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مامڵە ٗ ضەرٍایەی حەقیقی ڕۆغْبیریی م٘رد ب٘ٗە، چ ئەٗضاا ٗ  ،غیعر
زۆر بابەتی تر ئەٗڕۆمە غاەىە ٗ . بەداخەٗە ئەٍیع ٗەك ..چ ئێطتایع

ىەّگ بەڕێ٘ە دەڕٗا. بەّدە بەٗ ىەّگییەی ڕازیٌ ترضی گێڕ ٗ گەٗارماردُ 
 ٕەٍیػە ضەقەتنردّیٌ ىێْیػت٘ٗە، خ٘ا بنات ٕەڵەبٌ ٗ ٗا ّەمرێ.ٗ بۆ 

ڕەّگە ئەٗ ئازادییەً بدەیێ ضەرض٘ٗپ٘ٗردەی ٕەر غاعیرێل بٌ، جا ىێٌ 
ە، ئەٍە ئەٗە ّاگەیەّێاا  ٍەگاارە بااۆ ئەٗ  اا٘ار غاااعیرەً ٕەڵباا اردٗٗ

 ضەرضاً بەٗاّی تر.

ىەٗەی دڵْیااابً٘ٗ  ڕٗٗو ٗ ڕەٗاّاای "ٗەىاای دێاا٘اّە"ی  ىە خااۆی بااێ 
بەضاااەر ضەرتاضاااەری م٘ردضاااتاّدا  اتر ٗ ضاااەرگەرداّتر بااا٘ٗە،ٍەئااا٘
بیراّی ڕۆغااْٗ ٕەٗاڵاای ٍەزڵااٍ٘ٗیەتی خااۆی دەگەیاّاادە ەرخااایەٗە دە 

ٗار ٗ عاغااقە ، ٕەرٗا بە ّەخ٘ێْاادەگاارتماا٘رد، حەیااێ گ٘ێیاااُ ىااێ ّە
دەردی دڵاای بااۆ مااردً بە دەزاّاای  تااا ٕاااتە خەًٗ ٗ  میاااُیەڕٗٗتە

متااٗی "ٗەىای تا٘اّیٌ  ضێ ضاا   تەقاالٗە، دٗای دٗٗضبەیْێدا مەٗتَە 
دێاا٘اّە" باا ەٍە متاٗخاااّەی ماا٘ردییەٗە ٗ پااێگە ٗ جااێگەی ىە دّٗیااای 

 تەضەٗٗفدا ب ەٍە بەر اٗی خ٘ێْەراُ ٗ ٕەرٗەٕا پۆرترەمەغی. 

دەّااا٘اڕٍە خەڵ٘ەتگاااای " ٍەٗىەٗی"دا فنااار ٗ ٕۆغاااٌ ر ىە الیەمااای تااا
دەمەٗێاااتە فاااڕیِ ٗ ىە پەرضاااتگای دّٗیاااای تەضاااەٗٗ  ڕاز ٗ ّیازیااادا 
دەّیػَەٗە ٗ پەّجە ىە ق٘فڵی ٍەزاری حەق ٗ حەقیقەت گیار دەمەً ٗ 



 

ضەرخۆغی بادەی ئەزەىی دەبٌ ٗ قاٍەتی ضتایع ٗ حەقبێا ی دەمەٍە 
 پیػە.

بارە ىە ٕەر رە ٗ  ەّااااادۆراُ دەخااااا٘ێَْەٗە، دٗٗبااااااماتێااااال گااااا
بااجە ٗ ەخ٘ێْدّەٗەیەماادا ڕازێنااٌ بااۆ ٗەدەر دەمەٗێاا  دەیطااەىَێٌْ ٕەڵ

 ٕەٗارگەی دإێْەراّە. رغارەزٗٗ

ضااتەٗە گاارت ٗ دإێْااّی بەدە دەضتاگیرضااێْی گاۆراّی بااێ پػات٘پەّا 
قااا٘ەبْە تارینەمااااّی ڕۆغاااْنردەٗە ٗ بااااّگەٗازی بەڵااای ئەٗەتااااً ٗ 

بەرەٗ ٍەئا٘ا ٗ  ٌ ىەباِ دەضاتە ٗفەرٕەّگی ج٘اّی ٗ زەڕافەتی ضرٗغات
 ٘ەً.غیعری م٘ردی بەڕێ یّٗ پیاٗضاالر اٍُەڵبەّدی مەڵەپیاٗ

 باااۆمڕٗٗزیخااۆ غااەیدامەی ٍ٘مریاااُ، گااڕی دەرّٗٗاای پااڕ ىە ەاّاای 
ٗ تەّٖااایی " ضەرتاضاەری م٘ردضااتاّی گرتباا٘ٗەٗە. ّااڵەی غااەٗبێداری 

ٕێَِ" داضتاّێنی فرٍێطاناٗی دّٗیاای ٍەزڵاٍ٘ٗیەت ٗ باێ دەرتااّییە، 
بەڵن٘ٗ باۆ گەالّای ئاازادی ٘ازی  ،ّەك تەّٖا بۆ ئێَەی م٘رد بەتەّٖایی
 . یەتەٗاٗی جیٖاُ ضَب٘ٗىێنی ڕاضتەقیْە

غااێ ەمەً مااامە حەضاای ، ٕەر خەىاایوەمەی ئەٗضاااً، ٕەرٗەك ئەٗضااا 
ی ۆٗٗە، ئای  ەّد تاضاٗ ٗی داٌّ تا بە ئەٗڕۆ بەرگەً گردٕەینەىی ەاُ 

 ٕاتٌ. بە ٗا  داّیػتْەماّی جاراٌّ،  اٗەڕٗاُ
 

 



 

 

 

ئەٗە حاغااإەڵْەگرە بەدبەختتااریِ ٗ مڵااۆڵتریِ غاااعیری ضااەردەٍی 
 خۆی ٗ ئێطتایع ٗەك ٗەىی دێ٘اّە ّەب٘ٗە. 

ٗەىی ىە قۆّاغێندا ەیااٗە دەٗرٗبەر ٗ  ٘ارتەّیػاتەمەی ّەیاّادەزاّی 
ڕازی ٕەقیقەتااای دەردی ٗەىااای  بی ااا٘ێْْەٗە، ّەیاّااادەت٘اّی پەی بە

 ببەُ. 

ٕەٍیػااااە ٕەرٗاباااا٘ٗە ٗ زۆربەی حەقیقەتەماااااُ چ ئەٗضااااا ٗ چ ىە 
ئێطتاغدا ىە تەٍٍ٘ داُ ٗ غاراٗەُ، ضا ىە ّەزاّایِ یااُ دەضاتنردی 
جەبباااراّی ئەٗضااا ٗ ئێطااتا بااێ، یاااُ بااۆ پاراضااتْی بەرەەٗەّاادیی 
ل تامەمەضێل، گرٗٗپێل، دەضتگایەك، حسبێال،  ا٘زاٌّ دەضاتە تێ

 بێ . 

ئیدی ٕەرٗاب٘ٗە بەداخەٗە تا بە ئەٍڕۆیع ئاظ ٕەٍاُ ئاغە.. باغاە 
ئەٗضااای ئەٗضااا دّٗیااا یەمجااار بااێ بااِ ٗ بااێ  بەرب ٗباا٘ٗە،  حە  
ڕۆیػااتِ دٗعااای "ٍەیتیاااُ" بە دٗادا دەخ٘ێْااد، ئەٗەّاادە "مابە"یاااُ 

 بەالٗە دٗٗرب٘ٗە.



 

خۆیدا ضەیرە ئەٗە... ئەٗەضا دّٗیا پڕی  ْگێنە مابرا ىە ەٗٗرەمەی 
بە خػاّدّی ضەر گاۆی پەّجەمااّی ىە  رمەیەمادا دەگااتە ئەٗپەڕی 
دّٗیا، بەڕ ٗ بەحر ٗ ئاضَاُ ٗ ڕێای مەغانە ّی فەىەك ٗ مامێػااُ 
دەگاارێتە بەر، مە اای ئااێَە بەدەضااتی ٕەقیقەتاای ٗەىاای دێاا٘اّەٗە 

 داٍاٗیِ!

ڕاضتە ٍرۆڤ بە ٍەزڵٍ٘ٗیەتەٗە ج٘اّترە تا زاڵَباُ٘ٗ، بە ً ّاسینەی 
  ئاازارداّی ڕٗٗو ٗ ڕەٗاُ، دٗٗضەدضاا  ٍەزڵاٍ٘ٗیەت، دٗٗضەت ضاا

بااێ ڕێااسی پااێگە ٗ جااێگەی ٗەىاای دیاا٘اّە، بااێ ضااەرٗبْبی دّٗیااای 
 ڕۆغْبیری ئێطتای ئێَە ٗەدەردەخات. 

ئەٗە ٍرۆڤ ىە ٕەزارەی ضاێٖەً دایە، ٕەزاراُ ٍرۆیای فۆتۆماۆپینراٗ 
ىە مااۆٍەڵگەی بەغااەریەتدا دەەیااِ، مە اای "ٍاااٍەم٘ردە" ئاگاااداری 

 اعیراّی خۆی ّییە.مەڵەغ

جااگە ىە ىێنااداّەٗەی غاایعرەماّی "ّاااىی"  تااا ڕۆٍاااّی "غااازادە ٗ 
 غاعیر"ی بەّدە، ٕیچ ىە ەیاُ ٗ بەضەرٕاتی ّاىی ّەدەزاّرا. 

ىەً بْەدەضااتەیدا ٕاایچ ئاگاااداری ڕٗٗداٗەماااّی زیْاادەگی "خاّااای 
ق٘بادی" ّییە، ئەٗضا زیْدەگی ٗ ٕەقیقەتی ٗەىی دێ٘اّەیع خاراٗەتە 

 ٗ زٗڵَەٗە. تارینطتاُ

ٕەقیقەت  ەّدە غیا ٗ ڕەّگیْە!   ەّد ٕێْدە توت٘تاا  ٗ خا٘ێْیْە، 
ىە ٍێاا ٗٗی ڕابااردٗٗ ڕاضااتە ئااێَە ماا٘رد ئەٗە دٗٗ ٕەزار ٗ پێْجطااەد 



 

ضاڵە ىە پەراٗێسدا ەیاٗیِ، ٕەزاراُ ىە ّەخ٘ێْادەٗاری ٗ یەمترم٘غاتِ 
 تێ٘ە گالٗیِ.  

گەیەّیااْە ئەٗە بیطاا  ضاااڵە باااّگەٗازی ضااەرفرازی ٗ ٍااِ، ٍااٌْ، دە
دۆض  ٗ دٗەٍِ... یەغتا ّەٍاّت٘اّی٘ە ىە زۆربەی زۆری ٕەقیقەتەماُ 
ّسیل ببیتەٗە، یەغتا ٍێ ٗٗیەمای ّ٘ٗضاراٗی درٗضا  ٗ حیطاابیَاُ 

 بەدەضتەٗە ّییە... 

یەغتا ٕەزاراُ ٗغە ٗ ٗاەەی ڕەضەّی زٍاّەماٍاُ ىە دەیەرەماّدا باێ 
یاااا خێااا٘ ٗ خااااٗەُ مەٗتاااُ٘ٗ، خەرٍااااّێنە بۆخاااۆی یەغاااتا مەش 

دەضتگایەك بیری ىە ّسینردّەٗەی غاێ٘ازەماُ ّەماردٗٗتەٗە، یەغاتا 
ضیطااتەٍی پەرٗەردە پەیااڕەٗی ضیطااتەٍی "ٍ٘ٗضااایەر عاااىَەزە"ی 
حەفتاااا ضاااا  ىەٍەٗبەرە ... یەغاااتاماُ زۆرُ دەگەڕێاااَەٗە ضاااەر 

 ٕەقیقەت.

ئەٗەیاُ ڕّٗٗە ٗ دٗٗ ڕٗٗباری  غێتاّە ٗ مەفچڕێِ، ٗەىی ٗ ٕەقیقەت 
یااااع ىە  اااا٘ار تەّیػااااتێندا ّە ٕاااااٗدەٍی، ّە تێنە ٗبااااّ٘ٗە، ئەٗ

ٕاٗغەٍی، ٗەىیی بێدەّگ، بێڕەّگ، گۆغەگیر ٗ بێ تەمبیار، بە دٗای 
خاڵی ّەبیْراٗدا، بە دٗای ڕازی ّەزاّراٗدا، ئاضَاّی باێ باِ ٗ بێ ای 

 فنر ٗ ئەّدێػەی تەی دەمرد.

ڕۆو ٗ ڕەٗاّی ضەرمێػی ّەٗازظ دەمرد، عاغقاّە ڕازەمااّی ضاتایع 
طاا  تااێ بگااات، دەی٘یطاا  پااێ بگااات، ئیتاار ٍیاارزای دەماارد، دەی٘ی



 

غیریِ گوتار، ّاضل ڕفتار، ىە تارینیی غەٗدا بێ  ارا، ىە ڕۆغاْایی 
بااێ ٕەقیقەتاادا تێاادەفنرا ٗ ڕۆەبەڕۆە ىە دەٗرٗبەری دادەبااڕا... ٗردە 
ٗردە ٗای ىێٖااات ّە ەیااااُ ّە ەاُ ّە برضااێتی، ّە ٕاااا ٗی گەرٍااای 

، ّە ٕااۆز ّە خاا٘ێع، ّە گەرٍیاااُ، ّە ئاااٗری گەٗجاااّەی دەٗرٗبەر
یاراُ ّە بەغەر، ّەیاّدەت٘اّی زّجیرەی تێونریْای ٗەىای بڕچاڕێِْ... 
ضااەرەّجاً خێااه ٗ ٕەٗارگەی بەجێٖااێ  ٗ دەغاات٘دەر ٗ ٕەردەماااّی 
گەرٍیااااّی گااارتەبەر، ىە مێااا٘ ٗ مەٍەردا، ىە دّٗیاااای پاااڕ ىە ڕازی 
ی تەّٖاییدا، ٕەر ج٘ٗ ّەٗەیەمی بە ڕازێل دەزاّی، ٕەر غْەی باایەم

بە ضازێل دەزاّی، ٕەر خ٘رپە ٗ ٗرتەیەك بە ّەٗایەك، ٕەر بسیطانە 
ٗ بریطنەیەك بە  رایەك،  رای ڕێگەی پاڕ ىە ٕەڵەت ٗ ٕەڵادێرگای 

 عیػق، ٍەحڕٍٗٗییەتی عیػق.

ٗەىی دەٍێل ب٘ٗ ٕەٗارگەی خێڵی بەجێٕێ ب٘ٗ ٗردە ٗردە غێرٗاّە ٗ 
ەجێٖاێ  ٗ ٕەردەماّی ماّی  ایيەی زێد ٗ غ٘ێْی تیرەی مەٍااڵەیی ب

 ىە ئاضَاّێنی بەرب ٗتردا مەٗتە فڕیِ... 

ىێرەٗە ئیتر بە "دێ٘اّە" ّاضرا ٗ  ێ  ٗ ىەزەتی ىە دێ٘اّیەمەی خاۆی 
دەباارد ٗ ٗەك باڵْاادەیەمی تااازە ٕۆمااارەی فااڕیِ، ٕەڵەت بە ٕەڵەت 
ّااسار بە ّااسار ىەبااِ ٕەر گااابەرد ٗ دەٗەّێناادا تێاادەفنرا... ٗێااه ٗ 

ەیەك، ٕەر ضاااتێل ىە دٗٗڕیاااُ ٗ ضااەرگەرداُ، ٕەر تاٗێاال ىە جااێگ
ڕێگەیەك، دەٍێ ٕەّگاٗی غێتاّە، دەٍێ ئاراً ٗ ەیراّە، دەڕۆیػ  ٗ 

 دەٗەضتا..



 

ڕاضتەٗخۆ ّەیدەٗێرا عیػق بدٗێْێ، ىە گڕ ٗ گڵڕەی عیػاق دەترضاا، 
بە ٗردی ٗ بە باغی تێدەفنرا، دەضاتەگیرەی دەتاغای، ئاغا٘ٗفتە ٗ 

داّایەماادا تااا ىە دّٗیااای پەریػاااُ بە دٗای  اٗضاااغێندا، زاّایەماادا، 
 عیػقدا بیناتە پرد ٗ ىە عیػقەٗە ّسینی ماتەٗە، ئەٗەضا دەڵێ :

 دەىیو غەً ّەدی ، دەىیاو غاەً ّەدیا 
 دی   ً ّااأ جەىااێ ئ ئاٍاااای ضاااڕی  غااأ

 

 دی  ً ّاأ ٗای ڕٓ تار ّاأ ر قاأ ئااإ٘ی ضاأ
 دی  ً ّااأ ردٗٗ  ااأ ّااا٘ٗر بیْاااایی ٕااأ

 

، ٗا  ً چ بااێ پایاّاأ غاأردی  ، ٕاأ ٍاّاأ ّاا٘اڕی چ گااراُ ٗ بااێ ئا دٓ
ّا  تاغاێ ٗ پأ دٓ  ڵگأ رٍیاُ بٔ ی گٔ مٔ ، دێ٘أّ ضتأّ رٍٔ ضٔ  ٗدا ّٔ عٔ
خیاو داّاای ڕۆغاِ،  ، دٓ ٗٓ پاڕێتأ دٓ  بّ٘ٗاّأ ىیاو" زٓ ر "دٓ بٔ  باتٔ دٓ

ە ٗ مێ٘ ٗ گاۆً  ٍ٘ٗ ئاضَاُ ٗ مٔ ً ٕٔ ئٔ  ی ڕێب٘ار، تۆ مٔ ٕاٗار ٍأٍ
 ، تی  دی٘ٓ خ  ٗ غیْایٔ ٗ درٓ خ  ٗ دار ڵل ٗ بٔ ٗ زۆً ٗ خٔ

 دی بێااااااا   ٍ  ّااااااأ غااااااأ  غااااااایاٗٓ ّٔ 
 دی   رداُ ّااأ ی پاااای ٕااأ ریااادٓ یراُ  ٔ جااأ
 دی   ٗراُ ّااأ ردگػااا  دٓ فیاااق ٕااااً دٓ ڕٓ

 دی   ّداُ ّااااأ ٕٔ دار ضااااأ ٗ  ضاااااایٔ ضااااأ
 دی   ّاداُ ّأ ی گا٘  باۆ گ٘ڵ ٔ گ٘  خّ٘چأ

 



 

ٍ   یا  ٗ غأّداُ ب ٕٔ ٗڵی ضأ ری ضأ ٍاغاامٔ تاۆ تٔ  غایاٗٓ ٍیارزا ّٔ
ً  ، غٔ ٗڵی خێ ّٔ ڕٓ ً پێػقٔ ، غٔ ّدأّ رداری ڕٓ ً ضٔ بْی بێ   غٔ ّٔ

 . ٗایٔ ً عػقی ڕٓ ، غٔ ً ضرٗٗدی خ٘ایٔ ، غٔ ّازداری باٗأّ

رگاای خاێ   گ٘زٓ  رگ، ىأ ٍأ ی ج٘أّ ىی دێ٘أّ رٍیاُ، ٗٓ ی گٔ ٍیرزامٔ
ێػادا مۆ یادٗایی ٗ ر ىٔ ر ٗ ٕأ ضأ  باتأ ین٘ڵی دا ەیاُ دٓ ىی پٔ مٔ  ىٔ
ٗ  ئٔ  یدضادق، مٔ گۆڕضتاّی ضٔ  ّٔ بٔ ی دٓ مٔ رٍٔ مات ٗ خۆیػاّی تٔ دٓ
 ەٍێردرا. پیاٗاُ دٓ  ٗرٓ ی گٔ ئاراٍگٔ  ً بٔ دٓ

  ماتٔ دٓ  ، مٔ ب٘ٗٓ  ٗرٓ گی گٔ ٗ بٔ ی ٘ضرٓ ٍی مٔ ردٓ ٕاٗضٔ  ىی دێ٘أّ ٗٓ
  ٗٓ ادٓری جاا ٍباأ ی ىٔ ماأ گۆڕٓ  تاأ ٗٓ پاغااای جااا ، ئٔ ٍٔ باااٗمی حٔ

 ید ضادقدا. ضٔ  یٔ ىٔ ىی دێ٘أّ ی ٗٓ مٔ ر گۆڕٓ راّبٔ بٔ

ٗضا ٗ چ ئێطتایع باُ٘ٗ ٗ  یدا چ ئٔ ی ئێَٔ مٔ ٍاڵٔ بْٔ  ىٔ  ىی دێ٘أّ ٗٓ
غانۆڵی  مٔ  بْا٘اڕٓ  یأ ً ٗتٔ ىَاّدّی ئأ ، باۆ ضأ ٗاج٘ٗدی زۆر ب٘ٗٓ تٔ
گی جااا  ٗ  ریٌ باأ غاانۆڵی ماأ ٕا مٔ رٗٓ حَ٘ٗدپاغااای جااا ، ٕاأ ٍٔ
 گی جا . زابٔٓ ڕ

  ضاْگ بأ  ی ئێَأ مأ ٍاڵٔ ەّااّی ّێا٘ بْٔ  بڕێال ىأ  غتٔ، گ٘زٓ  ٗأّ ىٔ
، بڕێنیاااُ  ر باا٘ٗٓ باأ ىییاااُ ىٔ ماّی ٍیاارزا ٗٓ غاایعرٓ  ضااْگ  زۆر ىاأ

 .  ر مردٗٗٓ بٔ ٗاربُ٘ٗ ٗ غیعرەماّی ٗەىییاُ ىٔ خ٘ێْدٓ ّٔ

ر ٗ  ّ٘ٗضأبۆخۆی   عیدجا "ً بیطت٘ٗە، مٔ ضٔ ٍٔ باٗمٌ "حٔ  ىٔ  ّدٓ بٔ
الٗێ  ٗ  گأ  ، ىأ ی ڕابردٗٗ با٘ٗٓ دٓ ّجاماّی ضٔ  یرۆمْ٘ٗضی  و ٗ پٔ



 

  یا٘ت: ىأ ، دٓ ٗٓ ماّی ب ٗمردّٗٗأ ٍأ رٕٔ الٗێ  بٔ ماّی دٗای گأ گۆیارٓ
  ىی فػاار دێْْأ خسً ٗ خ٘یػی ٗٓ  ، گ٘ایٔ گی ٍاٌٍ بیطت٘ٗٓ ریٌ بٔ مٔ
بْ٘ٗضاێ ، تاا  گی جاا  ٗ بأ ی ٘ضارٓ ك باۆ مٔ یٔ ضایدٓ ری تاا قٔ ضٔ
ك  یٔ ضاایدٓ قٔ  ٗٓ ڕٗٗی ّا ارییاأ  ىاای ىاأ ّێ ، ٗٓ یاأ ٍی پااێ بگٔ غاأ
گی  ٗ بأ ی ٘ضارٓ ی مٔ یاڵی ٗ ئاراضاتٔ ٗ خٔ ّاٗی خ٘ضرٓ ّ٘ٗضێ  بٔ دٓ
 مات:  دٓ

 یاڵی ٗ خأ یاڵی.... خ٘ضارٓ ٗ خأ خ٘ضرٓ
 یاڵی ٗ خأ خااش خ٘ضارٓ  ی خأّ ئای پٔ

 ضاااحی  ضاا٘پا ٗ ضاااُ دار ٗ ئیقباااىی 
 ٗ ٍاااڵی  زێْاأ ّج، خٔ گاأ  یااا ّاأ ٍٕ٘اأ

 ەً  بیاااا ی بێباااك مااا٘ێ ماأ خػااْدٓ بٔ
 ً بیا ٗق ٗ د  بێ خٔ ٗق ٗ زٓ ضاحی  غٔ

 ردیاراّدا  غاااااانار ضاااااأ  بااااااا ٍاااااااٗٓ
 جُْ٘ٗ ڕۆزگاراّاااااادا  ٍاااااااٗای ٍاااااأ ٗٓ
 حااااع ضاااااراٍدا مۆٍااااای دیاااا٘اُ ٗٓ ٗٓ
 ی تارٍاااادا  ضااااریِ دیاااادٓ یو ئٔ ضاااأ  ٗٓ
 ّااااااااد ٗ بارٍاااااااادا رُٗٗ ئٔ رد دٓ دٓ  ٗٓ
 

ً ّا اار  گ، بااٗمی غأ ٗ بأ ی ٘ضرٓ مٔ  گاتٔ یٔ دٓ ضیدٓ ٗ قٔ ێل ئٔمات
  ُ بأ دٓ ً دٓ ی غأ مأ ٗی ٍایْٔ ىی، ماتێل جڵأ ٗٓ  ً بداتٔ مات غٔ دٓ



 

را ٗ  ٕٔ  بٔ  غێتأّ  تێنی ٗای ىێٖات٘ٗٓ ٗ حاڵٔ  زبٔ ىیەٗە، جٔ ضتی ٗٓ دٓ
تێنی  حاڵأ  ك ىأ یأ فتٔ دٗای ٕٔ  ٗٓ ٗێتأ مٔ دٗٗر دٓ  ٗٓ ٍٔ غأ  ٕاٗار ىٔ
  ىاای ىاأ ّێ  عیػااقی ٗٓ یاأ گٔ دٓ  ٗٓ ئاأ  ٍاأ ، ئٔ ٗٓ دۆزّاأ ىاای دٓ زارا ٗٓ

عیػاقێنی ڕۆحای ٗ   تٔ یػات٘ٗٓ ٗ گٔ  غات٘ٗٓ ىۆەی گ٘زٓ عیػقێنی بایأ
 خ٘دایی. 

عیػاقێنی ڕۆحای ٗ   تأ ی٘ٓ یاُ گٔ مٔ ی عیػقٔ غاعیرأّ ڵٔ ٗ مٔ زۆرُ ئٔ
 ك: ّافیالیی، ٗٓ فٔ

ٍطی  ڵ ی، ٍ٘رید ٗ عاغقی غٔ دیْی ڕۆٍی یاُ بٔ الىٔ ٗالّا جٔ ٍٔ -1
 . برێسی ب٘ٗٓ تٔ

  تأ بات"ی مردٗٗٓ ّٔ ّاٗی " غااخٔ تێنی بأ حافسی غیرازی ئافرٓ -2
 گیرە. ضتٔ دٓ

ٕائ٘دیْی ٍّ٘تاااتی  دیْی عێراقاای، ٍ٘ریااد ٗ عاغااقی باأ خرٓ فاأ -3
 .  ب٘ٗٓ

ی  ر ضاا٘پ٘ردٓ داّی، ع٘ریاااُ، عاغااق ٗ ضاأ ٍاأ بابااا تااإیری ٕٔ -4
 . داّاٗٓ  ٗ عیػقٔ ر ئٔ ضٔ ری ىٔ ، ضٔ ی ب٘ٗٓٔ ی برام ضٔ

دیْی  ی ڕٗمْاأ رضاا٘پ٘ٗردٓ دیْی مرٍاااّی عاغااق ٗ ضٔ دٓ حأ ٗٓ ئٔ -5
 . جاضی ب٘ٗٓ ضٔ

،  ب٘ٗٓ ی عاغاقی ٕأ ىیوأ خٔ  ەدٓ بی، ٕأ رٓ دیْی ئیبِ عأ ٍ٘حیٔ -6
  ً جاۆرٓ دّٗیاای عیػاقدا ىأ  ، ئیدی ىأ ت بّ٘ٗٔ یاُ ئافرٓ غاّسٓ

 زۆرُ.  عیػقأّ



 

 
 ً پەریسادە ٗا "ٗەىی" ىێی دەدٗێ  ما

ٕاایچ تابيۆضااازێ، ٕاایچ جااادٗٗ ڕازێ، ّاگاااتە ّەخػااّ٘یگاری 
ڕازەٗە ٗ ڕازداری دیَەّی غەٍدا، ماً غاعیر، مااً ّ٘ٗضاەر، 
مااااً ّٕ٘ەرٍەّاااد، دەگااااتە خەیااااڵی بەربااا ٗی دێااا٘اّەمەی 

 گەرٍیاُ  
ئەٍە مێیە ٍۆً دەگیرضێْێ ٗ ڕۆغاْایی دەخا٘ىقێْێ  ئەگەر 

 خ٘دایی ّەب٘ٗبێ :ئیيٖاٍێنی 
 ّازك الرە ٗ ىەّج غەٍسە ٗ ّاز غەً
 ّااازك غااەٕد ٗ غااەمر ٗ ریااس غااەً
 ّااازك تەبەضااٌ قەّااد ئاااٍێس غااەً

 
ماً عاغق ٗ غەیدا بە دەٗری گ٘ڵساری خۆظ ب٘ێی  خۆیادا پەرٗاّە 

 ئاضا دەخ٘ىێتەٗە، پەیتا پەیتا زاٍەماُ دەم٘ڵێْەٗە 
ػااقێنی ئەزەىاای ماااً دٗٗرباایِ ٗ ٗێْەگااری ماااراٍە ٗ پۆرترێتطاااز عی

 تەجەضً٘ٗ دەمات 
 ماً غێ٘ەمار ٗ پەینەرتاظ، ٗەك ٗەىی غامارضاز ب٘ٗە!

ٗەىاای ٗەضااتاماراّە زەرافەتاای ەّاااّە ٗ عیػااقی جاٗیااداّی ٗەك دٗٗ 
ڕٗٗباری ضەرمێػی مەفچڕێِ تاێنە ٗ ماردٗٗە، ماردٗٗیەتە پينااّەی 

 عیػق ٗ ضتایع:  
 



 

 ّااااازك گەردەّەی ٍیْااااایی بەرز غااااەً
 ەدە  تەرز غاەًّازك ضیْەی ضاا  ضا

 ّاااازك زٗڵاااێ درێااا  عەّااابەریِ غاااەً
 ّااااازك ریااااسەی ڕاز غااااەمەریِ غااااەً

 
 

ّەرٍّ٘یاااُ ٗ ئاااراً ٗ ىەضااەرخۆ، ٍاٍسئاضااا ٗ ضااڵنردٗٗ، ّی٘ئاااٗڕ 
گەردەُ بي٘ٗر، ٍاّەّدی ٕەڵداٗەتە ەێر  ەتاری زٗڵاێ ٗ ئەگاریجەی 
غەٗەزەّگ ڕەّگی، بێ ٗتِ بە ڕّٗٗی ٗ پەضْدی، داضتاّی بەرداّای 

تەٗە، مە  ۆُ ىە بەّدی ٕەٗارگە ٗ ٍەڵبەّادی غاەٗ ٗ بەیاُ دەگێڕێ
تارینیدا ڕۆغْاییبەخػە، ڕٗخطاری غەً تیػنێنی ئاضَاّییە، غەً 
بەڵگەیەماای ٗەداّیاایە، غااەً جیٖاااّی پەریػاااّی ٗ غااەیداییە، غااەً 
 یرۆمێنی خ٘داییە،  ڕەیەمی ٗەداّییە، غەً جیٖااّی پەریػااّی ٗ 

ەّگ٘یْە. غەً فریػتەی ىە غەیداییە...غەً، تاڵە، توتە، غیریْە، ٕ
بەٕەغ  ٗێڵە، غەً، غەٗ رای ضەرتاضەری خێڵە. غاەً، ضایەرە، 
ئەفطاّەیە، جادٗٗە، غەً مە  گەردّە، غەً ئافەتە ەیااّە، ٍاردّە، 

 غەً بیرە، فنرە، ٕۆغە.... 
غااەً، غااەٗبۆیە، ّێرگااسە بۆّ ۆغااە، غااەً ٕەزار تەرزە، ٍەٗزّٗٗە، 

ً غَػااڵە، تەّیاا بااڵە... ب٘ڵْدە، غەً داٗە زّجیرە مەٍەّدە، غاە
غەً، ئەبرۆ ڕەغە، ّیگاگەغە، غاەً بە غاەرٍە، ئااٗرگەرٍە، غاەً 

 ٍاّگە، ٕەتاٗە، گەالٗێ ە. 



 

غەً بەخػْدەیە، خ٘ێْڕێ ە، تیر ئاٗێ ە، غەً ڕەٗایە، غەً  ارایە، 
 غەً ضایە ٗ ضێ٘ەری خ٘دایە.

 

 جەی غ٘عيەی غەٍە، جەی غ٘عيەی غەٍە
 تەبااااااارەمەڵ  جەی غاااااا٘عيەی غااااااەٍە

 ی بەدر ٍااااااااااّ٘یر  ەرئ  اااااااااا٘ارٍەجە
 جەی غاااەٗق جەٍاااا  ٍاااإ دٗٗ ٕەفاااتەٍە
 جەی تااااااق ٍیەااااارام ئەبااااارۆ مەٍااااااّە
 جەی ٍەٗدای ٍ٘ەگاااااُ ٍەضاااا  قەتااااراّە

 

ماً ت٘اّا، ماً مەش، مااً دڕ، مااً ٍيٖا٘ٗڕ دەتا٘اّێ ىە ٍیەارام ٗ 
 ئەضتاّەی تۆدا ضەری تەعسیٌ ٗ ّەٗازظ داّەّ٘ێْێ...

ە ٗا ئاضاَاّی ڕازاّادٗٗەتەٗە، ئەٗە چ بریطنە ٗ بسیطنە ٗ تاریوەیەم
تەٗاٗی خاااّ٘چەی ضاااەر  ااا ُ، دەٍیااااُ ماااردٗٗەتەٗە... خەً ٗ 

 ّاخۆغی ىەبیر ٘ٗەتەٗە.
ىە غااەٗە زەّگاادا دار ٗ درەخاا  ٗ ٕەرد ٗ ٕەڵەت ٗ خاااك ٗ خااۆ  

 ى٘ٗتنە ٗ دۆ  ٗ یا  ٗ الپاڵی الی ّاٍۆ ئاغْا مردٗٗەتەٗە:
 جەی ضااایٌ ئەىاااێ ئەىاااێ ّیگاااارە
 ارەجەی مەٍەّااااد گاااا٘  ٗ گاااا٘ڵس

 جەی ىەعااو ىەپاااُ پەر ە گەٕٗەرە
 جەی ڕاز ڕازاُ ڕێااااسەی غااااەمەرە

 



 

ئەٗە ٕەٗێْااای ٕەضااا  ٗ تەقەالی ئەّدێػاااەماّە، ئەٗە بەزٍە، ئەٗە 
 ڕەزٍە، ئەٗە عیػقی ڕاضتەقیْەیە.

ئەٗ بْچیااْەیە، ئەٗ ئەىااێ ٗ بااای ضااەرەتای تەٗای پیتەماااّە، ئەٗ 
زٍە با ی ئاا  تەّٖا ٗ تامە، بێ باك ٗ گڕ ٗ ڕّٗٗامە، ئیدی بۆ ّە ّا

 ئاضایا ٗ ضەری تەعسیٌ داّەّ٘ێَْەٗە 
دڵاای ٍااِ دەرٗێػاااّە ئاااراٍی ىااێ بااڕاٗە، داضااتاّی عیػااقی ٍااِ ٗ 
ض٘ٗتاّی ٍِ، عیػق ٗ ڕازێنی ٕەڵْەٕێْراٗە، پڕ ىە ەاُ ٗ ئێػە، بۆ 
ٍِ خۆغە، ىەزەتبەخػە، گریاٌّ تەضنیْە، دەرٍااّە، دەٗای باریْە، 

عیػقی ئەزەىییە، بۆ ٍِ ّااٗی  دڵی تۆی تۆیی عاریواّەً، ىێ٘اّيێ٘ی
 ٗێردی ضەری زٍاّە، غەٗق غێ٘ەی ٕاّدەری ئیيٖاً ٗ ٍاّە.

 

  



 
 

 

ٍاااٗەتەٗە ضااەر داضااتاّی "پااۆرتەرەی ٗەىاای دێاا٘اّە" مە  ااۆُ ٕاااتە 
مااایەٗە. دٗای ٕەەدەضااا  ىە دەرەٗە، ەیاااُ ٗ زیْاادەگی بێاا٘ەتەّی 

ٍیْایی" دا ئاغاْابً٘ٗ، ئەً گەڕاٍەٗە ٗ ت  ىەگە  پڕۆفیطۆر "عەىی 
زاتە یەمێل ب٘ٗ ىە ئەّداٍاّی ىی ّەی ٍەرمەزی حسبی ت٘دەی غی٘عی 
ئێراّی...  دەضا  ب٘ٗ ىە بەغدادا دەەیاا. مە زۆرتار یەمترٍااُ ّاضای 
زاّاایٌ غااێ٘ەمارێنی بەت٘اّااا ٗ دەضاات٘پەّجە ڕەّگیااْە ىە ٕااّ٘ەری 

ب ەٍە ماار، غێ٘ەماری ٍیْاتۆردا، بە ٕەىٌ زاّی ئەٗ بەٕرە ّٕ٘ەرییە 
بااۆ مااارێنی ّەمااراٗی ئەدەباای، تاا٘اّیٌ ڕەزاٍەّاادیی بەدەضااتبٖێٌْ، 
تراەیدیای ٗەىای دێا٘اّەً ٕەڵبا ارد ٗ بڕیارٍااُ دا بیطا  ٕەڵبەضاتی 
بنەیْە تابيۆ، یەمەٍیْیاُ پۆرترەمەی بێ . مابرا دّٗیادیادەی با٘اری 

 ّٕ٘ەر ب٘ٗ، ٗتی: 

بَبەیااتە ّاااٗ ئااێَە ىە خۆٍاااّەٗە ّااات٘اّیِ ئەٗ مااارە بنەیااِ، ٍەگەر 
 خسٍاّی ئەٗ غاعیرە ٗ ٕەرٗا ئەٗ دەیەر ٗ ەیْگەیە ٗا تیادا ەیاٗە.

داٗامەی زۆر گااراُ ّەباا٘ٗ، ٕەڵَگاارت ٗ ٕێْاااً بااۆ مەالر ٗ گۆباااُ ٗ 
ماااّی  ااایيە ٗ دە پاااّسە بیطاا  مەضاای مەٍاىەیػااٌ مااۆمردەٗە ٗ 
پرۆفیطۆر ىە ّسینەٗە ئەٗاّەی دی ٗ دەیەری غاێرٗاّە ٗ ٕەردەمااّی 



 

ّی  ایيەیػاااٌ پاااێ گەڕاُ ٗ ٗردە ٗردە دەضاااتی بە گۆبااااُ ٗ ماااا
 درٗضتنردّی پۆتەرەمە مرد. 

ضەرەتا بە غێ٘ەی "ضنیچی" ضەرپایی ٗ بەالٗەّاُ ٗ دٗٗبارەمێػاُ، 
غااەظ ٍاااّگی مێػااا تااا گەیػااتیْە قەّاااعەت، مە بەڵااێ ڕٗخطااار ٗ 

 غێ٘ە ٗ غەٍایيی ٗەىی دەبێ ٗابێ .

اداری جيا٘بەرگی دٕٗٗەٍیْیاُ قەضیدەی ئەی غەٍی غەٗاُ، ئەٗ ئاگ
ماا٘ردی جافاااّە ّەباا٘ٗ، بەّاادە بەغااێ٘ەی غااێ٘ەماری "ئاٗڕەّااگ" 
تااابيۆمەً بااۆ مێػااا، ئەٗ دەً ئەٗ بە غااێ٘ەیەمی ٗەضااتاماراّە ئەٗ 

 تابيۆغی مێػا.

ضێٖەٍیِ ٕەڵبا اردٌّ قەضایدەی "بسیاای ٕاۆزاُ" با٘ٗ، ىەً ماتاّەیادا 
 ٗە ٍی پەّابەری ىە ئەىَاّیاٗە پێ گەیػ .

ەك ئەٗ قەضیدەیە غایعرەماّی مەی ئەّجااً بادەیِ، بڕیارٍاّدا ٕەر ٗ
 بەداخەٗە دٗای ضێ ٍاّگ ىە ئەڵَاّیادا مۆ ی دٗایی مرد.   

 

  



 
بەّااادە بە پاااێچەٗاّەی باٗٗبااااپیراَّەٗە تاااا ضاااەردەٍێل ىەٍەٗبەر 
ضااەرٗمارً ىەگە  ىەٕااجەی ٕەٗراٍیاادا ّەباا٘ٗە، تااا ىەً دٗادٗایەیاادا 

 پێ٘ە ّا ٗ خ٘ىیای مەٗتە ضەرً. غاٌّ 
بە مارەضااااتی ٗەىااای دێااا٘اّەٗە دەضاااتٌ پاااێ مااارد، زٗڵاااٌ ٗ زۆری 
بێطْ٘ٗری ەیاّی پڕ ىە توت٘تاڵی ئەٗ غاعیرە ضۆفی ضەفتە ٗای ىاێ 
مردً، بە عیػقەٗە ٕەڵبەضتەماّی ب ا٘ێَْەٗە، بە ٗردەماارییەٗە ىە 
گرفتەماااّی تێاابگەً، تااا بتاا٘اٌّ بە غااێ٘ەیەمی غایطااتە ئااازار ٗ 

 ٍیەْەتەماّی ب ەٍە بەر اٗ.
ئیتر ٗا ضەخ  پێ٘ە خەرینٌ، ڕەّگە تا  ٘ار پێاْج ٍااّگی تار ٗەك 

 متاٗێل بی ەٍەمتاٗخاّەی م٘ردییەٗە.
ئەٗی ئاغااانرا ٗ ڕّٗٗە بەالی  اٗضااااغاّی ىەٕاااجەی ٕەٗراٍیااایەٗە 
ٍەٗىەٗی تاااٗەگۆزی یەمااێنە ىەٗ غاااعیرە بيیَەتاااّەی ٗا ٕەرگیااس ىە 

 ّامرێ .ئەدەبیاتی م٘ردیدا ىەبیر 
ئەدیبێناای ٕۆغاایار، ضااۆفییەمی عەیااار، گاا٘ڵچیِ ٗ ى٘ٗتنەّػاایِ،  

 پیری تاٗەگۆز ٍەٗىەٗی. 



 

ىەبەر ئەٗەی خۆً بە ض٘ختەی دّٗیای ضۆفیگەری دەزاٌّ، غایوتەی 
یەی بەغااااداربٌ ٗ ضااااەری تەعااااسیٌ ئەٗ ڕێبااااازەً، ىەً بیاااارەٗەری

 َْەٗە. داّ٘ێ
 ڕ، تا ّەختێل ئەٗە ٕاّی داًٗ فنر ٗ بیر ٗ ئەّێػە ٗ  اًٗ ب ەٍە گ

دەربااارەی پیاارە غااەیدامەی بْاااری زٍْااامۆ ٗ تاااٗەگۆز باادٗێٌ... ىە 
ّاخەٗە گ٘ێ ٕەڵ ەیِ بۆ ضتایع ٗ خيطەماّی ٍەٗىەٗی. بۆ ضاۆزی 
دەردی بااااێ دەٗای ٍەٗىەٗی. بااااۆ ئااااإەّگی ضااااۆفیاّە ٗ ّەٗاٗی 

 ٍەٗىەٗی.
 خااااااااااااٍە غاااااااااااەق ٗەردەُ دەً ٍەمەرەٗە
 زارزار ٍەّااااااااااااااااااااااااااااااڵۆ ٗەدەً دەردەٗە

 ەی بەرد ٕەرد دەردغنطااااااااتپااااااااا تااااااااۆ 
 جەً مااااۆر ٍەیااااْەت تەُ الغاااار ڕەّااااگ زەرد

 

ضەردەضتەی عاغقاُ ٗ پۆپەّػیْی دی٘اّی غاعیراُ، پیر ٗ عەٗداڵی 
ڕێبااازی عیػااق، پااێع قەڕەٗڵاای بیرٗباااٗەڕی خ٘اّاضاایِ، بەغااێ٘ەی 
ڕێبازێنی تازە ٗ ّ٘ێ. غەیدای تیػنی ٗەداُ ٗ جيەٗەی بەرەبەیااّی 

، ٕەٍیػاە ٍەضاتی ٍەی ااّەی یەزداُ ٗ خ٘ای تاك ٗ ٕەضاتی پااك 
عیػقی پڕ ىە ٍەىەم٘ٗتی بێگەردٗٗ ٗ خاٗێِ. پیری تااٗەگۆز ٍەٗالّاا 

 ٍەٗىەٗی.

 



 

 ئەّیطااای خەیاااا  دەرداّااای پاااڕ زاً
 ٍەرٕەٍی جەضتەی خەضاتەەەی ّاەااً
 خەیيااێِ ّە گێجاااٗ بەحااری ٍەٕجاا٘ٗری
 ّە دەٗری دٗٗەی تەّااااااا٘ٗرەی دٗٗری
 پ٘ٗغەەەی جەضتەً ٗە پەّاا ەەفاتەُ

 ەر یااااراُ ّەغاااْەفتەُضااااٍیعەً خەب
 ئیْػااەڵ ،  ەّاای خۆغااەاڵی، غااادی
 ّە غاخەی غاۆخیی گەردُٗٗ، ئاازادی
  ەّی ٗەغبەختی دٗٗ دەش ّە گەردەُ
 عٍ٘رتاُ ٗە عەیاع ع٘غارەت ٗیەردەُ
 ّەک  ُ٘ ٍِ جە دەش بێَەیيی دڵبەر
 ٍەەێػاا٘ٗ ٕەر ضااات ٕەزار دەردیطااەر
 دایااااٌ د  ڕەّجاااا٘ٗر ٕیجراّاااای یااااارً

 گااااارًزەّجیااااری جەفااااای زٗڵواااای ّی
 خ٘ض٘ٗش غەرارەی دٗٗری زۆر ەەردەُ
 ٍەزرەعەی ٕەضااتیٌ ٗای ضااەبُ٘ٗ بەردەُ
 ەەش بە ٗێْەی ٍاِ پاڕ ٍەیاْەت ّەباۆ
 گ٘رٗفتاااااری دۆش بێبەیااااْەت ّەبااااۆ
 ٕیچ ەەش ٍ٘بتەالی دٗٗریای یاار ّەباۆ
  ااُ٘ ٍااِ ضااەرگەرداُ بااێقەرار ّەبااۆ
 ەەش ّەبااۆ  ااُ٘ ٍااِ یاااری بەدەاااراُ



 

 زاٍااااداری ٍاااا٘ەەی دیاااادە خٍ٘اااااراُ
 ەی ّٕ٘ٗاااٗ دەرّٗٗاای پااڕ دەردجە ٕاااە

 ّە گەردغی  ەرئ گەردّٗٗی  ەپگەرد
 تااا جە تااۆ بڕیاااً ٗە ٍەرگاا  قەضااەً
 ضاااااتێ ئاضااااایع ّەدیەّااااٌ ٗە  ەً
 ّەەەری خەیاااااااا  گيەیااااااای ەەردەُ
 ّەٗا ااای باااادەی بێػاااەرتیع ٗەردەُ
 ئەر زەىیياای دەش بێػااەرتاُ ّەبااُ٘ٗ
 ەەی ٍەبااۆ ٍەیياا  فەراٍااۆظ ەەرُٗٗ 

 
ٕۆغیاریدا، ىە غاەٗا ٕەضاتی دەرّٗٗای پاڕ  ئەٗ ىە بێدەّگی غەٗا ىە

گڕگرتاا٘ٗی ٕاااّی دەدا ىەەێاار ڕەغااَاڵی گٍ٘اااُ ٗەدەر بێاا . ی ضااۆز
ٕااێَِ ٕااێَِ، بەرەٗ بۆ ااُ٘ٗ ٗ بیاارٗڕا، بەرەٗ عەرغاای ٍەىەماا٘ٗتی 

 خ٘دا، بە ئازار ٗ ئێػەٗە بڕٗاتە پێػەٗە. 

 غااەٗاُ خەڵاا٘ەتەُ، ٍااا  بااێ ئەغیااارەُ
 عاىەً گػ  ىە خەٗ، دۆض  خەٗەردارەُ

 

 یاااااارادەً ئیاااااادەُ ٗە مەڵڕ٘ضااااااەٗەئ
 غاااەٗ ّااااڵیِ خۆغاااە بە الی دۆضاااتەٗە

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.vejinbooks.com/text/24/


 

دەّ٘اڕیتە ئاضَاّی غیْی بێ بْی پڕ ىە جری٘ەی ئەضتێرە، ىە ضاۆٍا 
ٗ گيێْەیدا تیػل بدەّەٗە. بیر ىەٗە دەماتەٗە ئەٗ ئاضَاّە  ۆُ باێ 

  ڵە ٗ ٕەضُ٘ٗ ٗەضتاٗە بەٗ جەرگی ئاضَاّەٗە خۆ دەّ٘ێْێ. 

ٗ ڕازاٗە، ىە دیدگا ٗ ضاۆٍادا ڕەّگایِ،  ٗەك ّەخػّ٘یگارێنی زەریێ
بەالیەٗە ّیػاااّەی غاانۆ ٗ ٕەرەٍەزّاای پەرٗەردگااارە، پیااری غااەیدا 

تاااك دەڕٗاتە  ۆمااا ٗ   ٗ بااێ ٕاٗتااا یٕێْاادەی تاارە ىە ئاضااتی خاا٘دا
ٕەضتی دێتە ضەٍای ضاتایع ٗ ىێا٘اّی باادەی ٍەی ااّەی ع٘غااقاُ 

 دەخ٘اتەٗە. 

ّایی ٗ عەتتاااار ٗ تاااریوەی ڕازی ئەّدێػاااە ٗ ٕەڵبەضاااتەماّی، ضاااە
ٍەىەٗی، رۆٍی ٗ ّیساٍی ٗ غاێ ی غایراز ٗ خا٘اجەی بيایَەت ڕٗٗی 
تێاادەمات ٗ ماا٘رەی دەرّٗٗاای گااڕٗگڵڕەی دەگاااتە عەرغاای ئەزەىاای ٗ 

 ّاخی بە ئاٗی ڕەٗاُ زاخاٗ دەدرێتەٗە ٗ دەفەرٍ٘ٗێ :

 ێ غەرٍەُاگٌ باارەت باّائێَػەٗ دی

 زایەڵەی ضەٍت٘ٗر مەىياەً ٗەگەرٍەُ

پەرۆغاااّە ٕەضااتی مەٍەّنێػاای دەمااات ٗ ئەضااڕی ئەٗە ٍەىەٗیاایە 
ضەرمێػااای ىە  ەپۆمااااّە ىە ٕەڵااادێرگای الٕااا٘ٗت ٗ عیرفاّاااا، باااێ 

 ٗەضتاُ، بێ٘ اُ، ىە  ەپۆماّە...

ئەٗە ٍەٗىەٗیااایە ىە ٍەیاااداّی عیرفاّاااا غاضااا٘ارێنە، ضەرٍەضاااتاّە 
 تاقینەرەٗەی ٕەر ب٘ارێنە. 



 

اٗ جارجاااریع ىواااٗی ئەضااڕی ئاااڵۆزی ئەّدێػااە غااو دەمااات ٗ پڕتاا
دەگاااتە ىاا٘ٗتنەی مێاا٘ی پەّااد ٗ ٗیاا داُ ٗ عیرفاااُ ٗ ىە خۆیاادا 

 دەتەقێتەٗە ٗ دەفەرٍ٘ٗێ:

  ەرئ ٕەر ئەٗ  ەرخەُ تا ئاٗرد ٗ بەرد
 دەش ئەٗ دەضتڕەّگیِ تا خاتەً ئااٗەرد
 جا دا ٗەضاەرجەً، جەً ٗەضاەر جەً دا
 غۆرەت ّاٍەی ّاً حاتەٍەیع مەرد تەی 
 مەرد ٗە ماضەمەه ماضەی مەىياەی مەی 

 

بْ٘اڕە ئەٗ زاتە  ۆُ دەً ىە ڕاباردٗٗ دەدات ٗ دەیالٗێْێاتەٗە.  اۆُ 
ئەفطااااّە ٗ ٍێااا ٗٗ، ئەٗالی ٕێاااس ٗ دەضاااتە ت ٗ حەز ٗ ئاااارەزٗٗی 
ئەمتەرە بەّاٗباّگەماّی ق٘ٗ یی ٍێ ٗٗ ٕۆغیاراّە ڕٗٗت دەمااتەٗە ىە 
ىێ یاای گٍ٘اااُ ٗ یەقیْااا تااا  تااا  ضااەردەٍی مااۆُ ٗ تااازەی ٍاارۆڤ 

گيەیی ئاضا ىە دەٗراُ ٗ  ەرخای  ەپاگەرد،  ىەیەك ج٘ێ دەماتەٗە،
ئااٗێْە ئاضااا دەخاااتە ڕٗٗ، مە  ەّادە غااەٍا  ئاضااا ٕەر ضاااتێل ىە 

 ۆ یەمێنە.غ٘ێْێنە ٗ ٕەر دەٍە ٗ ضەردەٍێ ب ٕەٗارگە ٗ

ئەٗ ضااەر ٗ پاارچ ٗ مااامۆڵە ٕەٍیػااە بە تااا  ٗ ڕازاٗە ٗ ضااێ٘ەری 
ۆُ دەمەٗتە ضەر تەخ  ٗ بەخەت ٗ ت٘اّا ٗ دەضاتە ت... بْا٘اڕە  ا

ٗەك ماضە مەىیل بێ ّرئ ٗ بایی خ٘ ٗی مەٗت٘ٗە ٗ مەٗت٘ٗەتە بەر 
 غەقی زەٍاُ... ٗەك ٗابێ  بڵێ :



 

 ئەی تۆ ... بە  یدا دەّازی 

 بە  ییەٗە  بە مێیەٗە بەرزەدەٍائ، ق٘ڵچَاخی 

 مڕّ٘ٗغبەری ماً حەز ٗ ماً ب  ٗ ماً خ٘ایی  

ّااێ،  ٗەرە غَػااێری تیاا ی خاا٘ێْیِ ٗەالٗە ّااێ، ڕق ٗ میااْە بەالٗە
دەضااتی ٍاّاادًٗٗ بگاارە، تااا ىەەێاار ئاضااَاّی بااێ بْ٘بێ اادا پااێنەٗە 
ئەضتێرە ب ٍێریِ بۆ ٗی داّی پاك ٗ ڕەٗغتی پەضْد ٗ  اك ٗ خ٘ای 
تاك ٗ تەّٖا، پەیاٍی فێربّ٘ٗی ئەىو٘باای ئەٗیاِ ٗ عیػاق ٗ عیرفااُ 
بْێریِ. قەىەّدەراّە ّەٍاً ٗ درەختای یەمڕەّگای ٗ یەك دەّگای ئااٗ 

 بدێریِ. 

 ڕغەی تاٗ م٘رەمەی جەضتەًٗرغەی پ
 غااەڕارەی ىاا٘ٗىەی پیػااەی غنطااتەً
 گاارٍە ٗ بسیطاانەی  ەخَاااخەی پااارە
 بەرقااای بریطااانەی غااا٘عيەی غاااەڕارە
 غاااخەی غااری ەی برٗٗضاانەی دەرُٗٗ
 ّە ەً غەتاٗاُ جاری گەرد  ُ٘ٗ ٕۆُ 

 

 بْ٘اڕە! چ ٍەغ ە ّێنی ّاٗەتەٗە ئەً تابيۆ ڕەّگا ٗ ڕەّگە گڕدارە!

 ە ڕضتاخیسەمە.ٕەٍ٘ٗجێگیرە، تێنڕایی



 

ٗەك ّەقاغێنی ق٘درەتطاز مە ّیازی بنەٗێتە ّاز ٗ ّەٗازغی پەّاجە 
ٗ دەضاا  ٗ ٕەضاا  ٗ تێونریْاای بەرباا ٗی بااۆ خ٘ىقاّاادُ ٗ ّ٘اّاادُ، 
دەّگ ٗ ڕەّاگ ٗ ٍااُ ٗ ّەٍااُ ٗ زەٗی ئاضاَاّی تاێنە  ماردٗٗە ٗ 
فۆرً ٗ خ٘ێْی پێ داٗە ٗ ضەر حەضاٗاّە، ٗەضتاماراّە ٕارٍّ٘ٗیەمی 

ێ داٗە ٗ ٗەداّی پێ بەخػی٘ە، غاّبەغاّی ّەٗاٗ ٗ ّاڵەی ئاضَاّی پ
دەرّٗٗاای پااڕ غااەپۆه ٗ ئااإ٘ زاری دەردەداری ٗ ضااۆز ٗ بسیطاانەی 

 ٕەضتی خرۆغاٗ ٗ بریطنەی تێنە  بە ترش ٗ تاٍ٘ٗ  ٗ ّیگا.

ٗردبەرەٗە ىەٗ ٕەڵبەضااااتەی  ااااۆُ غاضاااا٘اراّە بە  اااارای حەق ٗ 
دەماات ٗ بە  حەقیقەت د  ٗ دەرّٗٗی دٗٗدڵی ٗ گٍ٘ااُ تا٘ێ تا٘ێی

 ضەٗادی عیػقی یەزداّی ڕەظ ٗ ضڕی ج٘ێ دەماتەٗە ٗ ٍەٗىەٗی...

ىە خۆڕا ّییە ئەٗ ٕۆغیاراّە خ٘ ٗ خ٘ىیاای عارفااّی ىە دڵادایە، ئەٗ 
ٕەٗارگەّػیْی تەباری ئەٗاّە. ئەٗ دڵتەراّە ج٘اّڕەرضتە بۆ جا٘اّی ٗ 
بۆ دیَەّە ڕازاٗەماُ باۆ ئااٗاتە ىەباار  ٘ٗەمااُ، دّٗیاایەك ٕەضاتە، 

ۆیە ڕەّداّە ٗە ٍی ئەٍْەخاّی مچی قادر بەگی جا  مە غیر بارای ب
 ب٘ٗە ٗ داٗای  اٗەزاری ىێ مردٗٗە ٗ ئاٗای پێ دەڵێ : 

 دەرد ٗە بااااااّی دەرد زاٍااااااّی ەااااااری
 گرد جە الً جەً بی، یە تەغریێ ٍااری
 ئااای یە  ێػاا  ەەرد تەغااریو  ّاااٗەرد
 دەردت دا ٗە دەرد، ٍْااا  ٍااااتەً ەەرد

 ٕاااااا ٗە ڕاٗە ئیطااااەیچە دیااااادەً  ەً



 

 ٕە ی ضەرٗەغاااااااٌ بەٗ تەٍەّْااااااااٗە
 ٗەّااااادً أَطَْعنااااا  ئەٍااااارت ٍ٘تااااااعەُ

 دٗعااای  ەٍەزەخااٌ جە پیااراُ ضااەّدً
 تەع٘یسبەّااد ڕیػااەی دڵەی ضااەد پااارەً
 بەرگااع پەڕەی جەرگ ٗە دەرد ئاااٗارەً
 حااافیس بااۆ ٗە عەغااق ٍەضااتاّی یااإ٘ٗ
 بڕااااێچەظ ّە دەٗر بااااإ٘ٗی بێ ااااإ٘ٗ
 ئیاااااْە عاااااادەتێِ ٗە زإیااااار ئاٍااااااُ

 ّە ٕەی ضاااەرخێه ّاااازک ئەّاااداٍاُٗەر
 تااااۆ ئیْااااد ّازەیاااا  جە حەد ٗیەردەُ
 بیْاااایی خەیاااا  ڕاگەظ گاااً٘ ەەردەُ
 ضااەفات خەجاااڵەت داُ ٗە جاااٍی جەً
 دیدەی بەد ٍەر عەەص ٗێع بادیۆ ٗە  ەً
 دیاااادەی بەد دەردظ ّااااا دیاااااری بااااۆ
 جە ەاااۆ ٍ٘یْاااۆت تاىێااا  ەااااری باااۆ 

 

یە، ەاُ ٗ زاٍە دەریای پاّ٘پۆڕ ٗ ئااراٍە ٍەٗىەٗی، غااخەیە، غاری ە
ٍەٗىەٗی، غیریِ مەالٍە ٍەٗىەٗی، ج٘اّْاضە، ٕەزار باضاە ٍەٗىەٗی، 

 ئەٗەضا دەڵێ : 

 بێ٘ێْەیە ئەبڕۆ برەاّگ ٗ ّیگای خٍ٘ارت



 

 بێٖاٗتایە ئەگریجە ٗ غەدەی الرت، جاٍی جیٖاُ

َّااایە ڕٗخطااارت، ئاااٗێْەی جەٍػاایدی ىە ئاضااتی ٗرغااە ٗ پڕغااە ٗ 
 ْاٗە.پڕغْگی ڕٗٗ ٗ ڕٗاڵەت  ەەّگی ٕەڵێ

 تۆ ىە  ی دەترضی 

 تۆ بۆ ىە ٍِ دەپرضی 

 تۆ بۆ ە غەٍباری ٗ ىێ٘بەباری 

 چ پێ٘یطتی  اٗەزاری

ڕٗخطاری تۆ بۆخۆی بێا٘ێْەیە ئااٗێْەیە، فەڕ ٗ باێوەڕی تیاا دیاارە، 
ّێااسە ٗ ئەّگێااسەی  اٗپیطاااُ بۆخۆیاااُ دەگەرێااتەٗە، خۆیاااّی تیااا 

 دەبیْیتەٗە. 

ّاضنٖەضاتە، مەٍەّنێػای  بیری تاٗەگۆزی دڵتەڕە، دّٗیاایەك فەڕە،
غۆئ پەیانەراُ ٗ پەڕی ڕٗخطااراُ ٗ ّاازەّیِ ٗ ڕەفتااراُ دەبێا  ٗ 
بەرەٗ ٍۆڵگەی غاۆئ ئەّاداٍاُ ٍاو دەّاا ٗ ىەضاەر خاۆ ٗ ئااراً دەً 

 ئەگرێ ىە  ٘ار تەّیػتی جەزبەیدا دەفڕێ ٗ دەفەرٍ٘ٗێ:

 ضاااەدای ّەی ّەٗای ّااااڵەی د  ٗێاااْەی
 پیاااڵەی زٗٗخاااٗ ٍەّۆغاا٘ٗ  ااُ٘ ٍەی

 ر ەی جەرگ ضاایْەی برێػااتاٗەەٗاٗ پااا
 رەحَاا  بااۆ یە ّەی، یە ٍەی، یە ەەٗاٗ



 

 ٕەر ئەضاضااێ ٕەُ جە الً جەً بیاایەُ
 گەرٍیی ەاسەی بەزً ٕایچع ەەً ّیایەُ

   ەێػاُ، ضاحی  غەرت ٗ غۆُتەضدیق
 چ ئیەتیااااااااجێ ٗەی ەەٗاٗی تاااااااۆُ 

 

ئەٗی ڕێااااگەی پااااڕ ىە ٕەڵەت ٗ ٍەیااااْەت ٕەیە ٕەٍاااا٘ٗیٌ تاااااقی 
ٗی ّەگەیػااتٍ٘ٗەتە دەرٗازەی عیػاااق، مااردٗٗەتەٗە یەغااتا بە تەٗا

ئەٍَااا یاااراُ ىەٗ ڕێگەیاادا ئاماااً ٗ ضااەرەّجاٍی خااۆً دەخاا٘ێَْەٗە، 
 ضەرێنە ٗ ٕێْاٍٗە ٗ ّاگەڕێَەٗە. 

 ٍِ مە ضەر ۆپینێػی بەزً ٗ ّەٗای غەیدایی بٌ

 ٍِ مە مەٍەّنێػی ڕێبازی حەقی خ٘دایی بٌ..

ە یااراُ، ٍِ مە جگە ىە ڕێبازی عیػقی پڕ ىە ەاُ ٗ ئێع، ىە ەیاُ ى
 ىە ئازیساُ، ىە خ٘ێع، پەڕگرت٘ٗ پەیڕەٗییی ج٘دایی بٌ. 

 جا ئیتر بامٌ ىبە  ییە 

یاااراُ ٍااِ ضااەر ٍەضااتاّە زٗخاّٗۆغااٌ، بە پەرۆغااٌ، ٍااِ بااُ٘ٗ ٗ 
 دٗٗمەڵی  یسىنی د  ٗ دەرٌّٗٗ ئاضۆی ىێه ٗ تاریل مردٗٗە.

 چ بامٌ ىە ٍەیْەت  



 

تەٗە، ضاەدا ٗ دەردی بێ تەمبیرً، ّاڵەی غەٗگێرً ىە خۆٍاا دەتەقێا
 ّاڵەیػی ٕەر ىە گ٘ێی خۆٍا ئەزرّگێتەٗە.

ٍِ ىەگە  ض٘ٗری بەیاّاا، باێ دەربەضاتاّە ىە خەرابااتی عاغاقاّا ىە 
 مەىياەضەری زەٍاّا، ٍەی تا  ٗ ئا  دەّۆغٌ... 

ٗ  ٕااا ٗی ٕاااٗیِ ٗ پاییسضاااز، ئەی پااڕ ىە ّاااز  جااا ئەی بەٕاااری 
ُ ٍااِ. حەٗت ّیػاااّەی ئەّدێػااە ٗ ڕاز. ئەٗەضاااّی ٍااٌْ ... دیطااا

خ٘اٌّ بڕی٘ە ٗ خا٘اّیع ئاٍاادەیە، مەٗاٗ، ٍەی، ّەٗای ّەی، دەضا  
 بە داٍاُ  ّەمەی تێنی دەی.

ٕەُ غاااعیراّی تاار ئەٗ عیػااقە زەریااوە تێگەیػااتُ٘ٗ، بەٗ ٕەردە ٗ 
 ٕەڵدێرگایەدا ڕۆیػتُ٘ٗ.  ٗ ٕەڵەت

 ٍ٘تری  ٗەرە دەضاتی ٍاِ ٗ داٍااّی ٗەفاات باێ
 باااێ. ضاا٘تاً بَطااێْەٗە، یااااُ دەّگاای ّەٗات 

 ضاقی ٗەرە ٍەجيیص بە ضەر ٗ گەردەّی جاٍا 
 بێ ّەغَە بێ ّەی ّاٍەٗێ گەر ئاٗی حەیات باێ 

 

بەربااا ٗی خەیاااا  ٗ ئەّدێػاااەی عیػاااقی ٍەٗىەٗی، ضاااْ٘ٗربەزێْە، 
ئاضَاُ تەی دەمات، دەگاتە ٕەڵٖەڵە، ئەٗی با٘ارە تااقی دەمااتەٗە، 

 ىە ٍەینەدە ٗ ٍەی اّەی عیػقدا غەڕابی یەزداّی دەخ٘اتەٗە.

 باڵەخاّەی  ەً د  دی٘اّی تۆُ



 

 تۆُ پا ّەّا ٗە خاك ئاضتاّەی

عیػقی ٍەٗىەٗی ىە ٕیچ م٘ێدا جێگەی ّابێتەٗە، ىە گيێْە ٗ گالرەیدا 
 ّەبێ. 

 ئازیسەمەً ىەبەر تۆیە زار ٗ گریاٌّ

 بۆ بازاڕگەرٍیی تۆیە فرٍێطنی  اٗاٌّ

 د  ٗ دەرٌّٗٗ گ٘زەرگای پا ٗ پێ ٗتە 

 ىەٍ٘دٗا ضەرً ىە ڕێتااە

 ضەرخۆ پا بْە ضەر گيێْە ٗ ضۆٍاً ىە

 بۆ ضەگای پێتااااە

ڕاّاٗەضااتێ  دەڕٗاتە  ی جاا٘اّی ٗغااە ٗ ٗردەماااری بەٗاّەٗەغاضاا٘ار
پرضەی ڕەغبەڵەك ئاضای ئازیسە مۆ نردٗٗەمەی گ٘ێ ٕەڵادەخا باۆ 

 غێ٘ەّی ضاٍْاك. 

 یااەٗایاقازاُ قەتاراُ ق٘ڵْگاُ ٕ

 حەیوەُ با ەەت غەٗ بە تەّٖایی

ڕەغطاا٘اری ٍەرگ تااۆً ىەبیاار ئەباااتەٗە، تااۆ بااۆ قەت ٗا تێااْەگەی 
ضاتێل تەّٖا ٗ تاك ّی ، تاۆ ٍْای ٗ ٍاِ تاۆً... ّاازاٌّ خەٍای تاۆ 

 ب ۆً یاُ خۆً 



 

ىێگەڕێ ىەٗەی گۆڕ ىەّاٗە تەتە غ٘ٗرە ٗ گاڕٗگڵڕەی ئااگر ٗ دٗٗمە  
ٗ ٕەڵەً ٗ ٕە  ىەبەر  اااٗە، بسیطاانەی دەٍاای قاا٘ڵْگە ٗ پااا ە بااۆ 

ردُ، ڕاٍادە ڵەمێْێ، ٗێاردی ٕەتاا گۆڕٕەڵنەّدُ، بۆ ّەٍاُ ٗ باۆ ٍا
 ٕەتایی بە گ٘ێَا دەخ٘ێْێ.

 خۆً دەزاٌّ ٍەضتی یەزداّی یاّی  ی

 دەردی پەریػاّی یاّی  ی  

ئەٗ ىااێٌ جاا٘ێ ّااابێتەٗە،  ەغااْی گااڕ ٗ خەرٍاااُ، ٕەرا ٗ ٕەّاضااە، 
دەریااا ٗ ڕٗٗبااار ٗ ماااّی ٗ  ەً، پەپاا٘ٗىە ٗ ٍااۆً، ىێاا  ّااابَەٗە، 

 ٗ ڕۆەی ٕەتا ٕەتا.  پەپ٘ٗىەً بە دەٗرتا تا دٗا ضڕّا

 تا بَێْێ ّ٘ٗری  اٗ ٗ ٕێسی پێٌ

 دێٌ ٗ دێٌ   دێٌ ٗ دێٌ ٗ دێٌ ٗ دێٌ،

 جا ت ٘ا ئازیساُ:

ئاٗا پامیەك، ئاٗا پیاٗ اامیەك، غایطاتەی ئەٗە ّیایە داٗای غاادی 
 ڕەٗاّی خاٗێْی پڕ ىە ئەٗیْی پیری تاٗەگۆزی بنەیِ 

 داٍەتااااىە ئاضااااتی ئەٗ داّااااایە، ئەٗ زاّااااایە، ضااااەری ڕێااااس ٗ ح٘ر
 بْ٘ێْیْەٗە 

 ئیَػاااەٗ تەّیاااا باااێ جەضاااتەی زەباااٌّ٘ٗ
 دیطاااااُ ضااااەرٗاز ەەرد دڵەی پااااڕ ٕااااٌّ٘ٗ



 

 خەیاااااااااا ّی خااااااااااً ٕااااااااااٗردً بەردً
 ٕاااااااٗار جە دەٍەی ٕەّاضااااااەی ضااااااەردً
 زٗٗخااااااٗ گاااااێج ٍەدا دیگااااای دەرّٗٗااااادا
 ّٕ٘ٗااااٗ ٕ٘رغاااااّاظ جەضااااتەی زەبّ٘ٗاااادا
 ڕەّگا ڕەّاگ ڕەّاگ، ڕەّاگ گ٘ڵگاُ٘ٗ ٕاٌّ٘ٗ

 ەرّٗٗاااااٌقااااار ەی برێػاااااتەی ەااااا٘ٗرەی د
  ااُ٘ داّەی ضااەر ضااا  ٕاا٘ر ئاٍاااً جارجااار
 جە تااااااٗی دٗٗەە ، جە غاااااەرارەی ّاااااار
 ضااۆزیاً ٕەی ضااۆزیاً، ٗێااْەی غاا٘عيەی ّاا٘ٗر
 بیٌ ض٘رٍەی ض٘بەاُ ئااٗەردەی ەاۆی تا٘ٗر
 ٍااِ قەقااْەش ّەٗیااٌ، ٕااا باایٌ ٗە قەقااْەش
 یەەجاااریچ ئیَػااەٗ، ٕااا بەرغاایٌ جە دەش
 ئەٗەّاااااااااد خەیاااااااااا ُ بەردً ٗە دەرُٗٗ

 یاااااراُ بەتەر باااایٌ زەبااااُ٘ٗپەی دٗٗریاااای 
 ڕۆە جە غااااااەٗ فێػااااااتەر، زار ٗ زەىاااااایيٌ
 ضاااااقی! ضااااا جاااااٍێ، ئەٍجااااار دەخاااایيٌ
 بااادەر پاااێٌ ّاااۆظ ەەً  اااُ٘ ٕەردەجااااراُ
 ٗە ڕەغَااااای گاااااردیِ گااااارۆی ٍەی ااااااراُ
 غااایعری ٗێاااٌ تەّ ااا٘ای ضاااەٍت٘ٗر ضاااازێ
 ىێااادەر، ضاااا ّەیچااای! ٕەر تاااارێع گاااازێ
  ْااگ پێ ااۆ ّە جەرگ ّەغااَەی ضااازەەەت

 از گاااااااااازەەەتبەرارۆ تۆتاااااااااۆ ٍیقااااااااار



 

 ضاااا دەرٗێاااع! ەەفاااێ بااادە ّە ڕٗٗی دە 
 گیااااااُ ٍاااااّ٘تەزێرەُ پەرێ ڕێاااااسەی دە 
 ٍاااا٘غەّْی! ىێاااادەر یەک ئیَػااااەٗ ضااااازاُ
 بەغااااقی ئەٗ ەەضااااە تااااۆظ ئاااااٗات ٗازاُ
 بەڵاااااا ە خەٍاااااااٌّ تااااااۆ دەری ٗە باااااااد
 ٕەیٖااااااای جاااااا٘اٌّ، فاااااارێٌ ٕەُ ٍااااااراد
 ضاااااقی! ضااااا دەخیااااو ٗە فریااااادً ڕەش
 بە ڕٗٗی ّاااااازەٗە جااااااً گێااااارە ٗە دەش

 ر دەرە ٗە ّااااااز  اااااُ٘ ٕەردەجااااااراُدەٗ
 پێَااااادەر یەک ٍەّاااااێ ضاااااەبا ٗ ئێااااا٘اراُ
 بااااا ٗەش باااااڵیٌْ ضااااێ ٗی ٕااااُ٘ٗ بااااۆ
 ئااااااٍێتەی زٗخااااااٗ دیگااااای دەرُٗٗ باااااۆ
 ٗەخاااتەُ ضاااەر تاااا پااااً بباااۆ ٗە زٗخاااا 
 بااااااۆیی ضااااااوتەەەً ٕاااااا٘رگێرۆ غااااااەٍا 
 ضااااااقی! ئاٍااااااّەُ، ّەغااااا٘ٗ جە ٗیااااارت
 ٗە فریاااااادً ڕەش تاااااۆ بەغاااااقی پیااااارت

 ً ٗە باااااادبە  ئیَػاااااەٗ خەٍااااااُ ّەدەرۆ
 ضااااقی گیااااُ! ق٘ربااااُ، خااااتر ەەرە غااااد
 بااا٘ٗە ٗە بااااعص ئەی ّااایٌ گیااااّی ضاااەخ 

 ٍەعااادٍٗٗی بەدبەخااا  ضاااا بەڵااا ە ّەٍاااڕۆ
 

 ئیتر ض٘پاضتاُ دەمەً



 

ز 1988-5-23ئەٗەی خ٘ێْدتەٗە ىە ٕەفاتەی ٍەٗىەٗیادا ىە ڕێنەٗتای 
 ىە غاری ضيێَاّیدا خ٘ێْدٍەٗە.

ئازاری پەّاابەری ٗ ٍِ ّسینەی بیط  ضا  ىە دەرەٗە بً٘ٗ، دەرد ٗ 
بێ ٗەتەّیٌ  ێ اب٘ٗ، مە گەڕاٍەٗە مەً مەش دەیساّی بە خ٘ێْادّەٗە 
ٗ ّ٘ٗضاایْەٗە ضااەرقاڵٌ بااۆ ئەٗ ٕەفااتەی بیاارەٗەری ٍەٗىەٗیە داٗەت 
مااراً، مەش بە تەٍااای ئەٗە ّەباا٘ٗ بەٗ غااێ٘ەی باااش ىە ٍەٗىەٗی 

 بنەً... 

ٗ، مە با٘ ەماُباضەماُ زۆربەیااُ تەقيیادی ٗ ىەٗ باابەتە زۆر بیطاراٗ
بەّاادە بەٗ غااێ٘ە تااازەیە دەربااارەی ٍەٗىەٗی دٗاً خەڵاانەمەی ّاااٗ 
ٕۆڵەمە بە  ەپڵە ىێداّێنی گەىێل گەرٍەٗە ٕەضاتاّە ضاەر پاا ٗ بە 
تەٗاٗی دەّگاای خەڵاانەمەٗە داٗا ماارا ئەٗی خ٘ێْاادتاّەٗە دٗٗبااارەی 

 مەٍەٗە، ٕەرٗاً مرد.

ئیااادی ئەٗ بەغاااداربّ٘ٗەً بااا٘ٗ بە یەمەٍااایِ پێْاضاااەً ىە غااااری 
َاّیدا، بۆ غایەتی یەغاتا بڕێال ىە بەغادارب٘ٗاّی ئەٗ خەڵانە ٗ ضيێ

ئ٘دەباااا ىە ەیاّااادا ٍااااُٗ ٗ قطاااەی دٗای ٍەرگ ّیااایە، ئەٗ ڕۆەە بە 
ٕەّگاااٗێنی گرّگاای ڕێبااازی ئەدەباای خااۆً دەەٍێاارً داٗای غااادی ٗ 
 ضەرفرازی ڕٗٗو ٗ ڕەٗاّی ئەٗ ئەدەیباّە دەمەً مە ىە ەیاّدا ّەٍاُٗ.

 دەبڵێ: ئاٍیِ!

  



 

  



 

ئائ ٍردُ بۆ ّاتگەٍێ  بەخ٘ا ٍردُ بۆ ٍاِ بە ئامااٍی دڵگەیػاتْە، 
ىە خەً خەڵطتْە،  اّ٘نە ڕابا٘اردّی عاٍ٘ری ئەً دەٗرە ضاەعادەتە 
ٕەرٗەك تیجارەتە،  ضەرٍایەی ئەً تیجاارەتەیع تەحطایڵی عایيٌ ٗ 

باااٗەت ٗ غااەبابەتدا تەٗاٗ ئەماارێ. ٍااِ صاا ٍەعااریوەتە، ىە حاااڵەتی 
ضااْی گەّجیاایەت ئینَاااه دەمەً، ىەبەر بیر ااّ٘ٗی ئێطااتا خەرینااٌ 

ضەعی ٗ تێنۆغاُ ىەٗ ٗەخ  ٗ عاّدا زۆر ّادیٌ ٗ پەغایَاٌّ فەقەت 
چ فایدە، توی ڕٗٗمراٗ ق٘ٗت ّادرێتەٗە، عٍ٘ری عەزیسی تێڕەڕبا٘ٗظ 
ّاگەڕێتەٗە، بۆ ی ئەگەر ٕەٍ٘ٗ بەحر ٗ ٍ٘حیتەماُ زٗخاٗبّ٘ٗایە بە 

 قٍ٘ێ ٗغنٌ ّە ئەمردُ 

مە غەً ب٘ٗایە، خ٘اردّیٌ بە ەەٍی یەمەً قصع پێْج  حاصی تی ٕەر
ئەزاّی، ئائ تا ئەٗ ڕۆەەی ىْگی ىێ ڕادەمێػٌ ٗ ٕەر ئاائ ٗ ٕەر دائ 

 بۆ ئەٗ تاڵعی ّاٍ٘بارەك ئەّجاً ٗ بەختی ضیاٍە.

ت ٘ا ئێطتامە ّەختای فەٕرضاتی مەغانۆڵی خەً ٗ ئەّادۆٕی خاۆٌٍ 
غااەٍص بە عەرز مااردُ .. بە عەجااایەبی ٍەزاّااِ، مە ماا٘ڕەی ّاااری 

تەئطیری حەڕاڕەتی دەرٌّٗٗ گەرً ٗ ٍەّتیقەی ضاردی بەفراٗییەماّی 
غیَاه ٗ جْا٘ٗم بە ٕەّاضاەی ضااردی ٍەئی٘ضایٌ فێْال بانەٍەٗە، 
ّەبەخ٘ا ئیتر بەٗ ّەٗعە ٕەتا ىا٘ٗتٌ ىە بەردی ئەىاەەد ئەمەٗێ، ٕەً 



 
 

ٗ ٗەزیوەی ٍ٘قەدەضەیەك ىە بەحری خەً ٗ یا ىە گۆٍی ىْگەفرتێنردُ 
  باٗ ٗ باپیریە جێ ٍاٗخۆً.ىە ٍیراتی 

ئەً زاٍە گڕدارە ىە ق٘ٗ یی دەرّٗٗی م٘ڕە م٘ردێنی بْاری ٕەڵەباجە 
ٗ غارەزٗٗر دێتە دەرەٗە، م٘ڕە جافێنی ّائٍ٘ێد ٗ دەرُٗٗ ٕەڵچ٘ٗ، 
دێتە دەرەٗە، ّاڵە ٗ ّەٗای دەگەیەّێتە ئاضاَاُ ٗ بەٗ ٗغاەٗ ٗ ٗاەە 

، ئەً زاتە ىەەێار قەبە ٗ ق٘ٗڵە عەرەبییاّە غەٍەماّی خطات٘ٗەتە ڕٗٗ
ّاااٗی .ج.جاااا د ّاااردٗٗیەتی باااۆ ڕۆەّاااٍەی پێػااانەٗتْی ضااااڵی 

. ئەٗ مااا٘ڕە گەّاااجە ەاّااااٗییە ٗەك دیااا٘ەمەی ّااااٗ 61ەٍاااارە 1921
فاّۆضاااەمەی عەالئااا٘دیِ ىە فاّۆضاااەمە ٗەدەر ٕاااات٘ٗە ٗ بااا٘ٗە بە 

 ٍاٍۆضتا "گۆراُ"، گۆراّی ٕەٍیػە زیْدٗٗ.

ٗ مەڵەپیاااٗاّی دّٗیااای ئەگەر بە ٗردی بْاا٘اڕیْە ٍێاا ٗٗی ىێٖااات٘ٗاُ 
ڕۆغااْبیری، دەردەمەٗێاا  ٕاایچ مەش زاّااا ٗ داّااا ىە ضاانی دایناای 
داّەخساٗەتە دەرەٗە ٗ ب٘ٗبێ  بە ّ٘ٗضەر ٗ غااعیر ٗ ڕۆٍااّْ٘ٗش ٗ 
بيااایَەت، ئەگەر بەپێااای زەٍااااّە ٍەرجەمااااّی دّٗیاااای ڕۆغاااْبیری 

 ّەبڕیبێ .

ٍەڵبەّاادی غاااعیراُ ٗ ڕۆغااْبیراُ باا٘ٗە، 1921ٕەڵەبااجە ىە ضاااڵی 
 ارگەی غاعیری " ىە خەٗ ٕەڵطِ"ی ئەحَەد ٍ٘ختار جافە... ٕەٗ

ئاضاااُ ّیاایە ٍیييەتاااّی ەێردەضااتە ٗ  ەٗضاااٗەی ەێاار زٗڵااٌ ٗ زۆری 
ٍیييەتە داگیرمەرەماُ بە ئاضاّی ئەدەبیاتیاُ گەغاە بناات ٗ بتا٘اِّ 

 ڕێگە ٗ ڕێبازی ڕاضتەقیْەی خۆی بگرێتە بەر. 



 

ەراّای تار، ضاەداُ خۆ ئەٗە حاغإەڵْەگرە ت٘ٗرك ٗ فارش ٗ داگیرم
ضااا  ئااێَەی ماا٘ردی  ەٗضاااّدٗٗەتەٗە ىە پێػااينردَّاّدا مۆتاییاااُ 
ّەمردٗٗە، ئێطاتایع ئااظ ٕەر ئەٗ ئاغاەیە، بە ً بە جاۆرێنی تار، 
ضەرەڕای ئەٗ ٕەٍ٘ٗ دەٍن٘تااّە، یەغاتا ىە دّٗیاای غایعردا غاتَاُ 

 ٕەیە بۆ ٗتِ!

 ضااەردەٍداراّی ئەدەبیاااتی ماا٘ردی ڕێبااازی غاایعریاُ ّاضاای٘ە، ىە
غەزەىیاااتەٗە بگاارە تااا ٗەضااێ ٗ ٕەجاا٘ ٗ تەضااەٗٗ  ٗ دڵااداری ٗ 
بابەتەماااّی مە... مەڵەغاااعیراّی ٗەك ّاااىی ٗ ٍەٗىەٗی ٗ ضاااىٌ ٗ 
ٗەفااایی ٗ ٍەحاا٘ی ٗ غااێ  ڕەزا ٗ تااایەربەگ، ىەً دٗادٗاییاّەیػاادا 
ٕاااێَِ... ئەٗاّە بە ٗردی ئاگااااداری ئەدەبااای فارضااای باااّ٘ٗە... ىە 

ەعدی ٗ دی٘اّی حاافسی غایرازییاُ ٍسگەٗتدا ٗەك ٗاّە: گ٘ڵطتاّی ض
خ٘ێْاادٗٗە ٗ ئاگاااداری عەتتااار ٗ ٍەٗالّااا ٗ مەىاایٌ ٗ خەیاااً بااّ٘ٗە، 
"گااۆراُ"یع فەقێاای حاا٘جرەی ٍااسگەٗت باا٘ٗە، ىە ماّیاااٗی عیرفاااّی 
فارضیدا ئەدەبیاتی ٕەڵگۆزی٘ە. ىە ّاٗەڕاضتی ەیاّیدا ئاغاْایی پەیادا 

 ّیَا ی٘غیج". مردٗٗە ىە غێ٘ە ٗ  ۆّیەتیی ّ٘ێگەرایی غیعرەماّی "

 ئازیساُ:

زۆر ىە غاا٘عەرا بیطااراٗە ٗ بیْااراٗە بااۆ غااتێنی تااایبەت غاایعریاُ 
ّ٘ٗضی٘ە، بڕێل بۆ گرەٗبردّەٗە، بڕێل بۆ پیإەڵداُ، بڕێنای تار باۆ 

 غیِ ٗ غێ٘ەُ، بۆ تەضەٗٗ  ٗ عیرفاُ ٗ خ٘اّاضی.



 
 

بێگٍ٘اُ زۆر ىە غ٘عەرا ٕەبا٘ٗە ىە غیعرّ٘ٗضایْدا غاێ٘ازی تاایبەت 
ە، گۆراُ یەمێنە ىەٗاُ ٗ ڕ ەغنێْیع با٘ٗە، گاۆراُ بەخۆیاُ ٕەب٘ٗ

بە دیاااردەیەمی ّاا٘ێی غاایعری ماا٘ردی ىە قەڵەً دەدرێاا ، گااۆراُ 
ت٘اّیاا٘یە بە زەرافەتێنااای تاااایبەت بەخاااۆی غااایعری ىە ئەدەبیااااتی 
م٘ردیدا بنااتە بااٗ، گاۆراُ ىە ٍەیاداّی غایعری م٘ردیادا ٕەیانەه ٗ 

ەڵبەضتێل باردٗٗە دەضتی بۆ ٕەر ٕ قاٍەتی تایبەت بەخۆی ٕەب٘ٗە،
پڕباا٘ٗە ىە ٗردەماااری، قەد ٗ قەبااارە ٗ ئەّاادازەی تااایبەت بەخااۆی 

 ٕەب٘ٗە، ٗغەی ج٘اُ ٗ ئاٗازداری ٕەڵب اردٗٗە.

گۆراّی ڕەّگْاضی ّٕ٘ەرٍەّاد ت٘اّیا٘یە بە ٕەٗێْای فنار ٗ ئەّدێػاە 
مێ٘ێاال ٕەٗیااری ڕەّگاٗڕەّااگ ٕەڵب ێااری تااا بە ٕێااس ٗ ت٘اّااایەمی 

زار ڕەّگاای ىااێ بطااازێْێ ، بْاا٘اڕە ىەً ئەفطاااّەییەٗە  تااابيۆیەمی ٕە
 تابيۆیە:

 پایییس! پایییس ب٘ٗەی پرچ زەرد،
 ٍِ ٍات، تۆ زیس 
 ٕەردٗٗ ٕاٗدەرد

 ٍِ فرٍێط ٌ، تۆ باراّ ،
 ٍِ ٕەّاضەً، تۆ بای ضاردت
 ٍِ خەً، تۆ ٕەٗری گریاّ 
 دٗٗایی ّایە: دادً، دادت،



 

 ٕەرگیس، ٕەرگیس،
 !پاییس! پاییس

 !پاییس! پایییس
 ڕٗٗت،غاُ ٗ ٍو 

 ٍِ ٍات، تۆ زیس،
 ٕەردٗٗەَاُ ج٘ٗت

 ٕەر ەّد گ٘  ضیص ئەبێ بگرییِ
 ئاڵتّ٘ٗی دار ئەڕەێ بگرییِ،
 پۆىێ باڵدار ئەفڕێ بگرییِ،

 بگرییِ..بگرییِ.. اٍٗاُ ّەضڕیِ،
 ٕەرگیس،ٕەرگیس،

 !پاییس! پاییس

ئاٗڕێل ىەٗ ئافرەتە پرچ زێڕیْە بادەیْەٗە، ٗەرُ باا پاێنەٗە باڕۆیْە 
٘اّی خەیاااڵی گااۆراّی ىە غەً ّاا٘قٌ ٗ پەىاانەی دەرباااری غاااەّی جاا

ٕااۆّراٗەی ئاااڵتّ٘ٗی پاییسخاااٌّ، ٕەرٗەك دٗٗ تیػاانی زێااڕیِ، بەال 
گەردەُ ٗ ضەر ضیْە ٗ بەرۆمیدا غاۆڕبّ٘ٗەتەٗە، گەرٍیای ٕەّاضاەی 

نەٗت٘ٗی گااۆراُ ٗ مسەبااای تۆزێاال ضااارد ٗ پاارچ ٗ پەىاانەی ئاااراٍ
ەی پاااییس یْە ٗ ٍەٍناای تۆزێاال پۆغااتالگەردەُ ٗ غاااّی ڕٗٗت ٗ ضاا

خاااٌّ دێْێااتە گریاااُ، گەٗاڵە ٕەٗری غەٍااسەدە دەمەّٗە بسیطاانە ٗ 



 
 

بریطاانە ٗ باااراّی فرٍێطاانی گااۆراُ دەبااارێتە ضااەر مێااه ٗ ٍەزاری 
 ٕەزارەٕا ئۆخەی ّەمردٗٗی ئەٗضا ٗ ئێطتا.

 بگرێِ بگریِ  اٍٗاُ ّەضریِ

 ٕەرگیس ٕەرگیس پاییس پاییس

ەی غاەٍاڵی گۆراُ بە ٗردی ڕیتٌ ٗ ّۆتەی دەّگای ّاضای٘ە. غاْ
بیطت٘ٗە، دیدگا ٗ ڕٗاّیْای ٕێْادە ٗرد با٘ٗە بە ىە پاڕ ئاٗڕێنادا 
بْەٍااااااڵەی ڕەّگااااای ىە یەك جااااا٘ێ ماااااردٗٗەتەٗە. دەرّٗٗە 
ضەرمێػااەمەی ٕەضااتە مەفچااڕێْەمەی، دیاادگا ٗرد ٗ تیاا ەمەی، 

 ڕازاٗەبّ٘ٗی ضرٗغتی ٕەزار ڕەّگی ىە یەك ج٘ێ مردٗٗەتەٗە.

يۆیەمی فناااری گاااۆراُ ٗ خەیااااڵی بەربااا ٗی گاااۆراُ ٕااایچ تااااب
ّەخطت٘ٗەتە ّااٗ  ٘ار ێا٘ەی خەیااڵی، بێطاْ٘ٗر ٗ ڕەٕاای باێ 
پاضەپۆرت، ضْ٘ٗرەماّی بەزاّدٗٗە ٗ ىە م٘ێدا زەرافەت ٗ ج٘اّی 
دیااا٘ە بە ڕەّگەمااااّی خەیااااڵی پڕەاّااادٗٗیەتییە ضاااەر تاااابيۆدا، 

 ئیْػایەمی ئەفطاّەیی بۆ خ٘ىقاّدٗٗە.

 ۆر قااااا ی زەرد ضاااااەرّجی ڕامێػااااااًٗز
 ە پڕغااْگ ىە  اااًٗزۆر  اااٗی غاایِ داٗی

 غاااُ ٗ ٍااو ٗ گەردّاای ڕٗٗتاای بااێگەرد
 ضْگی ّەرً ٗ ٍەٍنی قا٘تی تّ٘اد ٗەك بەرد
 بەەُ ٗ باااا ی مەڵەگەت ٗ غۆخ٘غاااەّگ



 

 ىەظ ٗ الری مەٍێ گۆغتِ ، مەٍەر تەّگ
 ئاا پێطتی ضڕی بە خ٘ێْی گەغاَەی الٗ 

 م٘ڵَی قەڵەٗ ،  ەّاگەی ّاٗەڕاضا   اا 
 دەً ٗ ىێاااا٘ی ٗەك گاااا٘ڵی بەر بەیاااااّی

 ە گػاا  ، گەىێناای تااریع جاا٘اّیئەٍاااّ
 بااۆی ّەغااناًّ٘ تیْاا٘ێتی ٗ ئااارەزٗٗی د 
 ٕەر گەڕاٗە ٍەىاای برضاایٌ ٗ  اا  ٗ  ااه
 ىە ٕەر باااااخێ گاااا٘ڵێنی ضاااا٘رً دیبااااێ

 ..بۆی  ً٘ ٕەزار دڕك ىە پێٌ  ەقیبێ

ئەت٘ٗ ضەیرەمە ٗ ٗردبەرەٗە  ىە ٗردەماری ىە زاّطاتی جا٘اّی،  
ىەیەمااداّەٗەی  ىە غااێ٘ە ٗ غااەٍایو، ىە ئەّاادازە زەریوەماااُ، ىە

"تەّاض٘ٗم" ىە ٗغە ٗ ٗاەەی ٕەڵب ێردراٗ ىەٗ پیإەڵداُ ٗ ٗتەی 
ّەزاّاااراٗ، ئااااٗا بێااا  ٕەڵەباااجە ٗ غاااارەزٗٗر، چ خەرٍااااّێنی 
دەٗڵەٍەّااااادی ٗتە ٗ ٗاەەمااااااّی بەرەمەت ماااااا ٕەڵەباااااجە ٗ 
غاضااااا٘ارەماّی، دەّااااا٘اڕی ضااااا٘ارمارەماّی چ ٕەّگااااااٍە ٗ 

 ٍەىەەٍەیەك درٗض  دەمەُ ٗ دەخەّە بەر اٗ 

ٍِ ّازاٌّ ئایاا ئەٗە ىێٖاات٘ٗیی تاامی مەضای ئەٗ دەیەرەیە یااُ 
 دەٗڵەٍەّدی فەرٕەّگ 

ىەٗ دٗاّە ٕەر ماٍیاُ بێ  غاّازییەمی ّەتەٗایەتیایە بەً ٕەٍا٘ٗ 
دەی ربااێ ٕیچیاایەٗە ٗا ئااێَەی تیااادایِ تااامە مەضااێنی پەەٍاا٘ٗ



 
 

ىەبیر اا٘ٗی ئااێَە ئاااٗا تااابيۆیەك بطااازێْێ، ئەٗە پەّجەٍااۆری 
ڕەگەزێنی خْناٗی ّاٗ ىیتاٗی بۆ ّەٕاتەمااّە ىە بەرزی ب٘ڵەّدی 

ٕەر قۆّاااغێنی ّەزۆماادا تامەمەضااێل پەی بە دٗر ٗ ٍەرجاااّی 
قاا٘ٗ یی ّاااٗ دەریاماااُ دەبااا ٗ غەٗاض اضااا دەیاّاادۆزێتەٗە ٗ 
دەیاّناتە مەرەضتەی تابيۆیەمی ڕەّگاٗڕەّگی ج٘اّی ٗ زەڕافەتی 

ەٗ جا٘اّی ەّاّە. ئەٗەضا دەڵێ : داٗیە پڕغْگ ىە  اًٗ، باغە ئ
ٗ خاٍّ٘اّییەی ٕەر ٕەبا٘ٗە، باۆ تەّٖاا پرغاْگ داٗیە ىە  ااٗی 

 گۆراُ 

یاااُ  اااٗی گااۆراُ  اااٗێنی ئاضااایی ّەباا٘ٗە ٗ ٍیگْاتیط اضااا 
 ج٘اّییەماّی ڕامێػاٗە. 

ٍااِ ىەٗەی دڵْیاااً گااۆراُ زاّطااتی جاا٘اّی زاّیاا٘ە، قاٍەتەماااُ، 
 ٗردەمارییەماّی ىەغ٘الری باظ ّاضی٘ە، زاّی٘یەتی چ ڕەّگێل بە
یەك دەخۆُ ٗ بە یەك دەمەُٗ، دڵْیاً ىەٗەی زەڕەبیْای گيێاْە 
ٗ ضااۆٍای  اااٗی گااۆراُ ىەەێاار پااار ە قٍ٘اغیػاادا، ىە پػااتی 
دی٘اریػااەٗە ج٘اّییەماااّی دیاا٘ە ٗ زاّیاا٘یە ئەٗە چ مەرضااتە ٗ 

 ج٘اّییەمی خ٘دایی ٗ ئاضَاّییە. 

 ىەغ٘الری مەٍێل گۆغتِ، مەٍەر تەّگ.

ی ئیْطاااُ ضااەرەتا بەالی زاّطااتی جاا٘اّی ٗ ىەغاا٘الر ٗ ٕەینەىاا
یۆّاّییەماااّەٗە خاارایە بەر اااٗ، تااا بە ئەٗڕۆیااع ٕەٍاااُ تیااۆری 



 

بەردەٗاٍە ٗ دەقێنی ّاضراٗی حاغاإەڵْەگرە، تاۆ بڵێای گاۆراُ 
 ئەٗ ئەّدازە ٗ تەّاض٘ٗبەی زاّیبێ  

 ئەی ئەگەر ّەیساّی بێ   ۆُ ئاٍاەەی بۆ دەمات 

ەماااّی "مەٍێاال گۆغااتِ مەٍەر تەّااگ" ئەگەر بْاا٘اڕیْە پەینەر
ضەردەٍی یۆّاّیدا یاُ پەینەرە بێ قۆڵەمەی ییْۆضادا تەٗاٗیااُ 
مەٍێااال گۆغاااتِْ، یاااا تابيۆمااااّی دافْػااای ٗ ٍایناااو ئەّجيااا٘ 
پەینەرەماّیاُ پەیڕەٗی فەىطەفەی مەٍێل گۆغتِ ٗ بەٗ غاێ٘ە 

 غاماریاُ خ٘ىقاّدٗٗە.

گااااۆراّی ئااااێَەی ماااا٘رد، ئەٗیااااع پەینەرتاااااظ باااا٘ٗە ٗ بە 
خ٘ىقاّاااادٗٗە، بە ً ىە فناااار ٗ  ٗردەمااااارییەٗە ىەغاااا٘ئەّداٍی

ئەّدێػااەیدا پەینەرتاغاایْی مااردٗٗەتە پیػااەی خااۆی، بااۆیە بە 
 ٗێ . دٗردەمارییەٗە ىە ئەّدازەماُ دە

ٗالری ئەفطّ٘اٗی پێ بەخػای٘ە، ەبەٗەغەٗە داّەمەٗت٘ٗە ٗ ىەّج
مەّیِ ٗ ّازی ەّاّەی تێنە  بە ئەّدازە ٗ زەرافەتەماّی ماردٗٗە 

ۆی خەیااڵی خا٘ێْەر ٗ گا٘ێگری ٗ ڕۆحی پێ بەخػایُ٘، دایْەٍا
، پەماا٘ٗ ىە ج٘ ّاادٗٗەخطاات٘ٗەتە گااڕ ٕەٗەضیػاای ىە ئاااٗەزدا 

 ڕۆحی بەرزەفڕی گۆراُ!

 



 
 

 قاا  ەاڵای ىێ٘ ئاڵای ، پرغاْگی ّیاگا ەا 
 ! ئەی ەچە ج٘اّەەەی ضەر گۆّا ّەختێک ئا 
 ئەی ەچاە ٍەّگاەەەی باە دەّگی  ڕاە دٗٗ
 .. گەّدەٍ٘ٗی دەٍ٘ اٗ ، ٍە ەک ٕەڵْەگرت٘ٗ

 ئەی ئەّداً ٗردیيەی ، ّەرٍۆڵەی ، ئێطک ض٘ٗک
 ! ئەی بەرگای ضااەاارت دڵگایر تر ىە ٕای ب٘ٗک

 ڕاضتە ٍِ ڕێب٘ارً ، ضەرپێی ئەڕٗاٌّ
 بە ً ٗا ج٘اّایی تۆ ەاری ەارد ىە گیاّاٌ
 ئەڵێی، ّەک ٕەر ئێطتا ، عٍ٘رێ ی درێ ە
 ..! بەٗ دەضا  ٗ پەّجاّەت بریاٌْ ضاارێ ە

 اّی تر با زۆر بِئەی ەچە ەاڵەەە! ج٘
 ىە باغچەی بەٕارا گ٘ڵباخی بەر خۆر بِ

 با ڕەّگیاُ پەرداخ  بێ ٗ جێگەیاُ ضەر ه بێ
 بە ٗاتاای خەڵا ای تر با ّاٗیاُ غااگ٘  بێ

 گیاّی ٍِ بۆ تەڵێ ٗەّەٗغاە پەرۆغاە
 ! تا٘ٗتاڕەا خاٍۆغاە ەێر ضاێ٘ەریەاە ىە

 ! ىە ٕەٍا٘ٗ ئاضاَاّا ئەضاتێارەی باەربەیاُ
 ! دڵی ٍِ ٕەضاتێ ی ضڕی ٗ ج٘اُئەخاتە 

 ىە تەختێک ٕە  دەضتێ ٕەزار ٗ یەک ّەغَە
 ! ئەٗەیاُ غایریاْاتار دێتاە گ٘ێاٌ زۆر ّاسٍاااااااە

 ەاّیەەی ڕّٗٗی بەر تریوەی ٍاّگە غەٗ



 

 ىە بْیا بياەرزێ ٍارٗاریی زیا  ٗ  ااەٗ
 ج٘اّترە ىە الی ٍِ ىە دەریای بێطاْ٘ٗر

 ! پ ٗ ٕ٘ٗڕغەپۆىی باتە بەر تی گی ڕۆە غڵ

 ق  ەاڵی ىێ٘ ئاڵای، پرغاْاگی ّیاگا ەاا 
 ! ئەی ەچە ج٘اّەەەی ضەر گۆّا ّەختێک ئا 

 دەربەض  ّیٌ ڕێب٘ارً ، دەربەض  ّیٌ ڕەٗتەّیٌ
 ئەزاّی غاڕرزە ٗ دەربەضاتی ئاێجگاار  ایٌ  

 ٕای ئەٗەی ّیاگارێک ىاە یادً ەێػاراٗە
 ! غاۆخێ ای ّایابە ، بە ً ئائ، بێ ّاٗە

 

ضەرً ضڕدەٍێْێ ىە ت٘اّایی گۆراُ ٗ ىە خۆً دەپرضٌ ماً  بەّدە
خااا٘ىقێْەر، مااااً غااااعیر، مااااً دإێاااْەر، ىە یەك ئاّااادا بەً 
ٗردەماارییەٗە، دەّااگ ٗ ڕەّااگ ٗ ئەّاادازە ٗ جاا٘ٗ ّەٗە، ىە یەك 
ضاااتدا دەخاااتە ەێاار فەرٍاااّی خااۆیەٗە، بااۆ جاا٘اّی ٗ پەضااْدیی 

 ٕەڵبەضتێل  

 تۆ بڵێی گۆراُ جادٗٗگەر ب٘ٗبێ   

ەگەرّا ئەً ٕەٍ٘ٗ ٗردەماری ٍەٗزّٗٗە پڕ ىە مەیاو ٗ مێػااّەی ئ
 ۆُ ضەرجەً مردٗٗە، گێو ٗ ٕۆغیار ٕەٍ٘ٗاُ ٗەك یەك دێاْە 

 ضەٍای ضتایع. 



 
 

 "ق  ماڵی ىێ٘ ئاڵی پڕغْگی ّیگا ما "

بْ٘اڕە! ىە ڕیتَەمەی، ىە ّۆتەمەی، ٗردبەرەٗە  ەّدە بە ئاضاّی 
ضەرئاٍێس دەخ٘ىقێِْ،  ّائ بسٗێِْ، ىە ڕٗٗو ٗ ڕەٗاّدا ج٘ ّەٗەی

تەىەضااَی ٗغااەماّی گااۆراُ دەضااتبەردار ّااابِ ٗ ٕەٍیػااە ىە 
ئەّدێػەیدا جێگەیاُ خۆظ مردٗٗە ٗ ّاٗەّاٗەیع دەمەّٗە ضاەر 
زٍاُ، ٗەّەبێ گاۆراُ تەّٖاا غایوتەی جا٘اّیی ئاافرەت ب٘ٗبێا ، 

 ضەیرمە  ی دەفەرٍ٘ٗێ :

 
 ەاااااۆٍەڵە غااااااخێک، ضاااااەخ  ٗ گەردُ ەەظ

 باااااااٗەظئاضااااااَاّی غاااااایْی گرتاااااا٘ٗەتە 
 ضەرپۆغااااای ىااااا٘ٗت ەی بەفاااااری زۆر ضاااااڕی
 بە دارضااااااتاُ ڕەظ، ّاااااااٗ دۆڵاااااای ەڕاااااای
 جاااااۆگەی ئاٗەەااااااُ تیایاااااا قەتااااایص ٍااااااٗ
 ٕەر ئەڕۆُ ّااااااااەەُ پێچااااااای غاااااااائ تەٗاٗ
 ٕااااااااااٗار ٗ ٕااااااااااەەی ەەفچڕیْااااااااای  ەً
 باااااااااۆ تەّیاااااااااایی غاااااااااەٗ الیەالیەی خەً
 تاااااا٘ٗىەڕێ باریااااااک، تّ٘اااااااتُ٘ٗ پػاااااا ِ
 ڕێبااااا٘ار ئەخااااااتە ئەّدێػاااااەی باااااێ باااااِ

 الڕێ بەردی زه ّاااااااااٗ ڕێگااااااااا تەقااااااااتەق،
 ەە ٕێػاااااااتا گەردُٗٗ پێااااااای ّەداٗە تاااااااو



 

 گااااااا ضااااااەرەٗەٗٗرە، گااااااا ضااااااەرەٗخ٘ارە
 تااااااااڵی ٗ غااااااایریْیی دّیاااااااای ڕێبااااااا٘ارە
 ضاااااەر اٗەی ئاٗێاااااک، ەەڵەەێاااااک ىەضاااااەر
 ەّێاااااک تێااااای ئە اااااێ، ەّێاااااک دێاااااتەدەر
 ئەٍەظ ىە دێااااااااااادا ەااااااااااااّیی ەّااااااااااااّە
 قیااااااااااابيەی دڵاااااااااااداریی ٕەرزەەااااااااااااراّە
 ئێاااا٘اراُ پااااۆه پااااۆه، الٗی ەاااااەۆ  ىاااا٘ٗه

 ەگااااارُ، ضاااااەرگەرً ٗ عەجااااا٘ٗهضاااااەرەڕێ ئ
 ٕەر ەّاااااد ٕااااااڕەی دێ ٕەیاضاااااەی جااااا٘اّێ
 ىە ٕاااااااااێالّەی دەً. ئەفاااااااااڕێ ئاٍااااااااااّێ
 ەّااااااای ٕەٗراٍااااااااُ، ضاااااااەرتاپای خػاااااااه
 ضااااااەر اٗەی بااااااۆّی ٍااااااێ ەک ٗ ضااااااَه
 تاااااا بڵێااااای تەڕپاااااۆظ، ئاااااا  ٗ ٗا  جاااااو
 بەەُ ٗ بااااااا  جاااااا٘اُ، بەدەُ ّەرً ٗ غااااااو
 ّیااااا٘ ّیگاااااای خەّااااادەی ئەضاااااتێرەی ئەٍەه

 ی ٍەهّەغااااااَەی گوت٘گااااااۆی ٗەک جریاااااا٘ە
 ەیْااااااای بەٕااااااااری عەغاااااااق ٗ جااااااا٘اّیی
 جیي٘ەگااااای ح٘ضااااْی ڕێاااای بااااائ ٗ ەاااااّی
 عەغاااااااقی ئێااااااا٘ارەی ضاااااااەرەڕێی ەااااااااّی
 بەر ئەداتە  ەً، ەڵاااااااااااااڕەی گاااااااااااااۆراّی
 ڕۆە ئااااااااااٗا ئەباااااااااێ،  ەً تاریاااااااااک دایە



 
 

 دەّگااااااای ەْاىەیاااااااو ٕەر دٗایااااااای ّاااااااایە
 ٍاّااااگ بە تااااریوەی، ّاااااٗدێ ئەەااااا ەەیااااو
 ٕێػااااااااتا ٕەر گەرٍە، ّاااااااااڵەی ەْاىەیااااااااو

 ٍاّەضااااااااااااااااااایا ەٍاّە، ضااااااااااااااااااایا ە
 بەٕەغاااااااااتی عەغاااااااااقە ئەً ٕەٗراٍااااااااااّە
 ئەٗەّاااااااااااادەی دار ٗ بەردی ٕەٗراٍاااااااااااااُ
 ڕەحاااااااَەت ىە ەّااااااای بەەّ٘باااااااا  جااااااا٘اُ
 ضااااااااااااااااااایا ەٍاّە، ضااااااااااااااااااایا ەٍاّە
 ٕەٗراٍاااااااااااُ جااااااااااێگەی ضاااااااااایا ەٍاّە

 

ىە دّٗیای ّٕ٘ەردا  ق٘تاب اّەی جۆراٗجاۆری تیاادایە، ب٘ارەمااُ 
زۆرُ، ٕەر ّٕ٘ەرٍەّدێل ىە ب٘ارێنادا ّااٗ دەردەماات ىە دّٗیاای 

اّیی ضرٗغتدا ّٕ٘ەرٍەّادی گەٗرە ّاٗبااٗی جیٖاّییااُ ٕەیە، ج٘
"مۆّطااتاّتبه" ّٕ٘ەرٍەّاادی بە ڕەگەز ئیْگيیااس، یاااُ ماا٘ئ بە 
ڕەگەز ٕۆڵەّاادی، ئەٗڕۆمە ٕەر یەمەیاااُ تابيۆماّیاااُ ٍيیۆّەٕااا 
دۆالرە. ىەٗەگەڕێ یااااُ مااا٘ئ ىە باااێ ّااااٗی ٗ ّەداریااادا خاااۆی 

ی جا٘اّی م٘غت٘ٗە، گاۆراُ ڕ ەغانێْی ماردٗٗە، ضاەرجەً باضا
دەمات، ئیدی ٍرۆڤ بێ  یاُ ضرٗغ ، ئەغٖەدٗ ٗەضاتاماراّەظ 

ٗێ، ٍااااااِ مە ئەٗ ٕەڵبەضااااااتەی دەخاااااا٘ێَْەٗە بە ٗردی ددە
ڕۆحای تەجەضٍ٘ٗی فنار ٗ ئەّدێػاەی گاۆراُ دەمەً، مە  اۆُ 

خطت٘ٗەتە حەجٌ ٗ ٕەینەىی مۆٍەڵەغاخێل، غائ بە دەضا  ٗ 



 

باٗەغاەٗە ٕەضااتاٗە ٗ ئاضااَاّی ىە باااٗەظ گرتاا٘ٗە، ئەً جااۆرە 
تێونریْە، ت٘اّا ٗ دەضاتە تی فرەخا٘ایی یۆّاّییەمااٌّ دێْێاتەٗە 

 یاد، ئیدی ئەٗە " زّ٘ضە، ئەب٘ى٘ٗیە....تاد"

گاااٗڕەّگی گاۆراُ بە ت٘اّااا ٗ فناار ٗ ئەّدێػاەی تێنەڵەیەماای ڕەّ
غااائ ٗ مەە ٗ مێاا٘ی ٕەڵااداٗەتە ەێاار دەٗاری مۆٍاااٗەی مەُٗ ٗ 
ئاضَاُ.  یای ضڕی پۆظ ٗ  ەرخی زەٍاُ دەمااتە غاایەت باۆ 
ئەزەىیبّ٘ٗی تابيۆماّی ىە تاارینی ٗ ڕۆغاْاییدا، ٕااٗار ٗ ٕااەەی 
 ەٍی ىە تاظ ٗ تو ٗ دەٗەُ گیار ٗ ئااڵۆز دەمااتە غاایەت باۆ 

 ڕێب٘اری ٍاّدٗٗی ڕێگەی ٍەیْەت. 

بەّااادە ماتێااال ٕەڵبەضاااتەماّی گاااۆراُ دەخااا٘ێَْەٗە دە اااَە 
باٗەڕێنەٗە ئەٗە ىە ڕاڕەٗی گاىریەماداً،  ا٘زاٌّ ٍۆزەخااّەیەمی 
 جیٖاّیداً ٗ دّٗیایەك ڕەّگ ٗ ئەّدازە ٗ ج٘اّی تەٍاغا دەمەً.

ضەرً ضڕدەٍێْێ، بێ ٍاٍۆضاتا، باێ  اٗضااب، باێ زاّناۆ ما٘ڕە 
ٕەٗراٍاااُ ئەٗ ماا٘ردێنی ٕەڵەبجەیاای جااافی بْاااری غااارەزٗٗر ٗ 

 جادٗٗی ّٕ٘ەرّاضیْەی ىە م٘ێْەٗە زاّی٘ە 

پرضیارێنە ىە خۆٍی دەمەً یەمێتیی ضۆییەت بەٗ ٕەٍا٘ٗ ت٘اّاا 
ٗ دەضتە تەٗە مە ٕەیەتی بۆ ی تەٍاغامەری ئەً ٕەٍا٘ٗ زٗڵاٌ 
ٗ زۆرەیە، مە ىە ئێَەی م٘رد دەمرێ ، ٕەر ّەب٘ٗایە ىەبەر ڕێس ٗ 



 
 

  بە ضاایْەی ئەٗاُ ّەٗازغاای غاااعیرێنی ٗەك گااۆراُ، مە دەضاا
 ب٘ٗە، ٕەر ّەب٘ٗایە بەٗ ئەّدازەیە مەً تەرخەً ّەب٘ٗایە.

ئەً ّ٘ٗضراٗەً ىە ئێ٘ارە مۆڕێندا ىە غاری بەغادا خ٘ێْادەٗە ىە 
 بە بۆّەی بیرەٗەری ٍەرگی گۆراّەٗە. 1996/ 11/ 18

 

. ّاٗی عەبادٗڵ  بەگە ٗ ەا٘ڕی ضايێَاُ بەگای ەا٘ڕی عەبادٗڵ  بەگە
باٗک ٗ باپیریػی ىە ٕۆّراٗە ٗ ٗێ ەدا بەٕرەیااُ ٕەبا٘ٗە. بْەٍااڵەی 

بُ٘ٗ. پاغاُ  ٍەری٘اُ باپیری ىە بەگسادەی "ٍیراُ بەگی" ىە ّاٗ ەی
ٗ ىەٗێ جێگار  زاّیا٘ە  گاۆراُ اُ بەڕٗٗدەەەّە ٕەڵەبجە  اّ٘ ە خۆیا

 .دەبِ

ىەدای باا٘ٗە. الی  ٕەڵەبااجە دا ىە19٩5یاااُ ىە  19٩4گااۆراُ ىە ضاااڵی 
ٗ ضاااەرەتای خ٘ێْااادّی خ٘ێْااادٗٗە. پاغااااّیع ىە  بااااٗەی ق٘رئااااُ 
جەّگای  ی ٕەڵەبجە با٘ٗە بە فەقاێ. ىە دٗا ضااڵەەاّی ٍسگەٗتی پاغا
ٗ ضەرەتای ٕااتْی ئیْگيیاسدا باۆ ٍااٗەیەک ٕەڵەباجە   جیٕاّی یەەەً
ٗ خەڵک ڕٗٗدەەەّە الدێ اّی دەٗرٗپػا . ٍااڵی بااٗەی   ۆ  دەبێ  

ٗ ضااااڵە ڕٗٗدەەەُ ەٗە تاااا پااااییسی ئە1919گاااۆراّیع ىە بەٕااااری 
ٗ بۆ پاییس ئەگەرێْەٗە  ٗ ىەٗێ ىە باخێ دا ٕەٗار دەخەُ   بیارە  ەٍی

بۆ ٕەڵەبجە. ەە یەەەً ق٘تاب اّەی زٍاّی تا٘رک ىە ٕەڵەباجە داّارا، 
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ٗەک گۆراُ خۆی گێڕاٗیەتەٗە  ّ٘ٗی باۆ بۆ پۆىی یەەەً ٗەرگیراٗە. 
ق٘تاب اّە پچڕپچاڕ با٘ٗە. پاۆىی  ا٘ارەٍی ىە ضاەردەٍی داگیرەراّای 

 .ەٗە تەٗاٗ ەردٗٗە ٕەڵەبجەدا ىەالیەُ ئیْگيیس

دا ضيێَاُ بەگی باٗەی گۆراُ ەۆ ی دٗایی دەەاات. پاغااُ 1919ىە 
دا ٍ٘حەٍَەد بەگی برای، بە ٕاّداّی ٍطتەفا ضائی ، ىەگە  1921ىە 

عەب٘ى٘احیااااد ّاااا٘ٗریی خاڵۆزایاااادا دەیاّْێرێاااا  بااااۆ ق٘تابجاااااّەی 
باۆ خ٘ێْادُ. بە ً ٕەر ىەٗ ضااڵەدا ٍا٘حەٍَەد  ەەرەا٘ٗک عیيَییەی

ّااٍێْێ گا٘زەراّی  بەگی برایػی دەە٘ەرێ. ئیتر گۆراُ ەەضی ٗەٕای
ٗ ەیااّی دای ای بباات بەڕێا٘ە، ىەبەرئەٗە دەضا  ىە  خ٘ێْدّی خاۆی 

گەىااێ  1925 تااا ضاااڵی ەٗە1922 ٗ ىە ضاااڵی خ٘ێْاادُ ٕەڵ ەگرێاا  
بە  دا1925 دەضاا  تەّگاای ئە ێ ێ.گااۆراُ بااۆ یەەەٍجااار ىە ضاااڵی

ىە  1937 ٗ تااااا ٍاٍۆضااااتایی ىە ق٘تاب اااااّەی ٕەڵەبااااجە داٍەزراٗە 
 .خ٘ێْدّگەەاّی ئەٗ ّاٗ ەیەدا ٍاٗەتەٗە

ىە « بەٕەغا  ٗ یادگاار»یەەەٍیِ ەۆٍەڵە غاێعری گاۆراُ بە ّااٗی 
ىە بەغادا ىە  ااد دراٗە.  عەالئەدیْای ضاەجادی ىەضەر ئەرەای 195٩

ّاٗەڕۆەی ئەً بەغی دیا٘اّەی ٕەرٗەەا٘ خاۆی ىە ضاەرەتای ەاۆٍەڵە 
ضەراّطااەر ىەگە  بابەتەەاااّی »غااێعرێ یدا ئاٍاااەەی پااێ ەااردٗٗە 

ٗ ٍاٍۆضتا پێػ ەغی دەەات بەٗ غۆئ ٗ « ج٘اّی ٗ دڵداری خەری ە
، ٗەک  را پێع  ااٗ ڕّٗٗااک ئاٗری ّازداراّە ەە ج٘اّییاُ ٗەک تی 

 ئەەاتەٗە.
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پەیاااٍی »دا ىە  اپ اااّەی ەیااِ قەضاایدە درێاا ەەەی 1954ىە ضاااڵی 
« ب٘خاریطا ە٘رد بۆ ٍیٕرەجاّی  ٘ارەٍی گەّجااُ ٗ ق٘تابییااُ ىە 

 .ىە  اد دەدات

ضرٗغا  ٗ »دا گۆراُ بەّیاز ب٘ٗە ەۆٍەڵەغێعرێک بە ّااٗی 1958ىە 
ىە  اد دا ەە دٗای خطتْە ەێار  ااپی تەٗاٗی ّەەارد ەە « دەرُٗٗ

دا بە ّاااٗی 1968ی ەاا٘ڕی ٗ براەاااّی ىە «ٕااۆگر»پاغاااُ ىە الیەُ 
ىە  اااد « ضرٗغاا  ٗ دەرُٗٗ ىە گە  ئااۆپەرێتی ئەّجاااٍی یاااراُ»

 .دراٗە

گۆراُ زۆر باظ ئاگااداری ّ٘ێباّ٘ٗەٗەی ئەدەبیااتی گەالّای تار ٗەک 
تاا٘رک ٗ ئیْگيیااسی باا٘ٗە  ااُ٘ ّەٗیطاات٘ٗە ىە ئەدەبیاااتی ڕۆە دٗٗر 
ەەٗێااتەٗە دەضااتی داٗەتە ٗەرگێااڕاُ. گااۆراُ یەەەً غاااعیری ەاا٘رد 
باا٘ٗە ەە غااێ٘ازی ەااۆّی عەرٗٗزی بەال دەّێاا  ٗ غاایعری ەاا٘ردی 

ردی. بااٗڕی ٗابا٘ٗە ەە ئەبێا  دەگەڕێْێتەٗە بۆ غێ٘ازی ٕیجاای ەا٘
غااااێعری ەاااا٘ردی ىە عەرٗٗزەٗە بگاااارێتەٗە بااااۆ ضااااەر ەێػاااای 
پەّجە.ٕیجااااادی ەاااا٘ردی. ئەٗ ەێػااااەی ەە في يااااۆری ەاااا٘ردی ٗ 

پای ٕاۆّراٗەتەٗە. ٕەر  ئەردە ّییەەاُ ىە ضەردەٍی ٕەٗراٍی غیعری
ىەً بارەٗە دٗای غی ردّەٗەی ٍاّای غایعر ىە زٍااُ  ەّاد ّااٗداری 

بە درٗضاتیع ضاەرّج بادەیِ ئەبیْایِ، ».. جیٕاّی، پاغاُ ئەىێ : 
ە ىە گػا  زٍاّەەااّی رٗٗی زەٗیاادا غایعرێک، بە غایعر داّرابااێ ٗ ە

پػتاٗپػ  ٕەتا ئێطاتا بە جاێ ٕێڵراباێ ٕەر ئەٗ غایعراّەُ، ەە بە 
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پێی تابەتێتی ٗ پێ٘اّەی ّەتەٗەی عائیدی خۆیاُ ٗەزّێک تایبەتییاُ 
ٕەیە. تەّااااّەت قااااافیەظ ىەّااااٗ ٕەّاااادێ ّەتەٗەدا بە پێ٘یطااااتی 

، ئەگەر اای غاایعری ئەً ّەتەٗاّە بْجی.ئەضااڵیددائەّرێ بااۆ غاایعر
ٕەرگیس ٗەک ٕی ئەٗاّی تر ّەیت٘اّی٘ە بە ەێا٘ی ّاٗبااّگی ئیتااتی ی 

ئەٗ ّا٘ێ « بە ّاٗی غیعری پەخػاّەٗە، ّاٗ بە ّاٗ ئایا ب ٘ێْیْەٗە.
خ٘ازیە دەبێ  بە ٕاۆی ئااڵگ٘ڕێ ی ّا٘ێ ىە دّیاای ئێطاتای غایعری 

 .ە٘ردیدا

ب٘اری پەخػاّدا با٘ٗە. گۆراُ بێجگە ىە غیعر دەضتێ ی بەرزیػی ىە 
پەخػاّی گۆراُ ڕەّگداّەٗەی ضاەردەٍی ەیااّی خاۆیەتی ٗ خۆیػای 
بەردەٗاً ّەباااا٘ٗە ىە ضااااەریاُ ٗ ىە ڕاضااااتیدا ئەٗ گاااارّگییەی بە 
غیعرەەاّی داٗە ٗ ٕەٗڵی تازە ەردّەٗەی تێادا داٗە بەٗ غاێ٘ەیە ىە 

 .پەخػاّەەاّدا ەاری ّەەردٗٗە

ٗ « ەغااا  ٗ یادگااااربەٕ»ىە ەاااتی ەیاّیااادا ضاااێ دیاا٘اّە غااایعری 
ٗ  1953ٕەرٗەٕاااا ىە « پەیااااٍی ەااا٘رد»ٗ « فرٍێطاااک ٗ ٕاااّ٘ەر»

دا ٕەڵب اردەیەەاااای  یرۆەاااای بێگاااااّە ٗ ٕێْاااادێ ضااااەرّجی 1961
رەخْەگراّەی بە  اد گەیاّادٗٗە بە ً گاۆراُ زۆر بە ئااٗات با٘ٗ تاا 

ىیا ّەیەک  1978پێع ٍەرگی دی٘اّە غێعرەەەی ىە  اد بادرێ . ىە 
ەاەەی  ،عیسەدیِ ٍطتەفا ، دٗەتۆرٍەەٍَەدی ٍەال ەەریٌ پێ ٕات٘ٗ ىە

ٕێارۆ  ٗ ٕاۆگر گاۆراُ ٗ جەاله دەبااب ،حەٍەەەریاٌ فەتەا٘ڵ  ، فەالو
بااۆ ەااۆەردّەٗەی بەرٕەً ٗ غااێعرەەاّی ەە  ئەەی گااۆراُ ٗ گااۆراُ
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ىە گۆیار ٗ رۆەّاٍە ە٘ردییەەااّی دەرەٗە ٗ ّااٗەٗەی عێاراق زۆربەی 
ىە ض٘ٗریا ٗ ڕۆەّاٍەی ەیااّەٗە ٗ  گۆیاری ٕاٗار ب ٗەرابّ٘ٗەٗە، ٗەک

داش ٗ ەیِ ٗ ئازادی ٗ گۆیاری گەالٗێ  ٗ دەّگی گێتای تاازە  دەّگی
ٗ ٕی٘ا ٗ غەفەق ٗ بەیااُ ٗ بڵێطاە ٗ رّٗٗاإی ٗ ّااٍیي ەی دیااریی 
الٗاُ ٗ یادگاااری الٗاّاای عێااراق ئەەەّٗە تەقاااالداُ ٗ بەً بااۆّەیەٗە 

بیااری »ئاگاااداری ٗ باّگەٗازێااک باا٘ ئەدەم دٗضااتاُ ىە ڕۆەّاااٍەی 
با ٗ  12ٗ13ەٍارەەااّی « ی عێاراقپاغا ۆ»ٗ  277ەٍاارەی « ّ٘ێ

ئەەاۆیتە بەر  ااٗی  198٩ئەەەّەٗە. ىە ئاەاٍدا دی٘اّەەەی ىە ضاڵی 
 .خ٘ێْەراُ ٗ ٕۆگراّی غێعری ە٘ردی

ت٘ٗغااای ّەخۆغااایی  گەدەی دا دەردەەەٗێ ەە1962ىە ضاااەرەتای 
غێرپەّجە ب٘ٗە. ّەغتەرگەرێ ی ضەرەەٗت٘ٗی ىە بەغادا باۆ دەەارێ 
بە ً پااااظ ٗادە. پااااظ ئەٗ ّەغاااتەرگەرییە ىە ّیطااااّدا ئە اااێ 

ٗ ضاێ ٍاّگێاک ىە ّەخۆغا اّەی ەارێَيیِ ٗ ضاەّەتۆری  ٍۆض ۆ بۆ
یاای ە بەضااەر دەبااا ٗ پاغاااُ ئەگەڕێااتەٗە بااۆ ئێااراق. پاااظ بەر

گەڕاّەٗەی بە ٍااااٗەیەەی ەەً ّەخۆغاااییەەەی ضاااەرٕەڵدەداتەٗە. 
ىەبەر ئەٗە ئەگەڕێااتەٗە بااۆ ضاايێَاّی ٗ ىەٗێ ىە جێاادا ئەەەٗێ. ىە 
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مێػاب٘ٗ، گەڕاباٍ٘ٗەٗە ٗ ت، ىە  یدەربەدەریٌ ىە ٗ تاّدا ٕەەدە ضاڵ

مۆڕ ٗ مۆٍە  ٗ ٍیٖرەجاّاتدا بەغداریٌ دەمرد ٗ تا ڕادەیەك جاێگەی 
خۆٌٍ مردب٘ٗیەٗە ىە یەك دٗٗ ییطتیڤا  ٗ باۆّەی ئەدەبیادا غایعرً 
خ٘ێْاادب٘ٗیەٗە، ضااەرّجی بڕێاال ىە  اٗضاااغاّی غاایعرً ڕامێػاااب٘ٗ" 

ی ٕەرمە دەیاادیٌ بەّاااٗی خەىاایوە قەرەداغااحەضاای " حەضاای   خاااڵە
باّگی دەمردً، ئەٗ حەىە زۆر الً خۆظ ب٘ٗ مەضێنی ٗەك حەضای  

ی بە خەىیوەی خۆیٌ بساّێا ، ئێطاتایع ٕەر غااّازیی پێا٘ە قەرەداغ
 دەمەً.

ضەد ڕەحَەت ىە ڕٗٗو ٗ ڕەٗاّی خاڵە حەضی ، ئای  ەّادە ئەڕباام 
ٗ مااۆڕ ئااارا باا٘ٗ، ىە ڕۆەی  اايەی ٗ عاااىی جەّااام باا٘ٗ، ضااەردەٍدار 

ٍاتەٍیْەمەیاااادا یەك مااااات ٍێر ىەپااااێع دەضااااتڕێنردّی  اااايەی 
ٍاتەٍیْیەمەی ّاٍەیەمی " حەضی "یاُ دایە دەضاتَەٗە، مە ضاەیری 
ٍێاا ٗٗی ّ٘ٗضاایْی ّاااٍەمەً ماارد،  ااو ٗ ٕەغاا  مااات ٍێر ىە پااێع 
ٍەرگیدا ّ٘ٗضی٘یەتی، ٕێْدەی تار گاڕً تێبەربا٘ٗ، ماتێال ڕۆیػاتَە 

ۆفۆُ قا٘ڕگٌ پاڕ ب٘ٗبا٘ٗ ىە گریااُ. ٗیطاتٌ دەضا  پاێ پػا  ٍااینر
باانەً، بە پااڕٍەی گریاااّەٗە دەضااتٌ پااێ ماارد. غاایِ ٗ غااەپۆر ىە 



 

ڕەێتە ضاەر ٍەرگ ەدەرَّٗٗا ٕەڵٖەڵەی دەمرد، بە ٕایچ جۆرێال ّااٍڕ
 تا دێ  ٗ ئازیسێنٌ ىێ دەڕفێْێ. 

ٍااِ ىەٗ مەضاااّەً خااۆً بە مااار ٗ مااردەٗەیەمەٗە خەریاال دەمەً، 
بە الٍەٗە ّادیااار بێاا ، بە ً تاارش ٗ دٗٗدڵاای ٗ  ضااەرەتا ٗ ئاماااٍی

گٍ٘اااُ ىە غااارەٗەماُ ضااەرّجٌ ڕادەمێػااِ ٗ ٍ٘گْاااتیص ئاضااا ٗەك 
 برغ٘یەك ڕٗٗبەخۆی ڕاٍدەمێػێ .

ٍەرگ ٕەقە، ٕەقێناای توت٘تااا  ٗ ٕەٍیػااەیع ٕەرٗاباا٘ٗە، ٍْێناای 
دڵْاضنی غاعیر ضوەت بۆ خۆً بە تراەیدیای ٍەرگەٗە خەریال مەً. 

یاتەٗە ٗەك ٍ٘گْااتیص بەرەٗ خاۆی مەٍەّنێػا  ٕەتا بیری ىاێ بنە
دەمات... بە  ەغْێنی ٗا ىەٗ زیاتر بیرٗفنرت جاێگەی ٕیچای تاری 
تیا ّەبێتەٗە، مەٗاتە بۆ ی بۆ ٍەرگ ب یٌ، ئەی ئاماً ٗ ضاەرەّجاٌٍ 
ٕەر ەێاار دەٗارە ڕەغااەمەی ّیاایە  ىە ئەبەدەٗە ٕەڵاادراٗە ٗ ٕەتااا 

ضااڵیع بنێػاێ ٗ  گە ٍيیۆّەٕاائەبەدیع ٕەرٗا دەباێ ٗ با٘ٗە، ڕەّا
 ح٘زٗٗر ٗ بارەگای ّ٘ٗر. ّەگەٍە

ٍْی عاغق، عاغقی پرغْگ ٗ تیػال ٗ  ڕۆغاْایی خ٘ىیااً، پڕپاڕی 
دإێْااُ ٗ جا٘اّی ٗ زەڕافەتە،  پاڕە ىە بیار ٗ فناری خسٍەتگاا٘زاری 
ٍرۆیایەتییە، بەتایبەت بۆ ٍیييەتەمەً، خ٘ىیای دّٗیای ڕۆغْبیری ىە 

اُ ضاەرتاپای گرتا٘ٗەتەٗە دەرَّٗٗدا ٍڵاق دەدات، ٍەرجەمااّی ٗیا د
  یَە ىە دەقە ّاضراٗەماُ 

دٗٗجار دٗٗ دەما  ٘ار ٗ تەٗاٗ، ٍەرگ ٗەك پەینەرێنای زىسەالٍای   
ئەزەىی ىە ضەرەتای بّ٘ٗەٗە ىە جێگەی خۆیدایە ئەٗە ئێَەی ٍارۆیە 



 

بەرەٗ ئەٗ دەڕۆیاایِ، ئااێَەیِ مەٍەّنێػاای دیااار ٗ تەباااری دەباایِ ٗ 
ٕەر مەضاەٍاُ بە جۆرێال ٗ بە  خۆٍاُ دەٕاٗێ یْە قا٘ڕگیەٗە ئیادی

 ٕۆیەك ...
 دٗٗر ّاڕۆً باضەمەً باضی حەضی  قەرەداغییە:

 بڕۆ حەضی ، حەضی  بڕۆ
 تەختی فەرٕەّگَاُ بێ تاجە
 مە فەرٕەّگَاُ تاجی ّەبێ 
 پێگەی غیعریع بێ ڕەٗاجە

ٗردببااْەٗە ىەً تراەیاادیای قەڵەٍبدەضااتاّی ئااێَەی ماا٘ردە، ىە دٗا 
ەڵەغااعیرێل ىە باێ دەرٍااّی ٗ باێ ٕەّاضەی ضاەدەی بیطاتەٍدا، م

پەرضتاریدا بَرێ ،  اٗضاغاَّاُ بەرەمەت ّەمەُ ٗا بڕٗات، مەضاّی 
 تریع بە ڕێگەٗەُ... ّازاٌّ بۆ ی حەضی  بگریٌ 

بۆ م٘ەاّەٗەی گڕی ٍۆٍە بۆّ ۆغەمەی یاُ بۆ ٕەڵبەض  ٗ عیػاق ٗ 
  دٗاضا ّی پڕ ىە ما٘ێرەٗەری ەیااّی دّٗیا پڕ ىە زەرافەتەمەی یا بۆ

 ەفریْتاُ ىێ بێ   اٗضاغە م٘ێرەماُ!ّ
ىە ەاُ ٗ  ّجی مێ ڕادەمێػٌ، مێ دەربەضاتەئەٗا گریاً چ ض٘ٗد  ضر

 ئێػٌ  
ئەٗاّەی ىە ئاضااتی خ٘ىقاّاادُ ٗ تاا٘ێ ی خ٘ێْاادەٗار ٗ ٕەڵبەضاا  ٗ 
ّٕ٘ەرە ج٘اّەماُ خاٍِ، مااڵِ، مەڕُ، ما٘ێرُ، مااڵِ  یااُ ئەٗاّەی 

  ٕۆمارەی ڕەفتاری زرتە زەالٍاّە ٗ ٗغەی تاڵِ
 ق٘ڕ ٗ ىیتاٗەی تێی ّیػت٘ٗیِ زۆر دەخایەّێ ...ە برادەریْە! ئەٗ



 

بڕۆ حەضی  ٗا ىەگە  مەەاڵای ج٘اّەٍەرگادا غاادب٘ٗیتەٗە، دەٍساّای 
پەیاانەری ٗجاا٘ٗدت پااڕ ىە ئااێع ٗ زاٍە، دەٍساّاای ضااەرفرازی  ىە 

دا بە  ێاا  ٗ تاااٍە، ئاضایػاای ٍەرگاادایە، ٍەرگ بااۆ غاااعیراّی غااەی
 ال ٍەراٍە: یتئەزەىێ

 اّیٌ بە جەضتەی خۆٍدا مە ڕٗ
 بریْەماُ ٗەم٘ٗ گ٘ڵی دەً مراٗەبُ٘ٗ

 خ٘ێْیاُ دەتنا
 ىەەێر باری ڕقی خەضتیاُ ىە ئاراٍیٌ

 پػتیاُ دەغنا
م٘ڕە ضەیرە ئەٗی ّایاّەٗێ بینەُ دەیٖاٗێ ّە ٕەڵدێرگای بۆّەٕات ٗ 
 بیگرە ٗ بەردەی خۆٍاڵی ٗ گەٍارۆ ٗ ٍەرجەماّی ضەختی گەٍارۆٗە. 

 ت٘ٗە خەٍی خەڵنٌ ىە مۆڵدایەئەٗەتەی ٍِ پێٌ گر
 مە ڕۆە ٕەڵدێ تا ئێ٘ارە 
 ٕەٍ٘ٗ ٕەر ىە باٗەغَایە

 بۆ تارینە،  رایەمی ٗا ٕەڵدەمەً 
 ىە ڕەّگی ج٘اّی دّٗیایە

 مە ی ٕەر ضەیر ىەٗە دایە 
 ٍِ غاعیری ٍیييەتێنٌ 

 ضەداُ ضاڵە بەری خۆری ىێ دەگیرێ
 .ٗ پێ٘یط  مەضێل بە خەٍییەٗە ّایەٗەم٘



 

مە حەضی   اٗەڕٗاُ بە ئەً دەً ٗ ضەردەٍە ئاراً بگرە ما
 ٗا بڕٗا تێنڕا، ئێَەیع بە ڕێگەٗەیِ.

 ىە ٍەیْەتی 
 ىە ّەداری ٗ پەت پەتێ

 غاعیر خۆ  اٗی تێر ب٘ٗە 
 ێىە دەً ضڕی ٗ ىە  اٗ ضاق
 جگە ىە ٕەڕەغە ٗ  اٗ زاقێ

 بە تەٍای خێر ب٘ٗە... مەی
ر بە ٕەەاری زۆر ىە خەڵنی الیاُ ٗایە یاُ بە ٍەفٍٖ٘ٗی ئەٗاُ غااعی

ٗ ّەدارییەٗە ج٘اّترە ٗ باغتر غیعری باۆ دێا ، مە ای غااعیراُ ٗ 
ڕۆغْبیراّی ٍیييەتاّی تر دەٗڵەٍەّدێنی ٗاُ ىە مێػدا ّیِ ٗ خە تی 

 ّۆبڵیع دەبەّەٗە. 
خۆ خ٘اّەخ٘اضە ڕۆغْبیری م٘رد ئاٗا ٕەٗا ٗ ٕەٗەضێنی ىە ئااٗەزدا 

 خۆی بدرایە. ّییە ٗ خاٗەی م٘ردبّ٘ٗی دەدا، خۆزگە خاٗەمە ٗەك
حەضااایبیع  ااا٘ٗ، حەضااایبی پەرٗەردەی دۆڵااای پاااڕە ئەفطااااّەیی 

ٗ تەٍاغاااامەری پاااۆپە ٗ ىااا٘ٗتنەی  یاااای ضاااەرب٘ڵْدی "  قەرەداب
زەردە"ی ٕەٍیػە ضەرفراز، حەضیبی عاغقی مەرم٘ٗمی ٕەٍیػە زاً 

 ب٘ٗ: 

 ٗیطتٌ تێبگەً، خۆغەٗیطتی...  ەّدێ ج٘اّە 

 ٗەىی ٗتی: با ی .غەًداە



 

 زیِ ٗەری گرت، بەەّی.ٍەًدٍەٍیع ٗتی:... 

 خەجیع ٗتی: ٗەک زاٍەەەی .ضیاٍەّددأ

 ٗەە٘ ضەر گ٘زغتەی دٗاّسدە ض٘ارە ٍاٍەیارە ٗتی:

 ىەالی حەزرەتی .ٍەٗىەٗیدیع ٗەە٘ٗ  اٗڕەغی الی دەٗار

 ىەالی ٍْیع ٗەە٘ٗ دٗٗ ق٘ڕضەەەً... ەەەە ٗ بەٕارە

 ە٘ردێ باّگااای بەختی دەەرد: ئەرێ زٗٗەە

 ّتریع، غارە گەرٍەەەی ەەرە٘ەەىەخۆغەٗیطتی ج٘ا

حەضیبی غیوتە ٗ غەیدای غْەی غەٍاڵی دەربەّدی پەین٘ٗڵی ٗ " 
 باضەرە" پڕ ىە ڕاز مە دەخرۆغا ٗ دەی٘ت:

 ٗا خۆً ٕاتَە الت، ڕێگە زۆر  ەٗاغەیااااااااااااە
 ڕۆەێل ٕەالجی ٕاڕی، ئێطتایع ٕەر ئەٗ ئاغەیە
مرد ئەّااىەەقی ىاێ  ٕەالجی پەى٘پۆقرتاٗ ٗ ٕەڵ٘اضرا، تا زٍاّی گۆی

ّەباااڕا، بااا٘ٗ بە ق٘ربااااّیی زٗڵاااٌ ٗ زۆر، بااا٘ٗ بە ق٘ربااااّیی  یْااای 
داپڵۆضااێِ، باا٘ٗ بە ق٘رباااّیی دەضااتە تی تێرّەخااۆری ئەٗ حەىە ٗ 

 ئێطتایع ٍِ ٗ تۆ دەبیْە ق٘رباّی!
بە الیااااّەٗە غاااەٍَە ىە ٍاّاااگ دەباااڕێ،  ەرئ  ەٗاغاااە دەباااێ، 

پاااڕ ىە درۆ ٗ  ضاااەی٘اّەمەیە ٗ ئێااا٘ارە مۆڕێااال ٗ پیإەڵاااداّێنی 
 خۆپێػاّداُ.



 

ئەً دەردە تااازە ّیاایە، دەردی بااێ فەرٕەّگاای بااا  ٗ خاااٗەی زۆری 
 گەرەمە، داینی ٕەٍ٘ٗ دەردەماّە، دەردی ضەرتاضەری م٘ردضتاّە!

 ضەرخۆظ ٗ ضەرٍەضتێنی بێ بادەً
 ىە خۆڕا ضەٍا ّامەً  ەپڵە ىێ ّادەً

 ىە پرضەی خۆزگە ٗ خەیا 
 گ٘ێ مەڕ دەمات ّاڵە ّاڵٌ

 ٍەرگە ٗ زرٍەی ىەپە ٗ ضەٍای 
 بە ضْگَا دەیَاڵٌ

 غێ٘ەّی ٍِ، غێ٘ەّی ىێٖات٘ٗاّی ڕٗٗت ٗ ڕەجاڵە
 غێ٘ەّی خاٍە بە دەضتاّی بێ ئەح٘اڵە

 ی دزاٍْی غاعیر ىە  ٘ار دەٗری درۆٗ
  پ٘ٗ ە عاغقی ڕەٗغتَە
 دەردی خۆٌٍ ىەبیر ٘ٗە

 بۆ ی ٕەر غەٍی گػتَە 

 ضەد پەڵەی ض٘ٗر بە بەرۆمَەٗە ّەخػاٗە 

 ! خ٘ێِ پڕ ٍػتَە!بڕٗاّە

 زاٍێل مۆڵەٗاری مردً 

 ٕی ّ٘ٗمی خەّجەری پػتَە

 بە دٗعا خاڵۆ حەضی ، ئاض٘ٗدە بْ٘ٗە..



 

 دەزاٌّ ٍاّدٗٗیەمی ٕەزار ضاڵەی

 ٕەر ّەبێ ىە دەض  بت٘بتەٗاُ ئاض٘ٗدەی 

................................................... 

 بتٌ بیْی دەضتی خطتب٘ٗە ّاٗبار

 ىەفی داب٘ٗ ٗەم٘ٗ ٍار بەضەر یارا

 بتٌ بیْی ىە باٗەڕدا ٗەم٘ٗ دز

 ىەغی ٍ  داب٘ٗ  اٗاّی مڕٗبس

 بتٌ بیْی ىە ٕەڵبەض  ٗ ٗتارا

 ىە بەیْی زبری بەیدائ ٗ غیعارا

 

دڵْیااااً ىە ٕەٗارگەی ع٘غااااقاّا ضاااەر پۆپەمااااُ مۆباااّ٘ٗەتەٗە ٗ 
بەخێرٕاتْ  دەمەُ، خرٍەی دەفە، ّاڵەی ّەیە، ّاىی ىەٗ ضەر بْەٗە 

ڕەزای تااێ بڕی٘یاا ، ٍەحاا٘ی بە خەّاادەی ضەرٍەضااتاّەٗە   اااٗی
 ىەگەڵتا دەدٗێ ...

ٍەٗىەٗی بە پەرۆغااااەٗە ٕەٗاڵاااای مەڵاااای پەیناااا٘ڵی ٗ زٍْااااامۆ ٗ 
ئەغاانەٗتی پاغااات ىااێ دەپرضاای، عاغااقە ئەزەىیاایەمەی ٕەڵەبااجە 

 ٕات٘ٗەتە پێػ٘ازیتەٗە، پەرۆغی ٕەٗاڵی زەڵٌ ٗ دٗٗ ئاٗاّەمەیە...
 ە  اٗەڕێی ى٘تێ ٗ ضۆزتە: خاڵۆ حەضی  ضيێَاّی غەیدایاّ



 

 
 !ئەی غارەەەً بەٕارەەەً

 ىەٗ ڕۆەەٗە، ٍْیع غەیدای  اٗەەاّتٌ
 گۆراّیٌ تۆی، ٕەڵەبەضتٌ تۆی

 ەۆ ّێ ی ضابّ٘ٗ ەراُ
 ە٘ ەیەەی ەاّێط اّ ،

 !ض٘ڵتاٌّ ّایدەً بە یەڵدزت
 !ّایدەً بە ٕەی٘اّ  ًەیطرا

 !ئەی ئەٗ غارەی دٗٗضەد دەرەی زاٍ  بڕی
ڵی ٍێ ٗٗت ىە ئەیي٘ٗه ٗ ح٘زەیراّدا بە ئەی ئەٗ غارەی د

 ! ْگ دڕی
 !ئەی ئەٗ غارەی ەە دەرّٗٗ  ئەەرێتەٗە، ٍیٕرەباّی

 .... ٍٗاّی  ب٘ٗەێ ی زۆر خاُ
 ..... ەە ّاٗ اٗت دێْیتەیەک
 !! بٍ٘ٗەىەرزەی  ٗ ب٘رەاّی

 تۆ، بێ تەختی  ! ئەی غارەەەً
 !ٍِ، بێ بەختٌ

 ئیَاً ّ٘ێ ی ّاڕەٗایە
 !ختٌ ی ٍِ باّگی ّاٗە ەە

 !ئەی غارەەەً
 !!تۆ ٕەر غار ّی ، ضەری غاری



 

 دٗٗضەد ضاڵە ىەگە  ى٘ٗرەی ڕەغەبادا
 !دەجەّگێ  ٗ ٕەر تۆ ض٘رای
 !خۆت ەارٗاُ ٗ خۆت ٕەٗاری

 ئەی غارەەەً
 !تۆ ٕەر غار ّی ، غاری غاراّی

 ئاضَاّیػ  ىێ زیس بێ 
 خۆت فریػتەی ٗ خۆت باراّی

 !ئەی غارەەەً ......... ضيێَاّی

 

یدا ىە غاری بەغدا خ٘ێْدەٗە، قەرەداغرەً ىە  يەی حەضی  ئەً ٗتا
 ز ىە ٕۆڵی دەضتگای ڕۆغْبیریی م٘ردیا.19/3/1997ىە ڕێنەٗتی: 



 

 

 

 

 

برادەرێل ٗتی پێػەمییەك بۆ ئەٗ متاٗ ەتە ّاّ٘ٗضی  ضاەیرً مارد 
بۆ ٗتاِ. ىە ّااڵەی ج٘داییادا ٕاێَِ بۆخاۆی  غتێنی ئەٗ تۆً ّەٍاٗە

ىەٗێااڕا بەّاادەیع  ،ٕەٍ٘ٗغااتێنی ٗتاا٘ٗە ٗ ىە باضاای ئەٗ تراەدیااایەدا
دٗاًٗ. ٕەر ئەٗەّدەی دەڵاێٌ ٕاێَِ دٗا غااعیرە ٕەرە بەرزەمااّە بە 

ەرٍاّاادەماّی دٗای ئەٗدا ٕێرغاای ٍەغااۆه دەضااتی پااێ مااردٗٗە، ف
ّ٘ٗە... ئەٗی جبەّا جەّگیسخاّیع ّاضراُٗ، ئیدی ئەٗە ضاەب٘ٗتایە،

 غار ٗ دیاری غیعری م٘ردی ٕەیە، ٗێراّیاُ مردٗٗە. 

ڕاٗ دەضاتی جەّگیسخااُ ٗ ی دڵْیاً ڕۆەگارێل دێ  ئەٗی غا٘ێْىەٗە
فەرٍاّدەماّی ٕەیە، ئەٗی ٗێراّە ٍااڵی غایعری ما٘ردی ٕەیە، ضاەر 
ىەّ٘ێ بّ٘یاد دەّرێتەٗە، ئیدی ئەٗ ٍیييەتە ٗا مەالٗەّػایِ ّاابِ، مە 

 ٕەُ.



 
 

َناا٘ەە! ئەٗی خاااّ٘ٗبەرەی مەىتاا٘ٗری ٗ مالضاایل ٕەیە ماا٘ڕە ٗەرە ب
ٕەڕٗەاُ  یااایە ئەفەّااادی دٗەٍْااای پەیاااڕەٗی ٍەمتەبااای مالضاااینی 
خاااّ٘ٗبەرەیە، خ٘إەڵْاااگرێ، بڕێاال ىەٗ دیااسایِ ٗ ٍەتڕیااا  بەمااار 

 ، بە حیطام ٍۆدێریِْ ٗ بۆ ئەٗە دەغێ ەیاّی تیادا بنرێ . ّەبرد

ڕۆمە تەالرضاااازە، ضاااەیرەمە ىەٗەدایە، ٕەر ّیااا٘ە " عاااٍ٘یەك" ئەٗ
ئەٗەّدە تەالرضاز ىە ٗ تی ئێَەدا ٕەُ ّە ىەّاٗ ٍیييەتی  یْدا ٕەُ، 
مە بااۆ خۆیاااُ یەك ٍيیااارد ٗ ٕەغاا  ضااەد ٍيیااۆُ مەضااِ. خااۆ ىە 

 یِ. ّ ئەٍرینا ٗ ڕٗٗضیا ٗ بەریتاّیاغدا

 مامە ىە دیسایْەمەی گەڕێ، ئەی ٍەتڕیا  ٗ مەرەضتەماّی بۆ ّاڵێیا 
ە بەرگەی ضەرٍا دەگرُ ٗ ّە گەرٍاایع، بە َّەباراّێل دەخ٘ضێِ، ّ

 ڕەغەبایەك ىەبْ٘بێ  ٕەڵیاُ دەتەمێْێ .

جەّگیسخاُ غێ٘ەی ضاختَاّی "گاۆراُ"ی بە د  ّەبا٘ٗ، مە بۆخاۆی 
ىە ماتی خۆیدا م٘دەتای مردٗٗە، "ٕیَِ"یػی بەالٗە مالضیل ٍەئاام 
دەەٍارد. خۆ ئەٗە دٗەٍْی بابەم٘غتەی تەالرضازەمالضاینەماُ با٘ٗ، 

ە دیسایْی خاّای ق٘بادی ٗ ّاىی، ضااىٌ، ٍەٗىەٗی، جەزیاری گاڵتەی ب
دەمرد ٗ دەی٘ت: ٍرۆڤ دەبێ ضەردەٍاّە تێونرێ  ئەٗ خاّ٘ٗبەراّەی 

باغااِ، ىە بیااری مردباا٘ٗ، ئەٗاّە  ٕەڕٗٗەاُدرٗضااتیاُ مااردٗٗە بااۆ 
 ، ٍەزارگاُ.پەرضتگاُ، خاّەقاُ، ٍسگەٗتِ

ا. بە تەئنید ُ بۆ ىێدجەّگیسخاُ ئەٗی ت٘اّی مردی، دٕۆڵی زۆریػیا
ە ضاختَاّە ٍاٗە ٗ ٍەٗدایاُ ما٘رتە، ىەٗەگەڕێ ئەٗڕۆ باێ ئەٗ غێ٘از



 

تەمبیااااارییە، ڕەغااااابگیرییە، مەش بەمەش ّیااااایە، دڵْیااااااً ئەً 
ئاغاا٘فتەبازاڕییە ىە دٗا ٕەّاضااەماّیدایە، ضااڕّاەەّەماّیع غاااربەدەر 

 دەمرێِ، بە ئٍ٘ێدی ئەٗ ڕۆەە.

ە، خەرٍااااّی ٕاااێَِ ٗەك زەٗیااا٘زاری پاااڕ ىە خێااار ٗ بەرەمەت ٗای
ایە، دڵْیاااً ماتێاال دٗایاای ّاا یەق قاا یە، ماّیاااٗێنە بااۆ ٕەتااا ٕەتااا

جێگەی خۆیاُ دەگرّەٗە زۆر ىە غەقاً ٗ مۆىی  ٗ ٕاۆ   زەڕافەتەماُ
 "ٕێَِ"یاُ ىێ دەّرێ ، مەی ەماُ ّاٗی یٗ مۆغنە تێنڕای

ئەٗ ماااتەی ٕێَْااێ دەماارێتەٗە باااٗ، ڕۆغااْبیری پااێگە ٗ جااێگەی 
ٍەعاادەُ ٗ ماااّی زێڕیْاای ٕااێَِ ّەك ىە  غایطااتەی بااۆ دادەّرێاا  ٗ

 ٗ تدا، بەڵنی ىە جیٖاّدا عاىەٍگیر دەبێ. 

ئەٗ ئاضااااتە  بگاااااتە بە ئٍ٘ێاااادی ئەٗ ڕۆەەی ڕۆغااااْبیری ماااا٘رد
 ڕۆغْبیریەی. 

 

 

 

 



 
 

بەالی ٍااْەٗە، ڕەّااگە بەالی خەڵناااّی تریػااەٗە ٕەڵبەضااتی "ّاااڵەی 
تی ما٘ردی بێا ، ّەك ٕەر ج٘دایی" غامارێنی ّێا٘ دّٗیاای ئەدەبیاا

ىەبیااار ّااااڕٗات، بەڵنااا٘ٗ ٕەرگیاااس ماااۆُ ّابێااا ، دٗٗر ىە پیاااری ٗ 
 ىەبیر ُ٘ٗ ٕەٍیػە ٍەٗج٘ٗدییەتی دەبێ ٗ دەٍێْێتەٗە...

ىە دّٗیای ئەدەبیاتی عەرەبیدا غاعیراّێنی بەّاٗباّگ ٕەُ، ّاضاراُٗ 
بە خاااٗەّی تامەٕەڵبەضاا . دەگێااڕّەٗە ٗ ّ٘ٗضراٗیػااە مااابرایەمی 

یەّػایِ بەّااٗی  باِ جەٕاٌ دێا  باۆ بەغادای ضاەردەٍی عارەبی باد
خەالفەتی عەباضی، خۆی دەگەیەّێاتە دەربااری خەىایوە "ّاازاٌّ مااً 
خەىاایوە باا٘ٗە" دەڵێاا  غاایعرً پێاایە ٗ بااۆ خەىاایوەی دەخاا٘ێَْەٗە، 
دەیبەّە حسٗٗری خەىیوە ٗ غیعری باۆ دەخا٘ێْێتەٗە  ىە خەضاڵەتی 

 ێ :ٗەفادا خەىیوە تەغبیٖا بە ضەگ دەمات ٗ دەڵ

غاعیرە ماضەىێطەماّی دەرباری خەىیوە دەینەّە ٕەرا ىێای ٗ داٗای  
ضسا ىە خەىیوە دەمەُ، خەىیوە بە پێچەٗاّەی ئەٗاّەٗە فەرٍااُ دەدا 

ّ٘ٗی بدرێتێ ٗ ەیاُ ٗ زیْدەگیػی بۆ دابایِ ىە ّاٗ غاری بەغدادا خا
بنرێاا  ٗ ئااافرەتێنی مااۆیيەی ّازداریػاای پااێ دەبەخػااێ ، خەىاایوە 

 دەڵێ  ضاڵێنی تر ٗەرەٗە بۆ الً بە غیعرێنی تازەٗە.



 

ئیااادی  مااا٘ڕی جەٕەٍااای ضاراّػااایِ ىەٗ ضااااڵەیدا  ااااٗ ٗ گااا٘ێی 
دەمرێتەٗە ٗ غیعرێل دەّ٘ٗضێ  ٗ دەیگەیەّێتە خسٍەتای خەىایوە ٗ 

 ەضتی بەّاٗباّگی "ٗعیُ٘ اىَٖا" دەخ٘ێْێتەٗە:ٕەڵب

ئەً ٕەڵبەضاااااااتە ٕەر یەمجاااااااار زەریاااااااوە بەالی خەىااااااایوە ٗ 
دەٗرٗبەرەمەیەٗە، پێگەیەمی غایاّی پێ دەدرێ ، م٘ڕی جەٕەً ّااٗ 

َِ جااگە ىە ّاااڵەی دەّرێاا  خاااٗەّی تااامە ٕەڵبەضاا . ئەغااٖەدٗ ٕااێ
ج٘دایی غیعری زەریوی تری زۆرە، غتێنە ئێَەی ما٘رد باێ خەىایوە 

 ب٘ٗیِ، یەغتایع ٕەر بێ خەىیوەیِ! 

ماً غاعیر دەت٘اّێ غنایەتی خۆی ىە زەٍاُ، ىە ڕۆەگار، ىە بێساری، 
ىە ّەداری، بااێ پەرضااتاری، ىە بەیتێناادا مااۆٍە  بنااات ٗ تۆٍاااری 

 بنات:

  ْەٗەئەی ئەٗاّەی قەت ىە بیرً ّا

 اْەٗە ئێطتا بَبیِْ ئەرێ دەٍْاض

ىێرەدا دەمۆغٌ دەضا  ىە  َنای مەٗای غەٍەمااّی ٕاێَِ گیارمەً، 
غەٗبێداریی ٕێَِ، غەپۆ  غاەپۆ  ئازارەمااّی، غەٍە بێادەّگەماّی، 
تەپاٗتو ٗ غاّبەغاّی  ّاٗ جێگەی تەّٖایی تا بەیاُ... ئەٗە ٕێَاْە 

رێ . ئەٗە ٕێَاْە ىە ّاڵە ٗ ضَت٘ٗری غەٍەماّیەتی ىە ئافاقاا دەبیطا



 
 

ٕەر مۆڕ ٗ مۆٍەڵێندا باش ىە ّاڵەی جا٘دایی دەمرێا ، ئەٗە ٗێاردی 
زٍاّی ٕەر ٍەزڵٍ٘ٗێنە ىێرە ٗ ىەٗێ ٕاٗار باۆ ٕاێَِ دەبرێا ، ٕاێَِ 
ئەٗڕۆ دیاااردەی ّاااٍۆیی ٗ غاا٘ربەتە، ٕااێَِ ئەٗڕۆ پاّۆڕاٍااای ٍرۆیاای 

 بەظ بەظ ٗ ىەت ىەتە...

بەظ، ىە یەك ضاااتدا ٕەر ٗەك ٗ تەمەی فنااری دابەظ، ٕەضااتی دا
مەّیِ ٗ گریااّی تاێنە ، باۆ دەٍێال خاّ٘چەی پەەٍا٘ٗدەی ەامااٗی 
ضەر ىە خا٘ار ٗ دەٍێال گا٘ڵی ماراٗەی ضاەر تەه با٘ٗ، تاێنەڵەیەك 
ٗەك ٕەٗیااری ڕەّگاااٗڕەّگی تااابيۆیەك بااۆ ٍەرگ ٗ ەیاااُ، دەٍێاال 

 مەّیِ، دەٍێل گریاُ...

 ەٗە.ٕێَِ ىە رۆەێندا ضەدجار دەٍرد ٗ ضەد جار زیْدٗٗ دەب٘ٗی

ّۆغااداری عیػااقی ٕااێَِ ئەفطاااّەخ٘ىقێِ باا٘ٗ، پااێنەٗە ٍەرگ ٗ 
زیْدەگی دٗێاِ با٘ٗ، ىە پاّتاای فناری ٕێَْاا، بطا  بطا  ضاورەی 

 عیػقی ڕادەخط ، باّگەٗازی ئەرێ بڵێ مێ ىە ٍِ غەیدا ترە 

 مێ ىە ٍِ بێ پەرٗاترە 

 مێ ىە ٍِ ڕض٘اترە 

ە ڕێاگەٗە، ضەرێنە ٗ ٕێْاٍٗە ٗ ّایگەڕیَْەٗە، بێ تۆقیااُ ٕااتً٘ٗ ب
ڕۆەاّە ٗەك زاٍێل دەم٘ڵێَەٗە، پ٘ٗغنەئاضاا ٗ باابردەڵە ىە فەراغاا 

 دەڕۆً ٗ دێَەٗە.



 

پاڵڕػاا  ٗ پػااتی٘اٌّ ٕەرتااۆی، ت٘خاا٘ا ٍەڕۆ، ٗاٗەرگەڕێ... ئەٗەضااا 
 ٌٍْ ّاٍبیْی  ٕەڵَەمێػە بۆ ضەرپەڕێ.

ئەٗە ٌٍْ ڕێس ٗ قەدری تۆ دەزاٌّ، ئەٗە ٍاٌْ دەزاّاٌ ٕەڵگاری ميیيای 
اّی، ئەٗە تااۆی بە ئاضاااّی دەتاا٘اّی بَ ەّاای ٗ قاا٘فڵە ضااەر ٍۆرەماا

بَ ەّااای... ٍەڕۆ ٍەڕۆ مەیاااو ٗ مێػااااّەت الی ٍاااْە،  یاااتە ىەٗ 
ٍيٖ٘ڕاّە  ئەٗاّە ضەرضەری اضا ەیاُٗ، ئەٗاّە الر ٗ خا٘ار ٗ  ەٗتاِ، 
ئەٗاّە پێگە ٗ جێگەی غەً ّازاِّ، زادەی فرضەت ٗ ڕێنەٗتِ، ئەٗاّە 

ر ىە ٕەرا، دٗٗر ىە ّەڕە، حەڕاٍ ۆرُ، ٍِ بە حە ڵی دەخۆٍەٗە، دٗٗ
 ماتێل ضەرخۆظ بٌ، بە ٕێَْی دەڕۆً بە ڕێَەٗە.

ضاقیا ٗا ٗەرگەڕێ، ٗا ٗەرگەڕێ، دڵٌ ٍەغانێْە جااٍێنٌ بادێ ٗ ئەٗ 
دەً بَدٗێْە، قەدری ٍەی ٍِ دەزاٌّ، ىێگەڕێ ىە گێه ٗ ىە دّٗیا بێ 

 خەبەرێ.

دەردئاغااْاً مااۆڵەٗارً، ٕەٗارگەی دەردً. ىەٗاّەگەڕێ ٕەڵ اٗضاااٗی 
ٕاایچِ، گاایالّە بیْاای پێاا٘ە دەّااێِ خاا٘ار ٗ خااێچِ... ٍەی بەالیاااُ 
ّیػاّەی ٍِ ٍِ ٗ زۆردارییە، بۆ ٍْی ٗێراّە ٍاا ، ٍەی ڕەٗایە، ٍەی 
دەٗایە، ەاّەمەً یەمجااارییە، حەیااوە ىێاای ب اا٘اتەٗە ئەٗ زرتەزەالٍە 
ٍيٖ٘ڕە، بەرزەدەٍااغە، ٗەرە الی ٍاْەٗە، ٗجا٘ٗدً فەرٕەّگای ئاائ ٗ 

 داخە...



 
 

اڵ٘ێراٌّ ٕەٗارگەی ەاّااٌ دٗٗر ىە ەیاااٌّ. خەً الی ٍااِ ئەٗە ٍااٌْ ٍاا
پەّگی خ٘اردٗٗەتەٗە، دەٍٖێْێ ٗ دەٍباتەٗە، ئەٗە ٌٍْ خەً ئەەدیٖا 

 ئاضا بە بێدەّگی ق٘ٗتٌ دەدا. 

 ٗرد بڕٗاّە!  یتە ىەٗاّە 

ئەٗاّە زۆر ٗ زەبااااری زۆردارییاااااُ ّە ێػاااات٘ٗە، ئەٗاّە ٗەك ٍااااِ 
ٍاااِ ٕەر ااای حەز ٗ فرٍێطااانی بێااادەرەتاّییاُ ّەڕغااات٘ٗە، ٗەك 

 ئارەزٗٗیە ىە ّاخیدا ّەم٘غت٘ٗە...

دٗەٍااِ ىە ٍاااڵی دەرمااردً، دٗەٍااِ ٕەڵاای قااا یٌ، دای پااا یٌ، بااێ 
ضەری مردً،  ەپاٗ بەىێػاٗ، غار بەغار م٘غاتِ، بە ٕەزار پەالٍاار 

 ٗ پەالٍار  ەٗضاّدّەٗە  یِ  یِ.

ئەٗە ّیاایە تااۆیع ّاااّ٘اڕیتە ٍْاای ق٘ەبْْػاایِ، ڕاٗەضااتە ٍەڕۆ ئەٗاّە 
ٍڕا ٗ ئااى٘ٗدەی جااٍِ، باێ حا٘رٍەت دەخاۆّەٗە خااٍِ، گەٗجاِ گ٘

ّەفاٍِ... فێارە باڕۆ، فێارە ال اۆ، فێارە فەرٍااِّ... مەی ٗەك ٍاِ 
زٍاّػاایریِ ٗ پەرٗەردەی ٗەداّااِ، دەٍەڕۆ بااۆ ضااەرپەڕی ئەٗە ٍااٌْ 
ضاااا ّە فرٍێطااانٌ ڕغااات٘ٗە، ىەٗ تااااڵەً بااادەرێ، عاااٍ٘رێنە تااااڵیٌ 

  ێػت٘ٗە... 

 

 

 



 

 اّە ىە دّٗیا بێ خەبەرً.ْە، ٍەڕٍٗەڕۆ ٍەٍڕەڕێ
 ئەٗەضاااا ٍاااٌْ ڕێاااست دەّاااێَە ضاااەر ضاااەرً
 ٍەّاااا٘اڕە یەخطاااایر ٗ پەرٗەردەی  ەپاااا٘ٗمٌ 
 ىێقەٍٗاااااااٗ ٗ ّەدار ٗ دەضاااااا  بە  ااااااۆمٌ
 ٍْااایع ٍەیگێاااڕً ىە بەزً ٗ ڕەزٍااای ٗەداّاااا

 

 

ضاەٗادیی ٕاێَِ ىە ٗاقیعیەتاای ەیاّاا، ىە پاّتاایی ٗی داّااا، بەالی زۆر 
رفە، مەىتااا٘ٗرە، دەضااات٘ٗرە، مەضاااەٗە ٍەتەڵە، ڕازە، ڕێباااازە، عااا٘

دٗٗرئەّدازیی عەقڵی ٕێَِ، یاخیبّ٘ٗی ضنا  ٗ بۆ ّ٘ٗی فەىطەفەی 
 قەّاعەتە، بۆ مەضاّێنی ٗەك ٍِ ىەزەتە، عیبرەتە.

ئەٗە ٗایە عەقڵاای ٕااێَِ زادەی زۆر ٗ زەٗت ٗ جەبەڕٗٗتاای ّاااڕەٗایە، 
دڵْیاً ٕێَِ ىە ٗ تای خۆیػای با٘ایە، ٕەر ٕەٍااُ ٕاێَِ دەبا٘ٗ مە 

 ٕەیە.

 اقیا ٗاٗەرگەڕێ ٗا ٗەرگەڕێض

 ڕٗٗ ىە الی ٍْنە ٍەڕۆ بۆ ضەرپەڕێ

ىەّااگەری خەىە پاغااَاٗەی بەّاادەری تۆفاااُ ىێاادراٍٗا، ٗردبەرەٗە ىە 
بااُ٘ٗ ٗ باٍٗااا، بااۆ دەمەی بەرزەفااڕی ٍْاای ضەرگەغااتەی ڕٗٗت ٗ 

   ڕەجا ، ٍْی بێ دەٗڵەتی دٗٗ ٕەزار ضا ...



 
 

 ٍەڕۆ ت ٘ا ٍەڕۆ....

 ضا ٍەڕۆ ت ٘ا ٍەڕۆ

 ٍِ بێْە بۆ ٍِ جاٍی پڕبێْە بۆ 

 ىەّگەر بگرە ٗ ٍەبە ٗا بەرزەفڕ

 ٍەی حە ڵە بۆ ٍْی ٗێراّەٍا 

 بۆ ٍْی ضەرگەغتە ٗ ڕٗٗت ٗ ڕەجا 

 بۆ ٍْی بابردەڵەی گردەّػیِ

 بۆ ٍْی پڕ ىە ّاضۆر ٗ بریِ

 بۆ ٍْی ئاٗارە ٗ دٗٗر ىە ٗەتەُ

 ب٘ىب٘ٗىی بێبەظ ىە گ٘ڵسار ٗ  ەٍەُ

ی دەتناێ،  اۆُ ٗ  ەُ بە ضەیر ضەیر  ۆُ تال تال خا٘ێِ ىە دڵا
 زەرافەتی ٕۆغا دەخ٘ێْێ 

ٕێَِ زاتی ٗابا٘ٗە، ىە ّااٗ جەرگەی ٗ تیػادابا ٕەر ئەٍە دەبا٘ٗ مە 
ب٘ٗە، تراەیدیای ٕێَِ بایەىۆەییە، بەّد بەّد ىەظ ٗ ئەّداٍی ڕٗخطار 
ٗ ڕٗٗی دەٍارە ٍ٘ٗی پاڕ با٘ٗە ىە ئاازار، ىە ٕااٗار، بە  اامی خاۆی 

تااك ٗ تەّٖاا ٗ باێ پػاتی٘اُ خاۆی  ّاضی٘ە، ڕێب٘ارێنی غەٍطتاُ ٗ
دیاا٘ە، ىە خەً ضااازّدەگی، ىەزەت ىە دۆڕاُ یااا زّاادەگی، ىە دابڕاّاای 
ئاازیساُ ٕەٗێااِ، ىە تەّٖاایی ٗ ٕێَْاای خەڵال دٗێااِ، ىە زەباار ٗ زۆر 



 

ضەبر ٗ قەڵواُ، ىە ّاإەقی ٗ ٗەداُ، ىە دەردی دەربەردەی دەٗا، ىە 
ٗ خا٘اُ، ىە  مڕێ٘ە ضاەرٍا ٗ ضا٘ڵە ماراش ٗ مەٗا، ىە برضاێتی ّااُ

تارینی ٍەغ ە ُ، ىە بۆّەٕات ت٘ێػا٘ٗی ەیااُ، ىە تەّٖاایی ٗغاەی 
ج٘اُ، ىە پەالٍار باّگەٗازی ٍيَالُ بۆ ّیػتَاُ بۆ م٘ردضتاُ، م٘اُ 
ىە م٘ێِ یاراُ، ئەٗە ٌٍْ پیری مْوتی گۆغەّػیِ، ضەربۆرە خا٘ێْی 

 ضەرمۆتە ، پاغَاٗەی  ەپاٗ ٗ تا ُ: 

 داتەپی٘ی بێ پەضی٘ی بێ قەرار

 ێ مەضی دەضتػناٗی مۆڵەٗارب

 ىێ٘ بەباری دەردەداری ڕەّجەڕۆ

 غاعیری ج٘اّی پەرضتی د  بەضۆ

ىە دّٗیای بەرب ٗی زاّطتی ج٘اّیاا، ٍەرجای جا٘اّی بەالی ٕێَاْەٗە 
جیاااااٗازە، ٍەتەڵە ڕازە، فەىطااااەیەمە ىە ىێباااا٘ردُ ٗ گ٘زەغاااا  ٗ 
بەخػااایِ ٗ عیرفااااّە، بەالیەٗە ٗەك یەمە  بت ااااّە ٗ ٍەضاااجید ٗ 

ّە، مڵێطا ٗ مەّیطە ٗ ٍەی اّە، ئەٗاّە ّیػتەجێی ّاٗ عەقڵی  ەٍ ا
 ئیْطاّە.

ٕێَِ الی ضەیرە گەّجی عاغاقی ضەرٍەضا  ٍەی ب ا٘اتەٗە، ٍەگەر 
عیػق ضەرٍەضتی ّەمردٗٗە، تەٗاٗی حەزەماّی ىە ٕەىاقەی عیػاقدا 

 ّەت٘اٗەتەٗە. 

 



 
 

 ضاقیا بۆ م٘ێ دە ی، بۆ م٘ێ دە ی  

  تۆیع ىەبەر ئەٗ ٍيٖ٘ٗڕاّە ٍينە ی

 تۆیع بە ڕەّگ ٗ بۆی ئەٗاُ خ٘اردت فری٘ 

  اٗی تۆیػی ٕەڵیورێ٘اّد زێڕ ٗ زی٘

 تۆیع دەگۆڕیەٗە دەگە  گەٕٗەر ّٕ٘ەر 

 مەّگی گەٕٗەر ج٘اّینردُ بەختەٗەر 

 زێڕ بە یە بێ٘ەفایە دەٗڵەٍەّد

 ٕەر ّٕ٘ەر ّەٍرە، ّٕ٘ەرٗەر ٍەرد ٗ ڕەّد

  ڵنی دەضتە ٍاڵی دّٗیا ٗەك دەڵێِ

 ػنێْە ٗ بێ بەڵێٍِاڵڕەرض  پەیَاّ

 قەدری ج٘اّی م٘ا دەزاّێ ٍاڵڕەرض 

 ج٘اّڕەرضتە پیری خاٗەُ زەٗق ٗ ٕەض 

ئی ئای خاۆٍە ٕەر دەڕٗا ٍيادەّێ باۆ ضْگْػایِ، تاا باۆی تێناا باۆ 
مابرای یەمەٍیِ... م٘ڕە ٍەیگێڕ خ٘ات بێ  بۆ ما٘ێ دە ای  دیاارە 
زگَاااك داخااساٗٙ بە ٍينە اای، ضااەیرُ ئەٗاّە خااۆٍە عەقڵیاااُ ىە 

ە، زەڕ ٗ زۆر ٗ زێااڕ بەر اٗیاااّی گرتاا٘ٗە، ئەٗەی زەرافەت ٗ  اٗیاااّ
جاا٘اّییە ىە ّاخیاّاادا ٍااردٗٗە... ٍااٌْ ضااۆفی ٗ دەرٗێػاای دەرگەی 



 

ّٕ٘ەر، ٌٍْ ڕێ ٗ ڕێبازی ٗەداّی بەغاەر، ٍاٌْ ٍاۆً ٗ  ارای ڕێگاای 
 مەضاّی بێ ەبەر..

ٕۆغیاربە ٗ بە ٕەڵە ٍيَەّێ، ئااٗڕ بەرەٗە، ىە ٍاِ بْا٘اڕە ضاەرەٗە، 
ٍ٘ڕایە ٕەڵەیە، فری٘ە، ئەٗاّە ڕۆەێال ىە رۆەاُ ڕێباارزی مػ٘فػیاُ گ

 حەقیقەتیاُ ّەدی٘ە.

 قەدری تۆ الی ٍْە، بۆ الی ٍِ ٗەرەٗە 

 ئەٗە زەٗی ٗ ئەٗە گەز بۆً تێنە ٗ تاقیٌ مەرەٗە 

ئەٗەی ٕەتە ٍەیگێاااڕ دەرٍااااَّە، ئاٍااااّجَە، خااا٘اردُ ٗ خاااۆراك ٗ 
ی ىە خاۆڕا خ٘اَّە، ض٘تەٍەّی ٗ دٗاّاَە، ٕێػاتا ٍتَااّەً پاێ ّاامە

عاغااقی ضااەرپەڕی، ٗا ٗەرەٗە دٗایاای پێاا  دەڵااێِ ٍەیگێڕێناای بااێ 
 فەڕی:

 ّااا ٍە ااۆ جاا٘اّێ ٍە ااۆ، ٗاٗە ٍە ااۆ! 
 تاااۆ فریااا٘ی زێاااڕ ٗ زیااا٘ی ٗاُ ٍەخاااۆ!
 ئەٗ ٕەٗەضااابازاّە جێااای ٍتَااااّە ّااایِ
 ٕەر دەزاّااااِ گاااا٘ڵچْیِ ٗ بەی ڕّاااایِ
 ٗا ٗەرە دەی ٗا ٗەرە ّێسیااااال بە ىاااااێٌ
 ٌ:بَاادەبە ٍەی، بَاادەیە ٍەی تااا دەڵااێ

 "ٍطااا  ٍطاااتٌ ضااااقیا دضاااتٌ بگیااار
 



 
 

 تاااا ّااای افتاااادً زپاااا دەضاااتٌ گیااار!"
 جا مە ضەرخۆغبً٘ٗ بە دەّگێنای ّەٗی
 بۆت دەڵێٌ ئەٗ غیعرە بەرزەی ٍەٗىەٗی:
 " بػااْ٘ از ّاای  ااُ٘ حنایاا  ٍاای مْااد
 از جاااااداییٖا غااااانای  ٍااااای مْاااااد" 

 

  

ئەی خااا٘ا ٍەرگ... چ ڕۆەگاااارێنە تێااای مەٗتاااً٘ٗ،  چ ڕۆەگاااارێنی 
ّەپرضیٌ بێ پرش ىە داینباً٘ٗ، ضاەد خاۆزگە بیااُ پیا ً٘ٗ، ىێیاُ 

پرضیبا، دەی ضەرێنە ٗ ٕێْااٍٗە ٗ دٗٗ ااری دٗٗ  ااٗی ٍەیگێاڕً، 
 ی بنەً ٕاٗار باۆ ٕەر ما٘ێ دەڕۆً ڕٗٗبەڕٗٗی گاۆبەُ ٗ فەرتەّەً، 
دەڵاێٌ ٍااِ جااێگەی ٍتَاااّە ٍااٌْ جااێگەی ٍتَاااّەً ٕەر دەڕٗا دەڵااێٌ 

اّنیيە ٍەڕۆ ىە دەٗرت ىێساّی ٍەی ٗ پەیَاّەً ٕەر دەڕٗا، دەڵاێٌ جا٘
گەڕێٌ ٍەی حە ڵە بۆ ٍْی ٗێراّە ٍا ، بۆ ٍْی ضەرگەغتەی ڕٗٗت ٗ 
ڕەجا ، مە ی بۆ ئەٗ ضەربْە ٍو دەّا، بە ّازەٗە ٕەّگاٗی غو غو 

 دەّا. 

ٗەرە الٍەٗە ٍ ی پێ٘ە ّێٌ ٕێْدە ٍەض  بٌ ّەزاّاٌ تاۆ مێیا  ٗ ٍاِ 
 مێٌ 

 



 

 گ٘ێٌ دەیە ئەی دیدە ٍەضتی قی  ٗ قۆز!
 ٌْ ٗەمااا٘ٗ بيااا٘ێر بە ضاااۆزتاااا بْااااڵێ

 ّااابێ قەت ّاااڵەی جاا٘دایی بااێ ئەضااەر
 جاااا چ ّەی بیناااا چ پیااااٗی دەربەدەر 
 باااۆیە ّااااڵەً تێنەڵااای ّەی ماااردٗٗە
 غااااێ٘ەّێنٌ پێاااایە ّەی ّەینااااردٗٗە
 ىااێٌ گەڕێ بااا دەربااڕً ضااۆزی دەرُٗٗ 
 ىێٌ گەڕێ با ٕەڵا٘ەرێٌْ ئەغانی ڕُٗٗ

 

ەرتاپا المە الً ئەی غۆخ٘غاااەّگی ّاااازەّیِ دەٗای دەردی ٍْااای ضااا
بااریِ، گاا٘ێٌ دەیە ٗا دەّاااڵٌ، ّاااڵەی بێنەضاای، ٍەغاارٗٗر ٍەبە بە 

 جادٗٗی  اٗ ٍەضی، حەیێ الً ٗاب٘ٗە بۆ ٍِ فریادەڕەضی.

 ئەٗەضااا دەّاااڵٌ ٍەیگێااڕ ٍەڕۆ بە ڕێتاا٘ە 
 ّاڵەی ج٘دایی دڵْیاابە بەرد دەتا٘ێْێتەٗە

 

بێ ٍەیٌ قەیْا ٗا ّاڵەً تێنەڵی ّەی مردٗٗە، خۆً ٕەٗاڵەی تۆفاُ ٗ 
ای بااێ پەی مااردٗٗە، دیااارە ئەً غااەٗ ٕەر فاارە بااۆ ّەٕاااتَە، دەریاا

 ئەغنی خ٘ێْیِ تێنەڵی مات ٗ ضاتَە:

 



 
 

 غااااێ٘ەّی ٍااااِ غااااێ٘ەّی ئیْطاااااّیە
 بااااّگی ئاااازادی ٗ گاااڕٗٗی یەمطااااّیە
 غااێ٘ەّی ٍااِ غاایْی ماا٘ردی بااێ بەغااە
 ئەٗ گەىەی حاغااا دەمەُ ىێاای ٗ ٕەغااە
 باااا ىە زارً بێاااتە دەر بػااان٘ێ غااایعر

 غاااایعر بااااا فراٗاّتاااار باااانەً ئاضااااۆی
 پااار ە گۆغااتێنە دڵاای ٍااِ ڕٗٗی ّیاایە
 ّاڵەّااااااڵی ٍاااااِ درەّاااااگە زٗٗ ّااااایە
 دەردی دٗٗری، دەردی دٗٗری، م٘غااتَی
 دەردی ٗغاایاری ٗ ضااەب٘ٗری م٘غااتَی

 

بەڵێ غێ٘ەّی ٍِ غێ٘ەّی ٍافی ٍرۆیە، غێ٘ەّی ٍاِ ىە تااٗی ئاازار 
ٗ ئۆفە، غێ٘ەّی ٍِ باۆ ما٘ردی باێ ّااُ ٗ ئااٗە، غاێ٘ەّی ٍاِ باۆ 

راٗە. ماا٘ردً ٕاااٗار پااا ىە داًٗ، بەظ خاا٘راً، ماا٘ردی تۆفاااُ ىێااد
عەجەبە ّازاٌّ  ۆُ ٍاًٗ  ىە خۆڕا ٍِ ڕًٗٗ ّییە، ٍەزڵٍ٘ٗیەتی ٍاِ 
خااۆ ٕاای ئەٍااڕۆً ّیاایە، ٕەر دەردە ضااەراىێ ە ئااای م٘غااتَی دەردی 

 ٕ٘غیاری م٘غتَی ٗەرە بَْێ ە م٘غتَی...

 یااااادی یاااااراُ ٗ ٗ تااااٌ ڕۆە ٗ غااااەٗ 
 ٗىێی حەڕاً مردً قەرار ٗ خا٘رد ٗ خە
 خەٍڕەٗێْێناای ىێاارە ٍااِ ّااامەً بەدی
  ۆُ پەّا بۆ ٍەی ّەبەً ضاقی ئەدی 



 

 ّاااابیٌْ خااااك ٗ ٗ ت ٗ غااااری خاااۆً 
 ّااابیٌْ ّاضاایا ٗ دۆضاا  ٗ یاااری خااۆً
 ڕٗٗ ىە ٕەر الیەك دەمەً ّاااٍۆیە بااۆً
 ّاااابیٌْ جێااا ٗاُ ٗ مەّٗەالّااای خاااۆً

 

ماااتێ ئااازیساٌّ دێااْەٗە بیاارً، ئەٗدەً دەزاّااٌ  ەّاادە زەبااُ٘ٗ ٗ بااێ 
یاارً، ىەّێاا٘ مەٗڵاای خۆٍااا یەخطاایرً، ىەبەرزەئ ٗ ىە دۆزەخاای تەمب

 خۆٍا گیرً.

دێااٌ ٗ دەڕۆً ىە غااارێنا یاااُ ّیػااتەجێٌ ىە بارێنااا، ّە یاااری، ّە 
قەراری، ّە مااۆّە ٕەٗاری، ّە ئاااٗڕی ّااازدارێ ّە ەٗاّااێ، ّە باضااێ، 

 ئەٗەی دەبیٌْ ّاٍْاضێ! 

 غااەٗ دەمێػااٌ غااەّٗ ّ٘ٗی ٗ بااێ ەٗی
 بااێ ئەٗی ڕۆە دە ێاا ً دەرد ٗ داخاای

  ۆُ ّەّاڵی ئەٗ دڵە پڕ ٕەضاتی ٍاِ 
  ۆُ ىە ئەەّۆ ببْەٗە دٗٗ دەضتی ٍِ 
  اااۆُ ّەّااااڵێ ئەٗ دڵە ئەّگااااٗتەیە 
 بەرد ىە بەرد بێااااتەٗە دەّگاااای ٕەیە!
 ەاّااای ّاضاااۆری جااا٘داییٌ  ێػااات٘ٗە
 ٕەر ی خۆغٌ ٗیطت٘ٗە جێٌ ٕێػت٘ٗە

 



 
 

٘ار ٗ خەٗ الً تارە، غەًٗ زارە، ڕۆە چ ڕۆە ٕەّگاّٗااٌّ ىەال باارە، خا
الرە، ئاخر ٍِ پیػەً ٕۆزاّە، خ٘ىیاً پاڕ عػاق ٗ ەٗاّە، دەضا  بە 
ئەەّۆً، ت٘اٍەٗە ٕەرٗەم٘ٗ ٍۆً، دێٌ ٗ دەڕۆً، خْناًٗ ىەّااٗ گاۆٍی 

 خۆً. 

ٗەردی ٍەیاااْەت ٗ ٍیەاااْەتٌ ماااێ ٗە، ئەٗەی خۆغَ٘یطااات٘ە جاااێٌ 
 ٕێ ٗە..

 ٕەڵبااااااڕاًٗ ٍااااااِ ىە یاااااااری ّااااااازەّیِ
 دەرماااااراًٗ ٍاااااِ ىە خاااااامی دڵْػااااایِ

 ٗارە ٗ پەڕیااااا٘ەی دٗٗر ٗ تباااااٍ٘ٗە ئاااااا
 مەٗتااااَە ّێاااا٘ ٗردە داٗی ڕێاااای ّەجااااات 
 بەمرەغاااااۆفارە ئەٗەی ٍااااا٘خەی  ْااااایٌ
 زێااای ٍەً ٗ زیْااااُ ٗ ٗ تااای ىاااێ تەّااایٌ
 مەٗتاااَە ّێااا٘  ااااڵی دیيااای ٗەك ٍەٍاااێ
 "بااااایەزیِ" ىە ماااا٘ێیە ٕاااااٗاری مەٍااااێ!
 م٘ا "قەرەتاەدیِ"، " ەمۆ" ٗ "عەرفۆ" ىە م٘ێِ 
 ِبێااْە ٕاّاااً ٗەك پڵْگاای  ْااگ بە خاا٘ێ
 "الش"ە غااۆڕێل بااً٘ٗ غەّیَاای دٗەٍْاااُ
 ئێطاااااتا ئەّگااااااًٗ بە تیاااااری  ڵنْااااااُ
 ٗاً بە تەّیااااایی ىەّێاااا٘ خ٘ێْااااا غااااە  
 م٘اّێ عێو ٗ م٘اّێ " خااّساد" ٗ "خەزا " 

 



 

ٍٖاباد باٗاّەمەً ٕاێالّەی عػاق ٗ ئەیایِ،  ایٌ بەضاەرٕات٘ٗە ٍەڕۆ 
غیٌ ببیِ، ڕۆڵەمەت تاڵچێ ە، فرٍێطنڕێ ە، ىە تاٗا گێ  ٗ ٗێ ە، دڵ ۆ

 بەرەٗە غتێنٌ بۆ بێ ە. 

 قەرەتاەیدیٌْ ىە م٘ێیە ٕاٗار عرفۆ م٘ا  ەماۆ  
 ٕەرٗەماا٘ٗ پڵْااگ دەرپەڕُ ضااەّگەر ٗ ٍەمااۆ. 

 

م٘ا دی٘اّەمەی گەرٍیاُ، م٘ا ٍەٍی ما٘ا غاەٍێ تاا ٕاٗاریااُ مەٍاێ، 
پیر ٗ مەّو  ٗ بێ تاًٗ، ّاٍەرداُ ٕااتّ٘ٗەتە ڕاًٗ ٗەردی ٍەیاْەتە، 

 یرەت ٗ خێڵٌ دەینێڵٌ، م٘اُ ىە م٘ێِ عەغ

 زۆر ىە ٍێ ە ّارەّاری ٍِ ّەبیط 

 ٕەر ٗەم٘ٗ "غەٍسیِ"، "غەً"یيەی

 خۆظ دەٗیط 

 ٗەك ضیاٍەّدی ىە  ۆ  ٗ بەّدەّێ

 جەرگی ىەتنردًٗٗ پەىی دارەبەّێ

 غەتڵی ج٘اّاًٗ ٍْی ضاردە بریِ

 م٘ا "خە "ً تا بۆً بجێرێ گەرٍەغیِ 

ّەٍاردًٗٗ ىە پیری یەخەی پێ گرتً٘ٗ، ڕاضتە زیْادًٗٗ، ٕەر ئەٗەیە 
ٕات ٗ بۆردا، ىە ّااٗ ئاێَەی ما٘رددا، ڕٗٗداٗەمااُ بەڵاگە ٗ دەىایيە، 



 
 

بْاا٘اڕە مارەضاااتی غااەٍسیِ ٗ غااەٍیيە  خااۆ ضاایاٍەّدً ىەبیرە اای 
 بەضەرٕات، مەٗتە ّاٗ داٗی ٕات ٗ ّەٕات..

مێ عٍ٘ری بەفیڕۆً بۆ دەب ێری، م٘اّی غەً، خەجۆ تا غاێ٘ەٌّ باۆ 
 بگرێ 

اٗە، ٍاو باۆ ٕەر ما٘ێ دەّاێٌ مەپانە ٗ ئەی خ٘ا ٕاٗارً ىە زارا خْن
 تەڵە ٗ داٗە:

 ٍاّگی ماّّ٘ٗێ بە  ي٘اُ دەرمراً

 ٗەك برایٌ ىەٗ ٗ تە ڕاّٗراً

 م٘ا پەری اُ بەّد ٗ باًٗ بۆ بڵێ

 بۆ ّەض٘ٗتێٌ ّەبَە پۆڵ٘ٗی ضەر مڵێ 

 ئەٗ ىە زۆزاُ ٍِ ىە ئاراّێ دەەیٌ

 مێ دەڵێ ئەٍْیع ٗەىی دی٘اّە ّیٌ 

ە قیِ، ٕۆبە بە ٕۆبە گەڕاُ، پػنْیِ، م٘ا یاضاٗڵی  اٗضاغی دڵڕڕ ى
ىە ماا٘ێیە ٕێَْاای گڕٕەڵگیرضااێِ  بە ٕەڵبەضااتی ٕاّااداُ ٗ خەڵاال 

 دٗێِ 

 خۆً پێ ڕاّەگیرا ىە ٗ ت دەرمراً

 ٗەك الّەٗازێ ڕاّٗراً 



 

، ئەٗی الی خەڵال ئاازیسە دەٍ٘ت خ٘دایا ئەٍە ضەرەتای ئااٗارەگیَە
الً، ٍاّادًٗٗ،  ىە  ىێرە خۆ ٍِ ّیَە، ڕٗٗ ىە ٕەر م٘ێ دەمەً ّاٍۆیە

قەتڵگای ّاٍۆییا بْەٗبارگەً ىێ طت٘ٗە، ضەدبۆّەٕات پێنەٗە گػا ، 
 مەٍەری ٍەرگەی بەضت٘ٗە:

 ماااااا٘ردەٗاری ئەی ٗ تە جاااااا٘اّەمەً
 ڕۆڵەمەً خێاااااااساّەمەً بااااااااٗاّەمەً
 ئەی ئەٗاّەی قەت ىەبیاااارً ّااااا ْەٗە 
 ئێطااتا بااٌ بیااِْ ئەرێ دەٍْاضااْەٗە 
 ڕۆەگااار ٕاااڕیٍ٘ی ٗەك ئەضااڕّ٘ٗی ٗرد

 س ٗ ت٘اّااای ىااێ بڕیااً٘ دەردە ماا٘ردٕێاا
 بٍ٘ٗە گەپچاڕە ٗ دەما گااڵتەی بە ٍاِ
 ئەٗ ڕٍ٘ٗزّەی زەّدەقی  ٘ٗب٘ٗ ىە ٍاِ

 

ڕاضتە ٍاِ زیْادًٗٗ ٗ بەٗ ٕەٍا٘ٗ عیييەتااّەٗە ّەٍاردًٗٗ، زەٍااّێنە 
ٗاگیاااری دەردەمااا٘ردً، ٗەك بەردی ضاااەر ّ٘ٗضاااراُٗ، ّەخػاااِ ىە 

ە، گرّااگ ّیاایە ٍێػاانَدا، ئااازیساٌّ ٍەحاااڵە ٕەرگیااس ىەبیاارً بچااْەٗ
بَْاضْەٗە یاُ ّەٍْاضْەٗە، ڕۆەێل دادێ  دەٗڵەتی غا تاٍی زٗڵٌ ٗ 
زۆر بچێاا ُ، ٗەك ٍااِ ضاااڵەٕا ئارەزٗٗەماّیاااُ ىە ٕیچااا بْێاا ُ... 
عٍ٘رێنە دەەیٌ، ئەغنەٗت بە ئەغنەٗت تاظ بە تاظ. دەردە ما٘رد 



 
 

ٕاڕیٍ٘ی ٗەك گەّدٍی ّاٗ دٗٗ بەردەئاظ ئاخر یاراُ ئەٗاّە ٕەٗێْای 
 تیَِ، تار ٗ پ٘ٗد ٗ ٗج٘ٗد ٗ فنر ٗ ٕەضتیَِ.بەرٕەڵط

 ی بنەً ئەٗاّە ّیػتەجێی م٘ێطتاِّ ٗ ٍْیع گەرٍیاُ، غەٗ ٗ ڕۆە 
ىەبەر ااٍِٗ ئەٗاّە، ئەٗە ّیاایە بااً٘ٗ بە ٗەىاای دێاا٘اّە، دەك دٗایاااُ 
بااڕێ ئەٗ ڕٍ٘ٗزّاااّە، بەر گ٘ىياااەی م٘دەتااامەُٗ داّەداّە، دڵْیااابِ 

 دەبْە ڕض٘ای زەٍاّە....
 ئەی ڕەفیقاااااااّی ٗ ت! ئەی عەزیااااااساُ

 ئەی برای ٕاٗضاەّگەری جەرگەی خەباات
 گەر دەّاااااڵێٌْ ئەٍااااِ پەماااانەٗتە ّاااایٌ 
 تێدەمۆغاااٌ باااۆ ٗەضاااه تاااام٘ٗ دەەیاااٌ
 مۆغػااای ٍاااِ زۆر بەجێاااایە ٗ زۆر ڕەٗا
  اااااّ٘نە قااااااّّ٘ٗی تەبااااایعەت ٗایە، ٗا

 خاا٘یع اصاا "ٕرمطاای ماا٘ دٗر ٍاّااد از 
 خااا٘یع" وصااا بااااز ج٘یاااد رٗزگاااار  
 

ە ٕێسی پێٌ، ىە ڕێگاای خەباتاا دێاٌ ٗ دێاٌ ٗ ٍِ ٕێٌَْ تا ٍاٗەً ٍاٗ
دێٌ ٗ دێٌ،  بێ باامٌ ىەٗەی  ای دێاتە ڕێاٌ، بااّگەٗازً  بااّگەٗازی 

 عیرفاّییە، ضەداُ ضاڵە تێدەمۆغٌ ٕی ئەٍڕۆ ّییە.

 



 

 ئەی ٗ تە ج٘اّەمەً باٗاّەمەً ٗا دێَەٗە
 ڕێچنەً گرت٘ٗە ئەٗەضا ٕااتً٘ٗ بە ڕێاَەٗە
 ڕێاااگە دەباااڕً مااا٘اّێ ٕەّگااااًٗ غااايە

 ە بااێ ٕێااسً، دەمەً ئەٍَااا ٍاايەڕاضاات
 ٕەر دەپێً٘ مێ٘ ٗ غائ ٗ  ۆ  ٗ دەغ  
 دێٌ بەرەٗ م٘ێطتاُ بەرەٗ باخی بەٕەغ 
 دێاٌ بەرەٗ زیا  ٗ  ەٗ ٗ ماّیااٗی خاۆً
  ااۆُ ىەٗاّە ٗەردەگێااڕً  اااٗی خااۆً 
 دێااااٌ بەرەٗ ئەٗ دار ٗ بەرد ٗ بەّاااادەّە 
 دێااٌ بەرەٗ ئەٗ بااائ ٗ ٍێاارگ ٗ  اایَەّە

 ٗ مەّد ٗ ىەّاددێٌ بەرەٗ زٗرك ٗ تەالُ 
 دێااٌ بەرەٗ باا ٗێِ ٗ زەّاا٘ێر ٗ زەٍەّااد
 دێاااٌ بەرەٗ پاّااااٗك ٗ ٕەٗراز ٗ ّػاااێ٘
 دێٌ بەرەٗ ئەغنەٗت ٗ زەّدۆ  ٗ پەضێ٘
 دێٌ بەرەٗ بەفر ٗ  يا٘ٗرە ٗ بەضاتەڵەك
 دێٌ بەرەٗ غێ ا  ٗ ڕێچنە ٗ ڕەغبەڵەك
 دێٌ بەرەٗ ىێاڕ ٗ  اڕ ٗ بەضاتێِ ٗ  اۆً
 دێٌ بەرەٗ ٕەڵدێر ٗ گێا  ٗ بەّاد ٗ گاۆً

 



 
 

خەڵنیْە! ٗا ٕێَِ مەٗت٘ٗەتە ڕێ ٗا ٕات بەرەٗ بااٗاُ ٕاێَِ ٕاێَِ، 
ٍيااادەّێ ٗرد دەبێاااتەٗە ىە دار، ىە بەرد، ىە دیاااَەُ ىە  ااایَەُ، ىە 
زەٗی ىە بەّاادەُ، ىە ئاضااَاُ... ئەٗەضااا دەپێاا٘ی مێاا٘ ٗ غااائ ٗ 
دەربەّد ٗ دەغ ، ىە ٕیچ ّاگ٘زەرێ بط  بطا ، ٗ تەمەی دەپێا٘ێ 

ێتەٗە، ئەٗی دەیبْێ ىێی ٗرد دەبێاتەٗە، بەرەٗ غارەمەی ٗ تەمەی د
ىە زی  ىە  ەٗ، ىە ماّیاٗ ٗ ىٌ ٗ ىەٗ، ئەٗ تاضۆی بیْیْی دار ٗ بەرد 
ٗ بەّاادەّە، ئەٗ عاغااقی بااائ ٗ ٍێاارگ ٗ  اایَەّە، غااەیدای زٗزك ٗ 
مەّد ٗ ىەّد ٗ تەالّە، ڕێب٘اری ەٗاّە بۆالی زەّ٘ێر ٗ زەٍەّد ٗ با ٗێِ 

٘، بەرەٗ پاّاااٗك ٗ ٕەٗراز ٗ ڕادەٗەضااتێ دەّاا٘اڕێتە ئەً دیاا٘ ٗ دیاا
ّػێ٘، ٗرد دەبێتەٗە ىە دار ٗ درەخ  ٗ بەرد ٗ مێ٘، ىە ئەغنەٗت ٗ 

 زەّدٗ  ٗ پەضێ٘.

بەڕێاا٘ەیە غااەیدامەی ٍ٘مریاااُ، بااێ فناار ّیاایە، ئاااٗڕی ٕەّگاّٗاااُ، 
ئەٗەضااا ٗرددەبیااتەٗە ىە بەفاار ٗ  ياا٘ٗرە ٗ بەضااتەڵەك، ىە قریاا٘ەی 

دٗایی ّایەت، ٕێَِ ئااٗری  ّازداراّی ڕەغبەڵەك... ٕێَِ داضتاّێنە،
ٕەڵۆ ئاضایە، ىە ىێڕ ٗ  ڕ ٗ بەضتێِ ٗ  ۆً... ىە ٕەڵدێر ٗ ٕەىٖەىە 

 ٗ گێ  ٗ  ۆً.

 

 

 



 

 دێاااٌ بەرەٗ ٕاااۆبە ٗ ٕەٗاری باااا ضاااەفا 
 دێاااااااٌ بەرەٗ الدێ، مااااااااّگەی ٗەفاااااااا 
 دێاااااٌ ببیاااااٌْ ّیػاااااتَاُ ٗ زێااااادەمەً
 دێاااٌ ببیاااٌْ خاااسً ٗ مااااك ٗ دێااادەمەً
 دێااٌ دەگاارً بااازی بێااری غااۆئ ٗ غااەّگ 

 ٗ دەگرً دەضتی دۆی ج٘اُ ٗ  ەىەّگ دێٌ
 دێاااٌ گاااراٗی خاااۆً ىە بااااٗەظ ٗەرگااارً
 دێااااٌ ّەٕااااێڵٌ بەرٕەڵطاااا  ٗ بەرگاااارً

 

خەڵنیْە! بڕۆُ بە پیریەٗە، ٕێَْای ضای ٗ پێاْج ضاا  دەربەدەر ٗا 
بەرەٗ ٗ ت بۆ ضابالب، ڕێگەی گرت٘ٗەتە بەر، با تاقینااتەٗە ٕاۆبە ٗ 

ۆەاّاای پااڕ جەفااا، ٕەٗاری بااا ضااەفا، بااا ٕەڵڕێاا ێ دەرد ٗ زٗخاااٗی ڕ
ىێگەڕێِ عٍ٘رێنە دٗٗرە ىە زێدەمەی، با غادبێتەٗە بە دیَەّای ٗ ت 

 ٗ دێدەمەی.

بە عیػااقەٗە ٕااات٘ٗەتەٗە تااا بگاارێ بااازٗٗی بێااری غااۆئ ٗ غااەّگ، 
ىێیگەڕێِ ئەٗی دەیەٗێ  باا بیناات، باا بگارێ دەضای دۆی جا٘اُ ٗ 
  ەىەّگ، ٕێَِ عٍ٘رێنە ىە ەیااُ ٍەحاڕٍٗٗە، ٗا دەڵاێ ىاێَگەڕێِ ىە
زیْداّی غ٘ربەت بەڕێ٘ەٍە، عاٍ٘رێنە خااٗەّی باٗەغای ضااردً، ٕەر 

 ٕەٍ٘ٗی بێ ٗە ً بۆ ئەٗ پەیاٍاّەی ٗا ٕەّاردً.



 
 

 دێٌ ٗ ٕەڵدەٍ ً غْەی م٘ێطتاّی م٘رد
 دێٌ ٗ دە َە غاەٗڕّی بێطاتاّی ما٘رد
 دێااٌ ٗ دەغاانێٌْ ىێاا٘ی جاااٍی غااەڕام
 ٍااا ی غاایریِ ّااایەڵێ تاااٍی غااەڕام
 یدێااااٌ ٗ ّاترضااااٌ ىە پەرەیْاااای بەز

 ٕەر پەری ضااەرمەٗت ٗ دێاا٘ەزٍە بەزی
 تااا بَێْااێ ّاا٘ٗری  اااٗ ٗ ٕێااسی پااێٌ 
 دێاااٌ ٗ دێاااٌ ٗ دێاااٌ ٗ دێاااٌ ٗ دێاااٌ
 دێااٌ ٕەتااا ٕەٍبااێ بڕضاا  ٗ بیرٕٗااۆظ
 گەر گالغاااٌ مااا٘ردەٗاری ئێ٘ەخاااۆظ

 

جاڕ بدەُ ىەّێ٘ غارا، ىە دیاارا، ٗا ٕاێَِ ٕااتەٗە، ئااٗی ئاۆخەی ىە 
ٗ خەڵاانە، ىە بەرد ىە ٗ تاادا دەخاا٘اتەٗە، تەّٖااایی ّاااٗەتە الٗە، ىەّااا

دار، ىە زیااا ، ىە  ێااا٘، ٗرددەبێاااتەٗە بەالیەٗە ضاااەیرە، بە مەڵااانە 
ئاااٗەزی ىێاا٘اُ ىێاا٘ە ىێاای دەڕەێ ئەٗەضااا غااْەی بااای م٘ێطااتاُ 

 ٕەڵدەٍ ێ، گەیػت٘ٗەتەٗە ٕەٗارگە ٗ ئاەەی ىێ دەرمراٗی...

ٍِ ٗەك خ٘ضرەٗجا  ئاٗاتەخ٘ازبً٘ٗ ىە ّسینەٗە ٕێَِ ببیٌْ، ەیااُ 
ی ضیاضاااەت ٗ ٕەڵااانەٗت ٗ دامەٗتااای زیْااادەگی ئەٗ ٗ ڕٗٗداٗەمااااّ

ئاٗاتەی مردە ٍەحا  ٗ ئەٗەضا یەمێنە ىە ئاٗاتەماٌّ ٗا ىەگە  خۆٍاا 
دەیبەٍە ّاٗ گۆڕەٗە. دەی زۆر مەش ٗەك ٍاِ ٕەُ ئاٗاتەماّیااُ باۆ 



 

ٍەحاڵە، بەّدە بیط  ضا  ىە دەرەٗەی ٗ ت بً٘ٗ، ماتێل گەڕاٍەٗە 
 ٗە ّاضیٍ٘ە.ٕێَِ گەڕایەٗە ٗ تی خۆی، ىە دٗٗرە

ّاڵەی ج٘دایی بە غامارێنی ئەدەبی ّەتەٗایەتی ٍەزُ دەزاّاٌ، ٗەك: 
فناار ٗ زەرافەتاای غاایعر، ٗەك دەرد ٗ ەاّاای تەّٖااایی ٗ دەربەدەری، 
بەّاادە بڕیااارً داٗە ىە ضااا ّی دەربەدەری ٗ غاا٘ربەت ٗ تەّٖاااییی 
ٕێَْدا ىە ٕەر ٍاڵێندا، ح٘جرەیەمدا، ەیابێا  ىە بەغادا ٗ غاارەماّی 

تاُ پیادا ّ٘ٗەٗەی بۆ بانەً، ئەٗ دەً ٗەك متاٗێال بای ەٍە م٘ردض
 بەر اٗ. 

ٍِ ّازاٌّ ئەٗە مەً ى٘ٗتوییەمی بەر ااٗە دەرٕەق بە ٕاێَِ دەمارێ. 
خ٘ێْەری م٘رد، ئەماادیَەیتی ما٘رد ئەمادیَیاا، ئەً غااعیرە بەرز ٗ 
ب٘ڵْاادەی ماا٘ردەی باااظ ىە یەك ّەداٗەتەٗە، ىە باا٘اری خەباتااا، ىە 

ەاُ ٗ ٍەحەڕٍٗٗیەتادا ىە زٍااُ ٗ زٍاّەٗاّیادا، ٕەر  دەرّْٗٗاضیدا، ىە
یەمە ىەٗاّە غااایاّی ّ٘ٗضاایْی  ەّااداُ ّاااٍەی دمتااۆرایە، مە اای 

 .مەٍترخەٍییەمە حەی عەالضە تە

 


