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 :ثە پێطىەضە

ضەریعەتی و وچی زۆر  ۆژیٓڕسۆضەویستُ و گىڵی صڵُ  ىەزای زۆرسىض
 .تبلبٔەوەَ  ٔەِبَ سىسرەوی، ٔەِبِی ثبغی ژیُٕسۆضەویستُ  و 
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 ن یه وته
و ئبوازە گىتەی ئبسبیطی  پڕٌەرە ثەصڵی ِٓ ضێىازی ِىوریبْ هێٕض ٔبسه و

زِبْ و گىتبر و  تییەسۀبیەڕاوێطە چىٔىە ڕ و سەرٔج صڵکەشثڵێی هەر   پێ
هەست و ٔەست ٔبسه و  پڕ یعرێجب چ جبی ض  ئبیضوِی تێضا ثەصی صەورێ

وڵی لىو صەرثڕیٕی  ٌێى ٌە سۆز ِبٔبیەی ٌێىاْ ضێعر وسۆ ئەگەر ئەَ  .ٌەثبر
 ەثسوێٕەرچێژە هەست و ٌەوەش زیبتر ثەَ تبَ  صەروؤی ژٔە وىرصێىیص ثێ

 .پڕٔەهبِەتی وىرصاْ ثێتوە ژٔە وىرصێىی ئبوارەی پێطّەرگە سەص   صەثێ

ئەصەثی ٔەتەوەوەی تبیجەتّۀضیص  فۆٌىٍۆرەوە هبوثەش ٌە ٌە ژٔە وىرص
 ییصوىرص ضێعری ٌەو الوأضٔەوە و سەرصوٌىە هەستیبرْ،  ٌەثەیت و ثبٌۆرە

 . فریطتەیە ضێعروۆیەش فریطتە  ٔی صیبرْ ٌەاڵصەڕسبّٔی ئە رەوچۀض ِەستى

ۆژهەاڵتی یب ِىوریبٔی وە ٌەگەڵ ژاْ و ئبزاری ڕسبْ سبّٔێىی وىرصی یال  سىهه
وەش  ە صوورەواڵتی ٌەوسەثبتی سەستیطی ورصو ییٔەتەوەوەیضا ژیبوە ثەضضار

و وبرهەڵجڕاو و صاثڕاو ٌەگەڵ دەزی سٕىبوی هەِىو ژٔە وىرصێه وە ئبوێتە 
و سەِی سۆی و   صەڵێ ضێعرو   ِەوەی صێڵىوِەز ثە صەرصی ٔەتەوە  صەثێ

 .  گەٌەوەی صەچڕێ

 ضێز ضەرەف سەاڵح
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 ثەرهەِە ئەَ صەرثبرەی

 
و فراژۆثىؤی هۆش و گۆش  ورأەوە ئبصەِیساص هەر ٌە سەرەتبی پەیضا ثىوْ و

ثىؤی ضێىازی  ثەرییەوە ثۆ هۆگر و ثىؤی  ثە صەورو صەروىرصْ و پەیىەست
اهبتٕی سىوڕی ثەرصەواِیی ژیبْ و ٔبچبریی صاثیٕىرصٔی ڕگىٔجبٔضْ و  سۆ

ووصاو و ڕجۆری پێضاویستییەوبٔی گىزەراْ و سۆثەڕێىەثرصْ و سۆپبراستٕی ٌە 
 ٔبوچىوْ، ٌە فەوتبْ و ،ەوبٔی سىراْیەوبْ و ِەترسییضتیووبرەسبتە سرو

ۆژگبری هبوچەرسی ئەِڕۆِبْ صەثیٕیٓ ڕثە صرێژایی هەزاراْ سبڵ تب سەرصەِی 
ەگەزی ٔێریٕە و تبی ٌۀگەری هەرە ڕثبڵەوەی تری  ەگەزی ِێیٕە،ڕ"ژْ" 

ۆڵی ّٔىؤەیی و ثباڵی ثەر چبوی ٌە سەر جەَ چبالوی ثىارە جیب ڕوبریگەری و 
ثیٕە و  ەوتی ژیبٔی وۆِەاڵیەتی یەنڕصوای یەوەوبٔی  جیبی لۆٔبغە یەن ٌە
 !ثیٕێثەر صەواَ ثیٕیىە و صە

وە ٌەتەوەی تری ٔێىوی )ٔبووی( ورۆوی جەستەی وۆِەڵگبی ِرۆڤبیەتیی  ژْ...
اثرصوو و ِەضغەڵ و چراوگی ڕو ترووسىبیی ضەوگبری چبسە صژوارەوبٔی 

ٌە چەِی  و ئبیٕضەیە، وە ٌە صەراوی وبٔسای زیٕضەگی ثبسەفبی، ئێستە
و ٔبسی وبٔگبی وەفبی ئیطك و ئەویٓ و سىوصی سبوییبٔە  سىڕەِی ِێهر و

ٔیبْ هەوێٕی پێىهبتەی سۆی  و ٔەرَو  وهەری ویژصاْ و ئبوبرگەثٍىوریٓ و 
ٌە  ئیٕجب صەضجیٕیٓ هەر گرتۆتەوە، ٌە هیچ ثىؤەوەرێىی تر ٔبچێ،

 ''پیبوسبالری'' ۆژگبرأی ِێژی ٌە ِێژیٕەوە، ٌە ئبوبِی ثیرۆوەی سەرهەڵضأیڕ
پێ، یەوسبٔی ٔێىاْ  فبوتەرە هەِەجۆرەوبٔی تەِبدی جیٕگۀەیی گىرگی صوو و

وە ٌە هیچ ضىێٕێ  ژْ و پیبوی ورص ثە صوو هێڵی هبوتەریجی صوو ریبْ،
 وێىتری ٔەگەْ، ثۆیە هەر ٌە وێطڕا، ژْ، وە هەستی ثە ٔبثەراثەریی و ٔب
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ورص . و.. یەوسبٔی ٌە ئبست ِبفە وۆِەاڵیەتی و فەرهۀگی و وٍتىوری و...
ورصْ و  اوێسڕسستٓ و پە ت گىێٔبیبسبیی و پط پێطێٍىبرییە ثەراِجەر پیبو و

ئب ئەوأە ثىوْ ثە ئبوبِی  وبرصأەوەوبٔیبْ، ستەِی ثەرصەواَ و
 ێىشستٓ و هەوڵ و وۆضصڕ ثەرۀگبرثىؤەوە و سەرهەڵضأی ثیرۆوەی سۆ

اڕەوی سەثبت و ِبفی ڕثۆ  ورصْ ثۆ ٔىأضٔی ئەو چبالوییبٔەی صەثٕە ئبراستە
ورصٔەوەی یبسبیی  ٌە سەرسۆ وەصۀگهبتٓ و هەِىو ئەو چەِىبٔەی جۆری

 !صەئبفرێٕٓ

ۆژگبری ئەِڕۆِبْ ثەصوای ڕئەو ِىعجیسە سەاڵتە یەزصأییەی تب  ژْ...
ٔبسٕبِەی سۆیضا صەگەڕێ و ٌە ِەڕ هێٕبٔەصی و وەصەستهێٕبٔی ِبفی یەوسبٔی 

 .ٌە وۆِەڵگبی عیٍّبٔیضا سەثبتی ثەرصەواِە

ىوری وىرصصا سۀگ و پێگەی ژْ ٌە پێچىەی پەیژەی وۆِەاڵیەتی و وٍت ژْ ..
ثەهبی تبیجەتی سۆی هەثىوە و هەیە و ٌە ِیبٔی ثەضضاریىرصْ و هبوئبهۀگی 
چبالویەوبٔی ٌە ثىارەوبٔی وۆِەاڵیەتی، ئبثىوری، سیبسی، فەرهۀگی و 

ەَ و لۆٔبغەوبٔی وٍتىورییەوە ثە گىێرەی زەِیٕەی ٌە ثبر و ثىارپێضأی سەرص
ری رۀج و چبالوییە جۆراوجۆرەوبٔی ٔىۆڵی ٌە ثە ، هەرگیسژیبٔی ئبصەِیساص

ٔبورێ، تب صەگبتە ئەوەی ٌە لۆٔبغەوبٔی سەثبتی گەي ثۆ رزگبری و  تێىۆضبْ 
ٌە پێٕبو وەصیهێٕبٔی ِبفە رەواوبٔی و گەیطتٓ ثە ئبِبٔجی چبرۀىوسسبز، ژْ 
ٌەگەڵ پیبو وەوى یەن پیطۀگ و سەرلبفڵەی رەوتی ئەوسەثبتە صرێژسبیۀە 

ویەوەوە الپەڕە تۆِبروراوەوبٔی ِێژوو گەواهی ئەَ ثىوە و ٌە هەِىو رو
صیبرصەیەوی وۆِەاڵیەتی هەر  استیە صەسەٌّێٕٓ، ثە ٌەثەرچبؤەگرتٕی هەرڕ

، وە هەِیطە تێپەڕیجێ لۆٔبغێىی صەسەاڵتێىی پیبوسبالری پێضا سەرصەَ و
چەوسبٔەوەی چیٕبیەتی ژْ  ،وەی  چەوسبٔضٔەوەی تێضا زاثێتەوەیەوەَ ثیرۆ

 !زگبری ٔەثىوەڕژێر وۆٔتڕۆڵی پیبوأضا ٌە پبضىۆیەتی  هەِیطەش ٌەثىوە و 

اثرصووی ِێژووی ٔەتەوەی وىرص ثضەیٕەوە صەثیٕیٓ ڕئبوڕصأەوەیێىی سێرا ثۆ 
ۆڵی ضۆڕەژْ و ضێرەژٔبٔی وىرص ٌە زۆرثەی ڕۆژگبرأی وەؤبراوە ڕ،هەر ٌە 
ْ ستبسىازییە یەن ٌە صوای یەوەوبٔی پبرچەوبٔی وىرص زگبریڕضۆڕضە 
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وە وەن صروضُ و تبجی سەروەری صۀێى  ،ئەوۀضە صیبر و ثەرچبو ثىوە
ثە ٔەِری ِبوەتەوە و  ِێژووی ٔەتەوەیی وىرصصا هەِیطە صیبر و صرەوضبوە و

وبروأی سەثبتیطّبْ تبئەِڕۆ ٌە ثىارەوبٔی وۆِەالیەتیضا  صەِێٕیتەوە.
 ی ژٔبٔی وىرصرۆڵی گریٕگ ،وێٕە و وبریگەریبْۆڵی وەَڕّٔىؤەی   ثەرصەواِە و

ثە هەي و  ،وىرصستبٔیبْ ثەسەرصا صاثەش وراوەٌە هەریەن ٌەو واڵتبٔەی 
ۆڵی گریٕگ و وبریگەری ژْ ضبْ ڕ، ەوتی سەثبتیبْڕێڕەوی ڕو   ِەرجی لۆٔبغ

ثیر و ثبوەڕ  ێس و یەنڕ سەرجەَ ثىارەوبٔی وۆِەاڵیەتی یەنثە ضبٔی پیبو ٌە 
ەی صرێژسبیەْ و ثەرصەواِی، سىازأ سەثبتی ثێىچبٔی ئبزاصی ،هبوچبرۀىوش

سبٔەوەی ورص ثە صرووضُ و ضۆڕضی سىێٕبوی  و ٔەثڕاوەی ثێ پ تب
تىێژەوبٔی ٌە  وەن ئەروی ٔەتەوەیی سەرجەَ چیٓ و ،ضىٔبسێه

یەوێ ٌە فبوتەرە هەرە  ئەوسەثبتە صرێژسبیۀە!! ثەضضاریىرصٔی ئب،
ۆڵی ڕ ،گڕصاری ئەو ضۆڕضە ِەضشەڵی و سەێثٕچیٕەییەوبٔی ثەرصەواِجىؤی ثڵ

ثىؤەوە و  ٌە سۀگەرەوبٔی سەثبتضا ٌە ضباڵو و ثەرۀگبر وە وبرای ژٔە،
ثۆتە سىِجىي و چراوگی ئبسۆی  ،وەتەوە وسۆثەستىرصٔضا وەن ئباڵ ضەوب

 .صوێٕێ و ئیّڕۆ و ئبیٕضەِبْ

ثێجگە ٌەو ئەروە پیرۆزە  سبتىو سىهەیال لبصری یەوێىە ٌەو ضێرەژٔبٔەی وىرص
ٔەتەوەییەی وەن پێطّەرگەیەن گیبٔفیضای سبن و ٌەپێٕبوی ئبزاصیضا ژیبْ و 

وبروأی  چبرۀىوسی ثە وىرص ثەسطیىە،هەِبٔىبت ٌەگەڵ رەوتی سەثبت و
چەوێىی تری وبریگەری ثیروسبِەی ٌەَ ِەیضاْ و گۆڕەپبٔەصا تێىۆضەرأضا 

 ٌىوتىە ضبسی ثبوەڕ چریىەی صێ،ٌە تۆلەڵەی  ضەهێٕە و سستۆتە وبر و...
 و عەوصاڵە، ثبزی ضىوْ هەڵگری، ضێرەژٔە و ٌە الٔی وەصەروەوتىوە و گەڕیضە

ضەاڵڵە! جبرجبریص هۆٔراوە ثۆ هێالٔە  لبتیً وسۀجەری جگەری ٌە سىێٕضا
ەزی ڕثەسۆزەوە وە هەڵضێٕێ،  ،ەی ثە وىڵ صەگری و گەرووی ثەستەیوێرأەو

هەراوی ٔبسی،  و تەزووی صۀىێٕێ، پڕٌە تبسەو سرۆضی  ٔبڵە ٔێى صە ژأی
 ثەسروە و ضەِبڵ صەسپێرێ، صاسی، گڕی صەروؤی، ضۆڕضی ثىڕوبٔی پڕ

یبڵ ثیجەْ ثۆ ئەو  و ثەضٕەی وبزیىە و وسەثبی سۆرەتبوی ئێىارەوە، یبڵە
ثیضەْ ثە گىێی  هەرچی هەیە، ضبر و ثٕبرەوە، فەریبصی دەسرەت و ئبهی،
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وە  ،ێگبی سەثبتیڕثیضەْ ثەگىێی یبرأی  ضتە،و صە صار و ثەرصی ئەو ثٕبر
 ..ٌەو ثەهەضتە وسۆی تبڵ ثى ۆژگبریبْ وەنڕ

وەْ صەگەڵ  سەوْ و ِرازی تێىەڵ ،و ئبوات ێجىارأێ، سۆزگەڕثیضەْ ثە گىێی 
 !!صۀێى الون و سەرگىزەضتە ،راْدەی

وی تبسە و تەزووی ِچىوڕوبوی ثۆ صایه و سبن و اڵسێ سبتى سىهەیال
ۀگ و صیّۀە هبڕِۆٔییەوبٔی ورصۆتە وبٔسایەن ڕ و ۀگبڕٌە تبثٍۆ  ٔیطتّبٔی

ٌە ِێهر و ثەسطٕضەیی، ئۆلیبٔىوسێه ٌە سۆز و ثەزەیی، ئبسّبٔێه ٌە ِبٔگ 
و تریفە، ئەستێر و ورضە، صارستبٔێه ٌە جریىەی ضەفەلی ئبیٕضە و 
ثبغستبٔێىیص ٌە گىڵساری غىٔچەی ئۆسشەی ثێضارأی عەوصاڵ و گەڕیضەی 

 .ەصی سەثبت و سەرفرازی تێضا صێتە پطىىتٓرِسه ئیطمی

ئەگەر سرٔجێىی گطتگر ٌە سەر جەَ  ئەَ صەلە هىٔەرییبٔە  ثضەیٓ  صەثیٕیٓ    
اصەیەی هێٕضەی گریٕگی ڕسىهەیال سبٔی ضبعیر ٌە الیەْ وێص و سەرواوە ثەو 

 ،بی ِەراَ و ِەثەستی پێىبْ ٔەصاوەو وات ثە وێطی ِۆسیمبی ٔبوەرۆوی وضە
ێجبزەوبٔی وە تىسّی ڕو  ەگەزڕو  ورصٔی سەروا ٔضەی گریٕگی ثە پەیڕەویئەوە

أىبرییبٔەی ڕئەو گۆ وثەڵىى ەگەزەوبٔی صۀبسرێتەوە،ڕیەوێه ٌە  ئەو صەلە ثە
ووپێىی ثىاری ڕستەوبٔضا وىورت یب صرێژ هبتىوْ  ِەثەست پبٔتبیی ڕثە سەر  

ۆوی پتر ٌە ثەر روەصەرثڕیٕی ثۆ فراوأتر ثێ و وە ضبعیر ِەثەستی ِبٔبی ٔب
ەچبوی چەِىەوبٔی وێص و سەروا ٔبوب، صەلەوبٔیطی  ڕئەوۀضە  ،چبو ثێ

سەسڵەت و تبیجەتّۀضیی ضێعری سۆی ٌە  وثەڵىى ٔبچٕە صۆسی پەسطبٔەوە،
 وسسبری هىٔەریبٔەی سۆیبْ و وبریگەرییەتیبْ ٌەڕ صەست ٔبصات و سیّب و

 !سەر هەست و ٔبسی سىێٕەرأی هەر ثە جێضێڵی

یەوبٔی وە یڕۀگ و هبڕِۆٔ و ۀگبڕسەرجەَ صیّۀی تبثٍۆ  ،ثەر ٌە وۆتبیی   
و ئەزِىؤی  تی و ثەهرەەسەرصەَ و لۆٔبغی جیبجیبصا ٌە ژێر وبریگەری ٌە

ٔبسی ضبعیرصا وێطراوْ و هەر یەوەی گىزارضت ٌەو چەِىبٔەی وۆِەاڵیەتی، 
و ثبر  وری وۆِەڵگبی وىرصىفەرهۀگی و وىٌت ئبییٕی، ئبثىوری، سیبسی،

 ۆژگبرەڕثىؤەوەی  وصۆسی ِێژوویی سەرصەِبٔی سەثبت و ثەرۀگبر
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ورصْ و گىزارە و ٔەسص ؤیگبریبْ  ، ضبعیر ٌە وێٕبوبرەسبتبوییەوبْ صۀىێٕٓ
هىٔەرێىی صیبری ثە سىێٕەر پێطىەش ورصووە، وە وبرصأەوەی ئبوبِەوبٔی 

 .ضا صەثیٕێتژیبْ و صەرص و ِەیٕەتیەوبٔی ِرۆڤ و والیعی وۆِەڵگبی سۆی تێ

ثەرصەَ  اوێطُ، چىؤەڕٌە وۆتبییضا صەِهەوێ سەرٔجی سىێٕەر ثۆ ئەوە    
ِەرج ٔییە  ،ٌێىۆڵیٕەوە و ٔرسبٔضٔی ئەو صەلە هەر وبرێىی ئەصەثی ثە ٔیبزی

یە یضىێٕی ٌمە زأست و ێڕەسٕەگر صەِی هەڵسۀگبٔضٔی صەلەوبْ سەرجەَ ڕ
ثگرێتە ثەر، چىٔىە پێطەوی ئەژِبر و چەِىەوبٔی تری ئەروی پێىأەسبزی  ثێ

 .ٔىوسیٓ ِەرجی پباڵوتەی ورووی ِەراِی وىرت و پىستی پێىیستە

 

                                                                                          
 ئەورەَ سبِۆش                                                     

 2112،  11، 1وۆیە  :                                                  
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 لسەیەک چۀض
 و ضاێعر ٔابِیٍکەی سىسارەوی ِۀساىوری کابک ثەوەجاُ یهابوڕێ کبتێک

 پێیضا تب هێٕبَ ثۆ لبصریی سىهەیالی سبتى ضەهیضی، هبوسەری پەسطبٔەکبٔی
 کە ثەاڵَ .ثاکەَ ضاێعرەکبٔی ثاۆ هەڵساۀگبٔضٔێک کىرتە هبت ثەصڵّضا ثچّەوە
 و ئەصیت ِبِۆستبی پێطەکییەکەی سىێٕضٔەوەی ٌە و کرص ثەسىێٕضٔەوە صەستُ
 ئەو تۆزی ثٕىوسُ هەرچی تێگەیطتُ ثىوِەوە، سبِۆش ئەکرەَ صوکتۆر ضبعیر

 ٌەثابرەی کە ضات تۀیاب .هێٕب فکرە ٌەو وازَ هەرثۆیە و ٔبضکێٕێ شٔىوسیٕە
 ئەوەیە ثاکەَ ثبسای صەِەوێ و ڕاکێطبَ سەرٔجی سىهەیالوە ضەهیض کبرەکبٔی

 ٔابِەی صەڵێای هەر ”سەؤەکابُٔ ٌە ڕۀگابڵەتر“ ضاێعری ثەیتەکابٔی صوا کە
 ٔىوسایىە ییسىسارەو ِۀسىوری سۆی، ثەوەفبی هبوسەری ثۆ و ِبڵئبواییە

 ٔێاى ٌە گەورەثاىوْ ٔىوسیىیە، ثۆسۆی هەروەک یسۆ سىهەیال ٌەسەر ثەاڵَ
 کە تێاضایە ئەوەضای ضابٔبزییەکبٔی هەِاىو صەگەڵ پێطاّەرگەیەکضا ثٕەِابڵە
 ثاۆیە هەرصەصا.  ٌەصەسات سۆپێگەیبٔاضْ و سىێٕاضْ صەرفەتای ِٕاضاڵ زۆرجابر
 تابهە تاىأی سۆیاضا ٍگیرییێضا و تێکۆضبْ و هەوڵ سبیەی ٌە تۀیب سىهەیال

 و چبؤەترسی و ثەسۆییضبیی ثەاڵَ، پێص ثچێتە صیپڵۆَ ثڕوأبِەی وەرگرتٕی
 ساۆی ٌە جێضەسات و ثگبتپێ ثىارصا زۆر ٌە سىهەیال کرص وای ثێىچبْ هەوڵی
 پێىۀاضییە ٌە ّٔاىؤە ساەرکەوتىو، ثێژەرێکای ثە ثاىو ئەو. ێثێڵا ثەجاێ

 ۆکرچی و ضێعر ثۆ پەٌی تۀبٔەت و ثەکیفبیەت ِىصیرێکی ،کۆِەاڵیەتییەکبٔضا
 .هبویطت ئەصەثییص و سیبسی ٔىوسیٕی و

 هبوصەورە و هبوڕێ ٌە ثبرێکەوە هیچ ٌە ٔەیضەویست سىهەیال ثڵێیٓ صەکرێ
 تىأبکابٔی ثىارەکبٔاضا هەِاىو ٌە صەکارص دەزی و کەوێ صوا کبٔیتەِۀەهبو و

 ڕووسىور ژیبٔیطی ئەزِىؤەکبٔی زۆری هەرە ثەضی ٌە و ثکبتەوە تبلی سۆی
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 ضابٔبزیی ٌە تۀابٔەت ٔەثاىو ڕازی ثەوە ساىهەیال ثڵاێُ صەتاىأُ. صەر هابتە
 ثەرپرسبیەتییەک و ئەرک هیچ ئۀجبِی ٌە ثۆیە ثێ، ثەشثێ ضەهیضثىؤیص

 ڕیاسی چاىوە و صأاب ئبِبٔجی ٌەسەر گیبٔی سەرۀجبَ هەتب ٔەصەپریٕگبیەوە،
  ثێ ضبص ڕودی. سەروەرأەوە

 سەثبت کبروأی ثە تێکەڵ کە ثىو ِٕضاڵ ئەویص. ِۀسىور ثبسی سەر صێّە
 ِۀساىوری ٌە سۆپێگەیبٔاضْ و کابر ثە ئاۆگری و ٔۀبسایِبٔاضوویی ثاىو،

 دەز. کارص صروسات ثەوەجای کابصرێکی و ثەتىأاب تێکۆضاەرێکی سىسارەوییص
 هەوڵ ثۆ ڕێسَ سىهەیالش ضەهیضثىؤی پێص کە ثکەَ ثبش ڕاستییە ئەو صەکەَ

 پێطىەست ِەرگی ثە ثەاڵَ. صەویست سۆضُ و صاصۀب ِۀسىور ِبٔضووثىؤی و
 ثاىو، سۆضەویساتتر و گەورەتار ِآ یٌەال ِۀساىور ،ساىهەیال صڵتەزێٕای و

 ٌە صەزأاێ ئەو هەر ئابسر. صرەوضاب ثابش زۆر ڕووصاوەصا ٌەو ثەڕاستی چىٔکە
 گەورە کۆساتێکیچ ژیبٔی هبوسەِی و هبوصەَ و هبوڕێ و هبوسەر صەستچىؤی

 ٌە ثاىو صەریبیەک کە ٌەوکبتەصا هەر ِۀسىور ثەودبڵە. ثەئبزارە زاِێکی چ و
 صرێژەصأی ثە ثبوەڕ و ئیّبْ و ورە ٌە ثىو کێىێک ،سىهەیال ثە ثەراِجەر وەفب

 ڕوودی ثۆ ضبصی. ضەهیضەکبٔی هبوڕێ هەِىو و ٌەصەستچىوی ئبزیسی ڕێجبزی
 ثریاب ساەص سئابزی ِۀساىوری ثۆ سەرکەوتٓ و یرثەستیب و ضەهیض سىهەیالی

 ساىێٕەراْ ثەصەستی ثەرهەِەی ئەَ سىهەیال تب صاثبیە ِۆڵەتی ئەوۀضە ِەرگ
 کەش ثاۆ ثریبیابْ صاری“ ثەصاسەوە ثەاڵَ. جیٕاێث هبوڕێکابٔیەوە ثەتابیجەتی و

 ٔەصاوە ثەری

 زاصەدسٓ عجضاٌٍە

 ٦١٦٧ ژأىیەی ی٦٢- ٧٩ ثەفرأجبری ی٦٢
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 وىرتەیەن ٌە ژیبٔی سۆَ
ۆژهەاڵتی ڕپیرأطبر )سبٔێ( ی  یزاییٕی( ٌە ضبر 1972) 1351سبٌی    

ثٕەِبڵەیەوی ِبِٕبوۀضی ٌە صایه ثىَ. لۆٔبسی سىێٕضُٔ  وىرصستبْ ٌە
تەِۀُ دەوت  سەرەتب و تب پۆٌی صووهەِی سەرەتبییُ ٌە سبٔێ صەست پێىرص.

سبي ثىو وە ثە هۆی ئەوە ی وە ثٕەِبڵەوەِبْ دیسثی ثىوْ واتب ثبووُ و صوو 
یىۀضیبْ ثە دیسثەوە هەثىو ٌە ضبر هبتیٕە صەرێ ٌە وۆِیتەی په سىضىُ وە

ئەواْ تێىەڵ ثە  برستبٔی پیرأطبر ٔیطتەجێ ثىیٓ وە ٌە گىٔضی وەوپەڕ ثى.ض
هێٕبٔی ئبِبٔجی ثەرهەلی زگبری ثىوْ وە ثۆ وەصیڕێگبی ڕیسی سەثبتگێڕأی ڕ

 .ٔەتەوە زوڵُ ٌێىراوەوەِبْ سەثبتێىی ڕەوایبْ صەست پێىرصثى

فیضاوبریص ِٓ ٌە ِەوتەثی سەثبتضا جیب ٌە سىێٕضْ وأەی ضۆڕضگێری و    
ٌە  )ئەوەڵی صەثیرستبْ( هەر ثۆیە تب پۆٌی چىاری ئبِبصەیی فێر صەثىوَ.

ِەصرەسەوبٔی ضۆڕش وە ٌە الیەْ ِبِۆستب پێطّەرگەوبٔەوە صەرسّبْ پێ 
سبي صاثراْ ٌە سىێٕضْ تىأیُ ِەصرەوی ضەضی  16صەگىترا سىێٕضَ. صوای 

ثرأە ٌە سىێٕضٔی استە ئەو چۀض سبڵ صاڕ وەصەست ثێُٕ. ئبِبصەیی )صیپٍۆَ(
و ثٕەِبڵە ضۆڕضگێرە وە ِٓ تێیضا گەورە ثىوَ زۆر صەرسی ئەوەصوا سستُ ثەاڵَ 

فێری ِٓ ورص وە رۀگە ٌە سىێٕضٔگب هەر ٔەسىێٕضرێ وە ئەویص صەرسی 
 .ورصْ ثىو ثۆ ٔەتەوە و واڵتەوەَفیضاوبری  و گیبْ ثەست

تُ هەوڵ ثضەَ ٌە أەوەسڕوە ٌە سۆپێگەیبٔضْ  هەر ثۆیە تىأیُ جیب ٌەوە   
وە ئەویص راستەوسۆ ثىوَ  ،گۆضەیەن ثگرَ ٔیطتّبٔەوەَ سسِەت ثە گەي و

 .َویسی سەثبتىبراْ ثىڕتێىەڵ ثە  ثە پێطّەرگە و چەوی ضەڕەفُ ورصە ضبْ و

ثىوَ  هەرزەوبر هەر چۀض ثىوَ ضێعرَ صۀىوسی. سبڵیضا14ٌە تەِۀی    
 .ثىْ ضۆڕضضا دبڵ و هەوای ٌە ثەاڵَ ٔىوسیٕەوبُٔ زۆرتر
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ز ٌەگەڵ یەوێه ٌە هبوسۀگەرأُ وە ٌە  ی(1991ی هەتبوی )1371ٌە سبڵی   
یسی پێطّەرگەوبٔی دیسثی صێّىوراتی وىرصستبٔضا ثىو ژیبٔی هبوثەضُ پێه ڕ

ژیبٔە هبوثەضەش صوو گىڵەجەرگەی چبوگەضٓ ثە  هێٕبوە و ثەرهەِی ئەو
ەِىو ژیبْ و ثەرهەِەوبُٔ ئبراَ وە پێُ سۆضە هەر ٌێرەصا ه ٔبوەوبٔی ٔەِبَ و

هەِىو وبت سۆضُ صەوێٓ  ثڵێُپێطىەش ثە ئەَ سۆضەویستبٔەَ ثىەَ و پێیبْ 
 .و سپبسی سىا و ضبٔبزیتبْ پێىە صەوەَ

صاوایبْ ٌێ صەوەَ ٌە  ێسی ضێعرەوبُٔ صەوەَ وڕسپبسی سىێٕەرأی ثە   
سىێٕضٔەوەی ضێعرەوبّٔضا ثە چبوی سۆضەویستیەوە ثڕوإٔە وضەوبُٔ، ثەو 

وە ثە پێی  و پڕ ئبزارە صیتىوِی ژیبٔی وچێىی رۀجهەۆیەوە وە ئەوأە ثەره
ەِىو لۆٔبغەوبٔی ژیبْ ه ...گۀجی و پێىیست چێژی ٌە ِٕضاڵی، ِێرِٕضاڵی،

زۆری سەر  و زوڵُ ٔەصیتىە. ثەو هۆیە وە ٌە ثٕەِبٌەیەوضا ژیبوە وە
ِرصْ  ضبٔبزی تێىەڵ ثە سەثبتێه ثىوە وە تب  ەوا ٔەزأیىە وڕٔەتەوەوەی ثە 

ثە هیىای سەروەوتٕی  ێگب پیرۆزە صەثُ.ڕێجىاری ئەو ڕپێىە صەوەَ و  هەر 
 .گەٌّبْ

                                                                                          
 صریسۆهەیال لب                                                                    

16|9|2012     
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 تیطىەوبٔی تێڕاِبْ
 

 !رەهێٍەْ ثبراْ و تۆف و

 ،!سۆصە ٔب

 ورە و ثبوەڕ، چی ٌە چیب وەِتر ٔەثىو

 صڵ ئبسىێىی سرن و

 ورصە ِبسی چبوەوبُٔ

 ...ٌە صەریبیەوی سەرضێتی ئەفسىؤبوی صا

 سەر ٌێ ضێىاو

 ئەو ئێىارە پر ٌە رۀگەی

 اِبٔت،ڕتێ

 سەیبڵە ئەستەِەوبٔی و ِبٔبوبٔی، دەز و سۆزیب

 ٌە سەؤێىی ئەرسەوأیضا و

 ...ٌە ئێىارەیەوی ئەرسەوأیضا

 ثىؤە یبص و ثیرەوەری

 وأی پڕ ٌە دەزجێژیەوەَ 

 !رەهێڵەْ ثبراْ و تۆف و

 ،!سۆصە ٔب

 هیىاوبُٔ

 سۆزیبوبُٔ
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 چی ٌە زەِبٔە ویستجىو وەوا

 ثێ رەدّبٔە

 رەهۀضی وۆچیبْ ٔیطبْ صاَ

 ِەسیخ ئبسب

 وری و ئبزار و جیبییبْ صاٌَە سبچی صو

 ٌەَ تۆفبٔە،

 ئبسّبْ ٌە ئبست لەصەری ژیٕی ِٕضا

 و چبوەوبٔی تىٔض ٌێه ٔبوە

 ٔبیهەوێ تراژیضیبی

 صأیٌە سبچ

 صڵی عبضمُ ثەصی وب

 !رەهێڵە ثىو ثبراْ و تۆف و

 ،!صۀب ئبسّبْ

 چبوی صیتٕی هەڵپرووبٔی گىڵی

 صەِەو ثەهبری ٔەصەثىو

 هەرٔەثىایە،

 فرِێسىیصڵۆپەیەن ٌە 

 و ئەستێرەیەوی صۀبرص

 رای صەسپبرص،

 ِٕیص ئەو ئەستێرە گەضەَ

 ٌە سەؤێىضا
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 تێڕاِبْ و ثیرەوەریُ ثۆ صەسىٌمبٔض

 گىڵی واڵتی ثەفر
 ئەی گىڵی واڵتی ثەفر،

 وتی ٔبو گەرصأەی صاری گیالشىیبل

 گىڵە ثێریڤبٔی روواو ٌە ٔبو ِەزاری ئبضمبْ

 روؤتریٓ ئبوی ٔبو وبرێسی وىرصستبْ

 ڵی ثەفرگى

 وە ثبوەضی پڕ ٌە دەسرەتُێیتەوەی ص

   

هەِیٓ سبڵی ٦١پێطىەضە ثە سىضىەزای سۆضەویستُ رۆژیٓ وە ئەوە  )
 .صووریّە ٌێی

 ) ساییٕیی٦١٦٦ تبویی هە٦٩٧٦سبڵی    

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 رۀگبڵەتر ٌە سەؤەوبُٔ
 

 ... وبسەی صڵُ پڕ ٌە سىێٓ و،

 ته ته سىێٕی ٌە چبوەوبُٔ... صەچۆڕێ

 هێس ثىوْصەستەوبُٔ هێٕض ثێ

 ... ثبوەضت گرْ زەدّەتە جبرێىی تر،

 جبٔتبیەوُ پڕ ٌە سەفەر

 رێگەی سەفەرَ پێ ثضرێ ڵەِەدب

 وبٔتەوأّە پبییسی چبوڕصە

 هەراوی سەزاْ صەوەْ و

 تریطمەی هەوری چبوأُ

 رێگە ٌە ثبراْ وْ صەوەْ

 ِبٌپەڕی ژیٓ صاصەسەْ و

 وە، وسێٕٓ... ثۆ ئەوەیڕوئبوایی ژیبْ صە

 هەرچی ثیٕب و وىضىی سەوزە

 .ٌە چبرۀىوسی صاهبتىوِی ثتبرێٕٓ

 هەستُ راگرت،

 ثۆٔی هۀبسەوبٔی پبییسیبْ ٌێىە صێ،

 هەستە تبِەزرۆیەوبُٔ

 صارە رووتبوەوبٔی پبییسی
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 سرٔجی ضێتت رأب وێطێ و

 ٔبثی ثە زاوای ئەَ ثىووە ئبٌتىٔیە

 ٔبضێ ئیتر،

 ...ضەراثی ٔبسی ئەو رەزە، ثبرگرتىوە

  ٔەثێ ثە پەیىێ ٌە عەضك و

 ی ژوأی ثباڵی ضىوضەوتەزو

 ٌە ئەتىی صڵ، ثىەیتەوە

 تریٓ رۀگی سەؤەوبُٔڵەرۀگب

 تۀیب ٌە ٔبو ئەستێرەیەوی راسىضبو

 ...ٌە ٔبو ٌەپی صەستی صایىّضا

  وە هەر ئیستبش رۀگ و ثۆٔی

 وەن سۆی ِبوە،

 وا هەست صەوەَ

 گەرِی صڵُ ثەثێ ثىروبْ

 ِبٔضووضەلبر ثىب جەستەی 

 ٔیگەرأی ئەو سبتبٔەَ

 ٔەوب پەضیّبْ ثجیەوە، ٌە صڵڕەلیت

 صوای وۆچی ِٓ،

 ثۆ سەفەری یەوجبرەویُ

 صٌگراْ ثی و

 ثۆ سبتێىیص غەِجبر ثجی!؟
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 !ئەی هبوسەفەری ژیٕی ِٓ

 ِٓ و جبٔتبوەی پڕ سەفەر

 ئەثیٓ ثە سەؤی رۀگبڵە و

 هەِىو ضەوێ

 صێیٕە سەوت

 ٔەوب صڵی ئبزیسی تۆ

 ... و،ر ثێ تجبسەفە

 ثطىی صڵی گەورەی ئەضك

 ئەو ئەضمەی وە هەرگیس، ٌە صەروؤی وضىی تۆصا، چرۆی ٔەورص

*** 
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 وۆچەری
 

 پەپىوٌەیەوی پبییسی وۆچەریٓ، چبوەوبٔت، 

 .ێٓڕصەگە ثەصوای یەوەَ ِۀسڵی زستبٔیضا

و ثبرأی چبوەوبُٔ،  ئەَ سٕىورأە ثطىێٕە، وە ٌە ٔێىاْ ئبسّبٔی تۆ
 .ٌەِپەرْ

ژێٕی صەضتی ئبلبری صڵُ وە. وبٔیبوەوبٔی پڕرێژٔەیەوی ثەهبری ثەو، ئبو   
...  ثەر ثەژٔی ثىووەڵەیەویٓ ٌە ثەفریٓ، ثۆیە هێٕضە زوو تىأیەوە و

 .چىویٕەوۀبو ٔبسی تۀیبیی

ئەو تۀیبییەی، ثەر پۀجەرەی سىسبو ٌە ئبوی ثبراْ و، چبوِبْ ثڕیە    
َ ثە ڵەواتبوبْ هێٕضە ثەرز ثىوْ، لەثیرەوەری ٔەوثەهبری ئەَ ژیٕە، وە 

 .رویبٔضا وىي و ثباڵی پەراوی هیچ صەفتەرێه، ٔەیگرتە سۆ ثیر و هسرَ

*** 
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 ثبرأی وپ
 

 ... ثبراْ وپ، وپ،

 هێضی، هێضی، ثە سەر گۆٔبی ثەهبری سىورصا

 صەثبرێ

 ِەٌەوبٔی سەرثسیۆی ثەهبر

 ٌەَ چڵ ثۆ و  چڵ،

 صەپەڕٔەوە ِەوبْ، ٌەَ صێڕ ثۆ ئەو صێرڵەلە

 ... و سبِە ٌە صەستبْ ثڕاوە

 ...جەوهەری ثیری ضبعیراْ

 یبْ ٔەِب ثىوڕرۀگ و ثۆٔی ضێعرێىی تە

 ... و راوەستب 11ِبٔگ ٌە 

  پەرصەوبٔی صڵی ئبسّبْ و

 فرِێسىەوبٔی چبوی زەریب

 ثە جبرێ وەوتٕە سىارەوە

 ئەستێرەوبْ ٌەوصیى ضىوضەی رەضی ئبسّبْ،

 ٌە زەوی ٔسیىتر صەثىؤەوە

 هەرصو وۆسبر
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 ضبعیری روتیبْ ٔەِبثىو

 و ثێٕێصەست ثە زوٌف و وبوۆڵی سەوزیبٔضا

 .ثەهبریبْ ٌێ پیرۆز ثىبت

  ... سبوەٌێىە،

 یٓ تەِۀیضاتترٌە وىر

 و ثەهبری زەرصەپۆش ورص

 ئەو ئێىارەی

 وە زۆر سىٔچە ٔەپطىىتجىوْ

 ...و ِەرگی ثە ثەهبر ٔیطبْ صا

 ِبٔگی ضۀگیص

 ەضتجىوسبتە هۀگىیٕییەوبٔی ٔەچ

 ثىو هێطتب ٌە سەرەتبی ژیبٔضا

 ِەسیخ ئبسب

 ٌە صاوێٕی صایە ِریەَ

 ئەَ ثەهبرە

 ضۆر و ضۀگە

 وپ، وپ ورا

*** 
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 هۀبسەسىار
 صڵڕەق ِەثە

 تۆثی و یەزصاْ

 صڵڕەلی تۆ پەستُ صەوب و صەِىب ثە ثبیەوی سەرضێت

 .صڵڕەق ِەثە،

 و صەستەوبٔت ثۆٔی ثێگبٔەیی صەصا

 ٔبِۆیی، ٌێىە صێتهۀبسەوەت تبِی 

 تۆ                      

 ٌە ٔبو جەستەِضا تىاویتەوە، وەچی هەر ٌێّەوە صووری

 ۆچىوی، تبوىو هۀبوی عەضمُ تێىەڵ ثىوی و،ڕٌە ٔبسّضا 

 ثەاڵَ... هێطتب هەر ٌێّەوە صووری

 ٔبِۆ ِەثە ٌە تبِی هۀبسەی سىاری عەضمُ

 !ئەِجبرەضیبْ، ٌێت صەثىورَ

 رەوبُٔ صەورت صەصەْ،ثەاڵَ هەستە ثریٕضا

 صڵیبْ صەوە،

 صڵی ضىبو ثۀض ثضەوە،

 ثە عەضمەوە
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 !هۀبسە سىار،

 ِٓ جبٔتبیەوُ پر ٌە ئەضك و سۆضەویستی،

 ثەرەو سەفەریه ٌە تەِەْ، رەوأە ثىوَ

 ... ژیبْ ِبٔبی صوو و، صە سبڵە؟ تۆ صەزأی،

 صەوۆوەوە هەستە ثریٕضارەوبُٔ

 سبرێژیبْ وە زاِەوبُٔ

 تێپەریىەتەِەْ زۆری 

 سۆضەویستە تبلبٔەوەَ

 ثەرەو ژیبْ هۀگبو ثٕێ و

 عەضمێىی ٔىێی، ثە ثەرصا ثىەوە

 !هۀبسە سىار،

 جبٔتب پڕ ٌە سەفەرەوەی تەِەْ

 ٌێىرێژ ثىوە و

 تبثی صووری تۆ ٔبهێٕێ

 تبثی ثێگبٔەیی صەستەوبٔی تۆ ٔبهێٕێ و

 ثەرگەی تبِی ٔبِۆیی هۀبسەت ٔبگرێ

 !هۀبسە سىار

*** 
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 گەالوێژ
 وچبْگەالوێژَ، ئەستێرەیەوُ ثێ

 هبوێژ، ثۆ روؤبوی واڵتپرضۀگ

 صێُ، ٌەویۆە

 و تەاڵٌەوصیى سٕىوری صەسىرصی ئەَ و

 سەصەیە، زیبتر ٌە ٔیى

 ێىەَ، هەصا ٔبصەَڕهەر ثە

 ... و ٌە ِەهبثبص گىڵی سىوری سەر گۆڕی لبزیُ پێیە

 ... و ی هەژار و هێُّٕ وەن سىورِە ورصۆتە چبوڕسۆڵی گۆ

 ثەرەو سٕەی ضەاڵڵی سىێٕی الوأُ

 ورِبضبٔی هۀبو پر ٌە گڕی وىرصستبُٔ

 سەٌّبسی ثىووی ضبراْ و

 صیبرثەوری وىرص پەروەر و

 سٍێّبٔی ضبری هەٌّەت و لىرثبٔی و

 ٌە لبِیطٍىوی ضەاڵڵ ثە سىێٕی ٔەتەوەَ

 .ێىەَ، پطىو ٔبصەَڕهەر ثە

 گەالوێژَ،
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 سروص و ثەستەی ٔەثەزیٓ،

 هەژاراْهبواری گەرووی 

 وەڵێّەثۆ گىیی زەِەْ صە

 هەڵگرتىەِٓ ٌەوێىە، هەگجەی پڕ سەفەری ضۆرضێىُ 

 ٌەو صیى سٕىوری صەسىرصی واڵتەوەَ،

 ص، ثۆ هەژارأی واڵتُڵکرییُ هەثەسۆثبٔگی سەر

 گەالوێژ، تۆ ثەرزی سەر ئەَ زەِیٕەی

 ٌە ٔبو صڵی هەژارأت،

 ٔبوصارأت

 روؤبوجیر و ثیرِۀضأت 

 صەثی ویٕضوزیٕضووی و هەر ز

 .تب ئەو رۆژەی ئبواتی صووری گەٌەوەت ثەصیی صێٕی

*** 
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 یبغی
 پبوأێىە ئەَ صڵەی ِٓ

 ٔەورەسێىٓ گىڵە تبِەزرۆوبٔی دەزی ِٓ

 گرتٓ ثەرەو زەرصەضتی ٌىوتىەی پیرۆزیتثۆ ثبڵ

 هەصا ٔبصەْ ثیر و هەستُ

 ئەی وبٔیٍە چبو ٌێڵەوەی ئەَ ئەویٕە

 تەِی هەوری، ٔب ئىِێضی،ثىوت ٌە ٔبو سۆری وْ

 صەرثشەوە

 ئەَ وبٔیبوە ورصیالٔە،

 وىێر ٔبثٕەوە

 ئەَ سەهۆڵجۀضأی ئەضمە

 ... سڕ ٔبثێت و

 ئەَ ئبگرصأی ئەویٕە

 صأبِروێ

 تۆی یبغی ٌە عەضمی ِٓ

 ثەزەیی،ثىو ٌە ٔێى صەریبی ثێتۆی وْ
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 تبوەی گىرزی تبڵی سەفەت صەوەضێٕی و؟

 وبرِبِسأی ثریٕضار، صەهەژێٕی؟تبوەی صڵە ِبٔضووەوبٔی 

 تىو، ٔییە!؟ڵگرگىێت ٌە هبسىەی ئبسىی سەرهە

 ٌە گۆڕ ثێ صڵی ویۆەوبٔی ٔێریٕەی ئەَ صەڤەرە

 صەڤەر، صەڤەر

 گەواڵ، گەواڵ

 وێى ثە وێى و

 !!صەضت ثە صەضتی، یبغی ثىوْ صەثڕْ

 ! تبوى صەستی ثە سىێٕی ٔبِىوسی ئەواْ، سىورثىوتبْ، ٔەیبٔگبتێ

 غیرەتی پیبوەتیضا، ثباڵصەستٓ ٌە

 .ثەاڵَ یبغی و، صوور ٌە ویژصأی زیٕضوو

 ٌێُ پبوأێىە ئەَ صڵەی ِٓ،ەثۆیە ص

 ثىؤُ،تبوأجبر، ٌەصایه

 و تبسەوبُٔ ئبزیەتجبرْ، سۆزگە و هیىا

 ثەالَ هەیهبت تب سەر،

 ثەرگی ئبزایەتی ٔبپۆضٓ،

 .و تبسەوبُٔ سىزگە و هیىا

 ثۆیە صەٌێُ

 ئەَ سەهۆڵجۀضأی ئەضمە

 ٔبثێت وسڕ 

 .ئەَ ئبگرصأی ئەویٕە صأبِروێت
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*** 

 

 

 

 

 ْ صەچٕێاڵسبدێجی سەثراْ، گى

 

ئێىارە ثىو، چبوەروأی یەوەَ رۀگی سۆرئبواثىؤُ صەورص. ثۆ ئەوەی وە    
ٌە صەستی سبدێجی سیرأەوە، جىاثێىی ٔبِەوەَ ثۆ ثێتەوە و، تێر ثۆْ ثە 

ثگێڕَ، ثۆْ ثە  ئبزیسِضاوە ثىەَ، چبو ثە رۀگی سبِەوبٔی صەستی ٔیەصێڕەوب
فراژووتریٓ سبڵی سۆضەویستیضا ثىەَ، ئێىارە ثىو، ٌە گسیٕگی ثەیبٔییەوە 
صەرگبی صڵُ ثۆ سبتێىیص صأەسراثىو، هەر ثە پێىە، هەستەوبُٔ صەالوأضەوە، 

و صەروؤی ِٓ، سەثرتبْ ثێ، پطىوتبْ  سەثرتبْ ثێ، سەثرتبْ ثێ صڵ و صیضە
ٌی ثبز و هەڵۆی ضبسُ ٌە ئبسّبٔی ثێ، هبوب، ئێىارە صێ و پۆ صرێژ

صەرێ، ٌە چیبوبٔی ٔسیىی ضبرەوەِضا، ٌەگەڵ یەوەَ تریفەی  چبوەروأی صێٕە
 ِبٔگ، صەگۀە جێ و چەپىێىی صیی، ٌەو گۆالٔەی صەستی صڵضارە

 .پێطّەرگەوەَ، صەصۀێ

ئێىارە ثىو، چبوی سۆزگەَ، ٌە ئبسۆی صوورصا ِەییجىو. ٌە پڕ رۀگی    
ارە پێطّەرگەوەَ، ڵضئبواثىوْ، ٌە ژێر پەڕەی گىڵی زاِی صسىور و ئبڵی سۆر

هبتىوی ژێر هەوری چبوەروأی پێ صاَ. ڵٕەهەواڵی صاسىوضبٔی ئەستێرەی هە
ێتُ.! ئەی تۆ ٔەتىىت، ثەصەیبْ جبر ثە گۆیت ڕوەچی هەروا ثێ سەثرأە چبوە

 صأە چرپبٔضَ، سەثر ثگرە ئبزیسەوەَ سبدێجی سەثراْ گىاڵْ صەچٕێ!؟
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ئبزیسە گیبْ، ٔىوری صاڵْ، سەثری ِٓ، ٌە ٔیطتّبٔی پرٌەزاَ، چەپىێه    
وأیەِی صا، وە ثێ سەثرأە ڕگىڵی زاِی چٕی و ٌە ثەرۆوی ئەو ئێىارە چبوە

 .ثىوْ، گىڵیبْ تێضا ثچُٕ ڕێیچبوە

*** 

 

 

 ئۀفبي
 ووبڵپڕووە هەتۆگىي ثە سیّبی رودی ت

 وبٔیبو ٌەثەر لەصی ضبست سٕىب

 صە، صەروەوە،

 صەِەو ثەهبری سٕىبو... ٌە ثۆٔی ِێشەوی سٕىبوی، ثبسەڵی ژٔی ئۀفبيگىڵی 

 ئەَ ثەهبرە

 ...لۀەفڵەوبْ روویبْ ٔەثىو سەر ثێٕٕە صەر،... ئبسر

 ئبسر، ئەواْ ٌە تۆوی ِێشەوجۀضی وچبٔی ئۀفبٌُ روواثىوْ

 ئۀفبي، وضەی پڕ ٌە ِەرگی ئبسّبٔی ثۆ ٔەتەوەَ،

 رای،ٌێی ٔىوس ئبٔەی وەڕتۆو پەڕی ئەو لى

 ...و وەی تۆ وىرصت ٔبسیىە

 وا ثىوی ثە ِۆتەوەی پڕ ٌە گڕی ِرصْ؟

 ێی جێژواْ،ڕویژەوەی چبوە

 گۀجە لۆزەوەی ئبوایی،

 جىوتیبر و پبڵەی صێهبتُ،
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 !ئەصی وۆڕپەوەی ٔبوالٔه،

 ئەو وۆرپەڵەی هێطتب ٌە ٔبو ِٕضاڵضأی صایىیضا ثىو، و

 هەڵٕەِژیجىو!؟ گەرصی واڵتیو هەوای ثێ ٔەیضەزأی ثۆٔی سبن چییە

 و، هەر هەِىواْ هەر ئەوأە

 تبوأیبْ چی ثىو ؟

 وا ثە زیٕضوویی گۆڕت ورصْ ؟

 صار چىاٌەوبٔی صۆڵی جبفەتی و... گەرِیبْ و

 ٔەوبٔی ثبرزأُێستبوى

 ات ثىەْ،یسىضبهیضْ ثۆ ئەوەی ر

 .وىرصلڕورصٔت ٌەلبو ثضەْ

 ئۀفبي، ئەی وضەی ئیالهی

 !،...ُی ئەو وبتٔەئەو ویژۆڵە چبوثەڵەوب

 سىور، لىتت صاْ،ثەسىێٓوە تۆ وەن ئەژصهبی صەَ

 !ورصْ؟چییبْ ثە سەرهبت؟! چیت ٌێ

 چۀض پىوي و پبرەیبْ

 ... ٌە ضب و ِەٌیه و ضێشەوبٔی سعىصیە و سىوریە و ٌىثٕبْ و،

 زۆر ضىێٕی صیی عەرەة زِبْ، 

 !ثۆ پەیضا ورصی! ثە فرۆضتٕی ٌەضی ٔبسىیبْ، ٌە الیەْ تۆی ثەصوبر، ثەواْ؟

 صڵ ثریٕضارە ِیژووی ِٓ

 ەوبٔی ژیٕی ٔەتەوەَڕسەفەتجبرْ الپە

 ئبزیەتجبرْ راثرصووِبْ



 31 

 صار و سەوزە، وبٔی و چیب، هەر چبوەرێیبٔٓ ثێٕەوە،

 ئەو وەسبٔەی سۆضّبْ صەوێٓ،

 !.ئەو وەسبٔەی ثە ٔبدەق زێضیبْ ثەجێ هێطت

 ثەچی صڵی واڵتی ِٓ سبرێژ صەثێ،

 ثەچی!؟

 واتب ئێستبش ئۀفبي سەرپۆش وراوە و ثێ ِبٔب ٔبوی صەثرێ
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 ِٓ پێطّەرگەَ
 گەرصەْ وەضُ وەوىو چیب

 ثەورئبسب هەڵّەت صەثەَ، ثۆ ٔەیبرأی واڵتُ

 ِٓ ئەو ثەورەَ

 ٔبو رەوەزی وىرصستبٔە ثێطەاڵُٔ

  ِٓ پێطّەرگەَ رۆڵەی گیبٔجبزی ٔیطتّبُٔ

 ثێ ێىەڕتبوى رووثبر ثە

 چرۆی صاری ئبزاصی ٔەوەَ ثە گىڵتب 

 هەصا ٔبصەَ ثۆ سبتێىیص ٌە سەثبت و تێىۆضبُٔ

 ِٓ ئەو رۆڵەی سەرِبوەزەَ

 زصاەٌە ٔبو ثەفر و، تەزووی سبرصی سەرِبو

 ٔبووُ ثڕا

 ثراَ ضێری پێطەاڵْ ثىو

 سۆضىُ تەواری ثەرزەفڕ

 ... صایىّبْ صایىی ٔیطتّبْ ثىو،

 َ،ڕێگبثۆیە هێٕضە روؤە 
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 ئبِبٔجُ،و ثەرزە  رەوا

 ثەردەق وەن راستی رەوتی رووثبر، 

 ئبرِبُٔ،

 صەستەٌَەِٓ ئەو رۆڵە چەن

 ِبْ و ثىؤی ٔەتەوەوەَ ثۆ صیفبع ٌە

 ٌە هیچ وۆسپێ سڵ ٔبوەَ و

 .ثە هیچ ثبیەن، گڕی ثڵێسەی سەثبتُ، صأبِروێ

 پێطەاڵُٔ ٔبو جەرگی رەوەزی ثەرص و

 ِەتەرێسَ، ِەتەرێسی ضەرەف و وىرصایه تی

 وثبرێىە ثۆ ضىبٔضٔی تیٕىیەتی رەگی صارگىێسی پیرە سبڵُسىێُٕ رو

 تبوى چیب ثە پێىە ثێ،

 تبوى ئەستێرە ثە تبلی ئبسّبٔەوە ِبثێ،

 ێىەثێ،ڕسىوری واڵتُ ثەەوتی رووثبری ثەسىێٓڕتبوى 

 تبوى سىێٓ ٌە جەستەی وىرصێ ِبثێ،

 وبروأی سەثبتّبْ صرێژە و وۆتب ٔبثێ،

 تب ٔەگەیٕە ٌىوتىەی سەرثەستی

*** 
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 اثەڕ
 وبتی هبتىوە ژٔی وىرصی، ئبڵمەی صیٍێتی ثطىێٕە

 وەرە ِەیضاْ ثە ورەی ثەرز، ثە ثیری تیژ، 

 چبوی ٔىلبوی چبرۀىوش ثپطىىێٕە

 هەستە ڕاثە واصەی پەراوێسیی تۆ ثەسەر چىو

 وەرە و ضۆڕش ثە ورەی سۆت ثڕۀگێٕە

  یە هۀگبوی تۆئەرێٕی

  واز ٌە ِۀگی ِێطه ثێٕە

  ی "ثب" ثەر ثە گۀیٕی زەریب ثگرەوەن وزە

 ، ژْ ئیراصەی، وەوى ٔێرەلیعەیٕی ئەِری واڕگۆ

 ثۆ ضۆڕش و ٌە سەثبتضا،

 چىست و ئبزا و هەرصەَ ژیرە

 ٔەِبوە ثبوی صیٍێتی

 وەرە ِەیضاْ، ٌەو صوژِٕەی ِبفت صەسىا، سێرە ثگرە

  ضبیبٔی تۆْ ثیروثبوەر، چەوی ضبْ و سەثبتىبری

 و، صایىی ضبثبڵەوەی تری ضبثبٌێ ِەٌی ئەَ ژیٕە
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 ێی ثیڕضبٔبزییە ثۆ ضۆڕضێ وە تۆ سەثبتىبری 

 یە ثۆ سەثبتێ وە تۆ رێڕەوی ثە جەرگ ثییسەرثەرز

 یە هبورێ،واصەی سۀەثۀضأی سەرثەستی

 و گیبْ فیضا وەیٓ ێگەیەی گرتىوِبٔە سەرڕو ٌەَ  وەرە

*** 

 

 

 ئبزیسأُ
 هەست و صڵ و ثیرەوەرییەوبُٔ

 وأٓڕهەِیطە ثۆتبْ صە

 ئێىە ِبیەی سۆضی ژیبٔٓ

 ئبوێٕەی ثباڵٔىێٕی ضبصیٓ، ثۆ صڵی ِٓ

 یبصتبْ صەوەَ "صایە و ثبثە" ثە صڵ و ثە گیبْ

*** 
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 ُیضەوستبٔی تۀیبی هییؤبڕو
 ... ٌە ٔبو ضبثبڵی هەورێىی سپی، ئەَ ثیرەِضا، ئەو،

 صوأضِی،

 :ئەو، ٌێی پرسیُ

 تى صەزأی ِبٔبی سۆضەویستی چییە؟

 رە، وە ِٓ ئبوا ثە پیرۆزیووتُ گیبٔە ٌێُ ثجى

 ،.ثبش ٌە سۆضەویستی صەوەَ

 هەِىو وبتێ تۆ ٌە ئەفسبٔەصای

 پێُ  وت: تۆ هەِیطە ٌێىثەثبری و

 تبِی ضیریٕی سۆضەویستی

 ٌەثبری ٌێىی ثبرگرتىوتضا، صەچێژی

 پێُ وت گیبٔە، هەرگیس ٌە ئەضمضا سەوتٓ ٔیە

 !ٔەوب ئیتر ثە ئبگب ٔەیەیتەوە
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 ... ئیتر صەست ٌەَ صؤیبیە ثەر ثضەیت و،ٔەوب 

 .ئبوێسأی وەهّێىی سپی ثی، ثەصوای ئەضمب

 وتُ ئەضك، ئەویٓ و سۆضەویستی

 و رۆیطتتٓ، وە ثبریبْ ورص

 ێٕەوەڕرێجىاریىٓ تبزە ئیتر ٔبگە

 ێجىارأەڕۆیطتٓ ئەَ ڕوە 

 ێجىارە سٕجیالٔەڕثە صوایبٔضا ِەگەرێ،! چىٔىە رۆیطتٕی ئەَ 

 یەوی ژیبْ، صاثڕأەِبٔبی هەر چروە

ثێ گەی ِەرگ و ٔەِبٔی، ئەَ چروەسبتە،ڕٌە گۆڕەپبٔی ئەویٕب، ٌە ضە
 ِبٔبیبٔە

 صڵی یەوێه صەسىوتێ و ئبسّبٔی چبوی ضۆسێه

 هەوری گریبٔێ صایضەگرێ

*** 
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 صەریب
 تۆ پێُ ثڵێ، تۆ چىْ تىأیت

 و جبصویەی چبوەوبٔت ثەَ هەِىو سیذر

 صەریب ٌە چبوتضا ثگری و

 جێگەی ٌە گٍێٕەتضا، ثۆ ثىەیەوە

 ئەتۆ و، صەریبی ئەو چبوأە

 ثگەڕێ ڵتضائب ڵّیثەش فرِێسه ثە الزیی وى

 ِٓ ئەو فرِێسىە ضێتە ثىوَ

 وە ٌە زەریبی چبوی تۆصا ٔىلُ ثىوَ و

 ثە هیچ صەریبوأێىی ئبضمیص ٔبِضۆزٔەوە

 چبوی صەریبضێىەت ثىوَ ئبسر ِٓ ٔىلّی ئەویٕی صوو

 سبوۀی هەِىو صؤیبثەش پێُ ثڵێ، ئەی 

 چۆٔت زەریب ٌە چبوأی ئەضمی ِٕضا جێ ورصەوە؟

 چۆْ ئەو زەریب گەورەی چبوأی ئەوت، ٌە صڵی ِٕضا جێ ورصەوە؟

 و، تۆ وە تیطىی چبوت ٌە ئەستێرە سیذراویتر

 و، ٌە ِبٔگ گەضتر
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 و، ٌە هەور پڕئبوتر

 ٌە تیطىی سۆر رۆضٕترە،

 ثە صٌۆپێه ٌە ثبرأی عەضمی ئەِجبرەَ

 تۀیبیی ضەوستبٔی ڕێیهبو

 ئەَ ژیٕە پڕسۆضەویستیەَ ثە

  ...روؤبوی وە، ثە تیطىی سۆت

*** 
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 ێجىارە ِبٔضووەوەَڕ
 

ێ ثىوَ ترپەی ڕصۀگ، ٌەثەر صەرگبی چبوەروأی صاِبثىوَ چبوەهێّٓ و ثێ   
وىچەوەِبْ ثطىێٕێ. ٌە ٔبو ضىوضەی ئەَ ثێضۀگییەصا ٔىولُ  ٔگییصەپێیەن ثێ

صۀگیە ثىەَ ٌە صەرگبی ئبوایی ٌەَ ثێثىوَ، ثە صوای صرزیىضا صەگەڕاَ تبوى ِبڵ
ثێت و یەویبْ ٌەَ  اگرتٓ وە ثەضىىوڕهەِىو راصیۆوبُٔ صا، سبتێه گىێُ ثۆ 

ەو وۆچی سىور صۀگییە صەرَ ثێٕێ. یەویبْ صۀگی ثالوێٕی سبٌمی ثىو و ثەرثێ
ی پبییس ثىو ثبراْ ُٔ ُٔ صەثبرێ، ی عەصٔبْ وەریُ وە یۆیی. یەویبْ گۆرأڕصە

 .صێٕب تەزووی ثە صڵە پڕٌەسەِەوەِضا

فبرسی وەوتە  ٔییەکیپێچی راصیۆوەَ ثەالیەوی صیىەصا سىوڕأض، ٌە پڕ گۆرا   
ٔەْ أیضا ثىو ثە هەستێه وە پیێ صەوىتُ، ئەواواِبُٔ ٌە چبوەڕتێرگىیُ،  رثە

 .ئەو زِبٔە، وە تۆ ثە هەثىو ٔبزأٓ و ثە پبضىۆی سۆیبٔت صەزأٓ

پڕٌە ثىغسیبْ هەیە ثۆ  ڵێکیسىوٓ، ثەاڵَ صئەواْ ٌە گۆرأی و ضێعرصا رووح   
تۆی وىرص. ئەواْ لبزییبْ ٌێ ئەستبٔضی و، رەوتی سەثبتیبْ ضێىأضی، 

ٌەرزە،  سستیەلبسٍّىویبْ ضەهیض ورصی و پەیىەری صێّىوراتیبْ 
ضەرەفىۀضیی سەریبْ ٌێ صای، ثۆ ئەوەی پەیىەرت جىوڵە ٔەوبت، هەزاراْ 

 .، ثەاڵَ تۆ ثەرصەواِیثێٕٓ الویبْ ٌە سىێٕضا گەوزأضی، تبوىو ثە چۆوتضا

ثە تەواوثىؤی گۆرأییەوە وەهۆش سۆَ هبتّەوە. صیسبْ پێچی راصیۆوەَ    
ئۀفبي صەورا  ثبصا، صۀگ و ثبسی وىرصسبت، ٌە سەرصێری هەواڵضا ثىو، ثبسی
ثە جیٕۆسبیض  وە ٌە الیەْ وۆٔگرەیەن وە دەفتب والت تێیضا ثەضضار ثىوْ،
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ٌە  ێکوە چىْ وەن ثەدر صۀبسێٕضرا. وەثیر ئۀفبي و ویّیبیی صەوەوِەوە،
و ئیستبش ئبزارەوبٔی ٌەسەر پطتی زەوی و صڵی وەش  وبْ وىرصی لىوت صاگڕ

ر ِبوە و رۆژ ثە رۆژ وەسۆ و وبری ئۀفبي و ویّیبیی و گطت وىرصستبُٔ هە
ثەسىێٕی ثبضىورَ، ژاْ و ئۆفت ٌە صڵی صار صێتەوە. ئۀفبي گىروی صەَ
 .هەر ثەژأە یطُگىێسەوبٔی السىوتبوی ثٕبر

ٔگی صەرگب ٌە صؤیبی ئۀفبي و ویّیبیی و ەی ضەوە و ز12ٌە پڕ وبتژِێر    
ِبٔضووەوەی و رێجىارە  یٕەوەی وىرصستبُٔ ٌە رووی ٔەلطە، صەِهێٕێتە صەرسڕ
 .ی صێّىوراتُ ٌە تۀیبیی صەرَ صێٕێاڵلە

 وۆیە ،هەتبوی 1386ی رەضەِەی 4
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 وەریىی گەرِیبْثۆ تەیری ثبڵ

 
 صێ ضەلەی ثبڵی هبتەوە تەیرەوەی گەرِێٕێ ٌە صوور

و  تەیرەوەی ئێّە، ٔەتەوەصۆست ثىو، زۆر ِٕبڵ ثىو وە ثیری ٌە چیب
 پێطّەرگبیەتی صا، 

ە هەستی ضۆرضگێریضا ثبڵی ٌێضەصا. ئبسر ئەو زۆر دەزی ٌپڕٌۀبو صەریبی 
صەورص، یەوێه ثێ ٌەو  تەیرأەی  وە ئبواتەسىازە ٌە گەرِیبٔەوە، ضەلەی 

  ضبثبڵیبْ، ئبسّبٔی رۆژهەاڵت ضەق ثىبت و

 . صڵی ئەویٕضاراْ ثىبتەوە

  ِەوجىصیەتی گەٌەوەیهەژار ثىو ثە تەیری گەرِیبْ، ثىو ثە پبرێسەری ِبْ و 

 ئەو تبڤگەیەن ٌە ئەویٓ ثىو، صەریبیەن ٌە هەستی وىرصایەتی،

 . ٌەی ٔبو گىڵ و گىڵساری هەیجەسىڵتبْ ثىووپەپى

ثڕیبر ٔەثىو، تۆ یەوێه ٌەو تەیرأە ثی ثەرەو رۆژهەاڵت  ئەی وىا هبوڕێ وا
 ٌە ضەلەی ثبڵ ثضەی؟

ٌە وێىەوبٔی وىرصستبْ ثٕىو هبوڕێ و هبوسٕگەرَ، رۆژی هبتىو ٔبوت ثەرزتر 
  .وەریىەوەی گەرِیبْثە تەیرە ثبڵ هەڵضەگریٓ. صڵٕیب

 و ژاْ،  ئەی هبوسەفەری صەرص
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  ئەی تەتەری سۆضشىأی هەیجەسىڵتبْ

  یەوەَ رۆژەوبٔی ئەَ ثەهبرە ڵیثبڵ و پەرت ثىو ثە گى

 ٌە ٔەِبِەوەَ،وهبوڕێ تى

  ێی ضەلەی ثبڵت ثىوڕِبٔگی گىاڵْ چبوە

 ی ثە ثبڵی فریطتە وؤەیضەزأی تۆ ثى

 صڵی هەِىأت تبزیەثبر ورص

 وأتٓڕصەوەرەوە تەیری گەرِیبْ، چیبوبٔی رۆژهەالت چبوە

*** 
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 صەفتەری ژیٓ
 

 گەر ثڕوأی ٌە ٌە صوتىێی صەفتەری ژیبْ

  ئەو ژیبٔەی پڕە ٌە وبرەسبت و ِەرگ

  ثبش صەثیٕی وە ٌە صوو تىێی

 ئەَ  ثیرەوەریبٔەصا

 صڵێىی ضىبوجگە ٌە 

 هەستێىی زۆر، زۆر ثریٕضار

  ثەصی ٔبوەی

  و ژاْ ِٕی سبوۀی صەرص

 وۆضىُ ثەرزتریٓ ثباڵی ثىو ٌەدەزیٕضا

 چبوەوبُٔ ثەڕەوتتریٓ رووثبر

  سەر ٌێطێىاو، وەن ثبسڕەوەی پبیسی و

 ثىوە رۀگی سۆڵە ِێطی سەری رەضی الویُ،

 ئەِبٔە هەِىو ٌە تبو سبوی پیرۆزی وىرصستبْ
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*** 

 

 

 

 

 ەوەزی ئۀضێطەڕسبٔی ووڕ
 !ضەو عبجس ٌە صێرەوبٔی پەڕاوَ ثىوە ئەِطەو،پێٕىش ئەَ

  و لەصپبڵەوبٔی ەسىارە گالوەوەی ٔبو رەوەزڕسبِە ثیری الی ضۆ

 ئبرثبثب ثەجێ ِبوە

 !و ثەرصی ئەَ صوؤضە! سۆیبْ ثە پرچی ثیری تىۆە گرتەوە صەی راثەوە، رەوەز

 صەرهێٕبوە،ٌىوتىەی چیب، سەریبْ ٌە عەرضی عەزیّب 

 ْگێڕضیٓ صە

 پێیٕٔەوە و صەیشۀە ثەر ڕ، لژیبْ صەڵیصصار گۆیسەوبْ، ضۀگەثیەوبٔی لەصپب
 .وۆچی سىورت

 ئەی هۀگبوی ثەرەو سەروەوتٕی ِێژوو،

 رەوەزی ضبر،

 رەوتی رووثبر،

 ، !رێگەی سەثبت، ٌىوتىەی چیب سەر هەڵتۆلیىەکەیئەی وبٔییە 

 ریگە ثگرە و پڕِەی ئەسپی ضێت ثێتەوە،

 جڵەوەوەت ثگرەوە صەست،



 46 

 هبوڕێ جىأەِەرگەوەی صێّىوڕات

 ست و چبالنچىثیرِۀضی ئبزا و 

 واصەی سۀەثۀضأی ِەرگی تۆ ثىو وىا

 ئێستب واصەی تیٓ و گىڕی، رێجەرأی صێّىوڕات ثىو

 هبوسۀگەری لەڵەَ و سبِە و پێطّەرگە،

 راوێژوبرە ثٍیّەتە، ٌێهبتىوەوەی ثیرتیژَ،

 رەدیّی،وبن عىسّبٔی 

 ثبسچەی سبوات، واصەی هەڵىەریٕی ٔەثىو،

 .ِبٔی ٔەثىوڕِبڵ و لىٔبغی گەرَ و ِیىأضۆست، واصەی تێى

 اڵٔتڤبئەی ئەوەتب تۆ ٔبثیٕی صێیە سەوی هە

 ثەصەست،ثە چیبیەن ٌە ٔىورەوە، پەیبَ

 وەوى پیبوە ئیالهییەوبْ، وەدی صێٕی،

 تکۀەتەوە ییزگبرڕثۆ 

و وڕٔۆش ثۆ یەوسبٔی  ِی ئبضتیت ثە صەستەتۆ ٔىورأی وەن ِەسیخ، پەیب
 صەثەی،

 .ٌە ٔبو چیٕی هەژارأضا

 گەرچی ئێستب رەوەزی ضبر، ِەتەرێسێىی ثە هێسی ٌە صەست صاوە،

 ٔضراوەڵکەگەرچی ثٕبر ریطەیەوی پتەوی، هە

 گەرچی وبٔی، رێجىارێىی پبوی ٌە صەست صاوە

 ثەاڵَ تۆ هەر زیٕضووی، ٌە صڵّبٔضای،

 ٔەورۆزوەن ثڵێسەی ئبوری 
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 ٌە صەرؤّبْ وٍپە صەوەی،

 ئەی هبوڕێىەی هەِىواْ

*** 

 

 

 

 ێجبزی تۆڕ
 

 رەوتی سەثبت چەٌۀگ ثە چبالن، ثەرەو

 راثە، ئەِبْ ِەصە ثۆ ٔەجبت ِەوەستە

  پطىو ٔەصەی تەضەرافە تەرێجبزی تۆ وەراِە

 ئبِبٔجی تۆ، ثٕیبصی ژیبٔە پطىو ٔەصەی

 َ سەریىی عیٍُ و سۀعەتەٌەە، عبڵجڕسەرهە

 ٔەتەوەت، ٌە ژێر هەوری سەفەتە وا

  پطىو ٔەصەی تەضەرافە تەرێجبزی تۆ وەراِە

 ئبِبٔجی تۆ، ثٕیبصی ژیبٔە پطىو ٔەصەی

 پێطێٍىراوژٔی وىرصی چەوسبوە و ِبف

 ٔەصەی، تب صێٕە صی ِبفی سىازراو هەصا

  پطىو ٔەصەی تەضەرافە تەرێجبزی تۆ وەراِە

 ئبِبٔجی تۆ، ثٕیبصی ژیبٔە پطىو ٔەصەی
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*** 

 

 

 

 

 

 سبصلتر ٌە سەصالەت
 

 زێٓ ثىوڵتەئەَ هەواڵە، ص

 دەزَ صەورص سەِفۆٔیبی سەَ

 صەضتەوبْە گەرووی پێثپڕپڕ ثە جیهبْ، 

 ْڵجڕصۀگ هە

 ثە رودی وڵۆڵی واڵتی ِٓ ٌێتۆ سەَ،! گە صەسب

 یىە،ڕئبضٕبیت و زۆر جبر جەرگی ٔیطتّبٔی ِٕت ثە چەلۆی سۆت صاص

 سىێٕضت صەصەَ ثە سىێٕی ضەهیضاْ

 چیضی ال ٌە واڵتی ِٓ ِەوەرەوە

 سروش هبت و ثە چرپەیەن

 سەدەری سستە ضیىەْ و

 وبٔی لەص پبي، سەوزایی صەضت و زار

 هەرچی ضٍێری ئەو ٔبوە ثىو
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 جبریىی تر ورصەوە گریبْ

 ۆڕٌە گەرووی ضّطبٌی ضىأی رۀجە

 ٔبڵەی سەِێىی گەورە ثىو

 صەر پڕ ثە گەرووی ثریٕضاری صەهبتە

ەوەی وا ثە وێىأضا سەرضێت ثىوثىو، دیٍەی هەِىو سىارێه هبت و ئەسپ
 صارو ثەرصی صەٌەرزأض و ٔەگەییە جێ

 سىورَهۆ سىارچبوەی ٔیطتّبٔی ثەسىێٓ

 هۆ سبصلتر ٌە سەصالەت

 هبوڕێ سبصە و سبوبرەوەی هەِىو پێطّەرگەوبٔی صێّىوڕات

 هۆ ضەڕەفىۀضی

 !ەت تەواو ثىەَ؟پەیىەری ئەَ سەصالەت ثۆثە وبَ رستە و ثە وبَ وضە تبریفێه 

 ضۆڕە سىاری صیّىوراسی

 !ثە یبصی وبِە وتەت ثەرصی ثٕبسەی ضۆڕضی ٔىێّبْ ثىەیٓ؟

 تۆ گەورە ثىوی،

 ثە لەص ثباڵی وىرصستبْ و ثە جەرگ ثىوی ثە لەص هێسی پطتیىاْ و وریب و ئبزا

 وەوى رۆڵەی ٔیطتّبٔێه،

 وە تۆ تێضا پەروەرصە ثىوی

 صیّىوراتُئبزیسەوەی، هەوارە پڕٌەِبٔبوەی 

 رێجەرەوەی ِبٔضویی ٔۀبسی ثە جەرگەَ

 !سۆ زۆر زوو ثىو، ثۆچی گالی؟

 ِبڵ ئبوایی تۆ زۆر زوو ثىو
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 تىب و دەزت صێّٕە هیىا

 رێجەرە ِەزٔەوەی صێّىوڕات

 ێتەڕوىرصستبُٔ چبوە

 ثبڵی والتُ ِەضىێٕە

 وسێٕەڕووێىی هیىاَ ِە

  وەگەرێ صە

 ٔی ثەهبر،اڵزاِەوبٔت ثە عەتری گى

 تُاڵٔبسىتریٓ ٔەِبِی ثباڵی و ثە صەستی

 سبرێژ صەوەَ

 ِەرهەِێه ثێ ثۆ ئەَ زاِە ثەسۆیەت

 تُ،اڵوەوتە جەستەی و وە

 ٌە عەتری هەِىو صار و گىڵی وىرصستبُٔ

 ٌەسەرصەستەوبٔت صەگرِەوە،ثە صەستی ثەورەی پێطّەرگە گیبْ

 ثێت و زاِی صڵی ٔیطتّبُٔ، ٔەیەتەوە تەضۀبیە ثەڵکىو

 سۆ هێطتب زوو ثىو

 زیسە زۆر تبلبٔەوەَئب

 زاِی صڵی وىرصستبُٔ صوای لبسٍّىو هێطتب هەر

 و،.... سبرێژ ٔەثىو صەتىب ٌێسىێٕی 

 وتىوی سۆی ٔبهێٕێڵکەۆڵەوبٔی هەڕسۆ پیرە سبڵُ صێّىوڕات ثەرگەی وۆچی 

 ەوارٌَێڕوەگەڕێ، ِەزٔتریٓ صاری  صە

 ثە وۆچی ٔبواصەت
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 ٌێڕەواڕ پطیتبْ چەِب،

 ووبْڵپڕوچیبوبُٔ هە

 و رووثبر رەوتیبْ ضێىا وبٔی و

 سۆر ٌەو ٔبوە گیراوە

 ضەڕەفىۀضی ِەزٔتر ٌە وضەی رێجەر

 تەوەَاڵضەهیضە صوور و

 وۆچی تۆ ثەرگی ِبتەَ ثىو

 تاڵورایە ثەر ثباڵی سێرٔەصیىی و

 رێجەرە ئبزارصیىەوەَ

 وۆچت ثىو ثە صۀگێه پڕ ثە گەرووی ئبزاصی

 صێّىوڕاتێگەی سەثبتی ڕ رێچىەی هۀگبوی پڕتبسەت ثۆتە

 !،ڵێٕتوەن ثە

 یبْ ئەوەتب سبصلبٔە ریگەت ثجڕیٓ،

 پۀبت و ێیٕەتۆ، ص ویبْ وەوى

 ٌە ثبوەضت صەگریٓ و سەرثەرز ثّریٓ

 سۆزگە ئەووبت گەڕاثبوە

  ئەَ ضەو ەضەوی یەڵضایە یبْ صەیجىوەر

 ٔىورە ئەِطەووە صیضەَ صوور ٌە تۆ ثێ

 ئەی ِبٔگەوەی هەاڵتىو ٌە یەوەَ

 ستبْچروەسبتەوبٔی ضەوز

 زۆر ثە ژأە جەژْ ثێ تۆ
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 زۆر ئەستەِە ضبصی ثێ تۆ

 صایىە یەڵضا،

 وىأێ ِبٔگی پڕ ٌە ٔىوری وىرصاْ

  وە ٌە هۀبوی تبریىی تۆصا وەوتە ئبسّبْ

 ئەو ئبزارەی ٌە یەوەَ ضەوی ثەفرصا

 تبریىی ضەوەزۀگەوبٔی سەثبت ثۆثىو ثە ِۆِێ 

 ٌە ثیرَ صێ

 ٌێرە و ٌە پێص صەورێ ثڵێُ صوو صەیە و ٔیى،...

 ٌە ضەوی صرێژی سبڵضا

  ثىؤی تۆ ثىو ٌە ٔبو وۆڕی گەرِییەوەَ جێژٔی ٌە صایه

 سەثبتىبرأی صێّىوڕات ٌە گەورەصێ

 ،!ضەِبِەوەی صڵی هەِىواْ

 وە ِٓ تێیضا ثەضضاریُ ورص

  ئەو وبتە ثىو ثۆَ صەروەوت

 یەڵضا ثۆ، ئەوۀضە ٌێىثەسۀضە و

 ثەسطەضبصی

  ٔەتەوەیەن ثەسطی چىؤىە تۆی ئبزیسی ثە

 پەیبَ ثەصەست ثۆ ئبزاصی

 رێگەی سەستی وىرصایەتی، ڵیهەڤب

 ثۆوەی ٔبو ئبگرصأی سەثبت،لبڵ

 تۆی گەورەثىو ٌەگەڵ ئێطی واڵت
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 زوو ثبرگەی سەفەرت گرتە وۆڵ؟ ثۆچی وا

 !صەی هەڤباڵٔی صێّىوڕات،

 ْڵکەِۆَ هە صە

 ٔگەوبٔی رۀگبڵە ثێەثب ر

 سىور و ئبڵ ثێ

 بصەوەریەثب جێژٔی ئەَ ی

 زۆر ثەرز ثێ

 !وىڕاْ، ثۆ ٔبزأٓ؟ ویژاْ،

 ئەِرۆ ثۆ ثطىىتٕی گىٌێه جەژْ صەگریٓ

 ...سەرأسەری ژیبٔی هەر سەثبت ثىو،

 !ٔەوەستبْ ثىو؟

 ....ئبزیسە تبلبٔەوەی هەِىواْ

 ٌەَ ضەوەصا

 چبوەوبّٔبْ وەن ِۆَ صەگریٓ

 صڵەوبّٔبْ وەن گڕی ِۆَ صەگڕێٓ

 سۆزگە گەرصووْ ثۆ جبریىیص ثێ

 ....،اثبوەڕگە

 64 ڵیتب وەوى سب

 ثە صەست پێطّەرگەیەوی ثچىۆٌە

 صەستیه ٌیجبسی پێطّەرگە و صەِبٔچەیەوُ ثە صیبری

 ....ثىؤترۆژی ٌەصایه
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 .پێطىەش ورصثبی

 ِەزٔتر ٌە ِەزٔی

 وۆتری ئبضتی

 لبسٍّىویەوەی وىرصاْ

 ضێرە وىڕی صایىە یەڵضا

 ٌە پێطەاڵٔی صێّىوڕات

 ڵێهەِىو سب

 ویژاْ و وىڕاْ

  ثست ثستی ضبر و ئبوایی وىرصستبْ

 ثىؤی تۆصاٌە رۆژی ٌەصایه

 ِۆَ صاصەگیرسێٕٓ

 ی ثەرز و پیرۆزتڕێگەپەیّبْ ٌەگەڵ 

 ٔىێ صەوۀەوە

 تۆ ٔەِرصووی ٌەگەڵّبٔی

 ٌە سۀگەری سەثبتّبٔی

 تبجی سەری وىرصستبٔی

ثىؤی ضەهیض صووتۆر سبڵەی ٌەصایه 78ا ثۆ یبصی ڵضضەوی یە 1387ٌە سبڵی 
لبسٍّىو صا. سالوی گەرِی صڵی پڕ هىِێضی ئێّە پێطىەش ثە روودی پبوت ثێ 

 .ئەی رێجەری پێطّەرگە

 

*** 
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 "صوعب"
 

 ِەرهەِیه ثۆ زاِی جەستەی صوعب

 هبت و گەواڵ هەورگەواڵ

 ئبسّبٔی وىرصستبٔی تۀی و

 پۆي ِەالٔی وۆچەریپۆي

 ثەرەو ئبسّبٔی ئێرە صێٓ

 و...گەواڵە هەور، ٌەتىەیەن ٌە ثبراْ 

 ...یەن ٌە ٌمی زەیتىوْ واڵگە

 هەاڵڵەیەوی گىڵی ثەیجىوْ،

 تاڵورصو ثەرەو وِەالٔی تبزە وۆچ

 یٕی پێیبْ ثىوفڕهەرچی ٔەضئە و هەوای 

 ێژْڕثەرەو ئبسّبٔی ئێرەی هەڵضە

 ێژ ثىەْ،ڕثێت و زاِەوبٔی ٌەضی صوعب، سب ڵکىوثە
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 ەضمی ٔىیێ ثۆ ٌێضەْثێت و چریىەیەوی ع ڵکىوثە

 ِەالْ و گەواڵە هەور،

 هەر صەهبتٓ و ٌە زەوییەوەی ئەَ صەڤەرە

 ....ٔسیه، ٔسیه صەثىؤەوە

 ەلبْڵڕثەالَ سێجەری وەیطىوِەی ص

 ٔەیبٔضەهێطت ِەرهەِی زاِی صوعب ثىەْ

 ی،فڕصوعب، صەستەوصوعب ثەرەو ئبسّبْ هەڵضە

 َ صێىەزِەی ِەرگ،اڵثە

 ثە صەست پیبوأی هۆزی،

 .صەهبت ٔسیىتر صەثىوتب 

 ...،پڕێکبٌە

 سۆر،

 ِبٔگ،

 ئەستێرەوبْ،

 چیبوبٔی صووری ئەوپەڕ،

 اوەستبثىوْ،ڕاو صەستەوصوعب گێڕضیٕی صوعبیبْ صە

 ێ و صەرثبزی ثێ،ثفڕصوعب 

 .ٌە چۀگە پڕ ٌە سىێٕەوبٔی پیبوأی هۆزی

 َ هەیهبت ٌە صڵی ٔێریٕەوبٔی ئەَ هۆزەاڵثە

 صەڤەرە،صٔەی، پیبوأی ثێگبٔەی ئەَ  ثە

 چىوثىو ۆڕلیٓ هێٕضە ٌە ٔبسیبْ 
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 وە ئیتر ٔە چبویبْ هیچی صەصیت و

 ٔە ویژصأیبْ وەئبگب ثىو،

 ٔە هەستیطیبْ وەجىوڵە وەوت

 تبوى ورِە ثۆگۀەوەی ِێطىیبْ

 ِێطىی گۀضەڵی ثێ ِێطىیبْ،

 سەی ورص وئۆْ ڵیبوت و ِت ثىو، صاسی ص

  صەستەوبٔیبْ ٌە ِسگەوت

 ض،ئیٕجب تبوأێىیبْ سىڵمبٔ

 تی ِٓاڵصژی هەِىو ثەهبوبٔی و

*** 
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 ێجەرڕدەسرەتی 
 

  ٌە واڵتی پڕ ٌە گریبْ

 ئەستێرەوبْ گەضتر ٌە ئبسّبٔی واڵتی غەَ

 ترووسىە ترووسه،

 چبویبْ ثڕیىەتە هبتٕەوەی تۆ 

  ئەی گىڵی چیب

 چبوەڕوأی هەِىوِبٔی تەزأض،

  هەِىو چبویبْ پڕە ٌە دەسرەتی صیتٕی تۆ یەٌضایە و یەڵضاوبْ

  ِبٔگ ڕیٕی سبڵ وتێپەصوای 

  سبت و وبتە پڕ ٌە چبوەڕوأیەوبْ

  ێتیٓڕصیسبْ ئەوە چبوە

 سەر ٌە سبوی غىرثەت ثیٕەوە صەر

 سبن و سۆڵی ثەرصەَ رێگبی چبوەڕوأی

  صەوەِە چبوی ضەو
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  ثەضىى جبرێ

  سەو ٌە چبوەوبٔی ٔەوەوێ

 ئبزیسەوەَ گىڵی چیب

 وۀبری هەر چەَ و ضبرێ الزێ ثە الزێی رووثبرو

 ثبوەش، ثبوەش،

  گىڵی یبسیبْ صەرصاوە

 ثێریڤبٔیص گۆٔبی ثەفری سڕ ِبچ صەوبت و

 سۀضەی ژیبٔی ثۆ صەپژیٕێ

  زەرصەوبٔی صاری ثەڕوو گەاڵ

  وەکێطبیبْ یٔبزی الضەی زەو

  و تبوى سەو ٔەیجبتەوە

 ٔەثٓچبوەڕوأی ئەستێرەوبٔی وىرصستبْ ثێ گىڵ 

  سبتە، سبتی پطىىتٕی گىڵی ثەفر

  هەِىوِبْ ٌەسەر پێ راوەستبویٓ

  صەستەو صوعب

 و ئەِسبڵ ەدُ وبڕثەڵىى جبریه سۆر 

  ْاڵصرێژتر ٌە سبڵی سب یەڵضا،

  صەرثىەوێ

  ِژصەی پطىىتٕت تبتۆ ثێیت و

 ثە گەاڵ زەرصەوبٔی صاری ثەڕوو ثضەَ

  صڵی ئەَ ضەوە لىوڵەصا ٕێىٌۀ
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  ی ئەَ ٔیطتّبٔە سىورەصاڕەگ ێٕیٌە ٔێى سى

 چبوەڕێتیٓ وەی صێیەوە؟

 گىڵی دەسرەت، گىڵی وىێستبْ،

  وەی صێیەوە ثبوەضی پڕ ٌە سۆزِبْ

  تب سبڕێژ ثٓ زاِەوبٔی

     صووری تۆِبْ

  

 

 ِبرش
  ئەی ِبرش

  و تۆ ثباڵپۆضێىیت ٌە گىڵی ثبثىؤە

 ... گەاڵی سەوزی زەیتىؤی و

  ئباڵیەوی سپی سپی

 ئەی ِبرش

  زەرصەسۀەی ئەو پەیىەرأە ثىویتۆ 

  وە ٌە گۆڕپبٔە چبوگەضەوەی ٔیۆیۆروەوە

 ی هەِىو ژٔبٔی ئەَ جیهبٔەٌێىوەوتە سەر 

 ... ،تۆ

  پڕضۀگی سۆری سىوری ئەو سىێٕبٔە ثىوی

 ئۀگىوت ٌە ٔبسی تۆصا وە
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 ثۆ ضەوی ئۀگىستەچبوی ئەَ سەرصەِە

 ئەی ِبرش

 ئەی ڕێچىەی هۀگبوەوبٔی "والرا"ی

  ثەثڕضتی ِٓهۀگبو 

  تۆ صەثیٕی صوای زەِۀێه

 ٌەرەی صۀگی ثۆ ئبزاصیت

  هەروا زایەڵەی صێت و

 وىرصستبٔەوە صۀگ صەصاتەوە؟ ٌە

  ئەوەتبٔێ ٔەوەوبٔی والرا

  هەر جبرەو یەوێىیبْ

 !ضەوپەرستبْ؟ صەوەؤە ثەر غەزەثی،

 !وەتەْ صۆستی؟ ،تۀیب ثەتبوأی "ئبزاصی صۆستی"

 ئەواْ گەروویبْ تىٔض ورا

 ستی ضەوپەرستبْەثە پەتی ص

 ێه وگڕهبواریبْ ثىو ثە 

 ثەرثىوە گیبٔی تبریىستبْ

*** 

  

 

 



 62 

 

 

 

 

 

 

 ضیٕێه ثۆ ضیٕبوێ
 وەی ٌۆٌۆ ٌێوەی ٌێ

  چبوەوبٔی ثچىۆٌەوبٔی سبٔێی ِٓ

 ثۆ هەڵٕبیە؟

  ٌێوەی ٌێ

  وچە ثرژاوەوبٔی ضیٕبوێی

 ثەضیٍەی ژیبْ، و ٔەگەیطتى

  هەڵمرچبْ هەرهەِىویبْ،

  وچە ٔبزصارەوبٔی ضیٕبوێلژەوبٔی 

 چەپه چەپه، صەستە صەستە

 هەڵپڕووزاْ

  وەی ٌە لرچەی سىوتبٔی واْ و

  لرچەی هەڵمرچبٔی صڵی صایىیبْ وەی ٌە

 وەی ڕۆ صەضتی الجبٔی ِٓ ئەِڕۆ



 63 

  پڕاوپڕە ٌە وۆتری هەڵمرچبو 

  وبٔی ٔێراسی ِٓ ئەِڕۆ

 ٔبیە ٌێیثۆوڕووز ٔەثێ 

 ثۆوڕووزی گۆٔبی ئبڵی هەڵمرچبوی 

 ٔەوڕەسێىی ثچىۆالٔە

  چبوی وبٔیّی ٌێڵ ورص و

 وبٔی ٔێراسُ ثرژاوە

 !ژێٕەووەرە "ثب" پەرچەِی ئبگرگرتىوی سەیرأەوبْ وەوى

 ثرژاوەوبٔی ئەَ فریطتە سىوتبوأە، صەفتەر و وتێجە َ،ڵەلە

 ٌە جبٔتبوبْ ثىەوە

وأەوبٔیبْ ثەجێ ٔەِێٕٓ صەرسی سىوتبْ ٌە پێٕبوی روؤبویضا  تبوىو ٌە
 ەوەثشىێٕٕ

  و سىوتبوەوبْ ٌە پێ ثىە پێاڵوە وەرە ویژصاْ،

  ثۆ جبرێه ثێ سىێٕضٔی وأەی سەرثەستی

  ثۆ ِٕضااڵٔی واڵتی ِٓ

 ثە زۆرصاراْ ثڵێرەوە

*** 

 

 

 

 



 64 

 

 

 

 

 تۆ ضەو ِەجىوڵێ صەسب
  صە تۆش وسەی سەرِب

  ثرژاوەوبٔی ضیٕبوێ ورصٔەوەی زاِەوبٔی فریطتەثۆفێٕه

 ،!هەڵىە

  الجبُٔصە تۆش صەضتی ثەپیتی 

 وبٔیٍەی ٔێراسەوە ٌە

  گۆزێه ئبوی ثەزەیی

  ثڕژێٕە ثەسەر سىێٕضٔگب گڕگرتىوەوەی

 ضیٕبوێ

  ثب چیضیىە

  جەرگی صایىبٔی لۀضیٍُ

 ثە وڵپەی ئبگر،

 هەڵٕەلرچێ 

 

 وۆتبیی


