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 ضیَب گػزییەمبّی ربقینردّەٗەی غیعری 

 
ٍێووویٗٗی ٕوووبٗچەرخی ىە ٕەٍووو٘ٗ ضوووەردەٍەمبّی 

گەالّووووی ڕۆتٕەنرووووی ّبٗەڕاضووووذە غوووویعر جێگووووبیەمی 
ڕۆحی ٗ ضبینۆىۆتی ڕۆغوْجیری ٗ روبیجەد ٗ دیوبری 
ٕەثوووووو٘ٗە. ىە غەضووووووزەمبُ ٗ حەفزبمووووووبّی ضووووووەدەی 
ڕاثووردٗٗداە ئەٗ ثووبیەخە زۆر گەٗرەروور دەٕووبرە پووێع 
چبٗ. ثگرە ّبٗاخْی ثبیەخی غیعر ثەروبیجەری ٗ ئەدەة 

ً ٗ قۆّبغەدا ىە ٕەٍو٘ٗ ٗ ّٕ٘ەر ثەگػزیە ىەٗ ضەردە
قۆّوووبغە ٍێیٗٗیییەموووبّی رووور زیوووبرری مردثووو٘ٗە ٕوووۆی 

٘ەّووودییە رّ٘ووودٗرۆڵە ەیضوووەرەمیع ىەً ثووو٘ارەدا ئەٗ پ
ث٘ٗە مە ىە ّێ٘اُ غیعر ٗ ئەدەة ىەالیەك ٗ ضیبضەد 
 ٗ ئیيزساٍی ضیبضی ىەالیەمی ررەٗە درٗضذ ث٘ٗث٘ٗ. 
ئەٗەی ڕاضووزی ثێووذە ّیوو٘ەی دٗٗەٍووی غەضووزەمبّی 

ٗ ٍەٗدایەمی زەٍەّیوی گەىێول چڕٗپوڕ ضەدەی ڕاثردٗ
ٗ ئبڵۆزمووبٗ ثوو٘ٗە ئبڵۆزمووبٗییەمەظ ٗا ّەثێووذ ٕەر ىە 
م٘ردضووووزبُ ٗ ىە عێوووورا، ث٘ٗثێووووذە ثگوووورە ىەرەٗاٗی 

نری ّبٗەڕاضووووووذ ٗ جیٖبّیػوووووودا  ّووووووبٗچەی ڕۆتٕوووووؤ
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ثبرٗدۆخە ضیبضوی ٗ ئوبث٘ٗری ٗ ڕۆغوْجیرییەمە زۆر 
 ئبڵۆز ٗ جەّجبڵ ث٘ٗ. 

ىرفەی ئوبگری  ىەالیەمەٗە ثیرٗثبٗەڕی چەپگەری ٗ
گیڤبرا ٗ ثبّگە فەالحییەمەی ٍبٗرطی رۆّگ ٕەر چ٘ار 
ضوو٘ٗچی جیٖووبّی ٕێْووبث٘ٗە ىەرزیووِ. ىەالیەمووی روورەٗە 

رەّطووب ٗ  ڕاپەڕیووِ ٗ خۆپیػووبّداّەمبّی ق٘ربثیووبُ ىە فٔ
ثەریزبّیوووووب ٗ ئەڵَبّیوووووب زادێنوووووی ڕۆحوووووی ٗ فینریوووووی 
دەٗڵەٍەّوودی ثووۆ الٗاُ ٗ ق٘ربثیووبّی جیٖووبُە ثەرووبیجەری 

ەڵگوووووب دٗامەٗر٘ٗەموووووبُ ڕەخطوووووبّدث٘ٗە جیٖوووووبّی مۆٍ
ىەالیەمی رریػەٗە ضرٗٗدی غۆڕغی الدێ ٗ ّرمەی 
ج٘ٗریبرەمووبّی ثوورّ  ىە الٗش ٗ مەٍجۆدیووبی ئەٗضووبە 
ئیْجب ربڵە ٍ٘ٗەمبّی ڕیػی ٕۆغی ٍْەی ڤێزْوبًە ّەك 
ٕەر ڕۆتٕەنری ّبٗەڕاضذە ثگرە ّبٗ خ٘دی ئەٍەرینب 
ٗ جبدەموووبّی ئەٗرٗٗپبغوووی خطوووزج٘ٗە ّوووبٗ گێووویاٗی 

 ٗڕەیی ٗ ٕەڵچّ٘ٗەٗە. ر٘
ىە ڕۆتٕەنرووی ّبٗەڕاضووزدا ٕەىووٍ٘ەرجەمە ق٘رضووزر 
ثوو٘ٗە ثەرووبیجەری ّووبٗچەمە خووۆی زێوودی رێنقڕتاّێنووی 
مۆّیْەی ئبییْی ٗ غبرضزبّی ثو٘ٗە ضوەرثبری ئەٗەظ 
مۆٍەڵێوول ڕێییَووی گەّوودەڵ ىە ّووبٗچەمەدا رووب دەٕووبد 
زۆرروور ثەّسیْیووبُ ثەضووەر ئووبگری ّووبٗ دڵ ٗ دەرّٗٗووی 

یووبُ دەڕغووذ. ّووبمۆمی ٗ دیبردەمووبّی ٍیييەرەمووبّی خۆ
غووەڕی ضووبرد رووب دەٕووبد زۆرروور رەّگووی ثەخەڵوونەمە 
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ٕەڵووودەچْی ٗ ّوووبٗچەمەی ثەرەٗ قووو٘ٗنیی روووّ٘ٗێيێنی 
ربریل دەثرد. ىەٗ ّێ٘اّەغودا ّ٘غ٘ضوزییەمەی عەرەة 

داە دّەی ثەدەٍبری ڕاپەڕیِ دەداە 7691ىە ح٘زەیراّی 
الّوی ّەك رەّیب ىەّوبٗ عەرەثوداە ثگورە ىەّوبٗ رەٗاٗی گە

ڕۆتٕەنری ّبٗەڕاضزدا. ىەٗ ّێو٘اّەظ دارەپیْوی پێْجوی 
حوووووووووو٘زەیراُ ٗ ٕەڵطووووووووووزبّەٗە ٗ ثەرگرینردّووووووووووی 
فەڵەضووووووووووووووووووووزیْییەمبُ ىە دٗای ئەٗ دارەپیووووووووووووووووووووْەە 
ئیسدی٘اجییەرێووولە یوووبُ دٗٗفوووبقیجەمی پوووڕ گرێنووو٘ێرەی 
ىەّوووبٗ دڵ ٗ ٍێػووونی الٗاّووودا درٗضوووذ مردثووو٘ٗە ىەٗ 

زبیییەمبّی ثەراٍجەرەدا حبڵی عێرا، ثبغزر ّەث٘ٗ ىە پبّ
رر. ثگرە ڕەّگداّەٗەمبُ ىێرەدا زۆر زەقزر ٗ ق٘رضوزر 
دەٕوووووبرْە پوووووێع چوووووبٗە چوووووّ٘نە عێووووورا، دەٗڵەد ٗ 

ضوووووووەرەربٗە ىە ڕٗٗی  مۆٍەڵگوووووووبیەك ثووووووو٘ٗ ٕەر ىە
ٍۆزائێنی ئەرْینی ٗ یبضبیی ٗ دەضز٘ٗرییەٗە ىەضەر 
ثْووبغەیەمی ّبدرٗضووذ داٍەزراثوو٘ٗە ٍەعيٍ٘ٗیػووە ٕەر 

ْووبغەی ّبرەثووبیی ىەٗ دەٗڵەد ٗ مۆٍەڵگووبیەك ىەضووەر ث
ثبثەرە ڕاضذ ث٘ٗثێزەٗەە ئەٗا زۆر زٗٗ دەمەٗێزە تێر 
ڕمێفووی زەثوور ٗ پبڵەپەضووزۆی ٕۆمووبرە مووۆٍەنیەری ٗ 

 ضیبضی ٗ ڕۆغْجیرییەمبُ.
یەك ىە ڕەّگووووووداّەٗەمبّی ئەٗ ثووووووبرٗدۆخە ىەّووووووبٗ 
عێووورا،ە قایػوووبّی حسثوووی غوووی٘عی ثووو٘ٗە ىە ئەیيووو٘ٗىی 

اضوووزڕۆی داە مبرێووول حوووسثەمە ىەّێووو٘اُ ثوووبڵێنی ڕ7691



10 

 

ضەر ثە ثيوۆمی ضوۆڤیەد ٗ ثوبڵێنی چەپوڕۆی ضوەر ثە 
ڕێجبزی ٍبٗرطی رۆّگی چیِ ٗ فیده مبضزرۆی م٘ٗثب 
ٗ چی گیڤبرای ئەرتەّزیِ داثەظ ث٘ٗ. ىەٗالی رورەٗەە 
ىەزۆّگبٗەمووبّی خوو٘ارٗٗە ثەرووبیجەری ىە ّووبٗچەی  ئووبڵ 
ئیسێرچ( ٗ دەٗرٗثەری ّبضریە ٗ عیَوبرەە ڕاپەڕیْێنوی 

دثووو٘ٗە ىەتێووور ضوووەرمردایەری چەموووداری دەضوووزی پێنر
الٗێنی عێراقی مۆٍۆّیطزی دۆضزی  ثررراّد ڕاضو((ی 
ئیْگيیسە مە ّوبٗی  خبىیود ئەحوَەد زەموی( ثو٘ٗە ئەٗەی 
ّەٗرێنووی زۆررووری ڕغووزە ضووەر ثووبرٗدۆخە خوورا  ٗ 
ئووبڵۆزەمەی ّووبٗ عێوورا،ە ٕووبرْە ضووەر حوو٘مَی ڕێییَووی 

 دا. 7691ثەعص ث٘ٗ ىە م٘ٗدەربی رەٍَ٘ٗزی ضبڵی 
ا جیریدا ىە عێوووووورا،ە ٕەر ىە ثووووو٘و ری ثووووووبزّەی ڕۆغوووووْو

ٗ. غووویعر  ثسٗٗرْەٗەیەموووی روووبزەگەری دەضوووزی پێنردثوو٘و
ئبضبّزریِ ٗ ج٘اّزریِ ٗ مبریگەررریِ غێ٘ازی دەرثوڕیِ 
ٗە ثوووووۆیە گۆڕاّنوووووبرییە موووووۆٍەنیەری ٗ ضیبضوووووی ٗ  ثوووو٘و
ئبث٘ٗرییەموووبُ زۆر ثەپەىە ىە جیٖوووبّی غووویعردا ڕەّگیوووبُ 

ازی دەدایەٗە. مۆٍەڵێوووول غووووبعیر ٗ ّ٘ٗضووووەری ّ٘ێ ووو٘و
یە ضووبٍی ٍەٕوودیە  عێراقوویە ىە پێػووەٗەیبّدا: فووبزڵ عەزٗا
. ىەٗ ضوووووبنّەدا  خبىیوووود عەىووووی ٍطوووووزەفبە فەٗزی مەریوووٌو
ثەیبّْبٍەیەمی غیعریبُ ثاڵٗمردەٗەە مە ریبیدا ثبّگیوبُ ثوۆ 
روووبزەمردّەٗەی فوووۆرً ٗ ّوووبٗەرۆمی غووویعر ٗ ئەدەثیوووبد 
ٕەڵدەدا. ئەٗ مبرە ثوبرٗدۆخی م٘ردضوزبّیع ثە قۆّوبغێنی 
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ێوووودەپەڕی. غۆڕغووووێنی چەموووودار ىە چیبمووووبّی ّبضووووندا ر
م٘ردضوووزبّدا ثە ضوووەرۆمبیەریی ڕێوووجەری ّەٍووور ٍطوووزەفب 
ایەمی گەغووووبٗەی خطووووزج٘ٗە ّووووبٗ دڵ ٗ  ثووووبرزاّی ٕیووو٘و
دەرّٗٗی م٘ردەٗەە ثەنً ىەٗالی رورەٗە ڕێچونەی ٗایوع 
رددا ضوەری ٕەڵوداث٘ٗە مە ىەگەڵ ئەٗ  ىەّبٗ ضیبضوەری م٘و

ٗە ئەگەرچوووی ا ٗ گەغوووبّەٗەیە ّبرەثوووب ثوو٘و ٕەٗڵەموووبُ  ٕیوو٘و
زۆرجووووبر ىەتێوووور درٗغووووَی ثووووریقەدار ٗ چەپگەرێزوووویع 

 ثەڕێ٘ە دەچُ٘ٗ. 
جوووووگە ىەٗ حوووووبڵە ّوووووبجۆرەە ىە ّیووووو٘ەی دٗٗەٍوووووی 
غەضوووووزەمبّدا م٘ردضوووووزبُ ثەقۆّوووووبغێنی ثەرچوووووبٗی 
ثاڵٗثوووووّ٘ٗەٗەی خ٘ێْدەٗاریػووووودا رێووووودەپەڕی. ٕوووووۆی 
ئەٗەیع زیبدمردّی ڕادەی ٕۆغی ّەرەٗەیی ٗ ّطونۆ 

ٗ دەرچوّ٘ٗی چەّود ضیبضییەمەی ح٘زەیراّی عەرەة 
ڕۆتّوووبٍەیەمی عەرەثوووی ٗ مووو٘ردی ثووو٘ٗە ڕۆتّوووبٍەی 
 رەئبخی( ٗ  ثرایەری( ىە الیەك ٗ الپەڕە مو٘ردییەمەی 
ڕۆتّوووووبٍەی  ئەخجوووووبر(ە مە ٍووووویەٍەد رۆفیوووووق ٗردی 
ثەڕێووو٘ەی دەثوووردە ئیْجوووب چبپ وووبّەمەی: ٍوووبً گیووو٘ی 
ٍ٘مریوووبّی ٗ چیرۆمەموووبّی: ٍووویەٍەد ٍەٗىووو٘ٗد ٍەًە 

یبُ: عیوسەدیِ فەیوسی ٗ دەٗر ٗ جێ پەّجەی ٍبٍۆضزب
جەٗدەد ئەحَەد ّبجی ٗ دمزۆر ٍوبر  خەزّەدارە مە 
ربزە ىە یەمێزی ضۆڤیەد ٕبرج٘ٗەٗەە ڕۆڵێنی گریْگیبُ 
ىەثوو٘اری گەغووەپێداّی ڕۆغووْجیریی م٘ردیوودا ىە غووبری 
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ٕەٗىێر دەگێڕا. ىەٗالٗە ٕەّدێل ڕۆتّبٍە ٗ ثاڵٗموراٗە 
ٗ مزێجووووی غووووبری ضوووويێَبّی ثووووبیەخێنی زۆریووووبُ ىەً 

دا ٕەثوو٘ٗ. ثگوورە ضوويێَبّی ىەٗ مووبد ٗ زەٍووبّەدا ثوو٘ارە
ث٘ٗث٘ٗە ٍەڵجەّودی ث٘ٗتاّودّەٗەی زٍوبُ ٗ ميزو٘ٗر ٗ 
ئەدەثیبری مو٘ردیە ٕەرٗەٕوب مەرمو٘ٗمیعە مە روب ئەٗ 
مبد ٕێػوزب ىەتێور پبڵەپەضوزۆی ثەعوص ّەخْنێْراثو٘ٗە 
دەٗرێنوووی ٕەثووو٘ٗ ىە ڕەٗروووی روووبزەگەرێزیی غووویعر ٗ 

ٍیووود ثەرزّجوووی ٗ ئەدەثیبرووودا. ىەً ّێووو٘اّەدا: ىەریووو  حب
ىەری  ٕەڵَەد ٗ ئەحَەد غبمەىی ٗ فەرٕوبد غوبمەىی 

 ٗ ضەالً ٍیەٍەدە جێ پەّجەیبُ دیبرث٘ٗ.
ثەٕەرحوووبڵە ئەٗ ٕەٍووو٘ٗ گۆڕاّنوووبرییە ضیبضوووی ٗ 
رۆغْجیرییبّەە مە ضەرربضەری جیٖبّیوبُ گررجو٘ٗەٗەە 
زەٗیْەیەمی ىەثبریبُ ثۆ چەّد گۆڕاّنوبرییەمی روبزەرر 

 درٗضذ مردث٘ٗ: 
ٗ گەغەضەّدّی پەی٘ەّدییەمبّی  ثەٕێسثُ٘ٗ یەمەً:

ّێوووو٘اُ ڕۆغووووْجیری ٗ ثووووسٗٗرْەٗەی مووووۆٍەنیەری ٗ 
 ضیبضەد ٗ حسثبیەری. 

ٕبرْە پێػوەٗەی ّەٗەیەموی ّو٘ێی چەمودار ثە  دٗٗەً:
 ثیرێنی ربزە ٗ دیدێنی ربزە ثۆ جیٖبُ ٗ تیبُ ٗ ٍێیٗٗ. 

مووووبّی ّێوووو٘اُ رووووبك ٗ ەئبڵۆز  ی٘ەّدییوووؤ پٔ ضووووێیەً:
ە مۆٍەڵ ٗ موۆٍەڵە ئەٍەظ ىەیەك مۆٍەڵە ربك ٗ ربك



13 

 

مبردا جۆرە ّبرەثبیییەمی ثەرچوبٗی ٕێْوبث٘ٗە پێػوەٗە 
 ىەگەڵ گۆڕاّی یەمەً. 

ئەٗ ٕەٍووو٘ٗ حوووبڵە پوووێنەٗە گرێووودراثُ٘ٗ. مبریوووبُ 
ىەیەمزوووری دەمووورد. ثگووورە موووبرێنی گەٗرەرریػووویبُ ىە 
خەڵل ٗ ىە مەررە ڕۆغوْجیری ٗ الٗەمەی ّوبٗ خەڵنوی 

قزریػوووووویبُ ىە دەمووووووردە ٕەرٗەٕووووووب مووووووبرێنی زۆر زە
ثوووووسٗٗرْەٗەی ڕۆغوووووْجیری ٗ ىە زەٗ، ٗ خەیوووووبڵ ٗ 

 ئەدەة ٗ ّٕ٘ەریع دەمرد.
 

* * * 
 

ىە ّی٘ەی دٗٗەٍی غەضزەمبّی ضەدەی ڕاثردٗٗداە 
. رەٍەّووٌ حەڤوودە ضووبڵ 7691رووبزە گەّوو  ثووً٘ٗ. ضووبڵی 

ثووووو٘ٗە ڕٗٗداٗە گەٗرەموووووبُ ٗ گوووووۆڕاّە ثە پەىەموووووبُ 
ثەغێنی زۆری گەّجبّی ٗەك ٍْیبُە ثە ربیجەری ىەّبٗ 
ق٘ربثیوووبُ ٗ خ٘ێْدەٗاراّووودا ثەرەٗ دّیوووبی پەرۆغوووی ٗ 

 ٗەنً دەثرد.  ثەدٗامەٗرِ ٗ خ٘ێْدّەٗە ٗ پرضیبر ٗ
ىەٗ ضووەردەٍە جەّجووبڵ ٗ پووڕ غۆڕغووەدا خ٘ێْوودّی 
ئبٍووبدەییٌ ىە ٕەٗىێوور رەٗاٗ مووردە دٗارووریع ىەمۆرووبیی 
غەضوووووزەمبّدا چوووووٍ٘ٗە زاّنوووووۆی ٍ٘ٗضووووو( ٗ ىەٗێ 
دەضووزَدایە خ٘ێْوودّی تٍێریووبریە ثووبثەری خ٘ێْوودّەمەً 

زًٗٗ ٕەثو٘ٗە  جیبٗازییەمی زۆری ىەگەڵ خ٘ىیب ٗ ئبرٓ
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دەٗاً خەرینی خ٘ێْدّەٗە ٗ ثۆیە ىە رەك خ٘ێْدُ ثەر
 غیعر ثً٘ٗ. 

پێػوووزر ىە ٕەٗىێووور ٕوووبٗڕێیەریٌ ىەگەڵ: ضوووەعدٗڵاڵ 
پەرۆظ ٗ عەثوووودٗڵاڵ پەغووووێ٘ ٗ جەٍیووووو ڕەّجووووجەر ٗ 

ثووووودٗى بىق ضەرضوووووبً پەیووووودا  عەثووووودٗڵاڵ حەداد ٗ عٔ
پۆىوودا ڕۆڵێنووی   مردثوو٘ٗە ٍبٍۆضووزب مەٍووبه غەٍجووبرە ىوؤ

 گەٗرەی ٕەث٘ٗ ىەٕبّوداٌّ ثەرەٗ خ٘ێْودّەٗە ٗ ئەدەة
ٗ ّ٘ٗضووویْی غووویعرە ئێطوووزبظ ىە ثیووورٍە ّوووبٗە ّوووبٗە 

می غیعرێنی  ئەخۆه(ی ثوۆ دەخ٘ێْودٍەٗەە  پێْج ػزٔ
 مە ىە دێڕێندا دەڵێذ:  غەٕیدً مفْەمەً ئبڵە.(

زۆر ىە غووووووووبعیراُ ٗ ّ٘ٗضووووووووەراُە ىە رەٍەّووووووووی 
ٍْوووداڵییەٗە گ٘ێیوووبُ ثەحینوووبیەری مووو٘ردی ٗ الیووو یەی 
مووووو٘ردی ٗ قطوووووەی ڕەضوووووەّی ئەٗ زٍوووووبّە پوووووبراٗە 

یْگووبیەٗەە ٍووِ ٗا ّەثووً٘ٗە ٍووِ زۆرروور ثەزٍووبّی دەزر
ر٘رمَووبّیە مە ىەٗ ضووەردەٍەدا زٍووبّە ّووبٗەخۆییەمەی 
ٕەٗىێوور ثوو٘ٗە فێووری دٗاّوودّی تیووبُ ثووً٘ٗە ىە رەٍەّووی 
غووووەظ حەٗد ضووووبڵییەٗە ٗردە ٗردە فێووووری زٍووووبّی 
موو٘ردی ثووً٘ٗە چەّوود ضووبڵێل ثووبٗمٌ ٍبٍۆضووزب ثوو٘ٗ ىە 

ێووریْە گّ٘وودی ثەحوورمەە ثەخووبٗٗخێساّەٗە ىەٗ گّ٘وودە د
ٍوووبیْەٗەە ئەٗضوووب رەٍەّوووٌ غوووەظ ضوووبنُ ثووو٘ٗە ٕەر 
ىەٗێووع چووٍ٘ٗە ثەرخ٘ێْوودُ ٗ فێووری زٍووبّی موو٘ردی 

 ثً٘ٗ. 
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دٗاروووور ئەٗەی زۆرروووور ئبغووووْبی مووووردً ثەزٍووووبّی 
غیریْی م٘ردیە مزێج بّە ٗ چبپ بّەمەی: ٍوبً گیو٘ی 
ٍ٘مریووووووبّی ٗ غوووووویعرەمبّی: پیرثووووووبڵ ٍەحَوووووو٘ٗد ٗ 
ميێووووووزەمەی: ٍەحَوووووو٘ٗد زاٍوووووودار ثوووووو٘ٗە ٕەرٗەٕووووووب 
ق٘ربث ووووبّەظ ڕۆڵێنووووی گریْگووووی ٕەثوووو٘ٗە ثەرووووبیجەری 
ٕەّوودێل ىە ٍبٍۆضووزبمبُ ٍەثەضووزیبُ ثوو٘ٗ ىە غووبری 
ٕەٗىێوووووووردا گەغوووووووە ثەزٍوووووووبّی مووووووو٘ردی ثووووووودەُ ٗ 
ق٘ربثییەمبّیبُ ّەك فێری زاّطزیە ثگورە فێوری زٍوبّی 
م٘ردیع ثونەُە ئەٗی ڕاضوزی ثێوذ ثبٗمیػوٌە یەك ىە 
ٍبٍۆضووزب مۆّەمووبّی غووبری ٕەٗىێوور ثوو٘ٗە موو٘ردییەمی 
ثبغی دەزاّی ٗ زۆرجبر ىە ق٘ربث بّەدا ٗاّەی زٍوبّی 
م٘ردی دەگ٘رەٗە. ىەٗەظ ثەٗالرور خ٘ىیوبیەمی زۆری 
ٕەثووو٘ٗ ىە ثووو٘اری ٕوووّ٘ەری ّ٘اّدّووودا ٗ ثەیەمێووول ىە 
داٍەزرێْەراُ ٗ گەغەپێداّی ّٕ٘ەری غبّۆ ىە غوبری 

 ٕەٗىێر دەتٍێردرا. 
ىێوووورەٗە دەضووووزَدایە فێرثووووّ٘ٗی موووو٘ردیە زٍووووبّی 

ضوووەردەٍەدا زٍوووبّی دەرثڕیْوووی  مووو٘ردی ثوووۆ ٍوووِ ىەٗ
ڵ  گووووؤ ّووووودینردُ ثووووو٘ٗ ىٔ ڕۆتاّە ثووووو٘ٗە زٍوووووبّی پەی٘ٓ

ٗرٗپػووذە دٗاروور ثوو٘ٗ ثە مەرەضووزەی خطووزْە ضووەر  دٓ
موووووووبغەزی ئەٗ ٕەٍووووووو٘ٗ جەّجوووووووبڵی ٗ ّوووووووبمۆمی ٗ 
دڵەڕاٗمێووویەیە مە ىەّوووبخی روووبزە الٗێنوووی ٗەك ٍْووودا 
پەّگووی دەخوو٘اردەٗە ٗ ثووۆ ضووەرچبٗەیەك دەگەڕا ىێووی 
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چوٍ٘ٗە ٍ٘ٗضو(.  7691ێلە ضوبڵی ثزەقێزەٗە. ثۆیە مبر
ثوو٘ارێنی چووبمزرً ثووۆ خ٘ڵقووب ریبیوودا ثیوور ىە ّ٘ٗضوویْی 
غوووووویعر ثوووووونەٍەٗەە ىەٗێ یەمەً مووووووۆٍەڵە غوووووویعری 
چبپنراٗی م٘ردیٌ خ٘ێْدەٗەە ٕی غبعیری پوبیە ثەرز 

د ضووبڵد دیوو ُ( ثوو٘ٗە ىەٗێوو٘ە ٕەٍوو٘ٗ ٍبّگێوول  ٍوؤ  ٍیٔ
دەگەڕاٍەٗە ٕەٗىێر ٗ مزێت ٗ دی٘اّە غیعری غبعیرە 

ربزەمووووبٌّ دەمووووڕیە ضووووەرثبری مزێجەمووووبّی:  مووووۆُ ٗ
ضوووووەالٍە ٍ٘ٗضوووووب ٗ ّەجیوووووت ٍەحفووووو٘ٗز ٗ ىووووو٘رفی 
ئەىَەّفەىوووو٘ٗریە ئەً مزێجووووبّەً ىە ٕەٗىێوووور دەمووووڕی ٗ 
ىەگەڵ خوووۆً دەٍجوووردّەٗە ٍ٘ٗضووو( ٗ ىەٗێ خەرینوووی 
خ٘ێْدّەٗە ٗ ىێ٘ە فێرثّ٘ٗیوبُ دەثوً٘ٗ. ثەڕاضوزی ئەٗ 
ضوووبڵەی ٍ٘ٗضووو( ثوووۆ ٍوووِە ضوووبڵی فێرثوووّ٘ٗی ٕەردٗٗ 

 ردی ٗ عەرەثی ث٘ٗ. زٍبّی م٘
پێع ئەٗەی دەضذ ثدەٍە غیعر ّ٘ٗضیِ ثەزٍوبّی 
مووو٘ردیە ٕەر ىە قۆّوووبغی خ٘ێْووودّی ئبٍوووبدەیییەٗە ىە 
ٕەٗىێووور دەضوووزٌ داثووو٘ٗە فێرثوووّ٘ٗی زٍوووبّی عەرەثوووی 
ئەٗەی زۆرروووووووریع یوووووووبرٍەری دەداً ىەً ثووووووو٘ارەداە 
عەثووودٗڵاڵ حەداد ٗ عەثوووودٗىٖبدی قەضوووبة ثووووُ٘ٗە مە 

ئبٍووبدەیی ٕەٗىێوور. ٕەر ق٘رووبثی ثووُ٘ٗ ىەگەڵ خووۆً ىە 
ىەٗ ضەردەٍەغوودا پووبرچە ّ٘ٗضوویْێنی ثچوو٘ٗمٌ ٗەك 
 خووبةرح( ىە گۆڤووبرێنی عەرەثووی عێراقیوودا ثاڵٗمووردەٗە. 
ىەگەڵ ئەٗەغدا فێرثّ٘ٗی زٍبّی عەرەثی ثۆ ٍِ رەّیوب 
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فێرثوووووّ٘ٗی زٍوووووبّە ئەدەثیووووویەمە ثووووو٘ٗە ّەك زٍوووووبّی 
قطەمردُ ٗ ئبخبٗرِە ثگرە رب ئەٍڕۆغی ىەگەڵودا ثێوذ 

ٗێ ثەزٍووبّی عەرەثووی قطووە ثوونەًە دەیووبُ مبرێوول ثووَە
 ٕەڵەی زە، دەمەً. 

ضوووبڵ رەٗاٗ ّەثووو٘ٗە ٕێْووودە خ٘ىیوووبی ئەدەثیوووبد ٗ 
غیعری م٘ردی ثً٘ٗە مە ئیزر مەٗروَە حەزی ئەٗەی 
دەضذ ىە خ٘ێْدّی تٍێریوبری ىە ٍ٘ٗضو( ٕەڵجگورً ٗ 

ثەغوی مو٘ردی ىە زاّنوۆی  -ثچَە موۆىێیی ئەدەثیوبد 
ٗگەَّووبی تیووبّی ثەغوودا. غوویعر ئەٗ مووبرە ث٘ٗثوو٘ٗە ڕٗ

دإبرً٘ٗە چوّ٘نە روێنەنٗی ثیور ٗ ٕۆغوی ضیبضوی ٗ 
رۆغْجیریٌ ث٘ٗث٘ٗ. غیعر ىە ربقینردّەٗەی ئەٗ چەّد 
ضوووووبڵەٍدا رەّیوووووب ٗغوووووە ڕیسموووووردُ ّەثووووو٘ٗە رەّیوووووب 
ڕٗٗمەغووووێنی جوووو٘اّی ٗ زٍووووبّەٗاّی ّەثوووو٘ٗە ثگوووورە 
دەرگووبیەمی ضووەرەمی ثوو٘ٗ ىەٗ قەنرەی ّبٍٗووبُ ّووبث٘ٗ 

یيووی ئەٗ دەرگووبیە ىەموو٘ێ  قەنرووی رێنۆغووبُ(. ثووۆیە مي
ثوو٘ٗایەە ئووێَەی ّەٗەی ئەٗ ضووەردەٍەە ثەثووێ روورش ٗ 
ڕاڕایوووووی ثوووووۆی دەچووووو٘ٗیِ. ىەٗ موووووبد ٗ زەٍوووووبُ ٗ 
ضوووەردەٍەدا ئەٗ ميووویيە ثوووۆ ٍوووِ ىە غووویعر ٗ ئیْجوووب ىە 
فێرثّ٘ٗی زٍبّی م٘ردیە دٗارریع ىە ثەغوی مو٘ردی 
زاّنووووۆی ثەغوووودا ثوووو٘ٗ. ىێوووورەٗەە ثەثووووێ ٕووووی  ضووووێ ٗ 

دّی تٍێریبری ىە ٍ٘ٗض( دٗٗمردّێل دەضزٌ ىە خ٘ێْ
ٕەڵگووورد ٗ ڕًٗٗ ىە ثەغووودا مووورد: ئەٗ ثەغووودایەی ىەٗ 
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مبرەدا ثیری ربزە ٗ جۆغی گەرً ٗ الّەی ّ٘ێ و٘ازی 
 ث٘ٗ. 

پەی٘ەّووودیٌ ىەگەڵ ثوووسٗٗرْەٗەی غووویعر ىە ٕەٗىێووور 
ّەپچڕیج٘ٗ. ثگرە ئەٗ پەی٘ەّدییە ىە جبراُ گەرٍزریع 
ث٘ٗثووووو٘ٗ. ضوووووەعدٗڵاڵ پەرۆظ ّسینزوووووریِ ثووووورادەر ٗ 

ی ئەٗ ڕۆتاّەً ث٘ٗە عەثدٗڵاڵ پەغێ٘ە ئەگەرچی ٕبٗڕێ
ٕەّووووودێل جیبٗازیػوووووَبُ ٕەثووووو٘ٗ ىە ڕٗٗی فینووووور ٗ 
ىێنووداّەٗەی ضیبضوویە ٕێػووزب ٕەر زۆر ّسیوول ثوو٘ٗ ىە 
ٍِ ٗ ضەعدٗڵاڵ. ىەگەڵ پیرثبڵ ٍەحَ٘ٗد ٗ ٍەحَ٘ٗد 
زاٍووودار دۆضوووزبیەریٌ پەیووودا مردثووو٘ٗە ثگووورە دەٍوووبرە 

ا گەرٍزووور ٕەٗىێوورییەمە دۆضوووزبیەرییەمەی ىە ّێ٘اَّبّوود
 مردث٘ٗ. 

ثەغووودا ٗ تیوووبّە ڕۆغوووْجیری ٗ ضیبضوووییەمەی ئەٗ 
غوووووبرە ثوووووۆ ٕەٗىێرییەموووووی ٗەك ٍوووووِە ىە ٍ٘ٗضووووو( 
دٗٗررری ّەدیجێذە مۆربیی دّیب ث٘ٗ. ثۆیە ٗەك ميیيوی 
ثەٕەغوووزٌ دۆزیجێوووزەٗە دڵوووٌ خوووۆظ ثووو٘ٗ ثەٗ غوووبرە. 
گەرٍ٘گوووو٘ڕ ثووووً٘ٗ ىە چووووّ٘ٗە ّووووبٗ جیٖووووبّەمەی. ىە 

ە ئەگەرچوووی ئەٗ ئبغوووْبثّ٘ٗی ثوووبزّە ڕۆغوووْجیرییەمەی
ثووووووبزّەیە زۆرروووووور ّ٘ٗضووووووەر ٗ دإێووووووْەرە موووووو٘ردە 

 ّیػزەجێنبّی پبیزەخزی دەگررەٗە. 
ىە ضوووبڵی یەمەٍوووی تیوووبٌّ ىە ثەغوووداە مە ضوووەرەربی 
روووووبقینردّەٗەی غووووویعریٌ ثووووو٘ٗە دۆضوووووزبیەریٌ ىەگەڵ 
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ح٘ضوووێِ عوووبر  ٗ جەالىوووی ٍیووورزا مەریوووٌ ٗ مەٍوووبه 
ڕەٗٗ  ٗ غوووێرمۆ ثوووێنەش پەیووودا مووورد. ىە زاّنۆغووودا 

ّی ٍەً ٗ زیِ ٗ گەّجیْەمبّی غیعری م ضینی داضزب
 م٘ردی دەرگبیەمی ربزەیبُ ىەثەردەٍَدا مردەٗە. 

یەمەً پبرچە غیعرً ىە ڕۆتّبٍەی ٕبٗمبری ضبڵی 
ثاڵٗموووووووردەٗەە ىە ّ٘ٗضووووووویْدا حەزً ثەٗ ٕەٗا  7611

غوویعرییە رووبزەیە دەمووردە مە جەالىووی ٍیوورزا مەریووٌ ٗ 
غوووێرمۆ ثوووێنەش غووویعریبُ پوووێ دەّ٘ٗضووویە ٕەضوووزٌ 
دەموووووووورد ئەٗ ّووووووووبٗەرۆمە گەرٍ٘گوووووووو٘ڕەی ىە دڵ ٗ 
دەرَّٗٗدا دەپەّگێزەٗە پێ٘یطزی ثەغوێ٘ازێنی روبزە ٗ 
ئبضووووبُ ٕەیە. ثووووۆیە ٗەك ٕەّوووودێل غووووبعیری رووووبزە 
پێگەیػوووز٘ٗی ئەٗضوووبە ڕًٗٗ ىە زٍوووبّی رەٍوووٍ٘یاٗی 
ّەدەمرد. ڕێسً ىە ميز٘ٗری م ضینی مو٘ردی دەگورد 
ٗ ثەچووووووبٗی فێرثووووووُ٘ٗ دەٍ ٘ێْوووووودەٗەە ثەنً ىەگەڵ 

ەٗەغوودا حەزً ىە رووبزەگەرێزی ثوو٘ٗە چەّوود ٍووبّگێنی ئ
ّەثووووورد ٕەر ىە ڕۆتّوووووبٍەی  ٕبٗموووووبری(داە داٍەزراًە 
ثوووبزّەی ثووورادەرایەریٌ فراٗاّزووور ثووو٘ٗە ضوووەن  غووو٘اٌّ 
ّبضیە مە ىە زاّنۆ ضبڵێل ىە پوێع ٍوِ ثو٘ٗە ٍویەٍەد 
زادەً ّبضیە ئەٗیع ىە ثەغی م٘ردی ضبڵێل ىەپوێع 

قووووراٗی ٗ ٍووووِ ثوووو٘ٗە ث٘رٕووووبُ قووووبّی  ٗ ضووووەن  عە
ضەرثەضوووذ ثوووبٍەڕّیە ث٘رٕوووبُ مە مووو٘ڕی غوووبعیری 
گەٗرەی مووووو٘رد قوووووبّی  ثووووو٘ٗە مبّگوووووبیەمی ئێجگوووووبر 
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دەٗڵەٍەّدی قطەی ّەضزە، ٗ پەّد ٗ ضەرگ٘زغوزەی 
مووو٘ردی ٗ زٍوووبّی ڕەٗاُ ثووو٘ٗە دٗٗەٍیوووبُ دەرگوووبی 
ثبدیْوووووبّی ىە ڕٍٗٗووووودا موووووردەٗەە ضێیەٍیػووووویبُە ىەٗ 
ضوووەردەٍەدا ضەرّ٘ٗضووویبری ٕبٗموووبری ثووو٘ٗە ىەرەك 

ەالىووی ٍیوورزا مەریووٌ فێووری ٗردەمبرییەمووبّی مووبری ج
ڕۆتّبٍەّ٘ٗضووووییبُ مووووردً. رووووبیەر ضووووبڵد ضووووەعید ٗ 
ڕەٗٗ  ثێگەرد ٗ ٍطزەفب ضبڵد مەریٌە ٕەرٗەٕوب ىەٗ 
ضبنّەدا ئەحَەد ربقبّە ٗ رەڵعەد ضبٍبُە ٕەریەمەیبُ 
ثەغووووێ٘ەیەك ضووووەرچبٗەی دەٗڵەٍەّوووودی ثووووُ٘ٗ ثووووۆ 

٘ٗە ىە ٕەر ئەٗضوب ىە ضوەرەربدا ثو  ربقینردّەٗەمەً مؤ
یەمەیووبّەٗە غووزێل فێرثووً٘ٗ. ىەٗەظ ثەٗالروورە ىەّووبٗ 
زاّنووووۆداە ٍبٍۆضووووزبمبٌّ: دمزووووۆر ٍووووبر  خەزّەدار ٗ 
دمزۆر عیوسەدیِ ٍطوزەفب ڕەضو٘ٗڵ ٗ دمزوۆر ئییطوبُ 
ف٘ئوووووبدە ضوووووەرچبٗەیەمی دەٗڵەٍەّووووودی فێرثوووووُ٘ٗ ٗ 
چبٗثڕیْە دٗاڕۆت ثُ٘ٗ ثۆ ٍِ. ثۆیە زۆری ّەثرد ىەٗ 

ێػووزر ٗەك خوو٘ێْەرێنی  ٕبٗمووبری(یەیە مە ضووبڵێل پ
گ٘رج٘گووووۆڵ چووووبٗەڕێی ڕۆتی دەرچووووّ٘ٗیٌ دەمووووردە 
ثوووً٘ٗ ثەىێپرضوووراٗی الپەڕەی ئەدەة ٗ تیوووبُە پوووبظ 
ئەٗەی جەالىوووی ٍیووورزا مەریوووٌ ثووو٘ٗ ثە ثەڕێووو٘ەثەری 

 ّ٘ٗضیْی ڕۆتّبٍەمە.
ىە ٍوووبٗەی ضوووێ ضوووبڵی موووبرمردٌّ ىە ٕبٗمبریوووداە 
زۆرثەی غیعرەمبّی خۆً ّ٘ٗضیە ڕاضزە ئەٗ ٕەٍ٘ٗ 
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ەّگە ىە ثیطذ پبرچە غیعر زیبرر ّەثو٘ٗثِە غیعراّە ڕ
ثەنً دیووووووبرث٘ٗ جێگووووووبیەمی ثبغوووووویبُ ثووووووۆ خۆیووووووبُ 
مردث٘ٗەٗە ىە مزێج بّەی غیعری ّو٘ێی م٘ردیودا. ىەٗ 
ضووووەردەٍەدا یەك ىە عەیجەمووووبٌّ ئەٗە ثوووو٘ٗ ثووووبیەخٌ 

 ثەمۆمردّەٗە ٗ پبراضزْیبُ ّەدەدا. 
 

* * * 
 

ضبڵی یەمەٌٍ ث٘ٗ ىە ثەغداە مبرێل ڕێننەٗرْْوبٍەی 
یوووووبزدەی ئوووووبدار ثاڵٗمووووورایەٗە. ئەٗ ڕێننەٗرْْوووووبٍەیە 
مەغووووٕ٘ەٗایەمی پووووڕ ئووووبزادی ىەثەردەً ّ٘ٗضوووویِ ٗ 
ڕۆتّبٍەّ٘ٗضووووووی موووووو٘ردی ٗان موووووورد. ڕۆتّووووووبٍەی 
ٕبٗمووبری قووبزاّجێنی گەىێوول گەٗرەی ىەً ثووبرٗدۆخە 

 مرد. 
ٕەر ىەٗ ضوووبڵەداە دەضوووزەیەك ىە ئەدیجوووبّی مووو٘رد 

موبریگەر ٗ ثەیبّْبٍەی  ڕٗاّگە(یبُ ثاڵٗمردەٗە. ڕۆڵی 
گەٗرەە ثگووووووورە ضوووووووەرەمییەمەی ئەٗ ثەیبّْوووووووبٍەیە ٗ 
رەٗاٗی ثسٗٗرْەٗەمە ٕی  ح٘ضێِ عبر ( ث٘ٗە ثەنً 
ٗەك پێػوووزریع ثبضوووٌ مووورد دیوووبرث٘ٗ زەرٗٗرەرێنوووی 
ڕۆغووووووْجیری ٗ مووووووۆٍەنیەری ىە ئووووووبرادا ثوووووو٘ٗ ثووووووۆ 
ثسٗٗرْەٗەیەموووووووووی ىەً ثوووووووووبثەرەە ثەروووووووووبیجەری دٗای 
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 گۆڕاّنوووووووبرییە ضیبضوووووووی ٗ ئوووووووبث٘ٗری ٗ فینووووووورییە
 گەٗرەمبّی ئەٗ ضەردەٍە. 

ح٘ضووێِ عووبر  ڕۆغووْجیرێنی گەٗرەی موو٘رد ثوو٘ٗ. 
ربقینردّەٗەیەمی گریْگ ٗ ثەرثاڵٗی ضیبضی ىە موۆڵ 
خۆیووودا ٕەڵگررجووو٘ٗ. ٍوووبٗەیەمی درێوووی ىەّوووبٗ حسثوووی 
غووی٘عی عێراقیوودا مووبری مردثوو٘ٗ. دٗاروور ىەگەڵ ثووبڵی 
عەزیوووس حوووبي  اىقلوووبدح اىَرمسیوووخ( درێووویەی ثەخەثوووبری 

ٗە ثەنً ئەضوزەٍی موبری حسثوی ٗ ضیبضی خۆی داثو٘
گۆڕاّنوووبرییە فینرییەموووبّی ئەٗ ضوووەردەٍە ح٘ضوووێْیبُ 
گەیبّوووودث٘ٗە قەّووووبعەری ئەٗەیە مە دەضووووذ ىەمووووبری 
حسثووبیەری ثنێػووێزەٗە ٗ خووۆی ثووۆ چیوورۆك ّ٘ٗضوویِ 

 رەرخبُ ثنبد. 
ٍووِ ىەٗ چەّوود ٍبّووگ ٗ ضووبڵە ضووەخزەدا ح٘ضووێٌْ 
ّبضووووووی ٗ ثوووووو٘ٗیِ ثە دٗٗ ثوووووورادەری زۆر ّسیوووووولە 

ئەٗ ثەرەٍەُ ىە ٍِ گەٗرەررث٘ٗ. ىە ضبنّی ئەگەرچی 
دٗارریع ح٘ضێِ ٕەر ثرایەمی گەٗرە ث٘ٗ ثۆ ٍوِ. چ 
ىە ث٘اری ئەدەة ٗ ّ٘ٗضیْداە چ ىە ثو٘اری غەخطویدا. 
ئەٗەی ڕاضوووووزی ثێوووووذ روووووبقینردّەٗەی ثرادەرایەروووووی 
ح٘ضوووووێِ ثوووووۆی ڕُٗٗ موووووردٍەٗەە مە ّبضووووویبری ٗ 
پەی٘ەّدی ٗ ثیرٗڕا گوۆڕیْەٗە ىەگەڵ مەضوبّی خوبٗەُ 
رووووبقینردّەٗەی ئەدەثووووی مبٍوووو(ە ٍەرجێنووووی گریْگووووی 
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ثەرەٗپووووێع چووووُ٘ٗ ٗ پەرەضووووەّدّی رووووبقینردّەٗەی 
 خەڵنبّی الٗ ٗ ربزە پێگەیػز٘ٗە.

ىە ڕێگوووبی ح٘ضوووێِ عوووبرفەٗە روووێنەنٗی جیٖوووبّی 
غووویعر ٗ ئەدەثیوووبری ڕٗاّوووگە ثوووً٘ٗە ئەٗضوووب ثەٕوووۆی 
ضیبضووەدە ف٘ئووبد قەرەداغووی ٗ ّەٗغووێرٗاُ ٍطووزەفب ٗ 

دەّبضوویە ثەنً چووّ٘نە ٍووِ ىە  فووبزڵی ٍەال ٍەحَوو٘ٗدً
دیوووودی ڕٗاّووووگەٗە ضووووەیری جیٖووووبٌّ دەمووووردە جووووۆرە 
ّبرەثبییەك ىە ئبرادا ث٘ٗە ثگرە موبر ٗ چوبالمییە حسثوی 
ٗ ضیبضوووییەمبّی ئەٗاّوووٌ ثەدڵ ّەثووو٘ٗ. ئەٗضوووب ىەگەڵ 
ڕێن ووووراٗی  مووووۆٍەڵە( مەٗرووووَە مووووبرە ثەنً مووووۆٍەڵە 
ڕێن راٗێنی گۆغەگیر ٗ ئبیدۆىۆتی رەضل ٗ داخراٗ 

ۆیە یەمێنوووی ٗەك ٍوووِە مە ٕوووۆگری جیٖوووبّە ثووو٘ٗە ثووو
موووراٗەمەی ڕٗاّوووگە ثووو٘ٗە زەحوووَەد ئیووودارەی ىەّوووبٗ 
دەمرد. دٗای یەك ٕەفزە ىەٗ ڕێن راٗە داثڕاً ە دٗارر 

  قەرەداغی ٗ فبزڵیع ىێیبُ داثڕاُ.
پەی٘ەّوووووودییەمبّی ٍووووووِ ىەگەڵ ڕٗاّووووووگە ٕووووووۆیەمی 
ضەرەمی ث٘ٗ ثۆ ئەٗەی ڕێن وراٗی موٍ٘ەڵە ثەچوبٗی 
ّووووووووبڕەحەرییەٗە ضووووووووەیری چووووووووبالمییە غوووووووویعری ٗ 
ئەدەثییەمبّی ٍِ ثنبدە ثەربیجەری ّەٗغێرٗاُ ٍطوزەفب 
ٗ ئەٗاُ ٗایبُ ىێول دەدایەٗەە مە ڕٗاّوگە ضوەرچبٗەی 
ثیرٗثووووووووبٗەڕی ىیجووووووووراڵ ٗ ثووووووووۆرتٗٗایە ٗ جووووووووۆرە 

ضووووەیەمیع ثووووۆ ئەٗاُ درٗضووووذ دەمووووبد. ٍووووِ ٍّ٘بفە
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ىیْیْوی ثوً٘ٗ. ثوۆیە ئەٗاّەی  -ئەٗضب زۆررر ٍبرمطی 
موووۆٍەڵە زۆررووور ریووور ٗ ر٘اّجیوووبُ ىە ٍوووِ دەگووورد ٗ 

 گبڵزەیبُ ثە غیعرەمبّی ٍِ دەمرد. 
ڕٗاّوووگە ثبّگٖەڵووودێری ّ٘ێ ووو٘ازی ثووو٘ٗ ىە فوووۆرً ٗ 
ّووبٗەرۆمی ئەدەة ٗ ٕووّ٘ەردا. ثبّگٖەڵوودێری ٗازٕێْووبُ 

داثووّ٘ەریزی م ضوویل. ثەنً ىە ٕەٍووبُ  ثوو٘ٗ ىە دە، ٗ
مبروووودا دیوووودێنی ضیبضووووی ٕەثوووو٘ٗە مە ئەٗاّەی دت ثە 
رٗاّگە ثُ٘ٗ ىەّبٗ مۆٍەڵەدا ٕەضزیبُ پێدەمرد ٗ ىێوی 

 دەپریْگبّەٗە. 
ئەً ّوووووبمۆمییەە ىەٗ ضوووووەردەٍەداە خوووووۆی ىەضوووووەر 
الپەڕەی ڕۆتّوووووووبٍەی ٕبٗمبریووووووودا دەّ٘اّووووووود. ئەگەر 

ی درێی ٗ پڕ رّ٘ود ثگەڕێیْەٗە ئەٗ ضبنّەە دەیبُ ٗربر
ٗ ریووووویی دەثیْووووویِە مە ثە قەڵەٍوووووی: ثرایوووووبُ: ف٘ئوووووبد 
قەرەداغوووی ٗ ّەٗغوووێرٗاُ ٍطوووزەفب ٗ ف٘ئوووبد ٍەجیووود 
ٍیطووری ىە دتی ڕٗاّووگە ّ٘ٗضووراُٗە ڕاضووزە زۆرثەی 
ٗربرەمووبُ ىە دٗٗروو٘ێی ئەدەة ٗ ڕەخووْەی ئەدەثیووداُە 
ثەنً ىە مرۆمووودا زۆرثەیوووبُ ثوووۆّی ڕقێنوووی ضیبضووویی 

 زەقیبُ ىێ دێذ. 
ىێورەدا جێگوبی خوۆی ثێوذە ٗەك ئەٍوبّەرێنی  ڕەّگە

ٍێیٗٗیی پەّجە ثۆ ئەٗە درێی ثنەً ٗ ثاوێٌ ثرادەراّوی 
پبرری ئەٗضوب ٕەضوزیبُ ثە ر ٘ٗثەموبّی ئەٗ ّوبمۆمییە 
تێرەمییەی ّێ٘اُ  ڕٗاّگە( ٗ  مۆٍەڵە( ّەدەمرد. ڕەّگە 
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رەّطووۆ حەریووری رووبمە مەش ث٘ٗثێووذ ىەّووبٗ پبرریوودا  فٔ
ە ثەنً ئەٗیووووووع ٕەضووووووزی ثەً ٍەضووووووەىەیە مردثێووووووذ

ٕەٗڵێنووووی ئەٗرووووۆی ّەدا ثووووۆ دەضووووز٘ەرداّە ّووووبٗ ئەٗ 
مێػووووەیەی مە ئەٗضووووب زۆر ثەزەقووووی ىەّووووبٗ ثوووو٘اری 

 ڕۆغْجیری ٗ ئەدەثیبری م٘ردیدا ضەری ٕەڵداث٘ٗ. 
دٗاروووور مبرێوووول ىەتێوووور پبڵەپەضووووزۆی ٕەىووووٍ٘ەرجە 
ضیبضوییەمەی م٘ردضوزبُ ثوسٗٗرْەٗەی ڕٗاّووگە مەٗرە 

ە ٍوِ ٗ چەّود ڕاٗەضزبُ ٗ پبغەمػوەمردُ ٗ ٗەضوزبُ
ثرادەرێنوووی ٕەٗاخووو٘ازی ڕٗاّوووگە ڕٍٗٗوووبُ ىە حسثوووی 

قیووبدەی ٍەرمەزی موورد. ئەٗ ٕەڵنػووبّەٍبُ  -غووی٘عی 
ثەرەٗ قیووبدەی ٍەرمەزی دەرثووڕی ئەٗ ڕاضووزییە ثوو٘ٗە 
مە ئێَە مۆٍەڵە ّەث٘ٗیِ ٗ ثگرە ّێ٘اّیػوَبُ ّوبخۆظ 
ثوو٘ٗ ىەگەڵ ئەٗ ڕێن ووراٗە ّٖێْیوویە داخووراٗەە ثەنً ىە 

ٍبرمطوی ثو٘ٗیِ ٗ ثوۆ قەٗارەیەك ٕەٍبُ مبردا چەپوی 
دەگەڕایِ خۆٍبّی رێدا ثدۆزیْەٗەە ثوۆیە پێَوبُ ثبغوزر 
ث٘ٗ ثجیِ ثەقیوبدەی ٍەرمەزی ىەٗەی ثەڕٗٗر٘قو٘ٗریە 
ثووووووێ ٕێووووووس ٗ ر٘اّووووووب ىە ثەردەً ئەٗاّەی مووووووۆٍەڵەدا 

 ثَێْیْەٗە.
* * * 

ئێطووزبظ ىە ثیوورٍەە ّبمۆمییەمووبّی ّێوو٘اُ پووبرری ٗ 
ەرەربی ضوبڵی حسثی غی٘عیی ضەر ثە ضوۆڤیەد ىە ضو

گەیػزج٘ٗە ئبضزێنی ق٘ٗڵە ڕۆتّبٍەی ثرایەروی  7611
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ىەٗ ضەردەٍەدا غیعری:  روۆ ئەٗ خوبمەی ٍْوی جوۆگە 
ئەخووووۆیزەٗە ٗ رێوووورد ئەمەً(ی ٍْووووی ثوووواڵٗ مووووردەٗەە 
ئەٗضب یبدی چو ضبڵەی حسثی غی٘عی ث٘ٗە ثەنً ٍِ 

ی ٍەرمەزیدا ثً٘ٗە ثۆیە ىەٗ ّوبمۆمییەدا  ىەڕیسی قیبدٓ
ی پبرری دەزاّیە ئەٗی ڕاضوزی ثێوذ خۆً ثە ٕبٗپەیَبّ

غوویعر ٗ مووبری ئەدەثووی الی ٍووِ ىەٗ ضووبنّەدا مووبری 
حسثووووی ٗ ئبیوووودۆىۆتی ثووووُ٘ٗە ٍووووِ خووووۆً ث٘ٗثووووً٘ٗ 
ثەمووووبدیرێنی قیووووبدەی ٍەرمەزی. ىە ّێوووو٘اُ ثەغوووودا ٗ 
ضيێَبّی ٗ ٕەٗىێر ٗ ثەضرە خەرینی موبغەز ٕێْوبُ ٗ 
ثووردُ ٗ مۆثووّ٘ٗەٗە ٗ پەی٘ەّوودینبری ثووً٘ٗ. ىەالیەك 

زاّنووۆ ثووً٘ٗ. ىەالیەمووی روور مووبدیری قیووبدەی ق٘رووبثی 
ٍەرمەزی ثوووً٘ٗ. ىەالی رریػوووەٗە ڕۆتّووووبٍەّ٘ٗش ٗ 
غووبعیر ثووً٘ٗە ىەثیوورٍە ضووجەیْبُ دەچووً٘ٗ ثووۆ زاّنووۆە 
پوووبظ ّی٘ەڕۆیوووبُ دەچوووٍ٘ٗە ڕۆتّوووبٍەی ٕبٗمووووبریە 
ئێووووو٘اراُ ثەیبّْوووووبٍەی قیوووووبدەی ٍەرمەزیوووووٌ ثەضوووووەر 
ضەفبرەر بّە ٗ ڕێن راٗەمبُ ٗ ڕێن طزْەمبّی حوسة 

غووووودا داثەظ دەمووووورد ٗ مۆثوووووّ٘ٗەٗەً دەموووووردە ىە ثە
غەٗاّیع خەرینی غیعر ٗ ّ٘ٗضیِ ٗ خو٘اردّەٗە ٗ 
ٍّ٘بقەغوووووووەی ڕٗاّوووووووگە ٗ ڕٗاّگەخووووووو٘ازی ثوووووووً٘ٗ. 
ٍەعيٍ٘ٗیػووووووووە ىەٗ ضووووووووبنّەدا قیووووووووبدەی ٍەرمەزی 
ڕێن راٗێنووووووووووی قەدەغەمووووووووووراٗ ثوووووووووو٘ٗە دەزگووووووووووب 
داپاۆضێْەرەمبّی ڕێییٌ ٕەٍیػوە ثەدٗایەٗە ثوُ٘ٗ ثوۆ 



27 

 

ّوووداٍبّی. عێووورا، ثەگػوووزی ٗ گوووررِ ٗ ئیعوووداٍنردّی ئە
موو٘رد ثەرووبیجەری رووب دەٕووبد ٗەزعیووبُ خراپزوور دەثوو٘ٗە 
ىەتێر پبڵەپەضزۆی ثەعطدا. خەڵنبّی ٗەك ٍوِ زۆررور 
چبٗیبُ ىە غبخ ث٘ٗە چبٗیبُ ىە ضەّگەری پێػوَەرگە 
ث٘ٗ. زۆررور ثەرەٗ ئەٗ قەّوبعەرە دەچوُ٘ٗە ّە غویعرە 
ّە ڕۆتّبٍەّ٘ٗضی دادی ڕٗٗثەڕٗٗثوّ٘ٗەٗەی ثەعوص 

ُە ثەڵنوو٘ دەثێووذ ىەً پێْووبٗەدا ضووەّگەر ٗ چەمووی ّووبدە
مووبریگەررر ثەمووبر ثٖێْرێووذ. ىێوورەٗەە رووب دەٕووبد گیووبّی 
حسثووووووبیەری ٗ ضیبضووووووەد ثەضووووووەر رووووووبقینردّەٗەی 
غووویعریَدا زاڵ دەثووو٘ٗە روووب دەٕوووبد خوووۆً ىە جیٖوووبّی 
ثەرثوووواڵٗی غوووویعر ٗ ئەدەثیووووبد ٗ ٕووووّ٘ەری جوووو٘اّی 

بد دەگ٘اضزەٗە جیٖبّی ئبیدۆىۆتیب ٗ روبمجیْیە روب دەٕو
ّبخ ٗ دەرٌّٗٗ جێگبیبُ ثە ٗێوْەی رەڕ ٗ خەّٗوی ئوبڵ 
ٗ ٕەّبضوووەی غووویعر چوووۆڵ دەمووورد ٗ ٍەٗدایوووبُ ثوووۆ 
دەٍبری ّوبمۆمی ٗ گرێوی ضیبضوەد خوۆظ دەمورد. ىە 
ٍوووبٗەی چووو٘ار ضوووبڵی خ٘ێْووودٌّ ىە زاّنوووۆە مە ٍوووبٗەی 
مبرمردّیػوووٌ ثووو٘ٗ ىە ثووو٘اری غووویعر ٗ ڕۆتّوووبٍەٗاّی 

ىەگەڵ موو٘ردیە جووگە ىە قەڵەٍەمووبّی ثوو٘اری ڕٗاّووگەە 
چەّدیِ غبعیر ٗ ّ٘ٗضەری رریع دۆضزبیەریٌ ثەٕێس 
ثوو٘ٗە دۆضووزبیەریٌ ىەگەڵ: ىەریوو  ٕەڵووَەد ٗ فەرٕووبد 
غووبمەىی ٗ ئەحووَەد غووبمەىی ٗ ئەّوو٘ەر قووبدر ٍوویەٍەد 
ىەٗ دۆضوووزبیەرییبّەُە مە ٕەرگیسإٗەرگیوووس ىە یبدیوووبُ 
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ّوووبمەً. روووبقینردّەٗەی ئەٗ ثووورادەرە خۆغەٗیطووووزبّە 
ًە مە جیٖوووبُ زۆر ىە ٕەٍیػوووە ئەٗەیوووبُ فێووور دەمووورد

ٕەٗىێوووور ٗ ضوووويێَبّیە ثگوووورە ىە ثەغووووداظ گەٗرەروووورە. 
دٗارریع ّبضیْی حەٍەفەریق حەضەُ ٗ حەٍەضەعید 
حەضوووەُ ٗ ڕەٗٗ  حەضوووەُ ىە ضووويێَبّی ٗ مەریوووٌ 
دەغووزی ٗ ئیطووَبعیو ثەرزّجووی ٗ ّەٗزاد ڕەفووعەد ىە 
ٕەٗىێوورە ئبضووۆیەمی ربزەرریووبُ ىەثەر چووبًٗ مووردەٗەە 

ری خوۆً داثو٘ٗە روب دٗا قۆّوب  ثەنً دیبرث٘ٗە ٍِ ثڕیوب
ثەڕێگبی حسثبیەریدا ثڕۆً ٗ ربقینردّەٗە غیعرییەمەی 
خۆغووووووَی ىەضووووووەر داّووووووێٌ. ٕەٍوووووو٘ٗ ثرادەرەمووووووبٌّ 
م٘ردایەرییبُ دەمردە ٕەریەمەیوبُ ثەغوێ٘ەیەك حسثوی 
ثووووووُ٘ٗە ثەنً حسثووووووبیەرینردّەمەی ٍووووووِ ٕەّوووووودێل 
روووبمڕەٗێزی ٗ گیوووبّی ٗغووونبیەری ىەگەڵووودا ثووو٘ٗە ثوووۆیە 

 7619ً ثووُ٘ٗە ثەنً ٍووِ ٕێػووزب ضووبڵی ئەٗاُ ثەردەٗا
دەضزی پێ ّەمردث٘ٗە غبعیرەمەی ّبٗ دڵ ٗ دەرٌّٗٗ 
دٗإەّبضووووووووەی داە ڕاضووووووووزە پێػووووووووزریع خوووووووو٘ٗی 
حسثووبیەرینردُ ىەالی ٍووِ زۆر زەقزوور ثوو٘ٗە ثەنً ٕەر 
ئەٗ زەقییە ٗای مردث٘ٗ مەٍزر ثەرٕەٍی ثاڵٗموراٗەی 
غووویعریٌ ٕەثێوووذ ٗ زۆرجوووبر ّ٘ٗضووویْی ڕەخْەیوووی ٗ 

ضیبضووویع ثْ٘ٗضوووٌ. ثگووورە ٗای مردثووو٘ٗ ئەدەثوووی ٗ 
مەٍزووور خ٘ىیوووبی پبراضوووزِ ٗ چوووبپنردّی غووویعرەمبٌّ 
ٕەثێووذ. ثەٗ ٗارووبیە دەروو٘اٌّ ثاووێٌ غوویعر الی ٍووِ ٕەر 
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ىەثْەڕەرەٗە ثەّیو٘ەچای ىەدایول ثو٘ٗە مە ىەدایول ثو٘ٗ 
حسثووبیەری دەضووزی خطووزج٘ٗە ثیْەقبقووبیەٗەە ثووۆیە زۆر 

 7611ی ّەتیبە ثەنً ئەٗەّودەً ثەضوەە  مەڵ تیوب(. ضوبڵ
ىەگەڵ رەٗتٍوووی ٍووویييەرەمەً ڕًٗٗ ىە غوووبخ ٗ ڕیوووسی 
پێػووووَەرگبیەری مووووردە چووووٍ٘ٗە ثْنەیەمووووی قیووووبدەی 
ٍەرمەزی ىە جیساّی ضوەرٗٗی گەنڵەە چەّود ٍوبّگێنٌ 
ىەٗێ ثەضووەرثردە ٕووبٗڕێی ڕۆتاّەً ثرضووێزی ٗ مزێجووی 
ضوووزبىیِ ٗ مۆثوووّ٘ٗەٗە ثووو٘ٗە ثەنً ىە ٕەٍوووبُ مبرووودا 

ّێووو٘اُ  نیەٗە ىووؤ ّوووبمۆمییەمی گەرً ىەّبخَووودا دەجووو٘ٗ
دەٍبری غیعری ٗ ر٘خَی ضیبضەدە حەزً ثە ئیػوی 
ّوووبٗ ّ٘ٗضووویِ ٗ ڕۆتّبٍەّ٘ٗضوووی ثووو٘ٗە ٕوووبرٌ داٗای 
دەرفەروووووی موووووبرً ىە دەزگوووووبی ڕاگەیبّووووودّی پوووووبرری 
دیَ٘مراری م٘ردضزبُ مردە ئێطوزبظ ىە ثیورٍە مەریوٌ 
ضْجبری ىەٗ دەزگبیە دایَەزراّدًە ئەگەرچی پبرریع 

ظ ّطوونۆی ٕێْووبە ٍیووْع ّەثووً٘ٗ. زۆری ّەثوورد غووۆڕ
ىەگەڵ دەیوووبُ ّ٘ٗضوووەر ٗ ضوووەداُ موووبدیر ٗ ٕەزاراُ 
پێػووووَەرگە ئووووبٗارەی ئێووووراُ ثووووً٘ٗە ٍْوووویع ضووووەر 
ثەخێساّێنی ٕەٗىێریٌە مەٍزر ضەر ٗ ضەٗدایبُ ىەگەڵ 
پێػَەرگبیەری ٗ ضیبضەردا ٕەث٘ٗە. ثبٗمٌ ٗ داینوٌ ٗ 
خ٘غل ٗ ثرامبٌّ ىە ٕەٗىێر دٗای ّطنۆ زۆر ضەر ٗ 

دث٘ٗە ثبٗمٌە دٗای چەّدیِ ضبڵ ىە ضۆراغی ٍْیبُ مر
ثێ خەثەریە مە دێَەٗە زٗٗ پێی گو٘رٌ: دەٍساّوی ئەٗ 
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دەضوزداّە غوویعرەد ٍووبڵ٘ێراّی ثەدٗاٗەیەە ىە راضووزیداە 
ئەٗ گ٘رەیەی ثبٗمٌ دەرثڕیْێنی ضبمبری ئەٗ ڕاضزییە 
ثووووو٘ٗە مە ىەالی خۆغوووووٌ ىەٗ ضوووووەردەٍە خْنوووووبٗەدا 

غوویعر ثەئبیوودیۆىۆتیب ڕُٗٗ ثوو٘ٗە دەرثووڕی ئەٗەی مە 
ٕەڵ٘ێطووووزی ضیبضووووییەە غوووویعر رێنۆغووووبُ ٗ خەثووووبری 
ضیبضووییەە ٗەك جەالىووی ٍیوورزا مەریووٌ ىە غوویعرێنیدا 

ری: غیعر: رەقیوْەٗەی زاٍەە غویعر: ٕەڵطوبّی  گ٘ر٘ٗیٔ
غووەقبٍەە مبرێوول ّطوونۆ ٕووبد پبّزووبیی غوویعر الی ٍووِ 
ّطنۆی ٕێْوبث٘ٗە ضوەرً ٕەڵگورد ثەرەٗ ئێوراُ. ىەٗێ 

یوووبرٍەری داً ضوووەرمردەی غوووەٕید ئیووودریص ثوووبرزاّی 
گەیػووزَە ضوو٘ٗریبە ىەٗێوو٘ە چووٍ٘ٗە ى٘ثْووبُە گەڕاٍەٗە 
دیَەغوووقە چوووٍ٘ٗە ر٘رمیوووبە ئیْجوووب ثوووۆ ئەڵَبّیوووب. ىەٗ 
ٕەٍووو٘ٗ ضوووەفەرە ٗ دەرثەدەریووویەدا غووویعر ىە ّبخَووودا 
ثەیەمجوووبری مۆروووبیی ٕوووبرج٘ٗە ىە ثیووورٍە دٗا پوووبرچە 

ىە ثووبخچەیەمی  7611غوویعرً ٍووبّگی ٕەغووزی ضووبڵی 
ضووووی. ّبّٗیػووووبّەمەی غووووبری ثەرىیْووووی ڕۆتئووووبٗا ّ٘ٗ

 ٕەڵطوووبّەٗە( ثووو٘ٗە ئەٗ ڕٗٗثوووبرەی چەّووودیِ ضوووبڵی 
رەٍەّووی خووۆٌٍ ىە مەّبرەمبّیوودا ثەضووەرثردث٘ٗە ىەپووڕ 
ٗغوونٖەڵگەڕا. دّیووب ٗای ىووێ ٕووبرج٘ٗ ىە مووّ٘ی دەرزی 
حسثوووبیەرییەٗە ضوووەیرً دەمووورد. ڕاضوووزەە ىەٗ ٕەٍووو٘ٗ 
گەڕاُ ٗ ض٘ٗڕاّەٍدا ٍػزەق٘ڕێنی قەنری ٕەٗىێرً ىە 

ڵگررج٘ٗ. ڕاضزەە خەٌّٗ ثە غەٗاّی ڕەگ ٗ ڕیػەدا ٕە
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پوووڕ ئەضوووزێرەی قەند دەدیوووذ ٗ ىەٗ دٗٗرەٗە گووو٘ێٌ 
تاٗی ّوووبٗ مۆنّەموووبّی رەیوووراٗە ٗ رەعجیوووو ٗ  تاٗٓ ىووؤ

ضووێزبقبُ ثوو٘ٗە ثەنً ىە ٕەٍووبُ مبروودا ڕەغووەثبیەمی پووڕ 
ّەفرەد ٗ رقەثەرایەری ٗ غەریجییەمی ثوێ ڕۆ  گیوبّی 

ّەضذ دەٕەتاّدً. ّەك غیعرە ثگرە ٕەرچی ٕەضذ ٗ 
ٗ ضووۆزێنیع ٕەثوو٘ٗ ىە ّبخَوودا خەرینووی ٗغوونجُ٘ٗ 
ثووو٘ٗە ڕەّوووگە ئەٗ روووبقینردّەٗە ضوووەخذ ٗ پوووڕ پوووێ  ٗ 
پەّووبیە ثەرپوورش ثێووذ ىەٗەیە مە ثووۆ چەّوود ضووبڵێلە ىە 

ەٗە روووووووب ضوووووووەرەربی ّەٗەرەموووووووبُە روووووووّ٘ٗێيە 7611
ثۆغووووبیییەمی گەٗرە ىە رەٍەّووووٌ درٗضووووذ ث٘ٗثێووووذ. 

. ثەنً ڕاضزە ٕی  ثیبّ٘ٗێل ئەٗ ثۆغبیییە ّبغبرێزەٗە
پێَوو٘ٗایە حووبڵەرەمە ٕەر ٕووی ٍووِ ّیوویەە ثگوورە ثەغووێنی 
گریْگ ىەٗاّەی ٕبٗرەٍەّی ٍوِْ ىەٗ ثوڕگە زەٍەّیویەدا 
ٕەریەمە ثەغوووێ٘ەیەك ئەٗ رەّگیەیوووبُ دیووو٘ە. دٗارووورە 
مبرێوول مەٗرووَە ئەٗرٗٗپووبە دٗای دەرٍوووبّ ٘اردمردٌّ 
ىەالیەُ ثەعطەٗەە ٕەضوزٌ مورد ثۆغوبیییەمی ق٘رضوزر 

ی رەّیوووووً٘. ّە غووووویعرە ّە ٗ م٘غوووووْدەرر دەٗرٗپػوووووز
ضیبضوووووووەدە ّە ّیػوووووووزیَبُ ىە دەٗرً ّەٍوووووووبٗە. ئەٗ 
چوووبٗیينەی ٍوووِ ىە چوووبًٗ مردثووو٘ٗە جیٖوووبّی زۆر ىوووێ 
ثچووو٘ٗك مردثوووٍ٘ٗەٗە. ئەٗە ثووو٘ٗ خوووً٘ٗ دایە موووبری 
ڕۆتّبٍەّ٘ٗضوووی ثە زٍوووبّی عەرەثوووی ٗ مووو٘ردی. ىەٗ 
ڕێگوووووبیەٗە ٕەٗڵوووووٌ دا پێطوووووزە ٗغووووونٖەڵگەڕاٗەمبّی 
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ثونەٍەٗەە ثگەڕێوَەٗە پێػوً٘ٗ فوڕێ ثودەً. خوۆً روبزە 
ضەر مبرێسی ٍیفزب  ٗ ضوەرىەّ٘ێ ثە ئەحَەدیویەمەی 
قەنرووی ٕەٗىێوور ضووەر ثوونەٍٗەٗە. ڕاضووزە. ثەٗ رەٍەّەە 
دٗای ئەٗ ٕەٍوو٘ٗ ّ٘غ٘ضووزی ٗ رەّگەرووبٗی ٗ ثەزیووْەە 
دٗای ئەٗ ٕەٍوو٘ٗ ثەرد مرۆغووزِ ٗ خووۆ رەفوورەداُ ٗ 
ئەضووزێرە زٗٗیرمووردّەە زەحووَەرە ٍوورۆ جێگووبیەك ثووۆ 

ی م٘ردضووزبّدا ثنووبرەٗە. ثەنً ثووۆ خووۆی ىەتێوور چەروور
یەمێنووی ٗەك ٍووِ ڕەّووگە ىە گوو٘یِ ثێووذە چووّ٘نە ٕەر 
ّەثێذ ئەٗەی موردثێزٌە ٗەك ٕەزاراّوی ٗەك خوۆًە ىە 

غوویعرەمبٌّ   دڵطووۆزیَەٗە ثووۆ موو٘رد ثوو٘ٗە. ئەٗە ّیوویە
ئەٗە ّیووویە روووبقینردّەٗە غووویعرییەمەً  ئەٗە ّیووویە ئەٗ 

 ضبنّەی پێیبُ دەڵێٌ رەٍەُ  
ثووبٗەڕً ثەٕیوو٘ایەمی ىەٗ جووۆرە ئەٗەی زۆررووریع 

خووۆظ دەمووبد ئەٗەیەە مە دٗای ئەٗ ٕەٍوو٘ٗ ضووبڵە پووڕ 
ٗازییە دێووٌ پػووذ دەدەٍە  ٕی مووی ٗ ّٗجووُ٘ٗ ٗ پەرروؤ

دیوو٘اری ثْەٍووبڵەی ثووبرزاّی. ثەڵووێ دیوو٘ارە چووّ٘نە ىەٗ 
ٕەٍوو٘ٗ ضووبڵەدا ٕەرچییەمووی پػووزٌ پووێ داداُە غەیووری 
ئەٗ ثْەٍبڵە غونۆدارە ّەثێوذە ٕەٍو٘ٗی ٕەر ضوزبرەی 

 یر ثُ٘ٗ.حەض
 

* * * 
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ٗ  ثیر ٗ ثۆچّ٘ٗێنی م٘رد ئەٗاّەی ضەرەٗە چەّد
ضەرگ٘زغزەیەك ثُ٘ٗ ىەثبرەی ربقینردّەٗەی غویعر 

. حەزً دەموووووورد درێیروووووور ثیبّْ٘ٗضووووووٌ.  ٗ تیووووووبَّەٗٓ
دەٗڵەٍەّوودرر ثبضوویبُ ثوونەًە فراٗاّزوور ثیووبّ ەٍە پووێع 
چوووبٗی خووو٘ێْەری خوووۆً. ثەنً دیوووبرە ٕەر ئەٗەّووودەً 
پێنرا. ڕاضززر ئەٗ چەّد پوبرچە غویعرە ڕەّوگە قطوەی 

 زۆررر رەحەٍ٘ه ّەمەُ. 
ىە مۆربیی ئەٗ قطبّەٍدا دەثێ ض٘پبضی ثەٕەرحبڵ 

ثێ پبیوبٌّ پێػونێع ثە ئیطوَبعیو ثەرزّجوی ثونەًە مە 
یووبرٍەرییەمی زۆری داً ىە مووۆمردّەٗە ٗ ڕێن طووزْی 
ئەٗ چەّوود پووبرچە غوویعرەە ٕەرٗەٕووب دەثێووذ ض٘پبضووی 
ثێ پبیبّی ىێپرضراٗی دەزگبی ئبراش ثەدراُ ئەحوَەد 
حەثیووووت ثوووونەًە مە زۆر ٕووووبّی داً غوووویعرەمبُ مووووۆ 
ثوونەٍەٗە ٗ ىە دەزگبمەیوودا ثەچووبپی ثگەیەّووٌ. ثێگٍ٘ووبُ 
دەثێ ىێرەدا ض٘پبضوی مبرٍەّوداّی دەزگوبی ئبراضویع 
ثنەًە مە ٕی مییوبُ ثەچوبپنردُ ٗ ثاڵٗموردّەٗەی ئەً 

 چەّد غیعرە مێػب.
  

96/1/9112  
 

  .9111( 1 -1* ڕۆتّبٍەی ضزبیوە تٍبرە  
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 ث٘ٗمی ئبٗ  
 

 ٕۆ ٕەڵگری زێی ثبدیْبُ
 ئەضزۆ ىەضەر
 ئبٗ.  ێج٘ێجبر

 ٕۆ
 ئەی چبٗگەی گەرً 

 ٕۆ ث٘ٗمی ئبٗ!
 ٕەڵ٘ەرێْە غەٗی ق٘ٗڵی گيێْەی چبٗ. 

 ٕۆ ث٘ٗمی ئبٗ!
 ثەّدیبُ مردً

 ثەرێٖەڵداُ ثۆ ٗنری گڕیبُ ثردً 
 رب ٍبض٘ٗىنەً ٕەٍ٘ٗ غنب.

 خ٘ێْی دڵٌ 
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 دڵۆ  دڵۆ  ٍەییە رنب. 
 ٕبرە قرچە دڵ ٗ ٕەّبٗ 

 ثۆ قٍ٘ێ ئبٗ. 
 ٕۆ ث٘ٗمی ئبٗ!ٕۆ ث٘ٗمی ئبٗە 

 چبٗگەی ئبٗد ٗا ىە دەضزب 
 ئەرۆظ ئێطزب 

 دڵی ریْ٘ٗ! مەچی ضبڕێی ّبمەی زاٍی
 رەڕی ّبمەی ق٘ڕگی ثۆ ئبٗ دەرەز ثردٗٗ!                                               

 ٕۆ ث٘ٗمی ئبٗ! 
 دە زٗٗمە دەی 
 ٍەڵجەّدی ئبخ 

 ىە دەرَّٗٗب ىەٗپەڕی ّبخ 
 ٗێراُ مە دەی 

 ثَ ە ّبٗ دەریبی ثێ قەراخ 
 ث٘ٗمی ئبٗی ٍەیْەد ّەدی٘ە 

 ئبزار ّەدی٘ە 
 ّەقرچەی داخ 

 ثۆ ٕەڵ٘ەرێ ىە ضْگَب 
 قو قيە ٍ٘ٗ  

 ٍ٘ٗی گەّجیەری ربزە دەرچ٘ٗ! 
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 ثۆ ىە گ٘ڕەی ثەیبَّب
 ضەر دەرث ب 

 غەٗی ثەدخ٘ٗ 
 ثۆ ث٘ٗمی ئبٗ  
 ٕۆ ث٘ٗمی ئبٗ!

 
 .                                      7611( 7* گۆڤبری ّۆثەرەە تٍبرە  
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 ٗاً ئەٗێ 

 

 ّبٍەٗێ 

 چبٗەمبّذ ىە چبٗی قڕتاڵ ثچێ 

 یبە قید ربڤگەیەمی غەٗڕتێِ ثێ!
 یبە ڕٍٗٗەرذ ضێ٘ێنی ثەرگ ئبڵی پڕ ثەدەٌٍ ثێ!

 ئەٗەی ٍِ ئەٍەٗێە 
 چبٗەمبّذ ثجێزە ئبٗێْەیەمی ڕٗٗد 

 ثدۆزٍەٗە!خۆٍی ریب 

 ربڤگەی غەٗڕتێْی قید 

 ربضەی ئبضۆیەمی ڕازاٗەی ثەخۆری ئبزادی 

 ىە ّبخی دەرَّٗٗب ثێْێزە ىەرزە!

 ڕٍٗٗەرذ 

 ٗێْەی ئەٗ ڕۆتەی ریب ثجیٌْە مە ثە مبٍیرای 
 رفەّگ ئەینێػیِ!

 
       * * * 
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 یبرێنی ثەرگ خبمیٌ ئەٗێ 

 ثە غەٗ.. ىەثەر رریفەی ٍبّگەغەٗا 

 ثە ڕۆت.. ىەتێر ریػنی ڕۆتا 

 ثەیەمەٗە مۆڕ ثجەضزیِ ٗ ثگریێیِ!

 جۆگەی فرٍێطنی خ٘ێْیَْبُ ثگەیێْیِ ثەجۆگەىەمبّی 

 ڤێزْبًە مەٍجۆدیبە فەڵەضزیِە ٍۆزەٍجیق!

 ّبٍەمبَّبُ ثدەیْە دەّ٘ٗمی مەٗ. 
 دیبرییەمبَّبُ 

 پەّجەی پەىدار ٗ پبرچەی ثبرٗٗد ثێ!
 

* * * 
 

 ئەٗەی ٍِ ئەٍەٗێ 
 ّبٗ ضەّگەر.  . ٗەم٘ ثیرٗثبٗەڕی پێػَەرگەیەمیثەرزە.

ٗەم٘ ّبٗچەٗاّی م  ٗ م٘ڕێلە مە ثە ئبرەقە ٗ خ٘ێِ 
 رەڕث٘ٗثێ 

 ٗەم٘ گەردّی جیٖبّی چّ٘ٗە ّبٗ ٍبّگ!

 

 .97/77/7611( 19* ڕۆتّبٍەی ٕبٗمبریە تٍبرە  
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 ضەٗڵی حەٗد دەریب 

 

 ئێَەی ضەٗڵی ٍبّدٗٗ ّەث٘ٗە ىە حەٗد دەریب.

 ئەڕۆیِ ثەرەٗ مەّبرێنی ربزە ثەٕبر 
 ئێَەیِ چۆڕێ خ٘ێْی ثبزٗٗی ٕەٍ٘ٗ دّیب 

 ئێَەیِ ٗەضزبی تیبّی ثێ ّ٘ٗزەی ئبزار.

                * * * 

 ئێَەیِ خۆری یبخیجُ٘ٗ ىە پبثەّدی غەٗ 

 گڕٍبُ تەّگی چبٗی ٍێیٗٗی ثەزۆر الثرد!

 ئێَەیِ زەّگی ڕاپەڕیِ ٗ مۆربیی خەٗ 

 ەی رفەّگ ٕبٗاری م٘رد ئێَەیِ غبخ ٗ ى٘ٗى

 ئێَەیِ مەٗا ىە ق٘ٗنیی زەٍیِ ّێیرایِە 

 ثەنً ٗزەی تیبَّبُ رێدا ٕەرگیس ّەٍرد 

 ٕەر ئەٗاّەیِ ىە ثبری ئبٗ خ٘ێِ ڕێیرایِ 

 ئێَەیِ ڕۆڵەی ضەدەی ثیطذ ٗ یەمەٍی م٘رد.

 

  .27/71/7611( 12* ڕۆتّبٍەی ٕبٗمبریە تٍبرە  

                                                                                
  



41 

 

 ثبٗەغٌ دە  
 

 دڵ ئەغنەٗرٚ دەرگب ثسر.

 ثبٗەغٌ دە..
 ىەچبٍٗبیە فرٍێطنٚ مەٗ.

 ىەگیبَّبیە ضۆزٙ مۆرر.
 ثبٗەغٌ دە..

 ربڤگەٙ قید ثڕتێْە ڕًٗٗ.

 ثب خەرٍبّەٙ ّەرٍٚ ثەفر 

 ىە غەٗدا ثۆً ثێ ثە پێ ە .
 ثبٗەغٌ دە.. 
 فزیو مسر.ثۆ قەّدیيەٙ 

 ثۆ ئبضَبّٚ دەً پڕ ىە مە .

 ٌٍْ ٕەربٗ. ٌٍْ ئبگر 
  ..ثبٗەغٌ دە

 ٌٍْ ٕەربٗ 
 ٌٍْ ئبگر.

 

 .                                      9/7/7617( 19* ڕۆتّبٍەٙ ٕبٗمبرٙە تٍبرە  
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 ضێ ثڕگە: خەٍی یبخیج٘ٗ 
 

7 
 خۆغەٗیطزیٌ ئەمەٍە رۆپەڵە ڕقێ 

 ئەیْێَە ّبٗ پەرتیْی ٗغنەڵی گیبّذە 
 ئەر٘ێَەٗە 

 ىە دەریبی ئبرەقە ٗ خ٘ێْی چەٗضبٗەمبُ 
 رب ئەرەقێ! 

 رب ٕبنٗی ئەثێزە خۆرێنی چبٗض٘ٗر 
 ىە گەردەّی ئەً غەٗە ثێ ئبٍبّەدا ڕە، ئەچەقێ 

 ئەٗضب گیبّە ربضەی ىێ٘ی ریًْ٘ٗ ثۆ ٍبچ 
 چُ٘ ٍبمی دارثەڕٗٗ

  مێ٘ی دەرُٗٗ پڕ ث٘ڕمبُ ئەٍیێە
 ئبٗا ثۆ ّبٗ م٘ٗرەی گیبّذ ثەگ٘ڕ ئەڕتێ. 
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                 9  
 رب چبٗی ئەً ٕەٗرە مڕە 

 ثە پەى٘پۆی ثبراّجڕە 
 ٕێ ّە ثێذ. 

 چرۆی گەغەی ّبٗچەٗاّی ٕەتارەمبُ 
 ربّەی ڕەغی ئەً تاّە ثێذە 

 رب دٗٗپػنی چسٗٗ ضێ ضەر 
 چسٗٗی ىەّبٗ زضزبّی گیبَّبّب ضڕە 

 دڵٌ ى٘ٗىەی رفەّگێنی یبخیج٘ٗە 
 ثەٍ٘ٗچڕمی ئبزاری ڕەظە دەرُٗٗ پڕە 

 ض٘ێی ثریْی چبٗی ٍێیًٗٗ ضبڕێی دەمبد 
 ٗغەً ٕەرەضٖێْبّێنی چیبی گڕە 

ریػنی گەرً ثۆ ّبٗ دڵی ضەٕۆڵی ضەر چەم٘غەمەی 
 ثبد!  مبٗە ئٔ

                        2 
 گیبّە مبرێ 

 ىەّبٗ دەریبی حەزی گیبّی یەمزریدا 
 ضەٗڵی گەغزی ئبگبییَبُ 
 ٕەرچەّد ئەمبد ّبٍبّگبرێە 

 گری  ڕێج٘اری ّبٗ دڵٌ ئٔ
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 دەپرضێ ىێٌ 
 ثۆ ٕەّگبٗی رلْ٘ٗێزیَبُ ىە ثیبثبّی ثسریدا 

 رەّٖب ٍػزەخۆڵی ض٘ٗربٍٗبُ ئەدارێ  
 ائەچاەمێٌ! ڕ

 گیبّە ىە ربث٘ٗری چبٗرب ڕائەچاەمێٌ! 
 

 .  7617( 9ی ڕٗاّگەە تٍبرە  * ثاڵٗمراٗە
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 ڕامردُ ثەرەٗ ٕەربٗە ض٘ٗرەمە 
 گیبّە ٕۆغی غەٗگبری  ٍبد 

 ىە ّبضۆری ئێَە ّبگبد.
 ی ثێٖ٘ٗدەیە  گریبُ ىەّبٗ گيێْەمٔ

 ّبگبد.  ئبزاری گیبّی ئێَٔ  ىٔ
* * * 

 گیبّە ئێَە غێزی ٍبچی ىێ٘ی ڕۆتیِە 
 دارثەڕٗٗی ضەر مێ٘ی دۆتیِە 

 دە ٕەڵز٘ٗرێ ىە ثبٗەغی ئەً غەٗگبرە 
 ىەّبٗ دڵ ثنرۆتیِ   یٗی ٗەڕضٔ رب مەی چ

 ثبٗەڕە ڕٗٗثبرە ثەفرێنە قبچی ض٘ٗرە 
 ثۆ ریْ٘ٗێزی ٕەربٗی خۆغەٗیطزیَبُ 

 ی دٗٗرە.بگەنی ضەٗزی ّبٗچەٗاّی ڕێگ
  ضزیَبُ. رثٔ ی مبرٗاّی ضٔ ی ڕۆڵٔ قٔ ثۆ ئبرٓ

* * * 
 دە ٕەڵز٘ٗرێ ە دە ٕەڵز٘ٗرێ

 رب مەی ىێ٘ی گەغَبُ ىەّبٗ 
 ىێ٘ی ضەٕۆن ثط٘ٗرێ  

 . 2/1/7617( 79* ڕۆتّبٍەی ٕبٗمبریە تٍبرە  
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 ضرٗٗد

  
 ضرٗٗدێنٌ ىە ٕەگجەیە 

 گیبّی ضەٗزی م٘ردضزبّە. 
 ٗغەمبّی ىە ماپەیە 

 ئبٗازەمەی ثسەی گەرٍی 
 غەٕیدێنی ثەمیبّە. 

 ضرٗٗدەمەً 
 ێج٘ارێنە ثبزٗٗ ئبضِ ڕ

 ئەضزێرەمبُ ىە چبٗی ئەٗ 
 ئەڕتێْە ڕٗٗی ئبضَبُ ثەغەٗ 
 فریػزەی ّبٗ دەریبی ثێ ثِ 

 ىە گەرٍبییی ثبٗەغیدا 
 دەضذ ئەخبرە ٍيی خەٗرِ 
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 خۆر ىەّبٗ جەّگەڵی قیی 
 ٍيیۆّەٕب ضبڵە ئەتی 

 ضرٗٗدینٌ ىە ٕەگجەیە 
 گیبّی ضەٗزی گػذ جیٖبّە 

 ٗغەمبّی ىە ماپەیە 
 ئبٗازەمەی ىە ثي٘ێری دەً تیبّە. 

 
 .7617( 1* گۆڤبری ثەیبُە تٍبرە  
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 ىە پێْبٗرب 

 
 گیبّەە ئەی ئەٗ غۆخەی ىە پێ ەفی ثرتاّگەمبّزب 

 گیبّی ٍبّدًٗٗ پػ٘ٗ ئەداە 
 غەَّٗە گەرٍەمبّی ضەر پەڕەی گ٘ڵی م٘ڵَەمبّذ 

 ثەغْەی زەردەخەّە 
 ٗغنیبُ مەرەٗە 

 ضەر ثْێ ضەر ضْگی پەٍۆیْی فریػزەی خەٗ 
 ثیر ىەٗە ّەمەیزەٗە 

 گ٘ایە ىە زضزبّی زیْداّب 
 مبً ثبٗەغی گەرً ئەٍ ٗێْێزەٗە. 

 یب ىە غەضزەی ثبراّی گ٘ىيە ٗ ثبرٗٗرب 
 مبً ضْگی پزەٗ ئەثێزە قەڵغبٌّ. 

 ّب گیبّە ّب 
 گۆٍی گریبُ   خرێزٔ ّٔثۆ دٗاڕۆتً چبٗ 

 ىە ضبیەی گيێْە مسەمبّزەٗەیە 
 ض٘اری مێ٘ ثً٘ٗە 

 ٍێ ی ڕێگبی ربریل ٗ رەّگ ئەٕبڕً 
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 ٕەرب ضەرىەّ٘ێ ىە ئبضَبّەمەٍبّب 
 ثنەّٗە ضەٍب. 

 ىە ضبیەی ىێ٘ەمبّزەٗەیە
 ّگی ئبگرپیێٌْ ی رفٔ ى٘ٗىٔ

 ٗد غنٔ ئٔ  مردۆرٔ
 خػێ! ّێنی الٗیٌ پێ ثجٔ ٍٔ رٍیێنی رٔ رب ٕٔ ٕٔ
   یٔ ی رۆٗٓ ضبیٔ ىٔ

 دەریبی ئبرەقەی غیِ غە، ئەمەً 
 ٕەرب ٕەربٕەربیی ثۆ ٍِ ثیذ. 

 ئبی خۆزگە ئەٗ رەزٗٗەی ىە گیبَّبیەە 
 رۆزقبڵێل ىە گیبّی رۆدا ئەث٘ٗ 

 رب ثزساّیبیە 
 ئبضِ چ ٍۆٍێنٚ ّەرٍە 

 ىە ثەردەً ئبگری ثیرٗثبٗەڕدا. 
 

       * * * 
 

 ثبٗەڕد ثێ ئبراٍی دڵ 
 ثەیداخی ضەرمەٗرِ ىە ضْگَب ئەچەقێٌْە 

 جب ئەگەڕێَەٗە ثۆد 



51 

 

 چّ٘نە ئەٗ ضرٗٗدەی ىە ٕەگجەمەٍبیە 
 گیبّی ّەٍری م٘ردضزبّە 

 یئبٗازەمەی ثسەی رێنەڵ ثەخ٘ێِ ث٘ٗ
 غەٕیدێنی ثیرٗثبٗەڕە 

 دڵْیبظ ثە ّبثەزً ٕەرب ىە خەرٍبّەی خۆردا 
 چەپنە ریػنێنی گەغذ ثۆ ّەٕێٌْ. 

 
 .  91/1/7617( 21ریە تٍبرە  * ڕۆتّبٍەی ٕبٗمب
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 ىەداینجّ٘ٗی ٕۆّراٗە 
 

 مە ٕۆّراٗەً ىەدایل ئەثێذ 
 الپەڕەمبّی خۆ ى٘ٗه ئەدەُ

  ثێذ دایل ئٔ ً ىٔ ٕۆّراٗٓ  مٔ
 گەنی ٍبّدٗٗی قیی درەخذ 

 ىەربٗ ّرمەی ٗغەی یبخی
  .پەّب ثۆ گەردەى٘ٗه ئەثەُ

 خۆغەٗیطزٌ 
 ٕەرچی ضبرێ 

 مە ٕۆّراٗەً ىەدایل ئەثێذ 
 ٗغەمبٌّ چەپنێ ٕەربٗ 

 ىە گەردەّی ئەیي٘ٗه ئەدەُ. 
       * * * 

 ٕەّگبٗی زۆر ٗغەی ض٘اٗ 
 ىە ریْ٘ٗێزیی ثیبثبّی ّبٗ گیبَّب 

 ر٘اّەٗە. 
 رب ثبراّی ٕەٗری ح٘زەیراّی گەٗرەً 

 ثۆ ثٖێِْ. 
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 گەڕاّەٗە. 
 پەنضی خ٘ێْیْی ی٘ٗض  ث٘ٗ ثە ئبن 

 راٗەیەمی چبٗ ٍبّدٗٗی ىە ضێجەری ٕۆّ
 مرچ ٗ مبن گەڕاّەٗە. 

        * * * 
 خۆغەٗیطزٌ

 ثب ق٘ڵْگی ٕەّگبٗەمبُ 
 ێدڵی ڕێگبی دٗٗر ثنێاِ ثۆ ٍ٘غبّ

 ثێذ ىە تاّی چەٗضبٗەمبُ 
 ىە ئبرەقەی ڕٗٗی ٍێیٗٗا 

 ٍەضذ ثێ ٗ ثاێ: ئبٕرٍٗەزدای ثسر... م٘اّێ 
 . ٗٓ ث ٘ارٔمبَّبُ  ثێ گۆڕٓ  ٕیدٓ ثێذ فرٍێطنی غٔ

 ثاێ: ٕبّێ
 غذ ٕبد ثْ٘ٗضی  ردٓ گیبّی زٓ

  .ّ٘ٗضی ثۆ م٘رد گبربی چبرٓ
            * * * 

 مە ٕۆّراٗەً ىەدایل ئەثێذ 
 ىە ماێطبی تاُ ٗ ڕ، ٗ یبخیجّ٘ٗب 

 عیطب خبچی ضْگی ٍێیٗٗ ئەدۆڕێْێ. 
 خۆغەٗیطزٌ 
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 مە ٕۆّراٗەً ىەدایل ئەثێذ 
 ئەی٘ٗثی ّبٗ گیبٌّ ٕەٍ٘ٗ 
 دڕمی ضەثر ٗ چبٗەڕٗاّی 

 ثەئبگری ض٘ێی زاٍێنب ئەض٘ٗرێْێ. 
 

 .  99/1/7617( 99* ڕۆتّبٍەی ٕبٗمبرٙە تٍبرە  
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 دٗٗ پبرچە ٕۆّراٗە 
 

7 
 ٍِ ئەٗ ڕۆتە ئەڵێٌ ٕبّێ خۆغەٗیطزی 

 ثەئبگری ٍبچێنی ٕبر 
 دڵی ثرضیٌ رێر ثنرۆتە. 

 مبرێ ڕقی ئەً ئبضۆیە ثێ ٕەربٗە 
 ىە چبٗی چەپنە ٍێ قەی غبخەمبّب 

 ثبرٗٗد ڕٗا
 مەٍەرثەّدی ثەٕبرێنی ض٘ٗر گەغبٗە 
  خ٘اىە مەٍەری ضبڵْبٍەی ضەر عەرغی 

 مبرێ پەّجەٙ ٕۆغی ٍْە 
 قیی ئەٗ ٍْبڵە م٘ردە غبّە ئەمبد 
 مە ّبضۆری ٍێیٗٗیەمی ىە گەردّە. 

 پێػی ئەڵێ: ڕۆڵە الٍبُ
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 خۆر ىە مەىی رفەّگێنی ض٘ٗرا ٕەند 
 رب ئەٗ ڕۆتە 

 ٗٓ ٍ ٘ارٔ ُ ئٔ ٍٔ ری رٔ زرٓ ثریْی عٔ
 رب ئەٗ ڕۆتە 

 ثێػنەی تاّی ئێجگبر ریْ٘ٗ 
 ثۆ قٍ٘ێ ئبٗ ئەٍٖێْێذ ٗ ئەٍجبرەٗە. 

                9  
 ىەپبظ ئەٗەی خ٘ىگەی ضەعبد 

 ٍێیٗٗی ئێػی زەردەغزی ثۆ گێڕاٍەٗە 
 ىەپبظ ئەٗەی 

 ىە ڕٗٗثبری ئبرەقەی یبخیجَّ٘ٗب ر٘اٍەٗە. 
 ىەپبظ ئەٗەی 

 گەڕاٍەٗە. ىە گەغزێنی ّبٗ گریبّی چەٗضبٗەمبُ
 زاّیٌە زاّیٌ 

 چبٗی رفەّگ ئبضَبّێنی ثێ ضْ٘ٗرە. 
 م٘ردضزبّیع   

 مبرێ گڕی ّەٗرۆزی ضبڵ ق٘ٗری ئەداد 
 گ٘ىيەیەمی قەٗاُ ض٘ٗرە. 

 
 .9/71/7617( 21* ڕۆتّبٍەی ٕبٗمبریە تٍبرە  
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 دەّگی خ٘ێِ 
 

 گەٗرەمبٌّ!
 ّۆ ضبڵ چرای زاٍی پێػَەرگەٍبُ پێ مرد 

 ّۆ ضبڵ ىە چبٗی ٍْبن 
 ٍیٖرەجبّی خ٘ێَْبُ چێ مردە

 ّۆ ضبڵ ىە ڕێگبی رفەّگب 
 ثبرگەی غەٕیدٍبُ ثەڕێ مردە 

 مەچی ّۆ ضبڵە دڵی غیعر 
 ئبگرداّێل ث٘ٗ ثێ ئبگر. 
 ىەضەر ضْگی ٍەً ٗ زیْب 

 ضیسیفێل ث٘ٗ ثێ ربغەثەرد 
 ثیطزەٍیْب ىەضەر ى٘ٗرنەی زاٍی ضەدەی 
 مەچی ّۆ ضبڵ ضْگی دەفزەر 
 ىەالی ئێَە ّەث٘ٗە ضەّگەرە 

 مەچی ٕێػزب ّەٍبّساّی 
 جێگبی ٗغەی ئبگرداّەە 
 ّەٍبّساّی ثەرزیی غیعر 
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 ٗەك پێػَەرگە 
 ىە گررْە 

 ىە م٘تراّە!
      *     *     * 

 گەٗرەمبٌّ! 
 ثڕٗای ثیری ّ٘ێ ٘ازی ٕۆّراٗەمبٌّ 

 ٍػزەخۆڵی ضەّگەرێنیبُ 
 ثۆ گ٘ڵداّی پێػَەرگەمبّزبُ ٕێْبٗەە 

 ثبّگی پێغەٍجەرێنیبُ ثۆ ٍسگەٗرەمبّزبُ ٕێْبٗەە 
 رەقیْەٗەی مبّییەمیبُ 

 ثۆ ریْ٘ٗێزیی رفەّگەمبّزبُ ٕێْبٗە!
           *     *     * 
 گەٗرەمبٌّ! 

 ٗغەمبٌّ ٕبرُ٘ٗ ثەپێپیينەی دەّگی 
 ٍردٗٗربّەٗە ٕەڵگەڕێِ. 
 ثەٍینرەفۆّەمبُ ثاێِ: 

 ثێِْ ثب غەٕیدەمبُٗاز 
 ىە ربڤگەی ثبثەگ٘ڕگ٘ڕا 
 قٍ٘ێ ئبگر ث ۆّەٗە. 

 ٗاز ثێِْ ثب ٕۆّراٗەمبُ 
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 ىە جۆگەىەی دەٗرەی گۆڕی  ثەرزّجی(یدا 
 تەّگی چبٗیبُ ثػۆّەٗە 

 ٗاز ثێِْ ثب ثیری ٗغەی ث٘ٗراٗەٍبُ 
 ىەّبٗ ٍێػنی جەّگبٗەرا 

 ٍەزدەیەك ثێ. 
 ٗاز ثێِْ ثب چبٗی ٗغەی ث٘ٗراٗەٍبُ 

 ێنی ّبٗ ضەّگەردا ىە ض٘ٗچ
 گڕی ئبرەغگەدەیەك ثێ. 
 ٗاز ثێِْ ثب حبجی قبدر 

 گۆڕضزبّی ئەث٘ٗ ئەی٘ٗثی ئەّطبری ٕەڵزەمێْێ. 
 ٗاز ثێِْ ثب ثٍ٘ٗەىەرزەی ّەٗەی ّ٘ێ ٘از 

 مێْێ! اچأڕّبخی چیبی ثێدەّگیَبُ 
 

 . 7619( 2* ثاڵٗمراٗەی ڕٗاّگەە تٍبرە  
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 چەّد ٗاّەیەمی ض٘ٗر
 

          7 
 ٍْبڵەمبُ! غبعیرێ ٕبد 

 ٗیطزی ىە دەرگبی عبریفەی ئێ٘ە ثداد. 
 ٗیطزی تەّگی غَػبڵەمەی 
 ىە ڕٗٗثبری چبٗربُ ثػ٘اد. 

 ٗیطزی ڕەغَبڵی دٗٗمەڵی گۆغەگیری 
 ىە ئبضَبّی ثیرربُ ڕاخبد. 

         9  
 ٍْبڵەمبُ!

 گەر ئەٍجبرە ٍبٍۆضزب ٕبد 
 ىە ضێجەری ئێ٘ەی پبمب 

 دحەضیری ٍبّدٗٗثُ٘ٗ ڕاخب
  ڵجڕُ ی یبخیجُ٘ٗ ٕٔ ّجٔٔ پ

 ثە ٍبٍۆضزبی ثیر ّەخۆغزبُ 
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 ثاێِ: ڕەگی فەىطەفەی م٘رد 
 ىە رفەّگب دام٘رراٗە 

 ثاێِ: دڵۆپە ئبرەقەی چەٗضبٗەمبُ 
 ثۆ غەٗگبری م٘رد ٕەربٗە. 

 
            2  
 ٍْبڵەمبُ!

 ئەٗ دەّگە ّبضبزەی ثیطززبُ 
 ّرمەّرمی ٍبّدٗٗثّ٘ٗی ڕێج٘ارێ ث٘ٗە 
 ٗڕێْەی دەً گراّەربی ثێسارێ ث٘ٗە 

 ىە ثبزاڕی ٍبٍەڵەی م٘ردایەریدا 
 قییەقییی عەربرێ ث٘ٗ. 

        1  
 ٍْبڵەمبُ! 

 ٕێػزب زاٍی ضْگی زەردەغذ ئبگرداّە.  
 ٕێػزب چبٗی چ٘ارچرا پڕ ىە گریبّە. 
 ٕێػزب دڵی ئبگری دا  ىە ٕەڵچّ٘ٗە. 
 ٕێػزب ٕەڕەری ثەٕبرٍبُ ح٘زەیراّە 

 ێطزبظ ڕٗٗثبرە ثْبری چیبە ٍْبڵەمبُ! ئ
 گەنی ریْ٘ٗی ّبٗ چبٗی ثب  
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 مە ثەفراٗی ّەٗرۆزی ضبڵ ئەخۆّەٗە ٕبٗار ئەمەُ 
  ٍەئَُ٘ٗ دەثب ە ٍەئَُ٘ٗ دەثب ە ٍەئَُ٘ٗ دەثب .(

 مەٗارە ثۆ  ىەٗەرەی ٕەیِ!
 ثێ فەىطەفەیِ  

 درۆ ىەگەڵ خۆٍبُ ئەمەیِ  
 

             1  
 ٍْبڵەمبُ! ئێَە رەّٖب مبرٗاّێ ّیِ 

 ثەضەٗڵی ڕّٗٗبمی ثبٗەڕ 
 دڵی ربرینبییی جیٖبُ غەقبر ئەمەیِ. 

 ئێَە رەّٖب گەرٗٗیێ ّیِ 
 ىەّبٗ گۆڕی ثێدەّگیدا ٕبٗار ئەمەیِ. 

 ئێَە ٗ ئبضیب 
 ئێَە ٗ الریِ 

 ئێَە ٗ پێػَەرگەی ئەفریقیب
  ٗڕۆیِ ّگ ئٔ ر پردی رفٔ ضٔ ثٔ

 ڤ ٍیداىیبی ڕزگبریی ٍرۆ
 ثەگەردّی ثەٕبر ئەمەیِ. 
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            9  
 ٍْبڵەمبُ!

 ىە ئبٗێْەی گۆٍی خ٘ێْب 
 ىە رەٍی جەّگی ضْگی غەٕیدی ثێ ضەرٗغ٘ێْب 

 ئێ٘ەً ثیْی 
 ربڤگەی ٕەربٗ ئەخۆّەٗە 

 ئێ٘ەً ثیْی 
 ثەریساثی دڵی ڕاضزی 
  ثبنی درۆ ئەغۆّەٗە.

 
 رێجیْی:

عەثدٗڵاڵ ٗەنٍی غیعری:  دٗازدە ٗاّە ثۆ ٍْبنُ(ی 
 پەغێ٘ە.

 
 .  7/7/7619* ڕۆتّبٍەی ٕبٗمبریە تٍبرە  ربیجەد( 
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 زاٍێنی ثێدار ىە ضێجەری چەقۆدا 
 
 ثْ٘ٗ ڕۆڵە  -

 زەٍیِ یەمپبرچە ضەٕۆڵە.
  ثب ّ٘ٗضز٘ٗٓ

 ڕٗٗثبر پێا٘ٗی داخطز٘ٗە.
  رٍبیٔ ضٔ ٗ غٔ

 ثْ٘ٗ ڕۆڵە 
 ىەً غبرەدا رەّیب ٍەرگ خەٗی ّبیە. 

 خەًٗ ّبیە -
 ثْ٘ٗ ئەی حەثیجی ّەجبڕ -

 خ٘دا یەمە ٗ دەرگبی ٕەزار 
 خەًٗ ّبیە -
 ثْ٘ٗ ڕۆڵە  -

 ٕەرچی ثۆّی ٕەربٗ ٕەیە 
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 ىە قیی ئبضۆی ض٘ٗربٗی ئێَە ّبیە. 
 پەڵە خ٘ێْێنٌ ٕەڵگەڕاٗ ىەڕەٗری زاً  -

 رب گػذ چەقۆی دّیب ّەّ٘ێ 
 زاٍەمبّیع ّەمرێْەٗە. 
 ٗەك گ٘ڵداّێنی ئبگریِ 

 گ٘ڵی ض٘ٗریبُ ریب ّەڕٗێ 
  خەًٗ ّبیە.

 
 . 96/1/7619( 791* ڕۆتّبٍەی ٕبٗمبریە تٍبرە  
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 بغق عغۆڕەض٘ارێنی 
 

 غۆڕەض٘ارێە 
 ئێ٘ارەیەمیبُ ىە پػزی 

 گەردەى٘ٗىێنی رییەٗە ٕبرە خ٘ارێە 
 ضەری ّبیە ّبٗ ثێدەّگلی زاٍەمبَّبُ 

 ٍبچی مردیِ: 
  ٕبٗڕێنبٌّ!

 غەٗ درەّگە ٗ ڕەغەثبیە 
 ىە ڕێنبّب ميۆميۆ ثەفر ئەثبرێ 

 دڵدارەمەً ٍْبڵنبرە 
 ٗا دیبرەە گەر ڕایەخی خ٘ێْی ثۆ ڕاّەخەً ّبیە.( 

               *    *    * 
 غۆڕەض٘ارێە 

 زاٍەمبّی ىە ضەرەڕێی چەقۆمبّب ثاڵٗە ث٘ٗ 
 ٍەرگ ثەیداخی ث٘ٗ ىەضەر ّبٗچەٗاّیب 

 غەمبٗە ث٘ٗە 
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 اّی غبرەمەٍب ّی٘ە غەٗێنلبُ ىە دەرگبی ضەٕۆڵجەّد
 ٕبرە خ٘ارێە 
  ٕبٗڕێنبٌّ 

 بغقی ٕەربٗ ثێ عئەٗەی 
 ٕەٍ٘ٗ دّیبغی ىێ ثنەُ ثەّی٘ەغەٗ 

 خەٗی ّبیە.( 
 غۆڕەض٘ارێە 

 ەغقی ٍەٍبّی ٕەربٗ ث٘ٗ ع
 غۆڕەض٘ارێە 

  یبضیِ(ی ّبٗ ث٘ٗ. 
 

 . 21/6/7619( 729* ڕۆتّبٍەی ٕبٗمبرٙە تٍبرە  
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 ىە پەراٗێسەمبّی غێخ ڕەزای ربڵەثبّییەٗە  

 
 ٗغەً پەّجەی گڕ ٗ ثبرٗٗد *

 ئەّێزە ّبٗ چبٗی ربٗاُ!
 ٕێای تیبّی ضْ٘ٗرەمبٌّ ڕەد ئەمبە

 ٗغەً ىە ضێجەری دەرگبی درۆ ٗ فێاڵ.
 ّبیەرە ضەر چۆمی گریبُە

 ڕەغەثبی خ٘ێِ.
 دەّگەمبَّب ٕەڵ ئەمب! ىەّبٗ زاٍە ثێ

 مۆچەرێ ثً٘ٗە ىە ٕەر م٘ێدا *
 ڕەغَبڵی تاّی خۆً ٕەڵدا.
 خەٍی مبً پبرچە زەٍیٌْە
 ثۆ ثرضێزی غَػبڵەمەً.

 ئەمردە ّبُە
 ئەٍدی ٗەم٘ ئبضَبّە ثێ ضبٍبڵەمەً

 ٗەك م٘ردضزبُە
 یەك خەّجەر ث٘ٗ

 ڕەگی زاٍەمبّی ئەثڕیە
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 ڕقی ئەفرۆغذ -حەٍەی ٗەضزب فەرب -یەك 
 غێخ ڕەزاظ ث٘ٗە پەردەیٕەر یەك 

 ئەً غبّۆگەریبّەی ئەدڕی!
 مە ٕۆّراٗەً ىە دایل ئەثێذە *

 دٍٗٗەڵە گڕگرر٘ٗەمبّی تێر زٍبٌّ
 ئەرەقْەٗە!

 عەٗرەرەمبّی ىەغی غبر.
 ىە گەرٍبٗی ٗغەمبَّب ڕٗٗد ئەثْەٗە!

 غبعیرەمبُ.
 ئبرەقەی مێع ٗ قبفیەی پیرە غیعرێ ئەخۆّەٗە.

 ج٘اّنیيەمبُ.
 ضْ٘ٗری غبرە ٕەڵئەگیێْە گەردّی

 ىە ڕٗٗثبری یبخیجّ٘ٗب.
 دەٍ٘چبٗیبُ ئەغۆّەٗە! 

 رێر ّبثٌ ّب. *
 ڕەگی درەخزی ٕەڵجەضزٌ
 چەمی رۆقێْەری دەضزٌ. 

 ثرضێزیَە!
 

   .1/1/7611( 1   ریە تٍبرٓ ی ثرایٔ * ڕۆتّبٍٔ
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 ثەغێنی رر ىە پەراٗێسەمبّی غێخ ڕەزای ربڵەثبّی 
 
 گەر ئەربّەٗێ ثَن٘تُ  -7

 ٕەربٗی ّبٗ چبٗی ٍْبڵەمبُثڕۆُ 
 دەرثٖێِْ. 

 ٍەٕێاِ ضْگی ئبفرەربُ ٍەٍل ثگرێە 
 ثڕۆُ ئبٗی ڕٗٗثبرەمبُ ثط٘ٗرێِْە 

 گەر ئەربّەٗێ ثَن٘تُ! 
 ثڕۆُ ٕەرچی ٕەٗا ٕەیە ٕەڵیَیُ!

 جب ئەٍن٘تُ!  
 چیذ ٕێْبٗە   -9

 ٍبٍە ڕەزا!
 ثۆ تیبّی ئەً غبرە غەٕیدمراٗە. 

 چیذ ٕێْبٗە  
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 ڕۆڵەمبٌّ!
 ڕەگ ٗ ڕیػەی درەخذ مبرێ 

 ٍو ثەرەٗ ربرینطزبّی زەٗی ئەّێ 
 چ ثۆ ىق٘پۆ  ئەٕێْێ  

 ثەفر مبرێ 
 ضپێزیی خۆی ثە ثب ئەدا

 چ ثۆ جۆگە ٗ گ٘ڵ ئەٕێْێ  
 ثۆً ٕێْبٗە. 

 چیذ ٕێْبٗە   -
 ٍبٍە ڕەزا! 

 ثۆ تیبّی ئەً غبرە غەٕیدمراٗە 
 چیذ ٕێْبٗە  

 ڕۆڵەمبٌّ! 
 ٍەرگی خۆٌٍ ثۆ ٕێْبٗە!

 رەٗاٗ ّبثٌ ّبثڕێَەٗە  -2
 ی ئەً غبرەً (داضزبّی ٍەرگ ٗ تیبُ ٍِ 

 ىەضەر ربغەثەرددا خۆٌٍ ٕەڵنەّدٗٗە. 
 رەٗاٗ ّبثٌە 

 مەی خ٘ێْی فەرٕبد ىە ٍبچی ىێ٘ی ثێطزُ٘ٗ 
 رەٗاٗ ث٘ٗە  
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 مەی گ٘ڵەحبجیيە ىە عەغقی دەغزی ٕبٍُ٘ٗ 
 رەٗاٗ ث٘ٗە  
 رەٗاٗ ّبثٌە 

 غبرەً!ٍِ داضزبّی ٍەرگ ٗ تیبّی ئەً 
 ەمبُ! -حەٍەی ٗەضزب فەرب 

 ٍِ غێخ رەزاً 
 رەٗاٗ ّبثٌە ّبثڕێَەٗە!

 
 . 7619( 9* گۆڤبری ثۆ پێػەٗەە تٍبرە  
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 چەّد ّبٍەیەمی ّەّبردراٗ
 
 مچە ٕبٗڕێٌ -7

 ٗەك چۆُ پەّجەی پێػَەرگەە ڕۆت ثەگەردّی 
 غبخب ئەمبدە 
 ئەٍەٗێ ثێٌ

 ثجٌ ثەگەرداّەە زەڕمەفزی رب ثاێی ض٘ٗر 
 قۆزاخەی ثەفری ضْگزبە ئبگر ثڕتێٌ.ىە 

      *     *    * 
 مچە ٕبٗڕێٌ 

 مبرێ ىە ٗەرزی ثەردەٍَب 
  غەراە ڕەییبّەی ضەٗز ئەڕٗێ

 دێٌ پێذ ثاێٌ 
 ئەثیٌْ  ًىە ر٘ٗڕەییزب ر٘ٗڕەییە گّ٘دی پێػَەرگە

 خۆغٌ ئەٗێی
 ثیٌْ ً ئٔ رگٔ ّگیی گّ٘دی پێػَٔ ّگیزب ثێدٓ ىە ثێدٓ

 ثەنً ٕێػزب ثبڵی ٍەثەضذە ىە ئبضَبّی ّبخب ّبفڕێ 
 دەٍن٘د ئەمرێٌ. 

*     *    * 
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 مچە ٕبٗڕێٌ 
 رەّیب چ٘ار یبضبٗڵ ّیِ 

 ّبیەڵِ چی ىە دڵَبیەە پێزی ثاێٌ 
 مچە ٕبٗڕێٌ  -9

 زۆر دەٍێنە ضْگی حەثیجەی چبٗەڕێ 
 ثبزاڕی ڕ، فرۆغزْە. 
 ٍْبڵە ٕێ ّە ٕێ ّە 

 ّبىیی ثسرثەدٗای مۆرری گەڕاّەٗەی 
  ضەفیِ(ی ئبگر ئەگەڕێ.

      *     *    * 
 زۆر دەٍێنە 

 ٗەك حەزی ّبٗ چبٗد ریْ٘ٗیِ 
 ثۆ ثەٕبرێ 

 ریْ٘ٗیِ  دٗەم٘ دّیبی ثێدەّگی ٕەّبٗ
 ثۆ ٕبٗارێ. 

     *    *    * 
 مچە ٕبٗڕێٌ 

 ئێطزب قیی ئبضَبُ ربڤگەی ّێرگسی زەرد ئەپڕتێْێ 
 ئێطزب ٍەٗدای چبٗەمبَّبُ ٍەّگ ئەچْەٗە 

 ثەنً ثەٕبر 
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 ٕەّگبٗی خدری زیْدٗٗە  ىە ثبٗەغی ڕێگبی ق٘ٗچب
 ٕێػزب ثەٕبرە ڕێج٘ارێنە 

 دٗٗر ىە خۆری چبٗەمبّذە پبڵ مەٗر٘ٗە.  
      *     *    * 

 ٕێػزب زضزبُ گەرٗٗی ریْ٘ٗی خەّجەرێنە
 خ٘ێْی چبٗی چیبمبَّبُ ئەخ٘ارەٗە 
 ٕێػزب ئبگرداّی ثرضیە ضەّگەرێنە 

 ثە ٍػزەخۆڵی ض٘ٗربٗی 
 ثە ئبگری ّبٗ ٕەّبٗی 

 ضْگی رەڕی غەٕیدەمبُ ئەغ٘ارەٗە. 
 مچە ٕبٗڕێٌ  -2

 ىە پبغَبٗەی ضپیينەی چبٗی ڕتاٗرب 
 ىەّبٗ ضنی چیبی خەً ٗ پەتارەٍبُ

 ىەّبٗ ئەٗ ڕقە ٕبرەٍبُ 
 ىە ضبیەی ٍەٍنی ثرتاٗرب 

 ىەّبٗ گڕاە ىەّبٗ ثاقب 
 ٍرۆڤی پێػَەرگە خ٘ڵقب

 ئەی مەی ئەثێ ىە ثي٘ێرە ئێطقبّییەمبُ 
 حەیراُ ی غۆڕظ دەرپەڕێ.

          *    *    * 
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 مچە ٕبٗڕێٌ
 ئەی مەی ئەثێە 

 ٕۆّراٗەیەمذ ثۆ ثاێٌ 
 ىەّبٗ گڕی الپەڕە ض٘ٗربٗەمبّیب 
 ٗغەی پێػَەرگە ٕەڵپەڕێ  

 مچە ٕبٗڕێٌ  -1
 ثرضییەمبّی غبری ثرضیٌ خۆغیبُ ئەٗێی 

 گەرەمیبّە ىەّبٗ ىەپی ٕەتاریدا 
 ىەرێ ّبّی گەٌّ ثڕٗێ. 

 ریْ٘ٗەمبّی غبری ریًْ٘ٗە خۆغیبُ ئەٗێی. 
 گەرەمیبّە ىە ثیبثبّی ریْ٘ٗێزیداە 

 ڕٗٗثبرێنی ضبرد ٕەڵق٘ڵێ. 
 ض٘اڵنەراّی غبری ّ٘ٗضزً٘ٗ 

 ىە ضێجەری ٍسگەٗرێنی ثێ ٍْبرەە
 خۆغیبُ ئەٗێی. 

 گەرەمیبّە ىە گەردّی رەٍەّیبّب 
 ٍەداىیبی ڕۆتێنی ربزەی گەظ ثطرەٗێ 

 ثۆیە ٍْیع 
 ىە مێاگەی دڕمەزیی چبٗربە ٕەّگبٗ ئەّێٌ 

 رب ىە ّبخی چبٗەمبّزب 
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 ثۆ ّبخی زاٍەمبّی خۆً 
 ّبخی زاٍی ض٘اڵنەرەمبُ 
 ّبخی زاٍی ثرضییەمبُ 
 ّبخی زاٍی ریْ٘ٗەمبُ 

 ربڤگەی خ٘ێ٘اٗی ربڵ ثڕتێٌ. 
 

 . 7619( 1* گۆڤبری ّ٘ٗضەری م٘ردە تٍبرە  
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 ٍەً ىەضەر ٍەزاری زیْدا
 
 ئەی زیِ.. ضەرچبٗەی ئبگرە -

 گەر پەرچەٍذ.. ّطبر ّەمبە
 گەر ٍەٍەمبّی رۆ ّەڕٗێە

 گەر خۆر ىە چبٗەمبّزەٗە دەرّەمەٗێە
 ّەٗرۆز ّبیە.

 ئەی زیِ.. ئەی ضەرچبٗەی ئبگرە
 ٕبرْی ّەٗرۆزٙ  ثۆربُ 
 ىە ٕەڵق٘نّی رۆ دایە!

 مە دێَەٗە. *
 ئەررضٌ خبك ٕەڵزي٘ٗغێ. -

 ّەیەیزەٗەە
 ٍەررضەە خبك.

 مە ڕۆت دادێ ئەٍنبرە گ٘ڵ
 ىە ثەرۆمی زێڕیْی ٕەربًٗ ئەداە

 مە غەٗ دادێ
 ٕۆُ ٕۆُ ىە گۆٍی ئەغقی پبك

 ئبًٗ ئەداە
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 مە دێَەٗە  *
 ىە دەٍی ثرضێزی غبرا -

 ئەرنەیِ ثە ّبُە
 مە دێیزەٗە. 

 ىە ریْ٘ٗێزی گ٘ڵەگەَّب
 ثبراُەئەرنەیِ ثە ثبریْی 

 مە دێَەٗە  *
 مە ٗەك دەرگبیەمی ضەٗز

 ىە دی٘اری چبٗەمبّزب ئەمرێَەٗە.
 ضەرىەّ٘ێ ئەحَەدی خبّی -

 ثە ئبٗازێنی گەرٍزر
 ىە دەٍی خۆری ٍرۆڤب.
 ئەٍبّنبرەٗە گۆراّی!

 
 .91/1/7619( 71   ریە تٍبرٓ ی ثرایٔ * ڕۆتّبٍٔ
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 مە فەرٕبد ئەدٗێ 
 

 غیریِ ٍْەە 
 ٍْیع ّە ٍەرگٌ.. ّە تیبٌّە 

 ّە درٗضزجٌّ٘ٗ.. ّە ڕٗٗخبٌّە 
 ٍِ غیریٌْە 

 غیریْیع ٗەك چەپنی ٕەربٗ 
 مە ئەیگرُ ّبیەرە دەضذ. 
 مبرێ ثەڕەڵاڵغی ئەمەُ 
 ىە ىەپی دەضذ ّبثێزەٗە. 

          *   *   * 
 دەّگ.. دەّگداّەٗەی خۆی ٕەیە!
 ڕەّگ.. ڕەّگداّەٗەی خۆی ٕەیە!
 غیریِ.. فەرٕبدی خۆی ٕەیە! 
 فەرٕبد.. غیریْی خۆی ٕەیە. 

 
 .  7612( 1* گۆڤبری ثەیبُە تٍبرە  
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 ض٘ٗربّی خ٘ێْێنی گەڕۆك 

 
 ٗەك فەرٕبدێ 

 ق٘ڵْگٌ ض٘اری ڕەغەثبی زاً مردٗٗەە 
 ثێطزٌّ٘ٗ داٗەرە پػذ ٗ 

  غیریِ ىە م٘ێی  
 مبً گۆٍی ٍەّگ ق٘ٗری داٗی 

 غ٘ارەٗە   مبً غەریجی ڕێگبی دڵذ ئٔ
 غیریِ ىە م٘ێی  

 مەی غیر ٗ ٕەّگ٘یْذ ثەّبٗ 
 جۆگەىەمبّی ئەً غبرە ئەڕٗارەٗە ( 

 ٗەك فەرٕبدێە 
 ٗەك چۆڕە خ٘ێْێنی گەڕۆك 

 ثریْی خۆً ُٗ مردٗٗە. 
  غیریِ ىە م٘ێی  

 خەڵنی ئەً غبرە ىە زٍبّی خ٘ێِ رێ ّبگەُ! 
 خ٘ێِ ثەض٘ٗر٘ٗ دائەپۆغِ! 

 غیریِ ىەم٘ێی  
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 مەی ض٘اری ج٘اّەٍبیْی گەڕاّەٗەی 
 ئەضزێرەی ثەرثەیبُ ئەثی 

 رب ىە فەرٕەّگی ضْگزب 
 خەڵنی فێری ئەغق ثێذ ٗ ىە زٍبّی خ٘ێِ رێ ثگب ( 

 ٗەك فەرٕبدێە 
 پڕ ثەگەرٗٗی ق٘ڵْگەمبُ ٕبٗار ئەمەً: 

  غیریِ ىە م٘ێی  
 غیریِ دادێ... دادێ... دادێ!( 

 
 . 7612( 1* گۆڤبری ّ٘ٗضەری م٘ردە تٍبرە  
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 ىە دەفزەری عبغقێنی ٕەربٗەٗە 
 

7 
 ّد ثرضیزرثێ.  رچٔ ثرضٚ ٕٔ

 ئەٗەّد عەغقٚ گ٘ڵەگەٌّ ٗ ثبراُ ئەثێە 
 غەٗگبر ٕەر چەّد درێیررثێ. 

 ئەٗەّد غەریت غەیداٙ خۆرٙ ئبضَبُ ئەثێە
 ٍْیع ٕەر چەّد م٘غزِ ثە گیبٌّ فێر ئەمەُ 

 ىێ ئەگرُ.ثەرٙ ٕەربًٗ 
 ئەٗەّد عەغقٚ تیبُ ئەثٌ.

 ئەٗەّد ٕەربًٗ خۆظ ئەٗێ.
9 
 ئەٙ ئەٗ پْجە گ٘ڵەٙ ىەثەر 

 جۆگەٙ خەٍجبرٙ ثریْٚ ٍْدا ئەڕٗێٚ.
 ىەضبی ٍەرگٚ ٍْدا غنۆفە دەرئەمەٙ

 ربمەٙ ّەر٘اٌّ ثيجيٚ عەغق ٘اّٚ دەّگٚ خ٘ێٌْ
 ثێَْە ضەر چاذ ثێٌْ.

 پڕ ثە دەّ٘ٗمٚ ئبرەزًٗٗ 
 ٌْ.ثۆ ٕێ ّەٙ خۆر ث ٘ێ
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2 

 ڕێگب.. رەٗر -
 گیبّە درەخذ چەّد ىق٘پۆپٚ ثجڕُ.  *

 ئەٗەّد ڕەگ ٗ ڕیػەٙ ثەرەٗ ق٘ٗڵزر ئەڕٗاە
 دّیب غەٗە ٗ دّیب ثەفرە. -
 غەٗاُ خۆر خۆغەٗیطذ ئەثێ. *

 ثەفرە ڕۆتیع.
 ثریِ ئەثێزە ئبگرداُ 

 گیبّە ڕێگب چبڵە ٗ ّسٍە  -
 خۆغەٗیطزٌ  *
 بغقٚ خۆر.. ٕەردەً ئەڕٗاّێزە ئبضَبُ. ع
 

 . 91/1/7612( 719* ڕۆتّبٍەٙ ٕبٗمبرٙە تٍبرە  
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 دەضذ 
 

 رۆ ئەٗ دەضزەی 
 ٕەرمە مەٗرٌ 

 ىە خبك گیر ئەثیذ ٗ ثەرزً ئەمەیزەٗەە 
 ئەٗ ٕەڵجەضزەی 

 غەٗاُ دڵی خەفەرجبرً ئەدەیزەٗەە 
 خۆغٌ ئەٗێیذ. 

 خۆغٌ ئەٗێیذ ٗ ئەزاٌّ
 یزەٗەە  ثۆ مبً ئەّجبً ئەٍٖێْیذ ٗ ئەٍجٔ

 خۆغٌ ئەٗێیذ. 
 چّ٘نە گیبّە رۆ ئەٗ دەضزەی ٕەرمە مەٗرٌ 

 ىە خبك گیر ئەثیذ ٗ ثەرزً ئەمەیزەٗە. 
 

 . 7611( 71* گۆڤبری ڕۆغْجیری ّ٘ێە تٍبرە  
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 رۆ ئەٗ خبمەی ٍْی جۆگە ئەخۆیزەٗە ٗ رێرد ئەمەً 
 

 رۆ چ( ضبڵە ٕەً دەردیذ ٗ ٕەً دەرٍبّیذە 
 رۆ چ( ضبڵە ٕەً خەّیْٚە ٕەً گریبّی. 

 رۆ چ( ضبڵە ىە دەریبی ثێ ضەرٗغ٘ێَْب 
 ٕەً غەٗیذ ٗ ٕەً ثەیبّیە 

 ئبخ! ئەٗ داضەی ىە ثەیْی ٕەردٗٗ پێاٍ٘ٗب 
 چ( ضبڵە فێری ٕەڵپەڕمێ ٗ غبُ ثبداّی. 

       *   *   * 
 فێرد مردً. 

 مە غەٗ ربرثێ. 
 ض٘اری رریفەی ٍبّگ ثٌ ٗ ثێَە تٗاّذە 

 مە غەٗ ضبرد ٗ رەزرەدار ثێ 
 ثێَە ّبخی ئبگرداّذە 

 فێرد مردً.
 رۆ خبك ثیذ ٗ ٍْیع ئبٗثٌ

 ً.  ٗ رێرد ثنٔ  ٗٓ ثَ ۆیزٔ
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 فێرد مردً.
 ىە ئبقبری ٍەرگی خۆٍب فێرە ڕاٗ ثٌ

 خۆً ّێچیر ٗ خۆیػٌ داٗ ثٌ. 
  ئێ٘ە فەرٕەّگێنی ىەّگِ 

 ّبٕێاِ فێری زٍبّی یبرەمەً ثٌ. 
 ئێ٘ە چرا م٘تاّەٗەی ئێ٘ارەیەمی درەّگِ 

 ّبٕێاِ غێ٘ەی یبرەمەً ثْبضَەٗە. 
 ثۆ ّبٕێاِ  

 ثۆ ّێ٘اّی دڵی ٍِ ٗ دڵی یبرە ّبزدارەمەً 
 ثەٕەٗجبڕی ڕ، ئەمێاِ  

 ثۆ ثەغبرغبرێْی ئەضپی ضەرغۆڕیزبُ 
 خ٘ێِ ٗ خۆڵی ڕێی ئبٗاری گەردّی یبرً ئەغێيِ  

 غٍِ٘ٗ!  خێای
 ر  ىەثەر پێی خۆربُ ئەمەُ! 

 خێای غٍِ٘ٗ 
 ٕەر ىە دەریبی رفی خۆربّب ئەخْنێِ!( 

       *   *   * 
 گیبّە مێ ٗەك ٍِ ثەری پێذ گ٘ڵڕێی ئەمب  

چەی ثەرخ٘ێْی خمێ ٗەم٘ ٍِ ئەرجبرە ضەیراّی ثب
 خۆی  
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مێ ٗەم٘ ٍِ خەً ئەمبرە ثەردەثبز ٗ رۆ ثەضەریب 
 ثێیذ ٗ ثڕۆی  

 گیبّە مێ ٗەك ٍِ ثریْی خۆغەٗیطزیذ 
 ثە ٕەر٘اّی ٍردّی خۆی ضبڕێی ئەمب  

 چ( ضبڵە ٗەك داٗە خ٘ێْی 
 ثەالىێ٘ی عێراقەٗە دێَە خ٘ارێ ٗ ّبگەٍە خبكە 

 چ( ضبڵە ٗەك قٍ٘ە ئبٗێ 
جۆگە دەٍدارە دەضذ جۆگە ٗ ّبگەٍە ڕٗٗثبرێنی 

 پبكە 
  ثۆ ّبٕێاِ ثگەٍە خبك  

 پبك   ثگەٍە یبر  ثگەٍە ڕٗٗثبرێنی
 ثۆ ّبٕێاِە ثۆە ثۆە ثۆ ( 
 رۆ ئەٗ چا٘پۆ  ثڕیْەی 

 ڕەگ ٗ ڕیػەً قبیٌ ئەمەیە 
 خۆغٌ ئەٗێی 

 رۆ ئەٗ ٕەڵَەی ىە خ٘ێَْەٗە ٕەڵدەضزیذ ٗ 
 ثەضەر دڵَب َّەی ثبراّذ دائەمەیە 

 خۆغٌ ئەٗێی 
  خێای غٍِ٘ٗ 

 ر  ىەثەر پێی خۆربُ ئەمەُ 
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 ٕەر ىە دەریبی رفی خۆغزبّب ئەخْنێِ!( 
 ئەٗ خبمەی رۆیع 

 ٍْی جۆگە ئەخۆیزەٗە ٗ رێرد ئەمەً 
 رۆیع ئەٗ داضەی ىە ثەیْی ٕەردٗٗ پێاٍ٘ٗب 
 ثە ٕەڵپەڕمێ ٗ ثەغبُ ثبداُ فێرد ئەمەًە 

 خۆغٌ ئەٗێی! 
 

 . 97/7/7611( 79* ڕۆتّبٍەی ثرایەریە تٍبرە  
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 ٕەڵطبّەٗە 
 

 ثە ٕەّدرێْی م٘رد ثاێِ! 
 ٕەزارەٕب گ٘ریطە خ٘ێِ ثە رۆ ئەٍبّجەضزێزەٗە. 

 ثە ضیرٗاّی دەرثەدەری ثیبثبُ ثاێِ 
 ثۆ ٕەر م٘ێیەك فڕێذ ثدەُ  

 ٕەزارەٕب ضەرچبٗەی ڕُٗٗ ثە رۆ ئەٍبّگەیەّێزەٗە. 
 ثە ٕەّدرێْی م٘رد ثاێِ! 

 ثە مێ٘ ٗ دەغذ ٗ دەر ثاێِ
 ثە ٕەربٗ ٗ ضێجەر ثاێِ

 ثە رفەّگ ٗ خەّجەر ثاێِ! 
 ی ضەّگەر ثاێِ! ثە مەالٗە

 ڕۆتێ دادێ 
 ڕەغەثب ثەردەرمی ضەرای ضيێَبّی ئەگرێزەٗە. 

 رۆتێ دادێ 
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 ٕەٗری ض٘ٗری غۆڕظ ئەجَێ ٗ 
 پێػَەرگە ٕەڵئەضزێزەٗە. 
 ثەٕەّدرێْی م٘رد ثاێِ! 

 قەد مێ٘ ثە مێ٘ ّبگبە ثەنً 
 ئێَە ثە رۆ ئەگەیْەٗە. 

 
 . 7619( 1* گۆڤبری ّ٘ٗضەری م٘ردضزبُە تٍبرە  
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   ثی ٕۆّراٗٓ مٔ رٓ ٍٔ 
 

 ّ٘ٗمی قەڵەً ث ەرە ّبٗ ٍەرەمەثی ثیبثبّەٗە 
 ىەضەر گەنی ثەخ٘ێِ رەڕی درەخزەمبّب ثْ٘ٗضە: 

 ئەً زەٍیْە 
 مە ٕەر ئەڵێی ىۆمەی رەڕی ضەر ثریْەە 

 ئەٗەّدە ثبراّی ٍەرگی پیب ثبری٘ە. 
 ئەٗەّدە الفبٗی خ٘ێْی ریب ٕەڵطبٗە. 

 ىە ٕەر الٗە 
 ّ٘ٗمی قەڵەً ث ەیْە ّبٗ 

 دەغذ ٗ غبخ ٗ خڕێ ٗ ثیبثبُ ٗ دەریبٗە 
 رنەی خ٘ێْی ئەً زەٍیْە 

 مە ٕەر ئەڵێی 
 ىۆمەی رەڕی ضەر ثریْەە 

 ثۆٍبُ ئەثێ ثە ٍەرەمەثی ٕۆّراٗە. 
 

 . 7619( 1* گۆڤبری ّ٘ٗضەری م٘ردضزبُە تٍبرە  
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 ڕۆشنایی

( دٗٗجووووبر  ٗٓ ڵطووووبّٔ ّووووبٗی:  ٕٔ ٔ ثوووو  ً دی٘اّوووؤ ئوووؤ
ٗ   غویعرٓ  ً دٗازدٓ مؤ . چوبپی یٔ ٗاٗی چوبپنراٗٓ ّبرٔ ثٔ

ٗ   ً ثیطوذ غویعرٓ . چبپی دٗٗٓ چبپنراٗٓ 9111ضبڵی 
 . چبپنراٗٓ 9179 ضبڵی
رخبّنرد روب  رؤ  ٗٓ خوۆً ثوۆ ئؤ 9199ٗاٗی ضبڵی  رٔ

ً.  پێػوونێع ثنوؤ ئبضووزی غووبیبُ  ثوؤموؤ  ثزوو٘اٌّ  دی٘أّ
  ً پػنْیە مٔ ثییبّٔ دٓ ئٔ  ٗ گۆڤبرٓ  ڕۆتّبٍٔ ٗ ٍ٘ٗ ئٔ ٕٔ

ی غوویعر ّ٘ٗضوویْیە  م٘رروؤ  ٗ ٍووبٗٓ ضووبٍی غووۆڕظ ىوؤ
غوذ  ٗ ٕٔ ئٔ پبظ ٗٓە رٔ مبّی رێدا ثاڵٗمردّٗٗٔ ٍٔ رٕٔ ثٔ

چوبپی   ٗ ىٔ  ٗٓ ً دۆزیجٍ٘ٗٔ مٔ ی دٗای چبپی یٔ غیعرٓ
ً زیوووووبدً مردثوووووُ٘ٗە پێوووووْ  غووووویعری رریػوووووٌ  دٗٗٓ

ّبٗ  یوووبثً٘ٗ ٕوووی  غووویعرێنی ىووؤدڵْ  ٗٓ . ىووؤ ٗٓ دۆزییووؤ
  رؤ ٍ٘ٗیبٌّ ٕێْبٗٓ . ٕٔ ٍبٗٓ مبُ جێْٔ ٗ گۆڤبرٓ  ڕۆتّبٍٔ
قوووووی  ڵ دٓ گووووؤ ٍ٘ٗغووووویبٌّ ىٔ . ٕٔ  ٗٓٔ ٗ چبپووووو ّوووووبٗ ئووووؤ
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موووووووووبُ  ٗ گۆڤبرٓ  ی ّوووووووووبٗ ڕۆتّبٍووووووووؤ ثاڵٗموووووووووراٗٓ
ًە  موؤ ی چووبپی یٔ غوویعرٓ  ٗ دٗازدٓ ە ىوؤٓ راٗردمردٗٗ ثوؤ

ڕیوووووِ  پووووؤ  ٗ دێوووووڕ ٗ مۆپيووووؤ  ڵووووؤٔ ٕیچێنیوووووبُ ثوووووێ ٕ
دۆخی خۆیوبُ   ٗٓ ٍ٘ٗیبٌّ ٕێْبیٔٔ . ٕ ٗٓ ّٔ ّ٘ٗضراث٘ٗ ّٔ
ً  مؤٗ   ڵؤ ێ ٕٔثو یبُٔ ً چبپو ئٔ  ٗڵٌ داٗٓ ٕٔ  ٗٓ دڵٔ  ىٔ ٗ

 .ّیِ یٔ گٔٗ م٘ررٚ ث
  

 ر ّجدٓ ثب  ڕٓ ضٔ
 ٗىێر ٕٔ 1/7/9192

 
 

 

 

 

 

 

 


