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 یهاوغىٔاض

 ُیرەتسوٌکەع زەِەِىح

چەِىً هاوغىٔاضً گرٔگییەوً زۆري ٌە ژیأً ئاضایً ڕۆژأەِأسا هەیە، گىِاْ ٌەوەزا ٔییە هەِىوِاْ 
زا. هاوغىٔاضً ٌە هەِىو جیاتەغێىەیەوً گػتً ئاغٕایەتییەوەِاْ تەَ چەِىەهەیە ٌە ژێر ٔاوي جیا

تىارەوأً وەن چیرۆن و ڕۆِاْ و ضیٕەِا و غأۆ و وەرزظ، تۀأەت ٌە پەیىۀسییە وۆِەاڵیەتییە 
ئاضاییەوأً ڕۆژأەغسا گرٔگً ذۆي هەیە. تێثیٕىرزًٔ ژیأً ِٕساڵ ّٔىؤەیەوً تاغە تۆ زەرذطتًٕ 

گرتًٕ پێگەیەوً ِەجازییە، ٔەن وتىِتێتً هاوغىٔاضێتً و گرٔگیی هاوغىٔاضً. زەزأیٓ هاوغىٔاضً وەر
ئەو غتەي پێً هاوغىٔاش زەتیٕیٕەوە. هەرتۆیەغە ِٕساڵ زەیەوێت ئەَ پێگەیە تەجۆرێه ٌەڕێً گەِەي 
ِٕااڵٔەوە زاگیرتىات. ِٕساڵ هەر تۆذۆغً زەفاِێت وە ئەِە ذىزي پێگە والعییەوە ٔییە تەڵىى وازأأً 

ەو پێیەي الوأیع زەڵێت "ِٕساڵ ئەو واتەي یاري زەوات زەزأێت ذۆیەتً ٌەجێً پێگە ڕاضتەلیٕەوە. هەرت
وە ذەریىً یاریىرزٔە". ِٕساڵ هەوڵً ئەوە زەزات تەذۆچىأسْ تە گەورەواْ تەغساري ٌە ترزًٔ پێگەي 
ئەوأً ترزا تىات. یاري ِاڵە تاجێٕە و ِاڵ زرووضتىرزْ ّٔىؤەیەوً گرٔگە تۆ زەضترطتًٕ وۆِەڵێه 

یەْ ِٕساڵەوە. یەویاْ زەڵێت یەعًٕ ِٓ زایىً تۆَ و تۆظ ِٕاڵً ِٕیت. ِٓ چێػت ٌ  پێگەي ِەجازي ٌەال
ئۀێُ تۆ ِاڵەوە پان زەوەیتەوە. ِٕساڵ هەر تەوەوە ٔاوەضتێت ئۆتێىتەوأً ٔاو ئەو فەزایەظ هاوغىٔاش 

وضێٕێت. زەواتەوە تە ئۆتێىتەوأً تر )جۆرێه ٌە چىوأسٔە( ِٕساڵ ٌەوێسا وۆِەڵێه پػتً تەیەوەوە زۀى
زەڵێت یەعًٕ ئەِە زیىاري ِاڵەوەِأە، هەروەها تەظ تەغىرزْ ٌەڕێً پػتییەوأەوە تۆ چۀس ژوورێه، 
واي زازۀێت ئەِأە ژوورە ڕاضتەلیٕەوأٓ. وایسازۀێت وەرەضتەوأً زەضتً، ِۀجەڵ و لاپ و 

ظ ِۀجەڵە وۆِەڵیه وەوچىەوأٓ. ِٕساڵ هەر ذۆي تە ِٕاڵەوەي زي زەڵێت:  یەعًٕ ئەِە وەوچىە، ئەِە
زەرتڕیًٕ تري هاوغێىەي وەن ئەَ زەرتڕیٕە. تۆیە ئەوەي ٌێرەزا زەتیٕرێت هەوڵێىە تۆ زەضترطتًٕ 
ئەوەي وە ِٕساڵەوأیع زروً ئەوە زەوەْ ئەِأە وەرگرتًٕ پێگەي جۆراوجۆرە ٔەن ذىزي ئەو غتأەي 

ۆرتەي وات ِرۆڤەواْ تەهۆي ٌە ڕێیەوە هاوغىٔاش زەتیٕەوە یاْ هاوغىٔاش زەورێتەوە. پێسەچێت ز
زرووضتٕەورزًٔ هاوغىٔاضێتییەوە تىوغً گٍەیً و ضەرزۀػت تثٕەوە، یاذىز تەهاي فیٍّێه یاْ 
چیرۆوێه، ضیٕەِایاْ ال وەَ تثێتەوە، تەپێچەوأەغەوە هەر ڕاضتە. هەِىواْ زەزأٓ هاوغىٔاضً چییە، 

ڵێه زەرتڕیًٕ تایثەت تە ذەڵىی ذۆیأەوە ٌەالیەْ ذەڵىیەوە تە تەواوی زرن زەورێت، پاغاْ ٌەڕێً وۆِە
ی زەزرێت. زەڵێٓ وەاڵ فیٍّێىً هیچ تىو یاْ  ە زەورێٓ، هەوڵً تەعثیر ٌێىرزْ )ڕەِسأسًٔ(پارچەپارچ

هەر زەرتڕیٕێىً گٍەیی ئاِێسأە )ئەوە وەي فٍیُ تىو، ڕاي ٔەزەوێػایت(. ئەوە وەي زەور تىو زەیگێڕا 
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هاوغىٔاضً عاغماْ ٔەتىو(. تڕۆ ضەیري فیًٍّ ئێرأً تىەو فیًٍّ واتە ٔەیسەزأً ڕۆڵً عاغك تگێڕێ )
وىرزیع یاذىز زەڵێٓ: )هاوذەِتُ، هەضتت پێسەوەَ، وا هەضتەوەَ ٌە ذۆَ ڕۆغتىوە..... هتس(  زۆرجار 
ئەوەي وازەوات ذەڵىً فیٍّێه پەضۀس ٔەوات تەهۆي ٔەتیٕیًٕ هیچ جۆرە هاوغىٔاضییەوەوەیە. تیٕەراْ و 

ایً تىارە ئەزەتً و تۀأەت ضیٕەِاییەواْ تە غىێٓ چێژەوەْ. وەرگرتًٕ چێژ ئەو غتەیە، ذىێٕەرأً ئاض
ذىێٕەر یاْ تیٕەري ئاضایً تە ِافً ذۆي زەتیٕێت تە زەضتً تهێٕێت. هاوغىٔاضً، زەتىأ  تەذػەري 

ۆي. چێژێىً تاغً گػت زەلە جۆراوجۆرەواْ تێت، وە زەیثەذػێتە تیٕەر و یاْ ذىێٕەرە ئاضاییەوأً ذ
ذەڵىً ئاضایً تە پێچەوأەي ڕەذٕەگراْ و زاوەرأً ئەزەتەوەْ چێژ تۆ ئەواْ پێىەر و ضۀتەري زەلە و 

تێت، تیٕەري ئاضایً ٌەڕێً  اوغىٔاضً پێسەچێت ئەو چێژە ذەضتەفیٍّە ضیٕەِاییەواْ پێىسەهێٕێت. ه
تىؤً هەِىو  پاظ تەواو ەزەتً و ضیٕەِاییەواْ،وەرگرتًٕ پێگەیەوً ِەجازییەوە زەیثڕێت ٌە تەرهەِە ئ

 زەلێه هاوغىٔاضێتییەواْ و ٔاهاوغىٔاضێتییەواْ زەتٕە وێرزي ضەر زاري هاواڵتیاْ.

چییە وازەوات هەتا وۆتایی ڕۆِأێه، تەرگري ٌە تىىژێه یاْ تاوأثارێه تىەیٓ؟ یاذىز وۆِەڵگەیەن 
ەزیار ِرزْ یاْ وىغتًٕ حەزٔەوات ِافیاي ٔاو فیٍّێه، تگیرێت یاذىز تىىژرێ؟ یاْ تەپێچەوأەوە ت

وەضێىەوە پ  تىۀیٓ؟ یاذىز فیٍّێه لەزغە تىرێت یاذىز ضپۆٔطەر تىرێت؟ ئەَ هەِىو گاڵتە تە فیًٍّ 
وىرزي ٌەالیەْ ذەڵىییەوە زەگەڕێتەوە تۆچً؟ هۆواري لەزەغەورزًٔ هۀسێه ٌە فیٍُ و ٔىضراوەواْ تە 

اري تر. ئەوە گرٔگً چەِىً هاوغىٔاضییە هۆي ترش ٌە هاوغىٔاضییەوە ٔییە؟ ئەِأە و وۆِەڵێه پرضی
زەتىأێت وەاڵِگۆي ئەَ پرضیارأە تێت. هاوغىٔاضً چەِىێىً گرٔگە ذساوەتە ٔاو زەرؤػیىارییەوە، گػت 
تىارەوأً تري ئەزەب و هىٔەر و ژیأً ڕۆژأەي ِرۆڤ ئەَ چەِىە تێیسا هەڵسەضىڕێت، تۀأەت 

 زأاوە. واریگەریً ٌەضەر الیۀً وەرزغً و ئاتىوریع

ضەرزەِأێه ذىێٕسوار تىویٓ، تەضەرهاتً وىڕێىی عاغمیاْ تۆ گێڕاِەوە، گەرچً هاوڕێىأً تىغً 
چەرِەضەري و ٔەهاِەتییەوً زۆرورزتىو، ٌەگەڵ ئەوەغسا ِایەي پێىۀیٓ تىو. ٌەگەڵ ئەَ وىڕە عاغمەزا 

ەوەظ تسأیٓ وىڕەوە چىو تىوْ ترۆٔەوە، وىڕەوە ذێرا ذێرا پێىً هەڵسەزاو زەیرىارزەوە، زەتێت ئ
ِىعجیثێىً ضەرضەذتً ئیثراهیُ تاتڵەش تىو.  وىڕەوأً هاوڕێػً زەیأسأی تەتەواوي وەوتىوەتە ژێر 
واریگەریً ئیثراهیُ تاتڵێطەوە. تىایاْ ٌێىرزتىو، وەن ئیثراهیُ پێه تێٕەوات و ذێرا هەڵً تسات. ئەِە 

ضىپەرئیگۆ رؤػیىاری ِازە وهىٌییەواْ زەضەاڵتً ئیػێىً ِەترضیسارە و تىأاي ڕۆغتًٕ ٔاِێٕێت، تەپێً زە
زۆرتەي وات تێسەضەاڵتً ضىپەرئیگۆ ِرۆڤەواْ ترسێٕێتە زۆذً هاوغىٔاضییەوە. الواز زەوات. پێسەچێت 

ەضەر پێگە جۆراوجۆرەواْ تۆ پێگەي ِرۆڤ تەهۆي غٍثىؤً ضىپەرئیگۆوە تىأاي یاریىرزّٔاْ ٌ
ێىأً تەرزەواَ تىو ٌە پێه هەڵساْ )هەروەن ٌە فیٍُ و وات.  ئەو ت  گىێسأە لطەي هاوڕسەزروضت
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گۆرأییەوەي ئیثراهیُ زا زەتیٕرێ(. پاظ ِاوەیەن ٔازییەوەیاْ تەجێهێػتثىو. وىڕە عاغمەوە هێٕسە 
ضەرذۆغثىو، زەیأىت تە غێىەي وێرضفً ئیٕگٍیسي ڕێً زەورز، تۆیاْ وۆٔترۆڵ ٔەزەورا، هاوڕێىأً 

ە هاواري ورزووە وىا لیتارەوە؟! تۆ ٔایەت؟ ئاغىرایە وە ٌە وىرزضتاْ زەیأىت ڕۆغتىوەتە ضەر جازەو
هیچ هێڵێىً غەِۀسەفەر تىؤً ٔییە، تەاڵَ ئەو )وىڕە عاغك(ە، تەهۆي ضەرضاِییە زۆرەوەیەوە تە 
ئیثراهیُ تاتڵەضەوە وەوتثىوە ژێر واریگەریً گۆرأً )یەاڵْ(ەوە. واتێه ئیثراهیُ زەچێتە ضەر هێڵً 

وە، چاوەڕێً لیتارێه زەوات تێت و ٌێً تسات. وۆتاییەوەغً هەر تەو غێىە زەتێت غەِۀسەفەرە
ەوە ئەَ )ؤىرزًٔ پێگەیەي ذۆی( غەِۀسەفەرەوە زێت ئیثراهیُ زەوىژێت. تەهۆي هاوغىٔاضثىوْ

وىڕە، ٌەضەر جازەوە هاواري ورزووە غەِۀسەفەرێه تێت و ٌێً تسات!  ِاِۆضتایەوّاْ هەتىو زەیىت 
ِىوِأً تىوغً ذىارزٔەوەورز" زۆریٕەي گۀجەوأً هەغتاوأً ضٍێّأً زەیأىیطت ٌە زاریىظ "هە

زاریىظ تچٓ، وەن ئەو ڕیع زاتٕێٓ و لژیاْ ٌە پػتەوە زرێژ تىۀەوە. وىڕ هەوڵسەزات ٌە تاووً تچێت. 
وچ ٌە زایه. ضەٌەفییەن ٌە پێػڕەوەوەي. گەر وەضێه تە هۆي ذەِێىەوە زەگري و تۆظ تە غىێٓ 

 ا زەگریت تێگىِاْ تۆ تىوغً هاوغىٔاضً تىویت.ئەوز

هۆواري تەِۀسرێژیی  ...و هیدی ىً ٔاو فیٍُ یاْ ڕۆِاْ و چیرۆوێههاوغىٔاضثىؤّاْ ٌەگەڵ ئەوتەرێ
ئەو ئەوتەرەیە ٌە ٔاوِأسا. زۆرێه ٌە ئەوتەرەواْ وەن ِرۆڤً ڕاضتەلیٕە ٌۀاوِأسا زەژیٓ، زەتٕە 

ن تڵێً ِرۆڤێىً ڕاضتەلیٕەْ، زۆرجار وەن ٌەالیەْ ٔىضەرأەوە تۆ چیرۆوً وۆڕ و وۆتىؤەوەوأّاْ، وە
غرۆڤەورزًٔ زیارزەیەوً وۆِەاڵیەتً و زەرؤً زەهێٕرێٕەوە. هاوغىٔاضً تەغێىً گرٔگً ئەو 
واریگەرییە پێىسەهێٕێت وە هەضت تە زیٕسووێتً ئەوتەرەواْ تىەیٓ. چیرۆوە زرێژە ٔایاتەوەي ئێرٔطت 

زرووضتىرزًٔ هاوغىٔاضێتییەوە. ئەَ چیرۆوە زەرتارەي پیرەپیاوێىە تە ٔاوي هیّٕگىاي گرٔگە ٌە ڕووی 
ضأتیاگۆوە. ِاضیگرێىً ٌێهاتىوي ذاوەْ ئەزِىؤە. ِاوەي هەغتاوچىار ڕۆژە هیچ ِاضییەوً ڕاؤەورزووە. 

ورە پیرەِێرزەوە پێیىایە ژِارەي "هەغتاوپێٕج" ژِارەي تەذتێىً تاغە، زەتىأێت ٌەَ ڕۆژەزا ِاضییەوً گە
ڕاوتىات. ڕۆژي هەغتاوپێٕجەَ تە تۀها تە تەٌەِێىەوە زەچێت تۆ ڕاوورزًٔ ِاضً. پیرەِێرزەوە ڕۆذً 
زەریاي ٌ  زوورزەوەوێتەوە تەرەو لىاڵیً زەریا زەچێت. پاظ چاوەڕوأییەوً زۆر تۆ ڕۆژي زوایً 

اضییەوەي ٔییە تۆ ٔاو ِاضییەوً گەورە، تە لىالپً پیرەِێرزەوەوە زەتێت. پیرەِێرزەوە هێسي ڕاوێػأً ِ
ڕَ ٌێً تسات، ڕاوي  ۆ ئەوەی تەضییەوە زەزات تە لىالپەوەیەوە، تتەٌەِەوە، تۆیە هەوڵً هێػتٕەوەي ِا

تىات. زوو ڕۆژ و زوو غەو تەَ غێىەیە تێسەپەڕێت. پیرەِێرزەوە تەهۆي ذۆتەزەضتەوە ٔەزأً 
ر زەتێت. ڕۆژي ضێیەَ ِاضییەوە ِاضییەوەوە، ضىرتىؤً ٌەضەر ڕاوورزًٔ ِاضییەوە غەوەت و تریٕسا

تەهۆي تەروەوتًٕ ڕًِ پیرەِێرزەوەوە غەوەت زەتێت، ضەرۀجاَ ِاضییەوە زەوىژێت. واترای 
پیرەِێرز تڕیاري گەڕأەوە زەزات.  زەڵێت: زاذۆ ٌە تازاڕ ئەَ ِاضییە گەورە چۀس تىات؟! واتً گەڕأەوە 
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. پاظ غەڕێىً ذەضتً ٔێىاْ پیرەِێرز و لرغەواْ تۆًٔ ذىێٓ زەوەْ، هێرظ زەتۀە ضەر ِاضییەوە
لرغەواْ، گەغتًٕ پیرەِێرزەوە تە وۀاري زەریا، ئەوەي زەِێٕێتەوە ٌە ِاضییە گەورە ڕاووراوەوە، 
ئێطمأەوأییەتً و هیچً تر. ئەو پیاوە پیرەي ذەریىً ٍِّالٔێىرزٔە تۆ ڕزگارورزًٔ ئەو ِاضییەي تە 

ئێّە تە جۆرێه هەڵسەزرێیٕە جێً پیرەِێرزەوەوە، ئەوەي ئەو  لىالپەوەیەوە تىوە، ضەیر ٔییە گەر تڵێیٓ
ضەرٔج  ضٕاِە و وەضایەتییە)ضىتێىتیڤیتە(زەیچێژێت ئێّەظ زەیچێژیٓ. هەروەها تە تەواوەتً تێىەڵً ٔا

" ە گەورەوەي زۆضتۆفطىً تسەیٕەوە "تاواْ و ضساڕاوێػەوەي زەتیٕەوە. گەر ئاوڕێه ٌە غاوار
ضەرەوً ٔاو ڕۆِأً تاواْ و ضسایە، تەهۆي وىغتًٕ زوو وەضً ت  تاوأەوە ڕاضىۆڵیٕىۆف وەضایەتییەوً 

تەرزەواَ ئازار زەچێژێت. ئەَ وەضایەتییە هێٕسە تٍیّەتأە چێىراوە زەتراتە زۆذً هاوغىٔاضییەوە، تە 
ِأایەوً تر پێت ٔاذۆغە واتێه ڕاضىۆڵیٕىۆف، زازگایً زەورێت ئیعتراف تىات، هەر تۆیە تۆظ ٌە تري 

ۆڵیٕىۆف وەاڵَ زێت تە ِێػىتسا، هەتاوى ڕاضىۆڵیٕىۆف ئەو وەاڵِە تساتەوە ٌە ِێػىً تۆ زایە! تە ڕاضى
جۆرێه هەِىو ئەو ئازار و زڵە ڕاووێیأەي ڕاضىۆڵیٕىۆف زەیچێژێت، تۆظ ذەریىً زەیچێژیت. ئەِە ڕێه 

 یٕىۆفیٓ.زا هاوغىٔاش زەتیٕەوە، وەن تڵێً ئێّە ڕاضىۆڵ ضىۆڵیٕىۆفئەو زۆذەیە ئێّە ٌەگەڵ را

ڕۆِأً )تێگأەي( ئەٌثێرواِۆ پیػأساْ و زروضتىرزًٔ هاوغىٔاضییە ٌەڕێً چەِىً ذەضأەوە. ِۆرضۆ 
تەهۆي ترش ٌە ذەضأەوە هاوغىٔاضً تاووە ِرزووەوەي زەتێتەوە. ئەِەظ زواي زیٕسأیىرزًٔ ِۆرضۆ 

پاظ چىؤە ژوورەوەي زەرورزًٔ تڕیاري ٌە ضێسارەزاْ تۆي، واتە جیاورزٔەوەي ٌەظ ٌە ضەر. ِۆرضۆ 
زیٕساْ هەر ٌەوێسا تیري چیرۆوێىً زایىً زەوەوێتەوە، ئەو چیرۆوەظ زەرتارەي تاووییەتً. زایىً 
زەڵێت: تاووت زەیىیطت تچێت تۆ تیٕیًٕ ڕووزاوي ٌە ضێسارەزاْ، ِۆرضۆ زەڵێت: ئەو وات پەضت تىوَ 

ِۆرضۆ زەڵێت: ئێطتا زەزأُ  .اتً ٌە ضێسارەزأً ِرۆڤەواْ زەزتەوەي تاووُ هێٕسە گرٔگً تە تیٕیٕ
گرٔگً پێسأً تاووُ تە ڕووزاوي ٌە ضێسارەزاْ غتێىً ضرووغتً تىوە، گەر ِٕیع ڕزگارَ تێت ٌە 
زیٕساْ ئەوا تۆ ضەیرورزْ و تەِاغاورزًٔ هەِىو زیٕسأییەن زەچُ. ِۆرضۆ زەڵێت: چۆٔە وەها 

( ئەوا یس زەرتارەي )چەِىی ذەضاْەر تچیٕەوە الي فرۆٔەِسأیىوە ٌە ضێسارەزاْ هێٕسە گرٔگە؟ گ
زەتیٕیٓ، ٌێرەزا ِۆرضۆ تەهۆي ترش ٌە ذەضأەوە تیر ٌە ٔەجات تىوْ زەواتەوە، فرۆیس زەڵێت تۆچً 
ذەڵه ِرزًٔ ئەوأً تري لثىوڵە تەاڵَ هی ذۆي ٔا؟ ئەو پێیىایە هۆوارەوەي ئەوەیە ِرزًٔ ذۆت جۆرێىە 

ٌە ذەضأەوە زًٔ ذۆت. هەرتۆیە ِۆرضۆ تەهۆي ترش ترضە ٌە ِر زگارتىوٌْە ذەضاْ. تیرورزٔەوە ٌە ڕ
ٌەگەڵ تاووً تىوغً هاوغىٔاضً زەتێتەوە! ئەویع گەرهاتىو ڕزگار تىو،  )ترش ٌە ِرزًٔ ذۆیەوە(

تەڵێٓ تەذۆی زەزات تچێت تۆ تیٕیًٕ هەِىو ئەوأەي ٌە ضێسارە زەزرێٓ، هەرون چۆْ تاووً گرٔگً 
ْ. ٌێرەوە زەتیٕیٓ چۆْ  ٌەڕێً چەِىً ذەضأەوە هاوغىٔاضێتً زاوە تە تیٕیًٕ جێثەجێىرزًٔ ٌە ضێسارەزا

ٌە وەضایەتً ِۆرضۆزا تەرجەضتەتىو، تە زەرتڕیٕێىً تر ِۆرضۆ تەهۆي ترش ٌە ذەضأەوە هەضتً 
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هاوغىٔاضً ٌەگەي تاووً ال زرووضت زەتێت. الواْ پییىاتىو هاوغىٔاضثىوْ تەو ِأایە زێت وە 
ىً تر زەوەوێت، زەضت زەوات تە گریاْ(( ئەَ تێسەي الواْ تە ))ضەروەذتێه ِٕاڵێه زەتیٕێت وەضێ

تەواوي ٌە ڕۆِأً زۆر تایثەتً عەتاضً ِەعروفیسا زەتیٕیٕەوە، واتێه زەتیٕیٓ عەتاش تەهۆي وىژرأً 
وریػٕا تاوئێرەوە زەوەوێتە تەر ٌێىۆڵیٕەوە ٌە الیەْ پۆٌیطێىەوە تۀاوي تۆوۆفطىییەوە. ئەَ 

وضتىرزًٔ فەزاو ژیٕگەو وۆِەڵێه غتً الوەوً و پرضیارەوە زرووضت زەتێت، هاوغىٔاضییەظ ٌەڕێً زرو
 گەر تە غێىەیەوً وىرتىراوە ڕێگەي زرووضتثىؤً ئەَ هاوغىٔاضییە تىێػیٓ:

وىغتًٕ وریػٕا تاوئێر( ە وە ٌە ئىتێً تىویت. ئێىە زۆرتەي وات تۆوۆفطىً ٌێىۆڵەر غەوي ڕووزاو ) 
، چۆْ تىو ئەَ تەیأییە ضەعات حەوت گەڕایتەوە؟ )زروضتىرزًٔ واتژِێر زە زەگەڕێٕەوە تۆ تەرٌیٓ

گىِاْ ٌە ڕێً پرضیارەوە( پاغّاوەیەن تۆوۆفطىً  چەوّەجەي ِێسەوە تەرزەًِ زەواتەوە، ضەر زەتاتە 
ەِێىً تر چەوّەجەوە زواوە و تەذتە حەغیػەوە زەذاتە تەرزەَ ِێسەوەي ٔێىاْ ذۆي و عەتاش پاظ و

ێچراوەوەي ٔاو لاپەوەي ضەر واغەزەواْ ٌە تۀیػت زوو لاظ پرتەلاڵً وغىەوە ، ضیگارە پڕازەوێػێتەوە
تىو، پارچە غىوالتەوە. )عەتاش ـ گىِأٍێىراوەوە( تەهۆي ئەَ زوو زیّۀەوە پرضیار زەرتارەي ذۆي 
زەوات، عەتاش زەڵێت ِٓ ٌە وىێً وریػٕا تاوئێر )وىژراوەوە( زاَ؟ پاغاْ ٌێىۆڵەرەوە زەڵێت پێُ واتێت 

اتر ٌە ئێىەوە ٔسیه تىوە؟ عەتاش تۆچً واتیر زەوەیتەوە؟ ٌێىۆڵەرەوە جارێىً تر چەوّەجەوە زی
ڕازەوێػێتەوە، چۀس وێٕەیەن زەهێٕێتە زەرێ و تە زەرزەذۀە و ذىێٓ ضارزییەوەوە، تەِاغاي زەوات و 

و عەتاضەوە،  زەیساتە زەضتً عەتاش. پاظ چىؤە پێػێً زاضتأەوە، تەهۆي فەزا و گفتىگۆوأً تۆوۆفطىی
تۆوۆفطىً جارێىً تر چەوّەجەوە ڕازەوێػێتەوە، پارچە حەغیػێه وە ٔاتىوییە ٔاو زەرفێىەوە هێٕایە 

ئەِەظ پارچەیەن هەر ٌەو یػت پارچە ضەرەوییەوەزا زایٕا ))زەرەوە ٌە ٔاو لاپەوە و پاغاْ ٌە تۀ
وە. ٌەڕێً تەوٕیىێىً ضازەوە )واتە ِاڵً عەتاش( زا زۆزیىوِأەتە حەغیػە(( ٌۀاو چەوّەجەوەي ئێىە

زرووضتىرزًٔ زەِیٕە، ڕاوێػأً چەوّەجەوأەوە، تۆ وەن ذىێٕەر هاوغىٔاش زەواتەوە ٌەگەڵ عەتاش 
 ئەو زڵە ڕاووێً عەتاش زەیچێژێت تۆظ زەیچێژیت.

هاوغىٔاضثىوْ ٌەضەر تٕەِاي وێٕا تىٔیازٔراوە، تٕەِاوەي وێٕاورزٔە. تە زەرتڕیٕێىً ورزتر ٔەن تىوْ تە 
وەضً تر، تەڵىى وێٕاورزًٔ )ٌە غىێٓ ئەویتر( زاتىوْ. ضازەتریٓ غت زەرتارەي وێٕاورزًٔ ذۆت ٌە 
غىێًٕ وەضێىً تر غتێىً ٔاٌۆجیىییە. چۆْ زەورێت ٔاٌۆجیىً ورزًٔ غتەواْ وێٕا تىەیٓ؟  ضىریاٌییەواْ 

ت غتێىً جیأەتىوەوەیە ّٔىٔەیەوً تاغً وێٕاورزٔە ضەرو والعییەوأٓ، هەِیػە ٔاٌۆجیىییەت و ٔائەلاڵٔییە
ٌەو وغە و ڕضتە و وێٕأەي ٌەڕێً ئەزەتەوە زەیىێػٓ. ضىریاٌیەواْ ٌەڕێً هێسي وێٕاورزٔەوە ئۆتێىتەواْ 

عرەي عەتاش عەتسوواڵ یىضفسا زەیثیٕیٓ، ٌە زیساري زێىي یزائەِاڵٓ ٌەوالیع، هەروەن ٌەَ غ
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ًٔ چەپەوە/ ٔەترضاَ یاذىز زەتىأیٓ، تەضاَ/ِەِىً چەپً تەضەر غأً ڕاضت و/ ِەِىً ڕاضتً تەضەر غا
تڵێیٓ پرتەلاڵێىً ٔیًٍ و هێٍىەیەوً ضێگۆغە، یاذىز تەو غێىەي غێروۆ تێىەش زەڵێت: یەویاْ تىوتىوە 

تەوأە تۆ ٔاو جیهاێىً گىڵً زارلەزوأێه، ئەوي زي تثىە ڕەغە ڕەیحأ ، ئەِأە هەِىوي ڕاوێػأً غ
ە. تۆِاش هۆتس پێیىاتىو یەوجار تازٔەي ورزووە تە ِەجازي( تەهۆي هێسي وێٕاورزٔەؤاوالیعً)

 چىارگۆغە )وێٕایىرزووە(. 

تااڵ، زۆذً جەضتەیی، الیۀە فیسیىً و ورزەوەواْ(، ەڵگري چۆٔییەتییە فیسیىییەوأً )وارەوتەرەواْ ه
هەروەها چۆٔییەتییە زەروؤییەوأیع تایثەتّۀسییەوً تري ئەوتەرەوأٓ، ئەَ وارەوتەرأەظ ذاوۀً 

 ىیاْ هەیە( ڕووأگەي پاڵٕەرأەزەرتارەیاْ چً هەضتێەي پێػهاتەواْ)ڕووأگەیەوً عاتفییأەْ زەرتار
تەهۆي چً پاڵٕەرێىەوە ئەَ ئیػە ئۀجاِسەزات(، ڕووأگەي ِعریفتً )چی تاوەڕێىً زەرتارەیاْ هەیە(. )

ٓ )ٌە چ گەر هاتىو وەضێه تاضً هاوغىٔاضً ذۆي ورز ٌەگەڵ ئەوتەرێه، ئەوا زەتێت تپرضی
ڕوویەوەوە(؟ چىٔىە ورزەي هاوغىؤاضثىوْ چۀس الیۀێه زەگرێتەوە: هاوغىٔاضً حاڵً تىوْ ٌەگەڵ 
ئەوتەرێه، تەضەوري تیٕیٓ ٌە ڕووأگەي ئەوەوە. هاوغىٔاضً عاتفً ٌەگەڵیسا تەضەوري هەضتىرزْ تەو 

ً ئەو غتەي ئەو غتەي ئەو هەضتً پێسەوات. هاوغىٔاضً پاڵٕەرأە ٌەگەڵیسا، تەضەوري زاواورزٔ
زەیەوێت یاذىز هاوغٕاضً ِعریفتً ٌەگەڵیسا، تەضەوري تاوەڕتىوْ تەو غتەي ئەو تاوەڕي پێیەتً. زەتێت 
ئەوەظ تسأیٓ وەضێه هاوغىٔاضً حاڵً تىؤً هەتێت، ِەرج ٔییە هاوغىٔاضً پاڵٕەرأە وعاتفیػً 

زًٔ هاوغىٔاضێتً ِأاي وتىِتێتً تۆ هەتێت، یا پێیىاتێت تایثەتّۀسییەوأً جەضتەي ئەوي هەیە. زروضتىر
ٌەگەڵ ئەوتەرەوەزا ٔییە، تەهۆي جیاوازي پارچە پارچەیً پێىهاتە جەضتەیً و زەرؤییەوأً ئەوتەرەوە، 

اهێڵێت غتەواْ وەویەویەوً پڕ و وەِاڵ زرووضت ٔاتێت. هەِیػە وەٌێٓ و ِەوزایەن زەِێٕێتەوە ٔ
چىؤە ٔاو پێگەیەوە هەروەها هێػتٕەوە و پاراضتًٕ  هاوغىٔاضی هەِیػە وەرگرتٓ ووتىِت تثٕە یەن. 
وە تریتییە ٌە ِەوزایەوً ئەتەزي وە هەرگیس ٔاتىأرێت تثێت تە یەن ٌەگەڵ ئەوي تر،  ەوالعییەتێىً ضرو

جەذتی الواْ ٌەضەرئەوەي "ضىتێىت و ئۆتێىتەواْ تەهۆي فاٌىضەوە ٔاتىأٓ وەن یەن تٓ".  
ئاِێس و زأطتً ذەیاڵییە، ٌە الیەْ وریطتٓ وڵىّۀەوە زەرهێٕراوە. فیًٍّ))ژوور(( ژأری زراِایە، ڕاز

وىرتەیەوً ئەَ فٍیّە تاضىرزًٔ ژوورێىە ٌە ِاڵێىسا، زاواي هەرغتێه ٌە ژوورەوە تىەیت ئەوە پێت 
زەتەذػێت، )ڕێه تەو غێىەیەي ئیّأسار تاوەڕي تەوەیە هەرغتێه ٌە تەهەغت زاوا تىەیت ئەوە ذێرا 

تایثەتّۀسي ژوورەوەظ تەو جۆرەیە هەرچییەن زاوا تىەیت زەضتثەج  پێت  زێتە تەرزەضتت(،
ِات( ەي ٌە ِاڵىەزا زەژیٓ، زاواي هەِىو ذػێت، هەرئەِەظ وازەوات ئەَ ژْ )وەیتی( و ِێرزە )زەتە

جۆرە ذىارزْ و ذىارزٔەوەیەن تىەْ، تۀأەت پارەو ِٕساڵیع. ئەَ ژْ وِێرزە ِٕساڵیاْ ٔاتێت. تاضىلً 
اتە ژٔەوە( زەتێتە هۆي ئەوەي زاواي ِٕساڵ ٌە ژوورەوە تىات، هەرتۆیە ژوورەوەظ ِٕاڵێىً وەیتی )و
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پێسەتەذػێت. تایثەتّۀسییەوً تري ئەَ ِاڵە وە ژوورێىً واي تێسایە، هەِىو ئەو غتأەي زاوایاْ 
ەرچ پارەو وێٕەو ذىارزْ و هەوە. هەرچ غتێه ٌەو غتأەي وەن )زەوەیت، ٔاتێت تثرێٕە زەرەوەي ِاڵ

غتێىً زیٕسوظ وە ژوورەوە پێت زەتەذػێت تثەیتە زەرەوە زەتێت تە ذۆڵ(، ئەِەظ زەتێتە هۆي 
ئەوەي ِٕساڵً ژوورەوە تەرزەواَ ٌە الیەْ )زایىییەوە واتە وەیتی( یەوە پارێسگاري ٌێثىرێت و ٔەچێتە 

ەتێت تەو پێیەي زەرەوە. تەپێً تێپەڕتىؤً وات ِٕساڵً ژوورەوە ذىٌیاي چىؤە زەرەوەي تۆ زروضت ز
ٌە ڕێً تەٌەفسیۆٔەوە زەزأێت جیهأێىً تر ٌە زەرەوەي ئەَ ِاڵە هەیە، وەیتی تەرزەواَ ڕێگري چىؤە 
زەرەوەي ٌێسەوات، چىٔىە زەرەوەي ِاڵەوە زەتێتە هۆي ِرزًٔ ِٕساڵەوە. وەیتی هەِیػە ِٕاڵەوەي 

)ِێرزەوەی واتە ِات( ەوە  ذۆغىیطتىوە و تەرزەواَ هەوڵً پاراضتًٕ زاوە، ئەِەظ تە پێچەوأەي
هیچىات ِٕساڵەوەي ذۆظ ٔەویطتىوە.. ڕێگریىرزًٔ تەرزەواَ ٌەَ ِٕساڵە تىغً هاوغىٔاضییّاْ زەواتەوە. 
ٍِّالٔ  و زژایەتً ِٕساڵً ژوورەوە و پیاوەوە زەگاتە ترۆپه تە تەجۆرێه ِٕاڵەوە چەلۆ هەڵسەگرێت 

ِارزأً ِات ٌەالیەْ ِٕساڵً ژوورەوەوە زەرگاوە ِات تىىژێت. ِات پػتً ٔاوە تە زەرگاوەوە ٌەگەڵ پەال
زەورێتەوە. ِٕساڵ و وىڕەوە زەوەؤە زەرەوەي ِاڵەوەوە. ِٕساڵەوەظ گەورەتىوە و تێگەیػتىوە چىؤە 
زەرەوەي ئەو ٌە ِاڵەوە تە ِأاي ِرزًٔ زێت، هەر تۆیە وىڕەوە تەرزەزات و ڕازەوات زەیەوێت تێتەوە 

ایىً( زەرگاي تەضەرزا زازەذات، وىڕەوەظ زەوێػێت تە پۀجەرەوەزا و ٔاو ِاڵەوە، تەاڵَ وەیتی ) ز
هاوار زەوات زەڵێت زایىە زایىە، ٌەگەڵ ئەَ هاوارورزٔەزا، تىٔس زەوێػێت تە زەرگاوەزا. تەضە زایىە، 
زایىەوەظ وەوتىوەتە تەیًٕ زوو ڕێگەوە ئایا زەرگاوە تىاتەوە تۆ ِٕساڵە ذۆغەویطتەوەي وە تەرزەواَ 

ویەتً و ٔەیهێػتىوە تچێتە زەرەوەي ِاڵەوە؟ یاذىز ٔەیىاتەوە ٌە تەرچاویسا تّرێت؟ ِٕساڵەوە هەر پاراضتى
هاوارزەوات زایىە، زایىە. زایىیػً زەضتیگرتىوە تەضەرییەوە زەگري و زەرگاوە ٔاواتەوە، تا ِٕاڵەوە تە 

ر تىوغً هاوغىٔاضً اضتً  تیٕەتەرچاوییەوە پیر زەتێت، پاغاْ زەِرێت و زەتێتە ذۆڵ. ٌێرەزا تەڕ
زەرز زێت ٌەگەڵ ِٕساڵەوە. زەتێت ئەوەظ تسأیٓ ڕاضتثىو زایىەوە زەرگاوەي ٔەورزەوە تۆ ِٕاڵەوە، هاو

تەاڵَ تەڕاضتً تىوغً "هاوغىٔاضً هاوزەرزي" هاتثىو ٌەگەڵ ِٕساڵەوەي، هەر تەو جۆرەي الواْ زەیىوت 
ات تە گریاْ" تە ِأایەن زەتىأیٓ  تڵێیٓ "ضەروەذتێه ِٕاڵێه زەتیٕێت وەضێىً تر زەوەوێت، زەضت زەو

 زایىەوە ّٔىٔەیەن تىو ٌەو ّٔىٔأەي وە پێً ٔا تەجەرگیسا تاغتر تڵێٓ پێی ٔا تە هاوغىٔاضً ذۆیسا!.

(، فیٍّێىً ذەیاڵً زأطتییە، زەرهێٕراوە ٌە الیەْ گاٌسێر گاضتیٍۆ ئۆرۆتیاوە. ئەَ the platformفیًٍّ )
ضتىؤً چۀسیٓ ٔهۆِی زەوات. هەر ٔهۆِێیىً  یەن ژووري تیایە هەر فیٍّە تاضً تۀسیٕرأەیەوً 

ژوورێىیع زوو زیٕسأً تێسایە. هەِىو ڕۆژێه ضەوۆیەوً پڕ ذىارزْ و ذىارزٔەوە، تە غێىەیەوً 
ضتىؤً زێتە ذىارەوە هەتا زەگاتە  وۆتاییٓ ٔهۆَ. ئەَ ذىأە پڕ ذىارزْ و ذىارزٔەوە، ٌە هەر ٔهۆِێه 

ت و زیٕسأییەواْ زەتێت ذێرا ذۆیاْ تێرتىەْ. ذىارزٔەوە هەتا زیاتر تچێتە ٔهۆِەوأً فەترەیەن زەوەضتێ

http://www.azadbun.com/


 www.azadbun.com               –ڵپەڕی رێکخراوی  ئازادبوون بۆ تواناسازی و تاکگەرایی ما بەرهەمى
 

 

ذىارەوە وەِتر زەتێتەوە تە جۆرێه پێع ئەوەي ذىارزٔەوە تگاتە ٔهۆِەوأً ذىارەوە ، ذىارزٔەوە تەواو 
ەضأەي زەتێت هەر ئەِەظ هۆواري ٔەگەغتًٕ ذىارزٔەوەیە تۆ ٔهۆِەوأً ذىاري ذىارەوە، تۆیە ئەو و

زەوەؤە ٔهۆِەوأً ذىارەوە هەوڵً وىغتًٕ یەوتر زەزەْ، هەرواَ ٌە زوو زیٕسأییەوە تتىأێت ئەوي تر 
تىىژێت ئەوە تێگىِاْ تە هۆي ذىارزًٔ گۆغتً تەراِثەرەوەیەوە زەتىأێت تّێٕێتەوە. ئاغىرایە فٍیّەوە 

اِاْ چیٕەوأً ذىارەوە ٌێً تاضً جیهأً ضەرِایەزاري زەوات، تە جۆرێه زاتەغىرزًٔ ضەروەت و ض
تێثەغٓ. زیارە ضەوۆ ذىارزٔەوەي تە غێىەیەوً ضتىؤً زێتە ذىارەوە ِەتەضت ٌێً زاتەغىرزًٔ 
ضەروەت و ضاِأە، تەتاڵثىؤً ضەوۆ ذىارزٔەوەظ تەرٌەوەي تگات تە چیٕەوأً ذىارەوە، ٌە ڕاضتیسا 

ەڵێه ِرۆڤً ذۆپەرضت و ِأاي ئەوەیە جیهأً ضەرِایەزاري ِرۆڤەوأً گۆڕیىوە تۆ وۆِ
تەرژەوۀسیرىاز تەهۆي چاوچٕۆوً و تەِاح تازییەوەیأەوە، تەغً ئەوأً تریع زەذۆْ واتە ذۆپەرضت و 
تەرژەوۀسیرىازەواْ هۆواري ٔاڕێىً زاتەغىرزًٔ ضاِأٓ. فیٍیّەوە ضەرەتا فۆوطً ٌەضەر ئەو ژوورەیە، 

ە تۆ ِرۆڤە تەزتەذتەوأً ئەَ ڕۆژگارە تە تەواوي وە )تریّاگاضً ـ گىریٕگ(ي تێسایە، تریّاگاضً ضّثىٌێى
ضیطتًّ ضەرِایەزاري گۆڕیىویەتً تۆ زڕٔسەیەوً تەرژەوۀسیرىاز، ٌەگەڵ ئەوەي ذىارزْ زەگاتە 
ٔهۆِەوەي ئەو ذێرا تە هەڵپە هەڵپ زەضت تە ٔأرىارزْ زەوات. پاظ ئەوەي ضەوۆ ذىارزٔەوە زەچێتە 

ٔەوەوە. گىریٕگیع، ضّثىًٌ ڕۆحێىی عەزاٌەت ذىازأەیە)ذەِێىً ٔهۆًِ ذىارەوە، تفێه زەواتە ٔاو ذىارز
ِرۆڤەواْ( تىوغً هاتىوْ. ئەواْ ئەو زۆذە تگۆڕێت، زیٕسأییەواْ )وۆِۆٔیطتأە(ي هەڵگرتىوە، زەیەوێت 

زەزأٓ گەر هەر وەش تەغً ذۆي ترىات، ئەوا هیچ وەش ت  ذىارزْ ٔاِێٕیتەوە. هەر ئەِەظ وا 
زیٕسأییەواْ تێثگەیۀێت ٌەوەي هەروەش تەغً ذۆي ترىات. جیهأً زەوات گىریٕگ هەوڵثسات 

ضەرِایەزاري تەهۆي تەرژەوۀسی ذىازییەوەیەوە، ِرۆڤەوأً تىوغً زاِاڵیًٕ هاوغىٔاضً ورزووە. تە 
هاوزەرزي، هاوضۆزي یاْ هاوِەعریفەتً( ٌە ٔێىاْ ) زەرتڕیٕێىً تر هیچ جۆرە هاوغىٔاضییەوً وەن

ە. هەرچۀس گىریٕگ زاوا زەوات هەروەش تەغً ذۆي ذىارزْ ترىات ئەوأەي ِرۆڤەوأسا ٔەهێػتىو
ضەرەوە گىێٕاگرْ، گىێ ٔەگرتًٕ ئەواْ هۆواري پچڕاْ و ٔەِأً هەِىو جۆرە هاوغىٔاضییەوە. گىریٕگ 
تەرزەواَ هەوڵی ئەوە زەزات ِرۆڤەواْ ذەًِ ٔهۆِەواْ واتە )چیٓ( ي ذىارەوەیاْ تێت، ئەَ 

ۆئەوەیە هەضتی هاوغىٔاضیی  ٌە ٔاو ذەڵىەوە زرووضتثىات، ئەِەظ وا زەوات تچێتە هەوڵسأەي گىریٕگ ت
ضەر ضەوۆي ذىارزٔەوە تە ٔهۆِەوأسا تچێتە ذىارەوە تا ٔەهێڵێت هیچ وەش ٌەتەغً ذۆي زیاتر ترىات، 
وەن تڵێً زاواتىات ذەڵىی هاوغىٔاش تٓ ٌەگەڵ یەوتری. )تریّاگاضً( ِرۆڤێىً تەزتەذتە هەروەن 

وأً تري ئەَ جیهأە تەزتەذتە، ڕۆحً تەهۆي ضیطتّێىً زڵڕەلەوە تە جۆرێه تارهاتىوە ِرۆڤە
تەزتەذتییەوەي ٔاتێتە هۆي هاوغىٔاضثىؤً تەو ِرۆڤأەي وەن ذۆی گرفتارْ، گرفتً ِرۆڤەواْ ٌەَ 
فیٍّەزا پچڕأً هاوغىٔاضثىؤە. ِٓ تەهۆي هاوغىٔاضێتییەوە زەتىأُ ٌەگەڵ گروپێه حیستێه هاوزڵ 
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ثّەوە. گىریٕگ ضّثىًٌ هەوڵێىە تۆ زاڵثىوْ تەضەر پچراْ و ٌێىترازأً هاوغىٔاضً ِرۆڤەوأسا.  ئەَ ت
ِیً راە ٔرفتەهایع( زا زەتیٕیٕەوە، واتێه، ئەَ فٍیّە تاضً ی هاوغىٔاضییەظ ٌە فٍیًّ فارضً )پچڕأ

تراي هەیە، یەویاْ تە ِأا  وچێه زەوات زەڕوات تۆ ذەیاتً، ٌە ذێسأێىً ئاییًٕ ئاتڕووزارە. ))ِیًٍ(( زوو
فرۆیسییەوەي ضىپەرئیگۆ زەیچەوضێٕێتەوە، تراوەي تریػً الیۀگري ذىغىە ضەرتەزەرەوە تىوەوەیەتً. 
ِیًٍ ٌەگەڵ وىڕێه تە ٔاوي ))ضیاِەن(( زەواج زەوات. ضیاِەن تەرزەواَ ِیًٍ غٍىىت زەوات. ئەوەي 

رێت ترا تچىوەوەي ِیٍییە. تۀها هۆواریع تۆ ٔاڕەزایەتً زەرزەتڕێت و زەیەوێت ذىغىەوەي تەاڵق وەرگ
ئەِە هیچ ٔییە جگە ٌە جۆرێه ٌە هاوغىٔاضً هاوزەرزییأە ٌەگەڵ ئەوەغسا ذێسأً ِیًٍ تەهۆي 
ئاتڕووِۀسییەوەیأەوە، تىغً پچڕأً هاوغىٔاضً زەتٕەوە ٌەگەڵ ِیًٍ وچیأسا. پچڕأً هاوغىٔاضً 

ً ئەوەي تێسا زرووضت تثێت وە ذێسأەوەي تە هۆي ٌەگەڵ ِیٍیسا زەتێتە هۆي ئەوەي ِیًٍ هەضت
وۆٔەپارێسییأەوە حەزٔەوەْ ِیًٍ تەاڵق وەرتگرێت. ضەرۀجاَ تەهۆي ئیهّاٌىرزًٔ هەضتً 
 هاوغىٔاضێتییأەوە تۆ وچەوەیاْ، وچەوە )ِیًٍ( ذۆي زەرِأرىارز زەوات و وۆتایی تە ژیأً زەهێٕێت.

پىرأً زرەذػٕسە(، ئەَ فیٍّە چیرۆوً زاتڕاْ و جیاتىؤەوەي فیًٍّ )رویایی ذیص( ٌە الیەْ زەرهێٕەر )
ژْ و ِێرزێه زەگێڕیتەوە، تەهۆیەوە ِٕساڵەوەیاْ تىوەتە لۆچً لىرتأیً ڕووزأً جیاتىؤەوەیاْ. 
جیاتىؤەوەي تاون و زایىً ئارظ ٌە یەوتري وایىرزووە، ئارظ تە تىؤسي تە ئۆتێىتً زایىییەوە تٕىضێت، 

ٕەوە، یێتە ئۆتێىتً ئارەزوو تۆي. ئەوەي ئارغً ذطتىوەتە ٔیگەرأً و زۆذێىً ٔا ئەِتەجۆرێه زایىً تث
زیاتر ژیأً ڕووتەڕووي تراژیسیا زەواتەوە پەیساتىؤً پیاوێىە تۀاوي )ِهراْ(ەوە. تىؤً ئەَ پیاوە 

رضً ٌە تەتەواوي ئارظ ٔیگەراْ زەوات تەجۆرێه ئۆتێىتً زایىً زەوەوێتە تەر ِەترضً زاگیرورزٔەوە. ت
زەیراتە زۆذێىً وەهاوە، زەضت تۆ تىٔسو تیژي تثات تەرز تگرێتە ئەو پیاوەي ٌە  زەضتسأً زایىً

تەرزەرگا چاوە ڕووأً زایىییەتً، تە جۆرێه وەن تڵێً وەوتىوەتە تەر "ذىاضت و حەزە چەپێٕراوەوأً 
زەرزەتڕێت وە تە هۆیەوە ِٕساڵً ذۆیەوە" تە ِأا فرۆیسییەوەي ئارظ ڕلً ذۆي تەراِثەر غارضتأییەت 

زاواوارییە چەپێٕراوەوأً ِٕساڵیی تێسا چەپێٕراوە. ئارظ تە تیٕیًٕ )ٔازۀیٓ( ئۆتێىتً ئارەزووي تەراِثەر 
ئارظ ٌە ڕێً ٔازۀیًٕ  زایىً واڵسەتێتەوە، هیىاظ هێىاظ زەوەؤە زۆذً یەوثىؤەوە ٌەگەڵ ٔازۀیٓ،

. تەر ٌەوەي ٌەگەڵ ٔازۀیًٕ ِەعػىلً هەڵثێت تۆ تاوىر ِەعػىلییەوە، هاوغىٔاش زەتێتەوە ٌەگەڵ زایىً
 تێتەوە ضەر پ  و تە زایىً زەڵێتغتأێه زەپێچێتەوە وە پێىیطتٓ تۆ هەڵهاتٕەوە، ٌەو واتەزا هەڵسەض

زایىە تە ڕاضتً ِٓ زاواي ٌێثىورزْ زەوەَ، تۆ ڕاضتت زەورز" ٌێرەوە ئیتر هاوغىٔاضثىؤً ئارظ تە :"
ە هەڵسەِاڵرێت. تۆیە زایىً ٌەڕێً هەضت و زۆذً هاوغىٔاضثىٔەوە ئازاز زایىً ٌەڕێً ئەَ ڕضتەو

ِەعػىق زەوات، تە ِأایەن لثىوڵً ئەو تێگأە) ِیهراْ( زەوات تثێتە ِێرزي زایىً. تەجۆرێه ئۆتێىتً 
ئارظ(وە، گەڕأەوە تۆ ٔازۀیٓ هەر )ٔازۀیٓ(، زەتێتە ِایەي غىأسًٔ تەرتەضتىأً ٔێىاْ زایىً و )
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ویە تۆ یەوێتً ضەرەتایً ٔێىاْ زایه و ِٕساڵ وە هێػتا ِٕساڵ زروً ٔەورزووە ذۆي و زایىً گەڕأە
یەوێه ٔیٓ، هەڵهاتٓ ٌە زایىە والیعەوەي غارضتأییەت حەراًِ ورزووە، گەڕأەوە تۆ ٔازۀیٓ، هەوڵێىە تۆ 

 گەڕأەوەي زایه.

سا لەزەغ تىرێت؟ ئایا تەهۆي ترش ٌە ئەوە چییە وازەوات فیًٍّ واراتی و تۆوطێٓ ٌە هۀسێه ٌە ِاڵەوأ
هاوغىؤاضثىؤەوەي ِٕساڵەوأّأەوە ٔییە؟ ئایا ئەِە ضەٌّێٕەری ئەوە ٔییە هاوغىؤاضیّاْ تە وەضەواْ 

ئەرێًٕ هەتێت ٌەضەرِاْ؟  ئەگەري ئەوەي هەتێت ٌە زاهاتىوەزا واریگەري گەورە چ تە ٔەرێًٕ یاْ تە 
پێطتەوأەوە ٔایەڵٓ تچێتە ژوورەوە چىٔىە ڕەظ پێطتە، ئایا  ( زەچێتە ٔاو ذىارزٔگەي ضپًواتێه )زاْ

      تەهۆي ئەوەوە ٔییە وە هیچ وەضێه هاوغىٔاش ٔاتێتەوە ٌەگەڵً؟  ئایا هەِاْ ڕووزاوي ٔاو فٍیًّ
(life is beutiful تەهۆي پچڕأً غىٔاضً ِرۆڤەوأەوە ٔییە، واتێه ذىارزٔگە هەیە ٌێً ٔىضراوە تۆ )    

( ٔییە تێتە ژوورەوە؟ ئایا هاوغىٔاضً ٌەگەڵ یاریسأێه یاْ یاْ تیپێه ٔاتێتە هۆی ئەوەي گ)جىٌەوە و ضە
ئاتىري ئەو یاریسأە یاْ ئەو ٔازییەظ ٔاچێتە ضەرێ؟ گرٔگتریٓ  یأە ئەو یأأە ٔیٓ، وە هاوغىٔاضیاْ 

 زۆرە؟

ڵتەجاڕییەواْ تە فٍیًّ ئەي وەوایە زەتێت فیًٍّ وىرزي چۆْ تێت ٌەگەڵ هاوغىٔاضیسا؟ ئایا زۆرتەي گا 
واتێه جىِعە ٌە فیًٍّ زٔجیرە زراِاي ڕەغەي  زاِاڵیٕییەوە ٔییە ٌە هاوغىٔاضً؟ وىرزي پەیىۀسي تە

پۆٌیطسا ذۆي زەضىتێٕێت؟ ذەڵىً تۆ ٔەهەژاْ؟ ٌە واتێىسا زەلە زەرهێٕەر زەیەوێت هاوغىٔاضً 
ىِعە پێسەوۀیٓ و تە هیچ غێىەیەن هاوزەرزیأە ترىڵمێٕ  تەاڵَ ٔەیتىأیىوە. یاْ تۆچً تە ِرزًٔ ج

هەضتً ٔەجىاڵٔسیٓ؟ ئایا ذۆ ضىتأسًٔ جىِعە تەهۆي ئەوەي تەڵێًٕ پێسەزرێت ٌە الیەْ حاجییەوەوە 
وچەوەي ذۆي پێثسرێت، تثێتە ِایەي ٔەجىاڵًٔ هەضتً وۆِەڵگە و تگرە گاڵتەغً پێثىەْ، هً ئەوەیە 

ە پێسەوۀێت یاْ هً ئەویە زەرهێٕەر الواز تىوە ٌە وۆِەڵگەي وىرزي ت  تەزەییە تە وارەضاتێىً وا گەور
تسوأسْ و هەژأسًٔ تیٕەرزا؟ ئەگەر وۆِەڵگەي وىرزي ٌەگەڵ تراژیسیازا هاوغىٔاش ٔاتێتەوە، ئەي تۆ 
ٌەگەڵ ئەوتەري فیٍّە ٔاوىرزییەوأسا هاوغىٔاش زەتێتەوە؟ تەڕاضتً غۆن و وارەضاتە ضىتأسًٔ جىِعە 

واز تێت ٔەتىأێت ذەڵىً تىوغً هاوغىٔاضی تىاتەوە. ڕاضتە هاوغىٔاضً وەن ِرۆڤێه هێٕسە ٔسَ و ال
ذۆي ٌە ذۆیسا، تەر زاتەغىاري و پارچە پارچەیی زەوەوێتەوە ئەویع هاوغىٔاضً هاوزەرزي، 
ضۆززاري...هتس. زەورێت ِٓ هاوغىٔاش ٔەتُ تە جىِعە تەاڵَ وارەضاتێىً وا ٔاتێت تە لەتارەي ذىزي 

زرووضت تىات؟ زیارە زەرهێٕەر زۆر هەوڵیساوە جىِعە تراژیسییەوً گەورە ٌە  وارەضاتەوە هاوغىٔاضً
تراتژیسیاوە ) هۆي واریگەر ٔەتىؤییەوە ڕوویساِێػىً تیٕەرزا ترىڵمێٕێت، تەاڵَ تە زاذەوە تراژیسیەوە تە

پێىۀیٕیً ذطتثىوە ضەر زەًِ هەِىواْ!(. گەر تچیٕەوە الي زراِاي گەرزەٌىي ذىێٕسٔەوەي ٔاِەوەي 
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ڕزگار ٌەالیەْ هۀارەوە تە هۀطىە هۀطىەوە تۆ ئەوە ٔییە هاوذەِّاْ تىاتەوە؟ تە زەرتڕیٕێىً تر 
ە تیٕەر تجىڵێٕ  و هاوغىٔاش هاوغىٔاضّاْ تىاتەوە؟ زیارە ویطتراوە تەَ هۀطىە هۀطه و ذۆ تێىسأ

تىاتەوە، تەاڵَ تەزاذەوە زۆریٕەي ذەڵه گازٔسەي ئەوەیاْ زەورز تۆ زەتێت هۀار )ئەوتەرێىً ٔاو 
زراِاوەیە( وەها ذۆي پەغۆوأستێت تۆ ذىێٕسٔەوەی ٔاِەیەوً ٌەو غێىە؟! ئەَ گٍەییەي ذەڵه گٍەییە 

تەِأایەوً تر  تگەیۀێت، وەچً ٔایگەیۀێت؟ەوە ٌەوەي تۆچً هۀار زەیەوێت ذەِێه ٌەڕێً ذۆ تێىسأ
تۆچً زەیەوێت تەَ ذۆ تێىساْ و ذۆ ذەفەتثارورزٔەوەوە ئێّەظ پڕتىات ٌە ذەَ، وەچً ذەِثارِاْ 
ٔاوات؟ تۆ زەیەوێت هاوغىٔاضً تیٓ تەاڵَ هاوغىٔاضّاْ ٔاواتەوە؟ ڕاضتییەوەي ئەو هاوغىٔاضییەي فیًٍّ 

ٕسااڵٔەیە، هاوغىٔاضییەوە ٌۀاو ئەوتەرەواْ ذۆیأسا. ئەویع وىرزي زرووضتً زەوات هاوغىٔاضییەوً ِ
ٌەڕووي زەرتڕیٕێىً ِیىأیىییأەوە هەر وەن ِٕساڵ. ِٕساڵ زەڵێت یەعًٕ تۆ زایىیت و ئەِەظ 
ِٕساڵەوەتە یاْ زەڵێت ِٓ تەٌەتەَ و تۆظ ِاِۆضتا؟ ئەو گەورەیەي ضەیري یاري ئەو  ِٕسااڵٔە زەوات، 

زرووضت تثێت وە تەڕاضتً ِٕساڵەواْ یەویاْ تىوە تە ِاِۆضتا و ئەوي تر تىوە ٔاتىأێت ئەو هەضتەي ال 
تە ذىێٕسوار، تە زەرتڕیٕێىً زي ِٕساڵەواْ تۆ ئەوأەي ٌە زەرەوە تەِاغایاْ زەوەْ ڕوؤە پێگەوە ٌە 

رگرْ ٔێىاْ ِٕساڵەوأسا تۀها تە وازأأێىً ضازە زراوْ تە یەوتر ٔەن ئەوەي هەوڵسراتێت وا پێگەواْ وە
گەورەوأیع ئەو هەضتەیاْ تۆ زرووضت تێت. ئەواْ هەر تە ڕاضتً پێگەي ِاِۆضتا و ذىێٕسوار یاْ زایه 
و ِٕساڵیاْ وەرگرتىوە. گەورەواْ واتێه ضەیري ِٕساڵەواْ زەوەْ یەویاْ ذۆي وا زأاوە زایىە و 

گەورەواْ تە ِٕساڵەواْ  یەوێىیع ِاِۆضتا زەتێتە ِایەي ذۆغً و پێىۀیٓ تۆیاْ. ٌە ڕاضتیػسا پێىۀیًٕ
پێىۀیٕە تەوەي ِٕساڵەواْ ذۆیاْ ورزووە تە غتێه تەاڵَ ٔەیأتىوأیىوە لۀاعەت تە ئێّەي گەورەواْ 

و ِاِۆضتایاْ... هتس ، وە هەر تەڕاضتً پێگەوأً زایه تىەْ وە زەوەویٕە زەرەوەي یارییەوەي ِٕساڵىأەوە
وىرزي هێػتا زۆذً ِاڵەتاجێٕەي ِٕساڵً یاْ وەرگرتىوە. هاوغىٔاضً زرووضتىرزًٔ فیًٍّ 

تێٕەپەڕأسووە. ڕۆڵەواْ تەغێىەیەوً ِیىأیىیأە زاتەظ زەوەْ. تۆ ئەوەیت ِٓ ئەوەَ، هەرگیس ئەو 
ڕۆاڵٔەي ِٕساڵ زەیگێڕێت و ذۆیاْ و غتەواْ زەتۀە ٔاو ئەو پێگەیەي ٔاویاْ زەتەْ، وەچً ئێّەي گەورە 

وەوە ٔاتىأیٓ ئەو پێگە ِەجازییأە وەرتگریٓ وە ِٕساڵ ٌە ٔاو وە زەوەویٕە زەرەوەي یاري ِاڵە تاجێٕە
ذۆیسا زاتەغً زەوات. فیًٍّ وىرزي زاتەغىرزًٔ وۆِەڵێه پێگەي ِەجازییە ٌە ٔێىاْ ئەوتەرەواْ 

وە تىات تە ذاوۀً پێگە )ِاڵە تاجێٕە(  ذۆیأسا. هەرگیس تىأاي ٔییە تیٕەري زەرەوەي فیٍّەوە
ێتە وارەوتەرەوأً. تە زەرتڕیٕێىً ڕوؤتر: فیٍّی وىرزي تەِجۆرەیە تۆ ِەجازییەوأً وە زەیثەذػ

پێػّەرگەیت، تۆ ذایٕیت. تۆ عاغمیت، تۆظ ِەعػىق، ئیتر هەر وەن ِٕساڵ تۆ زایىیت و ِٓ تاون یاْ 
تۆ ذایٕیت تۆظ وەضێىً تاظ. تیٕەر وە ضەیری فیًٍّ وىرزي زەوات، گاڵتەي پ  زێت. تەِاغا زەوات ٔە 

ىویەتً پێگەي عاغك وەرگرێت ٔە ِەعػىق پێگەي ِەعػىق تۆیە زەتێت تە ِاڵە تاجێٕەوەي عاغك تىأی
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ِٕساڵ الی تیٕەر. هەروەن چۆْ ٌە چاوی گەورەوأەوە ڕۆڵێه ِٕساڵەواْ زەیگێڕْ ِایەی پێىۀیٕە چىٔىە 
أً تەتاڵە تۀها پرۆضەی ٔاؤأێىً تەتاڵە تۆ ئێّەي گەورە، فیٍّی وىرزیع هەر تەو جۆرەیە پرۆضەي ٔاؤ

هیچ تىىژێه ٔاتىأێت تىىژێتییەوەي وەن تىىژێه ّٔایع تىات. هیچ زاغسارێه ٌە فیًٍّ وىرزیسا 
 تەڕاضتی زاغسار ٔییە و هیچ زڵرۆغێه تەڕاضتی زڵرۆظ ٔییە.

تۆچً هاوغٕاضً گرٔگە؟ گرٔگً هاوغىٔاضً زەگەڕێتەوە تۆ زەضتىاریىرزًٔ پێگەي ِرۆڤ ٌە پەیىۀسییە  
ٔسا، زەضتىاریىرزًٔ پێگەي ذىێٕەر و تیٕەر تەرأثەر ذىێٕسٔەوەي چرۆوێه زاضتأێه یاذىز وۆِەاڵیەتییەوا

فیٍّێه ....هتس. گەر الیۀگرێىً وەرزغً ٌەڕێً یأەیەن یاْ یاریسأێىەوە پێگەوەي زەضتىاري ٔەوراتێت، 
ۆپً پێیە ٌەگەڵ ٔاتێتە تەوارتەرێىً تاغً وااڵ وەرزغییەواْ. جیاوازي وەضێه، هەوازارێىً ضەرضەذتً ت

وەضێه هەوازارێىً ئاضاییە، زەگەڕێتەوە تۆ جیاوازي ئاضتً هاوغىٔاضیاْ. هەتا الیۀگرێىً تىٔستر و 
ضەرضەذت تري یاری وەرزظ تیٓ، زیاتر ڤیسیۆي یاریەواْ تەوارزەهێٕیٓ. زیاتر تەِاغاي تەٌەفسیۆْ و 

تً یارییەوأً تیپێه تەرأثەر تیپێىً تر، گۆڤار هەروەها ڕۆژٔاِە وەرزغییەواْ زەوەیٓ. زیاتر فرۆغتًٕ تٍی
تەغێىەوً گػتً پەیىوۀسی تە تىؤً هاوغٕاضییەوً ژِارەیەن ٌە هەوازرأەوەیە. زرووضتە 
هاوغىٔاضً تەپێً جۆري وەضەواْ و تاوەڕ و ضرووغتیاْ زەگۆڕێت. تۆ ّٔىٔە زەورێت وەضێىً زژە 

ەرەب ٔەتێتەوە ٌە فیٍّێىسا. تۆ ئێرأییەن عەرەب، تە هیچ جۆرێه هاوغىٔاضً وىغتًٕ ضەرورزەیەوً ع
غەهیسورزًٔ لازي ِىحەِەز تۆ تىروێه غەهیسورزًٔ غێد ضەعیسي پیراْ هیچ جۆرە هاوغىٔاضییەن 
زرووضت ٔەوات، تەاڵَ تۆ وىرز تە پێچەوأەوە. چۀسیٓ ڕەهۀسي زي وە هەْ تىأاي پچڕأً 

ِرۆڤً ِىضىڵّاْ تۆ حەِسەي وىڕي هاوغىٔاضً یاْ ڕێژەیً ورزٔەوەي هاوغىٔاضً یاْ هەیە. 
عەتسوٌّىتەٌیة ٌە فیًٍّ ڕیطاٌەزا  تىغً هاوغىٔاضییەوً هاوزەرزي زەتێتەوە، تەاڵَ تۆ وەضێه وە 
زژي ئیطالَ تێت تىغً پچڕأً هاوغىٔاضً زەتێتەوە یاْ هەرٔەتێت هاوغٕاضییەوً هاوزەرزیأە تەاڵَ 

 ضەرچاوەوەي تەهێسي فیٍّەوەیە ٔەن ئیّاْ.

یٕە زرێژەي زەتێت تە جۆرێه ئەزەتً وىرزی تە غێىەیەوً گػتً و هەروەها ئەو فیٍّأەی وە ئەَ ٔىوض
ئەِڕۆ تەرهەَ زەهێٕرێٓ هەڵسەضۀگێٕیٓ ٌەڕێً چەِىی هاوغىٔاضییەوە. هەروەها جۆرەوأی هاوغىٔاضی 

ەوەوە زەذەیٕەڕوو و جیایاْ زەوەیٕەوە. ئەوە زەذەیٕەڕوو وە چۆْ هاوغىٔاش ٔەتىؤی فیٍّی وىرزی ٌ
ٔییە وە ذۆی ٔایەوێت هاوغىٔاضی زرووضت تىات تەڵىى تە هۆی تێتىأایی وەِی ِەعریفەوە و غارەزا 
ٔەتىؤەوەیە. زۀا زۆر لىرضە تۆ هەوڵً "زروضتٕەورزٔی" هاوغىٔاضی تسەیت تە ِەرجێه تە ویطت و 

ویطتىوتە هاوغىٔاضی ئۀمەضت ئەو ئیػە تىەیت، زەتێت ئەو هەضتە ئەو لۀاعەتە تچێٕێت الی تیٕەر تۆ 
زرووضت ٔەوەیت. فیٍّی ئاوێٕەی تاروۆ فطىی ئەو فیٍّە تىو وە هیچ هاوغىٔاضییەوً زرووضت ٔە 
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زەورز، وەن تیٕەرێه تىوغی وەڕضییەوً زۆر هاتُ  و تەهۆي ئەَ فیٍّەوە پێُ ذۆظ تىو ئەَ فیٍّە 
 تاغەي هی زەرهێتەري تۀاوتأگ تاروۆ فطىییە زوو وۆتایی تێت!

 

 ەواْ:ضەرچاو

 "https://aftamat.com/xosocrzِثأی روأىاوی، حّیس تمسضً " 

 ، هەوٌێر.3122وتێثی ضىریاٌیسَ ٌە ئەزەتی ٔىێً وىرزیسا، ٔىوضیٕی حەِە ِۀته، زەزگاي ئاراش، *

 ،  2433ٔاذىغیهاي تّسْ، فرویس، ِترجُ غاهروخ عٍیّرازیاْ، أتػارات هاغًّ، ضاي *

 2433ِترجُ احطاْ ٔىروزري، أتػار ِروس، ضاي اضالوی ژیژن، تىٔی ِایرز، *

 2433ٔاذىز اگاە، أتىٔی ایطتىپ، ِترجُ غیىا رویگرزاْ، چاپ غػُ، ٔػر ِروس، ضاي *

 پیرِرز و زریا، ارٔطت هّٕگىای، ِحّس تمی فراِرزی، أتػارات ٔگاە*

 تاواْ و ضسا، زۆضتۆفطىی، وەرگێڕ ڕەوف تێگەري*

 ُ جالي اي احّس ـ اصغر ذثرە زازەرِأی تگأە، اٌثر واِى، ِترج*

 زۆر تایثەت، عثاش ِەعروفی، وەرگێڕأی ڤیسا لازری*

 فیٍّەواْ

   (، the green book) ایع، فیٍُ رویای ذیص، وتێثی ضەوز)زراِای گەرزەٌىي، ِیً راە و ٔرفتە ه*
 (  platform)(، پالت فۆرthe roomَ(، فیٍّی ژوور )life is beautiful) ژیاْ جىأە
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