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ڕینی انی ڕاپهکتارهدیاریی سه
وردهک  

ی ئازادکبۆ دواڕۆژ  
 

 
هوهردنکوون ڕو  یکهشپ  
 

وون ڕ ادهنیم نوسهئ یمهکیه یشهب یهکییهکهشپ هل کهروهھ         
 هل هوهکووڕچ یھ هل ، بووهب نتک یناناد ایمهت هواتهرهس ه، لهوایهرک
 یتهبایت هب هوهمۆخ ۆیستهئ همهن بخاناب دتک یکرهت ئیدهدهنڕام ۆخ
 هل ایوتاھ ب یتهحورم یایهپ هکدر اق یجاح کهو یککیه یهراب هل
 هسهکو هل اکهد یسرهکم و هک و ب یواوهت ایواد ادیتایهوردک ینادیهم
 یرزهبهرهھ ۆیسار ئهس هب یزاندهشمهچ هوهترز بهب هندهوهئ ێویهب
 کیه یرجهش میسرهکم و هک و ب یواوه. تکبش ادۆڤهو مرهئ ینیاژ

 : ان دینووس یستیوادو پ هشنهچ همهھ یراک هل یهت نهبادوو ب
 ن،اوهرفرهب یتاک     
 ، رابهل یرفهز     
 ، ر و پت یهستهرهک     

 یناکمیئ هن بییاندهویهپ یهناوارچهو س اگو جهل هوهنیژتو یتهرفهد
 .هوهوزووعهم یهراب هنن لازهد کشت یهناسهکو هشتن بیهگ
و  یریامڕا هب رهس یریب ینیربهد ۆر بازگاس یخ)ا(مناوهو و ھائ

 هوه... ڕهواو ب یبووراو ئ یریشنبڕۆ
 ر.هنووس یهماخ یزو ھ ینستاو ز یبهدهئ یتالهسهد امجهئ
 او هک هنارجهم مهر ئهس هتیهش بخیتر یرجهم یناتوهد ، ێوهبت هک
 یهپل هنن بیههگهر دهن و نووسهکهند دهمهوهن دین نووسایاکت
 ت.ب یزڕا یهکهنینووس هو ل ۆیخ هن لهدهد پ یهفاو مهو ئ یاییند
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ب تک یرستاب ۆب هوهراگوت هم لهکهنینووس یهوهناشک هژدر کهروهھ
ند هچ ۆب یشیش بوونهبارخست، دهد یهنارجهو مهئ بووبهن یبیهع

 یشهو بان هخست یوارکهن ناوڕهواچ یهزات یکبیهع هوال هل ، کجزم
 یههم گوتهئ هک هوانم دهن باراند جهچ امدهکیه یشهب هل  :هوهمهکیه

 هب هکهنیموو نووسهھ هک ایهمهو تهب هوهمهکوون بڕتر ام دوڕایه هنو فال
 هوهر لهر چوو بهسهم بهکیه یشهب یچهکت، چهردهپ داچ هل کراج
 هب ۆیه، ب نانرھهد جهب ادت یناکهنهب هک هنانو شوهئ همهبگ
 یناکهشهب هوتهکم هکیه یشهب یکساند بهچ یهوهردنک یش یراچان

م هئ یناشیست نهم دهکب هدامائ کیهستیت لیدهستم نیو . پهوهتر
:  ار بخیاد اتر د یناکهشهب هن لیاهوهندرکوون ڕ ایگو ج اکب هناساب
 اد هر.. لهوهتاکهد پ ۆم بهنلهکو هئ هوهرهنخو هل یشۆوپاچ کختهن
 هنانهو بهل کنادو کیه ۆب اڕهشیئ انھهت هوهردنکوون ڕ یسهبهم ۆب
 م :هکهد

 یناباد ۆیھ یهوهنیژۆیت ینهب امدهکیه یشهب ی)175(یڕههپال هل    
 و.ار چهب هتل دهگ یهناژڕۆ ینیاژ هورد لک یبیدهئ یبهدهئ

 هل اسبدامن یهگج هل هم گوتوومهکیه یشهن بامهھ ی)309(ڕههپال هل    
 م.دوهد اغان ئیمهئ ۆدر باق یجاح یهکهدحهر مهس
ر و هس ب ام دهکیه یشهب هش لیتر یکلهو گ هنهم دوو بهئ یچهک
 یرزهق کهو ج هب و ج پ هب پ هوادو هب هرل هوهناغ مارۆس
ست یوهشۆخ یرهنخو هش لیریزهعوزر پ ایدو،  هوهمهن دیاهو داخورهن

 .هوهمهکهد هرادووب
 هب هندھ هک ۆت و ب ، یتیهشیقهھ ، م بپرسر لهنخو یههناوهل     

 و ب ییهستهرهک و ب یتهرفهد و ب ییهوام ست بهد هل یتایهکش
 هرۆمجهو ب اهو گ ێگر پ هنیم نووسهر ئهب ایهن ملت نۆچ کموو شتهھ
 یوتانگهش ھهرار جهت و ھیچهو د تید اد یر الاچو هب هناژس درهفهن
 ت؟یهکهنتر داوهفر ادت

و  یتهرفهد ب یهراب هم لیهد یچ نلمهم بسر لهنخو ێوهمهد     
 هنگڕه ، هوینامتوهن هک ڕێهگ هوه. لهف ب یستڕا... کموو شتهھ ب
چ  ادۆمبهستهو ئ یاکتور هن و لارئ یناوردستک هل نم،اشتوهر نهھ
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ر و هبهخ هل هوام یچ اندیان تڕاهشت و گهگ هب یا ، مهکب کیهوهنیژۆت
 ێنو یچیھ یتهکاهب هل الوهم نۆب  ست:هر دهب هنمبھ ، یجاح یرهسهئ
ن و یاژ یتارهبهخ یهورتک امتهکو هئر هس همهبخ یجاح ایحوهئ هل

ر هبهخ ێندهھ ادهتاقیو تحقهل هکتر یاز هوه. لاد هندهبهو مهل یندنخو
و  هوۆوون بڕ ۆمم بهدابنو ئیئ یالهم یتیهخسهو ش اییناز ینۆند و چهو چ

تر یان زاراجهدر لاق یجاح یشتنیهگ پ یناکهوارچهس هل ککیه ادهوهب
 ۆوخهستڕا هک یههھ کنیناز یرچهھ ، یواسران یکشیر تهب هوتهک
و  اڵسو ۆیکشهک هوتهکهن بهھ یندهویهپ ادر داق یجاح ڵهگهل
 یندنن و خویاژ هل ینازهندم دهم چهوهنیۆژۆو تهرلهب : هوهمهقهدهس
 کیهتم و اھان و دارمهخ ۆب هوایهم هوهر ئهھ اد یتاکاهب هدر لاق یجاح
 .هوهخاد هر بۆ... زارکهد نیاز ل ینو یهناد
 

،  »جهرهق ۆڕگ« یهپگاخر یکیهنو ینانست ھهدهو ۆم باشۆک    
 ام وه، بهشیدراق یجاح یخزم هک ، مۆخ یکستۆد هرگرت لهشم وینهب
رت روزن ین حاھم«و اد هنهو بهر ئهس هب ێبرهدڕام هدوو ینیواھ
 .هوۆڕییهنهوار چیاد هب» ستیقاب
 

 هک» مهن بدادڕا هب«ناوردستک یهنانو شوهئ یکیهتیرهستم خیو    
 هوهکچ پنجیھ هستم بهد ردوون،ک ل یشتهندن و گن و خویاژ یجاح
 بوو.هند نهب

 هک ادکیههتیرهخ ایدو هم بڕاهگ رد:ک یزاخوامترم دهکش هوهل    
 و پرژ یوائ ، ڕهنگویس« کهو یناکهراوهھهنیواو ھ یتاکاهب یناکییهوائ
 هک هوهتبگر »ن...ارگورگ و ش یراوهھ ، یخش یرووهگ ، نیشهۆلگ
 هجم لهک یختهب هل یچهک ،اد یجاح یعریش هل هتووان ھیاوان نیامووهھ
ورد و  او هکق ارع یناوردستک یرهبهر لهس یهتیرهخ  50ـ 60ن اون

ن یاهواو نهئ یریو پ کاو چ ۆڵخ و داو ش اییوار و ئاموو شهھ یدرشت
ر هب هکبزر بووبوو  یههتیرهخ هرچاو پهئ انھهبوو تارکر امۆت ادت
ر هدهو ق ازهتگوت قهر دهھ ادهمهل یستڕاه، ب وتهکهد یتاکاهب
 هوهنیحمر هل هبگر ،هناتیرهو خهئ یهرچاپ هب هرچا. پاکهم دیستهرھهب
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 هب ن و پۆیار خهب ادهن دیاتوال ، قارع یناوردستک یکیموو الهھ ات
رز و هب یخاو ش هورهگ یراش هر لهو ھ هوهندن خویاهد ج هب و ج پ
و  هوهگرتهن دیاناراھهب یواروکو  هکلۆو گرد ڕهم هرۆھ ات هوهرۆز یوائ
 یکستهد یهوهئ کهم وه، ب وهم و لهن لیپرس ۆب هوهشتھهدهن نییاچ
 ۆیخ یتهبایت یکستهبهم ۆب یوافسوونهئ یکسهقهم هو ب تباھ یبیهغ
 یمرهھ ییههتیرهو خ هرچام پهئ هرۆم جهب ردبک یراکسهقهم
 ایو  و چوو بوو.انهبوو و لاشرکرهن دیالو  هوۆباتر ب یناوهل یتاکاهب
 سوود... م بالهب ، تمانگ ھهتهو هرابهلان هواوودڕم هل هک
 
 هویه ییهستهرهک و ب ییهوام موو بهم ھهئ ڵهگهن لۆم چت بپ اب

 م بم!اوهردهب یشیرهس هم و لهکن بینووس هست بهم دیناتو
 :ادهنادیهم مهل هواد یمن یتهرمیا یههھ یبنج یکیۆند ھهچ      

و هئ یی ڕێوان و ھابوونم ۆییک یهنۆب هب هوهدراق یجاح یکینز م:هکیه
 .ارم دیپاب ڵهگهل

 یهناو شتهئ ینو نھ ارکشائ ایتاو هن لارنجدهس هت گرتنم بهدام: عهدو
 هردهن پاراج کلهو گ یرۆز هب او هک هوهنمن خویاهد یاهنم وین بیاهد
ردن کج هکمل  هل اکهشم دیدازاو ئ هوهنهدهدهھ هوایهشر یعیقار وهس هل
 ندوو.هس هرهپ یتههغ ۆب
 هناشروهد یندناکل ۆخ او هک هنییاکهشپ هریاو بهبوونم ل اھڕهم: یهس
ل و ینجین و ئائقور یتایهئ هب اکنیاهد هوهستهد هزر باح ڕیهواب هب

ن یاندنانگهسهو ھ هخنڕه هت و لشکهد اد هورهد هن بیاسیقدهت یجغز
 هب کڕهواو ب هفهلسهموو فهھ هد لامزهدائ هوهمن یالهت. بوار دهد

و ه. لڕواب یهندهب هب ێرکب باو ن شاو ن هفترهرهش هنرختر و ب
م ڕا ، رخهب کهو ، ڤرهم هک ییهوتر ناچهنگوستهر و ئشتڕه هناستکیرات
 یهوهنانو ھ هوهندناو تف ڕهواب کیه هکات یهوهردنکژ واک ۆب ێرکب
 و.هئ یریهغ یههھ یکڕواب یرچهھ

 ایکت ڵهگ هم لدوور و قوو یرکو ف ینیاگ یکنیاژ هوهکیه هم: بهراچو
 م پگاڕ هک ادر داق یجاح یتارهبهس و خانگ و بهر و دۆپهلهکعر و یش
 یهکف یهرهنبزو ۆیهو ھهئ ینیناز ۆب ، اشنائ ان یککیه هتر لیاز ،ادهد
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و  هندواژهھ یو د هوانھارم دهگ یهسانهو ھ هخستوو یناکهرامهد هب
 یکیهوام هک ۆ.. تهندواستهھ یقڕ یا هو هردوک یزڕاو  هندووالک ینخو
ست هھ هوهتیبوو ڵورد و قوو یت و لیایژ اد کوزووعهم ڵهگهژ لدر
 ینیاهب یھ کهو یکاییهکاوونڕ ، تاک یهوهژ بووندر ڵهگ هل ، تیهکهد
ر هس هت بشکهد پ هب ، پ هوهتنوڕههو دهش یکیرات هورد هورد هک
 یوار چهب هو ل هکهوزووعهم یناکهوانرازهو ن ینو نھ کیرات هشۆگ
 ت.اکهن دیاشنڕۆروونت هد
 
 ت ێنوهر لهدر ساق یجاح یبوون الهم ادهنیاژ هوهکیههم بهئ ڵهگهل
م ۆخ هک هوهوڕو هل هوهردکنتر اسامن ئ ۆب یوهئ یرار و گوتاردک یشتنیهگ
رس و هو د الهو م قهف ینیاژ ایزهراوم و شیاژ اندیاالهم یرهور و بهد هل
ند هرچهم و ھهن ھیاناستوکن و رمهن و گڕاهشت و گهو گ هتبڕاور و هد
 یرهس هووالهب کنگام س هو ل هبوهم نهنیاقهف یندنم خوۆخۆب

 یکوتنهکهھ هش لیوه، ئ هگرتوهن اوت دهمزگ یبتک هندنم بخو
 یجاح یوتهو مزگ هورهگ یوتهمزگ یهو حوجرهئ م..کواب یال اد یتهبایت
م ۆخۆ، ب هندووخو ادت یرسهدر داق یجاح هک ۆیک هد لهسعهئ الهم
،  هردوک ادن تیاهباب لهد لائ قهو مستعد و ف الهم نیندهچ هومید
در اق یجاح ۆیخ یتاک هک کۆراچن یراوهھهنیواھ هل یککههکو  هکچوک
و  قهف یراکیراھ هش بیردوون منک ڵڕایه اردهس هب یتاباپر و سهکراد

چرو و  ڵهگهل هوهونینهت اردهس هتم باباپر و سهکرام دکواب یناکهمستعد
 یهکهمان هل هک ۆ. تهواو نهئ ینهمهشت و چهو د یاچ یوارهو د ارهگ
 :هوهتینخوهد هتیهم بهرم ئیپاب ۆدر باق یجاح
 
 »کۆراچن« کهنم وهگر ھام ئۆخ هل
 »کۆمامهح« کهو ربهد یهوم گراچ هل
 
 ۆت بهندر ھهھ» کۆراچن« یواو ن» نانهگر ھائ« یهبهسامون هل
 ی»ران«هکچون هوانهھ یگرائ» کۆراچن«یهوش او هک ێرکهعلووم دهم
 یههھ کیههنافسهت ئیبووبهن ستیب ێز گویرگهھ هنگڕهم هب ، ایهدت
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 ب یناشت زهنامه. ئێگرهگر دائ هوۆخ هر بوو لیر پۆز هکر اچن هد
 یزاندهشمهچ یریهدر ساق یجاح ایوسهئ یواچ همن ب کهو یهنت ناکمیئ

 یهکاستئ کهو کۆراچن ۆب ێوت ببزوهئ ایوسهئ یزۆت و سیهکب کۆراچن
 ادن تیادراق یجاح یهنایاگو جهت و ئاکوهئهوهت منهسبین همن. ب

 هناھیم جهنم لیاژ یوامن چ هکبوون ۆڕاگهن بوون و نۆیار خهھ هویاژ
و  هژ و جومعنگ و نوارس و بهد ۆڕیکردن و ابوڕان و یاژ یرۆ. جانهھ
م ۆخ یوادوو چ هم بکواب یهردنابوڕان و یاو ژهئ یکرهر و بهموو سهھ
رم یپادر و باق یجاح یراژگڕۆ یدهس هد لهو س اییسائ یکیهژدرون ید

 هکم کواب یسیجلهم هتناھهبوون دام اھهو یویات پهنانهت ، بوو
و و او ئهئ یرمژیم شهکد و یاز من ب در بوون. اق یجاح یرخهوچاھ
 اشدهمهل ، گرتبوو پ یکرچهدر فاق یجاح هکبووم  هرهور و بهو د اوهھ

من  ۆب هک هوهمگهد ۆوتت بهکڕ ، مهکاس نام بۆخ یکرهچ ھون
 اییکاوونڕ یکشهب علووم بهت مۆب ێوهمهد ! ان ۆت ۆو ب هوتوهکهھ

 یکشیت یهوهبوون هرادووب هوهتاکهوون دڕدر اق یجاح هکمن  ینینووس
در اق یجاح هتا، واندم یرهور و بهن و دیاژ یشنهچ یهنوائ هل یتۆیهخ
 .هوهتاکهوون دڕ ۆیخ ۆیخ هوهمن ڕی هل
 ینهواخ ، یرۆز ه، ب ترکهد هسارید هک هسهکو هبوون ل ازهراشهن
 یکۆڤمر یساب هویم داییورپهئ یرهت. نووسابهھوو دهس هب هکهسارید

و هو ل هرگرتوهت واهوڕ هب یۆڤهو مرهئ یناکهو قس هردوک یتالهژھڕۆ
 ، هواد یهکۆڤهمر یهپاو خر هکاو چ ینۆند و چهچ یریاب هوهتاهوڕ
ش ڕه هب هک هبو هوهئ کهو هوهتۆوتهکدوور  یستڕا هل هندھ اش دهمهل
 اییهزهراشهم نهت. ئام بدههق هژ لدر هورت بکخود  یا یسپ ب

در اق یجاح هرارجاورد جک یرهنووس ێندهھ اکهد او یهنۆیاو ھهل هککیه
ش پ هنهخیش بیکیههوان هواگ و نهبهرهد یراکتهخزم هن بهکب

 .هوهناووتڕش و ڕه یهرهھاموز
 یکشت هن باھیج هوهل ییهتیبر هکم ۆخ یتهبایت ینینیو ب اگیم: نهنجپ

ر هبهل یناکهرچاش و پهب رت وهکنم و یبهر دهنسارهگرتوو و س کیه
 یتر یککیه هنگتر لهدر اکهد اش وهمه، ئ هوهنپچاتر نکیه هوم لاچ
و هل ، وزووعهم یهوهناچو پ هوهردنک یش اییتۆک هم بهم بگۆخ کهو



 8 

 ڵهگهل کوزووعهموو مهھ یزوارهپ هو لاوهت یکیهوام هک هوهوڕ
 کیموو هواو د هواسترهب هوهکیههو ب ڵهکت ۆیخ یورهد یناکهوزووعهم
 .هوهتاکب ان جودیاترکیه هل بهگرد بان
 هوهناوزووعهم یهوهناسترهب هوهکیه هبوون و ب ڵهکت ڕایهرهم: سهشهش
 هل او هکن یاهناراقدیو مهئ یهوهناوتک هم بم لاوهردهت باکهرم داچان هک
 یواوهت هس بهبهم یهوهردنکوون ڕ ، نهکوزووع تهم یسهئ ڵهگ
 هکم هد هنموون ه. بهوهترکهوون نڕ یور و پشتهر دهگهئ بام نهرھهب

ت و ردبکن ییاردهنگاسماتن ئهوهدوو د انھهت اکیمرهو ئ یارووس اگوتر
چ یو ھ ننوهد ۆخ ڵهتهم کهو یههم گوتهئ ، نگاو مان هشتبنیهگ
 یراک هتهوهم دوو دهر ئهھ هردوکن ایاو هک هنۆیاو ھهب اکان نامازهراش
ن و امهئ ینستاو ز کینکهن و تاماز و سھ هدر زهگهن ئهکگرنگ ب او
 ه. نموونهوهنیهکهوون نڕ یشابهب یردهنگاسمائ یختهر ساجکیه یکرهئ
ن هق دهخ یهربۆس: زهبهم یهوهردنکوون ڕ ۆب یههھتر ارکشاش ئهمهل
ش همهئ ، بهد ادیهژ پڕۆو و هش ادۆیخ یورهد هب یوهز یهوهنڕاسوو هل

 ایزهراش یهناوهئ ۆب هوهتۆوون بڕ یهھیبد یهندو ھ هستڕا یکیهگوت
 هستڕا هق لهخ یرۆز هرهھ یشهب بهنت نام گوماله، ب نکهلهف ینستاز

 هکهلهسهم یکنۆو چندهچ چیھ هوهنیهد یتووت کهو هک هووالهب هکهقس
 یوهز یهوهنڕاسوهن ابان گوتریار پهگهن ئازهراشهن یل هندو ھ ننازان
 هعلوومهم ۆخ ، هوهنگوتیاهند و دالمهسهن دیاشیوهئ هژڕۆو و هش ۆیھ
ن یهال هچ ل هوانان زیهال هچ ل هوایهگوترهد هوهر ئهھ ووب ڵان سارازهھ
 یننھ ۆینن ھازان ناکۆکناز ینارچوهد یهربۆش زهکاست.. ئهوهنازهن
ت اعهس 23 یهکینز ادۆیخ یورهد هب یوهز یهوهنڕاسوو او هک ادهوهل یهچ
 یوتام تفه؟ ئهواوهت یتاعهس 24ژ ڕۆو و هم شهب نایخهد هقیقهد 56 و

 هب یوهز یهوهنڕاسوو ۆست بیوپ یتاک ینیام هل یههقیقهر داچو یکینز
 اژ تڕۆ یهوهتنالهبوون و ھاوائ ۆست بیوپ یتاک ڵهگهل ادۆیخ یورهد
 شهن دۆ؟ چهتواھ هووک هل هوتام تفهئ ائ ، اواژئۆڕ یلهکر هس هتاگهد

 یوهز ڕیسو ۆست بیوپ یهتاکو هل تر بیاز هقیقهد 4ژ ۆڕو و هش اییژدر
 ادیهپ یوهز یڕهو سوهژ لڕۆو و هن شینازهد ادکاح هل ادۆیخ یروهد هب
 هل هقیقهد 4ژ ڕۆو و هش یب یههوهئ کهو یههم گوتهئ ار دیھاز ه؟ لبهد
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و  ارکشار ئۆز یکۆیو ھ هستڕاش هکهگوت یچهک ، هژتردر ۆیخ
 ..نیب این هروکوهش کهن واومام چهب یههھ یشیوارچهب

 ڵهھ یستڕاو  ههھ نووسهد اھهو یشت ۆمن و ت کهو یتهداع یرهنووس
 یخش هن ۆمن و ت ۆخ ، ب هوهرهب هب یندنالمهسهندن و نالمهو س ێبگر

ن ییب ین چیتهسیاس ایوهشپ ه، ن نیهباقین کۆرهس هن ن،یتهقیرهت
ق. هددهن سن بانماکهویههپ ش بیردنکع اقنیئ ۆیو ھ هگهب ب
 ڵن قبووامت لهحمهز هر بهن ھیش بیناگوم ب یر شتهگهئ یستڕاهب
 هو ل بهھ هگهب هب یستیون پیب ۆوتهئ یشت یهوهئ اییچ ج ێرکهد
 هوهمهل .ت بب یناقژهھ کو تهوهوتنهک کپ ادتر ڕیهوار و بیب ڵهگ
 ادۆیخ هل ۆیر خهگهنووسم ئیم و بیمن ب یکیهگوت ێوکهدهرهت دۆب
و اوهت یهوهردنک یرح و شهو ش ۆو ھ هگهب ڵهگهل بهد ش بهداس
 یختهو س هورهگ یسپۆکش اوسهئ ، ێرکن بارهنخو هش بهکشپ
ش پ هر لهھ یهوهخستن ۆندن و درارچوهد ههھ هن و بندالمهسهن
 هندبووم ھ اھهو یوتهکهھ یرادووچ امداییسائ ینیاژ ه. لنمهد
 یوام ئب یهوهئ کهو ، هفتوابز ینینهکپ یریگد یتیاج هل هر بوابهلان
و هرهت و بسڕاهوان یناکاییهشتهد هنژڕهق دارع یناوردستک یناکهخاش

 هک ادهوهب ێبگر زم لاریعتیو ئ نگ بهد هم بل ککیهتر ی، ئ رتراخو
 هل ایهبوونهرزتر نهن باکهخار شهگهئ هوهناشتهو دهئ ایهژڕهن دۆ: چب
 هل یووڕ» 9لعرباشط «رهگهئ هسرهب هشتنیهگهن دۆن.. چاکهشتهد

ر ۆن زارار بهگهبوون ئهد ادیهپ هناواو ئهن ئۆ.. چایهردبکتر  یکنشو
 ینرخ یککیهچ یھ هکتر  ی»نۆچ«نیندهن و چۆن.. چۆ.. چایهبیرابهن

من دوورن و  یهکهگوت هل اواژئڕۆت و الهژھڕۆر هدهق هو ب یهن یکفلس
من  یھ ڵهگهل یسیاس ڕایر و ین باکه»نۆچ« نهواخ هک هووالهب هوهل

م یمن ب یکر شتهھ ڵهگ هل ندژ بنو ۆخ هسهو بهئ ۆب همهو ئ ایهجود
 یستهرھهب ۆیھ یرچهت ھش بی»یهھیبد«ست یوهن هگهب هو شتهئ اب
م و او بهئ یسیاس یتهقیرهت یخر من شهگهئ ۆ... خبان ادیهپ یههھ

 ۆب هوهتبهر دژووهرهس» بهرهع یواکیهلعرب ـ اشط «یوائ ایهبمگوتب
و  هوهردکهرز دهب یهداش یهنجهن پاگوم ب اوسهئ ۆڵدهنهئ یناب
 یو ت هنازهن هکهقهم خالهرموو بهستت فڕا لالیم بهدهشهگوت ئیهد
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ن ارهنخو یردنک پ ڕهواو ب یناتمهم یج هتبهن ار ته. نووساگان
 ایتهھ اتهو ھ ێراجهر بهخود ھیا ، تاکن یاعاقنیئ یناسائهب ناتوان
 کت شتد هوهوهل ، یرۆزهب ، شیردنک ادیهپ ڕهواو ب ینا. متمناتوان

ن و هکهد ل یزهن حارهنخو نابز هوهشپ هل هک و ب بنووس
و هرهب ، شتڕۆی هوهکزابڕ هر لهنووس هک اوجهشن. دکهد ۆب یرازینتیئ
 یهلهم کوائ هت و لب هوهنارهنخو یزابڕ هل یپشت ، هوهۆیخ ڕیهواب
 هل بهن دهکهد ادت یهلهن مارهنخو هوهمۆو گهئ هتژڕهن یهگڕرد خوک
و  هوهتاکرز هب هگهب یکیالائ اد کنادل کساو ب کوانگهر ھهھ
 یهناکاپ ۆب بهن رهت ھابد ز لۆس یکنگهت و زاک ڵهھ یستڕا یکمۆم
 یوارچهب ینهمیم دیهد ادهرل یهنامه.. ئیهکهنیو نووس ۆیخ
نن. امیوهعنهم یکارۆن و خیند یهھ هسانهھ کهنن و وامهناژڕۆ
 بهد مهن بدۆیاخ یخایهم و بهکب هنیاستڕاو هست بهھ هکت من هبهھ
و  هوهدیاز هب یهوهردنک ین و شادپ هژدر یس بهفهن یکرهئ
 اشدهمهئ ڵهگهشم، لکب ۆب یستیوهست و نیوپ یهوهنانھهگهب

. یههوهدئوم یوالهب هگهبنج و ب و ب اواڕهن یهتوھم هبوون لاھڕه
و  هنات ینجامائ هتبهد ش بانهو پ هردهپ ب یستڕا کڕایو  کیهگوت
: اگونجهن اودهم و ئهئ یندهوهرژهب یاهج وازیم ڵهگهت و لاھ هکنج اتو
 هکنم چونھاگ نهبهرهد یوا(نیوهن زهواخ یدر دژاق یجام حمن ب هک
 یمهردهس ۆب ییهراوهندو خو ییژووم یهکلیفاس یکیههھ ینانوھان
و هئ  یرهبهرلهس ،هبوهش نیگهبهرهد یراکتهو خزم هبوهن در)اق یجاح

 اگ بهبهرهد ینانوھار نهسهل هن سووریاککیه هکن نجڕههد هقمادوو ت
 ن پیاشیتر یهوه، ئ باکسڕهن یشیکاید یسگ هل ێراج اد هناتاکو هل
گ هبهرهد یرهکۆرست و نهپهنۆکدر اق یجاح هک ێندر ھهسهل ێگرهداد

و هئ کشت هتادان ێو گو» هقۆھ هب هردوک ۆیخ یپ«اد یشهریاو بهل هبو
 هل یجام حم و بب هک. نویجرهد ادۆیخ یوانهھ هل هک بهن هنگهد
 یستهبهو ھ هردوکهن یسیاس یتابهخ هوهقارع یناوردستک
نم رۆتهد هنارماو جوهموو ئهھ اشدهمه، بهوانهناد یهنارهروهنپاشتمین
 یکبولبول هترکدر باق یجاح هوهئ ۆب ێبدر ڵوهھ هشۆن خیاپ هک
 .ۆییک یرمژیش یتایهوردک
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 ،نرۆبت لقم لهخ انمدینووس هر لهب هبگرم هنایاگڕو هئ هکمن    
ر هبهل ۆخ ۆوتهئ یهگهب هم بهکستوور هم پشت ئهکهنینووس بهد
و اقوت و قرت یهدوو قس هب شهناگهم بهئ ،ێبگر هنافانسیئ ب یرشھ
ت ۆخ هکمن  ۆب یتهبایتهست بهردهب هنایش نیناسائ هب ن،دراز ناس
 ب ادت یهوهشپ هم بۆخهل ین پم شواڕۆن اد کزابڕ هب ینیبهد
و هل کیهن پچ شویھ یبوونهر نهبهوو لکهغ بامهو د یهعهر دهبهل کهن
 یهندهوهوونن. ئڕ امند یرکو ف ڵھن و دیز یواش چپ هل هک ادهنادیهم

 هک هناسابو الهموو ئهدر و ھاق یجاح یساب هو لارچهب هتتبانم ھینووس
 هون لیاکشت هنانیو نووسهل ککیهت یم دهن نهدهدهر ھهس هوهوهل
و ه. ئمۆخ ینینووس ۆب هگهب هم بهکیب ابم ت یزڕا یمن پ هک ب

 ، نمین بیاهمن د هکنگن هد ب هناو شتهل ێراج هر بهن ھیا هنانینووس
و  یستڕا یهناوهچپ هوهمن یال هب هکن دوهد کیهوش هخود ب یا
 ن...یقعاو
 
 ، نیوهکن ایادو هب یهست نیو پ هکتر  یکلهو گ هنۆیام ھهر ئهبهل

 انداکمیئ هل یهوهنیدز ل ۆخ کرۆج هو ب یراچان هم بهکهنینووس
ژ س درهفهم نهگ هل بهش دیرهنخو ت،شکهو د اشک یهژدر ،بهن

 ایکت یریهس بهش دیبرهو س یژس درهفهن ڕایهره. سب برهس هو ب
 هب هک یهنادهژو دره. ئیو دوو جزم کجزم کهن اکم بهکهنینووس

 هتبخر هکن اوارچهب هتن دادوزووع الهم هل کهو هوهجزم کیهت هسبین
 یش هک هساب هورتکو هئ هتبهد هوهکهنیموو نووسهھ یزوارهو پان
موو هھ هو ل بهھ ایفهت. عومر واکهد یزاخوات دهباب یهوهردنک
 ت.ر دهسهب ل ییهھیدهب کهو ییهنیب م تهئ یستڕا ،هوهببم هکهساب
ر و یبهب یکنیام زالهو بارچهب هنھوو دهس ێندهھ امدهکیه یشهب هل
 ،ایهدت یههھ 37 یڕههپال هلم لاس یکتیه.. بهندویاهگهنم ناکڕههواب

 :یههمهئ یهکییهستڕا
 ساوهخ ھش یرگهب ڕان بوو دیهووهئ ینازست                

 رهرهز ادهش دیخسهش هل هشووم هندهوهئ یمڕۆ                
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 یکۆرهس هردک ۆیخ یکڕوک هگوتووم اغائارکهب یجاح یساب ینیام هل
 هوهئ ب هردوکس اشوورم بهم یکیهگوت ادهمه. من باغدهب یناوهراش
 ڵهگ هلم هکیه یشهب یردنکپ اچ ایدو هب ار دوه. ھهوهورد بووبم یل

مرد  ا)د1270(ایس هل هک اغارئکهب یجا: حیراکهخنڕه هوتمهک امدۆخ
 یا هم ویهس ڕیوک هوهقهع هتچهن دۆچ بوو، ایس 16 ـ15 یهورهگ ڕهوک

 هتبووب اغارئکهب یجاح یرگهش مپ هتا، واداهو سهر لهب یمهراچو
 ۆیخ یرگهم ایدو یڕهوکو هئ یههوهئ یهکییهستڕا؟ یناوهراش یکۆرهس
 یجاح یتهت و حورمهرۆو و شام نهب اغدهب یناوهراش یکۆرهس هب هبو
م هل هنگڕه. یهایهو پهب یشتنیهگ هل هوان دیاهکڕهوک یتهرمیا اغارئکهب
 یکباسیچ حیر ھهسهب یخهم دالهب بهش ھیتریئ هناھوهس هتهباب

 . نشهوانهھ هکهنیو نووسان یکردهوارهو ب هوهنادکچ لیو ھیهن هوهتر
 هم لۆم خهش دیتر یکراج ادهرل هر گوتووماج لهگ کهروهھ         
وون ڕس پتر هبهو م اتاو یههو وشهتم ببیناز هک هوادهنال هناگب یهوش
 .یتهپ یوردک یکیهوش ات هوهبنهد
 یدژ همهئ هکم هکهنیو نووسان ۆب هتواخت ھهس یهستڕ کیواو نان       

 ڵهگ هل هوهنادکر و لکف یختهس بهدار واج لهم گهب ،هشتم بویھاخو
ر هب هتابب اناھ بهر داچار نهو نووس گونجان ار داکان و ساسائ یهستڕ
. نب یهکهرکف هز لاو بهد اکهن ار وهگهئ ،یویاق و گرڕه یهستڕ
ر هھ کهختن نهق و سڕهن یارهب هر لهر سکف یمهرھهب ست بڕا یهوهئ

ش هوهشپ همن ب هل هردوکس اب اترم د ینینووس هشم لهمهئ ن،ینووس
 یهرکن فهواخ» میکلحاق یتوف«ت هنانهت ، دنادو یتر ل ینارهنووس

 یختهو س یتهحمهز یپهب او هک ایهد ڕههواو بهل» یلداسلوب تعا«
 بهخت دهو س هتهحمهش زی»ریتعب«ن و ینووس هوهردنکریو ب هوهنادکل
 .هردوکهن یکھوهچ س اشدهمهل ،

 هر لهنسارهس یهوش کیهم ب هستیو پ هوهشینووسڕن یهال هل     
م ۆڕیگهون شارارجۆز و،ارچهب یکوشمدر هتۆردکهن ۆیخ امدهکهنینووس

ش هتهبام بهو ل» ردکتهد« هش بواو» ردک تهد«هومینووس هبو او  .هردوک
 هندهوهم ئهب هن پتریادوو و س هل ۆڕییهگهوم شهئ ۆیتر. ھ یکلهگ
 کنووسڕ هوچ شھ استئ ات او هکرم اکتهعافهش هتبب هسهب
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 هکش یورد)ک یریاناز ۆڕیک( ینووسڕ ، هداردارهق هرۆبهن یکهراجکیه
 یمووهھ هواژڕهناد ۆب یرابهل اھهو یتیپ ، رمیان بهواخ ادیم تۆخ
موو هش ھۆڕیک یناکهریاب او هک هوهئ ڕایهرهن سانرھاکهب ۆب است بدهد
م ۆڕک یستوورهد هل هبو او ۆیهب ،هوهتۆگرتهن یوردک ینینووس یکوووپڕ
 .یراچان هب هوادال

م الهم بهکهد یتهحاڕهن یستهند ھهرچهھ انووسدڕ یهنۆڕیگ هوم شهل   
 ایسیا هتبهد کنووسڕ یهژڕۆو هئ اتاو هکنم ازهش دهندهوهئ

 .ییهلهگ یج یا هوش وهخ هتبان ۆڕیگهوش یکهراجکیه
 ۆڕک یوهھ ،ییهنش خوۆخ اندینووس هم لهکیه یستهبهم اڵح همهھ هب  
ھن و یز اکخت هن تینووس ۆب کزابڕ یههمهر ئهش ھیتر یکنیهال یا هو
 یشینازم یناکهستورهد یردهواچ ت،بهندوو نام ادیت یلقهخ یواچ
 هوهتن بارمیهن سینین ببامۆخ یواچهب هژڕۆو هم ئهکهد دت. ئومردبک
 .هوهنووسڕ یورهد هب ۆمیئ یناوش رلهو س کڕر سورهسهل

 یشته(دهل یجاح هک ییه»گو«و هئ ڵهگهل یههم ھیتهبایت یکیهقس   
 یشهب ه. من لهچو ۆیب یو د هوتوهک یپ یوان) چاجال یشتهھهب

 ینهرهق ایغاد ئهمهح یچک او هک هندوانوڕام او امدهکهنینووس یمهکیه
 ایغائ یچک) (گو هک هتواھ هوهوهم لهریام به. ئهش بوهمام ایغائ
 هو ل» ینهرهق« یوان هبوهن نیاکایغاش چ ئهمام هکچون ،ن باشهمام
 کهو یکچک گرتب یهھ بووب ادکعومر هل ادر داق یجاح یمهردهس
 یعومر هو ل همردو بهد کا)س30ش(همام ایغائ ینهرهق . بووب یگو
 یواچ یجاح هک هبوهن یکاید هل اشتو ھهئ یهو پهمرد. ب اشدای)س75(
 کوان ینهرهق یچک بان ش بهمام گو هک هتاوهک. هوتوهک گو هب

ترم  یتایهوڕی اداییهدو یاهدوو س کیهم هم لهن. باشهمام هل بووب
م هئ ،هن) بواریپ ایغائ ینهره(ق یچک) (گو هد هک ێر گوهب هتوهک

 یندهویهپ هستویشم باو یلقهخ هو ل یههوهنارار زهس هش پتر بهتایهوڕی
 هنیواو ھ یتاکاهب ڵهگ هل یرادڕهم یهنالاس ۆیتوچاو ھ یتهریشهع
) (گو هک یلامیحتیو ئهئ هتاوهک. یههن ھارئ یناوردستک یناکهراوهھ
 یھ هزتر لھهب ن بووباریپ ایغائ ینهرهق یچکن و اریپ یتهریشهع هل

 ن،یژهد انداجال یرهور و بهدهت لهریشهر دوو عهھ ش،همان و ماری. پهتر
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 هوهوهل ،بهد ادیهپ اندار دووهھ هل» اغائ ینهرهق«وان ینیشبهد کهو
 نیههگهد اندیار دوو الهھ هر بهس یهناتایهکیو حهل یهکپ ڵهکت

و  هوهنگهم دهودامهن داکهتارھهسهب یتهبایتهب ،هوارکو اچڕه یکشت
وون ڕم ه. ئبهن ادیهپ ادن تییاواووو شکاردوون تکهن یرامۆس تهک
 یجاح هب یندهویهپ هک ادکواوودڕ هل یناست زیوپ هم بیههوهردنک
 .هساست و تهھ هل هشیو پ یههھ هوهدراق

ست هد یهمز کهو بهد ، مب یتپ ادییهکهشم پهل هواشت م کیه      
 یشهم و بهکیه یشهب یرهبهرله: سیهکمول بهحهت یم) لةنامأ(ینواخ
 ینیواھ هل ،ارک هالهگ اد 1972 یناسیر و نازائ هل هنیم نووسهئ یمهدو
 وان هوو الهب هوهد. لکرنووس  کام پهکهنینووس یکشهب ادان سامهھ
 هک یییهراکسهد هندهوه. ئهردوکهن ادم تیراکسهچ د بهن کیوان
 ڵهوهھ ڕیهوار و بیب هل هردوکهن یکنۆڕیو گ همهکر ۆز یکشت هشیوارک
 ،هوهتبان یج ادکجزم هل هوارکنووس  کاپ یهندھو هل هوام یرم. چاج
 ارم دیا، ب رهدهد بهح هل ین و زل بووناشکهژدر یترس هو ل یراچانهب
 ینده، چ مهدو یشهب هم بهکب هوارکنووس  کاو پهل کجزم اییب
 استئ ات او هک یهالهگ هندهوهئ ڵهگهم لهدو یر جزمهبهل هوهتنشمهد
 کاپ کرجهم هب ،هوهمیهس یشهب هتوهکم بهکب ینووس کاوم پاژپهن

 یج ادکجزم یاهوهق هل هوهتبهژ ندر هندهوهئ هکهالهگ یردنکنووس 
 یکیرهن خایاکت ، هالهو و گارکنووس  کاپ اڵح همهھ ه. بهوهترکهن
 ینارق و ئارع یناوردستک هل او هکن یجاح ینیاژ یهغانۆو قهئ

ن ینابز ا. بۆیمبهستهئ ینیاژ هل هوینوسهم نهوش کیه ێراج ، هردوابوڕا
 ! ابهن داموک ۆب یجاح یتابهخ ایچر

 

* * * * * 
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 شتی خوندنحاجی قادر و گه
 

در اق یجاح هک اکهد ست پهد هوهتاکو هل هنیم نووسهئ یمهدو یشهب    
 یتهکاهو بهرهب هوۆیهک هل ،البدوهع الهم یجاح رم،یپاب یی ڕێواھ هب

 هوهندنیاهگ یهنیام هم لهب ، یهکهندنخو یردنکواوهت ۆب هوڕۆیی
 ،یجاح ینیاژ یهوارچهب هزاواجود هغانۆم دوو قهئ یرهمسهج یترکیه
س و اب هورد ،اڵوتک هرچادوو پ ینیام هل کمشتر یزووهد یهقهت کهو

 ڵهگهل هورد هورد م،هدو یشهب ۆب هوهمهکیه یشهب هل هوهتهوام کساخو
 هناسابهم ورده. ئهوهبمهن دیال ، مهدو یشهب یناکاتهرهس یرچوونهسهب
 سهئ هب ، زاواجود یغانۆدوو ق ینیام یرهمسهج هبنهد اد هرل هک

 هکهنینووس یردنکش هباد ، شت بوونهگ کیه یوتڕهس و اب کیه یهژدر
 او هشهردنکش هبام دهر ئهن. ھادپ یرهمسهج یهوش کند جزمهچ ۆب
 ینانویع ادو هر دوو بهندهکیه او هک اد هوهل هوهتب یریهر سهنخو اکهد

ت یب هک. هوهکهشتهگ یساو بان هچمان اندن)دخو یدر و گوشتاق یجا(ح
 ر پیهم سهکیه یشهب اییسائ یهژدر هوهتیهکب همهدو یهشهم بهو ئ

 .هوهتوڕههد ێراج هر بهخود ھ یا ، هوهتبهم دهک هکهتناھ
 ڕی هل ، واوهتان یکرۆج هب ارک ۆن بامهندهوهئ امدهکیه یشهب هل    
ن یهبگ هوهوانوسر یژووو و ماودڕ ێندهھ یهوهنادکم و لهودامهد یهگوت

 یایهپ او هکدر اق یجاح یندنخو هل یتیهقهف ایدو یهپل هب
 .یه»یمستعد«

 یهکهوتهو دوو مزگ»یمفت«یوتهمزگ هل هنم جگابز ام دوهھ یهندهوهئ   
ند هچ هل» هورهگ یوتهزگد و مهسعهئ الهم یجاح یوتهمزگ«ناداز یلهج

 ک هب یرسهبوون و د ک یناکاستۆماو م هندوخو یهکید یوتهمزگ
 ،اکتهب هن بوۆچ ینارهگوز یراب ایائ یندنخو یراب ڵهگ هو ل هوهتۆگوت

 ایناسم مهبهم کمانجهچ ئیم ھهد هک. کمانجهچ ئیھ هشتم بیهگهن
و  هریاموو پرسهو ھهل هوهگرتهرنهمم وارهو کیه هکا: تیههکهوش یواوهت

 م بهب ، زۆسپ یند دهچ هوهنارهدابر ێندهھ هردم. لک یهوهنیژتو
و  هوهنهکاغ ناس هلیکموش کیهن یامووهھ هم بۆب هتواھ ، مانجهرهس
 هناماو نهل ن،ان دویا ،کیهما. نهوهنهدار نیاپرس کیه یمارهو
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ند هرچهھ یههھ ۆیخ یتهبایت یکنرخ هوهنگهد یجاحهل کرهبهخ
 هوهجهرهق ۆڕگ هل ادیتیهقهف یتاک ه: لیههلیورتک یب ات شهکهرهبهخ
 هل هوهتهواگل د یسندهو پ هورهگ یهناش دیوه. ئهتواھ ۆب یکاهک

 ایستۆمام ایم ۆب یشیناکهق و شلوقهش ، نیاقهو ف الهم ۆوت بهمزگ
 استۆمام ایم یته؟ گوتویهکهد او ۆب هوین پرسیال هک. هردوان
 یراز هش لهکهن.. قسۆخهد کموو شتهرن ھۆز ایمند هغابههق

 .هواریرگهو هوهورهگ یه)یجا(ح
 کسوو کسئ یتییهچهتاو گ یزابهتکنو یکنیاگ اد هرهبهم خهل        
 هوهتنهد ۆن بامکلاکشیئ اتداکن امهھ هم لهب ،یجاح هل ێرکهد یدهب
ن هواخ اھهو هبو ک یجاح یایهستۆماو مه: ئهوهنینوڕه ین بیناتوان
 هوهن باتوون دامن ھ ۆب یناکهمان هل کیهچ یھ ؟ هرۆز ایو من اڵم
، بووب» یدهر گونبهمۆئ یدهحمهئ الهم« یجاح یهکاستۆمام هکن ناناد
  شیناکهمان نهواخ هوونڕم . لهبو یچ هکاستۆمام یوانگن نهدش بهوهل
.. انن دیاوانم نازهد او انه، دهبو ک یهکاستۆمام یهعلووم نهن مۆیاب
 هن هوهتگهدر داق یجاح هل کیهتکنو هتواتور ھاوهت هو ب هکرهبهخ

 ڵهگ هشن، لۆخ هکهرهبهو خ هتکم نوهن، باوابن هن یههھ یبنج
 یش پیوهئ هک ادهوهل ێوهکهد کڕش یناحمڕڕهبدوهع الهم یهکلمان

 هوهتۆچ ۆیب هوهجهرهق ۆڕگ هل یجاح یناکیهوهز یر و بوومهن بیگوت
ت هبهشت.. ھھ ج ییهۆکو  ۆڵمبهستهو ئهرهرد بک یرهفهس ات یوک
 یهن هوهئ ،هوهتچهد ینهواخ ۆب یوک اتهر ھهھ یوهز هرچاپ س یتاھاد

 .ۆڵمبهستهئ هتابگ
 هویهتهوینووس یوطیس یهکهبتک یورهد هل هنیاشاو حهئ یپ هب یجاح  
ش یوهئ ،یفیهک کهو ،ادیشۆت خهخ ڵهگهل ۆخا. ئهش بوۆر خۆز یتهخ
 کپ ۆنم بیبان یدوور هم به. بهستویم بهنم و نازا؟ نهن بوهکهر ھۆم
 رج بردبهخ هب ادهناراکو هل ۆیخ یشۆت خهخ یهھرهن بارهگوز ینانھ
 ینۆیکندن و هقهر ھۆو م هوهنیب نووستک کهن، وهکهد ادیهپ کنان هک
 بر.هق هلک

 یجاح ۆب یچۆک ی1260 ایدو هل یههھ همئ یسنووس الهد یکبتک   
 ،هردوک واوهن تیاهکهنین نووساسهکدوو ه، بهوهتهواد نووسرهسعهئ الهم
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 یدرابدولقهن عیاهکید یوهئ یغوجبالاس یناحمڕڕهدوبهع«نیاکیه
 ێندهھ یهشاح کهو هکهبتک اییتۆک هل هدرابدولقهم عهئ». ۆییک
د. هسعهئ الهم یجاح یدحهم هون لاناد یشیرساف یزھ ب یستهبهھ
 ینال هن لاشتم ھهب در باق یجاح یھ چهد پ یهکهنینووس ایکت
 یهدراق یجاح وهل هزترک کلهگ هوییهشۆت خهت و خییهریعاش
دوو  کیه ییهجاح یھ هنیم نووسهئ هوهترکغ بار سهگهئ اج ن. یسانیهد
 :اکهد ارکشائ یتهبایو ت یستڕا
نگ هدر یجاح بهد هکهتهخ یشۆخان یهرگو هل ،یههوهن ئیامهکیه
 یپ هب هکهبتک یهوهنینووس یتاک هل هکندن چونخو هب ردبک یستهد
 اڵس 30 هل یجاح ینهمهن تاحمڕڕهبدوهع الهم یهکلمان یندیاهگڕا
ش یمن یهوهنادکل یپهب ،بووب 1231یبوون کایدهل یاس هک ،هوڕیهپت
 ینهمهت هل کیهقه. فبووب 1240ی اس هل هک،  هندوڕاهپت ایس 20 هل
 یتهخ یهھرهب ادایس 25ـ  20 هندن لخو هب ردبک یستهد اد یتهداع
 هوهتباشهگهن یهھرهب هک ،بهد اد هوهناشهگ ڕیهوپهل بهھ هک یشۆخ
 یفیعهز هل هجگ .ردن بکندن خوهست بهنگ دهر درهب هل بهد
 یجاح هدرابدولقهم عهر ئهگهئ اج ،هفیعهز یشهکهستهبهھ یهکهتهخ
رز هب یشیژندن بوخو هل یناشکهھ یهدڕاهب چهد پ او در باق

 .هوهتبووب
. هوانهن هوۆخ هب ادهمهردهو سهل یجاح ی»وازنان«یبهقهن لیامهدو   
 یبهقهل یبوونهن هریاد ،هوهئ یھ هکهتهخ هک هوهتغ بان سامیگر
 هبردو ادت یوان هکهتهخ ینهواخ هک ادهنانو شوهموو ئهھ هل» یجاح«

 هب یب ۆ: تهمارهو ش بیوهئ هک هزات یکریاپرس ۆب شکهدڕاسرنج 
 باو همهر ئهگه؟ ئبانر ھاکهب» یجاح«یوازنادر ناق یجاح هوهنگهدر
م هئ اردندکج هح ادو هدر باق یجاح یههناوهل ۆخا؟ ئیهچ یهکۆیهھ
 ان وۆچ باد یووڕ او یکر شتهگهئ  !ردبکسند هپ ۆیخ ۆب یهوازنان

ب یرایش پرسهنامه؟ ئێستریبهس نهک هوت لهک کڕ 1(من ارهو( . 
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 ت،اھ ۆم بیجاح یشتهرگوزهس ێندهدر و ھاق یجاح یناوید یکزیاهب هوییهزوهح ایغام ئیلهس یرئوف الهم هل  )1(
 کاید هل یژڕۆو  اڵس یردنک یریاد ۆون بانایدر داق یجاح یاگو هک هوینووس ینگهو ل هوهتان یتیهدوو ب ادهنیام هل

س هک ایتهن خیانگ بوونهل ،یجاح هل هوهنگهد ۆن بامهزات یکرهبهش بن خینگهل یرچهگهن ئاکهتیه. بیبوون
 یتیهب هل همهدو یرع)ص(م هکن اکهتیهب یرع)ص(م کیه هکاون. تۆڕاون و گاوتوون شاھ هکست هوداسته، دیهن

 یورهد هب هورهگ یکریاپرس هوهتبان مامۆب هوهدراق یجاح هر لهگهو ئ یهن ادت یرۆنگ و لهم،لهکیه
 یجاح هتواھ هوهوه) لیجا(ح یقوازنان هد هک یهشھوورهم هو گوتهئ هکچون نستهد ڵهھ هویه)یجا(حیوازنان
و  ۆیخ هب یههکهتیهب همه. ئهوهتخرهد ۆدر هو ب شهوهدهھ یههم گوتهئ ائ هبو کاید هن لییاجاح ینگام هدر لاق

 :هویهستکش یمهکیه یرع)ص(م
 نان در خرمیلمالعاب ڕ یمرا هب                                                          
 ناشعب یشھر ی)ڤدهحه(هل هدتموال                                                         

 هش بیوهئ یههناوهل هکچون هویهمهدو یهویر نهسهب یهن یکخهچ دیھ هکهتیهب یمهکیه ید هوین ینگهو ل یستکش
 هوهنادکموو سرنج گرتن و لهو ھهئ یردنکس اب هم بهدان هژدر ادهرم.. من لهدو یھ کهت وبووب کو پ کڕ سهئ

ر هھ ڵهگ هن برد لارجمهخ هش بۆڕیک یتر یکماندهئ کهم وۆخ هک یهوهردنکست ڕاو  هوهناگهو ھ
ن و اکهتهب یهوهردنکغ اس ادو هب ارکش ۆتوچار و ھهفهو س لالهقهو ت ڵوهند ھهم چهکاس ناش بهوه،ئادهکهتیهدووب

 یجاح یھ هستهبهم ھهئ ست بڕار هگهم ئهد هندهوهر ئهون.. ھاریرگهو یل ۆیاگ هک یهوارچهو سهئ یهوهنیزۆد
ش اسهوه،ئیه)ه(زولحجهکن ییاجاح ینگام هب کهن هد بوهلهو هن) با(شعب ینگام هل یجاح ێوهکهر دیاد هدراق

 یکشت ێویهب هک هسهکو هئ ۆلووت ب یموو هتبه) دیجا(حیوازنان یبوون ادیهن پۆو چ یهکو  هووک هل یریاپرس
در اق یجاح یردنک ست پهنگ دهدر یوتهکهھ هوهتر یکیال هم لاله. ببنووس هوهدراق یجاح یهراب هلر اخدایهب
و هل ێد کپ ۆم بهزات یکیهوهناسهح هوهشیت منیهن ه،باکهد یتاسپیو ئ ابهر دهن داگوم هست لهبهندن و ھخو هب
 ت... .تر دکڕ ینیاژ یوتڕه ڵهگ هل هناخرهو وهئ باخرهو یندنخو هل یجاح یکندهچ او هک هوهوڕ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هب ،ب یجاح یھ هکهست نووسهد هوهتۆبهغ ناس استئ ات هک، ادهرمن ل
زابڕیهخ یکشو ادیالامیحتیو ئ هن قسستهد ڵهھ هوهوهل هک ک 
 اییم بش بهندهوهئ ام بهب ،ب یجاح یست نووسهد هکهبتک

 ڵهگهو ل هردوکم هکهنینووس هل هک یی رپهو س ارخ یکیهوهوردبوون
 هوهمڕهواب هتن داست نووسهد یهوهنیسان هل همهھ هک یه اییزهراو شهئ
 هتاو ،ب ییهسوخت کهن ،یتیهقهف یناکاتهرهس یکدراق یجاح یھ هک
و هئ ، مۆخ یهلهپهب یکڕهواب یپهب ،یههن ھاکمیئ». یمستعد«شپ یھ
 یهکهبتک هل هک یهشۆخ هتهو خهب و بب ێوهکش پ هتهخ هرزهت
 یهرابهل هدادرارهق یکباسیچ حیم ھۆخۆند بهرچهھ ێتریدهد اد یوطیس
و هئ یتهلالهد یوتنهکهن کڕ ۆیھهن باگوم همهخان هوهدراق یجاح
 یکبتک یبوون یهراب هم لر بهگوتم ھ یهوندهبوو ئهد ،ادیهگهل هبتک
ند و هر چهس هتاو بخاتریدهو ن هزات یکشیت هوهتشهوهد یل هک ۆوتهئ
. ادینیاژ یهوهھ ینالاسهل یتهبایتهب در،اق یجاح یشتهرگوزهس ینۆچ
 هل ایس 36و  ایس 45 ینهمهت هل یوطیس یندنخوگوتم  هوهشپهب هرل
 هر بهھ بب یرادووچ قهف هک کناباو د کناخرهموو وهھ ڵهگ
 هکچون» ایس45 یتهبایتهب« ێدرهم دههق هنگ لهر دراجکیه یکنهمهت
 ، ێد یتیهقهف یندنخو یندهوان ایتهرهو سهلیهم هبتک هل یوطیس
 رد،کس ام بهزات یهبتکم هئ یدایهش هب ،ێرکعلووم بهر مهگهم ئهب
 یتهخ هندووخوهن یهندھ اشتھ اد ایست سیب ینهمهت هل یجاح
 یهکهبتک یلاکشیئ اوسهو ئاسپهچ یکریعاش هب بب یاهو ش بۆخ
 گرداش یهراربهش دیمیحڕهخ ش یهگوت ، هوهتچهد هوۆخ هل یوطیس

 هل هوهتاکهد ۆیخ یشتر جادروو ب ینهمئ ایستهو یال یجاح یبوون
 یجاح یناکهنینووس هوتوهکهن کڕم ۆب استئ ار. من تهنخو یتهعانهق
 اس تات نهخ یکۆڕپسپ هم بهبد هبتکم هئ ڵهگهل هوییهوطیر سهسهب
 همهم ئهب م،هک ال کیه هکهریارگرم و پرسهو ل یتعهق یکریاب
ورد و ک یرهنخو هب هوهمهدیب بهر دهھ هوهنمار شهسهب هکرزهق
 ، ومهکهنار دوۆز ادهراکم هم لهکهد د. ئومهوهمهک یژووم هم بیسلهت
 یجاح یژووم یهنارخامۆت یهفازیئ کمانجهئ هشتم بیهش گیکتاکر هھ
 هبتکم هم ئنهداد او یکهراجکیه یکیهوهردنکغ اس ا. تمهکهد یدراق
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 یجاح یهکهریاپرس کهش ویمهم. ئهکان ۆب یکباسیو چ ح یهن یوجوود
 یهکهناوید هو لهئ یعریش یبوونهبوون و نهو ھ یناسهخ وش یدراق
م هئ یتهخ یهوهغ بووناس ش بیستڕا یهوه. ئادۆییک یدراق یجاح
ن احمڕڕهبدوهع الهم یهکهکلمان ڵهگهتر لیاز اددراق یجاح یالهب هبتک

 ادیهپ هورهر گۆز یتالیتعد هوهمن ڕیهوار و بیت بهسبین هب ،ێدژ د
 ت.اکان
 یهن ی(بدل)رگج ،ییهراچان یکم شتهکیم بامهت هگوتم و ب ادهرل یهمهئ
 اییسائ هر بۆز ،یه)یجا(حیسنووسهد هکهبتک هوهتغ بار سهگهم ئهب

و داو گونج کڕنهمید ڵهگهت لز یکه) لیجا(حیبهدهئ یوارچهب هد 
 ن؟ۆن چینابز ا. بادینیاژ یناژڕۆ ادو
ز و ن ھاناعردیش هرد بک یستهد هوهکرۆز هل هکر یعات شهداع هب  
 ردن،کهشهگ ڕیهو پهن بهگهد ادیعومر یناکهستڕاهوان هل یژبو ایناتو
 ه. لهوهژ بوونولهرهس هب اکهست دهد یعومر یستڕاهوان ایدو کخهن
 هل یهریعاو شهئ ادیزم ھهکو  یتهقات و ب یریپ ینهمهت
 ۆب یزھهب یعریش بهن نهگمهدهب ر بووبیعاش هوهیتایهنجهگ
و  هقهت هل ینیافس و گهن یناکبور یب هک یهوهئ کهو ، نندراناد
 هناکو بورهئ ینانرھاکهب یندنایاژخدر ۆیھهو ب ێوهکهد هوهنیقهت
م هن ئاگوم . بینهمهت یناکهستڕاهوان ایدو ات هوییهتایهنجهگ هرلهھ
ش او ،ێبدر پ یخایهب شهم دهب بهد ادت ی)ذا(شکۆژیب هستوورهد
 ند هچ یتییهریعاش یهسارید اودهئ یکشیر تهبهر لهگهنم ئازهد
 مله .نپهبس ۆخ هکهستوورهد یستڕا ، ێرکو بانران زیاژ یکریعاش
 اییرکشائهر بۆن زیهکدر باق یجاح یناکهعریش یریهس هک هوییهنیب ت
 یناکهستهبهھ او هک کستۆعر دیو ش کبیدهموو ئهھ یوارچهب هتد
 یجاح یزھهب هرهھ یستهبهھ یرۆج هل ادینیاژ یناژڕۆ ادو هل یجاح
م هکڕایه یهگهب هم بهکان یهکییهراھهب ادهرن. من لرکهب داسیح

 هل هعلوومهند مهرچهھ هویهتهوینۆھ ادکنهمهچ ت هن لینازان هکچون
 یرهوهنپاشتمین یز و گۆس یمرهن یکیریاد هب یتهردوک هوۆهمبهستهئ
 ایس 60 ینهمهت هکچون هگهب همهکاش نیوهئ )،یفیهک(ۆب یهکهنهویش ،

من  یهوهنادکل یپهب ،هویهتهویھون یوچک ی1300 ایسهل هک هوهوڕو ه(ل
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 ۆ) ببووب اڵس60 ینهمهت بهد یادون هتتباھ اد»1240«هل یجاح هک
 ، مناناد یتهقام تهکو  یزھ ب ینهمهت هب یجاح کهو یکریعاش
 هرم لیپاب ۆب یهکهمام نب هک بان ادیهپ ادهوهل هقهتهمهم چ دهب

ش هگهب ،ب یزھ و ب یریپ ین ھاباسیموو حهھهب هوینووس ادکعومر
 نن :ۆیاخ یجاح یناکهعریش اد همهل
 

 هکۆل هتۆب اپارهشم سڕیر و هس                
 هکۆکن و یپشم هزمامهو ھهش هب                
 سماوهح ب هندهوهئ یریر پهبهل                
 )2(سم انیئ یمسالیئ یناکرهئ یهد                

 
 بهوون دڕت ت لیهکب یههمام نهئ یریهس هنابیدهورد و ئ یکواچ هب
 هنگڕه، هبو ادیژبو یرهس یههقۆت هل ادهتاکو هدر لاق یجاح یتالهسهد
ش همهر ئهگهئ ،هبوهتر نایژھ هوهدر لاق یجاز حیرگهن ھب ست بڕا
 ب یهناشیر و ناکائ یرچهن ھیب یدوود ب یههن ھامڕ ۆن خیهن
غ ار سهگهئ او. جارچهب هتیان نیاشاییرمات ادهستهبهو ھهل یههھ یزھ
 یسنووسهد مهکهد یساب یهشۆخات نهخ هبتکم هئ او هک هوایهرک

 ادهمهون و بهئ یستهبهش ھیناکهزھ ب یهرساف هعریو ش یه)یجا(ح
م هئ ائ ، شۆتخهر و خیعاش هتۆب هوهنگهدر هب یجان حاندماپهس
 ییژبو ایناز و توھ یم بووناوهردهب ڵهگ هل گونجهن دامهوهنیزۆد
 یکیریپ ینهمهت ات بهر نهخود ھ یا ینیاژ یناکهژڕۆ ادو ات یجاح
 ...بهنرخ ن ب یکش شتهوهنیزۆم دهنم ئازهد او  .هنیقهستڕا

 ڵهگهن لینهو ھانگهو ھ هکهساب یسهئ هب هوهنیکبل اب اوجهئ        
 کیزاخو اعۆد هوهکپ ، یتیهقهف یهپل ایدو یغانۆو قهرهب یجاح
 ور و هغ و دبالان و ساجو ال یتکااهب یکههرهفهس ۆب کۆی هن لیهکب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م.کهیه یشهب هتر لاو دو 106 یڕههپال ۆب هوڕهسم) بگانی(ئ یهوش ایتاو یشتنیهگت ۆب )2(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ش هرهفهم سهب ن،ارئ یناوردستک یتر یناکهنتووش و شوب یرهب 
 یواچ ۆب هوهنیهکب یجاح ینیاژ هل لیفسهت هن و باو پ ێنو یکڕیهپال

 هنگڕهنگ و هد هندهو ھهوو لکاژوو تم یهمارخهب هنیهخیسرنج و ب
 شکب ادت یکیهخشهو نت اخ کڕ کۆیبات هوهتهوام یل هک یهمهک

 .ێزرابپ هواوودڕو هئ یتهقیقهح یدروشم
 ادهشتهم گه؟ لهوتووهکر هدهب ۆیک هل هشتهم گهئ ۆب یهکدر اق یجاح   
 ێوک ۆب یهک؟ هندوخو ی؟ چهوڕاهگ ێوکو  ێوک؟ هوهتهواند مهچ
 ؟هن بوۆو چ یچ ادهتشهو گهل یتارھهسهب یهرجومله؟ سهوهتهوڕاهگ
م هنم ئب اد هوهن بارم داچان هک هوهتمگرهرم دهم شب هکیزن

 یهراربهن داریاپرس یهنیرۆز کهو یهن نیاغارۆر و سهش سهناریاپرس
 ۆب ێرکار نهد کیهگڕ بهردن نک یودارهو ب هوهنادکل ه. بیجاح
 یهناکلماب و نتکو هل کیه یڕههووپڕچ یھ هن. لاکهریاپرس یناستکیرات
 ۆب اکن اشیست نهد کاس یهت ناڕهشیر ئۆم و زهکن انداستهر دهبهل
 کخود شت یا،  یهکاییهتۆک ۆب ناش دیککیهو  هکهشتهگ ایتهرهس
. یندنخو یناکاهس اییژدر هب یجاح یشتهرگوزهس هل هوهتبگ
م هست ئاع هشن لۆمان خیاناکهزوارهن و پۆک یهکلماب و نتک کهروهھ

 هنن و لد یجاح یوان هکش نو یوانووسر یوگاچ ایک، ت ادهناریاپرس
نگن و هد ب هناریاو پرسهش لیناوهن ئکیرهخ یهون و پدوهد هویههراب

 هوهتگوترهدو  هواو گوتر هوانراز هندر ھه. ھاین هوهرهبهن لیاهورت
 یندنن و خوارئ یناوردستک نشو ێندهو ھ یتاکاهب ۆب هچو یجاح
 ،اوک ،یهک«  کهو یهوش یرچهم ھالهب ۆیک هوهتهوڕاهردوون و گک ل

» م استفھالاسم ار ـ یاپرس یوان«ن هن دیاو پ یههھ» ؟ێوک ند،هچ ن،ۆچ
 هشتهرگوزهس کهو یههوهر ئیه. سهوهگرنارنهو کو پ کڕ یکمارهچ ویھ
 ردوواھر خوهن و زاکهمڕۆو ان ۆب» سیلقاءمروا« یچوون یهکهواسترهبهھ
ت ایهکیح یایهخ یهداز یمووهھ هک ،ادیهوهنڕاهگ هل یردن و مردنک

ش ۆدر هب ، هستڕا یکواوودڕ هک ، یهکهشتهو گ یجاح ۆب ، نناناخو
 هن لاخوتایهکیح یکندهومهرخ بهر نهھ هواخرهن کڕ کشت
 : یخست و گوت کڕ یکستهبهم ھڕۆو هرهب» سیلقاءمروا« یتهلاکهو

 لدرب دونهای أر احبی لماص بکی       
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 ارصن بقیاحقال انایقن او       
 انماتبک عینک ال فقلت له       
 ارذو نموت فنعأ اول ملکانح       

م دوو هئ ، یرگهش مپ ،ادیهوهنڕاهگ هل ۆیخ یرخ هب هوهناسید
 خست : کڕ ۆب یشهتیهب

 ر قرحب  المزان ا ارتناجأ     
 م عسیباقا انی مقیم ماو      
 دا.......         ھنارتناجأ     
 هردک یشی»بیعس«یهفاق یزاخواد هب ،یهوهندناوال یندهب هب یردکو 
قوت  یهختاس یکناشیونان و نو شو ڕێ ادهمهب ،یهکهمرهت یناستۆڕگ
 ینال هل ،هوهوھوومهم یبرهق ێندهر ھهس هزن بۆدر یالائ کهو ،هوهردک
 یجاح ۆب یکشاک. اکب» لقیسوءاامر «یراوهنشو یکستناراپ هوۆیهخ
ند هچ یهوهناگ هب هوایهردبک یسپ ۆیخ یووڕ کزنۆش دریدراق
ن ازارسهبهش خ»یفیهکو  این« ۆب یازۆد خه. سیهشتهو گهئ یکرهبهخ
 ینۆیامبهستهئ یکاییهرماو ت اخستب کڕن یاکشتهرگوزهند سهچ

 هب یستڕاو ارکدروست  یرهبهخ بهد ا. وهوهرهنکپش یوارچهب اخستب
 هن بییاستڕا چ بووب یشیسهبهم هکهرهبهخ هوهئ ب ادهد هوهستهد
 ۆب ێگرهردهسوود و هنافسهئ هژوونووس لم یهندهوهئ ۆ. خابد هوهستهد
 یستڕا یرهبهخ هل ند بهسوودم هندهر ھهھ هنگڕه ،یستڕا هشتن بیهگ
      یهکهبتکم هد هنموون هت. باوپهتاپ

Gods,Graves and Scholars                    

 یناکییههنافسهئ هزمڕه ڕی هل هک اکهد یجۆلایۆکرائ یکایناز یساب
 ».هداروهت«یراش ینشو یهوهنیزۆد هشتیهگ هوهزیالیئ
 

 ،همهکر ۆن زیاهراربهت داعلوومهنن و مر و شوهس ب یهناواوودڕو هل    
 هخشترهودبسو ۆدر هب ڵهکت یرهبهخ ینۆ، بییژووم یهوهنیژتو ینالۆب
 ڵهو ھاوودڕ هویهبووهن هل یهرهبهو خه. ئکرهبهچ خیھ یبوونهن هل
و ان هتند یقیقهح یهگخس و جهش یوان یراچان هب ستهبهد
و  هگج یورهد هل یناکۆیهز درارسهبهخ هکچون ، هویههکهتایهکیح
خس و هش چهد هوهئ ۆب یریبت هحمهزهب ، نهتهد ابوو دهھ یخسهش
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 یزو ھ یرهھون یتالهسهد هر بهس ۆیر ھۆر زهبهل ، نش بخولقهگج
 یهکهراودان هبتکم هد هنموونهب یهن نیانادول یج هرئ هک وهورهصت
 کهو ایهدت یهورهر گاجکیه ییژووم ۆیدر» ییهرگهم یدهمهس الهم«
 هک هم بوسالیئ یایهو سپهئ یرکشهرلهس» دیلولالد بن اخ« هک یهوهئ
 یکیایفاگرۆپۆت اشدهمهئ ڵهگه. لهگرتو ینارق و ئارع یناوردستک
 هل هندهوهئ ادهن داشیر نهپژد یوین و دتویو ب هرگهو م ۆیک یهوچان
 یتارهبهخ ێندهھ هت لییژووم ۆیدر ینیهال هستۆو د کڕ یستڕا ڵهگ
 اکهد ۆڤمر هل او هکیافاگرۆپۆت ی. دروستهوهتابهر دیب هل هکهتایهکیح
 یهردکرهس هب» لداخ«یناردیاند دهرچهھ او هک ڕههواو بهر ئهس هتب

ن و اکهنگهج هنگڕه ، ش بهقهتهمهد ب یکۆین دراناممس ایسپ
 ابن ب کیزن یستڕا هل یا ، ست بنڕات اکهن دیاساب یناکهواوودڕ
 .تر بووب یککیه بووبهن» لداخ«شیمسالیئ ایسپ یکهرهس

 هدر باق یجاح یهکهشتهگ هل ابهھ کنر و شوهر سهگهئ یهو پهب      
 اب ادت یشۆدر اب ،ان داشتهرگوزهت و سایهکیو حان هل یا هوهنانار زمهس
 ادوهب یندووبوونام هک ێریربگهو ل یییهتسڕا هندهوهنگ بوو ئڕه
 یکنات خوایهکیم حش بهوهئ ا. بنب هوهرهژۆر و تهنکپش ینڕاهگاد
 ارکهدهن ل یهوهئ یترس استبهبهھ یکۆیدر هکۆمیش ئپ اڵد سهس
 کهو ییهنافسهو ئ ۆدر ڕیهواو ب هفهلسهف یهوارچهس هببن ب یناکۆدر
 هب یرکف یهردن زللکلق هخ هل ف یزیان هر باوهندخو یکسهک یهوهئ
 .ان بگاکشو م ڵد
 یهوهمترن. ئهکم هک هل هناتایهکیشت و حهرگوزهس هرزهو تهئ هوهخادهب

و من  ب ین نووسییاجاح یهراربهد یهنارهو نووسهل ککیه ب یستڕا
بوون و  یژان و فریاژ یرفهز یهنیهو الهل ۆیخ هوهتندبنم خواکهنینووس

 هب یب کهو ، هندویاهگهن یجاح یتییهریعاست و شهھ یهوهبزووتن
چ  یشتنینان و داستهندن و ھردن و خوابوڕان و یاژ ێرۆج هوهنیاال
 رهبهل یا. یناژدیو یهوهنیقهن و تیقوهھ ڵهگهل بووبهن یکیندهویهپ
 ینامڕاهوو ت هوهنادهھ هب هردوکهندوو نام ۆیس خهک هک یههمهئ
خت هر سۆز یهکهراکخود یا ، یجاح یشتهرگوزهس یرهفتهد یناکڕههپال
ر هزهن هل ، یجاح یرهروهنپاشتمین ینخود الیا ، ناوار چهب هتۆتاھ
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: هشتوھهن پ یخایهو ب هوهتۆرداش یهکید یکنیهموو الهھ ، نارهنووس
 هب یههتر چ لزوم ھیئ یتایهوردک یژم بوهکیه هب هو بو هدراق یجاح
 یکشتهرگوزهس یهوهنیزۆد یهس بهفهن هکرهو ئهلزوم ل ب یتهحمهز
و هب ۆیخ کرهت نووسیمدهن ب کنۆرچهن.. ھر و شوهس ب
 هکدر اق یجاح یتایهکیح ینیهن و بیهک هل ردبک کیرهخ هوهنانیهال

 هم و بهکر ۆم زاله، ب کختهم. نادیهر شخهن ، شمۆرهپ هن بۆیامن ب
 هل ، هوهبوون ڵو قوو یھنیو ز یدام یهگهب و ب اییتهرهس یککش
شت هرگوزهس» 1969ایر،سولهھ یپاچ ، دراق یجاح یناوید«یهکاتهرهس

 یکساب ، هلهپ هو ب ییالهبال ، هوهتنخوهد یجاح یتارھهسهو ب
 یهواب یمووهر ھهگهئ هک اکهن دارئ یناوردستکو  یتاکاهب یهکهشتهگ
دوو «مب اب مم گوتبهک کهوه. ناکان ڕهپت د دوو س هل کیهر هس
 .د دوو س یتیاج هل» ڕههپال س

ر هھ اب اناز یار اکرهھون یار یعاش یتارھهسهب یخستن ێپشت گو       
 کایکیرات ، نیر نووسهس هردن و لکس اب یتهباب هتبب هک کسهک
. هوهتنوڕه یب اچر کهو یهن کچ شتیوزووع ھهم یکاکر هسهب نداد
ت و ابهم و خهرھهو ب هکۆڤهمر یهایهو چرهئ ۆڤمر ینیاژ یتارھهسهب
ر و هموو سهھ هب هنیقهستڕا یو نرخ هوهتاکهوون دڕ یهپاو خر هکاچ
 ێوک هل ێبخر ێپشت گو یاهو بهن هتارھهسهو بهئ هک ، ادهد یکرهب

 یناس زمهکرهھ یتارھهسه. بهوهتاکوون ڕ یستڕا هوهتزراخوهد اچر
 ارکنگ هدب هناو زمهئ هکادهد ل ۆیدر ب یدایهش یههسهکو یه یعیقاو
 ینان؟ زمیرگرهو ل یستڕان و ینب ینگهد هو بهئ کهو یکنازم اوک
 هب ێنگ دهد هزن بۆدر یھ ارک پ یوتکخود س یارد ک یوتکس هک ۆستگڕا
. من یهوهخستن ۆدر هلق بهو خ هوهردنک ۆر خهسهل یکهموو چهو ھ ۆیخ
 یهنارهو نووسهم لهکب هندازاو گ ییهم گلان یۆیهم بهد همهئ هک
م. هکهد ینیاهو ب هکیستڕا ، هندویاهگهن یجاح یشتهرگوزهس هن لۆیاخ
نگ هد هب هتبان نیانین و نووسۆیاخ ۆن باو ینگهدش بیکرۆچ جیھهب
 هب هک اکهد ست پهد هوهتاکو هل یستاڕاست: ناڕان ینازم ینانھ
 ینگهدب ایدو هش لهراکم ه. ئێخود بگوژریا ێرکون ب یستڕاست هقنائ
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ن هکیهش دهکید یلقه، خهوهکهووتکس ینیهع هل کهن ێد هوهناکهرهنووس
 نگ بوون.هدب هک هنارهو نووسهئ کهن
 
 یهوهردنک یشت و ارھهسهب هن لۆیاخ هکن اکهزۆسد هرهنم نووسازهد او 
 هندویاهگهن یجاح ینیاژ یناکهرهگهندن و تو و خواوودڕ یوارف و تهز
 نن :یاکندهھ هنامهئ هک هگرنگ بو ۆیر ھۆر زهب هل
 

خود یا ، یجاح ینیاژ یناکهواوودڕ ینیناز یوارچهس یههوهم ئهکیه
 رهش ھیناراج ێندهھ ،ه مهکر اجکیه ، یگشت یکرۆج هب ینیاژ یرفهز
 یکتهحمهز یننھ یھ یهوهنیزۆبوو دهش نیوانراز یهوارچهس هک. یهن
 .ێریگهدهس ھهکم هک هب ایهدت ایو
 

 اکب هوهئ اییب اییراد یتالهسهد بان ادیهورد پک یکرهووسن م:هدو
 ینیاژ یرهر و بهو سهل ب یستڕا یهوهنیزۆد ایودهن عالاند سهچ
 ...هوهتاگان ییال کیه هورد بک یرهنووس یسیگور در.اق یجاح
 

و هئ اوک ، یهن هک ، بووهش ھاییراو د یدام یتالهسهد ان نامام: دیهس
 ینیاژ یهراب هل اکست بیوپ یهوهنیژۆت هک یقارع یکوردک ۆب ییهدازائ
 یحسن«ن اراد جه. ساد ۆڵمبهستهئ هن و لارئ یناوردستک هل هوییهجاح
و هئ ینامهراق هب هوهتبهر دهھ ادیهراکو هل اکت باسپیئ ۆیخ ی»یهن
 ن،اناخابهد هتچهم دوهکم هکهد همهئ  یتاسپیمن ئ ات یگوت هک هکۆریچ
 .کیهر هھ کهن هناخابهد ورد دوو سک یرهنووس ۆب
 

 هرگرتن لهسوودو ۆب ، زۆریدروست و پ یکردنکهلهپ ، ردنکهلهم: پهراچو
 هوایهگل د ۆیر خهنووس هک هریا: دیجاح یهفهلسهر و فیست و بهبهھ
 یناکهتارھهسهو و باوودڕ یهراب هو لاوهت یتاعلوومهم ینانست ھهد ۆب
 یدکیه هردن و بکوردارهن و بڕاهگ اد ادوهب یکیرهخ اھاهس بهد یجاح

 هنگڕه. نم بهرھهن باواو فر ڵقوو یکیهسارید ناتوهد ات گرتن ب
 هوهتشکر بهژ سدوور و در او یتاک ینڕیهپت هک هوهتاکش بهوهر لیب
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 یرفهدر و زاق یجاح یناکهندهپ هرگرتن لهسوود و یژک یرچوونهسهب ۆب
 یکیهقس ادهر. لتر بهزات یکیهفهلسهف هب یستیوپ دروست بب اھهو
 یس ترسهک«م هو د هندناخشادوپام چهو ئان هوهنمنجیترهم دۆخ
و هئ ۆب هزو کلهگ ێراج» بهن یجاح یهفهلسهف یژک یرچوونهسهب
 ».یزاوخوار ئۆورد زک یریوهھ :هر چوونهسهب
 

و  ۆڕێگهلق بهخ هل هگڕ هک ، یواوهتاو ن ڕیووکم و هکم: هنجپ     
 یهندهوهئ ، اندینووس هن لیخشهن بیاز ۆیھ هتبان ،ا دهن نیاویفر
 .خشهبهر دهھ کسوود ش بیمهک ێنووسرهد
 هن لهکهن دۆیاخ یراکش یرهد یتهرمیا ۆیھ هورد ادهنامهئ ادو هب
 ،هواڕهزاب هتوهکب یمهرھهب اکهز دهح ۆڤمر یهوهئ که، و ردنک اییرخ
 ب یزووهرائ هنامهئ هک ، لهگ یتهخزم هل اکب یستهش دخود پ یا
 ن.رکان هوواد هن بییانهواخ هبن و لیهع
 :یواوهت هتهوادهم ننگ گویگر یکیهدڕا اش تیمن ب یستڕا یهوهئ ۆخ
چ ی. ھهوهتبان م پۆب امدهکهنینووس هل یههزل ھ یرهبهلهک کلهگ

ست هدهو ۆم بهکرهد کیهگڕ ، هناکیو نزهب ، یهر نیاش دیکیهکستروو
 یهخستم یراچا. نهوهتاک پ ۆنم باکهرهبهلهک ۆوتهئ یتاعلوومهم ینانھ
 ڕایرهچ. سیھ هل هترکات چهخزم کندهھ هک هوهن باودیفر ۆر خهس

ردن کسم ان باشدپ هل هکم ان هون پایاش پهنارهنداو ھهئ ، تهخزم
ر هگه، ئ یجاح یهراربهتم داعلوومام یکورتکامتهک یهوهئ کهو
ر شت ۆز استش ئپ اڵس  .20وتهفهد یمووهھ هورد هورد ، نووسمیهن
 پترم ل هوهدراق یجاح هر بهس یواوودڕست و هبهھ هل ، بوونهھ
 یهتاعلوومهم هندو ھهل .هویهس یدمیا هت لاک ینڕیهپت ، نینازهد
 یراژگڕۆ یتارھهسهب یهرجوملهو ساچ هل ۆیخ ۆبوو و بهم ھال اوهک
 یهوهر لهب هتاوهک. است دهد هم لیرۆز یکشهب ، م بووهکر اجکیه یجاح
 هوهشپ هش بهرل کهب. ویجاو هبوو ب یردنکرامۆت ست بچهد هل

 یهراربهت داعلوومهم یمهک هدز یبهبهن سامهر ھهبهل ، هگوتووم
موو هھ ایمو ھ اگیم نیو ن اگین هر لاسائ ایناز کهو بهد یجاح
 هر لادیندهویهپ یناکهستوهن و ھاسهک یژووو و ماوودڕت و ارھهسهب
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 لالهقهت هز لاو بهن دیهکهن همهر ئهگهن ئیرگرهسوود و یجاح ڵهگ
 ن.ینب
 یایخت فرهب اد ینیاژ یکسهت یکنادیهم هلع لات ب ۆڤیمر بهداو
 کهو ، هوهتۆن چاریب هو ل هون یرۆز هکش یجاح یشتهرگوزه. سێوهکهد
لع ات هپرشنگ هوهکسهت یکنلهک هل ، هلعات ب ۆڤهو مرهئ یختهب

ن هو ھارکر امۆژوو تو و ماودوڕ هوهب )3(ت هرابه. سێژاڕد ۆب اییشنڕۆ
 یوانراز یهرگو هل ، یههن ھییاندهویهپ ادیجاح ینیاژ ڵهگهل هواونان
 ن.هکهد ارکشاش ئیجاح یهنیاژ هختهو نهن ئۆیاخ
و هل هککیهن ارئ یناوردستکو  یتاکهاب هل یجاح یهکهشتهگ
 یکهوال یریاناز ۆیھ هب هک یجاح یشتهرگوزهس یرهفتهد یهنڕاهووپڕ
و  یجاح یهکهناوی. دهوهنینبخو ل یکند دهن چینابتو هوهشوبھ ب
 یجاح ادیوطیس یهکهبتک ی»نمت« یورهد هب یهنازوارهو پهل کندهھ
 کپ ۆن بهدهن دامیتهرمیا هوهنۆیاخ یال هش لیناوهئ ، یتوینووس ۆیخ
ند هرچهھ او هک هشتهم گهئ یگشت یکیهخشهن ینانھ
 هوهناسید ، یوانرازهو ن یکیرات هب نمهد ادت یناپ ی»هحامس«وووپڕ
ژوو و تر. مکیه هوهتشتبیهگ یرهر دوو سهھ هواو یکو جغزان هتوهکهد
 ب یسنوور یوطیس یهکهبتکو  یجاح یناوید ڵهگهو لانراز یواوودڕ

 اییتۆکو  اتهرهشن و سکهد اد هشتهم گهئ یهخشهن یورهد هب هوهناپچ
 ن.هکهد یریاد ۆب

 ات هووک هل یجاح یهکهشتهنن گامن بز کهن وارهنخو یهربۆز هنگڕه
 الهم یجاح ، رمیپاب ڵهگ هل یخش یرووهو گ ڕهنگویو س یتاکاهب
 ییهستڕام هئ ینیناز ۆ: بیهن ادت یناگوم هواوودڕم هئ هبو اد البدوهع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کهو» شت هنفال هت بهسبین« کهن» ن شتفال هب بهبهس« یب که یههوهئ یاکهتاو» ...هت بهرابهس« یه) وش3(
 ۆت هب بهبهس هتاو» ندمهب هرمن ل ۆت هت بهرابهس« : هد یههند ھهر بۆلکفول هنن. لد یرکاهن بارهنووس یهربۆز
 .ۆت هت بهسبین کهن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م هرم لیپاب ۆب یجاح یهکهمان ، یتهبایت یتاعلوومهم هب یهست نیوپ 
 :ییهتعهق یکدایهش هوهوڕ

 کاهب هنیووڕ ینامهز ێد ێریبهب                
 کاهک هوشم بوو نهک هن یوساخ پ هب               
     یراخ و بار و شاو د کڕبوو د اھهو               
 یراخ هنیا یرمهل بوو نهخمهوو مکهو               

 

 ستهب یم گهنیس ڕهنگویس هنیچوو هک               
 ستهوو مکهن واردهرگهس ی»لیندهق«وو کهو               

 نارگورگ و ش یراوهھ استن ئهد               
 نارو ۆیهت یسوودهح یلبهوو قکهو               
 ینیشهژ و گولپ یوائ هواکچ               
 ینھهش اتر تۆک هر لهھ هوامهن               

 ناراچ بۆک یهلوقم هل» یخش یرووهگ«               
 نارادهزڕۆ یلاسیم ڕڕایههموع                

 
و  هواون پیاهنو شوهئ یرهنسارهس البدوهع الهم یجادر و حاق یجاح

رد کهن دیاسامم بام و مکوا. بهردوک ادن تۆیاتوچاردن و ھابوڕاندن و خو
 هتوال یرۆز یکشهب هک ، کۆراچن یراوهھهنیواھ هن لیاکراج
 ل هوهدوور هل یهرهور و بهو دهل و ئیندهو ق یتاکاهب یهکیهواخاش
 یکییۆهکچڕ هل ادیعومر اییدو ینالاس هل البدوهع الهم یجاح ،هریاد
نم ابزاو ، هبو ادیوانگهش ھپ هل یکسپۆک،  هوڕۆیی» اشاپ یسوول«و هرهب
 یتهرمیا هت و بهحاڕهونهلیهم یکرۆجهب ، هوار مهھ هکهسپۆک
 کڕواو ئ اکهد کستهوه: ھ هوتوهکرهس یبوون ل یهگ هل یهکهلقهخ
و  اکهژ ددر ۆن بیاکسته، دهوهتادهد یتاکاهل و بیندهق یناکهخاش هل
 هم بهتههت و پههخ و ھاخ و داش مووهو ھهئ« هد هوڕههت یواچ هب
 ادهوهل یهن هشوبھ». ومهکار نهس هسپۆکو هل استئ او هوهتهواوتکن یاپ
 یجاح ڵهگهل هک هبو هراژگڕۆو هئ یردنک ل ۆتوچاشت و ھهگ یسهبهم
 .هنیاردووکندن خو ۆب هوهکیه هدر باق
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 ینیناز ۆب ادهن دامیتهرمیاچ  ینان زامییهستڕام هئ هک ایام ئالهب
 ککشیت هوهکیچ الیھ هل یب ۆ؟ تهبو یهکن ینازه؟ دیناوودڕ یراژگڕۆ
م هک ۆن بامیور و پشتهد اییکیرات یستهو خ یریت هل کختهت و نب
 ی»تیال«کهم وهبهد کش هکشیو تهل کندهمن ھ هناختهشبۆ؟ خهوهتاک
 .اکشن ڕۆن امڕۆییوهش یماقهل شیبۆمۆتۆئ
 اد هشتهم گهئ ڵهگهل یتهسبین یههھ هکید یواوودڕ یناگوم ب یژووم
و  یراداگائ یپه. باد ۆمهش کیه ڵهگ هل هموهش یتهسبین کهو
 هوهتاعلوومهم ێندهھ یهوارچهس هم لیکزین ۆیھ هب هکم ۆخ اییزهراش
 یرگرتنهو ت لهلالهد ۆوم باد یتهرمیام یخسهش یسرنج ، هبو ادیهم پۆب
و  هشتهم گهئ هکنن پهسهد هوهئ هوهتۆوون بڕ ۆم بکیهگهند بهچ ،

 شتر.پ کهن هبو اغارئکهب یجاح یرگهم ایدو هل هندنخو
 ۆیخۆو ب ستهدهھ هوییهجاح یخود یهوهردک یهرگهج هل کیهگهب    

ر اچو هک یههوهئ هنیهم الهئ یندناپهندن و سالمهس ۆب بس هب
 ، هویههکهبرهق هلکر هس هب اغائارکهب یجاح یمردن یژووم یهکهتیهب
م من ب ێوان یدرن. پاق یجاح یستهبهن ھاگوتم هوهشپ هب هرل کهو
 یریاد هب هوهدوور هل هکهبرهقهلکر هس یهتیهر بام چوهئ هریاد هوۆخ هل
 هندهوهئ ابهن ۆیک هل ۆیخ ۆب یجار حهگهئ هکچون ، ۆیک ۆتوون باھهن
 کهنن وب هوهدوور هعر لین شھهن هوهست بیوبوون پهھ ادت یهریعاش
 ش.ۆخهن ۆن بارمهد

 یهستڕ هل اغائرکهب یجاح یرگهم یژووم هگوتووم )4(هوهشپ هب هرل    
 »1270«و  ه»نین محمدثنی ااثو«هک ێوهکهردهد امدهراچو یتیهب اییتۆک
و هل هتاوهک.  یناییز ی»1853«رهمبارهب هنستهوهد اهم سه. ئند کپ
غ اس هوهئ هوهتنمه. دهبو ۆیک هدر لاق یجاح ادیه»1270«یاهس
 هو ل هدر بواق یجاح یهکهشتهش گپ اغائرکهب یجاح یمردن هوهنیهک

رهفهس یوتهکڕیرگهم یمهد هدر لاق یجاح هک هبوهن اڵو مهرهب یک 
ند هچ یهوهندنم خوهدهب هکاستر ئه. ھهبو ۆیک هل اد اغارئکهب یجاح
 .هوهتبهوون دڕ ۆت بییهستڕام هئ هوادو هب هرل یکد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م.کهیه یشهب ۆب هوڕه) بگ4(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هل هنگڕه اوهک یتهداع یکاخ کهن ، هرم بویپاب ایخ اغارئکهب یجاح
 اودهست ئاع هل ارزاخو یا هو م بهرخهمتهکو  کاب ب ادایرزاخو ڵهگ 
ش ۆخ اغارئکهب یجاح یههوهرد ئهگ ب یستڕا: ز بۆو س اوڕهپ ب
 ڕیهوپهشم ئیریپاب ادهلهباموق هل رم،یپاب ۆب هبو یهزاندهئ ب یکستنیو
و  اڵو خهئ هناژۆڕو  یمیئاد ێرۆج ه. بایخ ۆب هبوهھ یزڕز و ۆس

ن یاژب وتووهدهنست و ئاز یتاوزووعهم هو ل هوین دییادکیه ایهرزاخو
 یهکهوتهدوو مزگ هل ککیه هل یا اغارئکهب یجاح یهناخهوید هل یا. هبو
. هوهتۆردک ۆک یۆڤهم دوو مرهب ئهدهنست و ئاز یسیجلهن ماداز یلهج
 .)5(ر بوو یهس ابهن ا. وبان ادیهپ تناھ ر پیهس اشدهمهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کیههم نموونهھ اکهن دیاهب ارزاو خو اڵخ ینیام یندهویهم پهھ هوهمگهد کشتهرگوزهس یههگم جهئ یسبا) من5(
 . ادهن داشین نیاژوتوو یرۆج هل
 ات ارزاخو هد ین پارارجۆز اغارئکهب یجاح بب یرساف یرف هوهر لهب ردبوو،کس اب ۆیخ یسهکو  ڕوک ۆرم بیپاب
 از داب س ییریا هن لیاکراج ،ۆیرم خیپاب یهوهناگ یپهب ،ێوهکهد کڕ ا. وێوهکانام دد یبهن یرساف یرف
ل هھ ادهژڕۆو چل ه. لێرکان ۆب یندنرس خوهن و دڕاهو گ ێوهکهد و جانهن لاژڕۆو چل  ڕێهگهردهو یکچاق
 او بوون تاب ادهمهردهو سهل هک بهد هنییارساف هبتکو هئ یهوهندنخو یکیرهخ ،یهن یورهرس و دهد هک ێگرهردهو

 یرازهرمهش هو ل ڕاهرگهر وخ ۆم بهنڕاهرگهچ واو قهئ یرم گوتبوویپا. بنزرهمهداد یرساف هم لهکحهم یکیهغابن
 ڵهگهل یرساف هب هنیعریش ڕههردن و شکرهبهعر لیش یسهوهر ھهس هتوهکهد یرساف یربوونف ایدوهندم. لاچو یرهد
 .ادایخ
 : هد هک ییهزاریش ی»سعد«یم ھنابزاو،وهتپرسهد ایخ هل یرساف یکتیهن بیاکراج

 رد مگس نحل  اد هدوخت یعسل کنای                                  
 انریازنبور م ۆن تیریشھد لب ش                                  

و هئ کهو یریعاش ق دوو سارع یوردک یناکهریعان شاون هل ادیرساف هل هبوهھ یاب یکستهد اغارئکهب یجاح
و، ارچهب همهخهد یعریش هل کیههنموون ادهرل هگهب ب ایواد هتبهم نهکهقس انن. تابز یرساف هندبوون ھهھ
 : یتیههکاتهرهس همهئ هردوکس   یخمهت ی»فطاح« یکلهزهغ

 متاق هخم شد امر ووخ زھجر تآ                               
 متز مرگ عالامن  یدر رو هشد ادیپ                               

 متیات بقید نبرم حسرت روایش                               
 مترم بسالیا هکز اس یرب سببیا                              

 متز چنگ مالاندم اد و برھیآزاب                               
 
 ۆب یکایعنهو م نمهداد اغارئکهب یجاح هس. خواله»فطاح«یھ هکهعریموو شهھ یهد ،اکاس نیخمهت هل همهئ
سب امن یکایتاو ێرکان ۆیر بهش ھهوهئ ای. دوکیهفتهھ ات ایتم دۆهم اهخ هرم دیپا. بێندرلمهبس این

 هکهتیهب ایعنهم یهن ناکمیئ یهچ»هدوخت یعسل« ینازهن ۆت اهخ هد یت پۆهم کراند جهش چاپ ،هوهتنیبب
 ۆب ، یههھ هکهجوول یرچهھ چهردهد کارمهن فاکییهساباع یمهردهس هل او هک اکهس داب ۆیب اوجه. ئینابز
 هرچاو پهئ یهو پهب بدروون، هوهنیانار شهس هب هبوهھ هکاوسهئ» یعسل« یکشاقوم هرچاپ بهن دیاهوهنیسان
 هکهتیهب ایتاو انراز همهئ هک. ێبدوور ادۆیخ هب یهسهکو هئ ۆب یههھ ادت یهناتهحورم ب یکرخستنیاد ییهلهسهع
 . بهد ارکشائ هوۆخ هل
 .ادیرساف هل هردوک ادیهپ یالاب یستهد ایرزاخو هتواھ هوهب یفیهک یب یهندهوهئ اغارئکهب یجام حهکهد ڕهواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یجاح کهشم ویریپاب بهد اد اغارئکهب یجاح یرگهم یتاکهن لاگوم ب
 هو لهئ کهو یکایرزاخو هوهقهع هتچان هکچون ،بووب ۆیک هدر لاق
 ۆو ب ن بووبارهندهھ هل از دۆسزن و دهم اھهو یکاخ یرگهمهرهس
دوور  یل ایخ ینیاژ یناژاڕۆدو یهنهمهو تهندن لخو ایھاهس
 هبوهن ایو یکنهمهت ادهتاکو هشم لیریپاب هنیهم الهل ه. جگهوهتوتبهک
ست یب هبوو بهد هزات ادایخ یرگهم هل هکندن چونخو ۆب شتر چووبپ
 یجاح یرگهم یتاک هل هک ادهوهل هوهمد هتاین هچ شوبھ ه. بایس
 هندن لخو یشتهگ ۆب هچوهن اشتو ھ هبو ۆیک هرم لیپاب اداغارئکهب
 یکیهوام بهس: دهو ب هبو ێوهر لهھ که. نهوهکیه هدر باق یجاح ڵهگ
ن یمهئ«اکب هوهئ اییب هوهتبام یوک هر لهھ یرگهم ادو هلش ۆوتهئ
 هت لهداع ه. بهوهتاکب و پهئ ینلهکو  شیناد یکواب ینشو هل» اغائ
 ینۆند و چهچ هبن لهزر دان حایاکت کیزن یخزم اد او یواوودڕ
 یجاح هل اغارئکهب یجاح ۆش باوسهئ ،یکواب یج هل ڕوک یشتنیناد
 یترکیزن یخزم ، البدوهع الهم یجاش حیوهئ ایدو ، دهسعهئ الهم
 هرهھ ڕیوک ، ست بیون پیازر بووناح اھهو ینیهن و بیهک ۆب هبوهن
عوون ان تاگوتم هوهشپ هب هرل ، هبو ایس16ـ15 اغان ئیمهئ ، یهورهگ

 هر لهشم بیگوت هکن. ییازوهح هشتبوو لھهن اغارئکهب یجاح ۆب یخزم
 ادت یندنخو هبوهن ایو یکنهمهرم تیپاب اغارئکهب یجاح یرگهم
 هل یجاح ڵهگهرم لیپاب یندنخو ۆب ۆیهب ۆیک یهوهرهد هل بارک
 پ هژدر یندنخو ، یتیهقهف هب کهن هبو» یمستعد«هب یتاکاهب

 یجاح ڵهگ هل هک هبو هوهر ئهھ ۆیک یریهغ هل ردبک هک یشیوادر
 .یتیهردووک ادر داق

 یناکهعریش هک هوهمهکیه یهگهر بهس هتو بخر باو همهئ هک         
رم یپاو ب یجاح یهکهرهفهس ادهوهل نمان ناگوم ، یتۆیهدر خاق یجاح
 یرهور و بهن دیب اب ،1270 ایدو هتاو ، هبو اغارئکهب یجاح ۆرگهم ایدو

 دا 1272 هل هد ک؟ تر بهوم الهب 1271 هل بان یرچهبهل ۆخا، ئ1271
 ینیاژ هل هکچون بووب 1271 ایدو بام نهم دۆر خه؟ ھهبوهن
 هل یههژ ھو دوور و در ینتووال یواوودڕ کلهگ ارمدیپاب یتامعلوهم
ن یاکارساچو بهر نهھ هوان دیاووڕ 1275 ات هوهکهشتهگ ایتهرهس
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م ه. ئهوهتبان ادن تیاهناواوودڕو هئ یج اڵر ساچو همتر لهک. هندوایاخ
 اشتر دپ یاهر سام چوه. لهرمیپاب ینانژن ھ یژووم ه»1275«یاهس
ن اتمهخ وش الهم یهمیلهرم و حیپاب یهکییهرادد یزۆسپ یناستاد
 هوییهدومهد و نم ئومهد هب ینیار دووهن پتر ھاس س هو ل هواد یووڕ

 یکهیشهکرهس ایدو:یراجکیه یدومهن هب هندویاهگ یرهس ات هوهتۆندتال
رم یپاب ، ێوهو ئ هرئ یالهقهن و تارۆو ت یرمهگ ڵد هل پ یهھوودب
 ینارمهف ۆب ننوار دهو س یهزل هتاواو ئهل ێگرهست ھهد هر بواچان
 .ێرکب هرام ل ایغارئکهب یجاح یچکو  یکواب یدهسعهئ الهم یجاح
ن اتمهخ وش ی»محمدمال« ی»همیلهح«و  البدوهع الهم یجاح یناستاد
ر هسهو ب هرچوهد ییهردهرپو ژ یننھ هل هرم بویپاب ایستۆمام هک
 هل کاش پهندهوهئ یکییههفیتا، ع هبو )6( هوهنانار و زماموو زهھ
 هشم لیریپاب هن هوهتۆتاھ ل یرمهش همیلهح یکواب هن هبوهھ اندیاناون
 ینیاژ یناژاڕۆدو ارم تیپاب او هک هوایهگیهم دکوا. بهوهتۆرداش یسهک
 یتهتوو گو هواناد یر دهس هل یستهد هوڕههت یواچ هب هوانهوبان
 ».ایهدت یهمیلهح ینیش برهستئ«
 ۆب ینووس هوهدیازهب الهم یهمیلهح یتارھهسهب هم لهند دهم چهئ
ستم هبهم». هوپ یت بۆخ ۆو بب«  هتبهم نکههنینووس هوهئ یتراخ
و  یجاح یکههشتهگ ایتهرهس که 1271 یردنکن اشیست نهد ۆیھ یههوهئ
غ ام سۆر بهگهئ ب یستڕا یهوهم. ئهبد هوهستهد هب ، رم بیپاب
 هوهزم بهح همردو 1270 یناکاتهرهس هل اغارئکهب یجاح که هوایهبارک
 هل کهچون هردوک پ یستهد اداهو سهر لهش ھکههشتهم گرد بکهد
 ۆب هوترارتر و گونجابهل 1275و  1270 ینیام یاهنج سپ هوهوڕ کلهگ
 ڵهگه. لادهردهر و بهو سهرم لیپاب ینیاژ یتارھهسهب یهوهردنک ج

 یتکا هستن لیش وۆخ هل اکند سهچ ایدو او که هوهئ هسرنج بد امند
 ینزباخو یدئوم هب اوسهئ» ناتمهخ وش« ید هرم لیپاب یتیهقهف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د :یا هوهتم دیرساف یهتیهو بهئ ڕێهپهد ت ادد هم بهمیلهح یتایهکیح یندهچ یهم نۆست خهد ه) ب6( 
 

  ر زدند ازابر سر ب ام یماوس بدنکد      ام فتاز بان چزنم طشت من اطبل پنھ      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اوجهئ هبوهن یزڕا کواب هک ، یکواب یال ۆیک ۆب هوهتهوڕاهگ همیلهح
 ه.. لهوهناراکاجڕ ڕی هل یردنک یزڕا یلالهقهت هب هردوک یستهد
 یکواب او هک هزیاو نهب هبو هراواو ئ هشتوھ ج یۆیهکرم یپاب امدانجهئ
  یستهرھهب هز لاو یهورهگ ڕیوک یست چوونهد هل یترسهمهب اکر باچان
ر هگهئ هک هبو کیرهخ هوهب اشدهنیاو مه. لێزابخو ۆب یهمیلهو ح نب
 هب اگر بهس و پژدالهگب ینازمخ یتهرمیا ۆیھ هبوو بهن یزڕار هھ کواب
و هرهب د جهر بهپژد ، ێد اد ایدو هب یکواب نازهد هک.. یتاوائ
 یرهور و بهد هل ، »یناتورج یلهعالهم«یزیان هن بارئ یناوردستک
م ۆخ یتهعانهق ه. بۆیک ۆب هوهتگیهو د تاگیهد یکواشت بهردهس
 ت یراکدر اق یجاح یکیهبیزان جارئ یناوردستکو هرهب یهو چوونهل
ن ارئ یناوردستک هل اوسهئ یجاح هکچون باشکڕا یوهئ ۆو ب ردبک
سوود بوو و  ب یبوونهراواو ئ یشهکرهس ب کنۆرچهند. ھخویهد
 یچک 1275ایسهل ، بووب یکندهرچهھ ، کنیهب ایو دو ۆیک هوهتاھ
 هنیهن و بیهکموو هو ھهنم ئازهد ا. وێرکهد هرام ل ایغائ رکهب یجاح
 ادیستڕا هل ۆن. خار)سا(چوات هوهتبهد یج انداس نج)(پهشتر لاب

پتر  یهن ناکمیم ئهب اکهس داش پتر بینانج سپ هم لهودامهد یهگوت
و ژن  هکهشتهگ ایتهرهس ینیام هتوتبهک هنامهن زانج سپ هل
 ردبک پ یستهد 1270ش پ هکهشتهگ یههن ھاکمیئ هن هکچون هکهنانھ
 نپهسهد هوهئ یههو ھا: نووسروتبهکتر ادو 1275 هش لهکهنانژن ھ هن
 1275 هل هوهمهک یالهب بهد هریاد ، هبو 1278 هرم لیپاب ایم مندهدو هک

 .ایم مندهدو یکواب هتبووب اد 78 هل شان انهد بانھ یژن
 یندنیاهگڕام بهن دیارهد هویاییهند هب هندھ او هک ادهناریام بهل    
ت هداع هل یکواوودڕ یهن هوهل هقس ، مهکهح هم بهکهد اییسائ یکاح
 همتر لهک یار ن پتاکهتارھهسهب ردبک این وینازاین همئ هکر هدهب
 ۆب یکباسیس چ حهک هکلامیحتیش ئهمه، ئ ندبایان خایانج سپ
 . هوهتاکهقوت د ێگو یندناپهس یهگهب هوهکنلهک هل ات تاکان

ت هعانهس و قهبهم یهوهردنکوون ڕ ۆب هسهم بادو یل هرئ ات یهوهئ    
رم یپاب ڵهگ هدر لاق یجاح یتیهقهف یشتهگ ایتهرهس هک هوهن بانھ
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 هل یا 1270 اییتۆک هل یاتر یئ ، هبو اغارئکهب یجاح یرگهم ایدو هل
 .هردوک پ یستهد 1271 ایتهرهس
 الهم یجادر و حاق یجاح یندنخو هوهکیه هبوون و ب هوهکیه هب یهوام  
 یهعلووم نهم هوهسهک هل هواو نهن و ئاتمهخ وو ش یتاکاهب هل بدوهع
 ب اھهروهن ھیاشیندنخو ادت یناکیاج یاج هگردن و جابوڕا یتهنۆچ ،

 ۆب هستویبهم نۆوتهئ یکشت هوهنیهم الهئ یهرابهش لی. منهغارۆر و سهس
 هوهخادهن. بامهوهنیژتو یوزووعهم هب اکن امازهراش انھهت ۆیخ
 نامۆش خپ یلیج هک ، هزعهت و واکو هر بهس یتارهبهخ یناکهوارچهس
 ن،یرگرهو ل یهر و دوو قسهب هنیهبب ایناھ یهت بیاهر حهن بیاککیه ،
چ یھ یساب هوامهن جهش باپ هل ینیر نووسۆم و زهکن یاشیکسهک
 هکهنیوسنو ایکن تاون هوو لکات اکب هوهشپ هب هرل یکراب
وون ڕ ۆب بام کۆیهھ هکا. تێوهکن چنگ امهشتهو گهئ یکیتهبایت
ن و اردن و سرنج دکوردارهب هساو بهئ یریاداو ن یوانرازهن یهوهردنک
 هشتنیواھ اشدیخسهش یهبوون کیرهم خهئ ڵهگهل ، ییهخسهش یراکھنیز
 هکنهد یهوهئ اییمن ب یال . یههزعهت و واکو هر بهس یکیهر هس
ت اعهس یهکدوو چر کیه ایو دو یهکهھ ادکیرات یکژوور هل کتیفرک
 هوهتشهوهد یل بهد ادیهپ کرهسهو ئ کرهبهخ ، هوهتوژکت بل

 اییناپ هل هوهتاک م پهک یکیاتهو ب هشتهو گهئ یخناوئان هتبب
 هب هوایهنن ھامیجاح یهکهمان هل هکروو هس یهتیهند بهو چهئ ایمھ

 الهم یجاو و حهئ یبوون هوهکیه هب یهوام یندنیاهگڕا ۆب هنموون
 .ادیتاکاهب یشتهگ هل بدوهع

 ههھ هب یکتیهب» 1969رولهھ یپاچ«دراق یجاح یهکهناوید هل        
 ۆوگ باچ هتبب شهد ، نمازهد یهکییهستڕامن  ، یههھ هوایهنووسر

و  اییکت اشدیتاکن امهھ هل ، واوهتاو ن یوامهت یکیهرکف یرگرتنهو
 یرۆرم و جیپاو ب یجاح یبوون هوهکیه هب یهوام یهرابهل ، یگشت

وون ڕ یرهنخو ۆب هوادو هب هرل که. ویتاکاهب هن لیاردنابوڕا
 یال هک ، شمووق یهوهو وردبوون یراکھنیر زهبهل یهنهو ، هوهمهکهد

گرم هردهو ۆوتهئ یکسوود هتیهو بهمن ل ، بهمن ن یریهغ هکید یککیه
و و اوودڕ ادهمن د یتهرمیا ادهرل یهوهر ئخهن ، ێریگهرنهس وهک هب
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نم و انزیاهمن د یههھ هتیهو بهئ ڵهگهن لییاندهویهن پۆوتهئ یتارھهسهب
ست ڕا هکهتیهنم بابتو اکهش داو یههنیناو زهر ئه. ھیستوونیس بهکم هک
 .هوهمهک
 
 :هوهنینخوهد همهئ» رولهھ یپاچ« یجاح یناوید ی»106«ڕههووپڕ هل   
 

 لیکهو» یراحج«و » قورهکلهم«                      
 تسئل ئھم و الاسماقس من                       

 
 هن هواوهت یشک هن هوانووسر ادهکهناوید هل یهرۆو جهب هتیهم بهئ      

» یراقور و حجهکمل«یه. دوو وشنیههگهدڕاش یکایتاچ ویھ هو ن یهفاق
ن اوڕهوان چیال ب اد ادو هن بیا»لیکهو« یهو وش هناوهکو ان هتبخر

 یکرهبهن و خهبد هوهستهد هب هتهلاکهو وهل کغارۆر و سهس ێرکهد
ت گو هووالهب یهفاش و قک ب یشۆماخ هل یچهک ، ننیههبگڕا یتهبایت
 م:هد یتپ هکاستمن ئ یههوهئ هکهتیهب یستڕا. بان کایدهچ س هل
 

 »لهکش هسیک» «یرامیح«و » ۆڕق هکمل«                     
 تسئل ئھم والاسماقس من                       

 
وو کات» لصو« یهمزهھ هب ێرکب یمهکیه یهمزهھ بهد» ئھماسما«یهوش
ن یبنووس ایو هک یوردک یمالیئ ه. بب ێگر ست و بڕا هکهتیهب یشک
 ».میھیئاسم هنیس میق« ێنووسرهد هرۆم جهب هوهنینخو یهد کهو

ن اون یهخستوون هکورد ک یناریعاش یوان یهستیل هدر لاق یجاح        
 نووسهد یههکینتهع هوان م سه، ئهویههکهستهبهن ھاکهعریش هد
 ، هواستریبهن هوهشپ هن باوهل اھهو یوازنار. نیعاش س یوازنان کهو
 .هوهتۆبهن ادیهپ اشدیناوهئ ادو هب
 هنیان ساوهئ ، هوان هوۆخ هن بایاو یوازنان هریعاش م سهر ئهھ کهن  

بوون و  الهو م قهن فیامووهھ هک ، نیانارهدابر هغ لابههق یکو گرووپ
ر یهس اھهو یوان ، هنیاندووخو یتاکاهب هرم لیپادر و باق یجاح ڵهگهل
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و  هوهتهوادهھ ن پیاترکیهو  یژبو یبهقهل هب هردوکن یاواستریبهو ن
 یدکیه هل هتکن و نوینهکپ و پهو گ هنعریش ڕههش یرادهم هتهنیاردووک

و  کواب هل هکون ار میب هم بهکید یکواند نهچ هوان و سهل هگرتن. جگ
ن یارمیپاب هل هوهکهشتهوزکرهس یهژدر هش بیناوهئ ، ستوونیمم بام
 .هستویب
 یهکهستهبهھ هل یجاح هک اد»لهکشهسیکو  یرامیو ح ۆڕق هکمل«ادو هب
 ، سی، فس گور و دوواو اڵد ر:یبهوهنشم دهناوام نهئ نن دیاوان
 هک ، ریعافت شهح یردکن یاهرجوملهس اردق. لیجهبڕه، پر ابرخوهق
 هکید یکندهو چ هنامهر. ئۆز هن لکمهک ، مووهھ هن لکندهھ هنامهئ
بوون  ک»مستعد«و  قهف ههمۆک،  هوهوتهر چوونیبهو ل هن بزریاوان هک
 یهکید یکوتهند مزگهن و چاتمهخ وش ی»محمدمال«یهکهوتهمزگ هل
 ب یناژڕۆ ، یچهتاز و گاربهشمهر و قیعان شیامووهھ یتاکههب
 کڕن یاندهبۆپ و گهگ ۆڕیکن ایاکچوون و ت یدکیه یال ۆب یرسهد

 م عومر.هر نهگهئ ، رهس هتۆبرد ن پایاو س هخستو
 هتد هتیهم بهئ» رولهھ یپاچ«یجاح یهکهناوید ی»108«یڕههووپڕ هل
 و:ارچهب

 ایهعنهم یمووتهکلهن مام»هکلهم«           
 ایهو اکز بهح نۆر چهھ یعنیه            

 
زووتر  هک ه»ۆڕقهکلهم«نامهھ یه»هکلهم«مهئ ۆخائ هوهترکاغ نام سۆب
 هل هلهپ هب یکو. سرنجهئ یریهغ یههزات یکریعاخود ش یا انھ یوان
 هل یردنکوردارهو ب» اعنهم یمووتهکلهم«یهستڕ هب» هکلهم«یسفهو
 هک اشوتردپ یتیهب س هل بهد ادیهپ ۆڕقهکلهم ۆب ییههنو وهئ ڵهگ
 : هد

 لهکشهسیک یرامیو ح ۆڕق هکلهم                
 تسئل ئھم والاسماقس من                 

 وردنک یهس نه، ب هنان جویاعریش                
 وردن لهون و گادنهب یرچهگ                

 »نیمیبن ا«د هم سهکهن دایادیفهب                
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 نیوردک یتهریغ یستهربهد هکچون                
 
 یناوهم لهب س بهک کیه» ۆڕقهکلهم« و » هکلهم« نیههگهدڕا او
ر هب هوهتواد ۆر خادووج ۆیب اعردیش هل تتر بووبالهسهد هب هکید
 هل هبو کریعاش ، ش بووبیتر یککیه یزڕهف هدر. لاق یجاح یھنیز
 هک هش بوهو گرووپهر لهھ ، یناکڕواو ھ ۆڕق هکلهم یبهشرهو م هستهد
 ینۆر چهھ«یهستڕ ایتاو هل هشیریابوون. د ڵهمۆک یتهکاهب هل اوسهئ
 ادهکهعریش یگوتن یتاک هل هک» ایهعنهم یمووتهکله... مایهو اکز بهح
 هکش یشووترپ یناکهتیهب یشتناڕ، د کن شامه. ھهندوو بویز» هکلهم«
مردوون. هن یهکڕواو دوو ھ» ۆڕقهکلهم«هریاد نیههگهدڕا» اڵح«یتاک
 سن،هک کیه ۆڕقهکلهو م هکلهم هک بان ادیهت پاسپیند ئهرچهھ ادهمهل
ن یار دووهھ هک ادهوهن بیاوونب کیه هل ێوهکهردهد» ضراتع«یبوونهن
و  هندوین زیاککیه هک ایهندبیاهگ ڕایست هبهر ھهگهندوون: ئیز

 ێنراشزهزن. داویاج یسهکدوو  هک ارکهر دیاد ۆوخهستڕا ، هن مردویاکیه
 .هن بویانیمردن و ژ ایحوهئ یراداگائ یجاح
 ێوهکهردهد ا، وهوهمگ یهش دیمن یکتارھهسهو ب یجاح یناکهرعیشهل

و  یرساف هن لۆیاو خهن گوتویاعریش یوردک هب هریعاش هستهو ده، ئ
 ینال هل هنیاردووکون اوهئ یکراک یستڕاه. بهندویاهگهن یبهرهع
 هل کیه یهتکنو هوییهگهنڕا هوهر ئهب هب هوییههشمۆو ق ییهزهربهج
 هر لادکتو ینجار و توالهق و پهنست یهقس ینینهکپ یهقیو تر کایهدو
 کهر وهتر. ھ یکنار زمهس هنگهن دیارهو ات هوهنۆر بخیگ ارووندهد
 : یب گوتهرهع ایبراک
 

 هنالس کویا یولست بنحو                 
 عرب  أقول فأ یقین سلکول                 

 
 ادکو پ کڕ یهستڕ ادوهب هبوهن نیان و بردنانھۆخ یتهرفهش دیناوهئ

 یکالر و گوهس هل هناوردکو دوو  س ، ب ادهناگب ینازم هن لڕهبگ
 .هواشکاڕن ییادکیه
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ر همبارهب هویربهد یشۆخ اییزاڕهن نهمنیز ادیناکهعریش هدر لاق یجاح
 ۆب هریا. دهوهوردک یناریعاش ییال هل یبهرهو ع یرساف یعریش یناناد
 هل هتواش ھینگهتهو ، هگوتوهن یعریش هووالهب یوردک هل اوسهئ ۆیخ
 چهد پ یچهک هوهوردک ایرهشوع ینالهل یوردک یریهغ یعریش یناناد
ش هوه. ئاکر باندیبر یجاح یستهھ یهوهئ بام یوار بهھ اشتھ اوسهئ
ر هھ هریعاش» راخود چویا« و سهئ هک یجاح یناکهقس هل هوهتمرافهد
ن و ۆیاخ یرهبهنگ و خهو د یوردک یعریر شهسهم بوون لاوهردهب
 ۆن بین هراشیئ انھهن و تاکهقس هتاو ، یجاح هوهتۆشتیهن گیاعریش
ن یارعیش ڕههش هو گرووپهئ اد» یتهکاهب«هل هک یتیهقهف یمهردهس
 .یوردک هب هردوک ادت

 یناکهوچاموو نهھ هل هناریعاو شهرم ئیپاب یهوهناگ یپ هب             
و  ۆیهکندز و اوڕه یرهور و بهد یھ انھهت ییهن هو ، تووناھ هوهناوردستک
 هل یهکیهر هو ھ هوهردوونک ۆیکندن خو یوتهکڕن بووبن. اباب
 ی»ۆڕق هکلهم«یراز هل هک یهقس هندو ھه. ئهوانھ هوهکیهگج
 هکید یناکهریعاش یهوچا، نهروو بوهس ینجارمک یهھجهل هب هوهتهواگ
 اڵپ هتهواخرهن هوارک قهن نیال هک کژوتوو هکچون هوهتباوون نڕ
 ێرکهعلووم دهم یهوچاو ن هرهدهب هوهل» یرامیح«م ه. بهوهنیاکات کات
 ادو ه. بهوهتگ یهرم دیپاب یهوهل هجگ هکید یکواوودڕ ڕی هل
 هتخرهش د»یرامیح«یتهبایت یھ اد»یتهکاهب«یقمات یشتهرگوزهس
و و اوودڕ ێندهھ یهوهنادکو ل هگج یستیوپ یپهر. بهنخو یوارچهب
 ڵهگ هپتر ل کختهن ێرکهد قهن هوییهجاح ینازم هب هک کتیهب هکات
 ن.یبهد کیرهخ اودهئ
 یجارم و حیپاب هک یههوهئ هتهعامهم جهئ یوزووعهم هل هگوت یهپوخت  
 ، و هنیاندووخو ێوهشتر لن پاوهئ یهنیرۆز یتهکاهب هچنهدر داق
و  یجاحد بوون. یعهن موستاتمهخ وش ی»محمدالهم«ین الیاشیبهغائ
و  ێوهو ل هرن لیاستناگوڕا یرهدان و بریاندنخو ڕیواھ هبن بهرم دیپاب
 ن.اتهشرهو ع و خان یهنیاقهف یرهفهس

 او هک هوهت بهرابهو س هوهتبهر نوکن یاراوهنشو هک هزیاو نهب         
 یندنردن و خوابوڕا یرۆن و جیاژ یکمهردهس ڵهگ هن لییاندهویهپ
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و ن هتۆتوهکن یاسهکر اخود چو یا س یواو ن یههھ ادر داق یجاح
ر یاد ۆیھ هن بیهکن بیاشتهرگوزهو سهئ یسهبهم ۆو ب هویههکهناوید
 هل یچ ادهر، من ل یتهکاهب هدر لاق یجاح یهوهنام ایودهم یردنک
ن یاهمم دام و مکوام. بهکهر دامۆن تییاتارھهسهب یهراربهد هوارم میب
پ و هو گ هتکهعر و نیو و شاوودڕ،  هوهنیاکواب ینازم هل هوایهگ
 هب یردبووکرم یپاب هوهنام هر بهس یکنیهن و بیهکموو هردن و ھابوڕا
و  یوردک ینازم هن باخشهو پ هوهندنۆھ ۆیکشهک هک کش یکیهکلمان
 ڵهگ هل یه»هدهکشهتائ«م هئ هوهخادهر بۆ. زاد»هدهکشهتائ« یوار نژهل
 ینیاژ هر لهھ ، ۆییک یکیالهم یهنابختک هل هکید یکبتکند هچ
 هوهندنخو ۆب هبو هنوسخ کیه هکا. تهو چوانهو ل هواسووت ، ارم دیپاب
 هب یردکر هدهوو قکات هرگرتوهن وییادکیه هن لاکالهست مهوداستهد
 ینداسووت یه»هدهکشهتائ« هک ۆیخ یهکهوان یهر دهھ ، گرائ یکارۆخ

 .هوهرداخو ۆیخ یوردک یهگوت هو ب
و هل یههلیورتکم و هکر اجکیه یکشهنووسم ب یهد ادهرمن ل یکندهچ  
 هل یهوهو ئاچ هل هبو کمهکشم یکواب یھ ، هوایهگیهم دکواب یهرۆز
 هردوک یسار باز هشم بیریپاب یهندو ھهن ئاگوم . بهستویب یرمیپاب
 ادت یهکۆهکشهک یهتاکو هل هک، چون هکۆهکشهکو ان یهوهل همتر بوهک

 هتابد ێگو ۆوتهئ یکنهمهت هتۆشتیهم گکواب یهژڕۆو هئ ات هوانووسر
ش یناس یس یهوام ، هوڕیهپت اردهسهب یکاس»30«اھهو یشتهرگوزهس
 ه، ب هوهتسهد کشم هس لاس و خواب یهتیو و شراوودڕو و ان نیندهچ
ند هچ یواوودڕ هریعاش ههمۆکو هئ یشتهرگوزهس هکچون یتهبایت
 ڕههعر و شیو ش هوهتهواس گهکن یندهچ هل یهو قس هوهتۆگرت یکاس
. هردوکس اب یهوهستنۆق یدکیهن و اقژهھ کن تاراند جهچ یکندووهد
و  هقهتهمهو د اڵوگگ ن و پامهرار قۆو ز ینتووال او یتایهکیت حهبهھ
ژ یت یریب کندهچ ۆڤ. مرێزرراپان بهن هوهنینووس هب هنعریش ڕههش
 اشدهمهئ ڵهگهل .هوهتچهر دیبهل یهکو پ ڵهکت یشت ب
م هکر بازگڕ یناتۆف هل هوهنینووس هب هوارم میبهمن ل هک کورتکامتهک
 ینیهال ڕایهرهس ب یستڕا یهوه. ئو بچان هل یواوهت هب هوهتر لکاچ
 هدر و جگاق یجاح ینیاژ هل کیهپل ڵهگهل هشتهرگوزهو سهئ یندهویهپ
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 کیرهخ یجاح یناوید یکتیهند بهچ هک کرفهز یهوهردنکوون ڕ هل
و و ارکش ۆمارهف یژووم هل کیهڕههووپڕ ینامرهندن و ناسپهچ ، هردوک
ر و یعاند شهچ یدیاو و ان یهوهندنیاو ژ هویهر بوووک یستوورهب و داد
 کنده، من ھ نش دیتریا، ز ند هوهورد ئک یشۆخ هب و قسیدهئ
 .نبخش ادپ یکواش چیوردک یرهنو خو یهوهنینووس هبم ب کیرهخ
 

 هر و قسیعاش هقماو ته،ئهردوک یقهرم نیپاب هک کساب یهرگو هب       
د هح هل هوهکاستو ئ اوسهئ یلقهت خهسبین هپ بهگ ۆن بیالیهم هناشۆخ
 هتواھهن هوهوهر لهھ ، هوهمۆخ ڕیهواب یالهش بهلیهو مه. ئهر بوهدهب
ن ارهن و گوزیاژ یراب بهد س،هو ب هتر بوهداس استئ یھ هن لیاژ اوسهئ

 هنن و بهکب پ ڵدهب پ هوهئ ۆب باد یهکهلقهخ یتهرمیاش یردنابوڕاو 
 هتد هک ینارهش گوزۆخ یهوم شهبن. ئ ینارهش گوزۆخ یکیرهخ یرۆز
 ڕههن و شینهکپ و پهگ یتهلالهد هل انھهت کهمن ن ی»ورصت«یواچ رهب
 یمفھوم«یزابڕ هش لهکید یکراوو جکهب ، هوهتکسیترهد هنعریش
 : ادر داق یجاح یناکهعریش هل اخهر دیادهب ۆخ هویه»یسکع
 

 نارگورگ و ش یراوهھ استن ئهد                  
 نارو ۆیهت یسوودهح یلبهو قکهو                  

 ینیش هلۆژ و گپ یوائ هواکچ                   
     ینیھهش اتر تۆک هر لهھ هوامهن                   
 ناراچ بۆک یهلوقم هل یخش یرووهگ                   
 ن ارادهوزڕ یلاسیم ایهررهموع                   

 
 هل ، پهن و گینهکپ یندنیاهگڕا یهدارهش بهعریش هند دهچم هئ
ر و بووم و هو ب ینادهواو ئ یشۆخ ی»باجای«ادۆیخ ی»سلب«یلباق
 یکتوال یدیا ادیهناتیهو بهل یجا. حهوهتگهد ۆن بامیرت و تاھاد
 هک ،یچۆک1270 یناکاتهرهس ینالاس ینیام هل یب ۆ. تهوهتاکهن دادهوائ
 ی1307 یاهو 1306 ایس ات ،ادیتاکاهب هل هدراق یجاح یندنخو یتاک
چ  ، نادت یهتیهند بهو چهو ئ هردوارم نیپاب ۆب یهمان هک یچۆک
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.  )7(هناوهچپ هو ب باگ ییههوچاو نهئ ینادهواو ئ یشۆخ یکتاسهراک
 یهدرهپ یهن نۆک هندھ یژووم ، هوهتگرهد کاس 30 یورهد هکاودهم
 یچهک ، ینیهن و بیهکر دروشم و هسهل نهبت ییهنینۆک یکیرات
 یراک ادهناو سهل ۆوتهئ یکۆیهھ یهوهنیزۆد ۆرم بکفهد ت یهندهوهئ
 هتاین هووالهب کۆیھ هکات هل ، ادیههوچاو نهل ردبک یرهکنارو
 ی»1281«ایس یهکهوهناشڕش یوهم،ئین یزڕا یشم پۆخ هک ، هوهھنمیز
م و هد استئ کهو یکچون یهۆیهب» مین یزڕا یپ«م هد هک. ب یچۆک
 ،هوهتۆبهغ ناس یواوهت هب هوهمهکهد یهرادووب یژتردر هب هکید یکراج
 ۆڵمبهستهو ئهرهب یا هبو ۆیکهل اد ه»1281«یاهو سهدر لاق یجاح ۆخائ

 هل هک. هبو ۆیک هر لهھ اشتھ هک یههوهب ئاغ یند الهرچهھ ، هوڕۆیی
 یکلهکو انراز یکشت هتبهو دهئ ۆب هکهوهناشڕ یتاسهراک بووب ۆیک
 یننھ یکۆیهھ هتبب اهس هندهوهست و ئیب ایدو ێبهد ل یهوهئ
 .نبم ڕسو یل یرهس یجاو ح یههوچاو نهئ ین بوونارو

 یگوزووراو نهرهب یههوچاو نهئ یراب ینۆڕاگ ۆیھ بهد ب کنۆرچهھ   
. باریگهرنهو یرهبهخ هوهدوور هو ل هوهتبادهن ینگهد ب ۆوتهئ یشت

 هدر لاق یجاح هوهمن یالهب هک ستهد ڵهھ هوهوهم لهنییانیب م تهئ
 هنانو شوهئ یساب هوهشۆرهپ هب او یهن هداس یتهغورب یزۆو س هزکر هب
 هب هنایاگو جهئ ینهمیر دهس هل یگرتناد ،پ ینارو و یلۆچ هب کاهد
تر یاز ێگرهع دیقاو یهنو ادکایهدو هب کیه یعریش هد س هل ینارو
 ڵهگهژوو لو و ماوودڕن و همیدعر و یش کایروون. تهد یهداس یهزک هل
 پ یتهعانهنم قاتوهن کهر،هنخو یوار چهبهن لامن و ینکایهنیب ت
 ادیهپ ۆیب که کتهعانهو ق ۆیخ هوهتنمهم دۆخ ڕیهواب ر ویب هنم بب
 ینیناز ، شتر گوتمپ کهن اوارچهب هوهنمش بهوهئ هستیوپ ادهر.لبهد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خت هر سۆز یکیناگر اد یچۆک ی1288 هل یگوت یداجهن سیدهئالهع استۆمام ادییهنیبم تهئ یهوهناگ یتاک ه) ل7(
 هتبووب ردبک ادیهپ ایھهو یکینارو هوهتشهوهد ی،لهوهتگرهش دیتهکاهب هک هتواھ ادیههوچاو نهر ئهس هب
 .ادهناتیهم بهدر لاق یجاح یشۆرهپ یهوهتناڤبز ۆیھ
 اڵسهژدهت،ھهداع هنم،بازهد ا. ویههھ اودهم اڵس18 هوهمهک یالهب یناکهعریش یستنهبهھ یتاکو 1288 ینیام هل
. هوهنهکب ادیهشووتر پپ یشۆو خ یرت هوهکهلقهخ ینیار ژهب هتتباھهتر ن یکسپۆکچ  یرچهگهئ اکهد هوهئ یشهب
 .یههر ھهھ ۆیخ یخایهن بیدهئالهع استۆمام یهکیهنیب ت اشدهمهئ ڵهگهل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هوهتنر دهب هب یکنیاگ هوهستهبهھ هند بهویهپ یواوودڕرف و هز
 یهوهنیزۆ. دبهن ادهگهل یهکهنینار زهگهئ یرهب هوهتب یهن نیکموم

 هوان و تیو تهئ هوهعیقاو و واوودڕ هروون بهد یزۆس یهوهستنهب یرامهد
 یاهو هداو م هدام ینیام یاییمیک ی»علاتف« هک استدهبهھ هل اخهدرهد
پ و هگ هب هریعاش ههمۆکو هئ یبوون کیره. خند یکز پو ھ هدام

 هل یابووبن  هحوجر ه: لهبوهن یتهبایت یژکن ینهکش و پۆخ یهقس
ر هھ ،اشدیندنرس خوهد یتاک هل یههم ھڕهواب ، ناراوهھ هل یار هفهس
و هئ یهوهناگ هرم لیب هوهت. دهردوکن ییازاب هتکنو وتبهک کڕن ۆیاب
 هکرد کهم دکواب یرزهگوت ع یهم دکواب ، هوهرمیپاب یراز هل هتارھهسهب
 هگوتو یکواب امدارهو هل ، الهم هن بوون بۆچ بووب ان واندنتخو ایح

 الهم یجات حهسبین هم به. بالهم هن بوومۆنم چازان اخوهم بڕۆه
م کوا. بنمهناندن دخو هل هک هواد یتهرمیار ۆز یژیت یریب هوبدوهع
 هبتک یسهبحهن میندهچ ادینیاژ اییدو یناژڕۆ هرم لیپاب رد،کهد یساب
 ،هر بوهبهت لیپ هت بیپ یوتهمزگ یندنخو یژووروو یهپل یناکهتهحمهز

 یدارزهدام یوان هوییهگهمن ن هب یوازنان هک هناریعاو شهل ککیه        
 یهوش ادو یهگج هل انام دهنام خه. ئهبو»...وفیصور صبو من«
ر ۆز هل هک» فیتخف«یستوورهد یپه. بهوامهرم نیبهل هک یهکهوان
 هل یتافیخفهت ێرکهد پ یراکو  ێد یواوت نهمزگ یندنخو یناکهدام
م ۆڕنگیاهقورسن د یناکهفزهم لهکهوان یردبوو: گوتبووک ادۆیخ یهکهوان
» بوم« یهر وشاج ڵهوهھ» ورصبو من« هنتر. لاساتر و ئکسوو یفزهل هب
 هم بۆڕگیه، د یهالۆقان یکریهو ت» ۆیهبهوندک« یهکانام هوهشپ هتد
» من« یفزهل انجیئ اد» بوم« ادو ه. بهترکسوو کسنتر و ئاجو »ترۆک«
» رطل« هم بهکیه، دبهش نیفزهل هر بهگهئ هن قورساشک هش لیوهئ ێد
 یوان» ورص«یفزهل» من« کیه اکهد ک»رطل«ندهو چ هترکسوو» من« هل
 یبرهق همردوو ل یهکهزل هنگهد هب اتدهمیاق یژڕۆ هل یههپووریهو شهئ
بوق.  هوریشبوو ب ، هترکو چوو کو سووهل یهۆڕیهب هک» بوق«ر، هد هتد
و  ڕو د یه»یخور« یوردک هب یههھ» وفص« یهوش» صوفی«یفزهل هل

 اناد جهم لاخ یهو وشهل. هنترارمتر و جوهو نهل» شمهپ« ، هزبر
ش  و اوش و ترهت ادوهل هسخوال. »هزداپ« هردبوو بوو بوک یتافیتخف
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لپشم و البوق بن الرطل اکوتر « هردبوک ۆیخ یهکهواردن نکن اسائ
نگ اب ییههلیورتکش و ۆو خ کسوو هواو نهب ابوو تاد یشیریاب» زدهالپا
کوتر «نهک ینگاب ابوهن داراموو جهھ اوجه. دهوهتادهم نارهن وهکهن
» وۆھ«ب هویهنازم یرهس هل اوسهئ» زدهالپاو  لپشمالبوق بن الرطل ا

 .هورتترک هب هل» وۆھ« یهوش هکچون
و  هفتهو و ھهژ و شڕۆن یندهچ یههتاپ و گهژ و گوتوو هرزهو تهب        

 هتکو نو هقهتهمهن داوهش لیککیهبوون. هر نت یو ل هردوابوڕان یانگام
 هبوان وارارجۆ. زهبوهن ادیهپ ل یبوون ڕهو توو یریگد هتنگر یدکیه هل
ن یانگاژ و بنو هتواھ ۆن بیاهتکنو اردندکژنو ینیهع هل یان انگ داب هل
 ازهق هن بیاهکهژنو اودهئ ادو هب هردوک ادهن ئیاهکهتکنو ات هویب ۆب
 هوهشپهن بۆیاخهلز یرگهبوون ھ کقمات یستڕاه. بهوهتهواگ
 یتناھ یناکمیئ هوهتبهد یادون ات اندیاشۆخ ادوهب هبوهن نیاندهنام
ر هسهب هراژگڕۆو هئ هزات اڵح یریھاز یپ هن بهتاز ، بان نیاندهنام

 .هوهتوهکهھ ادت ایو یزعهچوو و
ن اییو ئ یفچیهک یناکهژبو یراخبهئ هن لاکیهسابهع یمهردهس یژووم

م ه، باکب هو گرووپهئ یھ هل هوهتگهد ۆوتهئ یواوودڕ ێندهھ کسوو
 یالهم هوادهن یووڕ یسابهع یریهغ هو ن یسابهع یمهردهس هل هن
 ،بووب یچهتارم و گهم شهکو  ر شاز هندن ھن خواو قورع یرسپهس
و اوهت یقمات کیه ،ردبک یهتکنو یروت فهکڕ بهش نیکیالهم انھهت
. هوهتاس ببابوو نوهئ هل ییهشمۆق یوهن گریاهکیهر هھ ن بنیاالهم هل
 ککیهست: هبهھ یوـ جن هتکنو هل هکب یههمووننم هئ یریهرموو سهف
 ڕههن و شینهکو پ هتاگ یتاک هل هنامهخرزائ یهریعاش ههمۆکو هل
 :هگوتو ۆڕقهکلهم هب یهمهئ اندۆیاخ یتهداع یهنعریش
 

 یگرد هوار ئهس همهتبهد              
 یوردک ی«....»مھهت داد             

 ۆڕقهکلهم یهت ئۆخ ایقبیئ             
 یر مردهگهئ یایر ژهگهئ             
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 ینیداب یهھجهل هب هوکخن هسم وق وهوق و شهز ڕیهو پهش بهکلهم   
 ست بڕا ی»لیعاتف«رهگهم ئهکهد »عیتقط« هکهستهبهھ یتهگوتو
ل، یمستفع یگردهوال، ئیر مستفعهس همهتبهم: دهکان یقبوو انهد همقبوو

 .همقبوو اک یدیازهب اخو هبال... ھتد، بیمستفع مھهت داد
رم یبهمن ل هکاستو ئ هوهبووناگ یرم لیپاب یهناشتهرگوزهو سهئ       

 یتایهکیح ڵهگ هل هبوهن نیاکرقهر بوون فیهقوت و س هندهوهون ئامهن
، هن بوینهکو پ هتکنو هب ڵهکن تیاکیهوهموو بزووتنهھ». هسۆک س«
 .بهن ادت هووالهب یزراح یهحزهل هل یادون یهوهئ کهو
 ،هر بردوهسهن بیاراژگڕۆ ییهسوودائو پ یکاب و ب یمهغ ب هرۆو جهب 
ن، یژهد انداشمڕه هبن و لهن داراوهھ هلق لهن خیاکراھهو بهدم ات
 یکیرهخ هوهرهد هچنهر دهژ ھڕۆ هب هوهتنمهش دیناگوند هل یهوهئ
 یایهر خهس هونهکهن دیاقهبن، فهن داراھهب یهشنهچ همهھ یراک
 هتاپ و گهگ هب ڵهکو ت یکیسالکر ۆز یهناوردک یکندهبۆگ یردنکارپهب
ل و ر و عهشت و دهد یهکۆنام شهب یدیمۆک یرهگۆناش هتشوبھهد هک
 یتهداع هو. باقشهن ۆیباو ت هختهو ت هردهند پهچ کهن ت بهشرهع
ر اکن و هخهد کڕن ۆیاخ یقماو ت هستهن دیاقهف ، یراوهوردک یهنینۆک

 اھهراج هکن هکهد»ناریرمیم«یپهگ یتهمکاحو اییوهنارمهف اییدروست
 ارپهب انداوردستک ینشو کلهگ هل همهگ هویست و نڕا هوین یکرۆج هب
 ،هبو اد»لحتالا«یتاکهل بارک ینامسل هر لاجادو هستوومیب که(و.هوارک
 تهاو »نڕاوکریم«هن بهکهد» قیجهبڕهپ«ناکیهقه). ف1920یناکاتهرهسهل
 ر.ۆتامپریخود ئ یا ، ناویاپ ایوهنارمهف

 ۆنن بد کپ ۆخهربهس یهناژن یکواخرکڕن اویاپ کهش ویناچک          
و هن لاچکن. اویاپ یرهکولاچ یاهو یناکهرهربهر و باھهب یپهگ یسهبهم
و  کۆرهس ایهرکهد کچکن هتهدار. عیم هن بهکهد ک»رشههک«ادهراج
ـ  هنموون یچک« هل کیهدڕا ات ه»ناچکریم«م هئ» ناچکریم«اگوترهد یپ

و  یکبواو چ یناجو اد یردنابژهھ هل ،هردوک یهکاستئ ی»لالجماهکمل
 یب که. وهوارکو اچڕه ادت یسندهپ یوشتڕهر ۆز و اییراو ئ یوارچهب
پ و هگ ینیهن و بیهک هل کهوهن هوهمگهد یهکهساب هک ادهرام جهل
 یرو پال هوش یرین تڕاوکچ و ک یهوهوتنهک یدکیه هو ب یناکهرهربهب
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 کهروه: ھریم هب هردوکن یاهرشههکم هئ ێوهکب هکهچکر هب هتکنو
ن اچک ، اد هکهرشههک یردنابژهھ هل ، مهکهس دات بۆب هکاستئ
 .هرج بردوهخ هن بیاواوهت یکقهع
ن اون هو ل اییکت هب القدهن خاون هل کمهردهس» ناریرمیم«یهمهگ 
 یم بووناوهردهب اییژدر ه. بهو بوان باوردستک هل یتهبایت هب اندیاقهف
 هک یچ ، هردوک یراک کیلاو یمکحو یهندھ» ریم«یمکحو هکهپهگ
 ۆب کریش میناچک یهوهم ئهب ، هردوکهن یمرهئ س بهک یترمووبهف
ش ینیارمهو گهرهب ات ، هبوهو نهبر هن لاویاپ یھ یهندن ھنان دۆیاخ
و ن هتر لیاز» ناچکریم«ت. اھهن دامهو ن هوهز بوونکو هرهب ایتباھ
 .هستوور بوهر داش هدوور یناکهتهشرهع

 هوارکن ۆیاب یهوهن ئاچکن و ڕاوکن یاهرام جهئ یههمهئ هقس یهورتک    
 هوهناراھهب یهتاو گ یریام هده. بهنیاردووک ۆخهربهس» ینامکحو«هل

ش همیرهن جاوان و تهکهن دیاھهمر و نهو ئ هوهنهکهد ۆکج ارج و بهخ
 هوهتهسهد و ب کبچووهر له. ھهوهتشهبو یل یهسهکو هئ ۆن بنهداد
» ناریرمیم«ایوسهئ یستوورهد یپهن باکهتهشرهع کۆرهو س هورهگ ات
 رین و مڕاوکر یم یشایرمهف ۆبوون ب هخنڕه ب یرهنبارمهن فیامووهھ
ت و هشرهع کۆرهس هوهکاتیج و پارج و بهخ ینیهال هن. لاچک
ر و گرفت یگ ب ،بارک اوان دیال یچ ، یتهبایتهب ، ناکهندهمهوهد
 یکراکر هو ھ هوهستناغ خوو وال یراگو ب هخرۆس هل ، هنیاواد

 یچرپهس یهکه»تهومکح«یسوود ۆب بیناز یستیوپ هب» ریم«شیتر
 .هوهسهکن یهالهل هوارکهن ادت

،  اکهد یکۆکان هوو لڕ یرۆز هب اشک یهژدر هک کیهمهپ و گهگ      
م ه. ئبهد ادیهپ ل یرهدهت بهداع هل یتاسهراکش یناراج ێندهھ
و  کاڤھ هت بهرابهو س هوهتهوومکدوو ح یبوون ۆیھهن بیاهراج
 یتهداع یهوام هتر لیاز هکایهرهجان ماچکن و ڕاوک ینیام یناکهرهربهب

 یتهوومکح هکید یهکیهش الپ ێوایهن نیاکیچ الیو ھ شکهد هژدر
ر هھ ێراج هکتر  یهکهتهوومکح یییهعهر هتو بب ابد کت ۆیخ
م هکو  هورد هورد اد هگج کیههن لامکادوو ح ینامک. حوهماوهردهب
 ۆک هل هبو ا. وادهوو دڕ ل یهوهوتنهک کیههن و باقژهھ کت همهک



 47 

، هوڕیخوڕاتر کیه هچ لکو  ڕوک یجگراب ادکاتیج و پارج و بهخ یهوهردنک
 .هردوکن یاشیکۆپهچ ڕههو و شجن ڕههش

ن و اچک یناوچ ب یناکهرهربهب یمانجهئ هن لاکهویاپ هریاد او          
 ریم هناراکهناھهب یککش هو ب ێر دهبهخ هن بیا ییژووم تایهکۆرهس
ن یاو پ ناچک یالۆب ێرنهد دیساق ه»قیجهبڕهپ« هکن یانڕاوک
 هکچون» نڕاوکریم«یناردهس هتب» ناچکریم« بهد او هک نیههگهدڕا
 یمو علال قوالرجا« ێرموهفهد یکتایهئ هکن اقورئ ینارمهف یپهب
 نن.لمهن بسییاورهن و گاویاپ ۆنن بر فروو بهس بهن داچک» النسا
ن و ڕاوکریم یال ۆب هوهرننهد دیساق ۆییوخان یژوتوو ایش دویناچک
لجز ا« یستوورهد هب هکچون» ناچکریت مهخزم« هتن بهکهد ل ایواد
 هکن ڕاوک یریم :هیهھ اییوهشپ یفاو م هتران زاچک یریم» لکلاتبع ی
 او هکش یناچکری، میواقنیش جیوهئ ڕههپ کیههکات ب»قیجهبڕهپ«
 یهنانرھاکهب» منطق«وه. ئیههوپ ینواخ ڕیهن پارازهھ» هرشههک«
 ادن تیاراوهندخو هک، چونادهتاکو  هگو جهل هبوهر نیهس یکن شتاچک

 هک هوهوهئ ۆیھ هن باتمهخ وش یالهم یچک ی»همیحل«ن اوهل کیه، هبو
 کهن هبو هنابختکرس و هو د قهوت و فهند مزگهواخ یکیاهمهبن هل
 هکچون یهن هشوبھ یج همیلهح ییژ. بوهش بویژر ، بواوهندر خوهھ
 یشهمیلهح یناکهعریش هل کلهو گ هردوکس اب یییهستڕاو هرم ئیپاب
 هواناد یرمیپاب ۆب هک هووالهب هردهو فیو نهل هوهخادهر بۆ، زهر بوهبهل
 : یهر نهبهترم ل یچیھ

 البدوهع یستهد یبارهشم شۆنیهد هواھرهر زهگهئ         
 

ن: اتۆن فیامووهھ ، هواناد یدکیه ۆن بیاعریش کلهگ همیلهرم و حیپاب    
 کن پیاهناچکو  هنڕاوک یندوویز یرادد یعریش یکناوین دابار مهگهئ
م ه. ئیوردک ایوسهئ یهنیقهستڕا یرادد یبهدهئ یهنموون هب ابب اند

 :همیلهح هر بهمبارهب هرمیپاب یزۆس یکیهپک هوهراخو یهدوو د
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 یشۆپ یقرمز اپارهل سهگو مان هتاھ یرب هک               
 یشۆھ امهد نیھاق زیرهش تیخچوو ش یکادریئ الهم               

 اداوو دڕ هب یشۆرپهس هواستهب ویقڕه یتیب دیبهح               
 )8( یشۆپاد یدیخورش یهعهعشهت شاھ یاس یورهگوتم ھ               

 

 ن:اچکرین و مڕاوکریم یراکروهس هوهنیب اب 
 ینیبهھ ل پ انداویار پهزهن هل هکن اچک یییهراکب اوهم جهل        

 یهوهردک هب بهن دیاهقس یهناھهبن و بهرم دهگن داویاپ ، ایهدت
 ن واچک ایگهراو ب هر بنهس ۆن بهبهرش دموو ھهھ هموو له، ھ ستهد
ن ایهکهرشههکر هنجهخ هب هرش بویھ یهردکرهس ۆیخ هک»قیجهبڕهپ«
رد هو ب الو ت ست و پهد هن، باویاپ ینیاگ هبنهردهش بیناچک ، ێوژکهد
ر هو س بهزل د اره: ھێرهس هنهبهن دیارشن و ھهکهن دییارگرهب
 ادت یکموو شتهوشتن ھک یهواو ۆوتهئ یکناوتکن و اد ل هتنیهگهد
 یھ اندیاناون هل ادهوو دڕش هکید یتاسهراکن ادل هل ه. جگێرکهد
 شهوهھ کیهر هبهن لڕاوک یهمبوورهج هوهئ ۆیھ هتبه، دیهن هوهناگ

 یهکییهستڕاخود  یا،  نیاهکیهر هن و ھهکب ل یهون بالاکیهقهو ف
 هریعاو شهئ یهستهرچن. دهد ۆیب اد والهو ب م الهب ، نیابهغهئ
ن د جهب یتهکاهبوون ب هکهتاسهراکو  همهگ یکام هکش هنازهربهج

 .هوهبنهو دخش و بهپ ادوهو ب هرو ب
 یکرۆج هب یتهکاهب هدر لاق یجاح یهوهنام همانجهم ئهئ ایدو
ر هش ھهکید یسهکنم ابزاو ، یهوون نڕ هوهمن هن لاگوم و ب ارکشائ
 یتایهکیح هکچون ، هوهتبادر ماق یجاح چهد پ ام وهب ، نازاین
ر و یهم سهر ئهبهل یجاح هک هوهئ ۆب یهن ادت یتاڕهشیئ» هدهکشهتائ«
 یبوونهن هل ه. جگشتبھ ج یتهکاهب یاهن واتمهخ وش یههرهمهس
 هل اک یراچاردبوو نکهن یکتنهکچ  یشۆدر خاق یجاح ، تاڕهشیئ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جح اوسهئ که یناباهت یلهخ عش یتڕیهواھ هرم بیپان بکیاراج» همیلهح«ایرهجام یرچوونهسهش باپ ه) ل8(

خ و ش یلهخ عش کیوا، ب»یلساخ«یناباهت یناحمڕڕهبدوهخ ع. شکووکرکه هتد هرم بویپاب ینهمهوتاو ھ
بوو هم داب کووکرکه هر لهگهن ئاقورب هب هد امدارهو هردبوو! لک کویتهچ هزت لهستم حیب والکاکه ه،دازڕه
 م.کهب کویتهھ هز لهح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ل یرابهلان یکواوودڕچ یر ھهگهئ هعلوومه. مرچهد یتهکاهب 
 یناوردستک یوید ۆشت بڕۆیهد لهگ هل هکهواوودڕ یتهرۆش ارچووبهد
 هکهتنهک یکاگوتم م کهرد. وکهق دهل پ یش جوهن و لارئ
و  یزۆن بزیاناکهکینتهع هوان هل هکبوون  یناکڕواق و ھیجهبڕهپ
سووچ و  یرهبس هبوهن ۆیوتهئ یبهقهدر لاق یجا. حێرابهد یتهحاڕان
 هو ل بینار زاباتهخ هب ۆین خیبچ هوهئ ۆب ار تهس هتابخ یناوات
 یهن ادت یگر هکهریاپرس هوهرمیپات بهسبین ه. بب ڕۆیین ارمهش

و  هوهتهوان ماتمهخ وش هر لۆز یکنیهب هکهتاسهراک ایدو هکچون
 هش بوهشقیو عهر ئه: ھهشق بویع یرمهرگهندن و سخو هب هواد یماوهد
 یناوردستک ۆب بچ ادیهگهل هشتوھ یهو ن هویباد یدراق یجاح هل
ن و ڕاوکریم یواند و بهب هلرم یپاب یستهوهھن ھیز ادهرل ، نارئ
 کهو یککیه ۆیخ هک هوهل هجگ هکچون نیبهد یوونڕ هن باچکریم
موو هھ ڕیش همیلهح یشقی، ع نهدانال یل» و دوواو اڵر و دابرخوهق«

 هکن اچک یقمات ۆب بادت یتهحورم ب هک ستهبهد ل یکیهوهبزووتن
 .ایهدت یهمیلهح

ق و یجهبڕهپ« یراکهرزهھ یژووروو هل ۆیو خهئ کهش ویدراق یجاح     
و  یرهدابر هت بهرابهس بهر نهھ ، نیهدش الهوه. لهواناد» لهکشهسک
 انداچکست اع هل هردوکهن ایو یکراک ارمدیپاب ڵهگهل یتایهستۆد
در و اق یجاح یندهویهپ هل هعلوومهم یوه. ئیندهمهگل یج هتاکیب
وو ڕ ادت ایو یکز شتیرگهھ ۆیهوتهئ یکیتایهبر البدوهعالهم یجاح
 ایوتاھ ادر داق یجاح یناویموو دهھ ه. لننجهن بییادکیه هل هوادهن
 یووڕ هل هردوان یالبدوهع الهم یجاح ۆب هک یهن یههوانریھ هماو نهئ
 .هوهستنیو شۆو خ یرهدابر یتهلالهد

 اڵرحهد اکر اچان یجاح هبوهن کۆیهچ ھیھ نیههگهد او اڵح یریھاز   
 ،رچهد یو ل ننگ بهتهو ۆیخ هل یتهکاهب ناریرمیم ایرهھ ایدو
و  ێنرازا، ن هوهتبار مهگهئ ،هکارهھ ایدو ێوهل یهوهنام یهوام مهب
 ».بیتقر«هر بهگهم ، ێرکاد نیتحد هل یرهدهرهش سهوهنادکل هب

و هر لهب یتهکاهب هل یندنخو یهژدر ۆن بیهکب کنین تخمیناتوهد     
 هرهدهق ه. بهواهح یندنیاهگڕاهل ڵر قووۆز یکناسرنج د ڕیهل ایهرهھ
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 هب» ستو پان هچوون«یتیعمل کهو ، یههواو مهئ یندنخمال ۆن بیناتو
 یکۆڤمر یستپ هتۆم خستۆو خ هوهتهومڕاهگ هراژگڕۆو هئ ۆب یاڵهخ
 یکسانگ و بهد ایحوهئ یراداگائ هوهکونجک هل او هک یایهخ
م یکاوونڕ یکیهکند ترووسهچ هویههگڕم ه. لب یجاح یهکهشتهگ
ر هرنج دهس یواچ زنک هندهوهم ئهب وهورهو تصرنج هس یوار چهب هتناھ

ند هرچهن ھاکهک. ترووساکان پ یرقهف بهن هوایهرکن و یو وردب
م هتن، بید ۆب هوهننشهگان همهردهو سهئ یککۆرهوازن چ نک هندهوهئ
 یرخستنیاد ۆب هناشین هببن ب هوهتشهوهن دیال اشدهمهئ ڵهگهل
 ۆن بهکن بامیرهبڕا کیهدڕا او ت کۆرهوان یهورهد هل ینهمهز یزوارهپ
 ادوه، ب یتهکاهب هدر لاق یجاح یهوهنام ایودهم یردنکن یخمهت
 .ان دارئ یناوردستک هل اشدیوهئ

و هرهب هوهنرمهگ یتوال هل قهت فهداع هب ، یههوهئ هکم ترووسهکیه    
 که. واکهن ست پهن دیواھ ایرمهو گ بهر نیر پاھهب ان تاڕۆن ناستوک
ن رمهگ یشتهگ هکش اییدو یهناو سهئ ات هت بوهداع همهئ هوهنۆک هل

وت هکڕ هب هوۆخ هش لهکهتهدابوو، ع ار وهبوو ھان میاقهف یناستوکو 
 ۆیخ ۆب یج اڵح یزاخواد زع وهو یستیور پهبه، ل هبوهن ادیهپ
 اکهد ست پهد ارمهگ یهتاکو هئ ان ترمهگ هل هوهنا: م هوهتۆدرک
ن استوک هل ب جهشتین قهر فهگهم ، ناستوک یردنابوڕا هل هشترۆخ
ر هب بان ناستوکو هوڕ هوهنرمهگ هندن لخو ۆب بهن نهگمهد هب انهد
ش هویم ارمهگ یتناو ھ ارمهس یرچوونهسهب ڵهگ هن. لیواھ ایتهرهس هل
 هل هوهردناخو ۆش بیرداس یوان ئهن بگهکهد ست پهن داناستوک هل
در اق یجاح یهکهشتهگ ایرتهس بهد هتاوهک. بهشتر دۆن خرمهگ یھ

 پ یستهن دیواھ ایتهرهس هل یتهکاهو بهرهب البدوهع الهم یجاو ح
 ، اخهر دیادهب ۆخ امھ هب ییهستڕاو هش ئیجاح یناکهعریش ه. لردبک
 : هد هک
 

 یراخ و بار و شاو د کڕبوو د ھاهو          
 یراخ هنیا یرمهل بوو نهخمهوو مکهو          
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 ێوهکهر دیاد او هکچون ێرکهد یدهب ادت یهنانیواھ یکنهمید یسفهو
 هد هکن اسی. دهبو ادیهپ» ووڕد«، » راخ« یتهکاهب هشتوونیهگ کتاک

 هوهتبهد هرادووب اتان وامهھ» ستهب یم گهنیس ڕهنگویس هنیچوو هک« 
 هب .تباھهنان دیوار ھهگهئ» هنگوریس« کهو یج هچنالق نهخ هکچون

 یستیوو و پارکرامۆت یژووعر و میو و شاوودڕ ایکت یتهلالهد یپ
 رکهب یجاح یرگهم ایدو ینیوام ھهکیه هرم لیپاو ب یجاح بهزع دهو
 یورد پ یهوهنادکل هب هکمانجهئ همهچووبن. ئ یتهکهاب ۆب اغائ
. ابد هوهستهد هب هرهفهو سهئ یتاکژ و ڕۆو انووسر یوگاچ یهنهن ویهگهد
 هکو هو پتهلیهم یدام ، یکر بنجهسهل هکهوهنادکن لینیبهد کهم وهب

گوتم  هکش یکند دهش چ. پهویقهچهھ یگرڕاست هوهھ اییقورس
 رکهب یجاح یرگهم یژڕۆو  اڵس ادهوهسم لهبهم» وارکرامۆت یژووم«
 ۆوخهستڕا هکبوو  ۆوتهئ یرم و شتیپاب یناکهتارھهسهو ب اغائ
ن یامووشهو ھ یههھ یتاکاهب یهکهرهفهس ڵهگهن لییاندهویهپ
 یکوژچ میھ هل ۆیخ ۆب هکهرهفهس انه، د ونانراز یون و شتارکرامۆت
 .هتواھهن یساب او دارکر یاد

 بهد ارپهب ار داھهب هل ناریرمیم ایوهھ یههوهم ئهدو یهکترووس       
 هل رهس یکناز و زستایپن و یوارم ھیپادر و باق یجاح بهد هتاوهک
 ناریرمیم یبوونارپهب یژک هوهل هرهب یتهکاهب هل ردبابوڕان یارهب
ن یاهوهنام یهوام هن لیگرهم دهک هرهھ یال یههو قسهب ادهر. لتباھاد

 کیهر هبهل ۆیھ هتۆب هک یهناریرمیو مهئ یهعلووم نهچ م هکچون
 هل ن بیاشتنیهگ ایدو یراھهم بهکیه هن لاکالهم یهشتڕ یناشهوهھ
م هدو یام هکیه یناونان ۆ. ب بووب ار داھهم بهدو هل هنیک، مومیتهکاهب
 کیهگه، بێوهکاچنگ ن ییژووم یاهو یرکیف یهو بنگ هگهچ بیر ھاھهب
 هوهشپ هب هرل هک بهد ادیهپ ادر داق یجاح یهتیهند بهو چهل بهھ
 یتهلالهد ش بیسڕا یهوه، ئ دایهش هنن باردمکش هکید یکراج
 یھ هتر لیان زهکهم دیهس یاهم وهدو یراھهب یال ۆب اڕهشین ئاکهتیهب

 م:هکیه
ند هو چهدر لاق یجا. حهمیهس یهکن تروساکهتیهب یمیاهت و پهلالهد   
ن اراوهو ھ هوچاو ن هگج کلهگ یوان ادیتهکههب یهوهردنکدای یهتیهب
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و هئ یوبردنا. نهوهتگرهد پ یتهکاهب یناپ یکیهحاسهو م ابهد
ر هفهس یره. گوزبڕیهپت اندیاو پڕه یهن هوهئ یھ هنایاگموو جهھ
 یو د کشم هل نسپهچاش نیههگو جهئ یوان ادکیههگج هب

س ایدو هوهئ اییچ ج اد هکهرابوڕ سهل هوهشۆرهو پ هسات هب کا 
 یوان هکدر اق یجا. حابخو ۆن بیاتهسهو ح نن بیاوان هوۆهمبهستهئ
 یرووهن و گیشهلۆژ و گن و پارگورگ و ش یراوهو ھ ڕهنگویو س کاهب«
 ل ینو شو ێر و داوهموو ھهھ یکارپهس یهنموون کهو ند»یخش
 یهگج لهگ هن لاگوم . باکهن دیاساندن بخو ادردن و تابوڕا
و هست لهبهھ یزواره. پهردوک یندنردن و خوابوڕان و یاژ اشدهکید
 ۆخ کنو شو کواو ن کواوودڕموو هھ ۆب اد هساس و خواب هرزهت

 هندهوهنگ بوو ئڕه ابهن یجاح ییژس درهفهر نهگه: ئاکان ناوافر
 .اتباھهن نیاواش نیههگج
 ابهن داریعاش س یوان یجاح هک کتاک یههوهم ئهراچو یهکترووس   
 هل اییزهراش هر باجکیهو  هوهتاکهن دیارهسهل ڵدهبپ ادیهکهناوید هل
 بووبهژ ھدوور و در یکنیاژ هوهکیه هب یب که. وێدوهد هوهنیاهراب
 ڵهگهل باد یجاح یناھ»کهن و نمان«یوردک یهواراز هو ب اندیانیام هل
در اق یجا،حه. بهوهتاڕن بپۆیار بهشن ھی»وادنهب« هک ادهوهئ
 یستڕا هل یهش نیکنان، گومیاهوهنادهھ ۆیھ هب اکهد یتایهوردک

 یخسهش یکیندهویهپ یبوون چهد م پالهب .هنیهم الهل یجاح یشعور
 همهئ هک ، ردبک یهکیهتایهوردک یپشت اڵپ اندیاهگهل ۆیخ یویاساو ن
 ادهرل یههھ کییهنیب . تهوهتشهوهد یجاح یرادافهو هل هکشت

 یکتیهب هل هک کناگوم اییرمات یهوهندناوڕه ۆم بب یرهد هستیوپ
 ه: بادهنامهئ ڵهگهل ینیسانهن و نیسان یهراب هل بهد ادیهپ هوییهجاح
 یجاح اوجهورد ئک یهکید یریعاش هل کلهن و گاوهئ ینانوھان ادو
 :هد
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 )9( یرهسهئ یاهو هومیم دۆخ یوهئ                    
 »ریختم« هم بهکهت دۆب یههمهئ                   

    
 هوهئ ۆھن بیز هنگڕه». ی و بتوشیصلاو خ انموال« یوار نهس هتتر دیئ  
و  هتواھ هتیهم بهش ئن پیاوان هکتبن یدهن یهناریعاو شهئ یجاح اوب
 همهئ یهناوهچپ یههھ یتعهق یکیهگهب یچهک،  یبنیساستن نیب هب
 ینیام ییویاسان یبوونهن ۆب هگهب هتبان هکهتیهب هتاو اکهت داسپیئ
 یوان هک یههمهش ئهکهگه: بهتیهم بهش ئپ یناکهریعاو ش یجاح
 .هوهکهتیهش بپ هتۆوتهکش »یفیهک«
 

 یسام بهکب یهت نهجاح یفیهک              
 یسانیهد یبخوون هبتکم هئ              

 
 هل هدر بواق یجاح یکرهدان بریترکینز یفیهکم من ب ێوان یپ ۆخ
 .هوایهچپ یفیهکرگ هم اد1300 هوو لکات ۆڵمبهستهئ

 یتاسهراک ایدو اڵرحهد یجاح هک یههوهم ئهنجپ یهکترووس              
 یهکهنیواھ بهر نه: ھب ج یتهکاهب بووبهجبوور نهم ناریرمیم

ر هسهب یتهکههب یناکهراوهھهنیواھ هل یهکهتاسهراک یراھهب ادو
م هد همه. ئهن بزووتوارئ یناوردستک یتو والهرهز بایو پهمه، د هبردو

 یتهکاهب هل هوهتهوامهن هکهتاسهراک این دواچ س ێبگوتر هک یزڕهفهل
 .هر بردوهسهر بهھ یکاو سین ردبکهو ناوهت یشایر سهگهئ هتا، و

ش هکید یمهودامهد یهگوت ێندهو ھ هکنج ترووسر پاو چوهئ هسخوال     
 تریاش زیکواوهت تر،یاز کاسهدر لاق یجاح هک نیههگهدڕا هوهن ئهھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نووسن:هد او هتیهم بهسنووس ئهد ێنده) ھ9(

 » یرهسهئ ۆخ هنیا هومیم دۆخ یوهئ« 
ست ڕا کههتیهب یشک ات  ێرکقورس ب» هومید« یهستڕ هل» و« یتیپ بهد ێبنووسر هوهرهس ینینووس کهر وهگهئ اج
 .ێنرکدرهد هوهواوهت یواستهو هب کههواو و نمان کههردنک،قورس ێبنووسر هوهراخو یهمهئ کهر وهگه. ئب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 س لاب هکهکلما. نیتهکاهب یهوچان هل باد یندنخو هب یماوهد ، 
 ایهدت یکیدایهش هنیهم الهئ یستڕا ۆش بیناحمڕڕهبدوهع الهم یوارک
 یگوند هش لیرۆز یکیهوان ماتمهخ وش یگوند هل هجگ هد هک ادهوهل

 ڵهگهم لهدائ الهم یدهحمهئ الهم یال ییهتهکاهب هش لیوهئ هک کگرت
 هکهکلمان یههھ هند. ھهنیاندووخو هوهکیه هب ادالبدوهع الهم یجاح
ن اتمهخ وش هر لاج ڵوهرم ھیپاو ب یجاح یهکهندنخو هک هچوو هوهئ ۆب

رم یپاب هک ایهو یهھیبد کهو هوهشیمن یال ه، بهبو کگرت هر لاجاو دو
 یکیهگج هل هویناتویهن هوڕۆیی همیلاح ۆب ین و داتمهخ وش هتۆشتیهگ

من  کهو هتاوهک. ب هوهردنکور هرس و دهد یکیرهو خ ێبگر هقرۆتر ئ
ن، یاتندبن خواتمهخ وش هتر لاو دو کگرت هزووتر ل بهچم دهد ۆیب
 هکچون هوترارم گونجیپاب یزعهو یهرهگهت ب یعیقاو ڵهگهش لهمهئ
 .هز بوگو هزگو ر و بهنسارهن ساتمهخ وش هل یهوهنام
 هل ککیه اییتۆک یتهلاله، دیتهکاهب هل یجاح یندنخو یهساو بهل
دوور و  هب هوهشپ هل هکو ڕیهپت یکساب ۆب هوهتن گامهد یناکهتیهب

 اشتھ یههھ کندنیاهگڕا ادهتیهم بهگوتم ل )10(اوسهن. ئایدو یل یژدر
 : هد هک یجا: حیتییهسبامن ینشو هرئ او ،هتواھهن یسبامن ینشو

 
 یناھین یسام بهکت بۆب اب هرهو             
 یناوهج یمییاهش و ئیهع یدیا هب             

 
 ێتر دکڕ ایس 32ـ31 یعومر ڵهگهل یناوهج یمییاهش و ئیهع ایتاو
 1240 هل یجاح هکچووم  ۆیمن ب که! و ایس 41ـ40 یعومر ڵهگ هل کهن
 هک ێوهل یندنو خو یتهکاهب ۆب یهکهرهفهس یتاک هل یادون هتتباھ
. هبو ایس 33، 32، 31 یجاح ینهمهت بووب 1273و  1272و  1271 ینالاس
 بووب 1231 هل یجاح یتهدالهو هکن احمڕڕهبدوهع الهم یهکلیمان یپهب
 ایس 65 ینهمهت هند لهرچه. ھهبو ایس 42، 41، 40 ینهمهت ادهنالاو سهل
 ش ایس 41 ینهمهت هویرم نووسیپاب ۆب یهمان یجاح هک ،ادایس 75 یاهو
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .هنیم نووسهئ یمکهیه یشهب هل» 130«ڕههپال اییتکۆو هرهب هرا) بنو10(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 32ن اگوم م بهب نبنو» یناوهج یمییاهش و ئیهع« هب ۆیخ هنگڕه
 یمییاهش و ئیهع« یهگوت یکو شل ڕاییهت ڵهگهل ێتر دکڕ ایس
 ی،خودایس 41 یحیترج ۆب نمهن کیهگهچ بیھ هک. اد »یناوهج
م ییهنیب م ته. ئهزترھهب ایس 32 ۆب یاڕهشیئ یجاح یهکهتیهب
ن ایدوهدر داق یجاح یتهدالهو یساب هل کتاک هکچون هرئ ۆگرت بهھ
 یرخستنیاد ه، ل ردبووکهن نامیتهکاهب یهکهشتهگ یکساچ ب اشتھ
 یناوهج یمییاهش و ئیهع یتهلالهد ان تیبووادوهش نهکهشتهگ ایس
 . یجاح یبوون کاید هل ۆب ێروالهھ ادهکید یکار سهسهب کاس
و  هوهنادکر لهسهر لهھ ب یرچهھ ادهوهل ێنگ دهتهند وهچ ۆڤمر
 هوهنادکل ۆب یراچان یزعهو یم بووناوهرده. بستهھ هوهردنکوردارهب

م هموو دهھ هک ییهچهبۆن یزاربهس یزعهو یهر دهگرتن ھ یدکیه هو ب
 کهوهن ێبگر ۆیخ یور و پشتهد هو سرنج ل اییستهق وات یت سونگاکو 
رد کهدهن هوهزم به. حهوهتردباش ۆیخ ادکاینهپ هل یننھ یکیهشڕههھ
و  شت بک ادیرم تامهستم و دهبو ادهرانھیق و زات یسونگ یزعهو وهل
 هر بهنخو هکم ۆبخ ل یشیژڕۆ یهسب یمهغ هواستئهر لهھ
ب هره. ع یراچان ڵهگهن لیهکم چ بهب ، بهن یزڕا هکهمهرھهب

 :ینهگوت
   امرکب ةسنألاغیر لم تکن  اذا            
 ارکوبھ الاطر ضلما ةحیل افم            

 
ر اچان ۆڤیمر ، ر بووناسو ۆب ێوهکهم چنگ نڕ هرهس یریهغ هک هتاو 

 .اکچ ب بهن یراسو
 ایدوهگوتم ب هویه»تهکاهب« یریعاش هستهد یردنکس اب ایتهرهس هل
 هرئ ا. تهوهمگهد» یرامیح«یتهبایت یکساب انداوهئ یشتهرگوزهس
 .یههساو بهئ یسبامن یهگج
 هتخره، د هوهتگوترهد هوهنانار زمهسه، ب یههشوور ھهر مۆز یکردهف  
ش یهستارائ هک هوهناجوهو ھهئ یزڕهکهردهون. فارک یلیوام یبهخ ن 
 :یههمهئ
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 »یراحم« یبهزھهم هب یتیهژن »عشر ◌ٌ ست«
  یرام کهو اکن اپ یرهس هوامهن» دمابن ا«
 
 هوهتهواد ینگهد یبهخ ندر و شاق یجاح ینیام یکۆکان هوهوهئ ۆیھهب  

و هن ئاسهک یلبا،غێرهس هتۆبرد یرشھ یجاح ادهسبامون لهگ هو ل
 یجاح نلمهسان هوهق ئینتهم ماله،بیجاح یھ هن بهکهش دهردهف
 هندن،ھاوارچهب هناخستم هزات که، وادیتهبایت یستهبهھ هل کدراق

 : و ب یناکڕواو ھ» یرامیح« هل اکب یریپشت گ
 

 »نیمیبن ا«د هم سهکهن دایادیف هب           
 نیوردک یتهریغ یستهربهد هکچون           

 
خ ش ڵهگهل اکجووت  یرامیو ح ایهرکشائ ه»ضقاتن«و هئ هنواب ۆخ
 هک ێنرلمهسهد هندهوهر ئهھ» وادنهب« یهوهردنکر هسه. لیبهن
و و ان یندنڕاز هل ردبکهن یراشدهب ۆیخ ۆب یچهعهفامود یخسهش

موو هھ هکهوهردنکر هسهل هوهشیجات حهسبین ه. بهکهوادنهب یهسومع
 یهوهردنکرهسهل ینگهد انداکهتیهب هو ل هندوڕاهپت یرگرتناز یکسنوور

م هئ یجاتر: حیاش زهوه. لهوهتاکهر دارزدهر قهرش بھ هردل هندهھ
ن ۆچ یهئ ، یوردک یتهریغ یستهربهد هب نهداد هریعاش هستهد
 هتاکب ، ب یرامیح هک ، یتایهوردکر هسهش لهکهتهریغ گونجهد
 یحاکیر نژ هل هوهتاکهد ۆک ێراج هن باژن 16 هک یبهخ نش ۆر بهداتوهف
 یهنموون هب اکیب هک ب هوهئ هوهدراق یجاح یالهب یبهخ نش ، ۆیخ
 ب هوهس ئهک ێندهھ هل یشهورهگ هرهھ ییه، گل کراب و عیهموو عهھ
 ؟اکهد یتهو خزم ێوهکهد ایدو هک

 یھ هب اکب هکهردهف اکان هوهئ اییب کلیئوهچ تیھ هوهمن یالهب          
ن یامووه، ھ یجاح یتابهو خ ڕهوار و بیر و بافتڕهر و ادر. گوفتاق یجاح
رس ا. فێرهد هتتباھ هوییهجاح یراز هل هردهم فهئ ادهوهعن لینام اکت
 : هد

   ینامسلمند ام اجکزد یبرخ هعبکز افر کچو                       
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 )11(؟  نمهد ێوک هل یتهناممس هواستهھ هوهعبهک هل یفراک هک«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م کرا، گوتهوهبووبووم هناکهرئ  یسهبحهم یردنکنووس کاپ  هبوو ل کمهد هک، اداییدو یهناژڕۆو ه) ل11(
 هل ۆیا، گب البدوهع الام یجاح یھ هکهردهف هچو هوهئ ۆب یهکهرهنووس یوردک یکیهماژنڕۆ هل هوهندخو
 ر.هنووس یوقهز یپه، بهوهتشهوهو دهئ یژوڕا
، هوهبن اخود جود یاون هک کڕ ادیلق تهخ شهو د ییهھنو ز یوهعنهم یکردن شتکست پهو ھ هوهناشهو ل
 یکیهگهمن ب یهنه. وۆیخ ڕیهواب هب اکب هوهئ نازهست دڕا هب یچ یههھ یواوهت یفار مهنووس هوهوڕو هل
و هئ کهش ویم مناله، بیهرم نیپاب هکهردهف هکب هوهئ یتاسپیئ بهرم ھهنووس ڕیهوار و بیب یهناوهچپ یدام

ختهن ڵهگه، لیههم ھڕربهد هوهردهو فهئ یهراب هم لۆخ ڕیهوار و بی، باد هوهردنکوون ڕ کهوهئ ۆم. من ب 
، تر ب یکریعاش یھ یهوهئ کهو و بهئ یھ یههش ھیناکمیند ئهر چه،ھرم بیپاب یھ هکهردهچم فان
 هوهزھ یووڕ هل هکرم یپاب یبهدهئ هم باییزهرام و شیخسهش یوقهز ڕایرهس ڕههواو بهشم بیشتنیهگ

ژهرهو بهئ یھ هل هکهردهف ی»یمستو«راکڕنهدارتر دسهکچ یھ هم، لهک هستویبهشم نینامۆخ یهداهوهناخ یک 
م هگوت ئیهن نیاکراز جیرگهھ هوهتۆندخو یهکهردهف هستویمم بام هر لان جینده. چو بهئ یھ هکهردهف
 یا کراگوت یهندهوهئ هک، چونهوهئ یگوت ھیهد اب یکواب یر ھهگهم ئاش دڕههواو به، لب یکواب یھ هردهف
شم یمام ب یسڕا یهوه. ئهبوهنگ نهد ب یو ل هگوتو یهنیهو الهئ بووب یکواب یھ ردبکس اب یکستهبهھ
 یهردهو فهئ کواو نان هستویشم بیکواب هلق. لهموو خهھ کهو ادهم دهلهق هدر لاق یجاح یھ هب یهکهردهف
 یھ هکهردهف یگوت هک ادهوهمم لام یتهحارهس ایهم و. الیتکواب یگوت ھ یهز نیرگهش ھیوه، ئهوهندخوهد
و هت ئهسبین هب ایهدت ایرکشائ یکتهلالهد یکواب ۆب هوهتگهن هکهردهف هکشم یکواب ینگهد و ب ییهجاح
 ن.یهکهد یهشهقامون او استئ یاهخ
خ رم و شیپاب ینیام هل هواد یووڕ او یتارھهسهگوتم: ب هزات یهندهوهل یههھ هوهستهد هش بیتریاز یهگهب
م. هدابنوئیئ ۆب نهت ھهسرهح یبهخ نش هر بهمبارهب هبوهن یاکزعهو هرم لیپاب اکهد هوهئ یتاسپیئ یبهن
 اد یبهخ نرم و شیپاب ینیام هل یهن هژو وتووهئ یهوهناگ اودهئ ادوهو ب هکهواوودڕ یهوهناگ یج هرئ
 اد البدوهع الهم یجار حهزهن هل یبهخ نش اند یتهعانه، قان بیاراداگائ ۆیر خهر نووسهگهئ هک هواد یووڕ
 . نیههگهدڕا هکهردهف هک هبوهن یههورهگ هسپۆکو هئ

زتر ھهو بهل یواوودڕ؛  همۆخ یبعهت یتهبایت ۆیھ ێندهر ھهب هل هوهمگان هژو وتوو هواوودڕو هئ هکمن 
: اد البدوهع الهم یجاح کهو یکویاپ کهت هل یبهخ نش یایهپ ۆردن بک هراشیت و ئهلالهد یووڕ هل هوهمگهد
 یبهخ نش کهو یدهس هک هوهنمر دهنر خویب هب یھرهن ی»هلادیخ عبش«ست اع هرم لیپاب یستهوهھ
 یتهلالهد ڵهگهردن لک یدورارهب ۆیھ هکیت بۆخ ۆو ب هکهستهوهھ یههمهش. ئیوهئ یدیمر هبوون بهدهن
 یکهرهس» هللادیخ عبش«ر همبارهب یالبدوهع الهم یجاح هک ینھات نهعانهمن ق کهش وۆت ۆخائ هکهردهف
ر هس ه، لاد»1294« ایس ایزهغ هل هورد بوک یناکهرات دالهسهت و دهریشهع کۆرهن و ساییئ ایوهشموو پهھ
 یرم پیپان و بهکر بۆم ۆین باکهکۆرهس اکهد اواد الدویهخ عوبش هک کی»بطهڤم« و ان یهوش و هستڕ ێندهھ
رم یپاب اد الدویهخ عوبش یکیهقس یمارهو ه. لبهد ادیهپ اندیانیهب هل هورهگ یکیقهتهمه، دبان یزڕا
ندی م تۆ ھه های  من عبدلهامکبرم: تۆ عبید اجسمو  اسمامن غری ئهم او جسم اسما ۆتهخ ئش یا، (هد

ر هھ هژدوور و در هکهتایهکیبنی.) حاتر دورهمن گه گرێ خۆت لهانلت ھه ای شرم خونگیکی من دهچه
 .هوهمگهد ل یهندھ

 هد هرم و لیپاب یهستهوهم ھهئ ۆب یههھ کیاڕهشیئ اشدو هرم لیپاب ۆدر باق یجاح یهکهمان هبد سرنج
 : هد هک ادامھ یلباق هل هوهتاکهنزم د ۆب ی الدویهخ عوبش ادکعریش

 »ر احرا هللادیعب« ، » هللاعبد«چ       
 رادیخر ڕهز یکیندهب» غرم«       
 یھرهن یخش ڵهگهل اد»هللادیعب« یوان هر لهو ھ یههنینۆک یناییئ یکویاند پهرچهر ھاحرهئ یھالدویعوب

 هر بهنخو یریب ادهکهوان ادو هب هوه» غرم«  یهوش یهوهنانھ ڕی هدر لاق یجام حالهتر ، بکیه هوهنهگهد
و  اهعبد«  یناکهوان یھرهن یخش ڵهگهرم لیپاب یهکهژوتوو هل هک ه» برکغر و مم« و هئ ۆب هوهتابهد اییسائ

 .هوهندنانگهسهھ یزووارهت ایدوو ت هخست ی»هللادیعب
 یخش امو ھ هردهپ ب اش دیتر یکتیهب هدر لاق یجا، حیه اییمو ھهلیهم هتیهم بهل هجگ ب یستڕا یهوهئ
م هکیه یتاک هل یتهبایر تاجکهی یکۆیر ھهبهن لیاهتیهم بهم ئالهب البدوهع الهم یجاح ۆبوو ب اکشاد یھرهن

 =   چوو. و ت اخر ێپشت گو یجاح یهکهناوید یردنکپ اچ
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 یرامیح همزهھ ۆب» یرامیح« یهس وشهک ێندهھ ڕیهواب یپ هب
 هب هک یههکهوش یهداس ایتار وهس ھهبهم ۆیا. گهوهتڕهگان
 یهت نهسبین ۆب هوتاھ ادایدو هب هکش »ی« یتی، په»رهک«یوردک
 که،وادهھجهل ێندهھ هل هک یه»فیاڤا« یشتناڕد یرهنھکوو پکهب
 هب» ست عشر«ست اع هل ڕههوام بهم ئاله. بهوهوان هت،دۆیک یھ
 یراکح اکیر نژ هژن ل 16 یهوهردنکۆک هکچون نورت دک یواوهت
و » قیخلع و تعل« یراکهلیح یکستنهب کو ت ند و فه، فیهن» رهک«
. ێرکان استهو بهو ب ێوهد پ ی»رعهشهلیق« ڕی هروک کلهگ
ر ـ هک« یبهزھه. ماز داس هوهتر ئ یککیه بهد بهش نیراحم همزهھ

 کهو وهئ ۆب هراموو ژمه، ھ»ست عشر« ۆب اواڕهن یتهبایتهب» راحم
 ) .12(ن کیه

 یواوهت یوان» تراتو« یهدڕا هتۆشتیهگ هکم هودامهد یهوهناگ یپهب
 هورد دک هریا. دهبو» یرامیح همزهھ« هوهوازنان هب» یرامیح«
  کیشتهرگوزهس .ییهبهرهع» هحمز« یهکهوان یسهئ انهد» همزهھ«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 یکهقهتهمهد». یھرهن یهللادیخ عبش«ست اع هم لهھوو ببهس هر بهنخو ێوهمان هوهمگهد همهئ کهمن 
 یههگو جهئ یزاخواد یپ هب بهدت هبهھ باننگ ھهد هب یالبدوهع الهم یجاح کهو کیویاو پ باستهھ

 الهم یجاح یدحهم ێویهب کهش یدراق یجا، حباگوت ادت ۆیوتهئ یهقس البدوهع الهم یجاح یایهو پ
و ار نهسهوو لاکت یھرهن یخر و شاحرهئ یھالدویهعوب کهو یهرورهگ یویاپ ادو هب ڕێهبگ بهد کاب البدوهع

» یھرهن یخش« بن هن هناسباو مونه. ئشاتاد یکههوارکدح هم ۆت بهحورم کیریکههپ هوهناوهئ یتهرۆو ش
م هو لهئ ۆب هسه. بکاهد هریو خاو چهئ یتییهخسهت و شالهسهد یایهو و پان ینگهش، پهوهزک کیشیر تهب هتهبخ
 کاک یهفایت ۆکیرهس کهو کیویاپ اندیاوان ه، لهورد بوک یناییچازهغ کایت ۆکیرهس ادیههورهگ ایهزهغ
رم یپام بهد هبهسامون ه. بهق بوارع یوردک ینکاهراوداموو نهھ ۆکیرهس ۆیخ که،ینامسل هخ لش یدهحمهئ

 : هد که هوانرھهل دهجوم یباسیح هب یاکهزهغ یژووم ادکردهف که
 ینووس یوحهل هر لهدهق ینگوشتهئ                                    

 » یروس ایغز«  ازهغ یخیئرهت                                    
  هردهم فهچم ئان هوهئ ۆب کهمن  نیبهر دهن. خوهوهتگرهد 1294» یوسڕ ایغز«، کههردهف اییتکۆ یهدوو وش

 اوب یاڵهخ ادهن ڕێ ارمدیپاب ینیاژ هل هبو او  یواوودڕ یههوهن ئابهبهس هل کیه، رم بیپاب یھ یهههزکر هس
 ێسترهبان هگڕ هواسرانهن کههردهف ینهواخ کهچون اشدهمهئ ڵهگه. لردبک یبهخ نش یهمکۆ که هوهئ ۆب

و هو ئ اڵح یریھاز یپهم باله. بو بهئ یھ یهش ن»هلاستحا«و چ  یهالبدوهع الهم یجاح ۆھ ێبگوتر
. ستبهبهھ یکههردهف یکهد کیسکه یههتم ھهعانهمن ق هوهتهونام هوالبدواع الهم یجاح هل که هنییاستڕا
و هل هشکیوزووعهم رم بیپاب ایح یکیتهبایند تهرچهش ھ»هللادیعب«و » هللاعبد«یساب اڵح همهھ هب
 هتب هناستام دهبوو ئهد هوهتوون بڕ یاکهتاو اباستریبو  کهگوتوون،  هوپ یستهبهدر ھاق یجاح یهناوزووعهم
نرخ و  هل یب یهندهوهئ خشهبهد پ کینیاست گهبهھ یهوارچهس ینینام زهش دیکهد کیرا. جهوهوان
 .کاهد دیاز یتهززهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن، ینهکپ و پهگ یسهبهم ۆب هوهتگوترهر دۆز یههھ هلیورتک
ن یاهب یناقس یهھجهل یرۆو ج» یرامیح«یراخبهئ هش لیکمهک
 یوان ێرکهعلووم دهم هرادووب اشدهشتهرگوزهو سهر له. ھاکهد
 .هبو» همزهھ«
 همزهو ھ یناباهت ایزهخ رش یشتنیهگ یدکیه هب یناراج هل ێراج  
 ست پهد هنعریش ڕهه، شییهشیمهھ یتهداعه، بۆیک هل یرامیح
و  اله، مهوهگرنهد یدکیه ۆیک یهورهگ یوتهمزگ هل هستویب ما. واکهد
 ڕههت شهبه. ھهوهبنهد ۆکن یاش لیرۆز یککهو خ قهف

 هگوتو» یلارتجا«یعریش کلهگ ازهخ رو ش هر بوۆن زیاهکدندوو
 :یههمهش ئهکهرده، فهوامهن ناریب هل هووالهب کردهف هکات هم لهب
 

 هرزهف هشیم ئهئ ادهھـ و گار شهس هل                    
 »همزهھ« هب اکیب ب یکلفهئ یهوهئ                    

 
. ێرح درهش یهست نیوپ ایهرکشائ ازهخ رش یهکیهراکیهتور           

 بن و پهش دۆمان و خیبهد ازهخ رش یعریگرن و شهد ێگو هکهلقهخ
 ینردکت هغهس ۆب هبو ینگپال ۆخان ئیانینهکهن پ ۆینن. ھهکان
 هک یشۆوفرجن ینیهال ڵهگهل یگوتون یعریو شهخود ئیا ازهخ رش
 یلقهخ ینینهکر بوون پاقیو هن و بینگهس هندھ هبو اد نیات
 هب هکهلقهخ هبو هوهع ئیقاو ن بیاکیر اله، ھهوهتهوانھهن
 ن. ینهکر پهس هتهوتوونهکهن ازهخ رش یناکهستهبهھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 همهئ یهکهسهئ هتواھ ار دهسهب یکنۆڕاگ ۆیا، گهوهتگوترهد کهو یهن او هکهتیهب هد یههھ کڕایه) 12(

 :هبو
 ی»لاقف« یبهزھهم هب یتیهژن» ست عشر«      
 ... هوامهم نهدابنو ئیئ      

 یناکڕیه هروک یند و فهف ڕی هو لهئ بهد ڕایهم هئ یپه، بهن بواکیهسابهع یمهردهس یکایناز» لاقف«
م »لاقف« یوان اندانینووس ه. من لردبکز ایهج ادکویاپ یحاکیر نژ هل یناژن هزداش یهوهردنک ۆک هوهرعهش
 اییم بالهم، بب کشت هویههراب هل ادهرنم لابتو ام تین یناییب و ئهشرهب و مهزھهم ایزهرام شالهب هوید
» یرامیح« هریا: دهکهردهف ید هویدوو ن ییهفاق یال ۆشم بکڕانم سرنج اتوهد هوهتبگر هردهم فهئ یهوهئ
 .یلا، قف یرامیح کهن نیهفاوقا، ھیرام کهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هکست هر و دهس یوتنابز هو ب هویهنازم یرهسهش لیرامیح همزهھ
 : یتهگوتو ب یناکهقس ایتاو یسبامن
 

 ایهزهقو  یهن ازهر                      
 ایهنار...م دهسهل                      
 ایهدهم ھکووکرهک ۆل                      

 
 یتهددیر شهبهل هکهلقه. خکووکرهکو هرهب هندواکهتهھ یشیکستهد
 هکهلقهخ یزعهو هتر بیاز ازهخ ررپشت. شهس هونهکهن دینهکپ
بوون.  هلیو خو هدار سۆز هک یرامیح یناکهگوت کهن بهت دهغهس
 هرادووب یشووپ یهگوت یرامی، حهد کعریش ازهخ رش هرارجهھ
 که. وادهدهھ  ۆب ایزهخ رش هک ۆڕێگهد هکاگج یوان انھهت هوهتاکهد
 ».ایهدهھ مایسرهب ۆ... لایهدهم ھایغدهب ۆل« ب

چ و ردهدین ده اصطالح لهر دێ بهسهزا وای ل بهشخ ڕه وهگینهده
م وا وا ن ئهس پ ناکهکه وهشمهقهکو]توومی من دوڕ ده وهئه«ده

  ».رپشت سه ونهکهبۆی ده کهلقهخوا خهگوو ده ل کراوه
 هویهناوودڕ یتاکن یهال هل یرامیو ح ازهخ رش ییهکندووهد ڕههم شهئ
 یتیهب یهکیه»یرامیح« هس لهبهم ب هک اکهد ڕایهو هئ یپشتاپ
 هڕهش ازهخ رش ڵهگ هل هک یهییهرامیح همزهو ھهر ئهھ» ست عشر«

خ ش یتالهسهد یهرمهگ یتاک هل هکهوجن ڕههش هکچون ، هردوک یوجن
 هل» ست عشر«ییرامیو ح ازهر خش یرامیح یمزهھ هتا. وهبو اد یبهن

 یرامیح همزهھ یدمودوو هل هوهنیش ورد بیکختهن هکبوون.  اتداک کیه
 هوهتشهوهد یل هزهربهج اھهو یکایبراک ێد ادد هن بامیاههو خهئ
خ ش یال ردبکش ۆخ ۆیخ یرووان پ، شو ینارهش گوزۆخ یسهبهم ۆب
 هقس یه. پوختکویاپ ۆژن بهزداش یردنک ڵالهح ایتوهف هب یبهن
 یبوون کیهر هب هتاین یوهعنهو م یدام یستهرھهچ بیھ اوهک یههمهئ
» یراحم«و  ازهخ رش» یراحمهھمز«در و اق یجاح یناویو دان» یراحم«
 ».ست عشر« یهکهتیهب
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من  یریب هل یناکڕواھو » یرامیح« یتارهبهخ هتر لیاز هندهوهل         
 یعریش ڕههش اد ازهخ رش ڵهگهل هک یرامیح ییههند وشهو چه. بهوامهن
، ییهنامسل یھ هو ن ینیداب هن یوتناخائ یهھجهل ێوهکهردهد هردوک پ
م هن. بهکهد هقس ۆیک کهو یههنانو شوهو ئ ۆیک یهوچان یوو ھکهب
 یھ اھهروه، ھ یهعلووم نهم هوهمن هل یکنر و شوهس تریاز هوهل
 یکارپهس هوهبووم یهوهناگ هل هزات یهندهوه: ئ یشیناکڕواھ
ن اگوم ر...ھتد. بابرخوهو ق یرامیح یگرووپ یهراب هل همن یتاعلوومهم
 هک، چونباڕهم گهودامهن دیاهریداو ن هتکنو شبهد ،هر گوتوۆن زیاعریش

پ. هو گ هفیتهعر و لیش هتهوان دۆیاندن بووبن خخو یکیرهخ هوهپتر ل
 هریعاش یهجومل هن لیاسهک در ساق یجاح یهش نۆڕاییخ هب
ن یاپ بانان دیاهعریش هندهوهئ بهد هریاد ێرژمهورد دک یناکهراودان

 ر.یعاش ێبگوتر
ست یبهشم دهکید یکویاپ یوان ادیههزهربهج ههمۆکو هئ یوان ڵهگهل   
 ڵهگه، ل ییهزهربهج هب کهم نه، بهن بویاندنخو ڕیواش ھیوهئ هک
و ه. بهبو ینامۆچ یلیعاسمیئ کاک یشیوار و نهدارم بریپادر و باق یجاح
 یهواز و نووسرهغاکو ان ه. لن بووبامۆچ یگوند یلقهخ بهد یهپ
 ادت یتیهب» 7«کزهغاک هرچاون پازرراپ همئ یال هل هک هنینۆک

» لیعاسما کاک«ناکهتیهب یهوهرهسه. لیرساف ینووس کش هب هوانووسر
 یدوور یتایهکش اشدیکتیهب هل ، یههکهستهبهھ یرهناد هک هوانووسر

 هک ب ینامۆچ یلیعاسمیئ کاکو هئ چهد پ او  .یههھ»بدهع هکاک«
 یمهردهس هل هک ب البدوهع الهم یجاش حیبدهع هکاکرد، کسم اب هزات
 ادیتایهنجهگ یفات هو ل یجاح هبووبوهن اشتھ ادهکهستهبهھ یناناد

ن اکهعریش». بدهع هکاک«بینووس ۆیب ۆیخ یکرهدابر گونجه، دهبو
 یکعوزر یهوهنانھ ڵهگ هل نهداد هوهن باد یشۆیر خیعا، ش زنھ ب
 : هوهمهکهنووس د کش هکهتیهب ادهرل ا، و اد یلعات ب یکیسالک
 

 )13(لع اط یر نبک امانم قلپن اکهمقرم شعر      
 یالفرظی گر بچینم گل دریم بو دی لھر ج    

 : ێر دهسهب ل ایو اکهستئ ینووس کش ه) ب13(
 عات بهر نهگ اممهبن ئهنم قکاهعریموقررم ش            

 اییر جهھ هل ێد ۆم بڕید ڵنم گور بچهگ یرزهف هل           
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 :نبد دهع هکاک یوان نیاهتیهم بهش ئپ یتیهب یمهدو یرتهک هل
 

 )14(» اینیم و نور بیبر یکعبد جر کاکق افر« 
 

ن یال هوانووسر هویهرهسهب یهزهغاکو هئ یکو ش هکهنینووس            
 هم بهگهم چ بهبن. ب استش ئتر پیاز اڵس 100 یھ هوهتشهوهد
 کیه ینامۆچ یو ھ هلیعاسمیئ کاکم هئ اکب هوهئ یتاسپیئ یهن هوهستهد
م ش بهوهئ بهد یههھ هند. ھهنیخمهت یراکگوتم  ی، چ س بنهک
 هوهئ یپشت اڵپ همئ ۆب هوالبدوهع الهم یجاح هل یههمام نهئ یهوهنام
 ێندھ ۆب ڵپتر د هوهشیهوه، ل ب البدوهع الهم یجابد حهع هکاک اکهد
، ب ینامۆل چیعاسمیئ کاک ۆیر خهش ھهکهمال نیعاسمیئ کاک اوڕهد

 .یتر یناکڕواھ کهو و هر بویعاش شیوهئ هعلوومهم هکچون
 ه، ل نیناشزاتوون ناھ هووک هل هریعاش ههمۆکم هن ئینازان کهروهھ    
ن ییان چیاهوهو بوونب ای، دو هبو ین چییاسهئ یوا، ن هووالهب همزهھ
 اڵخود مند یا هوهتۆر بوکن یاراوهن، شو چوون ێوک ۆ، بهتوار ھهسهب ل

 کهخود ویا هوهونارک ۆکن یاناکهعری، ش هوام جهب ادو هن لیاهوهو ن
 هوهستهد هن بیاهراربهد هتاعلوومهم یرچهھ هسچوون: خوال ادن تۆیاخ
                 غن. ارۆر و سهس ب هوهنیاهپاو خر یکاموو چهھ هن بیاشۆو خ یهن
 یلقهخ هب هستیوپ ن بیاماکرهھ یهراربهد نابز کشت کندهومهرخ
 ۆب اد یههوچاو نهل هناریعاو شهئ یبوون ڵهمۆک. نتۆفیهو ن نیههبگڕا

 اوسهئ نیههگهدڕا ان واو یریهغ یالهو م قهن فیندهچ ڵهگ هندن لخو
 یووڕ هل هروو بواخو یناوردستک یوتووهکش پ یکندهبهم یتهکاهب
 ایشاپ ییرهروهنست پاز هریا. دهوهشینارهو گوز یراوهندو خو یریاژ
و  یجاح یهتاکو هئ ات هوارمهھ یرهسهئ ادۆیخ ینامکحو یتاک هل هرۆک
  هدر باق یجا. حهردوکادن تیاندنخو یناکڕواھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نووسن :هد ایھهو است) ئ14( 

 ایینیب یم و نووریب یرگهبد جهع کاکه یقاریف   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یهواشماپ کهروهھ هوید یهرۆک ایشاپ یهوهردکی هواشماپ ۆیخ یواچ 
 همهئ ادهتیهم بهل ۆیهب هوید یشیوردک یهکید یکمکاح یشهکتهریغ
 :هد

 بووام ڵر و الۆک یتانیعهت ات       
 )15(بوو  اچ یالهن ماکیهد لهگ هل       

 
» ڵال« یب ۆم تالهب یههرۆک ایشاپ اد هتیهم بهل» رۆک« هعلوومهم    

 کختهخود نیا هبو ڵال» ناباب ایشان پالرحمادبهع« هستوومی. بب ک
 یهو په. ب و بهئ ادهرل یجاح یسهبهم گونجه، د هگرتو ینازم
 یههن ھاکمیئ هوهشیتر یکیال ه. لهوهتگرهن دابان و بارۆس یهکهقس
،  هبو ڵال هعلوومهم هک ب هرۆک ایشاپ ایبر یدهحمهر ئیم یسهبهم
 هوهمن یتهعانهق یالهن. بارۆس هل بهسر دهح هکهعریش ایتاو اوسهئ
 هم لهبوون بهر ھهن ھاکیهد هل کاچ یالهش مهر و الۆک هر لهب
،  هندزاوڕهب و اباب ایشاس پهبه، م اد هراکم دوو خونهئ یمهردهس
 یناکهرهربهب ب یستڕا یهوه. ئهر بوهدهت بهداع هندن لخو یقهونڕه
و هل ، هر بوهکنارو یکراک اییکتهب هکن ارۆن و ساباب ینیهب
 هل کاچ یالهم یبوونه. ھ هبو یرۆز یکسوود ادهندنخو یهنادیهم
و هر ئه. ھهبو هوهنادهھ پ ۆو خ یزاناش ۆیھ ر دوو الهھ یوهمهلهق
و  هگج» اشان پالرحماعبد« هردوک ایو هبو کاچ یالهم هب ییهزاناش
و م هگڕک هل اک هدامائ هسهدرهوت و مهو مزگ اڵو م کالهم ۆب ۆی 
  ۆب ێزگو ڕای هویه»یلهج« ید هو ل یلهج یکاک یناحمڕڕهبدوهع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :هوانووسر هوهراخو یهوم شهب یجاح یکههناوید هل هتیهم به) ئ15(

 بووهھ هر و الکۆ یتانیعهت ات                 
 بوو اچ یالهن مکایهد یلهگ هل                

و  ایهدت ی»مالتزا« کهتر  یهرۆو جهن ئاگوم م باله، بم بکه یاهو بهز نھ و بهلیهم یهفاق اھهو یعریش یهنهو
 یکیال ه. لهترهناریعاشتر و شۆتر و خڕک ارکهد یردهواچ هوهمهزدۆن یهدهس ینکاهریعاش یهربۆن زیهال هل
 هل ۆیخ ۆب یجاح کهچون» بووهھ« ات یجاح ایح یعیقاو ڵهگ هل گونجهپتر د» بووهھ« ات» بووام«هوهشیکهد
و  اڵح یراداگائ کهتر  کینشو هل یا اد یتکهاهب یشتهو گهل هوید یکههواشماپ که کیشت یسهبهم است دهبهھ
 یتکهاهب یهناسهدرهوت و مهموو مزگهو ھهل که یجا. حباد نریابن ادۆیخ یحزوور هل که کشت که، نهبو یزعهو
 ایدو» بووام« هرکۆ یتانیعهت اوسهئ هریابوو، د ڕیهپت اد هرکۆ ایشاپ ینامهر نهسهب اکست سیب هندوخو یرسهد
 یهستڕ ۆم بهمن د ب کنۆرچهھ». بووهھ کهبوو ـ نام« ب بهد یجاح ۆیهب ۆیخ» هرکۆ« یرچوونهسهب
 .چهپتر د» بووام«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بکۆی : ید یکین نزاگوم همهلهق هل یلهجیترسهندز و ماوڕه یو 
 اشان پاحمڕڕهبدوهع هب هردوک اییرخ والهئ ۆب یلهج کاکی یستنگوڕا
. من یز لنداوڕه یستهد یردنکاتۆک و کۆی ۆب یلهج کاکی ینانھ هل
ن یاناکالهتر م یناکهریخود م یا» هر و الۆک« ابهن کاڤر ھهگهم ئان
 نلمهسهم دش لیفانسی، ئ مۆخ هم بهدهد هوهئ ڕیم ه، ب انهد هوالهب

ن. یاالهم یناد یتهرمیا هردوون لک یژتریت هسهفامون یم بوونب هک، 
 یژووم ه. لب ادت یکبیهچ ع ردبکن ۆیاوتهئ یکراک اشدهوهل یهنهو
 هب» قلوبھم هلمولفا« : یههھ هتارکشاو ئهل یهنموون امدسالیئ ایتهرهس
 ایدو ا، ت»لالمات یب« هبوو لهن ھیاوارکر یاد یککن پشاقورئ ینارمهف
بوو » بالخطاعمر بن « هکم ه، بادر ن پیاهکم پشهم ئهکیه یهفیلهخ
 هوامهن ناوهب هوجهح یتهمسالیئ یو گوت یب یهکهتانیعهت هفیلهخ هب
 .شکن بیازان ۆلزوم ب ب

 هرابهل یکزعهو یبوون یهگهب هو گرووپهئ یبوون ڵهمۆک کهروهھ     
 هن لیاشتنڕۆی ایدو ێرکعلووم بهر مهگه، ئ ادیتاکاهب هندن لخو ۆب
ن یاهمبوورهن جاوردستک یهکید یکیهگج هل ێنوهرلهس یتهکاهب
، یههگو جهئ یتهبایت یزعهو یکیهناشین هوهتبهش دیوه، ئ هستوهب
 یتیهب یاهو کرهنووس ینینووس یاهو کریعاش یعریش هنگڕه اوسهئ
 یدکیه ینگڕهنگ و هد ادهزعهو وهئ ڵهگهل کژبینارۆر و گایهش
و  هکلهو م هر و الۆک« و  یتهکهادر باق یجاح کهر وهھ هوهنهبد
 یر خودهن ، ھڕیهش گهوهل ا. بهوهردک هرادووب ی»ل و... ھتدهکشهسیک
 یکنهمین ، دامۆمیش ئپ اید سهس یژووم هن لکیهرچان پاکهریعاش
س هک هل یهوهردکو  هو گوت یژبو یرۆج هن لهدهن داشیش نیندهنام ب
 ن و لڕاهگ اد ادوهبوون و ب کیرهخ هوو. پاستریبهو ن یچووهن
 یکستیوپ هوهوردک یساژوونب و میدهن ئیهال هن لیاهوهنیژۆت

 ۆب هوهناوهل کیالاک یرچهھ هرد لک اڵتهم بۆخ یهسیک. من ییهریشنبڕۆ
م هکهتهللیم هشم بیبهدهئ یکرزهق ادهوهب هنگڕه،  بام جهمن ب

 یزابڕ هرد لکهھ یشیکمۆن میاشتهرگوزهس یب کهو هوهتباد
 یهرچادوو پ ینشو ێندهھ هل یهکهژدر هشتهدر و گاق یجاح یندنخو
ر و هبهخ کی، دوور و نز ێوهو ل هرنم لیبا. دوور ن ادهورهگ یناوردستک
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م هکخود  یا هوهتاک من پ یهکهنینووس یواوهتان ب ادیهپ هکید یرهسهئ
 .هوهتاک
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 وهکی لکۆینهپشوویه    

 
، وهینهبکه ککی تازهرگین و یهک وهی باهڕهڕووپه وهر لهبه           

 ندی دارهیوهپه ی قادر کهی حاجکهشتهی گهتۆمار له یهشتکی گرنگ ھه
ر دهقهب بهی حاجی، دهدواوهبه ڕی لرهژیان و بیر و باوه مووڵ ھهگهله

 وهینهساغ که کهو چۆنی شتهندبوون و چهبدوین و بوون ونهتوانایی لی 
 ین.ی خۆی پ بدهقینهو نرخی ڕاسته

کردن  نه، که کهکشانی باسهدرژه له وهتهبک بۆشت ڕوون دهروهھه    
ستی روون و ھهبا بۆ دهده وهرهر و تۆژهمی نووسههست و قهتیدا ده

ی حاجی بی س دیراسهبهوسای کورد. چ مهتی ئهوایهتهتی و نهیهکۆمه
ر شاندنی ھهڵ وهگه، له واری بی تکای باری کوردهو چ دیراسه

دانهکوکی لراوهو نه کۆده ویهی زهوهینگو کانی ژیانی کوردی ئهک
پیوی مژوو تووژاڵ تووژاڵ کدا تهر یهسهردووی به، دار و په مانهردهسه
 وهئستاکهوت ڕابوردوو بهسک بیهر چاوی کهبۆ به وهبنهوی دهرزهسه
 ر ساتهھه وهی خۆمه ات. لهدوا ڕۆژ بک ری لهدهرهو سه وهستتهببه

 باتهخه که وهو ڕوهکات لهسپاسگوزاریم بۆ گیانی حاجی قادر زیاد ده
دا  و قوژبنکی کورد و کوردستانمان موو گۆشهھه ی بهکهندهمهوهده
کورد و کوردستانیش  له و و نهله  با نهر وا نهگهئه ، که باتده
 .یهوهتوژینه رزهم تهڕی ئه ، له یشتینگهده

 سکی گوتوانداراوزکی تهپه م لهماودهی دوایی، دهند ساهو چهله      
 رییان لهروهت پهبدو بیری میللهعه الگوترا حاجی قادر و حاجی مهده
ی خوندن و ند ساهو چه. گۆیا ئهرگرتوهم وهکانی ئیبنوئادهڕهوهبا

 م تیدا ژیاوهی ئیبنوئادهالمه رمک کهتی و ھهکهباه له ژیانیان
ی کورد، زله یهالو مهکانی ئهوتوهپشکه ڕههباو ندی کردوون لهسوودمه

سکی وت جغزی تهبۆی ڕک که دواییداله تی حاجی قادر کهتایبه به
اخاو دراوی تی کۆی و کوردستانی خواروو جی بھ و مشکی زیهکۆمه

ی وهر لهحاجی قادر به بکا: واته شهمبۆڵ گهستهئه له ڕۆشنانه و بیرهبه
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ی پاشماوه و له بوهی ھهرانهروهمبۆڵ بیری نیشتمان پهستهبچ بۆ ئه
 .رگرتوهمیشی وهی ئیبنوئادهالبیری مه

،  کچ ڕایهبۆ ھی تیم نیهکی تایبه»بتعص« وهالنی خۆمه من له        
خۆش بوونی من به ، نهیهوا ھهر چیک ب ئهڕاستی ھه وهشمهال به
یری ی من و غهس سواری ئستاکهفهنه به یهلزومیش ھه و نه  گۆڕێده

یکی نجهپه کرد. تازهکرد یا نه و ڕاستییهزمان بهرزی حهفه من له
رخک چه رخ و چارگهبۆ چه وهڕتهگهو دوا نارهدا بهت لرانهودرهق

ی قسه بکش.. به نووه نووس لهر تا ڕووداو بگۆڕێ و چارهوبهمهله
ک یه وهیا بشارینهستین وهبهیا ھهد جاران ڕووداو بگۆڕین وهش سهساده

 ین.نابه وهو پشهرهمان بهستی ئستاکهوهتر ھهمیلیمه
موو و ھه و ڕاستییهی ئهوهوڵ دان بۆ دۆزینهھه ست خاونی لهده        

ستۆی ئهله  تییهمرۆڤایه خقی ـ میللی ـ مژوویی ـرزکی ئهڕاستیک قه
لقی خه ی شت بهسانهو کهموو ئهر و ھهکهدیب و قسهر و ئهنووسه

وێ ت و مژوو ڕک ناکهتی میللهڵ خزمهگه رگیز لهنن و ھهیهگهڕاده
 ر کرێ.بهرگی ڕاستی لهسترێ و بهبهستکرد ھهشتی ده

کک یه وهڕووی دسۆزییه کوو زۆرجاران لهندێ جار بهزانم ھهده       
 سهبهو مهئه نگهستک، ئیتر ڕهبهتی مهست بۆ خزمهبهڵ دهشتک ھه
نجامی م ئه، به گرێرنهرگری یا خود وهوه ستنهبهو ھهسوود له

ودی ل ندک سوب با بب و چهرچی دهست کاری ھهستن و دهبهھه
ناکا: ناب که رهی کا»)16(ستاندندره تبریر ـ «گیرێ رنهربگیرێ و وهوه

یا یا ئینکار بکرێ وهسترێ.. ناب ڕاستی بگۆڕێ وهبهبوو ھهنه شت له
دوا  بکرێ. لزوم نابینم بهر بهرگی ڕاستی لهبه ه. ناب ھهوهبشرته

 له ستکاری کهوم بۆ جۆری دهبکه وهو میسال گوتنه وهھنانهگهبه
درۆ  کانی مژووی کۆن و نوێ پن لهڕهڕووپه چونکه کراوه وهمژووی کۆنه

 وا، ھا ناڕهزاران کاری وهو ھه وهستراو و ڕاستی شاردنهبهو شتی ھه
 
 ی"دروست"وشه یهش ڕێ ھهبۆ ئمه واتهکه رگیراوه"تبریر"ی ل وه که بی نزیکهرهی "بر"ی عهشهو ) دروست له16(
ش بین "دروستاندن". پشینیان ی "برر ، یبرر، تبریر" ئمهرچاوهسه به ب "بر"ی کردوهرهک عه"فعل" وه ین بهبکه 

ک کوردی وه به کردوه وهڕی "داڕشتن _ اشتقاق"ه بییان لهرهی عهوشه ت وابوهنانهته ی وایان داھناوهزۆر وشه
 له که وهکارھینان و ڕق ل بوونهکردن و بهبهجرهواتای ته رھاندن" بهڕباندن، عامندن، که"جه ی گوتوویانهوهئه

ی نگک وشهرھهفه کجار چاکن، بایی نیمچهیهدا و کارهکان لهھاتوون. بادینیه وهبییهره"ی عه"جرب و عمل و کره
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و  واتای "بناء و نعه ی "دروست کردن" بهواتای "تبریر" دێ، وشه ی "دروستاندن" بهکوردی. وشه به بییان کردوهرهعه
 عمل" دێ .

_________________________________________________________________________________ 
 

 زانین لره به. دهوهیهچاوه چنهنووقن دهی چاوی لیان نهوهئه

تی کهالندین فهو چه ئینسان کردوه هستکاری چی بو ده ساخته وهپشه
ست کاری ش بزانین، دهوهب ئهدا دهوهڵ زانینی ئهگه. لهر ھناوهسهبه

ر مرۆڤ. به وهدنته مان نسکۆکانی کوشندهش ھهدواوه به کردنی لره
 ر بۆ چاکهگهئه فتارکی خراپهست کاری ڕهده که وهڕ بنین بهب باوهده

ر کاتک وا ھه که دا نیهوهگومان له یدا ب، چونکهشی ل پهب و چاکه
بۆ  یان جارش ب دهبا جارکیان بۆ چاکه وهست کاری کرایهی دهڕگه

یا  نکی دیکهرگرێ الیهنکیش سوودی ل وهرزی الیهفه هب.. لده خراپه
کا ست کاری دهی دهسهو کهر ئهب. ھهند دهرمهرهنک لی زهیهال پتر له

ند بوا پهلق. دهست کاری کردنی خهده ب بۆ خۆی لهت دهغهند سهچه
حمیش و ڕه وهبته ڕاستیدا یی بهزهرگرێ و بهی خۆی وهتییهحهو ناڕهله
 سک لهکه ندهھه نگه. ڕهوتهچه و کارهله وهم بکا خۆ بگتهعاله به

نوان  ست کاری کردن لهندنی دهسهرهر پهبهیا لهوه وهڕی ناچارییه
ست و خۆی بهویش شت ھهری سیاسی، ئهت نووسهتایبهراندا، بهنووسه

سک مل ند کهکک یا چهدا یهوهله  سوود چیهبه ئیقناع کا که وهبه
حاکدا  و لهپه ن بهبکه » قل الحق ولو علی نفسک «ڕاستی و  نهده

ن؟ خۆ ت گوشی نادهبه، ھهندهم پهئه نهدهگوێ نه سی دیکهزۆر که
ر زهنه له سانهکه رزهو تهند باری ئهرچهوتۆیی ھهئیقناع کردنی ئه

ست ی ڕاست گۆیی و دهربارهدا گوتم ده، چی لرهوهخۆیاندا ڕاستیش کاته
و  ڕ و پرۆژهو باوه فهلسهی فهردی بناغهک بهوه وهمنتهر دهخاونی ھه
ی ب ماوه مزاد لهی ئادهو کامرانی و خر و خۆشی بۆ زۆربهرهشاقامی به

ر رمانی نووسهفه مهر ئهبهتای. لهتا ھهھه ئستاوه ر لهی ھهوهبانه
ب تا کوو دهب ناب ڕاستی بگۆڕێ، به ست کهناوه ندهوهر لهھه
ست کاری کردن و گۆڕینی ڕاستی بی و ی دهو خوهدژی ئه توان لهده
 وهو ڕاستی شرایه وهوتی ڕاست کاتهو چه هکری ھهی پی دهندهوهئه
 ا.ر خدهبه
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 یانکهشتویدان یروونهو د ڵد هم و لۆییک یلقهم خۆخ هوهر ئهبهل       
 ۆییک یککیه هاتر لیم زهکهان دیزووهل و ئاریهم هست بهزام و ھهشار

نجان هپ یرهس هم بیتوانم بهوو دکهب ڵایهخ هر بهھ که، نیبهن
 یهوهنیزۆد ۆم بهکهد پست هان ھۆییک ینیتهب یلیهم ییرماهگ
 ینیپهقادر دا بس یحاج هل یتیهواهتهن یریب یبوون هکو هپت یسپاتیئ
 ه، ل ییهایهخ هستهو ھهل ه. جگۆڵمبهستهئ ۆب یهکهرهفهس هر لهب

 ۆییک ڕیهر و باوین بهنج و خاوهش، گیتهبیتا یهنام هب هژ دا، وابویوتوو
 هستهو ھهئ یبوون یهبار هل هویربهمن د یالان یراکئاش یاڕر و یب
زم هش حیوان منهئ که. وهوهکیزو هقادر ل یحاج یال ییرهروهشتمان پین
ت هللیم ڕیهر و باویب یبوونهنان بت ھهناعهق یهشتمایهرد بگکهد
 یهن هدا. وۆمبهستهو ئهرهب یرهفهش سیپ یقادر یحاج هل یرهروهپ
ان، یهکهان و شارۆیخ ۆب یشاناز ۆیھ یبوون هن بهکز بهح ۆیک یلقهخ
ز هنا حه، دبهان ھییفسهن یشۆخهر نهگه، مکیهگاموو جهھ یلقهخ
 هردن بک یشاناز هتد هک ۆیقادر خ ین.. حاجهکهد ییهشاناز هرزهو تهب
 هوهدانهھ ۆخ یهلیهو مهئ ه. بهوهاتکهرز دهب یئاسمان ۆب ۆیک

 هدان لال هردک یووڕ هکهلیهم هکم هدا. بۆڤمر هل ییهسروشت یکشت
 هورت ۆڤمر به. دچهردهد یزیهجا هوا و لڕهنا هتبهراست د یقامهش
ژوو یم یهوهنۆیکیل یکیرهخ هک کاتک ێبب ۆیخ یزووهل و ئاریهم هل
 کتهشرهو چ ع کو چ شار کتهللیچ م ش بیراست یهوه. ئبهد
سوود  یبتوان یهن هکستایئ کهبردوو واڕ. یهبنج ن ب یشاناز هب یستیوپ
 یناتوان هویهبخواز ۆیب یههھ یجوان یرچه: ھ هوهازاندنڕ هل یرگرهو
م هب هوبهھ کهن ویهک ڵژوو قبویبا م هم. ئۆیشت بیئارا هتبب هوهریل
 یردنکرهسهچار یکیرهن و خیبهن یازڕستامان ئ یبارهنال یزعهو هب
ر و کف یرازووهت هن بیهبد ڵوهبا ھ هانینیبو تهئ یکشیر تهبهن. لیب
ر و یو ب هو گوته، ئهانیو ئازا ه، ئازادانییژوویم یهگهو ب هوهدانکل

 یالهم یانکهاندنیهاگڕ هقادر ل یحاج هد هکن یننگهسهھ ڕههباو
ر ها بۆیش گیهو په، بهرگرتوهو یرهروهشتمان پین یرکف هوهمهبنوئادیئ
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 یباتهو خ هگوتو یهرانهروهورد پک یعریش ۆڵمبهستهئ ۆب یچوون هل
 .هردوک یتیهورداک

 ێوهکهدا ھکتهللیر مهھ هل ۆیهوتهئ یکیم زاناهبنوئادیئ یالهم       
و  ییزاهشار ڕیهو پهب هشتویهدا گۆیخ یمهردهس ها. لکب هوپ یشاناز

 یرکیف یبار هباو و ناودا بوون. لهل هکدا هو زانستانهل ۆڕیپسپ
و هل» یئازاد«یواتا ینگاندنهسهھ یرازووهش و تک هب هوهشیئازاد

. هوتوهکش ت پهرھۆخ یژگارڕۆ یاکت هفراوان ل یکیهدا ماوهمهردهس
 یید هو لهئ یناو ێریورد بگک یانکهورهزانا گ یناو یکیهستیر لهگهئ
،  نهکب کد ییبا یهکید یکند ناوهچ ڵهگ هل ێد هوهشپ هرهھ
 یهرگوه. بهزانست بو یواهشدا پۆیخ یورهد هان لککیهر هھ یهوانهل
» ست عشر«یهتیهو بهئ کهو یرۆلکلۆف یراتیم هم لهاودمهد یهوهانگ
 هبوهھ ۆیخ یکتهبیم تاهبنوئادیئ یها، مکهد ل یریش پشت گیوهئ
 یهانیینید هاویخ و پو ش هو مهل بووبهھ هکید یسهک ی هستراویبهن
 هماوهم نهبنوئادیئ«یهستڕ. هوییهمان گان پییراتهبهناو و خ هکورد ک
   یتستبیب کر ساتهوا ھ هک نیههگهادڕوا » یمار کها وکپان  یرهس
 ۆیخ ۆ، ب گاتیب یستهو دهئ یکیهگیج هل یرکهد» یرعهش یب«
و ه. ئهداو یهکهتاوانبار یو سزا هردوک یییهرعهش و بهئ یستهرھهب
 بنویئ یهم هکگرن هداد ێندهر ھهسهل ش پیمهماودهد یهو گوت هتیهب

 کها وکرپان هس«. هوشتوک یهکهتاوانبار یرعهش ر بهسهل هم وابوهئاد
 هوهل یهند لزووم نهرچهنادا. ھ هوهستهد همتر بهکوشتن ک هل» یمار
 »یضقا«هاتکب ۆخ هداو ۆیخ هب یڕن ۆم چهبوئادیئ یالهم ۆن ئاخیبدو
و هئ یباس هکم ها، بکب ج هب ش جهکهوشتنکوشتن بدا و ک یاریو ب
وو کن تایهبد ییئاسا یرهنخو یتهارمیش یکمهک بهرد دکمان هنیهال
 ڕیی کاتکم هبنوئادیئ یالهگومان م : ب نمهن ڕسو هکهارک هل یرهس
و  یتهوومکح یکتهسهد یتیهوید هک هداو ۆیخهب یھاهو یتواهف
و  هخستو ێپشت گو یهکا سزایتاوانبار بدا،  یسزا هبوهر نها ھی یرعهش
 یسیدهح یش وا بوو واتایحا هک هداوهنجام نهئ یرعهش یرمانهف
تطع ن لم یسأف بیده ی منکم منکرا فلیغیرهأمن ر« ێرموهفهد هکر همبهغیپ

ب. یواج هتبهد» یمانألعف اضألک ذو  ن لم یستطع فبقلبهأف فبلسانه
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 هت و گرنگانهحمهز هارک هرزهو تهم بهبنوئادیئ یهستانهھ م پهر ئهھ
 یسپاوهو چ یرزهب ۆب یههگهب ۆیخۆا، بکب ینعهم س بتوانهک هوهئ ب

 ندا.ییزانست و ئا یدانیهم هل ییهپا
م، هبنوئادیئ ییو زانا ییو ئازا یتهمیبل هل یهن کالکشیئ ینیبهد کهو   
 یکاشک. هھاوتا بو جار بکیه یکۆڤمر هک نال نامکشیشدا ئهوهل

 ندوویان زیخول یهوان هل هکید یکریشنبڕۆچ  الهچ م کندهومهرخ
ر و یان و بیژ یهاندایکشم همردوومان ل یابردووڕر و ۆپهلهک یهوهردنک

ندوو یز یهزل یهم زاناهئ یکش و چاۆکرد و کم و هرھهو ب ڕهباو
» هالکفای ضفر« کهوو وکتا هوهکبتکخستبا ناو  یمان و بۆب هویهردباک
ن یه هل یستانهھ ا و پکهمووان گوناھبار دهھ یردنک کرهت هک

ھا ڕه یهکهتهللیو م ۆیش خیوها ئکهھا دڕهگوناه  هموان لهھ هوهککیه
شنگدارمان، پ هندھ یر چراهرامبهب یکبا و ب یمهرخهمتهک هردبا لک
 ێندهو ھ هوهتهبوونهن مندا پ یهکهنینووس هل یهرانهبهلهکو هوسا ئهئ

 یپ هندهومهرو خهئ هشتوھ یجهرام بهو ان بیگرنگ یاریپرس
ان کهاریپرس یرامهو ب یتهحڕهنا هل یمانکشو م ڵو د هوهردبانک
و  ۆیخ یاتیج هل هوداهد یشیمهبنوئادیئ یالهم یرزه، ق هساندباوهح
 ورد.ک یلهگ

ن و یاژ یتارھهسهب ایکت هند لهرچه، ھ مدهابنوئیی ئایهپ به      
ن امل هوهناسی، دهوهتۆبهو نا بنداومان هب بهن کمهک یناکهنیناز
 ێگوترهد یپ یهوهل ۆخام ئه. بهرارز ونرخدهب یکیایهچ پ هعلوومهم
 یکشیر تهبهخود ل یا،  نامهکۆمیئ یهواراز هب»یرهروهن پاشتمین یریب«
م هدابنوئیئ ادهنادیهو مهل ا، ئادر داق یجاح یهکییهرهروهن پاشتمین
ردن و کساب هل یتهرۆش هک یهکیهتیهالهم هل ه؟ جگێوک هتهویهگ
 یرات و دوشمندافاخور یردنکست هرھهب یوالهو ب هزیان بی وهدانههھ
و  ارکشائ یرعهش ب یندالمهسهز و نابهکههت یناییئ یویاپ
 هل هنامهئ هک، هوهنید یوان هب یخسهش یسوود ۆلق بهخ یهوهندناوسهچ
 هوهنرخترن ل هب هواهرمهر بهس یکیالهت مهسبین هو ب اودهئ مهردهس

 یریو بهرهب هووالهب هنامهل ایاست، ئیلیاشۆس هنیهکب ۆخ ۆمیئ ۆمن و ت
 ند بوو؟ڕاهپت یکغانۆچ ق یتایهوردک
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 هوهتمندبخو ار داخدایهب یبتک هتم و لبیناتم و زستبیب یهندهوهئ    
 هوهبزووتن ایتاو هب ردبک یتایهوردکم هدابنوئیئ یالهم هوۆبهغ نام سۆب
 هست بوڕا یکناممس هک هوهئ یپ هب ه. بیومهق یکیهفهلسهف یاهو

 ێرهد هتۆبرد ادد هل یایدون یت ترسهمیاق هب ایوو ب هواترس اخو هو ل
 هل هنیکموم هوهتهویس ینیاو گ کشم یڕههپ هل ایواڕهن ایمهو ت
ایواڕهن یراک یرانگهرهب هوهتهعیرهش ینارمهف ینادمانجهئ یزابڕ 
بووبن  اوهنارمهف ینار عوسمهگهئ ا، ج بووب اوسهئ یتهوومکح
 یفھوومهم ڕی هل اھهو یستهوهھ هتوتبهکو  ن بووبیاریگهخیه
 یرهروهوردپک یکیهوش اتدهاوڕ هل هوهناگب یردنک یستهرھهب
ن اییئ ایتاو یزوارهپ هل هکن یامووهھ هناراکو هئ ایام ئه. برگرتبهو
ن یاپ هنیکرن، موماکتهفارهز و شۆرینرخ و پ هب یبش اچن، تارنهد

 هل کبیهع امدهناو قسهم لهکت بهجورئ هوهئ ؟ بیتایهوردک ێبگوتر
 یوشتڕهو  یکاپ ینیاگ ۆب هوهسیقدهت ڕیهو په، ب گرمم بهدابنوئیئ
 یتهبایت یکۆرهوار و ناوخسڕدروشم و  یتایهوردکم هد یهنانامهراق
 بهد ا. وف ب یناییئ ی»زمیناتیوریپ« هل هوهتاکهد یزاویاج یههھ
جووت  هب یهوهئ کهن وۆجووت ب هوهکیه هن باییو ئ یرهروهن پاشتمین
، هناگب یرشھ یرگرتنهب ۆن بهن دالق ھهخ یاهم بن وهست یدژ هل

م ه، باوب یرهس هو ل کتهللیم یستوورهد هب بب ۆین خاییئ هنگڕه
 یو ھ یکشت یرهروهن پاشتمین یهنو درو هگکو  ۆن تینازهموو دهھ
 یا یکار، تهروهن پاشتمین یههھ ا. ویتۆیهخ  ۆیخهربهس یکن شتاییئ
م، ب یهن. لزووم ناوڕهپ ب اندیست داع هخود ل یان، »ملحد«،  یهمۆک
 یلیزابر یکرهروهن پاشتمی، نهوهردنکوون ڕ هدز یسهبهم ۆم بشهد او

 یدهرقهو م ێرموهفهم چ دسالیئ ینائقور ۆخائ هوهتاکان هوهر لیچ ب
 یههن ھیازاواجود ینایین ئاتهللی: میههوهرهسهب یهراند منهچ ینالیهگ
ر ه. ھیههن ھۆیاخ یرهروهن پاشتمین یتهبایت یرین بیامووشهھ
 هر لیب هوهش ئ، پ ینداژهھ یرهروهت پهللیم ینیاش و گۆش ھیکتهللیم
 هوهند یللیم ینارمهف یناکهستیوادر پهھ هوهتاکن باییو ئ هفهلسهف
وون ڕ ۆب هوهنمب هوهوزووعهو مهر بهس یکیهنموون ادهرل ا. بیوار چهب
 هل ێهوهکهن کڕ یرهروهن پاشتمین هنگڕه او هک هوهئ ینیهال یهوهردنک
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 هل ا. بینید ڕیهواب یاهو یسیاو س یتیهالهمۆک یتر یکیهفهلسهف ڵهگ
 :هفهلسهف هل ادهوهئ ادو هب هوهنمن باییئ هل هنموون هوهشپ

بن ا«ریزهو او هکن هتهعانهو قهر ئهسهن لاژوو نووسم یهربۆز         
ی »هللهم بیمستع«یسابهع یهفیلهب خهزھهم ییزاویار جهبهل»یلعقلما
ن یتر ببهواو کاس 600 ارد.. بک ۆکالۆھ هم بیسلهت ایغدهند و باویفرهھ

و  هویادر ژاق یجاح هک کراژگڕۆ هل هوهنینورد بک یژووم هل هو نموون
شوور هم یکیه: گوتب هرهدوو هش لیکختهند نهرچه، ھهر بواداگائ ۆیخ
 نلمهسان هک ۆیخ یناییئ ڕیهوار بهبهل» تهخ یالهم«هد یههھ

 یفربووناک هب اد ایتوه، فێگرهھ کهم چسالیئ یهفیلهخ یدژهن لاممس
 یتهوهد هب اوسهئ هک یناعوسم یرکشهل ڵهگ هل اکب ڕهش کوردکر هھ
 ایهتوهو فهئ ۆیابوو، گ هوپ یهفیلهخ یبهقهن لاشاو پ انرازهم دسالیئ

 ێف پ یکهو چ هوهنداستهردن وکڕهش هل یندزاوڕه یریم یرکشهبوو ل
 ل یتهوومکم بوون و حیسلهت هب هر بواچاندز ناوهر یریم ادهوهو ب هواد
و  یزاخواد کهت هل ینید یکستهرھهب یهنموون هب ادهر. من لهچو کت
 یالهم او هکنم نوهدڕا او» جدل«یستهبهم ۆم بهو ھ یومهق یستیوپ
 کیالهم اداھهو ایح هنم لیباش نی، دوورباد یایهتوهو فهئ تهخ
 یدژ هل یخیا یویاپ یفربووناک هب ابد اتوهف ورد بک یریهغ یا ورد بک
 هک بهن هوهر ئهبهو ل هسهبهم مهئ ۆر بهگهئ انهم، دسالیئ یهفیلهخ
تر  یواوودڕ هم له، نموون یههوهنانار زمهسهر بۆز تهخ یالهم یهکاتوهف
 هب یههو گوتهئ یر دژاجکیه یهکید یکیهگوت هکچون هوایهنھهد
 یکبیهع هتهوارک یهتهرۆو شهب اکهد هشکهشاپ هوییهقهع یهگهب
ست هد یریهغ بهم ھکستهبهچ م هوهئ . من بتهخ یالهم هل هورهگ
،  نمیههگهدڕاورد ک یرهنخو هش بیمهدو یه، گوت ییژووم ینواخ
م ۆوتهئ یویاپ هل هوییهم گپ هوهووڕو هل یکیهم قسهش دهندهوهئ
 یاهمهبن هب یتایهستۆد یاهو یتایهخزم یکیندهویهچ پیھ هستویب
 هب بهد هوه»وفصت« یبهشرهن میهالهل هناوهچپه، بیهن هوتهخ یالهم
 یک، چ سوودیندهویهپ ب ڕایهره. سێردرش بژمتهخ یالهم یزهحان
 هک هووالهب هو سوودهل اژ دڕۆ ادو هل هو نهکاستئ هل هن نیههگان پ
 تهخ یالهم یهناسهکو هئ ڵهگ هل اکب یهقهتهمهد یرادووچ هواونان
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 یخسهش یو سوود یتایهو خزم یرینگیهال یھ هک هکهن. قسهکهر دابناوات
 یمهردهس یناکهواوودڕ هل ایهزهراش هواستهھ هوهشیکیهوچان ه، لیهن
 هم دهب اکان هکاتوهف یراکنیئ یههم گوته. ئاندز داوڕه هل هرۆک ایشاپ
 تهخ یالهم هتا: و یدژ هل کهن هرچوهد هرۆک ایشاپ یھشتار خوهسهل
م هھ هوهئ ۆب هردوک یواچڕه ۆیخ اشاپ هل هک کندهوهرژهب یپهب

 ایتوهت فاک او دو هلهپ هب کتهوو نبام ئهو ھ بهن نارو هکهتوال
 یهوهناگ یناکمیئ ۆیھ هتبب ات هندوارچوهد یڕههو شهئ یبووناوڕه
. وتنهک کڕو  یشتائ یکیهگهدر یهوهردنکندز و اوڕه ۆورد بک یرکشهل
م هئ یریپشتگ هورهگ یهگهم دوو بۆخ یهوهنادکستن و لیب یپهب

     ن :هکهد هتایهوڕی
 »الباش مه«ت بهالی خهتای دانانی مهرهسه له یههوهن ئیامهکیه       
وتنک و دا، ڕک کهرهوی پاشای کۆمهلهقه عی دینی لهرجهو مه

ر سه الدا لهمیانی پاشا و مه له بوهتایی ھههربنجی و سه یمانکیپه
 ، نه وهرع و ئایینهشه ر بهکاری سه ڵ ب لهتکهپاشا نه  که وهئه
سووڕاندنی ر کار وباری حوکمانی و ھهسه خکی بب بهالش دهمه

ور یدانی خۆیدا ئازاد بی و سنومه یان لهکهر یه، ھه وهئیشی دونیایی یه
ت ب الی خهمه بوه وتنهم ڕک کهر ئهبهر لهشک. ھهرژینی ل نهو په

سووڕاندنی ھه کانی لهندهستوپاوهی پاشا و دهوهزۆر کرده له نگ بوهده
رمانی ڵ فهگهله بوهتی نهلک جاران خزمایهوا گه کاری حوکمانی که

ند رچهھه ک پاشای کۆرهی وهت . پیاوکریعهدیس و شهرئان و حهقو
کان وتهمزگه خوندن له به ی داوهشهو گه الیانیشی کردوهتی مهخزمه
ڕی ئینسافیش  کوو کوره ؛ر ئایین بهک ھهنه ھا کاری وای کردوهجاره

بۆ سوودی  پویست بوه وهالی خۆیهم به، به لماندوهسهلی نه
موو حاکمیکی تریش ب ئینسافی و ھه پاشای کۆرهک ی . وهکهتهحکوومه

 ب لهند حاکمک نهپویستی زانیب ، چه ر کاتک بهھه یی کردوهدڕنده
 ڕێ.ستان ت ناپهی دهنجهپه یان لهژماره درژایی مژوو دا که

 ستهدهھ هوهمکهیه یھ هل یکهادڕوا تا  ، کهیهوهم ئهی دوهگهبه     
 ککیهوشتن: ک هل هپاراستو هن یستهدا دۆیخ یانمکحو هل هرکۆ ی، پاشا

 ردبک ل یها گومانیهو یکههتهوومکح ییزھ ب ۆیھ هتبووب
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وجا هوشتوون. دک ۆیخ یانکهلق مامهموو خهھ هر له. بیتهوشتوک
ست هنگ و دهدن بۆچ یکههتهسهد یر پاراستنهسهژد لڕوا  کیاویپ

ا کوا ب کیارک ب یکرهخ که تهخ یالهعاست م هل ستهوهادڕ هپاچ
 یپاشا ییژنخو یزاهشار کهش تهخ یاله؟ مدا کت ل یخت و تاجهت

دا ت ۆیخ یکگاج ۆھات بهن ڵهدا و ھ ییهتواهو فهن ئۆچ یههرکۆ
بوا هن دیا خود با بی؟  بهال د کیهپاشا  یشیئ یهاتکو هتا ئ ێزبپار

 ر بهدهپاشا ب یتهسهد هل که یکهگج ۆنا ببا بهال پهم هوهشپ هل
 هوشت و نک یالهپاشا م هن نیزانهد که. وهوهاتکو ب کهتواهوسا فهئ
 یردنکسندهزوو و پهر ئارهس هل کهتواهف کهوشتن چونک هالش ترسا لهم

 .هوپاشا ب
 : هو د هویهنامان ھهدیشا هش بپ همهل کهقادر،  یحاج کیتیهب
 

 مابوو ڵر و الکۆ یناتیعهتا ت                 
 چا بوو یالهان مکیهد لهگ هل                 

 
قادر  یوساش حاجه، ئتهخ یالهم ۆا بکهد یکهانکن پاهمنیدا زهرل
 یهانکتا پا ڵپا هتخرهد ییههھمۆو تهژ دا ئڕۆدوا  هل یزانهد یهن
 یالهم یدوا هب هعلوومهوا م که ێد هوهوهل کههانکا. پاکب ۆب یمنیز
 رگرتبهو ل یسوود هرکۆ یپاشا یناتیعهت هال لهم مکهیهم دا هبنوئادیئ
ناو  هتوکههد یکالهموو مهھ هر لهو بهئ یهو په، ب هبو تهخ یالهم
 ڵحا یریزاھ». چا بوو یالهان مکیهد لهگ هل« یحاج یهقس یزراوهپ
چ  تهخ یالهم هھاتوهدا نیشیایهھم و خهو هقادر ب یحاج یههوهئ
 یزراوهپ هبوو و لهدهنگ نهدب یگومان ل نا بهد بووبهھ کیبیهع
 شت.یھاوهر دهد یکههعریش

: هانیندووخو تهخ یالهم یوتهمزگ هرم لیو باپ ی، حاجهمهل هجگ       
ب یهع هب تهخ یالهم هل کهتواهژا بوو فپهان نیریدا بهاتکو همان لیگر

ت هللیم یشۆھ یهوهرانکو  ۆڵمبهستهئ ۆب یحاج یچوون یدوا ۆبگرن، خ
 یوتهمزگ هل ۆیخ یکههندنو خو هیتواهو فهل کرکبوو فهد یهرانهروهپ
 کهتواهف یهراکر ئاشۆ. زب هویههبار هل کو شت هوهاتکب تهخ یالهم
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 مان بهشدا ھییدوا ه، لهراویگهن ل کیبیهدا چ ع یرچوونهد یاتک هل
 یهخنڕهقادر  یحاج کهو یرستهوردپک کیاویپ هردوک یوا هبو یبیهع
 .ێگرهن ل

ان کییهه، گوتتهخ یالهم یستهوهھ یهربارهن دهھ یههم دوو گوتهئ    
نگ. من هد ز و بکان یمکهیه یرهبر سهبهان لییکهد یوهو ئ ندوهسهرهپ
 ۆم بکهرخان هم تکههنیم بتوانم نووسیدا نکزعهو هند لهرچهھ
تم هناعهشدا قهمهئ ڵهگهات، لکال  کیه کههاریپرس ۆوتهئ یکیهوهنیژۆت
اتر یش زهمهر ئه، ھهرچوهپاشا د یر خواھشتهسهل کهتواهف یههوهئ
و  هاتکو هئ یانکهووداوڕ یتهنۆو چ ڵحا یتهاللهد ڵهگهل گونجهد
دا هوهل هھاتو کنم پیقیهو هلیه. مهرچوهدا دت یکهتواهف که هزعهو
 یرپا بوونهب یتاهرهس هردبا لک یهارکو هئ هوۆخ هال لهر مهگهئ
 هوهمکهیه یژڕۆ هر لهھ بووبهز نیهجا که کهرد چونیکهد هوکهڕههش

ش ۆخخوال یکههبتک یورد هب ککیه ب یاستڕ یهوه. ئهبوهز نیهجا
ار یدهب ل یتهقیقهح یکهترووس هوهتنبخو یانیرکمو یحوزن یبوو

 یدژ یههھ یشۆخ یتهبیتا ڕیهباو ۆیخ ۆب یند حوزنهرچهھ ێوکههد
 .تهخ یالهم
ورد دوو ک یالهم یانکهستهوهھ هدا لهرل بهسوود ن ب هنگڕه          
ان یشککییه، کۆی یتهبیان تاککییه هوهنمران بیب هب ێنو یستهوهھ
 هوهانۆیخ یالهان لیر دووهھ کهراق، ع یردستانوک یاکت یھ
 یتهللیم که هوهوڕو هل تهخ یالهم ۆن بکههد یننھ یکیهانکپا
، هشنهچ کیه یانکڕۆه هل ۆیمیو ئ ندو یراو داخوازکرلۆز

 هستن لهاوڕست هوهھ کیه ێرکهد وان لڕهان چاویوا یشیانکڕۆه
و  کشۆفر ۆ، خککهیهان یستهوهھ یرفهز کهدا چونۆمیو ئ ندو
 النادات. کههستهوهھ هل بهن کتاوههخ

 یدوا  1961یسا هبوو ل هوهئ کۆی یانکالهم یتهبیتا یستهوهھ     
» م قاسمیرکعبدال« یتهوومکلوول حیهئ ی»11« هش لۆڕش یرپابوونهب

 یوردک یانکهرشگۆڕرن و شبن ۆب ییزباۆریپ یکهردن برووسک ل یداوا
 ردکهن یرالت فیئوهو ت هفهلسهف یهوانهال لهم» 10«ن. کهدا تاوانبار بت

 یفزڕه هوییهرزهر بهس ڕیهو په، ب هخراپ ۆب هوهننران بیبوون تبر
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زاب و هع یو دوچار هخانیندهب هرد و چوونکهان نییریم یخواھشت
ان ینجامهرئهس یزانیهش دیسکه هان نۆیخ هبوون، ن هورهگ کیتهحمهز
 کهان یدژ هخرا ل ڕکقورس  یعورف یکیعواهد کهگا چونهد یچ هب

 هل یتهبیتاهدان، ب ان لیشیدیهن شاید ب کندهھ ۆب یاندنکخن یسزا
ور هغدا و دهب یانکهخانیندهب هل کند مانگهعسووم.. چهال مهرحووم مهم

رد وک یشۆڕودا شهار بوو لیان یختهم به، بهوهغدا مانهب یرهو ب
وام هو دهب یاسیس ینیهر الۆس و زکهر ۆز ینووسهوام بوو و چارهردهب
 یکهد یلقهند خهچ کهش وکۆیه یانکالها و مۆڕورد گک یشۆڕش یهردنک
دان هس هن بیزانهموو دهھ یچکه هوهناکالهت مهسبین هب همهردران. ئهب

 ها لی، هویهراکهو دژنامان بڕۆ هو ل هویهندراخوهد یۆراد هل کهبرووس
ن ه، خاوهھادهش و ب هھادهش هورد، بک یریهورد و غکماع هت ها لیترس 

 یدژ هم و لیرکهبدولهع ییریگپشت ۆاننارد بیهاو دیپ هرۆت و بهرۆش
 بوون : همانهان ئکالهم ش. ۆڕش

 یال محمدهم یشبووۆخ، خوا لیورامهھ یومیال معهم یشبووۆخخوا ل
 ی، حاج یصعا یفصطمالهن میمحمدامالهم یشبووۆخ، خوا ل یلهال عهم
ق، یتوف یحاج یلهال عه، میواشانیش ینورأال هادق، مصال هم یال ظاھرهم
ال ه، میشهر یانکم یرکن یال محمدامهب، میطخ یالحصال هم یدرصال هم

 یگرتن یدوا هو ساه. ئیبانهن تایخ حسام الدم، شیرکعبدال هفتح الل
 ان لیکۆیه یزعهران وهبراد ، یمانسل ۆوت چووم بکه ڕکان وا کالهم

ن کههژ در نوشههل یبانگ هلق بهخ کۆی هستا لم گوتن ئم، پیپرس
 بانگ دات. هماوهدا نت یالهم کهچون
 هب  1966یسا هبوو ل هوهش ئیوردستانک یانیالهم یاکت یوستهھ    

 هل یانکالهب مهغهئ» عبدالسالم عارف« هوییهنید کینگهئاھ یهنۆب
 هش لیرۆز یکیه. ژمارهوهندنخو پ یو گوتار هوهردنک کۆغدا هب
، هوهترکو ب یۆادڕ هان بیانکهقس هازیو نها بوون بنرورد ھک یانکالهم
ن. کهورد تاوانبار بک یشۆڕان دا شکهقس هماع لهت ها بیترس  ها بیتر یئ
 ککیه»: عبدالسالم«کیسابیموو حهھ یبوو دژ کدا شت یووڕ یهوهئ
» سالمعبدال«چوو هرنهد یزار هل یکیهوش یرتکهورد ک یهانیالهو مهل
 هوهتبن یرد ئاشتکت هوومکح هرد لکان یان داواشیاک، ت ش بۆخ یپ
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ش پ کسا 140 یکیالهم یهرج نهند مهرچهورد. ھک یرانشگۆڕش ڵهگهل
 کهم هدواتر، ب ڵسا 140 یانکالهم ۆب» ةقدو« هتردبک ۆیخ ۆمیئ
 یفتارڕه یهوهوتنکهوردو یدکیه هل یسپاتیبوو ئهن» یعطق«یکیهگهب

 یهشدا گوتیاتکمان هھ ه، لهو الوهم بهماودهد یهگوت ها لکب هوهر و نیباپ
ان یریباپ یفتارڕهان کهوهن نیههاگڕوا  بهش ھی»قناعیق و ئطمن« هب

 یووڕ هوهابوردوو دا ئڕ هل نووسهد هوهد ه، پتر بهوهتردبک هدووبار
 ا.کهد یداخواز هوهر و نیباپ یتهسبین که داب

 یکهتواهف هرکۆ یپاشا یندهزامڕه ها بی تهخ یالهم ڵحا همهھ هب      
 ییهچ گل پاشا بووب ییندهزامڕه هر بهگهو. ئهئ یدژ ها لی هداو
 یهکتواهف هوۆخ هر لهگهئ» لیمستح« یزڕهف ه، لۆال. خهر مهس هوهتینا

 یج هتبهورد دا دک ییرهروهشتمان پین یانیر گهزهن هل هارید داب
ر هبهل که دا ناب هوهوساش گومان لهم ئه، بهورهر گۆز کیییههگل
: هگرتوهرنهس وکه هل کی، پوو هردوک یکههارک ینید ڕیهباو یحزهم
 کیارکسالم یئ یهفیلهخ یووڕ هشان لکهر ھیشمش ۆیخ ڕیهباو یپهب

 یدکیه هل یرهروهن پیو د یرهروهشتمان پیدا نهر. ئا لهز بویهناجا
و  یاستڕ ۆب هوهتنبا ب هوهتند کلیلهان چ دکییهر الهن جا ھترازهد

ا یئا هوهمکهوون ڕ یرهنخو ۆب یههوهس ئهبه. م یکهڕههباو یدروست
شتمان ین هوو لڕو دوو  س م بهبنوئادیئ یالهم ییدارنید شهد
 ! هوهانکشم هبخات یتیهورداک یریا بیها وکب یرهروهپ

 یریهغ یکیهرچاوهس هل که ڕکهموو باوهوو ھکهن بییر ئاهھ کهن     
 یرهروهشتمان پین ڵهگ هل هنکیموم بقو ڵهھ هوییهرهروهشتمان پین
ن ییم: ئاتوانم بهاتر دیش زهوه. لگونجهلدا نیئوهت و ب هادس
ان کهدیھهموجت یتواهس و فیدهت و حیهئا هل هوهتزۆگا بدڕ ێگرهدهھ
 که، ویهنگ نهدهب یو ل ر بیگهنارکهدا ییایدون یارک هل هوهئ ۆب
 که یاسیس یانکڕههم باوها، بکب» نید یم ولکنیم دکل« یویههپ یهوهئ
 هل هوهزنۆناد ۆوتهئ یبازڕستن هدهھ هوهانۆیخ یتهبیتا یهرچاوهس هل
 یرهروهشتمان پین یانکهستهوهھ کهت هبدا ل ۆب یتواهان فیکههفهلسهف

 هب یاسیس یهفهلسهن. فب جهب ۆب یدانیهن و مکهب یریگهنارکدا 
ر هسهب ننوهد ڵزا ۆدا خکدانیهست و مهوهموو ھهھ هو ل اتک ییژادر
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 هش لیرشگۆڕش یانیگ یبوون یهادڕهدا، بۆیخ یریهغ ڕیهر و باویب
موو هدا. ھیت بهز دھهر بیهغ یردنکتاوانبار ینیهدا الهفهلسهف
 یانکهۆکرهناو چوو و سهھاباد لهم یمارکۆ که هو ساهئ هرمانیبهل

 یناوچوونهل هوهانگوتیهانگوت و دیهورد دک یریشنبڕۆن یندهنران چکخن
 یھانیج یئاشت یتهخزم کهباش بوو چون کیووداوڕھاباد هم یمارکۆ
 کهزم یالیشۆس یهرهب هل ێرکب ییهگل کهوهگوت نهان دیهمهرد: ئک
 یپاراستن که ھات بهش دانیسکه یزار هپاراست. بهن یھابادهم

نگ خواز هج یهرهب هوهشپ هبوا لهبوو، د هستیوو پهئ یئاشت
 هانیو قوربانهبا ئهر نهھاباد، ھهم یمارکۆ یردنکدروست  هنن بورووژهن
 یهلیئوهو تهئ یاسیس ڕکیهگومان باو . بهوهمانهورد دک یهسکی هل
ورد. ک یلوهزار و گ هل کههساتهارک یتام یردنکرن یش ۆب هویهناد
نگ هد کیهوردستان ک یانکهرشگۆڕش یهاسیس هنیهموو الهشدا ھهمهل

 هوهمکههنینووس یورهد هلزوم ب و ب یکتار کیمهت هوهئ ۆبوون. ب
ر هس همهخهش دهندهوهدا ئهرھاباد لهم یووداوڕ یهربارهد هوهتنمهن

 یهرهب هل ێرکنا ییهچ گل هوهمۆخ ڕیهباو یالهم بهد انم وکهقس
 یمارکۆزل  ککیرهئ هست بیویهاخود نی یتوانیهدا نهوهالزم لیشۆس
 ێزبپار یکههمارکۆرابا ک یورد پکر هگهم ئهب ، ێزھاباد بپارهم
و هل کها گچی هورهگ ڕیهش شیجارانهو دهلهو ێزپار یبوا بهد

 ی»حیمس« هاتکب ۆخ یهن هئاماد کتهللیچ میدا بووبا. ھیهدا پهپاراستن
 هاتکب ۆورد خک بهد ۆھاندا، بیناو جپ هم لهستیب یرخهچ یمهردهس
 .ییهناچار یارک» حیمس« هردنک ۆخ». حیمس«

 یهفهلسهف ڵهگ هل یرهروهشتمان پین یریب کهدا هستانهوهو ھهر لهھ   
 1948 یکههنڕیهاپڕ یرهور و بهد هبوو ل هوهئ هوهتۆگرتهان نییدکیهتر دا 

ردبوو، ک یرهش دیوردکرچوو، وا بزانم هد یککهلنام»بهثو«گوترا یپ که
 که هاری، دیهن» تهئومم«وردکردبوو ک یهوهئ یسپاتیئ هوۆیهخ یالهب
گومان  ا. بکب یومهق یباتهخ نامن یهوهئ یماف بهت نهورد ئوممک
 هل هوهوردک ینووسهت چارهسبین هب هترهوشندک کلهھا گهو یتواهف
 ینهخاو هاری. دبووبهر نهگهو ئ ر بووبهگهئ تهخ یالهم یکهتواهف

 یهوهورد بزووتنک یومهق کیباتهخ یبوون هردوک یهوهئ یچاوڕه کهلنام
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 ڕکر هھ کهن یههفهلسهم فهدا ئهرا. لکهرت دکهراق ع یتهینایچ
دوور  ۆخ یهندهوو ھکه، بیهروهشتمان پین یریب ڵهگهل ێوکهنا

م هئ که. وهویهانکهورهگ هرهھ هدوشمن یزڕ هتۆچ یل هوهتۆخست
 هب که یشکههزانو خ یوردک یلهع یبرهق یدان ک، تیهکهلنام

 هوهفهلسهو فهش لیوهلنرابوون ئهن ھیمرهح هان لۆیخ یتیهسهو
 هر لهراق بع یتیهنایچ یباتهخ یتکیهیه یپاراستن که هستاوهھ
رد م یرمهان تکهبرهق یدانکدوا ت ه.. نازانم بێد هوکیهنجامهموو ئهھ

 ھات.ل یو ژن چ
 هتناب هوۆخ هم لهبنوئادیئ یالهم ییرنداید علووم بهت موجا لهد
 یرکلقدا. فهخ یروونهد هل یتیهواهتهن یستهھ یهوهبزافتن ۆب هرچاوهس
 ۆیخ یتهبیتا ڕیهو باو هفهلسهباز و فڕدروشم و  یرهروهشتمان پین
 ڕک انیهگ هل هنگڕه، هوهتز نابکدا یکهد یهفهلسهر فهزهن هل یههھ

 یالهم ێبگوتر بهان دکمیتا ئ هوهر ئهبه. لێوکههن ڕک هنگڕهو  ێوکه
 یواتا هب هبوهھ یرهروهشتمان پین یانیو گ هردوک یتیهورداکم هبنوئادیئ
 هنیهم الهئ که دا بیهر پهو راب یتعهق یهگهب بهد یرهروهوردستانپک

ان ۆیخ ۆب که هو خراپ هفسانهئ یدرا یھیهلهعزم و یتانیووری. پنپهبس
دا نابن یکهد کیتو هل کهر وهھ یتیهورداک هنن نابن بیناز هوپ یج
 .یرهروهووسپڕا یهو یتیهچکتور هب

 که یههوهستهدهمان بۆوتهئ یم چهبنوئادیئ یانکهنینووسهل ۆئاخ          
 ، بهش نیحیرهس یتیهورداکر هگها ئی؟ دابت یراکئاش کیییهتیهورداک
ا یهند وهوهرژهب یسنوور هتشتبیهو گ رچووبهن دییئا یجغز هل
 یانکهنینووس یهنیرۆا زیهموو وهمن ھ یهن ه؟ وییایدون یکیهفهلسهف
 بنویئ یالهی مکههسهئ که کستنوسهد هم لهب بیمم دهئاد بنویئ

دا ت ۆیخ یانکهفیئلهموو تهھ یو ناو یتویدا نووس1234 هل ۆیم خهئاد
 ێوکههرده، د هوهتگهد ۆیخ یشتهرگوزهس هش لیکیهورتکو هناوھ
 هوهوتهمزگ یندنخو یانکهوزووعهن و مید یوالهدا بیهنانیو نووسهل
ش ئازاتر یانیالهم یریهو غ یکهد یالهم هشدا لهدانیهو مه، با ل هوڕۆییهن

 هوهتناب یرم و ترس جهت شهقیقهعاست ح ه. لو خواناستر و زاناتر ب
، تا هتوومید هوهندنخو هو ب هستوومیب یهندهوهل یههوهش ئیتهقیقه: ح
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 ب یتیهالهم شتبیهگهن م پکهم شتهبنوئادیئ یهپاشماو هستا، لئ
 .   هئازا بو یو د کچا یو سروشت کپا ینییمتا و ئاهھ
ساغ  ، مهدهن کیهشپ یاریب یههوهم ئکههنیمن و نووس ۆتر بکم چاهب 
دا هوهنیژۆت یژنگبن بهل یو چ هوهنیژۆست تهد همهس بدهبهم یهوهردنک

شدا همهئ ڵهگهم. لهقهو ت ڵوهھ ۆکیرهو ناو کاک هتبب هوهئ هویهما
بدا،  م پکیهجارکیه یاریب ها و وردکب م پهلهپ هخام هناوناو هنگڕه
تا  هپشوو ب هم بو ل کههساب میر حهسهم لیه یی رپهس هاریم بهئ ۆت

 . کههباس یهوهردنک یش ییتاکۆ
 ۆیخ کهو یتر یاوانیچاو پ هم لهبنوئادیئ یانکهوهردک یداهنگ و سهد
 هل ککیه یراکجار ئاشکیه کینگه. دهوهنایر گوهب هتپتر د کلهگ

 س هل یههنگهو دهئ چووب هوهووتڕ یندارید یوالهوا ب که یانکهگوت
 هر بۆز یرۆپهلکه یزڕ هتهوتوونکه که ستهدهھ هویهشوورهم یتیهب

 هوهانیل ییزاڕهو نا ییئازا یرچاوهب کیانیو گ هوییهوردک ینرخ
م و کهیهن ینیبهن دیان بگرکهتیهب هورد ل کیسرنج که. هوهتوشهدرهد

 یتیهم بهئاسماندا، ب ڵهگ هل یههردانهبهن یکیارکهخنڕهان یمهدو
و هل یهکههخنڕه کیردنکنگ هدا پارسۆیخ یتهبیتا ینرخ ڵهگهم لیهس
ن. هدهد هوهستهد هگرتن بهخنڕهبوون و هن یازڕ یزھهب ۆیکیھ هوهوڕ

 کیساتهارک ڵرحاهئاسمان د یچاونانهنگوست لهئ یم دواهبنوئادیئ هوات
ئاسمان  ۆان بی ییهو گل هچ قسیھ که یارکهخنڕه یعوزر هاتکهھا دهو

 ن :همانهان ئکهتیهب . سهوهتناھ
 

                           یهش دۆتهال ئیائیکم         ۆڵگ ۆهگ هردکوران هھ     
                      یهر دهس هتش بۆبا نهد         هنشتووتن و ماشان ب

                  »یط«ن کهیا بوون            کوتوبخانان دهوا پهڕۆمی ئه
 یهداان تیراکئاش کیتهجورئ هوهنییئا ڕیهوبا یووڕ هان لکهتیهب       

ر هدهو قزاهق هبوون ب یازڕ ینکۆ یکیالسک ییندارید کیشیر تهبهر لهگهئ
 یکیهریزاھ هجاران ب که هوهورهھ هر لهھ کهن، چونرکماشا بهت

، تا  هزدانیه یرهرمانبهف کهل یائیکم یهشتینرا تا فرهداد یئاسمان
و  ییهان گلیمووهھ هر دهس ۆب ۆن ینانتووتن و ماشان، تا ھ یشاندنڕ
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ر هبهل بهر نهھ داب ل ۆین خییئا یاویپ یهم واکه ییهندهزامڕهنا
 هل هانیگوتو ییهسادهر بۆو ؛ زهم و ئهئ یو توانج هتان هپاراستن لۆخ
 ییهگل ۆخ همانهز یتساهارک هل بهشمان ھیردنک ییهگل یماف یزڕهف
 هواتکه،  یهدا نت کیش چ تاوانینگ بوونهد، ب یهن کیردن چ سوودک
و هر ئهسهان، لیهنیرۆا خود زیان، یرۆ. زیهدا ینگهد ب هل یتهالمهس
ش یهتیهم بهئ کهشتوون ڕۆی یههگڕهد یهخشهن یعدهس یخشک     : 
 
           رد                                                  کد یر باکحال ش همبھ                   

            ن بتر گردد                                      یمبادا از که
 هوهل کهوهن نیکهب ییسپاس گوزار بهدا دکموو حاهھ هل« هوات        

و  هوهتشهوهم دهبنوئادیئ یالهم هل کههتیهب س یتهجورئ ».خراپتر ب
ان ییرعهش ب کسانکه یدژ هل یردوونک یهوانهردکو هئ ڵهگهل ێد ڕک

جبر «یهربارهم دهبنوئادیئ ڕیهباو یهشهناو موناق هبچم ێوه. نامردبک
ر و دوو کیاتکوزووع و هم هل هوهخاتهر دوورمان دۆز کهچون» اریو اخت

               .                                        هوهنیبهد یتا ل ێوهد یشیژدر
 که هوڕههباو یو ئازاد ییموو ئازاهھ هب هتیهب م سهئ ڵحا همهھ هب
 کهن، چونهناب یساد یرهروهشتمان پین یریو بهرهب ۆوتهئ یچ یهاندایت

 ۆب کهن هبخانانتک ۆان بیمڕۆست هد هل هتانیهبو هئ یغانیداد و ف
 یکهد کیتیهند بهر چهگهنگ بوو ئڕه. هوردک یتیهواهتهن یماف یتانۆف
و هردبا، لک یانکتور یرۆر جۆج یمزو یدا ھاتبا و باسهمانهدوا ئهب

 هتانیهب و سهم لهن، بیھاتبا هوردانک یکیواکهش یدا تووشهناو
 ) . )17الب ییکهد یچ هستویبهسم نکه هو ل یهچمان ال نیھ هوالوهب
 ک گوتار» رولهھ« یارڤۆگ یکیهژمار ه. لهستیو پ کستهوهدا ھهرل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانی گیر و گرفتی کتبه له وهبۆ لکۆینه ) کهوهقدا دوای (کۆڕی شه1973اوینی ھ ) له17(

ال نابی مهنی جهدیده چوومه آلهگه تیم کرد، لهکهدانکی باهسترا، سهی کوردی بهقوتابخانه
م ردار بووین، لهبهر خهکتیه له و ڕاسپارده نامه و پشتریش به مهی ئیبنوئادهوهنه له یسی کهوه

 یسی و نهالوهمه دا بوو نهوهیر لهدواین. سه وهمهی ئیبنوئادهباره واوک لهدا تهردانهسه
م س کیکان ئهیسی بوون یهالوهندکیان خزمی مهتین و ھهکهلقی باهخه ھاوڕکانی که

الی کان بۆ مهیتهتی بهنیسبه یدا ناب لهپه دا ھیچ گومانکم بۆبیستبوو. من لرهیان نهیتهبه
یکی گوته ت وا بوهنانه، تهشتی زۆرم بیستوه وتانهوت و ڕکهکهھه و جۆرهم چونکی لهئیبنوئاده
 .وهیشتۆتهخۆم گه به وهلقهزاری خه باوکم له
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 یهرجوملهو س هردوک هانیم سهر ئهس یهزافیئ یتیهدوو ب هویهراکو ب
 ن :همهئ کههتیهنج. دوو بپ هب هاندویهگ
 

 هسیسهد هناو چوون بهتان               لۆران و بۆس یریم      
 یکهماتن تا ۆوردان بک        ھات   ل یوردستانمان چک     

 
م دوو ه، ئ نمب یناو هوهئ م ب یب بهناچارم د که،  یکهییهاستڕ    

 یمهردهس ییکهد کیسکه هب هم نهبنوئادیال ئهم هب هن یندهویهپ هتیهب
و ر دوه. ھبهتر ن یکهیهس یرهم دانهبنوئادیر ئهگه، ئیههھ هوهوهئ
سرنج  کهختهن. نهسڕه یکهیهر سهس هتهستراون و خراونهبهت ھیهب
 یکهیهس ڵهگ هان لیردنکراوردهب کندهو ھ هتیهم دوو بهئ یهوش هل

خا. هردهد هرانیشاع کیموو چاوهھ ۆب کههستنهب ڵهو ھ یارکستهتردا، د
 یمووهھ کهان چونینینووس هل ێرکنا ل ییهچ گل کههگوتار یرهنووس

ان، کیندهھ ینهسڕه ها لکگومان ب هبوهال ن یشکیۆیهستوون و چ ھیب
 یرهمسهج هل هنگوتوههھ یچاو که ێرکهد ل ییهگل هندهوهنھا ئهت
م و هد کهچون ییتاکۆ یکههدو ڵهگ هتا لهرهس یکهیهس یدا دروانکپ

وون و ڕ کیئاو هلهگۆج یهر دهھ هدوور یدکیه هند لهان ھیدوو
تر نابن و کیه یکهت یکهو تا ماو یدکیه هوهنهگهن دل ککییه
 ان.یکههرچاوهس ۆب هوهنن ببرهوانهل

، یه کۆیی ۆیخ که کههگوتار یرهدا نووسیههگل هرۆو بهئ کهتهم لهب   
 یهربۆز کهش ویوه: ئێنرلمهسهد یش، لیههوهستهدهب ییکهد کیعوزر

 ییرهروهشتمان پین هردوک هوهب یزهح کۆی یوارهندر و خویشنبڕۆ
 هوهتگرتب یهدایز کیییهژادا دریعومر یبازڕ یاکت هقادر ل یحاج

تر قوو یشیتیهورداک یگڕهان، کیهدرخانهب یال یانیژ یهو ماوهل
 یباتهخ که یییهقوو هندهوهل یروون و سروشتهناو د ۆب هوهتبووب
 هتا ل یهگومان ن کهنن، چونیههگهد یاڕ ۆڵمبهستهئ هل یعومر یانکهسا

 ڕه. باوکۆی یرمژیش هتبهپتر د یکههباتهخ ردبک یتیهورداک هوهزووتر
 هویهمندا هر لهقادر ھ یحاج ش بۆخ یپ کۆیی کلهم گکههد
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م هبنوئادیئ یالهداخوا م ێوکههن ێندر ھهسهل کهو پ ردبک یتیهورداک
ان یر گهس ۆب هناوھ کیچ تاو یانکهو گوت هبو کاوین پۆو چ هگوتو یچ

 یبوونهھ ۆب ڤۆمر یهزانۆس ڵھا دهو یلیهقادر. م یحاج ڕیهر و باویو ب
عاست  هم له، بهزۆریسند و پهپ یدا تا بیکههنهفتهم هل یشاناز ۆیھ
 .ب هول یهورت تدا نابهقیقهح

ن و ین نهسڕهان کهتیهنج بپ ییتاکۆ یهتیهو دوو بهئ هواتکه             
نم یست نابیوراون. پکتار هندا قهسڕه یکهیهدوا س هو ب ستراونهبهھ
ر هنم باخوهد هندهوهر ئهھ ، ومکهان بینستهبهھ یتهنۆدوا چهب
و  یهپا ۆب هبو کتهخزم کههستنهبهھ هس لهبهم کهدا هوهل ابیند
سپات یئ که،  یکهیهتیهورداک یبنج یردنکوهپتۆقادرو ب یحاج یتهرۆش
 .یهوهوهمهبنوئادیئ هل ب

سوور  ۆن بهش ھیقینتهو م یھنیز یهگهگوتم، ب هستتا ئ یهوهل هجگ    
ار ک ۆب یستهد هوییهندارید ڕی هم لهبنوئادیئ یالهم که هوهئ یهوهردنک

 هر بهو س ۆوخهاستڕ ییکیتیهورداکر هگه: ئهردوکژ ا دریدون یو بار
ردبا ک یلیئوهت ب یهرانهروهشتمان پین ڕکیهر و باویو ب هفهلسهف
 که« هتیهو دوو بهنھا ئهت کهن بهھ یاسیس یعریش هل کهمکۆ بواهد

مابا هن جهدوا ب هل یشیستهبهن). ھیو نهئ یخراون و ھ ڕکمان یزان
 ل یشیاسیو س یتیهورداک کی، چاالینییئا یانککیهچاال کهبوا، وهد
 یوهردوکو  هتگو کهر وهشتبا ھیهگ همئ هم بهماودهرابا و دک قهن
 یخشانهپ ینینووس هبا لهر نهاخود ھی، هشتویهمان گپ یهندارانید
 با. هوهستهد همان بیکڕههووپڕند هچ
 هب هردکسهد هتیهو دووبهمان ئی. گریسان ناین کگو هب هد یوردک

ن و ۆلیان یگو هب هوهبنهر ده، ھ یکهحزهل ۆن بیکهساب یش حکیگو
 ینواعهھار ئهب یهنیقهاستڕ یسانین کهچون بهد کوش هوهستمانهد هب

بوو هن هشتیخش و ئاراهو نهئ که،  نخشهنهد ۆرگز خهو ن هو الل ڵگو
 ھار و سروشت.هب یهزاد کهن رد بکسهش دهگو کهو تاهئ بهد

سرنج دان و  هن بینکهووع ھوزهم هن لیتوانهاتر دیش زهمهل         
 ڵهگها لیقادر  یش حاجپ هسراویبهو ن هتراویدهب نهجه: عهوهدانکل
 هریکو فهم لهبنوئادیئ یندهبهم یرهور و بهد هل کسکهودا چ هئ
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 هل ر زماندا ھاتبهس هب یتیو دوو پ رگرتبهو یسوود ییهللیم
 بهد ۆ؟ بخشانهچ پ هچ گوت ست بهبهھ هدا چ ب یتیهورداک
 کیس ئاوازکهو  بن بووب ڵسا یھاهم ساهبنوئادیئ ییتیهورداک
وت ڕکه هقادر ب یوو حاجکتا هوهتراندبهلهن کیلهو ت هوهتگوتبهن
و  همانانمس یتیهب دوو س هوهوهم و ئهئ یمهد هو ل یتکههبا هتچهد
 یحڕۆ ینوهھ هبنهو د یبه، د هرانهروهوردپکن ی، با ب هانکپاد
دا و  یوردک یهتاز یعریو ش هژو هم جار، لکهیه ۆ، ب یرهروهشتمانپین

ناو  هل هوڕیهو هل یللین ینینازۆخ هب یستهو ھ یاسیس یریب یهبناغ
 چهحر دیس یارک هھا لهو یوتڕکهمن  یر چاوهبه؟ ل سپهچهوردان دک
 هوهوانههپ هنف یناو هسم بههت هنن فهتان دیهایکح هل کهو
ھات هن هویهریخش و شڕهم و هعزهئ یسمیو ئ ۆیخ هسترابوو تا بهب
 یووداوڕ هتهحمهبوون. زهرا نکئاش یانکییهنو نھ هویهراکهن یرگاهد
 .قوهھ هوهعیواق یهرگهج هھا لهو

ھات  یخان یدهحمهئ کهو یهسوار هشتر تاقزانم پهم دهد همهئ که    
ا یژ ۆیقادر خ یر حاجهھات، ھهس نکهودا هدوا ئهب کسادهند سهو چ

و هئ کیشاگرد هوهر لهب ڕیهپدا ت یر مردنهسهب ڵان سایهو مرد و د
 هش تاقیمهبنوئادیئ یالهم چهد ت یڕردا یزاھ هل هواتکه، دا بیهپ

س کهدا ۆیخ یرهور و بهد ه، ل یخان یدهحمهئ کهو بووب کسوار
ر و یب کیشیت هب ۆیخ یتیبتوان وتوو بووبکههر و ھیژ هندھ هبوهن

 ۆش بیقادر یحاج یھاتن یهو په، بهوهاتک کووناڕو هئ ڕیهباو
 ینگهشت دھیهن کهش ۆخ کیوتڕکه هتبهم دهادبنوئیئ یکههندهبهم
، وا  ێھا بگوترهو یشت شهد ه. بوا و ون بدا بهس م بهبنوئادیئ

 هم له. بگوتب یهو ن  یهش نیکهد یسکهر هگهم گوت ئکههمن شت
و  یخان یدهحمهئ یھ هم لهبنوئادیئ یتههح یاسیق هوکهرهند سهچ

و  یخان یدهحمه: ئ هوهتبهد یکنز کهن هوهتوکههقادر دوور د یحآج
 ڵهگهان لییللیم یریو ب یتیهورداک یهگهان بکیر دووهقادر ھ یحاج

ان. ڕهدوادا گ هو سرنج گرتن و ب» استدالل«هب یهان نیستیوو پ هوهانۆیخ
م کها یژ ر درۆز یکیماواندا، تا یدوا هان بۆیخ کهو یسکه یھاتنهن

 که، چونهویه یتیهورداک هوان بهئ یبوونهن یکرهخ یهگهب هتژ، نابدر
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. هگومان ب کیاستڕو  یههوهگانهب یژووروو هان لیبوون یکرهخ
و  ییهورهگ هدز یهگهب هتبهاندا دیدوا هب ۆییوتهئ یسکه یھاتنهن
 یان و دواۆیخ یمهردهس یلقهات و خکچاو  هان لوهئ ییوتووکهشپ
 هوهقادر یحاج هن و بینب یخان یحا یتهاللهد ه. با واز لهوهشیانۆیخ
» اسیق«یهگج هترکدا بهوهع لیمان هتبهد ۆیخ ۆب ی): حاج18ن(کیبل
 هل سوارهتاق کهم وهبنوئادیئ یالهم که هوهئ یاحتمال یردنکزھهب ۆب
 هویهتکههبا هقادر ل یحاج که، چونردبک یتیهورداکدا ۆیخ یمهردهس
 بنویئ ۆب یتیهوراک یهگهب هتتا بب یتیهورداک یایهر خهس هوتکههن

وردستان ک یهوهرهد هل یم حاجدوهد یل هدواوهب هرل که، و مهئاد
 ست.هخ یسایس ڕیهر و باویر و بکر فهس هوتکه
ن و خاو ڕیهباو ێبگوتر یپ یهوهدام،ئ ڕههو باوهگومان، ل ب هب   
م، هو ست ینید ب یردنک یستهرھهو ب کچا یهوهردکو  کپا یوشتڕه
چرا  هل کشیت کهستن وهدهھ هوهمهبنوئادیئ یراتهبهخ هل ۆوخهاستڕ
ر خهن، نیم نکه یوحڕو  یبهدهئ کیش سامانه، ئامانستهدهھ

و  ڵد هل کهچا ۆب یرینگیهل و الیهم یپشتپا هن ببنهوانهجار زلن و لکیه
 عاست هن لکه یژتر و ئازاتریقادر دا و ت یحاج کهو کیڤۆمر یروونهد
وشت  و ڕه هم بهبنوئادین ئین بیتوانهدا. د هدهعبهو ش یبازکهههت
 هل کهو چا یاستڕ ۆیت یوانڕ ل ۆب هردوکموار هھ ییوهز ۆیخ یهوهردک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ی ت ڕووی پایه له وهمیانی خانی و حاجی دا نابته راوردی کردن لهدا جی به)   لره18(

دا لره ڕاستییه ندهوهیی ئهکورتی و ساده تی : زۆر بهباتی سیاسی کوردایهخه له وهکشانیانهھه
تی رفی مژووییش یامه، زهتی چوهبۆ بیری کوردایه» مفکر«ک م خانی وهده بم کهردهده
خۆی  اجی کهتکی کوردی. حوهزراندنی دهبانگھشتنک بۆ دامه کانی بکاتهڕهبیر و باوه داوهنه
بووبوو یدا نهمی خانی دا پهردهسه له تی کهر زۆر ھۆی تایبهبهله دوهقوتابیکی خانی ژماره به
 کدار لهباتی چهڕی بۆ قۆناغی ھاندان و داواکردنی خهتپه وهند و ئامۆژگارییهی پهپله له

 کانی خوراوی.ست ھنانی مافهدهتی کورد بۆ وهمیلله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 یامیهن پیا بڕهندهوهن لیم ناتوانهژ دا، بڕۆو دوا  ۆیخ یمهردهس
 .اندبیهگ یاڕ هستراویبهن بهر نه. ھهاندویهاگڕلق هخ هب یتیهورداک

 یسنوور یکیبار کیتهر خهسهم لهبنوئادیئ یالهم مب هگهم وام ت
 هب یهستانهاوڕم هو ئ هستاوهاوڕ یتیهورداکو  یرستهقپهح یانیم
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 یناو جغز هتخستب کیرهبا سی کییهن پشو هبوهن هویهرهب
 یهوهنیزۆد هب یاندوومیهم گهوهنیژۆت ب یاستڕ یهوه، ئهوییهتیهورداک

ن م شوهدا ب یتیهورداک یبازڕ یقهر چهس هم لهبنوئادیئ ین پشو
ر هس یاسیس یکیهفهلسهف یردنک یویههپ ینجامهم و ئهرھهب کهیهپ
و  هناوهھ ینگاوهھ هوهتر کیقامهش هوو لکهب هبوهن هویهتیهورداک هب
 یماد کیستهبهم و ب هوهووتڕ یرستهقپهح یسنوور هل ییئاسا هب

مب هبنو ئادیئ یاله: مهوییهتیهورداکناو  هتۆ، چیفهلسهو ف ییایدون
وا  که یهاستڕم هئ هتۆشتیهگ هویهرستهقپهح یرکار و فیھوش ید ۆیھه
وردستان ک یناو ینانو ھ یوردک ینیوردبوون و نووسک ینیربهد هل
دا هدانیهم مهوو نادا. لڕ» ةبدع«و چ  ا نابدیهز پیهناجا یچیھ
 هوهانیالهب کهردوون، ک یر تاوانبارخه، نهردوک هسانکهو هب یشهتگا

وون ڕ ۆت بهمهتر ئ کیمکه ی. دوایهواڕهنا کیارتک یوردک ینینووس
 .هوهمکههد

 یزڕی هورد لک یرتناگڕو هرهم بهبنوئادیئ یالهم یهزل هنگاوهم ھهئ      
، هناوهھ یپ ۆیخ یرستهقپهو ح یتهمیبل ۆیھ کهتردا تا یتانهللیم
 یرف هوۆیهش خو پ ۆیخ یمهردهس یاسیس یکیهرگچ فیھ هل
 یماھ هو سرنج گرتن ل هوهدانکل هش بیمن یهنه. وهبوهن ینانهھ
  هنگاوهو ھهئ یبوون هت بهناعهق هشتمیهم گهبنوئادیئ یردار و گوفتارک
مان کهییهاستڕوپات هپات یتهراحهن و سینووس هب ۆیودا، خهئ یوتڕه هل
 هب یاندمیهان گڕهدوا داگ هدا بهدانیهم مهست و چاوان. لهردهب هخاتهد
 یرهوھهگ کهستا وتا ئ کهم هبنوئادیئ یرۆپهلکه هزل ل کیوتکهسهد

ن و یموارترهھ هانکهر. ئهوهتهداوهن کینگ و ناوهد هوابو هویهاشر
ان و یژ یرهفتهد هل هزۆریپ ڕههووپڕم هئ یهوهردنک ۆب یههگن جیبارترهل

 م.هبنوئادیئ ییتهمیبل
 یحاج یژدانیو هم لهبنوئادیئ یریئسهتاو و ت یهپل یردنکال کیه ۆب    

 پ یعلووماتهم یناندست ھهو یلالهقهو ت هفهلهپ یمنیز هقادر دا، ل
ال هم ڕیوک یسیهال وهستا مۆمام هوتنم لکها یفر یست، خواھشتیو
، هنام هب هتاوهرهس ه. لهمهبنوئادیئ یهوهن هل ۆیخ کهرد ک بدوهع

ام یم فرهبنوئادیئ یهوهنیدانان و نووس هل کبتک یناردن هب ییدوا
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 هش بکهشپ یشیزل کیتهردم و خزمک یتبارهجار منکیهدا همهوت و بکه
 رد.کورد ک یتهبیتا یو ھ یگشت یژووم

 هل کیسهحبهند مهالمنقول)دا چةاک(مشیر ناوژ هل کههبتک           
 ییتاکۆ هناون، ل یدا ۆیم خهبنوئادیئ که یهداسالم تیئ یانکهزانست

 یبهرهع یکیکهلیان، نامکهباس یهریزنج یهقدوا ئا کهدا، وکههبتک
 هوهتگهد کالکشیئ یشتهرگوزهرح و سهش هوییهفارس یکیتاهرهس هب

 هو ب هناو یدا» مالکابن «تداڕههبن هبا و لهد یناو» صةعوی« هب که
 یش پ ی»تشحونال«یتیهخت ئاهت و سهحمهجار زکیه کیرۆج
 هجار ل ڵهوهھ ێرموهفهم دهبنوئادیئ کههنینووس کینارکه ه. لهوهتۆردک
 یگر همانگ یوقهر شهب هل یچکۆ ی»1205«یوالهش یشتهھ یوهش
 1205 یوالهش ی»9«ا کهد که» هعرف«یژڕۆ هو ل هوهتۆواندڕه یکههالکشیئ

 هتۆیو خست هویهتهوینوس ێنوهرلهس ڵو سادو یم دواهب هردوک ینووسکپا
دا یفارس یکهکیههشپ هل». المنقولةاکمش«یانکهنینووس یهریر زنجهس
» صةعوی« که هبو» ردستانک یـ از قرا ێزهو هاولز ـ وات یهقر« هل هد

و  ند» بابان یعبدالرحمان پاشا« یدا ناوهوهدوا ئه. بهھاتو ۆب یکه
 کیههشپ هل ینیبهت. دنهداد» ردستانک همقر سلطن«هش بیمانسل یارش

 با.هوردستان دک یدا دوو جاران ناوکهیهفارس
من  نووسهد یکهستڕ یبهرهع یکههرحهش یزراوهپ هم لهبنوئادیئ    

 وو بکر تاهنخو یرچاوهب هنمھ یهم دکهاد و یز ب ۆیخ کهدا وهرل
 هنب کههنینووس یزۆو س ییرماهگ ۆوخهاستڕ کیرۆج هرجوامان و بهت
 : هوهنیست و زانهر ھهب
دق علیھم ف کردیه شنع علی بان الدیباجه و من العجب انی سمعت انه«

 »خرجوا من قشرھا... ل الکردی السائرھم کبیضهالم
 هب یندهویهپ کهدا هرل هستهبهمان مهندر ھهھ کههزراوهپ هل        

 یههمهئ یوردک هب یشکه، واتایههھ هوهمهبنوئادیئ یتیهورداک یانیگ
ودا ه، بیه یوردکم کهکیههشب گرتووم پیهع هان بیل که یهوداهر لیهس«
 هل کهلھ کهو هد کها ڕهاست گڕهب ان لییوردک ییههو گوتهئ
 »رچوون..هان دیۆخ کیلپهق
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ردن کفاع ید یهنیمهز هل هزانۆسو د هانیو زانا هانکهریند زهچ یریهس   
ا کهسوا دڕی هسانکهو ه، ئیوردک یندهر په، ھیوردک یزمان هن بینووس هل

 ان.یکههزمان هل هوهتان دیرمهوردن و شک که
ن ش ساهش هدا نووسراو 1205 هل کهم هبنوئادیئ یهنیم نووسهئ        

ر هسهوا ب که» بابان یعبدالرحمان پاشا«یکههقفنامهش وپ هتچهد
 یو ناو و سنوور هنووسراو هویه)»19ی (رح البخایحص« یکههبتک
 .هراوکمار ۆدا تت یبابان یوهمهلهق یوردستانک
چ  هنانیم نووسهئ یندنایهاگڕما و ھ هنم لقوتهھ ۆنم من خیلزوم ناب  
م ۆست خهد هم بهد هندهوهر ئهدا، ھکههزراوهپ هو چ ل کهکیههشپ هل
مانم ۆو خ بهزلتر د هالو همم بهبنوئادینم ئمهادڕان یهوتا ت یهن

 وا ب یڤۆمر ڵهگهن لیروکنان  هندھ کهرچاو هب هتتر دکبچوو
 هوهانیر شانهسهب هرزهورد قک یشۆڕو ش یتیهورداک یانیدا. گ ھاوتامان

 ۆوتهئ کینشو هن لکهرپا بهم بهبنوئادیئ ۆب کسامنا کیریکههپ
ن یت.. با بهاللهد هل ب وا پ که یتکههبا یا خود ھیوردستان ک
 ».رالسالمصق«یکههخانو هتۆڕنهد که یهقامهو شهئ یقهر چهسهل
 
 .کههزراوهو پ کیهشپ ۆب هوهنڕیهبگ 

 هردهوا د کههزراوهپ هل یچکه، هنووسراو یفارس هب کهکیههشمان پیزان
 ۆ. تهب داناویهع هان بیکهکیههشپ یبوون یوردکان کهب گریهع ێوکه
 و هل کندهھ یاله؟ ببووب یچ ییهوردک کیههشم پهئ یمانهن ۆیھ یب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وهو کرایهدا ب م نووسینهمی ئهکهشی یهبه نگۆغارف لهزهیه 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 کیهشر پهھ هویان دیکههزراوهو پ کیهشب و پتک یهسانکه
 یناو یوردک ها خود بیلق هخ یر گوهب هھاتو یوردک کهو یهکههیفارس
 هوهئ یاڕهرهس کیم چوننهز دادھ ر بۆز همالیحتیم ئه. من ئهوڕۆیی

 هل یهن هوانهل ۆیخ کهیهر فارسه، ھێم نادرهلهق هل یفارس هب یوردک
 نگ هد یباس کهچون بووب کههنینووس کیهشپ هتاوهرهس
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ت هبها. ھکهد هستاوهھ یرهسهل که یهقهتهمهو د کههنینووس یهوهدان
 هات بکدوا  یا شتیشهدهنا نه، دهنووسراو هوهنگهدر هب کهیهفارس هارید
، ب کۆیهر ھهر ھهبهزانم لها. وا دکباس ب هوکههنیت نووسهبسین
 یکهییهوردک کیههشپ هردوک ینووسکپا ڵدوو سا یدوا کهم هبنوئادیئ
 که هوینووس یهتاز کیکیهشپ یفارس هب ێنوهرلهو س هبواردوهھ
 یش یدوا که هوهتگهش دیهراهو ماجهو ئ که»هصعوی«یشتهرگوزهس
 هان بکیندهو ھ هداو یووڕان یالهوان من هل هوۆیهن خیهال هل یهوهردنک

. هرگرتوهو ان پیشیراتهت و بهو خ هوهتۆردکان یوب هوهانۆیخ یناو
ال  کیهو  یهکهلیر سافۆز هوکههاریت پرسهسبین هم بیههم قسهزانم ئهد
 یانۆڕو گ یوردک کیهشپ یمانهن یلاکشیئ یگر یهوهردنکردن و ساغ ک
 ۆب ب یاستڕ یهوهآلم ئه، بێوهد یاریکھنیو ز هوهنکۆیپتر ل یفارس ۆب
ش یانکمیئ هدا و نهست دهد هم نکههنینووس یمن و بار یکهستائ یرفهز
 بهن ره، ھهوهژمۆبت یم و لکهب یکرهخ هوپ یمۆست خیوپ ییبا یههھ
م لوا ۆمان بی، گرێگرهم دادکههنینووس هر لۆز کیبارست که هوهر ئهبهل
 هوهمھهد کههالکشیئ همهر ئهبهم. لکهب یالش کیهبم و  یکرهخ یهوپ
 هرچاوهب هو خستن هدوان ل هندهوهب ێبارتر. جارهل کیلهژ و ھڕۆدوا  ۆب

 نم.د ل یواز
دا  یتیهورداک یقام و ناو جغزهر شهسهم لهبنوئادیئ ین پشو ینیبهد   
ن ینلمهبس بهشدا دهمهئ ڵهگهم لهب هوهتنخو یهد کموو چاوهھ
 یاریھوش ڵو د یتهمانو مس یرستهق پهح یندهبهم هم لهبنوئادیئ
دا چ هرهزم گوهو ل یتیهورداک یمرهھ هتۆوتکه یرهگوز هوۆیهخ

 یایهدا خ یشیروونهد هو ب هناوهن هوپ یهپ یاسیس کیرهھاند
 همهش ئهگه، بهوڕیهپهن ت» هفیلهخ« یدژ هوردان لک یهوهانگهھ
مانی ثع ی(سلطان یناو کهست چونهردهب هتد ۆیخ یکههنینووس هر لهھ
 با.هد هوهتهرمحو ه) بهم بویوسا سلطان سلهئ کهـ 

و هئ ییژووو م یاسیس یاندنیهاگڕ هورت با واز لک کیپشوو ۆب         
 ان لییتیهاڤۆمر کیزناۆس یامیهنم و دوو پم بهبنوئادیئ یهنانینووس

 هان بیتر یهوهئ  هوهمۆت خهسبین هان بکیامیهپ یزۆ: س هوهمبگ
 . م بناسهبنوئادیئ یرزهب ییهپا که هوکهسکهموو هت ھهسبین
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وت و ڕکه» المنقولةاکمش« یهریزنج ییتاکۆ یکهلنام ڕیهدوا پ هل
 ییتاکۆ یهزهاغک ڕههم پهرچاو. ئهب هوتکهوم ست بزهھ کیوتکههھ
، هویهلهج کیاک یحمانڕڕهبدوهال عهم هل هبو یکهنام سهئ هب کههبتک

 ۆ، ب هزادان یلهج یهورهگ هریباپ یلهج کیاک یبدوهال عهم ڕیوک که
ال هم یست نووسهد کههنام یمزایت و ئه. خهم ھاتوهبنوئادیئ یالهم
 ۆکیرهت ناوهبهر ئاشنان، ھۆز هوهمئ یالهحمانن و بڕڕهبدوهع

م ه. لهوهئ یروونهد یهر زادهھ هنووسراو یفارس هب کهش کههنام
 یهو ھ نهم دهبنوئادیئ هل یهر پاهدهت بهعاد هل یلهج کیاکدا یههنام

 ی)ه(مجاملیھ یههوهدانهو ھ هنان ل یهموو پاهم ھهئ هاری. دهوهداتهد
 همجامل یالن یبردن ت ۆب هویهکهم کهان یل کیندهن و چین هساد

زل  هدز یکیالهم ۆب کههنام که هوهتنمهد ل انیهوهئ ییبا هوهسانید
 یهوهر ئهگهئ یتهبیتاه، بنراو نووسرابلمهس ھاتوو و ل پ ڕهو باو

 هبو ککیه ۆیخ یلهج کیاک یحمانڕڕهبدوهال عهم که هوهنینبخو ت
 هوتر بوشکهھ شداینهمهت هو ل همهردهو سهئ یانکهورهگ هرهال ھهم هل
 م.هبنوئادیئ هل

بوو  ککیهم هبنوئادیو ئ هزاد یلهج یانیم یییهندهویهم پهمن ئ ۆب    
 یزۆریر پۆز ڕی که هراوکریبهل همهردهو سهئ یانکهشۆخ هرهھ همژد هل
 شت.یهم گم پهبنو ئادیئ یالهم کینتک

ر هھ کهموان، نهھ ۆب هوهداتهد کزۆس که کههزهاغک یمهدو یامیهپ   
 یانیم ییتاهو ب کههزهاغک یم پشتهبنوئادیئ که یههوه، ئ مۆخ ۆب
 ۆیخ یکههبتک یهولهخهئ ینینووس هب یهزاد یلهج یهنام یانکهد
 کهو تاهئ کهن یدا نووست ۆب هبوهن یزهاغک هندھ ه، واتهوهتۆردک پ
 کیلهھ کهو هحزهر له، دهوهر بباتیب هل ۆیخ کیستۆد یهنام ڕههپ
ال هم یکههنیاتدا نووسکھمان  ه، لهردوک پ ۆیخ یار دروستکوتوو کههھ
 یستهم دکهش یکهد کیا، جارڕهمه. لهپاراستو یشیحمانڕڕهبدوهع
» هصعوی« یرحهش کهنواند  ۆیدا خهوهشتر ب، پننوهد ۆم خهبنوئادیئ

ا خود ی، هبوهن یمۆچرا و م هاری، دهوهتهویمانگ نووس یوقهر شهبهل یکه
 یبوون ڵزا هبزان ۆ. تهوهتر بنووسهبهل یشت که، هویزان یھاهگران ب هب
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 ندا دیوک ها و بکهد یکرهخ یندها چڤۆر مرهسهزانست ب یستیوهشۆخ
 با.هو د
 ییتیهورداک یهوپاتهپات هانیم گهعاست ئ هخومدا ل یسرنج گرتن همن ل  
را کم ئاشۆجاران ب هوونتر لڕ کیرۆج هو ب ێنوهرلهم، سهبنوئادیئ یالهم
 ووت و بڕ کیرستنهق پهح هملهبنوئادیئ ییتیهورداکوا  که بهد
 ۆات، بکب یرف هوتوکههن یاسیس یرهابڕر هسهل کیت و چ باد هوهف
 یرستهخواپ کیاویردوون: پکهن یهم قسانهش ئیاسیس کیسهبهچ میھ
 بها بکهو د هد همهئ زانهاست دڕبا  یو چ هترساوهن یقناسهح
 یالهم بهد همهئ که. هاویدن یندهوهرژهب هر بهس یننھ کیازین
م، کههاد دیم زهبنوئادیئ یانکڕههباو ر ویب یهنیقهاستڕ ینرخ هل هوهمۆخ
و هوو ئکهب هوهخواستن ۆر و بهس هخستن یواتا هب یردنکادیز کهآلم نهب
ر هگه. ئهوهر چاوانهب هتینا بهن کههنرخ یرخستنهد هب که هردنکادیز
 یهوهتنگو یران فیستاۆر و مامهابڕ هتر ل یلقهخ کهم وهبنوئادیئ یالهم
 کهباش ن یکیبوو قوتابهبووبا د یکههتهللیم یو ماف یاستڕ
 دا.هدانیهو مهوتوو لکههھ کییواهشپ
 یالهش لیوهم، ئڕۆهتر د یگرنگ یکینیب ت ۆا بڕ ییدوا ییهنیب م تهل 

 رهبهمان لهوهنکۆیل یتهر بابهس ۆب ێژداو ییشناڕۆ کختهن هوۆیهخ
 یکستاۆمام ێوهانیهد یهرانهنو خوهئ یتهبیتاهر بهنخو یچاو
 یتیهورداک ۆب یقادر یحاج یریراقدا بع یوردستانک هل هوهزنۆبد

 :بردب
 هقادر ل ین، حاجینپها خود بسیهن، وینابنوڕوا  ێوهبمان که همئ       

ستنمان یوش پهسپاتیئ وهئ ۆب ردبک یتیهورداک هب یستهد هوهوردستانک
وسا ه، ئیتیهورداک یریبهب زاخاو داب کیشم یکستاۆمام هب بهھ

چ  هچوونۆم بهئ یز و گرهگ هب کهر هب هتمان دهورهگ کیگرفت
 یمهردهس هوهن بیبها نیند که که، چوندا نابیهپ ۆب یکیهوهواندنڕه

 یمهردهس هل هوتووتر بوکهشتر و پنو کیمهردهس کهقادر  یحاج
تر ی، ئیحاج یستاۆمام هتبب هوتووترکهشپ همهردهم سهو ئ یکهستاۆمام

 ۆ؟ خیحاج یکهستاۆمام ۆن بیکهدا یهتر پ یکیستاۆن مامۆو چ ێوک هل
ان یستاۆمام هب حاوج یحاج یکهستاۆن مامیب ێنرلمهو ناس ێرکناش
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 که، ێریرناگهس وکه هل هگهب ب یههگوت هرزهم تهئ کهچون هبوهن
موو هعاست ھ هس و لکهموو هھ ۆو ب کسکهموو هھ هل بهرا دیشگیرهو

 یرهب هر لهس یهرازیوساش شه. ئێرکسند بهپ یهم داواهئ کهو یکیداوا
گوتوان و  یاکت ۆیزهو ئار شهوهدهوان ھهنیژۆو ت هوهنکۆیل

 هب یستیوقادر پ یحاج که. هگهب هتبهان دین داواهران و خاوهنووس
 که. بووبهھ یهستیوو پهئ یشکهستاۆمام بهد بووبهستا ھۆمام
 یشت هوۆخ هل هبو هتهمیو بلهئ یحاج یستاۆر مامخهن و ب ب ککیه
م هات و ئکال ب کیهاران یپرسند هچ بهد هسکهو هوسا ئهئ هویزان
 :نپهو بسهپت یهگهب هب هوهخوار یهنخا
 هب هردوک یستهد هوهراقع یوردستانک هل ی: حاج مکهیه یخا  
 هب نست نامیوپ نپهسهن همهر ئهگهئ که، چون یتیهورداک
 یانیدا ژ ییدوا هل یحاج که هوهوڕو هل یحاج ۆستا بۆمام یهوهنیزۆد
 ستا.ۆمام هتبهد ۆب ۆیمبهستهئ

 هازین که هرگرتوهو یهستاۆو مامهل یییهتیهورداکم هم : ئهدو یخا    
 تر. ککییه هل که، نیحاج یستاۆمام هب ێرکب

 یریب هب هت بوهمیزانا و بل هندھ یحاج یکهستاۆم: مامیهس یخا    
دا کمهردهس هل هوهتهویزۆد یتهللیم یو ماف یاسیس یاستڕ ۆیخ یژیت

 یژووم یسگ هدا ل هندهبهو مهل یههوهردنکریب هرزهو تهشتا ئھ که
، ناب هفیکه هش بییهتهمیبل هرۆو جهئ یپاندنهابوو. سکسڕهورد دا نک
 هگوت یزانراوهو نزانراو  یهربۆز یهوهدانل هھالهو یشت یبوونهھ بهد

 یالهم مهد که هوهت منهسبینه. بێر خرهدهب هسکهو هئ یهردکو 
 هوۆیهخ ییو زانا ییو ئازا یرستهقپهح یانیگ ڕی هم لهبنوئادیئ
 هگانهو بهچ ناچار نابم ئی، ھهویوا دڕه ینینووس یوردک هوردبوون و بک
 یلماندنهس کهات چونکهان دییداخواز یاسیس یریب یبوونهھ که هوهنمب
 ڕنواهچاو هنیقهاستڕ یتیهالهمهن لیوتهئ یق شتهح هو مل دان یاستڕ
 ڕی هل که هردوک ۆیخهربهس یتیهورداکم هبنوئادیمگوت ئهن. من نرکهد

 یانکی یبوونهن هردن بکست هورد و ھک یتیهواهتهن یماف هوهنیناس
 ست پهن و ھیناس ۆیم ھهوو ناچاربم ئکتا ھاتب کپ ۆیب هویهیوردک
تر  یسکه یھا الهو یستهن و ھیدا ناسکاتک هل هوهزمۆودا بدهل هردنک
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 که یییهرستهقپهو ح ییو ئازا ییزانا یار و ئاسارکئا هندو ھه. ئهبوهن
 هندهوهئ ییپاندم باهش سهگهب هرد و بکچاوم ڕهمدا هبنوئادیئ همن ل
 یانیگ هل ۆوخهاستڕ کهن کههد هانڕهر و باویو ب هردکو  هگوت
ناو  ۆب نابهھ پ ینگاوهھ هوهووتڕ ییو ئازا ییو زانا یرستهقپهح
 هرد بوون و بکه ینیوا زانڕههو ب یتیهورداک یوگاگ یقامهش هاستڕ
ش پ هوان لهرفرهب ییژووم کیناغۆق ێجار همانهئ کهن، ینووس یوردک

ژوو م کیناغۆموو قهھ هل هنگڕهن و د هوییهومهو ق یاسیس یهوهبزووتن
 ێویهب ککیهن. تریار و زانا بدیئازا و ھوش یڤۆمر کهتا یدا ال

 کیشت ها بکب ییهوونڕ کشو م ییهرستهقپهح هرزهو تهئ یدابوونیهپ
 ینییئا یئهبدهس و میدهت و حیهن ئایندهچ توانهد ییسائاسان و ئا

دم و آدم من تراب ـ م آلکلک« کهو قهچهھ یرهس هو ل هستگئ ها بکب
» تقاکم... ھتدأ  بالتقوی ـ ان اکرمکم عنداللهالفضل لعربی علی عجمی اال

 هنیقهاستڕ یستهوهو ھ کهب شتتکناو قورئان و  یم نووسراوهب
 کهبوون هر ھهھ هسانیدهت و حیهم ئاه. ئیهواو جوداهت کیشت
 یاویپ کهودا هرد لوهھ یبهرهع یسالم ژنیئ یهورهگ کیبهزھهم
» مکتقاأ هم عنداللکرمکان ا». «ءکفو«یوفکھاو  هب ب ببهرهع یریهع
ش، یهقور یتهبیتا یفما هرا بکت هالفهدا خکحا هل هوهچاوان هچوهد
و  یلهع یهوهن یشهھاوب ب یماف هن بیکهان بیستیش وکیندهھ

ر و هروهھون یسکهند هچ» یهالشعوب« یهھمۆت یزانهت دۆ. خهمیفات
 .هوهردکر وک یزۆریپ یهوهردنکریب یهگڕند هرد وچکسوا ڕی یزانا

م هبنوئادیئ یهرستانهقپهو ح هرانیشنبڕۆ یستهوهھ ێوهمن نام ینیبهد
 یو پ هوهمکهز کبان تکناو  یهانییرهزهن هئهبدهم مهئ کیشیر تهبهل
 یانکڕههن و باوینووس هل ۆوخهاستڕو  ییئاسا هب کهستوهھ همهم ئب
 یندهوهرژهب یالهنم بکداش هقهتهمهشدا دهوهو ب ید هند هوهسالمیئ
 هوهمکهم کهم هبنوئادیئ یانکهاندنیهاگڕ یخیهبا هل ێوهبم که هوهمۆخ
، یرهروهشتمانپین یریب ۆقادر ب یحاج یشۆھ یهوهرانکت هسبین هب

 یاکت ڵهگهم لهبنوئادیئ یستهوهھ یگرتن یدکیههب همن ل کهچون
 ینیهال ۆیخ یگارژڕۆ یاوانیپ یتهبیو تا ینییئا یاوانیپئ یستهوهھ

 همش نا ھاویاستڕ هر و نهنخو هم و نۆخ هم، نکهح هم بکههع دیواق
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 کهبوو  هوهش ئیعیو واق هوهووتڕ یئهبدهو م هوییهرهزهن یمکحو یههھ
و  ییو زانا ییئازا یواوهت یبووم و ماف ینگارهرهب هوهشپ هل
م. وا ۆخ ۆب هوییهشاناز هرگرتم، بهو ل یمهبنوئادیئ یالهم یرستهقپهح
 هن لکیموم کیند بوونهموو سودمهشدا ھهارخستنانیم دهزانم لهد
 یریهقادر و غ یت حاجهسبین هش و ئازابوون بۆھ یهوهرانک یهنیمهز
 هم لسقاۆت کیه ه، واتهوهف ب یاستڕ یرازووهت یتا یهخرا هوهوهئ

 شم لهندهوهر ئه،ھهاندوکشهم دانهبنوئادیئ یانکهامیهپ ینرخ خ ویهبا
  یههوهوزوعهر مهبهب هش نیتر یو چ ێرکهداواد

م هد هب هوهتبهوون دڕت ۆش بهدواوهب هرل کهروه. ھهوهر منهبهب هو ن
 یهادڕ هل هوهنکۆیم لهئ یاریار و نادید ۆیو ئاسهرهب یوتڕه
 یقادر، چ یحاج یژدانو هم لهبنوئادیئ یانکهامیهپ یردنکارتک
گل  ل کیسقاۆت یهندم و ھهدهد یهوهستهد هب ب هوهستمهدهب

 یقم پهبم و فڕیهپر شتاندا تهسهر من بهگهوساش ئه،ئهوهمهناد
ھوو هس هب کو چاال کهریز یوردک کۆڕه هدواوهمن ب هل ردبکهن

س هفهوا ن یارکم یمن ب ێناو یپ ۆ، خهوهاتکاست ڕ ۆانم بکهچوون
 هویهرهب ه،بێنجام نادرهس ئکهو دوو  کسکه هار بیناد ییتاکۆ یژدر
 پ یانکهرهبهلکهن و کهاد یز ین و لران بهن نووسین چیچ یههھ

 .هوهنکه
س کهو هر له: ب یهن هتاز کیدا شتهاسم بهئ ڵهگهم لۆخ یخود ییئاشنا

 بیمم دهبنوئادیئ یه»المنقولهاکمش«م ها من ئیهو بینووس یرهس هل
خ مامم ش هل یتهبیتاه، بهستویمم بۆش خپ یزادان یلهج یلیج هل

 یقادر و حاج یحاج ۆلھام بیئ یانکهرچاوهس هل ککیهوا کهن، ینورالد
 هو ئارابوون ل ینیب ینهوشڕهو  کشم یپژان یدانیهم هآل لبدوهال عهم

و هل همهئ هنگڕه. هم بوهبنوئادیئ یانکهستهوهو ھ ڕهر و باویدا بهمکۆ
 ێوکدا تا هبازڕم ها لیآلم ئاه، بێناگرهھ هقهتهمهچ د ب هانییاستڕ

 کیووناڕو  یرستهقپهو ح ییئازا ییههام پک هم بهبنوئادیچوون و ئ
 یاسیس یباتهخ یواتا هب یتیهورداک یرف یب ۆاندوون؟ تیهگ ینینیب
و  ڕسووهھ یهورهد هب هچم پهمن ل یهقهشان و تکۆردبن؟ تک یومهق

و هناو ئ هل ه»نیقی«ینانست ھهدهو ۆزا، بهناشار یاوچڕ کهم، وڕداسوو
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، ینهگوت یوردکوو، کهم بهستدا : دهبهم یورهد یهستانیکموو تارهھ
 یگرنگ هل که ب کووناڕ هوهئ ییبا کنجامهئ همهاستان بگڕخوا و 

 یاریپرس یردنکال  کیه. هوهتشهقادر بو یحاج یباتهخ یو نرخ کههباس
 یتیهورداک یاسیس یباتهخ هقادر ب یحاج یردنک ست پهد یتاهرهس
 یباتهخ یژووم کیرپاهس هان لکهنیبنچ هرهھ هاریپرس هل ککهیه
 .ێنو یوردک یاسیس

وپات، تاو و هل و پاتیئوهت ب کیرۆج هب هوهتۆم ساغ بۆمن ب یهوهئ    
 یههادڕو هر تا ئهقادر دا ھ یحاج یانیگ هم لهبنوئادیئ یالهم یریئسهت

، ێرکهد یدهدا ب هندهال عهم یحاج یانکهنیعر و نووسیش هل که هبو
ر هب هل که بدوهال عهم یحاج کیراتین میشترهش گهوهوڕهو هل
 یانه»وفمت«یکییدهدوا ق هوا ب که یههتیهو دوو بهئ ستماندا بهد
 ن :دا د یو فارسهلیهم
 

 هروو ع یهو رو یهوزن و قاف یلیم تبدکهبا ب            
 ناستهھ ۆبهعرم لیتر ش یچیھ همانهم زهب           
 مهگهدت کیچا همۆخ یزمان یوردک همکه یب           
 یتوو موالستهندهمن ب یهقم بدیفۆت یهخوا          

 
 یانکۆکهرهس یختهدر کهشدا یفارس ییکهد کیعریش هب ه،لهمهل هجگ

 هگاتهد یتیهاۆکرهس یهرۆن کاتک، هوهتهد یندهقشبهن یتهقیرهت
 :هد هتیهم دوو بهئ» موالناخالد«
 
 
 

 انور هعبدالل یدھل هزشا        
 وریافت زیمحمد خالد ما          
 نوردست یایسراسر نسبتش در       
 شھرزورست یضیابخشلوا       
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 یداگرتن وردان، و پک ین، ھماۆخ یدیخال هوات» خالد ما« یهگوت     
 یناو یهوهدانهشدا ھیوهدوا ئه، بهمانۆخ یھ» خالد« که هوهر ئهسهل

 یسهئ که یتهبیتاهب یهدات یراکئاش یتیهورداک کیستهزوور ھهشار
 یهگج بهست نهئانق هو ب یهن هاویدون هب یکیندهویهچ پ کههارک
دا هتیهم دوو بهل یاستڕ ه. بهوهتدا نابت یتیهداورک یزۆست و سهھ

 ت یتیهورداکو  هداو یندهقشبهن یختهدر هب ڕیآل دبدوهال عهم یحاج
 .هترنجاندو

 یزڕ هتبخر یوردکر هس هتهاوگ یرهو که یشکههولوودنامهم شهد   
 ینینووس که، چونبهن هوهوانهش ئپ هر لهگهئ هوهستانهبهم ھهئ
 ست.هبهتا ھ همتر باو بوکهدا همانهردهو سهل یوردک هخشان بهپ
و هرهب ینگاوهان ھۆیخ یاتک ۆآل ببدوهال عهم یحاج یهنانیم نووسهئ
ان کیامکچ یآلم ھه. بیتیهورداک یهوهرانک یبازڕر هس هبوون ل هوهشپ
ان یمووهو ھ هبو کۆی هر لهھ یشتا حاجھ که هسراونووهدا نهنهو دهل

 یدوا هل همانهئ ینووسان ۆب هگها. بکیتور ۆو بهئ یشتنڕۆیپاش 
 ینهمهت هآل لبدوهال عهم یوا حاج که ێد هوهوهل یحاج یشتنڕۆی

 هوهر لهگومان ب داناون. ب یهوفانیمت یستهبه، ھیریوپهمه، دیامک
و  هرانیگهشۆگ یستهبهد، ھهسعهال ئهم ی، حاجکیباو ینینش ج هتبب

. هوهتۆردکهان نیدانان هل یشیریر بهناون، ھهدان یهستانیوها نیدون
 7ـ6بهر نهبوو، ھ کمهوسا ده، ئییهچکۆ ی1289 کیباو یرگهم یسا
م هبد پ یهژرد ێناو ی. پهشتوڕۆی کۆی هقادر ل یحاج هبو کسا
 هوهرن ئۆز هگهقادر؛ ب یحاج یباس هنم لبست ۆب یو ج هم الباسهب
ال هم یحاج یکهماو هقادر ب یحاج یشتنڕۆی یدوا کها کسپات بیئ
 هگهب کیهنھا هدا تهر، من لهوهندوونۆھ یهستانهبهو ھهآل ئبدوهع
 : هوهرهنخو ید هتم بچکههقس یهوهئ ۆب هوهنمد
و  یه(قاف ێویههآل دبدوهال عهم یمدا حاجکهیه یکههستهبهھ هتت لید
 هل همهئ ی. دوایوردک هاتیکو ب ڕێست بگوهبهھ ی) و زمانهو عرو یهوڕ

 :هوهندنۆھ ها بکهست دهد یوردک هدا ب ێنو کیشکو  یهقاف
 

 تمیهایکح هبیجهالرسل چ عا خاتم ی                 
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 تمیهایکش هبیرهالسبل چ غ یا ھادی                 
 
و  هوهتنکشهد ۆآلت خهژھڕۆ یرانیشاع یهنینکۆ یوشتڕهر هسهتر لیئ
 : هو د هتیهم بهئ هگاتهتا د هوهاتکهنزم د ۆخ
 

 میپس یرهززلم و م یتهقام ڕهنواهم                   
 ....................... ھتاد هشڕهم د                   

 
 یستنهبهھ یاتک هل بدوهال عهم یحاج ێوکههردهدا دهتیهم بهل  
 هگومان ب کیعلوومهم یهوه. ئهر ناوهسهل یسپ یرهزدا مکههتیهب

، هستوهب یرهزم 1289 هل کیباو یرگهم یدوا بدوهال عهم یحاج
و  کانڕج هح ۆب چهدا د کیت باوهخزم هل کهدا  1288هت لهنانهت
ش هندھ ێناو ی. پهردوکر هبهل یهانییتارچهق یرگهو جل و ب ڵهغۆچ

» هعمام« یهوش هل یسهبهعلووم مهچ م هن بین و بیب یگوماناو
دا هوهو ب بهن» یتیهالهم« یسهبهم» مجاز« هو ب ب یقیحق یکهمانا

» یقیحق«یاندنیهاگڕ که؟ چونستهب ڵهندا ھیهب هل» هعمام«
 یرگهجل و ب هلکه یهزانراو»هقتیحق«وهئ ڵهگهل ێتر دڕک کههمامهع

موو هھ» علوومهچ مهب«دا هر، لهشتویهگ همئ هب هوبدوهال عهم یحاج
 ب یردنکگومان ل یخاتر ۆو ب هگهب ب . ناشهوهتاکهر دوکان ییاستڕ

 هوهستهد هب یکهیه»یمجاز«ن و ینب هوش» یقیحق« یواتا هبنج واز ل
و  نلمهسهس نکه هس لکه کحا هنیهگهن دیکهر وا بهگهن: ئیبگر
 که هوهنینماندا بۆخ یریب هر بهگهئ ۆا. خکهن ڕهس باوکه هس بکه

 یحاج ینهمهدا ت یکۆیه یشتنھ قادر و ج یحاج یرهفهس یاتکهل
 ێجار هر بهتر ھیئ هاندوڕهپهن ت یسا 22 هآل لبدوهال عهم
قادر  یحاج یشتنڕۆی یدوا یهوفانیمت یعریو ش هرهزم مهن ئینلمهسهد

و همهد هآل لبدوهع الهم یحاج یانکهنینووس یههمهئ هگوت یه. خوالسهبو
 هقادر بو یحاج یهوهوتنکهدوور  یدوا کواوهم ھاتوون و تهرھهدا بیریپ
 .کۆی هل
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 هنموون ه، ببدوهال عهم یرم، حاجیباپ یانکهمهرھهب کهدا هرمن ل    
روون و هد هم لهبنوئادیئ ییریکف ین و تاویت یار خستنید ۆب هوهنمد
 یحاج یمهرھهب کیرپاهس هل کهچون یهۆیهقادر دا ب یحاج یژدانو

و  ب هاریا دان تییتیهورداک که بدوهال عهم یقادر و حاج
ن، هھ بدوهال عهم یحاج یهمانهر ئهن ھکۆیه یهزاد ش بیعلوومهم
ادر. ق یحاج یرهفهس یدوا هتوکههگومان د ان بیشیم ھاتنهرھهب یاتک

 ڕههو باوهئ یتهارمی هوهمۆخ هان لکهنموون یهوهنانھ همن ب هواتکه
، هردوک یتیهورداک هوکهزوو هل یحاج هد هگهب وا ب کهم هدهد

وو کهب یتیهورداک یوحڕر هھ کهبن، نهن هو نموونانهر ئهگهئ کهچون
 یحاج یانیژ هل یههم ھهبنوئادیئ ییتیهورداک کیریئسهتاو و ت یرچهھ

 یماس یهگهچ بیھ که هوهوڕو هل ێد ل یر ئاوهس یخشهن کهقادر دا و
ر ه. ھهوهبدات هریئسهو تاو و تهئ یکیکهسیتر ننام هوهسکهست هدهب
 وههیبهشرهت و ھاومهفاقڕه ڕی هان و لیدا ژ یدکیه ڵهگهل ۆیھهب بهن
ر ۆج ۆب» تئناساس«یهبنگ هب ێرکب بدوهال عهم یحاج یمهرھهب شهد

 ه»استئناس«و هر ئهگهقادر، ئ یحاج یژدانیروون و وهو د ڵد یتهنۆو چ
 که یهن هوهستهد هقادرمان ب یحاج یتیو پ ت و دیهب کیه کهتا بهن
 یریب یالۆب هوهتش بچیلیئوهئ هبن بیا نووسیهگوتبن و یکۆیه هل
مان   هز دانانڕهو فهو ب بهواش ھ کیر شتهگهئ یزڕهف ه. لیتیهورداک
ست هبهھ یانیواتا و گ یزراوهپ هل کههن، شتیبگر» احتمال« ڕیهو پهئ

دا هرز، لڕهب یرهن، خویزانهت دۆ. خرناچهرم دیباپ یانکهنیو نووس
 یبوون ی»احتمال« یتهارمی» شبهھ یزڕهف هل« یهوتو گهب ێنوهر لهس

ویژدانی حاجی قادر دا و  هممان دا لهبنوئادیئ یریئسهتاو و ت
ن کهز دهی حهوانهیک بۆ ئهوهددانه شمان لی دێ ببتهکهتیهیارمه

 ستی کردب بهوه دهتی خۆیهنجایهی مندای و گهبشکه حاجی قادر له
النی به کهڕزدانانهفه کشم کهش ڕادهوهتی ، سرنجت بۆ ئهیهکوردا

و له وهخاتهی بیست ساک ، حاجی قادر پش باپیرم دهماوه وهمهکه
باپیرم بیست ب ر نهھه دا چونکهتی کردنهکوردایه ست بهی ھهیدانهمه

تی کوردایه هر بکانی سهستهبهو ھه ساک دوای ڕۆیشتنی حاجی گوته
ستی پ کردبن ، یا ھهڕا شتی وای گوتبوهکۆیه حاجی له داناون ، که
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رز زانم فه. واده وهوتهکهپش باپیرم ده و بیست ساهئۆتۆماتیکی ، ئه
بیست ساڵ  رگیز داوامان ل ناکا لهی (احتمال) ھهوهدانان و ت خوندنه

و  گهبه ین لهنی ئازاد کهردههین و گیدانی بۆ چۆل بکهزیاتر مه
 ئیسپات.

سم بهی نووسینی دواییم دا مهو ده ند گوتهم چهچ من لهبیرت نهله
رستی و قپهک گیانی ئازایی و حهنه تییهکوردایه ر بهستی سهبیر و ھه

ا زیاتریشت بۆ ئاشکر دواوه به و لره گوتوومه ، چونکه فسانهتی ئهدژایه
 شتی لهدوا ژیان و گهی و بهی کۆیهوهی مانهماوه ب حاجی لهده

دا یدانهو مهله بوهچ قسوورکی نه مهنی ئیبنوئادهفتهمه تی دا کهکهباه
م بۆ بردنی حاجی بوونی تین و تاوی ئیبنوئاده ندکی بشی له، چه

و کاری  فسانهبازی و ئهکههدژی ته و ئازاتر و تیژتر بوون لهرهقادر به
کانی حاجی ترساهنه وهکرده له وهبتهبۆ ده وهزیاده وا جی بهناڕه

 قادر.
 به که یتهند بهو چهتی ئهاللهبۆ ده وهڕینهبا بگهنوێ، رلهوجا ، سهئه

 م ناسراون .ھی ئیبنوئاده
 ڕۆمیانی دیوه ر لهم ھهوێ ئیبنوئادهکهردهدا دهکهشیعره به له 

،  » ن طیکهیا بوون ، کتیبخانان دهوا پهڕۆمی ئه«نکتبخانان وران که
تی بکا ب حورمه وتوهکهستۆییوکی کورد نهده پشتر چاوی به وهله
 ڵ کتبان.گهله

رکی عوسمانی ، وتی ک داگیرکهتدارکی کورد ، وهسهر دهگهئاخۆ ئه
کردن و قورئانی ی وران دهخۆی داگیر کردبا کتبخانه یریغه
 ر بهھزی سهو به ڕی سادهباوه ت بهبارهسووتاندن ! یا خود سهده
 وهئایینه ست بهیوهی پهکتب و نووسراوه ترسکی ئاسایی له وهیبهغه
  بتهڕووی برد کوردیش که نگهکرد ! ڕهنع دهسووتاندنی کتبانی مه له
النی کوشتن و  یری تورکی کردب لهک تورک و غهیری خۆی وهر غهسه

.. ریزی کتب و نووسراوی گرتوه یهتم ھهناعهم قه، به وهتان کردنه
م ئیبنوئاده وهپشه به وهله نن کهیهگهکان وا ڕادهیته، به لیان ترساوه

گ و میری کورد ، ئاغا و به دیوهنه ساتی وران کردنی کتبخانانیکاره
ی ڕاستی ب تا ئستاش وهسووتاندوون. ئه لو کوردستان دا کتبیان نه
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ھای ان سووتنن. جارهئازا نین بورن بیی عاست کتباندا ھنده کورد له
تدار سهژار ، دهو ھهندمهوه، ده و گچکه ورهگه ،، تۆش دیوتهجار دیومه

 و له و ماچیان کردوه گرتوهھه وهویهر زهسهزیان لهکاغه ڕهپه و الت ،
و گۆڤار  زی ڕئژنامهکاغه که م دواییهی به. بهدیوارکیان ئاخنیوه کونه
نان و کۆو  هووچک هوتنکه یریم یزهاغکقوتابخانان و  یبتکر و فتهو ده

ز هاغک ر بوون،ۆنووسراواندا ز یڕههووپڕ هت لهحورم ووت و بڕ یهنو
ورد کر هزهن هل هوهشپ هب هرم لهاند. بۆڕد یجاران یزۆریت و پهحورم
 یاتکم و هبنوئادیئ یمهردهس هو ل هبو» انرق«یز خزمهاغکدا 

 هب هوالوهوت بهمزگ یانکهبتک هدا لهعریش هند دهم چهئ یستنهبهھ
ا یهسووتاندن و یتنید یهۆیهوت، بکههدهرچاوان نهز بهاغک بهن نهگمهد
 ینست و خوهو ھ ڵد هل هردوک یهزل هارکو هئ هبخانتک یردنکران و
 و ب هنییئا یسووتاندن ۆوخهاستڕ هبخانتک یوا دا. سووتاندن کیاویپ

 هنن. لشۆجهد کرنداید ید یهو ناوانهر ئهرامبهب هل هردنک یتهحورم
 هردبوو بکرهد یناو کقورئان یهانڕ یانکهشرهو ع کۆیه یرهور و بهد
 هل هویهاگهد یاتر دزیز هانکق و پاهت هدجاران له، س»وژ کر هسیهق«

 .ۆدر یندسو
 هوهانکتور یستهد هبخانان بتک یران بوونو هان لکهتیهب یواکهش     

م هبنوئادیئ یالهم که نیههگهادڕ هوهئ یننھ یکیهوش ه، ب )یمڕۆ(
واندز هر یردنکریو داگ هرکۆ یپاشا یراتیم یھاتن ییتاکۆ یتا دوا ابیژ
 و سهئ یهوهانڕهگ ییھاین یاریمدا بۆخ ید ه. لهوکهتور یسپا یالهل
 بنویئ هوهتبهدوون ڕم ۆب کاتکگرتبوو تا هم ھهبنوئادیئ ۆم بهتیهب

 کتور یسپا یھاتن هر لهب ێرکعلووم بهم که: هردوک یفاتهو یکهم هئاد
 ۆب ههھ هناون و بیتر دا ککییهان کهتیهب هارید و مردبهواندز ئهر ۆب
 ینانست ھهدهو ۆرد بکو هم و لهارم لین پرسینده. چهوهتۆو ساغ بهئ
ال هم یکههوو نامکسوود بوو تا ب یمووهم ھهدبنوئایئ یرگهم یژووم
 یرامهو هوهمن هل هدووبار یهوهنیپرس ینجامهئ هھات و ل ۆم ب»یسیوه«
 هشتویهوان گهپشتاوپشت ب یهوهئ کهھات  ۆب هویهم لهنیقهاستڕ
 یانیگ یچکۆ ی 1260یساهل که یهوهم ئهبنو ئادیئ یرگهم یهربارهد
 کستهرھهچ ب هوهاتک یووڕ هل ێوکههردها دڕ هژوم مه. لهپاردوس
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من، هبنوئادیئ یھ کههتیهب س هد که هواتورهو تهئ یاستڕر هب هتیهنا
و چوو  کواندز تهر یتیهرایم ه)1260(یهو ساهر لهب کند ساهچ کهچون

ان یهماو هندهوهئ ان سووتاندبیهخانبتک یمڕۆ کهرا... کر یداگ کههتو
 یالهم یانیژ هر لهواندز و ھهر یریم یچوون ت یدوا هبو هوهستهد هب
و  ێوکهب ڕکر کهریداگ یسروشت ڵهگهن لکهوا ب یارکم دا هبنوئادیئ
راو کریداگ یوردستانک یزۆسار و دیھوش یکیهۆڕ یانیگ هل یهز
 یانیگ هن لیفرهت و نهعنهزار لهھ مندا ب ڵهگهش لۆ. تنستهھ

 .. با بب بهد کنیهو ال کسکهر هھ هرکهریو داگهر، ئکهریداگ
 یبوونهبوون و ن یهو باسها لکب ب یرم تکمن بزانم و ف یهندهوهئ       

 ییدوا یهڕهند الپهم چهل که یههوهر ئهم ھهبنوئادیئ یال یتیهورداک
 یرگرتنهو یهو پوخت هرجوملهچووم. س ۆیرد و بکم دا باسم کههنینووس

ت هناعهم قهبنوئادیئ یانکهنیست و نووسهوهھ هت لهاللهواتا و د
 یتهبیتا کییههگڕ هم لهبنوئادیئ یتیهورداکوا  که هوهب خشهبهد
ن یتوانهو د هبو هوۆیهخ یاریشھو ڵو د ییو زانا یرستهقپهو ح یتهمیب

 هوهنییئا یهوالنک هل هڤۆم مرهن ئیو ب هوهنیکهورت کدا ت یهقس
 یتبیزان کهترساو. هژ و نیت کیچاو هم به، ب هردوک یھانیج یریهس

اخود ی بووبهن یشیباو هو شتهبا ئ یهن یتیهن دژاییئا ڵهگهل کشت
. هداوهال ن ل ۆیخ همۆر لهبهو ل هردوک یسندهو په، ئبر بووۆز یزهناح

  ڕهر و باویست و بهوهھ هل ڕههباو یر جۆز هوهشیقادر یت حاجهسبینهب
 کیزاد هژ بووبن بڕۆدوا  ۆو ب رگرتبهو یم سوودهبنوئادیئ یانکهو قس

 .ۆیب یرستهقپهو ح یتیهئازا یندهو پ یانیگ
ند هسوودم یوا حاج که هنجامهو ئهن بیهبگ کهشدا همهئ ڵهگ هم لهب

 یستهھ یردنکدایهپ ۆم بهبنوئادیئ یراتهبهو خ هقس هل هبوها نی هبو
 یا حاجیئا هوهتنمهر دهھ هاریو پرسه، ئیاسیس یباتهو خ یتیهواهتهن

گوتوون و  یهرانهروهردپوک یعریش ۆڵستمبهئ ۆب یرهفهس هر لهقادر ب
 یحاج یاسیس یریب یبوونهبوون و ن ێرکنا ۆ؟ خهردوک یاسیس یباتهخ

 هسکه کهئاو تا هب کسکه کهتا هرگرتن لهسوود و هب هوهنیستهقادر بب
 یشیمهبنوئادیئ یقادر ناو یبوو حاجهان ھکمی. ئش بیمهبنوئادیئ یالهم
 دا بووبا.یهپ ۆب هویکهد کیبازڕ هل یتیهورداک یرکستبا و فیبهن
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 یهوش هب یهن کرد شتکمانم ۆخ هل هتاز یهاریم پرسهئ یهوهرام دانهو
 کیه کههاریپرس بهمان دهوهئ ی. تا مافهوهنیبب یل» نا«ا خود ی» ئا«

وون و ڕ یکیهنر ئاوهبهن لیکهب ڵقوو یکیهوهدانکل هستیون پیکهال ب
ورد ک. هژدر یتا ب ییهارکھنیز هرزهو تهئ یسهفهرد دا. نهگ ب

نان و ھ ۆردن و خۆکھاتوچ یه. ماوێخوازهر ئاو دۆز کههریوهھ ینهگوت
 ککیه. هفراوان کلهتردا گ یوهر ئهسهان بکییهال یحیترج ۆبردن ب

 یتیهورداک هب هردوک یستهد هووک هقادر ل یحاج ا بکزوو بهئار
 یو ب ستهبب ل یهگڕ ۆنتهمهچ یوارید کهو یشپ هتینا کسپکۆ
 هنت و فیهب هنف ب توانها دکب یسبازهوهر ھهگه، ئنستهو
 هندهوهدا بوون ئیهن پیدا نووسهژگارڕۆم هگوتوون. ل کۆی هل یهدیسهق
ژوو و نساف و میئ هنگ بهت کرۆج هو بدا  یاستڕعاست  هن لکبا ب
شتمان ین یانیگ یبوون یواندا دواوهئ کهت هچنن، لهدهت ھهقیقهح
. ێریناگ ل یرازیعتیر ئها ھکیتور ۆب یچوون هر لهب یحاج یال یرهروهپ
 یمانهقار ی»مهم« هوهتهراوکش یوو ب هنووسراو که هرکف ت هوهل

و » نیز«کیباو یال هر بوۆتکترا یئاژ» نیم و زهم«یکههدارناو ۆکهریچ
 هرزهو تهل». مهم«هتهدراوهن» نیز«یتیهنایچ یجوداواز هت بهبارهس

با  هواتکهون. کههچنگ د یرۆز هجودا جودا دا ب یدانیهم هل هنانینووس
چ «، دبرک یشهن یرچهگ ردبک یتیهورداکا ڕ کۆی هقادر ل یحاج

 یهقس کهم من هب». ؟هووخاوڕ یهقساهدولئیسجهچ بوو مکه هعبکهوما هق
 یربوونفۆش یهگوت کهت هل یکههو گوت یههگج یهبهموناس هم بهوا د

 که یههوهئ هانڤۆاست و مرڕ یهنا گوتهن، دیز کیباو یال همهم کهاک
ن؟ ینت دا بهقیقهح هدان ب ێوکههد ک هر لهرها و زکهچ د یدیهن قیب
 هل ڕهش ۆ، بردبک یتیهورداکا ڕکۆیه هل یحاج هوۆبهمان ساغ نۆر بهگهئ
و  هگهب هاخود بی ۆوخهاستڕ یهوهئ یهوهگوتن هن؟ لیکهووداو بڕ ڵهگ
ند هوهژرهام بکو  ێد کپ یکبارهچ نال ننوهاست ددڕ هب ۆخ هشانین
ش یندهوهرژهب یاستڕ یهوهگوتن هر لهگهئ ۆ!! خچیت ھهبه؟ ھچهد کت
. هندهوهرژهو بهئ هتدرهن ێگو به، دناچ ت هعلوومهم که، بچ کت

ن و یهد ڵوهوجا با ھهد بهر نهبا ھ گونجهن یاستڕ ڵهگ هل کسوود
ر هابڕ یووداوڕو  هگهب یشانکنگاندن و هسهو ھ هوهدانکل هن بیبزان
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 هب هردوک یستهد هوکۆیه هقادر ل یحاج ای: ئانینگهلهدا دام الک ۆب
 یاخود دوای یاسیس یستهبهھ یو دانان هرانهروهوردپک یباتهخ
 ! ۆڵمبهستهئ هب یشتنیهگ

م هزدۆن یرخهچ یردوک کیریشاع یهم واکه) گوتم 20(هوهشپ هب هرل    
 ککهیهش یقادر یحاج هوهداخهار بن. بید یانکهستهبهھ یاتکرف و هز
لزوم  ،یانکهستهبهھ ۆبا بهھ ینهمهز یکیهستیر لهگه. ئهرانیو شاعهل
 هردوک یستهد هویهنگکه هل ۆئاخ ێرکب هوهر  ئهسهل هقهتهمهما دهدهن
 ها لی هوکۆیه ها لی: ئایتیهورداک هر بهس یاسیس یرعیش یدانانهب
 یهستیل یم ، بوونش بهندهوهدا ئهرل هستیوم په. بهوۆهمبهستهئ
ر هسهب یهورتکمتاکهو هو ئ یکههوانیناود یانکهعریر شهھ ینهمهز
مان ی، گرێگرهدهھر هسهان لیهقهتهمهو د هوهاتکهساغ د یههوهمانهز
 یدوا یکههوانیناو د یانکیهاسیس هعریش کهرخا هشمان دۆب یههستیو لهئ
 که کسکه هل ێسترهناب هگڕ هوهسانید هوهنراونۆھ کۆی هل یرچوونهد
 ۆت یش خاتریرعیناو چوون.. شهل یکۆیه یانکیهاسیس هعریش ب ێویهب
 ه، لهردوک یتیهورداکو ئاخاوتن  هقس هب ب نتواهد هسکهو ه، ئ ب

لق ها خکهناون نهدان یهرانهروهوردپک یعریر شکهریداگ کیتور یترس
 ینیب و ت هنم قسد» ترس« یدا ناوهرل کها. کر و گرفت بیگ یدووچار

 یپ هنام هب یههر ھهنووس که، چونهوهمکههد هدووبار پ یشمۆخ یریهغ
 یستهبهھ هل ردبکنع هم یحاج بهد هم ترسهوا ئ کهاندووم یهاگڕ
 ۆیمبهستهئ ۆب یرهفهش سپ یژگارڕۆ هل هوهقهع هتنا ناچهد یاسیس
 .ردبکهن یتیهورداک یباتهچ خیھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م.کهشی یهبۆ به وهڕینهب بگه) ده20(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

م ۆخ یاڕر و یا بکب هوهئ ییم باکههورت دک کیستهوهدا ھ هرل          
 هوهومکهودا بهدوا ئ هم و بربهقادر د یحاج یو ترسان» ستر«یهربارهد
 .هوهنکۆیل یهتیر شرهس

 یعریش یدانان هقادر با ل یحاج یردنکنع هم ۆیھ» ترس«ر هگهئ        
 هرقهو فهئ هوهترس یووڕ هبوو لهن ۆڵمبهستهو ئ کۆیه یرقه، فیاسیس
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دا  یبیرهغ هش لیبوا حاجه، دهترس بو یپتر ج ۆڵستمبهئ بهن
 کیر تورهس ۆب یبردوون یحاج که یهزالن هرشو ھه. ئترساوتر ب

 سواڕی ۆب ردبکهن ڕهپت یل هوهتۆشتھهن کیو سنوور یعوسمان
ان ۆیخ ۆان، بیهفیلهخ هگاتهتا د هوهانییر و ئونباشهفهن هر لهان ھیردنک

 هان بویھاتن کپ یلین عامیترهورهگ» ترسانهن« کهن هوهئ یدیشاھ
 یههادڕو ها تا ئکس ناکه هووت داوا لڕ ییرهروهشتمان پینھا نهت کهچون

ش یبانهرهناو ع هل هبوهن کریقادر شاع یحاج هل ه. جگژ و خورت بیت
 هل یندهویهپ کیموو پردهو ھ ان پساندبکتور ڵهگهل ی»یهمعاو یموو«
 ۆنادا ب هوهستهد هب کریفسه. ترس چ تووخاندبڕواندا هو ئ ۆیوان خن
 بهن هریفسهو تهئ یحاج یهوهردکو  هست و گوتهوهھ یهوهردنکوون ڕ

 ن.هدهد یهوهستهد هب ییترسان و ئازاهن هوات» ترس«یهوانهچپ که
 ڕی هدا ل یزوو یژگارۆڕ هل یحاج یاسیس یعریش یبوونهن یریفسهت
موو هھ ه، لنورت ناھکگوتم  هتاز یهندهوهر له، ھهوهترس یناو هنانھ
موو هھ نورت دکند ، ھنورت دکقادر دا  یحاج یباس کیدانیهم
 ا :کهروبن دهان سییاستڕدا و هد کسابان تیح
 یلق دووچارهخ هرانهروهوردپک یعریش یگوتن هوهل بترس که یحاج  
 یده، ئهوهتبگ یهعریش هرزهم تهل هم ترسها و ئکهد همههنگ و چهت
ر بن کهریداگ یوبازهنگهچ یدوو د و ب ۆوخهاستڕا کهد ان لین داواۆچ

 هویهورد بب کختهر نهنن. ھبست ل یانۆیخ  یتیهواهتهن یو ماف
 یریها غیمن  ێوهن یپ بهرا دکئاش ۆا بت وکههستهوهھ ی»ضتناق«

 ل کیسکه کهر ویهوا س یستهوهھ هب یا. حاجکرا کت ئاشۆمن ب
 که، یر دوژمنهس ۆرش ببا بر ھهنجهو خ همانچهد هب که ێر دهسهب
ا یهردن وک ل ییهان گلکیجار هوشهپ هب هرل ۆب یدهبپرسن ئ یشل

ترسام هد رامدا بهو هت؟ لیستیبهن مان لیهابراکو هئ یهوهگوتن هخراپ
 .نرۆت یا بیها وکب یریگد هو گازاند ییهگل
 همن ل کهم وب بهد هوهمۆت خهسبین ه، بیمووهھ همانهئ یاڕهرهس

شتووم، ڕۆی یرهس هش لهوهردنکوون ڕ ییشتووم و بایهقادر گ یحاج
 هرهھ کیشهب یشکهرهنان و سھ ۆخ هب ڕهو باو یساوترهو ن ییئازا

 یه ییم ئازاهر ئهنن. ھھهد کقادر پ یحاج یروونهفس و دهن یهورهگ
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و  هوهاتکهوون دڕ یحاج یانیژ یبازڕ یرهرانسهس یکهچرا کهو
و هب ڵکهترسمان ت کها. کهد یهوهردکو  هست و گوتهوهھ یریفسهت
 بهد ، وا لیتا مردن هویهمندا هر له،ھیانیژ یاکرد تک هریفسهت
 یهوهبوونکۆ. نمهن یشتنیهگ ت یانکمیو ئ ێرکهن ل یرهدهرهس
 :یههوهخوار یهنانهمیم دهئ کهدا و» قادر یحاج« ڵهگ هل» ترس«
  

 »برسا مردن هل«و » یندهمهوهد«         
 »ردنکهقهت یرانوهن«و » نگیپ یردنکاوڕ«        
 »رمابردنهس«و » غداهب یمووزهت«        
 »ل بوونهش«و » شتنڕۆیرا خ یپاداش«        
 ».ییاکوش«و » ئاو«        
 ھتاد.» ... ییوراهچ ب«و » نڕۆ یهزیھ«        

 
 کهو ۆیخ یتسروش یدژ کیشت ڵهگهل هوهتیکه کۆقادر  یحاج ێوهتا بت

موو هھ هفالس بیئ» ترس«یاستڕه. بیهبب یترساو ناو هب که ناب هوهئ
 .ێرکب هوهقادر یحاج یهبارهل کها کهد یکهوهنیژۆت

 هوپ ۆب هوهنڕیهو بگ یحاج یباس یقهناو چ ۆن بینترس ب هبا واز ل
 ن.یبوو یکرهخ یهوپ یهوهبوون ب یکرهخ

 یستنهبهھ یاتکدا کتیهب ها ناسراو لیهو ییژووم کیووداوڕ هناو ناو
 یوانید یهربۆز هھا لهو یستهبهھ هوهداخهم بهخا، بهردهد کههتیهب

 یرۆز هرهھ یشهمن، بکهر ۆم زهزدۆن یهدهس یوردک یرانیشاع
ان یهشتڕرهنووسراو س ل یبرهقهلک ب یستانۆڕگ کهان ویانکهعریش

 .هبزر
 یهند جاران دهو چ یکههوبن دهرهس هرانیو شاعهل کیهر هھ یوانید

و  ینت دۆو خ یگرهد ینر شوۆز هل ڵدوور و قوو یو سرنج هویهنخو
ام ک هل یکههوانید یهنانو شوهئ یانکهستهبهھ یبزان یهوهئ ۆب یهبهد
 یبوون یشتن و فراژیهگپ یهام پلک ڵهگهدا گوتوون و ل یعومر ینهمهت

 کهھا، هو کینجامهئ هب یهناگ ێوکههد ڕکدا کههریشاع یتیهریشاع
 ه. بیکهقناع بیئ پ ییکهد یلقهخ ی، بتوانب یازڕ ل یشتۆخ
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ر هس ینینووس که» نیۆشامپل« کهو کیبوون یکرهخ یدوا هنگڕه
 هش بۆ، تیست سایب کیماندووبوون هب هوهندخو ی»دیشڕه یردهب«
 یماھ یشانکهزانراو و ھهن ڵهگ هزانراو ل یگرتن یدکیههب ۆیھ
 یا باریهو ییژووم یووداوڕ یانکیهداخواز یرازووهت هب کعریش
 ۆست بدا بهو د نت بکههماندوو بوون کنجامهئ هتیه... بگیتیههمکۆ
ا کت ناهم حاجهب هنکیموم ه. بهوهواندنڕه هرهگهتردن و کقناع یئ
 ۆب همن ن ۆب هژ نبار و درهل هندھ یهرف و ماوهز هارید هوۆخ هم لب

 یملهرۆز همن ب ۆب یزڕهف ه، لدا نابیهناسم پیهد یهوانهل ککیه
 کیچ گونجان مکههباس یهوهردنکو ی بستیوپ ڵهگهل داش ببیهپ
و  یکهب یکهییهتاکۆ ۆڕینهچاو یهن هوهژ ئس درهفهوا ن یارک. یهن
 ڵهگه. لینستهر ھهسهل یهلهپ هب یبهدهئ کیمهرھهب یوارید
 کیشیر تهبهست لهبهھ یاتکرف و هز یهوهنیزۆد یزووهشدا ئارهمهئ

ر یشاع یوانید ۆکیرهناو یاکت کیووناڕو  ۆیخ کههستهبهھ کیناو
ین و نووس یسهبهم ۆمدا. بیبهدهئ یلیهم یهرگهج هل کهچشت

 هگرم لهتر، سرنج د یسکه لهگ که، وهوهمۆخ هل بهش نهوهردنکوب
 یهعلووم نهم یدانان یاتک که کستهبهھ یانکهشتن و وشڕواز و داش
 یچوونا ویهو یکیهستڕ یماا ھیهو یکیهوش یتهاللهد هوو لکهب
 یرفهات و زک هم لکهب یکرهدهرهتر دا س کیستهبهھ ڵهگهل یبزهن
 هوهنووسمهم دۆخ یهبهجرهدوو ت کیهدا هرل هنموون ه. بیهوهندنۆھ

 : هد که ینا یهتیهو بهئ ڵهگهان لککییه
 نیقیه هوید یباهس یسیلقهب یبسهح ڵد یھودھود      
 ا کهد» انیث«فیهصئا یشاھ یرین گهدام که ۆیخ      
 یچ واتا هوهئ ب هلهپ هوم بڕیهپدا تهتیهم بهر ئهسهجار ب یھاهجار
ر ورد هس هوتمکه کهم هرگرم. بهو ل یتهبیتا کیاندنیهاگڕو  یننھ

و هو ئ یانکهوش هرنجم گرتهو س یهدایت کییهارک هورد هل هوهبوون
 یر چاوهبهل» انیثفی هصئا یشاھ«  یواتا هوهنگ یهد یهتیهایکح
 یدپاشاهحمهئ کیباو یبابان یمان پاشار سلهسکیهو  هویهاکسیھنم تریز
» رهمبهغمان پسل«یریزهو» ایخهرهبفی هصئا«کهرد چونکشان یست نهد

» ایخهرهب ڕیوکفی هصر و ئاهمبهغمان پسل هوان(واتهئ هارید، هبو
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 بها دکهد یباس هتیهم بهئ که »انیث«کیفهصمن، ئاکهیهان کیردووهھ
و  مان ب)دا سلیل(نایمهر دهسهل ب ک .تر ب کیمان)(سلهد بیعائ
 یتهتافهلو  یو قوو یان؟ جوانببا یمان پاشاسل یریهغ ش بیشاھ

 هتیهایکم حهئ یتهسبین یاکو ت» باهس و سیلقهو ب ڵد یھودھود«
مان (سلڵهگهل هوهوهئ ڕی هر) و لهمبهغمان پ(سلڵهگ هل یه»ینآقر«

 یاندنیهاگڕ ینیهال هر سرنج بگرهھ هوهرهت ببۆر خیب هبابان)دا ل یپاشا
 کهت هبه. ھیدانان یرفهات و زک یدانهوهستهدهب یووڕ هل کههتیهب

 هل که بهرا دکئاش هوۆخهل ، هستهبهمان پاشا) م(سلداکههتیهب هزانرا ل
ش پ هتوکههد هوهاتک یالنهو لهو دا گوتراوهئ یانمکان و حویژ یحا
 ۆب که» داهن یهورهد کهلهتا ف« یکهییهزباۆرین و پهوش یهدیسهق
 یسا هل هدپاشا دانراوهحمهئ یمکر حوهس همان پاشا و ھاتنسل یرگهم

 هدیسهمان قهھ هل کهش هتیهند بهم چهئ هبد کرموو سرنجهدا. ف 1254
 دا ھاتوون :

 
 یهادعای شاھی ھه ی طبعم سواوهضابطه      

 کاختی خاقانی دهداوای ته محتشم دیوانه    
 معنی آرایی کمال بته ی من کهی خامهنوک    
 کاورتی مانی دهصقشی ت اظھاری نهخه ت بهخه    
 کوردی و فارسی و تی طبعم بهو قوه استطاعه    
 کاسپانی دهبی اظھاری چاالکی و چهعاره    

 
ان یرۆز کهچون هویهنووس یبهرهع ینووسڕ هر بهم ھیبهرهع یانکهوش   
 هان بینین و نووسیهار ناکهر بهدا ھیوردک هل یهداان تیوا یتیپ کلهگ
و  ینا یحڕۆ هل هوهخاتهر دوورمان دۆدا زیوردک هان لیانکهگر ج هتیپ
 ش.یانکهعریش
 یهوین یھ یههھ کنیوژم و تهدا ت هتانیهم  بهل ێرکهست دهھ          
 یایزار و گو گو ڵناو گو ه) لی(نالیپ ن. شویه)ی(نالیعومر یمکهیه
. یهوا ستبهب یقشهن کهدا وکههستهبهھ یھارهو ب ۆیخ یتیهنجاهگ
 یشاھ« یتهاللهر دهگهش ئهنیوژم و تهز و تم ھهئ یم باوجوودهب



 109 

 ۆب هوهنیهان ببیدانان یرفهات و زک یتوانهمان دهبا نهن» انیثفی هصئا
 ان.یهنیقهاستڕ یهورچاهس

دا » یقهقته(تکیاویپ هب هقادر یحاج یکیهنیم چوارهدو یهنموون       
 :هد ڵهھ
 

 همکه یندهمان کهت تاسم یهجووت یتکهوهش      
 همهستڕۆ یستهد یریژاو و شهت یریت یشکهرهت     
 یهدشانت  ۆب هناوتت ھهوومڕ یختهت هل یووڕ     
 همهج یختهت یو دوژمن» کحاض« یرشانهس یمار     

 
 هنجهپ ییراکا ئاشیهو یننھهب یهن کو ناو هدا چ وشیههنیم چوارهل    

دا ۆیخ ۆکیرهناو هل یهو پها بکژ در یتهبیتا کیرفهو ز ڵسا ۆب
 هم له، بهوهتاکوون ڕ ۆژوومان بم هو دواوهرها بڕهرل ێتریناد کوقهش
 ڵهگ هن ل»توأم« هجمران یهس دا دهفهو ن هنگیواز و زرشتن و شڕدا
 ست پهد هرۆم جهو ب هداناو ین ئاغایمهئ ۆب که یکههدحهم هدیسهق
 ا:کهد

 ۆت کۆیی ۆمیئ» هن الدولیام« یهو» محمد« یهئ    
 هوهوتکهدوور  یل یرچهخ ھهزۆد هوتکه کهتهنهج    

 
 یکههدحهم هر لهدهد بهح هل یتهسهمان دهن ھیوردب کیچاو            

 ان پیرقهف هندهوهر ئه، ھنیبهشووتر دا دپ یکههنین ئاغا و چواریمهئ
 ۆش بکههدیسهق هدانراو یی یالد یتهعاد کیاویپ ۆب کههنیچوار ێرکهد
 یم و مارهستڕۆ یستهد یریش ها بکان بیمهئ یسم کهن ئاغا. یمهئ
 : ن ئاغا بیمهئ یسیجلهم یزمهب ۆش بهمهئ بهد» کحاض«یرشانهس
 

 ئاسمان ینیس یهایدون ۆتهئ یزمهب یچهقاو    
 هوهش یهقاو هھهم یفنجان هرفهز یئافتاب    
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 ۆیهب نن،نوهد ۆان خیر دووهھ هز لھ کیهس و هفهن کیهوق و هز کیه
بن.  یحاج یعومر یناغۆق کیه یمهرھهان بیردووهچم ھهد هوهئ ۆمن ب

ن. یهخهد یاریدا دۆیخ یمناسب یجه، ل یههمکه هناغۆم قهمما ئهئ
 هنگڕهدا من گوتم هستهبهھ هم دوو پارچهئ یگرتن کپ هان لکیجار

من  یرم گوتیشاع کیرهدوو مانگدا گوترا بن، براد کیه هان لیر دووهھ
دوو  کیه هان لیر دووهم ھتوانم بهد هوهمۆخ یعردانانیش یهجروبهت هل

 ژ دا گوتراون.ڕۆ
 یکیهوهدانکل ۆم بکهب یکهانکوو پاکرد تاکم باس یههجروبهم دوو تهئ 
 هل یتیهورداک یبوونهبوون و ن یهبار هل هوهتینۆخ یهدا دهرل
انم کمیئ یهندهوها. ئکیتور ۆب یرهفهس هر لهب یحاج یانکهستهبهھ
 یواتا یحاج یوانید یانکهستڕو  هوش یڕهشایما و ئگا و ھین هل بهھ
 یفیو عات یی رپهس یاڕر و یب هم لۆگوشم، خهد ڵهر ھهابڕو  یننھ
واتا و  هوهاتک ینڕیهپم تهدهب یستهو ن یتسهھ یکیهوشه، بهوهدزمهد
ت هناعهق هل یکنز کینجامهئ هم بهوو بگکهگرم بهد یدکیه هووداو بڕ

 هب هرل ب یاستڕ یهوهخت. ئهس یکیوهر زهس هو لیقهچ ڵهو ھ
 یاسنگ و بهعر و دیش ڵهگ هم لکههد ییهارکهم ورده، ئکهمه، دهوهشپ

ر هژ گوزڕۆو دواهرهب هوهشیبازڕمان هھ هگومان ل قادر دا، ب یحاج
م هئ یوانهرفرهب یھانیناو ج یییهھنیو ز یرکف هشتهم گهم لکههد

 دا.هریشاع
 بتوان یههوانه، لر بهنووس یارکفاهو کیاری یریشاع یوقهر زهگهئ   
و  هوهتشهبو هنهمهو تهل کها کب ل کینهمهت یژهعر چیش یتام هل
، گوترابهدا نت یشیبا نازناو ۆیخ ینهخاو هب هوهش بداتکههعریش

،  یکهادڕتا  ست،ۆعر دیش یوقهز ۆر بیشاع یعریش یهوهنیناس کهچون
و  هوهگوتن هل ههر ھهگه. ئهژبیرانۆگ ینگهد یهوهنیناس کهو

ا ی یه)یوردک( یت ھیهب هنف ێبزانر شهد رابکها ناندیهوهنینووس
خست  یاریش دیرفهز کهس. کهق بیفا کهن یهزاڕهخ ش ی)، ھی(محویھ
ست هد ۆب ڕهگ هتوکهب توانهد ڤۆ، مر ێنوهرلهس کیه یھ کههعریش
م ه. بهوهتشهان بوکهوش یم و دووهد هل که کنهمهت یردنکشان ین
. هتهحمهز ی، تا بیهئاسان ن کیارک کههارک هاریا دۆڕخ هل کهو
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و  ب هند ئوستادانهرچهھ ۆییوتهئ یهوهدانکت، لهحمهز یاڕهرهس
 ڵهھ هقهتهمهد هوهسانید ار ھاتبکهدا بت یشیشمووق ڕیهوپهئ
 یهن توانهد نلمهسهن یکههنجامهئ ێویهب کسکهو  ێگرهد
 یاتک یهوهنیزۆد ۆم بکه یکرهم خۆخ کیندهمن چ ۆیه. بنلمهس
 ینلمهسهن یرهنر ناتوانم خوهقادر ھ یحاج یانکهعریش یستنهبهھ
. هوهمبب ل یهو الساران هارانکگومان یهخنڕه ڕیم و کهقناع یئ پ
 یرفهات و زک ۆا بکهد هشاریئ یکهستدا وشهبهھ هل بهوا د هب

 : هد که یحاج یهتیهم بهئ که، ویدانان
 

 یسندووس یویتهھ یرزهل کهناف هر تهسهل    
 یلووس یتهمیو ق یفیرهز یتاعها مکش   

 
ار خا، ید کهییهناف بازهت یهگ(سندووس) جیهوش چهد ر وا پیزاھ   
 ی، حاجچهد هوهئ ۆلمان بیهاخود می، ڕههو باوهئ هنیهگهد هوۆیهو ھهب
 یرهور و بهد هل هندن بوخو یکیرهخ که هداناو یکههستهبهھ کاتک

  یمهردهس هل ین حاجیشزانها دڕکههتیهب هت لهبه). ھ21(سندووس)(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موو تاقمی ڵ ھهگهآلم لهبه لقی سندووس بوهخه کهناف بازه تهده یهت ھه)  ڕیوایه21(

بانی  له وهکهیهڵ حاجی قادر بهگهمین ئاغا لهکۆی، ئه ھاتوونه وهکهیهکان بهرهکهمهگه
و  ی پساوهکهنافهی تهکهتیوهت گۆیا ھهنانه، تهیان کردوهکهزمههیری بسه ورهوتی گهمزگه

 ت ھمای وشهبهتی نامن. ھهاللهی (سندووس) دهڕاست ب وشه مهئه که وهخورده وتۆتهکه
 کا.خی نهرکی ب گومان ب بایهبهخه وهھیچ الیکه له ب کهخی دهکاتک بایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دا هوه، بهردوک یانڕما و سووهو س یناف بازهت یریهدا س یتیهقهف

ا. کهد ۆیخ» یتزمت«هو دوور ڕیهتد یسپاتیئ یش حاجیکهد کیجار
 کی بلهشبن گهن، ھیر نۆدا ز یکههوانید هل هعریش هرزهم تهم ئهب
 بهھ یشمان پیئداهرل همئ یهوهئ ب کنۆرچهن. ھهھ ینر و شوهس
ستن هبهمان مهستانهبهو ھهرئهھ ن،ین یانکهعریش یرهبهرلها و سکت

 یدانان یاتک یهوهردنکستمان ساغ هبهم کهن، چونیتیهورداک یکیرهخ که
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ار ید هوییهتیهورداک هب یحاج یبوون یکرهخ یتاهرهس کهن هعرانیو شهئ
 .ۆڵستمبهئ ها لی هبو کۆی ها لین ئاهخهد
 
 : یهدیسهق هنیبا سرنج بگر هوهردنک یتاق ۆخ هنموون ۆب
 

 )22( کۆیی یالو هبزان یریهس هرهو     
 ڕۆیی هروها سی هشتویدان هھهم    

 
 یا ھی یتیکۆیه یانیژ یورهد یھ هوهتبهمان ساغ دۆن بیتا بزان     
 هن کیتیهب کهتا هدا، نکههدیسهق یانکهتیهموو بهھ ه. لۆڵمبهستهئ

 هوهستهد هان بینینووس یهگج ۆوخهاستڕان یاکت هن یکیهوش کهتا
 راوردهو ب هوهدانکل کیازین که یتهعاد یرهنخو یههوانهن، لهناد

 یهزاد ۆئاخ هوهاتکهن هوهش لیریاندا بیهوهندنخو هل بهن یردنک
 کۆی هل که هوهئ ۆوا بب یلیهم کهش کیسکه. ۆڵستمبهئ یا ھین کۆیه

 یهوهئ ییم باه. بهوهاتکنا یزهپاشگ هخنڕه ب یکیهگهگوتراون چ ب
 یاکت ه، ل ێرکهقناع نیئ ۆشم بیقهر خهگه، ئ مکهقناع بیم ئۆخ
 یهوهرهد هل که ڕههو باوهم بهگهان دکیندهھ یتهبیتا هان و لکهتیهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ی ر جوملهسه لیم ئاغا بۆ کۆڕی زانیاری کوردی ناردوهال ڕئوفی سهمه که ستنووسکده ) له22(

 کهستنوسهپی ده. بهی حاجی زیاترهکهچاپ کراوه دیوانه یتکی لهبه ، واتهیتهبه 35 کهسیدهقه
 م :یتی سیهبه ب بکرتهده یتهم بهئه کهچاپ کراوه می ناو دیوانهیتی بیست و نۆیهدوای به

 هریکی کاسبی و کاری حهخه                                              
 تاهوانی تر بهم ئهیری ئهغه به                                              

 .یتهبه 34ی ر جوملهو سه ی تدا نیهیتهم بهی ئهکهدیوانه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت یتهاللهد یباره، دانرابن. ل ۆڵمبهستهئ هل هوات ،کۆیکیا 
وون ڕو هلیهم مۆب یانیهب یدوا یردهرد و وهگ کهو هوهانکهتیهب
 هوهدا لیههدیسهم قهل یجحا یانکییههلهگ یژاوڕم و هد هوهتبهد
 یکۆیه یلقهخ هوو بڕوهوڕ کهن کۆی ۆناردبن ب یهوهدوور هل چهد

 یان براکهتیهب هوهشیهز و تاسۆشتن و سڕواز و دان شیهال ه. لگوتب
 هشیعلوومهم ۆن، خیه»کۆ یکههھارا شارهب یدانیهم هل« یهدیسهق
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 یتیهاکش هندهوهئ کهچون هھاتو کۆی ۆب هوهۆستمبهئ هان لیهمهئ
 ڵهش ھۆکهمیئ یندوانیز ید هل هزک که یبیرهست غهد هل یهدات
 .نستهد

 یدوور یردهد هگردهئاو یددهق هب               
 یوورهح ب یه»هچ قیئ« یریزهن               
 ییهنگهم ئاھهو ھ هچوون یدکیههل هندهوهئ هوهمن یبعهوق و تهز یالهب  
 .کۆی هل کهن ۆڵمبهستهئ هان لیستنهبهھ یردنکسپات یئ ۆب هسهب
 یکهچر گوهب هتد هوهدوور هل کهان کهتیهب یاکت یئاواز یاڕهرهس
 هاتر لیز ۆیخ یتهبیتا ککیشیت هب یهدات کیتیهب که، تاهوهمد

 خا:هار دید ۆیخ ۆگا بج هویکهنز
 

 روک یگا یھدهتا ع بهر نکه یھدهع هل      
 رش ۆب هفیهر حۆگا نوستوون ز یگو هل     

 
 که هداناو یکههدیسهق یحاج کاتک ێوکههار دیدا دهتیهم بهل          

 کیخش یورهد و هر چوهسهب» یلیماو یبهخ نــ ش یبهرنکه«یژگارڕۆ
 رد کعلووممان هم واب ڵحا که. هچوهر نهسهشتا بو ھ ه) داھاتو23( تر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب عوزر . دهیه»بانیتاه فووریشخ غه«دا ستی حاجی قادر لرهبهمه که یهوهشوور ئه) مه23(

ی جگه فوور لهک شخ غهپیاوکی وهزنهناچاری ناوی مه به بانی کهی تاهماهبۆ بنه وهبنمه
 پارزم لهست نهده خۆمی ئازاتر کردم که ی لهوه. ئهوهناو نووسینه باردا دتهھا نالهوه

 ردانهبۆ خۆیان زۆر مه دا کهوهله بانیانهوانی تاهو دڵ فره، باڵ قووی تهم حیکایهی ئهوهگانه
زا ی شخ ڕهوانهله وهسیهی ناقۆآلشیان ل نهک وشهچاپ دا و یه زایان لهی شخ ڕهکهدیوانه

شخ  که ماهرۆکی بنهوان سهککیش لهیه که خزمانی خۆی گرتوه و له تیری کوشنده کردوونی به
 .فوور بوهغه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

و هئ کاتک کهناردوون چون کۆی ۆب یانکهعریش هوۆهستمبهئ هل یحاج
و  یو ھوو یو ھا هزبهج یهرمهگ هل یبهخ نشت شھ ج یکۆیه

 یزراوهاتر پیش زهوهل کختهن یههان ھکمی. ئکۆی هل هبو ت داهسهد
دا ت یسا هو ل هوهنیکه کسهت کههستهبهھ یورهد هل ینهمهز
 ی1307 هفوور لهخ غش که هوهوهئ ۆیھهب هوهنیکهتر یکنز یستنهبهھ
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خ ش یرگهم ۆب کهدا یهرسهم کیتیهند بهچ هرم لی: باپهمردو یچکۆ
 1307 که یمردن یژووم هب هردوک» یا غفوری« هداناو یفوورهغ
خ ش یستناگوڕ یدوا هقادر ل یحاج یانکهعریش هواتکه. هوهتگرهد
. هوهنراونۆدا ھ 1307 هفور لهخ غش یرگهش مو پ کۆیه هل یبهن
 هشتوھ ج یکۆیه کچ سا یبهخ ننازانم ش یواوهت هند بهرچهھ
 بهان ئاشنام، دیمن پ کهو باس  هقس ێندهھ یتهاللهد یپ هآلم بهب
ش هش هوهمکه یالهب هنگڕه، بووب یچکۆ ی1300ش پ کنیهب هو ساهئ
ردن کشان یستنهر دهسهل هوتوکههمان نکهدا پهرل که. چونکوت ساهح
  یکرهر خهننم خوی، لزوم نابهو ساهل هوهبوون یکا نزیهو

 بم.هنگ دهد ان بیل ۆیب هو باسان هو قسهئ یهوهندنخو هم بکه
 ینینووس یسا یردنیکارید ۆب هژدوور و در هنان و بردنھ ۆم خهئ

 بهھ یشیخیهند باهرچه، ھیهداان تییتیهورداک یهدانیسهو قهل ککیه
 یهگڕ یردنکموارهوزووع و ھهم یهوهردنک کووناڕو  هوهاندکل یووڕ هل
. من هوهتنوهب کیهجارکیه کههالکشیئ یهن هوهئ هوهسانی، دهوهنیژۆت
ا یند یس پکه کلهگ شهم دهر دهنخو یاتیج هو ل هوهمۆخ یال هل
 کۆی هل کههعریش که هوهتنبم یڕههو باوهر ئهسهو ل بهن
 هدانراو هرل هوهتۆبهساغ ن هوهالمهب ب بهر نهاخود ھی هوهتهنراوۆھ
 .ێوها لی

 یحاج یعریش هدوو ب کیه هل هوهنکۆیل هب هدانهژم درهستم لهبهم   
 ۆب یحاج یوانیر دهب هم ھانابردنت بپ هوهتهناعهق هب یههوهقادر ئ

ان کمیئ که، چونهسوود ب  کیارک یانکهعریش یدانان یسا یارخستنید
وا که دا ببیهاست و دروست پڕ هندھ یدیدا شاھهوهو ھهل یهن
 یسا یسپاتیخات و ئ ڕک یکهدیسهموو قهھ ۆب» نفوس یهرکهزهت«
م که هل هجگ . ب یحاج یو د کشم کهیکهدا که ا،کب یبوونیکداهل

ات و کودا و هم هژدر هندھا ھهو یارک یسهفهش، نکههدانوهھ یسوود
. هم لواوهنیم نووسهئ ۆب یهوهل ێوهد یر فراوانترجاکیه یتهرفهد
موو هھ یهوانشان و پک ، ییوداهم و ب یم سوودکه یاڕهرهس
دا یهپ ۆوتهئ کیارست، ب زهاغکر هس هتبخر که یگوماناو یکیهدیسهق
ش، یرهنخو یزبوونڕههو و کههنینووس یقورس کسئ ۆیھ هتا ببکهد
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 همم ناوۆخ یههانۆیم ھهر ئهبهر. لهدهت بهعاد هل یماد کیرهئ هل هجگ
واتا و  یشاندنهوهھ کیهرهبهو ل هوهردنک یش یفراوان هدز یشهباو
 هارکو هئ یاتیج هو ل یحاج یانکهعریش یگایم نیگا و نیمز و نڕه
 ب یووداوڕواتور و هت کهو ییکهد یرچاوهس هم لهدهد ڵوهھ هتهحمهز

 هگهب ڵحا یاندنیهاگڕق و ینتهم یرمانهر و فهابڕ یژووگومان و م
 مهوهئ هشیمهدا ھهارکو هت لهبه. ھنپهست بسهبهم کهم کهدا بیهپ
 هویکهزن یکیهگڕ هل یحاج یعریش هل هگهب یدابوونیهپ که هریبهل
 یهوهئ که، وهستهبهم یپاندنهس ۆین ھین و باشتریاستترڕ هوهستهد
اخود ی هندا گوتراوشو هنف هل کها کعلووم بهم ۆیرا خکئاش هب کعریش
ر هنخو ێوهشمه.. ھتاد. داکشان بیست نهد ۆب یهگج یبیرهغ یواکهش
 هوا من لب هوهئ ۆب یگومان م نابکههداوا د یل که نلمهم بسل
 یهگهو ب هردوک هرار دادهم قۆخ ۆحازر و بزرم ب ڕکیهر و باویب هوهشپ
 ۆیب ڕکیهر و باویب هوانهچپهتاشم، بهداد ۆیا بیهم وکههچاو دڕه ۆب

شت هرگوزهم و سهماودهد یهو قس هوهدانکو ل هگهو بهئ یمهرھهبچم ب
 ۆبنج ب هببن ێان دیان لیاکت که یههشوبھ ب یژوور و مهبهو خ

 .یت و متمانهناعهق
 هب نیههنگاومان بگهاست ھڕ یهگڕ کهو ۆوتهئ ۆیکیموو ھهش ھپ    

 یهوهانابردوو و گڕ یلیج یه، قس خشهت بهناعهق ینجامهئ
 ب یکیاستڕچ یا ھیهو یماد یهگهچ بیھ که هراتهبهرھات و خهسهب

 »تواتر«یهادڕ هگا بهد که ه. گوتهوهان ناخاتۆیدر هنراو بپهو س هشوبھ
 ، رفهز یزانراو و داخواز یووداوڕش و ۆھ یاریب ڵهگهر گونجا لهگهئ
 و ل یاریکھنیز یهشرهس هل هوهتنسهبح ڤۆمر که یکهگهب هتبهد

زانراو. هن یووڕر هس هگرتن لهھ هردهپ  یس بهفهن کیرهو ئ هوهنکۆی
 هوهخشهت بهناعهق ی»تواتر«هل که هوهسانهح یهورهگ هو پاداشهل هجگ

 که یهدا نت یشیانوشرلهچوون و سههھهب یترسهچ م ، گاهد ڤۆمرهب
 که کهسئ ب یشتۆگ یهر دهواتور ھه. تبهدا دیهدا پ یاریکھنز هل

 هگا بهواتور دهم تا ته. بهردوک یسندهساالندا پیم هنان لیشپ یهقس
 یرجهم کلهگ ڕێهپهدردن تکگومان ل یسنوور هلماندن و لهس یهپل

 ناب هگوتم، وات هبوو تاز هوهان ئیهپوخت که ێوهد پ یتهحمهقورس و ز
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 که یهۆیهر به. ھهوهخات ۆیدر هو ب نشهو یهو ھهپت یکیهگهچ بیھ
بگرم  ێم گوهگومان ئاماد ب یواتورهت هردنم لکبا هرحهم یهادڕهوا من ب

مان یور. گرواتهر تهس همان بخاتۆگ که یھنیا زیهو یماد یهگهب هل
 کییهاڕ ۆب هوهزمبگو یل نیهسب شهبم د یازڕ کواتورهت هل ۆمیئ

 ا.کسپات بیئ ۆیخ و قوهوونتر ھڕ یکیهرچاوهس هل که ێنو
 یو باس شتبیهگ همئ هب کواتوره، تهوهانینیب م تهئ کیشیر تهبهل  
وا  که یههوها ئکب ۆمان بیاجح یهرانهروهوردپک یعریو ش یاسیس یباتهخ

م ، با بیتیهورداک یواهر ھهس هتۆوتکها کیتور ۆب یچوون یدوا یحاج
دا یهپ یهتاز ۆککیرهدا ناو ۆیخ» یرستهق پهھ«یزراوهناو پ هوسا لهئ
 هورد. لک یتیهواهتهن یماف ینانست ھهدهو ۆب هردنکبات هخ کهرد ک

ال هم یحاج کهبوون و یحاج یرخهھاوچ یهوانه، چ ئهستراویبهس نکه
م چ یحهخ رو ش هورهگ یه»یحاج«و یرهدیهم حیبراھیو ئ بدوهع
 کهو هوهنگهوان دهل هو قس یحاج یدوا یلیر جهس هنخرهد یهوانهئ

 یکۆیه یهاتکو هقادر تا ئ یوا  حاج که، »نیخ نورالدش«م و ماممکباو
 یرهروهشتمان پین یعریا شیهو ردبک یاسیس یباتهخ هشتوھ ج
 یهشت و قسهرگوزهر و سهبهخ کیه کهتا یبوونه. نستبهبهھ
ا ی هقس هجاران ب هل کقادر جار یحاج که نیهابگڕ هوهم ئهماودهد
 ۆیخ بووب یتیهورداک یکیرهخ کۆی هخشان لهپ ینیا نووسیست هبهھ
ر هس هتۆوتکهدواتر  که هوهئ ۆب یه ییتاهرهس کیسپاتیدا ئ ۆیخ هل

 ێویهتر ب کیسکها یهو ێوهر من بمهگه. جا ئیتیهورداک یایخول
 کههوانهچپ یپاندنهو س هگهب کیرهئ بها دکداوا ب همهئ یهوانهچپ

 ناش ێبگوتر یهن هوهش ئیندنپاهو س هگه. بۆیخ ۆیستهر ئهس هبخات
 کیشم بهر دهو ھ ردبکهن یتیهورداک یباتهخ هوهقهع هتا ناچیهو
 یهان نکتور هترس ل کهو ۆیو ھ چووب یرهروهشتمان پین یریب ۆب
 هرزهو تهئ که.. ھتاد چونهوهو بووبنب یانکهستهبهر و ھکف هشتوھ

. وا هشه) موناق24(یدووخ هنرکن بین هوهو ئ یهان نکیخیهچ با هقسان
 یهباتهو خهئ هوهقهع هتچهو د شهم دهد هوهمۆخ یالهمن ل

 هوهقهع هتو ناچ م ناشهگرم و دهداد اتر پیش زهوه، ل ردبکهن
 هل هومترم گوتکه یم دا چیههو گوتهجا لهدو ردبک یهباتهخ وهئ
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، هوهتۆازاندڕ پ ۆیتر خ یوهئ که هبواردوهم ھهگهام بکتر،  یکههگوت
 !! نورت تر دکمن  یهگوت کیهز و گرهچ گ هب
 یهندهوهر ئهھ» هوهقهع هتو ناچ ناش« یهگهب ب یههو گوتهئ
 هل یحاج یباتهم خنهوا داد ب که ۆیخ یپاندنهس ۆب یههوهستهدهب
با  نلمهناس یوه، ئیتیکۆیه یکههباتهخ یدانپهژدر ۆڵمبهستهئ
 یهم داواهئ یرامه. وکۆی ها لکب هباتهو خهئ یبوونهن یسپاتیئ ۆیخۆب

 پ هب ن پینووس یهچڕ ڵهگهرن. لۆز ین تا بین و دوو و س کیه
 ن.ینگووهد ڵهان ھیت

 هو شتهئ یبوونهھ یسپاتیئ ۆوخهاستڕدا کمهردهسهل کتش یبوونهھ   
 هت لۆخ یبوونهھ یهوهئ کهنتر دا، وکۆ یجودا کیمهردهس ها لکنا
د هش سپ هبوونت لهھ ۆب هگهب هتدا نابهانم دهئ یهوهندنخو یاتک

 که نپهسهد هندهوهر ئهستادا ھئ یاتک هت لهوهندنخو یدا، تواناسا
نھا هت هت بیهم تواناه، ئهوهتشهبو ل یهوهندنخو یداکنهمهت هل ۆت
 یبوونهھ یهوها. ساغ بوونکسپات نایاتر ئیت زهنهمهو تهل ۆیخ ۆب
 ۆوخهاستڕدا  ۆڵمبهستهئ هش لیقادر یحاج یهرانهروهوردپک یستهبهھ

ر ۆز یزووتر کیناغۆق هل هستانهبهو ھهئ یبوونهھ ۆب هگهب هتناب
 یانیژ یناغۆق هل بهوا گرد کهقادر دا  یحاج یعومر هجودا ل

 ۆڵمبهستهئ یھ هل بهگرد یکۆیه یانیژ یناغۆ: ق هجوداواز ۆیمبهستهئ
قادر  یحاج ۆداھاتوو ب هتاز کیعیواق ۆڵمبهستهئ ۆب یو چوون ێترازهد
و هان لکهعری. شهوکیهتهاللهو د یموو داخوازهو ھ ۆخ هبا کهد یارید

 یتاهرهس یهوهنیزۆد ۆب هشهموناق یهگهو ب هبنگ هبنهدا دیههتاز هعیواق
 کهنتر، کۆ کیناغۆو ق هپل کهدا، ن ۆیخ کههتاز هعیواق هان لیدابوونیهپ
 .یهکۆیه هل

 هل یحاج یتیهورداک کهر وهم ھا بکهم داوا دم لیههم قسهئ           
، کۆی هل یحاج یتیهورداک یبوون ۆب هگهب هتناب هوۆخ هل ۆڵمبهستهئ
 ۆیش خیوهئ کۆی هل یحاج یتیهورداک ۆش بیسپاتیو ئ هگهب یبوونهن
 کشت یههان ھکمیئ کها چونکنا هو بوونهئ یسپاتینھا ئهت هدا و بۆیخ هل
شتر، پ کمکهبوو،  ۆیهربه. ھێرکهسپات نیئ یکههآلم بوونهب بهھ

 کۆی هل یحاج یاسیس یباتهخ کیرهسهو ئ کرهبهخ یبوونهگوتم ن
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 یسپاتیئ کهن هباتهو خهئ یبوونهن ۆب» ییتاهرهس یسپاتیئ« هتبهد
اتر یش زهوهبا ل».  یو قطع یینھا« هوات» کیهجارکیهو  کییهدوا«

 که هنجامهو ئهشتنم بیهگ یردنکتتر هحمهز ۆب هم قسانهر ئهس همباو
:  هویهقینتهم یو داخواز هگهو ب هوهدانکل ڕی هشتووم لیهگ یپ
 هبوو بهدهن کۆی هل یحاج یاسیس یباتهخ یرهسهر و ئهبهخ یبوونهن
قادر  یحاج یزانراو یژووو م ڵرف و حاهر زهگهش ئییتاهرهس یسپاتیئ

مان ن؟ پۆن چیردبا. با بزانکهن کیرهسهو ئ کرهبهخ یبوونهھ یداوا
و  هاویژ کۆی هل ی.. حاجهبو یوهن زهج خاوهرهقۆڕگ هل یحاج هوییهگ
 یندن... حاجخو ۆب یتکههبا هتۆرمدا چیباپ ڵهگهل ی... حاجهبو قهف
 ی... حاجهدا چو یبهخ نگژ شهب یران... حاجئ یوردستانک هتۆچ
 یانکڕههووپڕ هل کله... گی.. حاجی... حاجهفوور بوهخ غش یریگهخیه
 کهتا بهد ۆ، بهوییهگ همئ هواو بهواو و ناتهت یحاج کیان و چاالیژ

ر هس کهست هوهوت و ھکهها ھیهست وهبها ھیهو هقس یهوش کیه
 هب هن همئ هگا بهن هوهقادر یحاج هل یتیهورداک یمۆفھهم هب نیههبگ

 هل که یهو عومرهئ یرهرانسهس هش لۆق و ھینتهم یسپاتیئ هن نینووس
 ؟ هابواردوڕ یوردستانکو  کۆیه

 ۆم بهن بدلمهسهگر و نهخنڕه یتهارمی هوهمۆخ هش لیکهد کیبا جار   
 یمکهیه یشهب ه. ل مکههوهدانکل هنان بت ھهناعهق یردنکتتر هحمهز

 یکاستڕند هگوتم چ کۆی یژووم یهبارهدوام ل که اتکم کههنینووس
 یئاو یبوون که[وهنکۆجار کیه کیهشار کۆیوا  کهنن پهسهد هوهن ئهھ
... ۆھاموش یهورهگ یستهرھهب یبوونهموار و نهھ یهگو ج ۆکمامهح

و ه. گوتم ئبهرچاو نهر بۆژووشدا زم هل یتهرۆند ناو و شهچهھتاد} ھ
با  بووبهھ هوهنکۆ هل کۆین کههن داوا دهھ هوهنکۆ هل که هانییاستڕ
. ێوکههست نهش دیرچاوهب یوارهنن و شوینووس کهو ییکهد یهگهب
 هم بکهفا بیتیکئ هوهنکۆ هل کۆی یبوونهھ یسپاتیئ ۆمن ب کهجا وهد

 یبوون هم بکههفا نیتیکئ یچۆن بهھ ۆمیئ که هانییاستڕو هئ یبوون
 هل هباتهو خهئ یبوون یسپاتیئ ۆب ۆڵستمبهئ هل یحاج یاسیس یباتهخ

 ؟یهچ قادر یحاج هل کۆی ییجوداواز هوهوڕو ه؟ ل هوهزووتر
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 یتهحا یاسین قن ناھهھ یبنج یر جوداوازۆز ب یاستڕ یهوهئ     
 : هوهنیند هنموون هان بکهدو کیهدا هران، لکۆی یھ هل ێرکب یحاج

 هوهئ یسپاتیگومان ئ ب یژووم هل یههد ھین شاھیندهم : چکهیه        
 ه، لکۆی یھ کهو یجیراتو ست یسروشت یزعهو یوتنکه ڕکن کههد

 یبوون ۆیھهن شار بیندهچ یدابوونیه. پهردوکدروست  یشار هوهنکۆ
 کی ییهرهزهو نهن لکههد ین پشتگرهھ کۆی هل یهوانهئ کهو یلیوامهع
ر هب هوهنکۆ هل کۆی یبوونه. ھشار بووب کۆی هوهنکۆ هل بهد ب
». حاب المقلوبصاالست«نهد یدا پ»هفق«هل که ێوکههد هستوورهو دهئ
 :نیردک ۆان بیفیعرهت هرۆم جهن بیحقوق بوو یجلکۆ هل که هرمیبهر لهھ
فی  حاب المقلوب ھو الحکم بوجود شی فی الماضی لتحقق وجودهصاالست«

 ». فی الماضی الحاضر مع عدم وجود دلیل لنفیه
 هب هاردانیمقلوب ب یحابصاالست« یههمهئ یوردک هب یشکهواتا    

حازر دا چ  هل هو شتهئ یبوونهر ھهبهابردوو دا لڕ هل کشت یبوون
 علووم بهم یهوهئ کهو» ابردوو داڕ هل یبوونهن ۆب بهش نکییههگهب
ن پار و یهدهار دیدا بهمهتر بی، ئۆیهت یدا ھهژڕۆم هخانوو ل هنف
 ۆخهربهس یکیهگهر بهگهم هبو ۆت یر ھهھ هو خانوهش ئیاررپ
 .بووبهن ۆت یھ کههوسا خانوها ئکب هوهئ یسپاتیئ

زتر ھ هش به»حابصاالست« و هئ یمکحو هل کۆی یزعهو یاستڕهب      
 هوهنکۆ هل کۆی یبوونهن ۆب یهن کلیلهد کهر وهر ھکهچون نیههگهادڕ

 .هوهنکۆ هل یبوون ۆب هرۆش زیست و داخوازیو، پ
 یل که ۆڵمبهستهئ یرفه: زیهقادر وان یحاج یباتهخ یزعهو              

 کیشت ێوب یل یومهق یاسیس یریب یکهگک هب بب هوهتشهوهد
بوو هن یوودوج کۆی هل هرفهو زه، ئهوهرهقاد یت حاجهسبین هبوو ب هتاز
وام هردهب ۆڵمبهستهئ هقادر ل یحاج یومهق یاسیس یریب بهن دیتا ب
م هئ یپاندنهس ۆب بهشمان نهگهند بهرچهھ ب یکۆیه یھ یبوون

 .هوام بوونهردهب
و هو ئ یحاج ۆبوو ب هتاز کیرفهز ۆڵمبهستهئ که همهئ یاڕهرهس        

، ێرکب کۆی یابردووڕ هو لهئ یابوردووڕ یاسیودا نادا قهم یههتاز هرفهز
 یباتهبوو خهدا نیهدا پهاتکو هل کۆی یریهو غ کۆێ هش لکیسکهچ 
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 یستیوپ هسکهو هئ کهش وین حاجیوردستان تا بک هل ردبک یاسیس
دوورتر  یکۆ هو لهئ یاسیق ێنوهرلهشدا سهمه، لهبوهن هتاز یرفهز هب
 ۆب یهدات یهر نموونۆن زکۆ یژووگوتم، م کهو ، کهچون هوهتوکههد
 .کۆی یھ کهو یوتکههزع و ھهو هشار ل یبوون دایهپ
 

) هفسانهئ کهواتور (وهت هن یهن یکهگهچ بیھ کۆیت هسبین هم : بهدو
 هزار ساهھ هندهوها ئی هاسدهس هندهوهش ئپ نیهابگڕ کهنووسراو  هن
 یت حاجهسبین هب یچکه، هبوهن کچ شار کۆی یکهستائ ینشو هل

تا  نیههگهادڕ یتۆیهخ یسنووسهد که یههنووسراو ھ یچاوگ هوهقادر
 یبتک کهه. چاوگهردوکهن یتیهورداکقادر  یحاج یچکۆ ی1277یسا
 ینر شوۆز هو ل یههوهرهسهب یحاج یزراوهن و پینووس که یه»یوطیس«
 ڵهگهل یهن ییندهویهپ هچو ۆوتهئ یتهباب ۆدا بهزانراوهن و پیو نووسهئ

 یحاج یستهو ھ هوو تاسکه، به»رف و نحوص« که کههبتک یتهباب
 هب هداناو یستهبهم ھهجهع یچاپ یدژ هندجاران له: چهوهنهدهد
 : کهو یبهرهو ع یو فارس یوردک
 

 . یک یک یوطیارب بقدر حرف سی) 1(        
 یتاب چاپ عجمکنھار نخر ی) ز2(        
 المطبوعا. یان تشتر کای) ا3(        

 
 : هم بوهجهع یشا یریگهخیهوتومت ک هوابو

 
 
 

 قد سمعنا من مناد مات شا          
 )25اتشا (م یهعل هاللهلعن          

 
 یرکشهش لپ ها لکهم دهجهع یسپا یتنهھ یش باسیکهد کیجار    

 ۆڕینهچاو هب ێگرهد ۆیخ یسهفهن ڤۆدا مرهنانو شوه. لهسن یریم
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 هوهوڕو هل کههبتک یچکه یتیهورداک یتهبیتا کیستهھ یوتنکهرهد
 هوهتنمهدا د»ستنیوهش نۆستان و خهق ھڕ«یجغز هو ل بهش دۆخام
 و نابیان و ئاودکهستهبهھ یوزووعهر مهرامبهب هاریهن کیستهھ که

 ب کههستانهق ھڕم ه. بیتیهورداک» یجابیا«یستهھ یناو سنوور ۆب
 ییهزاڕهنا یهو خاماهئ یکهنجهدا پهشانمان دین کهچون یهت نهاللهد

 کیانڕکبو کهو یکههنهخاو یفسهن یگۆڕوا پ که دونووس یو پ هگرتو
دا یت هوهتزۆبد کر درزهو ھ شۆخرهو د شۆجهد یکهرهخ کبچوو

 .هوهتقهتهد
و  یر فارسهس هتھهردهو یبهرهع یعریدا ش کیهگاند جهچ هل       

 کیتیهب»لوال« ینانارھکهب ۆسال بیم یهوهنانھ هان لکی. جاریوردک
دوا  هو ب یر فارسهس هتگهردهو  یهدا کههبتک هل که )ی(ابوالعالالمعر

 که، هزراوهم پهئ یرهنووس هو د یکههنینووس هدا بهد هژودا درهئ
 هوین یوردک هویدانا ن کیتیهب» لوال« ینانار ھکهب ۆ، بیتۆیهخ یحاج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
م جهتی شای عهب حورمه که وهله مان ، جگهجهشای عه ی حاجی لهپچانهم ت ھه) ئه25(

ب ی قینهھۆی ڕاسته له وهکش بۆ بیرکردنهن الی حاجی، سرنجیش ڕادهیهگهڕاده
و  کهی پرسیارهوهتی؟ ساغ کردنهمایهجهیا خود عه م بوهجهتی شای عهیهئایا شیعه کهتیهحورمه

 آلم لهک الی بکات، بهرپ یی یهرامکی سهوه که کدا کارکی ئاسان نیهالیه داشکاندنی به
ھۆیکی  دیار ب، دوور نیه وهئمه له که وهستی حاجی یهروون و ھهنی تکای باری دهدیمه

 وسای ئران لهتی ئهوهکانی دهسندهناپه تی و کارهمایهجهتی و عهیهی شیعه»مزیج« ئاوته
دا حاجی وهله وهیرم نابتهست. چ سهبهر تیری ھهبه م بداتهجهحاجی خۆش ھناب شای عه

خاکی کوردستانی ئراندا قینی نژادی و  م لهجهعه کانیرهرمانبهدیتنی زوم و زۆری فه قادر به
ش . قسهکهستهبهمی ھهتای دی دوهرهی سهتهعنهم لهئه و بووبته وهبی کۆ بووبتهزھهمه
 .وهناچاری دیبمه آلم من بهبه وهنابته ندهوهله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
(ابوالعال)  یکههتیهدراو. برگهو و سهان، ئکهن نموونهمانه. ئیبهرهع 
 :یههمهئ

 بضل عک هب الرعب منذیی                             
 لسال کهمسیولوال الغمد                            

 ا
 :یههمهئ یفارس هش بیحاج یهکهانرگهو
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 غیت هم از او ھمیب یدیگدازان                          
 یدکیچ یم یامش گر نبستین                          

 
 :هوهنووسمیهد ۆیخ که، ویتۆیهخ یحاج یکههردهف هتیهش بهمهئ
 

 )26( یھو یعمارات یاتیبن یتک یلیل                          
 نھدمیس عامر یق هلوال ل                         

 
 یدانان یاتکوا  که یبهرهع یکیهستڕ هب هوهتندا عوزر دهمهدوا ئهب  
 هساریو ف ههھ هنف ۆی، بهویزانهن یبهرهشتا عھ یحاج هتیهم بهئ
 .یهدات یتههغ

 لهگ هز لۆبز کییهقهف کهو یحاج یههوهئ هوهوڕم هم لهقس یهپوخت   
، ێنگ دهد هو ب نقورتهد ڵهھ یانکهباس هل ۆدا خ کههبتک ینشو

 یهنانیم نووسهل هوییهتیهورداک هت بهاسیس ینر بۆچ جیھهم بهب
 یاک. تیوردک هل هپتر یهنانیم نووسهئ یفارس یشهت بهنانه، تینا
 هل وپات بهتهچ پ ب کههو خوار کههچپ هچ ب یردنک»خلتد«
 یناخ هل ۆیخ ۆب کههرچاوهم سه، ب نقوهد ڵهھ هوهنییئا یهرچاوهس
 دا.هد ڵهر ھهس هوهانڕکبو کهو یدارهسب کیروونهو د ڵد

 یههھ هویه»یوطیس«یکههبتکر هسهوا ب که یحاج کینووسراو        
ست، هش، ھۆره، پییزاڕهن، ناییع: ئایواق یهوهانگ ۆد بیهشا هتبهد
دان، موو تهھ یهمانه.. ئیر، بویزۆ، بزکیهریت، زه، غوربیژارهز، ھۆس
 که، چون نبنو ۆدا خ همانهئ ڵهگهل بهش ھیتیهورداکر هگهبوا ئهد
روون هن و دیوکن خو یانکهستهموو ھهھ کهو یتیهواهتهن یستهھ
دروست  هبهموناس بهش نهدا بوو موناسبیهپ کهوان، هش لین و پترشۆج
ل یز کهو ۆیخ یاریستهر ھهبهل کهقادر  یشاندان. حاجین ۆخ ۆا بکهد
 ییهاندیهگ یتیهورداک ۆب یشیبصتردا، تع یرانیچاو شاعهل هوهتنگیزرهد
 یدحهم یوردک هن بهتا ن یوردک هم بکههخوا د یدحهم ب یهو پاهئ
 کهان جار یهناو دهبوا لهد»..زانهن یباب یهقس ێوردکر هگهئ«وهراوکهن
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 یکهیهتیهورداکان یشکیجار ێنگ دهدهدا بیوطیس یانکهوزووعهم ڵهگهل
 هتشت ناب یوتنکههارنیشم دیزانم و گوتهد هوتبا بکهار یدهب ل
 ۆبوو بهست ھیوپ کهم ه، بهوشتهئ یبوونهن کیهجارکیه یلیلهد
 هل ێبگر یشۆخ ڤۆوسا مرهوت، ئکههش نیاریر دهو ھ یوتنکهارید
 ب ننام یهوهئ یماف کرۆچ جیھه، بهو شتهئ یبوونهن یاردانیب
 که ه)1277ـ1276(یهاو سهئ هش بدکی. سرنجبهھ بهو د یههر ھهھ
 یدوا هونکههد که هوهوڕو هل هوهتهدا نووسراوت یحاج یانکهزراوهپ

 یانکهرکو ف ڕهباو ه، واتکهبا هقادر ل یحاج یتیهقهف یانکهسا
وداش هو چ م ردبکان کیارکر چ هگهردبوو ئکان ۆیخ یارکم هبنوئادیئ
ر هسهقادر ب یحاج 1277 یوا دوا کهوا ب هوهئ ۆگومان ب هوهتهماوهن
 وتبکهم دا هبنوئادیئ ڕیهر و باویو ب هفهلسهف
 ادهد هوهستهد ه) بیر(سلباجکیه یکیهگهب یوطیس یهکهبتک یهو پهب 
 یجاح یال ارکشاوون و ئڕ یتایهوهتهن یستهھ یبوونهبوون و ن یووڕ هل
 اشدیههورهگ هگهم بهئ یبوون ڵهگه. لیچۆک ی)1276( اییتۆک ادر تاق
 بهد یجاح یال هستهو ھهئ یر بوونهسهل ر سوور بهھ ککیهر هگهئ
» بووبهن ێرکاو ن بووبهھ بهو د نلمهسان قهع«یزوارهپ هل
م هش لیدام یهگه. بیبوون ۆب هوهتنب یدام یهگهد و بایهو ش رچهد
 ۆ. خیههشوبھ ب یهگوت یا هوانووسر یا، یهن ۆنتهمهسن و چائ ادهنادیهم
 هگرت ل یشینار مهو ھ ارکهن ادیهپ پ یشیکیهگهب هسهکو هر ئهگهئ
و  چهردهد هوهنادکع و لاقنیو  ئ یراکیھنیز هر لاک اوهئ ۆیخ یهکاواد
ش اوسه، ئ یزاسبهوهتن و ھاھ ف پیهکردن و ک ز لهح هتبهد
 هوو لڕو  نمان یکیندهویهچ پ» یهوعضمو« ڵهگهل اھهو یستهوهھ
 .اکهو دهئ کهو یتر یکیشۆخهن یا» یرگزهن یگر«
 هل ۆیک یبوونهبوون و ن یگرتن یدکیه هو بهل نیبهز دڕهب یرهنخو  
 ،هوهکزو هل یجاح یال یتایهوردک ینیاگ یوونبهبوون و ن ڵهگهل هوهنۆک
 ھان هک اندیاکردووهھ ینیام هل هویهزۆن دامهورهگ یکیزاویاج
وون ڕن امۆش بییهزاویام جهئ ینیناز ڵهگه، لێرکب یدکیههن لیاسیاق
 کیهگهچ ب یچۆک ی1276ایس اییتۆکا، تهوۆوون بڕمن  ۆم بب ا، بهوۆب
 ڵهگه؛ ل یجاح یال اکب یتایهوردک یتابهخ یبوون یتاسپیئ بان ادیهپ
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 یناچ گوم هکرد ک ل هن قساشمیلبهس یهگهت باسپیئ یهگهب یبوونهن
 ۆیخ هب هکهنیر نووسهگه. ئیتۆیهخ یجاح یسنووسهد هکچون ێرکان ل

بوو  هناوهل یجاح یھ کهن اب هکید یکڤۆمر یھ هوییهلبهس یتهلالهو د
 ینادهن هل هبو یکسهبهخود م یا بردب یریب هل ابراک هنگڕهن یب
 ام دیرکو ف یھنیو ز یدام یتالهسهد هل یهندهوه. من ئیجاح ۆب یدایهش
 هوزووعهو مهل یناتمهم هشتن بیهگ ۆب هومام و دهدهد یرجهخ هب ب

 کیه هکانووسم تهد ادت یهم دهئ هک استئ ات هوهشپ هر. لادهگرنگ
» یتایهوردک« ایتاو و هوهتابد کشنگپ هوتوهکهست نهدهم بهگهب

 ادر تاق یجاح یهناژڕۆ یناکهوستهن و ھیو نووس هگوت هل نیههگڕا
 .1276 ایس اییتۆک

 ،هوهتگهد ۆن بامیچ اخوابوو د» تراتو« ڵهگهل هواتهرهس هن لامهقس   
 هوهتوراوهت یزوارهو پان انھ یوطیس یهکهبتکژ وتوو یهچڕ یستوپ
 .هوهنادکل یهبنگ هب ێرکب ۆخهربهس یکرۆج هبوو بهد هک
 1277و 1276 یسنوور هل یهن یوطیس یهکهبتک کهو» تراتو« یندنیاهگڕا  
 هتوهکهد هک هوهتگرهد هراژگڕۆو  هتاک وهموو ئهوو ھکهب ستهبو اد
و ان هتگرهش داهند سهو چهئ هتا، ویاکتور ۆب یجاح یرهفهش سپ
 هل یجاح یرهدهچوون ایو س 7277ینیام هتوهکهد هک ۆیخ یشهواب
 .ۆیک

 یهقس«یهگهب هجووت یکشیر تهبهن لایدو یل استئ ات یهمهئ         
 کاوونڕ ۆن بامیجاح یوتڕه یماقهش»یوطیس یهکهبتک ڵهگهم لهودامهد
 ۆبوون بهداماو ئهرهب یروونهفس و دهن ینۆڕاگ یهن پلیهال هل اکهد
 هل هک هوهشو پهرهب یکوان و تیت یاهو ێنو یکرکموو فهھ یرگرتنهو

 .یجاح ینیاو گ کشو مان ۆن بوان بیازوق و ھهش ادهندایئ یناژڕۆ
 هدامائ یهوهردنکوون ڕن ارمک یگوتم چ هک اد هوهل نمهن ڕرت سوهس  

 ادکاحهش لوپهرهب یرکو و فان و تیت یرگرتنهو ۆبوو ب یجاح یبوون
 یاکتور ۆب یچوون هر لهب یجاح او هکن یبوو هوهئ یتاسپیئ یکیرهخ همئ
ن بوو» یسلب«یهگهب یهوهردنکۆک یکیرهخ هتا، وهردوکهن یتایهوردک
. هوهشو پهرهب یرهنداکهر و تهنداھ یناکۆیهھ هتر لیاز ادهوتڕهو هل

 ۆوتهئ یکلباق هتم خستبۆخ یناکهست قسهنقائ هب کیهدڕا ات هنگڕه
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 ۆل خاکشیئ کهوو وکات یهکهکۆرهوان ڵهگهل گونجهن اتداهوڕ هل
 یستهد یهک یجان حینابز ێوهنامهد هم. ئهوهمهبد یشیمارهو و نبنو

ر یادان اتهرهس یکشت ایتهرهن سیهدهد ڵوهھ هتا، ویتایهوردک هب هردوک
 .هوهنیزۆبد

ن ینازهو ن ب هوهستهدهن بامکتهپ هرهس اد یکیرات هل هک همئ           
 هکهتهپ اڵوباهب به، دیکاوونڕ هتاگهد ێوک هل یتر یهکهرهس
 یهکهرهس هنیهگهد ان تۆیب یهگهو لانگهھ هو بانگهو ھ هوهنیهکهھ
ر هھ یکاوونڕ هش بن لیدوور هواتهرهس هن لانماکهوانگهند ھهرچه. ھیتر
ست هد ایتهرهس یهوهنیزۆد ۆنن. بیههگهن دامهکیهکاوونڕ هنن باوهئ
 هکن یهکباو یکراک بهر دهھ یسیاس یتابهخ هش بیجاح یردنکپ
 هوهنیهکهھ یجاح یهناراژگڕۆو هموو ئهھ هتان واردمک ادهکهتهپ ڵهگهل
 هکن یبهد هوهکراژگڕۆ هر بهوو سکات یهن ادن تییاتایهوردک هک
 ینانهو ھ هکهراژگڕۆ یهوهردنکه. ھهوهنیزۆدهد ادت یتایهوردک
 هکنن چوننوهد ۆ) خی(سلب یکتاهوڕ کهو هواتهرهس هن لاکهوانگهھ
ن ۆیاخ یستڕاهم به، بیه»یه.. نیهن«وتومت ک، ێران، جیاهکهمهرھهب
 ) .یباجای( یکمانجهو ئهرهن بهگڕ هکات
 ینگهج ایتهرهس کهو یتایهوردک هب یجاح یردنک ست پهد ایتهرهس  
 یهۆیه، ببهھ یوانراز یژووم یهلوول نیهئ ی)11(یژڕۆ یاهو یناھیج
 ینیاژ یکغانۆموو قهھ هک اکهن دارماچان یهوهردنکغ او س هوهنزۆد
شتن یهگ یهدڕا یپهن بیناوو بزکهن بینمڕا یهوو ت هوهنینکبپش یجاح

 یهبووهزات هکچهم بهئ یکاید شهن دیاغانۆم قاکبوون هتو پوخ
 هشتن و پوختیهگهن»  یسلب«یتاهوڕ. ب ییهتایهوردک یهفهلسهف
 یناوودڕ ی»باجای«هب ینهنگام هد ینیاژ یغانۆن قیندهچ یبوونهن
. اد یتهبایت یکران و ژوان ژهواخ یکغانۆق هل هکهکچهب یایدون هتناھ
م هک ۆیھهردن بک یوردارهو ب هوهنۆیک ل یمحدود ینالو ۆب یهرگو هل

 یجاح یناونانگهھ یپهب ، پهوهشوبھ ب ینیناز یهوارچهس یبوون
 ۆب هوهکغانۆق هم) لی(دور و تسلیهپسوول هوان داموهھ هراج رهھ
 یجاح یهوهردکو  هو گوتت ارهبهخ یتهلالهو و داوودڕ یچنگ هل کغانۆق
 هل اشکڕا یهماخ یوهج هناوانگهو ھهئ ین پن. شوینربهد
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 یژکو  یتیهقهف یورهد هرد لک پ یرهو گوز ۆیک ۆب هوهجهرهقۆڕگ
 پ یناوردستکو  یتهکاهب یهکهژدوور و در هشتهر گامجی، ئ»یمستعد«
 ۆ، بیموقت ه، بهویهندڕاهپ ا)دیوطی(س یهکهبتک یر پردهسهوو بکارد تک
 .1276 ایس اییتۆک
 ادیت هک یاهو سهئ ات هوه)1276(یهوایهر گوترارجۆز یاهم سهش ئاپهل
 ایندسهچ یکیهوارد، مک یناوردستکو  ۆیهک هل یراج ادو ایدهوهئ
 یسیاس یعریش یجاح هک هوهئ یلامیحتیئ ۆب هوهتنمهد یههھ
چ یھ هک هوهتۆش بیوهتر) لاگوتم (تو کهگوتبن. و ادت یهنارهروهوردپک

 یندنیاهگڕا ۆخام ئالا، بیهن ادت یتایهوردک یحیرهس یکیهردکو  هگوت
 ۆب اکهم دهودامهد یهگوت یرش پشگیجاح ینیاژ یرفهز یزاخواو د اڵح
 شووتر؟پ یهوام هلرد ک یریوو پشتگکهر وهھ یههواو مهئ

 یبوونهبوون و ن یهنیهم الهئ یهوهردنکغ ار سهس هنیوهکب هوهر لهب     
وش هریام پرسهئ ۆ! بهندهچ ۆیخ هکهوان مینابز اب ێرا، جیتایهوردک
و هل یجاح ینیاژ ینۆند و چهچ یهراربهن داکهریاپرس یهنیرۆز کهو
 .هوهتادیهد یھنیز یزووارهو تزهگ یراک هک ێوهکان ستهد هووالهب همارهو
و  1276 یهکاییهتۆک هتا، و هکهوام یو الهو ئ م الهئ یر دوو سنوورهھ
 ن.اد یکیرات هل یاکتور ۆب یرهفهس ایتهرهس
 
 : یههمهئ 1276 ایس اییتۆک یبوون کیرات ۆیھ
 

 هب هردوک یهتیهم بهئ ا)دیوطی(س یهکهبتک ی)121( یڕههووپڕ هل یجاح
 .ۆیخ یناکهسنووسهد هل کزوارهپ اییتۆک
 

 خرا اهز ماست یب هشنب هس یشب                   
 د و شش دراد و ھفتصر و دواھز                   

 
 هقهتهمهد ۆیخ ۆش بیوه، ئهکهتیهب اییتۆک ه(در) لیزامرهئ یتناھ       

 یستوورهد یپهب یجاح یچۆب او هکن اشمپ هتنر دیاو پرس ێگرهدهھ
و  داد و ھفتصیو س را(ھزشپ هتخستبهن یهکهزامرهئ یرساف ینازم
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حرف «و هئ هتا، وهزامرهئ یستڕاهب همهئ ایا؟ ئیهفاق هب یردکو  وههشش)
 یهز نامرهخود ئیا یه»هل«ادیوردک هو ل» یمن ، ف«هک یه یبهرهع ی»جر
 هکهد هوین ایتاش واوسهئ» باـ ب هرگهد« ایتاوهب هو)اسم ـ ناو (

 ادت یاهر سهھ هک» هرگهد و شش در ـ داو ھفت ی صدر و ساھز« هتبهد
 یرهنم و خوۆم و خهدهدال هشهکهشمهکو ه؟ من لبانراد کیهرگهد هب
 یهنامهئ یریهغ یا هنامهل کماکرهھ یجاح هکونم چهکان کیرهخ هوپ
و هش ئاییتۆک ینگاو م هوهتنمهد ۆیخ کهو هکاهس ست بووبهبهم
 استئ ات هک ستهد ڵهھ هوهتر یکشت هل لاکشی. ئیههھ هک بهد هنگام

ل اکشی: ئت بهحمهر زۆخود ز یا شهر نهھ هنگڕه، یهن ۆب یهوهناوڕه
 ینینووس اندازوارهپ هل هکهبتک ی144 یڕههووپڕ ات یجا، حایهد هوهل
 هب هوه)1276( ایس اییتۆک هل ییهڕههووپڕ 23م هئ بهد اوجه، دیههھ
 یچن ڵهھ یندهچ 1277 یهرگهو جان ۆو ب ب ینگ باو م هفتهند ھهچ
 هوهستهد هن باچم هووالهن بیخمهت هل هریاد هوهتت لۆخ ۆب ادهر؟ ل ب
ت، هداعه، بۆخان ئین بپرسیاقهف هل یههوهن ئانماکمیئ ڕیهوپه. ئیهن

 ! ێوهد یتاکند هچ یوطیس یبتک یڕههپال 23 یندنخو
م هئ ینیب یهوام هویه)یجا(ح یناکیهشاو حان یکڕیههروک هستم لیو  

شتم. یهگهد بامر هب یم لهکهخام دالهب  هوهمهد کل یهڕههپال 23
 : یههمهش ئهکڕیههروک

ش هوهشپهب هرل هک هوینووس یهردهم فهئ 79 ڕههووپڕ هل یجاح          
 رد:کسم اب

 ات شاد مامن من اقد سمعن                   
 اتشام یهعل هللاهلعن                   
 کهن ست بهبهم یمهجهع یکھاش یرگهم چهد پ او یریھاز       

و » ساجن« یزیان هر بیعاش یایهخ یکھاخود ش یانج هترهش یھاش
 کاخت و سهچ و هن لینابز ینان توامهد اباو همهر ئهگه. ئیزاس هوش
 یکیرهن خینگهکو  هوهتهوینووس اد 79 ڕههووپڕ هل یهردهم فهئ یجاح

 یمووهھ یراجاق یناکهھاش یرگهم هکناچ هبو ڕیههووپڕم هئ یندنخو
ند هچ هب یجاح هوایهبادر کن لامۆب هک اجه. دهوارکر امۆو ت هوانراز
 42 هتاکهد هک هویب ی)121(ڕههووپڕو  79 ڕههووپڕ ینیام یهوات ماک
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ند هچ هب 144 ات 121 هن لینابز هوهسیاق ڕی هل ینان توامهد ڕههووپڕ
م هجهع یکھاش یرگهن میترکیزوت نهکرهم داله. بهندوڕاهپ یت تاک
 ت اش دهنڕو هب ۆ. خهوه)1276( یاهم سهش ئپ هتوهکهن دالا)س10(
 واوهن تالاس هد هب ی)121) و (79( ینیهب یڕههووپڕ 42 یجاح ڕێهپان
ن الاس هد یراژهو ھ یگزووران او هکن یش بچهوهئ ۆن بامی. گرردبک

چ  هکهردهف اوسه، ئهردوک کیرهخ هوڕههووپڕ 42و هن بیا)یجا(ح
و انراز یعیقاو همهل ه. جگێگران ڵهس ھیاق هکچون نمان یکتهلالهد
 او هک هوهوڕو هل هوهتاخهد ۆدر هب هنانارز دهو فهئ اد یجاح ینیاژ هل

 یوهمهلهق هل کایهگج ۆب هچوهن اشتھ 1276ش پ اڵس هد یجاح
و  ھڕا ۆب اڕیج یچاڕمرد ج»ھـ اش«رهگهئ ات ن بووبارئ یتهوومکح
 .هوهتنسهبح ۆیخ ید هتیهو بهو ب بب یل یجاح

 پ یهواو مهئ یهن هوهستهد هن بامکیهز و گرهگ استئ ات هتاوهک         
 ییهڕههپال 23م هئ یکیرهخ یجا، ح1277 ایس یندهچ ان تینان و بزیوبپ
 هبو کیرهر خۆز یجاح هک هوهئ یپهن بین بیناتوهم ده. بهبو یوطیس
 هل اییرخ هریاد ان واکڕههپب الهغهر ئهسهل یهشاح یهوهنینووس هب

 بووب هکهدام ینینجنهئ یستهبهتر میاو ز ردبکهن یهکهندنخو
و اوهش تیتریاز یاهو کنگام 3 هب ییهڕههپال 23و هن ئیب شهد هتاوهک
 .ردبک

 یوبووناوهت ڵهگهن لینادان و ویگرهست ھهش دهنگام 3و هل اب           
 یتهرمیا اشدهمه، ل هردوکو اوهت یڕههووپڕ 23 وهئ یجاح 1276 یهکاهس
 یتابهخ هب یستهد هوۆیهک هل یجاح بهن دهد هکن یهدهد هناسهکوهئ
 یوطیس یهکهبتک یدایهش ایودهم هوو لکاتهھ هکچون ردبک یسیاس
 .هوهتبهژتر ددر هکییهتایهوردک یلامیحتیئ ایودهم هوهنیهکم هک

                  
ن امهوهندناوڕه ب یتر یکیه، گرێنوهن، لامهنیشۆو پام چهش ئاپهل  
ر هسهن بییاشهح یهوهنینووس هل استهو هکدر اق یجاح ۆخار: ئهب هتد

 یزاخود و یا؟ ۆیک ۆب هوڕایههو گ انھ یتیهقهف هل یزاو هویه)یوطی(س
 هکندن؟ ر خوهسهوم بوو لاردهو ب تر یکبتک ۆب ان) ھیوطی(س هل

ند هن؟  چارئ یناوردستک هل هوایهر مهھ ایارد ئکم اوهردهب یندنخو
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 او هک ب هوهر ئهگهئ هناریام پرسهئ یماره؟ وۆیک هوهتاھ یهک؟ هوایهم
ن ارئ یناوردستک هش لیتر یکنیه) بیوطی(سیهکهبتک ایدو یجاح
 یهکییهتایهوردک یلامیحتیئ هل یههوهناو مهئ اییندن، بخو ۆب هوایهم
و  هواستریبهن کراچ زیھ هو ل یهن کناکمیچ ئ هکچون هوهتبهم دهک
 و ب هتهو غوربهدر لاق یجاح او هک بان ادیهش پیکلیلهد هکات
 هک. هوییهسیاس یتابهر و خکف یرار بهس هتوتبهکو اکان هل ادییهسهک
 یکیکهشچ پ یوطیس یهکهبتک هکچون یهۆیهو) باکان هم (لهد
 ل یسیاس یکتابهر و خکف ۆڕینهواچ ادان هوهستهدهب  یتایهوردک
 .و بووباکان هل بادهن یووڕ هویه)یجا(ح هل کتابهخ هک، ێرکب
 ینیناز ایگینهشۆگ هل هناریاو پرسهئ یهوهردنکغ اند سهرچهھ
م ه، بهراخ دایهنرخ و بهب یکراک یب ات هوهدراق یجاح یشتهرگوزهس
ن امهوهنۆیک و ل هوهردنکغ اس یتهرفهد ادهرل او هک هوهر ئهبهل

ژ اڕۆدو هک کتهرفهد ۆن بیند ن لیازاو یراچان ه، بێوهکانگ نهچ
، هوهنهکغ ان ساکهریان پرسارئ یناوردستک یناکهبیدهئ یاهو نب یکپ
 یزابڕر هس هوهنیوهکب هوهتنمهد ۆن بامهوهر ئهھ استش ئهمئ
ز هح هکم هدهد هسهکو هئ یتهرمیا ێنوهرلهس اد هزابڕم هن. لامیسهئ
 هل یجاحم نهداد ا، وردبک یتایهوردک هوهزو هدر لاق یجاح اکهد
 ات هوهتبام ێوهو ل ۆیک ۆب هوهتبڕاهگ هوه1277 ایس ایتهرهس
ژتر ل درامیحتیئ یهوام اشدهمه، ب ۆڵمبتهسهئ ۆب هردوک یرهفهس
 یناوردستک هگوتم ل کهو هکچون ییهسیاس هتابهو خهئ ۆب هوهنیهکهد
 ۆب هوادوهب هر. لیجاح ۆب هبوهن یسیاس یتابهخ یکناکمن چ ئارئ

خشم هبهتر دیاز اڵدوو س هل یکیهوام ادهمهب هوهمهکهوون دڕ یرهنخو
 هل 1279ات یجاح هوهئ ۆب یههھ کیهگوت هکچون هلامیحتیو ئهب
 هل یجان حیناد او ام بهد هک: من هوهتبان مارئ یناوردستک
ز اش وهکاهو دوو س یههم گوتهل ۆیک هوهتهواڕهگ هوه)1277( ایتهرهس
 .یههم گوتهئ یساب هنیهگهتر د یکیڕههپند الهش چانم. پد
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           . 1277 ایتهرهو س 1276 اییتۆک یسنوور ییهکیرات یهرابهل همهئ        
ش: پ هتد ۆیک هل یجاح یهوهنام اییتۆک یسنوور اییکیرار تامجیئ
 ؟یاکو تورهرهشت بھ ج یۆیهک یهکدر اق یجاح

 یمهودامهد یهن و گوتازمهستهب یژووش مهریام پرسهئ یمارهو ۆب       
 هون لیاهن ورتیاماکچیو ھ» ماداوو فندق و بکهو واسرهب یمهد«ڵو ال ڕهک
 .این
 

 بهگرد هک هواوودڕم هئ ایتهرهس ینیناز ۆب ێرکهد ن پامهندر ھهھ    
 یمهد یدووال کهو هوایهشکتر کیههل یرتهکدوو  هب اکهد یجاح ینیاژ
 ایتاو ینانرھهد یکیرهخ یراکیھنیز هن و بی، بهوایهرک یسهقهم
 هن بان. چمیب یوامهت یزهو لوغ اممهعهم ینانهت و ھهحمهز یهتهم
تم بینامن زهئ ا؟ تهوهتاکوون ڕ ۆن بامیجاح یرهفهس ایس یههوهستهد

.. ناد کتیر پهسهل کیهنوقت ایهو یستم شتهبهم چش مهد هک!! چش
مرور) همن(عالاماقهر شهس ڕیهلک که.. ونکهتهھ کاس ۆب ۆب
 .اکژ در کیال ۆب هنجهپ

 هو ل هردوکسم اب اد»ۆییناجو یفیهک« یهکهراگوت هل هکتر یاز هوهل     
 ادیهتر پ یکتاعلوومهچ م استئ ا، تهوهتۆو ببال اد یراوهوردک یرهفتهد
ر یاد ۆن بامیجاح یهکهرهفهس ای، سهبوهن ادیهمن پ یم الب ا، بهبوهن
 : هوهونارکغ اس هنییاستڕام هئ ادهکهراگوت هت. لاخ
          تر بوون.کیه یویفڕه ۆیک هل یفیهکو  یجاـ ح 1
                  اداهو سهل هک هوهئ یهگهب هب هبو ۆیک هل 1289 هل یفیهکـ  2
 هر لهب ێندرازام نه، ببدوهعالهم ینازخ یمردن ۆب هواناد ییهرسهم

 .ۆیک ۆب هتواھ یهک 1280
 هن لیاشهمهئ یهگه. بهشتوھ ج یۆیهک هوه)1286( ایس هل یفیهکـ  3
م یفیهک هک 1288 هل« یتهگوتو بدوهع الهم یجاح هکوت هکرهد ڕاهو
 ».بوو یم دهو بوو ناوهت ایب دوو سههح هل هوهتید
 یرۆج هب ادهکهراگوت ه. لهردوک یرهفهس یفیهک هر لهدر باق یجاـ ح 4
 ادهرل هوارکس اب یجاو ح یفیهک یرهفهس ینیهب یهوام» بیتقر«

 ر.هس همهخهد یشیتر یکشت



 131 

و هم له، بیهن ناگوم اشدهمهو ل هوڕۆییزووتر  یجاح هک یههتور ھاوهت   
 کنیهدر باق یجاگوت حیهد هک هوهوتهکر یمم بام یکیهقس ادیه اییدو

 »کنیهب«یهوش هل یشیسهبه، مییوڕ یفیهک هک ۆڵمبهستهئ هبوو چووبو
 ڵهگ هردن لک»هـ ھدن یتهسهم«ڕی هو ل یهو پهبوو. ب کاسندهچ
  1286و  1277ینیامهن لیهکن اشیست نهد کاس بهد اد یستڕا ینینازهن
 هنالاو سهن لیهبد هوارکس اب ڕایهو هئ یتهرمیا یهوهئ ۆن باسی. داد
تور و اوهت هنیهش بدیناس»4ـ3«و  هکه»لاحتما« هنیبد یکاس»6ـ5«

 اب هتاوهک». ۆییناجو یفیهک«یهکهراو گوتان یهوهنادکمم و لام یهقس
 یههن ھاکمیئ ۆخان ئیناشت. بزھ ج یۆیهک 1283، 1282 هل یجان حیب
 ؟ بووب ادیهپ یجاح ۆب یسیاس یتابهخ یرفهز ادهنا) س6ـ5و (هل

 ینیاژ یگرنگ هدز یکنیهال کهر وهھ یههوهنیژۆو تهبوون ب کیرهخ      
 یدام ینیاژ یکڕیهووپڕ. هوهتاکهد کاوونڕ ۆن بامیجاح» یمعنو«
 هب یتهغهن و سارهگوز یلالهقهو ت ڵوهھ هل هوهتنخوهد ۆن باشمیجاح
 یتاعلوومهم هورد یسوود هنگڕه. ینازهحان ڵهگ هل یهوهوتنهک کیه
 .نیههبگڕا ن پاشمهراژگڕۆو هئ یردنابوڕا یرۆو ج یتیههمۆک هر بهس
دوور  یل هبو کاند سهچ ۆیک ۆب هوهتهوڕاهگ هک یجاح                 
 اییتۆک ۆب یهکهرهفهس هک، هردوکسم اب هوهشپ هب هرل که. وهوهتۆوتهک
 یهش نیعلوومه. چ مهندوایاخ هوهمهک یالهب یکاوت سهش حهش تباھ
چ یھ هوهمن یاله. بردبک یۆیهک یناردهن سیاکراچ جیھ ادیههواو مهل
 هژ لدوور و در یکرهفهس یکرهت و ئهحمهز اکر اچان یجاح یهن کۆیھ
 هکهکرهت و ئهحمهز ێنوهرلهو س ێژبچ ۆیک ۆب هوهنارئ یناوردستک

 هوام یکاید هن هبوهھ یباب هن اوسهن. ئارئ هوهتچهد ات هوهتاک هرادووب
 هستوون لیش وۆخ هک یشیجهرهقۆڕگ ینا، خزمهوام برج ادوهل ایو مند

 یکستنیش وۆن خیب ات هویاژهن اندیاون هستوون، لیو یشۆخ هوۆیهک
 هوهتڕهبگ هوهنارئ هل اکست بیوپ اندیانیهب هل هبوهھ هزاندهئ ب
 یوانهھ یهکهگرائ ان تیاردنک ینهدید یکژڕۆند هچ ۆب ۆیک یتو
و ه، ئیههوهنادکم لهل هن. جگارئ یناوردستک هوهتڕهگهو د نکمرهداد
 ڕای یوطیس یهکهبتکر هس یکییهشاح یهنیراچو هک یبیرهغ یزۆس
ن امهش ھهوادو هب هرل..»  )27(ز من اعت ای طارم بجکرب بیا«ند یاهگ
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 ن تامان ویهکهد پ یستهھ اد اغان ئیمهئ یدحهم یهکهدیسهق هز لۆس
 ینهدیو د پشوو ب ب یژدوور و در یکرهفهس یزۆس هک نیههگهد

 اوهکن یناست و زهر ھهب هتم دا. من وبارکهن ادت یناستۆخزم و د
 یۆیهک یکناردهن ساراجچ یھ هوۆهمبهستهئ هل کهروهدر ھاق یجاح
ر هھ ه. لردبکهن یهناردهو سهئ یشیتیهقهف یهکهشتهگ هل هردوکهن

 یسهفهز نھهب یدام یندهویهپ و ب ایو مند اڵم ب ادادوو ح
 هک هواو نان یهوهناو پچ هوهناب ب هوهتۆردکژ در یهکهرهفهس
 .اکهد یڤۆمر هب یراچان یناردهس

، انن ھاماغان ئیمهئ یدحهم ییههدیسهم قهئ یوان کراند جهچ        
ن و یدوهد یر لاج ادو ۆب است، ئاد اجود یکیهسبامن هل هراج رهھ
شتر ن. پیگرهردهو یناکهندنیاهگڕا هسوود ل ێرکن بامۆب یهندهوهئ
 یتالهسهو د هوهنیهکغ اس یههدیسهم قهئ یرفهت و زاک ان دانمهب
 هوهشپ هل اب ێرا. جهوهنیهکوون ڕ ادهغانۆو قهش لیجاح یعریش
 ن :یبدو یل اوجهن ئیبنووس هکهعریش
 

 ۆت ۆییک ۆمیئ» هوللدان یما« یهو» محمد« یهئ          
 هوهوتهکدوور  یل یرچهخ ھهزۆد هوتهک هکتهنهج         
 تمهغورب یتو یهردکر هدهربهد )28(هکتهمود         
 هوهتارد ھک ۆیتهئ یسۆن باستائ یدیا هندهب         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هویهوارکوبال امدکهیه یشهب ه) ل27( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هوانووسر» یکههمود« ادهنوسخ  ێندهھ ه) ل28(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 هوهتت بهغورب هس لهلکرهھ هزمال» هتحف« هکچون         
 هوهردکم »هتحف« هنۆد گهس ایزهمن ق هردهم دوو فهب         

 ناسمائ ینیس یایهدون ۆتهئ یزمهب یچهواق         
 هوهش یهواق هھهم ینافنج هرفهز یبافتائ        
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 وونڕ یژڕۆ هتاکب یادون سهکر هھ ۆب هوهو شهئ        
 هوهخ یناربهد ایهنقهو عهئ یعومر ی»خطه« هو لهش        

 
 یرهدهربهحم و دڕه ب یبیرهست غهد هل هنیاراوان ھۆیاخ ۆن باکهتیهب 

 ۆت. تو یرادیو د هوهنڕاهگ یزووهراو ئ هوهردنکدیا یزۆژ و سدوور و در
 ؟ ردبک یهک ییهتهز و غوربۆسو پ هژدوور و در هرهفهم سهئ یب

 یههژ ھدوور و در او یشتهگ کیه انھهت اد یجاح یموو عومرهھ هل       
 هل یتیهندنخو یهکهشتهش گیوه، ئێوهکب اغان ئیمهئ یراژگڕۆر هب
 ب یهگهب هنیهم الهئ یتاسپیئ ۆن. بارئ یناوردستکو  یتهکاهب
 یرهمبارهب کیهخنڕهو  کیهنیبچ تیھ هک یههھ ۆوتهئ یهقهتهمهد
چ ین ھارئ یناوردستکو  کاهب ۆب یهرهفهم سهش ئ: پ وستان
دوور  یهکید یکرهفهس اد یندندر و خواق یجاح ینیاژ هل یهن کیهوام

ن امی. گراغان ئیمهئ یدحهم ۆب ۆیک هوهتبڕاهو گ ردبک ادت یژو در
ن یمه، ئ هوهتزرۆدان هک،  هوهنیزۆبد اھهو یهوام اد یجاح ینهمهت هل
و  ێنراو دهئ یھ هب ۆیکو  ێرکب یدحهزووتر م هبوهن هوهئ ۆیخ ۆب اغائ
 یرۆز اشتو ھ هبو اڵمند اوسهئ هکچون ێبگوتر ۆب ی»ۆت ۆییک ۆمیئ«
 ه. لێرکب باسیح ۆیک ینهواو خ هورهگ هو ب هوهتبگر یکواب یج هوام

و  ییهورهموو گهو ھهب بام اغارئکهب یجاح ا، تهنب زاش وایمند
 هو بهئ یاهردمندم یکڕوکن ۆچ هوۆیهخ یتییهخسهت و شهرۆش
ش پ هعریش هم بهئ یهن اد هوهن لا؟ گومێبرهد ان ۆیکموو هھ یهرهوهگ
 یهن شهلامیحتیو ئه. ئهواگوترهن ا)د1270(هل اغارئکهب یجاح یرگهم

 کنیهدر باق یجاح اداغارئکهب یجاح یرگهم یمهد هل هنگڕه ێبگوتر
و  ۆیک هوهتتباھ یرگهم ایو دو هوهتوتبهکدوور  ۆیک هل بووب

م هئ یمهکیه یشهب هشتر (لپ هکچون ردبک ایغان ئیمهئ یدحهم
 یجاح یبرهق هلکر هس یعریش ۆیدر خاق یجان حامینا) زادهنینووس

 .هبو ۆیک هل اد یرگهم یمهد هل هتا، وهواناد ایغارئکهب
 ایهغارئکهب یجاح یمردن ایس هک 1270 ایش سدر پاق یجاح هتاوهک  
 .هگوتوهن یهعریم شهئ
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 یجاح هکرد کن اعلووممهم ادهمهدو یهشهم بهئ ینینووس ایتهرهس هل   
 یالهو ب هردوک ست پهد یهکهشتهگ اغارئکهب یجاح یرگهش ماپ هل
 هل ۆیک ۆش بیجاح یهوهنڕاهگ ایند دوایاخ ی)1277( اییتۆک ات هوهمهک
 ێنوهرلهس یهن یههواو مهشت ئھ ج یۆیهک یاهو سهئ ات اد1277 ایس
و دوور  یکشتهگ یهواو م بب هک. ردبک ادت یژدوور و در یکشتهگ

ن یهکو هئ اییب هوهتنمان ل یهندھ ینکشاد یهاهند سهو چهژ لدر
 هک اکب یلیوام یبهخ نو ش یجاح ینیام یتایهدوشمن یهنیهو ب

 هک، بهش ھهوام ب یسڕا یهوه. ئهبو ینتووال یکیتایهن دوشمنینازهد
 یکرهفهس یجاح ادایس فتهح یکرهفهس ادوهب هوهقهع هتچا، نیهن
 .یریقهف هو ب یبیرهغ هل یمووه، ھاکب ایند سهچ یهزات

و هئ انھهت انداوردستک هل یجاح یراژگڕۆموو هت ھهسبین هب هتاوهک      
 هک یههن ھارئ یناوردستکو  یتهکاهب هل یهوهنڕاهگ ایدو یهرفهز

» رصلحا هلدال«یبهرهع یهواراز ه. بهدحهم مهئ یستنهبهھ ۆب بگونج
 .هوهبووم یگوتن هل هزات یهوهئ یردنکت اسپیئ ۆب یههھ

 هردوان یهستهبهم ھهئ هوۆهمبهستهئ هل یجاح ێبگوتر هوهتنمهد     
ر، ولهھ یپا، چ یجاح یهکهناوید ی»57«ڕههپال هل کهو ۆیک ۆب

 هوهرمهش ه. بهوهتهش دیتر یلقهخ ڕیهوار و بیب ادهوهو ل هوانووسر
ژیر د،  ول دواد« هد هک یههشھوورهم هو گوتهئ کهو یههم گوتهم ئهد
ن ۆک یندنخو یستوورهد یپهب اد هوش یردنک ییهنجیح هل» قوقب اذا
 یراد» نیتنو«یکلاد هتاو ب» ر دل دو ژاد« هوش اییتۆک یتیپ هک
» قوقب«یهوش یتیپ ادو هتبب هتیم پهئ یههن ھاکمین ئۆچ سوور بکهم
 که، ندڕانگ اب ادهکهعریش هش لیجا؟ حهفتووحهم ی»ب« یتیپ هک
 ۆب هوهتهوڕاهگ یبیرهغ هل او هکش، یراج ر و ساوو دوو جکهب کراج
ن ینازه، داب پ یریاو د»هتحف«نادرکرهفهس یستوورهد هبوو بهو د ۆیک
 یتیهدوو ب هب ۆیه، بهبوهن ینیاریاد یتهقات هورت بوکست هش دهندھ
م همن د ا.. وهوهتۆردک ینیاریاد هرۆد جهس ایزهق هکهدیسهق اییتۆک
 هک اغان ئیمهئ یهکهرالهو ت کشۆک یهندهوهد ئهس هتیهو دوو بهئ
ن یمهئ یتییهخسهو و شان یرازگراپ هوامهن یردهر بهسهل یشیراد
 یحسبهدوو ت یاهو امهشب یتووتن ۆلیکدوو  یر جهھ کهرد نک ایغائ
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 یجان حیناشزهد ۆ، خهوهگرت اغان ئیمهو ئ یجاح ۆب یقهبهئ ینازوهق
 هل هوهنڕاهگ یریاد هب اکتر بیاز یه»هتحف«هرۆو جهل هبوهن هویهرهب هب
چ  یجانم حاواب یهتر. و یککیه یا اغان ئیمهئ ۆر بهفهس
و  یند یمرهن یغاوچرهش هوهبیهغ یهنینجهگ هل  !یکیهخشندهب
 یوا، چهوهرتادافهو یستۆد یهنیر سهسهن بادیواج یهناشین یههکیهد
 ت.ییهراواو ئ یراژهھو  یووتڕ ۆب نمهس دیتهق ادت یکسژووش فرمم
 

 هک هچو هوهئ ۆن بان گوماکهعریش ایتاو اییرکشائ ڵهگهن لۆنم چازان    
 ابارتر بوو بگوترابهن لاشتردبن. ھانهھ یهوۆهمبهستهئ هل یجاح او
 وهو ئ ۆیک هوهتهوڕاهگ هوۆهمبهستهئ هن لیاکراج ۆیخ ۆب یجاح
 یجان حیناشزهند دهچهھ هردوک اغان ئیمهئ هش بهکشپ ی»هتحف«
 یناوردستک یتر یکیهگج هو ن ۆیک ۆب هن هوهتهوڕاهگهز نیرگهھ
 روو.ژ
 ینیاموو ژهھ هل بهو ھاگونج یرفهز کیه هکا، تیههمهئ هقس یهپوخت  
 ایود یهتاکرف و هم زهئ است بدهد یههدیسهم قهئ ۆب ادر داق یجاح
ش پهل ه. نهنارئ یناوردستکو  یتهکاهب یهکهژدوور و در هشتهگ
 ۆب یو ج بان ادیهپ کتهرفهو د اودهچ م اتر دادو هل هو ن اودهئ
 هک ینلمهسهن یههوهئ کهو ییهستڕام هئ یندنالمهسه. نهوهترکان
 در بن.اق یجاح ین ھاکهعریش

 یهکهلهزهغ کهن واگوتم هوهشپ هب هرل هک، هعریش هب مهئ           
 ه، ب»قیطر همعال«ماقهرشهس ڕیهلک هتبهد این ی»ڵد یھودھود«
و  کاهب هل یتیهقهف یندنخو ایدو یجاح یتیهریعهش یغانۆق ارکشائ
 ینهمهز یهستیل ێویهش بیکسهک ۆن ، بهخهر دیان دارئ یناوردستک
 هل هوهتۆردک ۆیخ یم جهھ هعریش هم بهئ یجاح یناکهعریش ۆب ناد
 کهو هوهتاکش بیتر یعریش ێندهھ یج یههناوهم لهھ ادهکهستیو لان
 یناناد یتاک یهوهنیسان یههھ هند. ھیقهقتهت ایبراک یهکهدحهم
ن اسائ یکراک ادهعریم شهئ ڵهگهل یردنکوردارهب ڕی هتر ل یکعریش
ندن المهو س هقهتهمهد هل یشهکهمانجه، ئهتهحمهورد و ز یب ا، تیهن
 .بار نازگڕ
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 ن،یاستنهبهھ یتاک یردنکن اشیست نهو د یبیرهغ ایوکهش هل هجگ      
ن، هدهد هوهستهدهش بیجاح یروونهد ننھ یکسهبهم هتیهند بهم چهئ
 یگرهنڕا ێوو گوکا، تارهو ھ هقهت ش و بۆماخ هندھ یکیهوشهم بهب
 یزھ هب یهکهنت نیناست و زهموو ھهو ھ انداکهعریش یهسانهر ھهسهب
، هوهناعریم شهئ ۆیھ هب یجات: حییهبان هسهبهو مهئ یهستن، خورپیب
ر هھون ینانرھاکهب ڕی ه، ل»هتحف هنۆد گهس«یهوهردنکازهق ڕایهرهس

 یکیایهپ اندییاهوهندنۆھ هل امتهھ ب یهنابیدهئ یکتالهسهو د
 هل هردوکدروست  ۆیخ ۆب یواسپهن و چاگوم ب یتیهالهمۆک» یمعنو«
پ هرهھ یناویاپ یزڕن؟ۆن چینابز ا. بادۆیهک یهمهردهو سهئ یهوهش 

 شتبووھ ج یۆیهکبوو  کافت سهح هوهمهک یالهب دراق یجان حاگوتم
 یبنج هکار تهس هل هک یشپهمهل اڵفت سهح یزڕو  ایهن پاگوم ب  .

ت و هسهد هبوو لهن یکپشتابوو و چ پاستهر ھهت و ھونییهخسهش
م هک، اڵو م کن و ماخهویو د هگڕو  هگن و جاماس کهو یاییدن یوتڕه

ش ۆمارهف اییرمات اندد هم لهر نهگه، ئهوهتۆز بکو  هواقۆر شلۆو ز
، هوهندناسپهچ هب هبو یرۆز یستیوپ هوهنۆو به، بهتواھ اردهسهب یردنک
ر هھ ییاهفت سهح یو بزربوون هوهوتنهکدوور  ایدو یکچون یتهبایتهب
 اییراد ه: ن ۆیک ۆب هوهتهوڕاهن گاراج یهکهورتکست هر و داژهن ھامهھ

چ  ه، ناکخت هت ۆب یچوون هوهشو پهرهب ڕیبوو هھ ینۆک یکناماو س
ن، اسهلیهو ت هرقهخ هب اکیب هوهتهوانھ ۆیخ ڵهگهل یهزات یکناماس
 هل هوهرهس یراب هبچت یشوور، پهم یالهم یناکهوایهزراخو هجل کهو

 یتهحورم یهواشماپ هدر لاق یجاند حهرچه. ھان داتهواد ینالیو ش هسفر
 هل هبوهھ یکیایهرمهس ین و نوۆک یتیهریعاش ینگاوبان و نۆک

 هتابگ یناش ات هوهتاکند ب ۆیو خ ێوهھ کزابوو بهم ده، ب تهحورم
ههک هویاپ یناش یراکڕرز و هب یتهمی. ھهمهردهو سهئ یناکهتهگ

و ن هر لهگهگرت ئهد ڵهھ ل یمارائ یشهکرهو س یزڕا ۆخ هل یسروشت
 یتیههمۆک یهژیهپ یمیهم و سهدو یهکپل پ ایینزم اوتبهک القدهخ
 اڵن سادهس هکرد ک یهوهئ هستهبهم ھهدر باق یجا. حۆیک ایوسهئ

م هکیه». یناحمد یهلدولاف یس« یهراربهد هل یردک)یزووتر(متنب
 هندهوهئ یکیهدیسهق ڕی ه) لهلدولاف ی(س ه) بی(متنب یندناسانۆخ
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 ڕین و ابیجار و حادهردهن و پاوهساپ هب اد ڕیر بوو دادهنگیز و زرھهب
موو هھ ی) و ژوورووهلدولاف ی(سیال ییهندیاهگ ارد تکر اموه) ھی(متنب ۆب
 : کیهگڕو  هگن جهواب و خیدهو ئ ناریعاش
 

 سمهاط هاشجالربع اک اوءکماوف            
 جمهاس هاشفألدمع او ان تسعدأب         

 
 یکیهوو ش یژدر ه، بیهکهدیسه) و قی(متنب یهتارھهسهم بهئ      

ر ژهل هک هوهتندرخوهد احسین)د ر(طهۆتکد یهکهبتک هر، لاکیاند
 هل ایگادر ئاق یجات حهبه. ھ یتهوی) نووسیلمتنبا(مع یناشیونهن

ف ی(سیراربهد هل هردوکش ۆخ ۆیخ ۆب یهگن جۆچ ۆخائ یه) نی(متنب
 هشتڕ یهوهندنۆھ هل هردوک یوهئ یویههپ ێبگوتر ات ا)دهلدولا
 ینینووس هوو ببووبهن ادیهش پیحسین) (طهاوسه، ئۆیخ یهکهرهوھهگ
: دوو نیههلق بگهخ هژوو لم یناکیهننھ هندهپ ۆیخ یهناکهریز
 یقیراخ یبهدهئ یتهسهر، دوو دۆج کیهنگ و هھام ئهھ یستهوهھ
  .اد اجود یهگت و دوو جاکدوو  هر لافتڕه کیه ۆب هوان داھ

چ ینم ھازهد یستڕا هم بۆرد و خکسم اب هک ییهتیهنۆچ م هئ           
 ه، باکان ل یستهرھهش بیھنیو ز یدام یکۆیو ھ کیهوهنادکل
 یجاح ینیاژ یهلهو پ لالهقه، تاکهد یزاخواع دیقاو یستیوپ هناوهچپ
 یهکهو چهو ب یههوو شهب ادهراژگڕۆو هل هوهتاکهوون دڕ ۆن باشمیدراق
 .هوهتهواشهو یو ل هبو اد یجاح یتهسهد هل هک

 کنیان و ژارهگوز یکیرهبوو خهتر د یلقهموو خهوو ھکهش ویجاح        
و و ات و نهحورم یتیههمۆک یکزڕی هل ادیشهنارهو گوزر هنیاو ژهو ل ب
 شتر. باو پهرهب یاست ڕاهوان یا هوهشپ یزڕی هتر لی، ئیقهچهھ ایهپ

 یشالهمووق یستهو و ھیزان ۆخ هب یسروشت هت بهرابهس ناگوم
 کپ یوهئ ۆب یورتکست هو د یراژهھ هک ییهتهحاڕاو نائ یتیهریعاش
ر اژهھ یردهن مارازه. ھهتر بویاز کلهگ یتهداع یکڤۆمر یھ هل هوانھ
 ۆیخ یۆژنهئ هل یستهو د هگرتو یتهعانهق یونجک ادهمهردهو سهل
 هوهساک هتتباھ یکنا، چ نهر بوهدهو ق ازهق هم بیسلهو ت هوانرھهو
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و ار چهسهست لهد بارک ل یکایبهرحه، چ مهواد ل ۆب یتاوههس
ش هل هر بهگهن ئیسان یهد همئ هک کدراق یجام حه. بهوهتیهستووۆق

 یسهفهو قن هل ینیا، گ ردبک یشیتیهو برس یووتڕ یمولهحهو سگ ت
 هوتهکهو ھهل هبو یخیاو  هواستهوهن اد ییههزکرهو س یراژهھ
 : هد هک هردوک یستڕا) یب (مبتنهرهع یریعا. شهرابهلان
 

 ارالنفوس کبانت اک اذاو     
 ماجسألا ادھاتعبت فی مر   

 
 ». بهندوو دام ادیسهبهم ڕی هش لهبوو، ل هورهفس گهن هک« 
 

 یخورت یسروشت هل»  یرهگ یخیافز و هر«یرامهد هبوون لازهراش     
و هدر لاق یجاح اوهک ڕههواو بهب نیههن گامهد ۆوخهستڕا اد یجاح
 ادۆیهک هل هک یاکتور ۆب یرهفهس هر لهو ب یتیهقهف ایدو یاهند سهچ

 یتهسهز و دکر ۆز یدام یراب ینیام ی»ضقاتن«ۆیھ هب هردوابو ڕای
، هوهتۆبۆک اد ینیاگ یرفهز هو لاگر و ئائ کهو هک ایژر ھۆز یرهھون

 .هردوک یهژاقهلهو پاربهس یلهم کهو و هواستهھ ل یهقرۆئ
 ۆیھه، بیشیردنکدیاز و، ل ینۆک یتهحورم هوهندناسپهچ ایدو       

 ریاو د هویههدیسهو قهئ ڕیهل اد یریعاش هل یناشکهھ یننداپهس
 یجا، حهنابیدهئ یهقهتهمهژ و دوتوو هب ۆیخ یویاو ش اکهز یخستن

 یهناراکتهحورم یوانگهو ھ هواد یتاس هت باو س هناژڕۆ یناکهدر تاق
فس ه. نتسهن ڵهھ کسوو یوهعنهم یناماس یزووارهوو تکات هوانهھ
 هشتویواھ یهھ اد یجاح یرامهد هل هک یتریف ینۆڕیوژوور نهرهو س یزل
 یکنوو هوهکیر الهھ هو ل هردوک یرژک هوایهشرک ینامهک یلهت کهو

 هکار تهسهل یتاحورم یدیا: بنهواستهھ ل ییهز تباھ ۆب یهخنڕه
س هک هب ڕێ هبوهن هوهرهب هب یهوهئ اییب هواستهو» رهھون« یهکۆهک

ز و ھهب کندهچ» رهھون«یهکۆهک هکا. تاکب ل یهنهک ابد
ر هگهئ ێگرڕا هورهگ یتهمیروون و ھهد اییقورس ناتوان ش بیوازرهماد
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ل کأو ت یهتعر«کهو نرۆشاو د نخوراد یو لهم و ئهئ یهخنڕهر و پال
 .هوهتاک یمهک» ندناخوراو د هوهندناووتڕـ 

 ل یوان چاتهسهد ب یرپال اد او یوتهکهست و ھهوهھ هل         
و و یاپ هورهگ یرم پاله، بیهر نهھ یا همهک یریئسهت هکچون ێشرۆپهد
و  ڕهت یکریت ڵهگهل هوهترین بگیار و تیت هب ێرکب بهن داراتدالهسهد
 هلیورتک یکشتهرگوزهس ادهر. لاد ۆیخ یجاح یردکسهد یهزات
 هل یههواشر یکتهبام بهو ھ هوهتاکهوون دڕس هبهم مهھ هوهمگهد
 .اکهس داش بیجاح یریهو غ یجاح ایوسهئ یبهدهئ یالاک
 

 یاهمهبن ۆیکو  کووکرهک یناکهراتدالهسهد اهمهبن هل کیه           
خ ش یمان و ماحمڕهواخ ئش ایبر یفوورهخ غش اوسه. ئیه»یناباهت«
 هل هبو یهاهمهم بنهئ یرتهک یکۆرهس یناباهت ایزهخ رو ش یلهع
عر و یش یناکهواراب و زهدهئ ایزهراش یکویافوور پهخ غش هریا. دۆیک
 یوار بۆز یستوورهد یپه. بهن بواریعاش یند و فهو ف یراکیهورهت
 هب هتاگ یهندهم فهئ اد»یجاح« یوان ڵهگهل» فیحصقلب و ت« ایوسهئ

 هردوک» یجاح« یهوش هوه»فیحصت« ڕیه: لهوانر ھاکهل یردنکهوش
 ینووسڕ هن بامهک یهن. وشهد» نامهک«هب یرساف هب هک» یچاچ« هب
 ه، ل» نان ـ گوماگم« هترکب هنیکموم اوهک انووسرهد» نامک«ناراج
 هکش ی»کش« یهوش» کش« هتبهش دیوهئ ه»وھم«ن اگوم اد یبهرهع
ر هش ھی»گهص« یهن وشاراج». سگ« هتبهد هوایهس ل یناکاهخ
فوور هخ غش هک ه»فیحصقلب و ت« یهتیو شرهب اوجه. دانووسرهد» کس«
 یچاـ چ یجاح« : ێد کپ یههوش هزڕیم هئ یتهردوک اد»یجاح«یوان هل
 کیه»گه: س کـ س یجاح« یهو پهب»  کـ س کن ـ وھم ـ شان ـ گمامکـ 
 یکیهکچر اییش بیوهدر، ئاق یجاح هوهتاگهد هسام به. ئهوهگرنهد
 :هوهتادهفوور دهخ غش یمارهو هردهم فهو ب ستهوات ناعهس

 یهد م پیچاچ هستوومیفوور بهخ غش      
 ال هب ال یهنوقت هبم بامن ن هکاچ     
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 ه(غ) لیتیپ یهنوقت او هک یههمهئ اد»ال هب ال یهنوقت«و هس لهبهم        
(ع)  هتبهد هکهنیهغ اوسه(ف) ئ یتیو پهرهب هوهتب الهبفوور) اله(غ یوان
 یهوش هرۆم جه. بێد کپ ل ی(ق) یتیو پ بهد یهقتوش دوو نهکیهف
 ێگوترهر دینگنھ یگهس هب هک» عقور« هتبهد )29(»غفور«

 یهخیهوهستهد یدراق یجاح هروون بوهد یهشۆش و خرۆو جهر ئهھ       
 ینازم ۆڕاخ هل یبهخ نش ۆب یهن ک. سوودهردوک یلیوام یبهخ نش

 ۆیخ ینیاگ هر، لیر و شیت کهدر، واق یجاح یعریش یهنجهو پ هقس
 یزاوار ئبلو کهشر وهح یژڕۆ او ت اکش باونکش اونک پ ۆیو خ اردهب
م، هبد یبهخ نش ۆب یدایهش هوهرنم لاتوه. دینستهھ ل یوادنهب
ت سیویهه، دب یزڕا پ یریاشۆر و فریاک کر نرخهھ ه، بهنازمهسهب
 یتهسیا. سنگ بهد ب یل بهر نهخود ھ یا اک یزڕادر اق یجاح
 کڕو  اکهد یتهسهم هشیمهبردن ھههھ هو ب هوهندناوسهلق چهخ
 یستۆد هب اکیب ناوو بتوکات ادهژر و وهھون یهھرهب ڵهگهل ێوهکهد
 ۆ. خاکل گ پپتر  یلقهو خ هوهتنزاب پ یتهمام اڕیزاو ب ۆیخ
. ێرکهد ل ینگ بوونهد ، بهوهساسپه، بالوهش نیتایهستۆر دهگهئ
 هچ ل» نتههم خاوهع«نارئ یناوردستکح طالصابه یویان پاراج کلهگ
 ب یاهو هناو س هنانگام یریات و دارهو ب هت، مووچهسیاس هن چ لاییئ
 هل همۆکو  ترسهن دیاتالهسهد هل هک هناسهکو هئ ۆب ێرنهت دات و ساک
 ن باماز و سھ یھ هتهسهو دهئ اج اکهن دییاندهمهو گل یندهمازاڕهن
ن ارارجۆن زیب ا. بب یوهعنهم یرهوھهج یاهو ب یریم یایهپ یاهو
ر هس هتچان ۆیخ کهو یککیه ڵهگهل کرادتهسهد یتایهستۆد بهداو
 کڕر چ هوهھرهب ڵهگهل ۆن، خیاندهوهرژهب یناگونجهن ۆیھهب
 ینیام یکۆکاو ن ارهھ ات یهن ان دیام هل یدام یندهوهرژهب یکوتنهکهن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هوانرار دکهراندیو بر ڕد هب» غفور« یهوش» لمنجدا« ه) ل29(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 ازهخ روو شکهو یکویا. پیراچان یکراک هتت ببهسهو د هھرهب 

ورد ک یریهورد و غک ینامات و سالهسهن دهوان خیندهچ هل یهنارهس
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 هل هک هردوک یشیستڕار ۆت بوون، زکوس یهمز یبر هل هندواست
 : یتهگوتو ادهبهسامون

 
 نازم یغیت همهن و من ھابهد یغیت هتهھ ۆت           
 ناسمڕین و اسمائ کهر وهھ هغیم دوو تهئ یرقهف           

 
و هدر ئاق یجاح ینازم یغیت هوهشیبهخ نش کهو یکویات پهسبین هب   
 یهوهردنکور ھ ۆب هبو هداماو ئ هواترس یل ڵد هب هک هبو یههندڕد هندب
 یالهل یجاح یم سروشتهش. بهکش پ هب اکب ۆب یراگیرنهوھهگ ینالاک
 کڕ یتیاج هل هناوهچپه، باکب ادهگهل یتهسهم هویناتو یهن هوۆیهخ
خ ش هک کستهد یتیهستوویت بوون، وکوس بهر نهخود ھای،  وتنهک
ست هبهھ یواھرهز یغیت هو به، ئۆیب هردوک یژدر یتایهستۆد ۆب یبهن
خود یا، یتایهستۆد هل ید بوونئوم ب ای، دویبهخ ن. شهوهتب یب
 یراک هردن لک یترسهم یبوونادیهدر و پاق یجا، حیفهرهت ب بهر نهھ
 هتۆوتهک ادیتهغهس ڕیهوپهو ل یراچان ه، بیناکهستهبهھ یرهنووخڕ
 هک کستهد:« هد یههھ یکندهپ یوردک. یوشتنک هل هوهردنکریر بهس
 هوییهبهخ نت شهسبین هب هندهم پهئ». مهکهد یچام، مب ینم باتوهن
نم اتوهن هک کستهد« :هتۆو ب هوبن بوهرهس ادر داق یجاست حاع هل
ست هدهب یبهخ نش یت بوونهغهن ساگوم ب». مب یهم، دهک یچام
 هواد ڕی اوجهن ئاستهوهن ۆخ هب یسنوور هتۆشتیهگ هوهدراق یجاح
و  ێگر و ب هدار سۆز یکباسیح هبن. ب یوشتنک یکیرهخ یناکهدیمر
 هک(ردفعل)هناوهچپ یراکو  یدهوباموو نهھ ڵهگهل یجاح یتنوشک اڵگ
 هل همتر بوهک یرهرهز ، یبهخ نش یدژ اکهد ادیهپ الق دهو خن هل
ن احمڕڕهبدوهع الهم یهکلمان هل که. ویناکهستهبهھ یھرهز
ش یبهخ ن، شهوهتگ یهش دیمهودامهد یهو گوت ێوهکهردهد
و  هقس هک» کیه هراژم«یکهچ هب هواتهرهس هل یجاح کهو یتیهستوویو
ر هگیراک یهکهم چهئ هک. هوهتاکز هشگاپ یجاح یرشھ یههنداگاپۆپ
 اوسهئ هواستهول وک یجاح ینازم یرادهسب یغیر تهمبارهو ب هبوهن
. یههنیقهستڕا یکهچ هک» وود هراژم« یکهچ ۆب هبردو یستهد یبهخ نش
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خ ش یکدیمر یوان ادهنداگاپۆو پ هقس ینادیهم هن لاحمڕڕهبدوهع الهم
 هوهستهدهم بیتعهق یهگهند بهرچه. ھب» کشهڕ یفۆس«هک ند یبهن
 یفۆم سهئ اخهردهد او اڵح یندنیاهگڕاو  هکهوان یتاهوڕم هب یهن

 هستهبهھ هل ۆییناجو یفیهک هک ب»کشڕه یجاح«نامهھ هکشڕه
 : ند یوان اد یهکهراودان
 

 بوواد ێرهدولب یسهد هنم بین و دل و داج        
 رانید هب ینید» کشڕه یجاح« اھهبوو واد یهن       

 
 هکن هکهد هلامیحتیو ئهل یریپشتگ کییهنیب ند تهو چ هکهوان       

م هکیه ینیب : تس بووبهک کیه» کشڕه یجاو ح کشڕه یفۆس«
. ر باکهر بۆز یهر نیپاو ب همهد و حهحمهئ کهو» کشڕه«یوان یههوهئ
 ه»کشڕه یجاح«هکاو تهل ادن و نوۆک هل باستریم بهودامهد یهندهوهئ
 کشڕه یجاح یهوهن. هبوهن ۆیوتهئ یوان ۆیک هتر ل یسهک هووالهب
سب و اک یویاو پ هواسران نیاشهکاهمهو بن ۆیک هون لاش ماستئ
م ۆخ یتهبایت یهوهنیژۆت یپه. بهوتووهکهھ ن لیاشیکاچ یندهومهرخ

نم یبا. چ دوور نهند بوهمهوهد یکویاپ ادهمهردهو سهل کشڕه یجا، ح
 بهخ نش هب ۆیک ایوسهئ یناکهندهمهوهد هل ێندهھ کهش ویوهئ
 ۆب»یندهفهئ یجاح«ش یوهئ که. ویدیمر هتو بووب باتههخهن ڵهھ
) یندهفهئ یجانن (حازهد ۆییک. هبو یبهخ نش یدیژ مردر یکیهوام
 یتاڕهجیت یکیه. بنگهبو ۆیک ایستو ئ اوسهئ یکیاهمهبن یکهرهس
 هناویاپ هرزهو تهئ یدیمر ه. بوونهبوهھ یک هل یککیهو  »رهصب« هل
 یووڕ هت لاخهرتر دیاد ۆن بامهخو شهئ یتایهخش یراب یبهخ نش یال
 ینشو اییرات و دهروهو س هگڕو  هگن جهواخ یویاپ هک هوهوهئ
 بوون. یرهنبارمهوتوون و فهک

 یجاح ڵهگهل کشڕه یفۆس یزهحان نامه، ھهیهوهم ئهدو ینیب ت      
 ینیام یستیوهشۆخ :هوهتادهنگ دهد اد »یفیهک«یهکهعریش هدر لاق
 هتر ب یهکهوهئ ین دوشمنیاککیه هوهتشهوهد یدر لاق یجاو ح یفیهک

 یفیهک که، ونب یوان یراخو هب اوتدهکهھ هو ل ناد ۆیخ یدوشمن
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 یکیهگهب اییب یفیهک یهکهعریش یستڕاه. بانھ یکشڕه یجاح یوان
 .یههھ یندناپهس یزھ یدام
 

 یخ پش یدیمر هبوو ب هک ڤۆمر شهد یههوهم ئیهس ینیب ت       
 ۆیه. ببهھ یتیهجاح یبهقهو ل ردبک یشیجهح اب» یفۆس« ێبگوتر
و  بووب» کشڕه یفۆس«اتداکن امهھ هل» کشڕه یجاح«چهد ت ڕی

 .بابر یواب نهقهر دوو لهھ هب
 ڵهگهل هچو اد یبهخ نگژ شهب هکدر اق یجا، حهریاد هوهتل             

ن هواخ یکویاپ بهش دیبهخ ننگ، شهج هتۆوتهک انداوافر یکیهرهب
 هندهوهر ئهھ یریئسهو و تا. تن بووبدبرهخشت هل یتهبایت یتیهبلاق
، تباھ ین پیافیهکووت ڕم هو د جح هوهتبان ایو یواند و بهب هبوهن
 یزڕهب یناممس اد»خیتش« یفنوون هل ۆڕیپسپ ڕی هوو لکهب
 یستڕا یهوه. ئهوۆیهخ یواد هتۆخست یشیجاس و حاناخو یرادایهرمهس
ر هس هوتهک هوهنگهدرهو ب هلیهم ،ارکس اب امدهکیه یرگهبهل کهو ، ب
 ایدو ینایمهھ ل نم پیبادوور ن ه، چ بارکشائ ایواڕهن یراک

 هگڕ هل ڕیهوپهئ هنگڕه، بووب ۆڵمبهستهئ ۆب یجاح یشتنڕۆی
 .بووب ۆیک هل ۆیخ یرچوونهد ایدو یشیرچوونهد

 یناکهدیمر یدهردن لک ت راک یووڕهل یبهخ نش ،اڵح همهھهب      
 یهشیشهنگ و حهب هواستریبهم نه، بهبو» حابالصحسن  یکیهکچووابر
موو هھ ینانر ھاکاب هشتبویهگهن اشتن ھیب اخود ب یا ،بانر ھاکهب
چ  هل هوایهرکهغ نام سۆب هوهخادهب. »حابالصحسن «یناکهزامرائ
 ینیام یکۆکان نینابز ات ۆیک هشتیواھ ۆیخ یسل یبهخ نش هوهکاس
ردن و کس اب یرۆز یپهم باله. بهواشک یندهدر چاق یجاو و حهئ
. ندبایاخ یکاندسهچ بهد هکیهکۆکان ینیهن و بیهک یهوهناگ
م بوو، اوهردهر بهرد ھک پ یستهد هوهتاو سهل ێرکهعلووم دهم هندھ
 هل هووالهش بهوهشت لھ ج یۆیهک یجاح ان، تاوچ بپشوو و  ب
. دوور هبو اندیاژ هل یجاح یهندهوهئ هوهتادهنگ دهد اد یجاح یعریش
خ ش ۆیک ۆب هوهتهوڕاهگ یهکهندنخو هدر لاق یجاح کتاکنم یبان
، راک هتوتبهکورت ک یکیهوام ایخود دو یا بووب ار داک هل یبهن
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 هل یتیهقهف ایدو یجاح هک یهتاک هندهوهئ بهن ار وهگهئ هکچون
 ڕههش هویو ن ڕهو ش هنارسیگ ڵهھ کموو تهو ھهئ اییب هوهتهوام ۆیک
 یگرائ یبهخ نش یتهسهد یردنکدیاز یهرگو هن لاگوم . باکان

ت و هسه، د کیهداڕ هتۆشتیهگ ات هرمتر بوهگ هکیهتایهدوشمن
 وشتن.ک یلالهقهت هنن بیههر بگه، س یتایهدوشمن

 هوهتهوید ادت ۆیخ یجاح هبو کزعهو هوهشپ هر بل یزعهو ایکت   
 ادت یکرهبهلهکندن و چ خو یشتهگ هل ۆیک ۆب یهوهنڕاهگ ایدو
 یکیهسانهھ هک یاکرتو ۆب یشتنڕۆیش پ یاهند سهو چهل هبوهن
 .نب ڵهھ ادت یهوهناسهح
 
 .هبگر هنافڕههت ب یکسرنج امند ڵهگهل اوجهد
 

ن و دروست ارهگوز یرهسهمکهچ یکیرهخ هرۆو جهب هکدر اق یجاح     
 ات و بهم و ئهئ یتایهو دوشمن یکۆکان یهلوودات و ئیهخسهش یردنک
ت هرفهو دهئ هووک هوشتن، لک هل ستن باراخوپ یراچان کاح هتاگهد

 یری، باد یتایهوردک هل کییهکهشچ پیھ ب هبو ادیهپ ۆب یایهودهو م
 هب اکست هد انھهت هو ب هوهوهئ یکشم هکات هتب یرهروهن پاشتمین
و هو ئانهوت و مت لک ان وۆ؟ چهوهتنۆبھ ۆب یعریو ش یومهق یتابهخ
 ایهن یدر ملاق یجاگزوور حار و نابهلان یکنیاژ یهنهفرت پ یهواردهگ
 ن ؟اکمیئ اوکرف هز اوک؟  یتایهوردک یمیاهو پ یسیاس یتابهخ

و هم لهدهد یجاح یتایهوردک یبوون یتهرمیارم و کفهد ت یهندهوهمن ئ
 یراک هکتر  یکلامیحتیموو ئهھ یهوهدوورخستن هب اد همهردهس
 یرفهز یکشیت انھهو ت اد یجاح یوانگهش ھپ هل ردبک یهناوهچپ

 یناکمیئ هک ییهکاونڕو هئ همهکهن داگوم ب یواوودڕو  هنیقهستڕا
و  اخهر دیا، دیجاح یریهغ یا، یجاح یال یتایهوردک ینیاگ یبوونادیهپ
 یمولهحهت یجاح یزعهو هن هوهمد هتایز نیرگه، ھان بدانماشین
 اییب هرهگهت پ یاهس 6ـ  5 یهورتک هواو مهئ هن ردبک یسیاس یتابهخ
و  باوڕو  باژرو ن بووب ادیهپ ادت یسیاس یرکف ۆیت ردبک یهوهئ
 ینۆڕاگ یهو پل یتیههمۆک یراب هک ڕێهر گهھ هوه، لردبک یهشهگ
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 کواچ هوهر لهبوو ب اودهخ هتر ل ایس ایھاهن سیدنهچ اشتھ یریاژ
. اکب یومهق یتابهو خ یتایهوردکت و هسیاس یکریهو س نکبتروو

 ینیازع و ژهو یراو ب یتیههمۆک یرفهز یندنیاهگڕام و هودامهد یهگوت
تر کیه ۆب یدایهو ش هوهگرنهتر دکیهن یامووهھ ادهناو سهل یجاح
 یتابهر خهس هتۆوتهک ۆڵمبهستهئ ۆب یچوون ایدو یجاح او هکن هدهد
 .یتایهوردک

و و اسپهپ یهگهب ڕی هل نابتو ککیهر هگهئ اشدهمهئ ڵهگهل       
 کیزن نامڕهواب هل یاهت واکت اسپین ئامۆب هنافهرهت ب یهوهنادکل

و  هردوک یتایهوردکن هفتهم یکرهت هر لهدر باق یجاح هک هوهتاخ
 ۆب یهن کستهرھهچ بیھ هوهتۆندۆھ یهنارهروهن پاشتمین یستهبهھ
 یهنهن. ویهکب یراس گوزاش سپیکۆکنن و لمهبس یل یدوود ب هوهئ
 هکراک یههندهوهر ئه، ھ اداھهو یکواوودڕش پ هل بهھ»هلاستحا«
ش یجاح یسنووسهو د هواستریبهش نیسهک هت و لهحمهز ادۆیخ هل ۆیخ
 ات هوییهستڕا ینهماد هست گرتوو بهد یکمن یهۆیه. باکان ۆب یتاڕهشیئ
 یکد هرم باچاژوو نم یهوهندنخو هل ێوهکهنگ نهوم چهپت یهگهب
 یوارچهب هخستم یهوهنۆیکو لهئ یریاب ۆنم بنوار دهس هوهنگهت

 هتاوهک. هواستهھ هوهشیزھ هب یھنیو ز یدام یکر بنجهسهر و لهنخو
م ۆگ یبن هل ۆیتر خیاز ییو قووهرهنتر باوهلهم مۆخهل یکرنماجو ات

 ێنو یکتهعانهق هک ند ۆن باترمهزات یکرهبهو خ هوهتاکهد کینز
 ۆب یچوون ایدو یجاح او هک هوهنممهد ادڕههواو بهت من لاکدروست 

 .یتایهوردک هبهردوک یستهن داکیهنادرخهب یو ال ۆڵمبهستهئ
 یال یسیاس یکتابهخ یبوونهبوون و ن ینیهال هوهردنکغ ان ساگوم ب   
 یکراک یبات ادۆیخ هل ۆیخ ۆڵمبهستهئ ۆب یش چوونپ یدراق یجاح

م ه، بادر داق یجاح ینیاژ هل نپهسهد هورهگ یکیستڕاو  هگرنگ
 یجاح یژبو یزوارهپ هر لهھ یههوهردنکغ او سهئ یرهسهن و ئشو

 یکارپهس هن لامڕا هوت ۆب کیهشنڕۆ هتبهد هک، چونستهوادر ناق
 یناوردستک یرهنسارهس هو لاست و گوورهخ یسیاس یریست و بهھ
 یجاح یال یسیاس یرکف یبوونهبوون و ن ۆخا: ئادهناراژگڕۆو هئ یوروژ
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 ایوسهئ ینهمۆک یال هرکو فهئ یبوونهبوون و ن ڵهگهل ێد کڕند هچ ات
 ! یراوهوردک

 هتبووب هک یسیاس یهرکف یبوونادیهپ یتایهکیس و حاو بان هچوون       
ن اوردستک یرین و غاوردستکهل )یفطر یستهھ که(نڕهواو ب هفهلسهف
 ایتر جودکیه هل ینادیهم کلهگ ۆو ب ایهدوهل یهوهناب ب یکشتهگ
ش یناموهھهر لهگهئ ۆ، خابهن دامیسیاو س یبووراو ئ یتیههمۆکژوو و م
 یدروست بوون هک هوهنیهک یش ییهژووم ییهستڕاو هئ بهد هوهنیشکب
 یاهو یومهق ڕیهواب یبوونادیهش پپ کلهگ» تهوومکن ـ حیاک«
 نیهرخهش دهریھام زهئ ۆیلق و ھهخ ینهمۆک یال هتوهکهد یتایهنیچ

 هشتن بیهگ ۆب کریمهئ یلالهقهو ت ڵوهھ ینیام یزاویاج به.. د
 یاهو کرین بهواخ ینانھ ڕهواب ڵهگ هل هوهنیهکوون ڕت هسهد

 یردنک س لام به، بیسیاس یتهبایت یکیهفهلسهف هل بهگ یهزورب
 هن لیاهوهردنک کان و پیاهوهناشهو ل یهدڕا هب هناوزووعهو مهئ
 یووڕ ه: ل ابهد هوهدراق یجاح یوالهخ بهن فرسیندهچ یراکهفیتاع
 هوهئ اییر بهھ هکن یدوهد یل هلیورتک یکند دهچ هب هوییهراچان

و  یسیاس یعریو ش یجاو ح ێبب هکهنینووس هل هورهگ یرهبهلهک بب
 هتابخ ۆڵمبهستهئ ۆب یرهفهش سار و پهفهش سپ یتایهوردک یتابهخ
 ۆیب» هعیلطبام کح«سروشت یریاب هک هنیقهستڕا ییژووم یکزوارهپ
 من . ڕیهوار و بیب یپهب بهر نهـ ھ هواز داس

 یسنوور هل یناکهستهبهھ هک، یاکتور یرهفهش سدر، پاق یجاح         
 یرهگ یخیاو  یزۆبز یکنده، چچووبهرنهد یوردک ینازم ینانرھاکهب

و انهل بهو دار گونجۆ، زبانرھاکهب اد هناستهبهو ھهل یشاییزاو ئ
 هب هزا: تاروو داخو یناوردستک یهراژگڕۆو هئ» یتایهوردک«ایتاو یجغز

تبوو، اھ المداو س یوردکو  یلان ینار زمهس هب یوردک یستهبهھ هزات
 یهوچان هل اشتن و ھیاژهد انداباب ینامکحو یهوچان هن لیاشیر سهھ
 یجادر و حاق یجابوو. حانرھهن ڵهھ هوانگهو ھهن ئارۆس یوهمهلهق
 یناون یهوچاش نش پاب یکوانگهھ اد یوردک یستهبهھ هل وبدهع
ن یاشهوهوتنهکش م پهئ ۆی. ھهوهوتبوونهک ۆیک ین و زانیداب یز
 یش چوونوپهرهن، بۆیاخ ییتوواھ ل ڕایهرهم، سۆخ یهوهنادکل یپهب
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و اچهل اد یتیههمۆکو  یریاو ژ ینارۆگ ینادیهم هل هبو ۆیک یراش
ن یمهئ انداوهئ ادو ه. بێر دوو زهھ یناون یهناناوافر هوچاو نهموو ئهھ
 کهو هبوهن ینامکحو یهوچان ۆیک. هوانهھ یهوانگهم ھهش ئاغائ

 الهم یجادر و حاق یجاح یوتنهکهھ ێبگوتر اندز تاوڕهو  ینامسل
 یتهسهو د ۆییخهربهس همچین یستهھ یهدا، زاغان ئیمهو ئ بدوهع
. هوارچهب یدانژ یکنیزان ۆخ هب یستهھ یهوهو بزووتن یتایهوهتهن
ندز اوڕهو  ینامسل یناکهرهربهب هل ۆیک یراش یهبهجرهم تنم باتوهد
 یۆیهک یلقه، خ یشتنیهگڕارهسهست بهو د ۆیک یهوهنیپچ ۆب

ش یناعوسم ی. فرت و فهبو ۆسفت و س هب یکیهبهتجرهو ت هندوانجڕه
ن ارۆن و ساباب ینیهب» یکهشکس یگور«یتهپ یدوو ال هردن لک یریا ۆب
 ۆیک یکریعا، ش یهو په. بهردوکد یاز کلهگ ۆیک یلقهخ یکرهئ هل
 ه، لهوهتباد یتایهوهتهن یکستهھ هوییهوردک یستهبهھ ڕی هل هک
 یندهورد پک ایوسهئ یناکهرامدکحو ینامکحو ینیریش و شۆخ یمات

 یکرسۆخ یکوتنهکهھ هوو لکه، بهگرتوهرنهو یرهنداو ھ ۆوخهستڕا
و  ینامسل هل ینامکحو یران باگوم ب ه. بهبو ۆیک ییژووم

و  ۆیهک یستهر ھهس هتۆردک یراک، ییژووم یواوودڕ که، واندز داوڕه
 او هکن یهکهر نیبهش لهوهئ بهم دهن، باوردستک ینانموو شوهھ
مد و «تر کیه یدژ هن لارۆن و ساباب یریم یهنادوشمن یهوهبزووتن یرۆج

تر .  ینانشو هتر لیا، زهردوک ۆیک یتو یلقهخ هب یشۆخان ی»جزر
ت اک اییژدر ه، بهن بوامکر دوو حوهھ یهورهگ یکنجامائ ۆیک
 ۆب یتهبایت یباسیو ح هن بویار دووهھ یتهسیاس یژیتاستر یک»ۆڵگ«
ن اوڕهوا. چهشتوچ یتهحاڕهن کلهگ ۆیک ادهشهکهشمهکم هو ل هوارک
و هئ یکار مهمبارهب ۆیک هل ب ادیهپ» لفعلارد« اداو یتاهح هل ارکهد
 یهوچان یستڕاپ و هچ هل هوردک یناومکدوو ح یوودوج هک ییهتهحاڕهن
 هل ۆیکو، اوودڕ یتاهوڕهردن لکن اوڕهواچ یهناوهچپ هب یچهک:  ۆیک
نم ازهد ا: و ێرهس هتۆتاھهن یبیهو ع هرچووهد اد یرهروهدپانژ یزموونهئ
 اد یریبشنڕۆشتن و یهگ و ت» هرضاح«ر یاژ هل ۆیک یراش یواسپهچ
 هنانکت شامیھ هسپۆکو گرفت و  هرهگهو تهل هوادر پ یهوهئ یناکمیئ
 یراکڕ هل ۆخ اد یتایهوهتهن ایگین یهوهنارک ینادیهم هو ل ێوهکرهس



 148 

 ێر دوو زهھ ینیهب یهوچان یراکڕ هل کواوهو ت نبخش ینامسل )30(
 ورد ۆن بیهبد کن و پشوویهکب کستهوهھ اب ادهرل .نڕهپ ت

 ینان پژیهال هم لهزدۆن یهدهس یناکاتهرهس یراوخسڕ هل هوهبوون
 هل یتایهوردک یهفهلسهف یگشت ینهمیوو دکات هوییهومهق ڕیهواب
 یهریھاو ز هوهنامیھنیز یوارچهب هنینبھ اشوورداب یناوردستک
 یکیهریھاز هن بیهکب ادهمهردهو سهل یوردک یستهبهھ یبوونادیهپ
 ێوهشمه. دهوهنیهکب یج اد ۆیخ یرفهز هو و لارکن اوڕهواچ ییژووم

م و هکهد پ یراچان یستهوهھ هواونان او هک ێم ببوورر لهنخو
ر هب هند هک هناو گرفتهئ یهوهردنک ش ۆب هوهمبهم دهکهساب یهریزنج

ب هدهژوو و ئم یناکهنادیهو مان هب اد یهژدر هوتڕهم هل هماخ یوانگهھ
 هبن بهد هوهدراق یجاح یساب یهوار چهس هن لیامووشهھ هکر کو ف

 .ۆخهربهس یساخود ب یاس ابال
 هب امدهکیه یشهب هل هک، اشان پاحمڕڕهبدوهع یهکهماقفنهو            

 یوهمهلهق یسنوور ارکشائهو ب هوایهرکو ب یهنف واغرۆنگهز
 یککشیت نن داوردستک یواو ن شکهن داباب هر بهس یناوردستک
 هل اکهن دازمیان و ب ادهزابڕم هن لاومانگهر ھهب هتواز دھهب
ورد و ک یشهب اییر بهھ همئ هکژ دوور و در ییژووم یکیهوهنیژۆت
 اد یچۆک ی)1211(ایس هل یههماقفنهم وه. ئێوهد ین لانماوردستک

ر ه. ھیناییز ی1797و  1796 ینار سهمبارهب هتوهکهد هک هوهتهوانووسر
ش هش یمووهھ هن بینیبهن و دینازهد هوهنیهکب هنالام سهئ ۆب کواچ
 کندهوان هتۆش بهنسهرهو ف هبو ارپهب هنسهرهف یشۆڕش هکاوت سهح
 انداھیج هب یتایهوهتهو ن یرشگۆڕش یهرکش و فۆڕش یلۆپهش هووهل
 هو ل هوهنسهرهف هت لالو یکیزن یهدڕا هن باگوم . بهوهتبهو دب

 ینگهد هکهشۆڕش یهگرم هتالو وهئ ییژووم ینۆڕاگ یهپل یهرگو
ن یر تهواو خهرهب ایتباھ ات یهو په. هوانر ھهبهخهب یلقهو خ هوهتهواد

م هو ھ اودهم یر دوورهبهم له، ھهوۆبهم دهک هکهشۆڕش یهفهلسهف یواو ت
 یراب اییتهرهر سهبهل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  یر : مستوڕکا) 30(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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) یهھی(بد ێندهھ هک هوهنادکم له. ئهوهکووڕموو هھ هل یتیههمۆک 
 ایناتو یووڕ هل هوهتاکهوون دڕ ۆن باوردمک یرا، بهوونڕست یوهن هگهب

 هریاد او هک هنسهرهف یشۆڕش یناکهنهندن و بیاهگڕا هرگرتن لهسوود و
 هل یدوور ڕایهرهن ساوردستک هک، چونهز بوز و پھ ب یکسوود

 ینۆڕاگ هل هبو اییتهرهس یکتالم وهو ھ کیرهتم الهھ هنسهرهف
ن، ینازیهن داموومهھ هکو شت یهن کناچ گوم ادهمه. لاد یتیهالهمۆک
 کهو یکویام په. بهوهنیهکب ل یریب ینیناز ۆب ێوهد پ یهندر ھهھ
 یوالهو ب وسادر یناتو ڵهگهل هبو کنامکحو هک اشان پاحمڕڕهبدوهع
 یساوبنگهد اتیهپ اتیهو پ هبوهھ یهشنهچ همهھ یندهویهپ هووسادر
و  اییسائ هر بۆ، زهبو ایح یناکهندیاهگڕا هو ل هرگرتوهو یناھیج
 اییشنازووتر ئ کلهگ هبو یهوهئ یناکمیو ئارکن اوڕهواچ یکیهوش
. هنسهرهف یشۆڕش یناکهمیاهن و پهدروشم و ب ڵهگهل اکب ادیهپ
 هل کتهللیم یکات یهوهوتنهکش پ یهنهمیم دهژوو، ئم یرهنسارهس
م هر له. ھهویهرهنیر و بهنخو یوارچهب هتاخه، دیهکهلقهخ یهربۆز

 ینیناز ۆیھ هکات هل هکن یتام ھهدابنوئیئ یالهم یتووش ادهنینووس
و  الهم یهربۆش ز، پهنسهرهف یشۆڕش یوان و تیت و ب هوۆیهخ

. یهکهتهللیم ایکت انھهت کهن هوۆوتبهک ۆیخ یمهردهس یناراوهندخو
 یساو ب نن داوردستکورد و ک یوان اد1205 ایس هل هکم هدابنو ئیئ

 یهنسهرهف یشۆڕش یکرهبهچ خ اشتھ اکهد یوردک ینینووس
و  اڵوگگ هس لهک ێراو ج هوهتهویقهت هزات هب هزات هکچون هگرتوهرنهو
 هس) لکرا(م کهو یکویا. پهشتویهگهن یناکهدروشم یمیاهو پ انام
 ینستاز هل انھهت که، نهوهتۆوتهکش ش پۆمیئ یناراکرک یهربۆز

 هکتر  یکموو شتهھ هر لهب اد یتایهنیچ یفھوومهم هوو لکهب اد یگشت
 یهر نیهچ سی. ھب ۆڕپسپ ادیگ تار زگماکرک ابوهد یریھاز هب
 یراداگاو ئ هوالو ۆیب هک یدام ینالو ۆیھ هش باشان پاحمڕڕهدوبهع
 ت هل هوانھ ڕاین و اتهوهد یکیزدوور و ن یتارھهسهب هل هوهردک
، یتیگ یراروباک یرهنگهل یهوهر و ژوور بووناو و خواوودڕ یشتنیهگ
 یتایهوهتهن یفاو م یومهق ڕیهواب یرگرتنهو ۆب هوهتبارکزووتر  یکشم
 ار وهگه، ئیهن کریهس ادهمه. لهوهنسهرهف یشۆڕش یناکهدروشم هل
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 یراکو  ینامکحو یوهکهھ اشان پاحمڕڕهبدوهع ۆر بوو. بیهس ابهن
 ایکت یھ یژووروو هل کلهگ اوهک ک»نارخژ« هتۆب یتهوهد
رزتر هب یههرو گوهو لهئ یرکف ی»ناژوورخ« یهۆیه، بهورد بوک یتهللیم

 ینارمهف هب یناستهھ ر په، ھهمهئ ڕایهره. سهکهلقهخ یھ هل هبو
و هرهب یوتڕه هل هوهتۆخست یشن پاوهرفرهب یکغانۆق ینامکحو

 اشان پاحمڕڕهبدوه، عێزاش بترهنامه. لهوییهسیاس یفھوومهم یتناھکپ
ر هھ یندھ هتا، وهبو ۆیخ یمهردهس یوتووهکشپ یکراوهندخو ۆیخ ۆب

 اتر تادو یکتاک ه. لهن بواوافر یرکف ۆیساورد ئک ایوسهئ یکریشنبڕۆ
 هش لی»چیمستر ر« هوهتهوانووسر ادت یهکهماقفنهو یهتاکو هئ
 اشان پاحمڕڕهبدوهع یتایهوردک ۆب ف ب یکیدایهش ادۆیخ یهکهبتک
ر هبهن لاباب ایشاپ ۆب یهکهناد یدایهو ش هبتکم هئ یکریه. سادهد
ن انمابابیهریمهم ئهئ یناکڕایهر و یو ب هقس ادهنیانیب م تهئ یکشیت

 یهکهنی، نووسادهراژگڕۆو هل هتاکرف و هو زهئ یهداز هتاکهد ۆپتر ب
 یناکهچ و قسیمستر ر یییهدیههو شهئ یکشیر تهبهش لیمن
 .نووسهد هوهندال هپتر ب اداشان پاحمڕڕهبدوهع

 ۆسنوور ب اد1796 ایس هل کایشان پاحمڕڕهبدوهع اوجهد                
 اد»ریالبخاحیح ص« کهو یبتک هل نان داباب یوهمهلهق یناوردستک
ن یهکب اسیح یوژوم یکسروش کهو به، دێد هوهناقورئ ایدو هل او هک
 هوهتۆندارزهل ایوروپهئ یرهروهن پاشتمین یناکهشتننگ ھاب ڵهوهھ هک
ش یتر اییسائ یکیهوهنادکل ۆب ڕاهم ه. لاد یراوهوردک یهکچر گوهب هل
و  یسیاس یرکف هل کیهپل هتان بگاباب یرامدکحو هکن یهن و دڕۆیهد
و  اهمهبن یندهوهرژهو ب ۆیخ ین، شو یناتمشیو ن یتیههمۆک یستهھ
 یگڕه یناوڕ یهگکو  هوهتسابن اد یتایهوردک یجغز هل یهکهتهوومکح
 یرفهغ و زانۆق هل ێرکهن داوڕهوا، چهناوردستک هک هوهتزۆبد ۆیخ
 ینازم ینانرھاکهب یهپل هتاش بگیناباب یندهبهم یژبو اداھهو
 یکشهلم باو س یوردکو  یلا. ناست دهبهھ هل ۆیخ یدارزهدام
 .اشان پاحمڕڕهبدوهع ینامکحو یکشهب هتاگهن دییاتیهریعهش

                :  یشکڕا ۆب یهنجهپ ێویههر دهھ ایهرکشار ئۆز هکهنهمید    
 هن بوو باباب یریم یال یتایهوهتهن یستهو ھ یسیاس یرکف یبوونادیهپ
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ت هسبین هوت بهکهن. ھاباب یناکهژبو یال یوردک یستهبهھ یجرهف
 یبووام ێرا، جناد یوردک یستهبهھ هکر بوو هنداھ هندر ھهھ هوهژبو
 ادهمهو ده. لێوب ادهوتهکهو ھهست لهخ یسیاس یرکف ۆیوتهئ ۆب
 ینانرھاکهب هکبوو  هوهرهب هب یهوهئ اییر بهژ ھبو ۆب» نارخژ«

 ایشاپ هک ادهوهل یهن هچ شوبھ». ناژوورخ« هب اکب ۆب یوردک ینازم
 یناکهژبو ارد تکهد یناھیج یریهس هوهندترب یکۆیسائ هن لاباب
 هبوو ل اھهو یراک یکیرهن، خایاکت هن، لاوهش لی،پترۆیخ یورهد
 .هوهتاشتر خپ یناوهغ لانۆق هن و بادیهم هب او هک اد یهناژڕۆ ینیاژ

 هوهتهللیم ایکش تپ هن لاپ یکیهواش مهناژو بوهن ئاگوم ب       
 هوهتابد اییکاوونڕ هکبوون  هنوائ کهن واکهژم بونم باتوهتن. داھهد

ن یاهکهناخشهدر هرهھ هکشیر بوو تیاد هوهنیال یاییهکاوونڕو ه: ل
 یرازاش و ئئ هوه»لماس«ت هسبین هبوو. ب یوردک ینازم هک هوایهدهد
 هل هویهشهل یشتۆگ هخستهد یماوتومت زک او هک ۆیخ یتهبایت یرفهز
 ییالل ادهرفهو زهبوو ل کیرهن خاباب یرامدکحو یچوونکت یمانجهئ

و هدم یقاق و بیبر هتاو بگ نھ ج یتایهوردک ینیاهو بهدم
 یتر یناکهستهبهھ هل ێندهو ھ این یهمان ۆب یهکهمارهت. والهژھڕۆ
 یر بوونهدهربهن و داکتور یمست زوهد هل اکهد ۆد و باد هک
 .ایهدن تییاتایهوردک یوارز و تهن لاباب یناکهریمهئ

 هوهتاکن یهال هل انھهت یاکتور ۆب یرهفهس هر لهدر باق یجاح             
ن یهال هنگتر. لهن دراوهم لهک یکمهکن بوو، اباب یناکهژبو یرخهوچاھ
 یکرهد هب کرهد یوساوت درهکهن کڕ ۆین باوهئ کهو هوییهدام یراب
و  ناد» ادهن یورهد کهلهف ات«  ادیهزات هوو لکات ورد بک یکریمهئ
 یراربهن داوهئ که. وستهبهھ» هزامومت هقمام تهئ« اداسپ یشیانم هل
 یسیاس یرکف یوتنهکشپ ینهمید هنوائ هبوو بهن یورد لک یکریمهئ
 یوتومتکو  انھهو ت کات یرهد یتهرمیا. ۆیب هوهتاکب هرادووب انداھیج هل

 یرهروهن پاشتمین یهرکف یناکاییهتهرهس هپل هشتن بیهگ ۆدر باق یجاح
 هل ه، جگاردیاو ژ یریشنبڕۆ هل هبو ۆیک یبوون ێژاو فر ۆیک یرا، ش

 یرفهر و زهور و بهد یزڕی هتبخر یهن کشت هک ۆیخ یتهمیو بل اکهز
م ، اد ڕههوام بهم لۆخ ۆن. من بیهکب ۆب یناوهئ یباسیو ح هوییهدام
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 هوهناوردستک هر لهھ ابیاژ اورد دک یکریمهئ کهت هل یجار حهگهئ
 یچوون هوهشو پهرهب یزابڕ هل یسیاس یتابهخ یغانۆق هشت بیهگهد
 قوهد ڵهھ هویه)یجا(ح ینیاژ یهوارچهس هشم لڕههوام به. ئاردکف
: هوهداس یکستنیش وۆخ هل یاهو یوارهس یکیهوهردنکریب هل کهن
موو هش ھپ یجا، حادۆمبهستهئ یرفهز هل اییدو هب ناتمید
 . بهویهشۆخ ایدو یلیش جپ اھهروهھ هوهوتهک ۆیخ ینارخهوچاھ

 ۆیخ یناکهکهسلهوماھ یرفهز کهو یکرفهش زیر زووترهگهن ئاگوم
 هک،  یلا. نهوهوتهکهن دیاشنن ، پاباب یناکهژبو هک، اوتبهکنگ هچ
 ینادیهم هل یناتویهن هک ادهوهب همایهوام دهئ یستڕا یهگهش بیوهئ
 .ڕیهپت یل یجاح هک ێبب یههواو مهئ اد یسیاس یرکف

وت و هکهنگ نهچ یناباب یناکهژبو کهو یرابهل یرفهز هک یجاح     
و خو یراژهھ یهوهبوونۆک یوتهکڕهک 1276 اییتۆک ات یهکهندن 
 یناکهوارچهس هرد و لک یهراوائ یناییز ی1860ر همبارهب هتوهکهد
 هل یهنادیهو مهر ئه، ھیب اید کاوونڕست و هخ یسیاس یرکف یمالھیئ
 یشهکرهس یسروشت یپ هو ب ناست دهبهھ یوردک هب هکش بوو پ
 یستهبهھ هن لاگوم . بهبوهھ هک هعیقاو وهل ێربهد اییزاڕهن ۆیخ
ر ۆ: ز ۆیب هبو کرهنداھ یوردکو  یلان یعریش یهوهستنیب اشدیوردک
م هئ یهگهب ادر داق یجاح یهکهناوید هل یوردکو  یلان یردنکس اب

:  یجاح ۆب ب ادیهپ یتایهمهکچ یھ اشدهمهل یهن ه. ویهییهستڕا
 یتر یکژبو ۆورد بک یکژبو هل رگرتنهم والھیئ هک هوهئ ڕایهرهس
و  یو متنب یفظ و سعداح«هک ادکراژگڕۆ هل ییهندیربهس یورد جک

 هنیهم الهئ ڕایهرهبوون، س هوهردنک اییسال یهنموون» یلیل یمجنون
بوون  کیرهخ یهشکر و یو گ ۆیخ یرابهلان یزعهو وهل یجاح ۆب هسهب
 یکیسالک یکلپهق هل نابتو» یوطیس«یبتک یناکهکوش هساب هب
و هرهب یهگڕ یقهر چهس ۆب رچهد یرساو ف یبهرهع یهستڕ یهوهناوج
ر اجکیه یناکییهوردک هستهبهھ یرستاب هک هوهئ یپه. بیتایهوردک

 یناکاتهرهس هل یجاح هریاد یتر یکناموو زمهو ھ یرساف یھ هپترن ل
 یناکهژاڕۆدو هل کهن یوردک یستهبهھ هب هردوکست هد هوهیشیژبو
ن، اگوم ، بهکم چونهکار نهھ ۆڵمبهستهئ یسا. بانداوردستک هل ینیاژ
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 اکهد یزاخواد او» منطق«م ه. بهگوتو یوردک هب یتهگوتو یرچهھ ێوهل
 هپتر ل ب ادت یزھهب یرهگیخیاو  اییزاڕهن یهستهبهو ھهن ئیب

 هب هک یکستهبه، ھ هوهتشهوهن داوردستک هل یهوهنام اییدو یناژڕۆ
 اییزاڕهن ڵهگه، لشت بایرائ یند و فهو ف یرادد یکیرهش خییهداس
 .ێرکهن داوڕهواپتر چ یجاح یژبو یناکاتهرهس ه، لام دهک

، اژوو دم هب هوهناندناخشاد و پاچ و هناوهنادکو ل هنام سرنجهل       
و  یرکف یغانۆق ایکژوو و تم یریاب او هک هتهعانهو قهم بهگهمن د

م هن ھد کڕ هجووت هب انداوردستک ایوسهل یتایهوردک یفهلسهف
 یواو و نووسرانراز یوتهکهھ ڵهگهم لهم و ھهودامهد یهگوت ڵهگهل
در اق یجاح ۆڵمبهستهئ ۆب یچوون ایدو او هک اودهل یجاح ینیاژ
 یناوردستک اشتھ هک هنیقهستڕا یتایهوردک اییرزهب ۆب وتبهکرهس
 وتبوو.هکهرنهس یق لارع

 یهنو هوییهرکو ف یدام یرار دوو بهھ هب ییژووم یعیقاو ۆیبات        
م هب هویهناکاتهرهسهق لارع یناوردستک یتایهوردک یستهھ یهوهنجوو

 و :ارچهب هتند یههوش
 هل یومهق یریب اییکاوونڕو هرهن باباب یرامدکحو یشۆھ یهوهـ بزووتن 1
 ایکت یھ هندتر لهمهوهد یکعیقاو ۆیھ هب هنسهرهف یشۆڕش ایدو
م هکچ یھ بان اشدیهنیبم ته: لهبو ادیهپ هکهرامدکحو ۆب هکورد، ک
 . ایهشان پاحمڕڕهبدوهع هکن اباب یمکاح ییوتووهکهھ هل هوهنیهک
 یرامدکحو یتایهوهتهن یهستهم ھهئ ادوهن باباب یناژبو یشتنیهـ گ 2
 هست بهبهھ یهوهندنۆھ یکیسالک یتۆک هبوون لاھڕه یهپل ه، بانداباب

 ینازم هروون بهد یداس یستهھ ینیربهد هبوون باشناو ئ هناگب ینازم
 د.ارزهدام
 یراش هن لاباب یناژبو یهن پلامهھ هشتن بیهگ ین بووناکمیـ ئ 3
و هن لۆکر اجکیه یریشنبڕۆو  یریاژ یکتاریم یبوونهھ ۆیھ هب اشدۆیهک
 .یناکوساو دراچهل ادهراش
 یناکهستهبهھ هل یرهگیخیاو  اییزاڕهن یوکف و هک یچوونهـ ھ 4
 یش و خورتهکرهس یسروشت ی»علاتف« یمانجهئ هل هوهدراق یجاح
 .ادهزاو تهلیهم یعیقاو ڵهگهل یجاح
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 ۆنج بامائ ن و باوافر اییزاڕهن یهکپل پ ادو هل یجاح یوتنهکرهـ س 5
و  هوهنیسانۆردن و خک ۆخ هست بهھ ایرکشار و ئاسنوورد یکنار بهس
 هل یهوهتنیدۆخ یمانجهئ هل»یتایهوهتهن یفام« ایتاو هن باکش شۆھ
و اچ هل )31(وتراوتووتر و گوورهکشپ یکژوون مهواخ یکرهور و بهد
 .ب ۆڵمبهستهئ هکن، اوردستک

 و ل هوهکیال هع ـ لیقاوت ـ وهکهھ یناد یتهرمیا ینیبهد کهو      
 هتر بکیه هنهگهد هک کتاک هوهتر یکیال هل ڤۆمر هکات ییتوواھ
 اتر دادو یکنامهز هن و لهربخهد کنامهز هل» هرکف«یههھ هوهنیارهب
 ینروشوهس اترد یکیهگج هن و لهک ادیهپ کیهگج ه، لێوهکهرنهد
.  باکترووهن تر یککیه یو ال ڵهشخهم هن بهکیب ککیه ی، البهن

 ید هنانھ هل بهھ یکورهچ د» کات«ن هکان هوهز بهن حهر ھهنووس
 هل هندھ هنارهو نووسه. ئییژووم یتارھهسهب یاهن وۆڕاگ یاهو ڕهواب

 هل» کات« هوهنیاال هب یهر دهھ اژوودم هن ل»کات« یورهد یدژ
 کرز تهر ئهس یدام ی»لیتحل« یباسیو ح ێد یناویم هب هوه»خیمر«
 ۆ، خب یو ترش ب یشۆ، خابد کش تیتاباسیح کان تامیم گره. بادهد
ت هللیم یهربۆز ێراج هک ادهنارفهو زه. لهوهباسیو حان هتند
 یفام ینانستھهدهو ۆب هوهنردن و جووالکت ابهخ یهپل هب هشتویهگهن
و  ب کشت بهد ادیهپ» کات«ر هم، ھهست یردنک یستهرھهو ب ۆیخ
 اڵن سادهس ینیبه. دنقهبش ڵهمۆک یواستهواند و دهم یمۆگ یووڕ اکب
م ه، باووبدڕ یگشت  یتیهالهمۆک یهوهبزووتن کیه هوهئ ب ڕێهپهدت
 ارپهب هوهردک یاهر ویست و بهھ یشۆڕش» اکت«ن یندهچ ادیههواو مهل
 ، شهندناژهو ھهئ ایدو هنگڕهنن، ژهھهد ڵهمکۆ ینیاگ ن وکههد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ێندهھ که» نۆڕاگ« یهشو ڵهگهل ب ڵکهت بانووسن نیهد» ناگوور« هس بکه ێندهھ که» نۆڕاگ« یه) . وش31(

 یه. وشێد» راختمانضوج ، « ایتاو هب اد یبهرهع هل»ناگوور«، »ناگوور« یهنووسن . وشهد ی»ناررۆگ« هر بهنووس
گروون ، « هل بهن دا. گوورێر دکاهب» تطور، تبدل« ایتاو هب انداماکهستئ یوردک هش لی»ناررۆن ، گۆڕاگ«

 . ه»سلخ جلد« ایتاو هب که هوهترکب اش جودی»نیگرو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     
  

 کهو یژدوور و در یکوهخ یشهواب هتوهکب ڵهمۆک، ێنوهرلهس
 یهناژڕۆ اییسائ یهجوو هل اکهن ارکشائ یکیهو جوو هوهناسهپهح
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ـ  هملامج« ه: ب اکاژوو دروست نم هوهمن یال هب او هک هووالهن بارهگوز
 اکیهد کژڕۆ ۆب هوهکژڕۆ هل هکل هگ یکالاچ ایکت بهن» یرهکشۆخد
 ێبگوتر یپ یهن هوهئ» البقازع ان ـ تنیاژ یهپل«ن و ارهگوز یوانپ هل
 ۆیر خار جازهد ھهس اڵن سادهس اییژدر هب هک اییسائ یراکژوو. م

 هچ. بیھ هژوو و نم هن هوهتادان کنگهچ دیو ھ هوهتاکهد هرادووب
 یراک. هتر یکو شت یهژوو نم هک یههھ ۆیخ ینادیهم هناراکو هئ ینرخ

و  ادهد ۆیو ت ێد کرهدۆت هکیوهز کهلق وهخ این سارازهھ یهناژڕۆ
م هب ێوڕهد هکیهوهز هل هکن اکهنمهگهو گو هکهغهد ینهواخ هتبهد
و  کیشر هتبهد هکیهوهز کتاک. یهن کشت ینهواخ ۆیخ ۆب هکیهوهز
 هپنج یگڕه هب اردن بداخو ۆیخ یھشتاخو هب هکنم هگهگو یرهنھ کپ
 یله. گ اییسائ ی»قعامر وا«هتبهو دبوهن یھشتاخو هک،  هکهنمهگ
 یشهو ب کن چ پشاکهونهرعیف ۆرد بکهدروست د یمڕههھ هک  »رصم«
.  اکهم دروست نڕههھ هکبوو هد ادهوهو لهئ یکش و پشه، ب بووهن اندیات
، هواومهق اندالهگ ینیام هل هک یهنارهکنارو هنگهو جهئ یهنیرۆز هل

 هوهناکهناواهن و پانداو قوم اشاپ یمل هتچهد هکاهبۆو ئ هکهھاگون
بوون هن ارپهن باکهنگهج هنالهو گهئ یھشتاخو هب هکن چوناکهلهگ کهن
ر هبهل اکان ڵن قبوامش لیفانسیو ئ ان، خویهکب اسیح ینار وهسهل ات
 ۆیستهئ هنیهبخ هنانگهو جهئ یھان گونامۆخ یوتهچ یکڕهواب یتراخ
 هو شتهئ اب ل بهگ کموو شتهھ یلقاخ بهر دهن ھیو ب هوهنالهگ
 ینیاژ هن لیاهکیهر هل ھهگ یناکهکام ته. من دش بیلعوونهم

 ێوهن یپ هک یههھ یهوو دز اییواڕهو ن یرنیشان هندهوهئ اندیاهناژڕۆ
ت چ الهسهد ب ینازمهسهب یکار تهس هنیهن بخیاشهناژوو مهئ یودز

ن امل اش خوۆمیت ئهنانهن، تیابوون ادیهپ هل هبوهن یکھاگون
 یهنایاواڕهو ن هناندڕد هراکو هن بیهکر بانباوال تهگ یهربۆز ێگرانهھ
 ێبگوتر یل پهگ اودهل یهن کنعا. چ میهن ادین تیاکستهچ دین ھاوهئ
ن و هواخ ۆیخ یستڕا هر بهگهلعوون ئهم یژووم یلقار و خهنھاد
 هناومین دامۆخ یواچ هب اندامۆخ یهراژگڕۆم ه. لبووب یرهنھاد
 هل هردوک یراشدهب ۆیخ ید هب زوو و پهرائ هر بۆن زالهگ هل کلهگ
 کلهگ هبو او هوهشینۆک هتر، ل یکلهگ یدژ هورهگ یهناندڕد یکناوات
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ر هس ۆب هبردو یرشردن، ھک ع تامهر تهبهل یاهو هوڕههواب ۆیھ هب
. هن بردوات هب ل یو شت هروکن ارو ایو م هوشتوک یتر و ل یکلهگ
و هب یشۆیخ هردوک ش یتر یوهئ کرتیشهع الدهن گامهن ھاون هر لهھ
بوو هن او هکم ه! ب ین چیب ۆمن و ت ب او همهئ هک. هوهتهوادهھ هراک

ن یاژووم نالهگ ێبگوتر اتهر ھهن ھیهک یلقهخ هوهچیھهل یچۆب ۆمن و ت
ر هھ او هک هریهر سۆز یکریهس ب یستڕا یهوهئ ۆ. خهردوکدروست 

 ژووم یتناھ کپ هل لهگ یورهد یتاسپیئ ۆشن بۆرهپ هب یناسهکن امهھ
. هژووو مهئ یندنامڕ ۆرمترن بهگتر و دکیرهتر خ یناسهکموو هھ ه، ل

بووم و  اھڕه ۆڕاییهخ هردنک کیرهخ ۆو خ ییهرمهگد هرزهو تهمن ل
 هب اب یتهردوک کات ی: چ هباسیح هستڕام هبوون ب یزڕا هشتووم بیهگ
و  کاچ هب هکات یھ اوهئ ش بیلقهخ یهوهندناوسهندن و چاقۆت ۆیھ

 هوایهرکشائ یھشتاخو ڕی هل هراشدهب ادیش تیلهگ یهوه، ئهویهپاخر
 .هویهپاو خر کاچ هش بیوه، ئهلهگ یراشدهب هخود بیا هلهگ یھ اوهئ

 یلهگ یکڕۆ ،یتایهوردک ینیاگ یبوونادیهپ یوار چهب هم خستنهل     
 هل هوتوهک ار دوۆز ب ادت یدازائ یھشتاو خو لالهقهو ت بهورد ھک

نم یبابوون. چ لزووم ن الهژ و مر و بوامدکحو هک یناکهکات یشۆھ یناپژ
 هبوون ب کیرهر خهس هتان خاوت بمهکهو و ھاوودڕ هن لابوونمهن یزڕا
وون : ب ار وهش ھیتر ینالهورد. گک یلهگ ۆب هختاس یکڕۆ یستهبهھ

ن هواسووف و خهلیهف یھ هن لامهو ز اڵن سیندهن چایاکت یهوهنجووال
 ایناز هب بب ناتوات نهللیم یهربۆز کهر وه. ھهوتوهک ان دویاناکهریب
 یناشهن باش ناتواش ناھهروه، ھیجۆلایۆو ب کهلهو ف یامیک
ر، ک، فاتاو«ۆب اوب یریب کرامدکحو یاهو کژبو یاهو کسووفهلیهف

 .ایهد هزوارهو پهش لیتایهوهتهن یفام هک» دیتجر
» دیو تجر اتاو« هب یتایهوهتهن یفامن م هک بهر نیهس هوهتالهب       

 یهدهس یهوارک س لاب هتاکو هل اورد دک یلهگ یھنیر زهبهم لنهداد
ن ، اوردستک اڕیزاو ب هوچکشت و هو در هد یتهداع یکویا: پ ام دهزدۆن
 هب هوۆباسترهبهن هندھ یهکهنازو خ ۆیخ ینارهند و گوزهوهرژهب
و هئ ڕی هوو لکات ۆیخ یمرهھ هدوور ل یناوردستک یناکهدوور همرهھ
 ۆیب یتایهوهتهن یستهھ هوهکهرهموشت یندهوهرژهب یییهدام ییهندهویهپ
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رم و هگ کهو اگهد یپ هوهوارچهب یدام یشت هل هک هستهو ھهب بب
و  یشۆخ یاهو هریسهو پ ێتر یرنیترش و ش یاهو اوهو و ھائ یرداس
 یپاو خر کاچ یرا، بییهسن یکایبا.. ب و زب ڵگو ینب یشۆخان
 یعزهو هر لاکو  ێوهکان یکباسیح هستڕاچ یر ھهر بکهربیاد یبوورائ
ر کهربیاو د هسن یوردبوونک او هک اوب هوهئ ۆب یریب هوۆخ هل ات اکان
ر دوو هھ ینارشهس هتاخهد کهرهموشت یدام یاهو یبهدهئ یککرهئ
 ایوسهئ یکیاه. پاکهدروست د ۆن بیاچووکیه یکنجاماند و ئهبهم
رد کهد ڕیهدز ش ڵهگهل و اشۆکهد ۆیخ یککسیگ ۆب یهندهوهئ هبجههھ

ش همهئ یکیهد یدمار و ئولهھ یوردبوونک ۆچوو، بهد اگژ گورگد هو ب
 هل هوهتاکهش نیریر بهنگ بوو ھڕهبوو، هدهردن نکندوو ام ۆخ یهدامائ
. یردنکرن و فارس دهد هر بهگهر، مولهھ یوردبوونک ۆردن بکت ابهخ
ت هسبین هب کهن هبجههھ ایوسهئ یاهپ ب یستڕا یهوهئ ۆخ
 یهکوسادر اهست پاع ه، لهوهتۆردکهت نابهخ هل یریب هوهرولهھ
. هوۆباسترهبهن هوهترکیههن بیانارهگوز هکچون هم بوهرخهمتهک یشۆیخ
» ن هدهد اک ایوهج هنم لازهد ان، وهدهمن م هن لهم دابر هل« یندهپ
. هناکهکات یندهوهرژهسوود و ب ینیام یندهویپ ب یوتومتک یمهرھهب
 یکیندهویهچ پ کب ۆیخ یوهز هکورد ک یکحالهف یرار و باکش استئ
 یییهندهویهپ م بهئ اد اییتهرهس ینیاژ ه. لیهکوسادر یھ ڵهگهل یهن
 یردنکس لاو ب ییهناھیو ج یتگش یکنهمیلق دهخ یندهوهرژهب ینیام
بوو،  یراچان یکشت ۆیب هتاڕهشیم ئهئ ادهر. لیههوهرهب هب یرۆز
 رد . ک یزاخواس دهبحهم یستیوپ
». دیو تجر اتاو« هل هوهردنکریت بهسبین هب هلقهخ یهربۆز ایح همهئ  
 یکشت کسووفهلیهف یاهو کژبو یاهو کرامدکحو یھنیز یزعهم وهب
 هنامهئ یشۆرهست و په. ھایهجود هوهشیکیووڕموو هھ هو ل ایهر جودۆز
 یناکهوارچهت سهسبین هب یهست نهدهدوور یکشت»  اتار و وکف« ۆب
 کیهر هھ هنیبهن. دوور میاشیبوون کیره، خ کیهدڕا او، ت هوهردنکریب
 یکمرهھ یوردبوونک یناقورب هب اکب ۆیخ یتهبایت یندهوهرژهب هنامهل
و  هوهبزووتن یهپل هشتیهگ هک کتاکش یتهللین. ماوردستک یدوورهرهھ
ر و کف یناکهنادیهم هوتن لهکش پ یمانجهئ هل یناشتمین ینڕیهپڕا
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و انپ هل اکهخت دهب ۆسووف خهلیهب و فیدهئ کهش ویوه، ئادهدام
 .یهکهتو یکاخ هل کموو بستهھ یونوردبوک

 ست پهد هوهناکات هل یناشتمین یهوهردنکریب ایتهرهر سهھ یهنهو     
ر اژهھ ینیچ یهرگهج هبوو لهر دیھاز هب هکش یتایهنیچ یهفهلسه، فاکب

 یسووفهلیهر و فین بهواخ هش لیوه، ئ ستهھ هوهووتڕش و ڕهو 
و ان ۆب هوهتبهر دوژهرهتر سا، دوقوهد ڵهھ هوهزتراورهھ یناکهنیچ
 کیهوچ ش هب نازهش دا، خویاراتیلۆر و پاژهھ ینیچ یناکهزڕی
و هئ کبچوو یکسباک یاهو کیاهپ یاهو کراکرک. هوهنیاکشم هتچهد
ندن و یاهگڕا هل» یریۆت«یوتناپ یهپل هب ابگ یهن یییهھنیز هناکمیئ
 ینیو نووس هگوت هل هوهتع بیقاو ناتواو نه؛ ئ هوهعیقاو یناکهمیاهپ
 هل نابتو ات اگان ع تیقا.. وبنووس ناشزهر نهھ هنگڕه، اد ۆیخ

 یاهو یزابورجو ینیچ یسووفهلیهر فهگه. ئهوهتل یب ادۆیخ ینینووس
و هئ هنگڕهن نهناد یراتیلۆپر یهفهلسهف یاراتیلۆپر یتیاج هزتر لاورهھ
 یناناد ای. دوێوهکب ادو اڵن سادهس یاهو ێنرهنار دهھ یههفهلسهف
 یهربۆز هوهر لهب ڕێهپهدت اڵن سادهن و سیاهش دهکهفهلسهف

 اڵن سیاهرد دک ۆب یشیتابهخ هک. اکب ۆب یتابهخ یاهو ابگ ت یاراتیلۆپر
 ه. ب هویهقیتطب هتۆوتهک یوتهو چ ههھ هووک هل اگهد ت ات ڕێهپهد ت

وت .. هکهھ هل» یهنظر«ستوور وهد یرگرتنهو هتاو» ریتنظ« یراک یستڕا
 یکریر تعبهھ یاند .. هوهرژهن .. بۆڕاگ یهبوون.. سروشت.. موجود.. پلهھ

موو هھ هو ل هڤۆمر یھنیز یتهسهد یپۆ، پیهت لڕات ۆخ هکتر 
ن ۆچ نمهد ڕسوو هوهرم لهش ساست. ئ هت ترهحمهز یناکهوهردک
 یهوهبزووتن یهخشهن هنیاویناتو اڵس 2500 هر لهب کهلهف ینایاناز
 هکن باسمائ یکریهت سۆرموو خهشن. فکخ بیمر یاهل وهزوح یهرستهئ

 یشتنیهگ ت یختهو س یتهحمهر زهخ. ھیمر اوکل و هزوح اوک م بو پ
ن اون هل ۆ، خب ادیهپ ادت ۆڕیپسپ بهن کات کات ھان هک هناسمائ
 هرهو و هنز باو کهلهف ه. لبان ادیهر پهس ھانکهلهف انداوهندخوهن
:  هوهتنگیزرهلق دهخ یر گوهب هم لهموو دهھ هکن ازم یساربهس
 هب ادت اینان زیچند ینو نھهلیهم یکستوورهد یهوهنیزۆد اشدوهل
 ادکنادیهر مهھ هل» د ی، تجر هی، نظرهفهلسهف«هس. خوالچهد ههھ
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ت هبه، ھ هس بهفهت و نهحمهز هنادیهو مهئ یناکیهتهبایت یپه، بب
 .ییهتایهنیو چ یومهو ق یناشتمین یریش بهنافهلسهو فهل ککیه

ورد و ک یتایهوهتهن یستهش و ھۆھ یناپژ یساب ایکت یستڕاهب         
م هنم ئاشزهن، دن و قواپ یب ات اژوودم هل» کات«ڕۆی یساب هرهس
بوون  هوهئ اییر بهھ هوهن بوومیانینووس هل هتز یڕههپال یاهو هند دهچ
م ۆر خه، ھ ێبگر م لهخنڕه ۆیخ یزووهرائ هب ان تهگر بدهخنڕه ینلهک
و هم لهکهنینووس یوڕهرهو س یورتکس هفهن هل یههم ھهخنڕهن یندهچ
 ۆن بیاکیاڕهشیئ هک هوهر بووم باچان اشدهمهئ ڵهگهم له. بادهناساب
و هئ یکشنگپ بهر نهھ ات هوهمهکب کیهنوالکم هبد ڵوهم و ھهکب
 هناساو بهن ئاگوم ب هکچون هوهکهنیو نووسان هتوهکب هناساب
ر هدهق هن : بینووس یتهباب ڵهگهل یههن ھیاکیز و نزھهب یکیندهویهپ
 یستهھ ایتهرهس یبوونادیه، پڵو گو یاگ یناوڕ هل هرهگیراکن اراب هوهئ
 یوتنهکهھ ڵهگهل هرادهقالهع اروودژ یناوردستک هش لیتایهوهتهن
ر هھ یا هوهمهک یوونڕبوو هو د همن ڕیهواب همهئ بهر نهدر، ھاق یجاح
 ت بم.کوس هکهساموو بهھ هل ێراج هب

 ایتام و وهودامهد یهقس ڕی ه، لهوانراز ی، چ یههوهئ هقس یهپوخت     
 هوییهوطیس یهکهبتکر هسهب ۆیخ یستنووسهو د یجاح یناکهستهبهھ
 ۆب یچوون ایدر دواق یجاح اوهک هوهگرنهتر دکیه ادهوهن لیامووهھ
 یهگهن بیامووهھ هک، هنامهئ ڕایهره. سهردوک یتایهوردک ۆڵمبهستهئ
در اق یجاح یمهردهس یناوردستک هش لیتایهوردک یستهھ ینان ، پژیدام
 یکعیقاو هب یشتنیهگ ایدر دواق یجاح او هک اکهد یزاخواد او اد
 هک بووب ادیهپ ۆب یرابهل یدام یناکمین ئاوردستک هوتووتر لهکشپ
 یهگهش بیههوهنادکم لهئ ا: ئ اکب ادت یتایهوردکو  یسیاس یتابهخ
 . ییهھنیز
 
 
 

 کیوهوژوور چوونهرهسه
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 یرھاتهسهب یباس یهریزنج یناچار هب هکدا هوهل ێر بمبوورهنخو       
 یر گرنگۆز ینیهال یهوهردنکوون ڕ یسهبهم ۆب هویهقادرم ب یحاج

 هسهبهم مهئ ۆ، بیحاج یاسیس یباتهخ یردنکست پهد یتاهرهس
 یهویهتهکهبا یندنخو یژانڕۆ هشت لیفراوانم ھاو ینهمهز یکنگاوهھ

وا  هکستا ا. ئیکتور ۆب یرهفهس هر لهب یۆک هل یهوهمان یژڕۆتا دوا 
ژوو م یر خوانهس هو خستم ینڕم داۆخ ۆیستهئ هم لهزل هتهمانهو ئهئ
ورد، ک یریهو غ وردک یرهنر و خوهر و نووسهنیب یھنیرچاو و زهب ۆب
 یهکهشتهگ هل هک هاتکو  هگو جهئ ۆب هوهنیشکهد ڵهو دوا ھهرهب

 ن.یشتبوویهگ یدا پکهبا هل یحاج یندنخو
و » چانکریان و مڕوکریم«ینیهن و بیهک ین دوایشتر گوتم نازانپ        

 یبوو، حاج» قیجهب ڕهپ« یتاقم هک هکهزمهو براهھ یکما یخش بوونهپ
 یهگوت هل هوهتهماو ۆمان بکشت ه. نیتهکهبا هل هوهتهند ماوهقادر چ

ام کو  ڵام ساکا کمان بیحا هوییهگ همئ هب کنیچ نووس هم نهماودهد
 کیۆهکچڕنھا هران. تئ یوردستانک ۆب هچو هویهتهکهبا هل یژ حاجک

 یهوهمان یهماو یهبار هل کیهرکف یردنکههگ هل هوهمان خاتکینز
 ینهردهسپ و بۆک پ یۆهکچڕ، یهراهو ھهئ یدوا یتهکهبا هل یحاج

ند هردن چک ب و ت هوهدانکردن و لکراورد هب ۆشدا بهر. لهنیخمهت
 یور و پشتهد هن و بیهکر بهسهان لیستهوهھ یههو ھهپت یکیهبنگ
دا دا  هوهخوار یییهنیبند تهم چهن : لڕیورزووع دا بنواهمان و مۆخ
 یر چاوهب هتد کنهت یهردهپشت پ ییتارما کهو یاستڕ یکیهوش

 ر :هسرنج د
ا کب یناچار» قیج هب ڕهپ«یهتاقم کهو هبوهن یکقادر تاوان یـ حاج 1
 . رچهد یو ل بھ ج یتهکهبا
 یشکیای، خولیتهکهبا هرچوون لهد ۆب هبوهن یکرهھاند هک یـ حاج 2
 .هوهتستهبب یهتو وهب بدوهع یحاج یھ کهو هبوهن
 یتهاحڕ یستهھ» رانیرمیم«ییهراهو ھهئ کهو یۆناق یووداوڕـ  3
دا گوناھبار یت یشۆیخۆبا ب بید یهکراهھ کسهک یال هوهاتکهم دهک
 یتهکهبا هل یحاج یهوهمانهو ن هوهمان یانکۆیهر ھهگه. ئبووبهن

 .یهوهمانهن یانکۆیهھ یزڕی هتخرهد یهراهو ھهن ئیربژم
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ر هب هتمان دیجغراف یکیهوهدانکدا لیههوهدانکند لهم چهدوا ئ هـ ب 4
 وووپڕن و یب هکدا. هنیخمهو تهمان بدا لیتهارمی هوۆیهخ یال هل
 یشتهگ یحاج هکن یبگر هنانو شوهئ یوووپڕ هب یتهکهبا ی»همساح«
 کلهو گیودهئ یوووپڕن ینیبهراندا دئ یوردستانک یوید هل هردوکدا ت

الجان و سندووس و  یناو یوطیس یهکهبتکو  یهکهوانید هل. هفراوانتر
 یسپاتیئ هک» تواتر«ڵهگهل یههش ھیتر ینین. نووسهتووش ھو ب هبان

ش یشتهردهس یناو هوهتهندن ماوخو ۆش بیغساب هل ین حاجهکب هوهئ
 هنیم چوارهل یهورهت هب یشتهردهس ی. ناو ێتریدهدا د یحاج یعریش هل

 : ه) بوکرتهردوو(زهز یشۆخهن یدا دووچارکحا هل هدا ساز داو
 

 هوهردک یڕههت پهحنیم یشتهردهس هل      
 رمهکیهپ یهکهکۆل هب یوانهک      
 نهردم دهد یرمانهد هکووهب      
 مک یب ێوهکر نایگهو هپار هب     

 
ران ئ یوردستانک ڵهگهل یتهکهبا یوووپڕ یگرتن یدکیه هب            

وت هو حهن لیدان ۆان بیکان پشیییپانا یپهدا بهمان دهوهئ یتهارمی
 یوت ساهح هوهمهک یالهب هکقادر چون یحاج یتیهقهف یشتهگ یهسا
 .هر بردووهسهب همرهم دوو ھهل یواوهت

 ڕی هشدا لهرر لهگهم ئهکهد ڕهن. باویعیو واق یھنیز یاستڕ همانهئ    
 هن بیهبد هوت ساهو حهئ یهکهرترۆز هشهب هویه»یتهسهم«
 هکن. یشتووڕۆیهدا نهنو ناعاد ههھ یکباز ڕێ هران بئ یوردستانک
م هل بووب کیرهخ هوهندنخو هب» 1277«تا  هو»1270« هل ین حاجیب

 هنیهش بدییدوا یو چوارسا یتهکهبا ۆتا بهرهس یسا دا، سهتدوو و
وت هح یهوه. مانهردوکمان هفانڕههت ب یکتهسهران مئ یوردستانک

و  شکهاتر ھیز یهوهنینکپش ها خود بین ، یچوو ۆیب که، وب ڵسا
 هک، چون ۆڕێناگ هکهردنکش هو داب هکیهتهسهم یهبنگ شکدا
 ن.هھ هکن هوهر ئهھ یحاج یندنخو ل یانکهنشو یان و ناوکهوووپڕ
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 .یهمندا ن یتهسهد هل یکهجارکیه یاری، بهوهمدا بهرل بهسان دید
ووداو ڕ یاندنیهاگڕا یهن ویا نووسیهم وهماودهد یهگوت یهگهب شهد
ا یهو نشهوهمن ھ یهسابیم حهتر ئورد و قوو یکیهوهدانکا لیهو
و هل جودا ب یکشت هنیقهاستڕ یتهنۆچ هنیکموم هکچون ۆڕێگیب
 یاستڕ هشا. بکمان هخشها نیهو  هوهمانیزۆن دیخمهت هب یهتهواڕ
 ار خات پید یحاج یهکهشتهگ یرهب هر لهس هک کیهخشهن یشانک
 بزان ل یکشت کسهکر هھ ه، وات یگشت یارکیھار هب یههھ یستیو

ش همهئ یهن ه. وهشتهم گهزانراو ل یبارست یبخات ۆیخ یهکهنیزان
م هو ھ یم ئاسانهھ هوانهچپ ه، بب هردکهس نهکا یهگران و یکارک
ر ۆز یشیمهرھهو ب هراوکدا کیهموو الهھ هو ل ێن و نوۆک هو لهئ کهو یھ
ر هس هخاتیب د دوو س هب زانهد ل یکشت یهسهکر ه: ھ هنرخ بو هب
ا یهو یمانسل ۆیکا زانیهورد وک یارینزا ۆڕیک ۆب ێرن یو ب کزهاغک
 یگشت یارگکا یهوردستان وک یانکزگاپار هل» یهترب«یانکیهارگک

 یهژنیا لیهورد وک یبانیدهئ یتیهکیها یهغدا وهب هل یوردک یندنخو
 یریشنبڕۆ هب یهوان هل کیهستها دیهو ۆیک هقادر ل یحاج یرهوهریب
 هویان نووسییر حاجهس هل هک کرهر نووسها ھیهن وکیرهخ هوییهوردک
 یهکهعلووماتهدا مهم ه، بهسندهپ یهالوهب ۆیخ هکتر  یکرۆر جها ھیهو
 یحاج یانیژ همان بییزاهشار یرمانهو خ ێزپارهچوون د ت هل
 ا.کهندتر دهمهوهد

ند و هچ یعلووماتهم هوهمب بهدش هکستاند جاران گوترا و ئهچ       
 یھ کهراندا، وئ یوردستانک هل یحاج یندنخو یهنو ساهئ ینۆچ
 ێنازانر هرهگهت ن. بوهو ل هرو ل هناو هو ناو پچ ، پچ یانیژ یاکت
و  هند بوهب ێوکهجار ل ڵهوهران ھئ یوید ۆب هردوک یت هوهکهبا هل هک
 هب هک هوهکداو هرهس ڕی هن لیبتوان هنگڕهم ه. بهندوخو یل
 یوردستانک هل هکهداو یرهو سهن بیه، بگ یتهکهبا هل یههوهستمانهد
و هن بیهبگ هوهرهم سه، لڵوباهه، ب هکهداو یهوهردنکهھ ۆیھ هران بئ
ر یپ یدوا یوا حاج هک هوهستمانهد هتا دڕ هوهل هکهداو هره: س رهس

ر روژهس هوهکهبا یانکهستانوک هل هوهزیو پاهمهد هن بیھاو یبوون
،  داهنیم نووسهشتر ل، پ مانی. زانرانئ یوردستانکو هرهب هوهتبووب
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 رهسهب ی، دوا هوهانیرمهگ هن لهکهستان دوکو هرهب یشتهگ هک قهف
 هب کاتکن . هکهد هشتهو گهست بهندا دیو ھاوهمهد هھار و لهب یچوون

ن و یھاو ییتاۆک هل هوهن ببنرمهو گهرهب هوهستانوک ه، ل هوانهچپ
 هو ب هعیواق یاریب همهن. ئرمهگ ۆب هوهبنهر دوژهرهز سیو پاهمهد
 ب یکهالو یکرهگیارکر هگهم ۆڕێناگ شهکهستووره، د یهس نهکست هد

 ۆوتهئ یکووداوڕچ  هوهشیقادر یت حاجهسبین ه. ب ۆڕێگیر بۆز هو ب
 ینرمهو گهرهدا ب» ذشا«کۆژب یکاتک هل ردبک یناچار هستراویبهن
ر هفهس هوهراقع یوردستانک یتهکهبا یستانوک هران لئ یوردستانک
 ڵهوهھ یوا حاج هکچوو  هوهئ ۆرم بیم بیههوهدانکم لهئ یپها. بکب

م هھ ابواردبڕ کیهگج هل ییتهکهبا یشتنھ ج یدوا یزستان
 . ب هوهتسهو بح هوهتوهدا بجت یقهم فهو ھ ێرکدا بت یندنخو

و  ب هوهستهد همم بهماودهد یها گوتیهنووسراو و یکیهگهچ بیھ هوهئ
من  هوهرهنخو یر چاوهب هخستم هتاز ییههوهدانکو لهئ ڕی هنھا لهت
و همهد هل کهبا یشتنھ ج یدوا یوا حاج هکچووم  همالیحتیو ئهئ ۆب

 یو دوور یکیزین ینیهال ۆستم بزانم ئاخی. و شتبڕۆیغ ساب ۆز دا بیپا
دا خشاند » هطیخر«هخشهن هم بک؛ چاوێد کڕ یههوهدانکم لهئ ڵهگهل
 یشکب ۆییئاس یکتهخ ه، وات یتهکهبا یشک هتوهکهغ دتم سابید
غ ش سابهووڕم ه. لشکهغدا در سابهس هر بهو خاوهرهب هوهکهبا هل
خش و هسوودب یندنخو یانکهرجهموو مه. ھمالیحتین ئیترکینز هتبهد
.  هوهتۆب ۆکسابآلغدا  ه، ل یکیزن یاڕهره، س هوهسانهو ح هوهانوهح
 هب هوهوانهح یهستهرهکدان و هئاو یوتهو مزگ کچا ی»مدرس«ال و هم
 یشیستهد ه، ب ێناو یاتریز هوهش لی، حاجبوونهغدا ھسابهل یر و پت

 هواتهکندن . خو ۆب ێربژهتر ھ یکیهگا و جکب ی، تا دوود ێوهکنا
 یاریب هکن یب یازڕ هوهب بهوان دیرهب هن بیهکب ڵحا یر داخوازهگهئ
ندن دا خوت یهگج ڵهوهھ ۆا بکشان نایس نهغ دساب یریهوان غیرهب
ندن خو یازین هزدا بیپا هل هک هوهقادر یحاج کهو یککیهت هسبین هب

 . هوهکهبا هران لئ یوردستانک هتبچ
 هر لهب یرد و گوتمان حاجکن یکسهت یههوهدانکو لهمان بۆخ ید هک
ات کند هن چینازان هوالوهب هوهغ ، لساب هردک یووڕ کیهگموو جهھ
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ند هندن چخو یشتهو گ هچو ێوک ۆدا ب ێوهدوا ئ هو ب هوهتهماو ێوهل
غ . ساب هوهتۆند جاران ھاتهو چ هوۆڕیگ پ یکیه یدوا هل کیه یهگج
 یرهردهراندا چ سئ یوردستانک یانکهمرهھ هب یحاج ۆیھامووش یتهخ
 . ێرکنا ل

 بهن یکخیهبا هتهم خهئ یهوهنیزۆد هوهسهک ێندهھ یالهب هنگڕه      
م ۆر بهگهم و ئیدا نڕههوو باهم من له، ب بهن یانیز یشهوهنیزۆدهو ن

 هوهوردبوون ڕی هل یھنیز یکتهخ ینانھکپ هبووم بهد کیرهرابا خک
م هئیهنهگرن. وهد ڵهھ هوهوردبوون ل هک هرچاوانهو سهموو ئهھ هل
،  ژ بس درهفهن یهانۆڕپسپ یهوهنیژۆت یتهسهد یژووروو هش لهارک
 ۆڕپسپ هشم بۆبا خ یهن هوهمن یهنیر سهب هژ بوا در یسهفهم نهب

 ران.هوهشتهگ ین پشو یهوهگرتنهھ هم لدان
 ب یواتوره، ت هو گوتومڕهاڕموناسباندا  هل هوهشپ هب هرل کهو        

 هم نه، ب هچو یغساب یکچک ۆب ید یحاج هکودا هل یههگومان ھ
 یندهچ هکییهدارد هعلوومهم هو ن ێزانرهد یارکس وهکو  هچک یناو

 هکییهدارد یچۆوا بهک یههش ھهنیهو الهئ یچ باسیھ هو ن هردوکوام هد
 یحاج یییهدارو دهئ ڵحا همهھ هردن . بک همار هب هاندویهگهن یرهس
وتهکڕرهبهلهکوا  هک هوهوهئ یووڕ هل هخداریهبا یکۆب هوهاتکهد ک 

ا ڕهوهل هوهداتهدهھ یهفیعات هل کیهردهو پ یحاج یروونهناو د
 یکۆرهناو هب کندهو ھ هویههفیروون و عاتهو دهناو ئ هنیهبخ ککشیت

 یناو باغ ۆمان بهتهجورئ پ هشتهم گهتر ئ یکختهن ین. دوایئاشنا ب
و  هوهنیهدهار دیپرس ێندهھ یرامهن و ویهکهد ست پهد یحاج یدارد
ن یهکهد همه: ئهوهنیسهد هوزووعهو مهر ئهسهل» تعجب هعالم«کهریهس
 هب هوهدانکل یهرچاوهس یبوونهھ هک هانکمیو ئهئ یسنوور هل
 دا.هد هوهستمانهد

 یحاج هاندویهاگڕ یهمئ هغ ببسا هک کباس و خواس یپهب           
م هستڕۆ یوتهمزگ هل کنیهدا بیههو ماوه. ل هوهتهماو ێوهل کمهردهس
 هوهکهوتهمزگ هر بهش ھینال حوسه، م هندوخو ین)ال حسه(میگ الهب
ند هگ . چهم بهستڕۆ یوتهمزگ ینال حوسهم هو گوتراو هوهتهدراوهھ
و هتا ل هوۆر مابه، ھ هوۆب ینووس هکهوتهمزگ یکوارید هل یکعریش هد
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 یمهرخهمتهکگومان  . بهوتوهک یارکیسپ یر سواغدا ژ ییدوا یهنسا
 یناو سپ هل هوهتربھ ۆیخ کهو هکهنیبوا نووسهبا دهن یشۆرهپ و ب

ر ۆز یتیهواهتهو ن یبهدهو ئ ییژووم یکراتیم هتدا و ببهکیهارک
 یکریشاع یعریا شی هبو ۆیخ یستهبهھ هکهعریش ه. ناشزانم بنرخدار
 یکاتکوار . یر دهس یشقهم هب یتهردوکو  یر دهب هتۆوتهکو  هتر بو

 یحاج یکیت براهسبین هم بهرا بکشدا ۆیهک یکوتهمزگ هل همهئ کهو
 یوانیهھ یکوارید هتبووم لیم دۆخ ۆ. ب یه)ۆییجوان یفیهک(هک هوهقادر
عز « هستڕش ۆر خۆز یکتهخ هب ۆیک هر لهال عومهم یحاج یوتهمزگ

گوترا هد هوهنانیشپ هم لهماودهنووسرابوو. د» ل من طمع ذمن قنع و 
 هکون، چ یهردن نک گومان ل یش جیههم گوته. ئیه)یفیهک(یھ هکهتهخ
 یههش ھهگهب یردنکگومان ل ۆب یهن یتهبیتا یکۆیهھ کهر وهھ
 هتیدوو پ هل کیه یهوانهکناو ه: ل نلمهبس یاست بوونڕا و کب یپشتپا
ت هخ یفارس یکیههنیووسرابوو چوارن هورهگ یتهخ هب هکان که»ع«
 م :هکهد یمارۆدا تهرورد ل یکنینووس هنوو بهش ھۆخ
 

 هوان خانین این براینوشتم ا       
 هن نشانیکبماند از من مس       

 جا رفتکن یکن مسیند ایاگر گو      
 هخت از جور زمانیبگو بگر      

 
 نووسم :یهدا دهروا لهک هکهنیچوار یواتا

 
 یههم خانهئ یوانیهھ هل یم نووسهمهئ    
 نبم هشانین هب هوهنیکمس یمن هتا ل    
 چوو ێوک ۆب هنیکم مسهن ئر بهگهئ   
 تهژگار ھڕۆ یمهر ستهبهل ب   
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 ۆیھ هک گونجهگومان د ب هرھاتهسهو بهئ ڵهگهل یواوهت هب          
 ۆکد یهشا دا سیههنیم چوارهل وا ب هک. ۆیک هل هبو یفیهک یرچوونهد
 : هویه»یفیهک«نیهالهان لیستهبهھ یهوهردنکساغ  ۆب هوهبنهد
 

 دا. یشۆت خهخ هل یههھ یناوبانگ یفیهک: یشۆت خهان خیمهکیه    
 . ێد هوهوردک یژانبو یهوهشر پهھ یزڕ هل یفیهک:  یژان بویمهدو
 هتبب یههنواهل یفیهک:  همانهز یورهست جهد هتن لهان ، ھیمیهس

 . یراوکدرلهغ یهنموون
م چ هماودهد یهر گوتهب هنهبد ۆخ هکۆهک کهو هدیهشا م سهئ هک    
 . ێتریبد هول یگومان یهکتروس هوهتننام کدرز
 یحاج یهکهنینووس کهش ویفیهک ییههنیو چوار هنیت و نووسهم خهئ   
ر هزبهئ هکهنیو تالع چوار ۆم خه. بهویهارک یسپ یر سواغژ هوتهک
 هوهشۆت خهخ یومنین یمهئالهم ڕیه. من لیون بوون هر لهرابوو بک

 هستا لو ئ هبو هو ئاوار یه ۆییک ۆیخ هکشت ، یهگ م پهکهنیچوار
 هب یردک» لیبر اسماعصا«ستاۆمام یش بووۆخ. خوا لیهجهشتیغدا نهب
 م .ۆب یارید

 یککیهئاغا  ینهرهق یتهوخ یدحهم هدیسه، ق یحاج یهکهوانید هل    
 هنن لیههاگڕ کما شتھ هب هک کیم و تارهک یکیهرچاوهند سهچ هل

 ن !ۆن چیراندا. با بزانئ یوردستانک هل یحاج یهوهبزووتن یتهخ
 : هتیهم بهئ هبدات ۆیخ یردو یمن سرنج کهم وهکهر داوا دهنخو هل   

 
 ونداکس هل یستوون هجان یلفهئ کهر وهھ      
 »همزهھ«وو کهو» کمتحر«و هریهغ یعیتاب کهن      

 
دا هر. لهمزهھ هتبهلف بزووت دهئ یتیپ هکدا  یبهرهع هن لیزانهد     

 هکهعریش یتر یارکهورد ، یههدا ھ همزهلف و ھهئ ڵهگ هر لهارمان ھک
ن یهکهتفا دکا هندهوهب هواتهک. یههھ یبارترهل یاتکو  یتهبیتا یهگج
دا » جان«یهوش هل هک هلفهئ کهو هکهتهوخ یانکهن ستوونیب هک
وو کهو یهن» ز ۆـ بز کمتحر« ۆ، خ ێو نابزو هستوهب یونکس هستاوهو
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دا هتهواڕم ه. ل هکر بارهسهل همهر دهو ھ یهن ۆب یوونکس هک» هھمز«
 هوش یردنکدروست  یووڕ هل یهت نهاللهد ب یههھ کی»یهتور«
ران ئ یوردستانک هوسا لهن ئیزانه. دیحاج ۆیشت و ھامووشهگ یکتهخ
نگ ن ناوبایهال هگومان ل . بهمزاغا بوهھ» ڕنگوهم«یتهریشهع کهرهس

ش و هران و مامیپ یانکۆرهس یھاوتا هوییهتهریشهع یتهسهو د
دا هتیهم به. ل هران بوئ یوردستانک یهمرهو ھهئ یانکهتهریشهع

 هب ند» هھمز«یزۆدح و بزهم هب نلف دهئ یونکس هکقادر  یحاج
 یهکهراوکدح هم ۆب نکشهمزاغا دهدا ھ»یهتور«یهردهر پژ هزم ، لهب
 یشتهگ هل یوا حاج هکوا ڕهد ێندهھ ۆرم بیب هوهمه. من لۆیخ
 یکجار هوهل ها بویند ه، وات ستبهبهھ یهدیسهم قهدا ئ یهوهانڕهگ

 ڕینگوهم یمزاغاهھ یکتهسهد هک ێوهکنا همانرهو ھهب ڕی تر
 هل یکلهالموعهم سهکیه هترکهریز هوهل ینا حاجهد ، بدات
 یکریم ههک ڵهگهل ب یکۆکنا یادیبن یهوهنان هران بئ یوردستانک
 هل یحاج هنگڕه ێبگوتر هوهقهع هتناشچ ۆمزاغا دا. خهوو ھکهو
 هز بیرگهھ داب یاریران بئ یوردستانک ۆب هویهچون یتاهرهس
 .هوهتنمهن یا لیا کهنر هدا گوز یتیهاڕنگوهم

 یکیرهخ ۆیخ ۆب هکهدیسهمزاغا ، قهھ ییزاڕهنا یییهنیب و تهل هجگ   
ند هرچها ھکزا بڕهنا یحاج هل یکۆکنا گو یکباو هوابو یکسهبهم
 ی، حاج هارید هوهتل هکچون ستابهھ هوهشیدحهم یهر بناغهسهل
 هوو ش ڵایهخ هب» رزهئ یھهنشهشاھ«یهو بارگ هبن یدحهم هاتر لیز
و هئ ۆب ییایخول یهاسپاردڕو  هو نام هکیرهخ ه)و(گویانکهنیریش
 جووآلندب یحاج یستهھا ھهو هکهژیک ینازدار چهد . وا پ ێرنهد
ما و هت هوهب یتهاندویهتا گ بردب یهوهساد یدحهم یوالهب کلهگ
زار و و گو ڵگو یورهد ینیرژهپ هتۆاندیهگ هکلیدز پ هب ۆیخ یزهح
 هوهند هتد هوهر ئهھ هوهشیهنیب م ته. ل گو یاد و بهق یووائا
 هل کهن ران دانابئ یوردستانک یشتنھ ج یدوا یهکهدیسهق هک
م هئ هک.  هندوخو یوهل هکدا هاتانکو ها لیو یو دهئ ۆب یچوون یتاهرهس
 ۆب یهوهھاتن یمهد هن لیهار بدین و بیگرهند ھهھ هب هانیینیب ت
ش یوهئ یتیههخزم ڵرحاهد هستوهب ڵهھ یهکهدحهراق مع یوردستانک
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 یکیزتر نکیه هل یووڕ هرچاو ، لهب هتن ئاغا دیمهئ یهکهدحهم ڵهگهل
 یهکهدحهگوتمان م کهو هک، چون هوهانیر دووهھ یستنهبهھ یاتک
 هر لهم ھهکهد ڕه، باو هداناو ۆیک ۆب یهوهھاتن یمهد هل ین ئاغایمهئ

 هتبب یاستڕهتا ب هوهتبووب یستنهبهھ هل ۆیکو هرهب یهوهانڕهگ ڕی
ان یر دووهھ یسهفهو نزھ یبگر یدکیه هان بکهدیسهق هک. رهفهس یارید
 . هوهرهرنجدهس یستهر ھهب هنن دهمهت کیه یسهفهز و نھ کهو

وا  هک نیههگهادڕ هوهئ هکهدیسهق یانکهتیهب هش لیتر یکتیهب         
 ه، وات هستوهبهھ یهکهعریش هالجان ب هل یهوهوتنهکدوور  یدوا یحاج

،  یحاج ۆب ییهزگارپار یکغانهق هک ۆیک ۆب یهوهانڕهگ یاڕهرهس
 ۆیخ ید یردهد هوالجان یدوور هل هک هویدا دهوهل یشیتر یکغانهق

 .    هگوتو
 الجان یشتهھهب یشتهتا دهھ هرر لهھ            
 هرزهھ ییهوانوو دکهو کهن ۆب هستیئاھ            

 
 .نیههگهادڕالجان  یهوهرهد یکنشو »هرئ«هارید    

 بهد ێوهکهار دید هوۆخ هل یهوک هنو شوهن ئیشزانهند نهرچهھ        
 یهوهانڕهگ هگوتمان ل هک، چون ۆیکالجان و  ینیهب هل ب کنشو

 یتنید ی، دوارقاد ی، حاجیب که. وهستوهبهھ یهکهعریش ۆیکو هرهب
 هشهگ هم گوهئ یننگ و بڕه هب یایخول یانکهپوولهپ یو ورووژان گو

 یشۆرهو پ هو تاس هزبه، ج ینخو هکش و فۆج پ یزعهمان وهر ھه، ھ
 یهناو تاو هتهنجاوهھ هوییهروونهد یانکڕبو هل ڕیرم و گوهگ هب ۆیخ
چ ،  هکهستهبهھ یدانان یدوا ه، وات هوالوهب هوه. ل هوهستهبهو ھهئ
 ۆب هناردو یهکهعریش یحاج ۆئاخ نیههمان بگت یهزانراو ن یکیاستڕ

موو هھ کها خود وی هووهل کرامهو و هگوت هوهھاتن یدھوم هالجان ب
 هرۆ.. ! ب هوهر زار و زمانانهس یهتۆئامانج خست ب یکستهبهھ
ئاغا  ینهرهق هتهشتوونیهان گکهعریش هک هد یههھ کتیهاکیح

ش هکها قسۆیدا ، گهم دپردبام ک یداخواز ل» یگو«رهگهئ یتهگوتو
 یزعهو و ڵو حا ڵام ماک هب یتهش گوتویوهئ یحاج هوهتۆشتیهگ
 یحاج کاتک ب کنۆرچه! ھمهکب گو یداخواز هوهبارمهل
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 ل یشوازان پینۆچ گو ینهخاو هبوهعلووم نهداناون چ م یانکهعریش
.  ستابهالجان و هل هوهوهئ یندهزامڕه یدئوم هب یوو حاجکا تاکهد
تر یستراون ئهبهھ هعرانیو شهئ الجان یهروهد هگومان ل ر بخهن
 یحاج یا خود الی هوهقۆشل یکدم ئومهد هالجان ب ۆب ناردرابهھ
 ه. ل نابهھ یشۆخام هب یتهسهح یهناسهھ کزهاغک ڕههر پهسهل
 هب یکدچ ئوم یحاج چهد هوهئ ۆمن ب یماالندا دیحتیموو ئهوان ھن

تر  یکیهگڕبوا هبا دهھ یکددا ؛ چ ئومهستهبهو ھهل هبوهن گو
دا  ۆیش خپ هل هورهگ یکرهمپهل هاتکب هکهستهبهھ کهر نهب هتبگر
 هک هوهتشهوهد یجوان یسفهو هل پ یهردهپ ھا بهو یعریش هل هکچون

 هتز نابیرگهھ هستهبهم ھهببا . ئ یناو هل بهش ھیکدئوم همچین
 .. کربووهر و بهک ینخوازب

 ینیهن و بیهکنجام و هتا و ئهرهس شیوهند ئهرچهھ» گو«یداستان     
غ ، ساب هل یحاج یهکیهدارد یداستان کهو هوهتنن بمر و شوهس ب
ناو  یشتهگ هقادر و ل یحاج» یعاطف«یروونهناو د ۆب هوهداتهد ککشیت
ند هش چهمهل ه. جگهوهاتکهوون دڕنگاوان هن ھدا شو هروونهو دهئ
 ب«یانکڕهشایئ کهو نیههگهادڕ هوییهحاج یارکو  رهسهل کامیهپ
 یزمان یژر وتووهس ۆب هوهترکب همهرجهن و تیربگرهو به، د» لهت
 مان .ۆخ
 یپه:  بهانکهعریش یدانان یسا یردنکارید هاندنانیهاگڕو هل ککیه   
و  ۆیک ۆب یهوهو ھاتنن رمهو گهرهب یرهفهس هل یحاج هک هوهئ
 1277 هل بهدانابن د یانکهعریران شئ یوردستانک هدواجار ل یوداهئ
و هژدار ئدر یکیهوهوردبوون هشتر بپ هکچون رابک هو دانانهئ
ر هس یانکهنینووس یپه، ب یوا حاج هک هوهردکو ساغ هلیهمان مهنیهال
 یههوهدانکم لهئ هک.  هوهتۆبهن نرمهو گهووڕا د هو ساهر له، ب یوطیس
ا و یگ یهو گو ڵگو هو ب هویهنهخاو هالجان ب یشتهد یهمیهخ است بڕ

 یفراژ یبازڕ یانکهارید هره) ھ32( ڕێهلک هل ککیه هبنهد هویهمهئاد
 هدر زهبهوا، ل هک یحاج یتیهریشاع یرهو ھون هھرهب ی»املکت«بوون و

 یینوما ڕێ ۆب یههوهرهس هب یشینگڕهنگاوڕه یپۆ، گ یاربوونید
 ران .هسرنج د یچاو یالهر و جهوهشتهگ
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و هن ئیو ھاوهمها دیهھار دا وهب هل بهد هک یههمهئ یتر یاندنیهاگڕ   
 یشماڕهت و هوخھار دا هب هالجان ل یشتهد هکچون دانراب یههدیسهق
 یوردستانک هل یهوهمان یھارهدوا ب هل یحاج چهد . پێدرهدهدا ھت
الجان و  هتراق ھاتبع یوردستانک ۆب هوهانڕهگ یازینهب دا رانئ
 هو ل ێرز) بگرهئ یھهنشهشاھ یهم(خ هسرنج ل هوهتدا مابت یهندهوهئ

وتهکڕدا گوک نیبب است بڕر هگه. ئ گو ینهخاو گوتبل یت) م
 ییبا هوهتماب یال هندهوهئ یحاج بهم) دهدهد یا پکب یداخواز

 ا .کب ڵقبوو ۆیخ یزاوا هب یهوهتا ئ ردبک یحاج ینیناس
 یتهکهالجان و با هب یحاج یهوهانڕهگ هک یههوهم ئیهس یاندنیهاگڕ   

 هکدا ، چونهد هوهستهد هان بڕهگ ۆب یحاج یکلیهم ۆیکو هرهدا ب
ران ئ یوید ۆب ڕۆیی هویهتهکهبا هل یحاج هوههوهھ هرد لکعلوممان هم
 کهو ینشو هل یرانهندن و گوزابواردن و خوڕ هتاوهرهس هل هواتهک، 

 یرهور و بهو د هبان یال ۆب هوجار چوهئ هردوکغدا ساب یتالجان و و
 ت ێنوهرلهس هوهسانیردوون ، دکدا ندن تخو یکنیهتووش و بب
و هرهدا ب الجان هدواجار ب هووهغ و لساب یال ۆب هوهتهویشکهھ
 یشتهگ هل ب یحاج یرهگوز یتهخ همهئ هک. هوهتۆب ۆیکو  یتهکهبا

 یهرهشت و دهموو دهو ھهدا تا ئ هنند ساهو چهل هارید یندنخو
 یرهفهس هردوون وردک یالحان دووگاسنهف یهزاراو هو ب هوهتهوتاوک

دا ت یکۆڕگ و ج هردووکاندا کهبچهسهو ق ێد هل یهلیورتک یندنخو
پان  هندهوهئ یکوووپڕ یهخشهن هانڕهشت و گهم گهئ یاکردوون . تک
 . ێرکو نادووجار پ بهن کۆڕگ ر و جۆز یهوهبزووتن هب هوهتگرهد

 هد هک یههو گوتهئ ینانرھهاست دڕ هم بهچوار یاندنیهاگڕ            
 کهبا هل کیهماو هوهرانئ یوردستانک هل یهوهانڕهگ یدوا یحاج
الجان  یه، وش کهبا ۆب یهوه.  ھاتنۆیک هوهتۆوجار ھاتهئ هوهتهماو

 هوهتراق دع یوردستانکو هرهب هوالجان لهگا ڕ یکچون نیههگهادڕ
وا  هک هوهتفامرها دڕهوهل یتهکهبا هل یهوهمان کیهم ماوه، ب کههب
و هو دم ابواردبڕ ل یرماهگ یژکو  هو ناوهئ هتن ھاتبیو ھاوهدم بهد
 ییبا کنیھاو یهوهر مانهگه. ئ ۆیک ۆب هوهتر بووبو ژهرهز سیپا
 هوهئ» هوهتهماو کنیهب« هد هکا کب هکهگوت یاناست گڕهب
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پتر  کنیھاو هل هکهر گوتهگهئ ۆ، خ یههوهستهد هواومان بهت یکهنیھاو
ن یب هگهب خود باین ڕیهتر دا بگ یهگهدوا ب هب بهد هوهتبگر
ر هس هنیهتر بخ یندهن چیوساش نازانها ، ئکهاست دڕشدا هوهل هکهگوت

 یمالیحتیئ همان دا بهژدر هکن یش بهوهئ یئاگادار بهن ... دیھاو یژک
 یچهکدا هوهن لید کفترگ یتووش یتهکهبا هل یحاج یهوهر مانۆز
ووداو و ڕو هئ یشهب ۆیک هل یحاج یهوهمان یاتک هل هوهتننام ۆوتهئ
بوون .  ینگارهرها بیکتور ۆب یرهفهس هر لهوا ب هکا کب هنانیهن و بیهک

 یتهاللهد هک هترهخنڕه ب کیهموو ماوهھ هل کنیھاو هکزانم تاهوا د
 ا .کهست نش دروهتاز یو گرفت ب یازڕ ل یشیمهماودهد یهو گوت ڵحا
 یماد یهگهد و بیهشا یهنهن وهوهدانکل یارکان یمووهان ھکهاندنیهاگڕ
و  یحاج یزانراو یرھاتهسهب ڵهگهم له، ب نپهان سیب هقهتهمهد ب
و هر ئهگهئ هن ، واتگونجهن و دد کڕر ۆز یانکهنعر و نووسیش یماھ
بن چ  هنیقهاستڕ یووداوڕش چاو ، پ هانخستم هتاز یهاندنانیهاگڕ
 ماوهد یهتگو هل هنووسراو و ن یهرچاوهس هل هن ینا کستهرھهب
ران ، ئ یوردستانک ۆب هچو یحاج ڵحا همهھ ها : بکان بیقهل هوهمهد
 ی، گو هوهتهماو یل کند ساه، چ هردوک ل یندن، خو هاوڕهدا گیت
و  کیهوش هب بهبوون و د همانه.. ئ ۆیکو هرهب هوهتهاوڕهو گ هوید

 هب کیه یو ھاتن یههوو شهت ئهبه، ھ ان دابیووڕ کیهدوا  هل کیه
 یاندنیهاگڕن و ینووس یمام و ھهماودهد یهگوت ڵهگ هدا تا لکیهدوا 
 یووداوڕش بتوانم یمن یهوهئ. تا  هوهد هتچهپتر د گونجاوتر ب ڵحا
ر هنم ھعلووم بگونجهم یهرچاو و گوتهب ینینووس ڵهگ هعلووم لهنام

بوو  هوانه. ل هوهتینخویهدا دهانڕهووپڕو هوا ل هک ێرکهد ۆم بهندھ
راورد هگرتن و ب یدکیه هو ب هوهدانکل ۆبا بهاترم ھیز یهر ماوهگهئ
وانتر هرفرهب یکوووپڕ، بتوانم  هتاز یراتهبهخ ینانست ھهدهردن و وک
 یوید هل یحاج یانیژ یکیتار یانکڕههووپڕ یاکت هل هوهمهکوون ڕ
 هژ لس درهفهن یهوهدام ورد بوون ڕههو باوهراندا . لئ یوردستانک
 هل هک یهانعریو شهئ یهنر ئاوهبهان لیاگرتنڕو  یوطیس یانکهزراوهپ
 هناوهناو یهشنڕۆ هوهنشهوهد یتیهقهف یورهو د یتیهنجاهگ ینهمهت



 172 

. گرنهد ڵهھ ێوهو ل هرل ین پو شودا یحاج یبازڕر هسهب هوهنهکهد
 . هواوڕهو ن هکئاوات هارکم هئ ێم جارهب

ت هاللهد پ هندھ هک» رزهئ یھهنشهشاھ یهمیهخ«:ییههدیسهم قهئ    
ست هان و دۆیخ یج هوهنیهبخ یانکهتیهب یههھ یهوهئ یماف ب

 ینجامهئ هل هوهانیون هتۆوتهک ییههکپ ڵهکو تهن لیهکب کبژار
 یهریزنج ڵهگهل هکهدیسهق یشتنڕدا یهچڕز و ڕیدا هوهان و بیهوهنینووس
 ێوهکهدرهد هگاویم نهکیه هتر : لکیه یخزم هوهنیهکب یانکهتیهب یواتا

..  هراوک ان پیو خوار و ژوور هاوۆڕگ یانکهتیهب یرۆز یشهب یهگج
دا هر. ل هل بوهکو  هقرتاو ل یکنده: ھهر ھاتوهسهب یاتریش زهوهل

 یر ساولهھ یچاپ یهکهوانید هل هک یهیههدیسهو قهئ ڵهگ هم لهقس
 یهکهنهو خاو هکهر چاپهس هنمش ناھییه، چ گل هوهنینخو یهدا د 1969
 یزڕی یهوهردنکاست ڕ ۆ. ب هردوکچاپ  یوا هگرتو یرهو کهو وهئ هکچون

 ینراولمهس شوور و لهم یکریشاع یاریشنپ هوهشپ هان لکهتیهب
و هئ ڕیهباو یپه. ب همنستا ھۆمام هکم هکهش دهکش پ ۆمیئ یوردک
 : ب هرۆم جهب بهان دکهتیهب یزڕی یاستڕ
 
 هرزهئ یھهنشهشاھ ییهمسهش هک همیهم خهئ

 هرزهب یکهپهر تهس یرهلووفین یتا چادر
 یناھهتول ال مهمهئ یوو توولکهو یتنابهئ
 هزیهف یزهکرهئوحود م یوکوو کهو یوتادهئ
 نجومهوو ئکهو یافکش هردوونهوو گکهو یقفهس
 هوزهس یسهتهما ئهس یدوارهوو ئکهو یهردهپ
 وون داکس هل یستوون  هجان یفیلهئ کهروهھ
 همزهوو ھکهو کیرهحهو موت هریهغ یعیتاب کهن
 استڕپ و هچ هل هدوو زولف یتهوو خکهو یوسافهئ
 هنزهک یرهس یلسمهت هکم  هلسهموت یارم کهو
 ڵسونبو یا بنی ڵگو ینهوم نهکچ ب یسفهو

 هرزهوو فکهر وهم ھهکب ینا خوانهس هستیشا
 ڵسونبو ینهدام ڵگو ینهون نهمهس یژوور یال
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 هغزهل یتهننهد جهس هک یهعناهت و مهو سوورهل
 یحاج هرهدلب یوخڕ یوو خاکهو هلجوملیف
 هرزهلهم هستهبا ھهس یسا بادهد هستهپ ڵد
 الجان ینیشت ئاهھهب یشتهتا دهھ هرر لهھ

 هرزهھ ییهوانوو دکهو کهن ۆب هستیئاھ
 تهالکهو همجا بهئ یبهت دهوهخ یلیتا داخ

 هرزهت هک هرزهم تهب هکماچ ب یمهدهق یکخا
 تهکزاهن هوو ئاھم بکهو هندهوهئ یئزوونهم

 هرزهل یههخیوو بکهو هن یزولف یرهس یهالد
 نڕهق هل سا ێوهکهدهھ هگو هشنهو چهل
 هوزهس هک یر ساهھ یه ڕیبازا یگو کهو کهن
 
 یوردک یاریزان ۆڕیک ۆب هکم ئاغا یلهس یئووفهال رهم یهسنووسهو دهل  

ست هو دهان و ئکهراوکچاپ  هوانیچاو د هل یهدات یادیز کندهھ هناردو
 یرۆان دوو جیکتیهب یمهرعی دوصم یج هتوومن : لیم دۆخ یهتانهخ

ترن . کیه یھاوتا هو واتاو یهش و قافک یووڕ هان لیشیکر دووهھ هوینووس
 : هنووسراو هرۆم جهب هکهتیهب هویر، نولهھ ی، چاپیحاج یهکهوانید هل
 

 »هوزهس هک یر ساهھ یه ڕیبازا یگو کهو کهن« 
 
 : هوینووس یشهمهئ هوهوهر ئهسهئووف بهال رهم
 

 »  لحظهموجود ھمو  ڕییهبازا یگو کهو کهن« 
 

 ی،  کڕ یهم قافهش ، بک ب یکتیهب هویش نیتر یکیهگج هل      
 هن برکب هانیادیم زهر ئهگهت. ئد» همزهغ«یهوش هب ییتاۆک هوینووس

 .تیهب 14 هتبهان دیهرجوملهس هوهکهلهزهر غهس هنواو و بخرهت یتیهب
 هر بیشاع هکن یهکش بهنیهم الهئ یچاوڕهن و یم بهد هوهمۆخ هل
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 سهئ هب چهد ت ڕی نهکهژمار دهئ کتا یستهبهھ هز لهح یرۆز
 . ناو چووبهل هتانیهو بهل یکندهو ھ ت بووبیهب 15 هکهلهزهغ

 یازڕ یپ هک هکو شهردبوون بکز ڕیانم کهتیهب هوهمۆخ یال همن ل       
ستا ۆمام یھ ڵهگهل یههھ یجوداواز کختهمن ن یهکهردنکزڕی. بووم

م ۆخ یو ھهئ یهکهاریشنپ ینینووس ینم دوایناب ستیوم چ پهمن ، بھ
 هنیم نووسهئ یپۆو ھ ڕوھ یبنبار ۆق بهو ز ۆناق یکربارهس هم بهکب

ر هبهراو، لکهراو و چاپ نک، چاپ  هلهزهم غهش لیتر یه. نووسخهژدر
 یخوازات و دکان بیمووهھ یراوردهب توانهد ێویهب کسهکستاندان هد
 . ێربژهاندا ھیون هل ۆیخ

 یههدیسهم قهئ یامیهغ و پساب هل یحاج یهکیهدارد یشتهرگوزهس     
ش یتر یکجار ۆیخ یروونهد یستهھ ینیربهد هل ییرواهم پهک یووڕ هل

 ره. ھهوهاتکهوون دڕ ۆمان بیحاج یھاتوو ۆخهب ڕهو باوئازا یسروشت
م هب یشهکرهو س ییئازا یهنموون هل هپ یحاج یانیژ ندهچ
 ۆیت خهژھڕۆ یاوانیپ یهربۆز هک یهن یدارد یھ کهان وکهدانیهم
 ین باس و خواسناھ ان بیستهد هل یندهو چ هوهشارنهدا دت
دا یان تییننھ یشتهرگوزها خود سی هوهتو بگوتر رابکان ئاشییدارد
 هاتر لیز هوهنییئا هر بهس یاویال و پهت مهسبینهب ۆخ ، هوهنگ بداتهد
 ۆخ هو ب هوهردنکرم هش ۆیھ یدارد یداهنگ و سهتر د یلقهخ

 هداوهان نیهگڕال هم بهن نهگمهدهب یکیه. ناوناوهبو هوهانکداش
غ ساب هان لیکجار هکدا هوهقادر ب ی. حاج را بکئاش ان لییدارد
 ۆب ید یهروازهد هوۆخ هودا و لهدوا ئ هرا بو خ زانراب یهکیهدارد

 یکۆریچ یهوهگوتن ۆا بکردوم بهم یشتنر پشت و بانگ ھهس هبخات گو
 یرمنهش یکیالهم هز لیرگهھ هقادر یم حاجه، ئ گو هل یردنکزلهح
 یراوک یندهب یکۆڤمر یهر دها : ھکم ناهزدۆن یرخهچ یههزکرهس

 ند ڵهھ ینگاوها دوا ھڕهخانیندهب یهروازهناو د هل هردوکواوهم تکحو
 یستووراتهد یکیالسک یکلقاپ هل یهانیدارم دهب ی. حاجییھاڕهو هرهب
 را پخ یهرهبۆن هتبهو د چهردهد هنینۆک یتیرهو ن یتیههمۆک
 ێوهمدا . من نامهزدۆن یرخهچ یاستڕهناو هورد لک یاویپ یشتوویهگ
 یانکیهدارد یاندنیهاگڕر واتا و هس همهخیم و بهکرز هت قهاللهد
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م هل یههھ هک یتهاللهد هندهوهنم ئیبهست دیو م په، ب هوییهحاج
 هل ێبدر ان پۆیخ یهنیقهاستڕ یهگوو و نرخ و جڕ هتدا بخرهانیدارد

 ،نیبناس یباشتر حاج هوهانیدارو دهئ ۆیھ هب به: د)دای(حاجیسروشت
 یحاج هک هروونهو دهئ یوژمهت هل هوهنیتر ببکین ، نزیزابهشار یپتر ل

م هکیهروودا و ژ یوردستانک هل هدهعبهش یترساوهن یم دوژمنهکیه هردک
 وردستاندا .ک یراپاهس هل یتیهورداک یریب یسووفهلیهف

 ینیربهش دپ هسپ لۆک هتبب هسهب ۆیخ هک یتیهالهم یاڕهرهس         
دوور  یسابیبوون حهش ھیتر یسپۆکت ، دوو هئافر یال ۆفس بهن یزووهئار

و  یبیرهغ یسپۆک: داهزووهم ئارهئ ینیربهد هن لهکب یحاج هژتر بو در
 یهسدا ب یروونهد هر لهگهژار ئهھ یبیرهغ یکیاله. میارژهھ یسپۆک

 هل ێرو ئاخاوتن ناو هوهردک هل یئازاد ۆب بهر نهنسووت یکیزووهئار
 ۆبوو ب یشیکلیهر مهگه، ئ ێوببز یدا زمان یدارد کهو یکناز یارک

 یستهھ ۆیستهپها . پاکهد ۆڕیگهب هدا زند ۆیخ یناوهھ هت لهئافر
،  و ئاخاوتن هوهردک هل یئازاد ۆدا ب یحاج یروونهد هل کزگما

عاست  ها لی ب یدارد هل هتهناعهو قه، ئ هوهتۆقاندهت یانکهتهناعهق
 ب ڕهباو یانکهدانیهموو مهھ ها لیت هاسیس یدانیهم ها لیدا  هدهعبهش
 هل یههھ هورهجار گکیه یکیجواداواز رت بیب ه. ل یگشت یکیهوش هب
 ها بکهد ۆیخ هل کژموو بوهھ هک یتهعاد یدارد یستهبهھ یانیم
 ڵهگ هل هوهتس نانهک ۆب  هو ناو و ناتوور یهر نهس هل یو چ باج هشیپ
 ۆورد خک یاویستا پتا ئ هکدا هر و سهبنج و بناوان و س هب یدارد
ت هس یدوور دوا هدوور ب یامانڕهودا . تیت یناو یانڕز هل ێزپارهد

ان یانکمااندن و ھیهاگڕو  هو، ش هانیدارو دهئ ینڕیهپت هاتر لیز ڵسا
ن یوردب یکچاو ۆ. بهوییهکیتار یستوورهئ یکیهردهپشت پ هخاتهد
 یههوانهناخا . لر هدهب ۆش خهانیدارم دهئ یگرنگ ییتارما بهن

 یحاج ۆئاخ ستهوهر نهھ هوهر ئهسهل هلهپ هب یبوارڕ یکرهنخو
 ۆب یوا دها نا ! ئی هوهتردبک» جنس« هل یریژان بڕۆ هل کهژڕۆقادر 

قسان  هرهنو خوهئ یاتیج هنجا چ بوو ! من لیت چوو ئهو ئافر» جنس«
 یبهخ نش یانکواڕهنا هارک یدژ هوتهکادر ق یم حاجهم و دهکهواو دهت
موو هھ هر لهب ڵان سایهد ینجا چ بوو ! حاجیش ـ ئوپهمهل ڵد ساهس
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 هب ینجا چ بوو ! حاجی.. ئهفهلسهف هرد بک یتیهورداک یریب کوردک
مان هم ھهنجا چ بوو ! بیدا... ئهن ۆیکز یرگهترسا و ھهموو عومر نهھ

ان یم و پهکهخ دیهبا و شتان بهئ یاتیج همن ل هک هلهپهب یرهنخو
چ ک هنف هل یزهح ۆیخ ڕیھاو یمورزف یستیب هک، نجا چ بوویم ئهد
 هوهنیژۆن و تیپرس هتوهکهو د هکهرهبهخ ۆب هوهتبهقوت د یگو هردوک
 هکهچکر هگهئ ۆ! خنجا چ بوویئ ب یدانا یشیریب هر بهو ھ هویهبار هل

 بهدا ھۆیخ ڵهگ هل ییا ئاشنایهو یتیهخزما یکیندهویهپ هرۆچ ج
 هتوهکهو د ێگرهردهو یتهبیو تا هتاز یکیمانا هکیهداروسا دهئ

وو کم تاهد همها . ئکهدا دیهخ پیهاتر بایجاران ز هو د هوهتر یکبار
ا کب ل یو داوا شکب ۆیخ ۆر بهنخو یگاین یحاج یانکیهدارد
 هکقادر دا  یحاج یهو سروشتهل هوهتزۆبد ۆب یبارهل یهگج

 . یههھ یمان پییزاهشار
ان یقادر یحاج یستهدا ھ غ و الجانساب هل هک هانیدارم دهئ       

 ۆب یهوهھاتن یدوا،  هھهھچهچ هان خستیطبع یو بولبوول هوهندجوو
 هل هستراویبهس نهک ه. ل یدوا دا ناهان بیتر یبن و چهش دۆخام ۆیک

 یکیرهر خۆم و زهکا یکتور ۆب یرهفهس هر لهب یهنند ساهو چهئ یهماو
 ۆیهب دابهن یووڕ بهد سترابیبهن همهئ هک.  ردن بووبکزلهح
 هب یدارقادر د یرد حاجکهد هوهباسمان ل هتاز هک، چون هستراویبهن

ات و ک هل یدارر دهگهئ ۆ. خ شۆپ یا و داک یاریتا ناد هویزانهتاوان ن
 هبوهدا نت یردنکهمار یازین ێرکب ل یهوهئ یدا گومان یبیرهغ یزعهو

 کپ هکهدارد ۆب یکرمهو ش یهقهو ت هبو هنجح یکسهوهنھا ھهو ت
 یدووچار ۆیک هل هک ێرکنا یحاج ییهدارو دهل هو گومانه، ئ هناوھ

 یشۆرپهس ێجار هردن بکرم هو ش یهقهت هدر زهبهن لیھاتبا تا ب
و دوو هل هک یحاج یهارانکت هرافهش یفتارڕهمان هت ھهبه: ھ هردوک
 یریهھاتبا : غ یدووچار ۆیک هل هک ێرکهد یدهب یشووپ یهکیهدارد
شق و یع یندهویهپ یدهنامز ۆخ یردن حاجکهمار یازین هب هک هوهئ
 کشقیع هل یهاندا نکشو م ڵد هتر ب یکازیا چ نکت بهئافر یوداهس
 کلهگ ۆیک هل یحاج یزعه. و ب هوپ یحاج یناو ۆیک هوا ل هک

دوورتر  ۆ، خ یهزعهو یکو ناسهئ یپهتر ؛ ب یکیهگتا ج هترکناس
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 هک یتهبیتاهر ، بهس هتنب یتیههمۆک یکیهمۆل کر شتهھ هل ێگرهد
 یندنخو ه. ل ش بردن بو پهرهب ۆسپاندن و خهچ ۆخ یکیرهو خهئ
 یههھ کییهواڕهپ و ب یمهم خهکدا  ۆڕیستا گۆمام یشتهو گ یتیهقهف
 ۆب یسابیش حیوهئ بهد هکزران ، هن بوون و دامیداب یانیچاو ژ هل
 یهانیم جواداوازهردن. ئکز لهدان و حهوهستهدهب ڵد یوزووعهمهل ێرکب
ان ۆیخ ۆ، ب یۆیهک یزعهدا تا و یتیهقهف یاتک هل یحاج یزعهو یانیم

 هبوونهوان نهئ رهم ھه، ب یر حاجهب هنند هتاز یکسابیح کیهادڕتا 
 یهساندهچ وهدا لهو سرهس هب ڕیرم و گوهگ یکیدارد یبووندایهپ ۆیھ

ش یکله، گ یههوهستهد هگرنگتر ب ۆیھ  : دا ۆیک هل یحاج یهوهمان
 گرنگتر .

 هنیهن و بیهکر و گرفت و یو گهبم ئهقانع د یچم و پهد ۆیمن ب کهو     
 یشتهگ یدوا ۆیک هان گرت لییحاج یهخیهدا بوون و یهپ هک یهورانهگ

 یکتهرفهگرت دهھ ان لیهقرۆو ئ یچنهھ نگ پهان تی، وا یندنخو
انمان کهر و گرفتی. گنانهوهکپ ڵو ما یدارد هل هوهاتکر بیب هویهماهن ۆب
ند ه، چ هوهنیهکان باس بیهرل رد و ناشکمناسبدا باس  یج هل

 هل یحاج یفسهرچاومان . نهب هوهند هوهنیوراز بهو ھهرهب کیڕههالپ
ر ژ هتناھاو ۆبار دا خهوا نال یرفهز هز لیرگهو ھیناز ۆخهو ب یازۆڕخ

 ییهژارهھ یربارهس هتبب هک هوهنانژن ھ یهتاز یقورس یکبار
 هل هراوکوان ڕهفھووم و چاوهم یکشت همه. ئ یهکییهراتیم ییهدارهن

 یوزووعهو مهل یههھ ێنو یکییهنیب دا تهرم له، ب هوهقادر یحاج
ھن و سرنج یز هب ڕێ یره، س یحاج یهنانھهردن و ژن نکهن یدارد
 :یردنکباس  ۆب شکهادڕ هخام یوهو ج داهملدا د هب ۆو خ ێگرهد
 یوزووعهم هب یراوهس یبوون کیرهخ یهن هوانهل ییهنیب م تهئ

 یهئاوار ییهو حاجهئ ید ڵهگهت لر چاوان ، تا دهب هخاتیب هوییهحاج
 ۆب یهوهانڕهگ یدوا یهرانهگهسپ و تۆکر و گرفت و یگ پ یهتانهرهد ب
 ییتارما یهکهت نۆخ یبزهن هب ڵهکو تهئ یبزهو ن یهکهجووت ن ۆیک
ردن کست هھ ۆب ێوهد اترت پیش زهوهم ل. با بینیش نابهکییهنیب ت
و  هژگارڕۆو هئ هوهتڕیهبگ ڵایهخ هب به: دهکییهنیب ت یوزووعهم هب
م هر نهگه، ئ هوییهحاج یانیژ یرف و بارهز یکلپهق هتیهبخ ۆخ
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 هت و بیهکا بیدون یریهو سهئ یچاوهب ، و هویهروونهفس و دهن یکلپهق
 ت.یهکب یشۆو ناخ یشۆخ هست بهو ھهئ ید

و هژ لدوور و در یکامانڕهوت ینجامهئ ه، لهوهمد هتمن د یهوهئ    
 هکتهناعه، ق هو گرفتان همههنگ و چهو ت هروونهو د ڵو دهو ئ هرفهز
 یاکو ت ۆیک یزعهو هل یحاج ینگ ھاتنهتهوا و هک» یهھیبد« کهو
 پ یستهد ۆیک ۆب یهوهانڕهگ هم لهک یکمهک یروو دواژ یوردستانک
ست هد یتاهرهو س یهوهھاتن یوانن هتۆوتهکهن ۆوتهئ یکیهو ماو هردوک
 یحاج کهو یکۆڤا مرکب هوهئ ییبا هوهانکهمههنگ و چهت یردنک پ
 یهر دهنان . ھهوهکپ ڵنان و ماژن ھ هل هوهردنکریر بهس هتوهکب

 .هوهتهداو یکیهلهر عهس یرده، دۆیک ۆب یهوهانڕهگ یدوا یوم سهکیه
 و ب یورتکست هد یاڕهره، س یکۆکنا هب یحاج یرا دووچار بوونخ

 یشهن یدارو ما یدارد ۆوا بب یشت دھ یهن کهر وه، ھ یرانهگوز
 یحاج هوهکیزو هم لب ێوهمهبوون . د جهشتین ۆوا بب یشت دھ
 یل یابب یابب یهۆیهب بھ وردستان جکو  ۆیکدا  یاریب
م هزانم ئه. وا د اکنان بژن ھ یا باسیهو نژن ب یسترا ناویبهن
 هل یشتنڕۆی هر لهژ بدر یکیهت ماوو هل یهوهوتنهکدوور یهاریب
زتر ھهب یهکهاریب هژانڕۆ یکیهدوو  هل کیه یوودواڕو  هاویژ یهگ
دا  یحاج یروونهد هل یننھ یوامهردهب یکڕهش ییتاۆک هوو لکتا هردوک
 ینانهوپ ڵپا یزن و ھهفتهل و مهگ یشانکاڕ یزھ یانیم هل

 یزھ ین حاجهکهھ هشڕی یکانکهت ه، ب یرهسهرمهو چ یتهحڕهنا
و هئ یناخ هشا لکرهد ۆیخ یگڕهنان و هوپ ڵپا یزھ ڵهگ هخست

 یدوور هل هرد و نکهد یهدا ھیت هوا ن هک) یهئارا هجلو هنهفته(م
 ، هوهکزو ه، ل یحاج ید یهنانهقهم ھه. ئهوهتسهبح یشدا توانیوهئ
دا یهپ یماسهح ی: حاج ن هوپ ڵدا ماهن یکوهچ ھ هکب بوو هبهس
 هل ابکپ یهشانیم نهوهدانکم لهر ئهگهنان . ئهوهکپ ڵما ۆرد بکهن
 یبهخ نش یئاش ۆیک هوهتۆھات یحاج کاتکا کهد ینمدا داخوازیهز

 هوهتشهوهد یان لینیهب یکۆکنا یک، چون بووب ڕهگ هل یلیماو
ر هس یهخست هک ب یحاج یبارهنال یزعهو یاکت یکرهد یتهارمی
 بوون.  هئاوار هل هوهردنکریب
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 هوالوهب هوهدانکو ل یارکھنیز هل ڕههر و باویو ب یهاڕم هئ یپاندنهس ۆب 
 هکچون یهن بنج ب هکیهاڕرو یم به، بیهن هوهستهدهسپات بیئ یهگهب
 یمالیحتیدوو ئ کهت هل هزھهب یکمالیحتیئ ینیبهد هویهوردبب یل هک

 ز دا :ھ ب یتر
 ۆب یهوهانڕهگ یدوا یوت وا بوو حاجهکڕ:  یههوهمال ئیحتیم ئهکیه     

 زران بوو.هدام یکرهخ هرد و نک یدارد هرچوو نهد یو تا ل ۆیک
 یشیریو ب بووب یدارد یتووش یحاج هنھڕه: یههوهمال ئیحتیم ئهدو    

پشت  هل هو باس و خواسانهوت ئهکڕ هم بهب هوهتردبکزران هدام هل
 هرددنکانیهن هکهلقهوت خهکڕ ها خود بی،  هوهمان ینھانهپ یهردهپ
 . هوهژ و گوتنوتوو یوزووعهم

 ۆیھ رو گرفت ویر گهبه: لچووم ۆیمن ب هک یههوهمال ئیحتیم ئیهس     
 ڵهت و مهئافر ۆب ید هبوهان نکمیئ یحاج یانیژ هگرنگ ل یتر
 وا . نان بهوهکپ

من  ۆیون بیقهچهھ» وتهکڕ«ر هس هم لهم و دوهکیه یمالیحتیئ     
 یم جب ێوهمهمن د هک یههوهم ئیهس یم ، ھنهان دادیزھ ب هب
 هم لهب وت بهکڕ یهووداو زادڕ شه، د ه. ب همۆخ یتهناعهق
 هک یتهبیتاهب نووسهد هوهد هاتر بیز دا بووبیهپ هویهماد یهرچاوهس
ستا تا ئ ڵمان حاهھ ه. ب رف بگونجهز یستیداوپ ڵهگهل هکهووداوڕ
 هل هوییهحاج یانیژ ییهڕههووپڕم هئ یهبار هل یکهجارکیه یاریب
سم هک هل ابو چاوم گ اگرتبڕم گو یهندهوه: ئ یهسدا نهکست هد
دا ت یهو دوو قس نیههبگ هنیهو الهل ۆخ هتویدهنم نیو چ نووس هستویبهن
ش یرهن. خونابا دیهس پهک یراغ الۆر وسهچ س هارید واب ڵحا هک، اکب
 کامکرهھ دا،هناغۆو قهل یه)ی(حاجیانیژ یرفهز یمن ئاگادار کهو
رد کسند هپ یمهچوار یکمالیحتیا خود ئیبوو  ڵد هب یهماالنیحتیوان ئهل
 هک.  ۆیخ یخوازد ها بکان بیوهئ توانهد ھاتبهمندا ن یریب هب هک
 یوداهم هوهسانیتر د یکیهاڕ یحۆترج ۆوت بهکنگ هچ یشهتاز یهگهب

 یورهد هل ییهکیتار یهوهواندنڕهدا هرس لهبه. م هشپ هل یکۆڕگ یئڕه
. من  با بب بهد یرچهھ یاستڕ هویهوڕه هکییهکیتار هکقادر ،  یحاج

 یھنیا زیهو یماد یهگهر بهگهم ئهکنا کیهاڕر و یچ ب ینگریهم الۆخ ۆب
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 یم حاجهکهز دهح ێد هوهوهلالم لهقهو ت ڵوه. ھ هوهاتکهنان یرهسهل
 هکووت ڕ یکیهرکف کهن هاویعدا ژیواق هل هک کۆڤمر کهبناسم و

 یشۆخ هب یزهح ۆمن و ت که، و هبو ۆڤمر یا . حاجکب یلقهن خینووس
 هل ب هھرهب ست بیوهد یهت نهبهلوا با. ھ ۆیر بهگهرد ئکهد
 ۆوتهئ ۆیر ھهبهل بهد لوابهن ۆب یهمهئ هک:  هوهسانهو ح یامرانک

 زتر.ھهب ۆیخ یردن و خواھشتکزهح هل بووب
 هب یکواوهت ێ، جار هوهتناب هندهو هب یدارد یوزووعهم هل هقس     

 یدارد یباس هوهتبهوون دڕتر  یکختهن یدوا که. وهماو هوهرهب
 یسروشت هم لهگرنگ ھ ینیهال ێندهھ هدوان ل ر لهس هوهتشکهد

 یدار. دیتیهورداک ڕیهو پهب یشتنیهو گهرهب یوتڕه هم لهھ و یحاج
مان یحاج یروونه، د یمهئاد یبازڕر هسهل ییهشیمهھ یکیهنئاو کهو
 یدارشق و دیع ۆن بیهکب کیهانکپا ێم با جاره، بهوهاتکهس دکهع ۆب
 ، بکوش ڵد ۆڤیمر ێندهھ هک یهو توانجان هو توھمهعاست ئ هل

 هوهنیهکساغ  هوهگرن . با ئهد یو ت هعنهت یریت هن بهکیه، د هحمانڕه
 یهرازیوو شکهس بهو ب یهنگ نهر نهھ کهن ر و من یانیم یشقیع هک
 یدناوهب ێزۆن تا تیهکب کستهوهھ به. د ییهتیهالهمۆک یاالک ینۆھ
 ڵوداهع یبازڕر هس هنیوهکوسا بهئ هوهنینکهبت یدارد یدامان هل

 دا . یدارد یھانیج هل یحاج ینگ و باسهدوا دهبوونمان ب
 مه. ب ێردرژمهن هنگڕه هرۆند زه، ھ یههھ یرۆج لهستن گیش وۆخ    

 هوهانیلق پهو خ هوهنیناو نووس هنر زمان و دهس هونهکهد یهرانۆو جهئ
ناسراو و  یکرۆند جهنن چستهدهر ھهسهان لیهقهتهمهو د هکیرهخ

شتمان و یو ن هفهلسهب و فهزھهن و مییئا یستنیش وۆ: خ کهگرنگن و
مواندا هدوا ھهر و بهو براد سهکو برا و  کیو دا کر و سروشت و باوهھون
 . ب ر و من یهکهدوو جنس یانیم یستنیش وۆمواندا خهش ھپهو ل

ر جاران ۆخدارن و زیهر و باهگیارکان یمووهھ هستنانیش وۆم خهگومان ئ
 هکیاستڕ همه. ئ شیوشت دانکهب ۆردن و خکخت هبۆخ ۆیھ هبنهد
 هنگڕهن ، ینیب یهو د هتوومانیمان دۆخ یچاوهو ب ێرکدا نات یچرپهس

و هئ ۆب رابک ییدایفھووم جان فهن و نامورشهس یکرۆج هب وابووب
ن یهبهد ێن و نوۆک یرھاتهسهب یهوهانگ هرجاران لۆ. زهستنانیوهشۆخ
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 یکیها وشیهنا وھهن ۆیخ ڕیهباو هل یان دا و وازیهللهک هس لهکهنف
 هب ۆیا خیه، و ێرگرهو ل یسوود هکڕههباو یاند دوشمنکدرهن یننھ

 یککیهت هحورم ب یکیهقس یۆهت ها لیهرد وک یهکواهشپ یقوربان
 هل یهم نهوهر ئهبهل» فھوومهنام«م هد هکدا چوو. ت یشۆوشت و خک
ب هغهئ هک یهۆیهو بوکهب نردن ناھکخت هبۆخ هکهوزووعهتا مڕههبن
 یریهر غهزهن هل یهکها ئامانجکهد کئامانج یقوربان هب ۆخ ککیه
 یئامانج هس لهکمان هر ھهو ھ نردن ناھکقوربانهب ۆدا خۆیخ
م هسال دیم ه. بنادات یشو گو یهواڕهپ و ب هرهبهختر بهورهگ
 هب ککسیم گها بکب یهکهخش ینقوربا هب ۆیخ کدیمر یههوانهل

 ا .کهن یهکهتو یقوربان
ان یهکیهرهو ھ یههھ یرۆج لهستن گیش وۆخ یههوهئ هقس یهپوخت     

 هوهوردبوون هم بهن . بهکهد یویههپ هک یههھ ۆیوتهئ یو تاقم هرهب
جودا :  یدکیههل یشهدوو ب هبنهد هتاوهرهسهان لیاکت ێوهکهردهد
دا، چ  ۆڤمر یروونهژدان و دیو هل بهدا دیهپ هوۆخ هل یههوهان ئیکشهب
و  کو باو ڵمندا یستنیش وۆخ کهر وهابڕستا و ۆمام هب یهن یستیوپ

رس هردن و دکر فهر بهگهئ یههوهان ئیشیمهدو یشه. ب ر و مو ن کیدا
سروشت  یستنیش وۆخ کهن وناقو ڵهدا ھۆڤمر ید هگ لزگما بهدان ن

 ... ھتاد . یاریو  هفهلسهر و فهب و ھونهزھهو م
ھاندان و  هر بهگها ئکهھا دهو یشت یقوربان هب ۆخ ۆڤرجاران مرۆز     

ر خهناو نادات ، نپ هل یککشیمر بهن ڵسا یھاهسا یردنکپ کشم
ش ۆم خهدابا. بهن یرسهستا دۆر مامهگهئ یهایبوو یل یشیقڕ یههوانهل
و  هکلیجار سافکیه یکیه. قس ێناو یستاۆچ مام هوهو ن ڕوک یستنیو

ان یمندا ۆب کو باو کیدا یستنیش وۆخ هد یههسند ھهو ناپ هناپوخت
 ه. وابوسروشت یھ کهن یههویهتیهنایچ هر بهس یتیههمۆک یکمهرھهب
ژ دا، ڕۆدوا هرگرتن لهسوود و یازین ها بۆیگ هوهتهندوومو خو هستوومیب

 هنانیو نووسهل ێندهت ھهنانهن ، تهکهو دخهان بیمندا کو باو کیدا
 یهمۆکو ن هو ل یبورجواز یمیژڕ یرهبس هبوون لهردهروهن پهد

 یانکهمندا یتهبیتاهب کیو دا کا باوکهجودا جودا وا د ینیچ ینهخاو
ان و ۆیخ یمندا یانیم هن لهکب یرق و جوداوازهت و فش بوۆان خۆیخ
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ت و ههو خ یهدا نان تیاستڕ یکتیپ هکتا هگوتان هرزهم تهتر . ئ یلقهخ
ن یب هکان یبوون ههھ یار خستنید ۆب هسهن. بجاڕهووت و ڕ یتههپ
 یستنیخوش و ها بکر بف ۆڤمر »یبورجواز«یبوون هردهروهر پهگهئ

 هردوکر ف یکشیمر کستیالیمپریو ئ کیچ بورجواز ۆئاخ ۆیخ یمندا
 ۆخ یانکهکچهب یتاو هل هکهلا چویها، وکب یههجووج یقوربان هب ۆخ

و  ییهساد یمهرھهر بهھ کهن ۆییوتهئ یه. گوتهوهمار یزار هتباو
 ب هوۆخ هل ینیبهد هوهتیوردب یل هکس ، هو ب یه یرکف یراوبوونهس

 هوهانیر پهسهب ۆچاو خ یهکتروو ییو با بهوبن دهرهس ۆمن و ت یتدخل
 هن و بو ف ف هان بیانکهمندا ڵهگهل کو باو کیگوترا دا هک:  ێاناگرڕ
 یههھ ڕهباو یرچهتر ھین ئهکهد انیوخهژ بڕۆدوا یهوهوساندنهچ یماهت
و  پهتهدا د ۆیر خهسهتا بڕههبن هل ننام کچ شتیھ هب ۆڤمر یال
 یهکهمندا ڵهگهل ب ف هب کیلماندمان داهس هک هک، چون بهران دو
 هن لهکاست ڕت هوها دیهزب ویح یکۆرهو س یاسیس یرهابڕ بهد ۆب
 هتاگ هکیهفسانها ، ئکاست ڕ هقابهو ن زن بۆدر ک.. باولق .هخ ڵهگ
 هک کیو دا ک... باو یههق ھینتهش و مۆو ھ یتیهاۆڤمر یرچهھ ها بکهد
و ه، ئ ردن بکردن و تاوانبار ک گومان ل یان جیانکهمندا ۆان بیزۆس
ن و چ یدبرک ل یندجاران فهچ بها دکهر دوامان ف یهقس هسهک
 ێرکو نا !!! ناش یهوان قسانهب هوهمانکشم هتخستب یکنیرفۆم
 ۆڤ. مربهدا نهگهل ینیرفۆر مهگهئ هوهسهک یقهع هتوھا بچ یهنڕو
 نمهد یقهھ ڕهام زکما هن ۆیخ یکیدا یهز و تاسۆس هب ڕیهباو هک

ر و هابڕستا و ۆمام ۆبا کشل  ێا و گوکتر ب یلقهخ یهقس هب ڕباو
 . ێناو یشتنڕۆیر هسهو ل یه)یهھی(بد همهسووف ! وابزانم ئهلیهف

ش ۆو خهئ یدابوونیهپ یرۆو ج یتیهنۆچ ڵهگهدا لهرمن ل یهقس
 هان بیشیکندهن و ھکسڕهد هوۆخ هان لیکندهھ هک یههستنانیو
ردن و کدئوم هرس دان و بهد یرر باهس هنیوتهک هک.  نوڕهردن دکرف

 یاسای یهوانهچپ هت لیهت و نادا دایهخ هب یرچهوسا ھهترساندن ئ
.  هوهتچبپ یانکاسایو سروشت و  دا ببیهپ شهد کسۆڕو خ یسروشت

نان و اھڕ ڕی هل ڵسا یھاهسا یهماو ۆت بیب ککیه یکیرهخ ۆت
 یتوانهت ، دیبگر پ یستهش و ھۆھ یکفرچ هوهداند پترساندن و ئوم
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ا ی،  هستیوهشۆو خ هکو پا هکچا یرچهھ هل هوهبوونق لڕر هس هتیهخیب
 هب هنگڕه.  هور و دزهکراند و وهب یرچهھ ۆرست بهبوت پ هتیهکیخود ب

 یکمانها قاریهو افر بکندار یا دیهو ێوژکب ۆیخ یمندا کیدان دارسهد
 ن.یخائ هب ۆڕێبگ هفهلسهو ف ڕهباو
پ و قوهن ، لیهکهستن دیش وۆخ یسهئ یهرچاوهس هل هقس همئ هرل    
 هب یهو ئاوهل کهن قوهدهھ هویهانک یبن هل هکن یدوهد یههقو ب
 واب ڵحا هکوجا ه. دهبو ڵهکت یهگانب یهتو خ هھاتودا هلهگۆج
 یههستن ھیش وۆو خ یتریف یههستن ھیش وۆخ یهراکئاش یهھیدهب یندهھ
 نان .اھڕرس دان و هردن و دکرف یمهرھهب

ن :  یز دا نھ کیه هان لیمووهش ھیتریزگماگ و ف یستنیش وۆخ        
ان یکو باو کیدا ڵمندا ێوهش دۆان خۆیخ یمندا کو باو کیدا یهندھ
 ییهم جوداوازهئ ۆیپرسرا ھ )صر(همبهغپ هل ڵسا 1300هلره. بێش ناوۆخ
 کیدا ۆب ڵمندا یو ھ ڵمندا ۆب کو باو کیدا یستنیش وۆخ یانم هل یهچ

 هوان لهئ هکچون هوات» ھم منا و لسنا منھمنأل«یرامدا گوتهو ه؟ ل کو باو
 ۆیخ یو درگ هج یکیهپارچ ۆڤت مرهبهن. ھیوان نهل همن و ئهمئ
 هرچهو پهئ هک ککو باو کیدا ه، پتر ل یتیهکهمندا هک،  ێوهش دۆخ
 ن .ین هرگ و دهج

 یستنیش وۆخ هل یههھ کیتهبی: تا واو نابهش تهندهوهت بیهاکیح    
 یانکهرۆموو جهھ هک هتاقان یکیهرزاھ ها بکیه)دا در و م(ن یانیم

 هب هوا ل هکبا هارک یهسب که: و هوهاتکهد یجودا ستنیش وۆخ یتر
 ها ئاو لیه، و بهدا دیهپ» لب و موجبهس« یزدوو ھ یشتنیهتر گکیه

ر (ن یدوو جنس یوانن یلیه، م ێد کن پیجۆدرین و ھایسجکۆئ یتفاعل
ر هھ هوهاتکهد کیزتر نکیه هل هندهوهران ئهبهان لی)ش دوو گو م

ر و بوون . ن ڵهکتر و تکیه هتهشتوونیه) گییایمیک ی(تفاعل هب یهد
 یووڕت.. دوو یهب کیه» رعیصم«دوو  هبن بهتر دکیه هن بهگهد هک م
ان یر دووهھ هو ب ێبهد یات و نوقسانکهواو دهتر ت یوهان ئکیه،  هککس
 یستنیش وۆخ هک یهزھهب یهتیهکیهم هت. ئد کواو پهت یکی»هوحد«
،  یهن یهنراندا وهبهان لیگ یھانیج هت، لند یکپ ر و من یوانن
 یهنیرۆز .یههنو ھاندا بیموو جهھ هل هاریبوو دهن یهندا ووهل هک
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شتمان ین ێوهش دۆشتمانت خین ۆن : ت»ییال کیه«انکهستنیش وۆخ هرۆج
 هپوولهو پ ڵو سروشت و گو هفهلسهب و فهزھه... مهرهبهخ ب
ر ۆلکلۆب و فهدهن .. ئهکنا شت پیستهن ھو ال ڕهکمان هت ، ئیرستهپهد

 هکر تاهس هت لۆخ ۆوا بها ، ئیماخول هبن بهت دل یو نازانم چ یاریو 
 کیهادڕ ت ... تایهکهد ینگسازهت ئاھۆخ یروونهو د ڵد ۆیزهئار یلهت
زاد یمهئاد ه، واترهو خزم و براد کیو دا کو باو ڕوک یانیم یستنیش وۆخ
 یهپل هان ناگاتیامکچ یم ھهب یهدات یکیو دووال یرهرامبه، ب یگشتهب
 یانیم یلیهم»یندهمان ب«یییهاستڕم ه. ئردنکواو هتر تکیهو »تفاعل«
 یسروشت یتا ب یکھان شتیج یانکهزل ییهاستڕهل هککیه هک ر و من

ت نب کسل پهات و نکان دروست بیژ کیندهویهپ هکچون یه ییو ئاسا
 همهت : لب هنو ب یههادڕو هتا ئ هوهتشهوهد یات لک یوامهردهو ب

 یهندهوهئ ینیبهد یهۆیهب» . نوع«یوام بوونهردهب ۆست نادا بهمتر دهک
ستن یش وۆخ یکیرهخ هوۆخ هماع لهستا و ترس و تۆر و مامهابڕ ب ڤۆمر

 یباس و خواس یورهو د هشق بویع یشتهرگوزهو س هداراند یرانۆو گ
.  هبوهن کیرهخ هندتردا ھ یکوزووعهچ میھ ڵهگ ه، ل هتوهھ یفیعات

ا یهو نڕهوهلهد ڕها شوان میها وکهد هنپان دروهس هکر یهس ۆت
ن کیرهر خهموو ھهھ ێبهو بان د هگڕ هویهانکهغدوا و هب یاروانچک
ن هگمهد هژن بڕهدهھ یستهو ئ سهو ب هخونچ یش و الرهل ۆب یرانۆگ

 هکاندا کیهرانۆگ هن لهناب هسبهکو هئ یناو بهنگووتن نههھ و ت
 هو گوهر ئهبهل یهو ب هستویبهم نکپانهن : سهکهد پ یرانهگوز

 هویدهت نکارکرک.  هوزهنهق کهو یو نان هباغهگو یهد هجوان هنمهگ
ر هو ھ هکو پ کڕم هکهب و ب ێبچ هستهدا ب یارکڕهقو یاتک هل

ا یهزب ویا حیهو هقابه. تا ن هوهمهدهدهھ پ ڕیقو ۆلیک هد هجار
 یرنان فاھڕرس و هد هب یرها ھونیهو ینییا ئایهو یاسیس یکنیهال
 یرهروهن پیو د یرهروهن پیو چ یرهروهشتمان پین یستهبهو ھ یرانۆگ
 هرباز نهس هن یقوتاب هاسب نک هشوان ن هپان نهس هن هلهمهع ها نکهن

 کیرهخ هوان و پیژ ۆیھ ۆب یرانۆگ هوۆخهان لیچیترباز ھۆک هقومارباز ن
سوور و  کبس یژن و باهب ۆب هوهنڕهگهر دهان ھیاکن و تان نایبوون
حر و یس هوهفیعات هب ۆڤمر یبوون کیرهخ هزعهم وهئ یهنه. وڵاکچاو 
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 هل وون بیفها ئیهو ردبک یدایهل پهگ یباز و دوشمنف یفسوونهئ
 یکشم هتخراب هوهرهکریو داگ یگ و بورجوازهبهرهردار و دۆن زیهال
ھا هو یهان. قسیهرانشگۆڕش یانیبات و گهخ یهوهردنکزک ۆوو بهلقهخ
ست و هبهو ھ یرانۆگ یندنهسهرهپ یلیعلهت ۆب ێگوترهو د ێرکهد هک
ردار و ۆز یهسانهکو ه؛ ئ یهن هوییهاستڕر هسهب یف یفیعات یتیهاکیح
 یرانۆگ یرهرس دهد یستاۆمام هن بهکانیهنن و دد هوهبیهغ هبازان لف
 ینانورت ھکان و ۆیخ یگاین یکسهت ۆیھهت دا بهقیقهح ه، ل یفیتهع
 یعاست سازاندن و دروستاندن هل یههھ یان پڕیهباو هک ی»یهنظر«و هئ
و هئ یبازڕر هس هونهکبن بهو ، ناچار دووداڕع و یواق» ریل و تبریوأت«
 »یهنظر«ان ، ۆیخ یشتنیهگ ت یپه، ب هوهئ ۆب هستراوانهبهھ هلیعلهت
 ۆدر هان و بکخن هل  هوهننڕهستراودا بپهبهھ یر پردهس هان بیهک

 کهو یکراوکم لهنن ستیبهد هک هانکسهگا تین هرزهو ته. ئ هوهخران
 هب ۆیخ یمهنج بردندا غڕهردن و کش یئ یاتکهار لیو جووت هلهمهع
 هگرتن لهق ھڕ هب کهن هوهتنوڕههد کو ناس کشل یکش و الرهل یادی

 هکسهگا تیم نه، ئا ئ یانیژ ۆیھ هگوتن بهدا ھا پیهو هکهارکمهست
 کچ چاران شیت و ھنگ دهتهو ل یایو دون بهد ل یگایتر ن یهندهھ

تان و یهش هک هوالوهب هوهل ۆیخ ڕیهر و باویب یردنکزگار ڕ ۆنابا ب
 هلهمهع یرهرس دهد یستاۆمام هاتکانیو ب ن هوهکبازان پو ف ڵجاهد

ش و هل ینیرفۆم هو ب هوهنهبهر دیبهان لۆیخ یباتهم و خهخ هکار یو جوت
 یتیهوماها قیهو یتیهنایچ یباتهخ یقامهش هاستڕ هگوار لهب یالر و گو

 .)33(ن هدهان دیال تر ب یکی)یتیهر (...ها ھیهو
 هوهمهکار بکمهردار و ستۆر زهسهل یهن هوهسم ئهبهمدا مهساالنیم مهل    

م هل شتۆخ ی، ب» یتاهتا ھهھ ار بکمهست هژوو لخوا و م یتهعنهل«
و  یریشنبڕۆ یهمهردهم سهل هسهبهم مهندهوهر ئهت ، ھیهگهد ییهاستڕ

 ییاۆڕخهن و بییههدا نهکینکهر و تهم و ھونۆو ئات یردهزانست و ئاسمانگ
 ند ار ھکمهن .. ستینڕبز یناو هنسافانیئ ن و بیهکب» هعاطف« هم لهست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن یچ یانیگ یبوون یهگهب هب هناوھ یهسا یس ینو کیعریش ۆییوتهئ کیرهنووس هومیم دۆخ یچاو ه) من ب33(
 . یههورد ھک یهتهوهورد لک یررزهو یال یرهروهپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 همئ یهن هوهست بیوا چ پکهدا دان تیمهست یهدانانیهو مهل هتاونبار
 ۆڤمر یزۆریر پۆز یزۆست و سهو ھ هفیو، عاتهئ یردنکتاوبنار ۆب

ر هب هنیهرانمان بدیو باپ کوبا یهتیمان و شرۆخ هن ، واتیهکتاوانبار ب
 هر لهگهئ هکاکان : یزۆو س هفیعات یگرتن ت هتوھم یریر و تیش هرهس
 یشیکستهد یههفیم عاتهئ ینانھکپ هار لکمهل ستیحهموست یزڕهف
ن ینگ بهد ب یل یههرهقهم فهل یهدا هوه، سوود ل یتیهن هک،  بهھ
 یژووم یانکڕههووپڕ ینیزترۆرین و پیترکن و پایرنتیریش کهوهن

 ن .یهکو زاد دزیمهئاد
 هنددا سروشت ھهشانمان دین هانیو ئازا هفانهرهت ب یکردنکریهس     

 ه، ب هخستو ت یتهزهش لهندو ھ یدارد ۆب هناوم ھهرھهب یهستهرهک
 ێرکنا کیهو جادوو کتانیهشو  کتهوومکو ح کنیهو ال کسهکچ یھ
و هئ یکیهدهبات سهخ یانیگ یهوهاندنکن و دامرۆڕیگ ل ڕێ یسهبهم ۆب
. اتکان بییدارد یکیرهو خ نویبفر پ یلقهخات و خ کڕ هتهزهل
و هرهبا بهلق دهستا خۆمام و ب هوۆخ هل یتیهو برس یتهنوت کهروهھ

ت نهد هوۆڤهمر هب ڵپا یدارد یشۆھاش جهروه، ھ هوهخواردن و خواردن
 هندھ یدارد یهبیبا . جازیهد هویهانیژ یهکهشهھاوب هرتهکو هرهو ب

 هوو بکه، ب شکاڕ ۆب یلقهستا خۆمام ێناو یر پهھ کهن هزھهب
اسا و یان یمووهھ یھانیج یالتهسهو د هفهلسهن و فییژوو ئام ییژادر

 یتریف یزووهئار یزار هنهبخ کتا لغاو هان داناویهتهند و مهسزا و پ
 یندهوهرژهب یزراوهناو پ هو ل هویه»یستینس ویج« یزھهر بۆز
 ن .هک ینیدا داب یتیههمۆک

ست و هبهو ھ یرانۆر گهھ کهن یههر ھۆلکلۆف یرچهھ یاستڕهب         
 هوهتهتدا زاوهللیم یروونهد هل کسۆڕخ یکیهوش هب هک،  هشتهرگوزهس

 ڵهگ ه، لهندوهس یو زمانان و باور زارهس هتۆوتهکر هابڕستا و ۆمام و ب
 کڕو  گونجهلق دهخ یهژانڕۆ یهبهجرهووداو و تڕ ی»یهعفو«و یارکسا
 ی)یه(نظر و هفهلسهف یو گا ێگر ڵهگهل یهوهاتر لیجاران زدهس ێد

 هاستڕا یـ  یختهدوو ب«نگاندن هسهردن و ھکراوردهو ب هوهدانکل یهزاد
 ڵزار ساهدوو ھ کپانهس یهر نیهچ سی. ھ و بگونج ب کڕ»  ۆا دری
م ه، ب یهد ۆمیئ یپانهس کهر وهھ گوتب یدارد یرانۆر گهوبهمهل
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  یرهروهشتمان پین یرانۆگ هپانهو سهئ هوهقهع هتو ناشچ هریهر سۆز
ن ورشهس یهسازان هوش یکند و فهف ه. ب گوتب یرهروهن پیا چیهو
ناو  هتبخر یرهروهن پیا چیهو یرهروهشتمان پین یانیگ ێنالو بهن
ر هگه. ئ هویه یونهرعیا فیهو ۆڕیا ئاشیهو ییایدیم یکپانهس یرانۆگ
 ا فکهناچارمان ن یتیههمۆک یبات و ئامانجهخ یندهوهرژهب یستیوپ
 یهسپ و قاسپهئ یهلیو ح هکهلچو یهویجر یهندن ، ھیهکمان بۆخ هل
ش پ ه، ل ب یرانۆگ یتهویزاد توانیمهئاد یهتهوهوا ل هک یهراکو ئاشهک
 یرانۆگ یدارد یهفیو عات ڵد یسهبهم ۆب یرۆز هدا ، بکسهبهموو مهھ

 هکانمان کهر قسهس هوهنیهش بخیکدا شتهرن لیتوانهت دهنانه، ت هگوتو
و  یرانۆو گه: ئ تهباب یهوهردنکوون ڕ هدز ۆدا بهمان دیهارمی
ر هبها لیتدا ڕههبن هل هدانراو ینییئا یب و ئامانجیهغ ۆب یستهبهھ

 هساد یکستنیش وۆخ هل کهن هپاش مردن بو یژڕۆدوا یکیماها تیترس 
 یفنا ف« ییهپا هشتوون بیهخواناس گ ۆڤیمر هکتا ک. تا هوهلیئوهت و ب
 هانکو تاه، ل هبو» مانیا«ڕهباو یخود ۆان بیرستنهقوا و پهو ت» هالل
شت هھهب یدئوم هزاب و بهع یترس هخواناسان ل یهربۆز هوالوهب

 هنییم ئاهن همهش ئیمن ۆ. خ هردوکان یشیو ستا هرستوهان پیخوا
 هقوا و لهت یهمز هب هردوکان یدترس و ئوم هوهانۆیخ هان لکیهئاسمان

 ێناو ین . پهکان بیانکاسای یویههپاداش پ ب هردوکهان داوا نیسهک
و  هوهنانخویت بۆخۆان ، بکیهمانئاس هبتک هل هوهنمب همن نموون

 . هرگرهو ان لیندهپ
و  ف ب یاستڕ،  هوهمۆخ یالهم ، بهکهت باس دۆدا بهرل یهمانهئ      

 یکڕهباو هب هک یهو تاقم یههرهر بهشزانم ھهد ه»لیوأت«سازاندن  ب
ا و کهز دهح» بصتع« هل ھا بڕه و ناتوان هکیرهخ هوۆیهخ یتهبیتا
و  هھانیج یرهنبزو ۆیخ یهکهتهوا باب هکا کب هوهئ یسپاتیئ شۆکهد
 یهن کو شت یههتهو بابهئ یارکتهار خزمیرچاو و نادهب یکزموو ھهھ
 ین و تاویت یزراوهپ هو دوور ل ۆخهربهس یکرۆج هسروشت دا، ب هل

ر هھ یزانهش دۆزانم و تها.  من دکب یتهبیتا یکارکو هئ یهکڕههباو
وام هردهب ییژادره، بیتهبیتا یکڕهباو ۆب بهھ یکسوبهعهت کسهک

 هکههک هاست و ساختڕ یهگهب بهد کیره، خ یهسوبهعهو تهئ یبوون
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 یکیهگهب یتووش هک،  ۆیخ یهکڕههباو یپاندنهس ۆتر بکیهر هس هاتکب
و  ننووقهد ل یا چاوی یخوور هوهاتکب ل یهکهسڕیش ھات ۆوتهئ

 یتهسهر دهگهئ ۆا . خکهد یارکنیئ ێجار هر بها ھیخا هد یپشت گو
نان ھڕهوو باوکهب ن نابیداب هندهوهوسا بهئ ستدا بهد هل ییایدون

و ه، ب ینگهبهو د یا گومراھیهت وهانیها خیهفر وک ها بکهد یههگهو بهب
تراون ، تا یچاو دهب یعیواق همانه. ئ نهداد ۆب یقورس یش سزایهپ
ت و هاسیس ۆیموو ئاسهھ ه. ل بهر وا دهھ هدواوهب هرش لیژدر یکاتک
» بصتع« یمانهن یهموژد یهار نید کیهکتروس هوڕههو باو هفهلسهف
 کژڕۆموو هر ھهگهئ ییهاستڕر هھ یاستڕشدا همهئ ڵهگه. ل نیههاگڕ
ر یب هم بۆلیگال یهکهتیهاکی. ح ێرکش بیجاران ورد و خاشهد کهوتک هب
دا هوهل هوهبخات ۆدر هب ۆرد خک یناچار هشتینهک یدادگا هک هوهتد

رچوو هدادگا د هل ۆلیگال هک،  هوهتخولهژ دا دڕۆ یورهد هب یوهز یگوتبوو
 یریوهھ..» .  هوهتخولهر دهشدا ھهمهئ ڵهگهل« یگوت هوۆیهر خهبهل
 . هوهمبب یل هوهربا ل ێخوازهر ئاو دۆز هم باسهئ

 یو گا یگر هتر ب یکۆڤر مرها ھیقادر  یحاج یدووچاربوون هواتهک     
 هوهمن یاڕ یاله. بێریم بگهکهب یل و نابیهمان نڕرسوهس یج یدارد
 کرهبهلهکدا ۆڤمر هل» ستنیش وۆخ«ی سروشت یستهھ یبزووتنهن
 به، واش د هوهتبهن ز پیرگهھ هنگڕه هوۆڤهو مرهئ یفسهن هخاتهد
 هکا کهدا دیهو دا پهم و ئهئ یروونهد هل ۆوتهئ یهندڕد یفسهن یشۆخهن
 هستن) لیش وۆ(خ ۆیت یوانڕهن شه. دیشۆر و خخ یزهناح هاتکانیهد
 هدا لهو دهزم) لی(ساد یشۆخهن یدابوونیهپ ۆب هوهتشکر بهدا سکد

 هم بهکهم نۆدا خهر. با من ل هوهالحرمان)هـ عقد یامکنا ی(گر ڕی
م ، هکا بدان تیههم و ھهدهان ھییشۆخهن یو ناو یژۆلۆکیسا یکشیپز
دا » همعلومات عام« یگشت یاریزان یهفراوان هزراوهو پهر لهھ

 دا بهزراوهپ مه. ل هدههدا بیمن ت کهش ویرهنخو هک هوهمبخول
 یکردارکنس یستن و جیش وۆخ یم گرتنهک هم بهترس و گومان د

بوون و  یهرچاوهس یردنکودز ۆب هوهتشکهر دهس هکچون هناساز
گرن هم دهک هنس بیج یهسانهکو هئ یخواھهو ن یخواھ» . نوع« یهوهمان
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 هک هوهوڕو هل هنیکهم ۆیھ هب ڵمندا ینانم ھهر ھهبهن لهکهد یریپشتگ
 ات .کنس نایستن و جیش وۆخ یستهھ هنیکهم
 یهوهردک هر بهگهئ هزۆریو پ کپا یهکهرچاوهس یدارگومان د ب هب
وا  هکن یبزان هوهئ بهدا دهانییاستڕم هئ ڵهگ هالم له. ب ێرکهن د لهب
ش ییو ئاسا یسروشت یکتهواڕستن یش وۆخ ییههفیم عاتهند ئهرچهھ
 هل یریئسهز و تھ یهادڕ هوهسانیزاد دا ، دیمهئاد یاکت هل ب

وو کش ویستنیش وۆ. خ بهجوداواز د یتا بتر  یککیه ۆب هوهککیه
خوار  یهن پلینده، چ هوهوژمهو ت یقوو یووڕ هتر ، ل یکیهفیموو عاتهھ

مان ۆخ یچاوه، ب ییهچ ییهمجوداوازهئ ۆین ھیشزانه. با ن یههھ یو ژوور
و هرهت بھا دهو یکیدارد یوداهس یتووش ۆڤجار مر ێندهھ ینیبهد
ست هد هل یاریختیئ یوهو ج ێگرهدهھ ل یهقرۆبا و ئهد یبوون تش
 یش یوارهد ها (با بکهد پ یهوهو ئ نڕزهد یو ناو نردهد
و  یههم پلهناگا ب یههفیم عاتهتر ئ یسهک ێندهھ یال یچهک) ، ردبکهن
 ز و بھه، ب یدارد یرۆر دوو جه. ھ نڕهناپ ت یتهعاد یهادڕ هل
 پ هکیاستڕ همهستراون . ئیتراون وبید یشیمام ناونج یرۆز و جھ
 یدار، د ییهاستڕم هئ که. و یهن هوهردنکهو دووبار هوهگوتن هب یستیو

 .ێناگر ڵهھ هقهتهمهد هکیاستڕش یوهئ یحاج
 الم !هب
 : هوهنیهکم ساغ یهس یکیاستڕ هوهتنمهد

 ؟ هبو کشقین عۆقادر چ یحاج یشقیع ۆئاخ
 یونخوونهو ش سووتاندب یکسو ئن یۆهکشم بووب هوانهل یب ۆت
 ؟ شتبھهن پ ییبایکهو ش ردبک پ
فس و هروون و نهد یهگرنگ هنیهم الهل ییاینت و دهناعهق هشتن بیهگ ۆب

و  یارکیھنیز نامدا بووبتوا هل یهندهوهقادر ئ یحاج یهفیعات
و  هرئ یهو گوت ڵواهھ هواتور ، وردهت هتۆم گرت، گو هردوکم هوهدانکل
ترم  یژبو یعریش هو ب یانکهعریش هتهرنجم داوه، س هوهتۆستۆم قوهئ

:  هردوکاترم یش زهوه. ل هبوهدا ھ یانیژ هن لیئاگر یشقیع هکگرتوون 
 یانیژ ینجامهرهو س هریم زنجهکهت باس دۆتر ب یکمهک یدوا کهر وهھ
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 یبوونهبوون و ن یهبارهاردان لیب ۆم بهکهح هب هردوکقادرم  یحاج
 دا . یحاج ید هدار لهسو ب ڵقوو یشقیع

نگ و هد یاندنیهاگڕو  یھنیز یکیهوهدانکموو لهدا ھ ییتاۆک هل     
ا  هک ڕههم باوهئ هشتمیهگ یانکهلهزهغ یواتا و یحاج یتوارهباس و ئ

 . هوڕۆییهن ڵر قووۆدا ز یدارد هقادر ل یحاج
 ه، جگ هوهواتورهستن و تیب ڕی هبم ل یحاج یحواهئ یتا من ئاگادار

 هل هوجگ هستوویو یشۆخ یحاج هوهنگهد هک ییهسابالغ هچکو هل
 هویربهد ۆیخ یعجابیل و ئیهم هلهپ هب یوا حاج هکالجان  یگو
 وردستاندا .کموو هھ ه، ل تر چووب یکچک ۆب یحاج ید هستراویبهن
م هماودهد یهر گوتهگهن ئیایند هوهل هوهکییهسابالغ هچکت هسبین هب
ا یهو یحاج یعریش هوت لهکهدهترمان چنگ ن یکیهرچاوهبا چ سهن
 هن یحاج یانکهلهزه. غ ۆیب دا بت یکیڕهشایتر ئ یلقهخ ینیسههن
 هوهستهد هب کشان ناوکهھ کتهما و وشھ هب هت نهراحهس هب

 یکچک یال ۆرمان بین بهکنا یتهبیتا یکووداوڕ ۆب ڕهشاین و ئهناد
 ی»گو« ۆب یههوهر ئهھ بهت ھهراحهس هک.  هوهتبگ یسابالغ

 . هناوار ھکهب
 یدارد کهبان و ییایر و خوولهگیارکر هگهئ هستنیش وۆم دوو خهئ

ناو  هو ل هوهلقهخ یر زمانهس هداستان ب هب هبو هکتر  یرانیشاع
) دا ی(حاج یانیژ یڕههووپڕ هبوا له، د یههان ھیشدا نموودیانکهوانید

 یبهدهئ یکۆرهعر و ناویش هان لیشۆخ یقهو ش هوهپتر بگرن یکیپانا
 ن .هکرا بک) دا ئاشی(حاج

 یهگهم و بهماودهد یه، گوت هوییهدارو دوو دهئ یواله، ب هواتهک
و ه، ئ یهن هوهستهد هان بییدیهچ شا بهن یشۆماهخ هنووسراو ل

 نیههگهادڕ» بوونهن« یتهاللهد ۆیخ ۆب یشۆخام هک بهن ییهدیهشا
 » .بوونهھ«  کهن
و  یننھ یهگهن بیبا بزان ێوهکهر چنگ نهکهرا و قسکئاش یهگهب هک
 کستنیش وۆخ هرۆچ ج ۆب هنجهپ یحاج یانکهلهزهغ یانیگ هل ییماھ

 ن !هکهژ ددر
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 یبوونهبوون و ن یهوهردنکساغ  ۆل بهزهغ یواتا هت لهاللهد یرگرتنهو 
شر دا یش یواتا ها . لکیهوق دهھن و زیز یکارکر هنسووت یشقیع

 هب ییتاۆکو  یماد یهگهب هن بیهکین بیوو بتوانکتا یهن یماد یبارست
 هوهر لهن ، ب»یاعتبار«ان ۆیخۆش بیوقهھن و زین . زینب هقهتهمهد

.  هقهتهمهد ۆیھ هن ببنهوانهت لهر بابهسهگرن لهھ هقهتهمهبتوانن د
 کدا ! هشهموناق هن لهار بدیو ب» یقاز« هن تا ببنیوق چهھن و زیز
 هب و ببهئازاد تا ئ یھ هل هالشترهبارام مووق یوقهھن و زیز هد
بدا، هدهر و ئهعر و ھونیعاست ش هر لهھ کهن ب یاستڕ یهوهم ؟ ئهکهح
 یاریب ۆڕم و پسپهکهح هک» یاعتبار« یکارکموو هاست ھع هوو لکهب
 بهد کچک هکم هد هنموون هش . بپ هتد هخنڕهمان هن ھهدهدا دت
ا یهش جوانان وهل یشا هب ێرکهد کڕوکا یهو یجوان ی»شاژن« هب

 یکیهز و گرهچ گیدانسدا ھ هل ێدرهد پ یم پاداشهکیه کرهدانس
ز و هگ هل ێوربپ پ یهارانکو هئ یواوهو ت یکڕو  یجوان یهن یماد
 کژڕۆن تا رکهن هارانکو هئ بها دیتر ی، ئ هوالوهوق بهھن و زیز یگر
 یوقهھن و زیدا زهوهل یها خود چ چار نیم هکهح هتبهر دهوتیمپۆکو  ێد

م هکیهدا دهرمن ل یکیارکزئھن و تالع  ۆبن . خ همهکهو حهان ئۆڕپسپ
 یمهکڕههباو یهوارهق یهن هکۆهک هکتا یحاج یانکهلهزهغ ڵهگ هل
 یرچاوهس یشۆواتور و خامهت یدیهشا یبوونهن هک، چون اگرتبڕ

 یهکۆهک هبنهد هوهانۆیخ یال هوو ، لڕ هم خستهتاز هکش ، ینووسراو
،  ۆیقادر خ یحاج یانکهستهبهھ هل ێندهدا ھ همانهدوا ئ هم . بهدو
 یواوهت هزانم ، بهو وا د هوهمهکڕههباو یکیر الهب هداتهش ، شان دیوهئ
ھن و یز هل هکمن  یاڕر و یب هواتهک.  نسپهچ یهو د نپهس یهد
 یهن هر تاقانهو ھون یما و جوانهس یانۆڕپسپ یھ کهو ستهھ هوهوقهز
. 
 یمهرھهن ، بکشم یهزاد یحاج یانکهلهزهمن غ یبعهت یال هل

 هل هک کستنیش وۆو خ یدارارن . دکتهسنع یهنراوۆن ، ھیئوستاد
 هوهنکتهد هوهارکرهھون یهو خام هنجهپ هن لرکهد یدهب یحاج یعریش

خستن  کڕ یتی. ئارا هوهقنهنات هوهسووتاو یکروونهد یهسو ب گ ه، ل
 یکسینهھ کهن هوهنوشهدرهد هعرانیو شهشتن لیهگشتن و پیهگو ت
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 یزڕی هتچهد یحاج یعریش هوهوڕهم هزاو . لکهھ ید ۆینسۆان و بیگر
زاش ڕهخ . ش یوردکو  ینال کهزا نڕهخ ش یهکییهدارد هعریش

م گوتوون ، هک یرامهغ یعریش ۆیهب هبوهر نهنسووت یشقیع یدووچار
 هعریش هندهوهسووتان . ل کهن یهدات یئوستاد یتیهگوتوش یهوهئ
ر هس هب یهکیهکهنج خشتستوون پهب یهزا ھڕهخ ش هک یدارد یهمهک

 خش هک یه یفیعات یکیهن پارچیزترۆس هب هویه)یوردک( یهکهشپارهئات
 یروونهد یهپو گ شدا گهمهگومان ل ، ب داھاتب یو زمان ڵد هزا بڕه
 زا :ڕهخ ش یروونهناو د ۆب هوهتهداو یهسب یوردک
 ێارییهع یخۆسان شید هشویناز و ع هبردم ب ید

 ێححارهس یحبووبهم ۆیخ یستهم یچاو هدام ب یبیفر
 ێارکدهدهوا مک قانیفڕه یهرد ئکقم هت یجرانیھ هل
 ێرا چارهمبهغپ ڕی هسا ل الجهمان مردم عهئ
 ێارکن هکم بۆب ر سهھ هن لیکسها تی قها تیسال یو
 
 یهوهرانهو ل هوش یقایسۆم هل یو گو ست بهبهھ یزاهشار یکسهک
 هل یامکو  شۆجهد هوهشقیع یانکبور هعر لیام شک زانهبگا د ت هستڕ
 ڕی هر لهگهئ ینال کهو یکژ. بو نجدهھ هفهلسهر و فکف یمۆگ
 یالتهسهند دهرچهابا ، ھڕهگهن ڵهھ ت یئاگر هو»هبیحب« یشقیع
 ید ینخو هل هخام یتوانهد یهن» اعجاز« یهپل هشتبا بیهگ ی»نظم«
 ین دووچارایر دووهھ یوردکو  ی. نال بنووس پ یعریو ش نهھ
ان یهسو ب هپز گیرگهھ ۆیهبوون ب هندڕد یحمڕه ب یشقیع

 یما هدا بوو ب یتیهنجاهگ یمهردهس هل هکان یهو ده. ئ هویهاکمرهدان
،  هنموون هان . بۆیخ یما هب هوۆبهرا و نک یهبهق هل یکهجارکیهشق یع
ار یعر دا دیش هشق لیع ین و تاویت هوهنمد یکتیهردن، بکسبژارهد ب

 : هد همهدا ئ یکلهزهغ ییتاۆک هل یبخا. نال
 ۆگ هرزهفا وو ھهو ب هکگهس ینال ۆت هدوور ل

 یه ینان ینان هک هلبهکم هئ یهکنا یبانگ یچۆب
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 هم لۆخ ۆیهم بهرخهعردا دیش هل ینال یالتهسهد یهسم نهبهدا مهرل
 یارک ێوهمهنھا دهنم ، تیههناگ هکهتیهب یرهھون ینیهو ال یارکهورد

 ر چاو .هب هنمدا ب هکهتیهب هشق لیع یحراویس
 هوهتیزۆناد هوش کیه هکتا هکهستهبهھ یانکهوش هسرنج بد

» گهس« یهوش یبیهشت و عیئارا یرگهب هتو بب ب هارانکتهحورم
 ۆگهرزهفا ، ھهو ب« یانکه. وش هردوکھـ یشبهو تهب ۆیخ ینال هک شۆبپ
و  یتیهماهکان یمووهھ»  یهکنا یبانگ ۆ، ب ینان یلب ، نانهک، 
نزم   یهموو وشهو ھهئ یبوون ڵهمۆکبوا هر دیزاھ ه. ب یهداان تیینزمیهپا
شق و یع یرمهگ یسهفهن یچهک، نستهھ ۆڤمر یزدا قکتیهب هل
 یهوهردنکم هک ۆو خ هوهاندنکشۆموو خهو ھهر ئیشاع یروونهد یهسب
 هم لتوانم بهت . دهت و حورمهرافهو ش یرزهو بهرهب هوهتهاوگهھ
 کهو رگرتبهو یخیهبا هندهوهگ) ئه(س یهوش ێتریدهدا دهگم جهک
دار و هکسیتر یکیهچ وشیھ هک یتهبیات هب هھاتو کپ ۆیدا بهرل

 ینال هکریهس ۆ. ت هوهازاندنڕ یهترهجل و ق هتهبوونهن یل ینگاویئاور
 ۆت هل )34(دوور «  هد هکعاشقان  یبهزھهم یپ ها بکهاست دڕند هچ

دوور  یاری هل هکعاشق  هکچون»  ۆگهرزهفا وو ھهو ب هکگهس ینال
 هب یشیوگافا ، گهو ب یگهس ێبگوتر یپ یتۆیهخ یج هوهتوهک
عشووق هم هعاشق ل یهوهوتنهکا دوورکهشق وا دی. ع ێدابنر ۆییگهرزهھ
 یگه(س هل بهتتر ھهحورم ب یهر وشهگهئ ێرکرن بیو و ناشدز هندھ
)  هگهن  سیترتهحورم ب هک ینان ینان یلبهکـ  ۆگهرزهفا و ھهو ب
 هکردا چوننزم ل یهستڕو  هوش یبوون ڵهمۆکت . ار بکهب ۆب یوهئ
 ه)وهوانهچپ یفھومه(م ڕی هل شکهد» ییفاهو ب« یهخشهن

 یا و دکهست دیوهشۆخ یدا و نالهکهتیهناو بهل هوهاتکهد ۆکت هحورم
 نش ببزوهکهعشووقهم ید هوهتشهوهد ی، ل نبزوهد ۆب ۆیمن و ت

عاست  هل ب یاستڕ یهوهئ ۆ. خ بهرد نهب کهو هم دهر ئهگهئ
 هوهئ یده، ئ هگهو سهئ یهگج هل هداناو ۆیخ یواوهت هعشووقدا بهم
 ؟ ینان ینان یگهس کهو یهکنا یبانگ ۆب هد یپ یهن
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دالندا  هل یتا بش هگ ھاتوهس یهرجاران وشۆراندا زیشاع یعریش هل
ردن کراوردهب یسهبهم ۆب هوهنمتر د یهردا دوو نموون. وا ل هر بوهگیارک

 . هوهردنکراوردهو بهئ ۆیھ هشق بیع یارک یرخستنهو د
 : هزا دڕهخ ش

 سلیمانی و خاکی حیاتم بهمربوطه
 کاکی دیحمهی ئهکهگ)ی قاپییه(سه م بهخۆزگه

 : هفارس د یریشاع
 ش ھمایمجنون مفگن پ یهزیاستخوان ر

 دارد یلیجناب (سگ) ل هتعلق ب هک
ناو و  یروهد هن بیرژهپ هتۆردک ۆیھاش خهر وهھ نیههگهادڕ) 34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (

 یووڕ هدوور ل«  یتر گوتبیشاع یههوهئ کهو» . گهس« یهوش یتیهنزما هل ێزپار یعشووق تا بهم یخسهش
 ....» . هکگهس ینابت نالهج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هنگڕهست هبهھ یواتا هب هداو یکگ نرخهس یهتدا وشیهو بر دوهھ هل
ر دوو هالم ھه، ب ێرکھا دروست بهو ینرخ هنو شوهئ یگهس هر بهھ
 هب هنراوهان تیورهت دانراون و دهحورم ینیخت و بالهر تهس هگ لهس
یستیوهشۆز و خڕ . 
ر هس هتۆخست یوا یکییهخ ساش یدهحمهئ کاکزا دا ڕهخ ش یتیهب هل
 یهوتبڕاتر یز کتانسو ی(حاجب) هل هوهتۆردکرز هب یهندو ھ هکهگهس
) و یلی(لییه(جناب) و پا یهش دا وشیفارس یهکهتیهب ه. لهردوکدا یهپ ۆب

س و هتهئ یرگهب هاتر لی(ھما) ز یلهم یوهعنهم ی(مجنون) و نرخ یناو
 هردوک ڵهمۆک هکهگهس ۆان بیشتیان ئارایست و پهد یهنهو خ ز یوقهت

 مرن.هرز و نهب یبهدهئ یهش نموونیتیهر دوو به. ھ
ان یتهحورم ینگهئاھ یهد هکدا هتیهم دوو بهناو ئ یگهس یرنیدوا د هب
 ۆب هوردک یکارکچ  ینال یشقیع هوهتبهوون دڕت ۆپتر ب هراوکرپا هب ۆب
 .ۆیخ یهکهگهس
 ۆتر ب یهنموون یهوهنانھ هم بهک کیرهر خهننم خویست نابیوپ
و  هدووبار یهقس هتبهد هکستدا ، چونهبهھ هشق لیع ینیت یرخستنهد
 یبوونهبوون و ن ینیهال هسمهبهدا مهرمن ل یهوه. ئیهھیدهب یهوهوتانک
 یوانیمن د یرفهز یپهقادر دا . ب یحاج یعریش هل هرهنسووت یشقیع
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 هلهزهغ هل ککیهر. هنوا سووت یکشقیع یبوون ۆنادا ب یدیهشا یحاج
 یمهد یققاشهن«  یهکهلهزهغ یحاج یانکهناوهوتوو و بهکشپ هرهھ

 یانشک ۆست بهبهھ ینگاندنهسهھ یرازووهر تهب هتیهخیب هک.  یه...»
 ینیهال هب ۆیخ ییراکئاش هر بۆز ینیبهز ، دۆو س یئوستاد ینیهدوو ال

 هکزا ڕهخ ش یهلهزهو غهئ یزڕی هتچهو د هوهتشکهدا د یئوستاد
 : یههمهئ یتیهن بیشوورترهم
 ردک یمب هب یراقیف یردهم و دهغ هک ێارک
 اکنا یش یوارهد هو با بیتهھ هرما بهس
م هد هکدا هوها لکهن ڵم قبووهکهح همن ب یوقهر زهنمان خویگر
 یاریب شهگوتم د هک هوهوڕو هن، لیئوستاد یهزاد یحاج یدارد یعریش
جار کیه یتهاللهد ناتوان ۆ، خ ۆڕێتر بگ یککیه ۆب هوهککیه هوق لهز

 هل هوهاتکت ڕه ۆیقادر خ یجحا یانکهستهبهھ هل ێندهھ یوپاتهپات
 یر حاجهگهئ یب ۆ. تیحاج یال ڵقوو یشقیع یبوونهبوون و ن یدانیهم

 ۆیخهدابا ب ڕیردبا ک ست پهھ ینیئاگر یدارژان دڕۆ هل کژڕۆ
 شق ؟یع یهربارهد ب هوهخوار یهمهئ

 وهخ هب یژ و چاودر یزولف یباس
 وهوسر.......  خ هبو هاوبهن
 

 هوهتۆردک ۆیخ ید هعاشقان یعریش یتتر دژهراحهس هش بهمهل یحاج
 : هد هک
 زیمهبی تیح یاویپ ۆب هفیهح
 ... و .... یانکهم یباس هندھ

دا  ینهمهت یشاوکهھ یکناغۆر قها ھیدا  یتیهنجاهگ یاتک هل کۆڤمر
 ید ینو خو ساندبیالهھ یشقیع یهلیچهستهدا د ۆیخ یناوهھ هل

 یماشاهت یکسوو هب یههادڕو هتا ئ ێرکو نا ناش والندبک پ ۆیخ
 .ێبگر ت یهوشندک یا و توانجکشق بیع

 ستن.هبهد هقهتهمهد ڕی هستانهبهم ھهئ یاندنیهاگڕزانم هوا د
او داب یکیهریزاھ هقادر دا ب یحاج ید هن لیئاگر یشقیع یبوونهمن ن
ر هگهئ هوهوری منت یاله. ب یحاج یژدانیو یاکت هنازانم ل کیرهو الت
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ستابا و چ هشق)دا ویع یبوونه(نیزراوهپ هر لهھ هشقیو عهئ یبوونهن
دا  یحاج یستهست و نهھ ۆیتاب یرهبهرلهس ڵهگهبا لهن یندهویهپ
پات  یسپ یهکۆتاب ینگڕه کختهشق نیع یهسب یمگوت بزرهوسا دهئ
،  یههسم بهئ یبوونهن هوهمن ڕیهباو یالهب یچهکس ، هو ب هوهتۆردک
ر و هگیارکجار کیه یکرۆج ه، ب یهلبهس یکتهواڕ ۆیند خهرچهھ
 هب هاندویهگ ینجامهرهدا و سهکۆتاب هل هنواندو ۆی) خیجابی(ا
م هکهقادر . داوا د یحاج یرهروهورپک یانیگ یادیبن ڵهگهل یدارهالقهع

 هب کو سوو هوهتانم ورد بکهقس هو ل پشوو بهم بهگهدا لهرر لهنخو
من  کهش ویوهم ئهکهد ل یاکم بدا تڕر هگه، ئ بهن ڕهپاندا تیرهس
 کیرهخ کختهدا ن یهگهو ل نوکدا ب ۆیخ یکشو م ڵد هل هکیهاڕ
 . یدا بژ یهگهم لهر نهگه، ئ ب

 کهو هوییهتیهنجاهگ یتاهرهس هقادر ل یر حاجهگهچم ئهد هوهئ ۆمن ب
 شق پیع یزۆسهب یاریدهار و نید یشۆست و ھهھ یوردکو  ینال

 یکهجارکیه یانیفس و گهروون و نهژدا دڕۆدوا  ها لیشهدهن هویهبووبا
 یهتاقان یهتاز یکیههفیعات هب ێنوهرلهت و سب ڵتاهب یههفیتهو عهل
عومر و  یتاهرهس یهانکو بورهرا لکهده. ن هوهتبب پ یرهروهشتمان پین

رم هگ یکشمۆهخ هن کبزووت هن کۆیهکپش هن یتیهنجاهگ ڕیگو
 هل چهد .  وا پ بووبهن یز وجوودیرگهزاوھیرگهھ کهو هوهتنمهن
 ۆیخ یوانیهح یماد ینیهر الهھ یجح یاتک یدارد یرهوهریب
 یشقیع ییئاسا یکیهش پاشماویوهئ هک،  یحاج یشۆر ھهب هوهتنابھ
 ۆیه، ب ییهتیهنجاهگ یورهد یرمهرگهو س یخورت یکیهنو و هگڕه ب
 هر لها . گکهد یریهس کسوو یچاو هو ب یدژ هتوکهروا دهپ ھا بهو

 هل هجنوونانهو م ییایو خول یساوب یکیهون شۆک یشقیع ییتارما
،  یحاج یانیژ یهوارئ ۆب هداباو یشنگپ هوییهتیهنجاهگ یانیهب ۆیئاس

 یهوتر ت یکچاو هرد .. بکهد ل یشوازتر پ یکرۆج هگومان ، ب ب
قادر  ین حاجیزانهد هم. ئ هردوکهرز دهب ۆب یتر یکنگهدما ... هادڕ
 یۆیهک یردهدار و ب ۆرد ، بکهدهر نیبهل ۆیخ یاویو ناس ڕێست و ھاوۆد
 یکیهفرشت یهندا و یابوردووڕ ۆیتاب هر لهگهوجا ئهناالند . دهد
ئاشت  ب و یکهجارکیه هشنهم چهب یب ۆبا تهھ یدارد یزۆشق و سیع
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 هتناچ همهز ئیرگه؟ ھ یههنم وهئ یوتبا دژهکدا د یناخ هل هوهبوون
 . هرهوبهرهس هب یکسابیچ حیناو ھ

نا م ھهرھهب یهوهدا ئ یحاج یابوردووڕ ۆیتاب هل یههنم وهئ یبوونهن
الم ه. ب نشق بیع یناو هوهزز و بو ق یکبا و ب ییهساد هب هندھ
 یب ۆنا . تم ھهرھهب یجار گرنگترکیه یکستا ، شتهوهن هندهوهر لهھ
 ؟ ب یچ هم شتهئ
 هوهمن یھنیز یرچاوهب هتد هک هنهمیم دهئ همدا سرنج بدهگهرموو لهف
. 

 هشدار بوهدا ب یحاج یابوردووڕ هر لهنسووت یشقیع یبوونهزانم نهوا د
موو هھ هک هوهب هداو ڕین : یکموم هتبب کنیکژ نامومڕۆدوا  هکدا  هوهل

 یحاج یرهبهخهو و بهو خ یروونهو د یتهواڕو  یوهعنهو م یماد یبوون
 هتبب یدارد یادی هوهئ ب ێرکب یتیهورداک یهبهق هر لهرانسهس
 یداخ هک یاجح یهر ده. ھ هبوون هئ یکیزارهھ یکیرهش
 یهنوخت ب یههپ ب یکو د یانیبوو گ یرستهوردپک یهتخانهبادیع
 یههو خامهتر ئیرد ئکنووس هچار یهخام هم بیسلهت یسپ یزهاغک کهو
موو هھ هش بپ هتب ینووسراو یکا خایهو کتیپ ییشاڕه هوهئ ب
و دوو  هوهردک پ یڕههووپڕتا رد ک ل ۆیخ یشقهدا مهکهزهاغک یکیال

 . هوهر دا ھاتهسهب یشیجار جار و س
 یریهن و سینهن ھیت بهقیقهح یکن چاویتوانهد هویههوانگڕم هل
 یههادڕو هن بوو تا ئیکن مومۆن چیهبگ ن و تیهکب یحاج یتیهورداک
 ت .وردستان بکورد و ک یدایهش

دا  هدانیهم مها، لکهورد دک یباس هوانانو د هنعاشقا یکرۆج هب یحاج
 است بڕر هگهئ یهال وایهل یجنوونهم کهس : وهو ب یهر نهوهوردپکر هھ

. هجنوونهو مهئ هتۆب یحاج بووبهر نهگهئ ۆ.. خ بووبهھ کجنوونهو م
 هو لدا  یحاج یهداراند یعریش هل ێردکنا پ یستهھ هک یکزۆس
اتر و یز همهار ، لیستهھ ید ۆب نن دیتاو و ت یوردکو  ینال یعریش
 یمارهو د ستهدهھ هویهانکیهشتمانین هعریش هل هسب کهتر وهندڕد
دوا  هب ڕێهگهد هانیدایهش ی. حاج نکپرووهدهر ھهنخو یستهھ
الم هب هوهاتکز ک یناوهھ یهپک هل کختهئاو ن کهوو وکهردا بیعبهت
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ش ۆروون خامهد یها خوت خوتیها وکهژ دڕن سایبر هک هریعبهو تهناگا ب
 هل هسوود ا بکیهد یرچهست ھیوپ همتر لهک یهد یرچها.. ھکهد

 نسووتیه، د شۆخرهو د شۆجهد یفسهن یانک. بورییهقرۆئ عاست ب
و  هد پ یعریو ش نستهدهھ ل ییهز و ێبهد ل یبرهو س

ا.. کهد همهرجهت ۆب یایخول یوگاگ ێگرهد پ یردهدار و ب یهخیه
موو هھ ۆبا بیهن دیئاگر یایها .. خکنا یهخۆو ئ ن نابیکسهر تخهن

و هرهب چهدهھ ژان.. تهن و ھیقهت ۆیھ ها بکیب کتهباب
 هل ۆوتهئ یهغهموبال یسنوور هگاتهتا د یوردک یبوت یهوهدانهھ
 یگاوان و شوان هل«. هوهتناب یج بهان نیدایهو ش هواند یھانیج
س هب کوردک» کهدوو ل ڕڕههکد هس یرکشهل ۆب هسهب کیهان کهوردک
 ڵهگهل نورت دکو  هکیهالم قسه.. ب ینیۆست ملیب یرکشهل ۆب ب
ا ... کهپتر د یداوا هپو گ ، گ هوهناگات ڕهت ۆیمهلیس، ژهبهم
زاد  یمهئاد هواتهکستا هو هوهوردستانک یوکر هسهنووح ب یهکیهشتهک
ت یوردک هردگارا بهروه.. پ هوردزاد)کدا ( یندنهسهرهپ یمهدو یجار هل
 یشتیئارا ۆت بهکهدحهم یراوکهدح نهم یوردک هن بهم تا نهکهدح دهم
 م...کنا پ یشتهھهب ییهوردک

و هئ یهنم وۆخ یهوهردنک ین و شینووس هب ێوهند بمهرچهمن ھ
 یرهمهک هم بهشم ناگکقادر ب یحاج یتیهورداک یهرهنسووت یهایخول

ژدان یو و ستهھ یهستهرهک هل یحاج یهخام هک یهنیئاگر هرهکیهو پهئ
م هک یک»لیل حاتح« هم بهک کیرهخ ۆا خکلزوم نا ۆیه، ب هناو یهھ
 یتیهورداک ۆب یحاج یشقیع هوهمۆخ یالهم لب هوهر ئهھ هورت ، بکو 
م ب ێوهمهدا . د یحاج یروونهد هل هشهھاوب واو و بهت یکشقیع

 هویخشهب یتیهورداک هب ۆیخ یستهان و ھیو گ ڵموو دهھ یحاج
 هردوکش هب ب یدارد کهروه. ھ هوهتۆشتھهتر ن یچیھ ۆب یکسقاۆت
 ید کیڕڕههز ییبا هبوهن یشیو مندا ڵ، ژن و ما یروونهد یهپک هل

 ا.ک کیرهخ هوهانیپ ۆیخ
 یساالنهل یتیهورداک یایخول هکتا ڵهگهل یحاج ییه یینھاهم تهئ

 یر چاوهب هتند ۆوتهئ ینیمهمات یدیتراژ یکنهمیدا د یانیژ ییدوا
ا . کهاد دیز یحاج ۆب یسیقدهش و تۆرهز و پۆس هند جاران لهر چهسرنجد
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و  کرهئ یژم ئاشنادوور و در یانیدا ژهگهل یدوا هبوو لهد هکمن 
 یساالن ۆوا بڕهرم دیب هک اتکم ، ابڕ یببم و ل یحاج یزابهع

سرنج دان و  یتهم جورئۆر خهب همهدهر تانووت نهگهئ یانیژ یهولهئاخ
 : م نابهوهوردبوون ل
 د و بئوم ب یرهنسووت یای، خول یژاره، ھ یبیره، غ یینھاه، ت یریپ
 هلال لهقهبات و تهخ ینگهد یهوهستنیبهرچاو ، نهو ب کینز یمهرھهب
 ..هوهکیچ الیھ
 !! هر و بنهس ب هزابهم عهر ئهبهل کهد
نا ھ ینگهتهرد و وکراسان هھ ی» یابو فراس حمدان« یییهتهغهو سهئ
م هدهرد بکل یان تا واکهمڕۆ یال یر بوونیسهئ یهند ساهو چهل
 : ب هوهدان کسینهھ

 هأ سجنا و بعدا و اشتیاقا و غرب
 ا لعظیمڕ و نأی حبیب ان

 و ان امرء یبقی وفیا لعھده
 لکریم ا انهل ھعلی م

 
 یهوهانب ب ینج و ئازارڕه کهت ه(ابوفراس) ل ییهتهغهم سهئا ئ
 یوهش یهوهچاو تالن هل هوارانو ئهمهد یاتک ینگهت ڵد کهدا و یحاج

 مارانگاز .
 : هوهداتهرام دهو و هدا دۆیخ ڵهگهل هک یحاج

 هفعهزار دهدھهدوو س یحاج هسهب
 هفعهن ب هم قسانهئ یم گوتپ

 یهوا یهد ۆت ینۆر چهھ هکباو
 یهاۆڕخ هو قسانهم ئهگهد ت

 ماۆر خهسهم بهکب ام جک ڕیقو
 وداهس یتهللیع هتۆم بل همهئ
 ڕۆهوین یلم ۆیمهلینھا ژهو ت هکیه یکردهوهحرانهس کهو یدا حاجهرل
 یکۆیو ئاسهرهب هوهانب ب یکیهگڕ هل ێوپهت دهکهش ینگاوهھ هب

 یکوهو ش چهر دهسهب یعومر یژڕۆوا  شزانه،د یرابهس یاویخو
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 ل یکو فرجر ییاکووناڕچ یھ هکت دوا دا د هب ییهتاهتا ھهھ
 نهھ ۆب یکش چاویتهالکهو هب ۆیپاش خ هل یهن یشیسهک،  ێوکناپش

 هلۆپهر شژ هرگ لهم یمانهئ ب یایره.. دێمژهھ ۆب یکیهناسها ھیهو
ھاندا یج ڵهگهل یندهویهو پ هوهتچپ یهد ۆیخ یانکهحمڕه ب

 یهھ هوهبنج هو ل ند یبوون هب ییتاۆکو  ێبهد یکهجارکیه
 و ب نمهر دهھ هوردستانک هکو هئ یهووبحبهم ه.. بنهکهد
ر هسهکدا  یحاج ید هوردستان لک ییهورهر گهدهق هالم به، ب یههوهانب

 یو تاالو بهد هورهگ یانب ست لهرچوون و دهد ل یو ئازار
 ا.کهتر دتا ل یرگهمهرهس
:  هجار زل بوکیه یکمهمات یحاج یانیژ ییتاۆک یژانڕۆگومان  ب
ار و ید ۆیئاس هل ۆڤمر ۆا بکهد کووناڕژگار ڕۆ هک کدئوم یرچهھ

چ یھ یدابوونیهپ هب هبوهش نید، ئوم هبوهن یدا وجود یحاج یاریناد
 یوانهش ییساردا هبوهش نیزان و منداخ یشهش و باوۆکد . ئوم

دا »أحد« ینگهج هل هک» هحمز« کهروه. ھهوهاتکرم هگ یرگهمهرهس
 یانیگر هل یگو هکر همبهغ، پیبگر ۆیبوو بهن یسهکرا و کدیھهش
ال  هن حمزکول«  یرمووهف هوهانیم گرهدهان ، بیانکهوژراوک ۆلق بوو بهخ

 هشتیهگ هک یھاش حاجهروه، ھ یبگر ۆیب یهن یسهک همزهھ» هل یکبوا
 یهوهردنکهدووبار هوهمن هل س به... با بهالوهانیگرگ و همهرهس یاتک
 ۆیب ۆیخ یرهمهکپشت و  هل یهن یسهکش ۆمیئ ۆ، خ یحاج یرگهم

 هل )35( ڵنج سافتا و پهح یا دواکهد ۆب ینیش هکمن  یه. خامیبگر
 ۆک ۆیخ ۆت بهرافهش هوهزعهن ینگاهچ هب یوحڕ یلهم یفهلهپ
ر هبها لکهشاندان دینۆخ یشقه... م یحاج یوهعنهم یراتیم هل هوهاتکهد
 هل هوهتشارهد ۆیخ یسنده.. خودپیحاج یتهرۆت و شیهخسهش یوقهش

 .یحاج ۆردن بکن هویش یزۆپ و تهناو ت
 ۆمیئ ۆڤیمر یایهخ یحاج یژانڕۆدوا یزابهور)م ع(ت یر چاوهبهل
 ت.بووب کزابهچ ع بهوجا ده، د نقۆتهد

ر هسهب ڵسا 75وسا ه، ئ هدا نووسراو 1972 هل هنیم نووسهئ  35ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 بوو . ڕیهپدا ت یحاج یرگهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یکیاستڕدا هزابهموو عهم ھهئ یقهبهر تهندهق ئهبهوان تن هالم لهب
ن ۆا چکهرا دکئاش ۆیب کیهادڕر تا هسرنجد یستهر ھهب هتد هورهگ
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 هبوون بهمیتان و قسوو ۆیر سفتوسهبهل ێاگرڕ ۆیخ یتویتوان یحاج
 یهپک:  هوهوشندک یهوهر تالنۆن جیندهچ یغیو ت هسب یمهست و دهد
وردستان کورد و ک ۆب یحاج یروونهو د ڵان دیش و خولۆرهز و پۆس
 یحاج یب کهدا . و ۆیر خهزهن هل هوهتۆردکز ک یتر یانکهردهد
 یهو سووتانه، ل هوییهتیهورداک یوداهس یئاگر هب هو سووتاو هبوو کمۆم

ان یردنک ار تک یالتهسهد یسهک و ب یریو پ یبیرهغ یتهکالهدا ف
 : هد یدانهمهھ یم)یلک( ه. خواج هماوهن

 را  یست دور از اب ماھیچ پروا نیزآتش ھ
ش یئاگر ، حاج هل ننام یواڕهپ هوهوتهکئاو دوور  هل هک یماس هوات

ورد ک ۆب یسووتان یهورهگ هرهھ یاتر ئازاریش زیوهو ل یهو ماسهئ کهو
دا هتۆناو بهل هک هبو کیماس کهو ی.. حاجهخستو یتر یانکهئازار یکهپ

 . یئاو ب هل نبهن یرواهو پ ێببرژ
 یم شهدوا ئهم بو ب هکهباس یسهو ئهرهب هوهوژوور بمهرهس هب
م هکهد هوهئ یتهجورئ هوهوهنخو یرچاوهب هخستم هتاز یهوهردنک
 یانیژ یانکتاهرهس هقادر ل یوا حاج هکم هار بدیم دا بۆخ ڵهگهل
 کۆجنج هبوهن ۆوتهئ یکیدارد یدا دوچار ییرواهم پهکو  یتیهنجاهگ
 یکسناو ئ یۆهکشو م یناوهھ هرداته، ئاگر ب ید یهردهپ ها لکر یگ

و  ییھاڕه هویهدارد هر بۆز ییهدۆریو گ یندهویهپ یبوونه. ننبسووت
شق یع یهقورس هتۆکم هقورس. ئ یکتۆک هل هناوھ کپ یحاج ۆب یئازاد

 یکندهھ هوییهحاج یستهد یکهچهدوو م یورهد هب هقئا یهایر بووهگهئ
 یپ یرهروهشتمان پین یهکهقورستر هتۆک هکت گرهداد یههساحهو مهل
 ست .یوهد

 یتیهورداکشق و یع یزۆم دوو س: من نا چهھوو نهس هم بر لهنخو
 ۆیخ یشهبوو بهدا ھد هل هک یدارد یزۆم سه، د هوهنابنۆکدا کد هل
ت و هکراهم شه: ئا ئ کیرهش هتبهدا دیو ت ێگرهردهو هو دهل

 یتر یکزۆس هرۆچ جیھ یوو ھکهب یدارد ینھا ھهت که، ن ییهشهھاوب
و  هوردستان بوک یھ یموو ده، ھ هبوهن یگڕهدا  یحاج ید هل ۆییوتهئ
قادر  یحاج کهو یه. نموونهشت چوو ۆب ید هوییهتیهورداک یهوالنک هل
،  هوهئامانج هکتا یردنک ڵهبهق هل ۆخ یووڕ هل هابتریاب ناینا هل
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 هشیۆیهر به. ھ ب یاسیو س ییایدن هکهئامانج هک یتهبیتاهب
 یژووم یسانهکوان ن هل یهوهنیزۆا دیهو یحاج یھاوتا یردنکدایهپ
م هستهئ ها خود لی یهن نیکموم ێجار هر بها ھیدا  ێن و نوۆک
ورد و ک یدایهگرتن شهزبهج یهادڕتا  یحاج که: و همترهستهئ
 هل ب هگرتوهزبهو ج یهدایهو شهئ دا نابیهتر پ یسهک هوردستانک
خت هبۆز و خۆسو د کپا ۆڤیمر شه. دیبوون کیرهدا خت یدانیهم
موو هھ هست لهردوو و دک ڵهبهق هل ۆدا و خیهالم شه، ب هوهتزرۆردوو بدک

جار کیهن ، یهبهھوو نهس هب ۆر خهگه، ئ یحاج کهو یاوب کشت
 یهوش یهوهردنک هبار م سه. ل ێتریدهن دهگمهد هجار بکیهجار کیه
 : ینه، فارس گوت نمهن ڕم سورت لهدا س» جارکیه«

 نوروز رسد هب هگزرد شنبیسالھا م
 

                                               ********** 
 هختانهش بۆدا ، خسابالغ و الجان هل یحاج یهکهعلوومهم یهداردوو د

 هوهوهل هک کاریپرس یهوهرامدانهو ۆن بهدهش دیباش یکیرهدیاری، 
 یوانید هش چاو چ لپ هت) دڕوک ۆل بهزه(غ یعریش ستهدهھ

 کلهگ یوانید ه، چ ل هقادر یان حاجیککیه هک،  ورد بک یانکهریشاع
 . ب و فارس بهرهو ع کتور یانکهریشاع
 کلهدا گ ڕوک یدحهم یدانیهم هان لیایهخ یهوهبزاوتن هان لکهریشاع

 کیه هل کریشاع یهه. وا ھ هناوار ھکهان بیوازر و شهر ھونۆج
تر دا  یوهر ئهسهب یانیکیهگرتوون و  یدکیه هب  یچکو  ڕوکلدا هزهغ

 هوهتهبوونۆکدا  هدیسهق کیه هل کریشاع ها خود جووتی،  هردوکح یترج
واش  یری. شاع هگوتوهدا ھیو پ هردوکسند هپ یکنیهان الیهکیهر هو ھ

 هل یرۆز یکشها خود بیهو هداناو ڕوک ۆب یرهبهر لهس یلهزهغ یههھ
 . هردوکرخان هت ڕوک ۆب یانکهستهبهھ
رم هن : نووسیدا ن ڕهباو کیه هران لهدا نووس هوزوعهم مهعاست ئ هل
 یلیهم یبوونهاست نڕاست بوون و ڕ هب هردوکهن کیرهخ ۆیخ هوید

دا همهئ کهت ه. ل هداناو یانڕوک ۆب یهستهبهو ھهل هکهریشاع
بوون و هھ یهگهب هب هوردوک یریبعهو ت هوش یتهواڕ هویشم دیرهنووس
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 یکستهبهموو ھهت ھهنانهژ. تبو ی(شاز) الکۆژیب یزووهئار یبوونهن
 یانیژ هل هنیقهاستڕ یکتهئافر یبوون یهگهب هب هداناو یشهداراند

و  گ یهزاد هکهداراند هستهبها ھیئا هاندویهگهن هوهل ۆیژ دا و خبو
:  هخستن کڕو  هوهدانکل یمهرھها خود بی هشقیع یقیقهح یکنیت
م ۆخ ڕیهر و باویب کختهن هوهشپ هب هر. ل کشم یا ھی هد یهکچهب
 یحاج یهگا جکب هوهئ ییبا هوهردکوون ڕ هویهدارشق و دیع یهبار هل

ودا دا . هشق و سیع یانھیج هار خا لید یانکیهدارد هستهبهقادر و ھ
 هل کندهت ھهرفهد یپهز بهاغکر هس همد کوگا گ هالوهوهب هرل

 یهقهست و تهھ پ هتهم بابهئ یکۆرهناو ناو هتم باوۆخ یرکف ییشناڕۆ
 ۆب یهداد هل یچ یهن هوهرهب هب یهندهوهش ئیتهرفه، د هوییهکو ناس

 ژم.هھ یرهنخو
 ۆب ڕوک ییا تارمایهناو و یھاتن یهریزاھ یهربارهمن د یاڕر و یب هورتک
 یبوونهھ ۆب هگهب هتدا نابۆیخ هل ۆیخ هکهریزاھ هک یههوهعر ئیو شن

 هش بیوهست ئۆراب دهش یعریش کهروهر ، ھیشاع یشاز ال یهفیعات
م ۆخۆ. من بهگوسار بوهباد هکهریشاع هکسپات یئ هتناب ۆینھا خهت

 یهندھ یچهک هردوکعر دا یش هل یرابهشق و شیع یناسم باسهر دیشاع
 ی» ڤتناق«.  هار دوور بوکر دوو هھ هش لیوهئ هژ دوورنو هملحد ل هک
 یچ یهکۆیهھ بهد یب ۆت هرۆجار زکیهالت هژھڕۆ یرانیشاع یھا الهو
 م.دوهوزووع دهم هل هوییهژورت بک ڕیهو پهدا بهر. لب
 
دا یت هکسا هدهند سهسالم چیئ یالتهژھڕۆ یریشاع هک یهمهو عالهئ
 هکر ۆر جۆز ۆیر ھهبه، ل هویه یو ماد یرکف یر دوو بارهھ ه، ب یژهد
و موهھ هک هھاتو ل ڕیجا یوهز که، و یهان نیرح دانهش یوداهدا مهرل
 ب ڕهوک،  هبیهع یهکهن« یوارید هوهکیموو الهھ ه. ل هواوڕ ل یکۆیت
اردا ک ینجامهئ هو ل هوهتۆردک کسهت ل یهوهبزووتن یوداهم»ییهرعهش
 یهفیدا عاتیه ییوداهم ب یهنگژهو تهروون لهد ینگ ھاتنهتهو ۆیھهب

ر یشاع کله. گ هویزهان بینووربوون ، س ڵهکو پ ڵهکت یجوداجودا
 هگکموو هھ هوییهتهرفهم دهکست هد هب یهبوونهتاوهنگهو تهئ ۆیھهب
عر یش هب ۆیخ یگوشراو یناو د یرۆرجۆج یستهو ھ هفیعات یانکهکسهت



 204 

م هھ هدیم زاھهماندار ، ھیم ئهھ هافرکم هھ ینیبهتا د هوهتهوتاوک
...  یهایهح ب هرمهش هچ . بک هم عاشقهھ هستۆد ڕوکم ه، ھ گوسارهباد

 هک بهھ یککش پشهتهر بابهھهل هنگڕه.  یهش نیچیو ھ هکموو شتهھ
 . ڕهو باو هفیعات یهژڕۆهبهندهبها شیهو» اتڤمتناق« یهگهمۆک ها بکیهد

ر گرنگ ۆز یهکید یکۆیهم ھب هک هوهتموتبهکهدوور ن یاستڕ هل هنگڕه
 هوییهتیهالهمۆک یانکهستیوو پ یار و داخوازیب یهرگهج هل هک
و هرهب هویخز یهور لیشاع هک ککسیخل هتش بووبیوهئ ستهدهھ
ران ی: شاع هبس بوهدا حیو ت ۆیخ یزات یکو تروس کسهت یکلپهق
ند و هچ هن لهک ڵهکت ۆبوون خهدا نکالتهسهزع و دهو هل ییاکتهب
دا همۆکناو هل هک هنیهن و بیهکووداو و ڕو هئ یهو خراپ هکو چا ینۆچ
 یشیران و ئاساهان و گوزیژ یر بارهس هنهکهار دکن و هدهدهر ھهس
 هچ ل هبوهان ھۆیخ ینهردا خاویر شاعهزهن هل هنانیهم الهلق . ئهخ

بوون و خراپ  کچا یاریان . بیردنک یستهرھهب هچ ل ان بینانداھ
 یکیهش ژماریوانه، ئ هبو هوهالتدارانهسهست دهدهووداو بڕ یبوون

 ێندهز ، ھن ھهو ساماندار و خاو یریم یاویپ هم بوون لهکجار کیه
 ت بووبالهسهن دهر خاویشاع هم وابوهک.  ینییئا یاویش پیجار

دان هس ینڕیهپت هب شبووبهھ یرزهف هوردان . لکناو هل یتهبیتاهب
ن و یهک هل یاندنیهگهن ت ۆر و خیشاع یریگهشۆو گ یکیرهالت هل ڵسا
 کلپها قیهب وقا هب هبو یب یهم حاهئ یهکهوالت یتیهالهمۆک ینیهب
 یبیدهر و ئیشاع یراسکۆمید یوونبه. نهخزاو یرگ و تها جل و بیهو

 یتا وا ۆیخ یانکایفس و خولهن ڵهگهبوون ل کیرهخ هب هردوکناچار 
 یان مافیژ یار و بارک هقوتاندن لهھ ۆخ هک هوهل هوهاتکهر نیب هھاتول
 یهربۆچاو زهب گوناھبار بن لیدهر و ئیشدا شاعهوهل یهنه. و و بهئ
ار ک هست لهبهن و ھینووس هب بیدهر و ئیشاع کهروهھ هکت ، چونهللیم

 یکنگهش چ دیتهللیم یاکنگ بوون تهد ب یتیهالهمۆک یو بار
ان و کهساتهارکان و کهووداوڕند هرچهھ هوهتۆردکهرز نهب یرازیعتیئ
ن هو خاوهئ یندهوهرژهب یهرگهج ڵهگهان لکیهشۆو ناخ یشۆخ
بوون و  هب یهمهالتدار گهسهاستتر ، دڕ یکیهگوت هاخود بیبوون هالقهع

عاست  هل هکت هللیوجا مهدا ؛ دهساتانهارکو هل هردوکو هئ ینووسهچار
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 هن بهکست هد بهد ۆب بیدهر و ئیشاع یهنگ نهدهدا بۆیخ یانیژ
 یالتهسهد هو ن یماد یالتهسهد هت نهللیم هاستڕ ه. ب یراشهھ هنهچ
 هکهاریپرس یههم گوتهالم ئه، ب نب ینگهد هب هبوهدا نهوهل یشۆھ

توانم هووداو ، دڕ هل یهن یرازیعتیو ئ هنگهد ت بهللیم یاک: ت ۆڕێناگ
ش یبیدهر و ئینگ ھاتن ، شاعهدهب هل ن ماف نازانهخاو هب ۆیم خب
و  کتاوان هکنگ بوون ، هد ب هل هگرتوو بو کت فرچهللیمموو هھ کهو

 یهنموون ه. ب یهس نهک ۆوا بهئ بهن هک هموانهھ یھ بهھ کغدر
 یستهس دهکرد و کووت ڕ یاروانکگر ھات و ڕ هکم هھـ دیشبهت
و  ناو دا بووبهان لیشیکریمان شاعی، گر ۆیخ یر ماهسهل هوهردکهن
 ێرکو ناهل یتهبیتا ییهچ گل ردبکهن یهکهردنکووت ڕ یسفهعر ویش هب
 هن بهبب یدا ما هقاف هل ڵن ماهخاو هکشتن . ۆفر پ ڕهش ۆر بهگهم

 هبوار لڕ یکری، شاع ێریگهن ل یشیبیها عکهنگ نهتاالن و چ د
 ێجارهر بهھ ستابهوهن هکهردهج یزمان دژ ها بیست هد هدا بهکهقاف

اتر یر زیشتا شاعژگار ھڕۆ ییژادر هب ب یاستڕ یهوهئ ۆ. خ هبیهع ب
 هکر یهس ۆوا . تڕهنا یارک هل هویربهد ییزاڕهو نا هنگ ھاتوهدهب
 هل هوهتۆوتهک یهکهتهللیش مپ ینهمهز یوداهند مهچ یخان یدهحمهئ
 هوهنش بیوسهردیدا. ف  یتیهواهتهن یو ماف یتیهورداک هردن بکست هھ
 ڕۆی هکرچاو هب هتنھا بهژوو وم ێویههد یههر ھهرت.. نووسیب
شدا هارکو ه، ل ێرکب هورهاتر گیت زهقیقهح هان جار لیهدا دت یتهللیم
ھا هو یارکالم ه، ب قاز یهکلھ ها بکهد کۆیهج هکنهر دهدهق هب یهگهب

چمان یر ھهگهن ، ئۆڕیژوو بگم ێناو ی. پهوالوهر بهرهز هل یهن یچ سوود
 ن .ۆڕیتر بگکو چاهرهژ بڕۆستا و دوا با ئ ێست دهد هل
 ڵهگ هبوون ل ڵهکت ۆب بهھ هگڕتا  یههوهئ هگوت یهو پوخت هخوالس 

 هاتر لیار زکرهر و ھونیب و شاعیده، ئ یاسیو س یتیهالهمۆک یبار
. ێوهکهردهان دیمهرھهب هل»ڤتناق« متر هکر و هد هنان دۆیخ یکلپهق
 ۆب ینهمهت یکقوناغ هل ۆڕێبگ کسهک یتهناعهق هنیکمهم هب
فراژووبوون ـ «وو کهب ڤتناق ێناگوتر یپ همهالم ئه، ب هکید یکناغۆق

 یورتدا ، واتاک یهماوهاخود لی، ێژڕۆموو هھ یهداهوهل ڤق. تنا ه»تطور
ا ی ب بهدهمو ئهرھهو به، ئ هویهمهرھهناو ب هتب یچووهن یدکیههل
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التدار هسهد ینیهال بهب وا دهغهدا ئهکستائ یمهردهس هر. لهھون
 یارک یتهاسیو س هانژڕۆ یووداوڕ ڵهگها لکهد ڵهکار تکرهب و ھونیدهئ
 ل یگرتنهخنڕه ڕیالم هب یکهو ناو یکهرهد یستهدهل و دووریزن
 ۆب یلقهخ یو چاو ب ڵهدا ھیپ هکا کهد یئازاد هوهر له، ھ ێبهد

 هرهھ یکۆرهم ناوهم و نمن ب ۆبدا. خ یناحوزان هو بو جن نبنووس
رز هترس و ل ب لق بتوانهخ یههوهئ یاسرکۆمید یفهرهشهنرخدار و ب

 یکارۆڤگ هم لهسال دیم هالت. بهسهن دهخاو یارک هل ێبگر هخنڕه
 »یڤمحمدبک الما«  یشانیناون هب یههھ هفتانهھ یکرۆاتکیارک یسریم
 یمهردهس یانکیهوهن زهخاو ها بکهد هتگا کرۆج هب هر جارهھ هک

و  هرۆاتکیارکو هئ یهکهشکگارین هنم بیههنگم بگهم دهکهز دهح فاروق،
،  هماوهن یاسیس یالتهسهد هواوهت یست سایگ بهم : محمود بب یپ
 « یشانیر ناونژ هل هک کرۆاتکیارک هب یههھ یستیوسر پیم ۆمیئ

 .ێبگر هخنڕهدا » رڤمحمود عبدالحا ڕاألستا
 یتهخزم هار بکرهب و ھونیدهئ یردنک کیرهخ ب کنۆرچهالم ھهب
 ل ی» نفس« یهکهنۆک هکلپهق هوهالتدارهسهد یتهحهسهو م هفهلسهف
 هب یبوون یرهخ یج هکرمان هو ف هفیزهو یهتاز یککیه هب ۆڕێگهد
 ییبا ڵحا هب هکسهند تهش ھیوهئ هک، چون هوهتدا نابت ۆیخ یفسهن
دا یالتدار تهسهد یانکتایهتا پیهپ هرمانهف ینجامدانهئ ۆا بکهد هوهئ
ب یدهست ئهد هش لهکۆرهو ناو کلپهو قهئ یهو خراپ هک. چاڕێسووهھ

ن هخاو یهو خراپ هکچا هب بهند دهو ب چهردهد هکهارکرهو ھون
 و تالع. ۆخ ینهگوت یوردکتر یئ،  ینهکهرمانهالت و فهسهد
 
 یههھ کییهنیب واندا تهدوا ئ هان بن ، بۆیخ یجهگوتمان ل یهمانهئ

 هوهعریش یهوالنک هسالم لیئ یانکهبیدهن : ئیشۆبپ ل یچاو ێرکنا
ان ۆیخۆان بیکیهرگهو گوز هناوهان ھی ییھاڕه هوین یکیهناسهھ
موو هھ ینیبهد هبد کرنجهن . سهکدا بت یکرانیهپ و سهگ هوهتۆردک
 هاساغ بویخشاندا هپ ینینووس ها لیهئاخاوتن و هل هک هزیهناجا هو قسهئ
خشاندا هپ هل هک یهانیاڕر و یو به. ئیگوتن هب هدراو ڕێستدا هبهھ هل
ا یهو کعریش هبوو لهق دیندهز پ» یابن الراوند« کهو یکاویپ
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 یهخراهد هوهلیئوهت ڕی هو لوفتمز و ڕه یناو هب ک»امیخ« یهنیچوار
 ب ۆیھ هبوهخشاندا دهپ ینینووس هل هک ۆوتهئ یهر قسۆ. زێپشت گو

رد. کهدا دیهر پیشاع ۆب یتهرۆستدا شهبهھ ه، ل هکهرهنووس یتهحورم
خشان هپ یرهنووس یووڕ هل یههز ھهنفهم یرچهم ھب ێوهمن نام

 هب یهخشاندا قسهپ هز لھهجار بکیه یرهنووس هسترابوو ؛ وابوهب
 ڵهگهل یهکهعر دیش یاسیق هکالم ه، ب هراویگهن یو ل هردوک یتهجورئ

 ناندا نامیوانن هل کتهسبیچ ن هوهریعبهت یئازاد یووڕ هخشاندا لهپ
 هقس هب هروکهن یتهس جورئهک هبردو ۆوتهئ یمقدسات ۆب یعر شاالوی. ش

 : ێش ببڕیهو هئ یکیو چوار کیهن سیا نووسیهو
 » یرب یم بدھن مگر تو مستکخا«   
سالمدا یئ یوالت یرهرانسهس هنا له، د هنڕو هر لهگهبا ، مهعر نیش هل

 .هوۆبهدهئ نج
ر هعردا ھیش هر لیعبهت هودادان بهم ییههریم زاھهرچاوم ئهب هتد کهو
نن و ستهوهنگ دهن و جنهداد کهچ هک هرانکشهل یوانن یهھودن یهد

س هکموو هھ ۆب هنهندهل یکدپاریاخود ھاین ، هدهد هوهسانهح یپشوو
 هت لهعاد هب هک یهو قسهئ هدراو یگشت یکاریو بهلیه. مهوهتهراوک
 بهد هوهت ئهبه. ھ خش بهبهر خایشاع ۆب ێرکهد هوداوهب یلقهخ

ا. کهد ۆب یتهفاعهش یههھ کیسابیح ردا بیشاع یسروشت هن لیبزان
.  ب» یجد« یانکهقس هل هکید یلقهخ کهو کریشاع یهما نهت هس بهک
 هل هاتریز کلهگ یخیهبا همهھدوو در هو بس ۆیلیک ب هک ڵقاهب
. یهکهلیبهر سهس یلووۆپ ها بکهد هرستهئ هک کریشاع یباز ڵایهخ
 یوساهئ یانکهریشاع یهبارهقورئان ل هاتریز ڵد ساهس زار و سهھ

 هل ۆب یر واهر ھیشدا شاعهتیهو ئاهدوا ئهب». فعلونیقولون ما ال ی«هگوتو
 یعریش هک هن. بر و نوقکهشت و شیئارا یانکهقس هک هوم دراههق

 اندبڕهپت یرمهم شهکو  ینخۆو ش یباز ڵایهخ یسنوور هل کریشاع
 داب کت ڕیهند و باوهوهرژهن و بییا ئایهت وهاسیس یهرگهناو ج ۆب
 یالتهسه، د یههرو گوهو ، ل هراوک ۆب یت»یجد« یسابیش حیوهوسا ئهئ
ر هالم به، ب هداناو ۆب یو سزا هشان داوین یستهرھهب ینییو ئا یاسیس
الت دار ، هسهد یندهوهرژهب یدانهن کدان و ت کت یوانن یهتهو خهل
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 ین و ئاخاوتنینووس هکبوو هھ یهوهجووالن یدانیهم کلهعر گیش
 .هانیستاش نانبوو ، ئیهن یتهعاد

 
ر ئازادتر بوون ۆئاوازدارن ، ز یعریش هکش ، هستهو ب یرانۆعر گیش کهو
 یهستهب هل هک»شووفکهم یبهدهئ« ێگوترهد یپ یهوهئاخاوتن. ئ هل
. کۆهپهچڕههش ۆیھ هتبهئاخاوتندا د ه، ل ێرکهد یدهاندا بیرانۆگ
 یسیجلهم هل هک یوردک یهستهناو ب یهانالهرهب هو قسهئ یهان نکمیئ
س هک هل یتهعاد یئاخاوتن هن بگوترهد یرانۆگ هاو و ژناندا بیپ

 هقس هب ۆڕێبگ یانکهستهناو ژنان و ب هتبچ کژب یرانۆ. گ ێنرلمهبس
ر ۆز یوارهوردک.  ێوهکهپشت و شانان د هب ێالد تها سکانیدا بو هو ل

،  دا بت یتهئافر یشهل یناو ۆوتهئ یفزهل یاندنکدر هل ێگرهزمان د
 هم ، دکخوش ان ... ناکهمندا هم ، دهکهژن ت ناهنانهت
 کرۆج هب هوهاتکهزمان د یدا گرهستهو ب یرانۆگ هل یچهکم. هریمشهھ
 . نڕهگهدهت سوور ھهئافر یووڕ
 یارک هل ێوهکهردهد یرانۆو گ هستهعر و بیش هل هک ییھاڕه یتهوخسڕ
 کههشبڕه یی. شایوارهوردکناو  هل هوجوودهر مهشدا ھیتترهجورئ هب

ت و هعورف و عاد یهنگژهت هل هک یتیهالهمۆک یهتانهوخسڕو هل هککیه
 ڕوک هب هدراوهن هگڕز یرگهھ بهدا نکههشبڕه ه. ل هوهاتکهم دهکاسا ی

 یستهد هل یهچکو  ڕوکو ه. ئ هوهبن کینز یدکیه هل هندورد ھک یچکو 
ن تریست بدهناو دهست لهھا دهو کیهناهپ هر لهگهن ئڕهپهدهھ یدکیه
 یهکید یرۆر ، جهچۆک یتهبیتاهت ، بهریشهناو عهن. لهکهرپا دهرا بهھ
 هھاتو هوهوهل دا نابیهاندا پکهشار هل هک یههھ یتیهالهمۆک یتهوخسڕ

 . هردوکخت هت ۆب یهگڕران هگوز
 یتیهالهمۆکر و هب و ھونهدهئ هل ییالهرهو ب ییھاڕه یهنانم وهئ
 هتچهست نهبهناو ھ ۆب ڕوک یناو یھاتن هوهئ ۆب هوهنمھهد یوارهوردک

 کلهان گکهنو یزراوهپ ینیشبهد کهو . هوهتههغ یکیهوناو چوارچ
ش ین ، پانۆکجار کیه یکیژووم ۆب هوهبنهوژوور دهرهفراوانن ، س

 یتیهالهمۆک یانیژ یاکت هن لیرهجار بکیه یکوووپڕو کتا هوهبنهد
 م و بهک یشت هر لهبن ھهش دیکتهموو بابهھ یریگهخیه،  هوهگرنهد
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 هکن : تاییاسا و ئایت و هوشت و عادڕه یستووراتهد هگا بهتا د هوهخیهبا
 یگرنگ ۆب هسهتاندا بهشرهوان عن هل» )36(گرتنهژن ھ« یسالیم
 یهوهنیژۆ. تهوهتۆردکدا ت ۆیخ یج ییالهرهب هک هدانانیهومهئ
 یهکید یرباسهس لهگ کهش ویوهئ هباسانهرهو سهست لیوپ
 ییبا هندر ھهردا ھ، ل ۆیهخهربهژ و سدوور و در یکارکمانبواردن هھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هوۆرابکدا بالو » انیهب« یارۆڤگ هل» وتنهکدووڕهگرتن و هژن ھ«ر  هسهر چاو لهب هوتهکم کگوتار ییهو دواه) ب36( 
 .هوهتهمان بابهھ یهبار هشتر بوو لو پهمهل یکگوتار یهوهرداچوونهسهش بیوهئ هک

 ێندهھ یهبارهبوو لهم ھکیهنیب ند تهشم بوو . چید هو ب هوهندمم خوهدو یالم ھه، ب هتویدهمم نهکیه یمن گوتار
م هکهر گوتارهگهئ ب یاستڕ یهوه. ئ هویهراکاندا بالو یهب هز و لهاغکر هس هخستم هوهکهگوتار یزمانڕ ینیهال
 ..هوهچوومهدهدا ن یرهسهب هوهکنیهچ ال هبووبا لهن ڵدهب
 ۆیخ یهنیقهاستڕ ینشو هتبخر یتیهالهمۆک یکیرایزاھ کهش ویگرتنهوتن و ژن ھهکدووڕه بهشدا دهمهئ ڵهگهل
 یرهچۆک یانیژ هب کیرهخ یانکهتهریشهند و عهوڕهوان ن هل یتهبیتاه، بیههریم زاھهدا . ئهمۆک یاکت ۆیتاب هل

 یچنراوهھ نگ پهت یهگهمۆک هکبوردن)  ن و لیشۆ(چاوپ یهرینجیز یزڕی هتچهوار دا ، دهو شاخ و لو ن
 یندهوهرژهان و بیژ یرهبور و هد یداخواز یپهو ب ند ڵهدا ھت ییواڕهپ ب یکیهناسهمان ھمس یالتهژھڕۆ

 یهوهسانهح یپشوو ڕیدا  یتیهالهمۆک یگرنگ یکدانیهم هل هالنهمۆکو هئ یانکجودا همرهھ هل کیهرهران ، ھهگوز
 ۆب هردوکرخان هان تیکپانۆڕهان ، ناوناو، گیانکهخانو یخزانکر تهبهان لکهبچهسهشار و ق کهروه. ھ هداو ۆیخ هب
ا یهند وهماوهو ز ییشا یردنکرپاها بیهمنداالن و یاری کهو یتیهالهمۆک یانکیهداخواز یرۆر جۆج یسهبهم
 یخانوو ههمۆکوان ن هتۆخست یوهعنهم یپانۆڕهگ ییاکت هل بهھاش گهوهر ، ھۆز یوانیم یوالغ یوگرتنهج
 هوهقیلهس یردنکست هھ ڕی هشدا لهمه، ب هوهاساغیرام و هستوور و حهدت و داب و یرهاسا و نی یانکهخانیندهب
 . هوهاتکرام نزم هاساغ و حی ۆیستهپهپا هل کندهھ هک هردوک یهانکشیپز یکارک
 یاسیس یکیهقهالت تهسهد ب یوردک یلهشدا گوهرا ، لک» رانیرمیم« یباس هنیم نووسهئ یوڕیهپت یکشهب هل
 یزووهو ئار ێژبچ ل یکندهھ همهگ هب بهر نهھ هک هردوک یانمکالت و حوهسهد یوید یزووهئار ۆیو خ هداول
ژار هالت و ھهسهد ب ینیشدا چوهرا، لکرپا هتدا بهوومکن حهخاو یکلهوان گن هل رانیرمیمان می. گر نکبش پ

 . نمرهد هارکو هب ۆیخ ید یرمکو  هوهاتکهالت دهسهن دهخاو ینیچ ییالسا
ت هعاد ه(ل یهتانهواڕم هم ئب هکدا هرل یههقسان ھ ڕیم  هندهوهر ئه، ھ یهدانم نپهژدر یوداهم هوهداخهب
ند دا هوهرژهو ب یتیهالهمۆک یانکیهوازداخ یکشیر تهبهو ل هوهانۆیخ یهنیقهاستڕ ینشو هنبخر بهرچوون) دهد
 .هوهترۆکان بیل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ۆب ڕهشایئ یهنه، و یههان ھیردنکباس  یوداها مکردن بک ۆب ڕهشایئ
 یھنیوزووع زهم یسهئ یتهخزم یاڕهرهس هکچون سوود ب ش بیردنک

وا  هکدا  یتیهالهمۆک یرهروبهس هبا لهد ۆوتهئ ینیهو الهرهش بیرهنخو
 . هوهاتکهن ل یریت بههشغهم هدر زهبهل هنگڕه
ر هگهئ هک هدراو پ یتهوخسڕ کلهر گی، شاع هوهنۆک هب ،لهرهناو عهل
 یسنوور یاندنڕهپت هل هت : جگهوخسڕ هبوو بهدهن ۆیگوتبا بهب یعریش

ن یندهچ هل هدراو ڕیشدا یزمان یهرگهج ه، ل ۆکرم و شهش یتهعاد
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جوز للشاعر ی« یهگوت ینیبهزمان ، تا د یستوورهد هداتهن ێدا گو هگج
 ان .ینیشپ یندهق و پهنست یهقس هب هبو» هریجوز لغیما ال 

 یئازاد یزراوهپ ییاکسهوان تن هرق لهش یژبو یهتاوبوونهنگهم تهئ
و  هوهتوتکان بکهکسهت هدانیهم هردوک ل یوا هکار دا ردار و گوفتک هل
 یشتیئارا هل ر بیماھ هندش ھهوهئ یبهبهس هتۆا ،بکدا بان تی»راوح«

م هکهرکف یهوهردنک یش هب هژواتا. ناتوانم در هردن بک یاریو  هوش
 یردنکاساغ ی یندنهرسهپ ڵهگهم لب هکنم وازد هندهوهم بهبد
و  یتیهالهمۆکت و هاسیس یتدخل ۆیھ هروون بهد یهجوو ینیربهد
ار کهشت بیئارا هان لۆیخ یرهھون یالتهسهر دهسههر و نی، شاع هوهنییئا
ش یشتی. ئارا یهر نها ھی،  همهکردن کاساغ یدا هدانیهو مهل هکنن چوند
و جناس و  یهناکو  یهتور« ڕی هل بها دواتاشد هل دا نابهوش هر لهھ
موو هھ یهوهوتانک».  هوهتر یندهن فیندهو چ هو مفارق ییر واتاۆز
ن هخاو ێبگوتر یهوهئ ۆر بیشت : شاعیئارا هل هکرۆش جیکدانیهم
موو هوو ھکه، ب ستهبهدهعر ھیش کوزووعهموو مهھ هل هالتهسهد
 یفوهع یکرۆج هر بۆعر. زیش ییهقاف ها بکهش دیدهبجهئ یانکهتیپ

 هل ۆیخ ییتوانا یارخستنید یسهبهم ۆا فارس بیهورد وک یکریشاع
 هافرانک یعریاخود شی یهقاف ها بکهد» ، ط ، ظ..ڕ،  ڤ« یتیعردا پیش
دا  ڕوک ها بیا کهراب دهش یدحها می» وفصمت« ها بکهاخود دی هد
 یسپهدا چ جاران ئهدانانیهو مهش لیکدانیهچ میھ هل هنگڕه: هدهھ
 .دابهنگ نیل

 هسالمدا، چ لیئ یتهوهد یانکهندهمهوهد همهردهس هسالم لیئ یراهشوع
 همهھ یانیژ ۆیھه، بکیدوور و نز یهکید یانکهختهتیپا هغدا چ لهب
و ه، ل هوییهو زانست یرهو ھون یو بازرگان یریشنبڕۆو  یئابوور یهشنهچ
الت و ساماندا هسهد یانکهژگارڕۆ ینگهھهرۆپ کهو ییهغباههق
و هل یتهبیتاهن ، بهکهد ل یزهح هکن ب هوهئ کیهادڕتا  یانتوانیهد
ا کب یقهو ع یھنیز یهشهبوو موناق کیرهن خییئا ڕیهباو هکدا هاتانک
ر ۆز» رورهڤ« هب ڕهر و باویب یئازاد یدانیهناندا ، میۆ یهفهلسهف ڵهگهل

 هفهلسهف هوهقهع یڕه هبوو ل کیرهخ ۆیخۆن بییئا هکفراوان بوو چون
 یردنکدروست  هن لییوام بوو تا ئاهردهب ییهم ئازاده. ئنزهبب
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نان ، یۆ یهفهلسهف یریگج هب یردکو  هوۆب ۆیخ یتهبیتا یهفهلسهف
 هجاران ب هرتر لۆال زهرهب یهقس ڵحا یتهعیبهت هب هوالوهب هوهل
 هدار بهشهگ یورهد یرچوونهسهب ی. دوا هوهوتهکهاساغ بوون دی یوارید
 یرکشهل یر سمژهغدا ، لهب یتهبیتاهسالم ، بیئ یمهعال یران بوونو
وو کنگ ھات تاهتهر ویب یو ئازاد هخنڕهو  هقهتهمهد یدانیهل مۆغهم
 ێوهمهچوو، د یستهد هبوو لیهجاران ھ ییهوداهو مهش ئینییئا یاویپ
ر هسهب یکهجارکای» و اجتھاد و استدالل هاس و مقارنیق« یورهم دب

 را.کهافر دکگرتبا » ابن الحجر« هل یهخنڕه کیالهھات مل یچوو وا
 ی»هان ـ ترجمرگهو« یمهدهس هل هک» بطلیموس « یاتیکهلهت فهنانهت
 هقورئان و ل یواتا ۆب یسمڕه یقالب هرا بکان کیهباسهع یورهد

ت هسبین هش بیوهردرا ئژمهد هدیقهع یکشهب هاندا بکهوتهمزگ
 هفر لک هب هغدا بووهب یردنکران پاش و هل یگشت یرکف ییوتووهکدوا

قاف  یوکو  یهگا یر پشتهسهرز لهئ کهو یانکییههفسانهئ یهنڕو کهت
 یپ هب هبوو کسهر تکف یورهد یسارهح هو ھتاد... خوالس هداول یورهد
 هک یبهرهع یعری. ش هوهکوڕموو هھ همزاد لهئاد یانیژ یهوهبوون کسهت

ش پ یسنوور ب یرهچۆک یانیحرا و ژهس یفراوان ڵهگهل یسروشت
 ینوهھ یژوانبڕهو  یژس درهفهن هکدا هوهسالمدا گونجابوو بیئ

ردن کهمهو گ یسازهوش ینگهت یکلپهناو ق یهش خزایوهبوو، ئ یشتنڕدا
 یبهرهع یعریش یورهد یکههستهب». عیبد«بوون بو  کیرهواتا و خ هب
تا  ه، وات هوهونن ناپلیهال هسر لیم یردنکریداگ یدوا تا هویهتواهن

 م .هزدۆن یهسهد یندهناو یانکهسا
 ی»تفاعل« ۆیھهر بوو بیشاع یور و پشتهد هودا لهم یکسهت کروهھه

قش و هن پ یهنو هوڕیهو هو ل هوۆم بهک ڵهمۆکسروشت و  ڵهگهل
اساغ ین ینیبهنا، دم دهرھهب یهوش واتا و یشانکهھ کت یگارین
ا رگهو یارکرهھون یووڕسالمدا یئ هل یرتراشهکیهشان و پکهنو یردنک
 یبوو یهماو هندهوهدا ئیشۆت خهخ یدانیهم هو ل» تهخ« یال ۆب
دا ، یرتراشهکیهشان و پکهنو یسابیح هل هویهناهھ ت یشیکندھ

و هئ هک یهرت نیه. سیشۆت خهخ هب هویهدا یشیوانهئ یرزهق هوات
ان یرانیگ یند ساهچ هبن لهر دیدا ماھیان تکییهندهب یهتهنعهس هورد
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 هن بهگهن هخانیندهب یهروهد یلقهدا ، خهخانیندهب هان لیهوهو مان
دا هارکو هل ۆیخ یھنیز یزموو ھهھ یندهب هکچون هتڕهھاهو مهئ ییهپا
 هک یهئازاد ن یانیژ یتههشغهران و مهگوز یکیرها ، خکهرف دهس
ش یری. شاعهکهتهسنع ۆواو بهت یردنکرخانهت ۆر خهس هترژهبپ ھهن
 هوهانیژ یکسهت یکیهوناو چوارچ هتوهکب هک کمزادهموو ئادهھ کهو
 . بهد یههنگژهو تهئ یمکحو یستیداوپ یهرگو هل یفتار و گوفتارڕه، 
 یریهوون سڕ یکیگاین هن بیتوانها دڕهوییهاستڕو هئ یهوهوالنک هل

 ه: ب ێتریدهاندا دکهریشاع یوانید هل هکن یهکب ڕوک ۆل بهزهغ یهریزاھ
 )37(  ۆر بهھون« یهرچاوهس هل ڕوک ۆل بهزهغ یگشت یکرۆج هو ب یرۆز

م هک یوتومتک یکمهرھهب ۆیخۆش بیوهئ هک ستهدهھ هوه»زات
 ینیهدا. الۆیخ یفسهن  یهوهرهد ڵهگهل هریشاع ی»تعامل« یهوهبوون
 هک بهرا دکجار ئاشکیهدا هوهشاز ب یهفیعات هدوور ل یرهھون
وا و ڕهد» دیرتج«و هرها بکیهد یکسفهو ه، لبهشاز ن ۆیخ یکریشاع

 هل ۆیخ یالتهسهد یشاندانین ۆب بهد» همفارق« یهوهنیزۆد یکیرهخ
شان دا. وا کهھ کعنا تهو م هوش یهکییهدیقلهت هف ب هدانیهم
 ی»مجرد« یعناهم یایهخ ڵهگهت لهکزاهن هب هندهوهر ئیشاع یههھ
،  هوهباتهش دیو خرلق ۆیر خیبهل »جنس« ینیهال ێدوهد ڕوک یرهکیهپ
 ۆیئاس هگا بهد هوهتبهند ددا وا بیوحڕ یزراوهپ هل یهر دهھ
دا هر، ل هرۆجار زکیه هتهو بابهل ه. نموونیسروشت کو پا» سیتقد«

مندا  ڵهگهر تا لهنخو یستهرنج و ھهر سهب هوهنمد» ینال« یکارکشا
 هنئاو کهو ینال یایهخ هکا کب هرستنهپ پ هنهمیو دهئ یریهس
 : هوهاتکهد هدووبار پ یکڕوک یهھریچ
 ایهس هب هکحوسنت  ییهعبهک ۆب هل هفیهر حۆز
 یخروج هکیزن هتت ھاتوهخ» ینجاش«
 تهخ یهئ هویهرت دهس ین قطعهکهد یندهرچهھ
 یجووجهچ ل یوسجوهم یححارهس یندوویھ کهو
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب و یدهر و ئیم شاعین هوهئ یدژ همن ل هکچون» زات ۆر بهھون«م هد هکودا هچوو لهھوو مهس هم ب)  ل37( 

ر هردۆکڕیا یهو یتووت هبنهن دهکهان نۆیخ یزات یهرجومهت هک، هوانهچپهان بن ، بۆیخ یزات یرجومانهار تکرهھون
و  هوهردکژ اوک ۆیخ یهفیر عاتهب ھیدهئ هک هکتهقیقهش حهمهالم ئه. بهوهنهان دۆیخ یریهغ یوان شتهو ق
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و وا  هوهتبهم دهک یمهرھهب یا نرخیدون هل یهوهانپچ یهادڕهما بهن ۆیخ یفسهن یهوهرهد ڵهگهل ی»تفاعل«
 ئازاد. یکمهرھهب هتبب و ڕێهپدا تیبهدهئ یزات هوزووع بهم هباش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  همانانموو مسهھ یگاهبلیق هک» هعبک« هرد بک یهکڕهوک یووڕوا هئ
ژ و نو هشتیهار گکن.. هبهر دا دهرامبهب هل یهجدهسالن سهنج فپ یژڕۆ
ش ڕه کهو هویهارست پچهن پشت و خوۆگ یهفیعات ه، لهبلیو ق هجدهس
 ۆت بهکهعریش یمن واتا یهست نیوپ هوالوهب هوه. لهوهتبپچ یسپ هل
 .یهگهد یو ت ینیب یهت دۆ، خ هوهمهک یش
 یرزهت هل یههقادر دا ھ یحاج یوانید هل ڕوک ۆل بهزهغ یعریش یرچهھ
 کو واتا ت هو وش یباز ڵایهخ یریهن غینال یهتیهو دوو ب هتیهو بهئ
ر هبهل هک یهنانو وهل ککیه. یهاندا نیئاالندن ت یدکیههستن و لهب
ر هسهل« یهکهلهزهغ شرابکر هبهان لیگ یقیقهح یکڕوک یرهکیهپ
قادر  یدا حاجهعریش هو به. ل یه»یسندووس یویتهھ یرزهل هکناف هت
و  هکهویتهھ هردوک یفسوون سازهو ئ یباز ڵایهو خ یارکتهسنع یهندھ
 یکۆیهشان هب هردوک هوهانییماشاچهموو تهھ هب یهماگهو س هکماهس
 یفنوون ینڕسووهد ڵهھ کرۆج هدا بیت ۆیخ یهخام هک یایهخ
 .یبهدهئ یشتیخش و ئاراهن یر فنوونهبهل هوهر بباتیبهنمان لڕیهپهھ
، هتیهب »7« هعریش هم بهئ یاکتدا  یحاج یانکهراوکچاپ  هوانید هل
م ئاغا یلهس یئوفهال رهو م یهستم داهر دهبهل هک کستنووسهد هل المهب
 یتیه، دوو ب هتیهب هدڤهھ هکهلهزهغ یکرپاهس هناردو یاریزان ۆڕیک ۆب
م هکش یکختهزن نک هوییهزمانڕو  یزمان یشتنڕدا هل یهداان تییبهرهع
ان یهرانیشاع یند و فهر و فهھون یب یندهچ هکید یوانهسرن ، ئهکو 
و  یکو پ یکڕر هبهل هکهویتهھ یماهس چهد . وا پ یهدات

 هوۆیهخ یالن ه، ل هداو یهکهلقهخ یشانین هک یهارانکرهھون یهوهبزووتن
 یهو پاهشتن بیهگ ۆب داب یرقاد یحاج یبهدهئ یالتهسهد یتهارمی، 
 کهدا وۆیخ یدانیهم هل هلهزهم غهواتادا . ئ یشتنڕدا هل هرزهب
 یرانۆگ یکتهئافر یسفهو هل هکر چاو هب هتد» یابن الروم« یهکهنیھ
و  یوردک یحاج یوقهز هک یههوهاندا ئیم هل بهھ کرقه، ف هداناو یژب
 یان منیکر جاریر نادۆز یکوتهکڕ.  ییهبهرهع» یلرومابن ا« یوقهز
 : یهکهگوزارشت یههمه، ئ هردوک هعریش هم بهئ یرزدارهق
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 هل یسمڕه یکفده، و یهلیۆ ی)23( یشۆڕش ییزباۆریپ ۆب 1964 ینھاو هل
 هل کوه. ش یندامانهئ هبووم ل ککیهمن » هریقاھ« ۆچوو ب هوهراقع
ن  یشتبوویدان» هالقوات المسلح یناد«  هان لکهنگهئاھ پ هوهش
گوت . هد» یانت عمر«یهکهناوبانگهب یهرانۆگ هک» وم ثام کل« ر هرامبهب
شتبوو ، یدان» دیز السیـ عبدالعز یم العالیالتعل« یریزهو هوهشتمینهت هل
رت و هکموو هھ هب بهدهر و ئهھون هر بوو لهبهجار باخکیه یکاویپ
قا و یسۆم یهبارهل ڵقوو یکژوتوو هنیاوتک هوهکیه ه. ب هوهانیانکهرۆج
رد کهد هوهب یزهب . حهدهعر و ئیش ۆب هوهنیتر بووقوو هوهوه، ل یرانۆگ
،  یوردک یبهدهئ ها لکدا یهپ کییهزاهان شارکمیئ ییدا باهژو وتووهل
 یهریرد و زنجکباس  ۆم بیوردک یبهدهئ یانکیهتهبیتا ێندهش ھیمنتر یئ

و  یوردک یبهدهئ یانیم هل هوهوڕ ێندهھ هل» همقارن«ر هس یهنامھ هقس
چاو ڕه هل یتۆیهخ یورد ئاگادارک یکریشاع یکیهادڕو تا چ  یبهرهع
لزوم ما ال « هب هوهستنهب ۆرجاران، خۆو ، ز کو پ کڕ ییهقاف یردنک
 هوهردنکوون ڕ ۆ.. ب ش بیتهحمهز هارکو هند ئهرچهھ هوه» لزمی
» ومثام کل« وا  هک یهشوورهم هستهبهو ھهو گوتم ئ هویهنام ھکسالیم
 هاری، وا د یهدات یک» ڤتناق«واتادا  هل هوهتیهدا دیرانۆگ هل هکیرهخ
نگ هدهب یس لهک هکچون هرراوژمهب نیهع هب بهرهر عهزهن هل
ژ و بیرانۆر گهسهب هوڕیهپردا تیر شاعهس هب کهروه، ھ هھاتوهن

ر و زانا و یب و شاعیدهئ هب هوڕیهپشدا تیگرانمنوو گوهنگ ساز و ھهئاھ
 ڵهگ هش له، قس هدا دیهرانۆو گهر لی. شاع هوهارکرهھون

 : یتیههکهستیوهشۆخ
 یامیمن ا یا اغلی
 یمن احالم یا احلی

 ڵهگ ها لکب ی»همقارن« کییهپا هتشتبیهنرخدا گ هل هویهزۆدهن یکشت
 هک هوهتهداوهھ هوهب یهکهستۆ، د بهن ۆیخ یژگارڕۆ یهکهستۆد یبرخ

دوو  کیه یدوا یچهک هد پ» یامیمن ا یاغل«و  هنرخترهب یژگارڕۆ
 ها بکیهو د چهر دیبهل یژگارڕۆ یهو نرخ ییهزیزهموو عهو ھهئ د

 : هد هکت هنحووس یهبموون
 ایامی)38(لحت بیک 
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 الزمن   )38(و سامحت بیک
ر هبهژگارم  و لڕۆ ڵهگهل هردوکسولحم  ۆر تهبهاخود لی هوۆت ۆیھهب هوات

ژگار و ڕۆو هئ بهد هکریهوجا سه. دهمانهز هل هردوکم یشۆچاوپ ۆت
 ندهچ یههمانهز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ینحو یبهرهع کهن هستراوهبهھ یسریم یهوش هب هکیهرانۆ) گ38(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ێرکدا ناهگهان لیحسو بهس نهکن یستریوهشۆخ ۆیھهب هکحس بن هن
 ڵهگهل» همقارن« ییهپا هن بهز بن بگیزهع هندان ھیک: جار

 بهست نۆد یتهفاعهش هش بن بڕهووڕ هندمجار ھهئ یهکهستیوهشۆخ
 یری. گوتم شاع ڕهوپهئ هگاتهد» ڤتناق« دا همه، ل ێرکهن ان لیسالو

 ۆما بهن یچار هکوو کهب نیوا نابڕهھا هو ی»تناقڤ «ر هھ کهورد نک
و هئ ینگهھاود یکتیپ هب ۆڕێبگ کتیپ یهقاف یخستن کڕ یسهبهم
دا هرا . لکهبوردن د ل یو داوا هوهتنعوزر د هوهن ئاوازیهالهل
 یهلهزهو غهناو ئهل هک هویهناسال ھیم هقادرم ب یحاج یکتیهب
 : هو د هدا ھاتو» نافهر تهسهل«
 )39(مماهن ئیهالبد هبیهعر عیش یییهقاف هل
 ی صوصمخهم بهدهمن الدهئ یچاو یادی هب

 یهقاف هب هردوک ی»ص«  یتیپ» ی صوصمخ«  یهوش یهوهنانھ هل یحاج
 هوهتنخوهد» س« هب» ڵ« ورد کدا یاستڕ ه، ل» س« یتیپ یتیبر هل
م هشتندا ، ئڕر واتا و داهسهب ۆیخ یالت و زاهسهد هدر زهبهالم لهب

دوا  هو ب هوهتند ۆب یو عوزر هب داناویهع هب یییهتهواڕ هالدان
 یهوه: پاش ئ ییواتا یارکهورد یهبهموناس ها بکیهدا دهوهنانعوزرھ

عوزر،  ها بکهد هکهنانداھدان پب و یهع هب نهداد یهقاف هالدان ل
» ستهئانق« هب یهکهالدان هکدا هوهب هوهاتکهرز دار دهق یهعر و قافیش
 یه»ی صوخصم « یهوش هکش ی»ستهئانق« یواتاهب یفزهل هر له، ھ هبو

دا  هالد یهقاف هش لهکهراوکدح هم یچاو یادی ه، ب هردوک یهکهالدان
لق هخ هتبیبهن یچاو هک ناز بووبهب هندهوهئ هکهویتهھ بهد هکچون
ژوورتر هرهب ێباز داو هوهتیهم بهئ یهکپلپ رهسهوجا لهالدابن ، ئ یو ل

 دا :هکهعریش هب ییتاۆک هل یواتاساز ۆب
 )40( ینهھهو دهش یزولف هھریم یھـ روخهم ینیبهج
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  ینووسیهن یبوو حاج ینگهت یهقاف هب بهبهس
و » نگهت« یهوش یاندنیهاگڕ هم بهکماندوو  ۆدا خهرنم لیست نابیوپ
 ند هچ
 

   ـــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »مما هن ئهالبد هبیهرا عهشوع یهقاف هل«ستنووسدا. هد ێندهھ هل هش نووسراوهرۆم جهم  بهکیه» رعیم) «39(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . یهههھ هاندا نووسراوکهوانید هل ی، چهکهتیهب یاستڕ یههمه) ئ40(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      یهوش یهوهنانھ ۆب هوهتنش دهتاز یکو چ عوزر هوهتگرهان دیال
 یتهارمیر ۆ، ز یحاج یتییهری، شاع هوهش وهئ یاستڕهب»..  یصوصمخ«

 یکبیدهئ ۆدا بیوردک یبهدهئ هنرخ لهب یکیاستڕ هوهوهئ یالن هدام چ ل
ردبا ک هوهزم بهر حهگهئ ب هوهدانهھۆخ ۆم ، چ بهارخیب دهرهع
م هکهنژاد یبهدهزمان و ئ یرزهب هب یمدا شانازهکحهم یهگهب ڵهگهل
 م .هکب
 یکیرهخ یهدات ۆیوتهئ یتر یلهزهش غهمهل هجگ یحاج یهکهوانید
 ۆب ێناو یپ ێرگرهو ل یدیهشا ێویهب هکر ه، نووسب ڕوک یدحهم
دوو  کیه یههوهر ئیهالم سها . بکماندوو  ۆیخ هنموون یهوهنیزۆد

 پ هان گرتویوا یعریش یهخیه هسهبهم مهئ ۆرد بهوک یناسراو یرهنووس
 یتهواڕدا :  ڕوک ڵهگهل یهن یکیهالقهع هچک ۆب یتیهم ھاوارهد هب
 هکبا هد» سف« یناو هتاوهرهس هل هکبردوون چون یھوهس هب هکهعریش
 : یههانڕوک یککشاۆپ
 هر ناوهسهل یسن فهم هداناو یژڕۆو هر شهس هل
 هداداو یکوش یکمش هب یاقووتی یجام ر باهبهل
 هو ل ۆیهک هل یههژنان یکشۆرپهس هھاتو یدا ناوهرل یهسم فهئ

سپ هور دا چهد هب یز یان تاسی ۆییک هژن ی، ھ هش باویسابالغ
ر ه. ھهوهتڕهبگ هز همو تاسهئ ۆب» اقووتی یجام« شهد ێرکهد
 بهندا نیهب هل هکهر زهگهئ هکچون هوستدر یکھیشبهش تهمهئ
 یجام« ێبگوتر یپ هک یهکهسوور هنگڕهس و ف یقوماش هوهتنمهد
قوماشدا چ  ڵهگهل هقڕه یکیهماد هکاقووت ی هشیارید» اقووتی
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ان یر دووهھ هک بهن هوهئ ێگرهھـ ھیشبهت یهاندا نینیهب هل کییهکینز
ر هسهب ێد یل ز یتاس یق و باقیش ، برهمهل ه. جگهان سوورینگڕه

 سوور ب یشینگڕهس و، فهر شهس یژڕۆ ێبگوتر یپ هوهشڕه یپرچ
 .هوهتقینابر هکیتار یکیهماد

دا چ هکهعریش هب هل یههوا ھ یتیه: ب ڕێهش گهگونجانهو گونجان و نهل
 : کهو ێناگرهل ھیئوهت
 یماهھ ینا دامیهح یرواهش ینگڕه یرقهب هل
 هداماو هردوون زوھرهگ هل یخاخ ینگهد یهققهت هل
 : کهاخود وی
 یرزهئاسمان ل یرزهب یپان یهققهو ش ڵنا یهققهت هل
 هستاوهر ھهحشهن مهد یرزهر ئهس هوتهکق ۆق و تهت
 تن.هئافر یف ب یان مایردووهھ یرزهب یو پان یخاخ
 یووڕ هل رابیرگهو یل یکتهاللهر دهھ بهن ڕوک ۆب هکهعریش هک
 .هوهتچهد هوۆخ هل هوهشاز یلیهم
 هندھ هستانۆراب دها شیست ۆدڕوک هعریو شهمز لڕه یجاران الن کلهگ

 یندهویهچ پیو ھ» وفصت« یرنجهس ییهپا هتنیهگ یهد بهب دغا
 ۆب یبهدهئ یوقهن زهخاو هل کنده. ھننام یانکهوش یتهواڕ ڵهگهل
شق و یان عیبهتهتدا مهقیقهھ هل هک هعرانیش هرزهو تهچن ئهد هوهئ
فراوان  یکدانیهم یهکییهاستڕالم هوفن ، بتر هان ھیمووهھ یهراب نهش
 هت لهبهدا. ھیهنایک ب یوفووت و تڕ ی»دیتجر« یوانن هل یههھ
موو جاران هالم ھهدا، بیت هشییتاهرهس یکیو واتا یههد ھیوف دا تجرت

،  یگشت یکیهوش هب یههھ» دیتجر«مزدا ڕه هوف. لت هد ناگاتیتجر
ر هھ هک هوهوهئ ۆیھهب ستهدهھ هوهمزڕه یهرگهج هل ۆیخ هکوف ت

 ۆیخ یتهبیتا ی، دروشمیهدا ڵهگهل یشیکوو سلوکهب یهووت نڕ یواتا
  یرزهب هرهھ یستهبهھ هل هککیه ییهفارس هنیم چواره. ئا ئیههھ
 مز : ڕهوف و ت
 ف مستت برسدیاز حر یم هجرع کی
دم الستت برسد ییدچاشن 
 اند در تاق بلندهن جام نھادیا
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 دستت برسد هک هش نیر خوپا بر س
 یمهد ید تامهت بگا ، سپ هوهمست یهھاوباد هراب لهقوم ش کیه:  هوات
 گاهد ت پ»الست«
 هندا داناوب یتاق هان لیهم جامهئ
 .گاتیستت بهتا د یت دانۆخ یرهر سهس هل پ بهد

 . یحاج یارکروهس ۆب هوهنڕیهبا بگ
 هک» نافهر تهس یویتهھ« کهو یههش ھهکید یکیهنودا یهکهوانید هل
 : هوهتهداو یکشیت هوییهقیقهح یکڕوک هش لیوهئ
 یرزهوو ئکهتا و یرقهف هل یرزهب یتهستا قامهھ هک
 یرزهژا و لڕدا داکیه هب یرزهد تهس یشان زولفرهپ

 هوهتفامرهد یش لهکهلهزهغ ییتاۆک،  نیههگهادڕم وا هماودهد یهگوت
 یرکز یهلقهح هل هک ب کالوچا یکڕوک یسفهو هعریش هم بهئ هک، 
و  شدار بووبهب کووکرهک هل یبانهتا یحمانڕهخ ئاوش یانکهشروهد

و  هحمان بوڕهخ ئاوش یوانیو م کووکرهک هوت لهکڕ هش بیقادر یحاج
شاگرد  هکڕهوکم ه. دهشاوک یهنو هتیهب ۆم نهو ب هوید یهکۆڕهک
 :هت دا دیهدوا ب هل هک یحاج ۆیه، ب هش بویاتیهخ

 یارک ییهاتییهخ ه»هصخال « یدیمن مر یمراد
 یرزهت یه»یحاج« هگاھیئاھو ن تهورهص کیالئهم

 ییههم وشه. ئهویربهد یات بوونییهو خ هکڕهوک یدبوونیمر یالن
 هکچون هوهتگرهحمان دڕهخ ئاوش یهورهت هب یهراکش ئاشی»صخال«

 .هبو» یصخال « ینازناو
سندووس  یناو یھاتن هل» یرزهل هکناف هر تهسهل«شووتر پ یهنموون

 یوردستانک هل یهکهنهمیقادر د یوا حاج هک نیههگهادڕر وا یدا، زاھیت
ناف باز هر و تهکماهس یههمۆکن هد هستوومیب یچهک،  بتیران دئ

ان ۆیخ یشینما هورهگ یوتهمزگ کینز یکیهگج هو ل ۆیک هتهھاتوون
 یربانهس هل هوهکیه هقادر ب یحاج ڵهگهن ئاغاش لیمه، ئهردوک

ن ئاغاش یمها ئۆی. گهردوکان یهکهنهمید یماشاهت هوهورهگ یوتهمزگ
ا . کب هکهناف بازهت یکسفهست وهبهھ هب هداو یقادر یحاج یھان

. ێوهکهو د پسهد یهکهنافهت یسندووس یویتهھ هکهتیهواڕی یپهب
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 نیههاگڕوا  یهن کشت هوالوهب» یرزهل« یهوش هدا لهکهعریش هالم لهب
 یتهمیو ق یفیرهز یتاعهم اکش«. وتبهکو یتهو ھ ناف پسابهت

 هل هکهویتهھ ینیرزهل هب هک ب هوهئ یهکواتا هنگڕهش »یلووس
و هئ یریهغ یو لووس یفیرهز یتاعهم هوهنافهر تهسهردندا بکماهس
ان یکرپاهس ییدوا یانکهتیهب هکچون ۆیخ یھ کهن ا بکان شیتهمیق
 .یههکهویتهھ یفنوون ما وهس یریئسهت یسفهر وهھ
 ۆب یههوهستهد هشم بهوهدانکل یتر یکیهگهب همهئ یاڕهرهس
 کهو یکیگوا جیهسندووس و هل هکهستهبهھ هک هنیهو الهئ یحیرجهت
 ب یتیهدوو ب هکهعریش ه. گوتم براندا دانرابئ یوردستانک هو لهئ
 یحاج یردکم باس ۆدا بهبهموناس هش لیشتر، پ یهدات یبهرهع یزھ

 یندنران خوئ یوردستانک هل هک یوطیس یهکهبتک یکزراوهپ هقادر ل
 رعیم یستنهبهھ هل هک ههدوو ھ کیه ۆب هوهتنعوزر د هردوکواو هت
 یهاتکوهئ هک هوهوڕو هل هان بوی، دووچار ۆیخ یاتک،  یبهرهع رعکیم
 ێوهکهردها دڕهمهل . هویزانهباش ن یبهرعه هستوهبهھ یکهرعهم

 یهپل هب هشتویهندن گخو ۆب هران بوئ یوردستانک هشتا لقادر ھ یحاج
 بهسپات دیو ئکچه، ب ێوهکهردهشدا دهمهر بهدا. ھ یبهرهع هل ییتوانا

دا هژگارانڕۆو هل» یوئ سندووسیتهھ« یهکهستهبهھ یوا حاج هک، 
 ه، واتهبو هادیدا پ یبهرهع هل ێران و جارئ ۆب هچو هتاز هک هستوهبهھ

 یحاج ینهمهت یناغۆق کیه یان ھیردووهھ هکهستهبهو ھ هکیهحاش
 هک یران. حاجئ یوردستانک هل یتیهندندنخو یانکتاهرهس هکقادرن 

 یدوا بهد ن ئاغا دانابیمهئ یشتیر خواھهسهل یهستهبهم ھهئ
 یزمان هوسا لهئ هک بووب یندنخو یشتهگ یرهبهرلهس ییتاۆک
م ههق هل یالۆناق هب ھا نابهو یههھ یو تووش هویشکهدا ھ یبهرهع
 .هھاتو یدا تووشهکهعریش هب هل کهن ویهبد
 ڕیهر و باویب هب ییتاۆک هدواو هب هرل یکیڕههووپڕند هچ هتوانم بهد
و  بهھ یشاز یهفیعات هک کری: شاع ڕوک ۆل بهزهغ یهربارهنم دم بۆخ
 یتا ب یم و دووهد ستهھ هوهنیقهاستڕ یکلیهم هل یهکهلهزهغ
 کیزن یهادڕهرست. بهواتاپ یباز ڵایهخ یکریشاع یھ هل هاوازیج

وا و ڕهت دیهعیو واقهرهب یریعبهو ت هشاز قس یلیهم هر لیشاع یهوهبوون
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موو هش دا ھهتیهعیم واقهت لهنانه، تهوهتوهکهمز دوور دڕه هل
 یهوش ڕوک ینهمید هر لیشاع بهن، وا دیدا ن هپل کیه هان لکهریشاع
و ها لکب ڵهکز تھهب یوانیهح یکلیهم هوهئ ب ێوهش دۆخ یهکیهجوان

 هر بهنخو یههوهر ئهسم ھهبهش مهدانپهژم درهدا. لهستنیش وۆخ
 هن چ لۆک یالتهژڕۆ یریشاع یعریش یواتا یتهواڕ هل چهھوو نهس
 ه، چ ل ییهبنج یسهبحهدا مهرل هک،  ب ڕوک ۆل بهزهغ یدانیهم
 یتهبیتا ۆیھ کهمۆک:  ب هدیسهل و قهزهغ یهکید یانکهدانیهم

ن و هکینا هکن ب هوهئ یانکهبیدهر و ئیشاع هردوک یالت واهژڕۆ
و  نب پ ییتاۆک یهن کش سنوورهوزووعهم مه. ئ یهن یان پیشڕیهباو

 هکدوام  ل یهندر ھهھ ۆیه، ب هوهنیناب ین لیوهک یدوا هتا ب
 یرامهقادر و و یحاج یانکهستهبهھ هل کر تاقمهس هبخات کیکووناڕ
مدا ، هکهنینووس ه. ل هوهو بداتهم و ئهئ ینیو نووس هگوت ێندهھ
 چهویسر و نهکم و هک هرانئ یھ کهو یباسهرهن سینده، چ هوهداخهب

 هوهمۆخ ڕیهباو یاله، بروبن هس ب یشانکهژدر یرس هل هوهتهماو
 یمزڕهو  ڵهتهم کهو یورتک هدر زهبهل هومینووس یهوهجار ئ ێندهھ
و ساغ  هقهتهمهد ۆس بهبحهم یهوهردنک یوالهب هنگڕه،  ها بویمیک
توانج  یئامانج هتردبک یمۆخ هک بووب یسوود هندهوهر ئه، ھ هوهردنک

ا کشتن بران بانگ ھهنووس کسرهکم و هک هم لیازڕشدا همهئ ڵهگه. ل
ش هخنڕهر هب هخستن ۆخ یهکهبا مز یخستن کو پ کڕردن و کواوهت ۆب
 . هوهمن هل ب

ورد ک یریهورد و غک یهکید یانکهریب و شاعیدهئ کهقادر و یحاج
 یکاویانکموو هھ هو ل هسالم بویئ یبهدهعر و ئیش یهرجوملهس یئاگادار

 یهرگو ه، ل هوید یهننگ و وڕهو  هردوکش ۆن یواتا هبهدهو ئهئ
دا  یهکهوانید هورد لک یرانیههر و شیشاع یمهرھهناو و ب یهوهاردانید
موو هعر و ھینگ و باس و شهد هل هر بوهبهجار باخکیه هاریدهب
ست هدهو ۆب بووب کیرهخ یتهبیتاهب یب کهان ، ویکرهروبهس
 بووب کیرهخ هکید یکوردک یهوهاتر لیان زیرهسهر و ئهبهخ ینانھ
.  هوهوردک یریهغ یراهشوع هب بووب کیرهخ ۆیخ یهوهش لیاتریز هو
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 هر بهس یغ ێرکهوان دڕهقادر چاو یحاج هل ش بیاستڕ یهوهئ
 . یتانۆفهو ن هوهردنک ۆک ۆب بووبماندوو  یهوپ یهوهوردک
 یهکهوانید هل کتیهند بهچ ۆبا بهرم دکف ڕوک ۆل بهزهغ یدا باسهرل

 هو ل هوهتگهد هوهکرهبراد یزار هل یتیهاکیوا ح هکقادر  یحاج
 هب ت ناھهجها و حکهزا دڕهخ ش یکتیهب ۆب هشاریباردا ئهل یهگج

 » : ریح«  یهوش
 )41(ماندوو بو ووم  ب هربا ل هم قسهئ
 ردو وومکان ۆیب یکم باسهکت بۆب
 مهشهحبح یکهحبابهگوتم ئ یپ
 مهکت بۆبا ب یههم ھکشتهرگوزهس

 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یهوهندنخوشدا یاستڕ ه، ل چهن کت هکهعریش یشکوو کتا یم  وا نووسکهرعهدوو م ییتاۆک یهم دوو وشه) ئ41(

      دا یوردک ینووسڕ ه. لهوهتوڕههد یواو ، چاو ل یتیپ س یتردا ھاتنکیهدوا هند بهرچهھ یهر واهھ یشییئاسا
 . هان واویاستڕهناو یرن ھۆان بیش دووهکهواو س ه، ل هدانراو ۆب یواو یهن ۆیخهربهس یک) شمهڤر ـ ۆب(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 : هویههکهرهبراد یزار هل هد همهئ کتیهند بهچ یدوا
 ژوور هرگا ھاتهد هھرم لیم ب یماھ
 سوور هردم بک یمهن و غیم و شهمات

 زاڕه گرتم ب هک یرمانجکورت و ک
 )42(» اڤر« یتیهو بکهو یخستم و باق
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 هوردانک بهد هعلوومهنا مهد هوهتڕهگهد» ا ڤر خش« ۆار بدا بید هک ینووس» ا ڤر «م یههم وشه)  ئ42(     
 . ێھاش بنووسرهو و هوهتنربخو» زاڕه«
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 هکزا ڕهخ ش یهکهعوورهم هردهف ۆب یهڕهشایئ ییدوا یهتیهب هویم نهئ
 هو ل هوهتۆردک ۆک یهرستانهرپن ڕیداسوو ڕسووهو ھ هوهند جووالنهوا چ

،  ب یبهتهم هوهئ ب یجدا حاهر. ل یههھ» گرتم و خستم«اندا یون
 هبوهھ یژڕۆ هژ بڕۆ یکییهو ئاشناهئ هک هداو هوهستهد هب یکدیهشا

 یهناوچ هل یدوور بوون هکان ، چونیانکهمهرھهورد و بک یراهشوع ڵهگهل
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 هرزهو تهئ یراخ هرا بخ یهوهنهنیزان یعیمان هبوهد هوییهوارهوردک
بووبا هن یانیهوهردنک ۆک یراقهابا و مڕهگهاندا نیدوا هر بهگهئ هعرانیش

دا ۆیخ هل ۆی، خ هکهستهبهناو ھ ۆب هتیهو بهئ یادی یھاتن یرزهف ه. ل
 هب یحاج ییزاهشار یاکت ڵهگهگومان ل ، ب هگهب هتبهنھا نهت هب
 یکیهگهب هخش لهت بهاللهد یکرتهک هتبهود دک یراهعر و شوعیش

 هم لهک یکشهب یاندنیهاگڕدا حا کلهگ هن لهرت . زاتهکر ۆز یفراوان
 کتا هل» نینشتاهئ« ینیم زانهسال دیم ۆ، ب یهر واهر ھۆز یکشت
 ینیزان یاک؛ ت ینیزان هدز یهگهب هتناب یازڕی یانکهاریپرس یکتا
 ات.یازڕی هسووف لهلیهف ها بکیهد
ر هسهت لۆخ ۆ، ب ڕوک ۆل بهزهغ یهکهژدر هتیهاکیح هل هکیهورتک همهئ

 یانکمیتر ئ یمن چ ۆ. ب هوهک پ یانکییهتاالهو ب هوۆهکب یانکهباس
 کیهر هھ هورت لک یکدوان ۆب هوهردنکزانم زار هم، دۆب یرهسهل ییهن
فر هر بهسهژ بو لهرهس هفرهب هپۆت یهوهردنکر ۆگل کهن واکهر باسهسهل

 ا.کهاد دیوا و زڕهر دهدا ھ
 یهریزنج هم بهزدۆن یهدهس یوردک یعریش یهوهستنهب ب یاستڕ یهوهئ
 یعریش هل چپهدهھ ۆخ هکهسالم تا باسیب و ئهرهع یشریش ییژووم
 یکارکفھووم ، هم یککش هب هوهتبهر دوژهرهس هووهسالم و لیش ئپ

 یکم باسهدهب یهن هوانهالم له، ب هستیو ش پیرۆو ز هجار گرنگکیه
 ڵهگهست لۆد ڵهمۆک یعریش یهوهردنک ی. ش ێرکب ل یهنهک هوهتر
 یهتهم کلهگ هویهتیهالهمۆک یار و بارک هر بیشاع یبوون ڵهکت

 یشهب یهولهم ئاخه. من ل ند ڵهسالم ھیئ یبهدهئ یفھوومهمنا
 یوانید هل ڕوک ۆل بهزهغ یهریو زاھهئ ینھا باسهم تهکهنینووس یمهدوو

 کیرهخ هویهتیهالهمۆکو  ییژووم یهوو چاورچن هقادر دا بخات یحاج
 هدر زهبه، ل هومیووسو ن هدا گوتوومهرل ینده. چهوهکهباس هبووم ب

. چ  یگشت یکنوانیر عژ یانکهرباسهس ۆب هرستپ یهر ده، ھ یورتک
 هوهنۆکب ل هرباسانهو سهئ یهکتا کران تاهدا نووسهوهل یهش نیانیز
 یتیهالهمۆک یتهواڕ ینین . داببهدان هکۆتاب یاکت هل کرجهم هب
مما هموع هاتکیهد ییژووم یرھاتهسهوت و بهکهاو و ھوودڕ یهریزنج هل

 ه. ل هویه ییهرچاوهس و ب یندهویهپ ب ییاکیتار هخاتیهو د
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بوو هھ کیهبوو پاشاهبوو نهھ« گوترا هد هک هنینۆک یانکهشتهرگوزهس
 هکهو شار هکپاشا هوهگرگو یھنیر زهب هھاتهوا د...» حموود بوو هم یناو

 ینینووس بهدا بوون . دیها پڕاوکن هر ئاو لهس یقب کهو هکهلقهو خ
 ر خات.هسهب هوهمۆگ یبن هل هکهقوباو بهن
 

* * * * * 
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 هاتکهان دۆیهو م ێد هوهپانهدوا س هل هک ێوهکش ناکهگهلت یستهر دهن بهد هبرنج هو گوهب یوش)   1(
 رمان .هر خهس ۆان با بیهد و  ۆڵک
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 لفهئ
 
 

اتکوت وا بوو هکڕیباس هشتیهگ هنیم نووسهئ یردنکچاپ  ک 
 ینانارھکهب هو لهئ یریئسهبابان و ت یحمان پاشاڕڕهبدوهع یتیهورداک
بوو  کیرهمن خستا ھۆ، مام هوهباباب یرانین شاعیهالهل یوردک یمانز
ر هس یهناھهد هوییهلمانهئ ینووسڕ هل یارمان)کسۆ(ئ یهکهبتک

ێندهدا ھ ێوهورد . لک یاریزان ۆڕیک یشتیر خواھهسهل یوردک ینووسڕ 
 یمهدرهس هل هکرچاو هب هھاتبوون یشانهردهب یلهع یتیهب
ان یراکئاش یتیهورداک یکانیستبوون و گهب یهحمان پاشادا ھڕڕهبدوهع
 یو تاقم هرهب هل هبو ککیهدا هاتکو هل یشۆیخ یشانهرده. ب یهدات
 حمان پاشا .ڕڕهبدوهع
 یال همن لستا ھۆمام هوهردکهوون دڕم ۆخ ڕیهباو هکژدا وتوو هل

بوو ،  یازڕ یش لیوهئ هکمن  یهکیهاڕ هردن لک یریپشت گ ۆ، ب هوۆیهخ
 یهریئسهو تهئ یبوون یهگهب هرد و بک یشانهردهب یهتانیهو بهئ یباس

 هخست ینو یکزدا ھهمهم دان و بههق هل یحمان پاشاڕڕهبدوهع
 پ ییهنووسراو هب یشیانکهتیهدواتر ب کخته. ن هوهکهباس یکۆرهناو

ش درابان یچاپ هرابان و لکب دا باس هتهم یات و جک هبوو لهد هکدام 
چاپ  هل هوهناو هان ھاتکهتیهب یباس هک کاتک الم داخم ناچه. ب

ر چاپ . هب هوتهک هوهنگهدر هدا بهرل یهۆیهب هوهبووبووم هکهباس یردنک
 یال یتیهورداک یانیگ یبوون یهنرخدار یههگهم بهئ یردنکمارۆت ڵهگهل
گرم هد هوهنیر سهسهش بیتهحورم یکستهبابان د یحمان پاشاڕڕهبدوهع
 . یشانهردهب یانیگ ۆب
 یتیهب« ینوانیر عژ هل هکناوبراو ،  یهندهو بهل هتیهند بهم چهئ
،  هراویرگهو هوهانارمکسۆئ یهکهبتک هل» هبهب یحمان پاشاڕڕهبدوهع
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ش یمن یوردک ینووسڕر هس یهتهناودان ھست لهد من بستا ھۆمام
 اند .یهچاپ گ هدا بهروم لهئ کهو
 
 یشانهردهب یلهزم عهئ
 یزبان یهکهم نندهب هد
 یوانید هم بهد تیهب
 یوردستانک یپاشا یدحهم
 هان باشیامک یپاشا یدحهم

 هباشم و قزۆڕد یهشا
 شاکهد یریش ێرجارهھ
 ماشاهت هھاتنهد یمووهھ

 هشهچاو یهم ئاالهعال
 حمان پاشاڕڕهبدوهع هردهم

 یریبان جھانگهب یپاشا
 یریپ یزا یمهستڕۆ کهو
 یریگبهرا و تهحا بهت
  یلیزڕه هب ێرانابوڕ
 یریزهو یتهم خزمهکنا

 یریش هنم بستهد ینان
 یهنا کت پهق بهن یریش هب
 یهداڕه هتیهت ناهوهد

 یهحساهل یرهفهس هناچم
 یهغداهب هبم لهد یاغی
 الهنشائیبم ئهد یاغی

 الهم وهکنا یتهخزم
 الهکهم باریرهئاف

 الهعالهول تککهوهت
 الهھ هنیهبهب ڕهوک یهھ
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          ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــ ب ــ                                               
 
 من تستا ھۆش مامیتر یکحمان پاشا ، جارڕڕهبدوهع یهکهباس هر لهب
وت و همزگ یر بوونۆز یهریزاھ یهبار هرد لکچاو ڕه یخداریبا یکیهنیب

 یش دوایوهئ هوهداخهدا ، ب یتهکهبا هل قهال و فهندن و مخو
 هل یحاج یندنخو یشتهرگوزهس یردنکچاپ  یاتک یرچوونهسهب

 . هوهناو هم ھاتهبنو ئادیئ یالهم یانکاڕر و یب هل هوهنۆیکو ل یتهکهبا
ر هسهب یوهفهس یباسهشاع یوعامتهو قهئ هوهمنستا ھۆمام یالهب

 ییههادڕو هئتا  یچۆک ی) )1018یسا هنا لدا ھ یانیرکمو یهناوچ
 هوهئ ۆیھ هشت ، بوو بھهدا نت یسهکرد و کل ۆل و ھۆچ یهکهناوچ

 هب هوهوشتن ، بالوبوونک هبوو ل یزگارڕ یان ، چیرکمو یشتوانیدان
 هان لیرۆز یکیهران و ژمارئ یهوهرهد یوردستانک یتر یانکهناوچ

. هوهر دوو ناوچهھ یتیهوسدرا ۆیھهب هوهبوون جهشتیدا ن یتهکهبا
دا ت یکوتهمزگ هکبوو تا هسهدرهال و مهم پ یکوالت هکان یرکمو
اندا یرکمو هل هساتهارکم هئ یدوا یکوتهم مزگهکیهت هنانه، ت هویهماهن

 یسا هش لیوهسابالغ ئ هل ه(سوور) بو یوتهمزگ هوهترابکدروست 
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 یوساهئ یانکهسیرهال و مودهم یهربۆز چهد وا پ دا یچۆک ی)1089(
 هو بووبن هوهدا مابنیت یناچار هو ب یتهکهبا هتردبکان یووڕان یرکمو
 ان تق یسا یهمقارن هدا. لوهوت لهال و مزگهم یربوونۆز یتاهرهس

 ان بیرکمو ڵفتا ساهح یهماو ۆب ێوهکهردهد یه)1018( هک هکهخستن
الش هم ر بهدا ھیههو ماوهل ێرکهعلووم دها مڕهمه. ل هوت بوهمزگ
 هل یتهکهبا هھاتن یهانیالهو مهئ بهرا دکدا ئاشهمه. ب هوهتهماو

 هر لهان و ھیرکمو هوهبچن هان نوبوڕیان یبوونهئاوار یدوا یموو عومرهھ
 ردوون.و م هوهدا ماون یتهکهبا
 یرچاو تا بهب یهریو زاھ ییژووم یووداوڕ ڵهگهل هکیهنیب ت

،  هوانهچپه، ب ێبگ یتهحمهزهر وهب هتینا یشیکسپۆکو چ  هگونجاو
 هوهژوو بخاتم یرھاتهسهب ێویهب کھنیر زهبهل سپ ناھۆک ۆیخ
 .هوهتستهبب هوهترکیه هب ین و نوۆکو  کیهر هس

،  یماد یهگهب هب یتهواڕ یتهناغهق یردنکوهپت ینیهال ۆدا ، بهرمن ل
 ستبان گویاڕ یغباههق هان بیرکمو یلقهخ هک:  یههم ھکستهوهھ
و  یوتیالهمۆک یستووراتهموو دهان و ھۆیخ هگومان ب ب یتهکهبا ۆب
و هھاتوون . ب هوهردن و ... ھتادک خانوو دروست یرزهو ت کراۆو خ کشاۆپ
 یوهعنهو م یماد یانیژ یرهبهرلهس هان لۆیخ یقهش بهد یهپ

 یدکیههم برهردوو ھهن و ھیب هکم هد هوهمه. ل داب یتهکهبا
ند هرچه. ھ هوهنیزۆر دوواندا بدهھ هچوون لکیه هل یر بارۆز بهن دیبگر

 ت لهاللهد ۆب ێرکب کراۆو خ کشاۆپ هل هوهنیژۆت ش بیتهحمهز
ان یانکیهتهبین و تاۆڕگهزوو د هم شتانهئ هک هوهوڕو هرگرتن ، لهو
 یگرتن یدکیههوام بهردهردن بکهقس یهھجهژ و لاوڕالم هنن ، بۆڕدهد

 یهوهنۆیکت و لر بهگهتر ئیئ هئاسان یتا ب یکارکش هھجهدوو ل
 یھ ڵهگهان لیرکمو یئاخاوتن یکیزو ن ین دووریهال هل ێرکب هزمانزانان

 هساتهارکو هپاند لهس یھاهو یکیتیهخزما یههوهنۆیکم لهو ئ کهبا
ستا ۆمام یهکڕههباو یانکپ هل ن، چ گومان نام هوهتشهبو ییهژووم
 کووناڕر هنیب یر چاوهب ۆژووش بم یگرنگ یکڕیهووپڕمن ، ھ
 . هوهتبهد
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*  ** * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــ ج ــ                                                
 
ر باس ۆز هکلنام یردنک، چاپ  ش بیخراوهو ۆیخ یاتک هند لهرچهھ
 هوهمد هھات هوهنگهدر ه. بیهسوود ن حمان بڕڕهبدوهال عهم یهکهراوک

 یانکییهبهدهئ هکرهئ هل هککیهش یههکلم نامهئ یهوهردنکبالو
 یتانۆف یترسهم هکچون یتهبیتاهم ، بهکهنینووس ڵهگهدار ل یندهویهپ
 یههکهکلنام یهوهرهنووس هکر هنوهال ئهم یههوانهو ل ێرکهد ل

 هتهست خهگوتم د یپ یشۆیر خه، ھ هوهتبینووسهن ل یتر یهنوسخ
 هر ھاتوهسهب ل یحمان ، واڕڕهبدوهال عه، م ۆیخ یریباپ یهکیهسهئ
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ال هم یهکهنیت و نووسهخ هم لهکنا کیارکسهچ دی. من ھ هوهتندرناخو
 یهینیب م تهالم ئهم ، بهدهچاپ د هل یھاهناردووم و ۆب ینۆر ، چهنوهئ

ال هزانم مهبوو :  وا د یرم بهمدا دهکیه یشهب هل هک هوهمهکهد هدووبار
 یهتاز ینووسڕ هناوهو ناو هردوکهن یهکهکلنام ینووس کر شهنوهئ
 ها لکب یارکسهد هوهئ الم بهب هویههریباپ یتهخ یج هتۆخست ۆیخ

حمانن ڕڕهبدوهال عهم یان ھیرهبهرلهان سکهقس هان ، واتکهوش
زانم ه. واد بهش نیوهئ یھ یمووهھ هکهنۆینووس یکند شهرچهھ

 یهوهندنخو ی، دوا هتهناعهو قهئ هگاتهمن د کهش ویرهنخو
 .هکهکلنام

 
 ڕیوک یحمانڕڕهبدوهال عهم یهکلنام

 هورهگ یدهحمهال ئهم ڕیوک یدهمهمح ڕیوک یدهحمهئ
 
» یتهکهممل هل جینرهلی خومان خرکی گوندی گورقهصهئ همیا هعبدالل«
 » و مالهن ئیهورهگ یدهحمهال ئهم یهطائفهن لیربندهد یلعشرت یوک«
 »ر کمحمد مالرسول ابوب مال سالح عبدالرحمن هبوهھ یورکنج پ احمد«
 »هبوهھ یکهورکمال احمد  هبو مال احمد یناو هبوهھ یکهورکمال سالح «
 »هب هقادر یو حاجهئ  ییوک یقادر یحاج هب هشھورهعبدالقادر م یناو «
  »یمالاحمد هبو کیداهج لهرهگورق هل یھجر) 1231ی(سالهبابم ل یهقس«
 )1(ۆن یقادر عمر یحاج یختهو وهل هردوک یفاتهو جهرهگورق هل یکباو«
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سعوود)ه.                        (م یههھ هوهکه»و«ر هسهب یههشانیم نهدا ئهکهنینووس ه) ل1(      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یکباو یپاش مردن هردوکواو هت یکباو یالهل یقرآن هسال بو قادر یحاج 
 هتیچو ییک هل یمفت یفتهمزگ هتیچو هشتویرج روهگورق هل یکدا یفات
قادر  یحاج یکیدا یفات یبرازا هدو مال احمهئ یعمر گمت یاحمدی مالال
 ی مال احمد حاج یهمدرس هل یوهل هبو یمفت یمزگفت یمال یوک هل هبو

وجا مال هئ همردو یکیپاش دو ساالن داهل هردوکندن یخو هب یستهقادر د
 هشاویک یمو مسرفهھ هبو یپور یورکقادر  یحاج هکچون یعمرگمت یاحمد
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ی ناو هبوهج ھهرهگورق هل ڤیار هقطع یادر سق یحاج یکمالاحمد باو
ولفقار ذوار هھهنین ھاویقاجهرهن قهوانهمال احمد ئ یانکهڤار هقطع

 هل یکباو یانکهڤی اربو والدات یوک هتا لهقادر ھ یموو سال حاجهھ
 هردوکواو هت یمقدمات یوک هقادر ل یحاج یوک هتیچو یبو هوهجهرهگورق

 هتیچو هشتویرو یوک هندن لیخو ۆب یجل همال عبدالل ڵهگهپاشان ل هل
 هشتونیرو یوهپاشان ل هل هوهتیما کهل مدتهرتهھ یگوند هل یتهخوشناو

خ یش یستا مال محمدۆمام یالهخ وسمان لیش یگوندهل کبال هتیچو
مال  یال هدچن کبال هر لهپاشان ھ هل هوهنیزور ما یکیمدت هعبدالل
 هو مال احمدهئ هوهنیما یوهزور ل یکهمدت کگرت همال ادم ل یاحمد

 هستویزور خوش و یقادر یحاج هست بوهدهم بکح هناو بوهزور ب یکیمال
 هردوک یل یاتیقهف یهو منطقانهل هقادر شاعر بو یحاج یهوهر ئهبهل

سابالغ الجان  هنیچو هشتونیرو یوهپاشان لهل هستویان ویزور خوش
قادر  یحاج یوک هوهتیزوتر گرا همال عبدالل یحاج هوهنیزور ما یکیمدت

 یحاج هوهتیسابالغ ما هر لهھ هردوکواوهت یندنیو خوکتا هھ هوهتیگرهن
 یتهخوپناو یوک یانکیمال و فق یالهل یسـ..رکهئ هب هزور یعریقادر ش

 یوهل یوک یشار هوهتیعلم د یردنکواو هاش تپهل هوهنینوسرا کبال
 یرا یر اغاکباب یحاج یمزگفت هل یدوست همال عبدالل یل حاجهگهل

و  این اغا حمااغا اسعداغام کهو یوک یانکهناودار هاویل پهگهل هبواردو
پاش  یس..رکا هب هبواردو یرا یخوشهات بکمو هھ یتر یانکموو دوستهھ
  هو شعر دانان بو هوهنیتاب خوک یکیر خرهھ یوک هعلم ل ینردکواو هت
 هوهردکهان ئیالوهرد بکهئ یوک یانکیفق هم بیدابنابا تسل یکهر شعرهھ

 هب یهن او شعریدل یحت هبو یالنیماو یخ نبیش یدڤی قادر زور حاج
 هلبستاوهھ یخ نبیش

 یھب حمارذی بمتیژن هعشر هست
 یمار کهات وکپان یرهس هوماهابن ادم ن

مو هھ هل یوک هل هوهتیردکان یراوهب هردوک ۆیک یانکیفق هم بیسلهت
 هنیبو یعیعالم مط یوک هل هزور بو یدیو مر یوفصی خ نبیان شکهمزگفت

 یحاج هان گوتویپ یخ نبیش یال هنیچو یختهو وهل یخ نبیش یانکیوفص
لددات هنابت ھهج یقاهو خان یهکت هر بات شعکهجوت دهقادر دائما ھ
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خ یش یوفص هبوهھ کشهر یوفص صوصی خوک یشار هل هوهاتکهد یراوهب
 یخ نبیش یال ۆب هچوهقت دهمو وهھ هقادر بو یحاج یدڤزور  هبو ینب
ل هگهل هداوهوت عهک یخ نبیش هجیتهن هل هردوکقادر  یحاج هل یاتکش

 کهدفع هھاتو یل یوا یحت یترکیهن بو یز نووسهاغک هقادر ب یحاج
 یت بو گندیچهد یوک یانک یقهمال و ف کعز..هل بهگهقادر ل یحاج

قادر بو  یحاج یهوهگران یختهو هل کیهمال یهجازیر اهل بو سهرتهھ
ر هس هچنهد یخ نبیش یریدبهت هب یخ نبیش یانکیوفص هل کڤی بعوک
لن یناھ یحاج یقیرف یانکیوژن اما مال و فقکیقادر ب یجحا یگایر
 یجل همال عبدالل ۆب یهکهان واقعکیفق یوک هوهنهگهد هکوژن کیب

 گژ هقادر ب یحاج یانکهن اغا و دوستیل امهگهل همال عبدالل هوهرنیدگ
 یلهقادر د یحاج هب هپاشان مال عبدالل هچن لهدا د یخ نبیش یانکیفصو
ر هس یههکهجوم نهتر ھ یچ یخوتب یاگادار کزانم توزهد کچا هب یوا
و کتاهھ هوالل هت مال عبداللیقادر دل یان عاجکهخیش یقاهو خان یهکت

 هریت لیلهد همال عبدالل هپاشان ب هنم لیواز نا ینین نمهدهب هروحم ل
روات هن )3(ن هکد )2(ھدهن اغا جیو ام همالعبدالل یندهرچهنم ھینام
ر هس هاتکهعام د یکیجوهقادر ھ یاوجا حاج هجیتهن ینلمهناس

 ست هد هداتیشعر د هب یوک یانکهشیان و دروکیوفصان و کهخیش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعود )بنووسم .  (مه وهئه یهچی ھه نم داوه) به2(
 سعود).  (مهداوهست ل نهویشم چ دهئه رهنوهی مال ئههواندا نین قسناو جووت کهی لهو دانه) ئه3(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

ل هگهن لیاوجا دل هوهنهکهد یراوهان بکهھوموو مزگفت هل یوک یانکیفق
 هل کیر مدتیولهھ هچنهرون دهد یوک هل هبو یفیک یناو یزورهشھر یکیفق

 یوهل کیران مدتهاوم یگوند هچنهرون دهد یوهپاشان ل هنن لیر دمیھول
مرن هد یوهر لهنن ھیدم یوهاستنبول ل هرون دچنهد یوهنن اوجا لیدم
 یوکبو  هردوکوان هر یخو یانکهبو دوست یزهاغکو مابو زور جار کتاهھ
قادر  یش حاجیپ یفیکن مالیدل یجل هن اغا حما اغا مال عبداللیام کهو

 یرهبهخ یوک هتاوهاستنبول ھ هل یفندش فتاح ایپ هوهند سال لهچ همردو
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 یحاج یانکهو دوست یجل همال عبدالل هب هناویھ یقادر یحاج یفاتهو
 استنبول  هرد لک یفاتهقادر و یگوت حاج یقادر
 هقادرم ل یحاج یشعر یمن تنھا سهئ هناوین یژن هبوهن یچ مندالیو ھ

 یهال
 هم لهکیه )3( یههھ یهکهوانید هل هکچون ینوسهانم نکهشعر همالحظ

 هستا مال عبداللۆمام ۆب یههزهاغکو هت ئیوال یدور یماجرا یهجمل
 و اخرکتاهھ هوینوس یهگور
  یههو شعرهم ئهدو
 الجان ینیھشت اهب یتا دشتهھ هریر لهھ
 هرزهھ یوانیو دکهو کهبرو ن هستهاھ

 التکو هامجا ب یخلوت بب یتا داخل
  هرزهت هک هم تازها بکماچ ب یمهدهق یکخا
 یحاج یرهدولب یروخ یو خالکهو هالجمل یف

 هرزهلهم هستهبا ھهس یسا بادهد هندهدل ب
 
 یکهورکعبدالرحمن  هعبدالرحمن بو یناو هورهگ یمال احمد یمهدو یورک
 همولود و احمد مولود ل هبوهھ یورکدو  هخیش هبو هخیش یناو هبوهھ

موومان هرد ھکرجمان چول هگورق یو یوشتنکپاش  هوژرا لکج هرهگورق
 یبرا یاحمد هج ھر چولهرهگورق هوهنیچوهالن نآو کتاهن ھیشتیرو یوهل
 کرمهگ یگوند هل یعل یناو یههھ یکهورک
 هبوهھ یکهورکمحمد  همحمد بو یناو هورهگ یمال احمد یمیهس یورک

 هتهمحمد و عبدالرحمن محمد مام یههھ یورکاحمد دوو  هاحمد بو یناو
 ومهمنم ھهعبدالرحمن ئ

 یکهورکمال رسول  همالرسول بو یناو هروهگ یمال احمد یمهچار یورک
االن  همالرسول یناو یههھ یکهورکعس..مان  هعس..مان بو یناو هبوهھ

 هزمالئهدول یگوند هل هماو
 هبوهھ یکهورکر کابوب هر بوکابوب یناو هورهگ یمالاحمد یمهنجیپ یورک

ز محمد یعز هبوهھ یورک یس یمس..طف یحاج هبو یمس.طف یحاج یناو
 یههھ یچک کیهش چول بون مرد محمد یج پهرهگورق هز لیاحمد عز
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 یگوند هل یه یعل یناو یههھ یورک کیهاحمد  هوهت ھکیس دایبلق
 تکیدا یاموزا یات خالت علکهئ هک یههنیشهگرد

و هئ یپشت هل یخومانم بو نوس یسهکموو خزموهھ یوا ناوهئ هعبدالل
 هقولتپ یگوند هل یھجر 1326 یسال هل هتابک

                                       ***** 
 
 یپهدا بهنیم نووسهئ یمهکهی یشهب هت. لد ییتاۆک هکهکلنام هرل

 . ب هراوک هکهکلنام یکنشو یهشهموناق هر جارهھ هگج یداخواز
 نھا دوو تهدا تهرالم لهب هرۆدا ز هکهکلنام ڵهگهژم لگومان وتوو

 : یههوهردنک هان دووباریتر یوهو ئ یههان تازیککیهم ، بهردهد ینیب
 یوردستانک ۆب هچوهقادر دا ن یحاج ڵهگهرم لیباپ یههوهئ هازت ینیب ت
 یشییموو عومرهھ هتر ، ب یکازیچ نیھ هب هندن نخو یازینهب هران نئ

 یج هرئ هکدا  یتهبیتا یکوتهکهھ هش لیوهسابالغ ئ ۆب هچو کجار
ر هسهب کاست سیسابالغ ب ۆب هچو هکش یکاتک،  یهن یردنکباس 
 .هوڕیهپ ت ۆڵمبهستهئ ۆدا ب یحاج یچوون

 هچوونهن هوهکیههب یفیهکو  یحاج یههوهئ هویهراکهدووبار ینیب ت
 یفیهک هر لهب کند ساهقادر چ یحاج هردوکباسم  کها ، ویکتور
 .هردوک یرهفهس
ن هخاو ۆڕیگ هاد و لی هل تهحمڕهزار هش دا ھیکییهنیب موو تهھ ڵهگهل

 ت .ب هکلنام
ش یوهئ هردوکر دا هنوهال ئهم یهکهنینووس ڵهگهرم لهسهخودب یارک کیه
ندا ینووس هل یرۆز هو بهئ هکچون هانکهوش یهوهردنکتر جودا کیه هل

 .هوهتۆتر خستکیه کینز یانکهوش
 هاتکهحمان دڕڕهبدوهال عهم ڕیوک یالبدوهال عهم : مش بهمهبا ئ
 . هھاتو یناو هعبدالل هدا ب هکلنام یتاهرهس هر ، لهنوهال ئهم یکباو

 
 
 

                                         * * * * * 
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 دایشتمانین یهبخانتک هل

 تهدراو ی 1974یسا ی979 یهژمار
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 من مطبوعات المجمع العلمی الکردی
 

 حاج قادر الکوییلا

 
 
 
 
 
 
 

 انیثالجزء ال
 و العاملڤالع

 مسعود محمد
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