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تااااوێبە بەردەكاااانی كێاااوی ساااەەیێ رەگیاااان بەنێاااو 
و زەماااان  جەساااتەیەكی پاااتەودا وەبیاااوەو بە  اماااان

هەڵنابەناادرێێل لەوەتەی دنیااا دنیااایە پشااتی هەولێاابی 
پارێزەری  ەم شاارە  گبتوەو وەك بەاڵیەكی  اسنیێ

و لەهەمااااوو   دێاااابینەیەل واااااوی لەسااااەر هەڵناااااگب 
سااااەردەمە كااااین و نوێیەكاناااادا وەك هەڵااااییەك  ەو 
دەشااااتە كاكیبەكاااااكیەی ێرااااتیتە ژێااااب واااااودێبی 
ێاااییەوەل بنااااری  ەم ویاااا ساااەێتە دەیاااان گونااادو 
شاااااریوپەی پێااااوە هەڵواسااااباوەو  اااااوی سااااەەینە 

دا هەور شێتیان بەناودا دەڕژ ل زستانان  لەباوەشی
بەهارانیش هێندە ساەوزە وااوی لەبەر    و دەێوسێ

هەڵناااااایەل شاااااەوانەە تااااااببێی بەرز دیاااااارە بااااایتە 
هێالنەیەكی گەورەو   ەساتێبەی لەساەر دەنیشانەوەل 
ێاااااای بەریژیااااااش كە بەتەنیشااااااتیدا رەتاااااادەبی تەم 
باوەشاایان لێااداوەو باشااوو و باڵناادە بەرزە ە ەكااان 

ەبێاااج وبیپەیاااان دێاااج هەر جاااوڵەیەك لەم ویاااایە ه
 ەوان وەك نێچیب دەیبینێ و هەردوو باڵیاان جاوو  
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دەكەن و وەك موشاااااەك ێااااای بەنێاااااو تاوێبەكانااااادا 
 .دەكەن 

سااەەیێ بەبەد ژمااارەی تاشااەكانی تاایە و گااول ەی 
بەسەردا باریوە كەوای هەرلەجێای ێایی وەساتاوەو 

 ەو نااابكەی   نەلەبیاااوەل كاتێااا  جەنااار هەڵدەگیبساااێ
  دەردەواااااێ ل گاااابمەیەك لەنێاااااو تاوێبەكااااانییەوە د 

واااایكی دوژمااااێ بەزەویاااادادەدال ناااااڵەیەك كە كە  
و ێاورپە   وەك هەور دەگبمێناێ  لەكوێاوە د   نازانێ

سااااەنكەرێپی   دەێاااااتە دڵاااای داگیاااابكەرانەوەل  ەو 
و پێیاان   گەورەیەو ورە بە جەنكاوەرەكان دەبەێشێ

 ەمێ پشتێپی  ەستوورم و دەتاوانێ لە دامێنای   دەڵێ
دوژمێ بپێپێل منتاان هەم مندا نیشانەكانی سەر دڵی 

ل   و بەاڵیەكااااانی  ەوان بەبە  گااااابەرێپی مااااێ نااااابێ
النەی هەڵییەكانم لەنێو بیشەاڵنەكانمدا بایم كابدوەو 
 ێاوەە دەتااوانێ لە لوتپەكااانی منادا بباانە شااەهێێل لە 
تولە رێپانمدا ببنە پبنر و لەنێو بیشەاڵنەكانمدا شێبل 

مااێ تااامێ هەباام  ێااوە دەمێاانێ و تااا  ێااوەە بمێاانێ 
پەناگەتااانمل جێپێاای  ێااوە بە هەورازو باازنە رێیەكااانی 
مانەوە نوساااوەو بای هەمیشااە دەیپاارێزمل نرااارم باای 

 .ێەوتانەو لوتپەم پەناگەتان
 ێبە پەنای هەزاران ریشێ بووەل گاول ەی ناكااوی  

ریژە ماناادووەكان وەناادیێ جااار جەسااتەی ساامیونل 
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 ێرااااااتا مااااااێ هەر لەجااااااێكەی ێیماااااادام و هەزاران 
یاااااااوە ریشااااااێ و وبپنەكااااااانم لەنێااااااو یااااااادەوەری پ

سااااااەنكەرەكانمدا دەشااااااار داوەل لە یەك بە یەكاااااای 
رێبوارەكااان دەڕواناامل دەزاناام پیشااتەكانی  ەماا ی كە 
ك پی دوژمنانیان لە ێییان بەستووە نااوێبن بێابەدا 
بااااااێێل  ەوان لەنێااااااو دامێناااااای ژنەكانیااااااان بچااااااوك 

ل باییە  بوونەتەوەو  یدی دامێنی مێ بەێییاان نااگب 
بوارە نوێیەكان پێدەكەنمل دەبامە وایمەن بای بەدەم رێ

 . ریشدارەكان و دەبمە گیڕیش بی ك پدارەكان
سەەیێ لە جەنكادا پەناایەو لە ساەردەمی  اشاتی و  

وەرزی سەیبانیشدا بناری  ەم ویایە هەموو هەولێب 
ل جیهااااااانێپە لە سااااااەوزایی و تەواوی  لەێاااااایدەگب 

كااان كانییەكااانی باای گەشااتیاران دەتەبێنێااتەوەل ێێزانە
بەج ی  اڵووااڵوە بناری  ەم ویاایە دەكەنە ساابا  و 

دەڕازێناانەوەل دەنكاای دەهاایی گەشااتیاران   ێااوانی لااێ
ل دوكەی لە  هەر لەجێااای ێییاااان بە هەڵاااپەڕیێ دێناااێ

پەناااای بەردەكاااانەوە دەوێاااتە تاااابی  اسااامانل باااین 
دیڵاامەو ببیااانی و گیشااتی باابژاو هەمااوو سااووێپی 

ێ اایر   تاایپی لااێ ل هەر منااداڵەو  ەم ویااایە دادەپیشااێ
دەبێتەوەل  ەوەندەنا بوتابیانی كیلیژەكاانی كشاتوكای 
و جییلااااایجی بەو ویاااااایەدا وەردەباااااێ و ێەریپااااای 
توێژینەوەكانیاان دەباێل لەوێادا گیاا دەگامەن و بەردە 
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بەتەمەنەكاااان دەێەنە ژێاااب واودێبیاااانەوەو نماااونەی 
 .لێوەردەگبن

 اااێب لەو  بااوو  ەوساااڵەی كە بەەبێپاای  ەسااتور 
ینی بور  كبدبوول لە هەماوو الكاانییەوە كێوی سەە

لەنێااو شاایو و كەناادەاڵنەكانییەوە بەەااب دادەێااازی و 
لەگەی بااایەكی وەك مااوو  هەولێاابی دەتەزاناادل  ەو 
ساااڵە هەتااا دوای نەوریزیااش بەەااب لەسااەر لااوتپەو 
دیااوی نراااری سااەەینی مااابوول  یاادی هەر ەو ساااڵە  

ی دەیان بوتابی زانرتە جییلیجیەكانی هەولێبل گەشت
دووەمیااان  باای ویااای سااەەیێ كبدبااوو و ێەریپاای 
توێژینەوە بوونل ێەریپای وردكبدنای بەرد باوون و 
لەساااااااەریان دەنووسااااااای بەێییاااااااان و وەكاااااااووە 
باریپەكانیااااانەوە لەو بەردە رەپ و پتەوانەیااااان دەدا 
كە وەك  اساااااااااااێ باااااااااااوونل بەاڵم بەهااااااااااایی  ەو 
تەڕوتوشیەی  ەو ساڵە سەەینی گبتەوە ژێبیان شل 

تاااابیش پێیااااان دەگااااو  ساااااڵی بەەاااابە بباااایوەل دوا
 . ەستوورەكە

بوتابییەكااان ێەریپاای تااوێژینەوەی ێییااان دەبااێل  
نمونەی هەموو جایرە بەردەكاان وەرگابن   دەیانەو 

و بیاابەنەوە تابیكەكانیااان و راپاایرتی ێییااان باادەنە 
مامیساااتا كە نمبەیەكااای باشااای لەساااەر دەبێاااجل  اااا 

اتااب و دو  لەوكاتااانەدا بەردێاا  لە جێاای ێاایی دەلەبااێ



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

7 
 

ل لە بااااێ  ەو بەردەدا كانیاااااوێپی كااااینل لە  دەێااااز 
ساااااەەیێ كاااااینتب دەتەبێاااااتەوەو  ەو تااااااوێبە بەردە 

ل وەك  ەوەی گبكانێاااا  لە  بەجیرێاااا  هەڵاااادەتەكێنێ
روبارێ  لەژێب   ل كانییەك نا  ەتیببێ ژێبیەوە دەروێ

و بەبناااااااری    ەو بەردە زەبەلااااااالدەدا هاااااااژەی د 
نی هەولێاابەوەل ساەەیندا بەێااوڕ دەڕژێااتە دەشااتاییەكا

 ەو كاااانییە دواتاااب وەنااادیێ بەیاااج و باااالیرەی بااای 
ل پیاااوە بەتەمەنەكااانی بناااری سااەەیێ  درووسااتدەكب 

دەسااتە دەسااتە باای سااەیبكبدنی دەوااێ و تەماشااای 
 : دەكەنل دەیانكو 

 ەوە پەرجویە رویداوە پێشتب هەرگیز لەو بەمچانە 
 اوی وا زیر بەسەەینیدا نەڕژاوەل بەتایبەتیش  ەوەتا 

ەڵااااێێ لەگەی تەبیناااای كانیاااااوەكە سااااەرەتا  اااااوەكە د
سوور سوور بووە دواتب روون بایتەوەل هەنادێپیش 

 :دەیانكو 
نا لەساەردەمە زیر دوورەكاانی بااپیبە گەورەماان  

 ەو كانییە هەبووە بەاڵم بەو  اساتە زیرەی  ێراتای 
نال لەشپبی بێكانان هاتوون و  ەو تاوێبەیان لەسەر 

ا ساااااەرواوەی  ااااااوی  ەو كاااااانییەی دانااااااوە هەتااااا
 : جەنكاوەرەكان بب نل هەە بوو دەیكو 

نەێێاااب بەەااابە  ەساااتوورەكەی  ەمراااای ساااەەینی 
پ كاابدووە لە اااو و پااای دابااوول  ەگەر  ەو بوتابیااانە 
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دەستیان تێاوەر نەدابااو هەڵیاان نەكیڵیباا  ەوە دوور 
نەبوو سەەیێ بتەبێتەوە و گوندو شاریوپەكانی  ەو 

 .تبانبنارە هەمووی ژێب  او كەو
 یدی تەبینەوەی  ەو كانییە بباوە باا  و ێاوا  و 
هەر دەشاااتی هەولێااابی نەگااابتەوە بەنێاااو ویاكاااانی 
ێیشااناوەتیدا رە  بااوو و ێاایی گەیاناادە باڵەییااان و 
باڵەكااااایەتی و ویمانیشاااای بەجێهێشااااجل بەوالیەیاااادا 
ێ اااایر باااایوە ساااامابولی و كااااییەو ێاااایی گەیاناااادە 

ڕایە بازیاااادایە ساااا ێمانی و واااای  دووكاااانل هەر لەو 
  بیتااااوێنەوە بە دەربەندیشاااادا تێااااپەڕی و لە بەاڵدز 

لەهەموو شاوێنەكان زیااتب باا    گیبسایەوەل  الەو 
لە  ەەرانەی تەبیانەوەی كانیااوەكەی ساەەیێ دەكابال 
ێەڵپاای  ەو پشااادەرە تەواویااان بەهااایی  ەم روداوە 
ناكاوەوە بەرگی رەشیان پیشیل  اێب بی  ەوان هەر 

پاژال یەك لەو بوتابیاانەی  او نەڕژا ێوێنیشی لەگەی 
جی اایجی كە لە بناااری سااەەیێ ێەریپاای تااوێژینەوە 
دەبێج نااوی رزگاارەو یەكەم سااڵی كایلیژیەتیل  ەو 

و دەیپاتە هەنجیبل   تاوێبە نەع ەتییە بەسەر ویدا د 
گیااانی لە دەسااج دەدا  و بوتابیەكااان لە   هەر لەو 

ێەمااان وەكااوت و تورەگەكانیااان ە ێاادەدەن و واااو 
 .دەگەڕێنەوە بەگبیان
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زینااااااادوو دەبێاااااااتەوەل    یااااااادی بەرد لە پشااااااادەر 
 ەەرانەی ێیشەویرتی نێوان ناازدارو رزگاار وەك 
دیپایەتەكانی شیبیێ و ەەرهاد و لەیال و مەجناوون 
دەماودەم دەڕینل پەردە نهێنیەكانی  ەم دوو عاشاەە 
هەڵاادەدرێتەوەو  ەو بەردە تیااژو بچااوكەی نااازداری 

ان و تاااوێبەكەی كوشااج دێااتەوە نێااو بااا  و ێواساا
سااااااەەینیش  ەەرااااااانەیەكی نااااااوێتب هەڵاااااادەداتە  ەو 

 .دەەەرەوە
 ەو كچاااااااااانەی بەبەرد هەڵمابییاااااااااان دەكااااااااابد   

بەردەكانیان شااردەوەو ساپرااپێنی منادااڵن كیتاایی 
هااا  و گەنجەكااانیش  یاادی كەالبەردیااان درووسااج 
نەكااااااااااابدەوەو دارالساااااااااااتیپەكان ساااااااااااوتێنبان و 

ب ێییاااااان بیوەبانیەكانیشااااایان بەیەكجااااااری لەبیااااا
باااابدەوەل ژنااااان نەیاناااادەتوانی بەردە یاپبا ەكانیااااان 
ە ێدەن بییە لە بێ كەندووە ناان و ەەردە گەنمانیاان 
تەبە  دەكااااابدل ێااااای شاااااەڕە بەردی كیاڵناااااان بااااای 
هەتاهەتااایە نەمااااو ێەڵپاای وەك شاااەیتان تەماشاااای 

 .بەردیان دەكبد
پیااااوێپی دینااادار دەیكاااو  ێاااودا لەێااایڕا تەیااابە  

ەر سوپای كااەبان و هەر بەبەرد  ەبابی ی نەناردە س
هەمووی تەەبو تووناا كابدنل  ەوەتاا دوو بەردیشای 

 .بی  ەو دوانە ناردوو كبدنییە پەندی زەمانە
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 :یەكی دی دەیكو  
نااا  ەوانە هەردووكیااان بەهەشااتی بااوون ێااودا لە  

  جیابوونەوەیاااانی ژەوانەو عاشاااەەكانی لە بەهەشاااتێ
 .بەیەكتبی شاد كبدوونەوە

لەگەی جەناااااااازەی رزگااااااااری لە  پیااااااااوێپیش كە 
 :هەولێبەوە هاتبوو دەیكو 

و روبااری   نارە ناری بەردەكە گەیشتیتە هەولێب 
بەستیرە هەستاوەو لە هەینێوە نەنیشتیتەوەل وارێاێ 
هەوكەە بیچەك ێینای سایر سایر بە بەردەكاانەوە 

 .هیش  بویتەوە
پیاوێپی بەردتاە كە لەێەمی پیشەكەی ێییادابوو 

 :دەیكو 
و باگبدێناااانەی درووساااتم كااابدوون لە هەماااوو  ە

بەرد تاشااایوومێ و تاااا  ێراااتا یەكیاااان بەساااەر رو  
لەبەرێپدا نەێزیوەل پیاوی وابێ  ەگەر بەرد  ەوەندە 
شااووم بێااج بانەكانمااان هەمااووی دڵاایپەی دەكااا  و 
بەسەرماندا دەڕمێل  ااێب رساەی ماێ لە بەرددایە بە 

لەببسااا دەماابمل باشااە   ەەێاابی عااالەم  ەوەم نەمێنااێ
و ێەڵپای   بوڕمرا ێ  بە كەریەتی بەرد بەكار دێنێ

  بەرد وبپال  ەوجا باشە پیاو بچتە دەجێ  پێدەكوژ 
بەوی شەیتانی رەجمپاا  ماڵتانخەرانەبێاج  ەرێاوەڵ  
ێااای كێاااوی پیااابیزی عەرەەااااتیش هەر بەردەل ێااای 
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پێغەماااابەری عەرەبااااانیش لە  ەشااااپەوتێپی بەردیااااێ 
ەردەل بابە پەیامی بیها  و تەواوی  ەشپەوتەكەە ب

  سێبەردەی لە مرتی ژنێ  لەوەە گەڕێێ پیاو بیەو 
 .  وبپاووببێ  بنێ

 :یەكیدی دەیكو 
باشاااە ێااای ساااەدان كە  گااابدان بنپااایی دەكەن و 
وەبااااااێ گبینجااااااانی دەكەون و دەماااااابنل  ەمەە كە 
دەماااااااابیێ هەر دەنااااااااخەنە نێااااااااو گباااااااای و بەبەرد 
دەمانشااارنەوەل ێەتااای بەرد ویاایە  ەدی باای باساای 

  گبی ناكەن 
 : یەكیدیش هەڵیدایەو گوتی

راستدەكا  ەدی الەاو وەند گونادو شااری رامااڵیوە 
نااكەن   وەند گەنج و جەوانی بوتداوە بی باسی  او 

 اااو   ەو ێەڵااپە هەر لەبەردی داهێناااوە بە ەەێاابی 
عاالەم  ااگب لە واناایش زاڵمتابەل كاوڕە  ەگەر بیێااین 
وااااای پەی لە هاااااێالنە زەردەوااڵن وەرنەدەیااااااێ بە  

گبدێپای   نەوە نادەنل كاببا دەوێج گبەباانی بێناێپێما
دەڵااێێ   زەبەلااال  بنپاایی دەكاااو دواتااب بەسااەریداد 

وەبااێ گبنجااانی كەوتااووەل  ەو كااوڕەە م اای وەبەر 
م اای تاشااە بەردێپاای سااەەینی ناااوەل بااابە ێاای  ەتاای 
ەەرهاااد نااای بااازانە وااای بەسااەر ێااایی هێناااال كاااوڕە 

 .هەمووی ێەتای ێینە
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ە لە كاااااتی بەێاااااك هەمااااوو  ەو بااااا  و ێواسااااان
شاااااایێ و   سااااااپاردنی رزگاااااااردا دەگااااااوتبانل لەو 

ریرییەك بااوو  ەوسااەری دیااار نەبااوول هەر كەسااە 
نزیپەكااااااانی رزگااااااار نااااااا بەڵپااااااو تەواوی  اااااااوایی 
ەبمێراااپیان دەڕشاااجل بەنااادی ی هااااوڕێی رزگاااار كە 
هەموو جەستەی ێوێێ بوو هەر لە ویای ساەەینەوە 
ل   ێنەیهێشاج كە  رزگاار لە بااوەە كاا  ێایی نەباا

 ەگەر جار جار بیدابایە وەلی هاوڕێی  ەوە هەرزوو 
لێاای وەردەگاابتەوەل لە كاااتی شاردنەوەشاای سااوور 
ل  بوو لەسەر  ەوەی دەبێج لە تەنیشج نازدار بنێژر 
هەموویاااااانی ناوااااااری رایەكەی ێااااایی كااااابدو هەر 
نەێتێاا  لەوالی نااازدارەوە ناشااتیانل لەم نێوەناادەدا 

انەمەرگ هەر لە نوری ددانرازی باوكی نازداری جو
هاتوویدا بوو دەتكو  ماێیالنی گبتاووە باییە های  
براااەی نەباااوول گااایڕ هەڵپەنەكاااان هەر بەتەنیشااااج 
ناااازداری جاااوانە مەرگەوە رزگاریاااان هاویشاااتە نێاااو 
دوو بەردی كوشندەوەو بەێاكیاان ساپاردل دولابەرو 
دایپااااااای ناااااااازدار بەكە  رانەدەوەساااااااتانل  ەدەی 

اوانەو بەكااوی بییاااێچی باااوكی رزگااار بەدەنكاای پیاا
دەگبیاااال بااااوكو بااابای ناااازداریش كوڵمەیاااان تەڕتەڕ 
ببوول وەلی هاوڕێی كیلیژی كە لەهەولێبەوە هااتبوو 
تەواوی ویبیكی تباژیدی رزگاری هااتەوە بەروااول 
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بااااییە بە ج ااااوبەرگی ێوێناااااویەوە  اااااگب لە واااااوی 
دەبااااااریل ێااااایزگەی دەێواساااااج بە  نەیناسااااایبال 

وەل اللاایش كە بەنادی ی ببادەریشاای وشاا  وشا  بباای
دەمێ  نەبوو ببووە ببادەری سەری بە كێ ی رزگاار 
كبدبااااوو بەجیرێاااا  دەگبیااااا هەمااااوانی سەرسااااام 
كبدبااااوول  ەم دیاااامەنە ناااااێ هەژێاااانە ەبمێرااااپی بە 
هەماااوان وەرانااادل  یااادی وەك هەمیشاااە بەیەكەوە لە 
كەشێپی ماتەمدا كە جكە لە نووزانەوەو دەنكای پێای 

و بە بێاادەنكی   امااادەبوان كە  ورتەی لێااوە نەهااا 
 . گەڕانەوە بەاڵدز 
ریژ پبسااااااااە دانااااااااانل بوتااااااااابی و   دوای سااااااااێ

مامیسااااتاكانی جییلاااایجی گەڕانەوە هەولێااااابل بەاڵم 
وەلاای هاااوڕێی كیلیژیااان مااایەوەو ب یاریاادا بەناادیل 

ل مامیستاكەیان زیر بەدڵتەنكیایەوە  جێنەهێبێ  بەتەنێ
كە دیار بوو هەرگیز ێەمی وا بورسای نەێواردباوو 

ە جانتااااااكەی راكااااابدوو دووا راپاااااایرتی دەساااااتی ل
 :رزگاری دایەوە دەسج بەندیل و  گوتی

رزگار  راپیرتی گەشتی یەكەمی سەری ەشی دایە  
مااااێل  ەم راپاااایرتە  ەدەباااای و زانرااااتییەو رسااااتەی 
كاااریكەرو زیر تااایبەتی تێاادایەل سااەرەتا مناای ێرااتە 
گومانەوە لە واینییەتی نووساینی راپایرتێپی  ەوهاال 

شاای شاایكی كاابدوومل دانەیەكاام الی بەاڵم  ێرااتا تو
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ێاایم كاایپی كاابدوەو  ەوەە كەدەیاادەمە تاای ێەتاای 
 .ێییەتی تپایە بیپارێزە
ریژ باااوو گاااوێی لە دەنكااای   بەنااادی یش تەنهاااا ساااێ

رزگاااااار نەباااااوو باااااوول تەواوی دیااااامەنە شااااایبن و 
تباژیااااادیەكانی هااااااتەوە بەروااااااول راپااااایرتەكەی لە 
مامیساااتا وەرگاااب  و روێرەتیشااای لێاااوەرگب  كە 

ی وەلی وەند ریژێپی دی دەگەڕێنەوەل  یدی بە لەگە
دەرەەتاااااااای زاناااااااای و لەگەی وەلاااااااای دەسااااااااتی بە 

 :ێوێندنەوەی كبد
 

 راپیرتی زانرتی
ویاااااا سااااااەێج و دڵااااابەێنەكەی  سااااااەری ەە   
 بەنموونە(بەرد)

 رزگار  ەدمەد دوسێێ
 
  بەرد لە ریزی كەرەستە بێكیانەكانە بەاڵم دەتاوانێ(

ریپبدنی جیرەكاانی گیان ببال بەرد پەیوەساتە بە دیاا
بەردو دابەشاابوونیان و هیكارەكااان كە كاریكەریااان 
هەیەو وااااینیەتی دروسااااتبوون و گەشااااەكبدنیان لە 
رێكەی كارلێپە موگناتیریەكانی زەویەوەیەل زەویاش 
پەیوەسااتە بە لێپاایڵینەوەو هێبپااارییە زانرااتیەكان كە 
راساااااااتەوێی ویاكاااااااان و دەشاااااااج و بیابانەكاااااااان 
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اریااانە كاااریكەری ێاایی لەێیدەگبێااج و  ەو گیڕانپ
  كە زانرااتی جییلاایجی پێمااان دەناسااێنێ  جێاادەهێبێ

بەاڵم مێ لە روانكەی ێیمەوە دەمەوێج لەساەركەرب 
بااادوێم واااونپە كەراااب كااااریكەری گەورەی لە ژیاااانی 
تاااااایبەتی ێااااایم جێهێشاااااتوەو دەێاااااوازم لە یەكەم 
راپیرتااادا كەراااب وەك  ەوەی ماااێ دەیبیااانم  پێناساااە 

یپاریەكان و تاابیپبدنەوە شا  بپەمل ێای دەزانام بەباێ
كیمیاییەكان ناتوانیێ تەمەن و پێپهاتەی  ەم كەرابانە 
بنووسااینەوەل بەاڵم لەدەرەوەی پێپهاتەكااانی بەردوو 
پێناساااەكان جااایرە ناسااااندنێپی دی هەیە پێویراااتە 

 :هەموو بیزانیێل وەك  ەوەی مێ دەیبێم
 ەگەر ێاااااوەن گیانێاااا  رو  وەبەر بەرددا نەكاااااال 

ل واتە هێزێ   شج بەرد نەجوڵێنێ ەگەر هێزی سبوو
  نەدەجااوڵێ  هێااز بەبەرددا نەكااا بەرد هیچاای پێناااكب 

نە دەكاابێتە ماابیگ و گیاناادارو كەرەسااتە   نەدەلەبااێ
جااایراو جیرەكاااانل هەماااوو جااایرە بەردەكاااان باااایی 
ێییان مەتبسیان هەیە بەاڵم بەردی تیژ و ورد هەن 
جاااااكە لە گیانااااادارەكان مااااابیریش دەكاااااوژنل هەروا 

ورەە هەیە تبساااناكەل بەتاااایبە   ەوانەی بەردی گە
  لە ویاكااانەوە دادەڕمااێێل بەردێپاای بچااووك دەتااوانێ
كارەساااااااتێپی گەورە درووسااااااتپال بەردیااااااش هەیە 
زەبەالدەو باااااایتە پەناااااااگەی بوونەوەرەكااااااانل  ەوە 
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 ەشپەوتە بەردینەكاان باوون مبیریاان لە كارەسااتە 
سبووشتیەكان دەپاراساج و هەر  ەو بەردانە باوون 

ونە پێداویرااااتی ریژانەیااااانل هەتااااا  ێرااااتاە دەبااااو
تەواوی گیاندارە بەبەرد بوەكان و نیشانەو وێنەكانی 
سەر بەردی  ەشپەوتەكانێ ویبیكی هەزاران سااڵی 
ژیانی مبیرە سەرەتاییەكانمان بی دەگێ نەوەل واێی 
بەردیااااێ نماااااونەیەكی زیناااادووی  ەوكااااااتە كە بەرد 

ە تای هەیبەتی ێیی پیشانی مبیگ داوەو پێی گوتوو
مێ گیاندارە ساەر  اسانینەكان   ل بێ دەبێج منج هەبێ

بەكەڵبە تیژەكانیان ونجا  ونج تاان دەكەنل لەهەماان 
سەردەم و كاتدا هەر بەرد بووەتە هیكااری كوشاتێ 
و رەشاااپبدنەوەی  ەوانااای دی و هەر بەكەرەساااتەی 
بەردیێ مبیرەكان كەوتوونە نێاو گیاانی یەكتابەوە و 

بااخەنە مەتبساایەوەل  ێەریپبااووە بااوونی مبیرااایەتی
كەواتە ویبیكی بەرد لە ویبیكای مابیگ درێشاتبەل 
تەمەنی لە تەمەنی مابیگ درێژتابەو بەردەوامتابیش 
دەبێاااجل  اااێمە نەشااامێنیێ  ەوان هەردەمێااانێل باااییە 
هەرگیز لەو بەردانە مەتبساێ كە لەنێاو شایوێپدان و 
  هەندێجار الەاو یاان روداوێپای سبوشاتی دەی ەبێناێ

د پتەو و زەبەال  بێل وەند نااوی كێ ی گیڕەكان وەن
گەورەو مێاااااااژووی گەورەو بەردی دانراااااااەە باااااااێ 
هەروەندی بەنێو زەویدا ریووبێل یان ش وشاەپ ێو 
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ل لە لەبیناااای  ەواناااایش  و ێاااااوەنی بەهێزیااااان هەبااااێ
هەڵنااااگیبێێ بااای )مەتبساااێل  ااااێب  ەوجااایرە بەردانە

بااییە ( لەشااوێنی ێییااان سااەنكینێ)هەروا( هاویشااتێ
نەشااااێالنی جەسااااتەل   تااااان هەباااێنەتبسااای بەركەوتن

نەێ یر بوونەوەو زیاد باوونی الشاەیان  ەو بەردانە 
 ەگەروااااااای گیڕانپاااااااارییە جییلیجیەكاااااااانی زەوی 
دروسااااتی كاااابدوونل بەاڵم هەڵیااااداونە شااااوێنێ  كە 

بباانە سااەنكەر یااان بەربەسااج و هەناادێجار   دەكااب 
ساااێبەر و كێااالل  ەگەر بشااا ەبێ دواجاااار دەكەونەوە 

 ەو بەردانەی لە لوتپەدان یاان شوێنی ێییانل بەاڵم 
لەبەرزیااادا ێییاااان نماااایش دەكەن و بەهەڵااادێبێپەوە 
نووسااااااونل  ەو بەردانەی سبوشاااااج ە ێااااای داونە 
شااوێنە ێزەكاااان و لەبەدپاڵێااا  لەبااابی  ەوەی وااااو 
لەهەورازكەن هەر ساااەرنجیان لەێاااوارەوەیەل  ەوانە 
  جاێكەی مەتبساایێ واونپە كە ێ اایر دەبانەوە هەنااد 

ەپااااا وون دەباااااێ و دەبێاااااج بە جاااااار هەپااااا ون بەه
جااااااریش   گراااااپوبێا كییاااااانپەیەوەل ێااااای هەناااااد 

گاشااااااااەیدی لەگەی ێییااااااااان دەهێاااااااانێ و  اەااااااااا  
دروساااتدەكەنل دووریاااش نیااایە بەساااەر  اواییەكااادا 
بااا مێێ و ببااانە هیكااااری لەنااااوببدنی گونااادێ  یاااان 
شااارێ  و واڵتێاا ل  الەوكاتااانەدا لەبیناای  ەو بەردانە 

پوپێااا  دەدەن تبساااناكێ واااونپە شارساااتانیەتێ  تێ
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بەێییااانەوە هەمااوان لەناااو دەبەنل بەردی لوتپەكااان 
 ەوانەی لە هەڵاادێبو شااوێنە ێزەكااانێ وەنااد گەورە 
بااێ هێناادە مەتبساایدارتبنل  ەو بەردانەی كە هێشااتا 
نەوااااوونەتە دیێاااای واااا ی تەواوەوە زوو ێییااااان 
دەردەێەن و سبووشااااااتیش بە ەنەەسااااااج لەبەرزی 

  وردووێاە جێی هێشتوون و  ەوانە هەر بەلەبینێ
دەبێ و هەرگیز تواناای بەریەكپەوتنیاان بەو بەردانە 
نیاایە كە لەنزمیاادا جااێكەی ێییااان وێپاابدوەو روو لە 
هەورازنل ێااای بەردە پاااتەو و  اسااانینەكان  ەگەر لە 
بەرزیااایەوە ێ ااایر ببااانەوە وەك هەور دەگااابمێنێ و 
ناڵەیااان لەنێااو كەندەكاناادا دەناار دەداتەوەل  یاادی  ەم 

تبسیێل وونپە دوور نییە جاێكەی بەردانە جێكەی مە
بەردە وەبیوەكااانیش لەبااپەن و بەسااەریاندا بااازدەن 
یااااان لەهەر بەریەكپەوتنێپاااادا ێییااااان و  ەواناااایش 
وردوێاشاااپەن دواتاااب الەاوێااا  یاااان كارەسااااتێپی 
سبووشاااااتی هەماااااوان بەیەكەوەل بەردەكاااااانی ویاااااا 
بەرزەكااااااااان و  ەوانەە كە لەنێااااااااو شاااااااایوەكاندان 

و  اااوانەی روەو دەریااانل    رابماڵاادرێنە نێااو  ەو  ز
 یدی بییە لەو بەردانە مەتبسێ كە لەنزمیادانل بەاڵم 
بەردە كەل ە رەبەكانی بەرزی تبسناكێ ێ یر ببنەوە 
بەتەنیااا نااایەن وەكااو رەنااوو ویااایەك لەگەی ێییااان 
دادەماااڵێل دێااێ و مەگەر ێاای بە كەلاا ەی تاشااەیەكی 
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 نەلەبیااودادەن تااا هەپاا وون بەهەپ وونیانپااا  ەگەرنااا
 .بەێییانەوە هەموان دەبەن

بەردەكاااان لە  ەژماااار ناااایەن راساااتە گەورەكانیاااان 
جار بە بچوكەكانیاان كەڵەكای   تبسناكێ بەاڵم هەند 

لێدرووسااااااااااااااااتدەكەن  ەو كەڵەكە بەردانە باااااااااااااااای 
جیااااكبدنەوەی تخوبەكاااانە بااای پااااكبدنەوەی زەویە 

جااااار  ەو بەردانە بەسااااەر   كشااااتوكاڵیەكانە هەنااااد 
وارو مندااڵنااااادا رمیاااااون و ێاوەنەكەیااااادا یاااااان رێبااااا

كارەساااااتیان درووسااااتپبدووەل ێاااای هەناااادێجاریش 
بااوونەتە ماایڵكەی یااان شاااری مااارو دووپشااپەكان و 
زەویە دێماای و بەیااار و ێەڵپاای  اواییااان هەراسااان 

 راااااێَ  كااااابدووەل  ەو كەڵەكاااااانە دەساااااپبدی مااااابی
دەسپبدی  ەو جوتیارو ێاوەن زەویاانەن كە ژیاانی 

ساەرەل ێییاان هەر ێێزانێ  یاان وەنادیێ ێێزانای لە
بەدەسااتی ێییااان ساانوور باای یەكتاابی دادەنااێێ هەر 
بەدەسااج و  ااارەبەی ماناادووبوونی ێییااان لەسااەر 
یەكاای دادەنااێێ و ناویشاای دەنااێێ وشااپەكەڵەكل  ەو 
وشاااپە كەڵەكاااانەە مەتبسااای زیریاااان هەیە  ەگەر 

 ەوە   ێااا كە بەردێااا  لە نااااوی یاااان لەبنااای بخاااز 
ل  ێااج دەیشااێ ێداڕمااان رودەدا  و  ەوەی لەبناایەوە ب

 اێب هەر لەێیوە باسای بەردتاان بینااكەم بەوااوی 
ێیم كەڵەكە بەردم دیوە بەسەر ێاوەنەكەیدا رمیاوە 
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نانی لەتنەكبدیتەوەل بەسەر مندااڵندا هاتووە هەماوو 
جەساااااااتەی شاااااااێالونل  ەدی بااااااای شاااااااەڕە بەردی 
گەڕەكەكااااااان ناااااااڵێێ وەنااااااد مناااااادای هەر بەبەردی 

وەو كاااوێب بیوەباااانی و دارالساااتی  ساااەریان شاااپا
نیشااااانەی )بااااوون  وەنااااد بەردی گەورە كە دەڵااااێێ

هاویشتباوەو هەناسەی لە بەر ب یونل ناا ( پێدانەدانە
هەرلەێاایوە باساای بەردتااان بیناااكەم هێشااتا لەنێااو 
میزەێانەكاندا بەردی تاشباوهەن كباونە شمشێب و 
تیاااب و رمااااە و جیرەهااااا وەكاااای دی كە یەكتبیااااان 

اوەل بەرد پێپوشااااتوەو باااای راویااااش بەكاریااااان هێناااا
هەروەناااادە سااااوودی زیری بیمااااان هەبااااووە  ەدی 
نااااابینێ ێااااانوە كوردەواریەكااااان هەر بەبەردو بااااوڕ 
درووساااتپباون  ەشاااپەوتەكان لەبەر داتاشاااباون و 
تەنانە   ەهبامەكانی میرب هەتا  ێرتاە سەیبتبیێ 
شااااااااتێپێ كە وەك ێییااااااااان ماااااااااونەوەل بەاڵم زیر 

لە   جاااارانیش كارەساااا  درووساااتدەكال كەواتە بەرد
پااااێش  ااااێمە درووسااااج بااااوەو لەدوای  ێمەشااااەوە 
هەردەمێنااااااایل  ەگەروااااااای زیر كەرەساااااااتەی وەك 
 اساانمان لەبەرد دەرهێناااوەو بەرد دوای مبیرااایەتی 

ریژێاااا  دێااااج   كەوتاااووەل بەاڵم زانرااااج پێمانااادەڵێ
باای هەر تاكێاا  بەردێاا  )  ااێمەە بەبەرد باایێ ل یااان

وەك  ەو روداوەی (  دەبێااج سااەری ێاایی پێبشااپێنێ



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

21 
 

ێپااای بچاااووك درووساااتی كااابدو كارەسااااتێپی بەرد
گەورەی بەدوایخییدا هێنال ژیاانی منای كابدە دیزەێ 
و دواتاااااابیش لە نێااااااو بەرددا گیبسااااااامەوەل لەنێااااااو 
زانرااااااااتەكانی بەردداو هەڵزنااااااااان بەسااااااااەر بەردو 
شااااپاندنیان و راپاااایر  نووساااایێ لەسااااەر بەردوو 
وااااااینیەتی درووسااااااتبوون و كااااااارلێپە ەیزیااااااای و 

 :بەرد لەمێ نابێتەوەو وەك گوتمكیمیاییەكانیل  یدی 
دوور نیااایە    اااێمە ناااامێنیێ بەاڵم بەرد هەر دەمێناااێ

منااایش نەمێااانم بەاڵم ویبیكااای بەرد كە ژیاااانی بەم 
 (ریژە گەیاندم كەسێ  دەبێج بیتان بكێ ێتەوە

55\3\5891 
 

بەنااااادیل كە راپااااایرتەكەی رزگااااااری تەواو كااااابد 
موووڕكێاا  لەبناای پێاایەوە هااا  و لە تەپباای سااەری 

 وول دەرو
وەلی سەری لەو رێپەوتە سەیبە سووڕماو وااوی 
تەڕ تەڕ بوول بەندی یش هەروا بییە ب یاریدا ێیی و 
بەردو رزگار بە ویبیكپاال تاا هەمیشاە  ەم عاشاەانە 
بااازر نەباااێ و بخوێنااادرێنەوەل تاااا تەواوی مامیساااتاو 

لاایجی  اشاانای ژیااانی رزگااار بااێل ؤبوتابیەكااانی جی
پی ێایی كابدە  ەو ها  و بەر لەوەی بكەڕێتەوە زان
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كەسە نەناسەی ێەونی رزگار بوول  لەببی راپیرتی 
 .زانرتی  ەویش ویبیكێپی راستەبینەی نووسیەوە

 
*************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هێشااااتا مناااادای بااااووم یاااااریم بەبەرد دەكاااابدوو لە 
وااایلەكەو نێاااو دارەكاااانم دەگاااب ل ماناااای گەورەیااای 
 بەردم نەدەزاناااای ویبیكاااای بەردێاااا  ماااااڵەو مااااای
دەڕییشااجل  ااێمەی منااداڵیش بەناواااری بەردەكانمااان 
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لە دەساااااج كەوتە ێاااااوارەوەو  یااااادی ببااااا ای ببااااا  
نەمانهاویشاااتەوەل  اااااێب دەتبسااااایێ  ااااێمەە ببیاااانە 
بپوژو وەك  ەو منداڵە ێەڵپی پێمان بباێێ دیزەێایل 
یااااان دووواااااری كێشااااەیەكی  ەوەناااادە گەورەباااایێ 
ێانەوادەكەماااان ساااەرگەردان و دەربەدەر بااااێل  ەو 

كە هەر لە  ااااواییەكەی  اااێمە دەنكااای نەدایەوە ویااابی
گونداو گوند ریی تا گەیشاتە  ەودیاوی سانوورەكان 
و  ەوجاااار پااایلیا و پیااااوانی دپاااومەتیش هااااتێ و 
منااداڵەكەیان راپااێ  كاابدل دواتااب هێنایااانەوەو تبساای 
لێدەباریل هەربییە دوای  ەم روداوە  اێمەە لەبەرد 
دەتبساااااایێ وااااایلەكەو شوشاااااەی پەنجەرەكاااااان و 

 ەو   ەمااااااوان كەوتااااااانە پشاااااااوول لێااااااابەدا دەمەو ه
بەسەرهاتەی بەردتان لەنێاو هەزارەهاا روداوی دیادا 
بااای بكێااا مەوە كەراساااتەوێی پەیوەنااادی بەبەردەوە 

 :هەیە
كیمەڵێا  منادای پێشاب كێی بەرد هاویشاتێ دەكەن )

باای دوورتاابیێ شااوێێ هەڵیاادال   دەتااوانێ  تاا باازانێ كااێ
ل  پەوە دەبااێلەم نێوەناادەدا بەردێاا  بەدەسااج منااداڵێ

بەاڵم وتااای بەردل بەردێپااای تیاااژ تیاااژل رێااا  وەكاااو 
 ەوبەردانەی مبیراااااااااای نیاناااااااااادەرتای بەسااااااااااەری 
رمەكانیااانەوە دەێرااجل یااان وەك وەباای بەكاریاااان 
دەهێناااااال دووریاااااش نیااااایە هەر  ەو بەردانە بێاااااج و 
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ل بەنیااااازی  ەوەی باااای  دەسااااج  ەو منااااداڵە كەوتبااااێ
ێیی دوورتبیێ شوێنی هەڵداو ماسولپە ناسپەكانی 

پێتااابی بپاااتەوەل تاێپاای لە بەردەكە كاابدو بەهەمااوو 
ل دەگێا نەوە  ەو بەردە بەساەر  هێزی ێیی دەیهاو 

دووماڵااااااادا ریشاااااااتوەو ونەی هااااااااتووەل هەنااااااادێ  
گوتوویانە گیاەی  ەو بەردە ریژەرێیەك رییشتووەل 
جیبانەكانی بەرامبەریان گوتبوویان نا  ەوە پاروەی 

وەل هەر باە باووە نیازگێ  بوەو لە  اسمانەوە هاتو
 ەسااتێبەكە بەسااەر  اواییاادا نەڕژاوە دەنااا هەمااووی 
دەكااااابدینە ێااااایڵەمێشل گەڕەكەكەی تەنیشاااااتیان كە 
دواتاااب كەتنااای بەردەكە دەبیراااتێ دەڵااااێێ تەوژم  و 
ێێبایااااااااااای  ەو بەردە گەاڵو گاااااااااااوڵی ماڵەكاااااااااااانی 
هەڵوەراندوەو ج پی لە رستان كبدیتەوەل باڵندەكانی 

ن  ەوە بی وەند ساڵێ  بەرزەە  كبدوون و هەندێپیا
دەبێااج هەر نەگەڕاونەوە ناااو هێالنەكانیااانل كااوڕێپی 
عاشاااا  كە دواتااااب دەگەڕێاااامەوە سااااەری گوتبااااووی 
پێشااتب گااوێم لە دەنكاای ناااڵەیەك بااوو لە اساامانەوە 
دەهاااااا  باااااایەك كە هەر لەزریاااااان دەواااااوو كەزی 
ێیشەویرااتەكەمی بەالیەكااادا بااابدوو ێااابمەی لێاااوە 

رمدا بااااری و هێناااال  یااادی پ وشاااپی ێاااوێێ بەساااە
ێیشەویراتەكەمی لولاداو لەنەكاوێا  هەر  ەوەنادەم 
زانی لەسەر سوێبانەكە تەپەی هاا  دواتاب بەنەرمای 
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 ەمێ گبتمەوە بەاڵم لەبەر  ەوەی   ێوار  بیوەَ  شی
زیر باااااور  باااااوو پشاااااتاو پشاااااج هەردووكماااااان 

 .بەربووینەوە
ویبیكااااای  ەو بەردە هەر لەم شاااااایوپەیە ێااااایی 

دەكانی دەوروبەرل لە نەكاااابدل پەڕیەوە گوناااا  عاسااااێ
یەك لە گوناااااادەكان وەك  ەەرااااااانە دەیااااااانكێ ایەوە 

 :دەیانكو 
شااااااەیتان دەسااااااوودی بە دوو دڵاااااادار باااااابدووە  

بەردێپاااای تیااااژی لە دووری وەناااادیێ ەبساااااەێەوە 
هاویشتووە لە كەل ەی كچێپی جحێبای داوەو الیەكای 
ساااەری بااابدووەل دواتاااب الشاااەی كاااچەكە كەوتااایتە 

تەواو بااااووەل لە    باوەشاااای دڵاااادارەكەی و هەر لەو
گوناادێپی دوورتاابی سااەر ساانوور پیاوێاا   هەمااوو 

پەرجااوو رووی   جحێباای  اااوایی كیدەكاااتەوەو دەڵااێ
داوە وەرن باااازانێ ێااااودای تاااااك و تەنیااااا لە هاااای  
 اااەبنییە  ەوەتااا هەەااتەی راباابدوو لەشاااریوپەیەكی 
هاوزمانمان كا  و كوڕێا  بەیەكەوە دەباێ بەردێپای 

كەلاا ەی سااەری   وە د لەكوێاا  نااامی كە كە  نااازانێ
لەباوەشااااای دڵااااادارە   كاااااچەكە دەباااااا  و هەر لەو 

ناشەرعیەكەی گیان لە دەستج دەدا  و الشەكەشای 
ل  ەوەتااا هەەااتەیەكە لە سااەری  سااەر دەنێااژر   بەبااێ

كچەكە دەگەڕێاێ و بییاان ناادیزرێتەوەل هەماوو  ەو 



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

26 
 

بەیج و بالیرانە لە پبساەی  ەوكاچەدا باا  دەكابێێ 
و دواتااااااااب گیااااااااانی لە    كە بەردەكەی وێاااااااادەكەو

دەسااااااتدەدال روداوەكە دەماااااااودەم دەڕواو دەبێااااااتە 
سەرباسااااااای هەماااااااوو دانیشاااااااتنەكانی شاااااااەوانەی 
بەر ااااگبدان و مااازگەو  و كیبوونەوەكاااانی كاااانییە 

 .ژنان و پیاوان
جاااا باااابێینەوە ساااەر ویبیكااای بەردەكەل  ەومناااداڵە 
گوناااادە هەروەك گوتماااان تەنیاااا بااای تاااابیپبدنەوەی 

ل بەاڵم بااااای  ی  ەو بەردە داو هێااااازی ماساااااولپەكان
نەگبەتااااای بە وااااااوی كاااااچە بەدەو و ناااااازدارەكەی 

ل دواتاب  واوی دەڕژ   و هەر لەو  جیبانیان دەكەو 
كوڕێ  كە هەموو گیاانی ێاوێێ دەبێاج بە هاوكااری 
جیبانەكااان دەیكەیەناانە نزیپتاابیێ نااوژدار كە كاااری 
وااااكبدنەوەی بااابیێ و شاااپان دەبێاااجل  ەو شاااوێنە 

ەبەساااتێج و بەاڵم هەرویاااادەكا  شاااپاوەكانی بااای د
دواتاااب   بااابینە باااوڵەكەی وااااوی پاااێ تیماااار نااااكب 

وەناااادیێ نااااوژداری پێاااادەكەن هەریەكەو بە كەیااااای 
و تا لێای پایا   ێیی جیرە هەتوانێپی  تێهەڵدەسو 

ل كە لەپبسەكەشاادا  دەكااا  و هەەااتەیەك نابااا دەمااب 
كەساااوكاری كاااچەكە  ەو هەماااوو ویااابیكە ساااەیبو 

دەبێجل بەدووی هااتنی بەردەكە لێ  سەمەرانەیان گو 
دەكەون و هەر لەمنااداڵی گەڕەك گوێیااان لێاادەبێج و 



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

27 
 

منداڵەكە دەدیزنەوەل دوای بێنەو بەردەیەكی زیرل لە 
گاابتێ و شااپا  و دپااومە ل دواجااار ریااش سااپی و 
پیاومابوڵی  اوایی دێانە نااو كێشاەكەوە و دەزاناێ نە 
دووژمنایەتی هەیەو نە مناداڵەكەە بە  ەنەەساج  ەو 

ارەی كااابدووەل هەر بەێاااوانێپی  ێاااوارە كە پیااااو كااا
واكێ  بی دامبكانەوەی  اگب سازی دەكاا  لە مااڵی 

 .منداڵەكە ێیە دەبێ
 ەم روداوە لەنێو  اوایادا ێەریپای لەبیاب واوونەوە 

ل بەاڵم بێئاگاان لەوەی كوڕێا  یاان شاەیدایەكی  دەبێ
ونی  ەو كچە كە  اگای لەهەموو روداوەكاان باووەو 

یااااویەتی واااای رووی داوەو هەر بەواااااوی ێاااایی د
ێیشی گەیاندوویەتییە نوژدارل هەرێەریپی گبیانەو 
لەنااااااێەوە داڕمااااااوەل  ەو عاشاااااەە لەالی بەنااااادی ی 

 : ببادەری گوتوویەتی
لەگەی ساااوور هەڵكەڕانااای وااااوی ناااازدارەكەمل كە 
هەربەراسااتیش ناااوی نااازدار دەبێااجل واااوی مناایش 

ل  ێرااااتا جیهاااان الی مااااێ سااااوور  ێاااوێنی لێاااادەتپێ
وورەل وااااوم لەنێاااو گیمێااا  ێوێنااادا مەلەدەكااااو سااا

كە   هەرگیااااز گاااایاەی  ەو بەردە لەمێشاااام دەرناااااوێ
لەتەنااایش مااانەوە وااااوی ژیاااانی منااای رژانااادە ساااەر 
سااوێبانەكەو مناایش تەنیااا  ەوەناادەم پێپاابا كە كاابدمل 
 یرتا لەوساتەدا كە بەردێپی وێا دڵی منای هەالهەال 
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زار كااابدوەو منااایش تەنیاااایم هەڵباااژارد لەنااااێەوە  اااا
و مێشاااااااپم دەێاااااااوال   دەوێاااااااژمل ێەوم دەزڕێناااااااێ

دەزماااااادەكبد  ەو بەردە یااااااان هەر بەردێپاااااای دی 
بەمناااایش كەوتباااااو  ەو كارەساااااتەم نەدیبااااال  اااااێب 

لەبەر وااااوی ماااێ هەماااوو ژیاااانم بپاااوژن   دەگاااونجێ
نەتوانم رزگاریپەم یان تیڵەی باپەمەوەل  الەوكااتەی 
مێ و  ەو نەێشەی  ایندەمان دادەنا پبشپی ێاوێنی 

و دواتاااب   جەساااتەی ناااازدارەكەم بەساااەرمدا بباااار 
جەساااااااااتەیەكی بێكیاااااااااان لەو بەرزیەوە بپەوێاااااااااتە 

و منیش   ێوارەوەو هەر لەبەر واوی مێ تێ  بشپێ
   هیچم پێنەكب 

بەردێااا  ژیاااانی منااای پێپااااوەو ێااایزگە بەر ماااێ  
كەوتبااااااو  ەو هەماااااوو  اااااازارە ژیاااااانی هەراساااااان 

ن هەیەل نەكبدبااامل  ێرااتا مااێ و بەرد دووژمنایەتیمااا
هەر بەردێاااااااا  دەبیاااااااانم پیمااااااااوایە دووژمنێپاااااااای 

ل  ەو مناداڵە  سەرسەێتمەو دەبێج وردووێاە بپب 
وەتوونەە كە بەبەردێ   ایندەمی ببد دێج و وەكو 

گەماااانی ێاایی دەكاااال   جاااران وەك هااای  روینەدابااێ
 ێرااتا لەدیاادی مناادا  ەو منااداڵەە لە بەردێاا  زیاااتب 

دێپااای نیااایەل باااییە دەزدەكەم وردوێااااە بێاااج بەر
و  ەوسااااا مناااایش   زەبەال  بە تەپباااای سااااەری كەو 
 .كەمی  ێەمەكانم سووك دەبێ
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 ەو كااوڕە داماااوە لە  ەژمە  و تااوڕەیی ناااێی بیااب 
لە تیڵەو مبدنی  ەوانیدی دەكاتەوە  ەگەرنا كاوڕێپی 
ببنجیەو نااێێپی پااكوبێكەردی هەیەل هەروا جاكە لە 
هەنااااااادێ  كەسااااااای زیر نزیپااااااای كە بەروداوەكەو 

اێی دەزاناااێ زیریاانەی ێەڵپااای  ااااوایی سااووتانی نااا
بێئاگاااااانل ریژانە ساااااەردانی گیڕساااااتان دەكاااااا  و 
بەوااااوێپی ساااوورداگەڕاوەوە دەگەڕێاااتەوە  ااااواییل 
لەماااااڵێش بە تەنیاااااو زیریاااانەی كااااا  لە تەنیشااااج 

ل وەك  ەوەی شاتێپی  كەنتیرەكەی ەبمێر  دەڕێژ 
كە  پێای   و نەیەو   لەنێو كەنتایرەكە دەشاار داباێ

  لەو ریژانە كە كااااااوڕەكە واااااایتە ل ریژێاااااا بزانااااااێ
گیڕستان و ێیی بەساەر گایڕی ێیشەویراتەكەیدا 
شیڕ كبدیتەوەو پ  بەدەنكی دەگبیاو دەنووزێتەوەل 
رێاا  لەو ساااتەی لە هەناویاادا هەمااوو یادەوەریەكااان 
ل  دێااێ و دەواااێ و  ەویاااش ێااایی بەتەنیاااایی دەبیناااێ
ەبمێر  دەڕێژێاج و هەناساەو دەنكای هەنراپەكانی 

ل  رێا   ێیشەویرتەكەی هەڵدەساتێنێتیز لە گبپیی 
لەم كاتانەدا دای  و ێوشپێپی ێیشەویرتەكەی كە 
ناااوی دولااابەر دەبێاااجل لەسەرساااەری و بەگبیاااانەوە 
دەردەكەونل  ەو دیمەنە هەرساێپیان تووشای شایك 
دەكااااااال وااااااونپە لەنێااااااوان دوو كەساااااای نزیاااااا  و 

دەنكای   نەناساوێ  لە دەوری گیڕی پاكیزەیەك سێ
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جایرە   جایرە گبیاان ساێ  ل ساێجیاواز تاێپەی دەباێ
ەبمێر   ااوێتەی یەكتابی دەباێ و دەوایڕێنە ساەر 
گبپاایی پاااكیزەیەكل دیمەنێپاای دڵااتەزێێ هەرسااێپیان 
دەڕژێنێااااااتە سااااااەر كبپااااااییەك كە هێشااااااتا بااااااینی 
نازدارەكەیان لە درزی كێل و هەناوی گیڕەكەوە بای 

شااەرم   ل تاااوێپی باااە بەدیااار یەكتاابیەوە بەبااێ د 
ەڵااااااادەبژێبنل بەاڵم نیكاااااااا دەگااااااابیێ و بێااااااادەنكی ه

گیڕینەوەكان هەزاران پبسیاری لەالی دایاپە جەرگ 
سوتاوەكە درووستپبدووەل لەناێی داكو ێوشاپێپدا 
كەمێ  لەێەمەكان بەهیی نامییی الوێپەوە پەراوێز 
دەباااێل هەروەك  ەوەی كەساااێ  بێاااج و بەشاااێ  لە 

 . ازارەكانی ێێزانێ  بی ێیی ببا
هەرسااێپیان  كە  لەسااەر گیڕێاا  دەگاابیێ و  سااێ

ناااتوانێ لەو بێاادەنكییە تبسااناكە ێییااان بوتااار كەنل 
سااەر بەسااەر گبپاایی پاااكیزەیەكەوە   جااوڵە سااێ  سااێ

شاااااایڕ بااااااوونەتەوەو لە واااااااوەڕوانی تەبیاااااانەوەی 
نهێنیەكااای گەورەدانل نهێنیااایەك دوور نیااایە تااابازان 
درووستپال یان بە پێچەوانەوە نزیپباوونەوەی زیااتب 

ێاتە ساێبەری  ەو دیێە لە دای  بێاج و  اارامییەك بب
ماتەمەل ەبمێرپەكان ناوەستێ وەك وین نیكاكانیش 
هەر لە جااااوڵەدان تاااااا  ەوكااااااتەی الوە هەنااااااو گااااا  
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ماڵئاوایی بپا  بەاڵم داكاو كا    تێبەربووەكە دەیەو 
 نایەڵێ و پێی دەڵێێ  ەتی كێی 

بەاڵم كاااچەكە   ێااایی بناساااێنێ   ەویاااش كەناااایەو 
 :  ی دەڵێتەماشایەك دەداتە كوڕەكە و بەداك

 ەمێ دیومە بەاڵم نازانم كێیەل كوڕەكەە لەنێو  ەم 
دیێە دژوارەدا بەتاااااایبە  نیكاااااای دولااااابەر كە هەم 
لەواویاادا ێەناادەو لەساایمایدا ماااتەم ناواااری بەتااای 
كبدنی ێەمەكاانی دەبێاجل باییە لەوكاتاانەی نیكاكاان 
لە گیڕینەوەدا بوون لە ناێەوە ب یاری ێیی داباوول 

ێوشا  وەك پیااو نایێ باشاتبیێ   ەو دەیزانی دایپو
پارێزەری نهێنیەكانی یەكتبنل هەروا  یدی كار لەكار 
  تاابازاوەو بە  اشااپبابوونی كێشااەیەك درووسااتنابێ

   ەویاااش دەتاااوانێ  جاااكە لەوەی بااااری ساااوك دەباااێ
ێەمەكااانی دابەشااپال بەتااایبەتیش هەمیشااە بەتەنیاااو 

 : بەندی ی ببادەری دێتە گیڕستان بییە دەڵێ  بەبێ
اوم رزگاااارە كاااوڕی  ەدااامەدی بییااااێچیم ماااێ نااا

ماڵمااان لەوبەری  اااواییەكەیەو  شەشااە ماناار پااێش 
 ەم روداوە جەرگ باااا ە نااااازدارم ناساااایل ریزێاااا  
 :ەبمێر  بە واوانیدا دەویڕێتەوەو بەردەوام دەبێج

جااااار برااااەكبدنی ێێاااابا   جااااكە لەنااااامەو هەنااااد  
هیچیاادی لە بەینمااان نەبااووەل دواتااب ێەریاا  بااوویێ 

مااااان دیاااااری بپەیااااێل  ەوكاااااتەە كە دوا ریژی ێی
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روداوەكە رویدا لەسەر سویبانی ماڵی سەید ێالیدی 
جیبانتاااااان بەیەكەوە براااااەمان دەكااااابدل بەردێپااااای 
نەع ەتی هاا ل ریانكەی لە ناازدارەكەی  اێمەوە هێناال 
جەرگی تیی سوتاند و منیشی ێرتە  ەو دیزەێەی 

 .دەیبینی
 ەم وەنااااد رسااااتەیەی كااااوڕەكە دركاناااادی بااااووە 

كەیەك و جااااارێپی دی تەبیاااانەوەی گبیااااان گێژەڵااااو
مبیگ لەسەر گایڕێپی   دەستی پێپبدەوەل ناێی سێ

وش  دەكواڵل راببدوو بەنێاو مێشاپی دایپاو كچێپادا 
زیر بەێێبایی تێدەپەڕیێل  ەگەروی كوڕەكە بەشێ  
لە ێەمەكاااااااااانی دابەشاااااااااپبدل بەاڵم گبیاااااااااانی ژن 
واینەدەگو  ویكی كوڕەی شل كابدوو  ەویاش هەر 

گبیااانێپی پیاااوانەی  اااوێتەی دوو دەنكاای بەدەنااكەوە 
 :ناس  كبدل دایپە بەدەم نووزانەوە دەیكو 

كاااچە ێێاااب لەێینەدیاااوەكەم نەگەیشاااتە مەرامااای  
ێییل هیچی نەدی تا بیكێ ێتەوەل دەبێج وەند  ومێد 

  دەك هەال هەال بااام  و ێەونااای لەگەی ێااایی ببدباااێ
 .نیبەرەكەم

باای دولاابەر بەدەم گبیااانێپی ناساا  كە بەردی دڵ ە
بەتەنیا : دەتواندەوە لە دایپی وەردەگبتەوەو دەیكو 

جێااای هێشااااتم ل منیشاااای رەشاااپیە كاااابدوو  یاااادی 
ببێم   ەوەتا هەموو نهێنیەكاانی   رازەكانی ێیم بەكێ
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ێوشاااپە شااایبینەكەم لەساااەر گبپااایكەی كەوتاااوونل 
بەێاااااااودای دایە  ەگەر رزگااااااااری ێیشەویرااااااااتی 

ەدەم نەیدركاندبا منیش  ەو نهێنیەم دەبابدە گابەوەل ب
ناااااووزانەوە ێوشاااااپەكەی ەبمێراااااپی دەوەرانااااادو 
ویبیكێپااای دوورو درێاااژی هەر بەوەناااد وشاااەیەك 

 .گو 
كە  لەسەر گبپییەك دیرانەوە كەوتنە    یدی سێ

ببیناداردا   نیكا لە نێوان سێ  بێدەنكیەكی بوڵەوەل سێ
پێچاااوپێچی دەكاابدل وشااە دڵتەزێنەكااانی هەرسااێپیان 

 یێ و بەرەو لەنێاااو بێدەنكیەكااادا جاااار جاااار هەڵااادەە
جەسااتە الر ببااونەوە    اساامان گمەیااان دەهااا ل سااێ

ێەریپای كەوتاێ باوون بەاڵم بەە باوونی ێەمەكاان 
جارێپی دی راستی دەكبدنەوەل تا  ەو كاتەی دایپای 
جەرگ سااووتاو بێاادەنكی و نیكاكااان و نااامی بااوونی 
رزگاااری تێپشاااپاندو توناااد لەباوەشاای كااابدوو پێااای 

ج ای بااوكێنی و كاوڕەكەم ێاایزگە كاچەكەم بە : گاو 
تیشاام بە زاوایاای دیباااال ێاایزگە نەوەكااانی ێااایم لە 
باااااااااوەە كبدباااااااااو  ەم ێەمە بورسااااااااە هەڵاااااااای 
نەدەتەكاندیێل  ای ت ێوێناوێ  لە جەرگم دێجل  ای 

 .ت  ازارێ  هەال هەالی كبدووم 
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رێااا  لەم كااااتەدا رزگاااار بەدەنكێپااای پااا  لەگبیاااان 
یەێەی مبادێااااااانیەكەی كاااااابدەوەو پەڵەی ێااااااوێنی 

 : یشاندان و گوتینازداری پ
 ەوە پەڵە ێوێنەكااانی نااازداری ماانەل  ەم كباسااەە 
ج اای زاوایەتاایمەو باای هەمیشااە دەبێااج بەجەساااتەی 
منەوە بێجل  یدی الر بیوەو كەو ل دایپەە بەدیتنی 
 ەم دیمەنە بەتایبەتیش كە رزگااری لە بااوەە گاب  
باااااااااینی ناااااااااازداری كااااااااابدو پەڵە ێوێنەكاااااااااانیش 

ەكانیەوەل واایكی رەشپەوپێشاپەی هاویشااتە نێاو دیااد
شااال باااوو لبێەیەكااای لێوەهاااا  و لەگەی كیمەڵێااا  
براااەی ێنپااااودا شااایڕ بااایوەل دولااابەریش بەدیتنااای 
ێوێنی ێوشپی هەردوو پێبوەكاانی بەنیاوە كباوەیای 
مانەوەو ساپێنەی وااوی بەدەر كەوتاێ و لەگەی وان 
واایڕایە سااەر گبپااییەكل دیرااانەوە كەشااێپی ماااتەم 

 .دایپیشیێ
  گبپااییەكی وشاا  بەبااێگیااان لەسااەر    ێرااتا سااێ

  هێااااازی وردە وردە دەتاااااوێنەوەل نە زەوی دەتاااااوانێ
ل   ەوان هەستێنێتەوەو نە  اسامانیش هیچای پێادەكب 

ل نەرێاااااااژنەیەك  نەهەورێااااااا  ساااااااێبەریان دەداتاااااااێ
ل لەنێااااو  ەم و  بەسااااەریاندا رەتاااادەبێج و دەیااااانبینێ

 ااازارێپی تابەتپ وكێناادا ێەریپاای هەڵپەناادنی گاایڕی 
و   ن وشاااپتبو ساااپیتب دەباااێلێویاااا  ێییاااانێل تااااد 
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ببژاناار و ببیشاایان وردە وردە تاایزی گیڕساااتانی 
ل باڵندە گیشاتخیرەكان وەك پەروانە  لەسەر دەنیشێ

بە اسامانی گیڕسااتاندا دەسااووڕێنەوەل شاا بوونەوەی 
الشە بایتە وەبای بینینای  ەو باڵنادانەو بیژەیاان   سێ

و واای نێچیاابی ناااو گیڕسااتانە  دەگاااتە سااەر زەوی
و كەلەبەرەكااااانی  تەوە ناااااو كااااونلەتبسااااان وااااوونە

ێییاااانل بینێااا  وردە وردە دەوااایڕێتە نێاااو شاااارە 
كەواای   مێبوەكااانەوە ژێااب زەوی جااوڵەی تێاادەكەو 

الشااااە بەجیرێاااا    سااااێ  كە ل نااااا  ەتاااایببێ  سااااێ
هەرگیااااااز   باوەشاااااایان لە گبپااااااییەك داوە پێناااااااوێ

هەسااتنەوەل  اااێب نەجوڵەیااان ماااوەو نە نووزەنااووزل 
گاوڵی  ااونەدراون وەك  شل شل بوونەتەوەو دەڵێای

شیڕەبی بەسەر گیڕێپدا شایڕبوونەتەوەو گبپیكاان 
 .دەڵێی شەپیلی روبارن پێچاوپێ  دەكەن

ل یان  بەردیش ێی لەبەر  ەم دیمەنە بكب   پێناوێ  
هەڵەكااانی ێاایی راسااتپاتەوەو ویاادی ێاایی   بتااوانێ

 .نەهاوێتە نێو دەستی بپوژەكانەوە
نەرم كە  لە تەواوبوونااااادان جەساااااتەیان   ساااااێ 

بیتەوەو مێبو لەسەر كوڵمەو دەسج و كباسەكانیان 
لە هااااااتوویدانل باااااینێپی ساااااارد كە هەر لە باااااینی 

ل لە ێشااااەی  گیڕسااااتان دادەگااااب   ماااابدوو دەوااااێ
سبتەیەك ناایەل ساێبەری كێ ەكاان   گەاڵیەكان بتباز 
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لە درێااااژ بووناااادانل تاااااریپی وردە وردە ێەریپاااای 
اكان لەنێاو بارینەو نەرم نەرم باڵەكانی دەكاتەوەل وب

شاردا ێەریپی ببیرپانەوەن  وەند ژاوەژاوی شاار 
 ااارامتب دەبێااج هێناادە هاااژەی روبااارەكە سەرشااێتب 

ل جبیوەی باڵنادەكان لە كزبوونادانل ێایر زەرد  دەبێ
زەرد باااووەو تەم و دوكەڵە ژەهباویەكاااان ێەریپااای 
بزر كبدنیەتیل تەنیا با كەزی دولبە  هەڵدەداتە ساەر 

ل هەر بااااا  ایپاااای دەجااااوڵێنێالرومەتێپاااای و لچپاااای د
ەبمێرپەكان وش  دەكاتەوەو كباسە ێوێنااویەكەی 
بەر رزگاریش جوانتب بەدەردەێا  ەگەرنا هەر دەڵێی 

 .پاروە ج ێپێ بە گیڕێپدا دراون
 
 

**************** 
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 ەداامەدی بییاااێچی لە بااێب یە تەسااپەكەی ێییااان 
ەرەی هەر لەهااااتوو وااایدا دەباااێ جاااكەرەی بە جااااك

كاااایڵەگێپی  ەسااااتوور كە پێاااادەوێج   دادەگیبسااااێنێ
سپیدار بێج تەواوی بێب یەكەی ێرتیتە سەر شانی 
ێااییل  ەداامەدی بییاااێچیش شااەپی پی پێاادەدا  و 
هەمااوو بورساااییی و ەشااارەكان دەكەونە سااەری و 
 ەژنییەكاااااانی دەساااااج بە لەرزیاااااێ دەكەنل وااااااوی 
دەوێااااااتە ساااااااەر تیااااااابو دڵێااااااا  كە لە شااااااایپانەكە 

بوول  یاادی هەر  ەوكااا  زاناای عیشاا  دڵاای هەڵپەناادرا
 .رزگاریشی هەڵپیڵیوە

دنیا بەرەو تاریپی دەڕواو هێشتا رزگااری كاوڕی  
نەگەڕاوەتەوەل سااااەدان ێەیااااای و  ااااای ەی ناااااێیە 
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بەمێشپیدا دێێ و دەواێل  ەو دەیزانای كە كاوڕەكەی 
عاش  بوەو كارەساتێ  لێپیپابدوونل هەروا دەمێا  

ی كاوڕەكەی كبدباوو بوو هەساتی بەالوازی و تەنیاای
هەر بااییە عەجمیناای لەبەر ب ابااوول جارێاا  لەجاااران 
داكی رزگاری گوتبووی كوڕەكەی  ێمە بەرگەی  ەو 

ل بااا دایمەزرێناایێ یاااێود لەگەی  ێەمە بورسااە ناااگب 
ێاای  بیاابە دووكااانل بەاڵم بااابی بەپێاای  ەزمااوونی 

لەبیاابی   لێاایكەڕ : ێاایی وەاڵماای داباایوەو گوتبااووی
ین  ااێمەە بەواااوی ێیمااان دەوێااتەوە هەروەك واا

مبدنی  ازیزانمان دیج و لەبیبماان كابدل  ەم وەاڵمە 
لەنێو مێشپی  ەدمەدی بییاێچی هەمیشاە  اماادەیی 
هەبااااوول تبساااای روداوێاااا  كە تەنااااانە  نەیاااادەوێبا 
بیبیشااااای لێبپااااااتەوە عااااایببەی لەبەر ب یباااااوو هەر 
لەهاااتووی دابااوول جااكەرەی دەسااتی نێااوانی هەردوو 

كەواای  ەو نەیاادەزانی پەنااا باای پەنااجەی دەسااووتاند 
 ببا   كو 

 ەویاااش كاااێ    دەباااێ  داكاای رزگااااری نااااوی بەسااێ
و   ااارامی لێباا اوەل بە بااابی مناادااڵن  كەوتاایتە كەوڵاای

لەجیااااتی  ەوەی  ەوەنااادە دێیاااج و دەوااای و :  دەڵاااێ
ێەریپاااااای جااااااكەرە كێشااااااانی بچاااااای ساااااایرا ێپی 
كوڕەكەمااااان بااااپە باشااااتبەل  اااااێب بە   اااااوا دووا 
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ودای دڵام ێەبەری داوە شاتێ  هەر نەكەوتووەل بەێ
 .روویداوە

و ناوااری    یدی  ەدەی بییااێچی بەێای دەكەو  
دەوێتە دووكانی جیبانەكەیان تاا   دەبێ  ووونە دەر 

بەندی ی ببادەری رزگار   لەو   پاكەتێ  جكەرە بپ  
 رزگار  نەدیوە :  ل پێیدەڵێ دەبینێ

وااین نەماادیوە تااا عەسااب بەیەكەوە :   ەویااش دەڵااێ
ویێ  ەو واای سااەربەببان و زیر هەوڵماادا لەگەڵاای بااو

باا یم بەاڵم نەیهێشااج وااونپە هەمیشااە دەزدەكااا  
بەتەنیااااا باااا وال  ەوە یەكەمجاریشاااای نیاااایە هەمااااوو 

و تاااا  ێاااوارە نااااگەڕێتەوەل بااای   ریژێااا  دەوێاااتە و 
 هێشتا نەهاتیتەوە 

ناااا هێشاااتا نەهااااتیتەوەو   : ەدەی بییااااێچی دەڵاااێ
 دڵمان هەر الیەتیل

دەبااا ی ێااای  :  بەباااابی رزگااااری دەڵاااێبەنااادی یش 
 .بكیڕە تا بەیەكەوە بچیێ سیرا ێپی بپەیێ

 یدی  ەدەی بییاێچی هەرزوو دەگەڕێتەوە مای و 
و لە گەی بەناااااادی ی   بەهەڵەداوان ێاااااایی دەگاااااایڕ 

 .دەكەون  ببادەری كوڕەكەی بەڕ 
بەنااادیل و رزگاااار دوو هااااوڕێی گیاااانی بەگیاااانیێل 

او كاااابدوەو هەردووكیااااان شەشاااای  امادەییااااان تەو
و هەر  واااااااوەڕێێ ناویااااااان لە كیلیژێاااااا  دەروێااااااج
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بەیەكەوە  ەوێش تەواو كەنل  ەوان هی  نهێنییەك لە 
و هەمیشاااە بەیەكەوەنل  ەم روداوەە  نێوانیاااان نیااایە

 .زیاتبپێپیەوە گبێداون
رێاای ماااڵی رزگااارو گیڕسااتان  ەگەر بە بەدباا دا  

هەر بیراج ێولەكێا  دەبێاجل روبارێاا    با ین بەپاێ
و گیڕسااااتانەكە لێاااا  جیادەكاااااتەوە بەاڵم بە   اااااوایی

بەردەبازێااااااا  دەتاااااااوانێ باااااااپەڕنەوەل ساااااااەرەتای 
 : بەڕێپەوتنیان بەندیل بە بابی رزگاری دەڵێ

ێەماااااج نەبێاااااج ێااااایی لەبیاااااب كااااابدووە  ێراااااتا  
و دەیهێنینەوە ێی  تەنكەتاو مەكەل بەاڵم  دەیبینینەوە

لەناێی بەندی دا شتێپی دی هەیە  ەو تەواوی براەو 
نەوەو یادەوەریەكااانی رزگاااری دێااتەوە یااادل بیبكاابد

لەدوای )بەتااایبەتی  ەوكاتااانەی هەمیشااە گوتااوویەتی 
ێیشەویرااتەكەم  یاادی ژیااان تاااڵەل جااكە لەو واااوم 

ل  ااێب لەبەروااوی ێایم ێاوێنی پاژا  كەسیدی نابینێ
هەماااوو گوتەكاااانی ( كەوااای نەمتاااوانی رزگااااری كەم

وون رزگار زیر بەێێبایی بە مێشپی بەندی دا رەتدەب
 .كەوی هێشتا دڵخیشی باوكی دەدایەوە

 ەدەی بییاااااێچیش دڵاااای ێێاااابا لێاااای دەداو زیر 
بەپەلەە هەنكااااوی دەناااال  ەو هەمیشاااە پەردەیەكااای 
و  رەە بەری واااااااوی گبتبااااااوو الوازی كااااااوڕەكەی

گااااااااااااایڕانی هەڵراااااااااااااوكەوتی لەدوای مبدنااااااااااااای 
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ێیشەویراااااتەكەی جێكەیەكیاااااان نەهێشاااااتبیوە تاااااا 
جاااااااریش دڵە  ومێاااااادێپی تێاااااادا بەدیپااااااا بەاڵم جار

ماندووەكەی پێی دەگو  ژیان ێیشەویراتە هەماوو 
كە  توانای ێی لەناوببدنی نییە بەتایبە  كە هێشتا 

گیڕانی   و دەكب  كوڕەكەی تی سەرەتای الویەتییەتی
وەك هەماااااوو  ەوانەی  ازیزانیاااااان لە   بەساااااەردابێ

 .دەستداوەو كەوی ژیانیش بەردەوام بووە
و  ێتااا بەێێاابایدووكە  لە  ێااوارەیەكی درەناار وە

وبپە بەرەو گیڕستا دەڕییشتێل جكە لەدەنكی   بەبێ
نەدەكەو ل   هەنكاوەكانیااااان هیچاااای دیااااج بەرگااااو 

لێاااااادانی دڵیااااااان ێێااااااباو هەناسااااااەیان لە دوورەوە 
و دەیاااان  دەبیراااتبال هەردووك مێشاااپیان دەگوشااای

بیبكااابدنەوەی نااااێیە بەروااااوی ڵێاااا كبدباااوونل 
بااااوونل  ەسااااتێبەكانیش سااااەرەتای بەدەركەوتنیااااان 

و دانااانی پەردەو  ژنااان لە بانەكااان ێەركاای رشاااندن
كول ە رەنكاوڕەنكەكان بوونل گایزە  اویاان دەبابدنە 

و ەێن  ببانەوە ل هێشاتا   بانی تا بای شەماڵیان بكاتێ
لە ریێی  اوایی بوون هااژەی روبارێا  بەرگوێیاان 

و نزیپاای گیڕسااتانەكەی پێكااوتێل مەسااتەكان  كەو  
ێو باێچەكانیاان جێهێشاتبوو دەمێ  بوو بەالكەالك ن

و بەرەو مااڵەوە دەڕیشااتێل هەمااوو  ەوباڵناادانەی كە 
لەسااااەر وبوپاااایپی دارەكااااان بااااوون گەڕابااااوونەوە 
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هێالنەكانیااان و جبیوەیااان ب ابااوول بااازو مباویەكااان 
وەك پیشاااەی هەمیشاااەییان دەمێااا  باااوو  ەوانااایش 
ووبوونە نێو كیڵیتەكانی ێییان بەاڵم هێشاتا جێپێای 

ێاایاڵویەكە بەدی دەكاابال   تااوولە ر تەڕیااان لەسااەر 
گااااوان گااااڕانەكەی بەنااااو  اوایااادا بااا و كبدبااایوەو 

و مانكاكااان وووبااوونەوە نێااو گەوڕەكانیااانل  گااامێش
  ساااەرەتای بەدەركەتنااای بیبەكاااان باااوو لێااابەو لەو 

 .بی ەبی یان بێدەنكیەكەی دەشبەباند
 ەو دووكەسااە وەنااد لە روبااارەكە نزیاا  دەبااوونە 

ب دەهاااااا ل باااااایەكی ەێنااااا  هێنااااادە ێاااااوڕەی زیاااااات
ماناااادوویەتی لەبیااااب دەباااابدنەوەو ساااایمای ساااااارد 
دەكاااااااابدنەوەل بەاڵم دەروونیااااااااان وەك تەناااااااادوور 
داگیبساااابوول لە گەی گەیشاااتنیان بەو تاااولە رێااایەی 
دەواایوە سااەر بەردەبااازەكە دەنكاای وەنااد پێاایەك و 
تارمااایی دوو كەساایدی بەدیااار كەو ل هەروواریااان 

و س ویان لەیەكتبی بەیەكەوە گەیشتنە بەردەبازەكە
كبدل بەاڵم هەر كەیەكتبیان ناسی ێورپەیەك كەوتە 
نێو دڵی  ەدەی بییاێچی باوكی رزگارو بەر لەوەی 

 :بەندیل هاتە دەنر و گوتی  دەمی تێپئاڵێ
   بەم درەنر وەێتە بیكو  

باااوكو باابای نااازداری كاایوپبدوو هەمااان پبساایار 
بدوو لەمێشپیاندا بوو بەاڵم بەندیل دەسپێشخەری ك
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هەر زوو دركاناااااادی و بە ساااااا و ناسااااااینەوەیەكی 
شاااارەزایانە پبسااایارو گومانەكاااانی لە الیەك دانااااو 

 .ناواری تیبەی كبدن
باااوكی جااوانەمەرگ ناااوی نااوری ددان ساااز بااوو 

 : گوتی
و دولاابەری كچاام لە عەساابەوە  وەاڵ داكاای مناادااڵن

واااااااوونەتە گیڕساااااااتان نەگەڕاونەوەل  ەدی  ێاااااااوە 
 ودەكەن 

 :ی هاتە دەنكو گوتی ەدەی بییاێچ
رزگاری كوڕی منایش بەهەماان شاێوە هەرگیاز وا  

دوانەكەوتاااااووە تەواوی  ااااااوایی گەڕاویاااااێ تەنهاااااا 
گیڕساااتان مااااوەل بەراساااتی دڵااام زیر لە الیەتااای و 

 .دایپیشی شێج بووە لەتاوان
 ەم وەاڵماااانە جاااكە لەوەی بێااادەنكی شاااەپ كاااابدل 
سااااەدان پبساااایاری بێااااوەاڵمی لەالی هەروواریااااان 

بدل دڵەكوتەكااان كە لەنێااو وااوار بەەەزەی درووسااتپ
سااینكەوە دەردەوااوون دەنكاای ێااوڕەی روبااارەكەی 
كەمتااب دەكاابدەوەل وەنااد ساااتێ  بێاادەنكی باشااتبیێ 
وەاڵم باااوو بااای یەكتااابیل واوەكاااان وردە وردە تەڕ 
دەبااوونل لەنێااو  ەو بوڵێبەشاادا كەواای نەیاناادەتوانی 
رەنكاای دەموواویااان كااینت یی بااپەنل  الەوكاتااانەدا 

و  بااااااوو ەبیاااااااد رەسااااااێ  هەبێااااااج و بێاااااادەنكی دە
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وااااااااونپە لەنێاااااااااو   وەسااااااااتانەكانیان تێپبشااااااااپێنێ
پبساایارگەلێپدا وەبیبااوونل نەیاناادەزانی بەكااام  اااواز 
بەرز یان نزم نەرم یان رەپ پبسایارەكان هەڵ ێاژنل 
هەموو  ەوانە تەنیا لەوەند وبكەیەكادا بە مێشاپیاندا 

 :رەتدەبوول تا بەندیل هاتە دەنر و گوتی
بچایێ بازانیێ وای   زیااتب دوانەكەویاێ شاەوداد با 

 .روویداوە  یشاڵ  هی  نەبووەو هەموان سەالمەتێ
 ەم رسااتەیە وەاڵماای هەمااوو پبسااارە شاااراوەكان 
بوو دەرەەتێا  باوو بای جاوڵەو زیااتب بەێای كەوتاێل 
هەرباااییە هەماااوان روویاااان لە بەردەباااازەكە كااابدل 

ونپە لە بەردەكان تازە  او رژابای ساەریان وا  هەند 
دەڵااێێ شااەوانە  اااو زیاااد دەكااا  و  ەو بەردەبااازانە 
بزر دەبێل یان تەڕدەباێ و زیر لووساێ كەسای زیر 

بە  اساانی بەساەریاندا باازدال   شارەزا نەبێج ناتوانێ
هەرباااییە بەنااادیل یەكەم كە  پێااای هەڵااادایە ساااەر 
یەكەم بەردوو بە اااردان بەسااەریاندا پەڕیەوەل  یاادی 

وەل دواتااب هەروواریااان  ەوانیاادیش یەك یەك پەڕیاانە
بەیەكەوە و بەبێااااااادەنكی بەڕێپەوتاااااااێ رویاااااااان لەو 
هەورازە كااااابد كە گیڕسااااااتانەكەی لەساااااەر بااااااوول 

هەمااوانی   تااولەرێیەكی باریاا  كە پێیاادەڵێێ باازنەڕ 
ریااز كاابدل بەناادیل لە پێشااەوەو  ەوانیاادیش بەدوایاادال 
 ێرااتا لە هاازری  ەوانیدیاادا تەنیااا مەتبساای مااانەوەو 
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انیان باااوو بەاڵم لە هااازری نەماااانەوەی ێیشەویرااات
بەندی ااااااادا  ەوانەو زیر شاااااااتی دیل  ەو دەتبساااااااا 
ل  ونبووەكااان لەسااەر گاایڕی نااازدار ێییااان كوشااتبێ

  یاااێود كارەساااتێپی  یااان یەكتبیااان زاماادار كبدبااێ
و گبەتاااای گەورە باااای  ەم دوو   نەزانااااباو روویاااادابێ

بنەماڵە بەرێازە درووساج بێاجل  ەویاش لەم نێوەنادە 
بێج كە دوورونزیا  پەیوەنادی  دووواری كێشەیەك

بەوەوە نیااایەل  ەوانەو دەیاااان ێەیااااڵی دی بەنااادی ی 
 .هەراسان كبدبوو

كە گەیشاااااتنە كەڵەكە بەردەكاااااان واتە سااااانووری  
گیڕسااتانل دەنكاای هەناسااەیان ریژەڕێاایەك دەڕییل 
تبسااااێپی شاااااراوە رەنكاااای گیڕیبااااوونل پبساااایارو 

بباااااوون و زیری   وەاڵمەكاااااان لەشاااااوێنێ  عاساااااێ
 .زاد بێنەمابوو  ا

بەندیل یەكەم كە  باوو بەساەر كەڵەكەكاان كەو  
و  اااودیو بااوو  ەواناای دیااش بەدوایاادال بەاڵم وااونپە 
 ەدمەدی بییاێچی زیر بەپەلە باوو ریزێا  بەرد لە 
ژێااب پێاای ێاازیل ێ اایر بااوونەوەی بەردوو ساااتمەی 
 ەدەی بییاااێچی  اااوڕی بە هەمااوان دایەوەل  یاادی 

ام باااااوون لە كەزانیاااااان هااااای  روویااااانەداوەل بەردەو
رییشااتێ و بەنێااو گیڕەكاناادا وەنااد پێچێپیااان كاابدل 
 ێاااوارەكە هێنااادە درەنااار بباااوو بەزەدااامە  بەرپێااای 
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ێااای  دەدیل سااانەوبەرو داری ساااەر گیڕەكااااانیش 
هێنااادەی دی رێااایەكەی بەر تەسااا  كبدبااایوەل بەاڵم 
 ەوان دەڕییشتێ و تەواوی بەربەستەكانیان ب ی تاا 

رگل واای گەیشااتنە سااەر گاایڕی نااازداری جااوانە مە
 ببینێ 
تارمااایی وەك   كە  یااان باشااتبە ببێاایێ سااێ  سااێ

پەڕی بەساااەر گیڕێپااادادراون ل وەك بەەاااب ێەریپااای 
كەساای بێجااوڵە   تااوانەوەن و دەواایڕێنە ناااویل سااێ

مااابیگ لەساااەر گبپاااییەك كەوتاااوون مەزەنااادە   ساااێ
دەكبێج زیاتب لە هەزار سااڵە  لەوێاێل باینی مابدوو 

ەێێبایاااای بەر لااااوتی هەمویااااان كەو ل تااااب  زیر ب
داگیاابی كاابدن و ێەریاا  بااوو واایكی هەمویااان لە 

ل هەناسااەكان دەتكااو  دەنكاای كااونە  زەوی بچەبێنااێ
 .وەبیبوون ڕێ ؤباكانێ و تەماشاكانیش لە گ

 ڕبیتەوەویەكێپیاااااااااان هەردوو دەساااااااااتی شااااااااای 
دەستێپیانی كەوتیتە  ەودیاوی گایڕەكەو  ەویدیشای 
لە دیااوی الیخااییەتی وەك  ەوەی تونااد باوەشاای لە 

ل الیەكاای روومەتاای لەسااەر ێاایڵەكەیەو  كە دابااێگبپاای
نێاااووەوان و بااابیو بژانكەكاااانی تااایز دایپیشااایوەو 
كباسااااااێپی ێوێناااااااوی لە ژێااااااب مبادێااااااانیەكەیەوە 
دەركەوتووەل  ەوە رزگاری كوڕی  ەدەی بییاێچی 
باااوول یەكێپااای كەیاااان پبوەكاااانی  ااااوەاڵ بااااوون و 
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دەسااتێپی لەسااەر سااەری بااوو  ەویدیشاای كەتبااووە 
ی تەنیشاتی عەباایەكەی هێشاتا لەساەر سەر كەسەكە

شانی نەتبازابوو بەاڵم لەنێو ێیی و تیزدا بایر بایر 
بباااوول  ەویاااش دایپااای ناااازداری جاااوانەمەرگ باااوول 
دولبەریش كە زیر باە دەناسبایەوە واونپە كابا  
و تەناااوورەیەكی رەشااای لەبەر باااوو هەردوو الباااای 
كەوتبااااااووە الیەكااااااو لەسااااااەر الكەلەكەی بەسااااااەر 

ببیوەل رووی دەم و واوی لە دایپی گیڕەكەدا شیڕ 
بوو الرومەتێپی  ەگەروی  ەویاش ێایڵی كەوتباووە 
ساەر بەاڵم وەك ماناار دەدرەوشااایەوەل هەرسااێپیان 

لە   بەسەر گیڕەكەدا كەوتبوون وەك  ەوەی بیانەو 
  رەگەوە دەریبێنێ و بەاڵم نەتوانێل وەك  ەوەی گو 
لە رازو نیازەكاااااانی نااااااو گااااایڕەكە بكااااابن و بەاڵم 

یبیرااتێل وەك  ەوەی هەوڵاای وااوونە ناااو گاایڕەكە نە
بی هەمیشاە هەر   بدەن و بەاڵم نەتوانێل یان بیانەو 

 .بێ  لەو 
ووار كەسیش گەیشتوونە ساەریان ێەریاپە دڵیاان 

ل دیمەنێپاااای  لەنێااااو بەەەزەی ساااانكیانەوە دەردەوااااێ
تباژیدی كە پێشاتب های  كامیاان نەیانادیوە رەنكییاان 

نااااااوەوەی ێییاااااان  زەرد زەرد دەكاااااال دەنكێااااا  لە
ل كیمەڵێا  وااو  و هەروی دەكەن دەرنااوێ  دەناڵێنێ

بااای یەك وااابكەە نااااتبوكێێل  اراساااتەی بینینیااااان 
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كبدیتە سەر گبپییەك كە بەدوو كێ ی بەردیێ ووار 
تەرماای لەنێااو ێییاادا گبماایڵە كاابدووەل موووڕكێاا  
هەمااوو جەسااتەیان ساا  دەكااا ل بیبكبدنەوەكانیااان 

لە كوێااوە دەسااتپێبپەنل هێناادە  اااڵیز دەبێااج نااازانێ 
بەناااادیل كە لەم روداوەدا هەمیشااااە دەستپێشااااخەرەل 
هاااوار دەكااا  و پاا دەداتە رزگااار و هەڵیاادەگێ ێتەوە 

و واوی یەكپاروە ێیڵی سەر گبپیكەیە  دەبینێج دەم
كەەێ  بە دەمیەوە وش  بیتەوەو وەك باوڕ پێایەوە 
نووساوەل باابی دەمێا  دەبێاج نااڵەیەك لە نااوەوەی 

بەرەاڵی دەكااا  و بەهەمااوو دەنكاای  بەتاایا مااابوو
مااااوە  پەنجەكاااانی بە نەرمااای   هااااوار دەكاااا  دەڵاااێ

هەناساااە دەدال بەنااادیل   دەێااااتە ساااەردەمی تاااابزانێ
ماااوە  اااو بێاانێل رێاا  لەهەمااان   هاااوار دەكااا  دەڵااێ

و رێا    كاتدا باب و بابای ناازداریش پ یاان دەدەناێ
وەكااااو رزگااااار هەردووك شاااال بااااوونەتەوەو دەم و 

ەنێاااو ەبمێرااا  و ێااایی و كەەااای دەمیاااان واویاااان ل
باااوڕاوی باااووەل كە دەسااااج دەێەنە ساااەر دەمیااااان 
هەردووك هەناسااااااااااە دەدەنل  ەدەی بییاااااااااااێچی 
كااااااااوڕەكەی لەباااااااااوەە دەگبێااااااااج و بەناااااااادی یش 
بەهەڵەداوان رادەكااااتە ساااەر دەوزی گیڕساااتانەكەو 

لەگەی شوشاااااتنی دەم و   یەك تەنەكە  ااااااو دەهێناااااێ
ەوەو بەاڵم واااوی هەرسااێپیان بەهاایە ێییااان دێاان
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ل رزگاار لەنێاو كیشای  هەرسێپیان وابیان وڕ دەمێنێ
ناوبەی لێاوە نایاال بەاڵم   باوكیدا تەنیا واوی دەگێا  

دیمەنێپاای نااامی لە نێااو بااوڵێبی  ێااوارەدا دووواااری 
سەر سووڕمانی دەكا بییە هیچی پێنابێج بای گاوتێل 
بەتایبەتیش بوڕگی وش  بیتەوەو واوەڕێیە بومێ  

 .سەر باری  اسایی او بیهێنێتەوە 
دایااپە لەباوەشاای كوڕەكەیااادا بەدەنكێپاای نووسااااو 

ت بااااووە  بەاڵم وەاڵمەكەی   تااااێپەی بەگبیااااان دەڵااااێ
ل كاااچەی دامااااویش كە وااااو دەكااااتەوە  دەساااتناكەو 

سااااەری بەكیشاااای باااااوكی كاااابدوەو باوكیشاااای بە 
پشااادێنەكەی ێەریپااای سااا ینەوەی دەم و وااااویەتی 

 .تینوومە  هەوڵی هەستان دەدا  و دەڵێ
 ەم دیاامەنە لەنێااو تاااریپو رووناای  ێااوارەدا دەبێااجل 
ووارپیاااو وردە وردە تەماای تااب  لەسااەر ساایمایان 

بەاڵم دەیااان پبساایاری باازر دێااێ و دەوااێل   دەتەكااێ
دایاا  و كااچەكەە سااەرەتای تااب  دەبێااج بییااان و 
ناتوانێ هی  ببێێل رزگاریش كە تەواو بەهیە ێایی 

ابە ویماان ب  دێتەوەو دوو بوم  او دەێواتەوەو دەڵێ
 بەسەر هاتووە 
هااای  نیااایە كاااوڕم شاااوكور بیێاااوا :  بابیشااای دەڵاااێ

 .هەمووتان سەالمەتێ
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لەنێاااااو شوشاااااتنی دەم و وااااااوی هەرساااااێپیان و 
 اوێواردنەوەو شوكبانە كابدنل بێادەنكی دەساەاڵتی 

و هیچپامیاااان جاااور ەتی پبسااایار   ێااایی دەساااەپێنێ
كبدنیااااان نیاااایەل وااااونپە تااااازە هەناسااااەكان  ااااارام 

لەباارەی  ەم روداوەوە   هەموانیش شتێ بوونەتەوەو
دەزاناااێل بەاڵم تااااكە پبسااایاری بێاااوەاڵم الی بااااوكو 
باااابای نااااازدار دەبێااااجل  ەگەرواااای  ەواناااایش لەگەی 
گەیشااتنیان بەیەكتاابی هەر لە نزیاا  بەردەبازەكااانی 
ناو روبار وەناد  ەگەرو پبسایارو وەاڵمێپیاان لەنێاو 
 هااازری ێییاااان گەاڵڵە كبدباااوول باااییە بێااادەنكی لەم
كاتاااانەدا باشاااتبیێ وەاڵمااای پبسااایارەكان دەبێاااج و 

 . یدی ب یاری گەڕانەوە دەدەن بینێو  اوایی
بەندیل لەم نێوەندەدا باشتبیێ ریڵی دەبێج واونپە 
تەواوی وەاڵمەكااااااااااان الی  ەون و لەمپاتانەشاااااااااادا 
بورسااتبیێ  ەرك دەكەوێااتە سااەر شااانیل بەێاااتبی 

ڵیز  ەوەی لەنێو وەاڵمی پبسایار گەلێپادا دیێەكە  اا
 :یەكەم كە  بوو گوتی  نەبێ

مااادام هەمااوو سااەالمەتێ و هاای  روداوێپاای ێااباە 
رووی نەداوەل باااابكەڕێینەوە واااونپە دوو ێاااانەوادە 
واوەڕێماان دەكەن و دڵیاان زیر تەنار باووە شاوكب 

 .بوورابوونەوەو  ێرتا هاتوونەوە هیە ێییان
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پێدەووو هەموویان وااوەڕێی براەیەكی وەهاا باێل 
وەو بە هێواشااااای بەرەو  ااااااوایی باااااییە راساااااتبوونە

ێییااان سااووڕاندل دایپاای نااازدار كە تەواو هاااتبوەوە 
هاایە ێاایی دەسااتێپی بە گاایڕەكەدا هێناااو بەتاای ەی 
واویش نیكاایەكی لە رزگاار گاب ل وەك  ەوەی پێای 

 یاادی ێەمەكااان بەە دەكەیااێ و تێاادەگەم لە ت   ببااێ
 . ازارێپدای

 ەم نیكااااااااااایە زیر بەێێبایاااااااااای بەنێااااااااااو تەواوی 
ەبواناااااادا دەسااااااووڕێتەوەو لەسااااااەر ساااااایمای  اماد

مێااابدەكەی هەڵدەنیشاااێج و  ەویاااش هەڵیااادەگبێج و 
ل لەهەمااان كاتاادا  ەو .كەی دەیااداتەوە  ێاایی دەزانااێ

ل  ەویااااش هەروەك  نیكااااایە بەر دولاااابەریش دەكەو 
هەڵاااادەبەزێتەوەو لەگەی   دایپاااای نیكااااایەك دەهاااااو 

نیكااااای رزگااااار بەریەك دەكەونل بەریەكپەتناااای  ەم 
یە رونااااااكیەك دەێااااازێنێتە نیاااااو نااااااێی دوو نیكاااااا

و   هەردووكیاااانل كەمێااا  لە ێەمەكاااان دەساااووتێنێ
پبساااااایاری زیر بااااااور  درووسااااااتدەكا  كە زیر 
بەزەداامە  وەاڵمەكااان دەسااتدەكەونل بەاڵم هەرگیااز 
نەیتااااااوانی پەڵە ێااااااوێنی سااااااەر سااااااینكی رزگااااااار 
رەشاپاتەوەل هەمااوان ێەریپاای نیكااا گاایڕینەوە دەبااێ 

رتابیێ مانااو نهێنای لەنێاوان نیكایە زی  بەاڵم  ەم سێ
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ێییانااادا دەشاااار داوەو لە هەمانپاتیشااادا زیرتااابیێ 
 .ێەم دەوەرێننە سەر گیڕی نازدارو جێی دەهێبێ

دەو  كە  پشااج لە گیڕسااتان و روو لە اااوایی  
ل دەو  كە  جااكە لە  بەگبدێپاای لێااژدا دێاانە ێااوار 

دەنكی پێیان سبتەیان لێوە نایەل دەو  تارمایی نێاو 
درەنر وەێاج دەگەنە بەردەباازێپی نااو  ێوارەیەكی 

روبااااااار بەاڵم واااااااونپە زیربەی بەردەكاااااااان  ااااااااو 
دایپیشیون بییە تا ویكیان هەڵادەكەن و دەپەڕنەوەل 
تاریپی ێەریپی نمایشای ێایی دەبێاجل بەاڵم دەو  
كە  بەرەو روناكیەكااااانی  اااااوایی بە تااااولەرێیەكی 
باریپاااااادا دەڕین و هەرگیااااااز نە اااااااوڕ دەدەنەوە نە 

ان لێااوە دێاجل بەاڵم تااێپەی باوونی دەنكاای دەنكێپیشای
دەو  هەناسااااە ریژەڕێاااایەك دەڕوال جێپێاااای تەڕی 
دەو  كە  دەكەونە سااەر جێپێاای بااازو مباویەكااان 
و بەتەواوی رەشاااایان دەكەنەوەل جبااااتە جبتاااای ناااااو 
پااااێ وە بوڕاویەكااااانی دەو  كە  دەنكاااای باااایپ و 

 . سیربكەكان دادەپیشێ
و ێااانەوادە دەگەنە ناااو  اااوایی و دووڕیانێاا  دو  

لێ  جیا دەكاتەوەل جكە لە ماڵئااوایی لەیەكتابی های  
برەیەكیان نەبوو بی گوتێل بەندی یش بەباشای زانای 

بییە دەساتی لە كەمەری رزگاار دەرهێنااو   هی  نەڵێ
تااایبەیەكی تونااادی لەگەی بااااوك و بااابای ناااازداری 
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جااااوانە مەرگ كاااابدوو بە دەنكاااای ماڵئاااااوایی دەو  
جیااابوونەوەل هەریەكەو  كە  كەلەیەك كاتاادا گااوتبا

 .بەرەو ماڵێپی پ  لە واوەڕوانی ڕییشتێ
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ێرااتا دەویااانە نێاااو دیمەنااای مااااڵی رزگاااارل دوایااای 
بەهەمان ڕێدا دەگەڕێینەوە نێو ێاانەوادەی ناازدار و 

  لەگەی گەیشاااتنەوەی  بااازانیێ واااین دەگەنەوە مااااڵێ
ەیاااان رزگاااارو بااااوكی بااای گەڕەكااای ێییاااان ێێزانەك

لەبەر دەرگاااا باااوونل بەساااێی دایپااای توناااد رزگااااری 
لەباوەشااای گاااب ل لەنێاااو ناااووزە ناااووزو گبیاااانێپی 
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بەكوڵاااااادا بەتااااااایبەتیش كە ەبمێرااااااپی دایاااااا  زیر 
و بەناادی ی ببادەریشاای  كاااریكەرەل  ەدەی بییاااێچی
و كەمێ  دوور لەوان  بەگبیان هێنال بەاڵم لەالیەكەوە

ار یەك ەبمێرپیان دەڕشجل ێوش  و بباكاانی رزگا
 ەوەی كە    یەك ێییاااان پێاااوە هەڵدەواسااایل بەباااێ

پبساایار بپااا  وااونپە هەمااوو وەاڵمەكااان هەبااوونل 
دوای واااوونە ژوور  ااااوێپی سااااردیان ێاااواردەوەو 
نەیانهێشج بەنادی یش با وا و ناانی  ێوارەیاان لە نێاو 
كەشێپی پا  لەبراەی ێیشادا بابدە ساەرل رزگاار لە 

اوی كااااتی ناااان ێاااواردن ووبااایوە نێاااو ێااایی تەو
دیمەنەكااانی دەهاااتنەوە یاااد بەتااایبە  باااوەە لێاادانی 
دایپااااای ناااااازدارل  ەو لە دوورەوە باااااینی ناااااازداری 
كبدبااوو بەاڵم  ەمجارەیااان هەر لەناازیپەوە بااینی باای 
دەهااااااا  و بەسااااااینكیەوە نووسااااااابوول هەر بااااااییە 
لەێیشیان بوو یان لە ێەمێپی بوی بێهایە دەبێاجل 

باوەشااای بەاڵم  ێراااتا دەزیااادەكبد هەمیشاااە هەر لە
 ەوباو بینی نازداری بیهاتباال  ااێب واوەكاانی زیر 

و پبوااای رێااا   لە وااااوی ناااازدار دەواااوونل پێراااتی
نازدارێ  باوو بای ێاییل  هەساتی دەكابد  ەما ی كە 
بەتەنیااا نەبااوو بەشااێ  لە ێەماكااانی بەجێماااونل نااا 

 : لەنێو ێییدا دەیكو 
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جاااریش نەوەڵااال  ەدی   دایپاای لێاای سااتاندم هەنااد 
ەبمێرااا  و كەمەر بااا ەكەی ێوشاااپی   نیكاااا پااا  لە

دەتكاااااااو  تەزووی كارەباااااااایەو بە دەمارەكانمااااااادا 
رەتااادەبوونل  ااااێب گەلێااا  ماناااای تێااادابوو هەم لە 
پاراستنی نهێنیەكان و هەم لە سیزێ  بای  ەو ێەمە 
بورسەی لە ناێمدا بوول رزگار هەستیدەكبد دولابەر 
 ێرااااتا دوو ێەماااای هەڵكبتااااووە هەم لە دەسااااتدانی 

ل بااییە  م الوێاا  كە باای نااازدار دەسااووتێنااازدارو هە
لەنێااو ێییاادا و لەسااەر نااانخواردن سااینكی كەمێاا  
ەباوان بباوول بەاڵم ساوعبەتەكانی بەنادی ی بابادەری 
كە جااار جااارە پەنجەیەكاای لە راناای رزگااار دەكوتااا 

دەوایوە نێاو   بەهیە ێیی دەهێنایەوەول سەرلەنو 
بیبەوەریەكاااانی وەناااد ساااەعاتێ  پێشاااتبل نیكاااایەك 

نێاااااو ێاااااواردن و هەناویااااادا دەهاااااا  و دەواااااوول بە
باوەشااااێ  كەبااااینێپی بەهەشااااتی دەهێنااااا  یشااااتیای 

 ەوەی  اگاااای   ێاااواردنی زیااااتب دەكااابدەوەو بەباااێ
و  لەێااایی بێااااجل وەناااادیێ نیكااااا لە باااااب و ێوشاااا 

بباكانیەوە بەری دەكەوتێ و  ەویش تا  ەوان بەهی  
و پبسیاری لێنەكەن باپێ   اوی هەڵدەگب  و  نەزانێ
و  زیر تینووم باووەل لەگەی ێاواردنەوەی  ااو دەیك

وااااااوێپی بەهەموانااااادا دەگێااااا ال هەساااااتی دەكااااابد 
بەهاتنەوەی  ەو هەموویان دڵخیشاێل بەاڵم تارماایی 
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تب  هێشتا بە سیمایانەوە بوول تبسای  ەوەی نەكاا 
لە ێاایی بپااا  و دوای نااازدار ماابدن   رزگااار شااتێ
ل  اااێب دەیااان  ەەرااانەو ویبیكاای جاایراو  هەڵبژێااب 

جاااااایری كااااااوردەواری هەن كە دوو عاشاااااا  دوای 
مبدنی یەكێپیان  ەویدیش هەمان رێی هەڵباژاردووەل 
 ەو تبسەی سیمایان هێشتا بزر نەببوو بییە رزگاار 
بەوەنااد وشااەیەكی شاایبیێ كە جیاااوازتب لە ریژاناای 
راباااابدوویل بەتااااایبەتیش دوای  اااااوێواردنەوەكەی 
:  هەموویااانی بە گەشاای دیااجل دەیویرااج پێیااان ببااێ
 یدی مەتبسێ  ەماێ لە بیابی ێیكوشاتێ دەرواووم 
و بەواااوی ێاایم دیااتم كەسااانی دی هەن بەشااێ  لە 
ێەمەكانیان لێوەرگبتوومل  ەم ی بەنێو  ەزماوونێپی 
نوێدا تێاپەڕیمل روداوێپای نەویراتباو ناازداری لەماێ 
كبدل بەردێ  ژیانی تای كابدمل مناداڵێ   ومێادەكانی 

ار بەتەنیااا هاای باابدمل بەاڵم  ەماا ی تێكەیشااتم كەنااازد
مااێ نەبااووەل  ەوەتااا دولاابەرو دایپیشاای وەك ماانێل 
راساااتە نیكاكاااانی دولااابەر كااااریكەرنل بەاڵم ێاااوێنی 
نااازدار بەكباسااەكەمەوە نووساااوەو رەنكیاااداوەتەوە 
سەر دڵمل بەبواڵیی ناێمدا ریوووەل نیكاكاانیش هەر 
تەنیاااا جەساااتەی رونااااك كااابدومەوەو نەگەیشاااتیتە 

واڵناااااادویانم بەاڵم ناااااااێمل روداوەكااااااانی  ەماااااا ی ج
 .نەێ یرپاوم



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

57 
 

رزگااار لەنێااو تەماشاااكاندا لەنێااو بیبكبدنەوەكاناادا  
ێەری  دەبوو ێیشی لەبیبكا بەاڵم دوای تێبباوونی 
لەنان ێواردن كشایەوە دواوەو بە بەندی ی ببادەری 

  ەم ی زیر هیالكم كبدبی   گو  پێدەوێ
بەندی یش  ەو برەیەیەی زیر پێخیە بوو وەاڵمی 

 :وتیدایەوەو گ
نااااا  ەمااااێ ماناااادوو نەبااااووم بەاڵم ێااااانەوادەكە   

 .كبد  تووشی دڵەراوكێ
 یدی بااب و دایا  و باباو كەساەكانی وێپا ا هااتنە 
دەناااار و تێیاااااان گەیانااااد كە  ەوان بە دیزیااااانەوەی 
تەواوی ێەمەكانیااااان بیبواااایتەوەول  یاااادی  ەویااااش 
دەبیااااج  اگااااای لە ێااااانەوادەكەی بێااااج و  اگاشاااای 

 لەێیی بێجلل
بە رساااتەیەك كیتاااایی بە گاتوگیكاااان بەنااادی یش  

 : هێناو روی لەهەموان كبدوو گوتی
هەمووماان كە لەدایا  دەبایێ مبدنێا  بەرزاریااێ و 

 .دواجار دەبێج بیدەینەوە
 

************** 
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 ێرااااتا كااااااتی  ەوە هاااااتووە بەرێاااااكەی ێیمانااااادا 
بكەڕێیاانەوە  ەو دوو ریاااانەی ێاااانەوادەی رزگاااار و 

 .اری لێپجیا كبدنەوەنازد
  لە دووریااانەكەوە باای ماااڵی نااازدار دەێااولەك ر 
بااااوول دەبااااوو یەك دوو كاااایاڵن بباااا ی تااااا دەگەیە 
گەڕەكەكەیااانل وااوار كە  بە هەناسااەب كێوە بەنێااو 
تااااریپی  ێاااوارەیەكی درەنااار وەێتااادا دەڕییشاااتێل 
دەنكاای پێیەكااانی وااواركە   ااارامی  ەو  ێااوارەیەی 

امیااان ورتە لە دەمیااان  ەوەی هیچپ  دەكوشااجل بەبااێ
بێااااااااااااتە دەرەوە بەناوەڕاسااااااااااااتی شااااااااااااەبامەكەدا 
هەنكاویاناادەنال لەنێااو هاازری باااوكو باابای نااازداردا 
پبسااایارێ  دەهاااا  و دەواااوول وەاڵمەكەیاااان الباااوو 
واااااونپە  ەم كاااااوڕەی لەساااااەر گااااایڕی كچەكەیاااااان 
بورابیوەو لەوان زیاتب بی مەرگای ناازدار دەساووتال 

كی باابادەری بااوو نەێزمیااان بااوو نە ناساایاول نەباااو
نەبابادەری كوڕەكەیااانل باییە وەاڵمەكە هەبااوو بەاڵم 

 .دڵنیا بوونەوەی دەویرج
واااواركە  لە رییشاااتێ بەردەوام باااوون و لەماااای 

 ەوەی هیچپامیاااااان   نزیااااا  بباااااوونەوە بەاڵم بەباااااێ
 اگااااداری یەكتااابی باااێ هەر وواریاااان لە بەردەمااای 
ماڵێ  هەڵوێرتەیان كبدوو راوەساتانل هەروواریاان 

وڕیاااااان لە دەرگاااااایەكی داێاااااباو دایەوەو واااااوار  ا
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هەناسەی بوی دەماری نێاووەوانی وواركەسای رەپ 
كااابدل لەنێاااو بیبەوەریەكانیانااادا گااایاەی بەردێااا  بە 
بنكااوێی هەروواریاناادا دەروااوو رییشااج و رێاا  بە 
بەێاااتەوەری ماڵەكەیاااان كەو  و كوشاااتیل مناااداڵێ  

دی لەو ماڵەدایە تەواوی رەناكە  اڵووااڵكاانی مااڵێپی 
لەێااام هەڵپێشااااو دواتاااب لەگەی ێااایی بااابدل ناااوكتەو 
برەێیشااااەكانی  ەم ێێاااازانەی هەڵكااااب  و ریشاااای 
بەباااااوكی هێشااااتەوەل واااای ێەناااادەی سااااەر لێااااوی 
ێێااازانەكەیە هەڵی وشااایل تاااارایەكی رەشااای نماااایش 
كبدوو وااوی  ااواییەكی تەڕكابدل بەردێا   ێراتاە 

 .لەو گەڕەكە گیاەی دێج
ە لەدەمیااان  ەوەی ساابت   یاادی هەروواریااان بەبااێ

گەیشتنەوە بەردەمی ماڵی ێییان و بەاڵم   بێتە دەر 
لەمانااادوو باااوون و ێەمااای نااااوەوەی ێییاااان تەواو 
بێهێز ببوونل هەروواریان تیناوو و ببسایل دەرگاای 

ل ەەرمااان تااابە  دەوشااەیان كاابدەوەو وااوونە ژوور 
كوڕەكەیاااان كە لە وانیااادی باشاااتب باااوو دیلاااپەیەك 

بەری تاباانەی ماای تێاب  اوی هێناو دایپو باب و دولا
 اویان لێخواردەوەل ێیشی  ااوی ێاواردەوەو  یادی 
دولاااابەرو دایپاااای واااااوەڕێی كاااابدنەوەی بااااوێچەی 
پبساایارەكان بااوونل بەاڵم دولاابەر ێاایی لەم ساااتە 

 :دژوارە رزگار كبدوو گوتی
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دااازر دەكەم باای ێااواردنل دایپیشاای   دەواام شااتێ 
 بەدوایاادا ریشااج و تەنیااا باااب و كااوڕ مااانەوەل كااوڕە

 :بەبابی گو 
زیر   ێاااایە بەێتااااانە هاااای  رووی نەدال  ێااااوار  

تبساام لێنیشااتبوو بەاڵم لەبەر دڵاای تاای نەمدەدركاناادل 
 اساییە بەاڵم  ەوەی گبێیە لەنێو    ێرتا هەموو شتێ

دڵمدا باوونی  ەو كوڕەباوو لە ساەر گایڕی ناازداری 
 ێوشپمل منی توشی شیك كبد 

ابوو باوكە كە دەمێ  بوو واوەڕێی برەیەكی وەها
 : گوتی

 ەو سەرساااوڕمانەی تااای جاااێكەی ێاااییەتی منااایش 
كوڕەكەشااای . دەبێاااج بە دووی  ەو نهێنیااایە باااپەوم

 : گوتی
 ببێی دایپم و دولبەری ێوشپم نەزانێ 

دوای نااانخواردن هەمااوو نهێنیەكااان : باااوكی گااوتی
روون دەبااااانەوەل لەو مشاااااتوم ە داباااااوونل دولااااابەر 

اسج ێوانی راێرج و دایپیشی بە سینیەك نان و م
ل دولااااااااابەر هەرزوو  و پەنیااااااااابەوە هااااااااااتە ژوور 

پبسارەكانی دەم و وااوی بااب و بابای ێوێنادەوەو 
و وایەكەشی لەگەی ێیی هێناال  یادی   رییشتە دەر 

هەر وواریان دەستیان بەنانخواردن كبدوو بێدەنكی 
جاااارێپی دیاااپە دەساااەاڵتی ێااایی ساااەپاندەوەل بەاڵم 
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هەباوول  لەنێو هزری هەرتاكێپیاندا جیرە پبسایارێ 
باااااب و كااااوڕ ێییااااان باااای كاااابدنەوەی بااااوێچەی 

نەببااو   نهێنیەكااان  امااادە كبدبااوول دایاا  زیر شاا و 
وااونپە هەر  ەم  ێااوارەیە  ەو كااوڕەی دیبااوول بەاڵم 
ێوشاااپەكەی تبسااای  ەوەی هەباااوو هەماااوان رووی 
پبساااایارەكانیان لەو كەنل  اااااێب دولاااابەر و نااااازدار 
 هەمیشاااە بەیەكەوە بااااوونل نووساااتێ و ێااااواردن و
تەنانە  ووونە دەرو جل ك ینیشان وەكو یەك بوول 
باااییە هێشاااتا تەواو ناااانی نەێواردباااوو ێاااوانەكەی 

و واای دەوشااەیل بەەێباای كاروباااری مااای  جێهێشااج
ێااایی داباااای بەر  یشااااانل بەاڵم لە گومااااانێپی تەواو 
دابااااااوو هەمیشااااااە گوێەااااااواڵ ی  ەوە بااااااوو لە هەر 
 وبكەیەكدا بێج لە ژوورەوە وەبەر پبسایارانی دەنل
 اێب دولبەر بااە دەیزانای لە ساەر گایڕی ناازداری 
ێوشاااپی شاااتێپی دركانااادووەل  ەگەر دایپااای باسااای 
بپاا   یادی تەواوی پبسایارەكان لەو دەكابێێل بااییە 
لەنێاو ێاای  امااادەكبدن بای پبساایارەكان ێاایی لەبیااب 

جاااااار تبسااااای تاوانباااااار باااااوون   كبدباااااوول هەناااااد 
  گراااپەكەی لەدەسااااج دەێرااااتە ێااااوارەوەل هەنااااد 

بە  ەساااااپایی ێااااایی لە ژوورەكە نزیااااا  جااااااریش 
دەكبدەوە تاا گاوێی لە براەكانیان بێاجل بەاڵم هیچای 

  نەدەكەو ل تا  ەوكااتەی دایپای هااتە دەر   بەرگو 
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و ێااااااوانەكەی بە كاااااایكباوی بەدەسااااااتەوە بااااااوول 
دوولااابەریش لێااای وەر گاااب  و واااوونە وێشاااتخانەل 

 :دولبەر بەتبسەوە بەدایپی گو 
 بابم و وان هیچیان نەگو   

 :دایپیشی گوتی
نااا بەاڵم هەر دەیبااێێ وااونپە بێاادەنكیەكەیان  ەوە  

پیشاااندەدال نااابینی بااوورانەوەی  ێمەیااان هەر لەبیااب 
نەماااااوە ل بااااییە پێمااااوایە  ەو بێاااادەنكیە زیر نهێناااای 

 .تێدایە
 :دولبەریش زیر بە پەریشەوە بەداكی گو 

 .بە بوربانج بم نەڵێی دوولبەر بە شتێپی زانیوە 
 :دایپیشی گوتی

ێەمج نەبێج كچم بی پێتوایە  ەمێ منداڵم  ەوجاار  
ێااای ێەتایەكاااج نیااایەل  ەوەی بااای دایپااای   بشاااتزانیبێ

 .ێی  جێبهێ ە
بەم وەاڵمە دولااابەر زیر  اساااوودە باااوول تەواوی  

وەاڵماای پبساایارەكانی كە لەمێشااپی ێاایی بەریزێاا  
دری دااااااازری كبدبااااااوو ە ێیاااااادایە ناااااااو تەنەكەی 

كوڵمەكاانی ساوور  ێیڵەكەوەل لەناێەوە شادمانییەك
كااابدەوەل وەك تیراااپەی تاەنكااایش نیكاااای رزگااااری 

جااااوڵە لەناوەراسااااتی   هاااااتەوە یااااادو تاوێاااا  بەبااااێ
دیمەناای   دەوشااەكەیان وەسااتال دەیویرااج هەر لەو 
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ێەریپاای گبیااان   رزگااار كە لەسااەر گاایڕەكە بەتەنااێ
بوول باوەە لێدانی دایپای و كەوتنای هەرساێپیان لە 

اڵم هەر لەوكاااااتەدا هااازری ێییاااادا ببااااوژێنێتەوەل  بە
 :گوێی لە دەنكی بابی بوو گوتی

 .ریزێ  وایدی بێنێ و وەرن دانیشێ 
لەوكاتەدا دولبەر راوبەكیل  ەم دەنكە جاكە لەوەی  

بیبەوەریە نەرمەكەی تەەبوتوناكبدل هەوڵیدا هەروی 
زووە وەاڵمی پبسیارەكان هەڵكبێتەوە كە تازە ە ێی 

ەسااتی كاابد دابااووە نێااو تەنەكە ێاایڵەكەوەل دایپاای ه
 : دڵخیشی دولبەری دایەوەو گوتی  دولبەر دەتبسێ

هەرویااااان گااااو  مااااێ وەاڵم    ەتاااای هەبااااج نەبااااێ
دەدەمەوەل  یدی ووار وایاان لەساەر ساینیەك دانااو 
ووونە ژوورەوەل هەر لەگەی دانیشتنیان بابی نازدار 

 : گوتی
  ێرتا تێمكەیەنێ  ەو كوڕەتان دەناسی 

 :وتیدایپی یەكرەر هاتە سەر ێە  و گ
نەێێب بەاڵم لەسەر گایڕی ناازداری جاوانە مەرگ  

 .ناسیمان
وینتاان ناسای درێاژەی مەدەیەو بایم : بابی ناازدار

 با  بپە 
 :دایپی نازدارگوتی
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كەواااووینە گیڕساااتان  ەو كاااوڕە لەساااەر گااایڕی  
ناازداری جاوانە مەرگ باوو دەگبیاال راساتی  ەمااێ و 
دولااابەری كچاااج تووشااای شااایك باااوویێل مااااوەیەك 

ن هەڵبااژاردوو دواتااب پێمكااو   ەتاای كێاای  بێاادەنكیما
 ەویاااش بەوااااوی پااا  لە ەبمێراااپەوە بە دەنكێپاااای 
تێپەی بە هەنرپو گبیان كە دیاربوو زیر پێش  اێمە 

 :بوو گوتی  لەو 
شەە مانر دەبێج نازدار دەناسم ب یاار باوو بەم  

نزیپانە بێمە ێوازبێنی و دووا ریژی ێیمان دیااری 
هەمااااااااااوو كەیااااااااااێل بەاڵم بەردێپاااااااااای نەع ەتاااااااااای 

بەێتەوەریەكااااانی لێرااااتاندمل  ەوەی تەواو هیشاااای 
 اااێمەی بااابدوو توشااای شااایكی كااابدیێل هێشاااتا  ەو 
  كباسااااە ێوێناااااویەی  لەبەر بااااوو كەنااااازداری پااااێ
گەیانااااادبووە ناااااوژدارل  یااااادی بەم وەاڵمە و دیتنااااای 
ێاااوێنی ناااازدار گبیاااانی ماااێ و دولااابەرو  ەو كاااوڕە 
 تاێپەی باوو هەرسااێپمان شال باووینەوەو  اگامااان لە
ێیماااان نەماااا تاااا  ێاااوە هااااتێ و بەهااایە ێیماااان 

 .هاتینەوە
پای  و پەناایە   بابی نازدار بەم وەاڵمە راسكی و باێ

گاابژی دەم و واااوی ێاااوبیوەل هەناسااەیەكی بااوڵی 
هەڵپێشااااااو نەیتاااااوانی یەك پبسااااایاری دی بپاااااا ل 
لەراستیشاادا لە هاازری ێاایی وەاڵمێپاای هاوشااێوەی 
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تیش گوماانی هەبوو بەاڵم بی دڵنیا بوونەوە و بەتایبە
  پەیوەناااااادی دوولاااااابەر لەگەی  ەوكااااااوڕەو هەنااااااد 
بیبكبدنەوەی الوەكای تاب پبسایارەكەی كابدوو زیر 
بەێێبایش وەاڵمەكەی وەرگبتەوەو ێاڵی كیتایی بی 

هێشاااجل بەاڵم هێشاااتا   بیبكااابدنەوەی زیااااتب بەجاااێ
 : ببایەكەی پبسیاری مابوو بەدایپی گو 
 كەواتە  اگا  لەم پەیوەندیە نەبووە  

 : پیشی گوتیدای
یەكەم جااارم بااوو  ەو كااوڕە ببیاانم  ێرااتاە بیبیاانم 
نایناساامەوەل بەاڵم بەهەردااای كااوڕی شاایبینم  ەگەر 

مااەی ێاییەتی بەدڵای   ێوشپج هەرشتێپی هەباووبێ
ێیی شاوو بپاا ل دواتاب كوڕەكەتاان دیاج واین بای 
ێوشااپتان دەسااووتال  ەویااش لە هەناویاادا  اااگبێپی 

یاریااان دابااوو هەر بێئامااان كباباایوەل جااكە لەوەە ب 
 ەم ماااانكە بێااانە پاااێش  ەگەر  ەم كارەسااااتە رووی 
 : نەدابال  ەوجار رووی لەبابی نازداری كبدوو گوتی

پیاااااوەكە تااااایە دڵااااای ێاااای  تەنااااار مەكە  اااااێمە 
تولاەیەكمااااان لەدەسااااج داوە كە هەرگیااااز بەرەبااااوو 
ناااااااكبێتەوە  ەو كااااااوڕەە كە بەو شااااااێوە دیتتااااااان 

ووەل كە بەراسااااااتی ێیشاااااای ویراااااات  دەیرااااااەلمێنێ
هەروەك ێیشەویرااااتی مااااێ و تاااای  ەدی  ااااێمەە 
ساڵونیوێ  بەیەكەوە نەبوویێل ێیزگە ناازدار مابااو 
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هەردووكمااان لە زەماوەناادەكەی هەڵپەڕیبااایێل  یاادی 
كاتێااااا  دایپااااای  ەم براااااانەی دەكااااابد وردە وردە 
ەبمێراا  لە واااوی هەروواریااان دەهاااتە ێااوارەوەل 

 :دایپی بەردەوام بوو و گوتی
هیچی نەدی تا بیكێ ێتەوە  ەوەتاا كچە نیبەرەكەم  

 ەو لەناو بەببەو  اێمەە باسای دەكەیاێ دەك داكاج 
هەال هەال بێاااج كچااام ێااایزگە  ەمنباااام و  ەتااای هەر 
ژیاباااای  ێراااتا دەبێاااج وەناااد دەزو  اواتاااج لەگەی 

    نێژرابێ
بەم براااااەیەی دایپااااای كە بەگبیاااااان و ەبمێرااااا  
رشااتنەوە كااابدی بەتااایبەتیش الوانەوەی دایااا  زیر 

ەرە هەروواریااان لە پاا مەی گبیانیانااداو وەك كاااریك
یەكەم ریژی پبساااەكەیان الوانەوە دەساااتی پێپااابدل 
 ەم دیمەنە وەند ێولەكێپی ێایانادو دواتاب بێادەنكی 
جااارێپی دی دەسااەاڵتی ێاایی سااەپاندەوەو وەاڵماای 
پبسااایارەكان درانەوەو نهێنیەكاااانیش هەر هەماااووی 

   اشپبابوونل باییە مانادوو باوونی  ەو ریژەو تاب
هەروواریااااااااانی هاویشااااااااتە نێااااااااو   و دڵە راوكااااااااێ

بیبكبدنەوەیەكی بوی تا ێەو هەروواری ێرتنە باێ 
 .نوێنەكانیانەوە

 
*************** 
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لە ناااێی رزگاااردا  ااارامییەك سااەرەتاتپێی دەكاابدل 
بەاڵم كەدیمەنااای كەوتنااای ناااازداری دەهااااتەوە یاااااد 
 اااااااارامییەكە بااااااازر دەباااااااوول  ەو لە گیشاااااااەیەكی 

كەی ێاایی پاااڵپەوتبوو ێەریپاای هەڵاادانەوەی ژوورە
پەڕەی بیبەوەریەكانی  ەم یی بوول هەساتی دەكابد 
   ەو  ااااارامیەی زوو زوو ێاااایی پیشاااااندەدا دەیەو 
بێاااتە ژوورەكەیەوەل هەساااتیدەكبد بورساااایی ساااەر 
دەروونی دابەە بووەل وونپە  ەم ی بەواوی ێایی 
كەساااااەكانی ێااااایی و ناااااازداری دی ێەم بااااای  ەم 

ێاااینل گبنكااای پێااادەدەن و بەشاااێ  لە كارەسااااتە دە
 .ێەمەكانی بی ێییان دەبەن

رزگاااار لە ساااووێپی ژوورەكەیااادا بەوااااوی ێااایی 
سااێبەری  ااارامییەكی دەدی دەهااا  و دەوااوول هەر 
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 ەو دوو نیكاااایە ێییاااان پیشااااندەدا كەلەساااەر   لەو 
گیڕەكەی نازدار لە ها  و ویدابوونل هەر بەێەیای 

وەك   لەو  هەردوو نیكاااااااای هێناااااااابوونە ژوورەوە
جاار   پەپولە بەدەوری رزگاردا دەساوڕانەوەل هەناد 

لەسەر دەروونی هەڵدەنیشتێ و  ارامیان دەكبدەوەو 
جاااریش یادەوەریەكااانی ساااتی كارەساااتەكە   هەنااد 

هەڵیدەە انااااادنل بەاڵم هەرگیاااااز پەپولەكاااااان جێیاااااان 
نەدەهێشجل واونپە یەك لەو پەپاوالنە نیكاای دولابەر 

یەك كە لەناااو واااوی رزگاااردا بااوول  ەو بەتەنیااا نیكااا
هەموو نهێنیەكانی دڵی هەڵ شتە نێو رزگاارەوەل پێای 

 : گو 
تااای بەتەنیاااانی  ەوەتاااا منااایش وەناااد بااای ناااازداری 
ێوشااااااپی گەورەم دەسااااااووتێم هێناااااادەە ێەماااااای 

 : سووتانی تیمەل نیكاكە پێی گو 
هەرتیی بەتەنیا جێنەهێشج  ەوەتاا منایش گاوێم لە 

 یاادی ویاادی گااوتە   رازو ێەناادەكانی ێوشااپم نااابێ
ناسااپەكانی تاایو نااامە نهێنیەكااانم باای ناااێوێنێتەوەل 
 ەوەتااا ویاادی مااێ لەبەر دەرگااا نااابینی تااا هەواڵاای 
هاتنی تیی پێا ابكەیەنمل  یادی ساەربانەكەی  اێمە نە 

ل نە شااااەبامیش دەنكاااای  سااااێبەری  ەوی بەردەكەو 
 . پێیەكانی تیی لێوە د 
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 ەو نیكاااااایە پەپاااااولەیەك باااااوو هەمیشاااااە لەساااااەر 
رووناای رزگااار لە هااااتوویدا بااوول نیكااای دایپااای دە

ناااازداریش باوەشاااێنی ریژێپااای ساااەێتی رزگااااری 
دەكاابدل هەروەناادی نیكاااو باوەشااە دایپااانەكەی بیااب 
دەهاتەوە هێندە  ارامتب دەبیوەل  اێب لەنێو باوەشای 
دایپیااادا باااینی ناااازداری كااابدل لەنیكاكەشااایدا وااااوی 

و  ەم نااازداری دیااتەوەل بااییە رزگاااری ببیناادار لەنێاا
و شاایبنانەدا هەر ێەریپاای جینكباادان  بیاابەوەریە تااای

بااوول هەناادێجار تەواوی نیكاكااانی بەێیااانە  دادەنااا 
نیكاكاااان هەروەنااادی كااااریكەر باااێ : دڵااای دەیكاااو 

وەندێ  تیژ باێل بەاڵم نااتوانێ ناازدارم بیاببەرنەوەل 
مێ داگیاب كاباوم نەهێبشای نیكاكاان و : دڵی دەیكو 

وەشە بیناویەكەی دایپان و نەبا نەهەڵ شتنی برەكان
ناتوانێ بمكیڕنل مێ تیبی یەكەم نیكاا كە لەریژێپای 
بەەبانباااردا بەرم كەو  لەباابی  ەوەی باابیێ لە دڵاام 
  بپا ساڕێژی هەموو  ازارو زامەكانم بوول  ێرتا كاێ

پەڵە ێوێنەكااانی نااازدار لەسااەر كباسااەكەم   دەتااوانێ
برااااا ێتەوەل جاااااێكەی  ەو هێناااااادە گەورەیە بەكە  

 .تەوەپ نابێ
جینكباادانی رزگااار لەناااو جااێكەدا هەر ێەتااای دڵاای 
نەبااوو  اااێب نەنااازدار لە دیدەكانیاادا باازر دەبااوو نە 
نیكای دولابەرو دایپایل كاتێا  ێەنادەو پێپەنینەكاانی 
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نااازداری دەهاااتەوە یااادل نامەكااانی هەڵاادەدانەوەو لە 
گااوڵەوە باای دڵاای دەدیل وەەااا دەڕژایە ناااوێوێنیەوە 

ە اگاای دێناایەوەل ب یااری ێیشەویرتی مەجنوناانە ب
دەدا باای هەمیشااە نااازدار دووا هەڵپەنااباوی نێااو دڵاای 

ەێبای لێبپاا   ەو   بێجل  ەگەر دەزەكانی ژیان بیەو 
دەستەوەساااااتان نابێاااااجل بە هەماااااوان دەڵێاااااج پەڵە 
ێوێنەكااااانی نااااازدار گەیشااااتونەتە ێااااوێنم و ژیااااان 

 .وشپم كاتەوە  ناتوانێ
ژیاااااان و لەم نێاااااوانەدا دەزی بەردەوام باااااوون لە 

رزگاری هەراسان كبدبوول تاا ێەو   دەسپێپێپی نو 
 . ەویشی بە تەواوی  ارام كبدەوە

 
************** 
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 ەو شاااەوە رزگاااار ێەونااای دیل ێەونێااا  پێشاااتب 
هەرگیااااز ێەوناااای وا رووناااای نەدیبااااوول  اااااێب هەر 
بەیانییەك كە هەڵدەستا لەێەو تەنیا وەناد دیمەنێپای 

ێەونانەی بیب دەما كە دیونیل یان وەناد كورتی  ەو 
ریژێ  دواتب دەهاتەوە بیبی  ەویش بە پچ  پچا ی 
بەاڵم ێەوناای  ەو شااەوەی جیاااواز بااوو وەك ەی ماای 

 .وابوو  دیبێ
لە ێەونیااادا ناااازدار تەنەكەیەك  ااااوی بەدەساااتەوە 

و هەروااواردەوری ێاایی دەڕشاااندو  بااوو گاایڕەكەی 
ریپاااای پاكاااادەكبدەوەل هەر لەتەنیشااااج ێااااییەوە ێە
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واناادنی گااوڵە پااایزەو اللاای عەبااا  بااوول رێاا  لەو 
تاایوەكەی دەگاابتێ و   گااواڵنەی داكاای هەمااوو ساااڵێ

دەیچاناااااااادنل لەم كاااااااااتەدا رزگااااااااار بە  اساااااااامانی 
گیڕسااااااااااتانەكەدا دەسااااااااااوڕایەوەو بەاڵم وەباااااااااای 
تەماشاااااااكانی لەسااااااەر نااااااازدار بااااااوول هەوڵیاااااادەدا 
بنیشاااااێتەوەو هاوكااااااری بپاااااا  بەاڵم باااااایەك وەك 

دەێراااتەوەل ناااازداریش بە دەساااتی كااایالرە دووری 
ێااایاڵویەوەل  اگاااای لە رزگاااار نەباااوو كە وااااودێبی 
دەكا ل ێەوەكە زیری نەێایاند هەر لەتەنیشتی  ەو 
دار سااااانەوبەرێپی بەرز زیر بەرز هەباااااوو رزگاااااار 
ێاایی بەوێااوە هەڵواساایل لەمپاااتەدا وەناادیێ باڵناادە 
ەاااااا یێ و گاااااامەی باڵەكانیااااااان سااااااەری نااااااازداری 

ی  ەم دیااااامەنە دەمووااااااوی بەرزكااااابدەوەو بەدیتنااااا
گەشایەوەل  یدی نەیزانی نازدار وین گەیشتە الی و 

هەر لە تەنیشاااج ێااایی داینااااو یەك   هێناااایە ێاااوار 
یەك گوڵەكااااااانی پیشاااااااندەدال هەر بەپەنااااااجەی  ەو 
: شااوێنەی پیشاااندا كە پاااكی كبدباایوە و پێاای گااو 

 . یدی لێبە ژوان دەبەستیێ
ا هاااتەوە لەوكااتەدا رزگااار ێەوەكەی پچا او بە اگاا 

تبسێپی  ەساتووری لێنیشاجل ب یاریادا  ەم ێەونەی 
بی كە  نەگێ ێتەوە تەنانە  بی بەنادی ی هاوڕێشایل 
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 یدی  ەو شاەوە تاا بەیاانی رزگاار جینكبیاداو ێەوی 
 .لێنەكەو 

 ەو  ێااااااوارەی  ەم روداوە تێیاااااادا رویاااااادا بااااااووە 
درێژتبیێ شەو بی دوو ێێزانل بەاڵم بی بابی رزگار 

وی ریژانای رابابدووی هااتەوە یااد جیاواز باوو تەوا
بەتااایبە  گااوتەكەی دایپاای رزگااار كە پێاای گوتبااوو 
پێویراااتە رزگاااار دامەزرێنااای یاااان دووری ێەیەوەل 
بییە ب یاریادا لە نزكتابیێ كاتادا بیبااتە دووكاانەكەی 
ێاااایی كە بییاااااێی دەەبیشااااجل ساااابەی كە لەێەو 
هەساااتان  ەو پێشااانیارەی ێراااتە بەردەمااای رزگاااارل 

 :پێشی گو 
ێ لەێەماااای تاااای دەگەم بەاڵم راسااااتكی دەباااام  ەماااا 

لەگەڵاااااااج  ەم روداوە كااااااااریكەری زیری لەساااااااەر 
جێهێشاااااااااااتوویل تەمااااااااااای  ەم روداوە لەسااااااااااااەر 
ێانەوادەكەشج دیاارەل  پێویراتە بەهەماوان  اگاماان 
لێااج بێااجل باای  ەوەی هەمیشااە بیااب نەكەیەوەو لەنێااو 
 ەم كارەساتەدا نەوم نەبای باشاتبە بێای لە دووكاانە 

ن هاوكااااریم باااپەیل  ااااێب منااایش شااا ەكەی ێیماااا
دەزدەكەم جاااااار جاااااار  اااااازاد بااااام و  ەوەنااااادە بە 
دووكااااانەكەوە نەبەسااااتبێمەوەل ێاااای  دەزانااااای كە 
سەەەری شاارە گەورەكاان دەكەم بای هێناانی بییاا ل 

و دوكااان    یاادی  ەوەە نااامێنێ  دووكااان دادەێااب 
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بەكباوەیااای دەمێنێاااتەوە هەروا تااایە دەتاااوانی هەم 
ەم یارمەتیشم بدەی  ەگەر ێوێندنی ێی  بپەی و ه

كارێپیشج هەبوو دەتوانی ب ییل بەاڵم ماێ بەباشای 
دەزاناااام بێاااای و دەسااااج بەكاااااربیل  یاااادی نەمااااێ و 

ل كوڕەكەم  نەدایپج و نەێانەوادەكە  دڵیان ال  نابێ
 .باشتبە  ەم پێشنیارەم رە  نەكەیەوە

ل  ەم  رزگااااااار هەمااااااوو لەشاااااای كبدبااااااووە گااااااو 
وول بەاڵم رێكاااب پێشااانیارەی باااابی بەالوە پەساااند بااا

و پیاساەیەكی  ێاوارانی  دەباوو لە واوونە ساەربەببان
دوو دڵااای   گەڕەكااای ێیشەویراااتەكەیل بەاڵم بەباااێ

 :بەبابی گو 
پێشنیارەكە  بەهەند وەردەگبم و دێام بەاڵم یەك  

دوو ریژ لەسااااەرم راوەسااااتە تااااا  ااااارام دەباااامەوەو 
دێمەوە سەرێیل  یادی باابی هەساتاو توناد رزگااری 

 : ێی گو لەباوەە گب  پ
كوڕی بابی ێیتیل بەڵێێ بێج منیش هەمیشاە وەك 
بابێپی باە بم بیتانل  ەگەر لە راببدووشدا بەهایی 
ساااەرباڵیمەوە بە كاروبااااری دووكاااان و ێێااازانەكەم 
كەمتاااب پااا ژابمە ساااەر تااایی گەناااج  ەوا  یااادی بااای 
  لەمەودوا هەروااااای ێواساااااتەكانتە بااااای  جێبەجاااااێ

 .دەكەم



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

76 
 

نااااااو ێێزانااااای  لەوریژەوە  اااااارامییەك كەوتەوە  
 ەدەی بییااااااێچیل بەساااااێی دایپااااای لە ێیشااااایان 
عاایببەی نەدەگااب  ێەناادەو برااەی ێاایە گەڕایەوە 
سەر سیمای تەواوی ێێزانەكەیاانل رزگااریش تەنهاا 
یەك ریژ واااوەڕوان بااوو  یاادی ك ی ەكااانی لە بااابی 
وەرگااب  و بەیااانییەك پااێش  ەو وااوو دووكااانەكەی 

نەكەوە كاابدەوەل تەماشااایپبد شااەپ ێویەك بە دووكااا
دیااارەل سااەرنجی وااووە سااەر بوتااووە بییاێەكااان و 
تەماشااااای كاااابد هەر بوتااااویەك پەڵەیەك لە رەنكاااای 
ێییانیاان لەسااەرەل نبێەكااان دیاااری كااباون و بەاڵم 
تیزێپی زیری لەسەرەل بییە بیبی لەوە كابدەوە كە 
بە بەناادی ی هاااوڕێی ببێااج هاوكاااری بپااال هێشااتا لەو 

دیل پەیاادا بااوول بیبكاابدنەوەو سااەرنجانەدا بااوو بەناا
 وینج زانی لێبەم : دوای س و رزگار گوتی

وااااومە مااااای و گوتیااااان  یاااادی : بەناااادی یش گااااوتی
 .دەستبەكاربووەل منیش هاتمە ال 

هێشااااااااتا كەمتاااااااابیێ دوكااااااااان كبابااااااااوونەوە كە 
هەردووكیااان دەسااتیانپبد بە دوكااان ێاااوێنپبدنەوەل 
رزگااار لەو كاااتەی ێەریپاای ساا ینەوەی بوتوەكااان 

سااووری بەسااەر بوتااوێپی گەورەوە بااوو پەڵەیەكاای 
و یەكرااەر پەڵەی ێااوێنی نااازدارەكەی هاااتەوە  دیااج

یااادل  ەو پەڵە ێوێنااانەی كەوتە سااەر كباسااەكەی و 
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تاهەتااایە  ەو   باای یااادەوەری هەمیشااەییل پێشاادەوێ
 .و لە رزگار نەبێتەوە  پەڵەیە هەربمێنێ

رزگار لەسەر كورسییەكەی پشج مێازەكە دانیشاج 
ان  ەو ێەونەی دیتااااااای و و ێەم دایكاااااااب  لەنێاااااااو

روداوەكەی ناااازداردا بەتااایا باااوول بیبەوەریەكاااان 
دەساااتی شااال كااابدوو هێنااادەی نەماااابوو ەبمێرااا  

ل بەنااادی یش كە زانااای رزگاااار  ااااڵیز باااووە   باااوەر 
 :پێیكو 

هەساااتە باااا هەروااای زووە تەوایپەیاااێ هێنااادە بیاااب  
 .مەكەوە  یدی بینا ێپی دی لەژیانج دەستیپێپبد

بەبراەی بەنادی ی دەكابد  رزگاریش وەك هەمیشە 
و هەستا بەاڵم پەڵە سوورەكە هەمیشە لە بەروااوی 
دەهاااااااا  و دەواااااااوول ێەونەكەی شاااااااەویش تەواو 
هەراسانی كبدبوول تب  لە ناێەوە هێبشی بای دێناا 
واونپە مابدن تبساناكەو گیاانیش شایبینەل راساتە لە 

یادەوەریەكاااانی   ێەمێپاای واا  دایە بەاڵم هاای  نەبااێ
ەنادەی دەهێناال  ااێب  ەو تەنیاا نازدار جار جار بە ێ

 ەو یاااادەوەری و وەناااد ناااامەیەكی بااای ماااابیوە تاااا 
لەگەڵیااان بااژی  ێرااتا ێەونێاا  ێەریااپە یااادەوەریە 
ێیشەكانی بیب دەباتەوەل هەروەندی لێپای دەدایەوە 

جاار پێای واباوو دەساج   نەدەگەشتە  ەنجاامل هەناد 
نیشااااانپبدنی شااااوێنی ژوان لەالیەن نااااازدارەوە باااای 
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جااااااااریش   ی رزگاااااااارەو هەناااااااد شاااااااوێنی گااااااایڕ
 .  بەسەردانەكانی  ێوارانی لێ  دەدایەوە

 یاااادی بەرلەوەی بااااابی بێااااتە دووكااااان و بااااازاڕە 
ل بەر  گچااااپەكەی شاااااریوپەكەیان ێەڵپاااای تااااێپەو 

لەوەی بااری گوێاادرێژەكان باكەنە  اااوایی و تەماااتەو 
باامیەو سااەوزەواتی گونااد هەڵ ێااژنە دووكانەكااانەوەل 

بەسااااەرەكان بااااێێ و  رێاااا  پااااێش  ەوەی ژنە عەبااااا
كەرەسااتەی یاااپبا  و شاااتومەكی ریژانەیااان بپااا نل 
هێشااااااااتا دەمباڵەكااااااااان بەێاااااااایو عارەبااااااااانە دوو 
تایەكانیانەوە نەگەشتبوونل بەسابەكان تازە ێەریپی 
سەرب ینی  اژەڵەكان بوونل بازاڕی نانەواكان تەنا  
بباااااااوول بەاڵم گیااااااازەی ساااااااەماوەری واویەكاااااااان 

كان ریژەڕێاااااااایەك دەڕییل ساااااااایوجكەر ەبیشااااااااە
دووكەڵیاااان گەیانااادبووە  اسااامان و باااینی گیشاااتی 
باااابژاو باااای هەمااااوان دەهااااا ل هەناااادێ  لە ێاااااوەن 
دووكانەكااااان بەردەرگەكەیااااان  اااااوپ ژێێ دەكاااابدو 

 .هەندێپی دیان شتومەكیان دەهێنانە دەرەوە
رزگااااارو بەناااادی یش دوكانەكەیااااان وەك شوشااااە  

لێپبدبااااوول زەویەكەیااااان شوشاااااج و سااااەر مێااااازە 
كاااااااابدەوەو تەنااااااااانە   ەو دارەكەیااااااااان ێاااااااااوێێ 

گبیپانەشاااااایان ساااااا یەوە كە لەوەتەی دووكااااااانەكە 
دانبابوو پەڕیی بەرنەكەوتبوول تەواو ماندوو ببوون 
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دەساااتوپ یان تااایزاوی و رەنكااای كاركبدنیاااان پێاااوە 
نیشاااااااااااااتبوول  یااااااااااااادی لە وااااااااااااااوەڕوانی  ەدەی 
بییاێچیدابوون تابێج دەسج ێیشیان لێبپا ل بەاڵم 

یەك دوو  زیر لە واوەڕوانیاااااااااااااااادا مااااااااااااااااانەوە و
مشتەریشیان بەڕێپبد كەوای  ەدەی بییااێچی هەر 
نەها ل تا بەرەبەری نیوەڕییە پەیادا باوول بەاڵم هەر 
كە بەژوور كەو  گیڕانپاریەكاااانی بەوااااوی ێااایی 
دیااجل جااكە لە دەستخیشاای لە هەردووكیااان  ەوجااار 

 : رووی لە رزگار كبدوو گوتی
 ەهااا  ەمااێ تااابەتی  ەو پاااكو ێاااوێنیەم نەماااوە و 

وەی گەنج وین دەتاوانێ بە ساەعاتێ  گیڕانپااری  ێ
باااااپەنل  یااااادی ناااااایەڵم بەنااااادی یش بااااا واو دەبێاااااج 
هەردووكتان ەێبە بییا  كبدنیش بپەمل  ێرتا با ینە 
ماااازگەو  دەم و واوتااااان بشااااین و كااااارم پێتااااانەل 
 ەوانایش ریشااتێ و ێییااان جاوان ێاااوێێ كاابدەوەو 
هاتنەوە دووكانل دایناان و واووە بەردەمای دووكاان 

شاەە : هاواری كبدە وەساتاعەلی كەباابچی گاوتیو 
كەبابمااان باای بێاانەل لەراسااتیدا بەناادیل و رزگااار زیر 
ماندوو ببوون و ببسیشیان باوول جاكە لەوەی باینی 
گیشااتی باابژاو لە بەیااانیەوە  یشااتیای كبدبااوونەوەل 
باااییە هااای  بەرگبیاااان نەكااابدل زیری نەبااابدو یەك 
و ساااینی كەبااااب بەتەڕە پیاااازی ورتپاااباوەوە هاااا  
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هەرساااێپیانی لە دەوری ێااایی كااایكبدەوەو تاااا تێاااب 
واااای وەسااااتا   باااوون نانیاااان ێااااواردل دواتاااب سااااێ

 .بادریشیان بەسەردا كبد
   ەدەی بییااێچی زیر دڵای ێایە باوو لەبەر سااێ
هیكار یەكەمیان كوڕەكەی لە نەهاامەتیەك دەرهێنااو 

لەگەی ێییاااانەو لە دەرەوەە  ەوەدووەمیاااان لە مااااڵ
ە سێیەمیان بیێیشی كەمێا  بەندی ی ببادەری لەگەڵ

پشاااوو دەدال  یااادی هەردووكیاااان رزگاااار و بەنااادیل 
بەجیرێااااا  بەدووكاااااانەكەوە بەساااااتبانەوەل لەبااااابی 

بچانە ساەربەببان و ساەر لە گەڕەكای   هەموو ریژ 
 ێوارە دەرەەتێپیان دەبوول   نازدار بدەن تەنها هەند 

هەردووكیاااان لەمااااوەی یەك هەەاااتەدا لەگەی  ەدەی 
بییاااااێپبدن بااااوون و باشااااتبیێ بییاااااێچی ەێاااابە 

وەستایان لێدەرووول  یدی هەم بابی و هەم ێێزانای 
رزگااارو بەناادی یش هەناسااەیەكی  ارامیااان هەڵمااژیل 
بەاڵم لە دڵاای رزگاااردا نیكااایەك لەهااا  وویداباااوول 
ێەونێاا  هەراسااانی كبدبااوو و جەنكێپاای دەرووناای 

ێااااایی   لەگەڵیااااادا ساااااازدابوول ساااااەرەتایەكی ناااااو 
ستەیەوەو بەاڵم هەرگیز جور ەتی ێزاندبووە نێو جە

دركاندنی نەبوول رزگار لەنێوان لەدەستدانی نازدارو 
  پەڵەیەك ێااوێێ و نیكااایەكی  ەەرااوناوی ببااوە سااێ
پااااروەل لە كااااتی كااایكبدنەوەی پاروەكاااانی ێییااادا 
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باوەشی دایپی نازدارو نیكاا ماینیالزاییەكەی دولابەر 
هاوكاااری بااوونل بەناادی ی هاوڕێشاای هەگاابەیەك لە 

شەویراااااااااتی باااااااااوو كە هەمیشاااااااااە دەرگاااااااااای ێی
 امیژگاریەكاااانی لەو هەگااابەیەوە دەدایە رزگاااارل  اااا 
لەوێاادا رزگااااریش پشااوویەكی وەردەگاااب  و بەنێاااو 
 ااازارە بورسااەكانیدا رەتاادەبوول هەوڵیاادەدا ێاایی لە 
دێااوەزمەی بیاابەوەریە تاڵەكااان بوتاركاااو بەێاااتبی 

لەنێاااو تاریپیەكانااادا روونااااكیەك    اینااادەیەكی ناااو 
   تەوەل جا نەیدەزانی رونااكییەكە لە كوێاوە د بدیزێ

 ەو رونااااااكییە بێاااااج یاااااان    ایاااااا دولااااابەر دەتاااااوانێ
هەڵكیبسانی جەنكی دەروونی رزگاار بەالیەكای دیادا 

 .دەبا  
 

**************** 
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دەسااتبەكاربوونی رزگااارو بەناادیل هەر دوو هەەااتە 
بوو بەاڵم بە هاوكاری  ەدەی بییاێچی كە هەمیشە 

و واااااینیەتی  ەگەڵیااااان بااااوو ەێاااابە دیزایناااای نااااو ل
تێپەڵپبدنااااای رەنكەكاااااان و زیر شاااااتی كااااابدن تاااااا 
باشااااتبیێ وەسااااتایان لێاااادەرووول وەناااادیێ مااااای و 
دوكانیاان بییااێ كابدل تێپەڵپبدنای رەنكەكااان هەر لە 
ێییااان دەهااا ل  ەگەر دوكانێاا  بییاااێی پێپبدبااان 
هێندە جوانیان دەكبدل هێندە نەێش و نیكاریاان تێادا 

ەكااااااااابدل یەك ریاااااااااز دوكاااااااااانی دی سااااااااااەرەی د
نیژەنپبدنەوەیاااان دەگاااب ل  زیر جااااران كە بییااااێ 
دەماااایەوە بە هەدەریاااان نەدەدال دیوارێپیاااان لە نااااو 
شاااار رەنااار دەكااابدوو نااااوی دوكانەكەیاااان لەساااەر 

جااااریش ێیبەێشاااانە كاریاااان   دەنووسااایل هەناااد 
دەكااابدل بەتاااایبە  بااااێچەی سااااوایانی شاااارەكەیان 

بدل جااااااێكەی سەرسااااااامی بەجیرێاااااا  بییاااااااێ كاااااا
بەڕێاااااوەبەرو مامیساااااتاكان باااااوول  ەوان ێەریپااااای 
ناوبانر دەركبدن بوونل وونپە ێولیاای كارەكەیاان 
بااااوونل هەر  ەو وەنااااد مااااانكە پااااارەیەكی باشاااایان 
كیكیدباایوە  اااێب  دەیااانزانی دەبێااج ەێاابە كااار بااێل 

پێویرااااتیان بە پااااارە   ناویااااان لە كیلیژێاااا  دەروااااێ
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پە باێەڵیااان پ بااووە لە دەبێااجل  ەوە ناازیپەی مااانكێ
پاااارەل لەجیااااتی  ەوەی دەساااج لەبەر دایپاااو بابیاااان 
پانپەنەوە هاوكاریان دەكەنل رەنجای مانادوو باوونی 

 .ێییان دەێین و لە دەروونەوە  اسوودەن
بەیااااانییەكی زوو وەك هەمااااوو ریژان رزگااااار لە  

دووی بەنااااادی ی واااااوو و دەڕابااااای دووكانەكەیاااااان 
دنەوەیل لەراسااتیدا كاابدەوەو دەسااتیان كاابد بە پاااكب

زیر پیا نەبوو بەاڵم بوتاووە بییاێەكانیاان لەجێای 
ێاااایی دادەنااااایەوەو ەبااااچەو شااااتومەكەكانی دیااااان 
دەبابدەوە شااوێنی ێییااانل هێشااتا بااازاڕ تەواو گەرم 
دانەهاااتبوول هێشااتا جموجاایڵی هاواڵتیااان الواز بااوول 
هەردووكیااااااااان باساااااااایان لە كاااااااااتی ێوێناااااااادن و 

ان دەكابدل بااب و بابای بەردەوامبوونیان لە كارەكەی
نااازدار لە بەردەماای دووكانەكەیااان پەیاادا بااوونل لەم 
شاااریوپەیەدا تەنیااا  ەم دووكااانی بییاااێە هەبااوول 
بااییە هەر كەسااێ  پێویرااتی بە بییاااێ بااا دەوااوونە 
 ەم دووكاانەل رزگااارو بەناادیل بە دیاااركەوتنی  ەوان 
هەم دڵخااااایە و هەم تبسیشااااایان لێنیشاااااجل  ەوان 

ەردووكیااان لەبەریااان هەسااتانل ساا ویان كاابدوو ه
كینتبیی نەكابال بەاڵم   رزگار رەنكی دەم وواوی پێ

بەنادیل تاوانی باارودیێەكە وەك ێایی وەرگبێااج و 
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: زیر بەگەرمی ەەرمووی لێپبدنل بابی نازدار گاوتی
 .لەراستیدا بی بییاێ هاتوویێ
 بەندیل گوتی بیویتانە 

بااابی نااازدار گااوتی گاایڕی جااوانەمەرگی پااێ رەناار 
 .ەیێدەك

بای :  یدی بەندیل  ەو دەرەەتەی بیساتەوەو پێكاو 
 هەڵچنباوە 
 . ێوارە تەواو بووە  دوێنێ  بەڵێ: بابی نازدار

 : یەكرەر بەندیل گوتی
دەباشااە  ێااوە هەبتااان نەبێااج و  ااێمە دەتااوانیێ  ەم 
كاااارە بپەیاااێ ێااای  دەزانااای تااااكە وەساااتای  ااااوایی 

 .ێ ێمەیێ و بەجوانتبیێ شێوە بیتانی  ەنجام دەدەی
ێەریاا  بااوو باابای نااازدار ماانكە مناار بپااا  بااابی 

 : هەڵیدایەو گوتی
لەراسااتیدا داكاای جااوانەمەرگ باای  ێاابەی ناااردیێ و 
 ەویااش هەر پێاای ێاایە بااوو  ێااوە بییاااێی بااپەنل 

ل رزگاااار لە   ەماااێ هااااتووم تاااا دراااابەكەتان بااادەمێ
ێیشاااااایان ویرااااااتی برااااااە بپااااااا  بەاڵم بەناااااادیل 

 : دەستپێشخەری كبدوو گوتی
لە دراب و كتاب بێانێل واونپە ناازانیێ  واز  جار 

بەاڵم دەزانااااایێ  ەوە  ەركااااای  اااااێمەیەو   وااااای دەو 
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هەروااای زووە تەواوی دەكەیاااێل بەتاااایبەتیش  ێراااتا 
 .هی  كارێپمان لەبەردەستدانییە

 ەگەروااای باااابی ناااازدار زیر هەوڵیااادا دراااابەكەی 
بەاڵم رزگار كە واوی پ   او ببوو هاتە دەنكو   بزانێ
 : گوتی

ی درابپە ێای  لەوێایل  ەوەنادەی گاو  كاك نور
و ەبمێر  ێەریپی رژان بوو بییە پشتی تێپبدن و 
بەناااادی یش وەك هەمااااوو جااااار لێاااای وەرگاااابتەوەو 

 :بارودیێەكەی بە تەواوی گیڕی گوتی
دانیشێ بە وەستا باادر دەڵاێم دوو   دەوەرن جار  

ل بەاڵم دیاار باوو  ەم دیامەنە  وای بە هێ تان بی بێنێ
ر باااابی ناااازداریش دانااااو وااااوی كااااریكەری لەساااە

 ەویااش تەڕ تەڕ ببااوول  تەنیااا  ەوەناادەی پێكااوتبا كە 
ساااااااوپا  و رووی لە كاااااااوڕەكەی كااااااابدوو   بباااااااێ

 .ماڵئاواییان كبد
 :  یدی بەندیل ویوە الی رزگارو گوتی

 ەم مااامەڵەیە كاااری تاای نەبااوو دەبااوو بێاادەنر باایل 
 : رزگاریش بە هەنرپەوە گوتی
ها ل دواتاب هەردووكیاان  اێب بینی نازداریان لێدە

وەند بوتووە بییاێێپیان  امادەكبدوو وی پێویراج 
بااوو لەالیەكاای دووكانەكەیااان دانااال تااا نیااوەڕی یەك 
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دوو مشاااااااتەریان بەڕێپااااااابدوو  ەدەی بییااااااااێچی 
 :پەیابوول دوای س و بەرزگاری گو 

وایااانپە بەراسااتی بە وااای وەسااتا   دەبااانكی سااێ 
بااانكی وااای  ل رزگاااریش بااادری نەبێااج باا م ناشااپێ

كبدوو وەستا باادر وایەكاانی هێناال  یادی بەدەم واا 
ێااااواردنەوە بەناااادیل بە وەسااااتایەكەی گااااو  دوای 
نیاااوەڕی كارماااان هەیەو دەبێاااج ێااای  دووكاااانەكە 
: بەڕێوە ببەیل  ەدەی بییاێچیش هەر بەگاڵتە گوتی
جا كاوا  ەماێ تاابەتی  ێابەم هەیە بەێاودای  ەمنتاان 

  یشتان هەیە   كو تەمبەی كبدووەل پێم ببێێ لە 
بەناااااادی یش روداوەكەی باااااای گێااااااا ایەوەو  ەدەی 

هەتیاوینە : بییاێچیش زیر پێی ێیە بوو جا گاوتی
نەكەن پارەوماااااارەی وەرگااااابن  ەوە عایااااادی مااااانەل 

 :بەندی یش گوتی
  واشج نەگوتبا عایدی تیبوول كوڕە راستیج دەو  

 .عایدی رزگارە كوڕە  ی هەموومانە
یاندا دواینیاوەڕی بچاێ وایەكەیان ێواردەوەو ب یار

كاااااااارەكە تەواو كەنل  یااااااادی نیاااااااوەڕی داهاااااااا  و 
و هەر دوای   پێداویراااااااتییەكانیان بااااااابدەوە مااااااااڵێ

ناااانخواردن بەڕێپەوتااانە ساااەربەببانل  ااااێب وەك لە 
هەباااوو   ساااەرەتاوە باسااامانپبد تەنیاااا یەك تاااولەر 

دەیكەیاناااادیە سااااەربەببان  ەویااااش دەبااااوو بەهاااایی 
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ەوەل هەر كە گەیشاتنە بەردەبازەوە لە روباركە بپەڕی
بەردەباااااااازەكە بەنااااااادیل راوەساااااااتا و بیااااااابەوەری 

تووشی باب و    ەوشەوەی هاتەوە یاد كە هەر لەو 
باابای نااازدار بااوونل تەواوی روداوەكەی باای رزگااار 
گێاا ایەوە دواتااب بەسااەر بەردەبااازەكەدا پەڕیاانەوەو 
زیری نەببد هەورازەكەشیان ب ی و گەیشاتنە ساەر 

دا كاااااارێپی نااااااوازەی گااااایڕی ناااااازدارل ساااااەرنجیان
بیكباباااااوول بەێااااااتبی  ەوەی توشااااای هەڵە نەباااااێ 

 : سەرەتا بیبیان لە رەنكەكان كبدەوەل رزگار گوتی
هەر لە سااەرەتاوە بیاابم لەوە كاابدەوە لێوارەكااانی 
رەشپەیێل نووسینەكان ساوورو  ەوەی دیاش بیابی 

 :لێدەكەینەوەل بەندی یش گوتی
باااا تەواوی ساااپی كەیاااێ  ەوجاااار بیااابی   جاااار  
ێااااادەكەینەوەل دەسااااایتیان بە بییااااااێپبدن كااااابدوو ل

تەواوی گیڕەكەیااان لە رەنكاای سااپی وەردال وااونپە 
نووسااااینەكان زەپ بااااوون بااااییە رێپەوتااااێ لەسااااەر 
 ەوەی دیااوی ژوورەوەی شااینێپی  اساامانی كەن و 
هەرواشیان كبدل دواتب بەنیل پێشنیاری كبد تەواوی 
نووساااینەكان بە  ایەتەكەشاااەوە شاااینێپی تااایێ وەك 

بێاااج و تەنیااااا نااااوی نااااازدارو ریژی كاااایوی رەە 
دوایااای ساااوور بێاااجل كە دیاااوی نااااوەوەی تەوا باااوو 
ساااەرنجیاندا زیر جاااوان دیااااربوول باااییە رێپەوتاااێ 
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دیوی دەرەوەشیان شینێپی تیێ كبدوو  یادی تەواو 
بااااوون بەاڵم  ااااارەبە بەهەمااااوو لەشاااایاندا دەهاااااتە 
ێوارەوەل دواتب رزگار بە ەبچەیەكی باریا  بە ساەر 

ازداردا هاتەوەو ساوورەكەی گەشاتب كابدل لە ناوی ن
دوورەوە تەماشااااایان كاااابدوو دیمەنێپاااای ناااااوازەی 
هەبااوول  یاادی وااوونە سااەر دەوزی گیڕسااتانەكەو 
كااااتیش تاااا دەهاااا  درەنكتاااب دەباااوو دەموواویاااان 
شوشااااااج و  اااااااوێپی ساردیشاااااایان ێااااااواردەوە و 
گەڕانەوە ساااەر گااایڕی ناااازدار هەنااادێ  دانیشاااتێ و 

باااوونل دولااابەرو دایپااای و ێەریپااای ێیكااایكبدنەوە 
باااابایەكەی دەركەوتااااێل دایپاااای نااااازدار یەك عەالگە 
شەتبی گوڵی هێناابوول تاا لە دەوری گایڕی ناازداری 

ل رزگار هەساتیپبد  ەم دیامەنەی جاارێپی دی  بنێژ 
دیااااااوەل بەاڵم هەرزوو ێەونەكەی هاااااااتەوە یااااااادول 
ساەرنجی وای سااەر  ەو شاوێنەی نااازدار گاوڵی تێاادا 

ان ێەون و  امااااااادەبوونی دەواناااااادل  یاااااادی لەنێااااااو
 .كەسەكانی نازداردا رزگار هاتەوە هیە ێیی

هەر كە گیڕەكەیااان دی  دوای ساا و دەسااتیان بە  
بەهاای  شااێوەیەك :گبیااان كاابدل بەناادیل پێاای گااوتێ 

نابێااج دەسااج لە گاایڕەكە باادەن وااونپە تااازە بییاااێ 
كااااباوە  ەواناااایش كە هەر لەدوور گاااایڕەكە لەسااااەر 

نەوەو بەساەر ناازداری ب یكێ  دانیشتبوون دەناووزا
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جوانەمەرگیااان هەڵاادەگو ل دولاابەر ێاایی پێنەگیااباو 
 :بەالوانەوە گوتی

ێوشپە نازدارەكەم  ەو رەنكانە تاارای باوكێنیتەو  
ێیشەویرااتەكە  بەسااەریداداوی ێاایزگە لە جیاااتی 
تااای منباااامل  ەم گاااوتەیە نەك هەر دایپاااو باااباكەی و 
ەڕ رزگار هەموانی بەگبیان هێنال بەنادیل كە وااوی ت

 :ببوو دەیویرج هێوریان كاتەوەو پێی گوتێ
هەموومان دەمابیێ و مبدنێا  بەرزاریاێ  ەوەنادە  

ێیتاااان مانااادوو مەكەن ێااااك جاااێكەی هەمووماااان 
دەبێتەوەو لە سەر  ەم زەویە میاوانیێ كااتی  اێمەە 

 .دێج و  ەوكا  كەسانیپی دی بیمان دەگبیەن
وووە سەر دەوزەكەو دیلپەیەك و ستبێ   ااوی  

ان و بە دیلپەیەك  او ساردی كابدنەوەل هەر بی هێن
لەوكاتەی بەنادیل  ااوی دەدانای دولابەر بە دەرەەتای 
زاناای دەسااتی باای بەناادیل درێااژ كاابدوو بەاڵم واااوی 
لەناااااو واااااوی باااا یل رزگاااااریش رێاااا  لەم كاااااتەدا 
سااەرنجی لەسااەر  ەم دیاامەنە بااوول هەردووك نیكااا 
جااااارێپی دی بەریەك كەوتااااێل نیكااااایەك یەك دنیااااا 

بەندیل هەساتی   شاردراوەی تێدا بوول  ا لەو  نهێنی
بە شااتێپی نااامی كاابدوو پەرداێەكەی لێااوەرگبتەوەل 
هەنااادێ  گاااوی لە دەساااتی دولااابەردا باااوو  ەویشااای 
وەرگااااب  و تەواوی شااااتبەكانیان وانااااد و  اااااوێپی 
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باشیاندال بەاڵم لەو شوێنە ناا كە لە ێەونای رزگااردا 
 .نازدار واندی

وەو دنیاااااا بەرەو تااااااوێپی بااااااە بەیەكەوە ماااااانە 
 : زەردپەڕ دەووو بەندیل هەموانی هەستاندوو گوتی

كاتی ریشتنەوە هاتووەل ێییاان كایكبدەوەو دوای 
 :ماڵئاوایی دایپی نازدار گوتی

رزگاااااااااار كاااااااااوڕم لەمااااااااااڵێش و لەالی باااااااااابی  
جاااوانەمەرگیش باسااای تااایو بەنااادی م كااابدوەو  ەوە 
بباكەشاای شاااهیدە كەمااێ هەر لەوریژەوەی لەسااەر 

نەمەرگم دیااااوی وەك كااااوڕی ێیمااااان گاااایڕی جااااوا
ساااەیبتان دەكەیاااێ  ەوەنااادە شاااەرمێ مەباااێ و  ەم 
كیستە هی هەموومانەل دەشزانم  وەندە ێەمبارن و 
 یاااادی نەدەسااااەاڵتی  ێااااوەو نەهاااای  ااااێمەی تێاااادایە 
روداوێپی نەێوازراو روویداو هەماوانی رەە پایە 
كبدیێل دەرگای ماڵمان كباوەیەو هەركاتێ  ویرتان 

 .دەتوانێ بێێ
ەم گااااوتەیەی دایپاااای رزگااااارل رزگاااااری هانااااداو  

باوەشی لە دایپی نازداریدال  ەویش سەری رزگااری 
 :مات كبدوو بە بەندی ی گو 

رزگاااار كاااوڕێپی بەوەەاااایە  اگاماااان لێااایە لە  اااێمە  
 .كوڕی باشبەو  اگا  لێی بێج  زیاتب  ازار دەكێشێ
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 ەم گوتانە رزگاری زیر هێور كبدەوە رونااكیەكی 
ەوەو بەاڵم ەبمێرااااپیش نەدەوەسااااتال هەڵاااادایە ناااااێی

 یااادی هەرپێنجیاااان ماڵئاواییاااان لە گااایڕی ناااازداری 
جاااااااوانەمەرگ كااااااابدوو شااااااایڕبوونەوە  ااااااااواییل 
بییەكەمجااااااار بااااااباكەی نااااااازدار بەرووێیشاااااای و 

بابم زیر : هەناسەیەكی  اسوودەوە بە رزگاری گو 
  باسااتدەكاو دەڵااێێ ێێزانێپاای باشااێ و دەتااوانی بەبااێ

گاااوتی ساااەردانمان بااااپەنل شاااەرم هەروەك دایپااام 
دەزاناااام لە  ااااێمە زیاااااتب ێەمااااج هەڵكبتااااووە تپااااایە 
بەسەردانی  ێاوە باابم و دایپام كەمێا   ێەمەكانیاان 

 .سوك دەبێج
كە     ەو دووڕیاااانەی شاااەوی باااوورانەوەی ساااێ

دوو ێێزانااای بەگوماااانێپی زیرەوە لیپجیااااكبدنەوەل 
هەمااااااان دووڕیااااااان دیرااااااانەوە هەردوو ێێزاناااااای 

هەڵكبتناااای پبساااایارو   اڵم بەبااااێلیپجیاااااكبدنەوەل بە
گوماااان و تاااب ل بەڵپاااو بە پاااێچەوانەوە رونااااكییەك 
نااااێی رونااااك كبدباااوونەوەل هەر لەساااەر  ەم دوو 
ریااانە دوولاابەر نیكااای سااێیەمی  اراسااتەی رزگااار و 
بەناادیل كاابدل  ەمجارەیااان نهێنیەكاای شاااراوە لەنێااو 
نیكاكاندا بوو بەاڵم  ەنجامەكەیاان بای كااتێپی نادیاار 

باااااوول ەەرماااااانی بااااابای ناااااازدار كەلاااااوپەلی هەڵكبت
بییااااااێپبدنی لەگەی هەڵكبتباااااوونل كەلوپەلەكەیاااااان 
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لێااوەرگب  و بەدەنكااای ماڵئااااوایی هەماااوان گەڕكەكە 
 ااااااااوەدانی تاااااااێپەو  و دەنكااااااای وەناااااااد پێااااااایەك 
دووركەوتنەوەیااان بەیەكتاابی دەگااو  و بەرەو مااای 

 .بوونەوە
بەندیل لەم دوای نیوەڕییەدا زیر شتی دەسپەو ل 

ێپی الی ێااایی هەڵكاااب  و  ەوەی دیشااای بااای هەناااد
سبەی هێشتەوە تا لەگەی رزگار راشپاوانەتب براان 
بپال گەیشتنەوە مای و رزگار زیری لێپبد كە نان لە 
مااااڵی ێییاااان بخاااینل بەنااادی یش كە باااین بییااااێ و 

 :نەوتی لێدەها  گوتی
دەواااااام ێیمدەشاااااایم و شااااااەو دێاااااام بەیەكەوە  

ماای هێشاتا  پیاسەیەك دەكەیێ رزگاار كە گەیشاتەوە
بابی نەهاتبیوەل بییە یەكرەر وی دەماام بای  ەوەی 
ێاایی بشاااوا  و زیریشااای ببسااای باااوول لە دەماااام 
كەوتە بیبكااابدنەوە لە نیكاكاااانی دولااابەرل بەاڵم هەر 

نااازدار ێاایی هاویشااتە ناااو بیبەوەریەكااانی و   لەو 
ێەونەكەی هاااااااتەوە یااااااادو دی ێیشاااااای كاااااابد كە 

هەروا زەینی  ێەونەكە مبدن نەبوەو  ەم ی هاتەدیل
واااایوە سااااەر یەكەم ریژی دیتناااایل ێەون و گااااوی 
واندن و ە یێل دووشی دەمامەكە وەك باران  اوی 
دەپ ژاناااادە سااااەر رزگااااار  ەویااااش تەنیااااا دەسااااتی 
بەسەریدا دەهێناو بەاڵم بیبكبدنەوەی لەساەر یەكەم 
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دیااادار النەدەواااوول باااایەكی ساااارد لەژێاااب دەرگاااای 
  دەماااااااامەكەوە بەجەساااااااتەی تەڕی رزگاااااااار كەو

موووڕكێااااااا  ێاااااااوێێ و دەمااااااااری ناوجەساااااااتەی 
لەراندەوەل هەر بێئاگا  ەوریژە ساردەی هااتەوە بیاب 

 .كە بی یەكەمجار نازداری جوانەمەرگی تێدا دی
 ێوارەیەكی ساردی بەەبانبارل بەەب تاازە ێەریپای )

ساااااپیپبدنی شاااااەبامەكان باااااوول ك وەكاااااان وەكاااااو 
هێشاااتا  ەوەنااادە بەەاااب   كەرتپەجااال دەهااااتنە ێاااوار 

وتبوو تا بانەكان بماڵێ و شەڕە تیپەڵی پێبپەنل نەكە
بەاڵم لە لاااولەی سااایبە دارەكاااانەوە كە لە ناوەنااادی 
بانەكااااااانەوە دەروااااااوو بااااااوون دوكەڵێپاااااای شاااااایێ 
هەنااااادێجاریش رەە بااااای  اسااااامان بەرز دەبااااایوەل 
 ەوەە نیشااانەی گەرمپبناای دیوەكااان بااوو باای  ەو 
ێێزانااانەی لە دەوری ساایبەی داران كیدەبااوونەوەو 

و گااااوێز ببژاناااادن دەبااااوونل یااااان  بەڕو  ێەریپاااای
ساااااەرەتای ماااااانكێپی تاااااووە باااااوو لە زساااااتانێپی 
سەێتدال هەنادێجار شانەیەك لەگەی بەەابەكە دەهاا  
و بەسااااینر و دەموواااااوی رێبااااوارانەوە دەنووسااااال 
 ەگەر ماااال یااااان گااااوێچپە  بەدەرەوەبااااا  ەوە  ەو 
شاانەبایە وەك مااوو  دەیباا یل  اساامان یەكپاااروە 

وەی تەواوی  ەساااتێبەكانی ساااپی دەوااایوەل وەك  ە
شاەو با ژێنە ساەر زەوی كەوای جاكە لەدەنكای پێاای 
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ساوێبانان   رێبوارانل یان ویڕە ویڕی  ااوی هەناد 
نەدەكەو ل  اااااااااااارامی و   هیچیااااااااااادیج بەرگاااااااااااو 

بەێتەوەریەك  اوێتەی ناێەكان دەبوول رەنكی سپی 
بااڵدەستی ێیی نمایش دەكبدوو وەند كااتژمێبێپی 

بەەبماڵەكانیان دەربێانێ دی هەمووی ناوار دەكبدن 
 .و بانەكانیان بماڵنەوە

لەم  ێااااااااوارە سااااااااپیەدا رزگااااااااار لە بوتابخااااااااانە 
و جیبانی لەگەی نەبوو   دەگەڕایەوەو بەندی ی هاوڕ 

تاااااااا بەیەكەوە هەر بەبراااااااەو گاتوگااااااای یەكتااااااابی 
 .بوو  گەرمپەنەوە هەربەتەنێ

گەڕەك و كاااااااایاڵن و  اساااااااامان لەدیاااااااادی  ەودا  
ەروونێپااای  اااارامەوە یەكپااااروە ساااپی دەوااایوەل بەد

دەگەڕایەوە مااااڵەوەل بەاڵم لەنێاااو  ەو ساااپییە ریژەدا 
كچێپی ساەركی  لەدوورەوە ساەرنجەكانی بیێایی 
ببدل كچە لەبەر دەرگاای ێییاان باوول كەوای رزگاار 
لەم دوورەوە هەسااتی بە گەرماایەك كاابد كە هەمااوو 
جەساتەی نەرمادەكاتەوەل باییە وااوی كەوتە ساەری 

وارەیە لە نێاااو  ەم كاااچەدا و تەواوی ساااپیاتی  ەم  ێااا
تاااوایەوەل بەاڵم هەر وەناااد هەنكاوێااا  بەرەو پاااێش 

و رزگاااری بێئومێااد   وااوو كە كااچەكە واایوە ژوور 
كبدل  یدی بایەكی سارد لە درزی ج ەكانییەوە ێیی 
بەنێاااو جەساااتەی رزگااااردا كااابدوو هەماااوو لەشااای 
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تەزانااااادل دیراااااانەوە موووڕكێااااا  هەماااااوو لەشااااای 
یمەنەی پێشتب دیباووی لەراندەوەل ێەری  بوو  ەو د

ل بەاڵم هەر لەێیوە دەرگای ماڵی كچەكە  لێی برتێنێ
هاااتەوە بەردیاادەی و نەیتااوانی  اااوا بەسااانایی جێاای 

ل  ااااااێب رزگاااااار دەزیااااادەكبد لە نااااازیپەوە  بهێباااااێ
تااا گەرمیااایەك بە ناێیاادا بێاااج و   دەموواااوی ببیناااێ

 اااااارامیەك داگیبیپاااااال بەاڵم كاااااچە هەرزوو وااااایوە 
ر بااوو هەر بەورێاایەدا باا وا تااا ل رزگااار ناوااا ژوور 

دەگااااااتەوە پێچێااااا  و دواتااااااب كااااایاڵنێپی تەساااااا  
ل بەاڵم هەر كە نزی  ماڵی كچەكە   دەیكایاندەوە ماڵێ

كەوتەوە لەپااا  بەێااایو عەالگەیەك ێاشااااكەوە هااااتە 
ل ب وسااااااااێپی ێااااااااوری پبتەباااااااااڵی بەسااااااااەر  دەر 

تباكرااااااوودێپی ێااااااوری رەشاااااادا شاااااایڕكبدبیوەل 
رەشی پێدا هاتبوول م پێچێپی سوور بەاڵم ێەتخەتی 

پێاادەووو ێاایی ونیباای لەم اای  ااڵناادبوو و پبویشاای 
بەسااەر شااان و م یاادا بەرداباایوەل هاای  میپیاااجێپی 
لەێااااایی نەداباااااوو بەاڵم دەمووااااااوی وەك مانااااار 
كەوتبووە ناو پبوە داهێناباوەكەی و لەنێاو بەەبێپای 
سااااااپیدا دەدرەوشااااااایەوەل  یاااااادی زیر لەناااااازیپەوە 

تەدا بەریەك كەوتاێل یەكتبیان دیل دوو نیكا لەم ساا
هەردوو نیكاااا نیكاااای ێیشەویراااتی باااوونل دوو دی 
بەێێبایاای كەوتاانە لێاادان و هەم رزگااار هەنكاوەكااانی 
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هێاااااواە كااااابدەوەو هەم كاااااچەكەە بە لەناااااجەوالر 
ێەریپااای رشاااتنی ێاشااااكەكان باااوول لەوكااااتەە كە 
تەواو لێ  نزی  بوونەوە كاچەكە ساەری هەڵبا ی و 

زگاااریش بەهەمااان نیكااایەكی ێەناادە  ااامێزی دایەل ر
شااێوەل بەاڵم ورتە لە دەماای هیچیااان نەدەهاااتە دەرل 
وەنااااد مەتبێاااا  رزگااااار لە دەرگااااای ماڵیااااان دوور 
كەوتەوە بەاڵم هەردووكیااان گوێیااان لە دەنكاای دڵاای 
یەكتاااب باااوول شاااەرم دەم ووااااوی رزگااااری ساااوور 
سااااوور كبدبااااوول كوڵمەكااااانی كچەشاااای پەمەیااااایل 

هاااتووە  هەسااتێپی ێاایە كە نەیاناادەزانی لە كوێااوە
هەردووكیاااانی داگیاااب كااابدل عیشاااەێ  دەیاااان مەتاااب 
ووارگیشاااەی كااایاڵنەكەی توانااادەوەو بەر لەوەی بە 

دەبااووە هەڵاامل گوێیااان لە دەنكاای   جەسااتەیان بااپەو 
دڵاای یەكتاابی بااوول بەاڵم شااەرم تااا دەهااا  نێااوانی 

 .هەردووكیانی زیاتب دەكبد
دواجااارو بەر لەوەی رزگااار بكاااتە  ەو پااێچەی كە  

ر دەبێااجل  اااوڕی دایەوە نیكااای سااێیەم لە  یاادی بااز
دوورەوە بەریپەو  كە جوانتبیێ و ێیشاتبیێ نیكاا 
بااوول وااونپە كااچەكە دڵاای هەواڵاای دابااوویە كە دووا 

ل رزگار نیكاكەی وەرگب  و   اوڕی  ەم كوڕە دەبینێ
دەساااتی بە پبوااای ێییااادا هێناااال  ەوەە نیشاااانەی 
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سا وی نهێناای نێااوان عاشااەان بااوول  ەوەناادەو  یاادی 
 .لێ  بزر بوون

واااایڕە واااایڕی  اااااو تەواوی دەمااااامەكەی داگیااااب 
كبدباااوول بەاڵم هەرگیاااز نەیتاااوانی ێەیااااڵی رزگاااار 

 اااو بەهەمااوو جەسااتەی رزگاااردا دەهاااتە   بپچ ێنااێ
ل هااااێبە تەنپەكااااانی ساااەر  اااااوەكە بەڕوناااای  ێاااوار 

وەوری نەوتی دەساتی رزگااری دەردەێراجل وەناد 
كەەەكە وینێ  سابوونی رەبی لە ێیی دابوو هێشتا 

بە تەواوی بییااااێ و وەوریەكاااانی ساااەر دەساااج و 
پبوی النەببدبوو  ەویش تەنیا بیبی الی یەكەم نیكا 

ێواسااتی ێاایی هەر دەسااتی بەسااەری   بااوول بەبااێ
ێییااادا دەهێنااااو ساااابوونەكەی یەك دوو جااااران لە 
دەسااتی ێ یرااپا بەاڵم  ەو لەنێااو نیكاكاناادا ێەریپاای 

او نەبباوو توانەوە بوول هێشاتا شوشاتنی ساەری تەو
بینی بییاێ و نەو  و وب  بە  اگای هێنایەوەل زانی 
وەنااادیێ دەساااج ساااابوونی لەساااەری داوەل دەساااتی 
درێژكبد بی لیاپەكەو سابووناو ێزییە نێو وااوی و 
زووراناااادیەوەل ێییاااادایەوە بەر دووشااااەكە واااااوی 
پااااكبدەوە دواتاااب ساااابوونی لە لااایاپەكە ێشااااند تاااا 

ی ێییااادا هێناااا تەواو كەەااای كااابدل هەر كە بە ساااینك
ێەیاڵی رییشتەوە نێو دووەم جاری دیتنای كاچەكەو 
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وەاڵمی  ەو س وە لە نێو دەمامەكە دەنكیدایەوەل كە 
 .لە دەمی كچە شیێەكەوە دەرووو

ساااایمای  ەو شاااایێە هەرگیااااز لەێەیاااااڵی رزگااااار 
نەدەباااااایوەل  ێااااااوارەیەك لەبەردەم ماااااااڵی ێییااااااان 
دەسپێشاااای لەدەسااااج كاااابدوو بااااییەكەم جااااار هەر 

پەیاااپەری  ەوكاااچەی درووساااج كااابد كە لە لەبەەاااب 
یەكەم ساتی بەەب باریێ دیباوویل بەجیرێا  گبنكای 
پێاااااادا رێبااااااواران و تەواوی  ەناااااادامانی ماااااااڵەوەی 
سەرسام كبدل بەندی ی ببادەریشی دیتای و یەكراەر 
هەسااتی بە عاشااەبوونی رزگااار كاابدل تااا تاریپااداها  
هەر ێەریپی رێپخراتنی باوول شاەو داهاا  و  یادی 

ە ێەریپاای بەسااتێ بااوو پێمااوایە تااا نزیپاای پەیااپەرەك
نەوریزیااااااش  ەو پەیااااااپەرە هەرمااااااابوول هەمااااااوو 
بەیاااااااانییەك بەر لەوەی بچێاااااااتە بوتابخاااااااانە یاااااااان 
هەرجێەكاای دی رزگااار  ەو پەیااپەرە ساردووساا ەی 
زیر بەگەرمااای ماوااادەكبدل هەر بەێەیاااای باوەشااای 
لێاادەداو دەسااتی بە كوڵمەكانیاادادێنال  اااێب باای یەكەم 

ل وەناادیێ  ی شاایێ ێەناادەی بااداتێجاااری بااوو كچێپاا
ویێ بەەبیادی بەساەردا بااری  ەو جاوانتبی دەكابدل 
كە  اسمانیش سامای بااو بیبەساتبا بە هەڵمای دەم و 
گەرمااای دەساااتی لوسااای دەكااابدەوە لیوەكاااانی رێااا  
دەێرج و وااوی لە وااوە ساپیەكانی دەبا یل  یادی 
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وەنااد ریژێاا  دوای یەكەم بیناایێ و نیكااا گاایڕینەوەل 
ن كااا  و بەهەمااان گەڕەكاادا هاااتەوەل رزگااار لەهەمااا

ێەڵپی بەەبی سەربانەكانیان مااڵیبوو و وەك بەاڵ  
لەنێااو شااەبامەكان كەڵەكە بباااوول نەجێااە و نە شااا ە 
ێەجێیەكااان نەیاناادەتوانی بەو گەڕەكەدا بااێێل  اااێب 
هەر بەەااااابی بانەكاااااان ناااااا  ااااای نااااااو ماڵەكاااااانیش 

لە   هەڵدرابوونە كیاڵنل   اسمان سامای باوول هەناد 
ێبانەكان كە رویاان لە نراار باوو و ورەیاان پێادا سو

هااااااتبووە ێاااااوارل ساااااەرەتای بەساااااتێ و مەیینااااای 
شەبامەكان بوو بییە ێبمەی بەەبی بەستوو لە ژێب 
پێاااای رێبااااواران دەنكاااای دەدایەوەل ێاااای  ەگەر زیر 
لێزانااااانە هەنكاااااو  نەنابااااا  ەوە پشااااتی سااااەر  بە 
ساااەهیڵبەندانەكە دەكەو ل ێ یراااپانێ  دەێ یراااپێی 

ر نیااااااااااااااااایە ناااااااااااااااااانی لە  نەكەیەوەل لە ریێ دوو
شاااەبامەكانیش جااایگە  ااااوی بەەااابی تاااواوە وااایڕە 
ویڕی دەهاا ل بەاڵم تەمەنای  ەو جیگاانە كاورتێ و 
لەگەی تاریااا  داهاااااتێ دەباااانە سااااەهییل رزگاااااریش 
كتێبەكانی لەبێ هەنكبی نابوول هەردوو دەستیشی بە 
هەناساااەی گەرمااادەكبدەوەو هەڵمێپااای ساااپی بەنێاااو 

ەهاااااتە دەرو لە وەناااد ساااااتێپی زیر دەساااتەكانیدا د
كەمدا بزر دەباوول بەاڵم وااوی هەمیشاە لەساەر  ەو 
دەرگایە باوو كە بای یەكەمجاار شایێێپی تێادا دی و 
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وەاڵمی جوڵەی دەساتی دایەوەل رزگاار هەنكاوەكاانی 
بەاڵم لەبەر    دوادەێرااجل تااا درەنكتاابیێ كااا  بكاااتێ

 دەم ماڵی  ەوان جارێپی دیپە دەرگا كابایەوەو كاچە
ل یاان   ەوەی پالنای داناابێ  و رزگار بەبێ  هاتە دەر 

بەتبساااێپی زیرەوە پێااای گاااو    ێاایی  اماااادەكبدبێ
 .س و

 .س و گەنجی: كچەكە بەدەنكێپی نزم گوتی
 یااادی دەرەەتااای یەك وشاااەی دی نەباااوول واااونپە 
   ەوەندە بە  بوو بی تێكەیشتنی یەكتبو دواتب بەبێ

استیشااادا واااوار وشاااەیە رژانل لە ر  پاااالن  ەم ساااێ
هیچیااااان توانااااای گاتوگییااااان نەبااااوو هەروابێااااتەوە 
شاااەرمیش هەردووكیاااانی ساااوور ساااوور كااابدەوەل 
بەاڵم رزگار هەساتی دەكابد پێیەكاانی نااكەونە ساەر 
زەوی و كاااچەە جاااكە لەوەی شاااادیەكی باااێ وێااانە 
جەسااتەی داگبتبااوو تبسااێ  سااوورایی دەموواااوی 
بەرەنكاای زەرد دەگاایڕیل وااونپە یەكەمجاااری بااوو 

گەی كااوڕێپی نەناساایاو بپااا ل یەكەمجاااری برااە لە
بااوو لە هێباای سااووری داب و نەریااتە باەكااان الداو 
ێەیاڵەكااااانی بپاااااتە راسااااتیل یەكەمجاااااری بااااوو لە 
ریژێپی سپیدا  ااڵی یاێی باوون هەڵپاال ێیشاییەك 
گەرمی دەكبدەوەو تبساێپیش داگیابی دەكابدل باییە 

ێوشااپەكەی هەسااتی   هەر  ەوكاااتەی واایوە ژوور 
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ل بەاڵم پبسااااایارەكەی بااااای كااااااتێپی دی  پێپبدباااااوو
 .هەڵكب 

رزگار هێندە لیاپەی لەێایی داباوو وەك مەنجەڵای 
سااپیپبدبێتەوە وابااوول تەواوی جەسااتەی كە  بااوول 
ێییاادا بەر دووشاای دەمااامەكەو هەسااتیپبد هەمااوو 
جەساااتەی دەزوورێاااتەوە  ااااو وەك رێاااژنەی بااااران 
بەساااااەریدا دەبااااااریل كەەاااااااویش ژێاااااب البەكااااااانی 

هەر  ەوكااتە جاارێپی دی گەڕایەوە نێاو  داپیشیبوول
بیبەوەریەكااااانی وااااونپە كەەاااای بەردەماااای زیر لەو 
بەەاابە دەوااوو كە شااەبامی سااپیپبدبوو و كااچەكەی 
تێادادیل نیكاكااان لەگەی  اااوازی  اااوەكە لە هاااتوووی 
داباااوونل بەتاااایبە  نیكاااای ناااازدار كە ێەریااا  باااوو 
ێیشوشااتنەكەی درێااژ دەكاابدەوەل دواتااب بە دەنكاای 

 : ە اگا هاتەوە كەپێی گو داكی ب
 كوڕم  ەوە بی  ەوەندە  پێچوو 

 یدی لەگەی ێیس ینەوەو وشپبدنەوەی جەستەیل 
بیبەوەریەكااااااااااااان و گیڕانپاریەكااااااااااااانی  ەو ریژە 
ەێنپااااتیەكی بەنااااێی بەێشااای كە دەمێااا  باااوو  ەو 
شااانەیە لە جەساااتەی نەداباااوول هەر لەنێاااو ێەیااااڵی 

و هەساتی بیبەوەریەكاندا بوو كە لە دەمام هاتە دەر
بەسااااووكی جەسااااتەیدەكبدل تەواوی ێااااانەوادەكەی 

 .لەسەر  ەو وەستابوون و ێوان رازابیوە
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لەكااااتی نانخواردنااادا هێشاااتا تەمااای بیبەوەریەكاااان 
بەری نەدابااوو تەواوی  ەو شاااەە مااانكەی هااااتەوە 
یاااد كە بەدزی و لەگەی عاشااەەكەیدا ێەریپاای ناااامە 
گااایڕینەوەو براااەكبدن باااوونل  ااااێب لەمااااوەی  ەو 

ەە مانكەدا  ەگەر دولبەری ێوشپی نەبا هەرگیز ش
و برەی لەگەی   نەیدەتوانی وا بە اسانی نازدار ببینێ

بپاااااا ل هەمیشاااااە  ەگەر ژوانیاااااان دەباااااوول ژوانااااای 
 ەوانااایش تەنیاااا وەناااد براااەیەكی ساااادە بەاڵم یەك 
جیهااان ێیشەویرااتی تێاادا بااوول  ومێاادو نەێشااەی 

ەی دواریژی تێاادا بااوول پ پاا  بااوو لەو وشااە ناسااپان
پێشااتب باای یەكتبیااان  امااادەكبدبوول ژوانێپاای وەنااد 
ێااااااولەكی بااااااوول بەاڵم بااااااایی ساااااااڵێ  وێژیااااااان 
لێااوەردەگب ل زیر جاااران  ەوەی دەیانویرااج بیبااێێ 
لەبیبیااان دەواایوەل بەاڵم بەگیااانەكەم و بوربانااج باام 
بیشاییەكەیان پ دەكابدەوەل  ەوان لە ریژێپای ساپی 

ساارد باوو  سپیدا یەكتبیان ناسایل لەریژێپادا هێنادە
هەڵماااااای هەناسااااااەی دەبەسااااااجل كەواااااای نیكاكااااااان 

 .هەردووكیانی گەرم گەرم كبدبیوە
رزگااار ێەیاااڵی تەواو رییشااتبوول پاااروی پەنیاابی 

تێپدان ە كبدل دایپی   بەدەستەوە بوو وایەكەی بەبێ
 : هەستی پێپبدوو گوتی
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كوڕم  اگا  لە نانخواردن بێاج دیاارە لە شاوێنێپی 
 .كەی وایەكە  تێپدە

بەهیە ێیی هاتەوەو ێەریپای واا تێپادان  رزگار
بوو كە دووا دیداری نازداری هاتەوە یادوو ێەریا  
بوو دوو دڵیە ەبمێر  ب ژێتە سەر ساابەكە بەاڵم 
نەیهێشااج و بەهاایە ێاایی هاااتەوەول جااارێپی دی 
نیكااا پاا  لەماناكااانی  ەماا یی دولاابەر لەسااەر گاایڕی 
تااازە بییاااێپباوی نااازدار بە اگااای هێنااایەوەو  یاادی 

ەستی كبد بەنانخواردن و  ەوەشی بیاب هااتەوە كە د
بەنادیل پێای گوتباوو شاەو پیاساەیەك دەكەیاێل بااییە 

و وااااااوی و  گەشاااااانەوەیەك كەوتەوە ساااااەر دەمااااام
  بەدایپی گو  وایەكەم سارد بیتەوە زەدمە  نەباێ

 .وایەكی گەرمم بدەیە
باابی لە پەرێاز وەساتا باوو تاا رزگاار بێاتەوە سااەر 

: ل بەدەرەەتی زانی و گوتیێیی و پبسیاری لێبپا  
 ها كارەكەتان تەواو بوو وین دەرووو 

جوانتبیێ بییاێماان كابدوو داكاو : رزگاریش گوتی
 .و ببایەكەشی هاتێ و زیریان بەدی بوو ێوشپی

دەساااااتان ێااااایە وەك گاااااوتم : بابیشااااای گاااااوتی
ێەرجااایەكەی بااایمێ بەجێبهاااێبێ و مانااادوو باااوونی 

 .ێیشتان ببەێشێ
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سااوپا  : و گااوتی رزگاااریش تەماشااایەكی كاابدن
 .ێیشمان هەروامان دانابوو

 
**************** 
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شاااااااەو ێەریپااااااادەبوو بااااااااڵی ێااااااایی بەساااااااەر 
و ماناار بەرپبساایاریەتی  ەو   شاااریوپەكەدا بپێشااێ
ل بەنادیل هاا  و لەدەرگاای ماااڵی  شاەوەی لێاوەرگب 

 ەدەی بییاێچیاااااداو رزگااااااریش بە امادەباشااااایەوە 
ە باای پیاسااەیەكی شااەوی دەرگااای كاابدەوەل بەیەكەو

ل هەردووكیااااااان بااااااین  ێەرمانااااااان وااااااوونە دەر 
دەمامیااااان لێاااادەها ل جەسااااتەیان سااااوك ببااااوو و 

 : مێشپیان ەباوانل بەندیل بە رزگاری گو 
  لەسەر گیڕی جوانەمەرگ هەستم بە ژیانێپی ناو 

 :كبد   رزگاریش گوتی
هەسااااج دەكەم نیكاكااااانی   درێااااژەی مەدەیە ببااااێ 

 .دەبێ دولبەر ێەریپە تیژتب
رێاااا  وایەل  ەمااااێ زیرم پێباشااااە ببیناااای : بەناااادیل

 .هەموو الیەك سارێژ دەبێج
 اااێب بێااویژدان هێشاتا كاناای نااازدار زەرد : رزگاار 

 اااوا بەسااانایی هەمااوو جوانیەكااانی   نەبااووەل دەتەو 
ژیان و یادەوەریەكان وەالوە ناێمل  ااێب  ەوكاتاانەی 

پێماااادەگو  ێوشااااپە جااااوانەكەمل   نااااامەی دەدامااااێ
اە هەمان ێوشپە جوانەكەمەو ناتوانم هەرگیز  ێرت

 ەو روەی داومەتە نازدار بیدەمە  ەول دواتب بەندی ی 
ببام دڵم پێم دەڵێاج  ەو  ەڵاەەیە باا نەپچا ێنیێ بەاڵم 

 . ەڵەەیەك تەنیا تی دەتوانی تونتبی كەی
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 یدی نەیانتوانی گاتوگیی زیاتب لەمبارەیەوە بپەنل 
ە تارمایی ەەرمانی هێشتا گەڕەكی ێییان نەب یبوو ك

بااااااااااابایەكەی ناااااااااااازدار لەتاریپیااااااااااادا دەركەو  و 
هەردووكیااااانی بێاااادەنر كاااابدل هاااای  دەرەەتاااای بیااااب 
كااابدنەوە نەماااابوو تاااا پالنێااا  بااای وەاڵمااادانەوەیان 
هەبێاااااجل گەیشاااااتنە بەرامااااابەر یەكتااااابو سااااا ویان 

 : لەیەكتبی كبدل ەەرمان گوتی
   ەوە بابم بەدووی  ێوەیدا نااردم گاوتی هەتاا مااڵێ

 :كارم پێیانەل بەندی یش گوتی بێێ
  هەبدەساااااتمان باااااداتێ  ت كاااااارێپە  ەگەر دەیەو  

هەرگیز ببوڵمان نیایەو ێیشاج  اگاا  لێباوو  ەدەی 
بییااااێچی بااااوكی رزگاااار بباااوڵی نەكااابد و گاااوتی 

 . ەوەندەە دەكەوێتە سەر  ێمە
نازانم  ەمێ لەساەرمە و   شەرتبێ: ەەرمانیش گوتی

 .هاتووم بەدووی  ێوەدا
ەموو لەشی دەلەرزیل شەرم ێەری  باوو رزگار ه

بەنااادی یش بە دەرەەتااای زانااای و   هەرەسااای پێبهێناااێ
 :گوتی
باشااااااە كاااااااكە ەەرمااااااان سااااااەردانێپی كااااااورتی  

هاوڕێیەكماااان دەكەیاااێ و دێااایێل ەەرماااان گەڕایەوەو 
 : بەندی یش رووی لە رزگار كبد گوتی 
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 ەوە باایوا  بەسااەر هااا  هەی شااێتە  ەوە رێااوی 
 یە دەتبسی بەرەو پیبمان ها   ەت

كااااوڕە بەێااااوای  دەتبساااام نەتااااوانم یەك : رزگااااار
سااااااێبەری نااااااازدار   وشااااااەە ببااااااێمل  اااااااێب لەو 

 .لەهاتوویدایە  ەوە شتێپم بەسەر ها 
كەمێ  پیاسە دەكەیێ و   ێەمج نەبێ: بەندیل گوتی

لەتاایی   دەواایێل دڵنیااابە بەدڵاای تاای دەبێااج بااابە كااێ
ێێزانێپاای بااێ كێشااەو گاابەتێ   باشااتب دەسااتدەكەو 

ینی باااوك و بااباو داكیااان وەنااد رێزمااان دەگاابنل ناااب
 یاااادی ژیااااان  اااااوایە هەر دەبێااااج بەردەوام باااایێ و 

و ناێیشااایەكانی نەماااانبوێێنێل  ێراااتا تااای  كیسااا 
ێەریپااااای هەساااااتانەوەی و  ەوانااااایش دوور نیااااایە 

منااج لەگەڵاام دەتااوانیێ   هاوكااار  بااێل هاای  مەتبسااێ
 ەمشەو بەسەر هەموو كیسپەكاندا زای بیێل لەبیب  

داكی نازداری وای گاو    ەدی بەمنای نەگاو   ووو
   اگااا  لە رزگااار بێااج ێەمێپاای بااوڵی هەیەل كێاادەڵێ
 ەوەە نەێشااەی  ەو نیاایە تااا تااێپەاڵوی درووسااج 

 بێج 
 :رزگاریش گوتی

بیبكاابدنەوەی  ەوان و مااێ جیاوازیااان هەیە بااییە 
تایە هەماان بیبكابدنەوەی  ەواناج   دەتبسمل ناشاێ

لەم   ولااابەر دەیەو    ااااێب وەك پاااێم گاااوتی د هەباااێ
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تەنیاااییەی ێاایی بوتااار كااا ل دواتااب هێشااتا نااازدار 
مابوو كە بەیەكەوە بوویێ دولبەر وااوی لەساەر تای 
بوول  ێرتاە هەروای دەبینم تپایە دیسیەی عیشەی 

 .مێ داێەل  ەو ێوشپی منەو هەرواە دەمێنێتەوە
بەندیل  ەم گوتانەی پێخیە بوو بییە یەك وشەی 

شدا  ەو لە سەرەتای عاشەبوونی نەدركاندل لە راستی
رزگاااارو نااااازدار بیااابی لە دولاااابەر كبدباااایوە بەاڵم 

 .هەرگیز لەبەر رزگار نەیدەدركاند
نیااو كاتژمێبێاا  پیاسااەیان كاابدوو دواتااب وااوونە   

گەڕەكااای ناااازدارل  ەو ساااوێبانەی ناااازداری لەساااەر 
كەوتە ێااااااوارەوەو رزگااااااار بەباااااااوەە گاااااابتییەوە 

واتااااابو بااااای هەڵوێراااااتەی بەهەردووكیاااااان كااااابدل د
 .یەكەمجار بە اشپباووونە بەردەرگاو لە دەرگایاندا

بااااییە  ەو هااااا    پێاااادەووو دولاااابەر لە بیسااااەدابێ
دەرگاااای كااابدەوە بەنااادیل لە پێشاااەوە باااوو دولااابەر 

ەەرموونل هەردووكیان بەناو تاب  و ێەم و : گوتی
ێیشەویراااتیدا رەتباااوونل  اااا لەمپااااتەدا دوودڵااایەك 

ێییاااان واااوون و دایكبتباااوونل بەاڵم  یااادی بەپێااای 
دەبێج ێیشیان ێییان بی هەموو  ەگەرەكان  اماادە 

 .كەن
دەنكای دولابەر زیر لە دەنكاای ناازدار دەواوو بااییە 
رزگااار ساا  ببااوول بەاڵم وااونپە لەم نیااو كاااتژمێبەدا 
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هەمااااوو  ەگەرەكانیااااان لە بەردەم ێییااااان دانااااابوو 
هەروا وەاڵمااای پبسیارەكانیشااایان  ەزبەر كبدباااوول 

ێییادا زاڵباوو و گاوتی ساوپا   بییە رزگار بەساەر
 .گیانپەم

دەوشەكەیان پازدەمەتب درێژ دەباوو الیەكای گاوی 
جیر داری لێچێنباباوو بەاڵم لەبەر   و ەبیزو دووسێ

تاریپی شەو نەتادەزانی وایێل الكەی دی هایدەیەكی 
گاااا و وەن بەرەوێبەیەكااای  اسااانی لێباااوول هەیاااوانی 
 پاشتب كە دیوەكانی دانیشتێ و نووساێ و  اشاپەزی
لێباااوو كەوتبااااووە دوای دواوەل رزگاااارو بەناااادیل لە 
پێشەوەو دولبەریش لە دواوە دەڕییشتێ تا گەیشتنە 
بێبالیەكەو دولبەر بی  ەوەی باب و كەسەكانی بزانێ 
گەیشتون بە دەنكێپی بەرز ەەرماوو ەەرماووی كابدل  
نااااوری ددانراااااز باااای پێشااااوازیان هاااااتە بەردەماااای 

ن و ەەرمااووی بێب یاایەكەو دیااوی دانیشااتنی پیشاااندا
لێپبدنل  ەوان لەگەی ەەرمان ووونە ژوور  و كاك 
نووری روێرەتی ێواسج تاا دەساتی بشاوا واونپە 
تاااازە ددانااای نەێیشاااێپی دەوا كبدباااوول دایپیشااایان 
هااا  و زیر بەگەرماای بەێێباتناای كاابدنل  ەم كەشااە 

و بەاڵم   ااااااااارامییەكی زیری بە رزگااااااااار بەێشاااااااای
زداری لێادێج هەستیپبد  ەو ماڵە كە هێشاتا باینی ناا

ێەمێپاااااااااااای گەورە لە ناااااااااااااێی هەرتاكێپیاناااااااااااادا 
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لەهااااااااااتووویدایەل  ەم دیااااااااامەنە و پێشاااااااااوازی و 
بەێێبهااااااااااتنە مژدەباااااااااوول بەاڵم یادەوەریەكاااااااااان 
گەورەتاابیێ كیسااپی بیبكاابدنەوە نوێیەكانیااان بااوول 
رزگااار لەنێااو نیكاكاناادا ێەریپاای تااوانەوە بااوول  اااێب 

نایی نیكای نازدار وەك كیتبێپی بەرزەە  بەرەو شای
   اسمان لە ە ینادابوول هێشاتا باین و ساێبەری لەو 
مااااونل گااامەی ە ینااای نیكاكاااان و گیاااانە ساااادەكەی 

كەنیشاانەی   ل بەاڵم  ەوەتاا نیكاایەكی ناو  دەبیرتب 
ژیااانێپی نااوێیە و مژدەبەێشاای نزیاا  بااوونەوەیە لە 
تەنیشاااتی  ەودا لە هااااتوویدایە ناااامیییەك ێەریاااپە 

ێەمەكاااانیش ورد  تەەبوتوناااا دەبێاااج و لەگەڵخییااادا
دەكااااال گیااااان وەبەر ژیاناااادا دەكاااااتەوەو وەك هاااای  

 .روینەدابێج وایە
لەم نێوانەدا رزگاری ببیندار ێەریپی وەبینەل پێی  

سەیبە تەنیا ول شەو بەسەر نازداری جوانەمەرگادا 
راببدووە نیكایەكی نزی  و هاوشێوە و هااو باین و 
ل  هاو ێاوێێ ێەریاپە باینی ژیاانێپی ناو  دەبەێشاێ

بااای   ەوەتاااا هەماااوو دەرگاااا داێباوەكاااانی دوێنێیاااان 
كباونەوەل پێشتب  ەو دەرگایانە بااە باوونل  ێراتا لە 
پێشاااوازیدان باااییە هەماااوو  ەو پێشاااهاتانە رزگااااری 
نوێدەكبدەوەل بەاڵم كەبینی ناازداری دەكابد دیراان 
  دەوەبااایەوەل وەبینێااا  پێماااوایە بەنااادی یش نەتاااوانێ
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ە دەنكی دولابەر باوو ل بەاڵم هەر كە گوێی ل دەریبێنێ
ەەرمااااوو  اااااو بخاااایل پێاااای وابااااوو  ەوە نااااازدارەو 

باییە لەم وەبیانە هااتە   بەدەستی ێیی  اوی دەداتاێ
دەرو  اوەكەی وەرگب ل تەنیا باومێپی لێاداو لەساەر 
سینییەكەی داینایاوەل لەمپاتەدا كاك نووری ددانراز 

و هەماااوو لەبەری هەساااتانل داوای   هااااتەوە ژوور 
 : گوتیبووردنی كبدو 

 .نەێیشەكان دەم و جەمیان نییە هەر دێێ
 اسااییە بەڕێاز دوور نیایە سابەی : بەندی یش گاوتی

 ااێمەە پێویرااتیمان پێااج بێااج و بە نیوەشااەو بێیاانە 
 .ال  و وارەسەری ددانمان بی بپەی

   ومێااد دەكەم كارتااان بێاابە نەبااێ: نااوری ددانراااز
 ەگەر هەشاااابوو لەێاااازمەتمل جااااا گەنجاااایینە  ەمااااێ 

ڕی جااوانەمەرگم بە رەنكپااباوی نەدیااوەل بیێاایم گاای
باساااایان كاااابد كە كااااارێپی ناوازەتااااان   بەاڵم ماااااڵێ

كاابدووەل دەسااتان ێاایەل هەڵاابەتە وەكااو ەەرمااانی 
كااوڕم تەماشااام كاابدوون بااییە لە دووم ناااردن دەنااا 
دەبااوو ێاایم بااێمە التااانل  ێرااتاە بااییە بە دووماادا 
ناااردوون تااا وااایەك بەیەكەوە بخاایینەوەو بشاازانم 

بااوونی  ێااوە وەناادە  هەروابێااتەوە دەشاازانم  ماناادوو
كاك  ەدەی بییااێچی نەیهێشاج پاارەی بییاێەكاان 
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باادەم بەاڵم  ێاااوە كاساابێ جیااااوازەو دەبێااج هانتاااان 
 .بدەم

 :بەندیل گوتی
 ێمە لە ێزمەتی  ێوەدایێ گەورەتبیێ شانازییە بە  

كااوڕی ێیتمااان تەماشااابپەی بااییە هەر دەبێااج كااوڕ 
ە ماناادوو نەبااوویێ و بە سااەردانی باااوكی بپااا ل  ااێم

 . ەركی سەرشانی ێیمان زانیوە
رزگاااار كە بەم براااانەی بااااوكی ناااازدارو بەنااادی ی 
ببادەری كەمێ  شەرمی شپابوو هاتە سەر ێە  و 

 : گوتی
مااادام داكاای كاااك ەەرمااان و جەنابتااان كاااارەكەی 
 ێمەی بەدڵە  ەوە گەورەتبیێ دەسپەوتی  ەم یماان 

ڕیشااج سااەیبمان بااووەل هەروا كە وەك ەەرمااانی كو
دەكەی هەر شانازی پێوە دەكەیێ بییە هەرگیز كاوڕ 

ل باااییە وایەكەماااان  هەبدەساااج لە بااااوكی وەرنااااگب 
 .ببوڵە و  ەوانیدینا

بەندیل زیر دڵخایە باوو بەو براە زالنەی رزگاار 
باای ەوەی لەشااەرمان توشاای هەڵە نەبێااج هاااتە سااەر 

 : ێە  و گوتی
 بەاڵم كوا ێی وایەكەمان نەێواردەوە 

كەی تەواو نەكابد دولابەرو دایپای بە ساینیەك براە
 : ل دایپی گوتی واوە هاتنە ژوور 
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یااااێوا بەێێاااببێێ بەراساااتی  ەمااا ی كەبە اااارەبەو 
ماندوو بوونەوە  ێوەم دیج دڵم سووتال هەروابێتەوە 
كەمێ  لە ێەمەكانیشم سووك بوول كەزانیم ێەڵپای 
  دیش هەن ێەم بی جوانە مەرگ دەێاینل دەشامەو 

پە دەستخیشاایتان لێاابپەم باای  ەو كااارە جااارێپی دیاا
 .جوانەتان لە  ێوارەوە هەر باسی دەكەم

دولاااابەر سااااینییەكەی بەدەسااااتەوە بااااوو ەەرمااااانی 
بباشی وایەكانی دادەنال بەنادیل وااوی لە ناووااوی 
داكاای ەەرمااان بااوو رزگاااریش سااەری ێاایی شاایڕ 

تەناانە    كبدبیوەو نەیادەوێبا نیكاا لەكە  وەرگاب 
كان دابەشپبان زریانكەی تێپادان لە دولبەریشل وایە

رزگاری بەهیە ێیی هێنایەوەو  ەویش دەستی بە 
تێپدانی وایەكەی كبدل دولبەر زانی رزگاارو بەنادیل 

ل  ەوجااار  زیر شااەرم دەكەن بەسااینییەوە واای دەر 
دەسااااتیان بە وااااا ێااااواردن كاااابدەوەو بەاڵم داكاااای 

 .ەەرمانی هەر برەی دەكبد
ناێیشاااتب هااای  لە جەرگ ساااووتان :  ەو دەیكاااو 

نیااایە  اااازارێپە تەنیاااا داكوبااااب دەزاناااێ ویااایەل باااییە 
ل وەك دەبیاااانێ  دەێااااوازم كە  جەرگاااای نەسااااووتێ

 ێراااتا بەجاااوانی گااایڕەكەی دڵااام ێیشاااە پێشاااتب كە 
جااوانە مەرگ ێاایی جااوان دەكاابد دڵاام دەكاابایەوەل 
ساااەرنج لەو جیااااوازییە بااادەن بااازانێ ژیاااان وەنااادە 



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

114 
 

ر هەورازو نشااێوی تێاادایەل وااین گیڕانپاااری بەسااە
و بااینی   ل  اااێب بااینی بییاااێ لەكااو  هەمواناادا دێنااێ

ل كەواای دایاا  وای لێااادێج  نااازدارەكەی مااێ لەكاااو 
بەرەنكی جوانی گیڕی جاوانەمەرگەكەی دڵای ێایە 

ێااااودا ماااااڵی ێەڵپاااایش  اواكااااا  هەمااااوان لە ! بێااااج
 ێمەیااان زیاااتب ێەم بااوول بەاڵم ێەماای  ێااوەو  ااێمە 
ی یەكە هەسج دەكەیێ  ێوەە هاوبەشی  ەو كیستە

 ێمەن بییە  یدی  ێاوە هەروەك باابی منادااڵن گاوتی 
 .لەگەی ەەرمانی كوڕم جیاوازیتان پێناكەیێ

 :نوری ددانراز برەكانی وەرگبتەوە و گوتی
 ێمە بەشی ێیمان دنیامان زیر دیوە باییە  ێراتا  

 .لەێەمی مندااڵندایێ تا بەسەربەرزی پێیا بكەیەنیێ
رزگاارو  یدی گاتوگیكەیان درێاژەی كێشااو دواتاب 

بەناااادیل ماڵئاواییااااان كاااابدو ریشااااتێل هەمااااوان باااای 
ل هەردووكیاااااان م یاااااان  بەڕێپبدنیاااااان هااااااتنە دەر 

بەتاریپییەوە نااو لەژێاب وەتابی  اسامانێپی سااماڵی 
 .پ  لە  ەستێبە  بزر بوون

 
**************** 
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بااایەكی ەێناا  لە سااپێدەی هاااوینێپی گەرماادا لچپاای 
اندەوەل ێەندەیەكی ژنانە بەسێی داكی رزگاری دەلەر

هەرگیاااز سااایمای جێنەدەهێشاااجل ویلەكەكاااان تاااازە 
دەساااتیان بە جبیاااوە جبیاااو كبدباااوول هێشاااتا ێااایر 

و دایپاای رزگااار لەبەردەم ماااڵی  هەڵنەهاااتبوول بەناادیل
شااەو لە ماااڵی   ێییااان وەسااتا بااوونل  ەوەی دوێنااێ

گێا ا   نوری ددانرااز رویادا هەماووی بای دایە بەساێ
ر ێەریپاای ێاای گاایڕیێ بااوو تااا باایوەل هێشااتا رزگااا

لەگەی بەنااادیل بچااانە دووكاااانی بییاێەكەیاااانل بەاڵم 
دڵاااای هێناااادە ێاااایە بااااوو دەماااای بەریەك   بەسااااێ

نەدەكەو ل بەردەوام ناااازای باااای بەناااادیل دەكاااابدوو 
وااانەبوو تاایە كااوڕم بااووی بەێااودای لە : دەیكااو 

رزگاااریم ێیشااتب دەوێاای  اااێب  ەتاای ێاادری زیناادە 
 ەگەر دەزانی دولابەر  بووی و ەبیامان كەوتیل بییە
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ل دەتااااوانیێ  ێەمەكااااانی  ێااااوە داوەشااااێنێ  دەتااااوانێ
هەرواای زووە كارێاا  بپەیااێ هەمااوو ال رازیپەیااێل 
نزیپبوونەوەی  ێوە لەم مااڵە كابدنەوەی دەرگاایەكی 
ناااوێیەل  ااااێب دولااابەریش گوناااادە نااااكب  تەنیاااایی 

 .و  ێمەە تەماشاكەر بیێ  دای زێنێ
  جاار : بەاڵم بەندیل رایەكی كەی هەبوو  ەو گوتی

زووەل رزگااار راسااتدەكا هێشااتا كاناای نااازدار زەرد 
نەبااووەل  ەوەشااج بیااب نەوێااج ناومااان لە شااوێنێ  

دەبێااج باای ێوێناادن دوور كەویاانەوەل لەم   وەرگیااب 
كاااتەدا رزگااار دووواااری كێشااە دەبێااتەوەل هەر هاای  

 ەوجاااا نەبێاااجل دەبێاااج تاااا هااااوینێپی دی بوەساااتیێ 
 .پەلەی مەكە  ەمێ وارەسەری دەكەم

لەێیشااااایان دەزی لێباااااوو  ەم بەیاااااانییە   بەساااااێ
هەرگیز تەواو نەبێج وونپە هەساتیدەكبد كاوڕەكەی 

و  یاادی باای  ێەریااپە لەم تەنكااژەیە رزگاااری دەبێااج
هەمیشااە لەباابی  ەوەی بچێااتە گیڕسااتان بە مااای و 

 ,دووكان و ێوێندنەكەیەوە دەبەستبێتەوە
و رزگااااار بە بەرگاااای كااااارەوە كە لەو عااااانەدا بااااو

شاااەڕوای و كباساااێپی رەنكااااو رەنكااای لەبەر باااوول  
كەوای كەسایش نەیاادەزانی ج ەكاانی ت رەنكاێل هاااتە 

و لەگەی بەنااادیل ماڵئاواییاااان لە دایپااای كااابدل   دەر 
هەر لە زەمەنااای ێوێنااادنیانەوە راهااااتبوون بەیانیاااان 
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زوو هەڵدەسااااتان  ەم بەیااااانییەە پااااێش زیریاااانەی 
ان دەڕابیااان هەڵاادایەوەل لە واااوەڕوانی دووكاناادارەك

و  مشاااتەرییەك یااااان ێاااااوەن كارێاااا  دانیشااااتبوون 
شااااەو و  ایناااادەیان لەنێوانیااااان   سااااەرهاتی دوێنااااێ

ودەووول وااای وەسااتا بادریااان ێااواردەوەو  دەهااا 
وەند مشتەریەكیشایان بەڕێپابد كەوای های  ێااوەن 
كارێاااا  نەهااااا ل  ەدەی بییاااااێچی بەپیشااااتەیی و 

و  ەویش وای ێواردەوەو  دووكان پاكوێاوێنی هاتە
نیوەریە داها  كە  پەیادا نەباوول باییە  ەم دوای 
نیوەرییەیاااان كااابدە پشاااووی ێییاااان و ب یاریانااادا 
 ێاااوارەكەی بەجاااووتە ساااەردانی گیڕساااتان باااپەنل 
هەرواە بااوو هەردووكیااان پشااوویانداو  ێااوارەكەی 
وەك زیریاانەی ریژان وااوونە سااەر گاایڕی جااوانە 

باااوون و   لااابەرو دایپااای لەو مەرگل كەگەیشاااتێ دو
دەنووزانەوەل گوڵەكانیشیان  ااودابوو واونپە هێشاتا 

باوول وااوی رزگااریش پا   ااو باوول   تەنەكەكە لەو 
شەویشاااای زیر بەێێبایاااای بەنێااااو   ێەونەكەی  ەو 

مااانەوە بەاڵم   هزریاادا رە  بااوو تاااوێپی باااە لەو 
لەكاتی ماڵئاوایی كبدندا دولبەر رزگاری گەڕاندەوەو 

ووو لەگەی داكاای رێپەوتاابێ زەرەێپاای كااا ەزی پێاادە
 :دایە رزگارو پێی گو 
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 ەوانە هاااای ێااااایتێل بیانپاااااارێزە ێااااایی لێنزیااااا   
كااابدەوەو ورتەیەكااای لە دەم هااااتە دەر بەاڵم جاااكە 
لەرزگار كە  تێی نەگەیایل  یادی رزگاار زەرەەكەی 
وەرگااااااب  و لەگەی بەناااااادیل بە ێ ەكەیاااااادا شاااااایڕ 

ەندیل پبسیاری بوونەوەل دوای دوور كەوتنەوەیان ب
 كبد  ەوە ویتێدایە 

نامەكااانی ێاایمە كە باای نااازدارم   پێمااوابێ: رزگااار 
 .ناردوون و دیارە دولبەر پاراستوونی

  ەدی وی پێكوتی : بەندیل 
بااە تێای نەگەشاتم بەاڵم دوورنیایە ناامەی : رزگار

 . ێیشی تێدابێ
 یاادی تااازە ێاایر پەڕیبااووە  ەودیااوی ویاكااانەوەو 

ێبەری ێاایی پیشااانی  اااوایی لەوالشااەوە تاااریپی ساا
دەدال بیبەكاااانیش دەركەوتباااوونەوەو هەوڵیاااان دەدا 
بەردەكان وەك سەكی بی ێوێندنی شەوانەیان بەكار 
بێاااااانێل ماناااااار لەنیااااااوەی دابااااااوو پااااااێش هەمااااااوو 

َ   ەسااتی   ێاایی بەدیااار ێرااتبوول وەك ببااێ رەكااانَ 
و ماااێ دەبااامە ساااەرواوەی    یااادی ێااایر  ااااوادەبێ

لە  ااوازێپی ێایە روناكیتاانل ێاوڕەی روباار جاكە 
شنەیەكی ەێنپیشی بەسەر ەبیزی كەنارەكانی ێییدا 
پەێااش دەكاابدل لەژێااب دارو ناااو باێچەكااانیش دوو 

عااااارەپ ێیرەكااااان بەالكەالك و   سااااێ  دوو و سااااێ
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س وە ێاوەكانیان بەرەو  اوایی هەڵدەكشاانل  ەوان 
لەنێااو مەسااتبوونی ێییاناادا گیشااەگیب ببااوونل بەاڵم 

نی مااااحەمەد جەزاو ێااااارە هەناااادێپیان بە مەبامەكااااا
تااااهیب بێااادەنكیان شاااەپ دەكااابدوو گیشاااەگیببوونی 
ێییاااان دەدایە  ەوانااای دیل رزگاااار هەڵوێراااتەیەكی 
كاابدو بەناادی یش لە گەڵاای راوەسااتال سااەر ێیشااێ  
تەساااااااااجی ێپی بەشاااااااااانیدادابوو و دەنكااااااااای تەواو 
بەرزكبدباااوەوەو لەنااااو  ەو شااایوە وااا ەدا زایەڵەی 

جەزا باااااوو  دەهااااا ل  ەو دەناااااكە دەنكاااای ماااااحەمەد
 :دەیكو 

نامەكانااااج یەك یەك ماااااون دیااااارییە سااااادەكانج (
رزگاااار تەماشاااایەكی نامەكاااانی نێاااو    اااالەو ( مااااون

دەساااتی كااابدوو وااااوی پااا  باااوو لە ااااول بەنااادی یش 
هەساااتی بە كاااوالنەوەی ببینەكاااانی رزگاااار كااابدوو 

 : پێیكو 
دەزدەكەی بچینە الی  ەو مەستەل رزگار نەیتاوانی 

َ  رووی وەرگێاااااااب وەاڵم باااااااداتەوە بەاڵم بەرەو  اوَ 
سەرێیشااەكە رییشااتێل كە نزیاا  بااوونەوە دیتیااان 

ەل اللاای گەنجێپاای جااوانی  اااواییەكەی ێییااانە (اللیاای)
نزیپتبیێ هاوڕێی  اارەبەل هەماوو ریژێا  تاا  ێاوارە 
كبێپااااری دەكااابدوو ێەریپااای  اااارەبە رشاااتێ باااوول 
 ێااوارەكەە بەو پااارەی دەسااتی دەكەو  دەیاادایەوە 
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و كی ااای ێەیاااارو تەمااااتەل شااایڕ  اااارەپ و لەگەی نیااا
دەباایوە نێااو باااێچەو شاایوەكانی تەنیشااج  اااوایی و 
 ێاااوارەە بە ێاااایی و تەسااااجی ەكەیەوە دەگەڕایەوە 
ماااایل جیهاااانی  ەو زیر تاااایبە  باااوو كە  نەباااوو 

تەنااانە  مەال ناودارەكااانیش لە گەڵاای   ێیشاای نەو 
دادەنیشااتێ و گوێیاااان لێاادەگب ل واااونپە زیااانی بااای 

یكارەشاااااەوە بباااااووە هااااااوڕێی كە  نەبااااوول بەم ه
  گەورەو بچااوكی شااارل زیریاانەی ریژەكااان بەتەنااێ
باااوول هااااوڕێی  ێجكاااار زیر باااوونل بەاڵم هەمیشاااە 

 .تەنیایی پێخیە بوو
اللی ێەریپای هەساتان باوو بەاڵم هێشاتا یەك دوو 
پێپی مابوو داینابوو لە ڕێیە و سەرپێیی تەواوی كال 
ساااااا ویان لێپاااااابدوو  ەویااااااش كە الكەی دەهااااااا  

ەردووكاااای ماااااوپبدنل پێپێپاااای بەدەسااااتەوە بااااوو ه
 :ەەرمووی لێپبدن بەندیل گوتی

لەوكااااااااتەدا دەمە جەزا   نیشااااااای گیاناااااااج باااااااێ 
گەواهاای  ەدەن  ەوانەی نااامەی تییااان باای )وبیپااانی
رزگااار نەیتااوانی بەسااەر ێییاادا زای بێااج و (  ەهێناام

دەسااتی كاابد بەگبیااانل اللاایش بەوپەڕی دڵراااەی و 
 : پێپەنینەوە گوتی

ێخی سااندیاڵن  ەو گەنااجە عاشااەەل تەماشااای بە شاا
دەڵێاای بەبەیە باای شاایب دەگبیااال كااوڕی باااە  ەوەتااا 
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شیبی شێبم پێایە هێشاتا پاێپەكەی بەدەساتەوە باوو 
 :گوتی
باشااااتبیێ دەوای عاشاااا   ەو پااااێپەیە هەڵیاااادە و  

وارەساااەری هەماااوو زامەكاناااج دەكاااال وەك واااین 
زامەكااانی مناای ساااڕێژ كاابدل مێشااپج سااادە سااادە 

و ێەمەكاناااااج بەباااااادەدال ەبمێراااااپەكان دەكااااااتەوە
و وەك مێ هەر ێەریپای پێپەنایێ دەبای   دەوەستێنێ

 .هەڵیدە كوڕی گەنج هەڵیدە
رزگااااریش كە هەرگیاااز عاااارەبی نەێواردباااوەوەل  

بەاڵم زانیاااااااری هەبااااااوو پااااااێپەكەی لێااااااوەرگب  و 
بەندی یش هی  بەرگبی نەكابدل دوو دڵایە ەبمێرا  

بەاڵم :)یرژانە ناااااااو عااااااارەبەكەو دەمە جەزا گااااااوت
ویاابپەم ێیشەویرااتیج نەهەنكااێپە ێااوێنی تینااووم 
 ەێااواتەوەل ێیشەویرااتیج روبااارێپە بیناای رەشاام 

 یدی بەیەك بیێ عارەپ و ەبمێرپەكەی (  ەشواتەوە
 : ێیی هەڵداو اللیش باشێ   ارووی دایەو گوتی

 ەوەە بخی وارەسەرەل  اروەكەشی لێاوەرگب  و 
ار بەتەواوی گبیاانی رزگا  ێبمەی لێوە هێنال  ا لەو 

تەباایەوە  اااوێتەی دەنكاای دەمە جەزا بااوول اللاای كە 
دیاامەنەكەی بەالوە نااامی بااوو و راسااتی عاشااەبوونی 
 ەو گەناااجەی بااای دەركەو  پێپێپااای تەنپتااابی باااای 

 : تێپبدوو گوتی
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تەواویااپە ێەمااج نەبێااج  ەوە ێەم رەوێاانەل  ێرااتا 
ەبمێرااااااپەكان دەوەسااااااتێ هەڵیاااااادە بوربااااااانی  ەو 

ەل رزگاریش كە ێیی بە پێاوە عاشەبوونە  بم هەڵید
نەدەگااااب  لەسااااەر بەردێاااا  دانیشااااج و پااااێپەكەی 

 .لەبەردەمی ێیی داناو سەرنجێپی لە بەندی دا
 :بەندی یش گوتی

رزگار تەواویاپە  ێراتا هەماوو شاج لەبیاب دەكەی  
تااای یەك دوو جااااران نیشااام كااابدووەل    ەماااێ بەباااێ

رزگاریش نەیپبدە نامەردی پێپەكەی دیشی ە كابدل 
ارو و تەماتەی بەدوادا كابدوو وەك  ەوەی باشێ   

ل هێشاااااااتا گەرم  هەماااااااوو ریژێااااااا   ەوە كااااااااریبێ
دانەهاااتبوو بەاڵم لەگەی دەنكاای مەبااامەكە ەبمێرااپی 
دەڕشااجل هەسااتیپبد كەلاا ەی سااەری ێەریااپە ساا  

 :دەبێج بییە گوتی
 : تەمام  یدی ناێیمل اللیش گوتی 

وااونپە نەمااال  یاادی هەرسااێپیان   بشااخیی ناتاادەمێ
گەڕانەوەیان بی  ااوایی دال لەنێاو  ەو  ێاوارە  ب یاری

باااااوڵێبەدا لە دوورەوە ساااااێبەری دولااااابەرو دایپااااای 
دیاااااربوون كە لە روبااااارەكە پەڕیاااانەوەو ێییااااان بە 
 اوەدانیدا كبدل رزگار هەستیدەكبد جەساتەی ساوك 
بااووە هەنكاوەكااانی شاال بااوون و مێشااپی ێەریااپە 
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بەتاااای دەبێاااجل اللااای براااەی بااای بەنااادیل دەكااابدوو 
 : كو دەی

عااااارەپ دەوایە باااازانە  ەم عاشااااەەی وااااین ژیااااب 
كاابدەوەل مناایش باای بەبااادانی ێەم و ماناادوو بااوونی 

ژیااانیش   ریژانەم عااارەبم هەڵبااژاردووەل  ەوەم نەبااێ
 ەو دەتخاااتە ناااو ێااییەوە سااادە    مانااایەكی نااامێنێ

  ل هەماااااوو ریژ  دەكااااااتەوەو شاااااەرمج دەشاااااپێنێ
ار راتدەكێشااااێتە ناااااو سبوشااااج و لەژاوە ژاوی شاااا

دوور  دەێاااتەوەل دواتااب ێەوێپاای  ێجكااار ێیشاای 
  ێەیاااای و بێااانەو بەردەی ژیاااان بەباااێ  هەیەو بەباااێ

بیبكبدنەوە لە رابابدوو و   الیالیەو توڕە بوونل بەبێ
داهاااتوول هەر ساااەر  بەساااەریێ كااابد بەیاااانییەكەی 
واو دەكەیەوەل  ای كە ێەوێپی ێیشی هەیە  بازانە 

 .بیێ دەبێج ەو عاشەە ێەوی  ەم شەوی وەند شی
 :بەندیل گوتی

كااك اللای سااەرەتا گوتاج وەكچااین زامەكاانی مناای 
 زامی تی وی بوو   ساڕێژ كبد پێم ببێ

كاااكل  ەمااێ اللاایم و   سااەرەتا مەڵااێ: اللاایش گااوتی
تەواول دواتب ویبیكی ژیانی مێ هەرالی ێیمە بەاڵم 
هەر نابێاااااج وا بمێنێاااااتەوە باااااییە بەكاااااورتی بااااای  

 .دەگێ مەوە
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شوێنێپی لێباوو یەك پااروە ەبیاز لەریێ روبارەكە 
بوو جاار جاار  ەگەر شاەپیلێپی نەرم  ااوی بەساەر 
ێرااتبا دەنااا هەر بە پبوشااپی  اااو كە بە بەردەكااان 
دەكەو   او دەدرال هی  داروبارێپی لێنەباوو ساێبەر 

دانەدەنیشاتێ دەناا   درووستپا بییە مەساتەكان لەو 
 :شوێنێ  بوو وەك بەهەشجل اللی گوتی

دانیشیێل   ەرە عاشەەكە  بپە با تاو دەبانكی بباد 
هەم ێیم بیتی بەتای دەكەمەوە هەم بورسایی ساەر 
شااااانی  ەم عاشااااەەە سااااوك دەكەمل هەرسااااێپیان 

 :و اللی تەسجی ەكەی كوژاندەوەو گوتی دانیشتێ
بااابی ێااایم بەبیاااب ناااایە تەمەنااام یەك ساااای باااووە )

بەنەێیشی كایوی كابدوەو جێای هێشاتوویێل دایپام 
و لە ساەر ماێ دانیشاتووەو وەك شووی نەكبدیتەوە

شاااا مناااای گەورە كاااابدل كەساااوكاری بااااابم و داكاااام 
هەرگیااز نەیانهێشااج كەموكوڕیمااان هەبێااجل هەمااوو 

بەرگای   جەژنانان شەڕبوو لەنێوان ێاڵم و ماامم كاێ
جێاااااژنەم بااااای دەكاااااا ل هێنااااادەیان ێیشدەویراااااتم 
وامدەزانی هەماوو مناداڵی دنیاا  ااوا دەژیاێل تاا ەاامم 

و دڵراایزی  گەورەیاای  مل هەینااێكابدەوەو گەورە بااوو
ێااانەوادەكەی دایەو بااابەم باای دەركەو ل بەاڵم وەك 
هەمااوو بەدەرەكااانی ژیااان  ەم ێیشاایەی مااێ زیری 
نەێایاناااد گەیشاااتمە پااایلی ساااێی ناوەنااادی عاشاااەی 
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كچێ  بوومل  ەو كچە هەماوو ژیاانی داگیاب كابدم و 
بااااووە هیكاااااری تەەبوتونااااا بااااوونمل بەاڵم هەرگیااااز 

 ەوساااڵە بە نمبەیەكاای   دنم دابباا  نەیتااوانی لە ێوێناا
باااااە دەروااااووم و ەااااایڕمی وەنااااد پەیمانكاااااایەكم 
پ كبدەوەل واونپە لەبەرێااتبی  ەو كاچە هەوڵمادەدا 
هەرواای زووە ێوێناادن تەواو كەم و بەو كااچە شاااد 
بمل داكام كە بەو پەیوەنادیەی زانای ساەرەتا هەرگیاز 

 اگادار كبدەوە   نەبووە بەربەسجل بەاڵم كەێاڵمی لێ
ناەیەكونێا  هەماوان بەرامابەرم گایڕانل وااونپە بەكو

باوكی كچەكە بەبەعری ناوی ریشاتبوول های  كە  
ێیشااای نەدەویراااجل باااییە ێااااڵم هەر شاااێج باااوول 

 :ریژێ  هاتە ماڵمان و گوتی
 ەگەر واز لەو كااچە نەهێناای بەمااێ مەڵێااوە ێاااڵەل  

مناایش تێمكەیانااد كە  ەو كااچە هاای  ێەتااایەكی نیاایەل 
 :بەاڵم گوتی

بێج بچینە ماڵیاان بای ێاوازبێنیل  ەدی تای  ەدی نا 
نابێج دەستی  ەو ێیەبیشە مات بپەی   اێب دواتب 

  تاااااا  ێراااااتا دایپاااااج بە  تێپەڵااااای درووساااااج ناااااابێ
رووسااووری تاایی پێكەیاناادووە هەر  ەوە ماااوە  ەو 

 .داوێێ پیرە هاتووویی  ێبەە بپا 
لەتاوان ێەری  بوو شێج بمل بییە پەناام بای ماامم 

دا گاوتم لەوانەیە  ەو لە هەساتەكانی ببدل لەدڵی ێیما
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مێ بكاو ببێتە پشج وپەنام و ێاڵیشم هێاور كااتەوەل 
كەگااوێی لەم هەواڵە بااوو سااە  رەداامە  بە ێاااڵمل 
سااەرەتا دەساابیحەكەی لە ناااو دەسااتی راگااب ل تونااد 
دەیكوشی ێبمە ێبمی بە دەنپە بەزوانەكان ێراجل 
وام مەزەناااادە كاااابد هەر لەناااااو دەسااااتیدا ورد ورد 

 ەوجار دەماری نیووەوانی كەمێ   ەساتوور  بوونل
بااوول دواتااب كوڵمەكااانی سااوور بااوونەوەو اللێااوێپی 
سااەرێی دەلەرزیل هەناسااەدانی ێێاابا ببااوول واااوی 
بەجیرێاااا  زەپ كبدباااایوە زراوی رژاناااادمل باااا وا  

دەمارەكااانی واااویم دی وردە وردە بەێااویێ   هەبااێ
پااان دەبااوونل هەسااتمدەكبد وەنااد  ەمااێ برااەدەكەم 

د  ەوەندە جنێو لەهەناویدا كیبیتەوەو ورگی  ەو سە
ل دەمزاناای هەر   اوساااوە بەجیرێاا  ێەریااپە بتەبااێ

تەواو باااامل سااااوكووبوكم دەكااااال  ەم دیاااامەنە زیر 
ڵم دڵی مێ تبسناك بوو وونپە هەرگیز نەمامم نە ێا

ل بااااااااییە سااااااااەرنجم لە و دایپمیااااااااان نەدەشااااااااپاند
پشدێنەكەیدا نەبادا ێەنجەر یان دەمانچەی تێادا بێاج 

 .شوكب نە اوسابوو
برەكانی ێیم تەواو نەدەكبد تا  ەو بەبرە نەیال   

 اااێب دەموواااوی هەمااوو وەاڵمەكااانی پێكااوتمل بااییە 
بەباشمزانی  ارامی كەمەوە  ەوجاار براان بپاال هەر 

 :لە كیتایی برەكانی ێیمدا گوتم
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لە برااااەتان   ێاااای مناااایش دڵاااای  ێااااوەم پێناشااااپێ 
یااوەل وااوزانم دەرناااوم بەاڵم  ەمااێ بەوشااتانەم نەزان

بەعراای بااوون ویاایە   ەدی  ەوە نیاایە هاااتوومە الی 
 .گەورەكانم تا رێكەم پیشان بدەن

لە راسااتیدا  ەوبرااانەی كیتااایی هاای دڵاام نەبااوون 
كااااارێپی باشاااام كاااابد . بەاڵم تااااب  پێاااای هەڵ شااااتم

هەساااااتمپبد وردە وردە دەمووااااااوی ماااااامم ێااااااو 
  دەبێاااتەوە  ەساااتووری دەمااااری نێاااووەوانی ناااامێنێ

ی دەبێااتەوە مااامەكەی جااارانم بااییە پێاای رێاا  شااێوە
 :گوتم

كوڕە ێەری  بوو جەڵدە لێمدال هەتیو ێی  ەو دێابە 
سەیە نەویتە ناو دڵج   ەگەر لەوێشە دەریاپەل دەناا 
ماااێ تااای لە دڵااام دەردەكەمل بەشاااێخی ساااندیاڵن لەو 
دەعبایەمااان نزیاا  كەیەوە باای هەتاهەتااایە لە كەساای 

ەی  ەو  ااێمە دەشاایرێیل باشااە كە  نەمااا لەو شااار
دڵە دیزە  بچێتە سەر كچای گەوادانل باشاە ناازانی 

لەناااو  اااوایی سااەرمان    ەتاای كێااج پێاادەڵێێ  دەتەو 
شاایڕكەی  هەرگیاازاو هەرگیااز  ەو باسااەی الی مااێ 

 .نەكەیەوە باشە
منااااااااایش بە دوودڵااااااااای رییشاااااااااتم لەنێاااااااااوان   

ێیشەویرااااتییەكی پاااااك و كەسااااەكانمدا تێمااااابوومل 
ەگەی وەناااااد نەمااااادەزانی وااااای باااااپەمل لە ێەماااااان ل
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ببادەرێپی وەكو  ێوە پەنام بی بیبە ێواردنەوە ببدل 
بەاڵم هەرگیااااااز نەیتااااااوانی  ەو ێەمە گەورەم بیااااااب 
باااتەوەل بەڵپااو ێەسااتبی دەكاابدل دوو ریژ كااچەكەم 
نەدیل ساااەری ساااێیەم ریژ باااوو هەرێەریااا  باااوو 

 . ەو ناتوانم بژیم  شێج بمل هەستم كبد بەبێ
نی ێاایی وەلاای ێەریپاای گێاا انەوەی ویبیكاای ژیااا

بااوول بەناادی یش ورتە لە دەماای نەدەهاااتەدەرو گااوێی 
گبتباااوول رزگااااریش وااااوی لەنااااو وااااوی ب یباااوو 
دەساااتی باااای روبااااارەكە درێاااژ دەكاااابدوو  اااااوی بە 
دەموواویااااادا دەپ ژانااااادل بەاڵم هەرگیاااااز وااااااوی لە 

 سیمای اللی نەدەبیوەل
لەو كااااااتەدا دوو بااااابادەری اللااااای دەركەوتاااااێ و  

ی كابدن و داوای عاارەبی س ویان كبدل وەلیش بانك
و رییشااتێل  كاابدل نیووارەگیااان مااابوو دایااانە وەلاای

وەلیش پێپێپای بای ێایی تێپابدوو دانەیەكیشای دایە 
با نیبەی مێ : رزگار بەاڵم بەندیل وەریكب  و گوتی

 . بێ
 :وەلی بەردەوامیدا بە ویبیكەكەی گوتی

دەمویراااااج بااااای هەمیشاااااە نەیبیااااانم بەاڵم  ەو دڵە 
ەدەگااو ل هەمیشااە سااەرەتاتپەی ببیناادارەی مااێ واین

 .لەگەی دەكبدوو رایدەكێشامە گەڕەكەكەیان



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

129 
 

مانكێااا  لە مااااڵی  اااێمە تەنیاااا  ااااژاوە باااوول ێااااڵم 
دەڕییشج و مامم دەهاا  هەرهەمووشایان ساەریان 
ێراااتبووە ساااەر دایپاااامل منااایش كە هەرگیاااز دڵاااایم 
نەهێشاااندبوول وااونپە ریڵاای دایپااو باوكیشاای باایمێ 

كبدبوو بی مێل كەوی  هەبوول هەموو ژیانی تەرێان
ریژێاا  گااوتم دایە ناااتوانم واز لە هاای  التااان بێاانمل 
واابپەم هەمااوو ژیااانی داگیااب كاابدووم بەم برااەیەم 

یاااانی هەمووماااان بە : داكااام تێااا  واااوول پێااای گاااوتم
 وەتیوێپی دەگیڕیەوە 

نا دایەگیان ێیشەویراتی  ێاوە جیاایە : منیش گوتم
 هەرگیاااز نااااتوانم دەساااج بەردارتاااانبم  ێاااوە هەماااوو
 .دنیامێل بەاڵم دڵم كەوتیتە شوێنێ  بیم ناگەڕێتەوە

 یدی داكم بەهەردوو دەستی كەل ەی ێیی گاب  و 
لەجێاای ێاایی درێااژ بااوول دواتااب نەێاایە كەو   و 
تااابەتی هیچاای نەمااال وەناادیێ نااووژداری پێپاابا هەر 
ێەراتاب دەبااوول ێەڵپاای دەیااانكو  شااێج بااووە بەاڵم 

دەگێااا ال وانەباااوول تەنیاااا دەنكااای گیباباااوو و وااااوی 
سەرتان نەیەشاێنم كەوتامە دیێێپای نەێاوازراوەوەل 
   ەم بێاانەو بەردە هاااویێ و پشااووی  ەو ساااڵەی لااێ
تااای كااابدمل ناااوم لە پەیمانكاااای تەزمیاادی سااا ێمانی 
دەروااااااوول پەیمانكاااااااكەە لەناااااااو نەێیشااااااخانەی 
شااااایبەكەی شاااااەبامی ساااااابوونپەران باااااوول لەگەی 
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گابتێ تا مامەڵەی وەر  ببادەرێپی بوتابی ووومە و 
شااەوم پێچااوول كە گەڕامەوە واای   تەواو بااپەمل سااێ

ببینمل دایپم لە سەرەمەرگ دایەو واوەڕێی مێ دەكال 
مااامەوەل دەبااوو    ەو كاایوی كاابدوو مناایش بە تەنااێ

هەر  ەم هەەااااااااااتەیە بچاااااااااامەوە ساااااااااا ێمانی بەاڵم 
نەووومەوەل لە پبسەكەدا كەسوكارم بەتایبە  ێااڵم 

ێ هیكاااری وااونپە پێاای وابااوو ماا  هەر رووی نەداماێ
كوشااتنی دایپاام بااوومل لەراستیشاادا هەروا بااوول  ەو 
كەوتبااااووە نێااااوان مااااێ و ێاڵەكااااانمەوەل كە باااااوكی 

هەر زوو كاااچەكەی   كاااچەە بەو مەساااەلەیە دەزاناااێ
دەداتە كااوڕی ببایەكاایل كە بەهاایە ێاایم هاااتمەوە 
تااااپ و تەنیاااا ماااامەوەل دایپااام رییشاااج و هەرگیاااز 

بدمل ومامەكااااااااانم پشااااااااتیان تێپاااااااا نەگەڕایەوەل ێای
بوتابیەكانی هاوەڵم هەندێپیان لە ێوێنادن داباوون و 
هەندێپیان وووبوونە س ێمانی و شاوێنەكانی دی بای 
ێوێنااادنل مناااایش لەنێااااو  ااااازاری لە دەسااااتدانی  ەو 
هەماااااااااوو كەساااااااااەدا و لەدەساااااااااتدانی دواڕیژم و 
بەتایبەتیش كچەكەی ێیشەویرتم پەنام بای تەنیاایی 

ەنااادێپیان بااابدل كە   ااااوڕی لێااانەدەدامەوەل  ااااێب ه
لەسااەر هەپ بااوون و هەناادێپیان نااال وااونپە لە دڵاای 
مندا نەبوونل منیش  ەوەی دایپم بایی جێهێشاتبووم 
ێێبی ێای و مامەكانم بوونل هەر ساڵێ  پێی ژیامل 
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دواتاااب واااومەوە سااا ێمانی تاااا ێوێنااادن تەواو باااپەم 
كەوااای گوتیاااان تااای ماااادام پاااار نەهااااتویەوە  ێراااتا 

ی ل كە گەڕامەوە بای شوێنی تی دراوە بەبوتابیەكی د
ێاڵیشاااام تووشاااای كێشااااە ببااااوو و ببااااوە   بەاڵدز 

پێشاااامەرگەل پااااێم وایە هەر بااااابی كااااچەكە تووشاااای 
كبدباااااوول ساااااەرتان نەیەشاااااێنم باااااومە شااااااگبدی 
كەبابخااااانەو دواتااااب بەردەسااااتی وەسااااتای دیااااوارو 
ێولیااای ێااواردنەوەە هەمااوو گیااانی داگیااب كاابدمل 

یعمەتێپدا  اێب وین وام لێنەیا ل دەزانێ لە ت نازو ن
باااوومل لە هااایچم كەم نەباااوو هەروااای داوام كبدباااا 
دایپم بیی دەكبدمل ریشم هاتبوو مامم و ێاڵم لەناو 
بازاڕ ە   ەبا  ماویاان دەكابدمل هەماوو  ەوانەم دایە 
كچێااا ل ماااێ واااوزانم باااابی بەعرااای باااووەل  ااااێب 
ێوایدەكبد سەگ دەباوو ێای ماێ كاچەكەم دەویراج 

ڵوێرااتی الواز نەك باااوكیل  ێااوە دەزانااێ كااچەە هە
بوول كە بەمێبدی ێایی گەیای منای هەر لەبیاب نەماال 

 .مامەوە وەك دەمبینێ  دواجار بەتابی تەنێ
پێتان بباێم نااوم الوەیەل بەاڵم   دواشج كە دەمەو  

كە دەووومە سەركار بەتاایبە  كە شااگبدی كەبااب 
ێانە بووم بەسەرێیشای دەواووم و ێەوم دەهاا ل 

لایل  ێراتا  ەو اللایەم و مشتەریەكان ناویاان لێناام ال
 .وەك دەمبینێ
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 :رووی لە رزگار كبدوو گوتی
تااایە  ەی پیااااوی عاشااا  هەوڵااادە  ەو ێەماااانەی  

ێەمای   هەتە بیدەیە عارەپ وونپە تەنیا  ەو دەتاوانێ
ل دوابەتاابەی پااێپەكەی  و نەشاامب   هەمااوان هەڵكااب 

هەڵداول پەرداێەكاانی لەنێاو زەرەەكەی هاویشاتەوەو 
 : وە و گوتیتەسجی ەكەی پێپبدە

لەدەساااااتم دێااااای پەشاااااێوی شااااااعیب دەڵێااااای ماااااێ 
  نووسیومە و بی دەمەجەزام نااردووەل دەزاناێ بەباێ
 ەو مەباااامە هەرگیاااز ساااەرێیە ناااابمل جاااا كاااوڕینە 

 . با ب ییێ  شەوداد 
 یاااااادی هەسااااااتان و زیری نەباااااابد  گەیشااااااتنە   

روبارەكە رزگار یەك دوو مەتب لەپێش وانەوە باوول 
ی هەڵپاااااا یاااااان بەساااااەر  ەوەی شاااااەڕواڵەكە  بەباااااێ

بەردەبااااازەكە بپەڕێااااتەوە رێاااا  بە پااااێ وەوە وەك 
 ەوەی بەسااەر وشااپانیدا باا وا ێاایی بەروبااارەكەدا 

 :كبدل اللی گوتی
 ەها  ەوەتا  ەوەە  یشی عاارەبە بەشاەڕەج بە   

بەم شااێوە لە  اااوی داوە  بە  هێشااتویەتی دەلینكاای 
تەڕ بێج  بزانە عارەپ وەند نەتبساج دەكاا  بەنادیل 

ەنەكەی بەالوە  اساااااایی باااااوو باااااییە بەساااااەر دیااااام
بەردەبااازەكەدا پەڕیەوەو اللاایش وەكااو رزگااار بەاڵم 
توند تەسجی ەكەی گب  و شابپوهوڕ  ااوەكەی با یل 
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نزیپاای  اااوایی بااوونەوە تەسااجی ەكەی كوژاناادەوەو 
بەنێو تارمایی  ێوارەدا ێییان بەنێاو مااڵنادا كابدل تاا 

لااای نزیپااای شاااەبامی ساااەرەكی بەیەكەوە باااوونل ال
 : ماڵئاوایی لێپبدن و رزگاریش گوتی
 .اللی بەرزار  كبدینەوە سوپا 

ەشاەەش  اگااا  لە ێای  بێاج ژیااان : اللایش گاوتی 
 . هەموومان میوانیێ   ەوە ناهێنێ

 یدی بەندیل نەیهێشج رزگار بەو داڵەوە بچێاتەوە 
مااای و بەزیر باابدیەوە ماااڵی ێییااان هەواڵیشاای دایە 

 .ەندیل دانیشتێو ووون لە ژووری ب  دایەبەسێ
 

**************** 
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دنیااا لەبەرواااوی   رزگااار نەیاادەتوانی واااو بنەااونێ
دەساوڕال باییە بەنادیل هەساتیپبد رزگاار تەواو نیاایە 
بەبێاااادەنكی باااابدیە سااااەر دەستشاااایرەكەو  اااااوێپی 
ساردی بەسەریدا كبدل كەمێ  هاتەوە سەر ێیی و 

 :سەری وش  كبدەوەو بە بەندی ی گو 
اللاای راسااتدەكا  عااارەپ ێەم الدەبااال بااابە  دەزاناای

مێشاااااااپم س سااااااا  بباااااااوو رابااااااابدووی هەماااااااوو 
  رەشپبدمەوە تەنیا هیشام لەوەی باوو كە  نەزاناێ
عااارەبم ێااواردیتەوەل لەمپاااتەدا بااوو داكاای بەناادی ی 

باین رازیاانە : بەسینییەك ێاواردنەوە هاا  و گاوتی 
 . دێج

هیچیااااان وەاڵمیااااان نەدایەوە ێااااواردنەكەی داناااااو 
شااااجل  ەواناااایش نانیااااان ێااااواردوو بەر لەوەی ریی

وایەكەشی بەساەردا باپەن رزگاار زەرەای نامەكاانی 
كااابدەوە باااینێپی ێااایە بااا و بااایوە تەماشاااایپبد 
تەواوی  ەو نامەو دیاریانەی بی ناازداری نااردبوون 
تێیدا بوول هەروا ناامەیەكی دولابەریش  ااێنبابی نێاو 
زەرەەكەوەل لەگەی ەبمێراااااا  رشااااااتێ دەسااااااتی بە 

دنەوەی ناامەكە كابدل بەنادیل ێایی لە گێ یاادەدا ێوێنا
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بەاڵم هیشاااێپی هەر الی رزگاااار باااوول لە ناااامەكەدا 
 :نووسبابوو

زیر ماندوو باووم تاا تاوانیم  ەم ناامەیە بنووسامل )
نەمزاناای وینااج ناااوبێنم بەاڵم دەزاناام هەردووكمااان 
زامێپی بوی نااێی داگبتاویێل زامێا  ساارێژ باوونی 

بدناای زەداامەتەو لەبااواڵیی  اااوا  اسااان نیاایەل لەبیااب ك
دڵمەوە دەێوازم بتوانم هەماوو ێەمەكاانی تای بابەمل 
 ازارەكانج هەڵكبمەوەو تەمی روداوەكاانی رابابدوو 

 .لەسەر شانج بتەكێنم
 ەو نامەیە كە بییەكەمجارە لە ژیانمدا بای كاوڕێپی 
دەنووسااااام لەبااااابی  ەوەی وااااای وشاااااەی جاااااوانە 

 ااااێب  هەڵیبژێااابم ناواااارمل بەدڵااادانەوە دەساااتپێبپەمل
كەسێ  هەردووكماانی جێهێشاتووە ێیشەویراتبیێ 
كەسااای هەردووكماااان باااوول كارەسااااتێ  ببیشاااێپی 
گەورەی ێرتە دڵمانەوەل بەردێ  هەناوی ێێزانێپای 
هەڵتەكاندوو دڵای هەردووكماانی سامیل  ێراتا وەناد 
دڵێپی ببیندار ێەریپی ژیانی ێییانێ بەاڵم دڵای ماێ 

ماااااای و تاااااای جیاااااااوازەو واهەسااااااتدەكەم بە دوو ێە
ل  ەگەر  بورساااااەوە بەردەوام ێوێنیاااااان لێااااادەویڕ 

بەرارە بە واااایڕانی ێااااوێنی دوو دی نازدارەكەمااااان 
واااابێتەوە  ەوە دەیبەێشااایێل بەاڵم ێاااوێنی هەماااوو 
دنیااااا باااا ژێتە سااااەر گاااایڕی جااااوانە مەرگ بیمااااان 
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نایااااتەوەل  ێراااتا رونااااكییەك لە ساااووێپی  ەم دنیاااا 
ل تبوساااپەیەك دڵمااای وەك  بەرەاااباوانەوە بااای مناااد 

ێاایی هێشااتیتەوە نیكااایەك كەمێاا  ێەمەكااانی مااێ 
دەبا و دەێوازم تیە  ەو تبوساپاییە  ەو رونااكییە 
ببیناای تااا هەرهاای  نەبێااج ژیااان دروسااتبێتەوەل هاای  

و داهاااااااتوو   هاااااای  نەبێااااااج راباااااابدوو نەمانشااااااێ ێ
 .بدیزینەوە

دەزاناااای گیااااانی بەرزەەاااا ی نااااازدار لەهااااێالنەیەك 
جل  اااێب  اسااوودە دەبێااج بااینی هەردووكمااانی لێبێاا

 ەو بەدووری تااای ێەم دەێاااوال هەماااوو شاااەو دێاااتە 
با لەدووریدا    اگا  لە رزگار بێ:  ێەونم و پێم دەڵێ

نەتاااااوێتەوەل  ەو لە ێەونەكانمااااادا زیر  اساااااوودەیە 
باە بوو بی گا بووم بەاڵم لە :  و دەڵێ  تێمدەگەیەنێ

یەێەم دەگبێاااج و   رزگاااار نەباااوومل هەماااوو شاااەو 
یچااااای لێبێاااااجل باااااا دوور نەهێبااااای رزگاااااار ه:  دەڵاااااێ

 .نەكەوێتەوەو لە دەستم نەڕوا
دەزانم لە نێو دێ ەكانی  ەم نامەیەدا یان نیكاكانمدا 
گومانێ  ێایی دەشاار داوەل ویراتێ  ێەریاپە داب 
و نەریتەكانی مبیگ باوونم لێاوەردەگبێتەوەل ونكای 

هەماااوو شاااەرم و   لە هەنااااوم گیاااب كااابدوەو دەیەو 
ەركاااال  ەوەنااادەنا شاااپییەكم بە پانتاااایی ناااامەكەدا و

شااوێنە شاایبینەكەی ناااو دڵااج كە   وایاادەبینی دەمەو 



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

137 
 

نازداری تێدا بوو مێ داگیابی كەمل لە جیااتی وێانەی 
 ەو وێااانەی ێااایم هەڵواسااامل بەاڵم ناااا رزگاااار گیاااان 
هەرگیااز ناااتوانم لەنێااو هااێالنەی ێوشااپم بنااووم نااا 

 اساوودە ناابمل هەماوو نامەكاانی تایم   هەرگیز لەو 
ی نااازدار  نووسااایوەل  ەوەنااادەنا ێوێناادیتەوە كە بااا

نامەكانی  ەویشم دیاونل باییە هەرگیاز نااتوانم بیتای 
ببمە نازدار بەاڵم ێی دەتاوانم لەنزیپاج بام و نەیەڵام 
وەك  ەو  لێبێااااااااج واااااااااوم لەسااااااااەر  بێااااااااج و 

 .ێیشەویرتەكەی ێوشپم بپارێزم
یادگاریەكان كای بنەوە بە    اێب رزگار گیان دەشێ

ەكاااان لەبیاااب بچااانەوە پەرجاااویەك كەساااە هەرە نزیپ
هەروەك كاااایوی باااااب و باااااپیبان و  ەو دایپااااانەی 
  جەرگیان سووتاوەو دواتب  اسایی باوونەتەوەل بەڵاێ

وەك  ەو محەمەدی سابیبی جیبانتان بەیەك   دەشێ
واابكە نیكەساای ێێاازانەكەی بااوونە باایمەل مامیسااتا 

مناداڵی باوونە بایمەل    ەریبی ێزمتان هاوژیێ و سێ
ن مەداوو باوونەوەل كەوای كە دەزانی وەنادیێ ێێازا

 شەڕ نەما ژیان وەك ێیی لێهاتەوەل
 ەتی نازانی وەند بەنووسینی  ەم ناامەیەوە  اازارم 
وەشااااااااتووەل بەاڵم دواجااااااااار ساااااااایمای هەمااااااااوو 
ێێزانەكەمااانم ێوێنااادەوەو هەڵم شااجل  ااااێب دایپااام 

ل باهەر  ەو بینە   ەم كوڕە بینی نازداری لێد :  دەڵێ
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لێباااووەل      ەوەم گااو و نەڕوال وەنااد جارێااا  هەبااێ
لەگەی ناازدار ێاانەوادەیەكی ببنجیشامان :  بابم دەڵێ

لەدەسج ووول بباكەشم هەر  ەو شەوەی لە ماڵماان 
ێایزگە زووتاب  ەوانەم ناسایبال هەماوو : بوون گوتی

 . ەوانەبوو  ەم نامەیەی پێنووسیم
زیر باااااااە دەزاناااااام نااااااامەكەم هەم ببینەكااااااانتی 

دا باااوول زیر دەز كوالنااادەوەو هەم دەوایەكیشااای تێااا
دەكەم بەو دەروونەوە نامەكەمااااج ێوێناااادبێتەوە كە 
پێشااااتب هەتبااااوول دەتااااوانی ێەمەكااااان لە شااااوێنێپی 

  و سەرلەنو  ژوورەكە  دانێی و لە  ایندەیەكی پاكدا
بنووسااایەوەل   لەساااەر زامە تەڕەكە  ریژێپااای ناااو 

لەسااەر كباساااە بەێااوێنەكەی ناااازداری ێوشاااپم كە 
ەبەری دەكەی هەماااان زیر جااااران باااینی دەكەی و ل

باااینی پێااادا كەیەوەل  ەوكاااا  بەتەنیاااا ناااابی كەساااێ  
دەكەوێااااتە نێوانمااااانەوەو پەنااااجە باااای  ایناااادەی تاااای 

گبەج   دڵریزتەو وا  لێدەكا  ژیان بەبێ  رادەكێشێ
 .بەردەوام بێج

لێاااج بشاااارمەوە كاتێااا   ەم   رزگارگیاااانل ناااامەو 
نااااامەیە دەنووساااام كاااااریكەری دایپاااام و ناااااازدارم 

ەناااا هەرگیاااز  ەوە لەبیاااب نااااكەم تااای بە لەساااەرەل د
هەروا بمل  ەتای   ێوش  ناو  دەببدمل بییە دەمەو 

دەزاناااای مااااێ ێیپەرسااااج ناااایم بەاڵم هەسااااتدەكەم 
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ێەریپە لە نێوان ویرتەكاندا دەبامە بورباانیل لێشاج 
ناشاااااارمەوە بەبە  ناااااازدار ێیشااااام دەوێااااای بەاڵم 
هەرگیااااز  وەكااااو  ەو ێیشاااام ناااااوێیل  ەگەر لەنێااااو 

 ەوە ماێ   ەم ناامەیەدا گومانێا  هەباووبێدێ ەكانی  
نەباااااوومل  ەگەرلە نیكااااااو ساااااەرنجەكانم گومانێااااا  

 ەوە ماااااێ نەبااااوومل هەماااااووی   درووسااااج بااااووبێ
پ كاااابدنەوەی بیشااااایی ێیشەویرااااتییە پاراسااااتنی 
دەزی ێوشااااپم و تااااییەل لەبیبیشاااای مەكە مناااایش 

و لەوە زیاااتب ناااتوانم هەڵااوەرم ناااتوانم باابمە  ماابیرم
تاااای پاااااروەیەكم   شااااتوانم بەبااااێدوو پاااااروەل وە نا

ببەێشاامل  ێرااتا دەتااوانی نیااوە مبدووەكااان زیناادوو 
 .  كەیەوە دڵە هەال هەال بووەكان واكەیەوە

 ( ەم نامەیە ەبمێرپەكانی دولبەرن)
 

رزگااار كەنااامەكەی تەواو كاابد ەبمێرااپی سااوێبو 
ل  ەو واایەی بییاان  شیبیێ لە واوی دەهااتە ێاوار 

 اگاااااااداری  هێنااااااابوو سااااااارد بباااااایوە و كەساااااایش
نەكبدبیوەل بییە بەندیل پیاڵەكانی بابدەوەو واایەكی 
گەرماای باای هێناااال رزگاااریش نااامەكەی دایە دەساااج 
بەناادیل و ێەریپاای تێپاادانی وااایەكەی بااوول  ەویااش 
دەسااتی   بەێوێناادنەوەی نااامەكە كاابدو رزگاااریش 
لەگەی واێواردنەوەدال بیابی لە گیڕساتان و اللای و 
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وڕێپی لە زەرەەكەی عااارەپ و دولاابەر دەكاابدەوەل  ااا
تەنیشاااتی دایەوە نامەكاااانی ێااایی كە بااای ناااازداری 
ناااااردبوو كەوتبااااوونل لەنێااااو زەرەێپاااای زەردباااااودا 
نووسااااااتبوونل هێشااااااتا هەناسااااااەیان دەداو لەنێااااااو 
ێەونێپی درێژێایەندا بوونل ێەونێ  ێەری  بوون 
دەهاااااتنە دی و ژیااااان بەویرااااتی ێاااایی گەمەی بە 
واااااااااااااااارەنوو  دەكااااااااااااااابدل  ەو یاساااااااااااااااایانەی 

ڵدەوەشاندنەوە كە لە كتێبە  اسمانیەكانەوە بیمان هە
هاتبوونل نامەكان  ەوانەی لە ریژە هەرە ێیشەكان 
جوانتبیێ ساتی داباووە هەردووكیاان كەوتباووە بەر 
دیدەی سەرێیشاێپو ویبیكای شاەە مانار پاێپەوە 
بوونی دەگێ ایەوەل كیتاییەكی هێندە تبساناكی لەێای 

ێرا  پبوشاپی لولادا باوو زیر جااران لە جیااتی ەبم
ل نامەكان كەوتبوونە   اگب لە واوانیدا دەهاتنە ێوار 

بەر دیاادەی كەسااێپی ببیناادار كە لەنێویاادا وەبیبااوول 
نەیاااادەزانی دەرووناااای هەر لە ببواناااادا بێااااج یااااان 

 ااااێب عاااارەپ و   گیڕانپاریەكاااانی  ەمااا ی  وەرگاااب 
  نامە كینەكانی ێایی و پەیاامەكەی دولابەر  ەو ساێ

كیااان ێرااتبووە نێااو بیاابیەوەل گیڕانپااارییە بااوون ون
بااااییە بەر لەوەی بەناااادیل لە ێوێناااادنەوەی نااااامەكە 
ببێااااتەوە دەسااااتی باااای زەرەەكە باااابد و  نااااامەیەكی  
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ل كە سااەرنجی دایە یەكەم نااامە بااوو  راكێشااایە دەر 
 :كە بی نازداری نوسیبوو نووسبابوو

 ......لە دڵەوە بی گوی)
 ریژی بەەااب بااارینەكە زیر سااارد بااوول بااییە تەنیااا
بیبم لەوە دەكبدەوە بچامەوە مااڵێپی گەرم و گاوڕو 
دەسج بەێوێندن بپەمل  ەو ریژە سەرنجم ووباووە 
ساااەر ویلەكەكاااانل  ەوان لەتبسااای ساااەرما ێییاااان 
هاویشااااتبووە ژێااااب سااااوێبانەكانەوەل بەزەیاااام پێاااادا 

 ەوان   دەهاااتنەوە وااونپە هەمیشااە كە بەەااب دەكەو 
ویاانە شااوێنێ  نااامێنێتەوە باای   ێواردنیااان لێاادەب  

لەوەرزی بەەاب بارینادا   كبدنیانل باییە هەماوو سااڵێ
دایپااام پاشاااماوەی نانخواردنەكەماااان بە ێاااوانەكەوە 
لەسااەر بەەاابەكە دادەنێااج و جیرەهااا باڵناادە دەكەونە 
سااەریل  ەوریژە تەنیااا بیاابم الی ویلەكەكااان بااوو 
ێەریاا  بااوو لەسااەرمان رەپ باابمەوەل بەاڵم كەتاایم 

رمال بەناوااااری دیاااج نەویلەكەكاااانم بیبمااااو نەساااە
ێااوانی دڵاام باای واایلەكەیەكی دی راێرااجل  ەویااش 

لە ساااەری نیشاااتەوەل دەناااوكێپی لە   هاااا  و بەتەناااێ
دڵمداو دڵیە دڵیە ێوێنی لێا ژال دڵێا  لە تبساان و 
لە ساااەرمان ێەریپااای وەساااتان باااوول بەاڵم وەاڵمااای 
ساااا وەكەم كە لەتاااایوەو لەگەی كولااااووە بەەبەكااااان 

وێنەكەشااای بەساااەردا بااااری گەرمااای كااابدمەوەو ێ
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وەسااتاندل دەموواااوم سااوور سااوور داگەڕا دەتكااو  
لەبەر سااااایبەی دارانااااامل یاااااان لە دەماااااامێپی گەرم 
هااااتوومە دەرل لەرزیااانم هەر ماااابوو بەاڵم ساااەرمام 
نەباااوول ناااازانم جیرێااا  لە  اااارامی داگیااابی كااابدمل 
ێاااایە بەێتاااای كاااابدم واااااوی روناااااك كاااابدمەوەو 

وول جوانێپی پێناساندم كە ێەونی هەموو شەوانەم ب
لێاابەوە  وێااژ لە ژیااان بااپەم  ایناادەی   بااییە دەمەو 

  ێیم بدیزمەوەو راستكییانە ێیشام باوێیل دەمەو 
بباێم دوای یەكەم بینایێ هەر بای سابەی    ەوەشج پێ

 ێاااااااوارە پەیپەرێپااااااای بەەااااااابینم لەشاااااااێوەی تااااااای 
درووسااااااااتپبدل هێشااااااااتا  ەو پەیااااااااپەرە ماااااااااوە و 
پاراسااااتوومەل راسااااتە  ەو ساااااردە بەاڵم نیكاكااااانی 

  رمم دەكەنەوەل دەبێج بشم بووری هەماوو ریژ گە
پەیااپەرە بەەاابینەكە مااات دەكەم لە مێزێاای دەگاابم و 
هەسااج بە گەرماای تاای دەكەمل دەزاناام  ەو پەیااپەرە 
تەمەناای كااورتە و هەر  ەم بەهااارە دەتااوێتەوە بەاڵم 
 ومێد دەكەم جاێكەی  ەو تای بیكابیەوەل بای هەمیشاە 

ێرااااتا لەگەڵمباااای و جااااێم نەهێباااایل هەروەك وااااین  
لەێوێنمااادای و تاااواویەوەل  ااااوا هەر لەنێاااو ساااوڕی 
ژیانمدابیل تەمەنج درێژ بێج و كاتێا  دەم و وااو  
وااابت دەبێاااج بە دەساااتە وبوەكاااانی ێااایم  جاااوانی 

 (كەمەوە 
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تەنیا  ەو نامەیەی پێخوێنادرایەوەو  یادی ناامەكەی 
ێرااااتەوە جێاااای ێااااییل تێنەگەشااااج بەدەر باااایوی 

دەوەل  اااێب  ەو پەیااپەرە بەەاابینەكەو نااازداری  تواناا
بەرنااامەی ێاایی هەبااوو دەیتااوانی بەەااب بە مبیكااال 

 :بەندی یش نامەكەی تەواو كبدوو پێی گو 
رزگار گیان لەنێو نامەكەی دولبەردا گومانم دیاجل  

 ەو لەنێااااوان ێواسااااتی كەسااااەكانی و دڵاااای ێییاااادا 
ێەریاااپە پااااروە پااااروە دەبێاااجل لێاااج ناشاااارمەوە 

ەوەل بەاڵم وێنەیەكااای ێیشااام لە نێاااو ناااامەكەدا دیااات
هەرگیز پێموانەبوو دولابەر هێنادە نهێنای پاارێز بێاجل 

ماێ  ەو ناامەیە دەبیانم باییە    اێب دڵنیام  ەو دەزانێ
نووسااایویەتیل تااایە دوودی مەبەل دەزانااام نااااتوانی 

  باازانیێ بەدەر باای كااو    یرااتا ب یااار باادەی لااێكەڕ 
 .دەوێج  ەوكا  بیب لە زیر شج دەكەینەوە

 ەو نامااااانەی ێاااای  و   ێرااااتا بەباشاااای دەزاناااام 
نامەكاااااانی ناااااازداریش كە لەمااااااڵەوە هەڵتكبتاااااوون 
بیاناادەیە مااێ و دەیااان پااارێزمل تەنیااا  ەگەر دەرەە  

تاااا هااااوینێپی دی بەردێپااای   هەباااوو بە دولااابەر بباااێ
بەدەر   دواتااب دەرگاای  اینادەیەكی نااو   لەساەر داناێ
 .دەیپاتەوە

هاااااوڕێم دەمااااێپە تاااای دەزاناااای : رزگاااااریش گااااوتی
م بی دولبەر وەك ێوش  بووە گیڕینی ێیشەویرتی
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ێیشەویرتی لە ێوشپەوە بی عیش  بەهەماووكە  
ل  ێرااتاە دولااابەرم هەروەك جاااران ێااایە  ناااكب 
ێی باینی   ل  ەگەر نامەی نازداریشم بی نەهێنێ دەو 

ل نامەكااااانی دایە بەناااادیل و بالیاێاااا  لە   ەوی لێااااد 
 .تەنیشتی بوو سەری پێپبدوو نووسج

 
**************** 
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 ەگەر سااااااەر لە بەیااااااانیەكەی بەناااااادیل رزگاااااااری 
هەڵنەسااتاندبا  ەوریژە تااا  ێااوارە دەنووسااجل وااین 
پاڵیاااادابیوە هەروا بااااوول هەسااااتان و دەموواویااااان 
شوشاج و نااانی بەیانیااان ێااواردل  ەوجااار وااوونەوە 
دووكااااانل  یاااادی هەەتەكااااان ریژەكااااانی بوتاااادەداو 

بەناادیل  ەم هاااوینە مانكەكااانیش هەەتەكااانل رزگااارو 
هەر ێەریپااااااای كاااااااار كااااااابدن باااااااوونل دەرگاااااااای 
بوتابخانەكاااااان كباباااااوونەوەو بەاڵم لەبەر وەنااااادیێ 
هیكار دەرووونی ناوی دەرووانی شەشی  امادەیی 
لە كیلیژەكاااان دەرنەووباااوول لەم یەك دوو ماااانكەدا 
وەندیێ جار ووونەوە گیڕستان و دولبەریان دی و 

 یان كابدل تاا كایوی  ەو نهێنیەی لە نێوانیان بوو سا
نازداری جوانە مەرگ كین دەبێج و دواتب برەیەكی 
لەبارەوە بپەنل  ەوە رێپەوتنی یەكجاارەكی رزگاارو 
بەندیل و دولبەر باوول هەروا هەردووكیشایان لەگەی 
اللااااااای وەنااااااادیێ جاریااااااادی دانیشاااااااتێ و بەدیاااااااار 
تەسااااااااااااجی ەكەی و دەنكاااااااااااای مااااااااااااحەمەدجەزاوە 
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اریش و هەنااااااااادێج دەیاااااااااانخواردەوەو پێااااااااادەكەنیێ
هەرساااااێپیان بااااای ویااااابیكە تباژیااااادیەكەی رزگاااااار 
دەگبیااااااانل وەك هەمااااااوو ریژێپاااااایش بەیااااااانییەك 
وااااااااوونەوە دوكااااااااانل هێشااااااااتا دوو مشااااااااتەریان 

كە نااااوی   بەڕێنەكبدباااوو هاوڕێیەكیاااان هەواڵیااادانێ
بوتابیااااااان لە زانپیكااااااان دەروااااااوەو بە دیااااااواری 
دوواناوەنااااادیەوە هەڵواساااااباوەل ێاااااورپەیەك دڵااااای 

ناادەوەل بەناادیل هەر بە بەرگاای هەردوو هاااوڕێی لەرا
كارەوە لەگەی هاوڕێپەی بەرەو بوتابخانە ریشتێ و 
رزگااااریش لە واوەڕوانیااادا ماااایەوەل بااااوكی هاااا  و 
دوووااای وەسااتا بادریااان باناار كاابدوو هەواڵاای ناااو 
دەروااوونی بوتابیااانی بەبااابی راگەیاناادل پێشاای گااو  
دوور نییە و هەر واە دەبێاج ناوماان لە كایلیژ یاان 

دەمێنااایەوەو ویااادی  ەو   كاااا دەروێاااج بەتەناااێپەیمان
 : ل بابیشی گوتی پیشتەییە  نامێنێ

كااوڕم دەزاناای ێەوناای مااێ  ەوەیە باابادەرێپم بێااج 
 ەوە كوا رزگار و بەندیل ببێم وەاڵ لە ە ن شار   ببێ

لە ە ن كایلیژ دەێاوێنێل ێوادەكاا ناوتاان هااتبێتەوە 
 . ەمێ ێێبێ  دەكەم

هااااتەوەل دوای  زیری نەبااابد بەنااادیل بەدڵخیشااای
ساا وكبدن بە رزگاااری گااو  هەتااا واااو  اااوێپم باای 
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بانااار نەكەی هیچاااج پێنااااڵێمل  ەویاااش بااایی بانااار 
 : كبدوو بەر لەوەی بیی بێج گوتی

ەیڕمەكەمااان وااین پ كبدباایوە هەروا گەڕاوەتەوە 
ناوی هەردووكمان لە زانرتە جییلیجیەكانی هەولێب 
دەرواااااووەل  یااااادی لە سااااابەیەوە دەبێاااااج ماااااامەڵەو 

و بچیاااانە هەولێااااب و  داویرااااتییەكانی  ێاااابە بپەیااااێپێ
 .لەوێش كاروبارەكان تەواو كەیێ

 
**************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ێاااای لە بەاڵدزێااااش بەاڵ هەیە  ەوێااااش هەر بەاڵی 
جەنكەو لە سەردەمە زیر كینەكانەوە دروساتپباوەل 
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بەاڵم نەهێندەی بەاڵی هەولێب بەرزەو نە ژیاانی تێادا 
گەورەیەل بەاڵیەكەی  مااااااااااااوەو نە بەبەد  ەویاااااااااااش

لە ناوەناااادی شااااار نیاااایە رێاااا  بەریێاااای   بەاڵدز 
شارەوەل كە دەوییە سەر بەاڵ   تەێتاییەك دەبینای 
بە بە  گیڕەپااااانێپی تیپتاااایپێێ دەبێااااجل ویبیكاااای 
دەماااااااااااااااااااااامودەم گەڕاوەی  ەو بەاڵتە زیر زیرنل 

هەتا  ێرتاە كەڵەباابێپی زێبڕینای گەورە    دەگوتب 
وەتەوەل هەروا كاااااارێزی لەنێاااااو  ەم بەاڵتە شااااااردرا

كااانیە پیاااوانی شااار بە ژێااب  ەم بەاڵیەدا رە  بااوەو 
جەنكاوەرەكاااااان لەوێاااااوە  اویاااااان هەڵێنجااااااوەل هەر 
لەوێشااەوە توانیویااان ێییااان بكەیەناانە روبااارل یااان 
لەكااااتی شپراااتدا بەوێااادا پاشاااایەكەیان و ێیشااایان 
بوتااااااركەنل بەاڵم ریێەكاااااانی ساااااەرێی بەاڵ  هەر 

ااڵنە سەنكەری دووژمنێ و بای هەمووی واڵەل  ەم و
واودێبی ناو شار و وواردەوری درووستپباونل لە 
دیاااوی ریژهەاڵتااای بەاڵ  هەماااوو شاااار  لێااادیارەل 
بەشاااێ  لە ێانووەكاااان هەر بەبەاڵتەوە نووسااااونل 

رێ  دەكەوێاتە دەوشاەی  ەو    ەگەر بەردێ  بخز 
ماااااااڵنەوەل باااااییە هەمیشاااااە ێااااااوەن ێانووەكاااااان 

بە وشاااااااااااپە كەڵەك  بەربەساااااااااااتیان بەدار یاااااااااااان
درووسدەكبد تا ێازیێ و لەبینای بەردەكاان زیانیاان 

ل ێاااای كە لەسااااەر بەاڵتەوە سااااەرنجیش  پێنەگەیەنااااێ
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لەناو شارو ویاكانی  اسای  و مامەنادەو واوا  و 
بەناااااادیل و  ەواناااااای دی دەدەی دەوزێپاااااای گەورە 
دەبیناای كە شااارێ  لە ناوەندەكەیاادا بااو  باایتەوەو 

تب سااەرنج باادەی جموجاایڵی تێاادایەل ێاای  ەگەر زیااا
هەساااتدەكەی ویاكاااان بەاڵدزێیاااان لەبااااوەە نااااوەو 

ویااای   دەربەناادێپی تەساا  كە زێاای بچااوكی پێاادا د 
كێااوە رەە و  اسیساای لە  كاابدوەل بەناادی ی سااپی 
پیشیش لە بەرامابەر هەماوو ویاكاان بەرز بایتەوەو 

 .جیهانێ  نهێنی لە نێو ێییدا دەشار داوە
دیوەكەی دی  ێوارەوەی بەاڵ دیوێپی  اوەدانی و  

ل جااااكە  دوو روباااااری سەرشااااێج بەیەك دەگەیەنااااێ
لەگیڕساااااتانی ساااااەرەكی كە دەكەوێاااااتە  ەودیاااااوی 
هەردوو روبارەوەل گیرساتانی جولەكەكانیشای لێایەل 
 ەو گیڕساااتانە لەساااەر تەپااایلپەیەكە و گیڕەكاااانیش 
وەك تەپاایلپەی بچااوك بچااوك هەڵچناادراون و تەنیااا 

وەكااان یەك بەردیااش كێ ەكانیااان بااوول دەیااانكو  ج
مبدووەكانیان بە دانیشتنەوە دەنێژن و لەناو گیزەی 
گەورەی داوێاااێ و زێااا و زیویشااای لەگەی دادەناااێێل 
هەروابێتەوە بەهیی  ەم دوو روبارەوە كە یەكێپیان 
و  لە ویمخ كەوە دێج و ێی بەگبدی دوسانی دادەدا

پێچێااا  دەكااااتەوە و ێااایی دەگەیەنێاااتە ریێااای بەاڵ 
ەوەل  ەوی دیپەیااان دەڕژێااتە ناااو روبااارە سااەرەكیەك
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لە هەڵشیو گونادەكانی كوێراتانەوە شایڕ دەبێاتەوەل 
رێ  شار دەكاتە دوو لەتەوەو دیڵێپی باوی تاا ببێای 
بااااوڵی دروسااااتپبدوەول ێانوەكااااان بە بەدپاااااڵی  ەو 
دیاڵنەوە دیمەنێپااااای جاااااوانی بە شاااااار بەێشااااایوەل 
ساااەوزاییەكی بەرەباوانیشااای  لە دەوروبەری ێااایی 

رەكە دەگااتە ناوەنادی دروستپبدووەو هاشاەی روباا
شارو سەیبانكایەكی ەێنپی بنیاتناوەل هەردوو روبار 
هەر رێااااا  لە پشاااااتی بەاڵ  بەیەك دەگەن و بەرەو 

و دەبناوە دەڕواو   گوندەكانی سەرتەپپان و گوێزی ێ
 .ێی بەزێیەدا دەكا

لەنێااااااوان زێاااااای بچااااااوك و بەریەكپەوتناااااای دوو 
دی روبارەكە دەیان كانی لێیەو هەر هەموویان بەبەر

رەنكاااو رەناار هەڵچنااباوەو  اوێپیااان تێاادا كیباایتەوە 
هەر لە وااااوی بااا ژای دەواااێل دارو دەوەنێپااای وااا  
دایپیشاایوەل سااپیدارو شاایڕەبی زیریاانەی دارەكااانی 
دەم  ەم وەمە پێپااادەهێنێل الساااپولەی شااایڕەبیەكان 
شیڕبونەتەوە سەر شاەپیلی  ااوەكەو هەمیشاە لەرە 

دارانە  لەریااااانەل هەرگیااااز تاااااو بەر ماااابیی نێااااو  ەم
ل لەنێااو  ەو سااەوزاییە بەرەااباوانەدا پاا ە لە  ناااكەو 

ساەیبانكاو ماااڵی هەمیشااەیی مەستەكانیشااەل  ێااواران 
یااانەیەكە باای ێااییل هەر گەنجێپاای شااار باازر    ەو 

دەیبینییەوەل  ەوە جكە لەوەی بی ماسی   دەبێج لەو 
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دەكەنل بەتاااااایبەتی   گااااابتێ راووییەكاااااان روو لەو 
ولە و گەورە بای گەراداناان بەهارانل وونپە ماسی ها

لە زێاااااااایەوە روو لەو ویمااااااااانە دەكەن و دەباااااااانە 
نێچیبێپی  اسان بی راوویاانل زیر جااران بوتابیاان 

نیوەرییااان ناااگەڕێنەوە   كە بای ێوێناادن دەوانە  ەو 
مااایل بااایی ژەمێاا  هەر بەبااوالب ماساای دەگاابن و 

جاار  ەگەر لە زێایەوە   دەیببژێنێ و دەیخینل هەند 
بیماڵێشاااای   روبااااارەكە هەڵپشااااابێماساااای زیر باااای 

دێناااااانەوەل لەهەمااااااوو  ەوانە گبنكتااااااب سااااااەرەڕێی 
و   پێشااااامەرگانە  ەوانااااایش عەسااااابان دەگەنە  ەو 

و دەێاااینەوە زیر  لەگەی گەنجاااانی شاااار دادەنیشاااێ
و  دەكەن  جااااااااران كیبوونەوەكانیشااااااایان هەر لەو 

 ەگەر پێویرااج بپااا  دەواانە ناوشااار دەنااا بەڕێاای 
ەكەڵەك لە زێایە دەپەڕنەوەو ێییاندا دەگەڕێنەوە و ب

دواتااب بە هەگاابەیەك ێااواردن و ێااواردنەوە بەسااەر 
 .ویای  اسیسیدا دەونە دیوی مەرگەی

ببێاااایێ   پشااااتی بەاڵتاااای بەاڵدزێاااایەل دەكااااب    ەو 
 ەمااازینێپی بچاااوكباوەیەو بەم شااارەوە نووسااااوەل 

و بەەااااب لە  بەهاااارانیش كە بااااارانی بەێااااوڕ دەبااااار 
ئاماااان دێاااجل دەڵاااێێ ویاكاااان دەتاااوێنەوە الەااااوی بێ

ساااای گونااادێپی لەگەی ێااایی هێنااااوە داری   هەناااد 
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گەورەی لە رەگەوە هەڵەەنااااااادوەو هەر بەباااااااایەكەی 
 .وەندیێ باێچە لەگەی زەوی تەێج بووە

بەاڵم بەاڵی هەولێب لە ناوەندی شارەل جاكە لەوەی 
نااااااو بەاڵ  هەرێااااایی شاااااارێپە و هەر شاااااتێ  لە 

ە باااازاڕو گچپەتااابەل واااواردەوری  ەو بەاڵت  بەاڵدز 
گەڕەكااای هێنااادە كاااینی لێااایە نەك هەر  اااێمە تەواوی 
بوتابیاااانی تاااازە وەرگیاااباو  و میاااوان و گەشاااتیاران 
تووشااای سەرساااامی دەكاااا ل دەماااام و مزگەوتااای 
ل  تێاااادایەل پاااا  لە دووكااااانەو  یتیمبێ یشاااای دەگاااااتێ
ێانوەكااااان هەمااااووی لە كەرپااااوت دروسااااتپباون و 

ناادا سەریشاایان دارەڕێاایەل لەنێااو دەوشااەی ێانوەكا
ێیڵەمێشااای   هێشاااتا  ااااگبدان هەنل  ەگەر باااای باااێ

و گوێج لەو ەاوانە دەبێاج   هەزاران ساڵج وێدەكەو 
كە ژنانی بەاڵ لە ژیا ەی پاوە و پەاڵشایان كابدووەل 
دیمەنااای مەناااجەڵە مرااااەكانج دێنااانەوە بەرواااااو كە 
شااااااایویان بااااااای جەنكاوەرەكاااااااان لێنااااااااوەل لەدرزی 

ەیل كەرپووەكااانەوە بااینی سااەدەكانی راباابدوو دەك
بینێاااااااا  راتدەكێشااااااااێتە نێااااااااو  ەو ژوورانەی دوو 
جەسااتەی رو  رو  تێیاادا  اااوێزان بااوون و هێشااتا 
دەنكاای هەناسااەیان هااانپە هاناا  و ساابتەی  اااوێزان 

مااونل  اارەبەی جوتبوونیاان لە ساەر   بوونیان لەو 
زەویەكە باایرتێپی بچااوكی درووسااتپبدوەو مبااچەی 
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تبیااان یەك  ل هێناادە بەسااو  دووا ماویااان زایەڵەی د 
 .راموسیوە  یێژن دەداتە گەشتیاران

هەندێ  بەسبی لێێ دوو نهیمێ و كاریتەی گەورە 
گەورە رایكبتااااوون و نەێااااش ونیكاااااری جوانیااااان 
لەسەر هەڵپەنباوەل شایپانی  ەساتوور بەكایتبەیەكی 
پاا  لە نەێاااش شاااانی داوەتە بەر بێالییەكاااو جیااا ەی 

م ل پێدەوێج  تەمەنی لە بەاڵ  زیاتب بێل لە شاەبا د 
و دەوشااەی ێانووەكااان داری بەرزو سااەوزی لااێێ 
ویبیكااای هەزاران سااااڵی بەاڵتماااان بااای دەگێااا نەوەل 
لەنێااو كاااووەو كااایاڵنە تەسااا  و باریپەكانااادا وااابپە 
وبپای كیااژە ناساپەكان دەبیرااتی كە لەنێاو پەنااجەرە 

تااااا كااااوڕیژگە   دارینەكااااانەوە هەڵیااااان داوەتە دەر 
ی و عاشااەەكەی هەڵیكاابێتەوەل دیااواری روێاااو دەبیناا

كەرپووەكاااااااااان بەتەنیشاااااااااج یەكەوە رژاونەتە بەر 
ساااااااێبەری ساااااااوێبانەكان و هێشاااااااتا جێاااااااپەنجەی 
وەساااااااااتایەكی كاااااااااارامە بەوێاااااااااوەنل  اااااااااارەبەی 
كبێپارەكااااانیش سااااپی سااااپی وەك ێااااوێیەكی زبااااب 

 .بونەتە پەڵەو نەێشی كەرپووەكان
كە لە دەمااامەكەە نزیاا  دەباایەوە بااینێپی ێاایە 

نی  ەوكاااتە كە تااێپەڵە بە هەڵاام و سااابوونە لینجەكااا
بەری لوتااج دەگاابنل هەرلە دەرێااوە گوێااج لە تەبەی 
بااااە و شااایڕە شااایڕی  ااااو دەبێاااجل نااااوەوەی  ەو 
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دەمامە جاكە لە گاومبەزی گچاپە گچاپە گاومبەزێپی 
جاااااااێكەی بەكااااااایمەی   گەورەشااااااای تێااااااادایەو  ەو 

ێیششااتنی ێەڵااپەل  ەگەر دەنكیشااج ناااێیە بێاااج 
 وونپە دەنكدانەوەی هەیە بییە دەز  دەوێاتە  لەو 

دەنكااااای ێااااای  و گااااایرانی دەڵێااااایل  ەو گاااااومبەزە 
بەجیرێاااا  درووسااااتپباوە هەرگیااااز دڵاااایپە  اااااو  

و ساردیشای لێاوە  ااودیو نابێاجل  و گەرمی  وێناكەو 
هەرواااااوار دەوری سەرشااااایرە كەجاااااوان ساااااەرنج 
دەدەی و بیبی لێدەكەیەوە دەبێج وەند كچای جاوان 
لەم دەمامەدا دەستنیشان كبابێ بی كوڕەكاانل داێای 

زی تەڕ بەساااەر مەمپێپااای تاااور  و ێااا دا وەناااد كە
شیڕ باووبنەوەل یاان وەناد ژنای جاوان ێ یراپابێ و 

ل كەباشاتب زەینای ێایی  رینكەیان لە سەریەوە هاتبێ
دەدەیەی  ەو مناداڵە گچپااانە  دێانەوە یاااد كە لەژێااب 
دەستی دایپیاندا بە واوێپی پ  لە كەەەوە كە هێشاتا 

ێتە دەنكااای گبیانەكانیاااان جێمااااونل ساااەرنجیان واااوب
سااااەر  ەو  ەناااادامە سااااەیبانەی ماااابی كە هەرگیااااز 
نەیانااادیوەل لەناوەراساااتی  ەو دەماااامەدا دەوزێپااای 
لەبزینەیاای هەیەل  اااوی سااارد بە بەلوعەیەكاادا دێااج 
پێااادەوێج بااای ێاااواردنەوە بێاااج و هەروا ێیشااایان 
پێرارد كبدیتەوەل لەوێدا دەگەیەوە راببدوێپای زیر 

  .كین كینتب لەوەی لە كتێباندا نووسباون
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بەدیواری پاان و پاتەو و بەرزل زیر  ببەاڵی هەولێ 
بەرز هەڵچناااباوەل هەنااادێ  لە ماڵەكاااان بەلەكینەیاااان 
هەر لەنێاااو  ەو دیااااوارە بەرزوو سەرسااااوڕهێنەرەدا 
دەرهێناونل كە لەێوارەوە تەماشاایان دەكەی دەڵێای 
باڵناادەن و لەبناااری ویااایەك هێالنەیااان وێپاابدووەل 

یر لە تاااااااااب ی و ز پەنجەرەكااااااااانیش رەنكاااااااااورەنكێ
  نمایشااااااپباوەكانی گەلەریەكااااااان دەوااااااێل هەنااااااد 
دوكااانیش ێییااان هاویشااتیتە باوەشاای بەاڵوە وەك 
   ەشااااااپەو  دێاااااانە بەرواااااااول كە دەواااااایە ژوور 
هەساااااتدەكەی بەاڵ لەساااااەر پشاااااتی دووكانەكاااااانەو 
دیاااااوارو ودارەڕێیەكاااااان لەژێاااااب  ەم بارساااااتاییەدا 
ە نبكەیان دێجل هەندێ  لە دیوارەكان باران و شەێت

داروێاناادوونل بەاڵم دیوارەكااان هێناادە   وینێپاای لااێ
 ەساااتوورنل نااااوەوەی بەاڵ دیاااار نەكەوتاااووەل ێااای 
جەنكاایش كەماای بەو دیااوارانە نەكاابدووەل هێشااتا لە 
ێاوارەوەڕا جێكاول ەو تیپەكاانی دووژماێ بەشاێ  لە 
كەرپووەكااانی ورد وێاااە كاابدووەل بەاڵم هەرگیااز  

 .گول ەكان  اودیو نەبوون
اری بەاڵ  و شااەبامەكانی ریێ بەاڵ  لەنێااوان دیااو

كەناااااادەاڵنێپی سااااااەێتەل بەهاااااااران  ەو كەناااااادەاڵنە 
یەكپاروە دەبێتە سەوزاییل وی جیرە گیاای بەهاارە 

ل ژن وژای بەێاایو واااریگە رەە  دەڕو   هەیە لەو 
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و بەرگە رەگاورەنكەكانیانەوە بەناو  ەو سەوزاییەی 
وەردەبااێ و تاایركەو گیااا جاایراو جیرەكااان دەكەنل 

ەە جاااااااوانتبیێ دیااااااامەنەو بەاڵ  رەگینتااااااااب و  ەو
 .دەوڵەمەندتب دەكا 

ساینەماو   ووار دەوری بەاڵتیش بە  یرزدی و سێ
بەیراااەری و دەاڵڵخاااانە گەمااااری دراوەل ساااینەماكان 
بەیانیان و دوای نیوەڕییاان و شاەوانەە هەنل واتە 
شار زیرینەی كاا  جموجایڵێپی بەردەوامای تێادایەل 

ولێبیەكاااانیش توشااای هێنااادە بەڕەبااااڵغیش باااووە هە
شاایك بااوونل وااونپە سااەردەم سااەردەمی جەنااكەو 
بەزیر ێەڵپااااای  كوێراااااتانەكانیان  رژانااااادیتە نێاااااو 

 .شارەوە
بەناااادیل و رزگاااااریش كەوتااااوونە نێااااو  ەم شااااارە 
جەنجااااڵەوەو هەر هەماااوو شاااتەكان بەالی  ەوانەوە 
نامییەل وەند ریژێپە هااتوون بەاڵم ناامییی ب ساتی 

گیااااااااز ماڵەوەیااااااااان لێب یااااااااونل  اااااااااێب  ەوان هەر
جێنەهێشاااااتووەل بە  ج ااااای ێییاااااان نەشوشاااااتوەو 
ێواردنیااااان دااااازر نەكاااابدووەل لەنێااااو ێێزانەكااااانی 
ێییانااادا هەر بەتەنیشاااج ێوشااا  و باااباو دایااا  و 
بابیانەوە بوونل عەسبان جكە لەسەردانی  اارامكە و 
دواتاااب لەگەی اللااای تاااازە هاوڕێیاااان ەێااابە مەساااتی 

پێپێپاااادا ببااااوونل  ەوان ێەمەكااااانی ێییااااان لەنێااااو 
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بەتاڵدەكبدەوەو شەویش  اارامتبیێ ێەویاان دەباوول 
 ێرتا لە شارێپی گەورەدا لەنێو بازاڕێپی جەنجای و 
 ااااڵیزدا لەتبسااای بااازر باااوون بیڵیاااان لە بااایڵی یەك 
ناااااااوەو هەردووكیااااااان لەبەرزی و گەورەیاااااای بەاڵ 
دەڕواناااێل زیر نیااایە دەساااتیان بە ێوێنااادن كااابدوەو 

ی دابایێ كابدوون شوێنی دەوانەوەیان كە كایلیژ بای
دەكەوێااتە تەنیشااج شااوبەكانی  یرااپان و  ەواناایش 

های    جكە لەم راستە هاێبەی باازاڕ و  یراپان جاار 
شوێنێپی دی شارەزا نیێل بییە بەنامیییەوە ساەرنج 
لە هەموو شتەكان دەدەنل دەڵاێێ نااو بەیراەریەكەی 
هێندە  اڵیزە هەولێبیەكان لێای بازر دەباێل باییە  ەو 

بەناویدا دەكەن هێندەی لە رونااكی دوو بازە كە ێی 
دەرەوە دەڕوانێ تا لێی دەروێل هێندە وێژ لە بینینی 
بەیرااەری ناااكەنل ێاای كە دەواانە ناااو دەاڵڵخااانەە 
توند بیی لەبایڵی یەكتابی دەكەن و ساەیبتبیێ شاج 
بەالیانەوە كێشپەی كاورایە كە لەساەر عارەباانەیەك 
دانااباوەو ێەڵپاای ێەریپاای ە كبدناای وەالوەكەیەتاای 

ێرااپەكانی  ەو كێشااپە داماااوەە وەك گیشااتەكەی  
دەێینل لەوالتب شێ می كوڵیاو و پااب ەو كاینەی ماای 
و دەساابیو و سااەعا  ەاابیە و رادیاایو تەسااجیل و 

ل  دەساااااااااااتج دەكەو   لەو   هەروااااااااااای باااااااااااتەو 
هەراهەرایەكە  ەوسااااەری دیااااار نەبێااااجل  ەوە جااااكە 
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لەوەی دوكەڵی سیوجكەر لە ریێی با ی شار ویتە 
ر بابااااایەو بااااابیڵەیەكی بەدەسااااتەوەو  اساااامان و هە

 . شیشێپی بەناودا رادەكێشێ
دیمەناااای دەاڵڵخااااانە بەو هەمااااوو ژاوە ژاوەوە باااای 
  رزگارو بەندیل زیر  ارام بەێش بوول واونپە لەو 

بەنبێێپاااای هەرزان   جااااكە لەوەی هەرواااای بااااتەو 
ل دەتاااوانی بە بیراااج و پێااانج ە اااا  دەساااتج دەكەو 

یەوەل باییە زیر واتە روبعێ  ێای  تێاب باپەی و بچا
 . تبیێ كاتی ێییان لەو بازاڕە بەسەر دەببد

بەاڵم  ەوەی جااااااێكەی نیكەرانیااااااان بااااااوو ەێاااااابە 
ێااااواردنەوە ببااااوون و نەیاناااادەزانی عەساااابان روو 

كەنل هەروا دەبااوو پااانتیڵی  ەەەناادیانە لەبەر   لەكااو 
واتە بای   بپەن و ج ەكانیش هەموویان وەكو یەك بێ

ی و ێیڵەمێشایان بای كیلیژ یەك پیشی یاساایەو نی ا
دانااااونل باااییە ێەمااای گەورەی  ەوان ێاااواردنەوەی 
عەساابان و یەك پیشاای بااوول بەاڵم دیتناای شااارێپی 
گەورەو بوتابیاااااااااااانی زیر و كچااااااااااای جاااااااااااوان و 
سااەربەێییی تەواو كە لەماااڵێی دوور ێرااتبوونەوە 
بەێاااااااااااتەوەری پێدەبەێشااااااااااایێل دەمەو  ێاااااااااااوارە 
 هەردووكیااان بە نیااازی گەڕانەوە باای بەشاای ناااوێی
بەكاایاڵنی تااوتێ ەبیشااەكانی ناااو دەاڵلخااانەدا هاااتنە 

و لە بەردەم كەباااااااااااااااااااب كییراااااااااااااااااانجاپ   دەر 
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هەڵوێراااتەیەكیان كااابدل دواتاااب بەعابااااری گەراجااای 
 امانەكاناااااادا روەو شاااااایباتین ریشااااااتێل هەر كە لە 
شااەبامی سااەرەكی پەڕیاانەوە لوتیااان بە لااوتی وەلاای 

 .كەو 
وەلااای هااااوڕێیەكی نوێیاااان باااوو لە كااایلیژ تاااازە  
سیبوویان و ێەڵپی هەولێب بوول  ەو وەند ریژەی نا

پااااێپەوە بااااوون زیر رێاااازی گبتبااااوون و یەك دوو 
جارانیش ێواردنی بی هێنا باوونل دوای وااكووینی 

 :وەلی گوتی
    ەوە لی كێ

بەندی یش گوتیل دەگەڕێیانەوە بەشای نااوێیل بەاڵم 
شااوێنێ  لەم نزیپااانە نیاایە سااەری ێیمااانی   پااێم ببااێ

 لێكەرم كەیێ 
 لی هەتیم  ەنكیە دەێینەوە : لیش گوتیوە

 :رزگاریش گوتی
هەر یەك دوو مااااانكە ەێااااب بااااوویێ بەاڵم هەمااااوو 

 .جەستەمان داوای دەكا
عەماابێمێ هەوكە ێەنیتااان دەكەم لیێیشاام : وەلاای

 هەر دەووومە نادی دەوەرن با ب ییێل
   تەبەو مەبە ناااااكب   باشااااە لەو : بەناااادیل گااااوتی

  ەمێ ومەمێ نایەن 
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 ەو بەدااپە گەوادانەی ناااو  هێنااان : یوەلاایش گااوت
شااوێنی ێییااان هەیەل  ەمە دەویاانە نااادی مااوعەلمیێ 
شااااوێنێپی باشااااەو دەیانجااااار وااااووم هەرزانیشااااەو 

 .لەمارینكیە نزیپە
بەڕێپەوتاێل لە ڕێاایە    یادی هەرساێپیان بەرەو و  

وەلاای زیر شااتی پێكااوتێل دەیكااو   ێااوە درااابپە لە 
ەو هەولێابییە گوندیەوە هاتون  ێبە شاارێپی گەورەی

رەساااااااااااااااااەنەكان لە نێاااااااااااااااااو  ەو ێەركە زیرەی 
رژانااادوویانەتە نێاااو شااااری تاااواونەوە ل دەبێاااج تاااا 

ناااوی )مااێ یااان ەاا ن و ەیرااار   شااارەزا دەبااێ بەبااێ
نابێااج بچاانە هاای  (بوتااابییە هەولێبیەكااانی دەهێنااان 

شااوێنێ ل تااا گەیشااتنە نااادی هەر برااەی باای كاابدنل 
رەبیاان كابدل دانیشتێ و هەر سێپیان بانكی عا  لەو 

رزگااار رەناار و رووی زیر مناادای دیااار بااوو بااییە 
كەسێ  ها  و داوای هەویەی لێپبدل وەلیش راساج 

لاااااااااای داوای هەویەی دەكەی  : باااااااااایوەو گااااااااااوتی
 : شاگبدەكەە گوتی

 بویتە هەژدە سار  
شاایبە ێاایرەە بێااج نااابینی لەگەرە : وەلاایش گااوتی

 .منەل شاگبد گەڕایەوە شوێنی ێیی و نەەی نەكبد
كوڕە  ەتی هەر ناو  وەلییە دەنا : اریش گوتیرزگ 

 .هی  لە وەلیان ناوی
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 ەوە باابی بااپیبم نااوی وەلای باووە : وەلیش گوتی
 .بە مل منیاندا هێناوە وبپەم

تەدارەكااای ساااەر مێااازی دەڕازێاااتەوەو دەساااج بە 
ێواردنەوە دەكەنل دەوانە نااو باا  و ێواساانەوەو 

گەن تەواو لە دەرووناای یەكتاابی شااارەزا دەبااێ تێاادە
هەر سااێپیان یەك بااابەتێ و ژیانیااان زیر بەبورساای 

 .وەرنەگبتووە
 وەلی لەكەیەوە دەێییەوە :  بەندیل دەڵێ 

دوو ساااارە دەێااایمەوە ویبیكاااای :  وەلااایش دەڵاااێ
ێواردنەوەی مێ دوورو درێژە  ەگەر دەزتاان لێبای 
لیتاااان دەگێااابمەوەل رزگاااارو بەنااادیل هەردووكیاااان 

 .گوتیان دەی ببێ بەاڵم بە كورتی
وەلاایش پااێپەكەی پ كاابدەوەو پاروێاا  سااەهیڵی  

 :تێپبد و گوتی
مارمااان لە تەیااباوەی   نەوریزی پێابار بااوو هەیناێ 

ل  بااوول  ەوێنااادەر گەرەكااێپە رێااا  لەودیااوی بەراتاااێ
 ە بەبیان عارەبی دەێین  ێوارەی   ێەركی وێندەر 

نەوریزانااایشل وااای تاااایەكینی  ەو هەولێااابەی هەیە 
سااتی جااادەی نزیاا  كاایی دەكەنەوەو هەر لە ناوەرا

دەدیەەی كوردوعەرەبی دەیروتێنێل دەیپەنە ریژی 
ێییااان و  ەو كااوردایەتییەی یەك سااارە لە ناێیااان 

مناایش   مااایتەوە لەو هێااوارەیە بەتاااری دەكەنەوەل  ااێ
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منداری  ەو تەیاباوەیەمە كاو دەبای هەر تەماشااكەمل 
رژایاااانە سااااەر جااااادەی و لەگەر دوو   سااااار    ەو 

و ێیشەویراااج بەج ااای  بااابادەری وەكینكااای بشاااج
كااوردیەوە دەسااتمان بە سااوتاندنی تەیااباوەی كاابدل 
بەبااابای ێااای بااابێم دووكەڵااای رەە ویباااووە تاااابی 

  واااااای ساااااابوودی مەمنااااااو  هەیە لەو    اساااااامانێ
دەمااااانكی ل هەر هەناااادەمانزانی  بااااوو بەتەبەو باااابا 
نەبووە ببای كە  هەی لەوەی ێی لە كونی مارێپی 

بوتارمان بێاجل و لەدەسج بەعریان   شوێنێپی هاو 
 ەماااێ و یەك لە ببادەرەكاااانم هێنااادەمان راكبدباااوول 
تەواوێ  دوور كەوتبووینەوەل  اێب زیربەی سەری 
كیرانەكااااان گیبابااااوون بااااییە ێیمااااان لە عاباااااری 
مزگەوتااای ساااپی دیزیەوەل مااااری ببادەرێپااای باااابم 
مەسیحی بوو ێیماان بەوێادا كابدل  ەویاش  ەلهەبای 

ل كە گەرەك و  ەمەی باااابدە ژورێپاااای شاااااردینییەوە
شار كەمیكەك  اارام بایوەل زانای ساەگو توتپەكاانی 
شاااار نەمااااون  ەمەی بااابدە دەوشاااەی بااااێچەیەكی 

رازاناااادبیوەو لەوێاااای   گچااااپەی هەبااااوو مێاااازی لااااێ
كاااا  و ژنەكەی بەجیرێاااا    دانیشاااااندیێل شااااەرتبێ

ێزمەتیاااان دەكااابدیێ وەك  ەوەی ساااەد ساااار بێاااج 
ێزمااای یەكتااابی بااایێل كاااورە ماااار ێەرا تەناااوورەی 

وەهایاااان   ساااەر  ەژنییاااان لەبەر باااوو بەرانەكیناااێلە
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نیشاندەدا كە كوری وانیێل  ێمەە هەروا بوویێ بەو 
بورعااانەی وەك داكااو ێوشااپی ێیمااان تەماشااامان 
دەكاابدنل  ەوجااار پیاااوەكە ناااوی كاااك بتااب  بااوو 

 : سەرو پێپێ  شەڕابی لی تێپبدیێ و گیتی 
دەی بخینەوە  ەمەە ێیماان بە پیاا و شیڕشاكێ  

د بااییە وەك شااەربە  بوممااان لێاانەدال  اااێب ناسااان
شەڕاب لەوااو عاارەبی شاەربەتە بەرام بای  ەوكااتی 
 ێمەنال یەك بیێ ێەالسمان كبدل ساەرتان نەیەشاێنم 
 ەو شەوە بە كەیای ێیمان شەڕابمان ێواردل هێندە 
ساااەرێیە بباااووم  لە تێ ااای نااااو تایەكاااان گەرمتاااب 

وەو ببووم دەمكو   ەلعان دەوم تایەی دەساووتێنمە
بە كاااووپە بەردان ساااەروگوێالكی بەعرااایان دێااانمە 

 :ل كاك بتبسیش دەیكی  ێوار 
نااا هەرگیااز لااێ ناااگەرێم هەتااا بابااج نەیااا ل یااان  

  بیێیم دەوم لەدوویل ساەعا  باوو بە دەی شاەو 
جااااێكەی   كیرانەكاااان  ااااارام بباااوونەوەل بەرانەكینااااێ

دانیشااێ هەتاااا : گومااان بااوونل كاااك باااوتب  گاایتی
واااام باااازانم لەو  ت هەیەل  ەو جااااادەی شەسااااتی دە

ریشاااج و  ەمەە ساااەرو پێپێااا  شاااەرابی دیماااان 
ێاااواردەوە و تێااابو پااا یش نانماااان ێاااواردل زیری 

 :پێنەووو گەڕایەوەو گیتی



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

164 
 

نییە دەبێج  ەمشەو لێبە باێل   كەڵپی ووونە دەر  
 :هەروەندی هەوڵماندا كاك بتب  گیتی

بە مەسااو ناااڕین هەر باا ین دەتااانكبن و بزرتااان  
 ەو شاااەوە باااییەكەم جاااارم باااوو لە مااااری دەكەنل 

ێیمان نەنوومل بەرانەكینێ هێندەیان ێزمە  كبدیێ 
وەك مااااری ێیماااان و زیااااتبیش باااوول سااابەی كە 
گەڕەك و شااااار  اااااوەدان باااایوەل وەك هاااای  رووی 
نەدابێج وابوو هەندەك لەێەركی ێییان لی ساەیبان 
 اماااادە دەكااابدو هەنااادەكیش ێەریپااای  ااایش و كاااار 

لە ساایرا ی كوڕەكانیاناادا بااوونل  بااوون و كەمێپاایش
كاااك بتااب   ەمەی لە شااەبامی شەسااتی پەڕاناادەوە 
بەری تەیاااااباوەی بیێااااایی گەڕایەوەل كارەسااااااتەكە 
لێااابەدایە كاااوڕینەل نزیپااای مااااری ێیماااان باااووینەوە 
ببادەرێپاای مەنتاایەەی ێیمااان گاایتی هەتیااو  ەوە لە 
كێندەرنل یوساای ببادەرتاان كاوژراوەو  ەمنەكاانیش 

دووی  ێوە دەگەرێێ  ەوانەی  اگبیان كون بەكون لە
كااابدیتەوە هەماااوان ناویاااان هەیەل هەر لەو براااانەدا 
بوویێ تومەز بای سایرا ی  اێمە باابم ووباووە مااڵی 
كاااااك بتبساااایل  اااااێب هەمااااوو هەولێبمااااان لە دوو 
گەڕاباااوول هەردووكیاااان باااابم و كااااك بتاااب  پەیااادا 
و  بوونل بە كبینەكەی بابم  ەمەیان بابدە عەنپااوەی

ێزەنێپی مەشبوبیان شاردینەوەل  ەمەە جاكە لە مە
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لە ێەمی ێیمان یوسایشای هااتە ساەر زیر گبیاایێ 
شااەو و   هێناادە گبیااایێ نەماناادەزانی ت بپەیااێل سااێ

ساااااێ ریژ  اااااێمە لە مەێااااازەنەكەی كااااااك بتبسااااای 
نەماناادەتانی بێیاانەدەر بابمااان هەر نەدی تەنیااا كاااك 
بتب  دەها  ێاواردن و ێاواردنەوەی بای دێناایێ و 

ێەریپااای رێپخراااتنی مەێااازەنەكە باااوویێل   ەمەە
مەێاازەنەكە مااای بااوو كبابااوو بە مەێاازەن جااێكەی 
ێەوتاااێ و ێاااواردن درووساااتپبن و هەماااوو شاااتی 

ریژە هەر دەمااانخواردەوە تااا هەر   لێبااوول  ەو سااێ
لەوێااااش ەێاااابی عااااارەبی بااااوویێل  یاااادی سااااەرتان 
نەیەشااێنمل بااابم و كاااك بتبساایش بە واسااتەو داناای 

ێ و ببادەرەكەمیاااااان لە پاااااارەیەكی زیر نااااااوی مااااا
دایەرەی  ەمااێ رەشااپبدەوەل جااا بەباابای ێاایم باابێم 
مەێزەنەكەمااان هێناادە بە پااوێتی رێپخرااتبوو كاااك 

دامەزرانااااادوو دوای دەوامااااای   بتاااااب   ەمەی لەو 
دەماااااااان ێینااااااادو و دەماااااااان   مەكاااااااتەب هەر لەو 

ێااواردەوەل هەتااا  ێرتاشاای لەگەڵاادابی هەر لەوێاایێل 
كەیێ یوسای ببادەرمانە  ەوەی لەبیبی نا  بەرانەكینێ

 ەو گاول ە نەع ەتیایە لە كوێاوە    ێرتاە كە  نازانێ
بە تەپبی سەری كەو  و گیاانی ساپاردل  ااێب  اێمەل 
نەمااانتوانی بچیاانە پبسەكەشاایل جااا باابادەران  ەمااێ 

  اوا ەێبی ێواردنەوەی بوومل  ەدی  ێوە 
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 .رزگار ەێبی كبدم: بەندیل گوتی
 .منی ەێبكبد یادی بەێێب اللی: رزگاریش گوتی

وەلااااایش ساااااەری ساااااوڕما لە ژیاااااانی نااااااوی وای 
 اللی وییە ناوە مەزەیە مەشبوبە : نەبیرتبوو گوتی

رزگاااااااریش لە نااااااوكەوە ویبیكاااااای ێاااااایی بەاڵم 
بەگبیااااانەوە باااای گێاااا ایەوەل  یاااادی  ەو شااااەوە زیر 
دانیشااتێ و سااەرجەم ببینەكانیااان كااوالنەوەل بەدیااار 

و تااا یەكەوە ێەمیااان لە ویبیكاای یەكتااب دەێااواردو
و ب یاریانااادا شاااەوی دیشااای بەدوادا بێاااجل  هەساااتان

 یااااادی وەنااااادیێ شاااااەوی دی دانیشاااااتێ و بباااااوونە 
نزیپتااابیێ هااااوڕێی یەكتااابل جاااارێپی دی مانكەكاااان 
هەەتەكانی بوتداو ساڵیش وردە وردە دەوای  ااوێوەل 
رزگااارو بەنااادیل ەێاابە یەك پیشااای كاایلیژ باااوون و 
وەلاااای تەواوی هەولێاااابی پێپاااابدن و بااااایی ێییااااان 

 .رەزا بوونشا
یەك لەو شااوێنانەی وەلااای ببدناای مناااارەی وااایلی 
بااااوول بەناااادیل و رزگااااار لە ژیانیااااان نەوووبااااوونە 
شااوێنی  ەوەناادە بەرزو باریاا ل سااەرەتا بەوالوالی 

 :منارەكەدا سوڕانەوەو رزگار گوتی
و  وەلی كوڕە  اێمە بەو دەرگایەیادا دەویانە ساەر  

   سەر لەو كونەی دەردەكەیێ  باشە  ەوە ناڕوێێ
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وەلی وەاڵمای نەدایەوە پێشایان كەو  و بەیەك لە  
دەروازەكاناااادا سااااەركەوتێ پێپ یپانەكااااان بە دەوری 
ساااتونێپدا دەساااوڕایەوەو  ەوانااایش تەنیاااا واویاااان 
دەگێ ال تاپ و كاونی گچپەیاان دەدی كە بای رونااكی 
كباباوون جااار جااار هەم پشااویان دەداو هەم لەوێااوە 

دەرگایەیاان  تەماشای دەرێیاان دەكابدل هەرباییە بەم
دەڵاااێێ دەرگاااای رونااااكیل  ەویااادی واااونپە كاااون و 
بانیژەی نییە بییە پێی دەڵێێ دەرگای تااریپیل هێنادە 
ێەڵ  سەر  ەو منارە كەوتبوو جێپێپان لاو  لاو  
بباااوونل بەجیرێااا  كەرپووەكاااان بە دەوری یەكااادا 
سااوڕابوونەوە بەبە  مااویەك ێواریااج تێاادا نەدەدیل 

ەمی سااااااوڵتان  ەم منااااااارەیە لەسااااااەرد  دەگااااااوتب 
مااوزەەەری درووسااتپباوەو سااەرەتا ماازگەو  بااووە 
دواتااب باایتە كاروانرااەراو بەهێبشاای دوژمنااان وەك 
هیالكااای و عوسااامانیەكان و وەنااادانی دی  ااااوەدانی 
ریێااااای  ەم مناااااارەیە لەگەی زەوی تەێاااااج باااااوەو 
هەرباااییە پێااای دەڵاااێێ مناااارەی وااایلیل بەاڵم هێشاااتا 

ان دێاجل  اسەواری جەنار لەنێاو كەرپووەكانادا بینیا
دەنكااااااای بوتابیاااااااانی  ەو ساااااااەردەم و بەتاااااااارەی 

بااااااارو بنەیااااااان ێرااااااتووە   كاروانەكااااااان كە لەو 
دەبیرتبێێل لەنێاو مناارەكەدا باایەكی ەێنا  لە تااپ و 
پەنااجەرە بچوكەكااانەوە دێااج و بااینی دەسااحە  و 
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ل رزگااارو بەناادیل  جەنكاوەرەكانااج بە لوتاادا دەپژێنااێ
ر بەنێااااااو پێچەكااااااانی منااااااارەدا سااااااەردەكەون و هە
و   ێەریپاای سااوڕانەوەنل تااا روناااكیەك دەردەكەو 

دواتااااب دەگەنە لااااوتپەو هێناااادە تااااامەزریی بینیناااایێ 
بەهەناسااااااە ب كێااااااوە لە بەرزیەوە هەولێاااااابو بەاڵ  
دەبینێل توند ێییان بەیەكتب گبتوەو ورتە لە دەمیان 
و  نایاتە دەر تەنیا بەوواردەوری ێییاندا وو دەگێ ن

انەوە هەولێااب دەبیاانێل پێیااان وایە باڵناادەن و لە  اساام
لەێاااوارەوەە مااابی  ەوەنااادە بچاااوك بااایتەوە وەك 
ویلەكەیااان لێهاااتووەل  ەگەر تاایزێپی دی بەرزتااب بااا 
سااااااەریان بە  اساااااامان دەكەو  و هەر بەدەساااااااج 
دەیانتوانی  ەستێبە داگبنل  ەوان لەشوێنێ  واویان 
زەپ ببااایوە باریااا  باریااا ل هەساااتیاندەكبد باااا  ەم 

ە هەرگیااز پشاادێنی یەكتبیااان ل باایی منااارەیە دەالژێنااێ
بەرنەدەدال  ااااااێب هێنااااادە ساااااوڕابوونەوە هەم گێاااااژ 
ببااوون و هەم سەریشااایان سااوڕ ماااابوول  ااااێی  ەو 
هەمااوو كەرپااووە كە سااەدان هەزار دەبێااج لەسااەر 

  هەڵە دانباون و  ەو شتە بەرزەیان لاێ  یەكتبی بەبێ
 .دروستپبدووە

 : بەندیل بەهەناسە ب كێوە بە وەلی گو 
ریزە كەرپووەی بنی بانەوە ێای پایاڵنیێ  باشە  ەو

و هەروەك  ەوانەی سااااااەرێێ وااااااین  ەو هەمااااااوو 
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بارستاییەی هەڵكبتووەل  ەوە  ێمەشی هاتینە ساەرو 
 وین وینی وردوێاە نابێ 

پێماااااوایە زیریااااانەی بورسااااااییەكە : وەلااااای گاااااوتی
كەوتیتە سەر  ەو ساتوونەی ناوەراساتی مناارەكە و 

تە ساەرل دیاارە كەمتب دیوارەكاان بارساتاییان كەوتای
وەستای شارەزاو كارامەی هەباووە باییە تەمەنای لە 

 .هەزار سای تێپەڕیوە
ێاای  ەگەر بەردێپیشاای تێاادابا بەینااا : رزگااار گااوتی

بەاڵم هەر هەمووی كەرپووی سوور كاباوەیە كاوڕە 
مااابیی  ەوكااااتیش ژیااابو زیی باااوون باااایی ێییاااان 

 .شتیان زانیوە
یاناادا دوای  ەوەی هەر ووارالیااان دیااج بەڕێاای ێی

ل تاااااا گەیشاااااتنەوە نااااااو  گەڕانەوە و هااااااتنە ێاااااوار 
 .بازاڕیش هەر با  باسی منارەی ویلی بوو

 
 

**************** 
 
 
 
 
 



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

170 
 

 
 
 
 
 

لە كاایلیژ زیریاانەی مامیسااتاكان بااوونە هاوڕێیااانل 
  بوتابیەكاااان رێزیاااان دەگااابتێ و دەیاااانببدنەوە مااااڵێ
ج یاااااان بااااای دەشوشاااااتێ و ێزمەتیاااااان دەكااااابدنل 

ە ناااو دڵاای یەكتاابەوە ێەریااا  بەجیرێاا  وووبااوون
دەبااوو راباابدوو لەبیااب كەنل بەاڵم نااا هەمیشااە لەناااو 
دڵاای رزگاااردا ببینێاا  لە كااوالنەوەدا بااوول لە پاڵیاادا 
ژیانێااا  ێااایی نیشاااان دەداو  اااارامییەك هەناساااەی 
باااااوونی دەدایەوەل  ەوكاتاااااانەی رزگاااااار پێااااادەكەنی 
لەناااوەوە ەبمێراا  دڵاایە دڵاایە دەڕژال بەاڵم وێااژی 

 ەو هەموو هاوڕ  ناوێیەو شااری گەورە ێوێندن و 
وشپی دەكبدەوەو ێەندەی پێدەبەێشییەوەل مەستی 
تیزێ  لە  ازارەكانی س  دەكبد بەاڵم كە وبپەكانی 
نازدار لە گوێیدا دەزرنكایەوە توانەوەی نااێ دەساتی 
پێااادەكبدل ێااای گەشاااتەكانی ێوێنااادن و وەرگبتنااای 
سااەربەێیییل  ەو بیشاااییانەی باای پ دەكاابدەوە كە 

 .ەوتبوونە نێو ژیانی رزگارەوەك
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تااا دەهااا  وانەكانیااان ێیشااتبو كیلیژیااان ێیشااتب 
دەویرجل وونپە دەروونیان هەباوو بای ساەر بەاڵ  
و منارەو شوێنە كینەكانل بەردە كینەكانیان پیشاان 
دەدان و وانەیاااااان لەساااااەر دەێوێنااااادل رزگاااااار لەم 
نێوەناادەدا لە  لە  دەبااوول  اااێب لەگەی دیتناای هەر 

ربێاااا  لە هەناویاااادا بااااوڵپی دەدال هێناااادە  بەردێپاااادا
بەربەوە لەبەردەكااااانی دەدا وردوێاشاااای دەكاااابدنل 
پاروە پاروەی دەكابدن و دەیخراتنە نااو تاورەگەی 
پشاااااتیل هاوڕێپاااااانی هەساااااتیان بەم ربەی رزگاااااار 
كبدبوو بییە زوو لێی نزیا  دەكەوتانەوەو بەبیبیاان 

 .دێنایەوە كە لە گەشتی زانرتیدان
هااوڕێی كیلیژیاان   دووساێ شەوێ  لەگەی وەلی و

ببیانێل   ووونە شاری یاریل یەكەمجاریان باوو  ەو 
سەرەتا بەندیل و رزگار سەرسام بوون بەو هەموو 
یاااریە كارەباااییەو  ەو هەمااوو گباایپە رەنكاااورەنكەل 
سااواری  یتیمبێ ەكااان بااوون و لەزەتێپاای بێوێنەیااان 
دیااجل وااونپە بە هەمااوو هێزیااان ێییااان پێپاادا دەداو 

ان لێنەدەهااا ل تایەیااان نەبااوو دەش یشااتێل هیچیشاای
دەتكو  واوپێ ولەنااو  اوێادان كەوای سوكانیشایان 
هەبااااوول  ەوجااااار وااااوون سااااواری وەرێااااوەەلەكە 
بەرزەكە بااوونل هەر دوو دوو سااواری كورسااییەك 

مااایەوەو كچێا  كە دیاار بااوو   باوونل رزگاار بەتەناێ
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 ەویش بوتاابی باوو بەاڵم های كایلیژێپی كەو یەكەم 
ول كەوتە الی رزگارل سەرەتا رزگار ناازانم جاری بو

لە تبساااان باااوو یاااان سەرساااوڕمان  اگاااای لە هااای  
نەبوول كاتێ   اوڕی لە كاچەكە دایەوە زیر شاێوەی 
لە نازدار دەكبدل  یدی رزگار وەك گبیە كاوژایەوەل 
نەهیشاای لە وەرێااوەەلەك ماااو نە  اگااای لە ێاایی 
باااوو زیر بە اشاااپبا تەماشاااای دەكااابدل كاااچەكەە 

ی بەم سااااەرنجەی رزگااااار كبدبااااوو بەاڵم لە هەساااات
تبساااان ناااوتەی گیباباااوول تاااا كاتیاااان تەواو باااوو و 

بەاڵم   دابەزیێل رزگار هەوڵیدا ناوی  ەدرەسی بزاناێ
 .كچەكە تێپەڵی هاوڕێپانی بیوەو بزر بوو

بەنااادیل هەساااتی بەرزگاااار كبدباااوو كە تەواو نیااایە 
 :بییە پبسیاری لێپبدوو  ەویش پێی گو 

ەی مااااێ سااااواربوو زیر لە نااااازدار  ەو كااااچەی لەگ
دەووول هەوڵمدا بیناسم بەاڵم زیر سبك بوو ێایی 
بەدەستەوە نەداو دەرەەتی نەدام برەی لەگەی باپەم 

بە هەماااوو ببینەكانمااادا كاااباوە   باااییە  ێراااتا ێاااو 
ێاایزگە بمناساایبال  یاادی بەناادیل و هاوڕێپااانی زیر 
  گەڕان و بەاڵم  ەم كااچە وەك  اساامان هەڵی وشاایبێ

ول بەاڵم ب یاریاناادا بااوو زوو زوو سااەردانی باازر بااو
 ێاابە بااپەن و تااا بەڵپااو بیبیناانەوەل وەن جارێاا  بەو 
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نیازە واوون بەاڵم  یادی كاچە دیاار نەكەوتەوە وەك 
 .  ەوەی زەوی بوتیدابێ

یەكەم گەشاتی كیلیژیااان باای تااوێژینەوە لە هەناادێ  
جیری بەرد واوونە بنااری ساەری رەە و وەنادیێ 

وەو لە تابیكەكاناادا وانەیااان جاایری بەردیااان هێنااایە
لەسەر ێوێندل ب یاریش بوو لەماوەی بیراج و یەك 
ریژدا راپیرتی ێییان لەساەر  ەم گەشاتە زانراتییە 
باادەنە مامیسااتال هێشااتا تەواوی بوتابیااان راپاایرتی 
گەشتی یەكەمیان تەواو نەكبدبوو گەشتی دووەم بی 
ویااااای سااااەەیێ دەسااااتی پێپاااابدل  ەو ریژە هەمااااوو 

دوای   اردنیااااااان هێنااااااابوو تااااااا لەو بوتابیااااااان ێو
كاركبدنیاااان بااایپەنە ساااەیبانل ماااانكی نیراااان باااوو 
هێشتا سەەیێ تەڕ تەڕ بوول گیاا تاا پشادێنی هااتبوول 
بەرد لە بێ پێیان دەێازیل لەپا  تاشاەبەردێ  لەژێاب 
ربااای وەكووەكاااانی رزگااااردا وەك شاااێب نەڕانااادیل 
ێاابمەی تبازاناای زەوی دەسااتی پێپاابدوو ناااڵەیەكی 

سااەەینەوە هااا ل وەك  ەوەی الیەكاای ویااا گەورە لە 
و دنیا كاو  بێجل هاشاەی  اوێا  بەردەكەی   داب مێ

ێزاندو دەنكای هاوارێا  بوتابیەكاانی لە جێای ێایی 
رەپ كااااابدل دەڵاااااێێ  ەم هااااااوارە لە دوای ێااااابمەی 
وردووێاااە بااوونی  ێرااپەكانەوە دەروااووەل لەنێااو 
شیوەكانی سەەیێ دەنكی داوەتەوەو ێەڵپی هیبان و 
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نیێ گوێیااان لێبااوەو گوتویااانە پەرجااو رویااداوە نااازە
وین دەبێج سەەیێ هاواركا   ااێب لەوەتەی ساەەیێ 
هەیە وانەینااڵندووەل بیڵە بیڵی سەەیێ بەنێاو كەەابو 

و هوشااای  اوێااا   تەالنەكانااادا زایەڵەی دەهاااا  هااااە
ل كەو و  دەنكی تاركە بااڵ بەتەمەكانی دەهێنیاایە گاو 

وەك هەور  سوێراااپەكان ەجوبیاااان كااابد و تبساااێ 
سااااێبەری بەسااااەر سااااەەیندا كێشااااال بااااییە پیاااااوانی 
هەردوو دیااااوی سااااەەیێ بەرەو  ەو دەنااااكە نااااامییە 

 .ریشتبوون
بوتابیەكانیش كە سەرنجیان لە شوێنی هااوارەكەدا 
ل   ااااوێپی ساااوور بە ساااەەینە شاااێتیدا دێاااتە ێاااوار 
بوتابیەك بە بناری سەەیندا پان بایتەوەو مامیساتاو 

كابد وای ببیانێ    یاان لەو بوتابیان هەرهەماوو روو
رزگاری نازدار هەال هەال بووەل روبارێا  بەساەریدا 
دەڕوال تاااوێبێپیش لە ێ اایر بااوونەوەدایەو هەرواای 

ێااابم و هاااوڕی بەردەكاااان   بێاااتە پێشااای رایااادەماڵێ
دیمەنێپی وەندی ببێی تبسناكی دروستپبدووەل  ەو 
دیااامەنە وااایكی هەماااوانی شااال كااابدل بەاڵم وەلااای و 

گەشااتنە سااەری كە لە  اوەكەیاااان  بەناادیل بەبازێاا 
دەرهێنااااو دیتیاااان وەك  ەوەی سااااڵێ  بێاااج گیاااانی 

 . لەدەسج دابێ
 



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

175 
 

**************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ەو تولە رێایەی كە لە  ااواییەوە درێاژ دەبێاتەوە و 
بەساااااااەر بەردەباااااااازەكەدا دەپەڕیەوە گیڕساااااااتانل 
ناویاننابوو رێكەی مبدوانل مبدوو و زیندوو بەوێادا 

ێ رێكەیەكاااای هێناااادە ماااااتەم بااااوو  ەگەر دەڕیشاااات
سااەرەرێی مەسااتەكان نەبااا كە  نەیاادەوێبا بەوێاادا 
باا وال لەبەراماابەر  ەو رێاایە گبدێپاای گەورە هەزاران 
كێ اااای لەسااااەر بااااوول هەرهەمااااوو زیناااادووەكان كە 

دەیاااانزانی ریژێااا  دێاااج   ەوانااایش   دەواااوونە و 
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بەساااااااەر شاااااااانەوە دەبەن و دەینێاااااااژنل بەاڵم هەر 
 .دەشچوون

ی مبدنااای رزگاااار زیرتااابیێ هااااتوویی پێااادا دوا 
  ێێزانای ناازدارو هەناد   دەكبال  ەگەر پێشتب بەتەنێ

ێەڵپیاااادیبان كە تااااازە كەساااایان لێمبدبااااوول  ێرااااتا 
ێێزانی رزگاریشی هااتە ساەرو بای مااڵی ناازداریش 
پبسااااااەكە نااااااو  باااااایوەل هەردوو ێێاااااازان ریژانە 
بەیەكەوە دەواااااااوون و دەهااااااااتنەوەل لەم نێاااااااوانەدا 

ببینااادار هااای  براااەی نەماااابوول بێااادەنكی دولااابەری 
تەواوی ژیااانی داگیااب كبدبااوول  ەو لەنێااوان مەرگاای 

تەنیااااا   دوو عاشااااەدا شاااا  ببااااوول  وااااین شاااا نەبێ
 ومێدێ  بی  ەوی تەنیا رزگار بوول تا لەێەونەكاانی 
نزیاااا  كاااااتەوەو بەهاااایی  ەوەوە لەوانیاااادی نزیاااا  
بێتەوەل  ەویش بەردێ  هااتوو پاانی كابدەوەل دایپای 

یاااز نەیدەهێشاااج تەنیاااا بێاااجل  ااااێب تەنیاااا  ەو هەرگ
دەیزانی ت  ازارێ  دڵی كچەكەی كون كاون دەكاا ل 
شەوانە الی دولبەر دەنووساج و ریژانەە وااوێپی 
هەر لەسەر بوول كە دەشچوونە گیڕستان و بەساێی 
داكااااااای رزگاریاااااااان دەدی هێنااااااادەی دی ببینیاااااااان 
دەكااااوالیەوەل  ەم دوو عاشااااەە دەوروبەری شااااەە 

ەكتبیان ناسیبوو كە كارەساتی ناازداری مانر بوو ی
جااوانەمەرگ رویاادال كەمتااب لە ساااڵێ  دواتااب مەرگاای 
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رزگاریشاای هاااتە سااەرل هەمااوو  ەو روداوانە لەنێااو 
دڵی دولبەردا كە  ەویش دڵی ێیی دابووە رزگار تاا 
لە بەنااااادی ی نزیااااا  كااااااتەوەل بباااااوونە باااااارگبانی و 

ێاای پێاای هەڵنەدەگیاابال  اااێب  ەو پ  دوولاابەر بە تەنااێ
وابوو بەنەمانی رزگاار  یادی بەنادی یش لەبەروااوان 

 .بزر دەبێج
لەوالشااەوە بەنااادیل لە هەولێااابی شااااری  ەریباااان 

وەنادەها كیاژی جاوانی   ێەریپی ێوێندن باوول لەو 
لااێێ دوور نیاایە دڵاای بەناادیل داگیااب كەن و  یاادی باای 
هەتاااا هەتاااایە دولااابەر هەر تەنیاااا بێاااجل یاااان نەگاااا  

 .بەوەی دڵی داوای كبدووە
بەنااااادی یش هەمیشاااااە لەنێاااااو ێەمێپااااای ێەساااااتدا  

دەینااڵندل ێی  ەگەر وەلی تازە هاوڕێی كیلیژی نەباا 
ل بەاڵم  دوور نەباااااوو  ەویاااااش ێوێنااااادن بەجێبێباااااێ

هەمیشااااە وەلاااای بەدوویەوە بااااوول زیر شااااەوان لە 
بەشاای ناااوێی لەگەڵاای دەمااایەوەو دەیباابدەوە مااای و 
نا هەوڵیااادەدا  ەم روداوەی لەبیااااب باااااتەوەل  ەوەناااادە

دەیبااااااااابدە ناااااااااادی و ساااااااااینەماەل بەاڵم هەرزوو 
سینەمایان تەرك كابدل واونپە ەی مێپای هینادیان دی 

بوو  ەم ەی مە ویبیكای دوو بابادەری ( شوع ە)ناوی
زیر لێااااا  نزیپااااای دەگێااااا ایەوەل بااااای هەر شاااااەڕو 
مەتبساییەك یەك لەو باابادەرانە شاێبو ێە  دەكااا  



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

178 
 

و  ەو بەرەو مەتبساااایەكان دەڕوال تااااا لەیەكێاااا  لە 
ل كە باابادەرەكەی بە  ەڕو مەتبساایەكاندا دەكااوژر شاا

مبدوویی لەباوەشی دەكا  دەستی دەكابێتەوەو  ەو 
پااارەیەی شااێبو ێەتاای پێاادەكبد هەردوو الی شااێب 
دەبێااج كە هەمیشااە  ەو شااێبی هەڵبااژاردووەل  یاادی 

 .  ببادەرەكەی دی دڵریزی  ەوی بی دەردەكەو 
لایش هەڵدەساتێج و وە  بەندیل كە  ەم ەی مە دەبیناێ

بەدوایاااادال لە دەرەوەو بەدزی ێەڵاااا  زیر دەگبیاااااا 
وەلااایش بەهەماااان شاااێوەو هەر وینێااا  بێاااج وەلااای 
 اساااایی دەكااااتەوەل  یااادی ببااا ای ببااا  نەواااوونەوە 
سااااینەمال بەاڵم هەمااااوو پێاااانج شااااەممەو هەینیاااایەك 

و سااااەری لە گاااایڕی رزگااااارو   دەگەڕایەوە بەاڵدز 
و نازدار دەدال یەك لەم جارانە وەلایش لەگەڵای دێاج 

دوو   عەساابەكەی سااەردانی گیڕسااتان دەكەنل لەو 
ێێااااازان بەدیاااااار دوو گااااایڕەوە كە یەكێپیاااااان هااااای 
نازدارەو بییاێ كباوە  ەوی دیان هی رزگارەو تەنیا 
هەڵچنباوە دانیشتوون و بە كزی دەگابیەنل بەاڵم كە 
بەنااادیل دەبیاااانێ وااابیپەی گبیانیااااان ریژە رێاااایەك 

ل دەڵێاج  ب توند بەندیل لە باوەە دەگا  دەڕوال بەسێ
ل بەنااادی یش كە لەنێاااو  هێشاااتا باااینی رزگااااری لێاااد 

ەبمێرپی  ەو هەموو وااوەدا ێەریاپە نەاوم دەبێاجل 
كباساااە   ساااەرنجی دەوێاااتە ساااەر دولااابەرو دەبیناااێ
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ێوێنااااویەكەی رزگااااری بەدەساااتەوەو باااینی دەكاااال 
 ااااێب  ەو كباساااە پەڵە ێاااوێنی ناااازداری لەساااەرەل 

یشااای لە نەدەگبیااااو نە براااان دەكاااا  و نە ەبمێرپ
ل بەاڵم كباسەكەی بەسەر سینكو  واوان دێتە ێوار 

شانیدا شیڕ كابدیتەوەو وااوی لەنێاوان دوو گایڕدا 
لە هااااتووویدانل رەنكااای ساااپی باااوەو هەر  ەوەتاااا 
دەژیل  ەم دیااااامەنە تەواوی هەساااااتە شااااااراوەكانی 

ل هەر لەوكاتەشاادا بەسااێی دایپاای  بەناادیل دەبزوێنااێ
ی ساااەربەببان كەلەسااای ە:  رزگاااار بەگبیاااانەوە دەڵاااێ

دەركەوتااێ وەمزانااای رزگااار  بااای هێنااااومەوەل روو 
:   لەوەلاای دەكااا  و تونااد لە باوەشااێی دەكااا  دەڵااێ

كااوڕم  ەتاایە رزگااارێپی كەی و بەاڵم جەرگ  ااای 
باای جەرگ سااووتان ت  ااازارێپی هەیە ێااودایە كە  

ل  یدی هەموان دەكەونە كەشاێپی مااتەمەوەو  نەیبینێ
د رە  و بەزماااانی وەلااای  ەوجارەیاااان دەبێاااتە ەبیاااا

 : بێدەنكیەكە دەشپێنێ  پشدەر 
منااایش دەمێااا  نەباااوو رزگاااارم دەناسااای بەاڵم لە 
 ێاااوەم زیااااتب ێااایە دەویراااجل  اگاااام لە ویبیكااای 
نازداری جوانەمەرگیشەو بەندیل هەماوو شاتێپی بای 
بااااا  كاااابدوومل راسااااتە  ااااازارێپی گورواااا  باااا ە 
ناێیشەو داهاتوێپی درێژو ێیە لەبەردەمیان بوول 

لەبیبی مەكەن هەردووكیاان تەنیاا ێەمیاان بای  بەاڵم
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 ێاااوە جێهێشاااجل نەدووژمناااایەتی و نە راببدووێپااای 
ێاااباە كە ێەڵپااای بەجیرێااا  لە جیرەكاااان باسااایان 
بپەنل  ەوەە بزانێ هەموان زوو یا درەنر دەمبیێل 
 ێاااابە جێاااای هەموومااااانەل هەروەك دەڵااااێێ هەرگیااااز 
ن بەگبیان مبدوو زیندوو نابێتەوەل  ەگەر وابێج وەر

هەمووماااان دەو  شاااەو و دەو  ریژ دەگااابیەیێل 
بەاڵم سوودی نییەل پێویرتە ژیاان  اساایی باپەنەوەل 
 ەوەە لەبیاااب مەكەن رزگاااار هەمیشاااە  ومێااادی بااای 
 ەوشاااااوێنە دەێواساااااج كە  ێراااااتا لێیەتااااایل  ەو بە 

   ەوەی كێشەتان بی بەجاێ   ومێدی ێیی گەیی بەبێ
ماااوو ل  ااااێب  ەوەتاااا هەر  ێااوە ناااا كااایلیژو هە بهێبااێ

بوتابیاااان پبساااەیان بااای دانااااوەل وەك  ێاااوە ێەمااای 
رزگاریاااانەل  یااادی ساااەربەرز باااێ كە هەردووكیاااان 

 .بەنموونە دەهێنبێنەوە
 ەم گوتانەی وەلی هەموویاانی بێادەنر كابدل بااری 
سااەر شااانی سااووك كاابدن و بەناادیل دەسااتی داكاای 

 :رزگار و نازداری گب  و گوتی
ڕوال روی كاااتی گەڕانەوەیە كااا  بەرەو  ێااوارە دە 

 :لە دولبەریش كبد و گوتی
 ەم كباساەی رزگااار باادە ماێ  یشاام پێیەتاایل بەاڵم  

 ەوەی وەاڵماااای بااااداتەوە توناااادتب لە   دولاااابەر بەبااااێ
باوەشاااێی گاااب ل رزگاااار براااەی نەكااابدەوەو بەرەو 
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 اااوایی بەرێپەوتااێل لەرێاایە وەلاای بە داكاای رزگاااری 
 :گو 
تی دەتوانی كباساەكەی لێاوەرگبیەوە  یادی دایپای  
مناایش : زگااار دەسااتی لەم اای دولاابەر كاابدوو گااوتیر

پێویراااتیم بە باااینی رزگاااارو دولااابەرە بیااادەمێ باااا 
 . ەمشەویش الی مێ بێج

دولبەر هی  ێایی نەشاێواند كباساەكەی ماات كابدل 
بەاڵم نەیاااادایەوە بەسااااێی دایپاااای رزگااااار بەڵپااااو لە 
دەستی بەندی یناو گەڕایەوە الی دایپیل تاولە رێایەكە 

ی كاابدن دایپااای دولااابەریش ناواااری بەریاااز ریشاااتن
دەرەەتێپای وەرگاب  و ێایی گەیانادە نزیا  بەناادیل 
بە ەبمێرپەوە رستەیەكی بەگوێی بەندی ادا وبپانادو 
گەڕایەوە الی دولاااااابەرل تااااااا لە بەردە بازەكااااااانیش 
پەڕیاانەوە بەناادیل و وەلاای لە گەڵیااان بااوونل دواتااب 
گەڕانەوە نااااااو باێچەكاااااان و اللااااای سەرێیشااااایان 

بەیەكتابی كەو  هەردووكیاان  دیاتەوەل هەر واویاان
گەشااانەوەل دواتااب وەلاای و اللاای یەكتبیااان ناساای و 
هەرساااێپیان لەساااەر ێاااوانی اللااای دانیشاااتێل بەاڵم 
 : سەرنجیاندا عارەبەكە لە تەواو بوونەل رزگار گوتی

اللاای گیااان تەنیااا هاااتویێ بتبیناایێ باای ێااواردنەوە 
نەهاااتویێل  ااێمە بەرزاری تاااییێل بەاڵم باای ێوێنااادن 
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واڵتی  ەریبان و  ەم كارەساتەشمان بەساەر ووینە 
 .ها ل بییە هەموو شتمان بیبویوە

اللاای برااەی نەكاابد هەسااتاو لە بااێ دەوەنێاا  نیااو 
واااااوار پەرداێااااای هێناااااال   بوتاااااا عاااااارەپ و ساااااێ

پەرداێەكااان لە پیراایان بەڵغیااان گبتبااوول هەر لەناااو 
و  جاااایگەكەی تەنیشااااتیان جااااوان جااااوان شوشااااتنی

میااوانی هەولێااب  : وتیلەبەردەماای دانااانل  ەوجااار گاا
ێااواردنەوە باا ینل مااێ هەمیشااە   بەبااێ  لەگەڵە ناشااێ

بەرزاری  ێااااوەمل بااااا بخاااایینەوە لەو برااااە باااایڕانە 
 .باشتبە

اللی پەنجەی بە دوگمەی تەسجی ەكەدا هێناو دەمە 
لە گیڕساااتان شاااەوی زساااتان ساااەر ) جەزا گاااوتی

(  ەناااێمە ساااەر گااایڕەكەو بەساااەرهاتم  ەگێااا مەوە
ەبمێراااپیان وەریل جاااكە لە  لەوكااااتەدا هەرساااێپیان

ویڕە وایڕی عاارەپ بینااو پەرداێەكاان كە تێپەڵای 
  بەسااتەكەی دەمە جەزا دەبااوو هیچاای دیااج بەرگااو 

 .نەدەكەو 
دواتااب دانیشااتنەكە برااەی تااێپەو ل باسوێواساای  

هەولێااابو كااایلیژو باااازاڕ كیتاااایی هاااا  و  ەوجاااار 
رزگاری جوانەمەرگ ێیی هاویشتە دانیشاتنەكەوەو 

ی وەرگب ل تااتەواو مەساج باوون و عیش  ێوانەكە
دواتااااب هەرسااااێپیان بەرەو  اااااوایی گەڕانەوەو بەاڵم 
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هیچیان نەیانتوانی بەسەر بەردەبازەكاندا ب ین بییە 
تااا ویكیااان هەڵپاابدوو پەڕیاانەوەل دواتااب لە هەمااان 
دووڕیاااانی جااااران جیاااا باااوونەوەو اللااای بەالكە الك 

 . ریشج و وەلی و بەندی یش ووونەوە ماڵێ
 

**************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وەلی لە ژیانی زیر جیرە دیڵمەی ێواردبوو بەاڵم 
هەرگیز دیڵمەی وای لە هەولێب نەدیبوول واونپە  ەو 
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 ێوارەی كە لەسەر ێاوانەكە دانیشاتێ داكای بەنادی ی 
دەیزانی میوانیان هەیە بییە یاپبا ی كەلەمی لێناابوو 
 كە نااااوازەتبیێ و ێیشاااتبیێ ێاااواردنی بەاڵدزێااایەو
رەناار و شێوەشاای زیر جااوانەل هەمااوان بێئاگااان لە 
هەولێاااب  ەم جااایرە دیڵااامە نیااایەل وەلااای زیر باشااای 
ێااااواردوو دەستخیشاااای لە داكاااای بەناااادی ی كاااابدل 

بپاا  و بەاڵم   هەوڵیدەدا ێایی ەێابە زماانی بەاڵدز 
 :پێی نەدەوێبال پێی گو 

   ااااێمە گەلەك جاااایر دیڵمەمااااان هەیەل بەاڵنەكینااااێ 
مەیە دەێایمل تاامی وەك تاامی یەكەم جارمە  ەو دیڵ

میمبەری ناو سەروپێیەل بەراستی بەتام بوو دەستج 
 . نەڕز 

دیڵمەی  ێمە زیر تبشەو  ەوەی  ێاوە : هەرواگوتی
هەر ساامابی تێنەكبابااوول هەروا  ااێمە دیڵاامەی پەلااپە 
مێویشااامان هەیە بە ماساااتی لێااادەنێێل تیچمەشااامان 

كەی ل نااوە هەیە كە تەنیا بە باینجان و كودی دەكب 
پااااااااا  بااااااااایمە دەكەن و وەك سااااااااااەروپێش بە داو 

هەناااادی دیرمەكەی  ێااااوە   دەیاااادوورنل بەرانەكینااااێ
 .ێیە نییە

 وییی  ویچمە : داكی بەندی یش گوتی
نااا تاایچمەل بەاڵم هەناادێ  توومەشاای : وەلاای گااوتی

 پێدەرێێ
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وببدی نەدەوااای  داكاای بەنااادی ی هەروەنااادی هێناااای
  مێشپی باینجان و كودی بادووری و وەك ساەروپێ
  لێاای نێاایل لە دڵاای ێییاادا دەیكااو   اااێب سااەرو پااێ

بەاڵم باینجااااان و كااااودی   باااادوور   جیاااا ە دەكااااب 
ل بەاڵم واونپە  ناسپێ كوا دوورماانی لەساەر دەكاب 
 .میوان بوو ناوار بێدەنكی هەڵبژارد

 یاااااادی  ەم گاتوگااااااییە زیری ێایاناااااادوو دواتااااااب 
واشااایان ێاااواردەوەو واااوونە ژوورەكەی بەنااادیلل 

وێناااویەكەی رزگاااری لەگەی ج ااپە بەناادیل كباسااە ێ
ێوێناویەكەی ێیی لە زەرەێ  هاویشج و نامەكانی 
نازداریش كە هەرالی  ەو باوون پیشاانی وەلای دانل 
هەروا نااااااااامەكەی دولبەریشاااااااایان ێوێناااااااادەوەل لە 
ێوێندنەوەی نامەكاندا بوون كە ماڵی رزگار هااتێ و 

و دوای بەێێبهااااااتێ و    ەوانااااایش هااااااتنە ێاااااوار 
دواجااااار بەناااادیل پێشاااانیاریپبد كە برااااەیەكی زیر 

ساااااابەی بەیااااااانیەكەی لەگەی وەلاااااای بەناوشاااااااردا 
پیاسەیەك دەكەن و دواتاب دوای نیاوەریكەی دەواێ 

 : گیڕی رزگار بییاێ دەكەنل بابی رزگاری گوتی
 : ێیشم دێمل بەاڵم رزگار گوتی

نااااااا  ەوە وەلاااااایم لەگەڵەو بەیەكەوە دەواااااایێ تاااااای 
اناااادا بەم دووكااااانەكە  دامەێەل  یاااادی وااااین ب یاری

شاااێوە سااابەی كە هەینااای باااوو وەلااای و بەنااادیل بە 
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بەرگاای كااارو وەنااد بوتااوویەك بییاااێەوە گەیشااتنە 
ساااااەر گااااایڕی رزگاااااارو ناااااازدارل بەنااااادیل هەر لە 
سااەرەتاوە ب یاااری دابااوو بەهەمااان شااێوەی نااازدار 
بییاااێ بپبێااج و هەرواشاایان كاابدل تەنااانە  بەسااەر 

 .گیڕی نازداریشدا ریشتنەوەو تیێیان كبدەوە
دوو گیڕ یەك رەنر و یەك شێوە بەبارەیان وەكو 
یەك و  تەنیااا ناوەكانیااان و رێپەوتاای كیوپبدنیااان 
جیاااااوازی هەبااااوول لەنێااااو سااااەدان گاااایڕدا بەسااااەر 
زەویەوە پااااااااڵپەوتبوونل دەدرەوشاااااااانەوەو هەر لە 
رێورەساااااامێپی بێاااااادەنكی مااااااارەكبدن  دەوااااااوونل 
دوودڵاااااادار لەنێااااااو  ەم دوو گاااااایڕەدا لە پشااااااووی 

ێەون و  ومێادەكانیان لەوێادا و لەگەی  هەمیشەیدانل
جەسااتەیان شاایدەبیوەل  ەوان بەببینەكااانی دڵیااانەوە 
ریشاااتێ بەاڵم ێەمێپااای گەورەیاااان بااای  ازیزانیاااان 
و  جێهێشاااااجل ێەمەكاااااانی  ەوان بباااااوونە ویااااابیك

دەماودەم دەگێ درانەوەل بەرگای رەشای كابدە بەری 
 .و ەبمێرپیان بە هەموان رشج ێیشەویرتانیان
گاااااایڕی وەكااااااویەك دوو بوتااااااابی  لەسااااااەر دوو

جییلااایجی بیبیاااان لە پێپهاتەكاااانی بەرد دەكااابدەوەل 
بیبیااان لەوینەكااانی زەوی و بەبەرد بااوونی دڵەكااان 
دەكاااابدەوەل بیبیااااان لە شاااایبوونەوەی دوو مبیراااای 
جااااوان لەنێااااو پێپهاتەكااااانی زەوی و بە ێاااااكوێیی 
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باااوونی هەماااوو  ەو باااوونەوەرانەی لە ساااەر زەوی 
 هەن دەكبدەوەل

گەنج لەسەر گایڕی دوو عاشا  لە عەسابێپی دوو 
درەنر وەێتدا بیبیاان لە لەبیاب واوونەوەی  اازیزان 
دەكبدەوەل بیبیان لەو یاساا گەردوونیاانە دەكابدەوە 
كە بەزیر بەساااەر مااابگ و گیاااان ەبەرو روەكااای  ەم 
زەویەدا سەپاندوویانەو لەگەی هەر لەدایا  بوونێپادا 

سااەێتیان ل كیتاااییەكی تباژیاادی  مبدنێپیااان دەدەنااێ
و لە وبكەیەكدا كیتایی ژیانیاان بەزیر  پیشان دەدەن

بەسااااەردا دەسااااەپێنێل دواتااااب ە ێیااااان دەدەنە ژێااااب 
ێاااااااكەوەو وردە وردەە لەنێااااااو ێیشەویرااااااتی و 
دەرووناااای  ااااازیزان دەریااااان دەهێاااانێ تااااا  اسااااتی 

 .بیبووونەوەل وەك  ەوەی هەرگیز نەبووبێ
دوو الو لەسااااەر دووگاااایڕی هاوشااااێوە ێەریااااپە 

بوونەكەیاان بەكیتاا دێاج و بە بومێا   ااوی ماندوو 
ساااارد لە دەروونەوە  اساااوودە دەباااێل هەڵدەساااتنە 
ساااەر پێیاااان و وااااو لە پانتاااایی گیڕساااتان دەكەنل 

باااااران   گاااایڕی  ەوەناااادە كینیااااان بەرواااااو دەكەو 
شوشااااتونیەوەو لەگەی زەوی تەێااااج كاااابدوونل نە 

و نەكەسیشاااایان ماااااوە بییااااان  كااااێێ  كە  دەزانااااێ
ڕە كینانە پێدەوێج تەمەنیان ساەدان بكبیەنل  ەم گی

هەزاران ساااای بێاااجل دوو كێ ااای   ساااایل ناااا  ەتااایببێ
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لەبەرد تاشااااباو لە بەراماااابەر یەك وەسااااتاون وەك 
 ااێمەە هەیااێل  ەوە  ااێمە دیبیكاای  ەو    ەوەی ببااێ

گیڕساااتانەیێ و باااااپیبە هەرە گەورەكااااانی  ێااااوەیێل 
لەبیبی مەكەن ساای پێچای مێازەرێپەو  ێاوەە دێانە 

و وەكاااو  ێمەتاااان لێااادێجل دوو كێااال كە لە الی  اااێمە
كەل ەرەبتاابیێ بەرد داتاشااباون سااەدان سااای دەبێااج 
بەدیاااار گااایڕێپەوە  ێشااا  دەگااابنل گبااای گیڕەكاااان 
رژاونەتە ساااااەر زەوی و  ەوان هێشاااااتا بەپێاااااوەنل 
گوێیااااان لە دەنكاااای هەمااااوو گبیانەكااااانی سااااەر  ەم 
گیڕسااتانە بااوەو هەزاران ویبیكاای هاوشااێوەی  ەم 

یەیاان الیەو كەوای نەتاواونەوەل هێنادە دوو گیڕە نوێ
منەتاای وەسااتاون وەك  ەوەی لە واااوەڕوانی   بەبااێ

مبدنی  ێمەشدابێل تا لە بەینی ێییان بمان رزێنێ و 
بمااانپەنە راباابدوول دوو كێاالل نااا سااەدان كااێ ەبەرد 
لەناو گیڕستانێپی كیندا رەگیان لە گەردنی هەزاران 
مااااابدوو  ااڵنااااادوەو دیااااابیك و ویااااابیكە ساااااەیبو 
ساااەمەرەكانیان الیەو بەاڵم بااای كەسااای نااااگێ نەوەل 
هەزاران كێاال سااەرە باریاا  و بەردینەكانیااان بااو  
كبدیتەوەو بێمنەتاانە واویاان ب یاوەتە شایبوونەوەو 
بەێااایی باااوونی  ەو كەساااانەی مااابدن ە ێیااادانە بەر 
البیااانل  ەو بەردانە نااازانێ كەسااەكان كااێێل نێاابن یااا 

هەتااا هەتااایە مااێێ باشااێ یاااێباەل بەاڵم دەزانااێ باای 
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دەبنە  ێش  گبیانل  ەو كێالنە توند ێییان لە زەوی 
 .وەباندوەو پێدەوێج هەرگیز نەلەبیبێ

ساااااەدان داری كاااااین  اسااااامانی  ەم گیڕساااااتانەی 
داپیشاااااایوەل ێییااااااان بەسااااااەر گیڕەكاناااااادا شاااااایڕ 
ل  كاابدیتەوەو وەوری پێرااتی مبدوەكانیااان لێاادەڕژ 
هەناااادێپیان هێنااااادە بە دیااااار مبدووەكاااااانەوە گەاڵو 

بمێرپیان وەراندووە پیبیەتای بە بااڵیاانەوە دیاارەل ە
بەدەكانیااان  ەوەناادە گاابژ بااوونل كەپاڵیااان پێاادەدەی 

لە   شاااانج دەڕوشاااێنێل رەگیاااان  ەساااتوورو هەناااد 
كێ ەكااااااااانی هەڵتەكاناااااااادووەل  ەوەناااااااادەە بەناااااااااو 
 ێرپوپبوسپی مبدوەكاندا رییشتون وەك  یرپیان 

ەگاانە لێهاتوەو رەنكیان سپی ساپی دەوێاتەوەل  ەو ر
بە سااااەدانیان لە بەدپاااااڵی گاااابدەكەوە دەروااااوون و 
وەك گوریرااێپی  ەسااتوور و تونااد شاایڕبوونەتەوە 

باااوم باااوم  ااااو دەماااژن و وەك   نااااو روباااارل لەو 
لەو رەگە   تبومپااااا باااای گەاڵكانیااااان دەبەنل هەناااااد 

 ەستوورانە لە یەكتبی  ااڵون دەڵێی پبوی ناازدارن 
وونەوەو بااا و هااینباونەتەوەل بەو بەدپاااڵەدا شاایڕ باا

لەودارانە ساااااایمای   شاااااا پەیان پێاااااادەكا ل هەنااااااد 
كەساااااااەكانیان وەرگبتاااااااووەل وەك  ەوەی گیاااااااانی 

و لەگەی زیناادووەكان باادوێێل   مبدوانیااان وەرگبتبااێ
گەاڵكانیااااان وەك ەبمێراااا    شااااەماڵێپیان وێااااپەو 
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دەوەرن و وەك دایااااا  دەالوێااااانەوەل  ەو دەساااااتەی 
ەوە  ەودارانەی ناشااااتووە  ێرااااتا بەتەنیشااااج دارەك

راكشاوەل  ەگەر ساەرنج لە لەەكاانی بادەی بەڕوونای 
 ەو پەنااجە گاابژانە دەبیناای كە سااەردەمێ  گاایلی باای 
دارەكە كبدبوول تا گیڕی  ازیزەكەی هەتاو لێای نەدا 
 ێراااتا ێااایی لە تەنیشاااج  ەوەوە بااایتە ێااااك پاااان 
بیتەوەو دەڵێی هەرگیز كەسێ  نەبووە ێزمەتی  ەو 

 . گیڕانەی كبدبێ
بەێامیشااای و بێااادەنكی لەساااەر دوو كە  هێنااادە 
وەسااتاونل بەسااێی داكاای رزگااارو   دوو گاایڕی نااو 

دولااااااابەرو دایپااااااای دەگەنە ساااااااەر گااااااایڕە تاااااااازە 
بییاێپباوەكااااان  اگایااااان لێنیاااایەل بەساااا وی  ەوان 
بەهیە ێییان دێنەوەو س ویان وەردەگبنەوەل  ەو 
ریژە هیچیاااان بااااوەە لە گیڕەكاااان ناااادەن واااونپە 

اڵم زیر بەگەرماااای هێشااااتا وشاااا  نەبااااوونەتەوەل بە
بەندیل و وەلی دەدوێانێ و ساەرو  ااوێپی سااردیان 

سوپا  و مانادوو بوونیاان بەرز دەنابێێنێ   دەدەنێ
و پێیاااان دەڵاااێێ هەرگیاااز لەوااااكەو دڵرااایزی  ێاااوە 
دەرناویێل دولبەر كە هێشتا بێدەنكەو زیاتب لە پەنجا 
ریژە براەی نەكاابدووە واااو لە كباسااە ێوێناااویەكە 

باااینی ناااازدار بپاااال لەوكااااتەی   دەێاااواز   دەگێااا  
  بەنااادیل و وەلااای ێییاااان كااایدەكەنەوەو دەیاااانەو 
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ب ین تا  اوێ  بەێییاندا كەن و جانتا داازر كەن و 
سااابەی بەیانیەكەشااای بكەڕێااانەوە هەولێااابل پەرجاااوو 
رودەدا  و دولاااابەر بییەكەمجااااار دێااااتە برااااەو بە 

 .كباسەكەم بی بكەڕێنەوە:  بەندیل دەڵێ
ن هەر هەموویاان  ااوڕ لە  ەوانەی لەسەر گیڕەكە 

دولاابەر دەدەنەوەل سەرسااامی دەیانكبێااج و لەدوای 
مبدنااااااای رزگاااااااار  ەوە یەكەم وشاااااااە دەبێاااااااج كە 

ل  اااێب  ەو كەوتباای بێاادەنكیەكی بااوڵەوە  دەیاادركێنێ
لەنێو ێەڵوەتی تەنیاایی ێییادال لەنێاو بیبكابدنەوە لە 
ژیاااااااااانێپی هیچوپووااااااااادا لەمااااااااابدن دەگەڕا بەاڵم 

تان پاا  لەماابدوو بااوو بەاڵم نەیاادەدیزیەوەل   گیڕساا
هێشتا واوی دولبەر دەببیراپایەوەو لە ژیانادا باوول 
 ازیزەكاااانی لەبەردەمااای باااوون لەنێاااو دوو گااایڕی 
رازاوەدا ێییان لە وەندیێ رەنار وەرپێچاابوو بەاڵم 
نەەیان لێوە نەدەهاا  و بباوونە رابابدوول ێای  ەگەر 
مبدناای رزگااار نەبااال كاایوی نااازداریش وەك رەنكاای 

ی كاای ببایوەو ێەریپای لەبیبواوونەوە باوول كێ ەكان
ل دوو   ەوەتا دولبەر لەشاری مبدوان زیندوو دەبیناێ

هاوڕێی دڵریز و دوو دایپای جەرگ بابژاول هەماوو 
ریژ یەێەی ێییان دادەدڕن و بەاڵم كە دەگەڕێنەوە 
مااااای لەساااااەر ێوانەكەیاااااان دادەنیشاااااێ و جاااااكە لە 

  جااار پێپەنینیشاای گااو   نااووزانەوەی دایپاای هەنااد 
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لێااادەبێجل باااابی هەروەكاااو جااااران ێەریپااای كااااری 
و تااااابم باااای پیبەكااااان   ێااااییەتی و ددان دەردێنااااێ

درووسااااتدەكال باااابایەكەی هەر ێەریپاااای سااااەعیەو 
و ێیشااااای   لەگەی ببادەرەكانیشااااای دەوێاااااتە دەر 

پیشااتە دەكااال ژیااان رانەوەسااتاوەو ێەریااپە تەواوی 
روداوەكااان دەباانە راباابدوول بااییە دولاابەر بێاادەنكی 

اە ێاە كبدل بە هەموانی گو   ەمێ شێج ێیی ێ
و وەەاااااا   نااااایم بەاڵم مااااابدن دەساااااتم لێدەوەشاااااێنێ

 امیژگااااریم دەكاااال  ەوەتاااا روناكیەكاااانی ماااێ بەرد 
ببدناای و  ااێمەە ێرااتمانە باوەشاای بەردەكااانەوەل 

و مااێ بەدەناار    ەوە بێمنەتاای ژیااانە  ێااوە دەجااوڵێنێ
  ل هەسااج ونەسااتی مااێ ژەناار لێیااداوەو كەسااێ دێنااێ
اكی كاااتەوەل هەمااوو ریژێاا  دڵاام لە تەنیااایی نیاایە پاا

ێیمااااادا بەردەبێاااااتەوەو دەساااااتێ  هەساااااتێ  نیااااایە 
بیخااااتەوە جێااای ێاااییل  ێاااوە دەزاناااێ كە لە كااایاڵن 

لێااادەبێ كە ێوشاااپمی   پێپەنینااای  ەو مناااداڵەم گاااو 
كوشاااجل  ەماااێ كاااا  دەبااامل لەوێاااوە تەنیاااایی ماااێ 
سەریهەڵدال وااوم ڵێاا باوو هەساتەكانم ێااە ێااە 

ی یەك رێاااااااااااژنە گاااااااااااول ە بە باااااااااااوون وەك  ەوە
جەرگمەوەنااااێێ پااااێم وایەل جاااااران لەگەی ێوشااااپی 
گەورەم دەوااوومە بااازاڕو بوتابخااانەو ماااڵە ێزمااانل 

ماااومەوەو بەج اای رەشااەوە رێااكەی    ێرااتا بەتەنااێ
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دوورم گیڕستانەل  اێب ماێ تەنیاا بەرگام رەە نیایە 
وەرن هەناااوم پاا  بااووە لە زووێاااو لەنێااو  ااازاری 

دە هەڵادەوەرمل  ەوەتاا لەدوای  ازیزەكانمدا وردو ور
باااینی ناااازدار تەنیاااا باااینی كباساااەكەی رزگاااارم بااای 
مااابیوەل كە پەڵە ێااوێنی نااازدار پەێشاای كبدبااوو و 
 ەویشاااتان لێشااااردمەوەل دەێاااوازم لەژیانااادا مااابدن 
بێماانە  بااپەمل  ێرااتا كە دەزاناام هەمومااان دەماابیێل 
هەمااوان دەویاانە نێااو ێاااكەوەل  ەوانەی زوو دەڕین 

زار دەبیاانێل نااازدار كیسااتی مناای نەدی  كەمتاابیێ  ااا
رزگااااار هەر ێەماااای نااااازداری دی و دواجااااار واااای 
تەنیشااااااتیل بەاڵم واااااااونپە ماااااااێ دەژیااااااام ێەمااااااای 
هەردووكیان باریاان باور  كابدوومل تبوساپاییەكم 
هەبااوو  ەویااش كااوژایەوەل بااییە لە ماابدن دەگەڕێاام 

 .بەاڵم بیم نادیزرێتەوە
پاای بەدەناار هاااتنی دولاابەر بەناادی ی ێرااتە گێژاوێ

بوڵەوەل بەتایبەتیش دەیزانی دولابەر لە دوای مبدنای 
رزگارەوە برەی نەكبدووەل نامەكەی دولابەر كە بای 
رزگاااری نووساایبوو شااەوی راباابدوو ێوێناادبویەوەل 
بااااییە زیر بەێێبایاااای بەبیاااابی هاااااتەوە و ناواااااری 
 اااااوڕدانەوەی كاااابدل  بەنیكااااایەك كە لەنێااااو واااااوی 

ە هەروای دولبەری روانای تێای گەیاناد نەك كباساەك
ل  الیەتی دەیداتەوەل بەاڵم دەبێج كەمێا  ساەبب بكاب 
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وەلاااااای و بەناااااادیل كەلوپەلەكااااااانی بییاێپبدنیااااااان 
كاایكبدەوەو بەرەو  اااوایی رییشااتێل لە رێكااا وەلاای 
تەنیااا بیاابی الی دولاابەر بااوو دەیزاناای لە  ااازارێپی 
ساەێتدایە  ەو تەنیااا ماااوەتەوەو كەسااێ  نیاایە باااری 

 :بەندی ی گو سەر شانی سوك كال بییە بە 
 ەو كیژە داماوە ێەریپە شاێج دەبێاجل تشاتەكی _ 

 . لی نەكەن بەم ەنكیداد 
بەدەناار هاااتنی  ەو مناای بێاادەنر : بەناادی یش گااوتی

كااابدل هێشاااتا سااا م و هەر لەبیااابی  ەودامل ناااازانم 
كباساااەكەی بااادەمەوە یانناااا   ەدی ناااامەكەی كە بااای 

 .رزگاری نوسیوە نازانم با بیبی لێبپەمەوە
ت   كاااورە ماااارێەرا  ەتاااو دەتەو : وتیوەلااایش گااا

ببێاای  نەواای كاابا  و نااامەكەی باادەیەوە بەێااودای 
هێنااادەی دی مااااا  دەبااایل  ەو  ێرااااتا پێویرااااتی بە 
كەسێپە هاوكاری بپا رێی لی بادیزێتەوەل بازر باوەو 
بیبینێتەوە  اوەدانییەك بخاتەوە نێو دریل نەك ج پی 

 . مبدوانی بداتێ
د وەرگاب  باییە بەندیل برەكانی وەلای زیر بەهەنا

 .بیبكبدنەوە وەاڵمی بداتەوە  نەیویرج بێ
  پێمباااب : وەلاای بەدەرەەتاای زانااای گاایتییە بەناادی ی

 ەوە مانكو بروورە  ەو كیاژە براەی نەكابدووە لای 
  ەتوی دی و داوای كباسەكەی لێپبدی 
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 مەێرەد  وییە : بەندیل گوتی
هەوكە ماندیمە نازانم با  ااوەكی بە ێیمانادا : وەلی
 .برەكی دەكەیێ  هەینێبپەیێ 

 یاااادی هەردووكیااااان بێاااادەنكیان هەڵبااااژاردوو تااااا 
گەیشاتنە بەردەبااازەكەو بەساەریدا پەڕیاانەوەو بەرەو 
ماااااای ساااااەركەوتێل ێییاااااان شوشاااااج و هەمااااااوو 
باسوێواسەكانیان س  كبدل هەڵیانكب  بی هەولێب و 

 .ب یاریاندا باشتب بیبی لێبپەنەوە
 
 

**************** 
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دوای مبدناای رزگااار بەناادیل نەهاااتبوەوە بەشاای لە

و هەر الی  ەو  ناااوێیییل وااونپە وەلاای نەیدەهێشااج
باااااااوول بەاڵم بااااااای ێ كااااااابدنەوەو كااااااایكبدنەوەی 
پێداویرتییەكانی تا بچێاتە ژوورێپای دیاپە و تێپەڵای 
هاوڕێپااانی بێااتەوە باای یەكەمجااار دەرگاااای ژووری 
بەشاای ناااوێییی كاابدەوە و جانتاااكەی داناااو لەسااەر 

 .ییەك دانیشج و واوی گێ اكورس
بەرەوێاابەكەی رزگااار هێشااتا سااەروە  و كتێااە و 
تەنااااااااانە   ەو ێاولییەشاااااااای لەسااااااااەر بااااااااوو كە 

نەبااااااااوو بەاڵم   بەبالیاەكەیاااااااادادابوول ێاااااااایی لەو 
و دەواوونل  یادگاریەكانی بەبەرواوی بەندیل دەهاتێ

و   بینی هەناسەی لەنێو بەتانیەكەیەوە دەهااتە دەر 
دەكااااابدل لەساااااەر ریێااااای كااااایڵمەی بەنااااادی ی تەڕ 

پەناااااااااااااجەرەكە دوو پەرداێ بەتەنیشاااااااااااااج یەكەوە 
و  یااادی یەك لەو پەرداێاااانە زیااااد باااوول  دانباباااوون

بیجااااااااامەیەكی شاااااااایێ بەپشااااااااتی دەرگااااااااایەكەوە 
هەڵواساااااابابوول لەگەی هەر دەرگااااااا كبدنەوەیەكاااااادا 
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رزگاااریش دەجااواڵیەوەل  یاادی هەر  ەوەناادە جااوڵەو 
ەیەی بە ل وەك  ەوەی هەرگیااز كەسااێ   ەو بیجااام

ل تەنیاااییەك بەناادی ی داگیااب كبدبااوول  لەبەر نەكبدبااێ
بیبەوەریەكاااااانی دەجواڵنااااادو دەساااااتی ێراااااتبووە 
رابابدوویەوەل بیابی لەوە دەكابدەوە  ەو شاەوەی لە 
شاری یاری بوون رزگار دڵی بە كچێپی هاوشێوەی 
نااازدار كاابایەوە كەواای  ەویااش باازر بااوول  ەویااش 

او وەناد ریشج و بووە راببدوول داێی رزگاری داما
   شەوان بەێەیاڵی دیتنەوەی  ەم كچە ێەوی زڕاباێ

داێی ت  ومێدو هیوایەك وەك گاوی لە دڵای رزگااردا 
كااااابابێتەوەل كەوااااای  ەویاااااش ریشاااااج و نەگەڕاوەل 
رزگاااری داماااویش هیچپااام لە ێەونەكااانی نەهاااتنە 

 .دی و بەردێپی ك  ە رەپ  ەویشی ببد
نااااامییی وەك دێااااوێپی گەورە ێاااایی پیشاااااندەدال 

تی دەكاااابد نەك  هەر لە هەولێااااب تەنااااانە  لە هەساااا
ژوورەكەی ێیشااای  ەریااابەل  یااادی كەساااێ  نیااایە 

 . و هاوێواردن و نووستنی بێ  هاودەنكی بێ
ژوورێاا  كە هەروەنااد ماااانكێپە  اااوەدان بااایتەوەل 
بیتە بەندیخانەو بەرەوێبەكەی رزگااریش لە گیڕێا  
زیاااااتب هیچاااای دی نیاااایەل هەسااااتی كاااابدل ژیااااان لەم 

اوەو یاسااااااپانی گەردوون هێناااااادە ژوورەدا وەساااااات
هەماااااوو   بێااااویژدانە بە كااااوناە یەكونێاااا  دەتااااوانێ
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ل  جوانیەكان بباو جكە لە ێەم هیچای دی بەجێنااهێبێ
یاساااكان  ەو داڵنە دەبەن كە پەیوەسااتێ بە وەناادیێ 

بەپێی    ارامییەك هەبێ  دڵەوەو لێپیان دەكەنل لەكو 
 .شبەژانێ  درووسج دەكەن   ەو یاسایانە  ا لەو 

و لە دیوێپی دوو بەرەوێبەیی لەسەر   بەندیل بەتەنێ
كورساااااااییەك دانیشاااااااتووەل لە پشاااااااج دەرگااااااااوە 

دەڵێای رزگاارەو بەب یااری   بیجامەیەكی شیێ دەبینێ
یاساكانی ژیاان لەو  هەڵواساباوەل دەرگاایەك  یادی 
جكە لەێیی پێناوێج كەسیدی بیپااتەوەل وەك واین 
ل دەرگاااای دڵااای ێااایی تەنیاااا بااای رزگاااار دەكااابدەوە
 ێراااتاە  ەو دەرگاااایە داێاااباو هەماااوو دەرگاكاااان 

 .داێبان و رزگاریش دەستی ناگاتە هیچیان
بەاڵم زیری نەبااابد دەرگاااا كااابایەوەل بیجاااامەكەی 
رزگااار جااواڵو كیمەڵێاا  هاااوڕێی هاااتنە ژوورل پااێش 

بااادا   ەوان    ەوەی بەنااادیل دەساااج لە هااای  شاااتێ
هەموو كەلوپەلەكاانی بەنادی یان كایكبدەوەو ببدیاانە 

و تێپەڵیااااان   ورێپاااای دیل تااااا  لە تەنیایاااادا نەبااااێژو
بێاااااتەوەل كەلوپەلەكاااااانی رزگاریشااااایان بە كتێاااااە و 
هەمااوو شااتێپەوە ێرااتە ناااو  ەو جانتااایەی بەناادیل 
هێناااااااابوویل  یااااااادی بەنااااااادی یان لەم ژوورە دوور 
ێرااتەوەو دەرگاكەیااان داێرااجل  گبیانێاا  بااوڕگی 
بەناادی ی گااب ل پشااتی لە دەرگاااكە كاابدوو گااوێی لە 
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ەیەك بوو لە درزی ژێابەوەی دەرگااكە دەهااتە نووز
ل نەیزانااای  ەم نااااووزەیە دەنكااادانەوەی ناااااێی  دەر 

ێااییەتی یااان دەنكاای جێماااوی رزگااارە  نااا نەیزاناای 
نااوزەی روداای جێماااوی رزگااارە یااان ێەمە كەڵەكە 
بووەكانی ێییەتی  نوزەیەك بە دەنكێپی نزم  اوێتە 
بە هەنراااااااا  گااااااااوتی لێاااااااابەە تەنیااااااااایی  لەگەی 

نەوەی ەبمێرپەكان رژان و دووا ماڵئاوایی لە  اوڕدا
ژوورێ  كبدل ویایەك ێەم تێیدا كەڵەكە ببوول  یدی 
هەمااوو یادەوەریەكااان و بااین و بەرامەی رزگااار و 
بەناااااادیل و واااااابپە جێماوەكانیااااااان باااااای هەمیشااااااە 

 .بەجێهێشج
 
 

**************** 
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 ێراااااتا بیجاااااامەو كەلوپەلەكاااااانی رزگاااااار لەنێاااااو 
یەكااادان لەنێااااوان دەساااتی وەلاااای و بەناااادیل لە جانتا

و باای   بیكەڕێناانەوە بەاڵدز   هاااتوویدایەل دەیااانەو 
هەمیشە رزگار لە هەولێب دوور ێەنەوەل جێ پێپانی 
لە ریێااای بەاڵ  برااا نەوەو كورسااایەكەی كااایلیژی 
هەر بەبەتاااڵی بمێنێااتەوەل هەرگیاااز نەواانەوە شااااری 

تەوەل یاااری تااا هاوشااێوەی نااازدار ببینیااان نەكااولێنێ
 ەوان  یدی گەیشتوونە گەراج وسواری  یتیمبێ ێپی 

دەڕینل جانتااایەك   تەكراای بااوون و بەرەو بەاڵدز 
لەساااەر وەماااچەی تەكرااایەك بااااركباوەو باااا باااینی 
كەساااااێ  بە نااااااو ویااااااو بەنااااادەن و پێدەشاااااتەكاندا 

هەولێااب دوورتااب دەكەوێااتەوەو   ب ودەكاااتەوەل تاااد 
یك بەساەر و یادەوەریەكانی رزگاریش تنیك تنا بین

كە لەدوای   جااااااااااااامی  ەو  یتاااااااااااایمبێالنەدا دەڕژ 
تەكراااایەكەوە دەڕینل بێاااادەنكیەك سەرنشااااینەكانی 
داگیااب كاابدوەو رێااكەكە وەك مااار باریاا  دەبێااتەوەل 
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و باایەكی   تاسەكان لەجێی ێییاان هەڵیاان دەتەكێناێ
ەێنپیش لە پەنجەرەكاانی پێشاەوە دێاج و بە دواوەدا 

ا كە بەر جانتااااكە ل لەم نێاااوانەدا گااای ەی بااا رەتااادەبێ
وەكاااو وشاااەی ماڵئااااوایی دەنااار دەداتەوەو   دەكەو 

ل هەڵاادەبەزێتەوە  بەگااوێی وەلاای و بەندی اادا رەتاادەبێ
ێای بەهەماوو  ەو  اواییااانەدا دەكاا  كە لە الرێپاناادا 

و بااای هەمیشااااە باااازر   جێاااادەمێنێ  هەنل  یااادی لەو 
دەبێااجل ێشەێشاای رادیاای شااوەێبەكە ناوااار دەكااا  

 .اوەیی بخاتە سەرشبیتێپی دەسەن سیر
  ەسمەر  گی كی بی باسیدەكم لی بپال

 بەوار زێ   زەمانی لیم وە دوو مامەری ڕا بچی 
باابێنە مااامەری مبدناای لاای باشااتبە لەژینااێ نەكااو  

 بپەومە دەستی عالەمێ
دەبا بكەڕێتەوە لەدواییاێ بەپەك و ماام ێااران لای  

 ێی بمكێ یتەوە
 بەزەببی ێەنجەر  بمپاتە كابانی مار   
ارە كاایرپەی گچپاایكەم پااێ ڕابژیناای لەبەسااب  كاا 

 ێاروانێ
 
و دەگەنە پێچەكانی  كا  دەڕواو كییەە جێدەهێبێ 

هەیبەساااوڵتانل تااااوێبە گەورەو زەبەلالدەكاااانی  ەم 
ویاااایە كە هەنااادێپیان ێزیاااون و ێییاااان بەریێااای 
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و   شااااەبامەكان گبتاااایتەوەل سااااەرنجیان رادەكێشااااێ
ل ێااااایزگە  ربێااااا  مێشاااااپی هەردووكیاااااان دەجاااااو 

ێاااوازن بەردیاااان نەناساااایباو هەرگیاااز كیلیژێاااا  دە
بەناوی زەوی ناسی نەبال پێچەكانی  ەم ویایە زیاتب 
لە تاوێبەكانیان نزی  دەكاتەوەو  ەوانایش باشاتب لە 
پێپهاتەكانی بەرد دەگەنل دەزانێ ێزینی  ەو بەردانە 
لە هەڵتەكینی وینەكانەوە سەرواوە دەگبێج و دواتب 

 .گەشتیارو هاواڵتیان دەبێتە مەتبسی بیسەر گیانی
شوەێبەكە لە وناریك الدەدال تاا پشاویەك هەم بە  

سەرنشاااینەكان و  یتیمبێ ەكەشااای بااادا ل وەلااای كە 
دەمااااێپە رازێاااا  لەنێااااو دڵاااای عاسااااێیەو نەیتوانیااااوە 

ل وااااونپە بەدرێژایاااای  ەم كاااااتە رزگاااااری  بیااادركێنێ
لەماڵی ێییان هێشتبوەوەل تا هەسج بەتەنیایی نەكاال 

و هەر كەدانیشااااتێ بە بەناااادی ی  بە دەرەەتاااای زاناااای
هەوكە كااااتی  ەوەیە پێاااج بااابێم  ەگەر نەبااایە : گاااو 

 .ەبیادرەسی دولبەر  ەویش دەڕوا
 ەم گاااوتەیەی وەلااای لەالی بەنااادیل ناااامی نەباااوول 
واااااونپە  ەوكااااااتەی لە  رێااااای ساااااەربەببان داكااااای 
دولبەری  دەرەەتی وەرگب  و هاتە نزیپی رێ   ەم 

بااوونەوە بە وەلاای برااەیەی پێكااو ل بەاڵم باای دڵنیااا 
 : گو 

 برەی ێیتە یان پێیان گوتووی 
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لاای لەم ماااوە دوور و درێااژەدا هەر : وەلاایش گااوتی
بەیەكەوە نەبااوویێل نەێێااب برااەی دری ێاایمەو لاای 

 .كاتێپی وەك  ێرتام هەڵكبتبوو
هەرگیاز بەرامابەر رزگاار بێوەەاا : بەنادی یش گاوتی 

نااابمل بەاڵم  ەگەر مااێ باابمە هیكاااری رزگااار كبدناای 
سێپی دی دیراانەوە هەرگیاز دوو دی ناابمل بەاڵم كە

هێشتا زیر زیر زوویەل مێ هی  ناڵێم  ەگەر دولابەر 
بەرەو باشاااااااااای ریی  ەوە تاااااااااااوێبێپی بەبەد  ەو 
تاوێبەی لەسەر دادەنێم كە رزگاری شێالل  ەگەروی 

ل ێای  ەگەر دولابەریش وااك نەبێاج و  دڵیشم وانااڵێ
 .ی گوتێبەمێ وابێتەوە  ەوكا  برە زیر دەبێج ب

وەاڵمااای بەنااادیل وەلااای  اساااوودە كااابد باااییە هااای  
هەوكە : پبساایاری دی نەكاابد  ەوەناادە نەبێااج گااوتی
جاااریش   ژیانمااان ێاا  بااویتە  ەزمااوونل لااییە هەنااد 

پراا لەوێنادەرێی گبێادەوەل   لەكاێ  كاوردەواری دەر 
 .كیرەو  ەوالتبیش    ەمێ لە پشتج دەبم تا گب 

اوا نەباوو باوول هێشتا ێایر  ا  كە گەیشتنە بەاڵدز 
بەجانتاااااوە ێییااااان بەماااااڵی بەندی یاااادا كاااابدل دوای 
پشااوودان و نااان ێااواردنل ب یاریاناادا كەلوپەلەكااانی 
رزگاااار نەبەنەوە بااای ێاااانەوادەكەیل باااییە بەناااادیل 
كباسااە ێوێناااویەكەی رزگااار و جاا ە ێوێناویەكااانی 
ێاایی لە شاااوێنێپی ناااو كەنتااایرەكەی ێااایی تەبە  
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یان لە ماااڵی رزگاااردا كاابدل دواتااب بە ێێاازانەوە سااەر
كە هەروەنااااد دەرگااااایەك لێیااااانەوە دوور بااااوون و 
لەیەك گەڕەك بوونل پێشاوازیەكی گەرمیاان لێپابدن 

ناووزە ناووز لەم مااڵەدا   و بەندیل هەساتیپبد تاا د 
كەمتاااب دەبێاااتەوەل  ەگەروااای دایپااای رزگاااار وەناااد 
جارێاا  بەناادی ی لەباااوەە كاابدو  اااێی هەڵدەكێشااال 

 اشپبا هەستی پێادەكبال كاتێا  بەاڵم جیاوازییەكە بە
ویرتیان هەساتێ دایپای رزگاار بەوابپە دوو براەی 
بە بەنااادیل گاااو  و ناااامەیەكی لە دەساااتینال  ەویاااش 

 .نامەكەی هەڵكب  و ماڵئاواییان كبد
وەلاای ماااێیالنی كەوتبااووە   هەر كەیشااتنەوە ماااڵێ

واای لە   جەسااتەی دەزیاادەكبد هەرواای زووە بزانااێ
یش لەو ێباتاب باوو بەاڵم نامەكەدا نووسباوەل بەندی 

دەیویرااااااج ێاااااایی بیخااااااوێنێتەوە  ەوجااااااار  ەگەر 
 :ل بەندیل بە وەلی گو  پێویرتی كبد پێیان ببێ

و پشااوو باادەیێل هەردوو كیااان   بااا بچاانە ژوور  
ریشااتنە ژوورەكەو بەناادیل نااامەكەی كاابدەوە تەنیااا 

 : ەوەندەی تێدا نووسبابوو
 (ەمبمكباسەكەم بی بێنەوەل لە تەنیایدا ێەریپە د)
نااامەكەی دایە دەسااج وەلاای و وەلاایش ێویناادیەوە  

 :و گوتی 
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لە تەنیایاادا دەماابمل  ەلهەباای ناااهەبی   ومكاای دەر 
نیااایە  ەوەتاااا  اااێمەی پیااااو لەنێاااو كااایلیژو هەولێااابو 
باااازاڕان ێیماااان لەبیاااب دەكەیاااێل  ەویاااش ێااایی و 

 .ێەمەكانی و گیڕستان
 ەو شااااەوە لەنێااااوان وەلاااای و بەناااادیل مشااااج و   

ەسەر  ەم نامەیە كبال بەاڵم نەگەیشاتنە م ێپی زیر ل
و     ەنجااااااااام بااااااااییە هەڵیااااااااانكب  باااااااای ساااااااابەینێ

 .بەبەدەریشیان سپارد
ب یاریاناااادا ساااابەی دواینیااااوەریكەی سااااەردانی   

گیڕستان بپەن دڵنیابوون لەوەی هەموو هەینیاان بە 
ل  یاادی بە ااارامی  دڵنیااایی دولاابەرو دایپاای دێاانە  ەو 
دووكانی  ەدەی  ێەوتێ و سبەی پیاسەیەكی بازاڕو

واااایەكی وەساااتا بادریاااان   بییاێچیاااان كااابدل لەو 
 : ێواردەوەو بەندیل بە وەستاكەی گو 

كاك  ەدامەد ێەماج نەبێاج پشاوی هااویێ دێامەوە 
سااەر دووكااانەكەو وەك جاااران باای  بەڕێااوە دەبەمل 
دڵنیابە منیش كوڕی تایم و كە بەو جاالنەوە دەتبیانم 

 .زیر نیكەرانم
 : ەدەی بییاێچیش گوتی 
هەڵااابەتە كاااوڕی منااای و دوور لە تەمەناااج لەگەی  

رزگار جیاوازیتان پێناكەمل وەلیش هەروایەو هەرگیز 
دڵریزی  ەویشام بیبنااوێتەوەل واین بیبتاان دەكەم 
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 ااااااێب  ێاااااوەو هەماااااوو بوتابیەكاااااان لەماااااێ زیااااااتب 
پەریشاااتان باااوول  ەوە یاساااای باااوون و نەباااوونەو 

زیزانج هەموان ێیراكی  ەم ژیانەیێل  ەوەتا هەرە  ا
باای هەتااا هەتااایە بەجێمااان دێبااێ و كەواای  ااێمە هەر 
دەشااژیێ و بەدەرێپاای دی بیبمااان دەواانەوەل  ەگەر 
ماابی بەراماابەر سااەێتییەكانی ژیااان  ەوەناادە بەهێااز 
نەبااا  ێرااتا  اسااەوارمان نەمااابوول ێەمخاایری  ێااوە 

 .مایەی  اسوودەیی منە
 :  ەدەی بییاێچی درێژەیدایەو گوتی

ناادا تەنیااا دەزەكااانی رزگااار  ەوەی گاابێیە لە دڵاای م
باااوو كە لەگەی ێااایی بااابدنییە گااابەوەل  ااااێب جاااوانە 
مەرگ بەر لەوەی جەسااااااتەی هەال هەال بێااااااج وەك 
 ێوە دیتتان دڵی هەال هەال بباوول بەزامێپای گەورەوە 
 ەو دنیااایەی جێهێشااجل هێشااتا ببیناای دڵاای ێااوێنی 
لێاااااااادەها ل هێشااااااااتا ێااااااااوێنی نااااااااازدارەكەی هەر 

ا تەمی ناامی باوون نەتەكای بەجەستەیەوە بوول هێشت
باااااوول تاااااامی ێوێنااااادنی شااااااری گەورەو كااااایلیژو 
ج ااوبەرگی بوتابیااان و  ەەەناادیەتی نەكبدبااوو جێاای 
هێشاااتیێل  ەو رونااااكیەكی لێهەڵهاااا  بەاڵم زیر زوو 
 اااوابوو  ەو هەرگیااز دڵاای مااێ و دایپاای نەهێشاااندل 
زیااااانی بەكە  نەگەیاناااادو شااااایەنی  ەوەە نەبااااوو 

 . اوای بەسەربێج
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 ەدەی بییاااێچی برااەی دەكاابد بەناادیل و  كاتێاا 
: وەلی واویان پ   او بوول دواتاب درێژەیادایەو گاوتی
دەزانم ێەمبارم كبدنل بەاڵم گبێای دڵامە هەردەبێاج 

  واناایم دەمەو   باای  ێااوەی بااپەمەوەل هەرگیااز لەماااڵێ
ژیان سادە بپەمەوەل پێیاان بباێم  ەوە یاساای ژیاانەل 

ل كوڕەكەمل  ەو كە رەدم بەكە  ناكا ل بەاڵم بەندی
دوو عاشەە ریشتێ  یدی ناگەڕێنەوە  ێاوە هەوڵادەن 
وێااژ لە ژیااان ببیاانێل وااونپە هەر یەك جااار دەژیااێل 
لەبیبیشااای مەكە دەبێاااج  اگاماااان لە هەماااوان بێاااجل 
راشپاوانەە پێج دەڵاێم بەساێی داكای رزگااری پێای 
گااوتم كە دولاابەری ێوشااپی نااازداری لە گیڕسااتان 

بەناااادیل :  دەڵااااێ  دیااااوەو هەر واااااو لەتاااای دەگێاااا  
نەهاااتەوە  كباسااەكەم كباسااەكەی نەهێنااایەوە   ااێمە 

وایتێكەیشااتوویێ  ەو كاایدێپی نهێناای هەیەو   لە ماااڵێ
تەنیا بەتی دەكبێتەوەل با  ەو مااڵە  ەویاش لە دەساج 
نەدەن كیساااااااااتێپی گەورە دەبێاااااااااج و هەماااااااااوان 
بەرپبسیار دەبیێل وەدەشزانیێ  ەتی وەند دڵج پااكە 

ل هەرگیز  ەو  ێوارەیەم  ە پێشێوەند بە دڵریزی دێی
بیب ناوێج كە رزگارو دولبەرو دایپی بووراباوونەوە 
تاای ت هەڵوێرااج و ناوەناادیەكی شایرااتە   ەنجاماادال 

 ەوەی هیچپاام لە   هەموو گبێیەكاناج كابدەوەل بەباێ
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ێانەوادەكان توشی گومان بێل بەبرەی مامی ێی  
 .دەكەی سەرێپیان لێدە

لەوكاتااانەدا   گااو  بەناادیل هەمااوو لەشاای كبدبااووە
 : یەك برەی بی نەها ل وەلی گوتی

لە   ێاااااارە لیێیشااااامان داماااااان ناااااابوو هێاااااوار 
  بەببستانی بیان بینیێل بەباشمان نەزانی بچینە مار 
وااونپە  ەمە باابادەری رزگاااری بااوویێ نەك جااوانە 

 .مەرگ
كاك  ەدامەد هەر دەبێاج : بەندیل هاتە برەو گوتی

ەكاناج گەشاتم و زیر وا بپەیێ لە تەواوی  امیژگاری
سااااااوپا ل  ەگەر باااااازانم دەباااااامە دەوای كەسااااااێ  
بەتااایبەتیش كەسااێ  لە ێیشەویرااتانی رزگااار بااێ 
ێیم دەكەمە بوربانی و پێشتبیش لەالی وەلی باسم 

 .كبدووە هی  دوودی نابم
 :  ەدەی بییاێچیش گوتی

  هەی  اااەەرم كااوڕی مااێ بەراسااتی هەر  ەوەم لااێ
 .واوەڕوان دەكبدی
ك هااااتە دووكاااان و  ەوانااایش بە  یااادی مشاااتەریە

دەرەەتیان زانای ماڵئاواییاان كابدوو واوونە پیاساەی 
و داكای بەنادی ی   ێییانل نیوەڕییەكەی وونەوە ماڵێ

یاپبا ێپی دیڵمەی شاهانەی لەبەردەمی دانان و پێی 
گااوتێ جااا دەمزاناای پێاانج شااەممەو هەینیااان دێاانەوە 
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باااییە  ەو ێاااواردنەم بااای كااابدن واااونپە وەلااای پێااای 
هەروابێاااتەوە یەك تاااورەگە كولیچەشااام بااای  ێیشاااەل
 .كبدوون

دەستەكانج ێیە بێج پ ە : وەلیش هەڵیدایەو گوتی
گیاااان هەوكە لەمااااری مە هەر باسااای  ەو دیڵااامەی 

بێااج بەمااارەوە دێاایێل   دەكەمل بااا پشااووی نەوریز 
نەمهێشااتووە   ێەماای بەندی یشااج نەبێااج لە هەولێااب 

 . دەو بێجل بە ێودای داكم لەمنی ێیشتب   بەتەنێ
جاااا دایە شااتێپی دیااج پێبباااێم لە : بەناادی یش گااوتی

ماڵی وەلی تیچمەم ێواردل جارێپی دیش ێواردنێپی 
سااەیبیان لێنااابوو گیشااتی بەرێیااان لەناااو ماسااتی 

ێااااایە نەباااااوول بەاڵم   كواڵنااااادبوول  ەوم زیر پاااااێ
تیچمەكەیان زیر بەلەزەتە باینجانی دەكیڵێ و نااوی 

دوورنل تااامێپی پاا بیمە دەكەن  ەوجااار بە داوی دەیاا
 .تایبەتی هەیە

 یدی هەر دەیانخواردوو باسی جیرەها ێواردنیان 
دەكاابدل تااا تێااب بااوونل  ەوجااار وایەشاایان بەسااەردا 
كاابدوو هەردووكیااان هەسااتان و وااوونە ژوورەكەی 
بەندیلل سەرەتا لەناو جانتایەكەی وەلی   یەك بوتاا 
عارەبیااان بەدیاااری باای اللاای هێنااابوو ێرااتیانە ناااو 

ی كا ەزەوەو نیو بوتاا جنیشایان بای ێییاان زەرەێپ
ل هەر لە دووكاانی  هێنا بوو لوولیانداو ریشتنە دەر 
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و دواتاب  جیبانەكەیان پێداویرتییەكانی مەزەیان كا  
شااایڕبوونەوە وااایمیل بەهەماااان رێكاااای جارانیاااان 
رییشاااتێ كە دەواااووە گیڕساااتانل لە بەردە باااازەكە 

ەنیشاجل پەڕینەوەو ووونە  ەو شوێنەی اللی لێای داد
دەیانزانی پەرداێ و پێداویرتیەكان لە كوێیە هێنایاان 
و ێوانیاااان رازانااادەوەل بەاڵم هااای  پەلەیاااان نەباااوو 
واااونپە هێشاااتا اللااای نەهااااتبوول جیرەهاااا مەزەیاااان 
داناااابوول بەنااادیل وااای ساااەر كاااانیەكەو  ااااوی هێناااا 
 ەویشی ێرتە ریازی جاێ و عاارەبەكەوە  یادی لەو 

لاااای دەركەوتااااێ و كاتااااانەدا بااااوو ببادەرەكااااانی  ال
  ساا ویان كاابدل بەر لەوەی بەناادیل لە اللاای بپبسااێ
 ەوان گوتیاااان  ێراااتا اللااایش دەگاااا  لەناااادی باااوو 
عارەبی دەك یل زیری نەبابد لەنێاو ساپیندارەكانەوە 
اللاای بەێاایو تەسااجی ێ  و باااێەڵی ەااودراوەوە پەیااا 
بوول كە بەندیل و وەلی دیج ێەنی باوو لە ێیشایان 

اوێپی بە ێااوانەكەدا گێاا ا ساا وی كاابدو دانیشااتێ واا
 : زیری پێخیە بوول بەندی یش گوتی

لەبیاابتە رزگاااری جااوانە مەرگ گااوتی بەرزارتاایێل 
 . ەوە  ەم ی هەموومان دەعوەتی ویێ

اللی تیزێ  بێدەنر بوو دواتب واوی پا   ااو باوول 
یااااان بیپااااال دەسااااتی بە   ببااااێ  بەر لەوەی هەرشااااتێ

ەنكێپاای دوگاامەی تەسااجی ەكەیدا هێنااا دەمە جەزا بەد
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پااێ وی بەجێماااو   پااێ و جااوتێ  جااوتێ) هااێمێ گااوتی
تاا كااتێپی زیر هەرساێپیان ( منداڵێپی سەر لێشێواو

بە بێاادەنكی مااانەوەل دواتااب وەلاای  ااارەبەكەی لەبەر 
 ەوەی یەك كە  ورتەی لێوە بێج   دەمی داناو بەبێ

سەرو پێپیان تێپبدل بەاڵم عارەپ نا جنیاان بای اللای 
 : دوو گوتیدانال تەماشایەكی كب

 ێااوە لەوەتەی وااوونەتە شاااری موسااەبە  بااوون 
دەێاینل كاوڕینە دەزانام   لەجیاتی شایبی شاێب  ااو 

 ەوە جاانە بەاڵم هەر  ەو پااێپەی لەبەر  ێااوە دەێاایم 
باااا منااایش موساااەبە  نەبااامل وەلااای و بەنااادیل زیر 
پێپەنیێ  یدی دەستیان بە ێواردنەوە كبدوو بەندیل 

جااا اللاای : لاای گااو لە ناوەراسااتی ێااواردنەوەی بە ال
گیان  ێمە هێشتا نەوووینە گیڕستان دەبێج سەرێ  
لەوێش بدەیێ بییە زوو هااتوویێ تاا زوو با یینەوەل 

 .دەبێج بمانبووری
راستە كااكە اللای دەبێاج  ەوجاارەی : وەلیش گوتی

 .بروورمان عەەووكەی
 ێاوە واااوی مانێ دەزانام دڵراایزن و : اللایش گاوتی

ەواو بااوو دەتااوانێ پشااكیبیتان دەكەم كەی كاتتااان ت
ب ینل مێ هەرگیز تەنیا نیم ناابینێ ماێ و دەمەجەزا 
هەمیشاااااە بەیەكەوەیاااااێل دەساااااتی بااااای دووگااااامەی 
تەسااجی ەكەی باابدوو زیاااتب دەنكاای دایە دەمە جەزا 
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لە گیڕستان شەوی زستان سەر  ەناێمە ) وبیپاندی
ساەرو یەك ( سەر گیڕەكە  بەساەرهاتم  ەگێا مەوە

موزیااا  و دەنكااای پێپاای ێەساااتیان هەڵاااداو جاااكە لە 
 .دەمە جەزا ێوڕەی  اویش نەدەها 

 یدی تا هەینیەكی دی ماڵئاواییان لە اللی كبدوو بە 
دڵێپی  اسوودەو مێشپێپی س ەوە بەرەو گیڕساتان 
بەڕێپەوتێل گەیشتنە نزیپی هەورازەكە دەنكی دەمە 
جەزا هەردەهاااااا ل هێشاااااتا تەواوێپااااای ریژ ماااااابوو 

ڵەكەكاااااانیش بەالكەالك هەورازەكەیاااااان ب یاااااو لە كە
 اااااااودیو بااااااوونل كە لە دوورەوە سااااااەیبیان كاااااابد 
هەردووك ێێازان ماااڵی  ەدەی بییاااێچی و نااووری 

 .بوون  ددانراز لەو 
باا نەزاناێ   هایاج لەێای باێ: وەلای بە بەنادی ی گاو 

 .ێواردیتمانەوە
باااباتم هەر لەێااایڕا جااانم بااای  ەم : بەنااادیل گاااوتی

 .جێ بینی نایە   ێوارەیە هەڵنەبژاردل ێەمج نەبێ
گەیشتنە ساەر گایڕی عاشاەەكان و سا ویان كابدل 
زیر بەگەرمااااااای وەاڵمیاااااااان دانەوەو هەر بەپێاااااااوە 
بەرامبەریااان وەسااتانل  ەوەی جااێكەی سااەرنج بااوو 
 ەو ێەمە بور  و رەنكە پەڕیاوانەی وەناد مانكێا  
پێشتب هەبوون وەك تیز لەسەر دەموواویاان تەكای 
بااااوول نااااووزە نااااووز هەر هەبااااوو بەاڵم بێاااازاری و 
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وو بااونێپی زیریااان پێااوە دیااار بااوول پێاادەووو مانااد
لەگەی شایبوونەوەی جەساتەی دوو الو ێەمەكااانیش 
بی ێییان ببەن و شیپەنەوەل  ەوەتا هازری هەریەك 
لەوانەی لەسااەر گیڕەكااان وەسااتاون گاایڕاوەل ێااانە 
مبدووەكااان ێەریپاای زیناادوو بااوونەوەن و بااوژبنە 

 .تاریپەكانی دی ێەریپی روناك بوونەوەن
راساااتە زەوی لە : ە دڵااای ێییااادا دەیكاااو وەلااای ل 

گیڕانەكااااااااانی ەرااااااااییلیجی و جییلیجیەكااااااااانەوە 
درووساااج باااووەل  ەو گیڕاناااانە كااااریكەری لەساااەر 

 .هەموو پێپهاتەكانی زەوی هەیە
 ەو پێپهاتانە بەهیی گایڕانە : لەدڵی ێییدا دەیكو 

كیمیای و ەیزیاییەكانەوە  او دەكاتە ك ا و وەنادیێ 
دێاج و دواتاب دەبێاتە بەردل  جیر گیڕاكاریان بەسەر

وەك  ەو بەردانەی دوو ێیشەویرااااااتی باااااابدەوەو 
 .وەك  ەو داڵنەی بەرەو بەرد بوون دەوێ

زەوی ناسای دەڵێاج هەماوو مادەكاان :  ەو دەیكو 
لەنێااو زەویاادان لەگەی پێپهاتەكااانی دی وەك  اااو و 
هەوا ێانەكانیااان بەرهەم هێنااال  ێرااتا  ەو ێانااانە لە 

وەبەر بوونەوەرەكااان كااباونل   ەژمااار نااایەن وااونپە
 ەو بااااوونەوەرانەە تەمەناااای دیاااااریپباوی ێییااااان 
هەیەل دەمبن و  یدی دێێل بییە هەمیشاە گیڕانەكاان 
لە نوێبوونەوەدانل  ەوەتا بەوااوی ێایم  ەو گایڕانە 



لەقینی بەردەكان                                 عومەر سەالم   

214 
 

ێێبایانە دەبینمل  اێب زانرتی زەوی ناسی لە ێایڕا 
زانراااااتی زەوی ناسااااای زانراااااتێپە وەكاااااو :   نااااااڵێ

ی ەیزیااااا ل كیمااااا ل ادیااااا ل بیبكاااااری ل بە زانرااااتەكان
شێوەیەكی زاساتی لە دیااردە و ڕووداوەكاانی زەوی 
دەكااایڵێتەوە كە ڕاساااتەو ێااای پەیوەنااادی بە ژیاااانی 
بااونەوەرانی سااەر زەویەوە هەیەل بااا  لە وااینیەتی 
دروسااااااااااااااتبوونی زەوی و پێپهاااااااااااااااتەی زەوی و 
جیااااابونەوەی كیشااااوەرەكان و دروسااااج بوونیااااان 

 .دەكا  
لە جیااااااااااااااااابوونەوەی   ەیرااااااااااااااااەلمێنێهەر ەوە د

كیشاااوەرەكانەوە ەێااابە جیاااا باااوونەوەی ێانەكاااان و 
ێااااااااااانە ێوێیەكااااااااااان و  ەناااااااااادامانی ێێاااااااااازان و 
دووركەوتنەوەیااااان باااایێل  ەو زانرااااتە هەرهەمااااوو 
پێناسەو روداوەكانی وەك ێیی گوتاووە رێا  وەك 

 .ێیی
زانرااج راسااتییەكی : وەلاای لە دڵاای ێییاادا دەیكااو 
گااااابدەی لەساااااەری  داشاااااا هەڵنەگااااابە  ەوەتاااااا  ەو

بە جەساااااتەی مبیرەكاااااان بەرزو   وەساااااتاوم تااااااد 
بەرزتاب دەبێااجل  ااێمەە دەبیانە وینێاا  لەو وینااانەی 
زەوی و دەتااوێینەوەل بەشااێ  لە جەسااتەمان دەبێااتە 
ێیراكی روەك و مارومێبو و بەشەكەی دی دەبێاتە 
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بەرد  ەو بەردەی كەل ەی تەنیا لە كەل ەی مبیرەكاان 
 .رەبتب نییە

ژیانی نێاو مندالادانی دایپام بیاب : یكو دیرانەوە دە
نایەل هەروەك لەبیبیشام نیایە كە ناوكیاان ب یاومل ناا 
  مژینای مەمپاای دایپیشام بیااب ناایەل  ەوە دەیرااەلمێنێ
كە ێانەكاااااان دەمااااابن و  یااااادی دێاااااێل  ەوەتاااااا بە 
گەورەیااش ێانەكااانی مێشااپی ماابیگ بە م یاراتیااان 

ب ل دواتب ێانەی نوێتب درووسج دەباێل  ااێ لێدەمب 
لەگەی مبدناااااااااااااای  ەم ێانااااااااااااااانە هەناااااااااااااادێ  لە 

و ناامێنیێ  یادی  بیبەوەریەكاانیش دەمابنل بازر دەباێ
ماابیریش یەك ێااانە بێااجل   جێیااان دەگاابنەوەل دەشااێ

راسااااتە لە دنیااااایەك ێااااانە درووسااااج بااااووەل بەاڵم 
و بیب دەوێتەوە    ەویش ێانەیەكی گەورەیەو دەمب 

شای بەردا  ل لە ێایڕا نااگوتب  دواتب  یادی بەدواداد 
زەمانە لە هااڕیێ بەردەوامەل  ێراتا دەركەو  مابدن 

ل وااونپە  الوازەل ماابیی بااوێب  ەوەیە بەژیااان بااوێب 
ل  اێب ریژەكانی ژیاان   ەوە ژیانە بی مبدنج دەهێنێ

لەنێو دەێای ەی مبدنادا بازر دەباێل وەك بازر باوونی 
 . ەو  ازیزانەی لەنێو دەێی ەی گیڕەكاندان

و  بوو  ەركێپی بور بەندیل لەنێو گومانێپی بوڵدا 
بەرپبساااایاریەتێپی زەداااامە   نیكەراناااای كبدبااااوول 
هەروەند بیبی لە رزگارو نازدار دەكبدەوە بااوەڕی 
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نەدەكبد بوبنە رابابدوول بەاڵم راساتییەك باوو لەبەر 
ل  ەوەتاا  واویل رێا  وەك  ەوەی كە  ێراتا دەیبیناێ

  دولااابەر بەهااایی ناااامەیەكی ێەم  اااامێزەوە دەیەو 
كاان بپااتەوەل  ەوەتاا  ەوجا ە رەە و دەرگا داێباوە

كااین و وبپاانەی ە ێااداوەو كباسااێپی شااینی تاایێ و 
تەناااوورەیەكی شاااینی كااااڵی لەبەرەل زیر لە رەنكااای 
  گیڕەكاانی  ەو دوو عاشااەە دەوااێل جاا  یاادی نااازانێ
بی  ەو رەنكانەی هەڵكبتووە تا بێاتە ریازی  ەوانەوە 
یااااااان دەزی رزگااااااارو بەناااااادی ە بەێییاااااادا شاااااایڕ 

بەاڵم تیبە زیویەكەی سەری نوێیەو  ەو كبدیتەوە  
شااابیتە شاااینەی نااااووەوان و پبویشااای پێبەساااتووە 
هەر نااوێیەل  ەوەتااا ێیشاای لە پاایا بااوون و بەتاایز 
بااوون پاراسااتووەل بااییە هەمااوو  ەو گیڕانپاریاااانەل 
پێمااان دەڵااێێ یاساااكانی ژیااان  ەگەر بورساایش بااێ 
بەاڵم هەمیشە دەرگایەك بەكباوەیی جێدەهێبێل كا و 

نەیەك دەبێااج باای روناااكی و هیااوایەك هەیە باای ریژ
 .گەیشتێ

لەراسااتیدا بەناادیل لە یەكەم دیتناای دولاابەر عاشااەی 
ببااوو بەاڵم هەرگیااز رێااكەی بەێاایی نەدەدا بەواااوی 
عاشەانە سەیبی بپا  وونپە رزگار لە نێوانادا باوول 
رزگارێ  بە ببینێپی بور  كە هەرگیز بیی ساڕێژ 

ێپی گەورە وەك  ەو نەدەكبال بییە لەالی ێیی بەرد
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بەردە لەبیوەی بەساەر رزگارداهاا  لەساەریدانابوول 
 ەو دەیزاناای رزگااار بااییە نەرماای پیشاااندەدا تااا لەم 

 ەگەرنااا وەك ێاایی گااوتی هەرگیااز   ێێازانە دانەباا  
 .ناسپی و بااڵی نازدار بە هەموو دنیا نادەم

 ێرااتا  ەو دەرگااایەی لەسااەری داێبابااوو كباباایوە 
بوو بی واوونە ژوورەوەل  یادی  تەنها وەاڵمێ  بە 

تا  ێوارەیەكی درەنر مانەوەو دواتب هەمویان بەرەو 
 ااااااااااوایی گەڕانەوەل هەر كە لە كەڵەكە بەردەكاااااااااان 
 ااااودیو باااوونل تاااولە رێااایەكە هەماااوانی ناواااار كااابد 
: بەریز ب ینل دولبەر ێیی گەیاندە بەنادیل و گاوتی 

 كباسەكەم 
بەناااااادی یش زیر باااااااە ێاااااایی باااااای  ەم دەرەەتە 

امادەكبدبوول نامەیەكی پێچباوی وەك هی ێیی لە  
دەستیناو پێی گو  تەنیا بی تییەل  یدی هیچای دیاپە 
نەگااااوتبال هەموویااااان لە بەردەبااااازەكە پەڕیاااانەوەو 

 .ێییان بە  اوایدا كبد
 
 

**************** 
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بااااییەكەمیێ جااااار بااااوو دولاااابەر نااااامە لە كوڕێاااا  
  بوو دڵی ێێبا لێبداو ساێل بییەكەمیێ جار  وەربكب 

بەشاای روناااك بێااتەوەل یەكەماایێ جاااربوو پەنااجەی 
و هەسااج بە  اسااودەیی بپااال  ەو   كااوڕێپی وێااپەو 

پەنااجەیە هێزێپاای نااامیی تێاادا بااوول جیاااواز بااوو لە 
هەمااااااوو  ەو پەنجااااااانەی بەریپەوتااااااوونل وااااااونپە 
تەزوویەك لە پەنجەكەوە بەنێو دەمارەكانیدا رەتبوول 
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گیااااب كاااابد  ااااارامییەك و نەرم تەواوی جەسااااتەی دا
باااوونەوەیەك هااازری ێااااو كااابدەوە و تەواوی  ەو 
ێااانە كینااانەی كوشااج كە  ازاریااان دەداو ێەویااان 

 .دەزڕاند
 ەو گیڕانەی بەسەریها  پێشاتب نەیادیبوول  ەگەر  

زوو ەبیاااااای ێااااایی نەكەوتباااااا هەماااااوو هەساااااتیان 
پێااادەكبدل رێاااكەی گیڕساااتان و  ااااوایی هەر بیراااج 

م باای دولاابەر هەر درێااژ دەباایوەل ێااولەك دەبااوو بەاڵ
نیكای بەندیل زیر شاتی پێكاو  بەاڵم هەرگیاز وەك 

ل پێشاااتب كە لە  و گوتنەكاااانی نااااو  ەم ناااامەیە ناااابێ
گیڕساااااتان یاااااان شاااااوێنێپی دی دەگەڕانەوە ماااااایل 
لەبەردەم ماااااااڵی  ەو كااااااوڕەی نااااااازداری كوشااااااج 
هەڵوێرااتەی دەكاابدل ماایڕ دەباایوەو نێااووەوانی گاابژ 

ێااااااوارەیە نااااااا هەر لەبیبیشاااااای دەبااااااوول بەاڵم  ەم  
نەماااابوول باااییە هەر كە ێااایی بەماڵااادا كااابد واااووە 

 :ژوورەكەی ێیی و نامەكەی كبدەوەل نووسبابوو
 (لەجیاتی كباسێپی ێوێناوی دڵم بی هێناوی ) 

زیااااتب لە ساااەدان جاااار  ەم رساااتەیەی ێوێنااادەوەل 
  و دەیرااا یەوەل باااییە ێااایی پاااێ ەبمێراااپی دەوەری

انی كااابانەوەو رونااااك كاااینت یی نەدەكاااباو نەیااادەتو
ێایی   بوونەوەی سیمای بشارێتەوەل ب یاریدا جاار 

و وەك ێیی بمێنێتەوەل وونپە لێدانی دڵی  دەرنەێا 
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ێێبابباااوول ێەنااادەیەك بەشااااراوەیی ێااایی دەشاااار 
داباااوول ێەریاااپە وردە وردە ێەمەكاااانی رابااابدووی 
  جێیان دەهێشج دەشیزانی تا هەەتەیەكی دی ناتوانێ

بەناادیل دەوێااتەوە كاایلیژو تەنیااا هاای  بپااا ل وااونپە 
پێانج شاەممەو هەینیاان دەگەڕێاتەوەل  ەوەنادە نەبێاج 
و  هەوڵاادا كاریكەریەكااانی  ەو نااامەیە دڵبەباای نەكااا 

هەمااوو شااتێ  بپاااتە  اااوێزانی ێیشەویرااتییەك كە 
! و باااااااای كااااااااوێی دەبااااااااا  لەكوێااااااااوە د   نااااااااازانێ

ێیشەویرااااااتییەك ێەریااااااپە وەەاااااااو راباااااابدووی 
بینەبابای ناێیشیەكانی ناوەو ل دەستی لە  لێدەستێنێ

 ەو   باااازە دێنێااااتەوە سااااەر كوڵمەكااااانیل  ەو نااااازانێ
هەستانە وین دێێ و دەوێل بەاڵم دەرگایەكی كباوە 

دەكااال نااا   كە روناااكیەك لە گەڵاای سااەرەتاتپێ  دەبیناێ
جااكە لەوەی  اراسااتەیەك هەیە دڵاای باای   هاای  نااازانێ

دەباااال دڵێپااای پااااروە پااااروەی زامااادار ێاااوێنی   و 
بەزو دابەزیەتی ێەریپە لە بەەەزەی سانكی دێاتە هەڵ

ل  ەو دڵە داگیاااااابی كاااااابدووە بیبكاااااابدنەوەی  دەر 
گەمااااااری داوەو تەنیاااااا  اراساااااتەی  ەو رساااااتەیەی 

لەجیااتی كباساێپی ێوێنااوی دڵام : ) كبدووە كە دەڵێ
 (.بی هێناوی

 
**************** 
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 یاااادی هەەتەكااااان ریژەكااااانی بوتااااداو مانكەكااااان  

نیان ببدوو لەنێاوان كارەسااتە ێوێناویەكاان هەەتەكا
وااااابیی كاااابدل لەنێااااوان گااااایڕی   عەشااااەێپی نااااو 

لەدایاااا  بااااوول   عاشااااەەكان ێیشەویرااااتیەكی نااااو 
دڵبەبااای بەردو ماڵئااااوایی یەكجارەكیاااان وردە وردە 
دەتواناادەوەل لەناااو كاایاڵنی نااازداری جااوانە مەرگاادا 
دەنكااای پێااای كەساااێپی دی دەبیراااتباو زساااتانی  ەو 

كیاڵن و دڵەكانی سپی كابدەوەو   ێپی نو ساڵە بەەب
داگیبساااو ێەریپاای گەرمپاابدنەوەی   هەسااتێپی نااو 

ێاایی هاویشااتە نیااوان   گەڕەك بااوول ژیااانێپی نااو 
و  ێەمە بوڵەكااااانەوەل ژیانێاااا  مەگەر تەنیااااا بەناااادیل

دولااااابەر بااااازانێ ت هەساااااتێپی نااااااوازەی لەێییااااادا 
 .دەشارداوە
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ن  اااێب زیر زیری نەباابد ساااڵەكان مانكەكانیشاایا
بوتدال  ەوكاتە رەنكی گیڕی رزگارو نازدار كای كای 
بباایوەل بەاڵم رەنكاای ج ەكااانی دولاابەرو كەسااەكانیان 
رەنكاو رەنر ببوونل دڵی رزگارو نازدار توابوونەوە 
رزیبااااوون و ێوێنیااااان تێاااادا نەمااااابوول بەاڵم دڵاااای 
كەسااەكانیان ژیااابوونەوە ێااوێنێپی گەرم هەسااتێپی 

ناویل وەناد سانەوبەرە رژابی   گەرم  ایندەیەكی نو 
تااااااازە وێنباوەكااااااان گەورەتااااااب دەبااااااوونل كاااااایڕو 
كیبااوونەوەی  ااازیزان لەسااەر  ەم گبپییااانە تەنپتااب 
دەبااااوونل وەنااااد گاااایڕ گیڕسااااتانەكەی بەرتەسااااپتب 
دەكااابدەوەل هێنااادەە گبپییەكاااانی ناااازدارو رزگاااار 

 .دوورتب دەكەوتنەوە
بەناااااادیل ێوێناااااادنی تەواو كبدبااااااوول هێشااااااتا لە  

ی بییاێچی دوو  یشی نەگبتبوول دووكانەكەی  ەدە
بەكوناەیەكونێاااا   ەڵااااەەی دەزگیباناااای دولاااابەری لە 
پەنجەیاااااااادا دیل  ەگەر پێشااااااااتب بە شااااااااەرمەوە بە 
كیاڵنەكەیانااااادا دەڕیی  ێراااااتا زیربەی شاااااەوان بە 
ێانەوادەوە دەونە مااڵی ناوری ددانراازل دووا شاەو 
كە سااەردانیان كاابدن كاااتی  اااهەنكی گواسااتنەوەیان 

 .دەسنیشان كبد
زیری نەببد و كاتەكان زیر بەێێبایای دەڕیشاتێل 
ێانەوادەی وەلی لەهەولێبەوە گەیشاتێل هەر  ەوانناا 
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وەنااد هاااوڕێیەكی كیلیژیشاای هاااتێل لەنێااو گەڕەكاای 
نااازداری جااوانەمەرگ لە عەساابێپی پێاانج شااەممەدا 
بوكاااااوزاوایەك بەبەرگااااای كاااااوردیەوە لەساااااەر دوو 
كورسااای دانیشاااتبوون و دەنكااای دەهااایی و زوڕناااا 

ەیشاتە  ەوسااەری شااارل بااوك بە بەرگێپاای سااپی دەگ
و تااارایەكی پەمەیاای كااای دایپیشاایبوو بەاڵم  ژنااانەوە

سااایما جاااوانەكەی لەژێاااب  ەم تاااارایەدا وەك مانااار 
دەدرەوشااایەوەل زاواە بەرگێپاای باازووی ێورمااایی 
لەبەر بااااوول كەاڵشااااەیەكی هەوراماااای و پشاااادێنێپی 
جورجیەتی مارینیل تەناپە سامێبێپی هێشاتبیوە هەر 

 .جوامێب دەووو لە
رەشبەڵەك كیاڵنی بەجوڵە ێرتبوول ێەنادە وەك   

باااااران بەسااااەر  امادەبواناااادا دەباااااریل شااااەربە  و 
ووك یا  دەمی هەماوانی شایبیێ كبدباوونل شااباە 

و لەم نێوەناااادەدا  بباااووە كێب كێااای نێااااو دوو ێێااازان
واوەشەكان ێەنی ببوونل سەر ساوێبان و ساەربان 

ێەڵپیاااان پێوەباااوول و تەناااانە  بەدی دارتێ ەكاااانیش 
اللاای لەنێااو باێچەكااانی تەنیشااج  اااوایی بەێێبایاای 
دەیخواردەوەو گوێی لە دەنكای دەهایی باوول پێا  لە 
دوای پێ  هەڵیدەدا تا بە  اهەنكەكە رابكاال جاار جاار 
: دەمەجەزا لەناااااو تەسااااجی ەكەی اللاااایەوە دەیكااااو 

شیالنە زیز بوونج نزیپە مەرگی منەل عەشەی تی لە )
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كی بێباانەل پێپەناایێ ێەناادەكە  عەزاباای دڵمااا دەریااایە
 (.بەببی منننننا

شەماڵێ  بەشنەشێ دەنكی زووڕنااو بەنادبێژەكەی 
دەباابدوو لەنێااوان گاایڕی رزگااار و نااازدار زایەڵەی 
دەهااااا ل  ەو دەنااااكە گبپییەكااااانی دەباااا ی و لەنێااااو 
جەستەی دوو عاشەدا بەتای دەبیوەل ەبمێرپی سەر 

تب    ر بەبێگیڕەكان وش  ببوونەوەل باڵندەكان زی
لەسەر كێ ەكان دەنیشاتێل گایلی ژێاب بەدی دارەكاان 
تینوو بوونل پێدەووو دەمێ  بێج  ااونەدرابێل باا  

و ویبیكاااااای عاشااااااەانە  و ێواساااااای بەرد و ماااااابدن
ێەریپااای لەبیاااب واااوونەوە باااوونل لەوالشاااەوە هەر 
لەناااو  اااوایی باابیەەی كباسااە بە پولەكەكااانی كچااان 

مەمااپە تااور  و  اااوی لە واااوی گەنجەكااان دەهێنااال 
ێ ەكااانی نێااو سااوێمەكان لەنێااو  ەو رەشاابەڵەكەدا 
هەڵبەزو دابەزیان بوول پەنجەكانیان توند لە یەكتابی 
 ااااااڵ بااااوون و دەزو مووااااوڕك لەوێااااوە دەێاااازایە 
تەواوی  ەناادامانی جەسااتەیانەوەل سااێپێیی تاایزی لە 
زەوی هەڵدەسااتاندل ێاابینكەی بااازنی شوشااەو زێاا  

اواە كەوتباوونە نێاو تێپەڵی یەكتابی بباوونل بوكاوز
شااااییەوەو هەلاااهەلەی دایپاااو كچاااان دەواااای دەو  
تەبەبەی  اساامانل رماابەی دەهاایی و كوتااانی زەوی 
دارتێاال و سااوێبانەكانی دەلەراناادەوەل نیكااای الواناای 
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ببسی كەوتبووە بێ هەنكووپی ژنە بە كەەەڵەكان و 
كەواو كبا  و  اوەڵپباسیان هەڵادەدایەوە و لەساەر 

ەرینەوەل دەزەكانیشیان لە سەر نەرماتی سمتیان دەل
 ەو لێااااوانە دەنیشااااتنەوە كە بە سااااووراوێپی تەناااا  
سوا  درابوونل دەستی كچە ناساپو نیڵەكاان لە نێاو 
پەنجەی الوە ێور  و بااڵ بەرزەكان وەها دەگوشبا 
  ێاااوێنی بااای نەدەواااوو ساااپی ساااپی بباااوونل هەناااد 
جاریش كە شانیان هەڵدەتەكاناد عاارەبەی گەردنیاان 

درزی سااااوێمەیانەوەل كەزیەكانیااااان بااااا دەواااایڕایە 
دەیببدن و لە سمێبی پیاوەكانی دە ااڵندل لچپی ژنان 
كەوتبااووە سااەر شااانیان و هەناادێجاریش بەدەسااج 
سەرویپییەوە ە كە ە كی باوول پبوای  ەو ژناانە باا 
دەیشەكاندەوە ساپیاتی  ماووی ساەرنێووەوانیان كە 
ێەنەو وەسااااامەی نەگەیشاااااتبوویە دەركەوتباااااوونل 

  لە ژێااب پێیااان دەە یەااایەوەو مناادای لیپیااان ووك یااا
ویڕاباااایوە سااااەر یەێەیااااانل نیكااااای شااااەیدایانە لە 

لەو   گیڕەپااااانی شااااایدا یەكتبیااااان دەباااا یل هەنااااد 
نیكایاااانە هێنااادە ببسااای باااوون وەك تیشاااپی لێااازەر 
ج ااوبەرگی كچانیااان دادەناااو بەروتوبااوتی دەبیناابانل 
دەهااااایی و زوڕنااااااە هەروااااای وشاااااەی عەیااااابەیە 

 .ژێب پێیانەوەهەڵیدەڕشتە 
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لەنێو  ەو كەشە پ  لە شادمانی و ێیشی پاژێنەدا  
كە وەنااااادیێ سااااااای بااااااوو  ەو گەڕەكە بەێااااااییەوە 
نەدیبوول تازە اللی بەسەر ێیشی ێایی گەیانادبووە 
نێو رەشبەڵەك و هێشتا نەویبی ناوشایی و دەساتی 
ناااازدارێپی نەگوشااایبوول نەباااا كەزیەكااای لە سااامێبی 

جەزا لەمێشاااپیدا ێشااااندبوول هێشاااتا دەنكااای دەمە 
نەماێااانی هەتااا ویبیكاای : )دەزرنكااایەوەو دەیكااو 

عیشاااەی  اااێمە داڕێاااژ ل دەناااا هێشاااتا لە كوردساااتان 
هێشاتا كە  پیبیزباایی (. دەژیێ زیاێ و مەمێپای تاب

و دولابەر لە  لە بوكوزاوا نەكبدباوول  ااهەنكی بەنادیل
 ەوجاای گەرمیاادا بااوول تەواوی ساایماكان ێەناادەیان 

باگبدێنێااا  كە لەبەردێپااای دەبەێشاااییەوەل  رمااابەی 
سەرسااەێتی سااپی داتاشاابابوول لەبااێ بااونی یەك لە 
دانیشااوەكان ێاازیل ێ اایر باایوەو ریاانكەی لە تەپباای 

گیاااانی لە   ساااەری مێبدمناااداڵێپەوە هێنااااو هەر لەو 
  دەساتدال  ەو میابد منااداڵە هەماان  ەو منااداڵەی  ەو 

بوو كە بەبەردێپی تیژ كە هەر لە سەری رمی   ساڵێ
و نااازداری  نیاناادەرتای دەوااوو هاویشااتی مبیرەكااانی

ل لەو شااوێنەی ێااوێنی  وەك واایلەكە ێرااتە ێااوار 
نااازداری تێاادا رژا لە هەمااان شااوێێ ێااوێێ رژایەوەل 
 اااااهەنكەكە تێاااا  وااااوول جااااارێپی دی بەردێاااا  لە 
ساااوێبانێپەوە لەبااای و كااایاڵنی ساااوور كااابدل پبساااە 
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گەڕەكااای داگاااب ل بەاڵم ژیاااان بەردەوام باااوول وەك 
ن ریشاتێ و عاشاەی دی هااتێل وەك وین عاشاەەكا

وین ێانەكان دەمبن و ێانەی دی دێێل وەك وین 
كیستەكان لەگەی الشەی مبدوەكان نێاژران و ژیاان 

 .رەنكاو رەنر بیوەل  اوا ژیان بەردەوام بوو
 ەوەی كە گیڕانپاری ریشەیی بەسەر ها  بەندیل 
بااااوول  ەو هەرگیااااز بەالی زانرااااتی زەوی ناساااای و 

دو  اااااو و هەوادا نەواااایوەل اللاااای پێپهاتەكااااانی بەر
هێنایە الی ێیی و ێەریپی رەنر كبدنی ێانوەكاان 
باااوونل ێەریپااای ناااوێپبنەوەی دووكانەكاااان باااوونل 
ماڵەكان بوونل مزگەو  و بوتابخانە كینەكان بوونل 

سااااڵدا دولااابەر   تەواوی شااار باااوونل لەمااااوەی ساااێ
كوڕو كچێپی بوول ناوی رزگاارو نازداریاان زینادوو 

 ەوان ریشااااااتێ و  یاااااادی هاااااااتێل وەك كاااااابدەوەل 
 .ێانەكانی جەستەی مبیگ

هەماااااوو سااااااڵێپیش گااااایڕی ناااااازدارو رزگاااااارو  
مێبمنداڵەكەیان بییاێ دەكبدەوەل دەوونە باێچەكانی 
پشااتی بەاڵ  و  ێااواران بەالكەالك ێییااان بە اوایاادا 
دەكاابدەوەل بەرگاای  ەدەی بییاااێچی پاااك ببااایوەو 

لەبەر بااوول  بەناادیل و اللاای بەرگاای رەنكاااو رەنكیااان
لەو بەرگاااانەی هەماااوو رەنكێپیاااان تێااادا باااوول بەاڵم 

 .كە  نەیدەزانی ت رەنكێ
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