّ ثێ ئبهبى سْێٌرەک چبّە، رب سْا دەػی کغصثب رًْض سّْ ّ 

ثڵڵّْە، گڵڵْایە لەالیەى یەػصگڵڵْعصی یەکەهەّە لەصعّ لیوەرڵڵی ػۆعی 
ا ثڵڵڵبّە کە کۆكڵڵڵکی سەّەعًەق لەالیەى ئەم ًْعوڵڵڵبًە پێڵڵڵضعاّە، ّ

ّاّ کغصًڵی ئەّ کۆكڵکە، کْێغەّە صعّؿڵذ کڵغاّە، گڵْایە صّای رە
ضاى ثە هیعوڵڵڵبعەکەی کە ًڵڵڵبّی ًْعوڵڵڵبًە کڵڵڵْێغ لەثڵڵڵبری پبصاكڵڵڵزی

"ؿڵڵٌوبع"ە، لەؿڵڵەع ثڵڵبًی کۆكڵڵکەکەّە رڵڵْڕی صەصارە سڵڵْاعەّە ّ 
یڵڵڵکە رغ لەّ ثڵڵڵبثەرە ثڵڵڵۆ کەؿڵڵڵێکی ص صەیکْژیڵڵڵذ، رڵڵڵب کۆكڵڵڵکێکی

غ رەعکی صًّیب صەکب ّ کەكڵکۆڵ ّ ًەؿبػێٌێذ، گْایە ًْعوبًە کْێ
ُەڵڵڵضەگغ  ّ صەعّێلڵڵبًە ڕّّ لە صەعّ ؿڵڵبعا صەکڵڵبد ّ لە گڵڵبڵۆک 

ثە ئەفـڵڵبًە بى ئەّ ؿڵڵەعئەًجبهەی چبّؿڵڵبغٌبّیڵڵضا صەهغێڵڵذ.. گْه
ًّە عەفزڵبعی ؿڵەسذ ّ صژّاعی "ًْعوڵبى" صاصەًێي، ثەاڵم ئەّە ڕّ

ًیڵڵبًی لەگەز هەؿڵڵیذیەکبًضا ثڵڵۆ عەػاهەًڵڵضی "یەػصگڵڵْعص" ًەعم ّ 
غیق جبهەیبى ؿڵڵبػاًضّّە کە ًْعوڵڵبًە کڵڵْێًْاًڵڵضّّە، ئەّ ؿڵڵەعئەً

ی هەؿیذی رەعکی صًّیبی کڵغصّّە ثە صّای ئبییٌّەک عاُیجەکبًی 



 

ەم ئەّصا صەؿەاڵد صەکەّێڵزە صەؿڵزی هڵًْؼیغی کڵْڕی ًْعوڵبى، ئ
گْایە یەػصگْعص "ثەُغام"ی کڵْڕی ثەّ صەؿڵێێغێذ  هًْؼیغە ُەهبًە

 ّەعصەی ؿْاعکبعی ّ عەػهی ثکبد.رب پەع

صّای هغصًی یەػصگْعص، گْایە سەڵکبًێک عاػی ًەثًّْە ثەُڵغام 
یە جڵڵڵێگەی ثڵڵڵبّکی ثگڵڵڵغێزەّە، هڵڵڵًْؼیغ ثڵڵڵۆی کۆكڵڵڵبّە رْاًیڵڵڵْ

  ًێْاى ثەُڵغام ّ عّهیەکبًڵضا ەڕفەعهبًڕەّایی ث ەؿێیٌێذ ّ لە ك
هڵڵًْؼیغ ًەسلڵڵێکی ثەعثڵڵاڵّی ُەثڵڵّْە ثڵڵۆ ؿڵڵەعکەّرٌی ثەُڵڵغام، 

هًْؼیغەیڵڵڵضا چەًڵڵڵضیي کەؿڵڵڵی صیڵڵڵکە فەعهبڕەّاییڵڵڵبى  ثەصّای ئەّ
کڵڵغصّّە، رڵڵب ًڵڵْعەی ُڵڵبرْەرە ؿڵڵەع "هڵڵًْؼیغ هبئْلـڵڵەهب" کە لە 

ّ ثە رْاًڵڵڵبرغ ثڵڵڵّْە، کە  رغّرەّاّی هیغەکڵڵڵبًی "دیڵڵڵغە" لێِڵڵڵبرْ
ُڵڵڵڵبّصەهی لْثڵڵڵڵبص ّ ًەّكڵڵڵڵێغّاى ثڵڵڵڵّْە، لە ؿڵڵڵڵەعصەهی ئەّصا 

ُەع لەّ  ُەعّەُڵبجەؿڵەع "یەهەى"صا صەگڵغى، یەکبى صەؿزدەثەكی
زە ێڵڵ"لْثڵڵبص" صەث ضا ثڵڵّْە ثڵڵبػاڕی کۆهەڵگڵڵبی ئێڵڵغاى ّلۆًبغەیڵڵ

هڵڵڵڵًْؼیغ ّەک ػۆعثەی فەعهبًڵڵڵڵضە  ئڵڵڵڵبییٌی هەػصەک،پەیڵڵڵڵڕەّی 
لەّ  ی هەػصەک عاّەؿڵڵزبّە، ئڵڵبییًٌبؿڵڵغاّەکبًی ئەّکڵڵبرە صژ ثە 

ە هێژصا صّژهٌڵبیەری ثیگغەّ ثەعصەیەصا فەعهبًڕەّایبًی "کٌضە" کە ل
یضا ُەثّْ، ّە لە لْثبصەّە صەؿەاڵرضاعاًی "دیغە" ؿەسزیبى لەگەڵ

کغصّّەرە ئەهیغی "دیغە" ًؼیک ثًّْەرەّەّ لْثبص "دبعؽ کٌضی" 
ّ رْاًیڵڵْیە هڵڵًْؼیغ لە دیڵڵغە ّەصەعًێڵڵذ، ئەگەعچڵڵی هڵڵًْؼیغ صّای 

ؿڵڵڵەع صەؿڵڵڵەاڵری سڵڵڵڵۆی، ثەاڵم ًی لْثڵڵڵبص گەڕایەّە ّلەًڵڵڵبّچْ
کڵڵڵبعێکی ّای کغصثڵڵڵّْە کە هڵڵڵًْؼیغ ثبػاڕی هەػصەکیڵڵڵبى ئبكڵڵڵْفزە



 

 

د ّ صەؿڵڵەاڵری جڵڵبعاًی ثەصەؿڵڵذ ثِێٌێڵڵزەّە، ثە رْاًێڵڵذ صەّڵەًە
صّای ئەّصا عەهغّی کْڕی هڵًْؼیغ جڵێگەی صەگڵغێزەّە کە ػۆعرڵغ 

ٌض"، گْایە ػۆع فلەثبػ ثەًبّی صایکیەّە ًبّ صەثغا "عْهغّ کْڕی ُ
ەّكڵڵڵڵذ ثڵڵڵڵّْە، لەالیەى عڵڵڵڵْهغّی کڵڵڵڵْڕی ّ لەسڵڵڵڵۆعاػی ّ ثەصڕ

ًە ثەؿەع کەلـْهەّە کْژعاّە.. صاؿزبًی عّّثەعّّ ثًّْی ئەّ صّّا
ػهبًەّە صەم ثە صەم صەگێغایەّە، ثە صّای ئەّصا ثغاکبًی عەهڵغّی 

ۆعە یەک فەعهبًڕەّاییڵبى کڵغصّّە، رڵب ًڵ کْڕی ٌُض، یەک لە صّای
ًڵڵبّ ُڵڵبرّْەرە ؿڵڵەع ًْعوڵڵبًی کڵڵْڕی هڵڵًْؼیغ، کە ثە ئەثْلڵڵبثْؽ 

صەثغا، گْایە ُڵبّ صەّعەی كڵبُی ُڵْعهؼی چڵْاعەم ّ سْؿڵغەّی 
 یغًلیٌی دیغە، چبّلێکەعیەکی صەعثڵبعپەعّێؼ ثّْە، ّە کۆكکی ه

 ّ صەؿەاڵری ؿبؿبًیبى ثّْە...

صەڵڵڵێي، کە ثڵڵبّکی "ًْعوڵڵبى" هڵڵغصّّە، كڵڵبی ئێڵڵغاى ُڵڵْعهؼی 
چْاعەم صعەًگبًێک فەعهڵبًی فەعهڵبًڕەّایی ثڵۆ ًْعوڵبى ًڵبعصّّە، 
ئەّیڵڵڵق ئەگەع ثە رەلەلڵڵڵال ّ کۆكلڵڵڵی "عڵڵڵْصەی کڵڵڵْڕی ػەیڵڵڵض" 

فەعهڵڵبًە ًەصەًێڵڵغصعا، ّایە، کە صڵـڵڵۆػی ًْعوڵڵبى ثڵڵّْە، ئەّ ًْەثڵڵ
ّعصە ّعصە صەّڵەد ّ صەؿڵڵەاڵری صەچەؿڵڵێێٌێذ ّ ئیزڵڵغ ئەّەًڵڵضە 

گْێی صەسڵبد ّ صەکەّێڵزە گْهڵبًەّە. ّ پلز گْ  ثە عْصەی ًبصا
ثەاڵم ػەیضی کْڕی  م عْصەی ػیٌضاًی صەکب ّ صەیکْژێذ،ؿەعئەًجب

عْصەی، ّا ثبّە ػەیڵض سڵۆی لە ًْعوڵبى ًؼیڵک صەکڵبرەّە ّ صّای 
ە ًْعوڵڵبى صەکڵڵبد، ًڵڵبهەیەک ثٌّْؿڵڵیذ ثڵڵۆ كڵڵبی صاّا لهڵڵبّەیەک 

 ّکی لە صەعثبعی كبصا ثگڵغێزەّە. ئێغاى "سْؿغەّ" رب جێگەکەی ثب



 

ػەیڵڵض صەڕّاّ لە صەعثڵڵبعی كڵڵبصا ّەک ًّْؿڵڵەع جڵڵێگەی ثڵڵبّکی 
ێڵذ رڵب رڵۆڵەی ثڵبّکی لە زەّە ّ ژیغاًە ثەصّای ُەلضا صەگەڕصەگغێ

 ًْعوبى ثکبرەّە..

لە ئبػیؼەکڵبًی، یەکێڵک ِێٌڵبى ثڵۆ سْؿغەّ کەّرە سەیڵبڵی ژً 
ؼاًڵڵی ّ ثە عەعػی كڵڵبی گەیبًڵڵض، کە ًْعوڵڵبى ػەیڵڵض ئەّەی ثەُەل

سْكکێکی گەلێک كبیـزە ّ ًبػصاعی ُەیە الیەلی ئەم كبػاصەیە، 
اػی ًبثێڵذ ّ ئەّ ًەصاًە ەیؼاًڵی ًْعوڵبى ثەّ صاّاّ رەلەثە ڕػەیض ص

صەثێڵڵزە ُڵڵۆی ئڵڵبڵۆػی سْؿڵڵغەّ، کە ّەاڵهڵڵی ًْعوڵڵبًی گەیبًڵڵضە 
بڵۆػیڵڵضا گڵڵڕی رێجەعثڵڵّْ، ثەاڵم ّەصەعی ًەسـڵڵذ، سْؿڵڵغەّ لە ئ

ػیٌڵڵضاًی صا  لەصّای هڵڵبّەیەک ًڵڵبعصی ثەصّای ًْعوبًڵڵضا ّ فەعهڵڵبًی
 ثکەى ّ ثیشەًە ژیغ پب ّ پلی فیلەّە...

ثەّ كێْە ًْعوبى لەًبّ صەثغێذ ّ ػەیڵضیق صەگڵبرە ئڵبعەػّّی 
رۆڵەؿڵڵەًضًەّەی سڵڵۆیەّە. ثەصّای کْكڵڵزٌی ًْعوبًڵڵضا، ئیڵڵضی لە 

ەسن" کەؿێک ثەهیغ صاًەًغاّە، هیغًلڵیٌی "دیڵغە" لە ثٌەهبڵەی "ل
ّە ەیعاؿڵڵڵزەّسۆ دیڵڵڵغە لەالیەى صەؿڵڵڵەاڵری ؿبؿڵڵڵبًی ّْەًڵڵڵبّچ

ثەڕێْەصەثغا رب ئەّ صەهەی سبلضی کْڕی ّەلیڵض دیڵغە صەگغێڵذ ّ 
ەیڵڵبى لێضەؿڵڵزێٌێذ ّ لە رڵڵباڵى صەپڵڵبعێؼعێي. ئیزڵڵغ ّعصە ّعصە جەػی

جًّْی کڵْفە ەثّْ فەعاهۆف صەکڵغا ّ صّای صعّؿڵزًبّی دیغە رب ص
 عۆژ ثە عۆژ كێْەی كبعی ثەسۆّە گغرّْە.

ئەّی عًّّە "دیغە" ّ صەؿڵەاڵری دیڵغە ثەعثەؿڵزێک ثڵّْە لە 



 

 

پەالهڵڵبعی ؿبعاًلڵڵیٌەکبًی عبعەثـڵڵزبى، کە ئەّ هیغًلڵڵیٌە لەًڵڵبّ 
چڵڵّْە لە ًێڵڵْاى ؿڵڵبعای عەعەثـڵڵزبى ّ "ریـڵڵفْى"ی پڵڵبیزەسزی 

 ؿبؿبًیضا ّەک ُێؼ ُی  ثەعثەؿزێک ًەثّْە.

 

 ُبهبّەعاى

ّاڵرڵڵڵی یەهەى ثە سْكڵڵڵجەسزغیي جڵڵڵێگە ّ كڵڵڵْێٌی صّعگەی 
ؿەاڵرضاعاًی جیِبى کۆكڵبّى عەعەثـزبى صەژهێغصعێذ ّ ػۆعثەی صە

ەؿڵڵەعصا ثگڵڵغى، لە ئەفـڵڵبًەکبًی ئێغاًیڵڵضا ئەّ ّاڵرە ثە صەؿڵڵزی ث
اثە، ؿڵّْص ُبهبّەعاىگ ًبّثغاّە، صاؿزبًی عیلمی ًیڵْاى کڵبّؽ ّ 

بؿڵکغاّە. کە کڵبّؽ لە لە كبًبهەی فیغصەّؿڵیضا ثە ػەعافەرەّە ث
جّْى ّ كۆعكڵڵی اًڵڵضا عػگڵڵبعی صەثێڵڵذ ّ ُەّاڵڵڵی یڵڵبسیهبػیٌضەع

صەگەیەًێڵزە عبعەثەکبًی ُبهبّەعاًی پێضەگب ّ صعەًگ ًبکڵبّ سڵۆی 
ّّصەصاّ ؿڵڵڵڵْپبی ْاًڵڵڵڵضا ڕّ كڵڵڵڵەڕیکی سڵڵڵڵْێٌیي لەًێ ئەّ ّاڵرە

ّ كبی ئەّ ّاڵرە صەؿذ ثە صاهێٌی ئبكزەّایی  ُبهبّەعاى ًەكکێي
یەکجبع جْاى ّ كۆر ّ كەًگی صەثێ ثەًبّی صەثێذ.. كب ک ێکی 

اثە صەثێڵذ ّ سْاؿڵزگبعی ؿڵّْصاثە"، کڵبّؽ كڵب، عبكڵمی ؿّْص"
صەکبد، ثەاڵم كبی ُبهبّەعاى ؿەعەرب ثەّ پەیْەًضیە عاػی ًبثێڵذ 
ّ ؿڵڵڵەعئەًجبم لە عّّی ًبچڵڵڵبعیەّە عەػاهەًڵڵڵضی ًیلڵڵڵبى صەصاد، 
ُەفڵڵڵڵڵزەیەک صّای ئەّ پەیْەًڵڵڵڵڵضیە كڵڵڵڵڵبی ُبهڵڵڵڵڵبّەعاى كڵڵڵڵڵبّ 

کبًی صاّەد صەکڵڵڵبّ ثە پالًێکڵڵڵی صاڕێڵڵڵژعاّە ُەهّْیڵڵڵبى فەعهبًڵڵڵضە



 

 ػیٌضاًی صەکبد.

اثە، ئەّ کڵبعە ًڵبهەعصاًەی ثڵبّکی لەال ًبپەؿڵەًض صەثیڵذ ؿّْص
هێغصەکەیضا صەڕّارە ػیٌضاًەّە، لە ئێغاًضا ئبكڵْفزەگی ثڵاڵّ  لەگەڵ

هڵبعی لەّ ُەعایە ّەعصەگغیڵذ ّ پەال ؿڵّْصصەثێزەّە ّ ئەفغاؿیبّ 
هیلڵڵە عۆؿڵڵزەم ثەعاًڵڵجەعی عاصەّەؿڵڵزێذ ّ ئێڵڵغاى صەصاد، ّەک ُە

ّّ ثە ّاڵرڵڵی كڵڵزی صەثێڵڵذ ّ ڕەّ صەم ؿڵڵْاعی کەّ ئ اّی صەًڵڵبڕ
ەکبى یُبهبّەعاى ّەڕی صەکەّێذ ثۆ ئبػاصکغصًی کبّؽ كب، یەهەًی

ّ  بى ثڵڵۆ ّاڵرڵڵی هیـڵڵغ ّ ثەعثەعؿڵڵزبى صعێژکڵڵغصیڵڵصەؿڵڵزی یبعهەری
ا، ّّصەصبّی ڕسْێٌڵُبرٌە ُبًبیبًەّە، صیـڵبى لە ًێْاًڵضا كڵەڕێکی 

ًوبیبى ثّْە، پەًڵبی  ڕۆؿزەمكبی ُبهبّەعاى ػاًی ّا ؿەعکەّرٌی 
ؿڵەع ئبكڵزی ّ کڵبّؽ كڵب ّ فەعهبًڵضەکبًی ئڵبػاص کڵغص ّ ثغصەّە 

ُێٌڵب، لەم  ئێغاىاثەی لەًێْ رەسزی ػێڕیٌضا ثەعەّ ؿّْصکبّؽ كب 
اى گڵۆڕاّەرە ؿڵەع ُبهڵبّەعاى، ثڕێڵک لە صاؿزبًەیضا ًبّی دەهڵیەع

الّایە کە سْؿڵڵڵغەّ ئەًەّكڵڵڵیغّاى کە لێؼاًڵڵڵبى ئەم صاؿڵڵڵزبًەیبى 
زڵڵڵبّی سْصایٌبهەیڵڵڵضا ەالهڵڵڵبعی ّاڵرڵڵڵی دەثەكڵڵڵەی صاّەّ لە کپ
لێکڵڵڵغاّە، ثەاڵم لە  ّ ئەفـڵڵڵبًە ثبؿڵڵڵی ەیەکی ئەؿڵڵڵزْڕكڵڵڵێْەثە

ێڵڵک لەهێڵڵژ سْؿڵڵغەّ ئەًەّكڵڵیغەّاًضا صەّڵەد ّ دەلیمەرڵڵضا گەل
لەّاڵرڵڵی ُبهبّەعاًڵڵضا فەعهبًڕەّاییڵڵبى کڵڵغصّّە،  ئێڵڵغاىصەؿڵڵەاڵری 

ُەسبهەًلڵڵیبًضا صەؿڵڵەاڵری ئێڵڵغاى ثەؿڵڵەع یەهەى ّ لەؿڵڵەعصەهی 
ی عەعەثـڵڵزبًضا هڵڵْدکەم ثڵڵّْە ّ ثڵڵبكّْعی ّ ڵدەثەكڵڵە ّ ؿڵڵْهب

 ثبجیبى ثە ئێغاى صاّە.



 

 

 كبکبًی دەهیەع

ُەڵٌەگغە، ّاڵرڵڵی یەهەى پڵڵڕ سێڵڵغ ّ ثەعەکەرزڵڵغیي ئەّە دبكڵڵب
بى ًبّی عەعەثـزبًی ەکییًْبًی ،ەەعی صّعگەی عەعەثـزبى ثّْڤصە

ێڵڵک جْگغافیڵڵبی یەهەى گەلّە، هەّلیعیەرڵڵی ٌڵڵبسۆكڵڵجەسزیبى لێ
گغًگ ّ كیبّ ثّْە ثۆ ثبػعگبًی ًێْاى عۆژئبّا ّ عۆژُەاڵد، گغًگی 

ؿی ُیٌضیْ کەًبعەکبًی ّاڵری یەهەى ثڵۆ ّصەعیبی ؿّْع ّ ئْلیبًْ
اًی ئەّکڵڵبرە ثڵڵّْە، ّەک ئەّ هەثەؿڵڵزی ثە ثەعچڵڵبّی رەهبدکڵڵبع

ـڵەعایی ّ ۆەی ثڵّْەرە ُڵۆی صاؿزبًم. ُەع ئەّ گغًگیڵئێغاى ّ عۆ
ّ ثەّكڵڵڵەّە کڵڵڵی ئەفـڵڵڵبًە ئڵڵڵبهێؼ. لەًیڵڵڵْ عبعەثەکبًڵڵڵضا ێچیغۆک

ًەیڵڵبًزْاًیْە صەؿڵڵەاڵد ّ فەعُەًگڵڵی ئێغاًڵڵی ًەثیٌڵڵغاّ صاًڵڵێي. لەّ 
صاؿزبًبًەیضا ُبرّْە گْایە یەکێک لە كبکبًی دەهیغەکڵبى ثەًڵبّی 

كڵڵڵڵەّە ّ ثەّە گ ّاڵرڵڵڵڵی ئێغاًڵڵڵڵی صاگیغکڵڵڵڵغصّّە كڵڵڵڵوغ ثەععەف
ى گڵڵْػەعاّەّ ّاڵرڵڵی ؿڵڵەعؼ ّ ّّثڵڵبعی جەیذڵڵْعاًەّەؿڵڵزبّە لە ڕ

ؿەهەعلەًضیلڵڵڵی صاگیغکڵڵڵغصّّە، ّە ًڵڵڵبّی ؿڵڵڵەهەعلەًض لەًڵڵڵبّی 
كڵڵوغکٌضەّە ُڵڵبرّْە، ُەعّەُڵڵب ًڵڵبّی كڵڵبیەکی صیکەیڵڵبى صەثەى 

رە ؿیـڵڵزبى ّ سْعاؿڵڵبى، کە ّیلڵڵزْثەًڵڵبّی  هلکڵڵی کڵڵغةگ کە گە
صاؿڵزبًبًە ی ئبگغپەعؿزی ثّْە.. ثۆسۆی لەّ جۆعە ئبییٌەّی پەیڕ
 ًێْاى ئێغاى ّ ُبهبّەعاى صەکبد. هۆعی پەیْەًضیپەًجە

 

 



 

 کێجڕکێی ثبػعگبًی

یەکبًضا كڵەڕی ًێڵْاى ئێڵغاى ّ صّایی صەؿڵەاڵری ؿبؿڵبًیلە صّا
گڵبی ئێغاًڵضا ی لە کۆهەڵئڵبییٌم پەعەی ؿەًضّّە ّ صّّثەعەکڵی عۆ

م ّ دەثەكڵڵە لەّ ثّْثڵڵّْە ُڵڵۆی ئبكڵڵْفزەثبػاڕی، صەؿڵڵەاڵری عۆ
ەرە ًێڵْ ّسـڵزْیبى ّەعگغرڵّْە ّ صەؿڵزیبى ؿڵّْصئبكڵْفزەگیبًە 

کبعّثڵڵڵبعی ّاڵرڵڵڵی یەهەى، ئەّ رەهبدڵڵڵبًە لەهێڵڵڵژصا ُەع ُەثڵڵڵّْ، 
ەکبى ُەهیلڵڵڵە چبّیڵڵڵبى لە صاگیغصًڵڵڵی یەهەى ثڵڵڵّْە ّ یدەثەكڵڵڵی

ەّی ّى ّ صەؿڵڵەاڵرضاعاًی یەهەى کە پەیڵڵڕپەیْەؿڵڵزە ثڵڵۆی کۆكڵڵب
ئێڵڵغاى ثڵڵًّْە لە ػۆع کڵڵبری صژّاعیڵڵضا صاّای یبعهەریڵڵبى لە ئێڵڵغاى 

ی ئڵڵڵبییٌثڵڵڵًّْی ێڵڵڵبعێؼى، لەثەعە رڵڵڵب لەّ رەهبدڵڵڵبًە ثیبًکڵڵڵغصّّ
رەّاّی رْاًڵڵبّە ەکڵڵبى ثە یهیۆهەؿڵڵیذیەد لەّاڵرڵڵی دەثەكڵڵەصا ع

ەکبى یەهەًیڵبى صاگیڵغ کڵغصّّە ّ یدەثەكییبى صاّى، ثەاڵم ییبعهەر
یەهەًیەکبًضا عێککەّرّْى ّ یەهەًیبى جێِێالّە،  لەگەڵکبهضا بلە ئ

كڵبی بى ثەؿڵزّْە یەکبى عێگبی ثبػعگبًییثەاڵم کە صّّثبعە یەهەًی
دەثەكڵڵە لەكڵڵکغێکی گەّعە ّ گڵڵغاى صەًێڵڵغێزە ؿڵڵەع یەهەى ّە 
ُبّڕای ئەّ لەكکغە چەًڵضیي لەكڵەی هەؿیذیلڵی لە یەهەًڵضا ثە 

 ی هەؿیذیەّە ؿەعگەعم صەثي..ئبییٌثاڵّکغصًەّەی 

 

 



 

 

 سضّصْیبعاًی ئ

لەم ثەكەیضا كبی ُبهڵبّەعاى "ػًّەّاؽ" ُێٌڵضە عق ّ کیڵٌەی 
ُەڵجژاعصّّە ّ لە هەؿڵیذیەد ی یەُْصی ئبییٌلە دەثەكیبى ثّْە 

صّّعکەّرڵڵۆرەّە، ئەّ كڵڵبیە لە صەّعەی كڵڵبی "فیڵڵغّػ یەػصگڵڵْعص" 
 كڵڵڵب ػًّەّاؽ" ُڵڵڵبى صەصەى کە پەالهڵڵڵبعیثڵڵڵّْە، یەُْصیەکڵڵڵبى "

هەؿیذیەد ّ کلیـب "ًجغاى" ثضاد، کە لەّێغا ػۆعثەیبى پەیڕەّاًی 
ثڵڵًّْە ّ ئڵڵبگغ لە کەًیـڵڵەکبى ثەعصەصاّ ثیـڵڵذ ُەػاع هەؿڵڵیذیق 

سڵڵۆی رەّاّی ئٌجیلەکڵڵبًیق صەؿڵڵْرێٌێذ، عاُجێکڵڵی  صەکْژێڵڵذ ّ
م ّ صاصسڵڵْاُی صەگەیەًێڵڵزە عەعػی ۆصەگەیەًێڵڵزە الی لەیـڵڵەعی ع

ێڵڵک لە لە ّەاڵهیڵڵضا صەڵێڵڵذ: ئەّ ّاڵرە گەللەیـڵڵەع.. لەیـڵڵەعیق 
هڵڵٌەّە صّّعە، ثەاڵم لە دەثەكڵڵڵەّە ػۆع ًڵڵڵؼیکە، ًبهەیەکڵڵڵذ ثڵڵڵۆ 

ُەعّا  صەًّْؿن ثۆ كبی دەثەكە ّ ثیگەیەًە سؼهەری.. "کەكیق
صەکب، كبی دەثەكە لە ربّصا صەؿڵذ ثە گغیڵبى صەکڵب ّ ػیڵبرغ لە 
دەفزب ُەػاع جەًگڵبّەع عێڵک صەسڵبّ فەعهبًڵضەیی ئەّ لەكڵکغەف 

غێزە کەؿێک ثەًڵبّی "ئەعیڵبد" كڵەڕ ڕّّصەصاد "ػًّەّاؽ" صەؿێێ
 صەًغێذ ّ سۆی لە صەعیبصا صەسٌکێٌێذ.ڕاّ

یڵبى دبكڵب ئەّەئەم صاؿزبًە ػۆعرغ لە ئەفـبًە صەچێڵذ، ثەاڵم 
ەکبى ُەهیلە یپبعاؿزٌی هەؿیذیّهەکبى ثە ثەُبًەی ُەڵٌەگغە، ڕ

لەّالكڵەّە  ًضاّە رڵب پەالهڵبعی یەهەى ثڵضەى، ُبەکبًیبى یدەثەكی
 ّ پلزی ئەّالیبى کغصّّە.  صەؿەاڵری ؿبؿبًی پەًب



 

ێک ثۆ سەڵکڵی یەهەى لەالیەى دەثەكیەکبًەّە گەل صاگیغکغصًی
 لەگەڵەیڵڵبى رْاًڵڵبّە هبهەڵ ەّاّ ثڵڵّْەّ ثەّپەڕییەهەى ثەگڵڵغاى ر

سەڵکیضا کڵغصّەّ سۆیڵبى ثە سڵبّەًی ؿڵەعّهبڵ ّ ژى ّ هٌڵضاڵیبى 
ػاًیڵڵْە.. کڵڵبثغایەک ثەًڵڵبّی  ػّجەصەىگ کەّرە هلوالًڵڵێ ثەعاًڵڵجەع 

ـڵەع ّ ەکەّد، ئەّیلی لە صەعیبصا سۆی ثێەکبى ّ ؿەعًیدەثەكی
 كْێي کغص.

 ّّصەصاّ كڵەڕبّە صّّثەعەکی لەًڵبّ دەثەكڵیبًضا ڕػۆعی ًەکیل
لەًێْاى صّّ صەؿزەصا، یەکێکیبى ثە فەعهبًضەیی "ئەعیبد" ّ ئەّی 
رغیڵبى ثە ؿڵڵەعۆکبیەری "ئەثڵڵغەُە".. ئەثڵڵغەُە پێلڵڵٌیبع صەکڵڵبد ّ 
صەڵێذ: "ئێوە صّّ لەكکغ ثۆ ثە کْكذ ثضەیي، ّەعە ثب هي ّ رڵۆ 

ُەع کبهوبى ؿەعکەّریي صّّثەعەکڵی صّّ کەؿە ثکەّیٌە كەڕەّەّ 
 صەثڕێزەّە.

ەیضا ئەثڵڵڵغەُە ئەعیڵڵڵبد صەکْژیڵڵڵذ ّ ّ كڵڵڵەڕُەعّا صەکەى، لە
رەّاّی لەكڵڵکغ لە صەّعی ئەثڵڵغەُە کڵڵۆصەثٌەّە.. ًەجبكڵڵی كڵڵبی 

بى لەّ یبسی ثًّْەی ئەثڵغەُەیە صڵگڵغاى ّ ئبڵۆػصەثێڵذ، یدەثەكی
سڵبکی ئەّ ّاڵرە پبهڵبز ثڵکەم ّ سڵْێٌی  ؿْێٌض صەسڵْاد صەثێڵذ

 ێژم، ًبّچەّاًی ثە ئبگغ ثـْرێٌن..ئەثغەُەف ثڕ

ثڵڵغەُە ؿڵڵْێٌضەکەی ًەجبكڵڵی ئەًجڵڵبم ثڵڵضعێذ، ئەثڵڵۆ ئەّەی 
ی ؿڵڵەعی ّ ّەلەیەک لەهڵڵْكڵڵەیەک لە سڵڵْێٌی سڵڵۆی ّ ثڵڵًّْكْ

سۆڵی ّاڵری یەهەى صەًێغێزە سڵؼهەد ًەجبكڵی ّ ریبیڵضا صەڵیڵذ: 



 

 

"هڵڵي ثەًڵڵضەیەکن لە ثەًڵڵضەکبًی جەًبثڵڵذ، "ئەعثڵڵبد"یق ّەک هڵڵي 
فەعهبًی جەًبثڵذ هڵي ّ ثەًضەی جەًبثذ ثّْە، لەؿەع ئەًجبهضاًی 

ن سڵْێٌّهە جەًبثذ ؿْێٌضد سْاعصّّە ْثە كەڕ ُبریي، ثیـزئەّ 
ی ؿڵڵەعم ثـڵڵْرێٌی ّ سڵڵبک ّ سڵڵۆڵی ئەم ّاڵرەف ّثڕێڵڵژی ّ هڵڵْ

ی ّثڵۆ ئەًجبهڵضاًی ؿڵْیٌضی جەًبثڵذ هڵْ ثشەیزە ژێڵغ پڵبرەّە، ّا
ؿڵڵەعم ّ سڵڵْێٌی لەكڵڵن ّ سڵڵۆڵی ئەم ّاڵرەم ًڵڵبعصە سؼهەرڵڵذ، 

 ًەجبكی کە ّعصەکبعی ئەثغەُە صەثیٌێ لێی سۆف صەثێذ.

 

 سبّەى فیلەکبى

ەکبى صەؿڵزیبى ثەؿڵەع یەهەًڵضا گڵغد، یلەّ صەهەی ّا دەثەكی
یەکڵڵبًەّە ثەؿڵڵەعصاعی ّەُڵڵغػ لەّێڵڵغا رڵڵب ئەّکڵڵبرەی لەالیەى ئێغاًی

دەفزڵبّ صّّ ؿڵبڵی کیلڵبّە، گڵْایە ی ؿڵەعچبّەکبى ڕاًّغاى ثەپێ
ئغیبًی دەثەكی ثیـذ ؿبڵ فەعهبًی کغصّّە، ئەثڵغەُەف ثیـڵذ 

یەکـڵْم دەڤڵضە ؿڵبڵ ّ ثەصّای ئەّصا ّ ؿێ ؿبڵ، ثەصّای ئەّصا 
ّق صّاػصە ؿڵڵبڵ كڵڵبُی ّکڵڵْڕێکی صی ئەثڵڵغەُە ثەًڵڵبّی هەؿڵڵغ

 کغصّّە.

یـڵەیەکی ًی هەؿیذیەد ثاڵّثکبرەّە کەئبییٌئەثغەُە صەکۆكب 
لە ؿەًعبصا صعّؿزکغصّّە، لە هێڵژصا ّەک ئەّە ًەثیٌڵغاّە ّ ًڵبّی 
"للڵڵیؾ"ی لێٌڵڵبّە ّ کەّرە ئەّ ثیڵڵغەّە عڵڵبعەة ًبچڵڵبع ثکڵڵبد رڵڵب 



 

کەًیـڵەیە ثڵکەى ػۆع کۆكڵب  ّصەؿذ لە کەعجە ُەڵگڵغى ّ عّّ لە
ؿەعًەکەّد، رب کەّرە ثیغی ُێغف کڵغصى ّ ّیغاًکغصًڵی کڵبثەّە، 

ؿْاعی فیڵل ثەعەّ ّێغاًکغصًڵی ثە لەكکغێکی گەعّە ّ گغاًەّە ثە 
 کبثە ثەعێکەّد.

ە لە لْعئبًی پیغۆػصا ئبهبژەی ثۆ کڵغاّە ّ گڵْایە لە ڕّّصاّئەّ 
ّەرە صًّیبّە، ّا ثبّە ئەثغەُە ْپەیبهجەعی سْصا ُبرُەهبى ؿبڵضا 

 لەّ لەكکغکێلیەیضا کْژعاّە یب هغصّّە..

ی ئڵبییٌلەكکغکێلیەی رەًِب لەثەع عکەثەعایەری  ّّا ػاًغاّە ئە
ەکەی کبعّثڵڵبعی ثبػعگڵڵبًی ّ یًەثڵڵّْە، ثەڵکڵڵی ُۆکڵڵبعی ؿڵڵەعەکی

لەًبّثغصًی پێگەی ثبػعگبًی هەککە ثڵّْە کە لْعەیلڵیەکبى صژ ثە 
دەثەكیەکبى پەیْەؿزە لە رەلەلڵالصا ثڵًّْە رڵب پڵێگەی ثبػعگڵبًی 
ؿڵڵڵەًعب ّ عێڵڵڵگەی ثبػعگڵڵڵبًی ًیڵڵڵْاًی عۆژئڵڵڵبّا ّ ُیٌضّؿڵڵڵزبى ثە 

ّە ؿەعکەّرٌی ثبػعگڵبًی ؿڵەًعب لەژێڵغ چڵبّصێغی صەؿزەّە ثگغى 
ّ ػیڵبًی صەؿڵەاڵری دیڵغەّ ُەعّەُڵب  دەثەكیەکبًضا هبیەی ػەعەع

 ەکبى ثّْە..یئێغاًی

ػ ثّْە، ّە لەكکغکێلڵی 352یە ؿبڵی فیل سبڵی گغًگ لەّەصا
ّّیڵضاّە، ڕػ 354رڵب  352ەکبى ثۆ ؿڵەع یەهەى لە ؿڵباڵًی یئێغاًی

ثێڵڵڵڵذ، ئیزڵڵڵڵغ ّئەگەع ئەثڵڵڵڵغەُە لەكڵڵڵڵکغی ثەعەّ هەکڵڵڵڵکە ثغصّ
ثۆ یەکـْم ّ ًەثۆ هەؿغّق ًەهبّەرەّە، کە ّارە  فەعهبًڕەّایی ًە

ّەرە ؿەع هەککە ئەثغەُە ًەثڵّْەّ هەؿڵغّلی ّئەّی لەكکغی ثغص



 

 

کْڕی ثّْە ّ ًڵبّی ئەثڵغەُە لە ثیڵغ ّ فکڵغی عبعەثەکبًڵضا ػۆعرڵغ 
 چەؿێبّە ّ ًبّی کْڕّکبًی ئەثغەُەم ُەع ثە ئەثغەُە ًبّثغاّە.

 ػییەػهبى

ثڵّْە، ئەّی  یەکبى لە یەهەًڵضا ثێـڵٌّْعػّڵن ّ ػۆعی دەثەكی
ثیبى ّیـزبیە صەیبًکغص، ئەّی دەػیڵبى لێکغصثڵب صەیڵبًجغص، رڵباڵى، 

ژًبى، عاگْێؼاى، کْكزي، ػیٌضاًیکغصى، لێڵضاى ی ثۆ ؿەع ژصەؿزضعێ
ّی ّ ئەكڵڵڵکەًجە.. صەگێڵڵڵڕًەّە، پبكڵڵڵبػاصەیەکی یەهەًڵڵڵی ثەًڵڵڵب

ثّْە، ژًێکڵی  یەػەى" کە ثەالی سەڵکەّە جێگەی عێؼ ّ ؿزبیق"ػ
ُەثڵڵڵّْە ثەًڵڵڵبّی "عەیذڵڵڵبًە" لە جڵڵڵْاًی ّ ػەعافەرڵڵڵضا ًبّثڵڵڵبًگی 

ع یەػەى"صاّ ثە ػۆ ّّە، ئەثڵڵڵڵڵغەُە صەًێڵڵڵڵڵغێزە صّای.. "ػصەعکڵڵڵڵڵغص
یەػەى" کْڕێکی صّّؿڵبڵەی  ذبًەی لێ صەؿزێٌێ، عەیذبًە لە "ػعەی

ُەثڵڵّْە ثەًڵڵبّی "هەعڵڵضیەکغة" ّ ثڵڵب ًبػًڵڵبّی "ؿڵڵەجٌی"ّە، ئەّ 
لە ئەثڵغەُەف صّّ  سڵْصا ثڵغصە هڵبڵی ئەثڵغەُە ّ لەگەڵهٌضاڵەی 

صا  کڵْڕی ثڵّْە ثەًڵبّی، "یەکـڵڵْم ّ هەؿڵغّق" لە هڵبڵی ئەثڵڵغەُە
ەعصە صەکغێذ ّ ؿەیف الی کْڕەکبًی ئەثغەُە پەعّ ّؿەیف ّەکْ

لە عاؿزی سۆی ثڵێ ئبگڵب ثڵّْە..  ّاثّْە کەّا ئەثغەُە ثبّکێزی ّ
هضا یەهەى هبڵ ّ دڵبڵی لەصەؿڵذ صەصاد، لە كڵەعیەػەى" ژى ّ  "ػ

ێڵذ ّ سڵۆی صەگەیەًێڵزە صەعثڵبعەی لەیـڵەع ّ كڵکبری ثەجێ صێڵ
ًبڕەّایی ئەثغەُە صەگەیەًێزە دْػّعی لەیـڵەع ّ صاّای یڵبعهەری 

پەیوبى صەصاد ئەگەع لەیـڵەع لە صەؿڵزی ػّڵڵن ّ ػۆعی لێضەکب ّ 



 

دەثەكڵڵیبى ّاڵرەکەی عػگڵڵبع ثکڵڵبد، ّەک ّەکیڵڵل ّ صەؿزٌیلڵڵبًی 
ەثەكڵڵیەکبى ئەّ لە یەهەًڵڵضا فەعهڵڵبًڕەّایی ثکڵڵب، لە ؿڵڵەعەربّە د

ؿڵڵڵڵەع یەهەى ّ  لەؿڵڵڵڵەع صاّای لەیـڵڵڵڵەع ُێغكڵڵڵڵیبى کغصثڵڵڵڵّْە
ًّە ی هەؿڵیذیەد ثڵْئڵبییٌەّی یەکبى پەیڕدەثەكیرغەّە  لەالیەکی

ێڵغ گفزڵی یبعهەریڵضاًی ۆیلڵزە ژّ لەثەع ئەّ صّّ ُۆیە لەیـەع ًەڕ
 ئبّاعەیە. ئەّ كبػاصە

ّ سڵڵڵۆی گەیبًڵڵڵضە صەعثڵڵڵبعی یەػەى" ثیڵڵڵؼەًزەی ثەجێِڵڵڵێاڵ "ػ
"سْؿغەّ"، ؿەعەرب پەًبی ثغصە ثەع صەؿەاڵرضاعاًی "دیغە" کە ثە 
عەگەػ عبعەة ثًّْە، ًْعوبى کْڕی هًْؼیغ، صیڵضاعی كڵبی ئێغاًڵی 

، ؿڵەعی رەئڵؼین ثبعەگبی سْؿڵغەّـێٌیذ.. کە صەڕّارە ثۆ صەڕەس
یەػەى، كڵکبری  ەّە، ػەًْێٌێزەّە ّ كڵب فەعهڵبى صەصا ُەڵـڵێٌصاص

 دْػّعی كب..ەکبى صەگەیەًێزە یػّڵن ّ ػۆعی دەثەكی

یەػەى"صا صەڵێذ: "ّاڵری رڵۆ  "سْؿغەّ" كبُەًلب لە ّەاڵهی "ػ
صەعیڵڵب ّ ێڵڵک لە ئڵڵێوەّە صّّعە، ؿڵڵبعای گەعهڵڵی عبعەثـڵڵزبى ّ گەل

ؿەکبى لە ًێْاًوبًضاى، هي ّا ثە چبک صەػاًن، جبعێک لەّ ّئْلیبًْ
رەهبكڵڵبی رڵڵۆ صەکەیڵڵي ّ ئەّی ێڵڵؼەّە ئڵڵێوە ثەڕ سەیڵڵباڵًە گەڕ ،

ثکغ  ثۆد صەکەیي، فەعهڵبى صەصا صُّّەػاع صەعُەهڵی ثڵضەًێ، کە 
لە صەعثڵڵبع ّەصەع صێڵڵذ صعُەهەکڵڵبًی كڵڵبی لە ػەّیڵڵضا ُەڵڕێڵڵژا ّ 

یەًڵڵڵٌە ەّاڵڵڵڵی ئەّکڵڵڵبعەی صەگەپەسڵڵڵق ّ ثڵڵڵاڵّی کڵڵڵغصەّە، ُ
یەػەى صّّثڵڵبعە صەگڵڵبرەّە سؼهەرڵڵی  ًەّكڵڵیغّاى، صّای ػەهبًێڵڵک ػ



 

 

 كبُەًلب، كب پێی صەڵێذ:

ثۆچی ّاد لە ثەسلٌضەگی ئێوەد کڵغص ّ عەرڵبی كبُەًلڵب ّا 
 لێٌبکەى..

لەّەاڵهڵڵضا صەڵیڵڵذ: ئەی كبُەًلڵڵب، هڵڵي لە ّاڵرڵڵێکەّە ُڵڵبرّْم 
ڕ ّ پْز ّ پبعە ًەثڵّْە پڕی پڕە لە ػێڕّ ؿەعهبیە، هي ًیبػم ثەػێ

 کە كبُەًلب ثوضارێ.. سْؿغەّ ئەًەّكیغّاًی لە ّەاڵهیضا صەڵێذ:

ە رڵڵڵب ئەّکڵڵڵبعەد ثڵڵڵۆ صەڕەسـڵڵڵێٌي. ثەّ كڵڵڵێْە ث ّاىبّەڕچڵڵڵ
یەػەى  غەّ ًەّكڵڵڵیغّاى گفزڵڵی یڵڵڵبعهەری ثە ػصەعصەکەّێڵڵذ سْؿڵڵ

 ًەصاّە، ثەاڵم صڵی صاّەرەّە..

هەؿڵڵعْصی صەڵیڵڵڵذ: سْؿڵڵغەّ ئەًەّكڵڵڵیغّاى گفزڵڵی پێڵڵڵضاّە 
ثەاڵم پەالهڵبعی عۆم ثڵۆ ؿڵەع  ،ضا ثٌێڵغێزەّە یەهەىلەگەڵەكکغی ل

 ئێغاى ئەّ گفزەی صّا سـزّْە.

رـڵڵیفًْضا ژیڵڵبّە ّ ُەع یەػەى، صە ؿڵڵبڵ ّەک پەًبُەًڵڵضە لە  ػ
 لەّیلضا هغصّّە..

 

 

 

 



 

 یەػەىؿەیف ػ

ؿڵڵەیف کە ئەثڵڵغەُەی ثە ثڵڵبّکی سڵڵۆی صەػاًڵڵی، کە ئەثڵڵغەُە 
صەهغێذ ّ یەکـڵْم ّ هەؿڵغّق جڵێگەی ثبّکیڵبى صەگڵغًەّە، ئەّ 
صەم ؿەع گْػەكڵزەی ثڵبّکی صەػاًێڵذ ّ ثڵۆی صەعصەکەّێڵذ چڵی 
ثەؿڵڵڵەع ثبّکیڵڵڵضا ُڵڵڵبرّْە. لە یەهەى صەعصەچێڵڵڵذ ّ ّێڵڵڵڵی صّای 

ی عۆم رۆڵەؿەًضًەّەی صەکەّێذ، ؿەعەرب عّّ لە صەعثبعی لەیـەع
صەکڵڵب ّ لەیـڵڵەع گڵڵْ  لە كڵڵکبرەکەی ًبگغێڵڵذ ّ ثەعەّ صەعثڵڵبعی 

یەػەى ّ ؿڵەیفی  كبُەًلبی ؿبؿبًی صێذ ّ ئەم ُبد ّ چڵۆی ػی
ّّی یەکەّە ّەعگیڵغاّە، ّە کْڕی ثڵۆ صەعثڵبعی عۆم ّ ئێڵغاى لە ڕ

، ّەک دەّد سْاًی ئەؿفەًضیبع جۆعە صاؿزبًبًە ػۆع عّّیضاّەلەّ 
صەعثڵڵبعەی عۆم ّ  ّەعگیڵڵغاّە،ەّە ڕۆؿڵڵزەهشڵڵْاًی لە ڕّّی دەّر

 ػۆع لە یەکەّە ًؼیکي.. ئێغاى، لەیـەع ّ كب

ی ؿڵڵڵڵەیفی ّّی صاؿڵڵڵزبًیەػەى لە ڕ هڵڵڵي الم ّایە صاؿڵڵڵزبًی ػ
ثڵۆ ئەّە ثڵّْە ثەصثەسزڵی ئەّ كڵبػاصە  کْڕیەّە صعّؿذ کغاثێڵذ،

 ثێذ.. ئبّاعەیە، ػۆعرغ لە فکغ ّ ػکغی سەڵکیضا جێگیغرغ

ا ثڵبّکی کغصّّیەرڵی ّ ؿەیف ُەهبى کبعێک صەکبد کە لەهێڵژص
ُەهڵڵبى ّەاڵم لە لەیـڵڵەع ّەعصەگڵڵغ  ّ ُەهڵڵبى عێ ڵڵکەی ثڵڵبّکی 
ُەڵڵڵضەگغێذ ّ لە عێڵڵگەی ًْعوڵڵڵبًی کڵڵْڕی هڵڵًْؼیغەّە صەگڵڵڵبرە 

ێي: گڵْایە ؿڵەیف ڵثڕێک ؿەعچبّە صەسؼهەری كبُەًلبی ئێغاى، 
ػۆعرڵڵڵغ لە یەک ؿڵڵڵبڵ لە صەعگڵڵڵبی ئەًەّكڵڵڵیغّاًضا هڵڵڵبّەرەّە ّ 



 

 

ثڵبّکی، عۆژێڵک ئەًەّكڵیغّاى ثە كەّاًەف صەڕۆیلزە ؿەع گۆڕی 
لێڵڵی ًؼیڵڵک  ەّە لە صەعثڵڵبع ّەصەعصێڵڵذ، ؿڵڵەیفیصەثڵڵضەثەی كڵڵبُی

 ێذ:صەثێزەّە ّ ثە صەًگ صەڵ

 "ئەی كبُەًلب، هي ئیغؿیکن ثەالرەّەیە فغیبم ثکەّە.."

 سْؿغەّ ًەّكیغّاى ثبًگی صەکب ّ صەڵێذ:

 "صەی ثڵێ چ هبفێکذ ثەالهەّەیە؟"

ؿەیف صەڵێذ: هي کْڕی ئەّ پیغەهێغصە یەهبًیەم کە صە ؿبڵ 
لەثەع صەعگبرضا چبّەڕّاى ثّْ رڵب فغیڵبی ثکەّیڵذ، ؿڵەعئەًجبم لە 

ًڵڵبیەّە، ئەّ ثەڵیڵڵٌەی ثەّ پیغەهێڵڵغصەد صاثڵڵّْ ًبئْهیضیڵڵضا ؿڵڵەعی 
 ثەًضە ّاعیـی ئەّ ثەڵیٌەم.. ئیضی فغیبم کەّە"

صا صە سْؿڵڵڵغەّ ئەًەّكڵڵڵیغّاى، صڵڵڵڵی صەصارەّە ّ فەعهڵڵڵبى صە
ُەػاع صعُەهڵڵی پڵڵێ ثڵڵضەى ّ ئْهێڵڵضەّاعی صەکڵڵبد.. ؿڵڵەیف، ُەع 
لەّێضا صعُەهەکبًی كبُەًلب پەسق ّ ثاڵّ صەکبرەّە، ًەّكیغّاى 

 ّ صەپغؿیذ: ُۆکبعی ئەّ پەسق کغصًەّەی

لەهێژصا ّرّْثّْی، صیبعە ئەم ُەهبى ّەاڵم صەصارەّە کە ثبّکی 
ەعچبّەکبًضا یە، لەؿڵیڵثە صّّع ًجۆعە صاؿڵزبًبًەی لە ئەفـڵبًەّە 

ُڵڵبرّْە ًەّكڵڵیغّاى صەعثڵڵبعەی صاّاکەی ؿڵڵەیف ّ ّاڵرڵڵی یەهەى 
ایڵڵبى ڕفەعهبًضەکبًیڵڵضا صەکەّیڵڵزە عاّێڵڵژەّە، ؿڵڵەعئەًجبم  لەگەڵ

ًّّە لە ڕٌە ؿڵڵڵەع ثیغّڕایەکڵڵڵی ًەکڵڵڵغاّ ّ صەڵڵڵڵێي: ئەّی صەکەّرڵڵڵ



 

یڵڵبعی هەعگیڵڵبى ڕػیٌڵڵضاًەکبًی كبُەًلڵڵبصا کەؿڵڵبًێکی ػۆع ُەى، ث
ّ ثڵڵۆ یەهەًیڵڵبى  کڵڵۆ ثڵڵکەیەًەّە ثەؿڵڵەعصا چەؿڵڵێبّە، ئەّاًە ثڵڵب

ثٌێغیي. ئەگەع کْژعاى ئەّا كزێکی ّا لەصەؿذ ًبصەیي، ئەگەعیق 
 ؿەعکەّري ّا هْڵکی كبُەًلب ثەعثاڵّرغ صەثێذ..

سْؿڵڵغەّ ئەًەّكڵڵیغّاى، ئەّ عایە پەؿڵڵەًض صەکڵڵبد، فەعهڵڵبى 
صەصاد کۆیبى ثکەًەّە، ژهبعەیبى صەگڵبرە ُەكڵذ ؿڵەص کەؽ، کە 

 صەعچّْ ثّْ..یبى ثۆ ٌفەعهبًی کْكز

ػۆعثەیڵبى ّ ُەكذ ؿڵەص کەؿڵە ەثڕێک ؿەعچبّە الیبى ّایە، ئ
هەعاّ كڵڵڵبػاصەکبى ثڵڵڵًّْە، ثڕێکڵڵڵی ؿبؿڵڵڵبًی ّ لە ثٌەهڵڵڵبڵەی ئڵڵڵْ

صیکەیڵڵبى صەڵڵڵێي، صّای ؿڵڵەعکەّرٌیبى ثۆسۆیڵڵبى ّایڵڵبى ّرڵڵّْە رڵڵب 
 ًبّ ًەثغێي.ثەثێ ؿەعّپب 

ؿڵڵەیف عەعػی كبُەًلڵڵبی کڵڵغص، الم ّاًڵڵیە ئڵڵێوە ثزڵڵْاًیي ثە 
 کەؿەّە ثەؿەع دەثەكیەکبًضا ػاڵ ثیي..ؿەص  ُەكذ

ّ ئڵڵبگغێکی  گڵڵڕلڵڵب ّەاڵهڵڵی صایەّە: کڵڵۆرغەصاعی ّكڵڵک كبُەً
ثڵێـڵڵڵڵڵەصاع صەسْلمێٌێڵڵڵڵڵذ.. ُەكڵڵڵڵڵذ کەكڵڵڵڵڵزیبى ثە چەک ّ 
صاپێْیـزەکبًی عەػم ّ كەڕ عاػاًڵضەّەّ ثە صەعیڵبصا عّّ ثە یەهەى 

 هلیبى ًب...

 

 



 

 

 ّەُغػ صەیلەهی

کەؿڵە کەؿڵێکیبى ؿەص  ؿبالع ّ فەعهبًضەی ئەّ ُەكذثۆ ؿْپب
ّ ثٌەچەکڵی  ُەڵجژاعص ثەًڵبّی "ّەُڵغػ" کە لە رەهەًڵضا پیڵغ ثڵّْە

گەڕاّەرەّە ؿڵڵەع ثٌەهڵڵبڵەی ؿبؿڵڵبًی، لەثەع ًبفەعهڵڵبًی ػیٌڵڵضاًی 
ّ "ّەُڵڵغػ"ە فەعػاصی کڵڵْڕی ەکغاثڵڵّْ، ثڕێکڵڵی صیڵڵکە الیڵڵبى ّایە ئ

ی ثڵغای لْثڵبص ثڵّْە، ثەُەعدڵبڵ ئەم ؿێ جبهبًغؿی لە ًەرەّەی 
ثڵڵڵّْە لەؿڵڵەعصاعە ثەًبّثبًگەکڵڵبًی لەكڵڵڵکغی "ّەُڵڵغػ"ە یەکێڵڵک 

ؿبؿبًی، كب صّّثبعە پلە ّ پبیەکەی ثۆ صەگێڕێزەّە، لەّ ُەكڵذ 
کەكزیەی صّّکەكزی لە صەعیبصا ًغڵغۆ صەثێڵذ، کە صەگەًە یەهەى 
ّ كبی دەثەكیەکبى لە ژهبعەی کەهیبى ئبگبصاع صەثێذ ّ گڵبڵزەی 

کڵغاّ ّ لێثەاڵم سەڵکڵی یەهەى ئەّەًڵضە ػّڵو ثە ُبرٌەکەیبى صێذ،
ەکبى ثًّْە ػیبرغ لە پەًجڵبُەػاع یەهەًڵی یعؿْای صەؿزی دەثەكی

ؿڵڵڵڵەص  هبًڵڵڵڵضەی ئەّ كەفچەک ُەڵڵڵڵڵضەگغى ّ صەڕۆًە ژێڵڵڵڵغ فەع
 ّّصەصاد، لەكکغی دەثەكی لەلەپبچە صەکغێي..کەؿەّە، كەڕ ڕ

ەکڵبى صەگەڕێڵڵٌەّە، صّای یەک صّّ ؿڵبڵ ُەّاڵ صەگڵڵبرە یئێغاًی
یەهەًڵڵڵضا ؿڵڵڵەعیبى  لەًەّكڵڵڵیغّاى کەّا پەیڕەّاًڵڵڵی دەثەكڵڵڵی 

ُەڵضاّەرەّە.. صّّثبعە ّەُغػ چْاع ُەػاع صەًێغێزەّە ثۆ یەهەى ّ 
فەعهڵڵبى صەصا ئەّی دەثەكڵڵییەّە ئەّ ژًەف لە دەثەكڵڵی ئبّؿڵڵە 

 ُەع ُەهّْیبى ثکْژى..

 



 

 ەهەًضاەکبى لە یییئێغاً

ەکڵڵڵڵبى ثڵڵڵڵۆ یەهەى ئڵڵڵڵبهیشزەی ییئێغاًاًەّەی ئەهجڵڵڵڵبعە گەڕ
ثە رەّاّی رْاًڵبّە ثەّپەڕی سْێٌڕێژی ّ صڵ عەلی کغا، "ّەُڵغػ" 

ى ئەّی پغچڵڵی عەف ّ صڵ عەلڵڵیەی کەّرە کْكڵڵزبعی دەثەكڵڵیەکب
یبى.. صەعثبعی كبی ئێغاى لەّەی ئبگڵبصاعثّْ کەّا لّْز ثّْ کْكز

هیەکڵڵبى ثەپڵڵبعەّ ئْهێڵڵضەّە سەڵکیڵڵبى ُڵڵبًی ؿەعکێلڵڵی صاّە.. ۆع
کبرێک یەهەى ثە رەّاّی کەّرە ژێڵغ صەؿڵەاڵری ئێڵغاًەّە، ؿڵباڵًە 

فەعهبًڕەّایی "ّەُڵغػ" ثبجی ثۆ صەعثبعی ئێغاى ًبعصّّە، سەعاج ّ 
لە یەهەًضا ثە ّعصی عۆكي ًەکڵغاّەرەّە، "ثەلعەهڵی" چڵْاع ؿڵبڵی 
ًّْؿڵڵیْە، "صیڵڵٌەّەعی" پێڵڵٌو ؿڵڵبڵ ّ صاًەعی کزڵڵبّی  الجڵڵض  ّ 
الزڵڵبعیزگ كڵڵەف ؿڵڵبڵی ًّْؿڵڵیْە، صەگێڵڵڕًەّە کە هەعگڵڵی ّەُڵڵغػ 

ٌي ریغێڵڵڵک ًؼیڵڵک صەثێڵڵڵزەّە صەڵێڵڵذ: "ریغّکەهڵڵڵبًەکەم ثڵڵۆ ثِێڵڵڵ
ثۆ  ا گۆڕم.. ریغەکەم لە ُەع کْ  کەّد لەّێڕصەُبّیژ  ّ صەڵێذ

بؿڵغێذ، ـڵزب ثە گڵۆڕی ّەُڵغػ صەًُەڵکەًي، ئەّ جێگەیە رب ثە ئێ
ًّْؿڵڵبى جیڵڵبّاػ یبصاكڵڵزیبى کڵڵغصّّە صّای هغصًڵڵی "ّەُڵڵغػ" هێژّّ

 "ئیجٌْلئەؿیغ" ّ ئەّاًی صیکە ًّْؿیْیبًە.

ًەّكیغّاى ّالیەرڵی ّەُغػ، کْڕێکی ثّْە ثە ًبّی "هەعػەثبى" 
ّ ؿڵڵباڵًە سەعاج ّ ثڵڵبجی یەهەًڵڵی ثڵڵۆ  لڵڵێْەیەهەًڵڵی پڵڵی ثەس

ثێگْهبى ًڵبّی هەعػەثڵبى، ّەػیڵٌەیە، ًەک  صەعثبعی كب ًبعصّّە..
 صەڵێذ: ًبّی کْڕی ّەُغػ، دەهؼەی هێژًّّْؽ



 

 

"کْڕەکەی ّەُغػ ًبّی "ئْلیجبى" ثّْە، صاًەعی کزبّی  الجڵض  
ە، هەؿڵعْصی، ثە "ؿڵیجبى" ّ الزؤعیزگ صەڵێذ، ًبّی "ثٌجبى" ثڵّْ

ەّی جڵڵڵێگەی ئ صەثڵڵڵبد، ثە ُەعدڵڵڵبڵ، دبكڵڵڵب ُەڵٌەگڵڵڵغە ًڵڵڵبّی
 رەّە کْڕی ئەّ ثّْە..ّّەّەُغەػی گغص

رغ ثە صەؿڵڵزەّەیە ریبیڵڵضا صەڵێڵڵذ: "ئەّی جڵڵێگەی  ؿڵڵەعچبّەی
ّەُغػی گغصۆرەّە کەؿێکی سڵْێٌڕێژی ثڵێ ئبهڵبى ثڵّْە، ثەًڵبّی 

ی جڵێگەی  ػەعیيگ ثّْە کە ًەّكڵیغّاى صەهغێڵذ ّ ُڵْعهؼی کڵْڕ
 صەگغێزەّە ػەعیي الصەثبّ "ػیي" ًبّێک جێگەی صەگغێزەّە.

یەػەى ًڵڵبّی  دەهڵڵؼەی هێژًّّْؿڵڵی صّای کڵڵْژعاًی ؿڵڵەیف ػی
ُەكذ هەعػەثبًی ئێغاًی ًّْؿیْە..: ّلیجبى، ًغػاصاى، ًْكڵجبى، 

ی ئیـڵڵالم لە سْعسْؿڵڵغەّ، ثڵڵبعاى، صاصّەیە لەكڵڵکەع هەعػەّاى،
دەهڵڵؼە صەڵیڵڵذ: "صاصّەیە ثە ػەهڵڵبًی صاصّەیەصا صەگەًە یەهەى ّ 
 صّّا هەعػەثبًی ئێغاى صەژهێغصعێذ

لە "هڵڵغّج الڵڵظُت"صا ُڵڵبرّْە، صّای ّەُڵڵغەػ کڵڵْڕ ّ کڵڵْڕەػای 
ّەُغەػ لە یەهەًضا فەعهبًڕّاییبى کڵغصّّە، ًڵبّی کڵْڕ ّ کڵْڕەػای 
ّەُغەػ ئەهبًەى: هەعػەثبى، ّیٌجبى، سْعسْؿغەّ.. ُڵْعهؼ كڵبی 

ثەصّایڵضا صەًێغێڵذ. فەعهڵبى  ئێغاى لە سْعسْؿغەّ ئبلۆػ صەثێذ ّ
صەصا رب ثیکْژى، یەکێک لە یڵبعاًی كڵبە كڵەفبعەری صەسْاػێڵذ ّ 
لە کْكڵڵزي عػگڵڵبعی صەکڵڵبد، ثەاڵم كڵڵب کەؿڵڵێکی صیڵڵکە صەکڵڵبرە 

سەڵکڵی  لەگەڵثەًبّی "یبػاى"، ّە ئەّ یبػاًە فەعهبًڕەّای یەهەى 



 

 بى ثە ئیـالم صێٌي.ویەهەًضا ئی

ئەّ ُەهڵّْ  لەگەڵًی صەعصەکەّێذ صەّڵەد ّ صەؿەاڵری ؿبؿڵب
صەؿەاڵرەیضا ئبكْفزەگی ًبثەعاًجەعی ّەک سۆعەّ ّەثب کۆهەڵگڵبی 

ە ئڵڵڵبییٌئەّ صەهەی صّّچڵڵڵبّّی ُەعّژاًێکڵڵڵی ثٌەهڵڵڵبیی کغصثڵڵڵْە 
جۆعاّجۆعەکبى. هلوالًی ًێڵْاى هڵْثەصاى، جڵْاڵًەّەی پەیڕەّاًڵی 
هەػصەک، رەهبح ّ صەؿڵذ ریڵْەعصاًی فەعهبًڵضەکبًی لە کبعّثڵبعی 

ەؿەع رەسذ ًیلبًضەصا لەّاًە گْػەكزە عاثڵْاعصى صەّڵەری ّ كب ل
ّ ُەّەؽ ثبػی كبالّاػەکبًی سەػیٌەی صەّڵەد ّ صەؿەاڵد سبلی 
کڵڵغص ّ فیزڵڵٌەی "كڵڵیغەّەی" کە ثڵڵبّکی سڵڵۆی کْكڵڵزّْە، كڵڵبّ 
جێٌلیٌبًی هٌضاڵی کْڕی كیغّیە، پْعاًڵضّسذ ّ ئڵبػەع هیڵضّسذ 

ێ ثڵکەى.. رْاًبی فەعهبًضەکبًضا هلوالًُێؼّ  لەگەڵی ًًەیبى صەرْا
ؿڵڵەص  ثە گْكڵزٌی یەػصگڵْعص صّاكڵبی ؿبؿڵبًی صەؿڵەاڵرێکی پێٌو

ؿبڵەی ؿبؿبًیبى ثڕاّەرەّە. ّەػعێکڵی ئبكڵْفزە ّ لەعػاى لەًێڵْ 
ئەّ صەؿەاڵرەیضا دْکن فەعهب ثّْە، ثۆیە ثەعگەی هلوالًی عبعەثی 
ًەگغد. ثۆ هبّەی صّّ ؿەص ؿبڵ لەژێغ ثڵبعی گغاًڵی صاگیغکەعاًڵی 

 ی ّ صەًگی ثە ُی  کْ  ًەصەگەیلذ.ًباڵًض ئێغاىعەعەثضا 

  



 

 

 

 

 پەیبهی هذەهەص

ؿڵبًی صّّچڵبعی چەًڵض ثەعەکڵی ّ لەّ کبربًەیضا صەؿڵەاڵری ؿب
کغصەّەی ئەُغیوەًڵڵڵبًە ثڵڵڵّْ ثڵڵڵّْ، عۆكڵڵڵٌبییەکی سڵڵڵْصایی کڵڵڵبعّ

ّعصە لە كڵەلبم ؿەعربؿەعی ؿبعای عەعەثـزبًی صەگغرەّە، ّعصە 
ّ کْكڵڵزبع ّ رڵڵباڵى ّ  ەعەکڵڵی ّ کْكڵڵذّ صّّث ّ جڵڵبصەی کڵڵْفغ

عی ّ عێجبػی عػگب  کەّ ثەعەّ عێ پەالهبعی یەکزغ صّّع صەسـزەّە
 ، لەکبرێکڵڵڵضا سڵڵڵْصی ّ ؿڵڵڵەعفەعاػی صەیڵڵڵبًی سـڵڵڵزە ؿڵڵڵەع ڕ

عبعەثەکبى ثە لەّلی جەعڵفەعی کڵْڕی ئەثْربلیڵت کە لە صەعثڵبعی 
ثڵّْ  هەصیەی هڵذئڵبییًٌەجبكیضا ثە ػهبًی سۆی ّرّْیەری: ئەّە 

یڵڵبًەی سـڵڵزە ؿڵڵەع عیڵڵگەی صڕًڵڵضە سّْ ئەّ کڵڵۆهەڵە ّەدلڵڵی ّ
ؿڵڵڵەعفەعاػی ًؼیڵڵڵک ّ  اؿڵڵڵزی سڵڵڵْصایی ّ عۆژ ثە عۆژ لە كڵڵڵکۆّع

عی سڵڵْصایی ثڵڵّْ ئەّ ػەّاعەی ًّؼیکزغیڵڵبًی صەکڵڵغصەّە، ئەّە ًڵڵْ
گەیبًڵڵڵڵضە ُەّاعگەی یەػصاًڵڵڵڵی ّ یەکزبپەعؿڵڵڵڵزی، ئەّە لڵڵڵڵْرفی 
پەعّەعصگڵڵبع ثڵڵّْ لە لڵڵْاڵیی صًّیڵڵبی پەؿڵڵزی ّ ثکڵڵْژ ثکڵڵْژی 

ەلەلالیەکڵڵڵی رێکڵڵڵڕاییەّە عّّ لە ئبؿڵڵڵۆی ثێِڵڵڵْصەّە کەّرڵڵڵٌە ر
هەص ثڵڵڵّْ ەدەلڵڵڵیمەد کەّرڵڵڵٌە جەّەالى ّ پەالهڵڵڵبع، ئەّە هڵڵڵذ



 

ی پیڵڵغۆػی ئیـڵڵالهی لە ؿەعربؿڵڵەعی جیِبًڵڵضا ئڵڵبییٌپەعچەهڵڵی 
جڵبّەڕی ثەسڵْصای رڵْڕصایە ّ ئەّی پغصی صّّ صڵڵی ّ ثێ عاّەكبًض
ّ عۆژاًەیڵڵڵضا ئەّە رەًِڵڵڵڵب هیللەرڵڵڵی عڵڵڵڵبعەة ًەثڵڵڵڵّْ کە ەالّە، ل

ئەّ ریلکە ئبؿوبًیەی ثڵّْ ُەرڵبّەکْ عۆم ّ ئێڵغاًیق ًیبػهەًضی 
ەی ثّْى، ثۆیە ًەیبًزْاًی ثەعگەی یًیبػهەًضی ئەّ ریلکە ئبؿوبًی

پەالهبعی کۆهەڵێک عبعەثی كەڕ ًەصیْی ثغؿی ّ عّّد ّ عەجڵبز 
 ثگغى..

پەعّێڵڵؼی  ْئەّە عاؿڵڵزە پەیڵڵبهجەعی سڵڵْصا لە هێڵڵژصا ًڵڵبهەی ثڵڵ
یوبى ثە سْصای هڵذەهەص ب ئؿبؿبًی ّ ُەع للی عۆهی ًّْؿیْە، ر

ؿبؿڵڵبًی ًڵڵبهەی پەیڵڵبهجەعی صڕاًڵڵضّەّ ًڵڵبهەی ؼی یڵڵعّثِێڵڵٌي، پە
جەعی هًبعصّّە ثۆ "ثبػاى"ی فەعهبًڵضەی ئێغاًڵی لە یەهەى رڵب پەیڵب

 سْصا صەؿزگیغ ثکبّ ّ ثەثەًضی ثۆی ثٌیغێذ.

 ی ربػەئبییٌ

ئبّەعەی عەعەة ثەؿڵڵڵەع ئێغاًڵڵڵضا ئەّ ؿڵڵڵەعکەّرٌە ؿەعؿڵڵڵبه
ًەیەکی ضەػاًی لەچڵی سڵبژ کغص ّ ًەیبًڵّێئەّ کبرەی گێژّجیِبًی 

یبعی ئبؿوبًی ًەثێذ، ثەرڵبیجەد ثەالی ڕثەعاّعص صایٌەى، جگە لە ث
 ەّکغصەّەی غەیجیبد ُەثْبد ّ کبعّئەّاًەّە ّا ثبّەڕیبى ثە کەعاه

الی ُەڵـڵڵەًگێٌەعێکی ّعصەکڵڵبعی هێڵڵژّّییەّە ؿڵڵەسزە،  ثەاڵم ثە
غصا ًەگەڕێڵڵذ، رڵڵ ثەّەی ثڵڵبّەڕ ثِێٌڵڵێ ّ ثە صّای ُۆکڵڵبع ّ عیللەری

ژاًڵی صەّڵەد ّ ُّەڵٌەگغە، ئەّی هبیەی ُەڕّثەاڵم ئەّەیبى دبكب



 

 

صّّثەعەکڵی ّ صەؿەاڵری ؿبؿڵبًی ّ ئێڵغاى ثڵّْ، ًڵب ثەعاًڵجەعی ّ 
ثڵڵّْ،  ئێڵڵغاىفەؿڵڵبصی رێکڕایڵڵی ًڵڵبّ کۆهەڵگڵڵبی ئەّ ؿڵڵەعصەهەی 

ئەّکبرەصا، رب ؿەع ئێـک ثاڵّ ضاعاًی ثەربیجەد لەًبّ چیٌی صەّڵەر
ەعاًجەعیڵڵڵڵضا ئیوڵڵڵڵبى ّ ثڵڵڵڵبّەڕی پزەّیڵڵڵڵبى ثە ثڵڵڵڵّْیەّە، لە ثثّْ
 ەکەیبى ثّْە.. ئبییٌ

 جەعصاعکەعاًە عۆژێک لە ڕۆژاى ّەک فەعهبًڕُەع ئەّ عبعەثە كە
ّ ثەًضە ؿەیغ صەکغاى ّ لە سەًّیلضا ثیغیڵبى لەّە ًەکغصثڵّْیەّە 

ّ كڵڵەڕی ػیمڵڵبع کە ْپەالهڵڵبعی صەؿڵڵەاڵری ئێڵڵغاى ثڵڵضەى. ُەرڵڵبّەک
ضا، ئێغاًڵڵؿڵڵەع ؿڵڵەعثبػەکبًی چەًڵڵض ُڵڵۆػێکی عڵڵبعەة ػاڵ ثڵڵّْى ثە

گەی ًبثڵبّەڕی ثڵّْە ثە ؿڵیذغ ّ جبصّیڵبى ئەّەًضە ثەالیبًەّە جێ
 یضا ؿەعثکەّى.ئێغاًػاًیْە، کە ثزْاًي ثەؿەع ؿەعثبػی 

 عەعەثی رباڵًکەع

ەی صەؿڵڵەاڵری ؿبؿڵڵبًی رێک ڵڵّْ، ُەع لەّ ؿڵڵباڵًەیضا كڵڵیغاػ
 ئێڵڵڵغاىێڵڵک ؿڵڵەعصاع ّ فەعهبًڵڵضەیەکی لەكڵڵکغی ڕۆژ ۆژێڵڵک ًڵڵبڕ

كۆعكێکی صەکڵغص ّ ثڵبڵی كڵبػاصەیەکی صەگڵغد ّ صەیکڵغصە كڵبّ 
گبعێکڵضا ُڵۆػی "ثەکڵغی کڵْڕی ڕۆژلەؿەع رەسزی صاصەًڵب، لە ئڵبّا 

ّائل" کە ُۆػێکی عبعەثی دبكیەًلڵیٌی ؿڵبعا ثڵًّْە، فغؿڵەریبى 
یەکڵڵبًی ًؼیکڵڵی ّ پەالهڵڵبعی الصێ ییەی ُێٌڵڵبّەثڵڵبػاڕلەّ ئبكڵڵْفزە 

کیڵڵبى صەکڵڵغص کە ُێڵڵؼی صاهێٌڵڵی ؿڵڵبعایبى صەصا ّ رڵڵباڵى ّ ثڕۆیە
ئێڵڵغاى ثەصّایڵڵبى صەکەّد ثەعەّ ثڵڵي ّ ثیشڵڵی ؿڵڵبعاصا  لەكڵڵکەعی



 

 ئێڵڵغاىلە صەؿڵڵذ پێگەیلڵڵزٌی لەكڵڵکغی  كڵڵێْەّ ثەّ  صەکلڵڵبًەّە
سەالفەرڵڵڵڵی دەػعەرڵڵڵڵی سۆیڵڵڵڵبى صەپبعاؿڵڵڵڵذ.. لە ؿڵڵڵڵەعصەهی 

ثەکغصا، صّّ لەّ رڵڵباڵًکەعاًە  هْؿڵڵەًبی کڵڵْڕی دبعؿڵڵە ّ ّئەثڵڵْ
ّثەکغەّە کڵڵغص کە ْە ئەثڵڵبى ثیؿڵڵْیضی کڵڵْڕی لڵڵْریجەگ پەیْەًڵڵضی

ەکبى رْاًب ّ صەؿەاڵری جبعاًیبى ًەهبّە ّ ئیـالم صەرڵْاًێ یئێغاًی
کبع ثێڵذ ئەگەع سەلڵیفە لەكڵکغێک ثٌێغێڵذ ّ ە صەؿزجەلۆڵەّلەم 

 ....ئەّ ثکبرە فەعهبًضەی ئەّ لەكکغە، ؿەعکەّري ثەصەؿذ صێٌێ

سەلڵڵڵیفە لەكڵڵڵکغێک ثە فەعهبًڵڵڵضەیی سبلڵڵڵضی کڵڵڵْڕی ّەلیڵڵڵض 
كبعی "دیغە"  ،ًب"ف صەکبرە یبعیضەصەعی، سبلیضصەًێغێذ، "هْؿە
ّ لەؿڵڵەع ًڵڵبعصًی سەعاج ّ سڵڵبّەی ؿڵڵباڵًە عێڵڵک  فەرڵڵخ صەكڵڵبد

 ّّ لە كبم صەکبد.ەّى ّ سبلیض "دیغە" ثەجێ صێڵێ ّ ڕصەک

 ئبعایی ثۆ كەڕلەكکەع

کبرێک دەػعەرڵی عڵْهەع صەثێڵزە سەلڵیفەی ئیـڵالم کبعّثڵبعی 
چڵڵْاع  لەگەڵ، ئەگەع ەّئڵڵبڵۆػرغ ّ ئبكڵڵْفزەرغ ثڵڵْ ئێڵڵغاىًڵڵبّسۆی 

ؿڵڵبڵی عاثڵڵّْعصّّصا ثەعاّەعصد کغصثڵڵب.. یەػصگڵڵْعص لە ریـڵڵفًْضا 
ەّە صاًیلڵڵزجّْ، هْثەصەکڵڵبى، یثەؿڵڵەع رەسزڵڵی كڵڵبُی ؿبؿڵڵبًی

ؿەعلەكڵڵکغ ّ فەعهبًڵڵضەی ؿڵڵْپبکبى ُەعیەکە ُەّایەکڵڵی لەثیڵڵغ ّ 
ی ڕّّثڵبعئەًضیلەصا صەسْالیەّە، عەعەثەکبى ًیلڵزەجێی دیڵغە ّ 

ّ پەالهبعیڵبى  ەیْەؿزە پەعچەهی ُەڕەكڵەّ پ صیجلە ثّْ ثًّْەّە
ی فەعّح ُڵْعهؼصگی کڵغصە ڕۆؿڵزەهیەػصگڵْعص   ڕاصەّەكبًض، كبُڵ



 

 

لڵۆڵی  ؿڵْپبثْصی ڕۆؿزەم، رب ئەّکبرە ئێغاىفەعهبًڕەّای ؿْپبی 
 سْعاؿبى ثّْ.

 هْؿڵڵەًبی کڵڵْڕی دبعؿڵڵەگ سڵڵۆی گەیبًڵڵضە كڵڵبعی هەصیڵڵٌە ّ 
 لەگەڵ سؼهەری دەػعەری عْهەع، رب ثە عْهەعی ثـەلوێٌێذ كڵەڕ

ە یّ ئەّ رغؽ ّ رۆلیبًە صەعًّّی ئێغاًی ئێـزبصا ّەک جبعاى ًییە
ثڵڵب رڵڵْڕصەًەالّە، ئڵڵێوە ثە ژهڵڵبعەیەکی کەهەّە ثەم ًەصاعیەّە کە 

یٌڵڵی رْاًیوڵڵبى لە كڵڵەڕی "ػیمڵڵبع"صا ڕاّیڵڵبى ثٌێڵڵیي، ئڵڵێوە صەیج
کبرڵڵضا فڵڵغاّاى ثەصەؿڵڵذ ثِێٌڵڵیي، لە ُەهبً کەّریصەرڵڵْاًیي صەؿڵڵز

ثڵبّەڕی  ،ثاڵّثکەیٌەّە.. عڵْهەعی سەلڵیفەەکەكوبى ئبییٌثیغّڕای 
ثەّ كڵەڕ ّ ثەعاًجەعکیڵڵیەی ئێڵڵغاى پڵڵزەّ ثڵّْ ثڵڵّْ، عۆیلڵڵزە ؿڵڵەع 

 هیٌجەعّ ّری:

هڵڵڵڵْژصەی "ئەی سەڵکیڵڵڵڵٌە سڵڵڵڵْصا ثە ػهڵڵڵڵبًی پەیڵڵڵڵبهجەعەّە 
ی عۆهڵی ثە ِێٌبًی گەًو ّ صاعایی كبُبًی ئێغاى ّ لەیـەعثەصەؿز

بعؿڵڵضا اپەڕى ّ ثەكڵڵضاعی لە كڵڵەڕی فئێڵڵْە صاثڵڵّْە، ُەؿڵڵزي ّ ڕ
 ثکەى.."

عؽ ّ ئێغاًیڵڵبى ثیـڵڵذ، ؿەعاًـڵڵڵەع سەڵڵڵکەکە کە ًڵڵبّی فڵڵڵب
ضەًگ ثڵڵڵّْى، جڵڵڵگە لە  ئەثڵڵڵْ عْثیڵڵڵضەی کڵڵڵْڕی هەؿڵڵڵعْصی ثێڵڵڵ

یي کەؿڵڵێکن لەّ هڵڵؿڵڵەلەفیگ ًەثێڵڵذ، ُەؿڵڵزبّ ّرڵڵی: هڵڵي یەکە
ئبهبصەیی رغ  سەڵکبًێکیپەالهبعەصا ثەكضاعی صەکەم، ثەصّای ئەّصا 

بی کڵڵڵْڕی ؿڵڵڵەً هْ لەگەڵئەّ لەكڵڵڵکغە  ّى.کغصى ثڵڵڵْثەكڵڵڵضاعی



 

ێکەّرڵڵڵڵڵي، دەػعەرڵڵڵڵڵی عڵڵڵڵڵْهەع دبعیـڵڵڵڵڵەگصا ثەعەّ دیڵڵڵڵڵغە ثەڕ
ضا صّّجڵبع لەگەڵ یڵەئەثْعْثیضەی کغصە فەعهبًڵضەیبى.. لەّ صەڤەع

ّّ ثڵڵڵڵًّْەّە لە ُەع صّّ كڵڵڵڵەعەکەصا لەكڵڵڵڵکغی ئێغاًڵڵڵڵضا ڕّّثەڕ
ێکضا فیلێڵڵک ڕّّثڵڵبعی فڵڵْعاد پەڕیڵڵٌەّە لە كڵڵەڕؿڵڵەعکەّري.. لە 

ّە. ئەگەع لەكڵڵکغی ژێڵڵغ پڵڵبیەئەثْعْثیڵڵضەی لڵڵّْز صاّ سـڵڵزیە 
ّ ئڵڵڵبػایەری هْؿڵڵڵەًب ًەثڵڵڵْایە   ًّڵڵڵغاى، ئەگەع صلێڵڵڵغیاعڵڵڵبعەة ڕ

صا صەسٌکبى. ثبؿی  ادی فْعڕّّثبعکەعاًی عبعەة ؿەعجەم لە كەڕ
اکغصًی لەكکغی عبعەثە گەیلڵزە دەػعەرڵی عڵْهەع ئەّ كکبى ّ ڕ

لەكڵڵڵکغێکی صیڵڵڵکەی ثە فەعهبًڵڵڵضەیی "هْؿڵڵڵەًب" رەلەالی کەّرە 
رڵڵْاًی رێکلڵڵکبى ّ ثەػیٌڵڵی پێلڵڵّْ ثە عێکشـڵڵذ، ئەم لەكڵڵکغە 

ؿەعکەّرٌیبى ثەؿەع لەكکغی ئێغاًضا ّعصە ّعصە ثبّەڕ ثەسۆثڵّْى 
ّ لەكڵڵکغی ئێڵڵغاى ثە فەعهبًڵڵضەیی  هیِڵڵغاى  ثەصەؿڵڵذ ثِێٌڵڵٌەّە

اّثٌڵێي ّ لەالیەکڵی رغیلڵەّە لەلڵۆڵی ثەؿڵغەّە ّّیەگ ثّْە ڕهەُغ
 اّ ًبثّْ..صاعەکبًی ئێغاًیبى ڕؿٌّْععبعەة 

"هەصایڵڵڵیي"صا " لە ڕۆؿڵڵڵزەمە "کگڵڵڵبصاع ثڵڵڵّْ هْؿڵڵڵەًب لەّەی ئب
یؼئڵبعایی ؿڵْپبی ئێڵغاًە، ؿەسذ سەعیکی لەكڵکغ ڕێکشـڵزٌە ّ ڕ

صڵڵی ّ صڵەعاّکە ًضە دەػعەری عْهەع.. ئەگەعچی صُّّەّاڵی گەیب
لەًێڵڵڵڵْ هْؿڵڵڵڵڵوبًەکبًضا کەم ّ ػۆع ثەصی صەکڵڵڵڵغا، ؿڵڵڵڵەعئەًجبم 

ػۆع لە جەًگڵبّەعاى دەػعەری عْهەع رڵْاًی لەكڵکغ ّ ژهڵبعەیەکی 
لەكکغصا لە هەصیٌە ّەصەعُبد ّ لە  لەگەڵبهبصە ثکبّ ثۆ سْێلی ئ

صەعەّەی كڵڵڵبعی هەصیڵڵڵٌە عایگەیبًڵڵڵض کەّا لەكڵڵڵکغ ثڵڵڵۆ كڵڵڵەڕی 



 

 

ئێغاًیەکبى ئبهڵبصە کڵغاّە، ّە سەڵڵکەکە ئبهڵبصەگی ئەّ كڵەڕەیبى 
لەكڵکغەکەیضا ثێڵذ ثەاڵم ثڕێڵک لە  لەگەڵًیلبًضاّ صاّایبى کغص رب 

كڵیبّ ًەػاًڵی رڵب پەیْەؿڵزە یبعاًی سەلڵیفە ُڵبرٌی سەلیفەیڵبى ثە
ەد  ؿڵڵەعضی ًیبػەکڵڵبًی كڵڵەڕی ئەّ لەكڵڵکغە ئبهڵڵبصە ثکڵڵبّ، دەػع

 فەعهبًضەی ئەّ ؿْپبیە. کْڕی ئەثی ّەلبؿیگ کغصە

جۆعاجۆعەکڵبًی عڵبعەة پیکِڵبرجّْى، ؿْپبی ئیـالم لە ُڵۆػە 
جبم لە صەڤەعی لبصؿڵڵڵیەیضا  ، ؿڵڵڵەعئەًڕّّ ثە دیڵڵڵغە کەّرڵڵڵٌە ڕ

ثە  ڕۆؿڵڵزەمجّْى، کە ُەّاڵڵڵی ؿڵْپبی عڵڵبعەة گەیلڵزە ًیلڵزەجێ
ُەػاع كەڕکەعەّە لە دیڵغە لەجێگەیەکڵضا ثەًڵبّی  یلەكکغێکی ؿ

 "صیغئەعْەع"صا ًیلزەجێ ثّْى.

 لە لبصؿیەصا

کە ُەعصّّ لەكڵڵڵڵڵکغ لە ًؼیڵڵڵڵڵک یەکەّە ًیلڵڵڵڵڵزەجێ ثڵڵڵڵڵّْى 
ییەکبى جۆعی چەکی عبعەثیبى صەصی جەفەًگ ّ گبڵزەیبى ثە ئێغاً

ّ، ّعصە ّعصە ًێغصعاّەکڵڵبًی ؿڵڵەعض صەُڵڵبرٌە  صچەکەکبًیڵڵبى صەکڵڵغ
بعەگڵبیە ثًّْی ئەّ ث ەّ، ؿەعیبى ؿڕ صەهب لە عاػاڕۆؿزەم ثبعەگبی

ەّە، ثە یثەعگی هەسڵڵوەڵ ّ ئەرڵەؿڵڵیّ فەعهبًڵڵضەکبًی کە ثە جلڵڵْ
چەکڵڵی ػێڕیٌڵڵی دەهڵڵبیلی عاػاّەّە، کڵڵبثغای عڵڵبعەثیق ثە ؿڵڵْاعی 

کڵی چەعهڵی ثەعگی پەعپّْرەّە، كولڵێغ لە کیالًێّ ثە جلْ ّكزغ
صاڕػاّصا، ًیڵڵڵؼە ثە صەؿڵڵڵذ ًڵڵڵّْکی ًیڵڵڵؼەکەی ثەؿڵڵڵەع  یکڵڵڵۆً
ّّ ثە عۆؿڵڵڵزەم عۆیلڵڵڵزە ؿڵڵڵەعەّە، ّعەکەصا صەچەلبًڵڵڵضّ ڕهڵڵڵبفْ



 

عۆؿڵڵزەم کڵڵبثغایەکی ُْكڵڵیبع ّ لێڵڵؼاى ثڵڵّْ، ثە ّعصی گڵڵْێی لە 
ص، ثەاڵم ؿڵڵڵەعی ؿڵڵڵڕهبثّْ، ثڵڵڵۆ ُەعجبعێڵڵڵک گڵڵڵغًێڵڵڵغصعاّەکە عاصە

ثڵڵۆیە ئەّ یەکێکڵڵی رڵڵبػە ّەک ًڵڵْێٌەعی ؿڵڵەعض صەُڵڵبرە صیزٌڵڵی، 
 ە؟یپغؿیبعەی کغص، کەّا دیکوەد لەّەصا چی

هیڵغی ئەّاى ًڵبیەّ  ەی صایەّە، کەّا ئڕۆؿزەهًێغصعاّ ّەاڵهی 
ػەدڵوەد  ەرڵی ّەًبّ ئێوەصا ؿەعُەڵضاّ صەیەّێذ عادًبثەعاثەعی ل

 ثەف ثکبد.."ّەک یەک لە ًێْ ئێوەصا صا

ّ پەی ثە پڵزەّی ثڵبّەڕی  ی ًڵیگەعاى کڵغصڕۆؿزەهئەّ ّەاڵهە 
 ڕۆؿڵزەمئەّ لەكکغە ثغصّ ػاًی كەڕێکی یەکجبع گغاًی لەپێلە.. 

رغ پغؿیبعی لە ًێغصعاّێکی صیکە کغص، ئەّ کیالى ّ ثەعگی  جبعێکی
 كولێغەد یەکجبع کۆًە؟ کبثغا لەّەاڵهضا ّری:

"عاؿزە کیالًی كولێغەکەم یەکجبع کڵۆًە، ثەاڵم كولڵێغەکەم 
ی سـڵڵزە ڕۆؿڵڵزەهەکڵڵب.. ئەّ ّەاڵهڵڵبًە ُێٌڵڵضە ریڵڵژە، الال هڵڵْی ص

م عبعەثڵڵڵبًە دبڵیڵڵڵبى ّ ەثیغکڵڵڵغصًەّەّە، ثە یڵڵڵبعاًی سڵڵڵۆی ّد: ئ
ە، یب ئەّؿب صعۆ صەکەى، ئەگەع یئیوبًیبى لە صّّ فەلەعە ثەصەع ًی

ًەهزْاًیڵڵْە صعۆ ثڵڵکەى عاػصاعیەکەیڵڵبى جڵڵیگەی ؿەعؿڵڵڕهبًە ّ هڵڵي 
 ەکەیڵبى ّەک سۆیڵبىئبییٌێکیبى لی ّەعگغم، ئەگەعیق ؿّْصُی  

ی سْصا ثێذ کەؽ ثەعگەیڵبى ًبگغێڵذ.. ئبییٌصەڵیي، عاؿذ ثێذ ّ 
 ًیگەعاى ثّْى ّ ّریبى: ڕۆؿزەمگْێگغاًی ّرەکەی 

ّ گْ  لە رْڕەُبریبى  "فەعهبًضە، ئەّ لـەیە لەرۆ ًبّەكیزەّە



 

 

 عاهەگغە.."

کبرێڵک "هڵْغیغەی کڵڵْڕی كڵْعیت" ثە ًڵْێٌەعایەری ُڵڵبرە الی 
ثگغێڵذ لە  ڕۆؿڵزەم، ثێ ئەّەی گْ  لە، ئبیڵب "ًەسێڵغ"ی ڕۆؿزەم

، ڕۆؿڵڵزەمەّە صاًیلڵڵذ، ئەّاًەی صەّعّّ ثەعی ڕۆؿڵڵزەهرەًیلڵڵذ 
 پەلیبى گغد ّ کێلبیبًە سْاعەّە.

یغە ّری: ئێوە الهڵبى ّاثڵّْە کە ئێڵْە ژیغهەًڵضّ لیڵؼاًي، هْغە
رڵغم رڵب ئێـڵزب ًەصیڵْە..  ثەاڵم ثۆم ئبكکغا ثّْە لە ئێڵْە ئەدوەق

رڵغ ثێڵذ ًبثیٌغێڵذ،  یعەثضا کەؿێک کۆێلەّ ثەًڵضەی یەکێکعب لەًبّ
 بى کْێلەی ئەّی رغربًي..ثڕێکزثەاڵم ّا صەعصەکەّێذ لەًبّ ئێْەصا 

ک ثٌێغێزە الی.. پەیبهێکی ثۆ ؿەعض ُەًبعص، رب یەکێعۆؿزەم، 
ؿەعض صیـبى هڵْغەیغەی کڵْڕی كڵْعجەی ُەًڵبعصەّە.. هڵْغەیغە 

گڵڵڵی كڵڵڵڕۆڵی پەڵڵڵڵکەی ؿڵڵڵەعی ثڵڵڵاڵّ کغصثڵڵڵّْەّە، جڵڵڵل ّ ثەع
 پێی ،د: ڕۆؿزەملەثەعصاثّْ.. 

ئێْەی عڵبعەة لە ثغؿڵب ثەالی ئڵێوەّە فبلەگیغیزڵبًیق صەؿڵذ 
ّ ثە  ًەصەکەّد، ثەالهڵڵبًەّە ًڵڵبى ّ ًیعوەرڵڵی ئێوەرڵڵبى صەسڵڵْاعص

ًەّە رغی سۆرڵبى صەُێٌڵب.. صەگێڵڕ کبعێکی ؿجەیٌێضا چەًض کەؽ ّ
ی چڵڵی لە ێڵڵک عێڵڵْیەکی سڵڵْێڕڕۆژکڵڵبثغایەک ثڵڵبسێکی ُەثڵڵّْە 

 ذ.ضێزصەؿ

سْیضا ُێٌبیەّە سڵبّەًی  لەگەڵێْی عێْی عۆیلذ ّ چەًضیي ڕ
ێْیەکڵبًی کْكڵذ.. بی ثبسی ثەؿذ ّ ثە ًبچبع رەّاّی ڕثبر صەعگ



 

ئێڵڵْەی ّا ؿڵڵەعکێق کڵڵغصّّە ّ ّاثڵڵؼاًن لەُڵڵۆی ثغؿڵڵیزی ثێڵڵذ 
صەؿڵڵززبى صاّەرە چەک.. ثگەڕێڵڵٌەّە ّاڵرڵڵی سۆرڵڵبى، صەکۆكڵڵیي 

 رێغربى ثکەیي..

هْغەیغە، ّەاڵهی صایەّە: "عاؿزە ئێوە لەّەی ّا ّرذ ػۆعرغ لە 
ەدوەرضا ثّْیٌە.. رب پەیبهجەعێکوبى ریبصا ُەڵڵکەّد ّ ػصژّاعی ّ 

ی ژیبًوڵڵڵبًی گڵڵڵۆڕی ّ ئەّؿڵڵڵب ثەعاًجەعرڵڵڵبى كڵڵڵێْەلە ثٌەهڵڵڵبّە 
ي، یب صەثێذ جەػیە ثڵضەى، یڵب كڵەڕ؟ عاّەؿزبّیي ئەگەع عاػی صەث

صیـڵبى ثە ًڵْیٌەعایەری عڵبهغگ  رغ ثەًبّی  عەثعی کْڕی عەعەثێکی
ّ ُڵڵبد ّ ّرڵڵی: "ئێڵڵْەی ئێغاًڵڵی ؿڵڵەیغى،  ڕۆؿڵڵزەمًیڵڵغصعایە الی 
بى ػۆع ثە گغًڵگ گغرڵّْە، ثەالی ئڵێوەّە ى ّ ًۆكڵیٌزکبعی سْاعص

 یي".پێگەیەکی ثۆ صاًبًەسْاعصى ّ سْاعصًەّە ُی  

ی ژیبًی ؿبصە ّ ثێ ئبعایلی كێْەّ فەعهبًضەکبًی لە  ڕۆؿزەم
یٌبًە ّ ُەعّەُب ثڵبّەڕ ثەسۆثًّْیڵبى ؿەعؿڵبم ئەّ عبعەثە ؿبعاًل

ئەّ ثڵڵڵبّەعەّە کەّا، صەّڵەد ّ صەؿڵڵڵەاڵری ثّْثڵڵڵّْى، کەّرڵڵڵٌە 
ؿبؿڵڵبًی عّّ ثە ًەهڵڵبى صەڕّاد، كڵڵزێکە صعەًڵڵگ ّ ػّّی ُەیە، 
جگە لەّاًە لە ئەفـبًەکبًضا لە کزبّی سڵْصای ًڵبهەّ كڵبٌُبهەیضا 

یـڵن ّ لە عێڵگەی ئەؿزێغەًبؿڵبى ّ رەل ڕۆؿڵزەمُبرّْە کە گْایە 
جبصّّەّە ثۆی صەعکەّرڵّْە ّا ثێڵذ ئەّ ئـڵزغالة ّ ئەؿڵزێغاًەی 
ئڵبّا صیبعصەیەکیڵڵبى لەّپەڕی ثڵڵبّەڕ ثەسڵۆ ًەثًّْڵڵضا ئەّ كڵڵەڕەیبى 

 صەؿذ پێکغصّّە.



 

 

 ئبکبهی كەڕی لبصؿیە

هبّەی چڵْاع هبًڵگ، صّّ لەكڵکغی ئێغاًڵی ّ عڵبعەة ثەعاًڵجەع 
 گڵڵڵڵڵۆ لەًێْاًیبًڵڵڵڵڵضا ثەعصەّام ثڵڵڵڵڵّْ،عاّەؿڵڵڵڵڵزبثّْى، گفزْیەک 

كڵڵەڕی  ڕۆژکڵڵغص، ؿڵڵێ كڵڵەڕی صەؿڵڵذ پڵڵێ  ڕۆؿڵڵزەمؿڵڵەعئەًجبم، 
چْاعەهڵڵضا ثڵڵبیەکی ی ڕۆژسْێٌڵڵبّی لەًێْاًیبًڵڵضا ثەعصەّام ثڵڵّْ، لە 

ی ُەڵیکڵغص، لڵن ئێغاًکەعاًی ؿەسذ ّ ثەُێؼ ڕّّثە ڕّسـبعی كەڕ
ەکڵڵڵبى ثە جۆعێڵڵڵک ییئێغاًّسـڵڵڵبعی ّ گەعصەلڵڵڵّْلی لڵڵڵن ڕّّ ثە ڕ

ەیڵڵڵڵضا ڕۆژُەڵیکڵڵڵڵغص هەّصای چبّکغصًەّەیڵڵڵڵبى پڵڵڵڵێ ًەصەصعا، لەّ 
عۆؿزەم لەالیەى عبعەثێکی ثێ ًبًّّیلبًەّە ثەًبّی  ُیاللی کْڕی 

لە کْكڵزٌی عۆؿڵزەم ئبگڵبصاع  ئێڵغاىعەلمەگهەّە کْژعا، لەكڵکغی 
ثڵڵّْ، سۆیڵڵبى پڵڵێ عاًەگیڵڵغا ّ ثڵڵۆی صەعچڵڵّْى.. ئەّ ؿڵڵەعکەّرٌە 

ثەؿڵڵڵڵڵەع ی ؿڵڵڵڵڵەعکەّرٌەکبًی صیڵڵڵڵڵکە ثڵڵڵڵڵّْثە صەعّاػەی رەّاّ
ی سْؿڵغەّاى صەؿڵزەاڵرگەًجی یبى ّ ەئێغاًیەکبًضا، پەعچەهی کبّ

غ صەؿزی ؿڵەعضەّە، ئیزڵغ رڵباڵى ّ ثڕۆیەکڵی ّا صەؿڵزی کەّرە ژێ
زکەّری سڵڵڵۆی ثڵڵڵۆ کڵڵڵغص ُەع كڵڵڵەڕکەعێکی عڵڵڵبعەة صەؿڵڵڵ پڵڵڵێ

ەعکەّرٌی ثڵڵۆ سەلڵڵیفە ٌڵڵبهە ّ ؿڵڵًبهەی فەرذُەڵٌەصەگیڵڵغا، ؿڵڵەعض
 ػۆعیلی ُەًبعصە سؼهەری. کەّرێکیًّْؿی ّ صەؿز

عڵڵْهەع، لە ّەاڵهڵڵی ؿڵڵەعضا ًّْؿڵڵیْیەری: عەعەة ثە صەعصی 
لە صەكڵزەالًیەکضا ئەّاًە دْكزغە لەّاًی ّ هەڕ ّ هڵباڵد صەسڵۆى 

ێڵڵک ثڵڵب ڕّّثبعگلێڵڵغکەعەّە، لەًێڵڵْاى ئێڵڵْە ّ هٌڵڵضا صەعیڵڵبیەک، 



 

زبی كڵڵبعی "کڵڵْفە"ی ُەڵجڵڵژاعص ّ ًەثێذ.."ؿڵڵەعضی جڵڵێگەی ئێـڵڵ
 هؼگەّرێکی ؿبػاًض.ا كبع ّ لەّێڕ

 كبعی هەصایي

، ؿڵڵڵەعض کەّرە صّای ئەّ ئێڵڵڵغاىصّای كڵڵڵکبًضًی لەكڵڵڵکغی 
اًّغاّە، كبعی هەصایي چەًض كبعێک ثّْ ثە صەم یەکەّە ڕ ەلەكکغ

ەّە یُەاڵریڵڕۆژی صیجڵلەّە، لەثەعی ڕّّثڵبعپەیْەًض ثّْى، ثەؿڵەع 
ئبّایەّە ڕۆژكبعی ریـفْى ّ ّاًزیْی سْؿغەّ پێ صەّد، لەثەعی 

، ە"یبى پڵڵێ صەّد، كڵڵبعی ریـڵڵفْى گغًگڵڵی سڵڵۆی ُەثڵڵّْ"ؿڵڵبّکی
ا ثڵڵڵّْ، ئەیڵڵڵْاًە ثەعػ ّ گەًجیڵڵڵٌەی صەؿڵڵڵەاڵری ؿبؿڵڵڵبًی لەّێڵڵڵڕ

ثْلەًڵڵڵضەکەی کیـڵڵڵغا کە رڵڵڵب ئێـڵڵڵزبف فەسڵڵڵغ ّ ًڵڵڵبػ ثە هێڵڵڵژّّ 
 ،ًغاّەکڵڵبى سۆیڵڵبى گەیبًڵڵضە ریـڵڵفْىّصەفغۆكڵڵێذ لەّێڵڵغا ثڵڵّْ، عا

ثە صّایبًڵڵضا ّ لەّێڵڵغا چبصعیڵڵبى ُەڵڵڵضا،  ی ؿڵڵەعکەّرّْیقعڵڵبعەث
لڵبری ّ  سْعهبی ربػەیبى سْاعص، كبعی ریـڵفْى کەّرە صژّاعی ّ

ضا هڵبثْیەّە، ثە چڵبکی ػاًڵی ریـڵفْى لڕییەّە، یەػصگْعصیق لەّێ
 كبعی ریـفًْی ؿێبعصە چۆڵ ثکب ّ ڕیگەی دەلْاًی لەثەع گغد ّ

ی کڵڵْژعاّی کڵغصە فەعهبًڵضەی لەكڵڵکغ، ڕۆؿڵزەه"سغهڵؼاص"ی ثڵغای 
عێگبی صػەکغصًڵی ًبّكڵبعیبى چەًض کەؿێکی سبیي پیلەی ئێغاًی 

ی صیجڵڵلەّەّ لە ڕّّثڵڵبعیلڵڵبًضا ّ عڵڵبعەة هلیڵڵبى ًڵڵبیە ثە ؿڵڵەعض ً
کۆرڵب لە ًێْاًیبًڵضا عّّیڵضاّ  ڕیڵٌەّە.. كڵەڕێکی کڵْعد ّصیجلە پە
 ی كکـزی ُێٌبّ عاًّغاى..ئێغاًصیـبى 



 

 

ُەاڵرەّە كڵڵبعی ڕۆژکضا "سڵڵْعەهؼاص" لە صەعّاػەی لەًیْەكڵڵەّێ
شێڵڵْ ّ ، كڵڵبع ثڵڵێکەؽ ّ ثێگەیبًڵڵضە جەلەّالثەجێِڵڵێال ّ سڵڵۆی 

 سبّەى کەّرە ژێغ صەؿزی عبعەثەّە...

 گغرٌی هەصایي

ژایە ًڵڵبّ كڵڵبعی ریـڵڵفًْەّە، کْكڵڵذ ّ کْكڵڵزبع ّ عڵڵبعەة ڕ
رباڵًیبى صەؿذ پێکڵغص، ؿڵەعض، کە ُڵبرە ًڵبّ کۆكڵکی كڵبُیەّە 

عیڵْىگی کغص، ئبیەری  کن رغکْا هڵي جٌڵبد ُّەكذ عکبد ًْێژی 
ّ کۆكڵکی صەؿڵەاڵری چڵْاع  سْێٌضەّە، ثەّ كێْە گەًجی فڵغاّاى

ەّە، عبعەثێڵک عڵبعەثبى کەّرە ژێڵغ صەؿڵزی یؿەص ؿبڵەی ؿبؿبًی
عی لەیەک ًەصەکغصەّە، ًغر ّ ثبیی ّّ کبفْ ْاى سْ یی ًێجیبّاػ

كڵڵکە ئەفـڵڵبًە ئبهێؼەیڵڵبى ّێغاًکڵڵغص، ًڵڵی، ئەّ کۆػێڕیڵڵبى ًەصەػا
بعؿڵزبى، پبعچەپبعچەیڵبى فەعكێکی گەّعە لەّێضا ثّْ ثەًڵبّی ثەُ

 ْاى سۆیبًضا صاثەكیبى کغص.لەًێکغص ّ 

اًّڵڵغاى ئەّی ًەلڵڵضیٌە ّ ڕلە ریـڵڵفْى  ئێڵڵغاىکبرێڵڵک لەكڵڵکغی 
کەّرڵٌە صّایڵبى ّ لێیبًیڵبى یڵبى ّلەگەڵ سۆیبًڵضا ثغصثْػەڕّ كزی 

هڵڵْثەص ّ  ؿڵڵەًضًەّە.. ُەع لەّێڵڵغا هؼگەّرێکیڵڵبى صعّؿڵڵزکغص ئیزڵڵغ
 ییڵًەثیٌڵغا، ّعصە ّعصە ئەّكڵبعە گغًگا ئبرەكگب ّ ئبگغصاى لەّێڵڕ

 فەعاهۆف کغا..ّ ۆی لەصەؿزضا س

 



 

 كەڕی جەلەّال

اًّڵغاّ لێڵغە ّ لەّ  لە یي، لەكڵکغی ڕصّای صاگیغکغصًی هەصائڵ
کۆثڵڵڵًّْەّە. لەثەع ئەّەی ثەچەًڵڵڵض ڕیڵڵڵبى صەژهێڵڵڵغصعا  جەلەّالصا

ثڕێڵڵک ەکڵڵبى ثڕێکیڵڵبى سەڵکڵڵی "ججڵڵبز" ثڵڵًّْە، یکەعە ئێغاًیكڵڵەڕ
ثڵۆیە  گڵبی عۆیلڵزٌی جیبجیڵب ثڵّْە،ئبػەعثبیجبى، ّە ُەعیەکەّ عێ

لەّ كبعەصا کۆثّْ ثًّْەّە.. "هیِغاى عاػی" یبى لەًێْ سۆیبًڵضا ثە 
فەعهبًضە ُەڵجژاعص، ؿڵەًگەعیبى ُەڵکەًڵضّ ئبهڵبصەی كڵەڕ ثڵّْى، 

کبع  ًبهەیبى ثۆ یەػصگْعص ًّْؿی ّ صاّای ػەڕ ّ سەڵکیبى لێکغص..
غەّ لەّ  صیـڵبى سەڵکڵبًێکی صلێڵغّ لە کبع گْػەكزەثّْ، ثەاڵم لێ

صا کۆثًّْەّە، ؿڵەعض ًڵبهەی ثڵۆ سەلڵیفە ًّْؿڵی، ئبػا لە جەلەّال
صەثێڵذ دەػعەری عْهەع،ّەاڵهی صایەّە، هۆڵەریبى پڵی ًەصعێڵذ ّ 

ّّیڵڵڵضا ّ صیـڵڵڵبى عڵڵڵبعەة ڕضا ثکغێڵڵڵذ.. كڵڵڵەڕ لەگەڵڵڵڵكڵڵڵەڕیبى 
ؿڵڵڵەعکەّري، ؿڵڵڵەعض گەڕایەّە ثڵڵڵۆ کڵڵڵْفە، لە كڵڵڵەڕی جەلەّالصا 
صەؿڵڵڵزکەّرێکی ػۆع کەّرە صەؿڵڵڵزی عڵڵڵبعەثەّە، ژى ّ ئڵڵڵبفغەری 

ۆع ثە صیڵڵل گیڵڵغاى ّ ثەعەّ هەصیڵڵٌە ثڵڵغاى.. "صیڵڵٌەّەعی" ێڵڵک ػلگە
ًّْؿڵڵیْیەری: "عڵڵْهەع ّرڵڵّْیەری لە هٌڵڵضااڵى ئەّ ژًە صیلکڵڵغاّاًە 
پەًڵب صەثەهە الی سڵْصا صەڵڵڵێي لە كڵەڕی جەلەّالیڵضا ؿڵڵەص ُەػاع 

 کەؽ کْژعاّى.

 

 



 

 

 كْكزەع ّ كْف

ًغاّی كڵەڕی جەلەّال ػۆعثەیڵبى لە دەلْاًڵضا ّاکبرێک ؿْپبی ڕ
ڕا ّ یەػصگڵڵْعصیق گەیلڵڵزە ئەّ ، ثەاڵم لەّێڵڵ کۆثڵڵًّْەّەصّّثڵڵبعە 

ـڵڵڵزەسغ" یڵڵڵب لڵڵڵْم ّ کبكڵڵڵبًی ئێـڵڵڵزب ّّ ثە "ئػۆع ًەهڵڵڵبیەّەّ ڕ
اصەیەک ى" یەکێڵڵک ثڵڵّْ لە ُبّڕاکڵڵبًی ّ رڵڵب ڕێڵڵکەّد "ُڵڵْعهؼاّەڕ

 ثە یەػصگْعصی ّد:سؼهبیەری ثە صەعثبعی كبکبًەّە ُەثّْ 

، ثەم رەّە"ّەک صەثیٌی عڵبعەة لە صەڤەعی دەلْاًڵضا کۆثڵًّْە
رغیڵبى  ا ًبرْاًیي ثەعیبى لێ ثگغیي، ثڕێکیّەػعەی کە ُەهبًە لەّێڕ

ّ  ەیّیبى ریبصا ًیْلە ئەُْاػ ّ سْػؿزبًضاى فەعهبًضەی ئبػاّ لێِبر
ای كڵبی بکەم ثزْاًي ڕّّثەڕّّهبى ڕاّەؿزي، صەڵڵێن ئەگەع ڕثبّەڕً

ذ ثڵب ثەًڵضە ثڵڕۆم ّ لەكڵکغ کڵۆ ثڵکەهەّە ّ پەالهبعیڵبى ێلەؿەع ث
ؿڵبی ئەكڵڵعەعیگیە ػۆع ّی ئەّ  ًڵبّی  ئەثڵْ هْەبًڵضثڵضەم، فەعه

 کبعاهەی كەڕّ پەالهبع ًییە..."

ّ، ثڕیڵک لە چەکڵضاعاًی  كب، پێلٌیبعی فغّػاًی پەؿڵەًض کڵغص
 صا ثەصەؿزیەّە..  پْلێکیّ پبعەّکغصە ُبّڕای 

صا  ُڵڵْعهؼاى لەكڵڵبعی "كْكڵڵزغ"صا ُەّاعگەی سـڵڵذ ّ فەعهڵڵبًی
كڵەڕی ّ پێضاّیـزەکبًی  لەّعەی كبع پزەّرغ ثکەًەّە ّ ئبػّّكْ

ّ رەکجیڵڵغە دەػعەرڵڵی عڵڵْهەعی  هْؿڵڵب، لەّ ثیڵڵغکڵڵۆکغصەّە، ئەثّْ
صا ثە  عەهوڵبعی کڵْڕی یبؿڵغگ کەّا لە  ّ فەعهڵبًی ئبگبصاع کغصەّە

کْفەیضا ثڵّْ، رڵب ًیڵْەی ئەّ ُێڵؼە لەگەڵ سۆیڵضا ثجڵبد ّ ثڵڕّارە 



 

بعەة كڵڵبعی هْؿڵڵبی ئەكڵڵعەعییەّە لەكڵڵکغی عڵڵّ ُبًڵڵبی ئەثڵڵْ
 .ەصاكْكزەعیبى ئبثلْل

ُڵڵْعهؼاى، لەكڵڵبع ثۆیڵڵبى ُڵڵبرە صەعەّەّ كڵڵەڕێکی سْێٌڵڵبّی 
صا، عڵڵڵبعەة سەعیڵڵڵک ثڵڵڵّْى صەكڵڵڵکبى صیـڵڵڵبى  لەًێْاًیبًڵڵڵضا عّّی

 کغص عبعەة ؿەعکەّى.. ەکبى ّاییسیبًەری یەکێک لە ئێغاًی

ّعەی كڵڵبع صەڵڵڵێي ئەّ کڵڵبثغایە سیڵڵبًەری کڵڵغص كڵڵەّێک لە كڵڵْ
ذ ّ سۆی صەگەیەًێزە ئەثْهْؿبّ صاّای ئەهڵبًی سڵۆی ّ صەعصەچێ

هبڵ ّ هٌضاڵی صەکڵبد لە ثەعاًڵجەعصا صەڵێڵذ: "هڵي ًڵبّم "ؿڵیب"یە 
ضا ثٌێغیزە ًبّكڵبع رڵب ثە چڵبّی لەگەڵئەگەع لە ؿەعەربّە یەکێکن 
 .یسۆی ئەّێی ثشەهە ثەعچبّ

ثەُەكڵذ ثڵۆ اًی صەڵێذ: کڵێ صەیەّێڵذ ئەثْهْؿب، عّّ ثە یبع
ێ؟ ..پیبّێک لە ریغەی ثەًی كڵەیجبى ثەًڵبّی سۆی ثەصەؿذ ثِێٌ

یە ی ئەكغەؿی کْڕی عْ گ ُەڵـبّ ّرڵی: ئەی ئەهیڵغ ئەّ كڵبًبػ
ۆًە ؿڵڵیب"صا لە عێگەیەکڵڵی پەًِڵڵبًەّە صەڕ" لەگەڵثەهڵڵي ثجەسلڵڵە 

ثەعگی سڵبّێٌی ئڵْ صەهەی ّ جلڵْ ّ صەیجبرە هبڵی سۆیەّە ًبّكبع
سڵۆی ّ  لەثەع صەکبد ّ ثە ثەیبًیضا ّەک سؼهەرکبع صەیشبرە صّای

رەّاّی كبعی كْكزەعی پێ صەگەڕێٌێذ "ئەكغەؽ" صەگەڕێڵزەّە 
ەّە، ئەّ صەم کڵبثغای یٌگێڵغصە  الی ئەثْهْؿب ّ ئەّی صیجڵّْ ثڵۆی

ەؿڵڵن ْهْؿڵڵب صەڵێڵڵذ  ثڵڵب ئەهجڵڵبعە صّّؿڵڵەص کسەیبًەرکڵڵبع ثە ئەث
ضا ثٌێغە ًبّ كبعەّە، رب ثە كەڕ صەعّاػەی كبع ثکەیڵٌەّە ّ لەگەڵ



 

 

ًبّكڵبعەّە..  عۆیلڵزٌە ّا.. ُەعڕف ثڵکەعە ًڵبّ كڵبعەّەرۆف ُێڵ
چەًڵض كڵەعکەعێکضا  لەگەڵُْعهؼاى، ػاًی صّّچبعی سیبًەد ثّْە 

پەًڵڵڵب صەثەًە لەاڵیەکڵڵڵی ًبّكڵڵڵبع ّ رڵڵڵب هبًگێڵڵڵک كڵڵڵەڕ صەکەى ّ 
ؿڵڵڵڵڵڵڵەعئەًجبم صاّای سۆثەصەؿڵڵڵڵڵڵڵزضاًەّە صەکەى ثە هەعجڵڵڵڵڵڵڵێ 

 ًەیبًکْژى..

غێزە الی سەلڵیفە ُەع ّؿب، ُڵْعهؼاى ّ ُبّڕاکڵبًی صەًێڵْئەثْه
ثەعگی عاػاّەیبى لەثەعصا ثّْە، دەػعەرڵی عڵْهەع لە ُەهّْیبى جلْ

هؼگەّرڵڵضا رەًِڵڵب عاکلڵڵبثّْ ًّْؿڵڵزجّْ.. فڵڵغّػاى صەپغؿڵڵێذ ثبكڵڵە 
 ْا کْێلە ّ سؼهەرکبع ّ صەعثبعی؟سەلیفە کْا؟ ک

صەڵڵڵێي، ئەهە سەلڵڵیفەیە ّ فەعهبًڕەّاهڵڵبًە.. ّاثڵڵبّە سەلڵڵیفە 
اّا صەکڵڵبد رڵڵب ثەاڵم فڵڵغّػاى ص یڵڵبعی کْكڵڵزٌی فغّػاًڵڵی صاثڵڵّْە،ڕث

ّ  دّّ ثە لە سەلڵیفە صەکڵبئبّی ثڵۆ ثِێڵٌي.. ئڵبّی ثڵۆ صێڵٌي ّ ڕ
ئڵڵبّە  لە سەلڵڵیفە ئەّەیە ًەکڵڵْژعێن رڵڵب ئەّصەڵێڵڵذ: ئڵڵبسغیي صاّام 

 صەسۆهەّە..

صڵٌیب ثە ئڵبّی سڵۆد  لیفە ثەڵێٌی صەصاری ّ صەڵێذ: لەّەیسە
 ثشۆعەّە..

صەکەّێڵڵزە ثەع ێژێڵڵذ ّ ثەّكڵڵێْە فڵڵغّػاى جڵڵبهە ئڵڵبّەکە صەڕ
 ٌی سەلیفە ّ ًبکْژعێذ..ثەڵێ

صاؿزبًێکی صیکە لەّ ثبثەرە لەكبعی "كڵْف"صا عّّیڵضاّە.. کە 
ی لەكکغ صاّا لە ئەثْهْؿڵب صەکڵبد ەكبع صەّعە صەصعێذ، فەعهبًض



 

ّ ەکەّا ئەهڵڵڵبًی ُەكڵڵڵزب کەؿڵڵڵەکەی صەّعی ثڵڵڵضا، ئەثْهْؿڵڵڵب ئ
کڵڵبثغایە لەثیڵڵغی ًەثڵڵّْە کە ثەسڵڵۆیەّە ، ئەّ صەصا ٌەی پڵڵێثەڵێڵڵ

 کەؽ.. صەکبرە ُەكزبّیەک

 ّؿب ئەهغ صەکبد لە هلی صەصەى..ْئەثْه

لەهبّەی یەکـبڵضا عڵبعەة ؿەعربؿڵەعی سْػؿڵزبى ّ فڵبعؽ ّ 
 هیِغگبى ّ ؿیوغە ّ ئـزەسغّ ّ ئەعجبى صەگغى ّ رباڵى صەکەى.

 

 یبًەدصەعثبعەی س

یڵڵبًەرەی ّا ثبؿڵڵوبى کڵڵغص، رەثەعی صەڵیڵڵذ: کڵڵبثغایەک ئەّ س
ُەثڵڵڵڵّْە ثەًڵڵڵڵبّی "ؿڵڵڵڵیبی صەیلەهڵڵڵڵی" کە یەکێڵڵڵڵک ثڵڵڵڵّْە لە 

کڵڵڵۆ فەعهبًڵڵڵضەکبًی "یەػصگڵڵڵْعص". کە یەػصگڵڵڵْعص ؿڵڵڵەعصاعەکبًی 
 ەکەرڵبى ثڵڕۆى ثڵۆ ًڵب كڵبعێک ّ لەكڵکغصەکبرەّەّ صەڵێڵذ: ُەع ی

 ، کبرێککۆثکەًەّە، "ؿیبی صەیلەهی" یەکێک ثّْە لەّ فەعهبًضاًە
ێگەیەکڵڵضا ثەًڵڵبّی ەّە "ؿڵڵیب" لە جلەكڵڵکغ لە "كڵڵْف"صا کڵڵۆصەثێز

"کلجبًیە" لەًگەع صەسبّ ثە ُبّڕێکڵبًی صەڵێڵذ: ئڵێوە رْاًڵبی ئەم 
 كەڕەهبى پێْە ًەهبّە، رەکجیغربى چییە؟

 ضا ثکەیي.لەگەڵصەڵیذ: ّا چبکە ؿْلذیبى 

یەکێڵڵڵڵک لە ُبّڕێکڵڵڵڵبًی ثەًڵڵڵڵبّی "كڵڵڵڵیغّیە"ی ًڵڵڵڵبعصە الی 



 

 

ثە  ّ ئیزڵغ "ؿڵیب" ثڵّْ پێضعاّ ئیوبًی ُێٌڵبؿب ّ ئەهبًی ّهّْئەثْ
ّْكزەعیبى ئبثلۆلەصا، كڵەّێک ی عبعەثەکبى، کە عبعەة كچبّؿبغ

ثەعگی سۆی سڵْێٌیي صەکڵب ّ سڵۆی صەگەیەًێڵزە الی صیڵْاعی جلْ
كڵڵڵبع، پبؿڵڵڵەّاًەکبى صەعگڵڵڵب صەکەًەّە ّ "ؿڵڵڵیب" ثە كڵڵڵەڕ صیڵڵڵذ 

یبًڵڵضا ّ لەكڵڵکغی عڵڵبعەة صەگەًە پێلڵڵەّە ّ صەڕژێڵڵٌە ًڵڵبّ لەگەڵ
 ەّەكبع

 

 ڕصّا كە

یەػصگڵڵْعص، الی ّاثڵڵّْە کە عڵڵبعەة لە ؿڵڵەّاصا جێگیڵڵغ صەثڵڵي، 
یەکبى صەثڵي، کە صەثیٌڵێ ًەسیڵغ ّا یصەؿزجەعصاعی صەڤەعە كبسبّ

ّّثە ئەؿفەُبى هلیبًٌڵبّە ًبئْهێڵضی ػۆعرڵغ عّّی ڕ عبعەةؿْپبی 
رێڵڵضەکب.. ًڵڵبهە ّ پەیڵڵبم ثە ُەع چڵڵْاعالصا صەًێغێڵڵذ، رڵڵب صەؿڵڵذ 

گەعچی ئبكْفزە ثڵبػاڕی ّ ُەعکەؽ ە.. ئعۆیلزْاى ثڕۆًە ُبًبیەّە
ی گغرجڵڵّْەّە، لەكڵڵکغێکی ػۆع لە ئێغاًڵڵثڵڵۆ سڵڵۆی ؿەعربؿڵڵەعی 

ًضا کۆثًّْەّە کە ژهبعەیڵبى بّەًُەصەّعّثەعی یەػصگْعص لە كبعی 
گەیلزە ؿەصّ پەًجب ُەػاع جەًگبّەع، فغّػاى کغاثّْە فەعهبًضەی 
ئەّ لەكڵڵکغە.. عڵڵبعەة ُەؿڵڵزیبى ثە هەرغؿڵڵیەکی گەّعە کڵڵغص، 

عەهڵڵبع کڵڵڵْڕی یبؿڵڵغ" ًڵڵڵبهەی ثڵڵۆ سەلڵڵڵیفەی ًّْؿڵڵی، ریبیڵڵڵضا "
یەکڵڵبًی ثە ّعصی ثڵڵۆ ًْؿڵڵی ثڵڵّْ.. دەػعەرڵڵی ئێغاًکۆثڵڵًّْەّەی 
عۆیلزە ؿەع هیٌڵجەع ّ ّرڵی: ئەی سەڵکیڵٌە رڵب ثە عْهەع صیـبى 



 

کەّیي، ّا عەجەم ئەهڵڵڕۆ رْاًیْهڵڵبًە ثە ؿڵڵەع عەجەهەکبًڵڵضا ؿڵڵەع
 ثکْژێٌٌەّە.."عی سْصا ّرەّە، صەیبًەّێذ ًْلەكکغیبى کۆ کغصّّە

دەػعەری عْؿوبى صەڵیڵذ: ئەی سەلڵیفە.. ًڵبهە ثە چڵْاع الصا 
ثٌێڵڵغە ثڵڵۆ كڵڵبم ّ یەهەى ّ ثەؿڵڵغە ّ ثڵڵۆ سڵڵۆریق فەعهبًڵڵضەیی 

 ثەصەؿذ ثگغە..

ّّ ثە دەػعەرڵی ەّ عایەیبى پەؿەًض کغص.. سەلیفە ڕسەڵکەکە ئ
 عەلی: رۆچی صەڵێیذ؟

م ئەگەع لەكڵڵکغی كڵڵب ە..یّرڵڵی: هڵڵي ئەّ عایەم ال پەؿڵڵەًض ًیڵڵ
ع صەصا، ئەگەع لەكڵڵکغی یەهەى ثِێٌڵڵیي بم پەالهڵڵثکێلڵڵێٌیٌەّە عۆ

یەکبى صّّثڵڵڵبعە پەالهڵڵڵبع صەثەى.. لەّاًە گْػەكڵڵڵزە لە یدەثەكڵڵڵ
پلزوبى ثە ژهبعەی  ػەهبًی پەیبهجەعی سْصاصا ئێوە کەی ئەّەًضە

 ؟..ػۆعەّە ثەؿزجّْ

ئیوبًوبى پلذ ّ پەًبهبى ثّْە، ّا چبکە ًبهە ثڵۆ  ئێوە پزەّی
یەکی لەكڵڵکغ ثٌێڵڵغى، ّ عەهڵڵبى ثٌّْؿڵڵی کەّا ؿڵڵێّ یەهەى  كڵڵبم

ًەک ُەهڵڵّْ لەكڵڵکغەکە.. سەلڵڵیفە عاکەی عەلڵڵی پەؿڵڵەًض کڵڵغص ّ 
ثغیڵڵبعصعا کەّا  ًْعوڵڵبًی کڵڵْڕی همڵڵغەىگ ثکڵڵڕێزە فەعهبًڵڵضەی ئەّ 
لەكکغە، ئەگەع ًْعوبى کْژعا ثب دْػەیفەی کْڕی یەهبى جڵیگەی 

ضّڵال ّ ثگغێزەّە، ّە ئەگەع دْػەیفە کْژعا، ثب جەعیغی کْڕی عەث
ْعجە جێگەی ثگغێزەّە، ەع ئەّیق کْژعا ثب هْغیغەی کْڕی كئەگ

صّای ئەّ ئەكعەؿی کْڕی لەثـض.. ًبهەیەکی ًڵبعصە الی "همڵغى" 



 

 

ریبیضا ًّْؿیجّْی، صّّ کەؽ لە ؿْپبکەرضایە ُی  کبعێکیڵبى پڵێ 
ُەهیڵبى بى عوڵغّی کڵْڕی هْعڵض یەکغّثڵی، صّّهەؿێیغە، یەکەهیڵ

 عایبى ّەعگغە..رەلذەهی کْڕی سْێلض، ثەاڵم 

 

 فەرذی ًەُبّەًض

صا ثڵّْ صّّ لەكڵکغ لە  غ فەعهبًضەیی فغّػاىلەژێ ئێغاىلەكکغی 
ًؼیک كبعی ًەُبّەًضا ثەعاًڵجەع یەک چبصعیڵبى ُەڵڵضا، پەیْەؿڵزە 

 ..ئێغاىیبعهەری صەگەیلزە ؿْپبی 

یبى ًییە، رەکجیغیڵبى کڵغص ؿّْصعبعەة عّاًی کبد ّ ػەهبى لە 
ذ ثگەڕیڵزەّە ثڵۆ هڵغصّّە ّ لەكڵکغ صەثێڵفە لە هەصیٌە ثڵێي سەڵی

كڵْێٌی صیڵبعی سۆیڵبى  لە جڵێگەّ ئێڵغاىّاڵری سۆیبى.. لەكکغی 
ڕایەّەّ عبعەثیڵبى لڵێ ُەڵڵگەّەصەعُبري، رب صّای عبعەة ثکەّى.. 

صعێڵژەی کێلڵب، ؿڵەعئەًجبم ؿڵْپبی  ڕۆژكەڕی سْێٌیي چەًڵضیي 
اًّغاى ّ ًەُبّەًضیق کەّرە چٌگڵی عڵبعەثەّە.. ئەّ كکبّ ڕ ئێغاى

ذ ّ ئیزڵڵغ ؿەعربؿڵڵەعی كڵڵەڕە ثەصّا كڵڵەڕی هڵڵًْەػەم صەژهێغصعێڵڵ
کضا ُەهەصاى صەؿەاڵری عبعەثەّە، لەهبّەی ؿڵبڵێ غئێغاى کەّرە ژێ

کبكڵڵبى ّ ئەؿڵڵفەُبى ّ ئـڵڵزەسغیق صاگیغکڵڵغا. یەػصگڵڵْعص لە ّ 
ا ثڵڵۆ ؿیـڵڵزبى ّ عی فبعؿڵڵەّە عۆیلڵڵذ ثڵڵۆ کغهڵڵبى، لەّێڵڵڕصەڤە

گەیلڵڵزە هڵڵڕّ لە ًەُبّەًڵڵضا ئەّی لە صاعایڵڵی صەّڵەرڵڵی ؿبؿڵڵبًی 



 

هڵڵبثْیەّە کەّرە ژیڵڵغ صەؿڵڵزی عڵڵبعەثەّە، ثڵڵۆیە عڵڵبعەة كڵڵەڕی 
ا رباڵًی ؿەعربؿەعی ڕلەّێ ّح" ًبّ صەثەى.ًْەُبّەًض ثە "فەرذْلفز

 صەؿزی پێکغص..

  



 

 

 

 

 

ّّیضاّە، چڵْاعصە ؿڵەصە کۆچی ڕ 01كەڕی ًەُبّەًض لە ؿبڵی 
ی پڕ لە كکۆی ئێغاًی لەًڵبّ ثڵغص دەّد ؿڵەصە لەپڵێق صەؿزەاڵر

ی کێلڵڵبّە.. ئەّە یاي صعێڵڵڵڵژییٌڵڵضا ّ دەّد ؿڵڵەصەف صّای ػایڵڵػای
ؿڵبڵ ًەصەژهێڵغصعا، ڵەرێکی کۆًەثغصًی صەؿزگبّ صەّلەًبّثە رەًِب 
ۆ لە رەثەُڵڵبی ّ چڵڵبّی ًغڵڵغًّی صەؿڵڵزگب ّ صەهْچْکڵڵی لەًڵڵبّثەڵ

صا صەژهێغصعێڵڵڵذ. هلوالًێڵڵڵی ًێڵڵڵْاى  ثەعەکڵڵڵی ًڵڵڵبڕەّایی چەًڵڵڵض
ە جۆعاّجۆعەکبى ثەربیجەد ثیڵغّڕای ئبییٌهْثەصەکبى، كەڕەلۆچی 

 هڵڵبًی ّ هەػصەکگ لەًڵڵبّ سەڵڵڵکە ػۆعەکەصا عیلڵڵْی صاکْرڵڵبثّْ ّ 
ئڵبّاصا ُەعّەُڵب ثەعثڵاڵّی ڕۆژی هەؿڵیذیەد لە ئڵبییٌپەعەؿەًضًی 

ػەعصەكڵزی ی ئڵبییٌُەاڵرەّە رْاًڵب ّ گڵْڕی ڕۆژی ثڵْصائی لە ئبییٌ
ی رەًِب لەثیغی ئبییٌکەم ُەًبؿە کغصثّْ، ُەعّەُب چیٌی پیبّاًی 

ئەّەی رْاًڵبی ثەعثەعەکبًیڵبى صەسْالیەّە ثێی ئبگغصاًەکبًضا ؿّْص
ریڵڵبصا هبثّْثێڵڵذ، سەڵڵڵکەکە ثە رەّاّی لە صًّیڵڵبی عۆدڵڵبًیەرەّە 

ێکی ربػە ثە صعّؿزی ئبییٌصّّع کەّرجًّْەّە، ًیبػی سەڵکەکە ثە 
ە ثزڵڵْاًی جیڵڵبّاػی چیٌڵڵبیەری ئڵڵبییٌجّْ رڵڵب ئەّ سڵڵۆی ّەصەعسـڵڵز



 

ّەالّەًێذ. لە سۆڕا ًەثڵّْە ػۆعثەی کڵْڕی هەعػثڵبى ّ  ؿڵەلوبًی 
ی هەؿیذیەد ثّْەّ لەصّاییضا ًبچڵبع ثڵّْە ئبییٌفبعؿیگ پەیڕەّی 

رەّاّی لە دیجڵڵبػصا ثگیغؿڵڵێزەّە.. لە ُەع الیەکەّە لێڵڵذ ثٌڵڵْایە 
یەکجڵڵبع ػۆعیڵڵبى ثە كڵڵەکبى، صەڤەعەکڵڵبى، سەڵڵڵکەکە ًیڵڵبػێکی کۆ
ڕاًکڵڵبعی پەیڵڵضا کغصثڵڵْ،،. ُێٌڵڵضە ئەّ ًیڵڵبػاًە لە کۆهەڵگڵڵبصا ۆگ

ی صاکْربثّْ، رْاًبی ُی  هلوالًی ّ ثەعگغی پەالهڵبعصەعاًی ّعیلْ
ثگڵڵڵڵغە ّ ثەعصەی  ّەیڵڵڵڵبى پێڵڵڵڵْە ًەهڵڵڵڵبثّْە ػّڵڵڵڵڵن ّ ػۆع ّصەعە

صەّڵەریق ؿەعثبلی. ئبّا ّاڵرێک ثێگْهڵبى رْاًڵبی ؿەعصەهضاعاًی 
ّپْچزغیي پەالهبعی صاگیغکەعاًڵی پێڵْە ًەهڵبثّْ.. کبًی پڕەثەعثەع

ی هەؿڵیذیەد ئڵبییٌئەگەعچی صەّڵەد ّ صەؿەاڵری عّهب صەکۆكڵب 
ضا ثاڵّثکڵڵڵبرەّە، ثەاڵم ؿڵڵڵەعکەّرٌێکی ػۆعی ثەصەؿڵڵڵذ ئێغاًڵڵڵلە 

ثە پڵڵڵێ ەّاًەّە صەّڵەرڵڵڵی سەلڵڵڵیفەی عڵڵڵبعەة رڵڵڵْاًی  ّثًْەُێٌڵڵڵب
کڵبرەّە ّ ئەّکبعە ثە ثەعثاڵّی ئەًجبم ثضاّ ئەّ جێگب سڵبلیە پڵڕ ث

 ؿیەرضا ؿەعکەّێذ...ّثەؿەع هەجْ مئیـال

چەًڵضیي  ثێڵذّثْ اّژاًەی لیڵغە ّ لەسڵۆڕًّەثێذ ئەّ ُەڕئەّە 
ؿڵڵڵبڵ لەهێڵڵڵژصا ئەّ ئەگەعاًە دەی عەالؿڵڵڵەالد ثە چڵڵڵْاع صەّعی 

ّ ًڵڵبّ کۆهەڵگڵڵبی ئێغاًڵڵضا صەیڵڵبى ًەڕاًڵڵض.. کە  ئێڵڵغاىصەؿڵڵەاڵری 
فْعارڵڵضا  ثەؿڵڵەعصا ثڕێڵڵک لە صەُمبًڵڵبى پغصیڵڵبى  عڵڵبعەة پەالهڵڵبعی

عْثیڵڵضە ّ ؿڵڵْپبکەی ثڵڵێەڕًەّە، كڵڵبعی صعّؿڵڵذ کڵڵغص رڵڵب ئەثّْ
گەّعە پیڵبّێکی ؿبؿڵبًی صای ثە صەؿڵزی عڵبعەثەّە، لە كْكزەع 

كڵڵبعەکبًی، عەی، لڵڵْهیؾ، ئەؿڵڵفەُبى، جْعجڵڵبى، رەثەعؿڵڵزبى، 



 

 

ک صّّ ئبهڵڵبصەی جەػیەصاى ثڵڵّْى، کەؿڵڵێ سەڵڵڵکەکە ثڵڵێ یەک ّ
 ئبهبصەی هلوالًی ّ ثەعاًجەعکی ًەثّْ.

ضا، كڵەڕی ئێغاًڵ ضیبًە ثّْ عڵبعەثی ػاڵ کڵغص ثەؿڵەعئْهێئەّ ًب
ًەُبّەًڵڵض ئەّی رْاًڵڵب ّ ّػەی ثەعثەعکڵڵبًی ثڵڵّْ لە ثیڵڵغ ّ فکڵڵغی 

بصەیی ّ فیضاکبعی ثەؿەع یەکبًضا ثەصەعی کغص، ؿەعکەّرٌی ؿئێغاً
سەڵڵکەکە ئەّەیڵبى  ّػاڵ ثڵْؼاًڵی ّ یبؿڵبی چیٌبیەریڵضا سۆ ثە ػل

وبًض، ئەّ ؿڵڵەعکەّرٌە لە دیکوەرڵڵی پەعّەعصگڵڵبعەّە ثە صّّع ؿڵڵەل
ًەثڵڵّْ. ئەّ عڵڵبعەثە ُڵڵی  ًەصیڵڵْاًە، ؿڵڵەعربپبی ژیبًیڵڵبى ؿڵڵبفی ّ 
ؿبصەیی لڵێ صەثڵبعی، جڵێگەی كڵبکبًی ؿبؿڵبًی ّ هەعػەثڵبًە ثە 

ًی فەلیڵڵڵغاًە ّ یڵڵڵبًی پڵڵڵڕ کڵڵڵغصەّە، ژیڵڵڵبئێغاًەکبًی صەؿڵڵڵزەاڵر
ی ئێغاًڵڵڵکڵڵی ە عبعەثڵڵبًە صەثیٌڵڵغا سەصەعّێلڵڵبًەی ئەّ كڵڵەڕکەع

ؿەعؿڵڵبم کغصثڵڵّْ، ؿڵڵەلوبًی فبعؿڵڵی کڵڵغایە فەعهڵڵبًڕەّای هەصایڵڵي 
ثەعگی ؿبؿڵبًی، ًڵبًی جڵۆی صەسڵْاعص، جلڵْ پبیزەسزی صەؿەاڵری

ػثغی سْعی لەثەع صەکڵغص، کە ًەسڵۆف کەّد صەگغیڵب ّ صەرغؿڵب 
 ًەکب لە پغصی ؿیغارضا ًەرْاًیذ ثگْػەعێذ..

ـالهیبى صەصی اعاًەی صەؿەاڵرضاعاًی ئیژسەڵکەکە ئەّ ژیبًە ُە
ّ لەگەڵ عەفزبعی رًْضّریژی صەؿەاڵرضاعاًی ؿبؿبًیضا ثەعاّعصیڵبى 
صەکغص، ژیبًی ثێ ئبعایلی سەلیفەی ئیـالهیبى کەثەّ صەؿەاڵرەّە 

ضا لەًڵڵبّ سەڵڵڵکەکەصا صەژیڵڵب ّ لە ژیڵڵغ صەؿڵڵزیضا ثڵڵّْەّ لە هؼگەّرڵڵ
ئەّ  ڕۆژثە  ڕۆژی ّەعصەگڵڵغد ّ صژ ثە عای سەلڵڵیفە صەصّاى، عایڵڵبً



 

 جیگیغرغ صەُبرە ثەعچبّ... كیبّرغ ّە ربػەیبى ثەالّە ئبییٌ

ّ لەّ  یڵبسی ثڵّْى ّ ەلەصّای كەڕی گەّعەی ًەُبّەًڵض، لێڵغ
ی صەثیٌغا، ثەاڵم ثەجێگەی هەرغؿڵی لە ئێغاًپەالهبعی صەهبعگغژی 
 ی ثەعثەعەکبًی عبعەثیبى لەسۆصا ًەصەصی...بلەڵەم ًەصەصعا ّ رْاً

 

 ەکبىیهلوالًی

ّّی صەهڵڵڵبعگغژیەّە ڕعەکبًیڵڵڵبًە رەًِڵڵڵب لەلەعاؿڵڵڵزیضا ئەّ ثەعثە
اییە ئەّ جڵڵڵۆعە صەثیٌڵڵڵغا، صّای ئەّ ُەڕّژاًە ریکڵڵڵڕ لێڵڵڵغەّ لەّ 

فەعهبًڵڵضە عبعەثەکبًڵڵضا  لەگەڵهلوالًڵڵیەف ثە ئبؿڵڵبیی ّەعصەگیڵڵغا 
ؼعایەرەّە یڵڵب ە ئەّ ئەهیڵڵغە ثگڵڵْێّ صەکڵڵغص ُەعکّؿڵْڵذٌبهەیبى ّاژ

 غصثب سەڵکەکە صەکەّرٌە كۆعف ّ یبسی صەثّْى.ثو

هْؿڵڵبی ئەكڵڵعەعی کە گەیلڵڵزە ئەؿڵڵفەُبى صاّای کڵڵغص ّئەثْ
ّە عاػی ًەثڵّْى.. ی ئیـڵالم ثِێڵٌي.. ثەئڵبییٌسەڵکەکە ئیوبى ثە 
ڵیڵڵبى کڵڵغص ّ ثە ثەیبًیڵڵضا ّکڵڵغصى ؿڵڵەعەرب لەثْصاّای جەػیەی لێ

كۆعكڵڵیبى صەؿڵڵذ پیکڵڵغص، گڵڵْایە سەڵکڵڵی "لڵڵْم"یق ُەعّایڵڵبى 
عی صا عڵڵبعەة صّّجڵڵبع ًبچڵڵب کڵڵۆچی 12،  06کڵڵغصّّە، لە ؿڵڵباڵًی 

ەکڵبًی ثە عەعەثە یكەعکغصى کڵغاّى لە ئـڵزەسغصا ّە ئەّ هلوالًیڵ
ۆػ کغصثڵّْ.. "عەثڵضّڵال کڵْڕی عڵبهغ" ؿڵْیٌضی سڵْاعص ڵرەّاّی ئب

صەثێ ئەّەًضە لە ئێغاًیەکبى ثکْژێذ جۆگەلەی سْێي ُەڵـێٌێذ، 



 

 

کغص، ئەّەًضەیبى کْكڵذ  سۆی گەیبًضە ئـزەسغ ّ کْكزبعی ئبػاص
ؿڵڵْێٌضەکەی ئەًجڵڵبم ثگغێڵڵذ،  ي ًەثڵڵّْە جڵڵۆگەلە ثڵڵۆ ئەّەیسڵڵْێ

سْێي ّەک جۆگەلە ئبّیبى گەعم کغصّ رێکەڵی سْێٌەکبًیبى کغص، 
 كڵڵێْەثەعێڵڵکەّد، گڵڵْایە چڵڵل ُەػاع کەؿڵڵی کْكڵڵذ ثڵڵّْ، ثەّ 

یڵضا صەکڵغا.. ُەع ئێغاًهیللەرڵی صاگیغکڵغاّی  لەگەڵًضاًە هبهەلە ڕص
كڵڵبعیک لەرغؿڵڵب، یڵڵبى لەعّّی ًبچڵڵبعیەّە ئیوبًیڵڵبى ثە ئیـڵڵالم 

 12کضا لەّ صیٌە ُەڵضەگەڕاًەّە. لە ؿبڵی غؿەرێُەع ف ُێٌبثّْ لە
اًەّە، ڕی ئیـڵڵڵالم ُەڵڵڵڵگەئڵڵڵبییٌکڵڵڵۆچی، سەڵکڵڵڵی سْعاؿڵڵڵبى لە 

غ ّ ؿڵڵەعیضی کڵڵْڕی ی کڵڵْڕی عڵڵبهڵاڵدەػعەرڵڵی عْؿڵڵوبى  عەثڵڵضّ
ّە لە كڵڵە لەًڵڵبّ ثڵڵجەى.. ڕٌیلڵڵبًکغص رڵڵب ئەّ كۆعبؿڵڵیگی صەؿز

ؿەعصەهی سەالفەری عْؿڵوبًضا صەڤەعی "ؿیـڵزبى"یق صاگیغکڵغا، 
کبرێڵڵک ُەّاڵڵڵی کْكڵڵزٌی عْؿڵڵوبًیبى ثیـڵڵذ كۆعكڵڵیبى صەؿڵڵذ 

عبعەثڵڵضا  لەگەڵپیکڵڵغص، هەعػەثڵڵبًی ئبػەعثبیجڵڵبى كڵڵەڕی هەعصاًەی 
 دْػەیفەی کڵْڕی یەهڵبىگصا لەؿڵەع  لەگەڵصا، ؿەعئەًجبم  ئەًجبم

ثڵّْ پێکِڵبري دەػعەرڵی ثڕێک پبعە کە ُەكذ ؿڵەص ُەػاع صعُەم 
جێگڵڵڵبکەی، عڵڵڵْهەع دڵڵڵْػەیفەی الثڵڵڵغصّ یەکێکڵڵڵی کەی سـڵڵڵزە 

کڵغص ئەّ هلوالًڵێ ّ یڵبسی ثًّْڵبًە سەڵکەکە كۆعكیبى صەؿذ پێ
ّ ثێڵڵذ، ثەڵکڵڵْ ی ؿیبؿڵڵی ثڵڵْصەؿڵڵزەاڵرّە ًەثێڵڵذ ثڵڵۆ گەڕاًەّەی 
 کغصًەکەیبى ثەالّە ؿزەم ثّْە.."جەػیە"صاى ّ ؿەعكۆڕ

 



 

 کْكزٌی دەػعەری عْهەع

یڵڵٌەّە ک لە ئێغاًیڵڵبًی ًبّكڵڵبعی هەصلەالیەى ثڕێڵڵئەّ کْكڵڵزٌە 
گ صّای صّّؿڵبڵ لە فەرذڵی ًەُبّەًڵض، ئەًجبم صعاّە  ئەثْ لْئلْئە

عڵڵْهەعی کْكڵڵزّْە، ثۆسڵڵۆی سەڵکڵڵی ًەُبّەًڵڵض ثڵڵّْەّ لە هێڵڵژصا 
ثە صیلی گغصّیبًە ّ لە صّاییضا ثّْە ثە صیلی عڵبعەة، ّە هەکبى ۆع

صەڵڵێي کبرێڵک ، ّیڵبى صەثڵغصثەًبّی  عّهی دەثەكی هەؿیذیگ ًب
صیلەکڵڵبًی كڵڵەڕی ًەُبّەًڵڵضیبى گەیبًڵڵضە هەصیڵڵٌە،  ئەثڵڵْ لْئلڵڵْئەگ 
رەهبكڵڵڵبکەعیبى ثڵڵڵّْە، صەؿڵڵڵزی صەکێلڵڵڵب ثەؿڵڵڵەع هٌڵڵڵضااڵًی ثە 
صیلگیڵڵغاّصاّ صەگغیڵڵب، "ئەثْلْئلڵڵْئە" کڵڵْێلەی  هڵڵْغەیغەی کڵڵْڕی 
كْعجەگ ثّْە، لە صەؿزی هْغەیغە ُەڵض  ّ پەًب صەثبرە عْهەع.. 

ثیـزّْهە صەػاًی ئبؿیب ّ ثٌەیزەّە؟ .. دەػعەری عْهەع صەڵیذ: 
 لەّەاڵهضا صەڵێذ: ثەڵێ، صەػاًن..

 صەڵێذ: جێگەی ئبؿیبّێکن ُەیە ّەعە ثۆم ثٌەعەّە.

ُەاڵد ّ ڕۆژصەڵێذ: ثەسْصا لەؿەم، ئبؿیبّێکذ ثڵۆ صەًڵێوەّە 
ئبّا ثبؿی ثکەى... کە ڕۆیلذ دەػعەری عْهەع ّرڵی: ثەسڵْصا ڕۆژ

 صم..لەؿەم، ئەّ کْێلەیە ُەڕەكەی لێکغ

هڵڵبًگی ػّلذڵڵیجە ثڵڵّْ، ثەعەثەیڵڵبى دەػعەد عێڵڵگەی هؼگەّرڵڵی 
سەڵڵڵکەکە لبهەریڵڵبى گڵڵغرەثەع رڵڵب ًڵڵْێژی ثەیڵڵبًی ئەًجڵڵبم ثڵڵضاد، 

ثەؿزجّْ، "ئەثْلْئلْئە" ّەک ئەّاى لەپلزی دەػعەری عڵْهەعەّە 
ثڵڵّْە، کە ُەعصّّ  ێلە لبهەرڵڵضا ثڵڵّْە، چەلڵڵۆیەکی دەثەكڵڵی پڵڵ



 

 

، لە چغکەیەکڵڵضا كڵڵەف لْئلڵڵْئەّالکەی الال هْیڵڵبى کڵڵغصّّە.. ئەثْ
ژێڵڵغ ًڵڵبّکی دەػعەد كڵڵەُیضی کڵڵغص.. گڵڵْایە صا لە جڵڵبع چەلڵڵۆی

ُڵڵْعهؼاى ّ چەًڵڵض کەؿڵڵێک لە ئەؿڵڵذبثی پەیڵڵبهجەع صەؿڵڵزیبى لەّ 
 کْكزٌەصا ُەثّْە.. ثەلعەهی صەڵێذ:

"دەػعەرڵڵی عْؿڵڵوبى سڵڵۆی صەگەیەًێڵڵزە هڵڵؼگەّد ّ صەًێڵڵغێزە 
ى " لە ُەهّْیڵڵڵباڵصّای کْڕەکڵڵڵبًی دەػعەرڵڵڵی عڵڵڵْهەعصا "عەثڵڵڵضّڵ

ی ُێٌغاثڵڵّْ ، ُڵڵْعهؼاى کە لە ئەُڵڵْاػەّە ثە صیلڵڵگەّعەرڵڵغ ثڵڵّْە
رغ کە کڵڵْێلەی  کیی هەؿڵڵیذیەد ثڵّْ، ّە کڵڵْێلەیەئڵڵبییٌپەیڵڕەّی 

ّەلبؽ" ثّْە، ثەًبّی "دڵٌەیفە" ثیٌغاثڵّْە  "ؿەعضی کْڕی ئەثّْ
ێڵڵک پڵڵێق کْكڵڵزٌی ڕۆژکە  ُڵڵْعهؼاى ّ ئەثْلْئلڵڵْئە ّ دڵڵٌەیفەگ 

اّێڵڵڵژصا ثڵڵڵًّْە.. ڕە پڵڵڵێکەّە لدەػعەرڵڵڵی عڵڵڵْهەع، ئەّ ؿڵڵڵییبًە 
ی کڵْڕی ڕی دەػعەرڵی ئەثڵْثەکغ، ثە عەثڵضّڵاڵعەثضّلغەدوبًی کْ

صەڵێڵڵڵذ: هڵڵڵي ئەّ چەلڵڵڵۆیە دەثەكڵڵڵیەم ثە ثەعۆکڵڵڵی عڵڵڵْهەع 
ئەثْلْئلڵڵْئەّە صیڵڵْە.. فەیڵڵغّػی هەؿڵڵیذی کڵڵْێلەی "هڵڵْغەیغە" 

 کْێلەکەی "ؿەعض"صا پیکەّە لە عاّێژصا ثًّْە... لەگەڵ

صەصارە ثەع چەلڵڵڵڵڵۆ لە لەّ کبرەیڵڵڵڵڵضا ئەثْلْئلڵڵڵڵڵْئە، دەػعەد 
ن صەیگغێڵڵذ ّ یوڵڵهڵڵؼگەّد عاصەکڵڵبّ پیبّێڵڵک لە ُڵڵۆػی ثەًڵڵی ر

صەیکْژێڵڵذ ّ سەًڵڵجەعەکەی صێٌڵڵێ ثڵڵۆ ًڵڵبّ هڵڵؼگەّد.. عەثڵڵضّڵال 
 صەڵێذ:

م، ئەگەع ئەهیغّلوڵڵْئوٌیي ثەّ ػاهڵڵبًەی ثوغێڵڵذ ثەسڵڵْصا لەؿڵڵە



 

، ُڵْعهؼاى هغێذ ّ عْثیضّڵاڵسەڵکبًێکی ػۆع صەکْژم.. سەلیفە صە
ۆ ثەع صەعگڵبی "ؿڵەعض" دەًڵیفەف صەکْژیڵذ، ذ ّ صەڕّا ثصەکْژێ

 عْثیضّڵال لژی ؿەعی ػۆڕ صعێژ ثّْە، رب ًبّكبًی.

 کْكذ؟لەکەهذ کْێ ؿەعض پێی صەڵیذ: ثەچی دەلێک

لە ّەاڵهڵڵضا صەڵێڵڵذ: ثڵڵۆًی کْكڵڵزٌی ئەهیغّلوڵڵْئوٌیي لە رڵڵۆّە 
.. ؿڵڵەعض، لڵڵژی عْثەیڵڵضە ّەال صەگڵڵغ  ّ ثەػەّیڵڵضا صەصا، ذێڵڵص

گەی عڵڵڵڵْهەع ێکە عْؿڵڵڵڵوبى جڵڵڵڵ ػیٌڵڵڵڵضاًی صەکەى.. اڵعْثیڵڵڵڵضّڵ
صەگغێزەّە، یەکەهیي کبعێک کە صەیکبد، عْثیضّڵال ئڵبػاص صەکڵب ّ 
یبعاًی پەیڵبهجەع کڵۆ صەثڵٌەّە، رڵب ثغیڵبع ثڵضەى، دەػعەرڵی عەلڵی 

ەثڵڵێ ثکْژعێڵڵذ.. عەهغّعڵڵبؽ صەڵێڵڵذ: ئەم ص عْثیڵڵضّڵاڵصەڵێڵڵذ: 
صەڵڵڵێي، سڵڵْصا  پیڵڵبّە ثڵڵبّکی کڵڵْژعاّە، ئەگەع ثکْژعێڵڵذ سەڵکڵڵی

 رە ًێْاى هْؿڵوبًەکبًەّە.ی سـزّْەکْكذ ّ کْكزبع

 عْؿوبى، لـەی عەهغّعبؽ صەؿەلوێٌێذ ّ صەڵێذ:

 ق ئبػاص صەکەى"سْێٌی ُْعهؼاى صەصەم ّ عْثیضّڵاڵی "هي

عْهەعیڵڵڵبى ەکڵڵڵبى لە رڵڵڵبّاًی ّاڵرەکەیبًڵڵڵضا ییئێغاًثەّكڵڵڵێْەیە 
 كەُیض کغص.

صّا كبی صەؿەاڵری ؿبؿبًی ثەصەؿزی ئبؿیبّّاًێکەّە کڵْژعاّ 
ەّ كڵڵێْە ئەگەع لەثڵڵێ پلڵڵذ ّ پەًبییڵڵضا رڵڵْاًەّە... ثكڵڵبػاصەکبى 

ک صژ ثە صەؿڵڵەاڵری عڵڵبعەة صەکڵڵغا ّ ێڵڵٌەصاًّعصە هلوالًڵڵێ ّ هل



 

 

صەثیٌڵڵغا ثە یەکجڵڵبعی لە ًڵڵبّچّْ، ّعصە ّعصەف ػّڵڵڵن ّ صژ سڵڵۆی 
ضا ػیڵبرغ ّ ئێغاًڵلەًبّ ؿەعربؿەعی  ڕۆژثە  ڕۆژصاگیغکەعاًی عبعەة 

 ػیبرغ صەثّْ...

 

 عەفزبعی صاگیغکەعاى

ّّەّە ثەعچڵڵبّ کزبّەکبًڵڵضا لەم ڕلە  ەعڵڵْاًەیاؿڵڵزبى ّ صئەّ ص
 بم ئبّەعى.. ًّْؿغاّە:ؿي، ؿەعغێصەس

صا ئەّەی  عەثضّلغەدوبًی کْڕی ؿڵوغە، لە ؿیـڵزبًضا فەعهڵبًی
هڵڵبعسۆع ثکْژێڵڵذ، ؿڵڵؼا صەصعێڵڵذ، ربژهبعەیڵڵبى کەم ًەثیڵڵزەّە ئەّ 

ئەّ فەعهبًڵضاًە لە هەصائیٌڵضا لەّە ثزْاًێ لێیبى ثشڵْاد، عەفزڵبعی 
 گێالًەرغ ثّْە..

صەڵڵڵێي: کڵڵبثغایەکی عڵڵبعەة، صاًە یڵڵبلْرێکی سڵڵبّێٌی صەؿڵڵذ 
لەی صەثڵێ، ثە ێڵصەکەّێذ، کبثغایەکی رڵغیق ئبگڵبصاعی ئەّ ئڵبڵ ّ

کبثغای عبعەة صەڵیذ، کڵْعە ئەّەد ُەعػاى فغۆكڵذ.. عڵبعەة لە 
 رغ ُەیە؟! ّەاڵهیضا صەڵێذ: هەگەع لەّالی ُەػاعەّە ژهبعەیەکی

بًگەّاػی صەکغص، کێ ػەعص ثە ؿڵێی صا ثلەًبّ لەكکغ رغ یەکێکی
صەکغێذ؟ ثەالی کبثغای عبعەثەّە ػیْ لە ػێڕ ثەًغسزغە، ثڕێڵک لەّ 
عبعەثبًە چٌگ ثەؿەع عەهبعێڵک "کڵبفْع"صا صەگڵغى، الیڵبى ّاثڵّْە 

ی لی ّەعصەگغى، صەًْاڕى رفذ ّ ؿّْصئەّە سۆییە "ًوەک"ە، کە 



 

ّ صعُەم ًیە، ثە چبکەرێڵک صەێگڵۆڕًەّە، کەثڵبیی صّ ْ ربڵە ّ س
 ثّْە.

یغکەعاًە کبرێڵک ثەصەعکەّد ْیی ئەّ صاگّەدلیگەعی ّ رًْضس
یبى ثە رەّاّەری ؿەعربؿەعی ئێغاى صاگیڵغثکەى، ئەّ کڵبرە کە ُێؼ

ثەصّای ث ْکزغیي ثەُبًەیضا صەگەڕاى، رب ؿەعّهبڵی کبثغای ئێغاًی 
 ثەرباڵى ثجەى.

عبعەثبًە صەکغێزە ّالڵی صەڤەعێڵک ّ لەّ  ًّّْؿغاّە، یەکێک لە
صەڤەعەیضا جْلەکەی ػۆعریبصاثّْە، جْلەکەکبى کۆ صەکبرەّە پیبى 

 پەیبهجەعی کْكزّْە؟ گهەؿیخ عیـب صەڵێذ: کێ 

جْلەکەکبى صەڵێي: ئێوە ّ ثەصەؿیـەی ئێوە دەػعەری عیـڵب 
 کْژعاّە..

ـڵبی یعەعەة صەڵێڵذ: ثبكڵە کْكڵزبى لەیٌڵب، ئێڵْە سڵْێٌی ع
 هەؿیذزبى صاّە؟

 ّریبى: ًەسێغ ًەهبًضاّە...

ەة صەڵێڵڵذ: ثەسڵڵْای کڵڵبثە لەؿڵڵەم، پبرڵڵبى لەم جڵڵێگەیە عڵڵبع
ئەثْلعبج ًبّێک، ّالی ثەؿڵغە .. ێغىژًەثصەعًبچێذ، رب ئەّ سْێٌە 

 ثّْە، کبثغایەک صێٌٌە الی لێی صەپغؿێذ، ًبّد چیە؟

 صەڵێذ: ثٌضا كِغ ثٌضاص

 صەڵێذ: کبثغا ؿێ ًبّد ُەیەّ جەػیەی یەک کەؽ صەصەیذ؟



 

 

 ثـزێٌي..صا، جەػیەی ؿێ کەؿی لێ  فەعهبًی

ئەّاًە ًوًّْەی سەعّاعێکەّ صەیـەڵوێٌێ کەّا عڵبعەة رْاًڵبی 
ًیڵڵڵڵبى ًەثڵڵڵڵّْەّ ثەّ ئبؿڵڵڵڵبًیەف ثڵڵڵڵّْى ثە سڵڵڵڵبّەًی صثەڕێْەثغ

ؿڵڵەعّهبڵی ئێغاًیەکڵڵبى. هڵڵؼگەّد ّ هٌڵڵبعە ّ هیذڵڵغاة ّ هیٌڵڵجەع، 
جێگەی ئبگغصاًەکبى ّ پەعؿزگبکبًی گغرەّە، ػهبًی عبعەثی، ثڵّْ 

ەُڵڵلەّی رڵڵْڕصعایە الّە، ئەّ ثە ػهڵڵبًی فەعهڵڵی ّاڵد ّ ػهڵڵبًی پ
بى ّ ؿغّّصی سْؿغەّاًی ەکغْغی ّرّْێژی هۆگسەڵکەی گْێیبى 
ُڵڵْ ئەکڵڵجەعی ثبًگڵڵضەعاًی ؿڵڵەعهٌبعەکبى لە ڵاڵثّْثڵڵّْ، ثڵڵبًگی ئە

رەّاّی كڵڵڵبعەکبًی ئێغاًڵڵڵضا صەًگڵڵڵی صەصایەّە، ئەّاًەی ُۆکڵڵڵبعی 
ًەکیـب ثًّْەّ لەػەریبى لەّ ئبُەًگڵبًە صەًگی هْؿیمبی ثبعثْص ّ 

اًضًی دْكڵزغ ڕ ەف، صەًگی ػەًگی هلی دْكزغ ّ پْڕەّ کەثغصصە
ؿڵەعصەهبًەی  ئەّ پڕی گْێی ّ چبّیبى ثّْثّْ، ژیبًی پڕ عاػاّەی

ّ ّ ڕۆژئەّ کبرە، لڵڕەًّەڕەی عڵبعەثی رڵێکەڵ کڵغا، ئیزڵغ ًڵْێژ ّ 
یبى.. رب سڵْا دەػثکڵبد کیڵٌە ّ ئبییٌػەکبد ّ دەج ثّْثە ئەعکی 

کغصّ ثە چڵبّێکی سڵْاعّ ثْغؼی عبعەة لە صڵی سەڵکیضا کەفی صە
 صڕًضاًە صەیبى ًْاڕیە عبعەثەکبًضا.

 

 

 



 

 سْؿغەّ پەعّێؼ صەعثبعەی عبعەة ّرّْیەری

ّەرە ثەعچڵبّ، ْهي عبعەثن ًە ثە ئەُلی صیي ّ ًە صًّیڵب ًەُڵبر
ًە سڵڵبّەًی عەػم ّ رەکجیڵڵغى ّ ًە ئەُلڵڵی لڵڵْەد ّ لڵڵْصعەد.. 

صەکْكڵڵذ. ّ هٌڵڵضاڵی سۆیڵڵبى  ئەّاًە لە ثغؿڵڵب یەکزغیڵڵبى صەسڵڵْاعص
 گۆكزی دْكزغ ّ هبعسۆعیبى صەسْاعص کە جبًەّەعەکبى ًبیشۆى..

ئڵڵبّا ثیغکڵڵغصًەّەیەک صەعثڵڵبعەی صاگیغکەعاًڵڵی ئێغاًڵڵی ثە صژّاع 
سەڵکڵڵڵی ئێڵڵڵغاى ثیزْاًیجڵڵڵب ئەّ فەعهڵڵڵبًڕەّاییەی ثـڵڵڵەڵوێٌێذ.. 
پەالهڵڵبعی عڵڵبعەة رەّاّی صژەکڵڵبى لەاڵّ كڵڵْعەکبًیبى ُەعّژاًڵڵض ّ 

ەاڵڵیبى ػاًیڵْە ّ لە ی "ئەًفبز" ثە دّئەّی ثە صەؿزیبى ُێٌب ثەًب
ی ثەؿڵڵەصاى ّ ُەػاعاى ئێغاًڵڵثڵڵبػاڕی کڵڵْێلە فغۆكڵڵبًضا کڵڵ  ّ ژًڵڵی 

صەفغۆكغاى.. ُی  ئێغاًیەک ًەیضەرْاًی ًبعەػایەری ثەعاًڵجەع کڵبعّ 
د لە ؿەعصەهی ئەهەّیەکبًضا، کغصەّەی عبعەة ّصەعسب.. ثە ربیجە

کڵڵبعّ  ّ ثڵڵڕیي ّ ثەعصثڵڵبعاى ّ ؿڵڵْربًضى ثەكڵڵی ؿڵڵەعەکیي کْكڵڵز
 اًەیبى ثّْە.ڕۆژکغصەّەی 

 

 

 

 



 

 

 هەّالی ّ ثەًی ئْهەیە

عەفزبعّ کغصاعی عبعەثی ئەهەّی لەؿەع ثٌیڵبصی ثڵباڵ ّ ثڵٌڵضی 
عەگەػی عڵڵڵڵڵڵڵڵبعەة صاهەػعاثڵڵڵڵڵڵڵڵّْ، ئەّەف ثەالی ؿڵڵڵڵڵڵڵڵەعجەم 

ەکڵڵڵبًەّە ثێڵڵڵؼعاّ ثڵڵڵّْ، ثە رڵڵڵبیجەد لەًڵڵڵبّ ًبؿڵڵڵغاّەکبًی یئێغاًی
ُەڵگیغؿبیە، ًبؿغاّ ّ کۆهەڵگبی ئێغاًیضا، لەُەع کْێضا كْعكێک 

ًەًبؿڵڵڵغاّی کۆهەڵگڵڵڵبی ئێغاًڵڵڵی سۆیڵڵڵبى ثە سڵڵڵبّەًی صەػاًڵڵڵی ّ 
ثەكڵضاعیبى ریڵبصا صەکڵغص. کْكڵڵذ ّ کْكڵزبعی عڵبعەة لەًڵبّ ژێڵڵغ 

ؼاًیٌڵڵڵی عڵڵڵبعەة ّ ثڵڵڵّْ.. سڵڵڵۆ ثە ػل ـڵڵڵٌّْعؿڵڵڵەصرەکبًیبًضا ثێ
کی ئێڵغاى، عەگەػەکەیبى ثّْ ثّْە جێگەی گبڵزە ّ جەفەًگی سەڵ

زگبّ صەؿڵەاڵری ئەهەّیڵبى سەڵکڵی صەؿڵؿیـزەهی ئەكڵغافی صاهْ
 ىى صەثغصبیۆی صەػاًی ّ ثەًبّی "هەّالی" ًبّی ثە کْێلەی سئێغاً

ّ رەّاّی هبفی کۆهەاڵیەری ّ یبؿڵبیی ّ عەكڵبیەعی ئێغاًڵی ّەک 
ـْاعی صەصعا لە لەڵەم ئێغاًی هبفی ئەؿێهْڵکی ربیجەری ئەهەّی 

ًیەک ئەگەع ئێڵغا ًەثّْ، صەثْا ُێـزغ یڵب ؿڵْاعی گْێڵضعێژ ثڵْایە،
ە ّەّ ؿڵڵبعای عەعەثـڵڵزبًەی ثشْاؿڵڵزبیە صەثڵڵْژًێکڵڵی چبصعًلڵڵیي ل

هبیەی گۆثەًێکی گەّعە ّ گغاى.. دەجبجی کْڕی یْؿف، گەلێک 
ثە ّ  هٌەری ثەؿەع  ؿڵەعیضی کڵْڕی جڵْیغگ صەکڵغص.. کە هڵْالیە

لبػی کغاّە.. ئەّ جڵۆعە رێفکڵغیٌە گەیلڵزجّْە ثٌجەؿڵذ ّ ئیڵضی 
اعی صەّڵەد ّ عڵڵڵبعەة سڵڵڵْصا سەڵمڵڵڵی ًەکڵڵڵغصّّە ثڵڵڵۆ دْکوڵڵڵض
 .ئێغاىصەؿەاڵرضاعی، ئەّیق ّاڵرێکی ثە فەعُەًگی ّەک 



 

 ەکبىیلێؼاًی ئێغاًی

صەؿذ صەػاًی لە هێڵژصا اڵّ ثب ئەّ عەگەػە کە سۆیبى ثە گەّعە
رغیڵبى ًەصەػاًڵی ئەّ  لە پەعّەعصەی ئەؿپ ّ دْكزغ ػیبرغ کبعێکی

غ صەؿڵڵزیبى ثەسۆیڵڵبى ئیڵڵضاعە ًە ژێڵڵّاڵرە ثەعثڵڵاڵّاًەی کەّرٌڵڵّْ
ی ئێغاًڵڵًەصەکڵڵغا ّ ًەكڵڵیبى رڵڵْاًی لێِڵڵبرْیی ّ لێؼاًڵڵی  هەّالڵڵیگ 

 ثەالّە ثشەى ّ ًەثیٌغاّ ؿەیغیبى ثکەى.

 ک لە سەلیفەکبًی ئەهەّی ّرّْیەری:یەکێ

ی ػۆعرڵڵغ لە صُّّەػاع ؿڵڵبڵ فەعهبًڕەّاییڵڵبى ئێغاًڵڵپڵڵێن ؿڵڵەیغە 
، کەچڵی ئڵێوە کغصّّە ثۆ جبعێک ًیبػیبى ثە ئێوە پەیضا ًەکڵغصّّە

ئەّە ؿەصؿڵڵبڵە فەعهڵڵبًڕەّایی صەکەیڵڵي چڵڵغکەیەک ًەثڵڵّْە ئڵڵێوە 
صەؿزی یبعهەری ثۆ لێؼاًی ئێغاًی صعێڵژ ًەکەیڵي، ػۆعی ًەکێلڵبّە 

ّ گەعصەًێڵڵک یلڵڵضا ؿڵڵەعئبییٌلە ثڵڵْاعی ػاًـڵڵذ ّ ی ئێغاًڵڵعەگەػی 
صّایڵی صەؿڵەاڵری ّ ثباڵرغ ثیٌغاى، ئەّەثّْ لەصّا ثەعػ لەعبعەثەکبى

ثەی ػۆعی لبػیەکڵڵڵبى ّ ثڕێڵڵڵک کبعثەصەؿڵڵڵزبًی ئەهەّیەکبًڵڵڵضا ػۆع
ی ًەثڵڵًّْە ػۆعثەی ػۆعی ّالیەرەکڵڵبى لە هەّالڵڵی ثڵڵًّْە، ثەّە عاػ

بى ّ لێؼاًڵڵڵبًی چبّؿڵڵڵبغکغصّەّەکڵڵڵبى ثەصەؿڵڵڵذ پیلڵڵڵە ّ کبعّ
ەّە ثڵّْ. ثەؿڵەع ئەهەكڵضا ثڵبی غڵغّع لە کەپڵْی عبعەثڵضا ییئێغاً

ُەڵیکڵڵغصّّە عەگەػی  ۆیبًڵڵضا ّەک عەكڵڵەثبُەهیلڵڵە لەّعو ّ کەپ
ًُْەعی  ْی صەؿزی کێلبیە ؿەع رەّاّی ثْاعەکبًضا ُەرب ّەکئێغاً

كەڕ ّ فەعهبًضەعیلی ُەع لە ؿەعەربّە ربکی ئێغاًڵی صاگیڵغکەعی 



 

 

عڵڵبعەثی ثەالّە كڵڵیبّ ًەثڵڵّْە، ئەّە ثڵڵّْ ُەع لە ؿڵڵەعەربّە رڵڵبکە 
ی دەػعەرڵی عڵْهەعی کْكڵزّْە، ّە لە ُەع کڵْ  ئێغاًڵکەؿێکی 

ئبكڵڵْة ّ كۆعكڵڵێک عّیڵڵضاثب ّاڵرڵڵبًی ژێڵڵغ صەؿڵڵزەی عبعەثڵڵضا ُەع 
کڵۆچی، ثیـڵذ 43ثێگْهبى صەؿزی ئێغاًی ریبصا ثڵّْە، لە ؿڵبڵی 

ُەػاع ئێغاًڵڵڵی لە کڵڵڵْفەّ صەّعّ ثەعیڵڵڵضا صەژیڵڵڵبى، کە هْسزڵڵڵبع 
ُەڵکڵغص، ؿەعربؿڵەعی ئەّ ئێغاًیڵبًە عۆیلڵزٌە پەعچەهی كۆعكی 

ژێڵڵڵغ پەعچەهڵڵڵیەّە، ثڵڵڵبّەک لەّکبرەیڵڵڵضا کڵڵڵْفە ثە جەّالًگڵڵڵبی 
ەلڵڵی صەژهێڵڵغصعاى ّ صژ ثە ثەًڵڵی ئڵڵْهەیە الیەًگیغاًڵڵی دەػعەرڵڵی ع

ئبهڵڵبصەی ُەعجڵڵۆعە هلوالًڵڵیەک ثڵڵّْى، ئەّ كڵڵبعە ثە پڵڵبیزەسزی 
سەلیفەگەعی دەػعەرڵی عەلڵی صەًبؿڵبى، ّەػۆع لە ؿەالدلڵْعاًی 

ی لەّێضا صەژیبى، ثەربیجەد صەیلەهیەکبى کە ثەؿڵەع ئێغاًلەكکغی 
ی ؿبؿڵبًی صەصعاى لە لەڵەم، صەؿڵزەاڵرؿْپْعصەی ًبّ لەكڵکغی 

ی صژ ثە ئەهەّی ەۆیە ئەّ كڵڵبعە "کڵڵْفە" ُەهیلڵڵە ثە ؿڵڵەعچبّثڵڵ
 .اصەژهێغصع

چەًڵڵض ؿڵڵبڵێک صّای کْكڵڵزٌی دەػعەرڵڵی دْؿڵڵەیي، ثڕێڵڵک لە 
كیعەی کْفە ثە فەعهبًضەیی "ؿەلوبى کڵْڕی ؿڵغصی سڵْػاعی" ّ 
"هْؿڵڵڵڵڵڵەیەثی کڵڵڵڵڵڵْڕی ئەجڵڵڵڵڵڵجەی ئەلڵڵڵڵڵڵفەعاػی" لە صەڤەعی 

كڵڵیبى  عەیي،لڵڵْەعصەصاگ ثەسڵڵْێي سڵڵْاُی رغاژیڵڵضیبی کەعثەال كۆع
 -رڵڵۆثەکەعاى –صەؿڵڵذ پێکڵڵغص ّ سۆیڵڵبى ثە کڵڵۆهەڵەی  رەّاثڵڵیيگ 

 ی کْڕی ػیبصەّە رەفغّرًْب کغاى..عەثضّڵاڵ، ثەاڵم لەالیەى ًبؿبًض



 

 عاپەڕیٌی هْسزبع

ثڵبعە کڵۆهەڵەی رڵۆثەکەعاى ْسزبع کەّرە رەلەلالّە، رڵْاًی صّه
لە صەّعی سڵڵۆی کڵڵۆ ثکڵڵبرەّەّ ثەًڵڵبّی سڵڵْێي سڵڵْاُی دەػعەرڵڵی 

ّ سەڵکڵڵبًێکی ػۆعی  ی كۆعكڵڵی صەؿڵڵذ پێکڵڵغصدْؿڵڵەیي ّ یڵڵبعاً
لەصەّع کۆثًّْەّە ّ ػۆعثەی ػۆعی ثکْژەکبًی دەػعەری دْؿڵەیي 

هْؿڵلی سـڵزە ژێڵغ عکێفڵی  ثەصەؿذ ُێٌب، رڵب صەّعّثەعی كڵبعی
ی کڵڵْڕی ػیڵڵبصی عاًّڵڵبّ کْكڵڵذ، عەثڵڵضّڵاڵێکضا سڵڵۆیەّە، لە كڵڵەع

ی ثۆ هەصیٌە ًبعص.. ّە لە هبّەیەکی کەهضا رڵْاًی عەثضّڵاڵؿەعی 
صەؿڵڵەاڵد ّ لڵڵْصعەرێکی ػۆع ثەصەؿڵڵذ ثِێٌێڵڵذ ثەاڵم ثٌەهڵڵبڵەی 
پەیڵڵڵبهجەع ػۆع ثبّەڕیڵڵڵبى پڵڵڵێ ًەثڵڵڵّْ، عەلڵڵڵی کڵڵڵْڕی دْؿڵڵڵەیي، 

اػی ثّْ، ڕەّ عاپەڕیٌە ًبهْسزبعی ًەفغیي کغص، هذەهەص دەًەفیە ث
فغیٌی ًەکڵغص، ّعصە ّعصە سەڵڵکەکەی صەّعی هْسزڵبع لێڵی ثەاڵم ً

ّە ثەالی ضا کْژعاثڵّْ ًئێغاجْ  ثًّْەّە. ثبّکی هْسزبع لەكەڕی 
هڵڵبهەی لە  ،ثڵڵّّْەعصە صی هڵڵبهەیەّە پەعّؿڵڵەعضی کڵڵْڕی هەؿڵڵعْ

ي ثّْ، کە عەلڵی كڵەڕی ەهی سەالفەری "عەلی"صا ّالی هەصایؿەعص
ایي لەالیەى هْسزڵبعەّە ثۆ هبّەیەک هەص ،جی صەؿذ پێکغصیسەّاع

 لەگەڵکبرێڵڵڵک دەػعەرڵڵڵی دەؿڵڵڵەى كڵڵڵەڕی   ..اثەعێڵڵڵگەّە ثڵڵڵغ
ّص، ُْڵڵبرەالی ؿڵڵەعضی کڵڵْڕی هەؿڵڵع صا ثەالّە سـڵڵذ، هەعڵڵبّیە
ثە ًبّی هْؿڵلەهی  ثە دەػعەری دەؿەًی ّد، لێگەڕ  ثب هْسزبع

کڵْڕی عەلیڵڵل کە ُڵڵبد ثڵڵۆ کڵڵْفەّ لە صەؿڵڵەاڵری ثەًڵڵی ئڵڵْهەیەصا 
ی ڕّّصاّەیي گیغاّ ػیٌضاًی کڵغا، لە هْسزبع ّەک الیەًگغێکی دْؿ



 

 

 کەعثەالكضا ُەع لە ػیٌضاًیضا ثّْە، کە عػگبعی ثّْ عّّ ثە هەکڵکە
ّێڵڵغا چڵڵّْە عۆیلڵڵذ ّ ثڵڵّْثە یەکیڵڵک لە یڵڵبعاًی "ئیجٌڵڵْلؼّثیغ" لە

ی گەهڵڵڵبعۆصاًی ڕّّصاّّْە صًّیڵڵبّە. لە"رڵڵبیف". کە لەّێڵڵضا ُڵڵڵبرج
یجٌڵْلؼّثیغ" كڵەڕی کۆچی، كڵبى ثە كڵبًی "ئ 42هەککە لەؿبڵی 

اّەرەّە ثڵڵۆ کڵڵْفە، صّای ەی ثەجێِڵڵێالّە ّ گەڕکڵغصّّە، ّە هەکڵڵک
ًەیضەّیـڵڵڵڵذ ّەک  رەّاثڵڵڵڵیي"کغصًی جڵڵڵڵْاڵًەّەی "رڵڵڵڵبع ّ هڵڵڵڵبع

هڵذەهەص جەعصاعی كیعەکبى ثٌبؿغێذ، سۆی کغصە ًْێٌەعی "فەعهبً
ػاى ّ ػاًڵڵبی لێڵڵضّاى ثڵڵّْە، ّەک دەًڵڵیفە" هْسزڵڵبع گەلێڵڵک لـڵڵە

هْثەصە کۆًەکبى صّاّە.. ّالی کڵْفە کە ثە الیەًگڵغی ئیجٌڵْلؼّثیغ 
صەًبؿڵڵغا، هْسزڵڵبعی ػیٌڵڵضاًی کڵڵغصّّە، کە ئڵڵبػاص کڵڵغاّە کۆكڵڵبّە 

ئیجغاُیوی کْڕی ئەكزەعصا پەیوبًی صۆؿزبیەری ثجەؿڵزێذ،  لەگەڵ
ی سڵۆی، چبّؿڵبغًجبم هذەهەص دەًڵیفە صەیکڵبرە ّەػیڵغ ّ ەؿەعئ

هەّالی ّ کڵۆهەڵەی صەهڵبعگغژاًی ئێغاًڵی لە صەّعی گلیغثڵًّْەّە، 
ّعصەّعصە صەعڵڵْای هْسزڵڵبع پەعەی ؿڵڵەًضّ ؿەعربؿڵڵەعی صۆڵڵڵی 

گڵغصەّە، ّە ثڵۆ  عافیضەیٌی ّ عەی ّ ئەؿفەُبى ّ ئبػەعثبیجبًیلی
صەڤەعاًەی ّەعگغرڵّْە. هْسزڵبع هبّەی ُەژصە هبًگ سەعاجی ئەّ 

صەؿەاڵد ّ ؿەعکەّرٌی سڵۆی ثە ُبّکڵبعی هەّالیەکڵبى صەػاًڵی.. 
یڵڵبًی ەئەّاًەی ًەڕۆیلڵڵزجًّْە ُبًڵڵبی دەػعەرڵڵی دْؿڵڵەیٌەّە ػۆعث

گڵڵغد ّ ؿڵڵەعّهبڵیبًی رڵڵباڵى کڵڵغص. هْسزڵڵبع ػۆعرڵڵغ لە پێْیـڵڵذ 
ەّ کڵڵڵبعە ثڵڵڵّْثە ُڵڵڵۆی صڵگغاًڵڵڵی صڵڵڵڵٌەّاػی هەّالڵڵڵی صەکڵڵڵغص ئ

عبعەثەکبى.. الیەًگیغاًی ئەهەّی کە هەّالیبى ثەپیبّ ًەصەػاًڵی لە 



 

كڵڵڵەڕەکبًضا ثەپیڵڵڵبصەیی هڵڵڵبفی كڵڵڵەڕکغصًیبى ُەثڵڵڵّْ، لەصەؿڵڵڵذ 
کەّریلضا پلکیبى پێ ًەصەصعا ػۆعثەی ئەّ عبعەثە صەهبعگغژاًە لە 
هْسزبع جیبثًّْەّە ّ پەًبیبى ثغصە صّژهٌەکڵبى، ؿڵْپبی هْسزڵبع 

هبعەیڵڵبى ًڵڵؼیکەی ُەكڵڵذ ُەػاع چەکڵڵضاع ثڵڵّْە، کە رەؿڵڵلیوی ژ
هەؿعەثی کْڕی ػّثیغ، ثڵًّْە لە صە ًەفەعیڵبى یەکێکیڵبى عڵبعەة 
ًەثًّْە، صەڵێذ: چەکضاعاًی ئیجڵغاُین ئەكڵزەع پڕثڵّْە لە ئێغاًڵی 

ئەهەّی صەڕۆیلڵڵڵزە ًڵڵڵبّ ئەّ کبرێڵڵڵک فەعهبًڵڵڵضەیەکی كڵڵڵبهی یڵڵڵب 
، رەّاّی ثڵڵۆ سڵڵْا یەک ّكڵڵەی عڵڵبعەثی ًەصەثیـڵڵذ لەكڵڵکغەّە

 عبعەثی صەصّاى..چەکضاعاًی ثەغەیغی 

ئیجڵڵڵڵغاُین ئەكڵڵڵڵمەع، ّرڵڵڵڵّْیەری: ئەّی ثزڵڵڵڵْاًێ عّّثەعّّی 
ؿڵڵەعثبػی كڵڵبهبد ّ ئەهەّی ثجێڵڵزەّە عەگەػی ئێڵڵغاًیە ّ ثەؽ،.. 
رەثەعی صەڵێڵڵڵذ: عیڵڵڵق چەعهڵڵڵْاًی كڵڵڵبعی کڵڵڵْفە کۆثڵڵڵًّْەّە ّ 
ئەًجْهەًێکیبى صعّؿزکغص ّ ّریبى: ئەم کبثغایە "هْسزبع" ثەًڵبّی 
ئێوەّە صەصّێذ ّ سڵۆی ثە ئەهیڵغی ئڵێوە صاًڵبّە، ئڵێوە ثە ُڵی  
عەًگێڵڵک لە کڵڵبع ّ کڵڵغصەّەی ئەم پیڵڵبّە عاػی ًڵڵیي، ئەّ هەّالڵڵی 

 ؿب ؿْاعی ئەؿپ صەثي..ەکغصۆرە ُبّكبًی ئێوەّ ئەّ

ُەڵـبى رۆهبعێکیبى ثەّ هبًبیە ًّْؿی، ًبعصیبى ثۆالی هْسزبع 
کەّا ثەچ دەلێڵڵڵڵڵک هەّالڵڵڵڵڵی ؿڵڵڵڵڵْاعی ئەؿڵڵڵڵڵپ صەثڵڵڵڵڵي ّ لە 

ە ّەک اًصەؿڵڵڵزکەّرەکبًی كڵڵڵەڕصا ّەک ئڵڵڵێوە ثەكڵڵڵضاعى؟!.. ئەّ
کڵڵْێلەی ئڵڵێوە ّاثڵڵًّْە کەچڵڵی ئەّەرڵڵب رڵڵۆ ئەّاًەد کڵڵغصّّە ثە 



 

 

ئێوە.. هْسزبع لە ّەالهیبًضا صەڵێذ: ئەگەع هەّالی ّەک  یُبّكبً
ّەفبصاعین ثۆ صەسۆى لە كڵەڕی جبعاى رێجڕّاًن ئبیب ئێْە ؿْێٌضی 
 ّ پەًبم ثي؟ثەًی ئْهەیە ّ ئیجٌْلؼّثیغصا پلذ 

ئەّە  ئەُلی کْفە ًەچڵًّْە ژێڵغ ثڵبعی ئەّ پەیوڵبى ّ ؿڵۆیٌضە
ثڵّْ لە كڵڵەڕی ئیجٌڵْلؼّثیغصا ؿڵڵەعًەکەّد ّ ؿڵەعئەًجبم کڵڵْژعا.. 
ئەّی عاؿڵڵڵزی ثێڵڵڵذ، كڵڵڵیعە ّ عڵڵڵبعەثی ؿڵڵڵًٌْە هەیلیڵڵڵبى ثەالی 

یبًە، الیبى ّاثّْە کبثغایەکی صعۆػى ّ ّهْسزبعەّە ًەثّْەّ ثێؼاًضّ
. هْسزڵڵبع رڵڵْاًی ثڵڵبّەڕ ثە سۆثڵڵًّْی ًبپەؿڵڵەًض عەفزڵڵبع ثڵڵّْە..

ی ثگەڕێٌێڵڵزەّە ثۆیڵڵبى ّ ئیڵڵضی عڵڵبعەة ًەیڵڵضەرْاًی ئێغاًڵڵعەگەػی 
 ی ئیـالم ثکبرە پغصێک ثە ؿەعیب ثگْػەعێذ.ئبییٌ

هەرەکڵڵڵڵبًی هْسزڵڵڵڵبع ئەّە ثڵڵڵڵّْە، گڵڵڵڵْایە یەکێڵڵڵڵک لە رۆ 
صەؿڵڵڵزکەّرەکبًی كڵڵڵەڕی، هەّالڵڵڵی ریڵڵڵبصا ثەكڵڵڵضاع کڵڵڵغصّّە.. 

کەّا ئەّ صەؿزکەّربًە هبڵ ّ هڵبفی عبعەثەکبى ثە ثەُبًەی ئەّەّ 
ّ ثێْەژى ّ ًەصاعی ئیـالهیە، لەکبرێکضا عڵبعەة  ُەریْی ئیـالهە

یەکەّە لڵڵْد صەصاّ ئەّی لە رڵڵباڵى ّ ثڵڵغۆصا ّكڵڵک ّ رەڕیڵڵبى ثە 
ثیغیڵڵبى لڵڵی ًەصەکڵڵغصەّە ثەیزْلوڵڵبز ثڵڵّْە.. عڵڵبعەة لە كڵڵەڕّ 
، پەالهبعەکبًیبًضا رەًِب ثیغیڵبى لە رڵباڵى ّ صەؿڵزکەّد کڵغصۆرەّە

عەفزبع ّ کغصاعیبى ّەک پێق ئیـالم ّ ػەهڵبًی جڵبُلیەد ثڵّْە، 
ثە جیبّاػیەکی صیڵبعی صّای ئیـڵالم رباڵًیڵبى ثەًڵبّی ئیـڵالهەّە 

ّ لەؿڵڵەع صەؿڵڵزکەّەرەکبًیق لەًڵڵبّ یەکڵڵضا ُەػاعاًیڵڵبى لە ەکڵڵغصّ



 

کڵی ئیـڵالهی لەؿڵەعکبع ێئەهیغ یڵبى یەکزغ کْكزّْە، کبرێک ّالی
غصۆرەّە یەکەهیي کبعێڵک ثیکغصثڵب رغ جێگەی گ الصەثغا ّ ئەهیغێکی

ئەّەی صاعایڵڵی ئەهیڵڵغی الثڵڵغاّ ثڵڵّْە، صەؿڵڵزی ثەؿڵڵەعصا گغرڵڵّْە، 
ئەّەف دبكب ُەڵٌەگغە لەؿەعصەهی ئەهەّیڵضا "دەجڵبج" عێغالڵی 
ئێـزبی رباڵى کڵغصّّە ّ لڵْرەیجەی کڵْڕی هْؿڵلن سْعاؿڵبًی ثە 

 ڕۆژثەڕۆژێـڵڵک ّ پێـڵڵزەّە ُەللْكڵڵبثْ، رەعاػّّی سڵڵبّەّ سەعاج 
 ػۆعرغ صەثّْ.ػۆعرغ ّ 

ًەیڵبًزْاًی سڵبّەّ ک گێڕًەّە سەڵکی ئەؿفەُبى چەًض ؿبڵێصە
 ەْثڵسەعاجی ؿباڵًە ثضەى، دەجبج کڵبثغایەکی عڵبعثی ؿڵبعای کغص

ًْێٌەعی سۆی ّ ثۆ ئەّێی ًڵبعص، چەًڵض صەم چەعهڵّْ ّ ًبؿڵغاّی 
ئەّ كبعەی کۆکغصەّەّ ّری: ثە ػەهبًەری ئێْە، هبّەی صە هبًڵگ 

اجڵی سۆرڵبى ثڵضەى ئەگیٌڵبا سغاّرڵبى هۆڵەرزبى صەصەهڵێ، رڵب سەع
سەعاج کۆ ًەکڵغاّەّ ًەصعا،  صەکەم.. لە کبری صیبعی کغاّصا لەگەڵ

ئەّ ًبؿڵڵغاّاًەی سـڵڵزە ػیٌڵڵضاًەّەّ ّرڵڵی.. ئەگەع  عڵڵبعەة رەّاّی
ئەّ سەعاجەی ًەصەى ُەهّْربى ؿەع صەثڕم. ثڵۆ رغؿڵبًضى كڵەف 

 جیبى کۆ کغصەّە..ادەّرێکی ؿەعثڕی ّ ئەّصەم سەع

 

 



 

 

 دەجبج

رەّاّی کڵڵڵبری فەعهڵڵڵبًڕەّایی دەجڵڵڵبج لە ئێغالڵڵڵی ئێـڵڵڵزبصا 
ی سڵڵْێٌیٌی لڵڵێ ڕّّصاّیەکێڵڵبعچە رێکەڵڵڵی سڵڵْێي ثڵڵّْە، ؿڵڵەصاى 

صەگێڕًەّە، لە ػیٌضاًی دەجبجضا ُەػاعاى کەؿڵی رڵێ ئڵبسێٌغاّە، 
ّە، ؿڵەًیغ ّ ّ ئبُەکضا رێکەڵ کڵغص سْ  لەگەڵئبّی ًبّ ػیٌضاًی 

ْهەری دەجڵبج لە گویؼی کەعیبى رێکەڵ سْاعصًیبى کغصّّە.. دکڵ
ئێغالضا ثیـذ ؿبڵی کێلبّە، ثەگْێغەی ًّْؿڵغاّی هێژًّّّْؿڵبى 
جگە لە كەڕەکبى ؿەعجەم ػۆعرغ لە ؿەص ّ ثیـڵذ ُەػاع کەؿڵی 

 کْكزّْە..

صەڵیي، کە هغصّّە پەًجب ُەػاع پیڵبّ ّ ؿڵێ ُەػاع ئڵبفغەد لە 
ػیٌضاًەکەیضا ثّْە، ئەّەیبى دبكب ُەڵٌەگغە دکْهەری دەجبج ثۆ 

رێکڵغا ثە کبعەؿڵبرێکی سْێٌڵبّی صاًڵغاّە.. ّا ثڵبّە کە لە هەّالی 
ری ەیهەهکڵی صایکڵی ًەهژیڵْە، لەجڵْ ڕۆژاع صایک ثّْە ثۆ رڵب چڵْ

ؿزب ثّْە، كیغ سْێٌی ئبژێڵیبى پێضاّە.. گْایە لە گەًجیزیضا هبهۆ
لیک کڵْڕی هەعّاى ئەهەّی ّ هەؿڵعەثی لە كەڕی ًێْاى عەثضّلوە

 لەگەڵسەلڵیفەی ئەهەّی ّ  ثڵّْثە الیەًگڵغی ،کْڕی ػّثیغ عّّیڵضا
ئەّصا ثۆ كبم عۆیلذ، لە صّاییضا لەالیەى سەلیفەّە گغرٌی كڵبعی 
هەکڵڵڵکەی پڵڵڵێ ؿڵڵڵێیغصعا، كڵڵڵبعی گەهڵڵڵبعۆصا، ثەؿڵڵڵەع چیڵڵڵبی 
ئەثْلەثیـەّە هەًجەًیمی صاهەػعاًض ّ كبعی هەککەی ئڵبگغ ثڵبعاى 

ّ  یّ ئیجٌڵڵْلؼّثیغی ثەصیڵڵل گڵڵغد ّ کْكڵڵزکڵڵغص ّ كڵڵبعی گڵڵغد 



 

ری هەککە ّ هەصیٌە ّ یەهبهە ّ یەهەًڵی ، ئیضی دکْهەُەڵیْاؿی
ی پڵڵێ پڵڵێ ؿڵڵێێغصعا، صّای صّّ ؿڵڵبڵ، سەلڵڵیفە دکڵڵْهەری ئێغالڵڵ

ؿڵڵڵێبعص، ئەّ صەم ُەعای سەّاعج لە ئیغالڵڵڵضا کێلڵڵڵەیەکی گەّعە 
ی صەؿڵڵەاڵریەّە ثەسڵڵْێي عكڵڵزي صەؿڵڵزی ڕۆژثڵڵّْ.. لە یەکەهڵڵیي 

ی یەکەهیڵڵضا سڵڵْرجە ثە ڕۆژپێکڵڵغص، رڵڵب صّا ُەًبؿڵڵەی گیڵڵبًی، لە 
عە صژ ثە ًبّثڵڵبًگەکەی لەثیڵڵغ ًەچڵڵّْە، ئەّی کْكڵڵذ ّ کْكڵڵڵزب

، ًڵڵبهەیەکی ثڵڵۆ ّالڵڵی ثەؿڵڵغە ّەثڵڵغصعەگەػی هەّالڵڵی ثەکڵڵبعی 
 ًّْؿیْە ریبیضا صەڵێذ:

یڵذ ئەّاًە هڵبیەی ێ"ئەّی  ًجزیەگ لە صەڤەعی سۆرڵضا ّەصەعصەً
فەؿڵڵبصی صیڵڵي ّ صًّیڵڵبى.." ّالڵڵی لە ّەاڵهیڵڵضا صەڵێڵڵذ: رەّاّی 

 ئەّاًە ًەثێذ کەّا لْعئبًیبى ئەػثەعە.."صّّع سـزۆرەّە  ""ًجزین

دەجبج، ًبهەیەکی صیکەی ثۆ صەًّْؿێذ، ریبیڵضا صەڵیڵذ: ئەم 
ًڵڵبهەیەد پڵڵێ گەیلڵڵذ صکزْعەکڵڵبًی ئەّ  کڵڵۆ صەکەیڵڵزەّە ثڵڵب 
پلڵڵکٌیٌێکی چبکڵڵذ ثڵڵۆ ثڵڵکەى، ئەگەع رەًِڵڵب صەهڵڵبعێکی ًجزیڵڵذ 

 ریبصاثێذ ثب ثیجڕى.."

 ثڵْەی صەکْكذ، ئەّەًڵضەف ثەسلڵٌضە دەجبج چەًضی سەڵک
ّ صّّ ەعەثڵڵڵضّلوەلیکی سەلڵڵڵیفەی ئەهەّی ثڵڵڵۆی صەًّْؿڵڵڵێذ، ئ

کەم کەعەّە... سەڵکەکە ًەیڵبى صەرڵْاًی سەعاج ّ سڵبّە  فەلەعە
ثضەى، ثە ًبچبع ئیـالهیبى صەُێٌڵب.. ثەاڵم دەجڵبج ُەع سەعاجڵی 

گبعێکڵڵضا كۆعكڵڵی عەثڵڵضّلغەدوبًی ڕۆژسڵڵۆی ّەعصەگڵڵغد.. لە ئڵڵبّا 



 

 

لی ّ ًڵۆ هْؿڵلوبًەکبى کْڕی ئەكعەؽ ُەڵگیغؿبّ ّ ػۆعثەی هەّا
 صژ ثە دەجبج کەّرٌە كەڕەّە ثًّْە الیەًگیغی عەثضّلغەدوبى.

 

 عەثضّلغەدوبى

عاپەڕیٌی عەثڵضّلغەدوبًی کڵْڕی هڵذەهەصی کڵْڕی ئەكڵعەؽ، 
ثبؿیبى لێکغصّّە، عەثضّلغەدوبى یەکێک ثّْ لە ػۆع ێژًّّّْؿبى ه

 هیغػاصەکبًی لەدزبًی، لەالیەى دەجبجەّە کغاثّْە ئەهیغی ػاثڵْز
ّ سْكکی عەثضّلغەدوبى  هیوًْەگ كْی کغصثّْە کْڕی دەجبج. 
دەجبج ًبهەیەکی رًْضّ ریژی ثۆ عەثڵضّلغەدوبى صەًّْؿڵێْ پێڵی 
صەڵێڵڵذ: پڵڵبعەّ پڵڵْلیکی ػۆع لەّ سەڵکڵڵی الی سڵڵۆرە ّەعگڵڵغەّ 
ؿڵڵْپبیەک کڵڵۆ ثڵڵکەعەّە ّ پەالهڵڵبعی ٌُضّؿڵڵزبى ثڵڵضەّ ؿڵڵەعی 

ژصا کەّرجڵّْە عبهغگیلن ثۆ ثٌێغە. عەثڵضّلغەدوبى لەهێڵ عەثضّڵاڵ 
ەصا صەگەڕا، ثەسڵڵۆیی ّ ثەصّای ثەڵڵڵگەّ ثەُڵڵبًکەڵڵڵکەڵەی ؿڵڵەع 

کی رًْض ّ ریژی دەجبج صەصارەّە. ریبیضا صەڵێذ: پەالهبعی ێّەاڵه
ٌُضّؿزبى ثضەم صەیضەم ثە ػۆع سەڵکی چەپڵبّ ثڵکەم ّ ثکڵْژم ّ 

 ثجڕم ئەّەی ًبکەم.."

عەثڵڵضّلغەدوبى، صەکەّێڵڵزە کۆكڵڵق ّ پەیْەًڵڵضەّە، ئەّاًەی 
ی دەجڵڵبج ثڵڵّْى ُەهّْیڵڵبى لەصەّعی سڵڵۆی کڵڵۆ صەکڵڵبرەّە صّژهٌڵڵ
جەى، ثە لەكڵکغێکەّە ثەعەّ ًڵضەیی الیڵصا دەجبج لە فەعهب ثغیبعیبى



 

ا صّّ لەكکغ ثەیەک صەەگەى ی کەّرەڕی، لە ًؼیکی كْكزەعصئێغاً
ّ لەكڵڵکغی دەجڵڵبج عاّصەًغێڵڵذ، عّّ لە كڵڵبعی ثەؿڵڵغە صەکەى ّ 

ەهڵڵبجنگ لەهڵڵبّەی لەّیڵڵغا ثەعەّ کڵڵْفە صەعۆى، لە ًؼیکڵڵی  صیغّلج
ًجبم عەثڵضّلغەدوبى ەصا ُەكزب جبع ثە كەڕ صیي ّ ؿڵەعئڕۆژؿەص 

عاّصەًغێڵڵذ ّ لەكڵڵکغەکەی ثڵڵاڵّەی لێڵڵضەکەى. ثۆسْێلڵڵی عّّ لە 
سْعاؿبى ُەڵضیذ، لەّێغا عّّ لە ؿیـڵزبى صەکڵبّ کڵۆهەڵێکی لڵێ 
گڵڵغص صەثێڵڵزەّە، ثەاڵم ؿڵڵْپبی دەجڵڵبج ثە فەعهبًڵڵضەیی هڵڵْفؼەلی 

ى، ْڕی دەجڵڵبج ُەع ثە صّایە ثڵڵّْکڵڵْڕی هڵڵُْەلەة ّ دەهەصی کڵڵ
ى ثەجی صێلێذ ّ عّّ لە ػاثلْؿزبى صەکڵب ّ عەثضّلغەدوبى ؿیـزب

صەثێڵڵزە پەًڵڵبثەعی "ػەًجیڵڵل"، ُەّاڵ صەگڵڵبرە دەجڵڵبج "عەهڵڵبعەی 
ٌەعایەری صەًێڵغێزە الی "ػەًجیڵل" ێکْڕی رویوی ئەلمەیـی" ثە ًڵْ

رغ کە ُەعصّّکیڵڵبى پەًڵڵبثەعی الی  کیێرڵڵب عەثڵڵضّلغەدوبى ّ پیڵڵبّ
ّثّْى ثە ثەًضکغاّی ثْی ثٌێغێذ.. ػەًجیڵل ُەهڵبى صاّا ئەًجڵبم ئە

ثە صیلی ّ پێْەى کڵغاّی صەیەّ  عەّاًەی الی دەجبجیڵبى صەصاّ 
ثکبد، عەثضّلغەدوبى ّ ئەّ کبثغایە کە ًبّی "ئەثْلعەًجەع" ثڵّْە، 

ثەؿڵڵەعیبًەّە ثڵڵًّْە سۆیڵڵبى صەسەًە سڵڵْاعەّە ّ ُەعصّّ ُەعصّّ 
ەی لە صەّعی عەثضّلغەدوبى کڵۆ ثڵّْ صەهغى. لەّ عاپەڕیٌەصا ئەّاً

ثًّْەّە، فْلەُبکبى كەڕکەعاًی هەّالڵی ثەؿڵغە ّ ئێغاًڵی ثڵّْى، 
صار کغصثڵّْ  یکڵغصًّەّە، ثڕێکیڵبًلێدەجبج ثڵێ عەدوڵبًە رڵۆڵەی 

ًڵڵبّی صەڤەعەکەی ثە كڵڵێْەی صار لە عّسـڵڵبعیبًضا صار کغصثڵڵّْ.. 
سڵۆی کە "ؿەعیض کْڕی جْثیغ" یەکێک ثّْ لە عْلەهڵبی ػەهڵبًی 



 

 

 صیلی صەیجەًە الی دەجبج، پێی صەڵێذ: ثە

"رڵڵۆ کە ُڵڵبریزە کڵڵْفە رەًِڵڵب عەگەػی عڵڵبعەة هڵڵبفی ئیوڵڵبهی 
 ُەثّْ.. رۆم ًەکغصە ئیوبم؟

 صەڵێ: ثەڵێ کغصد

 لبػی؟ رۆم ًەکغصە

 ثەڵی کغصد..

 ئبیب رۆم ًەکغصە ُبّصەم ّ ُبًّلیٌی سۆم؟

 ثەڵی کغصد

 ثبكە ثۆ لێن یبسی ثّْیذ؟

صا ؿەعیبى ثڕی.. ئەّەًڵضە سەڵکڵی کْكڵذ  ُەع لەّێغا فەعهبًی
سەلیفەی ئەهەّی لە صیوەكك ًبعصیە ؿەعی، ئیضی ثەؿە، سەڵڵک 
کْكزي.. لەّاًەی ّا ُبّکبعی عەثضّلغەدوبى ثّْى، فیڵغّػ ًبّێڵک 
لە هەّالڵڵی ثڵڵّْ.. دەجڵڵبج پەیڵڵبهی صاثڵڵّْ ُەع کەؿڵڵێک ؿڵڵەعی 

فیڵڵغّػ سڵڵۆی  فیڵڵغّػم ثڵڵۆ ثِێٌێڵڵذ صە ُەػاع صعُەهڵڵی صەصەهڵڵی،
گەیبًڵڵضە سْعاؿڵڵبى، لەّێڵڵڵغا لەالیەى "ئیجٌْلوڵڵُْەلەثەّە" گیڵڵڵغاّ 

یەکی صعًضاًە کْكڵزْیەری ئەّ كێْەًێغصعایەّە ثۆ الی دەجبج، ثە
ُەهڵڵّْ ًڵڵبڕەّایی ّ کْكڵڵذ ّ کْكڵڵزبعاًە ثڵڵّْثە ُڵڵۆی ُبًڵڵضاًی 
سەڵکی ّ یبسی ثّْى لە صەّڵەری ئەهەّی ّ لە ؿەصەی صُّّەهی 

 ری ئەهەّی ثٌجڕ کغاّ لە ًبّچّْى.کْچیضا ؿەعئەًجبم صەؿەاڵ



 

 عاپەڕیٌی ػەیضی کْڕی عەلی

لە عؿڵڵڵْاییەکبًی صەؿڵڵڵەاڵری ئەهەّی صڵ عەلڵڵڵی ّ کْكڵڵڵذ ّ 
کْكزبعی الیەًگغاًی ػەیضی کْڕی عەلی دْؿەیي ثّْ.. ػەیڵض، ثە 

دەػعەرڵی دْؿڵەیي.. یەکەهیي کەؿێک صەژهیغصعێذ لە ثٌەهبڵەی 
صژ ثە صەؿڵڵڵڵڵەاڵری ە سْێٌڵڵڵڵڵبّییەکەی کەعثەال ڕّّصاّکە لە صّای 

ە. ؿڵڵەعەرب ثەكڵڵێْەیەکی ّئەهەّی عاپەڕیڵڵْەّ کەّرڵڵْەرە رەلەلڵڵال
پەًِڵڵبًی سەعیکڵڵی سڵڵۆ عیکشـڵڵزي ّ کڵڵۆهەڵگیغی لەًێڵڵْ سەڵکیڵڵضا 

ؿزی پێکغصّ گْێؼایەّە صەؿذ ثەکبع ثّْثّْ ؿەعەرب لە کْفەّە صە
الی کْفە ئبگبصاعی ُبرْچۆّ رەلەلالکبًی ثّْ ثّْ، ّە ثۆ ثەؿغە، ّ

ثۆ صاپڵۆؿیٌی سۆی ئبهبصە کغصثڵّْ، ّە الیەًگغاًڵی ػەیڵض رْاًڵبی 
ئەّ ئبهبصەکبع ّ ثەعاًجەعکیەیبى لەسڵۆصا ًەثیٌڵی، ئەگەعچڵی ػەیڵض 

گڵڵبعی صەگْػەعاًڵڵض، ّە ثەًڵڵی ڕۆژُەهیلڵڵە ثە ُەّای سەالفەرەّە 
ئڵڵْهەیە ئبگڵڵبصاعی ئەّ ُەّاّ ُەّەؿڵڵەی ثڵڵّْى، ُیلڵڵبم سەلڵڵیفەی 

ـڵڵغی، کە ّالڵڵی کڵڵْفە ثڵڵّْ ئەهەّی، سبلڵڵضی کڵڵْڕی عەثڵڵضّڵالی ل
لەؿەع کبع الثغصّ  یْؿفی کْڕی عْهەعیگ سـزە جێگبکەی، ػەیض 
لەالیەى ّالی ربػەّە ثبًگ کغاّ ؿڵْیٌض صعا، کە سەعیکڵی چیڵیە ّ 
چی لە سەیبڵضایە، ػەیڵض ًەعۆیلڵزە ژێڵغ ُڵی  رۆهەرێڵک، ػەیڵض لە 

صەعچّْ عّّ ثە كبعی هەصیٌە، سەڵکڵی کڵْفە عۆیلڵزٌە الی کْفە 
ئڵێوە ؿڵەص ُەػاع كولڵیغػەًوبى لە سؼهەرڵضایە ّ ئڵێوە ّ ّریبى: 

ُبرْیي صەؿزی ثەیعەرڵذ ثڵۆ صعێڵژ صەکەیڵي، رڵب صەؿڵەاڵری ثەًڵی 
ئْهەیە لە ثي ّ ثیز عیلەکێق ثکەیي.. ػەیڵض لەّەالهیبًڵضا ّرڵی: 



 

 

هڵڵي لە غەصع ّ سۆکلڵڵبًەّەی ئێڵڵْە صڵٌیڵڵب ًڵڵین، سڵڵۆ ئەّە لەثیڵڵغ 
ەاڵم کۆفیەکڵبى ثبپیغەهڵضا کڵغصّّە، ث لەگەڵًەچّْە ئێڵْە چیزڵبى 

ؿڵڵْێٌضّ پەیوبًیڵڵبى سڵڵْاعصّ رۆهڵڵبع کڵڵغص، ؿڵڵەعئەًجبم ػەیڵڵضیبى 
گێڵڵڵڕایەّە ثڵڵڵۆ کڵڵڵْفە ّ سەڵڵڵڵک ّ کڵڵڵۆهەڵێ ػۆعی كڵڵڵیعە لێڵڵڵی 

یڵڵب ئبهڵڵبصەی ُەع لەگەڵکۆثڵڵًّْەّە، ًڵڵؼیکەی پڵڵبًؼە ُەػاع کەؽ 
هەصایڵي ّ ێک صەؿذ ثە چەک ّەؿزبى، ّە سەڵکی ثەؿغەّ ڕّّصاّ

ەریڵبى کڵغصّ ئەّ صەم سْعاؿڵبى ثەكڵضاعی ثەیع ّاؿذ ّ هْؿڵل ّ
 ئبكکغا سۆیبى ّەصەعسـذ..

عڵڵْهەع لە کْفەیڵڵضا ئەهیڵڵغ ّ ًڵڵْێٌەعی سەلڵڵیفە یْؿڵڵفی کڵڵْڕی 
ثڵڵّْ، ؿْپبّؿڵڵبًی کڵڵۆ کڵڵغصەّەّ كڵڵەڕی ًێڵڵْاى صەؿڵڵزی پێکڵڵغص ّ 

کۆهەڵێکی کەهڵضا هڵبیەّە، ّە  لەگەڵؿْپبی ػەیض عاًّغاى ّ ػەیض 
ُەع لەّ كڵڵڵەڕەیضا ریغێڵڵڵک ثەع ؿڵڵڵەعی ػەیڵڵڵض کەّد ّ کْكڵڵڵزی. 

زبًی ثە ًِێٌڵڵی لە گۆڕیڵڵبى ًڵڵب، ثەاڵم یْؿڵڵفی کڵڵْڕی عڵڵْهەع صۆؿڵڵ
ثەصّای گۆڕەکەیضا گەڕاّ صۆػییەّەّ لەگۆڕ صەعیِێٌبّ لەًڵبّ كڵبعی 

ؿڵڵڵڵْربًضّ کڵڵڵڵْفەصا ُەڵیْاؿڵڵڵڵی ّ صّای هڵڵڵڵبّەیەک لەكڵڵڵڵەکەی 
رغیي ُڵڵۆی  ی فڵڵْعاد، گغًڵڵگڕّّثڵڵبعسۆڵەهیلڵڵەکەی پغژاًڵڵضە ًڵڵبّ 

ثڵّْى، ُەع عاًّبًی ؿڵْپبی ػەیڵض لەّەیڵضا ثڵّْ کە یەک صەًڵگ ًە
ک لەالیەکەّە صەیکێلڵڵبّ صام ّ صەػگڵڵبی ثەًڵڵی ئڵڵْهەیە ثە ێڵڵکۆهەڵ

ًی ثڵّْى. اغیّعصی ئبگبصاعی رەّاّی ُبد ّ چۆ ّ رەلەلالی الیەًگ
 صەیبًؼاًی چی صەکب ّ چۆى صەجْلێزەّە.



 

 یەدیبی کْڕی ػەیض

صّای ثبّکی ئەهیق کْژعاّ صەؿزی ئەهەّی ثەسڵْێٌی ئەهڵیق 
ئڵڵڵبلْصە ثڵڵڵّْ، لەّ کڵڵڵبرەصا ػەیڵڵڵضی ثڵڵڵبّکی ثەعُەڵـڵڵڵزی ئەهەّی 

ژیڵبًی لە هەرغؿڵیضایە، ُەڵـبثّْ، ئەّ لە کْفەیضا صەژیبّ صەیؼاًی 
رڵڵڵْاًی لە کڵڵڵْفە ّەصەعچیڵڵڵذ ّ سڵڵڵۆی ثگەیەًیڵڵڵزە سْعاؿڵڵڵبى، 

ًب رەثب ثڵّْى ّ ئەهەّیضا ًبڕێک ّ  لەگەڵلەؿەعەسضا سەّاعجەکبى 
یەدیبصا ُبّکبعی ثڵکەى، ثەاڵم الیەًگغاًڵی یەدیڵب  لەگەڵّیـزیبى 

عاػیڵڵبى کڵڵغصى، لەّ ُبّکڵڵبعیە گەڕ  ّ عّّ ثە ثەڵڵڵز ثەعێکەّرڵڵي 
"یْؿڵڵفی کڵڵْڕی عڵڵْهەع" ثکڵڵْژی ػەیڵڵضی ثڵڵبّکی، گْهڵڵبًی ػۆعی 
لێضەکغص ّ ثەصّایضا صەگەڕا، ًبهەیەکی ثۆ  ًەؿڵغی کڵْڕی ؿڵەیبعگ 

زگیغ ثکڵبد، ًەؿڵغ ًڵبهەی ًڵبعص ثڵۆ ّالڵی ًّْؿی، رب یەدیب صەؿڵ
ثەڵز ّ یەدیبی صەؿزگیغ کغصّ ًڵبعصی ثڵۆالی ًەؿڵغّ لە ػیٌڵضاًی 

ًڵبهەی ثڵۆ ئبسٌی، ثەاڵم ّەلیڵضی کڵْڕی یەػیڵض کە ثجڵْە سەلڵیفە 
ًەؿغ ًّْؿی رب یەدیب ئڵبػاع ًەصا ّ ئڵبػاصی ثکڵبد، ًەؿڵغ ثەپێڵی 

، ّە ی سەلڵیفەی کڵغصئبػاص کڵغص ّ عەّاًەی الئەّ ًبهەیە یەدیبی 
لەُەهبى کبرضا ًبهەی ثۆ رەّاّی ّالیەکبًی سْعاؿڵبى ًّْؿڵی، رڵب 
لە جْالًەّەی یەدیب ئبگبصاع ثي. یەدیڵب گەیلڵزە ًڵبّچەی ثڵیِەق 
لەرغؿڵڵی ثکڵڵْژەکەی ثبّکیڵڵضا یْؿڵڵف کڵڵْڕی عڵڵْهەع رغؿڵڵب عّّ لە 

لە ؿڵەصّ ثیـڵذ کەؽ عێغاق ثکڵبّ لە سْعاؿڵبًضا هڵبیەّەّ ػیڵبرغ 
ئەثغكبع کغصّ ثە ؿەع ّالی ئەّ  صّ عّّی لەكبعیغەریبى ثۆ کثەیع

كڵڵڵڵبعەصا ػاڵ ثڵڵڵڵّْ، عّّی لە ُەعاد کڵڵڵڵغص ّ سەڵکێکڵڵڵڵی ػۆعی 



 

 

لەكکغی ًەؿغی کْڕی ؿڵەیبعصا  لەگەڵسْعاؿبًی لێ کۆثّْیەّەّ 
 103ثەكڵڵەع ُڵڵبد ّ لەّ كڵڵەعەیضا یەدیڵڵب ّ الیەًگغاًڵڵی کڵڵْژعاى، 

کڵڵۆچی، ؿڵڵەعیبى ثڵڵۆ كڵڵبعی صیوەكڵڵك ُەًڵڵبعصّ لەكەکەكڵڵیبى 
عاپەڕیٌڵی ئەثڵْ هْؿڵلن ُەع ُەڵْاؿڵغاثّْ ُەڵْاؿی، لەكەکەی رب 

ثەّ كێْە ُەڵْاؿیٌە ثڵّْ یەدیب لە رەهەًی ُەژصە ؿبڵیضا کْژعاّ 
ثە ُۆی عق ّ کیٌە ّ ئبڵۆػی كیعەکبًی سْعاؿبى، ّە ئەثْهْؿلن 

ی ّەعگڵغصّ پەیوڵبًی رۆڵەؿڵەًضًەّەی ؿّْصلەّ ئبڵۆػی ّ کیٌەیە 
ٌی یەدیب ثڵّْ ثەُڵۆی ُەڵگیغؿڵبًی ێثە سەلکەکەصا لەعاؿزیضا سْ

كەڕ ّ كْڕێکی ػۆعّ رەكڵجیِی کْكڵزٌەکەیبى ُەعّەک کْكڵزٌی 
 ئیڵڵڵغەج ّ ؿڵڵڵیبّەفگ لە لەڵەم صەصا، کە ئەثْهْؿڵڵڵلن صەؿڵڵڵزی 
ثەؿەع جۆػجبًبًضا گغد، ثکْژەکبًی یەدیبی ثە ػەجغەّە کْكذ، 

ثبعیبى ثۆ ئەًجبم صا، هەؿعْصی ربػیە ڕۆژسەڵکی سْعاؿبى دەفزب 
ّ ؿڵڵبڵەصا لە سْعاؿڵڵبًضا ُەع هٌڵڵضاڵێک لەصایڵڵک صەثڵڵّْ صەڵێڵڵذ: لە

ًڵڵبّی ػەیڵڵض یڵڵب یەدیبیڵڵبى لڵڵی صەًڵڵب. ؿڵڵزەهکبعی ئەهەّیڵڵبى لە 
عاصەثەصەع ثّْ ثە ربیجەد هەّالی ئبهبصەی سۆ ثەکْكزضاى ثّْ، ثە 
هەعجێڵڵڵڵک لە چڵڵڵڵبعەّ کڵڵڵڵبعّ کڵڵڵڵغصەّەی عڵڵڵڵبعەة ثەصّّعثڵڵڵڵي، 

ًیڵْاى رغەّە ًبکۆکی ًێْاى سڵْصی عبعەثەکڵبى ثەرڵبیجەد  لەالیەکی
ّ یەهڵڵبًیگ کە لە هێڵڵژصا صّژهٌڵڵی صّّ سێڵڵڵی گەّعەی  هًْڵڵظعی 

ًەػاًڵیي ّ کەّصەًڵی ثبّەکْكزەی یەکزڵغ ثڵّْى، لەالیەکڵی رڵغەّە 
سەلڵڵیفەی ّەسڵڵذ، ّەلیڵڵضی کڵڵْڕی یەػیڵڵض پەعەی ثە ًڵڵبڕەػایەری 

ی عەثڵڵضّڵال کە لەؿڵڵەع یەهبًیەکڵڵبى سەڵکڵڵی صەصا.. سبلڵڵضی کڵڵْڕ



 

عەثڵڵڵضّلوەلیک ّ ەژهێڵڵڵغصعا ّە لە ؿڵڵڵەعصەهی یەػیڵڵڵضی کڵڵڵْڕی ص
ُیلبهی ثغایضا ؿەعصەهێک ّالی ئیغاق ثڵّْ، ّە ثەصّایڵضا  یْؿڵفی 
کڵڵْڕی عڵڵْهەع ؿڵڵەلەفیگ جڵڵێگەی گڵڵغرەّە ّیـڵڵزی ػیٌڵڵضاًی ثکڵڵبّ 

گغێذ، ُیلڵبهی سەلڵیفە عێڵگەی ثەّ ثصاعًّەصاعی صەؿذ ثەؿەعصا 
ثە سەلڵیفە عیڵگەی ثەّ کڵبعەی کبعەی ًەصا، ثەاڵم کە ّەلیڵض ثڵّْ 

 ، ئەّیق لە ژێغ ئەكکەًجەصا کْكزی.ؿفًەصا، سبلضی ؿێبعصە یْ

یەکڵبى صژ ثە ّەلیڵڵض ُەڵـڵڵبى، ّەلیڵڵض سێڵڵڵی هْػعیەکڵڵبًی ًیەهب
صا، كەڕ عّّیضا ّ هْػعیەکڵبى عاًّڵغاى، یەهبًیەکڵبى عّّ  صژیبى ُبى

ثە صیوەكك عۆیلزي ّ هذەهەصی کڵْڕی سبلڵض کە لەّیڵضا گیغاثڵّْ 
ّ ئبػاصیڵڵبى کڵڵغص ّ یەػیڵڵضی کڵڵْڕی ّەلیڵڵض کە ئڵڵبهۆػای ّەلیڵڵض ثڵڵْ

 کغصیبًە سەلیفە ّ ّەلیضیبى کْكذ...

 

 عّسبًی صەؿەاڵری ئەهەّی

ثە  ڕۆژهەّیڵضا ەُەعاّ كۆعف ّ چەًض ثەعەکڵی لە صەؿڵەاڵری ئ
لە پەعەؿڵڵەًضًضا ثڵڵّْ، کە سەلڵڵیفە یەػیڵڵض هڵڵغص هؼعیەکڵڵبى،  ڕۆژ

هەعّاًی کڵْڕی دەکەهیڵبى کڵغصە سەلڵیفە ّ یەهەًیەکڵبى کەّرڵٌە 
ُۆی پەعەؿڵەًضًی صّژهٌڵبًی ، ئەّ ُەعا ّ ُْعیبی ثّْثە لەاڵّەرە

ضا عەثبؿیەکبى صەؿذ ثە کبعثّْى، ئەهەّی، ثەربیجەد لە سْعاؿبً
ْعاؿڵڵڵبى پێلڵڵڵکەی عاپەڕیٌەکڵڵڵبًی رەّاّی ثیغّڕاکڵڵڵبى ثڵڵڵّْ، ثە س



 

 

ربیجەد لە صّژهٌبیەری عبعەثضا، عاپەڕیٌی ئەثْهْؿلن لە ُەع چْاع 
الّە ُبرٌە صەًگیەّە، ًەؿغی کڵْڕی ؿڵەیبع ُەؿڵزی ثە هەرغؿڵی 

یفەی ئەهەّی ئبگڵڵڵبصاع کغصثڵڵڵّْ لەّ عّّەّە هەعّاًڵڵڵی سەلڵڵڵّعە ەگ
ثەاڵم ثەًی ، کە ئبیب سەلیفە ًّْؿزّْە یب ُۆكیبعە؟.. کغصثّْیەّە

گبعیڵبى صەگْػەعاًڵض، ڕۆژئْهەیە لە سەّی غغّعّ ثڵێ صەعثەؿڵزیضا 
کڵبع لە کڵبع  ئیزڵغثەاڵم عاپەڕیٌی ئەثْهْؿلن ُۆكیبعیبًی کغصەّە، 

 رەعاػاثّْ.

  



 

  



 

 

 

 

 ئبّاػە کۆًەکبى

پەُڵلەّی  یگبعاًەی ئبُەًگ ّ ًەّای  ثبعثض ّ ًەکیـبگڕۆژئەّ 
عاًی سْؿغەّاًی لەًێڵْ صەّعّ صیڵْاعی کۆكڵکی سْؿڵغەّاًضا ۆّ گ

ّ لڵڵن ّ  گیغثڵڵْ ػهڵڵبًی عڵڵبعەثی لە ػیڵڵزەهڵڵّْ جێًەغڵڵوەّ ًەّای ُ
رغ ثڵڵڵّْ، لە ؿەعربؿڵڵڵەعی ؿڵڵڵبعای  چێڵڵڵْی ؿڵڵڵبعاکبًی ثڵڵڵێ ثڵڵڵبیی

عبعەثـڵزبًضا جڵگە لە رڵباڵى ّ ثڵڕۆی یەکزڵغ ّ پەالهڵبعّ کْكڵذ ّ 
کْكڵزبعی یەکزڵغ ًەثڵێ ثیغیڵبى لە ُی ڵی کە ًەصەکڵغصەّە، ّایڵڵبى 

ًە  ّەک ژیڵڵبًی ئەّاى ّایە، ًە پەًڵڵضێک صەػاًڵڵی صًّیڵڵب ُەهڵڵّْی
عەدوێڵڵک، جڵڵگە لە دیکوەرێڵڵک ًە صڵـڵڵۆػی ّ سۆكەّیـڵڵزی ّ 

کۆهەڵە كیعغێک ًەثێذ، یب ثۆ ُبًضاًی كەڕّ پەالهبع ثّْە، یب ثڵۆ 
پلکەڵ ّ دْلەُْكڵزغ ّ چەپڵبّ ّ رڵباڵى صەّرڵغا، ثە پڵێ ەّاًەّە 

ییەکبى، صاؿڵزبًە ئبییٌػهبًی ئێغاى پڕ ثّْە لە دیکوەد، ؿغّّصە 
هێژّّییەکبًی كڵبُبًی هێڵژّّ لە سڵْصایی ًبهەکبًڵضا ُەع چیٌێڵک 

ێکی ًبؿغاّ صەؿذ ًیلبى کغاثّْ.. ثڵًّْی كڵیعغ ّ سەڵکكێْەی 
ؿڵبیی ثڵّْە، ًڵبّ ثڵبّّ لەصعّ بؿغّّص لە ئێغاًی پڵێق ئیـڵالهضا ئ

لیوەرڵڵی ئبّاػسْێٌڵڵبى ّ ؿڵڵەهبکەعاى رڵڵێکەڵ ثە كڵڵیعغی هەّػًّڵڵی 



 

فبعؿڵی لە صەعثڵبعی كڵبکبى ّ هیغػاصەکڵبًی صەؿڵەاڵری ؿبؿڵڵبًیضا 
ە، یڵبًی پێگەّ جیگەی سۆی ثڵّْەّ ًوًّْەكڵیبى ثەصەؿڵزەّە ػۆع

ؿڵڵغّّصەکبًی هبًەّیەکڵڵبى ّ هًْبجبرەکبًیڵڵبى لە  هەرٌٌبهەگکبًڵڵضا، 
لەّ ؿەعصەهەیضا لە ئێغاًضا گفذ فغاّاًە ػهبًی ػاًـزی ّ فەلـەفی 

ّ گْ  پێکغاّەّ ػۆع لە صەؿذ ًّْؿی یًْبًی ّ ٌُڵضی کڵغاًّەرە 
ئەّػهبًە، ػهبًی هیللەرێک ثّْە فەعُەًگی پڵڕ لە ػەعق ّ رڵێکەڵ 

ە، ثە ؿڵڵەع ئەّاًەصا ئەّ هڵڵیللەرە ثەؿڵڵەص ػهڵڵبى ثە ئەًضیلڵڵە ثڵڵّْ
لـەیبى کغصّّە، کبرێک عّّثەعّّی عبعەة ثًّْەّە چییبى ثیـڵذ 

 ّا کْژاًەّە؟

 

 پەیبهی ربػە

ی ًیْە ّەدلڵی لە هیللەرێکػهبًی عبعەثی لە هێژەّە ثەػهبًی 
فەرکڵڵبعیەکی ریڵڵبصا ّەصی ًەصەکڵڵغا، ُڵڵی  جڵڵۆعە ػەعالەڵەم صەصعا، 
ثڵّْیەّە، ػهڵبًی ئیـالم ّ ؿەصای لْعئبى ثەعػبًگی ثەاڵم کبرێک ث
صاهڵب ّ ُڵبرە  ّ پڵێگە ًبؿڵغاّەیەّە ؿەعؿڵبم ّ صۆفپەُڵلەّی ثە

ثەعچبّ، ئەّی ػهبًی پەُلەّی صّّچبعی گێژّّێژی کغص، ؿڵبصەگی 
بًی چبّؿڵبغّ عەّاًی ػهڵبًی لْعئڵبى ثڵّْ، کە ثە ئبؿڵبًی رڵْاًی 

سەڵکی  ػهبًی پەُلەّی صّّچبعی ؿەعؿبهی ثکبّ لە ُەهبى کبرضا
ئێغاى صّّع لە رغؽ ّ رۆلیبى جْهلە ثەًضی ّە عەّكزی ّژصاًی ّ 
ئیٌـبًی ًبّ لْعئبًیڵبى ؿڵەلوبًض ّ ثۆیڵبى صەعکەّرجڵّْ کە ػهڵبًی 



 

 

بى صّّعە لە كڵڵێعغ ّ كڵڵبعغی، ُەرڵڵبّەکْ ئەّاًەی ثە چڵڵبّی ئڵڵلْع
صەرڵْاًی  ىعق ّ کیٌە ّ صاگیغکغصًەّە صەیبى ًْاڕیە عبعەثضا، ًەیڵب

لْعئبى عەص کەًەّە، ثۆیە ثۆهبّەی صّّؿڵەص  ػەعافەد ّ دیکوەری
ّێڵژ ّد ّ ثێضەًگیڵضا گێژّلە سبهۆكی ّ ؿڵکْ ئێغاىؿبڵ هیللەری 

ضاصگەعی ًەثێذ، ًەیبًزْاًی ػهبًی ثێرێڕاهبثّْى ّ جگە لە ُبّاع ّ 
فڵی سبهۆكڵی لە ْعاپەڕیٌێکی عاؿڵزەلیٌە صەؿڵذ پڵێ ثڵکەى ّ لڵ

 صەم ّ صەؿزیبى صعاثّْ...

 

 ػهبًی گْم ثّْ

هێڵڵڵڵژّّصا لەیەک صعاّەرەّە عڵڵڵڵبعەة لە ؿڵڵڵڵەعەربّە  ئەّی لە
ی سۆیبى ئێغاًکەّرٌە ثیغی ئەّەّە صەثێ ثکۆكي لە كەڕی ػهبًی 

عػگبع ثکەى ّ ئەّ عم ّ ریغەی ثە صەؿزی ئێغاًیەکڵبًەّەیە لێیڵبى 
ی ّرّْێژی ًبّ ئێڵغاى ُەیە بّەعگغى ّ چەکیبى ثکەى ّ ئەّەی ػاً
ا ًەرڵْاًي كڵۆعف ّ ػهڵبًەصلەًبّی ثەعى رب لە ژێغ کڵبعیگەعی ئەّ 

زە کەّرڵٌە لەًڵبّ ثغصًڵی ثکەى، ثۆ ئەّ هەثەؿڵ عاپەڕیي صەؿذ پێ
ى، ثە بًەی ئێغاًی ُەیە لەًبّی ثجەە ًّْؿغاّە ّ کزبّسئەّی کزبّ

ربیجەد لە صەڤەعی سەّاعػەم، لْرەیجەی کْڕی هْؿلین ؿڵەعصاعی 
عەدوڵڵڵبًە  دەجڵڵڵبج ئەّی ثە ػهڵڵڵبًی سڵڵڵْاعەػهی صەیٌّْؿڵڵڵی ثێ

ّعصە ّعصە سەڵڵکەکە  ،ؿڵْربًضًی ّی کزڵبّیق ثڵّْکْكزیبى ّ ئە
لە صًّیڵڵڵبی ًەسْێٌضەّاعیڵڵڵضا رڵڵڵالًەّە ّە ئەّ هڵڵڵبهەلەیە لەعّّی 



 

هەػاجیڵڵیەرەّە ًەثڵڵْەّ ثەڵکڵڵی ثەپێڵڵی ثەعًڵڵبهە ّ هەًِەجیڵڵیەرەّە 
ئەًجبم صعاّە، عەًگە ُۆکبعێکی رغی لەًبّ ثغصًی ػهبًە ئێغاًیەکبى 

ێ ُی  ػهبى ثێذ، ًبثثۆ ئەّە ثّْثێذ کە جگە لە ػهبًی لْعئبى ًە
ەی پی ثکغێذ.. ثەاڵم گغفزڵبعی ػهڵبى ُەع رغ هبهەڵ ّ فەعُەًگێکی

ئەّاًەی پبثەًڵڵڵضی هەعجەکڵڵڵبًی  ّّەک سڵڵڵۆی هڵڵڵبیەّە ُەرڵڵڵبّەکْ
ئیـالم ثّْ ثّْى ًەیبى رْاًی ئەعکەکبًی ئبییي ثە عبعەثی ئەًجبم 

 ثضەى..

 

 کیزبة ؿْربًضى

ەع ئێڵغاى ُەڵٌەگغە لە پەالهڵبعەکەی عبعەثڵضا ثڵۆ ؿڵئەّە دبكب
ئەّی کزڵڵبّ ّ کزبّسڵڵبًەی پەُڵڵلەّی ّ ئێغاًڵڵی ثڵڵّْ ػۆعثەی لەًڵڵبّ 

ی ئڵڵبییٌلْعئڵڵبى ّ ى، رڵڵب سەڵکڵڵی گڵڵْهڕا ًەکغێڵڵذ ّ جڵڵگە لە اثڵڵغ
رڵغ ًەکەًەّە، ّە لەّ ؿڵەعصەهبًەصا  ئیـالهی ًەثێڵذ ثیڵغ لە ُی ی
ضًەّە صەگوەى صەثیٌغاى، ئیضی سْێٌلەًبّ سْصی عبعەثضا ؿەّاص ّ 

ًّْؿڵیي لە سْلیڵبصا صەثێڵذ؟.. عڵبعەة  چۆى ًغر ّ ثبیی کزڵبّ ّ
ًەکۆكڵڵبّە ّ ًە ّیـڵڵزّْیەری ُڵڵی  جڵڵۆعە ؿڵڵّْصێک لە ئەصەة ّ 

ۆكٌجیغی ەًگی ئێغاًی ّەعگغێذ، ثب ئەّەف ثڵێیي، ًبّەًضی ڕفەعُ
ّ کڵڵڵبکڵەی فەعُەًگڵڵڵی ئێغاًڵڵڵی ثەصەؿڵڵڵذ صّّ چیڵڵڵٌەّە ثڵڵڵّْە، 
 هْثەصاى ّە گەّعە صەهڕاؿبًی کۆهەڵگبی ئێغاًڵیگ لە ًڵبّ ثغصًڵی 
ئەّ صّّ چیٌە یبًی عیلە ُەڵکەًضًی ؿەّاصّ فەعُەًگ ّ ػاًیبعی 



 

 

ّە ُەع لە ؿڵڵەعەربی پەالهڵڵبعی عڵڵبعەثەّە ئەّ صّّ چیڵڵٌە کەّرڵڵٌە 
سڵۆع ثە صەؿڵزەّەیە کە ّەک ەڵڵگە ثەع عق ّ کیٌەّ لەًڵبّثغصى. ث
 ەکبًیبى لەًبّ ثغصّّە، صەڵێي:یثە عق ّ کیٌەّە کزبّە ئێغاًی

ٌڵی ثەصەؿڵذ كڵبعی هەصای ّەلبؽ،کبرێک ؿەعضی کْڕی ئەثّْ
کی یەکجڵڵبع ػۆعی ّەثەعچڵڵبّ کەّد، ًڵڵبهەیەکی ثڵڵۆ ُێٌڵڵب، کزڵڵبّێ

دەػعەری عْهەع ًّْؿی، رب چڵی لەّ کزڵبّاًە ثکڵبد.. لە ّەاڵهڵضا 
هڵڵڵبصام ئڵڵڵێوە سڵڵڵبّەًی ْڕیڵڵڵبى صەعە ًڵڵڵبّ ئڵڵڵبّەّە، ّرڵڵڵّْیەری: ر

ە." ..ؿڵڵڵەعض رەّاّی ـڵڵڵّْصلْعئڵڵڵبًیي، ئەّکزڵڵڵبّاًە ثڵڵڵۆ ئڵڵڵێوە ثێ
.. ثڕێڵک کەؽ ئەّە عەص ّەّّ لەًڵبّ ثڵغص ئەّکزبّاًەی ؿڵْربًضّّە

صەکەًەّە، ثەاڵم هڵڵڵڵبًەّەی کزڵڵڵڵبّی هەجْؿڵڵڵڵی ثەالیڵڵڵڵبًەّە ثە 
بًی رێک عڵبعەة ئێغاًڵی صاگیغکڵغص، ػهڵبًەكیبّەکبى ژهێغصعاثّْ، ک

لەًڵڵبّ ثڵڵغص، رەّاّی هڵڵبهەلەّ کبعّثڵڵبع ثڵڵّْثە ػهڵڵبًی  ییلڵڵئێغاً
عبعەثی، ُەربّەکْ ػهبًی ؿەغضی، سْاعەػهی، ئەّاًەف صّّچبعی 

ّ صەّڵەد  ئڵبییيُەهبى رًْضّریژی ُبري ّ ػهبًی عڵبعەثی ػهڵبًی 
ثەدیـڵڵبة ُڵڵبد ّ ػهڵڵبًی  صڕی، ؿڵڵەغضی، سڵڵْاعەػهیگ سەڵڵڵکە 

ەّ عەفزڵبعەّ ثڵّْثە ُڵۆی ػۆعەکە ّرّْێژیبى پێ صەکڵغص، ّە ُەع ئ
 ثەکبعثغصًی ّكەّ ّاژەی عبعەثی لەًێْ ػهبًی فبعؿیضا.

 

 



 

 ّەعگێڕاًی صیْاى

ەّە ثڵڵۆ عڵڵبعەثی لە یّەعگێڕاًڵڵی صیڵڵْاى ّ کبعّثڵڵبعی لە پبعؿڵڵی
ئەّ  ّکڵغص، ّەرڵبکْگبعی صەؿڵەاڵری "دەجڵبج"صا صەؿڵزی پڵێ ڕۆژ

ؿەعصەهە کبعّثبعی صیڵْاًی ئێڵغاق ثە سەرڵی فبعؿڵی ثڵّْە، ئیزڵغ 
ئەّە دیـڵڵبثی سەعاج ّ سڵڵبّەّ ؿڵڵەعاًە، ژهڵڵبعەی ئەُلڵڵی ػیڵڵوە 

ؿەع ػهبًی عڵبعەثی، غصعایە ُەثّْە، لە ؿەعصەهی دەجبجضا ّەعگێ
عسڵڵبرەّە، لەّ رڵڵب هەّالڵڵی ّ ًجزیەکڵڵبى لەػاعی ژهڵڵبعەی سەعاج صّ

ؿڵبلذی کڵْڕی عەثڵضّلغەدوبى صەهەیضا کبثغایەکی عڵبعەة ثەًڵبّی 
بکی صەػاًی، لە ثەؿغەصا صەژیب، ًبعصی ثّْ فبعؿی ّ عبعەثی ثە چ

ثە صّایضا ّ کبعی صیْاًی پڵێ ؿڵێبعص ّ لە صەؿڵزی "ػاصاى فەعەر" 
 ئێغاًی ّەصەعُبًی.. 

ثە "ػاصاى فەعەر"ی ّد:  گبعێڵڵک گْػەكڵڵذ، عەثڵڵضّلغەدوبىڕۆژ
هڵڵي، لەرڵڵۆ چڵڵۆى لە ئەهیڵڵغەّە ًؼیڵڵک ثڵڵّْهە، ئەّە  چڵڵبّد لێڵڵیە

ثەالیەّە عێؼصاعرغم.. لە ّەاڵهیڵضا ّرڵی: ئەّ ئەهیڵغە ًیڵبػی ثەهڵي 
 ُەیە، ًەک هي ثە ئەّ..

عەثڵڵضّلغەدوبى ّرڵڵی: ئەگەع هڵڵي صیڵڵْاى ثڵڵکەهە عڵڵبعەثی چڵڵی 
 صەڵێیذ؟

 ثبكە، صەی كزێکن ثشەعە ثەعصەؿذ، ثؼاًن لێی صەػاًی؟

عەثڵڵضّلغەدوبى ُەهڵڵبًی کڵڵغص.. ػاصاى فەعّر کەّرە ثیڵڵغەّەّ 
رغصا ثڵیي.. ػاصاى  ثەُبّااڵًی ّد: صەثێذ ثۆ لەهەّال لەثیغی کبعێکی



 

 

ێڵک سڵۆد ًەسڵۆف ثڵشەّ هەیە صیڵْاى. ڕۆژثە ؿبڵذی ّد: چەًض 
ًەسۆكڵە،  اؿبڵخ ّایکغص، ًەُبرٌی ؿبڵخ ثە دەجبج گەیلڵذ، کەّ

دەجڵڵبجی ّد: کەّا ّ ثە ّدەجڵڵبج صکزڵڵْعەکەی سڵڵۆی ثڵڵۆ ُەًڵڵبعص
ُڵڵبرْچۆیەی  "ؿڵڵبڵخ"م ثە ًەسڵڵۆف ًەثیٌڵڵی.. ػاصاى ُەّاڵڵڵی ئەّ

ًڵڵبعصی ثە صّای ؿڵڵبڵذضا کە ٌیلڵڵذ ّ ػاًڵڵی، رغؿڵڵی دەجڵڵبجی لێ
اى یضاًەّە، لەّ ُەعاّ ُْعیبیەصا ػاصكەّ  ئیجٌْلئەؿعەصی ُبرە هە

کْژعا، ؿبڵخ ثە رەّاّی جیگەی ػاصاًڵی گڵغرەّە ّ لەؿڵەع ئەهڵغی 
ێڵڵڵڕایە ؿڵڵڵەع ػهڵڵڵبًی عەعەثڵڵڵی.. ەعگدەجڵڵڵبج ؿڵڵڵبلخ صیڵڵڵْاًی ّ

ضاعاًی ػهڵڵبًی فبعؿڵڵی صیڵڵْاى ػۆع کۆكڵڵبى، رڵڵب ؿڵڵبڵخ ؿڵڵەعصەه
ثەاڵم ؿڵڵڵبلخ ثە گْێیڵڵڵبًی ًەکڵڵڵغصّ ثڵڵڵۆ ئەّکڵڵڵبعەی ئەًجڵڵڵبم ًەصا 

ُەهیلڵڵەیی صیڵڵْاًی ئەّ صەهە ُڵڵی  ًیڵڵبػێکی ثە ػهڵڵبًی فبعؿڵڵی 
 ًەهب..

 

 ؿەعەربی ثێضەًگی

ی سْێٌڵڵبّی ّ ثەّ كڵڵێْە صّّ ؿڵڵەصە ثێڵڵضەًگی، صّّ ؿڵڵەصە
ثە  کغصًی ُەعچی پیغۆػ ّ هڵبیەی كڵبًبػی ئێڵغاى ثڵّْ، ثڵُّْەرک
کی عەّاّ ئبؿڵڵبیی، ئیزڵڵغ ًە كڵڵێعغێک ًە كڵڵبعیغێک، ّە ًە ێکڵڵبع

ئبُەًگێڵڵک، ًە صاُێٌبًێڵڵک، رەّاّی ئەّاًە لە ژێڵڵغ عبثڵڵبی عەكڵڵی 
عبعەثضا كبعصعایەّە سەڵکڵی ئێڵغاى ثەُێڵؼی ؿڵەعەًێؼە ػەثڵّْى ّ 

ی ئڵڵبییٌّا ئیوبًیڵڵبى ثە  صەؿڵزەپبچە کغاثڵڵّْى، ُەرڵبّەکْ ئەّاًەی



 

ئیـڵڵالهی ُێٌڵڵبثّْ ُڵڵی  جڵڵۆعە هڵڵب  ّ عێڵڵؼی کۆهەاڵیەریڵڵبى لڵڵێ 
ە صًەصەگیغا سۆ ثبؿی كیعغ ّ ؿزبیق لە ئبفغەربى ّ كەعاة ّ ثڵب

ثەکڵڵبعّ کڵڵغصەّەی صژ ثە ئیـڵڵالم صەژهێڵڵغصعا. ثەؿڵڵەع ئەّ ُەهڵڵّْ 
ثگغەّە ثەعصەیەصا لەًڵبّ کڵۆهەڵی ػەًڵبصیمەّ عۆكڵٌجیغاًی ئێغاًیڵضا 

ع جڵڵڵۆعە ّ  ثڕێڵڵڵک كڵڵڵذ صەًّْؿڵڵڵغاّ صەثیـڵڵڵزغا، ُەغە ّ لەێڵڵڵل
ضا صەکڵغا، سڵۆ لەگەڵڵریژیەّە عەفزبعی ًبڕەػاییەک ثەّ پەڕی رًْضّ

اثْعصّّی پڕ لە كبًبػی لەًبّ ّالیەکبى ئەگەع كبعیغێک ثبؿی لە ع
 اپیبى ثەؿەعصا صەُێٌب.غثب سئێغاًی کغص

 

 ًبڵەی ثێضەًگبى

ەّا لە لەڵەم ڕؿەکبًی عبعەة ثەکبًی ئێغاًضا ُەّەلە كبعّ الصێ
 ری ّەصەعسـڵزجب ثە رڵْهەری کڵبفغ ّ ػًڵضیكصەصعا، ئەّی ًبڕەػایە

ًی كڵبعیغێکی كڵێْەثبع ؿؼا ّ کْكزي صەثّْیەّە، جبعّصّّچبعی 
 ێڵکئبییٌئێغاًی صەکەّرە ؿەع ػهبى، یب ًبڵە ّ ُبّاعی ػەعصەكزی 

، رڵب لە ػّڵڵن ّ ػۆعی عڵبعەة ئبّارە سْاػی صەؿزی غەیت صەثڵْى
 عػگبعیبى ثکب.

 

 



 

 

 ئبُەًگی پبعؿی

 ەّجُْێٌڵبیعڵبعەة ثەّ كێْە ػهبًی عبعەثی کە لە ثەُەكزەّە 
لەژێغ ؿبیەّ ؿێْەثەعی كولیغصا ئەّەی صەیْیـذ صەیکغص ّ ُەع 
ًبڕەػایەکی یەکـەع ثەعەّ صۆػەر صەًبعص ّ ئەّی ػەعافەری ػهڵبًی 
پبعؿی هْثەصاى ّ ًُْەعهەًضاى ّ دەکیوبًی ئێغاًی ثڵّْ رْڕیڵضایە 

ُەهڵڵّْ عەفزڵڵبعە سْێٌبّییڵڵبًەصا ثەاڵم ثەؿڵڵەع ئەّ ربعیکـڵڵزبًەّە، 
ی رڵڵب صەثڵڵّْ ئێغاًڵڵەّە چڵڵّْی ڵّعصە ّعصە ئبُەًڵڵگ ّ ًەّای ثەص

عیکیەّە ؿڵڵەعی ُەڵڵڵضەصاّ ػهڵڵبًی برڵڵًڵڵبّ پەعەی صەؿڵڵەًض ّ لە 
عڵڵبعەثی صەسـڵڵزە ًڵڵبّ رەم ّ هڵڵژّ ُەڵڵڵن ّ ُەاڵّە، ُەرڵڵبّەکْ لە 

غاًڵی ّ لە کەًیؼاًی ئێێؿەعصەهی ؿەعەربی صەؿەاڵری ئەهەّیضا کْ
كڵڵیعغ ّ هْؿڵڵیمبی ئێغاًڵڵی گۆعاًیڵڵبى گڵڵۆعاًی ثێژاًڵڵی ئێغاًڵڵی ثە 

ی ّ ئەّ ًەّاّ ئبُەًگڵڵڵڵبًە لە صڵ ّ صەعًّّڵڵڵڵی ُەهڵڵڵڵّْ ڕصەچڵڵڵڵ
ی بًعەلڵڵڵ ڵگْێگغێکڵڵڵضا جڵڵڵێگەی سڵڵڵۆی صەکڵڵڵغصەّە، ُەرڵڵڵبّەکْ ص

 عبعەثیق..

ە كڵڵیفزەی األغڵڵبًي"صا، ُڵڵبرّْە کەّا عڵڵبعەة چەًڵڵض"لە کزڵڵبّی 
 ؿەعیضی کْڕی ؿجعگ کە لە صەعثبعەی  ئبُەًگە ئێغاًییەکبى ثًْە

ؿڵڵەعصەهی هەعڵڵبّیەی ئەهەّیڵڵضا صەژیڵڵب یەکێڵڵک ثڵڵّْە لە گڵڵۆعاًی 
ثێژاًڵڵڵی عڵڵڵبعەة رەّاّی ئبّاػەکڵڵڵبًی لەؿڵڵڵەع ئڵڵڵبُەًگی ئێغاًڵڵڵی 
صەؿبػاًض. ُەربّەکْ ثڕێک کغێکبعی ثەصیل گیغاّی ئێغاًی، کبرێڵک 

ی ؿڵّْصلە کەعجەصا کبعیبى صەکغص، گۆعاًی ئێغاًیبى صەّد، لەّاًە 



 

ّرڵڵڵّْیەریەّە، ئەم ؿڵڵڵەعیضە ّەعگغرڵڵڵّْە ّ ثە ّكڵڵڵەی عەعەثڵڵڵی 
ؿەعەرب کْێلە ثّْە، گۆعاًی ثۆ سبّەًەکەی ّرّْە.. لێی پغؿڵیْە 

 ئەم گۆعاًیەی لە کْێْە فێغ ثّْە؟

لە ّەاڵهیضا ّرّْثّْی، لە پبعؿیەّە کڵغصّّهەرە عڵبعەثی، ُەع 
ُەڵٌەگغە ًەکەی ئڵڵبػاصی کڵڵغصّّە.. ئەّە دبكڵڵبلەثەع ئەهە سڵڵبّە

ەرە گْ .. ًّعبعەثەّە پەؿەًض ُبرْەکبى لەالیەًی یُەًگە ئێغاًیئب
ەکڵبى ُڵی  ػۆع ّ ییئبییٌەکبًی ئڵبُەًگە ییئبییٌُەربّەکْ ؿغّّصە 

 ػەّرێک ًەیزْاًیْە لەًبّیبى ثجبد...

صەگێڵڵڕًەّە کە ؿڵڵەعیضی کڵڵْڕی عْؿڵڵوبى لەالیەى هەعڵڵبّیەّە 
سڵبرًْی  لەگەڵعاؿێێغصعا رب پەالهبعی ثْسڵبعا ّ جەیذڵْى ثڵضاد، 

ثْسبعاصا عیلڵك ّ پێْەًڵضی کەّرڵّْەرە ًێْاًیڵبًەّە، لەّ عّّەّە 
 سەڵکەکە چْاع ثەیزی ّ ئبُەًگی ؿەیغیبى پیبصا ُەڵضاّە...

 

 ەک لە ثەؿغەّەیگۆعاًی

عەی ثە ۆیەػیڵڵضی کڵڵْڕی هڵڵْفغ ، کە ثەیڵڵذ ّ ثڵڵڵبڵ یصاؿڵڵزبً
ئیجٌْلؼیڵڵبصا ّرڵڵّْە، کبرێڵڵک عەثبؿڵڵی کڵڵْڕی ػیڵڵبص ثڵڵّْە ثە ّالڵڵی 

یڵب عۆیلڵزّْە ثڵۆ لەگەڵیضی کڵْڕی هڵْفغغی كڵبعیغ ؿیـزبى، یەػ
ؿیـڵڵزبى، ثەاڵم لەّێڵڵغا گغًگڵڵی پڵڵێ ًەصاّە ّ لێڵڵغە ّ لەّ  رڵڵبًەّ 
ػەهی کڵغصّّە، ػیٌڵضاًی کڵغصّّەّ رْاًیڵْیە لە ػیٌڵضاى ُەڵجێڵذ ّ 



 

 

 سۆی ثگەیەًێزە ئێغاق ّ كبم، ثەاڵم صیـبًەّە ػیٌضاًی صەکغێذ...

ەؿڵڵەعصەهی صایکڵڵی ػیڵڵبص ًڵڵبّی، "ؿڵڵْهەییە" ثڵڵّْە، گڵڵْایە ل
 یجبُلیەرڵڵضا یەکێڵڵک ثڵڵّْە لە ؿڵڵۆػاًیە ًبؿڵڵغاّەکبى. ئێغاًیەکڵڵبً

 كبعی ثەؿغە پیبًضا ُەڵضاّەّ ًبرۆعەیبى پێ ّرّْە.

 ؿغّّصیک لە ثەڵز

الیە الیەی هٌضااڵًی ثەڵز ثە كەڕە صۆڕاّەکەی ئەؿەصی کڵْڕی 
ی سەرالًڵضا عاًّڵغاّە کە لە صەڤەع -کۆچی 112-ی لـغی عەثضّڵاڵ

ێڵڵضەًگیەکی عەیڵڵبى پێڵڵضا ُەڵڵڵضاّە ثەصّای ئەّاًەصا ثّ ثەػم ّ ثبلۆ
ی صەّیـڵذ رڵب ە، یەک ؿەصەی صیڵکەّّکغصئبؿٌیي فەعهبًڕەّایی 

 .ثەالّە ثٌێذ عژاًە ّ ػەّد ّ سْێي ئەّ ػۆع ئێغاىسەڵکی 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 اپەڕیيثەعەثەیبًی ڕ

هْؿلن، صەکغ  ثە ؿەعەربی ثەعەّ ّێۆكبًی ئەثْعاپەڕیٌی عەك
ێۆكڵەکبى ُیٌڵضە ػّڵڵن ّ بعی لە لەڵەم ثڵضعێذ، عەكّ عػگ ئبػاصی

لەیبًضا کڵۆهەڵ ێەکبى لەفکغ ّ ػکغ ّ ئەًضیػۆعی عبعەة ّ هەعّاًی
ثّْ ثّْ، صەُێٌضە ُەؿڵزی ًەرەّایەرڵی لەّاڵرڵضا ثە ُێڵؼ کغصثڵّْ. 

ەکبى لەصّا صّایڵڵڵڵی صەؿڵڵڵڵەاڵری ئەهەّیڵڵڵڵضا یثٌەهڵڵڵڵبڵەی عەثبؿڵڵڵڵی
یبى لەّ ؿڵّْصثِێڵٌي،  کەّرجًّْە رەلەلالّە، رب سەالفەد ثەصەؿذ

ًەکبى صژ ثە عڵڵبعەة ّەعگڵڵغد ّ ُەهڵڵّْ کیڵڵٌە ّ ثڵڵْغؼی سْعاؿڵڵیب
کغصیبًە کەّا ؿْعی ثەعی ئْعصّ، ّە کبرێک ئیجغاُین ئیوڵبم ئەثڵْ 
هْؿلوی ثبًگ کغصّ پێڵی ّد: ئەگەع ثزڵْاًی ئەّی لە سْعاؿڵبًضا 
ثە عڵڵبعەثی لـڵڵەی صەکڵڵبد ثکڵڵْژی، ثەرڵڵبیجەد ئەّاًەی لەسێڵڵڵ ّ 

ؿڵڵەعکەّرٌوبى ثەصەؿڵڵذ  لەّێڵڵغابًڵڵبی ئەّەیە ُڵڵۆػی هًْڵڵظعیي، ه
ُێٌڵڵبّە، ئەم صاّایە ئەّەی ّەصەعصەسڵڵبد کەّا پڕثڵڵڕاگەی رْاًڵڵبّ 

هلوالًی سْعاؿبًیەکبى لەًبّ ثغصًڵی عەگەػی عڵبعەة ثڵّْە، گْڕی 
رڵڵغی ئڵڵبلی عەثبؿڵڵی ئەّ فکڵڵغ ّ  ّە ئیجغاُیوڵڵی ئیوڵڵبم ّ ئەّاًی

گڵْػەعاى ّە لەّە  یضائەًضێلە ّ ئەًگیؼەیبًە کغصّەرە پغصّ ثەؿەع



 

ی ثڵّْثێزي، ئڵبییٌذ پەالهبعی سْعاؿبًیەکبى لەعّّی ثیغّڕای ێًبچ
یبى لەّ ُبّکڵڵبعیە ثڵڵغصّّەّ ؿڵڵّْصُەع ثەّكڵڵێْە سْعاؿڵڵبًیەکبى 

ُبّکڵڵڵڵبعی عەثبؿڵڵڵڵیەکبًیبى لڵڵڵڵۆػاّەرەّە.. هێژًّّّْؿڵڵڵڵبى عای 
جۆعاجۆعیبى ُەیە، ثڕێک ئەثْهْؿلن ثە پەیڕەّی رەكەیْع ًیلبى 

ْؿڵڵلن سڵڵبّەًی ثیڵڵغّڕای سڵڵۆی ثڵڵّْە، ثڵڵۆیە صەصەى، ثەاڵم ئەثْه
ُێٌڵڵضە گغًگڵڵڵی ثە هەًـڵڵڵْع ًەصاّەّ ؿڵڵەعئەًجبم ثڵڵڵّْ ثە ُڵڵڵۆی 
کْكزٌی.. لێغەصا چەًضیي پغؿڵیبع صێڵزە کڵبیەّە، ئبیڵب ئەثْهـڵلن 

 ی ػەعصەكزی ثّْە؟ئبییٌپەیڕەّی 

یەكڵڵزب ثە رەّاّی عّّى ًەثڵڵّْەرەّە، ئبیڵڵب ئەثْهْؿڵڵلن کڵڵْعص 
ّە دبكڵب ُەڵٌەگڵغە کەّا ئێغاًڵی رڵغ، ثەاڵم ئە ثّْە، یڵب عەگەػێکی

ثّْە،  ثغاصەعاًی ئێغاًی ُەع کبرێک ثبؿڵێک ثگڵبرە ؿڵەع عەگەػی 
ی ثڵڵّْى صەُێٌڵڵٌە ئێغاًڵڵکڵڵْعص سۆیڵڵبى پڵڵێ عاًڵڵبگیغ  ّ یەکـڵڵەع 

هەیضاًەّە، ثەاڵم کە ثڵبؽ صێڵزە ؿڵەع عەگەػی فڵبعؽ ثە هڵبفیکی 
کەی ًڵڵڵبکەى ًی صەػاًڵڵڵي ّ ثڵڵڵبؽ لە ئێغاًڵڵڵی ثڵڵڵًّْەعەّای سۆیڵڵڵب
 )ّەعگێڕ(گ.

ەّەی ئبكکغایە ًبّی ئەثْهـلن  ثِؼاصى کْڕی ًّڵضاص ُڵْعهؼگ ئ
ثّْە، گْایە عەگەػی صەگەڕێزەّە ؿەع، كیضّكی گۆصەعػی کڵْڕی 

ی ًبؿغاّثًّْە، ؿڵەعصەهی ئێغاًگْصەعػ، کە ثە صەهڕاؿزبًی کۆًی 
هٌضاڵی ئەثْهـلن رێکەڵی ئەفـبًەّ صاؿزبًی ؿەیغ ؿڵەیغ کڵغاّە، 

.. ؿڵلن ُڵی  ثە صەؿڵزەّە ًڵیەاڵی ئەثْهْلەعاؿزیضا صەعثبعەی هٌض



 

 

ئەثْهْؿڵلن ثە  ًبهەکبًی ؿڵەعصەهی صەؿڵەاڵری ؿڵەفەّیثەاڵم لە 
یلڵڵڵی ًڵڵڵبّ صەثەى  ثە رەئکیڵڵڵض لە لەڵەم صەصا ّ ثە ؿەیضكڵڵڵیعە 

ؿغاّە..گ عەفزبع ّگەعییەّە ئەّ ثبثەرە ًْلەڕّّی صەهبعگغژی كیعە
هْؿلن، ئەّاًە ُەهڵّْ عەص صەکڵبرەّە، ئەّە عًّّە ّّ کغصاعی ئەثْ

ثڵڵّْە صژ ثە  ئێڵڵغاىرەّاّی فکڵڵغ ّ ػکڵڵغی ثڵڵۆ ئڵڵبػاصی هیللەرڵڵی 
عەگەػی عڵڵڵبعەة ثڵڵڵّْە ّ رڵڵڵب عاصەیەکڵڵڵی ػۆعیڵڵڵق الیەًگیڵڵڵغی 

ؿەکبًی کغصّّە، کبرێڵک صەعثڵبعەی "ؿڵٌجبص" ّ صڵڵضاًەّەی ّهەجْ
 ّْیەری:کْڕەکەی ّر

ثەالی  ە ثیڵڵغّعایعصا ئەّە دبكڵڵب ُەڵٌەگڵڵغّلە كڵڵبعی ًەیلڵڵبثْ
ثە صّای کْكڵزٌیضا  غەکبًەّە سۆی کێلبّە رڵب هْؿڵڵوبًەکبى،گەث
گیغؿڵبًض ًّ كۆعكبًەی کْڕەکەی ؿٌجبص ّ ئیـذبق رْعک ُەڵیبەئ

ەثْهـڵلن ثەڵگەیەکڵی ًوبیڵبًی رڵغە ثڵۆ ثۆ رۆڵەّ سْێي سڵْاُی، ئ
 ی هەجْؿیەد.ئبییٌالیەًگیغی 

 

 صەلەکە كێْا

ی هەجّْؿڵی ئبییٌیڕەّی ەّهـلن ئێغاًی ّ پْلەّە صڵٌیبیي ئەث
یەکبًی لەًڵبّ یػّڵن ّ ػۆعی هەعّاًُەڵِێٌبّە چبّی اًە ڕۆژثّْە.. 

ەیبى کغصّّە، کە اّ هیللەرەکەی صیْە، کە چۆى هبهەڵسەڵک ّ سْ
ثڵبیی عّاًیْیڵبًەرە  ێچۆى ّەک کْێلەیەکی ثێ عێؼ ّ ثڵێ ًڵغر ّ ثڵ



 

هیللەرەکەیڵڵضا لە ّاڵرڵڵبًی سْعاؿڵڵبى ّ ئێغالڵڵضا کە ؿەعربؿڵڵەعی 
ی ثًّْە، ئەّەی ّیـزْیبًە ثغصّّیبًە، ئەّەی ُەّەؿیبى لێی ئێغاً

ثڵڵّْە کغصّّیڵڵبًە ثڵڵێ ئەّەی ّاثڵڵؼاًي هغۆڤیڵڵبى لە ثەعصەؿڵڵزضایە ّ 
ەّە ئڵڵبییٌلەّەف پڵڵڕ ئڵڵبػاعرغ ػۆعثەی ئەّ ًەكڵڵیبّاًەیبى ثەًڵڵبّی 

رۆهڵبع صەکڵغص.  ثڵۆ صەکغص ّ پەًجە هۆعی عەػایەرڵی ئبؿوبًیلڵیبى
ي، ئەّی فێڵڵ ّ صعۆّ رەڵەکە ژصاى ثّْە رْسٌی ًەصەکەّریئەّی ّ

ّ رباڵى ّ چەپبّ ثّْە ثە عەّایبى ػاًیْەّ صەیبًکغصّ ئەّی ثیغیڵبى 
سۆیڵبى ثە صًّیڵبی ئیـڵالم ثڵْە لێ ًەصەکغصەّە عۆدڵی ثڵێگەعصی 

ػۆعە ثڵڵڵّْ ثە سڵڵڵْای ؿڵڵڵەع ػەّی صەػاًڵڵڵی، ئەّ ُەهڵڵڵّْ ػەّد ّ 
اپەڕیي ّ ثیغکغصًەّە لە ئبػاصی ّ ؿڵەعفەعاػی، ؿەعەکی ڕ ُۆکبعی
لە رەّاّی صەڤەعەکبًڵڵڵضا سەڵڵڵڵکەکە کەّرڵڵڵٌە رەلەلڵڵڵالّە، ئیزڵڵڵغ 

اًە لێڵڵڵغەّ لەّ  صەُڵڵڵبرٌە جڵڵڵْاڵًەّەّە ڕۆژکڵڵڵۆهەڵەی جۆعاجڵڵڵۆع 
ەکبى چبّەڕّاًی ئیوبهی سۆیبى صەکغص، سەڵکەکە پەًبیبى یکیـبًی

 ثغصەّە ثەع عم ّ كولێغ ّ ئبهبصەی پەالهبعصاى ثّْى.

ثە  ڕۆژ صەّڵەری ئەهەّی ًبکۆکی ّ چەًض ثەعەکڵی لەًێْاًیبًڵضا
پەعەی صەؿەًض، كیعەکبى سەالفەریبى ثڵۆ ئڵبلی عەلڵی ثەڕەّا  ڕۆژ

 صەثیٌی.

 

 



 

 

 هـلنّئەثْ

ێکضا، ئەثْهـلن عاپەڕی، عاؿزی ئەم ئەثْهْؿڵلیوە، ڕۆژلە ئبّا 
پیبّە، ەڵەثەڵێ، ػۆع صەعثبعەی عەگەػی ئەم ک سەڵکی کْی ثّْە؟

رێکڵڵڕا ُبّصەًڵڵگ ًڵڵیي ّ ثڕێڵڵک صەڵڵڵێي، لە كڵڵبعی هێژًّّّْؿڵڵبى 
رڵڵڵڵغ الیڵڵڵڵبى ّایە سەڵکڵڵڵڵی  ثڕێکی"هەعّ"صا ُڵڵڵڵبرّْەرە صًّیڵڵڵڵبّە، 

ئەؿڵڵفەُبى ثڵڵّْە  هڵڵبصام هێژًّّّْؿڵڵبى ًەیڵڵبى رْاًیڵڵْە لەؿڵڵەع 
عەگەػی ثغیبع ثضەى ثێگْهبى لە عەگەػی کْعصە دەیبرە ثێ سیڵّْ 
سڵڵڵڵڵبّەًەکەیە، ّە صّای کْكڵڵڵڵڵزٌی لەالیەى ئەثڵڵڵڵڵْ جەعڵڵڵڵڵفەعی 

یەّە كڵڵڵبعیغاًی صەعثڵڵڵبعی عەثبؿڵڵڵی، ّەک رڵڵڵۆهەد لە عەثبؿڵڵڵ
 ًبّیڵڵڵبى ثڵڵڵغصّّەکْعصیڵڵڵبى ژهڵڵڵبعصّەّ كڵڵڵیعغەکبًیبًضا لە عەگەػی 

گ ثەالی عڵڵبعەثەّە ثە هەّالڵڵی ژهێڵڵغصعاّە ّ پێْەًڵڵضی ثە "ّەعگێڵڵڕ"
ثٌەهبڵەی "عجلی"یەّە ُەثّْە، لە كبعی کْفەّ لەّێغا ئبكڵٌبیەری 

ُێٌڵڵڵڵضە ّرەی یڵڵڵڵضا کڵڵڵڵغصّّە.. صّژهٌڵڵڵڵبًی ئەهەّیڵڵڵڵضا پە لەگەڵ
ی صەعثبعەی صعّؿزکغاّە، کڵبکڵەی ڵئبهێؼ ّ صاؿزبًی سەیبئەفـبًە

، ثەاڵم ؿەعچبّەیەک ثڵبؽ لەّە ەّەیلێاڵیدەلیمەرەکە کەّرّْەرە 
صەکبد، کە هێغصهٌڵضاڵ ثڵّْە ثە کڵبعی ؿڵەڕاجی ّ ػیڵي ّ ثەعەی 

رغ صەڵێي یەکێک ثڵّْە  صعّؿزکغصًەّە سەعیک ثّْە، ثڕێکیئەؿپ 
کڵڵۆچی،  102ەی "عجلڵڵی" ثەاڵم لە ؿڵڵبڵی بًی ثٌەهڵڵبڵچبّؿڵڵبغلە 

کبرێڵڵک ًْلەثڵڵبی ئڵڵبز عەثڵڵبؽ لە سْعاؿڵڵبًەّە گەیلڵڵزٌە کڵڵْفە، 
"ئەثْهْؿلن"یبى لە ػیٌضاًضا ّەصیکغص، کە عػگبع کغا سۆی گەیبًڵضە 

یەکێڵڵک لەثڵڵبّەڕپێکغاّاًی ّە ثە ئیجغاُیوڵڵی ئیوڵڵبم.. ّە ثڵڵّْثە 



 

یە صەڤەعەکڵڵڵبًی سْعاؿڵڵڵبًی، رڵڵڵب ٌەعایەری سڵڵڵۆی ُەًڵڵڵبعصًڵڵڵْێ
ِێلزی عەثبؿیبى صەؿذ پێجکڵبد، ّا جەکبعی ژێغػەهیٌی ثبًگصەؿز

ع لە ّثبّە ئەّ صەهە رەهەًی ًۆػصە ؿبڵ ثّْە، کە صەگبرە ًەیلبثْ
سبًێکڵڵضا ُەًڵڵْػ صەکڵڵڵب ّ صّای ثڵڵۆ کبعێڵڵڵک صەڕّارە صەعەّە، کە 
صێڵڵڵڵزەّە صەًڵڵڵڵْاڕ  ؿەعؿڵڵڵڵەعی ّ ئەّثڵڵڵڵبف کلڵڵڵڵک ّ گڵڵڵڵْێی 
ي، گْێڵڵضعیژەکەیبى ثڕیڵڵْە، صەپغؿڵڵێ ئێڵڵڵغە ًڵڵبّی چڵڵیە؟ صەڵڵڵڵێ

ئەم ثْیبثڵبصە ًەکەهە ثڵۆگەى ص..، صەڵیذ، پیبّ ًەثڵن ئەگەع بثْیبث
ئبثڵڵڵبص.. کە صەؿڵڵڵزی ثەؿڵڵڵەع ؿەعربؿڵڵڵەعی سْعاؿڵڵڵبًضا گڵڵڵغد، 
ئەّكڵڵبعەی کڵڵغصە ثڵڵۆگەى ئڵڵبّا... صەگێڵڵڕًەّە لە هڵڵبڵی یەکێڵڵک لە 

ەی صەڵێڵذ: كولڵێغێکی صەُەلبًەکبًضا هیْاى ثڵّْە، ثەسڵبًەسْێک
ژًەکەیڵضا صەکەّێڵزە  گەڵلەُەػاع صیٌبعین صەّێڵذ.. سڵبًەسْیکەی 

عاّێژ ّ ژًە صەڵێذ: ئەم پیبّە صیبعە ػۆع ثبّەڕی ثە سۆی ُەیە ّ 
پلڵڵزی لڵڵبیوە، ئەّی صاّا صەکڵڵبد ثیڵڵضەع ، سڵڵبًەسْیکەی ًڵڵبّی 
"ربػّؿیبى" ثّْە صاسْاػیەکەی ثەجڵێ صێٌڵێ، لە صّاییڵضا چەًڵضیي 

 ثەعاًجەع پبصاكزی صەصارەّە..

ی عەثبؿڵڵیبًضا ؿڵڵّْصغ لە ر یرەیبلە سْعاؿڵڵبًضا چەًڵڵضیي کەؿڵڵ
صەؿڵڵذ ثەکڵڵبع ثڵڵّْ ثڵڵّْى، ّەک "ؿڵڵەلوبًی کڵڵْڕی کەؿڵڵیغ" ّ 

ْاًی ثغاصەعاًڵڵی، رڵڵْاًی ئەّاًە ثەالّە ثٌێڵڵذ ّ ػۆع ثە گڵڵْعجی رڵڵ
ئیزڵغ لە رەّاّی اپەڕیڵي ثکڵبد، ؿەعربؿەعی سْعاؿڵبى ئبهڵبصەی ڕ

ّهْؿلیوەّە، ّەک هەعّ، ثْسڵبعا، ْصەڤەعەکبًەّە ُبرٌە ُبًبی ئەث
ة، چغبًیبى، دزالى، هەعّ عّص، ربلمبى، ؿەهەعلەًض، کق، ًەسلە



 

 

ي ّ ثە سڵْێ ربُیغاى، پْكەًگ ّە ؿیـڵزبى. سەڵکڵی ئەّ كڵبعاًە
ّهْؿڵلین ثڵّْى، رڵب لە ػۆع ّ ْگیبى ّ هبڵ ئبهڵبصەی ُبّکڵبعی ئەث

 .ؿزەهی صەؿەاڵری ثەًی ئْهەیە عػگبع ثي

 

 ریبچًّْی عەعەة

هْؿڵڵڵلین لە ؿەعربؿڵڵڵەعی سْعاؿڵڵڵبًضا پەعچەهڵڵڵی ثەعػ ّئەثْ
گبعاًەیڵڵضا كڵڵەڕێکی سْێٌڵڵبّی ّ صّّثەعەکڵڵی ڕۆژکڵڵغصەّە، ُەع لەّ 

اًە پەڕەی صەؿڵڵەًض ّ لە یەکزغیڵڵبى ڕۆژلەًێڵڵْ سڵڵْصی عبعەثەکبًڵڵضا 
غی ّالی ثەؿڵغەیضا ێغ چبّصێصەکْكذ، صەڤەعەکبًی سْعاؿبًی لە ژ

ُەع رڵڵبیفە ّ ثەڕیڵڵْە صەچڵڵّْ، لە ؿڵڵەعەربی فزْدڵڵبری ئیـڵڵالهیضا 
سێڵێکی عبعەة لە كبعّ صەڤەعێکڵی ئێغاًڵضا ًیلڵزەجێ ثّْثڵّْى، 
ّە ُێلڵڵزب لە ًێْاًیبًڵڵضا ثگڵڵغە ّ ثەعصەی ؿڵڵەعصەهی جڵڵبُیلیەری 
پڵڵڵڵێق ئیـڵڵڵڵالم لە ًێْاًیبًڵڵڵڵضا عیلڵڵڵڵّْی صاکْرڵڵڵڵبثّْ، لەؿڵڵڵڵەع 
کغصەّەیەکی ث ڵّْک لە ًێْاًیبًڵضا كڵەڕیکی سْێٌڵبّی عّّیڵضەصا، 

ػعەکڵڵبى صەژهێڵڵغصعاى ّ لە سێڵڵڵی ثەًڵڵی رەهڵڵین، کە لە ؿڵڵەع هْ
ؿڵڵەعەربی فەرذڵڵی سْعاؿڵڵبًەّە لەّێڵڵضا گیغؿڵڵبثًّْەّە ّە كڵڵەڕی 
ًێْاى یەهڵبًی ّ هڵْػعی پەعەی ؿڵەًضّّ ثڵّْ، ئەّ صّّ سڵێڵە کە 
صەُبرٌە ؿڵەع دڵْکن رەًِڵب لەسۆیبًیڵبى صەسـڵزە ؿڵەع کبعّثڵبع، 
کبرێڵڵک ئەّ الثڵڵغاّ "لڵڵْرەیجەی کڵڵْڕی هْؿڵڵلن ّ ًەؿڵڵغی کڵڵْڕی 

کۆکی ّ سێڵڵڵی هڵڵْػعی ئیزڵڵغ ئەّ ًڵڵب ؿڵڵەیبع" صەّع ُڵڵبرە ؿڵڵەع



 

ەؿڵڵەًضًضا ثڵڵّْ، لە كڵڵبم ّ ئێڵڵغالیق صّّثەعەکڵڵیە ثەعصەّام لەپەع
ك، ًەیبًڵضەرْاًی ُڵی  ُەهبى ئبف ثّْ، سەلیفەکڵبًی صیوەكڵئبف 

چبعە ؿەعییەکی سۆیبى ّ ّەػعەکە ثکەى، ًەؿغی کڵْڕی ؿڵەیبع، 
گغفزبعی ػۆع صەّعەی صاثّْ، عاپەڕیٌی ُۆػی ثەًڵی رەهڵین پەعەی 

غاًیەکڵڵبًیق عاپەڕیٌڵڵی ئەثْهـڵڵلن صەؿڵڵزی ئێبگغەکە ؿڵڵەًضّ ثە ئڵڵ
پێکڵڵغصەّە، ًەؿڵڵغ ّیـڵڵزی صّّ ریڵڵغەی یەهڵڵبًی ّ هڵڵْػعی عڵڵبعەة 
عێکشبرەّە، ثەاڵم کڵبع لە کڵبع رغاػاثڵّْ، ئەثْهـڵلن لەّ ًڵبکۆکیەصا 

 پەیْەؿزە صەؿذ ثەکبع ثّْ ثۆ رێک ًْی ػّعرغی ًێْاًیبى.

ەّە، ثڵێ بكڵن""ثەًڵی ُهْؿڵلن ثەًڵبّی ّؿەعەرب عاپەڕیٌی ئەثْ
ئەّەی ًبّی کەؿێک ثِێٌێذ صەؿزی پێکغص، چڵًْکە ثەًڵی ُبكڵن 

ؼ ّ ئیذزڵڵغام ثڵڵّْى، ّا ثڵڵبّە ێڵڵسْعاؿڵڵبًضا هڵڵبیەی علەًڵڵبّ رەّاّی 
ک لە ثٌەهڵبڵەی عەثبؿڵیەکبى لە ێؿەعەرب ئەثْهْؿلن سۆی ثە یەک

لەڵەم صاّە، کە ئەثْهْؿڵڵڵلن صەکەّێڵڵڵزە صاّی ئەثڵڵڵْ جەعڵڵڵفەعی 
رڵڵڵْهەد ّ رڵڵڵبّاى ثڵڵڵۆ دیـڵڵڵبة هەًـڵڵڵْعەّە، ئەّ ًەؿڵڵڵەثەی ثە 
 ڕۆژًبهەیە ؿبسزەیەی لەثەع صّا  کغصّّە، لەّە صەچێذ ئەّ ًەؿەة

صعّؿڵڵذ کغصثێڵڵذ، ئەگەع سْلیڵڵبی سەالفەرڵڵی کەّرە ؿڵڵەع ُڵڵی  
رەگەعەیەکڵڵڵی لە عێگڵڵڵبصا ثڵڵڵۆ صعّؿڵڵڵذ ًەکغێڵڵڵذ، ثەاڵم هەًـڵڵڵْع 
سەلڵڵیفەی عەثبؿڵڵی لەّەی ػیڵڵغەک ّ ُْكڵڵیبعرغ ثڵڵّْ، ُەرڵڵبّەکْ 

ػی لە کڵڵڵڵبعّ کڵڵڵڵغصەّەی چڵڵڵڵبعەی ٌیلڵڵڵڵضا دەلەپڵڵڵڵێق ؿەعکەّر
 ئەثْهْؿلن ًەصەکغصّ ثەصّای ُەڵضا صەگەڕا ثۆ لەًبّثغصًی.



 

 

ئەثْهْؿلن، ثۆ یەکەهیي جبع کە ئباڵی عەكی ثەعػ کغصەّە، لە 
ب لە ص "ؿڵڵڵڵڵمیضًو" ئەّ پەعچەهە عەكڵڵڵڵڵە ثڵڵڵڵڵصەڤەعی هەعّصا ّ 

 کۆچی( 102كەکبًضیەّە )

ئەّی صّژهٌی ثەًی ئْهەیەی ثڵّْ لە صەّعی کۆثڵًّْەّە، ئیزڵغ 
ْاع الّە لە ؿەعربؿەعی ئێغاًی گەّعەصا ثەؿەعّ هڵبڵەّە چلە ُەع 

 کەّرٌە صّای ئەثْهْؿلن.

 

 ێۆكەکبىعەك

ثە چڵڵڵڵْاع رەًیلڵڵڵڵزیضا ًّْؿڵڵڵڵی کەّا هْؿڵڵڵڵلن، ًڵڵڵڵبهەی ّْئەث
ثەعگی عەف لەثەع ثڵڵڵکەى، ثڕێڵڵڵک لە كڵڵڵبعەکبى عەكێۆكڵڵڵی جلڵڵڵْ

ضی کڵڵْڕی عەلڵڵی" ّ یەدیڵڵبی کڵڵْڕی ثڵڵّْى ثەاڵم کْكڵڵزٌی "یەػیڵڵ
لەعاؿڵڵزیضا، عەًگڵڵی ؿڵڵەّػ ثە صعّكڵڵوی ثەًڵڵی ئڵڵْهەیە صەًبؿڵڵغا، 

یە ثشڵڵبرە عّّ ثڵڵۆیە ُەهڵڵْاى یّؿڵڵلن، ّیـڵڵزی ئەّ جیڵڵبّاػْئەثْه
کڵغصّەّ، ّ پەعچەهڵی عەكڵیبى ثەعػ عەهبهەی عەكیبى لەؿەع کغص

ّ ؿڵڵەعەرب هەعّ ئڵڵبػاصکغا، صاعێکیڵڵبى ثەصەؿڵڵزەّە ثڵڵّْ ًبّیڵڵبى ًڵڵبثْ
"کڵڵبفغکْژ".. عەكێۆكڵڵەکبى ُەًڵڵضێکیبى ئەؿڵڵپ ؿڵڵْاع ثڵڵّْى ّ 
ّثڕێکڵڵی صیکەیڵڵبى ؿڵڵْاعی گْێڵڵضعێژ صەثڵڵّْى، ثە گْێڵڵضعێژەکبًیبى 
صەّد هەعّاى، کە ئەّ صەم سەلیفەی ئەهەّی ثّْ، ّە ثە "دوڵبع" 
ًڵڵڵبّ صەثڵڵڵغا، ؿڵڵڵەعەرب کەّرڵڵڵٌە صّای هەعّاًیەکڵڵڵبى ثەعەّ ئێڵڵڵغاق 



 

ەؿلین کغص ّ صاًیبى ثە ُێغكیبى ثغص، هەعّاًیەکبًی کْفە سۆیبى ر
 سەالفەری ئەثْعەثبؿی ؿەفبدضا ًب..

 كەڕی ػاة

هەعّاى صّا سەلڵڵڵیفەی ئەهەّی، ُێڵڵڵؼی ثڵڵڵۆ کڵڵڵۆکغصەّە لەالی 
ی "ػ "صا ثەعاًڵڵڵجەع عەكێۆكڵڵڵەکبى عاّەؿڵڵڵزبى كڵڵڵەڕێکی ڕّّثڵڵڵبع

سْێٌبّی صەؿزی پێکڵغص، لەّ كڵەڕەصا ژهڵبعەیەکی یەکجڵبع ػۆع لە 
ثە فەالکەد عػگڵبعی ؿْپبی سەلیفە کڵْژعاى ّ سڵْصی سەلڵیفەف 

ثّْ، گْایە ژهبعەی ؿْپبی سەلیفە لە ؿەص ُەػاع كڵەڕکەع ػۆعرڵغ 
ثڵڵًّْە، لەکڵڵبری عاًّڵڵبًی هەعّاًڵڵضا سەڵکڵڵی هْؿڵڵڵ پغصەکبًیڵڵبى 

یڵیەّە عّسبًض، رب هەعّاى ًەرْاًێذ ثێەعێڵزەّە، ثەاڵم ثە صژّاع پەع
ا ثڵڵۆ هیـڵڵغ ّ لە هیـڵڵغ کڵڵْژعا، سڵڵۆی گەیبًڵڵضە صیوەكڵڵك ّ لەّێڵڵڕ

ّ ثە ُڵڵۆی ثٌجغکغصًڵڵی صەؿڵڵەاڵری ئەهەّی، لە كڵڵەڕی "ػاة" ثڵڵْ
کۆچی.. كڵەڕی صیڵکە عّّیڵضا، ثەاڵم ئەثْهْؿڵلن،  110ُەاڵرضا ڕۆژ

سْعاؿڵڵبًی ثەجڵڵێ ًەصەُڵڵێال، ّە صەؿڵڵەاڵری عەثبؿڵڵی لە کڵڵْفەصا 
ًغا، ئڵڵێوە لەّەی  ثەؿڵڵەع کەالّەکڵڵبًی صەؿڵڵەاڵری ئەهەّیەّە ثٌیڵڵبد

ەگەعیضا صڵٌیبیي کەّا ئەثْهْؿلن چەًڵض ثەالی كڵیعەگەعی ّ ؿڵًٌْ
هەًکێلڵڵی یەرضا کەهەجّْؿڵڵکێلڵڵبی ثّْثێڵڵذ صّّ ئەّەًڵڵضە ثەالی 

 ثّْە.

 



 

 

 ثەُب فەعیض

ُەع لەّ کبربًەی صەؿەاڵری ئەهەّی عّسب "ثەُڵب فەعیڵض" ُڵبرە 
هەیضاًەّە، عەًگە لەّ عّّەّە ػاًیبعی ػۆعهبى ثە صەؿزەّە ًەثێڵذ 
ئەّەًڵڵڵڵضە صەػاًڵڵڵڵیي، کەّا کڵڵڵڵْڕی پیبّێڵڵڵڵک ثڵڵڵڵّْە ثەًڵڵڵڵبّی 

سەڵکی صەڤەعی ػّػەى ثّْە، لە ؿەعەربّە ثڵۆ  "هبُفەعّەعصیي" ّ
ّ  لهبّەی دەّد ؿبڵ عۆیلزْە ثۆ ّاڵری چیي، کە گەڕاّەرەّە ج

سۆیضا ُێٌبّە لە ًبّچەی ًەیلڵبثْع صێڵی  لەگەڵگێکی ؿەّػی ثەع
ێکی ئڵبییٌ ؿیغاًّضگصا ًیلزەجێ ثڵّْەّ کەّرڵْەرە ثاڵّکڵغصًەّەی 

 ڕۆژثەعػایڵڵڵیەک ەرڵڵڵبػەّە، كڵڵڵەّاًە صەعۆیلڵڵڵزە ؿڵڵڵەع لڵڵڵْرکە ّ ث
صەگەڕایەّە، ثڵڵاڵّی کڵڵغصەّە کەّا ئەّ رڵڵب ئەّ صەهە لە ئبؿڵڵوبًضا 
ژیبّە ّ ثەُەكذ ّ صۆػەسیبى ثەّ ؿێبعصّّە ّ پەعّەعصگبع ّەدی 

گلێڵڵڵغ ثڵڵڵًّْەّە، ئەم صاؿڵڵڵزبًە  ثڵڵڵۆ ًڵڵڵبعصّّە، سەڵکبًێڵڵڵک لێڵڵڵی
ثیغًّی ًّْؿیْیەری، ثەاڵم ئەّ لـبًە ػۆعرغ لە صعۆّ  ئەثْعەیذبًی

ای جۆعاّجۆع لە ئڵبعاصایە، ڕعّّەّە ثیغّ ئەفـبًە صەچي، ثەاڵم لەّ
صەڵێي، ئیـالهی ُێٌبّە ثەاڵم ّەک هْغێک ژیبّە، ئەثڵْ عەیذڵبًی 

ثِێٌێڵزەّە ؿڵەع کڵبع، کە ی ػەعصەكزی ئبییٌصەڵێذ: ّیـزّْیەری 
ثە كڵڵێْەیەکی ثغایڵڵبًە ًیڵڵْاى ئیـڵڵالم ّ ػەعاصەكڵڵزی ئبكڵڵزی ثە 

ُەم ّجڵڵْص ثِێٌێڵڵذ، ثیڵڵغّڕای "ثەُڵڵب فەعیڵڵض" ُەم ئیـڵڵالهەکبى، 
ّهْؿڵلن، ثڵۆ ْػەعصەكزیەکبًی ئبڵۆػ ّ ئبكفزە کغصثّْ، کبرێک ئەث

ًەیلڵڵبپْع عۆیلڵڵذ، هْثەصەکڵڵبى ّ هْغەکڵڵبى كڵڵکبیەری سۆیڵڵبى 
بى ّ فەعهڵڵڵبًی یڵڵڵگغص ّ هْؿڵڵڵلن ُێؼێکڵڵڵی ًڵڵڵبعصّگەیبًڵڵڵض ، ئەثْ



 

صا. لە کزبّی  هلل ّ ًذلگصا، ثەُبفەعیض، ثە یەکێک لە  کْكزٌیلی
چْاع فیغلەی ػەعصەكزی ًبّ ثغصّّە، کە ثغیزیي لەهڵبًە  ػعّاًڵیە، 

ی کْكڵڵڵزٌی ڕّّصاّهەؿڵڵڵشیە، سْعەهڵڵڵضیٌیە، ّە ثەُبفغیڵڵڵضییەگ 
ثەُبفەعیڵڵض ئەّەی صەگەیەًێڵڵذ، ئەثْهْؿڵڵلن کۆكڵڵبّە صڵ ّ فکڵڵغی 

فکغی صژ ثە عەگەػی عڵبعەة  ػەعصەكزیەکبى لەصەؿذ ًەصاّ ثیغ ّ
 ی ػەعصەكزی ثێبعێؼێذ..ئبییٌّ ثەرْاًبّە کۆكبّە 

 

 عًّیگەعاًی هەًـْ

ًی ئەهەّیەکڵڵبى، ئەثْهْؿڵڵلن ثّْثڵڵّْە سْلیڵڵبی ّصّای لەًڵڵبّچْ
هەًـڵڵْعی ثڵڵغای ئەثْعەثبؿڵڵی ؿڵڵەفبح ّ پەیْەؿڵڵزە جڵڵْاڵًەّەی 

غییەّەّ ثە صّای ُەلڵڵضا صەگەڕا کە چڵڵۆى ێسـڵڵزجّْەّە ژێڵڵغ چڵڵبّص
ەعێڵڵذ، ئەثْهْؿڵڵلن ُێٌڵڵضە گغًگڵڵی ًەصەصایە هەًـڵڵْع ّ لەًڵڵبّی ث

ثەالی  هەًـڵڵڵڵڵڵّْعع، ثەاڵم ّػیغەکڵڵڵڵڵڵی ّ ُۆكڵڵڵڵڵڵیبعی هەًـڵڵڵڵڵڵْ
ؿەفبدی ثغایەّە ئبهڵبژەی ثڵۆ هەرغؿڵی ئەثْهْؿڵلن صەکڵغص، ّئەثْ

ی ثغای صەًێغێڵذ هەًـّْعصەگێڕًەّە کبرێک ئەثْعەثبؿی ؿەفبح، 
 ثڵڵۆ سْعاؿڵڵبى رڵڵب ئەثْهْؿڵڵلن  ئەثْؿڵڵەلوەی سەالزگ ثکْژێڵڵذ، کە
یەکێڵڵڵک ثڵڵڵّْە لە ثڵڵڵبّەڕپێکغاّاًی ثەعەی عەلەّی، ثەاڵم ئەثڵڵڵْ 
هْؿڵڵلن، ؿڵڵەلوبًی کڵڵْڕی کەؿڵڵیغە، کە یەکێڵڵک ثڵڵّْە لە گەّعە 

ة، لەؿڵڵەع لـڵڵەیەکی پڵڵڕ ّ پڵڵْچ ثە پیڵڵبّاًی ئەّ صەهەی عڵڵبعە
گەڵێڵک  هەًـڵّْعصا، ّە  کْكڵزٌیەّە فەعهڵبًی هەًـڵّْع ّیچبثە



 

 

ثەّ کبعە ًبعاػی ّ ئبكڵْفزە ثڵّْ، کە گەڕایەّە ثڵۆ الی ؿڵەفبدی 
ثغای، پێی ّد: ئەگەع ئەثْ هْؿلن ًەکڵْژی گەّعەرڵغیي گغفزڵبعی 
گۆثەًوڵڵبى ثڵڵۆ صعّؿڵڵذ صەکڵڵبد. کە ئەثْؿڵڵەفبح صەهغێڵڵذ رڵڵغؽ ّ 

ی عەثڵڵضّڵاڵصا کڵڵۆ صەثێڵڵزەّە کە هەًـڵڵّْعرۆلیڵڵبى ػۆعرڵڵغ لە صڵڵڵی 
 هەًـّْعثەعػکغصەّە، کْڕی عەلی هبهەی ؿەفبح ئباڵی سەالفەری 

ثە ًبچڵڵڵبعی صیـڵڵڵبًەّە پەًڵڵڵبی ثڵڵڵغصەّە ثڵڵڵۆ ئەثْهْؿڵڵڵلن، ثەاڵم 
 ی ًەثّْ صەیْد:عەثضّڵاڵهبصەی كەڕی بئەثْهْؿلن ئ

ُڵڵی  ّ كۆعكڵڵەکەی ثەعاًڵڵجەع گغفزڵڵبعی سْعاؿڵڵبى ثە عەثڵڵضّڵاڵ
ضەّیـڵڵذ لە كڵڵەڕی ًیڵڵْاى صّّ صەژهێغصعێڵڵذ، لە دەلیمەرڵڵضا ًەی

صەچّْە ؿڵەع ّ ؿڵەعئەًجبم عبعەثضا ثەكضاعی ثکبد، ثەاڵم ثۆی ًە
 هەًـڵڵّْعی ؿڵڵّْصی هبهیڵڵضا ثەعەثڵڵضّڵاڵّ هەًـڵڵّْعلە كڵڵەڕی 
ی عاًّڵڵڵب، ثەاڵم ثە صّی عەثڵڵڵضّڵاڵەڕەکەی کڵڵڵغصّ كڵڵڵثەكڵڵڵضاعی 
عّّ ثە ثەؿغە عۆیلذ ّ ثەالی ّالڵی ثەؿڵغەّە  عەثضّڵاڵًەکەّد، 

ؿلیوبًی کْڕی عەلی کە ثغای ثڵّْە سڵۆی كڵبعصەّە، لەصّای ئەّ 
ی ًڵڵبعصە الی ئەثْهْؿڵڵلن رڵڵب صەؿڵڵذ کەؿڵڵبًێک هەًـڵڵّْعكڵڵەڕە 

کەّرەکبًی ئەّ كەڕەی ثۆ ثٌێغێذ، ئەثْهْؿڵلن لەّ صاّایە گەلێڵک 
صاّەّ ئەّ  هەًـڵڵڵّْعئڵڵڵبلۆػّ ئبكڵڵڵْفزە ثڵڵڵّْ، جٌێڵڵڵْی ػۆعی ثە 

، ّە کیڵڵڵٌەّ ثڵڵڵْغؼی هەًـڵڵڵّْعؿڵڵڵؼایبًەی رەّاّی صەگەیەًێڵڵڵزە بً
ەّە، ثڵْیسْاعصصا پەًگڵی هەًـڵّْعلە صڵڵی  ڕۆژثە  ڕۆژئەثْهْؿلن 

لەالیەکڵڵڵی رڵڵڵغەّە رەّاّی عبعەثەکڵڵڵبًیق رڵڵڵب سڵڵڵْا دەػ ثکڵڵڵبد 
 "ئەثْهْؿلن"یبى صەثْغؼاى...



 

 هْؿلینّؿەعئەًجبهی ئەثْ

ّ عق ّ کیٌە کە  کڵغصّەکەی پیالًێکڵی  هەًـّْعؿەعئەًجبم 
هْؿڵلیوەّەّ رڵْاًی ًڵبهەعصاًە لەًڵبّی ّصۆػەسی سـزە پێق ئەثْ

گەیەًێڵذ ثجبد.. ئەّەی هێژًّّّْؿبى ثبؿیبى لێکڵغصّّە، ئەّە صە
ئەّپەڕی ؿڵڵبصەگی ّ سڵڵبهی  هەًـڵڵّْعهْؿڵڵلین صەعثڵڵبعەی ّئەثْ

ػۆع کۆكڵڵبّە رڵڵب ئەثْهْؿڵڵلین عاػی  هەًـڵڵّْعصیڵڵبعە ًیلڵڵبًضاّە، 
ی ثیٌڵڵی.. هەًـڵڵّْعی یەکەم ڕۆژثەؿڵڵەعصاًی صەکڵڵب صەڵڵڵێي: کە 

ػۆع عێڵڵؼی لێگڵڵغد ّ پێڵڵی ّد: ئەهلڵڵەّ ُەًڵڵْػیکە،  هەًـڵڵّْع
چەًڵض کەؿڵێکی  عهەًـڵّْی صّّەم ڕۆژؿجەیٌێ یەکزغ صەثیٌیي.. 

ثەچەکەّە لە صیْاًضا كڵبعصەّەّ عایگەیبًڵضثّْ ُەع کڵبرێ چەپڵڵەم 
لێضا ّەعًەصەعەّەّ ثە ثەعچبّهەّە ئەثْهْؿلین ثکْژى.. ُەًڵبعصیە 

 صّای ئەثْهْؿلیوضا، کە ُبد ّری:

ی هڵبهن ثە صەؿڵزذ ُێٌڵب عەثضّڵاڵئەّ كولێغەی لە لەكکغی 
 لە کْێیە؟

 هەًـڵّْعئەثْ هْؿلین ّەاڵهی صایەّە: ئەهەیە ثە صەؿڵزوەّە، 
 پێی صەڵێ: ثب رەهبكبی ثکەم..

كولڵڵێغ  هەًـڵڵّْعصەصاّ  هەًـڵڵّْعهْؿڵڵلین، كولڵڵیغ ثە ّئەثْ
صەسبرە الّەّە، عّّ ثە ئەثْهْؿلین صەؿڵذ ثەجٌێڵْصاى صەکڵبد ّ 
یەک یەک کڵڵڵبعّ گفزڵڵڵبع ّ عەفزبعەکڵڵڵبًی ُەڵڵڵڵضەصا، کە چەًڵڵڵضە 

ە سەالفەد کغصّّە.. ئەثْهْؿڵلین لە ّەاڵهیڵضا ًەكیبّی صەعُەق ث



 

 

هڵي ثڵۆ سەالفەرڵی ئێڵْەم کڵغصّّە، صەڵێذ: ئەی سەلڵیفە، ئەّەی 
ًبّثڵڵبّەکەی عڵڵبلەهگیغە، ئەّ رْهەرڵڵبًەد ًەكڵڵیبّەّ لە جڵڵێگەی 

هیڵضا صەڵێڵذ  کڵْڕی ؿڵۆػاًی ّهەًـڵّْع لە ّەاڵسۆیضا ًڵیە.. ئەثْ
 بد..کەًیؼێکی عەكیق صەیزْاًی ثیک کْێلەئەّەی رۆ کغصّّرە 

جڵڵگە لە ئەثْهْؿڵڵلین صەڵێڵڵذ: لەّ لـڵڵە لڵڵۆڕاًە گەڕ .. هڵڵي 
 زغؿن لە صایک ًەثّْە.سْصا ُێلزب ئەّەی هي لێی ث

، چەپڵڵڵەیەک لێڵڵضەصاّ چەکڵڵضاعەکبًی لەپلڵڵزی ئەثّْهەًـڵڵّْع
ژێڵڵٌە ؿڵڵەع ئەثْهْؿڵڵلیوضا ّ صەیکڵڵْژى.. ڕپەعصەّە صەعصەچڵي ّ صە

اڵرڵضا ُەڕۆژثەّ كێْەیە کەؿێک صەّڵەد ّ صەؿڵەاڵری ئەهەّی لە 
 عیلەکەى کغص ثەّجۆعە پبصاكذ صعاّەرەّە.

ثباڵثەعػ ًەثّْە، عّسـبعێکی گەًوڕەًگ ّ ّا ثبّە ئەثْهْؿلین، 
ەف ّ عیلڵێکی عەكڵی لەرغاًڵی ّ پغچێکڵی عّسـبعجْاى ّ چبّڕ

ثەعثڵّْە عەكی صعێژ رب ؿەع كبًی پێْە ثڵّْە، كڵیعغی ػۆعی ئەػ
صژ ثە صّژهٌڵبى ؿڵەسزگیغ ّرڵغاّە،  ّ كیغیي ّ کەم پێکەًڵیي رەّ

 ثە فەعهبًی ئەّ ؿەص ُەػاع کەؽ کْژعاّى..

هْؿلین چی صەّیـذ؟ صەیْیـذ ّپغؿیبعێکە ّ صەکغێذ.. ئەثْ
چڵڵی ثکڵڵبد؟ ثە پێڵڵی ئەّ ثەڵگڵڵبًەی ثە صەؿڵڵزەّەى ثە صعّؿڵڵزی 
عۆكي ًیە چڵی لە سْلیڵبصا ثڵّْە.. ثەاڵم ئەّ هەعاهەی ثە صیِێٌڵب 

ػەلیل ثکبّ ُەؿزی ثەسڵۆ ثڵّْى ثڵۆ  کەّا ثزْاًێذ عەگەػی عبعەة
ئێغاًیەکبى ثگەڕێٌێزەّەّ ؿەعّەعی عڵبعەة لەًڵبّ ثجڵبد ّ ئێغاًڵی 



 

غێڵذ.. ە ّ كیبّ لە صەّڵەری عەثبؿیضا ثگێثزْاًێذ ًەسلی ؿبػًض
عاؿڵڵڵڵزە رەّاّی ئبعەػّّکڵڵڵڵبًی ثەصی ًەُڵڵڵڵبد، ثەاڵم ػۆعیلڵڵڵڵی 

ەصی.. ػۆعی ًەکێلڵڵب لە ثٌضەؿڵڵزی ّێغاًەکڵڵبًی ریـڵڵفًْی صا ُڵڵبرٌ
ئي" كبعی ثەغڵضا صعّؿڵزکغاّ سەالفەرێڵک کەّرە ؿڵەعکبع لە "هەصا

ئبکبهی صلێغی ّ سْێٌی عژاّی ئێغاًیبى ثە ّجڵْص ُڵبد.. ئەّی لە 
كبعی ثەغضای ربػە صعّؿڵزکغاّصا ّەصی صەکڵغا، صەثیـڵزغا رەّاّی 
گْیبی صەثضەثەّ كکۆی صەّڵەد ّ صەؿڵەاڵری ؿبؿڵبًی ثڵّْ. ئەّ 

اڵیی ًبسیڵبًەّە سۆیڵبى ثە ثە عەگەػ عبعەثبًە لە لْ صەؿەاڵد صاعە
لەعػاعی عەگەػی ئێغاًڵڵڵی صەػاًڵڵڵی ّ ثەّ ُەؿڵڵڵزەی صەكڵڵڵلەژاى ّ 
صەکۆكبى: لەّ لەعػاعیبًەی سڵۆ عػگڵبع ثڵکەى، گەّعەرڵغیي ثەڵڵگە 

ئەثْهْؿڵڵلیوی كبؿڵڵْاعی ئێڵڵغاًیە کە چڵڵۆى  هەعصاًەیکْكڵڵزٌی ًڵڵب
پبصاكڵڵڵزیبى صایەّە، ُەعّەُڵڵڵب کْكڵڵڵزٌی ئەثْؿڵڵڵەلوەی سەالز کە 

عْەری عەثبؿڵیضا کۆكڵب ثڵّْ یڵبى لەًڵبّثغصًی چەًضە لەپێٌبّی صە
 ثٌەهبڵەی ثەعهەکیەکبى.

 

 نهْؿلیّثْەرۆڵەی ئ

عاؿزە ئەثْهْؿلین ثّْ ثە لْعثبًی کیڵٌەّ علڵی عڵبعەة، ثەاڵم 
ای پیڵڵغۆػی ئەثْهْؿڵڵلین ثڵڵۆ ؿڵڵبرێک صەؿڵڵزی لە یەسەی ڕغّثیڵڵ
فەکبًی عەثبؿڵی ثەعًەصاّ ُەهیلڵە سڵْێٌی ثە ًڵبُەق عژاّی ەلْس
ّهْؿڵلین صاهێٌگیغیڵبى ثڵّْ ثڵّْ، ئەًضیلڵەّ فکڵغی ئڵڵبػاصی ّ ْئەث



 

 

صی ؿەعربؿڵەعی ّئەّە ئەثْ هْؿلین ثّْ لە ًبر ّ ّجڵْؿەعّەعی 
ّ ثبّەڕ ثە سۆثًّْی ثڵۆ  ّهْؿلین ثّْ گْڕْضا چبًض، ئەّە ئەثئێغاً

عەگەػی ئێغاًی گەڕاًضەّە، ئیزڵغ كڵۆعف ّ پەالهڵبع ّ عاپەڕیڵي لە 
کبیەّە ثڕێکیڵبى جڵگە لە ئڵبػاصی  ئێغاًضا ُەع ثەّ ُەّێٌە صەُبرٌە

یبى ثەعػ کغصەّە "ؿڵٌجبص" صعّكڵوی ی صژ ثە ئیـالهئبییٌصعّكوی 
ەی ثەعػکڵڵڵڵغصەّە "ئْؿڵڵڵڵزبص ؿیـڵڵڵڵی" ثەُەّای ثّسڵڵڵڵبًی کڵڵڵڵبڕّ

" ئیڵڵضیعبی ە صەؿڵڵزی ثە عاپەڕیڵڵي کڵڵغص، "هڵڵْلەًەعپەیڵڵبهجەعیەّ
سڵڵْصایی کڵڵغص، ئەّ عاپەڕیٌڵڵبًە ثە ُەع صعّكڵڵوێک ثڵڵّْثي لەیەک 

ثغصًی صەؿڵەاڵری عڵبعەة صەگغد، ئەّیڵق لەًڵبّ ەؿزضا یەکیبىهەث
ثڵڵّْەّ الیڵڵبى ّاثڵڵّْە، ئەّە عڵڵبعەثە ثڵڵّْەرە ُڵڵۆی ػەثڵڵًّْی ّ 

 .یبىیػەلیل

هەڵجەًڵڵض ّ ثێلڵڵکەّ ُەّاعگەی رەّاّی ئەّ ثیڵڵغّڕا عاپەڕیٌڵڵبًە 
سڵڵڵبک ّ صەڤەعەکڵڵڵبًی سْعاؿڵڵڵبى ثڵڵڵّْە، سْعاؿڵڵڵبى ُەّاعگەی 
پبڵەّاًڵڵبى ّ چیڵڵغۆکە سۆهبڵیەکڵڵبى ّ ئەفـڵڵبًەی كڵڵبُبًی ئێڵڵغاى 

ّهْؿڵلین ْی ئەثسڵْێٌژهێغاثّْە، لە رەّاّی عاپەڕیٌەکبًضا رڵۆڵەی 
 ە ثّْە..ثە صعّكوی یەکەم ژهێغصعا ّ ثەؿەع ػهبًبًەّ

هْؿڵڵڵلین یەکێڵڵڵک لە یڵڵڵبعاًی ثەًڵڵڵبّی ّْصّای کْكڵڵڵزٌی ئەث
ّ صەؿڵڵزی ثە  ڕّّثڵڵبعئیـڵڵذبلی رڵڵْعک، سڵڵۆی گەیبًڵڵضە ئەّالی 

ا ئەثْهْؿڵلین ػیٌڵضّّە.. ئیزڵغ کغصەّە کەّکغص ّ ّای ثاڵّكۆعف 
 ّهْؿلیوضا رێکەڵ کغا.ْثیغەّەعی ئەث لەگەڵای كعْثیەد ثیغّڕ



 

 ەکبىیعاّەًضی

ی ؿڵڵەیغ صەؿڵڵزیبى پێکڵڵغصّّە، لە ئەم عاپەڕیڵڵٌە ثە كڵڵێْەیەک
ی عەثبؿڵڵڵیبى صەکڵڵڵغص، هەًـڵڵڵّْعکبرێکڵڵڵضا ثڵڵڵبًگەّاػی الیەًگڵڵڵغی 

لەّالكەّە صەکۆكبى ثڵۆ کْكڵزٌی، ّە ثە كڵێْەیەک صەجڵْالًەّە 
غڵبفڵگیغ کڵغصّ ثەفێڵڵ ّ رەڵەکە ئەثْهْؿلیوی  هەًـّْعکە چۆى 

کْكزی، ئەم کڵۆهەڵە لە صەّعّ ثەعی کڵْفەصا ػۆعیڵبى کۆثڵًّْەّە 
ّ ؿەعؿڵڵڵْپْعصەی ئەثڵڵڵْ  کڵڵڵْێلەصەسـڵڵڵذ کەّا  ّایڵڵڵبى ّەصەع
ی عەثبؿڵڵڵیبى ّ ثڵڵڵٌکە ؿڵڵڵەعەکیەکەیبى لە هەًـڵڵڵّْعجەعڵڵڵفەعی 

سْعاؿبًضا ثّْە.. کبعّ کغصەّەی ؿەیغیبى صەکغص ّ ثە کڵۆهەڵ ثە 
ەی صەؿْڕاًەّەّ صەیبى گْد، ئەهە کبث صاهەًـّْعصەّعی کۆكکی 

 هەًـڵڵڵڵّْعئڵڵڵڵێوەیە، ئڵڵڵڵێوەیە، ئێڵڵڵڵغە ُەّاعگەی پەعّەعصگڵڵڵڵبعی 
گەّعەکبًیبًی ػیٌضاًی کغص، ثەاڵم الیەًگیغاًیبى ػیٌضاًیبى كکبًض ّ 

یبى صاّ كڵڵەڕ لە هەًـڵڵّْعگەّعەکبًیڵڵبى ئڵڵبػاص کڵڵغصّ پەالهڵڵبعی 
ًێْاًیبى صەؿزی پێکغص، ئەّ کۆهەڵە ئەگەعچی پەیڵڕەّی ثیڵغّڕای 

ر" ثڵڵڵّْى، ثەاڵم ثبّەڕیڵڵڵبى ثە ثٌەهڵڵڵبڵەی ّصًّڵڵڵبّصّى "رەًبؿڵڵڵْ
ّهْؿلیویق ثًّْە ْئەثؿەعؿەسزی الیەًگغی  یبى ُەثّْە،عەثبؿی

ثڵڵێ لێجڵڵْعصى ژهڵڵبعصّّە ّ رەّاّی  ّ کْكڵڵزٌەکەیبى ثە رڵڵبّاًێکی
 كلیبى کغصّّە رب صەؿەاڵری عەثبؿی لەًبّ ثجەى..کۆ

 

 



 

 

 ؿٌجبص

اى ّ ی رۆڵەی سْێٌی ئەثْهْؿلیوضا صەگەڕثە صّالەّاًەی کەّا 
یە؟ ئەهە  ی ثڵّْ، ؿڵٌجبص کڵێهەجّْؿگەعهزغ ثّْ، ؿٌجبصی  سْێي

وبًەکبًی کەّەک ە صەکغێڵڵذ.. ثەاڵم صەهڵڵبعگغژە، هْؿڵڵڵپغؿڵڵیبعێک
هێژًّّّْؿڵڵی ثبؿڵڵیبى لە ؿڵڵٌجبص کڵڵغصّّە ثە رەئکیڵڵض ّرەکبًیڵڵبى 

ّ ثڵڵۆیە صەڵیڵڵذ: ئەّ کڵڵبثغایە جڵڵگە لە صّژهٌڵڵی  ثڵڵێالیەى ًەثڵڵّْە
عەگەػی عبعەة ُی  ثەعًبهە ّ پالًێکی لە ئبعاصا ًەثّْە، ثەاڵم لە 

ّ ثە ثەعًڵڵبهەرغ  ّە ثەعثاڵّرڵڵغدەلیمەرڵڵضا عاپەڕیڵڵٌەکەی گەلێڵڵک لە
یەکبًی عاپەڕیڵڵٌەکەی یثڵڵّْە ئەلڵڵجەرە یەکێڵڵک لە ُۆکڵڵبعە ؿڵڵەعک

کغصەّەی ی عڵڵڵڵڵبعەة ّ صژ ثە ػّڵڵڵڵڵڵن ّ ػۆعّ کڵڵڵڵڵبعّصّژهٌڵڵڵڵڵبیەر
ی ڕۆژصاگیغکەعاًی عبعەة ثّْە، ثەاڵم عاپەڕیڵٌەکەی رەًِڵب دەفزڵب 

بص کڵڵْڕێکی ؿڵڵٌج ەّػەعصەكڵڵذ ثڵڵْکێلڵڵبّە.. ؿڵڵٌجبص پەیڵڵڕەّی 
ێڵڵک کڵڵْڕی ؿڵڵٌجبص ّ ڕۆژّە سْێٌڵڵضّیەری ؿڵڵزبُەثڵڵّْە، ثەالی هبهۆ

کْڕی عبعەثێڵک ثە كڵەڕ صێڵي ّ ؿڵەعی کڵّْڕە عڵبعەة صەكڵکێ، 
ەّە صەگەڕێڵزەّە الی ثڵبّکی، ثڵبّک ثە کڵْڕەکەی سڵْێٌکْڕە ثەّ 

ثە ئەّ کْڕەیڵڵڵضا ثکۆكڵڵڵە ثجیڵڵڵذ  لەگەڵصەڵێڵڵڵذ، ُڵڵڵی  هەڵڵڵڵی ّ 
ثڵبّکە کڵْڕی ؿڵٌجبص ێک کْڕی ؿٌجبص صەثەًە هبڵەّە ڕۆژؿزی، صۆ

ثڵڵۆ ؿڵڵٌجبص صەًێڵڵغی کەّا کڵڵْڕەکەی لەهڵڵبڵی  ُەّاڵصەکْژیڵڵذ ّ 
ئەّاًە، ؿٌجبص صەڕّا ثڵۆ هڵبڵی عڵبعەة ّ ثەػۆع سڵْعاصًی صەسەًە 

 ثەعصەؿذ. عبعەثەکە صەڵێذ، سْاعصًەکە سۆف ثّْ؟



 

ّ لەّەاڵهڵڵضا ثە ؿڵڵٌجبص صەڵێڵڵذ، ثڵڵۆ  دؿڵڵٌجبص، ؿْپبؿڵڵی صەکڵڵب
ئبگبصاعیذ ئەّ گۆكزەی سْاعصد گۆكزی کڵْعەکەد ثڵّْ.. ؿڵٌجبص 

صەڕّا ثڵڵڵۆالی ثڵڵڵغاکەی  لەّێڵڵڵڕاُڵڵڵۆف صەکەّێڵڵڵذ،  ثێ لە رڵڵڵبّصا
ەکەی ثڵڵڵۆ صەگێڵڵڵڕێزەّە ّ صەڵێڵڵڵذ: رڵڵڵۆڵەی ئڵڵڵێوە هەگەع ڕّّصاّ

عاپەڕیٌڵڵی ئەّ کڵڵبثغای سْعاؿڵڵیبًیە ثیـڵڵێٌیزەّە  هەثەؿڵڵڵزی لە 
ُەعصّّکیڵڵبى صەڕۆى ثڵڵۆ الی  لەّێڵڵڕاهْؿڵڵلیوی سْعاؿڵڵبًیەگ. ّئەثْ

هْؿڵلین ؿڵْێٌض ّ صاؿزبًەکەی ثڵۆ صەگێڵڕًەّە، ئەثّْئەثْهْؿلین 
رڵغەّە  صەسْاد صەثێ "ثْی ئبثبص" ثڵکەهە "ثڵۆگەى ئبثڵبص" لەالیەکی

رغ ًّْؿڵغاّە: گڵْایە ئەثڵْ هْؿڵلین صّّ  ئەم صاؿزبًە ثە كێْیەکی
ُەػاع چەکڵڵڵضاع ئبهڵڵڵبصە صەکڵڵڵب ّ ؿڵڵڵٌجبص صەکڵڵڵبرە فەعهبًڵڵڵضەیبى 

 ئبثبص" ّ ئەّی ثە عڵبعەثی لـڵەی کڵغصّّەصەیبًٌێغێزەّە ثۆ "ثْی 
ٌجبص، ەة ثڵڵًّْە ؿەعربؿڵڵەعیبى صەکڵڵْژى، ؿڵڵرڵڵێکەاڵّی عڵڵبع یڵڵبى

ثەعگی عەكڵڵی لەثەعکڵڵغصّّە، ئەگەعچڵڵی ػەعصەكڵڵزی ثڵڵّْە، جلڵڵْ
 ،ثغژاًضى ّ کْكزٌی کْڕی ؿٌجبص صعّؿزکغاّ یب ئەفـبًە ثّْ ثێذ

ثەاڵم ثۆ سغۆكڵبًی ُەؿڵزی ًەرەّایەرڵی کڵبعی ثڵّْە.. ؿڵەعچبّە 
هێژّّییەکڵڵڵبى ثڵڵڵبؽ لە پەیْەًڵڵڵضی پڵڵڵزەّی ًێڵڵڵْاى ؿڵڵڵٌجبص ّ 

صەکەى.. "رەثەعی" صەڵێڵڵذ: ؿڵٌجبص یەکێڵڵک ثڵڵّْە لە  ئەثْهْؿڵلین
لْربثیبًی ئەثْهْؿڵلین ّ صەڵێڵذ: کڵبثغایەکی ػەعصەكڵزی سەڵکڵی 
ًەیلڵڵبپْعّ ئەثْهْؿڵڵلین کڵڵغصّیەرە یەکیڵڵک لە فەعهبًڵڵضەکبًی. ّە 

، ؿڵڵٌجبص هەًـڵڵّْعهْؿڵڵلین صەڕّا ثڵڵۆ لەرلگڵڵبی الی ّکبرێڵڵک ئەثْ
ثەڵڵگە ّ  اپەڕیٌەکەی ؿٌجبص ئەگەعچڵی ثەبرە جێی سۆی .. ڕصەس



 

 

کڵغصّّە،  هْؿڵلیوە، صەؿڵزی پڵێّئەًگیؼەی رڵۆڵەی سڵْێٌی ئەثْ
ی ّ لەًبعەد ثە صًّبّصّى ثّْى ثە ئەًگیڵؼەی ئبییٌثەاڵم ثیغّڕای 

ەکڵبى لە یؿەعەکی عاپەڕیٌەکەی صەصعێذ لە لەڵەم ّ رەّاّی ًبڕاػی
ی ئیـڵالم ئبییٌصەّعی کۆثًّْەّە ّ عاؿزەّسۆ کەّرە صّژهٌبیەری 

لە کزێجڵڵڵڵی کغصثڵڵڵڵّْیەّە، کڵڵڵڵبثەی ثەعػ ّّژاًڵڵڵڵیُەع یّ صعّكڵڵڵڵو
عەًگە لە صەهڵبعگغژی ٌبهەصا"، ثەّكێْە لە ؿٌجبص صّاّە، "ؿیبؿەر

یەّە ثەصّّع ًەثێذ.. ئەّەف دبكب ُەڵٌەگغە ثیغّڕای ؿٌجبص ئبییٌ
 ّ صەؿزەی "هْؿلیوە" ّ "عاّەًضیەکبى: گەڵێک لەیەکەّە ًؼیکي..

، صەُەػاع چەکڵڵضاعی ثە فەعهبًڵڵضەی هەًـڵڵّْعئەثڵڵْ جەعڵڵفەعی 
"جەُْعی کڵْڕی هغاعئەلعجلڵی" ُەًڵبعصە كڵەڕی ؿڵٌجبص لە ًؼیڵک 
ُەهەصاًضا كەڕەکە عّّیضاّ ؿڵٌجبص عاًّڵغاّ ًڵؼیکەی كەؿڵذ ُەػاع 
کەؽ لە الیەًگغاًی کْژعا ّ ژى ّ هڵبڵ ّ هٌڵضاڵیبى ثە یەسـڵیغی 

عؿزبًضا ی عەثبؿی ّە ؿٌجبص لە صەڤەعی رەثەهەًـّْعثغاى ثۆالی 
کْژعاّە، ئەّی ؿٌجبصی کْكزّْە کبثغایەک ثّْە ثەًبّی "لْرڵبًی 

 رەثەعی"

 

 

 

 



 

 ئْؿزبص ؿیـی

بّیەکەی سْێٌڵڵیەكڵڵزب کْكڵڵذ ّ کْكڵڵزبع ّ چەپڵڵبّی عاپەڕیڵڵٌە 
زب، ەکبى ُەڵویڵبى لڵێ ُەڵضەؿڵسْێٌثّْیەّە ّ ؿٌجبص لەثیغ ًەچّْ

صەؿڵڵذ پێکڵڵغص، جیڵڵبّاػی ئەم ئْؿڵڵزبص ؿیـڵڵی عاپەڕیٌڵڵی رڵڵبػەی 
اپەڕیٌەکبًی پێلّْصا ئەّەیە ئەم عاپەڕیڵٌە ُڵی  ع لەگەڵعاپەڕیٌە 
کی ثە رْڵەی سْێٌی ئەثْهْؿلیوەّە ًەثّْ، ػۆعرڵغ ەیثۆپێْەًض ّ 

لە عاپەڕیٌەکەی "ثِبفغیڵض"ەّە ًؼیڵک ثڵّْەّ کۆكڵبّە ثڵبعّ صۆسڵی 
کۆچی  132ی ػەعصەكذ كیبّرغ ثکب.. ئەّ عاپەڕیٌە لە ؿبڵی ئبییٌ

صەؿڵڵڵزی پێکڵڵڵغصّّە  رەثەعی ّ ئیجٌْلئەؿڵڵڵیغگ ّرّْیڵڵڵبًە. کەّا 
ضا ثڵّْەّ گڵْایە ثڵبّکی "هەعاجلڵی" صایکڵی لەگەڵؿەص ُەػاعی  ؿێ

ثّْە، سبڵۆی هەئوْى ئەّ کەؿڵە ثڵّْە صەؿڵزی  هەًـّْعسەلیفە 
ّە، ّە لە لە سڵڵڵڵْێٌی فەػلڵڵڵڵی کڵڵڵڵْڕی طّلغئبؿڵڵڵڵەریٌیگصا ُەثڵڵڵڵْ

صەؿڵڵذ عۆیلڵڵزّْ ًبؿڵڵغاّ ؿڵڵەیغکغاّەّ ی پیڵڵبّێکسْعاؿڵڵبًضا ثە 
رْاًیْیە سەڵکی صژ ثە سەلیفەی عەثبؿی ُەڵـێٌی، ثۆیە سەڵکی 

ّ كڵڵبعەکبًی سْعاؿڵڵبى لە صەّعی  ُەعاد ّ ثڵڵبصغیؾ، ؿیـڵڵزبى
ی لەصەّع عؿڵڵڵڵەص ُەػاع كڵڵڵڵەعکە ثڵڵڵڵًّْەرەّە ّ ًڵڵڵڵؼیکەی ؿێگلێغ

ئەجـڵەم  –ّالی "هەعّ"  کۆثًّْەرەّە، پەالهبعی "هەعّ"ی صاّە ّ
صا  ئەجـڵڵەمگ کڵڵْژعاّە.. ەكڵڵەڕ عّّ ثە عّّی ثڵڵّْەرەّە، لەّ –

ثە یڵڵبعهەری ّالڵڵی سْعاؿڵڵبى ی سڵڵؼیوە" ڕ"سڵڵبػهی کڵڵْ هەًـڵڵّْع
صەًێغێزە كەڕی ئْؿزبص ؿڵیؾ ّ کەّرە ؿڵەًگەع ُەڵکەًڵضى، لەّ 

ًڵغاّە ؿڵەعئەًجبم سڵۆی ّ کْڕەکڵبًی ّكەڕەیضا ئْؿڵزبص ؿڵیؾ عا



 

 

 ى..ّکْژعا

 ەًەفغەد ّ کیٌ

لەالیەى ئێغاًیەکڵڵبًەّە، ّەک عەكڵڵە  عڵڵبعەةکیڵڵٌە ّ ثێؼاًڵڵضًی 
گغرجّْەّە، لە ُەع کْێضا عاپەڕیٌێک یب  یثبیەک ؿەعربؿەعی ئێغاً

سْص یڵبسی ثًّْێڵک عّّیڵضاثب سەڵکڵبًێکی ػۆع ُبّعاییڵبى صەکڵغص. 
عاپەڕیٌی ئْؿزبص ؿیـی لە صەعیبیەک سْێٌڵضا سڵبهۆف کڵغا، ُەع 

صەهبّەًڵڵڵض عاپەڕیٌیڵڵڵبى صەؿڵڵڵذ  اًەصا صەڤەعی ربلەلڵڵڵبى ّڕۆژلەّ 
پێکڵڵغص، سەلڵڵیفە عڵڵْهەعی کڵڵْڕی عەالی ُەڵجڵڵژاعص ثڵڵۆ لەًڵڵبّثغصًی 
عاپەڕیٌڵڵی رڵڵبػەی ئەّ صەڤەعە ّ رڵڵْاًی رەفڵڵغّ رًْبیڵڵبى ثکڵڵبد، 

کڵبد.. یەکێڵک ػۆعثەیبى ثەصیلی ثگغ  ّ عەّاًەی الی سەلیفەیبى ث
ەکڵڵبى لەّەصایە ی: گغفزڵڵی گەّعەی ئێغاًیلە هێژًّّّْؿڵڵبى صەڵێڵڵذ

ّ سەڵکڵڵبًی صیکەیڵڵبى ثە کڵڵْێلەّ  ثەعثاڵّیڵڵبى ُەثڵڵّْە ّاڵرێکڵڵی
ی ئیـڵالهی ئڵبییٌغْالهی سۆیبى صەػاًڵی، ثە پەالهڵبعی عڵبعەة ّ 

کغاًە غڵْالم ّ کڵْێلە ّ ًەیبًڵضەرْاًی ثجڵٌە کڵْێلە ّ سؼهەرکڵبعی 
سەڵکبًێڵڵک کەرڵڵب صّێٌڵڵێ ثە سڵڵْاعرغیي ّ پیـڵڵزغیي سەڵکبًێکیڵڵبى 

کڵڵۆچی  121بڵی یق ؿڵڵەعثبلی، لە ؿڵڵئڵڵبییٌصاصەًڵڵبى، ثەعاًجەکێڵڵی 
ەُجْص "سْعكڵڵیض" لە رەثەعؿڵڵزبًضا كۆعكڵڵی صەؿڵڵذ پێکڵڵغص، ؿڵڵْپ

ثڵّْە کْكڵزْیەری ّ ُەرڵبّەکْ ئەّاًەی ئیـڵالهیق ئەّی عبعەة 
ثڵڵًّْە، ؿەعربؿڵڵەعیبًی کْكڵڵزّْە، ثەاڵم صیـڵڵبى ئڵڵْ كۆعكڵڵەف 

ەُجْص سْعكڵڵڵیض سڵڵڵۆی کغاّەّ ؿڵڵڵْپەّە سبهۆكڵڵڵعڵڵڵبعەثلەالیەى 



 

ەثەّە عەگەػی کْكڵڵزّْە، ثەّ ُەهڵڵّْ کْكڵڵذ ّ کْكڵڵزبعەی عڵڵبع
ا صەلی ثەؿزّْەّ پەیْەؿڵزە ئێغاًی ثیغّڕای ؿەعفغاػی لە سْلیبص

ا ثڵڵًّْە، ُەرڵڵبّەکْ ُەع عاپەڕیٌێڵڵک لەالیەى عڵڵبعەة ّ یڵڵضللە رەلب
 رْعکەّە عّّی ثضاثب ئێغاًی ُبّکبعیبى ثًّْە

 

  



 

 

 

 

 

 ڕّّثبعئەّثەعی 

ّەک ریـڵڵفْى،  ئێڵڵغاىاًی كڵڵبعەکبًی ّاًەیڵڵضا صاًیلڵڵزْڕۆژلەّ 
كْكڵڵزەع، ًەُبّەًڵڵض، ئـڵڵزەسغ، عەی ّ كڵڵبعەکبًی صیڵڵکەی ئێڵڵغاى 

ض، رەًِڵڵب کەؿڵڵێک کە پبكڵڵوبّی صەؿڵڵەاڵری ە ئْهێڵڵچڵڵبّ لە صّّع ث
سْؿڵغەّاًی ؿبؿڵڵبًی ًەثڵّْى، ئەّ كڵڵب صەعثەصەعە پەیْەؿڵڵزە لە 
رەلەلڵڵڵالی ثەصەؿڵڵڵذ ُێٌڵڵڵبًەّەی رڵڵڵبجی کەیڵڵڵبًی ثڵڵڵّْ، لەالیەى 

هەعّّ کْژعاّ چڵغای ئْهێڵضی  صەڤەعیئبكەّاًێکی ثێ ًبًّّیلبًی 
ی کْژاًڵڵضەّە، یەػصگڵڵغص، ثە ئْهیڵڵضی یبعهەریڵڵضاًی ئێغاًڵڵسەڵکڵڵی 

ى ثەُڵڵب ّ ًڵڵبهەی ثۆسبلڵڵبى ائیوجغارڵڵْعی ّاڵرڵڵی چڵڵیي، صیڵڵبعی گڵڵغ
صیـڵڵبًەّە لەؿڵڵەع ئێڵڵغاى صەژهێڵڵغصعا،  ڕّّثڵڵبعًّْؿڵڵی.. ئەّ ثەعی 

ّەک ثْسبعا ّ كبعەکبًی صیڵکەی ئەّ صەڤەعاًە، ئەگەعچڵی رڵْعک 
ئێغاًڵڵضا رڵڵێکەاڵّ ثڵڵّْى ّ ػۆعثەیڵڵبى ثە  لەگەڵػهڵڵبى ثڵڵّْى، ثەاڵم 

ی ػەعصەكڵڵذ ئڵڵبییٌػهڵڵبًی :صڕی: صەصّاى، صیڵڵبعە لەّ صەڤەعاًەیڵڵضا 
 ى پەیڕەّاًڵڵڵڵڵڵی ؿەعربؿڵڵڵڵڵڵەعی ًەثڵڵڵڵڵڵّْە، ّەکّەک سْعاؿڵڵڵڵڵڵب



 

 ی ثْصائی..ئبییًٌی پەعؿزگبکب

ؿڵڵڵەهەعلەًض، ئەّیڵڵڵق ُەع ثە كڵڵڵبعێکی ئێغاًڵڵڵی صەژهێڵڵڵغصعا، 
غصّّە، ثەاڵم رْعک فەعهبًڕەّاییڵبى ریڵب کڵصەم عاؿزبًی ئەگەعچی 

، كڵڵڵبعی کڵڵڵق ّ ًەسلڵڵڵەة، صّّ كڵڵڵبعی ثە ػهڵڵڵبًی "صڕی صّاّى
ؿڵڵەغض ثڵڵۆ سڵڵۆی ثە یەکێڵڵک لە ًبؿڵڵغاّی صەڤەعی ؿڵڵەغضیەکبًە 

ّە لە "ئبّێـڵڵزبّ کزێڵڵجەکەی  کڵڵۆًزغیي ّالیڵڵبری ئێڵڵغاى ژهێڵڵغصعاّە،
لەّ  –صاعیڵڵْف"صا صیـڵڵبى ًڵڵبّی ُڵڵبرّْە، کە صەڤەعی ئێڵڵڵغاًیە 

ؿەسزبًەصا ؿەعربؿڵەعی كڵبعەکبًی ئێڵغاى کەّرجڵًّْە  –گبعە ڕۆژ
ًە ائڵبػاص ڕّّثڵبعژێغ ؿڵوی ئەؿڵێی عڵبعەثەّە، كڵبعەکبی ئەّثەعی 

کڵڵۆچی سْعاؿڵڵبى لە ژێڵڵغ فەعهڵڵبًڕەّایی  31صەژیڵڵبى، لە ؿڵڵبڵی 
ڕی ػیبصگصا ثّْ، ثۆسۆی ثْسڵبعا كڵبػاصە ًلڵیٌێک  عْثیضەڵالی کْ

هیغًلڵڵڵیٌەکەی هغصثڵڵڵّْ، هٌڵڵڵضاڵێکی كڵڵڵیغەسۆعەی لڵڵڵێ  ّْ،ثڵڵڵ
ثەجیوڵڵبثّْ، صایکڵڵی هٌڵڵضاڵەکە هیغًلڵڵیٌەکەی ثەعێڵڵگەّە صەثڵڵغص، 

ٌلڵڵبص"ی ؿڵڵبّا لەژیڵڵغ ثڵڵبڵی صایکیڵڵضا کە ثە سڵڵبرْى ًڵڵبّصەثغا "رع
کبربًەیڵضا ؿڵْپبی عڵبعەة چەًڵض  ئیوبعەری ثۆ ثەعێْە صەثڵغص، لەّ

ک پەالهڵڵبعی ئەّ صەڤەعەیڵڵبى صاثڵڵّْ، ثەاڵم سڵڵبرْى لە عّّی جبعێڵڵ
 ى ّ ّێغاًکغصىعەلڵ ّ لێؼاًیٌەّە سەعج ّ سبّەی ثژاعصثّْ لە رباڵ

ی کڵڵڵْڕی ػیڵڵڵبص لە جەیذڵڵڵْى عەثڵڵڵضّڵاڵصەڤەعەکەی پبعاؿڵڵڵزجّْ، 
سڵڵڵبرْى ثە لەكڵڵڵکغەّە  کغصًڵڵڵی ثْسڵڵڵبعا،گڵڵڵْػەعاّ ثەُەّای صاگیغ

لە ًێْاًیبًضا عّّیضا، عبعەة ُەعچڵی ثەعێکەّد ّ كەڕی سْێٌبّی 
ثبر ّ ثێـڵزبى ثڵّْ عیلەکێلڵی کڵغص، ػۆعثەی صێکبًیڵبى ّێڵغاى ّ 



 

 

 .ّەیبى ثە صیلی گغرْسەڵکەکەك

 سبرْى ثْسبعا

صا، ؿەعیضی کڵْڕی عْؿڵوبى ثڵّْ ثە ئەهیڵغی عەثضّڵاڵثەصّای 
سْعاؿڵڵبى، لەكڵڵکغەکەی لە رڵڵباڵًکەعّ صػّ جەعصە ّ ثەًڵڵڵضیەکبى 

رڵڵباڵى کڵڵغصى چەکیڵڵبى ُەڵگغرجڵڵّْ، ثەّ  پیکِڵڵبرجّْ، ثە ئْهێڵڵضی
لەكکغەّە پەالهبەی ؿەهەعلەًض ّ ثْسڵبعای صاّ ثەكڵەڕ ًەیزڵْاًی 

ّ ًیڵڵبى کەّرە گفڵڵذ ّ گڵڵۆ کڵڵغصى  مثیبًگغێڵڵذ ّ ثەكڵڵێْەیەکی ًەع
 ێک صەڵێي، سبرْى رْاًی صلڵی ؿڵەعیضسبرًْی ثْسبعاصا، ثڕ لەگەڵ

 اًەیضا ؿەعیض ًەسۆف صەکەّ  ّ سڵبرْىڕۆژثەصەؿذ ثِێٌێذ لەّ 
صەڕّاد ثۆ ؿەعصاًی ّ لەکیـەیەکی هەسوەڵیضا صّّ صەًگ سْعهڵب 
ّەصەع صیٌڵڵڵێ ّ صەڵێڵڵڵذ: ئەم صّّاًەیەم ثڵڵڵۆ سڵڵڵۆم صاًڵڵڵبثّْ، کە 
ًەسڵڵۆف ثڵڵکەّم ثیشڵڵۆم، ئەهە صەعهڵڵبًێکی ًبیڵڵبثە.. ؿڵڵەعیض، کە 

الی سۆیڵڵبًەّ گەلێکیلڵڵی کڵڵۆى ثڵڵّْە، صەًڵڵْاڕ  ئەّە سْعهڵڵبکەی 
صّّ گڵًْیەی سەد صەًگ ًبکبد، رب سڵبرْى صەگەڕێڵزەّە ًبّكڵبع، 

ؿْع سْعهبی ثۆ صەًێغێذ، گْایە ئەّسبرًْە گەڵیک كڵیغیي کەالم 
ّ كۆر ّ كەًگ ثّْە، ؿڵەعیض گغفزڵبعی عیلڵمی ثڵّْەّ سەڵکڵی 

 ثْسبعاف كیعغ ّ پەًض ّ ثبڵْعەی ؿەیغیبى ؿبػاًضّّە.

 

 



 

 لْرەیجەی کْڕی هْؿلین

ی کڵڵڵْڕی ػیڵڵڵبص، ًە ؿڵڵڵەعیضی کڵڵڵْڕی عْؿڵڵڵوبى عەثڵڵڵضّڵاڵًە 
رڵغ ثەصەؿڵذ ثِێڵٌي ّ  ًەیبًزْاًی جگە لە رباڵى ّ ّیغاًکغصى ُی ی

ئیـالم لەّ صەڤەعەصا ثاڵًّەکغایەّە، کە لڵْرەیجەی ثڵبُلی، ثڵّْثە 
ئەهڵڵڵڵیق ُەعّەک  –کڵڵڵڵۆچی  64 –فەعهڵڵڵڵبًڕەّای سْعاؿڵڵڵڵبى 

دەجبجی فەعهبًڕەّای یەکێک ثّْە لە صڵ عەلزغیي کەؽ ّ ثکْژە 
ێک سْێٌی لە سْاعەػم ّ سبعؿڵزبى ّ ئەّثەعی ڕّّثبعبّصاعەکبى، ً

ُەڵـڵڵزبًض ّ ئەّ صەم عّّیکڵڵغصە كڵڵبعی ثْسڵڵبعا ّ رڵڵْاًی  ڕّّثڵڵبع
ثەكڵڵڵەڕ ثْسڵڵڵبعاف ثگغێڵڵڵذ ّ سەعاجڵڵڵی ؿڵڵڵباڵًەی صّّؿڵڵڵەصُەػاع 

رڵڵغ ثڵڵۆ ئەهیڵڵغی سْعاؿڵڵبًی  سەلڵڵیفەّ ُەػاع صعُەهیثڵڵۆ صعُەهڵڵی 
ئبگغصاًەکبًیڵبى  ی ئیـالهیبى لەثڵْڵ کڵغص ّئبییٌسـزە ؿەعیبى ّ 

کْژاًڵڵضەّەّ ثزشبًەکبًیڵڵبى عّسبًڵڵض ّ لە جێگەیبًڵڵضا هؼگەّریڵڵبى 
صعّؿڵڵزکغص، لڵڵْرەیجە یەکێکڵڵی کڵڵغصە ّالڵڵی ثْسڵڵبعا ّ ثۆسڵڵۆی 

 صا. پەالهبعی ؿەهەعلەًضی

 

 گغصًی ؿەهەعلەًض

لڵڵْرەیجە ًەیزڵڵْاًی ثە ئبؿڵڵبًی ؿڵڵەهەعلەًض ثگغێڵڵذ، گەهڵڵبعۆی 
ّام ثّْ، فەعهبًڕەّای كبعی صاّ كبع ُەعّا لە ثەعثەعەکبًیضا ثەعصە

رغیق  ؿەهەعلەًض پەیبهی ًبعصە الی لْرەیجە، گەع رڵب ؿڵەص ؿڵبڵی



 

 

ثەعصەّام ثێڵڵڵذ، ئەم كڵڵڵبعە ثەرڵڵڵۆ ًبگێغێڵڵڵذ، ئەّەی  لە گەهڵڵڵبعۆ
صەرڵڵڵْاًێ ئەم كڵڵڵبعە ثگغێڵڵڵذ ًڵڵڵبّی "پڵڵڵباڵًە" ّە رڵڵڵۆف ًڵڵڵبّد 

صاى ثڵڵۆ   دلڵڵْرەیجەیە.. عڵڵبعەة کە ئەّەی ثیـڵڵذ کەّرڵڵٌە ؿڵڵەاڵّا
ًی جڵڵلە دْكڵڵزغ، کەّارە ئەم كڵڵبعە ثە ئەّەی ًڵڵبّی لڵڵْرەیجە یڵڵب

صەؿزی ئڵێوە صەگیغێڵذ.. لڵْرەیجە کەّرە فێڵڵ ّ صەسەڵجڵبػیەّە، 
صا ؿەص ؿٌضّق صعّؿذ ثڵکەى ّ  پیالًێکی کەّرە ثیغەّە، فەعهبًی

ُەع ؿٌْلێک جەًگبّەعێکی لەًبًّبّ پەیبهی ثۆ ئەهیغی كبع ًڵبعص 
ثەعصاعی گغرٌڵڵڵی كڵڵڵبع ثڵڵڵّْەّ ئەّەؿڵڵڵب كڵڵڵبعی  کە ئەّ صەؿڵڵڵذ

لەًض ثەجڵڵێ صێڵێڵڵذ ّ عّّ لە "جغەربیڵڵبى" صەکڵڵبد، ثەاڵم ؿڵڵەهەع
صاّام ّایە ئەم ؿڵڵڵەص ؿڵڵڵٌضّلەم ثە ئبهڵڵڵبًەد ثڵڵڵۆ ُەڵگڵڵڵغی رڵڵڵب 
صەگەڕێوەّە، گْایە ؿٌضّلەکبى لەًبّەّە صەکغاًەّە، فەعهبًڕەّایی 
كڵڵڵبع گڵڵڵْایە صاّاکەی لەثڵڵڵْڵ صەکڵڵڵب ّ ؿڵڵڵٌضّلەکبى صەثەًە ًڵڵڵبّ 

كڵڵڵڵبع كڵڵڵڵبعەّەّ ثە كڵڵڵڵەّ لە ؿڵڵڵڵٌضّق صەعصەچڵڵڵڵي ّ صەعّاػەی 
صەکەًەّەّ ؿڵڵْپبی لڵڵْرەیجە صەعژێڵڵٌە ًڵڵبّ كڵڵبعەّەّ ؿڵڵەهەعلەًض 
رەؿلین صەثێذ  ئەم صاؿزبًە ػۆعرغ لە سەیبڵ ّ ئەفـڵبًە صەچێڵذ 
ّ عەًڵڵگە لە صاؿڵڵزبًی ئەؿڵڵێەکەی رەعّاصە ّەعگیغاثێڵڵذ.ّ.گ ثەاڵم 

گغرڵڵّْە ّ ئەّە دبكڵڵب ُەڵٌەگڵڵغە لڵڵْرەیجە ثە فێڵڵڵ ؿڵڵەهەعلەًضی 
 لەگەڵّ ثڵڵڵبج صاًیڵڵڵبى سەڵکڵڵڵی ؿڵڵڵەهەعلەًض پەیوڵڵڵبًی صّؿڵڵڵزی 

هْؿڵڵڵڵلوبًەکبًضا رۆهڵڵڵڵبع کغصثڵڵڵڵّْ.. لڵڵڵڵْرەیجە سەڵکڵڵڵڵی كڵڵڵڵبعی 
 ەلەكڵڵبعّەصەعًبّ كڵڵەڕ کەعاًڵڵی سڵڵۆی ریڵڵبصا ًیلڵڵزەجێ کڵڵغص، ک

عْهەعی کڵْڕی عەثڵضّلعەػیؼ صەثێڵزە سەلڵیفەی ئەهەّی، سەڵکڵی 



 

ی ػّڵن ّ ػۆعی لْرەیجەی پێ صەگەیەًڵي، ركبعی ؿەهەعلەًض كکب
ػّڵڵڵڵن ّ ػۆع ّ رڵڵڵباڵى  ثەاڵم سەلڵڵڵیفەف ُی ڵڵڵی پڵڵڵێ ًەکڵڵڵغاّەّ

لەّكبعەیضا ثەعصەّام ثّْەّ ػۆعی ًەکیلبّە كڵبع ثڵّْثە ّیڵغاًە ّ 
یجە ثەصّای ؿڵڵەهەعلەًضصا، كڵڵبعی "کڵڵق ّ کڵڵبّز ثڵڵّْە.. لڵڵْرە

ّە عاؿزە لڵْرەیجە ثەصەؿڵزی سڵْصی عبعەثەکڵبى ًەسلیق"ی گغص
کْژععاّە ثەاڵم ئەّ كڵبعّ صەڤەعاًەی ّیغاًڵی ّێڵغاى کڵغصّّە ّ ثە 

ەیبى سـزْەرە ژێغ عکێفی سۆیڵبًەّە، ئەّە دبكڵب رەّاّی ئەّ ّاڵر
ْاًیڵڵْیە ػۆع ثە رًْڵڵضّریژی ئەّ ُەڵٌەگڵڵغە، صەؿڵڵەاڵری ئەهەّی ر

 ەعاًە صاپلۆؿێ ّ ئەّی هلوالًیە لەًبّ ثجبد.صەڤ

ثەاڵم کە عاپەڕیٌی ئەثْ هْؿلین صەؿزی پێکغصّّە سەڵکی ئەّ 
 .یب ثًّْەلەگەڵصەڤەعاًە ثەؿەعّ هبڵەّە 

 

 ئیـذبق رْعک

ـذبلە ثە صعّؿزی ًەػاًڵغاّە چ عەگەػێڵک ثڵّْە، ثڕێڵک ئەم ئی
صەڵڵڵڵیي گڵڵڵْایە لەثەعەی  ػەیڵڵڵضی کڵڵڵْڕی عەلڵڵڵیگ ثڵڵڵّْەّ صاّای 
ئیوڵڵڵبهەری کڵڵڵغصّّە، گڵڵڵْایە ئەم ئیـڵڵڵذبلە، یەکێڵڵڵک ثڵڵڵّْە لە 

ئەثْهْؿلین، کە کڵْژعاّە پەًڵبی ثڵغصۆرە رْعکـڵزبى ّ پەیڕەّاًی 
 سەڵکڵڵی لەسڵڵۆی گلیڵڵغ کڵڵغصّّرەّەّ ّرڵڵّْیەری: ػەعصەكڵڵذ لەّێڵڵڕا

 ًەهغصّّە ّ صّّثبعە صیزەّە هەیضاى.



 

 

 پەیبهجەعی صەهبهکضاع

هْؿڵلین لەّثەعی ّگەّعەرغیي عاپەڕیٌێک لەصّای کْكڵزٌی ئەثْ
، صّای عاپەڕیٌڵڵڵی ەڕیٌڵڵڵی صەهبهکڵڵڵضاع ثڵڵڵّْ، عاپاصا عّّیڵڵڵضڕّّثڵڵڵبع

ئْؿزبصؿڵڵڵڵیؾ، كۆعكڵڵڵڵی  هڵڵڵڵْلەًەعگ ُڵڵڵڵبرە هەیڵڵڵڵضاًەّە، ئەم 
کۆكبّە ژیبًی كۆعكگێڕە کەم کەؽ عّسـبعی صیْە ّ ثۆسْێلی 

ثەعاػّ ئەفـبًە ثکەّێزە ؿەعػهبى، ؿڵەعچبّە عبعەثیەکڵبى لەعّّی 
صەهبعگغژیەّە ًەیبًزْاًیْە عاؿزی ئەّ کبثغایە ّەک سڵۆی ثەعچڵبّ 
ثڵڵشەى، صەڵڵڵێي، الصیڵڵیەک ثڵڵّْەّ لە صێڵڵی "هەعّاػ"صا ُڵڵبرّْەرە 
صًّیڵڵڵبّەّ ًڵڵڵبّی "ُبكڵڵڵوی کڵڵڵْڕی دەکڵڵڵین" ثڵڵڵّْە، لە صّاییڵڵڵضا 

ّ چبّ ثەؿڵزەکی  کیویبگەعی ّ رەلیـن کەّرّْەرە صّای ػاًـذ ّ
ی پەیڵڵبهجەعی کڵڵغصّّە.. ثەاڵم لە دەلیمەرڵڵضا ئەم ّ لەصّاییڵڵضا صاّا

کبثغایە گەڵێک ػیغەک ّ ُۆكیبع ّ لێؼاى ثّْە، کۆهەڵیڵک کیزڵبثی 
جبصّّ ؿڵذغ ّ  لەگەڵی کۆکغصثّْیەّەّ ؿەعّکبعی ًًبیبثی پێلیٌب

م پیڵبّە لە چبّ ثەؿزەصا ثّْە، ئەّەیبى دبكڵب ُەڵٌەگڵغە کەّا ئە
کبعّ کغصەّەی سۆیضا ثێ ُبّربّ ػیغەک ثّْە، هڵبًگی "ًەسلڵەة" 

صەژهێڵڵڵغصعا ثڵڵڵّْ ثڵڵڵّْە جێڵڵڵی کە ثە یەکێڵڵڵک لە هْعجیؼەکڵڵڵبًی 
صا –ًەسلڵڵڵەة  –ؿەعؿڵڵڵْڕهبى ّ رێڕاهڵڵڵبى صەڵڵڵڵیي لە صەڤەعی 

ثیغێکی ئبّ ُەثڵّْە  هڵْلەًەعگ رْاًیڵْیە لەعّّی جڵبصّّەّە یڵبى 
هبًگ لەّ ثیغەّە ثِێٌێڵزە  هْعبصەالرێکی عیبػیەّ كزێک ثەكێْەی

صەعەّەّ صّّثڵڵبعە ثیگێڵڵڕێزەّە ثڵڵۆ ًڵڵبّ چڵڵباڵّەکە، ئەم ُبكڵڵوە 
لەؿەعصەهی ئەثْهْؿلیوضا یەکێک ثڵّْە لە ؿڵەعُەًگەکبًی، ثڵۆیە 



 

لە صەعْاکەیڵڵضا ئەثْهْؿڵڵلیوی لە پەیڵڵبهجەع ثڵڵباڵرغ لە لەڵەم صاّە، 
ئەّەكی ّرّْە کەّا عۆدی ئەثْهْؿلین ُڵبرّْەرە ًێڵْ لە كڵیەّە 

ە صەهڵڵبهکێکی ػێڕیٌڵڵی لەؿڵڵەع عّسـڵڵبعی صاًڵڵبّە ُڵڵبّااڵًی ُەهیلڵڵ
ّایبى ثاڵّکغصۆرەّە ثۆیە صەهبهکی صاًبّە رب ًْعی عّسـبعی ئبػاع 
ّ ئەػیەد ثە ثیٌەعاًڵڵڵڵڵڵی ًەگەیەًێڵڵڵڵڵڵذ، ثەاڵم صّژهٌڵڵڵڵڵڵبًی، ثە 
پێ ەّاًەّە ّرّْیبًە: ئەّە عّسـبعی ُێٌضە ًبدەػّ كێْاّە ثڵۆیە 

ەگەػی هێیڵڵٌە، ئەّ ثە كڵڵبعصّیەریەّە.. رڵڵب عاصەیەک صەعثڵڵبعەی ع
پڵڵێ ەّاًەّە کڵڵغاؽ ّ عەهڵڵبهەکەی ؿڵڵێی کڵڵغصّّەرە صعّكڵڵن، ثڵڵۆ 
هبّەی چْاعصە ؿبڵ سەلیفەی عبعەة ًەیزْاًیْە لەًبّی ثجڵبد، لە 
كڵڵەڕەکبًضا ُڵڵبّااڵًی ًڵڵبّی ُبكڵڵویبى صەثڵڵغص ّ پەالهبعیڵڵبى صەصا، 
ُڵڵبّااڵًی کڵڵبعی ًبڕەّایڵڵبى صەکڵڵغص، ژى ّ ک ڵڵی سەڵکیڵڵبى صاگیڵڵغ 

ًیڵڵبى صەعّسبًڵڵض پڵڵْز ّ پڵڵبعەّ ػەڕّ ػێڵڵْێکی صەکڵڵغص، هؼگەّرەکب
یفە لەكکغێکی گەّعەّ سەلکۆ کغصەّە. ؿەعئەًجبم  یبىیەکجبع ػۆع

، ّە ڕّّثڵڵبعبّ ًڵڵبعصی ثڵڵۆ صەڤەعەکڵڵبًی ئەّثەعی گغاًڵڵی پێکِێٌڵڵ
رْاًیڵڵڵبى صەّعی ثگڵڵڵغى "هڵڵڵْلەًەع" ػاًڵڵڵی ُڵڵڵی  چڵڵڵبعەیەکی ثڵڵڵۆ 
ًەهڵڵبّەرەّە سڵڵۆی سـڵڵزە ًیڵڵْ گڵڵڕّ ثڵێـڵڵەی ئڵڵبگغی رەًڵڵْعەّە، 

یەکێڵڵک ثڵڵّْە لەّ  ّیڵڵقلە ًبؿڵڵغاّاى گێڵڵڕایەرەّە کەّا ًە یەکێڵڵک
ێک ڕۆژگ گێڕاّیەرەّە ۆ  ًەًکیژًبًەی ّا هْلەًەع صاگیغی کغصّى ث

ُەع ؿێ ژًەکەی کۆ کغصەّە هٌیق یەکیک ثڵّْم لەّاًە، كڵەّێک 
ّەک ُەهیلڵە ؿڵڵێ پێڵڵک كڵڵەعاثی ئبهڵڵبصەکغص ّ ّرڵڵی، ُەهّْرڵڵبى 

ضا وڵؿڵٌگ ّ ثەعۆکثەیەک ڤڕ ثیشۆًەّە، ُەهّْ ّایکغص هي کڵغصهە 



 

 

ُەع ُەهّْیبى هغصى ّ هٌیق سڵۆم کڵغصە هڵغصّ، ثەاڵم ئەّەم صی 
کە "هْلەًەع" سۆی ُبّیلزۆرە ًبّ رەًْعەّە عەًڵگە ئەّ صاؿڵزبًە 

گڵڵغە کەّا "هڵڵْلەًەع" سڵڵۆی صعۆثێڵڵذ، ثەاڵم ئەّەیڵڵبى دبكڵڵب ُەڵٌە
کْكزّْە.. هێژًّّّْؿبى ًەیبًزْاًیْە ثە صعّؿزی ؿێی پۆكبى ّ 

ەًڵبصیمەّ سْعەهیڵبى ّ ثضەًەّە، ثڕێڵک لەعیڵؼی ػثیغّڕایبى لەیەک 
ی "هڵبًی"یق ئڵبییٌى ثەاڵم ئەّەف ػاًغاّە پەیڕەّاًڵی كیعە صاًغاّ

 ؿێی پۆف ثًّْە.

  



 

 

 

 

یەکبى ّ ەّە کڵڵڵڵڵْفە کڵڵڵڵڵغایە پڵڵڵڵڵبیزەسزی عەثبؿڵڵڵڵڵیڕۆژلەّ 
ؿەفبدی ریبصا جێگیغ ثّْ، صیوەكك پڵێگەی سڵۆی لەصەؿڵذ ئەثّْ
عّّ لە کؼی صەعۆیلڵذ، سەالفەرڵی عەثبؿڵی صەؿڵذ  ڕۆژثەڕۆژصاّ 
ەکبى ُڵبرە کڵبیەّە، پڵبیزەسزی ئڵبّا یّ ثە سڵْێٌی سْعاؿڵبًی کغص

صەؿڵڵەاڵرێک صەعّاػەکڵڵبًی صەثڵڵێ لە ًڵڵؼیکەّە عّّ ثە سْعاؿڵڵبى 
ثکڵڵغێزەّە، صیوەكڵڵك لە صاهێٌڵڵی صەؿڵڵەاڵری عّهڵڵضا ثڵڵّْ، ّە لە 
ك ّالیەرە ئیـڵڵڵالهیەکبًەّە ثە صّّع صژهێڵڵڵغصعاّ سەڵکڵڵڵی صیوەكڵڵڵ

یەکبى ثڵڵڵڵّْى، ثەالی عەگەػی كڵڵڵڵْفێٌُەّاصاعی هەعّاًیەکڵڵڵڵبى ّ 
ئێغاًیەّە کە صەؿەاڵری عەثبؿیبى ُێٌڵبّەرە ؿڵەعکبعّ صەؿڵەاڵد، 
ُڵڵی  کڵڵْ  ثە ئەًڵڵضاػەی ئێڵڵغاق كڵڵیبّرغ ًەثڵڵّْە رڵڵب پڵڵبیزەسزی 
عەثبؿڵڵڵی ریڵڵڵبصا ثێڵڵڵذ، ُەم لە ّاڵرڵڵڵی عڵڵڵبعەثەّە ًڵڵڵؼیکە ُەم لە 

کڵڵْفە ثە ُەّاعگەی  ە، كڵڵبعییّالیەرەکڵڵبًی ئێڵڵغاًەّە ثە صّّع ًیڵڵ
ع ّالیەًگغاًڵڵڵی ئیوڵڵڵبهی عەلڵڵڵی صەًبؿڵڵڵغا، ثەؿڵڵڵغەف لەؿڵڵڵەع صّ

صەژهێغصعا ؿڵەفبح كڵبعێکی رڵبػەی لە ًؼیکڵی کڵْفەصا صعّؿڵزکغص 
ثەّەف عاػی ًەثڵڵّْ پڵڵبیزەسزی گڵڵْێؼایەّە ثڵڵۆ  گُبكڵڵیوەثەًڵڵبّی  



 

 

ثڵڵغای ی هەًـڵڵّْعجەعڵڵفەعی "ئەًجڵڵبع" ثەصّای ؿڵڵەفبدضا، ئەثڵڵْ 
کەّرە ثیڵغی ئەّەّە رڵب كڵبعێک  جیگەی گڵغرەّەّ ثڵّْیە سەلڵیفە

صعّؿڵڵڵزکبّ ثیکڵڵڵبرە پڵڵڵبیزەسزی سەالفەرەکەی ثڵڵڵۆ ئەّ هەثەؿڵڵڵزە 
بى ّ لێؼاًڵڵڵبى پێکِێٌڵڵڵب رڵڵڵب لە عّّی چبّؿڵڵڵبغئەًجڵڵڵْهەًیکی لە

ێگەکەی صەؿڵڵڵذ ًیلڵڵڵبى ثڵڵڵکەى، ّە صّای گەڕاى ّ جڵڵڵصعایەرەّە 
لێکضاًەّە ثغیبعیڵبى لەؿڵەع جێگڵبی ئێـڵزبی ثەغڵضا صاّ ُڵبرٌەالی 

بًە ًەؿڵڵغاًی ثڵڵّْە، ثە سەلڵڵیفەی چبّؿڵڵبغّ سەلڵڵیفە ّ یەکێڵڵک لە
ّرّْە: ئەی سەلڵیفە یەکێڵک لە سەؿڵڵەری ئەم سڵێگەیە لەّەصایە 
کەّرّْەرە ًێْاى صیجڵلە ّ فڵْعارەّە، ّە ئەّی سڵۆعاک ّ ئڵبػّلە 
ُەیە ثە ئبؿڵڵڵبًی لە صیڵڵڵبعثەکغەّە صەگڵڵڵبرە ئەّكڵڵڵبعە. ّە عّّ ثە 

ەڵەم ثەؿغە صیـبى لە صیوەكمەّە ثەُڵۆی فڵْعارەّە ثەًؼیڵک لە ل
عاؿڵڵزەّە، لە صەصع  ّە کەّرڵڵّْەرە ًێڵڵْاى ثەؿڵڵغە ّ هْؿڵڵل ّ 

جڵێگەی پەؿڵەًض کڵغصّّە، ئیڵضی  هەًـّْعلەچیبّە ثە صّّع ًیە، 
ثەعصی  هەًـڵڵّْعکەّرڵڵٌە رەصاعەکڵڵی صعّؿڵڵزکغصًی كڵڵبعی ثەغڵڵضا، 

صا كڵڵْعەی صەّعی ثەغڵڵضا لە ثڵڵٌەّە پەًجڵڵب  ثٌڵڵبغەی صاًڵڵب، ثغیڵڵبعی
لەًبّەًڵضا ثێڵذ،  هەًـّْعگەػثێذ ّ لە ؿەعەّە ؿێ گەػّ ؿەعای 
ؿەص ّ ؿی ّ ؿڵێ صعُەهڵی  کە دیـبة کغا چْاع هلیْى ّ ُەكذ

 .ضەچیرێ

 

 



 

 كبعی ُەػاع ّ یەک كەّە

 –ثەّ كێْە كبعی ثەغضا صعّؿزکغاّەّ ًڵبًّغا "هضیٌڵخ الـڵالم 
" ًڵڵبّی ثەغڵڵضا لەًڵڵبّی صێڵڵیەکەّە ّەعگیڵڵغاّە کە –كڵڵبعی ئبكڵڵزی 

یک كبعی "ریـڵفْى"ی كبعە لەًؼّ لەّێضا ثّْە ثەغضای ًبّثّْە ئە
پبیزەسزی ؿبؿبًیەکبى ثیٌبکغاّە ّ لەؿەعصەهی ُبعّى ّ هەئوًْی 
عەثبؿڵڵڵیضا گەلێڵڵڵک هەػى ّ ثەعثڵڵڵاڵّ ثڵڵڵّْە، ثڵڵڵّْە ثە ُەّاعگەی 
ُەػاعاى صاؿزبى ّ ثەربیجەد صاؿزبًەکبًی ُەػاع ّ یەک كەّە ئیزغ 

ەکبًی كبعؿڵڵڵڵڵبػی ّ یثەغڵڵڵڵڵضا عاػاّەرەّە ثە رەّاّی پێْیـڵڵڵڵڵزی
صەگێڕًەّە کە لەّ كڵبعەصا كەؿڵذ ُەػاع ؿڵەع هەعجەکبًی ژیبى، 

كۆعگەی ریبصا ثّْە، کۆكکی جۆعاّجۆعّ گْایە ؿی ّ ؿڵی ُەػاع 
ًیبػەکڵڵبًی كبعؿڵڵبػیضا  لەگەڵهؼگەّرڵڵی ریڵڵبصا ثڵڵّْە  ئەّ ژهڵڵبعاًە 

ًڵڵبگًْجێي، ثەًڵڵضە ّەک ئەًڵڵضاػیبعێکی هیعوڵڵبعی ّ كبعؿڵڵبػ ئەّە 
جضەگبی عەكڵیض ثڵّْثە ؿڵْ گ صەعثڵبعی ُبعًّە-ّەعگیغ–ًبؿەڵوێٌن 

هیللەرڵڵبًی صّّعًّؼیڵڵک ُەرڵڵبّەکْ  كڵڵبعلوبىگی كڵڵبی فەعەًڵڵگ 
ًڵڵْێٌەعی ُەًڵڵبعصۆرە ثەغڵڵضاّ، ثەغڵڵضاف كڵڵبعی لْؿڵڵزەًزیٌیەی ثە 
ُبّثەكبًی سۆی ًەصەػاًی ّ چەًض جڵبع لەكڵکغی ئیـڵالم رڵب ثڵي 
كڵڵْعەی ئەّكڵڵبعە عۆیلڵڵزّْە، ثەاڵم ًەیزْاًیڵڵْە ثیگغێڵڵذ، ثەاڵم 

ەغڵضا ثڵضاد، ى لە كڵبًی ثلەّکبربًەصا ُی  كڵبعێک ًەیزْاًیڵْە كڵب
ّ ؿەعای پڵڕ لە کەًیڵؼّ سەؿڵبّەکبى ّ  ؿەصاى ّ ُەػاعاى کۆكک

گبعی پڕ لە كڵبًبػی ڕۆژكەّاًە هْػیک ّ ئبُەًگ ّ كەًّلیٌی ّ 
 کۆكکی سْؿغەّاًی صەؿەاڵری ؿبؿبًی صەُێٌبیەّە یبصّ سەیبڵ.



 

 

 سەلیفەی ثەغضا

ئەّ كڵڵبعە کە ثّْثڵڵّْە صیڵڵضگبّ کڵڵبثەی ئبهڵڵبلی صّّعّ ًؼیڵڵک 
كڵڵبعێک کە ثە ُەّاعگەی سەلڵڵیفە صەًبؿڵڵغا لە ُەعچڵڵْاعالّە ػەڕّ 

لێْی صاعایی ّ ؿبهبى ػێْی ریب صەثبعی ّ سەػێٌەی سەلیفە لێْاى 
ثڵڵّْ.. عاؿڵڵزی ئەّ ُەهڵڵّْ ؿڵڵبهبًەی صەثڵڵبعیە ؿڵڵەع سەلڵڵیفە ّ 

ُەًبعصەی ئبؿوبًی ثّْ صەعثبعەکەیضا لە کْێْە صەُبد؟ ئبیب سێغّ 
غصەؿڵزەکبى ثڵّْە، ّ رڵباڵًی هڵیللەرە ژێ یب لە ئبکبهی عّّربًضًەّە

کە هڵڵغص لە چڵڵْاع کڵڵغاؽ  هەًـڵڵّْعؿڵڵەفبدی ثڵڵغا گەّعەی ئەثّْ
جڵڵێگەی  هەًـڵڵّْعػیڵڵبرغی ُڵڵی  لڵڵێ ثەجڵڵی ًەهڵڵبثّْ، ثەاڵم کە 

گغرەّە کەّرە عّّربًضًەّەی ّاڵربى، کە هغصّّە سەػیٌەی سەلیفە 
صیٌبعی ریبصا ثّْە، لە ؿەعەهەعگضا ثە کڵْڕەی كەف ؿەص هلیۆى 

رەّە ئەگەع ضە ؿڵبهبًن کڵۆ کڵغصّّەّرّْە: ئەی هەُضی هي ئەّەًڵ
ًەگبد ؿْپب ّ ّاڵری رڵۆ لە ئەهڵي ّ صەؿبڵ سەعاجی ّاڵربًذ پێ 
ثە سەلیفە ُێٌضە صەؿذ ثڵاڵّ  ّى ثّْەّئبؿبیلضایە، ثەاڵم کە ُبع

ضاّە، کە هغصّّە ُێٌضە ثەػم ّ كەًّلیي ّ عاثْاعصًی ئەًجبه ثّْە
سەػیٌەکەی رەًِب ًّْؿەصهلیْى صعُەهی ریڵبصا هڵبثّْەّە. ئْهیڵض 
ثە عەصالەد ّ چبکـڵڵڵڵڵڵبػی لە صڵڵڵڵڵڵڵی ئێغاًیەکبًڵڵڵڵڵڵضا صعایە صەم 
عەكەثبّە، ئەّەیبى لەؿەع صەعکغص صەؿەاڵری عەثبؿڵی عەصالەد ّ 

گەالى ثێبعێؼێذ، ُڵی  جیبّاػیەکڵبًی ًەصەصی ُەهڵبى ثگڵغەّ  یهبف
ثەعصەّام ثڵڵّْ، لە ج ّ ُیلڵڵبهی ئەهەّی ثەعصەی ػەهڵڵبًی دەجڵڵب

ثْسبعاصا عاپەڕیٌڵی  كڵغیک کڵْڕی كڵێز هِڵضیگ صەؿڵزی پێکڵغص، 



 

ئەّػارە صەیڵڵڵْد: ئڵڵڵێوە ئەم ُەهڵڵڵّْ لْعثبًیبًەهڵڵڵبى صاّ ثەًڵڵڵی 
ئْهەیەهبى الثغص، رب سبًەصاًی پەیبهجەع جیگەیبى ثگغًەّە، کەچی 
ئڵڵبف ُەهڵڵبى ئبكڵڵە، سەّاعج لێڵڵغە لەّ  یڵڵبسی صەثڵڵّْى، یڵڵبى 

هڵغ ثڵبلوعغّ  ّ األٌی "یْؿف ئەلجیغم" کە لەؿەع ثٌەهڵبی  عاپەڕی
الٌِی عي الوٌکغگ صەجْاڵیەّە، ًْێٌەعاى ّ ّالیەکبى لە ػهڵبًی ػۆع 

رغیبى ًەصەػاًی، صەّڵەهەًض  رباڵى ػیبرغ ػهبًێکی ّپبّەّ ػەّد ّ چ
بًی سەلیفەی ثەغضاّە چبّؿبغّ ثبػعگبًی ّاڵربًی ُەهیلە لەالیەى 

چەپڵڵبّ صەکڵڵغاى، ُەػاعاى ّ هلیًْەُڵڵب سەڵکڵڵی صەڤەعەکڵڵبًی رڵڵباڵى 
صەکڵڵغاى، رڵڵب كڵڵەّێک سەلڵڵیفە لەکڵڵبری هەؿڵڵزیضا ُەػاعاى صعُەم 

صەکڵڵغا لە  یصەهڵڵثجەسلڵڵێزە گڵڵۆعاًی ثێژێڵڵک ثڵڵب كڵڵبعیغێک پڵڵڕ 
گەُّەعّ هْجەُّەعاد، گْایە ّەػیڵغ ّ صەؿڵذ عۆیلڵزْاًی كڵبعی 

ەکڵڵی ّ ثٌەهڵڵبڵەی ؿڵڵەُل، ئەّاًڵڵیق ثەغڵڵضا ّەک ثٌەهڵڵبڵەی ثەعه
 ُەهبى رەسلبى ّ پەسلبًیبى کغصّّە.

 

 صەّڵەری عەثبؿی

لە دەلیمەرڵڵڵضا صەّڵەرڵڵڵی عەثبؿڵڵڵی لەؿڵڵڵەع ثٌەهڵڵڵبی غەصع ّ 
سیبًەد ثًْیبص ًغاّە، ئەّ صەؿەاڵرە ثەسڵْێي ّ رەلەلڵالی هەّالڵی 
ّ سْعاؿڵڵڵبًیەکبى ُبرەکڵڵڵبیەّە، کەچڵڵڵی كولڵڵڵێغەکەیبى ُەهڵڵڵبى 

ّەّ صژ ثە ئێغاًڵڵی ثەکبعیڵڵبى ثڵڵغصّّە، كولڵڵێغی ثەًڵڵی ئڵڵْهەیە ثڵڵْ
هْؿلیوی سْعاؿبًی، ثەعهەکیەکڵبًیق ّؿەلوەی سەالز، ئەثّْئەثْ



 

 

 ُەعّاّ ثٌەهبڵەی "ؿەُل"یق ُەع ثەّ ئبگغە ؿْربّى..

ثڕێڵڵک لە هێژًّّّْؿڵڵبًی عڵڵبعەة ئەّ غەصعاًە ثە عەّا لەلەڵەم 
صەؿەاڵری عەثبؿی صەهێڵک صەصەى ّ صەڵیي: ئەگەع ّایبى ًەکغصثب 

 .ًبّ صەثغاثّْ لە

 

 ثەعهەکیەکبى

لەثٌەچەکضا ثەعهەکیەکبى سەڵکی صەڤەعی "ثەلز" ثًّْەّە ثڵبّ 
عی ثزشبًەی ثْصائی ئەّ ّاڵرە ثڵًّْە عكزکبثبپیغیبى ؿەعپە ؿەعپە

ّ رەّاّی ػەّی ّ ػاعی ئەّ پەعؿڵڵزگبًە لەژێڵڵغ چڵڵبّصێغی ئەّاًڵڵضا 
ّ ػەّی ەی ئیـالهیبى لەثْز کغصّّە ئئبییٌصەؿْڕا، ُەربّەکْ کە 

"ًەّثەُڵبع" ثە ّ ػاعاًەیبى ُەع ثە صەؿزەّە هبّەرەّە، پەعؿزگبی 
گەّعەرڵڵغیي پەعؿڵڵزگبی ئەّ صەڤەعاًە صەژهێڵڵغصعا، ثەاڵم ثڕێڵڵک ثە 
ُەڵە ّەک ئڵڵبگغصاًی ػەعصەكڵڵزیەکبى لەلەڵەهیڵڵبى صاّە.. صّّثڵڵبعە 
ثەعهەکیەکبى لەؿەصەی یەکەهی کۆچەعیضا ئیـالهیبى ُێٌڵبّەّ رڵب 

سْلەفبی ئەّهەّیضا پزەّ ثڵّْە، صّای  لەگەڵ عاصەیەک پەیْەًضیبى
لەًبّچًْی ئەهەّی  سبلڵضی کڵْڕی ثەعهەکگ کە یەکێڵک ثڵّْە لە 
صەهڕاؿبًی ػەهبًی سۆی ثّْە ثە هْعیضی ئەثْعەثبؿڵی ؿڵەفبح ّ 
کغاّەرە ّەػیغ ّ لە ؿڵەعصەهی سەالفەرڵی ئەثڵْ جەعفەعیلڵضا ُەع 

بّەًی ثە ّەػیغی هڵبّەرەّەّ کْڕەکڵبًی لە صەعثڵبعی عەثبؿڵیضا سڵ



 

جڵڵێگەّ پڵڵێگەی سۆیڵڵبى ثڵڵًّْە، "یەدیڵڵبی کڵڵْڕی سبلڵڵض" کە ّەک 
لەلەی ُبعًّەعەكڵڵڵڵیض صەًبؿڵڵڵڵغا ّ ّعصە ّعصە ػۆعثەی کبعەکڵڵڵڵبى 
لەالیەى یەدیبّە ُەڵضەؿْڕا، فەػز ّ جەعفەعی کْڕاًی یەدیڵب لە 
صەعثڵڵبعی سەلڵڵیفەصا ُەهەکڵڵبعەّ سڵڵبّەًی صەؿڵڵەاڵد ثڵڵًّْە، ئەّ 

ێغصعاى ّە ئەّ صەؿەاڵرە لْصعەد ّ جێگەّ پێگەیە ثە ُی  ًەصەژه
ثّْثڵڵڵّْە ُڵڵڵۆی كڵڵڵبکبهی ّ دەؿڵڵڵبصەری رەّاّی صەعثبعیەکڵڵڵبى ّ 

گبعێڵڵک ُڵڵبرە پێلڵڵەّە، ثڵڵّْثە ڕۆژّعصە ّعصە صەّعّثەعی سەلڵڵیفە 
ُۆی ًەگڵجەد ّ هڵبڵ ّێغاًڵی ثٌەهڵبڵەی ثەعهەککیەکڵبى، لەؿڵبڵی 

کڵڵۆچی، ثە فەعهڵڵبًی ُبعًّەعەكڵڵیض، جەعفەعیڵڵبى کْكڵڵذ ّ  165
ٌضاًەّە، ئەّی صاعاییبى ُەثڵّْە رەّاّی فەػز ّ یەدیبف سغاًە ػی

صەؿزی ثەؿەعصاگیغاّە، چەپبّ کغاّە، ئەّ لەًبّثغصًەی ثٌەهڵبڵەی 
ثەعهەکیە لەؿەعربؿەعی ّاڵرڵبًی ئیـڵالهضا صەًگڵی سڵۆی صایەّەّ 
گەلێڵڵک صاؿڵڵزبًی جۆعاّجۆعیڵڵبى لڵڵی ؿڵڵبػاًضّّە، لە صاؿڵڵزبًەکبًی 
  ُەػاع ّ یەک كڵڵڵەّەگصا عّسـڵڵڵبعّ کڵڵڵبعّ کڵڵڵغصەّەی جەعڵڵڵفەعی
ثەعهەکی سڵۆی ّەصەعسـڵزّْە، جەعڵفەع ّەک هەؿڵغّعی جەالص، 

هەری ّى ثڵڵّْە.. ّە یەکێڵڵک لە رڵڵۆُەًگڵڵبّی ُڵڵبعُّبُّەهیلڵڵە 
ثە صّّعە، ثەعاهڵڵڵیکە، ػەعصەكڵڵڵزی ثًّْیڵڵڵبًە، ئەّە لە عاؿڵڵڵزیەّە 

ی ثڵڵًّْە، ثەاڵم صّژهٌەکبًیڵڵبى لە صعۆ ّ عاؿڵڵزە ثبپیغاًیڵڵبى ثڵڵْصای
اڵد ّ صەّڵەهەًڵضی صەلەؿە ّ ثْسزبى صعێغیڵبى ًەکڵغصّّە، صەؿڵە

ئەّ ثٌەهڵڵبڵەیە چڵڵبّی صّژهٌەکبًیڵڵبًی کڵڵْیغ کغصثڵڵّْ، ُەرڵڵبّەکْ 
پڵڵْلی پێْیـڵڵذ ثڵڵْایە، صەثڵڵْا لە عێڵڵگەی ّ سەلڵڵیفە ئەگەع پڵڵبعە 



 

 

ئەّاًەّە پێی ثضعاثبیە.. ئەّ صەؿەاڵرە ّعصە ّعصە لە صڵی سەلڵیفە 
ەًضًضا ثڵڵڵّْە.. "ئیجٌْلشەلڵڵڵضّى" لە پەعەؿڵڵڵ ڕۆژثە  ڕۆژُبعًّڵڵڵضا 

ًّی ثٌەهڵڵڵبڵەی ثەعهەکڵڵڵی ْچلەًڵڵڵبّؿڵڵڵەعەکی  ێڵڵڵذ: ُْکڵڵڵبعیصەڵ
لەّەصایە کە رەّاّی کبعّثڵڵڵبعی هەهڵڵڵلەکەد لە عیڵڵڵگەی ئەّاًەّە 

رغ لـڵەی ًەصەعۆیلڵذ.. ثەّەّە عاػی ًەثڵّْى  صەؿْڕاّ کەؿڵێکی
پێلٌیبعی ئەّەیبى کغص لەًبّکبثەیضا ئبگغصاًیک ثـبػێٌي  ثێگْهبى 

عڵبعەثە، رڵب ئەهە صعۆ ّ صەلەؿەی هێژًّّّْؿڵە صەهڵبع گغژەکڵبًی 
 –ەهڵڵڵبڵەی ثەعهەکیەکڵڵڵبى ثڵڵڵکەى پبؿڵڵڵبّی کْكڵڵڵزي ّ رڵڵڵباڵًی ثٌ

 گّەعگێڕ

 

 ەکبىیرباڵى ّ لەًبّ ثغصًی ثەعهەکی

یەکڵڵڵڵڵبى، هێژًّّّْؿڵڵڵڵڵبى ّ صاؿڵڵڵڵڵزبًی لەًڵڵڵڵڵبّثغصًی ثەعهەکی
ەلڵیمەد ڕاػ ّ ًیڵبػی صّّع لە ٌُّْؿبى رێکەڵی ئەفـبًە ّ صاؿزبً
ّ ؿڵەعەکی  ە یەکێک لەُۆ گەّعەیە، ثەاڵم لەّەصا گْهبى ًیّّکغص

ئەّ ثٌەهڵبڵە  یعەكجگیغیەی صەّڵەهەًضیی ّ صاعایڵ ّ ئەّ کْكزبعە
جاڵّی ی رێکڵغصّّە، لەالیەکڵی رڵغەّە صەؿڵزرەهڵبدثّْە ّ سەلیفە 

ثڵّْە ُڵۆی دەؿڵبصەری سڵْصی  ،ثەسلەًضەگی ئەّ ثٌەهبڵەیە ثّْ
سەلیفە ّ پەیْەؿڵزەف صّژهٌبیەریڵبى لە ثٌضەؿڵزی سەلیفەیڵضا صژ 

گڵْێی سەلڵیفەصا، ُەرڵبّەکْ ػّثێڵضەی  ضەشْێٌثەّ ثٌەهبڵەیە صەیبً
ژًڵڵی سەلڵڵیفەف یەکێڵڵک ثڵڵّْە لەّاًە، "ئیجٌْلئەؿڵڵیغ" صەڵیڵڵذ: 



 

ى صعُەهڵڵی رێ ڵڵّْ "جەعڵڵفەع کۆكڵڵکێکی صعّؿڵڵزکغص ثیـڵڵذ هلیڵڵْ
ّەیڵڵڵبى گەیبًڵڵڵضە سەلڵڵڵیفە ئەگەع رەًِڵڵڵب صّژهٌڵڵڵبًی جەعڵڵڵفەع ئە

اًەی صەثڵێ ڕۆژژیڵبًی  كکەکەی ئەّەًضەی رێ چّْثیڵذ، صاسڵۆکۆ
 چی ثیذ؟

ی عەثبؿڵی ّرڵْیەری: عەثڵضّڵاڵکڵْڕی عەلڵی کڵْڕی ئیـذبلی 
هٌڵڵضا صّّا، ّرڵڵن  لەگەڵێڵڵک سەلڵڵیفە صەعثڵڵبعەی ثەعهەکیەکڵڵبى ڕۆژ"

ی ثەّاًە صەثەی ئەّاًە هئەی ئەهیغی هْئوٌیي لەّەی صەچێ كبکب
صەؿڵڵڵڵڵزکغصی سڵڵڵڵڵۆري ّ رڵڵڵڵڵۆ ئەّاًەد صعّؿڵڵڵڵڵزکغصّّە، ئەّاًە 
پیبّهڵڵڵبلْاڵًی سڵڵڵۆري ّ ُەعچیڵڵڵذ ثڵڵڵۆی صەرڵڵڵْاًی صەع دەلیڵڵڵبى 

.." سەلڵیفە ًەعۆیلڵزە ژیڵغ ّرەکڵبًن ئەّە ّەصەعصەکەّێڵذ، ثیکەی
سەلیفە لەهێژصا چبّی ثڵڕیجێزە ؿڵبهبى ّ صاعایڵی ئەّ ثٌەهڵبڵەیە ّ 

لەاڵچڵڵڵۆ کغصًیڵڵڵبى، صەؿڵڵڵذ ثەؿڵڵڵەع هڵڵڵبڵ ّ رەًِڵڵڵب هەثەؿڵڵڵذ لە 
رڵڵغ صەیکێلڵڵٌە الی صاؿڵڵزبًێکی  هْڵکەکەیڵڵبى ثڵڵّْەّ ثەؽ.. ثڕێکی
گْایە سەلیفە  سْكکی ُبعًّضا، عیلمی ًیْاى جەعفەعّ عەثبؿەی

ە ى، ُەعصّّکیڵبى لّْیـڵزْبؿە ّ جەعڵفەعی ُەعصّّ ػۆع سۆكعەث
بى کڵڵڵغصّّە، ثڵڵڵۆ ئەّەی كڵڵڵەععیەد یًڵڵڵضا ثەكڵڵڵضاعیُّبعّ ثەػهڵڵڵی

ی لە جەعڵفەع هڵبعەثڕیْە، ثە عەثبؿەثێبعێؼێذ لەعّّی كەععەّە، 
جٌـڵڵییبى پڵڵێکەّە ًەثێڵڵذ ەکی یهەعجێڵڵک ُڵڵی  جڵڵۆعە پەیْەًڵڵضی

سەلیفە ثەُێؼرغ ثّْە، سەلیفە  هەیلی ًبّ پێشەفیبى لە هەعجەکەی
ّارە ًبّ ثەغضاّەّ لەّ رێکەاڵّیە کْڕێکیڵبى ثڵّْە ّ ًبعصّّیڵبًە صەڕ

رغیڵڵبى ثڵڵّْە، گڵڵْایە  ثڵڵۆ كڵڵبعی هەکڵڵکە، ثەصّای ئەّەصا کْڕێکی



 

 

ەرە ّعاػەی گەیبًڵڵضّ یەکێڵڵک لە کڵڵْێلە کەًیؼەکڵڵبًی عەثبؿڵڵە ئەّ
 سەلیفە، ّەکبرێک سەلیفە عۆیلزّْە ثۆ دەج، ُەعصّّ هٌڵضاڵەکەی
کْكڵڵڵڵزّْە ّ کە گەڕاّەرەّە ثەعهەکیڵڵڵڵبًی لەاڵچڵڵڵڵۆ کڵڵڵڵغصّّە.. 

عّّەّە صەڵێذ: "ئەّ صاؿزبًە ُی ڵی ثەؿڵەع ى" لەم ّ"ئیجٌْلشەلضّ
یبى کڵغصّّە.." عەثبؿڵەی ٌّْؿەکبى صعّؿزّ صاؿزبً ەیُی ەّە ًی
ی کغصّّە ّە ُەعؿڵێ هێڵغصەکەی لەپڵێق ّجبعاى كْ ًبّثغاّ ؿێ

ّّەّە ّرڵڵڵّْیەری: سۆیڵڵڵضا هڵڵڵغصّى.. ئەثًْەّاؿڵڵڵی كڵڵڵبعیغ، لەّ ع
یە، عەثبؿڵەی پڵْعی لڵێ "ئەهیٌی سەلیفەی علی لە ُەعکەؿی ثْا

 هبعە صەکغص.

 

 ًەکەی ػّثیضەّهەیوْ

رە ّالڵڵی، ؿڵڵێ ًّْێکی کڵڵغصّّەًّەعەكڵڵیض هەیوڵڵّصەڵڵڵێي ُبع
ە لە ثەعاًجەعیڵضا عاّەؿڵزبثّْى، سؼهەرکبع ُەهیلە صەؿڵذ ثەؿڵیٌ

ّ ثەعگی ئبّعیلڵڵڵویبى لەثەع کڵڵڵغصّّە، گڵڵڵْایە ئەكولڵڵڵێغ ّ جلڵڵڵْ
ًّە چەًض ک ڵی ثەژى کڵغصّّە، ئەّ هەیوڵًْە ُڵی ػّثیڵضەی ْهەیو

ژًی سەلیفە ثّْە، ئەهیغە ثەغیغەرەکبى لەّ کبعە یەکجڵبع صڵگڵغاى 
لەّاًە ثەًڵڵڵبّی، یەػیڵڵڵضی کڵڵڵْڕی هەػیڵڵڵضی ثڵڵڵّْ ثڵڵڵّْى، یەکێڵڵڵک 

كڵەیجبًی" ثڵڵّْە هەیوڵڵًْی ًڵڵبّثغاّ صەکْژێڵڵذ ّ كڵڵبعیغاى ثەیڵڵذ ّ 
 ُەڵضاّە...ًەصا ّثبلۆعەی ػۆعیبى ثەّ هەیوْ



 

 ەکبىیەکبى ّ عەلەّییثەعهەکی

ئەهیغەکڵڵبًی عەثبؿڵڵی کە ّالیەرێکیڵڵبى پڵڵێ صەؿڵڵێیغصعا ػۆعّ 
ػّڵویڵڵبى صەگەیلڵڵزە ئبؿڵڵوبى هڵڵبڵ ّ دڵڵبلی سەڵکیڵڵبى ثەُڵڵی سڵڵۆ 
صەػاًڵڵی، سەڵکڵڵی صەڤەعی صەیڵڵلەم، صژ ثە ػّڵوڵڵی ّالڵڵی سەلڵڵیفە 

یبى کڵغصە پێلڵەّای سۆیڵبى ّ ئڵباڵی ی دەؿڵەًیعەثضّڵاڵیەدیبی 
یڵضا کڵْژعا عػکڵغصەّە، ئەگەعچڵی صّّثڵغای لەّ عێگەیەەكۆعكیبى ث

ثّْى  هذەهەص ًەفـی ػەکیە ّ ئیجڵغاُین لەریڵلگ، یەدیڵب رغؿڵبّ 
عۆیلڵڵذ ثڵڵۆ رەثەعؿڵڵزبى، ثەاڵم ُەع سەڵڵڵکەکە صەؿڵڵذ ثەعصاعی 
ًەثڵڵّْى لە صەّعی کۆثڵڵًّْەّە، سەلڵڵیفە، فەػلڵڵی کڵڵْڕی یەدیڵڵبی 

ّ سەری  ًبعصە ثەعاًجەعی، یەدیب، ئەهبى ًبهەی ّیـذ ّ ثەصەؿذ
سْصی سەلڵیفە، ًڵبهەی ئەهڵبًی ثڵۆ ًّْؿڵی، ّە یەدیڵب ُڵبد ثڵۆ 
ثەغڵڵڵضاّ، ؿڵڵڵەعەرب سەلڵڵڵیفە عێڵڵڵؼی لێگڵڵڵغد ّ لەصّاییڵڵڵضا سـڵڵڵزیە 

دەلڵڵیمەرە، صا. ئەّی  ػیٌڵڵضاًەّە ّ ؿڵڵەعئەًجبم فەعهڵڵبًی کْكڵڵزٌی
ثڕێک لە صاعایی ثەعهەکیبى لەعّّی ػّڵن ّ ػۆعەّە کۆ کغاثڵّْەّە، 

ەکڵڵڵی صەکڵڵڵغێزە ّالڵڵڵی ثەعهکبرێڵڵڵک هذڵڵڵوەصی کڵڵڵْڕی یەدیڵڵڵبی 
رەثەعؿزبى، ثەػۆع هْڵکی صەُبلبًەکبًیبى ثە ًغسێکی کەم صەکڕی 

کڵڵْڕّ کڵڵ ە جْاًکیلەیەکیڵڵبى ثڵڵضیجب،  کڵڵْ ّ صاگیغصەکڵڵغص، لە ُەع
 صەثْا ثەصەؿزیبى ثِێٌبثب...

 

 



 

 

 عەلی کْڕی عیـب

ثێگْهبى سْصی سەلیفە ئبگبصاعی رەّاّی ئەّ ػّڵڵن ّ ػۆعاًەّە 
ًیڵڵغصعاّە ثڵڵۆ ثەغڵڵضا، فەػلڵڵی کڵڵْعی ّەّ ثەكڵڵی سەلڵڵیفەف ْثڵڵُە

 یەدیبی ثەعهەکی، ّالی سْعاؿبى ثڵّْە، سەلڵیفە لەؿڵەع کڵبع الی
ّ عەلی کْڕی عیـبی هبُبى، صەکبرە ّالی سْعاؿبى.. عەلی  صەثب

ّ ػیٌڵڵضاى ّ ئەكڵڵکەًجە کەّرە عّّربًڵڵضًەّەی  ثەػەثڵڵغی كولڵڵیغ
سەڵکڵڵی، سەڵڵڵکەکە کەّرڵڵٌە كڵڵکبیەد، ثەاڵم سەلڵڵیفە ؿڵڵْێٌضی 

کەؿڵێک ؿڵکباڵ لە عەلڵی ثکڵبد صەیٌێڵغهە ثەعصەؿڵزی سْاعص ُەع 
، ڕّّثڵبعسْصی عەلی. عەلی ثّْثە سْاًضگبعی سْعاؿبى ّ ئەّصیْ 

گْعگبى، عەی، ججبز، رەثەعؿڵزبى، کغهڵبى، ؿڵْپبُبى، سڵْاعەػم، 
 ًیوغّػ ّ ؿیـزبى.

عەلڵڵڵی، ئڵڵڵبگغی لەؿڵڵڵەع پلڵڵڵزی سەڵکڵڵڵی صەکڵڵڵغصەّە، کەّرە 
سەلڵیفە گەیلڵزە ی کۆکغصًەّەی صیبعی ثڵۆ سەلڵیفە، ػەّاعی صیڵبع

ػۆع ثەّ صیبعییڵڵڵبًە كڵڵڵبصهبى ثڵڵڵّْ، ثەعی ثەغڵڵڵضاّ، سەلڵڵڵیفە صەّعّ
یڵڵبعصعا سەڵکڵڵی ثەغڵڵضا ثێڵڵٌە كڵڵەلبم، رەهبكڵڵبی ئەّ صیبعیڵڵبًە ثڕ

رڵڵڵڵْعک، ُەعیەکە لەّاًە ثڵڵڵڵْس ەیەک  ثڵڵڵڵکەى.. ُەػاع کڵڵڵڵْێلەی
عیلن ثەصەؿزەّە ثّْ، ُەػاع کْێلەکەًیؼی جڵْاًکیلە ّ ًڵبػصاع ُەّ

ثەػێڵڵڕ چٌغاّیڵڵبى لەثەعصاثڵڵّْە، ؿڵڵەص  ُەعیەکە لەّاًە کغاؿڵڵێکی
غْالهی ُیٌضی، ؿەص کەًیؼی ُیٌضی، پێڵٌو ًیڵغە فیڵل، صّّؿڵەص 
ئەؿێی عەؿەى، ثیـذ كبُیي، ثیـذ ُەڵۆی عاّ، ُەػاع دْكزغ، 



 

ؿڵەص ُەػاع پڵبعچەی صّّؿەص ػیي ّ ثەعگی ثەؿبربى چٌغاّ، پێٌو 
ؿڵەص ُەػاع صاًەهڵغّاعی، صّّؿڵەص صاًە چیٌڵی لیوەرڵی،  ثلْع، ؿێ

ُەػاع پبعچەی چیٌی جۆعاّجۆع، صّّؿڵەص هڵبفْعی چٌڵغاّ، .. صّّ
ئەّ صیبعیبًە گەیلزٌە ثەعچبّی سەلڵیفە، ًەلبعەسڵبًەی سەلڵیفە ّ 
صُڵڵڵۆڵ ژەًەکڵڵڵبًی کەّرڵڵڵٌە ؿڵڵڵەاڵّاد ّ ثەػم ّ ثڵڵڵبلۆعە ّرڵڵڵي، 

 ُبعًّەعەكیض، عّّی کغصە یەدیبی ثەعهەکی ّری:

"لە ؿڵڵەعصەهی ّالڵڵیگەعی کْعەکەرڵڵضا ئەهڵڵبًە لەکڵڵْ  ثڵڵّْى؟ 
یب لە ّەاڵهڵی سەلڵیفەصا ّرڵی: "ئەّاًە الهڵبڵی سبّەًەکبًیبًڵضا یەد

رغ رغف کڵغص..  ثّْى" ..ئەّ ّەاڵهە عەلە، عّّی سەلیفەی ُێٌضەی
سۆ ُەع ئەّ "عەلی"یە ًەثّْ کە چەپبّی سەڵکی کغصثّْە پیلە، 
رڵڵب سەػیڵڵٌەی سەلڵڵیفە پڵڵڕ ثیڵڵذ.. سەلڵڵیفە ثەّەّە عاًەصەّەؿڵڵزب 

ەیە صاگیڵڵڵغی صەکڵڵڵغص ّ جبعەّثڵڵڵبع ُەعچڵڵڵی صاعایڵڵڵی ّالیەکڵڵڵبى ُ
 ثغیکیبًیلی صەکْكذ..

 

 دەهؼەی کْڕی ئبػەعەک

کڵڵڵغص، ثەّ ػّڵڵڵڵن ّ ػۆعە عاپەڕیٌڵڵڵی صەؿڵڵڵذ پێکە دەهڵڵڵؼە صژ 
ّ صالّەعی   وڵڵڵڵالىهلّ كڵڵڵڵەڕّ  ّهڵڵڵڵبى ُڵڵڵڵبرٌە صەًگڵڵڵڵیەّەْهەػل

كۆعكگێڕاى ثڕێک ؿەعچبّە ثبؿی لێضەکەى، گڵْایە ئەّ دەهڵؼەیە 
لەًەّەی  ػّیي رەُوبؿْةگ ثّْە، ُەربّەکْ ثڕێک لە سەّاعجڵیق 



 

 

ە سەلڵیفە یُبّكولێغ ثًّْە ثیغّڕای سەّاعج ّاثڵّْە کە هەعج ًیڵ
ەیلڵڵی ثێڵڵذ، لەؿڵڵەعصەهی ُەع صەثڵڵێ لە عەگەػی عڵڵبعەة یڵڵبى لْڕ

 ڕۆژپێکغصّّە ّ ضا كۆعف صەؿزی عەلی کْڕی عیـبصا لە ؿیـزبً
سەڵکی ًبڕاػی لێ گلێغثّْەرەّە كەڕی سْێٌبّی لەًێْاًڵضا  ڕۆژثە 

عّّیضاّە، كبعەکبى ػۆع جبع صەؿذ ثەصەؿذ کڵغاّى، ثڵێ هەثڵبصاّ 
 ثێ عەدوبًە الیەًگغاًی یەکزغیبى کْكزّْە.

ّ کْڕەکڵبًی  ئەّی ّالی سْعاؿبى صەیکغص عەلی کڵْڕی عیـڵب 
هبثّْیەّە. ثە ًبچبعی ًبهەی ثڵۆ سەلڵیفە سەڵکی رەًِب ؿەعی ثۆ 

ًّْؿی، سەلیفە ثەًبچبعی سۆی گەیبًضە سْعاؿڵبى، عەلڵی کڵْڕی 
عیـڵڵبی لە ّالێزڵڵی سْعاؿڵڵبى الثڵڵغص، ًڵڵبهەی ئەهڵڵبًی ثڵڵۆ دەهڵڵؼە 
ًّْؿڵڵی، ثەاڵم دەهڵڵؼە لە ّەاڵهڵڵی سەلڵڵیفەصا ئەًڵڵضاػە ًڵڵبڕەػایی 

ریبیڵڵڵضا  ەکڵڵڵبًی سْعاؿڵڵڵبى ّیسەڵکڵڵڵی ّەصەعسـڵڵڵذ صژ ثە ّالی
ە، رەًِب صژ ثە ػّڵڵن ّ یک ّ صاعایی ًی: هي چبّم لە هْڵّرّْیەری
 رباڵى صەؿزوبى صاّەرە چەک..فغاّاى ّ ػۆعی 

 

 لە صەعّ صەعّاػەی سەلیفەصا

ثە ُی  جۆعێک عاثّْعصّی پڕ لە  ئێغاىصەُبلبًەکبى، ًبّصاعاًی 
كڵڵبًبػی ّاڵرەکەیڵڵبى لەثیڵڵغ ًەکغصثڵڵّْ، ثەاڵم لەثەع ئبعەػّکبًیڵڵبى 
ُەػاعاى ُبّاڵری سۆیبى کڵغصّەرە لْعثڵبًی كڵەڕی ًێڵْاى صّّثڵغا، 



 

ثە ُەز ػاًیڵْە لەّ كڵەڕەیضا ثەكڵضاعیبى یڵبى "ئەهیي ّ هەئوڵْى" 
 ثە ئبهبًجەکبًیبى ثگەىکغصّّە، رب 

 ثٌەهبڵەی ؿەُل

ٌەیي، ُەؿڵڵزی یڵڵئەهڵڵیي ثەصەؿڵڵزی رڵڵبُیغی ػّلیەه کْكڵڵزٌی
ثباڵصەؿڵڵزی عڵڵبعەة لەثڵڵبع ثڵڵغص، صەؿڵڵەاڵری ؿڵڵەُل ّ ثڵڵغاکەی لە 
صەعثبعی هەئوًْضا گەیلزٌە پلە ّ پبیەی ثەعػ ّ ثڵٌض، عبعەة ئەّ 

اًڵڵی ّ ًەیڵڵضەرْاًی ثە چڵڵبّاًی ػصەؿڵڵەاڵرەی ثە دەلڵڵی سڵڵۆی صە
ە پڵیالى ثجیٌێذ، هەّالی ُەهەکبعەی ّاڵد ثێذ صیـبًەّە کەّرٌەّ

ی ػەعصەكڵزی ْ  هْؿڵڵوبًّ صعۆّ صەلەؿە کە چڵۆى کڵبثغایەکی ًڵ
ّى، رڵڵبُیغی ْفەعهڵڵبًڕەّای ّاڵد ثێڵڵذ، لەؿڵڵەع صاّای فەػز هەئوڵڵ

کْڕی دْؿڵەیي فڵبرذی ثەغڵضا ثکڵْژی ئەهیٌڵی ثڵغای سەلڵیفە کە 
ّ صای ثە  دەؿڵەى  لیی ؿەًضەّە هەئوّْىغاق ثۆ ێفەعهبًڕەّای ئ

ػۆعرڵغ، لە ی یثە ُڵۆی ئڵبڵۆػ ەی ثّْیکْڕی ؿەُلگ ئەّ گۆڕاًکبعی
هەئوڵڵڵًّْی ثەالّە کە فەػز ثاڵّکڵڵڵغایەّە ثەغڵڵڵضاصا ثڵڵڵّْثە صەًگڵڵڵۆ 

ەکبًی ًڵبّ ثەغڵضا ػۆعرڵغ یجەؿەعی کغصّّە، عەثبؿڵیسـزّْە صەؿز
ەكڵڵەیْع ثڵڵّْى، رغؿڵڵی سغۆكڵڵبًض، ثٌەهڵڵبڵەی ؿڵڵەُل پەیڵڵڕەّی ر

ە سْصی ؿەُل ثیـڵزغاّە: ل یەکبًەّە،ی عەثبؿیػۆعرغی سـزە صڵ
هْؿڵلین ئەًجڵبم ّػۆعرڵغ لە ئەثْ ّصا ثضاد گەلێڵکئەگەع رەهەى هە

 .صەصەم



 

 

 گلزگیغكۆعكی 

 هڵڵڵبًڕەّایی دەؿڵڵەى ًڵڵڵیگەعاى ثڵڵڵّْى،سەڵکڵڵی ئێڵڵڵغاق لە فەع
ضەؿڵڵڵڵەاڵریضا ئەّەًڵڵڵڵضە لە کڵڵڵڵؼی ّ ثێ صەؿڵڵڵڵەاڵری عڵڵڵڵبعەة لەد

ًەثیٌغاثّْ، صەڵڵیي: عڵبعەثێکی سەڵکڵی كڵبم ثە سەلڵیفە صەڵێڵذ: 
ا ؿڵڵەیغی ئڵڵێوەف ئەی ئەهیڵڵغ چڵڵۆى صەًڵڵْاعێزە ئێغاًیەکبًڵڵضا ُەعّ

ثڵڵکەى.. فەػز ثە عەگەػ لە ثٌەهڵڵبلەی سْؿڵڵغەّاى ثڵڵّْ، ئەّەف 
اًە كڵڵۆعف ڕۆژػۆعرڵڵغ ًیگەعاًڵڵی صعّؿڵڵذ کغصثڵڵّْ، لە ثەغضایڵڵضا 

ثەّەی ئەصەػاًڵڵڵی، ئیوڵڵڵبعەری دەؿڵڵڵەًیبى  هەئوڵڵڵّْىصەثیٌڵڵڵغا، 
 صەثێؼاًضّ فەػز ثۆی صاصەپۆكی:

 

 گەڕاًەّە ثۆ ثەغضا

ّكیبع ثّْەّە ُەؿزی ثە هەرغؿڵی کڵغص،  هەئوّْىؿەعئەًجبم 
ثەربیجەد صّای ئەّەی عەلڵی عەػای ّەلڵی عەُڵضی پێڵی عاگەیبًڵض 
ئەگەع فغیڵڵبی سڵڵۆد ًەکەّی کڵڵبع لە کڵڵبع رڵڵغاػاّە ّ ّەػیڵڵغەکەد 
فەػلی ػّلغەئبؿڵەریي ئەّەی عاؿڵزیە لە رڵۆی كڵبعصۆرەّەّ... کە 

ْێٌب ًڵْلن کڵغصّّە، چۆى دەؿەًی ثغای ؿەعربؿەعی ئێغالی لە س
ۆعی ًەکێلبّە، فەػلڵی ّەػیڵغ لە گەعهڵبّی كڵبعی "ؿڵەعسؾ"صا ػ

صاى ثەّەصا صەًڵڵڵڵێي کە فەعهڵڵڵڵبًی صصەکْژعێڵڵڵڵذ ّ ثکْژەکڵڵڵڵبًی 
ی عەػای ثەجڵڵڵێ کڵڵڵغصّّەّ، ثەصّای ئەّەصا عەلڵڵڵ یڵڵڵبى جێهەئوًّْ



 

لێڵڵک رغێڵڵی ژەُڵڵغاّی صەکْژعێڵڵذ، ّەلیعەُڵڵضی سەلڵڵیفەف ثە ثۆ
 هەئوڵّْى.. دەؿەًی ثغای ؿەُل كڵێذ صەثڵێ ّ ػًجیڵغی صەکەى

کۆكڵڵب صّّثڵڵبعە صڵڵڵی عڵڵبعەثە رۆعاّەکڵڵبى ثەصەؿڵڵذ ثِێٌێڵڵزەّە، 
 صّّثڵبعە رڵبُیغی کڵْڕی هەئوڵّْىسْعاؿبى ًیْە ئبػاص ثڵّْ ثڵّْ، 

صەؿڵڵزەّە رڵڵْاًی صەؿڵڵەاڵد ثەدْؿڵڵەیٌی ثڵڵۆ سْعاؿڵڵبى ًڵڵبعصەّە، 
ی جْهعەیضا ًبّی سەلڵیفەی ثەالّە ًڵبّ ڕۆژلە صّاییضا  لە ثگغێذ، 

ّ لەًڵڵبّ  ػۆعی ًەکێلڵڵبم اڵثڵڵبًگی ؿڵڵەعثەسۆیی ثەعػکڵڵغصەّە، ثە
هڵڵڵغص، ثەاڵم سەلڵڵڵیفە ًبچڵڵڵبع ثڵڵڵّْ کْڕەکڵڵڵبًی رڵڵڵبُغ لە  گەصاجڵڵڵێ

بى یڵڵەکڵڵبى رْاًییێڵڵزەّە، صّای صّّ ؿڵڵەصە ئێغاًیسْعاؿڵڵبًضا ثِێڵ
 .صەّڵەرێکی ربػە پێکجِێٌي

 

  



 

 

 

 

 
 

 ؿەعفغاػی ئێغاى

ُەیڵڵجەد ّ  هەئوڵڵّْىثە کڵڵْژعاًی ئەهڵڵیي ّ ثە سەلیفەثڵڵًّْی 
كڵکبّ ُەیجەرڵی ثگغەّ ثەعصەی عبعەة لە صەڤەعەکبًی ًبّ ئێغاًڵضا 

صا ئیزڵڵغ هڵڵبّەّ هەّصای  ثغیڵڵبعی ئێڵڵغاىرڕۆکڵڵغا ّ سەڵکڵڵی صاصّەعی 
صەؿذ صعێژی رباڵى کەعاًی عڵبعەة ًەصەى هڵبڵ ّ هٌڵضاڵی ئێغاًڵی 
لەجیبری سەعاج ّ سبّە ثضەى لەثڵغی، رڵب ثجڵٌە ُڵۆی ثەصیِێٌڵبًی 

ێبکبًی، ُەرڵبّی ی سْلەفبی عبعەة ّ صەؿزد عاًبًثەػم ّ كەُْە
ئبػاصی لە ئبؿۆی چیبکڵبًەّە عۆكڵٌبیی ّەصەعکەّرجڵّْ. ئەّە ثڵّْ 

صیٌی ئڵبػاصی سڵْاػّ  كۆعكی لبعەهبًبًەی هبػیڵبع، ثڵبثەکی سڵْعەم
، ئەگەعچڵی ثڵۆرە لْعثڵبًی ثڵبًگەّاػی ئڵبػاصی، یبعاًی كۆعكگیغی

ری ثەاڵم گڕێکیڵڵڵبى ُەڵگیغؿڵڵڵبًض ثە رەّاّی لڵڵڵْصعەد ّ صەؿڵڵڵەاڵ
یەّە ًەیڵڵڵبًزْاًی لەفکڵڵڵغ ّ ػکڵڵڵغی عەگەػە ئێغاًیەکبًڵڵڵضا یعەثبؿڵڵڵ

ەکبى یثکْژێٌٌەّە، ثەصّای ئەّاًضا صەؿڵەاڵری ربُیغیڵبى ّ ؿڵەفبعی



 

كڵڵبعی  ثڵڵۆ هەئوڵڵّْىپەعچەهڵڵی ئبػاصیڵڵبى ثەعػکڵڵغصەّە گەڕاًەّەی 
ثەغضا، ُەلی ثبكزغی ثۆ ئبػاصیشْاػاًی ئێغاًی عەسـڵبًض، هیللەرڵی 

ڕە کە ًبؿڵڵڵڵغاّاًی صەُبلبًڵڵڵڵبى ئێڵڵڵڵغاى گەیلڵڵڵڵزجّْە ئەّ ثڵڵڵڵبّە
ؿڵڵڵبد  ی رْاًڵڵبی ؿڵڵەعکەّرٌیبى ًڵڵیەّ ُەعئڵڵبییٌپەعچەهڵڵضاعاًی 

هڵڵڵْهکیٌە ثڵڵڵکەًّە صاّی ؿبػكڵڵڵکبعی یڵڵڵبى صاّی ُەڵەی رْاًڵڵڵبی 
هڵْلەًەع،  ؿیـڵی  رەهبدەّە، ثۆیە عاپەڕیٌەکبًی ؿٌجبص، ئْؿزبص

ەّثڵڵڵبع لەعّّی ًبئْهێڵڵڵضییەّە ثەّ كڵڵڵێْاًە لەًڵڵڵبّچْى، ثەاڵم جبع
ؿڵزبًضا سەڵڵکەکەی ەؿذ ثەعصاعیبى ثڵیي.. لە رەثەعضەرْاًی صًەیبً

 162غ ثڵجي.. ثەاڵم عڵبعەة ًەثیڵٌي.. لەؿڵبڵی دەػیبى صەکغص کڵْێ
بًیبى ُڵڵڵبرٌە چبّؿڵڵڵبغکڵڵڵۆچی، سەڵڵڵڵکەکە کەّرڵڵڵٌە عاپەڕیڵڵڵٌەّە 

هەیضاًەّە، ّەک ًّضاى ُْعهؼص ّ ؿڵْپەُیْص كڵغّیي، هْؿڵوًْبى 
ەة ثڵّْ صا رێکغای سەڵکەکە پەالهبعی ئەّەی عڵبعڕۆژّەال، لەیەک 

صایبى ّ ؿەعربؿەعیبى کْكزي ّ رباڵى کغص، ًەک رەًِب عبعەثەکبى 
دیـڵبثی عبعەثیڵبى ثڵۆ  هْؿڵڵوبىُەربّەکْ ئەّاًەی ثّْثڵّْى ثە 

کغصى، ُەرب ّەکْ ئەّ ژًبًەی هێغصیڵبى ثە عڵبعەة کغصثڵّْ عیلڵی 
ەیبًڵڵضاى ثە هێغصەکبًیڵڵبى صەگڵڵغد ّ لە هڵڵبڵ صەعیبًیڵڵبى صەکڵڵغص ّ ص

لضا سەلیفە ّ صەؿڵەاڵری سەلڵیفە یلە صّای صەؿذ كۆعكگێڕاًەّە،
گڵڵڵْػەعا ثڵڵڵّْ ًەیڵڵڵبًزْاًی رۆڵەیڵڵڵبى ثڵڵڵکەًەّە، ػۆعی ثەؿڵڵڵەعصا ًە

گ لە گْعگبًضا ؿْێٌضی سْاعصثڵّْ صەثڵێ  یەػیضی کْڕی هُْت اللە
کڵڵبرە ًڵڵبى ّ ثیشڵڵْا، ثە سڵڵْێٌی ئێغاًڵڵی ئڵڵبف ثگێڵڵڕ  ّ گەًڵڵن ث

 !ُەعّاكی کغص



 

 

 سْڕەم صیٌەکبى

کی صیکە ثّْ، لەهێژصا جبّیضاًی کە جۆڕێكێْەلە ئبػەعثبیجبًضا 
ی سْعەم صیٌیبى ربػ کغصثڵّْیەّە، ئەّ ئبییٌکْڕی ؿەُل ّ ثبثەک 

ی سەلڵیفە عبعەثەکڵبى ثّْثێڵذ، ئڵبییٌە ّە ًەثێذ رەًِب صژی ئبییٌ
ی ئڵبییٌثّْثّْە ثەڵگەیەک ثەصەؿذ ثٌەهبڵە کۆًەکبًی ئێغاًی، رڵب 

ی یٌئڵبیثە پبكڵوبّەی ی سڵْعەهی ئڵبییٌػەعصەكذ ربػە ثکەًەّە، 
ا ّ لە ّالیەرەکڵڵڵڵبًی گْعگڵڵڵڵبى، صەیلەهڵڵڵڵبى، هڵڵڵڵؼصەک صەژهێڵڵڵڵغصع

ّ ئەؿڵفەُبى ئبػەعثبیجبى، ئەعهەًـزبى، ُەهەصاى، صیڵٌەّەع، عەی 
الیەًگیڵڵڵغی سْعهیەکڵڵڵبى ثڵڵڵّْى، ػۆعثەیڵڵڵبى ثە ُەّای گەڕاًەّەی 

رڵڵڵغ ًڵڵڵۆکەع  صەؿڵڵڵەاڵری ؿبؿڵڵڵبًیەکبًەّە سەّیڵڵڵبى صەصی، ثڕێکی
سەلڵیفەی ثەغڵضا، ّەک ە سؼهەرکڵبعی ْثڵًْْ ثثڵؿفەریبى ُەڵجژاعص

 ئەفلیي، کە ثە رەّاّی لْصعەرەّە کەّرە صژایەری ثبثەک..

لەؿەعصەهی سەالفەرڵی هەُڵضی عەثبؿڵیضا سْعەهیەکڵبى ئڵباڵی 
ئبػاصیڵڵبى ثەعػ کڵڵغەّەّ صاّای سڵڵْێٌی ئەثڵڵْ هْؿڵڵلیویبى صەکڵڵغص ّ 
ثغیبعی الثغصًڵی دەاڵلڵی ّ دەعاهیڵبى ثڵبًگەّاػ کڵغص ّ ژًبًیڵبى لە 

 اص کغص.پەیْەًض صاعیضا ئبػ

 

 

 



 

 صاؿزبًی جۆعاّجۆع

سْعەهیەکڵڵبى رڵڵب چ ئەًڵڵضاػە ثە  کە صەثڵڵێ ثڵڵیکەیي:پغؿڵڵیبعێ
صا ی هەػصەکەّە پەیْەًضیبى ُەثّْە؟ لە ّەاڵهی ئەّ پغؿیبعەئبییٌ

هبى ؿڵزەلیٌەجیڵبّاػى ّ عەًڵگە ًەرڵْاًیي ّەاڵهڵی عا ؿەعچبّەکبى
صەؿڵڵذ ثکەّێڵڵذ، لەثەع ُڵڵۆیەکی ؿڵڵبصە، ئەّ ؿڵڵەعچبّاًە رێکڵڵڕا 

ی عەگەػایەرڵڵڵڵڵی لە ئڵڵڵڵڵبییٌثڵڵڵڵڵًّْە ّ صەهڵڵڵڵڵبعگغژی ثڵڵڵڵڵێالیەى ًە
ًّْؿڵڵیٌەکبًیبًضا ئبكڵڵکغایە.. هْلەصەؿڵڵی، صەعثڵڵبعەی سْعەهیڵڵبى 
صەڵێذ: پبعیؼیبى لە کْكزي کغصّّە، هەگەع یەکێک صّژهٌبیەریبًی 

 لەگەڵکغصثێڵڵڵذ، گەلێڵڵڵک گغًگیڵڵڵبى ثە پڵڵڵبکی ّ سڵڵڵبّێٌی صاّە، 
بى، ثە سەڵکیضا ثە ًەعم ّ ًیبًی صەصّاى، صەعثڵبعەی رڵێکەاڵّی ژًڵ

هەعجی عەػایەری سْصی ئبفغەربى ثّْە... "ئیجٌڵْلٌەصین" صەڵێڵذ: 
ی هەػصەک ثڵًّْە، هەػصەک ثە یڵبعاًی ئبییٌسْعەهیەکبى پەیڕەّی 

ّ لەػەرێک دەػ لێ ثکەى، ثیکەى،  سۆی ّرّْە: ئبػاصى، ُەع چێژ
ّّم هەکەى، پبثەًڵڵضی غە سڵڵْاعصًەّە ّ سْاعصًڵڵضا سۆرڵڵبى هەدڵڵل

ثجەًگڵي، ژًڵبى ّ صژ ثە صیکزبرْعیەد  یەری ّ صۆؿزبیەری ثي،ُبّڕ
سێؼاًەکبى ثب ُڵبّثەف ثڵي، ئەّاًە کەؿڵیبى ًەصەکْكڵذ، ئڵبػاعی 
سەڵکیڵڵبى ًەصەصا صەعثڵڵبعەی "ثبثڵڵک" صەڵێڵڵذ: ثڵڵبثەک، رڵڵْاًی لە 

پەیڵڵڕەّی  ثڵڵبثەکی ّ هلوڵڵالى.  ّ رڵڵباڵى ًبّیبًڵڵضا عەّاج ثڵڵضارە كڵڵەڕ
 ژیبًی پڕ لە ئبؿبیق ثًّْە...

ؿڵڵڵەرٌبهەصا، صّژهٌڵڵڵبًە کزێجڵڵی ؿیبسڵڵْاجە ًیؼاهْلوْلڵڵڵک، لە 



 

 

ّ صەڵیڵڵڵڵڵڵڵذ: ئەّاًە لە عەًڵڵڵڵڵڵڵو ّ صەعص ّ  ّاّەصەعثبعیڵڵڵڵڵڵڵبى ص
ّ صّّعکەّرڵي لە هەدغّهیەرەّە ثە صّّعى، دەج ّ ًْێژ ّ ػەکبد 

ێڵڵذ: کیڵڵبى دەالڵ کڵڵغصّّە، "ثەلعەهڵڵی" صەڵكڵڵەعاة ّ ژًڵڵی سەڵ
ضەّاعاى ّ ُەژاع ّ هەدغّهەکڵڵبى ثڵڵّْ ثڵڵًّْە سْێٌڵڵگەًجڵڵبى ّ ًە
ێیـڵڵی ّ رەّاّی ە، رڵڵب لە دەج ّ ًڵڵْێژ ّ لەكٌئڵڵبییپەیڵڵڕەّی ئەّ 

كەعیعەری ئیـالهەّە ثە صّّعثي، ثۆیە ثە ئبؿبًی لە ثڵبثەک گلێڵغ 
 ثًّْەّە..

 ّ هەجڵّْؽی ئڵبییٌەڵڵێکي لە پ"ئیجٌْلئەؿیغ" صەڵێذ: ئەّاًە 
ُبّپێشەفی صایک ّ سْكک ّ ک ڵی سۆیڵبى ال ئبؿڵبیی ثڵّْە. ّە 

ُەثڵڵّْە، ؿڵڵەیغ  –ى صۆًڵڵبّصۆ –ّْر ی رەًبؿڵڵئڵڵبییٌثبّەڕیڵڵبى ثە 
ێک ئبییٌی ئیـالهەّە ُەع هەػُەة ّ ئبییٌلەّەصایە لەصّای ُبرٌی 

ر" ُەثڵّْە، ُّْبرجێذ رەّاّی ئەّاًە ثبّەڕیبى ثە ثیڵغّڕای "رٌبؿڵ
ثڵڵڵبثەک، الیڵڵبى ّاثڵڵڵّْە کە عۆدڵڵی چڵڵڵّْەرە کەّلڵڵڵی پەیڕەّاًڵڵی 

هڵڵْلەًەعەّە، یڵڵبى الیەًگغاًڵڵی جبّیڵڵضاى الیڵڵبى ّاثڵڵّْە، عۆدڵڵی 
ثکەّە، صیبعە ثیغّڕای صًّبّصّى ثّْەرە ُڵۆی عۆیلزْەرە کەّلی ثب

ثەعصەّاهڵڵڵی كڵڵڵۆعف ّ عاپەڕیڵڵڵي ّ ؿڵڵڵەعئەًجبم ئْهێڵڵڵض ئْهێڵڵڵضی 
 ئبػاصی.

 

 



 

 ثبثەک

ثڵڵبثەک کڵڵێ ثڵڵّْ؟ ئەّاًەی صەعثڵڵبعەی ئەّیڵڵبى ًّْؿڵڵیْە، لە 
صّژهٌبیەریەّە ثەصّّع ًەثّْى، ثڵۆیە ئڵێوەف عەًڵگە ًەرڵْاًیي ثە 

هێژًّّّْؿبًی ئیـڵالم ثڵێ كێْەیەکی صعّؿذ لە ثبثەک ثضّێیي.. 
عەدوڵڵبًە صەعثبعەیڵڵبى ًّْؿڵڵیْە، ثەاڵم ئەّە دبكڵڵب ُەڵٌەگڵڵغە، 

غاًڵڵی ػۆعی ُەثڵڵّْەّ ثبّەڕیڵڵبى یثڵڵبثەک لەًڵڵبّ هیللەرەکەیڵڵضا الیەًگ
پێی ثّْە، ثە رڵبیجەد سەڵڵکە ػۆعەکە، ئەّ ئەفـڵبًەی صەعثڵبعەی 
ّرّْیبًە لەثیڵغی ئەّاًڵضا ثڵّْە ثە ّالیعڵیەد ّ ثە پێ ەّاًەكڵەّە 

ؿڵڵڵزبًی ًڵڵڵبدەػاًە صا ػۆعبًی ثڵڵڵبثەک ّ ثیڵڵڵغّڕای ثڵڵڵبثەکی صّژهٌڵڵڵ
 ًەكیبّیبى ثۆ سْلمبًضّّە..

 
ا ًەًغاّە  صیٌەّەعیگ صاى ثە عەگەػی ثبثەکضصب ثە رەّاّی یەكز



 

 

أسجڵڵڵڵڵبع الدڵڵڵڵڵْازگصا، ُێٌڵڵڵڵڵبّیەری کە کڵڵڵڵڵ ەػای  لە کزێجڵڵڵڵڵی  
غؿڵڵڵذگ صەڵێڵڵڵذ: ثڵڵڵبّکی هْؿڵڵڵلین"ە. صاًەعی کزڵڵڵبّی  الفِّ"ئەثْ

ي ثّْە، ثەاڵم گڵْێؼایەرەّە ثڵۆ کی هەصایکبثغایەکی عۆًفغۆكی سەڵ
صەڤەعی ئبػەعثبیجبى، لە صێیەکضا ًیلزەجێ ثّْە، ثەًڵبّی "ثڵیالز 

 لە ثەكڵی ثبثەکڵضالە "الفِغؿڵذ"صا، ئبثبص"، ّە ًبّی هغاصؽ ثّْە 
ثڵبّکی  لەگەڵّ ثە دەعاهی  صەڵیذ: صایکی ثبثەک چبّێکی ًەثّْە

 ثبثەکضا هبّەرەّە.

 

 صاؿزبًە صەؿذ ُەڵجەؿزەکبى

صەعثبعەی هٌضاڵی ثبثەک ػۆع ّرڵغاّە، لە ًّْؿڵغاّێکضا صەڵێڵذ: 
ێک صایکی ثبثەک ثە صّایضا صەگەڕ ، لەّ صەكڵذ ّ صەعەصا، کە ڕۆژ

گبّاى ثڵّْە. لە ژێڵغ صعەسزێکڵضا صەیڵضۆػێزەّە، صەثیٌڵێ ثەعّّرڵی 
صەچکێڵڵذ، کە  سڵڵْێيًّْؿڵڵزّْە، صەثیٌڵڵی لەثٌڵڵی ُەع هْیەکیڵڵضا 
ی پێڵْە ًبثیٌغێڵذ، ػۆع ثبثەک لە سەّ ُەڵضەؿڵزێذ ُڵی  سڵْێٌێک

ًبکێلڵڵڵێذ ًڵڵڵبّی ثڵڵڵبثەک صەکەّێڵڵڵزە ؿڵڵڵەع ػهبًڵڵڵبى، ئەم سڵڵڵۆعە 
ّەک صاؿزبًبًە، ثۆ ئەّە ثّْە کەؿێکی كۆعكگیغی ّەک ثڵبثەک، 

صێْێڵک، صعًڵضەیەک، جبًەّەعێڵک ثە سەڵڵک ثٌبؿڵغێذ.  ثێگْهڵڵبى 
كْعف یڵبًی هلوالًڵێ، ثەعثەعەکڵی، پەالهڵبع، کْكڵذ ّ کْكڵزبع، 

 لەگەڵًّْؿڵڵبى ػۆعرڵڵغ ەڵەهڵڵی هێژّّل ئیڵڵضی ُەعّاثڵڵّْە، ُەهیلڵڵە
ؿەعکەّرْەکبًضا ثّْە، ثۆیە هێڵژّّی ًّْؿڵغاّ رەّاّی دەلیمەرڵی 



 

 ە. ّەڕگێغگیهێژّّ ًی

ّصی صەڵێڵڵڵڵذ:  لە هڵڵڵڵبّەی ثیـڵڵڵڵذ ّ صّّ ؿڵڵڵڵبڵی ْهەؿڵڵڵڵع
كۆعكڵڵەکەی ثڵڵبثەک ػۆعرڵڵغ لە پێڵڵٌو ؿڵڵەص ُەػاع کەؽ کڵڵْژعاّى، 

رڵڵڵغ صەڵڵڵڵێي، یەک هلیڵڵڵْى کەؽ کڵڵڵْژعاّە، "ًیؼاهەلوْلڵڵڵک"  ثڕێکی
ّؿیْیەری، جەالصێک لە جەالصەکبًی ثڵبثەک گیڵغاّە ّرڵّْیەری: ًْ

ن کْكڵزّْە.." لەم جڵۆعە هْؿڵڵوبًرەًِب هي ؿی ّ كڵەف ُەػاع 
صاؿزبًبًە صام ّ صەػگبی سەلیفەی ثەغڵضا ثە ُەهڵّْ رْاًڵبیەکیەّە 
ثاڵّیڵڵبى صەکڵڵغصەّە، ثڵڵۆ عؿڵڵْاکغصًی ثڵڵبثەک ثەاڵم ئەّەف دبكڵڵب 

ٌی ُەژاعاًضا، ُەعّەُب لەًبّ ُەڵٌەگغە، الیەًگغاًی ثبثەک لەًبّ چی
 سەڵکی کْعصؿزبًضا یەکجبع ػۆع ثّْە.

 

 عاپەڕیٌی ثبثەک

ی سْعەهڵضیٌەکبًەّە ئڵبییٌکۆچی ثە ًڵبّی  022ثبثەک لەؿبڵی 
ّە پەعەؿەًضًی كۆعكەکەی جبّیڵضاًی هەػصەکڵی ئڵباڵی كۆعكڵی 

گغفزڵڵڵڵبعی  هەئوڵڵڵڵّْىثەعػکڵڵڵڵغصۆرەّە، لەّ کبربًەیڵڵڵڵضا سەلڵڵڵڵیفە 
ًبڕەػایەریەکڵڵبًی ئەهڵڵالّ ئەّال ثڵڵّْ، ًەیڵڵضەپەعژایە ؿڵڵەع ثڵڵبثەک ّ 

ّ چەًڵڵضیي جڵڵبعیق  پەعەی صەؿڵڵەًض ڕۆژثە  ڕۆژجڵڵْاڵًەّەکەی، 
لەًڵڵبّ چیبکبًڵڵضا. ثەّ چەکڵڵضاعاًی سەلڵڵیفەی عاًّڵڵبثّْ، ثەرڵڵبیجەد 

ّ  هەئوڵڵڵّْىكڵڵڵێْە ثڵڵڵبثەک ثیـڵڵڵذ ؿڵڵڵبڵ لەكڵڵڵەڕی سەلڵڵڵیفە 



 

 

کڵۆچی هْعزەؿڵڵەم  002هْعزەؿڵەهی عەثبؿڵڵیەّە ثڵّْ، لە ؿڵڵبڵی 
ثڵّْە،  ئەكغّؿڵٌەسضعی کْڕی کبّؽ، کە ثۆ سۆی هیغػاصەیەکی 

ثەًبّی ئەفلیي صەًبؿغا، ًبعصیە كەڕی ثبثکەّە، ئەم ئەفلیٌە رڵب 
ؿڵڵەع ئیـڵڵک صّژهٌڵڵی عەگەػی عڵڵبعەة ثڵڵّْە، ثەاڵم ثەكڵڵێْەیەک 
کبعی صەکغص ثۆی گغًگ ًەثّْە ُەػاعاى ئێغاًی ثە کْكذ ثضاد لە 

یک ثڵّْى ثە ، ّە ئەّاًەی لە سەلیفەّە ًؼپێٌبّی هەثەؿزی سۆیضا
بى صەکڵغص، ّاثڵبّە کە ئەفلڵیي یڵهەرجبعیەرەّە رۆهەجّْؿرْهەری 

صۆؿڵڵذ ّ ُڵڵبّڕێی ثڵڵبثەک ّ هبػیڵڵبع ثڵڵّْەّ ثە پەًِڵڵبًی پێْەًڵڵضی 
یبًڵڵضا ُەثڵڵّْە، لە صّاییڵڵضا کە "هبػیڵڵبع" صەؿڵڵزگیغ کڵڵغاّە، لەگەڵ

 یەکڵڵڵضا لەگەڵّرڵڵّْیەری: هڵڵي ّ ثڵڵبثەک ّ ئەفلڵڵیي پەیوبًوڵڵبى 
ثەؿڵڵزّْە رڵڵب صەّڵەرڵڵی ئێڵڵغاى لەصەؿڵڵذ عڵڵبعەة عػگڵڵبع ثکەیڵڵي ّ 

 ەّاًەّە.غثیضەیٌەّە صەؿزی ثٌەهبڵەی سْؿ

 

 ئەفلیي ّ هبػیبع

 یعاؿڵزە عاپەڕیڵٌەکەی ثڵڵبثەک عاپەڕیٌێکڵی ؿڵڵەص لەؿڵەص ئێغاًڵڵ
ّْەّ ثەرەهڵڵبی عاػی ًەثڵڵثڵّْە، ثەاڵم ئەفلڵڵیي ثەّكڵڵێْە هلوالًڵڵیە 

کڵڵبعێکی لەّە گەّعەرڵڵغ ثڵڵّْە، لەّاًە گْػەكڵڵزە ثڵڵبثەک پەیڵڵڕەّی 
ی هەػصەکی ثڵّْەّ ئەفلڵیي ّ هبػیڵبع ػەعصەكڵزی ثڵًّْە، ّە ئبییٌ

ػۆعرڵڵغیق رەًِڵڵب فکغیڵڵبى لەسۆیڵڵبى کڵڵغصۆرەّە، ئێڵڵغاى ّ ئێغاًڵڵی 
ّ پغصّ ثەؿەعیب گڵْػەعاّى هبػیڵبع  ەثًّْیبى کغصثّْەرە صەؿزەگیغ



 

ئەّیڵڵق ثە صّژهٌڵڵی عڵڵبعەة صەًبؿڵڵغا، هڵڵبهەی سڵڵۆی کْكڵڵذ، کە 
ئەفلڵڵیي ثڵڵۆ هەثەؿڵڵزی سڵڵۆی عێگڵڵبی لەًڵڵبّثغصًی ثڵڵبثەکی سـڵڵزە 
ثەعصەؿڵڵڵزی سەلڵڵڵیفە رڵڵڵب صەؿڵڵڵەاڵد لە ربُیغیەکڵڵڵبى ّەعگغێڵڵڵذ ّ 
جێگەیڵڵبى ثگڵڵغێزەّە، صەگێڵڵڕًەّە ؿڵڵٌجبص کە عاًّڵڵغا پەًڵڵبی ثڵڵغصە 
رەثەعؿڵڵڵزبى، ئـڵڵڵێەُجْصی رەثەعؿڵڵڵزبى کە ثۆسڵڵڵۆی ثە صّژهٌڵڵڵی 

بصی کْكذ ّ ئەّی صاعایڵی ُەثڵّْ ُەهڵّْی عبعەة صەًبؿغا، ؿٌج
 صاگیغکغص.

 

 رْعکەکبًی ثەغضا

هلوالًێی ًێْاى  رْعک ّ عبعەة ّ ئێغاًیگ لە صەعثبعی سەلڵیفە 
ثەُێؼرڵڵڵڵغ صەثڵڵڵڵّْ ّە ؿڵڵڵڵەعصاعەکبًی  ڕۆژثە  ڕۆژهْعزەؿڵڵڵڵەهەصا 

ی سەلڵڵیفە ثەصّای فغؿڵڵەرضا صەگەڕاى، ثڵڵۆیەکزغی لەًڵڵبّ صەؿڵڵزەاڵر
ُەّاعگەی پڵیالى ّ صاّ ًڵبًەّەّ  ثغصى، صەعثبعی سەلڵیفە ثّْثڵّْە

ؿبسزەکبعی، سەلیفە ثۆسڵۆی ئبگڵبصاعی ئەّ كڵەڕە لڵۆچەی ثڵّْ، 
جبعجڵڵڵبعیق پەعەی ثەّ ُەعایە صەصا، لەؿڵڵڵەعصەهی هْعزەؿڵڵڵەهضا 
ُێڵڵڵؼی چەکڵڵڵضاعاًی رڵڵڵْعک لە پەعەؿڵڵڵەًضًضا ثڵڵڵّْە، سەلڵڵڵیفە، 
رْعکەکڵڵبًی ثەُێڵڵؼ صەکڵڵغص، رڵڵب ثزڵڵْاًي ثەعاًڵڵجەع ُێڵڵؼی سْعاؿڵڵبى 

ەػاعاى کْێلەی رْعک لێغەّ لەّ  کۆصەکغاًەّەّ ي، ؿباڵًە ُْەؿزث
عاصەُێٌڵڵڵغاى ّەک ؿڵڵڵەعە عهیڵڵڵک ثەصەؿڵڵڵذ سەلڵڵڵیفەّە ثڵڵڵًّْە، 
عبعەثەکڵڵبى لەّ رْعکڵڵبًە گەڵێڵڵک ًڵڵبڕاػی ّ ثە ؿڵڵْک رەهبكڵڵبیبى 



 

 

صەکڵڵغصى، ئێغاًیەکڵڵبى ّ فەعُەًگڵڵی ئێغاًڵڵی ُێٌڵڵضە ثبیەسیڵڵبى ثەّ 
رْعکڵڵبًە ًەصەصا، ثەاڵم عبعەثەکڵڵبى ػەثڵڵًّْی صەؿڵڵزی رْعکەکڵڵبى 
ثّْثّْى، رڵب ّای لێِڵبد سەڵکڵی ثەغڵضا کۆثڵًّْەّەّ ًْێٌەعاًیڵبى 
عۆیلڵڵزٌە الی هْعزەؿڵڵەم کە ئیزڵڵغ ًڵڵبرْاًي لەّەی ػیڵڵبرغ ثەعگەی 
عەفزبعی رْعکە چەکڵضاعەکبى ًڵبگغى ّ سۆیڵبى ثە کْكڵذ صەصەى، 

ؿڵبهەعای ئێـڵزب  –كبعی "ؿْڕەهەى عەئب" هْعزەؿەم ثغیبعی صا 
ّ ؿڵڵْپب رڵڵْعکەی ثٌێڵڵغێزە ئەّ ، صەؿڵڵذ ەصعّؿڵڵذ ثکڵڵبد، ئ –

ی عۆكڵڵي ڕۆژصعێڵڵژی فەعهبًڵڵضە رْعکەکڵڵبى گەیلڵڵزە عاصەیەک ثە 
صەؿڵڵڵزی ژًێکڵڵڵی چڵڵڵبصع ثەؿڵڵڵەعیبى صەگڵڵڵغد ە ثەػۆع صەیڵڵڵبًجغص، 

گەڵێک ُەّاصاعی ئەّ رْعکڵبًە ثڵّْ، ػۆعیڵق پبثەًڵضی هْعزەؿْم 
 ثّْ.. ىثیغّڕای صایکی صەکغص کە لە عەگەػی رْعکب

 

 ىهلوالًێی ًێْ هیغەکب

ئەّ فەعهبًڵڵضاًە پەیْەؿڵڵزە صەکۆكڵڵبى صڵ ّ ثیڵڵغی هْعزەؿڵڵەم 
ّ ُەلەی ثڵۆ صەعەسـڵبًضى، رڵب ەثەصەؿذ ثِێڵٌي، عّصاّەکڵبًیق ئ

سۆیڵڵبى صەعسەى لەهڵڵبّەی ثیـڵڵذ ؿڵڵبڵی كۆعكڵڵەکەی "ثڵڵبثەک"صا 
كەف فەعهبًڵضەی ثەًبّثڵبًگی سەلڵیفەی ثەغڵضا لەالیەى ثڵبثەکەّە 

ەاڵم رەًِڵڵب عاًّغاثڵڵّْى سەلڵڵیفە صەؿڵڵزی لە ثڵڵبثەک كڵڵۆعصثّْ، ث
ئْهێڵضێک ثڵڵۆ سەلڵڵیفە هڵڵبثْیەّە، ئەفلڵڵیي ثڵڵّْ.. کبرێڵڵک سەلڵڵیفە 
پێێلڵڵٌیبعی پەالهڵڵبعی ثڵڵبثەکی پێکڵڵغص ئەفلڵڵیي ثڵڵێ یەک ّ صّّ 



 

لەثْڵی کڵغص، ثەاڵم ئەّەی صەػاًڵی ئەگەع فێڵل ّ صاّ ثەکڵبع ًەثڵب 
 ثەعەًگبعی ثبثەک کبعێکی ئبؿبى ًیە..

 

 صەعثبعەی ثبثەک ّ ئەفلیي

ثبثەکڵڵضا ُەهجڵڵّْە  لەگەڵْەًڵڵضیبًەی ئەفلڵڵیي صەڵێڵڵذ: ئەّ پەی
رەّاّی ئەّاًە صاًّڵڵبًەّەیەک ثڵڵّْە، رڵڵب ثڵڵبثەک ثە صەؿڵڵذ ثِێڵڵٌن، 
ثەاڵم کە سەلڵڵڵیفە ّیـڵڵڵزی ئەفلڵڵڵیي لەًڵڵڵبّ ثجڵڵڵبد یەکێڵڵڵک لە 
رْهْرەکڵڵڵبًی پەیْەًڵڵڵضی ثڵڵڵبثەک ثڵڵڵّْە، ئەفلڵڵڵیي لە پێٌڵڵڵبّی 

كەیزبًیلضا صەکغص.. ثڵبثەک  لەگەڵثەعژەّەًضی سۆیضا صۆؿزبیەری 
ؿڵڵزێذ ّ ُبًیڵڵبى صەعثڵڵبعی ثیڵڵؼەًزەصا ثجە لەگەڵًڵڵضی رڵڵْاًی پەیْە

ّە سْعەهیەکبى لە ّاڵرڵی ثضەى ەلیفەی ثەغضا ثضاد رب پەالهبعی س
 هەئوڵڵّْىکڵڵۆچی،  016ثیؼاًزڵڵضا عێؼیڵڵبى لڵڵێ صەگیڵڵغا، لە ؿڵڵبڵی 

ثیؼەًزڵڵڵڵضا  لەگەڵلەكڵڵڵڵکغێکی گەّعەی ؿڵڵڵڵبػکغص ّ ثەڕ  کەّد، 
 ثەكەع ثێذ، لە صەڤەعی "رەعؿْؽ"صا هغصّّە.

 

 كەعەکبًی ثبثەک

كەڕی ًێْاى ثبثەک ّ ئەفلڵیي صعێڵژای کێلڵبّە ثڵبثەک لەًڵبّ 
چیبی ثەعػ ّ ثڵٌضی ئبػەعثبیجبًضا ئبهبصەی كەڕ ثّْە، ؿێ ؿڵبڵی 



 

 

کێلڵڵبّە هْعزەؿڵڵەم ئەّەی ئەفلڵڵیي ّیـڵڵزجّْی ثڵڵۆی کڵڵغصّّە 
ّالێزڵڵی ئبػەعثبیجڵڵبى ّ ئەعهەًـڵڵزبًی پێڵڵضاّە.. ئەفلڵڵیي جڵڵگە لە 

ثجڵبد. هڵذەهەصی کڵْڕی ثەئڵیؾ، كەڕ ّیـزْیەری فێڵیق ثەکڵبع 
ثبثەکڵضا پەیوڵبًی  لەگەڵیەکێک ثّْە لە فەعهبًڵضەکبًی سەلڵیفە ّ 

ئبكڵڵزی ُەثڵڵّْە، ثەاڵم کە ئەفلڵڵیي ُڵڵبرّْە ئەّیڵڵق پەالهڵڵبعی 
ثبثەکڵڵضا کغصًّّڵڵی  لەگەڵثڵڵبثەکی صاّە، ئەّ كڵڵەڕاًەی ئەفلڵڵیي 

 ثەفێڵ ّ دیلە صەؿزی پێکغصّّە، ثە فێلیلی رەّاّ ثّْە.

 

 كەڕّ فێڵ

ّ كڵڵْێٌی ثڵڵبثەک كڵڵْعەیەکی ؿغّكڵڵزی صەّعی صاثڵڵّْ، جڵڵێگە 
ئەفلڵڵیٌضا ًەکڵڵغص، ئەفلڵڵیي کەّرە  لەگەڵدەّد هبًڵڵگ كڵڵەڕی 

رەلەلڵڵالّە، ًڵڵبهەی ثڵڵۆ هْعزەؿڵڵەم ًّْؿڵڵی ّ صاّای یڵڵبعهەری ّ 
 لەگەڵپبعەی کغص، هْعزەؿڵەم، ؿڵەص دْكڵزغ صعُەهڵی ثڵۆ ًڵبعص 

ە عیگب هبثّْ ثگڵبرە ئەفلڵیي، ئەفلڵیي ڕۆژؿەص کْێلەصا، ؿێ  ؿێ
 لەّێڵڵڕاهەی ثڵڵۆ فەعهبًڵڵضەی ػەّاعەکە ًّْؿڵڵی کە یەک هبًڵڵگ ًڵڵب

ە ڕۆژثوێٌێڵڵڵزەّەّ ثڵڵڵاڵّی کەعەّە کە ئەّ پڵڵڵبعەّ پڵڵڵْلە فڵڵڵاڵًە 
صەگەیەًڵڵوە الی ئەفلڵڵیي، رڵڵب جبؿْؿڵڵەکبًی ثڵڵبثەک ئەّ ُەّاڵە 

عی رڵۆ بثێڵزە صەعەّەّ پەالهڵثگەیەًٌە ثبثەک، رب لە كْعەی سۆی 
ثضاد.. ُەعّا کغا، ؿەع لبفلە پبعەکبًی لە جێگەیەکڵضا كڵبعصەّەّ 

ی ّرغاّصا کەّرە ع  ثۆالی ئەفلیي.. ثبثەک ثە پێٌو ُەػاع ڕۆژلە 



 

ؿڵڵْاعەّە لە ثێلڵڵەکەی ُڵڵبرەصەع  رڵڵب ئەّ کڵڵبعّاًە چەپڵڵبّ ثکڵڵب، 
فێڵەکەی ئەفلیي ؿەعی ًەگغد ّ ثبثەک ثە ثڕێڵک صەؿڵزکەّرەّە 

اًە چەًض ّعصە كەڕێک ڕّّصاّّای ئەّ گەڕایەّە هەکۆکەی سۆی، ص
پەًبگبی ثبثەک پڵزەّ ّ لڵبین ثڵّْ، ّ  ثُْەعصّّالصا عّّیضالەًێْاى 

ثەاڵم ؿەعهب ّ یەسجەًضاى ّ ثەؿزەڵەک ئبػاعی صەصاى ّ ربهْلیڵبى 
کغی ئەفلڵڵیي ثەعگەی ئەّ ؿڵڵەعهب صەکڵڵغص، ثە پڵڵێ ەّاًەّە لەكڵڵ

ەفلیي ی کێلب، ؿەعئەًجبم ئیزەیبى ًەصەگغد، صّّؿبڵ صعێژاؿەس
صا پەالهبعی هەکڵۆی ثڵبثەک ثڵضاد، صەّعی هەکڵۆی ثڵبثەکی  ثغیبعی

صاّ ًبهەی ثۆ ًّْؿی کەسۆی عاصەؿزی ثکبد یڵب كڵەڕی كڵەّاًەّ 
ێڵک ثڵبثەک ڕۆژاًە ثەعصەّام ثڵّْە، ڕۆژثگغەّ ثەعصە ّ كڵەثەیشْى 
صەکەم،  لەگەڵب ئەفلڵڵیي ثێڵڵذ لـڵڵەی ُڵڵبرە ؿڵڵەع صیڵڵْاع ّرڵڵی: ثڵڵ

ّەک  هڵي کڵْڕە گەّعەکەم یڵْاع ثڵبثەک ّرڵی:ئەفلیي ُڵبرە ثڵي ص
ثبعهزە لەالربى صاصەًێن، ثڕۆ ثەسلیٌن لە سەلیفەّە ثڵۆ ّەعگڵغە... 
لەكکغی ئەفلیي لە صیْاع صّّع کەّرٌەّە، کە كەّ صاُبد ثڵبثەک 

 پەًجب کەؿضا ثەعەّ ئەعهەًـزبى ثۆی صەعچّْ.. لەگەڵ

 

 ثەصیل گغرٌی ثبثەک

ثڵڵبثەک گەیلڵڵزە ئەعهەًـڵڵزبى ُەّاڵ گەیلڵڵزە ؿڵڵەُلی کڵڵْڕی 
ٌجبص ئەهیڵغی ئەعهەًـڵزبى لەهێڵژصا ئەفلڵیي ًڵبهەی ثڵۆ رەّاّی ؿ

ئەهیغەکڵڵبًی ئبػەعثبیجڵڵبى، ئڵڵبعاى، ثەلمڵڵبى، ئەعهەًـڵڵزبى ًّْؿڵڵی 



 

 

ثڵڵّْ.. کەّا یڵڵبعهەری ثڵڵبثەک ًەصەى، ؿڵڵەُل عۆیلڵڵذ ثڵڵۆ صیڵڵضاعی 
ثە پەًِبًی ًبهەی ثڵۆ ئەفلڵیي ەک ّ هیْاًضاعی لە ثبثەک کغص، ثبث

صا  یبعیڵڵبىصا ثڕ ئەفلڵڵیي ەڵلەگًّْؿڵڵی، کەّا ثڵڵبثەک هیڵڵْاًی ئەّە. 
لەکبری عاّکغصًضا ثۆؿەیەک ثٌێزەّە رب ثڵبثەک ثەصیلڵی ثگڵغى، کە 

ّد: رۆ هٌذ ثەُەعػاى ػاًی کەّرّْەرە صاّەّە، ثە ؿەُلی ثبثەک 
ػەڕد صەّیـذ ػۆعرغم پێذ صەصا.. "ثەّ كێْە ثە  فغۆكذ، پْز ّ

فێڵ ّ غەصعّ ًبهەعصی ئەفلیي، ثبثەکی ثە صیلی گڵغد ّ كڵْعەی 
ک ّێڵڵغاى کڵڵغا، ثەاڵم كڵڵۆعف ّ عاپەڕیٌڵڵی لەصّای کْكڵڵزٌی ثڵڵبثە

ی ثڵبثەکی گەیبًڵضە ثەصیلڵثبثەکیق ُەع ثەعصەّام ثّْە.. ئەفلڵیي 
ؿڵڵڵبهەعای سەلڵڵڵیفە، كڵڵڵبعی ثەغڵڵڵضا ثبّەڕیڵڵڵبى ًەصەکڵڵڵغص کەّا 

 لبعەهبًێکی ّەک ثبثەک ثەصیلی ثگیغێذ.

 

 ئبکبهی ثبثەک

ّْ ثۆ ؿجەیٌێ هْعزەؿەم صاًیلڵذ ّ سەڵکڵێق عیؼیڵبى ثەؿڵزج
ێکەّە ػًجیغکڵغاّە، ُێٌبیڵبًە ثۆ رەهبكبی ثڵبثەک، کە ثەؿڵەع فێڵڵ

صا رب صەؿذ ّ پڵبی  ٌیي، فەعهبًیْئوّلوغثەع صەعگبی سەلیفە ئەهی
ّسـڵڵبعی ّکە صەؿڵڵزیبى ثڵڵڕی ثەّ صەؿڵڵزەکەی ع ،ثڵڵبثەک ثجڵڵڕًەّە

 سۆی سْێٌیي کغص، هْعزەؿەم پغؿی ثۆ ّاصەکەی؟

ّری: ربکْ رۆ عەًگڵی ػەعصی هڵي ًەثیٌڵی.. لەكڵی ثڵێ عۆدڵی 



 

 كبعی ثەغضاصا ُەڵْاؿغا..پەز پەلکغاّی ثبثەکک لەصەعّاػەی 

 

 ئەفلیي

ػۆعکەؽ کۆكبّە ئەفلیي ّەک لبعەهبًێکی ًەرەّایەری ئێغاًی 
صەعثڵبعەی ثڵبثەک ّ هبػیڵبع  ڵەم ثضعێذ، ثەاڵم ئەّ سیبًەرڵبًەیلەلە

ەی ًڵڵیە، ثەاڵم ئەّەیڵڵبى دبكڵڵب ئەًجبهڵڵضاّە كبیـڵڵزەی ئەّ ًبػًڵڵبّ
ّە ّ ّیـڵزْیەری پڵێگەّ ُەڵٌەگغە ئەفلیي كبػاصەیەکی ئێغاًی ثْ

ّ ثڵٌڵضی سڵۆی ّ ثڵبپیغاًی ثەصەؿڵذ ثِێٌێڵزەّە، ّە جڵێگەی ثەعػ
لەّ عێگەیەصا ُەع کەؿێکی لە پێلضا ثّْثێذ لەًبّی ثڵغصّّەّ ثڵێ 
عەدوڵبًە ثڵڵۆی کۆكڵبّە، ئەّەف عاؿڵڵزە لە ًڵبسی صڵیڵڵضا صّژهٌڵڵی 

ەکەیڵڵبى ثڵڵّْە، ثەاڵم سؼهەرکڵڵبعی ئبییٌكڵڵزەی عڵڵبعەة ّ ثڵڵبّە کْ
سەلڵڵڵیفە ّ صام ّ صەػگڵڵڵبی سەلڵڵڵیفەی کڵڵڵغصّّە. عڵڵڵبعەثی سڵڵڵۆف 
ًەّیـزّْە، ثەاڵم ثۆ عەػایەری عبعەة کڵبعی ًبكبیـڵزەی ئەًجڵبم 
صەصا لەثەع سبرغی ئەّاى پیْی ّعچڵی صەسڵْاعص، ؿڵْاعی دْكڵزغ 

لە صڵڵضا صەثّْ، ًەعلی لەپێ صەکغص، صّژهٌڵی سێڵڵی ربُیغیەکڵبًی 
صۆؿڵڵزبیەری ئەّ ثڵڵّْ، چڵڵًْکە ثە رەهڵڵبی ّالێزڵڵی سْعاؿڵڵبى ثڵڵّْ، 

 هبػیبعصا لەثەع صّژهٌبیەری ربُیغیەکبى ثّْە.. لەگەڵ

 

 



 

 

 ئەكغّؿٌە

ّاڵرێک ثّْ ثبّثبپیغاًی ئەفلیي لەّێڵضا فەعهبًڕەّاییڵبى صەکڵغص 
ئڵڵڵڵڵڵبّاّە کەّرجڵڵڵڵڵڵّْە ًێڵڵڵڵڵڵْاى فەعغڵڵڵڵڵڵبًەّ ڕۆژُەاڵد ّ ڕۆژلە 

ّ کبًیڵڵڵبّی ػۆعّ کڵڵڵبًی ؿڵڵڵەهەعلەًضەّە، ئەّ ّاڵرە پڵڵڵڕ لە ئڵڵڵبّ 
جۆعاّجڵڵۆع ثڵڵّْە، ّرڵڵغاّە لەّێڵڵضا چْاعؿڵڵەص لەاڵی ریڵڵبصا ثڵڵّْە 

ُەاڵد عڵڵبعەثی هڵڵْػعی ّ ڕۆژثیگ صەڵێڵڵذ: "صّای فەرذڵڵی ّ یەعمڵڵْ
یەهڵڵبًی لە ؿەعربؿڵڵەعی سْعاؿڵڵبًضا ًیلڵڵزەجێ ثڵڵًّْە، جڵڵگە لە 

سەڵکی ئەّ ّاڵرە ثەّەی عاػی ًەثًّْە، لەّ ّاڵرەصا  ئەكغّؿٌە کە
چەًڵڵضیي كڵڵبعی گەّعەی ریڵڵبصا ثڵڵّْە ّەک: پەًجیکیڵڵذ، ؿڵڵبهبى، 

لڵڵڵڵبًە.. كڵڵڵڵبعی پەًجیکیڵڵڵڵذ جڵڵڵڵێگەی عّەعاهڵڵڵڵیي، صاعک ّ سە
ی ئەّ صەڤەعە "ئەؿڵڵوەًی" ثڵڵّْە یڵڵب ئڵڵبییٌفەعهڵڵبًڕەّایی ثڵڵّْە، 

"هبًەّی" ّە ّەک عبعەثی پێق ئیـالم ثزیڵبى صعّؿڵذ صەکڵغص ّ 
صەیبًێەعەؿذ، ثەاڵم ثەڵگە ثە صەؿزەّەیە كبػاصەکبًی ئەكغّؿٌە 

ی ثڵڵڵْصائی ثڵڵڵّْە، ئەّ ّاڵرە رڵڵڵب لەًڵڵڵبّ چڵڵڵًّْی ئڵڵڵبییٌپەیڵڵڵڕەّی 
ئەهەّیەکبى ُەعّەک سۆیبى هبًەرەّەّ عبعەثیبى پێ ًەگەیلڵزّْە 
صا  "ثەالػەعی" صەڵێذ: ًەؿغی کْڕی ؿەیبع پەالهبعی ئەكغّؿڵٌەی

عەثبؿڵڵڵیەکبًیق  وڵڵڵّْىهەئثەاڵم ؿڵڵڵەعًەکەّد، رڵڵڵب ؿڵڵڵەعصەهی 
ثڵڵّْ ثە سەلڵڵیفە کەّرە  هەئوڵڵّْىًەگەیلڵڵزجًّْە ئەّ ّاڵرە.. کە 

غەػای ؿٌض، فەعهبًڕەّایی ئەكغّؿٌە "کڵبّؽ" ًڵبهەی ثڵۆ فەػلڵی 
ػّلغئبؿەرەیي ًّْؿی صاّای ئبكزی ّ صۆؿزبیەری ریب کڵغصّّە، ّە 

کڵغصّّە  ّڵئبهبصەی سەعاج صاى ثّْثّْ، فەػز پێلٌیبعەکەی لەثڵْ



 

ەڕاّەرەّە ثۆ ثەغڵضا، کڵبّؽ ًەڕۆیلڵزە ژێڵغ سەعاج گ هەئوّْىکە 
صاى، یەکێک لە سؼهبًی سەیٌەعیق ثّْە ثەًبّی  رەعاصیؾگ ک ڵی 
سۆی صاّە ثە کْڕێکی کبّؽ ثە ًڵبّی فەػز لەثەع ئەّەی گەلێڵک 

"کڵڵڵبّؽ"ەّە عێڵڵڵؼصاع ثڵڵڵّْە، پەیْەؿڵڵڵزە صژ ثە کڵڵڵْڕەکەی ثەالی 
ص، ئەّ صیکەی  سیجغگ سغاپەی صەّد ّ ؿزبیلی لە ػاّاکەی صەکڵغ

هبهەلە ثّْثە ُۆی کیٌەی ػۆع لەصڵی سیجڵغی کڵْڕی کبّؿڵضا، کە 
ثە ئەفلڵڵیي صەًبؿڵڵغا، ؿڵڵەعئەًجبم ئەفلڵڵیي رەعاصیـڵڵی کْكڵڵذ ّ 
پەًبی ثغصە الی ُبكن هذْەعئەلشزلی، ّە صّای چەًض هبًگ صاّای 
لە ُبكن کغص رب ًبهەیەک ثۆ ثبّکی ثٌّْؿێذ ّ لێی سڵۆف ثێڵذ، 

ثڵّْە لە ئبكڵْفزەگی، کۆكڵب ثە سیجغ عّاًی ّاڵری ئەكغّؿٌە پڵڕ 
ی ئیـڵڵالهی ئڵڵبییٌفێڵڵڵ ّ رەڵەکە صەؿڵڵەاڵد لە ثڵڵبّکی ّەعگغێڵڵذ، 

ثڵۆ  هەئوڵّْىلەثْز کغص ّ سۆی گەیبًڵضە ثەغڵضاّ کەّرە ُبًڵضاًی 
صًّیبیی ثبّک ّ ثغاّ ّاڵرەکەی فغۆكزە صّژهڵي.. عێڵگەی ًؼیڵک ّ 

لەكڵڵڵکغێکی  هەئوڵڵڵّْىؿڵڵڵەعی ًیلڵڵڵبًی سەلڵڵڵیفە صاّ ثڵڵڵێ صەعصە
دڵڵوەصی کڵڵْڕی سبلڵڵض ئەدڵڵْەز، گەّعەّگغاًڵڵی ثە فەعهبًڵڵضەیی ئە

ثەعەّ ئەكغّؿڵڵڵڵٌە، ّە کڵڵڵڵبّؽ ئەّەی ًەصەػاًڵڵڵڵی  سـڵڵڵڵزە رەک
ئەفلڵڵڵیي عێگڵڵڵبی ًؼیکڵڵڵی ثە سەلڵڵڵیفە ًیلڵڵڵبًضاّە، ًەگەیلڵڵڵزە 
کۆکغصًەّەی لەكکغّ ؿْپبّە کبرێکی ػاًی ُێؼی عڵبعەة صەّعەی 

ُێٌڵبّە ؿڵەعی كْعەی كبعیبى صاّە، کبّؽ ثە ًبچبعی ئیـڵالهی 
 رەعؼیوی صاًەّاًضەّە.



 

 

 لە سؼهەری سەلیفەصا

کڵڵڵبّؽ لە ثەغڵڵڵضا گەیلڵڵڵزە سؼهەرڵڵڵی سەلڵڵڵیفەّ، سەلڵڵڵیفەف 
گەڕاًضیەّە ؿەع ئیوبعەرەکەی ّ "ئەفلیي"یق ثە ّەلیعەُڵضی ئەّ 

عەة ّ کەّرە ثەّ كێْە ئەفلیي ّاڵد ّ کەؽ ّ کبعی فغۆكزە عب
رڵڵغ ثە گەی سڵڵۆی ثەالی سەلڵڵیفەّە، ػۆعلڵڵبین ّ لڵڵّْز کغصًڵڵی پڵڵێ

هەثەؿڵڵزی ثەصەؿڵڵذ ُێٌڵڵبًی فەعهڵڵبًڕەّایی سْعاؿڵڵبى ّ ئەّصیڵڵْ 
، ثڵڵۆ ئەّ هەثەؿڵڵزە لە ُڵڵی  سؼهەرکڵڵبعیەک ثڵڵۆ سەلڵڵیفە ّ ڕّّثڵڵبع

صەؿزگبی عبعەة صعیغی ًەصەکغص، ئەفلڵیي ئەّ ًڵۆکەع ؿڵفەریەی 
کڵڵغصە پغصیڵڵک رڵڵب ثگڵڵبرە ئبهبًجەکڵڵبًی، ئەّیڵڵق ّەک عبعەثەکڵڵبى 

 کەّرە غەػاکغصى

 

 ؿبًی ئەّ صەهەاعسْ

بى لەژیغصەؿزی ربُیغیەکبًضا صەچەعسڵب، ئەم اؿبى ّ ؿیـزسْع
ثٌەهبڵەیە لە سؼهەری سەلیفەصا صعێغیبى ًەصەکغص، ّە ُەعّەُب ثۆ 
ثەصەؿڵڵذ ُێٌڵڵبًی الیەًگڵڵغی ئێغاًیەکڵڵبى ُەؿڵڵزی ئێغاًڵڵی ثًّْیڵڵبى 
ّەصەعصەسـذ ّ ئْهێضی ؿەعثەسۆییبى ثەسەڵکی صەصاّ صەکۆكبى 

ؿڵڵزیبًەّە ثوێٌێڵڵزەّە، صەؿڵڵەاڵرەکەیبى ئیغؿڵڵیکی ثٌەهڵڵبڵەیی ثەصە
ربُیغیەکڵڵڵبى صژ ثە سەّاعج لە ؿیـڵڵڵزبًضا پەیْەؿڵڵڵزە لە كڵڵڵەڕصا 

بًی ربُیغیەکڵڵبى ػّڵڵڵن ّ ػۆعێکڵڵی ثەعثاڵّیڵڵبى لە چبّؿڵڵبغثڵڵّْى، 



 

سەڵکڵڵی صەکڵڵغص. ؿڵڵەعئەًجبم رْاًیڵڵبى سەّاعج لە ؿیـڵڵزبًضا ثٌجڵڵڕ 
لڕی لە کڵۆچی، لڵبرْ 002ێغاًکغصًڵی لە ؿڵبڵی ثکەى ثەاڵم صّای ّ

لە ئبکڵڵبهی صۆكڵڵیٌی ئەّ سەڵڵڵکە  ثاڵّثڵڵّْەّە، ػۆعرڵڵغؿیـڵڵزبًضا 
ەکبى پەیْەؿڵزە پڵڕ یثّْیەّە، ثەاڵم سەػێٌەی ربُیغیلبرْلڕی ثاڵّ

ی یڵلە ػێڕ ّ ػێْ ثّْە، ثۆیە ئەفلیي چبّی رەهبعی ثڕیجڵّْە ّالێز
 سْعاؿبى.

 

 ەکبًضایربُیغی لەگەڵهلوالًێ 

ک ێڵڕّّصاّکەّە سەعیڵک ثڵّْ، کبرێک ئەفلڵیي ثە كڵەڕی ثڵبثە
ا، ًبکۆکی ئەّ صّّکەؿڵە ئبكڵکغا ثڵّْ گڵْایە، ئەفلڵیي ُەع عّّیض

ئەّ  کەّرجڵڵبیە ثڵڵۆ ئەكغّؿڵڵٌە صەیٌڵڵبعص،صەؿڵڵزکەّرێکی ثەصەؿڵڵذ 
ەاڵری زەّە ثگْػەعێڵذ ّ ثەًڵبّ صەؿڵػەّاعە ُەع صەثْا لە سْعاؿڵبً

ئەّ ُەّاڵەی گەیبًڵڵضە  عەثڵڵضّڵاڵی ربُیغیبًڵڵضا ثڵڵڕّاد.. عەثڵڵضّڵاڵ
ّ صەؿزکەّربًەی ثۆ ەهْعزەؿەم، سەلیفەف ثۆی ًّْؿی لیـزی ئ

رڵڵْاًی ُەًبعصەکڵڵبًی ئەفلڵڵیي ثگغێڵڵذ ّ ئەّ  عەثڵڵضّڵاڵثٌێغێڵڵذ، 
ّ ئەفلیٌضا،  عەثضّڵاڵصّژهٌبیەریەکی ئبكکغا کغص لە ًێْاى  ڕّّصاّ

گغرٌی ثڵبثەک لەالیەى ئەفلڵیٌەّە پڵێگەی ئەفلڵیٌی  لثەاڵم ثەصی
ی ًڵبعصە پێلڵڵْاػی لڵیفەّە ثەعػ ّ ثڵٌڵض کڵڵغصّ سەڵکڵبًێکسەثەالی 

صا ک ی  سەاڵرێکی یەکجبع ػۆع ثە ئەفلیي صعا، ثغیبعی ئەفلیٌەّەّ
هڵبعە ئەكٌبؽ فەعهبًضەعی لەكکغی رْعکەکبى لە کْڕی ئەفلڵیي 



 

 

ثکغێذ ّ كبعیغاًی صەعثبعی سەلیفە کەّرڵٌە ؿزبیلڵی ئەفلڵیي ّ 
لێؼاًی ئەفلیي.. ئەلجەرە ئەّ ُەهّْ عێؼ ّ ًْاػكەی سەلڵیفە ثڵّْ 

بیجەد ثەعەی ثە ُڵڵڵۆی کڵڵڵْاڵًی صڵڵڵڵی صّژهٌڵڵڵبًی ئەفلڵڵڵیي، ثەرڵڵڵ
 ربُیغی... عەثضّڵاڵ

 

 گْهبًی سەلیفە

صّژهٌبًی ئەفلڵیي ػۆعیڵبى ثە گڵْێی سەلڵیفەصا سْێٌڵضثّْ، کە 
ئەفلیي ًەک صڵـْػد ثێذ، لە ًڵبر ّ صڵیڵضا صّژهٌێکڵی ؿڵەسزی 
سەلیفەیە، سەلیفەف ّیـزی ربلی ثکبرەّە ثە ئەفلیٌی ّد: چڵی 

ێیي، یب صەڵێیذ ئێوە صەؿذ ثەعصاعی كەڕی ثبثەک ثیي ّ لێی گەڕ
 ثەعصەّام ثیي لە كەعیضا؟

ئەفلیي لە ّەاڵهضا ّرّْیەری: ئەی سەلیفە کبثغایەکی ّا کڵبفغ 
ضایە لەعّّی کڵڵڵڵبم هْؿڵڵڵڵڵوبًی ُەػاعاى سڵڵڵڵْێٌکە صەؿڵڵڵڵزی لە 

 کْكزٌە.. یؿزەدەلْكەعیعەرەّە ّاػی لی صێٌی ئەّ ه

ئیضی هْعزەؿەم، لەّە صڵٌیڵبثّْ کە ئەّ ُەّاڵە صعۆیە.. ثەاڵم 
كەڕی ثبثەک ثۆ ئەفلیي ثّْ ثڵّْە پڵغصی ؿڵەعکەّري ثڵۆیە ؿڵێ 
ؿڵڵڵڵبڵ چڵڵڵڵبّەڕّاًی کڵڵڵڵغص.. ئەفلڵڵڵڵیي ئەّی ثەالیەّە پیڵڵڵڵغۆػ ّ 

پڵێ ثکڵبّ سۆكەّیـذ ثڵّْ کڵغصیە لْعثڵبًی، رڵب سەلڵیفە ثڵبّەڕی 
ّە کە ئەّی صەیەّ  ثەصەؿڵڵڵڵزی ثِێٌێڵڵڵڵذ، ّە لە هەثەؿڵڵڵڵزەکەیە



 

اپەڕیٌڵی یغی ثّْ گەڵی ثّْ ثّْیەّە،  ڕی ربُعەثضّڵاڵلەًبّثغصًی 
 هبػیبع ئەّ ئْهێضەی سـزە صلێەّە کە ثزْاًێ ثە ؿەعیب ػاڵ ثێذ

 

 هبػیبع

ی کڵۆًی ئڵبییٌکڵغصًەّەی  ّعاپەڕیٌی هبػیبع ّ ئەًضێلەی ػیٌضّ
بًی چبّؿڵبغئێغاًی سەڵکبًێکی لە صەّع کۆ کغصەّە، ػّڵن ّ ػۆعی 

ەرەکەی عّّربًڵڵضثّْیەّە، هبػیڵڵڵبع لە ثٌەهڵڵڵبڵەیەکی سەلڵڵیفە هڵڵڵیلل
ًبؿغّای رەثەعؿزبى ثّْ، کە ثبّکی  لبعىگ هغص هبهەی صەؿەاڵری 

ی هەئوڵًّْثە صەؿزەّە گغد ّ هبػیڵبع عّّی لەالی سەلڵیفە کڵغص، 
سەلڵڵیفە عیڵڵؼی لێگڵڵغد ّ ًڵڵبّی هڵڵذەهەصی لێٌڵڵبّ کڵڵغصیە ّالڵڵی 

صەؿڵەاڵد رەثەعؿزبى ّ سەلیفە ًبهەی ًّْؿی رب هبهی صەؿذ لە 
ُەڵگغ  ّ ثیضارە هبػیڵبع، هڵبهی ثەّ فەعهڵبًە گەڵێڵک ئبكڵْفزە ّ 
ئڵڵبلۆػ ثڵڵّْ ثەاڵم ّای ًیلڵڵبى ًەصاّ لەكڵڵبع ُڵڵبرە صەعەّە، گڵڵْایە 
ُڵڵبرّْە ثڵڵۆ پێلڵڵْاػی هبػیڵڵبع، یەکێڵڵک لە یڵڵبعاًی ثڵڵبّکی هبػیڵڵبع 

ە هبػیڵبع هڵبهی ثڵغصە الّە رڵب لەًیبػی هبهەی ُْكڵیبع کڵغصەّە، ّ
یەک ّ صّّ کْكزی ّ ثە ػاُیڵغ سڵۆی ثە  ضا ثکبّ ثێلەگەڵی عاّێژ

صڵـڵڵۆػی سەلڵڵیفە ًیلڵڵبى صەصا، ثەاڵم لەصڵیڵڵضا ثەعًڵڵبهەی ئڵڵبػاصی 
صەًڵبعصە الی ّالڵی سْعاؿڵبى،  یصەپەعّەعاًض ّ ثبجی رەثغؿزبًیل

 ربُیغیبى ثّْ.. عەثضّڵاڵکە 



 

 

 هبػیبع ّ ربُیغیبى

ەکبى گەیلزە یّعصە ّعصە ًێْاى هبػیبع ّ ّالی سْعاؿبى ربُیغی
لۆًڵڵبغی ًڵڵبکۆکی، هبػیڵڵبع سەعاجڵڵی صەصا، ثەاڵم ًەكڵڵیبّی لەثڵڵْز 

ًەًێغێذ صا ئیضی سبّەّ سەعاج ثۆ ّالی سْعاؿبى  ًەصەکغص، ثغیبعی
ّ ّرڵڵی، ثڵڵۆ سەلڵڵیفەی صەًێڵڵغم، ّە هبػیڵڵبع سەعاجڵڵی صەًڵڵبعص الی 

ی ربُیغیڵبى، چەًڵض عەثضّڵاڵٌەعی سەلیفەّ ئەّیق صەیٌبعص ثۆ ێًْ
ػەعاّ صّژهٌڵڵڵبیەری ًێڵڵڵْاى ئەّ صّّاًەف ؿڵڵڵبڵێک ثەّ كڵڵڵێْە گڵڵڵْ

 ؿڵڵڵڵّْصپەعەی صەؿڵڵڵڵەًض.. ئەفلڵڵڵڵیي لەّ ًڵڵڵڵبکۆکیە صەیْیـڵڵڵڵذ 
ًڵڵبڕاػی ثڵڵّْ، ثەاڵم ػارڵڵی ئەّەی  عەثڵڵضّڵاڵّەعگغێڵڵذ، سەلڵڵیفە لە 

ًەثڵڵّْ ثەالیەّە ًێڵڵذ، ئەفلڵڵیي لە سەلڵڵیفەی صەثیـڵڵذ ُەع صەثڵڵێ 
لە سْعاؿڵڵڵبًضا ًەُێلێڵڵڵزەّە، صیڵڵڵبعە ئەّ ًڵڵڵبدەػییەف  عەثڵڵڵضّڵاڵ
 ەّە ؿەعچبّەی ُەڵگغرجّْ..هەئوًّْ لەؿەعصەهی

 

 یبعی ئەفلیي

ی سڵۆف ًبّێڵذ، صەیؼاًڵی عەثڵضّڵاڵئەفلیي صەیؼاًڵی سەلڵیفە 
ؼاًی رب ثگبرە یبع صەگبرە كەڕ، ّە ئەّەی ثە ُەلًبکۆکی ئەّ ّ هبػ

 عەثڵضّڵاڵّالێزی سْعاؿبى. ّە پەیْەؿزە هبػیبعی ُبى صەصا رب لە 
رْاًبی لەًبّثغصًی هبػیبعی  عەثضّڵاڵیبسی ثێذ ّ الی ّاثّْە کەّا 

ریبصا ًبثێذ، ئەّ صەم سەلیفە ئەّ ُەڵضەثژێغ  ثۆ لەًڵبّثغصًی، ّە 



 

سەڵکی ُبى صەصا رب هبڵ ّ  ّ جًّْی ثەعػکغصەّەاڵی یبسیهبػیبع ئب
گیغکەعاى رباڵى ثکەى، کُْیبعی ثغای هبػیبع، سیڵبًەری لە دبڵی صا

یڵبعاًی  لەًبّ ّ ًبهەعصاًە سـزیە صاّی عبعەثەکبًەّە.. هبػیبع کغص
ۆعەکڵبًی ػۆع ریڵبصا ثڵّْە، ّەک: ە جۆعاّجئڵبییٌهبػیبعصا پەیڕەّی 

ػەعصەكڵڵزی، هڵڵبًەّیە، هەػصەکڵڵی، ُەرڵڵبّەکْ ثڵڵْصائی.. كْعكڵڵی 
ی، ًەژاصی، ّە ُەؿڵزی ئڵبییٌهبػیبع پڕ ثّْە لە ثیڵغّڕای رڵێکەڵ، 

 کڵۆچی عاپەڕیٌڵی صەؿڵذ پڵێ 002ەرضاعی.. هبػیبع لە ؿبڵی ڵصەّ
کڵڵغصّّە، سەلڵڵیفە فەعهڵڵبًی ثە بى ّێڵڵغاى کڵڵغصّّە، هؼگەّرەکبًیڵڵ

، دەؿەًی کْڕی عەثضّڵاڵصا، رب پەالهبعی هبػیبع ثضاد..  عەثضّڵاڵ
دْؿڵڵڵەیٌی هڵڵڵبهی ثە ؿڵڵڵْپبّە ًڵڵڵبعصە ؿڵڵڵەعی ّ لە ثەغضاكڵڵڵەّە 

ی هڵڵڵذەهەصی کڵڵڵْڕی ئیجڵڵڵغاُین لەكڵڵڵکغیکی صیڵڵڵکە ثە فەعهبًڵڵڵضە
ثڵڵۆ لەًڵڵبّثغصًی هبػیڵڵبع.. ئْهێڵڵضی ئەفلڵڵیي لە  هەؿڵڵعەة ُڵڵبري

ی ئەّ كەڕەیضا ثّْ، ثەاڵم ػۆعی ًەکێلب هبػیبع ثغایەکی صعێژاسبیبً
ثڵڵّْ ثەًڵڵبّی کُْیڵڵبع، ئێغەیڵڵی ثە هبػیڵڵبع صەثڵڵغص، کبریڵڵک ؿڵڵْپبی 
سْعاؿبى گەیلزە ثەعەّە کُْیبع ًبهەیکی ثۆ دەؿڵەًی فەعهبًڵضە 

.. یبعی ثە صەؿذ ثەؿغاّی رەؿلین ثکڵبًّْؿی، کەّا ئبهبصەیە هبػ
جێگەیەکڵضا لەثۆؿڵەصا دەؿڵەى لە  كڵذ، کەثەّ كێْە پیالًڵی صاڕ

صەسڵبرە ثەعصەؿڵذ، لەّالكڵەّە ثە هبػیڵبعی ّد، هبػیڵبعی رب ثێ، 
زب عێک ثکەّێذ ّ ًیبػی عاّێڵژی ُەیە ّ لە لەگەڵدەؿەى صەیەّ  

فڵاڵًە جڵێگەصاثە، هبػیڵبع عۆیلڵزە ئەّ جڵێگەیە، ُەّاڵڵی گەیبًڵڵضە 
دەؿڵڵەى کەّا هبػیڵڵبع لەفڵڵاڵًە جڵڵێگەصایە، دەؿڵڵەى صەّعەی ئەّ 



 

 

بع ّیـزی سۆی صەعثبػ ثکبد، کُْیبع ثەع ُەلـڵزی هبػیصا  كْێٌەی
لێکغص ّ هبػیبع صەؿزگیغاکغا ّ ثە صیلی ثۆ ؿبهەعا ثغا.. لە عێگەصا 

ُبًضاًی ئەفلیٌی صعکبًض ّ ّرڵی: هڵي ّ هبػیبع پەیْەًضی سۆی ّ 
ئەفلیي ػەهبًێکە پەیوبًوبى ثەؿزّْە کە صەّڵەرڵی عڵبعەة لەًڵبّ 

صەؿڵەاڵد ّە صّیٌڵی  ثجەیي ّ كڵبُبًی ؿبؿڵبًی ثگێڵڕیٌەّە ؿڵەع
ًبهەی ئەفلیٌن پێ گەیلذ ریبصا ًّْؿی ثّْ سەعیکن هیڵْاًی ثڵۆ 
هْعزەؿڵڵەم ّ کْڕەکڵڵبًی صەصەم رڵڵب لەًبّیڵڵبى ثڵڵجەم.. لەعاؿڵڵزیضا 

ە ّ ثەڵڵگەی ّّگەّعەرغیي ػیبًی ثە ئەفلڵیي گەیبًڵض گغرٌی هبػیبع
 ی صّژهٌڵی ؿەعؿڵەسزی ئەفلڵیي،عەثڵضّڵاڵػۆعیق کەّرە صەؿذ 

لەّالكڵڵڵەّە صەعثبعیەکڵڵڵبى عڵڵڵبعەثەّە صەؿڵڵڵەاڵرضاعەکبًی ًؼیڵڵڵک 
 .سەلیفەّە، لە صّژهٌبیەری ئەفلیٌضا ثەعصەّام ثّْى

 

 صّژهٌبًی ئەفلیي

ّپە ّصەعثڵڵبعی هْعزەؿڵڵەم پڵڵڕ ثڵڵّْ لە پڵڵیالى ّ هلوالًڵڵی گڵڵغ
هەصی کْڕی عەثڵضّلوەلیک ػیڵبد ّ ئەدڵوەصی ەجۆعاجۆعەکبى، هذ
سڵۆی ثەُێؼرڵغ ثکڵبد،  ەیُەع یەکە صەکۆكب پێگکْڕی صاّصلبػی 

ؿەعکغصە رْعکەکبى ّەک ئەكٌبّە ثەغب لەالیەکەّە، ئەثڵی صەلە  
ي لەًبّیبًڵضا ػۆعرڵغ عجلی، فەعهبًڵضەی عڵبعەة لەّالّە، ّە ئەفلڵی

کی ئڵبػاّ ثەسلڵٌضەی صەثغا.. ئەثْ صەلە  فەعهبًڵضەعێ كبکبهی پێ
عڵڵبعەة ثڵڵۆ ئەفلڵڵیي کیڵڵٌەی ئەثڵڵْصەلەفی لەصڵڵڵضا ثڵڵّْ صاّای لە 



 

کە ئەثڵڵْ صەلە  ثشڵڵبرە ثەعصەؿڵڵزی رڵڵب ئەّەی  هْعزەؿڵڵەم کڵڵغص
صەیەّ  پێڵڵڵی ثکڵڵڵب، ؿڵڵڵەعئەًجبم هْعزەؿڵڵڵەم ئەثڵڵڵْ صەلەفڵڵڵی صا 
ثەصەؿڵڵزی ئەفلڵڵیٌەّە رڵڵب ثیکْژێڵڵذ.. ئەدڵڵوەص کڵڵْڕی ئەثڵڵْ صاّص 
کەّرە رەلەلڵڵالی عػگڵڵبعکغصًی ئەثڵڵْصەلەفەّە، ئەدڵڵوەصّ ثڕێڵڵک لە 
یڵڵبعاًی صەڕۆى ثڵڵۆ هڵڵبڵی ئەفلڵڵیي، ئەدڵڵوەص صەًڵڵْاڕ  ؿڵڵفغەی 

ؿڵڵڵزغاّە، ئەفلڵڵڵیي ثەەثڵڵڵْصەلە  عاسڵڵڵغاّەّ چڵڵڵبّی کْكڵڵڵزٌی ئ
ا، ئەدڵڵوەص صاّا لە ە صەًڵڵْاڕێزە ػەاللەرڵڵی ئەثڵڵْ صەلەفڵڵضصاًیلڵڵزّْ

، ئەفلڵیي ثە رڵْڕە رب ئەثْ صەلە  پێ ثجەسلێذئەفلیي صەکبد 
ثڵڵًّْەّە صەڵێڵڵذ: ئەّە هەدڵڵبڵە، هْعزەؿڵڵەم ئەّی ثەهڵڵي صاّە 
ئەدوەص ؿەعّ كڵبًی ئەفلڵیي هڵبچ صەکڵبد، ثەاڵم ئەفلڵیي پێڵی 

صەلە   ّصەڵێڵڵذ، ُەػاع جڵڵبع ػەّیڵڵق هڵڵبچ ثکەیڵڵذ، هڵڵي ئەثڵڵْ
ؿڵڵەعصەثڕم لەهێڵڵژصا ئەدڵڵوەص هڵڵْافەلەری ئڵڵبػاصی ئەثڵڵْ صەلەفڵڵی 

یي صەکڵڵبّ صەڵێڵڵذ: کەّارە رڵڵۆ ّەعگغرجڵڵّْ، ئەدڵڵوەص عّّ لە ئەفلڵڵ
ئەثڵڵْ صەلە  ثکڵڵْژی، هڵڵي فەعهڵڵبًی ئڵڵبػاصین لە سەلڵڵیفە  ًبرْاًیڵڵذ

ًڵڵبهەعصی  ّەعگغرڵڵّْە.. ثەّ كڵڵێْە ئەثڵڵْ صەلە  عػگڵڵبع صەکڵڵبّ
ئەفلڵڵیي ثڵڵۆ سەلڵڵیفە صەگێڵڵڕێزەّەّ صاّا صەکڵڵبد ئەم ئەفلڵڵیٌە 

ی ثۆ صاثٌغێڵذ، ّە لەؿڵەع لـڵەی ئەدڵوەص سەلڵیفە ؿڵْپب ؿٌّْع
صەکبرە صّّ ثەكەّە، ثڕێکی ثە ؿەعصاعی ئەفلیي، ئەّ ثەكڵەکەی 

ئەّ کبعە ثّْثە ُڵۆی ًڵبعەػایی ئەفلڵیي ثە فەعهبًضەی ثبكٌبؽ.. 
ە عڵبعەثکْڕی ئەثّْاعضّ صی ّ ُەؿزی ثە هەرغؿی کغصى.. ئەدوە

صەؿڵڵذ عۆیلڵڵزْەکبى کەّرڵڵٌە ئەّەی ُەعچڵڵۆًیەک ثڵڵّْە ئەفلڵڵیي 



 

 

ی هەًکجڵڵْعّ هبػیڵڵبعیق ڕّّصاّلەًڵڵبّ ثڵڵجەى. لەّ کەیڵڵي ّ ثەیڵڵٌەصا 
ُڵڵبرە ًێڵڵْاًەّە، ثڵڵّْ ثە ُڵڵۆی ثەصگْهڵڵبًی ػۆعی سەلڵڵیفە صژ ثە 
ئەفلڵڵڵیي.. هەًکجڵڵڵْع یڵڵڵبسی ثڵڵڵّْ، ئەم هەًکجڵڵڵْعە یەکڵڵڵێکە لە 

چەًضیي كڵبعی لەژێڵغ صەؿڵزضا  لەّێڕاثبّەڕپێکغاّەکبًی ئەفلیي ّ 
ثّْە، سەلیفە صاّا لە ئەفلیي صەکبد هەًکجْع لەؿەع کبع الثجبد، 

ثە فەعهبًڵڵڵڵضەی  ئەثْؿڵڵڵڵبج صیڵڵڵڵْصاصگ کە  كڵڵڵڵکغێکیي لەئەفلڵڵڵڵ
ًکجڵْع، ثبّەڕپێکغاّی سۆی ثّْە صەًێغێذ، گڵْایە ثڵۆ الثغصًڵی هە

هەًکجڵْع ثڵّْ، ئەّ ُەّاڵە گەیلڵزە  ثەاڵم لەعاؿزیضا ثڵۆ یڵبعهەری
ب ثە لەكکغێکی ػۆعەّە صا کە ؿەعصاعی رْعک ثغ ّ فەعهبًی سەلیفە

ْع عاًّڵغا ّ ًبعصە ؿەع هەًکجْع، ّە كەڕ عّّیضا لەًێْاًڵضا هەًکجڵ
سۆی گەیبًضە یەکێک لە لەاڵکبًی ثبثەک، ثەاڵم ثغاصەعاًی ثە لڵۆڵ 

ەکەصا  هبػیڵبع ّ ڕّّصاّثەغڵب کڵغاّ لە ُەعصّّ  رەؿلیویثەؿزغاّی 
 .صەکەى هەًکجْعگ پەًجەی رْهەد ثۆ ئەفلیي صعیژ

 

 ًی ئەفلیيّلەًبّچْ

یەكڵڵڵزب هبػیڵڵڵبع ًەگەیلڵڵڵزجّْە ؿڵڵڵبهەڕا، ئەفلڵڵڵیي لە ػیٌڵڵڵضاى 
ّی ّّیڵضا، رەّاڕکبًی ئەفلیي ەّّػەکبى صژ ثە ئبعەصاّڕّّئبسیٌغا، 

کْكزەی ئەفلیي ثڵّْى. ئەفلڵیي صەّعّثەعی سەلیفە صّژهٌی ثبثە
کۆكب ثۆی صەعچێذ ّ سۆی ثگەیەًێزە ّاڵری سڵۆی، ئەّەكڵی ثڵۆ 
ًەکغا، کەّرە ثیغی ژەُغچێژکغصًڵی هْعزەؿڵەهەّە، ئەّ کبعەكڵی 



 

الیەًگغاًڵڵی ثڵڵۆ ًەکڵڵغا ّ هْعزەؿڵڵەم ثەّەی ػاًڵڵی ّە یەکێڵڵک لە 
ئەفلڵڵڵڵیي ثە سەلڵڵڵڵیفەی ؿڵڵڵڵەلوبًض کە ئەفلڵڵڵڵیي لەرەصاعەکڵڵڵڵی 

 ژەُغچێژکغصًی سەلیفەصایە..

 

 صاصگبیی ئەفلیي

صاصگڵبیەک پێکِێٌڵڵغا لە هڵذەهەصی کڵڵْڕی عەثڵضّلوەلیک ػیڵڵبری 
ّەػیغ ّ ئەدوەصی کْڕی ئەثڵْ صاّص لڵبػیلمْػاد ّ چەًڵض کەؿڵێک 

سیڵبًەد ثە لە پیبّ هبلْالًی صەعثبعی سەلیفە.. رْهەری ئەفلیي، 
سەلڵڵیفە ًەثڵڵّْ، ثەڵکڵڵی ثە رڵڵْهەری ثە صعۆ ثە ئیـڵڵالم ثڵڵًّْی ّ 

ی ثبّ ثڵبپیغاًی، ئەّە ثە رڵْهەری ؿڵەعەکی ئبییٌپەیغەّی کغصًی 
ەژهێڵڵڵغصعا ّە ثڕێڵڵڵک لە ُڵڵڵبّااڵًی صصاصگڵڵڵبیی کغصًڵڵڵی ئەفلڵڵڵیي 

ئەفلڵڵڵیٌیبى ُێٌڵڵڵبثّْ ثڵڵڵۆ كڵڵڵبیەریضاى یەکێڵڵڵک لەّاًە هبػیڵڵڵبع ّ 
سۆی ثە ئەهیغػاصەی  ، کە ثۆرغیق هەعػەثبی کْڕی رەعکەف ئەّی

ّ لە  ّّد ّ عەجبڵیبى ُێٌڵبڕؿەغض صەًبؿغا.. ؿەعەرب صّّ کەؿی 
 ئەفلیٌیبى پغؿی، ئەم صّّ کەؿە صەًبؿێذ؟

 ضاکەیبًڵڵّّاًە لە هؼگەّرڵڵی صێّرڵڵی: ثەڵڵڵێ صەیبًٌبؿڵڵن.. ئەم ص
صەصا، هڵڵي ثغیڵڵبعم صا ُەع یەکڵڵی لەّاًە ُەػاع لڵڵبه ی لڵڵێ  بىثبًگیڵڵ

کڵغص، لە  سبًض ّ هؼگەّریبى صعّؿڵذّّڕثضعێذ، چًْکە ثزشبًەیبى 
 ەکبى ئبػاص ثّْە.ئبییٌرەّاّی  لەّێڕاکبرێکضا 



 

 

ّ ثەعگی ػێڕیٌی ثڵۆ  یزبثە ّا ثە ػێغ ًّْؿغاّەثبكە، ئەّ ک -
 چی ریبصایە؟ ەصعّؿزکغاّ

ئەّ کزێجە، لەثبّ ّ ثبپیغهەّە ثۆم هبّەرەّە، ریبیڵضا ّرەی  -
پڵڵڕ لە دیکوەرڵڵی ػاًبیڵڵبًی عەجەهڵڵی ریڵڵبصایە، ّە هڵڵي ػۆع 

 م لەّ ػاًیبعیبًە ّەعگغرّْە..ؿّْص

لە هبڵەکەرضا، کزێجڵی کلڵیلە ّ صەهڵٌە ّ کزڵبّی هەػصەکڵی  -
 ریبصا ثّْ..

ی ئیـڵڵالم ئڵڵبییٌئەّ کزڵڵبّاًە ًڵڵبرْاًي هڵڵي لە  .. ئیڵڵضیثڵڵب -
 ٌێزەّە.ُەڵگەڕێ

هْثەصێکیڵڵبى ُێٌڵڵبثّْ ثڵڵۆ كڵڵبیەری، لە صاصگڵڵب ّرڵڵی: "ئەفلڵڵێي 
جڵڵبًەّەعی هڵڵغصاعەّە ثڵڵّْی ُێٌڵڵبّ گۆكڵڵزەکەی سڵڵْاعص ّ هٌیلڵڵی 
ًبچڵڵبع کڵڵغص لە ُەهڵڵبى گۆكڵڵذ ثشڵڵۆم.. لەّە گْػەكڵڵزە ُەهڵڵّْ 

ى، كولڵڵڵێغی ێکڵڵڵی چْاعكڵڵڵەهوە هەڕێکڵڵڵی عەكڵڵڵی صەسٌکڵڵڵبڕۆژ
ەگڵْػەعاّ ەکەصا صلەرەّە ّ ًیڵْ صّّلەر ُەڵضەکێلڵب ّ صەیکڵغصە صّ

 صەسْاعص. ئەّ صەم گۆكزەکەی

ئەفلیي ّەاڵهی صایەّە، ئەم کبثغایە ثەپێی صیٌی ئێْە كبیەری 
ڵ ًبکغێڵڵڵڵذ، ّە لەّە گْػەكڵڵڵڵزە ئەم کڵڵڵڵبثغایە پبثەًڵڵڵڵضی ّلەثڵڵڵڵْ

ە، ئیڵڵضی چڵڵۆى ثڵڵبّەع ثە یەکەی سۆیلڵڵی ًیڵڵئڵڵبییٌّ ُْەرڵڵبّەک
 کبثغایەکی ئبّا صەکغێذ؟



 

 ثًّْی ئەفلیي ّ هبػیبععّّثەعّّ

ؿڵڵْپەُجْص ّ كۆعكڵڵگێڕی رەثەعؿڵڵزبًیبى ُێٌڵڵبیە ًڵڵبّ هبػیڵڵبع 
صاصگبّە، "ئیجٌْلضاّصی" لبػی عّّ ثە هبػیڵبع: ئەهەیە ئەفلڵیي کە 

 صەصایذ رب كۆعف صەؿذ پێجکەیذ؟ یرۆ صەڵێی ُبً

یەفلیي، ًەیِێال هبػیبع ّەاڵم ثضارەّە ّری: صعۆکڵغصى پیلڵەی 
پیڵڵڵبّ ًڵڵڵیە، ًەک كڵڵڵبػاصەکبى ثە پەعّەعصگڵڵڵبع ؿڵڵڵْێٌض صەسڵڵڵۆم 

 ە..ؿّْصکغصى، رۆ لە هەعو عػگبع ًبکبد.. صعۆ ثێ صعۆ

هبػیبع ّری: ئەفلڵیي ًە ًڵبهەی ثڵۆهي ًّْؿڵیْە، ًە ًڵْێٌەعی 
ثۆالی هي ًبعصّّە، جگە لەّەی ئەثْ دبعؿی ثڵبّەڕپێکغاّی سڵۆم 

گڵڵغصم.. یەعمڵڵْثی  ئەفلڵڵیٌن ثیٌڵڵی ػۆع عێڵڵؼی لێّرڵڵی، کە چڵڵْم 
رە ئەفلڵڵیٌضا سـڵڵزْە لەگەڵی سڵڵۆی یضەًڵڵْەیصەڵێڵڵذ: هبػیڵڵبع، پ

 صعۆّە ّ ئیٌکبعی کغصّّە..

ّّەّە صەڵێذ: کە هبػیبعیڵبى ُێٌڵبیە صاصگڵب، لە ڕ ّ"رەثەعی" لە
 پیبّە صەًبؿی؟ ّئەفلیٌیبى پغؿی: ئە

 ًەسێغ، ًبیٌبؿن.. -

 کبرێک لە هبػیبعیبى پغؿی: رۆ ئەم پیبّە صەًبؿی؟

 ّری: ثەڵێ، صەیٌبؿن، ئەّە ئەفلیٌە.. -

 ثە ئەفلیٌیبى ّد، ئەّەف هبػیبعە



 

 

 ئەفلیي پغؿیبع کغا: رۆ ًبهەد ثۆ هبػیبع ًّْؿیْە؟لە 

 ًەسێغ ًەهٌّْؿیْە... -

 لە هبػیبعیبى پغؿی: ئەفلیي ًبهەی ثۆد ًّْؿیْە؟

ّری: ثەڵێ، "سبف"ی ثغای ًبهەی ثۆ کُْیبعی ثغام ًّْؿیْەّ 
ئڵڵێوەیە کەؿڵڵێک ًڵڵیە ثڵڵڕّارە ی ئڵڵبییٌریبیڵڵضا ًّْؿڵڵیجّْی، ئەم 

ک لەعّّی ًەػاًیڵٌەّە ُبًبیەّە جڵگە لەهڵي ّ رڵۆ ّ ثڵبثەک.. ثڵبثە
ًەهزْاًی، سۆی ثە کْكزٌضا ّ ػۆع کۆكبم لە هەعو عػگبعی ثکەم 

ە ثیٌێڵڵغًە ؿڵڵەعد جڵڵگە یثەاڵم ئەگەع رڵڵۆ عاپەڕی کەؿڵڵێکیبى ًیڵڵ
هٌڵڵضاى.. ئەگەع هڵڵي  لەگەڵلەهڵڵي، کە ػۆعثەی كڵڵەڕکەعاًی ئێغاًڵڵی 

ثٌێڵڵڵغًە ؿڵڵڵەعرۆ ثێگْهڵڵڵبى صەثڵڵڵوە پبڵێلڵڵڵزذ. ؿڵڵڵێ رڵڵڵبلن ُەى 
بى ّە رْعکەکبى.. عڵبعەة ّەک ؿڵەو ّاى ئبّاییەکبى، عبعەثەکڕۆژ

ئبّاییەکڵڵبى ڕۆژئێـڵڵمبًێکی ثڵڵۆ فڵڵڕ  صەّ ثەلەلە ثڵڵڕۆ ؿەعؿڵڵەعی، 
ّەک هڵڵڵڵێق ّ هەگەػ ّاى، ثەاڵم ًەرەّەی كڵڵڵڵەیزبى کە ثکڵڵڵڵبرە 

ّاّ صەثێڵڵذ رْعکەکڵبى صّای یەک کڵڵبرژهێغ كڵەڕ کە ریغەکبًیڵڵبى رە
 ەّكذ ّ ثیغّثبّەڕی ثبّ ثبپیغاًوبًە.پەالهبعیبى ثضە، ئەهە ڕ

ی ّ لە ثڵڵغای سڵڵۆفلڵڵیي، ّەاڵهڵڵی صایەّە: ئەم کڵڵبثغا ثبؿڵڵی ئە
ئەگەعچی هي ُڵی ن ثڵۆ  ..؟کبدثغای هي صەکبد، یب ثبؽ لەهي صە

ئەّ ًّْؿیجێذ، ُەربّەکْ ئەگەع ًبهەكن ًّْؿڵی ثێڵذ، هەثەؿڵذ 
سەلیفەیڵضا ثڵّْم،  لەگەڵلە صەؿزگیغی ئەّ ثّْە، هي ثە كولڵێغ 

 ثە فێڵ هبػیبعی گغرّْە.. هٌیق ُەعّام کغص. عەثضّڵاڵئەّە ًیە 



 

 رۆ لەّاًە گەع .. رۆ سەرەًە کغاّی؟ -

 ًەسێغ ًەهکغصّّە.. -

 ی؟هْؿڵوبًثبكە، ًبػاًی ئەّە یەکیکە لە ئەعکەکبًی  -

هي لەّ ثبّەڕەیضا ًین رب ئەّ گۆكزەم لێ ثکغێزەّە رغؿڵبم  -
 ی ًەسۆكی ثجن..كرْ

یٌڵڵی رڵۆ الی سڵڵۆی كڵڵەڕکەعێکی ثەًبّثڵڵبًگی، کەچڵڵی لە ثغ -
 پبعچە گۆكزێک لە لەكذ رغؿبّی؟

كەڕ كزێکی رڵغەّ سەرەًەف ثڵبّەڕم پێڵی ًڵیە.. ئەهەف  -
 ثە ؿەعپێ ی ئیـالم ًبػاًن.

کغصًی ئەفلڵڵیي پبیڵڵبًی ُڵڵبد ّ گەڕاًیڵڵبًەّە ثەّكڵڵێْە صاصگڵڵبیی
ػیٌڵڵضاى، رڵڵب لە صّاییڵڵضا ئبکڵڵبهی صەعکەّێڵڵذ. لە ؿڵڵەعچبّەکبًضا 

ّە لە صّاییڵڵضا ُڵڵبرّْە، کە لە ػیٌضاًڵڵضا ژەُغچێڵڵژ کڵڵغاّە ّ هڵڵغصّ
لەكبعصا الكەکەیبى ُەڵْاؿڵیْە ّ لە هبڵەکەكڵیضا چەًڵضیي ثزیڵبى 

 صەعُێٌبّە..

 

 

 

 



 

 

 ەکبىیربُیغی

ەکڵڵبى ثە یەکەهڵڵیي ػًجیڵڵغە یئبیڵڵب صەکغێڵڵذ صەؿڵڵەاڵری ربُیغی
کڵبى لە عەگەػی ئێغاًڵی ێغاى ثژهێغیي؟ ربُیغیەئصەؿەاڵری ئبػاصی 

بى یكڵڵبًبػیّ سەڵکڵڵی صەڤەعی پْكڵڵەًگی ُەعاد ثڵڵًّْە ّ ثەّەف 
یي، ثەاڵم پەیْەؿزە سۆیڵبى لە ئێغاًکغصّّە، کە لە عەگەػی پبکی 

ًجبم ئەّ پەیْەًڵضیەیبى ە، ثەاڵم ؿڵەعئەّەکڵغصصەعبعەة جیڵبّاػ ًە
ًگەّاػی بّ کەّرڵڵٌە صڵڵڵضاًەّەی سەڵکڵڵی ئێڵڵغاى، ثەاڵم ثڵڵ ث ڕاًڵڵض
ئێغاًیە ّ  یەّەی ئیـالهیبى ُێاڵئبییٌی ػەعصەكزیبى ًەکغص ّ ئبییٌ

کڵڵۆچی،  002ەکبى الیەًگیغیڵڵبى لێکڵڵغصم.. لەؿڵڵبڵی جّْثە ئیـڵڵاله
ؿەص  لڕّلبری لە ؿیـیبًضا عّّیضا، ئبّی ُیغهەًض ّكکی کغص، ؿێ

ی رڵڵب لە ًێڵڵْ سەڵکڵڵضا ئڵڵبییٌُەػاع صعُەهیڵڵبى ًڵڵبعصە الی پیڵڵبەّاًی 
صاثەكی ثکەى، ثەؿەع ئەّەكضا ًبکغێذ ئەّ صەؿەاڵرە ثە كڵێْەی 

ّ هبػیڵڵڵبع ئەثڵڵڵْ هْؿڵڵڵلین ّ ؿڵڵڵٌجبص ّ ئْؿزبصؿیـڵڵڵی ّ ثڵڵڵبثەک 
ەی ە صەؿڵڵەاڵری ربُیغیەکڵڵبى ثەؿڵڵەع لڵڵبفڵصاثٌغێڵڵذ، ئەّەف عاؿڵڵز

 ػەّاعی ؿەعّەعی ئێغاى صاًغێذ.

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 ەکڵبى صژ ثە عڵبعەثی صەیڵبىیكەڕێکی صّّ ؿەص ؿڵبڵەی ئێغاًی
کغص ُەهّْی لە ربعیکی ّ ئڵبڵۆػی ّ صەهبعگغژیڵضا ًەثڵّْە، فکڵغی 
فەلـڵڵڵەفەی لەًێڵڵڵْاى ئەّاى ّ عبعەثڵڵڵضا ثەعصەّام ثڵڵڵّْە، ػۆع لە 

ێڵک ئبییٌەکبى ثە ثبّەڕەّە هْؿڵوبى ثڵًّْەّ الیڵبى ّاثڵّْە یئێغاًی
ەکەی سۆیڵبى كڵیبّرغ ّ ئڵبییٌعبعەثەکبى ُێٌبّیبًە لە ػۆع الّە لە 

ی ػەعصەكڵڵزی ئڵڵبییٌپەؿڵڵەًضرغ ثڵڵّْە، ثەرڵڵبیجەد صّّفلیمڵڵبًەیی، 
ئەّ ثڵبّەڕەی ئەّی ثیڵغی سڵبّێي ّ  ی یەکزڵبیی، ّەئبییٌثەعاًجەع 

پڵڵبک ّ چڵڵبک كڵڵیبّە ُڵڵی غەیڵڵغی ئێڵڵغاًیە، ئەّ ثیغاًەیڵڵبى ثەالّە 
سـزجّْە ژیغ ریلکی عۆكڵٌبیی ًبثّْ، ثەاڵم ًەیبعەکبًی صۆیٌێیبى 

رڵڵغ ّاڵریڵڵبى ثەجێِڵڵێال ثڵڵّْ عّّ لە  فەعُەًگڵڵی ئێڵڵغاًیەّە. ثڕێکی
ەثیڵبى ی عبعئڵبییٌگیغؿڵبثًّْەّە،  لەّێڕاّاڵربًی رغ عۆیلزجّْى ّ 
رڵڵغیق هلڵڵی صاًْاًڵڵضەّەّ جەػیەی صاّە،  لەثڵڵْز ًەکغصثڵڵّْ، ثڕێکی



 

، ػەًبصلەّ ئڵبػاص پیڵغاى ّەعێؼی ّ جٌێْصاًی عبعەثی ربهْز کغص ثێ
لەؿڵڵەعەربی صەّڵەرڵڵی عەثبؿڵڵیضا ژهبعەیڵڵبى کەم ًەثڵڵّْە، ُەع ئەّ 

گەعهی لێضّاى لە ثْاعەکبًڵضا، ثبػاڕثیغ ّ ڕا جۆعاجۆععە ثّْثە ُۆی 
 فە ّ كەعیعەد ّ کەلزّْعە جۆعاجۆعەکبى.، فەلـەئبییيّەک 

 ی ػەعصەكذئبییٌ

ی ئڵڵبییٌی ػەعصەكڵڵزی سـڵڵزە هەرغؿڵڵیەّە، لە ئڵڵبییٌئیـڵڵالم 
ػەعصەكزضا صّّ گۆكەی ؿڵەعەکی ریڵبصایە، سەیڵغ ّ كڵەڕ.. ئەّی 

ەصا ئڵڵبییٌثڵڵبف ّ چڵڵبکە ّ پەؿڵڵەًض ّ عۆكڵڵٌی كڵڵیبّ ثێڵڵذ، لەّ 
ّ ثەُێڵڵؼی سەیڵڵغ صەژهێغصعێڵڵذ، ّە ئەّی ًبپەؿڵڵەًضی ّ رڵڵبعیکی 

ێکی پیڵبّە ئڵبییًٌبپبکی ثێذ، ثۆ كەڕ صەگەڕێڵزەّە، ّە ّەک ُەع 
ە رْاًبی ئەّەیبى ریبصا ثّْە کە سەلکڵی ثڵۆ ئبییٌیەکبًی ئەّ ئبییٌ

کبعی سێغ ّ كیبّ ُبى ثضەى، ّە ثە پی ەّاًەّە سەڵکڵی لە کڵبعّ 
بّی صّّع ثڵشەًەّە، لْعثڵبًی ثڵکەى، یوەًی ّ ًەكیغکغصەّەی ئەُ

صا هغۆڤڵی ػەعصەكڵزی سۆًەّە، لەّ هلوالًێڵی كڵەڕ ّ سێڵغهەی ًە
لڵڵۆڵی سێڵڵغی کڵڵغصەّەّ ثڵڵۆی کۆكڵڵبّە. ّە پیڵڵبّی ػەعصەكڵڵزی 
ثەعپغؿڵڵڵیبعی کڵڵڵبع ّ کڵڵڵغصەّەی سڵڵڵۆیەری ّە پەیْەؿڵڵڵزە ُڵڵڵبًی 
پەیڕەّاًڵڵی صاّە رڵڵب ثەصّای ػاًـڵڵذ ّ عۆكڵڵٌبییضا ثڵڵڕۆى ّ ثڵڵۆی 

بًەی کە سەڵکیڵبى ُڵبًی چڵبکەّ پڵبکی ّؿبغچبهبًْثًّْە ّە ئەّ 
صەصا، لەصّاصّای صەؿڵڵڵڵەاڵری ؿبؿڵڵڵڵبًیەکبًضا کەّرجڵڵڵڵّْە دڵڵڵڵبڵی 

جْیی ّ هلوالًیڵڵی صەؿڵڵەاڵد ّ صاعایڵڵی، ثڵڵۆیە ؿڵڵّْصًڵڵبعەّایی ّ 



 

 

ەکە ثێبعێؼێڵذ ّ ًەیزڵْاًی ئەّ فەعُەًڵگە ئبییًٌەیزْاًی جەُّەعی 
ّ كڵڵبی  ئڵڵبییيە، ئڵڵبییٌپێگەیلڵڵزّْە ثگڵڵغێزە سڵڵۆ، ئەگەعچڵڵی ئەّ 

ەصّّ ثغا صەػاًی ثەاڵم  هْثضاى ّ ُیغیضاىگ کۆكڵبى کەّا صەّڵەد ث
ّ صەؿەاڵد ثە صەؿڵزەّە ثگڵغى، کزبّێڵک لە صّاصّایڵی صەؿڵەاڵری 

 ؿبؿبًیضا ًّْؿغاّە ثەًبّی:

ەکڵبى یەک ثە ی هیٌْو سغصگ ریبیضا عەفزڵبعی ًەكڵیبّی عّهبًی
یەک ریڵڵبصا ًّْؿڵڵیْە، کە چەًڵڵضە عیبثڵڵبػ ّ صەهـڵڵبػی ػّعصاعاى ّ 

ْ ًڵڵب صعّؿڵڵذ جێڵڵ ّەعی ّ ػەڕصۆؿڵڵزی عەسٌەگغرٌڵڵی ثێپەعلەف 
گەعصًیبى ریبصا ثڵاڵّە.. هْغەکڵبى سٌکڵبّی ًڵبّ لیزڵبّی ًڵبعەّایی 
ثڵڵّْى، ئەّی ثیغیڵڵبى لڵڵێ ًەصەکڵڵغصەّە کڵڵبعی سۆیڵڵبى ّ ئەعکڵڵبًی 

ی ػەعصەكڵڵڵزی ثڵڵڵّْە ثەؿڵڵڵەع ئەّەكڵڵڵضا لە ػۆعثەی کڵڵڵبعی ئڵڵڵبییٌ
ْعربًضّّەّ ّعی ّ ؿیبؿیضا سۆیبى رێِەلمْی ّ ئبثئبییٌصەّڵەری ّ 

ُەڵ ەعسێٌي. ّە ًەكیبى رْاًیْە ثەكێْەیەکی صعّؿذ کبع ّ ثبع 
ی رڵڵبػەّ کڵڵۆى ُەیڵڵجەد ّ ئڵڵبییٌرڵڵغەّە ثڕێڵڵک ثیڵڵغّڕای  لە لەایەکی

ؿبهی پێگەی ُیغثْصاى ّ هْثضاًی لەفکڵغی سەڵکیڵضا کەم کڵغصّّ 
ثڵڵّْ ئەّە صەعصەسڵڵبد ثە كڵڵێْەیەکی گلڵڵزی لەًێڵڵْ ثەڕێڵڵْەثەڕاًی 

ًی ّ چەًض ثەعەکی صەؿزی پێکغصثّْ ّە ی ػەعصەكزیضا هلوالئبییٌ
ی جۆعاّجڵڵۆع پەیڕەّاًڵڵی لڵڵی ئڵڵبییٌلە ّاڵرڵڵی ثەعثڵڵاڵّی ئێغاًڵڵضا 

ی عیـڵڵەّی، کلڵڵضاًی، هەًڵڵضاًی، ّە لە ئڵڵبییٌگلێغثڵڵّْیەّە ّەک 
ی كوٌبى ّە ُەعّەُب فەلـڵەفەی ئبییٌی ثْصائی، ئبییٌُەاڵرضاا ڕۆژ

 ّاًضا.ّكیغربیجەد لە ؿەعصەهی ًەیۆًبى ثە



 

 ی هبًیئبییٌ

ە ثە یەکەهڵیي هەرغؿڵی صژ ثە ػەعصەكڵزی ًبؿڵغاّە، ئڵبییٌئەم 
ێکی ئڵڵبییٌصاؿڵڵزبًی ئەّ هلوالًڵڵیە گەڵێڵڵک صّّعّ صعێڵڵژە، هڵڵبًی، 

ە جۆعاّجۆعەکڵبى صەًبؿڵغا ئڵبییٌُێٌبیە کبیەّە ثە رڵێکەڵەیەک لە 
ّەک  عیـەّی، ػەعصەكزی، ػعّاًی، هەًضائی، دەڕاًڵی..گ، هڵبًی 

یڵبّە ّ لە ثبثڵل پەعّەعصە ًّلە ثبّک ّ صایکێکی ئێغاًی ُبرْەرە ص
ی ثەعەّ ی ئەّ صەڤەعەی ّەعگغرّْە، ؿڵەفەعئبییٌثیغّڕای  ثّْە، 
 ی ثڵْصایی ثێڵذ. ئڵبییٌُەاڵد کغصّّە رڵب لە ًڵؼیکەّە ئبگڵبصاعی ڕۆژ
ە لەالیەى هڵڵڵڵڵْثەصاًی ػەعصەكڵڵڵڵڵزیەّە ثە رًْڵڵڵڵڵضی ئڵڵڵڵڵبییٌئەّ 

عەصکغاثّْیەّە، ّە رْاًیبى هڵبًی ثڵضەًە صاصگڵب ّ لەًڵبّی ثڵجەى ّ 
ە ئڵڵڵبییٌّەکبًیڵڵڵبى لە ػیٌڵڵڵضاى ثئڵڵڵبسٌي، ثەؿڵڵڵەع ئەّەصا ئەّ پەیڕە

دڵڵڵبڵەرێکی عیغفڵڵڵبًی ّە ُەؿڵڵڵزێکی ًبؿڵڵڵکی ًُْەعهەًڵڵڵضی ثە 
ە گەلێڵڵک لە ُێڵڵؼ ّ ُەیجەرڵڵی ئڵڵبییٌپەیڕەّاًڵڵی صەثەسلڵڵی.. ئەم 

 .ّەّ سـزْەرە هەرغؿیەّە.ی ػەعصەكزی لەًبّ ثغصئبییٌ

 

 هؼصەک

صژ ثە پەیڕەّاًڵی هڵڵبًی  بىریژی ػۆعیڵى رًْڵڵضّهْغەکڵبثڵب ّەک 
رڵڵبػە ثڵڵبثەد ی ئڵڵبییٌثەعگڵڵغی لە زْاًی بًًەیڵڵثەاڵم . ّەّثەکڵڵبع ثڵڵغص

ػۆعی ًەکێلب هؼصەک ُبرە هەیضاًەّە.. هڵؼصەک ثڵۆ سڵۆی . .ىثگغ



 

 

ەکەكڵی ػۆع ئبییٌی ػەعصەكزی، ّە ئبییٌیەکێک ثّْە لە هْثەصاًی 
لە ػەعصەكڵڵڵزیەّە ثە صّّع ًڵڵڵیە، صەعثڵڵڵبعەی "كڵڵڵەڕ ّ ژاى" ُەم 

کبى ّ ُەم هبًی گغًگیبى پێڵضاّە، هەػصەک ّ ثیڵغّڕای ػەعصەكزیە
سغاپەکبى، ًەكیبّەکبى، لە ئبکبهی ئێغەیڵی  –ربػەی عّّ کغصّّە 

ّ رڵڵْڕە ثڵڵًّْەّە صێڵڵٌە کڵڵبیەّە، کەّارە یەکـڵڵبًی صەثێڵڵزە هڵڵبیەی 
عەػاهەًڵضی سەڵکڵڵی ّە صەثڵڵێ ئەّ ُۆیڵبًەی کە هڵڵبیەی ئێغەیڵڵی ّ 

فغەرضا ّ لە صاعاییڵضا ئبڵۆػی سەڵکە لەًبّ ث ێذ ّە ُبّثەكی لە ئب
ە صەژهێغصعێڵڵڵذ، ثەاڵم ًەّكڵڵڵیغەّاى ثە ئڵڵڵبییٌثە کڵڵڵۆڵەکەی ئەّ 

كێْەیەکی ؿەسذ ّ سْێٌبّی ثەعُەڵـزی هەػصەکیەکبى عاّەؿڵزب 
ە ئڵڵبییٌّ ػۆعیڵڵبًی لڵڵێ لەًڵڵبّ ثڵڵغص. ثەؿڵڵەع ئەّ کْكڵڵزبعەیضا ئەّ 

ُەرڵڵبّەکْ صّای لەًڵڵبّچًْی صەؿڵڵەاڵری ؿبؿڵڵبًیبى ُەع هڵڵبیەّەّ 
 ُبرٌەهەیضاًەّە ثەًبّی سْعەم صیٌی

 

 :ػەًضەلە

ًبًی لەؿڵەعصەهی ًەّكڵیغّاًضا لە ئێغاًڵضا ثیغّڕای فەلـەفی یۆ
الیەًگیغاًی ػۆعی ُەثڵّْە، ّە فەلـڵەفەی ُیٌضّؿڵزبًیق صیـڵبى 

لەّ ؿڵەعصەهەصا ػۆع  ئێغاًیڵضا پەیڕەّاًڵی ػۆع ثڵّْە، لە ًبّ گەالًی
ػهڵڵبًی پەُڵڵلەّی، فەلـڵڵەفیبًە ّەعگێڵڵڕاًّەرە ؿڵڵەع  ەلەّ کزڵڵبّ

ًڵبًی لە ئبؿڵۆی ئێغاًڵضا صەثیٌڵغاى ّە ئەّ ۆفەلـەفەی ُیٌڵضی ّ ی
ثیغّعایبًە ثّْ ثّْە ُۆی گْهڵبى ّ صّّصڵڵی لەفکڵغی سەڵکیڵضا ّە 



 

ؿبیی فەلـەفیضا پبهبڵ صەکغص، ّە ڕثیغّثبّەڕی گْرەکبًی لەژێغ لْ
ی ئڵڵبییٌ هڵڵْثەصاًی ػەعصەكڵڵزی ثەعەًگڵڵبعی ثّْثڵڵًّْەّە،ػەًڵڵضەلە 

ػەًڵڵضەلەّە صّّع ًەثڵڵّْە، ّعصە  ەیەک لەهڵڵبًی ّ هەػصەک رڵڵب عاص
غەًڵگ ّ ثڵۆ صەًڵْا.. ئەفـڵبًە رڵب صەثڵّْ ثێعصە ثیغّڕای کڵۆى ّ ّ

ەکڵبى ثڵّْ ئبییٌکی ّعەلڵ ُبرجّْە هەیڵضاًەّە، ئیزڵغ كڵەڕە صەًڵْ
ّ لەكڵڵەیەکی  اًە لەًێڵڵْاى هڵڵْثەصیکی ػەعصەكڵڵزیڕۆژثڵڵّْە کڵڵبعی 

ّّیڵڵضا ثڵڵّْ  هڵڵْثەص ّرڵڵی: ئڵڵێوە ثە ُڵڵی  عیـڵڵەّیضا، ئەم ثبؿڵڵە ڕ
ئڵڵبگغ ثە سڵڵْصا ًڵڵبػاًیي، ئڵڵێوە ثەُڵڵۆی ئڵڵبگغەّە سڵڵْصا عەًگێڵڵک 

صەپەعەؿڵڵزیي، ّەک ئێڵڵْە چڵڵۆى "سبچ"رڵڵبى کڵڵغصّّەرە صعّكڵڵوی 
 سۆربىگ

ًگە لەم صّا ی ػەعصەكزی ثەسۆف ثیٌی ّ ؿبصەگی ثەًبّثبئبییٌ
ی هڵڵبًی ّ ئڵڵبییٌثڵڵۆ  ّەّکڵڵغصصّایڵڵیەصا ّعصە ّعصە جڵڵێگەی چڵڵۆڵ 

 عیـەّی.

 

 ػعّاًی

 ەثڵڵبّکی ُڵڵْعهؼّ ئەُڵڵغیوەًػعّاى سڵڵْای ُەعە گەّعەی کڵڵۆًی 
ەیڵڵضا ئبییٌرەلڵڵضیغ ّ ؿەعًْیلڵڵذ ّ ؿڵڵەعئەًجبهە، لەّ ًیلڵڵبًەی 

كڵڵڵەڕّ سێڵڵڵغ، ّەک یەک عێڵڵڵؼی لێڵڵڵضەگیغ ، لەّکبرەیڵڵڵضا ػعّاى 
ەیڵضا ُڵْعهؼ ّ ئەُڵغیوەى ئبییٌپەعّەعصگبعی ربک ّ رەًِب ثڵّْ، لە 



 

 

صّّ ثڵڵڵغا ثڵڵڵّْى، صّّ ُێڵڵڵؼی ُەعە گەّعە، لەیەک ؿڵڵڵەعچبّەّە 
عّاى، لەئێغاًڵڵضا رەّاّی ُێڵڵؼّ لڵڵْصعەری ثە ُڵڵبرجًّْە کڵڵبیەّە.. ػ

صەؿزەّە ثّْ، ػئْؽ لە یًْبًضا سبّەًی ُەهبى ُێڵؼّ رْاًڵب ثڵّْ، 
ی ػەعصەكڵذ ئڵبییٌە صّای ئڵبییٌثڕێک لە لێؼاًڵبى الیڵبى ّایە، ئەم 

ُبرّْەرە هەیضاًەّە، ّە ثیڵغّڕای فەلـڵەفەی یًْڵبًی ریڵبصا ثەصی 
گە ثڕێڵڵک لە ەًڵڵئێـڵڵزبصا ُڵڵبرّْەّ عصەکغێڵڵذ، ّە ًڵڵبّی ػعّاى لە 

یەکڵبًی ئبییٌثیغّڕای کلضاًیەکبًیلی ریبصا ّەصی ثکغێذ، ّە پیبّە 
ػەعصەكزی ئەم صیٌەكیبى ثەالّە ًەكیبّ ّ صعّؿزکغاّ ًڵبّثغصّّە، 
ّە لە صّاصّای صەؿڵڵەاڵری ؿبؿڵڵبًیضا کە ئبكڵڵْفزە ثڵڵبػاڕی ّەصی 

ەف سەڵکڵڵبًێکی ػۆعی لڵڵێ گلیڵڵغ ثڵڵّْەّە، لە ئڵڵبییٌصەکڵڵغا ئەم 
 رغ پەعەیبى ؿەًض ثّْ.ػەعصەكزیەکبى ػۆع

 

 گْهبى ّ ؿەعؿبهی

ەکەیضا لە اًە لە ؿڵڵڵبدڕۆژیە کە ئڵڵڵبییٌصاُێٌڵڵڵبًە ئەّ ُەهڵڵڵّْ 
رەلەلالصا ثّْى ثەّ ئەًضاػەكە هْثەصەکبى ئەّپەڕی رًْض ّ ریژیبى 
ثەکڵڵڵبع ثڵڵڵغصّّە، لە "صیٌکڵڵڵغد"صا ػۆع ثە ًبپەؿڵڵڵەًضی ًڵڵڵبّی لەّ 

كڵڵەڕّ ؿڵڵەعچبّەی بًە ثڵڵغصّّە کە سْصایڵڵبى ال ّاثڵڵّْە کە ئبییٌڵڵ
زی ثەکبعیڵبى ی ػەعصەكڵئڵبییٌریژیبًەی پیبّاًی سێغە... ئەّ رًْضّ

ەػایەری ئڵڵبػاص فکڵڵغاى ّ ئەًضیلڵڵەهەًضاى. صەثڵغص ثڵڵّْ ثە ُڵڵۆی ًڵبڕ
ی لە ی ثڵڵْصایئڵڵبییٌی ئیـڵڵالم ػەعصەكڵڵزی لەًێڵڵْاى ئڵڵبییٌئەگەع 



 

ئبّەّە گەهڵبعۆصعاثّْ، ثەاڵم لە ڕۆژی هەؿیذی لە ئبییٌُەاڵد ّ ڕۆژ
ثە ثیغّثبّەعەکبًی لْعئبًی پیڵغۆػەّە ػۆع  پڕ ُبرٌی ُێؼی ئیـالم

ی ػەعصەكڵزی ئڵبییٌعػۆکەی صە لە ّثە ػّّ ّە ثە رْاًبّە ئەّ ّجْ
یق لە ئێغاًڵڵضا ّ جڵڵیگەی گڵڵغرەّەّ هەؿڵڵیذیەد ّ ثڵڵْصا لەق کڵڵغص

کەّرٌە پبكەکلێ ّ ًەیبًزْاًی ثەعاًجەع ُڵی  جڵۆعە ثەعاًڵجەعیەک 
 ثە ئیـالم ّ كولێغ ثەصەؿزەکبًی ئیـالم ثکەى.

 

 ەدیی هەؿیذییٌئبی

ی هەؿڵڵیذیەد لە ػًجیڵڵغە صەؿڵڵەاڵری ئەكڵڵکبًیەکبًضا لە ئڵڵبییٌ
صەهی ػًجیڵڵغە ە ؿڵڵەعل اى صەؿڵڵزی ثە ثاڵّکڵڵغصًەّە کڵڵغصّّە،ئێڵڵغ

لە پبیزەسزەکەیڵڵڵڵضا "ریـڵڵڵڵفْى" گەّعە  صەؿڵڵڵڵەاڵری ؿبؿڵڵڵڵبًیضا
ؿڵڵغاّەکبى لەكڵڵەیەک لە پبیزەسزڵڵضا ثڵڵّْە، ثڕێڵڵک لە ثٌەهڵڵبڵە ًب

ی ئڵڵبییٌکڵڵغص، ثەاڵم کە  ّْڵیڵڵي لەثڵڵی هەؿڵڵیذیەریبى ّەک صئڵڵبییٌ
م، كڵڵبکبًی ئیوێغارڵڵۆعیەری عۆی فەعهڵڵی ئڵڵبییٌهەؿڵڵیذیەد ثڵڵّْثە 
ثڵۆ  ْەی هەؿڵیذیەریبى ثە هەرغؿڵی ػاًیڵئبییٌصەؿەاڵری ؿبؿبًی 

هڵڵْ  ّ  رەکەیبى ّ کەّرڵڵٌە ئبػاعصاًیڵڵبى،ؿڵڵەع ئێڵڵغاى ّ صەؿڵڵەاڵ
هْثەصەکبًیق پەیْەؿزە كبکبًیبى ُبى صەصا ثۆ لەًبّثغصًیڵبى صّّ 

یەکەم ّ سْؿغەّ پەعّیؼ، ثە  بؿبًی، یەػصگْعصیكبی گەّعەی ؿ
ٌْاڕیە پەیڕەّاًی هەؿڵیذیەرضا، ئیزڵغ ّای لێِڵبد ًەعهًْیبًی صەیبً
بى صەعثڵبعەی یّ ًەكڵیبّی ریژیەکبى عەفزبعی رًْڵضّلەكە هەؿیذی



 

 

ی ػەعصەكڵڵزی ّ ئبگغصاًەکڵڵبى صەکڵڵغص، لەكڵڵەیەک لە كڵڵبعی ئڵڵبییٌ
ّْە، ُڵڵڵڵْعهؼ ئبكڵڵڵڵیغ، ئبگغصاًێڵڵڵڵک لە ًؼیکڵڵڵڵی کلیـڵڵڵڵبیەکضا ثڵڵڵڵ

لەكڵڵەیەک ثەًڵبّی "ًغؿڵڵی"  عّسبًڵضّّیەری، ّە لەكڵبعی "عەی"صا
کْژاًڵڵضۆرەّە، ئەّ کڵڵبعاًە ّایکڵڵغص یەػصگڵڵْعصی كڵڵب  ئڵڵبگغصاًێکی

ثیغّڕای صەعثبعەی هەؿڵیذیەکبى ثگۆڕێڵذ، لەؿڵەعچبّە ؿڵغیبًی ّ 
عۆهبًیەکبًڵڵڵڵڵڵضا ػۆع ًّْؿڵڵڵڵڵڵغاّە کە ئێغاًیەکڵڵڵڵڵڵبى پەیڕەّاًڵڵڵڵڵڵی 

ثەؿڵڵڵەع ئەّ ەیەًێڵڵڵذ هەؿڵڵڵیذیەریبى ئڵڵڵبػاع صاّە، ئەهە ئەّە صەگ
 ی هەؿیذیەد لە ئێغاًضا ػۆع پەعەی ؿەًضّّە.ئبییٌئبػاعصاًەصا 

 

 یی ثْصایئبییٌ

ی ثڵڵْصائی لە ثەعثاڵّیڵڵضا ثڵڵّْە. ثە ئڵڵبییٌُەاڵرڵڵی ئێغاًڵڵضا ڕۆژلە 
ربیجەد لە ثەلز ّ ؿەغض ّ ّاڵربًی ًؼیک ثە چڵیي ّ ُیٌڵض، ّە لە 
صەڤەعی ؿیـزبًضا گەڕیضە ثْصائیەکڵبى ؿڵەعگەعهی ثاڵّکڵغصًەّەی 

ی ؿبؿڵڵڵبًیضا صّایڵڵڵی صەؿڵڵڵەاڵری ثڵڵڵْصائی ثڵڵڵًّْە، لە صّائڵڵڵبییٌ
ری ثڵڵْصا کغاثڵڵّْە پەُڵڵلەّی سەڵکڵڵی ؿەعگْػەكڵڵزە ّ ثەؿڵڵەعُب

ضا ی "كڵڵڵوٌی" کە لە رْعکـڵڵڵزبى ّ ؿڵڵڵەغئڵڵڵبییٌّە.. ضەشْێٌڵڵڵصەی
ثەّ كێْە  ی ثْصایی،ئبییٌکە لە الیەًگغی ػۆع ثّْە، ثۆسۆی ثەكێ

 ی ثاڵّثْەرەّە.ی ثْصایئبییٌز ّ ؿەغض ّ رْعکـزبى ًی ثەڵلە ّاڵرب

 



 

 صەهەلبڵەی فەلـەفی

لە صّّالّەّە صەّعە ی ػەعصەكڵڵڵڵزی ئڵڵڵڵبییٌّەک پێلڵڵڵڵزغّروبى 
 ئڵڵڵڵبّاّە، ڕۆژهەؿڵڵڵڵیذیەد لە ُەاڵرەّە، ڕۆژی لە صعاثڵڵڵڵّْ، ثڵڵڵڵْصای

ّ ثەُۆی هْثەصە صاّێي  رغ صەکغصەّە پەیْەؿزە گەهبعۆکەیبى رەًگ
ی ػەعصەكڵڵڵزی الّاػّ الیەًگغاًڵڵڵی لڵڵڵێ ئڵڵڵبییٌاًە ڕۆژگاڵّەکڵڵڵبى ّ 

صەکلبًەّە.. ئیـالم ثە عّدێکی ربػەّە، ّە ثە كولڵێغێکی ریڵژ 
ّ ەەّاّی ئّ ثڕًضەّە هبّەّ هەّصای ًەصاّە لەپڕ ُبرە هەیضاًەّەّ ر

بًەی عاهبڵی ّ ثًّْە ربکە ؿْاعی هەیضاًەکە، ئەّاًەی ئەُلی ئبییٌ
ّڵ کڵغص، ْکزێت ثّْى، یڵب هْؿڵڵوبى ثڵّْى، یڵب جەػیەصاًیڵبى لەثڵ

ى یڵب ئڵبّاعەی ّاڵرڵبًی ّعاەّاًەی ئەُلی کزێڵت ًەثڵّْى، یڵب کڵْژئ
ی ػەعصەكڵزی ثە فەعهڵبًی پەیڵبهجەعی سڵْصا ثە ئڵبییٌصّّع ثّْى. 

بى لڵێ لەثڵْڵ کڵغاّ ّ هڵبهەلەی ەیڵى ّە جەػیئەُلی کزێت ًبؿغاّ
 کبفغ ّ هْكغکیبى لەگەڵضا ًەکغصى.

ەکەیڵڵبى پڵڵێ ًەصعا، ئبییٌثەاڵم هڵڵبّەی ثڵڵبؽ ّ ثاڵّکڵڵغصًەّەی 
 کبرێک ثبًگ لە هؼگەّد صەصعا، ؿغّصی ػەعصەكزی لەصەغەکغا..

ػۆعی کێلڵڵڵڵب رڵڵڵڵب هڵڵڵڵْثەص ّ ُیغیْصەکڵڵڵڵبى ثزڵڵڵڵْاًي لە عّّی 
یە لە ؿڵڵەعصەهی سەلیفەکڵڵبًی ەکەیڵڵبًەّە ثڵڵضّێي، ئەّ ئڵڵبػاصئبییٌ

ضا، هەئوًّْڵعەثبؿیضا ّەصی کغا، ثە ربیجەد لە ؿەعصەهی سەلڵیفە 
ەکبى ثّْ لەًبّ هەجّْؿثڕێک ثیغّڕاّ کْلزّْعێک کە ربیجەروەًضی 

ەکبًیلضا ئەًجڵبم صەصعا، ُەرڵبّەکْ ئەّ ئێغاًیڵبًەی ّا ثە هْؿڵوبً



 

 

ەعیزی ی ئیـالهیبى لەثْز کغصثّْ، ثڕێک ئبصاة ّ ًئبییٌصڵ ّ صاّ 
 ەّە.بى لە ًبسیبًضا ُەعّەک سۆی هبثْیثبّ ثبپیغاًی

 

 فەلـەفەی سێغ ّ كەڕ

ثیڵڵڵڵڵغّ ثۆچڵڵڵڵڵًّْی کڵڵڵڵڵۆهەڵەی "لەصەعیە" رڵڵڵڵڵب عاصەیەک لە 
ثٌەهبی فکڵغ ّ کڵبکڵەی لەصەعیە لەّەصایە  ّیەرەّە ًؼیکەهەجّْؿ

کبهی کڵبعّ کڵغصەّەی سڵۆی لە ئەؿڵزۆ بکە صەڵێذ: هغۆڤ صەثی ئ
ثڵڵۆیە ّاثڵڵّْە، ّە ئەم  ّیـڵڵزّْیەریصا سڵڵْثگغێڵڵذ، ئەڵێڵڵذ ئەّە 

یەکزبییڵڵڵضا  لەگەڵثۆچڵڵڵًّْە جۆعێڵڵڵک "ؿڵڵڵٌْیەد"ی ریڵڵڵبصایە ّ 
ًبگًْجێڵڵذ، ّە ئەّە صەگەیەًڵڵێ لە ثٌەهڵڵبّە جیڵڵبّاػی سـڵڵزْەرە 
ًێڵڵڵْاى ؿڵڵڵەعەربی كڵڵڵەڕ ّ ؿڵڵڵەعەربی سێڵڵڵغەّە ثەاڵم ثڕێڵڵڵک لە 

ی ئیـڵڵڵالهضا ئڵڵڵبییٌ لەگەڵثیڵڵڵغّڕایە بى ّیـڵڵڵزیبى ئەّ هْؿڵڵڵڵوبً
ئەّ رەلەلڵڵڵالیەصا ًەیڵڵڵبًزْاًی ربعهڵڵڵبیی  ثگڵڵڵًْجێٌي، ّە ثە ؿڵڵڵەع

بى الیڵڵبى ّایە چبّؿڵڵبغیەد صّّع ثڵڵشەًەّە، ّە ثڕێڵڵک لە هەجّْؿڵڵ
رەعسڵڵبى کغصًڵڵی ئیوڵڵبهەد ثڵڵۆ عەلڵڵی ّ کْڕًّەّەکڵڵبًی عەلڵڵی لە 
دەلیمەرڵڵضا ثیغّثۆچڵڵًْیکی ؿڵڵەعصەهی صەؿڵڵەاڵری ؿبؿڵڵبًیە، کە 
چۆى ؿبؿبًیەکبى الیبى ّاثڵّْە فغەسڵْایی ّ هڵبفی ؿڵەڵزەًەد ّ 
صەؿڵڵْەاڵد رەًِڵڵب ُەع ثڵڵۆ ؿبؿڵڵبًیەکبًەّ ثەؽ. ئەگەع کڵڵۆهەڵەی 

یەد ًەثڵّْثي هەجّْؿڵثیغّڕای   لەصەعیە ّ كیعەگ ثڕێک پبثەًضی
ئیـڵالهی  یرڵەسۆ ئەّە دبكب ُەڵٌەگغە کە ُەًڵض  ئڵبصاة ّ ًەعی



 

یەرضا جیبّاػیبى ًەثّْە عاؿزە هەجّْؿثیغّثۆچًّْی  لەگەڵُێٌضە 
لەثیڵغّڕای  يصەؿڵەاڵر ییەػصاى ّ ئەُغیوەى لەؿڵەع رەسزڵی ػێڕیٌڵ

ا کبرڵضلە ُەهبًی ئیـالم ُێٌبثّْیە سڵْاعەّە، ثەاڵم ئبییٌسەڵکیضا 
ّ كڵڵڵەیزبى صیـڵڵڵبى ُەهڵڵڵبى لەًڵڵڵبعەری كڵڵڵەڕّسیغە، یڵڵڵب  سڵڵڵْصا

ّّ کغصثڵّْیەّە، ثەاڵم فکغصا ػیٌڵض ّ ئبُْعاهؼصا ّ ئەُغیوەًی لەثیغ
بى ُەهبى لەًبعەری كەڕّسێغە، کبرضا سْصاّ كەیزبى صیـلە ُەهبً

کغصثڵّْیەّە، ثەاڵم  ّبُْعاهؼصا ّ ئەُغیوەًی لەثیغّفکغصا ػیٌضّیب ئ
ئڵبّەعی ّص یبصّئیجغاُین ّ ئڵبگغی ًەهڵغ بًیرغ، صاؿز ثە كێْەیەکی

ّ لیڵبهەد، ػۆع لە  ػەعصەكذ ّ ئڵبگغی پڵبکە. صۆػەر ّ ثەُەكڵذ
ًەّە صّّع ًەثڵڵّْە، ًڵڵْێژی پێڵڵٌو فەعػە رەًِڵڵب لە ثیڵڵغّڕا کۆًەکڵڵب

ی ػەعصەكڵزضا صیـڵبى ثە ئڵبییٌی ئیـالهضا ًەثّْە، ثەڵکی لە ئبییٌ
سڵڵڵۆ ّەک هڵڵڵْثەص ّ  ئێڵڵڵغاىئەعک صاًڵڵڵغاّە.. سەڵڵڵڵکە ػۆعەکەی 

ُیغثْصەکبى پبعێؼگبعی ئبگغ ًەثڵًّْە، ثە ئبؿڵبًی صەیڵبًزْاًی ئەّ 
ثڵکەى ّ ئەّ ُەهڵّْ  ّڵعبعەثەّە ُبرجّْ لەثڵْەی لە ّاڵربًی ئبییٌ

ًەكیبّی ّ ًبڕەّایبًەی پیبّاًی ػەعصەكزی صەیبًکغص صڵ ّ فکڵغی 
ێکی رڵبػە ثڵجي، ئڵبییٌسەڵکی ئبهبصە کغصثّْ ثڵۆ ئەّەی پەیڵڕەّی 

ثبپیغیبًیبى ثە  ئەُلی ػیوەگ ّی ثبّئبییٌؿْعثّْى لەؿەع  ئەّاًەف
صەژهێڵڵڵغصعاى ّ ئبگغصاًەکبًیڵڵڵبى ًەصەعّسڵڵڵب، ثەاڵم هڵڵڵبّەّ هەّصای 

یبى لێ لەصەغە کغاثڵّْ هەّصا ًەصعا ُڵبًی كڵەڕی ئبییٌجْاڵًەّەی 
ی ئیـالم عاگەیەًي سەلیفەکبًی ئەهەّی ؿەسزی ّ ئبییٌلْعئبى ّ 

ڕایەکڵڵی رڵڵبػە، ّە ثڵڵۆ سۆیڵڵبى صژّاعیڵڵبى صەسـڵڵزە پێلڵڵی ُەع ثیغّ



 

 

 یی ئیـڵڵالم ًەثڵڵّْى، لە ُەع سڵڵْاڵًەّەیەکئڵڵبییٌُێٌڵڵضە پبثەًڵڵضی 
ربػە صەرغؿبى ّ ػۆع ثە صڵ عەلڵیەّە صایڵبى صەپڵۆؿڵبّ لە ًبّیڵبى 
صەثغص، ثەربیجەد ئەگەع لە صەڤەعّ ّاڵری هەّالیضا ثڵْایە، ئەّەیڵبى 

ەک ی ی ئیـالم.. دەجبج، ثڵێئبییٌثە صژایەری عبعەة صەػاًی، رب 
ّ صّّ ُەع فکغێکڵڵڵڵی رڵڵڵڵبػەی ثە "ثڵڵڵڵضعەد" لەلەڵەم صەصا، ثڵڵڵڵێ 

 ثەػییبًە سبّەًەکەی صەکْكذ.

 

 ػەًبصیمە

سەلڵڵڵیفەی عەثبؿڵڵڵیەکبى لە ؿڵڵڵەعەربّە لەّ عّّەّە گەڵێڵڵڵک 
ّ هەُضیڵضا، ّ هەًـّْعؿەسزگیغ ّ صاپڵۆؿێٌەع ثّْى لەؿەعصەهی 

اًڵی ڕۆژگەڵێک عۆكڵٌجیغ ثە رڵْهەری ػەًڵضیمی کڵْژعاى، لە صّاصّا 
ی ّ هڵبًەّەی عیلڵْەکبًی ُەع هەجّْؿڵی ئڵبییٌّیضا، صیڵبعە ئەهە
صیڵڵڵڵبعە لەپڵڵڵڵێق  ەک سڵڵڵڵۆی هڵڵڵڵبثْیەّەّ کڵڵڵڵۆهەڵی ػەًڵڵڵڵبصیمەّ

عی ئەّاًە رغصا کەّرجڵڵڵًّْە رەلەلڵڵڵالّە، كڵڵڵێْەی کڵڵڵب کۆهەڵەکڵڵڵبًی
لەثەع  ی ئیـالم.ئبییٌصڵی ثّْە صەعثبعەی سْڵمبًضًی گْهبى ّ صّّ

ئەّەی صەّڵەرڵڵی ئەهەّی لە ُەهڵڵّْ ثڵڵبعێکەّە صاسْعهڵڵب ثڵڵّْە، 
ە ئبییٌئەّ ثٌەهبی ی هبًی صعژهێغصعا، ئبییٌػەًضەلە ثە پبكوبّەی 

ەکڵڵڵبى صاًغاثڵڵڵّْە ّە یەکێڵڵڵک لە ئبییٌلەؿڵڵڵەع گْهڵڵڵبى لە رەّاّی 
سەلیفەکڵڵڵبًی ئەهەّی  ّەلیڵڵڵضی کڵڵڵْڕی یەػیڵڵڵضگ هەیلڵڵڵی ثەالی 

بی صەّڵەرڵی عەثبؿڵیضا لەثەع ػەًضەلەّە چەعسبثّْە ّە لە ؿەعەر



 

ًەچەؿێبّی صەؿەاڵد ّ ثگغەّ ثەعصەی ئەهالّال ًەصەکەّرٌە ثیغی 
ػەًبصیمەّە، لە ثەؿغەّ ثەغڵضاصا ئڵبػاص ثیڵغاى ّە" ػەًڵبصیمە ّ ثڵێ 

ی ئبییٌەکبى لە جْاڵًەّەیەکی صیبعی ّ ثەعثاڵّصا ثّْى صژ ثە ئبییٌ
بى هەُضیڵڵضا جْاڵًەّەکبًیڵڵّ  ّهەًـڵڵّْعئیـڵڵالهی، لەؿڵڵەعصەهی 

ثەعچبّرغ ثّْ، ثۆیە صەؿڵەاڵری کەّرە چڵبعەجْییەّە گەیلڵزجًّْە 
ی ّ ئڵبییٌئەّ ثبّەڕەّە کەّا ئەّ صەؿزە ّ ربلوبًە رەًِب صّژهٌڵی 

سەاڵفەریلي ثەربیجەری، صەعثبعەی لْعئڵبى گەلێڵک ًڵبعەّا ثیغیڵبى 
بى ثە گبڵزەجڵڵبڕی ثڵڵبؽ یڵڵیئبییٌصەکڵڵغصەّەّ هەعج ّ ئەعکەکڵڵبًی 

لە هەککەصا ثّْە ّ "رەّا " کە صەثیٌی صەکغص  یەػصاى ثي ثبػاىگ 
صەڵێذ: "ئەهبًە صەڵێی گڵبی گێڵغەی سەعهڵبًي. ػەًڵضیمێکی صیڵکە 

گۆ پغؿڵی ثڵّْی: ًڵبڵێی ؿبصقگصا کەّرجّْە گفزْ  جەعفەع لەگەڵ
ە؟ ئیوڵڵبم ّەاڵهڵڵی صاثڵڵّْیەّە: یّّە چیڵڵڕۆژی ئەم ًڵڵْێژ ّ ؿڵڵّْص

ئەگەعیڵق  "ئەگەع لیبهەرێک ُەثێذ ئەّە ئەعکوبى ثەجێ ُێٌڵبّە،
ّ ػیبًێکوڵڵبى ًەکڵڵغصّّە..".. ئەّ جڵڵۆعە رێفکغیٌڵڵبًە  ًەثێڵڵذ ػەعەع

ثّْثڵڵڵًّْە ُڵڵڵۆی ئەّەی صەؿڵڵڵەاڵری عەثبؿڵڵڵی رًْڵڵڵضی ّ ریڵڵڵژی 
 ثٌْێٌێذ.

 

 

 



 

 

 ەعی کْڕی هْلەفعەثضّڵاڵ

ًەی گغفزڵڵڵبعی صەؿڵڵڵەاڵری یەکێڵڵڵک ثڵڵڵّْ لەّا وڵڵڵْلەفەعئیجٌْل
ی عەثڵڵضّڵاڵثە جڵڵۆعێ ی ّەدلڵڵیبًە کڵڵْژعاّە، ئەم  عەثبؿڵڵی ثڵڵّْ،

ە، یەکێڵڵڵڵک ثڵڵڵڵّْە لە ًّْؿڵڵڵڵەع ّ ّەعگێڵڵڵڵڕە هڵڵڵڵْلەفەعکڵڵڵڵْڕی 
ثەًبّثبًگەکڵڵڵبًی ئەّ صەهە کە ثە عەگەػ ئێغاًڵڵڵی ثڵڵڵّْە  عۆػثەی 

ػەًڵضیك ثڵًّْی کْڕی صاصّیەگ سەڵکی صەڤەعی فبعؽ ّ صەعثبعەی 
ى بػۆع ًّْؿڵڵڵغاّە ّ ّرڵڵڵغاّە، گڵڵڵْایە کزێجێکڵڵڵی ثەعاًڵڵڵجەع لْعئڵڵڵ

ری ُەع کزڵڵبّێکی یْە، هەُڵڵضی سەلڵڵیفەی عەثبؿڵڵی ّرڵڵّْیەًّْؿڵڵ
ریبیڵڵضا صیڵڵبع  وڵڵْلەفەعپێٌّْؿڵڵی ئیجٌْلم سْێٌڵڵضثێزەّە ػەًڵڵضەلە

کە  وڵڵْلەفەعًّڵڵی صەڵێڵڵذ: " ئیجٌْلّیغەثڵڵّْە.. ئەثڵڵْ عەیذڵڵبًی ث
 کەلڵڵیلە ّ صهڵڵٌەگی لە ػهڵڵبًی پەُلەّیڵڵیەّە ّەعگێڵڵڕاّەرە ؿڵڵەع 

ّ ثۆسۆی ًّْؿیْیْریەّە رب  عبعەثی، ثەكی ثغػّیەی ریبصا ًەثّْە
ئبهبصەکڵڵب ثڵڵۆ  گْهڵڵبى صژ ثە ئیـڵڵالم ػۆعرڵڵغ ثێڵڵذ، رڵڵب سەڵڵڵکەکە

ی  هبًیگ کە ثۆسۆی یەکێک ثّْە لە پەیڕەّاًڵی ئبییٌلەثْڵکغصًی 
غەّ ثکڵْژی ثەؿڵ" یە، ؿۆفیبًی کڵْڕی هەعڵبّیە "ئەهیڵغئبییٌئەّ 

ەع ثە رڵڵڵڵْهەری ػەًڵڵڵڵضیك ثڵڵڵڵّْى کْكڵڵڵڵزْیەری ثەاڵم لە هڵڵڵڵْلەف
ئەّ ؿڵڵۆفیبًە لە  ،ا ثڵڵّْە ثە لْعثڵڵبًی کیڵڵٌەی كەسـڵڵیدەلیمەرڵض
سڵڵْصی سەلڵڵیفەف  ثەصەؿڵڵذ ثِێٌڵڵێ ، هڵڵْلەفەعثڵڵًّْە رەلەلڵڵالصا 

ثە  وڵڵْلەفەعثەصّایڵڵضا صەگەڕا، ؿڵڵەعئەًجبم ؿڵڵْفیبى رڵڵْاًی ئیجٌْل
پڵۆی رڵب رەًْعێڵک گەعم ثڵکەى ّ پەلْصا  چەًگ ثِێٌێڵذ، فەعهڵبًی

 ّعەکەّە.ّ ثە ثەعچبّیەّە رْڕی صەًە ًبّ رەًْ ثجڕًەّە



 

ّ رێفکغیٌڵڵی ثڵڵّْە لْعثڵڵبًی لێؼاًڵڵی  وڵڵْلەفەعلەعاؿڵڵزیضا ئیجٌْل
ەکبى ثەثیڵغ ّ ثڵبّەڕی هْؿڵڵوبًثۆچڵًّْی کۆكبّە ثیغّسۆی، ئەّ 

رڵڵبػەّە صەّڵەهەًڵڵضرغکب، ثەرڵڵبیجەد لەثڵڵْاعی صاصگڵڵب ّ لەػاّەد ّ 
ی هەًـّْعصعێژی ثۆ ەرەّە، ّە لەّ ڕّّەّە ًبهەیەکی صّّعّكەعیع

 .سەلیفە ًّْؿیْە

 

 ثەكبعی کْڕی ثْعص

ًەصەکڵڵغص، ئەّ ثڵڵێ  " عەفزڵڵبعیوڵڵْلەفەع" ئیجٌْلثەكڵڵبع ّەک 
ّسۆ ثیڵڵغّڕای ػەًڵڵضەلەی کغصثڵڵّْە ُەّێٌڵڵی ؿڵڵەعپۆف ّ عاؿڵڵزە

كیغیٌکبعی ّ گبڵزەجبڕی ّ ُی  رغؽ ّ رۆلیبًێکی لەصڵڵضا ًەثڵّْ 
ّ  عە لـەی سۆی صەکغص. ئەم کبثغایە كبعیغێکی ثەرْاًبەثێ چەک

ثٌبعی ثە کْێغی ُبرجّْە صًّیبّە، سەڵکی  لـەسۆف ثّْ، ػکوبن
ەػەلیبری پڕ لە ػەعافەد ّ هەّػّى یعغ ّ غرەسبعؿزبى ّ ُێٌضە ك

كیعغەکبًی ّ صەسْێٌضەّە، ژًبى صەعۆیلزٌە هبڵەکەی ثۆ ثیـزٌی 
جێژاى ػۆعثەی كیعغەکبًیبى کغصثّْە گۆعاًی ّ لەثەػهەکبًڵضا گۆعاًی

رێکەڵ ثە ؿەهبی كۆر پەیکەعاى صەّرغاّ ثّْثّْە ُەّێٌی ثەػهی 
ى ّد: ُڵڵی  ەکڵڵبى صەیڵڵبییئبییٌكڵڵەّاًەی سەڵڵڵک ّ سڵڵْا، پیڵڵبّە 

كڵڵزێک ثە ئەًڵڵضاػەی كڵڵیعغی ئەم کڵڵْێغە عەّاج ًڵڵبصارە رڵڵبّاى ّ 
یی ًێڵڵڵڵْاى ًێڵڵڵڵغّ هێڵڵڵڵْە لە ُەهبًکبرڵڵڵڵضا كڵڵڵڵەُْەد ّ پێْەًڵڵڵڵض

جّْى لە صیڵڵڵي صەصا ّ ۆ ُڵڵڵبًی یڵڵڵبسیاؿڵڵڵزەّسُەڵجەؿڵڵڵزەکبًی ڕ



 

 

ّّەّە  ّاؿلی ی صەژهێغصعا، لەم ڕئبییٌپەًبثەعصى ثۆ ػەًضەلەّ ثێ 
پیڵڵبّاًی هْعزەػیلەکڵڵبى  کڵڵْڕی عەرڵڵبگ کە یەکێڵڵک ثڵڵّْە لە گەّعە

صەڵێذ: "ئەّی ئەم کْێغە صەیڵێڵذ رەڵەی كڵەیزبًە، ثەكڵبع، الی 
ّ  هەجڵڵّْؽّاثڵڵّْە، ئڵڵبگغ صیڵڵبعصەی عۆكڵڵٌبیی ّ پەعؿڵڵزگبعی 

ەکبًی لەؿڵڵەعەهبیەی هْؿڵڵڵوبًػەًڵڵضیمەکبًە، سڵڵبک کە کغًْكڵڵی 
ثێؼاعی هغۆڤە، ُەربّەکْ سْصی كڵەیزبًی ثەالّە گغًگزڵغ ثڵّْە لە 

بى لە ئبگغ صعّؿزکغاّە ّە ئبصەم لە سڵبک ّ ئبصەم، صەیْد، كەیز
 سۆڵ

ئەّ جڵڵڵۆعە لـڵڵڵبًە ؿەعربؿڵڵڵەعی صژ ثە کڵڵڵبکڵەی ثیڵڵڵغّڕای 
هەری ػەًڵضەلە صەؿڵزگیغکغاّە.. هەُڵضی بًە، ثۆیە ثە رڵۆهْؿڵوبً

هڵبًی صا سەلیفەی عەثبؿی لەثەع ُەجْکغصًی لێڵی ثێؼاعثڵّْە، فەع
 لەژێغ ئەّ لێضاًەصا هغصّّە...صّّؿەص لبه ی لێضەى.. 

 

 ثاڵّکغصًەّەی ػەًضەلە

گ چەًڵض کەؿڵێکی صیڵکە کە هْلەفەعجگە لەّ صّّاًە  ثەكبعّ 
ّّەّە بى لەّ ڕؿڵڵی ّ چەًڵڵضیي کزێجیڵڵّثەػهڵڵبًی عڵڵبعەثی صەیبًٌْ

ری ػەًڵڵضەلە گیڵڵغاّى ّ کڵڵْژعاّى، ّەک، هەۆًّْؿڵڵی ثڵڵّْ، ثڵڵْ رڵڵ
ی هڵبًی ثڵّْە ثە ئڵبییٌعەثضّلکەعیوی کْڕی عەّجب، کە پەیڵغەّی 

، ثەؿڵڵەع ئەّ کْكڵڵذ ّ کْكڵڵزبعەیضا فەعهڵڵبًی هەُڵڵضی کڵڵْژعاّە



 

ەکڵڵبًی صیڵڵکە جڵڵگە لە ئیـڵڵالم، ئبییٌثیڵڵغّڕای ػەًڵڵضەلە لە رەّاّی 
رڵڵبیجەد لەًڵڵبّ ئبػاصیشْاػاًڵڵضا، ئەّاًەی عەّاجڵڵی ػۆعرڵڵغ ثڵڵّْە، ثە
رڵڵڵغ ُەع ثڵڵڵۆ  ێکیّ هەػُەثێڵڵڵک ثڕ ئڵڵڵبییيًەصەچڵڵڵًْە ژێڵڵڵغ ُڵڵڵی  

ًەثێڵڵذ رەًِڵڵب لەًڵڵبّ گبڵزەجڵڵبعی ّ ًْکزەثڵڵبػی لەػەًڵڵضەلە صەصّاى 
لیەکبًڵڵضا ػەًڵڵضەلە عەّاجڵڵی پێڵڵضعاثێذ، لەًڵڵبّ عبعەثیلڵڵضا ئەّ هەّا

ڤەعی  دیڵڵغەگصا. لەّاًە ُەثڵڵّْە، ثە رڵڵبیجەد لە صەُەع ثیڵڵغّڕایە 
ە، کە ئێـڵڵڵڵزب ثە عێڵڵڵڵغاق ڕّّثڵڵڵڵبعەم صۆڵڵڵڵڵی صّّ گْػەكڵڵڵڵزە، ل

ی هڵڵبًی صەژهێڵڵغصعا، کە ئڵڵبییٌصصەًبؿڵڵغێذ، ثڵڵۆ سڵڵۆی ثەالًڵڵکەی 
صەؿەاڵری عەثبؿڵی پێکِڵبد ثیڵغّڕا جۆعاّجۆعەکڵبى ُەؿڵزیبى ثە 
ئڵڵڵبػاصیەکی ػۆعرڵڵڵغ کڵڵڵغصّ کەّرڵڵڵٌە جڵڵڵْاڵًەّەّە، رڵڵڵبّای لێِڵڵڵبد 

رەعسەم ّ پڵێ صەعثەؿڵذ  صەؿەاڵری عەثبؿڵی ًەیزڵْاًی ُەعّا کەم
رڵڵغ ُەڵگڵڵغی ُەهڵڵبى  ثێڵڵذ. ثڵڵۆیە کەّرە گڵڵغري ّ کْكڵڵزٌیبى ثڕێکی

ثەاڵم سۆیبى ّەصەع ًەصەسـڵذ ّ ُەعّا ثە  ثیغّڕای ػەًضەلە ثّْى
پەًِڵڵبًی ّەصەع ًەصەسـڵڵذ ّ ُەعّا ثە پەًِڵڵبًی لە کڵڵبعصا ثڵڵّْى، 
ئەّی سەلیفەکبًی عەثبؿی ئبڵۆػ کغصثڵّْ، ػەًڵضیمەکبى صەکۆكڵبى 

ەکبى ثە گْهبى ّ ئبییٌەکبى عەصکەًەّەّ سەڵکەکە لە ئبییٌرەّاّی 
ە صعۆػى ثە ث رەّاّی پەیبهجەعاًیڵبىصّّصڵ ثکەى، ثەكێْەیەکی ّا 
ۆعە رێفکڵڵڵغیٌە ثەالی سەلیفەکڵڵڵبًی سەڵکڵڵڵی صەًبؿڵڵڵبًض، ئەّ جڵڵڵ

عەثبؿیەّە لەثْڵ ًەصەکغا، ثەربیجەد لە لْعئبًضا ثە ُی  جۆعێڵک 
ە ثە کڵڵْفغّ ئیلذڵڵبص ئڵبییٌی "هڵبًی" ًەکڵڵغاّە ّ ئەّ ئڵڵبییٌثڵبؽ لە 

صەًبؿغا، ثۆیە هەُضی سەلیفەی عەثبؿی، ثە رًْض ّ ریڵژی کەّرە 



 

 

ە، کبثغایەکی صەؿذ ًیلبى کغصّ صەؿڵزگبیەلی رەفغّرًْبکغصًیبًەّ
ربیجەری ثۆ ؿڵبػاًض، ئەّ کڵبثغایە ًبؿڵغا ثە  بڵبدت الؼًبصلڵخگ ّە 
ّەؿیەری ثۆ ُبصی کڵْڕی کڵغص، رڵب ُڵی  هەّصایەک ثە "ػەًڵبصلە" 
ًەصاد، ُەعّەُڵڵب، ُڵڵبعًّە عەكڵڵیضی سەلڵڵیفەف، ُەهڵڵبى عەّكڵڵزی 

اڵم لە رًْڵڵڵض ّ ریڵڵڵژی لە ثەعاًڵڵڵجەع ػەًضیمەکبًڵڵڵضا ثەکڵڵڵبع ثڵڵڵغص، ثە
ثە فەعهڵڵبًی سەلڵڵیفە، ضا، هەّصاکە کڵڵغایەّەّ هەئوًّْڵڵؿڵڵەعصەهی 
بًی ػەًبصەلە ثەًڵبّی "یەػصاى ثەسڵذ"ی ُێٌڵبّ چبّؿبغیەکێک لە 

صا ثەعاًجەع ػاًبیبًی ئیـالم ثضّێذ، ثە ّهەّصای پێضا لە دؼّعی ئە
هەعجێڵک سەلڵیفە هزوڵڵبًەی سەلیفەیڵی پێڵضعاثّْ.. صیڵڵبعە "یەػصاى 

 هەئوڵّْىّ ثۆچًْی سۆی ثـەڵوێٌێذ ثڵۆیە ثەسذ" ًەیزْاًیْە ثیغ
پێی صەڵێذ: "ئەی یەػصاى، ثەسڵذ، ئەگەع هزوڵبًەم پڵێ ًەصاثبیڵذ 

 ثێ یەک ّ صّّ صەهکْكزی، ّەعە ئیوبى ثِێٌە..."

 درەکەّیەػصاى ثەسڵڵڵڵذ، ّەاڵهڵڵڵڵی صەصارەّە: ئەی سەلڵڵڵڵیفە 
ی ئڵبییٌثەجێیە، ثەاڵم رۆ لەّ کەؿبًە ًیذ سەڵکی ًبچڵبع ثکەیڵذ 

 سۆیبى ثگۆڕى.."

عەفزبعی کغص، ُەّاڵیبى  هْؿڵوبى، ّەک سەلیفەیەکی هەئوّْى
ػەًڵڵڵضیمەکبى سەعیکڵڵڵی کەؽ لە کڵڵڵۆهەڵی  پڵڵڵێ گەیبًڵڵڵض کەّا صە

عی ئەّ ًِّێٌٌە دؼّصا، ثیب ی "هبًی"ى، فەعهبًیئبییٌکغصًەّەی ثاڵّ
ێگەصا کڵبثغایەکی چلێـڵی سەلیفە، لە ڕیە صیْاًی صەکەؿەیبى ُێٌب

سۆع "طفیلی" الی ّاثّْ ئەّاًە ثۆ صاّەد ّ هیڵْاًی صەڕۆى، ەهْفز



 

کەّرە صّیبى ّ ئەّیلیبى ثە ػًجیغکغاّیەّە ثغصە دؼّعی سەلیفە، 
چلڵڵێؾ، لە ثەًڵڵضکغاّەکبًی پغؿڵڵی: ئەع  ًڵڵبڵێي ئێڵڵْە چ کڵڵبثغای 

ثەاڵم کڵبثغا ثەپێڵْەًەّە ثڵغایە کبعەى؟ .. ثڵۆی عۆكڵي صەکەًەّە، 
ە پێق سەلیفە ّ صاّای لێکڵغصى ثەعصەؿزی سەلیفە ّ صاًەصاًە ثغاً

ی هبًی ُەڵگەڕێٌەّە.. ًەعۆیلڵٌە ئبییٌرب لـە ثە هبًی ثڵێي ّ لە 
ژێغّ ُەهّْیبًی کْكذ، ًۆعە ُبرە ؿەع کڵبثغای "چلڵێؾ" کبرێڵک 

 ی کغص.سەلیفە کەّرە کەًیي ّ ثەعەڵاڵصاؿزبًی سۆی گێغایەّە 

 

 گۆّْ کۆڕی گفز هەئوّْى

ی کەؿڵەعصەهەّ  هەئوڵّْىثەؿەع ئەّاًەكضا صەکڵغ  ثْرغێڵذ، 
ّ کۆهەڵی  ٌیبًزغ ثّْە صەعثبعەی ثیغّڕا جۆعاّجۆعەکبى ّ کۆڕًەعه

اصەیەک ثە ئڵڵبػاصی ە، صەیڵڵبًزْاًی ثیڵڵغّڕای سۆیڵڵبى رڵڵب ڕجۆعاّجڵڵۆع
ّ  ػۆعرغ ئەّ كەڕەلـبًە صەثڵغاًە پڵێق سڵْصی سەلڵیفە  صەعثڕى،
ئەًجڵڵبم صەصعا، ثەرڵڵبیجەد هْثەصەکڵڵبًی ئڵڵبػاصکغص، رڵڵب ثە  لەّێڵڵڕا
ی ػەعصەكڵڵذ ثڵڵضّێي، ػۆع لە رغؿڵڵی ؿڵڵێْعّریژی ئڵڵبییٌلە  ئڵڵبػاصی

كولڵڵڵێغ ًەک رەًِڵڵڵب هْثەصەکڵڵڵبى ثەڵکڵڵڵی ػۆع لە عۆكڵڵڵٌجیغاى ّ 
ًبًی ّ ئێغاًی ّ ُیٌضی ۆئەّاًەی ئبگبصاعی فەلـەفەی عیغفبًی ّ ی

ثڵڵڵّْى، ئیزڵڵڵغ ثیڵڵڵغّڕای "هڵڵڵْسەیەع ّ هْؿڵڵڵەیەع" ئبیڵڵڵب لْعئڵڵڵبى 
ەکڵبى کە بییٌئصعّؿزکغاّە یب سْص "هًْەػەلە"؟.. یڵبى صەعثڵبعەی 

 .ًّی ربػەصا گًْجبّ ّ ؿبػکبعىْچثۆثیغ ّ لەگەڵرب چ عاصەیەک 



 

 

، ئڵڵڵبلەّ ثبؿڵڵڵبًە ثەّالّە گەلێڵڵڵک كڵڵڵیبّ ّ كڵڵڵیغیي هەئوڵڵڵّْى
ُڵڵڵبرّْەرە ثەعچڵڵڵبّ، ثڵڵڵۆیە كولڵڵڵێغی سـڵڵڵزجّْە کڵڵڵیالًەّە رڵڵڵب 
لەثیغّڕایبى رێجگبد ّ ػهبًی لْژیک ّ هەًزیك ػاڵکبرە ؿەع ػهڵبًی 

كەهوەی ثۆ ئەّ جڵۆعە لێڵضّاًە اًی ؿێ ڕۆژکْكزي ّ ثڕیي، ثۆیە 
ًْە ەکڵڵبى ّ ثیغّثۆچڵڵئبییٌبًی چبّؿڵڵبغْاى لەًێڵڵ ەّەرەعسڵڵبى کڵڵغص

فەلـەفیەکبًضا، ّە لەّ کۆڕاًەصا کەؿبًێکی ّەک: ئبػەع فغیٌـڵْ  
پێلەّای ػەعصەكزیەکبى ّ یەػصاى ثەسذ پێلەّای هبًەّیەکڵبى ّ 

 ئیوبهی كیعەکبى عەلی کْڕی هْؿب عەػاف ثەكضاعیبى صەکغص.

ئەّ گفذ ّ گۆیبًە، لە ػۆع کزبّصا ًّْؿغاّى.. ُەع ئەّ ئبػاصی 
ی ئڵبییٌثەیبًە ثّْثە ُۆی ئەّەی پەیڕەّاًی ػەعصەكزی صەعثبعەی 

ئیـالم ثضّێي.. صەڵێي: گفذ ّ گڵۆیەک کەّرە ًێڵْاى ئیوڵبم عەػاّ 
ئیوڵڵبم عەػا پغؿڵڵی: لە ُیغثْصەکڵڵبًەّە ثەًڵڵبّی "هڵڵیِي"،  یەکێڵڵک

 هجەع صەػاًی؟!ثەڵگەد چییە ػەعصەكذ ثە پەیب

ُیغثڵڵْص، لە ّەاڵهڵڵضا ّرڵڵی: ػەعصەكڵڵذ كڵڵزێکی ثڵڵۆ ئڵڵێوە ُێٌڵڵب 
لەپێق ئەّصا کەؽ ًەیِێٌبثّْ، كزێکی ثۆ ئێوە کغصە عەّاّ ئەعک 

 جگە لەّ کەؽ پێلزغ ًەیکغصّّە.."

ئیوڵبم لە ّەالهیڵضا صەڵێڵڵذ: پەیبهجەعاًێڵک لە کۆًڵضا ُەثڵڵًّْەّ 
ّّە، ثەچڵڵی ڵ کڵڵغصّپەیڵڵبهجەعاًی صّای ئەّاى ثیغّڕاکبًیڵڵبى لەثڵڵْ

 هەعٌب رۆ لەپێق ػەعصەكذ ثە ُی  جۆعێک لەثْز ًیە؟!

 ُیغثْص، ًەیزْاًی ّەاڵم ثضارەّە..



 

ی صّّفلیمڵڵبًە ُڵڵبرە صیڵڵْاًی ئڵڵبییٌێڵڵک ػاًڵڵبیەکی ثڵڵْاعی ڕۆژرڵڵب 
بًی ئیـڵڵالهی کڵڵۆ کڵڵغصەّە، چبّؿڵڵبغّ لە ثەعاًجەعیڵڵضا  هەئوڵڵّْى

کبثغای ػەعصەكزی ّرڵی: جیِبًێڵک صەثیڵٌن پڵڕە لە كڵەڕّ سێڵغ ّ 
ٌبیی ّ ربعیکی، چبک ّ سغاپ، گْهڵبى لەّەیڵضا ًڵیە ّ ًڵبکغ  عۆك

ئەّی چبکە ثکبد، سغاپەی لێ صەّەكڵێزەّە، کڵبعی سڵغاپ ثکڵبد 
 چبکەی پێ ًبکغێذ..

ثە صەًڵگ ُڵبّاعی کڵغص "ئەی  هْؿڵڵوبىیەکێک لە صاًیلزْاًی 
ئڵبّا کڵبثغایەک رەًِڵب كولڵێغەّ ثەؽ، ئەهیغی هْئوٌیي، ّەاڵهڵی 

ثڵڵّْ، ئەّصەم لە کڵڵبثغای پغؿڵڵی:  ثڵڵۆ ؿڵڵبرێک ثێڵڵضەًگ هەئوڵڵّْى"
 "ثەالی رۆّّە، هەػُەة چییە؟"

هەػُەة صعّؿڵڵزکەعی صەعهڵڵبًە، یەکیڵڵک صەعهڵڵبًی كڵڵەڕ  -
رڵڵغ صەعهڵڵبى ثڵڵۆ سێڵڵغ کڵڵبعی ئەّاًە  صعّؿڵڵذ صەکڵڵبد، ئەّی

 لەیەک جیبیە ًبرْاًي کبعی یەکزغ ئەًجبم ثضەى..

 پغؿی: ئبیب ئەّ صەّاًە لەکبعی سۆیبًضا ثەرْاًبى؟ هەئوّْى

 هەئوڵڵّْىثەصڵٌیڵڵبییەّە، ّە ثە رْاًڵڵبّە ئەّ کڵڵبعە صەکەى!  -
ّری: کەّارە ػاڵي ثەؿەع کبعەکەیبًضاّ لە ُی  ثْاعێکضا ثێ 

 رْاًبًیي؟

 ثێگْهبى، ثێ رْاًب ًیي... -

کەّاًە صعّؿڵڵزکەعی كڵڵەڕ ثەعاًڵڵڵجەع سێڵڵغ ثڵڵێ رْاًڵڵڵبیەّ  -



 

 

 ُەعّەُب صعّؿزکەعی سێغیق..؟

 ُێؼرغ ًیە.. رغیبى ثێ ثەڵێ ُی  کبهیبى لەّی -

کەّارە، ُەع صّّکیڵڵبى رەّاّ ًڵڵیي ّ ًڵڵبرْاًي ثڵڵگەًە پڵڵلەّ  -
 پبیەی پەعّەعصگبعی..؟

 صا کبثغا ثکْژى... فەعهبًی هەئوّْى

ثڕێک لە ػاًبیبى، ئەم صاؿزبًەیبى یبصاكذ کڵغصّّە، الیڵبى ّایە 
ی هڵڵبًی ثڵڵّْە، ّە ثڕێڵڵک الیڵڵبى ئڵڵبییٌکڵڵبثغای کڵڵْژعاّ پەیڵڵڕەّی 

ە... ثەاڵم ئەّی عاؿڵزەّ ّاثّْەّ، ئەّ کْژعاّە "یەػصاًجەسذ" ثڵّْ
لەهێژصا ئەهبًی ثە یەػصاى ثەسذ صاثڵّْ،  هەئوّْىثە صەؿزەّەیە، 

ّە ّاصیڵڵڵبعە ئەم صاؿڵڵڵزبًە لەعّّی صەهڵڵڵبعگغژیەّە صعّؿڵڵڵزکغاّەّ 
 صەؿذ ُەڵجەؿزە...

 

 ُەّاڵی عاؿزەلیٌە

لە کزێجڵڵی پەُڵڵلەّی  كڵڵکٌض گوبًیڵڵک ّ چڵڵبعگ صیڵڵبعە لەصّای 
ًکڵڵڵغاّەرەّە، کە ّّا ڕەّە ًّْؿڵڵڵغاّە، ریبیڵڵڵضهەئوڵڵڵًّْؿڵڵڵەعصەهی 

صڵڵی ثڵًّْە، کە کڵبعی صەکبى چەًضە صّّچڵبعی گْهڵبى ّ صّّهْثە
سێڵغ، ثەالیڵبًەّە  ّ بکەچڵًبپەؿەًض ثضەًە پبڵی سڵْای ًەكیبّ ّ 

گًْجڵڵڵبّە کە سڵڵڵْای سێڵڵڵغ سڵڵڵغاپەی لڵڵڵێ ثّْەكڵڵڵێزەّە.. ئەگەع 
کغصەّەی ًەكڵیبّی ّ ەک ئەم جیِبًەی صعّؿڵزکغصّّە کڵبعّسْصای



 

 ثێگْهڵبى ثۆسۆكڵی سڵْایەکی سڵغاپ ّ ًبپەؿەًضی ّ سغاپە ثێذ،
 ّ سێغ ّّیەکەّە ثەرەهبی چبکەًبپەؿەًضە، لە سْایەکی ّا لە چ ڕ

کڵڵْڕی "ًەلڵڵؾ" ّ رەّاّی ثڵڵێ کەهْ یڵڵذ؟ سڵڵْصایەکی ّا گەّعەث
سێڵڵڵغی لڵڵڵێ ًبّەكڵڵڵێزەّە.. ئەم سڵڵڵبڵە ثڵڵڵّْەرە ُڵڵڵۆی ئەّەی 

ڵ ثکەى ّ ّی لەثْهْؿڵوبًی ئبییٌػەعصەكزیەکبى ثە صژّاع ثزْاًي 
ثڵێ ُبّرڵب ّ  صەیبى ّد: ئەگەع سْصایەک ّا گەّعەّ رغ یثە ػهبًێک

سێغسْاػ ّ پەسلٌضە ثێذ، ًبگًْجێذ هبّەّ هەّصای كڵەڕّ کڵبعی 
ًەكڵڵیبّ عێڵڵگە ثڵڵضاد... ئەگەع ّایە  عەدوڵڵبًْلغەدیوەگ ًبگًْجێڵڵذ 

 ئەم ُەهّْ صەعصەؿەعی ّ صڵ عەلی لێ ثْەكێزەّە...

ؿڵڵڵڵەعئەًجبم، ئەم جڵڵڵڵۆعە ثبؿڵڵڵڵبًە صەکغێڵڵڵڵذ ثە كڵڵڵڵەڕێکی 
ۆكضاع ثژهێغصعێذ لە ًێْاى ئێغاًی ّ عبعەثڵضا، ُەع کڵبرێ ثڵۆ ؿەعپ
ەرڵبیجەد هڵْثەصە ضەًگ ًەثڵًّْە.. ثیەکبى لْاّ ثڵّْ ثێڵذ ثێڵئێغاًی

رەًِڵب ثەعاًڵجەع ئیـڵالهیەکبى عاّەؿڵزبّ ًەثێذ ػەعصەكزیەکبى، ّە
لەکەکڵڵبى ّ هبًەّییەکڵڵبى ْثڵڵًّْە، ثەڵکڵڵی صژ ثە هەؿڵڵیذیەد ّ ج

ق صژایەریبى کغصّّە، ًوڵًْەی یەکبى ّ عۆكٌجیغاًیغُەربّەکْ صەُ
گۆ ّ صەهەلبڵەی ًێْاى ڕە لۆچ ّ صەهەلبڵیبًەی ًێْاى گفزْئەّ كە

ػەعصەكڵڵڵڵڵزی  ئڵڵڵڵڵبػەعفغیٌجْ گ ّ  کجـڵڵڵڵڵزەک گەّعە هڵڵڵڵڵْثەصی 
ثڵّْە، ئەّ صەهەلڵبڵەیەی ًیڵْاى ئەثبلیقگی گەّعەی هبًەّییەهبى 

ضا ئەّە هەئوًّْڵڵڵئەّ صّّ غەیڵڵڵغە صیڵڵڵٌە، لەؿڵڵڵەعصەهی سەلڵڵڵیفە 
یضا، ئبییٌصەگەیەًێذ کە چەًضە سەڵکەکە ئبػاص ثًّْە، لە ثیغّڕای 

ئبى... ئەّی ّ کەّرٌەرە ربًە لێضاى لە لْع کەم کەم كێغگیغثًّْە



 

 

ُەڵٌەگغە پەیڕەّاًڵڵڵڵڵڵی هەػصەک ثە ثە صەؿڵڵڵڵڵڵزەّەیە ّ دبكڵڵڵڵڵڵب
بى یڵڵڵلە لەڵەم صعاّى، ثەاڵم رْاًی ئڵڵڵبییيًڵڵڵبلْاڵرغیي، ثیؼیڵڵڵبّرغیي 
ڵگیغؿێٌي ثەًبّی سڵْعەهی ّ سْێٌبّی ُەكۆعكێکی چەکضاعاًەی 

بًەّە، ػیبرغ لە چل ؿبڵ ئڵبػاصًە ثە ؿڵەعصاعی ثڵبثەک ّ ٌیسْعەهض
 هبػیبع صژ ثە صەؿەاڵری عەثبؿی عاّەؿزي...

 

 ەکبىیكعْثی

ضا، ثڕێڵک ثیڵغّڕای صیڵکە ییئبییٌایی ّ لە ئبّا هلوالًیەکی ثیغّڕ
پغؿڵی: جّْەکبى لە سۆیڵبى صەرجّْە ئبعاّەّ هیللەرە ثە ئیـڵالهُب

ثّْى ثە فەعهڵبًڕەّا، ئبیڵب ەّە ثّْئبییٌبعەثبًەی ثەُۆی ئبیب ئەّ ع
ئەّ  الم ثّْەکڵبى كڵبیبًزغ ّ كڵیبّرغى؟عبعەة لە هیللەرە ثە ئیـ

ّ ئەگەع  پغؿڵڵیبعاًە هیللەرڵڵبًی غەیڵڵغە عڵڵبعەثی لە سۆیڵڵبى صەکڵڵغص
ّایە، ثێ صّّصڵی ّەاڵهیبى صەصایەّە، ْگْێذ لەّەاڵهی عبعەثەکبى ث

عػ ّ ثڵڵباڵرغیي... ثەڵڵڵێ، ئڵڵێوە هڵڵبیەی كڵڵەعە  ّ ثەڵڵڵێ، ئڵڵێوە ثە
كڵڵبًبػی ّ جڵڵْاهێغی ّ هیْاًڵڵضاعیي.. ئڵڵێوە، ئەّ هڵڵیللەرەیي کەّا 
سڵڵْصا پەیڵڵبهجەعی لەًڵڵبّ ئڵڵێوەصا ُەڵجڵڵژاعصّّە، ثڵڵۆیە ثڵڵّْیي ثە 

ی ئیـڵڵالم، لەّاًە گْػەكڵڵزە ئڵڵبییٌهڵڵب  ّ ثەعپغؿڵڵیبعی سڵڵبّەًی 
سڵڵْاعەّە.. ًی عەعەثڵڵی ُڵڵبرّْەرە بهڵڵبًی پیڵڵغۆػ ثە ػسڵڵْصی لْعئڵڵ

ئەهەف ئەّە صەگەیەًێذ ئێوەی عبعەة لە ُەعکەؽ ّ هیللەرێکڵی 
ثۆچًْبًە ػۆعرغ لە ؿڵەعصەهی سبّەى هبفیي،  ئەّ ثیغّػۆعرغ صیکە 



 

ّ هیللەربًی ًبّ ئێغاًضا ثّْ ثّْە  ئێغاىصەؿەاڵری ئەهەّیەکبًضا لە 
ثبّ.. ّعصە ّعصە هیللەربًی غەیغی عبعەة کەّرٌە ثیڵغەّە، ئەّەی 

ّ سڵڵۆ ُەڵکێلڵڵبًەی ثەؿڵڵەع  اًیٌەکڵڵبّ ئەّ سڵڵۆ ثە ػلڵڵؼەیعڵڵبعەة ص
هیللەری ثە هْؿڵوبى ثّْی غەیغە عبعەثضا صەیکەى، ًە لە لْعئٌضا 

کڵڵبکڵەی ئیـڵڵالهضا صەگًْجێڵڵذ.. لە لْعئبًڵڵضا  لەگەڵُڵڵبرّْە ّ ًە 
ەکبى یەکـڵڵبًي، هەگەع هْؿڵڵڵوبًعاؿڵزەّسۆ ُڵڵبرّْە کەّا: رەّاّی 

ّە:  ئەی سەڵکڵی ئڵێوە، لە پبعیؼگبعیضا ًەثێڵذ، لە لْعئبًڵضا ُڵبرْ
ئیْەهڵڵبى لە ژى ّ پیڵڵبّ پێکِێٌڵڵبّە لەسێڵڵل ّ هیللەرڵڵبى رڵڵب یەکزڵڵغ 

 ثٌبؿيگ..

سڵڵْصی پەیڵڵبهجەعیق ّرڵڵّْیەری: ُڵڵی  عڵڵبعەثێ لە عەجەهێڵڵک 
ًەثڵڵڵێ.." کەّارە ئەّ سڵڵڵۆ  ثڵڵڵباڵرغ ًیڵڵڵیە، هەگەع لە پبعێؼگبعیڵڵڵضا

ًەی عڵڵڵڵبعەة لەعاؿڵڵڵڵزیەّە صّّعە ّ اًیٌە ّ سۆُەڵکێلڵڵڵڵبثەػلڵڵڵڵؼ
ّ صەًگڵی ًبڕەػاییڵبى  یە هْؿڵڵوبًەکبى ُڵبرٌە لـڵەجٌەهبیە.. ثۆثێ

ّ جێگەیەکڵڵڵڵی لە  ثەعػ کڵڵڵڵغصەّە، کەّا عڵڵڵڵبعەة ُڵڵڵڵی  پڵڵڵڵێگە
رڵڵغ كڵڵبیبًزغ  ەکبًی یەک گەُّەعى ّ ُڵڵی  عەگەػێڵڵک لەّیهْؿڵڵڵوبً

ە کەّا رْاًیْیڵڵبًە ًیڵڵیە.. ئەگەع ُەكڵڵجێذ لەًڵڵبّ کەؿڵڵبًێکضا ُەی
ّ پیؾ  لەًبّ رەّاّی هیللەربًضا چبک ّ سغاپ ّ پبک پبعێؼگبعثي، 

 یبّ ثە پێگەی هیللەربى ًبژهێغیي..ُەیە، ئەّە گۆ

ثە ًەّەی کیـڵغاّ کبرێک سەڵکی ئێغاق ُەعُەهّْیڵبى سۆیڵبى 
لْثبص صەػاًی، كبعیغیکی كعْثی صەیێغؿی: ثبكە ئەی ًەثزیەکبى 



 

 

 ثۆ کْ  عۆیلزّْى؟

ػۆعثەی ػۆعی عبعەثەکڵڵبى ئەّەیڵڵبى ًەصەؿڵڵەلوبًض ّ ؿڵڵْعثّْى 
لەؿەع ثەعػثباڵ ثًّْی سۆیڵبى ّ ًڵبّی صاّاکڵبًی یەکـڵبًیبى ًڵب ثە 

ەکبى کەّرڵٌە عەسڵٌە یكعْثیەکبى. کبع ثەّەّە عاًەّەؿزبّ كڵعْثی
 ثەڵڵگە عّّکڵغصى کەّا عڵبعەة ًەک ثەعػ ّ ەکیەّ پەالع ّ ثەعاًجەع

ثی ّگەیلڵزٌیبى لە ئڵێوەی كڵعّْ ثباڵرغى ثەڵکڵی پڵلەّ پڵبیەی رێ
کەهزغى ًەکبع  ًەثبع  ًە ًُْەعێک ًە پیلەؿبػیەک ػاًـزێکیبى 
لە ثبعصا ًەثڵّْەّ ًە ُەیە، جڵگە لە رڵباڵًکغصى ّ سەڵڵک کْكڵزي 

سۆیڵڵڵبى ػیڵڵڵبرغ، ُێٌڵڵڵضە ُەژاع ّ ًەصاع ثڵڵڵًّْە لەرڵڵڵبّصا هٌڵڵڵضااڵًی 
 ..کغصّەّ ػًضەچبڵ ەکْكزْ

ەکڵڵڵغص ّ ثڕێڵڵڵک لە ئەّاًەی صاّای یەکـڵڵڵبًی ّ ثەعاًجەعیڵڵڵبى ص
 ڵێلڵزی صاّاکڵبعاًی غەیڵغی عڵبعەة. سْصی عبعەثەکبًیق ثڵًّْە پب

ّثی ًڵڵڵڵبّثغاى.. ثەّ كڵڵڵڵێْە ْثە رەّاّی ئەّ صاّاکڵڵڵڵبعاًە ثە كڵڵڵڵع
بى کەّرڵٌە چبّؿڵبغەکی ربػە ُبرە کڵبیەّە ّ لە ُەعصّّال یهلوالًی
رەلەلالکڵڵڵغصى ثڵڵڵۆ ّەصەعسـڵڵڵزٌی عاؿڵڵڵزیەکبى ّ ثٌەهڵڵڵبی  ّ کڵڵڵبع

ثیەکبى کەّرٌە عەسڵٌە ّزە عاصەیەک كعْدەلیمەد، ُەعّەُب گەیل
ًەثێڵڵذ ّە سڵڵْصی لْعئڵڵبى ّ کڵڵبکڵەی ئیـڵڵالم،  ّ عەصکڵڵغصًەّەی
ّ ػەًضیمەکبًڵضا  هەجڵّْؽثی رەًِب لە ئێڵغاى ّ ًڵبّ ّثیغّڕای كعْ

ّ ئەّ ثیغّثۆچڵڵڵًّْە لەًڵڵڵبّ رەّاّی ْەعاجڵڵڵی ثڵڵڵّْ ثێڵڵڵذ، ثەڵکڵڵڵع
ّ ثڵّْ  ثە ئیـڵالم ثڵّْصا پەعەی ؿڵەًضهیللەربًی غەیغی عڵبعەثی 



 

ّریبعاًضا، ُەعچەًضە ػۆعرڵغ لە ْثەربیجەد لەًبّ چیٌی ُەژاعاى ّ ج
ژێغ ػّڵن ّ ػۆعی عبعەثضا ثّْى، ػۆعرغ لەًبّ ئەّاًڵضا عۆدڵی صژ ثە 

 عبعەة ثّْى پەعەی ؿەًض ثّْ..

"ئیجٌْلمْرەیجە" صەڵێذ: ّاػاًغاّە کبرێڵک هیللەرێڵک صەکەّێڵزە 
 ...ثەعكباڵّی صاگیغکەع لەپێق ُەهّْاًضا چیٌی صەّڵەهەًض

صاگیغکەعاًڵض صەؿڵبػێي ّ  لەگەڵًبؿغاّاًی هیللەری ژێغ صەؿزە 
 اًەیبى.ڕۆژػّّرغ کەلزْعی صّژهٌبى صەکەًە پیلەی 

لە ئێغاًضا صیـبى چیٌی صەُەلبًەکبى ّ هیغػاصەکبى ّعصە ّعصە 
جێ پێی سۆیڵبى ثڵکەًەّە ّ رْاًیبى لەصام ّ صەػگبی صاگیغکەعاًضا 

عڵڵبعەة ثەكڵڵضاعی ثڵڵکەى.. ئەّە  کەهزڵڵغ لە عاپەڕیٌەکڵڵبًی صژ ثە
ەکڵبى صژ یریژی صەؿڵەاڵری ئەهەّیەلی ّ رًْڵضّدبكبُەڵٌەگغە صڵڕ

صەؿڵڵەاڵری عەثبؿڵڵیەکبى ثە هیللەرڵڵبًی غەیڵڵغی عڵڵبعەة گەلێڵڵک لە 
لە ؿەعصەهی ُیلڵبم کڵْڕی عەثڵضّلوەلیک سەلڵیفەی  ػۆعرغ ثّْە.

ضۆرەّە، سْێٌڵڵئەهەّی، كڵڵبعیغێکی ئێغاًڵڵی لە صیْاًیڵڵضا كڵڵیعغی 
ثبپیغاًی ئێغاًی سۆیەّە کغصثّْ ثەًبّی ّاثْعصّّی ثبّكبًبػی ثە ع

ّ  هەئوڵّْى ئیـوبعیل کْڕی یەؿبعگ ثە ربیجەد لە سەلیفەگەعی  
ًڵضاػەیەک پەعەی ەهْعزەؿەمگصا ُێؼّ ثڵبّی ئێغاًڵی ّ رڵْعک ثە ئ

ؿڵڵەًضّّە، ثەعػ ّ ثڵڵباڵ ثڵڵًّْی عەگەػی عڵڵبعەة ثڵڵّْ ثە سەیڵڵبڵ ّ 
یبى ؿەعصاعاًی لەكکغ ّ ئەفـبًە، ّەػیغەکبى ػۆعرغ ئێغاًی ثّْى، 

ؿْپب، ُەعّەُب رْعکەکبى ُبرجًّْە هەیضاًەّەّ ػۆعثەی صەؿەاڵری 



 

 

ًبّ لەكکغّ پبعێؼەعاًی ربیجەری سەلیفە لە رْعکڵبى ُەڵڵضەثژێغاى، 
 هەئوڵّْىبًی ثەیزڵْلذیکوەی ؿڵەعصەهی چبّؿبغّە ػۆعثەی ػۆعی 

 لە ػاًیبعی ئێغاًی پێکِبرجّْى
  



 

  



 

 

 

 

 

 

 ؿبڵەکبىصّا 

ًیلڵڵزْاًی رەهبكڵڵبکەعی کْكڵڵزي ّ ئەّ ؿڵڵباڵًەی ّا ثەغڵڵضاّ صا
ێەلکغصًی  ثبثەک ّ هبػیبع ّ ئەفلیيگ ثّْى، صّّ ؿەص ؿبڵ لە پەل

یەکڵڵڵبى گڵڵڵْػەعا ثڵڵڵّْ، لە كڵڵڵەڕی ئێغاًثێڵڵڵضەًگی ّ هلوالًیڵڵڵی 
ًەُبّەًضەّە رب کْژعاًی ثبثەک صّّ ؿەص ؿبڵ رێڵێەڕی  ثڵّْ، ئەّ 

ەکبًڵضا یبعەػّّ لە فکڵغی ئێغاًیکی پڵڕ لە ئڵێهبّە صعێژە ّەک كەّ
ّ رۆفڵڵبًی ثڵڵێ  گڵڵْػەعا ثڵڵّْ، كڵڵەّێکی رڵڵبعیکی پڵڵڕ لە صەعصەؿڵڵەع

ی یضا رێێەڕی ثّْ، صّّ ؿەص ؿبڵ صەعصەؿڵەعیئبهبى لە ژیبًی ئێغاً
ی، صّّ هیللەرڵی ئێغاًّ ثەعصەی ًێْاى عبعەة ّ  ّ ربعیکی ّ ثگغە

 یەکزڵغ لە ّ ؿیبؿی ثێ ئبهبى ثڵۆعق لە صڵ هلوالًیەکی ؿەعثبػی 
ُەز ّ فغؿەرضا ثّْى.. عاؿزە لەًبّ كبعی ثەغڵضاصا كْعكڵگێڕاًی 
ّ  ئێغاًڵڵڵی ُەڵْاؿڵڵڵغاّ ثڵڵڵّْى، ثەاڵم ثەصّا كڵڵڵەّەکبًی صەثڵڵڵضەثە

صەؿڵڵەاڵری عڵڵبعەة صەژهێڵڵغصعا... ئیزڵڵغ عڵڵبعەة ثە چڵڵبّی "فڵڵبرخ" 



 

ُەرڵبّی ئەهەّی  ًەصەکغاى، ئیزغ ؿێجەعی كولێغی عەدویؿەیغ 
بریخگی ئیزڵغ عڵبعەة ثە  فڵْ. صّای صّّ ؿڵەصە ًەپۆكڵیجصاغاًی ئێ

فلڵڵی ؿڵڵەعصەهی صەؿڵڵەاڵری ئەهەّی ئێڵڵغاى ًەصەػاًڵڵغا، ئیزڵڵغ کلْ
صاهغکڵڵبثّْیەّە، ُەرڵڵب ّەکڵڵْ لە صەعثڵڵبعی سەلیفەکڵڵبًی عەثبؿڵڵیضا 

ّ كڵڵکۆهەًضی  ی ثە ثبكڵڵی سڵڵۆی صەًْاًڵڵض ُێڵڵؼئێغاًڵڵصەؿڵڵەاڵری 
ّێڵژ کغصثڵّْ، ئیزڵغ گێژّفەعُەًگی ئێغاًی سەلیفەکبًی ؿەعؿبم ّ 

ی ًبّ ئێغاى ثبّەڕ ثەسۆ ثًّْیبى ثۆ گێڕاثّْیەّە، سبًەصاًە کۆًەکبً
ي ّ ًەُبّەًض لە صەؿزیبى صاثّْ، ثۆیبى یئەّی لەصاگیغکغصًی هەصائ

گەڕاثڵڵّْەّە صّّ ؿڵڵەصە ژیڵڵغ صەؿڵڵزەیی، صّّؿڵڵەص ؿڵڵبڵ رڵڵبهّْز 
ێکضا ؿەصجبع هغصى، لە ئبؿڵۆی ئڵبػاصی ڕۆژکغصى، صّّؿەص ؿبڵ لە

رجڵڵّْ.. صەّڵەرە ّ ثڵڵبّەڕ ثەسۆثًّْڵڵضا ُەرڵڵبّی ئڵڵبػاصی ّەصەعکەّ
 سۆهبڵیەکبى ثەصەؿذ سۆیبًەّە کبعّثبعیبى صەگْػەعا..

 

 رْعک ُبرە هەیضاًەّە

سەلڵڵڵیفە لە صەؿڵڵڵەاڵری ثەعثڵڵڵاڵّی عڵڵڵبعەة رڵڵڵغؽ ّ رۆلیڵڵڵبى 
ەعاػّّی کبعّثڵڵبع صایگغرجڵڵّْ، عڵڵبعەة لە پەعاّێڵڵؼصا ثڵڵّْى ثڵڵّْ ر

ّ  ەاصیڵڵغهەیڵڵضاًەّە، ّە ثڵڵۆ عاػیکغصًیڵڵبى ئ رْعکەکڵڵبًی ُێٌڵڵبثّْە
ی سۆیڵبى ّّبعەػی پێ ثەسلی ثڵّْى. رڵب ثە ئڵـٌّْعێث رْاًبیەکی

ضعێژی ثکەًە ؿەع هبڵ ّ دبڵی سەڵکی، ئیزغ صػی ّ رباڵى ّ صەؿز
ؿڵەًضثّْ، لەًڵبّ عكْەد پێلکەكڵی لەًڵبّ رەّاّی ّاڵرڵضا پەعەی 



 

 

كڵڵبعی ثەغڵڵضاصا ؿڵڵەعثبػی رڵڵْعک ثڵڵێ هەثڵڵبصا ئەّەی ثْیـڵڵزبیە 
کەع رەهبكڵبصەیکغص، ئەّەی الی پەؿەًض ثْایە صەیجغص، سەلیفەف 

صەعثڵبعی سەلڵیفە لەالیەى  ضازەؿەهثّْ لە صّاصّایی صەؿەاڵری هەع
ّ رْعکبًە کْێلەی هْعزەؿەم ثڵّْى، ەرْعکەّە ثەڕێْە صەثغا، ّە ئ

رڵڵب هْعزەؿڵڵەم هڵڵبثّْ فەعهبًیڵڵبى ثەڕێڵڵْە صەثڵڵغص، کە ئەّ هڵڵغص، 
لڵێ ًەصەگڵغد،  بى گڵْ فەعهبًی ُی  سەلیفەیەکی صیکەی عەثبؿی

سەڵکیڵضا صەکڵغص،  سەلڵیفەّ لەگەڵهەلەیبى ی سۆیبى هبثە ئبعەػّّ
یبى ثڵڵۆ صاًڵڵب. لە ّالیەرەکبًڵڵضا گەلێڵڵک ؿڵڵٌّْعکەؽ ًەیڵڵضەرْاًی 

سەڵکیڵڵضا صەکڵڵغص.  لەگەڵسغاّرڵڵغ لە ثەغڵڵضا عەفزڵڵبع ّ هبهەلەیڵڵبى 
یڵبى کبعهەًضاًی سەلیفە چ عڵبعەة ّ چ رڵْعک لە ػّڵڵن ّ ػۆع صعێغ

بعە کۆ جْئی پْز ّ پؿّْصّ ئەّی ثەالیبًەّە گغًگ ثّْە ًەصەکغص
کڵڵغصًەّە ثڵڵّْەّ ثەؽ.. ّە ُڵڵی  کبعثەصەؿڵڵزێک کبعّثڵڵبعی پڵڵێ 
ًەصەؿڵڵێێغصعا ئەگەع لەپێلڵڵضا ثڵڵڕە پڵڵبعەی پێلڵڵکەف ّەػیڵڵغ یڵڵب 
کبعثەصەؿڵڵزە گەّعەکڵڵبى ًەکغصثڵڵب، ئەّ کڵڵبعەی پڵڵێ ًەصەصعا، ئەّ 
پێلکەكڵڵڵیەّ هبًگڵڵڵبًە ثڵڵڵّْ ّەک ؿڵڵڵەعلْفڵی ئەّ کبعّثڵڵڵبعەی 

ٌە ثڵێ ئبگڵب ثێڵذ، صەژهێغصعا.. ّە ًەثێذ سەلیفە لەّ کەیڵي ّ ثەیڵ
ثەّعصەکبعیەّە پیبصاچًْەّەی ثۆ رەّاّی ئەّ صاهەػعاّاًە صەکڵغص ّ 

ّ ُڵڵبًێگیە رەّاّی  پلڵڵکی سڵڵۆی ّەعصەگڵڵغد.. ئەّ ُەهڵڵّْ  ُەثە
ثّْەکبى.. ّالڵیەک ثەّ كڵێْە  هْؿڵوبىصەکەّرە ئەؿزۆی سەڵکە 

ّاڵیزڵڵیەی ثەصەؿڵڵذ صەُێٌڵڵب، ثڵڵۆ ثڵڵبر ّ سڵڵبّەّ سەعاج ّەعگڵڵغري، 
سەڵکی صەکغصەّە، صاؿزبًی  هەعەًی کڵْڕی ئبگغی لەؿەع پلزی 



 

ی عەثبؿڵیضا صەژیڵب، ًبّثڵبًگی هەًـڵّْعکە لە ؿڵەعصەهی ػائیضەگ 
ػۆعی ثڵڵڵۆ ثەسلڵڵڵٌضەگی ّ رەسلڵڵڵبى ّ پەسلڵڵڵبًی ُەثڵڵڵّْە، ثە 
فەعهڵڵبًی سەلڵڵیفە صەکڵڵغێزە ّالڵڵی ؿیـڵڵزبى، ئەّ ثە ؿڵڵەسبّەد ّ 
ثەسلڵڵڵڵڵٌضەگی صەًبؿڵڵڵڵڵغا، صەثڵڵڵڵڵْا ؿڵڵڵڵڵەعهبیە ّ ؿڵڵڵڵڵەعچبّەی 

ثەعصەّام ثیڵڵذ ّ صاعایڵڵی لەثڵڵي ًەیەد. ثڵڵۆ ئەّ ثەسلڵڵٌضەگیەکەی 
هەثەؿزە کەّرە عاّ ّ عّّد ّ صاگیغکغصًی صاعایی سەڵکی، یەکێک 

ی کڵڵْڕی عەالگ ًڵڵبهەیەکی كڵڵکبیەد ئڵڵبهێؼی عەثڵڵضّڵاڵثە ًڵڵبّی  
ی سەلیفە، رب ثگبرە ُڵبّاعیەّەّ صاصی ثێغؿڵێذ، هەًـّْعگەیبًضە 

ی ّالڵڵی ًڵڵەەعبى ًڵڵبهەی كڵڵکبیەری ًڵڵبعصەّە ثڵڵۆالی هسەلڵڵیفە ُەهڵڵ
صا چْاعؿەص جەڵضەی لی ثضعێذ، ّە ئەّ جەڵڵضاًە ثێگْهڵبى  یبعیڕث

صەثڵڵّْە ُڵڵۆی هغصًڵڵی.. ًبچڵڵبع ژیڵڵبًی سڵڵۆی ثە پڵڵبعەیەکی ػۆع 
ًڵڵبڵەّ ُڵڵبّاعی سەڵڵڵکەکە ّەعگڵڵغرەّە رڵڵب ًەکْژعێڵڵذ.. ثەّكڵڵێْە 

ًەصەگەیلڵڵزە ُڵڵی  الیەک، لە سەلڵڵڵیفەّە ثەكڵڵضاعی ئەّ ػّڵڵڵڵن ّ 
ّ کبعثەصەؿڵڵزبًی ّعص ّ ػۆعەی ثۆربؿڵڵەع ّەػیڵڵغّ ّالڵڵی ّ ؿڵڵەعکبع

ی سەلیفەّە ّەک ؿڵەعچبّەیەکی ُەعاف.. پێگەی ّەػیغەکبى ثەال
پبعە ّ صاعایی ؿەیغ صەکڵغا، کە ًیڵبػی ثە پڵبعە پەیڵضا کغصثڵب پْلْ

رڵغی  صاعایی ّەػیغەکەی صاگیغصەکغصّ لەؿەعکبع الیضەثغص ّ یەکێکی
صەسـزەّە جێگەکەی ئەّ كڵێْە الثغصًڵی ّ صاهەػعاًڵضًی ّەػیڵغی 

کڵبد ّ ػەهڵبًە.  ثّْە عەؿن ّ عەّاڵێکی ًبؿڵغاّی ئەّثّْ  ربػەیە
ئیزغ لە سەلیفەّە ثۆ ّەػیغ ّ لە ّەػیڵغەّە ثڵۆ ّالڵی ّ لەّیلڵەّە 

بعەیەکی ی ّالی. جبعەّثبع ّەػیغێک الصەثغاّ پڵبًی سؼهچبّؿبغثۆ 



 

 

ًەصەصعا، صّّثڵڵڵبعە صەسڵڵڵغایەّە  ػۆع صەسڵڵڵغایە ئەؿڵڵڵزۆی ّ پێڵڵڵی
یذ، صەّڵەهەًڵضی ّەػیغەکڵبًی ثجژێغ ؿەعکبعّثبع رب ئەّ ثڕە پبعەیە

ؿەعصەهی عەثبؿی لە ؿەعچبّەکبًضا ًّْؿغاّە ّ كبیی كڵْکغصًی 
ی سەلیفە، رب ثە ئەهڵڕۆ هەئوًّْک ی دەؿەًی کْعی ؿُْەیل ثۆ 

ڵڵک ّ هڵبڵە لە ئبؿڵوبًەّە لەؿەع ػهبًڵبًە.. سڵۆ ئەّ صاعایڵی ّ هْ
ئبکڵبهی عەعەلڵی ًبّچڵبّاًی سەڵڵکە ڕەف ّ  ئەّە لە صاًەثبعی ثۆ

ّ سەڕاج ّ سبّەی ؿڵباڵًەف ؿڵەعثبلی،  ّە کۆ صەکغایەّەّّرەکەڕ
ّ ػعرە ػەالهەکڵڵڵبًی کڵڵڵۆ کڵڵڵغصًەّەی  سەعاج ّ جەػیەگ  كڵڵڵەدٌە
ێک سْێٌی ثە صّّاّە ثّْە، ئیزڵغ سڵبّەًی ػەّی ّ ؿڵەعاًە ڕّّثبع

لە سەڵکی ًبهْؿڵڵوبى ّەعگڵغري، ُڵبّڕای ئەكڵکەًجەّ کْكڵزي ّ 
ثە الًڵڵکەی  ثڵڵڕیي ثڵڵّْە، ثە رڵڵبیجەد صّّ صەڤەعّ ّاڵد کە ػۆعرڵڵغ

سەعاج صەژهێغصعاى، سْعاؿبى ّ صەڤەعی ؿڵەّاص ثڵّْە کە پغثڵّْە 
لە سێغّپیذ ّ ثەعەکەد ثڵّْە ًیڵْەی صاعایڵی صەّڵەرڵی عەثبؿڵی 
لەّ صّّ صەڤەعەصا کڵڵۆ صەکڵڵغایەّە، ّرەی ؿڵڵەعیضی کڵڵْڕی عڵڵبؽ، 

ئەهەّیڵڵضا ثەًبّثڵڵبًگە کە ّالڵڵی ئێڵڵغاق لە ؿڵڵەعصەهی صەؿڵڵەاڵری 
یلڵی، هڵب كڵئٌب أسڵظًب هڵٌە ّ هڵب ّرّْیەری:  الـڵْاص ثـڵزبى المغ

 كئٌب رغکٌبەگ

هبًە ّغصعێڵذ، ئەّی ّیـڵزْێؿەّاص ثە ثۆیـڵبًی لڵْعەیق صەژه
الّەگ.. ئەّ ّرەیە ێثغصّهبًەّ ئەّەی ًەهبى ّیـڵزّْە ثەجێوڵبى ُڵ

ّ هْعزەؿەهیلڵڵڵضا ثە گًْجڵڵڵبە صعاّە لە  هەئوڵڵڵّْىلەؿڵڵڵەعصەهی 
ی صیکەف عّّیضاّە، ڕّّصاّلەڵەم. ئآف ُەهبى ئبف ثّْە.. ثەاڵم 



 

کڵۆچی ّالڵی ثەڵڵز ثڵّْە،  001"صاّصی کْعی عەثڵبؽ" لە ؿڵبڵی 
یڵڵضا صاًەی "ّالڵڵی" هیغڕۆژصیڵڵبعە سڵڵبًوەکەی صەؿڵڵزی لە کبعّثڵڵبعی 

ّەعصاّە، ًڵڵڵبّەسزە لە صاعّلڵڵڵشەالفەرەّە ُڵڵڵبري ّ ثڵڵڵۆ ّەعگغرٌڵڵڵی 
 ّالڵڵیًەکغاثڵڵّْیەّە، سڵڵبًوی ەكڵڵزب سەعاج کۆسەعاجڵڵی ؿڵڵباڵًە، ی

ّەکەی سڵڵۆی لەثڵڵغی سەعاجڵڵضا ًڵڵبعص ثڵڵۆ کغاؿڵڵە لە جەّاُیڵڵغ چٌڵڵغا
صاعّلشەالفە.. ثبؿەکە گەیلزە الی سەلیفە، ئەّ لێؼاًڵی ّ سڵبًوی 

ًەی ثەالّە پەؿەًض ّ كیبّ ُبرە ثەعچبّ، سەعاجڵی ئەّ ّئەّ سبرْ
ۆ سڵبًوی ّالڵی.. ثەاڵم ڵەی ثەسلی ّ کغاؿەکەكی ًبعصەّە، ثڵؿب

ّە ًەثێڵڵڵذ ُەهیلڵڵڵە سەلڵڵڵیفە ثەّ كڵڵڵێْەیە عەفزڵڵڵبعی کغصثێڵڵڵذ، 
ؿڵڵڵەعصەهی ُبعًّەعەكڵڵڵیضصا، ؿڵڵڵبڵێک سەعاجڵڵڵی ئەؿڵڵڵفەُبى لە

صّاکەّرّْە سەلیفە فەعهبًی صاّە، ئەّی ئەؿڵپ لەّ كڵبعّ صەّعّ 
 ثەعەصا ُەثّْە ثفغۆكغێذ، رب سەعجی ؿباڵًەی پێ ثضعێذ..

جبعّثبع سبّەى ػەّی ّ ػاعەکبى ًبچڵبع صەثڵّْى فێڵڵ ّ دڵیلە 
بّی هْڵکەکبًیڵڵبى صەکڵڵغصە ًڵڵكڵڵەععی ثەکڵڵبع ثڵڵجەى، ػەّی ػاع ّ 

کبثغایەکی صەؿڵەاڵرضاعی صاعّلشەلڵیفەّە، رڵب ًەکەًّە ثەع كڵباڵّی 
ػەّی ّ ػاعّ هڵْڵکە  ّگْعػّ لبه ی كەدٌەکبًی سەعاجڵجەّە. ئە

صەثّْە هڵْڵکی صّای هبّەیەک لەصەؿزی سبّەًەکەی صەعصەُێٌغاّ 
. ّەلیضی کْڕی عەثضّلوەلیک کە ّالی ؿڵەّاص ۆیلّْکبثغای صەؿزڕ

 ًی، ثەّ كڵڵێْەیە ثڵڵّْە ثە سڵڵبّەەهەّیڵڵضاثڵڵّْە، لە ؿڵڵەعصەهی ئ
کبرێڵڵک صەؿڵڵەاڵری ئەهەّی  ؿەعربؿڵڵەعی ػەّی ّ ػاعی ؿڵڵەّاص، 

لەًڵڵبّثغا، ػەّی ّ ػاعی ؿڵڵەّاص ّەک هْڵڵڵک، عەثبؿڵڵیەکبى ثڵڵًّْە 



 

 

سڵڵبّەًی. ئیزڵڵغ ئەّ ثڵڵێ صاصپەعّەعیە ُەع ّەک جڵڵبعاى ثەعصەّام 
ثڵڵڵّْە، ؿڵڵڵەعئەًجبم ثڵڵڵّْەرە ُڵڵڵۆی كڵڵڵۆعف ّ عاپەڕیڵڵڵي صژ ثە 

بًی سەلڵڵیفە، رڵڵباڵى ّ چەپڵڵبّ ّ چبّؿڵڵبغصەؿڵڵەاڵری سەلڵڵیفە ّ 
گڵڵڵغی لە ؿەعربؿڵڵڵەعی صەڤەعەکبًڵڵڵضا صػی ّ عێگەعصەًەگێڵڵڵڕی ّ 
 لەگەڵاًەّە فەعهبًڵڵضەی لەكڵڵکغّ ؿڵڵەعثبػەکبى ڕۆژثّْثڵڵّْە کڵڵبعی 

صػّ جەعصەّ عێگغەکبًڵڵڵضا ثّْثڵڵڵّْى ثە كڵڵڵەعیک ّ ئەّی ػەّاع ّ 
کڵبعّاًی ثبػعگڵباًی ُڵڵبد ّ چڵۆکەعاى ثڵڵّْە عّّریڵبى صەکڵڵغصەّە ّ 

ّ ْفەعهبًضەی لەكڵکغی صەڤەعەکەكڵی لڵێ صەصعا. ُەرڵبّەکپلکی 
لەؿەعصەهی سەالفەری کەم رەهەًی "ئەهیي"صا كبعی ثەغڵضا لەًڵبّ 
هلِْڕاى ّ سبّؿیٌەکبًضا ّەک گەڕەک صاثەكکغاثّْ، لە ؿڵەعصەهی 

ی عەثبؿڵیضا، رڵب عاصەیەک رەفغّرًْڵب کغاثڵّْى هەئوڵًّْصەؿەاڵری 
کڵڵْێلە رْعکەکڵڵبى ثەاڵم صّای صەؿڵڵەاڵری هْعزەؿڵڵەهی عەثبؿڵڵی 

صّّثبعە عەّاجیبى صایەّە رباڵى ّ ثغۆی ًبّ كبعەکبى، ثەّە رێغیبى 
صەیبًکغص ًەسْاعص عّّیبى لە صەڤەعەکبًی کغص ّ ئەّی ثیبًْیـزبیە 

زیبى ثکڵڵڵبد.. ُەرڵڵڵبّەکْ سڵڵڵْصی ّ کەؽ ًەیڵڵڵضەّیغا ثەعُەڵـڵڵڵ
سەلڵڵڵیفەف ًەیڵڵڵضەرْاًی ثەعُەڵـڵڵڵزیبى ثکڵڵڵبد.. كڵڵڵبعی ثەغڵڵڵضا، 

لە رڵڵبّاى ّ گًْڵڵبدە کە ثە كڵڵبعی  ُەػاع ّ  ئەّكڵڵبعە عاػاّەیە پڵڵڕ
یەک كەّەگ ًبّی صەعکغصثّْ، ئیزغ ربعهبیی ؿڵبصەگی ّ ؿڵەعەربی 
ئیـڵڵالهی پێڵڵْە ًەصەثیٌڵڵغا، سەلڵڵیفە جڵڵێگە ّ پڵڵێگەی كڵڵبکبًی 
ؿڵڵەعصەهی ؿبؿڵڵبًیبى گغصثڵڵّْیەّە، ُێڵێکڵڵی عەكڵڵیبى کێلڵڵبثّْە 
ؿڵڵڵەع کڵڵڵبکڵەی ئیـڵڵڵالم ّ عۆدڵڵڵی ئیـڵڵڵالهیضا ّ لە ؿڵڵڵەعصەهی 



 

غا ػۆعرڵڵغ ًغغّثّْثڵڵّْى، لە یـڵڵفْى ّ صەعثڵڵبعی کیـڵڵصەؿڵڵەاڵری ر
 گْػەعاًیضا..كەُْەرڕاًی ّ سۆك

یەکەهڵیي کڵبعی  رغی پڵڕ کغصثڵبّە جێگەی ّالیەکی ُەع ّالیەک
ّ سڵڵؼم ّ سْێلڵڵی  کبعّالڵڵی ّ کەؿڵڵْئەّە صەثڵڵّْ، ئەّی صاعایڵڵی 

ؿڵڵڵەعصا صەگڵڵڵغد ّ لە ػیٌڵڵڵضاًیبى صەئڵڵڵبسٌی.. ثە ُەیە صەؿڵڵڵزی
ڕی عەثڵڵڵضّلعەػیؼگ ثڵڵڵّْە ثە صەگێڵڵڵڕًەّە: کبرێڵڵڵک  عڵڵڵْهەعی کڵڵڵْ

سْعاؿڵڵبى  سەلڵڵیفەی ئەهەّی  یەػیڵڵضی کڵڵْڕی هڵڵُْەلەةگ ّالڵڵی
صیٌبعی لێ صەکبد، کە لە ًبهەیەکضا ثڵۆ  ىالصەثبّ صاّای یەک هلیۆ

کە ثەالیەّەیە، یەػیڵض صەڵێڵذ: "لڵێن ؿلیوبًی سەلیفەی ًّْؿیْە، 
 ثب ثگەڕێوەّە ثۆ سْعاؿبى رب ئەّ پبعەیە ثِێٌن" يێگەڕ

ۆیڵذ ّ صّّثڵبعە ئەّ پڵبعەیە لە سەڵڵک ّ رب ثڕ سەلیفە صەڵێذ:
سڵڵڵْای ُەژاع ّەعثگڵڵڵغی.. ًڵڵڵب ًەكڵڵڵیبّە.. رڵڵڵۆ ثگەڕێیڵڵڵزەّە ثڵڵڵۆ 
سْعاؿبى.. ئەّ ػّڵڵن ّ ػۆعە چ لە ؿڵەعصەهی سەالفەرڵی ئەهەّی 

ؿڵڵڵەاڵری ضەرڵڵڵب ثێّە ُەعّەُڵڵڵب عەثبؿڵڵڵیەکبًضا ثەعصەّام ثڵڵڵّْە، 
ّە. سەلڵڵیفە رەّاّی ُێڵڵؼ ّ سەلیفەکڵڵبًی عەثبؿڵڵی صەؿڵڵزی پێکڵڵغص

ًڵڵبی لەصەؿڵڵذ صاثڵڵّْە، رْعکەکڵڵبى صەؿڵڵزیبى ثەؿڵڵەع ؿڵڵْپبّ رْا
لەكکغصا کێلبثّْ، عبعەة رْاًب ّ گْڕّ صەؿەاڵرێکی ّایبى ًەثّْە 
رب پبڵێلزی سەلیفە ثکەى. ثەّ كێْە ثەعصەّام ثّْە، رب صەؿەاڵد 
لە ئێغاًڵڵضا کەّرڵڵّْەرە صەؿڵڵزی ربُیغیەکڵڵبى ّ ؿڵڵەفەّیەکبى کە 

ە.. یەكزب ثە رەّاّی صّّ ؿەعثەسۆیی سۆیبى ّ ئێغاًیبى پبعاؿزّْ



 

 

ؿڵڵەص ؿڵڵبڵ لە لەًڵڵبّچًْی صەؿڵڵەاڵری ؿبؿڵڵبًی رێڵڵٌەپەڕی ثڵڵّْ، 
صەّڵەری عڵبعەة جڵگە لە ًڵبّەکەی ُی ڵی ثەصەؿڵزەّە ًەهڵبثّْ، 

، ؿبڵەُب پڕ ثًّْە ڕّّثبعصەڤەعەکبًی ؿیـزبى، سْعاؿبى، ئەّصیْ 
لە كڵڵۆڕف ّ هلوالًڵڵێ ّ عاپەڕیٌڵڵیق لەم صّا صّایڵڵیەصا ئبهڵڵبصەی 

صّّ ؿڵڵەص ؿڵڵبڵ ثڵڵی صەًگڵڵی لەصّای كڵڵەڕی . ؿڵڵەعثەسۆیی ثڵڵّْى
"لبصؿڵڵیە"ّە لە ّاڵرەکڵڵبًی ئێغاًڵڵضا ئیزڵڵغ پڕثّْثڵڵّْ لە ثڵڵبًگەّاػی 

ی صەؿزەاڵرئبػاصی، صّّ ؿەص ؿبڵ لە رۆفبًی لبصؿیە گْػەعا ثّْ، 
صعێڵژەصا گەالًڵی ئێغاًڵی ژێغ ّ ژّع کغاثّْ لەّ هبّە صّّعّؿبؿبًی 

ًڵڵڵڵضثّْ، سْێٌیڵڵڵڵبى عژا ڕّّثڵڵڵڵبعلەپێٌڵڵڵڵبّی ئبػاصیڵڵڵڵضا چەًڵڵڵڵضیي 
لە سْعاؿڵڵڵبى، جبّیڵڵڵضاى ّ ثڵڵڵبیەک لە  هڵڵڵْلەفەعّهْؿڵڵڵلین، ْئەث

ئبػەعثبیجڵڵڵبى، ؿڵڵڵْپەُجْص ّ سْعكڵڵڵیض ّ هبػیڵڵڵبع لە رەثغؿڵڵڵزبى، 
ُبرجًّْە صەًگی ئبػاصیەّە ّ لەّ عێگەكضا سۆیبى ثەسذ کڵغصّّەّ 
سْێٌی عژاّیبى ثّْە ثە ُۆی كکبًضًی پلذ ّ کەهەعی صاگیغکەع 

عەة رەًِڵڵب ّەک سەیڵڵڵبڵ ثەّ كڵڵێْە صەؿڵڵەاڵری صاگیڵڵغکەعی عڵڵب
 ْثّْ، لەثەعەثەیبًی ئبػاصیڵضا ەصەؿزکضا للە رۆفبًێهبیەّە، ئەّەی 
ّ  سڵْێيّ ثڵۆ ُەهیلڵە صّّ ؿڵەص ؿڵبڵی پڵڕ لە  ثەصەؿذ ُبرەّە

 فغهێـک ثەؿەعچّْ.
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