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ئبػاع ّ ئەػهّْى
(ُەڵجژاعصەی ثیغەّەعیەکبًی پێطوەعگبیەتین)

هي ثە ثػّّتٌەّەی عەّا ّ ئیٌسبًی کْعصستبى پبثەًضم .پبثەًض تب ئبستی
ثەسطیٌی سەع .عەسٌەگغتي لە دیػة ّ عێجەعاًی ئەم ثػّّتٌەّەیە لە الیبى
هٌەّە ،تەًیب ثە ًیبػی ثبضتغکغصًی ثػّّتٌەّەکەیە چًّْکە الی هي هەتغسی
یەکەم لە سەع ئەم جّْاڵًەّەیەُ ،ەڵە ّ کێطە ًبّسۆیەکبًی سْهبًي صّاتغ
پیالًی صژهٌبى.
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صەاللە
هـــي صەػاًـــن کە ُەع گێڕاًەّەیەکـــی هێژّّیـــی ًـــبثێتە هیـــژّّ ًّْســـیي ّ ُەع
کەس ـێکیص ًــبتْاًێ هێــژّّ ًــّْب ثێــت .ثەاڵم ئەّەش صەػاًــن کە ُــی کتێــت ّ
ًّْســغاّەیەکی هیژّّیــی ًــبتْاًغێ ثٌّْســغێ ئەگەع ســەعچبّەی ثــبّەڕپێکغاّی
ًەثێت ّ ثبّەڕپێکغاّتغیي سەعچبّەکبًیصّ ،تەی ئەّ کەسبًەیە کە لە ًـػیکەّە
عّّصاّەکبى صەثیٌي ،صەیبى ًّْسٌەّە یبى صەیبًگێڕًەّە.
یۆًبًییەکــبى ّەک پێطــەًگی هیژًّّّْســبًی صًیــب ،ســەصاى ســبڵ ثەع لە ػایــیي
عّّصاّەکبًیـبى یبصصاضــت صەکــغصى ّ صّاتــغ ّەک سـەعچبّە ّ عێٌــْێي ثــۆ ُێــغش ّ
سۆپبعاستي ثە کبعیبى صێٌبى .ئەسکەًضەعی هەلضًّّی کە سێ سـەص سـبڵ ثەع لە
ػایــي ُێغضــی کــغصە ســەع ئبســیب ،ثەضــێکی فغاّاًــی صاگیــغ کــغص ّ کۆتــبیی ثە
ئیو غاتۆعی فبعسبى ُێٌـب ،پـێص سـەفەعەکەی صەیـبى جـبع کتێجـی کەسـبًی پـیص
ســــــْی ّ ،لەّاًە کتێجــــــی ثەســــــەعُبتی گەػًەفــــــۆى (ئبًبثــــــبب) ّ صە ُەػاع
سەعثبػەکەی ُبّسەفەعی ثە ّعصی سًْضثّْەّە .لە کـبتی ُێغضـەکەی سْضـی صا
ثغاػایەکی ئەعەستّْی فیلسّْفی ػاًبیّ ،ەک هیژّّ ًّْب لەگەڵ سْی صا ثـغص ّ
لە هــبّەی ســەفەعە صّّع ّ صعێژەکەیــضا ُەهــّْ ئێــْاعەیەک عّّصاّەکــبًی عۆژی
پێطّْی پێ صەًّْسیەّە.
''صیــــ

ُبڕیســــۆى'' ،هیــــژّّ ًّْســــی ًــــبّثەصەعەّەی ســــْێضی یبصصاضــــتی ســــێ

کْیلەفغۆضی ئیٌگلیػی ،کە ػیبتغ لە سبڵێ

ثە ًبّ صەعیبکـبى ،سـەدغای ئبفغیمـب

ّ لێْاعەکـــبًی ''جبهبیکـــب'' صا ســـەعگەعصاًی کـــڕیي ّ فغۆضـــتٌی هغۆ ـــی صیـــل ّ
صەستجەســــتە ثــــّْى ،کــــغصّّەتە پێطــــەکی ُەعکــــبم لە کتێــــجە ســــێ جەڵــــضییە
ثەًغسەکەی(ســال ەعی -کــْیالیەتی'' ّ )''٠ثــۆ ًیطــبًضاًی هەثەستەکەضــی صەڵــێ
ثەڵگە لەّ گێڕاًەّە سبکبعاًەی ئەم کەسبًە عًّّتغ ًـیە ثـۆ ئەّە عاسـتییەکبًی
ئەم سەعصەهە تبڵە ّەک سْی ثشبتە عّّ!
''ئـــبًتۆًی ثیـــّْع'' هیژًّّّْســـی ثە ًـــبّ ثـــبًگی ئیٌگلیـــػی کە ثە یەکێـــ

لە

گەّعەتـــغیي هیژًّّـــّْب ّ ضـــبعەػای ضـــەڕی صُّّەهـــی جیِـــبًی صەًبســـغێ ،لە
کتێجی (صّایي ضەڕی ثێغلیي'' )''٧صا ُەّڵی صاّە ثٌبسەی کتێـجەکەی لە سـەع ّتە
ّ ثیـــغەّەعی ســـەعثبػاًی ُەعصّّک ســـ بی ئبڵوـــبًی ّ عّّســـی ّ ُەعّەُـــب ئەّ
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ژًبًەی کە لە ُەعصّّک ثەعەکە صا ثەع صەستضعێژیی کەّتـّْى صاثٌـێ ّ ئەهەش
کتێــجەکەی لە چــبّ عەسٌەگغاًــضا چەًــض لــبت جــێ هتوــبًەتغ کــغصّّە چــًّْکە
ثەڵگەکبًی ػیٌضّّّ ،اتب ثەضضاعاًی عاستەلیٌەی عّّصاّەکبًي!
''ئبًە فغاً '' کچە چْاعصە سبڵەێکی جّْلەکەی لە صەست ًبػییەکـبًی ئەڵوـبى
ُەاڵتّْ ،لە گۆضەی ژێغػەّییەکی تبعیکضا ّ ثێضػی ُبّسێ ّ ثەعُبّسێیەکبًەّە
عۆژاًە ژیبى ّ ثەسەعُبتی پڕ لە تغسی سـۆی ّ ثٌەهـبڵەکەی یبصصاضـت صەکـغصى،
صّای عّّســــبًی عێژیوــــی تبّاًجــــبعی ًبػیســــتەکبى لەّ ّێــــغاًەیەصا صەفــــتەعی
یبصصاضـــــتەکبًی صۆػعایەّە ّ ســـــەعەڕای ئەّە ''ئـــــبًە'' ثـــــۆ ســـــۆی ّ تێکـــــڕای
ثٌەهــبڵەکەی تێــضا چّْثــّْى ،یبصصاضــتەکبًی ًبّثــبًگی جیِبًییــبى صەعکــغص ،ثە
صەیبى ػهـبى ّەعگێـڕصعاى ّ ّەک ثەڵـگەی جیٌـبیەتی ًبػییەکـبى ّ سـتەهلێکغاّی
جّْلەکەکبًیص چّْە ًبّ تبعیشەّە.
چەًضە ثەًغر صەثـّْ ئەگەع لە الی ئـێوەش یەکێـ

لە پێطـوەعگە ّ ُە ـباڵًی

ًػیکی سەیض عەػای صێغسین ،ضێز سەعیضی پیـغاى ،پێطـەّا لـبػی هـْدەهەص یـبى
هەال هْســتەفبی ثــبعػاى عۆژاًە ّەک عەفێــك دیلوــی ســەعصەهی ضــێز هەدوــّْص،
یــــبى هەســــتّْعەی ئەعصەاڵى ،ئەّەی عّّی صەصا ّ ثە چــــبّی ســــۆی لە ًــــػیکەّە
ضـــبُێضی ثـــّْ ،ثە ســـبکبعاًەتغیي ضـــێْە ثیٌّْســـیجبیەّە ّ لە صەفتەعێکـــضا کـــۆی
کغصثــبّە تــب ئیســتب هیژًّّّْســبًی سْهــبڵی ّ ثیــبًی ّ ًەّەی تبػەهــبى ،ثــیکەًە
ثٌبغەی ثڕیبع ّ لەػاّەتیبى تبکْ تەًیب ئبعضیْی صاگیـغکەعاى ،یـبى ُـی ّاڵتـبًی
ػلِێػی ثەژەّەًضیشْاػ ًەثێت ئێوە ًبچبع پەًبی ثۆ ثەعیي.
لە صًیبی ئەهڕۆ ّ لە ّاڵتبًی پێطکەّتّْ صا ػۆعثەی سەڵـ

ثیـغەّەعی عۆژاًەی

سْیــــبى صەًّْســــٌەّە .ػیــــبتغ کەســــبًی ًبســــغاّّ ،ەک ســــەعۆک کۆهــــبع یــــبى
صەســەاڵتضاعاًی گەّعەى کە یبصصاضــتەکبًیبى لە ضــێْە ّ لەثــبعەی کتێــت صا ثـ ّ
صەکەًەّە .ثەاڵم ئەگەع گەضــتیبع یــبى ســەعثبػێکی ئەم ّاڵتــبًە ،ثــۆ هــبّەیەکی
کـــْعت عێگـــبی ثکەّێـــتە ّاڵتـــبًی الی سْهـــبى ّ ثیغەّەعییەکـــبًی ثٌّْســـێتەّە،
گەلێ

سەعًجڕاکێص صەثێـت ّ جـبعی ّایە سـْێٌەع ّ کڕیـبعی کتێجـی ئەم جـۆعە

کەسبًە ،ػیـبتغ لە ُـی ّەػیـغ ّ صەسـەاڵتضاعاًی صەعەجەیەکـیص صەثێـتً .وـًّْە
لەم ثبعەّە فغاّاًي ّ هي صەتـْاًن سـەعًجی سـْێٌەع ثـۆ کتێجـی''ثە ثـێ کـچەکەم
ُیچکبت''ی ژًە ئبهغیکبیەک (ثیتـی هەدوـّْصی) کە هێـغصی ثە پیـبّێکی ئێغاًـی
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کغصثّْ ّ ُەعّەُب ثیغەّەعی سەعثبػێکی صاًوبعکی لە ئەفغبًستبى کە تب ئیسـتب
چەًضیي جبع چـب

کـغاّەتەّە'' ''٦عاکێطـن .صیـبعە ئەهە سـْی ًیطـبًی صەصات کە

ژیــبى ُێطــتب لە ّاڵتــبًی ئــێوە صا جیــبّاػە ّ عّّصاّەکبًیطــی ثە ُــۆی تــبڵی ّ
پڕئبػاعثًّْیـــبًەّە جـــێ ســـەعًجتغى! ئەّەی الی ئـــێوە عّّصەصات ػۆع جـــبع ّى
صەثێت یبى لە عاستی صا ّەک سْێ پیطبًی صًیبی صەعەّە ًبصعێ.
ئەّەی ثـــۆ کـــْعص ثگەڕێـــتەّە صژهٌەکبًوـــبى لەم ثبعەضـــەّە ثـــێ ّێژصاًتـــغى ّ
تەًبًەت لە هیژّّضوبًضا فێل صەکەى .سغاپەی سْیبى صەکەًە ُێ ئـێوە ّ چـبکە
ّ هغۆ ضۆســــــتی ئــــــێوە ّەک ُــــــی سْیــــــبى پیطــــــبى ئەصەى! ػیٌــــــضاًەکبًیبى
صڕەًــضاًەتغیي ئەضــکەًجەگبیە ّ ئــێوە ثە لبتــل ،هغۆ کــْژ ّ پیــبّسْع ًیطــبًی
سەڵکــــی صًیــــب ئەصەى .ســــەعًجی کــــغصاعی ســــەصام ،ســــْهەیٌی ،ئبتــــبتْعک ّ
ئەســەصەکبًی ســّْعیە ثــضەى ّ کــبعصاًەّەی کــْعص لە ثەعاًــجەع ئەم تبّاًــبًەی
ئەّاً ـضا ثجیــٌي ّ ثطــجیٌي کە ئەّاى چــۆى ثــػّّتٌەّەی ئــێوە لە صًیــبصا پێٌبســە
صەکەى .ثــۆیە لە الی هــي ئەهە ئەعکێکــی ئیشاللــی ّ ئیٌسبًیطــە ئەگەع کەســێ
ضـــــبُێضی عّّصاّێـــــکە ّ ئەّیـــــص عّّصاّێکـــــی پەیْەًضیـــــضاع ثە ثـــــػّّتٌەّەی
هــبفشْاػاًەی کْعصســتبًەّە ثێــتّ ،ەک ســْی ّ ثــێ تێکــضاًی ئەسـ ی عّّصاّەکە
ثیٌّْسێتەّە ّ ئەگەع تْاًی ث ّیطی کبتەّە جب ثب ثیغەّەعی کەسـێکی سـبکبعی
ّەک هٌیص ثێت.
لەم ســباڵًەی صّایــی صا ثەضــێ

لەّ کەســبًەی لە پــلەی عێجەعیــی یەکێــ

دیػثە کْعصییەکبًضا ثّْى ثیغەّەعیی سْیـبى ًّْسـیْەتەّە ّ کۆهەڵێـ

لە

عّّصاّی

گغًگیطــیبى ثــۆ تۆهــبعکغصّّیي کە جــێگەی لەصع ّ پێــػاًیٌي .لە ًــبّ ســەعجەهی
ئەم کەسبًە صا ،عەًگە ًەهغ کـبک کەعیـن دیسـبهی ّەک پێطـەً

ّ عچەضـکێٌی

ُەهْاى ثٌبسغێ .ثەاڵم کبعی تێکڕای ئەم کەسبًە ،ثە کەعین دیسبهیطەّە صّّ
گغفتی سەعەکی ُەیە
 ٠گغفتـــی یەکەم ئەّەیە کە ئەم ثەڕێـــػاًە صەگـــوەى ثە الی ُەڵە ّ ســـغاپەی
سْیبًضا عّّیطتّْى ّ ػیبتغ ُەڵەی کەسبًی صیکەیبى ػەق کغصّّەتە.
 ٧گغفتـــی صُّّەهـــیص ئەّەیە کە ثە ُـــۆی صّّعیـــی ػۆعثەی ئەم کەســـبًە لە
ثەصەًە ّ عیػەکـــبًی ســـْاعەّەی ئەم دیـــػة ّ عێکشـــغاّاًە ،کبعەکەیـــبى تەًیـــب
ثبســـی عێجەعیـــی دیػثەکـــبًە ّ کەهتـــغیي ثەضـــی پەیْەًـــضیی ًێـــْاى سەڵـــ
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ّ

دبتَم هەًجەعی
ئْعگبًەکبًی ئەّ دیػثبًە (ُێػ ّ کْهیتەی ضبعەکبى) لە سـۆ صەگـغێ ّ سـبڵی ثە
ُێػ ّ الّاػی ثػّّتٌەّەکە لەم ثْاعەصا ًیطبى ًبصعێي.
هي لە ًّْسیٌی ئەم ثیغەّەعیبًەم صا ُی ئیضەعبیەکن ًیە جگە لەّەیـکە ّەک
پێطوەعگەیەک لە ًػیکەّە ضبُێضی ئەم عّّصاّاًە ثّْم ،لەیغەصا ثبسـن کـغصّّى
ّ ّەک پێطــوەعگەیەکیص لەم صەفــتەعەصا کــۆهکغصًّّەتەّە تــب ئەگەع کەســبًێ
عۆژێـــ

ّیســـتیبى هیژّّیەکـــی ػاًســـتی ّ صّّع لە صعۆ ّ چەّاضـــەکبعیوبى ثــــۆ

ثٌّْسي ،سەعًجێکی ثیغەّەعیەکبًی هٌیص ثضەى ّ ئەگەع ثبسی ئەم ًـبّچە (کە
ثەضــێکی ػۆع گغًگــی کْعصســتبًە) ّ عۆڵــی پێطــوەعگە ّ چــۆًیەتی کبعیــبى ُــبتە
ثەعثبب ،هي ّەک ضبُێضێ

ّ یبصصاضتەکبًن ّەک سەعچبّەیکی ثـبّەڕپێکغاّ ثە

کبع ثێـٌي .لە سـەع ثٌـبغەی ئەم ثیغکـغصًەّەش پـێن ّایە کە ُەهـّْ ثەضـضاعاًی
سەثبتی سْێٌبّی کْعص پیْیستە ئەّەی صەیـػاًي ثیٌّْسـٌەّە ّ ئەگەعیـص ًیـبػ،
یبى تْاًبی ث ّکغصًەّەیبى ًەثێت ئەتْاًي ثە چبپٌەکغاّیی لە الی سْیـبى یـبى
لە کتێجشبًەیەکی کْعصیی صا صایٌێي کە ثێطکن عۆژێ

ئەتْاًێ ثجێتە سـەعچبّە

ثۆ ًەّەی صّاعۆژ ّ عًّّـبکیی ئەسـبتە سـەع الپەڕەیەکـی لێـت ّ تـبعیکی هیـژّّی
ضێْێٌضعاّی گەلی ثەضجەضکغاّی کْعص.
ُەعّەُب پیْیستە ث ـێن کە ئەم گێـڕاًەّەی هـي ثە ُـی ضـێْەیەک ثـێ ُەڵە ّ
کەم ّ کــۆڕی ًــیە .چــًّْکە ُەڵەکــبًیص ُیچکــبت لە لەســتەّە ًەثــّْى س بســی
ُەهــــْاى ،ثە تــــبیجەتی ُبّڕێیــــبًی ئەّ ســــەعصەم ّ عۆژە ســــەستبًە صەکەم کە
صەستٌیطـــــبًی کەم ّ کْعتییەکـــــبًن کەى ،عاســـــتییەکبى ثٌـــــٌە جێگبیـــــبى ّ ثە
گەّعەیی سْیچیبى هي ثجەسطي.
هبّەتەّە س بسی ثێ بیبًی سْم پێطکەضـی ُـبّڕێ سْضەّیسـت ّ ُێـژام کـبک
سەلیـــل غەػەلـــی ثـــکەم کە ثـــۆ ئەم کـــبعە ّ گطـــت ًّْســـیٌەکبًی صیکەهطـــن
عێٌــْێٌێکی ثــبش ّ صەســتگغێکی صڵســۆػم ثــّْەُ .ەعّەُــب کــبک سبلێــض صعّّصی،
ُــبّڕێ ضــبر ّ ضــبعم ،کە ثە دەّســەڵەّە ئەم ثیغەّەعییــبًەی سْێٌــضّّتەّە ّ
عێٌْێٌی کغصّّم ّ ُەڵەی ثـۆ عاسـت کـغصّّهەتەّەُ .ەڵـجەت کـبع ّ هبًـضّّیەتی
ُەعصّّک ئـبهۆػای سْضەّیســتن سـۆعاى ّ ًبســغ هەًــجەعیص ضـتێ
ثچێ ّ ُەعصەم جێگەی پێػاًیٌوە.
دبتەم هەًجەعی
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ًــیە لە ثیــغم

ئبػاع ّ ئەػهّْى
٧١٠٣/٠٧/٧٧
Slaveri

Harrison

1- Dick

2 -Antony Beevor Berlins slut strid
Jägare – bakom fiendens linje-3

پێطەکی ثۆ چبپی صُّّەهی ئبػاع ّ ئەػهّْى
عۆژی  ٧١٠٢/ ٧/ ٧١کتێجی ثیغەّەعییەکبًن ثە چبپکغاّی ّەعگغتەّە ّ لە صڵەّە
ُەســـــتن کـــــغص کە ئەّ ڕۆژە ثە یەکێـــــ

لە ئبّاتەکـــــبًی ژیـــــبًن گەییطـــــتّْم.

سْضــــــذبڵین لەّە ثــــــّْ کە کۆهەڵێــــــ

لەّ چتــــــبًەی لە ژیــــــبًی سیبســــــی ّ

پێطوەعگبیەتیوضا ثیٌیجًّْن ّ ثە ضەًّشًّْی ّ ئەهبًەتەّە یبصصاضتن کغصثّْى،
سەعەًجبم لە لبڵجی کتێجێکضا ُبتٌە ثەعُەم ّ لە فەّتبى عػگبعیبى ثّْ.
پێص ئەّ عێکەّتە کە هي ثڕیـبعی چـبپکغصًی کتێجەکەهـضا ،لە ثـًّْی کۆهەڵێـ
گغفــــت لە ڕێٌــــّْب ،ثــــْاعی تێکٌیکــــی ّ تەًــــبًەت ثبســــی ُێٌــــضێ

عّّصاّصا

ئبگــبصاعثّْم ّ ئەثــْا پــێص چــبپکغاى چبکیــبى ثــکەم ،ثەاڵم لە ثەع کەهجــًّْی
صەعفەتـــــی پیْیســـــت ًەهتْاًیجـــــّْ ثە ّعصی ســـــەعّثٌی کتێـــــجەکە ثگەڕێـــــن ّ
کەهْکۆڕییەکـــــبًی کەهتـــــغ کەهەّە .ئەّ ڕۆژاًە ُێٌـــــضێ

ّەػعـــــی ســـــ هەتین

ًبجیگیغ ّ ثە تەّاّی لە صّاڕۆژی ژیبًی سْم صڵٌیب ًەثـّْم .ئەهەم چەًـض جـبع
لە صّکتْعەکبًیطـــن ثیســـتجْ کە ُەع عۆژێـــ

ئیوکـــبًی ئەّە ُەیە کە ثە ُـــۆی

''سەکتە'' ّ ّەستبًی صڵەّە ثوغم ثەاڵم ُێطتب هلن ًەصاّە.
ثــۆیە ّاػم لە صّّصڵــی ُێٌــب ّ ثەّ ُەاڵًەضــەّە کە ئەهػاًــی ُەى ،کتێــجەکەم
چــب

کــغص .صیــبعە ثە صیــبعیی ّ ثــێ ّەعگغتٌــی پــبعە گەیبًــضهە صەســت کۆهەڵێـ

کەسی تـبیجەت ّ ئەّاًەش لە صّّعەّە صاّای کتێجەکەیـبى کـغص ثە پێـی صەعفەت
ّ لە عێگبی پۆستەّە ثۆم ًبعصىُ .ەڵجەت ثە ضێْەی پێ صێ ئێفیص ًبعصهەّە ثـۆ
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ًبّ ڕۆژُەاڵتی کْعصستبى ّ لەّێص ثە ضێْەیەکی ثەعیي ث ّ کغایەّە.
ژهــبعەیەک لەّ کەســبًەی کتێجەکەیــبى گەییطــتە صەســت ،عاســتەّسۆ عّاًــگە ّ
ثۆچــًّْی سۆیــبى ثــۆ ًّْســیوەّە ّ ُێٌــضێ

کەسیطــیبى لە عێگــبی جۆعاّجــۆعەّە

ثۆچًّْەکــبًی سۆی ـبى ث ـ ّ کــغصەّە .ئەّەی تــب ئیســتب لەم ثــبعەّە گەییطــتّْەتە
صەست هي ،سۆی لە صەیـبى الپەڕە ئەصات ّ ًـبهە ّ ًّْسـغاّی ًػیـ

ثە  ٣١کەب

لە ســْێٌەعاًی کتێــجەکەیە .لە ثەع گەّعتغثــًّْی لەثــبعەی کتێــجەکەش ًەثبیــب،
ثۆچًّْەکــبًن لە پبضــکۆی چــبپی تــبػەصا ث ـ ّ ئەکــغصەّە چــًّْکە گەلێ ـ

ضــتی

ثەًغر لەم ثۆچًّْبًەصا ُەیە ثۆ ث ّکغصًەّە ئەضـێ ،ثەاڵم لەم ثـبعەّە ثڕیـبعم
ثۆ ًەصعا.
سْضـــذبڵن کە کتێـــجەکە جـــێ ســـەعً ّ عەػایەتـــی ػۆعثەی ســـْێٌەعاًی ثـــّْە.
سْضذبڵتغم کە پێطْاػی ّ سەعًجی سەڵکی ًـبّسۆی عۆژُەاڵتـی ثە ًسـیت ثـّْە
ّ عەػایەتی ًەّەی تبػە ّ گەًجبى لەم ثبعەّە ،فغەتغ سْضذبڵیبى کغصّّم.
صیــــبعە کۆهەڵێــــ

عەســــٌە ،پێطــــٌیبع ،ســــەعً ّ تێجیٌــــی ثەًــــغر لە صّّتــــۆی

ثۆچًّْەکبًـــضا ُـــبتّْى کە هٌیـــبى ضـــبص ّ دەتـــوەى ًـــبّەعۆکی کتێجەکەضـــیبى
صەّڵەهەًـــــض کـــــغصّە .هـــــي ثەّپەڕی عەاللەّە ،ػۆعثەی ًػیـــــ

ثە تەّاّی ئەم

ســـەعًجبًەم لە ثەعچـــبّ گغتـــّْىُ ،ەڵەکـــبًن عاســـتکغصًّّەتەّە .فـــغەیەک لە
پێطــٌیبعەکبًی ئێــْەم لجــّْڵکغصّّى ّ لە چــبپی تــبػەی '' ئــبػاع ّ ئەػهــّْى '' صا
صەیــــــبًجیٌٌەّە .ثێطــــــ

گطــــــت ُەّڵێــــــ

ئەصەم تــــــبکّْ ُەڵە عێػهــــــبًی ّ

تێکٌیکییەکبًیص چبک ثکەم ،یبى فغە کەهتغیبى ثکەهەّە.
ضبص ّ ثەستیبع ثي.
دبتەم
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سەعەتب ّ گڕّگبڵی ثەضضاعی سەثبت
چۆهێــــ

لە کبًیــــبّە ســــبعص ّ ػّاڵڵەکــــبًی ضــــبسەکبًی ُەّعاّ ،ضبًطــــیي ّ

لــــبػیجەکغەّە ســــەعچبّە صەگــــغێ ،ثە ُەعصّّک صیــــْی ئــــبّایی تەًگیســــەع صا
صێتەسْاع ّ گًْـضەکە ئەکـبت ثە سـێ ثەضـەّە .پێچـب ّ پـێ صەگـبتە ثەع ئـبّایی
ًیەع ّ صّای ثڕیٌی صەیبى پێچی الع ّ سْاعی صیـکە ّ تێکەڵجـّْى لەگەڵ چەهـی
ػّاڵڵ ّ سبعصی هێغاّ ،کە لە ضبسە ثەعػ ّ ثەفغیٌەکبًی ُەّاعی سـبّەی

ّ ثـێ

ئبهٌەّە سـەعچبّە صەگـغێ ،صەڕّا ّ تێکەڵـی چەهـی گـبّەعۆ -سـیغّاى صەثێـت .لە
ّەعػی ػّلوستبًبى ّ لە سەعصەهی ػاڕۆڵەیی هي صا سەُۆڵ ّ سـەعهب ئەم ئـبّەی
صاصەپۆضـــی ّ ســـەعەتبی ثەُـــبعاًیص تیـــژ ّ تـــّْڕە ،گەلێکجـــبع ثـــبر ّ ه ـــ

ّ،

ُێٌــضێکجبعیص هــبڵ ّ دــبڵی سەڵکــی ئەم گًْــضاًەی صەکــغصە ســۆعاک ّ ثەصەم
ضەپۆلە سەعضێتەکبًیەّە لّْلی صەصا ّ صەیشستە ''عۆسبًە''!
هــبڵی ئــێوە ئــبسغیي هــبڵی گًْــض ّ یەکەهــیي هــبڵ ثــّْ لەم چەهەّە .ػۆعجــبعم
ّەثیغ صێ کە ثە سەع پغصێکی صاعیٌی سەع ئەم چۆهە صا ثۆ ثبسی سْهبى ّ هبڵی
هبهْاى ئەپەڕیوەّە ّ گەلێ

کەڕەتیطن صێتەّە یبص کە لە تغسی ُـبژەی الفـبّ ّ

ًـغکە ّ لەپـۆعی ئەم چــۆهە تـّْڕە ّ ثە ســبهە صا ثە تـبعیکی ضــەّ ،یـبى لە ژێــغ
عُێ ەی ثبعاى صا هبڵی سْهبى ثە جـێ ئەُێطـت ّ ئەچـْیٌە هـبڵە سػهێـ

تـب لە

ثەاڵ ّ ''ّەی'' ثە صّّع ثیي.
ُەعچـــــــْاع صەّعی هبڵەکەهـــــــبى صاع ّ
صعەستــــی پــــڕ ســــەهەع ّ ســــەفب ثــــّْ.
ُێٌـــضێ

لەم صاعاًە ســـەعیبى ثـــۆ ًـــبّ

ئــبّەکە ضــۆڕع ثجــًّْەّە ّ ُێٌضێکێطــیبى،
ثە تــبیجەتی صّّ صاع چٌــبعی ثەعػ ،چەًــض
لبتی ثبًی هبڵەکەهـبى ثەعػ -ثەعػ ُەڵکطـبثّْى ّ لە چ ەپـۆپەی ُەعکبهیـبًەّە
ُـــێالًە لطـــمەڕەیەک ُەثـــّْ کە ُەهـــّْ ســـبڵێ

صایکەکـــبى ُـــێلکە ّ ثەچـــکەی

تبػەیـــبى تـــێ صا ثـــبع ّ ثەعُەم صێٌـــب .صاعە ثییەکـــی کەًّـــبعای ػیـــبتغ لە ســـەص
سبڵیص ،لە ثەع صەعگبی ئبسیبّە کـْچکیٌەکە ُە ثـّْ ّ لمـی پیـغ ّ چ ـی تـبػەی،
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صەســتەهالًی یەکتــغ پبڵیــبى ثە صیــْاعەکەّە صاثــّْ .صّای ئەّ ،صّّ چٌــبعەکە لە
ًبّەڕاست ،صاعەسێْێکی پبییػی ّ صّّ ثٌە ضێ ًەی پڕضـەّلیص لە ثەع ثـبًجێ ە
ّ لە صەم پەًجەعەکەهبًەّە عّّاثّْى .صّّ جۆع تغێُ ،ەم سـ ی ّ ُەم عەش ثە
ثەیٌی ئەم صاعاًە صا ُەڵضەکطـب ّ ثە سـەع کەپغێکـضا ثـ ّ صەثـّْیەّە کە ثـبّکن
ثە ضــێْەیەکی ػۆع ّەســتبیبًە ّ ثە ســەلێمەیەکی ّعصەّە کغصثــّْیە صیوەًێکــی
جْاى ّ عاػاّە ثۆ هبڵەکەهبىُ .ەّضە ُەًگّْعەکـبى ثە ثەیٌـی صاعی کەپـغەکە ّ
گەاڵی هێـــْەکە صا ضـــۆڕ ئەثـــًّْەّە ّ صایکـــن کیســـەی لە ســـبهی چەعهـــ

ثـــۆ

صّّعیجــّْى تــب هەلّْچـ

ًەیــبًشْات .صاعە ثیــیەکە لەلێکــی عاســت گەییطــتجّْە

سەع ثبًەکەهبى ّ گەلێ

جبع هي ّەک پەیـجە ،کەڵکـن لـێ ّەعصەگـغت ّ لەّێـْە

ئەچّْهە سەعثبى .صایکن کە ئەیجیٌی هي ثە صاعەکە صا ُەڵضەگەڕێن ثـۆ سـەعثبى
تــــب ثچــــن ثــــۆ الی '' کەعیــــن'' ،ثە ُێْاضــــی پەًــــجەعەکەی صەکــــغصەّە ،لەلــــی
صاعەســـێْەکە ،کە عاســـت پێطـــی ضیطـــەی پەًـــجەعەکەی گغتجـــّْ صەصا الّە ّ ثە
ئبعاهی صەیگْت
ثبّاًەکەم ُۆضیبع ثە ،ئبًە کەی عاًەً ،ەگٌیغەً ،ەگٌیغە ئبسغ.......
ســەعثبًی هــبڵەکەی ئــێوە ئەثــّْە ''ثەعهەیتــبّی'' ّ ثــبًجێ ەی هــبڵی '' صێــضە
سەلوب'' ّ ػۆع جبع ئەّاى سەلە ،پەت ەً ،ۆک ّ ضتی لەّ ثبثەتەیبى لە سەع ثـ ّ
صەکـــغصەّە تـــب صّای ضـــۆعصى لە ثەع ســـْعەّە ثە ثبضـــی ّضـــکەّە ثێـــت ّ ثە صەم
ُەعهــبى ّ کــبعەّە صایکــن ّ صێــضە ســەلوب سەعیکــی لســەی ســْش ّ گێــڕاًەّەی
صاستبًی ژیبًی پڕ لە جەفب ّ ژاًی سْیبى صەثّْى.
کـبک '' فەعەجـْاڵ''ی هیـغصی صێـضە سـەلوب پیـبّێکی لـْعب ّ سـەًگیي ،ثەاڵم ػۆع
کەم لسە ّ ثێضەً

ثّْ .ثۆیە سەعەڕای صەعگب ّە صەعگبثًّْوبى ،صەگوەى لەگەل

ثبّکن صا یەکیبى ئەگغت ّ کەهتغیي ثیغەّەعین لەم ثـبعەّە صێـٌەّە یـبص .یەکێـ
لە کْڕەکــبًی ئەم هــبڵە فــغە ثەڕێــػە ًــبّی کەعیــن ّ یەک صّّ ســبڵێ

لە هــي ثە

تەهەى تـــغ ثـــّْ .ثەاڵم لە ثەع ئەّە ئەّیـــص ّەک هـــي ئەڕّیطـــتە لْتبثشـــبًە ّ
گەلێکیص ػیغەک ثـُّْ ،ـبّصەم ّ ُـبّڕێیەکی ثـبش ثـّْ ثـۆ هـي ّ ػۆع کـبتی صّای
لْتبثشبًە صەچْیٌە هبڵی یەکێکوبى ّ پێکەّە سەعیکی صەعب سْێٌضى ئەثّْیي.
کەعیــن فــغە لســە ســْش ّ ئێس ـ

ســّْک ثــُّْ .ەهیطــە صەم ثە پێکەًــیي ّ ثەم

کبعەضی ّػە ّ ّعەی صەثەسطییە صەّع ّ ثەعی سـْی .چەًـض سـبڵ پـێص عّّسـبًی
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عیژیوی ضب ،صێضە سەلوب کچێکیی صیکەی ثّْ ّ ثە ػۆع ّ ئیسغاعی کەعیـن ًبّیـبى
ًب کْعصستبى ّ ئێوە ثۆ سْضەّیستی پێوبى ئەّت کْعصێ .ئەم ًبّە ثـۆ ئەّ کـبتە
ُەم تـــبػە ّ ُەهـــیص ػۆع ًـــبهۆ ثـــّْ چـــًّْکە ػۆعثەی ُەعەػۆعی هٌـــباڵًی ئەّ
سەعصەهی الی ئێوەً ،بّی ئیسالهی ّ ئەّیص ًبّی کەسـبًی ّەک ئبیطـە ،فـبتوە
دەّا ،ػاعا ّ ....لەم ضــتبًە ثــّْى .ئەّ صەهە ئــێوە هٌــبڵ ّ گًْــضی ئــێوەش ػۆع
صّّعە صەست ثـّْ .سەثەعێـ

لە ثەعق ّ ًەسْضـشبًە ًەثـّْ ّ تەًـبًەت جـبصەی

هبضیٌیطی ثە چەًضیي سەعبت لێْە صّّع ثـًّْ .ػیکتـغیي ضـبع لە ئـێوەّە ضـبعی
سٌە ثّْ کە ػیبتغ لە عۆژە عێگـبیەک صّّع ثـّْ .ثبسـێ

لە کـْعصایەتی ّ سەثـبت

ثـــۆ عػگـــبعیً ،ەک ُەع الی کەســـی ّەک ئـــێوە ،ثەڵکـــّْ الی کەســـە ثە تەهەى ّ
تەًبًەت ثە سـباڵچّْەکبًیص ًەثـّْ ّ ُـیچکەب ثە ثبضـی ًەیـضەػاًی کە ،جـگە
لە ئێغاى ّ ئێغاق کْعص لە ضْێٌێکی صیکەی صًیب صا ُەیە .هەگەع الی کەسی ػۆع
صەگــوەى صەًــب ثچــّْکتغیي ػاًیــبعی لە ســەع ضۆڕضــەکبًی پیطــّْی کــْعص لەّاًە
کۆهبعی کْعصستبى ّ سەعُەڵضاًی هـْعێٌی ّ ضـەعیفػاصەی صەیەی چلـی ُەتـبّی
لە گۆڕی صا ًەثّْ.
کبتێ

پطێْی ّ سەعُەڵضاًی سەڵ

صژی عیژیوی ضب صەستی پێ کغص کەعین لە

یەکەم کەســـەکبى ثـــّْ چـــّْ ثـــۆ ضـــبع ّ لە گەڕاًەّە صا ثبســـی ''تەػاُـــۆعات'' ّ
عّّسبًی ضبی صەکغص .جبعێکیبى صّای گەڕاًەّە لە ضبع ُـبتە الی هـي ّ ّتـی تـۆ
دــبفێػەت فــغە ثبضــە ،کــبغەػێکی صایە صەســتن ّ ّتــی
ثــــػاًە ئەتــــْاًی ئەم ضــــێعغە دیفــــػ ثــــکەی ّ صّاتــــغ
کـــبغەػەکە ثـــضڕێٌیە هـــي ئەّ صەم صّّ کتێجـــی کـــْعصی
''هەّلّْص ًبهە'' ّ ''فەتذی لەاڵی سەیجەعم'' لە هـبڵ صا
ُەثـــــّْىُ .ێٌـــــضەم سْێٌـــــضثًّْەّە ُەهـــــّْم لە ثەع
کغصثـــّْى ّ ػۆع جـــبعاى گغەّیـــبى لەگەڵـــن ئەکـــغص لە
یەکەم صێــــڕ تــــب ئــــبسغم ثــــێ غەڵەت ئەسْێٌــــضەّە ّ
کەعیویص ئەّەی ثبش صەػاًی.
ئەّ ضێعغەی کەعین صای ثە هي ئبّا صەستی پێ صەکغص
عۆژثبش صایە گیبًن فیضات ثێ
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سەعم لْعثبًی هێِغ ّ ّەفبت ثێ
ئەّ ًبهەی ًبعصت ثۆ کْڕی صەعثەصەع
ثۆ کْڕی پێطوەعگەی عۆڵەی ًبّ سەًگەع.....
هــي ضــێعغەکەم ػّّ لە ثەع کــغص ّ ئیســتبش ثە ثبضــی لە ثەعهە ثەاڵم ُێطــتبش
ًبػاًن صاًەع ّ ضبعێغەکەی کێە ّ لە کبم سـەعصەم ّ ػەهـبًە صا ًّْسـغاّە .عۆژی
صّایە چــّْهەّە الی کەعیــن ّ ضــێعغەکەم لە ثەع ثـــۆ سْێٌــضەّەّ ،تــی ئـــبفەعین
ثەاڵم ضتێکیتغیصّ ،تن چیە ّتی لە ثیغتە پبعەکە ضغیتێکن پێت صا گۆعاًی کبک
تـــبُێغی تێـــضا ثـــّْە ّتـــن ئەعێ ضێعغەکەضـــن لە ثەعەّ .تـــی ثبضـــە صاصەی ثـــۆم
ثشــْێٌەّە ثــػاًن! هــي ئەّ ضێعغەضــن لە ثەع ثــْ سْێٌــضەّە .ئەّ ضــێعغەش ،کە
صّاتـغ تـێ گەییطــتن ضـتێکی ســبکبع ّ تەًیـب صەعثڕیٌــی کەسـێکی جەع

ســّْتبی

ثێػاعی صەستی صەّڵەتی ئێغالە ،ئبّا صەستی پێ صەکغص
ئەعێ ُۆ جبض ۆلی  ،جەالصاى لە پطت
عاستن پێ ثێژە کێ تبُێغی کْضتە
....ثیستن کْضتّْە ضۆعتە ّ عەضبیەع
ُێطتب ًەم سەًضّّە سْێٌی کبک تبُێغ...
صّای ئەّە هي ئەم ضێعغەم سْێٌضەّە کەعین فغە سْضـذبڵ ثـّْ ّتـی ُەّڵ ثـضە
ُەعصّّکیبًت لە ثیغ ثێت ّ هـي ُـبتوەّە ضـێعغی تـغ صێـٌن ّ تـۆ دیفػیـبى کە تـب
صّاتغ لسـت ثـۆ ئەکەم .کەعیـن صّای ئەم جـبعە گەڕایەّە ثـۆ سـٌە ّ ػۆع صەگـوەى
ئەُــبتەّە ئــبّایی ،ســەعلبڵی سۆًیطــبًضاى ّ ُەعای ئەّ صەهــبًە ثــّْ ّ ُەعکە
عیژیویص عّّسـب ّ دیـػثە کْعصییەکـبى لەّ ضـبعە صا ئبضـکغا ثـّْى لەگەڵ چەًـض
گەًجـــی ُـــبّ تەهەًـــی صا ،لەّاًە کـــبک فەعُـــبصی هەًـــجەعی کە ضـــْکْع ّەک
صەگوەى ًوًّْەکبًی ُبّڕێیـبًی ئەّ صەهـن لە ژیـبى صایە ،ثـّْى ثە پێطـوەعگەی
دیػثــی صیوــْکغات ّ کەعیــن لەگەڵ کــبک جــبفغ ّ عەػیوــی هەًــجەعی لە یەکەم
ضەڕەکبًی ًبّ ضبعی سٌە صا ضەُیض ثّْى ّ ُیچکبتیص تەعهەکەی ئەّ ّ عەػین
ًەصۆػعایەّە ّ ثٌەهــبڵە ّ ئبػیػاًیــبى ًەیــبًػاًی چــۆى ضــەُیض ثــّْى ّ لە کــْێ
کغاًە ژێغ سبکەّە.
کەعیــن لە چــبّ تەهەًــی ،صەّعّثەعی ّ ضــْێٌی ژیــبًی ػۆع ّعیــب ّ ثە ًیســجەتی
سەثبتی کْعصاًیطەّە ئبگب ّ ئبهبصە ثّْ .ثەاڵم هي صّای ئەّ ُەهّْ سـباڵًە ّ ثە
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ثیـــــغ ّ عەل ـــــی ئیستبضـــــوەّە ُەعچێـــــ

صەکەم ًـــــبػاًن کە ســـــەعچبّەی ئەم

ّعیبثًّْەّەی کەعیـن لە کْێـْە ثـّْ ،ثە تـبیجەتی ئەّ پێـضاگغتي ّ ئیسـغاعەی کە
سْضکەکەی چەًض سبڵ پـێص لە عّّسـبًی عیژیوـی ضـب ًـبّثٌێتە کْعصسـتبى ،الی
هــي ػۆع سەعًجڕاکێطــە ّ ثــۆم صژّاعە لجــّْڵ ثــکەم کە ئەّ ُەع لەّ ســەعصەم ّ
تەهەًە کەهە صا ثیغی عػگبعی ّ سْضەّیسـتی کْعصسـتبًی لە صاڵ ثـّْ ثێـت ّ ثە
هەثەستەّە ًـبّی کْعصسـتبًی لە سـەع سْضـکەکەی صاًبثێـت! ضـتێ
ثّْ ّ ًە ُبسبى ّ ثێ صەعصیسەع .تەًیب ضتێ

کە ًە ثـبّ

لەم ثبعەّە صێتە ثیـغم ئەّەیە کە

هێغصی پّْعێکی کەعین ،کە ًبّی هەاڵ ئەهیي ّ سەڵکی ئـبّایی ًـْێٌی ُەّعاهـبى
ثّْ لەگەڵ ثەُوەى ثەگـی لِـۆًی ّ چەًـض کەسـی صیـکە صا ثە تـۆهەتی صژایەتـی
ضب ئێعضام کغاى .ثەاڵم تەهەًی کەعین ّ تەًبًەت ئبسـتی پەیْەًضیطـی ثە هەال
ئەهئٌی ًْێٌەّە ػۆع صژّاعە هەجبلی ئەم ُۆضیبعثًّْەّەی ثەّ صاثێت.
ُەع جۆعێ

ثێت کەعین ثٌەتۆهە ّ چەکەعەی ثیغی عػگبعی لە صەعًّّـی هـي صا

چەلبًــض ّ صّای هەع

ّ ًّجــًّْی ئەّ ،کــبعی هــي ثــّْ ثە سْێٌــضًەّەی ُەهــّْ

ئەّەی لەم ثــبعەّە صەســتن صەکەّت ّ ثــێ ػیــبصەّێژی ئەتــْاًن ثێــژم کە ضــەش
هبًــــ

صّای ضــــەُیضثًّْی کەعیــــن ،هــــي ػۆعثەی ًػیــــ

ثە تەّاّی ســــغّّصە

کْعصییەکــبًی ئەّ ســەصەهەم لە ثەع ثــّْى ّ لە کــۆڕ ّ کۆثەًــضی گەً ـ ّ الّاًــی
ُبّتەهەًی سْم صا ثە صەً

ّ ئـبّاػەی ثەعػّە ئەهشْێٌـضًەّە .ئیسـتبش کە کە

لەگەڵ هٌـــباڵًی ئەّصەم ّ پیـــبّاًی ئیســـتبی گًْـــضی ًـــیەع لســـە صەکەم ،یەکەم
ضــتێ

ّە ثیــغم صێٌــٌەّە کــۆکغصًەّەی ئەّاى ّ کــۆڕی ســغّّصەکبًی هــٌە .صیــبعە

جــگە لە ســغّّصەکبى ســەع لە ثەعی کتێجەکــبًی گــْاڵڵەی هەعیــْاى ّ چْاعثــبسی
پێٌجْێٌی لـبً ّ هلـْاًکەی ضـیٌی ضـەعیفن دێفـػ کغصثـّْى ّ تەًـبًەت لە سـەع
جێگب ،لە عێگب صا ّ لە کبتی ئەعک ّ فغهبى صا لە ثەع سْهەّە ئەم سْێٌضًەّە
ئەی فەلەســـتیٌی ُەژاعّ ،ێ ـــی صەســـتی ئیســـتێعوبع ،هـــي ُەژاعم ّێـــٌەی تـــۆ
کـــــْعصم کـــــْعصی عەًـــــجەڕۆ ...ثەاڵم کەّی کـــــبم کْێســـــتبى ثبڵەًـــــضەی کـــــبم
صاعەستبى.........ثە ػهبًی سْێ ًبسْێٌێە ثـۆ سـْی ثـبڵ ًبّەضێٌێە....هبهۆسـتبی
لْتبثشـــبًە کەّتـــّْەتە ثەًـــضیشبًە....ئب ّەک ّ ئـــبػاصی ئـــباڵ ّ ئـــبّات ّ ضـــبصی
ّ....ثێ ّەکْ ثیغەّەع تێ ّەکْ تێکۆضەع.......ر ّەکْ سەثـبت

سْێٌـضى ّ سـْێي

ّ سەاڵت.......ئەّ ژیــــبًە کەی ژیــــبًە ّەک کەّی ثەًــــضی لەفەػ ژێغچەپــــۆکی
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عافػێ

ثیْ ژێغصەسەی پیبّی تەعەب

پەت لە هل ثیْ عاتجکێطي ُەّەکّْ تبًجی هەعەب......
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لۆًبسی صُّّەم
عّّصاّەکبى ػۆع ثە سێغایی صەچًّْە پێص ،عیژیوی تـبػە کْعصسـتبًی سسـتجّْە
ثەع پەالهبعێکی ثـێ عّدوـبًە ّ ضـبعەکبًی سـٌە ،کبهیـبعاى ،پـبّە ّ هەعیـْاى کە
لە ُەعچــْاع صەّعی ًــبّچەی ئــێوە ثــّْى کەّتجــًّْە ثەع ُێــغش ّ ثە ُەػاعاى
کەســیبى تــێ صا کــْژعاّ ّ ثغیٌــضاع کغاثــّْى .سەڵکــی ثە لێطــبّ لە ُەهــّْ ئەم
ضبعەًەّە ئبّاعە ّ صەعثەصەع ثجّْى ّ ژهبعەیەکی ػۆعیبى گەییطـتجًّْە ئـبّایی
ئـــێوە کە ثە ســـەع هباڵًـــضا صاثەش کغاثـــّْى .ئـــێوە کە ژهـــبعەیەکی ػۆع سػهـــی
ًػیکوبى لە سٌە ئەژیبى ،گەڕاثًّْەّە ّ چیغۆک ّ صاستبًی ّایبى لە تۆپجبعاى ّ
ّێغاًکغاًی ضبع صەگێڕایەّە هێطکی سبکبع ّ صڵی ثچکۆلەی هٌیبى لی ب ّ لیپ لە
عق لە صاگیغکەعاى کغصثّْ ّ ثە ُێ صەعهبًێ
هــي ّ گەلێ ـ

سْکٌبیین ًەصەُبت.

لە ُبّتەهەًەکــبًن ثە ضــْێي عێگــب ّ چــبعەیەک صا صەگەڕایــي کە

یـــبعهەتییەک ثەم سەڵـــکە ثگەیەًـــیي ّ ثە ضـــێْەیەک لە ضـــێْەکبى ثەضـــضاعی
سەثــبت ّ ثەعســۆصاًی گەلەکەهــبى ثــیي .تــب ئەّ صەم ُــی دیــػة ّ عێکشغاّێکــی
سیبسی ًەُبتجّْە ًبّچەی ئێوە ثبسی سیبسـەت ّ ثەعًـبهەی سـْی ثکـبت ّ لەّ
ئبگغثــبعاًەش صا چــّْى ثــۆ ضــبعەکبى جــگە لە هەتغســییەکبًی ،تەًیــب ثیٌیٌــی
پێطوەعگە ّ ضەڕ ّ تەلە ثّْ صەًب ًەصەکغا لە سیبسەت ّ ثەعًبهەی ُـی الیەک
ئبگبصاعیەک ثە صەسـت سەیـت .عاصیـْ ،عۆژًـبهە ّ تەلە یػیـۆى تەًیـب لە صەسـتی
صەّڵەت صا ثـــّْى ّ ثەّپەڕی الیەًگـــغییەّە صەًـــ
عیــژین ثــۆ سەڵــ

صەگــْاػتەّە ّ ئەّەی ســغا

ّ ثبســـەکبًیبى لە لـــبػاًجی

ثــّْ ثە کــْعص ّ سەثــبتەکەیەّە

ًیسجەت ئەصعا.
جــبع ّ ثــبع ثــ ّ کــغاّەیەک ّەک ''سەثەعًــبهە'' ،کە تەًیــب ثە فبعســی ثــّْ لە
الیەى کـــۆهەڵەّە صەگەییطـــت کە تەًیـــب ثبســـی چـــۆًیەتی ضـــەڕەکبًی صەکـــغص ّ
ثبســێ

لە سیبســەت ّ صاّاکــبًی کــْعصی تێــضا ًەصەُــبت .لە عاســتی صا صەکــغێ

ثــْتغێ لەّ ســەعصەهە چبعەًّْسســبػەصا کــْعص ّ دیػثەکــبًی کــبعی هێــضیبیی ّ
تەثلیغییبى لە ئبستی سفغ صا ثّْ.
ثە ُــــْۆی ثطــــێْی ّ تێکچــــًّْی ّەػعەکەّە لْتبثشبًەکــــبى صاسغاثــــّْى .هــــي
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ُەعچەًض تەهەًێکـی ّام ًەثـّْ ّ تـبلە کـْڕی هـبڵیص ثـّْمّ ،ێـڕای ُەّڵـضاى ثـۆ
ثەضضاعثّْى لە سەثبت صا ،ثە کـبع ّ ئەعکـی هبڵیطـەّە گیـغۆصە ثـّْم ّ جـبعی ّا
ثــّْ صّای چەًــضیي ســەعبت کــبعی ســەست ّ گــغاى ،ئێــْاعە تــب ًیــْەی ضــەّ ثە
کـــۆکغصًەّەی ًـــبى ّ ســـۆعاک ثـــۆ ئبّاعەکـــبى ّ پێطـــوەعگەکبًی ثەعەی ضـــەڕ ّ
کۆثًّْەّە لەگەڵ هٌباڵى ّ سغّّص سْێٌضًەّە سەعی

ثّْم.

عۆژێکیبى صّّ پێطوەعگە ُبتٌە گًْضەکەهبى ّ هي ّ سێ گەًجـی صیـکە چـّْیٌە
پیغییـــــبًەّە .یەکەم پغســـــیبعی ئەم صّّکەســـــە لە ئـــــێوە ئەّە ثـــــّْ کە کـــــێ
''عێکشغاّە'' لەم ئبّاییە صاە صیبعثّْ ئەم صّّ کەسە سەڵکی ًـبّچەیەکی صّّعتـغ
ثـــّْى ّ ئـــێوە صژّاع لە ػاعاّەکەیـــبى دـــبڵی صەثـــّْیي .ئـــێوە عێکشـــغاّ هـــبى ثە
عێشــــــغاّ،
ّاتـــــــــــــــب
کەســـــــێ
کە عێگەی
ســـــــــغاّی
گغتّْە(جب
ش) دــبڵی
ثـــــــــّْیي.
ثــۆیە ســەیغی یەکتغهــبى کــغص ّ
صّایە ّتوــبى کەب لەم صیــیە صا عێشــغاّ ًــیە .ئەّاًــیص پێیــبى ســەیغ ثــّْ ّتیــبى
چــۆى تــب ئیســتب عێکشغاّتــبى ًــیەە ئــبسغ صێیەکــی ّا گەّعە ّ ئــبّەصاى چــۆى ثــێ
عێکشغاّ ئەثێتە ئێوە صیسبى لە هەثەستەکەیبى دـبڵی ًەثـّْیي ّ ثـێ ئەّە ػۆع
گْێ ثضەیٌە ''عێشغاّ'' ئەم کْڕاًەهبى ثغصًە هـبڵی ئـێوەً ،بًیـبى سـْاعص ّ ثەعەّ
تەّعیْەع کە گًْضێکی ئەّ صیْتغ ثّْ کەّتٌەعێ ثـێ ئەّە ضـتێکی ػیـبتغ لە سـەع
عێکشغاّ ثۆ ئێوە ثبب ثکەى.
جــبع ّ ثــبع پێطــوەعگەی جــۆعاّ جــۆع ئەُــبتٌە گًْــضً ،بًیــبى ئەســْاعص ّ ثەعەّ
ضْێٌەکبًی تـغ ئەڕّیطـتي ثەاڵم کەب ثبسـی کـبع ّ عێکشسـتٌی ًەصەکـغص .سـ بی
عػگــبعی ُێػێکــی ســەع ثە ضــێشەکبًی ثیــبعە ثــّْى ّ ػۆع جــبع ثە صەســتەی -٠١١
 ٠١١کەســـی ئەُـــبتٌە گًْـــضی ئـــێوە .ثەاڵم لە ثەع ئەّە ُیچیـــبى لە دیػثێکـــی
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سیبســی ّ ســبّەى ثەعًــبهە ًەصەچــّْ لە گًْــضی ئــێوە کەســیبى لەگەڵ ًەکەّت.
جبعێکیطیبى ًػی

ثە پەًجب کەسی دیػثی صیوـْکغات ُـبتي کە ثەعپغسـەکەیبى

ًـبّی تەّفێـك ُەعاڵە ثـّْ ّ ثە ُەّعاهـی لە هــػگەّت صا لسـەی ثـۆ سەڵـ

کــغص.

ئەهە یەکەم کەب ثّْ کە لە سەع ضۆڕش ّ ضەڕی عیژین لسەی ثۆ سەڵکـی ئـێوە
صەکـــغص ثەاڵم لســـەکبًی ئەّیـــص ػۆع ســـبکبع ّ ػیـــبتغ تـــبعیفی ســـْی ثـــّْى تـــب
سیبسەتی دیػة .ثۆ ًوًّْە ئەیْت هي هەسّْلْ ئی پێطوەعگبًب ،تـب ّْ کْضـّْ،
تب ّْ ثڕّّ ،تب ّْ ەعصەّ(.....هـي ثەعپغسـی ئەم پێطـوەعگبًەم ،ئەتـْاًن ثکـْژم،
ئەتْاًن ثجڕم ،ئەتْاًن ثەعصەم)...
پــبش هــبّەێەک لەگەڵ ســێ کــْڕی ســػم ّ ُــبّتەهەًی ســْم صا ثە ًبّەکــبًی
فەسغە ،سەالح ّ ئەًْەع هەًجەعی (ُەعسێکیبى صّای سػهەت ّ فیـضاکبعی ػۆع لە
عێگــبی عػگــبعی صا گیــبى ّ جْاًییــبى ثەسطــی) چــْیي ثــۆ تەّعیــْەع تــب لەگەڵ
کــْهیتەی دیــػة صا لســە ثکەیــي ّ صاّا ثکەیــي ثوــبًکەًە پێطــوەعگە .کــْهیتەی
دیػثی صیوْکغات صّای گیغاًـی سـٌە ُـبتجًّْە ئەّ صێـیە ّ صەثیغەسـتبًەکەیبى
کغصثّْە ثٌکە ّ ثبعەگب.
صّای ثڕیٌـــی ًیْەعۆژێـــ
صاّاهبًکغص ثەعپغسێ

عێگـــب گەییطـــتیٌە تەّعیـــْەع ،چـــّْیٌە ثەع هەلەڕ ّ

ثّْیٌیي .پێطوەعگەیەکی سوێت ػلی ثـباڵثەعػ صەسـتی ثـۆ

صەعگبیەک کێطب ّ ّتی کـبک سـەی عەلـی لەّ صیـْەیە ثـڕۆى لسـەی تەکـب ثـکەى.
ُەعچْاعهبى ثێ تەلە ّ لێضاًی صەعگب سْهبى کـغصە ژّّعەکە صا ّ صیتوـبى چەًـض
کەســێ

صاًطــتّْى ُەهــّْ ثە صەم چــبیی ســْاعصى ّ جگەعەکێطــبًەّە ثە صەًگــی

ثەعػ لســە صەکەى .هــي س ـ هن کــغص ،ســەعەتب کەب جــْاّی ًەصاّە ،کبثغایەکیــبى
سەیغی کغصم ّ ثێ ئەّە جْاثی س هەکەم ثـضاتەّە ّتـی چەبە! هـي لە ضـەعم ّ
تغسبى صا ًەهئەػاًی چۆى ّەاڵم ثضەهەّە چًّْکە ثەڕاستی سْم ثۆ ئەم صیـوەًە
ػەق ّ عەفتبعە ّضکە ئبهبصە ًەکغصثّْ .صّایە ثە تێکەڵ پێکەڵی ّتن ُبتّْیي ثـۆ
پێطوەعگبیەتی .کبثغا کە صّاتغ ػاًین یەکێ

لە ثەعپغسبًی ثباڵصەسـتی دیـػثە

لە سٌەّ ،تی تۆ گەعەکتە ثّْیتە پێطوەعگەە ثێ ئەّە چبّەڕێ ّەاڵهی هي ثێت،
صیســبى ّتــی ثــڕۆ ثێــژە ثە ثبّکــت صەّاًــچە چێْیٌەیەکــت ثــۆ صعّّســتکبت ّ لە
کبتێــ

صا ُەهــّْ ئەّاًەی صەّعّ ثەعی پــێ ئەکەًــیي ّتــی جــبعێ ػّّە ثــبّکن،

پێطــوەعگبیەتی فــغە ســەستە کــبعی ئێــْە ًــیە! ئەًــْەع ،ســەالح ّ فەســغە ثــێ
- 10 -

دبتَم هەًجەعی
عاّەستبى لە پلەکبًەکبى چًّْەسْاع ّ لە سْاعەّە ثبًگی هٌیبى ئەکغص کە ثڕۆم
ثۆ الیبى.
ػۆع صڵطکبّ ّ ًبڕەدەت ثّْیي ،ثیغهبى لەّە ئەکغصەّە ثچیي ثـۆ ثـٌکەی چـغیکە
فیضایەکبى ثەاڵم ئەًـْەع ئەیـْت تـبػە کـبک جـبفغ ،عەػیـن ّ کەعیـن لە دیـػة صا
ضــەُیض ثــّْى ،ئــێوەش ُەع ئەثێــت ثچیــٌە ًــبّ دیــػة ّ تــۆڵەی ســْێٌی ئەّاى
ثکەیــٌەّە! لە ســەع ُــی ثڕیبعێ ـ

ســبن ًەثــّْیٌەّە ّ لە ثەع ئەّە ضــەّهبى ثە

سەع صا ًەیەت ًبچـبع هلـی عێگبهـبى
گغت ّ ثەعەّە ًیەع گەڕایٌەّە.
ُەّعاػێکــــی ســــەست ّ صژّاعهــــبى
لەثەع ثـــّْ .ثـــۆ گەڕاًەّە ثـــۆ ًـــیەع
ئەثـــــْا هـــــلەی ثەعػ ّ سەعکەضـــــی
لـــــــــــــــبػیجەکغ ثجـــــــــــــــڕیي .ثە صەم
لســــــەکغصًەّە گەییطــــــتیٌە ســــــەع
کبًییەک کە پێ صەڵێي ''ُبًەکیوـبع''
ّ لە ثٌـــی لـــّْتکەی لـــبػی ثەکـــغ صا
ُەڵکەّتّْە .لە سەع کبًیەکە صاًطتیي ّ سەعیکی ئـبّسْاعصًەّە ثـّْیي صیتوـبى
صّّ پێطــوەعگە ُــبتي ّ گەییطــتٌە الهــبى .یەکێکیــبى کە ســْاعی ُێســتغێ
ًػی

ثــّْ

 ٧١سبڵ تەهەًی ثّْ ّ ئەّی صیکەیبى لە صەّع ّ ثەعی ثیست سـبڵ صا ثـّْ.

صاستبًی سْهبى ثۆ ئەم پێطوەعگبًە گێڕایەّە ،گەّعەکەیبى کە ًبّی فەڕۆر ثـّْ
لە سْضــیبى گەضــبیەّە ّ ّتــی فــغە سبســە ئــێوە ئەچــیي ثــۆ ًــیەع ّ تەًگیســەع ّ
گەعەکوبًە هەلەڕی کْهیتەی دیػة لەّ ئبّایـبًە صاهـغػێٌیي ّ صّاتـغ لە ُەهـّْ
ئبّاییەکــــبى صا عێکشــــغاّ صعّّســــت صەکەیــــي! ئــــێوە کە ُێطــــتب ''هْعەهــــبی''
عێکشغاّهبى ثۆ دەل ًەثّْثّْ ثە فغسەتوبى ػاًی ث غسیي عێکشغاّ چەبە
فەڕۆر ثە ّعصی ثبسی ثۆ کغصیي کە عێکشـغاّ یـبًی ضـۆعا ،یـبى صەسـتەیەک کە
پیْیستە لە ُەع ئبّاییەک صا ثجێ تب کـبعی سەڵـ

ّ پێطـوەعگە ثجـبتە عێـْە .لە

صعێژەی لسەکبًیضا ثبسی ئەّەضی کغص کە صّاتغ ُەّڵ ئەصەیـي هەصعەسـەکبًیص
ثکشەیٌەّە گەڕ ّ ئەم عێکشغاّاًە ئەتْاًي لەم ثبعەێطەّە ُبّکبعهبى ثي .ئێوە
کە لە سْاهبى گەعەک ثّْ صەعگبیەکی ّاهبى لێ ثکغێتەّە ُەعچْاعهبى لەّڵوبى
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صا ثە گیــبى ّ ثە صڵ ُبّکــبعی ئەم کــْهیتەیە ثکەیــي .لەگەڵیــبى صا گەڕایــٌەّە ّ
عۆژی صّایی ثە کغصەّە صەستوبى ثە ُبّکبعی ثـۆ صاهەػعاًـضى ّ ثەعەّپێطـجغصًی
کــبعی ئەم کــْهیتەیە کــغص .کــْهیتەیەک کە صّاتــغ لە ســێجەعی کــبع ّ سػهەتــی
چەًضیي کبصعی ثەًغسی صیکەی ّەک دەهە عەلـی عەًـبیەتی ،ضـْجبە ئەهیٌـی،
دەیجەاڵ ثبلالّایی ّ .....صاّ ،ەک یەکێ

لە سەعکەّتّْتغیي کْهیتەکبًی دیػة

لە ًبّچەی سٌە صا ًبسغا ّ ثەعُەهی ثەًغسی ثۆ دیػثی صیوْکغات لێکەّتەّە.
لە ســەع صاّای کــبک فەڕۆر ئــێوە عەســوەى ًەثــّْیٌە پێطــوەعگە .ثەڵکــّْ ّەک
ضــبًەیەکی چــبالک ّ ئبضــکغای ُبّکــبعی کــْهیتە هــبیٌەّە ّ لە گطــت کبعەکــبًی
ئەّاى صا ُبّکبعی ّ ثەضضاعیوبى ئەکـغص .کـۆکغصًەّەی سـۆعاک ،یـبعهەتی هـبڵی،
سبػکغصًی ضبًە ّ عێکشستٌی ًِێٌـی ،ث ّکـغصًەّەی ث ّکـغاّە دیػثییەکـبى کە
کەم کەم سەعیــ

ثـــّْ ػۆع ئەثـــّْى ّ گەیبًــضًی ًـــبهەی ُێـــػ ّ کْهیتەکـــبى کە

ُێٌضێکجبع عێگبی چەًضیي عۆژ لە یەک صّّع ثّْى کبعی عۆژاًەی ئێوە ثّْ.
صّای چەًض هبً

فەسغە ّ ئەًْەع لەم کبعە هبًضّّ ثّْى ّ چـّْى لە تەّعیـْەع

لەگەڵ چەًـــض کـــْڕی صیـــکەی ئـــبّایی سْهـــبى لە ُێـــػی ضـــەعیفػاصە صا ثـــًّْە
پێطوەعگەی عەسوی .ثەاڵم هي ػۆعم دەػ لەّ ضێْە کبعە ثّْ ّ سەالدیطن ًبچـبع
کــغص ثوێٌێــتەّە تــب پــێکەّە صعێــژە ثەّ کــبعە ثــضیي ّ ئەّیــص ثە ًەثەصڵیــیەّە
لجــّْڵی کــغص ثەاڵم ُەعکە سەثەعی ضــەڕێکی ئەثیســت ئەیــْت ئەگەع ثە لســەی
تــــۆم ًەکغصثــــب ئیســــتب لەّێ ثــــّْم ّ ژ ٦یەکــــن گغتجــــّْ ّەک ئیســــە ثــــێ چەک
ًەئەسّْڕاهە کەب ثە پێطـوەعگەم ًەًبسـێ! چەک عۆڵێکـی گغًگـی لە ُبًـضاًی
گەًجبى صا ُەثّْ ّ چەکەکەش ُەعچێ

ثبضتغ ثـبّ ،ەک ًیطـبًەی ثبضـتغثًّْی

ئەّ پێطـــوەعگە صەژهێـــغصعا .ثـــۆ ًوـــًّْە چەکـــی صەعەجەیەک لە چـــبّ گەًجـــبى
کەاڵضێٌکۆفی جّْتالق ّ ُەعە سغاّەکەش ثڕًەّی صعێژ ثّْ کە لە کبعی کـْهیتە
صا ئەّیص صەست ًەصەکەّت.
صّاتغ ثٌکەی ًبّەًضی ئبژّاى ّەک سەعپەعەسـتیبعی ُێـػ ّ کْهیتەکـبًی دیـػة
لە گًْـــضی تەًگیســـەع صاهەػعا ّ کـــبک کەهـــبڵی صەثـــبغی ئەًـــضاهی کـــْهیتەی
ًبّەًــــضی ّەک سەعپەعەســــتی ئەّ ًبّەًــــضە ّ ُبّکــــبت ثەعپغســــی کــــْهیتەی
کغهبضبًیص صیبعی کغا .ثەاڵم ثە صاسەّە تەهەًی کبعی کبک کەهبڵ کْعت ثـّْ ّ
ًـــبّثغاّ لە جەعەیـــبًی هەعوّْعیەتێـــ

صا ثـــۆ ًـــبّ ضـــبعی کغهبضـــبى لە الیەى
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عیــژیوەّە صەســتگیغ کــغا ّ کەّتە ػیٌــضاى کە ثــۆ ســْی صاســتبًێکە .لە عاســتیضا
عاّەستبى ّ ثەعگغی کبک کەهبڵ ّ ئەضکەًجەکبًی ئەکغێ سـْێ جیـبّاػ ثکـغێتە
کتێجێ ـ

کە ًە لە تْاًــبی هــي صایە ّ ًە لەم جێگــبیەش صا صەگــًْجێُ .یــْاصاعم

کەسێکی ضبعەػا ّ ضـیبّی ئەم کـبعە ُەڵـکەّێ ّ ثەسـەعُبتی ئەّ پیـبّە گەّعە،
ئەّ پێطــوەعگە لبعەهــبًە ّ ئەّ ضۆڕضــگێڕە ســۆڕاگغە ثێٌێــتە ســەع کــبغەػ ّ لە
فۆتبى ًەجبتی ثضات.
صّای کبک کەهبڵ کەسبًی صیـکەی ّەک کـبک دەسـەًی عەػگـبع ،کـبک تـبُێغی
عەلیــبع ّ کــبک ثبثــب عەلــی هێِــغپەعّەع ُــبتٌە ئەّ ًبّەًــضە کە ُەع کبهەیــبى
ضْێٌەّاعی ثبضی سْیبى لە سەع ًبّچەکە ّ ضێْەی کبعی دیػثی ثە جێ ُێطـت
ّ سەڵکی لە ُەڵ

ّ کەّتیبى عاػی ثّْى.

ُێغضـی عیــژین ثـۆ گــغتٌەّەی ًبّچەکــبى ثەعصەّام ثـّْ ّ لە ُەعچــْاع هەســیغی
پـــبّە ،کبهیـــبعاى ،ســـٌە ّ هەعیـــْاًەّە عیـــژین صەُـــبتە پـــێص ّ پێطـــوەعگە صّای
ثەعســۆصاى ّ فیــضاکبعی لە ژێــغ فطــبعی ػۆعی ُێػەکــبًی عیــژین صا پبضەکطــەی
صەکغصُ .ێٌضێ

لە گًْضەکبى ثە ُْی ػیغەکـی عیـژین ّ کەهئەػهـًّْی ّ ًەػاًـی

ئــێوەّە صەثــًّْە ُبّکــبعی عیــژین ّ ػیــبًی گەّعەیــبى صەگەیبًــضە جــّْاڵًەّەی
ئـــــێوەُ .ەعکە سەڵکـــــی گًْـــــضێ

ثە ضـــــێْەیەکی ثەعچـــــبّ صەچـــــًّْە ثەعەی

صەّڵەتەّە ،لەتوەیەکــــــی گەّعە لە ّعە ّ هــــــّْعاڵی پێطــــــوەعگە ّ تەًــــــبًەت
سەڵکــیص صەکەّت ّ جــگە لە صەســتچًّْی ًبّچەکــبى ،ژهــبعەیەک پێطــوەعگەش
عیــػی ضۆڕضــیبى ثە جــێ صەُێطــت ّ ثەعەی ثػّّتٌەّەکەیــبى الّاػ صەکــغص .لەم
ســەع ّ ثەًــضە صا گًْــضی ''صۆاڵّ'' ّەک یەکەهــیي ئــبّایی لە ًــبّچەی ژاّەعۆ ئەم
عێگــبیەی ُەڵجــژاعص ّ ثــّْ ثە ُــۆی ػیــبًێکی گەّعە لە ثەعەی ضــۆڕش .هــي ُەّڵ
ئەصەم ثبسی عّّصاّەکبًی ئەم گًْـضە ّ جێگبکـبًی صیـکە ثە ضـێْەیەکی تـبیجەت
لە صعێـــژەی ئەم صاســـتبًە صا ثێـــٌوە ثەعثـــبب ّ لە عّاًـــگەی ســـْهەّە ثە ّعصی
صەستٌیطبًی سەثەة ّ ُۆیەکبًی ثکەم.
لە جەعەیــبًی ئەم پبضەکطــییە صا ثەضــێ

لە ُێــػی ضــبُۆ( ُێــػی ضــوبعە ّ )٧

کــــْهیتەی ُەّعاهــــبًی دیػثــــی صیوــــْکغات گەییطــــتٌە ًــــبّچەی ژاّەعۆ ّ لە
ئبّاییەکبًی ًیەع ،هێغاّ ّ سەڕێػ صا ثٌکەی سەعەکییبى صاًب .جگە لەم گًْـضاًە
ثەضــێ

لە ُێػەکەیــبى لە صەّع ّ ثەعی پبڵٌگــبى ثــّْى ّ ثەعەی ضــەڕیص لەگەڵ
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عیژین لە سٌّْعی ژاّەعۆی ُەّعاهبىّ ،اتب ئبّاییەکبًی ژعیـژە ،صەل ّ صەڵەهەعػ
ثــّْ .یەکەم عۆژی ُــبتٌی ئەم ُێــػ ّ کــْهیتەیە هــي ّ ســەالح لە الیەى کــْهیتەی
ژاّەعۆّە صیــبعی کــغایي تــب یــبعهەتی صاهەػعاى ّ جێگیغثــًّْی ئەم پێطــوەعگبًە
ثکەیـــي ّ ئـــێوەش ئەّەی لە صەســـتوبى ُـــبت کغصهـــبى .تـــێکەاڵّی لەگەڵ چەًـــض
کــبصعێکی کــْهیتەی ُەّعاهــبى ،ثە تــبیجەتی ســەعضی ئەدــوەصی پــّْع ،ئیغەجــی
لْصسی ّ سەیفەی دەلیوی کە لە عّاڵەتضا ّ ثە کغصەّەش ًوًّْەی پێطوەعگە
ّ کــبصعی سػهەتکــبعی سەڵ ـ

ثــّْى ،ثــّْ ثە ُــْی ئەّە ثڕیــبع ثــضەیي کــْهیتەی

ژاّەعۆ ثە جێ ثِێ یيّ ،ەک ئەًضاهی یەکیەتـی الّاًـی ئەّ کـْهیتەیە صەسـت ثە
کــبع ثــیي ّ ثــڕۆیي ثــۆ ًــبّچەی پبڵٌگــبى ّ گًْــضەکبًی صەّع ّ ثەعی ّ صّای ئەم
ثڕیبعە ئیضی ثە ڕەسوی عێگبی پێطوەعگبیەتی ثگغیٌەثەع.
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گغًگی ًبّچەی ژاّەعۆ
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پـێص ُەع ضــتێ

پیْیسـتە ســەعەتب تۆػێـ

ّعصتـغ ثبســی ًــبّچەی ژاّەعۆ ّ ئەّ

گًْــــضاًەی کە لە ثەعصەســــتی پێطــــوەعگە صا هــــبثًّْەّە ّ عیــــژین ثە ُەهــــّْ
تْاًـبیەّە سەعیکــی گغتٌیــبى ثـّْ ثــکەم تــب ُەم ُەّڵـضاًی عیــژین ثــۆ گــغتٌەّە ّ
ُەهیص ُەڵەی سْهبى ثۆ لەصەستچًّْی ئەم ًـبّچە سـەست ّ گـغًگە صەعکەّێ.
ســەعچبّە جۆعاّجۆعەکــبًی عیــژین (ثیــغەّەعی ّ گــْت ّ ثێژەکــبًی کەســبًی ّەک
هْدسێي عەػایی ،عەدین سەفەّی ،سەیبص ضـیغاػی ّ )....صەعیـضەسەى کە ئەّصەم
ثەعپغسە سەعثبػییەکبًی عیژین دیسـبثی ئەّەیـبى کغصثـّْ کە ئەم ًـبّچەیە ثە
سباڵى ّ ئەّیص صّای صاًـی ػیـبى ّ ػەعەعێکـی ػۆع ئەًّجـب ثکەّێـتە صەسـتیبى ّ
پێطوەعگەی لێ ّەصەعًێي .ثەاڵم ثـۆ سـەُل ّ ُبسـبى ّ ثە ػیـبًێکی ػۆع کەهەّە
ثە صەســتیبى سســتە ثە ثــڕّای هــي ئەکــغێ ّەاڵهەکەی لە الّاػی ّ ُەڵەکــبعی
سْهبى صا ثجیٌغێتەّە.
ژاّەعۆ لە ثٌـبعی ضـبُۆ ،لەّ ضـْێٌەی سـٌّْعی ُەّعاهـبى تەّاّ صەثێـت صەسـت
پێضەکبت تب ًػی

چەهطبعی سٌە ّ ،لە ثٌبعی کۆسـباڵًی سـٌّْعی ضـبهیبًەّە تـب

هــلەی ئــبعێػ ّ ســٌّْعی کەاڵتەعػاى صعێــژ صەثێــتەّە .لە الی ثبضــّْعەّە چــۆهی
ســــیغّاى ّ لە ثــــبکّْعەّە چــــۆهی عۆســــبًە جیــــبکەعەّەی ســــٌّْعی ضــــبهیبى/
کەاڵتەعػاىُ /ەّعاهبًە .سەعاسەعی ژاّەعۆ ًبّچەیەکی ضبسبّی پڕ ئبّ ،کـبًی ّ
صاعەستبى ّ سەع سەّػەً .ػی

ثە سەص گًْضی گەّعەی تێضایە کە ػیـبتغ لە سـی

 ٦١گًْضیبى لە ًێْاى  ١١١تب  ٠٧١١هبڵضاى .عەًگە ثچـّْکتغیي گًْـضی ژاّەعۆ لە
ســەص هــبڵ کەهتــغ ًەثــێ .پــێص ســبڵی ّ ،٠٦١٢اتــب ثەع لە ُــبتٌی ئەم عیــژیوە
ســـتەهکبع ّ فێ جـــبػەُ ،ـــی کەب ّ تبلوێـــ

جـــبش ّ ســـەعثە عیـــژین ًەثـــّْى ّ

عەضیغەت ّ فەعُەًگی عەضیغەتیص ثچّْکتغیي عۆڵیبى لە ژیبًی ئەم ًـبّچەیە
صا ًەثّْ .ئبغب ،یبى صەسەاڵتضاعێکی ّاش ًەثّْ کە ثڕیـبعصەعی ژیـبًی کۆهەڵێـ
سەڵــ

ثێــت ّ لە عاســتی صا جــگە لە ســتەهی صەّڵەت ّ صەســتگبکبًی ،سەڵکــی

ژاّەعۆ ّەک ُێٌضێ
ُێٌـــضێ

ًبّچەی صیکە هلکەچی ''دبکوۆکەی'' ًبّسْیـبى ًەثـّْى .لە

گًْـــض صاّ ،ەکـــْ '' تـــب'' یـــبى '' صۆاڵّ'' صیـــبعصەی ضـــێشبیەتی ُەثـــّْ کە

صەعّێطـــەکبى ّەک هْعیـــض ّ سػهەتکـــبعی ضـــێز صەجـــّْاڵًەّە ثەاڵم ئەهەش ػۆع
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ثەعتەس

ّ لە سەع چۆًیەتی ژیبًی سەعجەهی سەڵ

کەهجبیەر ثّْ.

ئەم ًـــــبّچەیە لە ثەع ئەم تبیجەتوەًـــــضییبًەی ســـــەعەّە ُەم ثـــــۆ عیژیوـــــی
صاگیغکەع ّ ُەم ثۆ جْاڵًەّەی عػگبعیشْاػی ئـێوەش گغًگـی سـْی ُەثـّْ .ثـۆیە
عیــژین (ّەک ػۆعکــبعیتغ) پــێص ئــێوە گــغًگیەکەی صەعک کــغص ّ ئەگەع ثە ُێــػ ّ
ســـ ب ثـــۆی ًەصەکـــغا ،ثە فێـــت ّ تەڵەکە ُەّڵـــی ّەصەستشســـتٌی صا ًّ ،ەثـــًّْی
یەکـــضەًگیً ،ەػاًـــی ّ ُێٌـــضێکجبع ًبپـــبکی کەســـبًێکی ًـــبّ سْضـــوبى ثـــًّْە
یبعهەتیــضەع تــب عیــژین ػۆع ػّّتــغ لەّەی ســْی پێیْاثــّْ ثە ئبهــبًجە پیســەکبًی
ثگبت ّ ئەم سبک ّ سەڵکە سەعەتب صەستەهۆ ّ ،صّاتغ صیل ّ ژێغصەستە ثکبت.
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پڕۆسەی ثە ''جبضجًّْی'' سەڵکی گًْضەکبًی صۆاڵّ،
پبڵٌگبى ،پبیگەالى ّ گەلێي
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صیســبى پــێص ئەّە ثــێوە ســەع ثبســی ئبّاییەکــبى پیْیســتە ثە کــْعتی ُێٌــضێ
ثبســی صیــبعصەیەک ثە ًــبّی س ـ بی عػگــبعیی ثــکەم .صّای عۆســبًی عیژیوــی ضــب
ُێٌـــضێ

لە کـــْڕە ضـــێشەکبًی ثٌەهـــبڵەی ًەلطـــجەًضی ،کە لە ثیـــبعە ّصّّڕّّ

صاصەًطتي ُێػێکیـبى پێکەّەًـب ّ ًبّیـبى ًـب سـ بی عػگـبعیی کْعصسـتبى .سەڵکـی
ئبســبیی ئەم سـ بیەیبى گغێــضعاّی الیەًگغاًــی ضــب صەػاًــی ،ثەاڵم لە عاســتی صا
پبڵ طـت ّ ُبًــضەعی ســەعکی عػگــبعیی ،دیػثــی ثەعـ

ّ صەّڵەتــی ئێــغاق ثــّْى.

ئەم ُێػە لە هبّەیەکی ػۆع کْعتضا پەعەیگغت ،لە ُەّعاهبًەّە ثۆ ًػیـ

سـٌە ّ

هەعیــْاًی تەًــیەّە ّ ػۆعثەی ُەعە ػۆعی پبســگب ّ ســەعثبػگەکبًی ژاًــضاعهغی
عیژیوی لەّ ًبّە تێکەّە پێچب ّ چەک ّ چۆڵەکەیـبًی سسـتە صەسـت سـْی .صّای
پەیضاثًّْی عێکشغاّی کـۆهەڵە ّ صاهەػعاًـی ثـٌکە ّ ثبعەگبکبًیـبى ،ثەعپغسـبًی
کــــۆهەڵە دەسبســــیەتێکی ػۆعیــــبى ًیســــجەت ثە عػگــــبعیی ًیطــــبى ئەصا ّ ّەک
هەتغسییەک ثـۆ صّاعۆژ ئەیبًٌبسـبًضى .ثە تـبیجەتی ئەتغسـبى کە لەگەڵ دیػثـی
صیوْکغات عێککەّى ّ پـێکەّە ثجـٌە صژ ،یـبى صژهٌـی کـۆهەڵە ،ثـۆیە سـەعەتب لە
کبهیــبعاى ّ صّاتــغ لە گطــت ًــبّچە ،کــۆهەڵە ُێغضــی کــغصە ســەع ئەم ســ بیە،
ُێٌــضێ

جــبع ثە فێــل (ثــۆ ًوــًّْە لە کبهیــبعاى) ّ ُێٌــضێ

جــبعیص لە ضــەڕ صا

ػیبًی گەّعەیبى پێ گەیبًضى .سەعەًجبم لە کۆتبییەکبًـضا دیػثـی صیوـْکغاتیص
لەم ضـــەڕەّە گـــال ّ لە لـــبػاًجی کـــۆهەڵە ّ لە صژی عػگـــبعیی ثەضـــضاعی کـــغص.
عػگبعییەکبى ُێٌضێ

لە ثەع ثێ ثەعًبهەیی سْیبى ّ ػیـبتغیص لە ثەع ئەّە ثە

ڕاستی سْاػیبعی ضەڕ صژی ُـی ُێػێکـی کـْعصیی ًەثـّْى ،لە هـبّەیەکی کـْعت
صا تێکەّە پێچغاى ّ گەڕاًەّە سـەع سـٌّْعەکبًی ثبضـّْعی کْعصسـتبىّ ،اتـب ئەّ
ضْێٌەی کە سەعەتب لێیەّە صەستیبى پێ کغصثّْ.
صیــــبعە ئەم ضــــەڕە ُێٌــــضێ

ػیــــبًی گیبًیطــــی لــــێ کەّتەّە ّ کەســــبًێ

لە

ُەعصّّک ال لەم ضەڕە صا کْژعاى کە ػۆعثەیبى لە عػگبعییەکـبى ثـّْى .ثەضـێکی
ثەعچبّی ئەم کەسبًە لەگەڵ عػگبعیی کەّتجّْى صّای ئەّە لە الیەى ُەعصّّک
دیػثــی صیوــْکغات ّ کــۆهەڵەّە کەّتــٌە ثەع پەالهــبع ،گەڕاًەّە الی عیــژین ّ ثەّ
پەڕی علئەستّْعییەّە لە سەًگەعی عیژیوەّە ُێغضیبى کغصەّە سەع پێطـوەعگە
کە لەم ثــــبعەّە ئەکــــغێ عۆڵــــی ''صەڵەهەعػییەکــــبى'' ،ثە تــــبیجەتی عْســــوبى ّ
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کەیکبّب صەڵەهەعػی صژی دیػثی صیوْکغات ػۆع کبعیگەع ثجیٌغێ.

عّّصاّەکبًی ئبّایی صۆاڵّ ّ عۆڵی کۆهەڵە()٠٦٣١

ســٌە گەّعەتــغیي ثــٌکەی کــۆهەاڵیەتی ّ ضــْێٌی ًفــّْػی کــۆهەلە ثــُّْ /ەیە ّ
گًْــــضی صۆاڵّیــــص لە چــــل کیلــــۆهێتغی ئەّ ضــــبعە صا ُەڵکەّتــــّْە .یەکێــــ

لە

سْضەّیســــتتغیي پێطــــوەعگەکبًی کــــۆهەڵەّ ،اتــــب ئــــبعاهی ًــــبّ گــــۆعاًییەکەی
ًەجوەصەیـــــي غـــــْاڵهی(فەعەًجی پـــــۆش) سەڵکـــــی ئـــــبّایی صۆاڵّە کە ًـــــبّی
عاســتەلیٌەی ئەســعەص سەهیــبًە .ثە ُەع دیســبثێ

ثێــت صەثــْا کــۆهەڵە لەم

گًْضە صا سْضەّیست ،الًیکەم سْضەّیستغ لە عیژیوـی سـتەهکبعی تـبعاى ثێـت ّ
گەًجەکبًی ثەضضاعی ًبّ عیػەکبًی ثي.
ئەم گًْـــضە لە ثٌـــبعی ضـــبسی ثەعػ ّ سەعکەضـــی عەّەاڵًـــضا ُەڵکەّتـــّْە ّ
ئەّصەم کە جـــێگەی ثبســـی ئـــێوەیە صاًطـــتْاًەکەی ژّّعەّەی  ٦١١هـــبڵ ثـــّْ.
ضــێشێ

کە ثە ئەســت سەڵکــی ًــبّچەی عّاًســەع ّ لە ثٌەهــبڵەی ُبضــوییەکبًی

(ثغا یبى سػهی ًػیکی سەیض تبُێغی ُبضوی ضبعێغ ّ ًیطتوبً ەعّەع) ئەّ ًبّە
ّ صەعّێطــێکی ػۆعی ُەثــّْى .ثــبّکی ئەم

ثـًّْ .ــبّثغاّ لەم گًْــضە صا هــبڵ ،ه ـ

ضێشە ،ضێز هْدەهەصی صۆاڵّ ،لەم گًْضە ًێژعاثـّْ ّ سەڵکـی ُەژاع ّ صەعّێطـی
ثــێ صەعەتــبى ثە لێطــبّ ّ ُەع چــْاع ّەعػی ســبڵ صەســتە ،صەســتە '' ػیبعەتیــبى''
ئەکـغص .سـەعصەهی عاپەڕیـي ّ سـەعُەڵضاًی سەڵـ

صژی ضـب ،ضـێز ُـبصی لە ًــبّ

ضبعی لْعّە صا لە ًبچبعی ،یبى صڵشْاػ ضەڕی ضـێعەّ سـًٌْی کغصثـّْ ّ صەسـتی
ثە ســـْێٌی سەڵکـــی ئەّ ضـــبعە ســـّْع ثجـــّْ .ئەم ضـــێشە صّاتـــغ لە تغســـبى ّ ثـــۆ
پبعاســــتٌی گیــــبًی ســــْی  ١١کەســــێ

چەکــــضاعی پــــێکەّە ًــــبثّْى ّ دیػثــــی

صیوْکغاتیص ًبڕاستەّسۆ پطتی ئەگغت.
ُەڵسْکەّتی ضـێز لەگەڵ سەڵـ

ّ چەکـضاعەکبًی سْضـی صا ضـێشبًە ،هـغاص ّ

هْعصیــضی ّ صّّع لە ُەع چەضــٌە عێػلێٌــبى ّ دْعهەتگغتٌێ ـ
ّەػعە لەڵـــــ

ثــّْ .کــۆهەڵە ثەم

ّ ًـــــبڕەدەت ثـــــّْ ّ ئەگەع ضـــــێز ُبصییـــــبى ًەصەگـــــغت یـــــبى

ًەیبًضەکْضت ،تەًیب لەثەع ئەّە ثّْ کە لەگەڵ دیػثضا تّْضی ضەڕ ًەثي .ضـێز
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ثە  ٠١هٌبڵی ُەثّْ ،صّای ئەّە ّەػعەکەی سغا

ثیٌـی ،ثە

کە چْاع ژى ّ ًػی

سْی ّ چەکضاعەکبًیەّە لەگەڵ س بی عػگبعیی کەّت ،ثّْ ثە ثەضـێ

لە ضـەڕی

کــۆهەڵە ّ سـ بی عػگــبعیی ّ ســەعەًجبم ُەاڵت ّ گەیطــتە ثەغــضا .کــۆهەڵە صّای
ئەهە ســەعّەت ّ ســبهبًی ضــێز ُبصییــبى صەســت ثە ســەعصاگغص ،ســەعصاًی گــۆڕی
ثبّکیبى لە سەڵ

لەصەسە کغص ّ تەًبًەت ُێٌـضێ

ثـێ عێػیطـیبى ثە گـۆڕەکەی

کــغص کە ثــّْ ثە هــبیەی ًــبڕەػایەتی سەلکــی ًــبّچەکە ثە گطــتی .ئەم کــغصاعاًە
صەعّێطــەکبًی ضــێز ُــبصی تێکــڕا کــغصە صژهٌــی کــۆهەڵە ّ ژهــبعەیەک لە سەڵکــی
صۆاڵّ ّ صّّ ئـــبّایی تـــغ ثە ًـــبّی ًطـــّْع ّ یەهێٌـــبى عّّیطـــتٌە ســـٌە ّ ثـــًّْە
چەکــضاعی عیــژین .کــۆهەڵەش ّەک کــبعصاًەّە چەًــض کەســێکی ئەم ئبّایییــبًەی
ػیٌــضاًی ّ صەستجەســەع کــغصى .کبعثەصەســتبًی صەّڵەت ُەلەکەیــبى لۆســتەّە،
صەســتجەکبع ثــّْى ّ کۆهەڵێ ـ

عایەڵــکەی جبسّْســییبى لە ًێــْ سەڵکــی ًبڕاػیــضا

صعۆســـت کـــغص ّ کـــبعی جبسّْســـییبى پـــێ ســـ بعصى .کەم کەم کەســـیبى ثە عیـــػی
سۆفغۆضــبًەّە ػیــبص کــغص تــب ثە ُبّکــبعی سەڵکــی ئەم گًْــضاًە عیــژین ُــبت ّ
کۆهەڵەیبى لە گًْض ثە تەّاّی ّەصەعًب ّ ثٌکەی عیژیویبى لێ صاهەػعاًض..
صّای هبّەیەک کۆهەڵە ثۆ تۆڵەکغصًەّە ُێػێکی ػۆعی لە ػۆعثەی ًبّچەکبًەّە
کــۆکغصەّە ّ ثبضــتغیي فەعهبًــضەکبًی ســْی سســتەکبع تــب سەڵکــی ئەم گًْــضاًە
''تەهجێ'' ثکبت .ضەّێ
ّ پبش ًػی

ثە پالى ّ ثەعًبهە ُێغضێکی ثەعیٌیبى کغصە سەع صۆاڵّ

ثە صە سەعبت ضەڕ  ٠١کەسی سەڵکـی صۆاڵّ کـْژعاى کە  ٣کەسـیبى

سەڵکی ثێ چەک ّ ئبسبیی ثّْى ّ ئەّاًیتغ پیـبّی عیـژین ّ جـبش ثـّْى .تـب ئەّ
جێگبیە هي ثـػاًن  ٣پێطـوەعگەی کـۆهەڵەش لەم ضـەڕەصا گیبًیـبى لە صەسـت صا.
ُەڵــجەت پێطــتغ کــۆهەڵە لەگەڵ سەڵکــی صّّ ئــبّایی صیــکەی ًػیکــی صۆاڵّّ ،اتــب
ًطــّْع ّ یەهێٌــبى تێکچّْثــّْ ّ صەیــبى کەســی ئەم ئبّایــبًە ثە سەعپەعەســتی
کەسێ

ثە ًبّی دبجی هیکبئیل ثجًّْە چەکـضاعی عێـژین .سەڵکـی ًـبّچە ثبسـی

ئەّە صەکەى کە کۆهەڵە کەپسّْلی گبػی فتیلەپێ کغصثـّْى ّ لە پطـت گًْـضەّە
تلــی کغصثــًّْەّە تــب لە ًــبّ هبڵەکــبى صا ثتەلــٌەّە ّ گــْایە ػیــبًێکی ػۆع لەم
عێگــبیەّە ثە سەڵکـــی ئەّ صێیــبًە کەّتـــّْە کە هـــي لەم ثــبعەّە چەًـــضیي جـــبع
صاســتبًی جیــبّاػم لە سەڵــ

ثیســتّْى ثەاڵم ثە تەّاّی صڵٌیــب ًــین کە چەًــضە

عاستي.
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لەم ضــەڕە صا جــگە لە ػیــبًە گیبًییەکــبى هــبڵی ژهــبعەیەک لەّ کەســبًەش کە
ثجًّْە چەکضاعی عیژین تباڵى کغا ّ ثە ثبعی چەًضیي ُێسغ ُێٌبیبى ّ ثغصیبًەّە
ثۆ گًْضی ثێسبعاى کە ثٌکەی ئەس ی کۆهەڵەی لێ ثّْ .ئەم ُێغضە ثە ئبگـبصاعی
ّ ثڕیــبعی ثەعپغســبًی صەعەجە یەکــی کــۆهەڵە ئەًجبهــضعا .ثــۆیە ئەگەع لەعاعە
کەســــێ

لەم ثــــبعەّە ّەک تبّاًجــــبع صەستٌیطــــبى ثکــــغێ ،دەتــــوەى ئەثێــــت

ثەعپغسبًی صەعەجە یەکی کۆهەڵە ثي.
پــبش ئەم عّّصاّە سەڵکــی ئەم گًْــضاًە ثە لێطــبّ ثــًّْە چەکــضاعی صەّڵەت ّ
گغُّّـــی ػەعثەتـــی صڕ ّ ُـــبعی ''ًطـــّْع'' ثە ســـەعۆکبیەتی دـــبجی هیکبیـــل کە
ثەضــضاعی ػۆعثەی ُەعە ػۆعی ضــەڕەکبًی صەکــغص ،صّای ئەم ّەػعە پێ ـ

ُــبت ّ

دــبجی هەســعّْصی غەهیــبى (ثــغای ضــەُیض ئــبعام) پــێص ئەّە ثکــْژعێ ػیــبتغ لە
چـــْاع جـــبع لە الیەى ُەعصّّک الیەًـــی کـــۆهەڵە ّ صیوـــْکغاتەّە ثغیٌـــضاع ثـــّْ.
ُەعچەًض هي ژهبعەیەکی صعۆستن لەثەع صەستضا ًیە ثەاڵم ثێ گْهـبًن کە ًػیـ
ثە ســـەص کەســـی ئەم ســـێ گًْـــضە لە صعێـــژەی ضـــەڕەکبًی صّاتـــغ ّ لە لێجبســـی
جبضــییەتیضا ثە صەســتی پێطــوەعگە کــْژعاى ّ ئێســتبش گەلێـ

کەســیبى ُەع لە

عیػی عێژین صا ثە چەکضاعی هبًّەتەّە ّ ثە پیغیـی ،صەعەجەی ثـێ سـەاڵدیەتی
ّەک سەعُەً

ّ هەعُەًگیچیبى پێ ثڕیبگە.
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دیػثی صیوْکغات لە ئبّایی پبڵٌگبى صا()٠٦٣١
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ئبػاع ّ ئەػهّْى

پبڵٌگــبى گًْــضێکی  ٢١١-٣١١هــبڵی ،لە ًػی ـ

چەهــی ســیغّاى ّ ثٌــبعی ضــبسی

ضبُۆ صا ُەڵکەّتّْە .لە کۆًتغیي ئبّاییەکبًی ًـبّچە ّ سـەعصەهێکیص ًبّەًـضی
صەســەاڵتی ئەعصەاڵًەکــبى ثــّْە .لەثەع هلکەچٌەکــغصى ثــۆ ػۆع ،جبعێـ

لە الیــبى

لەجەعەکــبًی ئێــغاى ّ جــبعێکیص لە الیــبى صەّڵەتــی عەػا ضــبّە ســّْتێٌضعاّە.
ّضــەی پبڵٌگــبى لە ُەعچ ـێکەّە ُبتجێــت ثــۆ سەڵکــی ًــبّچەی ثــێ ەّاع ،جــْاًڕۆ،
ژاّەعۆ ّ ُەّعاهــــبى کە ئبضــــٌب ثە ضــــێْاػی ژیــــبًی گًْــــضی پبڵٌگــــبًي هبًــــبی
سەستکۆضــیً ،ەتغســی ّ کــۆڵٌەصاى ئەصات ّ سەڵــکەکەی تەًــبًەت لە ثەعاًــجەع
ثەاڵی سغۆضتیطــضا یەکــضەً

ّ یەکگغتــّْى .ئەم یەکگغتــّْییە ُێٌـــضە ػەلە کە

گًْــضەکبًی صەّعّثەع (ئیســتب کبهیــبعاًیص ،چــًّْکە ًیــْەی پبڵٌگــبى ئیســتب لەّ
ضــبعەصا صەژیــي) صەػاًــي کە ُەعکــبت لە گەڵ پبڵٌگــبًییەک تّْضــی کێطــە ثــجي
هبًبی ئەّەیە کە لە تەک ُەهّْ صێیەکە صا عّّثەڕّّ ثّْى!
صّای ئەّە کە کۆهەڵە لە ''صۆاڵّ'' تّْضی ضەڕی سەڵ

ثّْ ،ثبعەگـبی ئەسـ ییبى

گْاستەّە ثۆ صّّ گًْضیتغ ثە ًبّی '' تب'' ّ ''ُەًیوي'' .گًْـضی '' تـب'' ش ّەک صۆاڵّ
ضێشێکی ُەثّْ ثە ًبّی ضێز دەثیجەاڵ کە صەعّێص ّ سػهەتکـبعی ُەثـّْى ّ لە
عاستیضا ضـێز سەعیکـی چەّسـبًضًەّەی سەڵـ

ثـّْ .سـەصاى سـەع هەڕ ّ هـباڵتی

ُەثـــّْى کە ُبّێٌـــبى ضـــیغ ّ ثەعُەهەکـــبًی صەســـْاعصى ّ ػۆســـبًی ثە ســـەع
صەعّێطبًضا صاثەضی ئەکغصى تب ثە سێْیبى کەى ّ ثە ُبع ثۆی ثجەًەّە.
کۆهەڵە ػّّ لەگەڵ ئەم ضێشەش تّْضی کێطە ّ صّاتـغ ضـەڕ ثـّْ ّ صّّ کەسـی
الیەًگغی ئەم پیبّەی کْضت کە یەکێکیبى ًبّی هەال غەعیت ثـّْ .سـەعەًجبم لە
تغســی کــۆهەڵە ضــێز ُەاڵت ّ صّاتــغ کــۆهەڵە ًــبعصی لە کغهبضــبى صا کْضــتیبى.
ُبّکبت ضەڕی یەکەهی ًێْاى کـۆهەڵە  -صیوـْکغات لە گًْـضی ضـێز دەثیـجەاڵ صا
لە سەع ضێشێکی صیکە ثە ًبّی ضێز عەّاڵی دیسبهی ،کە لە ضـێشەکبًی ثیـبعە
ّیەکێــ

لە ثەعپغســەکبًی پیطــّْی ســ بی عػگــبعیی ثــّْ ،صەســتی پێکــغص ّ لە

هبّەیەکی کْعتضا ُەهّْ ًبّچەی ثێ ەّاعی گـغتەّە .ئەم ضـەڕە کە ثە سـەعەتبی
ضەڕەکبًی تـغی ًێـْاى ئەم صّّ ُیـػە صاصەًغێـت ّ ػیـبتغ لە صّّ هـبًگی سبیبًـض،
ثەعصی ثٌبسەی ًبکۆکییەکی صاًـب کە ئیسـتبش ئـێوە ُەعّا پێـیەّەی صەًـبڵێٌیي.
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دبتَم هەًجەعی
هـــي عاســـتەّسۆ ثەضـــضاعی ئەم عّّصاّاًە ًەثـــّْمّ ،عصەکبعییەکـــبًی ثە ثبضـــی
ًبػاًن ّ لەم ضْێٌەضضا ًبگًْجێ صەًب گەلێـ

الیەًـی عّّصاّەکـبى پیْیسـتی ثە

عًّّکغصًەّە ُەیە ّ پیْیستە ثەعپغسبًە ثبسی ثکغێ .هـي ُیـْاصاعم کەسـبًێ
کە ئەّصەم عاستەلشۆ ثەضضاعی ئەم عّّصاّاًە ثّْى عۆژێ

ثبسیبى کەى.

صّای ئەم عّّصاّاًە (کــْژعاًی هەال غەعیــت ،صەعکــغاى ّ صّاتــغ کــْژعاًی ضــێز
دەیجەاڵ ،ضەڕی کۆهەڵە ّ دیـػة ّ )...ػۆعثەی سەڵکـی ئەم گًْـضەش (تـب) ثـًّْە
ًەیـــبعی ضـــۆڕش ّ ُبّکـــبعی عیـــژین .ضبًجەضـــبًی ئەم ّەػعە ًـــبّچەی گغًـــ
ستغاتێژیکی ُەّعاهـبى گًْـض صّای گًْـض (ُێٌـضێ

ّ

جـبع ثـێ تەلە) کەّتە صەسـت

عیــژین ّ ُــۆی ســەعەکی ئەم ّەػعەش ضــەڕی کــۆهەڵە ّ صیوــْکغات صژی ســ بی
عػگبعیی ثّْ.
ػۆعثەی سەڵکی ًبّچەی ُەّعاهبى (ُەّعاهـبًی تەسـت ،صػڵـیً ،ـْێي ،کەلجـی،
کەهباڵ ،صەل ،صەڵەهەعػ ّ )...لەگەڵ س بی عػگبعیضا ثّْى ّ صّای ُێغضی کۆهەڵە
ّ صیوْکغات ثۆ سەع عػگبعیی سەڵکی ُەّعاهبى ثە لێطبّ پطتیبى لە ضۆڕش کـغص
ّ چًّْە سەًگەعی عیژیوەّە.
ُێػی ژهبعە صّّی ضبُۆی دیػثی صیوْکغات لە ػۆعثەی ئەم ًبّچبًە صا لە ژێـغ
فطبعی عیژین ّ ثەُبّکبعیی سەڵکی ًبّچە لەگەڵ عیژیوضا پبضەکطێی کغصثـّْ ّ
گەیطــتجًّْە ژاّەعۆ ّ لە گًْــضی پبڵٌگــبى صا گیغســبثًّْەّە ّ ثــٌکە ّ ثبعەگبیــبى
صاًب ثّْ.
ُەڵسْکەّتی ثەضێ
صاً ،ەضیبّ ،سغا

لە ثەعپغسبًی ئەم ُێػەی دیػة لەگەڵ سەڵکی پبڵٌگبى

ّ ًبپێطـوەعگبًە ثـّْ .گەلێـ

جـبع عیطسـ ی ّ گەّعەپیـبّاًی

گًْض (کەسی ّایبى ُەثّْ ،ثۆ ًوًّْە ئەّکە پبڵٌگبًی ،ثە سباڵى لەگەڵ دەسەى
ســبًی عەػاّ صا ضــەڕی عیژیوەکــبًی پیطــّْی ئێغاًــی کغصثــّْ ســبّەى ُەڵْیســتی
ثەعػی ًەتەّەیــی ّ ئەػهــًّْی فغاّاًــی ضــەڕ ثــّْ) صەچــًّْە الی ثەعپغســبى ّ
صەیبى گْت
پبڵٌگــبًی لە کەب ،تەًــبًەت لە ســْاش ػڵــن لجــّْڵ ًــبکەى! پێطــوەعگەکبًتبى
ئەڕۆى لە صّّعەّە ثە صّّعثــیي ســەیغی کبًیژًــبى صەکەى ّ ئەم کــبعە ثــۆ ئێــْە
ًبضیغیٌە! ثەڕاضکبّی صەیبًگْت ئەگەع عێػهبى ًەگـغى ثـێ صەًـ
ًبثیي ّ ....
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ّ ثـێ کـغصەّە

ئبػاع ّ ئەػهّْى
ثەاڵم ثەعپغسبًی ئەّ ضْێٌەی دیػثی صیوْکغات ثە جێی ُەّڵـضاى ثـۆ گـۆڕیٌی
عەفتبعی سْیبى ّ ُێػەکەیبى ،گبڵتەیبى ثەم کەسبًە ئەکغص ّ تەًبًەت جبعی ّا
ثــّْ ُەڕەضــە ّ لێــضاًیص ئەُــبتە ئــبعاّە .هــي ســْم چەًــضیي جــبع ضــبُێضی ئەم
عەّضتە ًػهەی کەسەکبًی سْهبى ّ پبڕاًەّەی سەڵ

لێیبى ثّْم.

ّەک ّتــغا ئەم ّەػعە ُبّکــبت ثــّْ لە گەڵ ّەػعــی صۆاڵّ ّ تێکچًّْیــبى لەگەڵ
کۆهەڵە .ثۆیە عیژین ػیغەکبًە لەیغەضـضا صەسـتجەکبع ثـّْ .لە الیەى سۆفغۆضـێکی
سەڵکـــی صّّعیســـبًی پـــبّەّە ثە ًـــبّی جەهیـــل ثبثـــبیی کە ئیســـتبش لە عیـــػی
سیـــبًەت ّ سػهەتکغصًـــی صەّڵەتە ،کەّتە ســـبػکغصًی عایەڵـــکەی جبسّْســـی ّ
ًبڕاػیبًی ًبّچەی تێکڕا ثە لبػاًجی صەّڵەت عێکشستي .صەًگۆ ُەثّْ کە عیژین
ثـۆهجێکی (جـبعی ّاش ثــّْ ئەیـبًْت چەًـضیي ثۆهــت) ًـبعصّّە لە ثـٌکەی دیػثــضا
ثیتەلێٌێــٌەّە .ثەاڵم ًەصەػاًــغا ثــۆهجەکە لە لە کــْێ ّ لە الی کێــیە .ســەعەًجبم
ضەّێ

ثۆهجێکی ػۆع ثەُێػ لە ''ػەهبًگغیْە'' ،ثٌکەی سەعەکی ُێػی ثێسـتّْى ّ

کــْهیتەی کغهبضــبى ،کە لە چەًــض کیلــۆهیتغی ئــبّایی پبڵٌگــبى صا ُەڵکەّتجــّْ
تەلییەّە .ثە سْضیەّە ئەم ثـۆهجە ثە ُـْی لـێ ًەػاًـی صاًەعاًـیەّە پێطـْەست
تەلییەّە ّ تەًیب ئەّ صّّ کەسەی کْضت کە ُێٌبثّْیبى ّ گەعەکیبى ثـّْ صەیـبى
پێطوەعگەی پێ ثکْژىُ .ۆی ػّّ تەلیٌەّەکەضی ئەّە ثّْ کە ئەم صّّ کەسـە لە
ثەع ًبضـبعەػایی لە کبعەکەیبًـضا ثە جێگــبی یەک سـەعبت ثۆهجەکەیـبى لە ســەع
یەک صەلــێمە صاًــبثّْ کە ثــّْ ثە ُــۆی کــْژعاًی سْیــبى! ًــبّی ئەم صّّ کەســە
ثغیتی ثّْ لە دەهەصهیي کْڕی دبجی کبکە ّ سـەصعەصیي کـْڕی صەعّێـص سـەالم
کە ُەعصّّکیبى پبڵٌگبًی ثّْى.
ثــۆهجەکەی ػەهــبًگغیْە ثــّْ ثە سـەعەتبی ضــەڕێکی عەّاًــی ثەعصەّام لە ًێــْاى
ُێػی ژهـبعە صّّی ضـبُۆی دیـػة ّ سەڵکـی پبڵٌگـبى صا ّ ثەصاسەّە گەّعەتـغیي
ػیبًی ثە دیػة ّ لبػاًجی فغاّاًیطی ثە عیـژین گەیبًـضُ .ەع عۆژێـ

صّای ئەم

عّّصاّە ،ثیســت ّ ُەضــت کەســی سەڵکــی ئەم گًْــضە (تەًیــب لە ســەع ثٌــبغەی
گْهــبى ّ ضـ ) لە الیەى دیــػثەّە گیــغاى ّ ثە ضــێْەیەکی ػۆع ثێذْعهەتــبًە ،ثە
صەستی ثەستغاّ ّ لە ژێغ جٌێـْ ّ لسـەی ًبضـیغیٌضا ثـۆ ػیٌـضاًی گًْـضی سـەڕێػ،
کە ثٌکەی کـْهیتەی ضبعسـتبًی ُەّعاهـبًی لـێ ثـّْ ًێـغصعاى .ئەم  ٧١کەسـە لە
الیبى ثەعپغسبًی دیػثەّە کەّتٌە ژێغ لێ غسیٌەّە ّ لێکۆڵیٌەّە .لەیغەصا تەًیب
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دبتَم هەًجەعی
ثەسە ث ێن کە ضێْەی جّْاڵًەّە لەگەڵ ئەم کەسبًە پێچەّاًەی گطت هەّاػیـي
ّ پغەًســی ە ًّْســـغاّەکبًی دیػثـــی صیوـــْکغات ثـــّْ .لێـــضاى ،جٌێْپێـــضاى ّ ثـــێ
دـــْعهەتیەکی فـــغاّاى ثەم کەســـبًە کـــغا ّ ئەم کـــبعاًەش تەًیـــب پـــلەی ثەعػی
پێطوەعگەی لە الی سەڵ
ســەعەڕای گەلێ ـ

صێٌبیەسْاع ّ لە ضۆڕش ثێػاعی صەکغصى.

فطــبعُ ،ــیچکەب لەم گیــغاّاًە ًەچــًّْە ژێغثــبعی تــبّاى ّ

تەســـلیوی ػەســـت ّ ػۆع ًەثـــّْى ّ عەًـــگە گەلێـــ

ًِێٌـــی کەســـبًی ســـەع ثە

صەّڵەتیطـــیبى الثـــّْثێ ثەاڵم ُیچیـــبى ًەصعکبًـــض .جـــگە لەم پبڵٌگبًیـــبًە ،صّّ
کەسی سەڵکی ًیەعیص ثە ًبّی ثبعام ّ ضـەُبة هەًـجەعی گیـغاى .ثـبعام ثـبّکی
پێطـــوەعگەی ضـــەُیض ،ضـــەُغام هەًـــجەعی ثـــّْ کە ئەّ صەم لەگەڵ ئـــێوە صا لە
یەکیەتی الّاًی دیػثضا سػهەتی صەکغص ّ ثە چبّی سـْی صەیجیٌـی ئەم ثێغێـػیە
ثە ثبّکی صەکغێت .کبک ثبعام ئەثێـتە ثـبّکی ضـبسەّاًیص کە لە عّّصاّی تـبڵی
کۆسباڵى ،لە سبڵی  ٧١٠٣صا ضەُیض ثـّْ .سـغا

جـّْاڵًەّە ّ ثـێ دـْعهەتیکغصى

ثەم ژهبعە کەسـە ثەتـبیجەتی کغصاعیـبى لەگەڵ کـبک ثـبعام کە صۆسـت ّ ئبضـٌبی
ػۆعثەی سەڵکی سەڕیػ ثّْ ،گەیطتە عاصەیەک کە سەڵکـی سەڕێػیطـی ثەتەّاّی
ثێــػاع ثجــّْى ّ ثە ئبضــکغا ئەم ثێػاعیەیــبى ًیطــبى ئەصاُ .ەعّەُــب گیغاًــی ئەم
ژهــبعە کەســە ًەک ُەع سەڵکــی پبڵٌگــبًی ًەتغســبًض تــب کــغصاعی صژ ثە ضــۆڕش
ئەًجــبم ًەصەى ،ثەڵکــّْ عاســت ثە پــێچەّاًە ســّْعتغی کــغصى تــب ســٌّْعێ

ثــۆ

ُبّکبعی صژهي ّ صژهٌبیەتی ثػّّتٌەّەی گەلی سْیبى ًەًبسي!
ُبّکــبت لەگەڵ ثەعەّپێطــچًّْی ئەم ّەػعە ،عیــژیویص سەعیکــی کــبعی ســْی
ثُّْ .ەلەکەی ثە ًەفعی سـْی ثە کـبع صێٌـب ّ ُەّڵـی ػیـبصکغصًی ثەکغێگیـغاّی
لە ًبّچەی ژێغ صەسەاڵتی پێطوەعگە صا صەصا .صەًگۆ ُەثـّْ کە جـگە لەم ثـۆهجە
کە پێطــتغ ثبســکغاً ،ػیــ

ثە پەًجــب تفەًگــی عیــژیویص ُــبتًّْەتە پبڵٌگــبى ّ

ئبّاییەکـــبًی صیـــکە ّ لەعاعە ضـــەّێ
ئەم ُەّااڵًە کە عًّّە ثەضــێ

ُێـــغش ثـــکەًە ســـەع ثـــٌکەی دیـــػة ّ...

لە ضــەڕی عەّاًــی صەّڵەت ثــّْ لە صژی ئــێوە،

پێطــوەعگە ّ ثەعپغســەکبًیبى لە گطــت کەب صڕصۆً ـ

کغصثــّْ ّ گطــت کەســیص

تغســی لە پێطــوەعگە ثــّْ .ئەهەش عاســت ئەّ ضــتە ثــّْ کە عیــژین ّ هۆعەکــبًی
صەیبًەّیســت ّ ثە عاســتیص ُەم ئەّاى ػیغەکــبًە کبعیــبى ثــۆ ئەم ّەػعە کــغص ّ
ُەم ئــێوەش سْهــبى ًبئبگبُــبًە ،ثــێ صعیــی یــبعهەتی ســەعکەّتٌی پــڕۆژەکەی
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ئەّاًوبى صا.
ثەیبًییەکی ػّّی ُەّەڵ عۆژەکبًی ثەُبعی  ٠٦٣٠تەلە لە ثي ُەًگ ی ثٌکەی
دیــػة لە ئــبّایی پبڵٌگــبى صا ُەســتب .پێطــوەعگە ثە ُەػاع ػەدــوەت سْیــبى ّ
تفەًگەکبًیــبى صەعکــغص ّ گًْــضیبى ثــێ تەلە ثــۆ ُێغضــجەعاى ثە جــێ ُێطــت .لە
ثەعػاییەکبًی پطت ئبّایی ّ ًێْاى ػەهبًگغیْە صا چەًض سەعبتێ

سۆڕاگغی ثێ

ثەعًبهە کغا ّ سەعەًجبم ژهبعەیەک چەکـضاعی لە سیـبًەتەّە گـالّی کـْعص ،ثـێ
ئەّە تبلە پبسضاعێ

ثەضضاع ثێت ،صەستیبى ثە سەع ثـٌکە ّ ثبعەگـبی دیـػة صا،

لە ســەستتغیي ضــْێٌی ًــبّچەّ ،اتــب لەاڵی پبڵٌگبًــضا گــغت .لە هــبّەی ضــەّ ّ
عۆژێکـــضا ًەک ُەع پبڵٌگـــبى ،ثەڵکـــّْ گًْـــضەکبًی ســـّْعەتفێ ،تفـــێي ،صێکبًـــبى،
صػەّەًی سەع ّ سْاعّ صێْەػًـبّیص کەّتـٌە صەسـت عیـژین .تـب ئەّجێگـبیەی هـي
ثػاًن تەًیب صّّ جبش ّ پبسضاعێ

لەم ضەڕە صا کْژعاى ّ پێطـوەعگەش جـگە لە

ثغیٌضاعێ  ،ػیبًی صیکەیبى ًەثـّّْ .اتـب لە عاسـتی صا ثەعثەعەکـبًێ ّ ضـەڕێکی
ثەعچبّی ّا ًەثّْ تب کەسی تێضا ثکْژعێ.
صّای ئەم ّەػعە صەعکەّت کە صەًگۆی پەًجب تفەًگەکەی پبڵٌگـبى عاسـت ثـّْە
ّ ُەهّْ ئەم سەڵکەش کە ئەم چەکبًەیبى ُێٌبثّْى ،لە هـبّەی ضـەّ ّ عۆژێکـضا
ثًّْە پیبّ ّ ُبّکبعی عیژین .صّاتغ ػۆعثەی ئەم چەکـضاعاًە لە گەلێـ

ضـەڕاًضا

صژی پێطـــوەعگە ثەضـــضاع ثـــّْى ّ چەًـــضیي کەسیطـــیبى ثەصەســـتی پێطـــوەعگە
کْژعاى.
ُەڵــجەت ســباڵًێ

کــبع ّ صەعیــبیەک ػەدــوەت ّ فیــضاکبعیی لە الیــبى کەســبًی

ّەک عەضـــبص دْســـەیٌی ،عەثە ســـەیفە ،عەلـــی ئەضـــغە

هەجیـــضیبى ،ثْعُـــبى

عۆدــبًی ،فەیــػّاڵی عۆدــبًی ،هــي ّ کەســبًی صیــکەّە ئەًجبهــضعا تــب ســەعەًجبم
سەڵکـــی ئەم گًْـــضە لە گەعّّی عیـــژین صەعُـــبّێژعاى ،گەڕاًەّە ثبّضـــی گەل ّ
ثــًّْەّە پطــتیْاًی پێطــوەعگە .کــبتێکیص گەڕاًەّە ًیطــبًیبى صا کە لە سەڵکــی
صیــکە ثــۆ ُبّکــبعیی ضــۆڕش گەلێــ

ئــبػاتغى .ثــۆ ًوــًّْە کــبتی ضــەُیضثًّْی

پێطوەعگەی سْضەّیستی ئەم گًْضە ،ثەستیبع ئەدوەصی کە لە ئـبّایی کبضـتەع
صا ضەُیض ثجّْ ّ ئێوە لە کێـْی ئبّیسـەع سـ بعصثّْهبًە سـبک ،سـەصاى کەسـیبى
ُـــبتٌە الی ُێـــػی ثێســـتّْى ،جەًبػەکەیـــبى لە گـــۆڕ صەعُێٌـــب ّ ّەک سەڵکـــی
ئیستبی ثبکّْعی کْعصستبى چۆى تەعهی گـغیال ُەڵـضەگغى ،ئەّاًـیص ثـێ تـغب ّ
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دبتَم هەًجەعی
پغسی عیژین ثەستیبعیبى ثغصەّە پبڵٌگبى ّ لە ثەعچبّی پبیەگبی صەّڵەتەّە ،ثە
عێػ ّ دْعهەتێکی ثێ ّێٌەّە ثە سبکیـبى سـ بعص! ئەم کـبعە لەّ سـەع ّ ثەًـضەصا
کە عۆژاًە چەًضیي پبسضاعی ئێغاى ثە صەستی پێطـوەعگە صەکـْژعاى ( سـەعصەهی
 ١٥عەهەلیـــبتەکەی ُێـــػی ثێســـتّْى) گەلێـــ
سەڵکێکـــی یەکـــضەً

ػەدـــوەت ّ تەًیـــب لە صەســـتی

ّ ًەتغســـی ّەک پبڵٌگـــبى صەُـــبت .صیـــبعە صّاتـــغ ُەهـــّْ

چەکـــضاعەکبًی پبڵٌگـــبى ّاػیـــبى لە سػهەتکغصًـــی عیـــژین ُێٌـــبُ ،ەّاعەکبًیـــبى
ثـــًّْەّە جێگـــبی هـــبًەّە ّ هەکـــۆی پێطـــوەعگە ّ تەًـــبًەت عیـــژین ًبچـــبع ثـــّْ
ثەعپغسی پێطّْی چەکضاعاًی سْی لەم گًْضە ثە ًبّی دبجی فـبیەق ئەدـوەصی
ثە تــبّاًی ُبّکــبعیی صیوــْکغات ،ثگــغێ ّ پــبش ســباڵًێ

ضــکەًجە ّ ئــبػاعصاى

سەعەًجبم لە کبهیبعاى ئێعضاهی ثکبت.
ُێٌـــضێ

لە ئەســـ ی ثبســـەکەم صّّع کەّتـــوەّە ثەاڵم صعێـــژەی عّّصاّەکە ثەم

جـــۆعە ثـــّْ کە صّای ُەّڵێکـــی ثـــێ ئبکـــبم ثـــۆ صەعُێٌـــبًی ػاًیـــبعی ،کـــْهیتەی
ُەّعاهبى ًبچبع ُەهّْ ػیٌضاًییە پبڵٌگبًییەکـبًی ًـبعصى ثـۆ ًبّەًـضی ئـبژّاى ّ
لەّێطەّە ثۆ سەعەّە (هْکْعیبى) ثەڕێ کغاى .سەعجەهی ئەم کەسـبًە ،لە ثەع
ًەثــًّْی ثەڵــگەیەک کە ًیطــبى ثــضات ئەّاى سیبًەتێکیــبى کــغصّّە ،لە الیــبى
دیــػثەّە ئــبػاص کــغاى ّ گەڕاًەّە هــبڵی سْیــبى .صیــبعە ُیچکــبم لەم  ٧١کەســە،
تەًبًەت تبلە کەسێکیبى ًەثًّْە جبش ّ ُبّکـبعی عیـژین .ثەاڵم ُەعّا لە صڵـی
سْیبًــضا صژهٌــی دیــػة هــبًەّە .هــي ســْم چەًــضیي جــبع ،ثە دــْکوی ًبســیي ّ
سػهــــبیەتی چــــّْهە صیــــضاعیبى ّ صاّای ئبضــــتجًّْەّەم لێکــــغصى ،ثەاڵم ُەهــــّْ
ُەّڵەکبًی ئێوە لەم ثبعەّە ثێ ئبکبم ثّْى ّ کەسیبى دبػع ًەثّْى ثچّْکتغیي
ُبّکبعی پێطوەعگە ّ ثػّّتٌەّە ثکەى.
ًبّەًــضی ئــبژّاى کە ئەّکــبت ثەعپغســی ُەهــّْ کــبعی دیــػة لە ًــبّچە ثــّْ ّ
ثەعپغب ّ ئەًضاهەکبًی ثغیتی ثـّْى لە کـبک تـبُێغ عەلیـبع ،کـبک ثبثـب عەلـی
هێِـــغپەعّەع ،کـــبک ضـــبپّْع فیـــغّّػی ّ کـــبک عەّاڵی ثـــبعاهی .لە ژێـــغ فطـــبعی
سەڵکی گًْضەکبًی ًیەع ،تەًگیسەع ،سەڕێػ ّ گْاػ صا ُێػی ژهبعە صّّی ضـبُۆ ّ
ثەعپغسەکبًی ثبً

کغصًە گًْضی تەًگیسەع ،صّای لێکۆڵیٌەّە ّ ثبب ّ سْاسـی

ػۆعُ ،ێــــػی ژهــــبعە صّّی ضــــبُۆیبى ُەڵْەضــــبًضەّە ،ثەعپغســــەکبًی لە کــــبع ّ
ثەعپغسبیەتی سستي ّ ثۆ لێ غسیٌەّە ًێغصعاى ثۆ صەفـتەعی سیبسـی .ثەضـێ
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لە

ئبػاع ّ ئەػهّْى
پێطــوەعگەکبًی ئەم ُێــػەش صاثەضــجّْى ثە ســەع ُێػەکــبًیتغصا ّ ئەّاًیتغیــبى
گەڕاًەّە ًەّسّْص.

دیػثی صیوْکغات ّ کۆهەڵە لە پبیگەالى سبڵەکبًی (-٠٦٣١
)٣٠

پـــبیگەالى ئەّ صەم گًْـــضێکی  ٣١١-١١١هـــبڵی ثـــّْ .لْتبثشـــبًەی ســـەعەتبیی،
ًبّەًضی ّ صەثیغەستبًێکیطی لێ ثـُّْ .ەهـّْ کـْڕاى ّ ثەضـی ػۆعی کچـبًی ئەم
گًْـــضە ئەچـــًّْە ثەع سْێٌـــضى ّ هٌـــبڵی چەًـــضیي ئـــبّایی تـــغیص ثـــۆ سْێٌـــضًی
'' عاٌُوبیی'' ئەچًّْە ئەّێ .صەعهـبًگەیەک ،ضـێغکەتێکی '' تەعـبًّی'' ّ ثـٌکەی
سەعەکیی پڕۆژەیەکـی گەّعە ثە ًـبّی '' ضـێغکەت ثـبًە'' کە جـبصەی کبهیـبعاى -
هەعیـــْاًی صەکێطـــب ،لە پـــبیگەالى ثـــّْى ّ سەڵکـــی گًْـــضەکبًی تـــغ ثـــۆ کـــبع ّ
پیْیســتییەکبًیبى صەُــبتٌە الیــبى .لە ثــبعی سْێٌــضەّاعی ّ چــۆًیەتی ژیــبًەّە
پبیگەالى پێطمەعەّڵی ُەهّْ ًبّچە ّ لە عاستیضا ًیوچە ضبعستبًێ

ثـّْ .جـگە

لەم صیــبعصە ثبضــبًە کە ًیطــبًەی پێطــکەّتي ّ ئــبّەصاًیي ،صیــبعصەیەکی صػێــْ ّ
سغاپیص لە ًبّ ئەم گًْضە صا ُەثـّْ کە کـبعی سـەعکْت ّ سـتەم لە سەڵـ

ثـّْ.

ئەم ضـــتەش پبســـگبیەکی ژاًـــضاعهغی ثـــّْ کە ًبّثـــبًگی گـــ ّی ،صاّێٌ یســـی ّ
ثەعتیلشْعیی ثەعپغب ّ کبعثەصەسـتەکبًی گەییطـتجّْە ُەهـّْ ًـبّچە .پبسـگبی
پـــــبیگەالى ّ عق ّ ثێـــــػاعی سەڵـــــ

ئەم ســـــەع ّ ئەّســـــەعی ضـــــتێ

ثـــــّْى.

لە ًبّ ُەهّْ سەڵکـی پبیگەالًـضا ،ئەّ کەسـبًەی کە ُبّکـبعی ئەم ضـْێٌەّ ،اتـب
پبســـگبیبى صەکـــغص ،کەهتـــغ لە ژهـــبعەی لبهکەکـــبًی صەســـتێ

ثـــّْى .ثەاڵم ئەّ

پبیگەالًیــبًەی کە ّەک هبهۆســتب ّ کبعهەًــض لە ثەضــەکبًی تــغصا کبعیــبى صەکــغص
ثەعچـــــبّ ّ ژهـــــبعەیەى ػیـــــبتغ لە ُـــــی تەّاّی گًْـــــضەکبًی صەّع ّ ثەع ثـــــّْ.
ُەّەڵ عۆژەکــبًی صّای عّّســبًی عیژیوــی ضــب ،عیژیوــی ًــْێ ضــێغکەت ثــبًە ّ
جێگبکبًی تغی صاسستي ،ثەاڵم هـۆعە ّ ثەکغێگیـغاّی ثـۆ عاگغتٌـی پبسـگبکە ًـبعص
تب سەعکْت ّ ستەم عاًەّەسـتێُ .ەعّەُـب ثەع لە گطـت دیـػة ّ الیەًێکـی تـغ،
س بی عػگـبعی لەم ًـبّچەیە صا پەیـضا ثـّْى ّ ثـێ سـ ەهیٌەّە صەسـتیبى کـغص ثە
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ُێــغش ثۆســەع پبســگبکبًی عیــژین ّ پبســگبی پــبیگەالًیص لەّ ضــْێٌبًە ثــّْ کە
کەّتە ثەع صەستیبى ّ تێکیبًەّە پێچب.
ػیــبتغ لە  ٦١کەســی پــبیگەالًی چەکــی سـ بی عػگبعییــبى کــغصە ضــبى ّ لە ژێــغ
فەعهبًضەعی کەسێکضا ثە ًبّی ''ّەسیوی صەعّێص ًەسێ'' ثەضـضاعیی ضـەڕەکبًی
عػگبعی لە صژی پبسگبکبًی عیژین ثّْى.
ّەک لە ثەضی پێطتغصا ثبب کغا ،کـۆهەڵە ُێغضـی کـغصە سـەع سـ بی عػگـبعی ّ
لە صّاتغیطـــضا دیػثـــی صیوـــْکغاتیص ُـــبتە ثەعەی ئەم ضـــەڕەّە ّ ســـەعەًجبم
عػگبعی لە ًبّچە صا پێچـغایەّە .چەًـضیي کەسـی ًبسـغاّیبى ثە چەکەّە ُـبتٌە
ًبّ دیػثی صیوْکغات کە ُێٌضێکیبى صّاتغ ثّْى ثە فەعهبًضەعی ُێـػ ّ ئەًـضاهی
کــْهیتەی ضبعەســتبًیصُ .ەڵــجەت ّەســیویص یەکێـ

لەّ کەســبًە ثــّْ کە دــبػع

ًەثـــّْ لەگەڵ عػگـــبعی ثـــکەّێ ّ ثـــڕّا ًـــبّچە ثەجـــێ ثێ ـــێ ،ثـــۆیە ثە چەکەّە
گەڕاثـــۆّە ثـــۆ گًْـــضەکەی سۆیـــبى ثەّ ُیـــْایە کە دیـــػة لە صەســـتی کـــۆهەڵە
ثی بعێػێ ّ عەًـگە ّەک کەسـبًیتغیص صّاتـغ ثجْایـب ثە پێطـوەعگەی ئەّ دیـػثە.
ثەاڵم ثە پێچەّاًەی چبّەڕّاًی ًبّثغاّ ّ عەًـگە ُـی ُەهـّْ سەڵکـی ًـبّچەش،
ئێْاعەیەکی صێغ ،یەکێ

لە صیبعتغیي فەعهبًضەکبًی دیػة کە ثەصاسەّە ئیسـتب

لە ژیبًــــضا ًــــیە ّ لە ضــــەڕی صاگیغکەعاًــــضا گیــــبًی لەصەســــت صا ،لەگەڵ صّّ
پێطــوەعگەی تــغ چــًّْە ًــبّ ئــبّایی پــبیگەالى ،هــبڵی ّەســیوبى ثیٌیــیەّە ّ لە
صەعگبی هبڵەکەیبى صا .هبڵی ّەسین صّّ ًِـۆم ّ دەّضـەیەکی گەّعەیـبى ُەثـّْ.
سبًوەکەی صەعگب ئەکبتەّە ّ لە هەثەستی ''هێْاًبى'' ئەپغسێ .ئەّاًیص ئەڵێي
ّەســین لە هــبڵەە ژًە ّەاڵهــی ثەڵــێ ئەصاتەّە ّ فەعهّْیــبى لــێ ئەکــبت .صّای
پێٌ صەلـێمە ّەسـین لە پـێص چـبّی ژًەکەی ّ صّّ هٌـبڵیەّە ثەصەسـت ئەم سـێ
کەسەی دیػة ئەکْژعێ .....
عۆژی صّایــی ژى ّ پیــبّی پــبیگەالى لە ثەسبکس ـ بعصًی ّەســین صا ثەضــضاعییبى
کـــغص ّ ئەّپەڕی ثێػاعییـــبى لەم کـــبعە صەعثـــڕی .دیػثـــی صیوـــْکغات ُیچکـــبت
(ئیستبضـــی لەســـەع ثـــێ) ّەاڵهێکـــی صەعصســـْاعصّّی ثەم سەڵـــکە ًەصایەّە کە
گەعەکیبى ثّْ ثػاًي ثۆ ثەم ضـێْە ثـێ ثەػەییـبًەیە ئەم کـْڕە ،کە سْضەّیسـتی
ػۆعثەی سەڵکی صێیەکەیبى ثّْ ثە صەستی دیػة کْژعاە
صیــبعە عیــژین پــێص ئەم کــبعەش لە ســەع ئەػهــًّْی صۆاڵّ ّ پبڵٌگــبى سەعیکــی
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
کبعی سْی ثّْ ّ ثۆ ئبڵۆػکغصًی ًبّچە ّ کڕیٌی ثەکغێگیـغاّ ثە گطـت تْاًـبیەّە
سەعی ـ

ثــّْ'' .دەهەچــبّە''ی لە هەعیــْاى ّ عْســوبى صەڵەهەعػی لە ُەّعاهــبى

عاســــ بعصثّْ تــــب لە کــــْێ صڵئێطــــبّ ّ ًــــبڕاػییەک ُەیە پەلکێطــــی الی ســــ بی
پبســــضاعاًی کەى ّ کــــبعی پــــێ ثســــ ێغىُ .ێٌــــضێ

کەســــی پــــبیگەالًی ،لەّاًە

کــبثغایەک ثەًــبّی دــبجی دەهەدْســەیي (ســەیغ ّ ســەهەعە ئەّە ثــّْ کە لە ٦
پێطـــوەعگەی سەڵکـــی پـــبیگەالى یەکیـــبى کـــْڕی ئەم کـــبثغایە ثـــّْ) کە ًەًگـــی
ثەضــضاعی لە صاهەػعاًی''ســبػهبى پیطــوغگبى هســلوبى'' یطــی ثەًــبّ چــبّەّە ثــّْ،
کەّتٌە کبع .صەستە صەستە سەڵکیبى ثـۆ سـٌە ّ هەعیـْاى ثبًـ

کـغصى ّ ُێٌـضێ

ثە تەهــــبە ّ ُێٌــــضێکیص لە علــــی ئەّ عّّصاّەصا چــــًّْە عیــــػی سیــــبًەت ّ لە
هبّەیەکی کەهضا ژهبعەی ُبّکـبعاًی عیـژین لەم گًْـضە ،گەییطـتە ئبسـتێکی ػۆع
هەتغسیضاع.
عیژین ثەعصەّام ثّْ لە ُێغش ثۆ سەع ًبّچە ّ پبیگەالًیص لە ثەع ثبعی گغًـ
ّ ستغاتێژیکی ( ئەم گًْـضەش لە ثٌـبعی کێـْی ثەعػ ّ ػۆع گغًگـی کـْڕەی هـغیەم
صایە) لە پێطـەّەی دیسـبثەکبًی صژهٌـضا ثـّْ .سـەعەًجبم لە ُێغضـێکی ثەعیٌــضا
پبیگەالى ّ چەًض گًْضی تغ کەّتٌە صەستی عیژین ّ ثە پـێچەّاًەی ئبّاییەکـبًی
تـــغ ،سەڵکـــی پـــبیگەالى لە گًْــــض چـــًّْە صەع ّ ّەک ضـــبصی ثگێـــڕى ثە پیــــغی
ُێػەکــبًی عیــژیوەّە چــّْى! ّەک هــي لە سەڵ ـ

ّ ثەعپغســبًی ئەّصەهــی دیــػم

ثیستّْە ،پێطوەعگەیەکی دیػة ثە ًـبّی عەثـبب سەڵکـی ًـبّچەی جـْاًڕۆ لەم
ُێغضە صا ثە صیل گیغا ّ لە الیەى چەًض کەسـێکی سەڵکـی پـبیگەالًەّە ،ثەڕۆژی
عًّّبک ّ ُەع لە ثەع ئبّایی صا ثە جبهەصاًیەکەی سْێ سٌکێٌضعا!
عیژین ثٌکەّ پبیەگبی سْی لە پبیگەالًضا صاهەػعاًض ،پبسگبی ئبّەصاى کغصەّە ّ
صەسەاڵتی عەضی سـْێ لەم گًْـضە کـغصە '' ئەهـغی ّالێـ '' .پێطـوەعگەی دیـػة ّ
کۆهەڵە ثٌکەیبى ثـغصە سـەع ثەعػتـغیي لـْتکەی ًـبّچەّ ،اتـب کـْڕەی هـغیەم ّ لە
ســەعثەعػاییەّە ثە صّّعثــیي ســەیغی پبیگەالًیــبى ئەکــغص .صژهــي چەًــضیي تــۆ ،
سْه ــبعە ّ کــبلیجەع  ١١یەکــی لە پبســگب صاًــبثّْ .جــبع ّ ثــبع تەلەی لە کــْڕەی
هــغیەم ئەکــغص ّ پێطــوەعگەش ّەســت ّ ثێْەســت ُێــغش ّ پەالهبعێکیــبى ئەثــغصە
ســەع یەکێــ

لە ثٌکەکــبًی ئەّاى .ئەم کــبعە ُەهــّْ ثەُــبعُ ،ــبّیي ّ پــبییػی

سبڵی ضەست ّ یەک صعێژەی ُەثّْ .عیژین چەًضیي ُێغضـی گەّعەی کـغصە سـەع
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دبتَم هەًجەعی
کــْڕەی هــغیەم ّ ُەعجــبعە ثە ضــێْەیەکی ضــ غػە ّ ئــبثڕّّثەعاًە تێکطــکب .لە
یەکێ

لەم ُێغضبًە صا ژهبعەیەکی ثەعچبّ جەًبػەیبى لێ ثەجێ هـبى کە ًـۆ ٥

کەســیبى سەڵکــی پــبیگەالى ّ یەکێکیــبى ثــغای ّەســیوی ثبســکغاّ ثــّْ ثە ًــبّی
عەدیوی صەعّێص ًەسێ .چۆًیەتی ُەڵسـْکەّتکغصًی پێطـوەعگەی دـػة لەگەڵ
جەًــبػەی ئەم کــْژعاّاًە ،ثــّْ ثە ثەُــبًە ثــۆ عیــژین ّ سەڵکــی پــبیگەالى ،تــب
ژهــبعەی چەکــضاعاًی عیــژین ثگــبتە ژّّعی ســەص کەب ّ ،ئەهە جــگە لەّ ٧١-٠١
کەسەی کە تب ئیستب لە ضەڕی ئێوە صا کْژعاثّْى!
هبّەیەک صّای ئەم تێکطکبًەی س بی صژهي ،تۆپجبعاًی ثٌکەکبًی پێطـوەعگە ّ
ضـــْێٌی کـــبع ّ ژیـــبًی سەڵـــ

ثجـــْە کـــبعی ُەع عۆژ ّ ُەع ســـەعبت .عۆژێکیـــبى

پێطـــوەعگەیەکی کـــۆهەڵە ثە ًـــبّی (ُّْضـــەً ) سەڵکـــی کغهبضـــبى کەّتە ثەع
پغاضە تۆپێ

ّ ضەُیض ثّْ .جەًبػەکەی ثـغصعایەّە گًْـضی ًـیەع ّ ثە ثەضـضاعی

ُەهّْ سەڵکی صێ ،لە الی ضەُێضێکی دیػة صا ( عەثـضّاڵ هەًـجەعی) کە پێطـتغ
لەم گًْضەصا ًێژعا ثّْ ،ثە سبک س ێغصعا .ثەعپغسی ئەّ ضْێٌەی کـۆهەڵە عـبع
هەّالًبیی ّ ثەعپغسێکی دیػة ثە ًبّی ُبضن هەًجەعی لسەیبى ثـۆ سەڵـ

کـغص

ّ ُەعصّّکیــبى پێــضاگغییبى لە ســەع ُبّســەًگەعثًّْی کــۆهەڵە ّ صیوــْکغات لە
ثەعاًــجەع عیژیوــضا کــغص .عەًــگە ئەهە صەگــوەى عّّصاّێ ـ
صّّ الیەًە ّا ُبّصەً

ثــّْثێ کە سەڵ ـ

ئەم

ّ ُبُّەڵْیست ثجیٌي!

صّای ئەم عّّصاّەش عیـژین لە تۆپجــبعاى ثەعصەّام ثــّْ ّ ّاػی ًەصەُێٌــب ،ثــۆیە
عۆژێ

ثەعپغسبًی دیػة ّ کۆهەڵە سبن ثـًّْەّە سْه ـبعەیەکی دیـػة ّ چەًـض

گْللەیەکی کۆهەڵە ثـجەى (کـۆهەڵە سْه ـبعەی ًەثـّْ ،دیـػثیص گـْللە!) ّ گْایـب
صەهکْتێکی پبیەگـبی عیژیوـی پـێ ثـکەى .سْه ـبعە ئبهـبصە کـغا ّ عّّ لە پبسـگبی
کۆى کە ئیستب تۆپشبًەی عیژیوـی لـێ ثـّْ ،صاهەػعا .گـْللەی یەکەم سـەعی کـغص.
صُّّەم کەّتە ًــبّ ئــبّایی ،ســێِەم صیســبى کەّتە ًــبّ هــباڵى ّ ّتیــبى ثــغا تــب
سغاپتــغ ًەثــّْە ّ گەًــضی صەعًەُــبتّْە ثــب ثەب ثــێ .ثەاڵم ئەم ضــبکبعە ػیــبًی
سْی گەیبًض ّ صّاتغ سەثەع ُبت کە لەم سْه بعەثـبعاًە صا صّّ کەسـی هەصەًـی
کْژعاّى ّ ُەضت کەسیص (لەّاًە صّّ ژى ّ چـْاع هٌـبڵ) ثغیٌـضاع ثـّْى .یەکێـ
لە ثەعپغسبى ثە سەع سّْڕهبًە ئەیْت
ثەڕاســــتی فــــغە ســــەیغە ،هــــبًگێکە عیــــژین تۆپجــــبعاى ئەکــــبت ئــــێوە تەًیــــب
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تەڵەفبتێکوــبى ثــّْگە ،کە چــی ئــێوە ثە ســێ سْه ــبعە سەعی ـ

ثــّْ ئــبّاییەکە

ّێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاى کەیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي!
ثەم جۆعە صیسبى ثیبًّْ ثـۆ عیـژین ّ فـڕ ّ فێ ەکـبًی ّ صەعفەت ثـۆ کۆثـًّْەّەی
عق ّ لیي لە صڵی سەڵکێکـی ُەژاع ّ لە چبعەًّْسـی سـْی ثـێ ئبگـب سْڵمـبیەّە.
صّای ئەم عّّصاّە تــبڵە ،ژهــبعەیەکی تــغی سەڵـ

لە ًیطتوبًفغۆضــتٌەّە گــالى ّ

تەًــبًەت ّەک ســەهجْل ّ ثــۆ ئەّە ئەّپەڕی ثێــػاعی سْیــبى لە ئــێوە صەعثــڕى،
چەًــض ژى ،لەّاًە ژًێکــی ثــغا کــْژعاّ چەکــی عیژیوــی ثــۆ صّّ عۆژ کــغصە ضــبى ّ
ُەڕەضەی ئەکغص کە یەکەم کەب ئەثێت ثڕّاتە ضەڕی '' ػصی ئٌمالة'' ّ....
لە ســـبڵ ّ ضـــەڕەکبًی صّاتـــغصا ژهـــبعەیەکی تـــغی پـــبیگەالًی لە ضـــەڕی صژی
پێطـــوەعگە صا کـــْژعاى کە کبعەســـبتجبعتغیٌیبى ضـــەڕی '' هـــلەی صۆش'' لە ًێـــْاى
ئبّاییەکبًی سەڕێػ ّ گْاػ صا ثّْ کە چْاعصە جەًبػە کەّتە صەسـتی پێطـوەعگە.
لەم کەهیــٌەصا صّاػصە کەب لە چــْاعصە کــۆژعاّی ُێػەکــبًی عیــژین ،پــبیگەالًی
ثـــّْى ّ ئەم کـــبعەش ػاهەکەی لـــّْڵتغ ّ ئـــبػاعەکەی ثەژاًتـــغ کـــغص .پـــبیگەالى ّ
ُبّکـــبعی عیـــژین ثـــًّْە یەک هبًـــب ّ ّ تەًـــبًەت پێطـــوەعگەی ُـــی الیەًێـــ
ًەیضەّێغا لە هّْچە ّ هەػعای سەڵکی ئەم گًْضە صا ثۆ سەعبتێکیص ثوێٌێـتەّە.
ئەگەع لە ُەع جێگبیەک پـبیگەالًییەکیص ُەثـْایە ،صۆسـتبًی ضـۆڕش ُەم لێـی
صەتغسبى ّ ُەم لە لّْاڵیی صڵەّە علیبى لێ صەثًّْەّە.....
لە صعێـــژەی صاســـتبًەکە صا صێـــوە ســـەع ئەّ ُەّڵ ّ تەلـــبالیە کە هـــي ّ چەًـــض
کەســـی صیـــکە صاهـــبى تـــب جـــۆعە لێکگەییطـــتي ّ پێکِبتٌێـــ

لە ًێـــْاى دیػثـــی

صیوـــْکغات ّ سەڵکـــی ئەم گًْـــضە صا ثە صەســـت ُـــبت ّ پـــێص ثە سْێٌڕضـــتي ّ
هبڵْێغاًی ػیبتغ گیغا.
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گەلێي ئەّ صەم ّ کبتەی جـێ ثبسـی ئەم ًّْسـیٌەیە ،گًْـضێکی  ٢١١-٣١١هـبڵی
ئــبّەصاى ّ یەکێ ـ

لە گًْــضە فــغە سْضــەکبًی ًــبّچەی ژاّەعۆ ثــّْ .صّای ُــبتٌە

ســــەعکبعی عیژیوــــی ئیســــالهی ،ثە پــــێچەّاًەی صۆاڵّ ّ پــــبیگەالى ژهــــبعەیەکی
ثەعچــبّی کــْڕە گەًجەکــبًی ثــًّْە پێطــوەعگەی دیػثــی صیْهــْکغات ّ کــۆهەڵە.
ػۆعثەی سەڵکەکەضی ُبّکبع ّ پطتیْاًی پێطوەعگە ّ ضۆڕش ثّْى .ثە تـبیجەتی
صّای گیــغاًەّەی ضــبعی ســٌە ّ گًْــضە ًػیکەکــبًی ئەّ ضــبعە ّەک ،دەســەًبّا،
کــێ ًە ،کەڕەســی ّ .....گەلــێي ّەک گەّعەتــغیي ئــبّایی ًــبّچەکە گغًگــی ســْی
ُەم ثۆ ضۆڕش ّ ُەم ثۆ صەّڵەتی ئێغاى ُەثّْ.
کێْی ستغاتێژیکی دەّضەگەّعە ،کە ئەکەّێتە عۆژُەاڵتی ئەم گًْضەّە ،ػیـبتغ
لە ســـبڵێ

ثجـــْە ثەعەی ضـــەڕ لە ًێـــْاى صژهـــي ّ ضـــۆڕش صا ّ صەیـــبى ُێـــغش ّ

پەالهبعی صژهٌی تێضا تێکطکبثّْىُ .ەهـّْ هـبّەی ئەم ُێغضـبًەی صژهـي ،گًْـضی
گەلێي جگە لە ثًّْی پـۆلە پێطـوەعگەیەکی عۆڵەی سْیـبى لە ثەعەی ئەم ضـەڕە
صا ،لە تەصاعۆکـــبت ّ ُەعچەضـــٌە یبعهەتیـــضاًێکی ثەعەی عػگـــبعیشْاػی ّاڵتـــی
سْیبى صعیغیبى ًەصەکغص.
ُەعّەک لە ثەضەکبًی پیطّْضـضا ثبسـکغا ،کبعثەصەسـتبًی عیـژین لە سـەعەسۆ،
ثەاڵم ثە پـالى ّ ثەعًـبهە کبعیـبى ثـۆ صاگیغکغصًـی ئەم ًـبّچەیە صەکـغص .ثــۆ ئەم
هەثەستەش گغًگبیەتی ئەم چْاع ئـبّاییەی جـێ ثبسـی ئێوەیـبى صەعک کغصثـّْ.
ُەعچْاع ئبّاییەکە گًْضی گەّعە ّ پڕدەضیوەت ثّْى ّ ُەعچْاع گًْـض لە پەًـب
ّ صاّێٌــی ضــبسێکی ثەعػ ّ ،لەثــبعی ســەعثبػییەّە ســتغاتێژی

صا ثــّْى .ثــۆیە

ُبّکبت لەگەڵ صۆاڵّ ،پبڵٌگبى ّ پبیگەالى کبعیبى ثۆ گەلێٌیص ئەکـغص .لە یەکەم
عۆژەّە عیـــژین ئەیػاًـــی تەًیـــب ثە ضـــەڕ ّ ُێـــغش ئەم کـــبعەی ثە ئبســـبًی ثـــۆ
ًــبچێتە پــێص .ثــۆیە کەّتە پــْاػ صعۆســتکغصى لە ًــبّ عیػەکــبًی سْهبًــضا ّ ّەک
صیتغا ثە صاسەّە لە کبعەکەضیضا سەعکەّت.
یەکێ

لەم کبًباڵًەی کە عیژین کبعی لە سەع ئەکغص کبًبڵی ئبیي ثّْ کە ضـێز

ّ هەال عۆڵیــبى تێــضا ُەثــّْ .لە ثەضــی صۆاڵّ صا ثبســن کــغص کە ُەڵــ

ّ کەّتــی

سغاپــی کــۆهەڵە لەگەڵ ضــێز ُــبصی ُبضــوی ّ صەعّێطــەکبًی ًــبّثغاّ صا ،ثــّْ ثە
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ثیــبًّْ ثــۆ ُێٌــضێ

سەڵکــی ئەّ گًْــضە تــب ثەعەی سیــبًەت ُەڵجژێــغى ّ صژی

کـــۆهەڵە ّ صّاتـــغ ســـەعجەهی ثـــػّّتٌەّە صەســـت ثـــضەًە چەک .لە گەلێٌـــیص صا
سەعیکـی پالًێکـی لەم چەضـٌە ثــّْى .لە الیەک کۆهەڵێـ

صەعّێطـی صّّ ضــێشی

ثبسکغاّ ( ضـێز ُـبصی ّ ضـێز دەیـجەاڵ) لەم گًْـضە ثـّْى ّ لە الیەکـی تـغەّە لە
هەالیەکی ئەم گًْـضە ثە ًـبّی هەال عەلـی جەاللـی ػاصە ( ثـبّکی صّکتـْع جەالل
جەاللی ػاصە کە صّاتغ ثّْ ثە ًْێٌەعی هەجلێسـی عیـژین) ئەّ پەڕی کەڵکـی ّەع
گغت.
ػۆعثەی هەالکبًی ئەّ ًبّچەیە ،ئەگەع چـی ثە عّاڵەت ضـەّ ّ عۆژ لە صەّعی
صّکتـــْع دْســـەیٌی سەلیمـــی ،کە ئەّکـــبت ّەک صۆســـتی دیػثـــی صیوـــْکغات ّ
ًەیبعێکی کـبعیگەعی صەّڵەت لەم ًـبّچە صا ُەڵضەسـّْڕا ،کـۆ صەثـًّْەّە ،ثەاڵم
لە ژێــغەّە لەگەڵ کـــبک ئەدـــوەصی هــْفتیػاصە (لە عێگـــبی هەال عەلـــی جەاللـــی
ػاصەّە) لە پەیْەًضی صا ثّْى ،یبى سْیبى عاسـتەّسۆ پەیْەًـضییبى ثە عیـژیوەّە
ُەثـــّْ ّ پبعەضـــیبى ّەع صەگـــغتً .وـــًّْەی ػەلـــی ئەم جـــّْعە هەالیـــبًە هەال
عەعەثـــــی ًـــــیەع ّ هەال هْدســـــێٌی ســـــەڕێػ ثـــــّْى کە یەکەهیـــــبى ثە ُـــــْی
ئبضکغاثًّْی پەیْەًضییەکەی لەگەڵ عیژین لە الیەى دیػثی صیوْکغاتەّە چەًـض
جـــبع گیـــغا ّ

ســـەعەًجبم جـــبعی ئـــبسغ ثـــێ هْدـــبکێوە ئێعـــضام کـــغا .کەســـی

صُّّەهیطـــیبىّ ،اتـــب هەال هْدســـێي دْســـەیٌی صّای گیـــغاًەّەی ًـــبّچە ،ثـــێ
عاّستبى ّ ثە پەلە کغا ثە ئیوبم جْهعەی کبهیبعاى ،دـبکن ضـەععی ئەّ ضـبعە ّ
تـب صّای '' کّْصیتــبی'' ئەدــوەصی ًـژاصیص لەم پۆســتە ًبهْثــبعەکە صا هــبثّْەّە ّ
لە کۆهەڵێــــ

تــــبّاًیص صا صەســــتی عاســــتەّسۆی ُەثــــّْ کە لەیــــغە صا جــــێ

ثبسکغصًیبى ًیە.
ثــۆیە ثــێ ُــی گْهبًێــ

هەال عەلــی گەڵــیي ئەگەع چــی لە الی سەڵکــی ئەّ

گًْــضەش جێگــبی عێــػ ّ دــْعهەتی ػۆع ثــّْ ،ثەاڵم ّەک دەڵمەیەکــی پەیْەًــضی
عۆڵێکــی ســغا

ّ ػیبًجــبعی لە صژی ثــػّّتٌەّەی کــْعص گێــڕا .ســەعەًجبم لە ثەع

ئەم کـــغصەّاًە دیػثـــی صیوـــْکغات ًـــبعصی لە ًـــبّ ضـــبعی ســـٌە صا هەال عەلـــی ّ
کــــْڕێکی ثە ًــــبّی هْســــلێویبى کْضــــت ّ جەاللــــی جەاللیــــػاصەش کە ئەّصەم
گەًجێکی تبػە پێ گەییطتّْ ثّْ ثغیٌضاع کغا .یەکێ

لەم پێطـوەعگبًە کە ثـبب

صەکــغا عۆڵــی ســەعکی لە کْضــتٌی هەال عەلــی صاُەثــّْە پێطــوەعگەیکی سەڵک ـی
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گەلــێي ثــّْ ثە ًــبّی ًەثــیً .ــبّ ثــغاّ پێطــوەعگەیەکی صیــبع ّ چــبالک ثــّْ ثەاڵم
ُەڵ

ّ کەّتی لەگەڵ سەڵکضا سغا

ّ ػۆع تّْڕە ّ صەم چەپەڵ ثّْ.

کــْژعاًی هەال عەلــی ًــبڕەػایەتیی ئبضــکغای سەڵکــی (ّەک کــْژعاًی ّەســین لە
پبیگەالى) لێ ًەکەّتەّە ،ثەاڵم صیـبع ثـّْ ػۆع کەب ئەم کبعەیـبى ال ًـب سْضـە ّ
ًبّێغى ،یبى ًەیبًگەعەکە ثە ئبضکغا صەعیجڕى .ضەڕی عیژین لە دەّضـە گەعە ّ
ثەعەکبًیتغ لەّ پەڕی سْی صا ثـّْ .پێطـوەعگە هبًـضّّ ّ ُـیالک ثـّْى ،عۆژ صّای
عۆژ صەّڵەت پێطــڕەّی ئەکــغص ّ ثەعەی ضــەڕ لە گًْــضەکبًی گەلــێي ّ تەّعیــْەع
ًػی

صەثـّْەّە .جـگە لەّ پێطـوەعگبًەی کە گیبًیـبى ًـبثّْە لە پـی صەسـتیبى ّ

ثە ضـــــەّ ّ ثە ڕۆژ لە ســـــەًگەع صا ثـــــّْى ،ژهـــــبعەیەکی  ١١-٦١کەســـــی ''ًـــــب''
پێطوەعگەش ،ثەاڵم ثە جـل ّ ًـبّی پێطـوەعگەّە ُەثـّْى کە ُەع لە سـەعەتبّە
ئەم گًْــضاًەیبى کغصثــّْە ثــٌکە ّ ُیچکــبت عّّیــبى لە ثەعەی ضــەڕ ًەئەکــغص.
عۆژاًە ثە سـەع صڵـی سەڵـکەّە ّ ثە کـغصاعی ًبضبیسـتیبى (ّەک ُەڵـ

ّ کەّت

لەگەڵ ژى ّ کچــی سەڵــ  ،هەضــغّّثشْاعصًی ئبضــکغا ّ عضــبًەّە لە ثەعچــبّی
سەڵــــ

ّ تەًــــبًەت ثەکــــبع ُێٌــــبًی هەّاصی هــــْسەصێغ) ثــــًّْە ســــّْتەهەًی

تەثلیغبتی ئەّ کەسبًەی کە لە ژێغەّە کبعیبى ثۆ عیـژین صەکـغص .صەگـوەى ًەثـێ
ػۆعثەی ئەم کەسە صاّێٌ یسبًە ،صّای گیغاًەّەی ًبّچە سْیبى تەدْیلی عیـژین
صایەّە ّ گۆڕی سْیبى ثۆ ُەهیطە گْم کغص.
لەیغەضــضا ّەک لە ًوــًّْەی گًْــضەکبًی پیطــّْصا ثبســکغا ،صەًگــۆی ُەثــًّْی
چەک ّ چــــۆڵی عیــــژم لە ًــــبّ سەڵکــــضا پەعەی گــــغت .عۆژێــــ

هیٌێــــ

لە ژێــــغ

کبهیۆًێکی دیػثضا تەلیـیەّە ،هبضـیٌەکە ػیـبًی ثەعکەّت ثەاڵم پێطـوەعگەیەک
کە لێ صەسْڕی ( هبضەاڵ صعێژ) س هەت صەعچـّْ .چەًـض عۆژ صّاتـغ ًبعەًجۆکێـ
کە ثە ًیــبػی کْضــتٌی صەیــبى پێطــوەعگە سغاثــّْە ًــبّ ســۆثەی هــػگەّتەکەّە،
تەلییەّە ثەاڵم ئەّیص ػیبًی ًەثـّْ .پێطـوەعگە کەسـێکیبى ثە ًـبّی ثـبعام کە
ُێـــػی ثەعگـــغی دیـــػثیص ثـــّْ ،ثە تـــبّاًی ُبّیطـــتٌی ًـــبعەًجۆکەکە لە کـــبتی
ُەاڵتٌــضا کْضــت .عۆژی صّایــی گەڕاًــی هــباڵى ثە هەثەســتی صۆػیــٌەّەی چەک
صەســـتی پێکـــغص .لە هبڵێکـــضا ســـەًضّلێکی پـــڕ لە ّێـــٌەی ســـبهێٌەیی ( ئەّکـــبت
تەثلیغــبتی ســەعۆکۆهبعی ثــّْ صّای تەلیــٌەّە ّ کــْژعاًی عەجــبیی) صۆػعاًەّە.
صّاتغ ژهبعەیەک چەک ّ تەلەهەًیتغ پەیضا ثّْى کە صیکێکی ''ػّّصپەػ'' ی پڕ لە
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تی ئێي تی ضیبى تێضاثّْ.
لەیـــغە صا صەعکەّت کە عیـــژین لە گەلێٌـــیص ثە تەّاّی ئبهبصەکـــبعی صّّپـــبت
ثًّْەّەی سێٌبعیۆی پبڵٌگـبى صەکـبت .ثەاڵم ئەم صّّ ُەڵەی پیطـّْ (تەلیـٌەّەی
هـــیي ّ ًـــبعًجەکەکە) پـــالًەکەی الی پێطـــوەعگەکبى ئبضـــکغا کـــغص .صّای ئەهە
ژهبعەیەکی ػۆع سەڵ

صەستگیغ کـغاى ،ثە تـبیجەتی ئەّ کەسـبًە ئەم ضـتبًەیبى

لە هبڵضا گیغاى .ئەم کەسـبًە کە ثێگْهـبى کەسـی ثێتبّاًیطـیبى لە ًـبّ صا ثـّْى
ثــغصعاى ثــۆ صەّعّثەعی گًْــضەکبًی ثێســبعاى ّ ئەّێِەً ـ

کە ُێطــتب لە صەســت

پێطوەعگە صا ( ُەم کۆهەڵە ّ ُەم دیػثـی تێـضا ثـّْى) هـبثّْى .ئەم گەلێٌیـبًە
صّای ئەػیەت ّ ئەضــــــــــکەًجەیەکی ػۆع ،ژهبعەیەکیــــــــــبى لە ئبّاییەکــــــــــبًی
''ّیتــغەػەّی'' ّ ''کەاڵتــێ'' صا ئێعــضام کــغاى ّ چەًــض کەسیطــیبى ًێــغصعاى ثــۆ الی
صەفتەعی سیبسی لە صەّعّثەعی ئبالًی سەعصەضت.
صّای ئەم عّّصاّە عیژین ُێغضەکبًی ثەعث ّ کـغص ،گەلـێيّ ،ەسـێ ،تەّعیـْەع ّ
ضیبًیص کەّتٌە صەست عیژینً .ەثی گەلێٌیی ،ئەّ کەسەی چّْ لە سـٌە صا هەال
عەلی ّ کْڕەکەی کْضت ،ثە سْی ّ چەًـض کەسـەّە ،صّای ئەّە پێطـوەعگەیەکی
گەلێٌی یبى ثە ًبّی ّەسین ،لە گْێ چۆهی سـیغّاًضا کْضـت (سـەعثڕیە) سْیـبى
تەدْی ی عیـژین صایەّەً .ەثـی صّاتـغ لە ژێـغ فطـبعی ثٌەهـبڵەی لْعثبًییەکـبى ّ
سەڵکــی ًــبڕاػی صا ُەع لە الیەى عیــژیوەّە ئیعــضام کــغا .جەًــبػەی ّەســین ،کە
صّای کْضــتي فڕێــضعاثّْ ،لە ًـــبّ ئــبّی ســیغّاى صا صۆػعایەّە ،ســـەصاى کەب لە
سەڵکــــی ًــــیەعی تێکــــڕا پێطــــوەعگە ،چــــّْى ُێٌبیــــبًەّە ّ لە تەًیطــــت صّّ
ضەُیضەکەیتغصا ( ُّْضەًگی کۆهەڵە ّ عەثضّاڵی هەًـجەعی صیوـْکغات) ثەعێـػ ّ
دْعهەتێکی ػۆعەّە ثە سبک س ێغصعا.
یەکێ ـ
کْڕێ

لەم کەســە گەلێٌیــبًە کە ّەک ػیٌــضاًی ًێــغصعا ثــۆ صەفــتەعی سیبســی،
ثـّْ ثە ًـبّی هەدوـّْص گەلێٌیـی ّ پـێص لە صەسـتگیغکغاًی پێطـوەعگەی

ُێػی ثەعگغی دیػة ثّْ .ئەّ سەًضۆلە ّێٌەی سبهێٌەیی کە ثبسکغاى ،گْایـب لە
الیەى هەدوّْصەّە لەّ هبڵە صاًغاثّْى! هەدوّْص صّای ػیبتغ لە سـبڵێ

هـبًەّە

لە ػیٌضاًی دیػةً ،بهەیەک ثۆ سکێغتێغی ئەّ صەهی دیػة ،یبص ػیٌـضّّ صّکتـْع
لبســـولّْ صەًێـــغێ ّ ّەػعـــی ســـْی ،گًْـــضەکەیبى ّ چـــۆًیەتی ُەڵـــ

ّ کەّتـــی

ثەعپغسبًی دیػة لەگەڵ سْی ثبب صەکبت ّ صاّا صەکـبت ئیػًـی ثـضەى ثێـت لە
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کــۆًگغە یــبى پلیٌۆهــضا لســەی ســْی ثکــبت .ئەّەی هــي صّاتــغ ثیســتّْهە صّکتــْع
لبســولّْ صاّاکەی لجــّْڵ صەکــبت ّ لە یەکێــ

لە عۆژەکــبًی کــۆًگغەی ضەضــضا

عێگــبی صەصەى ثێــت ّ ُــبّاعی ســْی ثکــبت .هــي ئەّەش صەػاًــن کە ًــبهەیەکی
صەثیغســبًەی دیــػة ّ عًّّّْســێکی ًــبهەکەی ســْی ثــۆ ئەّاًــی ًّْســی ثـــّْ،
ثەئیوــػای ضــبصڕەّاى صّکتــْع لبســولّْی پــێ ثــّْ ّ ُەعکە صڵــی تەً ـ
گەعەکــی ثــّْ صەعصی صڵێ ـ

ئەثــّْ ّ

ثکــبتُ ،ەعصّّک ًبهەکــبًی ًیطــبى ئەصاى ّ ئەیــْت

فەعهّْ ثیشْێٌەّە ،هي ًبهەی صەثیغسبًەم ُەیە ّ ئەّاى ئەػاًـي کە هـي ػّڵوـن
لێکغاّە .هي کە سْم ئەم ًبهبًەم ثیٌیْە ،لەثیـغهە لە ّەاڵهەکەی صەثیغسـبًە صا
ُبتجّْ
دیػثــی ئــێوە ُەعچەضــٌە ضــکەًجە ّ ئــبػاعێکی ئیٌســبى ،ثە تًْــضی هەدکــّْم
صەکبت ّ ئەگەع کەسبًێ

ثە ًبّی دیػثەّە ئەّ کبعەیـبى لەگەڵ تـۆ صا کـغصّّە،

ئێوە صاّای لێجّْعصًەت لێ صەکەیي.....
هەدوّْص صّاتغ گەڕایەّە ًبّ پێطوەعگەکبى ،سەعیکی کبع ّ کبسجی سْی ثـّْ ّ
ثە صاسەّە لە ضەڕی ُەّعاهبًی چەًض عۆژ پێص کبعەسـبتی ُەڵەثـجەصا ،لە ثەع
هــبڵەکەی سْیــضا کەّتە ثەع پغیطــکی سْه ــبعەیکی صژهٌــی ســْێٌڕێژ ،گیــبًی لە
صەســـت صا ّ ّەک یەکێـــ

لە  ٦ضـــەُیضی ثەعەی ئەّ ضـــەڕە صژّاعە کە صەیـــبى

کەســی صاگیــغکەعی تێــضا کــْژعاى لە عاصیــۆی دیػثــی صیوْکغاتــضا ســْێٌغایەّە.
چەًــضیي الپەڕە ثیــغەّەعی تــبیجەتن لەگەڵ هەدوــّْص ّ گطــت صەعصەکــبًی ُەیە
ثەاڵم ثۆ ئەم ضْێٌە ًبثێت ّ ُەڵی ئەگغم ثۆ جێگبی سْی.
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ژاّەعۆ صّای صاگیغکغاًی کەلێي
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پبش ئەّەی عیـژین گەلێٌـی صاگیـغ کـغص ثە ثەضـی ػۆعی ئبهبًجەکـبًی گەیطـت.
چــــًْکە ًەک ُەع گًْــــضەکە ّ ضــــْێٌی ســــتغاتێژیکی لە ًــــبّچەکەی لە چٌــــ
پێطوەعگە صەعُێٌـبثّْ ،ثەڵکـّْ ػۆعثەی سەڵکەکەضـی کغصثـّْە صژهٌـی ضـۆڕش ّ
ثــێ صاّا ّ فطــبعی عیــژین ،صەیــبى کەســیبى '' صڵشــْاػ'' چەکیــبى کــغصە ضــبىُ ،ەع
چْاع صەّعی گًْضیبى کغصە پبیەگـب ّ سـەًگەعی پبعاسـتٌی صەسـەاڵتی صاگیـغکەع.
ػیبتغ لە پەًجب هبڵی ثغیٌضاع ّ کەبّکبعکْژعاّی صەستی پێطوەعگە ّ ،ئبهبصەی
تۆڵەکغصًەّە لە سەڵ

ّ ّاڵتـی سْیـبى ثـًّْە هـبلی صژهـي ّ ئەّیـص ثە هەیـل ّ

لبػاًجی سْی ثە کبعی ُێٌبى!
ُەعّەُـــب ئەگەع جْگغافیـــبی ژاّەعۆش ثێٌیـــٌەّە ثەعچـــبّ ئەثیٌـــیي عیـــژین ثە
گغتٌــی گەلــێي گەهــبعۆی ثەضــی ػۆعی ًبّچەکەضــی تەکویــل ّ تەّاّ کــغص ّ ّەک
لبڵییەکی چْاع گْضە ،صۆاڵّ لە گۆضەیەک ،پبڵٌگبى لەّ گۆضە ،پبیگەالى گۆضـەی
ئەّ ســــەع ّ گەلێٌــــیص ثــــّْ ثە گۆضــــەی چــــْاعەهی ئەم لــــبڵییە فەعػیــــیە کە
ثەسەڵکَکەیبًەّە ثًّْە هبڵی صژهي.
هبّەیەک ثەع لەم عّّصاّاًەی گەلـێيُ ،ەهـّْ ًبّچەکـبًی کبهیـبعاى لە صەسـت
چّْثّْى ّ صژهي صاگیغی کغصثّْىُ .ێػی ثێستّْى ّ کـْهیتەی کغهبضـبًی دیـػة
ّ گــْعصاًی ضــبُۆی کــۆهەڵە ُــبتجًّْە گًْــضەکبًی ًــیەع ّ تەًگیســەعً .بّەًــضی
ئـــــبژّاًی دیـــــػثیص ُەع لەم گًْـــــضاًە صا ثـــــّْ .صّای گیغاًـــــی گەلـــــێي ّ لە
هەتغسیکەّتٌی تەّعیْەع ،ثٌکەی سەعەکی کْهیتەی سـٌە ّ ُێـػی ضـەعیفػاصەش
پێچبیبًەّە ّ عّّیبى لەم صەّع ّ ثەعە کغص ّ ثە کغصەّە سـەعجەهی ئەم ُێـػاًە
کە ػیبتغ لە سێسەص ّ پەًجب کەب صەثّْى لە جۆعێـ

گەهـبعۆی عیـژین صا ثـّْى.

صّّ عێگــب لە ثەع ثــّْ ،یــبى صەثــّْ ئەم ًــبّچەیە چــۆڵ ثکــغێ ّ ثــێ ضــەڕ ثــضعێتە
صەست عیژیوەّە ،یبى سۆهبى ثۆ ُێغضی عیـژین ّ پبعاسـتٌی کـبتیی ئەم گًْـضاًە
ئبهـبصە ثکەیـي .کـۆهەڵە ُەع عۆژی ُەّەڵ ثــێ ُـی هەضـْەعەتێ

لەگەڵ دیــػة

عێگــبی یەکەهــی ُەڵجــژاعص ّ ُێــػەکەی ثــۆ الی ثــبکّْعی ًــبّچەکەّ ،اتــب صیــْی
ثێسبعاى عاگْاست .دیػثیص سەعەتب ًبّەًضی ئبژّاى ّ کْهیتە ضبعستبًی سـٌەی
عاگْاســت ثــۆ ًــبّچەی کەاڵتەعػاى ّ الی ثــبیٌچۆ لە ثــبکّْعی ضــبعی ســٌە .صّاتــغ
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ُەعصّّک ُێــػی ثێســتّْى ّ ضــەعیفػاصە ،لە چەًــض صەســتەی جیــبّاػ صا عّّیــبى
کغصە سۆعُەاڵت ّ ثبضّْعی ضـبعی سـٌە ّ لە ًبّچەکـبًی چەهطـبع ،سّْعسـّْع ّ
کْلیبیی صا ث ّ ثًّْەّە.
ئەم ًبّچبًەی ثبضّْع ّ سْعُەاڵتی سٌە ػیبتغ لە  ٠١١گًْض ثـّْى کە ُێطـتب
ثە تەّاّی هیلیتــــبعیػە ًەکغاثــــّْى .عیــــژین لە ضــــبعەصێیەکبًی '' هــــّْژەژ '' ّ
''سبهسـبى'' صا صّّ ًــیوچە پبصگـبًی ثە چەکــی لـْعب ّ ُەلیکــۆپتەعەّە ُەثــّْى.
تیوـــی ػەعثەتـــی گەڕۆک ســـەعصاًی ئەم گًْـــضاًەیبى صەکـــغص ّ عۆژاًە ئـــبػاعی
سەڵکیــــبى صەصا .ئــــێوەش صّای گەییطــــتي ثەّ ًــــبّچە ّەک ئەّاى ُەع عۆژە لە
گًْضێ

صا صەستوبى کغص ثە گەڕاى ،کە ثـۆ سـْی ثـّْ ثە لەڵەهجـبػێکی گەّعە لە

ضــێْەی کــبعی پێطــوەعگبًە صا ّ تــب ئەّ عۆژاًەی پێطــوەعگبیەتی لە عۆژُەاڵتــی
کْعصستبًضا هبًب ّ ثبیەسی عاستەلیٌەی هـبثّْ ،ئەم ضـێْەیە کـبعە ( پـبعتیػاًی)
ثەعصەّام ثّْ ّ سەصاى الپەڕەی ػێڕێٌی لێ کەّتەّە کە صەثێـت ثەضـضاعاًی ئەم
صاســـتبًە گەّعاًە لە ســـەعجەهی ًبّچەکبًـــضا لـــۆڵی ُیوەتـــی لـــێ ُەڵوـــبڵي ّ
ثیبًٌّْسـٌەّە تــب سەڵکــبًی صیــکە ،کە تەًیــب ئەم ضــتبًەیبى لە سەڵکــی تــغ ّ ثە
ضــێْەی صەســتی چەًــضّم ثیســتّْەً ،ەثــٌە سبّەًیــبى ّ کۆڵێ ـ

ضــتی ًبڕاســتیبى

(ئبگبُبًە یبى لە ثەع ًبضبعەػایی) لێ ػیبص یبى کەم ًەکەى.
ُبّکبت لەگەڵ ئەم عّّصاّاًە ،عیژین فطـبعی سسـتە سـەع ًـبّچەی ثێسـبعاى ّ
صەّع ّ ثەعی ّ صّای ضـــــــەڕێکی ســـــــەست ّ تۆپجـــــــبعاًێکی ثێغّدوـــــــبًە ،ئەم
گًْضاًەضـــی یەک لە صّای یەک گـــغتٌەّە کە ثغیتـــی ثـــّْى لە گًْـــضی گەّعە ّ
ُەػاع هــــبڵی ثێســــبعاى ،ژاىُ ،ەعســــێيً ،جــــێ ،ســــبڵیبى ،ســــ یجي ،سْاضــــت،
ئەّێِەً ُّْ ،یە ّ سەعُّْیە.
لە ضەڕی ثێسبعاًضا صّّ فەعهبًضەی ئبػا ّ ًبّصاعی دیػة ثە ًبّەکبًی دیسـبم
ئەسعەصی ّ تەُب صەگبگبیی ضەُیض ثـّْى .ثێطـ

لە صەسـتچًّْی ئەم ُە ـباڵًە

ػیــبًێکی گەّعە لە ثــػّّتٌەّە ّ کــبعی پێطــوەعگبًەی ئەّ عۆژە ســەستبًە ثــّْ.
دیسبم ئەّ صەم فەعهبًضەعی ُێػی ػعێجبعی هەعیـْاى ثـّْ ثەاڵم لە سەعاًسـەعی
ًبّچە صا ًبّثبًگی ئـبػایەتیی ُەثـّْ ،عیـژین ّ ثەکغێگیغاّاًـی لێـی صەتغسـبى ّ
دیســبثیبى لە ســەع صەکــغص .ثــۆیە لە صەســتچًّْی ضــەڕ بًێکی لێــػاى ّ لە ُــی
ًەتغســی ّەک دیســبم ئەســعەصی ،کــبعیگەعیی سغاپــی لە ســەع ضــۆڕش صاًــب ّ
- 43 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
سەعکەّتٌێکی گەّعەش ثۆ صەّڵەتی صاگیغکەعی تبعاى ثّْ.
ثەُبعی سبڵی  ٠٦٣٧تەّاّی ژاّەعۆ لە صەسـت عیـژین صا ثـّْ ّ پێطـوەعگەش ثە
ضێْەی پبعتیػاًی لەم ًبّاًە صا ئەسّْڕاًەّەُ .ەهـّْ دەفـتەیەک ّ جـبعی ّاش
ثـــّْ ُەهـــّْ عۆژێـــ

ضـــەڕ ئەُـــبتە ئـــبعاّە .ثـــۆ ًیطـــبًضاًی عاصەی چـــبالکجًّْی

پێطــوەعگە ثەســە ث ــێن کە  ١٥عەهەلیــبتی ُێــػی ثێســتّْى ثە تــۆڵەی  ١٥عۆڵەی
هەُبثبصی ،تەًیب ثەضێکی چبالکی ئەّ سبڵەی ُێػی ثێستّْى ثّْ .ثەاڵم سەڵکی
ئەم چْاع گًْضەی جێثبسی ئێوە لە ثەعەی صژهـي ( ،صۆاڵّ ،پبڵٌگـبى ،پـبیگەالى ّ
گەلــێي) ًەیبًئەُێطــت پێطــوەعگە لە صّّعیطــەّە چــبّ لە ئبّاییەکبًیــبى ثکــبت.
ُبّکبت لە ػۆعثەی ضەڕەکبًی صژی ئێوەضـضا سەڵکـی ئەم گًْـضاًە ثەضـضاعییبى
ئەکـــغصُ ،ەعجـــبعەش چەًـــض کەســـێکیبى لـــێ ئەکـــْژعاى ّ ئەثـــّْە ثێٌـــػیي ثـــۆ
ث ێسەصاعتغکغصًی صژهٌبیەتیەکی ثێ هبًب ّ ػیبًجبع لە ًبّ عیػەکبًی گەل صا.
ئەهە لە دبڵێـــ

صا ثـــّْ کە ،ســـەعەڕای ثـــًّْی چەًـــضیي پبیگـــبی صژهـــي لە

گًْــضەکبًی ّەک ســەڕێػ ،گــْاػ ،ســّْعەتفێ ،تفــێيً ،ــیەع ،تەًگیســەع ،ثێســبعاى،
ُّْیە ،سەعُّْیە ،ئەّێِەً

ُّ .....ی کـبت پێطـوەعگە تەًـبًەت صّای ضـەڕی

ػۆع ســــەستیص لەم گًْــــضاًە صّّع ًەصەکەّتەّە ّ ًــــبّ هــــبڵ ،هەػعا ّ ثــــبر ّ
ثێستبًیبى جێگبی سۆضبعصًەّەی پێطـوەگە ثـّْ ،ثغیٌـضاعیبى ثـۆ صەضـبعصیٌەّە ّ
ُی

چەضٌە یبعهەتییەکی هـبصی ّ هەعٌەّییـبى لـێ صعێـی ًەصەکـغصیي .ئەهەش

ســـْی جیـــبّاػی ًێـــْاى ئەّەی سەڵکـــت لەگەڵ یـــبى لە ُەهـــجەع ثێـــت ثە ثبضـــی
صەعصەسبت.
ثڕیــبع ّەعگیــغا کە لە عێگــبی جۆعاّجــۆعەّە پەیْەًــضی ثەم گًْــضاًەّە ثگیــغێ ّ
ُەّڵ ثـــضعێ ئەم ّەػعە ثگـــۆڕصعێ .کـــْهیتە ًبّچەکـــبى صەســـت ثەکـــبع ثـــّْى ّ
عێگــبیەکی ســەس ەت ّ پــڕ هەتغســی ّ کــبعێکی صژّاع صەســتی پــێ کــغص .صیــضاع
لەگەڵ چەکضاعێ

کە ثغای لە ضەڕی تۆصا کْژعاّە ،پێص ُەع ضتێ

ئیغاصەّیەکــی پــۆاڵییٌی گەعەکەُ .ەعچۆًێــ

ّعە ،ثـڕّا ّ

ثــّْ لە کۆتــبیی ئەّ ســبڵە صا ئەم

ُەّڵــضاًە لە پبڵٌگــبى ّ پبیگــبالى ثەعُەهــی ثبضــی صا .پبڵٌگبًییەکــبى ًەک ُەع
ّاػیــبى لە ثەضــضاعی لە ضــەڕی پێطــوەعگە ُێٌــب ،ثەڵکــّْ ثە تەّاّی ّاػیــبى لە
چەکـــضاعثًّْی عیـــژین ُێٌـــب ّ تەًـــبًەت عیـــژین چەًـــض کەسیطـــی ثە تـــۆهەتی
ُبّکبعیی ضۆڕش لێ ئێعضام کغصى کە دبجی فبیەق ئەدوەصی صیبعتغیٌیـبى ثـّْ.
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پــبیگەالًیص ثە تــبیجەتی صّای کــْژعاًی  ٠٧کەســیبى لە کەهیٌێکــضا کە پێطــتغ
ثبسی کغا ،ئبهبصەی جۆعێـ

ُبّکـبعی ثـۆ کۆتـبیی ُێٌـبى ثەم تغاژێـضییە ثـّْى ّ

عاستەّسۆ ّ ًبڕاستەّسۆ لە ُێغش ّ پەالهـبعصاًی ئـێوە ّاػیـبى ُێٌـب .صّای ئەم
پەیْەًضییبًە ،صەگوەى ًەثێ کەسی ئەّاى ثە صەستی ئێوە ًەکـْژعا ّ ئەّاًـیص
ّەک پیطــّْ ثەضــضاعی ُــی ضــەڕێکی ئــێوە ًەثــًّْەّە .ثەاڵم ُەعّا چەکــضاعی
صژهي هبًەّە ّ ئیستبش کەسی چەکضاعیبى ُەیە کە ثە سەعی پیغیی ،صەعەجەی
ثـێ ســەاڵدیەتی صەّڵەتیـیّ ،ەک ســەعُەً

ّ ضــتی لەّ تیـ ەی ُەیە ّ پــّْڵی

سْیــبى ّەعصەگــغى .هــي ثەّ پەڕی ضــبًبػییەّە ئەتــْاًن ســْم ّەک یەکێــ

لەّ

کەســـبًە پێٌبســـە ثـــکەم کە لەم عێگـــبیە صاّ ،اتـــب ئبضـــتکغصًەّەی ئەم سەڵـــکە
ػۆعتــغیي ُەّڵ ّ گەّعەتــغیي عیســکن ثە ژیــبى ّ گیــبًی ســْهەّە کــغص ّ سەڵکــی
ًبّچە ّ ثە تبیجەتی سەڵکی گًْضی سەڕێػ ضبُێضێکی ػیٌضّّی ئەم ّتبًەهي کە
لە صعێژەی ثبسەکە صا صێوە سەع چۆًیەتییەکەی.
ثەاڵم لە گەلێي ،صەگوەى ًەثێـت ُەّڵەکبًوـبى ثـێ ثەعُەم ثـّْى ،چەکـضاعاًی
ئەّ گًْضە سەعەڕای ُەّڵی ػۆعی کبصعەکبًی ئێوەُ ،ەع ّا کەللە عەق هـبًەّە ّ
لە گەلێ

ضەڕاًضا صژی ئێوە ثەضـضاعییبى کـغص ّ پێطـوەعگەی ثەًغسیطـیبى لـێ

ضــەُیض کــغصیي کە ثــۆ ًوــًّْە ئەکــغێ ئیطــبعە ثە ضــەُیض ثــًّْی عۆڵەی ئــبػا ّ
فەعهبًضەی فیضاکبع ثبلغی هەًجەعی ثکەم کە لە ًػیـ

گەلـێي صا ثە صەسـت ئەم

کەسبًە ضەُیض ثّْ.
ُەعّەُب کبعی ئێوە لەم ثبعەّە لە گًْضی صۆاڵّیص صا ثێ ئەسەع ثُّْ .ەڵجەت
صۆاڵّییەکبى ُەع لە عۆژی یەکەهەّە صەیـبى گـْت کە ئەّاى ًبچـبع ًەثـي ضـەڕی
صیوـــْکغات ًـــبکەى ّ '' تەًیـــب صژهٌـــی کـــۆهەڵەى'' ثەاڵم عیـــژین گەلێـــ

ضـــەڕی

ئێوەضی پـێ کـغصى ّ ئەّاًـیص تـب تْاًییـبى ثەضـضاعی تبّاًەکـبًی عیـژین ثـّْى.
ســبڵەکبًی صّاتــغ صەســتەی پێطــوەعگەی دیــػة ئەڕّیطــتٌە ًػی ـ

ئەم گًْــضە ّ

ئەّاًــیص ّەک ُەّەڵەکــبى ًەصەُــبتٌە ســەعیبى ،ثەاڵم چەکــضاعەکبًیبى ُەعّا
چەکضاع هـبًەّە ّ کبتێـ

عیـژین کـبعی پێیـبى ًەهـب ُێٌـضێکیبى ثە پیـغی ّاػیـبى

ُێٌب...
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کۆثەًضی ّ ئبکبم
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لە ســـەعەتبی ئەم ثبســـەصا ئیطـــبعەم کـــغص کە ئەم ًـــبّچەیە صەّعّثەعی ســـەص
گًْـــضی گەّعەیە ّ ثە ُـــۆی ُەڵکەّتٌیطـــی لە ضـــْێٌیکی ســـەست ّ لە ًێـــْاى
ضـــبعەکبًی ســـٌە ،هەعیـــْاى ّ کبهیـــبعاى صا ،ثـــبعێکی ػۆع گغًگـــی ســـەعثبػی ّ
پێطوەعگبًەی ُەثّّْ .ەک لە صعێژەی ثبسەکەضضا صەعکەّت چْاع گًْـضی گەّعە
ّ گغًگیبى ًەک ُەع کەّتـٌە صەسـت صژهـي ،ثەڵکـّْ ثەضـی ػۆعی سەڵکەکەضـیبى
ثًّْە صژهٌی ضۆڕش ّ سغاپتغ لە پبسـضاعێکی ئەسـفەُبًی ضـەڕی پێطـوەعگەیبى
کغص .جگە لەم چْاع گًْضە چەًض ئبّایی صیـکەش ّەک چەضـوییەع ،تـبُ ،ەًـیوي،
هێــغاّ ّ ...ػۆع ّ کەم چەکــی صەّڵەتیــبى کــغصە ضــبى ّ کەســیبى لــێ کــْژعا ،ثەاڵم
ػۆعثەی ُەعەػۆعی گًْــضەکبًی صیــکە پــێچەّاًەی ئەم کبعەیــبى کــغصّ .اتــب ًەک
ُەع ًەثـــًّْە چەکـــضاع ّ ُبّکـــبعی عیـــژین ،ثەڵکـــّْ پطـــت ّ پەًـــبی پێطـــوەعگە
هـــبًەّە ّ تەًـــبًەت لە ُەعکـــۆێیەک پێطـــوەعگە لـــێ صەلۆهـــب ،ثە صڵٌیـــبییەّە
صەگەڕایەّە ثــبر ّ هەػعای ئەم گًْــضاًە ّ ثــێ تــغب لە جبســّْب ّ پیــبّسغا ،
تێکەڵــــی ژى ّ پیــــبّی ئەم گًْــــضاًە صەثــــّْى ّ جــــبعی ّا ثــــّْ ژى ّ پیبّیــــبى
صەستەهالًی لکێ

پێطوەعگە ئەثّْى ثێ ئەّە گْێ ثضەًە ًبسیبّ یبى ًەًبب.

عیژین ثۆ ئەم گًْضاًەش پالى ّ کەسـی تـبیجەتی سـْی ُەثـّْ .تەًـبًەت ئیوـبم
جْهعەی لۆًبسێکی سٌە ّ کبهیبعاى ( سەیض هْدسێي ّ سەیض سـەالح دْسـەیٌی)
ُەعصّّکیبى سەڵکی ئەم ًبّچەیە ثّْى .ثەاڵم ثەم هـۆعە سـغا

ّ گغًگبًەضـەّە

کبعثەصەســتبًی صەّڵەت ًەیــبًتْاًی تێکــڕای سەڵــکەکە ثــۆ الی عیــژین (ّەک ئەّ
چــــْاع گًْــــضەی جــــێ ثبســــی ئــــێوە) عاکێطــــي ّ ثیــــبًکەًە صژهٌــــی ضــــۆڕش.
صەثــێ ثج غســیي ســەثەثی تێکطــکبًی پالًەکــبًی عیــژین لە ػۆعثەی ًــبّچەکە صا
چی ثّْ ّ ُەعّەُب صەلیلی سەعکەّتٌیطی لەّ چْاع گًْضە ثۆ چی ئەگەڕێتەّەە
صاســـْا ئەم ثۆچـــًّْە ئەتـــْاًێ صعّّســـت ثـــێ کە سەڵکـــی ئەم گًْـــضاًە ُەع لە
ثٌەڕەتضا سبیەى ّ ًۆکەعی صاگیغکەعاى ثّْىە
یبى جگە لەثًّْی چەًض سبیەًێ

لەّ ئبّاییـبًە صا ،سْضـوبى ثـّْیٌە ثبییسـی

صّّعکەّتــٌەّەی ئەم سەڵــکە ّ ثە صەســتی سْهــبى کغصًوــبًٌە صژهٌــی سْهــبىە
ئبیــب سەڵکـــی ًـــیەع ،تەًگیســـەع ،ثێســـبعاىُ ،ەعســـێيُ ،ـــّْیە ،ســـەعُّْیە ّ....
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عیســبی هەســێخ فــّْی ثە صەهیبًــضا کغصثــّْ تــب ػۆعثەی ًػی ـ

ثە تەّاّیــبى صژی

عیژین ّ پطت ّ پەًبی پێطوەعگە ثيە
یــبى کــبع ّ ػەدوەتــی کۆهەڵێ ـ

کــبصع ّ پێطــوەعگەی ضــەعین ّ صڵســۆػ ثجــًّْە

هـــبیەی ســـەعًجی سەڵکـــی ئەم گًْـــضاًە ّ ئەّاًـــی پەلکێطـــی ثەعەی ســـەست ّ
صژّاعی عػگبعیشْاػی کغصە
ئەهــبًە ّ گەلێ ـ

پغســیبعی صیــکە پیْیســتیبى ثە ّەاڵم صاًەّەیەکــی عــبل ًە ّ

ژیغاًە ُەیە تب ُەم عاستییەکبًی پیطّْ ّى ًەثي ّ ُەم صّاڕۆژێکـی عًّّیطـی
لە ســەع ثٌیــبت ثٌــغێ .هیــژّّ ُیچیتــغ ًــیە جــگە لە کۆهەڵێـ
ّاڵت یبى ُەهّْ صًیب صا .هیژّّ ًّْسـیي کـبعی ُەعکەسـێ

عّّصاّ لە ًــبّچە،
ًـیە ،ثەاڵم ُەعکەب

تەًبًەت سەڵکی ًەسْێٌضەّاعیص صەتـْاًي عّّصاّەکـبى ثە صعۆسـتی ثگێـڕًەّە ّ
ثیــبًکەًە ثەڵــگە ّ ثٌــبغەی جــێ ثــبّەڕ ثــۆ هیژًّّّْســبًی پڕۆفیطــۆًێت .ئــێوە
صەثێت لە گێڕاًەّەی هیژّّی سْهبًضا ئەم عێچکەیە ثگغیي ّ سْضەّیسـتی ،یـبى
عق ّ لیي تێکەڵی صاستبًەکبًوبى ًەکەیي.
ثێگْهـــبى ئەم چـــْاع گًْـــضەی ًـــبّچەی ژاّەعۆ تەًیـــب ًوـــًّْەی سغاپـــی کـــبعی
کۆهەڵە ّ صیوْکغاتی ئەّصەم ًیە ّ صەکغێ لە ػۆعثەی ضْێٌەکبًیتغی عۆژُەاڵتی
کْعصستبًیص ،ثە تـبیجەتی لە ًـبّچەی هەًگـْڕاًی هەُبثـبص ئەم کـبعاًە کـغاثي.
ُەع ّەُــب ئەم ضــێْە کــغصاعە سغاپــبًە تەًیــب لە عۆژُەاڵتــی کْعصســتبى عّّیــبى
ًەصاّە ّ دیػثەکـــبًی پبعچەکـــبًی تـــغی کْعصســـتبًیص پەعّەًـــضەیبى پـــڕە لەم
کبعاًە .ثە تبیجەتی لە ثبکّْعی کْعصستبى صا جبعی ّا ثّْە عەضیغەتێکی صەیبى
ُەػاع کەســی ثە ُــْی کــبعی ًەضــیبّی الیەًــی کــْعصییەّە تێکــڕا چــًّْەتە پــبڵ
عیژین ،ثًّْەتە صژهٌی ضۆڕش ّ ثەضضاعی ضەڕ ثە ًەفعی صژهـي ثـّْىُ .ەعّەُـب
گەالًی تغیص هیژّّیبى پڕە لەم ضتبًە ،ثـۆ ًوـًّْە ُەع عەعەثێکـی فەلەسـتیٌی
هیتغێ

ػەّی ثە جّْلەکەیەک ثفغۆضێ عۆژی صّاتـغ لە الیەى سەثبتکـبعاًی ئەّ

گەلەّە کْژعاّە کە ئەهە ئەتـْاًێ پـێچەّاًەی ئـێشالق ّ هـبفی هـغۆ یص ثێـت ّ
ُەػاعاى ًوــًّْەی لەم چەضــٌەش لە پەعّەً ـضەی ثــػّّتٌەّەی گەالًیتــغصا ُەیە
کە ثە پێ پێْاًە جیِبًییەکبى ثە تبّاى ئەژهێغصعێي.
لســەی هــي ثە ُــی ضــێْەیەک ئەّە ًــیە کە لە ثەع ســبتغی ئەّ کــبعە سغاپــبًەی
ثەضــــێ

لە ثەعپغســــبًی دیػثێــــ  ،کبعەثــــبش ّ جــــێ ضــــبًبػییەکبًی تغیــــبى
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ًەثیٌغێي .ثەڵکّْ گەعەکوە ث ـێن صەثێـت عاسـتییەکبًی کۆهەڵگـبی سْهـبى ّەک
سْیبى ثبسجکغێي ثب هیژّّیەکی صعۆػًبًەی پڕ لە ُەڵە ثـۆ سْهـبى سـبػ ًەکەیـي
چًّْکە هیژّّی صعۆػًبًە تەهەًیطی صعێژ ًیە ّ ثۆ ئێوەی کْعص ئەثێـت هیـژّّی
پڕ لە صعۆی صاگیغکەعاًوبى عیجغەتێ

ثێت کە ثە ئبضکغا چـبک صەکەًە سـغا

ّ

سغاپەی سْضیبى صاصەپۆضي.
ئەّ کەسبًەی کە ئەّ صەم ثًّْە ُبّکـبعی عیژیوـی تـبعاى ،ئیسـتب یـبى هـغصّّى
یـــبى لە تەهەًـــی پیغیـــضا صەژیـــي .لە ُەعکـــبم لەّ گْاًـــضاًە صا ًەســـ ێکی ًـــْێ
ُبتّْەتە صًیب ّ ئیسـتب ثەضـی ُەعە ئـبکتیخی سەڵکـی ئەّ گًْـضاًە پێـ
ػۆعثەی ًػیـــــ

صێٌـێ.

ثە تەّاّی ئەّ ًەســـــ ە سْێٌـــــضەّاع ّ تەًـــــبًەت هبهۆســـــتبی

ػاًکۆضــیبى تێــضایە .پغس ـیبع ئەّەیە کە ،صاســْا ئــێوە صەهــبًِەّێ ثەّ هەًتــك ّ
ضـــــێْەکبعەی پیطـــــّْهبى لەگەڵ سەڵکـــــی ئیســـــتبی ئەّ گًْـــــضاًە صا ثـــــضّێيە
ئبیــب گەعەکوــبًە ئەّاًــیص ّەک ئــێوە لەثــّْڵ کەى کە ُەهــّْ تــبّاًەکە ُــی
ثبّک ،هبهۆ ،سبڵۆ ّ سػهەکبًی ئەّاى ثّْە ئبیب ًبثێت چبّەڕّاى ثـیي ئەّاًـیص
لە ئێوە ث غسي کە ئەّ ژهبعە ( ٠٧ە کەسـە گەلێٌیـیە کە تەًیـب لە هـبّەی چەًـض
عۆژ صا ئێعضام کغاى ،لە کبم صاصگب ،ثە سەعپەعەستی کبم لبػی ّ ثەضـضاعیی کـبم
ّەکیل ّ پبعێػەع دـْکوی ئێعـضاهیبى ثە سـەع صا سـەپب ّ ُەع ئەّ هـبّە کـْعتەش
دْکوەکەیبى جێجەجێ ثّْە
ئــــێوە ًبثێــــت ئەم ًەســــ ە ثە ًــــغسەی ئیســــتب ّ صاُــــبتّْی ئەم گًْــــضاًە ّ
گًْضەکبًی ُبّضێْەیبى ثشەیٌەّە ثبّضی ئەم عیـژیوە ،یـبى عیژیوەکـبًی صیـکە.
ئـێوە صەثێـت لە ػهـبًی ضـیغیي ّ عێگـبی صیـبلۆ
کەڵ

ثـۆ ًػیـ

ّەعگغیيُ .ەڵجەت ئەضێ ثػاًیي کە عێگبی صیبلۆ

ثـًّْەّە لەم سەڵـکە
تەًیب تبعین کـغصى لە

سْهبى ّ دیػثەکەهبى ًـیە ،ثەڵکـّْ گـْێگغتي لەّاًیطـە .دیػثـی صڵشـْاػی ئـێوە
ئەتْاًێ دیػثی سْضەّیست ّ ئبػیػی ئـێوە ثـێ ،ثەاڵم دیػثـی سیبسـی ثـۆ ئەّە
صعّســت ثــّْە تــب لە پێطــضا سػهەتکــبعی سەڵ ـ

ثــێ صّایە سْضەّیســتی ئەّاى.

ئەثێــت ثــػاًیي کــْڕ ،یــبى کچێکــی سەڵکــی ئەم گًْــضاًە کە تەهەًــی تەًیــب ١ -٦
ســبڵ ثــّْە کبتێـ
ضۆڕضـێ

ثــبّکی ثە صەســت ئــێوە کــْژعاّە ،لەػاّەتــی لە ســەع ئــێوە ّ

کە ئـێوە سْهـبى ثە ثەضـێکی صەػاًـیي چـیە ّ ئەّ عۆژاًەیـبى چـۆى ثـۆ

گێڕاّەتەّەە
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هــي پــێن ّایە دیػثێ ـ
سەڵـ

کە گەّعەتــغیي ســەعهبیەی ســْی پطــتیْاًی ّ هتوــبًەی

ثػاًــێُ ،یچکــبت ًبثێــت لە صاّای لێجــّْعصى لە سەڵــکەکەی ثتغســێ .لەم

پەیْەًضییەضضا ُی صاّاییەکی ػیبصی ًیە ئەگەع سەڵکی گەلێي ّ ًبّچەکـبًیتغ
لە سەع ثٌبسەی ثەڵگە ّ صەلیلـی عّّى ،صاّایەکـی لەّ چەضـٌە لە ُەع دیػثێـ
ثــکەى .ئەّەی ثــۆ گەلــێي ،صۆاڵّ ،پبڵٌگــبى ّ پــبیگەالى ئەگەڕێــتەّە لە ثەع ئەّە
ئەم کەسـبًە (ثـێ لەثەعچــبّگغتٌی عاصەی تبّاًەکەیـبى) ثە کــۆهەڵ گیـغاّى ،ثــێ
عّدوبًە ضکەًجە کغاّى ّ صّایەش ثێ ُی هْدبکوەیەک ژهبعەیەکیـبى ئێعـضام
کـــغاّى ،ثـــێ ُـــی ثیـــبًّْیەک صاّای لێجـــّْعصى کەهتـــغیي ضـــتە کە کـــۆهەڵە ّ
صیوــْکغات صەثــێ لەم سەڵــکەی ثــکەى .ثەاڵم لە ًــبّ ئەم سەڵــکەش صا کەســبًێ
ُەثــــّْى ّ عەًــــگە ئیســــتەش هــــبثي کەً ،ەک ُەع ئەم دیػثــــبًە ثچــــّْکتغیي
ستەهیبى لێ ًەکغصثّْى ،ثەڵکّْ چبّپۆضییبى لە سغاپکبعیطیبى کغصثّْ ،کە چـی
صیســبًیص صەســتیبى لەگەڵ عیــژین تــێکەڵ کــغص ّ لە عێگــبی سیــبًەتەّە ثــًّْە
ســبّەى ســەعّەت ّ ســبهبًی سیــبڵی .تــب صّا ســبتەکبًی ثــًّْی ضــەڕ ثەضــضاعی
ضەڕیبى کغص ّ لە کْضتٌی چەًضیي پێطوەعگەش صا عاسـتەّسۆ صەسـتیبى ُەثـّْ.
الی هــي پەعّەًــضەی ئەم کەســبًە جــْصایە ّ ئەثێــت جــْصاش ثوێٌــێ .صڵــضاًەّە ّ
صاّای لێجْعصى لە سەڵکی ئەم ئبّاییبًە ،ثە ُی ضێْەیەک ًبثێـت ئەم کەسـبًە
ثگغێتەّە ّ تبّاًەکبًیطیبى ثطبعێتەّە.
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چۆڵکغصًی ًبّچە ّ عّّیطتي ثۆ چەهطبع ّ کْلیبیی
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ُەعّەک پێطـــتغ ثبســـن کـــغص ،صّای ئەّە ًـــبّچە لە گطـــت الیەکەّە کەّتە ثەع
پەالهـــبعی صژهـــي ّ ُێػەکـــبًی کـــۆهەڵە ّ دیـــػة ســـەعجەم لە ســـێ گۆضـــەیەکی
ثچّْک صا کۆثًّْەّەً ،بچبع عێگبی ث ّەکـغصى ّ عّّیطـتي ثـۆ ًبّچەکـبًی صیـکە
گیغایە پێص .کۆهەڵە ُێػەکبًی تێکڕا ثـۆ ثـبکّْعی ضـبعی سـٌە ّ الی کەاڵتەعػاى
گْاســـتەّە ّ دیـــػثیص ثـــٌکە ســـبثتەکبًی ّەک ،کْهیتەضبعەســـتبًەکبًی ســـٌە ّ
کغهبضبى ّ ُەعّەُب ًبّەًضی ئبژّاًی ثۆ ًبّچەی دْسەیي ئـبّای سـٌە ّ گًْـضی
ثە ًبّثبًگی ثبیٌچۆ عاگْاستُ .ەعّەُب پبضوبّەی ُێػەکبى ثڕیبع صعا لە صەستە
ّ گغّّپی جیبّاػ صا ثـڕۆى ثـۆ الی ثبضـّْع ّ عۆژّای ضـبعی سـٌە کە ثە چەهطـبع،
لەیالر ،سّْع -سّْع ّ کْلیبیی ًبسغاّە.
کۆتبییەکـــبًی پـــبییػی  ٠٦٣٠هـــي لەگەڵ ژهـــبعەیەک پێطـــوەعگە ّەک یەکەم
صەســـتەی ُێـــػی ثیســـتًّْی دیـــػة ثە فەعهەًـــضەیی دەهەکەعیـــن ًەصیوـــی ّ
ئەدوەص هْػەفەعی'' ئەدلە هسغی'' لە جبصەی سٌە کبهیبعاى پەڕیٌەّە ّ عّّهـبى
کـــغصە ًـــبّچەی چەهطـــبع .کـــبک دەســـەى ســـەع ســـ ی ،کە لە تەّاّی ًـــبّچەصا
ًبّثبًگی ُەثّْ ،لەگەڵ ئەم صەستەیە ثّْ ثەاڵم لە ثەع ئەّە تـبػە ُـبتجّْە الی
ُێػی ثێستّْىُ ،ێطتب ثەعپغسبیەتیی صیبعیکغاّی ًەثّْ.
یەکەم ئــــبّایی کە چــــْیٌە ًــــبّی ،گًْــــضێ

ثــــّْ ثە ًــــبّی '' ضــــێٌە'' ّ صّای

ًــبًشْاعصى ّدەســبًەّەیەکی کــْعت لەم ئــبّاییە ،ثەعەّ گًْــضەکبًی ســوبى،
ًەڕاى ،لەســغیبى ،کــبًی ســْاعاى ّ ُــْالە ثە عێکەّتــیي .ئەم ًــبّچەیە

لەّ

صەهەصا ُەم لە ثــــــــبعی چــــــــۆًیەتی ژیــــــــبى ّ ُەم ئبســــــــتی سْێٌــــــــضەّاعی
سەڵکەکەضــیەّە ،پێطــکەّتّْتغیي ًــبّچەی ســٌە ّ ،عەًــگە ُەهــّْ عۆژُەاڵتــی
کْعصستبًیص ثّْثێت .گًْضەکبى سْش ،هبڵ ّ دبڵی سەڵکی هْصێڕى ّ جْاى ثـّْ.
سەعچبّەی ئبثّْعی سەڵکی تێکەاڵّێ

ثّْ لە کطت ّ کبڵ ،ثبسـضاعی ،لـبڵیچٌیي

ّ صّّکبًــضاعیی .الی عۆژاّای ئەم ًــبّچەیە ئەثــّْە جــبصەی ســٌە -کبهیــبعاى .الی
ثبضّْعی ،جبصەی سٌەُ -ەهەصاى کە لە ًبّ ضـبعەصێ هـّْژەژەّە تێـ ەڕ ئەثێـت ّ
الی ثــبکّْعیص صیســبى جــبصەی ئیســفبڵتی ســٌە -صێگــْالًە کە لە گًْــض ّ کەلــی
ســـەڵْاتبّاّە تێـــ ەڕ صەثێـــتّ .اتـــب ئەم ًـــبّچەیە لە ًبّەڕاســـتی ســـێ جـــبصەی
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ئیسفبڵتی ػۆع گغً

صا ُەڵکەّتّْە.

صّای چەًـــض عۆژ گەڕاى لەم گًْـــضاًە صا ،عۆژێـــ

ُەّاڵ ُـــبت کە تبلوێـــ

لە

ُێػەکبًی عیژین ُـبتًّْەتە گًْـضی ضـێٌە .سـەعصەهی ُەڵجژاعصًـی سـەعۆککۆهبع
ثــّْ ّ ئەّصەهــیص عێــژین لە گًْــضەکبًی ًػی ـ
صەً

لە ضــبع سەڵکیــبى ًبچــبع ئەکــغص

ثـضەى ّ ئەم ُێـػاًەی صەّڵەتـیص سەعیکـی کـۆکغصًەّەًەّەی صەًـ

ثـّْى

ثۆ ُەڵجژاعصًی سەعۆککۆهبع.
صەستەیەکی  ٦١ - ٧١کەسـی پێطـوەعگە ،ثەعەّ ئەّ ضـْێٌە ثە ًیـبػی لێـضاًی
ُێػەکـــبًی عێـــژین ّەڕێ کەّتـــیي .تـــب ًػیـــ

هبڵەکـــبى چـــّْیٌە پـــێص ثـــێ ئەّە

ُێػەکـــبًی صژهـــي پێوـــبى ثـــػاًي .لە یەکەم تەلە صا صّّ پبســـضاع ،کە ًیگبثـــبى ّ
چ ـبّەصێغی ئەّاًــی صیــکە ثــّْى کــْژعاى .پێطــوەعگە لە گطــتالیەکەّە پەالهــبعی
صژهٌیبى صا ّ صّای ًیْ سەعبت ئبّاییوبى سستە ژێغ کًْتغۆڵی سْهبى .جەًبػەی
 ١کەب لە ُێػەکبًی عێژین کەّتٌە صەستی ئێوە کە یەکێکیبى جبضێکی سەڵکـی
گًْــضی ًطــّْعی ًــبّچەی گــبّەعۆ ثــّْ ثە ًــبّی ئیجــغاُین .سْضــکەػایەکی ئەم
کــبثغایە ّەک پێطــوەعگە لە عیــػی ئــێوە صا ثــّْ ّ لەم ضــەڕەش صا ثەضــضاع ثــّْ!
ئەم تبلوە پبسضاعە سەع ثە گغُّّێکـی ػەعثەتـی عێـژین ثـّْى کە ػۆعثەیـبى لەّ
جبضبًەی گًْضەکبًی ًطّْع ّ یەهێٌبى ثّْى ّ ثەعپغسەکەیبى کبثغایەک ثـّْ ثە
ًــبّی ''دــبجی هیکــبیەل'' کە ثە لســەی ســْی لە علــی کــۆهەڵە صا ثجــّْە جــبش.
پبضــوبّەی پبســضاعەکبى ثە ضــێْەیەکی ػۆع ض ـ غػە ،س ـٌضّلی صەًگــضاًەکەیبى ثە
جــێ ُێطــت ( کبتێ ـ

کغصهــبًەّە تەًیــب دەّت کەب صەًگیــبى صاثــّْ) ّ ثە پەلە

سْیبى گەیبًـضە هبضـیٌەکبًیبىُ ،ەاڵتـي ّ سْیـبى گەیبًـضەّە فڕۆکەسـبًەی سـٌە
کە ئەّ صەم ثٌکەیەکــی گەّعەی ســەعثبػی ثــّْ .ئــێوەش ثــێ ػیــبى ّ ثە چەک ّ
تفبلی ئەّ  ١کەسە کْژعاّەّە گەڕایٌەّە گًْضی لەسغیبى.
ُبّکبت سەڵکی ئەم گًْضاًە ثبسی جبضێکی سەڵکی لْعّەیـبى صەکـغص ثە ًـبّی
'' تـــبلجی'' کە گْایـــب ػۆع صڕ ّ ثـــێ ّێـــژصاًە .سەڵـــ
ُێٌضێ

جبع ثە تبلوێ

ئەیـــبًگێڕایەّە کە تـــبلجی

جبضی ''سغێطـبّاییەّە'' صێـتە گًْـضەکبى ّ ّەک گـْعگی

ُبع ثەعصەثێتە گیبًی سەڵ  .ثە سـەعەًێػە تەلیسـەگەًوی سەڵـ
ئەڵێ
لە کْعە پێطوەگە ضبعصًەسْەە
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صەســــتەیەک پێطــــوەعگە ،کە پێکِــــبتجّْى لە ُەعصّّک ُێــــػی ضــــەعیفػاصە ّ
ثێستّْى ،ثە فەعهبًضەعی ئەدوەص هْػەفەعی'' ئەدـلە هسـغی'' ّ عۆسـەم لەّاهـی
عّّیطتي .ثەیـبًییەکی ػّّ لە سـەع جـبصەی ئیسـفبڵتی سـٌە ُەهەصاى کەهیٌیـبى
ثــۆ ئەّ تــبلوە صاًــب .لە ًێــْاى گًْــضەکبًی هــبعً ّ هــّْژەژ صا سســتیبًە صاّ ّ
لەگەڵ  ٣کەســی صیــکە صا کْضــتیبى .کــْژعاًی ئەم هــۆعە ًــبّػڕاّەی عیــژین ّەک
تـــــۆ

لە ًـــــبّچەصا صەًگـــــی صایەّە  ،سەڵکـــــی یەکجـــــبع ضـــــبص ّ سْضـــــذبڵ ّ،

پێطوەعگەی لە ًبّ سەڵ

صا ػیبتغ سْضەّیست کغص.
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ُێغضی ثەعیٌی عیژین ثۆ سەع گًْضەکبًی چەهطبع
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صّای چەًــض عۆژ هــبًەّەی ئــێوە لەم گًْــضاًە ،ثەضــێ

لە ُێــػی ضــەعیفػاصەی

ســٌەش گەییطــتٌە ئەم ًــبّچە کە کــبک هــْػەفەع تــبثێعی ّەک جێگــغی ُێــػ ّ
کــبّب ًیبػهەًــض ّ ػاُێــض عەالهــی (پــضع ػاُــض) ّەک فەعهبًـضەی لـ

لەگەڵ ئەم

ُێػە صا ثّْى.
صّای ُەعصّّک عّّصاّەکەی گًْــــضی ضــــێٌە ّ ســــەعجبصەی ســــٌەُ -ەهەصاى ّ،
کــْژعاًی ژهــبعەیەک لە ُێػەکــبًی صژهــي ،کبعثەصســەتبًی صەّڵەت تـّْڕە ّ ُــبع
ثجــّْى ّ ثە ًیــبػی تــۆڵەکغصًەّە ّ صەعپەڕاًــضًی ئــێوە لەم گًْــضاًە ،کە تەًیــب
 ٦١-٧١کــــن لە ضــــبعی ســــٌەّە صّّع ثــــّْى کەّتــــٌە ثیــــغی ُیغضــــێکی ثەعیــــي.
ثەیبًییەکی ػّّ ،الی سەعبت  ١ی ثەیبًی کەهیٌەکبًی ئێوە لە ئبّایی تەجەعە
کەّتٌە ثەع ُێغضی عیژین ّ ضەڕ صەسـتی پـێ کـغص .جـگە لە تەجەعەُ ،ێػەکـبًی
ئێوە کە ًػی

ثە  ٠٦١کەب صەثّْى ،لە گًْضەکبًی چٌبعاىً ،ەڕاى ّ هیـغاّایص

صا ثّْىُ .بّکـبت لەگەڵ تەجەعە لە گطـت ضـْێٌەکبًی صیـکەش صا ضـەڕ صەسـتی
پێ کغص .ئێوە ُەّاڵی ئەّەهبى ُەثّْ کە عیـژین ثەعًـبهەی ُێغضـی ُەیە ثەاڵم
ثەڕاســـتی ًەهبًـــضەػاًی ُێغضـــەکە تـــب ئەّ ئبســـتەش ثەعیـــي ئەثێـــت ّ تەًیـــب
دیسبثی الی سٌە ّ ثٌکەکبًی ئەّ الیەهبى کغصثّْ.
صەســتەکەی ئــێوە کە لە گًْــضی تەجەعە صا ثــّْیيُ ،ێػەکبًوــبى ض ـ غەػە ّ ػۆع
ثــــــێ ثەعًــــــبهە لە ئــــــبّایی صا چــــــًّْە صەع ّ لە کبتێکــــــضا ثە تەّاّی لێــــــ
ُەڵجڕاثـــّْیيُ ،ەع تـــبلوە ّ لە دبســـت سْهـــبًەّە ثەعەّعّّی ُێغضـــی صژهـــي
ثّْیٌەّە .ضەڕی ثێ پالى ّ لەیغە ّ لەّێ تـب ًػیـ

عًّّـبکجًّْی ُەّا لە گطـت

الّە ثەعصەّام ثـــــّْ .ثەاڵم کە ُەّا عًّّـــــبک ثـــــّْ صیتوـــــبى ػۆعثەی ُەعەػۆعی
ثەعػاییەکــــبًی ســــەعجەهی ئەم ًــــبّچەیەُ ،ەع لە ئــــبّایی کــــبًیجّْچکەڵەی
عّّثەڕّی ضــبعەّە تــب ثەعػاییەکــبًی پطــت هــّْژەژ ّ جــبصەی ئیســفبڵتی ســٌە-
ُەهەصاى لە صەســـت ُێػەکـــبًی عێـــژین صاى .پێطـــوەعگەش لە ًػیـــ

ئەّاى ّ لە

ثەعػاییەکـی صیــکەّە صاهەػعاّى ّ سەعیکــی ثەعگغیەکـی ًــبثەعاثەعىّ .ەســیلە ّ
ئـــبهغاػی پەیْەًـــضیوبى تەًیـــب صّّ ثیســـیوی پـــی ئـــبع ســـی ثـــّْى کە لە ًێـــْاى
فەعهبًــضەکبى صا ثە کــبع صەُــبتي ّ ئەّاًــی صیــکە تەًیــب لە صّّعەّە ئبگــبصاعی
- 56 -

دبتَم هەًجەعی
یەکتغ ثـّْیي .صەسـتەکەی ئـێوە صّای لە ئـبّایی چـًّْەصەع ٠٠ ،کەب ثـّْیي کە
دەهەکەعین ًەصیوی فەعهبًضەی لکەکەی ئـێوە لەگەڵ ئەّ تـبلوە ثـّْ ّ ئەّاًـی
صیکەش تب ئەّەی لە ثیغم هبثێت ئەم کەسـبًە ثـّْى جەالل ئەدـوەصی ،ضـْجبح
ئەهیٌــی ،دەیــجەاڵ ثــبلالّایی ،ســەالح عەدوــبًی ،عەلــی ًطــّْعی ،عەلــی لــۆًی،
دەهەعەلی عەًبیەتیً ،بصع عەدوبًی ،هەّلّْص عەثضّاڵیی ّهـي .ئەم ضـەڕە کە
یەکێ

لە گەّعەتغیي ضـەڕەکبًی ًـبّچەی سـٌە ثـّْ ،صەکـغێ صەیـبى الپەڕەی لە

سەع ثٌّْسغێ ّ عّّصاّەکـبًی ُەهـّْ ثەعە ّ صەسـتەکبًی ثێـٌە ثبسـکغصى ،ثەاڵم
هي تەًیـب ئەّ ضـتبًە صەگێـڕهەّە کە سـْم صیـْهي ّ ثبسـی ئەّ ضـْیٌە صەکەم کە
ســْهی لــێ ثــّْم .صەًــب صەػاًــن کە ضــەڕی ســەست ّ صەســتەّیەسە لە ُەعصّّک
ثەعػایی ''سْڵتبى'' ّ پطتی ئـبّایی ''چٌـبعاى'' کـغا ّ گەّعەتـغیي ػیـبًی صژهٌـیص
ُەع لەّ ضْێٌبًە صا ثّْ کە لە ئێوەّە صّّع ثّْى.
صّای ئەّە ُێٌـــضێ

لە ّەػعەکە ئبگـــبصاع ثـــّْیي ،لە ثەعػایەکـــی عّّ ثەڕّّی

گًْضی تەجەعەّە صاهەػعایي ّ چبّەڕّاًی ُێغضی صژهـي هـبیٌەّە .ضـْێٌەکەهبى
ػاڵ ثــّْ ثە ســەع تەپــۆڵکەیەک صا کە ُێػەکــبًی صژهٌــی لــێ صاهەػعاثــّْى ّ صّّ
هبضیي ثە تیغثبع ّ کـبلیجێغ  ١١یەکەّە لەّێـْە تەلەیـبى لە ئـێوە ّ ضـْێٌەکبًی
صیکە ئەکغص .چبّهبى لە ُەع الیەک ئەکغص ُێػی صژهـي ّ تەق ّ ُـۆڕی ئەًـْاعی
چەک ئبســـوبى ّ ػەّیٌـــی صاگغتجـــّْ .الی ســـەعبت ُەضـــتی ثەیـــبًی ُێغضـــێکی
گەّعەی صژهٌوــبى ثــۆ ســەع سْهــبى تێکطــکبًض ّ تــب ًػی ـ

ســەعبت یەکــی پــبش

ًیـــــْەڕۆ ثە تًْـــــضی ثەعگغیوـــــبى لەّ ثەعػایـــــیە ،کە ًػیـــــ

 ١١١هیتغێـــــ

لە

هبڵەکبًەّە صّّع ثّْ کغص .ئێوە ُەع لەّ ثەعػاییەّە لە صّّعەّە چبّهبى لێ ثّْ
 ٦پێطوەعگەهبى لە الیەى ُێػەکبًی عێژیوەّە ثە صیل گیغاى ّ کبتێ

چەًض عۆژ

صّاتغ گەڕایٌەّە ًـبّ تەجەعە ،لە عێگـبی سەڵـکەّە ػاًیوـبى ُەع لە ًـبّ ئـبّایی
تەجەعە ّ لە الیەى صژهٌەّە ،ثە پـێص چـبّی سەڵـکەکەّە ُەع سـێکیبى ئێعـضام
کغاثـــّْى .الی ســـەعبت یەکـــی پبضـــٌیْەڕۆ ،ئـــێوە صّای ئەّە صّایـــیي ُێغضـــی
صژهٌوــبى تێکطــکبًض ،ثە ًیــبػی صیتــٌەّەی پێطــوەعگەی صیــکە ،ئەّ ثەعػاییەهــبى
چۆڵ کغص ّ ثە پەًب ّ پبعێػ سْهبى گەیبًضە ًػی

ئبّایی

'' هیـغاّا''ُ .ەعّەک

ثبسکغا ئـێوە ُـی پەیْەًـضییەکوبى لەگەڵ ثەضـەکبًی صیکەهـبى ًەثـّْ ّ تەًیـب
ئەهــــبًػاًی لە ُەهــــّْ ضــــْێٌێکەّە تەلەیە ّ ئەّەش ًیطــــبًەی ثەعصەّاهــــی
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ثەعســۆصاًی ُە ــباڵى ثــّْ ،ثەاڵم ًــبّچەی ضــەڕەکە ػۆع ثەعث ـ ّ ،تۆپشبًەکــبًی
عیـــــژین ػۆع چـــــبالک ّ چـــــْاع ُێلیکـــــۆپتغیص ثە ســـــەع هەیـــــضاًی ضـــــەڕەکەصا
ئەســـّْڕاًەّە .صیـــبعە ئەم ُلیکـــۆپتغاًە لەثەع تێکەڵجـــًّْی ُێػەکـــبًی ئـــێوە ّ
صژهــي ،ثۆیــبى صژّاع ثــّْ ثــػاًي کــبم ثەعػایــی ئــێوە ّ کــبم ال ُێػەکــبًی سْیــبًی
تێضاى ّ ئەهەش ّای صەکغص کە جـگە لە صەًـگە ًبسْضـەکەیبى عۆڵێکـی ّایـبى لە
سەع ّەػعەکە ًەثێت.
ئــێوە کە ًػی ـ

ئــبّایی هیــغاّا ثــّْیٌەّە صیتوــبى صّّ کەب کــۆتی ســ ییبى لە

ثەعە ّ ثە س ـەع یەکێ ـ

لە ثبًەکــبًی ئــبّاییەّە سەعیکــی پیبســەکغصًي .صیــبعە

ُەهــــّْ ئــــێوە ئەّ ســــبڵە لەّ کــــۆتە ســــ ییبًەهبى لە ثەع ثــــّْ کە دیــــػة ثــــۆ
سەعجەهی ُێػەکـبًی کڕیجـًّْی ّ ئـێوەش کە ثە صّّعثـیي جـْاى ّعص ثـّْیٌەّە،
صڵٌیبثّْیي کە پێطـوەعگەى ّ چەکیطـیبى لە ضـبًە .ثە ضـێْەیەکی ػۆع ئبهـبصە ّ
ثە فبس ەیەکی ثبضەّە ُبتیي ثۆ ًبّ هبڵەکبى ّ ئەّ صّّکەسەش ُەعّا سەعیکی
لەصەم لێضاًی سْیبى ثّْى ثێ ئەّە گْێەک ثضەًە ُبتٌی ئێوە!
گەییطــتیٌە ثەع ُەّەڵــیي هــبڵ ،صیتوــبى صّّ کەســوبى ُــبتٌە ســەع عێگــب ّ ثە
صەًگی ثەعػ ّتیبى ئێْە کـێيە ئەم صّّ کەسـە ُەعیەکە پەڕۆیەکـی سـەّػیبى ثە
تــْێ ی سْیــبًەّە ثەســتجّْ ّ ئــبیەتی لْععــبًی لــێ ًّْســغاثّْ .دەهەکەعیــن ّ
پێطوەعگەیەکی صیکەهبى لە پێص گطتوبًەّە ثّْى ،ثـێ ئەّە ّەاڵهێـ

ثـضەًەّە

صّّ کەســـەکەیبى صایە ثەع عەگجـــبع ّ ُەعصّّکیـــبى ثە ســـەعهبًضا ثەعثـــًّْەّە ّ
کەّتٌە سْاع.
لە چغکە سبتێ

صا ئبسوبى ّ ػەّی ثـّْ ثە ئـبگغ ّ ثە سـەع ئـێوە صا ثـبعیُ .ەع

کەسە لە جـێگەی سـْی عەگجبعێکوـبى کـغص ّ ثە عەّ صّا ُەاڵتـیي .ثێطـەچٌبعێکی
گەّعە ّ چــــڕ ّ پــــڕ لە ثەع گًْــــضەکە صا ثــــّْ .چــــۆهێکی ثچــــّْکیص لە ســــْاع
چٌبعەکبًەّە صەڕّیطت ثۆ الی تەجەعە ّ ثە صّای یەکـضا عّّهـبى لەّێ کـغص .هـي
کە صّاییي ًەفەع ثّْم گەییطتوە ًبّ چٌبعەکبى ّ صیتن صّّ پێطوەعگەی صیـکەش
لەّێ کەّتـــّْى .یەکێـــ

لە پێطـــوەعگەکبى ًـــبّی ســـەالح عەدوـــبًی ثـــّْ کە ثە

تًْــضی ثغیٌــضاع ّ ،ســْێي لە پطــت ّ ًبّضــبًیەّە فیطــمەی صەکــغص ّ صەُــبتە صەع.
پێطــوەعگەکەی صیــکە(عەهە عەلــی) صەســتی ًــبثّْە ســەع ػاهەکەی ّ ُــبّاعی لە
هي کغص یبعهەتی ثضەم تب ثغیٌەکەی سـەالح ثجەسـتیي .پطـتْێٌەکەهبى کـغصەّە ّ
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ثغیٌەکەهبى تًْض ثەست .گْللە ّەک ثبعاى صەُبتيّ ،یـػە ّیـػ ثە ثٌـی گْێوبًـضا
صەڕّیطتي ّ لك ّ پۆپی صاعەکبًیبى صەسسـتە هلوبًـب .سـەالح لە سـەع سـْی چـّْ،
هي تفەًگەکەی سەالدن ُەڵگـغت ،تۆػێـ

سـەیغی ًبّچـبّاًین کـغص ،دەهەعەلـی

صاّای ئەکغص ثب ُەڵیگغیي ثەاڵم هي ُەم ػۆع ئەتغسبم ّ ُەهیص ئەهػاًی ثۆهبى
صەعثبػ ًبثێت .ثۆیە صاّام کغص ثب ثڕۆیي چًّْکە صەعثبػیطی کەیي صّای تـۆػێکی
صیکە صەهغێ .گْللە ّەک ثبعاى ثە سەعهبًضا صەثبعیي ّ پێطـوەعگەکبًی صیـکەش
لە چــبّ ئــێوە صّّع کەّتجــًّْەّەُ .ەعجۆعێ ـ

ثــّْ ســەالدوبى ثە ثــێ ُۆضــی لە

ثٌی صاعەکبى صا ثە جێ ُێطت ّ ئێوەش ثەعەّسْاع ُەاڵتیي.
تۆػێ ـ

لە ســْاعتغەّە گەییطــتیٌە ُە ــباڵًی صیکەهــبى ّ ثبســی ســەالدوبى ثــۆ

کــغصى .لەّێ صیتوــبى عەلــی ًطــّْعیص ثــبڵی ثغیٌــضاع ثــّْە ّ ثە جــبهەصاًیەک
ثەستجّْیبًە .دەهەکەعین ّتی تبػە سەالح ًبهێٌیّ ،ێ ی کەى ثـب ُەعچێـ

ػّّ

تغە لەم صۆڵە صەعثبػ ثیي صەًب پێطوبى ثگغى ًبچبعیي ضەڕی سەع ّ هـبڵی کەیـي
ّ ئێوەش کە لە سەعبت چْاعی ثەیبًییەّە تب ئەّ کبت کە ًػیـ

سـەعبت صّّ ّ

ًیــْی پبضــٌیْەڕۆ ثــّْ ًەک ُەع ُێــػی ضــەڕێکی ّا ،ثەڵکــّْ فیطــەکی ّاضــوبى
ًەهبثّْ تب ثەعگغی لە سْهـبى ثکەیـي .صّاتـغ ژهبعصًوـبى صەعکەّت ُیچکەسـوبى
لە  ٦١فیطــەک ػیــبتغی پــێ ًەهــبثّْ! ثە صۆڵەکە صا چــّْیٌە ســْاعُ ،ەّا ســبعص ّ
ثەفغێکـــی فـــغەی لە ػەّیـــي صا ثـــّْ .صّای صەعثـــبػثّْى لە صۆڵەکە عّّهـــبى لە
ثەعػایـــیەک کـــغص ّ صیتوـــبى عّّ ثە عّّەکەهـــبى ژهـــبعەیەک جـــبش ّ پبســـضاعی
پێْەیە .صیبعە لە ثەع تێکيت پێکەڵی ّەػعەکە ،ئەّاى صڵٌیب ًەثّْى ئـێوە کـیي ّ
ثبًگیبى ئەکغص سْهبى ثٌبسێٌیي! ثـێ ئەّە تەلەهـبى لـێ ثـکەى تْاًیوـبى ثچیـٌە
ســـەع ّ لە ًـــبّ ثەعصەکـــبى صا عّّ ثە عّّی ئەّاى صاهەػعایـــي .صّاتـــغ ُێٌـــضێ
صّّعەتەلەهبى لە یەک کغص ثەاڵم ُیچوبى ُێػ ّ تبلەتی ُێغضکغصًوبى ثـۆ سـەع
ئەّیتغ ًەثّْ.
کەم کەم عۆژ ئبّا ثّْ ّ ُێػەکبًی عێژین صەستیبى کغصە پبضەکطێ .ئەّ ُێـػەی
عێــژین کە لە گًْــضی هیــغاّا صا ثــّْىُ ،ــبتي ثە صۆڵەکەی ئەّ ثەعهــبى صا لەگەڵ
ئەّ پبســــضاعاًەی عّّ ثە عّّهــــبى یەکیــــبى گــــغت ّ چــــّْى ثــــۆ ئــــبّایی کــــبًی
ثّْچکەڵە .ژهبعەیـبى ًػیـ

ثە سـەص کەب ئەثـّْ ،صّّ ُێسـتغیبى پـێ ثـّْ ّ صّّ

جەًبػەش ثە سەع ُێستغەکبًەّە ثّْى .لە ًبّ سەفەکەیبًضا  ١کەسی ثـێ چەک
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ثە کـــۆتی ســـ ییەّە ئەڕّیطـــتي ّ چەًـــض پبســـضاعێ

لە پـــێص ّ پبضـــیبًەّە ثە

چەکەّە دەعەکەتیبى ئەکغص.
ُەڵــجەت ئــێوە ثە تەّاّی صڵٌیــب ًەثــّْیي ثەاڵم ُەهــّْ ضــتێ

صەعیضەسس ـت کە

ئەم  ١کەسە پێطوەعگەى ّ لەم ضەڕە صا ثە صیل گیـغاّى .دەهەکەعیـن ًەصیوـی،
کە لەّ کبتە صا ُەهْاى تغسـیبى پێـْە صیـبع ثـّْ ئەّکـبت ئـبػایەتی صەعصەکەّت،
ثە ثیٌیٌـــی ئەم صیـــوەًە ئـــْەلغەی لـــێ ُەڵگیغاثـــّْ صاّای صەکـــغص ثچیـــٌە ســـەع
عێگبیبى ّ ئەّ پێطوەعگبًەیبى لە صەسـت صەعثێٌـیيُ .ەهّْهـبى ثێـضەً
دەهەکەعیــن تــّْڕە ثــّْ ّتــی ثــبثڕّیٌە ســْاع ،صەًگێـ

ثـّْیي،

ّتــی فیطــەکوبى ًەهــبّە،

ثەچــی ضــەڕ ئەکەیــتە  ..........دەهەکەعیــن گەڕا ثە ًبّهبًــضا ّ ســْێٌضی ســْاعص
ُەعکەب  ٦١فیطـــەک ػیـــبتغی پـــێ ثێـــت ئەیکْژێـــت .جـــگە لە سەضـــبثی ســـەع
تفەًگەکە ،کەسوبى  ٠١فیطەکی صیکەی پێ ًەثّْ......
ئێْاعە صعەًگبًێ  ،صّای ئەّە ُێػەکبًی صژهي لە ػۆعثەی ضْێٌەکبى کطبًەّە،
صّّ صەستەی  ٦کەسی پێطوەعگەی صیکە پەیضا ثّْى ّ لە ثیغهە کبک ئەّلەسەى
هەًجەعی ،ئەًْەع هەًجەعی ،ثبّا ئەدوەص ئەدوەصی ّ دەهەًەػیـن جْاًڕۆییـبى
لەگەڵ صا ثّْى ّ هبًضّّ ّ ُیالک گەییطتٌە الهـبى .ئەم ُبّڕێیـبًە ثبسـیبى کـغص
کە ئەّاى ســــەالدیبى لە صۆڵەکەی ســــْاعەّەصا ثیٌیــــْە ّ لە ثٌــــی ثەعصێــــ

صا

دەضــبعیبى صاّە! هــي چەًــضە ثەم سەثەعە سْضــذبڵ ثــّْم ُێٌــضەش ًــبڕەدەت
ثــّْم چــًّْکە ثە ڕاســتی ئەگەع هــي عاّەســتبثبم دەهە عەلــی دــبػع ًەثــّْ ّا
ُبســـــبى ســـــەالح ثەّ ّەػعەّە ثە جـــــێ ثِێ ـــــێ ّ هـــــي لە صڵەّە ُەســـــتن ثە
ضـــەعهەػاعی ئەکـــغص .ثەاڵم جەهـــبعەت ،ثە تـــبیجەت دەهە کەعیـــن ئەیـــْت تـــۆ
کــبعێکی سغاپــت ًەکــغصّّە ّ ًبثێــت لەم ثــبعەّە ســەعکۆًەی ســْت ثکەیــت! ػّّ
ُەهّْهــبى چــّْیٌە ســْاع ،ســەالدوبى ثیٌیــیەّە ّ چەًــض کەســێکوبى لە پێطــەّە
چّْى ثۆ هیغاّا تب صّای عّّیطتٌی پبسـضاعەکبى ُەّاڵێکـی تەّاّ ثـػاًي ّ ئەگەع
ثطـــکغێ چەًـــض کەب لە سەڵکـــی ئـــبّایی ثێـــٌي تـــب لە ُەڵگغتٌـــی ســـەالح صا
یبعهەتیوبى ثضەى.
کبتێ

چّْیٌە ًبّ ئبّایی هیغاّاُ ،ەّا تبعیکی کغصثّْ ّ ػۆعیص سبعص ثّْ .هـي

ُێٌــــضە ثغســــین ثــــّْ لــــبچن ئەلەعػیــــي ّ ثە ڕاســــتی ئیســــتبش لە ثیــــغهە کە
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کبکیلەکبًیطــن ُێــػی جــْیٌی ًبًەکەیــبى ًەهــبثّْ کە سەڵکــی ُێٌبیــبى لە ثەع
هــػگەّت ثە ســەعهبى صا صاثەضــیبى کــغص .ثۆچــًّْەکەی ئــێوە لە ســەع صیلجــًّْی
ُە باڵًوـــبى ّە عاســـت گەڕا .سەڵکـــی ثۆیـــبى گێـــڕایٌەّە کە ســـەع لە ثەیـــبًی
پێطــــوەعگەکبًی ئەّێــــص لە گًْــــضی هیــــغاّا کەّتجــــًّْە ثەع ُێغضــــی صژهــــي.
کْڕەکبًی ُێـػی ثێسـتّْى ثە فەعهبًـضەیی ئەدـلە هیسـغی لە ئـبّایی چّْثـًّْە
صەع ،ثەعػایی '' سْڵتبى سەعاجەصیٌیبى'' سستجّْە صەست ّ ضەڕێکی دەهبسییبى
کغصثّْ .لە ثەعاًجەعصا کْڕەکبًی سٌە لە ًبّ ئـبّایی صا هـبثًّْەّە ،ثەعگغییـبى
لە ئــــبّایی کغصثــــّْ .ثەاڵم ُێغضــــی ثەعیــــي ّ ُێــــػی فغاّاًــــی عێــــژین تێکــــی
ضــکبًضثّْى ،ســەعەًجبم هیــغاّا کەّتجــّْە صەســتی صژهــي ّئەّ  ١پێطــوەعگە ثە
صیــل گیغاثــّْى کە ئەّاًە ثــّْى ئــێوە ثیٌیجّْهــبًيُ .ەع ّەک ثبســکغا ســەع لە
ثەیـــبًیص  ٦کەســـی صیـــکە لە تەجەعە صەســـتگیغکغاى ّ ثەم  ١کەســـەّە ُەضـــت
پێطـــوەعگەی ئـــێوە لە الیەى عێـــژیوەّە ثە صیـــل گیـــغاى ّ  ٦کەســـیبى ُەع لەّێ
ئێعضام کغاىً .بّی ئەّ ُبّڕییە سْضەّیستبًە ثغیتی ثّْ لە
جەالل پیرزادە سەرپەل دووهەمین شەهیدی بنەماڵەی پیرزادە ،شەهید ئیبراهیم ساڵەحی  ،شەهید
حەیدەر سۆفی ،جەماڵ تەبەرزەدیی ،سەدیق خۆش قسە ،جەمیل پیروەیسیان ناسراوو بە جەمیلە
سوور ناو براو بە هۆیی کەم بوونی تەمەن ئێعدام نەکرا دوواجار ئازاد بوو و ئێستا لە واڵتی
ئوسترالیایە ،شەهید جەماڵ و شەهید سەدیق لە زێندانی ئەوینی تاران ئێعدام کراون و ئەو سێ
شەهید لە بەر چاۆیی ئەم سێکەسە تێرباران کراوون یادیان بەرز و بەرێز بێت.
لە چبپی یەکەهـضا ُێٌـضێ ُەڵە لەسـەع ئەم ًـبّاًە ُەثـّْ ّ صّاتـغ صاّام لە
کبک جەهیل هیغکـبًی ،کـبصع ّ پێسـوەعگەی ئەّصەهـی کـْهیتەی سـٌە کـغص ّ لەم
ثــبعەّە ُەڵەکــبًی ثــۆ ڕاســت کــغصهەّە .یەکێکــی صیــکە لە پێطــوەعگەکبى ًــبّی
هْػەفەع ّ پێطـوەعگەی ُێـػی ثێسـتّْى ثـّْ کە ثە صاسەّە هـي پبضـٌبّەکەین لە
ثیغ ًیە ّ صڵٌیبش ًین کە ئێعضام ثّْ یبى ًە.
ُەع ّەُـب سەڵکــی ثبسـی ُــبتٌی تـبلوێکی پێطوەعگەضــیبى ئەگێــڕایەّە کە الی
سەعبت صّّ ُبتٌە ئبّایی (ًەیبى ئەػاًی ئێوە سْهبى ثّْیي).گْایب پبسضاعەکبى
ئەّ صّّ پێطوەعگە کۆتس یبًەیبى ّەک صاّ ثۆ صاًبًّەتەّە ّ ُەع لە صّّعیطەّە
ثیٌیْیبًە تبلوێ

پێطوەعگە سەعیکي صێي ثۆ ئـبّایی .ثەاڵم ّیسـتّْیبًە صەًـ

ًەکەى تــب ثە تەّاّی ًػیــ

صەثــٌەّە ّ ثە صیلیــبى ئەگــغىُ .ەع ثە لســەی ئەم
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سەڵــــکە گْایــــب ئەّ صّّکەســــەش کە ُــــبتٌە ســــەع عێگبهــــبى صەًگیــــبى صایــــي
ُەعصّّکیبى کْژعا ثّْى .سەڵکـی ُـی سەثەعێکیـبى لە ضـەڕەکبًی صیـکە ًەثـّْ
ثەاڵم لە چەًض جبضێکیبى ثیستجّْ کە ُێػەکبًی عیژین ػیبتغ لە  ١١کەسـیبى لە
ثەعػایـــی ســـْڵتبى صا کـــْژعاّى ّ جەًبػەکەضـــیبى لەّێ ثە جـــێ هـــبّە! ًـــبى ّ
ســْاعصًێکی ثبضــوبى ســْاعص ،ســەالدوبى صّای تەصاّی لە صاعەهەیتێ ـ

ثەســت ّ

 ٠١گەًجی ئبّاییوبى لەگەڵ ُبتي تب لە هـلەی ثەعػ ّ ثەفغیٌـی سـْڵتبى ثچیـٌە
سەع ّ ثڕۆیي ثۆ ئـبّایی ُـبًی

کە ئێذتوبڵوـبى ئەصا ئەدـل ّ صەسـتەکەی لەّێ

ثي.
ســەعبت ًػیــ

 ٠٧ی ًیْەضــەّ گەییطــتیٌە ًػیــ

ئــبّایی ُــبًی  .لە یەکەم

هبڵوــــبى پغســــی کــــێ لە ئــــبّاییەە سەڵکــــی صّای ئەّە صڵٌیــــب ثــــّْى کە ئــــێوە
پێطوەعگەیيّ ،تیبى صەسـەی ''دەسـەى سـەع سـ ی'' لەیـغەى .ئـێوە ػۆع سْضـذبڵ
ثــّْیي ،پیــبّی هبڵەکەهــبى ًــبعص ثــۆ هــػگەت ّ ُە باڵًوــبى ئبگــبصاع کــغصى کە ثە
عێگەّەیــي .کبتێــ

ثە ســەالدی ثغیٌــضاعەّە گەییطــتیٌە ثەع هــػگەّت ،صیتوــبى

ئەّاًـــیص تەًیــــب  ٧١کەســــي ،ســــەیغێکی یەکتغیٌوــــبى کــــغصُ ،ەع کەب لە ثەع
سْیەّە ئەّ ثیغە ثە هێطکیضا صەُبت کە ث ی ئەّاًـی صیکەهـبى ُەهـّْ لە ثەیـي
چّْثيە
عۆژێ ـ

پــێص لە ُێغضــەکەی عیــژین ،ئــێوە ػیــبتغ لە  ٠٦١پێطــوەعگە ثــّْیي ّ

ئیستب تەًیـب  ٦١کەسـوبى لە الی یەکـیي .ئەّیـص صّّ کەسـوبى ثە ثغیٌـضاعی! ثە
عاستی صیوەًێکی تغسٌبک ثّْ .کەب ًەیـضەّاێغا ثە عاضـکبّی صەعی ثجـڕێ ثەاڵم
چەًـــض پێطـــوەعگەیەک سْیـــبى پـــێ ڕاًەگیـــغا ّ صایـــبًە پـــغهەی گغیـــبى .لە پـــڕ
سەعجەهی ئەم ژهبعە پێطوەعگە ّەک هٌـبڵی ثـبّکوغصّّ صەسـتوبى کـغصە گغیـبى.
کــبک دەســەى ســەع س ـ ی ّ دەهەکەعیــن ثە سْیــبى صا ُــبتٌەّە ّ لێوــبى تــّْڕە
ثّْى ،ثێضەًگیبى کـغصیي ّ ّعصە ّعصە ئـبعام ثـّْیٌەّە .ئەدـل ّ صەسـتکەی ػیـبتغ
لە  ١١پبسضاعی عێژیویبى کْضتجّْى ّ  ٧١جەًبػەیبى کەّتجًّْە صەست .ئـێوەش
صاســتبًی سْهــبى ثــۆ گێــڕاًەّە ّ صّای ئەّە ســەالدوبى س ـ بعصە صەســت هبڵێ ـ ،
سْهـبى تێکــڕا ســەعبت  ٦ضــەّ ئبّاییوــبى ثە جــێ ُێطــت ّ چــّْیي ثــۆ صۆڵێـ

تــب

ئەگەع عیژین پالى ّ ثەعًبهەی ُێغضـی تـبػەی ثـۆ سـەعهبى ُەثـّْ تّْضـی ػیـبى
ًەثیي ّ هەجبلی سۆپبعاستٌوبى ثبضتغ ثێت.
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ضەّێکی ػۆع سبعص ثـّْ ،هبًـضّّیەتی ثە سـەع ّ چـبّی ُەهّْهـبًەّە صیـبع ثـّْ.
ثەاڵم ثێ سەّەعی لە ػۆعثەی ُەعەػۆعی ُبّڕێیبًوبى ّای کغصثـّْ کە کەب ثیـغ
لەم ضتبًە ًەکبتەّە ّ ئەّەی ثۆهبى گغً

ثّْ ػاًیٌی ُەّاڵێ

لە چبعەًّْسـی

ئەّاى ثـــّْ .ســـەعبت الی ُەضـــتی ثەیـــبًی ،صّای ئەّە صەعکەّت سەثەعێـــ

لە

ُێغضی صژهي ًـیە ،گەڕایـٌەّە ئـبّایی ُـبًی  .ثە سـەع هباڵًـضا صاثەش ثـّْیي ّ
لە ئبهێػی گەعهـی ئەم سەڵـکەصا گەعم ثـّْیٌەّە .سـەعبت الی  ٠٠ئبگـبصاعکغایي
کە ژهــبعەیەک لە ُە باڵًوــبى ثە عێــگەّەى ثــۆ الی ئــێوە .چە ُەّاڵێکــی ســْش!
کەم کەم سەع ّ تبیبى صەعکەّت ّ صّا ًیْەڕۆکەی ػۆعثەیبى گەییطتي ّ یەکوـبى
گـــغتەّە .کـــبک هـــْػەفەع ّ ػاُێـــضیبى لەگەڵ ثـــّْى ثەاڵم کـــبّب ًیبػهەًــــض ّ
صەســتەیەک گەڕاثــًّْەّە ثــۆ الی ًەڕاى ّ ئەّ ًــبّە تــب صّایــیي ُەّاڵ ثــػاًي ّ
سەعەًجبم جگە لەّ ُەضت کەسە صیـلەی کە پێطـتغ ئەهـبًػاًی گیـغاّى ،کەسـی
صیکەهـــبى لە صەســـت ًەچـــّْ ثـــّْ .ثەاڵم عیـــژین ػۆعثەی ًػیـــ

ثە تەّاّی ئەّ

ُەضـت کەســەی صّاتــغ لە ػیٌــضاى صاّ ،صّای ئەضــکەًجە ّ ئــبػاعێکی ػۆع ئێعــضام
کغصى.
ئێوە تێکڕای ُێػەکە ،صّای دەفـتەیەک گەڕایـٌەّە ًـبّ ئەّ ئبّاییـبًە ّ جـبعی
ّا ثــّْ ثە هیٌیجـــّْب ّ هبضـــیٌی صیـــکە لەم ئـــبّایی ثـــۆ ئەّ ئـــبّایی ئەچـــّْیي.
صّایــیي ئبهبعەکــبى صەعیــبى سســت کە کــْژعاّی عیــژین لەم پەالهــبعە ثەعیــٌەصا
ًػی

ثە سەص ّ پەًجب کەب کْژعاّ ّ گەلێـ

ػیـبتغ ثغیٌـضاع ثـّْە کە جەًـبػەی

ئەّ کەسبًەیبى لە هلەی سْڵتبى سەعاجەصیي ثە جێوـبى ،چەًـضیي دەفـتە صّای
ضــەڕەکەش هــبًەّە ،ثەفغیــبى ثە ســەعصا ثــبعی ّ عیــژین ًەی ّێــغا عّّ لەّ ًــبّە،
تەًــبًەت ثــۆ ُێٌــبًەّەی تەعهــی کْژعاّەکبًیطــی ثکــبتەّە .سەڵکــی صاًە صاًە ّ
جّْت جّْتُ ،ێٌضێکیبى صّای تْاًەّەی ثەفغ لە ثەُبعی سبڵی صّایی صا کۆیـبى
صەکغصًەّە ّ ئەیبًجغصًەّە ثۆ عێژین.
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سّْع -سّْع ّ کْلیبیی
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ُەعچەًــض صّای ئەم تێکطــکبًە ئیــضی عیــژین لەّ ػســتبًە صا ًیــبػی ُێغضــی ثــۆ
ئەّ گًْــضاًە ًەثــّْ ثەاڵم ئــێوە صەثــْا ُەم ثــۆ ثبعســّْکی ســەع هلــی سەڵـ  ،کە
چەًــضیي دەفــتە ئەّ ژهــبعە ػۆعە سەعو ّ سۆڕاکوــبى لە ســەعیبى ثــّْ ُّ ،ەم ثــۆ
پەیْەًــضی ثە سەڵـ

ّ ًــبّچەی صیــکەّە ,چەهطــبع ثە جــێ ثێ ــێي .ثــۆیە عۆژێ ـ

صّای هـــباڵّاییکغصى لە ُبّڕێیـــبًی ســـٌە ،ئـــێوە پێطـــوەعگەکبًی کغهبضـــبى لە
ئبّاییەکبًی ُْالە ّ کـبًی سـْاعاًەّە صاثەػیـٌە سـەع جـبصەی ئیسـفبڵتی سـٌە -
ُەهەصاى ّ ثە تبعیکی چّْیٌە ًبّ ئبّاییەکبًی لۆعر ّ پەًێـغاى کە لەّ صەسـتی
جــبصەّەى .ئەم گًْــضاًە لە ًػیـ

جــبصەکەّەى ّ ثە ضــەّ ًەثــب لە ثەع ُەثــًّْی

پبصگــبًێکی ســەعثبػی لە ضــبعەصێ هــّْژەژ ،کە عّّ ثە عّّی ئەم صێیــبًەّە ثــّْ
پێطوەعگە ًەیضەتْاًی ثچێتە ًبّیبى .ئەم جۆعە ضْێٌبًەش ُەعصەم تـبهەػعۆی
ثیٌیٌی پێطوەعگە ثّْى ثۆیە ُەعکە گەییطتیٌە ًبّ صێ ،گەً ّ الّێکی ػۆعهـبى
لە صەّع ئـباڵى ّ لە عاســتی صا ضــەڕیبى ئەکــغص کە ثچیــٌە هــبڵی کبهیــبى ّ ئەگەع
هبڵێ ـ

پێطــوەعگەیبى ثەعًەکەّتجــب سْیــبى صەُــبتي ثــۆ ئەّ ه ـبڵە ُبّســبیە کە

پێطوەعگەی لێ ثب!
تب سەعبت ًػیـ
سەڵـ

٠٠ی ضـەّ لەم صّّ گًْـضە صا هـبیٌەّە ،کبصعەکـبى لسـەیبى ثـۆ

کــغص ّ یــبعهەتی هبڵیطـیبى لە سەڵـ

ّەعگــغت کە ثە صڵشــْاػ ّ عەاللەّە

کۆیــبى کغصثــّْەّە .صّایە ثە پــێص گًْــضەکبًی هــبعً ّ هــّْژەژ صا کە ُەعصّّک
پڕثـــّْى لە ثـــٌکە ّ پبســـضعی عیـــژین ,تێـــ ەڕیي ,الی ســـەعبت چـــْاعی ثەیـــبًی
گەییطتیٌە ئبّایی سەیغاّا ّ لە هػگەّت ّ چەًض هبڵی صیکە صا سەّتـیي .ثەڵەص
ّ ضـــبعەػای ئـــێوە کـــبک دەســـەى ســـەع ســـ ی ّ چەًـــض کەســـی صیـــکە ،لەّاًە
پێطوەعگەی ئبػا ّ سْضەّیسـتی سەڵـ  ،عەػیـػ لـْڕیەعی ّ ئەسـەص سەتغاّایـی
ثــّْى ّ ئەّاًــی تغهــبى یەکەهجــبع ثــّْ ئەم ضــْێٌبًەهبى ئەثیٌــیي .ثەاڵم کبتێـ
ثەیبًی ُەستبیي ّ عۆژ ثّْیەّە ،صیتوـبى تەًیـب چەًـض سـەص هێتغێـ
ئیسفبڵەتەّە ،کە ُەع سەعبتێ

ثە جـبصەی

سەصاى هبضیي ّ لەّاًە هبضیٌی سەعثبػی پێـضا

صەعثــــبػ صەثــــي صّّعیــــي ّ ،لە ثــــبعی ُەڵکەّتیطــــەّە ضــــْێٌەکە ثــــۆ ضــــەڕێکی
ًەســْاػعاّ ػۆع ًبلەثــبعە .ثــۆیە ثڕیــبع صعا ئەّ چەًــض کەســەی ّەک کەهــیي لە
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ثەعػاییەکەی ئبّاییەّەى ّ ،هي سْم یەکێکیـبى ثـّْم تـب ئێـْاعە ُەع لەّێ ثـي ّ
ًەیــبًگۆڕێي ًەّەک لە الیەى صژهــٌەّە ثجیٌــغێيُ .ەعّەُــب ًەُێ ــیي کەســیص لە
ئــــبّایی ثچێــــتە صەع تــــب ئێــــْاعە .ثــــۆیە ًبچــــبع ُەع ّاضــــوبى کــــغص .هــــبًەّە
ًەضـــیبّەکەهبى ثـــێ ػیـــبى ّ ػەعەع کۆتـــبیی پـــێ ُـــبت ّ ئێـــْاعە ثەعەّ گًْـــضی
ّەعهەکبى کەّتیٌەڕێ.
ّەعهەکــبى لە ثٌــبعی ضــبسێکی ثەعػ ّ یەکەم گًْــضی ًــبّچەی کْلیــبیی ثــّْ.
ئــبّاییەکی گەّعە ّ تــب عاصەیەک ســْش ّ صڵٌطــیي ثــّْ .سەڵــکەکەی ثە گەً ـ ّ
پیغەّە ثە پیغهبًەّە ُبتي ّ تب صعەًگبًێـ

لە هـػگەّت لە الهـبى هـبًەّە .عۆژی

صّایــی ثە ســەع هباڵًــضا صاثەضــکغایي ّ لەیغەیطــەّە جەّلە ّ گەڕاًوــبى ثــۆ ئەم
ًبّچەیە کە ًػی

ثە  ١١-٦١ئبّایی ثـّْ صەسـتی پـێ کـغص .پیْیسـتە ث ـێن کە لە

ئـــبّایی ّەعهەکـــبًەّە ئیـــضی ػاعاّەی سەڵکـــیص صەگـــۆڕصعێ ّ ُەعچێـــ
پێطتغ سەڵکەکەی صّّعتغ لە سٌە ّ ًػیـ

ثچیـــتە

لە ػاعاّەی کغهبضـبى لسـە صەکەى کە

تـێکەاڵّی هەسـِەثیصّ ،اتـب ضـێعە ّ سـًْی ،ثە ػەلـی صیـبعە .ئـێوە ئەّ ػســتبًە
ســـبعص ّ ثەفغیٌەهـــبى لەم ًـــبّچەیە صەســـت ێکغص .ئیســـتب کە ثە ســـەع صەّعاًـــی
پێطــــوەعگەایبتین صا صێــــوەّە ،صەػاًــــن کە ئەم هــــبّەیە یەکێــــ

لە سْضــــتغیي

عۆژەکبًی سەعصەهی پێطـوەعگبیەتین ثـّْى ّ ضـیغیٌتغیي ثیغەّەعیەکـبًیچن ُەع
ُی ئەم ًبّچەى.
ســەعەتب ئــێوە لە گًْــضەکبًی گــڕ -گــڕ ،کۆهــبییي ّ لەاڵّە صەســتوبى پــێ کــغص ّ
سەعهبى ثە تغاػّّلە ّ ثبًسەیی لەّ ثەعی چـۆهی گـبّەعۆ /سـیغّاًەّە صەعُێٌـب.
عیژین لەیغەش ّەک ًبّچەی چەهطبع جبع ّ ثـبع ثە گغُّّەػەعثەتێکـی ٣١-١١
کەسییەّە صەُبت ،ثە ًبّ گًْضەکبًضا صەگەڕا ّ صّایە صەگەڕایەّە ثۆ ًبّ ضـبعی
ســـــــــًْمْڕ ّ پبیگبکـــــــــبًی صەّع ّ ثەعی .ثەاڵم لەّ صّّ دەفـــــــــتەیەصا ئـــــــــێوە
گەییطـــتجّْیي ،سەثەعێـــ

لە ُـــبتٌی صژهـــي ًەثـــّْ .ســـبڵەکبًی پێطـــتغ کـــبک

دەسەى سەعس ی ثە لکێکی پێطوەعگەّە ،کە ثە لکی ضەُیض هەدوّْص کەعەهـی
ثە ًبّثبً

ثّْ لەم ًبّچەصا ُەڵ صەسّْڕا ّ گەلێ

عەهەلیبتی گەّعەضـیبى لە

صژی ُێػەکـــبًی عێـــژین ئەًجـــبم صاثـــّْى .کـــبک دەســـەى ئەّ صەم تەهەًـــی لە
ســـەعەّەی چـــل ســـبڵ ثـــّْ ،ثە ُـــْی ئەػهـــًّْی لە ضۆڕضـــی ثبضـــّْعصا کغاثـــّْە
ثەعپغسی ئەّ پێطوەعگبًە ّ لەّ هبّەیە صا ًبّثبًگی ُەهـّْ ًـبّچەی صاگغتجـّْ.
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ُەع جێگـــبیەک صەچـــّْیي ثە ًـــبّی ''پەلەکەی دەســـەى ســـەع چەعهـــ '' ئەیـــبى
ًبســیي ّ صًیــبیەک ُەّڵوــبى صا تــب سەڵکوــبى دــبڵی کــغص کە ئــێوە پێطــوەعگەی
دیػثێکی سیبسیي ّ کبک دەسەًیص تەًیب یەکێ
صیبعە ّەک عبصەت ّ ثبّە ،لەیغەش سەڵکی گەلێ

لە ثەعپغسبًی ئێوەیە.
صاستبًی صّّع لە عاسـتییبى

ثۆ کبک دەسەى سبػ کغصثّْى کە جبعی ّا ثّْ لە چْاعچێـْەی عەلـت ّ کـغصاع صا
ًەصەگًْجــبى .ثــۆ ًوــًّْە ئەیــبًْت کــبک دەســەى ثە ضــەش تیــغ ،ضــەب کەســی
کْضتّْى ،یبى کبک دەسەى تەًیب تەلە لە سـەعی پبسـضاع صەکـبت ّ ًەیـگەعەکە
ػەسوییبى ثکبت ُّ.....ەڵجەت ُەهْاى صەػاًي کە کبک دەسەى پێطوەعگەیەکی
سػهەت کبع ،ثە ّعە ّ ثەضی سـْی ضـْێي ّ جێگـبیەکی صیبعیطـی لە ًـبّ ئـێوەصا
ُەثـــّْ .ژًێـــ

ّ چەًـــض هٌـــضاڵی لە ضـــبعی ســـٌە صا ثەجـــێ ُێســـتجّْى ّ ّەک

ًیطتوبً ەعّەعێکی عاسـتەلیٌە ئەّەی لە صەسـتی صەُـبت ثـۆ سػهەتـی ضـۆڕش ّ
دیػثــی صیوــْکغات صعێغــی ًەصەکــغص .کەب ًــبتْاًێ دبضــب لەّە ثکــبت کە ئەّ
چەًض سبڵ پێص ئێوە لەّ ًبّەصا سػهەتی سْی کغصثّْ ّ تغب ّ صڵەسـْعپەیەکی
ػۆعیطــی سســتجّْە صڵــی صژهــي کە لە ضــْێي ّ جێگــبی ســْێ صا جــێگەی تەلــضیغە.
ثەاڵم سەڵکــی لەم ثــبعەّە ئــبّات ّ ســْػگەی سْیــبى لە جــێ عاســتی صاصەًــبى ّ
دەػیـــبى ئەکـــغص ''عاهجـــۆی '' سْیـــبى لە کـــبک
دەســـەى ســـبػ ثـــکەى ،صەًـــب ثەڕاســـتی کـــبک
دەســــەى ســــْیچی فــــغە دەػی لەم ًبّثــــبًگە
هەسٌۆعیە ًەثّْ.
ثەیــبًییەکی ػّّ پێطــوەعگەکبى لە هػگەّتــی
ئــــــبّایی ثبًســــــەیی صا سەّتجــــــّْیي ،هــــــي ّ
پێطــــــــــــوەعگەیەک ثە ًــــــــــــبّی ''سبلێــــــــــــض
سەعضێ ًەیی'' لە سەع تەپـۆڵکەیەکی عّّ ثە عّّی گًْـض کەهـیي ثـّْیي .کبتێـ
ثە تەّاّی ُەّا عًّّبک ثّْیەّە صیتوبى چەًض هبضـیي لە گًْـضی ''سـەعسْم''ەّە
ثەعەّ ئـــــێوە صێـــــي .صّای ّعصثـــــًّْەّە ّ ســـــەعًجضاى صڵٌیـــــبثّْیي پبســـــضاعى.
ُبّڕێیبًوبى ئبگبصاع کغصى ّ ثە ئبعاهی لە ضـْێٌە دەسبسـەکبًی صەّعی ئـبّایی
صا ثۆیـبى صاهەػعایــي .پبسـضاع گەییطــتٌە چەًــض سـەص هێتــغی ّ لە هبضــیٌەکبًیبى
صاثەػیي .لەعاعثّْ تب ًەگەًە چەًض هێتغی تەلەیبى لـێ ًەکەیـي ّ ُەع ّاضـوبى
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
کــغص .کبتێ ـ
چە

صەســتەی ُەّەڵیــبى گەییطــتٌە ثەع صەســتوبى تەلەیــبى لــێ کــغا ّ

ّ عاست کەّتي .لە سەع هبضـیٌەکبًەّە ثە تیغثـبع ژ ٦تەلەیـبى لـێ کـغصیي

ثەاڵم ًەگەییطتٌە فغیبی ُێػەکەی سْیبى ٣.جەًبػە ثە چەک ّ چـۆڵەّە لە ثەع
صەســــتی ئــــێوە صا ثە جێوــــبى ّ ئەّاًیتغیــــبى ثە ضــــ غػەیی ُەاڵتــــي .لە ثەع
صەضتجًّْی ضْێٌەکە ّ صاپۆضغاًی ثە ثەفغێکی فغە ،فەعهبًضەکبى ًەیبى ُێطـت
صّایـــبى کەّیـــي .صّای ســـەعبتێ

ُێـــػی صژهـــي ضـــکبى ّ گەڕاًەّە ثـــۆ پبیەگـــبی

ســەعسْم .ئــێوە جەًــبػەی ئەّ پبســضاعاًەهبى کــۆ کــغصەّە ّ صاّاهــبى کــغص چەًــض
پیبّێکی گًْض ثیبًجەًەّە ثۆ پبیەگبی صژهي لە گًْضی سەعسْم.
ّ

ثە ُبّکــبعی سەڵکــی ثبًســەیی ُەع جەًبػەیەکوــبى سســتە ســەع گْێــضعێژێ

سەڵــکەکە ئبهــبصەی دەعەکەت ثــّْى ثیــبًجەًەّە ،لە پــڕ صیتوــبى صّّ ُێلیکــۆپتغ
گەییطــتٌە ســەع ئــبّایی ّ ئــێوە ّ گًْــضیبى پــێکەّە صایە ثەع ضەســتیغ ّ عاکێــت.
پیبّەکــبى ّاڵغەکبًیــبى ثە جــێ ُێطــتي ّ ّەک ئــێوە ُەاڵتــي ثــۆ ًــبّ هبڵەکــبى.
جەًـبػەی پبســضاع ثە سـەع کەعاًەّە ضــۆڕ ثجـًْەّە ّ لەّ صەضــتە صا ســەعگەعصاى
کەّتجّْى .ئێوەش ثە پەلەپڕّّػە سْهبى گەیبًضە ثٌـضیْاع ّ پەًـبی هبڵەکـبى تـب
لە ُێغضی فـڕۆکەی صژهـي سْهـبى ث ـبعێػیي .صّای ًیـْ سـەعبتێ

ُێلیکۆپتغکـبى

عّّیطتي ّ ئێوە کەّتیٌەّە ثیغی جەًـبػەی پبسـضاعەکبى .پێـٌ جەًبػەیـبى ُەع
ّا ثە ســـەع کەعەکـــبًەّە هـــبثّْى ثەاڵم کەعی ضەضـــەم ًە ســـْی صیـــبع ثـــّْ ًە
جەًــبػە! ئەم کەســی ضەضــەهە ثەعپغســی پبســضاعەکبًیص ثــّْ ّ گْهبًوــبى ثــۆ
پەیــضا ثــّْ کە ًەّەک ضــتێکی تــبیجەتی لەم ســڕە صا ُەثــێ! ســەعەًجبم صّای
گەڕاًێکـــی ػۆع کەعەهـــبى ثە جەًـــبػەّە لە گەّڕێـــ
ّەاڵهێـــ

ثـــۆ ضـــ

صا ثیٌیـــیەّە ّ ثـــێ ئەّە

ّ گْهبًەکەهـــبى ثـــضۆػیٌەّە ُێٌبهـــبًە صەع ّ لەگەڵ پێـــٌ

پبسضاعەکەی تغ صا ًبعصهبًەّە ثۆ پبیەگبی عێژم لە ئبّایی سەعسْم!
لە گەعهەی ئەم عّّصاّە صا ثـــّْ ثیٌیوـــبى ئەّ ُبّڕێیـــبًەی کە صّای ئـــێوە لە
ژاّەعۆ ّ ثـــێ ەّاعەّە ُـــبتجّْى گەییطـــتٌە الهـــبى ّ صّای ًػیـــ

ثە هبًگێـــ

لە

گًْــضی ثبًســەیی یەکوــبى گــغتەّە .ئەم عّّصاّە صیــضاعێکی ســْش ّ ُیچکــبت لە
ثیــــغ ًەکــــغاّە ثــــۆ هــــي .ئەّ صەســــتەیەهبى کە کــــبک ضــــبپّْع ّ کــــبک ســــبالع
سەعپەعەســتییبى ئەکــغصى لە ئــبّایی پغتــبڵە صا تّْضــی ضــەڕی صژهــي ثجــْى ،لە
ضــەڕەکە صا ژهــبعەیەک جــبش ،لەّاًە جبضــێکی ًبســغاّ ثە ًــبّی ئەدلــی دــبجی
- 68 -

دبتَم هەًجەعی
کەعین کْژعاثّْ کە سْی ّ ثـبّکی ّ چەًـض ثـغای ُبّکـبعی عژیـن ثـّْىُ .ەعّەُـب
لەّ ضەڕە صا ثە صاسەّە پێطوەعگەیەکی ثەًغسیص ثە ًبّی هەًسّْع عّاًسەعی
ضــەُیض ثجــّْ .هەًســّْع عۆڵەیەکــی ئــبػا ،فیــضاکبع ،سْێٌطــیغیي ّ یەکجــبع کەم
ئیضعب ثّْ.
صّای یەکگـغتٌەّە لەگەڵ ئەم ُبّڕێیـبًە ژهـبعەی ئـێوە ًػیـ
ئەثّْیي کە ثە هەّصای ًػی

ثە  ٠٧١کەســێ

ثە صّّسەص کیلّْ هێتغ لە ًػیکتغیي ُێـػی دیـػة،

لە ًبّ صڵی صژهي ّ لە ئبهێػی گەعهی سەڵکی سْهبى ،ثێ ثچـّْکتغیي ثـبیەر ثە
تْاًب ّ صەسـەاڵتی صەّڵەت سەعیکـی کـبع ّ چـبالکی عۆژاًەی سْهـبى ثـّْیي .ئەم
ُێػەی ئێوە لە پەًبی یەک ،ثەاڵم لە صّّ صەستەی جیبّاػ صا ثە سـەع ًـبّچە صا
ث ّەهبى کغص ّ گًْض صّای گًْض تـب ًػیـ
گًْضێ

ضـبعی سـًْمْڕ چـّْیٌە پـێص .ئـبسغیي

کە هـي لە ثیـغهە چـّْیي ،ئبّاییەکـبًی ئبگـب ،ػاسەی سـەعیي ّ سـْاعیي

ثـــّْى لە  ١کیلــــّْ هێــــغی ضــــبعی ســــًْمْع ّ سەڵــــکەکەی ُێٌــــضێکیبى ضــــێعە ّ
ُێٌضێکیص سًْی ثّْى .جـگە لەّاى ُێٌـضێ

هبڵەتْعکیطـی لـێ ثـّْى کە لەگەڵ

کْعصەکبى صا ثێ گغفت پێکەّە صەژیبى .سەعەتب کبتێ

ئێوە چّْیٌە ًـبّ ئـبّایی

سەڵـکەکە ػۆع لێوــبى تغســبى ّ تەًــبًەت ُێٌـضێکیبى سْیــبى ضــبعصەّە! صّاتــغ کە
ئبعاهجًّْەّە ّ چّْیٌە ًبّ هبڵەکبًیبى ثە ّعصی لسـەهبى ثـۆ کـغصى ّ ّتوـبى الی
ئێوە ضێعە ّ سًْی ّ تەًـبًەت کـْعص ّ تـْعکیص ُـی گغًـ
ثێتغب لێوبى ًػی

ثًّْەّە .ثْڵضۆػعێ

ًـیە ،صڵٌیـب ثـّْى ّ

ّ تبًکغێکی ًەّتـی صەّڵەت لەم گًْـضە

صا ثّْى کە ُەعصّّکوبى لەگەڵ سْهبى ُێٌبى ّ صّاتـغ لە گًْـضێکی صیـکە صا ثە
پێص چبّی سەڵکەّە ئبگغهبى تێـجەعصاى کە سەڵـ

ػۆعیـبى پـێ سـەیغ ّ ًـبسْش

ثّْ!
ئەّ ســـبڵەّ ،اتـــب ســـبڵی  ٠٦٣٠ی ُەتـــبّی ُێطـــتب ســـەعکْتی ثـــێ ثەػەیـــبًەی
ُێػەًەیبعەکــبًی عێــژین کە لە هــبًگی ''ســْعصاصی'' پــبعەّە صەســتی پێکــغص ثــّْ
ثەعصەّام ثّْ .دەفتبًە کەب یبى کەسـبًێ

لە ضـبعەکبًی کغهبضـبىُ ،ەهەصاى،

سًْمْع ّ لْعّەّە ُەڵضەُبتي ،سْیبى صەگەیبًـضە الێ ئـێوە ّ صاّای ُبّکبعییـبى
صەکـــغصُ .ەڵـــجەت ئـــێوەش ثـــۆ گەیبًـــضًیبى ثە ًـــبّچە ئبػاصەکـــبًی ســـەعەّەی
کْعصســـتبى ،ثـــێ صعیـــی یبعهەتیوـــبى صەصاى .عێـــژەی هْجبُێـــضەکبى لە ًـــبّ ئەم
کەسبًەصا لە ُەهْاى ػۆعتغ ثّْ ثەاڵم چغی

ّ تّْصەییطـیبى لە ًـبّ صا ُەثـّْى.
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ُەع جــبعە کەســێکی ئەم ُێــػاًە صەُــبت ئ ـێوە ثــٌکەی صەف ـتەعی سیبســی یــبى
ًبّەًضی ئبژّاًوبى ئبگبصاع ئەکغصى ّ ًبهەضوبى پـێ صەصاى تـب لە ُەعجێگـبیەک
تّْضی ُێػەکبًی ئـێوە ثـّْى ثە ًیطـبًضاًی ئەّ ًـبهەیە صاّای ُبّکبعییـبى لـێ
ثکەى .ئەم کبعەی ئێوە ُەم ئٌسبًی ّ ُەم ثۆ ئەّ کەسبًە چبعەًّْب سـبػ ثـّْ
ثەاڵم لەت ّ لە ُـــی جێگـــبیەک صا ًە ثیســـتّّْهە ّ ًە ثیٌْیطـــوە کەســـێکیبى
ثبســی ئەّ چــبکە ّ ػەدــوەتەی ئــێوە ّ کــْعص ثە گطــتی ثکــبت .پــێچەّاًەکەی
گەلێ ـ

س ـ ەیی ّ ســفغە صڕیــن لەّ ئێغاًیــبًە ثیٌیــْە کە عۆژگبعێ ـ

لە ســبیەی

چەکـــی پێطـــوەعگەی کـــْعص صا ،لە چٌگـــی جیٌبیەتکـــبعاًی تـــبعاى ُەاڵتـــّْى ،لە
هەعگــــی دەتوــــی ًەجبتیــــبى ثــــّْە ثەاڵم لە ثبســــی گغفتــــی کــــْعص صا عەیٌــــی
ُەڵْیستی صژهٌبًەی صەّڵەت ّ عێژیویبى صژی ئێوە ًیطبى صاّە.
لە صعێــژەی گەڕاى لەم ئبّاییــبًەصا لە ئــبّایەکی ســەعەّەی گــڕ -گــڕ ،پــێن ّایە
ًبّی لەاڵ ثّْ کەسـێکوبى صەسـتگیغ کـغص ثـغای پێطـوەعگەیەکی ضـەُیضی سْهـبى
ثــّْ ثە ًــبّی ســبڵخ عّســتەهی .ســبڵخ چەًــض هبًــ

پێطــتغ لە ضــەڕی صژهــي لە

ئــبّایی '' ســۆی'' چەهطــبع صا ضــەُیض ثجــّْ .چەًــض کەســێکی سەڵکــی گًْــضەکە
ضـــکبیەتیبى لەم کــــبثغایە کغصثــــّْ کە گـــْایە جبسّْســــی عیــــژیوە ّ عۆژاًە ثە
هْتۆعێکەّە سەثەع ثۆ ُێػەکبًی عێژین صەثبت .ئەم کەسـبًە تەًـبًەت ئەیـبًْت
کبتێ

پبعەکە ثغاکەی سْیّ ،اتب سبڵخ ثۆ سـەعصاى گەڕاّەتەّە ئەم گًْـضە ،ئەم

کبثغایە سەثەعی لێ صاّە! ًبّی ئەم کْڕەم لە ثیغ ًەهبّە ثەاڵم ئەػاًن لە سـەع
ئەّ دیســبثە ثە صســتّْعی کــبک ضــبپّْع ،چەًــض پێطــوەعگەیەک ثە پێطــچبّی
ثٌەهـــبڵەکەیەّە ثغصیــــبًە صەعەّەی ئــــبّایی ّ ُەع لەّێ ئێعــــضاهیبى کــــغص .ثە
ّاتبیەکی تغ ،لە هبّەی چەًض هبً

صا ئەم ثٌەهبڵە صّّ کـْڕی سْیـبى لە صەسـت

صاى جب یەکێکیبى ّەک پێطوەعگە ّ ئەّی صیکە ّەک جبسّْب ّ سبیەى .تۆ ث ـی
صای

ّ ثـبّکی ئەم کـْڕاًە ،لە ًـبسەّە ُـی ُەسـتێکیبى ثە جیـبّاػی لە ًێـْاى

ژاى ّ ئبػاعی لە صەستچًّْی ئەم صّّ کْڕەیبًضا کغصثێە
صەستەیەکی پێطـوەعگەهبى ثە سەعپەعەسـتی کـبک عەلـی ئەضـغە

هەجیـضیبى

ُێطـــــتب لە ژاّەعۆ ّ لە ئبّەییەکـــــبًی ًـــــیەع ،تەگیســـــەع ،ســـــەڕێػ ّ گـــــْاػ صا
هبثًّْەّە .کبک دەهەکەعیـن ّ پەلەکەی ئێوەیـبى ًـبعصەّە ثـۆ ئەّ ًـبّە تـب ئەّ
پێطــوەعگبًەش لەگەڵ سْهــبى ُەڵگــغیي ّ پــێکەّە ثگەڕیــٌەّە ثــۆ الی ُێــػەکەی
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صیکەهــبى .هــي ثبســی ئەّ سەفەعەضــن لە لەگەڵ ســەعجەهی ثبســی ئــبّایی ًــیەع
تێکەڵ کـغصّّە کە لە صعێـژەی ئەم صاسـتبًەصا صەیشـْێٌٌەّە .صّای گەڕاًەّە لەّ
سەفەعە هبّەیەکیتغ لە کْلیبیی صا گەڕایي ّ سەعەًجبم ثڕیبع صعا لکەکەی ئێوە
ّ کبک ضبپّْع فیغّّػی ،ثە ًیبػی عّّیطتي ثۆ ًبّەًضی ئـبژّاى ّ ثـٌکەی سـبثتی
کــْهیتەی ضبعەســتبًی کغهبضــبى ،کە تەًیــب کــبک عەدــین ثەغــضاصی ســۆی ّەک
ثەعپغســی کــْهیتەکە لەّێ ثــّْ ،ثەعەّە ًــبّچەی چەهطــبع ،لەّێطــەّە ثــۆ الی
ًــــبّچەی دْســــەیٌبّا ّ گًْــــضی ثــــبیٌچۆ ثگەڕیــــٌەّە کە ســــْی عێگــــبی چەًــــض
دەفتەیەک ثّْ.
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عّّیطتي ثۆ ثبیٌچۆ
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لە ئــبّایی ''لــّْلەصەعە'' صا ثــّْیي ئبگــبصاع کــغایي کە سْهــبى ثــۆ عّیطــتي دــبػع
کەیي .لەگەڵ ُبّڕییبًوبى کە لە ًبّچە صەهبًەّە صەستوبى لە هلـی یەک کـغص ّ
جـــبعێکی صیـــکە لێـــ

جیـــب ثـــّْیٌەّە .کـــبک ضـــبپّْع ّ کـــبک عەلـــی ئەضـــغە

ّ

دەهەکەعین ًەصیوی لەگەڵ ئێوەصا ثّْى ّ کبک سبالعیص ثە ژهـبعەیەکی ٣١-١١
کەسی پێطوەعگەّە ،لەّ ًـبّچە لە گطـت الّە گەهـبعۆصعاّە صا هـبًەّە تـب صّای
ئــێوە ػۆع ضــْێٌی صیــکە ثچــي ّ گەّعەتــغیي دەهبســەی ئەّ ســبڵەش لە ئــبّایی
'' کەضکەهیغ'' صا ثشْلمێٌي .ئێوە ثە پطت ئبّایی گەّعەی سبهسبى صا کە ًـیوچە
پبصگبًێ ـ
ئەس ێ

ّ چەًــض ُێلیکــۆپتغێکی عێژیویطــی لــێ ثــّْى تێ ـ ەڕیيُ .ێســتغێ

ّ

هبى ُەثّْى کە یەکەهیـبى سـغت ّ پغتـی ُێـػ ّ ،صُّّەهیـبى ''صّکتـۆع''

ئەّڕەدوـــــبى ســـــْاعی صەثـــــّْ .صّکتـــــۆع ئەّڕەدوـــــبى ،کە لە عاســـــتیضا تەًیـــــب
ثغیٌ ێچێکـــی ســـبکبع ثـــّْ ّ سەڵکـــی پێیـــبى ئەّت صۆکتـــۆع ،سەڵکـــی ثبضـــّْعی
کْعصستبى ّ لە کۆًەپێطوەعگەکبًی ضۆڕضـی ئەیلـّْل ثـّْ .صڵشـْاػ ّ صڵسـۆػاًە،
ســەعەڕای ثــبعی گغاًــی جەســتەی ،لەگەڵ ئــێوە کەّتجــّْ ّ تەصاّی پێطــوەعگە
ثغیٌـــــضاعەکبًی ئەکـــــغصیي .ثەفغێکـــــی ػۆع لە ػەّیـــــي ّ عێگبعّیطـــــتي ثۆهـــــبى،
ثەتبیجەتی ثۆ ئەم دەیْاًە ثێػّاًبًە ػۆع سەس ەت ثّْ .الی سەعبت  ٠٠ی ضەّ
گەییطتیٌە گًْضی '' کْچ

چەعه '' کە ُێٌضێ

صّّع ،ثەاڵم عّّ ثە عّّی گًْـض

ّ پبصگــبًەکەی سبهســبى ثــّْ .ضــەّ لەّێ سەّتــیي ّ کەهــیي ّ ًیگبثبًوــبى صاًــب.
ســەعبت ســێ ثــۆ چــْاعی ثەیــبًی ،ئەثــْا هــي پێطــوەعگەیەک ثە ًــبّی فەعُەًـ
هەًجەعی ُەڵسێٌن تب ثچێتە صەع ثۆ ًیگبثبًی .چـّْم ُەڵـن سـبًض ّ سـْم چـّْهە
صەع چبّەڕێ ثّْم ثێتە صەع .ثەاڵم صّای صە صەلێمە صیتن فەعُەً
گەڕاهەّە ثیٌین چە سەّتّْەتەّە ،ثبًگن کغص ّ ّتن فەعُەً

ُەع ًەُـبت.

ثۆ ُەڵٌبسیە

ّتــی ثــڕۆ ئیســتە صێــن .صیســبى صّای صە صەلــێمە چــّْهەّە ًــبّ صیــتن سەعیکــی
جگەعە کێطبًە ّ ُێطتب لە جێگبی سْی ًەجّْاڵّە .لـێ تـّْڕە ثـّْم ّ ّتـن کـبکە
تۆ پێطوەعگەیت ثۆ....
لە سەعەسۆ ّ ػۆع ئبعام پغسی سەعبت چەًضەە
ّتــن ســێ ّ ًیــْەّ .تــی ثبضــە ُەی لە ة ....ئەّەی هەع
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سەعبتی سێ ّ ًیْی ضەّ ،کبتی لە سەّ ُەستبًەە
صّای ئەم لسە سْضـە ُەسـتب ،تفەًـگەکەی کغصەضـبى ّ عّیطـتە صەع .ثەاڵم هـي
لە ثەع پێکەًیي ّ ثیغکـغصًەّە لەم پغسـیبعە ئیتـغ ًەسەّتـوەّە ،تـب عۆژثـًّْەّە
لەگەڵــی صا هــبهەّە ّ ثە صەم پێکەًیــٌەّە ّەستەکەهــبى ثەســەع ثــغص .صّاتــغ ػۆع
جــبع ئەم لســەیەی فەعُەگٌوــبى ّەک ضــۆسی ثەاڵم ّەک عاســتییەکی تــبڵیص ثــۆ
یەکتغ ئەگێڕایەّە.
ثەیــبًی الی ســەعبت یەکــی پــبش ًیــْەعۆ لە ئــبّایی چــْیٌە صەع ّ ثە ًیــبػی
صعێــژەی عێگــب کەّتیــٌە عێُ .ەّعاػێکــی ســەست ّ پــڕ لە ثەفغهــبى لە ثەع ثــّْ ّ
صّایەش صەثْا ُێٌضەی ئەّ ُەّعاػە سەعەّ سْاع ثیٌەّە ّ لە جـبصەی ئیسـفبڵتی
ًێــــْاى ئەم صّّ ًــــبّچەیە ،کە صەثــــّْە جــــبصەی ســــٌە – ُەهەصاًــــیص ،لە الی
گًْــضەکبًی لــْعر ّ پەًێــغاى صا ث ەڕیــٌەّە ثــۆ چەهطــبع .صّای چًّْەصەعهــبى لە
ئــبّایی کْچکچەعهـ ُ ،ێػەکــبًی عێــژین لە ضــبعەصێ سبهســبًەّە پێوبًیــبًػاًی.
ّێڕای تۆپجبعاًکغصًی ضْێٌەکەهبى ُێلیکۆپتغێکیص گەییطتە سـەعهبى ّ ضـێتبًە
ئەّ ًــبّەی صایە ثەع تەلەُ .ێســتغ ّ ئەســ ەکەهبى ًبچــبع ثــّْى لە عێگــبیەکی
صیــکەّە ثــڕۆى ّ ئــێوەش ثــێ ئەّە ثـ ّەی لــێ ثکەیــي ثــێ گْێــضاًە تەلە ّ تــۆپی
صژهــي صعێژەهــبى صا ثە عێگــبی سْهــبى .صّای ســەعبتێ

گەییطــتیٌە ســەع ضــبر ّ

ضْێٌی هەثەست .ئەم تەلْتۆلە ُی ػیبًێکی ثە ئـێوە ًەگەیبًـض ّ الی سـەعبت
ُەضتی ئێْاعە تێکڕا ثە س هەتی گەییطتیٌە ًبّ ئبّاییەکـبًی لـۆعر ّ پەًێـغاى
ّ صّای چەًض هبً

ثـۆ جـبعی صُّّەم ثە سـەع هبڵەکـبًی ئەم گًْـضاًەصا صاثەش

ثّْیٌەّە.
صّای ًــبًشْاعصى صاثەػیــٌە ســەع جــبصە ّ لەّێطــەّە ثــۆ ئــبّایی کبًیســْاعاى ّ
ُــْالە کەّتیــٌە عێگــبً .یْەضــەّ گەییطــتیٌە ئەّ صّّ گًْــضە ّ عۆژی صّاتــغ ثـــۆ
گًْضەکبًی تغ صعێژەهـبى ثە هەسـیغەکەهبى صا .لە ئـبّایی ًەڕاى صیسـبى تّْضـی
ژهبعەیەک لە ُبّڕێیبًی سٌە ثّْیٌەّە ّ پێکەّە پالًی عەهەلیبتێکی ُـبّثەش،
لە صژی ُێػەکــبًی عێــژین لە الیەى ثەعپغســبًەّە صاڕێــژعا .ثەیــبًییەکی ػّّ لە
ســێ صەســتەی جیــبّاػ ّ لە ًػیــ

ئبّاییەکــبًی کێلــ

ّ چٌــۆ صا چــّْیٌە ســەع

جبصەی ئەسـ ی سـٌە -کبهیـبعاى ّ چـبّەڕّاًی ُـبتٌی ُێـػی صژهـي هـبیٌەّە .ئەم
ضْێٌە ًػی

ثە  ٠١کن لە فڕۆکەسبًەی سٌەّە صّّع ثّْ.
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ســـەعەتب ژهـــبعەیەک هبضـــیٌی ضەسســـی ُـــبتي ّ لە صۆڵێکـــی ًػیـــ

ضـــْێٌی

کەهیــٌەکە صا گلوــبى صاًەّە .کــبک ضــبپّْع صەســتی ثە لســەکغص ثــۆ سەڵــکەکە.
تۆػێ

صّاتغ صەعەجەصاعێ

ّ سـەعثبػێ

ثە تْیْتـبیەکەّە ُـبتي ،ثـێ تەلە ثە

صیل گیغاى ّ هبضیٌەکەش گْێػعایەّە ثۆ صۆڵەکەی سەعەّە .صّاتغ هبضـیٌێکی پـڕ
لە پبسضاع ُبتي ّ کەّتٌە ًبّ کەهیٌەکەهـبًەّە .پێطـوەعگە لـێ یبًـضاى ّ تەًیـب
یەک صاًەیبى تْاًی ثە ثغیٌضاعی ُەڵێ ّ سْی لە ًبّ ضـەسەڵ ّ صاعەسـتبًەکبى
صا ثطــبعێتەّە .جەًبػەکــبى ژهێــغصعاى ،چەکەکــبى کــۆکغاًەّە ،هبضــیٌەکەی ســەع
جبصە سّْتێٌضعا ّ پێطوەعگەش ثە س هەت گەڕاًەّە ضْێٌی صیـبعیکغاّ .لە ًـبّ
هبضیٌە ضەسسییەکبى ّ ثە تبیجەتی لە ًبّ هیٌیجّْسێ
پبسضاعێ

صا ژهـبعەیەک سـەعثبػ،

ّ چبضێکی سەڵکی ًۆصضەی ُەّعاهـبى ثە ًـبّی ػۆعاّ ثە صیـل گیـغاى.

لە سەع صاّای سەڵکەکە سەعثبػەکبى ُەع لەّێ ئبػاص کـغاى .ثەاڵم ئەفسـەعەکە،
لە سەعلبڵی ئێوە ثە ّەػعەکەّە ،فغسەتی ُێٌب ّ ًیبػی عاکغصًی ُەثّْ ،ثـۆیە
لە جەعەیــبًی ُەاڵتــي صا کــْژعا ّ صّّ کەســەکەیتغّ ،اتــب پبســضاعەکە ّ کــبثغای
جبضوبى لەگەڵ سْهبى ُێٌبى ّ ثە هبضیٌی صەعەجەصاعەکەّە گەڕایـٌەّە ثـۆ الی
گًْضەکبًی سوبى ّ لەسغیبى.
صّای ئەم عّّصاّە چەًــــض عۆژی صیــــکە لەم گًْــــضاًە صا ســــّْڕایٌەّە ،چەًــــض
پێطــوەعگەیەک ثەّ هبضـــیٌەّە کە ّەک صەســـتکەّت گغتجّْهــبى ،چـــّْى ثـــۆ الی
گًْــضی ضــێٌە .لەّ ًػیکــبًەصا کەّتــٌە صاّی ژهــبعەیەک لە ُێػەکــبًی عیــژین ،ثە
ُەػاع ػەدوەت تْاًییبى سْیبى صەعثبػ کەى ّ هبضیٌەکەضیبى ثۆ عێـژین ثە جـێ
ُێطــت! صّاتــغ چــّْیٌەّە ًــبّ گًْــضەکبًی تەجەعە ،هیــغاّا ّ لەّێطــەّە ثــۆ الی
ئبّاییەکبًی سیبعە ّ ُبًی  .لە ثەعػاییەکـبًی الی کـبًی ثـّْچکەڵە صا تّْضـی
ضەڕێکی ًەسْاػعاّ ثّْیي کە تەًیـب صّّعە تەلە ثـّْ صّایەش ضـۆڕ ثـّْیٌەّە ثـۆ
ًبّ ئبّایی ُبًی .
لە ُبًیسەّە چْیي ثۆ صیْی ثبًلەیالر ّ یەکەم ئـبّایی چـّْیٌە ًـبّی پـێ یـبى
ئەّت '' گەعگـــبّا ''ً .ــــبّێکی ســــەیغ ّ ُێٌــــضێکیص جێگــــبی پێکەًــــیي .ثەاڵم ثە
پــێچەّاًەی ًــبّەکەی گًْــضێکی ســْش ّ ئــبّەصاى ثــّْ .عێگــب ســەست ّ ثەفغێکــی
ػۆعیــص ثــبعی ثــُّْ .ێســتغەکەهبى ّ ئەســ ەکەی صّکتــۆع ئەّڕەدوــبى ثە ُەػاع
ػەدوەت عێگبیبى ئەثڕی ّ لە عاستی صا تەًیب ُبّڕێ ئەّڕەدوبى ثػّەضـی سـْی
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ئەکــغصە ســبّەى ثــبع ّ ُێســغەکە .هــي ُەع لە ئێــْاعەّە ئەّەم ئەػاًــی ّ چەًــض
جبعێکیطن ثە سەعپەلەکبًن ّتجّْ ثەڵکّْ کەسێ
ثەاڵم ثێ کەڵ

یـبعهەتی ئەّڕەدوـبى ثـضات،

ثّْ .گەییطتیٌە اللێژییەکـی تـّْشُ .ێسـتغەکە تـب ثـي ُەًگ ـی

لە ثەفـــغ چەلـــی ثـــّْ ّ ًەیئەتـــْاًی ثجـــّْڵێ .لە پـــڕ ئەّڕەدوـــبى چـــّْ لە الی
سەعەّە پبڵێکی ثە ُێستغەکەّە ًبّ تلـی کـغصەّە ثـۆ ًـبّ صۆڵّ .توـبى ئەّە چـیە
ثۆ ّا ئەکەیتە ثە تّْڕەیی ّ صەًگی ثەعػ ّتی
ئەم سەڵــکە گطــتی سەثــبتەُ ،ەع ئەّڕەدوــبى صیوــْکغاتەّ .اتە ئێــْە گطــتتبى
جۆعێ ـ

ئەجــّْڵێٌەّە ّەک ئەّە پێطــوەعگەی ســبػهبًی سەثــبت ثــي ّ ُەع هــي

صیوــْکغات ّ ثەعپغســی صەعثــبػکغصًی ئەم ُێســغە ثــن .ئەهە تەًیــب یەکێــ

لە

ســــەصاى صاســــتبًی ســــْش ّ ضــــیغیٌی ئەّڕەدوــــبًە کە لەّ عۆژە صژّاع ،ثەاڵم
پڕثـــبعاًەصا ئەثـــًّْە ُـــْی ضـــبصی ّ پێکەًیٌوـــبى ّ ثە هبًـــ

ّ ســـبڵی صّاتـــغ

ئەهـــبًگێڕاًەّە .ثە ُەػاع صەعصیســـەع ُێســـتغەهبى لە ًـــبّ ثەفـــغصا صەعُێٌـــب ّ
صعێژەهبى ثە عێگب صا.
کەعگبّا تەًیب چەًض کن لە جبصەی سٌە  -صێگْالًەّە صّّع ثّْ .پیـبّ ئەیتـْاًی
لە سەعثبًەکبًەّە جبصە ّ هبضـیٌەکبى ثجیٌـێ کە لە ُـبت ّ چـّْصا ثـّْى .ثەاڵم
لە ثەع ثەفغ ّ صەضتیی ضْێٌەکە ،تغسی ُبتٌی ُێػی صژهٌوـبى ًەثـّْ .ضـەّ لەّ
ئــــبّاییە صا هــــبیٌەّە ّ عۆژی صّایــــی لە ًێــــْاى ئەم گًْــــضە ّ گًْــــضی '' کــــبًی
عەیٌــبلی'' صا پەڕیــٌەّە ثــۆ ئەّ صەســتی جــبصە ّ صّای چەًــض ســەعبت چــّْیٌە
ئبّایی '' ثبسچە هغیەم'' .ئەم ًبّچەش ّەک چەهطبع ّ کْلیبیی پبیگـبی صاییوـی
عیژیوی لێ ًەثّْ ّ لە عاستی صا ئەّ سەعصەهە عیژین تەًیب تْاًب کۆًتغۆڵکغصًی
جـــبصە ئەســـ ییەکبًی ُەثـــّْ ّ ثـــبلی ضـــْێٌەکبى ُەعصەم ّ ســـبتێ

پێطـــوەعگە

ثیْیستجب صەچّْە ًبّیبى .لە ثبسچە هغیەهەّە ثۆ ئبّایی '' ئبڵی یٌەک'' کەّتیٌە
عێ ّ الی عەســەع گەییطــتٌە جــێ .ئــبڵی یٌەک گًْــضێکی ســْش ّ ئــبّەصاى ثــّْ.
ُەعچــْاعصەّعی صەضــت ّ تــب چــبّ ثڕکــب ثەعص ّ ثەعػایــیەک ثەعچــبّ ًەصەکەّت.
سەڵکــی ئەیــبى گێــڕایەّە کە ،ســبڵی عاثــْعصّّ لەم گًْــضەصا ضــەڕێکی لــْعب لە
ًێْاى کۆهەڵە ّ صەّڵەت صا عّّی صاّە ّ ًػی

ثە سی کەب لە ُێػەکبًی عیـژین

کْژعاّى .سەڵکی ئەیـبًْت صّای ئەّ عّّصاّە تەًیـب صّّ جـبعی صیـکە پبسـضاعیبى
ثیٌیْە ثێٌە صێ ّ ُێطـتب سـبهی ئەّ ػەعثەیەی کۆهەڵەیـبى لـێ ًەضـکبّە! صیـبعە
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ئەّصەم ُێطتب ًێْاًی کـۆهەڵە ّ صیوـْکغات ثە تەّاّی تێکٌەچّْثـّْ ّ ئەگەع لە
ضْێٌکیص تّْضی یەکتغ ثبیي ،ثە پێ تْاًب ّ پیْیست ُبّکبعی یەکتغهبى ئەکـغص
کە گغًگی ّ ثبیەسی سْی ُەثّْ.
لەم گًْــــضەش صا ثە ســــەع هــــبڵی سەڵــــ
دەســبًەّە ُــبتیٌەّە هـــػگەّت .لە ًػیــ

صا صاثەش ثــــّْیي ّ ثــــۆ سەّتــــي ّ
گەعصەًەی ســـەڵْاتبّای عّّ ثە عّّی

ضــــبعی ســــٌە ،ضــــەڕێکی ســــەست لە ًێــــْاى ژهــــبعەیەک لە ُبّڕێیــــبًی ُێــــػی
ضەعیفػاصە ّ ُێػەکبًی عێژین صا لە ئبعا صا ثّْ .ئـێوە ُەم لە عێگـبی ثیسـیوەّە
ئبگبصاعی ئەم ضەڕە ثّْیي ّ ُەهیص گغهە ّ صەًگی تۆپجبعاًوبى صەثیسـت .کـبک
ئێمجـــبڵی کەعیـــن ًـــژاص ّەک فەعهـــبصەعی ُێـــػ ســـْی لەگەڵ ئەم ُێـــػە ثـــّْ کە
صەعگیغی ضەڕ ثّْى ّ کبک تبُێغی عەلیبع ّەک ثەعپغسی کْهیتەی ضبعەستبى ّ
کبک عۆسەم لەّاهیص ّەک سەع ل  ،لەگەڵ ثەضـێ

لە ُبّڕێیـبًی سـٌە لەگەڵ

ئێوەصا ثّْى .لە هػگەّتـی ئبڵی یٌەکـضا صاًطـتجّْیي ّ ُەع چەًـض کەسـێکوبى لە
گۆضـــەیەکەّە سەعیکـــی لســـە ّ ثبســـی سْهـــبى ثـــّْیي .ئەّ کـــبثغا ًۆصضـــەیە ّ
پبســـضاعەکەی لە ســـەع جـــبصە ی ســـٌە کغهبضـــبى ثە صیلوـــبى گغتجـــّْىُ ،ێطـــتب
لەگەڵوبى ثـّْى ّ کـبثغای پبسـضاع لەم هـبّەیە صا ػۆع گـۆڕا ثـّْ .جلـی کْعصیوـبى
پێـــضا ثـــّْ ّ ثە لســـەی ســـْی گەعەکـــی ثـــّْ ثجێـــتە پێطـــوەعگە ّ دـــبػع ًەثـــّْ
ثگەڕێتەّە الی عیژینُ .ەعصّّک ئەم کەسبًەش لە هـػگەّت ّ لە گۆضـەیەکەّە
سەعیکی کبعی سْیبى ثّْى ّ پێطوەعگە چبّەصێغی صەکغصى.
لە پڕ صیتوبى عەگجبعێ

کغا ،چغای هػگەّت ،کە چغا تـۆڕییەک ثـّْ کـْژایەّە ّ

صًیــب ثــّْ ثە تە

ّ تــۆػ .کەب ًەیــضەػاًی چە سەثەعە ثەاڵم لە الی صەعگــبکەّە

صەًــــگە صەًگێــــ

صەُــــبت ّ صّایە صەعکەّت کە پێطــــوەعگەیەکی ســــٌە ،صّای

ثیســتٌی ُەّاڵــی ضـــەُیضثًّْی ُە ــبڵیکی لەّ ضــەڕەیضا کە لە الی ســـەڵْاتبّا
ثەعصەّام ثّْ ،صێت ّ ثێ پغب ّ تغسی کەب ،ئەّ کبثغا پبسـضاعە ُەژاعە ئەصاتە
ثەع عەگجبع ّ ئەم جیٌبیەتە ئەسْلمێٌێ.
چغاکەیبى ُەڵکغصەّە ،هػگەّت عًّّبک ثـّْیەّە ّ صیتوـبى کـبثغای پبسـضاع لەّ
ًبّە صا سەڵتبًی سْێي ثـّْە ّ هـغصّّە .ئەّ کـبت کەسـوبى ثیـغی ثـۆ الی کـبثغای
جبضــــی ًۆصضــــەیی ًەچــــّْ ثەاڵم صّای ئــــبعاهجًّْەّەی ّەػعەکە ،صەعکەّت کە
ئەّیص صیبع ًیە .کبک عەضبص دْسەیٌی کە ئەّکبت ئەًضاهی کْهیتەی کغهبضبى
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ثـــّْ ّ ّەک کەســـێکی ثە ُەڵْیســـت ّ ثەپغەًســـیپ ،ثەم جـــّْعە کـــغصەّاًە ػۆع
دەسبب ّ تّْڕە ثّْ .ثێ عاّەستبى ثەعۆکی ثەعپغسبًی کـْهیتەی سـٌەی گـغت ّ
صاّای کغص کە ئەّ کْڕە چەک ثکغێ .سـەعەتب ثەعپغسـبًی سـٌەش ّەک ئـێوە لەّ
ّەػعە ًبڕەدەت ثّْى ثەاڵم کە صیتیـبى ئـێوە ًـبیجڕیٌەّە کـبک عۆسـەم لەّاهـی
یەکێ

لە فەعهبًضەکبًیبى تّْڕە ثـّْ ّ ّتـی ئیـضی ثەسـە ،کـبثغایەکی پبسـضاعی

جەًبیەتکبع کـْژعاّە ،سـۆ ضـْکغّّاڵی پـبک ًـژاص ًـیە ّ.......سەعیـ

ثـّْ تّْضـی

کێطەیەکی گەّعە ثـیي ،لە ثەعئەّە هـػگەّت پـڕ ثجـّْ لە سەڵکـی ئـبّایی ،ئـێوە
ثە ًبچــبع ثڕیوــبًەّە ّ ثێــضەً

ثــّْیي .ثەیــبًی کــبثغای ًۆصضــەییوبى لە ًـــبّ

تْالتەکـــبًی دەّػی ئـــبّایی صا ثیٌیـــیەّە لە تغســـبى ســـْێ لەّ ضـــْێٌە پیســـەصا
دەضبع صاثّْ تب لە هەع

عػگبعی ثێت .صەعهبى ُێٌب ،جلەکبًیوبى گـۆڕی ّ صّای

چەًــــض عۆژ ئبػاصهــــبى کــــغص گەڕایەّە ًــــبّ هــــبڵ ّ هٌــــبڵی .جەًــــبػەی کــــبثغای
پبسضاعیطوبى صا ثە سەڵکی ئبڵی یٌەک تب لە گۆڕستبًی ئبّایی صا ثیٌێژى.
عۆژی صّایـــی لە ئـــبڵی یٌەکەّە ثـــۆ هـــبچکە  -هـــبچکە ،لەّێطـــەّە ثـــۆ گًْـــضی
'' صۆڵـــْەًی''  ،ســــەع جـــبصەی ســــٌە صیْاًــــضەعە ّ پەڕیـــٌەّە ثــــۆ ثەعی ثــــبیٌچۆ
کەّتٌەڕێ .ثـێ صەعصیسـەعییەکی ّا لە جـبصە پەڕیـٌەّە ،چـّْیٌە صّّ ئـبّایی کە
پــێن ّایە ًبّیــبى گەػاى ّ ثــبػیڕەّا ثــّْ ّ صّای ئەم گًْــضاًەش چــّْیٌە ئــبّایی
گەّعە ّ ػۆع سْضـــی ثـــبیٌچۆۆ کە لە ثـــبکّْعی ضـــبعی ســـٌە ّ لە ثٌـــبعی کێـــْی
سەسٌبسەّە ُەڵ کەّتّْە.
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صُّّەم ثٌکەی ًبّەًضی ئبژّاى
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ثــــبیٌچۆ گًْــــضێکی گەّعە ّ ئــــبّەصاىً ،ػیــــ

ثە  ٦١کــــن لە جــــبصەی ســــٌە-

صیْاًــضەعەّە صّّع ثــّْ ّ هەّصا ُەّایەکەضــی لەگەڵ ضــبعی ســٌە ّ ثە تــبیجەتی
پبصگبًی سەعثبػی ئەّ ضبعە ُەع ُێٌضەی سـەع جـبصەکە ثـّْ .ثٌکەکـبًی دیـػة،
ّاتب ًبّەًضی ئبژّاى ّ کْهیتەکبًی سٌە ّ کغهبضبى لە ثەع ئەم ُۆیە لەم گًْضە
صا ًەثـــّْى ،ثەڵکـــّْ لە گًْـــضێکی ســـەعّەتغ ثە ًـــبّی لەڵـــْەػە صاهەػعاثـــّْى ّ
سەعیکی کبعی سْیـبى ثـّْى .کبتێـ

کە ئـێوە گەییطـتیٌە ثـبیٌچۆ ،ئـبسغ هـبًگی

ػســتبى ثــّْ ثەاڵم ُێطــتب کْێســتبًەکبى ثەفــغیي ّ ثە تــبیجەتی ضــبسی ســەسٌبر
ســــبڵی عەضــــی ثە صەعەّە ًەثــــّْ .هەعلەصی ضەسســــێ

ثە ًــــبّی ''ثــــبّا ضــــێز

ئەدــوەص'' لەم گًْــضەیە کە جــگە لە سەڵکــی صێ ثــبیٌچۆ ســۆی ،سەڵکــی ًــبّچە ّ
تەًبًەت ًبّ ضـبعیص ثە عێـػەّە ًـبّی صەثەى .ئەم ضـێعغە فۆلکلـۆعیەش لەّێـْە
سەعچبّە صەگغێ کە صەڵێ
ثبّە ضێ ئەدوەّ سەڵیفەکەی غەّب تکبیەکن ثۆ ثـکەی لە الی کـغاب سـەّػ.
ػۆعثەی سەڵکی ثبیٌچۆ سْیبى ثە سەیض ّ ّەچەی ئەم ضەسسە صەػاًي .ئەّ صەم
کە ئــێوە لەّێ ثــّْیي سەڵــکەکەی ًػیــ

ثە پەًجــب چەکیــبى ُەثــّْ کە گْایــب

ژهبعەکبًیبى صاثّْە دیػثی صیوْکغات .ثەاڵم تەًیب ثۆ '' فیػ'' ّ ُەّا ثە کبعیـبى
صێٌـــبى ّ لە ضـــەڕی ًێـــْاى صەّڵەت ّ ضـــۆڕش صا ثەضـــضاعییبى ًەصەکـــغص .یەکەم
ُەّاڵــی ًبئبســبیی کە ئــێوە لەم گًْــضە صا ثیســتوبى ئەّە ثــّْ کە گْایــب چەًــض
هبًــ

پێطــتغ ،پێطــوەعگەیەکی دیــػة ثە ًــبّی ''جەثــبع ُەهغۆڵەیــی'' ،کبتێــ

پەیْەًــضی لەگەڵ ژًێکــی ئەم گًْــضە صا ئبضــکغا صەثێــت ،لە الیەى ثەعپغســبًی
ئەّصەهـــی دیـــػثەّە ئەگیـــغێ ّ ُەع لەّێـــص ''هْدـــبکێوە'' ّ ئێعـــضام ئەکـــغێ!
صەستەکەی ئێوە لەم گًْضە ،ثە ُبّکـبعی یەکیەتـی الّاًـی سـٌە ،کە ژهـبعەیەک
کــْڕ ّ کچــی ســْێٌگەعم ّ ثــغّا پــۆاڵیٌی ّەک ســۆعاى ،ضــۆڕش ،ژیــبى ،ســبکبع...
ثّْى ،ثٌکەیەکوبى صاًب ّ تب کـبتی گەڕاًەّەهـبى ثـۆ ًـبّچەی کبهیـبعاى ثە ػۆعی
لەّێ هبیٌەّە.
ّەک ّتغا ًبّەًضی ئبژّاى لە لەڵْەػە ،عێگبی سەعبتێکی پیبصە لە ثبیٌچۆ صّّع
ثّْ .کبک تبُێغی عەلیبع ،کبک ثبثب عەلی هێِـغپەعّەع ّ کـبک عەدـین ثەغـضاصی
- 80 -

دبتَم هەًجەعی
لەّێ ثـــّْى .صّای گەییطـــتٌی ئـــێوە کـــبک ضـــبپّْعیص عّّیطـــتە ئەّێ ّ تێکـــڕا
ئەًـــضاهبًی ئــــبژّاى کە ئەًـــضاهی کــــْهیتەی ًبّەًـــضیص ثــــّْى ،ثە هەثەســــتی
ثەضضاعیی لە پلۆًۆهی کْهیتەی ًبّەًضی چّْى ثۆ ثٌکەی صەفتەعی سیبسـی ّ تـب
گەڕاًەّە ًػی

هبًگێکیبى پێ چّْ.

لــکەکەی ئــێوە تێکــڕا ًػیــ

ثە  ٣١کەســێ

گًْضی سبکڕۆػیص صا صاهەػعاثّْیي .عۆژێ

ئەثــّْیي ّ جــگە لە ثــبیٌچۆ ،لە

ثەضـێ

لەم ُێـػەی ئـێوە ّ پەلێکـی

ُێػی ضەعیفػاصەی سٌە ،ثە سەعپەعەستی کـبّب ًیبػهەًـض چـًّْە سـەع جـبصەی
سٌە -هەعیْاى ّکەهیٌێکیبى ثۆ ُێػەکبًی صژهي صاًبیەّە .لە ئبکبهی کەهیٌە کە
صا هبض ـێٌێکی عێــژین ثە صە پبســضاعەّە کەّتە صاّ ّ ُەهّْیــبى کــْژعاى .کــبلیجێغ
 ١١یەک ّ  ٠١تفەً

ثە صەستکەّت گیغاى ّ هبضیٌەکەش سّْتێٌضعا .لەم ضەڕە

صا پێطوەعگەیەکی ئێوە ثە ًبّی عبع

گْهەتەیی ثە سەستی ثغیٌضاع ثـّْ .ئەم

ضـــەڕەی ئـــێوەُ ،بّکـــبت ثـــّْ لەگەڵ گەییطـــتٌی ُەّاڵـــی ضـــەڕێکی گەّعە کە
لــکەکەی صیکەهــبى ثە سەعپەعەســتی کــبک ســبالع لە ســّْع -ســّْعی ًػیـ

ضــبعی

کبهیبعاى ،لە گًْضی '' کەضکەهیغ'' کغصثّْیبى ّ تێـضا گغُّّـی ػەعثەتێکـی ُـبعی
عێــژین ثە تەّاّی تەفــغ ّ تًّْــب ثــّْ .کبتێــ

عاصیــْی دیــػة ُەّاڵــی ئەم صّّ

ضەڕەی سْێٌضەّە ،ثبسی ئەّەضی کغص کە ُێـػی ثێسـتّْى لە عەیٌـی عۆژ صا ،لە
عۆژُەاڵتـــی کبهیـــبعاى ّ لە ثـــبکّْعی ضـــبعی ســـٌە ػەثـــغ لە صژهـــي صەّەضـــێٌي ّ
صژهٌیص صاهبّ ّ ثێ صەسەاڵت.......
ضەڕی کەضکەهیغ صاستبًێکی گەّعە ّ عّّصاّێکی جبعەًّْسسبػ ثـّْ ثـۆ ئـێوە ّ
ثــۆ عێــژیویص .عێــژین ًبّەًــضێکی تــبیجەتی صاهەعػعاًــضثّْ ثە ًــبّی '' لەعاعگــبی
ثەصع'' کە ئەم گــغُّّە ػەعثەتە ثەضــێکی ُەڵجــژاعصەی ثــًّْ .یــبػی عێــژین ئەّە
ثّْ ثەم گغُّّە گەڕۆکبًە صّای ئێوە کەّێت ،صەعگیغهبى کـبت ّ صّاتـغ ُێػێکـی
ػۆع ثێٌێــــتە ســــەعهبى تــــب ثە تەّاّی لە ثەیٌوــــبى ثەعێ .لە ثەیٌچــــًّْی ئەم
گــغُّّە ّ ثە جێوــبًی جەًــبػەی صەیــبى کەســیبى لە صەســت پێطــوەعگەصاّ ،عەی
ُێػەکــبًی عێژیوــی تێکطــکبًضُ ،یْاکــبًی کــغصە ث مــی ســەعئبّ ّ ّعە ّ ئیــغاصەی
ئێوەضــی گەیبًــضە ئەّ لــّْتکەیە کە صژهــي تەًیــب ئەیتــْاًی لە صّّعەّە ســەیغی
ُەیجەتــی ثکــبت ّ ًەّێــغێ لــێ ًػیــ

ثێــتەّە .صّای ضــەڕی کەضــکەهیغ کە ثە

عێٌـــْێٌی ّ فەعهبًـــضەعی ســـبالعی ئیجغاُیوـــی ثە عێْەچـــّْ ،ئیجتێکـــبعی ضـــەڕ ّ
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ثڕیبعصاًی عّّصاّەکبًی ئەّ سبڵە کەّتە صەسـتی ئـێوە ّ صژهـي تەًیـب ئەیتـْاًی
ُێــغش ثکــبت ئیــضی چبعەًّْســی ضــەڕ ّ ُێغضــەکە پێطــوەعگە صیــبعی ئەکــغص .لە
صەیبى عەهەلیبتی صّای ئەم ضـەڕەصا کە صژی عێـژین ّ ُێػەکـبًی ئەًجـبم صعاى،
ئــێوە کەهتــغ لە  ٠١پێطــوەعگەهبى لە صەســتضاى ،کەچــی ػیــبًی صژهــي لە ُەع
ضــەڕێکضا ػیــبتغ لەّ ژهــبعەیە ثــّْ .ثــێ گەّعەکــغصًەّە ّ پێــضا ُەڵگــْتي ئەثێــت
ضـەڕی کەضــکەهیغ ّەک ســبڵی ّەعچەعسـبى ّ ســبالعی ئیجغاُیوــی ّەک هێعوــبعی
ئەّ ّەعچەعسبًەی سبڵەکبًی  ٣٦-٠٦٣٧ی ضەڕی ُێـػی ثێسـتّْى ّ سـ بی صژهـي
لە صّّعتغیي ًبّچەی ژێغ صەسەاڵتی عێژیوی ئێغاًضا پێٌبسە ثکەیي.
هبًگێ

لە ثبُبعی سبڵی  ٣٧ی ُەتبّای تێ ەڕیجّْ ،ئێوە صەثـْا ثگەڕیـٌەّە ثـۆ

الی ُە باڵًوــبى لە ًــبّچەی سْهــبى ّ لە کــبًگەی صڵەّە عۆژژهێغیوــبى ثــۆ ئەم
کبعە ئەکغص .عۆژێکیبى ئبگبصاعیـبى کـغصیي کە صەثێـت سْهـبى ئبهـبصەی گەڕاًەّە
ثکەیي ّ تێکڕا لەگەڵ ثەضێکی ػۆعی ُێػی ضەعیفػاصە ثەعەّە ًبّچە ّ ًـبّ صڵـی
صژهي ّ ثبّەضی سەڵ

کەّتیـٌە عێُ .ەع ثە هەسـیغەکەی جـبعی پیطـّْهبًضا لە

جبصەی سٌە -صیْاًضەعە پەڕیٌەّە ّ ُبتیٌەّە گًْـضی صۆڵـْەًی .ثەیـبًی ئبگـبصاع
کــغایي کە تیوێکــی پێطــوەعگەی لکــی ضــەُیض دەهەضــەعین( ئەّ پێطــوەعگبًەی
لەگەڵ کبک سبالع ثـّْى) ثە سەعپەعەسـتی ئەدـلە هسـغی ،لە گًْـضی هـبچکەى ّ
ثغیٌضاعێکیطــیبى پێــیە .ثە پەلە چــّْیي ثــۆ ئەم ئــبّاییەُ .بّڕێیبًوــبى ثیٌــیي ّ
صیتوــبى ئەّ پێطــوەعگە ثغیٌــضاعە ُــبّڕێ صەّعاًــی هٌــبڵی هــي ،عەدــین هەًــجەعی
(ڕەدین ُەژاعە) .عەدین  ٠١ -٠١عۆژ پێطتغ ،لە صّّعەتەلەیەکـی پبیەگـبیەکی
عیژین لە ًبّچەی هەعػەثبًی ّ لە ثٌبعی ضـبسی ئـبژّاى ،لە ًػیـ

کبعهبضـ ًضا،

ثەع گـــْلەیەکی ّێـــت کەّتجـــّْ ّ عاًـــی ضـــکبثُّْ .بّڕێیـــبًیص ًبچـــبع ئەم عێگـــب
صعێژەیـبى گغتجــّْە پــێص ّ ُێٌبثّْیــبى ثـۆ '' ســەعەّە''  .ســەعەّە ئەّصەم هبًــبی
ثٌکەی سبثت ،ضْێٌی دەسبًەّە ّ ًػیکی صّکتۆع ّ صەعهبًی ئەصا ثۆ ئـێوەی ثـێ
ثٌکە ّ ضْێٌی دەسبًەّە.
پەڕیـٌەّەی ئــێوە لە جــبصەی ســٌە – صیْاًـضەعە ُبّکــبت ثــّْ لەگەڵ ،صەًگــۆی
ُێغضــی ثەعیٌــی عیــژین ثــۆ ســەع ًــبّچەی ثــبیٌچۆ ّ ،جــبصەکە ّ صەّع ّ ثەعی ثە
تەّاّی ًـــبئەهي ثـــّْىً .بچـــبع صّای هـــبّەیەک ثیغکـــغصًەّەُ ،ەّڵـــضاى ّ عێگـــب
صیتٌەّە ،کبک ئەّلەسەى ّ کبک ًەجوەصیـي هەًـجەعی صڵشـْاػ ئبهـبصەثّْى ئەّ
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هەتغســییە لجــّْڵجکەى ّ لەگەڵ عەدــین ،کە ســْاعی تەعاکتــۆعی کــبثغایەکی ئەّ
گًْضەهبى کغص ،ثە جبصەیەکی الّەکی صا عێگبی ئەّ ثەعی جبصە ثگغًەثەع .صّاتـغ
کە گەڕاًەّە الهــبى ،ثۆی ـبى گێــڕایٌەّە پــبش ثڕیٌــی ُەػاع ػەدــوەت ّ هەتغســی
گەیبًــضثّْیبًە گًْــضی دــبجی ئەّلــی ًــبّچەی ســەلػ کە الًــی کەم تــب ضــْێٌی
ثغیٌــضاعثًّْەکەی عەدــین  ٧١١کــن عێگــبیە ّ ئەّێــص ًػیکتــغیي ًەسْضــشبًە ّ
صّکتۆع ثّْ لە ئێوەّە!
صّای ثەڕێکغصًــی عەدــین صعێژەهــبى ثە عێگــبی سْهــبى صا ،ثە ًــبّ ئبّاییەکــبًی
ئەّ ًــبّە صا تێــ ەڕیي ّ ســەعەًجبم گەییطــتیٌە ئــبّایی ســْش ّ عاػاّەی کــۆع-
کــۆعەی ًػیــ

ضــبعی ســٌە .گًْــضێکی گەّعە ّ ســْش ّ ســبّێي .سەڵــکەکەی ثە

پێطْاػهبًەّە ُبتي ّ ثە گەعهی لە ئبهێػیبى گـغتیي .کـۆع – کـۆعەی ئەّ عۆژاًە،
ســبّەى سەڵکێکــی ّعیــب ،ضۆڕضــگێغ ّ ژهــبعەیەک پێطــوەعگەی ًــبّصاعیص ثــّْ کە
ضەُیضاًی لبعەهبى ،ضّْکغەاڵ ّ دەیجەاڵ ئەاڵّەیسی تەًیب صّّ کەسـی صیبعیـبى
ثّْى .صّای دەسبًەّە ّ ًبى سْاعصى ،جبعێکی صیکە ّ ئەم جبع ُێٌضە ًػی

لە

سٌە کە ػۆعثەی چغاکبًیوبى لێ صیبع ثّْ ،لە جبصەی سـٌە -صێگـْالى پەڕیـٌەّە ّ
چـّْیٌە ًـبّ ئـبّایی سیـبعە کە تەًیـب  ٠١کـن لە ضـبعی سـٌەّە صّّعە .چەًـض عۆژ
لەم گًْـــــضە صا هـــــبیٌەّە ،ئیســــــغادەتوبى کـــــغص ّ تەًـــــبًەت ژهــــــبعەیەک لە
پێطوەعگەکبى ًبعصیبى ئبػیػ ّ ًػیکبًیبى ُبتي ثـۆ سـەعصاًیبى .ثـًّْی سـەعّاى
ئێمجبڵی کەعین ًژاص ّ کبک تبُێغ عەلیـبع ّەک ثەعپغسـبًی صەعەجەیەکـی سـٌە،
لەم کــبعّاًەصا ّ ثــًّْی کــبک ضــبپّْعیص لەگەڵ ئــێوە ،هٌــی صڵٌیــب کغصثــّْ کە
صعەًــ

یــبى ػّّ ،عێــژین ُێغضــێکی گەّعەهــبى ئەکــبتە ســەع ّ هــي ســْم چەًــض

جبعیکیص ئەهەم ثۆ ثەعپغسبى ثە تبیجەتی کـبک ضـبپّْع ثـبب کغصثـّْ کە ػیـبتغ
ُۆضـیبع ثـیي ثبضـتغە .ئەتغسـبم عەیٌـی پـبییػی عاثـْعصّّ غبف گیغهــبى کەًەّە ّ
تّْضی ػیبى ثیي.
لەم هــــبّەیە صا ثەعپغســــبى پالًــــی عەهەلیبتێکیــــبى لە ًــــبّ ضــــبعی ســــٌە صا
صاڕضــتجّْ ّ ثــۆ ئەّ هەثەســتە ئێــْاعەیەک ًػیــ

ثە  ١١پێطــوەعگەی ُەعصّّک

ُێػەکە ،ثە ًیبػی گغتٌی پبصگبًێکی ''ئبهّْػضی'' عیژین چـّْیي ثەعەّە ضـبع .لە
عێگبی کێْەکبًی عّّثەڕّی ضبعەّە چّْیٌە ًبّ ئبّایی ئبسـبّڵە کە عّّ ثە عّّی
سیلْی ضـبعە .لەّێـْە چـّْیٌە سـەع چەهەکە ّ ثڕیـبع ثـّْ ث ەڕیـٌەّە ئەّثەع تـب
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ثتْاًیي لە پبصگبًەکە ًػی

ثیٌەّە .چەًض کەسێکی سەعثە عێژین ئبگبصاعی ئەم

ضــْێٌەیبى صاثــّْ ثە کــبک ئێمجــبڵ کەعیــن ًــژاص ّ ثــۆ سْضــیبى کەســیبى ًــبعصثّْە
ئبســبّڵە ثــۆ عێٌْێٌیوــبى .کبتێ ـ

چــّْیٌە ســەع چــۆهەکە ،صیتوــبى ســەصەکەیبى

ثەعصاّەتەّە ّ ثە ُبسبًی ئیوکبًی پەڕیـٌەّە ًـیە .چەًـض کەسـێ
ئەػاًـــی چەًـــض هێتغێـــ

کە هەلەیـبى

چـــًّْە ًـــبّ ئـــبّەکە ،ثەاڵم ثـــێ فبیـــضە ثـــّْ ّ ًبچـــبع

گەڕایٌەّە ًبّ ئبّایی ئبسبّڵە.
هەتغسی ئبضکغاثًّْوبى ػۆع ثـّْ ،چەًـض هبضـیٌێ

لەّ گًْـضەثّْى ثە تغاکتـۆع،

کبهیۆى ّ سْاعییەّە کۆهبى کغصًەّە .لە عێگبیەکی عّّ ثەڕّّی سیلّْ ،کە ًػی
پبیەگبیەکی گەّعەی عیژیویص ثّْ ،ثە چغا سبهۆش تێ پەڕیي .گەییطـتیٌە سـەع
جبصەی ئیسفبڵت ّ تەستەگبػ تب ثەعاّی ئبّایی سیبعە ثەم هبضیٌبًەّە ثە جبصە
صا صعێژەهبى ثە عێگب صا .پـێص ئەّە ثگەییـٌە سـەع جـبصەی ئیسـفبڵت ،یەکێـ

لە

کبهیۆًەکــبى کە پــڕ لە پێطــوەعگە ثــّْ الع ثــّْیەّە ّ ًطــتە ســەع کۆگــبیەک لــن.
ثەاڵم ضبًسوبى ثّْ ثە تەّاّی ّەعًەگەڕا صەًب ػیبًێکی گەّعەهـبى ثەع ئەکەّت
ّ عەهەلیـــبتە ًەکغاّەکەهـــبى ئەثـــّْە کبعەســـبت .ثەم ضـــێْەیە کە گێـــڕاهەّە،
سەفەعێکی سەیغی پڕ هەتغسی ثەاڵم ثێ صەستکەّتوبى کغص ّ گەڕایٌەّە ئـبّایی
سیبعە.
عۆژی صّایی صیسبى عّّ لە گًْضەکبًی چەهطبع ّەک هیـغاّا ،تەجەعە،چٌـبعاى،
ًەڕاى ،لەسغیبى ّ ُْالە کەّتیٌە عێ ّ صّای جەّلەیەکی سـْش ّ پـڕ لە سـەفب،
لە کـــــبک ئێمجـــــبڵ ّ ئەّاى هباڵّاییوـــــبى کـــــغص ّ لـــــکەکەی ُێـــــػی ثێســـــتّْى،
گەییطـــتیٌەّە ًـــبّچەی کْلییـــبیی ّ لە ئـــبّایی گـــڕ -گـــڕی ســـەعّّ ثە صیـــضاعی
ُبّڕێیبًوــبى ضــبص ثــّْیٌەّەُ .ەڵــجەت ُێطــتب ئــێوە لە گًْــضەکبًی چەهطــبع صا
ثـــّْیيُ ،ەّاڵ ُـــبت کە لە عّّصاّێکـــی ًبسْضـــضا ســـێ ُبّڕێوـــبى ثە صەســـتی
پێطوەعگەیەکی سْهبى ضەُیض ثّْى ّ پێطـوەعگەکەش کە ًـبّی عەثە ػیـْیەیی
ثّْ ُەاڵتّْە ّ چّْەتەّە الی عێژین .ثۆیە کبتێ

گەییطتیٌەّە الی کبک سبالع ّ

ئەّاى ،گەّعە ّ ثچّْکوبى لە کبتێکضا یەکتغهبى لە ثبّەش کغصثّْ ػیـبتغ لە ًیـْ
ســــەعبت ،لە ًــــبسی صڵەّە صەگغیــــبیي .ئــــبػایەتی ّ عــــبتفەی ُبّڕێیــــبًە صّّ
تبیجەتوەًــضیی گەّعەی پێطــوەعگەی ئەّ لۆًــبسە ثــّْى کە لە ســەعکەّتٌەکبًضا
ضــبص ّ لە ػیبًەکبًــضا لە لــّْاڵیی صەعًّّەّە صاًەصاًەهــبًی صەگغیبًــض .ئەم ســێ
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ُبّڕێیەهـــبى ســـضێك عەدوـــبًی ،کەعیـــن هـــْدەهەصی ّ ئـــْلکەعین عّاًســـەعی ثە
ًیــبػی ثیٌیٌــی صایکــی کەعیــن صەچــي ثــۆ گًْــضی ســبڵذبّا ّ عەثەش کە پێطــتغ
جبعێــ

ســْی تەدــْیلی عیــژین صاثــْەّە ّ صیســبى گەڕاثــّْەّە الهــبى ،ثــۆ ئەم

سەفەعە لەگەڵ سْیبى صەثەى .پێطتغ ُێٌضێ
صەثێتە عـبصەت ّەک ئەّە ،کبتێـ

کەسـێ

ضۆسی سغا

لە ًـبّ ُبّڕێیـبى صا

ئەثەى ثیکـْژى (ػۆع صەگـوەى کەسـی

سەع ثە صەّڵەتوبى ئێعضام ئەکغص) ئەیبًْت ئەیجەى ثۆ ًەفت.
یـــبى ئەیـــجەى ســـەعی ئەضـــکێٌي .لەم سەفەعەضـــضا ئەم ضـــۆسییە چەًـــض جـــبع
صّّپــبت ئەکەًەّە ّ ئەڵــێي عەثە صەثەیــي ث ـۆ ًەفــت .عەثەش کە جبعێ ـ

ســْی

تەدــْیلی صژهــي صاثــّْیەّە لە ســْی صّّگوــبى ئەثێــت کە ًەّەک عاســت ثــکەى.
ثەاڵم ُبّڕێیــبى ثەم دــبڵە صەعًّّــیەی عەثە ًــبػاًي .صّای گەییطــتٌە ســبڵذبّا
ُەع چْاعیـــبى صەچـــٌە هبڵێـــ

ّ سەعیکـــی ًـــبًشْاعصى صەثـــي .لە پـــڕ عەثە ثە

ثیـــبًّْی چـــًّْە ســـەع ئـــبُّ ،ەڵئەســـتێتە ســـەع پـــێُ ،ەعســـێکیبى صەصاتە ثەع
عەگجبع،صەیــــبًکْژێ ّ پبضــــبى ثە تەًیــــب تفەًگــــێکەّە ُەڵــــضێ ّ ئەڕّاتەّە الی
عێژین .سەڵکی سبڵذبّا ثە پەلە ُەّاڵی عّّصاّەکە صەگەییٌٌە الی کبک سـبالع ّ
پێطـــوەعگە صەڕۆى صەثیـــٌي چە کبعەســـبتێ

عّّی صاّە .ثـــێ گْهـــبى عەثە ثەم

کغصەّەیەی تبّاًێکی گەّعە ّ تغسٌبکی ئەًجبم صا ّ صّای ئەم تبّاًەضـی ػیـبتغ
لە چەًض هبً

ًەهبًِێطت ثژی ّ کْضتوبى .ثەاڵم هي ئەّکبت ّ ئیستبش صڵٌیبم

کە ًەػاًکبعیی ّ ثەتبیجەتی ئەّ ضۆسییە ػیبًجـبعە ثـًّْە ُـْی ئەّە کە ،عەثە
ئەّ تبّاًە ئەًجبم ثضات ّ پێص ئەّ عۆژە ،لەت ضتی لەّ چەضـٌە لە هێطـکی صا
ًەثــُّْ .ەعچۆًێ ـ

ثێــت تــبّاًەکە عّّی صا ّ ثە لە صەســتچًّْی ئەم ُە ــباڵًە

ئێوە لەتوەیەکی گەّعەهبى ثەعکەّت ّ عەثەش ثە گیبى ّ ژیبًی سْی سـػاکەی
ّەعگغتەّە.
کەعیــن صُّّەهــیي کــۆڕی هــبم ًەثــی ثــّْ کە لە عێــػی پێطــوەعگبیەتیضا ضــەُیض
صەثّْ .هبهۆ ًەثی ثۆ سْضی ،سەعەڕای تەهەًێکی ػۆع ،لەگەڵ عەهەػاًی کْڕیـضا
لە عیـــػی ئـــێوەصا سػهەتیـــبى ئەکـــغص .صّاتـــغ کبتێـــ

هـــي کتێجـــی ئەســـکەًضەعی

هەلضًّّین سْێٌضەّە ّ ژًغاڵی پیغ ،ثەاڵم ثەػهّْى ّ تەتجیغ ''پەعهەًیـۆًن'' ّەک
کۆڵەکەی س بکەی ئەسکەًضەع ًبسی ،ثە تبیجەتی لەّ ضـْێٌەصا کە کـْڕەکەی لە
عّّثبعی ًیل صا ّى صەثێ ّ صەثێتە سْعاکی تیوسبدەکبى ،کەّتجـّْهە ثیـغی هـبم
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ًەثی ّ ثەعاّەعصی ئەّ صّّ پیغە صاسضیتّْە جەعگسـّْتبّەم پـێکەّە صەکـغص ّ لە
ثەع ســـــْهەّە ئەهـــــْت ثەڕاســـــتی چەًـــــضە ئەم صّّ عّّصاّە لە یەک ئەچـــــي!.
پەعهەًیْى لە ّەاڵهی سەعەسْضی ئەسکەًضەع صا صەڵێ
هي لەّە تێ صەگەم کە لە کبتی ئبسبیی صا کۆڕەکبًي تەعهـی ثبّکیـبى صەًێـژى
ثەاڵم لە کــبتی ضــەڕصا ثە پــێچەّاًە ،ثبّکەکــبى تەعهــی کْڕەکبًیــبى .صاســی هــي
ئەّەیە کە تەعهێکن ًـیە تـب ثیٌێـژم ّ کـْڵی صڵوـی لە سـەع سـبڵی کەهەّە .هـبهۆ
ًەثـــیص ُەعچەًـــض لە ًـــبسی صڵـــیەّە صەکـــْاڵ ،ثەاڵم ســـەثّْع ّ ئـــبعام ّەاڵهـــی
ُبّصەعصییەکــبًی ئــێوە ّ کــبک ضــبپّْعی ئەصایەّە ّ ئەیــْت صاســن ئەّەســە ثــۆ
ئبسغیٌجبع ًەهتْاًی جەًبػەی کەعین ثْیٌن!

ثًّْە پبعتیػاى
ػیــبتغ لە چــْاع هبًـ

ثــّْ کە ئــێوە ثــٌکە ّ ثبعەگــبیەکی صیبعیکغاّهــبى ًەثــّْ.

ُەع چەًــض عۆژ لە گًْــضێ
ثەّ دــــبڵەش لە ًــــبّ سەڵــــ

ّ ُەع دەفــتە لە ًبّچەیەک ـضا صەســّْڕایٌەّە .ثەاڵم
ّ گًْضەکبًــــضا ثــــّْیي ،لە هــــبڵ ّ هػگەّتەکبًــــضا

صەسەّتــیي ّ صەدەســبیٌەّە ّ لە ثەع ئەهەش ُێطــتب ًەصەکــغا ّەک پــبعتیػاًی
تەّاّ دیســبة لە ســەع سْهــبى ثکەیــي .ثــًّْە پــبعتیػاى هبًــبی ئەّە ثــّْ کە ثە
تەّاّی عّّ لە ضـــــبر ّ کێـــــْ ثکەیـــــي ّ ثـــــڕّیٌە ئەّ جێگبیـــــبًە کە ثە تەّاّی
گًْضەکبًی لە ژێغ صەست ّ کۆًتغۆڵی صژهي صا ثّْى.
ًبّچەکـــبًی ســـّْع -ســـّْع ّ کْلیـــبیی ثە ػۆعی صەضـــت ّ لە ّەعػی ثەُـــبع صا
ئێوکــبًی هــبًەّەی ثــۆ ئــێوە صژّاع صەکــغص .عیــژین ثە چەًــض ســەعبت صەیتــْاًی
ثگـــبتە ُەع گۆضـــەیەکی ّ لەّ دبڵەضـــضا ئـــێوە جـــگە لە ثەعگغییەکـــی صژّاع ّ
ًبثەعاثەع چبعەیەکی صیکەهبى ثۆ ًەصەهب .ثۆیە عبل ًە ّ ،ثگـغە ثبضـتغیص ثـّْ
کە پــێص ئەّە عێــژین ثکەّێــتە ثیــغی ُێــغش ّ پەالهــبعصاًی ًــبّچەکە ،ئــێوە لە
ثیغی چۆڵکغصًی ئەّ گًْضاًەصا ثـیيُ .ێػەکەهـبى ًػیـ

ثە  ٠٢١کەسـێ

صەثـّْ،

ُەهّْ ئەّ ػستبًە تێ ەڕی ثەاڵم ئێوە ًەک ُەع ُێػێکی ثەعچبّهبى لە صەسـت
ًەصا ثەڵکّْ گەلێ

گەً ّ الّی ئەّ ًبّە ُـبتي ّ لەگەڵوـبى ثـًّْە پێطـوەعگە.

ثۆیە لە پالى ّ ثەعًبهەڕێژی ًْێوبًضا ُێػەکەهبى کـغص ثە  ٦لـ
- 86 -

کە ثە تەعتیـپ

دبتَم هەًجەعی
کــبک ســبالع ئیجغاُیوــی ّەک ســەعلکی لکــی ضــەُیض دەهە ضــەعین ،کــبک عەلــی
ئەضــغە

هەجیــضیبى ّەک ســەعلکی لکــی ضــەُیض ًــبصع ّ کــبک دەهە گــْهەتەیی

(ئیجغاُیوی) ّەک سەعلکی لکی تبػە صاهەػعاّی  ٧٦ضەُیضاى صیبعی کغاى .جـگە
لەم  ٦گغّّپە ژهبعەیەکیص ّەک ئەعکبًی ُێػ لە صەّعی کبک ضـبپّْع هـبًەّە ّ
کبصعەکــبًی کــْهیتەی ضبعەســتبًیص ثە ســەع ُەعکـبم لە لکەکبًـضا صاثەضــکغاى ّ
ُەع لکەش ثۆ ًبّچەیەکی صیبعیکغاّ ثەڕێ کغایي.
صیبعە لە هبّەی سبڵەکەصا چەًضیي کەسی صیکە ُـبتٌە عێـػی پێطـوەعگبیەتی ّ
ثەم ژهبعەیە ػیبص ثّْى ّ کۆتبیی سبڵ ژهبعەهبى صەگەییطـتە ًػیـ
تەًیــب لکـــی ضـــەُیض ًـــبصع صەگەییطـــتە ًػیـــ

 ٧١١کەب ّ

 ٣١کەب کە لە  ٦پەلـــی ضـــەُیض

هْعتەػا ،ضەُیض سبڵخ ّ ضەُیضاًی ژاّەعۆ صا عێکشغاثّْى.
لکی ضەُیض ًبصع ثۆ ًبّچەکبًی ثـێ ەّاعی سـەعّّ ،ژاّەعۆ ّ چەهـی ُەّعاهـبى.
لکــی ضــەُیض دەهەضــەعین ّ ئەعکــبًی ُێــػ ثــۆ ثــێ ەّاعی ســْاعًّّ ،ــبّصەعّەى ّ
ًػی

ضبعی کغهبضبى .لکی ضەُیضاًیص کە ػۆعثەیبى سەڵکـی ًـبّچەی کْلیـبیی

ثـــّْى ُەع ئەّ ًـــبّە ّ صەّع ّ ثەعی کبهیبعاًیـــبى ثـــۆ صیـــبعی کـــغا ّ لەعاع ثـــّْ
ُەعکەســە سەعیکــی کــبع ّ ئەعکــی ســْی ثێــت ّ لە کــبتی ًیــبػصا ثە یــبعهەتی
یەکتغەّە ثچیي .صیـبعە هەّصای ُەعکـبم لەم سـێ صەسـتەیە ػیـبتغ لە پەًجـب کـن
صەثــّْ ّ ثــۆ ئبگــبصاعثّْى لە ّەػعــی یەکتــغیص سەّەعێ ـ

لە ثیســین ّ ئــبهغاػی

پەیْەًضی ًەثـّْ ،کبعەکبًوـبى تەًیـب لە عێگـبی ًـبهەّە جـێ ثە جـێ صەثـّْى کە
سەڵکـــی صڵســـۆػ ّ جـــێ هتوـــبًە ئەعکـــی ئەم کـــبعە ســـەست ّ پـــڕ هەتغســـییەیبى
ئەگغتە ئەستۆ!
هــي لەگەڵ لکــی ضــەُیض ًــبصع کەّتــن ّ صّای جیــبثًّْەّە لە ُبّڕێیــبًی صیــکە
چّْیٌە ضـبسی ثەعػ ،ثەعیـي ّ ثەفغیٌـی ضـبُۆ کە لە ًػیـ

ضـبعی کبهیـبعاًەّە

صەست پێ صەکبت ّ تـب ئەّ جێگـبیەی کە چـۆهی سـیغّاىً ،ـبّچەی ُەّعاهـبى لە
ًێـــْاى ضـــبعەکبًی ًۆصضـــە -پـــبّە صا صّّ لەت ئەکـــبت صعێـــژ صەثێـــتەّەُ .ێطـــتب
ًبّەڕاستوبًگی ثەُبعی  ٠٦٣٧ثُّْ .ەّا ضەّاًە ػۆع سبعص ّ تبلەت ڕّّکێي ثـّْ.
ئێوەش ثە عاسـتی ػۆعثەهـبى گەًـ ّ لەّ ثـبعەّە سـەعاپب ثـێ ئەػهـّْى ثـّْیي.
صەثێــت ئبهــبژەی پــێ ثــکەم کە پــێص ئــێوە ُــی ُێــػ ّ کــْهیتەیەکی دیــػة ّ
کــۆهەڵەش ئەّ کبعەیــبى ًەکغصثــّْ ّ لە عاســتی صا ئــێوە یەکەم ُێــػ ثــّْیي ثــۆ
- 87 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
یەکەم جبع لە هێژّّی سەثبتی کْعصسـتبًضا ضـەڕی پبعتیػاًبهـبى لە عۆژُەاڵتـی
ّاڵت ثەعپب کغص.
ّەک چبّەڕّاًوــــبى صەکــــغص لە هــــبّەیەکی کْعتــــضا سْهــــبى لەگەڵ ّەػعەکە
عێکشســت ،ضــێْەی ُێــغشُ ،ەاڵتــي ّ صیســبى پەالهــبعصاًی صژهــي فێــغ ثــّْیي ّ
تْاًیوـــبى چەًـــضیي عەهەلیـــبتی ســـەعکەّتْاًە لە صژی ُێػەکـــبًی عێـــژین ،لە
ًبّچەکەصا ئەًجبم ثضەیي کە هـي ُەّڵ ئەصەم لە صعێـژەی ثبسـەکەصا ثە کـْعتی
ئبّڕیبى لێ ثـضەهەّە .صیـبعە عەهـػی سـەعکەّتٌی ئـێوە لەم کـبعە گـغًگەصا پـێص
ُەهـّْ ضــتێ
ضتێ

ثـۆ ُبّکــبعی صڵسـۆػاًەی سەڵکــی ًـبّچە ئەگەڕێــتەّە کە لە ُــی

ًبى ّ پێشْع،صەّاّ ّ صەعهبى ،ػاًیبعی ّ سڕیبتی صژهـي ،ضـبعصًەّەی تـین

ّ صەســـتەکبًوبى ّ ...لە ئـــبهێػ ّ هـــبڵی سْیبًـــضا ،ثە تـــبیجەتی ثغیٌـــضاعەکبًوبى
صعێغییــبى ًەصەکــغص .صیــبعە ئەم ُبّکــبعییەی سەڵ ـ

چەًــضە ثــۆ ئـــێوە گغً ـ

ّ

چبعەًّْسسبػ ثـّْ ،صە ُێٌـضە ثـۆ سەڵـکەکە هەتغسـی صاع ثـّْ ،ثە ضـێْەیەک کە
لە ئبکــبهی ئەم ئەعکە ًیطــتوبًییەصا ،گەلێـ

کەب تّْضــی ػیــبى ّ سەســبعەتی

لەعەثــّْ ًەکــغاّ ثــّْى کە ثە صاسەّە ُێطــتبش ّەک ســْی ضــْێٌی ضــیبّیبى لە
ثػا ی کْعص صا صەستٌیطبى ًەکغاّە ّ ُەهْاى ًبػاًي کە ُەعکبهەیبى چەًـضە لە
سْی هبیەی ثۆ ئەم ثػّّتٌەّەیە صاًبّە.
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چەًض عەهەلیبتی ُەڵجژاعصەی ُەّەڵ هبًگەکبًی لکەکەی
ئێوە
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صیـــــبعە عێکەّتـــــی ئەم عەهەلیبتـــــبًە پـــــێص ّ پ ضـــــی ُەیە ّ هـــــي ثـــــێ لە
ثەعچـــبّگغتٌی عێکەّتـــی عّّصاّەکـــبى ئەم چەًـــض عەهەلیـــبتەم ثـــۆ گێـــڕاًەّە
صەستچي کغصّّى
ّ -٠ەک یەکەم عەهەلیـــبتی لکـــی ضـــەُیض ًـــبصع،

ئـــێوە پەلێکـــی  ٧١کەســـی

ًێــغصعایي ثـــۆ کێــْی ػەڕًە کە ثەضـــێکە لە چیــبی ضـــبُۆ ّ ثڕیــبع صعا لە ًێـــْاى
گًْضەکبًی لۆى ّ لۆًەکۆى صا کەهیٌێ

ثـۆ ُێػەکـبًی صژهـي صاًـیي .صّای ثڕیٌـی

عێگبیەکی چەًض سەعبتی گەیطتیٌە ضْێٌی عەهەلیـبت .تیوێکـی  ١کەسـیوبى لە
ســەع کــبًییەک صاًــبى تــب ّەک پطــتیْاى ثوێٌــٌەّە ،تیوێکــی  ١کەسیطــوبى ثە
تیغثــبعێکەّە لە ثەعػاییەکــی ػاڵ ثە ســەع جــبصەکە صا صاهــبػعاى .صە کەســەکەی
صیکەهبى چًّْە سەع جبصە ّ چبّەڕّاًی ُبتٌی صژهي هـبًەّە .صّای عۆژثـًّْەّە
هیٌیجّْســێ

ّ هبضــیٌێکی ضەسســی ثە جــبصەکەصا تێ ـ ەڕیي ثەاڵم ئــێوە سْهــبى

ًیطـبًیبى ًەصا .صّاتـغ صّّ کەسـی پیـبصە ُـبتي ّ ثەعپغسـەکەهبى ئیطـبعەی کـغص
ثیبى گغیي .صّای ئەّاى صّّ کەسی تغ ُبتي ثە جبصەکەصا تێ ەڕى کە چبّیـبى ثە
ئــێوە کەّت ثبًگوــبى کــغصى ّ ُــبتي ثــۆ الهــبى .یەکێکیــبى کە گەًجێکــی ٧١-٧٦
سبڵە ثّْ ثێ ئەّە ئێوە صاّای لێ ثکەیي کبعتێکی لە گیغفبًی صا صەعُێٌـب ّ ثە
تّْڕەییەّە ّتی ػەهبًێ

هـي عاّی ''ػصی ئیـٌمالثن'' ئەکـغص ئێـْە سەعیکـی سـبًن

ثبػی ثّْى! ئەم فەلیغە لێ تێ

چّْثّْ پێ ّاثـّْ ئـێوەش جبضـیي .ثـێ صعەًـ

هلوـــبى گـــغت ّ ُەعصّّکوـــبى ُێٌـــبًە ئەّ ثەع جـــبصە.

صّای ئەّە ئەم چـــْاع

کەســەهبى گــغتي گەڕایــٌەّە ثــۆ ثٌــبعی ضــبر ّ صەعکەّت صّّ کەســەکەی ُەّەڵ
سەڵکــی لــۆى ّ لە جیِــبصی ســبػەًضەگی صا کــبع صەکەى .کەســی ســێِەم جــبش،
سەڵکـی ئـبّایی ئەسـ ەعێػی ُەّعاهــبى ّ سـێِەهیص هەالی ئـبّایی لـۆى ّ هــبهی
ئەّ کْڕە جبضە ثّْ.
عۆژی صّایی ژهبعەیەکی سەڵکی لۆى ُبتي ّ صّای ُێٌضێ

پبڕاًەّە صّّ کەسـە

جیِبصییەکەهــبى پــێ صاًەّە ثەاڵم صّّ کەســەکەیتغ صّای لســە لەگەڵ کغصًیــبى
ثۆهــبى صەعکەّت گەًجەکەیــبى کە ًــبّی هــْدەهەصی ثــْػّع

ئْهیــض ثــّْ چەًــض

سبڵ چبالکـبًە چەکـضاعی عیـژین ثـّْە ّ لە چەًـضیي ضـەڕی صژی پێطـوەعگەش صا
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ثەضـــضاعی کـــغصّّەُ .ەڵـــجەت کـــبثغا ُەم کـــبعتی پبســـضاعی ثە هـــۆع ،عێـــکەّت ّ
ئیوــػاّە پــێ ثــّْ ُەم ثــۆ سْضــی دبضــبی ًەصەکــغص کە لە ػۆعثەی ضــەڕەکبًی
ًبّچەی ُەّعاهبًضا چبالکبًە ثەضضاع ثّْە .کەسی صُّّەهـیص هەال عەثـضّلمبصع
ثْػّع

ئْهیض هبهی هْدەهض ثّْ .ئەّیص کە صاًطتّْی لۆى ثّْ گەلێ

ضـتی لە

سەع ثبب صەکغا ،ثـۆ ًوـًّْە کچێکـی سـْی صاثـّْ ثە پبسـضاعێکی فـبعب ثە ًـبّی
صاّّص ّ گْایب صاّّص لە ثەصیلگغتٌی پێطوەعگەیەک صا ثە ًبّی ّەلـی جەّاُێـغی
کە صّایە لە الیەى عیـــژیوەّە ئێعـــضام کـــغا عۆڵـــی ســـەعەکی ثـــّْە .صّاتـــغ ئـــێوە
صاّصهــبى لە ضــەڕی سەعضــێ ًە صا کْضــت کە تــب صّا ُەًبســە ّ فیطــەک ضــەڕی
لەگەڵ کغصیي ّ هي لە ًـۆعەی سـْی صا ثبسـی صەکەمُ .ەعچەًـض ػۆعثەی سەڵکـی
ًبّچە هەال ئەّلمبصعیـبى ثە پیـبّی صەّڵەت صەػاًـی ثەاڵم ئـێوە جـگە لە لسـەی
سەڵ ـ

ُــی ثەڵگەیەکــی عًّّوــبى لەم ثــبعەّە ًەثــّْ ّ ثــۆ سْضــی دبضــبی لــێ

صەکــغص کە ئەّ جــبش ّ پیــبّ ســغا
ئەم کەســبًە لە ًػیـ

ثێــت .ثەّ دــبڵەش عۆژی ســێِەم ُەعصّّکــی

ئــبّایی لــۆى ثە صەســت ئــێوە ،ثــێ هْدــبکێوە ّ تەًــبًەت

ئبگــــــــبصاعکغصًیص ئێعــــــــضام کــــــــغاى .لە جەعەیــــــــبًی ئێعضاهکغصًەکەیبًــــــــضا
پێطوەعگەیەکی سْهبى ثەًبّی ئەًْەع پەضـبّەیی ثە صەسـتی سْهـبى ثە تًْـضی
ثغیٌضاع ثّْ کە لەّ ثێ صەعهبًییەصا صًیبیەک گغفتی ثۆ سبػکغصیي.
 -٧صۆڵـــی ًێـــْاى گ یـــبى ّ پەضـــبّا جێگـــبیەک ثـــّْ کە ُەهـــّْ ســـبڵی ّ ٠٦٣٧
سبڵەکبًی صیکەش ثّْ ثە لەت گـبی ژهـبعەیەکی ػۆعی ُێـػی صژهـي .ئەم جێگـبیە
ضْێٌێکی لە ثبع ثۆ ئێوە ّ گەلێ

صژّاع ثۆ ُێػەکبًی عێـژین ثـّْ .چەًـضیي جـبع

کەهیٌوــــــبى لــــــێ صاًــــــبیەّە ّ ُەعجــــــبعەش ژهــــــبعەیەکی ػۆع ثەکغێگیــــــغاّ ّ
جیٌبیەتکـــــبعی صەّڵەتـــــی صاگیغکەعهـــــبى تـــــێ صا کْضـــــت .لە ثەع صّثـــــبعە ّ
چەًضپبتەثًّْەّەی ئەم عەهەلیبتبًە لەّ ضْێٌەصا ،گەلێ

ضتن لێ تێکەڵ ثـّْە

ّ لە عاستی صا ًـبػاًن کـبم جبعیـبى کـبم جـبش یـبى پبسـضاع کـْژعا .ئەّەی عًّّە
ئــــێوە لە ســــەعجەهی ئەم کەهیٌــــبًەی صۆڵــــی ًــــبّثغاّ صا تەًیــــب یەک جــــبع
پێطوەعگەیەکی ئبػاهـبى ثە ًـبّی هەّلـّْص پـبّەیی ثغیٌـضا ثـّْ صەًـب سـ هەت ّ
ثــێ ػیــبى ثــّْیي .لە ثەع ئەّ ُــۆیەی ســەعەّە ّ ًەثــًّْی یبصصاضــت ّ ثیــغەّەعی
ًّْســغاّ ،تەًیــب صەڵــێن ئــێوە ئەّ ســبڵە ُەم ّەک لــکەکەی سْهــبى ّ ُەم ّەک
تێکڕای ُێػەکە ػیبتغ لە  ١جبع لەّ ضْێٌە کەهیٌوبى ثـۆ ُێـػی صژهـي صاًـبیەّە،
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ُەعجــــبعە ژهــــبعەیەکی ػۆعیــــبى ( ٠١-٠١کەب) لــــێ کــــْژعا ،چەکْچــــۆڵی ػۆع ّ
جەًــبػەی پبســضاعاى کەّتە صەســتی ئــێوە ،چەًــضیي هبضــیي ئــبگغ صعاى ّ ُەع لە
یەکێـ

لەم ضــەڕاًەش صا ثــّْ کە لــبت ی ســێ پێطــوەعگەکەی ســبڵی پیطــّْهبى،

ّاتــب عەثە ػیــْیەیی کە لە گًْــضی ســبڵذبّاصا ،کەعیــن ،ســضێك ّ ئەّلکەعیوــی
کْضــــت ّ ســــْێ تەدــــْیلی عیــــژین صایەّە لەگەڵ گــــغُّّە ػەعثەتەکەی کەّتە
کەهــیي ّ کــْژعاُ .ەعّەُــب لەم ضــْێٌە صا ثــّْ کە ژهــبعەیەکی ثەســیجی ثە ػۆع
چەکـــضاعکغاّی گًْـــضی هێغگەســـبع کەّتـــٌە کەهیٌـــی ئـــێوە ّ تێکـــڕا کـــْژعاى کە
یەکێکیبى ثغای پێطوەعگەیەکی سْضەّیسـتی سْهـبى ثـّْ .ئەم عّّصاّەی صّایـی
ُێٌــضە تــبڵ ّ ػیبًجــبع ثــّْ کە ُەعصەم الی هــي ّەک ئەّەیە لە ثــغی ئەم ژهــبعە
کەسە کۆهەڵێ

سەڵکی ثێچەکی صڵسۆػی سْهبى ثە صەسـتی ئـێوە کـْژعاثي ّ لە

دبســـتی صا ســــْم ثە تبّاًجــــبع صەػاًـــنُ .ەعچەًــــض عّّصاّەکە تەًیــــب ثە ُــــْی
ًەثًّْی ػاًیبعی صعّسـت ّ ُەڵەیەکـی گەّعەی سْهـبًەّە عّّی صا ًەک لەسـت
ّ عەهضێکی تبیجەتی.
 -٦عۆژێ ـ

کــبثغایەکی سەڵکــی ئــبّایی ''لــۆًی گەّعە'' ُــبتە الهــبى ّ ئبگــبصاعی

کغصیي کە کەسێ

ثە ًـبّی هْسـتەفب عەدوـبًی کە چەکـضاعی عێـژیوە ،ثە ًیـبػە

ثێت ّ سْی تەدْیلی ئێْە ثضات .ئێوەش ضْێٌێکوبى لە ًػی

ئبّایی ًبّثغاّ ثـۆ

صیبعی کغص ّ ثە تبعیکی ضەّ  ٢کەسـوبى چـّْیي لەّ ضـْێٌە سْهـبى ضـبعصەّە تـب
هْستەفب ثێت ّ سْی تەدْیلوبى ثضات .جێگبیەکە تەًیب  ١١١هێتغێـ

لە گًْـضی

لۆًەّە صّّع ثـّْ ّ چەًـضیي پبیەگـبی عێـژیویص لەّ ًـبّە ثـّْى .سـەعبت ثـّْ ثە
ًػی

 ٠٧ی ًیْەڕۆ هْستەفب ًەُبت ّ ئێوە کەّتیٌە گْهبًەّە کە ًەکب پیالًێـ

لە گۆڕێضا ثێت .ثۆیە ضْێٌەکەهبى چـۆڵ کـغص ّ ثە ًـبّ پەڵە گەًوێکـی ػۆع پـڕصا،
کە تب تەپ ی سەعهبى ثْڵەًض ثّْى گەڕایٌەّە ثۆ ثٌبعی ضبُۆُ .ێطتب چەًض سەص
هێتغێ

صّّع ًەکەّتجّْیٌەّە صیتوبى لە ُەع چْاع الّە صعایٌە ثەع صەسـڕێژێکی

سەســـت ّ صەعکەّت کە ُێػەکـــبًی عێـــژین ّیســـتّْیبًە صەّعەهـــبى ثگـــغى ثەاڵم
صەلێــك ًەیــبًػاًیْە لە کــْێي .ثە ػەدــوەت لە چٌگیــبى صەعثــبػثّْیي ّ کبتێــ
گەییطـــتیٌە ًێــــْ لەصی ضــــبر صیتوـــبى هْســــتەفب ثە ک ضــــێٌکۆفێکەّە ُەاڵت ّ
گەییطتە الهبى!
صّای گـــۆڕاًەّەی ثیـــغ ّ ڕا لەگەڵ ثەعپغســـبىُ ،ـــبتیٌە ســـەع ئەّ ثـــڕّایە کە
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هْســـتەفب چەک کەیـــي ّ ُێطـــتوبى ثە صەســـتی ســـبڵی لەگەڵوـــبى ثـــگەڕێ .صّای
دەفــتەیەک گەییطــتیٌەّە الی کــبک عەلــی ئەضــغە

ّ کــبک ثْعُــبى عّدــبًی.

ئەّاًــیص لە ســەع ثۆچــًّْی ئــێوە ثــّْى کە هْســتەفب جــێ ثــڕّا ًـیە .ثە صاسەّە
یەکێ

لە کبصعەکبًوبى ثە ًبّی سەفیبع دْسەیٌی ثێ گْێضاًە لسەی ئێوە ئەم

کبثغایەی لەگەڵ سـْی ثـغص ثـۆ جێگـبیەک ثە ًـبّی صەضـتی گْعگەچـبڵ کە تەًیـب
صّّ کیلــْهێتغ لە ئــبّایی لــۆى ّ پبیەگبکــبًی عێــژیوەّە صّّع ثــّْ .صّای چەًــض
ســەعبت ئبگــبصاع کــغایي کە هْســتەفب ســەفیبعی ثە تفەًــگەکەی ســْی کْضــتّْە،
چەک ّ کۆڵەپطــــتییەکەی ثــــغصّّە ّ گەڕاّەتەّە لــــۆى الی ُێػەکــــبًی عێــــژین.
سەفیبع سەڵکی ئبّاییەکی ًػی

ضبعی پبّە ّ سێِەهیي ضـەُیضی ثٌەهـبڵەکەی

ثّْ کە لە ڕێػی دیػثی صیوْکغاتضا ضەُیض ثّْ .صّای عۆژێ
صۆػییەّە ّ ثە ُبّکبعی سەڵ

تەعهـی سـەفیبعهبى

لە ثٌبعی ضبُۆ ثە سبکوبى س بعص.

 -١ئـــبّایی تەًگیـــْەع لە صۆڵێکـــی تەًـــگەثەعی ثٌـــبعی ضـــبُۆ صا ُەڵکەّتـــّْە.
پبیگبیەکی گەّعەی عێژیوـی لـێ ثـّْ ّ چەًضکەسـێکی گًْـضیص جـبش ثـّْى ّ لە
صڵەّە ُبّکـــبعی صەّڵەتیـــبى ئەکـــغص کە ًبّػڕاّتغیٌیـــبى کەســـێ

ثـــّْ ثە ًـــبّی

ّسەیيُ .ەعّەُب فەعهبًەصەی لکەکەی ئێوەش کبک عەلـی ئەضـغە
ّ ثبیػ گْڵوْدەهەصی ،یەکێ

هەجیـضیبى

لە پێطـوەعگە ئـبػا ّ ثەًغسەکبًوـبى سەڵکـی ئەم

گًْــضە ثــّْىّ .ەک گطــت ضــْێٌەکبًی صیــکەی کْعصســتبى ،لەم گًْــضەش فطــبعی
عێژین لە سەع ثٌەهبڵەی پێطوەعگەکبى ضـتێکی عٶژاًە ثـّْ ّ ثٌەهـبڵەی ثـبییػ ّ
کــبک عەلــی ئەضــغەفەیص لەم فطــبعە ثــێ ثەش ًەثــّْى .عێــژین کە صەســتی ثە
سْیــبى ًەصەگەییطــت ''لەیلــێ'' ســبًوی ُبّســەعی کــبک عەلــی ئەضــغەفی ثە
هٌبڵێکی سبّاّە ثغصثّْ لە ػیٌـضاًی ضـبعی کبهیـبعاى صا صەستجەسـەعی کغصثـّْ ّ
لە عێگەی ثٌەهبڵەکەیەّە عای س بعصثّْ ئەگەع عەلی ئەضـغە

ثـڕّات ّ ًـبّچە

ثە جێ ثێ ێُ ،بّسـەعەکەی ئـبػاص صەکەیـي صەًـب .....کـبک عەلـی ئەضـغە

ُـی

کـــبت ًەچـــّْە ژێـــغ ئەم ثـــبعە ّ ثە پـــێچەّاًەّە ،تـــبلە ســـبتێکیص ســـ ی لەّە
ًەکغصەّە کە عێـژین صّای ُەع ضـەڕێ

کە ثە فەعهبًـضەُی ئەّ ئەکـغا ،چـێ ثە

ســـەع ثٌەهــــبڵە ّ لەّاًە ســــبًوەکەی صا صێٌـــێ .عًّّیطــــە کە ســــەعچبّەی ئەم
ُەڵْیســتەش ثڕّایەکــی پــۆاڵییي ثــّْ کە ًــبّثغاّ ثە سەثــبتی عەّای گەلەکەی
ُەیجّْ صەًب کێ ّ چی لە هٌبڵ ّ ُبّژیي سْضەّیستغەە
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عۆژێ

ُەّاڵوبى پێ گەییطت کە ژهبعەیەک پبسـضاع صێـي لە صّّعەّەی ئـبّایی

تەًگیــْەع ،لە گۆهێک ـضا کە سەڵکــی لە چــۆهەکە ســبػیبى کــغصّە سْیــبى صەضــۆى.
فەعهبًضەکبى پالًی پەالهبعێکیبى صاڕضت ّ ثڕیبع صعا پێص ئەّە ئەّاى ثێٌە ًـبّ
گۆهەکە صەستەیەک پێطوەعگە ثچي لە ًػیکیبًەّە صاهەػعێي ّ کە پبسـضاعەکبى
سْیــبى عّّت کــغصەّە لێیــبى صەى .کــبک ئەّلەســەى هەًــجەعی ث ـۆ ثەعپغســی ئەم
جەهبعەتە صیبعی کـغا ّ سـەعبت چـْاعی ثەیـبًی عێکەّتـیي .کبتێـ

گەییطـتیٌە

الی گــۆهەکە ثیٌیوــبى ضــْێٌەکە ػۆع عّّتەًە ّ ػەدــوەتە ثتــْاًیي ثە ُبســبًی
سْهــبى دەضــبع صەیــي ّ ئەّاًــیص ًەهــبى ثیــٌي .ژهــبعەیەک لە پێطــوەعگەکبى
صّّصڵ ثّْى ّ پێیبى ّاثّْ پـێص ئەّە ئـێوە صەسـتکەیٌەّە ،ئەّاى ئەهـبى ثیـٌي ّ
پالًەکەهــبى ســەعًبگغێ .ثەاڵم کــبک ئەّلەســەى ّەک ُەهــّْ جــبعێکی صیــکە لە
ســەع جــێ ثە جێکغصًــی عەهەلیــبتەکە پێــضاگغی کــغص ّ ّتــی کــێ پــێ سْضــٌیە
عاّەســـتێ ،ثـــۆی ُەیە ثگەڕێـــتەّە .صڵٌیـــبثي کە هـــي تەًیـــبش ثێـــت ُەع ئەم
عەهەلیــبتە ئەًجــبم ئەصەمً .بچــبع ثە جــێ  ١کەب  ١کەب لەگەڵیـضا هــبیٌەّە ّ
ئەّاًــی صیــکە گەڕاًەّە لە صّّعتــغەّە ،لە پەًــبی چەًــض ثەعصێ ـ
ئــێوە لە  ٦١ -٧١هێتــغی گــۆهەکەّە سْهــبى کــغصە ژێــغ ُێٌــضێ
جّْڵە ّ تەکبًشْاعصى تب ًػی

صا صاهەػعاى.
صەّەًەّە ّ ثــێ

سەعبت ٠٠ی پێطٌیْەڕۆ چبّەڕّاى هبیٌەّە!

ُبّکــبت لەگەڵ ئــێوە ،کــبک عەلــی ئەضــغە

ّ صەســتەیەک پێطــوەعگەی صیــکە

چّْثـــّْى ثـــۆ پطـــت ئـــبّایی تەًگیـــْەع ّ ثڕیـــبع ثـــّْ ُەع کە ئـــێوە تەلەهـــبى
صەس ـ ێکغص ،ئەّاًــیص ثە ئــبعپیجی ّ تیغثــبع پبیەگــبی ئــبّایی صاگــغى ّ هەجــبل
ًەصەى تەلە لە ئــێوە ثکــبت .کــبک ضــبپّْع ّ ثەضــی ػۆعی ُێــػەکەش لە صۆڵــی
تەًگیشــبّصا چــبّەڕێ ئــێوە ثــّْى ّ لەعاع ثــّْ ئەگەع صژهــي لە گبػەعســبًییەّە
ُــبت ،ئەّاى ثەعپەعچــی ثــضەًەّە .ســەعەًجبم ًػیــ

ســەعبت ٠٠ی ثەیــبًی ١

پبســضاع ُــبتي ،سْیــبى عّّت کــغصەّە ّ چــًّْە ًــبّ گــْهەکەّە .صّای صّّ صەلــێمە
کەّتـــٌە ثەع تەلە ٣،یـــبى صەم ّ صەســـت کـــْژعاى ّ ّەک هبســـی لەم الّ لەّالی
گــۆهەکەّە کەّتــي .ثەاڵم یەکێکیــبى ُەاڵت ّ لە ًػیــ

هبڵەکــبًەّە کەّتە ثەع

گْلەی صەستەکەی پطت ئبّایی ّ کْژعا .صاًەکەی تغیبى لە گۆضەیەکەّە صەًگی
صەُــبت ّ ُێطــتب ًەکــْژعا ثــّْ .ثبًگوــبى کــغص ،ثە لەضــی عّّت ّ گــًْی ثەعەاڵّە
ُبت ثۆ الهبى .هٌبڵێکی  ٠٣-٠١سبڵە ثّْ ،ػۆع صڵوبى ثْی سـّْتبً .بعصهـبًەّە ثـۆ
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ًـــبّ ئـــبّەکە ،لەّ ثەعەّە جلەکـــبًی ســـْی ُێٌـــبى ّ کـــغصًەیەّە ثەعی .چەکـــی
پبسضاعە کْژعاّەکبًطی ثۆ ُێٌبیي ّ لەگەڵ سْهبى ُێٌبهبًەّە ثۆ الی ُە ـباڵًی
صیکە .ئەم کْڕە ،هٌبڵە ثەسـیجییەک ثـّْ ثە ًـبّی جـْاص ّ سەڵکـی ضـبعی سـبعی
کە هي ًبػاًن لە کبم ضـْێٌی ئێـغاى صا ُەڵکەّتـّْە .صّای صّّ دەفـتە لە عێگـبی
ئەًــضاهێکی فیــضاعکی دیــػثەّە ثە ًــبّی عەلــی ًەلــی هەًــجەعی کە صّاتــغ لەم
کتێجەصا ػۆعتـغی لە سـەع ئەًّْسـن ،ثە ًِێٌـی ًبعصهـبًەّە سـٌە ّ لەّێطـەّە ثـۆ
الی ثٌەهبڵەکەی ثەڕێ کغایەّە کە ئبگـبصاع ثـّْیي ثە سـ هەتی گەییطـتّْەتەّە
الیبى.
صّای گەڕاًەّەهبى لەم عەهەلیبتە ،عێژین لە ُەهّْ پبیەگبکـبًییەّە ًـبّچەی
صایە ثەع ئبگغی تۆ

ّ سْه بعە ّ ثە کبلیجغ  ١١صاع ّ صەّەًی ئەّ ًبّەی صاثێژا.

ثەاڵم ػیــبًێکی ثــۆ ئــێوە ثە صّاّە ًەثــّْ .تــیوەکەی پطــتی ئــبّاییص ثە ثبضــی
ئەعکــــی سْیــــبى ثە جــــێ گەیبًــــضً،ەیبى ُێطــــت پبیەگــــب صەســــت ثکــــبتەّە ّ
ژهبعەیکیطیبى لە ُێػەکبًی صژهٌیبى کْضت کبتێ

گەعەکیـبى ثـّْ ثە ُبًـبی لە

صاّ کەّتّْەکبًیبًەّە ثێي.
ُ -١ەعکــــبت عەهەلیبتێکوــــبى لە ضــــْێٌێکضا ئەًجــــبم ئەصا ،ثــــۆ ئەّە پالًــــی
ُێغضێکی ثەعیٌی صژهي تێ

ثـضەیي لەّ ًـبّە صّّع ئەکەّتیـٌەّە ّ لە ضـْێٌێکی

صیکەّە سەعهبى صەعصێٌب .جبعی ّاثّْ ثە ّەضبًضًی ػەعثەیەک لە صژهي ّ جبعی
ّاش ثــّْ ثە چــًّْە ًــبّ ئــبّاییەک کە لە ســەعجبصە یــبى ًػیکــی پبیەگــبیەکی
گغًگــی عێــژین ثــّْ سْهــبى ًیطــبى ئەصایەّە .صّای ُێٌــضێ

هــبًەّە لە ًــبّچەی

ثێ ەّاع ّ ثٌبعی ضبُۆ ،لەگەڵ لکی ضـەُیض دەهە ضـەعین یەکوـبى گـغتەّە .لەم
ســەفەعەصا ثــّْ کە ػاًیوــبى کــبک ســضێك ثبثــبیی ّەک ثەعپغســی ًــْێ کــْهیتەی
کغهبضبى صیبعی کغاّە ّ تبػە گەییطـتّْەتە ًـبّچە .کـبک سـەصێك لە هـبّەی ئەّ
ســـبڵەصا کە لە کغهبضـــبى صا هـــبیەّەً ،ەک ُەع ثـــۆ ُەهـــْاًی ســـبثت کـــغص کە
ثەعپغســـێکی ضـــیبّ ،پێطـــوەعگەیەکی ئـــبػا ،ضۆڕضـــگێڕیکی الیەق ّ ئیٌســـبًێکی
ثەًــغسە ،ثەڵکــّْ هــۆعکی ســْی لە کــْهیتەی کغهبضــبى صا ّ تــب ئەّ کــبتەی ئەّ
کـْهیتەیە ّجـّْصی عاسـتەلیٌەی ُەثـّْ ئبسـەّاعی کـبعی ثبضـی کـبک سضێمیطـی
پێْە صیـبع ثـّْ .صّای کۆثـًّْەّەیەک ّ ًبسـیي ّ ًبسـبًضًی کـبک سـضێك ،تێکـڕای
ُێـــػەکە گەڕایـــٌەّە ثـــۆ ًـــبّچەی ســـّْع -ســـّْع تـــب ُەم ّعەیەک ثە سەڵـــکەکە
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ثضەیٌەّە ّ ُەهیص گۆڕاًێ

لە ضێْەی کبعهبًضا عّّی صاثێت.

لە جبصەی ئیسـفبڵتی سـٌە -کبهیـبعاى پەڕیـٌەّە ّ صّای صەعثـبػثّْى لە ئـبّایی
'' 'الیەى'' ّ پبیەگـــبی گغًگـــی ''عاصاعەکە''  ،چـــْیٌە گًْـــضەکبًی ئەّ ًـــبّە .عۆژی
صّایی لە پطتی ئبّایی پطتەً

تّْضی ُێػی ضەعیفػاصە ثّْیي کە کبک ئێمجبڵ

کەعین ًژاص فەعهبًضەی ُێػ ،ثۆ سْضی لەگەڵیبى ثّْ .چەًض عۆژ ثـّْ ئەّاى صّای
صاًبًی کەهیٌێـ

ثـۆ ُێػەکـبًی عێـژین صەعگیـغی ضـەڕێکی سـەست لەگەڵ سـ بی

صژهي ثجـّْى ّ لە ثەعػاییەکـبًی ''ثبًسـەیی'' ّ ''پطـتەً '' ضـەڕ لە ئـبعاصا ثـّْ ّ
لە هبّەی ضەڕەکەصا پێطوەعگەیەکیبى ثە ًبّی هەدیە سّْع ضەُیض ثجـّْ .ئـێوە
ُەعکە گەییطــتیٌە الیــبى چــّْیي ضــەڕەکەهبى لــێ ّەعگــغتي ّ پێطــوەعگەکبًی
ئەّاًوــبى ًــبعصەّە ســْاع تــب ئیســغادەت ثــکەى .عــبصەتی ئــێوە ّاثــّْ صّای ُەع
ػەعثەیەک ضــْێٌەکەهبى چــۆڵ ئەکــغص ّ صّّع صەکەّتیــٌە ثەاڵم ُە ــباڵًی ســٌە
ئەم جبعە ئەم کبعەیبى ًەکغصثّْ ّ ًبچبع ئێوەضیبى تّْضی ضـەڕێکی ًەسـْػعاّ
کغص.
سەعبت صّّی پبضٌیْەڕۆ ثّْ ئێوە گەییطتیٌە هەیضاًی ضەڕ .هـي ّ کـْڕێکی تـغ
ثە ًــبّی هــْػەفەع تەًگیســەعی کە ػۆع ًەتــغب ّ لە ثــبعی ثەصەًیطــەّە ػۆع ثە
ُێـــػ ثـــّْ ،ثـــۆ ئەّە ثبضـــتغ ضـــْێٌی پبســـضاعەکبى ثجیٌـــیي تۆػێـــ

لە ســـەًگەعی

پێطوەعگەکبًی تغ صّّع کەّتیٌەّە ّ پێوبى ّتي ئێوە لەّیي .ثە لسەی هـْػەفەع
ئەگەع پبسضاعەکبى ُێغضیبى ثکغصایە لەّ ضْێٌەی ئـێوەّە ثبضـتغ لێیـبى ئەصعا ّ
صەعچًّْیبى ًەثـّْ .صّّ ُێلیکـۆپتغی عێـژین ثە تًْـضی ضـْێٌەکەیبى ثە عاکێـت ّ
ضەســـتیغ ئەکْتـــب ّ صەع ّ صۆڵیـــبى کغصثـــّْە صّّکەڵ .لە ثەع گـــغم ّ ُۆڕیطـــیبى
ػەدوەت صەًگی یەکتغیوبى ئەثیسـت .صّای صّّ سـەعبت هـبًەّە لەّ صۆڵە ،پـبش
ئەّە صڵٌیـــب ثـــّْیي صژهـــي ُێـــغش ًبکـــبت هـــي ّ هـــْػەفەع گەڕیـــبًەّە ثـــۆ الی
پێطـوەعگەکبًی تـغ ثەاڵم صیتوـبى کەسـیبى لەّێ ًەهـبّى .لە پـڕ ُێلیکۆپتغەکـبى
پییـبى ػاًــیي ّ ثــێ عّدوــبًە صایــبًیٌە ثەع .سْهــبى لە ًــبّ صڕًــبڵی کْچکەکبًــضا
ضــبعصەّە ّ صّاتــغ ثەعەّ ئــبّایی پطــتەً

عّیطــتیي ثەّ ُیــْایە ُبّڕێیــبى لەّێ

ثـــي .ثەاڵم ثە ســـەستی لە ُەڵەصا ثـــّْیي ّ لەّێـــص کەّتیـــٌە ثەع ضەســـتیغی
ُێلیکۆپتغەکــبى ّ ثە ُەػاع ػەدــوەت سْهــبى گەیبًــضە ثێطــە ّ ئبّێــ  .ثە ًــبّ
صاعەکبًضا ععّیطتیي ّ سْهبى لە صەسـت ُێلیکۆپتغەکـبى عػگـبع کـغص .ثە صۆڵێکـضا
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چـــّْیٌە ثـــبى ّ لە ســـەع یـــبڵێکەّە ســـەعهبى ثە جـــ ە پبســـضاعێکەّە صەعچـــّْ.
ئەّاًــیص تەلەیــبى لــێ کــغصیي ،هــْػەفەع ُــبتە صەســت ّ ّەاڵهــی صاًەّە ،هــي
دەثەســبثّْم ،هـــْػەفەع ثــبڵی گـــغتن ّ ّتــی عاکە .لە چٌگـــی ئەم پبســـضاعاًەش
صەعچّْیي ،صّای ًیْ سەعبت گەییطتیٌە ًبّهالًێکی صیکە ّ صیتوبى ئەّێص پـڕە
لە جبش ّ پبسضاع .لە جێگبی سْهبى صاًطتیي ّ چبّەڕێ تبعی

ثـًّْی ُەّاهـبى

کغصً .ػی

سەعبت  ١ی ئێْاعە ثّْ ثەاڵم لە ُـبّێي صا ُەّا صێـغ تبعیـ

ُەعچۆًێ

ثێت ئەّ هبّەهبى ثغصە سەع .لەگەڵ تبعیکجًّْی ُەّا صا ُبتیٌە ًـبّ

صۆڵێ

ئەثێـت.

ّ تّْضی کبثغایەک ثّْیي ثە ُێستغێکەّە ئەڕّیطت .سْهـبى پـێ ًبسـبًض

ّ سەثەعی پێسوەعگەهبى لێ پغسی .ئەّیص لە ّەاڵهـضا ّتـی گطـتیبى لە ئـبّایی
''هیــبًە''صاى ّ ثە هٌیــبى ّت ئەگەع تّْضــی صّّ پێطــوەعگە ثەم ًــبّاًە ثّْیــت
ثێــژە ثــێي ثــۆ هیــبًە .ئــێوە ػۆعیــص ثەڵەصی ئەّ ًــبّە ًەثــّْیي ،کــبثغا ّتــی ثەم
صۆڵە صا ثــڕۆى ئەگەًە هیــبًە ّ ئــێوەش هلــی صۆڵوــبى گــغت .صّای ًیــْ ســەعبتێ
گەییطـــتیٌە هیـــبًە ّ کـــبک ســـبالع ّ چەًـــض کەســـێ

ُـــبتٌە پیغیوـــبًەّە ّ لە

ثبّەضــیبى گــغتیي .لە ّێ ػاًیوــبى کە کــبک ئەّلەســەى ّ تیوێ ـ

عّّیطــتّْى ثــۆ

ضـــْیٌی ضـــەڕەکە ّ ثە صّاهـــبى صا صەگەڕێـــي .لە ثەع ًەثـــًّْی ثیســـین ًەهـــبى
ئەتــْاًی ثبًگیــبى کەیــٌەّە ثەاڵم صّای چەًــض ســەعبت ســْالًەّەی ثــێ ئبکــبم
ئەّاًیص سْیبى گەعاًەّە الهبى ّ ئەم هبجەعا ّ ُەاڵت ُەاڵتە کۆتبیی پێِبت.
 -٣صّای گەڕاًەّە لەم ًبّچەیە کبک ضبپّْع ّ ثەعپغسـەکبًیتغ ثڕیبعیـبى صا لە
ســەع جــبصەی ئیســفبڵتی ســٌە -کبهیــبعاى کەهیٌێـ

صاًــیي ّ ػەعثەیەک لە صژهــي

ثــضەیي .ثــۆ ئەم هەثەســتە صّای ئەّە جــبعێکی صیــکە لە جــبصەی پەڕیــٌەّە ،لە
صۆڵێکــی ًػی ـ

جــبصەکە کە تەًیــب یەک کــن صّّع ثــّْ ضــەّەکەی هــبیٌەّە .عۆژی

صّایی پێطـوەعگەی سـەعجبصە ّ ثەعػاییەکـبًی جیـب کـغاًەّە ّ سـەعبت الی  ١ی
ئێـــْاعە ًػیـــ

ثە  ٧١کەب لە صّّ الّە ثەعەّە ســـەع جـــبصە کەّتـــٌە عێگـــب .ئەّ

ضْێٌەی ئێوە ًیبػهبى ثّْ لێیەّە ثچیـٌە سـەع جـبصە ،ػیـبتغ لە  ٠١کەب عێگـغی
(تــبهیي جــبصە) ی لــێ ثــّْى .ثەاڵم ئەّ صەهە پێطــوەعگە دیســبثی ''عێْیطــی'' ثــۆ
عێگغەکبى ًەصەکـغص ّ ئەّاًـیص لە سـێجەعی پێطـوەعگەش ػعاّیـبى ئەچـّْ .صّای
صە صەلێمە سەعجەهی پێطوەعگەکبى ثە صەم صەستڕێژەّە گەییطتٌە سەع جبصە ّ
ثەضی ػۆعی ثەسیجەکبى لە ُەّەڵـیي تەلە صا کـْژعاى .ثەصاسەّە لەم ُەّەڵـیي
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ســبتبًەش صا کــبک ســبالع ّ یــبعی ئەدــوەصی ئەًــضاهی کــْهیتەی ضبعەســتبى ثە
گْلەی عێگغەکبى ثغیٌضاع ثّْى ثەاڵم ثغیٌەکبًیبى لـْعب ًەثـّْ .صّای هـبّەیەک
هبضــیٌێ

کە ُــبتجّْ ثــۆ ثــغصًەّەی عێگغەکــبى کەّتە کەهــیي ّ سەعًطــیٌەکبًی

کـــْژعاى .صّاتـــغ ئبهجْاڵًســـێ

ُـــبت ثە ًبّهبًـــضا تێـــ ەڕیُ ،ێٌـــضێ

کەســـیص

تەلەیـبى لــێ کــغص ثەاڵم ثەعًەکەّت ّ ثە لیــژە -لیـژ ســەعی ســْی صەعکــغص .صّای
کــۆکغصًەّەی صەســتکەّتەکبى ،کە ًػیــ

ثە صە تفەًــ

ّ ُێٌــضێ

کەل ّ پەلــی

صیــــکە ثــــّْ ثەعەّ صۆڵەکەی الی ُە ــــباڵًی صیــــکە گەڕایــــٌەّە ّ جــــگە لەّ صّّ
ثغیٌضاعەی سەعەتب ػیبًی صیکەهبى ًەثّْ .لەم ضەڕە صا ژ  ٦یەکـی هػەلـی گیـغا،
صّای ُێٌضێ

کێطەی ًێْاى سەعپەلەکبًوبى لە ًێْاى هي ّ کـبک سبلێـض صعّّصی

صا سەعەًجبم سەعپەلەکەی هي ثغصیەّە ّ تفەًگەکە ثەع هي کەّت.
 -٢عۆژی صّایـــی ُـــبتیٌە صۆڵێـــ

لە ًػیـــ

ئـــبّایی ''ئبفڕیـــبى'' ّ لە ژّّعەّەی

ئبّاییەکــبًی ''سبًەثـــب'' ّ ''دْســـەیٌبّا'' .ژهبعەهــبى ػۆع ثـــّْ ّ ضـــْێٌەکەش ػۆع
ُەڵەهـّْت ّ ًـبسْش ثـّْ .صاع ّ ثەعصێکـی ّای لـێ ًەثـّْ سْهـبًی تێـضا دەضــبع
صەیـــي ،ثـــۆیە ثە ػەدـــوەت صەهـــبًْێغا ُـــبت ّ چـــّْ ثکەیـــي .الی ســـەعبت صّّی
پبضٌیْەڕۆ ُەّاڵ گەییطت کە تغاکتۆعێ

ثە چەًـض پبسـضاعەّە لە دْسـەیٌبّاّە

ثەعەّ ئبفڕیبى صێت .پێطوەعگە ثۆی صاثەػیٌە سـەع جـبصە ّ لە چەًـض صەلـێمە صا
پبکیــبى کــغصُ .بّکــبت هبضــیٌێکی پــڕ لە پبســضاع لە صۆڵەکەی الی ســەعّّهبًەّە
صەعکەّت ّ پێطـــوەعگە پەالهـــبعی ئەّیطـــیبى صا .ئەم پەالهـــبعەش تەًیـــب چەًـــض
صەلێمەیەکی کێطب ّ سەعجەهی سەعًطیٌبًی هبضیٌەکە کْژعاى .ئبسًّْـضێ

کە

لە کبغػەکــــــبًی صا صەعصەکەّت ثەعپغســــــی صایەعەی ئیــــــضێئۆلۆژیکی ســــــ ب لە
کبهیبعاى ثّْ لە ًبّ کْژعاّەکبى صا ثّْ .ئەم ئبسًّْضە صەستگبیەک یـضێئۆی پـێ
ثّْ ّ صەچّْ لە گًْضەکبى فیلوی ضەڕی ئێغاى -ئێغالـی ثـۆ ُێػەکبًیـبى ّ سەڵـ
ًیطبى ئەصا کە ثە سْی ّ فیلوەکبًیەّە لەم صۆڵە صا لە ثەیي چّْ .جّْتیـبعێکی
سەڵکــی ئبفڕیــبًیص لەم ضــەڕەصا کەّتە ثەع گــْلە ّ ثەصاسەّە گیــبًی لە صەســت
صا کە هي ًبّەکەین لە ثیغ ًەهبّە.
ثەصاسێکی گـغاًەّە لەم ضـەڕەصا پێطـوەعگەیەکوبى ثە ًـبّی ثیـژەى کغهبضـبًی
ثە ُەڵە کەّتە ثەع گــْلەی یەکێـ

لە ُە ــباڵًی سْهــبى ّ ضــەُیض ثــّْ .تەعهــی

سْێٌیٌی ثیژەًی سْضەّیستوبى ثە سەعەًێػە ّ ُەع ثە جلە سْێٌبّییەکـبًیەّە
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کــغصە ژێــغ ســبکەّە ّ ضــْێٌی ضــبعصًەّەکەیوبى ثە چەًــض ثەعص صیــبعی کــغص تــب
ئەگەع عۆژێ

ئەی.......

صّای تێ ەڕیٌــــی ســــباڵًێکی ػۆع ،پیغثــــًّْی ســــْم ّ صّّعکەّتــــٌەّە لە ّاڵت،
ُێطتبش هي لەگەڵ ُبتٌی ًـبّی ُێـػی ثێسـتّْى ّ عّّصاّەکـبًی ئەّ سـەعصەهە،
گۆڕە غەعیت ّ ًّەکەی ثیژەى ّ چەًضیي ُبّڕێ صیکەی ئەّ سباڵًەم صێٌەّە یـبص
ّ لە ســــْم صەپغســــن تــــۆ ث ــــی ثٌەهبڵەکەیــــبى ثــــػاًي ئــــێوە لە کــــْێ کــــْڕە
ضیغیٌەکبًیبًوبى کغصە ژیغ گ ەّەە
 - ١سەعضــێ ًە گًْــضێکی ثچــّْکی  ١١-١١هــبڵی ثــّْ کە پــبڵی صاثــّْە صاّێٌــی
ضبسی ثە ُەیجەتی ػەڕًەّە .لە ثەع ًەثًّْی کبع ّ ،فطبعی فغاّاًی ُێػەکـبًی
عێــژین ،ػۆعثەی سەڵــکەکەی ثبعیــبى کغصثــّْە ضــبعەکبًی عّاًســەع ّ کبهیــبعاى.
ثەاڵم گًْـــضەکە ُێطـــتب لە ســـەع پێـــبى ّ هبڵەکـــبًی ئـــبّەصاى ثـــّْى .عۆژێکیـــبى
لــکەکەی ئــێوە لە کــبًی ّ گــْێػێکی ئەّالی سەعضــێ ًە صا سەعیکــی دەســبًەّە
ثـــّْیي ''صیـــضەثبًەکبًوبى'' ُبّاعیـــبى کـــغص ُـــبتي! ُـــبتي هبًـــبی ئەّە ثـــّْ کە
ُێػەکبًی عێژین ُێغضیبى ُێٌب .ئێوە ثیسین ّ ئیوکبًبتی لەّ چەضٌەهبى ًەثـّْ
ّ لە عێگــبی ثــبًگکغصى ّ ُــبّاعەّە یەکتغهــبى لە ثەاڵ ّ ُــبتٌی صژهــي ئبگــبصاع
صەکغص.
گْعو ّ ثە پەلە صّای ػاًیٌی ئەم ُەّاڵە ثّْیٌە سێ صەستەّە .صەستەیەک ثـۆ
ًبّ ئبّایی ،صەستەیەک لە ضـْێٌی سْیـبى هـبًەّە تـب لە کـبتی پیْیسـت صا ثێـٌە
یبعهەتیضاًوبى ّ صەستەی سێِەم کە ُەعصّّک ثەعپغب ،کبک عەلی ئەضـغە

ّ

کـبک ئەّلەسـەًیبى لەگەڵ صا ثـّْ ثـۆ عّّ ثە عّّی هبڵەکـبًی گًْـض چـّْى تــب ثە
ثبضی ضْێي ّ جێگبی ُێػەکبًی صژهي ثـشەًە ژێـغ چـبّەصێغی .صەسـتەکەی ئـێوە
کە ثۆ ًبّ ئبّایی صیبعی کغایي ،ثـێ ئەّە صژهـي ئبگـبصاع ثێـت تـب ًػیـ

هبڵەکـبى

چّْیٌە پێص .ژهبعەیەکی  ٧١ -٧١کەسی پبسضاع لە سـەع ثـبى ّ ثە کۆاڵًەکـبًیی
ئــبّایی صا ث ـ ّ ثجــًّْەّە .هبضــیٌێکی تْیْتــبش لە گۆضــەیەکەّە عاگیغاثــّْ صّّ
پبسضاعی لە ال عاّەستبثّْى کە صیبعثّْ یەکێکیبى ثەعپغسـەکەیبًە .پبسـضاعەکبى
ثێ عاّەستبى لە چەًض هێتغییەّە صعاًە ثەع صەستڕێژ .چەًـض کەسـێکیبى کـْژعاى
ّ ئەّ کەسەی کە ّەک فەعهبًضە صەچّْ ،سْی گەیبًضە تۆلەثەعصێـ

ّ ئەّاًیـبى

ثە ًــبّ هبڵەکــبى صا ثـ ّ ثــًّْەّە .ئەّ تــۆلە کــْچکەی لە پطــت هبڵەکــبًەّە ثــّْ
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
صیتوــبى لە ّێــْە تەلەهــبى لــێ صەکــغێ .ســێ کەب ثــۆ گەهــبعۆصاًی ئەّ ثەعصە لە
ســێ الّە عّّیطــتي .ئەّاًـی صیکەهــبى پێطــڕەّییبى کــغص ثــۆ ًــبّ هبڵەکــبى ّ صّای
ســـەعبتێ

ضـــەڕی صەســـتەّیەسە ،ػۆعثەی ئـــبّایی کەّتە صەســـتی ئـــێوە ثەاڵم

پبســـضاعەکبى کە ئەّ ثەعی ئبّاییطـــیبى لـــێ گیغاثـــّْ ًەیـــبًتْاًی ثـــّْ ُەڵـــێي،
ثەڵکـــّْ سْیـــبى لە ًـــبّ تەّیـــلە ّ گەّڕی هـــباڵتی سەڵـــ

صا ضـــبعصثّْە ّە .لە

کـــْچکەکەی پطـــت هـــباڵًەّە فەعهبًـــضەکەیبى صّای تەّاّثـــًّْی فیطـــەک ّ لە
کــبعکەّتٌی تەفەًــگەکەی ثە ثغیٌــضاعی کەّتە صەســتوبى ّ ًبســیوبًەّە ُەهــبى
صاّّص ػاّای هەال عەثضّل لبصعی ثْػّع

ئْهێض ثّْ کە لە ًػی

ئـبّایی لـۆى ،لە

الیەى ئــێوەّە ئێعــضام کــغاُ .ەّڵــضعا ػاًیــبعی ّ ژهــبعەی ُێػەکــبًی عێژیوــی لەم
پبســضاعە ثغیٌــضاعە ّەعگیــغێ ،ثەاڵم لە ثەع دــبػع ًەثــًّْی ّ ُەعّەُــب کــبعی
ثًّْی ثغیٌەکەی ضتێکوبى صەست ًەکەّت .صّای هـبّیەک ئەم پبسـضاعە ثە ُـْی
سەستی ػام ّ سْێٌڕێژییەّە کە ئێوەش صّکتْع ّ تەًبًەت صەعهبًیطـوبى ًەثـّْ
تب ثیضەیٌێ ،هغص.
پێطــوەعگەکبى لە ًبّەڕاســتی ئــبّایی صا کــۆ ثجــًّْەّە ،هبضــێٌێکی ُێػەکــبًی
عێـــژین لە ئـــبگغصا صەســـّْتب ،جەًـــبػەی ژهـــبعەیەک لە پبســـضاعەکبى لەّ ًـــبّە
کەّتجّْى ثەاڵم ُێطتب لە چەًض ضْێٌەّە تەلەی ّێ وبى لـێ ئەکـغا .کـبک عەلـی
ئەضــغە

ّ کــبک ئەّلەســەى لەّ ثەعەّە ُبّاعیــبى ئەکــغص کە ُۆضــیبعی سْهــبى

ثــیي ،ثەاڵم ئــێوە کەســوبى ًە صەصی ّ ًەهــبى ئەػاًــی لە کْێــْە تەلەهــبى لــێ
ئەکغێ .چەًض پێطوەعگەیەک ّیستیبى ًبعەًجۆکێ

ثشەًە ًبّ کەًْە کـۆًەیەک

ّ ئەّاًیطوبى ثە عەگجـبع ضـْێٌەکە ثـضەیٌە ثەع تەلە تـب ئەگەع کەسـێ

لەّێـْە

ُەاڵت صەعچــًّْی ثــۆ ًەثێــتّ .ەلــی دــبتەهی پێطــوەعگەی سْضەّیســت ّ ئــبػا
سەعیکی ًبعەًجۆک ُبّیطتي ثّْ لە پڕ عەگجبعێـ

لە ضـْێٌکەّە کـغا ّ ّەلـی ثە

ســەع هلــی ئــێوە صا ثەعثــّْیەّە ّ صیتوــبى ػیــبتغ لە  ١گــْلە ثەع س ـ
کەّتّْى .هْػەفەع تەًگیسەعی کە لە ضـەڕەکەی پطـتتەً

ّ کەهەعی

صا ثبسـین کـغصّ ،ەک

ضـــێغ گەییطـــتە ســـەعی ،جەًـــبػەکەی ّەلـــی سســـتە سەعضـــبًی ّ تـــب ضـــْێٌی
پێطـــــوەعگەکبًی پطـــــت جـــــجِە صایٌەًـــــب .ػیـــــبتغ لە صّّ ســـــەعبت ّ ًیـــــْ لە
صەســـت ێکغصًی ضـــەڕ تـــێ پەڕیجـــّْ ،گغُّّێـــ

پبســـضاع ّ جـــبش لە الی پطـــتە ّ

سەعاجیبًەّە ُبتجًّْە یبعهەتیضاًی گەهبعۆصعاّاًەّە ّ ئیوکـبًی ُـبتٌی ُێـػی
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دبتَم هەًجەعی
یبعهەتیضەعی صیکەی عێژیویص لە ُەهّْ الیەکەّە ُەثّْ .ثۆیە فەعهبًضەکبى لە
ثەع ًەصاًـــی تەڵەفـــبتی ػیـــبتغ صەســـتّْعی کطـــبًەّەیبى صا ّ ثە عێـــ

ّ پێکـــی

کطـــبیٌەّە الی کـــبًی ّ گـــْێػەکەی ثەیـــبًی .کـــبتی گەڕاًەّەهـــبى لە گۆضـــەی
هبڵەکبًضا تّْضی پێطوەعگەیکی صیکەهبى ثە ًـبّی هەدوـّْص ثـبػئەفکەى ثـّْیي
ّئبگبصاعهــبى کــغص کە ثکطــێتەّە .ثەاڵم هەدوــّْص ُێٌــضێ

تــبیجەت ثــّْ ،گــْێ

ًەصاثــّْە لســەی ئــێوە ،تــبلی تەًیــب ّ ســەعثەسۆ ،چّْثــّْ ثــۆ الی ئەّ ضــْێٌەی
تەلە لە ّەلی کغا تب ثەڵکّْ ئەّ پبسضاعە ثجیٌێتەّە ّ ثیکْژێ .ثەصاسەّە عاسـت
لە ثەع صەعگبی هبڵەکە ،ئەّیص کەّتجـّْە ثەع صەسـتڕێژی صژهـي (عەًـگە عەیٌـی
پبســـــضاع) ّ ضـــــەُیض ثجــــــّْ .عێـــــژین لە لەعاگــــــبی گەضـــــکییەّە صەســــــتی ثە
سْه بعەثـــبعاًی ضـــْێٌەکبًی ئـــێوە کـــغص ّ لە تەستیػەًگیطـــەّە ُێػیـــبى ًـــبعص
پطــتوبى ثگــغێ .ثەاڵم پێطــوەعگە پێطــی پێطــڕەّی ئەّاًــی گــغت ّ ًەیِێســت
ثـــگەًە هەثەســـت .لە پطـــت گًْـــضی تەستیـــػەًگیەّە پبســـضاعێ
ئێـــْاعەیەکی صعەًـــ

کـــْژعا ّ تـــب

جەًـــبػەکەی لەّێ ثـــّْ ًەیبًـــضەّێغا ثـــێي ثیـــجەًەّە .الی

ئێْاعە چەًض ژًی ئبّایی ُبتي ّ تەعهی کبثغای کْژعاّیبى ثغصەّە ثۆ ُێػەکـبًی
صژهــي .هــْػەفەع تەًگیســەعی ثە ُــۆی تەلیــٌەّەی سْه ــبعەیەک لە ًــػیکیەّە
ُێٌــضێ

پغیطــکە ثەعصی ثەعکەّتً ،ــبّگەڵ ّ ئــبڵەتی پیــبّاًەی ثغیٌــضاع ثــّْ.

ضـْێٌێکی دەســبب ّ پـڕ ئــبػاع ثـّْ ثەاڵم هــْػەفەع دەفـتەیەک صّاتــغ ثە ًــّْکی
چۆک ەیەکی تیژ ،سەعیکی صەعُێٌبًی پغیطکە ثەعصەکـبى لە لەضـی سـْێ صا ثـّْ
ّ سەعەًجبم ثێ صّکتْع ّ صەعهبى چبک ثّْیەّە.
کبتێ

ئێوە گەڕایٌەّە الی ُبّڕێیبىُ ،ێطـتب ّەلـی لە ژیـبى صا ثـّْ ،سـْێٌێکی

ػۆعی لە ثەع چـــّْ ثـــّْ ثەاڵم جـــبع ّ ثـــبع صەُـــبتەّە ُـــۆش ّ ثە صەم ُـــبّاعەّە
لسەیەکیطــی صەکــغص کە چــبکی لــێ دــبڵی ًەصەثــّْیي .صّکتــْع ّ صەعهبًێــ

لە

صەســـتڕەب صا ًەثـــّْ ،تیوێکـــی چەًـــض کەســـی کـــۆهەڵە لە ًػیکوـــبًەّە ثـــّْى ّ
کــبصعێکی صەعهبًییــبى لەگەڵــضا ثــُّْ .ــبت ّ تۆػێـ

پبًســوبًی ثغیٌەکــبعییەکەی

ّەلـــی کـــغص ثەاڵم ثـــێ ئەســـەع .ثە پێطـــچبّهبًەّە ضـــۆڕەالّیکی  ٧١-٠١ســـبڵە
سەعی

ثّْ گیبًی صەصا ثێ ئەّە ئێوەُ ،بّڕێیبًی ثتْاًیٌیي کبعێ

ثکەیـي .الی

ئێْاعە ّەلی گیبًی ثەسطییە ئبهـبًجی عػگـبعی ّ ثـۆ ُەهیطـە ثە جـێ ُێطـتیي.
لە چەًــض ثەعەّە صژهــي ُــبت ثە فغیــبی ُێػەکــبًییەّە ثەاڵم ًەیبًــضەّێغا ثێــٌە
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پـــێص ّ تەًیـــب لە صّّعەّە ضـــْێٌەکبًی ئێوەیـــبى صەکْتـــبُ .ەّا تـــبعیکی کـــغص،
صەســــــتەیەک لە ُە ــــــباڵى عّّیطــــــتي ّ تەعهەکەی هەدوّْصیطــــــیبى لە ژێــــــغ
ئبّعثـــــبعاًی صژهـــــي صا ُێٌـــــبیەّە .صیســـــبى ّەک جـــــبعاًیتغ ،ثە ســـــەعەًێػەی
ک ضـــیٌکۆفەکبًوبى ،لە ًػیـــ

ئـــبّایی تەستـــی ػەًگـــی گۆڕێکوـــبى ُەڵکەًـــض ّ

تەعهــی ســْێٌیٌی ُەعصّّک ُبّڕێوــبى تــێ صا ضــبعصًەّە ،ثە جێوــبى ُێطــتي ّ
صعێژەهــبى ثە کــبع ّ ئەعکــی سْهــبى صا .لەم جــۆعە ّەســت ّ ســبتبًە صا کەســبًی
ّەک کبک فەیػە کبضتغی ،هبهۆ ئەسغەع هەًجەعیً ،ەجوە ًیەعی ،ئۆسب عەثضّاڵ
هەًــــجەعی ّ عەثە ســــەیفەی پبڵٌگــــبًی ُەم پێطــــوەعگەُ ،ەم لەّعکەىُ ،ەم
ثٌەهبڵە ّ ُەم ثغای صڵسۆػی ئەم سْضەّیستە گیبًجەستکغصّاًە ثّْى.
ئەهــبًە ُەڵجــژاعصەی ئەّ عەهەلیبتــبًە ثــّْى کە لـکەکەی ئــێوە تەًیــب ّ چەًــض
جبعیص لەگەڵ لکی ضەُیض دەهە ضـەعین ّ ئەعکـبًی ُێـػ ئەّ چەًـض هـبًگە لە
ثــێ ەّاع ّ صەّع ّ ثەعی صا ئەًجــبهی صاى ّ هــي لە ًــػیکەّە ئبگبصاعیــبى ثــّْم.
جــگە لەهــبًە عەهەلیــبتی صیــکەش کــغاى کە هــي لەگەڵ ًەثــّْم ّ ُەعّەُــب صّّ
لکەکەی صیکەش ُەعکبهەیبى ًبّچە ّ هەیـضاًی کـبع ّ تێکۆضـبًی سْیـبى ُەثـّْ
کە لە ًػیـــ

ســـًْمْع تـــب ًـــبّ ضـــبعی کغهبضـــبًی لە ثەع ئەگـــغت .سەڵکـــی ئەّ

ًبّچــــبًە ئەّ ثەُــــبع ّ ُــــبّێٌە ضــــبُێضی گەلێــــ

عّّصاّی گغًــــ

ثــــّْى کە

پێطــوەعگە سْلمێٌەعیــبى ثــّْى ّ ثەصاسەّە هــي لە ثەع ًەثــًّْن لەّ ضــْێٌبًە
ًبتْاًن ّەک سْیبى ثیبًٌّْسوەّە.
پیْیســـتە ئیطـــبعە ثـــکەم کە ســـەعجەهی ئەم عەهەلیبتـــبًە ّ عەهەلیبتەکـــبًی
صیـــکەش ثە تـــۆڵەی ئەّ پەًجـــب ّ ًـــۆ الّەی ضـــبعی هەُبثـــبص ئەًجـــبم صعاى کە
عێژیوی ئێغاى ثە کۆهەڵ ّ تەًیب لە یەک عۆژ صا ئێعضاهی کغصىُ .ێـػی ثێسـتّْى
ّ ،لە عاستیضا کبک ضـبپّْع فیـغّّػی ثـێ پـغب ثە کەب صّای ث ّثـًّْەّەی ئەم
ُەّاڵە ثەڵێٌــی ّ ثڕیــبعی صا کە ثە تــۆڵەی ُەع کبهەیــبى عەهەلیبتێ ـ

ئەًجــبم

ثـــــضات .ثەاڵم لە ثەع ئەّە ثڕیـــــبعەکە ثە جـــــێ ّ صڵشـــــْاػی ُەهـــــّْ کـــــبصع ّ
پێطـوەعگەکبى ثــّْ ثـێ گغفــت ّ ثە ضـبًبػییەّە عەهەلیبتەکــبى ئەًجــبم صعاى ّ
ُێػەکەهـــــبى لەّلەکەی ثـــــغصە ســـــەع کە هـــــي ســـــەعەڕای ثێـــــػاعین لە ثیـــــغی
تۆڵەســـەًضًەّە ،ضـــبًبػی صەکەم کە یەکێــــ
ثچّْکن لەم عەهەلیبتبًە صا ُەثّْە.
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لەّ پێطـــوەعگبًە ثـــّْم عۆڵێکــــی

دبتَم هەًجەعی
ئەم عەهەلیبتــبًە گۆضــەیەکی ثە ًــغر لە کــبعی ئەّ ســبڵەی ئــێوە ثــّْى ثەاڵم
جـگە لەهـبًە پیْیسـتە ئیطـبعە ثە ُێٌــضێ

کـبعّ کـغصەّەی صیـکەش ثــکەم کە ثە

عەلت ّ ثڕّای ئیسـتبم ًەضـیبّ ّ تەًـبًەت ًبئیٌسـبًیص ثـّْىّ .ەک پێطـوەعگە،
عۆڵەی گەل ّ صڵسۆػی ًێطتوبًی پبعچەکغاّی کـْعصُ ،ـی کـبت ًەصەثـّْ ثِێ ـیي
کــبعی لەّ چەضــٌە ئەًجــبم ثــضعێ ّ لە عێگبیــبًەّە ئــێص ّ ئــبػاع ثە ثەضــێ

لە

سەڵکەکەهبى ثگـبت .ػەلتـغیي ًوـًّْەی ئەم کـغصەّاًە ئێعـضاهکغصًی ژهـبعەیەک
لە سەڵکی ًبّچە ثە تۆهەتی جبسّْسی ّ ُبّکبعی عێژین ثّْ ثـێ ئەّە ثەڵـگە ّ
صەلیلێکی ثڕّا پێ کغاّهبى ثە صەستەّە ثێ .ثب لەم ثبعەّە چەًض ًوـًّْەی صیـبع
ّ ػەق ثێٌوەّە
ػستبًی ٠٦٣٠
 ٠سبڵذی عۆسەهی یەکێ

لەّ پێطـوەعگە ثەًغسـبًەی ُێـػی ثێسـتّْى ثـّْ کە

لە پـــبییػی ســـبڵی ضەســـت ّ یەک صا لە ئـــبّایی ''ســـۆ''ی چەهطـــبعی ســـٌە صا ثە
صەســت ُێػەکــبًی عێــژین ضــەُیض ثــّْ .ثغایەکــی ســبڵخ ػســتبًی ئەّ ســبڵە ،لە
گۆًضی سْیبى (لەاڵی گڕ-گڕ) ثێ ُی ثەڵگەیەکی جێ هْتوبًە ّ تەًیـب لە سـەع
لسەی سەڵ  ،ثە پێص چبّی صای

ّ ثـبّکیەّە گیـغا ّ ثـێ ُـی هْدـبکێوەیەک،

ُەع ئەّ عۆژە ئێعضام کغا .گغاًـی ئەم ئـبػاعە کبتێـ
ثبّکی ئەم کْڕە لە هبّەی چەًض هبً

صیـبعە ثـػاًیي کە صایـ

ّ

صا ضبُێضی هغصًـی صّّ کْڕیـبى ثـّْى جـب

ثـــب لە صّّ سەًگەعیطـــضا ثـــّْثي .ثێگْهـــبى ئـــبػاعی لە صەســـتچًّْی ُەعکـــبم لە
کْڕەکبًیبى ثۆ ئەّاى هغصًی کْڕێکی گەً
 ٧کەسێ

ثّْە ّ ُیچی تغ.

لە ئبّایی هیبًەی ًـبّچەی سـّْع -سـّْع کە هـي سـْم لەّێ ًەثـّْم،

ثەاڵم ئەػاًــــن ئەم کەســــە ثــــێ ُــــی هْدــــبکێوە ّ لێ غســــیٌەّەیەک ،ثە عۆژی
عًّّبک لە پێطچبّی سەڵ

ئێعضام کغاّە.

 ٦سێ کەسی سەڵکی ئبّایی تەپەسوبیلی ًبّچەی سّْع -سّْع کە ثێ ثەڵـگە ّ
تەًیب لە سەع لسەی سەڵ  ،ثێ هْدبکێوە لە کەًبع ئبّایی ئێعضام کغاى.
ثەُبع ّ ُبّێٌی ٠٦٣٧
 ١هەاڵ لــبصعی ثْػّعگئْهیــض ثــێ ثەڵــگە ّ تەًیــب لە ثەع ئەّە هــبهی جبضــێ
ػاّای پبســضاعێ

ّ

ثــّْ ّ سەڵکــی لســەی ػۆعیــبى لە ســەع ئەکــغص ،گیــغا ّ لەگەڵ
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ثغاػاکەی پێکەّە ثێ هْدبکێوە لە پبڵ ئبّایی لۆى صا ئێعضام کغاى.
١ســێ کەســی سەڵکــی ئــبّایی ''تیلەکــۆ'' ثە تــبّاًی ئبضــکغاکغصًی کــبصعی ثە
ّەجــی دیــػة ،عاغیــت ػۆعئەســٌب ،کە ثە صەســت عێــژین صڕەًــضاًە ئەضــکەًجە ّ
ئێعــضام کــغا ،لە الیەى ئــێوەّە گیــغاى ّ ســەعەڕای ئیٌکــبعی ًەسطــی سْیــبى لەّ
تـــبّاًە صا ،ثـــێ ثەڵگەیەکـــی جـــێ هْتوـــبًە ،ثـــێ ثەػەیـــبًە لە ًػیـــ

ئـــبّایی

گبػعسبًی ئێعضام کغاى.
 ٣هەاڵ عەعەة هەًجەعی ،سەعەڕای ثًّْی ثەڵگەی ئبضکغا ثۆ ُبّکـبعی ًـبّثغاّ
لەگەڵ عێــــــژین ،ثەاڵم ُــــــی ئــــــبػاعێکی ثە ُــــــی کەب ًەگەیبًــــــضثّْ ّ ثەّ
ًیسجەتەش صەکغا سػاکەی سّْکتغ ثێت .ئەّیص گیغا ّ ثـێ ُـی صاصگـب ّ ثـبب ّ
سْاسێ

ئێعضام کغا.

 ٢هەاڵ ػەیـــٌەصیي ّ ضـــەعافەت ســـبًوی سێػاًـــی ،لە هـــبڵی سْێـــبى صعاًە ثەع
صەســـــتڕێژ ّ ُەعصّّکیـــــبى کـــــْژعاى .ئەم صّّ کەســـــەش ،ثە تـــــبیجەتی هەال ژى
تــبّاًێکی ّایــبى ًەثــّْ کە ثــۆ ئێعــضام ثطــێ ّ ئــێوە ثــێ گْێــضاًە یبســب ّ عێســبی
هبفی هـغۆ ،،کە ئیضەعبضـوبى صەکـغص ثڕّاهـبى پـێ ُەیە ،ثـێ عّدوـبًە گیبًوـبى
لێ سەًضى.
ثێ گْهبى ئەکغێ ئەم لیستەیە گەلێ

صعێژتغ ثکغێتەّە ّ صەستٌیطبًی گەلێ

ُەڵە ّ پەڵەی صیـــکەش ثکـــغێ .ثەاڵم ًیـــبػی هـــي ًیطـــبًضاًی الڕێـــی ّ ُەڵەی
سْهــبًە ّ ئەم چەًــض ًوــًّْەیەش ئەتــْاًێ لەم ثــبعەّە ثەب ثێــت .هٌــیص ّەک
ســـەعجەهی ئەّ کەســـبًەی ئەّصەم ثەضـــضاعی ضـــبًبػی پێطـــوەعگەثّْى ثـــّْى،
ثەضــضاعی ئەم ُەڵە ّ پەاڵًەضــن ّ ثەش ثە دــبڵی ســْم لە ســػم ّ کەب ّ کــبعی
ئەم لْعثبًیبًە ،کە ثە ُْی ًەػاًی ّ الّػی صەعکەّە ثە صەست ئێوە تێضا چّْى
صاّای لێ ثّْعصى صەکەم.
صّای ئەم چبالکیبًە ّ گەلێ

کبعی عێکشستٌی ،تەضکیالتی ّ تەثلیغبتی صیـکە

گەییطتیٌە سـەعەتبی یەکەم هـبًگی پـبییػ ّ ُەّا صیسـبى سـبعصی کـغص ّ هـبًەّە
لە ضبر ّ ثٌی ثەعصاًضا ،کـبعێکی سـەست ّ صژّاع ثـّْ .ثەعپغسـبى کەّتـٌە ثیـغی
ضْێٌێ

ثۆ هبًەّەی ػستبى ّ سەعەًجبم ثیـغی گغتٌـی پبیەگبکـبًی گًْـضەکبًی

ًیەع ،تەًگیسەع ّ هێغاّ لە صای

ثـّْ ّ ئبکبهەکەضـی ئەّ کبعەسـبتە ثـّْ کە لە

ثەضی صّایی صا صەیشْێٌٌەّە ّ تێضا ُەهّْ عەُەًـضەکبًی ئەم عّّصاّە ّ عۆڵ ّ
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ًەسطی کەهِبّتبی ئەم صّّ گًْـضە (ًـیەع ّ تەًگیسـەع) لە هیـژّّی ثـػّّتٌەّەی
کْعصستبى صا عّّى ئەثێتەّە.
عّّصاّەکبًی سەعتب ّ چۆًیەتی تێکەڵجًّْی ًیەع ّ دیػثی صیوْکغات.

ًیەع گًْضێکی پێطەً
ػۆعثــَی ُــَ عٍ ػۆعی ئــَّ ضــتبًَی لــَ ســەع ئــبّایی ًیــَع ،ضــْێٌی لــَ صای ـ
ثـًّْی ســْمٍّ ،ثیــغ صێٌـٍَّ ،تًَبًــَت کــَ ثــَ ثیـغ ّ ئــَل ی ئیستبضــوٍَّ لێیــبى
ئَڕّاًن ،ثێ کەم ّ ػۆع جێگبی ضبًبػیوي .ثـَ صٍگوـَى ًوًّْـَ ی ئـَ ّ ضـتبًەم،
ّا ثە فغاّاًی لَ ضْێٌَ کبًی تغی کْعصستبى صا ثیٌیٍْ.
هي هٌبڵ ثّْم کَ الّێکی ئبّایی لَ تـبعاى ثـّْ ثـَ ژێـغ لـَتـبعٍٍّ ّ هـغص .لـَ
ثیغهَ کَ سَثَعٍ کَ ی ُبتٍَّ ،ػیبتغ لَ سێسَص پیـبّی ئـبّایی ،ثە پێیـبى(ئەّ
صەم جــبصەی هبضــیي ًەثــّْ) چــًّْە پیــغییەّە ثــۆ ســٌەُ ،ێٌضێکیطــیبى تــب تــبعاى
چــّْى ّ تَعهَکــَیبى ُێٌبیــٍَّ .ســَڵکی ًیــَع لــَ ثــَعاًجــَع ُــَهّْ ًبدْضــی ّ
ثَاڵیکضا پطت ّ پًَبی یـَکتغ ثـّْى ّ ثـَ صٍگوـَى ثـَ سێ ییـبى ثـَ سـَعکَّتٌی
یَکتغ ئَ ثغص .پێص تـَ هـَ ًـی ئێوـَ چـًَـضیي جـبع ،چَتـَ ّ عێگـغ ثۆتـباڵًکغصى
ُێغضیبى کغصٍّتَ سَع ًیَ ع .ثَ اڵم ثَُۆی یَک عێػی سَڵکَ کـَی ،چَتـَکبى
کَسیطیبى لێ کْژعاٍّ ،چەکیبى لێ ثەجێ هبّە ،ثَ صٍسـی ثـَ تـبڵ عّیطـتّْى ّ
لَت ًَگَڕاًَّتٍَّ.
کَ عیژیوی ضب عّّسب ،چَک ّ چۆڵێکی فغاّاى کـَّتـَ صٍسـت سـَڵـ ً .یـَعیص
لَ صٍست ثَسَعصاگغتٌی پبسبگب ّ پبیگبکبًی صٍّڵَت صا لَ عیـػی پێطـٍَّ ثـّْ.
عۆژەکبًی ٍَُّڵی ُبتٌَ سـَ ع کـبعی کۆهـبعی ئسـالهی ،پیـبّی صٍّڵـَت ُـبتي ّ
ػۆعثَ ی چَک ّ چۆڵی سَڵکی ًبّچَیبى ثَ ُبسبًی کۆکغصٍٍّ ،ثَ اڵم لَ ًیـَع
ًَک َُع ثَ صٍستی سبڵی چًٍَّّْ ،ثَڵکّْ ًبچبع کغاى ئـَّ چَکبًـَش کـَ لـَ
گًْضی ''هێـغاّ'' لـَ سـَڵکیبى سـَ ًـضثّْى '' ثـَ ئَهبًـَت'' لە الی سەڵکـی ًـیەع
جێ ثێ ي ّ ثە صەستی سبڵی ثگەڕێٌەّە پبسگبی پبیگەالىَُ .ع ئَم چـَ کبًـَش
ثّْى کَ صّاتغ لَ صژی صاگیغکَعاى صٍیبى ضَڕی لبعٍ هبًبًَ یبى پێکغا.
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ًیــَع گًْــضێکی سٌجیالًــَی صڵگیــغٍ ،لــَ صۆڵێکــی پڕلــَ صاعســتبى ّ ئــبّ ّ لــَ
ضـــْێٌێکی ســـَست ّ َُڵَهّْتـــضا ُـــَڵکـــَّتـــٍْ .ســـی ّ پێـــٌخ ســـبڵ ثـــَع لـــَ
ئیستب( )٧١٠٣کَ هي ثَ ئبػاصی پێضا صٍگَڕام ،تۆػێ

ػیبتغ لَ سێسَص هبڵ ثّْ.

لْتبثشبًەیکی ثچکۆالًـَی ُـَ ثـّْ کـَ پـێص ًیـٍْڕۆ ژهبعٍیـ

ّ پـبش ًیـٍْڕۆش

ژهـــبعەیکیتغ ػاڕۆی ئـــبّایی صٍعســـیبى تێـــضا صٍسْێٌـــض .هبهۆســـتبکبًی ثـــَ ػۆعی
تْعکی ئبػٍعی ثّْى .ئٍَّی هي لَ ثیغم ثێت ػٍهبًی ضب تـًَیـب سـێ هبهۆسـتبی
کــْعص ػهــبًی ُــَ ثــّْى .یــَکەهیــبى '' ئبغــبی هًَجــَعی'' ،کَهَالیــَکی ســَڵکی
گًْضٍکــَثّْ ( صیــبعە ئەم پیــبّە جــگە لەّ عەسٌــبًەی کە لە ثــبعی صیــکەّە لە
سەعی ثّْى ّ ُی ثیبًّْ پبسـبّێ

ُەڵٌـبگغىّ ،ەک ثٌـبغەصاًەعی لْتبثشـبًە،

یەکەم هبهۆســـتبی گًْـــضەکەهبى ّ عێگبًیطـــبًضەعی صەعگـــبی ػاًســـت لە صۆڵـــی
صّّعەصەســــتی ژاّەعۆی ئەّکــــبت
دیســـبثی ثـــۆ ثکـــغێ لە عاســـتیضا
لەعػی ثە ســـــەع کەســـــبًی ّەک
هــــٌەّەیە ّ ئەثێـــــت ُەعصەم ثە
عێــــــــػەّە یــــــــبصی ثکــــــــغێتەّە.
صُّّەهیــبى کــبثغایکی ســَ ڵکــی
الی ســــَلـــــػ ثـــــّْ ثـــــَ ًـــــبّی "
ئَدوَصی" کَ ػۆع سغاة ثـّْ لـَ
گــَ ڵوــبى ّ عۆژ ًــَ ثــّْ چًَــض کَســوبى صاعکــبعی ًــَ کــبت ّ ســێِەم هبهۆســتبی
کْعصهبى کەسێ

ثّْ ثە ًبّی سەیض عەثضّل ًبسغ لْعەیطی کە سەڵکی هەُبثبص

ّ سبّەى عەّضتێکی ثەعػ ّ صڵسۆػی سبک ّ سەڵکی سْی ثّْ.
پبش ُبتٌَ سەع کبعی کۆهبعی ئیسالهی ّ َُڵگیغسـبًی ضـَڕ لـَ صژی سـَ ڵکـی
کْعصستبى ،کۆهَ ڵێ

گَ ًجی ًیَ ع چًَّْ ًبّ عێػی پێطوَ عگَ ّ لـَ یـَ کـَ م

عۆژٍکبًی ضَڕ صا پیبّی جێ هتوبًَ ّ سْضـَ ّیسـتی گطـت ئـبّایی کـبک ''جـبفغ
هًَجـَعی'' ّ صّّ پێطـوَ عگـَی تـغ ثـَ ًبّەکـبًی عەػیـن ّ کەعیـن هەًجـَعی لـَ
ضَڕی عاصیۆ تَلَّیػیًْی ضبعی سٌَ صا ثًَّْ لْعثبًی .ئـَ م عّّصاّە تـبڵە ثـّْ
ثـَ یـَکـَم ُـَ ًگــبّ تـب سـَڵکـی ًیـَ ع ثــَ کـغصەٍّ ثَضـضاعی پبعاسـتٌی ســبک ّ
سَڵکی سْیبى ثي .تَعهی عـَػیـن ّ کـَعیـن لـَت ًـَ صۆػعایـَ ٍّ ّ ئێسـتبکەش،
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سەعٍعای سَصاى ثغیٌی لٍَّ ًْێ ّ ثَ ئـبػاعتغ ،ئەّ عّّصاّە ٍّک ػاهێکـی لـّْڵ
ثَ جَستَی سَڵکەٍّ هبٍَُّ ،عکَ ًبّی ئَم صّّ ئبػیػٍ صٍثـَیي چـبعٍ ًّْسـی
ًبصیبعیبى صێتٍَّ ثَعثبب ّ ثغیٌەکَ ئەکْلێتٍَّ.
پبش ثەعسۆصاًی  ٧١عۆژەی ًبّ ضبعی سٌە ،ضـَڕی صژهـي لـَ کْعصسـتبى پـَعٍی
گــغتُ ،ێــػی پێطــوَعگــَ ّعصٍ ّعصٍ ضــبعەکبًیبى ثــَ جــێ ُێطــت ّ عّّیــبى لــَ
گًْضٍکبى کغص .ئبّایی ًیَع ُـَم لـَ ثـبعی چۆًیـَتی َُڵکَّتٌـٍَّ ُّ ،ـَ م لـَ
ثــَ ع ُبّکــبعی ثــێ صعێغیــبى لــَ گــَل پێطــوَعگــَ ،ثــّْ ثــَ یــَکێــ

لــَ ثٌکــَ

گغیٌگَکبًی پبعاستي ّ ثَ عگغیی عٍّای سَڵکی کْعصستبى .جگَ لَ صٍیـبى الّی
فیضاکبعی ًیَعی لَ عیػی پێطوَعگَ ّ سَثبتی عٍّا صاُ ،ـَهـّْ هـبڵێکیص ثٌکـَ
ّ جێی دَسبًٍَّی پێطوَعگَ ثّْ.
ًبّچـــَ ی ژاٍّعۆ لـــَ ًبٍّعاســـتی ضـــبعٍکبًی ســـٌَ ،هـــَ عیـــْاى ّ کبهیـــبعاى صا
ُـــَڵکـــَّتـــًٍْ .یـــَع ّ تًَگیســـەعیص لـــَ ًبّەعاســـتی ئـــَ م ًبّچـــَ لە ثـــبعی
ســـەعثبػییەّە گغیٌـــ

ّ ســـتغاتژیَ صاىُ .ـــَ ع لـــَ ســـَعٍتبکبًَ ٍّ ئـــَ م صّّ

ئبّاییَ ،جگَ لَ ثًّْی چـَ ًـض ثٌکـَی سـبثتی پێطـوَعگـَ ،ثـۆ ًوًّْـَ ًبًٍّـضی
ئبژّاى ّ کْهیتَ ی ًبّچَی ژاٍّعۆی دیػثی صیوـْکغاتی لـێ جیگیـغ ثـّْ ،عۆژاًـَ
صٍیبى ّ جبعی ّاش ثٍّْ سَص ،سَص ّ پًَجب پێطوَعگَ عّّیبى تێ ئـَکغص ّ لـَ
ئـبهێػی گـَعهــی ئـَم ســَڵکـَصا ئــَدَسـبًَ ٍُّ .ــَعٍُّـب چــًَـضیي ثٌَهبڵــَ ی
ئــبّاعٍی پێطــوَعگَش لەم صێیبًــَ صا صەژیــبى ّ لەّ هــبّە کەهەصا ثجًّْــَ ثــَ
ضێ

لَ سَڵکی گًْض .صیبعٍ ثێجگَ لَ ُێػٍکبًی دیػثـی صیوـْکغات ،کۆهَڵـَش

لَم ًبّچَ دْػّّعی َُثّْ ّ لَچًَض ضْێي هَلَڕی صاًبثّْ.
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ًـیەع سـبًٍّی ضــّْعایکی پێـٌ کـَســی ُـَڵجژێــغصعاّی سـَڵـ

ثــّْ کـَ عۆژاًــَ

کــبعی پێطــوَعگَ ّ ســَڵکــی عاصٍپــَعاًــض .ئــَم ضــّْعایَ لــَ الیــَى کــَســێکی ثــَ
ئَػهّْى ،ژیغ ّ ثَ تـَگجیـغٍ ٍّ ثـَ ًـبّی ''دـبجی عٍضـَ'' سـَعپَعٍسـتی ئەکـغا.
جگَلَ دبجی ،کبک ''ئَّلَسَى''َُ ،م ٍّک ئًَـضاهی دیػثـی صیوـۆکغات ّ ُـَم
ٍّک کَسێکی ًیطتوبى پَعٍّع ،عۆڵێکی ػۆع گغًگی لَ کـبعی عۆژاًـَی سـَڵـ

ّ

پێطوَعگَ صا َُثّْ .کبک ئۆلەسەى سبٍّى کَسبیەتیەکی تبیجَت  ،عٍّضـتێکی
یــَکجــبع ثــَعػ ّ ُــَســتێکی لــّْڵی ّاڵت سْضــَّیســتی ثــّْ .ػۆع هْدتــَعٍم ّ
جێگـــَی ڕێـــػ ثـــّْ .لە
ُەڵســـــــــــــــــــــْکەّتی
عۆژاًەصا ًوــــــــــًّْەی
ئێشالب ّ ئێشالق ثّْ
ّ لــــــَت هٌــــــبڵێکیص
ســـــالّی ًَصٍکَّتـــــَ
پــــێص ســـــ ّی .ئـــــَم
تبیجَتوًَضیبًـــــــــــــــَ
ثجًَّْ ُـۆی ئـٍَّ کـَ
لـَ الیـَى ســَعجـَهــی
ســـَڵـــکەٍّ عێـــػی لـــێ
ثگیغصعێ ّ لَ جـێ ثـَ
جــــــێ کغاًــــــی ئــــــَّ
ئَعکبًــَی ٍّئَســتۆی
ســۆی گغتجــّْ ( کــَ ی ـَ
کجــبع ػۆع ّ ســَ ســت
ثّْى) ثَصڵ ّ گیبى ُبّکبعی ثکَى.
ُـَعٍّک پێطــتغ ثبسـن کــغصُ ،ـَع لــَســَعەتـبٍّ ژهــبعٍ یـ

الّی ًیــَعی چًّْــَ

عیػی پێطوَعگَ ّ ثَ صاسٍَّ سێ کَسیبى ُـَع ػّّ ضـَُیـض ثـّْى .ثـَاڵم هبًـ
ثـَ هبًـ

ّ ســبڵ ثــَ سـبڵ ژهــبعٍی ئــَم پێطــوَعگبًـَ ػۆع ثــّْ ،ثە ضــّْەیەک تــب

ًبّەڕاستی سبڵی  ٠٦٣٠ی َُ تبّی ژهبعٍ یبى گَییطتَ  ٦١کَب .جگَ لَ هبًَ،
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ػیبتغ لَ پًَجب کَسی تغ ٍّک ُێػی ثَعگغی َُثّْى ،کَ َُم لـَ ضـَڕٍکـبى صا
ثـَضـضاع ثـّْى ّ ُـَم کـبعی عۆژاًـَی سْضـیبى عاصٍپَڕاًـضّ .عصٍ ّعصٍ ُێـغش ّ
پَالهبعی دکّْهَت ػیبتغً ،بّچَی ژێغصٍستی پێطـوَعگـَ ثـَعتَسـکتغ ،ئـَعکـی
پبعاستٌی ّاڵت سَسـت ّ سـَس ـَتتـغ ّ ئـبگغی تۆپشبًەکـبًی صژهـي ًػیکتـغ ئـَ
ثّّْیەٍّ.
کــْڕٍی هغیــَم ثەعػتــغیي لْتکــَی ًبّچــَ ،کغاثــَ هــَتــَعێــػی ثَعثــَعٍکبًێ ّ،
پطـــت ججِـــَش ثـــّْ ثـــَ ُـــَّاعگـــَی صڵڕفێٌـــی ''هێغگـــَّاع'' کـــَ یـــَکێـــ

لـــَ

َُّاعگەکبًی ًیَعٍ .سْاعصى ّ گطـت پیْیسـتیەکبًی ئـَم ثـَعٍ گغیٌگـَ کـَّتـَ
سَعضبًی سَڵکی ًیَع ّ تًَگیسـَع ّ ثـَ ُەق لـَ ُـی ضـتێکی سْیـبى ثـۆ ئـَم
هَثَستَ صعیغیبى ًَصٍکغص.
ُێـــػی ػعێجـــبع ّ کـــْهیتەی هەعیـــْاى لە ئبّایەکـــبًی ''ثێســـبعاى'' ''ُـــّْیە'' ّ
''سەعُّْیە'' صا ثّْى ّ عۆژاًە لەژێغ تۆپجبعاى ّ ُێغضـی پەیتـب پەیتـبی عیژیوـضا
سەعیکــی پبعاســـتٌی سْیـــبى ثــّْى .لەم صۆڵە ســـەست ّ ُەڵەهّْتەضـــضاُ ،ێـــػی
ثێســـتّْى ّ کـــْهیتەی کغهبضـــبى هـــبثّْى ّ چـــبّەڕّاًی ثڕیـــبعی کۆتـــبیی ثەع
پغسبًیبى ئەکغص.
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گەڕاًەّە ثۆ ژاّەعۆ ّ گیغاًی ًیەع ثە صەستی عێژین
ًبّەعاستی ػستبى ثّْ ثەفغێکی ػۆع ثبعی ثّْ .ئێوە پبش چەًض ضـەڕی گەّعە ّ
چکـۆڵە (کە پێطـتغ ثبسـکغا) لەگەڵ سـ بی صاگیـغکەعُ ،ێٌـضێ

هبًـضّّ ثــّْیي ،لە

کْلیـــبییەّە عّّ ثە ژاّەعۆ گەڕایـــٌەّە .ػســـتبًێکی ػۆع ســـەست ّ صژّاع ثـــّْ ّ
ثەفغێکـــی لەڕاصەثەصەع ثـــبعی ثـــّْ .پـــبش دەفـــتەیەک عێگـــبثڕیي گەییطـــتیٌەّە
سەڕێػ کە تب ًیەع عێگبی صّّ سەعبتە ثە پێ.
ثەُـــۆی ُێغضـــٌەکغصًی عیـــژیوەّە ،ئەّ پەلە پێطـــوەعگە کـــَ پـــبییػ ثەجێوـــبى
ُێطـــتجّْى ُەع لەّێ هـــبثًّْەّە .ثەیـــبًییەکی ســـبعص ّ ثەفـــغیي لەســـەڕێػەّە
ثەعەّ ًــیەع کەّتیــٌە ڕیگــبُ .ەعکە ســەعەتبی پێطــوەعگە لە ''کەلــی ســەڕێػەّە''
صەعکەّت ،سەڵکــی ًــیەع ئبّاییـــبى ثەجــێ ُێطــت ّ گەّعە ّ ثچّْکیـــبى ثەعەّ
پیغیوـــبى کەّتـــٌەڕێ .صیوەًێکـــی ػۆع ســـەیغ ثـــّْ ،ػۆع جـــبع لە ســـْهن پغســـیْە،
ثەڕاستی ئەم سەڵکە چییبى لەپێطوەعگَ صەست کەّتجّْ کە ئبّا ضەیضای ثـباڵ
ّ ثیٌیٌــــی ثجــــّْى ە ًــــبػاًن ُ ،ەعئەّەًە ئەػاًــــن کە ئەم سەڵــــکە ثەڕاســــتی
پێطوەعگە صۆست ّ پێطوەعگە پەعەست ثّْى .تبگەیطـتیٌە ًـبّ ئـبّایی ،گەّعەّ
ثچّْکی سەڵکی ًیەعهبى هبچ کغص ّ ئەّاًیص ئێوەیبى هـبچ کـغصً .ػیکـی صّّی
عێجەًضاى سبڵڕۆژی صاهەػعاًی کۆهبعی کْعصستبى صەثّْیٌەّە ،ثەعًبهەی ثەڕێْە
ثغصًی ئەّ جەژًە لەالیەى الّاًی ئبّایی ّ هي ّ کبک ''عەضبص''ە ّە ئبهبصە کـغاّ
ثەثبضـــیص ثەڕێـــْە چـــّْ .سەڵکـــی ػۆع سْضـــذبڵ ثـــّْىّ .ایـــبى ئەػاًـــی تـــبػە
پێطوەعگە ًیەع ثەجێ ًبُێ ٌەّە.
عۆژێ

لە ئبّایی تەًگیسەع صا ثـّْیي کبثغایـ

ثە ًـبّی کْێشـب ئەّلەسـەى کە

پێطتغ پێطوەعگەی سْهبى ثّْ ُبتە الی هي ّتی تکبیە ثڕێ
ّتن سەثەعێ

ّعیـبی سْتـبى ثـي.

ُەیەە

ّتــی ًــب ثەاڵم ّعیــبیی ػیــبًی ًــیە .گْێوــبى پێــٌەصا ّ ّاهــبى ثیــغ صٍکــغصٍٍّ کــَ
ثەم ػســتبًە ســەست ّ ســەس ەتەصا عیــژین لە کْێــْە صەتــْاًێ ثێــتە ســەع ئــێوەە
ُەعّا ثێگْێضاى ّ ثێ ًگبثبًی ّ کەهیي صەسەّتیي ّ صەگەڕایـي تـب ئێـْاعەیەکی
صعەً ـ

سەعێکــی کــۆکغصًەّەی سْهــبى ثــّْیي ثیــٌەّە ثــۆ ً ـیەع ،لەپــڕ لە گطــت

الیەکەّە کەّتیٌە ثەع صەستڕێژی تیغثبع ّ چەکـی جۆعاّجـۆی صیـکەُ .ەعکەسـە
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ثەالیکـــضا ُەڵِـــبتیي ّ ثەُەػاع ػەدـــوەت سْهــــبى گەیبًـــضە ئـــبّایی ًــــیەع ّ
لەّێطــــــەّە ثــــــێ ُــــــی ضــــــەڕ ّ ''همبّهەتێــــــ '' ثەعەّ ســــــەڕێػ ُەڵِــــــبتیي.
پێطـــوەعگەیەکوبى ثەًـــبّی هـــْدەهەص کەهـــبًگەع ''دەهەضـــْاى'' ثغیٌـــضاع ثـــّْ.
سەڵکـــی ًـــیەع لەگەڵیـــبى ُەڵگـــغتیي ّ ثە صاسەّە دەهە لەثەع ســـْێٌڕێژی لە
عێگبصا گیبًی لەصەست صا ّ لە ئبّایی سەڕێػ صا ثەسبکوبى س بعص.
پبش ئەّە کە ئـیوە ًـیەع ّ ثەگطـتی ژاّەعۆهـبى ثێطـەڕّ سـۆڕاگغیەکی ثەعچـبّ
ثەجـێ ُێطـت ،عیـژین تەلـغیجەى صەسـتی ثەسـەع گطـت ئـبّایە گغیٌگەکــبًی ئەم
ًــبّچە ثەعفــغاّاًە صا گــغت ّ پــێگە ّ ســەعثبػگەی ســْی لــێ صاهەػعاًــض .پــبش
صاگیغکغصًــــــــــــی ًــــــــــــیەع ّ
تەًگیســـەع ،عێـــژین ُێغضـــی
کـــــغصە ســـــەع ئەّێِەًـــــ ،
ُـــّْیە ّ ســـەعُّْیە ّ صّای
ضەڕێکی لْعب ّ سەست ئەم
ئبّایبًَضــــی صاگیــــغ کــــغص ّ
پێطــــــــــــــوەعگەی تێــــــــــــــضا
صەعپەڕاًض.
ُێــــػی ضــــەعیفػاصەی ســــٌە
ّەک ُێػی ثێستًّْی کغهبضـبى عێگـبی ضـەڕی پبعتیػاًییـبى ُەڵجـژاعص ّ عّّیـبى
کغصە ًبّچەکبًی چەمضبع ّ لەیالرُ .ەعچەًض ئەم ُێػاًە لەضْێٌە تبػەکبًیـبى
ّاتب لە لّْاڵیی صڵی صژهي صا لەًػی

ضبعەکبًی سًْمْع ،لْعّە ،سٌە ،کغهبضـبى

ّ کبهیــبعاى صا ُەفتــبًە ػەعثەی گْعجــْ ثڕیــبى لە صژهــي ئەّەضــبًض ،صیســبًیص
صەستی عیژین ئبّاڵە کغاثّْ تـب لەم ًـبّچە تـبػە صاگیغکـغاّاًە صا چـی پێشْضـە
ثیکبت .پبش ُەاڵتٌی ئێوەُ ،ێػەکبًی عیژین ُـبتجًّْە ًـبّ ئـبّایی تەًگیسـەع ّ
عۆژی صّایــــی ثەعەّ ئــــبّایی ًــــیەع کەّتجــــًّْەڕێ .ثەُەػاع تــــغب ّ لەعػەّە
چّْثـًّْە ًـبّ ئـبّایی ّ صەسـتیبى ثەگغتٌـی سەڵـ

کغصثـّْ .لەپێطـەّە ئەّاًەی

کە ّەک ُێػی ثەعگغی ُبّکبعی پێطوەعگەیبى کغصثّْ ،پبضـبى ضـۆعاکبى ّ صّاتـغ
ئەّاًەی ثەجۆعێـ

لییــبى ثەگْهــبى ثــّْى ّلەســەعیەک ًػیـ
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گغتجّْ.
ئێوە پبش ػیبتغ لە دەفتەیەک عێگبثڕیي گەییطتجّْیٌەّە الی ُبّڕێیبًوـبى لە
کْلیبیی ّ لەًّبّە صا سەعیکی گەڕاى ّ کـبعی سْهـبى ثـّْیي .عۆژێـ

لە ئـبّایی

''تغاػّّلە'' ثّْیي ،صیتوبى صّّ کەب لەصّّعەّە صێي ،کە ُـبتٌە پێطـتغ صەعکەّت
صّّ کەســی سەڵکــی ًــیەعى .لەســەع لســەی ثەعپغســبى کــبک ئەّلەســەى ّ هــي
چــــــّْیي لســــــەهبى لەگەڵ صا کــــــغصى .ئەم صّّ کەســــــە لەالیەى کــــــبکّ.......ە
ًبعصعاثّْى تب ّەػعی ًبلەثبعی ئبّایی ًیەع ثە ئێوە ث ێي ّ''عێگب چبعەهبى'' لـێ
ثشْاػى .لسەی ئەّاى عّّى ّ ئبضکغا ثـّْ ،ئبگبصاعیـبى کـغصیي کە صەّڵەت ػیـبتغ
لە ســەص کەســی ئــبّایی ثە ثــبعهتە گغتــّْە ّ ثــۆ ثەضــی ػۆعی ئەم کەســبًەش
''پەعّەًضەی''هەتغســـیضاعی صعّســـت کـــغصٍّّ .صاّای عیـــژین ئەّەیە کە یـــبى ٧١
کەســـی ئـــبّایی چەکـــی عیـــژین ُەڵگـــغى ّ ثجٌە''جـــبش'' ،یـــبى پەعّەًـــضەی ئەم
سەصکەسە ئەسەیٌە جەعەیبى .ئـێوە پەیـبهی کـبک ......هـبى ثـۆ کـبک ضـبپّْع ّ
ثەعپغســبًی صیــکە ُێٌــبیەّە ّ ثەّعصی لە ثۆچــًّْی سْهــبى ئبگبصاعهــبى کــغصى.
پبش چەًض سەعبت کبک ضبپّْع ثبًگی کبک ئەّلەسەى ّ هٌـی کـغص ّ ّتـی ثچـي
پیـــبى ث ـــێي ثـــێي ثـــۆ ئەیـــغە .لە دـــْػّّعی ُەعصّّکوـــبى صا کـــبک ضـــبپّْع ثـــَ
پیبهِێٌَعاًی سَڵکی ًییَعی ّت ثە کبک ...ثێژى سْی ثڕیـبع ثـضا .ثەاڵم ئـێوە
ًــبڕاػی ًــیي ئەگەع  ٦١-٧١کەب چەک ُەڵ گــغى ًّەُــێ ي عیــژین ئەّ گیــغاّاًە
لەّە ػیبتغ تّْضی گێغە ّ کێطە ثکبتً .ێغصعاّەکبى صاّایبى کغص ئەم ضـتبًە ثە
ًّْســغاّ ثــي ثبضــتغە .ثەاڵم ئــێوە لە ثەع ثــبعی ئەهٌیەتــی ًبهەهــبى پــێ ثــبش
ًەثّْ.
کەســەکبى گەڕاًەّە ،لەســەع لســە ّ ڕٍػاهًَــضیی ئــێوە ٧١ ،کەب لــَ ســَڵکی
ئبّایی ًییەع چەکی صژهٌیبى ُەڵگغت ّ ثـًّْە ''ُبّکـبعی''عیژین ّ ثەم کبعەیـبى
ُەم سەڵکی ًیەعیبى لەصەست ثێذْعهەتی ثەکغێگیغاّاًی صەّڵەت ًەجبت صا ّ،
ُەم گیغاّەکبًیــبى لەژێــغ ئەضــکەًجە ّ تەًــبًەت هەتغســی ئێعــضام ،ثەضــێْەی
کبتی صەعُێٌب .ثۆیە ئێژم کبتی چـًّْکە ژهبعەیـَکی ػۆعی ئەّ سْضەّیسـتبًە،
لەّاًە فەعەو ،ئێذتغام ،سەیفْاڵ ،دەهە عەلی ،غەفبع ،عەلی ًەلی ّ .....صّاتـغ
 ،یـــبى لە ســـەًگەعی ثەعگـــغی پێطـــوەعگبیتی صا ضـــەُیض ثـــّْى یـــبى لەالیـــبى
جەالصاًی صاگیغکەعەّە لە ػیٌضاى صا ئێعضاهکغاى ّ ثـًّْە لْعثـبًی سەعثەسـتی
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ّاڵتی کْعص.

ضەڕی کەضکەهیغ

ّەک پێطــتغ ثبســوکغصّّە ســەعەتبی
ثەُبعی  ٠٦٣٧ی ُەتبّی ئـێوە پـبش
جەّلەیەکــــــــــــــی صّّع ّصعێــــــــــــــژ،
ثَهَثَســـتی ڕۆیطـــتي ثـــۆ ًبّەًـــضی
ئبژّاى ،کە لە ثبکّْعی ضبعی سـٌە ّ
لە ئـــبّایی لەڵـــْەػە ًطـــتەجێ ثـــّْ،
ثەعەّ ًــــــــــبّچەی سّْعســــــــــّْع ّ
کْلیـــــبیی گەعایـــــٌەّە ّ لەگەل ئەّ
لـــکەکەی سْهـــبى کە ُەهـــّْ ػســـتبى
لەم ًــــبّچە ســــبعص ّ دبســــتەهە صا
هــــــــبثًّْەّە یەکوــــــــبى گــــــــغتەّە.
سەعپەعەســــت ّ ســــەعلکی ئەم لــــکە
پێطـــوَعگَ ،ضـــبثبػێ

ثـــّْ ثەًـــبّی ''ســـبالع ئیجغاُیوـــی'' .ســـبالع ضـــۆڕەالّێکی

گْعجّْ گۆڵ ،پێطوەعگەیەکی ئـبػاُ ،ەڵـۆیەکی تێژثـبڵ ،فەعهبًـضەعێکی ثێـْێٌە،
ُبّڕێیــــَکی ثەّەفــــب ّ سػهەتکــــبعێکی گیبًلەسەعصەســــتی عێگــــبی عػگــــبعی
کْعصستبى ثّْ .هي لە هبّەی پێطوەعگبیەتین صا گەلێ

فەعهبًضە ّ پێطـوەعگەی

ئــبػا ّ ثەًــغسن لە گطــت ُێػەکــبًی دیػثــی صیوــْکغات صا ثیٌیــْى .ثەاڵم لەُــی
ُێػ ّ کْهیتەیەکی تغ صا ُی فەعهبًضە ّ پێسوەعگەیەکن ًەصیتّْە ُەهـّْ ئەّ
تبیجەتوەًــــضییبًەی ســــبالعی پــــێکەّە ُەثــــّْثي .ئەّ ســــبلە یەکەم ســــبڵی ثە
پـبعتیػاى ثـًّْی ئــێوە ثـّْ ّ ئــێوەش یەکەم ُێـػی دێػثــی صیوـْکغات ثــّْیي کە
ثــٌکەی ســبثتوبى ُەڵ ێچــبّ ثــّْیٌە پــبعتیػاًی گەعۆکً .ــبّچەی ئــێوە ئــبسغیي
ًـبّچەی کْعصسـتبى ثــّْ کە پێطـوەعگە تێـضا دــْػّعی ُەثێـت ّ ًػیکتـغیي ُێــػی
پێطوەعگە پێوبًەّە سەص ّپەًجب کیلْ هیتغ صّّع ثّْ .ثۆیە صەست پێڕاگەییطتي
ثە ًەسْضشبًە ّچەک ّ تەلەهەًی کبعێکی سەست ّ گغفتێکی ُەهیطەیی هبى
ثّْ.
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ئَّ لکَی سبالع فەعهبًـضەعی صٍکـغص لە گەًجتـغیي ّ ئـبػاتغیي پێسـوەعگەکبًی
ُێــػی ثێســتّْى پێــ

ُــبتجّْ .ئەّ ػســتبًە ســەستەیبى لە ًبّچەکــبًی صەّع ّ

ثەعی کبهیــبعاى ّ لــْعّە ثغصەســەع ّ ُەتــب ئــێوە گەڕایــٌەّە ّێــڕای ســەعصاًی
ػۆعثەی ئبّایەکبًی ًـبّچە ،چەًـض ضـەڕی گەّعە ّ ئبػایبًەضـیبى ئەًجـبم صا کە
گغیٌگتغیٌیــبى ضــەڕی ئــبّایی ''کەضــکە هیــغ'' ثــّْ .گــَعچی ســۆم لــَم ضــَڕٍصا
ًــَثّْم ،ثــَاڵم لَثــَع گغًگــی ّ ثــًَبّثبًگجًّْی ،ثــَکْعتی چۆًییــَتی ضــَڕی
''کَضکَهیغ''تبى ثۆ ئَگێڕهٍَّ ،چـًّْکە ثَڕاسـتی دَیفـَ ئـَّ لبعٍهبًَتییبًـَ
تۆهبع ًَکغێي.
ضَڕٍکَ ثَم ضێٍْ صٍثێ
لەگەڵ چــًّْی ئــێوە ثەعەّ ًــبّچەی ســّْع ســّْع ّ کْلیــبیی ،عیــژین ُبّکــبت
لەگەڵ لەعاعگــبی ثەصع ،چەًــض گــْعُّی ػەعثەتیطــی ســبػکغصّ ّەضــْێي ئــێوەی
سستيُ .بعتغیٌی ئەم گْعُّە ػەعثەتـبًە گـْعُّێکی ثەکغێگیـغاّی سـۆجێی ثـّْ
کە ػۆعثەیــــبى لە جبضــــی ًــــبّچەی '' ًــــبّصەعّەى'' ّ جــــْاًڕۆ پێــــ

ُــــبتجّْى.

فەعهبًضەی ئەم گْعُّە ُبعەش کبثغایەک ثّْ ثەًبّی ''سبالع پغتـبڵەیی'' .پـبش
چـــًّْی ئـــێوە ثـــۆ الی ئـــبژّاى ،عیـــژین ّەتەهـــبە کەّتجـــّْ تـــب لەکەهـــی ُێـــػی
پێطوَعگَ لًَبّچَ کەڵکْەعگغێ ّػەعثەیەکی کـبعی لە سـبالع ّ پێطـوەعگەکبًی
ژێغ فەعهبًی ثضاتً .ػی

ثەهبًگێـ

ئەهـبى لەم صێ ّ ئەّاى لەّ صێەکەی تـغ صا

صەثــي ّ تّْضــی ضــەڕ ًــبثي .تــب ســەعئەًجبم عۆژێــ

لەئــبّایی ''کەضــکەهیغی

سْاعیي'' صا تّْضی یەک صەثي ّ ضەڕێکی تًْـض لە ًێْاًیـبى صا صەسـت پێـضەکبت.
عێــژین صەّعی ئــبّایی صەگــغى ّ ًبچــبع پێطــوەعگەکبى ثە صۆڵێکــضا صێــٌەصەع ّ لە
ثەعػاییەکەّە صاصەهەػعێي .سەعەتب سـبالعی فَعهبًـضٍل  ،لەئـبّایی کەضـکەهیغ
ًبثێ( ،لەگەڵ چەًض پێطوَعگَی تغصا سەعیکی ضٌبسـبیی جێگـب کەهیٌێـ

صەثـي

لەّ ًػیکــبًە صا) کە گْێیــبى لە تەلە صەثێــت ثە پەلە ّەک ُەهّْکــبت عــبصەتی
کــبک ســبالع ثــّْ ،سْیــبى صەگەیٌــٌەّە ضــْێٌی پێطــوَعگَکبًی تــغ ّ کــبک ســبالع
فەعهبًضەیی ضەڕەکە ئەگغێتە صەست.
پێسوەعگەکبى ئەیبًگێڕاّە
ُەعکە کــــبک ســــبالع گەییطــــتەّە ُەهــــّْ ضــــتێ

گــــۆڕاّ ،عەی پێطــــوەعگە،

جەعەیـــبًی ضـــەڕ ،ضـــێْەی ُەڵوەتـــی پێطـــوەعگەُ ،ەاڵتٌـــی صژهـــي ّ تەًـــبًەت
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سەڵکی ئبّاییص گـۆڕاى ّ لە هبڵەکبًیـبى ُـبتٌەصەع ّ ثەجێگـَی سـْ ضـبعصًەّە،
ًــبى ّ ئبّیــبى ثــۆ پێطــوەعگە صەُێٌــب .ســەعئەًجبم پــبش چەًــض ســەعبت ضــەڕی
لبعەهبًـــبًە گـــْعُّی ػەعثەتـــی صاگیـــغ کەع تێـــ

صٍضـــکێ ّ ّعەیبًـــضٍڕّّسێ.

ئەّەیبى ًەکْژعاثـّْ یـبى ًەیتـْاًی ثـّْ ُەڵجـێ سـْی عاصەسـتی پێطـوەعگەکبى
صٍکَى ّ تەسلین صٍثي.
لە ئبکــبهی ئەم ضــەڕە ئبػایــبًە ّ ژیــغاًەیە صا ػیــبتغ لە  ٣١کەســی گــْعُّی
ػەعثەتی تبیجەتی عیژین کـْژعاى کـَ سـبالع پغتـبڵەیی سْفغۆضـی فەعهبًضەضـیبى
لەًــــبّ صا ثــــّْ .تەفــــغّّ تًّْــــبثًّْی ئەم گــــْعُّە ســــبییٌە ،ثــــّْ ثە ُــــۆی
ثەعػثًّْەّەی ّعەی سەڵ

ّ پێطوەعگە ّ چۆًیەتی ضەڕەکەش ثّْ ثە صاسـتبًی

سەڵکی ًبّچە ّ ئێستبش ًبّی ُێػی ثیسـتّْى ّ ضـەڕی کەضـکەهیغ لە ًـبّچەی
کبهیبعاى لێ

جیب ًـبکغێٌەّەُ .ەع ّتـت کەضـکەهیغُ ،ێـػی ثێسـتّْى ّ ُێـػی

ثێستّْى کەضـکەهیغ ّەثیـغ سەڵـ

صێـتەّە .لەم ضـەڕە سـەست ّ صژّاعەصا تەًیـب

پێطـــوەعگەیەک ػۆع ثە ســـّْکی ثغیٌـــضاع ثـــّْ کە ســـْی ًیطـــبًَی لێػاًـــی ئەم
پێطوەعگبًە ّ فەعهبًضەیی س ب سبالعی ئێوەّ ،اتب سباڵعی لبعٍهبى ثّْ.
چەًض ُەفتە صّای سـەعکەّتٌە گەّعەکـَی کَضـکَهیغ ،لەڕّّصاّێکـی ًبسْضـضا
ســێ پێطــوەعگەی صلێــغ ّ ثەٍّجــی ئەم لــکە گیبًیــبى لەصەســت صاثــّْ .کە ئــێوە
گەییطتیٌەّە الی سبالع ّ پێطوَعگَکبى ،تبػە ئەم عّّصاّە ًبسْضە عّّی صاثـّْ.
ثــۆیە ًەهــبى تــْاًی ئەّ ســەعکەّتٌە هەػًە لەگەڵ ُبّڕێیبًوــبى جەژى ثگــغیي ّ
ثە جێگبی ئەّە ثەچـبّی گغیـبًەّە ُەهـّْ چـْیٌە سـەع هەػاعی کەیـن ،سـضێك ّ
عەثــضّل کەعیــن ّ ثەڵێٌوــبى پێــضاى عێگبیــبى صعێــژە ثــضەیي ّ تۆڵەیــبى لە صژهــي
ثکەیــٌەّە .ســبػهبًضەُی تبػەهــبى کــغص ّ ثەعەّ ًــبّچەی تەّاّ صاگیــغ کــغاّ ّ
هیلیتبعیػە کغاّی ثێ ەّاع ّ ژاّەعۆۆ گەڕایٌەّە.

ضبُۆی ضبی ُەعصاى
ضبُۆ کێْێکی پبى ّثەعیي ،ثەعػ ّثەفغیي ،سەست ّ پڕ ضیّْ صۆڵی لـّْڵی صّّع
ّ صعێـژە .لەّ ضـْێٌەی جـبصەی کبهیـبعاى  -کغهبضـبى تێـ ەڕ ئەثـێ ّ ضبسطـکێي ّ
ئبژّاى لەت ئەکبت ،ضـبُۆش صەسـت پێـضەکبت ّ تـبچۆهی سـیغّاًی ًێـْاى ضـبعی
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پــبّە ّ ًەّســّْص صعێــژەی ُەیە .لە الی عۆژُەالت ـیەّە ضــبعی کبهیــبعاى ّصەیــبى
گًْض ّ ئبّەصاًی صیکە ُەڵکەّتّْى .لە سـْع ًطیٌیطـەّە ،ضـبعەکبًی عەّاًسـەع،
لەاڵی جــْاًڕۆ ّ پــبّە لەگەڵ صەیــبى ئــبّایی جــْاى ّپــڕ ثەع ّ ثــّْم ُەى .پــێص
ُبتٌە سەعکبعی کۆهبعی ئیسالهی ُەعکبم لەم گًْـضاًە ،تەًـبًەت ضـبعە کـبًیص
جێگــب ّ ُەّاعگەی تــبیجەت ثەسْیــبى لە صۆڵ ّ ثٌــبعێکی ئەم چیــب ســەعکەش ّ
سەعثەعػە صا ُەثّْ .ثەاڵم پبش ُـبتٌی ئەم صەسـەاڵتە عەضـە ّ سـبػکغصًی ضـەڕ
لەصژی سەڵکی کْعصستبى تب ئەّ جێگبیە لە صەسەاڵتیبى صا ثّْ لە ُـبت ّ چـّْی
سەڵ

ثۆ ضبُۆ ثەعگغییبى صەکغص.

ثەُـــبعی  ٠٦٣٧کبتێـــ

ئـــێوە گەڕایـــٌەّە ثـــێ ەّاع لەثەع صاگیغکغاًـــی گطـــت

گًْضەکبًی ئەم ًبّچەیە ًبچـبع عّّهـبى کـغصە ضـبُۆ ّ لەّێـْە پـالى ّ ًەسطـەی
کبع ّ چبالکییەکبًوبى صاصەڕضت .تین ّ صەستەی پێطوەعگەهبى ثۆ ًبّ ئبّایەکبى
ثەڕێ صەکغص ّ پبش ئەًجبهضاًی کبعی پـێ سـ ێغصعاّهبى صەگەڕایـٌەّە ضـبُۆ ثـۆ
دەّاًەّە ّ سۆپەًبصاى لە ُێغضی صژهي.
لەم عۆژاًە صا ئــبّایی ً ـیەع ثە  ٦پبیەگــبی ُێػەکــبًی عیــژین صەّعە گیغاثــّْ ّ
ُــبتچّْی سەلکەکەیــبى کــۆًتغۆڵ ئەکــغصُ .بّکــبت ًػیـ

ثە  ١١الّی ئەم گًْــضە

چەک لەضبى ثّْى ٧٧ .کەسیبى ثێ ئەّە لە صڵەّە ثشـْاػى ،لەسـەًگەعی صّژهـي
صا پبســـەّاًی هـــبًەّەی صەســـەاڵتی صاگیغکەعیـــبى ئەصا ّ ،ػیـــبتغ لە  ٧١کەســـی
صیکەضوبى پێطوەعگە ّ لەسەًگەعی ثەعاهجەعی ئەّاى صا عۆژاًە ثەضـضاعی ضـەڕ
ّ ثەگژصاچًّْەّەی صّژهي ثّْیي!
ئێوە جگە لە پەیْەًضییەکەی پبییػی عاثـْعصّّ ،کە ثەم کەسـبًەهبى سـ بعصثّْ
ثڕۆى چەکی صەّڵەت ُەڵجگغى ّ هەُێ ي عیژین گیغاّەکبى لەّە ػیبتغ ئبػاع ثـضا،
ُــی ئبگــبصاعییکی صیکەهــبى ًەثــّْ کە ،ئبیــب ئەم کەســبًە ُەعّا لەســەع ثیــغ ّ
ثــبّەڕی سْیــبى ســّْعى کە لەکــبتی پیْیســتضا ُبّکــبعی ئــێوە ثــکەىە یــبى عیــژین
تْاًیْیە ثیبى تغسێٌێ ّ ثۆ هەثەستەکبًی سْی لەصژی ئێوە ثەکبعیبى ثێٌێە

تـــبػەکغصًەّەی پەیْەًـــضییەکبى ّ ســـەعتب ثـــۆ ّێغاًییەکـــی
ػیبًجبع
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ثــۆ تــبػە کــغصًەّەی پەیْەًــضیەکبى ّ ئبگــبصاعی ػیــبتغ پەیــضاکغصى لە ّەػعــی
گطــتی ًــبّچەکە ،کــبک ئەّلەســەى ّ هــي صیــبعی کــغایي ثەًِێٌــی ثگەڕیــٌەّە ثــۆ
صەّع ّ ثەعی ًـــیەع .چـــًّْکە ُەهـــّْ گًْـــضەکبى ّ تەًـــبًەت ثەضـــێ
گغیٌ ـ

لە کێـــْە

ّ ســتغاتژیکەکبىّ ،ەک ُیلیبًــضاڵ ،ضبًطــیي ّ کــْڕەی هــغیەم پبیەگــبی

عیژیویبى لێجّْ ،ئێوە ًبچبع ثّْیي ُەهیطە ثەضەّ عێگب ثجـڕیي ّ ثەڕۆژ سْهـبى
دەضبعصەیي.
پــبش صّّ عۆژ لە ضــبُۆ ّە گەییطــتیٌەّە ًــبّ ثبسەکــبًی ًــیەع .لە ُەّەڵــیي
فغسەتضا پەیْەًضیوبى ثە کـبک ّ....ە کـغص ّ ضـەّ لە جێگـبیەک ثەًـبّی ''هلەگـب''
یەکتغهــبى ثیٌــی .لەم صیــضاعە صا ئەّاى ســێ کەب ثــّْى ّ ئــێوە صّاىً .ــبّ ثــغاّ
ئێوەی ثەّعصی لە ّەػعی ًبّچە ئبگبصاع کغص ّ ّتی
سەڵکی هێغاّ ثەگطتی ُبّکبعی عیـژم صەکەى ّ ئەگەع چـًّْە صەّع ّ ثەعی ئەّ
گًْضە ثە ُبسـبًی هتوـبًە ثە ُەع کەب ًەکەى .ثەاڵم تەًگیسـەع ّ ًـیەع ُەعّا
''کْعصى'' ّ عیژین ّەک پێطوەعگە چبّ لە گەّعە ّ ثچّْکوبى ئەکبت .پبضبى ّتـی
'' ئێْە ثەم ثڕیبعە صاتبى ُەڵەیەکی گەّعەتبى کـغص ئێوەتـبى تّْضـی ئەم ّەػعە
کغص .ئێوە ًەصەثّْ ثچیٌە ژێغ ثبعی صاّای عیـژین ّچەکـی ثـۆ ُەڵگـغیي چـًّْکە
ثە ُی ضـێْەیەک هتوبًەهـبى پێٌـبکەى ّ ػۆع ئەتغسـن پیالًێکوـبى ثـۆ صاڕێـژى ّ
ُەهّْ هبى ثگغى ،ئەّ کـبت ًەک تەًیـب ئـێوە چەکـضاعەکبى ثەڵکـّْ ئەّاًەش کە
ثەًِێٌی کبع ثۆ ضۆڕش صەکەى سەعجەم گْلەثبعاى صەکەى''!
ک ـبک ئەّلەســەى کە لەگەل ئەم ُــبّڕێەصا عەفێمــبیەتی کــۆى ّ صێغێٌــی ُەثــّْ
صەستی لەسەع ضـبًی صاًـب ّ ّتـی کـبکە گیـبى هەتغسـي! پـێص ئەّە عیـژین ئێـْە
ثگغێ ،ئێوە ئەّاًیص ّئبّاییص صەگغیي ّ ًبیەڵیي سْێي لە لـّْتی کەسـێ
کــبک  ..تۆػێـ

ثێــضەً

ثـێ.

ثــّْ ،پبضــبى ُێــْاش چ بًــضیە گــْێچکەی هــٌەّە ّ ّ تــی

'' لسەی سْهبى ثێ ئەّلەسەى ػۆع سبصە ثیـغ لە چتەکـبى ئەکـبتەّە .کـبکی سـْم
عیژین ػۆع لەّە ثەُێػتغە کە ئێْە صەیـػاًي ''.هـي ًەهـْێغا ئەم لسـبًەی کـبک...
ثۆ کبک ئەّلەسەى ثگێڕهەّە چًّْکە ئەهػاًی ًبّثغاّ ثە پێ تەعەسْثی ػیبصە
لە دەصی ،جـــۆعێکی تـــغ لە هەثەســـتەکەی کـــبک ...تـــێ صەگەییطـــت ّ ّەػعەکە
جۆعێکی صیکەی لێ صەُبت.
ئەم صیــضاعەی ئــێوە ثــّْ ثەثٌــبغە ثــۆ چبّپێکەّتٌەکــبًی تــغ ّ ًــیەع ّ ثــبر ّ
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
هەػاعاکبًی جبعێکی صیـکە ثـًّْەّە ضـْێٌی دەسـبًەّەی پێطـوەعگەً .ەک ُەع
سێ پبیەگب ،ثەڵکّْ گـغٍّّ ػەعثەتێکـی صاییوـی عیـژیویص لەًـیەع جێگیغکـغا ثـێ
ئەّە ثتــْاًي لە تــێکەاڵّی سەڵــ

ّ پێطــوەعگە ثەعگــغی ثــکەى .ئەم عەّەًــضە

صعێژەی کێطب تبسەعئەًجبم لسەکەی کبک ئەّلەسەى ُـبتە صی .ئـێوە ًیەعهـبى
گــغت ،گطــت جەًبیەتکــبعاًی عیژیووــبى تێــضا کْضــت ّثەســػای تبّاًەکبًیبًوــبى
گەیبًضى ثەاڵم ًیەعیطوبى ثەسّْتبًضى ّ ّێـغاى کـغصى صا ُەعچەًـض ثەصاسەّە
کبک ئەّلەسەى لەجەعەیبًی ئەم ضەڕ صا ضەُیض ثّْ ّ ًەهب تـب ثەچـبّی سـْی
ئبػاعەکبًی ئەّ سەڵکە صڵ بک ّ لێمەّهبّە ثجیٌێ ّ ثػاًێ عێژین تْاًی تۆڵەیـبى
لێ ثکبتەّە.
ســــبڵی  ٠٦٣٧ی ُەتــــبّی ســــبڵێکی چــــبعەًّْب ســــبػ ثــــّْ ثــــۆ ثــــػّّتٌەّەی
عػگبعیشْاػاًەی گەلی کـْعص لە عۆژُەاڵتـی کْعصسـتبى صا .صەّڵەتـی صاگیـغکەعی
ئێــغاى ُەع لەهــبکۆ ُەتــب کغهبض ـبى صەســتی ســْێٌیٌی ًــبثّْە ثیٌەلــبلەی گەلــی
ئــێوە ّ ثەتەهـــبێ سٌکبًــضًی ،لەُـــی صڕەًـــضەگییەک صعیغــی ًەصەکـــغصُ .ێـــػی
ثێستًّْی کغهبضبى یەکێ

لەّ ُێػە ُەعە چبالکبًەی دێػثی صیوْکغات ثـّْ کە

ئەّ سبڵە ئەّ پەڕی فیضاکبعی ّ لبعەهبًەتی لەسْی ًیطبًضا ّ ثەعگـغی لەهـبى ّ
هەّجّْصیەتی گەلی کْعص کغص.
عیژین جگە لە سـەصاى ُەػاع سـەعثبػ ّ پبسـضاع ،کە لە ًـبّچە سـٌّْعیەکبى ثـۆ
ضــــەڕی ســــْی لەگەڵ ئێــــغاقً ،ػیــــ

ثە ســــێ ســــەص ُەػاع ُێــــػی هغ کــــْژ ّ

جەًبیەتکبعیطــی ثەسەعاًســەعی عۆژُەاڵتــی کْعصســتبى صا ث ـ ّ کغصثــًّْەّە ّ
عۆژاًە ّ ثگـــغە ُەع ســـەعبتێ

کْعصێکیـــبى صەکْضـــتُ .ـــبتّْ چـــّْی سەڵکیـــبى

کۆًتغۆڵ صەکغص ّ ثەگطتی کْعصستبًیبى کغصثـّْە پبصگـبًێکی سـەعثبػی .جـگە لە
ضەعی عۆژاًەیبى لەگەڵ پێطوەعگەی کْعصستبى ،گەً ّ الّاًی کْعصیطیبى پـۆل
پۆل صەستگیغ ،ػیٌضاى ،ضکەًجە ّ جبعی ّاش ثـّْ صەسـتە صەسـتە ثـێ هْدـبکێوە
گْلەثــبعاى صەکــغصى .یەکێـ

لە گەّعە تبّاًەکبًیــبى لەم ســبڵە صا ئەًجبهــضا کە

لە تــبلە جبعێکــضا  ١٥الّی ضــبعی ًْێٌگــَی سەثــبت ّ کــۆڵٌەصاًی کــْعص ،ضــبعی
هەُبثبصیـــبى گْللـــَثبعاى کـــغص .ئەم سەثەعە سەعاســـەعی کْعصســـتبًی ُەژاًـــض.
پێطــوەعگەی علئەســتّْعتغ کــغص ّ عەّایــی سەثــبتی ئــێوەی ػیــبتغ صەعسســت کە
لەگەڵ چ جەًبیەتکبعاًێکضا عّّثەڕّیي!.
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فەعهبًضەعی ُێػی ثێسـتّْى کـبک ضـبپّْعی فیـغّّػی لە پەیبهێـ

صا ثـۆ عاصیـۆ

صەًگــــی کْعصســــتبى ،عاصیــــْی دیػثــــی صیوــــْکغاتی کْعصســــتبى ،ثەڵێٌــــی صا کە
ُێػەکەهبى لە  ١٥عەهەلیبتی جەعگجڕصا تۆڵەی ئەّ عۆاڵًەی گەل ،کە ثێضێفبە ّ
صەســـت ثەســـغاّ ثـــغاًە لەســـبثشبًەی جەالصاى ّ ثێجەػەیـــبًە گْللـــَثبعاًکغاى،
لەصژهٌی سْێٌڕێژ ثکبتەّە ّ ثۆ ئەم هەثەسـتەش ُەعچێـ

ػّّتـغ صەسـت ثەکـبع

ئەثیي.
ُێػەکەی ئێوە ئەّکبت سەعجەم ًػی

ثە سەص ّ دەفتب پێطوەعگەی ضەڕ بًی

ُەثّْى کە لە ًێْاى ضبعەکبًی کبهیبعاى ،کغهبضبى ،پـبّە ّ جـْاًڕۆ صا ثـێ ُـی
ثٌکە ّ ثبعەگبیەکی سبثت ،لە سێ صەستەی پەًجب ضەب کەسـیضا صەسـّْڕایٌەّە
ّ دەفتبًە ّ جبعی ّاضجّْ چەًـض ڕۆژ لەسـەعیەک ػەعثەی کبعیگـَعهبى لەُێـػی
ُبع ّ ثێجەػەیی عیژیوـی تـباڵًکەعی ّەاڵتەکەهـبى صەصاُ .ەهـّْ ئبّایەکـبًی ئەم
ًبّچەیە پبیەگب ّ ثٌکەی سەعثبػییبى لێ ثّْ .عۆژاًە جبصەی ًێـْاى گًْـضەکبى
ثە جەًض ثەکغێگیغاّی عیژین ثە ًبّی ''تەئویٌی جبصە'' کۆًتغۆڵ صەکـغا ّ لەسـەع
ػۆعثەی ضبسە ثەعػ ّ گغیٌگەکبًیص پبیەگـب ّ تۆپشـبًەی صّّع ُـبّێژ ُەثـّْ کە
عۆژاًە هّْچە ّ هەػعای سەڵکیبى تۆپجبعاى صەکغص.
ػیــبتغ لە  ٦١پێطــوەعگەی ئەم ُێــػە ثە ُێــػە سەڵکــی ئــبّایی ًـیەع ثــّْى ّ لە
فیـــضاکبعی ًْاًضًەکبًـــضا ثەضـــضاعی چبالکیـــبى ُەثـــّْ ّ لە ســـەعکەّتٌەکبى صا
سبّەًی عۆڵی ثەعچـبّ ّ گغیٌـ

ثـّْىُ .ەهـّْ هـبًکێکیص چەًـض کەسـی تـبػە لە

ًــیەعەّە صەُــبتٌە عیــػی پێطــوەعگە .لەّالضــەّە ثبسەکــبًی صەّع ّ ثەعی ًــیەع
ثجــًّْە ضــْێٌی پێطــوەعگە ّ لەثەع ئەّە ُــی کەســێکی ئەم گًْــضە ثە کــغصەّە
ُبّکـــبعی عیژیوـــی ًەصەکـــغص ،ســـێ پبیەگـــب ّ گـــغّّ ػەعثەتێکـــی عیـــژین تەًیـــب
کــۆًتغۆڵی ًــبّ ئبّاییــبى پێــضەکغا ئەّیــص ثەڕۆژ ،صەًــب ػۆعثەی ػۆعی ضــەّەکبى
ئێوە تیوی چەًضکەسیوبى ُەع لە ًبّ هبڵەکبًضا ثّْ.
لەثەع صّّعی جێگــبی تێکۆضــبًی ئــێوە ثە ًبّەًــضیی دیــػثەّەُ ،ــبتٌی چەک ّ
تەلەهەًــی ،صەّاّ صەعهــبى ،تەًــبًەت ث ـ ّ کغاّەکــبًی دیــػثیص ًــبهْهکیي ثــّْ.
ثــۆیە ئــێوە ًبچــبع ثــّْیي سْهــبى هُْێوــبت (تَلَهــًَی) ّ پێضاّیســتییَکبًی
سْهـــبى تەُـــیە ثکەیـــي ّ ثـــۆ ئەم هەثەســـتە ُبّڕێیـــبًی چەکـــضاعهبى لە ًـــیەع
ســەعچبّەیەکی ثــبش ثــّْى .ثەضــی ػۆعی پێْیســتیەکبًی ئەّ ســبڵەهبى ُەع لە
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عێگــــبی ئەّاًەّە ثەصەســــت صەسســــت ّ ثغیٌــــضاع ّ ًەسْضەکبًیطــــوبى ُەع لە
ئبهێػی گەعم ّ هْتوەئیٌی ئەّاًـضا دەضـبع ئەصاى .سەعاسـەعی ئەّ سـبڵە پڕثـّْ
لە فیضاکبعی ّ ُێػەکەی ئێوە تْاًی لەًبّ ضبعی کغهبضبى ،کبهیبعاى ّ ،لە سـەع
جبصەکبًی صەّعّ ثەعی ئەم ضبعاًەُ ،ەع ّەُب لە سەع جـبصەی ئەسـ ی پـبّە -
کغهبضبى ،جبصەی سٌە -کبهیبعاى ّ ػۆع ضـْیٌی گغیٌگـی صیـکە ػەعثەی لـْعب لە
ُێػەکبًی عیژین ثْەضێٌي ّ ُیْا ثضەیٌە سەڵکی چَّسبٍّ ّ ستەم لێکغاّهـبى ّ
لەعػە ثشەیٌە صڵی پڕ لە لیٌی صژهٌە سْێي عێژەکبًوبًٍَّ.
عیــژین ثە ُەهــّْ ُێــػیەّە ُەّڵــی ئەصا ػەعثەیەکوــبى لــێ ثــضات ّ ثە جۆعێ ـ
لەعەثّْی ضکسـتە یەک لەصّای یەکەکـبًی ثکـبتەّە ،ثەاڵم ّعیـبیی ّ کـبعػاًی
فەعهبًضەکبًوبى ّ ُبّکبعیی ثێضعیغی سەڵ

لەگەڵ ئێوەُ ،ەّڵەکـبًی صّژهٌـی

پّْچەڵ ّ ثێ ئبکبم صەکـغصەّەّ .ێـڕای ُەثـًّْی ُێػێکـی فـغاّاى لە گًْـضەکبًی
ًــبّچەی تێکۆضــبًی ئــێوە ،لەعاعگــبیەکی ثەًــبّی ''ثەصع'' لە کبهیــبعاى صاًــبثّْ
کــَتبیجەت ثە ُێــػی ثێســتّْى ّ گــْعصاًی ضــبُۆی کــۆهەڵە ثــُّْ .ەڵــجەت لە
چەًــضیي ضــەڕ صا ثەضــی ػۆعی ُێــػە کــبعاکەی ئەم لەعاعگــبیە ،ثەصەســت ئــیوە
لەثەیــي چــّْ ثــّْ ،ثــۆیە عێــژین ّەکــْ گــۆعگی ُــبع ثەُەع الیەکــضا صەڕّیطــت ،لە
ُەّڵی لێضاًی ػەعثەیەکی کـبعی لە ئـێوە صا ثـّْ ّ عۆژاًەش پەالهـبعی سەڵکـی
ثی صیفبعی صەصا ّ لەثەعاهجەع پێطوەعگەضضا صەستەّەستبى هبثّْ.

کبعەسبتی ضەُیضثًّْی کبک ئێمجبڵ ّ ُبّڕێیبًی
لە یەکێ

لە عۆژەکبًی ُبّێٌی  ٠٦٣٧صا ئبگبصاع ثّْیي کە ُێػی ضـەعیفػاصەی

سٌە ،پبش چەًض عۆژ ضەڕی سەست ّ ًبثەعاثەع لە سەع جبصەی سـٌەُ -ەهەصاى،
لەالی ئــــبّایی هــــّْژەژ کەّتــــًّْەتە کەهــــیي ّ گەهــــبعۆی عیــــژین ّ ثەصاسەّە
ػەعثەیەکـی لـْعب ّ کبعییـبى لــێ کەّتـّْە .لەم گەهـبعۆ صژّاعەصا کـبک ئێمجــبڵ
کەعیوٌژاص ّ ُ ٠١بّڕێ صیـکەی ،لەّاًە هـْػەفەع تـبثێعی جێگـغی ُێـػ ّ ػۆعثەی
کبصعەکــبًی کــْهیتەی ســٌە ضــەُیض ثــّْى .ئەم سەثەعە ثــۆ ئــێوە ػۆع ًبسْضــجّْ.
ئەم ژهـــبعە ُـــبّڕێیە ،لە ُەڵکەّتەتـــغیي پێطـــوەعگە ّ فەعهبًـــضەکبًی ُێـــػی
ضەعیفػاصەی سٌە ثّْى کە ثە ُبسبًی صژهـي تـْاًی لە ًبّیـبى ثەعێ ّ ػیـبًێکی
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لْعب لە دیػثـی صیوـْکغات ّ ثـػّّتٌەّەی کْعصسـتبى ثـضات .ئێمجـبڵ کەعیوٌـژاص
یەکێ ـ

لە فەعهبًــضە ئــبػا ،صڵســۆػ ّ سبّێٌکــبًی دیػثــی صیوــْکغات ثــّْ کە ثە

تْاًیجّْی صّای پـالى ّ ثەعًـبهەیەکی ّعص ُێـػی ضـەعیفػاصە لە لۆًـبسی ضـەڕی
ثەعەیــیەّە ثگــْاػێتەّە ثــۆ لۆًــبسی ًــْێ .لە الیەکــی صیکەضــەّە کــبک ئێمجــبڵ ّ
ُێــػەکەی ًػیکتــغیي ُێــػی پێطــوەعگە ثــّْى ثە ئــێوەّە کە لە ًێــْاى ضــبعەکبًی
سٌە ،لْعّە ،ثیجبڕ ّ صیْاًضەعە صا سەعێکـی کـبع ّ چـبالکی ثـّْى .ئەم ػەعثەیە
جگە لەّە ئێوەی هبتەهیي ّ صّژهٌی سْضذبڵ صەکغص ،ئەثّْ ثە ُۆی ئەّە کە ثۆ
هــبّەیەک پبضــوبّەی ئەم ُێــػە ســْی کــۆ ًەکــبتەّەُ ،ێٌــضەی صیــکە صەّعّثەعی
ئــێوە لە پێطــوەعگە چــۆڵ ثێــت ّ عیــژین ثە صڵٌیــبیکی ػیــبتغەّە ُێــػ ثــۆ ســەع
ئێوە کۆ کبتەّە.

ســەًضًەّەی تــۆڵەی کــبک ئێمجــبڵ ّ کبعەســبت ثــۆ سەڵکــی
پبیگەالى
چەًض ڕۆژ پبش ث ّ ثًّْەّەی ئەم سەثەعە ،ئبگبصاع کغایي کە ثۆ ئەًجبهضاًی
عەهەلیبتێـ

ثە تــۆڵەی ضــەُیضاًی ُێــػی ضــەعیفػاصە سْهــبى ئبهــبصە ثکەیــي ّ

صەع کەّت کە ضْێٌی عەهەلیبت ًێْاى ئبّایەکبًی سەڕێػّ گـْاػ صیـبعی کـغاّە.
پــێص عۆژ ثــًّْەّە لەجێگــبی عەهەلیــبت صاهەػعایــي ّچــبّەڕّاًی ُــبتٌی ُێــػی
صژهي ،کە عۆژاًە لەم ًێْاًە صا لە ُبت ّ چّْ صا ثـّْى هـبیٌەّەً .ػیـ

سـەعبت

صەی ثەیبًی ژهبعەیەک چەکضاع ُبتي ّ پبش چەًـض صەلـێمە ضـەڕُ ،ەهّْیـبى کە
 ٠٦کەب ثــّْى کــْژعاى ّ جەًــبػە ،چەکْچــۆڵ ،کــبعت ّ ثەڵــگە ًــبهەی گطــتیبى
کەّتە صەست پێطوەعگە.
لە کـــــبتی چـــــبّلێکغصًی کبعتەکـــــبى صا ثۆهـــــبى صەعکەّت کە  ٠١کەســـــی ئەم
کـْژعاّاًە سەڵکـی گًْـضی پـبیگەالًي ّ  ٦کەسـەکەی صیـکەش پبسـضاعی ئێــغاًیي.
کــْژعاًی ئەم پبیگەالًیــبًە ًێــْاًی ئــێوە ّ سەڵکــی ئــبّایی ًــبّثغاّی ُێٌــضەی
صیــکە ئــبڵۆػ کــغص ّ صژهٌــبیەتی ًێــْاى سەڵ ـ

ّ پێطــوەعگەی لەم گًْــضەصا کــغصە

عاستییکی دبضب ُەڵ ًەگغ .پێطـتغ هـي ّ کـبک ئەّلەسـەى لە عێگـبی ُبّڕێیـبًی
ً ـیەعەّە پێْەًــضیوبى ثە چەکــضاعەکبًی تەًگیســەع ّ هێــغاّەّە گغتجــّْ ّ ســّْکە
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ُەّڵێکیطوبى لەگەڵ پـبێگەالى ّ صۆاڵّ صاثـّْ .ثەاڵم پـبش ئەم ضـەڕە ّ کـْژعاًی
صە کەسی سەڵکی پـبیگەالى لە عۆژێکـضا ثەصەسـت ئـێوە ،صەثـْا صۆعـبی پـبیگەالى
جبعێ ثشْێٌیي.

صعێـــژەی ُەّڵـــضاى ثـــۆ ًػیکجـــًّْەّە لە ُەڵشەڵەتـــبّاى ّ
ًیەع ّەک ثٌکەی سەعەکی ئەم ُەّاڵًە
جگە لە پـبیگەالى ُەّڵـی صیتـٌەّەی کەسـی ثبضـوبى لە صۆاڵ ّ گەلێٌیطـضا صەصا
ثــێ ئەّە ُیچکــبت ثگەییــٌە ئبهــبًجی صڵشــْاػی سْهــبى ،ثەاڵم پیْەًــضیوبى لە
تەًگیسەع ّ هێغاّ صا سەعکەّتّْ ثـْ .ثەعپغسـی پبیەگـبی تەًگیسـەع کـبثغایەکی
هـــبجەعا جـــّْ ،ثػێـــْ ّ ػۆع ًەتـــغب ثـــّْ ثەًـــبّی ثْعُـــبىً .ـــبّثغاّ ثەع لە
صاگیغکغاًی ًـیەع ّ تەًگیسـەع ،چەًـض جـبع لەالیەى کـۆهەڵەّە گیـغا  .تەًـبًەت
جبعێـ

لە ًـبّ ئـبّایی ًــیەع صا لە صەسـتیبى ُەاڵتً ،بچبعکۆهەڵەکـبى تەلەیــبى

لێکـــغص ّ ثەســـەستی ثغیٌـــضاعیبى کـــغص .ثەاڵم ّەک ػۆع کـــبعیتغ ،سەڵکـــی ًـــیەع
یەکگغتْاًە چّْى ّ صّای ُەّڵێکی ػۆع ،لە کۆهەڵەیبى سەًضەّە ّ پـبش صەعهـبى
ّ تەصاّی کغاى ثغصیبًەّە ثـۆ تەًگیسـەع .کە چـی ثْعُـبى پـبش ئـَّ کێطـَیَش
ُەع صاًەهغکب ّ صّای جەًض جبعیتغ گیغاى ّ ثەعصعاى ،ئبسغەکەی ُەاڵت ثۆ ضـبع
ّ ثـــّْ ثە پیـــبّی عیـــژین .لەجەعەیـــبًی گغتٌـــٍَّی ًیـــَع ّ تًَگیســـَع لَالیـــَى
دکّْهَتًٍَّ ،بّ ثغاّ چبّ سـبغی ُێـػە کـبًی عیـژین ثـّْ ّ لە عاًّـبًی ئـێوەصا
لەّ صّّ گًْضە ،عۆڵی سەعەکی ُەثّْ.
ســـەعەتب لەعێگـــبی هـــْػەفەع تەًگیســـەعیەّە کە پێطـــوەعگە ّ جێگـــغی کـــبک
ئەّلەسەى ثّْ ،پیْەًـضیوبى ثە ثْعُـبًەّە گـغت ّ پبضـبى ًـبّ ثـغاّ ثـێ گْێـضاًە
لسەی ئێوە ،ثەچەک ّ تفبلی صەّڵەتەّە ُبتە الی کبک ضـبپّْع ،سـْی ًیطـبًی
صەیبى پێطوەعگە ّ سەڵکی ئبسبیی صا ّ پبضبى گەڕایەّە ثـۆ پبیەگـب! ئـێوە پـبش
ئەم کـــبعە ،ئیـــضی ّاػهـــبى لە ثْعُـــبى ُێٌـــب ثەاڵم کـــبک ضـــبپّْع ثۆســـْی ُەع
لەگەلی لە پیًْضی صاثّْ ّ چەًض هەئوـّْعیەتی سـەیغ ّ سەهەعەضـی پـێ سـ بعص
کە هي لەثەع ئەّە ئیسـتب ُیچکبهیـبى لە ژیبًـضا ًـیي ،لە ثبسـکغصًیبى ًبچـبعم
ســْم ثجــْێغم .پیْەًــضی ''هێغاّ''یطــوبى ســەع کەّتــّْ ثــّْ ثەاڵم عیــژین کەم کەم
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لەســـەع ئەم ُـــبت ّچـــّْەی ئـــێوە ػاًیـــبعی ّە صەســـت کەّتجـــّْ ّ ثە تەّاّی لە
چەکضاعەکبى صّّگْهبى ثُّْ .ەعچەى ًەیـضەػاًی چـۆى عەهەل ثکـبت کە ػیـبًی
کەم تــغ لە لــبػاًجی ثێــتە ثــۆیە عۆژێـ

ثْعُــبى ،ثغایەکــی ثە ًــبّی ثەُــوەى ّ

ُەعصّّک ثەعپغســی پبیەگبکــبًی ًــیەع ّ هێــغاّی صەســتگیغ کــغصى ّ ثەصەســت
ثەسغاّی ثغصًی ثۆ ضـبعی سـٌە .ثەصاسەّە پـبش هـبّایەک ثْعُـبى ّ ثـغایەکەی
تیغثبعاى کغاى ّ صّّ کەسەکەی صیکە ّاتب ،کبک عۆسـەم ّ کـبک هیـغػا سـباڵًێکی
صعێژ ػیٌضاى ،ضکەًجە ،ئەػیەت ّ ئبػاعیبى کێطـبّ سـەعثەعػاًە ثـێ ئەّە ثجـٌە
ُۆێ گیغاًی تبلە کەسێ  ،سەعثەست کغاى ّ ُبتٌەّە ًبّ هبڵ ّ هٌبڵیبى.

کْژعاًی صّّ گەًجی ًیەعی لە صّّ عۆژ صا ،یەکیبى ثە
صەستی ئێوە ّ ئەّی صیکەش.....
ثۆ ُبت ّ چّْی ًێـْاى ئـێوە ّ ئبّاییەکـبى ُّ ،ـَعٍُّب جـبع ّ ثـبع ثـۆ ضـبعیص
کۆهەڵێـــــ

کەب ُەثـــــّْى کــــــَ ئەّپەڕی ُبّکبعییـــــبى صەکــــــغصیي ،ثەّ پەڕی

صڵسۆػییەّە پەیـبم ّ عێٌْێٌییەکبًوبًیـبى صەگەیبًـض ّ لە ّەػعـی تـبػە ّ ُـبت ّ
چّْی ُێػەکبًی عیژین ئبگبصاعیبى صەکغصیي .یەکێ

لەم کەسە ثەڕێـػ ّ ثبضـبًە

کــبک عەلــی ًەلــی هەًــجەعی ثــًّْ .ــبّثغاّ پیــبّێکی ئــبػا ،لبلجســّْک ،صڵســۆػ ّ
ُەهیطــــە صەم ثە پێکەًــــیي ثــــّْ .صۆســــتە چەکــــضاعەکبًوبى ُەّاڵ ّ پەیــــبهە
گغیٌگەکبًیـــبى ثەػۆعی ثەّ صا ثـــۆ صەًـــبعصیي ّ ئـــێوەش ػیـــبتغ لە گطـــت کەب
هتوبًەهــبى ثەّ صەکــغص .ئەگەع ثە ســەعُبت ّ ئەّ گطــت عیســکبًەی ئەم پیــبّە
ضــەعین ّ صڵســۆػە ثــۆ دیػثــی صیوــْکغاتی کــغصى ثٌّْســوەّە ،دەتــوەى ســْی لە
صەیــــبى الپەڕە ئەصات ّ ئەکــــغێ گەلێــــ

صاســــتبى ّ عّّصاّی تــــبڵ ّ ضــــیغیٌیص

ثگێڕهەّە تب ًیطبى ثضەم کە ئەّ ثەضضاعی گطتیبى ثّْ .لە ضبعصًەّەی ثغیٌـضاع،
ًــبعصًەّەی صیلــی عێــژین ثــۆ ضــْێٌێکی صّّع تــب ثــێ ئەّە عێــژین ثػاًــێ ثگــبتەّە
صەست ثٌەهبڵەکەی ،صۆػیٌەّە ّ ُێٌبًی ثٌەهـبڵەی پێطـوەعگە لە ضـْێٌێکی فـغە
صّّع لە سٌّْعی کْعصستبى ّ گەیبًـضًیبى ثە جێگـبی سۆضـبعصًەّەی پێطـوەعگە،
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تــب ُێٌــبًی چەک ّ تەلەهەًــی صیــبعیی چەکــضاعاًی عێــژین ،ثــغصى ّ ضــۆعصًەّەی
ّێٌەی پێطوەعگەکبى لە ضـبع ّ تەًـبًەت ًـبهە ّ پەیـبهی ثەعپغسـبى ثـۆ کەب ّ
پیـــبّی فـــغە ســـغاّی صەّڵەت تەًیـــب ثەضـــێ

لە کبعەکـــبًی کـــبک عەلـــی ًەلـــی

هەًجەعی ثّْى.
کبک عەلی ًەلی ثغای ضَ ُیض جبفغ ّ ئبهۆػای ضەُیض عەثضّاڵ ثّْ کە یەکیبى
لەضــەڕەکبًی ســەعەتبی ًــبّ ضــبعی ســٌەصا ضــەُیض ّ ّئەّیطــیبى لە عّّصاّێکــی
ًبسْش صا گیبًی لەصەست صا ثّْ .جـگە لەم صّّ کەسـە ضـەُیضەی ثٌەهـبڵەکەی،
ثــۆ ســْی ّ ّچەًــض ثــغاػا ّ ئــبهۆػا ّسْضــکەػای لە عّّصاّەکــبًی صّاتـغصا ضــەُیض
ثّْى یبى ،ثەصەست عیژین لە ػیٌضاًضا گْلەثبعاى کـغاى کە ثەسـەعُبتەکەیبى لە
صعێــــژەی ئەم ثبســــەصا صەســــْێٌٌەّە .ثەڕاســــتی ئەگەع ســــَلکی ًــــیەع لە ًــــبّ
کْعصستبى صا ثۆ سػهەتی ّاڵتی سۆیبى ًوًّْە ثي ،ثٌَهبڵَی کبک عەلی ًەلیص
لە ًیەع صا ًوًّْە ّ عێ پێطبًضەعی سەڵ
یەکێــ

ثّْى.

لەّ جــبعاًە کە لەگەڵ کــبک ئەّلەســەى عبصەتوــبى ثــّْ چــبّەڕّاًی

ُەّاڵ ،یـــبى گەییطـــتٌی فیطـــەک ّپێضاّیســـتی

ّ ُـــبتٌی کـــبک عەلـــی ثـــیي،

ًــبّثغاّ ثەکــۆڵێکی لــْعب ّ گــغاًەّە گەییطــت ّ
کەســێکی تــغی ثە ًــبّی فەعەو هەًــجەعی لەگەڵ
ثـــــّْ .فەعەو کـــــْڕی یەکێـــــ

لە ُەژاعتـــــغیي

ثٌەهـــبڵە کـــبًی ًـــیەع ثـــّْ .لەُەّەڵ عۆژەکـــبًی
ضــەڕی ســٌەّە پێطــوەعگە ثــّْ ّ ثەضــی سْضــی
ػەدوەتی کێطب ثـّْ .ثەاڵم ػسـتبًی پێطـتغ ،چـّْ
ثّْ سْی تەدْیلی عیـژین صاثـّْە ّ سەعیکـی کـبع
ّ کبسجی سْی ثّْ .پبش سالّ ّ چبک ّ چـۆًی لە ّەاڵهـی پغسـیبعی ئـێوەصا کـبک
عەلـــــی ّتـــــی فەعو ثە تەهـــــبیە ثێـــــتەّە التـــــبى ،ثەاڵم لە پێطـــــضا گەعەکـــــیە
''هەعوّْعیەتێ '' ئەًجبم ثضات ّ ''سەعثەعػاًە'' ثگەڕێـتەّە ًـبّ پێطـوەعگەکبى!
ئـــێوە چـــۆًیەتی هەثەســـتەکەهبى لە فەعەو پغســـی ّ ئەّیـــص ّتـــی پـــبعچە
ػەّییکوبى ُەیە ثە صعۆ لەگەڵ ثغاکەم ضەڕهبًە لەسەعی .صەڕۆم ثە هەسـئّْلی
پبسضاعەکبى ،کە کبثغیەکە ثە ًبّی عەػا هەلەکی ،ئەڵێن ّەعە ئەّ ػەّیەهـبى ثـۆ
ثەضـکە ثــب لە گەڵ ثـغاکەم ًەثێــتە ضــەڕهبى لەسـەعی .کە ُــبتە ئەّێ پەالهــبعی
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چەکەکەی ئەصەم  ،ئەێکـــّْژم ّ تـــب الی ئێـــْە ًبّەســـتن! پـــبش ُێٌـــضێ

ثیـــغ

کــــغصًەّە لە پــــالًەکەی فەعەو ،ئــــێوەش عاػی ثــــّْیيً ،بعًجۆکێکوــــبى پێــــضا،
ضْێٌێکوبى ثۆ صیبعی کغص کە پبش ''عەهەلیـبتەکە''ثێتەّە الهـبى ،سْادبفیػیوـبى
لێ

کغص ّسْضوبى ثۆصیضاعێکی تغ لەگەڵ چەى کەسی صیکە چّْیي ثـۆ ثـبسێکی

سْاعتغ ّ چبّەڕّاًی تبعی

ثًّْی ُەّا هبیٌەّە .صّای هـبّەێەک ئەّ کەسـبًەی

چبّەڕّاًیوـــبى ئەکـــغصى گەییطـــتي ،ئـــبڵ ّ ّێـــغی ُەّاڵ ّ صەًگْثبســـوبى کـــغص ّ
پبضــبى یەکێـ

لەّاى ثە کــبک ئەّلەســەًی ّت ثــۆ هەاڵ عەعەثتــبى گغتــّْەە ئەم

سەثەعە ثۆ ئێوە چبّەڕّاى ًەکغاّ ثّْ چًّْکە ثچّْکتغیي ئبگبصاعیوبى لەسەعی
ًەثّْ .ثۆیە کبک ئەّلەسەى ّتی ئێوە ئبگبصاعًیي ،ئەگەعیـص عاسـت ثـێ عەًـگە
صّای چەًــض ســەعبت ثەعی ثــضەى .ثەاڵم یەکێــ

لە صۆســتەکبى ّتــی ّەاڵ ّاًــیە

پێطوەعگەکبى ّتّْیـبًە ثڕیـبعی ئێعـضاهی صەعچـّْ ّ ُەع ئەم ضـەّ صەی کـۆژیي!
ئێوە لەّلوبى پێضاى ئەّەی لەصەستوبى ثێت ثـۆ ًەجبتـضاًی گیـبًی هەاڵ عەعەة
ثیکەیي ّ ًەُێ یي ثکْژعێ.
هەال عەعەة یەکێـ

لە هەالکــبًی ئــبّایی ًـیەع ثــّْ کە ثە پــێچەّاًەی ُەهــّْ

سەلکی ًیەع سْضی لە چبعەی پێطـوەعگە ًەصەُـبت ّ ثە ئبضـکغاش صٍیضعکبًـض.
ًبّثغاّ کە سػهی ًػیکی هٌیص ثّْ ،ثە ئبضکغا تەثلیغـی ثـۆ هـْفتی ػاصە صەکـغص.
لەســەع ئەهجــۆعە ُەڵْیســتەی چەًــضجبع لەالیەى ُێــػە کْعصیەکــبًەّە گیغاثــّْ
صیسبى ئبػاص کغا ثّْ .هي ّ کبک ئەّلەسەًیص چەًض جبع ئبگبصاعهبى کغصثـّْ کە
ّاػ لەم کبعەی ثێٌێ ثەاڵم ثـێ فبیـضە ثـّْ .عۆژی صّایە ئـێوە لەّ جێگـبیە کە ثـۆ
فەعەو ه ـبى صیــبعی کغصثــّْ چــبّەڕّاًی گەییطــتٌەّەی ثــْیي ثەاڵم ُەتــب ئێــْاعە
ُی سەثەعێـ

ًەثـّْ .کەسـیص لە ئـبّایەّە ًەُـبت ثـۆ ئەّ جێگـبیە کە ئـێوەی

لێ ثّْیي تب ُەّاڵێکی لێ ث غسیيً .بچـبع ئێـْاعە گەڕایـٌەّە ًـبّ ئـبّیی تـب لە
ًــػیکەّە سەثەعێ ـ

ثــػاًیي .لە یەکەم هــبڵی ئــبّایی ًػی ـ

ثــّْیٌەّە ،صەًگــی

گغیبى لەصّّعەّە صەثیسغا .لەصەعگبی هبڵەکەهبى صا ّ صەًگْثبسوبى پغسی .ژًـی
هــبڵە کە ثە تــّْڕەییەّە ّتــی ثــۆ سْتــبى ًــبػاًيە صّێٌــێ سْتــبى هەال عەعەثتــبى
کْضت ّ ئەهغۆش پبسضاعەکبى فەعەو یبى ثۆ کْضتي! صیـبعە پێطـوەعگە ُەع ئەّ
ضـــەّە ثـــێ صاصگـــبّ هْدـــبکێوە ،هەال عەعەة تیـــغ ثـــبعاى ئەکەى ،لە یەکێـــ

لە

هەػعاکـــبًی ئـــبّایی ًـــیەع صا جەًـــبػەکەی ثەجـــێ صێ ـــي ّعۆژی صّایە سەڵـــ
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تەعهەکەی صەثیٌٌەّە.
فەعەجـــیص صّای صیـــضاعەکەی لەگەڵ ئـــێوە ،ئەگەڕێـــتەّە ئـــبّایی ،لەگەڵ عەػا
هەلەکــی لســە صەکــبت ّ لەعاع ئەثــێ ثەعەّ ثــبسەکەی فەعەو ثــکەًّەڕی .کــبک
عەلی ًەلی لە چەًـض هێتـغییەّە ُەهـّْ عّّصاّەکەی لەژێـغ کۆًتغۆڵـضا صەثێـت،
صّایی لە پڕصا پبسضاعەکە لە فەعەو صّڕصۆً

صەثێت ّ صاّای لێ صەکبت صەسـتی

ُەڵێٌێ ّ ثەتەهبی ثطکٌیٌی لە فەعەو صێتە پێص .فەعەجیص پەالهبعی کـبثغای
پبسضاع صەصات ّ ُەّڵ ئەصا چەکەکەی لێ ثستێٌێ .ثەاڵم چەًض پبسـضاعی صیـکە
کە لەّ ًبّە صەثي ،ثە یبعهەتی پبسضاعەکەّە صێـي ،فەعەو ّەثەع صەسـڕێژ صەصەى
ّ لەپــێص چــبّی صەیــبى کەس ـی ًــیەعەّە صەیکــْژى ّ صّای چەًــض ســەعبت ئیــػى
ئەصەى سەڵکـــی لەگەڵ هەال عەعەة صا عەیٌـــی ئێـــْاعە ثە ســـبکی ثســـ ێغى .ثەم
ضێْەیە صّّ کەب لە یەک عۆژصا ّ لە عەیٌی گًْـض ثە ُـْی ًەػاًکـبعی ئـێوەّە
ثًّْە لْعثبًی.
ئەم عۆژە یەکێ

لە تبڵتغیي عۆژەکبًی ژیبًی هي ثـّْ .ثـۆ ُەّەڵـیي جـبع سـْم

ثە ضــەعهەػاعی سەڵکــی ًــیەع ئەػاًــی چــًّْکە ثەڕاســتی ثــێ ئەّە هەثەســتوبى
ثێً ،بعاستەّسۆ ثـْیٌە ُـۆی کـْژعاًی ئەم گەًـجە سـبکبع ّ صڵ ـبکە ّ ئیسـتبش
ُەع کــــبت کە ئەّ عۆژەم ّە ثیــــغ صێــــتەّە ،دــــبڵن تێــــ

صەچێــــت ُّەســــت ثــــَ

ًــبعەدەتی صەکەمُ .ەعّەُــب ثــۆ هەال عەعەثــیص ُەعّەتــغ .چــًّْکە جــگە لەّە
سػم ّ کەسێکی ػۆع ًػیکی ثٌەهبڵەی سْم ثـّْ ،تـبّاًێکی ّاضـی ًەکـغص ثـّْ کە
ثەّ ضـــێْە صڕەًـــضاًە ّ ثـــێ ُـــی صاصگـــب ّ لـــێ پغســـیٌەّەیەک ثکـــْژعێ ّ ّەک
''سیبًەتکبعێ '' ثچێتە ًبّ هیژّّ.

ُبتٌی پبییػ،پالى ثۆ صەست ثە سەعصاگغتٌی ئبّاییەکبًی
ًیەع ،تەًگیسەع ّ هێغاّ لە الیەى پێطوەعگەّە
کەم کـــَم ُەّا سەعیـــ

ثـــّْ ســـبعصی صەکـــغص ،ژیـــبى لە ضــــبر ّ لە صەعەّەی

ئبّەصاًیەکبى سەست ّ صژّاع تغ ثجّْ .ػیبتغ لە ضەش هبًـ
عۆژ ّ ثە ئبضکغا لە گًْضێ

ثـّْ پێطـوەعگە ثە

صا ًە هبثّْیەّە ّ ثي ّ پەًبی ثەعصەکـبًی کغصثـّْە

ضـــْێٌی سەّ ،ســـۆعاک ّ سەثـــبتی .لە ًـــبّثەعی ضـــەڕەکبى ّ ُەعکە هەجبلێـــ
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صەڕەسسب ،پبش تبعیکـضاُبتي ،ثچـۆ لە ئـبّاییکی پـڕ لە پبسـضاع صا ًـبى ّ ئبّێـ
ثشـْ ّ ثەضــی ثەیـبًی لە کــۆڵ ًـێ ّ ثەعەّ ضــبر ثگـَعێٍْ  .ئَهــَ ُەهـّْ ژیــبًی
ئەم ًػیـــ

ثە صّّســـەص کەســـە پێطـــوەعگەیە ثـــّْ کە لە صّّعتـــغیي ًـــبّچەی

کْعصستبى صا ،چەًضیي جـبع لە دەفتەیەکـضا ػەعثەی کبعیگەعیـبى لە صژهـي ئەصا
ّ صژهٌیص ّەک ّعچی ثغیٌضا ثە صّای هەجبلێکەّە ثّْ تب تۆڵە ثکبتەّە.
صەثــْا ثە ُەع ضــێْەیەک ثــّْە فکغێـ

ثــۆ ػســتبى ّ ّەعػی ســەعهب ثکغاثبیــب کە

ئەم ُێــػەی لــێ ثذەســێتەّە ّ ثگــبتە ّەعػی گەعهــب ّ ثەُــبعێکی صیــکە .صیــبعە
ًػیکتـــغیي ئـــبّایی کە ثـــٌکەی پێطـــوەعگەی لـــێ ثـــّْ ئیســـەّڵێ لە ًـــبّچەی
سەعضیْی هەعیْاى ّ ػیبتغ لە  ٠١١کن لە ئێوەّە صّّع ثّْ .کە ّاثـّْ چـبعە ُەع
ئەّە ثّْ کە ثۆ ػستبى ثەعەّ ئەم ضْێٌبًە ثگەڕیٌەّە ّژیبًی لێ ثەسەع ثەعیـي
صەًب ُی ثیغێکی تغ ثە هێطکی ػۆعثەهبًضا ًەصەُبت.
عۆژێـــ

کـــبک ضـــبپّْع ،کـــبک ئەّلەســـەى ّ هٌـــی ثبًـــ

کـــغص ّ ّتـــی ئەثـــێ

ثگەڕێٌەّە ًیەع ّ ثە''جەهـبعەت'' ثێـژى سْیـبى ثـۆ صّایـیي ثڕیـبع ئبهـبصە ثـکەى!
ئێوە کە تـب ئەّ کـبت ثە جـضی ثیغهـبى لە لسـەکبًی ئەم هـبّەیەی کـبک ضـبپّْع
ًەکغصثّْیەّە پغسیوبى کـبهە صّایـیي ثڕیـبعە ّتـی صّایـیي ثڕیـبعی ئـێوە ئەّەیە
کە ُەهــّْ پبیەگبکــبًی ً ـیەع ،تەًگیســەع ّهێــغاّ ثگــغیي ّ ثــۆ ػســتبى لەم ًــبّە
ثوێٌیــٌەّە! ســەعەتب پێوــبى ّاثــّْ گبڵتەهــبى لەگەڵ صا صەکــبت ،ثەاڵم کەم کەم
صەعکەّت کە ثەڕاســــتیەتی ّ ثــــۆێ ثــــبب کــــغصیي کە ئەگەع ئەّاى دــــبػع ثــــي
پبیەگبکبى ثەصەستەّە ثضەى ،هي دـبػعم گطـت ُێـػی ثێسـتّْى ثەکْضـت ثـضەم ّ
ًەُێ ن عیژین ثێتەّە ًبّ ئەم گًْضاًە! صیبعٍ هَثَستی لَ ئـَّاى ،ئـَّ سَڵکـَ
ثـــّْ کـــَ ثـــَ عێٌـــْێٌی ّ ثڕیـــبعی ئیوـــَ چـــَکی صەّڵەتیـــبى ُـــَڵگغتجّْ ّ لەم
هبّەیەضـــضا لە ُـــی ُبّکـــبعییەکی ئـــێوە صعێغییـــبى ًەکغصثـــًّْ .ـــبػاًن لەثەع
ًەػاًی ،یبى چ ُۆییکی تـغی ُەثـّْ ئـێوە ثە ُبسـبًی ثڕّاهـبى ثە کـبک ضـبپّْع
کـــــغص ّ ثـــــێ عاّەســـــتبى گەڕایـــــٌەّە .ئەم ســـــەفەعەیبى هـــــػەفەع ّ هْستـــــبع
تەًگیسەعیط ـوبى لەگەڵ ُــبتي تــب ئەّاى کبعەکــبًی تەًگیســەع جیــبّاػ ئەًجــبم
ثضەى ّ ئێوە تەًیب سەعیکی ًیەع ّ هێغاّ ثیي.
پیْیســـتە ث ــــێن کە لەم عۆژاًەصا ُەعســـێ

ثەعپغســــی پبیەگبکـــبًی ًــــیەع ّ

تەًگیسەع ّ هێغاّ( ،عۆسەم،هیغػا ّ ثْعُبى) لَ الیَى دکّْهَتٍَّ گیغا ثّْى ّ
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
ثە تًْضی لە ژێغ ئەضکەًجە ّ ئبػاع صا ثّْىُ .ەڵـجەتە ئەم سـێ کەسـە جـگە لە
پەیْەًــــضییەکی ســــەعەتبیی ّ ئەّ ســــەعصاًەی ثغُــــبى ثــــۆ الی کــــبک ضــــ پّْع،
ئبگبصاعی ُی کبعێکی تغی ئێوە ًەثـّْى ّ ثچـّْکتغیي ػاًیبعییـبى لە سـەع ئەم
صّاییي پالًەی ئـێوەّ ،اتـب گغتٌـی پبیەگبکـبى ًەثـّْ .ثەّ دـبڵەش تێکـڕا لە ژێـغ
فطبع ّ ئەضکەًجەی لْعب صا ثّْى .عێژین ُەّڵی ئەصا ئێعتغافیـبى لـێ ّەعگـغێ
ّ ثػاًێ کێ ّ کێ ثە عاستی لەگەڵ ئێوەصا لە پیْەًضیضاى.
ئێوە کە گەڕایٌەّە ُەهّْ ''جەهبعەت''هبى ثیٌیي ّ ثە جێ کـبک ضـبپّْع لەّڵ
ّ لەعاعهـــبى پێــــضاى کە ثە ضــــەعتێ

ئەّاى دــــبػعثي لە گیغاًــــی پبیەگبکبًــــضا

ُبّکبعیوـــبى ثـــکەى ،ئـــێوە صّایە ئبّایەکـــبى چـــۆڵ ًـــبکەیي ّ عیـــژین ًـــبتْاًێ
ثیـــبًگغێتەّە! ســـەعەتب ُەهّْیـــبى ًـــبڕاػی ثـــّْى ّ ئەیـــبًْت ئـــێوە دـــبػعیي
ُەهّْهـــبى ثە چەکەکبًوـــبًەّە ثیـــٌە صەع ّ ثجیـــٌە پێطـــوەعگە ،ثەاڵم ثـــب ئەم
سەڵکە تّْضی هبڵْێغاًی ًەکەیي .ثـَ ڕاضـکبّی ئـَیبًْت کـبکە ئێـْە تـب ئێسـتب
صّّجبع ثێ تەلە ئێوە ّ ئەم ئبّایەتبى ثەجێ ُێطتّْە ،ئیستب چۆًتبى ثـڕّا پـێ
ثکەیي کە صیسبى ئەم کبعە ًبکەىە
کـــبک ئەّلەســـەى ػۆع ثەجـــضی ّ ُەع ّەک ثـــڕّای تەّاّی ثەلســـەکبًی کـــبک
ضبپّْع کغصثـێ لەّڵـی ثەم سَڵکـَ صا ّ هٌـیص کە ئەّکـبت  ٠٥-٠١سـبڵ تەهەًـن
ثًّْ ،ەهتْاًی پێچەّاًەی لسەکبًی کبک ئەّلەسەى ثَ سْم ّ ثـَ ''جەهـبعەت''
ثســـَلوێٌن .ثەم ضـــێْەیە یەکەم ُەًگـــبّ ثـــۆ ّێغاًکغصًـــی ًـــیەع ّ صعۆســـتجًّْی
تغاژێضیبیەکی صیـکە لە هیـژّّی سەثـبتی گەلـی کـْعص صا ُەڵگیـغا کە هـي ثەضـی
سْم تێضا تبّاى ثبع ثّْم.
ُەڵجەت ثب ئەّەش ثێژم کە لەیـغە صا ثەُـی ضـێْەیەک هەثەسـت ئەّەًـیە کە
هـــي پـــێن ّاثـــّْثێ کـــْعصە چەکـــضاعەکبًی ُبّکـــبعی صژهٌـــبًی کـــْعصً ،ەصەثـــْا
ُبّکــبعی ُێــػی پێطــوەعگە ثــکەى ّ ثــٌکە ّ ثبعەگــبی صاگیغکەعاًیــبى تەدْیــل
ًەصەى .ثە پــێچەّاًەّە ئیستبضــی لەگەڵ ثــێ ،هــي لەّ ثــبّەڕەصام کە کــْعص لەت
ًــبثێ چەکــی صژهٌــی ســْی ُەڵگــغێ ّ ،ئەگەعیــص ًبچــبعکغا ئەّ کــبعە ثکــبت ،لە
ًػیکتــغیي هەجــبل صا صەثــێ چەکەکەی عّّ لە ســیٌگی صژهــي کــبت ّ ئــبسغیي
فیطـــەکی ثە ًـــبّ صەم ّ چبّیـــبى صا ثتەلێٌـــێ .ثەاڵم ّەػعـــی ئەّکـــبتی ًـــیەع
جّْعێ

ثّْ ًەصەثّْ ئێوە ثە ُی لەًّێـ

ئەم کـبعە ثکەیـي .چـًّْکە ُەهـّْ
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ســــبڵەکە عیــــژین صصاًــــی لە سەڵکــــی ثەڕاســــتی پێطــــوەعگە پەعّەعی ًــــیەع ّ
تەًگیســـــەع تێـــــژ کغصثـــــًّْەّە ّ لە فغســـــەتێ

صەگەڕا تـــــب تـــــۆڵەی ُەهـــــّْ

تێکطــکبًەکبًی ثــَ صٍســتی پێطــوَعگَ لەّاى ثکــبتەّە ّ ئــێوەش ئەّ ثیبًْەهــبى
ثەصەستیەّە صاى.
ئێوە ُەهّْ ئەّەی کبک ضبپّْع ّ ثەعپغسبًی صیکە پێوبًیـبى سـ بعصثّْ ّەک
ضٌبسبیی ّعصی پبیەگبکبى ،ژهبعەی چەکـضاعەکبًی ّەفـبصاع ثە عیـژین ،چـۆًیەتی
ّ ژهبعەی چەکەکبًیبى ّ َُعٍُّب ئبهبصە ّ لبًعکغصًی ''جەهبعەت''هبى ثە سـەع
کەّتٌەّە ئەًجبم صا ّ گەڕایٌەّە الی ُێػ تب ثەعپغسـبى لە کبعەکبًوـبى ئبگـبصاع
ثکەیي ّ ئەّاًیص ''ثڕیبعی صّایی'' ثضەى.
پبش ئەّەی کبک ضـبپّْع فیـغّّػی ،کـبک سـەصێك ثبثـبیی ّ ثەعپغسـبًی تغهـبى
لەجەعەیـــبًی کبعەکـــبى ّ صّایـــیي ّەػعـــی ًـــبّچە ئبگـــبصاع کـــغصى ،هـــي ّ کـــبک
ئەّلەســـەى صیســـبى گەڕایـــٌەّە ثـــۆ صەّع ّ ثەعی ًـــیەع تـــب ''تەصاعّکـــبت'' ثـــۆ
پێطوەعگەکبى ئبهبصە ثکەیي کە لەعاع ثّْ چەًض عۆژ صّاتغ ثە هەثەستی گغتٌی
پبیەگبکبًی ُەعسێ ئبّاییەکبى ثگەڕێٌەّە ئەّ ًبّە.
ســـەعەتب ئـــێوە گەڕایـــٌەّە ثبسەکـــبًی ًـــیەع ّ ثەّعصی چـــۆًیەتی پبیەگـــب ّ
هەلەعەکەی ًیەعهــبى سســتە ثەع لێکــۆڵیٌەّەً .ػی ـ

ثە  ٧١پبســضاع ٧١ ،کەســی

سەڵکی ئبّایی چەکضاعی عیژین کە ئێوە لەگەڵ  ١کەسـیبى ُـی پەیْەًـضییکوبى
ًەثُّْ .ەعّەُب گغٍّّ ػەعثەتێکی  ٠١کەسی کە لە هػگەّتی ئبّاییضا صەسەّتـي
ّ عۆژاًەش ســـــەعصاًی ثبسەکـــــبًی صەّع ّ ثەعی ئبّاییـــــبى صەکـــــغص .پبیەگـــــبی
عّّثەعّی گًْض لەسەع تەپۆڵکەیی

صاهەػعا ثّْ کە ثەسـەع ئـبّایی ّ صۆڵەکـبًی

صەّع ّ ثەعیضا ػاڵ ثّْ .صەّعی ئەم پبیەگبیە ثەهیي ّ تێلضڕّّ تەًغا ثّْ ّ تەًیـب
صّّ صەعگبی چًّْە ًبّ ّ ُبتٌەصەعی ُەثـّْ .چەکـی لْعسـیبى سْه ـبعەیەکی ١٠
ثّْ لەگەڵ تیغثبعێکی ژێ.٦
ُەهــــّْ ئەم ػاًیبعیبًەهــــبى لە ُە ــــباڵًی ًــــیەع ّەصەســــت ُێٌــــبّ ُەع لەم
عێگبیەضەّە ُەّڵوبًضا لەسەع هێغاّیص ػاًیبعی پیْیست ثەصەست ثێٌـیي .ثەاڵم
لەثەع ئەّەیـــکە لە هێـــغاّ تەًیـــب لەگەڵ صّّکەب پەیْەًـــضیوبى ُەثـــّْ ّصّای
گیغاًی ئەّ چەًض کەسەش کە ثبسیبى کـغا ،ئەم صّّ کەسـە ًەیبًـضەّێغا ثێتـغب
ئێوە ثجیٌي ّ ػاًیبعی ّعصهبى ثضەًێ .سـەعەتب پێوـبى صعّّسـت ًەثـّْ لەگەڵیـبى
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پەیْەًــضی ثگــغیي ّ لە هەثەســتی سْهــبىّ ،اتــب گغتٌــی پبیەگبکــبى ئبگبصاعیــبى
ثکەیــي .ثەاڵم ئــبسغەکەی ثــۆ ػاًیٌــی ژهــبعەی ''صەلیــك''ی ُێػەکــبًی صەّڵەت ّ
جێگــب ّ ضــْێٌی کەهــیي ّ ًگبثبًی ـضاًیبىً ،بچــبع ثــّْیي (ســەعەڕای ًــبڕاػیجًّْی
ُبّڕێـــــــبًی ًـــــــیەع) پەیْەًـــــــضی ثکەیـــــــي ثەکەســـــــەکبًوبًەّە ّ ػۆع ّ کەم
ػاًیبعیەکبًوبى '' تەکویل'' کەیي.
ّەک جبعەکــبًی صیــکە ،ئەهجــبعەش کــبعی تەًگیســەع ثە هــْػەفەع ّ هْستــبع
تەًگیســەعی ســ ێغصعا ثــّْ کە ثە ثبضــی جــێ ثە جــێ یــبى کــغص ثــّْ .هــْػەفەع
پێطوەعگەیەک لە سٌّْع ّ لبعێضە ثەصەع ًەتـغب ّ ُێٌـضێ
گەڵ ُەع جۆعە تغسـێ

ُەڵـ

جـبعیص ثێگـبًە لە

ّ کەّتـی ئەکـغص .ثـۆیە پڕهەتغسـی تـغیي کـبعیص

الی ئەّ ُبسبى ّ ثەّپەڕی ثبضـییەّە ئەًجـبهی ئەصا .ژهـبعەی ُێػەکـبًی عیـژین
لە تەًگیسـەعیص لەسـەع یەک ُەع ّەک ًـیەع ثـّْ .ثەّ فەعلەّە کە تەًگیسـەع
ُەعصّّ پبیگبکەی لە ًبّ هبڵەکبًضا ثّْى کە ثۆ گغتٌیبى کـبعی ئێوەیـبى تۆػێـ
ػەدوەت تغ ئەکغص.
عۆژی سێ ُەم ّ عاسـت ئەّ عۆژە کە لەعاع ثـّْ پێطـوەعگە ثـگەًەّە الی ئـێوە،
ضــتێکی چــبّەڕّاى ًەکــغاّ عّیــضاُ .ێػێکــی  ٢١کەســی پبســضاعی دێػثــْاڵیی لە
ضـبعی ســٌەّە گەییطــتٌە ًـیەع ّ ثەًــبّ هبڵەکبًــضا ثـ ّ ثــًّْەّە! ًە ئــێوە ّ ًە
ُـــیچکەب لە ُبّکبعاًوـــبى لە ًـــیەع پێطـــتغ ئبگـــبصاعی ُـــبتٌی ئەم ُێـــػە کە
ثەتەّاّی ثباڵًســی ّەػعەکەی ثە لــبػاًجی عیــژین گــۆڕیً ،ە ثــّْیي ّ ثەڕاســتی
غبف گیغ ثّْیي .پبش صڵٌیـبثّْى لە ژهـبعەی تەّاّ ّ جـۆعی چەک ّ ئیوکبًبتیـبى،
گەڕایٌەّە ثٌبعی '' گەّعەجۆ ''ّ ثەعپغسبًوبى لەم ّەػعە تبػەیە ئبگبصاع کغص.
صّاتغ صەعکەّت کە '' صۆستە'' هێغاّیەکبًوبى عیژیویبى لە ًیـبػی ئـێوە ئبگـبصاع
کــغصّّە ّ صەّڵەتــیص ُەع ئەّەی پێکــغاّە کە ئەم ُێــػە ثٌێغێتــَ یبعهەتیــضاًی
پبیەگبکــبًیەّە تــب ثەڵکــّْ ثتــْاًي ثەعگیــغی لە گیغاًیــبى ثەصەســت ئــێوە ثــکەى.
عۆژی صّاتـــغ ئەم ُێـــػە تـــبػەیەی عیـــژین ،پـــبش ُێٌـــضێ
ثبسەکـــبًی ًػیـــ

هـــبًۆڕصاى ّ گەڕاى ثە

ئبّاییـــضا ،ثـــّْى ثە ســـێ ثەشُ .ەع ثەضـــەیبى چـــًّْە ًـــبّ

پبیەگبکبًی ًیەع ،تەًگیسەع ّ هێغاّ ّ لەّێ ًطتەجێ ثـّْى .صیـبعە سـەعبت ثە
ســەعبت ئــێوە ئبگــبصاعی جوــْ جــّْڵی ئەّاى ثــّْیي ّ کــبک عەلــی ًەلــی ثــۆ
گەیبًــضًی ئەم ُەّااڵًە ثــَ ئێوــَ ،کــَ ثــۆ ئەّ کــبت ػۆع گغیٌــ
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ثــّْى ،ســبًیە

دبتَم هەًجەعی
ثەسبًیە لەگیبًی سْی هبیەی صائەًب ّ ئێوەش ثێ هبت جّْى ئەم سەثەعاًەهـبى
ثۆ ثەعپغسبى ثەڕێ ئەکغصى ّ چبّەڕێ صەستّْعی ئەّاى ئەهبیٌەّە.
ضــەّێ

پــێص لە صەســت پێکغصًــی ُێغضــی ئــێوە ثــۆ ســەع ثٌکەکــبًی عێــژین،

هْػەفەع ّ هْستبع تەًگیسەعیص ثۆ صّاییي ضٌبسبیی ّ پەیْەًضییەکبى چًّْەّە
ًبّ تەًگیسەع ّ ثە صاسەّە هْػەفەع لە چەًض هیتغی سـەًگەعی صەسـتەیەک لەم
پبسضاعە تبػە ُبتْاًەّە صەکەّێتە کەهیي ّ ضەُیض صەثێُ .ەّاڵی ضـەُیضثًّْی
کــبک هــْػەفەع ُەّعێ ـ

لە هــبتەم ّ صەعیــبیەک لە علــی ت ـۆڵەی الی پێطــوەعگە

صعّست کـغص ّ ًیـبػی ُێغضکغصًەسـەع صّژهٌـی گەیبًـضە ئبسـتی

کە گەڕاًەّەی

ثۆ ًەثێت ،چًّْکە هْػەفەع الی ُەهْاى ّەک یەک سْضەّیست ّ عەػیػ ثّْ.
ســـەع ئەًجـــبم ضـــەّەی  ٠٦٣٧-٢-٠٣ثڕیـــبعی پەالهـــبعصاًی ُێػەکـــبًی عیـــژین
لەًــیەع ّ تەًگیســەع ثە کــغصەّە صەســتی پێکــغص ّ ػی ـبتغ لە  ٠١ســەعبت ضــەڕی
سەست ّ لبعەهبًبًەصا ُێػی صاگیـغ کەع ثەػی ّ ئەّەی ًەکـْژعا ،یـبى ًەیتـْاًی
ُەڵێ ،سْی ثەصەستەّە صا ّ گًْضەکبى ثۆ چەًـض عۆژی صیـکە ئـبػاص کـغاى .ثەاڵم
لە صڵەســْعپەی گەڕاًەّە ّ تــۆڵە ســەًضًەّەی صژهٌــضا ثە ُێْاضــی ُەًبســەیبى
صەصا .ضەّی پێص صەسـت ێکغصًی عەهەلیـبتەکە ،لەگەڵ کـبک ئەّلەسـەى ّ چـْاع
پێطوەعگەیتغ صا چّْیٌە ًـبّ ئـبّایی ًـیەع ّ ثە ُبّکـبعی کەسـەکبًی سْهـبى لە
ًــػیکەّە گطــت جێگــب دەسبســەکبًوبى تــبلیکغصًەّە ّ تەًــبًەت تــب ثەعصەم ُەع
صّّک پبیەگبکەش چّْیٌَ پـێص .لە گەڕاًەّە صا تّْضـی چەًـض ''گەضـتێکی'' ئەّ
ُێػە تبػەیەی عیژین ُـبتیي ،سْهـبى لـێ الصاى ّ ثەیـبًیەکەی لە صۆڵێکـی ًػیـ
ئبّایی صا ،کبک عەلی ئەضغە

ّ کبک سبالعهبى لە ئبسغیي عّّصاّەکبى ئبگـبصاع

کــغصًەّەُ .ەعلەم صیــضاعەش صا ثــّْ کە لە ضــەُیض ثــًّْی هــْػەفەع تەًگیســەعی
ئبگبصاع کغایي.
هـــْػەفەع ّ هْستـــبعیص ّەک ئـــێوە ثـــۆ ئـــبسغیي تبلیکـــبعی چّْثـــّْى ثـــۆ ًـــبّ
تەًگیســەع ّ ُەهــّْ جێگــب پیْیســتەکبًیبى ثیٌــی ثــّْ ،لە گەڕاًەّە صا ثەســەع
کەهیٌی صژهي صا صەکەّەى کە ثەصاسەّە هْػەفەع لە ثیست هیتغی پبیگبی صژهـي
ضەُیض صەثێت ّ جەًبػەکەضی ثەجێ صەهێٌی .پـبش کـْژعاًی هـْػەفەع ّ ثەجـێ
هبًی تەعهەکەی ،ئیتغ ُی گْهبًێ

ثۆ عیـژین ًەهـب کە هەثەسـتی ئـێوە گغتٌـی

پبیگبکبًە .ثۆیە تب پێیبى کغا سْیبى ثۆ ثەعثەعەکبًێ ئبهبصە کغص.
- 031 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
هْػەفەع تەًگیسەعیی پێطوەعگەیکی ػۆع ئـبػا ،فیـضاکبع ،ثـێ ئیـضەعب ،ثە ّعە ّ
سۆ ًەّیست ثّْ .هي ثەضجەدبڵی سـْم کۆهەڵێـ

ثیـغەّەعی سـْش ّ ًبسْضـن لە

گەڵیــضا ُەیە کە ُەعکبهەیــبى ثــۆ ســْی صاســتبًێکي .لە یەکێ ـ

لە ضــەڕەکبًی

ًبّچەی سّْع -سّْع صا هي ّ ئەّ لە ُبّڕێـبًی تـغ ُەڵجـڕایي ّ تّْضـی چەًـضیي
صاّ ّ کەهیٌــی صژهــي ثــّْیي کە ئەگەع ئــبػایەتی ،لێػاًــی ّ ثەُێــػی هــْػەفەع
ًەثْایـــب ،ثـــێ ُـــی گْهبًێـــ

ئیســـتب هـــي ًەهـــبثّْم تـــب ئەم ثەســـەعُبتبًە

ثٌّْسوٍَُّ .ەعچەًض صّاتغیص ػۆعجـبعاى تـبلێْاعی هەع
گەلێ

عّیطـتّْم ّ ثە سـەع

هەتغسیضا ثبػم صاّە ّ پێطوەعگەیەکی فیضاکبعێکی تغ ًەجبتضەعم ثـّْە،

ثەاڵم هــي ئیســتبش گیــبًی ســْم لەّ ســەفەعە پــڕ سەتەعە صا لەعػصاعی هــْػەفەع
صەػاًــــن .هــــْػەفەع سْضــــکێکی هێِغەثــــبًی ُەثــــّْ چــــْاع پێــــٌ ســــبل صّای
ضــەُیضثًّْی ثغاکەضــیُ ،ەعکە هٌــی صەثیٌــی ســْڕ ســْڕ فغهیســکی ثە چــبّصا
صەُــبتٌە ســْاع ّ هٌــیص لەگەڵــی صا صەگغیــبم .کــبک ســبڵذی ثبّکیطــی صّای ئەم
کۆستە گغاًەی ،پێکەًیٌە جـْاًەکەی جـبعاًی ًەهـب ّ ّەک لّْتکەییـ

ثکەّێـتە

ثەع گڕکـــــبًی ئـــــبگغیيّ ،عصە ّعصە چەهـــــبیەّە ،کەم کەم تـــــْایەّە لە ُێـــــػ ّ
دەعەکەت کەّت .ئەّیــص ُەع صەم هٌــی ئەصیــت ،ئەم ضــێعغەی ثە صڵ ڕییەکــی
ػۆعەّە ثۆ صەّتن
جفتێ

لەاڵم ثّْى لە پطت ئەم ''صێ''ّە
لەاڵکبى ڕهیبى ،پبڵ ثەم ثەکێ ّەە

صیبعە هەثەستی لە صّّ '' لەاڵ'' هْػەفەع ّ کبک ئەّلەسەى ثّْى کە ثە صاسەّە
ُەعصّّکیــــبى لەم ضــــەڕەصا ضــــەُیض ثــــّْى .ثە ًبهــــبًی ئەم عۆڵە فیــــضاکبعە،
کەلێٌێکی گەّعە کەّتە ًبّ کبعّاًەکەی ئێوە ّ کبعەکەضـوبىّ ،اتـب گغتٌـی ئەم
چەًض پبیەگبیەی صژهي ثە ثێ هْػەفەع ،گەلێ

صژّاع تـغ ثـّْەّە چـًّْکە جـگە

لەّە هــــْػەفەع ســــْی پێطــــوەعگەییکی ئــــبػا ّ ضــــەڕکەع ثــــّْ ،ثەضــــی ػۆعی
ػاًیبعیەکبًیطــوبى لەســەع صژهــي ،لەالی ئەّ ثــّْى ّ ثە ضــەُیض ثــًّْی لە ًێــْ
چّْى.
پـــبش تبعیـــ

صاُـــبتٌی ُەّا ُێػەکەهـــبى کـــغا ثە  ١ثەضـــەّە .صەســـتەیەک ثە

فەعهبًــضەعی کــبک عەلــی ئەضــغە

هەجیــضیبى ّ کــبک ئەّلەســەى ثــۆ گغتٌــی

پبیەگبکبًی ًیەع .صەستەیَکی صیکە ثە فەعهبًـضەعی کـبک سـبالع ئیجغاُیوـی ثـۆ
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گغتٌــی تەًگیســەع .صەســتەیەک ثە سەعپەعەســتی دەهە گــْهەتەیی ًێــغصعاى ثــۆ
کەلی لـبػی ثەکـغ ثـۆ پێطـگغتي لە ُـبتٌی ُێـػی یبعهەتیـضەعی صژهـي ّ صەسـتەی
چْاعەهیص لەگەڵ کبک سەصێك ثبثبیی ّ کـبک ضـبپّْع لە لەاڵ ،لـّْتکەی ثەعػی
ػاڵ ثەســـەع ًــــبّچەی ضــــەڕصا هـــبًەّە تــــب ُەم ّەک پطــــتیْاًی ئــــێوە ّ ُەم
ثەجۆعێ

کًْتغۆڵ ّسەعپەعەستیی ضەڕەکەش ثکەى.

صەستەی ئـێوە سـەعەتب چـْیٌە ًـبّ ئـبّایی ًـیەعُ .بّکبعەکبًوـبى لە پێطـەّەی
ئـێوەّە ثـّْى ّ ضــْێٌە دەسبسـەکبًیبى ثــۆ تـبلی صەکــغصیٌەّە .پبیەگـبی ئــبّایی
جــگە لە  ٠١کەســی ســەع ثە سْهــبى ٢ ،پبسضاعیطــی تێــضا ثــّْى کە یەکێــ

لە

پبســــــــــــــضاعەکبى
کێطـــــــ

ثـــــــّْ ّ

ئەّاًی تغیـبى لە
صیـــــْێکی تـــــغ صا
سەّتجــــــــــــــــّْى.
ســــــــــــــــەعەتب لە
سەاڵ

صا

کێطــــــــــــکەکە لە
الیــــــــــــــــــبى صّّ
پێطـــــــــــــوەعگە ّ
یەکێــــــــــــــــــ

لە

ُە ـــــــــــــــــــبالًی
''چەکـــــــــــضاعەّە''
گیـــــــغا .پبضـــــــبى
چْیٌە سەع  ٣کەسـەکەی تـغ کە لە هبڵێـ

صا ًّْسـتجّْى ١ .یـبى ثـێ صەعصیسـەع

گیغاى ثەاڵم کەسی ضەضەم لەسەّ عاپەعیُ ،ەاڵت ّ لە چەًض هیتغ ئەّال تغەّە
کْژعا .لەم ثگـغە ّ ثەعصەیەصا پێطـوەعگەیەکوبى ثە ًـبّی ئەًـْەع پەضـبّایی ثە
سەستی ثیٌضاع ثّْ کە صّاتغ کۆڵێ

کێطەی ثـۆ سـبػکغصیي .ئەًـْەع لە سـەعەتبی

ثەُبعەّە ئەهە جبعی صُّّەهـی ثـّْ ثغیٌـضاع صەثـّْ .ئەًـْەع تـب صّا سـبتەکبًی
ژیبًیطــی ُەع ّا پێطــوەعگەی عیــػی ُەّەڵ ّ لبعەهــبًێکی کەهــْێٌە هــبیەّە ّ
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سباڵًی صّاتغ لە ضەڕێکی فغە لْعسضا لە ضبسی ُەّعاّ ضەُیض ثّْ.
گــغُّّە ػەعثەتەکەش لە هــػگەّت صا ثــّْى .لەڕێــگەی ُبّڕێیــبًەّە صەعگــبی
هػگەّتوبى لەسەع لْفت صاثّْىُ .ەع چـْاع صەّعی هػگەّتیطـوبى لـێ گغتجـّْى ّ
صاّاهـــبى لـــێ صەکـــغصى تەســـلین ثـــي .چەًـــض کەســـێکیبى ّ لەّاًە صّّ چەکـــضاعی
کْعصیـــبى دـــبػع ًەثـــّْى ســـۆ ثە صەســـتەّە ثـــضەى ّ ُەڕەضـــەیبى صەکـــغص .ثەاڵم
سەعەًجبم پبش ػیبتغ لە سەعبتێ

گێـغە ّکێطـە ّ پـبڕاًەّە ّ ُەڕەضـە کـغصى،

تێکڕا ثـێ ضـەڕ لە هـػگەّت ُـبتٌە صەع ّ سْیـبى ثەصەسـتەّە صا .صّای ئەم کـبعە
ئێتغ هبیەّە پبیەگبکەی عّّ ثە عّی صێ کە  ١١پبسضاعی دێػثْاڵیی تێـضا ثـّْى ّ
َُهّْضـــیبى '' یبدْســـەیي '' ثە عەًگـــی ســـەّػ لە ًـــبّ چبّاًیـــبى ًّْســـغاثّْ.
ُەعّەُـب جــگە لەهــبًە ١ ،چکــضاعی کْعصیطــی تێــضا ثــّْى کە ئــێوە تەًیــب لەگەڵ
یەکێکیــبى ثــۆعە پەیْەًــضییەکوبى ُەثــّْ ّ ًەهــبًئەػاًی چــۆى ُەڵســْکەّتوبى
لەگەڵضا ئەکەى.
کبک ئەّلەسەى ّ ضەهسْاڵ هْػەفەعی فەعهبًـضەعی گغتٌـی ئەم پبیەگـب سـەست
ّ دبستەهە ثّْى .چەًض کەب لە ُە باڵًی ''چەکضاع'' ،لەّاًە سەیفْاڵ هەًـجەعی
پـێص ئەم صەســتە پێطــوەعگەیە کەّتــي ّ تـب ثەع ''ســبک عیــػی'' پبیگــبکە چــّْیٌە
پــێص .ئــێوە ُێطــتب ثە تەهــب ثــّْیي ثــێ ضــەڕ ئەم ُێــػاًەی عیــژیویص تەســلین
ثکەیــي ّ الػم ًەثێــت ضــەڕێکی ًەســْاػعاّ ثکەیــي .ثــۆیە ثەصەًگــی ثەعػ کــبک
ئەّلەســـەى ّ ســـەیفْاڵ ثـــبًگی چەکـــضاعە کْعصەکبًیـــبى صەکـــغص ّ ثەصەم لســـە
کغصًەّە ئەچْیٌە پێص .لە پڕ لە ًـبّ سـەًگەعەکبًەّەّ ،ە ثەع صەسـتڕێژ صعایـي
ّ ثە صاسەّە لە یەکەم تەلەصا کـــبک ئەّلەســـەى ضـــەُیض ثـــّْ .ئـــێوەش کە ثە
ضەُیضثًّْی کبک ئەّلەسەى ض غػە ّ لە عاستی صا ضۆکە ثـّْیي ،تەًیـب پێوـبى
کــغا تەعهەکەی ُەڵگــغیي ّ ثــۆ ًــبّ ئــبّیی ثگەڕیــٌەّە تــب صیســبى سْهــبى عێــ
سەیٌەّە ّ سَعلًَْێ ُێغش ثکەیٌەٍّ سەع صژهي.
لەصەســت صاًــی کــبک ئەّلەســەى ثــۆ سەڵکــی ًــیەع کۆســتکەّتٌێکی گــَّعٍ ثــّْ.
ُەهـــــّْ هـــــبڵێکی هـــــبتەهیي ّ گطـــــت تـــــبکێکی ّەگغیـــــبى ُێٌـــــب .ثـــــۆ ُێـــــػ ّ
دەعەکەتەکەضــوبى سەســبعێکی گەّعە ثــّْ .چــًّْکە ثَڕاســتی پێطــوەعگەیکی
ئبػا ،فەعهبًضەییکی لێػاى ّ کەسێکی جێ هتوبًەی سەڵکـی ًـبّچە ثـّْ .ئَهبًـَ
چًَض تبیجَتوًَضییَکي کە ثۆ ُێػێکی پـبعتیػاى ػۆع گغیٌـ
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ثۆ هي سَسبعٍکَ لەهبًەش گَّعٍتغ ثّْ .ثۆ هي کبک ئەّلەسەى تەًیـب ُـبّڕێ ّ
ُبّسەًگەع ّ ُبّ ّاڵتییکی فیضاکبع ّ صڵسۆػ ًەثّْ .ثەڵکّْ هبهۆسـتبیکی ثەّەو،
ثغاییکی گەّعە ّ تەًبًەت ػۆع جبع ّەک ثبّکێکی هێِغەثـبى صەُـبتە ثەع چـبّم.
ُەعچەًـــض ػۆعثەی ػۆعی ّەســـت پـــێکەّە ثـــّْیي ّ سەتەع ّ هەتغســـییەکبًوبى
لەگەڵ یەکضا ثەش صەکغصى ،ثەاڵم کبک ئەّلەسـەى ُەّڵـی ئەصا تـب ئەّ جێگـبیە
ثۆی صەکغێ هي لە ضەڕ ّ جێگـبی سەتەع صّّع عاثگـغێ .ػۆع جـبع ثە تـّْڕەییەکی
تێکەڵ ثە پێکەًیٌێکی ضیغیي ئەی ّت
تــۆ ًــبثێ ثکــْژعی ،تــۆ تەًیــب کــْڕی ،تــۆ ُێطــتب هٌــبڵی ّ ،ئــبسغیي ّضــەی کە
ئیستبش لە گـْێن صایە ئەّە ثـّْ کە ئەیـْت تـۆ ًـبثێ لە ًـیەع صا ثکـْژعی (ّەک
ئەّەی کَ لە ًیەعصا کْژعاًی ثۆ سْی صاًـبثێ!) .ئەیـْت ئەگەع تـۆ ثکـْژعێی هـي
چــۆى ســەیغی ثــبّک ّ صایکــت کەم کە تەًیــب تۆیــبى ُەیەە ثە ُەعدــبڵ کــبعّاًی
سەثـــبتی سْێٌـــبّی کـــْعصاى ئیســـتبش ثەڕێـــْەیە ّ صّای کـــبک ئەّلەســـەى ،ػۆع
ُە ـــبڵی ئـــبػیػ ّ ثەًغســـی تغهـــبى لەصەســـت صاّى،
ثەاڵم هي ئیستبش لە ُەع جێگبییکضا ثبسی ضـەُض
صەکغێ ،یبى ثۆ ثیغُێٌبًەّەی ضەُیضاى صەلیمەییـ
ثێ صەً

صەثیي ،پێص ُەهّْ کەسـێکی تـغ ئەّم ّە

ثیغ صێتەّە ّ لەاڵفەتی ضیغیي ّ ضێغاًەی صێت ّ لە
پێص چبّم عاصەّەستێ.
ئەّ ڕۆژە کبک ئۆلەسەى ضەُیض ثّْ ،ضۆڕضی کْڕی
تۆػێ

فغەتغ لە سـبڵێکی تەهەى ثـّْ .عەضـبصیص کە

لە سْضەّیسـتی ُــبّڕێ عەضــبص دْســەیٌی ًــبّەکەی
لە سەع ًبثّْ ،کەهتغ لە چەًض هبً

ثّْى .کەسـوبى

ّ ثە تـــبیجەتی هـــي ثـــڕّام ًەصەکـــغص کە ضۆڕضـــیص
چبعەًّْسێکی ُبّضێْەی ثبّکی چبّەڕّاًی ثکـبت ّ
لە تەهەًێکــی ُبّضــێْەی ثبّکیــضا ضــەُیض ثجێــت ّ
کۆڕەکەیُ ،ەّاعاػ ًەثّْثێتە صّّ هبً .
پێص عًّّبکجًّْی ُەّا ،کبک عەلی ئەضغە

پێطوەعگەکبًی کـْ کـغصەّە ّ ثە

ًیــبػی ُێغضــکغصًەّە ســەع پبیگــبکەی عیــژین چــّْیي لە تەپەییکــی پطــتەّەی
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پبیگبکە صاهەػعایي .پبسضاعەکبى لەسەًگەعەکبًیبى صا صاهەػعاثـّْى ّ چـبّەڕّاى
ثـّْى ثــػاًي کەی ئـێوە ُێغضــیبى صەکەیـٌە ســەع .کە ُەّا تۆػێـ

عًّّــبکتغ ثــّْ

سەًگەعەکبى ثبضتغ صەثیٌغاىُ .ەعچْاع صەّعی پبیگـبکە ''سـیوی سـبعصاع'' ثـّْ ّ،
ثە پــێ لســەی ُبّڕێــبًیص صّّ عیــػ هیٌــی صژی ًەفەع ثە صەّعی ســەًگەعەکبًضا
چێٌــغا ثــّْى .لە ُەع گۆضــەییکەّە ســەًگەعێ

ُەڵکەًــضعا ث ـّْ ّ صەّعەکەی ثە

تەلیسەسۆڵ ُەڵچٌغا ثـًّْ .ێـْاى سـەًگەعەکبى کبًـبڵێکی ًیـْ هیتـغی ُەثـّْ کە
صژهي پێضا ُبتْ چّْی ًێْاى سەًگەعەکبًی صەکغص .ضْێٌەکەی ئێوەش تـب یەکەم
سەًگەعی ئەّاى ػیبتغ لە  ٧١١هیتغ صەثّْ ّ ًێْاًیطوبى ّەک لەپی صەست سـب
ثّْ.
ّعصە ّعصە ســەًگەعەکبًوبى صایە ثەع ئــبعپیجی ّچەکــی صیــکە .ئەّاًــیص ػۆع ّ
کەم ّەاڵهیبى صەصایٌەّە .ثەاڵم صیبع ثـّْ
سْیبى ثۆ ضـەڕێکی سـەع ّ هـبڵی ئبهـبصە
کـــغصّّە ،یـــبى ثە تەهـــب ثـــّْى ضـــەڕەکە
صعێژ کەًەّە تـب ثەڵکـّْ ُێـػی کـۆهەکی،
کە لە گطت الییکەّە ثەعێ کەّتجّْى ّە
فغیبیبى ثکەّى .ئـێوەش ثیـغی ُەعصّّک
ئەم ئَگــــَعاًەهبى کغصثّْیــــٍَّ ،ثــــۆیە
ثڕیــبعی ئــبسغ صعا ّ ُێغضــی کۆتــبیی ثــۆ
ســەع ســەًگەعەکبى صەســتی پێکــغص .ســەعەتب غەفــبع ،یەکێ ـ

لە ُبّڕێیــبًی تــب

صّێٌێ چەکضاع ،سْی گەیبًضە تێلضڕّەکە ّ پەالهبعی یەکەم سـەًگەعی صا .صّای
ئەّ ،صاًە صاًە پێطـــوەعگەکبًیتغ ُەڵفـــڕیي ّ لە ثٌـــی ســـەًگەعەکبًی صژهـــٌەّە
ًطتٌەّە .ضەڕێکی ػۆع سەست ّ صەستەّ یەسە صەستی پێکغص .صژهي ًیػی

ًیـْ

ســەعبت ســْی عاگــغت ٠٧ .کەب لەپبســضاعە کــبى کــْژعاى ّ گطــت ســەًگەعەکبى
کەّتٌە صەستی ئـێوە .ثەاڵم پبیگـبکە صەعگـبکەی تەستـی ػەّی ثـّْ ّ لە ًـبّەّە
چْاع پێٌ هبلی پێچبّ پێچـی تێـضا ثـّْى .ئەّاًەیـبى ًە کْژعاثـّْى ،چّْثـًّْە
ًــــبّ ئەم هــــباڵًە ّ سْیــــبى ضــــبعصثّْیەّە .پــــبش ئەّەی چەک ّ چــــۆڵی ًــــبّ
سەًگەعەکبًوبى کۆ کغصەّە لەصەم صەعگبکەّە ثبًگوبى لـێ کـغصى ّ صاًە صاًە ّ
صّّ صّّ ُبتٌە صەع ّ سْیبى ثەصەستەّە صا .ثەم جـۆعە ئـبسغیي سـەًگەعی صژهـي
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لەًیەع کەّتە صەست پێطوەعگە ّ کۆتبیی ثە ضەڕەکەی ئەّێ ُبت.
پیْیستە ث ێن کە لە هبّەی ئەم ضەڕەصا ،صەیبى کەسی سەڵکی ًیەع لە پطت
سەعی پێطوەعگەّەّ ،ێڕای صاثەش کغصًی ًـبى ّ ئـبّ ّ سـْاعصى عاّەسـتبثّْى تـب
ئەگەع پێطــوەعگەی

ثغیٌــضاع ثــّْ ثیگەێیٌــٌە ضــْێٌی ئەهــي ّ لە هەیــضاًی ضــەڕ

صّّعی سەًەّە کە ثە سْضیەّە کەب ثغیٌضاع یبى ضەُیض ًەثّْ.
ُبّکبت لەگەڵ ئێوە ،کبک سبالع ّ ئەّاًیص لە تەًگیسەع ُێغضیبى کغصە سـەع
ُەع صّّک پبییکـــبی عیـــژین .ثەاڵم لەثەع ئبهـــبصەگی تەّاّی ُێػەکـــبًی عیـــژین،
ُەعّەُـب ًەثـًّْی هـْػەعفەع ّەک کەسـی ضـبعەػا ّ ئبگـبصاع لە پەیْەًــضییەکبى
لەگەڵ کەســەکبًی سْهــبى لە ًــبّەّەی پبیەگــب ،کبعەکــبى ّەک سْیــبى ًەچــًّْە
پێص ّ پێطوەعگە ًبچبع ثّْى لە یەکەم ُەًگبّەّە ثەضـەڕ لەگەڵ صژهـي ثەعەّ
عّّ ثجي .جگەلەهـبًەش ُەعصّّک پبیگـبی عیـژین لە تەًگیسـەع لە ًـبّ هبڵەکـبى
صا ثّْى کە صەثّْا ػۆع ُۆضیبعاًە لەگەڵی ثجّْڵغێتەّە صەًب هەتغسـی کـْژعاًی
سەڵکی ئبسبیی ُەثّْ .ئێوە صەثّْا ئەّپەڕی ُەّڵی سْهبى ثـضەیي تـب ػٍعەع ّ
ػیبًی هبڵی ّ گیبًی ثَ سَڵ

ًَگبت .ثەُەع دبڵ یەکەم پەالهـبعی پێطـوەعگە

سەعکەّتّْ ًەثّْ ّ سەعیض ًەصیویص یەکێـ

لە سـەعپەلە ثە ًغسەکبًوـبى لەم

ثەعەیە صا ضــەُیض ثــًّْ .بچــبع کــبک ســبالع ُێــػەکەی کطــبًضەّە پطــت ئــبّایی ّ
سەعیکــی پێــضاچًّْەّەی گەاڵلەکەی ثــّْ تــب ثە جــۆعێکی صیــکە ُێــغش ثکــغێتە
سەع صژهي کە ُەم '' تەڵەفبت''ی پێطوەعگە کەم ثێت ّ ُەم سەڵکی ئبّایی ،کە
ثە جۆعێــ

ُێػەکــبًی عیــژین ّەک ســ ەعی سْیــبى ثەکبعیــبى صەُێٌــبى ،ػیــبى

ًَثیٌي.
پــبش گیغاًــی پبیگــبکەی ًــیەع ژهــبعەیەک لە پێطــوەعگەکبًی الی ئــێوە چــًّْە
یبعهەتی کبک سبالع .دەهە گْهەتەیی ّ صەستەیەک لە لکەکەضـی گەڕاثـًّْەّە
ًبّ تەًگیسـەع ّ ثەضـضاعی ضـەڕەکە ثـّْى .ثە ئبهـبصە ثـًّْی گەاڵڵەی تـبػە ،صّا
پەالهبع ثۆ سەع ُێػە کبًی عیژین صەستی پێ کغص .لەم صّّ پبییگبیە صا ًػی

ثە

چل کەب پبسضاعی دێػثـْاڵُی ٢١،کەب چەکـضاعی سەڵکـی ًـبّچە ّ چـْاع کـۆًە
پێطــوەعگەی تَســلیوی ُەثــّْى (پێطــتغ پێطــوەعگە ثجــّْى ّ سْیــبى تەدــْیلی
صژهي صاثّْیەّە) کە ثەضی ػۆعیبى دبػع ثّْى تب صّا ُەًبسـە ضـەڕهبى لەگەڵـضا
ثکەىُ ،ەعّەک ثە کغصەّە صیتوبى کغصیبى .ثۆیە فەعهبًضەیَیکی کـبعػاى ،ژیـغ ّ
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ثە دەّسەڵەی ّەک کبک سبالع پیْیست ثّْ فەعهبًضەُی ئەم صاستبًە ثکـبت تـب
ثطـکێٌی ّ ُـَم (جـگەلە یەکەم پەالهـبع

ُەم ئبسغیي پَلـَلبژٍی صٍژهـي تێـ

کە سەعیض ضەُیض ثّْ ) پێطوەعگە ش سْێي لە لّْتی ًەییت!
پێطــوەعگە تــب ثیســت هیتــغی پبیگبکــبى چــًّْە پــێص ّ ثە تًْــضی ضــْێٌەکبًی
صژهٌیبى صایە ثەع چەکەکبًیـبىُ .بّکـبت پەیتـب پەیتـب صاّای تەسـلیوجًّْیبى لە
ُێػەکبًی صژهي صەکـغص .چەکـضاعە کْعصەکـبى ثەعە ثەعە ّعەیـبى ثەعصا ّ صەسـتە
صەستە ُبتي تەسلین ثّْى .ثەم ضێْەیە یەکێ

لە پبیەگبکبى ثە کـغصەّە کەّتە

صەستی ئـێوە .ثەاڵم پبسـضاعەکبى ّ چـْاع کـۆًە پێطـوەعگە تَسـلیوییَکَ ُەعّا
سۆعاگغییبى صەکغص ّ جبعی ّاش ثّْ ثۆ صڵ سْضی سْیبى صاّای تەسلین ثًّْیـبى
لە ئێوە صەکغص! سْه بعەیەکی  ٣١هن یبى لە پەًـجەعەی یەکێـ

لە صیْەکـبًەّە

صاهەعػعاًــضثّْ ّ کــْێغاًە عّّ ثە ًــبّ هبڵەکــبى صەیــبى تەلبًــض .ســەعەًجبم پــبش
ًػیــ

ثە  ٦ســەعبت ضــەڕی گــغاى ّ صەســتەّ یەسەُ ،ەهــّْ پبســضاعەکبًی ًــبّ

پبییگــبی صُّّەم ثە  ١کــْعصە تَسلیوییَکَضــٍَّ کــْژعاى ّ ُــغصّّک پبیەگــبی
تەًگیسەعیص کەّتٌە صەست ئێوە .ػیبتغ لە  ٢١کەسیص ثەصیل گیغاى کە ثـۆالی
کبک ضبپّْع ّ ُبّعیبًی ثەڕێ کغاى.
عیــژین لەگطــت ثەعەکــبًەّە ثە ُبًــبی ُێػەکــبًیەّە ُــبت ثــّْ .ثەاڵم ُێطــتب
ًەیـــضەّێغا ثێـــتە پـــێص ّ جـــگە لە پطـــت ئـــبّایی ســـەڕێػ ًەثێـــت کە لەگەڵ
پێطوەعگە سّْکە ضـەڕێ

ثەعپـب ثجـّْ ،جـبعێ ُەع لە صّّعەّە سـەیغی ًـبّچەی

ضەڕیبى ئەکغص .ثەاڵم ئێوە ُێطتب ُێغضوبى ثۆ سەع هێغاّ صەست پێ ًەکـغص ثـّْ
ّ ئبگــبصاعیص ًەثــّْیي کە ُێــػی یــبعهەتی صەعی عیــژین گەییطــتْەتە ئەّ گًْــضە
یبى ًبە ثۆیە پبش تەّاّکغصًی کـبعی تەًگیسـەعُ ،ێػێکـی  ٣١کەسـی پێطـوەعگە
ثەعەّ هێغاّ ّەڕێ کەّتیي ّ ثێ ئەّە کەب تەلەهبى لێ ثکبت تب ًبّ پبیگبکـبًی
عیـژین چـْیيُ .ــغصّّک پبیگـبکە چـۆڵ کغاثــّْى ّ ُێػەکـبًی عیـژین ُەڵِــبتجّْى.
پـــبش کـــۆکغصًەّەی ُێٌـــضێ

چەک ّ چـــۆڵ ّ ئەضـــیبی ثەجـــێ هـــبّ ،لەالیـــبى

سەڵــکەّە ئبگــبصاع کــغایي کە ًػی ـ

ثە  ٧١کەب لە چەکــضاعە کْعصەکــبى ًەیــبى

ّێغاّە ُەڵێي ّ لە ًبّ هبڵەکبًضا سْیبى دەضبع صاّە .پێطوەعگەش گْعو صەسـت
ثەکــبع ثــّْى ّ لەًــبّ هەڕ ّ هــباڵت ّ کــبصاًی سەڵکــضا  ٠٦کەســوبى صیتــٌەّە ّ
لەگەڵ سْهــبى ُێٌبًوـــبًەّە .ثەم جــۆعە ُەع دەفـــت پبییگــبی عیـــژین لەم ســـێ
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ئبّاییە صا گیغاى ّ عەهەلیـبتی ُێـػی ثیسـتّْى ثە تـۆڵەی  ١٥الّەکەی هەُبثـبص
گەییطتە ُ ١٧ەهیي تۆڵە سەًضًەّە.
لەســـەعجەهی ئەم ضـــەڕاًەصا ػیـــبتغ لە ضەســـت کەب لە ُێػەکـــبًی عیـــژین
کـْژعاىً ،ػیـ

ثە صّّســەص کەســیص ثەصیــل گیــغاى ّ چەک ّ چــۆڵی صەســتکەّتی

پێطـــوەعگەش ػۆع ّ ػەثەى ّ فـــغە ّ فـــغاّاى ثـــُّْ .ەعّەک پێطـــتغیص ثبســـکغا
لْعثبًی ئێوەش سێ ُبّسەًگەعی ػۆع ثەًغسوبى ثّْى کە ثەعاسـتی صەسـتچي ّ
ُەڵجــژاعصەی ًــبّ ُێػەکەهــبى ثــّْى .پێطــتغ ثبســی هــْػەفەع ّ کــبک ئەّلەســەًن
کــغصّە ثەاڵم ُــیچن لەســەع ســەعیض ًەًّْســیً .ــبػاًن چــۆى ثبســی ئەم ُــبّڕییە
ثــکەمە عاســتییەکەی هــي ُەعکــبت ًــبّی ســەعض ػیــْیەیی صەثەم ثــێ ئەّە ســْم
ثوِەّێ ئبّایی لبعەهبًی ػیْیەم صێتەّە ثیغ کە ثیجگە لە سـەعیض پـۆلێکی تـغ
ڕۆڵـــَی پێطـــوەعگەی ًوـــًّْە ّ ُـــبّڕێ ّ ُبّســـەًگەعهبى ثـــّْى ّ ُەعکـــبم لە
ثەعصەکــــبًی ًــــبّچەی ثــــێ ەّاع ّ ژاّەعۆ ّەثیــــغ ســــْم صێــــٌوەّە پەالهــــبعێکی
دەهەکەعیــنُ ،ەڵوەتێکــی دەســەى ،فیــضاکبعییکی ئەّڕەدوــبى ،یۆســۆ ،ســەعیضە
ثچکــۆل ،هەدوــّْص ّ گطــت ئــبػیػاًی صیکــَّ ،ەک فــیلن ثە پــێص چبّهــضا تێ ـ ەڕ
صەثێــت ّ ضــیغاػەی ًّْســیي ّ گێــڕاًەّەی صاســتبًەکەم لــێ تێــ

صەصا .ســەعیض

ًەصیوی ّەک گطت پێطوەعگە ػیْیەیەکبًی تغ ئبػا ،فیضاکبع ّ سبّەًی ثڕّایکـی
پــتەّی ضۆڕضــگێڕاًە ثــّْ کە ئەگەع هەع

ثــی ُێطــتبیب ،ئەیتــْاًی یەکێ ـ

کەسبًە ثێت کە تب لّْتکە ُەڵ ئەکطێي .ثەاڵم ثَصاسٍَّ هـَع

لەّ

هـَّصای ًـَصا

ّ لە تبفی جْاًی صا کۆتبیی ثە ژیبًی ُبت.

ضکبًضًی ثەڵێي ،ثە جێِێطتٌەّەی ئبّاییەکبى ّ
تۆڵەکغصًەّەی عێژین لە سەڵکی ئەم گًْضاًە
پــبش ئەّە لە گغتٌــی پبییگــبی هێــغاّ گەڕایــٌەّە لە کەًــبع ئــبّیی ًــیەعصا صّّ
پێطوەعگە ُبتٌە سەع عێگبهبى ّ ّتیبى ُەعچێ
ّ ثۆ هەػعایی

ػّّتغ ئبّایی ًیـیەع چـۆڵ کەى

ثە ًبّی ػعێْاع ّەڕێ کەّى لەعاعە ُەهـّْ لەّێ کـۆ ثیـٌەّە .هـي

ئەهػاًــی ســەع ئەًجــبم کــبعی گغتٌــی پبیگبکــبى تەّاّ ثــّْ ،ئەم کــبعە صەکەیــي ّ
سەڵکی ئەم ئبّایبًە ثەجی صێ یي تب عیـژین تـۆڵەی ُەهـّْ ضـتێکیبى لێجکـبتەّە.
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ثەاڵم ّەک سۆفغیـــْصاى دەػم صەکـــغص ثـــڕّا ثەم سەثەعە ًەکەم ّ ثـــێ گْێـــضاًە
لســەی ئەم صّّ ُــبّڕێێە ثــۆ الی ژّّعّی ئــبّایی چــّْم ّ لەّێ تّْضــی ژهبعەیـ
پێطوەعگە ثّْم .صیتن ئەّاًـیص سەعێکـی پبضەکطـێ ثـّْى ّ هٌیطـیبى ثە ًبچـبع
لەگەڵ سۆیــبى گێــڕایەّە .لە کــبًگەی صڵــوەّە گغیــبًن صەُــبت ّ لە ثەع ســْهەّە
ئەّ صەهـــبًەم پێصثیٌـــی صەکـــغص کە ُێػەکـــبًی صژهـــي ثێـــٌە ًـــبّ ئـــبّایی ّ چ
ثەاڵگەلێ

ثەسەع سەڵـ

صا ثێـٌيە هـي سـْم ثە یەکێـ

لە سـەثەثکبعاًی ئەّ

عۆژە عەضبًە ئەػاًی کە ثۆ سەڵکێکی تـب پـبی گیـبى ّەفـبصاع ثە ئـێوە ّ صڵسـۆػی
ئەم صّّ ئبّایەهبى پێ

ُێٌب .لە صڵەّە دەػم ئەکغص هٌی

ّەک کبک ئۆلەسـەى

لەم ضــەڕەصا ثکــْژعێن ّ ئەّ عۆژە عەضــە ًەثیــٌن کە صڵٌیــبثّْم عێــژین ثە ســەع
سەڵکی ئەّ ئبّاییبًەیضا صێٌێ......
عیـــژین لـــَ گطـــت ئبّایەکـــبًی صەّعّّثەعەّە ُێغضـــی صەســـت پێکغصثـــّْ ّثە
تۆپشبًەش سەًگەعەکبًی ئێوەی صەکْتب .چەى ُەڵیکۆپتەعیص ثەسەع ًـبّچەکە
صا ئەسّْڕاًەّە ّ سەعیکـی ضٌبسـبیی جێگـبّ کـۆًتغۆڵی جوْجـّْڵی ئـێوە ثـّْى.
لە پطت ئبّایی سەڕێػەّە ضەڕێکی تًْض عّیـضاثّْ .صژهـي ثە جەًـضیي کـْژعاّ ّ
ثغیٌـــضاعەّە پبضەکطـــەی کغصثـــّْ ثـــۆ ًـــبّ پبیەگبکـــبًی ّ لەّێـــْە سەعیکـــی ســـۆ
عێکشستٌەّە ثّْ تب ُبّکبت لەگەڵ ثەعەکبًی تغ صا ُێغش ثـکەًەّە .پێطـوەعگە
هبًــضّ ّ ضــەکەت ثــّْى ّ ثەعەی ضــەڕیص پــبى ّ ثەعیــيُ .ەهــّْ فەعهبًــضعێکی
ثەعپــغب ّ ژیــغ ُەع ئەّ کــبعە صەکــبت کە کــبک ســەصێك ّ کــبک ضــبپّْع کغصیــبى
(ُێــػەکەت کــۆ کەّە ّ ثەػّّتــغیي کــبت لە گەهــبعۆی صژهــي صەعیجێ ـٌە ّ ثــڕۆ ثــۆ
جێگبییکی صیکە کە ثە ُبسبًی صەستی صژهٌی پێڕاًبگبت) ،ثۆیە کێطەی ئەسـ ی
ئەهە ًەثــّْ کە چــۆى سْهــبى لە ضــەڕێکی گەّعە ّ پالًجــۆکغاّی صژهــي الصەیــي،
ثەلکــّْ گغفــت ئەّ ُەهــّْ لەّلە ًبعاســتبًە ثــّْى کە الًــی کەم لە الیــبى کــبک
ضبپّْع ّ کبک سەصێك ّەک ثەعپغسبًی یەکەم ثەم سەڵکە صعاثّْى ّ ئیستب ثێ
ُی ُەست ثە ثەعپغسبیەتییەک پطتیبى تێ صەکغا ّ سەڵـکەکە ثە ئبهـبًی سـْا
ّێ ـــضەکغاى .هـــي لەم کـــبتە صا ثڕیـــبعصەع ًەثـــّْم ثەاڵم لە صڵســـۆػی (ثشـــْێٌەّە
سبّیلکەیی) سْم فغیْی ئەم لەّالًەم سْاعص ّ ثەضی سْضن لە تّْضـکغصًی ئەم
سەڵکە ،کە ثەضی ػۆعیبى ثٌەهبڵە ّ کەسی سْم ثّْى تبّاًجبع ثّْم.
ُەعّەک پیطــجیٌی صەکــغا ئــێوە پــبش ئەّە لە ػعێــْاع کــۆ ثــّْیٌەّە ثە صیــل ّ
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صەسـتکەّتەّە هەیـضاًی ضـەڕ ّ ضـْێٌی هەثەسـتی ُێغضـی صژهٌوـبى چـۆڵ کــغص ّ
ثەعەّ چۆهی سـیغّاى ّ صۆڵـی پیغثـبر پبضەکطـێوبى کـغص .عژیوـیص ّعصە ّعصە لە
ئبّایەکــبى ًیػیــ

ثــّْیەّە ّ ُەعلە صّّعەّە صەســتی ثە ســّْتبًضًی کەّێــت ّ

صاعّ صەّەًی ئەّ ًبّە کغص ّ ئەّەی ثەع صەستیبى صەکەّت ثە ئیٌسبى ّ دەیـْاى
ّصاع ّ ثەعصەّە ّەثەع گْلەیبى صەصا .لەم چەًض عۆژەصا کۆهەڵێـ

ُەڵسـْکەّتی

ًەضـــیبّ لەالیـــبى ئـــێوەّە ثەًیســـجەت ســـەعجەم ّەػعەکەّە ،ثە تـــبیجەتی لە
پەیْەًضی لەگەڵ ئێعضام ّ ضـبعصًەّەی تەعهـی ثەضـێ

لە پبسـضاعە صیلەکـبى صا

عّّیـــبى صا کەهـــي پـــێن سْضـــجّْ ثەتەّاّی ّەک ســـْی ثبســـیبى ثـــکەم چـــًّْکە
ثەڕاســـــــــــــتی لە سبًســـــــــــــۆع ّ
ثەتــــبیجەتی سۆسبًســــۆع کــــغصى
ثێػاعم .ثەاڵم لەثەع ثبعی ًبسکی
ثـػّّتٌەّەی ئــێوە لە عۆژُەاڵتــی
کْعصســـــتبى ّ ،ثە تـــــبیجەتی ئەّ
ثـــــــــــبعّ صۆسە کبعەســـــــــــبتجبعە
ًــــبّسۆیەی دیػثــــی صیوکغاتــــی
ئەهـــڕۆ تێـــضایە ،ئەتغســـن لە الی
صژهٌـــبًەّە کەڵکـــی سغاثـــی لـــێ
ّەعگیغێ .ثۆیە ثە صاّای لێ ثّْعصى جبعێ ئبگبُـبًە ثە سـەعیبى صا تێـ ەڕ ئەثـن
ثەّ ُیْایە عۆژێ

ثێت ئێوەش ثتْاًیي ُەهّْ ُەڵەکبًی ًبّ جّْاڵًەّەکەهـبى

ثبســــکەیيُ ،ەّڵــــی صّّپبتٌەثًّْەّەیــــبى ثــــضەیي ّ ثەم کــــبعەش عەّاثــــًّْی
صاّاکبًوبى ثە صًیب سبثت کەیي.
ػۆعثەی ئەّ کەسبًەی ّەک چەکضاعی عیژین لە ًیەع ُبّکـبعی ئێوەیـبى صەکـغص
پبش ئەم ّەػعە تبػەیە ثە عەسوی ثًّْە پێطـوەعگە ّ لەگەڵ دەعەکەتـی ئـێوە
کەّتي .ػۆعی ًەسبیبًض لەم هەیضاًەش صا تْاًـبّ لێِـبتّْیی سْیـبى ًیطـبى صا ّ
لە سـبڵەکبًی صّایــی صا کۆهەڵێکیـبى صّای ئەّە گەییطــتٌە پـلە ّ پــبیە ثەعػیــص
لە ضەڕەکبًضا ضەُیض ثّْى.
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سّْتبًضًی ًیەع ّ تەًگیسەع لە الیەى ُێػەکبًی
ڕێژیوەّە
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صّای پبضەکطێ ئێوەُ ،ێػەکبًی عێژین سـەعەتب تەًگیسـەعیبى صاگیـغ کـغصەّە ّ
عۆژی صّایـــی پـــبش گەهـــبعۆصاى ُـــبتٌە ًـــبّ ئـــبّایی ًـــیەع .ثـــێ عاّەســـتبى لە
تەًگیســەع ّ ًــیەع ثە تًْــضی صەســتیبى ثە ئەػیەت ّ ئــبػاعصاًی سەڵــ

کــغص ّ

ُەعکەسێکیبى ثەع صەست صەکەّت صەیـبًگغت ّ ثـۆ ضـبعی سـٌَیبى ثەڕێ صەکـغص.
لە یەکەم سبتەکبًەّە ژهبعەیەک جبضەکْعصی صیبعیکغاّیص ،کە ثۆ سەڵکـی ئەم
صّّ گًْــضە ًبســغاّ ّ ًــبّػڕاّ ثــّْى ،ثــۆ ســّْتبًضًی هبڵەکــبًی ئەم صّّ گًْــضە
صیبعی کغاثّْى ّ لەگەڵ گەییطتٌیبى ثە ئـبّایی صەسـجەکبع ثـّْى .لە تەًگیسـەع
ًػیــ

ثە ثیســت هــبڵ ّ لە ئــبّایی ًــیەع ػیــبتغ لە ُەضــتب هــبڵ ســّْتێٌضعاى ّ

لەگەڵ سبک یەکسبى کغاى.
لەهبّەی ًػی

ثە دەفتەیەک صا ئەّەی هەغۆلەکبى ّ س ب صڕەًضەکبًی صیـکەی

هیژّّ ،ثە سەڵکی ژێغچەپۆکی سْیبى کغصّّیـبًە سەڵکـی ًـیەع ّ تەًگیسـەعیص
لە ســــ بی ئیســــالهی ئێغاًیــــبى ثیٌــــی ّ ُێٌــــضێ
عّّصاّەکبًیص ضەعم صەکبت .جبعێ

جــــبع هــــغۆ ،لە گێــــڕاًەّەی

ژى ّ پیبّیبى کـۆصەکغصًەّە ّ ئەهغیـبى پـێ

صەکغصى ئەثێت ثڕۆى ثۆ ئێغاق چًّْکە ئێْە صژی صەّڵەتی ئێغاى ّ پیبّی سـەصام
دْسەیٌي .جبعێ

صەیبى ُێٌبًەّە ًبّ صێ ّ صەیبًْت ُەهّْتبى صەکۆژیي ّ.....

لەم هبّە کْعتە صا ًػی

ثە سەص کەسی ئەم صّّ گًْضە ثۆ ػیٌضاًی ضـبعی سـٌە

عاگْێػعاثّْى ،صەیبى کەسی تغ ّەک صیل ّ ثەعصە ثە سۆیبى ّ ُێسـتغەکبًیبًەّە
لە ثەع صەســتی ُێػەکــبًی عێــژین صا ثــّْى ّ کبعیــبى پــێ صەکــغصى .ســەعەًجبم
ئبسغیي عۆژ ،ثە ثیبًّْی ''دمْق پێ صاى'' کۆیبى کغصثـًّْەّە ّ لە  ٧١هێتـغییەّە
صاثًّْیــــبًٌە ثەع عەگجــــبعی ک ضــــیٌکۆ
ثغیٌضاعاًە کە ًػی

ّ صەســــت ّ اللیــــبى ضــــکبًضثّْى .ئەم

 ٧١کەب ثّْى ،ثۆیبى ًەثّْ ثچٌە ُـی ًەسْضـشبًەیەک ّ

صەعهــبى ّەعگــغى .ســەعجەهیبى لە ئــبّایی ّ لە الیەى ''دەکیوێکــی سۆهــبڵییەّە''
تەصاّی ّ عەالو کغاى کە صەکغێ ثػاًغێ چۆى عەالجێ !
لەالیکی تـغەّە تـب کۆتـبیی سـبڵ عیـژین ُەهـّْ ُـبت ّ چـّْییکی ئەم سەڵـکەی
سستجّْە ژێغ چبّەصێغیەّە ّ ُەعکەسە لە ئـبّایی ثیْیسـتجب ثچێـتە صەع ،صەثـْا
لە پێطضا ثغّاتە الی ُێػەکـبًی عیـژین ،هەثەسـتی سـْی ثەّاى ث ـی ّ ئەّاًـیص
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لەپــێص صا ُێٌــضێ

جٌێــْ ّ لێــضاى ّ پبضــبى کەســێکی ثٌەهــبڵەی کبثغایــبى ثە

ثــبعهتە صەگــغت تــب کــبثغا صەگەڕایەّە .ســەعەتب عیــژین هەثەســتی ثــّْ ثەتەّای
گًْـضی ًـیەع ثغّّسێٌـێ ّ سەڵـکەکەی صەعثکـبت ثەاڵم ثەُـْی ًیػیکـی لە ضــبعی
سٌە ّ لەثبعەی گًْضەکە (ًػی

ثە چْاع سەص هبڵ) ّ ...ثۆی ًەکغا ّ صەسـتی لـێ

ُەڵ گغت .تەًیب ثەّە عاػی ثّْ کە کەسی صەعەجەیەکی پێطوەعگەکبى (ًػیـ
ثە  ١١پێطوەعگە) لەئبّایی صەعکبت ّ ّاػ لە ئەّاًی تغ ثێٌێ.

صّاییي جەّلەی ئێوە ّ ضکبًضًی گەهبعۆیەکی
هەتغسیضاعی ُێػەکبًی عێژین
پبش ثەجێ ُێطتٌی ًیەع ّ تەًگیسەع عّّهبى کغصە ًبّچەی ثـێلەّاع ّ ثەُـۆی
ُێغضــی پەیتــب پەیتــبی عیــژیوەّە لە ُــی جێگبیــ
عۆژێ ـ

ًەهــبى ئەتــْاًی ػیــبتغ لە

ثوێٌیــٌەّە .ثەعصەّام لە دــبڵی عّیطــتي ّ ضــەڕ ّ ُەاڵتــي صا ثــّْیي تــب

صەعگیــغی ضــەڕێکی ًەســْاػعاّ ًەثــیيً .بچــبع ًەثــبیي سْهــبى لە ضــەڕ ًەئەصا.
ثەاڵم ئەّاى ّەػعی ئێوەیبى ثە ثبضی ئەػاًی ّ گەعەکیبى ثّْ ُەعجۆعێ

ثـّْە

تــۆڵەی ئەّ ػەعثە گەّعەیەی کە لە ژاّەعۆ ثەعیــبى کەّتجــّْ لە ئــێوە ثــکەًەّە.
سەعەًجبم عۆژێ

ثەضی ػۆعی پالًەکەیبى گغتـی ّ لە ضـْێٌێکی ػۆع دەسـبب ّ

سەست صا ئێوەیبى سستە گەهبعۆیەکی صژّاع کە سەعی

ثّْ صەیبى کەسوبى لـێ

ثکْژى.
لە صۆڵێکــی تەًــگەثەع ّ لە ًــبّ ثێطــەچٌبعێ

صا سەّتجــّْیي ّ لە گۆضــەیەکی

ضْێٌەکەضوبًەّە ًیگبثبًێکوبى صاًبثّْ .جبصەیەک ّ چەًضیي پبیەگبی عێـژین لە
عّّ ثە عّّهبًەّە ّ پطت سەعیطوبى لـّْتکەیەکی ثەعػ ،ثەاڵم سـب

ّ ثـێ ثەعص

ّ صاع ثُّْ .ەع چْاع صەّعی ئەم ضْێٌە پبیەگب ّ گغُّّی ػەعثەتـی عێـژین ثـّْ ّ
ئێوەش لە ثەع ًبچبعی ّ ثەّ ًیبػە ُەڵوبى ثژاعصثـّْ کە ''ثێطـکە'' .الی سـەعبت
 ٠٠ی ثەیبًی صیتوبى لّْتکەکەی پطتسەعهبى پبسضاعی پێْەیە ّ صّای تـۆػێکیص
لە جبصە ّ پبیەگبکبًی عّّ ثە عّّهبًەّە صعایٌە ثەع تەلە ّ تۆپی .٠١٣
تەًیب صّّ عێگـب لە ثەع ثـّْ .یـبى عاّەسـتبى لەّ ضـْێٌە ًبلەثـبعە ّ چـبّەڕّاًی
تەًگتغثًّْەّەی ُەڵمەی گەهبعۆی ُێػەکبًی عێژین .یبى ُێغضـجغصى ثـۆ یەکێـ
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لەّ ضـــْێٌبًەی کە ُێـــػی صژهٌـــی لـــێ صاهەػعاّى ّ تێکطـــکبًضًی گەهـــبعۆەکە.
پێطـــوەعگە لەگەڵ ػعیـــکەی تەلیـــٌەّەی گْلەتـــۆ

ّ لیـــژەی ًبسْضـــی صەًگـــی

لەًبسە ،تێکضەئباڵى ّ ثێ ئبهـبً ثە صەّعی سْیبًـضا صەسـّْڕاًەّە .لە پـڕ کـبک
ســضێك ثبثــبیی ُبتەصەً ـ

ّ ّتــی ئەهە چە ّەػعــێکەە ئەهەیە ُێــػی ثێســتّْىە

صاصەی چەًــض کەب دــبػع ثــي ثــۆ ئەّ الیە ّ صەســتی کێطــب ثــۆ ثەعػایەکەی پطــت
ســـەعهبى .کـــبک ســـبالع ّ  ٠٧-٠١کەب جیـــب ثـــًّْەّە ّ لە ژێـــغ ئبّعثـــبعاًی ثـــێ
ئەهبًی ُێػەکەی عّّ ثە عّّهبى صا ،عّّیبى لە ثەعػایەکە کغص .صّای تێ ەڕیٌـی
چەًــض صەلــێمە کە الی هــي ّەک ســەعبتێ

تێــ ەڕی ،تەلەیــبى لە ثــي ُەًگ ــی

صژهٌەّە ُەستبًض ّ لە سەع لّْتکە ضەڕێکی سەستی صەستەّ یەسە صەسـتی پـێ
کغص .چەًض صەستەی صیکە ثە صّای ئەّاًضا چّْى ّ لە گطت الیەکەّە ضـەڕ گەعم
ثّْ .الی سەعبت سێ ئێْاعە لّْتکەی ضـبر کەّتە صەسـت ئـێوە ،گەهـبعۆیکی ػۆع
تغســٌبکی ُێػەکــبًی عیــژین تێــ

ضـــکب ،ػیــبتغ لە ثیســت جەًــبػەی صژهــي لـــَ

هَیضاًی ضَڕەکە صا ثَجێوبى کە چەًض کەسیبى جبضی سەڵکی ئبّایی تب ثـّْى.
لەم ضەڕە صا یەک پێطوەعگەش ثغیٌـضا ًەثـّْ ّ ثە ضـێْەیەکی سەعسـّْڕُێٌەع
ّ ّەک ئێژى هْعجێػە ئبسب جبعێکی صیکـَش لە لەت یعـبهێکی گطـتی ًەجبتوـبى
ثّْ.
گەلێ

جبع سەعم لە پێطوەعگە ّ پەالهبعی ثغّّسکەئبسبی سّْڕ هـبّە ّ ُـی

ّەاڵهێکن ًەثّْە ثـۆ ئەّ سـەصاى پغسـیبعە کە لە ثەع صەهـن صا لْتجـًّْەتەّە .ثـۆ
ًوــــًّْە ّیســــتّْهە ثــــػاًن کە ئەّ گطــــت ُێــــػّ ،عە ،صەســــت ّ ثــــغص ،ئێوــــبى ّ
ســەعەًجبم ئــبػایەتییە لە کْێــْە ســەعچبّە صەگــغێ کە ُێػێکــی چەًــضیٌجبع لە
سْت ػۆعتغ ،پڕچەک تغ ،ػاڵ تـغ ّ ...تێـ
ثەع ًبکەّێ .ئەم جبعەش یەکێـ

صەضـکێٌی ّ ثـۆ سـْت کەهتـغیي ػیبًـت

لەّ جـبعاًەیە کە ُەعچەًـض سـْم لە ًـػیکەّە

ضبُێضی ثّْم ّ ثە چبّ ئەهجیٌیُ ،ێطتب ًبػاًن چۆى ئەّ صەیبى ُەػاع گـْلەیەی
صژهي تبلە پێطوەعگەیەکی ئێوەی ثغیٌـضاع ًەکـغص ثەاڵم ػیـبتغ لە ثیسـت کەسـی
ئەّاى ثە کەهتغ لە ُەػاع فیطەکی ئێوە کْژعاى!
ئێوە لە ُەهّْ ثبعێکەّە لە ژێغ فطبع صا ثّْیي .سەعهب ػۆعی ُێٌـب ثـّْ ّ ژیـبى
لەصەعەّەی ئــبّەصاًی ػەدــوەت ّ جــبعی ّا ثــّْ ًــب هــْهکیي ثــّْ .عیــژین ُێػێکــی
ػۆعی ّەصّا سســـتجّْیي ّ ثەعصەّام لەضـــەڕ ّ عاکــــغصى ّ ســـۆ لە ضــــەڕ الصاى صا
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ثـــــّْیي .ئەم ّەػعە ّای کغصثـــــّْ کە دەفتـــــبًە یەک صّّ پێطـــــوەعگەهبى ُەڵ
صەُبتي ،یبى سۆیبى عاصەستی عیژین صەکغصەّە ّ ػاًیبعییبى لەسەع ّەػعی ئـێوە
ثەّاى صەصا ّ ،عیژیویص لەسەع ئەسبسی ئەم ػاًیبعیبًە فطبعی سْی ثـۆ سـەع
ئــێوە ػیــبص صەکــغص .ثــۆیە ًبچــبع ثــّْیي ثــۆ ژیــبًێکی تۆػێ ـ

ئبســّْصە تــغ ثەعەّ

ًبّچەی کۆهبسی ّ سەعضیْی هەعیْاى کە ُێطتب لەژێغ کـۆًتغۆڵی پێطـوەعگە صا
ثّْى ثگەڕیٌەّە ّ ثۆ یەکەم جبع پبش جەًض سبڵ ًـبّچەی کبهیـبعاى ّ کغهبضـبى
ثێ پێطوەعگە ثکەیي.
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لەاڵی سەعثەعػی

عیژین چەًض ثٌکە ّ پبیگبی تبػەی لە تەًگیسـەع ّ هێـغاّ صا صاًـبى ّ ژهـبعەیکی
تغی سەڵکی ئەّ گًْضاًەی ثە ػۆع ّ ثە صڵشْاػ چەکضاع کغصى .ثەاڵم لە ًـیەع ًە
پبییگبی صاًب ّ ًە کەسی تبػەضی ثۆ چەکضاع کـغا .عاسـتیەکەی ثـڕّای ثە کەسـی
ئەم صیە ًەثّْ تب ّەک ُبّکبعی سْیبى دیسبثی لە سـەع ثـکەى .پبسـضاعەکبى لە
ثەیــي سْیــبى صا ثە ًیەعیــبى ئەّت '' للــعە

ــض اًمــالة'' ّ سەڵکــیص لە صاســی

ئەّاى پێیــبى صەگــْت '' لەاڵی ســەع ثەعػی'' .دەفتەییــ
تــــبلوە ػەعثەتێــــ

صەُــــبتيُ ،ێٌــــضێ

جبعێــ

یــبى صّّ جــبع

ئــــبػاعی سەڵکیــــبى صەصا ّ صەگەڕاًەّە.

سەڵکــیص ثەم کــبعە عبصەتیــبى کغصثــّْ کە پبســضاع صەُــبتي لەثەع هــػگەّت کــۆ
صەثــًّْەّە ،ضــەق ّ ثــێ دــْعهەتی سْیــبى صەســْاعص ّصەچــًّْەّە ســەع کــبع ّ
کبســــجییبى .ثەاڵم ئەّ کبتــــبًە ئەم جیٌبیەتکــــبعاًە لە صێ ًەصەثــــّْى سەڵکــــی
فغســەتیبى صێٌــب ،ثە ُەعەّەػ هــبڵە ســّْتبّە عّّسبّەکبًیــبى ســبػ صەکــغصًەّە ّ
پبش ئبهبصەثًّْی ُەع هبڵێ

سػهێکی ًػیکی ئەّهبڵە صەچـْە ًـبّی ّ هـبڵەکەی

ئــــبّەصاى عاصەگــــغت تــــب ّعصە ّعصە ثەصػیەّە ثەضــــی ػۆعی هــــبڵە پیطــــوەعگە
صەعکغاّەکبى گەڕاًەّە .عۆژی صّایی صیسبى صژهي صەُبتەّە ئەم لێمەّهـبّاًەی
ّەثەع لێـضاى ّ ثێذــْعهەتی صەصاًەّە کە ثەســەعُبتی ُەعکــبم لەم کەســبًە کە
ًػی

ثەیەک سبڵی کێطب ثۆ سۆی چیغۆکێکی تغاژیکە.

لەاڵی ســـەعثەعػی ُەعّا ســـْی ســـەعثەعػ عاگـــغت ّ ُـــی ثێغّدوـــی ،تـــبّاى،
جیٌبیەت ّ کْضت ّ ثڕێکی صاگیـغکەع ًەیتـْاًی سەڵکەکـَی ثە چـۆک صا ثێٌـێ ّ
سبڵەکبًی صّاتغ ُەع ثَّضێٍْیە ّ ،ثگغە ػۆع ػیبتغیص یبع ّ یـبّەعی پێطـوەعگە
ّ ثػّّتٌەّەی عػگبعی سْاػاًەی کْعصستبى ثّْى .هي ثە صەیـبى جـبع ثە صّ ،سـێ
ّ تەًــبًەت ضــەش پێطــوەعگەی ثغیٌــضاعەّە صەثــّْهە هیْاًیــبى .ثغیٌــضاعەکبًن
ثەالّە ثەجێ صەُێطتي ّ پبش هبًگێ

صەگەڕاهەّە .ثە سبغی ،یبى ًیـْە سـبغی

لەگەل سْم صەهجغصًەّە .ئەم ُبّکبعییَ تەًیب لَگَڵ هي ًەثّْ ،ثەڵکـّْ ػۆع لە
ُبّڕیــبًی صیکەضــوبى ئەهکبعەیــبى صەکــغص ّ ُەهــّْ کــبصع ّ تیوەکــبى عۆژی لــێ
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لەّهـــبى پەًبهـــبى ثـــۆ ئەم ســـەًگەعە ثە تەّاّی گەهـــبعۆ صعاّ ،ثەاڵم ُیچکـــبت
صەستی عیـژین پێڕاًَگَیطـتٍّْ صەثـغص ّ سْهـبى ّ ُـبّڕێیە ثغیٌـضاعکبًوبى تێـضا
صەضــبعصەّە تــب لە صەســتی صاگیــغکەع لە ئبهبًــضا ثیــیي .جــبعی ّاش ثــّْ ُەهــّْ
ػستبى چەًض پێسوەعگە ثەًِێٌی لەم صّّ گًْضٍ صا تب ثەُبع ّ کبتی گَڕاًٍَّی
ُێػەکەهبى صەهبًەّە.
ســـبڵەکبًی صّاتـــغ ئیـــضی ثەتەًـــێ ًـــیەع ّ تەًگیســـەع ًەثـــّْى کە ئەم ثـــبعە
لْعسەیبى ُەڵ گغتجّْ .ئبّاییەکبًی سەعڕێػ ّ گْاػیص ثًّْە ُبّکبع ّ ػۆعجبع
لْعسـبیی کبعەکبًوــبى صەسسـتە ســەع ســەعڕێػ .لە دبڵیکـضا لە پطــتەّەی ئــبّایی
ضــەڕ ثە تًْــضی ثەعصەّام ثــّْ ،ثە ثــبع ّ ثە کــۆڵ ًــبى ّ ســْاعصى صەگەییطــتە
سەًگەعەکبًوبى ّ ُەهّْ سەڵکـی ئـبّایی سـەعڕێػ ئەیـبًػاًی ثغیٌـضاعەکبًوبى
لە'' گەڕاّى'' ّ ثە ًـــۆعە صەعهـــبى کغصًیـــبى ّە ئەســـتۆ صە گـــغتي .ئـــبّاتەسْاػم
عۆژێ

ثێت ّ هي ثتْاًن ثێتغب لە صەستی تبّاًی صژهيُ ،ەهّْ ئەم ئیٌسـبًە

فیضاکبع ّ سػهەتکبعاًە ثە سەڵکی کْعص ثٌبسـێٌن کە لەم عێگـب پـڕ هەتغسـییە صا
لە ُی

فیضاکبعییەک صعێغییبى ًەکغص.

لە صعێــژەی سەثــبتی عەّای سەڵکــی کْعصســتبى ّ ضــەڕی ســَپێٌضعاّی کۆهــبعی
ئیسالهی صژی ئەم گەلە صا ،ئـبّایی ًـیەع کە لەم صاسـتبًە صا ثە دەق ثە لەاڵی
ســـەعثەعػی ًـــبّم ُێٌـــبّە ،یـــَکێ

لە فیـــضاکبعتغیي ضـــْێٌَکبًی عۆژُـــَاڵتی

کْعصسـتبى ثَدیســبة صێـت کــَ گەّعەتـغیي فیــضاکبعی ّ ئَهَکٌبسـیی لَسۆیــٍَّ
ًیطـــبًضا ّ ػۆعتـــغیي لْعثـــبًی پێطکەضـــی ثبعەگـــبی گەل کـــغص .ثە صاسەّە ئەم
کبعّاًە ُێطتب ثەڕێْەیە ّئێوە ُەعّا ژێغصەستە ّ ثێ هبفیي.
ثۆ عێػ لێٌبى لەّ سەڵکە فیضاکبعە ّ ُەعّەُب ثۆ ًیطبى صاًی لەصعضٌبسی سـْم
لــَ ئبســت ئەم سْضەّیســتبًە کە صەیــبى جــبع سْیــبى سســتْەتە سەتەعی هەع
تبهي لە ثەاڵ صّّع سەًەّە ،ئەم صاستبًەم ( ثبسی ًیەع ّ عّّصاّەکـبًی) ًّْسـی
ّ ث ّم کغصەّە .ثێ گْهبًن کە کۆهەڵێ

ُەڵە ّ کەم ّ کۆڕین ُەیە ّ س بسـی

ئەّ کەسە صەکەم کە لە ُەڵەکبى ئبگبصاعم کبتەّە .ثەاڵم صڵٌیـبم ُیچـی ػیـبصین
ًەًّْسیْە ،ثگغە لەثەع کۆهەڵێ

ُۆکبع ،گەلێ

ضتن لغتبًضّە کَ ػۆعیطی پێْە

ًبعەدەتن .ثەاڵم جبعێ کْا هەّصای ئەّە ثۆ کْعص عٍسسـبٍّ تـب ثـێ ػیبًگەیبًـضى
ثە سەڵکەکەهبىُ ،ەهّْ سغاپە ّ العیەکبًی سْضوبى ثبب ثکغێيە
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چۆڵکغصًی ًبّچە ّ عّیطتي ثۆ سەعضیْی هەعیْاى ّ
سبعاڵی صیْاًضەعە

صّای هــبجەعای ًــیەع ،هــبًەّەی ئــێوە لە ًــبّچە گەلێــ

ػەدوەتتــغ ثجــّْ .لە

الیەک عۆژ ثە عۆژ ُەّا ســـبعصی صەکـــغص ّ ثەعەّ کۆتــــبیی پـــبییػ صەچــــّْیي ،لە
الیەکـــی صیـــکەّە عێـــژین ثە ًیـــبػی تـــۆڵە ســـەًضًەّە فطـــبعێکی ػۆی سســـتجّْە
سەعهبى ّ ًەیضەُێطت ثذسـیٌەّە .ژهـبعەیەکی ػۆعی ئەّ کەسـە تەًگیسـەعیبًە
کە صّای گیغاًــــی پبیەگــــبی گًْــــضەکەیبى ًبچــــبع لەگەڵ ئــــێوە کەّتجــــّْى ئەم
ّەػعەیــبى پــێ تەدەهــْڵ ًەصەکــغا .عۆژاًە لێوــبى ُەڵــضەثڕاى ّ صەچــًّْەّە الی
عێژین ،یبى سەعی سْیـبى ُەڵـضەگغت ّ ثەعەّ ضـبعەکبًی ئێـغاى صەڕّیطـتيُ .ەع
لەم ســــــــــــــــــەع ّ ثەًــــــــــــــــــضەصا ّ صّای
سْتەدْیلـــضاًەّەی پێطـــوەعگەیەکوبى ثە
ًــــبّی دەهە ســــەلین ســــیْیەیی ،عێــــژین
ضــــْێٌی ئەًجــــبعی چەک ّ چۆڵەکەهــــبًی
صۆػییەّە ّ صەستی ثە سەعصاگغت .ژهبعەی
ئەّ ضــتبًەی عێــژین لەم ضــْێٌە صا ثغصًــی
ســـْی لە صەیـــبى لەثـــػە چەکـــی لـــْعب ّ
سـّْک ّ ُەػاعاى گـْلە ّ فیطــەک ئەصا کە
ثە ضـــی ُەعەػۆعی لە ضـــەڕەکەی ًـــیەع ّ
تەًگیســەعصا گیغاثــّْى ّ ثە ثــبعی صەیــبى
ُێســـتغ گْێػعاثـــًّْەّە ّ ثە ػەدوەتێکـــی
ػۆعی چەًــض ُە ــبڵ ،ثە تــبیجەتی کــبک ثْعُــبى ،فەیــػە ّ ئەّڕەدوــبى لە صۆڵــی
''التەّەى'' ضـــــبعصعاثًّْەّە .کـــــبتی گغتٌـــــی کۆًفەعاًســـــی ُێـــــػ ّ کـــــْهیتەی
ضبعەســـــتبًی کغهبضـــــ ى ُـــــبتجّْ ّ ئەثـــــْا ثە ػّّتـــــغیي کـــــبت ثیگـــــغیي .لەم
کۆًفەعاًسەصا ئەثـْا ُەم ًـْێٌەعاًی سْهـبى ثـۆ کـۆًگغەی ضەضـەهی دیـػة کە
لەعاعثــّْ کۆتــبیی ئەّ ســبڵە ثگیــغصعێ صیــبعی کەیــي ّ ُەم ئەًــضاهی ًــْێ ثــۆ
کْهیتەی ضبعەستبًی کغهبضـبى ُەڵجژێـغیي .ثەاڵم ُێغضـی پەیتـب پەیتـبی عێـژین
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دبتَم هەًجەعی
ًەیضەُێطــت ّ ًبچــبع ثە ًیــْەچ ی ُێطــتجّْهبًەّە تــب ثــػاًیي کەی فغســەتێکی
ثبش ثۆ ئەم کبعە ُەڵضەکەّێ.
ســەعەًجبم ًبّەڕاســتی ئــبسغیي هــبًگی پــبییػ لە ُەّاعگەی هێــغگەّاعی ًــیەع
کۆثـــّْیٌەّە ،سۆهـــبى عێکشســـت ّ ثە ثـــێ ئەّە کەســـوبى ضـــبعەػاییەکی ّاهـــبى
ُەثێــت ثەعەّ ًــبّچەی کۆهبســی هەعیــْاى کەّتیــٌەڕێ .ســەعەتب صەثــْا ثە ًــبّ
گًْضەکبًی ژاّەعۆی هەعیْاًضا کە ُەهّْ صاگیغکغاّ ّ پبیەگبی صژهٌیـبى لـێ ثـّْ
تێـ ەڕیي .صّاتــغ لە جــبصەی ســٌە -هەعیــْاى ث ەڕیــٌەّە ّ ئەّکــبت صەگەییطــتیٌە
اللێـــژ ّ ســـەس ەت ثـــّْ .ئەًـــْەع

ثٌـــبعی کێـــْی کـــْڕەی هیـــبًە .عێگـــبکە گەلێـــ

پەضــبّەیی کە لە ضــەڕی ًــیەع صا عاًــی ضــکبثّْ چــبکتغ ًەثجــّْ ُــی  ،ثە ُــۆی
ًەثًّْی صّکتـْع ّ عەالجٌەکغاًـی گەلێـ

سغاپتـغ ّ ػاهەکەی پـڕ ئـبػاعتغ ثجـّْ.

لەّ هــبّەیەصا ،لە هــبڵی صڵســۆػێکی ضۆڕضــضا ضــبعصثّْهبًەّە ّ ثــۆ ســْی ثە صەم
ئبػاعەّە صەتالیەّە .صّای ئەّە ثڕیبعی چۆڵکغصًی ًبّچەهبى صا لەم سەفەعە پـڕ
هەتغسییەصا لەگەڵ سْهبى سسـت .سـْاعی ُێسـتغە ثۆعهـبى کـغص ّ ّەک ُەهیطـە
کــبک جەالل ّ ئەّعەدوــبى ثػّەضــی ثەعپــغب ّ ئبگــبصاعی ئەًــْەع ثــّْى تــب لە
کبعّاى ثە جێ ًەهێٌێ.
لە پطــتی ئــبّایی ثێســبعاى کــبثغایەکی سەڵکــی ئەّ گًْــضەهبى ثە ػۆع لەگەڵ
سْهبى ثغص تب عێگبهبى پێطبى ثضات .کبثغا ػۆع ًبدیسبة ّ ًبصڵسۆػ صیبع ثّْ .تـب
ًػی

ثەیبًی ثە چەًض عێـگەی سـەست ّ پـێچ ّ پێچـضا ثغصیٌـیً .ػیـ

سـەعبت

چْاعی ثەیبًی لە جێگبیەکضا ّتـی ئەیـغە ثبضـە ثـۆ هـبًەّە ّ ثـێ ئەّە کەسـوبى
ُەست پێ ثکـبت لە پـڕ لێوـبى ًّجـّْ .تێوێـ
عەلـی ئەضــغە

پێطـوەعگە ثە سەعپەعەسـتی کـبک

لە پێطــەّە چّْثــّْى ثــۆ گًْــضێ

ثە ًــبّی سـ یجي تــب ُەّاڵێـ

ثـــػاًي .لە ًبکـــبّ کەّتـــٌە کەهـــیي ّ تەلەیـــبى لـــێ کـــغا .لە پبیەگـــبی گًْـــضی
سْاضتیطەّە ،کە لە پطتوبًەّە ثّْ تەلە صەستی پێکغص ّ صەعکەّت کە تێکڕا لە
ًبّەڕاســتی چەًــض پبیەگــبیەکی صژهــي صایــي .ضــبسێکی ثەعػ عّّ ثە عّّهــبى ثــّْ
ثەعپغسبى صەستیبى ثۆ کێطب ّ ّتیبى تب ثە تەّاّی ُەّا عًّّـبک ًەثـّْە سْتـبى
ثگەییٌٌە ئەّ ضبسە.
گەلێـــ

هبًـــضّّ ّ ثغســـی ثـــّْیي .لە ئێـــْاعەّە ثە عێگـــبّە ثـــّْیي ّ کەهتـــغیي

ئیسغادەتوبى ًەکغصثّْ .ثەاڵم چبعە ًەثّْ ّ صەثْا سْهبى ثگەییٌیٌە ئەّ ضـبسە
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کە ًەهبى صەػاًی چۆڵە یبى ئەّیص پبیەگبی صژهٌی پێـْەیە .پێطـوەعگە ثەعەّە
لــّْتکە ُەڵکطــبى ّ ثبلییەکەهــبى سْهــبى ثە صّایبًــضا کێطــکغص .صەهەّ ثەیــبى
ژهــبعەیەکی چەًضکەســی لە پێطــوەعگەکبى گەییطــتٌە لــّْتکەی ضــبر کە صّاتــغ
صەعکەّت ًــبّی ''جەًگــبیە'' ّ ثە ســەع جــبصەی ئیســفبڵتی ســٌە  -هەعیــْاى صا ثە
تەّاّی ػاڵە ّ گًْـــضەکبًی ثەع لـــْڕّّ ،هیـــبًە  ،ئەّێِەًـــ

،سْاضـــت ّ...ی ثە

ثبضی لێْە صیبعە .پبیەگبکبًی عێـژین ُەعّا سەعیکـی صّّعەتەلە ثـّْى ّ ،کە ثە
تەّاّیص عۆژ ُەاڵت ّ جوّْجّْڵی جـبصە صەسـتی پێکـغصُ ،لیکۆپتغەکـبًی عێـژین
ثە ثەعصەّاهـــی ّ ًـــػم ثە ســـەع جـــبصەکە صا کەّتـــٌە ُـــبتّْ چـــّْ کـــغصى .صّایە
صەعکەّت ئەم ُلیکۆپتغاًە کبعیبى ثە ئێوەّە ًیە ،ثەڵکّْ لە ثەعەی هەعیْاًـضا
ضـــەڕی ئێــــغاى ّ ئێــــغاق گەعهە ّ ئەهــــبًە ثــــۆ ُێٌــــبى ّ ثغصًــــی تەلەهەًــــی ّ
گْاػتٌەّەی ثغیٌضاعەکبًی ئەّ ضەڕە صێي ّ صەچي .ثەم ضێْەیە ُەتب الی ئێـْاعە
عاّەســــــــتبى لە ثەع صّّعەتەلەی پبیەگبکــــــــبًی عێــــــــژین ّ گــــــــغم ّ ُــــــــۆڕی
ُلیکۆپتێغەکبًی ثّْە کبعهبى ثێ ئەّە تّْضـی ضـەڕێکی عّّ ثە عّّ ثـیي ،ضـتێ
کە ػۆعی لـــــێ ئەتغســـــبیي چـــــًّْکە جـــــگە لە هبًـــــضّّیەتییەکی یەکجـــــبع ػۆع
ثغسیطوبى ثّْ ّ صّّ عۆژ ثّْ ًبى ّ سْاعصًێکی ّاهبى ًەثّْ ثیشْەیي.
ئێْاعە ثە تغب ّ لەعػەّە لە ضبر صاگەڕایيُ ،ـبتیٌە سـەع چـۆهی عۆسـبًە ّ ثە
ّعیــبییەّە لە جــبصەی ئیســفبڵتی ســٌە  -هەعیــْاى پەڕیــٌەّە .تیوێــ

چــّْى ثــۆ

ئــبّایی ثەعلـــْڕّّ ســـْاعصى ثێــٌي ثەاڵم لە ثەع ئـــبّایی ُەســـتیبى ثە کەهیٌـــی
ُێػەکبًی صژهي کغص ّ ثێ ئەّە صژهي ئبگـبصاع ثێـت گەڕاًەّە .ثە ضـبسی کـْڕەی
هیــبًەصا ُەڵگەڕایــي ّ لە ثەع هبًــضّّیی لە ســٌّْع ثەصەع ،تــب ًیْەضــەّ ئەًّجــب
گەییطتیٌە ًێْلەصی ضبر .لە ضْێٌێ

کە کبًی ّ ئبّێکی صڵٌطیي ثّْ ُەعکەسـە

ثە الیەکضا الع ثّْیٌەّە ّ سەّهبى لێ کەّت.
ثڕیبع صعا لەّێ ثوێٌیٌەّە ثەاڵم لە ثەع سەعهب ًەهبًئەتْاًی ػیبتغ ثشەّیي ّ
لە ثەع ئبضکغاًەثًّْیص ًەهبًضەّێغا ئبگغ کەیٌەّە .ثۆیە ًبچبع تـب ثەیـبًی لەّ
ًبّەصا ُەڵلەعػیي ّ چبّەڕّاًی ُەڵِبتٌی سْعتبّ هـبیٌەّە تـب لە ژێغیـضا لەضـی
هبًضّّهبى گەعهکەیٌەّەً .ػی
ثەع سْعێکی سی

سەعبت صەی ثەیبًی لە کبتێـ

صا ػۆعثەهـبى لە

ّ ثێگیـبًی پـبییػیەّە سەّهـبى لێکەّتجـّْ ،ثبًگیـبى کـغصیي ّ

ّتیبى ُەستي ًـبى ثشـْى .کـبک سـبالع ّ چەًـض کەب چّْثـّْى ثـۆ ًػیـ
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هیــبًە ّ سەڵکیـــبى ئبگـــبصاع کغصثــّْ کە ًبًوـــبى گەعەکە .سەڵکـــی صڵســـۆػی ئەم
ئبّاییەش ثە کۆڵ ّ ثبعی چەًـض ّاڵسـبى ئەّەی پێیـبى کغاثـّْ ُێٌبثّْیـبى ّ لەّ
ثیبثــبًە ســبعص ،ثەاڵم صڵــڕفێٌە صا ســکی ثغســی ّ لەضــی ػیــبتغ لە دەص هبًــضّّی
ئێوەیــبى پــڕ کــغص لە ئێٌــغژی ّ ُیــْایەکی گەّعەی صیکەیــبى پــێ ثەسطــیٌەّە ّ
صڵٌیبیبى کغصیٌەّە کە ئێوە ثە عاستی عۆڵەی ئەّ گەلەیي.
الی ئێـــْاعە ثە عەّە گًْـــضەکبًی ًێـــػڵ ،ثـــیەعە ،گ ـــیە ،ثلچەســـّْع ّ هـــبهۆڵە
کەّتیٌە عێگب کە ُێطتب پبیەگبی صژهٌیبى لێ ًەثّْ ّ پێطوەعگە ثێتـغب ُـبت ّ
چـــّْی صەکـــغصى .لەم گًْـــضاًە صا چەًـــض عۆژ هـــبیٌەّە ،پبضـــوبّەی کۆًفەعاًســـە
ًــبتەّاّەکەی صۆڵــی التەّەًوــبى تەّاّ کــغص ّ ئەًــضاهبًی کــْهیتەی ضبعەســتبى ّ
ًْێٌەعاًی سْهبى ثۆ کۆًگغەی ضەضەهی دیػة صیبعی کـغص .ئەم کۆًفەعاًسـە لە
ئــبّایی ثــیەعە ّ ثە ثەضــضاعی ژهــبعەیەک کــبصع ّ ًــْێٌەعی پێطــوەعگەکبى ،کە
پێطــتغ لە کۆًفەعاًســی لکەکبًــضا ُەڵجژێغصعاثــّْى ثەســتغا ّ صّاتــغ ئەًــضاهبًی
کْهیتەی ضبعەستبى لە ًبّیبًضا صیبعی کغاى کە هٌیص یەکێکیبى ثّْم.

صّای ػیــــبتغ لە یەک دەفــــتە لەم گًْــــضاًە ّ دەســــبًەّەیەکی ثــــبش ،ثەعەّ
ًـــبّچەی سەعضـــیْی هەعیـــْاى ،کە ثـــٌکەی ســـبثتی کـــْهیتەی هەعیـــْاى ّ ُێـــػی
ػعێْاعی لێ ثّْ ّەڕێکەّتیي .صەثْا سـەعەتب لە جـبصەی صُّّەهـی سـٌە هەعیـْاى
کە ثە جـــبصەی '' گـــبڕاى'' یـــص ًبســـغاّە ث ەڕیـــٌەّە ّ صّای ئەّە صەگەییطـــتیٌە
ًبّچەی ثە تەّاّی ئبػاصی ژێغ کۆًتغۆڵی پێطوەعگە.
پبضـــٌیْەڕۆیەک لە ئـــبّایی ثلچەســـّْعەّە ثە ضـــێْەیەکی عێـــ

ّ پێـــ

کە لە

تبیجەتوەًــــضییەکبًی ُێـــــػی ثێســـــتّْى ثــــّْ ثەعەّە گًْـــــضی '' ثەعصی ســـــ ی''
کەّتیٌەڕێ کە لە ًػی

جبصە ثّْ .لە یەکەهیي عۆژهـبًەّە گەییطـتیٌە ًـبّچەی

کۆهبســـی ،تیوێکـــی ُێـــػی ػعێْاعهـــبى ثە پیـــغەّە ُـــبتي ّ لەم عێگـــبیە صا ّەک
چبّســـبق ّ ضـــبعەػا ُەعصەم لە پێطـــوبًەّە ثـــّْى .ئەم جـــبعەش ّەک ُەهیطـــە
تیوێکی  ٧١-٠١کەسی لە ثبضتغیي پێطوەعگەکبى لە پێطەّە ثۆ ضٌبسبیی عێگب ّ
ئبّایی صەڕّیطتي ّ لە پڕ ُەّاڵ گەییطت کە ئبّایی صژهٌی لێـیە .ئەم گًْـضەش
پبیەگــبی ســبثت ّ صاییو ـی عێژیوــی لێٌەثــّْ ثەڵکــّْ جــبع ّ ثــبع تــبلوی ػەعثەت
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صەُـــبتي ّ صّای ُێٌـــضێ

ئـــبػاع ّ ثـــێ دـــْعهەتی ثە سەڵـــ

صەڕّّیطـــتي ّ ئەم

جبعەش ُەع ثۆ ئەّ هەثەستە ُبتجًّْە ئەم گًْضە ثەاڵم ثۆیـبى گـغاى تەّاّ ثـّْ
ّ جگە لە کْژعاًی ژهبعەیەکیبى ،ئەّاًیتغیبى ثە ػەدوەت صەعثبػ ثّْى.
پێطــوەعگە ثــێ عاّەســتبى لە چەًــض هەســیغەّە عّّیــبى کــغصە ئــبّایی ّ ُێــػی
صژهٌیبى صایە ثەع پەالهبع .صّای ًیْ سەعبت ُێػی صژهي ُەاڵت ّ ئبّایی کەّتە
صەســـتی ئـــێوە .ثەاڵم پێطـــوەعگە ّاػیـــبى ًەُێٌـــب ّ صّای جـــبش ّ پبســـضاعەکبى
کەّتي .لە ًػی

جبصەی ئەس ی کە لە سْاع ئبّاییەّە تێ ەڕ صەثـّْ هبضـیٌێکیبى

لــێ گلـــضاًەّە ّ ُەع لەّێ ســْاتبًضیبى .پبضـــوبّەی ُێــػەکەی صژهـــي ثە پێێـــبى
صەستیبى کغص ثە ُەاڵتي ّ لە ًبّ صاع ّ صەّەًضا سْیبى ضبعصەّە .ضەڕ ّ عاًّبًی
ئەم تـبلوە ػەعثەتەی صژهـي ًػیـ

سـەعبت ّ ًیــْێکی کێطـب ّ  ٠٧جەًــبػە ،یەک

هبضیي ّ ژهبعەیەکی ػۆع چەک ّ تەلەهەًی کەّتە صەستی ئێوە .پێطـوەعگە ثـێ
ػیــبى ّ صّای ئەم ســەعکەّتٌەش گەلێ ـ

ضــبص ّ کەیفشــْش ثــّْى چــًّْکە ّەک

ُەّەڵیي سۆًیطبًضاًوبى لە ًـبّچەیەکی تـبػە صا سـەعکەّتي تـبم ّ هبًـبی سـْی
ُەثّْ.
لەم ضــــــەڕەصا ک ضــــــێٌکۆفێکی هػەلــــــی گیــــــغا ّ فەعهبًــــــضەکبى صایــــــبى ثە
پێطــوەعگەیەک ثە ًــبّی کەعیــن ثػّەضــی .ثــبیػ گْڵوــْدەهەصی ،کە یەکێــ

لە

گەًجتغیي ّ ُبّکبت ئـبػاتغیي پێطـوەعگبکبًوبى ثـّْ پـێ ّاثـّْ ئەّ ک ضـیٌکۆفە
دەلی ئەّە ّ ًضەثّْ ثیـضەى ثە کەعیـن .ثـۆیە چـّْە الی فەعهبًـضەکبى ّ ّتـی ثـۆ
ئەّ چەکەتبى ثە هي ًەصاە کبک سبالعیص تّْڕە ثّْ ّتی فەعلتبى چـیەە کەعیـن
پێطوەعگەیەکی لبعەهبًە ّ سْێٌی صاّە ثـۆیە دەلیەتـی ثەّ ثـضعێ .ثـبیػیص ثە
پێکەًیٌەّە ّ فغە لە سەعەسۆ ّتی
ئەی هي ًەفتن صاّە ثبّکنە
ئەم لسەیەش هبّەی

ثّْ ثە ًْلْڵی هەجلێ

ّ ثۆ یەکتغهبى ئەگێڕایەّە.

صّای ضەڕەکە لە ًبّ ئـبّایی صا صاثەش ثـّْیيً ،ـبى ّ چبیوـبى سـْاعص ّ لە ثەع
ئەّە تّْضی ئەم ضەڕە ثجّْیي هەسیغی عێگبکەهبى گۆڕی ّ چەًض سەعبت صێغتغ
لە پالًی پیطّْ گەییطتیٌە ضْێٌی هەثەست .الی سەعبت ًۆی ئێْاعە لە ئـبّایی
کْچ ـ

ثەعصی س ـ ی چــّْیٌە صەع ّ ًػی ـ

ســەعبت یەکــی ًیْەضــەّ گەییطــتیٌە

ئـــبّایی پلیبًـــضەع کە تەًیـــب یەک کـــن لە جـــبصەی گـــبڕاًەّە صّّع ثـــًّْ .ـــبى ّ
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پێشــْعێکی ثبضــوبى لەم گًْــضە صا ســْاعص ّ پبضــبى ثە ئــبعاهی ّ ثــێ کێطــە لە
جــبصەی ئەســ یص تێــ ەڕیي ّ چــّْیٌە یەکەم ئــبّایی ثەعپــال ،یــبى سەعضــیْی
هەعیْاى کە ''ثیەڕەضبى''ی ًبّ ثّْ.
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سەعضیْ ،سبعاڵ ّ صیسبى ثٌکەی سبثت

عۆژی صّایـــــی ثیەڕەضـــــبًوبى ثە جێِێطـــــت ّ ثەعەّ ئبّایەکـــــبًی سەعضـــــیْ
کەّتیٌەڕێ کە ثغیتیجّْى لە سبّس ێوبًە ،گلە ،ػّێغاى ،چبڵیسّْع ،گێ ـیکەعاى ّ
ئیسەّڵێُ .یچکبم لەم گًْضاًە پبێگـب ّ ُێـػی صژهٌیـبى لـێ ًەثـّْ ّ ئیسـەّڵێص
لە ُەهّْیــبى ثــبعی ُەڵــکەّت ّ جێگــبی ثــۆ هــبًەّەی پێطــوەعگە ثبضــتغ ثــّْ،
ُەعثــۆیەش ثــٌکەی ســەعەکی دیــػة ّ کــۆهەڵە لەم گًْــضەصا صاهەػعاثــّْ .ئــێوە
صّای جەّلەیەکـــی چەًـــض عۆژە ثەم گًْـــضاًەصا عّیطـــتیي ثـــۆ ئیســـەّڵێ ّ لەّێ
ثــْیٌە هێــْاًی کــْهیتەی ضبعەســتبًی هەعیــْاى ّ ُێــػی ػعێجــبع کە کــبک عەّاڵی
ثبعاهی ّەک ثەعپغسی کْهیتە ّ کبک هەًسّْعی فەتبدی ّەک فەعهبًضەعی ُێـػ
کبعیبى صەکغص.
ئیســــــــەّڵێ گًْــــــــضێکی  ١١ – ٢١هــــــــبڵی ثــــــــّْ کە ،الی ســــــــْاعییەکەی ثە
هػگەّتەکەیطەّە کغاثّْە ثەضی دیـػة ّ الی ژّّعەّەضـی ثٌکەیەکـی کـۆهەڵەی
لێ ثّْ .پطـتەّەی ئەم گًْـضە ئەثـّْە عۆژاّای ضـبسی ثەعیـي ّ ػۆع سـتغاتێژیکی
چلـــچەهە کە ًبّەًـــضی ئـــبژّاى ّ کـــْهیتە ّ ُێـــػی صیْاًـــضەعەی دیـــػة لە الی
عۆژُەاڵتیـــــیەّە ّ ،ثٌکەیەکـــــی ػۆع گەّعەی کـــــۆهەڵەش لە ئـــــبّایی ثـــــ

لە

ثبکّْعیەّە ثّْى .جگە لەم ضْێٌبًە ثٌکەی ُێػی ضـەعیفػاصە ّ کـْهیتەی سـٌەی
دیـــػة لە ئـــبّایی صەعّەیـــبى ّ کـــۆهەڵەش لە گًْـــضەکبًی ئبڵۆســـەهەصی لە الی
ثبضـــّْعی چلـــچەهە صا صاهەػعاثـــّْى .ثە کـــْعتی ُەهـــّْ ُێػەکـــبًی کـــۆهەڵە ّ
صیوْکغات کە پبییػی عاثْعصّّ ( )٠٦٣٠لە ژاّەعۆی سٌە ّ هەعیْاى پبضەکطـێیبى
کغصثّْ ،لەم ًبّە صا گیغسبثًّْەّە ّ ثٌکە ّ ثبعەگبیبى لێ سستجّْ.
لە ئیسەّڵێ یەکەم کۆثًّْەّەی کْهیتەی تبػەپێکِبتّْی کغهبضـبًوبى پێکِێٌـب
ّ ثڕیبعصعا لە سەع صاّای ًبّەًضی ئبژّاى ّ پێطٌیبعی کْهیتەکبًی صیـکە ثـٌکەی
ســـەعەکی ئـــێوەش ثـــڕّاتە ئـــبّایی صۆػەلەعەی ســـبعاڵ کە ئەّیـــص لە ثٌـــبعی
چلچەهە ّ لە ًێْاى ثٌکەی کْهیتەی سٌە ّ ًبّەًضی ئبژّاًضا ُەڵکەّتجـّْ .صّای
چەًض عۆژ هبًەّە لە الی ُبّڕێیبًی ػعێجبع ،چّْیي ثـۆ صۆػەلەعە ّ لەّێ ثـٌکە ّ
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دبتَم هەًجەعی
ثبعەگبهـــــبى صاهەػعاًـــــض .صۆػەلەعەش گًْـــــضێکی  ١١-٢١هـــــبڵی ّ ّەک گطـــــت
ئبّاییەکـــبًی ئەّ ًـــبّە صّاکەّتـــّْ ،ثـــێ ثـــغق ّ جـــبصە ّ صّّع لە ُەعچەضـــٌە
سػهەتگْػاعییەک عاگیغاثّْى .هي کە صّای ژاّەعۆ ًبّچەی ئـبّەصاى ّ پێطـەًگی
چەهطــــبعم ثیٌــــی ،ثەػەیــــین ثە سەڵکــــی الی سْهــــبى صا صەُــــبت ثەاڵم کە ئەم
ًـــبّچەم ثیٌـــی چەًـــضیٌمبت لە ژاّەعۆ سغاپتـــغ ثـــّْ .هبڵەکبًیـــبى ػۆع ضـــ غػ ّ
صّاکەّتـــْاًە ســـبػکغاثّْى ّ جـــبعی ّاثـــّْ هەڕ ّ هـــباڵت لەگەڵ ژى ّ هٌـــبڵ لە
صەعگبیەکەّە ئەچـًّْە ًـبّ! ُیچکـبم لە ئبّاییەکـبى لْتبثشـبًەی ًەثـّْ ّ جـگە
لەهەش ،سەڵکەکەی ػۆع صەسەپبچە ّ ''ثـێ ئیسـتێعضاص'' ثـّْى ّ لەّ ُەهـّْ ئـبّە
فغاّاًە ّ سبکە ًەلض ّ ثە پیتە ّ لەّ ضـبر ّ ضـْێٌە ثەُەضتئبسـبیبًەی ثٌـبعی
چلــچەهە ًەیبًــضەتْاًی ُیچطــتێ  ،تەًــبًەت هێــْە ّ ســەّػیص ثەعُەم ثێــٌي.
ژیبًیــبى ســبکبع ّ تەًیــب ثە ئبژەڵــضاعی ثە عێــْە صەچــّْ .صیــبعە ئــێوەش ًەهــبى
تــْاًی ضــتێکی ضــیبّ فێــغی ئەّ سەڵــکە کەیــي ّ صّای چەًــض هبًــ

هــبًەّە لە

ًبّیبًــــضا گۆڕاًێکوــــبى لە ژیبًیــــبى ،ثە ثــــبعی ثبضــــیضا پێکٌەُێٌــــب .دیــــػة ّ
دەعەکەتێکـــی سیبســـی ئەثێـــت ئبســـەّاعی ثبضـــی ســـْی لە کـــۆهەڵگە ّ ضـــْێٌی
ثًّْیضا صاًێ تب سەڵکی صّاتغ ثە ثبضی ثبسی ثکەى ،ثەاڵم ئـێوە لە ژێـغ فطـبعی
صژهي ّ کبعی سەعثبػیضا ،کەهتغیي کبت ّ ئیوکبًبتوبى ثۆ ئەم ثەضي صاًبثّْ.
صّای صاهەػعاى لە صۆػەلەعە صەعکەّت ضْێٌەکە ثۆ ُێػەکەی ئـێوە ،کە ئەّصەم
ًػیــ

ثە  ٠٥١کەب صەثــّْیي تەًــگەثەعەً .بچــبع لــکەکەی ئــێوە ًێــغصعایي ثــۆ

گًْضی ًەعگسەڵە کە ًبّەًضی ئبژّاًیطی لـێ ثـّْ تـب ُەم ثجیـٌە پطـتیْاًێ
ئەّ ثــٌکە ســەعەکییە ّ ُەهــیص ثڕێ ـ

ثـۆ

ثــبعی سەعضــبًی سەڵکــی صۆػەلەعە کەم

کەیٌەّە .صیبعە ئێوە لەم گًْضاًە سْهبى ئیوکبًبتوبى ئەکڕی ّ سەعجێکوـبى ثە
سەع سەڵکەّە ًەثّْ ثەاڵم ثٌکە ّ ثبعەگب ّ ضْێٌی سەّتٌوبى ُەع لە هبڵەکـبًی
ئەّاًــــضا ثــــّْ ّ جــــگە لە هەتغســــی ّ فطــــبعێ

کە عێــــژین ثە ثــــۆًەی ئــــێوەّە

سستجّْیە سەعیبى ،ژیبًی ئبسبییطوبى لێ تێکضاثّْى ّ ًبچـبع ثـّْى ضـەّ ّ عۆژ
تێکەڵــی ئــێوە ثــي .صّای هــبّەیەک هــبًەّە لەم ًــبّچەیە ّ جەّلەی دەفتــبًەی
صەستەکبًوبى لە گًْضەکبًی صەّع ّ ثەع ،ضەڕێ

لە ئبّایی گ یەی کۆهبسـی ،لە

ًێـــْاى دیـــػة ّ کـــۆهەڵە صا عّّیـــضا .صّاتـــغ کْضـــتبعی  ٠٦کەســـی کـــۆهەڵەی لە
صۆػەلەعە ثە صەستی ئـێوەی ثە صّاصا ُـبت ّ سەعیـ
- 057 -

ثـّْ سەعاسـەعی ًـبّچەکە

ئبػاع ّ ئەػهّْى
ثگـــغێتەّە کە ثە سْضـــییەّە ػّّ تـــْاًغا پێطـــی پـــێ ثگیـــغصعێ .هـــي لە ثەضـــی
''گەهــبعۆ'' کە لە صعێــژەی ئەم صاســتبًە صا صێــت ثبســی ئەّ عّّصاّاًەم کــغصّّە
ثــۆیە لەیــغە صا ًــبچوە ســەعی .صّای صاهغکــبًەّەی ئەم ّەػعە ّ ئــبعاهجًّْەّەی
ًـــبّچەً ،ـــْێٌەعاًی کـــۆًگغە لە گطـــت ُێـــػ ّ کْهیتەکـــبًی دیـــػة ّ ُێٌـــضێ
پێطوەعگەی ثغیٌـضاع عّّیطـتي ثـۆ ثـٌکەی صەفـتەعی سیبسـی کە ئەّصەم لە سـەع
ســــٌّْعی ثبضــــّْع ّ عۆژُەاڵتــــی کْعصســــتبى ،لە ئــــبّایی ثە صەســــتی ثەعــــ
ّێغاًکغاّی گەاڵڵەی ًێْاى سەعصەضت ّ لەاڵصػێضا ثّْ.
ئەًــضاهبًی کــْهیتەی ًبّەًــضی ّ ثەعپغســبًی صەعەجەیەکــی ئەّ صەهــی دیــػة
لەّ ًــبّچە ثغیتــی ثــّْى لە کــبک تــبُێغ عەلیــبع کە ُبّکــبت ئەًــضاهی ئــبژّاى ّ
ثەعپغســی کــْهیتەی ســٌەش ثــّْ ،کــبک ضــبپّْع فیــغّّػی کە ئەًــضاهی ئــبژّاى ّ
فەعهبًضەعی ُێػی ثێسـتًّْیص ثـّْ .کـبک سـضێك ثبثـبیی کە هطـبّعی ًبّەًـضی ّ
ثەعپغسی کْهیتەی کغهبضبًیص ثّْ .کـبک عەّاڵی ثـبعاهی کە ُبّکـبت ئەًـضاهی
ئبژّاى ّ ثەعپغسی کـْهیتەی هەعیـْاًیص ثـّْ .کـبک ثبثـب عەلـی هێِـغپەعّەع کە
ثەعپغسی ئبژّاًیص ثّْ .کبک جبفەع دبهێـضی کە ئەًـضاهی ئـبژّاًیص ثـّْ .کـبک
ًبسغ ػەعصۆضتیبى کە ثەعپغسی کـْهیتەی سـەلػیص ثـّْ .کـبک سـضێك فەعۆسیـبى
کە ثەعپغســی کــْهیتەی ُەّضــبعیص ثــّْ .جــگە لەهــبًە کــبک عەدــین ثەغــضاصی ّ
کـــبک عەػیـــػ لەدیوـــیص هطـــبّێغی کـــْهیتەی ًبّەًـــضی ثـــّْى ّ ثەعپغســـبیەتی
صیکەضیبى ُەثّْ.
تێکـــڕای ئەهـــبًە ّ ًـــْێٌەعاًی صیـــکەی کـــۆًگغ ثەعەّ ثـــٌکەی ًبّەًـــضی دیـــػة
کەّتـــٌە عێ ّ ثەضـــضاعی کـــۆًگغە ثـــّْى .صّای هبًگێـــ

ثەضـــێکیبى گەڕاًەّە ّ

ئەّاًی صیکەیبى ثە سەثەثی جۆعاّجۆع لە صەفتەع هبًەّە یـبى ًێـغصعاى ثـۆ ُێـػ
ّ کْهیتەکـــبًی صیـــکە .یەکێـــ

لەّ کەســـبًەی ًەگەڕایەّە ضـــْێٌی ســـْی ،کـــبک

سضێك ثبثبیی ثًّْ .بّثغاّ صّای کبک کەهبڵ صەثبغیبى ّ کبک فەعیضّّى هیتـغاى
تەًیــب کەســی ضــیبّ ثــّْ ثــۆ ئەّ ضــْێٌە گــغًگە صیــبعی کغاثــّْ ّ ئــێوە ػۆعی لــێ
عاػی ثـــّْیي .ثەاڵم ًـــبػاًن لە ســـەع ّیســـتی ســـْی یـــبى ثڕیـــبعی دیـــػة ّەک
ثەعپغســـی پیغاًطـــبع صیـــبعی کـــغا ّ ًەُـــبتەّە الی ئـــێوەُ .ەعّەُـــب ثەعپغســـی
ئــبژّاًیص گــۆڕا ّ کــبک هْســتەفبی ُیجــغی ّەک ثەعپغســی تــبػە ُــبتە ًــبّچە.
کبک تبُێغی عەلیـبعیص ًەگەڕایەّە ثـۆ سـٌە ثەڵکـّْ عّّیطـتەّە ثـۆ هەُبثـبص ّ
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دبتَم هەًجەعی
ثــّْ ثە ثەعپغســی ئەّ ًــبّچەیە .لە جێگــبی کــبک تــبُێغ عەلیــبع ،کــبک فەتــبدی
عەثضّلی ّەک ثەعپغسی کْهیتە ّ کبک عْسوبًی صاصسب ّەک فەعهبًضەەعی ُێـػ
ًێــغصعاى ثــۆ ســٌە کە ثە صاسەّە ػۆعی ًەکێطــب عْســوبًیص ّەک کــبک ئێمجــبڵ
لەگەڵ ژهبعەیەک پێطوەعگە صا ضەُیض ثّْ.
لەیغە صا دەػصەکەم صەستٌیطبًی صّّ صیبعصەی ػیبًجبع ّ صّاکەّتْاًە ثکەم کە
ئەّصەم ثەضـــێْەیەکی الّاػ لە کـــبعی عۆژاًەی دیـــػة صا صەثیٌـــغاى ثەاڵم صّاتـــغ
ثــّْى ثە ســۆعە ،کەّتــٌە لەضــی دیــػة ّ تــب ئبســتی لێکج ّثــّْى صایبًڕػاًــض.
ُەڵــــــجەت ثە صاسەّە ئیســــــتبش ُەعصّّک ئەم صیــــــبعصاًە لەّپەڕی ػەلیــــــضا
صەثیٌغێي ّ صیبعیص ًیە کەی کۆتبییبى صێت .ئەم صّّ ضـتەش ُیچیتـغ ًـیي جـگە
لە سەســــ ەتی صّاکەّتــــْاًەی جەًبدجــــبػی ّ ًــــبّچەگەعایی .یەکەهیــــبى ثــــۆ
لەتکغصًــی دیــػة ّ صُّّەهــیص ثــۆ پطتگْێشســتٌی ضــْێٌەکبًی صیــکە .ئەػاًــن
ثبســکغصى لەم ثــبعەّە کــبعێکی صژّاعە .کەســبًێ

کە ًــبًی پــێ صەســْى لە صژی

عاصەّەســـتي ّ گەّعەتـــغیي چەکـــی صەستیطـــیبى ثـــۆ عەصکـــغصًەّەی ئەم ثبســـە
چەّاضەکبعییە .ثەاڵم هي صڵٌیبم کە ئەم صّّ عبصەت ّ کغصەّاًە صەعصی یەکەم
ّ ســەعەکی دیػثــی صیوــْکغات ثــّْەُ ،ەیە ّ تــب عّّى ّ ثــێ پەعّاش ثە گژیــضا
ًەچــیي ثەعۆکــی ئەّ دیــػثە ّ ثــػّّتٌەّەی کــْعص لە عۆژُەاڵت ثەعًــبصات .ثــۆیە
ثێ هٌەتن لەّ عەسٌبًەی لەم ثبعەّە صێٌەّە سەعم ،صڵٌیبم ثەضی فـغەی ثەصەًە
ّ عەًگە عێجەعی ئەّ دیػثەضن لەگەڵ ُبّصەًگي کە دەق ثە هٌە.
 ٠جەًبدجــبػی ًــبّ دیــػة کــۆًەً .ــبػاًن کــێ ّ کەی صەســتی پــێ کــغصّّە .ثەاڵم
صەػاًن صّای ئەّە ثەضێکی ثەعچـبّی عێـجەع ّ کبصعەکـبًی دیـػة ،لە سـبڵەکبًی
ُ ١١ ّ ٦١ەتبّیضا عّّیبى لە ثبضّْعی کْعصستبى کغص ،ثە کـغصەّە ئەم جەًـبح ّ
صەســـتەثبػییەش ســـەعی ُەڵـــضاّە .کەســـبًێ  ،ثە ُبّکـــبعی ُێػێکـــی صەعەّەی
عۆژُەاڵتی کْعصسـتبىّ ،یسـتّْیبًە جەًـبدی عەلیـت لە دیػثـضا ّەصەعًـێي .ئەم
کــبعە صّّپــبت ّ چەًــض پــبت ثــّْەتە تــب ثــّْەتە ثەضــێ

لە هیــژّّ ّ کْلتــّْعی

سیبسی ًبّ دیػثی صیوْکغات .هي لەیغەصا ًبتْاًن ثە صعێژی لەم ثبعەّە ثٌّْسن
چــــْى لە ئەســــ ی ثبســــەکەم کە ثیــــغەّەعی ًّْســــیٌە صّّع صەکەّهەّە .ثەاڵم
ئەّاًەی سْێٌـــضەّاعی سْێٌـــضًەّەی ُەڵەی سْیـــبى ثێـــت ئەػاًـــي ثبســـی چـــی
صەکەم .ئەهە صەعصێکە ،صەعصێ

کە سەعیـکە ثجێـتە سـەعتبى ّ عەالجـی صژّاعتـغ
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ثێت.
 ٧هـــي ئەّصەم ّ ئیســـتبش لەّ ثـــڕّایەصام کە ثە ثـــۆًەی ثەعچـــبّثًّْی عۆڵـــی
ًـــبّچەی هْکْعیـــبى ّ ثە تـــبیجەتی ضـــبعی هەُبثـــبص لە ســـبػثّْى ّ پەعەگغتٌـــی
دیػثــی صیوــْکغات صاُ ،ەعصەم ثەضــی ػۆعی ئەًــضاهبًی عێــجەعی ئەّ دیــػثەش
سەڵکی ئەّ ًـبّچەیە ثـّْىُ .ەع ئەهەش ّایکـغصّّە کە جۆعێـ

ُەسـتی سـۆ ثە

هێذْەعثیٌیي لە عێجەعی ئەّ دیػثە صا پێکجێت ّ ًبّچەکبًیتغ ،لەّاًە سـْاعّّی
عۆژُەاڵتی کْعصستبى(ُەعسێ
لە ُێٌضێ

پبعێػگـبی سٌە،کغهبضـبى ّ ئـیالم) ّەک پبضـکۆ ّ

جێگبضضا ثە کغصەّە ثە ''غەیغەسْصی'' دیسبة ثکغێي!

ثــــۆ ًوــــًّْە لەّ ســــەعّثەًضە صا( ســــبڵی  ٠٦٣١ثــــۆ  )٣١کە ًبّەًــــضی ئــــبژّاى
ثەعپغسبیەتی ػیبتغ لە  ٢١١پێطوەعگە ّ ،لە سەلػ تب ئـیالمّ ،اتـب ػۆعتـغ لە صّّ
ســێِەهی ســبک ّ سەڵکــی عۆژُەاڵتــی کْعصســتبًی لە سەعضــبى ثــّْ ،صەگــوەى
ًەثێـــت ثەعپغســـەکەی لە ئەًـــضاهبًی دیػثـــی سەڵکـــی ئەّ ًـــبّچەیە صیـــبعی
ًەصەکــغاى .ســەعەتب کــبک کەهــبڵ صاثــبغی ،صّاتــغ کــبک دەســەى عەســتگبع ،کــبک
تبُێغ عەلیبع ،کبک هْستەفب ُێجغی ،کبک ًەثی لبصعیْ...
ئەّ ســـەعصەهەی کـــبک ًەثـــی لـــبصعی لە الیەى صەفـــتەعەّە کغاثـــّْە ثەعپغســـی
گطتی ئەّ ئْعگبًە ،کبک سضێمی فەعۆسیبى ،عەّاڵی ثبعاهی ،ضبپّْعی فیغّّػی،
ُْهبیًْی ئەعصەاڵى ،ثبثب عەلی هێِغپەعّەع ّ .....لە ژێغ صەسـتی ئەّ صا کبعیـبى
ئەکغص! کـبک غەًـی غەًی ـّْعیص ّەک ''هطـبّع ًیػاهـی'' لەّێ ثـّْ کە کەهتـغیي
عۆڵی لە کبعّثبعی ًیػاهیضا ُەثّْ .هـي ئەّپەڕی عێـػ ّ دـْعهەتن ثـۆ صڵسـۆػی ّ
فیضاکبعیە فغاّاًەکبًی ئەّ ُبّڕێیبًە ُەیە ّ ثچّْکتغیي ًبکۆکیطن لەگەڵیبًـضا
ًەثّْە ،ثەاڵم ئەگەع ُەعجۆعێکی دیسبة صەکەم ،تەًیب ئیوتیبػێـ

کە ئەّصەم

ئەّاًی کغصثّْە ثەعپغب ّ ثبًضەستی ئەّ گطـت سەڵـکە ،هْکْعیـبًیجًّْی ثـّْ ّ
ُیچــی صیــکە .صڵٌیــبم تەًــبًەت سْضـیبى لجّْڵیــبًە کە ،گطــت ئەّ ُبّڕییــبًەی
صیــکە ًبّیــبى لە ســەعەّە ُــبت ،لە تێکــڕای ثْاعەکــبًی کــبع ّ سەثبتــضا ئەگەع
لەّاى ثە تْاًــــبتغ ًەثــــّْثي ،دەتــــوەى کەهتــــغیص ًەثــــّْى ثەاڵم ًەصەکــــغاًە
ثەعپغسی یەکەهی ًبّچەکە.
جـــگە لەم ًوـــًّْەیە ،صّای ضـــەُیضثًّْی کـــبک عەّاڵی ثـــبعاهی کە ثەعپغســـی
کویـــتەی هەعیـــْاى ثـــّْ ،کـــبک کەعیوـــی ئەاڵّەیســـی کە ُـــی کـــبت ثەعپغســـی
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ضــْێٌێکی گغًگــی ًەگغتجــّْە صەســت ،لە صەفــتەعەّە ًێــغصعا ّ کــغایە ثەعپغســی
کـــْهیتەی هەعیـــْاىّ .اتـــب ثەعپـــغب ّ ثڕیـــبعصەعی هەًســـّْع فەتـــبدی ،عـــْهەع
ضــــــەعیفػاصە ،ســــــضێك فیــــــغّّػی ،ئیجــــــغاُین ئەدــــــوەصی ّ . ...ئەم ثڕیــــــبع ّ
ضێْەلێڕّاًیٌەی عێجەعی دیػة ثۆ ًبّچەکبًی سْاعّّی عۆژُەاڵت ،ػیـبتغ ّەک
گبڵتەپێکغصى صەچـّْ تـب ثەعپـغب صیـبعیکغصىُ .ەعّەُـب ًـبعصًی کـبک عْسـوبًی
صاصســب ّەک فەعهبًــضەُێػی ســٌە کە ئەّصەم تەًیــب ســەعلکێکی ثۆکــبى ثــّْ .هــي
لەگەڵ عێػ ّ دْعهەتی فغاّاًن ثۆ ػەدوەت ّ فیضاکبعییەکبًیی کـبک ًەثی،کـبک
جبفەع ،کبک کەعین ّ کبک عْسوبى ،ثێ ُی گْهبًێـ

ئەتـْاًن ث ـێن کە ،ئـێوە

ئەّصەم لە ُێػەکبًی سْاعەّە ػیبتغ لە صە کەسـوبى ُەثـّْى ّەک ئەّاى ّ ثگـغە
لەّاًـــیص ضـــیبّ ّ ثبضـــتغ ثـــۆ ئەّ ئەعکـــبًە ثەاڵم ُـــی کـــبت لە الیەى عێـــجەعی
دیػثەّە ضیبّی ئەعک ّ ثەعپغسبیەتی لەّ چەضٌە ًەػاًغاى!
دەػ صەکەم پێضاگغی ثـکەهەّە کە هـي لەم ثبسـەصا تەًیـب هەثەسـتن ًیطـبًضاًی
ئەّ هەیــلەیە کە لە ئبســتی ُەعەثەعػی عێــجەعی ئــێوە صا ّەک عاســتییەکی تــبڵ
ّجــّْصی ُەثــّْ کە ســْاعەّەی کْعصســتبى ثە ثچــّْک ّ جیــبّاػ چــبّلێ ثکــبت ّ
دەػیـــبى ئەکـــغص ّ ثە کـــغصەّەش کەســـی صەعەجەیەکیـــبى تەًیـــب لە سەڵکـــی
''سەعەّە'' صیبعی صەکغص .ئەم صیبعصەیە لە ئْعگبًەکبًی ًبّەًضیطضا صەثیٌغا ّ تب
ئەم ئبسغاًە ّ کبتی ثەستٌی کـۆًگغەی ُەضـت ،کە ػیـبتغ ّەک کـبعصاًەّە ّ لە
ئبکـــبهی صیـــبعصەی صُّّەمّ ،اتـــب ثبًـــضثبػی ّ جەًبدگەعاییـــضا گـــۆڕاُ ،یچکـــبت
کەسێکی سەڵکی سْاعەّەی کْعصستبى ( پێص کۆًگغەی ُەضت) ًەثـّْە ئەًـضاهی
صەفــتەعی سیبســی یــبى صەگــوەى کەســێکی ئەّ ًــبّچەیە عێــگەی صەکەّتە عاصیــۆ،
چبپەهەًی یبى کْهیسیۆًە گغًگەکبى.
صیــبعە ثە ُــۆی ســەعگەعهجًّْی پێطــوەعگە ثە کــبع ّ چــبالکییەّە ئەّکــبت ئەم
کــغصاعە سغاپــبًە کەم عەً ـ
کـــبعی ثە کەلـــ

ّ کبعیگەعییــبى کەهتــغ ثــّْ .صّاتــغ ســەعصەهێ

کە

ّ ثەعُەم عّّی لە کـــػی کـــغص ،ئەم صیـــبعصەیەش ػیـــبتغ ســـْی

ًیطبًضا ّ سەعەًجبم ثـّْ ثە ُـْیەکی سـەعەکی ثـۆ لێکتـغاػاى ّ جیـبثًّْەّە کە
ئیستبش(کۆتبیی  )٧١٠٣ثەّپەڕی ّێغاًکبعییەّە صعێژەی ُەیە.

کــۆًگغەی ضــەش ،گغفتــی ًــبّسۆیی ّ چــّْى ثــۆ صەفــتەعی
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سیبسی

پبش گەڕاًەّەی ًْێٌەعاًی کۆًگغە صەعکەّت کە لە دیػة صا ُێٌضێ

کێطـەی

ًـــبّسۆیی ُەیە ّ کەم کەم ئبکبهەکـــبًی صەعکەّتـــي .عاصیـــۆی دیـــػة لە چەًـــض
ثەعًـــبهەی جیـــبّاػ صا کۆهەڵێـــ

کـــبصعی ثە تـــبّاًی '' ژێغپێٌـــبًی صیســـی لیي''

سْێٌضەّە کە لە دیـػة صا صەعکـغاّى ّ لە ًـبّ ئەم کـبصعاًەش صا گەلێـ

کەسـی

ًبســــغاّ ّ ًــــبّصاع ُەثــــّْى ّەک کەعیوــــی دیســــبهی کە ئەًــــضاهی عێــــجەعی ّ
هـــبّەیەکیص جێگـــغی صّکتـــْع لبســـولّْ ثـــّْ .ثە عّاڵەت ئەم کێطـــەیە لە ســـەع
ًــبهیلکەیەک ثــّْ ثە ًــبّی'' کْعتەثــبب'' کە عّاًــگەی تــبیجەتی صّکتــْع لبســولّْ
ثــــّْ لە ســــەع سۆســــیبلیػم ّ ثە صاسەّە ثــــێ ئەّە ئەّ ضــــتە ئەّصەم ّ عەًــــگە
ئیستبش گغًگییەکی ّای لە کبعی عۆژاًەی دیػة صا ُەثێت ،ثّْ ثە ُـۆی کێطـە
ّ سەعئێطەیەکی ػۆع ّ ػیبًێکی گەّعەی لە ئێوە صا.
عۆژی  ٠٦ثەصەعی سبڵی  ٠٦٣٦هي لەگەڵ چەًـض کـبصعێکی صیـکەی کْهیتەکـبًی
دیـــــػة لە صۆػەلەعەّە ثەًیـــــبػی ثەضـــــضاعی لە صەّعەیەکـــــی سیبســـــی ثەعەّ
صەفتەعی سیبسی دیػة کەّتیٌەڕێ ّ صّای چەًـض دەفـتە گەییطـتیٌە گەاڵڵە کە
ئەّ صەم ثـــــــــٌکەی فێـــــــــغگەی دیػثـــــــــی لـــــــــێ ثـــــــــّْ .ئەّ کەســـــــــبًەی لە
کْهیتەکــبًی''جٌّْثەّە'' چّْثــّْیي ثــۆ ئەم صەّعەیە ثغیتــی ثــّْیي لە هەًســّْع
ًبسغی ،ضـْجبە ئەهیٌـی ّ جەالل سـیبًبّی لە سـٌە .کەهـبڵ ئەدـوەصی ،گەالّێـژ
پبصگبًی ،فەعاًەک ثّْثبى ّ عەلی سبًی لە هەعیْاى .سەعیض ًەصیوـی ّ دـبتەم
هەًجەعی لە کغهبضبىً .بسغ ًیلّْفەڕی ّ ػاُێـض ًبّێـ

لە سـەلػ .عەثە سـەلجێ

ّ کەسێکیضیکە لە ُەّضـبع ّ ثەصاسەّە کەسـەکبًی صیْاًـضەعەم لە ثیـغ ًەهـبّى.
کبتێ ـ

گەییطــتیٌە صەفــتەع ژهــبعەی ســەعجەهی ثەضــضاعاًی صەّعەکە ًػی ـ

٢١

کەب ثّْ کە لە سەعجەهی کْهیتەکبًی دیػثەّە ُبتجّْى.
هبهۆستبکبًوبى ئەًضاهبًی کْهیتەی ًبّەًضی ،لەّاًە صّکتْع لبسـولّْ ،صّکتـْع
ضەعەفکەًضی ،کبک عەثـضّاڵی دەسـەًػاصە ،کـبک ُبضـن کەعیوـی ،کـبک دەسـەى
عەستگبع ،کبک دەهەصەهیي هەجیضیبى ،کبک صّکتْع سەلیمی ّ ......ثـّْى .ثبسـی
صەعســەکبًیص لە هیــژّّی کــْعصەّە تــب کْعتەثــبب ّ ثبســی سیبســەتی جیِــبًی
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ًێْاى ّاڵتبًی عۆژُەاڵت ّ عۆژاّای ئەّکبت ،کە ثۆ هي ُێٌـضێکجبع سـەست ّ لـێ
دبڵیجًّْیبى صژّاع ثّْ .ثەاڵم ثیٌیٌی ئەًـضاهبًی عێـجەعی ّ ثە تـبیجەتی صّکتـْع
لبســولّْ ثــۆ هــي ّ ،عەًــگە ثــۆ ػۆعثەی ئەّاًــی صیــکەش ػۆع جێگــبی سْضــذبڵی ّ
هبیەی ضبًبػی ثّْ .چًّْکە هي تب ئەّکبت تەًیب ًبّی ئەم کەسـبًەم ثیسـتجّْ ّ
ئیستب لە ًػیکەّە ئەم ثیٌیي ّ ئەهػاًی چبعەًّْسوبى لە صەستی کێ صایە.
ُەعچۆًێ

ثێت ثۆ یەکەهجـبع صّای سـباڵًێ

پێطـوەعگبیەتی ثـٌکە ّ ثبعەگـبی

ســـەعەکی دیػثوـــبى ثیٌـــی ّ لە ًـــػیکەّە عێـــجەعاى ّ لەّاًە ســـکێغتێغی گطـــتی
دیــػة ،صّکتــْع لبســولّْهبى چــبّ پــێ کەّت کە ئــبّات ّ ئبعەػّّهــبى ثــّْ .صّای
تەّاّثًّْی صەّعەکە چّْیٌە صەفتەعی سیبسـی کە ئەّصەم لە صۆڵـی گەّعەصێ صا
ثّْ .گًْضێ

کە سەعصەهبًێ

ئبّەصاى ّ جێگـبی ژیـبًی سەڵـ

ثـّْ ثەاڵم ئیسـتب

عّّسێٌـــــضعاّ ّ ّێـــــغاى ّەک ُەػاعاى گًْـــــضی تـــــغی ثبضـــــّْعی کْعصســـــتبى کە
فبضیسـتبًی ثەغـضا عّّسبًـضثًّْیبى .چەًـضکەب لە ئەًـضاهبًی عێـجەعی ،لەّاًە
کبک دەسەى عەستگبع ّ کبک صّکتْع سەلیمی کە ُەعصّّکیبًن پێطتغ لە ًـبّچە
ثیٌیجــّْى ثیٌیــٌەّە ّ ســەعصاًن کــغصى ّ پبضــبى ثە ُبّکــبعی ثەضــی سەصەهــبت
ثەڵگەیــبى ثــۆ گــغتیي تــب لە ضــبعۆچکەی کــبعێػەّە ّ ثە ًــبّ ســەیتەعە ّ ثــٌکەی
صەّڵەتی ئێـغاق صا تـب سـەع سـٌّْعی عۆژُەاڵتـی کْعصسـتبى ثە هبضـیي ثـیي ّ لە
کێْی '' گوۆۆ''ی پطتی ئبّایی '' کـْڕەصاّێ''ەّە ثیـٌە ًـبّچەی ثـبًە ّ لەّێطـەّە
ثگەڕیٌەّە الی ُێػ ّ کْهیتەی سْهبى لە ًبّچەی هەعیْاى.

گەڕاًەّە ثۆ ًبّچە ّ عّّصاّەکبًی سبڵی ٠٦٣٦
ُێطــتب ئــێوە لە صەّعەصا ثــّْیي ئبگــبصاعکغایي کە لە ًبّچەکــبًی صەّع ّ ثەعی
چلچەهە ضەڕێکی لْعسە ّ صژهي لەگەڵ ُـبتٌی ثەُـبع صا ُێغضـێکی گەّعەی ثـۆ
گغتٌەّەی ئەم ًبّچەیە صەست پێ کغصّّە .ضەڕەکە ًػی

ثە دەفتەیەکی کێطـب

ّ ّێڕای فیضاکبعی پێطوەعگە ّ ضەُیضثًّْی ژهبعەیەکیـبى ،لەّاًە کـبک عەّاڵی
ثبعاهی ئەًضاهی کْهیتەی ًبّەًضی ّ ثەعپغسی هەعیْاى ،صیسبًیص عیژین تـْاًی
ًبّچەکبى ثگغێتەّە ّ ُێػەکبًی ئێوە لێکج ّکبت.
لە کْهیتەی ثبًەّە کە لە سەع سٌّْعی ثبضّْعی کْعصسـتبى ثـّْ ،تیوێکیـبى ثە
- 063 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
سەعپەعەستی کبک هەال عْسوبى کە ثەضضاعی صەّعەکەضوبى ثّْ لەگەڵ سسـتیي
ّ تـــب ًـــبّچەی ســـەلػ ّ گًْـــضی دـــبجی ئەّل ثەڕێیـــبى کـــغصیي .هەال عْســـوبى
کْڕێکی ژیـغ ،ژیـکەڵە ّ تـب صڵجشـْاػێ صڵسـۆػی سـبک ّ سەڵکـی ّاڵتـی سـْی ثـّْ.
سبڵەکبًی صّاتغ هەجبل ُەڵکەّت تب هـي ثتـْاًن لە ًـػیکەّە ثبضـتغ ثیٌبسـن .ثە
صاسەّە ئەّیـــص ّەک ػۆع ُە ـــبڵی صیـــکەم لە ضـــەڕێکی ســـەستضا لەگەڵ ُێـــػی
صژهي صا ضەُیض ثّْ چّْە ًبّ عێػی ضەُیضاى.

ضەڕی ُەعهێضۆڵ ّ ضکبًێکی چبّڕّاًٌەکغاّ
ئـــــــــبّایی دـــــــــبجی ئەّل ّ ُەعهێـــــــــضۆڵ ئەّصەم ثـــــــــٌکەی پێطـــــــــوەعگە ّ
ًەسْضشبًەیەکێطـــیبى تێـــضا ثـــّْ کە تەصاّی سەڵـــ

ّ گطـــت پێطـــوەعگەکبًی

صەکغص .سەعەتب ًەسْضـشبًەکە لەالیەى کەسـێکەّە ثە ًـبّی صّکتـْع ًیلـّْفەڕی
کە سەڵکــی ضــبعی س ـەلػ ثــّْ ثەڕێــْەصەثغا ّ جــگە لە کــبعی ئبســبیی ،ثــغیٌ ێ ّ
کـــــبصعی صەعهبًیطـــــی تێـــــضا پەعّەعصە صەکـــــغاى .ثەاڵم لەگەڵ تەًگجـــــًّْەّەی
ّەػعەکە صّکتـــْع ًیلـــّْفەڕی لەّێ ًەهـــب ّ ئەگەع ُەڵە ًەثـــن ســـْیلی عێـــژین
صایەّە .صّای صّکتـــْع ًیلـــّْفەڕی ضـــْێٌەکە لە الیەى کـــبصعە صەعهبًییەکـــبًەّە
ئێــضاعە صەکــغا .ئەّ عۆژاًەی ئــێوە گەییطــتیٌە ئەّێ ،کــبک کــبّەی ثــبعاهی کە
کبعی پەعەستبعی ئەکغص ،سەعپەعەستی ثیوبعەستبًەکەضی لە ئەستۆّ ثّْ .جگە
لە کـــبّە کـــبک هْســـتەفبی هێِـــغ پەعّەع (صّکتـــْع هْســـتەفب) ش لە ّێ ثـــّْ ّ
سػهەتی سەڵ

ّ ثغیٌضاعاًی ئەکغص .ژهبعەیەک پێطـوەعگەی ثغیٌـضاعی ئـێوە لە

ُێـــػی ثێســـتّْى کە لە ُێغضـــەکەی صۆػەلەعەصا ثغیٌـــضاع ثجـــّْى لەّێ ثـــّْى ّ
صیتـــٌەّە ّ صیـــضاعیبى ثـــۆ ئـــێوە ػۆع ســـْش ثـــّْ .جـــگە لەم ثغیٌـــضاعاًە چەًـــض
پێطوەعگەضوبى لەّێ ثـّْى کە ئەم ثغیٌـضاعاًەیبى گەیبًـضثّْ ّ ثەعپغسـەکەیبى
ضەهســـْاڵی هـــْػەفەعی ثـــّْ کە لە ُێػەکەهـــبى ّ گطـــت ًـــبّچەی کبهیبعاًـــضا
ًبّثبًگی ُەثْ.
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صەًگۆی ُێغضی عێژین ُەثّْ ّ عۆژی پیطّْش پێطوەعگە کە ثۆ گیبّگۆڵ ُێٌبى
چّْثّْى ،لە سەع چیبکە ژهـبعەیەک چەکـضاعی ًەًبسـیبى لە صّّعەّە ثیٌیجـّْى.
ضەڕی کۆهەڵە ّ دیػة ُێطتب صەستی پێٌەکغصثّْ ثەاڵم ضـەڕی دیـػة ّ لیـبصەی
هەّەلەت (پــــــبعتی صیوــــــْکغات) ثەعصەّام ثــــــّْ ّ ئەّاى لە ػۆعثەی ُێغضــــــە
چبعەًّْسســبػەکبًضا لە ســەًگەعی پبســضاعاًضا صژی ئــێوە ثەضــضاعییبى ئەکــغص.
ُەهــّْ ُێــػی عەػی یْســـفی
سەلػُ ،ێػی ُەّضبع ّ ًػی
ثە  ٧١پێطـــــوەعگەی ســـــٌە ّ
کغهبضـــبًیص لەم گًْـــضاًەصا
ثــــــــــــّْى .لە ســــــــــــەع یەک
ژهبعەهــبى صەگەییطــتە ًػی ـ
ثە  ١١١پێطــــــــــوەعگە کە لە
دــبڵەتی ئبســبییضا صەثـــْا لە
ثەعاًـــــجەع ُ ٠١ەػاع ُێـــــػی
صژهٌــضا سۆڕاگغیوــبى کغصثــب ّ
ػەعثەضــــــوبى لــــــێ صاثــــــبى
ثەاڵم....
لە سەع ئەم ثٌەهبیە ئێوە دیسبثی ئەّەهبى ئەکغص کە ئەگەع ُێغضی صژهٌیص
عاست ثێت گغً

ًیە چًّْکە ،ئێوە ػۆعیـي ّ ثە ُبسـبًی ئەتـْاًیي لەم ضـْێٌە

ضبسبّییەصا گەّعەتغیي ُێغضیص تێ
ّ سۆفێـ

ثطکێٌیي .ثۆیە صەستەکەی ئێوە ثێ تـغب

لەّ صەًگۆیــبًەی ُەثــّْى لە یەکێـ

لە هبڵەکــبى صا کە ثۆهــبى صیــبعی

کغاثّْ تەست لێ سەّتیي.
ضەفەلی ثەیبًی ثە گغهەی سْه ـبعە ّ لیـژ ّ لـبژی صۆضـکب ّەسەثەعُـبتیي .لە
هبڵەکە ُبتیٌەصەع ّ صیتوبى ثەعػتغیي ضبر لە صەستی صژهٌـضایە ّ ثە ثیکەیسـی
ًبّهبڵەکـــبى ئەکـــْتي .ثە فەعهبًـــضەیی ضەهســـْاڵ صەســـتکەی ئـــێوە عّّهـــبى لە
تەپۆڵکەیەکی عّّثەڕّّ کغص ،لە ثەعاًجەع پەالهـبعی صژهٌـضا سـەًگەعهبى گـغت ّ
ضەڕهبى لەگەڵ صژهي صا صەست ێکغص .کبک کبّە ،دبهێض صعّّصی کـبصعی صەعهـبًی
ُێــػی ثێســتّْى کە لەگەڵ ثغیٌــضاعەکبًوبى لەّێ ثــّْ ّ چەًــض کەســێکی صیــکەش
- 065 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
صّای ئــبگغصاًی ًەسْضــشبًەکە (ثــۆ ئەّە ًەکەّێــتە صەســتی صژهــي) عّّیــبى لە
پطــتەّەی ئــبّایی ُەعهێــضۆڵ کــغص ّ لەّێ تــب الی ئێــْاعە صەعگیــغی ُێــػی صژهــي
ثّْى کە هي ثە ثبضـی ئبگـبصاعی چەًـضی ّ چـۆًیەکەی ًـین .صّای صّّ سـەعبتێ
ُێػی صژهي ثە سـەع گطـت ضـْێٌە گغًگەکبًـضا ػاڵجـّْى .تەپـۆڵکەیەک کە گـْایە
صۆضــــکبیەکی سْهــــبًی پێْەثــــّْ ّ ضــــەّ ّ عۆژێــــص صەســــتەیەک پێطــــوەعگە
صیبً بعاســت ،ثــێ ثەعگغییەکــی ثەعچــبّ کەّتە صەســتی صژهــي ّ عّّی لــّْلەکەی
کــغایە سْهــبى .صّای ئەم عّّصاّە صەســتە صەســتە پێطــوەعگە ،ثــێ ئەّە ػیــبًێکی
ثەعچبّ لە صژهي ثضەى ،لە ژێغ ئبگغی تۆپشبًە ّ عاکتجبعاًی چْاع ُێلیکۆپتێغ صا
کەّتــٌە پبضەکطــە ،ســەًگەعەکبًیبى چــۆڵکغص ّ ُەاڵتــي .ئــێوەش کە تەًیــب ّ ثــێ
پطتیْاى هبثْیٌەّەً ،بچبع لە ضْێٌی سْهبى ُـبتیٌەسْاع ّ ثە صۆڵکـضا صەسـتوبى
ثە پبضەکطی کغص.
کبتێــــ

گەییطــــتیٌە ًبّەڕاســــتی صۆڵەکەی ثەع ئــــبّایی ،تّْضــــی  ٦کەب لە

ثغیٌــضاعەکبًی سْهــبى ثــّْیي ّ ثە ُەػاع ػەدــوەت تْاًیوــبى لە ژێــغ ئــبگغی ثــێ
ئەهــــبًی صژهٌــــضا ،کە لیبصەکــــبى لە پبســــضاعەکبى عۆڵیــــبى تێــــضا ػیــــبتغ ثــــّْ،
صەعثبػیبًکەیي .لە ئبسغیي لۆًبسضا ُێغضی صژهي ػۆع صژّاع ثّْ ًّ ،بچبع ثـّْیي
ثە ػەدــــوەت ّ صاًە صاًە لە عّّتەًێکــــی ١١ - ٦١هێتــــغیەّە ،لە دبڵێکــــضا ّەک
ثـــبعاى گـــْلەی صژهٌوـــبى ثە ســـەعصا صەثـــبعی صەعثـــبػ ثـــیي .لەێـــغەصا ثەصاسەّە
ضەهسْاڵ هْػەفەعی ثەعکەّت ّ لە یەکەم سبًیە صا ضەُیض ثـّْ .جەًبػەکەیوـبى
ثــۆ صەعثــبػ ًەصەثـــّْ چــًّْکە چەًـــض ثغیٌــضاعی صیـــکەش لەّ ًــبّە کەّتجـــّْى ّ
ُێغضی صژهٌیص ثێ پسبًەّە هّْڵەتی ًەصەصا .ثۆیە ضەهسْاڵهبى ثە جێ ُێطـت
ّ ثغیٌــــضاعەکبًوبى ثە هبًــــضّّیەکی ػۆع صەعثــــبػ کــــغصى .لە عێگــــب صا تّْضــــی
جەًبػەی کبصعێکی سٌەثّْیي ثە ًبّی سەیەص دەسەى کە ثەع سْه بعە کەّتجّْ
ّ ضەُیض ثجّْ .سەعەًجبم لە سـەع یـبڵی پطـت ئـبّایی دـبجی ئەّل -ثـبیەع ّ لە
ســـەع ســـٌّْعی ضـــلێغی ثبضـــّْعی کْعصســـتبى ،تّْضـــی کـــبعّاًی ســـەعگەعصاًی
ُێػکەهــبى ثــّْیٌەّە کە ثەعەّە ئەّصیــْی ســٌّْع ّ ثــێ ثەعًــبهە پبضەکطــەیبى
ئەکغص.
صیـبعە لە گەعهەی ضـەڕصا ،عێـژین ّیسـتجّْی ئەم صۆڵەش ثگــغێ ّ ثەتەّاّی لە
گەهبعۆهبى ثشبت .ثەاڵم ضبًسـوبى ُەثـّْ صەسـتەیەک لە پێطـوەعگەکبًی ُێـػی
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ػعێــْاع لە ئــبّایی ثــبیەعصا ثــّْى ّ ،ثە ئبگــبصاعثّْى لە ُێغضــی صژهــيُ ،ــبتجّْى
ئەم ســـەع هـــلەیە گغتجـــّْ ّ ثـــًّْە ُـــْی ًەجبتجًّْوـــبى .ئەگەع ّا ًەثـــب کەب
ًبػاًێ ئەم هبجەعایە ثە چی کبعەسبتێ

کۆتبیی پێ صەُبت.

هـــي ئەّصەم ّ ئیســـتبش ُـــۆ ّ ســـەثەثی ئەّ تێکطـــکبًە گەّعەیەم ًەػاًـــی ّ
ًەضوجیست لێکۆڵیٌەّەیەکی لەسـەع ثکـغێ ثەاڵم صڵٌیـبم ًەًـبعصًی کەهـیي ّ ثە
چـــۆڵی ُێطـــتٌەّەی ضـــْێٌە گغًگەکـــبى ،ثـــًّْە ُـــۆی ئەّە عێـــژین ّ لیـــبصە ثـــێ
صەعصیسەع ثتـْاًي ثەعػایـی ّ ضـْێٌە ئەسـ یەکبى ثگـغى ّ ئـێوە ًبچـبع ثـکەى لە
صۆڵ ّ لە ژێــغ ســەیتەعەی ئەّاًــضا ضــەڕی ُەاڵتــي ّ ســەعصەعثبػکغصى ثکەیــي جــب
ئەم پْاى ّ صەسکەّتە لە ًەػاًی ،ثێ هەسئّْلیەتی یبى ثە پـالى ّ ثەعًـبهە ثە
عێــژین صعا الًــیکەم ثــۆهي عّّى ًــیە! لەم ضــەڕەصا ُەضــت پێطــوەعگەی دیــػة
ضەُیضثّْى کە جەًبػەی ُەهّْیبى کەّتە صەست صژهـي ّ ػیـبتغ لە  ٠١کەسـیص
ثغیٌــضاع ثــّْى کە ثە ػەدــوەت صەعثــبػکغاى .ثــڕّاش ًــبکەم کەب لە ُێػەکــبًی
عێژین ،یبى لیبصە ػیبًی پێ گەییطتجێت چًّْکە لە سـەعیەک ضـەڕێ

ًەکـغا تـب

کەسیبى ثکْژعێت.
ضەّ لە صۆڵی چۆڵ ّ ّێغاًی ضلیغ ،لە ئبّایی عّّسێٌضعاّی هیطیبّ صا سەّتیي.
ثەیبًییەکەی کبتێ

لە سەّ ُەسـتبیي ،هـي ثـۆ یەکەهجـبع صیـتن ُەعچـْاعصەّعم

صاعســتبى ّ جەًگەلێکــی پــڕە .لە عاســتیضا هــي ُیچکــبت لێــغەّاعی ّا چــڕ ّ پــڕم
ًەصیتجــّْ .صاعی ســەصاى ســبڵە ّ ضــیّْ صۆڵێکــی فــغاّاى کە یەکەهجــبع ثــّْ ًــبّین
ئەثیســت '' ،ضــلێغ'' .صۆڵێــ
ًػی

کە لە ًػیــ

ضــبعی پێٌجــْێٌەّە صەســت ێضەکبت تــب

جبصەی هەعیْاى  -سەلػ صعێژ ئەثێتەّە ّ سەعصەهێ

ئـبّەصاى ّ ػیـبتغ لە

 ١١گًْــضی پــڕ لە سەڵکــی تێــضا ثــّْە .هیطــیبّ کە صّایــیي گًْــضی ســەع ســٌّْعی
صەســــکغصە ســــْی ضــــْێٌی صاًطــــتٌی دەهەســــضێك سبًێــــ

ثــــّْە ّ ثــــۆ ســــْی

ثەسەعُبتێکی تـبیجەتی ُەیە .هـي ئەّصەم سطـلێغم ػۆع سـْش ئەّیسـت ّ دەػم
ئەکغص چەًضعۆژی صیکەی لێ ثوێٌوەّە تب ػیبتغ لە عەهـػ ّ عاػی سـەع صەعثێـٌن ّ
ًبّی گًْـض ّ صۆڵەکـبًی فێـغ ثـجن .ئەّ صەم ًەم ئەػاًـی سـبڵێکی صیـکە ئەم صۆڵە
صەثێـــتە ضـــْێٌی هـــبًەّەی ئیججـــبعی ســـْم ،ثەعصەکبًیطـــی ئەثـــٌە لەتبڵگـــبی
سْضەّیســــتتغیي ُبّســــەًگەعاًن ّ پــــبش ئەّەش ًەک ُەع صەع ّ صۆڵەکــــبًی،
ثەڵکــــّْ ئبسوبًەکەضــــی ئەثێــــتە صێــــْەػهەکی عەش ّ ُیچکــــبت لە پێطــــچبّم
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
ًٌّبثێت.

گەییطتٌەّە ثە ُێػی ثیستّْى ّ گەڕاًەّە ثۆ ًبّچەی
کبهیبعاى
عۆژی صّایـی ُێػەکــبى لێـ

جیـب ثــًّْەّە .کــْهیتە ّ ُێـػی ســەلػ گەڕاًەّە ثــۆ

ًــبّچەی سْیــبى .جەهــبعەتی هەعیــْاى گەڕاًەّە ثــۆ الی ُەًجیــغاى ّ پطــتەّەی
ضــبعی هەعیــْاى .ئــێوەش پێطــوەعگەکبًی ثێســتّْى لەگەڵ ُێــػی ُەّضــبع ،کە
کبک سضێك فەڕۆسیبى ّ یەصێ دبجی ثەعپغسـی ثـّْى ّ ئەّصەم ژهبعەیـبى ًػیـ
ثە  ٧١١کەب صەثــّْ ،لە جــبصەی هەعیــْاى -ســەلػ پەڕیــٌەّە ّ عّّهــبى لە ثەعی
چلــچەهە کــغص .لە ئـــبّایی تــۆعاستەپە لەّاى جیـــب ثــّْیٌەّە ّ عۆژی صّایـــی لە
عّّثەڕّی ئــبّایی ئیســەّڵێ ،کــۆًە ثــٌکەی ُبّثەضــی دیــػة ّ کــۆهەڵە تّْضــی
ُێػی ثێستّْى ّ کْهیتەی کغهبضبًی سْهبى ثّْیٌەّە.
سەفەعەکەی ئێوە ًػی

ثە صّّ هبًگی کێطبثّْ .ئـێوە کە  ٠٦ثەصەع چّْثـّْیي

ثۆ صەفتەع ،ئیسـتب ئـبسغ هـبًگی ثەُـبع ثـّْ ّ صەثـْا ُەعچێـ
ًبّچەی سْهبى .صیبعە چەًض دەفتە پێطتغ تیوێ
ئەضغە

ػّّتـغ ثگەڕیـٌەّە

ثە سەعپەعەستی کـبک عەلـی

هەجیضیبى ًبعصعاثًّْەّە تب ػاًیبعی پیْیست ّ ُێٌـضێ

تەصاعّکـبتیص

ئبهـــبصە ثـــکەى ّ ُێـــػەکەش لەگەڵ گەییطـــتٌەّەی ئـــێوە ثە صّایبًـــضا ثەعەّە
کبهیبعاى کەّتیٌە عێُ .ەڵجەت پبش عّیطتٌی ئـێوە ثـۆ صەّعەً ،بّەًـضی ئـبژّاى
کبک ثبثب ضێز ًبسغی لە جێگبی کبک سضێك ثبثبیی کغصثّْە ثەعپغسی کـْهیتەی
کغهبضبى ّ لەگەڵوبى گەڕایەّە ًبّچەُ .ەع ثەّ عێگـبیە صا کە پـبییػ ُـبتجّْیي،
گەڕایــٌەّە ثەاڵم لە گًْــضەکبًی ًــبّچەی کۆهبســی الهــبى ًەصا .ثە ثٌــبعی کێــْی
لەلەثەعص صا تێـــ ەڕیي ّ لە لـــّْتکەی کـــْڕەی هیـــبًەّە ضـــۆڕثّْیٌەّە ثـــۆ ًـــبّ
ئبّاییەکــبًی ًســت ّ گْضــشبًی .ئەم صّّ گًْــضە ػۆع ئــبّەصاى ّ ســبّەى ثەعق ّ
ػۆعثەی پیْیســتییەکبًی صیــکە ثــّْى .سەڵــکەکەی سْێٌــضەّاع ّ جــل ّ ثەعگیــبى
پبک ّ سبّێي ثّْ .صّای ئبّایی کـۆع -کـۆعەی ًػیـ

ضـبعی سـٌە کە سـبڵی پێطـتغ

ُەع ثەم ضێْەیە چّْیٌە ًبّی ،ئەهە صُّّەهیي جبع ثـّْ گًْـضەکبًی کْعصسـتبى
ثەم ضـــێْەیە لە صڵـــی هـــي ئەًطـــتي .صیـــبعە تێکـــڕای سەڵکـــی ئەم صّّ ئـــبّاییە
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پێطــوەعگە صۆســت ّ لە عاســتیضا ُێٌــضیبى عێــػ لــێ گــغتیي ثەضــی یەک هبًگیــبى
ضبعژ کغصیٌەّە ّ ُیْا ّ ّعەی سەثبتکغصًیبى پێ ثەسطیي.
لە ثەع ئەّە ُەعصّّکی ئەم گًْضاًە ًػیکـی جـبصەی ئیسـفبڵتی سـٌە -هەعیـْاى
ثّْى ًبچبع صّای ًبى سْاعصى ّ دەسـبًەّە ثە جێوـبى ُێطـتي ّ صّای پەڕیـٌەّە
لە جبصە ثە ثٌبعی گًْضی جْاى ّ عاػاّەی عەػاّ صا تێ پەڕیي ( ،عەػاّ ضـْێٌێکی
تـــبیجەتی لە هیـــژّّی کْعصاًـــضا ُەیە ،ســـەعصەهبًێ

''پبیتەســـت '' ّ ًبّەًـــضی

صەسـەاڵتی سبًەکــبًی ُەّعاهـبى ثــّْە ّ دەســەى سـبًی ثەُــوەى ســْڵتبًی ،کە
صّاییي کەسی ئەم ثٌەهبڵەًە ثّْ ،لۆًبسێکی گغًگـی سـەعُەڵضاًی ًـبّچەی لە
صژی صەّڵەتی صاگیغکەعی ئێغاى عێجەعایەتی کغص ّ صّاتغ ّەک ػۆع سـەعُەڵضاًی
تــغی کــْعصاى ،ثە پــیالى ّ فغیــْصاًی ًەّعــی ئێــغاًییەکەی ،ســەعُەڵضاًەکەیبى
صاهغکبًــضەّە) چــّْیٌە ضــبسی پــڕ عەهــػ ّ ڕاػی کۆســباڵى ّ پێطــوەعگە لە ثٌــی
ثەعصاًضا لێ سەّتي .عۆژی صّایی سەیغێکی ئەّ کێْە ثەعیـي ّ ثەعػەهـبى کـغص ّ
تـــــب چـــــبّ ثـــــڕی ئەکـــــغص کەهەع ّ ُەعص ّ کێـــــْ ثەعػایـــــی ثـــــّْ .لە صۆڵێکـــــی
سْاعەّەهــبًەّە ُەّاعێ ـ

ُەثــّْ ثە ًــبّی ژۆًــی کە هــي پێطــتغ ًــبّم ثیســتجّْ

ثەاڵم لە ًػیکەّە ًەهضیتجّْ .ثڕیبع صعا ثچیٌە ًبّ ئەّ ُەّاعە ّ ّێـڕای ُێٌـضێ
دەسبًەّە ،لسەّثبسـیص ثـۆ سەڵـ

ثکەیـي .ئەّ سـەعصەهبًە سەڵکـی ُەّعاهـبى

ثە ػۆعی صەچـــًّْە ُەّاع ّ جـــبعی ّاثـــّْ تێکـــڕای گًْـــضەکە (٦١١-٧١١هـــبڵ) لە
ُەّاعێکـــضا کۆصەثـــًّْەّە ّ ئەم ُەّاعی ژۆًیـــیەش لەّ جـــۆعە ُەّاعاًەثـــّْ کە
سەعجەهی گًْضی  ٧١١هبڵی عّاعی تێضا ثّْ.
ّەک ُەهـــّْ جبعێـــ

صەســـتەی پێطـــڕەّە لە پێطـــەّە صەچـــّْى ّ ئـــێوەش ثە

صّایبًضاُ .ێطتب ًەگەییطـتجّْیٌە ًـبّ ُەّاع صیتوـبى سـْاعێ
کە ثە تەّاّی لێوبى ًػی

لە صّّعەّە ُـبت.

ثـّْیەّە ،سـەعی ّاڵسەکەی گێـڕایەّە ّ گەعەکـی ثـّْ

عاثکـــبت .پێطـــوەعگە ّەصّای کەّتـــي ّ صّای چەًـــض صەلـــێمە گغتیـــبى .صەعکەّت
کەســێکە ثە ًــبّی تەّفێــك ،هەســئّْلی پبیەگــبی عێــژین لە ئــبّایی صەگبگــب ،ثــۆ
سەعصاًی ثٌەهبڵەکەی ُـبتّْەتەّە ُەّاع ّ ئیسـتب ثە عێگـبّەیە ثـۆ پبیەگـبکەی.
ک ضــیٌکۆفێ

ّ چەًــض سەضــبثێکی پــێ ثــّْ کە ُەع لەّێ لــێ ســەًضعا ّ لەگەڵ

سْهــــــبى ثغصهــــــبى ثــــــۆ ُەّاع .لە ًــــــبّ هبڵەکبًــــــضا صاثەش کــــــغایي ّ ثە صەم
ًـبًشْاعصًەّە صەســتوبى کــغص ثە لســە ّ ثــبب ثــۆ سەڵـ  .ثەاڵم لە ثەع ئەّە ئەّ
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کەسە گیغاّە سەڵکی ئبّایی ػۆم ّ ًػیکی عّاعییەکـبى ثـّْ ،ػۆعثەی لسـەکبًوبى
لە صەّعی ئەّصا صەسْالًەّە کە تێکڕا صاّایـبى ئەکـغص ثەعی ثـضەیي یـبى الًـیکەم
ًەیکْژیي.
الی ئێــْاعە لە سەڵکــی عّاع هباڵّاییوــبى کــغص ،لە ضــبسێکی ثەعػی ػاڵ ثە ســەع
ًبّچە صا سەّتیي ّ عۆژی صّایی چْیي ثۆ ُەّاعی صڵڕفێٌی ُەیطّْع کە سەڵکـی
گًْضی صەلی تێضا صەهـبًەّە .ػیـبتغ لە صّّسـەص هـبڵیص لەم ُەّاعە صا صەژیـبى ّ
کەپغ ّ کەّێ ی ئەم ُەّاعە ُێٌضە صڵگیـغ ّ عێـ

ّ پێـ

ثـّْ ثـێ ئەّە ثیـغی لـێ

ثکەهەّە کەّتوە ثیغی ئەم ضێعغە کە سەصاى جبعم پێطتغ ثیستجّْ
ّاچە پب صەلیب ًەالّە ُەیطّْع
لە ثەع ئەّە ًػیـــ

صا ّە پّْضبًە سّْع ُەعاڵەی سّْع

ثە ثیســـت کەســـی سەڵکـــی صەل چەکـــضاعی عێـــژین ثـــّْى ّ

پبیەگــبیەکی گەّعەی عێــژیویص لە ئبّاییەکەیبًــضا ثــّْ ،سەڵکــی ثە ُبســبًی ّ
صڵٌیـــبیەّە ًەُـــبتٌە پێطـــْاػهبًەّە ،ئـــێوەش ثە تەّاّی لەّاى صڵٌیـــب ًەثـــّْیي
ثەاڵم ثـــێ ئەّە گـــْێ ثەم صڕصۆًگیـــیە صّّ الیەًە ثـــضەیي ،صّای پبســـەّاًضاًبى ّ
صستٌەژێغ چبّەصێغی ضْێٌەکە ،صاثەضی سەع هبڵەکبى ثـّْیي ّ سـەعی لسـەهبى
لەگەڵضا ُەڵضڕیي.
ُەیطـــــّْع لە کۆتـــــبیی ضـــــبسی کۆســـــباڵى ،لە الی ثبضـــــّْعی ئەّ ضـــــبسەّە
ُەڵکەّتــّْە کە تەًیــب ســێ عێگــبی ُــبتْچّْی ُەیە ّ ُەع چــْاعصەّعی ضــبر ّ
ُەڵضێغی ػۆع سەستە .لە الی عۆژُەاڵتییەّە عێگبیەکی تًْض ّ ُەڵەهـّْت صەڕّا
ثــۆ ئــبّایی صەل .لە الی ثبضــّْعییەّە صۆڵێکــی تەًــگەثەع صەڕّاتە ســْاع ثــۆ الی
گًْضەکبًی ژعیژە ّ کبًی دْسەیٌجە

ّ لە الی ثبکّْعیطەّە صۆڵێ

صەیجەسـتێ

ثە کۆسباڵى ّ پطت ئبّایی صەگبگـبّە .ئـێوە ُەعسـێکی ئەم عێگبیبًەهـبى لە ژێـغ
چبّەصێغیضا ثّْى ّ چبّەڕّاًی جوْجّْڵی ُێػەکبًی عێژهیطوبى ئەکغص.
ًػی
ًػی

سەعبت یەکی پبضٌیْەعۆ '' صیـضەثبًەکب'' ئبگبصاعیـبى کـغصیي کە ُێػێکـی
سەصکەسی صژهي ثە عێگبّەى ثۆ الهبى ّ لە ثەع ثەعػثًّْی ضْێٌەکەضوبى

صەکغا ثە ُبسبًی لە ُەّاعەکبًەّە ثیـبًجیٌیي .پێطـوەعگە سـبػهبًضعاى ّ ًػیـ
ثە  ١١کەســـێ

چـــّْى لە ســـْاعەّەی ُەّاعەکـــبًەّە ثێـــضەً

کەهیٌیـــبى ثۆصاًـــبى .صّای ســـەعبتێ

ّ سۆصەعسســـتي

ســـەعّتبی ُێـــػەکەی صژهـــي گەییطـــتٌە

چەًضهێتغی پێطوەعگەکبى ّ صعاًە ثەع صەستڕێژّ .ەک ػۆعثەی ضـەڕەکبًی صیـکە
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س بی صژهي صەستی پێ ًەکغایەّە ،لە یەکەم تەلەصا ًػیـ

صە کەسـیبى کـْژعاى

ّ جەًبػەکبًیبى کەّتە صەست پێطوەعگەُ .ێػەکبًی ئـێوەّە ّەصّایـبى کەّتـي ّ
تــب ًػیــ

ســەعجبصە ّ پبیەگــبی صەگبگــب عاّیبًٌــبى .ژهــبعەیەک چەک ّ چــۆڵ ّ

ثیســـێوێکی صژهـــي کەّتە صەســـتی ئـــێوە ّ ثە صاسەّە لە کۆتـــبیی ئەم ضـــەڕە صا
پێطــوەعگەیەکی سْضەّیســت ّ فیــضاکبعهبى ثە ًــبّی دەســەى ًەصیوــی سەڵکــی
ئبّایی ػیْیەی کبهیبعاى ضەُیض ثّْ.
تەعهەکەی دەسەى ُێٌغایەّە ُەیطـّْع ّ ثە ُبّکـبعی سەڵکـی ئەّ ُەّاعە ثە
سبکوبى سـ بعص .عێـژین صّای ئەم تێکطـکبًە ضـْێٌی ضـەڕەکە ّ ًـبّ ُەّاعەکـبًی
ُەیطّْعی ثە تًْـضی صایە ثەع تـۆ

ّ سْه ـبعە کە ثە سْضـییەّە ػیـبًی گیـبًی

ًەثـــّْ .الی ئێـــْاعە ُێػێکـــی ػۆعی عێـــژین لە گطـــت الیەکەّە ُـــبتٌە هەیـــضاى ّ
ُەعچْاع صەّعی ُەّاعی ُەیطّْعیبى گەهبعۆ صاّ .ەک پێطتغیص ثبسـن کـغص ئەم
ضْێٌە ػۆع سەست ّ ُەڵەهّْتە ّ ثە ُبسبًی صەستی صژهٌی پێ ڕاًبگبت .ثەاڵم
تەًیب سێ عێگەی صەعثبػثًّْیطـی ُەیە ّ ئەگەع ئەّ عێگبیـبًە ثگیـغصعێي ئیـضی
ضْێٌەکە لە گەهبعۆی تەّاّ صایە ّەک چۆى ئیستە ّاثّْ.
پبیەگبیەکی عێژین لە ضبسێکی عّّثەڕّّی ُەیطّْع ثە ًـبّی کبڵیسـەعەّە ثـّْ
کە جــگە لە صەیــبى پبســضاع ،کــبلیجێغ  ّ ١١سْه ــبعەی ٠٧١یطــی لــێ ثــّْ .هەّصای
لەگەڵ ئێوە صّّع ثّْ تب کبلیجێغ ١١کەیبى ثگبتە الهبى .ثەاڵم سْه بعەکەیـبى ثە
ُۆی ئەّە ضْێٌی ئەّاى ثەعػتغ ثـّْ لە جێگـبکەی ئـێوە ،ثە ثبضـی جوّْجـّْڵی
ئێوەیــبى ئەثیٌــی ،ػۆع صەلێــك ضــْێٌەکبًی ئەکْتــبیي ّ گەلێکجــبعیص گْلەکــبى
عاســــت لە ًبّەڕاســــتوبًضا صەتەلیــــٌەّە .ضــــْێٌەکە ثەعص ّ صڕًــــبڵێکی ػۆعثــــّْ
ئەهبًتْاًی سْهبى ث ـبعێػیي ثەاڵم سْه ـبعە ّ تـۆ

لە ضـْێٌی ثەعصاّیـضا ،جـگە

لە پغیطە ئبسٌەکبًی سْیـبىُ ،ەػاعاى پغیطـکە ثەعصیـص لەگەڵ تەلیٌەّەیبًـضا
ث ّ صەکەًەّە کە ّەک ئبسٌەکبى تیژ ّ صاسي.
پێص تـبعیکجًّْی ُەّا ثۆهـبى صەعکەّت کە ُەعسـێکی ئەم عێگبیـبًە کە ئەثـْا
لێیبًەّە صەعثبػ ثـیي ثە صەیـبى ّ ثگـغە سـەصاى کەب لە ُێـػی صژهـي تەًـغاّى ّ
چبّەڕێي ئێوە ثـڕّیي ّ لە صاّهـبى سەى .هـي چەًـض جبعیـضیکەش کـبک ضـبپّْعی
فیــغّّػین لە تەًگــبًە صا ثیٌیجــّْ ّ صەهػاًــی کبتێــ

ُەهــّْاى سەعیــکە تــغب

عّّیــبى تێجکــبت ،ئەّکــبت ّعەی ئەّ صەعصەکەّێ ّ ســەثغ ّ لە ســەعەسۆیی ّەک
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لەاڵیەک ّعە صەثەسطــــێتە ُبّڕێیــــبًی .ئەم جــــبعەش لەّ جــــبعاًە ثــــّْ کە لە
ضْێٌێکی دەسبسضا گیغهبى سْاعصثّْ ّ کبت کبتی ثڕیبعصاى ثّْ .عەًـگە ُەهـْاى
کە ّەک هــي کــبک ضــبپّْع لە ًــػیکەّە صەًبســي لەگەڵــن هْافــك ثــي کە ًــبّثغاّ
چەًض ثە ّعە ّ ًەتغب ثُّْ ،ێٌضەش لە عێگبچبعەی '' فەّعی''صا ثێ سەلێمە ثـّْ
ّ ،ثە ػۆعیــص ســەعلکەکبى ،ثە تــبیجەتی کــبک ســبالع لەم کبتــبًە صا ثە لســەیبى
ًەصەکـــغص .سْه بعەثـــبعاًی عێـــژین ثە سەســـتی ثەعصەّاهجـــّْ ّ ئـــێوەش سْهـــبى
کۆکغصثّْیەّە ثۆ عّیطتي .کبک ضبپّْع لە کبتێکضا ثێ گْێـضاًە سْه بعەکـبى ثە
صەّعهبًضا لە ُبتّْ چّْ صا ثّْ عّی کغصە کبک سبالع ّ ّتی
ســـبالع لـــ

ضـــەُیض دەهەضـــەعین لەی صۆڵەّە ثـــڕۆى ّ لـــ

ضـــەُیض ًـــبصع لەّ

صۆڵەّە...کــبک ســبالع ًەیِێطــت لســەکەی تەّاّ ثکــبت ّتــی ثــڕۆ عەدــوەت لە
ثبّکت ،صۆڵ ّ یبڵ چەتەە تەًیب یەک عێگب ُەب ئەّی ئەضـێ ثە ػۆع ثیطـکێٌی
تب صەعثبػ ثیت.
ثــێ ئەّە لە ســەع ّەاڵهــی کــبک ضــبپّْع عاّەســتێ عّی کــغصە پێطــوەعگەکبى ّ
ّتی
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صاصەی!  ٠١کەب ثچــٌە ئەّ الّە ،صّای یەک صەلــێمە ًػیــ

ثە  ٧١کەب جیــب

ثًّْەّە .ثۆ سْی  ٠١کەسی لـێ ُەڵجـژاعصى ،ئـبعپیچییەک ّ چەًـض گـْلەی کـغصە
ضبًی ّ تیغثبعەکەی ّ  ٠١کەسیطی جیب کـغصەّە لە صّایـبًەّە ثـڕۆى ّ پـێ ّتـي
چــۆى ّ چــی ثــکەى .پبضــبى گەڕایەّە ّ عّّ لە کــبک ضــبپّْع ّتــی ثێــضەً

ّ ثــێ

چـــــــــــغپە ثە
ضــــــــْێٌوبًضا
صێــي ّ ئەگەع
ئــێوە تّْضــی
ضـــەڕ ثـــّْیي
ئێــــــْە ثــــــێ
تەلە صەعچــي
لە

ّ

کــــــبًییەکەی
ســْاع ئــبّایی
کـــــــــــــــــــبًی
دْســـــــــــەیي
ثە

صا یەک

ئەگـــــغیٌەّە.
ًــبّی ضـــەّی
صیــبعی کــغص ّ
ّەک گْلە لە
ثەع چبّهــــبى
ّى ثّْ.
ضــْێٌەکە کْێســتبى ّ گیــب تــب ثٌــی ُەًگ وــبى صەُــبت ،تــبعیکە ضــەّ ثــّْ ثە
ػەدـــوەت پێطـــی پـــبی سْهـــبى ئەثیٌـــی .ثە ًەػم ّ تەعتی ێکـــی ثێـــْێٌە ،کە لە
تبیجەتوەًــضییە جْاًەکــبًی ُێــػی ثێســتّْى ثــّْ کەّتیــٌە عێ .تــب ئەّ صەعاّەی
پبسضاعەکبًی لێ صاهەػعاثّْى ًیْ سەعبتێ

عێگـب ثـّْ .ثە صّّ ثیسـیوی پـی ئـبع

سی پەیْەًضی لە ًێْاى کبک ضبپّْع ّ کبک سبالع صا ُەثـّْ ّ صّای سـەعبتێ
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چەًــض جــبع صەســتّْعی صاًطــتي ،یــبّاش عێکەّتــٌەّە ّ صیســبى صاًطــتي ،کبتێ ـ
گەییطتیٌە صەعاّەکە ّتیبى ''پبُەڵگغى''! تۆػێ

ثە ًیْە عاکغصى عّیطتیي ّ ثـێ

ئەّە تەلەیەک ثکــغێ لە ضــْێٌی هەتغســی صەعثــبػثّْیي ّ لە ســەع کــبًییەکەی
صیبعیوبى کغصثّْ یەکوبى گغتەّە.
کــبک ســبالع ّ صەســتەکەی صّای جیــبثًّْەّە لە ئــێوە ،ئەثــٌە صّّ ثەش ّ پــێص
صەعاّەکە ثە اللێــــــــژ ّ ُەڵەهّْتێکــــــــضا صەپەڕەًەّە ئەّ ثەع ّ لە پطــــــــتەّەی
پبســـــضاعەکبى ثێـــــضەً

صاصەهەػعێـــــي .ثیکەیســـــییەکە عّّ صەکەًە صەعاّەکە ّ

چــبّەڕّاًی جــن ّ جــّْڵی ئەّاى صەهێٌــٌەّە .کبتێـ

پبســضاعەکبى ُەســت صەکەى

پطــــت ســــەعیبى گیــــغّە ،ضــــْێٌەکەیبى چۆڵــــضەکەى ّ ثە صۆڵــــضا عّّ لە ئــــبّایی
'' کەکلیــبّا'' ُەڵــضێي ّ ثەم ضــێْەیە ثــێ ئەّە تەلەیەک ثکــغێ لە هەتغســییەکی
گەّعە ،لە سبیەی ژیغی ،ئبػایەتی ّ سۆثەسطی فەعهبًضەیەکی کەم ّێٌەی ّەک
سبالع ًەجبتوبى ثّْ.
هي سـْم گەلێـ

جـبع ّ یەک لەّاى ئەم جـبعە ّیسـتّْهە صّای عّّصاّەکـبى لە

سبالع ث غسن سْی ثبسی عّّصاّەکە ثکـبت ،ثەاڵم ئەّ لەّ جـۆعە کەسـبًە ثـّْ کە
تەًیب کبع ّ کغصەّەی ُەثّْى ّ صەگوەى لسەی صەکغص .ثبسـی کبعەکـبًی سْیطـی
ُیچکـــبت ّ ثـــۆ ُـــیچکەب ًەصەکـــغص ّ ئەگەع گْێطـــی لێجـــب لە الیەک ثبســـی
ئبػایەتی ئەّ صەکەى ،یبى تـّْڕە صەثـّْ یـبى ػّّ ضـْێٌەکەی ثە جـێ صەُێطـت ّ
صەڕّیطت.
عۆژی صّایی چْیٌە سەع چۆهی سیغّاى لە سْاع گًْضەکبًی صػەّەى ّ صێکبًـبى.
ثە ًــۆعە جــل ّ لەضــی سْهــبى ضــۆعص ّ ثڕیــبع ثــّْ ئێــْاعە ثــڕۆیي ثــۆ الی ئــبّایی
پبڵٌگبى .صّّ پێطوەعگە لە پطت سـەعهبى ّ لە ًـبّ '' پەڵەگەًوێـ '' صا پبسـەّاى
ثّْى .الی سـەعبت چـْاعی ئێـْاعە ثـّْ ،ئیوکـبًی ُێغضـی صژهـي ثـۆ سـەعهبى لەّ
ســبتەّەستە صا ًػیــ

ثە ســفغ ثــّْ کەچــی لە پــڕ ثبًگیــبى کــغص چــْاع چەکــضاع

سەعیکي صێي! ئەدلە هسغی ّ پەلێ

لە پێطوەعگەکبى ُەڵشْػیٌە سـەع ّ صّای

چەًض صەلـێمە تەلە ثەعپـب ثـّْ .ضـەڕەکە  ٠١صەلـێمەیەک صعێـژەی کێطـب ّ صّایە
ّتیبى ُەعچْاعیبى ُەاڵتي! ئەهە یەکەم جبع ثّْ هي ثجیسن کە چەکـضاع ثتـْاًي
صّای تەلەش لە کەهـــیي ّ صەســـتی پێطـــوەعگە ،ئەّیـــص پێطـــوەعگبًێ

ئەدـــل

فەعهبًضەعیبى ثێت صەعچي ّ کەسیبى لێ ًەکْژعێ .ثۆ ُەهْاى ّ ثە تـبیجەتی ثـۆ
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پێطوەعگەکبى کە ثەضـضاعی تەلەکە ثـّْى جێگـبی سەعسـّْڕهبى ثـّْ .ضەسسـێ
(لەّعســـــبًێ ) لە صەهـــــی هـــــلەیەک صاثـــــّْ چەى صاعیطـــــی ثە صەّعەّە ثـــــّْى
چەکضاعەکبى سْیـبى گەیبًـضثّْە ًـبّی ّ ئەّ تەلەیەش لە صەّعی ضەسسـەکە صا
صەکغا .صّای ُەاڵتٌیـبى پێطـوەعگە لە ًـبّ ضەسسـەکە صا چەًـض لەتـغە سْیٌیـبى
ثیٌـــی ّ صەعکەّت کە ُەاڵتّْەکـــبى کەســـیبى لـــێ ثغیٌـــضاعە ثـــّْە ثەاڵم لەگەڵ
سْیــبى ثغصّّیــبًە .ثــێ صعەً ـ

ّە ضــْێٌیبى کەّتــیي ّ صّای هــبّەیەک صەعکەّت

ُبّڕێیبًی سْهبى ،کبک عەلی ئەضغە  ،عەثە پبڵٌگبًی ،دەهە عەػیػ گـْاػی ّ
عەدــوەت سەلیلــیي کە عەدــوەت ثغیٌــضاع ثــّْە .گەییطــتیٌە الیــبى ،صەســتوبى لە
هلی یەک کغص ،کـبک عەلـی ئەضـغە

ّەک عـبصەتی ثـّْ ُەػاع جـْێٌی پێـضایي ّ

ّتی سْا ثٌێوە قُ....ەػاع جبع ُبّاعم کغص سْهـبًیي سْهـبًیي سـْ...ثەاڵم کەب
گــْێ ًەصا ّ ًبچــبع ئــێوەش تەلەهــبى کــغص تــب تە

ًەکــْتٌە ســەعهبى! صیــبعە

ئەهەش لە ئبکبهی ًەثًّْی ثیسین ّ ئیوکبًـبتی پەیْەًـضی ثـّْ کە عێجەعایەتـی
ئێوە تب چەًض سبڵ صّاتغیص ثە ُێٌضی ًەصەگغت .ئەم چْاع کەسە ثەضێ

ثـّْى

لە تێوێکی گەّعەتغ کە پێص عێکەّتٌی ئێوە لە ًبّچەی سبعاڵ ثەڕێکغاثـّْى تـب
ئبهبصەکبعی گەڕاًەّەی ُێػ ثۆ ًبّچەی کبهیـبعاى ثـکەى .صّای ثیسـتٌی ُەّاڵـی
ضــەڕەکەی ُەیطــّْعُ ،ــبتجًّْە پیغیوــبًەّە تــب ُبســبًتغ ثگەییــٌەّە ئەّثەعی
چەهی سیغّاى کە ًبّچەی سْهـبى صەسـتی پـێ صەکـغص .صّای پێچـبًی ثـغیٌەکەی
عەدـوەت ّ ئـبعاهجًّْەّەی ُەهّْهـبى ،ســەعجەهی ُێـػەکە عێچـکەی ثەســت ،لە
چەهــی ســیغّاى پەڕیــٌەّە ّ ثە ســْاع ئــبّایی پبڵٌگــبى صا کە ئەّ صەم ســەعەڕای
ئەّە تێکـــڕای سەڵـــکەکەی لە ضـــبُۆ ثـــّْى ،ثەّ دـــبڵەش پبیەگـــبیەکی گەّعەی
عێژین لە یەکێ

لە ثەعػاییەکبًی پطـت ئـبّاییەّە پبسـەّاًی ًـبّ گًْـضی ئەصا.

ئێوە ثە گْێ چەم ّ ثە ثەع هبڵەکبًضا چّْیي ثۆ ثـبسی ضـێز عـْهەع کە صۆڵێکـی
ػۆع تەًـــگەثەع ،ثەاڵم پـــڕ لە کـــبًی ّ ئـــبّە ّ ُەع صەڵـــی ســـْا ثـــۆ دەضـــبعگەی
پێطوەعگەی سبػ کغصّّە.
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ًبّچەی کبهیبعاى

سەعجەهی ئبّاییەکبًی ًبّچەی کبهیبعاى ،تەًبًەت ئەّاًەش لە سـەع جـبصەی
سەعەکی ثّْى پبیەگبی عێژیویبى لـێ ثـّْ .ثەاڵم پبیەگبکـبى لە ُێٌـضێ

گًْـضاى

صا عاســت لە ًــبّ هبڵەکــبى ًەثــّْى .لە تەپــۆڵکەیەکی پطــت ،یــبى عّّ ثە عّّی
هبڵەکــبًەّە ســەًگەع ّ چبڵیــبى ُەڵکەًــضثّْ ،ژهــبعەیەک ثەســی ّ پبســضاع ّەک
هط ـ

سْیــبى تێشػاًــضثّْ ّ لە ػۆعثەی ضــْێٌەکبًضا ،صّای ســەعبت  ١ی ئێــْاعە

ًەیبًــضەّێغا لە کًْەکبًیــبى ثێــٌە صەع .ثــۆیە ئــێوە ثە ضــەّ صەچــّْیٌە ػۆعثەی
صێیەکبى ّ سْاعصى ّ پیْیستییەکبًوبى لەّ عێگبّە صاثیي صەکغصى.
ئــبّایی '' صەژى'' یەکێ ـ

لەّ گًْــضاًە ثــّْ کە لەم ثــبعەّە ػۆع گًْجــبّ ثــّْ ثــۆ

ئــێوە .پبیەگــبکەی لە پطــتەّەی گًْــض ّ ثە ثبضــی هبڵەکــبًی لێــْە ًەصەثیٌــغا.
سەڵکەکەضــی ُەعچەًــض تــب صّا ســبڵەکبًیص تەًیــب یەک پێطــوەعگەیبى ُەثــّْ،
ثەاڵم جبش ّ ُبّکبعی صەّڵەتیبى تێضا ًەثـّْ ّ ػۆعیـص صڵسـۆػ ّ ُبّکـبعی ئـێوە
ثّْى .جگە لەهە ،تۆػێ

ئەّالتغی ئبّاییەّە صەثّْە ُەّاعگەی ئبّیسـەع ،صۆڵ ّ

صەعەیەکی سـەست ّ صاعەسـتبى کە ضـْێٌی ُەهیطـەیی ّ جێگـبی دەسـبًەّەهبى
ثُّْ .ێطتب تبلە جبعێکیص ،تەًبًەت ئەّ صەهـبًەی ئـێوە ًبّچەهـبى چۆڵکغصثـّْ
پبسضاع ّ ُێػی عێـژین ًەیبًـضەّێغا عّّی تـێ ثـکەى .صّای گەییطـتٌەّە ًـبّچە ّ
دەســــبًەّە لە ثــــبسی ضــــێز عــــْهەع ،عّّیطــــتیٌە ئــــبّایی صەژى .ســــْاعصى ّ
پیْیســتییەکبًی سْهــبى ُێٌــبى .کەّش ،جــگەعە ،گــۆعەّی ّ ُەعضــتێکی صیــکە لە
صّّکبًەکبًیــضا ثــّْ کڕیوــبى ّ چــّْیي ثــۆ صۆڵــی ئبّیســەع کە چەًــض کــن لە صەژى
صّّعتــغ ّ جێگــبی دەســبًەّەی ســبڵی عاثّْعصّّهــبى ثــّْ .کبًیــبّێکی صڵگیــغ ّ
ثەعػاییەکی ضیبّی ضەڕ ّ سۆپبعاستي ئەگەع صژهي ًیبػی ُێغضی ثّْثـب .ضـەّی
عاثـــْعصّّ ،پــــێص ئەّە ثگەیـــٌە صەژى تەّفێــــك ،ئەّ چەکـــضاعەی عێــــژین کە لە
ُەّاعی ژۆًـــی لە ثٌـــبعی کۆســـباڵى صا گغتوـــبى ،ثـــغایە ســـەع جـــبصە ّ لە الیەى
صەســتەیەک پێطــوەعگەّە ئێعــضام کــغاً .ــبّثغاّ ثــۆ ســْی ّ صّاتــغ گەلێـ

کەســی

صیکەش ثبسیبى صەکغص کە ػۆع جبعاى فیطـەک ّ تەلەهەًـی ثـۆ دیـػة ًـبعصّّە ّ
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گْایب ُێٌضێ

لە ثەعپغسبًی ُێػی ثێستًّْیص ئبگبصاعی ئەم ُبّکـبعییە ثـّْى.

ثەاڵم لە کبتی ّەعگغتٌی ثڕیبعی ئێعضاهیضا ئەم ُبّکبعییە لە ثەعچـبّ ًەگیـغا ّ
ثێ صاصگب ّ هْدبکێوە ،گیبًی لێ سەًضعا.
عۆژی صّایــــی لە ئبّیســــەع یەکەم کۆثــــًّْەّەی کــــْهیتەی ضبعەســــتبًوبى ثە
ثەضضاعی ػۆعثەی ئەًضاهبى ثەست ّ ثڕیبعی پیْیسـتوبى ثـۆ چـۆًیەتی کـبعی ئەّ
هبّەهبى ّەعگغت .یەکێ

لە ثڕیبعەکبى ئەّە ثّْ کە لکەکبى لێ

جیـب ثجـٌەّە ّ

ُەعکبم ثڕۆى ثۆ ًبّچەیەکُ .ەعّەُب تیوەکبًی عێکشستٌیص ُەعکبهە ثڕۆى ثـۆ
ضــــْێٌی کبعیــــبى .ثە پــــێ ثڕیــــبع ،کــــبک عەضــــبص دْســــەیٌی ّ هــــي لەگەڵ صّّ
پێطـــوەعگەی ثەّەو ثە ًبّەکـــبًی کـــبکەلی جەّاُێـــغی ّ ئەًـــْەع هەًـــجەعی لە
ًبّچەی ژاّەع ّ ُەعصّّک ثەعی چۆهی سیغّاى تب سٌّْعی ُەّعاهبى هـبیٌەّە ّ
ُە باڵًی صیکەش ثەعەّ کبهیبعاى ،ثێ ەّاع ،عّاًسەع ّ ...عّیطتي.
ُێطــتب سەعیکــی سْادــبفیػی لە یەکتــغیي ثــّْیي ''صیــضەثبًەکبى'' ئبگبصاعیــبى
کــغصیي کە ُێػێکــی ػۆعی عێــژین ثە عێــْەى ُێــغش ثــکەًە ســەع ثەعػاییەکــبًی
پطـتەّەهبى کە ئەثــّْە کێـْی '' لۆجــبڕ'' ّ ''کْچکچەعهـ '' .پێطــوەعگەی پێْیســت
ًێغصعاًە سەع یبڵ ّ ػۆعی ًەسبیبًض ضەڕ صەستی پێکغص .تیوەکەی ئـێوە گْێوـبى
ًەصا ثەّ ّەػعە ّ هباڵّاییوبى لە ُبّڕێیبى کغص ّ لە گەعهەی ضـەڕەکە صا ثەعەّ
ضْێٌی صیبعیکغاّ کەّتیٌە عێ .ثەاڵم عۆژی صّایی ئبگبصاع کغایي کە ُێـػی صژهـي
لەم ضەڕە صا تەفغ ّ تًّْب کـغاّى ،ژهـبعەیەکی ػۆع جەًـبػە ّ چەک کەّتـًّْەتە
صەســتی پێطــوەعگە کە یەکێکیــبى ثەعپغســی گغُّّــی ػەعثەتــی عێــژین ،ثە ًــبّی
ئەدوەص ثبجەاڵًی ،کۆًە پێطوەعگە ّ تبػە ُبّکبعی صژهي ثـّْ کە ُەهـّْ سـبڵی
پێطــــّْ ثەضــــضاعی ضــــەڕثّْ لەگەڵوــــبى ثەاڵم ُەعجــــبعە ّ ثە فێ ێــــ

گیــــبًی

صەعصەکــغص .لەم ضــەڕە صا تەًیــب پێطــوەعگەیەک ثە ًــبّی ُۆضــیبع هەًــجەعی ثە
سّْکی ثغیٌضاع ثّْ.
عەضبص کبصعێکی گەً  ،ثەاڵم ػۆع ژیغ ،سەڵکـی ،ثە ئیـغاصە ّ سـبّەى ثەعًـبهە ّ
پالًـــی ّعص ثـــّْ .ػۆعثەی ًػیـــ

ثە تەّاّی گًْـــضەکبًی صەّع ّ ثەع ّەک عۆڵەی

سْیبى ئەیبًٌبسی ّ ثە عاستی سْضیبى گەعەک ثّْ .ثۆیە ثـۆ هـي صەسـتکەّتێکی
گەّعە ثـــّْ لەگەڵـــی ثـــجوە ُبّکـــبع .ثەاڵم لە جەعەیـــبًی کـــبع صا ػۆع ئیٌکـــبع ّ
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یەکضەًـــضە ثـــّْ ّ یەکجـــبع ػەدـــوەت ثکغاثـــب ثڕیـــبعێکی ثگـــۆڕی ئەگەع ػۆعیـــص
پێضاگغیت کغصثب .هي ثۆم گێڕاثّْیەّە کە سبڵی پیطّْ لەگەڵ کـبک ''ئەّلەسـەى''
ُێٌــضێ

ُەًگبّهــبى ثــۆ پەیْەًــضی لەگەڵ چەکــضاعەکبًی ئــبّایی پــبیگەالى صا

ُەڵگغتـــّْە ثەاڵم صّای ئەّە لە کەهیٌێکـــضا  ٠٧کەســـی سەڵکـــی ئەّ گًْـــضەهبى
کْضتيُ ،ەهّْ عێسەکەهبى ثجْەّە سـْعی .ثـۆیە کـبع لەم ثـْاعەصا ثـۆ عەضـبص ػۆع
ثە ثــبیەر ثــّْ ّ لە ســەع ثٌــبغەی ئەهەش یەکەم کبعهــبى ثــۆ ًــْێکغصًەّەی ئەّ
پەیْەًضییبًە تەعسبى کغص.
سبڵی پیطّْ لەم ثبعەّە لە پبڵٌگبى صا کبعی ثەًغر لە الیەى کبک عەثە سیفە،
عەلــی ئەضــغە  ،ثغُــبى ،فەیــػە ّ هــي ّ عەضبصیطــەّە کغاثــّْ ّ ًەتــیجەی ػۆع
ثبضیطــــی صاثــــّْ .لە ئبکــــبهی چەًـــــض صیــــضاع صا ثەضــــی ػۆعی سەڵکەکەهـــــبى
ئبضتکغصثًّْەّە ّ ُێٌضێ

لە چەکضاعەکبًیص لەگەڵوبًضا لە پەیْەًضیـضا ثـّْى.

ثۆیە صەهبًەّیست ئەم کبعە لە پبیگەالًیص صّّپبت ثکەیٌەّە چًّْکە پـبیگەالى
جگە لە سْی ّەک گًْضێکی گەّعەی ًـبّچەکە ،چەًـضیي گًْـضی گغًگـی صیـکەش
ثە ُْی ئەّاًەّە ثـۆ عێـژین صەپـبعێػعاى ّ سەڵکـی لە تغسـی ئەّاى ًەیبًـضەّێغا
ُبّکبعی پێطوەعگە ثکەى.
عۆژێ

صّای ئەّە لە ُێػ ّ کـْهیتە جیـب ثـّْیٌەّە چـّْیٌە ''گەڕاّ'' یەکێـ

لە

ثبسەکــبًی ئــبّایی ســەڕێػ .لەم ضــْێٌە صۆســتێکی ُەعصّّکوبًوــبى ثیٌیــیەّە ّ
صاّاهبى کغص ثڕّاتەّە ئبّایی ّ هەال سەیض عەدیوی دْسەیٌی ئبگبصاع ثکبت کە
ضەّ صەچیي ثۆ الی .هبهۆستب سەیض عەدین ثبّکی هەال هْدسـێٌی دْسـەیٌی ثـّْ
کە ئەّصەم پێطــوەعگە لە ًــبّچە صا ثٌکەیــبى ُەثــّْ ًێــْاًی لەگەڵ عەضــبص ػۆع
سْضجّْ ثەاڵم صّایە چّْە کبهیبعاى ّ ثّْ ثە ئیوبهجْهعەی ئەّ ضبعە .سەعەڕای
ئەّکبعەی کْڕەکەیبى ،سەیض عەدـین ُێطـتب جێگـبی هتوـبًەی ئـێوە ثـّْ چـًّْکە
پیبّێکی ضەعین ،سەڵکی ّ ػۆعیص ضبعەػا لە ّەػعی کْعص ثّْ .هي ثۆ سـْم ُەع
لە هٌـــبڵییەّە ئەهٌبســـی ّ ئەهػاًـــی لە ثەعاًـــجەع ػّڵـــن ّ ػۆع صا تـــّْڕە ّ لە
ثەعاًــجەع ُەژاع ّ ثــێ صەســەاڵتبًضا ســەثّْع ّ ُەهیطــە پطــتیْاًێکی گەّعەیە.
ثۆیە صڵٌیب ثّْم لەم ّەػعە صا کە عێژیوی ئییسالهی عۆژاًە سەڵکی کـْعص تەًیـب
ثە جغهی کْعصثّْى صەکْژێُ ،یچکبت ًبتْاًێ کەسی ّەک ًبّثغاّ عاػی ثکـبت ّ
ثیکبتە ُبّکبعی سْێ.
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کـــبثغا عّّیطـــت ،الی ئێـــْاعە گەڕایەّە الهـــبى ّ ّتـــی ئەچیـــٌە هـــبڵی سْهـــبى
هبهۆســــتبش صێــــتە ئەّێ .لەگەڵ تــــبعیکجًّْی ُەّا کــــبثغای صۆســــتوبى (کە ثە
صاسەّە ُێطتب ًبثێت ًبّی ثێٌن) کەّتە پێطوبى ،صّّ پێطوەعگەکەهبى لە کەًبع
ئبّاییضا ثە جێ ُێطتي ّ سْهبى چّْیٌە هبڵی کبثغا .لە ثەع صەعگب هبهۆسـتبهبى
ثە پیغەّە ُبت ّ لە ثبّەضی کغصیي .ثێ عاّەسـتبى ّتـی چیتـبى گەعەکەە عەضـبص
ّتی هبهۆستب ُبتّْیي ''پبیگەالًوبى'' ثـۆ چەک کەیـت! ئەّیـص ّتـی ئێـْە سْتـبى
ثە صەستی سْتبى چەکضاعتبى کغصّّى گەعەکتبًە هـي ثە صەسـتی سـبڵی چەکیـبى
کەمە صّای ُێٌضێ

لسە ّ ضۆسی ،کبک عەضبص ّتی

هبهۆستب ئێوە سغاپەهـبى صەعدەلـی ئەّاى کـغصّّە ّ ئیسـتە گەعەکوـبًە چـبکی
کەیــٌەّە .ئەّاى جــگە لە ئــبّاییەکەی سْیــبى ســەڕێػ ،گــْاػ ،ژًــێي ّ پبیەگــبی
کْڕیوغیەهیص ثۆ عێژین ئەپـبعێػى .هبهۆسـتب ُـبتە ًـبّ لسـەکبًی عەضـبص ّ ّتـی
جــــگە لەّە گغّّػەعثەتێکــــی  ٦١کەسیطــــیبى ُەیە کە ثە ســــەع ئبّاییەکبًــــضا
صەگەڕێ ّ ئیوطەّیص لەیغەى! ئێوە ئەهبًػاًی کە سـەڕێػ صّّ پبیەگـبی لێـیە ّ
ثەعپغسەکەضـــی پـــبیگەالًییە ثەاڵم ئبگـــبصاعی گـــغّّػەعثەتەکە ًەثـــّْیي .ثـــۆیە
لەگەڵ عەضــبص ســەیغێکی یەکتغهــبى کــغص ،ثەاڵم هبهۆســتب ّتــی گــْێ هەصەى پــێن
ّتّْى ًبثێت ثە ضەّ ثە ًبّ ئبّاییضا ثگەڕێي ّ ئەضػاًن ثە لەّڵن صەکەى.
ســەعەًجبم هبهۆســتب ّتــی هــي ثەع لەّە ئێــْە ئەم صاّایــن لــێ ثــکەى سەڵکــی
ضــبُێضى صەیبًجــبع پێوْتــّْى ،ثــبًگن کــغصًّّەتە هــبڵی ســْم ّ صاّام کــغصّّە ّاػ
لەم کــبعە ثێــٌي .ئەم جــبعەش ثە لســەتبى صەکەم ثەاڵم ئەثێــت ئێــْەش لەّلــن
پێجـضەى صّای ئەم ضـەّ ُــی پـبیگەالًیەک ثەصەسـتی ئێــْە ًەکـْژعێ! ،تەًــبًەت
ئەگەع لە ًبّ ضەڕیطضا ثیبًگغى ،ئەثێت ئبػاصیـبى کەى! عەضـبص ّتـی ثبضـە .هـي
چبّێکن لێکغص ثەاڵم ّتی گْێ هەصە .هي ئەهػاًی سەعلکەکبى ّ ثەتبیجەتی کـبک
ضــبپّْع ًــبچٌە ژێــغ ثــبعی ئەم صاّایە ّ ئەّاًــیص ئەم کــبعە ًەکەى لەّلەکەی
ئــێوە الی ئەّاى ثــبیەسی ًبثێــت .ثەاڵم عەضــبص گــْێ ًەصا ّ ّتــی ثە ســەع چــبّ.
هبهۆســتب ســەیض عەدــین صەفتەعێکــی صەعُێٌــب ،ثە سەتێکــی ســْش ّ جــْاى ،ثە
فبعســـــی لە ػّاًـــــی دیػثـــــی صیوـــــْکغاتەّەّ ،ێـــــڕای ثیغُێٌـــــبًەّەی ُەڵە ّ
سغاپەکبعییەکبًی پێطّْ ،ثۆی ًّْسیي ّ صاّای لێ کغصى ئەّاًیص ثەضی سْیـبى
ّاػ لە سغاپە ثێٌي .صّای ئەّە ثۆی سْێٌضیٌەّە ّتی فەعهّْ ئیوـػای کەى .ئـێوە
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ُەعصّّکوبى ژێغ ًبهەکەهبى ئیوػا کـغص ّ هبهۆسـتب ُەع لەّێ صایە صەسـتی کـبک
 ....کە ُبّســـــەعەکەی سەڵکـــــی پـــــبیگەالى ّ ژهـــــبعەیەک لە سػهـــــی ژًەکەی
چەکضاعثّْىّ .تی ثەیبًی ػّّ ثچۆ ثیگەێـٌە صەسـتی ''فـ ًە کەب'' ّ ثێـژە هـي ّ
هبهۆســـتبش ضـــبُێضی ئەّ لەّلەیـــي .پبضـــبى عّّی کـــغصە هـــي ّ ّتـــی '' ًـــیوە
پبڵٌگـــبًی'' ثـــۆ ئەّ صۆســـتەی هٌـــت کْضـــتە ئەم ػاًـــی هەثەســـتی هەال عەعەة
هەًجەعی سػهی هي ّ صۆستی ًػیکی سـْیەتی کە سـبڵی پیطـّْ ثە صەسـتی ئـێوە
ئێعضام کغاّ .تن هبهۆستب ثـڕّا ثـکە هـي لەّێ ًەثـّْم .ػۆعیطـن پـێ ًـبسْش ثـّْ.
صیــبعە ضبُێضیطــن ُەیە لەّێ ًەثــّْم ّ جەًبثیطــت ثــبش ضــبُێضەکە صەًبســی.
صّای تۆػێ

ّتی عاستە ثیستّْهە دبجی سبثغی ثغای لیوۆسبًن (سێػاًـی سـْی)

ّتی ئەّ عۆژە دـبتەم لە الی هـي ثـّْە ّ سەثەعەکەضـی ثیسـتّْە گغیـبّە .تەًیـب
ّتــن ثــػاًن ثــۆ ســْت چــی صەڵــێ .صّای ئەم لســبًە هبهۆســتب عّیطــتەّە ثــۆ هــبڵی
سْیبى ،ئێوەش ًبى ّ سْاعصهبى لەگەڵ سْهبى ُێٌب ّ گەڕایٌەّە ضْێٌی سْهـبى
ّ چبّەڕێ جْاثی چەکضاعەکبًی پبیگەالى هبیٌەّە.
صّای چەًــض عۆژ عّّهــبًکغصە ضــبُۆ ّ ُەّاعی پبڵٌگــبى کە ئەّصەم لە ''ُــبًییە''
ثـــًّْ .ػیـــ

ثە  ٦١١هـــبڵی پبڵٌگـــبًی لەّ ُەّاعە صا سەعیکـــی ژیـــبًی ســـەستی

سْیبى ثّْى .لە عێگبّە چّْیٌە هبڵی سػهێکی هي ،چەًض کەسـێکی عێکشسـتٌوبى
ثیٌیي ّ ًػی

سەعبت  ٦ثەیبًی ُەّاعهـبى ثە جـێ ُێطـت ّ چـّْیي لە پطـتەّە

لە ًــبّ تــۆلە ثەعصێکــضا سەّتــیي .ثەیــبًی ػّّ عەضــبص ّەک ُەهیطــە ُەســتبثّْ،
چــــــــبّی لە صەّعّثەع کغصثــــــــّْ ّ صّای ســــــــەعبتێ

ئەًــــــــْەع ،یەکێــــــــ

لە

پێطـــــوەعگەُبّڕییەکبًوبًی ُەســـــتبًضثّْ تـــــب ّعیـــــب صاًیطـــــێ ّ ثـــــۆ ســـــْی
سەّتجــّْیەّە .ســْع گەعم ثجــّْ ،سەّتــي لە ثەع ســْعی ُــبّێٌەّە تەًــبًەت لە
ضبُۆش صژّاعە .هي ُەع تل ّ پلن ئەکغص ثەاڵم ُێطتب دەّسەڵەم ًەثّْ ُەستن.
صیتن ئەًْەع ثە ثێضەً

ثبًگی کغصم ّ ّتی ،ػّّ کْڕەکبى ُەستێٌە جبش ُبتي!

لە جــێگەی ســْم ُەســتبم صەســتێکن ثە عەضــبصەّە ًــب ،ئەّیــص کــبکەلی سەّەع
کغصەّە ،ػّّ تبلوەکەهبى ثەست ّ چّْیي ثۆ الی ئەًـْەع .صیتوـبى کـبثغایەک ،ثە
ژ  ٦یەکەّە تەلە تەق عّّ ثە ضـــْێٌەکەی ئـــێوە صێـــت .لە صّّعەّە ثە ســـەع ّ
ضک یضا صیبعثّْ جبضە .ثەاڵم تەًیب ّ جگە لە ئەّ ،کەسی صیـکە صیـبع ًـیەُ .ەع
صّّ کەسوبى لە الیەکەّە چْیٌە سەع عێگبکەکەی ّ صەًگوبى ًەکغص تب گەییطـتە
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 ٧١هێتغیوبى ّ لە پڕ صەًگوبى صا .کبثغا ثە ثیستٌی صەًگی ئێوە سەعی ُەڵجڕی،
چــبّی لێوــبى کــغص ّ ثــێ لســە ،تفەًــگەکەی فڕێــضا ثۆهــبى .صەســتگیغهبى کــغص،
عەستەکەهـــبى لـــێ کـــغصەّە ّ ثەصەًوـــبى ثە ّعصی ثطـــکٌیً .ـــبهەیەک ّ کـــبعتی
پبســـضاعییەکەیوبى لە گیغفبًیـــضا صەعُێٌـــب .صەعکەّت ئەگەع ُەڵە ًەثـــن ًـــبّی
ئیجــغاُین ،سەڵکــی ئــبّایی صێْەػًــبّە ّ لە پبیەگـبی ُەّاعەثەعػە ،لە ژّّعەّەی
ُەّاعی ُبًییەّە سػهەتی عێژین صەکبت ّ ثە لسەی سْی ثۆ عەالجـی ًەسْضـی
صەڕّات ثــۆ کبهیــبعاى .صیــبعە ًــبهەکەش لە لەالیەى پبیەگــبی ُەّاعەثەعػەّە ثــۆ
پبیەگبی ػەهبًگغیْە ًّْسغاثّْ ّ ،صاّاکغاثّْ کە ًبّثغاّ ثە عێکەى ثۆ کبهیبعاى.
کْڕەهبى ُێٌـبیە الی سْهـبى ّ ّەػعـی سـْی ّ پبیەگبهـبى لـێ صەپغسـی صیتوـبى
چەًض کەسی پبلٌگبًی ُبتي ثۆ الهبى ّ ّتیبى ضْاًەکبى چبّیبى لێتبى ثـّْە ئەم
کْڕەتبى گغتّْە .دەتوەى ًبثێت ثیکْژى ّ ئەثێـت ثەعیـضەىً .یْسـەعبتی ًەثـغص
ًػی ـ

ثە صّّ ســەص پیــبّی پبڵٌگــبى ُــبتي ّ صاّای ئــبػاصکغصًی کْڕەیــبى ئەک ـغص.

کــبک عەضــبص چــّْە ســەع ثەعصێــ

ّ ثە ضــێْەی تــبیجەتی ســْی صەســتی کــغص ثە

لســەکغصى ثۆیــبى ّ ّتــی ئــێوە ئەم کــْڕە ثەع ئەصەیــي ثەاڵم ئیســتە ًــب ،صّاتــغ
کبتێ

گەییطتیٌەّە الی کْهیتەی ضبعەسـتبى .پبڵٌگبًییەکـبى  ٦کەسـیبى صیـبعی

کغصى ثێي جیب لە سەڵکەکە لسەهبى لەگەڵ کەى .هي صایکن پبڵٌگبًیە ،ثە ثبضـی
ئەم سەڵـــــکەم ئەًبســـــی ّ ئەهػاًـــــی پبڵٌگـــــبًی ثە ػۆعیـــــص ثـــــّْە ًـــــبیەڵي
''غەعیــجەیەک'' لە ئبّاییەکەیبًــضا ػیــبًی پێجگــبت! ثە ثبضــی ئەهػاًــی ئەهە لە
تبیجەتوەًضییەکبًی سەڵکی ئەم گًْضەیە ثەاڵم ّتـن ثـب جـبعێ عاّەسـتن تـب کـبک
عەضبصی سْی ثگبتە لەًبعەت.
ئەم  ٦کەســە ّتیــبى ئێــْە ،دەتــوەى ئەثێــت ئەهــڕۆ ئەم کــْڕە لە ثەع ســبتغی
پبڵٌگـــبى ثەعصەى ّ چەکەکەضـــی پـــێ ثـــضەًەّە! ئـــێوە ُ ٧١ەػاع توەًتـــبى پـــێ
ئەصەیي ثـۆ تفەًـگەکەُ .ەعّەُـب لەم کـْڕە لەّل ّەع ئەگـغیي ّ ُەع سێکیطـوبى
ثۆتــبى ئەًّْســیي کە گەییطــتە کبهیــبعاى ثــڕّات ثــۆ تــبعاى ّ ًەگەڕێــتەّە ثــۆ
پبیەگبّ .اتب ّاػ لە جبضییەتی ثێٌێ .کبک عەضبص سەیغێکی هٌی کغص ،هٌیص ّتن
کــبکە ئیســە ئێــْە ثــڕۆى ،صّای ًیــْ ســەعبت ئــێوە تەهــبب لەگەڵ ثەعپغســبًوبى
ئەگغیي ّ صّایە ثێٌەّە لسەی لە سـەع صەکەیـي .صیـبعە ئـێوە ُـی ّەسـیلەیەکی
پەیْەًــضیوبى ًەثــّْ ّا ثە پەلە ثەعپغســبًی سْهــبى لەم ّەػعە ئبگــبصاع کەیــي
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
تەًیب هەثەستن لەم لسەیە ئەّە ثّْ ئەّاى ثڕۆى ّ هـي لسـەی سـْم لە ًەثـًّْی
ئەّاًضا لەگەڵ عەضبص صا ثکەم.
صّای چًّْی ئەّاى ّتن کبک عەضـبص هـي ئەم سەڵـکە چـبک صەًبسـن .ثە سـْا صە
کەسیص ثضەًە کْضـت ّاػ لە ئـبػاصکغصًی ئەم کـْڕە ًـبُێٌي .صّایەش ئـێوە ثەم
کبعە ػەعەعێکی ػۆع ًـبکەیي ...عەضـبص ّتـی عاسـت صەکەیـت ،سـۆ تفەًـگەکەی ٠١
ُەػاعیص ًبُێٌێ ،ئیٌجب گغًـ

ئەّەیە پبلٌگبًیوـبى لـێ عاػی ثـي گـۆڕی ثـبّکی

ئەم کــْڕەّە .لەم هــبّەیە صا کــْڕەکە لە الی ئەًــْەع ّ کــبکەلی ثــّْ صیتوــبى ٦
کەسە پبڵٌگبًییەکە چًّْەتە الی ّ پێ صەڵێي ثەعت صەصەیي ثەاڵم ثە کـێ ّ کـێ
ثجیـــتەّە جـــبش سْهـــبى پێســـتت ئەکەًـــیي! ثبًگوـــبى کـــغصًەّە ّ ّتوـــبى ثـــڕۆى
سەڵکەکەی صیکە ثێٌي ثۆ ''سەع کبًی ّ لوەکە'' ّ ئـێوەش صیـي لەّێ کْڕەکەتـبى
پێ صەصەیٌەّە.
کبتێ
ًػیــ

ئێوە گەییطتیٌە سەع کبًییەکە،
ثە  ١١١کەب لەّێ کۆثجـــًّْەّە ّ

کــــبک عەضــــبصیص کە لە ًــــبّ سەڵــــ

ّ

جەهــــبّەعصا ثتکْاڵًــــضثب تێــــغ ًەصەثــــّْ
عۆژەکەی ثە ُەل ػاًــــــی ّ  ٠ســــــەعبتی
تەّاّ لســەی ثــۆ کــغصى .لە ضۆڕضــی ضــێز
سـەعیضی پیــغاًەّە تـب ســّْتبًی پبڵٌگــبى
ثە صەس ـت ئەعتەضــی عەػا ضــب ّ ثەعصاًــی ئەم کــْڕە ُەڵشەڵەتــبّەی ثــۆ کــغصًە
ســّْژەی لســەکبًی ّ ئەّەی لە هــبّەی صّّ هبً ـ

صا لە ســیٌگی ُەهیطــە پــڕ لە

ػاًیبعیــضصا ثــّْ ،لەّێ ُەڵــی ڕضــت .صّایە ّتــی ئەّە ئەم کْڕەهــبى ثەسطــییە
ئێْە سەڵکی یەکگغتّْ ّ کۆڵٌەصەعی پبڵٌگبى ّ ُیْاصاعم ئەّیص ُێٌضەی ّێـژصاى
ُەثێ لسەتبى ًەضـکێٌێُ ٧١.ەػاع توەًیـبى ّەک پـبعەی تفەًگـی کـبثغا ّ  ٧١ی
صیکەضیبى ّەک یبعهەتی سْیبى ثۆ کـۆکغصیٌەّە .صیـبعە سـبڵی ُ ٧١ ،٠٦٣٦ەػاع
تــوەى پــبعەیەکی ػۆع ثــّْ ّ صەکــغا گەلێ ـ

ضــتی پــێ ثکــڕێ .صّای ئەّە لە ثــغی

پــــّْڵەکە عەســــیض ّ ثەعگەی یــــبعهەتی ّ کْڕەکەهــــبى ثە چەک ّ چــــۆڵەکەیەّە
پێضاًەّە ،هباڵّاییوبى لێ کغصى ّ ثەعەّ ضْێٌێکی صیکە ّەڕێ کەّتیي.
صّای ًػی

ثە یەک هبً

کبع ّ تێکۆضبى جبعێکی صیـکە لە ئبّیسـەع صا لەگەڵ
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ثەضێکی ػۆعی ُبّڕێیبًوبى یەکوبًگغتەّە ّ ثە پێ عبصەت عەضبص عاپۆعتی کبعی
ئەّ هبّەهــبًی پێطکەضــی کــْهیتە کــغص .ثبســی ســەفەعی ســەڕێػ ّ صیــضاعی هەال
ســەی عەدیووــبى ثە صەهــی ثــۆ کــبک ضــبپّْع ،کــبک ثْعُــبى ّ کــبک ثبثــب ضــێز
گێـــغایەّە کە لە ثەع ُـــۆی تـــبیجەت لە عاپـــۆعتەکە صا ًەگًْجـــبثّْ .صیـــبعە ُەع
ســـێکیبى صیـــضاعەکەی ئێوەیـــبى ال ثـــبش ثـــّْ ّ صەستشْضـــییبى لێکـــغصیي .ثەاڵم
هــبجەعای کــْڕە چەکــضاعەکەی ُەّاعی پبڵٌگــبى ُەعایەکــی گەّعەی لــێ ســبػثّْ.
کبک عەلی ئەضغە

ّ کـبک ضـبپّْع ػۆع ًـبڕاػی ثـّْى ّ ئەیـبًْت ثە ُـْی ئەّە

ئێوە ''جبضوبى ثە پّْڵ فغۆضتّْە'' ئەثێت سػا ثضعیي! ُەع جۆعێ

ثێت ئێوە ثە

تًْضی صیفبعوبى لە کبعەکەهبى کغص ّ هي ثەش ثەدبڵی سْم صّاتـغ چەًـض جـبعی
صیکەش لە سەع ئەّ
عێچــــکەیە ثەعصەّام
ثّْم ّ چەًض کەسـی
صیکەهـــــــــــــــــبى ثەّ
ضــێْەیە صّای گــغتي
ثەعصاى ّ صاّاهـــــــبى
لــــــێ کــــــغصى ّاػ لە
جبضــــــــــــــــــــیەتی ّ
ُبّکبعی صژهي ثێٌي
کە ثە ػۆعی ئبکــبهی
ثبضی لێ کەّتەّە.
جگە لە چەًض عۆژی تبیجەت ًەثێت هي سەعاسەعی سبڵی  ٠٦٣٦لە تیوی چەًـض
کەســـیضا لە ًـــبّچەی ژاّەعۆ سەعیکـــی ُەڵســـّْڕاى ّ کـــبعی ًـــبّ سەڵـــ

ثـــّْم.

ًبّەڕاســتی ُــبّێي عەضــبص ثــۆ کــبعی تــبیجەت گەڕایەّە ًبّەًــضی ئــبژّاى ّ هــي
لەگەڵ ُبّڕێیبًی صیکە ،لەّاًە کبک سبلێض صعّّصی ّ دەهیض عّاًسەعی پـێکەّە
سەعیکی کبع ثّْیي ّ سەعصاًی ػۆع ضـْێي ّ چەًـضیي ئـبّایی ًبّچەهـبى کـغص کە
ثەعُەم ّ کــــــبعیگەعی ثبضــــــی ثــــــۆ سەثبتەکەهــــــبى ثەصّاّە ثــــــّْ .ئبکــــــبهی
پەیْەًــضییەکەی هــي ّ عەضــبص لە ســەڕێػ ػۆع ثــبش ثــّْ .پبیگەالًییەکــبى ّەاڵهــی
پۆســیتیخیبى ثە صاّاکەی ئــێوە صایەّە ّ صّای ئەّ ســەفەعە ئیــضی ئــێوە ثێتــغب
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ســـــەعصاًی ثـــــبر ّ ه کـــــی تێکـــــڕای ئەّ گًْـــــضاًەهبى صەکـــــغص کە پـــــبیگەالًی
صەیبً بعاستي ّ ُیچکبتیص تّْضی ُێغش ّ ػیبًی صەستی صژهي ًەثّْیي .صیبعە
ئێوەش لەّلی سْهبى لەگەڵ ئەّاى ثغصە سـەع ّ تـب ئەّ جێگـبیە ػاًیبعییەکـبًی
هــي ثــڕ ثــکەى ،صّای ئەم صیــضاعە ُــی پــبیگەالًییەکی صیــکە ثە صەســتی ئــێوە
ًەکْژعا ّ ئەّاًیص تب ثۆیبى کغاثب ًەصەُبتٌە ضەڕی ئێوە.
صّای ئەم ُەڵْیستە ثبسەکـبًی ''سـەڕێػ'' ّ '' گـْاػ''یص ّەک ًـیەع ّ تەًگیسـەع
تێکــڕا ثــًّْە ثــٌکەی دەســبًەّە ّ تەًــبًەت ضــبعصًەّەی ثغیٌــضاعەکبًوبى ّ تــب
صّاییي سبڵەکبًی ثەعصەّاهی سەثبت ،کەهتغیي عۆژ ثـّْ تیوێکـی ئـێوە لەّ ًـبّە
ًەثێــــت .ســــەعەڕای ئەّە تێکــــڕای سەڵکــــی ئــــبّایی ئبگــــبصاعی ثــــًّْی تــــین ّ
صەستەکبًی ئێوە ثّْى ،پبسضاعاى ّ پیبّاًی عێـژین ًەیبًـضەػاًی ّ ئەم ''ًِێٌـیە
گەّعەیە'' ُەعصەم لە الیەى ســـــەعجەهی سەڵکـــــی ئەّ گًْـــــضاًەّە صەپـــــبعێػعا.
ثەعپغســبًی عێــژین لە پبیەگبکــبى صەگــۆڕصعاى ّ کەســی تــبػە صەُــبتە جێگبیــبى.
ثەاڵم ػّّ کبعیــبى لە ســەع صەکــغا ّ ئەّاًــیص (ثەضــێکی ثــۆ پبعاســتٌی سْیــبى)
صەچـــًّْە ســـەع لســـەی سەڵـــ

ّ ثە کـــغصەّە لە ُبّکـــبعی ئەّاى لەگەڵ ئـــێوە

چبّپۆضــییبى صەکــغص ّ سْیــبى لە ًەػاًــی ئەصاً .بســغاّتغیٌی ئەم فەعهبًــضاًەی
عێـــژین کە لەم گًْـــضاًەّ ،ێـــڕای عاثـــْعصّّی پـــڕ لە تبّاًیـــبى صژی ثـــػّّتٌەّەی
کْعصســــتبى ،ثە ثــــبعی ثبضــــیضا گــــۆڕاى ،صّّ کەب ثــــّْى ثە ًــــبّی ''کەیکــــبّب
صەڵەهەعػی'' ّ ''ســْاڵم دْســەیي پــبیگەالًی'' .کەیکــبّب ُەع لە ســبڵی ضەســەّە
لە گیـــــغاًەّەی ًـــــبّچە صا لەگەڵ عْســـــوبى صەڵەهەعػی سػهـــــی صا ،ئەّپەڕی
سػهەتیـــبى ثە عێـــژین کـــغص ّ لە ثەضـــی ػۆعی ضـــەڕەکبًضا صژی ئـــێوە لە پێطـــی
پێطـــەّەی ســـ بی صاگیـــغکەعەّە ثـــُّْ .ەڵـــ

ّ کەّتـــی لەگەڵ کبعثەصەســـتبًی

پــلەثەعػی عێژیوــضا صەکــغص ّ جێگــبی ثــڕّای تەّاّی ئەّاى ثــّْ .ثەاڵم کبتێــ
کــغایە ثەعپغســی ئەم هێذــْەعە ثە تەّاّی گــۆڕا ّ لە ُەهــْاى ػۆعتــغی یــبعهەتی
کــغصیي کە ثــۆ کــبع ّ تێکۆضــبًی ئەّصەهــی ئــێوە گغًـ

ّ پڕثــبیەر ثــّْ .ثەاڵم ثە

صاسەّە ثە ضــێْەیەکی ًەضــیبّ ّ صّّع لە ئــیشالق لە الیەى صّّ کەســی ئــێوەّە
گیـــغا ّ ئێعـــضام کـــغا ثـــێ ئەّە گـــْێ ثـــضعێتە ئەّ لەّل ّ ثەلێٌیـــبًە لە الیەى
دیػثەّە پێ صعاثّْى! هي ئەگەعچی کبتی عّّصاًی ئەم کـبعە لەّێ ًەثـّْم ،لە
ثڕیـــبعی کْضـــتٌیضا ثەضـــضاع ًەثـــّْم ّ ُەّاڵەکەم لە عاصیـــۆی دیـــػثەّە ثیســـت
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صیسـبًیص لەم پەیْەًــضییەصا ســْم ثە تبّاًجــبع صەػاًــن ّ لە ثٌەهــبڵە ّ ًػیکــبًی
کەیکبّب صاّای لێجّْعصى صەکەم .کەسـی صُّّەهـیص لە گەلێـ

تـبّاى ّ لەّاًە

تــبّاًی ئــبگغتێجەعصاًی ئــبّایی ًــیەعەّە گالثــّْ .ثــێ عێــػی ػۆعی ثە ثٌەهــبڵەی
پێطوەعگەکبى ،لەّاًە ثبّک ّ صایکی هي کغصثـّْ ثەاڵم صّای ئەّە ُـبتە سـەڕێػ،
پەیْەًضیوبى پێْەکغص ّ لەّلوبى پێـضا کە ًـبیکْژیي ،ئیـضی ثە تەّاّی گـۆڕا ّ تـب
ئەّ جێگبیە ثْی کغا ّ تْاًی تۆڵەی سغاپەکبعییەکبًی پیطـّْی کـغصەّە .گەلێـ
جبع لە الی ئەّ صۆستبًەّە صەُبتٌە الهبى صاّای لێجْعصًی لە هي کغص ثە ثـۆًەی
ئەّ ثێ عێػییەی کبتی ئبّاعەثًّْیبى ثە پێص چبّی سەڵکی سەڕێػەّە ثە ثـبّک
ّ صایکوــی کغصثــّْ .ثــبّک ّ صایکــی هــي ّەک ثەضــێکی ػۆعی سەڵکــی ًــیەع صّای
ســّْتبًی هبڵەکبًیــبى لە الیەى عێــژیوەّە لە گًْــض صەعکــغاى ّ پەًبیــبى ثغصثــّْە
ثەع ئــبّایی ســەڕێػ ثەاڵم لەّێــص لە الیەى ًــبّثغاّەّە عێــگە ًەصعاثــّْى ّ صّای
گەلێ

ثێ عێػی لەّ گًْـضەش صەعکغاثـّْى .صیـبعە هٌـیص ثە هەعجـی سۆگـۆڕیٌی

ئەم صاّایەم لــێ لجــّْڵ کــغص ّ ُــی ُەّڵــێکن ًەصا ثــۆ تــۆڵەکغصًەّە .ضــتێ

کە

فغە ُبسبى ثّْ لە الم......
ســـبڵی  ٠٦٣٦پێطـــوەعگەی ُێـــػی ثێســـتّْى ُەعّەک ســـبڵی پیطـــّْ چـــبالک ّ
ُەڵســّْڕ ثــّْى .لە ســەع جــبصەی پــبّە -کغهبضــبى ،لە ًػیـ
ضـــبسی ػەڕًە ّ گەلێـــ

ضــبعی عّاًســەع ،لە

ضـــْێٌی صیـــکە ػەعثەی گەّعە ّ گغاًیـــبى لە صژهـــي صا.

تیوەکەی ئێوە لە ثەضی ُەعە ػۆعی ئەم عەهەلیبتبًە صا ثەضضاع ًەثـّْیي ّ ثە
ُْی کبعی عێکشستٌەّە جـبعی ّاثـّْ ثە هبًـ

ُێـػ ّ پێطـوەعگەهبى ًەصەصیـتي.

ثۆیە ًبتْاًن لە سەع چۆًیەتی ئەّ ضەڕاًە ُی ثٌّْسن ،ثەاڵم صەتْاًن ث ێن کە
چبالکی ّ تێکۆضـبًی ئەّ سـبڵەهبى ضـتێکی لە ُـی سـبڵی پیطـّْ کەهتـغ ًەثـّْ ّ
ثگغە لە ُێٌضێ

ثـبعەّە عێـ

ّ پێکتـغ کبعهـبى ئەکـغص .عێـژین لە ثەعاًجەعهبًـضا

ثێ چبعە ّ لە عاسبسـتیضا صەگـوەى ًەثێـت ُەهـّْ سـبڵەکە ثبًضەسـتی ّ ئی تکـبع
لە صەستی ئێوە صا ثّْ.
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ئێعضاهی ّەُبة ّ جەهبل ّ چًّْەّەی دەهە گْهەتەیی

یەکێ

لەّ کغصاعە سغاة ّ ًبپەسـەًضاًە ئەّ سـبڵە لە الیەى ئـێوەّە عّّیـضا ّ

کـــبعیگەعی سغاپیطـــی لە ســـەع کبعەکبًوـــبى صاًـــب ،گـــغتي ّ ئێعـــضاهکغصًی صّّ
پێطوەعگەی سْهبى ثّْ ثە ًبّەکبًی ّەُبة گْهەتەیی ّ جەهـبڵ کە ثە صاسەّە
پبضٌبّەکەین لە ثیغ ًیە.
ُەهْاى صەػاًي کە پێطوەعگبیەتی کبعێکی صڵشْاػثّْ کە گەً ّ الّی کْعص لە
ضـــْێٌی جیـــبّاػ ،ثەاڵم ثە ئـــبّات ّ ئبهـــبًجی ُبّثەضـــەّە ُەڵیـــبًجژاعصثّْ ّ
ســەعەڕای ســەستی ّ گغفتەکــبًی ثە ثــڕّا ّ ئیوــبًەّە صعێژەیــبى پــێ ئەصا .لەم
عێگبیە صا ُیچکەب هەججّْع ًەثّْ ثەػۆع ئەم عێگـب سـەس ەتە ثجـڕێ ّ کەسـیص
ًەیضەتْاًی کەسیتغ هەججّْعی هبًەّەی ػۆعەهلی ثکبت .ثەاڵم ُێٌضێکجبع ضـتی
ســەیغ ّ ػۆع ًــبڕەّاش لەم ثــبعەّە صەثیٌــغاى ّ کەســبًێ

صەثــًّْە لْعثــبًی کە

جەهبڵ ّ ّەُبة ًوًّْەی ُەعە ػەلی ثّْى.
کبک ضبپّْعی فیغّّػی کە هي لە چەًضیي جێگبی ئەم صاسـتبًە صا ثە دەق ثە
ثبضی ثبسن لێْەکغصّّەُ ،ێٌضێ

صیْی سغاپیطـی ُەثـّْى کە تەکـڕەّی ّ جـبعی

ّاضـــجّْ ثـــێ عّدوـــی لە ثەعاًـــجەع ُێٌـــضێ

کەســـبى صا سغاپتغیٌـــی ئەم صیـــْە

ًبثبضــبًەی ثــّْى .جەهــبڵ پێطــوەعگەیەکی چەًــضیي ســبڵە ثــّْ کە ثەُــبعی ئەّ
ســـبڵە لە ُێـــػی ضـــەعیفػاصەّە ُـــبتجّْە الی ئـــێوە ّ ثە صڵســـۆػی ّ پـــبکییەّە
سػهەتــی ّاڵتــی ســْی صەکــغصّ .ەُــبثیص ُەعّەتــغ لە ســبڵەکبًی ســەعەتبّە لە
ُێـــػی ثێســـتّْى صا سػهەتـــی کغصثـــّْ ّ تـــب ئەّکـــبت کەب ضـــتێکی سغاپـــی لـــێ
ًەصیتجــّْ .عۆژێــ

ئــێوە تیوێکــی چْاعکەســی لە ُەّاعی گۆػیجــبًی پبڵٌگــبى صا

ثّْیيُ .ێػەکەضوبى گەڕاًەّە ثۆ ئەّ ُەّاعە ّ صّای ًبى ّ چبسْاعصى عّّیطـتي
ثــۆ ُەّاعی ُــبًیە کە ئەّصەم چــۆڵ ثــّْ .ثەاڵم تــیوەکەی ئــێوە ثە ًِێٌــی لە
هبڵێکضا هبیٌەّە ّ ثەیبًی عۆژی صّایـی کـْڕێکی  ٠١سـبڵە ُـبت ّ ّتـی ضـەّ صّّ
پێطوەعگە تفەًگێکیبى لە هبڵی ئێوە ثە جێ ُێطت ،ثۆ سْیبى عّیطتي ّ ّتیـبى
ثەیـــبًی ثیـــضەم ثە ئێـــْە ّ ئەّە هٌـــیص ُێٌـــبّهە .گـــۆًییەکی پـــێ ثـــّْ کبتێـــ
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کغصهــبًەّە ''لەًبســەیەکی'' صّّعثیٌــضاع ّ کۆهەڵێ ـ

فیطــەک .صّایە ًــبهەیەکی

کــْعتی ثــێ پــبکەت ّ چەســ ی صایە صەســتوبى ّ کبتێــ

سْێٌــضهبًەّە صیتوــبى

ّەُبة ًّْسیْیە ئێوە صەڕۆیٌەّە ثـۆ الی عێـژین .لەًبسـەکە لەم هـبڵە صاصەًـیي
ثە ُیـــْایي ثگـــبتەّە صەســـتتبى .ثەاڵم ئەم ژ٦یە صەثەیـــٌەّە ّ لەّلجێـــت ئەگەع
ئبػاصکغایي پبعەکەی ثٌێغیٌەّە ثۆ دیػة .هي ػّّ ضتەکبًن لەگەڵ ًـبهەکە ًـبعص
ثــۆ کــبک ضــبپّْع ّ ّەک ضــتێکی ئبســبیین ُــبتە ثەعچــبّ کە ػۆع جــبعی صیــکەش
عّّیـضاثّْ .عۆژی صّایـی ئبگــبصاع کـغایي کە ئەم صّّ کەسـە لە الیەى صەســتەیەک
لە پێطوەعگەکبًەّە لە ًػی

ئبّایی ّیػیەع ئێعضام کغاّى!

ثە پەلە گەڕایــٌەّە ثــۆ ُـــبًیە تــب عاســـتی ُەّاڵەکە ثــػاًیي ّ کە گەییطـــتیي
صیتوـبى کـْهیتەی ضبعەسـتبى سەعیکـی کۆثـًّْەّەى .عاسـتەّسۆ هـي چـّْهە ًــبّ
کۆثــــًّْەّەکە ّ صیــــتن کــــبک ضــــبپّْع ثە صیفــــبە لە ثڕیــــبعەکەی سەعیــــکە ثە
ضـــێْەیەکی تـــّْڕە لســـە ثـــۆ جەهـــبعەت صەکـــبت ّ ثە پطتجەســـتي ثە ثڕیـــبعێکی
کْهیســیۆًی سیبســیً -یػاهــی دیــػة ،کە ثە ًّْســغاّ لە ثەع صەســتی صا ثــّْ
ُەڕەضـــە صەکـــبت ّ ئێـــژێ لەهە ّ صّاش ُەعکەب ثـــڕّاتەّە ّ صەســـتگیغ ثکـــغێ
چبعەًّْسی ّەُبة ّ جەهبڵی صەثێت .ثۆ عًّّتغ ثًّْەّە ُەّڵ ئەصەم هـبجەعای
ئەم صّّ الّە چبعەڕەضە ثە کْعتیەکەی ثگێڕهەّە
ّەُبة ّ جەهبڵ صّای عّیطـتي لە گۆػیجـبى صەڕۆى لە ئـبّایی تەًگیـْەع سْیـبى
تەدْیلی صژهي ثضەى کە پێص ئەّە ثگەًە ئبّایی تّْضی لکی ضەُیضًبصع صەثـي
کە ثڕیـــبع ثـــّْ ُەع ئەّ ئێـــْاعەیە لە ســـەع جـــبصەی ػەهـــبًگغیْە کەهیٌێـــ

ثـــۆ

ُێػەکبًی صژهـي صاًـێي .ثەعپغسـبى صّای صەسـتگیغکغصى لەم صّّ کەسـە صەپغسـي
ثـــۆ کـــْێ صەچـــي ّ ئەّاًـــیص ثـــێ ضـــبعصًەّە صەڵـــێي ثە ًیـــبػیي ثـــڕۆیي سْهـــبى
تەدـــْیلی عێـــژین صەیـــٌەّە .صیـــبعە ثبســـی ئەّ ًـــبهەیەش صەکەى کە ثـــۆ کـــبک
ضبپّْعیبى ًّْسیْە .ثەعپغسی پێطوەعگەکبى ثە ثیسیوێکی

 .ئبع -سـی کە ئەّ

صەم ُەهــبًجّْ کــبک ضــبپّْع لە هــبجەعاکە ئبگــبصاع ّ صاّای ثڕیــبعی لــێ صەکــبت.
کــبک ضــبپّْعیص ثــێ عاّەســتبى ّ پغســیٌی ثۆچــًّْی کەب ،تەًــبًەت کــبک ثبثــب
ضـێز کە ثەعپغســی کــْهیتە ّ لە الی ســْی ثــّْ ،صەڵــێ ُەع ئیســتب ثیـبًجەى ســەع
جــبصە ّ ئێعــضاهیبى کەى! ثــۆیە ُەع ئەّ ئێــْاعەیە ُەعصّّکــی ئەم پێطــوەعگبًە
صەثـــــغێٌە ســـــەعجبصە ّ ئێعـــــضام صەکـــــغێيُ .بّکـــــبت صەســـــتەیەکی صیـــــکە لە
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
پێطوەعگەکبى عەهەلیـبتی ثڕیـبع لە سـەعصعاّ لە صۆڵێکـی ئەّال تـغەّە ئەًبجـبم
ئەصەى.
جەهبڵ یەکەم گْلە هێطکی صەپژێٌێ ّ ُەع لەّێ صەهغێّ .ەُبثیص صّّ گـْلەی
ثەع صەکەّى ،ثە ســـــەستی ثغیٌـــــضاع صەثێـــــت ثەاڵم ًـــــبهغێ .صّای عّیطـــــتي ّ
صّّعکەّتٌەّەی پێطوەعگەکبى ُەڵضەستێ ،ثە العە الع سْی ئەگەیٌێتە پبیەگـبی
تەًگیـــْەع ّ صاســـتبًەکەیبى ثـــۆ صەگێـــغێتەّە .ســـەعەتب پبســـضاعەکبى ثـــڕّای پـــێ
ًــــــبکەى .پێیــــــبى ّاصەثێــــــت صعۆ صەکــــــبت ثەاڵم کبتێــــــ

صّاتــــــغ جەًــــــبػەی

جەهبڵـضەثیٌٌەّە ،عاصیــۆی دیـػثیص ُەّاڵەکە صەســْێٌێتەّە ّ ئەّاى ّەک جــبش
ثبب صەکبت ئیضی ثڕّای پێ صەکەى ّ صەیٌێغى ثۆ ًەسْضشبًەی کبهیـبعاى کە ثە
سْضییەّە لە هەع

عػگبعی صەثێت ّ ئیستبش ػیٌضّّە!

ثەضـــی ُەعە ػۆعی کبصعەکبًوـــبى ،ثە تـــبیجەتی دەهە گـــْهەتەیی یەکێـــ

لە

فەعهبًــضەلکەکبًوبى لەم ثڕیــبعە تــّْڕە ّ ًــبڕاػی ثــّْى .ســەعەًجبم چەًــض عۆژ
صّای ئەم عّّصاّە دەهە عّّیطتەّە الی عێژین ،چەکی جبضبیەتی ُەڵگـغت ّ تـب
صّایــیي عۆژەکــبىّ ،ەک چــۆى ئبػایــبًە پێطــوەعگبیەتی کــغص ئــبّاش لە ســەًگغی
صژهٌــــــضا ثەضــــــضاعی ضــــــەڕی صژی ئــــــێوەی کــــــغص .چەًــــــضیي جــــــبع تــــــیوە
تەضــکیالتییەکبًوبى ،لەّاًە ئەّ تــیوەی هــي لەگەڵــی ثــّْم ،ثە کــْڵەهەعگی لە
صەستی ًەجبتوبى صەثّْ کە سغاپتغیٌیبى لە گْی سـیغّاى ّ ُەّاعی گەسـبى ثـّْ
کە لە ضْێٌی سْیضا ثبسی صەکغێ.

چەًض عّّصاّێکی صیکەی ئەّ سبڵە
 -٠گغتي ّ ثەعصاًی دبجی دەهە ثبلغ سەسغەّی
لەثـــبعی عاًـــضّهبًی کـــبعەّە ُـــبّێٌی ئەّ ســـبڵە لە گطـــت ّەستەکـــبًی صیـــکە
ّەػعوبى ثبضـتغ ثـّْ .پێطـوەعگە لە سەعاسـەعی ًـبّچە ،لە کبهیـبعاى تـب چەهـی
ُەّعاهبى ّ لە ژاّەعۆ تب ًػی

عّاًسەع عۆژ ّ ضـەّ دـػّّعی ثەعچبّهـبى ُەثـّْ

ّ ثــــۆ یەکەهــــیي جــــبعیص ئبضــــکغا ثە ژهــــبعەی  ٣١-١١کەســــییەّە ســــەعصاًی
گًْــــضەکبًی چەهــــی ُەّعاهبًوــــبى صەکــــغص ّ پەیْەًــــضییەکی ثبضــــوبى لەگەڵ
صاهەػعاًــــضثّْى .ثەضــــی ُەعەػۆعی ''جبضــــەکبًی'' ئەم صێیــــبًە ،ثە تــــبیجەتی
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پبڵٌگـبى ّ صەڵەهەعػ ُبّکبعییـبى صەکــغصیي ّ ثێتـغب ثە دەفـتە لە ُەّاعەکــبًی
پبڵٌگبى صا صەهبیٌەّە .ثەّ دبڵەش کبک ثبثب ضێز صەّاهی ًەُێٌب ّ ًیـْەی سـبڵ
ثە تیوێکی پێطوەعگە صا عّاًەی ًبّەًضی ئبژّاى کغایەّە ّ لەّێطەّە ًێغصعا ثـۆ
صەفتەع ّ پبضوبّەیەک سْێ تەدْی ی عێژین صایەّە.
هـــــي ثە ػۆعی لە صەّع ّ ثەعی ســـــیغّاى ّ گًْـــــضەکبًی ژاّەعۆ صا ثـــــّْم .صّای
سّْتبًضًی ًیەع ُێطتب عێژین ثە ُـۆی ًەثـًّْی ُبّکـبع ًەیـضەّێغا پبیەگبکـبًی
لەّ گًْضە صاهەػعێٌێتەّە ّ تەًیب ُێٌضێ
سْیبى ثە سەڵ

عۆژ تبلوێکی ػەعثەت صەُـبتي،جٌێْی

صەصاىً ،بًی سْیبى صەسْاعص ّ گۆڕیبى گْم صەکغص .گەلێ

تـــیوەکەی ئـــێوە لە هـــباڵى ّ لە ثبسەکـــبًی ًػیـــ
سغاپــبًەی ُێػەکــبًی عێــژین لەگەڵ سەڵ ـ

جبع

(صێ)ّە چبّهـــبى لەم کـــغصاعە

ثــّْ .لەم صاســتبًەصا تێــغ ّ تەســەل

ثبســـی ثەضـــضاعی ثێـــْێٌە ّ ثەعفغاّاًـــی سەڵکـــی ًـــیەعم لە ضۆڕضـــضا کـــغصّّە ّ
ُەهْاى ئبگبصاعی صڵسۆػی ئەّاًي .ثەاڵم لەیغەش تبلە ثٌەهبڵەیەک ُەثـّْى کە
لە ًــبّ ســەعجەهی سەڵکــی ًــیەع صا تێکەڵــی عێــژین ثجــّْى ّ ُەهــّْ ُەّڵــی هــي
ئەّە ثّْ ثیبًگێڕهەّە سەع عێگبی عاست ّ عاػییـبى ثـکەم ّاػ لە ُبّکـبعی صژهـي
ثێٌي.
عۆژێـــ

کە کـــبک سبلێـــض صعّّصی ،دەهیـــض عّاًســـەعی ّ هـــي کە ُەعســـێکوبى

ئەًضاهی کْهیتەی کغهبضبى ثّْیي لە ًػیـ

ئـبّایی ًـیەع ثـّْیي ئبگـبصاع کـغایي

کە صّّ کەســی چەکــضاعی ئەم هــبڵە لە ضــبعەّە گەڕاًّەتەّە ئــبّایی ّ ضــەّیص
لەّێ صەهێٌٌەّە .ػّّ سْهبى سبػ کغص ،چّْیٌە ئبّایی ّ لە عێگەی هـبڵیکەّە کە
سػهبیەتییبى لەگەڵ ئەّ کْڕە چەکضاعە ُەثّْ ئبگبصاعهـبى کـغصى کە صەچـیي ثـۆ
هبڵیبى .الی سـەعبت ُەضـتی ئێـْاعە چـّْیٌە ثەع هبڵەکەیـبى .کـْڕەکە کە ًـبّی
جەهبڵ سەسغەّی ثّْ لەگەڵ سْضکی ُبتٌە صەع ،هي ثێ عاّەستبى چّْهە پێص،
ســ ّم کــغص ّ صەســتن کــغصە هلــی .صّاتــغ ُێٌبهــبى لە کەًــبعێکەّە لە دــػّّعی
سْضــکەکەی ّ سػهێکیــبى صا لســەهبى لەگەڵ کــغص .صاّاهــبى لــێ کــغص ّاػ ثێٌــێ ّ
صّای صەست لە هلکغصًی ًبعصهبًەّە ثۆ هبڵی سْیـبى .صیـبعە ئەّ ثـێ چەک ُـبت
ثــۆ الی ئــێوە ّ ئــێوەش ثبســوبى ًەکــغص کە چەکەکەت لە کــْێیە .جەهــبڵ لەّلــی
ضەعەفی صا ّاػ لە جبضیەتی ثێٌێ ّ ثە دەلیص ثۆ ُەهیطە ّاػی ُێٌب.
صّای جەهــبڵ ُەع ئەّ سبًوەهــبى لەگەڵ سْهــبى ثــغص ّ چــّْیي ثــۆ الی دــبجی
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دەهە ثــبلغ کە هــبهی جەهــبڵ ّ سەعصەســتەی ُبّکــبعاًی عێــژین لە ًــیەع ثــّْ.
هبڵەکەیبى  ٦لـبت ّ چـًّْە سـْاعەّە ثـۆ الی صەعگـبکەی ػۆع هەتغسـیضاع ثـّْ .لە
عاستیضا ئەگەع کەسێ

لە ًبّ هبڵەکەصا ّیستجبی تەلە ثکبت ػەدوەت صەکغا ثە

ُبسبًی ًػیکی صەعگبکەی ثیتەّە .ثەاڵم دەهیض ّ سبلێـض لەّ پێطـوەعگبًە ثـّْى
کە ثۆ عۆژی تەًگبًە ثە کەڵـ

صێـي ،ثـۆیە هـي ثـبکێکی ّام لە دـبجی ًەثـّْ .ثە

ّعیبییەّە چّْیي ثۆ ثەع صەعگبکەیبى .لەّێ ژًەکەهبى ًبعص ثبًگی دبجی ثکـبت
ّ ث ێ پێطوەعگە ُبتّْى کبعیبى پێتە ّ ثڕیـبع ثـّْ ًـبّی هٌیطـی پـێ ث ـێ .صّای
صە صەلـــێمە دـــبجی ثـــێ چەک ،لەگەڵ یەکێـــ

لە کْڕەکـــبًی(ًەثی) ّ هەلـــێذە

ســبًوی سێػاًــی ُــبتە صەع ّ لە کبتێکــضا صەلەعػی ّتــی فەعهــّْ کــبک  ....چێتــبى
گەعەکە .هي صەستن کـغصە هلـی ئەّیـص ّ پـێن ّت ُـی ! ثە ڕاسـتی ُـی  ،تەًیـب
صاّاهبى ئەّەیە ّاػ لە ُبّکـبعی عێـژین ثێٌـی .صّای ئەهە دـبجی دـبڵی ُـبتەّە
سەع سْی ،کەّتە لەسەهشْاعصى ّ سەعەًجبم لەّلیضا جـبعێکی تـغ تـبلە عۆژێـ
جبضبیەتی ًەکبت ّ ّاػ لە کبعێ

ثێٌێ کە تەًیب ئبثڕّّ چـًّْە ّ ُیچـی صیـکە.

هباڵّاییوبى لێ کغصى ّ گەڕایٌەّە ضْێٌی کبعهبى.
صیبعە ُەع ئەّ ضەّە ػۆعثەی سەڵکی ًیەع لەم صیـضاعەی ئـێوە ئبگـبصاع ثـّْى ّ
ثە ػّّییص ُەّاڵ گەییطتەّە الی ُبّڕێیبًی ُێػ ّ کْهیتە .صیسبى ثەعپغسـبًی
ســەعثبػی ،ثەتــبیجەتی کــبک عەلــی ئەضــغە

لە صژی ئەم جــۆعە کــبعاًەی ئــێوە

صەعکەّتــي ّ ثە تًْــضی عەســٌەی هٌیــبى کــغص ّ ئەیــبى ّت ''جــبش ثە پــبڕاًەّە
ًــبثێتە ثــبش''! ُەڵــجەت جەهــبڵ لەّلەکەی ثــغصە ســەع ّ ثــۆ ُەهیطــە ّاػی لە
جبضــیەتی ُێٌــب ثەاڵم دــبجی دەهە ثــبلغ ثە پــێچەّاًەّە ،عۆژی صّایــی گەڕاّە
ســـٌە ،پبیەگـــبی عێژیوـــی ُێٌـــبیەّە ًـــیەع ّ ئیســـتبش ثەعصەّاهە لە ُبّکـــبعی
صەّڵەت .لە صعێــژەی سػهەتکــغصى ثە صاگیغکەعاًــضا ســبڵەکبًی صّاتــغ یەکێ ـ

لە

کْڕەکبًیطــی ثە ًــبّی تەُــب لە ضــەڕی پێطــوەعگە صا کــْژعا .ثەّ دــبڵەش هــي
ئیســــتبش لەّ عّاًــــگەیە صیفــــبە صەکەم کە عێگــــبی صیــــبلۆ

ّ لــــبًعکغصى ثــــۆ

کەهکــغصًەّەی صیــبعصەی هــبڵْێغاًکەعی جبضــبیەتی ،کە ػیبًجــبعتغیي ثەاڵیە لە
کۆهەڵگەی ئێوەصا ثبضتغ لە ُەڕەضە ّ کْضـتٌەُ .ەعّەُـب ضـبًبػی صەکەم کە لە
ژێغ کبعیگەعی عّاًـگەی عەضـبص صا تـب صّا سـبتەکبًی کـبعی پێطـوەعگبًەم ّێـڕای
عەســـٌە ّ ئیـــغاصی ُبّڕێیبًیطـــن ثە پـــێ صەعفەت صعێـــژەم ثەّ کـــبعە صاّ .ێـــڕای
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چەًضیي ُبّڕێ صیکەم ،ثە ُەػاعاى ػەدوەت ّ هەتغسـی لجـّْڵکغصى ژهـبعەیەکی
ػۆع کْعصی فغیْسْاعصّّهبى گەڕاًضًەّە سەع عێگبی عاست.

ُێغضی عێژین ثۆ سەع ُبًیە
ئـــبسغ هـــبًگی ُـــبّێي لە دبڵێکـــضا لـــ  ،صەســـتە ّ تیوەکبًوـــبى لە ًـــبّچەصا
ث ّەیبى کغصثّْ ّ ُەعکبهە سەعیکی کبعی سْیبى ثّْى ،کبک ضبپّْع ّ ثەضێکی
کـــبصع ّ پێســـوەعگەکبىً ،ـــیوچە ثٌکەیەکیـــبى لە ُەّاعی ُـــبًیەی پبڵٌگـــبى ،لە
ًیــْلەصی ضــبُۆ صا صاهەػعاًــضثّْ ّ چەًــضیي دەفــتە ثــّْ لەّێ ثــّْى .ثٌەهــبڵەی
پێطــوەعگە ّ صۆســتبًی ضۆڕضــیص جــبع ّ ثــبع صەُــبتي ّ ســەعصاًیبى صەکــغصیي.
تــیوەکەی ئــێوە ثــۆ ُێٌــضێ
هبً ـ

ّ ًیْێ ـ

کــبعی تــبیجەت گەڕایــٌەّە الیــبى ّ صّای ًػی ـ

ثە

لێکــضاثڕاى ،ثەضــێکی ُبّڕێیبًوــبى ثیٌیــٌەّەُ .ەع تــیوە ّ ثٌــی

ثەعصێکیبى تەست کغصثّْ ّ کغصثّْیـبًە ثـٌکە ّ تێـضا صەدەسـبًەّە .ژهـبعەی ئەّ
پێطــــوەعگبًەی لەّێ ثــــّْى ًػیــــ

 ١١کەســــێ

صەثــــّْى ثەاڵم ثەضــــی ػۆعی

ئەهــبًەش کەســی ًــْێ ّ ُێٌــضێکیبى ثغیٌــضاع ثــّْىُ .ەهــّْ فەعهبًــضەکبىّ ،ەک
کــبک عەلــی ئەضــغە  ،دەهەکەعیــن ًەصیوــی ،ئەدــلە هســغی ّ ...لەگەڵ تــین ّ
صەستەکبًضا عّّیطتجّْى ّ تەًیب کبک سـبالع ّ کـبک ضـبپّْع لەّێ ثـّْى .عۆژێـ
ًػی ـ

ســەعبت صّّی پــبش ًیــْەڕۆ لە دبڵێکــضا ُەهّْهــبى سەعیکــی دەســبًەّە

ثــّْیي ،صیتوــبى چەًــض چەکــضاعێ

لە الی سْاعّّهــبًەّە صێــي ثــۆ ضــْێٌەکەهبى.

سەعەتب ّەهبًػاًی ئەّ صەستەیە لە ُبّڕێیبًی سْهـبًي کە چّْثـّْى ثـۆ چەهـی
ُەّعاهــــبى ،ثەاڵم ّعصە ّعصە ثۆهــــبى صەعکەّت لە پێطــــوەعگە ًــــبچي ّ چەًــــض
کەســـێ

چـــّْیٌە ســـەع عێگبکەیـــبى .تـــۆلە ثەعصێـــ

لە چەًـــض ســـەص هێتـــغی

ضـْێٌەکەهبًەّە ثـّْ سْهــبى گەیبًـضە ئەّێ ّ لە پــڕ لە ُەهـّْ الیەکەّە صعایــٌە
ثەع تەلە.
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صەعکەّت ُێػێکــــی فغاّاًــــی عێــــژین لە جــــْاًڕۆّ ّە ُــــبتّْى ّ ئەگەع چەًــــض
صەلــێمەی صیــکە ًەهبًػاًیجــب ،لە ُەع چــْاع الّە صەُــبتٌە ثبًســەعهبى ثــێ ئەّە
ُەســتیبى پــێ ثکەیــي .ئــێوە ثە ُــْی هــبًەّەی ػۆع لەم ضــْێٌە تّْضــی ُەڵەی
لێکضاًەّە ثجّْیي ّ دیسبثوبى ثۆ ئەّە ًەکغصثّْ کە عێـژین لە جـْاًڕۆ (فبسـ ەی
ًػی

ثە  ١سەعبت عێگبی ثێ هبضیي) ثْێغێ ُێغش ثکبت ّ لە عاستیطـضا ئەگەع

ّعیب ثّْثبیي ّ ئێوە پێطـتغ ثەّاًوـبى ػاًیجـب ،لەّ گەعهـب ّ ثـێ ئـبّییەصا لڕهـبى
ئەکــغصى ّ گەّعەتــغیي ػەعثەهــبى لــێ صەصاىُ .ەع جۆعێـ

ثێــت ضــەڕی صەســتە ّ

یەسە ّ ســـەست لە ًێــــْاى ژهــــبعەی کەهــــی ئـــێوە ّ ُێــــػی ػۆعی ئەّاًــــضا تــــب
تبعیکــضاُبتٌی ُەّا صعێــژەی کێطــب ّ ًەهبًِێطــت لەّە ػیــبتغ پێطــڕەّی ثــکەى.
ثەاڵم کە ُەّا تبعیـــ

ثـــّْ صەســـتّْعی پبضەکطـــێ صعا ّ ثە عەّە صۆڵـــی ُەّاعی

ضـــــێز عەػیـــــػ کطـــــبیٌەّە .لەّ صۆڵەصا یەکوـــــبى گـــــغتەّە ّ صّای ژهـــــبعصًی
پێطـــــوەعگەکبى
صەعکەّت

کە

یەکێــــــــــــــ

لە

پێطــوەعگەکبًوب
ى ثە ًـــــــــــــبّی
عەدــــــــــــــــــــــین
هەًجەعی(هێـــغاّ
ی) صیبع ًیە.
ضـــــــــــــــبُۆ لە
ُبّێٌــــــــــــــــــــضا
ضــــــــــــــــْێٌێکی
کەهئـبّە ّ جـگە
لە چەًـــــــــــــــــض
ضْێٌی تبیجەت کبًی لێ ًیە .ثیغێکی ػۆع لـّْڵ ّ گەّعە لە جێگـبیەکە ثە ًـبّی
ثبًگەّی ،عّّیطتیي ثۆ ئەّێ تب ُەم لە ثبعی سۆپبعاسـتٌەّە ضـْێٌەکەهبى ثـبش
ثێت ّ ُەم لە ئبّیص ًػی

ثیي .ثەاڵم سـەعەڕای ثـًّْی چەًـض پێطـوەعگەیەکی

ثەڵەصی ئەّ ًــبّە ،ثە ســەعبت ثە صّای جێگــبی ئەم ثیــغە صا گەڕایــي ثــێ ئەّە
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ثیضۆػیٌەّەً .بچـبع پێطـوەعگە ثغسـی ّ تـًّْی لە ثٌـی ثەعصاى صا سەّتـي .عۆژی
صّایـــی تیوێـــ

گەڕاًەّە ثـــۆ ًػیـــ

ضـــْێٌی ضـــەڕەکەی صّێٌـــێ ّ لە صّّعەّە

صیتجّْیبى سەڵکی پبڵٌگبى سەعیکی ًبضـتٌی تەعهـی عەدـیوي کە لە ضـەڕەکە صا
ضـــــەُیض ثجـــــّْ ّ تەعهەکەی کەّتجـــــّْە صەســـــتی صژهـــــي .پبســـــضاعەکبى لە ثەع
ثغســییەتی ّ هبًــضّّیی تەعهەکەیـبى لەگەڵ سْیــبى ًەثغصثــّْ .سەڵکــی پبڵٌگــبى
کبتێــ

ئبگــبصاعی ُەّاڵەکە صەثــي صێــي لە ُــبًیە سەعیکــی ًبضــتٌی ئەثــي کە

تیوەکەی ئێوە ّ یەکێکیبى کبک ضبپّْع صەگەًە الیبى ّ پێکەّە عەدـین ثە سـبک
ئەس ێغى.
صّای ئەم عّّصاّە ،تـــیوەکەی ئـــێوە جـــبعێلی صیـــکە گەڕایـــٌەّە ثـــۆ ًـــبّچە ّ
صعێژەهبى ثە کبعەکبًوـبى صا .چەًـضیي جـبعی صیـکە سـەعصاًی سـەڕێػ ّ گْاػهـبى
کـغص ّ ثٌـبغەیەکی پـتە ّ ثبضـوبى ثـۆ سـبڵی صاُـبتّْ صاهەػعاًـض .لە یەکێـ
صیـــضاعاًە صا یەکێـــ

لەم

لە چەکـــضاعەکبًی عێـــژین پێطـــٌیبعی کـــغص صاّا لە ضـــْعای

ئبّاییەکــبى ثکەیــي لە کــبتی ّەعگغتٌــی کۆپۆًــضا ثەضــێ

لەّ کۆپــۆًە ػیــبصییەی

ّەعی صەگــغى ثــۆ ئــێوەی کــۆکەًەّە .هــي صّاتــغ ػاًــین لە ػۆعثەی ئبّاییەکبًــضا
ضــۆعاکبى ژهــبعەیەک ًــبّی ػیــبصی ،ثە ُــْی ''ســجیلی هغصّّەکــبًەّە'' ئەصەى ثە
کبعثەصەســتبى ّ ثەضــەکەیبى ّەع ئەگــغى ثــۆ سْیــبى .هــي ئەم صاّایەم لە ضــْعای
چەًض ئبّایی کغص ّ ئەّاًـیص سـیگبع ،تبیـت ،گـۆعەّی ،ثـغیٌ ّ ئـبعص ّ ػۆع ضـتی
صیکەیبى ثۆ ُەڵئەگغتیي ّ لە کبتی گًْجبّ صا ثۆیبى صەًبعصیي کە یبعهەتییەکی
ثبش ثّْ ثۆ ئەّ ُەل ّ هەعجە.
لەم ســـەفەعە صا یەکێـــ

لە پێطـــوەعگەکبًی ُـــبّڕێ هـــي ثە ًـــبّ ئەّعەدوـــبى

ًەصیوــی صەیِەّس ـت جێگــبی صصاًێکــی پڕکــبتەّە کە کەل ّ ُێٌــضێ
کغصثّْ .تەًیب ضـْێٌێ

ًبضــیغیٌی

کە ئەکـغا ثە ُبسـبًی ئەم کـبعە ثکـغێ الی دـبجی سـبثغ

ثّْ لە ئبّایی ًیەع .ئێْاعەیەک چـّْیي ثـۆ هـبڵی دـبجی کە لە کەًـبع ّ گۆضـەی
ئبّاییەّە ثّْ .کبتێ

گەییطتیٌە الی دبجی ّ ثبسی ضتەکەهبى ثۆ کـغص ّتـی ثە

سەع چبّ ،ثەاڵم سْضـت ئەّ صصاًەی الی چەپـت کەّتـّْە ثـۆ ثبضـی ًەکەم ثـۆتە
صیبعە سـْت صەػاًـی هـي پـّْڵ لە ئێـْە ّەعًـبگغم ًەێەژی ثـۆ پـّْڵەکەیەتی! لە
عاســتیضا هــي تــب ئەّکــبت ػۆع کەســی صیــکەش ئەّەیــبى پــێ ّتجــّْم کە ثــڕۆم ئەّ
صصاًەم سبب کەم ،ػۆعم ال گغً

ًەثـّْ ثەاڵم ئەم جـبعە صڵـن ًەُـبت صڵـی اللـۆ
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سـْت ئەفەعهّْیـت ثـۆچە ًـبە دـبجی

دبجی ثطکێٌن ّ ّتن ثە سەعچبّ ّەستێ

لبڵجی صصاًەکبًی ُەعصّّکوبًی گـغت ّ ّتـی ثـڕۆى سـۆػیی ئێـْاعە ئەم ّەستـبًە
ثێٌەّە ثیبًجەًەّە.
لەگەڵ ئەّڕەدوـــبى عّیطـــتیي لە ضـــْێٌێ

سەعیکـــی کـــبعی سْهـــبى ثـــّْیي ّ

ئێْاعەی عۆژی صّایی چـّْیٌەّە هـبڵی کـبکە دـبجی .ثـێ عاّەسـتبى دـبجی سـبثغ
صەســتی ثە ئبهــبصەکغصًی صصاًەکــبى کــغص ّ لە پــڕ ژًەکەی ّتــی ػّّ کەى پبســضاع
ُبتي! هـي ًـبػاًن دـبجی چـۆى پێڕاگەییطـت ثەاڵم صصاًەکـبًی لە هـبّەی چەًـض
صەلێمە صا سستٌە صەهی ئێوەُ ،ێٌضێ

صەعهبًی پێضا ُەڵسّْیي ّ صەسـتی کێطـب

ثـــۆ صەعگـــبیەکی پطـــتەّە ّتـــی لەّ صەعگـــبّە عاکەى! ئەّڕەدوـــبى کـــْڕی عۆژی
تەًگبًە ّ لەّاًە ثّْ پطتی پێ ثجەستی ثەاڵم ًبضبعەػا ثـّْ لە ضـْێٌەکە .ثـۆیە
هي کەّتوە پێص ّ ّتن ثە صّاهضا ّەعە .صّای چبعەکە سەعبتێ

لە هـبڵی دـبجی

صّّعکەّتیــٌەّە ّ ضبًســوبى ثــّْ پبســضاعەکبى ًەیــبًجیٌیي .صّاتــغ ُەّاڵــن ػاًــی
ئەّاًیص ثۆ کێطبًی صصاًی یەکێکیبى ُبتّْى ّ ثێ ئەّە ئبػاعێـ

ثە سبّەًوـبڵ

ثگەییٌي گەڕاًّەتەّە.
هــي ُەع لە ســەعەتبّە ُەســتن کــغص کە صصاًەکەم ًبلەثــبعە ّ ثە ُبســبًی ًەم
ئەتـْاًی صەم ثمــّْجێٌن .تــب ثەیـبًی ُەڵــن کــغص ّ ّتـن عەًــگە جێگــبی ًەگغتجێــت
ثەاڵم کبتێ

عۆژ ثّْیەّە ّ تْاًیوبى سەیغی ئبیٌە ثکەیـي صیتوـبى صصاًەکبًوـبى

گــۆڕاّە ّ دــبجی لە تغســبى ّ پەلە پەل صیــبًەکەی ئەّعەدوــبًی لە ػاعی هــي ّ
ئەّەی هٌــــی لە ػاعی ئەّڕەدوــــبى صاًــــبّە .جۆعێــــ

صەعهبًیطــــی لێــــضاثّْ کە

ُەڵکەًــضًیبى ُبســبى ًەثــّْ ثــۆیە ًبچــبع چەًــضیي ســەعبت هــي پــبڵکەّتّْم ّ
ئەّڕەدوبى ثە هۆعەتی پطتی ًـبسًّْگیغ سەعیکـی سـبفکغصًی ثـّْ تـب صصاًەکەی
هي جێگبی گغت ّ تْاًین صەم ثمّْجێٌن.
صّای ئەم صاســتبًە گەڕایــٌەّە ثبسەکــبًی ســەڕێػُ ،ەّاڵوــبى ػاًــی کە ُێــػ ّ
کـــْهیتە ثە ثٌـــبعی ضـــبُۆ ّ ثە چەهـــی ُەّعاهبًـــضا گەڕاًّەتەّە ثـــۆ ًـــبّچەی
کۆهبسی ثەاڵم کبک سـبالع ّ ژهـبعەیەکی  ٦١-٧١کەسـی پێطـوەعگە کە ػۆعثەیـبى
کْڕەکبًی ًیەع ّ تەًگیسەع ثّْى گەڕاثـًّْەّە ئەّ ًـبّە ّ لە ضـْێٌێ

ثە ًـبّی

ثـــبسی دەهەڕەش تّْضـــی یەک ثـــّْیي .صّای صّّ دەفـــتە صّایـــیي کبعەکبًوـــبى
جێجەجێ کغصى ّ تێکڕا کەّتیٌە عێ ثۆ ًبّچەی هەعیـْاى تـب لە کۆهبسـی لەگەڵ
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دبتَم هەًجەعی
پبضوبّەی ُێػەکەهبى یەک ثگغیٌەّە.
پــێص ئەّە تــیوەکەی ئــێوە ثــگەیەًەّە الی ُبّڕییبًوــبى ،عۆژێــ

گْێوــبى لە

عاصیۆی دیػة ثّْ ًبّی چْاع پێطوەعگەی سْێٌـضەّە کە ثە ُـۆی ثـێ ًەػهـی لە
دیــػة صەعکــغاّى ّ لە ػّاى فەعهبًــضەعی ُێــػی ثێســتًّْەّە صاّای لە سەڵکــی
ًبّچە کغص کە ُـی چەضـٌە ُبّکبعییەکیـبى ًەکـبت .پێطـوەعگەکبى ثە تەعتیـت
ثغتیجـــّْى لە عەثـــضّاڵ عەدیوـــی ًبســـغاّ ثە عەثە پبڵجگـــبًی ،کەعیـــن هەًـــجەعی
ًبسغاّ ثە پیغثبسی ،ثبّا ئەدوەص ئەدوەصی ّ دەهە سەعیض تیلەکۆیی.
ُەع چْاعیبى ئبػا ،فیضاکبع ّ پێطـوەعگەی لـبڵجّْی چەًـضیي سـبڵە ثـّْى ،ثـۆیە
ئــێوە ػۆعهــبى پــێ ًــبسْش ّ ســەیغ ثــّْ .کە گەییطــتیٌەّە الی ُێــػ لەگەڵ کــبک
سبالع چّْیٌە الی کبک ضبپّْع ّ ُۆی ث ّثـًّْەّەی ئەم ُەّاڵەهـبى لە عاصیـۆی
دیػة پغسی .کبک ضبپّْع ثە پێکەًیٌەّە ّتی دەػیبى ئەکـغص تەّاّ ػۆسـبى لە
ًــبّچە ثوێٌــٌەّە ،صاّایــبى کــغص ئیػًیــبى ثــضەم ثەاڵم ّتــن ًبثێــت .ضــەّ سۆیــبى
صػیەّە ّ عّیطــتي ثــۆیە هٌــی ُەّاڵەکەم ًــبعص ثــۆ عاصیــۆ ت ـب کەب ُبّکبعییــبى
ًەکبت .کبک سبالع تّْڕە ثـّْ ثەاڵم کـبک ضـبپّْع صیسـبى ثە پـێ کەًیـٌەّە ّتـی
سەفەت هەســــۆ ،چەًــــض عۆژتــــغ ثــــػاًي سەڵــــ

ُبّکبعییــــبى ًبکــــبت سْیــــبى

ئەگەڕێٌەّە.
صّای ث ّثــًّْەّەی ئەم ُەّاڵەُ ،ەعســێ

پێطــوەعگە لێ ـ

صاصەثــڕێي ،کەعیــن

ئەگەڕێتەّە ًیەع ّ لەّێ سْی لە ًبّ سەڵکـضا ئەضـبعێتەّە .تەّای ػۆسـبًی لەّ
ًــبّە ثــغصە ســەع ّ صّاتــغ ثە هبضــیي ّ لە عێگــبی ســەلػەّە گەڕایەّە ضــلێغ الی
ُە باڵًی .ثبّا ئەدوەص ّ دەهە سەعیض صّای هـبّەیەک سْیـبى تەدـْیلی عێـژین
صایەّە ّ ثە ســـباڵى ػیٌـــضاًیبى کێطـــب .ثەاڵم کـــبکە عەثە ُەع ّا ثـــێ پەعّا لە
ًبّچە ّ لە کێْی ضبُۆصا ئەسّْڕایەّە ّ ئەیْت هي پێطوەعگەم ّ تب ثەُبع ُێـػ
ّ کْهیتە صەگەڕێٌەّە ًبُێ ن ضبُۆ ثێ پێطوەعگە ثێت.
کەســـێ

ثە ًـــبّی هْســـتەفب ،کە ثـــبّکی لە کەهیٌێکـــی پێطـــوەعگە ّ لە جلـــی

جبضــــیەتیضا کــــْژعا ثــــّْ ،صەڕّاتە الی عەثە ّ ئێــــژێ هٌــــیص لەگەڵــــت ئەثــــوە
پێطــوەعگە .عەثە ژیــغ ،ثەاڵم فــغە صڵ ــبک ّ ســبصە ثــّْ .ثــبّەڕی پــێ ئەکــبت ّ
ئەیشـــبتە تەک ســـْی .ػیـــبتغ لە هبًگێـــ

لەگەڵـــی ئەثێـــت ّ پـــێکەّە ضـــبُۆ ّ

ئبّاییەکبًی ثٌبعی ئەگەڕێي .عۆژێکیبى هْستەفب فغسەت صێٌـێ .عەثە پبڵٌگـبًی
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ئەصاتە ثەع صەســـتڕێژ ّ ئەیکـــْژێ .صّای کْضـــتي ،ســـەعی ئەثـــڕێ ّ ثە کۆڵێـــ
ســْێٌەّە ســەعەثڕاّەکەی ُەڵئەگــغێ ّ ئەگەڕێــتەّە پــبّە الی ُێػەکــبًی عێــژین.
ضـــەُیضثًّْی عەثە پبڵٌگـــبًی ،ثەّ ضـــێْە ّەدطـــیبًەیەّ ،ەک تـــۆ

لە ًـــبّچە

صەًگی صایەّە ّ سەڵکی تـّْڕە ّ سەهجـبع کـغص .ثەاڵم ئەم صەًگـْەصاًە گەّعەیە
ًەگەییطتە الی ثەعپغسبًی دیػة ّ ُی کـبت عاصیـۆی دیـػة سەثەعەکەی ّەک
ُبّّاڵتییەکیص ث ّ ًەکغصەّە .هي ئیسـتبش صڵٌیـبًین کە ًـبّی عەثە سـەیفە لە
لیســتی ضــەُیضاًی دیػثــی صیوــْکغات صا ُەیە یــبى ًە ،ثەاڵم الی هــي ّ گطــت
سەڵکی ًـبّچە ،ئەّ پێطـوەعگە صەسـت بک ،صڵ ـبک ّ ُەعصەم لێـْ ثە سەًـضەکەی
جبعاًە کە تغسٌۆکبًە ضەُیض کغا ّ ػاڵوبًەش لە ثیغی ُبّڕێیبًی چّْیەّە.
عەثە ســەیفە /پبڵٌگــبًی یەکێـ

لە ًبســغاّتغیي ،صڵســۆػتغیي ّ سػهەتکــبعتغیي

پێطــوەعگەکبًی دیػثــی صیوــْکغات ثــّْ لە
ًــــبّچەی ُەّعاهــــبى ،ثـــــێ ەّاع ّ ژاّەعۆ.
صّای ضەُیضثّْى ،چْاع هٌبڵی ضیغیٌی ثە
جــــێ ُێطــــتي کە ثە ُــــیوەت ّ ئیــــغاصەی
پـــۆاڵییٌی ُـــبّژیٌەکەی گەّعە ثـــّْى ،پـــێ
گەییطتي ّ ئیستە سْێٌـضەّاع ّ سػهەتکـبع
سەعیکی ژیبًی سەعثەعػاًەی سْیبًي.
هي ّەک یەکێ

لە کبصعەکـبًی ئەّصەهـی

دیػة لە ًبّچە ،ثەضـی سـْم ضـەعهەػاعی
ُــــبّژیٌی کــــبکە عەثە ّ هٌبڵەکــــبًین کە
ّەک پیْیست ضەڕی سـەًضًەّەی هـبفی لە
صەستچّْیبًن ًەکغص.
صّای ثڕیٌی سێ عۆژ عێگب ّ پەڕیـٌەّە لە
جــبصەی ســٌە هەعیــْاى ،جــبعێکی صیــکە گەڕایــٌەّە کۆهبســی ّ لە ئــبّایی گ ــیە
تّْضی ُبّڕێیبًوبى ثّْیٌەّە .ثە گەییطتٌەّەی ئێوە ثڕیبعی گەڕاًەّە ثۆ ضلێغ
صعا کە ئەّ سبڵە ّەک ثٌکەی سبثت ثۆ هبًەّەهبى ُەڵجژێغصعاثّْ .صّای سێ عۆژ
گەییطتیٌە ئبّاییەکبًی ئیسەّڵێ ّ گێ ـیکەعاى کە سـبڵی پیطـّْ ثـٌکە ّ ضـْێٌی
هبًەّەهبى ثّْ .عۆژی صّایی صژهي ُێغضێکی ثەعیٌی ثۆ سەع ئەم گًْضاًە کـغص ّ
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لەگەڵ ضــەفەلی ثەیــبًی تەلە لە گطــت الیەکەّە صەســتی پــێ کــغصُ .ێــػی ئــێوە
ػۆع ّ ئبهبصەیی تەّاّیطوبى ثـۆ ثەعپەعچـضاًەّەی ُێغضـەکە ُەثـّْ .ثـۆیە صّای
صّّ ســەعبت ُێــػی عێــژین تێکطــکبى ّ چەًــض جەًبػەضــیبى لــێ ثەجــێ هــبى .لە
ثەعەی ئیســـەّڵێ ،پێطـــوەعگەیەکی ثەًغســـی ُێـــػی ػعێـــْاع ثە ًـــبّی ئـــبیەت
ُەعســێٌی ،کە لەگەڵ ژهــبعەیەکیتغ لە ُبّڕێیــبًی ّەک ضــبعەػا لەگەڵ ئــێوەصا
ثــّْى ضــەُیض ثــّْ .لە ثەعەی گێ یکەعاًــیص صا صّای ضــکبًی ُێػەکــبًی عێــژین
ًـــــــبّچەکە صعایە ثەع تۆپجـــــــبعاًێکی سەســـــــت ّ ثەصاسەّە لەم ثەعەیەضـــــــضا
پێطــوەعگەیەکی صیــکەی هەعیــْاى ضــەُیض ثــّْ کە ثە صاسەّە ًــبّەکەین لە یــبص
ًەهبّە.
تبعیکە ضەّێکی ًبسْش ثّْ ّ ًوەًن ثـبعاى صەثـبعی .ثە ّعیـبیی ّ ثێـضەًگی لە
جــبصەی هەعیــْاى -ثــبًە -ســەلػ پەڕیــٌەّە ّ ًػیــ

صەهە ّ ثەیــبى گەییطـــتیٌە

ئـــبّایی ثەعصە عەضـــە کە ُێطـــتب پبیەگـــبی عێژیوـــی لـــێ ًەثـــّْ ،ثەاڵم ثە ػۆعی
کـــۆهەڵە ُـــبت ّ چّْیـــبى صەکـــغص .عۆژی صّایـــی چـــْیٌە ئـــبّایی صّّپلـــّْعە ّ
لەّێطەّە ثەعەّ گًْضی ًەعهەاڵب کە ثٌکەی ًبّەًضی ئبژّاًی لێ ثـّْ کەّتیـٌە
عێً .ەعهەاڵب ثە صیـــْی ضـــلێغ ّ لە پیالًـــی گـــ ّی صاگیغکەعاًـــضا ثە '' ئێـــغاق''
دیســـبة صەکـــغێ .ثـــۆیە صّای تێـــ ەڕیي لە صّّپلـــّْعە ،ئەچـــّْیٌە ًـــبّ ســـبکی
ثبضـــّْعی کْعصســـتبىُ .ەعچەًـــض ئەّصەم ضـــلێغ لە ژیـــڕ صەســـتی ُیچکـــبم لە
صاگیغکەعاًی کْعصسـتبًضا ًەثـّْ ّ لە سەڵکـی ئبسـبییص چـۆڵکغا ثـّْ ،صیسـبًیص
ئەهە ســــــــْی ســــــــبڵێکی ّەعچەعســــــــبى ثــــــــّْ ثە ًیســــــــجەت چبعەًّْســــــــی
ثػّّتٌەّەکەهبًەّە .کبتێ

لە '' سٌّْع'' صەعثبػ ثـّْیي ّ ثە ًـبّ جەًـگەڵەکە صا

ثــۆ صۆڵــی ًەعهەاڵب ضــۆڕ ئەثــّْیٌەّە ،ثە صەم عێگــبّە عاصیــۆی دیػثوــبى گغتجــّْ
ُەّاڵـــی یەکەم تێکِەڵچـــًّْی ًێـــْاى کـــۆهەڵە ّ دیػثـــی لە ُەّاعاهـــبى ثـــ ّ
کـــغصەّە .ضـــێْەی ثبســـکغصًەکەی دیـــػة جۆعێـــ

ثـــّْ کە ّێـــڕای ًبسْضـــجًّْی

ُەّاڵەکە ،صیسبًیص ػۆع جـضیوبى ًەگـغت ّ پێوـبى ّاثـّْ ّەک ضـەڕەکبًی صیـکە
ئەهـــیص صّای دەفـــتەیەک کۆتـــبیی پێـــضێت .ثەاڵم کبتێـــ

کـــۆهەڵە ُەّاڵەکەی

سْێٌضەّە ،ػۆع تّْڕە ّ تًْض ثبسی ُێغش ّ پەالهـبعی دیػثـی کـغص ّ ّتـی ثەضـی
ػۆعی پێطـــوەعگەکبًیبى ،ثە تـــبیجەتی ژًێـــ

ثە ًـــبّی تەلـــیعە عەلـــی عەهـــبیی

ئێعضام کغاّى.
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کبتێـــــ

گەییطـــــتیٌە ًەعهەاڵب ،صیتوـــــبى ًبّەًـــــضی ئـــــبژّاى ثە ژهـــــبعەیەک

پێطــوەعگەّە لەّێــي ّ لە ًــبّ ّێــغاًەی هبڵەکــبًی ًەعهەاڵســضا چەًــض هبڵیکیــبى
ســـبػکغصّّى کە ئـــێوە چـــّْیٌە ًـــبّ صّاًیـــبى .لە  ١١١هیتـــغی ئەم ثٌکبًەضـــەّە
ثٌکەیەکی کۆهەڵە ُەثّْ کە ًػی

 ٣١پێطوەعگەی تێضاثّْى .سەعەڕای ثیسـتٌی

ئەم ُەّاڵەشُ ،ێطــتب ّەػعەکە ئــبعام ّ پەیْەًــضی ًێــْاى ثٌکەکــبًی ُەعصّّک
دیــػة تــب صّّ دەفــتە صّای گەییطــتٌی ئــێوەش ُەع ثــبش ّ ًیسـجەتەى ئبســبیی
ثّْ .ثەاڵم صّاتـغ کـۆهەڵە لە ًەعهەاڵب ثبعیـبى کـغص ّ هبڵەکبًیـبى ثە سـبغی ثـۆ
ئێوە ثە جێ ُێطتي.
صّای ًػی

هبًگێ

هبًەّە لە ضلێغ ّ صاهەػعاًضًی ثٌکە ّ ثبعەگبی ًـْێ ،کـبک

ضــبپّْع ّ ژهــبعەیەک لە پێطــوەعگەکبًی ُێــػی ثێســتّْى چــّْى ثــۆ صەفــتەعی
سیبســـــی .ئـــــێوەش صّای ئەّە  ٧٣ی ســـــەعهبّەػ ،ثـــــۆ یەکەهجـــــبع ّەک عۆژی
پێطـــوەعگەی کْعصســـتبى صیـــبعی کـــغا ّ جەژًێکـــی گەّعەهـــبى ثەّ ثـــۆًەّە لە
ًەعهەاڵب ثەســت ،ثڕیــبع صعا تیوێکــی  ٧١کەســی ُێــػی ثێســتّْى لەگەڵ ُێــػی
ػعێْاعی هەعیْاى صا ثگەڕیٌەّە ثۆ ًبّچە ّ لە سەعضیْەّە تب کۆهبسی صەست ثە
جەّلەی ''سیبســـیً -یػاهـــی'' ثکەیـــي .هـــي ّەک سەعپەعەســـتی پێطـــوەعگەکبًی
ثێستّْى ،ئەّڕەدوبى ًەصیوی ّ ًەجوەی هەًـجەعیص ّەک ثەعپغسـی سـەعثبػی
صیبعی کغایي ّ صّای هباڵّایی لە ُە باڵًوبى ثۆ ًبّچە ّ ًبّ صڵی صژهي ّ ثبّضی
سەڵ

گەڕایٌەّە .ئەهە سـْی هـبجەعا ّ کبعەسـبتێکی گەّعەی لـێ صعّّسـت ثـّْ

کە ئێْە سْێٌەعاًی ُێژا ثە صعێژی لە صاستبًی گەهبعۆصا صەیشْێٌٌەّە.
لەیغەصا ثە پیْیستی ئەػاًن پێص ئەّە ثچوە سەع ثبسی ضـەڕی ًێـْاى دیـػة
ّ کــۆهەڵەُ ،ێٌــضێ

ػاًیــبعیی ســەعەتبیی لە ســەع ًــبّ ،ژهــبعە ّ ًــبّچەی کــبعی

ُێػەکبًی دیػثی صیوـْکغات ،پـێص صەسـ ێکغاًی ضـەڕەکە ثـبب ثـکەمُ ،ەعّەُـب
لە کۆتــبیی ثبسەکەضــوضا گۆڕاًکــبعی لەم ژهــبعاًە ّ لە چــۆًیەتی ُێػەکبًیطــض
صێٌوەّە یبص ثەّ ُیْایە کە ُێٌضێ

ُبسبًکبعین ثۆ ثبضتغ تێگەییطتٌی سـْێٌەع

لە جْغغافیــــبی کــــبعی ُێػەکــــبى ّ ئبســــتی ػیــــبى ّ ػەعەکــــبًی ئەم ضــــەڕە لە
ثػّّتٌەّەی کْعصستبى کەّت ،کغصثێـت .صیـبعە ئەم ئبهـبعاًە تەلـغیجەیي ،ثەاڵم
ػۆعیص لە عاستی صّّع ًیي.
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ُ ٠ێػی صاڵەُۆ ّ کْهیتەی ضبعەستبًی صاڵەُۆ
ًػی

ثە  ١١کبصع ّ پێطوەعگە

چبالک لە ًبّچەکبًی صااڵُۆ ،سەالب ّ ثبّەجبًی.
ُ ٧ێػی ضبُۆ ّ کْهیتەی ضبعەستبًی ُەّعاهبى
ػیبتغ لە  ٧١١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە ًبّچەی ُەّعاهبًی لِۆى ،جْاًڕۆ ّ ثبیەًگبى.
ُ ٦ێػی ػعێجبع ّ کْهیتەی ضبعەستبًی هەعیْاى  ٠٧١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە هەعیْاى ّ گطت ًبّچە جۆعاّجۆعەکبًی.
ُ ١ێػی ثێستّْى ّ کْهیتەی کغهبضبى
 ٠٢١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە ًبّچەکبًی کـبهێغعاى ،عّاًسـەع ،جـْاًڕۆ ،ثـبکّْعی ضـبعی کغهبضـبى،
عۆژاّای ضبعی لْعّە ،ژاّەعۆی سٌە ّ چەهی ُەّعاهبى.
ُ ١ێػی ضەعیفػاصە ّ کْهیتەی ضبعەستبًی سٌە
 ٠١١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک ػۆعثەی ًػی

ثە تەّاّی ًبّچەکبًی پبعێػگبی سٌە ّ ُێٌـضێ

صیْاًضەعە.
ُ ٣ێػ ّ کْهیتەی ضبعەستبًی صیْاًضەعە
 ٢١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە گطت ًبّچەکبًی سەعثە صیْاًضەعە.
ُ ٢ێػ ّ کْهیتە ضبعەستبًی ُەّضبع
 ٠١١کبصع ّ پێطوەعگە
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
چبالک لە ًبّچەی ُەّضبع ّ ثەضێ

لە ًبّچەکبًی سەلػ ّ صیْاًضەعە.

ُ ١ێػی عەػیػ یْسفی ّ کْهیتەی ضبعەستبًی سەلػ
 ٧١١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە گطت ًبّچەکبًی سەلػ ّ ُێٌضێ

ًبّچەی ثۆکبى

ُ٥ێػی ثەیبى ّ کْهیتەی ضبعەستبًی ثۆکبى
 ٠١١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە گطت ًبّچەکبًی ثۆکبى ّ ُێٌضێ

ًبّچەی هەُبثبص ّ سەلػ.

ُ٠١ێػی پێطەّا ّ کْهیتەی ضبعەستبًی هەُبثبص
 ٦١١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە گطت ًبّچەکبًی هەُبثبص ،هیبًضّاّ ّ ُێٌضێ

ًبّچەی ثۆکبى.

ُ ٠٠ێػی ئەفطیي ّ کْهیتەی ضبعەستبًی ًەغەصە
 ٠١١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە ًبّچەکبًی ًەغەصەُ ،ێٌضێ

ًبّچەی هەُبثبص ّ ّعهێص.

ُ ٠٧ێػیکێلەضیي ّ کْهیتەی ضبعەستبًی ضٌۆ
 ٠١١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە گطت ًبّچەکبًی ضٌۆ ّ ًەغەصە.
ُ ٠٦ێػی سەعّاى دبتن
 ٢١پێطوەعگە
چبالک لە ًبّچەی..
ُێػی ًەدۆ...
...
...
ُ ٠١ێػی ئبّاع ّ کْهیتەی ضبعەستبًی پیغاًطبع
- 100 -

دبتَم هەًجەعی
 ٧١١پێطوەعگە ّ کبصع
چبالک لە گطت ًبّچەکبًی پیغاًطبع ،ثەضێکی سەعصەضت ّ ضٌۆ.
ُ ٠١ێػی هْعیٌی ّ کْهیتەی ضبعەستبًی سەعصەضت
 ٦١١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە گطت ًبّچەکبًی سەعصەضت ،ثەضێکی عەثەت ّ پیغاًطبع.
ُ ٠٣ێػی هیٌەضەم ّ کْهیتەی ضبعەستبًی عەثەت
 ٠٧١پێطوەعگە ّ کبصع
چبالک لە ًبّچەی عەثەت ،ثبکّْعی ضبعی ثبًە ّ ثبضّْعی ضبعی سەعصەضت.
ُ ٠٣ێػی ئبعثبثب ّ کْهیتەی ضبعەستبًی ثبًە
 ٧١١کبصع ّ پێطوەعگە
چبالک لە گطت ًبّچەکبًی ثبًە.
سەعً
 ٠کْهیتەی ضبعەاستبى لە لەّاعەی دیػثی صیوْکغات صا لە ثەعپغسی کْهیتە ّ
فەعهبًـــضەعی ُێـــػ ،کە لە ًبّەًـــضەّە ،ثـــێ ُەڵجـــژاعصى صیـــبعیی ّ صەستٌیطـــبى
ئەکــــغاى ،کۆهەڵێــــ

ئەًــــضاهی ُەثــــّْى کە لە کۆًفەعاًســــەکبى ّ ثە صەًگــــی

ًـــْێٌەعاًی پێطـــوەعگە ّ ئەًـــضاهبًی دیـــػة لە ًـــبّچە ُەڵـــضەثژێغصعاى ّ ُەع
کــْهیتە ضبعەســتبًێکیص ،چەًــض کــْهیتە ًــبّچەی ُەثــّْى کە کــبعی عێکشســتي ّ
کۆهەاڵیەتییبى عاصەپەڕاًض.
 ٧لە چْاعچێــْەی عێکشســتٌی ُێػەکــبًی دیػثــی صیوــْکغات صاُ ،ێــػ لە صّّ ثــۆ
ســێ لــ

پێــ

صەُــبت ّ جــگە لە فەعهبًــضەعی ُێــػ ،کە لە ًبّەًــضی دیــػثەّە

صیــبعی صەکــغاُ ،ەع لــکەش فەعهبًــضەی تــبیجەتی ســۆی ُەثــّْ کە لەگەڵ کــبصعی
سیبسی ل  ،لە هەیضاًی کبعی سْیبًـضا سـەاڵدیەت ّ ثڕیـبعی گطـت کبعەکبًیـبى
ثە صەست ثّْ.
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گەهبعۆ

گۆضەیەک لە ضەڕی ًێْاى کۆهەڵە ّ صیوْکغات
پەًجەعەیەک ثۆ کغصًەّەی ثبسەکە
ًــبػاًن یەکەم ضــەڕی ًــبّسۆیی کــْعصاى کەی ّ لە الیەى کــبهە ُێــػ ،یــبى ُــۆػی
کــــــْعصەّە صەســــــتی پێکــــــغصّّە .ضــــــەڕی چبلــــــضڕاًی  ٠١٠١کە ثە ســــــەعەتبی
ًەگجەتیەکــبًی ًەتەّەی کــْعص صەژهێغصعێــت ،ثەضــی ػۆعی ضــەڕکەعەکبًی ُەع
صّّک صژهـــٌەکەی کْعص(ئیو غاتّْعییـــَکبًی ئێـــغاى ّ تـــّْعاًی) لە کـــْعص پێـــ
ُبتجّْى'' .سـبعۆثیغە''ی ثـبًە لەگەڵ ُەػاع کـْعصی صیـکە لەثەعەی سـەفەّیەکبى
صا گەّعەتغیي ًەسطی لە لبػاًجی س بی ئێغاى گێڕا ،صّّ عۆژ پبش ُەاڵتٌـی ضـب
سوبیلص لە هەیضاًی ضەڕ ،دبػع ًەثّْ سەًگەع چۆڵجکبت ّ سەعًجبم ثە سـۆی ّ
چەکــضاعەکبًیەّە تێکــڕا ثەصەســت ســ بی ســْلتبى ســەلین کــْژعاى .ثەضــی ُەعە
ػۆعی ســـــ بی ضـــــەڕکەعی عْســـــوبًیص ثە ســـــەعۆکبیەتی ''ثْلجـــــْل لەیتـــــبى''
لەکْعصەکبى پێ

ُبتجّْى ّ لە کْژعاًی سبعۆ صا عۆڵی ئەسبسییبى ثیٌی.

( ثۆ ػاًیبعی فغەتغ ضبٍ جٌ

ایغاًیبى صع یًْبى ّ چبلضعاى  /ضیغ هغصی صع کغصستبى ثشْێٌٌەّە).

ُەهــّْ صەســەاڵتضاعاًی صاگیــغکەعی ئــبّ ّ ســبکی ئــێوە ثــۆ پبعاســتٌی دــْکوی
سْیبى ،کْعصیبى ثەکبع ُێٌبّە ّ ثۆ سـَعکْت ّکْضـتٌی کـْعصیصُ ،ـَع لـَ ثـغای
ســْی کــَڵکیبى ٍّعگغتــٍّْ .لەم ثــبعەّە ثــۆ ثبســکغصى ثەسەعّاع ًوــًّْە ُەیە ّ،
صەکغێــــــت صڵــــــی سْهــــــبى ثەّە ســــــْش ثکەیــــــي کە ســــــەعصەهی ســــــبعۆثیغە ّ
عەثــضّاڵهەعیْاًی(یەکێ

لە ًــۆکەعە تبثٌــبگْێ ســػهەت کبعەکــبًی ًــبصع ضــبی

ئەفطـــبع) ســـەعصەهی ًەػاًـــی ثـــٍّْ ّ هغۆ ـــی کـــْعص ،لەگێـــژاّی ًبُۆضـــیبعی صا
سەعگەعصاى ئەسّْڕایەّە .ثەاڵم هـي ًـبػاًن چـۆى ّەاڵهـی سـْم ثـضەهەّە کبتێـ
ثبســـی ''ســــبڵۆ لْعثـــبى'' صەکەم کەّ ،ەک کْعصێــــ

دـــبػع ثێــــت ثـــۆ عػگــــبعیی

''ُەژاعاى'' ثچێت ثۆ گیالى ّ هبػەًضەعاى ،لەسەًگەعی سەثبتکـبعاًی ئەّ ًـبّەصا
گەّعەتــغیي صاســتبًی ســەعصەهی ســْی ثشْلمێٌێــت ،ثەاڵم کە صێــتە ســەع ثبســی
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عػگــبعیی ًەتەّەی ســْیّ ،ەک سۆفغۆضــێ  ،لەســەًگەعی عەػا ضــبی ســْێٌوژصا
ثەصەستی ُێػی سوکۆ ثکْژعێ! لەم ثبعەضەّە ًوًّْەی سۆسْعی ّ سۆفغۆضـی لە
ًبّهبًضا ُێٌضە ػۆعى ُەع هەپغسي!
کبتێ

ُێػ ّ عێکشغاّی سیبسـی لە گۆڕەپـبًی کۆهەڵگـبی ئـێوە صا پەیـضا ثـّْى،

صەثـْا الپەڕەییکـی تـغ لە هیـژّی کــْعص ّااڵ کغاثـب ّ عێجەعاًـی ثـػّّتٌەّەی کــْعص
الًیکەم تۆػێ

جیبّاػ لە سەعۆک ُۆػەکبًی پێطشْیبى ثیغیبى کغصایبتەّەّ .اتب

ثەُبســــبًی ًەکەّتجبیــــبًە صاّی صژهٌــــبًەّە ّ ضــــەڕ ّ صژهٌــــبیەتی یەکتغیــــبى
ًەکغصثب .ئەثْا ّ ئەکغا ثە ُەهّْ ًبکۆکیەکبًیطەّە ُەسـتیبى ثە ُـَلی ًبسـکی
ثػّّتٌەّەکە کغصثـب ّ ّػٍ ّ تْاًـبی سەثبتەکەیـبى ثەسـۆڕایی ثەکـبع ًە ُێٌبثـب.
(ضتێ

کە ُەع پیغە پیبّّ پیغە ژًێکی ًەسْێٌضەّاعی ًبّ کۆهەڵگـبی کـْعصٍّاعی

پێگەییطـــتّْە ّ ُەػاع جـــبعیص ّەثیـــغ ئێوەیـــبى ُێٌـــبّەتەّە) .ثەاڵم ثەصاسەّە
ئیستبضـــی لەگەڵ صا ثێـــت ،لەت تێگەییطـــتي ّ لەّەش گغیٌـــ

تـــغُ ،ەســـت ثە

ثەعپغســـبیەتی کغصًـــی ُیچکـــبم لە ســـەعکغصەکبًی ئـــێوە ًەگەییطـــتْەتە ئەّ
ئبستەُ .ەعکبهەیبى ثەجْعێ

ثیبًّْ ّ پبسبّ ثۆ کبعەکبًیـبى صێٌـٌەّە ّ الیەًـی

صیــکە ثە صەســت ێکەع ّ تبّاًجــبع صەًبســێٌي .لەهجبعەضــەّە ُەعچًَــضٍتبى ثــْێ
ًوـًّْە ُەیە ّ تەًیــب دیػثێـ

ّ صّّ دیــػة ،یــبى ســەعکغصەیەکی تــبیجەتی ًــیە

سْی ثە عاست ّ ئەّاًیضیکە تێکڕا ثە تبّاًجبع ًبّصەثبت.
لَ هێژّّ ّ عاثْعصّی کۆى صٍگَڕێن ّ صێوـَ سـَع ئَسـ ی ثبسـَکَم .ثبسـێ
پێْەًــــضیی ثە یەکێــــ

کە

لەم ضــــەڕەًبّسۆییبًَی ســــَعصٍهی ُۆضــــیبعثًّْەّەی

هغۆ ی کـْعص ّ صّای ُەڵْەضـبًەّەی سیسـتەهی صەعەثەگـبیەتیەّە ُەیە .ضـەڕی
هـبڵْێغاًکەعی ًێــْاى کـۆهەلە ّ صیوــۆکغات کە چەًـض ســبڵی سبیبًـض ،ژهــبعەیەکی
ػۆع لە کْڕ ّ کچـبًی ئەم ّاڵتە صیـل ّ ػەًجیغکـغاّەی تێـضا ثـًّْە لْعثـبًی ّ تـب
ئیســتبش عێجەعاًــی ُیچکــبم لەم صّّ الیەًە (کە ئیســتب چەًــضیي الیەًــي) دــبػع
ًەثــّْى ثچــّْکتغیي تــبّاى لەم ثــبعەّە لەثــّْڵ ثــکەى .لە سەڵکــی کْعصســتبى
ثٌەهبڵەی لْعثبًییەکبى صاّای لێجّْعصى ثکەى .ثە کغصەّە ئبضت ثجـٌەّە ّ لەّل
ثــضەى کە ئەگەع جــبعێکی تــغ هــَّصای چبالکیــبى لــَ کْعصســتبًضا ُــَثّْ ،یەکتــغ
کْضتي صەست پێ ًبکەًەّە.
ُەڵجەەت لەم ثبعەضەّە ًوًّْە ػۆعە ّ تەًیب ئەم صّّ دیػثە ًیي کە ًغسێ
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عای گطتی سەڵکی کْعصستبى صاًبًێي.
هي ثَضێ

لە ثبضتغیي سبڵەکبًی تەهەًن لە سـەعصەهی ئەم ضـەعە ًەگغیسـەصا

ثغصە سەع ّ صەیـبى سـػم ّ ُـبّعێ سْضەّیسـتن لەم عێگـبیە صا ثـًّْە لْعثـبًی ّ
جیب لٍَّش ،ثۆ سْضن صًیبیَک تـبڵی ّ سـْێغی ئەم عۆژاًەم چێطـت .ئـَم ثڕگـَ
لَ ضَڕی ًێْسۆیی کَ ثۆتبًی صٍگێڕهٍَّ تەًیب ثبسـی هبًـ

ّ ًیْێـ

لە چەًـض

ســـبڵ ضـــَڕی ًێْســـۆییە ،چیغۆکـــی تـــبڵێ ســـەفەعێکە ،کـــَ لەگەڵ ژهبعەیـــَک
پێطوەعگەی تغی دیػثی صیوـْکغات لە گەهـبعۆی ُێػەکـبًی کـۆهەڵە صا ثغصهـبًە
سەع.
پــێن سْضــە پێــضاگغی لە ســەع ئەّە ثــکەم ،ئێســتِب کە ئــَم عّّصاٍّ تباڵًــَ ٍّک
ثیغٍّعیـی ّ ثـۆ هێـژّّ صًٍّْسـوٍَّ ،لــَثبعی سیبسـی ّ تَضـکیالتییٍَّ سـَع ثــَ
ُــی دیػثێــ

ًـــین ّ سْضــن لە ُەهـــجەع ّ صژی ُــی الیەًێکـــضا ًــبػاًن .ثـــۆیە

ئەّپەڕی َُّڵی سْم صٍصٍم ثە سەع عبصەت ّ ضێْەی ًّْسیٌی ثبّی تب ئیسـتبی
کْعصیضا ثبػصەم ّ صّّع لە صەهبعگغژی ّ ُەاڵتي لە ُەڵەی سْم ،لَ ًّْسـیٌٍَّی
ڕّّصاٍّکــبى صا ئیٌســب

ّ ڕاســتجێژی لَثــَعچبّ ثگــغم .ئَگــَعیص ُێٌــضێ

جــبع

سۆػی سْضَّیستی ُبّسًَگَعاًی ئَّکبتن ،سـّْڕی لَڵـَم ثـَالی ئیذسبسـبتضا
ثبثضاتــٍََُّّ ،ڵــضٍصٍم ثَســَعیضا ػاڵ ثــن ّ ثــێوەّە ســەعُێ ی عاســتجێژی .ثە
ُیْام ئەّ کەسـبًە کە لەم هـبّە صژّاعە صا لە گەڵ ثـّْى( لـَ ُـَعصّّال) ُەڵە ّ
کەم ّ کۆڕین ثۆ عاست کەًەّە .جب چ ئەّاًەی ثەعەی دیػثی صیوـۆکغات کە ّەک
هي لە گەهبعۆ صعاثّْى ،یبى ئەّاًەی ّەک کـۆهەڵە ُەهـّْ عێگـبییکی ُەاڵتٌیـبى
لێگغتجّْیي ،گَهبعۆیبى صاثّْیي ّ ئبّاتیبًجّْ تبلوبى صەعًەچێ!

عیطە ّ ُۆیەکبًی ًبکۆکی ًێْاى کۆهەڵە ّ دیػة
دەػ ئەکەم ثەع لەّە ثــێوە ســەع ئەس ـ ی عّّصاّی گەهــبعۆ ،ئــبّڕێکی کــْعت لە
عیطــەکبًی ئەم ضــەڕە ثــضەهەّە تــبکّْ تێگەییطــتي لە ثبســەکەم تــۆػێ ُبســبًتغ
ثکەم ثۆ سْێٌەعاًێ

کە لەّ کبتەصا هٌبڵ ،یبى ُێطتب ًەُبتجًّْە صًیبّە.

لەثەع ئەّە دیػثی صیوۆکغات لەسەع ثٌچیٌەکـبًی کـۆهەڵەی ژێکـبفەّە صاهەػعا،
ئەم دیــػثە ثە یەکەم عێکشــغاّی سیبســی ًــبّ کۆهەڵگــبی کــْعص لە عۆژُەالتــی
- 105 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
کْعصسـتبى صا صەژهێغصعێــت .ئەم دیـػثە لەســەعەتبی صاهەػعاًـیەّە تــب عّّســبًی
عیژیوی پبضبیەتی ،تبکە عێکشـغاّی ثـێ عەلیجـی ئەم هەیـضاًە هـبیەّە ّ هەجـبل
ثۆ پێکِبتٌی ُی دیػة ّ عێکشغاّێکی ًـْێ ًەثـّْ .صیـبعە صەتـْاًیي صیکتـبتۆعی
عیـــژین ّ هیلیتـــبعیػە ثـــًّْی کْعصســـتبى ّەک صّّ ُـــۆی ســـەعەکی ئەم ّەػعە
صەستٌیطبى ثکەیي.
پـبش عّّسـبًی کۆهــبعی کْعصسـتبى ّ لەسـیضاعە صاًــی پێطـەّا لـبػی هــْدەهەص،
ًبئْهێــضییکی هەػى ثــبڵی ثەســەع ُەهــّْ ئەًــضاهبًی دیــػة صا کێطــب ّ چەًــضیي
سبڵی سبیبًض تب ئەًضام ّ عێجەعەکبًی ّەسۆ ُبتٌەّە ّ جـبعێکی صیـکە ثەضـضاعی
کبع ّ چبالکی سیبسی ثًّْەّە .صیسـبى صیکتـبتۆعی عیـژین تەًگـی پـێ ُەڵچٌـیي،
ژهبعەیەکیبى گیـغاى ،دـْکوی ػیٌـضاًی صّّع ّ صعێژیـبى ثەسـەع صا ثـڕا ّ ئەّاًـی
صیکەش صەستە صەستە سْیبى گەیبًضە ثبضّْعی کْعصستبى ّ کبع ّ چبالکییبى ثە
ضــیْەییکی '' تــبػە'' صەســت پێکــغصەّە .صیــبعە ػۆعی ًەسبیبًــض لەّیــص ًــبکۆکی
کەّتە ًیْاًیــبى ،ثــًّْە چەًــض صەســتەی جیــبّاػُ ،ەع صەســتەش ســْی ثە ُەق ّ
ئەّی صیکەی ثە ًبُەق تبّاى ثبع کغص ّ ُەعّەک ئیستب ،ثەضی ُەعە ػۆعی کـبت
ّ ئیٌغژی سْیبى ثۆ کْتبى ّ تبّاًجبعکغصًی یەکتغ تەعسبى کغص.
کە عیژیوــــی پەُــــلەّی عّّســــبً ،ەک ُەع هەجــــبل ثــــۆ گەڕاًەّەی دیػثــــی
صیوۆکغات ثۆ ًبّ کۆهەلگب سْلمـب ،ثەڵکـّْ ئەم کەش ّ ُەّا تـبػەیە ثـّْ ثە ُـۆی
پەیـــضا ثـــًّْی کۆهەڵیـــ

عێکشـــغاّی ًـــْێ ّ لە ُەهـــّْ ضـــْێٌێ

ُیـــػّ گغّّپـــی

جۆعاّجــــۆع ســــەعیبى صەعُێٌــــب کە لە کْعصســــتبى صا صیبعتغیٌیــــبى عێکشــــغاّی
کۆهەڵەی ضۆڕضگێڕی ػەدوەتکێطبًی کْعصستبًی ئێغاى ثّْ.
عێجەعاًی کـۆهەڵە سْیـبى ئیـضەعب صەکەى کە ًػیـ

ثە صە سـبڵ پـێص عّّسـبًی

ضـــــب ،ثە ًِێٌـــــی کۆهەڵەیـــــبى صاهەػعاًـــــضّّە .ثەاڵم لەثەع ئەّە ســـــەعتبکبًی
ئبضــــکغاثًّْیبى ،ثە ًــــبّیی جۆعاّجــــۆعی صیــــکەّ ،ەک یەکیەتــــی جّْتیــــبعاى ّ
جَهعییَتَ جۆعثَجۆعٍکبى لـَ ضـبعٍکبى سـەعیبى ُەڵـضا ،ػەدـوەتە ثـڕّا ثکـغێ
کە ئەّاى ُەع لە یەکەم عۆژەّە لەسەع ًبّی کۆهەڵە ثۆ دیػثەکەیـبى ُبّصەًـ
ثّْ ثي!
کۆهەڵە ثە پێچەّاًەی دیػثـی صیوـۆکغات ثەعەیەکـی ئەفکـبع ثـّْ تـب دیػثێکـی
یەکضەست ،عێکشغاّێکـی ئیـضئۆلۆژیکی کۆهًْیسـتی صژی سـۆ یەت ثـّْ کە لەگەڵ
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ئەّە صا صعۆضـــوی پطـــتیْاًی لە ثـــػّّتٌەّەی کْعصســـتبًی ثەعػ صەکـــغصەّە ،ػۆع
عاصیکبڵ ّ چەپغەّاًە سەیغی هەسـەلەکبًی عۆژی صەکـغص ّ لەیەکەم هبًگەکـبًی
چبالکی ئبضکغایبى صا لەگەڵ دیػثی صیوۆکغات تّْضی ًبکۆکی ثّْى.
دیػثی صیوۆکغاتیص ثە ًۆعەی سـْی لە عێکشغاّێکـی ''ئـبّاعە''ی صّّعە ّاڵتەّە،
لە هبّەی چەًض هبًگضا ثجْە دیػثێکی ثەعیٌی چەهبّەعی ّ لە ُەعصّّ ئْسـتبًی
ثە ػۆعی ســۆًی ًطــییٌی عۆژُەاڵتــی کْعصســتبى ( کەهتــغیي دــػّّعی لە ًــبّچي
ضێعە ًطیٌەکبًی کغهبضـبى ّ ئیالهـضا ُەثـّْ) صا ثـٌکە ّ ثبعەگـبی کغصثـّْە ّە ّ
عۆژ ثەعۆژ لە دــبڵی پەعە ســەًضى صا ثــّْ .ضبًجەضــبًی ئــَم دیػثــَ ،کــۆهەڵەش
هەػى صەثّْ ّ تەًـبًەت لە ػۆع ضـْێٌی ّەک سـٌە ّ هەعیـْاى ،ئەّە کـۆهەڵە ثـّْ
لســەی یەکەهــی صەکــغص ًەک دػثــی  ٦١ســبڵەی صیوــۆکغات ،ئەهەش ثــۆ ســْی
گغفتێکــی گەّعە ثــّْ ثــۆ ســەعکغصایەتی دیػثــی صیوــۆکغات ّ ًەیئەػاًــی چــۆى
ُەڵ

ّ کەّتی لەگەڵ صا ثکبت.

ئەم صّّ عێکشغاّە ،لە ػۆع ثبعەّە صژثەیەکە چەک ثەصەستە ،ثە جۆعێـ
جگە لە کبعی عێکشستٌی سۆیبى ،ثەضـێ

صەثـْا

لە کۆهەڵگـبی ئەّ کـبتی کْعصسـتبًیص

ثەڕێْە ثەعى .چًّْکە ثەضی ػۆعی ضبع ّ گًْضی کْعصسـتبى لەم صّّ ئْسـتبًە صا
لە ژێغ کۆًتغۆڵیبى صا ثّْ ،صەثْا ئیـضاعەی کەى .دیػثـی صیوـْکغات یەکەم جـبعی
ثّْ عەلیجێکی جضی لە هەیـضاًی سیبسـی صا ثـۆ پەیـضا ثجـّْ .عەلیجێـ

کە عۆژاًە

پەعەی صەسەًض ّ گەّعە صەثـّْ .عەّتـی گەّعەثـًّْی کـۆهەڵە ُێٌـضە تًْـضثّْ کە
عێجەعاًی سْضیبى ثڕّایبى ًەصەکغص کە ئبّا ػّّ ثجێتە عێکشغاّێکی جەهـبّەعیی
گەّعە ّ کبعیگەع .ثۆیە ثەجی سۆئبهبصەکغصى ثۆ ػیبتغ جەهـبّەعی ثـّْى ّ پەل ّ
پۆ ُبّیطتي ،عێگبی لەسۆثبیی ثًّْیبى گـغتەثەع ّ پێـبى ّاثـّْ تـبػە ''ثـْعژّاػی''
کْعص لەدبڵی هغصًە ،ثەػۆع ّ ثە صەستی سْیبى صەتـْاًي ئـبسغیي ُەًبسـەی لـێ
ثستێٌێٌي ّ سْیبى ثجٌە یەکەم ّ تبلە دیػثی هەیـضاى .ثـۆیە لە کـبعی پەعّەعصە
ّ ثبعُێٌبًی ئەًضاهبًی صا ػۆع ًبّالێعیبًە دیػثی صیوـۆکغاتی پێٌبسـە صەکـغص ّ
لەت ًەیتْاًی سبڵە ُبّثەضەکبًی ًێْاى سْی ّ دیػثـی صیکـۆکغات ّەک صاّای
هبفی ًەتەّایەتـی ثـۆ گەلـی کـْعص ،سێکۆالعیسـوی دیػثـی صیوـۆکغات ،ثەعاثەعی
ژى ّ پیــــبّ ّ صەیــــبى ســــبلی صیــــکەی لەّ ثــــبثەتە ،کە عەســــوەى ّ ئبضــــکغا لە
ثەعًبهەی سیبسی دیػثـضا گًْجێٌـضعاثّْى ثجیٌـێ ّ ثیبًکـبتە ئـبهغاػی ُبّکـبعی
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کغصى .ثەڵکّْ عاست ثە پێچەّاًەٍّ ،صّای سـبڵە ًبپیْیسـتە ًبکۆکەکـبى کەّت ّ
ئەّاًی کغصە ثٌبسەی عّاًیي ثۆ دیـػة .لسـەکبًی کـبک عەثـضّاڵی هـُْتەصی کە
لە کــــۆًگغەی صُّّەهــــی کــــۆهەڵەصا کغصًّّــــی ّ لەم صّایــــبًەصا ثە ئبضــــکغا
ث ّکــغّاًەتەّە ،ثە ثبضــی ئەم ئیــضەعبیە صەســەلوێٌێ کە ثــی ضــبعصًەّە ثبســی
تێغۆعکغصًی ئەًضاهبًی عێجەعی دیػثی عەلیت صەکبت.
لَّ الیطەٍّ دیػثی صیوْکغات ،ثـَُی ضـێٍْیَک هلـی ثـَ ثـًّْی عێکشغاّێکـی
ًْێی کَ جَهبعـَتێ

الّی سْێٌـضٍّاع پێکیـبى ُێٌـبثّْ ّعۆژ ثە عۆژیـص پـَعٍی

صٍستبًضًَ ،صٍصا ّ ثَعصٍّام لێی لَ ثیبًّْ ثّْ .لە سەع ئەس ی پەعاّێػسسـتٌی
دیػثـــی عەلیـــت ،یەک لە ســـەصی عێکشغاّێکـــی ثچکـــۆالًەی ّەک ''عاُکـــبعگەع''
دیسبثی ثۆ ُبّکبعیکغصى لەگەڵ کـۆهەڵە ًەصەکـغص .ثۆیـَ تـب صٍُـبت ًێـْاى ئـَم
صّّ دیػثــَ گــغژ ّ گغژتــغ صەثــّْ کە ســەعەًجبم گەییطــتە ســٌّْعی ضــەڕ ،یەکتــغ
کۆضتي ّ ثّْ ثە ُۆّی ئەّ هبڵْێغاًیە ثۆ سەڵکی کْعص کە لە صعێـژەی ئەم ثبسـە
صا صەیجیسي.

پێص ػٍهٌیَکبًی صٍس ێکغصًی گغژی ّ ضَع لَ ًێْاى دیػثی
صیوْکغات ّ کۆهَڵَ
کۆهــــبعی ئیســــالهی ًەچــــّْە ژێغثــــبعی ُیچکــــبم لە صاسْاػیەکــــبًی سەڵکــــی
کْعصســتبى ّ ػۆعی پێٌەچـــّْ ثە ُەهــّْ تْاًـــبیەّە ُێغضـــی کــغصە ســـەع ًـــبّچە
ئبػاصەکــبًی ژێــغ صەســەاڵتی پێطــوەعگە .ضــبع ّ گًْــضی صایە ثەع پەالهــبعی تــۆ ،
تبًــ

ّ تەیــبعە ّ تەًیــب لە ضــبعی ســٌە صا ًػیــ

ثێتـبّاى لە تــۆ

ثــَ  ٧١١١کەســی لەسەڵکــی

ّ سْه بعٍثـبعاًکغصًی ًــبّ ضــبعصا کْضـت ّ ُەػاعاًــی صیکەضـی

ثغیٌضاع کغص .کۆهەڵە ّصیوـۆکغات ،ثـێ پـالى ّ ثەعًـبهەی ُـبّثەشُ ،ەعکبهەیـبى
ثە پێ تْاًب ضـبًیبى صایە ثەع ئەعکـی پبعاسـتٌی سەڵـ

ّ ثەعپەعچـی پەالهـبعی

صژهٌیـــبى صایەّە .لەم ضـــەڕە ًـــبثەعاهجەعە صا کْعصســـتبى ثەتەًیـــب هـــبیەّەً .ە
چیٌــی کغێکــبعی ئیــغاى کە عێکشــغاّە چەپەکــبى دیســبثیبى لە ســەع ئەکــغص ثە
یبعیــضەی گەلــی کــْعصەّە ُــبت ّ ًە ُێــػە سیبســیەکبًی ثەًــبّ صۆســتیص ثــًّْە
پطتیْاًی عاسـتەلیٌەهبى .ئیستبضـی لەسـەع ثێـت ُەهـّْ ُێـػە ئێغاًیەکـبى سـی
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'' ٦١سْعصاص''ی ضەست ثە عۆژی ُێغضی عیژین ثۆ سـەع ئـبػاصیشْاػاى ًـبّ صەثەى
ّ فـــَعهبًی جەُـــبصی ٧١ی گەالّێـــژی ١١ی ســـْهەیٌی ثە صژی ًەتەّەی کـــْعص،
ثچّْکتغیي جێگبی لە ئەصەثیبتی ئەّاى صا ًیە.
لە دبڵێ

صا ضەڕی عیژین لە صژی ئێوە عۆژ ثە عۆژ ثێغەدوـبًەتغ ،ثەعفغاّاًتـغ

ّ صژّاعتغ صەثـّْ ،کـۆهەڵە ّ صیوـۆکغات ثەجـێ ئەّە ثـۆ پێـ

ُێٌـبًی ثەعەیەکـی

ُـبّثەش ثــۆ ثەعپەعچــضاًەّەی ُێغضــەکبًی عیــژین ُەّڵ ثــضەى ،عۆژ لەصّای عۆژ
لەیەک صّّع صەکەّتـــٌەّە ّ ًبکۆکیەکبًیطـــیبى لـــّْڵتغ صەثـــًّْەّە .ســـەعەتب لە
ًــبّچەی کبهیــبعاى ثە عّاڵەت لەســەع ُێٌــضێ

ضــتی س ـبصە ّ ســەعپێی ّ لەّاًە

ثەعصاى ّ ثەعًەصاًی صّّ هْتۆع سْاع ،یـبًکّْ گـغتي یـبى پبعاسـتٌی ضـێز عەصّاڵ
دیســـبهی ،یەکێـــ

لە ڕیجەعاًـــی پێطـــّْی ســـ بی ڕػگـــبعی ،ضـــەڕێ

لەًێـــْاى

پێطوەعگەکبًی ئەم صّّ ُێػە صا سبػ ثّْ ّ چەًضیي دەفتەی سبیبًض .لەم ضـەڕە
صا ژهبعەیـ

لە ُەعصّّک ال ثــًّْە لْعثــبًی ّ ثە ًــبّثژیْاًی سەڵـ

الیەى کۆتـــبیی پێِـــبت .صّاتـــغ ثەثیـــبًّْی لەم چەضـــٌە کۆهەڵێـــ

ّ ُێٌــضێ
ّعصە ضـــەڕی

صیکەش ّەک ًبّچەی سەعصەضت ،هەعیْاى ّ سەلػ سـبػ ثـّْى ّ لە ُەعکبهەیـبى
صا ژهبعەیـــ
جبعێ

عۆڵەی سەڵکـــی ُەژاعی کـــْعص ثـــًّْە لْعثـــبًیُ .ەڵـــجەت ُەهـــّْ

کـۆهەڵە دیػثـی ثە صەسـت ێکەعی ئەم ّعصە ضـەڕاًە صەًبسـی ّ دیـػثیص

عاست پێچەّاًەکەی ثە سەڵکی کْعصستبى ئەّت.
ســـەعەًجبم لە کـــۆًگغەی ضەضـــەهی دیػثـــی صیوـــۆکغات صا کە لە ثەُـــبع ،یـــبى
ُبّێٌی سبڵی  ٠٦٣٦ی ُەتبّی ثەستغا ،ثڕیبعێ

ّەعگیغا کە ًـبّەعۆکەکەی ثەم

ضێْەیە ثّْ
'' ئەگەع جبعێکی تغ ،کۆهەڵە لە ُەع جێگبییکی کْعصسـتبى صا ضـەڕ ثە دیػثـی
صیوْکغات ثفغۆضیت ،دیػة لە جێگبکبًی صیکە صەست لە سەعصەست صاًبًیطی ّ
ضــەڕەکە ئەکــبتە سەعتبســەعی ّ لە گطــت الیەک پەالهــبعی کــۆهەڵە صەصات ''.ڵە
عّّصاّەکــبًی پێطــّْصا ضــەڕەکبى ثەعتەس ـ

ّ گەلێکجــبع لە ضــْێٌێ

ضــەڕ ّ لە

ضْێٌێکی صیکەصا ثٌکەکبًوبى لە تەًیطت یەکتغصا ثە ئبضتی صەهـبًەّە .کـۆهەڵە
لەّ ثٌکبًەی صیکەیەّە ُێػی ئەًبعص ثۆ ضـْێٌی ضـەڕەکە ّ دیـػثیص ثەم کـبعەی
کۆهەڵە ػۆع لەڵ

ّ تّْڕە ثّْ .ثۆیە پبسبّی دیػثی صیوْکغات ثـۆ ئەم ثڕیـبعەی

پلۆًــۆهی ئەّە ثــّْ کە ،ثەڵکــّْ کــۆهەڵە ثتغســێت ّ جــبعێکی تــغ ثَلــَّلی ئــَّ
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دیػثـــَ '' ئـــبژاّە گێـــڕی'' ًەکـــبت .ثەاڵم کـــۆهەڵە جـــۆعێکی صیـــکە ئەم ثڕیـــبعەی
تەفسیغ کغص ّ ثە ئبضکغا پەیْەًـضی صا ثە صاّای کۆهـبعی ئیسـالهیەّە لە دیػثـی
صیوْکغات ّەک پێص ضەعتی ّتـّْێژ لەگەڵـی صاّ .اتـب عیـژین ّتـّْیە لە پـێص صا
ضــەڕی سەعاســەعی لە گەڵ کــۆهەڵە صا عاثگەیەًـي تــب ئــێوەش ّتّْێژتــبى لەگەڵ
ثکەیي.
ُەعکبهەیبى لەم ثبعەّە عاست ثکەى یبى ًب گغً

ًـیە ،گغیٌـ

ئەّەیە کە ئەم

ثڕیبعەی دیػثی صیوْکغات عاست ئبکبهی پـێچەّاًەی ُەثـّْ .کـۆهەڵە ًەک ُەع
لە ُەڕەضــەی دیــػة ًەتغســب ،ثەڵکــّْ کەّتە ســۆ ئبهــبصە کــغصى ّ لە ثــبعی پــڕ ّ
پبگًَضەیطـــەّە ثە لەّلـــی سْیـــبى ػۆع ػیـــبتغ لە پیطـــّْ کەّتە '' ئیفطـــبکغصًی''
دیػثـــی صیوــــْکغاتُ .بّکــــبت لە ًــــبّ ُێػەکــــبًی سۆیــــضا ســــۆی ثــــۆ ضــــەڕێکی
''سەعًْێطــت ســبػ'' ئبهــبصە صٍکــغصّ .اتــب ثڕیبعٍکــَی پلۆًــۆهی دیػثــی صیوــْکغات
ثــٍّْ ثَڵگَیــَک لَصٍســتی کۆهَڵــَصا ّ فــَػا ّ جــَّێکی ّای پێکِێٌــب کــَ ُــَع
پێطوَعگَیَکی سْی لَثبعی ػێٌِی ّ ڕٍّاًییٍَّ ثَتَّاّی ئبهبصٍی ضـَڕ صژی
ثــْعژّاػی کــْعص (دیػثــی صیوــْکغات) کــغصُ .ەعچەًــض ُەهــّْ ضــبعەکبى ّ گًْــضە
گغیٌگەکبًی کْعصستبًیص لەثەع صەستی عیژین صا ثـّْى ،ثەاڵم ُێطـتب کۆهەڵێـ
ًـبّچە هـبثّْى کە پێطـوەعگە دـْکوی صەکـغصى .ثە ُـۆی ُبّکـبعی ثبضـی سەڵـ
لەگەڵ کــۆهەڵە ّ صیوۆکغاتــضا ،صەهــبًتْاًی ســەعصاًی ػۆعثەی ًبّچەکــبًی ژێــغ
صەسەاڵتی عیژین ،ثە ضبعەکبًیطەّە ثکەیي ّ ضەڕی پبعتیػاًیص لە کبهیبعاى تـب
سۆهب ّ ثغاصۆست ثەعصەّام ثّْ .یەکێ

لەم ًبّچـبًەی کە ُێطـتب لە ژێغصەسـتی

پێطــوەعگە صا ثــّْ ،ضــبعەصێ ًەّســّْص ّ گًْــضەکبًی صەّعّثەعی ثــّْى کە ثــًّْە
سبڵی صەست ێکغصًی ضەڕی سەعاًسەعی کۆهەڵە ّ صیوۆکغات.
لەًــبّ ُەػاعاى ضــبر ّ صًّــضی سەعکەضــی ًــبّچەی ُەّعاهــبى صا ،صّّ لــّْتکەی
ثەعػ ّ سەعکەش ُەى ثەًبّەکبًی سـۆًێ ّضەهطـی .ئەم صّّ کێـْە ّەک صّّ صاع
چٌــبعی عێ ـ  ،ضــبى ثەضــبًی یەک تــب پێیــبى کــغاّە عّّثە ئبســوبى ُەڵکطــبّى ّ
ثــًّْەتە ثبًضەســتی ثەعػایەکــبًی صەّع ّ ثەعیــبى .ثەســەع صەضــتی ضــبعەػّّع،
چـــۆهی ســـیغّاى ،چەم ّ صۆڵـــی پـــبّە ّ گطـــت ئبّایەکـــبًی ئەم ًـــبّە صا ػاڵـــي.
ضبعۆچکەی پڕئبّ ّ ثبسی ًەّسـّْصیص عاسـت لە ًـبّلەصی ئەم صّّ لـّْتکەیە صا
ُەڵکەّتْە.
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کە ضــەڕی صّّ صژهــٌە صاگیــغکەعەکەی کــْعص (ئێــغاى ّ ئێــغاق) صەســتی پێکــغص،
''ضەهطی'' کەّتە صەست ئێغاًیەکبى ّ ''سۆًێ'' ش صاگیـغکەعی ئێغالـی ػەًجیـغ ّ
پــبّەًی کــغصُ .ەعچەًــض هەّصای ًێــْاى ئەم صّّ لــّْتکەیە لە ُەّاّە کەهتــغ لە
ُەػاع هیتــغ ثــّْ ،ثەّ دــبڵەش ســەعەڕای صەیــبى ُێغضــی گەّعەی ُەعصّّ الیــبى
کەســیبى ًەیتــْاًی کێــْەکەیتغ لەصەســت ئەّی صیــکەی صەعثێٌــێ ّ چەًــضیي جــبع
ئەم هەّصا کـــْعتە ثـــّْ ثە لەت گـــبی ُەػاعاى ســـەعثبػی ئەم صّّ صاگیـــغکەعەی
ّاڵتـــی ئـــێوەُ .ەع لەثەع ئەم ُـــۆیەشّ ،اتـــب ًەگیغاًـــی ئەم لـــّْتکە ثەعػاًە
ُیچکــبم لەم صژهٌــبًە ًەیئەتــْاًی ًەّســّْص صاگیــغ ثکــبت ّ ثــۆ ُەهیطــە تێــضا
ًیطتەجێ ثێت.
دیػثـــی صیوـــۆکغات لەم ُەلە کەڵکـــی ّەعگغتجـــُّْ ،ێػەکـــبًی لە ًێْەڕاســـتی
ثەعەی ضـــەڕی ُەعصّّک صژهـــي صا لە ًەّســـّْص ّ چەًـــض ئـــبّایی ثچـــّْکی صەّع
ّثەعیــضا صاهەػعاًــضثّْى ّ ّێــڕای ثەعگــغی لەم ضــْێٌبًەّ ،ەک ئــبسغیي ضــْێٌی
ُێطتب صاگیغًەکغاّی عۆژُەاڵت ،جـبع ّ ثـبعیص صەسـتەی پێطـوەعگەی ثـۆ صەّع ّ
ثەعی ًۆصضــە ّ پــبّە ّ ...ثەڕێ صەکــغصى ّ ػەعثەیــبى لە ُێػەکــبًی صژهــي صەصا.
هبًەّە ّ پبعێػگبعی کغصى لەم ضْێٌبًە ػۆع صژّاع ّ هەتغسی صاع ثّْ ّ هـي سـْم
چەًجبع لەّ سەعصەهە صا کە ُێطتب ئەم ًبّچە لە ژێغ صەستی پێطـوەعگەصا ثـّْ
سەعصاًی ًەّسّْصم کـغصّە ّ ثە ُـْی هەتغسـیضاعثًّْیەّە تـب ثەیـبًی لەتغسـبى
سەّم لێ ًەصەکەّتُ .ێػەکبًی ئێغاى ثە ئبسبًی ئەیـبى تـْاًی ثە تفەًگـی ژ ٦
لە ســــــەًگەعەکبًی سْیــــــبًەّە لە '' پبســــــگب'' ّ '' صەکەڵەّە'' هغیطــــــ

لە ثەع

هبڵەکبًی ًەّسّْص صا ثکـْژى ّ ػۆع جـبعیص ثـۆ سـەعگەعهی ّ تغسـبًضًی سەڵـ
ئەم کبعەیبى ئەکغص.
جـــگە لە پێطـــوەعگەی دیـــػة ،ژهـــبعەییکیص سەڵکـــی ئبســـبیی لەم ضـــْێٌەصا
هـــبثًّْەّە ّ ُێطـــتب ًەیبًـــضەتْاًی صەســـت لەهـــبڵ ّ ضـــْێٌی ژیـــبًی ُەػاعاى
ســــبڵەیبى ُەڵ ثگــــغى ّ ثــــڕۆى ّەک ئــــبّاعە ،لەیەکێــــ

لە ئْعصّگبکبًــــضا ثە

کـــّْلەهەعگی ثـــژیي .ئەم سەڵـــکە ُەژاع ّ ًەصاعە ،لەژێـــغ تـــۆ

ّ سْه ـــبعە صا

ضــــــەّاًە ثــــــبسە ًیــــــْە ّێغاًەکبًیــــــبى ثەعُەم صێٌــــــبى ّ ُەعثەضــــــەّیص
ثەعُەهەکبًیبى کۆ صەکغصًەّە .صیسبى ثە ضەّ لە کۆڵی ُێستغێکیبى صەًبى ،ثـۆ
ُەڵەثجەیبى صەثغص ّ ُێٌضێ

ثژیـْی ژیبًیـبى پـێ صەکـڕی ّصەگەڕاًەّە .صژّاعی
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ّ پڕهەتغسی ثًّْی ئەم جۆعە ثەًبّ ژیبًەّ ،ای کغصثّْ کە دەفتبًە ثٌەهبڵەێ
تێکـــڕا ،یـــبى پێغەپیـــبّێکی هبًـــضّّی صەســـتی صژهـــي ،ثڕیـــبعی ثەجـــێ ُێطـــتي ّ
گەڕاًەّەی ثـــۆ الی کۆهـــبعی ئســـالهی صەصاُ .ەعکـــبم لەم کەســـبًە ثە ئبضـــکغا
سػهێ  ،یبى کەسێکیبى لە ضبعی پبّەّە صەُبتە الی ُێػەکـبًی عیـژین ،ئەهـیص
تب ًیػی

سەًگەعەکبًی عیژین ئەچّْ ّ لەالیەى ئەم ُێػاًەّە تەدْیـل صەگیـغا.

صّاتــغ ثــبب ّ سْاســی لێــضەکغا تەدــْیلی ئیتالعــبتی پــبّە صەصعا ّ پــبش ئەم
کبعاًە صەثغصعایە ئەّ جێگـبیە ثە لسـەی سْیـبى ثـۆ ''هُْـبجغیي'' سـبػکغاثّْ کە
ئْعصّّگبیەکی ثێ ئیوکبًبت ثّْ.
ئەّەی هي ضەسسەى ثە صەیبًجـبع لە سەڵـ

ّ کەسـبًی ئەّ ًـبّەم ثیسـتّْە،

دیػثی صیوـۆکغات گطـت ُبّکـبعیەکی ئەم کەسـبًەی ثـۆ گەڕاًەّە ئەکـغص ،ثەاڵم
کەسەکە صەثْا چەًض عۆژ پێطتغ ثەعپغسبى لەم هەثەستەی سْی ئبگبصاع ثکـبت ّ
لەکبتی عّیطتٌیص صا ثبع ّ کـۆڵەکەی ّەک عـبصەت صەثطـکێٌغا .صّای تەّاثـًّْی
ئەم عّّتیٌە ،ضەسسی ثبسکغاّ صەعثبػ صەثّْ ّ کەسێص لەم صّّ ضەعتە سبکبع ّ
سغۆضتیە گلەییکـی ًەثـّْ .لەّ هـبّەیەصا صەیـبى کەب ثەم جـۆعە ثەعێ کـغاًەّە
ثە ثێ ئەّە ضتێکی ًبسْش عّّ ثضات.
هــــــي ســــــْم ئەّ صەم لەم ًــــــبّچەیە صا ًەثــــــّْم ،ثەاڵم لە ســــــەع ثٌەهــــــبی
لێکۆڵیٌەّەیەکی ّعص کە صّاتغ کغصّّهە ّ پغسیبع لە کەسبًێ

کە جێ هتوـبًەی

تەّاّهــي ،ئەتــْاًن ثەم ضــێْەیە ثبســی عّّصاّەکــبًی ئەّ ضــْێٌە ثگێــڕهەّە کە
ثًّْە ثٌەهب ثۆ ئەم ضەڕە چەپەڵە
ســـــەعەتبی ســـــبڵی ُ ٠٦٣٦ەتـــــبّی کـــــۆهەڵەش ژهـــــبعەییکی ١١ -١١کەســـــی
پێطــوەعگەی ثــۆ ئەم ًــبّە ثەڕێ کــغص ّ ثەعّاڵەت لە ضۆضــوێ صاهەػعاى ،ثەاڵم
ثەکــغصەّە ُەع عۆژە لە یەکێــ

لەم ضــْێٌبًەصا ثــّْى ّ لەگەڵ سەڵــ  ،کە ئەّ

صەم ًەّەص لەســەصیبى ثٌەهــبڵەی پێطــوەعگەی دیــػة ثــّْى ،لســەیبى صەکــغص ّ
عەســٌە ّ جــبعی ّاش ثــّْ ُێغضــی تًْــضی تەثلیغبتییــبى صەکــغصە ســەع دیػثــی
صیوۆکغات ّ ثەعپغسە کبًی.
لە سەعەتبی ُێغضی عێـژیوەّە ثـۆ کْعصسـتبى ،تـب ئەم عۆژاًە ( ُـبّێٌی )٠٦٣٦
دیػثــی صیوــْکغات ئەم ضــْێٌبًەی پبعاســتجّْى ّ ثە کــغصەّە ســْی ثە سبّەًیــبى
صەػاًــی .ثەاڵم صّای ُــبتٌی ئەم ُێــػە عەلیــجە ،کەم کەم ّەػعەکە گەییطــتە
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ضــْێٌێکی ثبعیـ

ّ ُەع عۆژ کە تێــضەپەڕی ،ئیوکــبًی پێکــضاپغژاى ّ ضــەڕ ػیــبصتغ

صەثــّْ .دیــػة ئبهــبصەی ثەضــکغصًی دــبکویەت لەگەڵ عەلیــت ًەثــّْ ّ کــۆهەڵە
دــبػع ًە ثــّْى دــبکویەتی دیــػة لەم چەًــض گًْــضە گەهــبعۆ صعاّە ،لەسەڵ ـ

ّ

ئبّەصاًی چـۆڵ کـغاّەصا لەثـّْڵ ثکـبت ّ صاّای '' ثەضـیبى'' ئەکـغص .ئبضـکغایە کە
کۆهەڵەش ّەک ُەع الیەًێکی صیکە ،ئەّصەم ّ ئیستبش هبفی سْیەتی ثەضـضاع ّ
ثەّ ًیســجەتەش ثڕیــبعصەعی عّّصاّەکــبى ثێــت ثەاڵم لە ثەع ئەّە ئەم ًــبّچە لە
ثـــبعی ئێـــضاعەکغصًەّە ػۆع کەهجـــبیەر ّ لە عاســـتیضا ػۆعثەی ًػیـــ

ثە تەّاّی

سەڵــکەکەی ُەع ئەًــضاهبًی پێطــوەعگەکبًی دیــػة ثــّْى ،ثە ُــی ضــێْەیەک
ًەصەثــْا ثجێــتە ُــْی ًــبکۆکی ّ صەکــغا ُەعصّّک ال ضــۆعایەک ثــۆ ثەڕێــْەثغصًی
ُەڵجژێـــغىُ .ەعچەًـــض ئەگەع ُەػاعجـــبعیص ُەڵجـــژاعصى کغاثـــب ،ػەدـــوەت ثـــّْ
ًـــْێٌەعێکی کـــۆهەڵە ثتـــْاًێ صەًـــ

ثێٌێـــتەّە .کە ّایە ثە صیوْکغاســـی ّ ثە

ػۆعیـص ،صەسـەاڵت ُەع لە صەسـتی دیػثـی صیوْکغاتـضا صەهـبیەّە .ثەاڵم کـۆهەڵە
ئەهەی لجّْڵ ًەثّْ ّ چًّْە ژێغ صەسەاڵت ّ هلکەچی ػۆعیـٌەی ''ثـْعژّاػی'' پـێ
پەسەًض ًەصەکغاُ .ەڵـجەت ئـَّ سیبسـَتَ عّّاًگـَی عاسـتەلیٌەی کۆهَڵـَ لـَ
پەیْەًــضی لەگەڵ دیػثــی صیوــْکغات ّ ثػّّتٌــٍَّی کْعصســتبى ثــّّْ ،تــبعەکەی
کـــبک عەثـــضّاڵ هـــُْتەصی لە کـــۆًگغەی صّّی کـــۆهەڵەصا ،جـــبعێکی صیـــکە ّەثیـــغ
صێــٌوەّە کە دیػثــی صیوــْکغات ًەک ّەک عەلیــت ،ثەڵکــّْ ّەک صژهــي پێٌبســە
صەکـــبت ّ صەڵـــێ فغســـەت ّ صەســـەاڵتوبى ُەثـــێ ،ثە عە

ّ عیطـــەّە ُەڵیـــبى

صەکێطیي .ثەاڵم پبش پێکِێٌبًی دیػثی کْهًْیستُ ،بتٌی هًَسـّْعی دیکوـَت
ّ ُبّثیغاًی ثۆ ًبّ کۆهَڵَ ّ گغتٌَصٍسـتی عێسـوَی عێجـَعیی ّ ُیضایـَتی ئـَّ
ُێػٍ ،ئەم عّاًگە تًْضە ثە تەّاّی تێئۆعیػە کغاثّْ ّ هەجبلی کەهتغیي هـْصاعا
ّ سبػاًی لە ثەیٌی ئەّاى ّ صیوْکغاتضا ًەصەُێطتەّە.
پێطـوەعگەی دیػثــی صیوــْکغات لە ُەّعاهــبى صەّعّ ثەعی  ٧١١کەب صەثــّْى ّ
جـــگە لەهـــبًە  ٧١١کەســـی صیـــکەش ّەک ُێـــػی ثەعگـــغی لە کـــبتی پیْیســـت صا
ثەضضاعی ضـەڕ ّ پبعێػگـبعی لە ًبّچەکەیـبى صەکـغص .ئەّ کەسـبًە کە پـبعێػەعی
ًەّســّْص ّ ثەعەکــبًی تــغی ضــەڕ ثــّْى ،صّّ دەفــتە جبعێــ

صەگــۆڕصعاى ّ ثــۆ

دەســبًەّەش صەُــبتٌەّە گۆًــضێکی ســەع ســٌّْعی ثبضــّْعی کْعصســتبى ثە ًــبّی
''صەعەتفــێ'' کە ثــٌکەی ُێــػ ّ کــْهیتەی ضبعەســتبًی لــێ ثــّْ .ئەم گًْــضە ّەک
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ُەػاعاى گًْـــضی تـــغی کْعصســـتبى لەالیەى ثەعســـەّە عّّســـب ثـــّْ ّ پێطـــوەعگە
جـبعێکی تـغ ئبّەصاًیـبى کغصثـْەّەُ .ەػاع هیتـغ ئەّالتـغی ُەعکـبم لەم ثٌکــبًەی
پێطــوەعگە ،ثە ُەػاعاى هیٌــی چٌــضعاّی سـ بی ئیــغاق ،ئێــغاى یــبى ُــی سْهــبًی
تێضا ثّْى ّ ُبتّْ چّْ کغصى ثۆ ُەع الییـ  ،ػۆع هەتغسـیضاع ثـّْ .ئەگەع پەلێـ
پێطــوەعگە لە جێگــبییکەّە ثــۆ جێگــبیکی تــغ چّْثــبى ،صەثــْا ُێــػ ّ ثەعپغســبى
ئبگبصاع ثي تب عّّصاّی سغا

ًەلەّهێتُ .ێٌضێ

جبع هیٌەکبى ثە ضێْەی کـبتی

ُەڵضەگیغاى ّ صّای تێ ەڕیٌـی تیوەکـبى ،صیسـبى ّەکشْیـبى صاصەًـغاًەّە .ثـۆیە
دەتـــوەى صەثـــّْ ثەعپغســـبًی تـــبیجەتی ئەم ثـــْاعە ّ ضـــبعەػایبًی هیٌِەڵگـــغتي
ئبگبصاع کغاثبى چًّْکَ ئَّاى ثَ عێگَ تبیجەتییەکبًیبى صٍػاًی.
کــۆهەڵە ُیچکــبم لەم ئەســلە پیْیســتبًەی لەثــّْڵ ًەثــّْى ّ ثــۆ ُــێ کبعێ ـ ،
عاّێـــژ ّ پغســـی ثە دیـــػة ًەصەکـــغص .کبعێـــ

کـــَ لـــَ عاســـتیضا ثـــَُۆی ٍّػعـــی

ًبّچَکــــَُ ،بّئبُــــًَگی ئــــَّ صّّ ُێــــػٍ پیْیســــت ّ پــــێچەّاًەکەی تّْضــــی
کبعەسبتی صەکغصیي ُەعّەک چۆى کغصیٌی.
ثەعپغســـبًی صەعەجە یەکـــی دیـــػة لە ُەّعاهـــبى چەًـــضیي جـــبع ثـــۆ هٌیـــبى
ثبســکغصّّە '' لەم ّەػە ّ ثــبعە ًــبُەهْاعەصا کــۆهەڵە ّەســت ّ ثێْەســت ّ ثــێ
ُبّئبُەًگی لەگەڵ ُێػەکبًی دیـػة ُـبتّْ چّْیـبى صەکـغص ّ ػۆعجـبع سەعیـ
ثّْ لەسەع ئەم ضتبًە ضەڕ ّ پێکضاصاى لە ًێْاًوبًضا سـبػ ثجێـت .کـبع گەیطـتجْە
جێگبیی

کە کۆًتغۆڵ کغصًی ّەػعەکە ػۆع صژّاع ثّْ ،ثەعپغسبًی دیـػة ثەجـێ

ئەّە لە کۆثــًّْەّەی سەڵکــضا(کە لە عاســتیضا ُەهــّْ ثٌەهــبڵەی سْیــبى ثــّْى)
ّەاڵهـــی عەســـٌە ّ پغّّپبگبًـــضەی کـــۆهەڵە ثـــضەًەّە ،عاســـتەّسۆ لەگەڵ سْیـــبى
صەعگیغ صەثّْى ّ ػۆعجبع صەهەلبڵەیبى لەگەڵ یەک لێ پەیضا صەثّْ.
ثە پـــێ گێـــڕاًەّەی ثەعپغســـبًی دیـــػة لە ُەّعاهـــبى ،عۆژێـــ

ثٌەهبڵەیـــ

صەیــبًەّێ ثگەعێـٌەّە الی کۆهــبعی ئیســالهی ّ ّەک عەّاڵــی جــبعاى لەعاع صەثــێ
ثبعەکەیــــبى ثجطــــکێٌضعێت .پێطــــوَعگَی کــــۆهەڵە صەســــبڵەت صەکەى ّ ًــــبیی ي
دیػثیەکبى ثـبعی کـبثغا تەفتـیص ثـکەى .ئەڵـێي ئـێوە کغصّّهـبًە ئیـضی پیْیسـت
ًییە ئێـْەش ثـیکەى( .صیـبعە عیـْایەتی جیـبّاػ لەم ثـبعەّە ّ لە سـەع چـۆًیەتی
صەســت ێکغصًی یەکەم تەلە ُەى ثەاڵم هــي ســْم ثــڕّام ثەم عیــْایەتە ُەیە ّ لە
ًػیکتــــغیي ثەضــــضاعاًی عّّصاّەکەم ثیســــتّْە) لەســــەع ئەم ضــــتە ســــبکبعە لە
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ًێْاًیبً ـضا تەلە صەســت پێــضەکبت .یەکەم کەب پێطــوەعگەیەکی دیــػة ثەًــبّی
هۆهي ثغیٌضاع صەثێت ّ ػّّ ئەثێتە ضـەڕێکی ثەعثەاڵّ .دیػثیەکـبى کە ثە ژهـبعە
ػۆع ػیـبتغ ثــّْى ،چەًــض کەب لە کۆهەڵەکــبى ئەکـْژى ،ئەّاًــی صیــکەش ثە صیــل
صەگغى ّ ثە ّتەی چەًض کەسـێ

لە ثەعپغسـبًی دیـػة کە هـي لـێن ثیسـتّْى١ ،

کەسیبى ئێعضام صەکەى٦ .پێطوەعگەی دیػثیص ،لەّاًە سەعلکێکی ئبػا ّ ًـبّصاع
ثە ًبّی ّەلی عەیْەػی ،لەم ضەڕەصا صەکـْژعێي ّ ثـَم ضـێٍْ کۆتـبیی ثە ثـًّْی
کۆهەڵە ،ثە ضێْەی کبتی لەم ًبّچەیە صێت.
ُەع ئەّ عۆژە سەثەعەکە لە عاصیْی ُەعصّّک الّە عاست ثە پێچەّاًەی یەک،
ث ّ کغایەّە ّ ُەعکبهەیـبى ئەّیتـغی تبّاًجـبع کـغص کە ضـەڕەکەی سـبػ کـغصّّە.
ثەاڵم ُەعصّّ ال صاّیـــبى لە ُێػەکبًیـــبى کـــغص کە لە تێکِەڵچـــًّْی تـــبػە ســـْ
ث ــبعێػى ّ صاّایــبى کــغص کە ُەیئەتێــ

ثــۆ عًّّکــغصًەّەی عّّصاّەکــبى ثــڕّاتە

ُەّعاهـــــبى ّ کێطـــــەکە چبعەســـــەع ثکـــــبت .کـــــۆهەڵە صەیگـــــْت ثەضـــــی ػۆعی
پێطــوەعگەکبًی ثەصیــل گیــغاّى ّ پبضــبى ئێعــضام کــغاّى .دیــػثیص دــبػع ًەثــّْ
ثەُی ضێْەیی

ئەم ئیضەعبیەی کۆهەڵە لەثـّْڵ ثکـبت ّ ئەّاًـی ثە ئـبژاّەگێڕ

ّ ُەاڵییسێٌی ضەڕەکە تبّاًجبع صەکغص.
ثەُەعدبڵ ،جەّی گغژ ّ ضیْە صژهٌبًەی ًێـْاى کـۆهەڵە ّ صیوـۆکغات پـبش ئەم
ضەڕە ،صەلبت سغاپتغ ثّْ ّ عۆژ ثە عۆژ لە ضەڕێکی هـبڵ ّێـغاًکەعی سەعاسـەعی
ًیػی

ئەثْیٌەّە .عۆژاًە ّتبعە عاصیْیەکبى ّ تەثلیغبتی ُەعصّّال لەسـەع یەک

ّ صژثەیەک ػۆعثەی کــــبت ّ کــــبعی ُەعصّّالهــــبًی صاگیــــغ کغصثــــّْ ّ کۆهــــبعی
ئسالهیوبى ثەتەّاّی لەثیغ چّْثْەٍّ.
ُەیئەتێ

پێکِبتّْ لە صّّ ًْێٌەعی کۆهەڵە ،صّّ ًْێٌەعی دیػثی صیوۆکغات ّ

یەک ًـــْێٌەعی یەکیەتـــی ًیطـــتوبًی کْعصســـتبى ثـــۆ لێکـــۆڵیٌەّە ّ صەستٌیطـــبى
کغصًی تبّاًجـبعاًی ضـەڕی ُەّعاهـبى صیـبعی ّ ثـۆ ضـْێٌی عّّصاّەکە ثەڕێ کـغا.
(ئەم ُەیـئەتە ُەّڵـی ػۆعیــضا ّ کبعەکبًیطـی ثەعثـ ّ ثــّْى ،ثەاڵم لە ثەع ئەّە
هـــي لە ًـــػیکەّە ئبگـــبصاع ًـــین ًـــبچوە ًـــبّ ّعصەکبعییەکـــبًی) ُبّکـــبت ضـــەڕی
پڕّّپبگًَــضەیی لە ســەع عاصیــْ ّ ثــ ّ کــغاّە ّ ُەعّەُــب کۆثًّْەّەکــبًی ًــبّ
سەڵ

صا ثەعصەّام ثّْ .لە ُیچکبم لەم ثبب ّ ّتبعاًە صا کە لە صژی یەک ثـ ّ

صەکـــغاًەّەُ ،یچکبهیـــبى ثچـــّْکتغیي ُەڵە ّ کەهْکـــۆڕی لە ســـەع ســـْی ثـــبب
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ًەصەکغص ّ گطت تبّاى ّ سغاپەییکی ئەسسـتە پـبڵ الیەًـی ثەعاثەعُ .ەعصّّالش
لە ًبّچەکبًی ًػیکی عّّصاًی ئەم ضەڕەّ ،اتب سٌە ،هەعیْاى ،ثبًە ،صیْاًـضەع ّ
سەلػ ُێػەکبًیبى کۆ کغصثًّْەّە ّ ثەػۆعی لەصۆڵی ضـلێغی ثبضـّْعی کْعصسـتبى
صا صاهەعػعا ثّْى.
****************************************************************************
ضلێغ ًبّچەیَکی ثەعیٌی پڕلە صاعستبًی سـەستە کە پـبش پەیوـبًی جەػایـغی
ًێْاى ئێغاق ّ ئێغاى گًْضەکبًی ّێغاى ّ سەڵـکەکەی ئـبّاعە کغاثـّْى .لە الیـبى
صەّڵەتـــی ثەصًـــبّی ثەعســـەّە ثە ''هـــْدەعەهە''ّ ،اتـــب ثـــۆ ُـــبتّْچّْی سەڵـــ
لەصەغە صەًبسغا .ئەم صۆڵە ًػی

ثە  ٦١کیلْهێتغ ُبتْەتە ًبّ سـبکی'' ئێـغاى'' ّ

لەثــبکّْع لەگەڵ ضــبعی ثــبًە ،لە ثبضــّْعەّە لەگەڵ هەعیــْاى ّ لە عۆژُەاڵتەّە
لەگەڵ ســـــەلػ ُبّســـــٌّْعە .پـــــبییػی ُ ٠٦٣٦ەتـــــبّی کـــــۆهەڵە ّ صیوـــــۆکغات
ُەعکبهەیـــبى چەًـــض صۆڵێکیـــبى لەم صۆڵە گەّعەیە ئـــبّەصاى کغصثـــْەّە ّ تێـــضا
ًطتەجێ ثجّْى کە لەّاًە گًْضی عەّەاڵى ثجْە ثٌکەی ًبدیەی جٌّْثی کۆهەڵە
ّ ًەعهەاڵسی ثجّْە ثٌکەی ًبّەًضی ئبژّاًی دیػة.
ُێػەکـــبًی دیػثـــی صیوـــۆکغات لەم ًبّچـــَ لەالیەى ًبّەًـــضی '' ئـــبژاّاى'' ەّە
عێجەعایەتی ئەکغاى کە پێـ

ُـبتجّْ لە چەًـض ئەًـضاهی کـْهیتەی ًبّەًـضی ئـَّ

دیػثـــَ ّ ثـــٌکەکەی لە گًْـــضی ًەعهەاڵب ّ عاســـت لەســـەع ســـٌّْعی ثبضـــّْع ّ
عۆژُەاڵتی کْعصسـتبى صا ُەڵکەّتجـُّْ .ێػەکـبًیتغی صیوـۆکغات لەچەًـض ئـبّایی
ّێغاًکــــغاّی تــــغی صەّع ّ ثەعصا صاهەػعا ثــــّْى ّ ثە لــــْع ّ ثەعص هبڵیــــبى ثــــۆ
ثەسەعثغصًی ئەّ ػستبًە سبػ کغصثّْ.
کۆهەڵەش ُەع ّەک ئـێوە ،لە صیـیەک ثە ًـبّی '' عەّەاڵى'' ثـٌکەی ئەسـ ی کە
ئەّصەم ثە '' ًــبدیەی جٌــّْة'' صەًبســغا صاهەػعا ثــّْى ّ ُێػەکــبًی تغیطــیبى لە
ئبّایەکبًی ئەًّبّە صا ثٌکەیبى سبػ کغصثّْ.
چەًض ئبّاییکی ُێطتب صاگیغًەکغاّی عۆژُەالتی کْعصستبى ُەثّْى ّەک ثبیەع
ّ ثـــۆعصەهە لە ثەضـــی ســـەلػ ّ ّضـــکەاڵى ،صّّپلـــّْعە ّ ثەصەعەضـــە لە ثەضـــی
هەعیْاى ،کە عۆژاًە پێطوەعگەی ُەعصّّال سەعیبى ئەصاى .جبعی ّاثّْ هطـتْهڕ
ّ صٍهەلبڵَیبى لێ پەیضا ئەثّْ ّ سەعی

ئەثّْ ثجێتە ُۆی تێکِەڵچّْى.

صیـبعە کـۆکغصًەّەی ئەم ُێــػاًە لەضـلێغ ،ثەضــی ػۆعی لەثەع ًەهـبًی ًــبّچەی
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ئەهي ّفطبعی سەعهب ّ ُـبتٌی ّەعػی ػسـتبى ثـّْ تـب کـۆکغصًەّەی ُێـػ ثـۆ ضـەڕ
لەگەڵ یەک .ثەاڵم چـــــــــــًّْکە جەّ ّ ئبتوۆســـــــــــفەڕی دـــــــــــبکن ثە ســـــــــــەع
پەیْەًضییەکبًوبًــضا صژهٌــبًە ثــّّْ ،ای کغصثــّْ کە ثــًّْی ئەم گطــت ُێــػە لە
ًػی

یەکتغ ثجْە هەتغسییەکی گەّعە ّ جضصی.

ُەعصّّک ًبّەًــضی ئــبژّاًی دیػثــی صیوــۆکغات ّ کــۆهیتەی ًــبدیەی جٌــّْثی
کــۆهەڵە پەیْەًــضی ّ ُبتّْچّْیـــبى پــێکەّە ُەثــّْ .ثەعّاڵەت لە صیضاعەکبًـــضا
پێیــبى لەســەع ســبػًەکغصى ّ گەّعە ًەکــغصًەّەی ضــەڕەکە صاصەگــغت ّ لەّلیــبى
ئەصا کە ئەّپەڕی ُەّڵیــبى ئەصەى ثــۆ ئەّە کێطـەی ُەّعاهــبى چبعەســەع ثێــت ّ
تبّاًجــبع ثە سەڵ ـ

ثٌبســێٌي .هــي لە یەکێ ـ

لەم ســەفەعاًەصا لەگەڵ ثــّْم کە

کــبک ثبثــب عەلــی هێِــغ پەعّەع ّ کــبک عــْهەعی ضــەعیفػاصە ،ثە ًــْێٌەعایەتی
دیــػة کغصیــبى ثــۆ عەّەاڵى ّ ئەگەع ُەڵە ًەثــن لەگەڵ کــبک تــبُێغ سبلێــضی ّ
عەثضّاڵ ُۆضیبعی کە ثەعپغسی کۆهەڵە لە جٌّْة ثّْى صاًطتي .گطت تیوەکە،
کە ًػیـــــ

ثە ثیســــــت کەســــــێ

صەثــــــّْیي ،ضــــــەّ لە الی ئەّاى سەّتــــــیي ّ

ثەیبًییەکەی ثە ئێذتغاهەّە عّاًەیبى کغصیي.
هــي ســْم ضــەّەکەی لە الی کــبک دەهەی ئبســەًگەعاى ،ضــْکغەاڵی سەیغاثــبصی
( ضــۆکێ) ّ عەدوــبى هــغّاعی سەّتــن .جەّێکــی صۆســتبًە ّ گەعم ثــّْ .تــب ًػی ـ
ثەیبًی ًەسەّتیي ّ ثە یەکەّە ثبسی ّەػە ّ ُۆی ضەڕەکەی ُەّعاهبًوبى کـغص.
دەفـتەیەک صّاتـغ ،دەهەی ئبسـٌگەعاى ّ ســغّە ًبسـغیُ ،ــبّژیٌی ئیسـتبی کــبک
سـەیض ثــغاین عەلیــػاصە ،ثــۆ ســەعصاًی کــبک ثبثــبعەلی ّ هــي ُــبتٌەّە ثــۆ ثــٌکەی
ئــێوە لە ًەعهەاڵب ّ ضــەّێ

هێْاًوــبى ثــّْى .ســغّە سەڵکــی هەعیــْاى ّ پــێص

پێطـــوەعگبیەتی لەگەڵ ثٌەهـــبڵەی کـــبک ثبثـــبعەلی صۆســـتبیەتی ثٌەهبڵەییـــبى
ُەثّْ .سبڵی  ،٠٦٣١صّای کۆتبیی ُبتٌی ضەڕی ًێْاًوبى ،لە ضلێغ کـبک دەهەم
ثیٌیْە ّ ثبسی ئەّ صیضاعاًەهبى کغص .کبک دەهە ثێ ضبعصًەّە ّتی
ئەّ جــــبعە هــــي ّ ســــغّە ُــــبتٌی الی ئێْەهــــبى کغصثــــّْە ثیــــبًّْ ،صەًــــب ثە
هەعوّْعیەت ُبتجّْیي تب لە ًػیکەّە ثٌکەی ئبژّاى ضٌبسبیی ثکەیي.
الی هـــي ئەم کـــغصەّە ،جـــگە ثـــبعە صّّع لە ئـــێشاللەکەی کە ُەعکەب ثیکـــبت
سغاّە ،صەعیطی صەسـبت کە ثـڕّای کـْێغاًە ثە ئیـضێئۆلۆژییەک ،چەًـضە ئیٌسـبى
لە ًبّەعۆکی هغۆ بًەی سْی سبڵی صەکبتەّە.
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ئەم عەّتە چەى هـــبًگێکی سبیبًـــضُ ،ەیئەتـــی ثبســـِبتّْ لە ُەّعاهـــبى ُەع
سەعیکـــی لێکـــۆڵیٌەّە ثـــّْى ،ثـــێ ئەّە کەب لە ئبکـــبهی تەّاّی کبعەکەیـــبى
ئبگبصاع کەى .گْایب لە عاپۆعتێکضا ثۆ عێجەعی ُەعصّّکال ُبتجًّْە سەع ئەّ عایە
کە ژهـــــبعەیەکی کۆهەڵەکـــــبى لە عاســـــتیضا ئێعـــــضام کـــــغاّى ّ ثەعپغســـــەکبًی
تبّاًەکەی صەستٌیطبى کغاثّْى ثەاڵم هي لە ُی جێگبیەک ضتی ّام ًەثیٌیـْە
ثەًـــبّی '' ُەیـــئەتەّە'' ث ّکـــغاثێتەّە .عاصیْکـــبًی ُـــَعصّّال ،کە لەم ثـــبعەّە
عۆڵێکــــی ػۆع کبّلکبعیــــبى گێــــڕا ،تەثلیغــــبتی صژی یەکیــــبى تًْــــضتغ ئەکــــغص ّ
ثەعپغسبًیص لەًبّ سەڵ
پــــبش کەهێــــ

صا ُەع سەعیکی تبّاًجبعکغصًی ئەّیتغ ثّْى.

دەســــبًەّە لە کــــبع ّ چــــبالکی ثەُــــبع ّ ُــــبّێٌی عاثــــْعصّّ،

پێطوەعگەکبًی ئێوە ُبتجًّْەّە سەع سْیبى ّ کەهـکەم لە صەسـتەی جیبجیـب صا
ثەڕێ ئەکغاًەّە ثۆ ًبّ لّْاڵیی ًبّچەکبى ّ کبع ّ تێکۆضبى صەستی پێکغصثْەّە.
هـــي ئەّکـــبت لەُێـــػی ثێســـتًّْی دیػثـــی صیوۆکغاتـــضا کـــبعم ئەکـــغصُ .ەع ّەک
پێطتغیص ثبسن کغص پەلێکی ً ٧١ەفەعی ئـێوە ،لەگەڵ ُێـػی ػعێجـبع ّ کـْهیتەی
هەعیْاى لە ضلێغەّە ثەڕێ کغایٌەّە ثۆ ًبّچەکبًی سەعضیْ ،ثەعپلە ،کۆهبسی ّ
ضبهیبًی هەعیْاى تب ُبّکبت لەگەڵ ػەعثەلێضاى لە ُێػەکبًی عیـژین ،سەڵکـیص
لە سیبســــەتی دیــــػة ثەعاهــــجەع ثە هەســــەلە جۆعاّجۆعەکــــبى لەّاًە ضــــەڕی
ُەّعاهبًی ًێْاى دیػة ّ کۆهەڵە ئبگبصاع کەیيُ .ەڵـجەت لسـەی ئـێوەش ػیـبتغ
ئەّ ضــــــتبًە ثــــــّْى کە عۆژاًە لە عاصیــــــْی دیػثوــــــبى ئەثیســــــتي ّ سْهــــــبى
لێکـضاًەّەیکی عاســتەلیٌەهبى لەسـەع ســەعجەهی ّەػعەکە ًەثـّْ .الًــیکەم ئەم
ضتە لە سەع هي سْم عاستە.
کــۆهەڵەش لەم ثــبعەّە لە ئــێوە ثبضــتغ ًەثــّْى ّ لە ُەع هػگەّتێک ـضا لســەیبى
ئەکــغص ،ثەضــی ػۆعی ثبســەکەیبى لەســەع دیػثــی صیوــۆکغات ثــّْ ّ ئەّضــتبًەی
عاصیْکەیبى عۆژاًە ئەیْت ئەّاًیص ثە ػاعاّەی تبیجەتی ضـْێٌەکە ثـۆ سەڵکیـبى
صّّپبت ئەکغصەّە.
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صٍس ێکغصًی ضَڕی کبّلکبعی ًبّسۆیی ثَضێٍْی ڕٍسوی

ڕۆژی  ٧٥ی سەعهبّەػی  ،٠٦٣٦کبتێـ

ئـێوە کە لە ًەعهەاڵب ثـٌکەی ًبّەًـضی

ئــبژّاًەّە ّەڕێ کەّتــیي ،یەکەم ئــبّایی عۆژُەاڵتــی کْعصســتبى چــّْیٌە ًــبّی
گًْــضی صّّپلــّْعە ثــّْ کە عاســت لە ســەع ســٌّْع ُەڵکەّتــْە .ئەّکــبت کــۆهەڵە
ًػیــــ

 ٠١١پێطــــوەعگەی لەم صیــــیە ّ لە ئــــبّاییکی تــــغی تەًطــــتیضا ثەًــــبّی

ثەعصەعەضـــە صاهەػعاًـــضثّْى ّ لە ثەعػایەکـــبًی ئەم ئبّایـــبًەّە ســـەًگەعیبى
ُەثـــّْ .چـــًّْکە پطتســـەعی ئەم صّّ گًْـــضە ثەصیْەکەیتغیـــضا صەثـــْە ثبًســـەعی
ًەعهەاڵسیص ،ئەّاى ُەهّْ ُبتّْ چّْی ًبّەًضی ئبژّاًیـبى لە ژێـغ چبّەصێغیـضا
ثــّْ ّ ثە ُبســبًی ئەیــبًتْاًی گطــت ئــبڵْگۆڕ ّ جوْجــّْڵێکی دیــػة کــۆًتغۆڵ
ثـــکەى .ئـــێوە ثـــێ گْێـــضاًە ثـــًّْی ئەّاى ،ثەًـــبّ هبڵەکبًـــضا صاثەش ثـــّْیي ّ
صەســتوبى کــغص ثە ضــیکغصًەّەی ''سیبســەتی دیــػة'' ثــۆ سەڵــ

ّ عۆژی صّایــی

ثەعەّ لّْاڵیی ًبّچەکە ّەڕی کەّتیي.
ضەڕی تەثلیغبتی ُەعصەُبت تًْضتغ صەثُّْ .ەیئەتەکەی ُەّعاهـبى ،کە ثڕیـبع
ثّْ کێطەکە ثە الیەکضا ثشبتً ،ەیتْاًی ڕێگَیَک ثۆ ئبضتیبًە چبعەسەعکغصًی
لەیــغاًەکە ثجیجێــتەّە ،یــبى ُــێ الیەک لە ثەضــضاعاًی کێطــەکە ًەچــًّْە ژێــغ
ثبعی پێطـٌیبعەکبًیبى هـي ثە ّعصی ئبگـبصاع ًـین .کـۆهەڵە ثە ئبضـکغا ُەڕەضـەی
صەکغص کە ئەگەع دیػثی صیوۆکغات تبّاًجبعاًی ضەڕی ُەّاعاهبى سـػا ًەصا ّ ثە
سەڵکیـــبى ًەًبســـێٌێت ،ئەّاى ُەعّا ثێـــضەً

ًـــبثي .دیـــػثیص ُەعچەى ســـێ

ئەًــضاهی کــۆهیتەی ُەّعاهــبًی ســْی ســػا صاثــّْى ّ تەًــبًەت ثــۆ ضەضــوبً

لە

کبعی دیػثیص ُەڵی پەسبعصثّْى ،صیسبى دبػع ًەثّْ ئەهکـبعە ثە کـۆهەڵە ّ ثە
سەڵـــ

ّ تەًـــبًەت ثە ئەًـــضاهبًی سْضـــی ث ـــێ ّ هـــل ثە الًـــیکەم ثەضـــێ

لە

تــبّاًەکە صا ثکــبتُ .ەعّا ثە لەّڵــی ئەّکــبتی کــۆهەڵە '' الســبعاًە'' پــێ لەســەع
عەّاثًّْی سْی ّ '' گێچەل فغۆضی'' کۆهەڵە صاصەگغت .
کبعّاًە دەفتب کەسیەکەی ئـێوە پـبش ًػیـ

ثە هبًگێـ

کـبع ّ ُەڵسـّْڕاى لە

ًبّچەی ثەعپلە ّ سَعضیْی هەعیـْاى ،گەیطـتیٌە ًـبّچەی کۆهبسـی ّ ثڕیبعهـبى
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صا جەژًی صّّی عێجەًضاى ،سبڵیبصی صاهەػعاًضًی کۆهـبعی کْعصسـتبى لە ئـبّایی
گ یەی کۆهبسی صا ثگـغیيُ .ـۆی ُەڵجژاعصًـی گ ـیەش ثـۆ ئەم کـبعە ئەّە ثـّْ کە
سبڵی پێطتغ کۆهەڵە لەّ گًْضەصا دەّت پێطوەعگەی دیػثی کْضـتجّْى ( هـي لە
صعێـــژەی ئەم ثبســـەصا صەگەڕێـــوەّە ســـەع چـــۆًیەتی عّّصاّەکەی) ّ ئـــێوە ثە
پیغۆػکغصًــــــی صّی عێجەًــــــضاى ،گەعەکوــــــبى ثــــــّْ ثە جۆعێــــــ

یبصێــــــ

لەّ

ُبّڕێیبًەضو
اى ثکەیٌەّە.
جەژًەکەهبى
ثە ثبضـــــــــــی
ثەڕێْە ثغص ّ
سەڵکێکـــــــــی
ػۆعی ًـــبّچە
ّ تەًــــــبًەت
ًـــــبّ ضـــــبعی
هەعیـــــْاًیص
ُـــبتجّْى ثـــۆ
هەعاســــوەکە
ثەاڵم لە
لســـەکبًیبًضا صەعصەکەّت کە ثە تًْـــضی ًیگەعاًـــی ّەػعـــی ًێـــْاى کـــۆهەڵە ّ
دیــػثي .لە جەژًەکەصا کــبک عــْهەع ضــەعیفػاصە ثەعپغســی کــْهیتەی هەعیــْاًی
دیػثی صیوۆکغات لسەی ثۆ سەڵکەکە کـغص ّ لەّلـی صا کە دیـػة ُەهـّْ ُەّڵـی
سْی ثۆ چبعەسەعکغصًی ئەّ ّەػعە ئەصات.
چــْاع عۆژ پــبش ئەم جەژًەی ئــێوە ،عۆژی ضەضــی عێجەًــضاى ئــێوە لە ئــبّایی
ثلچەســّْعصا ثــّْیي .ثەیــبًی ػّّ لە سەّ ُەڵیبًســبًضم ّ لە ســبػثًّْی ضــەڕ لە
ُەّعاهبى ئبگبصاعیبى کـغصم .ثـۆ چەًـض صەلـێمە ًەم صەػاًـی چـی ث ـێن ،چـبّم لە
صەّعّثەعی سـْم کــغص ُەهـّْ هــبتەم صایگغتجــّْى .ثە عاسـتی یەک کەســن ًەصیــت
سەهی لێ ًەثبعێتُ .ێطتب ُەّاڵی ضەڕەکە لە عاصیـّْە ثـ ّ ًەکغاثـْەّە .ئـێوە
سەثەعەکەهبى لە عێگبی ثیسین ّ لە ًبّەًـضی دیـػثەّە پێگەییطـتجّْ .ثە ثبضـی
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ًەهـــبًئەػاًی چـــی عّی صاّە ،تەًیـــب ئبگـــبصاع کغاثـــّْیي کە کـــۆهەڵە ُێغضـــی
کغصّەتە سەع ُەهّْ ثٌکەکبًی دیػة لە ُەّعاهبى ،صەیـبى کـبصع ّ پێطـوەعگەی
کْضتْە ّ ئیستبش ضەڕ ثە تًْضی ثەعصەّاهە .ثۆ گطـت ُێػەکبًیطـیبى ًّْسـیجّْ
کە ضــەڕەکە ثــْەتە سەعاســەعی ّ لە ُەعکْیــَک کۆهەڵەتــبى ثیٌــی ّەک صژهــي
لەگەڵــی صا ثجـــّْڵێٌەّە .لەم ثـــبعەّە کۆهەڵێــ

لە ُبّڕێیـــبًی ئەّکـــبتن ،صّای

سْێٌضًەّەی کتێجەکەی هي عەسٌەیبى لەم پـبعاگغافە ُەیە ّ پێیـبى ّایە دیـػة
صّای ئەم عّّصاّەشُ ،ێطتب ثڕیبعی سەعاسەعیکغصًی ضـەڕەکەی ًەصاثـّْ ،صاّای
کغصثّْ تب کۆهەڵە ُێـغش ًەکـبت ئـێوە صەست ێطـشەعی ًەکەیـي ،ثەاڵم هـي سـۆم
لەم پەیبهە کە ثە ئـێوە گەییطـت صڵٌیـبم ّ ئەػاًـن کە عۆژی ضەضـی عێجەًـضاًی
 ،٠٦٣٦پـبش ُێغضـی کـۆهەڵە ثـۆ سـەع ثٌکەکـبًی دیـػة ،عۆژی سەعاســەعیجًّْی
ضەڕەکەضە.
ئێوە ثە ثێ سـەثغییەّە چـبّەڕًّی سـەعبتی ٠٧ ٦١هـبیٌەّە تـب عاصیـْی دیـػة
ثکغێتەّە ّ لە چەًض ّ چـۆًی ضـەڕەکە ئبگـبصاع ثـیيُ .بّکـبت ػۆع ثە ّعیـبییەّە
ًبّچەکەهـــبى سســـتە ژێـــغ چـــبّەصێغیی تـــب لە ُەعکْێـــَک کۆهەڵەیکوـــبى ثیٌـــی
پەالهبعی ثضەیي.
ســـەعبت ٠٧ ٦١عۆژی  ٣ی عێجەًـــضاًی ســـبڵی ُ ٠٦٣٦ەتـــبّی عاصیـــْی کـــۆهەڵە
(صًگی ضۆڕضی ئێـغاى) ّ عاصیـْی دیػثـی صیوـۆکغات (صەًگـی کْعصسـتبًی ئێـغاى)
ُەعکــبهە ثەضــێْەی ســْی ّ لەلــبػاًجی ســْی چــۆًیەتی عّّصاًــی ضــەڕەکەی ثــۆ
ثیسەعاًیبى ثبب کغص .گێغاًەّەی صەًگی کْعصستبًی ئێغاى تەلغیجەى لەم چـْاع
چێْەیە صا ثّْ
''سەڵکی ضۆڕضگێڕی کْعصسـتبى ،ئەًـضاهبى ّ الیەًگغاًـی دیـػةُ ،ێـػ ّ الیەًە
ئێغاًـــــی ّ کْعصســـــتبًیەکبى ّ.....ســـــەعلەثەیبًی ئەّ ڕۆ ُ٠٦٣٦/٠٠/٣ەتــــــبّی
چەکضاعە سەعلێ ضێْاّەکبًی عەّاڵ ئبغبی هُْتەصی ،لە پیالًێکی ًبجْاًوێغاًە
صا ُّ........ێغضــــیبى کــــغصّّەتە ســــەع ُەهــــّْ ثٌکەکــــبًی دیػثــــی صیوــــۆکغاتی
کْعصستبًی ئێغاى لە ًبّچەی ُەّعاهبى ّ ثەصاسێکی گـغاًەّە تبگەییطـتٌی ئەم
ُەّاڵە ػیــبتغ لە ثیســت پێطــوەعگەی دیػثەکەهــبى ضــەُیض ّ ژهــبعەیکی ػۆعیــص
ثغیٌــــضاع ثــــّْى .ثەگــــْێغەی ئەّ ُەّااڵًە کە ثە صەًگــــی کْعصســــتبًی ئێــــغاى
گەییطتّْى ،تب ئیستبش ضەڕ ثە تًْضی ثەعصەّاهە ّچەکضاعە سەعلێطـێْاّەکبًی
- 121 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
کۆهەڵە لە ُێغضەکەیبى صا تێکطکبّى ّ....
پبش سەثەعەکە ّتبعێکی تًْضّتێژ لە صژی کـۆهەڵە ّ ثەتـبیجەتی لە سـەع ئەّە
کە کـــۆهەڵە '' لە ًیبػپـــبکی'' ُبّڕێیـــبًی دیػثـــی کەڵکـــی سغاپـــی ّەعگغتـــّْە
ًّبجْاهێغاًە ُێغضی کغصّەتە سەع ثٌکەکبًی دیػة سْێٌضعایەّە''.
ئەم ّتبعە ثچّْکتغیي ئیطبعەی ثەّە ًەصەکغص کە کـۆهەڵە چەًـض هـبًگە صاّای
ًبسبًضًی تبّاًجبعاًی ضەڕی پیطّْ صەکبت ّ ئەگەع ّەاڵهـی ًەصعێـتەّە ''صەسـت
لە سەع صەست صاًبًیطێت''ُ .ەعّا لەسـەع کۆهەڵێـ

ضـتی عـبتفی ّەک ئەّە کە

ثەعپغســبًی کــۆهەڵە لە سػهــبیەتی چەًــض کەب لە پێطــوەعگەکبًی ُەعصّّکــال
(ثەعپغسێکی کۆهەڵەکبى ثغاێ یەکێ
لە پێطـــوەعگەکبًی کـــۆهەڵەش

لە ثەعپغسبًی دیـػة ثـّْ ّ ثـبثی یەکێـ

م ی دیـــػة ثـــّْ کە لەّ ضـــەڕە صا ثەصەســـت

کــۆهەڵە کــْژعا) کەڵکــی سغاپیــبى ّەعگغتــّْە ّ...پ ـێ صاصەگــغت ّ ثەالی ســەثەثە
ئەس یەکبى صا ًەصەچّْ.
ثبســـکغصًی صەًگـــی ضۆڕضـــی ئێـــغاًیص ُەعّا یەکالیەًـــبًە ّلەســـەع یەک ثەم
ضێْەیە ثّْ
'' کغێکــبعاى ّ ػەدوەتکێطــبى ،سەڵکــی ضیڕضــگێڕی کْعصســتبى ُّ....ەعّەک ثــۆ
سۆتبى ئبگبصاعى چەًضیي هبًگە کۆهەڵە ثە ُەهـّْ تْاًـبی سـْیەّە ُەّڵ ئەصات
تــب دیػثــی صیوــۆکغات جەًبیەتکــبعاًی ضــەڕی  ٠٣ی سەػەڵــْەعی ُەّعاهــبى کە
....کە ژهبعەیەک پێطوَعگَی کۆهەڵەی تێـضا صەسـتگیغ ّ پبضـبى '' ئیعـضام'' کـغاى
ثەسەڵ

ّ کۆهەڵە ثٌبسێٌێ ّ سػا ثضعێي ّ ...ثەاڵم ئەم دیػثە ُەعّەک پیطەی

گطت دیػة ّجەعەیبًـبتی'' چەّسـێٌەع ّ ثـْعژّایە'' ،السـبعاًە دـبػع ًە ثـّْ هـل
ثەم صاّا عەّایەی کـــــۆهەڵە ثـــــضات ّ .....تـــــب ســـــەعئەًجبم کبســـــەی ســـــەثغی
ضۆڕضــگێڕاًەی کــۆهەڵە پــڕ ثــّْ ّ ســەعلە ثەیــبًی ئەهــڕۆ ثەهەثەســتی ســػاصاًی
تبّاًجـــبعاًی ئەّ جەًـــبیەتە پەالهبعیـــبى ثـــغصە ســـەع ثٌکەکـــبًی صیوـــۆکغات لە
ُەّعاهــبى ّ.....ئیســتبش کــۆهەڵە ُەعّەک پیطــّْ صاّا لە گطــت دیــػة ّ الیەًە
سیبسیەکبى صەکبت ُەّڵ ثضەى ػّّتغ فطبع ثشەًە سەع دیػثی صیوۆکغات ّێڕای
ًبســبًضًی تبّاًجــبعاى ،ضــەڕەکە عا ثگغێــت ّ لەســەع هیــػی ّتــّْ ّێــژ کێطــەکبى
چبعەسەع ثکەیي''.
پــبش ثبســکغصًی عّّصاّەکە ئەّاًــیص ّتــبعێکی صّّع ّ صعێژیــبى ث ـ ّ کــغصەّە
- 122 -

دبتَم هەًجەعی
ُّەهّْ تبّاًێکبى ،تەًبًەت ُی ئەم ضەڕەش کە سْیـبى پالًـضاًەع ،ثڕیـبعصەع ّ
صەست ێطشەعی ثـّْى ،سسـتە پـبی دیػثـی صیوـۆکغات ّ ُەڕەضـەیبى ئەکـغص '' کە
ئەگەع دیػثی صیوۆکغات دبػع ًەثێت ثە ػّّتـغیي کـبت ئـبگغثەب لجـّْڵ ثکـبت،
ئەّە کـــۆهەڵە ُەعّەک چـــۆى ثـــۆ پبعاســـتٌی هـــب

ّ ثەعژەّەًـــضی کغێکـــبعاى ّ

ػەدوەتکێطــــبى لە صهــــی کۆهــــبعی ئیســــالهی صاّە ،ئــــبّاش تەســــلیوی دیػثــــی
ثــــْعژّاػی ّپــــبعێػەعی چێٌــــی چەّســــێٌەعی کْعصســــتبى ًبثێــــت ّ دــــبػعە لە
ثەعاًجەعی صا عاّەستێت''.
ُەّاڵەکـــبًی صّاتـــغ صەعیـــبى سســـت کە لەم ضـــەڕە صا  ٠٥پێطـــوەعگەی دیـــػة
کـــْژعاى ّ ػیـــبتغ لە ٧١کەســـیص ثغیٌـــضاع ثـــّْى .کـــۆهەڵەش لەم ُێغضـــە صا ثە
تەّاّی تێــ

ضــکب ّ  ٠١پێطــوەعگەی کــْژعاى کە تَعهــَکەیبى کەّتجــٍْ صەســت

دیػثــی صیوــْکغات ّ پبضــوبّەی ُێػەکەیــبى ثەعەّ ًــبّ پبیەگبکــبًی ئەعتەضــی
ئێغاق پبضەکطەیبى کغصثّْ ّ ثۆ جبعی صُّّەم لە ُەّعاهبى صەعکغاى.
پیْیستە لەیغەصا ئبهـبژەی پـێ ثـکەم ئەّ ُەیـئەتەی کە صّای ضـەڕی یەکەم لە
الیەى کـــۆهەڵە ،دیـــػة ّ یەکیەتیـــیەّە صیـــبعی کـــغا ثـــّْ ثـــۆ چبعەســـەعکغصًی
کێطــەکبى ،تەًیــب سبڵێ ـ

کە تــێ صا ســەعکەّت ،ئەّە ثــّْ کە دیــػة هــل ثــضات

کـــۆهەڵە ُێػەکـــبًی ثگێـــغێتەّە ُەّعاهـــبى ّ لە تەًیطـــت ثٌکەکـــبًی دیػثـــی
صیوــۆکغات صا هەلەع ّ ثبعەگــب ثــکەًەّە کە ئــًَجبهی ئەم ضــەڕەی لــێ کەّتەّە.
چًّْکَ ُی

کبم لە کێطَ عیطـەییەکبًوبى چبعٍسـَع ًـَکغاثّْى ّ َُڕٍضـَ ّ

گغژی لًَێْاى َُعصّّالصا لَّ پَڕی سۆیضا ثّْ ،هلضاى ثە گەڕاًەّەی کۆهەڵە ثـۆ
ُەّعاهبى ،الی هي ثڕیبعێکی َُڵَ ّ ػیبًجبع ثّْ.
ضــەڕی ئەهجــبعە ثــّْ ثە ســبڵێکی ّەعچەعســبى لە پەیْەًــضی ًێــْاى کــۆهەڵە ّ
دیػثی صیوۆکغات صا .صّّ ُێـػی چـبالکی ًـبّ گۆڕەپـبًی ثـػّّتٌەّەی کْعصسـتبى،
پـــبش ئەم ضـــەڕە ئێتـــغ تەّاّی ُێـــػ ّ ئێٌـــژی سْیـــبى ثـــۆ لەثەیٌجغصًـــی یەکتـــغ
تەعسبى کغص .لەُەع جێگبی

ژهبعەی

پێطوەعگەی ئەم صّّ ُێـػە ُەثـّْى ،ثـێ

صّّصڵـــی ،یـــبى ثەعثـــًّْە گیـــبًی یەک ّ صەیـــبى کەســـیبى لە یەک کْضـــت ،یـــبى
یەکیبى لە صەستی ئەّیتغ ُەاڵت تـب سـْی ثـۆ ضـەڕ ّ پەالهـبعی گەّعەتـغ ئبهـبصە
ثکــبتەّە .کــۆهەڵە ُبّکــبت لەگەڵ پــالى ّ ثەعًــبهەی عێ ـ
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ّ پێ ـ

ثــۆ ُێــغش ّ

ئبػاع ّ ئەػهّْى
پەالهبعصاًی ُێػەکبًی صیوۆکغات ،صاّای عاگغتٌی ضەڕەکەی صەکـغص .لەم ثـبعەّە
گطـــت ُێـــػە سیبســـیەکبًی تـــغیص ،ثە هبهۆســـتب ضـــێز عەیػەصیٌیطـــەّە پطـــتی
صاسْاػیەکەی کۆهەڵەیـبى گغتجـّْ .صّای چەًـضیي کۆثـًّْەّەی جۆعاّجـۆع لەگەڵ
ُەعصّّکالی ضەڕەکە ،سەعەًجبم لە ثەیبًییەیەکی ُبّثەضـضا ثە ًـبّی '' ضـەش
جەعەیــــبًی سیبســــی'' عەسٌەیــــی تًْــــضیبى لە دیــــػة گــــغت ّ ثە صعێــــژەصەعی
ضەڕەکەیبى صاًب .صیبعە دیػثیص لە ًبهیلکەیەکضا ثە ًبّی '' ّەاڵهێ

ثە ضەش

جەعەیــــبًی سیبســــی'' ّەاڵهێکــــی تًْــــضی صاًەّە ّ تەًــــبًەت جەعەیــــبًجًّْی
ُێٌــضێکیبًی سســتە ژێــغ پغســیبع ّ ئەّاًیــبًی ثە الیەًگــغی لە کــۆهەڵە تبّاًجــبع
کغصى.
دیػثی صیوۆکغات ئەم صاّایەی کۆهەڵەی ثۆ ئـبگغثەب ّ ّەسـتبًضًی ضـەڕەکە ّ
عەســـٌەی الیەًەکبًیطـــی تێکـــڕا عەص صەکـــغصەّە ّ لەجـــێ صا کۆهەڵێـــ

صاّای لە

چەًض سبڵ صا ّەک پێطوەعجی عاگغتٌی ضەڕەکە ثۆ کۆهەڵە صاًبى کە یەکێـ

لە

ػەلتغیي سبڵیبى ئەّە ثـّْ کە کـۆهەڵە صەثێـت دیػثـی صیوـۆکغات ٍّک دیػثێکـی
ضۆڕضگێڕ ثەڕەسوی ثٌبسێ ّ ّاػ لە تەثلێغبتی صژهٌبًە لە صژی دیػة ثێٌێ.
ّەک چبّەڕّاى صەکغا کۆهەڵەش تێکڕای صاّاکبًی دیػثی صیوۆکغاتی عەص کغصەّە
ّدبػع ًەثّْ لە ثۆچًّْی سْی ثچّْکتغیي پبضەکطە ثکـبتُ .بّکـبت ُەعصّّکـال
ثەڵێٌیـــبى ثە سْیـــبى ّ سەڵکـــیص صەصا کە '' لْلـــضڕی ّ ســـۆثەػلػاًی'' ئەّیتـــغ
لەثّْڵ ًەکبت ّ تبصّا ُەًبسـە صعێـژە ثەم سۆکْضـتٌە ثـضەى! ثـۆیە ّەک هیـژّّ
صەعیشســـت ئەم ضـــەڕە ثێوبًـــب ّ صژی سەڵکـــیە ثـــّْ ثەکـــبعی عۆژ ّ ضـــەّهبى ّ
سەعاسەعی عۆژُەاڵتی کْعصستبى ،لەّ ضْێٌەی ثّْى ّ دـػّّعی ئەم صّّ ُێـػەی
تێظاثّْ گغتەّە.
ًبّەًــضی ئــبژّاى کە ثەعپغســی عاســتەّسْی کــبعّاًە دەفتــب کەســیەکەی ئــێوە
ثّْ ،لە پەیبهێکی عەهػی صا صاّای لێکغصیي َُعچێ

ػّّتغ ثگەڕیٌەّە ثـۆ صۆڵـی

ضــلێغ ثــۆ الی ئەّاى .ػۆســبًێکی ســبعص ّ پــڕ ثەفــغ ثــّْ .ثەّ ّەػعەّە ئــێوە ثــێ
گغفتیص چبع پێٌ ڕۆژ عێگب لە ئبژّاى ّ ضلێغەّە صّّع ثـّْیي ّ لە سـەع ثڕیـبعی
سەعەّەی سۆهبى عۆژێ

پبش ضەڕەکەی ُەّعاهبى ثەعەّ ئـبژّاى ّەڕێ کەّتـیي.

پێص ڕێکەّتٌوبى لە ئبّایی ثلچەسـّْع صا تّْضـی کەسـێکی سـەع ثە کـۆهەڵە ثە
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ًبّی اللە هەدە ثّْیي ،گغتوبى ّ چەکەکەهبى لێسەًض .پبضبى ئبگبصاع ثّْیي کە
لە گًْضێکی ئەّالتغصا ثەًبّی گْاڵى ،ژهبعەی

جبش ّ پبسضاعی عیژم صاهەػعاّى

ّ ثەًیــبػى ُێغضــوبى ثکەًەســەع .ثە پەلە ســبػ ثــّْیي ّ  ٦١کەســێکوبى ثەعەّ
گــْالى ،ضــْێٌی ُێػەکــبًی عیــژین چــْێي .ثــێ ئەّە صژهــي ئبگــبصاع ثێــت تــب ًػیـ
هبڵەکبى چـْێي ّ لەّێ ضـەڕ صەسـتی پێکـغص .لە یەکەم تەلە صا پێسـوەعگەیکوبى
ثە ًـــبّی کەعیـــن سەڵکـــی ئـــبّایی گۆضـــشبًی ثەصٍســـەتی صژهـــي ضـــەُیض ثـــّْ.
ُەعچەًض ُئێػەکبًی صژهي ثەتەّاّی غبف گیغ ثجّْى ،ثەاڵم ضەڕی ًـبّ کـّْچە ّ
کۆاڵى ُەهیطە ضەڕیکی هەتغسی صاعە ّ سەعکەّتي ثەسەع صژهي صا ُبسبى ًیە.
ثەفغێکی ػۆع ثبعیجّْ ّ کّْچە ّ کۆاڵًی پـڕ کغصثـّْ .ثەػەدـوەت لەم هـبڵەّە ثـۆ
ئەّهبڵ ئەچْیيُ .ێػی صژهي ػیبتغ لە سەص ّ پەًجب کەب صەثّْى ثەاڵم کەم تـغ
لە پەًجب کەسیبى ضەڕیبى صەکغص ّ ئەّاًیتغ سْیبى لەًبّ هـباڵى صا ضـبعصثّْەّە
ّ ًەیبًضەّێغا ثێٌەصەع .پبش پێٌ سەعبت ضەڕی سەست ّ صەستەّ یەسە ًػیـ
ثە ثیست کەب لە صژهي کْژعا ّ جەًـبػەی صّاػصە کەسـیبى کەّتە صەسـت ئـێوە.
لە کۆتبیی ضەڕەکەضضا پێطوەعگەییکی تغهبى ثە ًـبّی ضـەُبة سەڵکـی ئـبّایی
سەعُّْیە ضەُیض ثّْ ،ثۆیە ًبچبع ثّْیي ّاػ لە پبکسبػی کغصًـی ئـبّایی ثێٌـیي
ّ ثە صّّ هەیتــی ُبّڕێیبًوــبًەّە ثگەڕیــٌەّە ئــبّایی ثلچەســّْع تــب لەّێ لەژێــغ
تۆ

ّ سْه بعە ثـبعاًێکی ػۆع سەسـتی صژهـي صا ،ثە ُبّکـبعی سەڵکـی هـبهۆڵە ّ

ثلچەسّْع ثەسبکیبى ثس ێغیي.

گەڕاًەّە ثۆ ضلێغ ّ سەعەتبی گەهبعۆ
ًوەًــوە ثەفــغ ئەثــبعی ،س بســی سەڵکــی ثلچەســّْعهبى کــغص ثــۆ ُبّکــبعی ثــێ
صعێغیبى ّ ثە کەل ّ هلەیَکی سەست ّ ُەڵەهـّْت صا ثەعە ّ ئـبّایی ًیطـکبش،
ثە ًیبػی گەڕاًەّە ثۆ الی ًبّەًضی ئبژّاى ثەڕێ کەّتـیي ثەّ ُیـْایە چەًـض عۆژ
صّاتـــــغ ثگەییـــــٌەّە الی ُبّڕێیبًوـــــبى .ثەاڵم ئەم ضـــــەّە ثـــــّْ ثە ســـــەعەتبی
گەهبعۆصعاى ،گەهبعۆ ضکبًضىُ ،ە اڵتي ،لە صاّکەّتي  ،صیسبى لە گەهـبعۆ کەّتـي
ّ ُەاڵتٌی تغ ّ..
کـــۆهەڵە ثەضـــی ػۆعی عێگبکـــبًی گەڕاًەّەی ئـــێوەی گغتجـــّْى ّ عۆژژهێغییـــبى
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ئەکــــغص کەئــــێوە ثگەڕیــــٌەّە ّ لە جێگبیــــ

لە صاّهــــبى سەى .لەثەع ئەّە لە

ضــْێٌەکبًیتغ ضــەڕەکبًی ُەّەڵ ُەفــتە ثەػیــبًی ئەّاى ثــّْى ،لە صاّسســتي ّ
لەثەیٌجغصًــی ئــێوە فغســەتێکی ثــبش ثــّْ ثــۆ کــۆهەڵە تــب ثباڵًســی ضــەڕەکە ثە
لبػاًجی سْی ثگۆڕێت .ئێوەش ثە تەّاّی ئبگبصاعی ئەم دەسبثکغصًەی کـۆهەڵە
ثــّْیي ثــۆیە ثــۆ گەڕاًەّە ثــۆ ضــلێغ ،ڕێگــَی ًبّچەکــبًی ثەعپــلە ّ ســبعالوبى کە
ثەضێکی ُێطتب ًیْە ئبػاص ثّْ ُەڵ ًەثژاعص ّ عاست ثە پـێچەّاًەٍّ ،سْهـبى لە
ضـــبعی هەعیـــْاى ّ جـــبصەی هەعیـــْاى  -ســـەلػ -ثـــبًە ًػیـــ

کـــغصەّە ّ سەتەعی

عیژیووبى لە ُی کۆهەڵە پێ کەهتغ ثّْ .پبش عّّیطتي لە کۆهبسی ثە ًبّ چەًـض
ئبّاییضا تێ ەڕیي ّ لەچەًض جـبصە پەڕیـٌەّە تبگەییطـتیٌە ًـبّ ئـبّایی عەضـَصێ
لە  ١ - ١کن پبصگبًی هەعیْاىُ .ەڵجەت جگە لەپبصگبى ،ثە ثۆًەی ًػی

ثـًّْی

ضبعی هەعیْاى لە ثەعەی ضـەڕی ئەّکـبتی ئێـغاى ّ ئێـغالەّە ،سـەصاى پبیەگـب ّ
ثبعەگبی تغی عیژیویص لەّ ًػیکبًە ثّْى .ئێوە ئبگبصاعی ئەم ثبعە ًبهًْبسـجەی
عەضەصێ ثۆ هبًەّە ثّْیي ،ثەاڵم پـبش صّّ عۆژ عێگـب ثـڕیي لە ژێـغ ثەفـغ ّ ثـبعاى
صاُ ،ێـــــػی صعێژەصاًـــــی عێگبهـــــبى ًەهـــــبثّْ ّ ســـــەعەعای صاّای سەڵـــــ

ثـــــۆ

ًەهبًەّەهبىً ،بچبع لە سێ هبڵ صا سەّتیي.
ئەّ هبڵەی صەستەکەی ُێػی ثێستًّْی لێ سەّتجـّْیي ،هـبڵی پێطـوەعگەیەکی
کۆهەڵە ثّْ ّ کچێکیطیبى ُبّسەعی پێطوەعگەیَکی دیػة ثـْ کە ئەّ ضـەّە ثـۆ
ســــەعصاى لەهــــبڵی سْیــــبى ثــــّْ .چەًــــض کەب ئبگبصاعیــــبى کــــغصیي کە کــــْڕە
کۆهەڵەکەضــــیبى لەهــــبڵە ثەاڵم ئــــێوە لەثەع هــــْدێجەتی سبّەًوــــبڵ ّ ثــــًّْی
کچەکەیــبى لەّێ گْێوــبى ًەصا .صّاتــغ هــي لە عێگــبی چەًــض صۆســتێکی کــۆهەڵەم
ثیســــت کە ئەّ کەســــە ،لەّێــــْە ثە ثیســــین لەگەڵ ثەعپغســــبًی کــــۆهەڵەصا لە
پەیْەًــضی صا ثــّْە ّ ســەعبت ثە ســەعبت لە ّەػعــی ئــێوە ئبگــبصاعی کــغصّّى.
چەًضە ئەم لسەیە عاستە هي ًبػاًن.
ثەیبًی ثە گـغهەی ئـبعپیجی ُێػەکـبًی صژهـي لە سەّ ُەسـتبیي ّ پـبش چەًـض
صەلێمە ثۆهبى صەعکەّت کە ػۆعثەی ُەعەػۆعی ثەعػایەکبًیبى گغتْەُ .ەعکەسـە
لەجێ سْیەّە پەالهـبعی ثـغصە سـەع صژهـي ّ صەسـەکەی ئـێوە ثەُـۆی ئەّەکە لە
کەًبع ئبّییضا ثّْیي ػّّتـغ گەهـبعۆی هبڵکبًوـبى تێکطـکبًض ّ تەپـۆڵکەیکی پطـت
ئبّییوبى سستە صەسـت سْهـبى .عیـژین لە صەیـبى پبیەگـبّە ًـبّچەکەی تۆپجـبعاى
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ئەکغص .جەهبعەتی ًبّ ئبّایی ثە تًْضی صەعگیغی ضەڕێکی صەستەّ یەسە ثـّْى.
ئــێوە ًبچــبع ثــّْیي ُێــڕش ثکەیــٌە ســەع صّّ ثەعػایــی صیــکە ّ لەّێــْە پێطــی
پێطڕەّی صژهي ثگغیي ّ ًەُێ یي صژهي ثە تەّاّی ُەڵمەی گەهـبعۆکەی ثە سـەع
ُبّڕێیبًوبًـــضا تەًگتـــغ کـــبتەّە .پـــبش چەًـــض ســـەعبت ضـــەڕی ســـەست ّ گـــغاى
تْاًیوــبى گەهــبعۆی س ـ بی صاگیــغکەع ثطــکێٌیي ّ لە دبڵێ ـ

صا ثەفغێکــی لــْعب

ئەثبعی ،ثەعەّ ثەعػایەکبًی سەعەّەی ئبّایی پبضەکطە ثکەیي.
لەم ضەڕە ًەسْاػعاّە صا کۆهەڵێ

لە ُێػەکبًی صژهي کْژعاى ّ ثغیٌضاع ثّْى،

ثەاڵم لە ثەع ئەّە ئــــێوە هەثەســــتوبى ُەاڵتــــي ثــــّْ ًەک عاًّــــبًی ئەّاى ،لە
ژهبعەی صعۆستی ػیبًی ئەّاى ئبگبصاع ًە ثّْیي .ثۆ سْضوبى کەسێکوبى ثە ًبّی
سەییض هەدوّْص ثغیٌضاع ثّْ کە ثبعلْعسیَکی ػۆعی ثۆ کبعّاًەکەهبى سـبػکغص ّ
ثــّْ ثە ُــْی ئەّەکە عێگــبی چەًــض ســەعبت ،ثە چەًــضیي ســەعبت ثجــڕیي ّ ُەع
ئەهەش ثــّْ ثەُــۆی گیــغ کەّتــي ّ هبًەّەهــبى لە صاّی کــۆهەڵە ثــۆ هــبّەی چەل
ضــەّّ عۆژ کە ػیــبتغ ّەک کــبعتۆًی '' تــبم ّجێــغی'' صەچــّْ تــب ضــەڕی صّّ ُێــػی
پبعتیػاًی صژ ثەیەک.
ثەفغ ُەعّا ثەتًْـضی صەثـبعی ّ ئـێوە لەصۆڵێکـی ژّّعەّەی ئـبّایی عەضـەصێ صا
کــۆ ثــّْیٌەّە .لەعاعهــبى صا ثە کەل ّ هلەیــَکی ســەست ّ پــڕلە صاعســتبى صا ثــێ
ئەّە ثچیــــٌە ًــــبّ ُــــی گًْــــضێ  ،ثەعەّ ضــــلێغ دەعەکەت ثکەیــــي .ثەلســــەی
ضـبعەػاکبى ئەم هەّصایە لەکــبتی ئبسـبیی صا عێگــبی پێــٌ ضـەش ســەعبت ػیــبتغ
ًـیە ثەاڵم ثـۆ ئـێوە کە چەًـضیي عۆژ ثـّْ لە ضـەڕ ّ ُەاڵتـي صا ثـْیي ،ئەّیــص ثە
ثغیٌضاعێکەّە ثەًبّ ئەّ ثەفغە ػۆعەصا ،سێ چْاع ثەعاثەع کبتی پیْیسـت ثـّْ تـب
ئــێوە لە هەتغســی کەهیٌــی کــۆهەڵە ّ عیــژین صەعثــبػ ثــّْایي .ثەُەعدــبڵ لە ثەع
ًەثًّْی ُی عێگبیکی تـغ هلـی عێگبهـبى گـغت ّ ثەعەّ لـّْتکەی ضـبر کە لەثەع
ثبعیٌی ثەفغ ّ تەهْهژێکی ػۆع لێوبى صیبع ًەثّْ کەّتیٌەڕی.
هــي لە ژیــبًی ســْم صا چەًــض جــبع ُەســتن ثە ًــبتەّاًی ّ ثچکــۆلەیی هــغۆ ،لە
ثەعاثەع سغۆضـــت صا کـــغصّە کە یەکێکیـــبى ئەهجـــبعە ثـــّْ .کبتێـــ
ضبسەکە ًػیـ

لە لّْتکـــَی

ثـّْیٌەّە ،کەسـوبى ػیـبتغ لە صّّ هیتـغ ثەع پـێ سـْی ًەصەصیـت.

صەسـتوبى ثە یەک گغتجـّْ تـب لێـ

ّى ًەثـیيً .ػیـ

ثە یەک ســەعبت ثە صەّعی

سْهبًــضا ســّْڕایٌەّە ثــێ ئەّە ثــػاًیي ثەعەّ کــبم ال ئەڕّیــي .ثــۆعاى ّ ســەعهب
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ػۆعیبى ُێٌب ّ ّعصە ّعصە سەعی

ثّْ چەى کەسـێکوبى لە پـی ثـکەّىً .بچـبع ثە

جێ ثەعەّ ژّّع ،عّّهبى کغصە الیشْاع ّ ثەصۆڵێـ

صا صاکطـبیٌە سـْاع .لەم کـبتە

صا کەهیٌی کۆهەڵە ّ صەّڵەت لە ثیغی کەسەهبًضا ًەهب ثـّْ .تـًَیب ُەّڵـضاى ثـۆ
عػگـــبعثّْى لەهەعگـــی دەتوـــی ّ عەلِەاڵتـــي لەســـەعهب ،هێطـــکی گطـــتوبًی ثە
سْیەّە سەعی

کغصثّْ .ثەفغ ُەعّا ثە تًْـضی صەثـبعی ّ ثـێ عّدوـبًە سـْی ثە

ســـەع ّ چبّهبًـــضا ئەکێطـــبُ .ەعچێـــ

صەُـــبتیٌە ســـْاعتغ تەهـــْهژەکە کەهتـــغ ّ

گێژەلّْکەی ثەفغەکە ُێْعتغ ئەثْەّە ّ ئەهبًتْاًی ػیبتغ پێطی سْهبى ثجیٌـیي.
ثەاڵم ُێطتب ًەهـبى ئەػاًـی ئەم صۆڵەی کە ئـێوە پـێ صا صیـٌە سـْاع ،ثەعەّ کـبم
ئــبّەصاًی ،جــبصە ،یــبى پبیگــبی صژهٌوــبى ئەثــبت .چــًّْکە ُەع چــْاع صەّعی ئەم
کێــْە پبیگــب ّ ثــٌکەی ُێػەکــبًی عیــژین ثــّْ ّ الی سەعّیطــی کە ئــێوە ثەتەهــب
ثّْیي پێضا صەعثبػ ثیي ،ئیوکبًی یەکجبع ػۆعی ُەثّْ کۆهەڵەی لێ صاهەػعاثێت.
پبش ػیبتغ لە  ١سەعبت سـّْڕاًەّەُ ،ەڵکطـبى ّ صاکطـبى ،سـەعهبى لە جـبصەی
هەعیْاى -سەلػەّە صەعُێٌـب .ثەفـغ ُەعّا صەثـبعی ّ عێگـبی ُـبتّْ چـّْی هبضـیي
گیغاثّْ .پبش تۆػێ

گەڕاى ّ سـّْڕاًەّە ،چبّهـبى ثە تبثلۆیـ

کەّت ثەفبعسـی

لێ ًّْسغا ثّْ عّستبی ّضکالى.
ثەصیتٌــی ئەم تــبثۆیە ضــبعەػاکبى ػاًییــبى ثەعاســتی ئــێوە لە چــی جێگــبییکیي.
ُەڵـــــجەت ّضـــــکەاڵى ئەّصەم پبیگـــــبی عیژیوـــــی لـــــێ ًەثـــــّْ ،کەهتـــــغ لە یەک
کیلْهێتغیص لە جبصەکەّە صّّع ثّْ .ثەاڵم ثەػۆعی تین ّ صەسـتەی کـۆهەڵەی لـێ
صٍهــبًەّە ّ ئەهەش گەّعەتــغیي کۆسـ ی ســەع عێگــبی ئــێوە ثــۆ صەعثــبػثّْى ثــّْ.
چبعەیَک ًەثّْ .یبى صەثّْ لە سەعهب صا ثوغیي ،یبى عیسکی چـّْى ثـۆ ّضـکەاڵى
لەثّْڵ کەیي ثەّ ُیْایە کۆهەڵەی تێ صا ًەثێت ّ پطّْییکی تێ صا ثـضەیي ،عّّ
ثە ّضکَاڵى کَّتیٌَ عێ.
صەســـتەییکی صەکەســـیوبى لەپێطـــەّە ثەڕێکـــغص ّ ئەّاًیطـــوبى ثە ضـــْێٌیبى صا
ّەڕێ کەّتیي .لەثەع ػۆعی ثەفـغەکە ،پـبش تۆػێـ

ئـێوەیص گەییطـتیٌەّە تـیوە

پێطــڕەّەکە ،صیســبى تێکەڵــی یەک ثــّْیٌەّە ّ تــب صەعکەّتٌــی چــغای هبڵەکــبى
ُەعّا پـــێکەّە ئەڕّیطـــتیي .پبضـــبى صە کەســـەکەهبى ًـــبعص تـــب ئـــبّایی تـــبلی
ثکەًەّە .سـە ّەڕێ
ُەعکەسـەّ ثەالیـ

صەسـتی پێکـغص ّ لەپـڕ ثـبعاًی گْلەهـبى ثەسـەع صا ثـبعی.
صا صەکەّت ،سـْی تـل صەصا ّ پبضـبى ُەڵـضٍُبت .هـي ًـبػاًن
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سْم لەّکـبتە صا چیوکـغص ّ چـۆى ُەاڵتـن .ثەاڵم ئەػاًـن ئەّەی لەثیـغم صا ًەثـّْ
ثیکەم ،تەلەکغصى ثُّْ .یچکەسی ئێوە صەستی ثۆ ًەکغایەّە ّ ُەعکەسە تْاًی
گیبًی سْی صەعکغص .ثەُەاڵتي ُبتیٌەّە سەعجبصەکە .پێطوەعگەیَکوبى ثەًبّی
ئەسغەع هەًجەعی صەستی ثغیٌضاع ثـّْ ،صّّ پێطـوەعگەش ثە ًبّەکـبًی ججغائیـل
ُەعسێٌی ّ ئەًْەع هەًجەعی ثەجێوبى کە صّایە صەعکەّت لە یەکەم صەستڕێژصا
ثغیٌضاع ثّْى ّ گْایب کۆهەڵە ُەعصّّکیبًی ئێعضام کغصّّى.
کــبتی عاّەســتبى ًەثــّْ ،ســەعبت ًػی ـ

صّّی پــبش ًیْەضــەّ ثــّْ .ثە ُێػێکــی

هبًــضّّ ،ثغســی ّ ثــێ ُێــػەّە لەســەع جــبصەی ئیســفبلتی ًێــْاى صّّ ضــبعصا ،ثەّ
ّەػعەّە ئێوە ُەهبى ثّْ ئەثـْا ثەپەلە ثیـغ لە چبعەیـ

ثکـغێتەّە .کەسـێ

لە

پێطوەعگەکبى ّتـی ئـبّاییکی تـغ لەم ًػیکـبًە صا ُەیە ثەًـبّی ضبسـْاع پبیگـبی
عیژیوـــی لـــێ ًـــیە .ئەگەع ضبســـْاع کـــۆهەڵەی لێٌەثێـــت ،ثـــۆ هـــبًەّە ئەثێـــت.
ثێغاّەســــتبى ّ لســــە لە ســــەعکغصى ثەعەّ ضبســــْاع کەّتیــــٌە ڕێ .هەّصاییکــــی
ػۆعًەثــــُّْ ،ەع صّّ ســــێ کــــن ،ثەاڵم ئــــێوە ثە ػیــــبتغ لە ســــەعبتێ

ئەًّجــــب

گەییطتیيُ .ەعکە چغای هبڵەکبى صەعکەّت ،سەگەکبى صەستیبى کـغص ثە ّەڕیـي.
چبّەڕّاًی تەلە هبیٌەّە .سەثەعێ
ًػی

ثّْیٌەّە .سەڵ

ًەثّْ ،ثەتـغب ّ صڵەسـْعپەّە لە هبڵەکـبى

ثە صەهوبًەّە ُـبتي ّ صڵٌیبیـبى کـغصیي کە ًـَ کۆهَڵـَی

تێــضایە ّ ًــَ دکّْهــَت .ثەســەع هبڵەکــبى صا صاثەش ثــّْیي ،ثەپەلە ًبًێکوــبى
ســْاعص ّ ُەعکەب لەدبســت ســْی سەّی لــێکەّت .سەلـ
ثـــضەى ّ ُەع سەّەعێـــ

لەّڵیــبى صا کێطــکوبى

ثـــّْ ُەڵوـــبى ســـێٌي! ثەفـــغ ُەعّا ثەتًْـــضی صەثـــبعی ّ

سەتەعی ُێڕضی صژهٌی ثۆ سەع ئێوە کەهتغ صەکغصەّە .هٌێ

کە چەًـض سـەعبت

پێطتغ ،دەػم صەکغص ئەم ثەفغە ًەگجەتە عاّەستێت ّ ًەثێـتە ُـۆێ هەعگـی سـۆم
ّ ُبّڕێیــبًن ،ئیســتب پــڕثەصل ئــبّاتن صەسْاســت کە ُەعّا ثجبعێــت ّ ثجێــتە ُــۆێ
ًەجبتی هي ّ کبعّاًە ضەكەتە ُێػ لێجڕاّەکەهبى.
ثەعاســـتی صًیـــبی ضـــەڕ صًیـــبیەکی ســـەیغە .چ ػّّ ثـــباڵً

ّ ثەعژەّەًـــضیەکبى

تەًبًەت لە جێگبییکی ّا چۆڵ ّ ثێ ئەُویەتیص صا صەگـۆعصعێيە چەًـض سـەعبت
پێطتغ ثبعیٌی ثەفغ ئێوەی ثۆ لێْی هەع

پبڵ ێْەصەًـب ّ ،ئیسـتبش ػۆعتغثـبعیٌی

ُەهبى ثەفغ ،تەًیب ُیْای ًەجبت ّ هبًەّەهبى ثّْ!
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صٍس ێکغاًی گَهبعۆ ّ ثێ ثَػٍییتغ ثًّْی ضَڕی ًبّسۆ

ثەیـــبًی کبتێـــ
پێطــوەعگەی

لە ضبســـْاع لەسەّ ُەســـتبیي ،ثەفـــغ ُەعّا صەثـــبعی .چەًـــض

لەگەڵ سەڵــ

چّْثــًّْە ســەعثبًەکبى ّ سەعیکــی ثەفــغ هــبڵیي

ثّْى .لەّە صڵٌیـب ثـّْیي کە سـەعەڕای ًػیکـی ضـْێٌەکەهبى لە جـبصە (کەهتـغ لە
صّّ کــن) ًە عیــژین ّ ًە کــۆهەڵە ًبیٌەســەعهبى .سْهــبى گەعم گغصثــٍّْەً ،ــبى ّ
چبییوبى سْاعصثّْ ّ ئەگەع ضەڕیص ثە عیطەّە ثْایَ ،تْاًبی ثەعگـغی کغصًوـبى
ُەثّْ .ضەّی صُّّەهیص ُەع لە ضبسْاع هبیٌەّە .عۆژی صّاتغ ثەفغثبعیي ًەهب،
ئبســــوبى کــــغصیەّە ّ عیــــژین صەســــتی کــــغص ثە هــــبڵیٌی جــــبصەکە .پیبّێــــ

لە

ّضــکەاڵًەّە ُــبت ثــۆ ضبســْاع ،صەعکەّت کــۆهەڵە ًــبعصّّیە تــب ثػاًێــت ئــێوە
لەضبســْاع صایــي یــبى ًــب .لە عیگــبی ئەم کەســەّە ئبگــبصاع ثــّْیي کە ججغائیــل ّ
ئەًْەع ،کە ضەّی ُەّەڵ لێوـبى ثەجێوـبى لە کەهیـٌەکە صا کـْژعاّى ّ لە الیەى
سەڵکی ّضکەاڵًەّە ثە سبک ئەس ێغصعاّى .صەًگۆ ُەثّْ کە کـۆهەڵە ئەًْەعیـبى
ثە ثغیٌــــضاعی ئێعــــضام کــــغصّّە ،ثەاڵم فەعهبًــــضەکبًی کــــۆهەڵە کە هــــي صاتــــغ
لێو غســیْى ،ئەم ئیــضەعبیە عەص صەکەًەّەً .ەهبًِێطــت پیــبّەکە ثگەڕێــتەّە ثــۆ
ّضــکەاڵىُ ،ەعچەًــض کــۆهەڵە ّتجــّْی ئەگەع ًەگەڕایەّە ئەّە ًیطــبًەی ئەّەیە
کە صیوۆکغاتی لێیە.
ئێئوە ُی چبعەییکوبى ًەهب جگە لەّە عّّثکەیٌە ًبّچەی سەعضیْی هەعیـْاى
چًّْکە لەّێْە هەتغسی کۆهەڵەهبى لە سـەع کەهتـغ ئەثـّْیەّە ّ ئەضـکغا ُەّڵ
ثــضەیي تــبکّْ ثە ُەع جّْعێــ

ثــّْە سْهــبى ثگەییٌیــٌە ًــبّچەی صیْاًــضەعە،

لەّێطـــەّە ثەعەّ ًـــبّچەی سەعضـــیْی ســـەلػ ّ ئەهـــبًتْاًی ثە یەکجـــبعی لە
هەتغسی صەعثبػ ثیي .صیبعە ثڕیٌی ئەم هەّصایە ،ثەم هەسیغە تبػە ّ لَم ٍّعػی
ثَفغ ّ سَعهبیَصا ،ثێ ضەڕ ّ کێطەش عێگبی چەًض ُەفتەیەک صەثّْ.
ثێسیوێکی ''ڕاکبڵ'' هبى ُەثّْ کە ُەعکبت صٍعفَت ّ ثبتغی ُەثب لە عێگـبیەّە
پەیْەًــضیوبى ثە ًبّەًــضی ئــبژّاى ّ صەفــتەعی سیبســییەّە صەگــغت .لە ضبســْاع
پــێص ّەڕێ کەّتــي ،ثیســیوەکەهبى صاهەػعاًــض ّ ئبژّاًوــبى لە ئــبسغیي ّەػعــی
سْهـــــــبى ،ضـــــــەڕەکەی عەضـــــــەصێ ،کەهیـــــــٌەکەی کـــــــۆهەڵە ّ کـــــــْژعاًی صّّ
پێطوەعگەکەهبى ّ هەسیغی عێگب ئبگبصاع کغص .صّّ ثغیٌضاعەکەضوبى تیوبع کـغصى
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ّ ئبهـــبصە ثـــّْى لەگەڵوـــبى دەعەکەت کەىُ .ێػەکەهـــبى کـــۆکغصەّە ّ ثە کەل ّ
َُّعاػێکی ثەعػی پڕلە ثەفغ صا ثەعەّ ئبّایی گێ یکەعاى ّەڕێ کەّتـیي .تبسـەع
هلەکە چەًض الّێکی ئبّایی ضبسْاع پێطـوبى کەّتـي ،عچەیـبى ثـۆ ضـکبًضیي ّ لە
ثیغهە لە سەع ئبسغیي ثەعػایی ،کلـیلەی ثەفـغەکە لە ثـباڵی ثەعػتـغیي کەسـوبى
ثّْ ثە ًبّی ّادێض ثەعػتغ ثّْ .

کە کْڕێ
پــبش ًػیـ
کەســێ

ثە ُەضــت کــبتژهیغ گەییطــتیٌە ًػیـ

هبڵەکــبًی گێ ــیکەعاى .چەًــض

چــّْى ثــۆ تــبلیکغصًەّەی ئــبّایی .لە یەکەم هبڵـضا ئبگــبصاع کــغایي کە ٦

پێطــوەعگەی کــۆهەڵە لە ًــبّ گًْــض صاى ّ ًبًّیطــبًی ئەّ هبڵەضــیبى پێــضایي کە
پێطـــوَعگَکبًی کـــۆهەڵەی تـــێ صا ثـــّْى .ػّّ صەّعی هبڵەکەهـــبى گـــغت ّ صاّای
تەســلین ثــًّْی کەســەکبًوبى کــغص .ســەعەتب سبّەًوــبڵ صەیــْت عّیطــتّْى ،ثەاڵم
صّاتغ صەعکەّت عاست ًبکبت ّ پبش ُێٌضێ

ثێٌەّثەعە کۆهەڵەکـبى دـبػع ثـّْى

سْیــبى عاصەســت کەى ّ ثــێ تەلە ّ ســْێٌڕژاى لە هــبڵەکە ُــبتٌە صەع .جــگە لە ٦
لەثــػە چەک ،ثیســیوێ

ّ ُێٌــضێ

هەصاعەکیطــیبى پــێ ثــّْ کە صەعی صەسســت

کۆهەڵە ثەجضی پالًی لەًبّ ثغصًی ئـێوە (ئەم کـبعّاًە لە گیغکەّتـْە) ی ُەیە.
پێطــوَعگَکبًی کــۆهەڵە یەکیــبى ًــبّی ســەعصاع لــبصعی ّ سەڵکــی ئــبّایی ًگ ــی
هەعیــْاى ثـــّْ .ئەّاًیتــغ هێِـــغاى سەڵکــی ســـٌە ّ دەیــجەاڵ سەڵکـــی هەعّػاًـــی
چەهطبعی سٌَ ثّْ.
پبش گغتٌی ئَّ سێ کَسـَ ،ثەًـبّ هبڵەکـبى صا صاثەش ثـّْیي ّ لە چـْاعصەّعی
ئبّاییضا کێطکوبى صاًب .عۆژی صّایی ،یـبى عۆژی سـێِەم ثەعەّ ئـبّایی ئیسـەّڵێ
ّەڕێ کەّتــیي ّ ضــەّەکەی لەّێ هــبیٌەّە .ثەیــبًی ضــەفەق ئبگــبصاع ثــّْیي کە
کــۆهەڵە گطــت ثەعػایەکــبًی صەّع ّ ثەعی ئــبّایی لــێ گغتــّْیي ّ کــبثغاییکی ثە
ًبهەییکەّە ًبعصّە ثۆ الهبى تب صاّاهبى لێجکبت ُەعچێ

ػّّتغ

 -٠صیلەکبًیبى ثۆ ثٌێغیي
 -٧ثەچەک ّ گطت ئیوکبًبتەّە سْهبى تەدْیلی ئَّاى ثضەیي
 -٦صەًب دبػع ثیي ثۆ ضەڕ ّ ثەعپغسیبعی ضەڕەکەش سْهبًیي.
پبش ئەّەی ئێوە لە گەهبعۆ ّ صەّعە گیغاًی سْهـبى لەالیـبى کـۆهەڵەّە ئبگـبصاع
ثّْیي ،ثەپەلە لە ئبسغیي هبڵەکبًی ُەعچْاع صەّعی صێضا صاهەػعایي ّ ئبهبصەی
ثەعپەعچضاًەّەی پەالهبع ّ ُێغضی کۆهەڵە ثّْیي .صیل ّ صّّ ثغیٌضاعەکەهبى لە
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هـــػگەّت صاًـــبى ّ چەًـــض کەســـوبى کـــغصە پبعێػەعیـــبى .ثەعپغســـەکبى ثەپەلە
کۆثًّْەّەییکی سەعپێیبى گـغت .لە کۆثـًّْەّەکەصا ثڕیـبع صعا ّەاڵهـی ًـبهەکەی
کــۆهەڵە ثــضەیٌەّە ّ ثەُــی جّْعێـ

ًەچیــٌە ژێــغ ثــبعی صاّاکبًیــبىً .ــبهەکەی

ئەّاى ثەفبعسی ّ ثە ئوػای فەعهبًضەی گْعصاًی ضْاى ثّْ .ئـێوەش ثە کـْعصی ّ
ثە ئیوػای فەعهبًضەعی ُێػیػعێجبعی هەعیْاى ّ تەلغیجەى ثەم ضێْەیە چْاثوبى
ثۆ ًّْسیٌەّە
''ثۆ فەعهبًضەی گْعصاًی ضْاًی کۆهەڵە لەگەڵ س ّ!
 ٠صیل ّ ثیسیوەکەتبى ثۆ ًبًێغیٌەّە .چًّْکە ئێوە لەدبڵی ضـەعصایي ّ ئەگەع
لەعاعیــص ثێــت صیــل ئــبػاص ثکــغێي ،ئەّە عێجەعایەتــی ئــێوە ثڕیــبع ئەصات ًەک
ئێوە.
 ٧ضــەڕی ًێــْاى کــۆهەڵە ّ دیــػة چەًــض ُەفــتەیە ثــّْەتە سەعاســەعیی ّ ثــۆ
پەالهبعصاى ّ ضەڕی تبػەُ ،ەڕەضە پیْیست ًیە .چیتبى لەصەسـت صێـت فەعهـّْى
ثیکەى.
س بب فەعهبًضەعی ُێػی ػعێجبعی هەعیْاى هەًسّْع فەتبدی.
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لە فغســـەت کەڵکوـــبى ّەعگـــغت ،ثیســـیوەکەهبى ُەڵکـــغص ّ ثە پەلە ًبّەًـــضی
ئبژّاًوـــبى لە ّەػعـــی سْهـــبى ئگـــبصاع کـــغص .لەم هـــبّەیە صا هـــي چـــّْم ثـــػاًن
تیغثبعەکەهــبى کە ثەصەســت پێطــوەعگەیەکی ُێــػی ثێســتًّْەّە ثــّْ لە جیگــبی
ثبضە یبى ًبُ .ێطـتب
ثەتەّاّی لســـــــــــەم
لەگەڵ تیغثــــــــــــــــبع
چـــــیەکە ًەکغصثـــــّْ
پێطـــوەعگەی

ُـــبت

ّتی کبک هەًسّْع ّ
کـــــــــــبک عـــــــــــْهەع
(هەًســـّْع فەتـــبدی
فەعهبًـــضەعی ُێـــػی
ػعێجــــــبع ّ عــــــْهەع
ضــــــــــــــــــەعیفػاصەش
ثەعپغســی کــْهیتەی هەعیــْاى ثــّْ) ثبًگــت صەکەى .کە ُــبتوە الیــبى ،صیــتن ػۆع
ضـ ەژا ثــّْى .پــێن ســەیغ ثــّْ ،چــًّْکە ئەم صّّ کەسـەم ثــبش ئەًبســیي ّ ئەّەی
ًەیــبى صەًبســی تغســی ػۆع ّ ضــ ەژاى لەکــبتی تەًگــبًە صا ثــّْ .کــبک عــْهەع
ثەپیغیوەّە ُبت ّ ثە ًبعەدەتیەّە پغسی دبتەم ُبضن هەًـجەعی سـػهتەە اللـن
ّض ـ

ثــّْى ّ ثە ػەدــوەت ُەًبســەم ثــۆ ئەصعا ،صڵٌیــب ثــّْم کە ضــتێکی ســغاة

عّیضاّە.
تۆػێ

ثێضەً

ثّْم ،پبضبى کبک عْهەع ثێ ئەّە ُیچی صیکە ث ێ ،لیسـتەیکی

صایە صەســتن .ثە چــبّی پــڕلە فغهیســکەّە ســەیغم کــغصُ .بضــن هەًــجەعی ،غەفــبع
هەًــجەعی ،ئەدــوەص هــْػەفەعیُ ،ۆضــیبع هەًــجەعیّ ،اســێخ هەًــجەعی ،ثەضــیغ
ســْثذبًی ،کــبکەلی جەّاُێــغی ،ســەعضی عەدوــبًیُ ...ەعچــێکن ئەکــغص ثەعی
گغیــبًی ســۆهن پێٌەصەگیــغا .هــبهۆ ئەػغەع کە صەســتی ثغیٌــضاع ثــّْ لە هــػگەّت
صاهبًٌـــبثّْ ،ثە ڕاکـــغصى ُـــبت صەســـتی لەهلـــن کـــغص ّتـــی تـــۆ ًبثێـــت ثگغیـــت!
پێطوەعگەکبى سەیغت صەکەى ،ثػاًي ثبش ًیە تۆ ثگغیت!
لەم هبّەیەصا کـبّب هەًـجەعیص ُـبت کە لەم ضـەڕە صا ّاسـێذی ثـغای ّ چەًـض
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سْضەّیسێکی لەصەست چّْثـّْى .سـەعصاع یەکێـ

لە ئەسـیغەکبًی کـۆهەڵە ،کە

ئەّاًــیص لە هــػگەّت ّ لە ژێــغ چــبّەصێغی چەًــض پیطــوەعگەصا ثــّْىُ ،ەســتب
صەستی لەهل کغصیي ّ ثەگغیبًەّە سەعەسْضی لێکغصیي.
پـــبش ئەّەی ئـــێوە لە ضبســـْاع ئبژّاًوـــبى لە ّەػعـــی سْهـــبى ئبگـــبصاع کـــغص،
ثەعپغســبًی ئــبژّاى کــبک ســبالع ئیجغاُیوــی ثەژهبعەیـ

پێطــوەعگەّە ،ثەًیــبػی

یبعهەتی صاًی ئێوە ثەڕێ صەکەى .ثەاڵم ُێطتب چەًض سەعبت لەثٌکەی ًبّەًضی
ئبژّاى صّّع ًـبکەًّەّە ،لە پطـت ئـبّایی ّضـکەاڵًضا صەکەًّە صاّی کـۆهەڵەّە ّ
ثەصاسەّە ئەم ژهـــبعە پێطـــوەعگەیە کە ُەڵجـــژاعصەی پێطـــوەعگە ّ کبصعەکـــبًی
دیػثی صیوۆکغات لَ ًبّچَ ثّْى ،تێضا صەثٌە لْعثـبًی .ئەهە گەّعەتـغیي ػەعثە
ثــّْ کە کــۆهەڵە پــبش ضەضــی عێجەًــضاى لە دیػثــی صیوــۆکغاتی صا ّ ثەصاسەّە
صّاتــغ صەیــبى ػەعثەی صیکەضــی لە ُەعصّّ الّە (صێوــْکغات ّ کۆهَڵــَ) ثە صّاصا
ُبتي ّ ػۆع کەسی صیکەی تێضا ثًّْە لْعثبًی.
ُێػٍکـبًی کــۆهەڵە ُەعّا لەســەع ثەعػایەکــبًی ئیســەّڵێْە ســەًگەعیبى لێوــبى
گغتجــّْ ّ لە ســەع ّ ســْاعی ئبّاییطــەّە صاهەػعاثــّْى .ثەاڵم کــبت ثجــْە ًػیــ
ًیْەڕۆشُ ،ێطتب تەلەیکیبى لێ ًەکغصثّْیي .ئـێوە ُـبتیٌە سـەع ئەّ ثـبّەڕە کە
کۆهەڵە ثەتەهبى ثەتەّاّی هبًـضّ ّ ضـەکەتوبى کەى ّ تـب ئەّ کـبتەی ًبچـبعثیي
سْهــبى تەدْیلیــبى ثــضەیي .ئەّاى ّایــبى دیســبة کغصثــّْ کە ئــێوە صەعچًّْوــبى
ًــیە ّ ثــۆیە دــبػع ًەثــّْى تەڵەفــبت ّ سەســبعەت ثــۆ چتێــ
تْاًبی صعەً

ثــضەى کە ُێــػ ّ

یبى ػّّ لە کۆتبییە ّ ُی عێگبی صەعثبػ ثًّْێکی ًیە.

ئەّاى ثە ّعصی ئەیبًػاًی ،ئەگەع ئێوە لەم گًْـضە گەهـبعۆ صعاّەش ًەجبتوـبى
ثێت ،ئەّاى ئەتْاًي لە صە ئبّایی ئەّالتغیطەّە صیسبى ثوـبًشەًەّە صاّ ّ ُـی
ُێػێکی دیػثی صیوـۆکغاتیص ًبتْاًێـت ثە کۆهەکوـبًەّە ثێـت .ثەتـبیجەتی پـبش
ئەّ ػەعثە گەّعەیە کە چەًــض عۆژ پـــێصً ،ػیـــ

ّضــکەاڵى لە دیػثیـــبى صا ثـــّْ،

ػەدــوەت ثــّْ دیػثــی صیوــْکغات جــبعێکیتغ ئەم عێگــبیە تــبلی کــبتەّە ّ ُێــػ ثــۆ
ًەجبتضاًی ئێوە ثٌێغێ.
ســـەعبت گەییطـــتجْە ًػیـــ

یەکـــی پـــبش ًیـــْەڕۆ .کۆهەڵەکـــبى ُەعّا لەســـەع

ثەعػایەکــبًەّە ثــّْى ّ لــّْلەی چەکەکبًیــبى گغصثــْە ًــبّ ئــبّایی ئیســەّڵێ ثــێ
ئەّە فیطەکێ

ثتەلێٌي .ئەم ضەش دەفت سەعبتە الی ئێوە ُێٌضەی چەًـض عۆژ
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صعێــژ ثــّْى ّ گطــت ســبت ّ ســبًیەکبًی چــبّەڕّاًی ُێغضــی ئەّاى لە ُەعچــْاع
صەّعی ئبّاییـــضا صاهەػعاثـــّْیي .ثەاڵم ثەّپەڕی سەعســـّْڕهبًەّە صیتوـــبى صّای
سەعبت یەکی پبضـٌیْەعۆ ،کـۆهەڵە صاًە صاًە ثەعػایەکبًیـبى چـۆڵ کـغص ّ ثەعەّ
ئبّایەکبًی گلە ّ ػّێغاى گەڕاًەّە.
پـــبش چۆڵجـــًّْی ثەعػایەکـــبى ،ئـــێوە صّّ تیووـــبى لە صّّ الّە ًـــبعصە ســـەع
ثەعػایەکبى ّ ثە صّّعثیي سستیبًوبًَ ژێغ چبّەصێغی تب چًّْە ًـبّ ئبّایەکـبًی
گلە ّ ػّێغاى .صیسبى کۆثًّْەّەیکی سەعپێیوبى گغت ،ثڕیـبع صعا ثەعەّ گًْـضێ
ثە ًـــبّی ئـــبڵیِەهەصاى دەعەکەت ثکەیـــي کە ثەّ ّەػعەی ئـــێوەی تێـــضاثّْیي،
عێگبی چْاع پێٌ سەعبت ثّْ .ثغیٌضاع ّ سێ صیلەکَهبى س بعصى ثە صەستەیَک
پێطوەعگە ،صەستەییکی پبػصەکەسی ُەڵجژاعصەضوبى ثۆ پێطڕەّ صیـبعیی کـغصى ّ
ئَّاًی صیکَهبى ثَهَّصای صّّسەص هیتغ ثەصّّیبًضا کەّتیٌەڕێ.
ثەفغی دەفتەکەی پێص ُەعّا هب ثّْ ،ثەاڵم ثەُْی سبعصی ُەّاّە ثەسـتجْی ّ
ثجـــّْە ســـەُۆڵ .هـــغًّ ،ەک ُەع ًەصەچەلـــی ثەڵکـــّْ ُێٌـــضێ

جـــبع هەتغســـی

ُەڵشلیسکبًیطی ُەثّْ .پبش صەعُـبتي لە ئـبّایی ئیسـەّڵێ ،ئەثـْا سـەعەتب ثە
صۆڵێکضا سەعکەّیي ّ پبضبى ثگەییٌە سەع هلەیـَکی ثەعػ .صّایە صۆڵێکـی تـغ ثـۆ
سْاع ّ سـەعەًجبم ثگەییـٌە ًـبّ ئـبّایی ئـبڵیِەهەصاى .ئـێوە پێطـجیٌی ئەّەهـبى
ئەکـــغص کەُ ،ەع لەدـــػە ثکەّیـــٌە کەهیٌـــی کـــۆهەڵە ّ ئەم کـــبعەی ئەّاًوـــبى
(چــۆڵکغصًی ثەعػایەکــبًی ئیســەّڵێ) ثە تبکتیــ

ئەػاًــی .ثەاڵم چــًّْەصەع لە

ئبّاییوــبى ال صعۆســتتغ ثــّْ تــب هــبًەّە لە جێگبیـ

کە کــۆهەڵە ئبگــبصاعی ُەهــّْ

ضــتێکیەتی .ثــۆیە ػۆع ثە ّەعیــبیەّە دەعەکەتوــبى ئەکــغص ّئبهــبصەیی تەّاّهــبى
ُەثّْ ثۆ ُەع پێطِبتێ .
تیوی پێطڕەّ ًػیکی ثەعػایی جێ هەثەسـت ثجـًّْەّە .ئـێوەش لەصّاّە سـبًیە
ّ صەلێمەهــــبى ئەژهــــبعصى کە کەی ثــــگەًە لــــّْتکە .پەًجــــب هیتغێــــ

هــــبثّْ

پێطـــڕەّەکبى ثـــگەًە ســـەع یـــبڵ ،لەپـــڕ لە چەًـــض الّە صعایـــٌە ثەع صەســـتڕێژ.
ُەعکەسە سْی ثەالیـ

صا ُەڵضاضـت .ثەعصێـ

صاعێـ

صەّەًێـ

ًە ثـّْ سْهـبى

ثضەیٌە پبڵی ّ ُەهّْی ثجْە ژێغ ثەفغەّەً .بچبع لەسەع ثەفـغەکە عاکطـبیي ّ لە
دبســت سْهــبى صەســتوبى ثە تەلە کــغص ّ ُبّکــبت صّّ صّّ ّ ســێ ســێ ثەعەّ ًــبّ
صۆڵەکە پبضەکطــیوبى کــغصُ .ێػٍکــَی کــۆهەڵە صیــبع ثــّْ کەم ثــّْى صەًــب ثەُــْی
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ػاڵ ثًّْیبى ثەسەع جێگبکەی ئێوەصا ،ئەیبًتْاًی ژهبعەیکی ػۆعهبى لێ ثکـْژى.
لەصۆڵەکەصا کۆ ثْیٌەّە پێطوەعگەکبًوبى ژهـبعصى .پێطـوەعگەی

لە صەسـتەکەی

ُێػی ثێستّْى ثەًبّی کەعین کبًیەضەیی سەڵکی سّْع -سّْعی کبهیبعاى صیـبع
ًەثــــّْ .صەعکەّت لە یەکەم تەلە صا کــــْژعاّە ّ جەًبػەکەضــــی کەّتە صەســــت
کۆهەڵە .ئەّاًی تغهبى س هەت ثّْیي ّ ثغیٌضاعیطوبى ًە ثّْ.
ُەّا سەعیـــ

ثـــّْ تـــبعیکی ئەکـــغصً ،بچـــبع هەســـیغی عێگبهـــبى گـــۆڕی ّ ثەعەّ

لّْتکەیَکیتغ ،ثەهەثەستی چّْى ثـۆ ئـبّایی تەًگجـبر ،کە ثە ُـبّێٌیص عێگـبی
ػیـــبتغ لە دەفـــت ســـەعبتە کەّتیـــٌەڕێ .ئـــێوە ُـــی ئـــبهغاػێکی تیٌ ێـــْ ،یـــبى
صیــبعیکەعی پــلەی گەعهبهــبى پــێ ًەثــّْ ،ثەاڵم صڵٌیــبم ُەّای ئەّ ضــْێٌە ثەّ
ئێْاعەیەصا ػیبتغ لە ثیست صەعەجە ژێغی سفغ ثُّْ .یچکەب لێْی لێـ

ًەصەصعا

لسەثکبت .ثە ئیطبعەتی صەست هەسیغی عێگبهبى ًیطبًی یەکتـغ ئەصا ّ ثە صّای
یەکضا عێچکەهبى ئەثەست .لەم جۆعە کبتبًەصا ،عّیطـتي ّ ًەّەسـتبى (تەًـبًەت
ئەگەع ئبهـــبًجی عێگـــبش عّّى ًەثێـــت) ثبضـــتغیي عێگـــبی ثەعثەعەکـــبًێ لەگەڵ
عەلِەاڵتـــٌە .ثەئبهـــبً ّ ثـــێ ئبهـــبً ئەســـّْڕایٌەّە ّ ســـەعًجبم گەییطـــتیٌە
لّْتکە .لەّێطـەّە ثەصۆڵێـضا ضـۆڕثْیٌەّە ّ ُەعچێـ

سـْاعتغ ئەچـّْیي ُەّاکە

ثبضتغ ئەثّْ ّ ّعەهبى صەچْەسەع .گەییطتیٌە سەع جبصەی ًێْاى ئبّایی تەیٌبڵ
– گْڵچییەع.
سـبڵی عاثــغصّ لە ضــەڕێکی ُێػەکــبًی عیژیوـضاُ ،ــبّڕیکی ســەعصەهی هٌــبڵین ثە
ًبّی کەعین هەًجەعی (کەعیوە سّْع) عاست لەّ جێگبیە صا ضەُیض ثـّْ ّ لەگەڵ
چەًـض ُە ـبڵیکیتغصا ،ثە کـۆڵی سْهـبى لە هەیـضاًی ضـەڕەکە صّّعهـبى سسـتەّە.
ثەُەع دــبڵ ...صەثــْا لە جــبصەکە ث ەڕیــٌەّە ّ صّایەش لە چۆهێ ـ

ثــضەیي .ثەّ

ػستبًە سبعص ّ ضەّە تبعیکە صا لەت لە گێـڕاًەّە ًـبیەت کە چەًـضە صژّاع ثـّْ.
ثەػۆعی پێســـوەعگە ثە ضـــْاڵەّە لە ئبّەکەیـــبى صا ّ پەڕیـــٌەّە .کبتێـــ
ئەّثەعی ئــبّ ،جلەکبًوــبى ثــّْى ثە پبعچەی ـ

چـــْیٌە

ســەُۆڵ ّ عێگــب عّیطــتٌی صەیــبى

جبع لێ صژاّعتغ کغصیي .عّیطتي ػەدوەّت ّ عاّەسـتبى ثـًّْە سـەُۆڵی ثەصّاّە
ثــّْ .ثــۆیە ًبچــبع یەکەهوــبى ُەڵ ثــژاعص .صیســبى هلــی صۆڵێکیتغهــبى گــغتەّە،
ثەًیبػی لّْتکە ،پبضبى صۆڵ ّ ئەگەع ثکغێ ئبّاییکیتغ کەّتیٌەڕێ کە ئەهە ثّْ
ثە سەعەتبی لە گەهبعۆ کەّتٌێکی ػیبتغ ّ صّّع ّ صعێژتغ.
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لَصاّکَّتي لَ تًَگجبر

پبش ًػی

ثە سەعبتێ

دبتَم هەًجەعی

عّیطتيّ ،عصە ّعصە ثغیٌضاعەکبى ّ تەًبًەت ژهبعەیـ

پێطــوەعگەی صیــکەش لە پــێ کەّتــي ّ پڕســتی عێگەڕّیطــتٌیبى لــێ ثــڕا .ثەػۆع ّ
ثەًبچــبعی سْیــبى کــێص صەکــغصُ .ێٌــضێکیبى ُەعکە ســەیغی لــّْتکەی ضــبسیبى
ئەکغصّ صٍیبى ثیٌی ػۆعی هبّە ثگەیٌە لّْتکَ ،لەجێگبی سْیـبى صاصەًطـتٌەّە ّ
ّعەیــــبى پــــێ ًەصەهــــب .تیوــــی
پێطـــڕەّە کە ُەعصەم لە چەًـــض
کەســــــــــی صیــــــــــبعیکغاّی ّەک
ئیجـــــغاُین ئەدـــــوەصی ،عەلـــــی
تـــــــــــــبتّْعە ،دەهەکەعیـــــــــــــن
سەعُّْیەیی ،هـٌەت هەًـجەعی،
ػۆعاّ ًســــــــــ یً ،ەجوەصیــــــــــي
هەًجەعی ،عەدـین ُەژاع ،ػاُێـض
ژاًــی ،ئەّڕەدوــبى ًەصیوــی ّ...
پێکضەُبتي ّ لە ثەتْاًبتغیي کەسەکبًیطـوبى ثـّْى ،گەییطـتٌە تـۆلە ثەعصێـ

ّ

ُەّاڵیبى ًبعصە صّاّە کە ئەضکەّتێکی لێیە ثۆ ئەّە ئەثێـت ئـبگغی لێجکەیـٌەّە
ّ چەى ســەعبتێ

ثذەســیٌەّە .سەثەعێکــی سْضــجّّْ .توــبى جــْاى چــبّ لــێکەى

ئەگەع پبیگــبّ ضــتی صەّڵەتــی لــێ صیــبع ًــیەُ ،ەّل ثــضەى ُێٌــضێ

چێلکــَ ّ صاع

پەیضا کەى ّ ئبگغ کەًەّە تب ئێوەش پێطوەعگە لە پێکەّتْەکبى ثێٌیي ّ ثیي.
تــب ئــێوە گەییطــتیي ئــبگغ کغاثــْەّە ،ثٌوەڕ(ئَضــکَّت ،غــبع) ێکــی ســْش ثــّْ.
صەتگْت تبیجەت ثۆ ئێوەیبى سبػ کغصّە .تەًبًەت ثبّەضێ

صاعی ّضکیطـی تێـضا

ثّْ .ثەفغ صّّ هیتغ ثەع صەعگبکەی گغتجّْ ،ثە ػۆع عێگـبی چـًّْە ًـبّەّە ُەثـّْ.
لە ئیســــەّڵێ ،ئەّ گًْــــضەی پێطــــتغ کــــۆهەڵە صەّعەی صاثــــّْیي ،ثڕێــــ

ًــــبى ّ

پێشْعهبى لەگەڵ سْهبى ُێٌب ثّْ .لەالی ئبگغەکە جلە تەڕەکبًوـبى ّضـ

ّ تێـغ

سْهــبى گەعم کــغصەّەً .ــبى ّ کەعە ّصۆضـــبّێکی چبکوــبى ســْاعص ّ تــب عاصەیـــ
ُبتیٌەّە سەع سْهبى .ثەفغ ًەصەثبعی ،ثەاڵم ُەّای ئبسوبى جۆعێ
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ثەّە صەکــــغا کە ُەعصەم صەســــت ثە ثــــبعیي ثکــــبت ّ عیگــــبثڕیٌی ئــــێوە لەّەش
صژّاعتغ ثجێت .چەًـض سـەعبت لەّ ئەضـکەّتەصا هـبیٌەّە صیتوـبى ثەضـێکی ػۆعی
پێطـــوەعگەکبى سەّیـــبى لـــێ کەّت .ئـــێوەش ثـــَسێ ییوبى پـــێ ئەثـــغصى ،ثەاڵم
ُەستکغصى ثە هەتغسیضاعثًّْی جێگب ّ ًبلەثبعی ّەػعەکە ًەیضەُێطـت چبّێـ
گەعم کەیيً .بچبع پبش چەًـض سـەعبت ُەهّْهـبى ُەڵسـبًضى ّ ثەعەّ لـّْتکەی
ضبسی ًێْاى تەًگجبر ّ گْڵچییەع ،کە ًبّەکەین لە ثیغ ًەهبّە ثەڕێ کەّتیي.
تبػە سەعیکجّْ ُەّا ثەتەّاّی عًّّبک ثێت گەییطتیٌە سەع ضبر .لّْتکەییکی
ثەعػی ثەفــغیي ّ پــڕ لە تەهــّْهژُ .ــی گًْــض ّ ئبّەصاًیکوــبى لیــْە صیــبع ًەثــّْ
ثەاڵم لەثەع ئەّە ػۆعثەهبى ضبعەػای ًبّچەکە ثـّْیي ،ئەهـبًػاًی ئەگەع عاسـت
ثچیـــٌە ســـْاعەّە ،ئەعۆیـــٌە ًـــبّ ئـــبّایی تەًگجـــبر .هلـــی صۆڵوـــبى گـــغت ّ ثە
هَّصایَکی سـەصهیتغی لە تیوـی پێطـڕەّ ،ثەعەّ ئـبّایی کەّتیـٌەڕێً .ػیـ

ثە

یەک ســەعبت عێگبهــبى ثـــڕی .ثەفــغ ّعصە ّعصە صایکــغص .ســـەعی ُەّەڵــی تیوـــی
پێطڕەّ ًػیکی هـبڵە کـبى ثـًّْەّە .ئـێوە ثێـضەً

ّ ثەصڵەسـْعپەّە چـبّەڕّاًی

ُەّاڵـــی ًـــبّ ئـــبّایی ثـــّْیي .لەپـــڕ تەلە صەســـتی پێکـــغص .لە ًـــبّ ئـــبّایی ّ
ثەعػایەکــبًی ًػیــ

هبڵەکــبًەّە صعایــٌە ثەع صەســتڕێژ .تیوــی پێطــڕەّ ُــبتٌە

صەست ّ ئێوەش ثەّ صۆڵەصا ُـبتجّْیٌە سـْاع ،صیسـبى ثەعەّ لـّْتکە گەڕایـٌەّە.
ّیػەّیػی گْلە ثەسـەع سـەعهبًضا ّ جـبعی ّا ثـّْ ثە ثٌـی گْێوبًـضا ُەتـب ًػیـ
سەعیبڵُ ،بّڕێ ّ ُبّصەًگوبى ثّْ .ئێوە ًە ُێػً ،ە ّعە ّ ًە هەجـبلی سـەًگەع
گــغتي ّ ض ـەڕکغصًوبى ُەثــُّْ .ەع ئەّەهــبى پێکــغا کە کەب ثەجــێ ًەهێٌێــت ّ
ئەسیغی کۆهەڵە ًەثێي.
ًػیــ

لــّْتکە ثجــْیٌەّە صیتوــبى ػیــبتغ لە ثیســت کەســوبى ،لەّاًە ئیجــغاُین

ئەدوەصی جێگغی ُێػی ػعێجبع صیبع ًیي .ثەفغ ثە تًْضی صەثبعی .تـبًیْەی عێگـب
ُەهّْ پێطوەعگەکبى ُـبتجّْى ثـۆیە ،صڵٌیـب ثـّْیي کە کەب ،یـبى الًـی کەم ئەم
ژهبعە ػۆعە ًەکْژعاّى .ثەاڵم ًەضـوبى ئەػاًـی چییـبى ثەسـەع ُـبتّْە .تـب عۆژی
پێطــتغ لەم ڕّصاّە ،لە عێگــبی صّّ ثیســیوی تــبڵکی ّاڵکیــیەّە کە ُەهــبى ثــّْى،
ئەهــبًتْاًی پەیْەًــضی صەســتەکبى پــێکەّە گــغێ ثــضەیي .ثەاڵم ًػی ـ

ثە چەًــض

ســەعبت ثــّْ ثبتغیەکبًی ـبى تەّاّ ثجــّْى ّ لەم ثبعەضــەّە لە تەًگــبًەی تەّاّصا
ثـــّْیي .تەًیـــب ئـــبهغاػی پەیْەًـــضی ًێْاًوـــبى ثبًـــ
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صّاکغصى لە ًێْاى تین ّ صەستەکبى صا ثّْ کە ُەم ػیبًجـبع ّ ُەم تـبلەت ڕّّکێي
ثّْ.
ســـەعهب صیســـبى ػۆعی ُێٌـــبیەّە .تـــبلە ُیْاهـــبى کە ئـــبّایی تەًگجـــبر ثـــّْ ،ثە
ًبُْهێـــضی صەعچـــّْ .گطـــت ئـــبّاییە ًػیکەکـــبًی صەّعّثەعهـــبىّ ،ەک ســـۆفیجلە،
گۆڵچییەع ّ تەیٌبڵ ،پبیگب ّ ثٌکەی عیژیویبى لێ ثّْ ّ ضـبر ّ کێْەکـبًیصّ ،اتـب
صۆستە لەهێـژیٌە ّ ُەهـّْ کـبت ثەّەفبکـبًی کـْعص ،ثەجـێ پطـت ّ پەًـب ّ یـبعی
عۆژی تەًگــبًە ،لێوــبى ثجــًّْە صّژهٌێکــی ثێجەػەیــی ّ ُــَع ئــبى ّ کــبت صۆػەر ّ
صێْەػهەی هغصى ّ عەلِەاڵتٌیبى صێٌبیٌە ثەعچبّ.
ُەعّا ســـەعگەعصاى ّ ثـــێ ئبهـــبًجێکی عّّى ئەســـّْڕایٌەّە ،لە پـــڕ چبّهـــبى ثە
ئەضـــکەّتێ
ُێٌــــضێ

کەّت کە ثەفـــغ ػۆعثـــَی صەعگـــبکەی گغتجـــّْ .چەًـــض کەســـێکوبى

ثەفغەکەهــــبى الثــــغص ،صەعکەّت جێگــــبیکی ػۆع ثبضــــە .ثــــبًگی گطــــت

جەهبعەتوـــبى کـــغص ّ ثەپەلە ُەهـــّْ سْیـــبى سســـتە ًـــبّ هەڕەکە .ئەم ثـــٌوەڕە
لەکبتی ئبسبیی صا عەًگە ثۆ ثیست کەسیص تەًگەثەع ثّْثب ،ثەاڵم ئـێوە پەًجـب
کەب جێگـــــبی سْهـــــبى تێـــــضا کـــــغصەّە ّ ػّّ ثە ُـــــْی گەعهـــــبی لەضـــــوبًەّە
ئەضـکەّتەکەش گەعم ثـّْ ّ ،لە تەڕثـّْى ّ سـەعهبثغصًیص ئەی بعاسـتیي .ثەفـغ
ُەعّا ثە تًْــــضی ئەثــــبعی .چبعەًّْســــی ُبّڕێــــبًی تغهــــبى ًبصیــــبع ّ عێگــــبی
صەعثـــبػثًّْی سْضـــوبى ًبصیـــبعتغُ .ەعکەســـە ثـــۆ ســـْی ثیغێکـــی ئەکـــغصەّە ّ
پیطٌیبعێکی ثۆ ًەجـبتجّْى ئەکـغص .تەًـبًەت ئەسـیغە کۆهەڵەکـبًیص پێطـٌیبع ّ
ثۆچًّْی سْیبى ُەثّْ.
ػیــبتغ لە ســێ ســەعبت لەم ئەضــکەّتە ســبعص ّ تەًــگەثەعە صا ُەڵلەعػیــي ّ ثە
کــۆهەڵ ثیغهــبى لە عێگــبی صەعثــبػ ثــّْى ئەکــغصەّەُ .ێــػی چەکــضاع کبتێـ

ّعەی

صەهێٌێــت کە پێْاثێــت فەعهبًــضە ّ ثەعپغســەکبًی ػۆعضــت ُەیە ئەیــػاًي ثەاڵم
جــبعێ کــبتی ئبضــکغاکغصًیبى ًەُــبتّْە ،یــبى پیْیســت ًــیە ثبســیبى ثکــبت .ثەاڵم
ئـــێوە ػیـــبتغ لە ســـێ دەفـــتە ثـــّْ ئەم کبعّاًەهـــبى ئەســـّْڕاًضەّە ثـــێ ئەّە
ثۆسْضوبى ثػاًیي ثەیبًی ،یبى تەًبًەت چەًض سەعبتی تغ چیوبى ثەسەع صێـت.
لەڕاســتیضا ًەک ُەع ئــێوە ،ثەڵکــّْ ثــڕّا ًــبکەم کەســی صیــکەش ثیتْاًیجــب لەّ
ّەػعە صژّاعەصا ،جگە لە سۆثەصەستەّەصاى (ثە کۆهەڵە یـبى عیـژین) چبعەیـَکـی
صیکەی ثە ثیغصا ُبتجبّ ،اتب لە تبّ ئبگغ سْی ثە ئبّ صا ثضات ّ ئێوەش هبًەّە ّ
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سۆپبعاستٌوبى لە ًێْاى ئەم صّاًەصا ُەڵجژاعص کە ثبضتغیي عێگب صەعچّْ.
جــگە لە تــۆػە ًــبًەکەی ئەضــکەّتەکەی پیطــّْ ،کە ًػیــ

ثە صّاػصە ســەعبت

پێص سْاعصثّْهبىُ ،یچیتغهبى ًە سْاعصثّْ .ثـۆیە کەم کەم ثغسـیەتی ّ سـەعهب
صەســـتیبى صاثـــْە
صەســــــــت یەک ّ
سەعیـــــــ

ثـــــــّْ

ثڕســــــــتی لــــــــێ
ئەثـــــڕیي .هـــــبهۆ
ئەســـغەع جـــبع ّ
ثـــبع چـــبّی لـــێ
ئەکــغصم ّ صەســە
ثغیٌــــــــــضاعەکەی
ًیطــــــــبى ئەصام.
هٌــــــیص لە عّّم
ُەڵ ًەصەُــبت ســـەیغی ثـــکەم ّ ػّّ ســـەعم صاصەسســـت .ئەم ئیٌســـبًە ثەُێـــػ ّ
ثەّعەیە لەیەکەم عۆژی ئەم کبعەســــبتەّە ،ثە ثغیٌــــضاعیی ســــْی ثەضــــۆًوبى صا
کێص ئەکغص ّ لەیـغەصا ئێتـغ گەعەکـی ثـّْ ثە ُێوـبی عّاًـیي ّ ثەػهـبًی ئیطـبعٍ
ثێژێ
کبکە لەهە ػیبتغ ًبتْاًنُ ،ێػ ّ تْاًبم لەثەع صا ًەهبّە ًب........
ثەاڵم لەت ثەػهبى ًەی صەصعکبًض ،ػۆع جبع ػۆعی ثۆ سْی صێٌـب سـْی ثەُێػتـغ
ًیطبى ثضات ّ ّعە ثە ئێوەش ثجەسطێت .سەیض هەدوّْص کە ئەّیص ثغیٌضاع ثّْ
عەًگی ّەک هغصّّاًی لێِبتجّْ ،ثەاڵم لەت ّعەی ثەعًەصەصا ،ثەصەست ّ الق
سْی کێص ئەکغص ّ تب ثۆی ثکغاثبیب ًەصەثْە ُۆی هبًضّّتغکغصًی ُبّڕیبًیتغی.
لە لّْاڵیی ئەم ثـێ ئبسـۆییەصا لە پـڕ هێِـغاى ،یەکێـ

لە کـۆهەڵە ئەسـیغەکبى

ّتی
ئیســـە کە گطـــت عێگبیکوـــبى لـــێ گیغیـــبگە ،هـــي پیطـــٌَُبصێکن ُەبّ .توـــبى
فەعهــــّّْ .تــــی ئــــێوە صّّ ُەســــتەهبى لە ئــــبّایی گــــْڵچیەع ُەب .ئەػاًــــن
ُەعصّّکیبى دبػعى ُبّکبعیوبى کەى ّ ثوبى ضبعًەّە .ثبثچیي ثۆ ئەّێ.
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ّتوبى ئبسغ گْڵچیەع پبیگبیکی گەّعەی عیژیوی لێیە ّ ئەگەع پێوبى ثػاًي ثەم
ّەػعەّە ثە صّّ ســەعبت لەاڵچۆهــبى ئەکەىّ .تــی صاًەصاًە ّ صّّ صّّ ئەچیــٌە
ًبّ ئبّاییُ ،ەع ئەّەًضە ًەهـبى ثیـٌي تـب ئەچیـٌە ًـبّ هبڵەکەیـبى ئەّەکەیتـغی
لەپبی هي.
تۆػێــ

ثیغهــبى لــێ کــغصەّە ،پبضــبى ئەدــوەص پبگــبًی ،یەکێــ

لە کبصعەکــبًی

هەعیْاى ّتی ئەگەع ّاثێت هٌیص لە سۆفیجلە کەسـن ُەیە ثچیـٌە ئەّێ ثبضـتغە
تب گْڵچیەع.
لەًبّ ئەم عێگەچبعە هٌباڵًەیە صا ثّْیي ،لە پڕ صەًگێ

ُبت ،چەًض کەسوبى لە

ئەضــکەّتەکە چــًّْە صەعەّە .صەًــگەکە ّاػدتــغ ثــّْ .ثەفــغ ثەتًْــضی صەثــبعی ّ
ثــبیەکی تًْضیطــی صەُــبت ُەۆ کبهەًســّّّّّْع ُەّّّّّّ کــب عــْهەع ُەّّّّّ،
ســەعەتب ئــێوە ثێــضەً

ثــّْیيً ،ەهــبى ّێــغا ّەاڵم ثــضەیٌەّە .صًٍگــَکبى ًػیکتــغ

ثًّْەّە .چەًض کەسیتغهبى لە گەڵ سْهبى ثـغص ّ ثەّاًوـبى ّت لە ئەضـکەّتەکە
صا ثوێٌــــٌەّە .لە ســــێ الّە ثەعەّ صەًــــگەکە چــــّْیي ،ثەتەّاّی لێیــــبى ًػیــــ
ثّْیٌەّە ّ ثبًگوبى کغصى ئێْەکێيە
ُبّاعیــبى لــێ ثەعػ ثــّْەّە ّ ّتیــبى ئــێوە سەڵکــی تەًگجــبسیي .کــبک ئیجــغاُین
ًبعصًّّی .ثە پەلە ُێٌبهبًي ثۆ الی ئەضکەّتەکە ،صەهْ پلیبى لە گـۆ کەّتجـّْ ّ
ػۆع ثەػەدـــوەت لســـەیبى پـــێ ئەکـــغا .پـــبش چەًـــض صەلـــێمە ثە ّعصیـــی ثۆیـــبى
گێڕایٌەّە کە
 ٠کــــۆهەڵە صّای ئەّە تەلەیــــبى لە ئێــــْە کــــغص ،ثەعەّ ئــــبّایی ُەّاعەگەعهە
ُەاڵتي .چّْى تبکّْ ئەّێص ثگـغى چـًّْکە پێـبى ّاثـّْ ئێـْە ثەعەّ ئەّێ عاتـبى
کغصّە.
 ٧صّای چًّْی کۆهەڵەکـبى لە تەًگجـبر ،پێطـوەعگەێَکتبى ثە ًـبّی ئەسـعض ،کە
ًەیتْاًیجّْ عاکبتُ ،بتە ئبّایی ّ صیتی کۆهەڵەی لێ ًیە ،سەڵکی ًـبعصە ضـْێي
تبًب ثۆ ئەّە ثێٌە ًبّ ئبّایی.
 ٦ئەّ سەڵکە چّْى ثە ضـْێٌتبًب ،کـبک ئیجـغاین ّ ئەّاًیـبى صۆػیەّە ثەاڵم ئێـْە
ًەثّْى .کبک ثغایویص ئێوەی ًبعصّە ضـْێي ئێـْە ّ ّتـی ُەعچێـ

ػّّتـغە ثێـٌە

سْاع ،ئبّایی لە صەست سْهبًە .ئیجغاُین ًـبّی ًِێٌـی ضـەّی پیطـّْی سْهـبًی
پێ ّتجّْى ثۆ ئەّە ئێوە ثەتەّاّی ثڕّایبى پێ ثکەیي.
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ُیْایَک کەّتەّە صڵوبى .ئەّ صّّ کەسە صّّکۆڵ ًبًیطیبى لەگەڵ سْیبى ُێٌـب
ثــّْ ســەع ّ ًبًوــبى ثەســەع کەســەکبًضا صاثەش کــغص ّ ثە صّای ئەّاًــضا ثەعەّ
ئبّایی تەًگجـبر جـبعێکیتغ کەّتیـٌەّە عێ .ثەفـغ ُەعّا صەثـبعی ّ عێگـب عّیطـتي
ػۆع سەست ّ ػەدـوەت ثـّْ .تـب ثـي ُەًگـ ى لە ثەفـغەکە صا ئەچەلـیي ّ لە ثـێ
ُێػیضا ثە الصا صەکەّتـیي .ثەضـێکی ػۆعی جەهـبعەت سْیـبى کـێص ئەکـغص صەًـب
ُێػی ُەًگبّ ُەڵێٌبًیبى ًەهـبثّْ ،ثەاڵم ُیـْای گەییطـتي ثە جێگـبیکی گەعم ّ
سەّّ سۆعاکێ

ئەثًّْە ُۆی ئەّە ثەتەّاّی ًەکەّى .لَ ًػیـ

ُبّڕێیـبًی صیکەهـبى ثـّْیٌەّە .ئەّاى تۆػێـ

ئـبّایی تّْضـی

دەسـبثًّْەّە ّ ًـبى ّ ئبّێکیـبى

سْاعصثُّْ .ەهّْ پیبّەکبًی گًْضیطیبى لَ گَ ڵ سْیـبى ُێٌـبثّْى کـۆهەکی ئەّ
ُە ــباڵًە ثــکەى کە ثــَ تــَ ّاّی لــَ پلــْپێ کــَ ّتجــّْى .سَڵکــَ کــَ ئەّ چەًــض
کەسەیبى لە کۆڵ کغصى ّ گە یبًضًیبًٌە ًبّ ئبّایی.
تە ًگجبر ئبّاییکی ثچکۆلە ی دەّت هبڵی ثـّْ کـَ لەصۆڵێکـی لـّْڵ ّ لە ًێـْاى
صّّ کێــْی ثەعػصا ُە ڵ کەّتجـــُّْ .ەع ضــەش دەّت کەســـوبى ثەســەع هبڵێکـــضا
صاثەش کـــغایي ،لە ثەع ُەع هبڵەضـــضا ًگبثبًێکوـــبى صاًـــب ّ ئەّاًیتغهـــبى پـــبش
ًبًشْاعصى ّ سۆ گەعم کغصًەّە ،ثێ ئیغاصە سەّهبى لێ کەّت.
ثەیـــبًی لەگەڵ عًّّـــبکجًّْی ُەّا ثبًگیـــبى کـــغصم .پێطـــوەعگەی

ّتـــی کـــبک

هەًسّْع ّتّْیە ثە ػّّیی ثێت ثۆ الی هيُ .ەعکە لە هـبڵەکە چـّْهە صەع ،صیـتن
ســەعی گطــت ثەعػایەکــبى چەکــضاعی پێــْەیەً .ەه ـْێغا لە پێطــوەعگەکە ث غســن
ئەّاًە کێي لەّ سەع ثەعػایبًەّە ،ثەاڵم صڵٌیبثّْم کە پێطوەعگەی سْهبى ًـیي.
گەیطــتوە ئەّ هــبڵەی کــبک هەًســّْعی لــێ ثــّْ .ثەعپغســەکبى ُەهــّْ لەّێ ّ
سەعیکی لسەّثبب ثـّْى .کـبک هەًسـّْع ّتـی سْتـبى ّەػعەکە ئەثیـٌي ،کـبتی
لسەکغصى ًیەُ .ەعکەسە لە هبڵی سْی ثەعپغسە .ئبهـبصەی ضـەڕ ثـي ّ صّّع ًـیە
ُەعچێـ

ػّّتـغ ُێغضــوبى ثکەًەسـەع .لە صعێـژەی لســەکبًیضا ّتـی ثەاڵم ئــێوە

جێگبهــبى گەعهە ّ ســەًگەعی ئــێوەش لە ُــی ئەّاى هەدــکەم تــغە .لە فــغە فــغە
ئەکْژعێت ّ لە کەهیص کەم.
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ُەعکەب لە هبڵی سْی سەًگەعی گغت ّ چبّەڕّاًی ُیغضی کـۆهەڵە هـبیٌەّە.
ئێوە جگە لە ًبّ هبڵەکبىُ ،ی ثەعػایکیتغهبى ثەصەستەّە ًەثّْ ،ثەاڵم لە ثەع
ثچّْکی ئـبّاییەکەُ ،ەعچـْاع صەّعهـبى لە کۆًتغۆڵـضا ثـّْ .ثـۆیە ئەگەع کـۆهەڵە
لە ُەع الیــیکەّە ثِبتجــبى ثــۆ ًــبّ هبڵەکــبى ،لە تیغڕەســوبى صا ثــّْى .سەڵکــی
ئبّایی ػۆع لەم ّەػعە ئەتغسبى ،پێیبى ّاثّْ کۆهەڵە دەتـوەى پەالهـبع صێـٌي ّ
ئەضیبًػاًی ئێوە دبػعًیي ثە ُبسبًی تەسلیویبى ثیي ،ثۆیە ّێغاًی هبڵەکـبى ّ
لەت ی عبهی ئێوەیبىّ ،ەک فیلوێکی تبڵ صێٌب ثەعچبّی سْیبى.
تـــب ًیـــْەڕۆ کـــۆهەڵە لەیـــغەش ّەک ئیســـەّڵێُ ،ەعّا لەســـەع ثەعػاییەکـــبى ّ
ئــێوەش لە ًــبّ هبڵەکبً ـضا عّّ ثە عّّی یەک ّەســتبثّْیي .پبضــٌیْەڕۆ کەســێکی
سەڵکــی ئــبّایی ضبًطــیٌیبى ًــبعص ثــۆ الهــبى ّ صاّاکەی ئیســەّڵێّ ،اتــب ثەعصاًــی
ئەســیغەکبى ّ صاًەّەی ثیســیوە کەیــبى صّّپـــبت کغصثــّْەّە .ئــێوە ئەهـــبًػاًی
ئەســــیغەکبى جۆعێــــ

ثەعثەســــتي ثــــۆ ئەّە کــــۆهەڵە ُێغضــــوبى ًەکبتەســــەع.

ثیسیوەکەش عێگبیکی ثبش ثّْ ثۆ ئەّە ئێوە لەڕێگبیەّە لسەّ کبعەکبًی ئەّاى
کــــۆًتغۆڵ ثکەیــــي .صیــــبعە کــــۆهەڵەش
عاســـــت ثـــــۆیە صەیِەّیســـــت ئەم صّّ
ئبهغاػە لەصەست ئێوە صەعثێٌێ .ثـۆیە
ئــــێوە صیســــبى ًەچــــّْیٌە ژێغثــــبعی
صاّاکبًیبى .ئەم پیـبّە کە صڵسـۆػی ثـۆ
ُەعصّّکالهبًی لێضەثبعی ّتی
عۆڵەگیـــبى ئبگبتـــبى لەسْتـــبى ثێـــت
ػیــبتغ لە صّّســەص کەســیبى ُــبًیْەتە
ضبًطــــــیي  ،ئێــــــژى سەصکەســــــیص لە
ئبڵّْســەهیی ّ ُەّاعە گەعهەب ،ســْا
عەدوتــبى پێجکــبت .ئەّاًــیص فەلیــغىً ،بیــبًجیٌي ســێ ڕۆژە لەّ ثەع ســەعهبّە
ئەلەعػىە ثەسْا هەًسّْلەکبًیبًي ًبیی ي ،ئەیٌـب ثـبّەڕ ًـبکەم کەسـیبى پێیـبى
سْش ثێت لەثبى ئەّ کْچکەّ صاًیطي ّ تْاضبی ئێْە ثکەى.
صّای ئەّە کبثغاهبى ًبعصەّە ثۆ الی کۆهەڵە ّ ئەّاى ُێغضـیبى ًەکـغص ،لە سـەع
ئەّ ثۆچــًّْەی پێســّْهبى ػیــبتغ لەًبعەهــبى کــغص کە ،کــۆهەڵە ًەیــگەعەکە ثــۆ
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لەثیٌجغصًــی ئــێوە ػیــبى ّ ػەعەعێکــی ًــب پیْیســت ثــضات ،ثەڵکــّْ ثە تەهــبى ثە
تەّاّی هبًـــضّّ ًـــب ُْهێـــضهبى کەى تـــب ًبچـــبع ثـــیي سْهـــبى تەدْیـــل ثـــضەیي.
ئەیبًػاًی کە ُێػی کۆًتغۆڵ ّ چـبّەصێغییکغصًی ئێوەیـبى ُەیە ّ ئـێوە ئەگەع
لەهبڵەکبى ثچیٌە صەع ،ثەُەع الیکضا ثڕۆیي ئەچیٌە ثەعصەم ئەّاى .جـب کەّاثـّْ
ثۆ لە سْڕا ُێػی سْیبى ثەکْضت ثضەىە
ئێوە ثە ُـْی ًەهـبًی ثـبتغیەّە ،پـبش ئیسـەّڵێ ُـی چەضـٌە پەیْەًـضییکوبى
لەگەڵ ًبّەًض ّ ،ثە گطتی ُیچکـبم لە کـْهیتە ّ ُێػەکـبًی تـغی سْهـبى ًەثـّْ.
پێــٌ کەســوبى اللیــبى ســەعهب ثغصثــّْی ّ ثە کــۆڵ ُــبت ّ چــّْی ســەعئبّّ صەع ّ
هبڵوـــبى پـــێ صەکـــغصى .ثـــۆیە ثە تەّاّی ػەّیٌگیـــغ ثجـــْیي ّ دەعەکەتوـــبى لـــێ
سەًضعاثّْ.
ســـێ ضـــەّ ّ ســـێ عۆژ ئـــێوە لە ًـــبّ ئـــبّایی تەًگجـــبر ّ ،کـــۆهەڵەی لە ســـەع
ثەعػایەکـــــبًەّە ســـــەًگەعهبى لەیەک گغتجـــــّْ ثـــــێ ئەّە فیطـــــەکێ

لە یەک

ثتەلێٌیي .کۆهەڵە سەصی سەص صڵٌیب ثّْ کە ئێوە ُی هەجبل ّ ئیوکبًی صەعثـبػ
ثًّْوبى ًیە ّ سەعەًجبم ًبچبع ئەثیي سْهـبى تەدْیلیـبى ثـضەیي .ثـۆیە لە ُەع
چـــْاع صەّعی ئـــبّاییەّە ضـــەّ ّ عۆژ ئێوەیـــبى چـــبّەصێغی صەکـــغص ّ چـــبّەڕّاًی
ُــبتٌی ئەّ ســبت ّ کبتەیــبى ئەکــغص .ئــێوەش دەفتــب کەب (ثە ئەســیغەکبًەّە)
ضەّ ّ عۆژ لەسەع سکی ئەم سەڵکە ُەژاع ّ ثێـضەعەتبًەّەً ،ەک ُەع سـەعثبعی
ژیـــبى ّ گْػەعاًیـــبى ثـــّْیي ،ثەڵکـــّْ ُێٌـــضێ

هبڵوـــبى ًبچـــبع کغصثـــّْى ثچـــي

گۆضــەییکی کــبصێي ،یــبى ســـَعتًَّْعی هبڵەکەیــبى ســبّێي کەًەّە ّ ثە چەًـــض
هٌـبڵەّە لەّی ثــشەّى .ثە ُــۆی ثچــّْکی گًْـضەکەّە هــبڵ ًەثــّْ دەّت ُەضــت
پێسوەعگەی لێ ًەثێت ،ثەّدبڵەضەّە سەڵـکەکە ّەػعـی ئێوەیـبى صەعک صەکـغص
ّ ثە صەگوەى عّّگغژییبى پێْە صیبع ثّْ.
سەڵکی تەًگجبر ثە ػۆعی الیەًگغی کۆهەڵە ثّْى ّ تەًـبًەت هـبڵی دـبجی ،کە
ّەک گەّعەی ئــبّاییص دیســبة صەکــغا ،عاســت ســبڵێ

ثەع لەم عۆژاًە کە ئــێوە

هــبڵ ّ ئــبّایی ئەّاًــضا گغفتــبعی صەســتی کــۆهەڵە ثجــْیي ،کۆڕێکیــبى لە ئــبّایی
صۆػەغـضەعە لە ضـەڕێکی ًێـْاى کـۆهەڵە ّ دیػثـی صێوـۆکغات صا کـْژعا ثـّْ ّ لەم
چەًض ضەّ ّ عۆژەضضا دبجی ژى صەیبًجبع ثبسی کغصثّْ ثۆ ئێوە .ئەػاًن صیسـبى
لە ئەس ی ثبسەکەم ،کە گێڕاًەّەی ئەم صاستبًە تـبڵەیە صّّع صەکەّهەّە ثەاڵم
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ػیـــبًی ًـــیە ئەگەع ثە کـــْعتیص ثێـــت صّّ عّّصاّی گ ـــیە ّ صۆػٍغـــَعٍ ش لەم
فغسەتە صا ثبب کەم چًّْکە ُەعصّّکی ئەم عّّصاّاًە ،ثەضی سۆیبى ثٌبغەی
ئەم ًبکۆکیـــبًەی ًێْاًوـــبى صاڕضـــت .صّّ عّّصاّی تـــبڵ کە ثـــێ ضـــ

صەکغێـــت

یەکەهیـــبى ثە تـــبّاًێکی گەّعەی کـــۆهەڵە ّ صُّّەهیطـــیبى ثە تـــبّاًی دیػثـــی
صیوۆکغات ثێٌە دیسبة کغصى
ػســـتبًێ

ثەعلەم عۆژاًەی جـــێ ثبســـی هـــيُ ،ێـــػی ػعێـــْاعی ســـەعثە دیػثـــی

صیوــۆکغات (ثَضــی

لــَم ُێــػە لەم صاســتبًەصا لەگەڵ ئــێوە ثــّْى) لە ًــبّچەی

کۆهبســی ســـەعثە ضــبعی هەعیـــْاى لە دــبڵی گەضـــت ّ جەّلە صا ثــّْى .عۆژێـــ
سەعثبػێکی صەّڵەتی ئێغاى ثە تفەًگێکـی ژ  ٦یەّە لە پبیەگـبی عیـژین ُەڵـضێت
ّ سْی تەدْیلی ئەم پێطوەعگبًە ئەصات .هبّەی دەفتەیـ

لەگەڵیـبى ئەثێـت ّ

ئەڵـــی دـــبػعم لەگەڵتبًـــضا ثـــجوە پێطـــوەعگە .ئەّاًـــیص چەکەکەی ســـْی پـــێ
صەصەًەّە ّ صەیکەًە''پێطوەعگە'' .کبتێ

صەگەًە ئبّایی گ ـیە ّ ثەسـەع هباڵًـضا

صاثەش صەثــــي .چەًــــض ســــەعبت صّاتــــغ گــــْعصاًێکی کــــۆهەڵەش ،پــــبش گغتٌــــی
پبیەگــبیکی عیــژین لە ئــبّایی ســۆاڵّای ًــبّچەی ضــبهیبى ،صەگەڕێــٌەّە گ ــیە ّ
ئەّاًیص ثەسـەع هباڵًـضا صاثەش صەثـيُ .ەعهـبڵە کە چەًـض پێطـوەعگەی دیػثـی
لێضەثێت ،ئەّەًضە کۆهەڵەضی ثەسەعصا صاثەش صەکغێي.
ئەّکبت ئەهە ضتێکی ػۆع ئبسبیی ّ عۆژاًە ثـّْ ّ گەلێـ

جـبع ثـّْە ثە دەفـتە

ُەعصّکالهبى لە ئبّەصاًییەکضا صەهبیٌەّە .کـبثغای سـەعثبػ ،کبتێـ

کۆهەڵەکـبى

ئەثیٌێت ّ لەگەڵ چەًض کەسیبى لسە صەکبت .ثە طڵشـْاػ لەگەڵیـبى ئەکەّێـت ّ
ئەڵێ ئەثوە پێطوەعگەی ئێْە .کۆهەڵەکـبًیص ثـێ گْێـضاًە ئەّەی ئەم کـبثغایە
لەالی دیػثـــی صیوـــْکغات ثـــّْە ،لەگەڵ سْیـــبى ئەیـــجەى .ثەیـــبًی یەکێـــ

لە

ثەعپغسبًی دیػة ئەڕّات ثۆ الی ثەعپغسـی کـۆهەڵە ّ ئەڵـی سـەعثبػەکە ُـبتْە
کەیفی سۆیەتی ،ثەاڵم چەکەکەیوبى ثـضەًەّە .ثەعپغسـی کـۆهەڵەش ئەڵـێ ئەّە
چەکی صەّڵەتە ،سـۆ ئێـْە لەضـەڕ صا ًەتـبًگغتْە ،فەعلـی چـیە ثـۆ ئـێوە یـبى ثـۆ
ئێْە ثێتە لەسەع ئەم چەکە صەهەلبڵە لە ًێْاى ُەعصّّ ثەعپغسضا پەیضا صەثێت
ّ ســەعًجبم ئەگــبتە تەلە لەیەک کــغصى .لە ثــبب ّ صیــضاعەکبًی صّاییــضا کە هــي
لەگەڵ فەعهبصەکــــبًی کــــۆهەڵەصا ُەهجــــّْە ،ئەّاى عیــــْایەتێکی صیکەیــــبى لەم
عّّصاّە ُەیە ّ ثە گطتی ُبتي ّ ثًّْی ئەم کـْڕە سـەعثبػە عەص صەکەًەّە ّەک
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ُــۆی تێکەڵچــًّْەکە .لە ُەع دبڵــضا ثەعپغســە دیػثیەکــبى ئەیــبًْت کــۆهەڵە
یەکەم تەلەی کغصّە ّ کۆهەڵەکبًیص ئەیبًشستە پبی دیػثیەکبى.
لەم لەدـــــــػەیەصا کە یەکەم تەلە صەســـــــت پـــــــێ صەکـــــــبت ،ثەضـــــــێکی ػۆعی
پێطوەعگەکبًی دیػة لە دەّػ ّ عێگـبی صەهـّْ چـبّ ضـۆعصًەّە ئەثـي ،ثـێ ئەّە
ثچّْکتغیي ئبگبیـبى لەم ّەػعە ُەثێـت .ثە پەلە تەلە گەعم ئەثێـت ّ لەُەهـّْ
الیـــیکەّە ضـــەڕ صەســـت پێـــضەکبت .صّّ ُێـــػی سیبســـی ثەعەی ضـــۆڕش ّ صژثەعی
کۆهــبعی ئیســالهی ثەعصەثــٌە گیــبًی یەک .لە ئبکــبهی ئەم تێکِەڵچــًّْەصا ًــۆ
کەب لە ُەڵکەّتـــّْتغیي پێطـــوەعگەکبًی دیػثـــی صیوـــۆکغات (چەًـــض کەســـیبى
ثـــێچەک ّ لەســـەع صەســـبّی دەّػی ئـــبّاییەّە) صەکـــْژعێي .ئەّاًیطـــیبى پـــبش
ضەڕێکی سەست ،لەصەست کۆهەڵە ُەڵضێي ًّبّچەکە ثۆ ئەّاى ثەجێ صێ ي.
ئەّ کەســبًەی دیــػة لەم ضــەڕەصا کــْژعاىُ ،ەڵجــژاعصەی پێطــوەعگە ّ کــْڕی
ُەژاعتــغیي هبڵەکــبًی کْعصســتبى ثـــّْى .لەًــبّ ئەم پێطــوەعگە لْعثبًیـــبًەصا،
عەثە ُەعسێٌی ّ سەلیل ثێسبعاًی ثۆ لەسۆ ثْعصّّیی ّ لبعەهـبًەتیً ،بسـغاّی
ُەهّْ ًبّچە ثّْى ّ کْژعاًیبى ،ثەعلە ُەهّْ کەب ،کۆهبعی ئیسالهی سْضـذبڵ
ّ سەڵکەکەی هبتەهیي کغص .تب ئەّ جێگبیە هي ثػاًن کۆهەڵەش لەم ضـەڕەصا صّّ
پێطوەعگەیبى کْژعاى کە هي ثە ّعصی لێ ئبگبصاع ًین.
پـــبش ثـــ ّ ثـــًّْەّەی ُەّاڵـــی ئەم ضـــەڕە لە ػۆعثەی ًبّچەکـــبًی هەعیـــْاى،
صیْاًـــضەعە ّ ســـەلػُ ،ێػەکـــبًی کـــۆهەڵە ّ صیوـــۆکغات عّّثەڕّی یەک چـــًّْە
ســـەًگەعەّە .لە چەًـــض ضـــْێٌیص تـــبک ّ تەعا ضـــەڕی ثچـــّْک ُـــبتە ئـــبعاّە ّ
ژهبعەی

لە ُەعصّّال کْژعاى ،ثەاڵم دێػة ُێطتب لە فغسـەتێ

ثـۆ سـەًضًەّەی

تۆڵە لە کۆهەڵە صەگەڕا.
ســـەعەًجبم عۆژێـــ

لەًػیـــ

ئـــبّایی صۆػەغەعەی ســـەع ثە ًـــبّچەی ســـبعاڵی

صیْاًضەعە ،گغّّپێکی  ٠٦کەسی پێطـوەعگەی کـۆهەڵە ،کە لە فێـغگەی سـەعثبػی
گەڕاثـًّْەّە ّ ُێطــتب ثەســەع گْعصاًەکبًیبًـضا صاثەش ًەکغاثــّْى ،کەّتــٌە ًــبّ
کەهیٌــی ُێػەکــبًی دیػثــی صیوــۆکغاتەّە ّ ثــێ ئەّە ثتــْاًي تــبلە فیطــەکێ
ثتەلیٌي ٠٠ ،کەسیبى ثێڕەدوـبًە کـْژعاى ّ صّّکەسـەکەی تغیـبى ثەصیـل گیـغاى.
هــي لە ًــػیکەّە ئبگـــبصاع ّ ضــبُێضی ئەم عّّصاّە تـــبڵە ثــّْم ّ صڵٌیـــبم کە ئەم
یــبػصە پێطــوەعگەی کــۆهەڵەً ،ەک ُەع ًەُــبتجّْى ُێــغش ثــکەًە ســەع ئــێوە ّ
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ثٌکەکبًوبى ،ثەڵکّْ صّّعًـیە ًەضـیبى ػاًیجێـت کە ئەهـبًە تەلەیـبى لـێ صەکەى
صیوۆکغات ،یبى ُێػەکبًی کۆهبعی ئیسالهیي .یەکێـ

لەم کەسـبًە کە ثەم ضـێْە

ًبڕەّایە ثە صەست ئـێوە کـْژعا ،کـْڕی هـبڵی دـبجی ثـّْ کە ئیسـتە ئـێوە ػیـبتغ
لەصەکەب لە هبڵیبًضا ثّْێي ّ ثۆ سْی ّ ُبّسەعەکەی ضەّّعۆژ صۆعبیبى ئەکـغص
کە کۆهەڵە ّاػثێٌێت ّ کەسوبى سْێي لە لّْتوبى ًەیی!

ڕػگبعثّْى لَ تًَگجبر ،سَعگَعصاى لَ چلچَهَ
ئـــێوە لە تبًگجـــبر پێوـــبى ًـــبثْە عۆژی ضەضـــەهەّە ،کـــۆهەڵە ّەک یەکەهـــڕۆژ
صەّعی گغتجْیي ّ ثەتەهبثّْ ثچیي سْهبى تەدْیلیبى ثضەیيُ .ەم ثۆ سْهبى ػۆع
هبًضّّ ثجْیي لەصەست ئبهبصەثبضی ضەّ ّعۆژُ ،ەم سەڵکی تەًگجبسیص سەعی
ثّْى ثیػاع ثـجي .ثۆیـَ ئەثـْا ثیـغ لە چبعەیـَکی ثٌەڕەتـی ثکەیـٌەّە .ثەاڵم کـبم
چـــبعەە تەًگجـــبر لە صۆڵێکـــی تەًـــگەثەعی ثە صّّ ػەًجیـــغە ضـــبسی ثەعػی ثەعػ
صەّعە گیــغاّە .ســبڵی کۆتــبیی ئەم صّّ ضــبسە لەســْاعەّە ،ســۆفیجلە ،جــبًەّەعە،
تەیٌــبڵ ،یــبى جــبصەی گــبڕاًە کە صەیــبى پبییگــبی ُێػەکــبًی عیژیوــی لێــیە ّ ثە
ثبضیص ئبگبصاعی ئەم ّەػعە ض غػەی ئـێوەى .صەهـبًػاًی ُێػەکـبًی صەّڵەت لە
ُەلێ

ئەگەڕێي تب ئەگەع لە صاّی کۆهەڵەش ًەجبتوبى ثّّْ ،ە صّّهبى کەّى ّ

لەًێْهــــبى ثەعى .الی ســــەعەّی ئەم کێــــْاًەش ئەگــــبتە ضــــبسی چلــــچەهە کە
عّّلێکغصًی ثەم ػستبًە سەس ەتەصا ،ثۆ ثیغلێکغصًەّەش ًَصٍثّْ .جیب لـٍَّش،
ُەعچْاع ثەعػاییەکەی ثبًسەع ئـبّایی لەصەسـت کـۆهەڵە صاثـّْى ّ ئـێوە ئەگەع
ثەًیبػثــبیي ثەعەّ ُەعکــبم لەّ ثَعػاییبًــَ ثــڕّێي ،ئەثــْا لە پێطــضا گەهــبعۆی
ئەّاى تێ

ثطکێٌیي ،ئەّکبت ثیغ لە ضتیتغ ثکەیٌەّە.

لە ُەهــّْ ئەم هـــبّەیەصا کە ئـــێوە گغفتـــبعی صەســـتی کـــۆهەڵە ثـــّْیي ،ضـــەڕ ّ
یَکتغکْضــتي لە گطــت ًبّچەکــبًی تــغی کْعصســتبًضا ثە تًْــضی ثەعصەّام ثــّْ.
جبعی ّا ُەثّْ کۆهەڵە ػەعثەی لە دیػثـی صیوـۆکغات ئەصا ّ جـبعی ّاش ُەثـّْ
ثە پێچەّاًە .عەًگە سـەیغ ثیـتە ثەعچـبّ هـي ئەهە ثێـژم ،ثەاڵم ئـێوە ّ الًـیکەم
هــي ثــۆ ســْم ،ػیــبتغ سەهــی ئەّەهــبى ثــّْ کە کــۆهەڵە ػەعثە ثشــْات .چــًّْکە
ئەتغسبیي علیبى ُەستێت ،یەکسەعە پەالهبعهبى ثضەى ّ تۆڵەی ضـْێٌەکبًیتغ لە
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ئێوە ثکەًەّە.
لەثەع تەّاّثــًّْی ثــبتغی ثیســیوەکەهبى ،صّای ئیســەّڵێ ُــی پەیْەًــضیکوبى
ثە ُــی جیگــبیکی تــغی دیػثــی صیوــۆکغاتەّە ًەهــبثّْ .ئــبژّاى ّ دیــػثیص ثە
گطــتی تەًیــب صەیــبًػاًی ئــێوە گغفتــبعی صەســتی ُێػێکــی گەّعەی کــۆهەڵەیي ّ
عەًگە ُێطتب ػیٌضّّ ثیي صەًب ّعصەکبعیی ّەػعی ئێوەیبى ًەصەػاًی.
لە عێگبی عاصیْەکبًی کۆهەڵە ّ دیػثەّە ئبگبصاع ئەثـّْیي کە لە فـ ًە ضـْێي
ضەڕ ثّْە ّ چەًض کەب لەم ،یبى لەّال کـْژعاّى .ثغیٌـضاعەکبى ّ ئەّکەسـبًە کە
اللیبى سەعهب ثغصثّْی ثڕێ

ثبضتغ ثجّْىُ .ێٌضێکیبى ئەیبًتْاًی لە ًگبثـبًی ّ

ضــتضا ُبّکــبعیی ثــکەى ،ثــَاڵم ػیــبتغ ئەهبًەهــبى ثــۆ ئبگــبصاعی لە ئەســیغەکبى
ثەکبعصێٌب.
عۆژێ ـ

عاصیــْی دیــػة ُەّاڵــی تێکەڵچــًّْێکی ًێــْاى ُەعصّّالی لە ًــبّچەی

ثـــبًە (لە ئبّایەکـــبًی ســـوبلبى ّ گەعهـــبّ) ثە ضـــەّق ّ ػەّلێکـــی ػۆعەّە ثـــ ّ
کــغصەّە کە تێــضا ػیــبتغ لە ثیســت پێطــوەعگەی کــۆهەڵە کــْژعاى ّ ژهبعەیــَکیص
ثەصیل گیغاثّْى .عاصیْی کـۆهەڵەش ُەّاڵەکەی ػۆع ثەتـّْڕەییەّە ثـ ّ کـغصەّە
ّ ُەڕەضــــەی کــــغص کە کــــۆهەڵە ثەػّّیــــی تــــۆڵەی ئەم جەًــــبیەتە لە دیػثــــی
صیوــۆکغات ئەکــبتەّە ّ ًبیی یــت ُەعّا ثە ســەعیەّە ثچێــت! صیــبعە ُەم ئــێوە
سْهبى ّ ُەم دیػثیص ئەیػاًی کە ئەم تۆڵەیە کـْهەڵە ثەڵێٌـی ئەصات کْضـتي،
یبى ثەصیل گغتٌی ئێوەیە.
لەم ضەڕەی ًـبّچەی ثـبًەصا صّّ پێطـوەعگەی دیػثـی صیوـۆکغاتیص کـْژعاى کە
یەکێکیـــبى صۆســـتُ ،ـــبّڕێ ّ سػهـــی سْضەّیســـتی هـــي ثـــّْ ثەًـــبّی ســـەیفْاڵ
هەًـــجەعیّ .ەک جـــبعەکەیتغ ،لەگەڵ هـــبهۆ ئەســـغەع ّ کْڕەًیەعەییەکـــبًیتغصا
چــــّْیٌە الی یەک ّ صڵشْضــــی یەکتغهــــبى صایەّە .صیســــبى ســــەعصاع ئەســــیغە
کۆهەڵەکە ُبت ،چبّی پڕثّْى لەفغهیس  ،صەسی کغصە هلن ّ ّتـی سەعەسْضـیت
لێ ئەکەم .صەسن لەسەع ضـبًی صاًـب ،ثـێ ئەّە ثتـْاًن ُیچـی پـێ ث ـین ،ثە چـبّ
س بسی ُبّصەعصیەکەین کغص .سەعصاع ئیستبش هبّە ،جبع ّ ثـبع یەکتـغ صەثیٌـیي
ّ لەگەڵ گێـــڕاًەّەی ئەم عۆژە ســـەستبًەّ ،ە ثیـــغم صێٌێـــتەّە کە هـــي ُەڵـــ

ّ

کەّتن لەگەڵیضا ثبضجّْ .هٌیص پێن ّایە ئەّ '' ئەسیغێکی ژیکەڵە ثّْ''!
صّای ئەم ڕّّصاّەی ثبًە ،هي لە سەڵْەتی سْهـضا ،ثیـغی ئەّ عۆژەم ئەکـغصەّە
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ئــێوە لەم تــۆڕ ّ صاّە ًەتــْاًیي صەعثــبػ ثــیي ،کە کــۆهەڵە ُەهــّْ ئەم صەســتەیی
ئــێوە ثکْژێــت ،ئەّکــبت گًْــضی ُەژاع ًطــیٌی ًــیەع ژهــبعەی کْژعّەکــبًی لەم
ضــەڕە ثێوبًــبیە ّ تەًیــب لە تــبلە ػســتبًێکضا ،لە صە کەب تێــضەپەڕێت .ثەپەلە
ئەم سیبڵەم لە سْم صّّع سستەّە ّ ثیـغی سـۆم سەعیکـی صەعثـبػثّْى ّ ًەجـبت
کـــغص ،صەًـــب سەعیـــ

ثـــّْ ثەتەّاّی ّعەم ثغّّسێٌێـــت ّ ُێـــػی ســـۆڕاگغین لـــێ

ثستێٌێ.
لەم هـــبّەیەصا صّّکەســـی ئـــبّایی تەًگجبسوـــبى ثە ثیـــبًْی ثـــۆ ضـــبعچًّْەّە
ًبعصثّْى ثۆ ضلێغ ثـۆ الی ًبّەًـضی ئـبژّاى .ثەاڵم ُـی ئبگـبصاع ًەثـّْیي کە ئەم
کەســـبًە گەییطـــتّْى یـــبى ًـــبە گەییطـــتجبًیص ُـــی فەعلێکـــی ثەدـــبڵی ئـــێوە
ًەصەکــغص چــًّْکە ُەػاع کەســیص ثەُبًــبی ئــێوەّە ُبتجــبى ،لە عێگــبصا تّْضــی
کۆهەڵە صەثّْى ّ ثە صّّ دەفتە ضەڕیص ًەصەگەییطتٌە الی ئێوە.
پــبش ثــ ّ ثــًّْەّەی ُەّاڵــی ضــەڕەکەی ثــبًە لە عاصیْیەکــبًی ُەعصّّ الّە،
ئبعاییطی کۆهەڵەکـبى لەسـەع ثەعػایەکـبى ّ چـْاعصەّعی ئـبّایی تەًجـبر گـۆڕا ّ
ثەجـــێ پێـــٌ ضـــەش کەب ،لەســـەع ُەع ثەعػاییـــ

صەپـــبػصە کەب صاهەػعاى.

ثیکەیسی ّ چەکی جۆعاّجّْعیبى عّّکغصە ًـبّ هبڵەکـبى ّ سـەًگەعەکبًی ئـێوە.
الی ســــەعبت یەکــــی پبضــــٌیْەڕۆ ،کەســــێکی سەڵکــــی ئــــبّایی ضبًطــــیٌیبى ثە
ًبهەیەکەّە ًبعصەّە ثۆ الهـبى .ئەم جـبعە ثەتًْـضی ُەڕەضـەیبى لێکغصثـّْیي کە
ئەگەع دبػعًەثیي ثە چەکەکبًوبًەّە سْهـبى تەدْیـل ثـضەیيً ،بچـبعیي لەت ـی
سەعی سْهبى ئیوػا ثکەیي ّ ثۆیبى ثٌێغیٌەّەّ .ەک ئبسغیي هـّْڵەتیص سـەعبت
ًۆی ئێْاعەی ئەّ عۆژەیبى ثۆ صیبعی کغصثّْیي.
کـــبک هەًســـّْع ّ کـــبک عـــْهەع لەپـــێص صا ًبهەکەیـــبى سْێٌـــضثّْەّە ،پبضـــبى
ًبعصیــبًە ضــْێي ئــێوە ت ـب ثەیەکەّە عاّێژێ ـ

ثکەیــي ّ ثڕیــبعی کۆتــبیی ث ـضەیي.

ُەهـــّْ ثەعپغســـەکبى لە هبڵێکـــضا کۆثـــّْیٌەّە ،هەًســـّْع ًـــبهەکەی کـــۆهەڵەی
سْێٌـــضەّەُ ،ەهـــّْ ثێـــضەً  ،صلتەًـــ  ،تـــّْڕە ّ تبدەصێـــ

ًبُْهێـــض ســـەیغی

یەکتغهبى کغص.
صّای کۆهەڵێـــ

هطـــتْهڕ لە ســـەع ًـــبّەعۆکی ًـــبهەکەی کـــۆهەڵە ،گْێوـــبى لە

ثۆچـــــًّْی کـــــبک جەهـــــبڵ فەصەّی ،یەکێـــــ

لە کـــــبصعە کەهمســـــە ،ثەاڵم ثە

جەُّەعەکبًوبى گغت کە ثەم ضێْەیە صەستی پێ کغص
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ئەم لســـەگەلە عێگەجـــبڕە ًـــیي ،فکـــغ ئەسبســـیی

ثـــکەًەّ .پبضـــبى ّتـــی هـــي

پیطٌەُبصێکن ُەب!
ُەهّْ ّتوبى فەعهّّْ .تی ئـێوە ئەضـێت یەکێـ

لەم تەپەگەلە لەصەب کـۆهەڵە

صەعثێغیي ،همبّهەتی لەسەع ثکەیي ّ لە ژێغ دەهبیەت ئەّاًضا ،ثبلیەکەهـبى لە
ئبّایی ثچیٌە صەع .ئەگەع ثی

کەسیچوبى

لە ّەُـــــــلەی ئەّەاڵ ثکـــــــْژگیي ،صیســـــــبى
ثبلیَکَهبى صەع ئەچیي!
ئەم پێطــــٌیبعەی جەهــــبڵ ًبُْهێــــضیەکەی
ضکبًضُ .ەعکەسە ّ ضتێکی ثە پێطـٌیبعەکە
ػیــبص کــغص ّ ســەعەًجبم ُــبتیٌە ســەع ئەّ
ثـــڕّایە کە ،لەگەڵ تبعیکـــضاُبتٌی ُەّاصا،
ژهبعەیکی صەکەسی ثەًیـبػی گـغتيُ ،ێـغش
ثــکەًە ســەع ثەعػایــی الی عۆژاّای ئــبّایی.
ُەڵجژاعصًــــی ئەم ثەعػایــــیە ّەک ســـــبڵی
صەعثبػثًّْوبى ػۆع کبعێکی عبل ًە ثّْ ،چـًّْکە پطـتەّەی ئەثـّْە چلـچەهە ّ
ئەگەع کەسێ

ثیتْاًیجب لە ئبّایی صەعثبػ ثجێ ،جبعی صیـکە ًەصەکەّتەّە صاّی

کۆهەڵە ّ ئەیتْاًی ثەعەّ جێگبیکیتغ (ُەع جەُەًضەهێ

صەثّْ ثب ثجێ) ثڕّا.

جەهبڵ سْی صڵشـْاػاًە ثەعپغسـبیەتی ئەم گـغّّپە صەکەسـیەی گـغتە ئەسـتۆ ّ
ًۆ کەسیتغ لە ُەڵجژاعصەتغیي پیطوەعگەکبًوبى لەگەڵ سست .لەعاع ّاثّْ ُەتـب
کۆهەڵەکبى تەلەیبى لێ ًـَکەى ،ئەهـبى ثێـضەً

ثـڕۆًە پـێص ّ ُەعکە صەعگیـغ

ثّْى ،ئەّاًیص ثەسەع ّ هبڵەّە پەالهـبعی تەپەکە ثـضەى ّ ثەُەع ًغسێـ

ثـّْە

ثیگغى!
لە ثیــغهە ئەّ چەًــض ســەعبتە ّەک چەًــض هبً ـ

تێ ـ ەڕیُ .ەعکەســت ئەثیٌــی

چبّی لە سەعبت ئەکغص ّ پبش چەًض صەلێمە صیسبى ّەک هٌضاڵ صّّثبعە سەیغی
ئەکـــغصەّەُ .ەهـــّْ پێطـــوەعگەکبى ئبگـــبصاعی ضـــەعت ّ ُەڕەضـــەکبًی کـــۆهەڵە
ًەثّْى ،ثەاڵم ئبگبصاع کغاثّْى کە ئەم ئێْاعەیە دەتوەى ئەثێت ئەم گەهـبعۆیە
تێ

ثطکێٌیي.

ثغیٌضاع ّ ئەسیغەکبًوبى ثـغصًە ئـبسغیي هـبڵی ًػیـ
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کەســوبى کــغصە ثەعپغســیبى .ئەّاًیتغیطــوبى ثە چەًــض صەســتە صاثەش کــغایي تــب
ُەعکە تّْش ثـّْیيُ ،ەعکەب ئەعک ّ ضـْێٌی سـْی ثػاًێـتُ .ەّا تبعیـ

ثـّْ،

کــۆهەڵە ثەتەّاّی ئبعایطــی ضــەڕیبى ثە ســۆّە گغتجــّْ ّ چــبّەڕّاًی گەیطــتٌی
کــبتی صیــبعی کــغاّ ثــّْى کە ثەڵکــّْ ئــێوە ثــێ ضــەڕ ثچــیي ّ صاّاکەیــبى ثە جــێ
ثێٌــیي .ئەّاى پێــبى ّاثــّْ ئــێوە ئەگەعیــص تەســلین ًەثــیي ،لەت ئــبّایی ثەجــێ
ًـــبیی یي ّ لە ًـــبّ هبڵەکبًـــضا ضـــەڕ ئەکەیـــي .ثـــۆێە ُیچکـــبت لە فکـــغی ئەّەصا
ًەثــّْى کە صەّعی ئــبّایی لەّە ػیــبتغ ثــشەًە ژیــغ چــبّەصێغیی ًەّەک ئــێوە لە
ضْێٌێکەّە صەعچیي .لە ثغی ئەّەُ ،ێػەکەی سْیبى لە سـْاع ّ ژّّعی ئـبّاییەّە
دبػع کغصثّْ تب سەعی سەعبت ُێغش ثکًَە سەعهبى.
جەهبڵ ّ ًۆ کەسەکەیتغ لە ئبّایی چًّْەصەع .ثەفغ یەکجبع ػۆع ،ثەاڵم سـفت ّ
ثــتەّ ثــّْ ّ ثە ئبســبًی صەکــغا ثەســەعیضا ثڕّیــت ثــێ ئەّە عۆثچیــت .صۆڵێکــی
ثچکــۆالًە ثــّْ کە الی ســەعیەکەی ئەثــّْە ئەّ جێگــبیە کە ًػی ـ

ثە صە کەســی

کـــۆهەڵەی لـــێ صاهەػعاثـــّْى .صە صەلـــێمە تێـــ ەڕی .ئەّاى ُەعّا ئەڕّێطـــتي ّ
ئــــــێوەش ثەصڵەســــــْعپەییکی ػۆعەّە چبّهــــــبى لــــــێ ئەکــــــغصى ّ چــــــبّەڕّاًی
صەســـت ێکغاًی تەلە ثـــّْیي .لە پـــغ ّتیـــبى صەکەب صەکەب ئـــێوەش لە ئـــبّایی
ثچیــٌە صەع ّ ثەضــْێي ئەّاى صا ثــڕّیي .ئــێوە صّّ ثیســیوی تــبلکیّ -اڵکــی هــبى
ُەثــــّْى کە ثــــۆ ّەستــــی ّا کەڵکوــــبى لــــێ ّەع ئەگــــغتي .ثــــبتغی تبػەهــــبى لە
تەًگجبسضا سستجْە سەعیبى ّ لەم عێگبیەصا یەکێـ

لە ثیسـیوەکبى ثە جەهـبڵ ّ

ئەّی صیکەش ثە ئیجـغاُین ئەدـوەصی ثـّْ .جەهـبڵ ّ پێطـوَعگَکبًی گەییطـتٌە
ســـەع تەپەکە ،ثـــێ ئەّە کەب تەلەیـــبى لێجکـــبت! ئـــێوەش ثەپەلە لە ئـــبّایی
چــّْیٌە صەع ّ ئــبسغیي کەســـوبى گەییطــتیٌە ســەع ثەعػایەکە .کـــۆهەڵە لەگەڵ
تبعیـــــ

صاُـــــبتٌی ُەّا (ُبّکـــــبت لەگەڵ ّەڕێکەّتٌـــــی جەهـــــبڵ ّ ئەّى) ئەم

ثەعػایەیــــبى چــــۆڵ کغصثــــّْ ثەّهەثەســــتە ثێــــٌە ًػیــــ

هبڵەکــــبى ّ لەکــــبتی

صیــبعیکغاّصا لەالی پطــتەّە پەالهــبعی هبڵەکــبى ثــضەى .ثەاڵم لە ضبًســی ئــێوە
ئەّاى ثە صۆڵـــی ئەّ صیــــْی تەپەکەصا ُـــبتجًّْە ســــْاع ّ ئـــێوەش ثەم صیْیــــضا
چّْیٌەسەع ،ثێ ئەّە تّْضی یەک ثیي!
ُەعکە ئێوە گەییطتیٌە سەع یبڵ ،کـۆهەڵەش گەیطـتٌە ًـبّ ئـبّایی ّ صەسـتیبى
کــغص ثە ثطــکٌیٌی هبڵەکــبى ،ثەاڵم تــبػە ئــێوە لەصەســتیبى صەعچــّْ ثــّْیي ّ ثە
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ُبسبًی ًەیبى ئەتْاًی لە صاّهبى سەًەّە!
ثە عاستی ثـۆ سْضـوبى ثڕّاهـبى ًەصەکـغص .هـي ئیسـتەش ُەع لە الم سـەیغە کە
ثەّضیْە سەیغّ سەهەعە لە گەهبععۆی ُێػێکی چەًض ثەعاثەعی سْهبًضا صەعثـبػ
ثّْیي ثەثێ ُی چەضـٌە ػیـبى ّ تەًـبًەت تەلەیـَکیص .ثەپەلە صەسـتوبى کـغص
ثە ژهبعصًی پێطوەعگەکبى تب ثـػاًیي ُەهـّْ ُـبتّْى یـبى ًـب .صەعکەّت یەکێـ
لە سەعلکەکبًی ُێػی هەعیْاى ثە ًـبّی ''یۆسـۆ (یْسـن) ًەسـەًبعی'' ًەُـبتْە.
چەًـــض کەســـێ

ثیٌیجّْیـــبى کـــبتی لە ئـــبّایی صەعچـــّْى ســـْی صػیـــْەتەّە ّ

ًەُــبتْەتە صەع .ثــۆیە ًەصەثــْا ػۆعی گــْێ ثــضەیٌێ .ثبضــتغ ّا ثــّْ کە ُەعچێ ـ
ػّّتغ لەم ًبّە صّّع کەّیٌەّە ًەّەک کۆهەڵە ّە صّاهبى کەّى ّ صیسبى تّْضـی
ضەڕ ّ لە صاّکەّتي ثیٌەّە ّ ئێوەش ُەع ّاهبى کغص.
ثەاڵم ئــێوە تەًیــب لە گەهــبعۆی کــۆهەڵە صەعُــبتجّْیي ،صەًــب ُەعّا لە گەهــبعۆی
ثەفــغ ّ ســەعهب ّکۆهەڵێ ـ

ضــبر ّ کێــْ صا ثــّْیي کە ثە ُبســبًی ًەهــبًئەتْاًی

صڵٌیبثیي لە سەاڵب ثّْى لە چٌگیبى.
پطــــتەّەهبى تەًگجــــبر ثــــّْ کە تــــبػە ثەجێوــــبى ُێطــــتجّْ .ئەّ صیــــْی ضــــبر
ئبّاییەکـبًی گــْڵچییەع ّ تەیٌــبڵ ثــّْى کە پڕثـّْى لە ُێــػی کۆهــبعی ئیســالهی.
الیسْاعهبى سۆفیجلە ثّْ ئەّیص پبیگبی عیژیوی لـێ ثـّْ ّ ثـۆ ثیـغ لـێ کـغصًەّە
ًەصەثـــّْ .تەًیـــب یەک عێگـــب صەهـــب ئەّیـــص ُەڵکطـــبى ثـــۆ لـــّْتکەی چلـــچەهە.
ئەّکەســبًەی چلچەهەیــبى صیـــْە ،ئەػاًــي کە ئەم چیـــبیە ثەعػتــغیي لـــّْتکەی
ُەهّْ ًبّچەیە ّ ثە ُبّێٌێص ضەّەکبًی سـبعص ّ تەًـبًەت لە ُێٌـضێ

جیگـبی

ثەفغی لێ صەهێٌێت .ئیستە چلەی ػستبى ثّْ .لەم تەپەی کە ئێوەی لـێ ثـّْیي،
تب ثەعػایەکبًی چلچەهە ثێجەفغیص عێگبی چەًضیي سەعبتە ،ثەاڵم ًبچبعی چی
لێ صەکغێتە تەًیب عێگب ّ تەًیب هەسیغی ''هْهکیي'' ثّْ کە ئێوە عّّی تـێکەیي ّ
ســەع ّ چــبعە ًّْســی سْهــبًی پــی ثس ـ ێغیيً .بچــبع هلوــبى لە عێگــب ثــڕیي ًــب ّ
عّّهبى لە لّْتکەی ثەعػتغیي ضبسی ًبّچە کغص تب لە صەست کۆهەڵە ًەجبتوـبى
ثێت!
ثەفــغ ًەصەثــبعی ،ثــبیکی تًْضیطــی ًەصەُــبت ،ثەاڵم ُەّا ػۆع ســبعص ثــّْ .پــبش
ًیْســەعبت عێگــب عّیطــتي صەهــی کەب لە گــۆ ًەصەُــبت ّ کەب ًەی ئەتــْاًی
چەًــض صەلــێمە لە جــێگەی ســْی عاّەســتێت .ثە ًبچــبع صەثــْا عێگــب ثجــڕیي ّ ثەم
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ضـێْەیە ُەم سْهـبى گەعم عاگـغیي ّ ُەم لە کـۆهەڵە ّ سەتەعی لەصّاکەّتٌیــبى
صّّع کەّیٌەّەً .ػی

ثە سێ سـەعبتێ

عێگبهـبى ثـڕیُ .ەعچێـ

ثەعەّ ژّّعتـغ

ئەچْیيُ ،ەّا سبعصتغ ّ ئیٌجب ثب ّ تەم ّ هژیص ثە ّەػعەکە ػیـبص صٍثـّْ .کەم-
کەم ئبســــەّاعی هبًـــــضّّیی ّ لە پـــــێکەّتي ثە چەًـــــض کەســـــەّە ،ثەتـــــبیجەتی
ئەّکەســـبًە کە پێطـــتغ پێیـــبى ســـەعهب ثغصثـــّْی صەعکەّت .تیوـــی پێطـــڕەّهبى
ئبگــبصاع کــغص کە ئەگەع ثٌجەعصێ ـ  ،ئەضــکەّتێ
ثەڵکــــــّْ پطــــــّْی

ضــتێکیبى ثیٌی ـی عاّەســتي تــب

ثــــــضەیي .ثەاڵم ثەفــــــغ ُەهــــــّْ صاع ّ صەّەى ّ تەًــــــبًەت

ثەعصەکبًیطــی لــێ ضــبعصثْیٌەّە ّ ســەیغی ُەع الیکــت ئەکــغصّ ،ەک ًــبّ صەعیــب
ســب

ّ ثــێ چــبڵ ّ ثەعػی ئەُــبتە ثەعچــبّ .ســەعبتێکی تــغیص عّیطــتیي .تیوــی

پێطــــڕەّ لە عێگــــبی ثیســــیوەّە ئبگبصاعیــــبى کــــغصیي کە ئەّاى گەییطــــتًّْەتە
ثٌجەعصێ

ّ ئەگەع ثە ثبضی ئەػاًیي ثب ئەّاى ُەّڵی سبػکغصًی ئبّعێـ

ثـضەى

تــب ئــێوەش صەگەیــي .ثەعپغســبى ّتیــبى ثبضــە ســەیغی صەّع ّ ثەع ثــکەى ئەگەع
چغای ئبّایی ّ ضتی لێْە صیبع ًیە ُەّڵێکی ثۆ ثضەى .ثەاڵم لەّ ضْێي ّ کـبتەصا
ئەّەی ًەصەثْا ثیغی لێ ثکغێتەّە ،پەیضاکغصًی صاع ّ ئبگغکغصًەّە ثـّْ چـًّْکە
ّەک ثبسن کـغص ،تەًـبًەت ثەعصیـص ثەصەعەّە ًەهـبثّْىُ .ەهّْهـبى گەییطـتیٌە
ثٌــجەعصەکە ،ئەضــکەّت ًەثــّْ ،تەًیــب الپبڵیــ

ثــّْ ثە ُــۆی ثەعػی ثەعصەکە ّ

لێــژی الی ســْاعەکەی ثەفــغ ثــٌەکەی ًەگغتجــّْ .تۆػێـ
لێـــ

ّضــکبیی ثــُّْ ،ەهّْهــبى

کۆثـــّْیٌەّە .چەًـــض کەســـێکوبى چەکـــوەی الســـتیکیوبى لە پـــێ صاثـــّْ کـــَ

پبژًەکەیــبى چەًــض ســبًتێ

ثەعػ ثــّْىً .ــبػاًن کــێ ثــّْ ثیــغی ثــۆ ئەّە چــّْ کە

ئەگەع ثەچەلۆ ثٌی گطت ئەم پـبژًە کەّضـبًە ثجـڕیيُ ،ـی ػیـبًێکی ثـۆ صڕاًـی
کەّضەکبى ًبثێت ّ ئەضتْاًیي سّْکە ئبگغێکی پـێ سـبػ کەیـي .چەًـض صەلـێمەی
ًەثـــغص ُەعکەســـە ّ صەســـتی کـــغص ثەثڕیٌـــی پـــبژًە کەّضـــی ســـْێ ّ لەم لەتە
الستیکبًە ئبگغێکی ثێتیي ّ پڕ صّّکەڵوبى سبػکغص ثـێ ئەّە گەعهبییـ

ثە کەب

ثگەییٌێت.
ػیــــبتغ لە ســــەعبتی

لەّ ثٌــــجەعصەصا هــــبیٌەّە .ســــەعهبکەی لە عاصە ثەصەع ّ

تبلەت پڕّّکێي ثّْ ّ ًبچبع صیسـبى کەّتیـٌەّە عێ تـبکّْ سْهـبى گەعم ڕاگـغیي.
تەهْهژ ُەهـّْ الییکـی صاگغتجـّْ ،کەب ًەیـضەػاًی کـبهال کـبهالیە .سـەیغی ُەع
الیکوــبى ئەکــغص ،ثــێ جیــبّاػی ّەک یەک ثــّْ .هــي لە ژیــبًن صا (تــب ئیســتبش)
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صیوەًی ّا غەعیجن ًەصیتْەً .ە صاعً ،ە ثەعصً ،ە ئبسوبى ًە ئبًّ ،ە ئـبّەصاًی.
ُی ُ ،ی  ،تەًیب ثەفغ ّ ثەفغ ّ ثەفغ.
ثێ ئبهبً ّ ُەع لەثەع ػٍستی سەعهب ّ عەق ُەڵٌەُبتي (کە ئەهەش ثۆ سـْی
ئبهــبًجێکە) ثە صەّعی سْهــبى صا ئەســّْڕایٌەّە .ســەع ّ ســْاعی تەپۆڵکەکبًوــبى
ئەکــغص ّ صیســبى لە جێگبیکــضا کەهێـ

عاصەّەســتبیي .ثــێ ئەّە کەب لســە ثکــبت

یـــبى ثـــۆڵەییکی لێـــْە ثێـــت ،صیســـبى ثـــۆ ســـەع ثەعػاییـــ

ُەڵ ئەکطـــبیي ّ ُەم

صاکطبى ثۆ سـْاعەّەُ .ەهْهـبى لەّە تـێ گەییطـتجّْیي کە ئـێوە ثە عێگـبی ُـی
کْێـــــــــْە ًـــــــــیي ،ثەڵکـــــــــّْ
ثەعثەعەکبًێ لەگەڵ سغۆضـت
صا صەکەیـي تـب هغصًـی سْهـبى
چەًض سەعبتیتغ ّەصاّ سەیي.
تــــــب ًػیــــــ

صەهەّ ثەیــــــبى

سەعیکـــی ئەم کـــبعە ثــــّْیي.
عەًــگە گەّعەتــغیي ضــبً

کە

ُەهــــبى ثــــّْ ،ئەّە ثــــّْ کە
ثەفـــغی صیـــکە ًەصەثـــبعی تـــب
عێگب عّیطتٌیطوبى ال صژّاع کبت ّ ثە ُبسبًی ئەکغا ثەسـەع ثەفـغەکە صا ثـڕّیي
ڕٍّیـٍَّ ّ کـَهی کـغصّ .عصە ّعصە

ثێ ئەّە ثچەلیي .صەهەّ ثەیبى هژەکە تۆػی

ثەعػایەکــبًی تــغ صەع کەّتــي ،ثــَ ضــێٍْیَک کە ئەهــبًتْاًی تۆػێ ـ

صّّعتــغی

سْهــبى ثجیٌــیي .ثەاڵم کەب ًەی ـضەػاًی لە کــْێي ّ ثە تەّاّی لێوــبى تێ ـ

چــّْ

ثّْ کە ثبکّْع ،ثبضّْع ،عۆژ ُەاڵت ّ عۆژئبّا لە کبهالى.
ئەیغە چلچەهەیە ثەاڵم چلچەهە کە یەکێ

لە پڕ ئـبّ ّ کـبًیتغیي ُەعصەکـبًی

کْعصســتبًە ،ئەی ثــۆ ســْعەی ئبّێ ـ  ،تەًــبًەت تــبلە کــبًییکیص ثەصەعەّە ًــیەە
ثەضــی ػۆعی ئــێوە ثە ُــبّیي ئەم کێْەهــبى صیتجــّْ ،ثەاڵم کەب ًەیضەًبســیەّە.
ُەهــّْ الی ـ

ثەفــغ ّ ثەفــغ ُەهــّْ ضــتێ

ثــّْ .چەًــضیي ســبڵ صّاتــغ کە هــي ثــۆ

یەکەهجبع سْاعی فغۆکە ثـّْم ،ئەّ صیـوەًەی چلـچەهەم ُـبتەّە ثیـغّ .تـن ئبُـب
جـــبعەکە ســـەعهبى لـــێ ضـــێْا ثـــّْ ،ئەیـــغە ثـــّْ کە صًیـــب ثـــَفغ ثـــّْ ُیچـــی تـــغ.
(ُەّعەکبى ّەک ثەفغ ئەُـبتٌە ثەعچـبّم کە چـیي چـیي ّەسـەعیەک کەّتجـّْى!)
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گەییطـــتیٌە الپـــبڵێکیتغ ،تۆػلبڵێـــ

ســـبکی لـــێ صیـــبع ثـــّْ .لەصەّعی یەک کـــۆ

ثّْیٌەّە .هەًسـّْع ّ عـْهەع ّ ئیجـغاُین لە الی یەک عاّەسـتب ثـّْى .ثـۆ یەکەم
جبع لەهبّەی ئەم ضەّە سبعصەصا تەّاضبی ًـبّ چـبّی هەًسـّْعم کـغص .چـبّی پـڕ
ثجّْى لە فغهیس  ،لەثەع ئەّە ثە ثبضی ًەیجیٌن ،عّی لەّال کغص.
هەًسّْع لە کبتی تەًگبًە ّ لە ضەڕصا چیبیـ

ّعە ّ صەعیبیـَک تەدەهـْل ثـّْ.

ئیســتە ئەه ـضیت کەســێکی ثــێ صەًگــی ثــێ صەســەاڵت ،ســەُۆڵ ثە ســوێ ەکبًیەّە
ّەک ضۆڕٍســــَُۆڵی کەڵکەپبســــبع ضــــۆڕ ثــــّْەتە .لێــــْە ُەهیطــــە ثەثػەکــــبًی
ئەلەعػى ،جســــوی الّاػ ّ ثچکـــــۆالًەی لەســــەعهبى ُێٌـــــضەی صیــــکە چکـــــۆلەی
کغصّەتەّە.
عــْهەع کە ثــَ لســە سْضــی لە ًبّهبًــضا ثە ًبّثبًــ

ثــّْ ّ لە ُــی کبتێــ

صا

ثێْعەیین پیْە ًەصیتجّْ ،ئەم ثەیبًیە سـەعگەعصاى ثە صّای لسـەیکضا ئەگەڕا تـب
ثەڵکـــّْ ثػەیـــ

ثشـــبتە ســـەع لێْاًوـــبى .لە دبڵیکـــضا ُەهـــّْ لەضـــی ئەلەعػی،

صەستی ثە گێڕاًەّەی لسەیَک کغص ،ثەاڵم لەعػە لەعػی لێْی ًەی ُێطـت کەب
ُیچی لێ دـبڵی ثجێـتً .ەک تەًیـب ُیچکەسـوبى پـێ ًەکەًـیي ،ثەڵکـّْ سْضـی
ّاػی لە گێڕاًەّەی لسەکەی ُێٌب ،ثە ًبّهبى صا صەسـتی کـغص ثە ُـبتّْ چـّْ کە
سەعاپب ًبُۆهێضی ثە ُەًگبّەکبًیەّە صیبع ثّْ.
ئیجغاُینً ،ەجوە ،عەلی تـبتّْعە ،ئەّڕەدوـبى ػیـْیەیی ،عەدـین ُەژاع ،هـٌەت،
ػۆعاّ ،دەهەکەعین ،ػاُێض ّ ....ئەثیٌیي کە لە هبّەی ئەم یەک هبًگە سەعاسەع
سەتەعەصا تیوـــی پێطـــڕەّ ،عچەضـــکێي ّ لەلغـــبًی ُەهـــّْ هەتغســـیەکبًی ســـەع
عێگبهـــبى ثـــّْى .کەچـــی ئیســـتە لەثەعاهـــجەع ثـــێ عّدوـــی سغۆضـــتضا کەم کەم
سەعیکي ثە چۆکضا صێي ّ لەاڵی ّعەیبى ئەڕّّسێت .لە گۆضـەیَکضا صۆش صاهـبّى
ّ ّەک ث یي
کبکە ئیضی ئەعکی ئێوە تەّاّ ثّْ .کەهـیي ًەهـب تبثیطـکێٌیي ،لـّْتکە ًەهـب تـب
ثیجــڕیي ،ســەًگەع ًەهــب تــبثیگغیي ،لەهە ػیــبتغ ضــەڕی ســەعهب ّ ثەفغیطــوبى پــێ
ًبکغێت .لێوبى گەڕێي ثە لەم ثٌبعی ثەفغەصا ثوغیي!

ًەسغەت تبلە ژًی ُبّسەفەعهبى
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ُەّا سەعیــ

ثــّْ عًّّــبک صەثــّْ .ثــۆ صەعُــبتٌی ســْع ًەک صەلــێمە ،ثەڵکــّْ

سبًیە ژهێغیوبى ئەکغص .سْعی کْعصستبى ثەتیـٌە ،تەًـبًەت لە پـۆپەی چلـچەهە
ّ ثە چلەی ػستبًیص ئەکغا ُیْای پێ ثجەسـتیي .ئـێوە لە صۆڵێـ  ،لە ًێـْاى صّّ
یبڵ صا ثّْیي .صّّ لـّْتکەی ثەعػ کۆتـبیی ئەم یـباڵًە ثـّْى .سەڵکـی ًـبّچە ثەم
صّّ لـــّْتکە ئەڵـــێي صّّثـــغاُ .ەعصّّک لـــّْتکە ّەک صّّ کـــْڕی جەدێـــت عّّ ثە
عّّی یەک عاّەســــــــــــتبّى .ئەهە
ثەعػتــغیي تغۆپکــی چیــبی ثەعػ ّ
ثەفغیٌی چلچەهەیە .لە ُـبّێي ّ
ثەُبعاًــــضا ،ضــــْێي ّ جێگــــبیکی
صڵگیغ ّسەیغاًگەییکی پڕ کـبًی ّ
گـــــژ ّ گیـــــب صاعە .ثەاڵم ئیســـــتب!
ئیســتب ًــبُ ،ەهــّْ الیــ

ثەفــغە،

جێگــبیکە لە ُــی کْێ ـ

ًبچێــت،

الًـــی کەم لەّ جێگبیـــبًەی ئـــێوە
صیْهبًە ًبچێت.
ســــــْع گەییطــــــتە لەت ــــــبڵەکەی
عّّثەڕّّهــــــــبى .عاًەّەســــــــتبیي
لیػگەکەی ثگـبتە الهـبى صّّ  -صّّ
ّ سێ  -سێ ثە پیـغییەّە چـّْیي.
ػّّ ُەستوبى ثە گەعم ثًّْەّە کغص .عّّم لە هبهۆ ئەػغەع ّ ًەجوەی هەًـجەعی
کــغص کە ُەعصّّکیــبى ســوێلی ػۆعیــبى ثــّْ .لیــبفەییکی ػۆع ســەیغیبى پەیــضا کــغص
ثّْ .سەُۆڵ ،ئەعێ سـەُۆڵ ّەک چـۆى ثەسـەع لمـی صاعاى ،گـْێ سـْاًکی ثبًـبى،
تبضەثەعصی ثي ئەضکەّتبًەّە ضۆڕ ئەثێـتەّە ،ئـبّا ثەسـوێ یبًەّە ضـۆڕ ثجـْەّە.
پێطتغ هي ػۆع جبع سەهی ثێ سوێ ین سْاعص ثّْ ،ثەاڵم ئەم عۆژە سْضـذبڵ ثـّْم
کە سوێ ن ًیە تب ّەک ئەّاى ثەصەسیەّە گیغ ثکەم!
پــبش تۆػێ ـ

صاًطــتي لە ثەع ســْعەکەُ ،ەســتوبى ثە گەعم ثــًّْەّە کــغص .ثــێ

پالًێکی صیبعیکغاّ کەّتیٌە عێ ّ چەًض ضیْ ّ صۆڵی پڕ لە ثەفغهبى ثـڕیي .لە پـڕ
سەییض جەاللی کبًیسـبًبى ،ثە تەهەًتـغیي ّ ثە تەجـغەثە تـغیي کەسـی ًبّهـبى،
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ُبّاعی لێ ثەعػ ثّْەّەّ ،تی:
عاّەستي ّا ثڕّیي ئەثیٌە ژێغ ُەعەسەّە! هبڵتبى ًەضێْێ ،دەفتب کەب ثە ًبّ
ئەم ثەفــغە صا ئەڕّیــي ّ لســەش ئەکەیــيُ ،ەعەب ػیــبتغ ثە صەًــگە صەً ـ

ُەڵ

ئەسێت!
ئەهەش سەهێکیتــغً .بچــبع عاّەســتبیي ّ ُێٌــضێ

ثیغهــبى کــغصەّە .چل ـچەهە لە

ًێْاى جبصەی هەعیـْاى  -ثـبًە – سـەلػ ،سەعضـیْی سـەلػ ،ثەعپـلەی هەعیـْاى ّ
سبعاڵی صیْاًـضەعە صا ُەڵکەّتـّْە .ثبضـە ،ئەگەع ئیسـتب ئـێوە لە صیـْی جـبصەّە
ثـــیي ،گطـــت ئـــبّایەکەًی ســـْاع ئەم ثەعػایە کە ئـــێوەی پێـــْەیي ّەک ئـــبگجە،
گۆگجە ّ کبًی تەهەعسـبى ّ ....پبیگـبی صەّڵەتیـبى لێـیە ّ ثـۆ ئەّە ًبثێـت عّّی
تێکەیي .ئەگەع پێچەّاًەش ثە صیْی سەعضیْی سەلػەّە ثیي (سەعهبى لێ ضێْا
ثّْ ًەهبى ئەػاًی لە کبم صیْیي) ئەّ کبت گًْضە ًػیکەکبى ثە ئـێوەّە ئەثـًّْە
ًەعگســەڵە ،ثــ  ،ضــبلەاڵ ّ ....کە ُیچکبهیــبى پبیگــبی صەّڵەتیــبى لــێ ًە ثــّْ،
ثەاڵم ئەکغا کۆهەڵە پێص ئێوە گەییطتجێتە ًبّیبى ّ چبّەڕّاًی ئێوە ثکبت.
ثەُەعدــبڵ ،پ ـبش ُێٌــضێ
سْعەی ئبّ ثّْ .تۆػێ

ســْالًەّە ّ ســەع ّ ســْاعکغصى ،کەم کەم گْێوــبى لە

ُبتیٌە سْاعتغ یەک صّّ چٌبعهبى لێ صەعکەّتـي ّ صڵٌیـب

ثّْیي لە پطت ئبّایی ًەعگسەڵەیي .لەسـەع ثەفـغەکە عاکطـبیي ،سـەعهبی ضـەّ،
هبًـــضّّیەتی عێگـــب ّ ثغســـیەتی ثە تەّاّی ثڕســـتیبى لـــێ ثڕیجـــّْیيً .ػیـــ

ثە

صّاػصە سەعبت ثّْ کە ئـێوە لە ئـبّایی تەًگجـبسەّە کەّتجـّْیٌە عێً ،ەک ُەع
ُــــی هــــبى ًەسْاعصثــــّْ ،ثەڵکــــّْ لەثەع ســــەعهب ًەضــــوبى تْاًیجــــّْ تۆػێــــ
ثذەسیٌەّە .ئبّاییوبى لێْە صیبع ًە ثـّْ ،ثەاڵم ئەهـبًػاًی ػۆع صّّع ًـیي .هـبهۆ
ئەػغەع کە ثە ُـــْی ثغیٌـــضاعثًّْی صەســـتیەّە ،پەًجەکـــبًی عەش ثجـــًّْەّە ّ
سْی ثە چەلۆ سەعیکی ثڕیٌەّەیبى ثّْ تب ُەهّْ صەستی ًەگغێتْە ّتی
ثـغا هـي ثەم صەسـە ثغیٌـضاعەهەّە ئەڕۆم .ئەگەع کـۆهەڵە ،یـبى ُەع کەسـی تـغی
لــێ ثــّْ ،ســْم تەدْیــل ئەصەم ّ ثەتەهــبی گەڕاًەّەم هەثــي .ثەاڵم ئەگەع چــۆڵ
ثّْ ،دەتوەى سْضن لەسـەع ػک سطـکبًضّە ،صێـوەّە ئبگبصاعتـبى صەکەم .هـٌەت
هەًــجەعی یەکێکــی تــغ لە پێطــوەعگەکبى ّتــی هٌــیص لە گەڵــی ئەڕۆم ّ ًــبُی ن
ثەم ّەػعەّە ثە تەًیب ثڕّات!
کەب پێطــی پــێ ًەگــغتيُ ،ەعصّّکیــبى لە ئــێوە جیــب ثــًّْەّە ّ ثەعەّ ئــبّایی
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چّْى .پبش هبّەیەکی کْعت هٌەت ُبتەّە ّتـی ئـبّایی چـۆڵە ّەعى! ثە پەلە ّ
ثــێ عاّەســتبى کەّتیــٌە عێً .ەعگســەڵە ًػیکتــغیي ئــبّاییە ثە چلــچەهەّە ،ثــۆیە
ػیبتغ لە گطت صییەکبًی تغ ثەفغی لێ صەثبعێتُ .ێٌضە ثەفغ ثبعی ثُّْ ،ێٌـضێ
لە هبڵەکبى تەًیـب ثبًەکەیـبى ثەصەعەّە ثـّْ صەًـب لە صەعگـبکە ئەُـبتیە صەعەّە
ئەثْا ثەپلەکبى ثەسەع کلیلەی ثەفغصا ثچیەسْاع.
سەڵکـــی ًەعگســـەڵە ًەک ُەع صەعگـــبی هبڵەکبًیـــبى ،ثەڵکـــّْ ثبّەضـــیبى ثـــۆ
کغصیٌەّە .ئەم گًْضە ثەُۆی صّّعی لە ضبع ّ ضبسبّیجًّْیەّە ،جـگە لە جبعێـ
کە ثەُــبعی پێطــتغ ُێغضــیبى کــغصە ســەعی ،ضــەڕێکی لــْعب لەّهــب ّ ژهــبعەیەک
پێطوەعگە ،لەّاًە کبک عەثضّاڵی ثەُغاهـی ئەًـضاهی کـْهیتەی ًبّەًـضی دیـػة
تێـضا ضــەُیض ثـّْى ،ػیــبتغ پــبی ًەگغیسـی سـ بی صەّڵەتـی تــبّاًی لێٌەکەّتجــّْ.
گًْـــضێکی  ٠١ -٠١هـــبڵی ثـــێ ئـــبّّ ثەعق ّ گطـــت پیْیســـتیەکبًی ژیـــبى ثـــّْ.
سەلکەکەی ثە ثەسەێْکغصًی هەڕ ّ هباڵت ئەژیـبى ّ لەثەع ثـبعیٌی ثەفـغی ػۆع،
چْاع پێٌ هبً
کەى .ســبڵێ

ئەثْا لە هـبڵ ثـي ّ سـْاعصًی سْیـبى ّ ئبژەڵەکبًیـبى فەعاُەم

ثەع لەم عۆژاًە کە ئــێوە ثەم ضــێْە ضــەل ّ پەت سْهــبى گەیــبًە

ئەم ئبّەصاًیە ،ثٌکەهبى لەم صێیە صا ثًّْ .بّەًضی ئبژّاًی دیػثـی صیوـْکغات ّ
ئێوەش پەًجب پێطوەعگە هػگەّت ّ چەًض هبڵێکوبى کغصثًّْە هەلەڕ .هـي گطـت
سەڵــکەکەم ئەًبســی ّ ئەّاًــیص ئــێوەُ .ەع چەًــض کەســێکوبى چــّْیٌە هبڵێ ـ ،
ثەتەًەکە لەســەع ئــبگغی تەپــبلە ئبّیــبى ثــۆ گەعم کــغصیي ّ صەســت ّ اللوبًیــبى
سستە ًبّ تەضت ّ ئبّی گەعهیبى پێضا کغص .سەُۆڵی سوێت ّ لەص جلەکبًوبًیبى
الثــغص ،چەًــض پێطــوەعگەیەک ثە تەّاّی لە ُێــػ ّ گــۆ کەفتجــّْى ّ یەک لەّاى
ئەسعەص ئەدوەصی ثـبڵی چەسـ یجّْ ثە لەضـیەّە ّ ثە ئـبّی گەعم لێوـبًکغصەّە!
ژى ّ پیبگیبى ّەک هٌبڵی سْیبى ثەصەّعەهـبى صا ئەُـبتي ّ ُەًبسـەیبى ثـۆ ُەڵ
ئەکێطــبیي .ژًەکــبى ئەیــبًْت هــبڵ کــۆهەڵە کــبّل ثێــت ثەم چــلەی ػهســبًە لە
چلچەهە چەی لێ گەعەکيە
ئــبّایی صّّکــبًێکی چکــۆلەی تێــضا ثــّْ .گطــت ّەســبیلەکەهبى کــڕی .جــگەعە،
سْاعصًەّە ،تبییت ،سبثّْى ،کەّش (صّّکبى صاعی گًْضەکبى ئەهطـتبًەیبى ثـّْى
ّ تەًیب پێطوەعگەش هطتەعییبى ثّْ ،ثۆیە ُەڵیبى ئەگغت تب پێطـوەعگە سـەعی
ُەڵ ئەصا)ُ .ــی هــبڵیکی ئەم گًْــضە دْهــبهی ًە ثــّْ .سەڵکــی لە گۆضــەییکی
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کبصێي ،یبى یەکێ

لە صیْەکبًیبى صّّ ثەعصیبى صاًبثّْى ّ دەفتەیی

جبعێ

ّ

ثگــغە ػۆعتــغیص سْیــبى ئەضــۆعص .ئبّیــبى ثــۆ ئــێوەش گەعم کــغص ّ لەّ کًْــبًەصا
سْهبى ضۆعص ّ پبضبى ژًەکبًیبى جلەکبًوبیبى ضۆعص.
ػیبتغ لە صە کەسوبى لە پبّ پـل ّ گـل ّ گـْێػ کەّتـي ،ثەصەسـت ُـبت ّ چّْهـبى
پێ ئەکغصى ّ کەسی ّایبى ُەثّْ لبهکی گەّعەی پـێ ،لە پـبی هٌبڵێـ

گەّعەتـغ

ثجّّْ .ادێض سەڵْاتی کە لە دبڵەتی ئبسبییضا اللـی لە گطـتوبى گەّعەتـغ ثـّْى،
ّەػعی لە ُەهْاى سغاپتغ ثّْ.
عەثە عەش ّ ًەســـــغەتی ُبّســـــەعی پـــــێکەّە چـــــًّْە هـــــبڵی صایە ســـــبتّْى،
پیغەژًێکـــی ســـْێي ضـــیغیي کە ُەهـــّْ کـــْڕ ّ کچەکـــبًی لە ضـــبع ثـــّْى ّ ســـْی
ثەتەًیب هەع ّ هباڵتی ثەسێْ ئەکغصً .ەسغەت تەًیب ژًێـ

ثـّْ کە لەم سـەفەعە

پــڕ سەتەعەصا لەگەڵ ئــێوە ثــّْ .هــي پــێص ئەم ســەفەعەش ثڕّایکــی لــّْڵن ثە
یەکســبًی ژى ّ پیــبّ ُەثــّْ ّ لەّ کەســبًەش ثــّْم کە کــبعم ثــۆ ''لەثّْاڵًــضًی''
ئەم عاســتیە ئەکــغص ،ثەاڵم ئەهػاًــی سغۆضــت لەضــی ژًــی ًبســکتغ لە ُــی پیــبّ
سْلمبًضّّە ّ لەثەعاهجەع سـەستی ّ گەعهـب ّ سـەعهبصا ،سغۆضـتیە کە ژى ػّّتـغ
ُەســــت ثە هبًــــضّّیی ،ســــەعهب ،گەعهــــب ّ ...ثکــــبت .ثەاڵم لەم هــــبعاتۆًە کەم
ّێــٌەیەصاً ،ەســغەت پــێچەّاًەی ئەم ثیغکــغصًەّەی هٌــی پێطــبًضا ّ ًەک ُەع
یەکێ

لەّاًە ًەثّْ کە ثەع لە ُەهْاى پەکی کەّێـت ،ثەڵکـّْ ثە پـێجەّاًەّە،

لە جــــْهلەی ئەّ  ٠١ - ٠١کەســــە ثــــّْ کە لەت پەکــــی ًەکەّت ،پیْیســــتی ثە
یبعهەتی ًەثّْ ّ جبعی ّاش ثّْ یبعهەتیضەعێکی ثبش ثّْ ثۆ ُبّڕییبًی تغ.
جبعێکی تغ ًبى ّ ئبّهبى تێغی ػکی سْهبى سْاعص ،گەعهوبى ثّْیەّە ّسەستی ّ
صژّاعیەکبى ثًّْەّە ثیغەّەعیی.
ضەّ ّ عۆژ لە چْاع صەّعی ئبّایی صا ًگبثبًی ّ کەهیي هـبى ئەصا .ئەّاًیطـوبى
لەًبّ هبڵەکبًضا ئیسغادەت هـبى ئەکـغص ّ چـبّەڕی چـبکجًّْەّەی ُبّڕییـبًی لە
پـــێ کەّتـــّْی سْهـــبى ئەکـــغص تـــب ثەعەّ ًـــبّچەی ســـەلػ دەعەکەت کەیـــي ّ ثە
یەکجــبعی لە هەتغســی لە صاّکەتــٌەّەی کــۆهەڵە ًەجبتوــبى ثێــت .ثەاڵم جەًــض
کەسوبى ّا ض غػە ثجـْى لەّە ًەئەچـّْ ثەم ػّاًە ثیـٌەّە دـبڵ ّ ثتـْاًي عێگـبی
سەست ،پڕ لە ثەفغ ،صّّع ّ صعیژی سەعڕێگبی ًەجبتجًّْوبى ثجڕى.
ُەعّا ثەصڵە عاّکـــێ عۆژهـــبى ئەژهـــبعصى ،عاصیـــْی دیـــػثیص ،ثـــێ ئەّە ُـــی
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ئبگــــبصاعێکی لە چبعەًّْســــوبى ُەثێــــت ،ڕۆژاًە پەیــــبهی عەهــــػی ثــــۆ ثــــ ّ
صەکغصیٌەّە ّ ئـێوەش گْێوـبى ثـۆ ئەگـغت ،عەهػەکەهـبى دەل ئەکـغص ّ ثـێ ئەّە
ثتــْاًیي لە ّەػعــی سْهــبى ئبگبصاعیــبى کەیــٌەّە ،لەثەع سْهــبًەّە ثەّ ّەػعەی
ُەهبًجّْ پێ ئەکەًیي!
پبش گەعم ثًّْەّەً ،بى ّ چبیی سـْاعصى ّ ّەُـۆش ُـبتٌەّە ،ثۆهـبى صەعکەّت
کە کــــبثغایکی فــــبعب لە ئــــبّاییە .ســــەعەتب سەڵــــکەکە ضــــبعصثّْیبًەّە ثەاڵم
کەػاًییبى پێطوەعگەیي ئبضکغایبى کغص .کـبثغا کەسـێکی عەیٌەکـی تەهەى سـی،
سی ّ پێٌ سـبڵەی ضبعسـتبًی ثـّْ کە عەًـگە ئەهە یەکەم جـبعی ثێـت ُـبتجێتە
جێگبییکی ّەک ًەعگسەڵە .ئەّکبت ًێـْاًی دیـػة ّ هْجبُێـضیي ضـەکغاّ ثـّْ ّ
عۆژاًە عاصیْ هْجبُێض سەصاى جٌێْی ًبضیغیٌی ثە دیػثی صیوْکغات ّ ضەسسی
صّکتـــْع لبســـولّْ ئەصا .ثـــۆیە جـــێ سەعســـّْعهبى ًەثـــّْ ئەگەع کـــبثغا ســـْی ثە
هْجبُێض ًەًبسـێٌێ ّ ئـێوەش ثڕّاهـبى پـێ ًەکـغص صەًـب ،چـۆى کـْعص لە ئْعّّپـب
لەصّّعەّە ثە لّْتیــبى صا ئەًبســغێٌەّە ،ئەّیــص لە ســەص هیتــغیەّە صیــبع ثــّْ
هْجبُێضە .ثە ُەع دبڵ ُێٌبهبًە الی سْهـبى ّ ئەّەی ثـۆ ئـێوە صەعکەّت کـبثغا
ًػیـ

ثە صّّ دەفـتە لەم گًْـضە ّ لە هـبڵی ئەم سەڵـکەصا هـبثّْیەّە ،ئەّاًـیص

ّەک ُەع لێمەّهبّێکیتغ لە ثەاڵ ّ سەعهبّسۆڵە پبعاستجّْیبى.
چـــْاعەهیي عۆژ ثـــّْ ئـــێوە ُەعّا ثەســـەع هـــباڵًەّە ثـــّْیي ّ ُێطـــتب ػیـــبتغ لە
صەکەســوبى ًەیــبًئەتْاًی ثە عێگــبصا ثــڕۆىً .ەضــوبى تْاًیجــّْ ثەضــەکبًی تــغی
دیػة لە ّەػعی سْهبى ئبگبصاع ثکەیي .ثیسیوەکەضوبى ّەک ّتغا ثبتغی ًەثّْ.
ُەڵــــجەت ًەک ُەع ئــــبّایی ًەعگســــەڵە ،ثەڵکــــّْ ئبّاییەکــــبًی ًػیکیطــــی(کە
ُەعکبهەیـــبى چەًـــض ســـەعبت صّّع ثـــّْى) جـــبصەّ ثەعلـــی ًەثـــّْ تـــب ثیـــغ لە
ضــبعژکغصًەّەی ثــبتغی ثکەیــٌەّە .ثە تەّاّی تغســی ئەّەضــوبى ُەثــّْ کە ُەع
کــبت ُێــػی کــۆهەڵە ثێــٌەّە ســەعهبى ّ ثوــبًشەًەّە ئەّ ّەػعەی کە لەئــبّایی
تەًگجــبر صا ُەهــبى ثــّْ .ثــۆیە ػۆع پیْیســت ثــّْ کە ُەعچــی ػّّتــغ جێگبکەهــبى
ثگۆڕیي ّ ثەعەّ سەعضیْی سەلػ کە ػیبتغ لە کۆًتغۆڵی دیػة صا ثّْ تب کـۆهەڵە
ثڕّیي.
عۆژێـ

کـبثغایکی سەڵکـی ئبّاییوــبى ًـبعص ثـۆ ئــبّای صەعگـبّاى تـب ثەڵکــّْ ُەم

ُەّاڵێکــی ئەّ گًْــضە ثػاًێــت ّ ُەهــیص ثڕێـ
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دبتَم هەًجەعی
ئەّ صییەش صا ثێٌێ ،چًّْکە صّّکبًەکەی ًەعگسەڵە ُیچی ًەهبثّْ ثۆ فغۆضتي
ّ عێگبی ضبعیص لە ثەع ثەفغ ثەسغا ثّْ .ثـّْثە ئێـْاعە کـبثغا ًەُـبتەّە ،عێگـبی
ًێْاى ًەعگسەڵە ّ صەعەگبّاى ،ثـێ ثەفـغ سـەعبت ّ ًیْێـ

ئەثـّْ .ثەّ ثەفـغەش

ســـێ ســـەعبتێکی صەثـــغص ،ثەاڵم ػیـــبتغ لە صە ســـەعبت ثەســـەع چـــًّْی کـــبثغاصا
تێــــ ەڕی ّ ًەگەڕایەّە .هــــي لە هــــبڵی ثــــغای ئەّ کــــبثغایەصا ئەهــــبهەّە ،ژى ّ
هٌبڵەکەی ُەجویٌیبى لێ ُەڵگیغا ّ ئەیـبًْت ئەم چەم ّ صۆڵە گـْعگی فـغەب ّ
دەتــوەى گــْع

ســْاعصّّیە .عاســتیبى صەکــغص ثە ػســتبى ئەّ صۆاڵًە پــڕ ثــّْى لە
کەّتــوە ثیــغی ئەّ ضــەّەی کە لە چلــچەهە

گــْعگی ثغســی .هــي ثــۆ لەدػەیێ ـ

سەعهبى لێ ضێْا ثّْ .لە ثەع سْهەّە ئەهـْت ،ثەڕاسـتی ئەگەع ئەّ ضـەّە ،یـبى
سەعلەثەیبًیەکەی صّّ گْعگی ثغسـیوبى لـێ پەیـضا ثبیـبى ،ثـغّا ًـبکەم کەسـوبى
ثیتْاًیجــب صەســت ثکــبتەّە ّ ثە دەفتــب چەکــی پــڕ لە فیطــەکەّە گــْع

ثوــبًی

سْاعصایــب ئەثــْیٌە پەى .لەّ الضــەّە ئــێوە تغســوبى ئەّە ثــّْ کە کــبثغا کــۆهەڵە
ًەیِێطـتجێت ثگەڕێــتەّە ّاتـب کــۆهەڵە لە صەعەگــبّاى ثـي ّ ئەّکــبت هبًــبی ئەّە
ثّْ کە ُەعچێ

ػّّتغ صێٌە سەعهبى ّ ........

ضەّ ثەسەعصا ُبت ّ ثەیبًیص ًػی

سـەعبت یـبػصە -صّاػصە چـبّەڕّاًی کـبثغا

ثّْیي ّ ُێطتب لەصەعەگبّاى ًەگەڕاثّْەّە .کبک عـْهەع ضـەعیفػاصە ّ ژهبعەیـ
پێطوەعگە دبػع ثّْى تب ثەهەثەستی ُەّاڵـػاًیيُ ،ێٌـبًی ُێٌـضێ
ّ ئەگەعیص ثکـغێ پەیـضاکغصًی جێگبیـ

پێضاّیسـتی

ثـۆ پڕکـغصًەّەی ثـبتغی ثیسـیوەکەهبى،

ثەعەّ ئــبّایی ضــبلەاڵ ثــکەًّە عێُ .ێطــتب لە ئــبّایی ًەچّْثــًّْەصەع ّ ئــێوە
ثەّپەعی صڵەڕاّکێـــیەّە سەعیکـــی سْادـــبفێػی لەیەککـــغصى ثـــّْیي ّ صاًە صاًە
ثەڕیوبى ئەکغصى ،لەپڕ صعایٌە ثەع صەستڕێژ ّ ُەعکەسە سْی صایە پەًـب ثەعص ّ
صیْاعێـ  .ســەًگەعهبى گـغت ّ چــبّەڕّاى هـبیٌەّە .ثەاڵم تەلەی صیــکە ًەُــبت ّ
جـــگە لە چەًـــض کەب کە لەســـەع ثەعػاییکـــی پطـــتەّەی ئـــبّاییەّە صیـــبع ثـــّْى
کەســــیتغهبى ًەصەصیــــت .لەچەًــــض الّە کۆهەڵێــــ

پێطــــوەعگە پەالهــــبعی ئەّ

ثەعػایەیــبى صا .ػۆعی ًەسبیــبى ُێغضـــکەعاى ُەاڵتــي ّ صەعکەّت تەًیــب پێـــج
پێســــــوەعگەی کــــــۆهەڵە ثــــــّْى کە صّای تەلەکە ثەعەّ گًْــــــضی صەعەگــــــبّاى
پبضەکطێیبى کغص.
ئــێوە صّای ئەم تەلەیە ئێتــغ لەّە صڵٌیــب ثــّْیي کە کــۆهەڵە لەصەعەگـــبّاًي ّ
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ُەعچێ

ػّّتغ ثە ُێػێکـی ػۆعتـغەّە صێٌەسـەعهبى .کۆثـًّْەّەیکی ثەپەلەهـبى

کــغص .صە کەســی الق ســەعهب ثغصّّهــبى ُەثــّْى کە ُێطــتب ُێــػ ّ تْاًــبی عێگــب
ثڕیٌیــبى ًەثــّْ .چــّْیي لســەهبى لەگەڵ کــغصى ّ ّتوــبى ُەعکەســتبى لەســْیڕا
صەثیٌێــــــت ســــــْی ســــــبػکبت ّ ًبچــــــبعیي ثەُەع لیوەتێــــــ

ثــــــّْە سْهــــــبى

لەگەهبعۆیکیتغی کۆهەڵە ث بعێػیي ّ ثەعەّ تەّەکـ ى ّ ثٌبّەچـبى ّەڕێ کەّیـي.
پــبش صّّ ســەعبت ُێٌــبى ّ ثــغصى ّ عاّ لســەگۆڕیٌەّە ،جــگە لەصّّ کەبّ ،اتــب
ســبڵخ جــْاًڕۆیی ّ ّادێــض ســەڵْاتی ،کە ثە ُــۆی ُەڵوبســیٌی پێیــبًەّە ُێطــتب
ًەیـــبى ئەتـــْاًی تەًـــبًەت کەّضـــەکبًیبى لە پـــێ کەى ،ئەّاًیتـــغ دـــبػع ثـــّْى.
لەگەڵ تبعی ـ

صاُــبتٌی ُەّا ئــبّایی ّ سەڵکــی صڵســۆػی ًەعگســەڵەهبى ثەجــێ

ُێطت ّ ثەعەّ تەّەکـ ى کە لە صۆڵێکـی لـّْڵی تەًـگەثەعصا ثـّْ کەّتیـٌە عێ ّ
سبڵخ ّ ّادێـضهبى صاًە صەب سەڵکـی ئـبّایی ّ صّای صّّ هبًـ

سـ هەت ّ سـبق

گەڕاًەّە الهبى!

ًبڕٍػایَتیی لَ ضَڕ عیػٍکبًی پێطوَعگَ صٍگغێتٍَّ
عێگبکەهبى ػۆع ًبسْش ّسەست ثّْ ،پێص ئێوە کەسی پێضا ًەچّْ ثّْ ّ عچەی
ًەضــکب ثــّْ .لەثەع ئەّەش ثەگــْێ چەهێکــضا ئەڕّیطــتیيً ،بچــبعثّْیي چەًــضیي
جـــبع ئەهـــجەع ّ ئەّثەعی ئـــبّەکە ثکەیــــي ،پێـــْ اللوـــبى تەڕ ثێــــت ّ ثەّ ُەّا
سبعصەضضا صیسبى سەعهب ّەک چەلۆ اللی سەصەهە صیتّْهبًی صەسـویً .ػیـ
چْاع سەعبتی کێطب تـب گەییطـتیٌە ًػیـ

ثە

ئـبّایی تەّەکـ ىُ .ـی سەثەعێکوـبى

لە ّەػعی ئبّایی ًە ثّْ ،تًَیب ئـٍَّهبى صٍػاًـی کـَ پبیگـبی عیژیوـی لـێ ًـیە.
لەًػی ـ

ئــبّایی عاّەســتبیيّ ،ەک ُەهیطــە تیوــی پێطــڕەّ عّیطــتي ّ ئبّاییــبى

تبلی کغصەّەً .ػی

ثە ثیست صەلێمەی گغت تب ئبگبصاعیـبى کـغصیي کە صٍتـْاًیي

ثچیٌــَ ًــبّ ئــبّایی .عەًــگە ُەهــّْ ئەّکەســبًە کە پێطــوەعگبیەتییبى کــغصّّە ّ
ّەک هي ّەػە ّ عۆژی ّایبى صیْى ثػاًي کە ،ثیسـتٌی ُەّاڵـی ّا چەًـضە سْضـە.
سەثەعێکی سبصە ّ سبکبعثەاڵم سْش ّ ُیْاثەسص ئبّایی ئَهیٌَ!
لە ُەل ّ هەعجــــی لەّ چەضــــٌەصا ،ثە ثیســــتٌی ُەّاڵــــی ّا ّعە ئەگــــۆڕصعێ،
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صەهّْچبّ گەش ئەثێتەّە ّ تەًبًەت ئەژًۆش ُێػی ػیبتغی ّەثەع صێتەّە.
چّْیٌە ًبّ ئـبّایی ،ثەثەعًـبهە ّ عێـ

ّ پێـ

چـْیٌە چـْاع هـبڵ لە ُەع چـْاع

تەعەفــی ئــبّایی ّ کەهــیي ّ ًگبثــبًی ُەع گۆضەیکیطــوبى س ـ بعصە صەســتەی ئەّ
گۆضەیەّ .ەک ُەعجبعێکی تغ سەڵکی صەعگبیبى لێکغصیٌەّە ّ ثەصڵ ئبّاڵەییەّە
ّەعیـبى گـغتیيً ،ـبى ّ سْاعصًیـبى ثـۆ ُێٌـبیي ّ لە گطـت سەثەع ّ ثبسـی ًــبّچە
ئبگبصاعیــبى کــغصیي .ژًــی سبّەًوــبڵ کە تەهەًــی لە ژّّعەّەی  ٣١ســبڵ ثــّْ ثە
عّّسْضی ّ لە سەعەسۆ عّّی تێکغصیي
صایکبتبى ثوغێ عۆڵە ،هـبًگێکە کـۆهەڵە عاّتـبى ئەًـێ .تْسـْا چەتـبى لَیـَکتغ
گەعەکەە عۆژێ ـ

ئەّاًــی چەًــض کەســیبى لەیــغە ثــّْى ،ئەیــبًْت ئــێوە دــبػعیي

ضــەڕەکە تەّاّ کەیــي صەهــۆکغات دــبػع ًــیە .ثەســْا عۆڵە ئەم یەکتغکْضــتٌەتبى
ســــغاٍّ .کْڕەکــــبًن صژهــــي ثە ســــبڵێ

ًــــبتْاًی ثەلەّ ئەم چەى هــــبًگە ئێــــْە

لەیەکتغتــبى کْضــتْە لێتــبى ثکــْژێ .چەى دەفــتە لەهەّ ثەع عەضــیضی کْژیــب.
عەضی صەهۆکغات ثّْ ،لەّهوبى ثّْ .ئەعێ سەڵ

ثٌبّەچبى ثّْ ،کـۆهەڵە لەثـبًە

کْضتی .صایکیبى ثوغێ سْەیچیبى هۆڵەلێکیـبى لـێ کْژیـب ثـّْ ،ئەّاًـی صایکیـبى
ُەب صایکیبى ثوغێ!
ئەم لسـبًە ّەک سـٌجەع جەعگیـبى کــۆى ئەکـغصم .سـەیغی ئەّڕەدوـبًن ئەکــغص،
ثەّعصی گْێ صاّەتە ئەم ژًە ُەژاعً ،ەسْێٌـضەّاع ّ لەت ضـبع ًەتیتـّْە .چـبّی
لێـــیە کە ئەم ژًە ًەسْێٌـــضەّاعە چـــۆى لە ئـــێوە ّ عێجەعاًـــی ئـــێوە ژیغتـــغ ئەم
ّەػعە ''تەدلیـل'' ئەکـبت ّ صەسـت ئەًێــتە سـەع ػیـبى ّ ػەعەعەکـبًی ،ثــێ ئەّە
ئیضەعبییکیطی ُەثێت.
ئەّڕەدوبى ًەصیوی جێگغ لـ

ّ ثەعپغسـی ًیػاهـی ثیسـت پێطـوەعگەکەی ُێـػی

ثیســتّْى ثــّْ کە ئیســتە  ٠١کەســوبى هــبثّْیي .لەهــبّەی ئەم ســەفەعە صا ئەّ
پەڕی فیــضاکبعیی لەســْی ًیطــبى صا ثــّْ ّ لەگطــت سەتەعەکبًیط ـضا ،لەگەل ئەّ
ژهبعە پێطـوەعگەیە ثـّْ کە هەتغسـی ّ سەتەعەکبًیـبى ثەگیـبى ئەکـڕی تـب ئـێوە
(ُبّسەًگەعاًیبى) لە هەع

ّ لەثەیي چّْى ًەجبت ثـضەى .ثەاڵم تـب ئەم ضـەّە

صەیــبى جــبع ّیســتجّْی لســەم لەگەڵــضا ثکــبت ّ ًــبعاػیجًّْی ســْی ،لەم ضــەڕە
ًبّسْییە ثە هي ث ێ .هي ُەعجبع ثە ثیبًّْی
ئەگەع عۆژی ـ

سْم الصاثّْ ّ لەّلن پێـضاثّْ کە

ًەجبتوــبى ثــّْ ،دــبػعم گــْی لە گطــت لســەکبًی ثگــغم ّ عەًــگە
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ُەعّاش ثــــکەم کە ئەّ پێشْضــــە .ثەاڵم ئەم ضــــەّ ّا صیــــبع ثــــّْ کەســــێکیتغی
صیْەتەّە کە لسەی صڵی ئەّ صەکبت ،ثـۆیە ّا ثە عەاللەّە گـْێ ثـۆ ضـل کـغصّّە.
ًــــگەعاى ثــــّْم ،لەثەع ئەّە ئەتغســــبم ئەّڕەدوــــبى ثــــڕّات ّ لەم ضــــەعایەتە
سەستەصا پێسوەعگەکبًن ثەسەع صا ثەجێ ثێ ی ّ کەلێٌێکی گەّعەش ثشبتە ًبّ
سەعجەهی کبعّاًە هبًضّّ ّ ُیػلێجغاّەکەهبًٍَّ.
ضەّ ُەع لەّ چْاع هـبڵەصا سەّتـیي ّ ثەیـبًی ُەع سـێ چـْاع کەسـوبى ثەسـەع
هبڵێکضا صاثەش ثـّْیي ّ ًـبى ّ چـبی ثەیبًیوـبى سـْاعص .ئـبسغ عۆژەکـبًی ػسـتبى
ثّْ ،ثٌبّەچبًیص لە گْێ چەم ّ صّّع لە لّْتکەی ضبر ،لەگەڵ ُەاڵتٌی سـْع صا
هــغۆُ ،ەســتی ثە ثــۆًی ثەُــبع صەکــغص .لەســەع ثەعػاییکــی عّّثەڕّی ئــبّایی
چەًـــض پیطـــوەعگەهبى ّەک'' صیـــضەثبى'' صاًـــبثّْى ّ گطـــت صەّعّثەعی گًْـــضیبى
لەژێـــغ چـــبّەصێغی صا ثـــّْ .ســـەعبت ثـــّْ ثە ًػیـــ
صژهٌێـ
ثػًێ

صە ّ سەثەعێـــ

ثــۆ ســەعهبى ًەثــّْ .ثەعپغســبى ّتیــبى ُەعصەســتەی

لە ُـــبتٌی

ئەتــْاًي پەػێ ـ ،

ثۆ سْتبى ثکڕىُ ،ەع لەّ هـبڵەصا سـبػی کەى ّ ثیشـْى .صەسـتەکەی ئـێوە

ُێطــتب ثیســت ُەػاع توەًێکوــبى پــّْڵ هــبثًّْ .یــْەی لە الی هــي ّ ئەّیتــغی ثە
ئەّڕەدوبى ثّْ کە چەًضیي جبع ّیسـتجّْی ثیـضاتەّە ثە هـي ثەاڵم هـي ئەهػاًـی
هەثەسـتی چـیە ّ ثە ثیبًّْیـ

سـْم لــێ الصەصا .ئەم کـْڕە صڵ ـبک ّ کـغصەّە ثــێ

سەّضـــە ،گەعەکـــی ثـــّْ ئەگەع گەییطـــتە ئەّ ثـــڕّایە کە ئـــێوە ثەجـــێ ثێ ـــێ ّ
ثڕّات ،ئەم صە ُەػاع توەًەی دیػثی ال ًەثێ ّ صّایە ثەصػ ًبّی ًەثەى!
ثەاڵم ئەم عۆژە لەم ُەلە کەڵکی ّەعگـغت ،تـب ثبسـی ثـػى کـڕیٌن کـغص ،چـّْ لە
ســبّەى هــبڵ ثػًێکــی لەڵەّی کــڕی .پبضــبى چــّْ لە صّّکــبى کۆڵێــ

جــگەعە ّ

گــۆعەّی ّ ضــتی تــغی ســەًض .پــبعەکەی لەکــۆڵ ســْی کــغصەّە ّ ثە پێکەًیٌێکــی
ضیغیٌەّە کە تبیجەت ثە سْی ثـّْ ُـبتەّە الم ّ ّتـی ئیسـە ئیتـغ ُیچـی دیـػثن
لەال ًیە!
گۆضــتی ثــػًەکە لە ســەع ئــبگغ ئەکــۆاڵ ّ ُەعکەســوبى صصاًوــبى تیژکغصثــًّْەّە
ئبهــبصە ثێــت ّ ثیشــْەیي .ثە تەّاّی لە ثیــغم ًەهــبّە ثەاڵم صڵٌیــبم لەم هــبّەصا
ئەهە صّّ ،یبى سـێِەهیي جـبع ثـّْ گۆضـت ثشـْەیي .لە پـڕ پێطـوەعگەیەک ُـبت،
پیــبّێکی لەگەڵ ثــّْ ّتــی ف ًــی ئەّ پیــبّە ئەڵــێ گەّعەکەتــبًن گەعەکە کــبع
تبجیلن ُەب!
- 164 -

دبتَم هەًجەعی
هٌی ػّّ لێ چّْهە پێص ّ ّتن سبڵۆگیبى فەعهّْ هٌی هەسئْلن.
سەیغێکی صەهّْ چبّی کغصم ّ ّتی تۆە ػاًین لیـبفەی هـي ثـۆ هەسـئْل ّ گەّعە
ًبثێت ،ثۆیە لەسەعی ًەچّْم .کەّتوە پێطی ّ ثەپەلە ثغصم ثۆالی کبک عـْهەع
ّ کــبک هەًســّْع .کە ســەعی گەّعە ّ ســوێ ی ػەالهــی عــْهەعی ثیٌــیّ ،تــی ئــبّا
ثـبّکن ئەهەســە هبســّْل ًەک تــۆ! صّای سـ ّکغصى صەســی کــغصە ثە گیغفبًیــضا ّ
ًــبهەیەکی لــّْلکغاّ ّ ثەچەســپ ثەســغاّی صەعُێٌــبّ ّتــی تــۆ هەًســّْع ڕٍضــَ
ُەّعاهیتە کبک عْهەعیص ّتی ثەڵێ ّ ًبهەکەی لێ ّەعگغت .ػّّ چەسـ ەکەی
کغصەّە ّ ًبهەکەی ث ّ کغصەّە .لەسـْاعیەّە هـۆعێکی دیػثـی صیوـْکغاتن ثیٌـی،
ثــێ ئەّە عاّەســتن ثــػاًن ًــبّەعۆکی ًــبهەکە چــیە ،ثە عاکــغصى ُــبتوەّە ثــۆ الی
پێطــوەعگەکبى ّ ّتــن ُەع ئەم ئێــْاعەیە ،پێطــوەعگەی سْهــبى لە ُیــػی ســەلػ
صەگەًە الهبى ّ ًبهەکە ُی کْهیتەی سەلػە!
لە تەهەًی سْم صا چەًضیي جبع صیوەًی لەم جْعەم ثیٌیـْە ّ صیـْهە سەثەعێـ
چــۆى عّسســبعی ئیٌســبى ثە ثــبش ،یــبى ســغا

صەگــۆڕێ ّصڵ ّ صەعًّّــی ئیٌســبى

چیى گەش ،یبى هبتەم پۆش ئەثێـت .ثەڕاسـی ئەم جـبعە تـبیجەتی تـغیي جبعیـبى
ثــّْ کە ئەهجیٌــی ئەم هــغۆ ە گەًجــبًە ،چــۆى ثەم ُەّاڵە گەضــبًەّە ّ عەً ـ

ّ

عّّیبى ثە تەّاّی گۆڕا .صاًە صاًە ئەچّْى سـەعی لبػاًەکەیـبى ثەعػ صەکـغصەّە
ّ پەلەیبى ثّْ ثػاًي گۆضتەکە کْاڵّە یبى ًب!
صیسـبى گەڕاهەّە ثــۆ الی کـبک هەًســّْع ّ ئەّاى ّ صیـتن لەّێــص ضــبصی ّ ػەّق
دـــبکوە ّ ُەعکەســـە ّ ثەجّْعێـــ

صڵـــی ســـْش ّ ّعەی ثەعػ ثـــّْەتەّە .کـــبک

هەًســـّْع ًـــبهەکەی صایە صەســـن ،سْێٌـــضهەّە صیـــتن ًـــبهەی ُێـــػ ّ کـــْهیتەی
ُەّضبعە ًەک سەلػ .پبضبى لەّلیبى صاّە الی ئێْاعە لکێکـی دەفتبکەسـییبى ثە
فەعهبًضەعی عەثبب ئەکغەهی ثگەًە الهبى ّ کۆڵێ

ُەّاڵ ّ صڵشْضی صیـکە کە

هي ُێٌبًوەّە ثۆ الی صەسـتَکەی سْهـبى ّ ثەصەم گۆضـت سـْاعصًەّە گێـڕاًوەّە
ثۆ جەهبعەت .ژًـی سـبّەى هـبڵ ثە سْضـذبڵی ئـێوە ،سْضـذبڵ ّ لەثەع سـْیەّە
ئەیــْت ســْا عەدــن ثە صایکتــبى ثکــبت عۆڵە .ســْا صەب ثە جْاًیتــبًەّە ثگــغێ.
ئیطەاڵ گەّعەکبًتبى عەهغیبى ًەهێٌێ ّا ئێْەیبى سستگەسە گیبى یەکتغ لەسەع
دی !
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ػیبًَکبًی ضَڕی ًبّسۆ لَعٍثّْ ًبکغێتٍَّ

ثە ثەعپــغب ّ پێطــوەعگەّە ُەهــّْ چبّهــبى ثڕیجــّْە الی ســْاعەّەی ئــبّایی ّ
چەًــــض کەسیطــــوبى ًــــبعصثًّْە ثەعػاییکــــی عّّثەڕّّ تــــب ئەگەع ســــەعّ تــــبی
پێطــــوەعگەکبًی ُەّضــــبع صەعکەّت ،ئبگبصاعهــــبى کەى .ژهــــبعەیکیص سْیــــبى
ئبهـــبصەکغصثّْ تـــب ثەپیغیـــبًەّە
ثچــي .ئیســتب کە ثیــغ لەّ عۆژاًە
صەکەهەّە ،تـــــــــــــــــێ صەگەم کە
کــــغاًەّەی صەاللەیــــَکی ُیــــْا،
لەّپەڕی ثێ ُیْایی صا ُەڵ

ّ

کەّتــی ئیٌســبى ّەک ُــی هٌــبڵ
لێـضەکبت .ئـێوە صەگـوەى ًەثێـت
ُیچکــــــــــبم لە ثەعپغســــــــــبى ّ
پێطـــــوەعگەی ُەّضـــــبعهبى تـــــب
ئەّکبت ًەصیتجّْى تب ث ی ّەڕەػی ئەّاًوبى ّەک صّست ّ ُبّڕێ ًػی

کغصثـێ.

ًــبُ ،ەهــّْ ثێســەثغی ئــێوە ثــۆ گەییطــتٌی ئەّاى ،لەثەع ئەّە ثــّْ کە ُێطــتب،
ســــەعەڕای ُــــبتٌی ًــــبهەکەش لە سەالســــجّْى لەم صاّە صّّع ّ صعێــــژ ّ پــــڕ لە
هەتغسییە صڵٌیب ًەثّْیي .تیوەکەی عّّثەڕّی ئبّایی یەکێ

لە ثیسیوە تبلکی-

ّاڵکییەکبًی پێجّْ .ئەّیتغیص ثە ئیجغاُین ثـّْ .لەپـڕ چەًـض کەب ثەهـالّ ثەّال
صا ُەاڵتي ّ ثەصەًگی ثەعػ صەیبًگْت ُبتي! ُبتي! تێکڕا چّْیٌە سـەع عێگبیـبى
ّ ثە هەّصای چەًــض هیتــغ لە یەک ،گەییطــتٌە ًــبّ ئــبّایی .صەســت لەهــل یەک
کــغصى ،پێکەًــیي ،گغیــبى ّ یەکتــغ لە ئــبهێػ گــغتي ،صیوەًێکــی صّّالیەًەی پــڕ لە
سەم ّ ضــبصی ســەیغیبى پێــ
صەگوەًە ،لە هێط

ُێٌــبثّْ .ئیســتبش ّێٌەکــبًی ئەّ ســبت ّ کــبتە

ّ ثیغهبگی هي صا هبّى ّ ثەڕًّّی ئەیبى ثیٌن.

پێص گەییطتٌی ئەم کْڕاًەی ُەّضبع ،ئێوە ُەع سْهبى ّ سەڵکـی ئبّاییەکـبى
ثــّْى تــب ثەیەکەّە ثەعاّعصیــبى کەیــي .سەڵکــی گًْــضەکبًیص لەثەع کـــبع ّ ًە
ثًّْی سْاعصًێکی ثەکەڵ  ،لە ئێوە کـػ ّ الّاػتـغ ثـّْى .لەڕی ّ الّاػی ّ ُێـػ ّ
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تیٌێکـــی جیبتغهـــبى لە پـــێص چـــبّ ًەثـــّْ تـــب ثە تەّاّی ُەســـت ثە تـــْاًەّە ّ
لەثـــبعچًّْی جســـوی سْهـــبى ثکەیـــي .کە ئەم صەســـتە پێطـــوەعگە گەییطـــتي ّ
لەگەڵوبى تـێکەڵ ثـّْى ،جیـبّاػیەکی سـەیغ ّ تەًـبًەت ثـبّەڕ پێٌەکـغاّ ُەسـت
پێـــضەکغا .هـــي لەّهـــبّەیە صا یـــبى لەت ســـّْهن لە ئـــبّێٌە صا ًەصیتجـــّْ ،یـــبى
ثەجــْاًی ســەیغی ســەع ّ ضــک ی ســْهن ًەکغصثــّْ تــبثػاًن چــین ثەســەع ُــبتّْە.
ئبیٌەضــن ًەثــّْ ثەاڵم ثەپەڵە چــّْم لە پەًــب پەًــجەعەی هبڵێ ـ

صا عاّەســتبم ّ

ثەّعصی ســەیغی صەم ّ چــبّی ســْهن کــغص .عاســتیەکەی ُەم لەســْم ئەتغســبم ّ
ُەهــیص ثەػەیــین ثەسْه ـضا ئەُــبتەّە .لەثەع ســْهەّە ّتــن کــبثغای ًــبهەُێٌەع
ًــبدەلی ًەثــّْ ئەیــْت تــۆ هەًســّْلیە صەم ّ چــبّێکی لْپــبّ ،ثەصەى ّ لەش ّ
العێکی ثبعیکی ثێِێػ کَ ُەع ثبسی ًەکەم ثبضتغٍ!
کْڕەکبًی ُەّضـبع ،صّای گەییطـتٌیبى تەًەکەیکیـبى ُەڵگـغت ّ لەثەع ئـبّایی
صا کغصیـــــبى ثە ُەڵ ەڕکـــــێ .ئـــــێوەش ثەصەم تەّاضـــــبکغصًەّە ُەع کەســـــەهبى
صاستبًی ئەّ هبّەهبى ثۆ کەسێ

لەّاى ئەگێڕایەّە کە لەگەڵوـبى عاّەسـتبثّْى

ّ ًەچّْثـــًّْە ًـــبّ ُەڵ ەڕکـــێەکەٍّ .ئەّاى صەهـــبّ صەم لە سەڵکـــی ،ػۆع ّ کەم
ّەػعــی ئێوەیــبى ثیســتجّْ .ثەاڵم ًەک ثەّ ضــێْیە کە ئــێوە سْهــبى صیتجّْهــبى.
ئەّاًیص ّەػعی ُێػەکـبًی تغیـبى ثـۆ ئـێوە ئەگێـڕایەّە ّ ثەگطـتی تەًیـب ثـبب
ثبســی ضــەڕی ًێــْاى کــۆهەڵە ّ صیوــْکغات ثــّْ کە لە هەُبثــبص ّ ثۆکــبًەّە ،تــب
هەعیْاى ثەعثجّْیٌە گیبًی یەکتـغ ّ عۆژاًە لەیەکتغیوـبى ئەکْضـت .ثەتـبیجەتی
لە صۆڵــی ضــلێغ کە ســەعکغصایەتی ''جٌــّْة''ی ُەعصّّالهــبًی لــێ صاهەػعا ثــّْ،
ّەػعەکە ثەعەّ سغاپــــی صەچــــّْ ّ ُەعکــــبت ئیوکــــبًی پێکــــضاصاًێکی لْعســــی
سْێٌبّی پێطجیٌی صەکغا.
پـــبش ُەڵـــ ەڕیي ّ تۆػێـــ

دەســـبًەّەی پێطـــوەعگەکبًی ُەّضـــبع ،ئـــبّایی

تەّەکْاڵًوـــبى ثەجــــێ ُێطـــت ّ ثەًــــبّ ئـــبّایی ثٌبّەچــــبى صا ثەعەّ لــــّْاڵیی
ًبّچەکــبًی سْعســْعەی ســەلػ ،ثەًیــبػی گەڕاًەّە ثــۆ الی ًبّەًــضی ئــبژّاى لە
ضلێغ ّەڕێ کەّتیي.
پــبش تێـــ ەڕیي لە چەًـــض ئـــبّایی ،پەڕیـــٌەّە لە چەًـــض چـــۆم ّ پـــغص ّ جـــبصەی
جۆعاّجۆع ،صّای چْاع عۆژ ّ ضەّ گەیطتیٌە ئـبّایی دـبجی هەهـبى .صەسـتەییکی
پێطـوەعگەی ُێـػی عەػیــػ یْسـفی لەّ گًْـضە صا ثــّْى ،ثەعپغسـەکەیبى کەســێ
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ثّْ ثە ًـبّی دەهەالت .ضـەّ لەالی ئەّاى هـبیٌەّە ،ئـبسغەیي عۆژی ػسـتبى ثـّْ.
ثەیـــبًیەکەی ئەثـــّْە یەکەم عۆژی ثەُـــبع! ّاتـــب عۆژی ًەّعۆػ .کە ّاتە ،ئەگەع
یەکەم لە صاّکەّتـــي ئـــێوەم لە ثەع ئـــبّایی ّضـــکەاڵى ،ڕۆژ ی  ٠١ی عێجەًـــضاى
ثّْثێت ،عاست چل ّ پێٌ ضـەّ ئـێوە لە ًـبّ گەهـبعۆی تًْـض ّ سـەستی کۆهەڵـضا
ثّْیي کە لە الی هي ّەک یەک سبڵ تێ ەڕی.
ثەیبًی ػّّ لەسەّ ُەڵیبى سبًضیيّ .تیبى سْتـبى دـبػع کەى کـۆهەڵە ُێغضـی
کــغصّّەتە ســەع ًبّەًــضی ئــبژّاى ّ گْایــب ػەعثەییکــی ػۆع کبعیطــیبى لە دیــػة
صاّە .ئەّڕەدوـــبى ًەصیوـــی چـــبّێکی لێکـــغصم ّ ثە صڵٌگـــغاًیەّە ّتـــی ئەػاًـــی
ضــەڕەکە ُەع لــّْڵتغ ئەثــێە ثــێ ئەّە ّەاڵهــی ثــضەهەّە ســەعێکن ثــۆ لەلبًــض ّ
ثێضً

ثّْم.

سْهــبى کــۆ کــغصەّە تــب ثەعەّ ضــلێغ ّەڕێ کەّیــي .جــبصەی ئیســفبڵتی هەعیــْاى-
ســـەلػهبى لە ًێـــْاى صا ثـــّْ ّ عێگغەکـــبًی ڕێـــژین لە گطـــت الّە چبّەصێغییـــبى
ئەکەعص .ثـــۆیە ئەثـــْا عاّەســـتیي تـــب ُەّا تبعیـــ

ثکـــبت ئەّکـــبت لەم جـــبصەیە

ث ەڕیــٌەّە .چەًــض ســەعبت صّاتــغ سەثەع ُــبت کە کــۆهەڵە ًبّەًــضی ئــبژّاى ّ
ثٌکەی کْهیتەی ُەّضبعی دیػثی گغتـّْە ّ کـبک سـەصیك فەعۆسیـبى ،ثەعپغسـی
کـــْهیتەی ُەّضـــبع ،ئەًـــضاهی جێگـــغی کـــْهیتەی ًبّەًـــضی دیـــػة ّ ژهبعەیـــ
پیطوەعگەی صیکەش کـْژعاّى .پێطـوەعگەی ُەّضـبع پـبش ثیسـتٌی ئەم سەثەعە
ئْلغەیبى لێجـڕا ّ ُەع ثە عۆژی عًّّـبک ثەعەّ سـەع جـبصە کەّتـٌە عێ .ئـێوەش
ثە ًبچــبع ثەصّایبًــضا عۆیطــتیي ّ ُێطــتب ســْع ًەپەڕیجــّْ لەجــبصە پەڕیــٌەّە.
ًــبػاًن ُێػەکــبًی صەّڵەت لە تغســبى ،یــبى ثە لەســتی تەلەیــبى لــێ ًەکــغصیي.
لەّثەع جبصەّە چّْیٌە ًبّ ئبّایەکبًی ثبیەعی سەعّ ّ سْاعّ .لەثەع ئەّە ضەڕ
تەّاّ ثجًّْ ،بّەًضی ئبژّاى ّ ُێػەکبًی صەّع ّ ثەعی ُەڵکەًغاثّْى ّ ُبتجًّْە
ئبّاییەکــبًی ثــۆعصەهە ّ ســێْ .ثــۆیە پیْیســت ثــّْ ئــێوە لە ثــبیەع ثوێٌیــٌەّە تــب
ثػاًیي صّاتغ چی صەثێ.
ضـــەّ لە چەًـــض هبڵـــضا سەّتـــیي .ثەیـــبًی ػّّ صّّ پێطـــوەعگە چەک ّ عەســـت
ّکۆڵەپطــــتیەکەی ئەّڕەدوــــبى ّ صّّ پێطــــوەعگەی تــــغ ثەًــــبّی دەهە عەّّ
هێغگەسبعی ّ عەدین هەًـجەعی(ُەژاع) یـبى ثـۆ ُێٌـبم ّ ًـبهەییکی کْعتیطـی ثـۆ
هي لە گەڵ ثّْ .لە ًبهەکە صا ًّْسیجّْیبى
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لە گەڵ صاّای لێ ثّْعصى ئێوە لەهە ػیبتغ تْاًبی هبًەّە ّ ثەضـضاعی ضـەعێکی
ّاهبى ًیەً .بچبعیي سەعی سْهبى ُەڵگغیي ّ لەّل ئەصەیـي کە عێگـبی سیـبًەت
ًەگغیٌە ثەع!
ئەم سێ پێطوەعگەیە لە ُەهّْ ئەم هبً

ّ ًیْە پـڕ کبعەسـبت ّ سـەس ەتەصا،

ئەّ پەڕی سەصالەت ّ لەسۆثـّْعصّّیی سْیـبى ًیطـبى صا ّ لەّ کەسـبًەش ثـّْى
کە ُەهیطــە لە پێطــەّەی کــبعّاًەکەّە صەڕّیطــتي .هــي ئەهػاًــی ئەّڕەدوــبى
ثــڕّای لەصەســت صاّە ّ صعەًــ
عەدین ّ دەهە عەّّ

یــبى ػّّ ُەع ئەڕّات .ثەاڵم ئبگــبصاعی ّەػعــی

ًە ثـّْم .ئەم سـێ ُـبّڕییە سْضەّیسـتەم ،کە ثـێ عیـب ّ

صعۆّ ،ەک ّجّْصی سْم سْضن گەعەکجّْى ،صّاتغ تّْضی صًیبی

کێطە ثّْى .کە

لە الی ئــێوە ڕّیطــتجي ،ثە ًِێٌــی ّ ثــێ ُــی ثەڵــگە ّ ًبســٌبهەیەک عّیــبى لە
ضـــبعە گەّعەکـــبًی ئێـــغاى کـــغص .دەهە عەّّ

صەســـتگیغ ثـــّْ ّ کەّتە صەســـت

ُێػەکــبًی ڕێــژین ،پــبش ضــکەًجە ّ ئبػاعکێطــبًێکی ػۆع ،لە ػیٌــضاًی کۆهــبعی
ئیسالهی صا ثە صەست ئەم عیژیوە گْلەثبعاى کغا .عەدـین ُەژاع سـْی تەدـْیلی
عیــژین ًەصا ّ پــبش هبّەیـ

گەڕایەّە الهــبى ،ثەاڵم ثەصاسەّە لە ضــەڕێکی تــغصا

ثە ســـەستی ثغیٌـــضاع ثـــّْ ّ پـــبش ســـێ عۆژ ئـــبػاع صیـــتي گیـــبًی لەصەســـت صا.
تەعهەکەیوبى ثغص ،تبق ّ تەًیـب لە صۆڵێـ  ،لە پەًـب صاعە ّەًێکـضا گۆڕێکوـبى ثـۆ
ُەڵ کەًـــض ّ ســـ بعصهبًە ســـبک .ضـــْێٌی گـــۆڕەکەی عەدـــین ُەژاع لە ًـــبّچە ّ
ضْێٌی چبالکی هي صا ُەڵ کەّتجّْ .سباڵًە چەًض جبع ئەچّْهە سەع لەثـغەکەی
ّ ثیغەّەعی ئەم عۆژەتبڵ ّ گەهبعۆیەم ثۆ ئەگێڕاّە!
ئەّعەدوــبًیص پــبش کۆهەڵێ ـ

ئــبػاع صیــتيً ،ەجــبتی ثــّْ ّ ئیســتب سەعیکــی

ژیــبًی ئبســبیی ســْیەتی .لە لــّْاڵیی صڵەّە دەػ ئەکەم ثػاًــێ کە ،هــي لەت
لەثیــغی ًــبکەم ّ ئیســتبش ئێشاللــی ثەعػ ،فیــضاکبعی کەهــْێٌە ّ صڵســۆػیە ثــێ
ســٌّْعەکەیً ،وــًّْە ّ هــبیەی لــێ فێغثــًّْي ثــۆم ّ ُیــْای ژیــبًێکی سْضــی ثــۆ
صەسْاػم.
چًّْەّەی ئەم سێ پێطوەعگەیە ثۆ هي ػۆع ًبسْش ثـّْ .لە الیەک ئـێوە کـبتی
ثە جێ ُێطتٌی ُێػ ّ کْهیتەکەهبى ،ثیست کەب ثّْیي ّ ئیستب ثبش صّّ هبً
ئەثْا هي ثە  ٠٧کەسـەّە ثگەڕیـوەّە .لەالیکـی تـغەّە ًەهـبًی ئەّڕەدوـبى ّەک
ثەعپغسی ًیػاهی ئەّ ئەعکەضی ئەسستە سەع هلی هي کە ئەثْا ثە تەًیب ثبسی
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ئەم سەفەعە ّ گغفتەکبًی ثۆ ثەع پغسبًوبى ثگێڕهەّە ّ لەّ تەهەًەی هـي ّ لەّ
عۆژاًە صا ،سەعەڕای ئەّە ئەهػاًی ُی ُەڵە ّ کەهکبعییکن ًە کـغصّّە ،صیسـبى
ثە جۆعێ

سْم ثە ضکست سـْاعصّّ ئە ُـبتە ثەع چـبّ .پێطـتغ ئەًـْەع هەًـجەعی

لە یەکەم ضــەّی ئەم گەهــبعۆیەصا کەّتە کەهیٌــی کــۆهەڵە ّ گیــبًی لە صەســتضا
صّاتــغ کەعیــن کبًیەضــەیی لە ئیســەّڵی کــْژعا ّ صّّ پێطــوەعگەش ثە ًبّەکــبًی
هـــْػەفەع ّ دەهەعەػیـــػ لە گێ ـــی کەعاى ُەاڵتـــي ّ سْیـــبى تەدـــْیلی عیـــژین
صایەّە .سبڵخ جْاًڕۆییص لە ثەع سەعهبثغصًی اللی لە ًەعگسـەڵە ثە جـێ هـب ّ
صّّ هبً

صّاتغ گەڕایەّە الهبى .ئەّڕەدوبى ّ ئەّاًـص ثەّ ضـێْەیە کە ثبسـیبى

کغا عّیطتي.
ُێغضی کـۆهەڵە ثـۆ سـەع ًبّەًـضی ئـبژّاىّ ،ەک ثەضـێ

لە کـْهیتەی ًبّەًـضی

دیػثی صیوْکغاتی کْعصستبى ،ئبڵ ّ گۆڕێکی جضصی ثـّْ لە ّەػعەکە صا .عاصیـْی
دیــــػة ثەّپەڕی تــــّْڕەییەّە ُەّاڵەکەی ثــــ ّ کــــغصەّە ّ ّێــــڕای ئیطــــبعە ثە
کْژعاًی سضێك فەعۆسیـبىّ ،ەک ئەًـضاهی جێگـغی کـْهیتەی ًبّەًـضی عایگەیبًـض
کە '' ،کــۆهەڵە ثەم کــبعەی ُەهــّْ ســٌّْعەکبًی ثەػاًــض ّ ثە کــغصەّە لــۆڵی ثــۆ
لەًبّثغصًی ثػّّتٌەّەی کْعصستبى ّ عێجەعایەتیەکەی ُەڵوبڵیْە'' .
کـــــۆهەڵەش ثە ئـــــبّ ّ تـــــبّەّە ُەّاڵەکەی ثـــــ ّ کـــــغصەّە ّ عایگەیبًـــــض کە
'' ئەگەع دیػثـی صیوــْکغاتُ ،ەعّا الســبعاًە پـێ لەســەع ضــەڕ لە صژی کــۆهەڵە ّ
کغێکــبعاى ّ ػەدوەتکێطـــبًی کْعصســـتبى صاگــغێ ،جـــگە لە ضکســـت ّ سەعضـــۆڕی
ُیچی صیکەی ثە ًسیت ًبثێ''.
ُبّکبت ضەڕ لە ُەهّْ ًبّچەکبى ػۆع ّ کەم ثەعصەّام ثّْ .کۆهەڵە لە ًـبّچەی
هکْعیــبى الّاػ ثجــّْ ّ لْعســبیی ُێــػەکەی ثــۆ ًــبّچەی هەعیــْاى ،ســٌە ّ ســەلػ
گْاستجّْەّە ّ دیػثیص پبش گیغاًی ًبّەًضی ئبژّاىُ ،ێطتب گێژ ّ ضْکە ثجـّْ ّ
ًەیئەػاًی چۆى لەعەثّْی ئەم ػەعثەیە ثکبتەّە.
ئێوە عۆژی صّاتغ لە ثبیەع ّ ثۆعصەهەّە ،ثەعەّ ئبّایی سێن کەّتیٌەڕێ ّ پبش
ثڕیٌـــی چەًـــض ســـەعبت عێگـــب ،گەییطـــتیٌەّە الی ُێـــػی ثێســـتّْى ّ کـــْهیتەی
کغهبضـــبى .ژهبعەیـــ
ثەعپغسەکبًوبى ًػی

پێطـــوەعگە ،لەّاًە کـــبک ســـبالع ئیجغاُیوـــی یەکێـــ
ثە کیلّْهیتغێ

لە

ثەپیغیوـبًەّە ُـبتجّْىُ .ەعکە یەکوـبى

ثیٌــی ،هــي ًەهتــْاًی پێطــی گغیــبًی ســْم ثگــغم ّ لەگەڵ گغیــبًی هــي ُەهــْاى
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صەستیبى ثەگغیبى کغص .لە ُەهّْ ئەم هبّە سەس ەتەصا صەیبًجبع گغیـبى ئەّکـی
گغتجــّْم ّ دەػم ئەکــغص ثتــْاًن صڵــی ســْم ســبڵی کەهەّە .ثەاڵم لەثەع ًبســکی
ّەػعەکە ّ ڕاگغتٌــی ّعەی ســْم ّ جەهــبعەتەکە ،ثەػۆع پێطــی صڵتەًگــی ســْهن
گغتجّْ .ثەاڵم ئەم جبعە ًەهتـْاًی ئەهکـبعە ثـکەم .عەًـگە ُـی ئەّە ثّْثێـت کە
ُەستن ثە ثًّْی لەاڵییکی ثەُێػی ّەک سبالع ئەکغص ّ ئەهـْت لەپەًـبی ئـَّصا
صڵی سْم سبڵی ئەکەهەّە ثێ ئەّە لەتوەیَک ثە سْم ّ ُێػەکەهبى ثگەییٌن!
سبالع ُەهیطە ّەک سەًگەعێکی لەگیغاى ًەُبتّّْ ،ەک لەاڵییکی ثە ُەیـجەت
ثّْ ثۆ ئێوە ًەک ّەک پێطوەعگەییکی ئبسبیی .یەکتغهبى لە ثـبّش گـغص ،سـەعم
لەســەع ضــبًی ًــبّ تێغتێــغ گغیــبم ،لەم هــبّەیەصا ُیػەکەهــبى (ُێــػی ثێســتّْى)
ػەعثەی ػۆع گغاًی سْاعصثـّْ .ئەدـلە هسـغیّ ،اسـێخ ،کـبکەلیُ ،ۆضـیبع ،ثەضـیغ
غەفــبع ،ســەعضی ّ کــبک ُبضــن ،کە ثــۆ عػگــبعکغصًی ئــێوە ُــبتجّْى ،لە ئــبّایی
ّضــکەاڵى کەّتجــًّْە کەهیٌــی کــۆهەڵە ّ گیبًیــبى لە صەســت صاثــّْ .تــیوە ثیســت
کەســیەکەی ئــێوە صّاػصەهــبى گەڕاثــّْیٌەّە .لکێکوــبى کە چّْثــّْى ثــۆ ثــٌکەی
صەفتەعی سیبسـی ،جـگە لە سـەیفْاڵی هەًـجەعی کە لەضـەڕی کـۆهەڵەصا لە ثـبًە
کْژعا ،ژهبعەییکیص ثەهالّ ثەّال صا عّیطتجّْى ّ ُیػێکی سەص ّ پەًجـب کەسـی،
ئیســتب ًػی ـ

ثە ُەضــتب کەســی هــبثّْ .ثــۆ کەســبًێ

سْیــبى پێطــوەعگە ثــّْى،

ئەػاًــي چەًــضە ســەستە کە لەهــبّەی صّّ ســێ هبًگــضا ًیــْەی ُبّڕییــبًی عۆژە
سەستەکبًت لەصەسـت ثـضەیت .لەم هـبّە کـْعتەصا ئـێوە لە ُیػێکـی ثەُێـػی پـڕ
ضەّق ّ سەعدبڵەّەُ ،بتجّْیٌە سەع ُێػێکی الّػی هـبتەم گغتـّْی صڵ ثغیٌـضاع
ّ ،پەژاعە ثە سَع ّ چْاهبًەّە صیبع ثّْ.
پــبش هبّەیــَک ضــەڕی ًێــْاى دیػثــی صیوــْکغات ّ کــۆهەڵە صژّاع ّ ػیبًجــبعتغ
ثــــّّْ .دیـــــػة ُیػێکـــــی ػۆعی لە لەًـــــضیل ،هەُبثـــــبص ،ثۆکـــــبىُ ،ەّعاهـــــبى ّ
سەعصەضـــتەّە ُێٌـــبیە ًـــبّچەی ضـــلێغ ّ ثەًیـــبػی تۆڵەســـەًضًەّە لە کـــۆهەڵە،
ُێغضــی کــغصەّە ســەع ًەعهەاڵب .ئەّ جێگــبیە کە پیطــتغ ًبّەًــضی ئــبژّاى کە
ئیســتب ثــٌکەی کــۆهەڵەی لــێ صاهەػعاثــُّْ .ەعجــبعە ّ ػیــبى ّ ػەعەێکــی لْعســی
گیبًی ،لە ُەعصّّال ئەکەّت ّ ژهبعەیی

عۆڵەی ُەژاع ّ فەلیغی کْعص ئەثـًّْە

صەستە چیلەی ئەم ئبگغە .لەُەهـّْ ئەّ ضـەڕاًەصا دیـػة ًەیتـْاًی ئەّ تـۆڵەی
ًیــبػی ثــّْ لە کــۆهەڵەی ثکــبتەّە .ثە پــێچەّاًەّە ،کــۆهەڵە جــبعێکیتغ ُێغضــی
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کــغصە ســەع ًبّەًــضی ئــبژّاى ّ گــغتیەّە کە ثــّْ ثە ســەثەثی لــّْڵتغ ثــًّْەّەی
ضەڕەڕەکە .ضـەڕێ

کە تـبّاًێکی گەّعە ثـّْ لە صژی سەڵکـی کـْعص ّ الصاى ثـّْ

لە ئبهبًجی سەعکی ُەعصّّک دیػة.
صیبعە هٌیصّ ،ەک سەصاى کەسـی صیـکەی ئەّ عۆژاًە ،ثەضـضاعی ئەم تبّاًـبًەم
کـغص ّ ثەضــی سـْم ػیــبًن ثە ثـػّّتٌەّەی عػگــبعی ًیطـتوبًی سەڵـ

ّ ّاڵتەکەم

گەیبًض .ثەڵێ هٌیص ُیچکبت ثە ئیغاصە ّ ضەُبهەتەّە ًەچـّْم صژایەتـی سـْم
ثۆ ئەم ضەڕە پیسە عاثگەیەًن ّ تغەسٌۆکبًە ثێضًگین ُەڵجـژاعص .ثـۆیە ئیسـتبش،
پبش ػیبتغ لە سی سبڵُ ،ێطتب ُەست ثە ئبػاعەکبًی ئەّ ضـەڕە گـ ّە ئەکەم ّ
لیــػم لە ضــەڕەکە ،لەســـْم ّ ُەهــّْ ثەضـــضاعاًی ئەثێــتەّە .ئەّ کەســـبًەی کە
ُێطــتب پێــضاگغی لە ســەع عەّاثــًّْی ئەم ضــەڕە صەکەى ،جــب کــۆهەڵە ثــي یــبى
صیوــْکغات ،الی هــي لە ًبدیســبثتغیي کەســەکبًي ّ ثچــّْکتغیي ســبڵی ُبّثەضــن
لەگەڵیبًضا ًیە.
ثەم ضــــێْەیە کۆتــــبیی ثە صاســــتبًی گەهــــبعۆ صێــــٌن ،ثەّ ئــــبّاتە تــــْاًیجێتن
عّّصاّەکـــبى ّەک سْیـــبى ثبســـجکەمُ .ەعّەُـــب ُیـــْاصاعم کە گێــــڕاًەّەی ئەم
عّّصاّاًە ثجێتە ُۆی ئەّە کە سەعجەم چبالکبًی عێگبی عػگبعی ًەتەّەی کـْعص
صەعسیبى لێْەعگغى ّ لەت ثیبًّْ ثۆ ضەڕی یەکتغ کْضـتي ًەُێٌـٌەّە .جـبعێکیتغ
ثەّ پەڕی سْضــذبڵیەّە عەســٌەّ ثۆچــًّْی ُەهّْالیـ

ثەتــبیجەتی ئەّ کەســبًە

کە لەم گەهــبعۆە صژّاعە صا لەگەڵ ثــّْى (ُــی ُەعصّّک ال) ّەع صەگــغم ّ ئەگەع
لەگەڵ ثۆچًّْەکبًی هٌیص صا ًبکۆک ثيُ ،ی ضتێ

لە ئەس ەکە ًبگۆڕێ ّ هـي

عەسٌەکــبى لە ســەع چــبّ صاصەًــێن .سْضەّیســتین ثــۆ ُەهــْاى ّ ســەعکەّتي ثــۆ
سەڵکی صڵ بک ّ صڵسۆػی کْعصستبى کە هي ػۆع لەعػصاعیبًن.
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ثەضی صُّّەم ،پبش گَهبعۆ
پێطتغ کْعتەیەکن لە سـەع چـۆًیەتی ّ ُەژهـبعی تەلغیجـی ُێـػ ّ کْهیتەکـبًی
دیــــــــػة کە ثە ضــــــــێْەیەک لەم ضــــــــەڕەّە گــــــــالى ًّْســــــــیْە ،جــــــــبعێکیتغ
ّەثیغُێٌبًەّەیەک لەم ثبعەّە ثە سغاة ًبػاًن.
ثەع لـــٍَّ ثچوـــَ ًـــبّ ئَســـ ی عّّصاٍّکـــبى ّ ثـــَّعصی ثبســـیبى لَســـَع ثکـــَم،
ثبســێکی کــْعت لَســَع چۆًیــَتی صاهــَػعاى ّ ئبعایطــی ُێػٍکــبًی ُــَعصّّکال ّ
چۆًیَتی َُڵسّْڕاًی ئَم ُێػاًَ پـێص ضـَڕٍکَ ثـَ پیْیسـت ئـَػاًن تـب ػیـبتغ
عاصٍّ ئًَـــضاػٍی ػیبًـــَکبًی ثـــۆ ُـــَعصّّکال ّ ُـــَعّاُب ثـــۆ ثػا ـــی عػگـــبعی
سْاػاًَی کْعصستبًیص صٍعکَّێ.
پــێص ُەڵگیغســبًی ئــَم ضــَڕٍ ،کۆهَڵــَ لــَ ػۆعثــَی ًبّچــَکبًی ثبضــّْعی
عۆژُـــَاڵتی کْعصســـتبى دـــْػّّعی ئبضـــکغا ّ ًِێٌـــی ُـــَثّْ .عۆژاًـــَ لـــَ ًػیـــ
ضبعٍکبًی سـٌَ ،هـَعیْاى ،سـَلػ ،صیْاًـضٍعٍ ّ صٍّعّّثـَعی کبهیـبعاى سـَعیکی
عێکشستي ّ چبالکی تَثلیغی ثُّْ .بّکبت ثَعصٍّاهیص سَعیکی ػٍعثَلێضاى لـَ
ُێػٍکبًی عیژین ثّْ ثێ ئەّە ُێػەکبًی سْی تّْضی ػیبًی گەّعە ثي .جگـَ لـَ
صّّ گــْعصاًی چســت ّ چــبالک لــَ ًبّچــَی ســٌَ( ،گــْعصاًی ضــْاى ّ گــْعصاًی
ئـــبعێػ) ،گـــْعصاًی کـــبک فـــْاص لـــَ هـــَعیْاى ،گـــْعصاًی ضـــبُۆ لـــَ کبهیـــبعاى،
گْععصاًێ

لَ صیْاًضٍعٍ ،گْعصاًێ

لـَ سـَلػ ،چًَـضیي صٍسـتَی ''سـبػهبًضٍ'' ّ

گغّّپـــی تـــَصاعۆکبتی ّ ضٌبســـبیی ُـــَثّْى ّ لـــَ ًػیکـــٍَّ لَگـــَڵ ســـَڵ

ّ

الیًَگغاًی سْیبًضا لَ پَیًٍْضی صا ثّْى.
دیػثــی صێوــْکغاتیص ُــَعٍّتغُ ،ێػٍکــبًی ثێســتًّْی کغهبضــبى ،ضــَعیفػاصٍی
سـٌَ ،ػعێجــبعی هــَعیْاىَُّ ،ضــبع ،عــَػیػ یْســفی ســَلػ ّ ُێــػی صیْاًــضٍعٍ لــَ
گطـــت ئـــَم ًبّچبًـــَصا َُڵئَســـّْڕاى ّ ضـــَّ ّ عۆژیـــبى لـــَ عیـــژین کغصثـــٍّْ
تبعیکەضەّ .ضبًجەضبًی ئەم ُێػە سەعثبػییە ،صٍیبى کْهیتَ ًبّچـَ ّ صٍسـتَی
تَضکیالتی چبالک ّ کبعا ،لَ ًبّچـَی ژێغصٍسـَاڵتی صّژهـي ،ثـَاڵم لـًَبّ صڵ ّ
هــبڵی ســَڵکی کْعصســتبًضا َُڵئَســّْعاى .ث ـًّْی ئــَم ُێػاًــَ لــَ ًــبّ سَڵک ـضا
کبعێکی کغصثـّْ کـَ سـَڵکی کْعصسـتبى َُسـت ثـَ ثێکَسـی ّ ثـێ پطـتیْاًی لـَ
- 173 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
ثَعاًجــَع صڕًٍــضٍگی ُێػٍکــبًی صٍّڵَتــضا ًَکــَى ّ عیــژیویص ًــَّێغێ چــۆًی
پێشْضَ ّا لَگَڵ سَڵکی کْعصستبًضا ثجّْڵێتٍَّ!
لـــَم هبٍّیـــَصا گـــَعچی ًێـــْاًی کۆهَڵـــَ ّ صێوـــْکغات ســـبعصً ،بصۆســـتبًَ ّ
ُبّکبعیی ّ ُبّ سَثبتییَکی ثە کغصەّە لَ ًێْاًیبًضا لَ ئـبعا صا ًـَثّْ ،ثـَاڵم
ثــێ تــغب لــَ یــَکتغ ،لــًَػی

یــَکتغ ّ جــبعی ّاش ثــّْ ًبچــبع ثَیَکــٍَّ ،ثــَگژ

ســــ بی صاگیغکــــَعصا صٍچــــّْیٌەّە ّ ًبعاســــتَّسۆ ئَثّْیٌــــَ یــــَک ســــًَگَع
لَثَعاًجَع صّژهي صا!
گْهـــبًی تێـــضا ًیـــَ ئَگـــَع ،ثـــَجێگبی ســـبػکغصًی ػٍهیٌـــَکـــبًی ئـــَم ضـــَڕٍ
ًــَسْاػعاٍُّ ،ــَّڵی لــَ یــَکتغدبڵیثّْى ّ ُبّســَثبتی صعاثبیــب ،عیــژین ًبچــبع
ئَکغا لٍَّش ػیبتغ ثکَّێتَ دبڵَتی صیفبعییٍَّ ّ ،ثَُبسبًی ًَتْاًێ ثَسـَع
ئێوە ّ سَڵکی کْعصستبًیطضا ػاڵ ثێ .ضتێ

کَ ثَُْی ئَم ضَڕٍٍّ ثَُبسبًی

پێگَیطت ّ تبئیستبش ئَّ سَعصٍست ،سَڵکی کْعص ّ کۆهَڵَ ّ صێوـْکغات ( کـَ
ســَص هــَسبثي ئێســتَ ثًَّْتــَ کۆهَڵــَکبى ّ صێوْکغاتــَکبى) ژێغصٍســت ّ ثــێ
صٍسَاڵتي.
کبتێ

ئَم ضَڕٍ لَ پـبیػی  ٠٦٣٦صا لـَ ُـَّعاهبى َُڵگیغسـبُ ،ـَم کۆهَڵـَ ّ

َُم صێوْکغات َُّڵیبى صا ُێػٍکبًیبى لَ ًػی

یـَک ّ لـَ جێگـبیکی سـَست ّ

َُڵَهّْتضا کۆکًٍََّ تب ئَگَع ئبکبهی ضَڕی َُّعاهبى ثَ ئبضتی ًَگَییطت،
هَجبلی جوْجّْڵ ّ ئبعایطی سَعثبػییبى ثۆ لێضاًی الیًَی ثَعاثَع ُـَثێ .ثـۆ
ئــَم هَثَســتَش صۆڵــی ''ضــلێغ'' ػۆعتــغیي دیســبثی لَســَع کغاثــّْ .صۆڵێ ـ

کــَ

ثــَصعێژایی صٍیــبى کیلــّْهێتغ ،پڕاّپــڕ لــَ کــبًی ّ ئــبّ ،جًَگــَڵ ّ صاعســتبًێکی
پڕثّْ .لَّالیطـٍَّ ئـَم صۆڵـَ لـَ صاثَضـکغاًی صاگیغکَعاًـَی کْعصسـتبًضا ثـَع
گْعگی ثَغضا کَّتجّْ کە ،پبش پَیوبًی چَپَڵی جَػائیغ ،لَالیـَى ثَعسـٍَّ
ّێغاى ّ صٍیبى ئبّایی لَگَڵ سبک یَکسبى کغاثّْى.
ثــۆ هەثەســتی سۆئبهــبصەکغصى ثــۆ ئەم سۆکْضــتٌە ،کۆهَڵــَ ثَضــێکی ئبّاییــَ
چۆڵکغاٍّکــبًی ئــَم صۆڵــَی ئــبٍّصاى کغصثًّْــٍَّ ّ ،صێوــْکغاتیص ثَضــێکیتغی.
ّەک لە ثەضی پێطّْضضا ئیطبعەی پێ کغا ،ثٌکَی سـَعٍکیی کۆهَڵـَ (کْهیتـَی
ًبدیــَی جٌـــّْة) لـــَ گًْـــضی عەٍّاڵى ّ ثٌکـــَی ســـَعٍکی دیـــػثیص (ًبًٍّـــضی
ئبژّاى) لَ گًْضی ًَعهَاڵب ثّْ.
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ثَعپغسبًی سَعٍکی دیػثی صێوْکغات لَ ''جٌّْة'' ثغیتی ثّْى لَ
کــبک ًــَثی لــبصعی ئًَــضاهی کْهیتــَی ًبًٍّــضی ّ ثَعپغســی ًبًٍّــضی ئــبژّاى،
کــبک ثبثــب عــَلی هێِغپــَعٍّع ئًَــضاهی کْهیتــَی ًبًٍّــضی ّ ئًَــضاهی ًبًٍّــضی
ئبژّاى ،کبک ضبپّْعی فیغّّػی ئًَضاهی کْهیتـَی ًبًٍّـضی ،ئًَـضاهی ئـبژّاى ّ
فَعهبًضی ُێػی ثیستّْى ،کبک ُْهبیًْی ئَعصٍاڵى ئًَضاهی کْهیتَی ًبًٍّضی،
ئًَضاهی ًبًٍّضی ئبژّاى ّ ثَعپغسی کْهیتَی ضبعٍستبًی سَلػ.
ثَعپغسبًی ئَسـ ی کۆهَڵـَش ثغیتـی ثـّْى لـَ کـبک تـبُێغ سبلێـضی ثَعپغسـی
کْهیتـــَی ًبدیـــَی جٌـــّْة ،عَثـــضّاڵ ُْضـــیبعیبى ئًَـــضاهی کْهیتـــَ ًـــبدیەی
جٌّْة ،دَثیتئْاڵ گَّێ ی (دَیجَاڵ کێ ًَ) ثَعپغسی ًیػاهی گطتی.
سَعٍتبی ضَڕٍکَ کۆهَڵـَ ئـَم ُێػاًـَی لـَ ضـلێغ ّ صٍّع ّ ثَعیـضا ُـَثّْى ّ
چبالکبًە ثَضضاعی ضَڕٍکَیبى ئَکغص
گــْعصاًی ضــْاى ػیــبتغ لــَ ســَص  ٠١١کــَب .گــْعصاًی ئــبعێػ ١١کــَب (ســٌَ)
گــْعصاًی کــبک فــْاص ( هــَعیْاى)  ٢١کــَب گــْعصاًی ســَلػ  ١١کــَب گــْعصاًی
صیْاًضٍعٍ  ١١کَب گْعصاًی ضبُۆ(کبهیبعاى) ٣١کَب .سەعجەهی ئەم ُێـػاًەی
کـــــۆهەڵە لەم ًـــــبّچەیەصا ثە پـــــێ ئەم ُەژهـــــبعە تەلـــــغیجییە ئەثـــــًّْە ١٢١
پێطوەعگە.
ُێػٍکبًی صێوْکغاتیص ثغیتی ثّْى لَ
ُێػی عَػیػ یْسفی (سَلػ) ٠١١کَبَُّ ،ضبع  ٠١١کَب ،ضـَعین ػاصٍ(سـٌَ)
 ٠٦١کـــَب ،صیْاًـــضٍعٍ  ٣١کـــَب ،ػعێجـــبعی هـــَعیْاى  ١١کـــَب ،ثێســـتًّْی
کغهبضبى ٠١١کَب .سەعجەهی ُێػەکبًی صیوْکغات لەم ًبّچەیە ئەثـًّْە ٢٧١
پێطــوەعگە .صیــبعٍ ّەک ّتــغا ئــَم ئبهبعاًــَ تــَلغیجیي ّ هــي الًــی ُــَعٍ کــَهن
صاًبٍّ.

گیغاًی ًبًٍّضی ئبژّاى لە الیەى کۆهەڵەّە
پــبش ضــَڕی ُــَّعاهبى کۆهــَڵێ

ضــَڕی تــغیص لــَ ًبّچــَ جۆعاّجۆعٍکــبًی

کْعصستبى ،لَ ًێْاى کۆهَڵَ ّ دیػثضا ُبتٌَ ئبعاٍّ ،لَّاًـَ ضـَڕی ئبّایـَکبًی
سوبلبى ّ گَعهبّی ثبًَ کَ کۆهَڵَ ػیـبًێکی ػۆعی لـێ کـَّت .ثـَاڵم ُێطـتب لـَ
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ضـــلێغ ،ضـــْێٌی کۆثًّْـــٍَّی ثَضـــی ػۆعی ُێػٍکـــبًی ُـــَعصّّال لـــَ ســـْاعّّی
عۆژُــَاڵتی کْعصســتبى ،جگــَ عّّصاّێکــی ثچــّْک لــَ گًْــضی ضــێغٍ کــَ کۆهَڵــَ
ُێغضی کغصثٍّْ سَع ثٌکَیکی کَهجبیَسی دیػة ّ ُەعّەُب لە صاّسستٌی ئەّ
صەســـتە پێطـــوەعگەی ُێـــػی ثێســـتّْى کە ثە صّای ئـــێوەصا ُـــبتي ّ  ١کەســـیبى
کْژعاى ،ضَڕیکی ثەعچبّ ًَُبتجٍّْ ئبعاٍّ.
کۆهَڵَ پبش عّّصاّی َُّعاهبى ّ ضَڕی ثبًَّ ،ێـڕای َُّڵـضاًێکی ػۆع ُێطـتب
ًــَیتْاًیجّْ ثباڵًســی ضــَڕٍکَ ثــَ لــبػاًجی ســْی ثگــۆڕێ .کبتێ ـ

کبعّاًــَ لــَ

گَهبعۆ کَّتٍّْکَی ئێوَش (صاستبًی گـَهبعۆ ثَضـی یەکەهـی ضـەڕی کـۆهەڵە
لەم کتێجەصا) تْاًی ثَ ػیبًێکی کَم لَ صاّی ئَّاى عػگبع ثێت ،ئێتـغ سغۆضـتی
ثّْ کَ ثَعپغسبًی ئَم دێػثَ ثیغ لَ پالًێکیتغ ثکًٍََّ ّ لَ جێگبیکیتغ ػٍعثـَ
لَ دیػة ثضٍى.
ًبًٍّضی ئبژّاًی دیػة ّ کْهیتَی ًبدیَی جٌّْثی کۆهَڵَ ،تًَیب کـَهتغ لـَ
 ٠١کیلــّْهێتغ هــَّصایبى لــَ ًێْاًــضا ُــَثّْ .ســَصاى پێطــوَعگَی ضــَع بًیص
ُــَعصّّک ئــَم ثٌکــَ ســَعٍکییَیبًَیبى صٍپبعاســت ،ثۆیــَ پــَالهبعصاًی ئــَم
ثٌکبًَ (لَ الیَى َُع کبهیبًٍَّ) صّّع لَ ئێذتوبل ئَُبتَ ثَعچبّ .لَعاسـتیصا
ضـــَڕی پـــبعتیػاًیص ُـــَعصٍم لَســـَع صّّع لـــَ ئێذتوـــبڵ ثـــّْى ّ غـــبف گیغی
صاهــَػعاٍّ ّ ثــَُْی َُڵــَ تێگَییطــتي لــَم ئَس ـ َش ثــّْ کە لــَ ُــَهّْ ئــَم
ضَڕاًَصا دیػثی صیوْکغات ػۆعتغیي ثَضی غبف گیغثًّْی ثَعکَّت.
دیػثی صێوْکغات َُهیطَ صّای ُـَهّْ عّّصاّێکـی لـَم چَضـٌَش ،کۆهَڵـَی
ثــَ '' کــَڵ

ٍّعگــغتي لــَ ًیبػپــبکی ثَعپغســبًی دیــػة'' ّ ضــتی لــَم ثبثَتــَ

تبّاًجبع صٍکغص ،ثَاڵم کبتێ

ضَڕی سَعاسَعی عاگَیٌضعا ثّْ ،ئیتغ ئـَم لسـبًَ

ثێ هبًب سۆیبى صًٍْاًض چًّْکَ َُعصّّال ٍّک صّژهي ثبسـی یـَکتغیبى صٍکـغص ّ
صەثْا دیسبثی صژهٌیص ثۆ یەکتغ ثکەى!
ســـــَعًٍجبم عۆژی یـــــَکی سبکـــــَلێٍْ ّ ًـــــَّعۆػی کـــــْعص ،لَســـــَع ثٌـــــَهبی
غـــبف گیغکغصًی الیـــًَی ثَعاًجـــَع ،کۆهَڵـــَ ُێغضـــێکی ثـــَعیٌی کـــغصٍ ســـَع
ًَعهَاڵب ّ ثێ ثَعسۆصاًێکی ثـَعچبّ ،گغًگتـغیي ثٌکـَی دیـػةّ ،اتـب ًبًٍّـضی
ئبژّاًی سستَ ژێغ صٍستی سْی .کۆهەڵە لەم پەالهبعەصا صٍسـتی ثَسـَع ُـَهّْ
ثَڵگـــَ ،هـــَصاعک ّ کَعٍســـتَی تـــَصاعّکبتی ّ ًیػاهـــی دیـــػة صا گـــغت .ئـــَم
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عّّصاٍّ ثۆ صعێژٍصاًی ضـَڕٍکَ ػۆع لَثـَعژًٍٍّی کۆهَڵـَ ّ ػیـبًی دێـػة ثـّْ.
ثَضێ

لَ ًبهَکبًی ًێْاى ثَعپغسبى ّ ئْعگبًَکبًی دیػة کَ صٍستی کۆهَڵـَ

کـــــَّتجّْى ،صّاتـــــغ چـــــب

ّ ٍّک ًیطـــــبًَی ضـــــَڕسْاػی ّ ثـــــبعی سغاپـــــی

ًـــبّعێکشغاٍّیی دیـــػة لـــَ الیـــَى کۆهَڵـــٍَّ ثـــَکبع ُـــبتي .لَگـــَڵ ُـــَهّْ
کەعەســەکبًی صیــکە ،کۆهــَڵێ

سْاعصًــٍَّی ئــَلکُْلیص گیغاثــّْى کــَ کۆهَڵــَ

ٍّک ثَڵگَی ثْعژّاثـًّْی ثَعپغسـبًی دیـػة (ئـَّصٍم سْاعصًـٍَّی هَضـغّّة
لَ کۆهَڵَ صا لَصٍسَ ثّْ) پێطبى صعاى ّ لَ تَثلیغبت صا ثَکبع ُبتي!
جگَ لـَ ثٌکـَی ًبًٍّـضی ئـبژّاى ،ثٌکـَی کْهیتـَی ضبعسـتبًی َُّضـبعیص لـَ
گًْضی س یکبًی کَّتَ ثَع پَالهبع ّ لَ الیبى کۆهَڵـٍَّ صاگیـغ کـغا کـَ سـضێمی
فَعۆسیبى ،ثَعپغسی کْهیتَی ضبعستبًی َُّضـبع ّ ئًَـضاهی جێگـغی کْهیتـَی
ًبًٍّضی دیػثیص تێضا گیبًی لە صەستضا .کبک سَصێك پێطوَعگَیکی ثـَعپغب ّ
ثَعپغســـێکی پێطـــوَعگَ ،ثـــَ هبًـــبی عاســـتَلیٌَی ّضـــَ ثـــّْ .صژهٌـــی ســـتَم ّ
ستَهکبع ،عبضمێکی عاستَلێٌَی سَعثَستی هغۆ ،،لَّاًَ هغۆ ی ژێغچَپۆک ّ
هــب

پێغٍّاًــَثیٌغاّی کــْعص ثــّْ .ثــَاڵم ئــبگغی ضــَڕ ئــَم ضــتبًَ ًبًبســێ ّ

َُعکَســی ثــَع کــَّت ئــَیســّْتێٌێُ ،ــَعٍّک چــۆى کــبک س ـضێمی ضۆڕضــگێڕی
سّْتبًض.
جگــَ لــَ کــبک س ـضێك ،ســێ پێطــوَعگَیتغی دیــػة لــَم ضــَڕٍ صا گیبًیــبى لە
صەسضا کَ هي تًَیب ًـبّی کَسـێکیبًن ثـًَبّی ئَدوـَص تَهۆغـَیی لـَثیغ هـبٍّ.
ئَدوَص پێطـوَعگَییکی ئـبػا ،فیـضاکبع ،ػٍدوـَتکێص ّ سـَثبتکبعی عێ عػگـبعی
سَڵکی کْعصستبى ثّْ .پلَی ثَعپغسبیَتی ئەدوەص تەهۆغەیی سـَعل

ثـّْ .تـب

ئَّ جێگبیَ هي ثػاًن کۆهَڵَ لَم ضَڕٍصا ػیـبًی گیبًییـبى ًـَثّْ یـبى ػۆع کەم
ثّْ.
صّای ضـــــەڕەکەشٍّ ،ک جبعٍکـــــبًیتغ عاصیـــــۆی ُـــــَعصّّک ال سَثَعٍکـــــَیبى
ثَضێٍْی سْی سْێٌضٍٍّ .دیػة کۆهَڵَی صایَ ثَع تبًَ کَ تًَبًـَت لـَُێغش
ثـــۆ ســـَع ثٌکـــَی ًبًٍّـــضی دیـــػثیص ســـْی ًبپـــبعێػی ّ ثـــَم کـــبعٍی ُـــَهّْ
سٌّْعٍکبًی ثَػاًضٍّّ .کۆهَڵـَش ٍّک الیـًَی سـَعکَّتّْی ئـَم عَهَلیبتـَ،
لَ ٍّاڵهی ضَڕی ثبًَصا کَ دیػة ّتجّْی ''ضَ
''لًْضاسیص صٍػاًێ ضَ

صٍػاًێ لًْضار لَ کْێیَ" ّتـی

لَکْێیَ!'' ّ َُڕٍضَی ػٍعثَلێـضاى ّ ''عسـْاتغ کغصًـی
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دیػثی صێوْکغاتی'' صٍکغص.
ضَڕی تَثلێغیٍّ ،ک َُهّْ ضْێٌێکیتغ ،لـَ الیـَى کَسـبًی سـَصاى کیلـّْهێتغ
صّّع لَ هَیضاًی عاستَلیٌَی ضَڕٍٍّ ثەڕێْە صەچّْ .کەسبًێ

کە ًە سْیـبى،

ًەکەسْکبعیبى ثە ئبگغی ئەم ضـەڕە ًەئەسـّْتبى .ثە هەیلـی سْیـبى فّْیـبى ثە
ث یٌضگۆی عاصۆیە ضڕەکبًوبًضا ئەکغص .لسـەکبًیبى ،کە ثە ػۆعی لە سـەع ثٌەهـبی
ئێذسبســبت ثــّْى ( کــۆهەڵەی پۆل ـــۆتی ،صیوــْکغاتی ثــۆعژّای چەّســـێٌەع ّ)...
ئەثًّْە ًَفت ّ ،ئبّعەکەیبى هبڵی سَڵکی صەکغصە لەلٌەب .ثغا ثغای ئەکْضـت
ّ ئبهۆػا کْضتٌی ئبهۆػای ال ُبسبى ّ عەّا ثّْ.
ثَصاســٍَّ ػیــبًی ئــَم ضــَڕٍ ثــێ پبیــَ ّ صّّع لــَ عاســتییَ (،هَثَســت ئــَّ
ضتبًَیَ کَ َُعصّّال ثَیَکیبى ئٍَّت ٍّک پْل ـۆتی یـب صژی سـَڵکی ّ  ...یـبى
ُــَعکبم لــَ ًــبّ ّ ًبتۆعٍکــبًیتغ) هــَػًتغ ثــّْ لــَ ضــَڕی صٍســتَّ یَســَی ئێوــَ
پێطـوَعگَکبى کە لـَ ثیبثــبًی پـڕ لـَ ّعچ ّ ثــَعاػی ضـلێغصا ثەعثجـّْیٌە گیــبًی
یەکتــغ .ئەم ضــەڕی یەکتــغ ســّْککغصًەً ،ــَک دَفتــَّ هبًــ  ،ثــَڵکّْ ســباڵًی
صّاتــغیص ثــَعصٍّام صعێــژٍی پێــضعا ّ ئیســتبش تــًَیب عاگیــغاٍّ صًٍــب ُــَعصٍم
ئــــَتْاًێ ّەک ئەّ عۆژاًە ثکَّێتــــٍَّ کــــبع چًّْکــــَ ،ثیــــغی ثَکبعُێٌــــَعاًی
گــۆڕاًێکی ّای ثَســَعصا ًــَُبتٍّْ ّ تــب ئەم ثیــغەش لە گــۆڕ ًەًــغێ ،هەتغســی
سەعُەڵضاًەّەی لە ثەیي ًبچێ...

هلوالًی پبش گیغًی ئبژّاى
پبش گیغاًی ًبًٍّضی ئـبژّاى لـَ الیـَى کۆهَڵـٍٍَّّ ،ػعـی ضـَڕٍکَ ثَتـَّاّی
گۆڕصعا .لَالیَک هَیضاًی ضَڕٍکَ ثَعیٌتغ ثٍٍّّْ ّ لَ الیَکیتغٍٍّ ُـَعصّّکال
عقئَستّْعتغ ّ ضێلگیغاًَتغ لـَ عاثـْعصّ ،سْیـبى ثـۆ لَثـَیٌجغصى ،یـبى الًیکـَم
ثَچۆکضا ُێٌبًی الیًَی ثَعاثَع ئبهـبصٍ کـغص .کۆهَڵـَ پـبش ئـَم ''سـَعکَّتٌَ''
کَّتَ دبڵَتی ُێغش کغصىَُ .ع چًَض ضَّ جبعێ ُ ،ێغضێکی ثچّْکی ئَکغصٍ
سَع یَکێ

لَ ثٌکَکبًی دیػة کَ پبش ضَڕی ًَعهَاڵب سـلێوبى چۆڵکغصثـّْ،

جگە لە گًْـضی هیطـیبّ کە لە صیـْی ضـلێغ ّ ثبضـّْعی کْعصسـتبًضا ُەڵکەّتجـّْ،
ئەّاًی صیکەهبى ُبتجّْیٌَ چًَض گًْضێکی ُێطتب ئـبػاصی سـَع سـٌّْعی ًێـْاى
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ثبضّْع ّ عۆژَُاڵتٍّ ،ک گًْضٍکبًی ثبیَعی سَعّ ،سْاعیي ،سێن ّ ثۆعصٍهَ.
دێـــػثیص َُعچًَـــض لـــَم ًبّچـــبًەصا ػیـــبتغ لـــَ  ٣١١پێطـــوَعگَی ضـــَڕکَع ّ
چــبالکی ُــَثّْ ،ثــَاڵم ُێطــتب ًــَیتْاًیجّْ لــَژێغ تێکطــکبًَکَی ًَعهــَاڵب صا
پطت عاست کبتٍَّ ّ ػۆعجبع ثَػٍدوَت ثَعپـَعچی ُێغضـَکبًی کۆهَڵـَی پـێ
ئَصعایٍَّّ .عٍی پێطوَعگَ ُبتجٍّْ سْاع ّ سۆتَسلین کغصًٍَّ ّ ثَجێِێطـتٌی
عیػی پێطوَعگَ ثجٍّْ کبعی عۆژاًَ .ئَڵجَت ػۆعتغیي ُۆکبعی ُبتٌَ ئبعای ئـَم
َُلْهَعجــَ ثــێ ثــبٍّڕی ثــَ ضــَڕٍکَ ثــّْ .ثــۆ ًوًّْــَ لَیــَکجبع صا ّ تــًَیب
ضَّێ ً ،ػی

ثَ صٍ کَسی ُێـػی صیْاًـضٍعٍی دیـػة سْیـبى تـَدْی ی عیـژین

صایــٍَّ کــَ فَعهبًــضٍعی ُێــػ ،ســَعل

ّ چًَــض کبصعیطــیبى لــَ ًــبّ صا ثــّْى.

ثێگْهــبى ئــَم ٍّػعــَ لــَ کۆهَڵــَش صا ضــْێٌَّاعی سغاپــی ســْی ُــَثّْ ثــَاڵم
لَثَع ئٍَّ پبش ُێغضَکَی ُـَّاعاهبى ،کۆهَڵـَ سْاػیـبعی عاگیغاًـی ضـَڕٍکَ
ثّْ ،عێجَعاًی ئەّاى ثیبًّْیکیـبى ثـۆ ''لـبًی '' کغصًـی ئـَفغاصی سْیـبى ُـَثّْ ّ
دیــػة لــَهجبعٍٍّ تــًَیب ئــَّ ضــتبًَی صّّپــبت ئــَکغصٍٍّ کــَ لــَ پغّّپبگبًــضٍی
عۆژاًَصا لَ صژی کۆهَڵَ ثَکبع ئَثغاى.
ئَم ٍّػعَ ّای کغص کَ دیػة لَفکغی تۆڵَکغصًـٍَّ لـَ کۆهَڵـَ ثێـت ّ تۆڵـَی
جێ هَثَستیص ثَم ُێػاًـَی کـَ لـَ ًبّچـَصا ُـَیجّْى هـْهکیي ًـَثًّْ .بچـبع
عێجــَعی دیــػة ،لکێکــی ( ًػیـ

 ١١کــَب) لــَ ُێــػی ضــبُۆی ُــَّعاهبى ،لکێکــی

ُێػی پێطَّای هَُبثبص ّ لکێکی ُێػی ثَیبًی ثۆکـبًی ُێٌـب ثـۆ ًبّچـَی ضـَڕ.
صّای ُـــــبتٌی ئەم ُێـــــػاًە ،پێطـــــوەعگەی ضـــــەڕکەعی صیوـــــْکغات لە ضـــــلێغ،
ئەگَییطتَ ًػی

 ١١١کَب .سەعگْعص کەعیوی عەلیبع ّەک جێگغی فەعهبًـضەی

گطتی ُێػەکبًی دیػةُ ،بتجّْە ًبّچە ّ ثە ُبّکبعی فەعهبًـضەکبًی صیـکە ،ثـَ
ّعصی پالًی ُێغضێکی تۆڵَ ئَستبًضًَّەی ثۆ سَع ثٌکَی ًَعهَاڵب ،کَ ئیسـتب
ثجٍْ ثٌکَیکی گغًگی کۆهَڵَ صاڕضت.
کۆهَڵــَش پــبش فطــبعی دیــػة ّ ثَتبیجــَتی صّای ضــَڕی ثبًــَ کە ػیــبًێکی
گەّعەیـــبى تێـــضا ثیٌـــیُ ،ـــَهّْ ُێػٍکـــبًی لـــَ ًبّچـــَکبًی هـــَُبثبص ،ثۆکـــبى،
سَعصٍضت ّ ثبًَ ُێٌبیَ ضلێغ ّ لَگَڵ ُێػٍکبًیتغی صا یَکی سستٌٍَّ تبُـَم
سْیــبى لــَ دبڵــَتی ُێــغش صا ثِێ ٌــٍَّ ّ ُــَم ُــَع چَضــٌَ ُێغضــێکی دیػثــی
صیوْکغاتیص تّْضی تێکطکبى کَى کَ ثَثبضی لَم تبکتیکَ صا سَعکَّتي.
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کۆهَڵـَ ثَثبضــی ئبگــبصاعی جوّْجــّْڵی دیــػة ،ثَتبیجــَتی ُــبتٌی ئــَُّێػٍی
کَلــَ ســَعٍٍّ ثبســن کــغص ثــّْى .صّاتــغ صٍعکــَّت کــَ کــۆهەڵە لَگــَڵ سْهــبى
پَیبهَکبًی ئێوَیبى پیبصٍ صٍکغص ّ لَ ًبٍّعۆکَکَی ئبگبصاع صٍثـّْى .چًّْکـَ
عٍهــػی ًێــْاى کْهیتــَی ًبًٍّــضی ّ ًبًٍّــضی ئبژّاًیــبى ضــکبًض ثــّْ ّ ثَثبضــی
کـــَڵکیبى لێـــٍْع صٍگـــغتُ .ـــَع لـــَم عێگبیـــٍَّ (عًٍگـــَ لـــَ عێگبیتغیطـــٍَّە)
صٍیــبًػاًی دیــػة ثَعًبهــَی ُێغضــی َُیــَ ،ثۆیــَ ُــَّڵیبى ئــَصا ثــَ ُێغضــی
ثچـــــّْک ثچـــــّْک ثَعًبهـــــَی ُێغضـــــَکَی دیـــــػة تێـــــ

ثـــــضٍى ّ ًـــــَُێ ي

پێطوَعگَکبًی الیًَی صژثَعیبى ثذَسێٌٍَّ.
یَکێ

لَم ُێغضـبًَ پـَالهبعێکی تـب عاصٍیـَک ثـَعیي ثـّْ کـَ کۆهَڵـَ کغصیـَ

ســَع ُێػٍکــبًی ثێســتّْى ّ َُّضــبع لــَ گًْــضٍکبًی هیطــیبّّ ّ ســێنُ .ێغضــی
ئَســــ ی ثـــــۆ ســـــَع
ُیــػی َُّضــبع ثــّْ
لــَ هیطــیبّ چًّْکــَ
ئَگـــــــــَع ئـــــــــَّاى
ثیبًتْاًیبیب هیطـیبّ
ثگـــغى ،ثَیـــَکجبعی
دیػثیـــبى لـــَ ضـــلێغ
صٍعصٍپـــــــــــــــَڕاى ّ
هـــَجبلی ُێغضـــێکی
گــَّعٍیبى ثـــۆ ســـَع
ثٌکــَ ئَس ـ ییَکبًی
سْیبى لَ دیػة صٍستبًض .ثَاڵم ًَیبى تْاًی لَم ضَڕٍصا ثَ ئبهبً ثگَى ّ لَ
عاستی صا تّْضی ضکبًێکی گَّعٍش ُبتي.
ُێــػی َُّضــبع لــَ هیطــیبّ َُعچًَــض ثَتــَّاّی لَگــَهبعۆ کــَّتجّْى ،ثەاڵم
ســْڕاگغییکی ضــبیبًیبى کــغص ّ ســَعًٍجبم ثــَُبّکبعی ُێػٍکــبًیتغی دیــػة لــَ
ثبیَع ّ ثۆعصٍهَُ ،ێػی ثیستًّْیص لَ سـێن گـَهبعۆی کۆهَڵـَیبى تێکطـکبًض ّ
ثَعػاییـــــَکبًیبى لـــــێ ســــــًَضًٍَّ .کۆهَڵـــــَ ثَضــــــێٍْییکی ضـــــ غػ ًبچــــــبع
ثَپبضَکطَثّْى ّ تَعهی پێٌ پێطوَعگَضیبى لێثَجێوب .لَم ضـَڕٍ صا چًَـض
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پێطــــوَعگەیەکی دێــــػة گــــَلێ

کــــغصٍٍّی ًبهغۆ بًــــَ ّ صّّع لــــَ ئێشاللــــی

پێطــوَعگبًَیبى ثًَیســجَتی ثغیٌــضاع ّ تــَعهی پێطــوَعگَکبًی کۆهَڵــٍَّ لــێ
کَّتٍَّ کَ هي ئَّکبت ّ ئیسـتبش ضـَعهی لێضٍکـَم .ئـَم کغصٍّاًـَ ثَتًْـضی
لـــَ الیـــَى ػۆعثـــَی ًػیـــ

ثَتـــَّاّی پێطـــوَعگَی دیػثـــٍَّ ًـــَفغٍت کـــغاى ّ

لَالیــــَى ثَعپغسبًیطــــٍَّ ئــــَم چًَــــض کَســــَ ''ســــػای دیػثــــی'' صعاى .ثەاڵم
ســػاصاًەکە جۆعێــ

ثــّْ کە لــَالی ػۆعکَســەّە ٍّک ضــۆسی پێکغصًێــ

ُبتــَ

ثــَعچبّ چــًْکە ئەّ کەســبًە صەعًەکــغاى ،تەًیــب ســػایەکی ســّْک صعاى ُ .ــَع
جۆعێــ

ثــێ ،هــي ٍّک ضــبُێضێکی ســبٍّى ّێــژصاى صٍڵــێن کــَ %٥١ ،ثَصًٍــَ ّ

عێجَعی دیػة ًَیبعی کغصٍٍّی لیػًٍّی لَّ چَضٌَ ثّْى ّ هەدکّْهیـبى کـغص.
ثَّ دبڵەش ئٍَّی لَّ ضَڕٍ صا عّّی صا ضَعهَکَی تـًَیب ثـۆ ئـَّ چًَضکَسـَ
ًیَ ّ ئێوَش صٍگغێتٍَّ.
یَکێ

لَم پێطوَعگَ کْژعاّاًَی کۆهَڵَ کچێکی ثـّْ ثە ًـبّی ئبػیتـب کە لە

صەفتەعێکضا ثیغٍٍّعی عۆژاًَی سْی ًّْسیجّْى ّ لَ جێگبیـ

صا ثبسـی کغصثـّْ

کَ
پــبش لْعســتغ ثــًّْی ضــَڕی ًێــْاى کۆهَڵــَ ّ صیوــْکغات '' ،ئبضــجَتبڵ'' لــًَبّ
عیػی پێطوَعگَکبًی کۆهَڵَ صا ػیبصی کغصٍّّ...
صّاتــغ عاصیــْی دیــػة ثَتبًــَ ّ تَضــَع ّ ػیــبتغ ٍّک گبڵتــَ ،ئــَم ''سبتغاتــَ''
تباڵًَی لَ صّّتۆی ّتبعێ

صا سْێٌضًٍَّ ّ ئبکبهی ٍّعگغت کَ

''سیبسَتی غَلَتی عێجَعاًی سَعلێ ضێْاّی کۆهَڵَ تًَبًـَت ثـۆ ئًَـضاهبًی
سْضیبى صٍعکَّتٍّْ چًّْکە ئبػیتبی جْاًەهەع

ثبسی ئبضجەتبڵی ثەعثـ ّ لە

ًبّ کۆهەڵەصا صەکبت'' .
لَم ضَڕٍ صا سێ پێطوَعگَی دیػثیص کْژعاى .یَکیبى پێطوَعگَیکی کۆى ّ
ػۆع فیــضاکبعی ُێــػی ثیســتّْى ثــّْ ثــَ ًــبّی عــَػیػ لْڕیــَعی کە ثــبّّکی چــْاع
هٌبڵ ثّْ!
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ُێغضی ثَعیٌی دیػثی صیوْکغات ثۆ سَع ًَعهَاڵب
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لَ کبتێ

صا ّعصٍ ضَڕ لَیغٍّ لَّێ لَ ثَیٌی کۆهَڵَ ّ دیػة صا عّّیبى صٍصا

ّ جــبعی ّاش ثــّْ ػیــبًی گیــبًی لــَ ُــَعصّّکال صٍکــَّت (ثــۆ ًوًّْــَ کــْژعاًی
لبســوی ثــبلی فَعهبًــضٍی ُێــػی ثــَیبًی دیــػة لــَ پــَالهبعێکی کۆهَڵــَصا ّ
کْژعاًی دَهَصٍهیي دبجی ئبّا ،یَکێ

لَ ثَعپغسبًی کۆهَڵَ لَ کـَهیٌێکیی

دیــػة صا لــَ ئــبّایی ســێفی سَعضــیْی ســَلػُ ،ــَعٍُّب ضــَڕێکی ســَست لــَ
ئبّایی دَّتبش کـَ کۆهَڵـَ صٍیَِّیسـت پـێص ثـَ کـبعّاًێکی دیـػة ثگـغێ کـَ
تَلَهـــًَی لـــَ صٍفتـــَعی سیبســـییٍَّ ثـــۆ ًبًٍّـــضی ئـــبژّاى صٍثـــغص کـــَ تێـــضا
ژهبعٍیَک پێطوَعگَ لَ َُعصّّکال کْژعاى ّ هي ًبّی عٍدوـبى هـغّاعی یـَکێ
لَ فَعهبًضٍکبًی کۆهَڵَ ّ جَثبع هیغکبًی یَکێ

لَ فَعهبًضٍکبًی دیػثن لـَ

ثیغ هبٍّ) ئبهبصٍکبعی دیػثی صیوْکغات ثۆ ُێغضێکی گَّعٍ ثۆ سَع کۆهَڵَ لـَ
ضــلێغ ٍّصّا ًــَسغا ثــّّْ .ەک ثبســن کــغص ســَعگْعص کــَعیوی عــَلیبع ،ئًَــضاهی
کْهیتَی ًبًٍّضی دیػة ّ جێگغی فغهبًضٍعی گطتیی ُێػی پێطـوَعگَی دیػثـی
صیوـــْکغات ،لـــَ صٍفتـــَعی سیبســـییٍَّ تبیجـــَت ًێـــغصعا ثـــّْ تـــب لـــَ ًػیکـــٍَّ
سَعپَعٍستی ضَڕٍکَ ثکبت.
چًَض عۆژ پبش گَیطتٌی سَعگْعص عَلیبعً ،بًٍّضی ئبژّاى ثَثَضضاعی َُهّْ
فَعهبًــضٍ ُێػٍکــبى ،کۆثًٍَّّْیــَکیبى لــَ ئــبّایی ثۆعصٍهــَ پێکِێٌــب .صّای ئــَم
کۆثًٍَّّْ ،سَعگْعص عَلیبع ّ چًَـض فَعهبًـضٍی صیکـَ ثـَ هَثَسـتی ضٌبسـبیی
کغصًــی ثٌکــَ ّ ســًَگَعٍکبًی کۆهَڵــَ لــَ ًَعهــَاڵب ،چــّْى ثــۆ ضــلێغ .صّّ عۆژ
صّای ئَم سَفَعٍ َُهّْ ُێػٍکبى ئبهبصٍکغاى تـب ثـَعٍّ هیطـیبّ ،ثٌکـَی ُێـػ ّ
کْهیتَی َُّضبع ثکًََّ ڕێ.
کبتێـ

چــّْیي ثــۆ هیطــیبّ ئێــْاعٍ ثــّْ .ثــَتبعیکی گَییطــتیٌَ جــێ هَثَســت ّ

صٍســــتَ صٍســــتَ جیــــب کغایٌــــٍَّ .پــــبش صاثَضــــکغصًی ًــــبى ّ پێشــــۆع ثَســــَع
پێطوَعگَکبًضا ،جێگب ّ هَسیغی ضَڕ (ئبعاستَی) َُع صٍستَ ّ ُێػێ

صیـبعی

کــغاُ .ێــػی ثــَیبى (ثۆکــبى) ،پێطــَّا(هَُبثبص) ،ضــبُۆ(َُّعاهبى) ّ ثَضــێ

لــَ

ُێػی ثێستّْى (کبهیـبعاى) ،صیـبعیکغاى ثـۆ ثـَعػتغیي ضـبسی ػاڵ ثَسـَع ثٌکـَی
سَعٍکی کۆهَڵَصا کَ ًَعهَاڵسی کۆًَ ثٌکَی سْهبى ثێ.
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ُێػی َُّضبع ّ ثَضێ

لَ ُێػی عَػیػ یْسفی (سَلػ) صیـبعی کـغاى ثـۆ تۆلـَ

ثــَعصێکی عٍش کــَ چًَضســَص هێتــغ لــَ ثٌکــَکبًی کۆهَڵــٍَّ صّّع ثــُّْ .ێــػی
ػعێــْاع (هــَعیْاى) ،ضَعیفػاصٍ(ســٌَ) ّ ثَضــێ

لــَ ُێــػی ســَلػ ًێــغصعاى ثــۆ

صٍعاّی ًَعهَاڵب ّ ضێغٍ .تب َُم پێطی ''َُاڵتٌی'' ُێػٍکبًی کۆهَڵـَ ثگـغى ّ
َُهیص ثَعگغی لَ ُـبتٌی ُێـػی یبعهَتیـضٍع ثکـَى کـَ لـَ عٍَّاڵًـٍَّ ثگبتـَ
فغیبی ثٌکَی ًَعهَاڵب.
ضَڕ سَعبتی سێ ّ ًیْی  ١٦ ٦١ثَیبًی صٍستی پێکغص .هي ئیستبش ثَتـَّاّی
ًــبػاًن ژهــبعٍی پێطــوَعگَی کۆهَڵــَ لــَ ًَعهــَاڵب چًَــض کــَب ثــّْ .ثــَاڵم
ژهبعٍی ُێػی ُێغضجَعی دیػة ژّّعٍٍّی  ١١١کَب صٍثـّْ .ئَگـَع ّای صاًێـیي
کَ ُێػٍکبًی کۆهَڵَ ًیٍْی ئێوـَ ثـّْثي ،ئـَّکبت صٍثیٌـیي کـَ  ٢١١پـبعتیػاًی
کْعص ،لَ صۆڵێکـی چـۆڵ ّ ّێغاًـضا ،لَسـَع ُـی ّ تـًَیب ثـۆ لـّْڵتغکغصًی ثغیٌـی
جَســتَی گــَلێکی لــَ ســَص الٍّ ثغیٌــضاع ،ثَعثجًّْــَ گیــبًی یــَک ّ ثَّپــَڕی
ثێغّدوییٍَّ سَعیکی یَکتغ کْضتي ثّْى .هي ثێ ُەاڵتي ّ ضبعصًەّەی ًەػاًـی
سۆم لە دبست سغاپییەکبًی ئەم ضەڕەصا ،لە ًبسەّە ضەعم ئەهگغێ کە ئەّکبت
یەکێ

لەّ دەّسەص ّ پەًجب کەسە ثّْم.

ضــَڕ تــب ســَعبت ًــْێ ثــَیبًی لــَ ُــَهّْ ثَعٍکبً ـضا ثَتًْــضی ثــَعصٍّام ثــّْ.
چًَض تَپۆڵکَ ّ ثَعػایی ّ ثَعص صٍستبّصٍست کغاى .چًَض ُێـغش ّ صژٍُێـغش
کغاى ّ ثَعپـَعچ صعاًـٍَّ .ثـَاڵم ُیچکـبم لەم ُەًگـبّاًە چبعًٍّْسـی ضـَڕیبى
ًَگۆڕیُ .ەڵجەت صیبعی تبػەی دیػة ثۆ ئێوە لـَم ضـَڕٍصا ،چـَکێکی تـبػٍ ثـّْ
کَ پێێبى صٍگْت ثێ صٍ( .)B10چَکێ

ثّْ لـَ ًێـْاى ثبػّّکـب ّ تفـًَگی سـَص ّ

ضـــَش صا(گـــَّعٍتغ لـــَ ثبػّّکـــب ّ چکۆلـــَتغ لـــَ .)٠١٣ثـــَ صٍســـت ّ ضـــبى ُـــَڵ
ًـَصٍگیغا صٍثــْا ثــَ ُێســتغ عاگــْێػعێ .تــًَیب ثــۆ هَثَسـتی عاســت ّ عّّثــَڕّّ
ثَکبع صٍُبت .ثۆ ٍَُّڵیي جبع ّ عًٍگَ صّاییٌجبعیص ئَم چَکـَ لـَم ضـَڕٍصا
ثَکبع ُـبت ّ تـب ئـَّ جێگبیـَ هـي ثـػاًن عۆڵێکـی ثـَعچبّی لَسـَع چبعًٍّْسـی
ضــَڕٍکَش ًــَثُّْ .ێػٍکــبًی کۆهَڵــَ ثــَ ُــَهّْ تْاًبیبًــٍَّ ثــَعگغییبى لــَ
ضــْێٌَکبًیبى صٍکــغص ّ ثســتَ سبکێکیــبى ثــێ ػیــبى ثــَصٍســتی دیػثییَکبًــٍَّ
ًــــَصٍصا .ســــَعًجبم ســــَعگْعص ّ فغهبًــــضٍکبًیتغ ثڕیــــبعی پبضَکطــــَیبى ثــــَ
ُێػٍکــبًی دیــػة صا ّ ثَســَص ػٍدوــَت ّ کــْێغٍٍّعی لــَ ژێــغ ئــبگغی گْللــَی
- 184 -

دبتَم هەًجەعی
کۆهَڵــَصا ُــَهّْ ُێػٍکــَی دیــػة گَییطــتٌٍَّ هیطــیبّّ ،اتــب ئــَّ جێگبیــَ کــَ
ًیٍْضــَّ ثــۆ ُێغضــکغصى صاثــَش کغاثــّْیي .ثــَّ جیبّاػییــٍَّ کــَ ئیســتب ٠٣
ُـــَ بڵ ّ ُبّعێوـــبى لـــێ ثـــَجێ هـــبثّْى ،الضـــَکَیبى لَثَعصٍســـتی کۆهَڵـــَصا
کــــَّتجّْى ّ  ٦١کَســــی ثغیٌــــضاع ّ ضــــَل ّ پــــَتکغاّیص چــــبٍّڕێ صٍعهــــبى ّ
َُڵگغتي ّ لَکۆڵکغصى ثّْى.
ػیبًی کۆهَڵـَش ئـٍَّی عاصیـْی کۆهَڵـَ سْێٌضییـٍَّ  ٠٦کـْژعاّ ّ  ٧١ثیسـت
ثغیٌــضاع ثــّْى کــَ ســَعجَم ًػی ـ

ثــَ ســَص ثٌَهبڵــَی ُــَژاع ّ ػٍدوَتکێطــی

کْعص ،سَهجبع ّ جگَع سّْتبّ ثّْى ّ صّژهي ّ ًبدَػاًی کْعصیص ضبص ّگَش.

کبعیگَعی تێکطکبًی ُێغضی دیػة ثۆ سَع ًَعهَاڵب لَسَع
صعێژٍی ضَڕ
کۆهَڵــَ ُــَّڵی صٍصا تێکطــکبًضًی ئــَم ُیغضــَ ثَعیٌــَی دیــػة ( ثــَ دــَق)
ٍّک سَعکَّتٌێ

ثۆ سْی دیسبة ثکبت .ثۆیَ َُم لَ عێگبی تـَثلیغبت ّ ُـَم

لَ کغصٍٍّی عۆژاًَی ُێػٍکبًیضا لَ ضلێغ ،ئَیْیسـت ثـبعّّ صۆسـی ضـَڕٍکَ لـَ
ثَعژًٍٍّــضی ســْی ثِێ ێتــٍَّ .ػۆعثــَی ضــٍَّکبى تیوــی چًَضکَســی کۆهَڵــَ
صٍُبتٌــَ ســَع ثٌکــَکبًی دیــػة ّ لــَ صّّعثیٌــی ضــَّ کــَ ئــَّاى ُــَیبى ثــّْ
کــَڵکیبى ٍّعصٍگــغت ،تــب ًػیــ

ســًَگَعٍکبًی دیــػة ئَُبتٌــَپێص ّ ػٍعثــَی

ثچـــّْک ثـــَاڵم کبعیگـــَعیبى لـــَ دیـــػة ئـــَصا .عاصیـــۆی کۆهَڵـــَش پـــبش ئـــَم
''سَعکَّتٌَ'' َُّڵی ئَصا ئَم تێکطکبًَی دیـػة ثـَ صّایـیي ُـَّڵی دیـػة ثـۆ
لَثــَیٌجغصًی کۆهَڵــَ ًیطــبى ثــضات ّ ثــۆ ئــَّ هَثَســتَ عۆژێــ

صّای ئــَم

ُێغضَی دیػةّ ،ێڕای سْێٌضًٍَّی ُـَّاڵی پێکـضاصاى ّ ّعصٍکبعییـَکبًی ئـَم
ُیغضَ ،ژهبعٍی پێطوَعگَ ّ جێگبی ُێٌبًی ُێػٍکبًی دیػثی ( هَسـَڵَى لکـی
یَکی ُێػی پێطَّ یـبى لکـی صّّی ُێـػی ثـَیبى ّ )...لـَّتبعێکی پـڕ لـَ ّضـَی
سّْک صا ،ئَم ئبکبهَی ٍّعگغت
'' ئَگَع دیػثی ثْعژّاػی کْعص ،پبش ئَم سَعضۆڕیَش صیسبى ضْعبعی جًَ
جًَ

تب پیغّّػی ( ثَالسبیی کغصًٍَّ لَ کۆهـبعی ئیسـالهی لـَ ضـَڕی ئێـغاى ّ

ئێغاق صا ًّْ -سَع'') ثگغێتَ ثَع ،پێسـوَعگَکبًی کۆهَڵـَ جگـَ لـَ ٍّاڵهضاًـٍَّ
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ثــــَ الســــبعییَکبًی دیػثــــی صیوــــْکغات چــــبعٍیکی تغیــــبى ًبثێــــت ّ دیػثــــی
صیوْکغاتیص جگَ لَ عسْایی ػیبتغُ ،یچی صیکَی ثَ ًسیت ًبثێ.
ثَعپغسبًی عاصیْی دیػة ّ( دَتوَى عێجَعاًی دیـػثیص لـَ ثٌکـَی صٍفتـَعی
سیبسی ) چبٍّڕّاًی ''سَعکَّتي''ی ُێػٍکـبًی دیـػة لـَ م ُێغضـَ گَّعٍیـَ صا
ثـــّْى ،ثۆیـــَ ػۆع ثـــَ ًبڕێـــ

ّ پێکـــی ثبســـی ئـــَم ضـــَڕٍیبى کـــغص .لـــَ الیـــ

صٍیبًَّیســت لــَ ثــَعث ّی ُێغضــَکَ ّ هَثَســتَکبًی ( ًــبثّْصی کۆهَڵــَ لــَ
ًَعهــــَاڵب) کــــَم کًَــــٍَّ ّ لــــَ الیکیتــــغ ًَیبًــــضٍتْاًی ژهــــبعٍی کــــْژعاّ ّ
ثغیٌضاعٍکبى ثطبعًٍَّ! لَثَع ئـٍَّ لْعثبًییـَکبى تـًَیب لـَ ُێػێـ

ًـَثّْى،

ثــَڵکّْ ػۆعثــَی ُێــػ ّ ًبّچــَکبًی صٍگغتــٍَّ ،پبســبّصاًی ســَست ّ صژّاع ثــّْ.
ُــــَعچۆًێ

ثێــــت ژهــــبعٍی ػیبًــــَکبى لــــَ عاصیــــْ سْێٌضعایــــٍَّ ثــــَاڵم لــــَ

ٍّاڵهضاًــٍَّی ّتــبعٍ تًْــض ّ پــڕ لــَ ثــێ عێػییــَکبًی کۆهَڵــَ ،ثَپێچَّاًـــَی
جبعاًی صیکَ سۆیبى پبعاست!
ئــَم تێکطــکبًَ ئَگــَعچی لــَ ســَع ّعٍی ُێٌــضێ
ُـَثّْ ،ثـَاڵم ثــَ ُـۆی ػۆعی ػیبًَکبًیـٍَّ جۆعێـ

کــَب کبعیگــَعی سغاپــی
گیـبًی تۆڵَسـًَضًٍَّی لــَ

ػۆعثَی ُێػٍکبًضا سبػ کغص ّ ثَ کغصٍٍّش هَجبلی ثـۆ ثَعپغسـبى فغاّاًتـغ کـغص
تب سۆیبى ثۆ صعێژٍصاًی ضَڕٍکَ ئبهبصٍ ثکَى.
صژایَتی لَگَڵ ئَم ضَڕٍ لَ ًبّ دیػثضا ًِێٌی ّ ضبعاٍّ ًـَ ثـّْ .کـبک تـبُێغ
عـــَلیبع کـــَ ئًَـــضاهی کْهیتـــَی ًبًٍّـــضی ّ ثَعپغســـی کْهیتـــَی ضبعٍســـتبًی
هــَُبثبص ثــّْ ،ثــَکغصٍٍّ صژایــَتی ســْی لَگــَڵ ئــَم ضــَڕٍ ًَصٍضــبعصٍٍّ .ئــَّ
ئێْاعٍیَ کَ ثڕیبع ثّْ ُێغش ثکَیٌَ سَع ًَعهَاڵب لَ هیطیبّ ّتی
ثــب ئــَم ُێــػٍ لە جیــبتی کــۆهەڵە عّّثکَیٌــَ کۆهــبعی ئیســالهی ،هــي صڵٌیــبم
ئَتْاًیي ضبعی سَلػی پێ ثگغیي .کبکە ثب ئـَّ ''چـبڵە ًَّتـَ''ی ضـلێغ ُـَع ثـۆ
کۆهَڵَ ثێ!
ثَاڵم ػّّ لـَ الیـَى چًَـض کَسـَ ،لَّاًـَ سـَعگْعص عـَلیبعّە صژایـَتی کـغا .
پێطوَعگَی

ثە صەًگی ثەعػ ّتی

لێگَڕێ کبک تبُێغ ،ثـَ ئـَی عٍلیـت صٍڕّیـي ّ ثـَ ئـَی ضـَُیضاى صٍگَڕیٌـٍَّ!
صیبعە صّاتغیص گَلێ

ًوًَّْی لَّ چَضٌَ ُبتٌَ پـێص کـَ هـي ُـَّڵ ئـَصٍم

لَ جێگبی سْی صا ئیطبعٍیبى پێ ثکَم ،ثَتبیجَتی صژایَتی عٍضبصی دْسـَیٌی
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لَگَڵ ضَڕٍکَ ثـَ گطـتی ّ لَگـَڵ َُڵْیسـتی ئَعتَضـییَکبًی ًـبّ دیـػة لـَ
پَیًٍْــضی لَگــَڵ کۆهَڵــَصا ،ثە تــبیجەتی ســَعگْعص عــَلیبع کــَ ئبضــکغا علــی
تبیجَتی سْی لَ کۆهَڵـَ ًَصٍضـبعصٍٍّ ّ لـَ ثـَکبعُێٌبًی پَسـٌی ًبسیبسـی ّ
ًبضیغیي صژ ی ئَّاى سْیبى ًَصٍپبعاست.
ســـَعگْعص عـــَلیبع پـــبش ئـــَم تێکطـــکبًَ ػۆع تێکچـــّْ .لَگـــَڵ پێطـــوَعگَ ّ
تًَبًَت فَعهبًضٍکبًیص صا ًێْاًی ًبسْش ثّْ .ئَّ پی ّاثـّْ ُـَهّْ سـَثَثی
سَعًَکَّتٌی ئَم ُێغضـَ ُـی '' ثـێ ًـَػهی'' پێطـوَعگَیَ ّ ٍّک سـَعثبػ ثـێ
دْعهَتبًَ لسَی لَگَڵ ثَعپغب ّ پێطوَعگَصا صٍکغصُ .ی دیسبثێکی ثـۆ ّعٍ
ّ ثڕّای پێطوغگَی کۆهَڵَ ًَصٍکغص ّ ئَسبسَى ئَّ ثۆ چًّْی تبیجَتی سـْی
لَسَع کۆهَڵَ َُثّْ کە لەگەڵ ػۆعثەی ُەعە ػۆعی ئێوەصا ًەصەُبتەّە!
پبش چًَض دَفتَ َُعصّّک فَعهبًضٍ ُێػی سَلػ ّ سٌَ ( کبّسـی ًیبػهًَـض ّ
هـــَهی تـــَُبهی) ثـــَ ُـــْی ''کـــَهکبعی'' لـــَم ضـــَڕٍ صا لَســـَعکبع الثـــغاى ّ
ســَعگْعصیص ثــَ ژهبعٍیــ

پێطــوَعگٍَّّ ،ێــڕای ػۆعثەی ئەًــضاهبًی کــْهیتەی

ًبّەًــضی ،ثە ثیــبًّْی ثەضــضاعی لە پلۆًــۆم گَڕایــٍَّ (یــبى ثبً ـ

کغایــٍَّ) ثــۆ

صٍفتَعی سیبسی ّ لَ عێگبصا ،لَ ًبّچـَی ثبًـَ تّْضـی ضـَڕ لَگـَڵ ُێػٍکـبًی
کۆهبعی ئیسالهی ثّْى .ثە صاسەّە سـَعگْعص عەلیـبع ّ چًَـض پێطـوَعگَیکیتغ
لــَم ضــَڕٍ صا گیبًیــبى لَصٍســت صا کــَ هــي تــًَیب ًــبّی کَســێکیبًن لــَ ثیــغٍ
ثًَبّی عَثْثَکغی کبکـَثغا ًبسـغاّ ثـَ عـَثّْ سـَلػی کـَ پبسـَّاًی تبیجـَتی
سَعگْعص عَلیبع ثّْ.

صعێژٍی سْێٌڕضتي ّ کْضتبع

پێص لە گَڕاًٍَّی سَعگْعص کَعیوی عـَلیبع ثۆثٌکـَی ًبًٍّـضی دیـػة ،کـبک
هَال دَسًَی ضیٍْسَلی فَعهبًـضٍعی ُێـػی هْعـَیٌی (سَعصٍضـت) ثـَ ٢١-٣١
پێطــوَعگٍَّ گَییطــتجٍّْ ًبًٍّــضی ئــبژّاى لــَ ئبّایــَکبًی ثبیــَع ّ ثۆعصٍهــَ
جێگیـــغ ثجـــّْى .پیْیســـتە ثێـــژم کە ُێـــػی هْعـــَیٌی یـــَکێ

لـــَ چـــبالکتغیي ّ

ثـــَُێػتغیي ُێػٍکـــبًی دیػثـــی صێوـــْکغات ثـــّْ ّ ،ئـــَم پێطـــوَعگبًَش کــــَ
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
هَالدَسَى لَگَڵ سۆی ُێٌبثًّْی َُڵجژاعصٍی ئـَّ ُێـػٍ ثـّْى .صیـبعٍ دیـػة
لَ ًبعصًی هَال دَسًَیص َُع ئَّ هَثَسـتَی ثـّْ کـَ سـَعگْعص عـَلیبعی ثـۆ
صیــبعی کغصثــّّْ .اتــب لــَ ثــَیٌجغصى ،یــبى ُــی ًــَثێ ػٍثغێکــی گغاًــی ّا لــَ
کۆهَڵَصاى کَ ًبچـبع ثـێ سَعصٍسـتی ّ ئْتۆعیتـَی دیـػة لـَثّْڵ ثکـبت .ئـَم
صاسْاػییَی دیػثـی صیوـْکغاتیص ثـَ عاضـکبّاًَ لـَّ سباڵًـَ صا کـَ دیـػة ٍّک
هَعجی عاگغتٌی ضَڕ صایٌبثّْى صٍثیٌغاى.
پــبش دَفَتــَی

کۆثًّْــٍَّ ّ ئــبڵ ّ گــۆڕکغصًی ػاًیــبعی ّ ثیــغ ّ ڕا ،ئــبژّاى

ثڕیـبعی صا ثَضـی ػۆعی ُێػٍکـبًی لــَ ئبّاییَکبًـٍَّ (ثبیـَع ،ثۆعصٍهـَ ّ ســێن)
عاگــْێػێ ثـــۆ هیطـــیبّ ّ لَّێطــٍَّ ُێغضـــێکیتغ ثکبتـــَ ســَع ًَعهـــَاڵب .ثـــَاڵم
کۆهَڵَ پـبش تێکطـکبًضًی ُێغضـَکَی جـبعی پیطـّْی دیـػة ،کَّتجًّْـَ ثیـغی
چۆڵکغصًی ًَعهَاڵب ّ ػۆعثَی ُێػٍکَیبى ثغصثٍّْ ثَعػاییَکبًی کبًیطَکغٍ ّ
پطـــتی ّضـــکَاڵى .لَّێطـــٍَّ گطـــت ًبّچـــَ ّ جوْجـــّْڵی دیػثیـــبى لـــَ ژێـــغ
چبّەصێغیــضا ثــّْ .جگــَ لــٍَّ ،لــَ عێگــبی کــۆًتغۆڵکغصًی ثیســیوَکبًی دیػثــٍَّ
ئبگبصاعی ُەهّْ َُڵسْکَّتی ئێوَ ثّْى ّ ئەیبًػاًی پـالى ّ ثەعًبهەهـبى چـیە
ثێ ئەّە دیػة ثەم الّاػییەی سْی ثػاًێ!.
پێطوَعگَ ثۆ ضٌبسـبیی چـّْى

کَ ئێوَ چْیٌَ هیطیبّ ،عۆژی صّایی صٍستَی

ثۆ صٍّع ّ ثَعی ًَعهَاڵب ّ کَهکَم ثۆیبى صٍعکَّت کَ کۆهَڵَ لـَ ًَعهـَاڵب
ًَهبّى .عۆژی صّاتغ ئێوَ سَعجَهی ُێػٍکَهبى ثَعٍّ ًَعهَاڵب کَّتیٌَڕێ ّ
ثێ ضَڕ ّ تَلَ چّْیٌٍَّ جێگبیـ

کـَ سـَعصٍهێ

ثٌکـَ ّ ضـْێٌی دَّاًـٍَّ ّ

صّّجبعیص هَیضاًی ضـَڕ ّ پـَالهبعصاى ّ سـَعًٍجبم ُـَاڵتٌی سْهـبى ثـّْ ثـّْ.
چْیٌَ ضـْێٌی جـًَبػٍی ُبّڕێبًوـبى کـَ لـَ ُـَعصّّک ئـَّ ضـَڕاًَ صا(ُێغضـی
کۆهەڵە ثۆ گیغاًی ًەعهەاڵب ّ ُێغضی ئێوە ثۆ سـتبًضًەّەی) ثَصٍسـت کۆهَڵـَ
کْژعاثـــّْى ّ ُـــَعّا ُبکـــَػایی لـــَ الیـــَى کۆهَڵـــٍَّ ،ثە کـــۆهەڵ کغاثًّْـــَ
ژێغسبکٍَّ .جبعێکیتغ گۆڕهبى ثۆ کًَـضى ّ ئێسـ
سبکٍَّ .هي تب ئیستبش ئَّ عۆژٍ ٍّک یَکێ

ّ پڕّّسـکَکبًوبى کغصًـَ ژێـغ

لَ تبڵتغیي عۆژٍکبًی ژیبًی سْم

ئَػاًن ّ َُعکَ ثبسی گیڕی ثَ کۆهَڵ صٍثیسن ،یبى فیلوێ

لَّ ثـبعٍٍّ پێطـبى

صٍصعێ ،عاست ئـَّ ئێسـکبًَم صێٌـٍَّ ثـَع چـبّ کە ّا ثـێ سـبّەى ّ هەػڵّْهـبًە
لەّ چۆڵەّاًییەصا صەعکەّتجّْى.
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ئیستب ػیبتغ لـَ صّّ هبًـ

لـَّ عۆژٍ تێ ـَڕی ثـّْ کـَ کۆهَڵـَ ٍّک ًَّعۆػاًـَ،

ضــَّی ســَعی ســبڵی ُ ٠٦٣١ێغضــی کغصثــٍّْ ســَع ًبًٍّــضی ئــبژّاى ئـَم گًْــضٍ.
ئــَّکبت ُــَهّْ ضــْێٌێکی ئــَم صۆڵــَ ثــَفغ ثــّْ ،ثــَاڵم ئیســتب ئــبسغ کۆتــبیی
ًبّەڕاســت هــبًگی ثــَُبع ّ ُــَّا ثَتــَّاّی گــَعم ثــّْ .ثۆیــَ ًــَ کۆهَڵــَ ّ ًــَ
ئێوَ پیْیستوبى ثَ ثٌکـَ ّ جێگـبی سـبثت ًـَ هـبثَُّْ .عکَسـَ ثٌجـَعص ّ سـَع
ثَعػاییکی ثۆ سْی کغصثٍّْ چَپَع ّ جوّْجـّْڵی الیًَـَکـَیتغی سسـتجٍّْ ژێـغ
چبٍّصێغیَُ .عکـَ فغسـَت ّ ُـَلی ثـۆ ُـَڵ صٍکـَّت گـْعػی سـْی صٍٍّضـبًض ّ
هبڵێ

یـبى چًَـض هبڵَُـَژاعێکی کـْعصی پـڕ لـَ سـَم  ،چًَـض صایـ

ّ سْضـکی

عٍض ۆش ّچًَضیي هٌبڵی َُتیْ صٍکـغصىُ .ەڵـجەت ثـێ ئـٍَّ چغکَیـَکیص ثیـغ
لَ ئبکبهی کبعٍکَی ثکبتٍَّ!
پبش دَفتَی

هبًٍَّ لَ ضلێغ ،ثَعػاییـَکبًی ثَعصٍڕٍضـَ ّ صّّپلـّْعٍ ّ عاّ

ڕاّێٌی یَکتغ لَگَڵ کۆهَڵَ ،ثێ ئٍَّ تّْضی ضـَڕێکـی ثـَعچبّ لَگـَڵ یـَکتغ
ثـیي جـبعێکیتغ گَڕایٌـٍَّ ًـبّ گًْـضٍکبًی سـێن  ،ثۆعصٍهـَ ّ ثبیـَع ّ ثّْیٌـٍَّ
سَعثبعی سَڵ  .سَڵکێ

جگـَ لـَ هلکـَچ ثـّْى ّ ثَڕّاڵـَت عّّیشـْش ًیطـبى

صاى ثَ ئێوَ ،چبعٍیَکی تغیبى ثۆ ًَهبثّْ .ػیـبتغ لـَ صّّهبًـ

ثـّْ هبڵـَکبًیبى

ثجًَّْ ثٌکَی ئێوَ ّ ثۆسْیبى ّ هٌبڵَ عّّت ّ َُژاعٍ ثێ لْتبثشبًَ ،صّکتـْع ّ
صٍعهبًَکبًیبى لَ صیْێکی ثچّْک ( .هي ّ صٍ  ٠١پێطوَعگَیتغ هبڵی کَسـێکوبى
لَ ئبّایی سێن صا کغصثٍّْ ثٌکَ ّ سـبٍّى هـبڵ ثـَ پێـٌ هٌبڵـٍَّ لـَ گۆضـَیکی
کبصێٌی ثػًَکبًیبى صا صٍسَّتي) .لَثَع ئٍَّ ژهـبعٍی هبڵـَکبًی ئـَم گًْضاًـَ
کـــَم ثـــّْىَُ ،عهبڵـــَ ّ ػیـــبتغ لـــَ صٍ پێطـــوَعگَی ثـــَع ئَکـــَّت .صیـــبعٍ ثـــَ
پێچَّاًَی ضَڕ لَگَڵ عیژین ،دیػة ثۆ صعێژٍصاًی ئَم ضَڕٍ ًیسجَت ثَ پبعٍ
سـَعو کــغصى ثــۆ پێطــوَعگَ ػۆع صڵ ئبّاڵـَ ثــّْ ّ جگَلــَ هْػادێوــَتی ئبســبیی،
ســَعجی ئێوــَ لَســَع هبڵــَکبى ًــَثّْ ّ ثگــغٍ سَیغیطــوبى (لــَهجــبعٍٍّ) ثــۆ
سَڵکَکــَ ُــَثّْ .ثــۆ ًوــًّْە چًَــضیي صّّکــبى لەم ئبّاییــبًەصا ثــَعپب ثجــّْى ّ
هطتَعیطیبى تًَیب ئێوَ ثّْیي.
ُێــػی هْعــَیٌی ثــَعػایی ُــَعٍ ســتغاتێژیکی پطــت ئــبّایی ثۆعصٍهــَ (جێگــبی
ًبًٍّــضی ئــبژّاى) یــبى گغتــَ ئَســتۆ ّ ضــَّّ عۆژ  ٦١-٧١کَســیبى ثــَّێٍْ ثــّْى.
ُێــػی ثێســتّْى ّ َُّضــبعیص لــَ ســێن ّ هیطــیبّ هبًــٍَّ ّ ُێػٍکــبًیتغیص لــَ
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گًْــضەکبًی ثبیــَعی ســَعّ ،ســْاعّ ّ ثۆعصٍهــَ صاهــَػعاى ّ چــبٍّڕّاًی ثڕیــبعی
ثَعثَعپغسبى هبیٌٍَّ.
ًبًٍّــضی ئــبژّاى چًَــض کۆثًّْـــٍَّیبى ثَســت ّ ســَعًٍجبم هــَال دَســـًَی
ضیٍْسَڵیص لَگَڵ ژهبعٍی

لَ پێطـوَعگَکبًی ُێـػی هْعـَیٌی صا گَڕایـٍَّ

ثــۆ ًبّچــَی سَعصٍضــت ّ لــَعاع ثــّْ فَعهبًضٍعیــَکی تغیــبى ثــَ ًــبّی هیــغػا
عَّاڵی ًیطکۆاڵى ثَ تیوێ

پێطوَعگَی تغٍٍّ ثێتَ جێگبکَی.

ُێطتب ئَم صّّ تیوَی دیػة لَ عێگبصا ثّْى کۆهَڵَ ُێغضێکی کْتْپڕی کـغصٍ
سَع ئَّ ثَعػاییَ کَ پێطوَعگَکبًی سَعصٍضتی لێ صاهَػعاثّْى .سـَعبت الی
چْاعی ثَیبًی ثّْ تَلـَ صٍسـتی پێکـغص ّ ًػیـ

ًیـْ سـَعبتی سبیبًـض .تَلَکـَ

یَکالیًََ ثّْ .صیبع ثّْ پێطوَعگَکبًی دیػة ثَتـَّاّی غـبف گیغ کغاثـّْى .لـَ
ضــْێٌَکبًیتغٍٍّ ُێــػی دیــػة ثــَُبّاعی ُبّڕێیبًوبًــٍَّ چــّْیي ثــَاڵم ثــَُْی
ثَعػی ّ دبستَهی جێگبکَ ًَصٍکغا لَ هبٍّیکی کـْعت صا ثگَییٌـَ الیـبى .پـبش
ًیـــْ ســـَعبت تَلـــَ تـــَّاّ ثـــّْ .کـــَ ُێـــػی یبعهـــَتی صٍع گَییطـــتٌَ ســـَع
ثَعػاییَکَ ،ئبسَّاعێ

لَ کۆهَڵَ ًَهبثّْ .تًَیب جًَبػٍی لَت ّ پَتکغاّی

دَ ـــضٍ  ٠٢پێطـــوَعگَ لـــَّێ کـــَّتجّْى ّ ســـْێي ّ ّێغاًـــی لـــَ گطـــت الٍّ!
صٍعکَّت کَ ػۆعثَی ئَم پێطوَعگبًَ لَ سـَّصا کـْژعاّى ّ چًَضکَسـیبى ُـَع
لـــًَبّ کیســـَسٍَّکبًیبًضا گْلـــَئبژێي کغاثـــّْى .کـــَ ُـــَّا عًّّـــبک ثـــٍٍّّْ
لـــَصّّعٍٍّ کۆهَڵـــَکبًوبى ثیٌـــیي ثـــَعٍّ صاعســـتبًَکبًی ضـــلێغ صٍگَڕاًـــٍَّ ّ
ئێوــَش تــَعهی ُبّڕێیبًوــبى کــۆ کغصًــٍَّ ّ ثــَُبّکبعی ســَڵ

لــَ گًْضٍکبً ـضا

ثَسبکوبى س بعصى.

کبک ڕٍضبص سَهجْڵی صژایَتیکغصًی ضَڕی ًبّسۆ

پبش ئَّ صاّییي ػٍعثَ لْعسَ کـَ لـَ الیـَى کۆهـَڵـٍَّ ثـَع دیـػة کـَّتّ ،ا
ئَُبتَ ثَعچبّ کَ کۆهَڵَ ُێطتب پێطضٍسـتی ّ ئیجتکـبعی ضـَڕٍکَی ثَصٍسـتَ.
ئەم لێکضاًەّەیە تـب ئـَّ جێگـَیە چـّْە پـێص کـَ ػۆع کەب ُـبتجًّْە سـەع ئەّ
ثڕّایە کە ئٍَّ کۆهەڵەیە صیبعی صٍکَى لَ کْێٍْ ُێغش ثکَى ّ ػیبى ّ ػٍعٍع
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ثَ دیػة ثگَییٌي .ثَاڵم ئَم ضیٍْ فکغکغصًٍَّ َُڵَ ثـّْ .صّاتـغ صٍعکـَّت کـَ
کۆهَڵَش َُعٍّک ئێوَ ّ ،ثگغٍ ػیبتغیص هبًضّّ ثجّْى .ئەّاًیص صٍیبًَّیسـت
ثَ جۆعێـ

ّاػ لـَم عّّثـَڕّّی یـَکتغ عاٍّسـتبًَ ثێـٌي ّ ثـَ ضـێٍْیَک ضـلێغ

چۆڵ کَى .ػۆعیطی ًَسبیبًض ئَم کبعٍیـبى کـغص .ثـَعٍ ثـَعٍ ُێػٍکبًیـبى ثـَعٍّ
ًــبّ لــّْاڵیی ًبّچــَی ســٌَ ّ هــَعیْاى ثــَڕێکغصى ّ ژهبعٍیــَکی ثــَعچبّیبى لــَ
ضبسی ثَعػ ّ ثَعیٌی چلچَهَ ،لەّ ثەعی جبصەی هەعیْاى -سەلػەّە صاهَػعاى.
ئێوــَش ثە صّای ئەّاًــضا ُێــػی َُّضــبع هــبى پَڕیجًّْــٍَّ ئــَّ ثــَع جــبصٍی
هَعیْاى سَلػ ّ لَ ًبّچَی سَعضیْی سَلػ جێگیغ ثجـّْى .ئێْاعٍیـَک ئێوـَش
ًػیـــــــــــــــــــ
صّّســــــــــــــَص
پێطوَعگَ لَ
ئــــــــــــــــبّایی
ثۆعصٍهـــــــٍَّ
کَّتیٌــَڕێ ّ
ًػیـــــــــــــــــــ
سَعبت صّّی
ضــــــــــــــــــــــَّ
گَییطـــــــتیٌَ
ئــــــــــــــــبّایی
صٍعٍّیـــــــبًی
ضێز کَ گًْضێکی تَلغیجَى سَص هبڵی ثّْ .پێص گَییطتٌی ئێوَ ُێػی َُّضبع
لــَّ گًْــضٍ ثجــّْى ّ پــبش ئبگــبصاع کــغاى لــَ ُــبتٌی ئێوــَ ،ئــَّاى عّیطــتجّْى ّ
ژهبعٍیَکی  ٧١-٠١کَسی پێطوَعگَیبى لَّێ هبثّْى تب صییَکَ ئـَهي عاگـغى ّ
ئێوــَ ثــَ صڵٌیبیــٍَّ ضــَّ ثیٌــَ ًــبّی .ئێوــَ پــبش ئــٍَّی گَییطــتیٌَ ًــبّ صێ،
ثَسَع هباڵًضا صا صاثَش ثّْیي ،سَڵکوبى لَسَّ َُڵستبًض ّ صٍسـتوبى کـغص ثـَ
ًــبى ّ چــبیی ســْاعصىُ .ێطــتب ثَتــَّاّی لــَ ًــبى ســْاعصى ًَثجْیٌــٍَّ تَلــَ لــَ
َُهّْ الیَکٍَّ صٍستی پێکغص .کَ لَ هبڵَکبى ُبتیٌَ صٍع ٍّک ثـبعاى گْلـَ لـَ
گطت الیَکٍَّ ثَسَع هبڵَکبى صا صٍثبعی.
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کۆهَڵَ ئێْاعٍ لَ عّّیطتٌی ُێػی َُّضبع ئبگـبصاع ثجـّْى ّ ػاًیجّْیـبى تـًَیب
ئــَّ ژهــبعٍ کَهــَ پێطــوَعگَی ئێوــَ لــَ گًْــضی صٍعٍّیــبى هبثًّْــٍَّ .ثۆیــَ
ّیستجّْیبى فغسَت ثێٌي ّ ػٍعثَیَکیتغ لَ دیـػة ثـضٍى .ثـَاڵم ًـَیبى ػاًیجـّْ
کَ ُبّکبت ئێوَش ثَّ ژهبعٍ ػۆعٍٍّ صیي ثۆ ئَّ صێیَ .ضـَڕ ثـَ تًْـضی صٍسـتی
پێکغص .صٍعٍّیبى لَ ًبّ صۆڵێ

صایَ کَ گڕٍ ثَعصێکی سـّْع ّ سـَست لـَ پطـت

هباڵى ّ تَپۆڵکَیکی ثَعػیص عّّثَڕّی َُڵکَّتٍّْ کَ ثَتـَّاّی ػاڵـَ ثَسـَع
گطـــت جێگبیـــَکی گًْضٍکـــَصا .لـــَم کبتـــَصا ُـــَعصّّکی ئـــَم ثَعػایبًـــَش
کَّتجًَّْ صٍست کۆهَڵَ.
ُێطــتب ئێوــَ ثــَ تــَّاّی سْهــبى عێ ـ
ثغیٌضاعێکوبى َُ ثّْ .ثغیٌضاعٍکَ یَکێ
ًبّی عەلـی ئەضـغە

ًَسســتجّْ کــَ کْژعاّێ ـ  ،ئَســیغێ

ّ

لَ فَعهبًضٍعٍ ًبسغاٍّکبًوبى ثـّْ ثە

هەجیـضیبى کە ثَپَلـَ ثـۆ ژّّعٍٍّی ئـبّایی عاگـْێػعا .تـب

صٍهـــَّ عۆژ ُێغضـــی ئـــَّاى ّ ثَعپَعچضاًـــٍَّی ئێوـــَ صعێـــژٍی کێطـــب .کـــَ عۆژ
ثْیەٍّ صٍعکَّت کَ ثَعػتغیي ضْێٌی ًبّچَش ،کَ ضبسێکی پطتسـَعی ئـبّایی
ثّْ لَصٍست کۆهَڵـَ صایـَ .ثَعصٍسـّْعٍکَی پطـت ئـبّایی لـَ الیـَى کۆهَڵـٍَّ
چــۆڵ کــغا ثــّْ ثــَاڵم لَثــَع ػاڵجــًّْی تَپَکــَی عّّثــَڕّی صێ ،ئێوــَ ًــَهبى
ئَتْاًی ثچیٌَ سَعی ّ ثۆ سۆپبعاستي ثَکبعی ثێٌیيً .بچبع َُّڵوبى صا ُێـغش
ثکَیٌَ سَع جێگبی ئَس یّ ،اتب تَپَی عّّثَڕّّ.
ًػی

ثَ  ٧١تب  ٦١پێطوَعگَی کۆهَڵَ لَم تَپَیَ صاهَػعاثّْى ّ ٍّک ثػهـبع

ثـــَ ثـــَعص ّ ســـًَگَعٍکبًیٍَّ چَســـ یجّْىُ .ێـــغش لـــَصّای ُێغضـــی ئێوـــَ ّ
ثَعسۆصاًی تًْض ّ سـَستی ئـَّاى کـبعی ضـَڕٍکَی گَیبًـضٍ ًػیـ

سـَعبت ٠١

ثَیبًیُ .ێػی َُّضـبعیص لـَ ٍّػعَکـَ ئبگـبصاع ثـّْى ّ ثَثـَع چـبّی چًَـضیي
پبیـَگبی صٍّڵَتـٍَّ سْیـبى گَیبًـضٍٍّ الهـبى ّ ُێغضـیبى کـغصٍ سـَع ثـَعػتغیي
ثــَعػایی کــَ کۆهَڵــَی لــێ صاهــَػعاثّْ .لــَّ ثَعٍیَضــٍَّ ضــَڕ ثَتًْــضی گــَعم
ثــًّْ .یســجَتی ُێــػی ئێوــَ ثــّْ ثــَ چًَــض لــبتی کۆهَڵــَ ّّ ،عصٍ ّعصٍ ئــَّاى
ًبچــبع ثــّْى پبضَکطــێ ثکــَى .لــَ پــێص صا ثَعػایَکــَی پطــت ئــبّایی یــبى لــێ
ســًَضعایٍَّ .صّاتــغ لــَ ُــَهّْ ضــْێٌَکبًیتغ پبضَکطــَیبى کــغص ّ ثــَعٍّ گًْــضی
ئیســبلبّا ّ ثٌــبعی چلچَهــَ گَڕاًــٍَّ .ئێوــَش تــب ُێػهــبى تێــضا ثــّْ ٍّصّایــبى
کــَّتیي ّ الی ســَعبت  ٠٧ی ًێــٍْڕۆ گَڕایٌــٍَّ ًــبّ ئــبّایی صٍعٍّیــبى .ئبکــبهی
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دبتَم هەًجەعی
ئَم ضَڕٍ ثۆ ئێوَ لَصٍسَت صاًی  ١پێٌ پێطـوَعگَ ثـّْ کـَ یـَکێکیبى جێگـغ
لکێکی ُێػی ثێستّْى ثـّْ ثـَ ًـبّی هـْعاص کغهبضـبًی .یـَکێکی تغیـبى سـَصێمی
ئـــَصیوی ســـَعلکی ثـــًَبّثبًگی ُێـــػی َُّضـــبع ثـــّْ کـــَ ثـــَ ثغّّســـکَ ًـــبّی
صٍعکغصثّْ .لَ عاستی صا عّّیطتي ّ َُهّْ دَعٍکَتێکی ئَم کـْڕٍ جْاًشـبب ّ
گــْعو ّ گۆڵـــَ کە لە الی صەســتی هٌیطـــەّە ضــەُیض ثـــّْ لــَ ثغّّســـکَ ئـــَچّْ.
یــَکێکی تغیــبى پێطــوَعگَیَکی ُێــػی ضــبُۆ ثــّْ ثــَ ًــبّی جــبفغی کبکــبیی کــَ
ئَسیغ کـغا ثـّْ ثـَاڵم کۆهَڵـَکبى لـَکبتی َُاڵتٌـضا ثۆیـبى ًـَثغاثّْ ئێعـضاهیبى
کغصثــّْ .صّاتــغ جًَبػٍکــَهبى لــَ ثــي ئَضــکَّتێکضا صیتــٍَُّ .ــَعٍُّب صیلێ ـ

ّ

چًَضیي ثغیٌضاع هبى َُثّْى.
کۆهَڵَش پێٌ جًَبػٍیبى لـَ تَپَکـَی عّّثـَڕّی ئـبّایی صا ثـَ جێوـبى کـَ
یَکیبى ًبّی هْػٍفَع یـَهێٌبى ثـّْ ّ کچێکیطـیبى ثـَ ًـبّی پـَعی ثـَصیل گیـغا.
عاصیـــۆی دیـــػة ّ کۆهَڵـــَ صیســـبىُ ،ـــَعکبم ثـــَ ضـــێٍْی سْیـــبى ُـــَّاڵی ئـــَم
تێکَِڵچًَّْیبى ث ّ کغصٍٍّ ّ پبش َُّاڵَکـَش َُعکبهـَیبى صٍسـتی کـغص ثـَ
ّتبع ّ ثبثَت ث ّکغصًٍَّ لَ صژی ئـَّیتغ .کۆهَڵـَ ُـَعٍّک جـبعاى ''تۆهـَتی''
دیػثی ثْعژّاػی کْعصی صایٍَّ پبڵ دیػثی صیوْکغات ّ هػگێٌی ضکبًی ػیبتغی
ئــَّ دیػثــَی صٍصا ثــَ '' کغێک ـبع ّ ػٍدوــَت کێطــبًی کْعصســتبى'' ّاتــب ثــبّک ّ
صایکی پێطوَعگَکبًی ئَم دیػثَ.
دیــػثیص لــَ ّتــبعێکی صّّع ّ صععێــژی یــَک دَفتــَیی صا ثــًَبّی ''پْل ــۆتیػم
ثَکغصٍٍّ'' َُّڵی ئَصا کبع ّ کغصٍٍّی کۆهَڵَ ّ سێهیغٍ سّْعٍکبًی کبهجْجیـب
ثَ سَعۆکبیَتی پۆل ۆتٍّ ،ک یَک ًیطبى ثـضات ّ سـَڵکی کْعصسـتبى ثتغسـێٌێ
کَ
ئَگــــَع عۆژێــــ
هًَُْضێ

کۆهَڵــــَ ثگبتــــَ صٍســــَاڵتٍّ ،ک ئــــَّاى جّْتیــــبع صٍکبتــــَ

ّ صّکتْع صٍثبتَ کێْاى جّْتی پێ صٍکبت.

عٍدوــبى لْعثــبًی یــَکێ

لــَ کبصعٍکبًوــبى ّ ُــبّڕێ سْضەّیســتی هــي ،ثــَ

ضۆسییٍَّ ئَیْت
هـــي تبهـــبّم کۆهَڵـــَ ئـــَکْژم .ئـــبسغ هـــي لـــَ صســـت جـــّْت کـــغصى ثّْهَتـــَ
پێطــوَعگَ ،چــۆى صیســبى دــبػعم ثڕۆهــٍَّ ثــَع جــّْت .ثــَاڵم ُــَعصّّکی ئــَم
ثبســبًَ لــَ عاســتی ثــَ صّّع ثــّْىً .ــَ دیػثــی صیوــْکغات ثــۆعژّاػی ثــّْ ّ ًــَ
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
کۆهَڵَش ُیچیبى لَ پْل ۆت ّ سێهیغٍ سّْعٍکبًی کبهجۆو صٍچّْ .ئبسغ ثغا ّ
سْضکی ُێژام
پبعی

 ،ثغلیي ،تۆکیۆً ،یۆیۆعک ،سێئّْل ،ستۆکِۆڵن ّ سَصاى ضبعی ثََُضـت

ئبسبی تغی صًیـب لـَالیبى دیـػة ّ صٍسـَاڵت صاعی ثـْعژّاٍّ ( کۆهَڵـَ ئـَّ کـبت
چَ

ّ عاستی صًیبی ثَ ثْعژّاػی پێٌبسـَ صٍکـغص) سـبػ ،ئـبّەصاى کـغاًّەتەّە ّ

ثـــَڕیٍْ صٍچـــي ،سیســـتَهی ثـــْعژّاػی کْلتـــّْع ّ ژیـــبًێکی هـــْصێڕى ّ پـــڕ لـــَ
پێطکَّتٌی ثۆ جیِبى پێ

ُێٌبٍّ ،صیوْکغاسی ،تْلَعاً

ّ جّْعێ

ئبػاصی ثـۆ

ًـــَیبعاًی ســـْی ثَڕٍســـوی صًٍبســـێ .ســـَلبفَت ،ضـــَفبفیَت ّ سَصالَتیطـــی
ثًَیســجَت سیســتَهَکــَی سْیــٍَّ کغصٍّّتــَ ثٌبغــَ .ثــَاڵم دیػثــی صیوــْکغات
ًــَک ُــَع فــڕی ثَســَع ئــَم ضــتبًٍَّ ًــَثّْ ( ئیســتبش پــبش ثیســت ســبڵ ُــَع
ًــبػاًێ چــیي) ثــَڵکّْ لــَ ســَع صاثَضــکغصًی صٍســَاڵتی
لَضَڕی دیػثێکی تـغی کْعصییـٍَّ گالثـّْ ّ لـَ تێکٌیـ
سَثَعێ

کــَ ّجــّْصی ًــَثّْ،
ّ کْلتـّْعی هـْصێڕًیص

ًَثّْ َُعٍّک ئیستبش ًیَ.

ثۆیــَ ئــَّ لســَیَی کۆهَڵــَ ػۆعتــغ ٍّک ثْستبًێــ

صٍچــّْ کــَ صژی دیػثــی

صێوْکغات ثَکبعی صێٌبَُ .عٍّک چۆى ُیچکبم لَم سبڵَ ثبضبًَی ثْعژّاػی لـَ
کۆهَڵــَش صا ًــَثّْى ّ ئــَّاًیص ٍّک دیػثــی صیوــْکغات ،لَگــَڵ ئــبٍّصاًی،
تْلَعاً  ،صًیبی هْصێڕى ّ صیوْکغاسی ثێگبًَ ثّْى.
کۆهَڵـَ ّ پْل ـۆتیص ثــَ ُـی ضـێٍْیَک لَیــَک ًـَصٍچّْى .لَالیـَک کۆهَڵــَ
َُڵسْکَّتیبى لَگَڵ سَڵکضا لَ ئێوـَ ثبضـتغ ًَثْایـَ سغاثتـغ ًـَثّْ .کَسـیبى
ثَػۆع لَ ُی جێگبیَک ًَثغصثٍّْ صٍع ّ ئْعصّّگبی کبعی ئیججبعیطیبى ًـَثّْ.
تبػٍ ئَّاى ثَ پێچَّاًَی ئێوَ ،صیفبعیبى لَ ضّْعٍّی ًَصٍکغص کـَ سـَص لـبتی
کبهجْو سَڵکی لێ کۆچ صعا ّ ئَّ کَسبًَش کـَ لـَژێغ فطـبعی کـبعی ئیججـبعی،
یبى تێغۆعی ثێ دَص ّ سٌّْعی ستبلیي صا گیغاى ،ئَضکًَجَی ٍّدطیبًَ کـغاى
ّ سَعًجبم کْژعاى ،ژهبعٍیبى لـَ ُـَهّْ سـَڵکی کـبهجْجی ئـَّکبت ػیـبتغ ثـّْ.
لَّ الضٍَّ ئَّاى ًـَک ُـَع کـبهجۆو ّ پْل ـۆت ،ثـَڵکّْ عّّب ّ چیٌیطـیبى پـێ
کْهًْیست ًَثّْ ّ ثَ ُی ضێٍْی

ًَصٍکغا پَیًٍْـضی

لـَ ًێـْاى ئـَم صّّاًـَ

صا ًَک َُع سبػ ثَڵکّْ فَعػیص ثکغێ.
ثَاڵم عاست یبى ًبعاست ثًّْی ئَم ثۆچًّْبًَ گغً
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ًَثّْ .ئٍَّ ئَسبب ثـّْ

دبتَم هەًجەعی
کـــَ جـــَّ ّ کـــَش ّ ُـــَّای ًـــبّ ُـــَعصّّک دێػثَکـــَ صژهٌبًـــَ عاثگیـــغصعێ ّ
سَڵکَکَ ئبهبصٍ ثـي ثـۆ یـَکتغ کْضـتي .صًٍـب ثَصڵٌیبیـٍَّ ػیـبتغ لـَ َُضـتب لـَ
سَصی ثَصًٍَی َُعصّّکال ،کَهتغیي ئبگبصاعیبى لَسَع کبهجۆجیب ،یبى ُیچکبم
لَ ّاڵتبًی ثـْعژّایی ًـَثّْ تـب ثتـْاًي ثـَعاّعصێکی عاسـتَلیٌَ ثکـَى ّ لَسـَع
ثٌچیٌَیَکی ّالێعی ّ پتَّ صژهٌبیَتی الیًَی َُهجَعیبى ثکَى.
ثــــَ ُــــَعدبڵ پــــبش گَییطــــتٌی هیــــغػا عــــَّاڵی ًیطــــکۆاڵى ّ ُبّڕێیــــبًی
(فَعهبًـــضٍعی تـــبػٍی پێطـــوَعگَکبًی سَعصٍضـــت) جـــبعێکیتغ ثـــَعٍّ ضـــلێغ ّ
ثَعػاییــَکبًی ًَعهــَاڵب کَّتیٌــٍَّ عێ .پــبش صّّ عۆژ لــَ جێگبیــَک ثــًَبّی
کــبًی ضــَکغٍ ثٌــَ ّ ثبعگــَهبى لــێ سســت .چًَــض تــَپۆڵکــَی ئــَّ ثــَعتغیص
کۆهَڵــَی لــێ صاهــَػعا ثــّْى ّ ثــَ صّّعثــیي ســَیغی یــَکتغهبى ئــَکغص .جــبع ّ
ثــبعیص چًَــض عٍگجــبعێکی ثــَ ثیکَیســی هــبى ثَیَکـضا ئــَکغص تــب ػۆعیــص ثێکــبع
سْهبى دیسبة ًَکَیي!
چَى عۆژ پێص گَییطتٌی ئێوَ ،کبًی ضَکغٍ ثٌکَی کۆهَڵَ ثّْ .ئێوـَ جێگـب ّ
ئبسَّاعی هبًٍَّی ئَّاًوبى لَّێضا ئَثیٌی .چًَض سَعبتێ
ثَ کبًی ضَکغٍ ،یـَکێ

پبش گَییطتٌوبى

لـَ فَعهبًـضٍ کۆًـَ ئَعتَضـییَکبًوبى گـَڕاُ ،ێٌـضێ

ضـــــتی کـــــۆکغصٍٍّ ّ صّاتـــــغ ثـــــبًگی لـــــَ پێطـــــوَعگَکبى کـــــغص ٍّعى ســـــَیغی
لَدجَسبًَی سَیبع کَى! ُێٌضێ

لۆکَ ّ ضتی سْێٌبّی ثّْى کَ ًبّثغاّ صاًَ

صاًَ َُڵی صٍگغتي ّ ثَ صًٍگی ثَعػ ئَیْت
چبّتبى لێیَە ئٍَّ َُهّْی سْێٌَ... ،
عٍضــــبصی دْســــَیٌی ،یــــَکێ

لــــَ کبصعٍکــــبًی دیــــػة چــــٍّْ پــــێص .ضــــتَ

سْێٌبّیَکبًی گغت ثَ صٍسَتٍَّ ّ ّتـی ُبّڕێیـبى ئـٍَّ '' ًـَّاع ثێِضاضـتییَ".
َُهّْ ژًێ

عبصٍتی هبًگبًَی ُـَب .پێطـتغ صایـ

ّ سْضـکی ئێوـَ پَڕۆیـَکی

کۆًیبى ثَکبع صٍُێٌب ،ئیستب ثَ جێ ئَّ پَڕۆٍّ ،ئَم ضتَ کَ پێ ئَّتغێ ًَّاع
ثێِضاضتی ئیستفبصٍ صٍکَى .صیبعٍ جگَ لَ عٍضبص ،ػۆعثَی پێطـوَعگَکبًیتغیص
ئَیبًػاًی ًَّاع ثێِضاضـتی چیـَ ،ثـَاڵم کَسـبًێ

ُەثـّْى کـَ ثَڕاسـتی ٍّک

ئَّ ثَعپغسَی ،یَکَم لَم ضتَ دبڵی ثجّْى.
َُعجۆعێ

ثێ لَسَع ئَم هَّػّعَ سّْک ّ صّّع لـَ عَل ـَ ،صٍهـَلڕٍیـَک

لَ ًێْاى ًبڕاػیبًی ضَڕ ّ سْاػیبعاًی صا پَیضا ثّْ ّ عٍضبص تّْڕٍیی سـْی لـَم
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
کغصٍّاًــَی سْاػیــبعاًی صعێــژٍی ضــَعی ًــبّسۆیی ّ ضــێٍْی َُڵشَڵَتبًــضًی
پێطوَعگَ ّ سَڵ

ثـۆ صعێـژٍصاًـی ئـَم ضـَڕٍی کـغصٍ سـّْژٍی ثبسـَکبًی ئـَّ

ضٍَّ ّ چًَضیي کۆثًٍَّّْی صّاتغیص.
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دبتَم هەًجەعی

ضْێٌَّاعی صعێژٍی ضَڕ لَسَع فَعسبیطی ُیػٍکبًی
َُعصّّال
ػیبتغ لَ دَفتَیَک ثّْ لَ کبًی ضـَکغٍ ثـّْیي .عۆژاًـَ تیوـی چًَضکَسـیوبى
ئًَبعصٍ سَع ثَعػایی ّ ًبّ صاعستبًَکبًی صٍّعّّثَعهبى ّ ضَّاًَش کـَهیي ّ
ًگبثبًی هبى لَ َُعچْاعالٍّ صاصًٍب .کۆهَڵَش َُعٍّک ئێوَ لَ ثَعػاییَکبًی
پطت ًَُجیغاى ّ ّضکَاڵى ثٌَیبى لێ سسـتجّْ ّ جبعّثـبع تیوـی چًَضکَسـییبى
ئــــَُبتي ثــــۆ عّّثــــَڕّی ئێوــــَ ّ ثــــَصّّعثیي جوْجّْڵیــــبى ئَسســــتیٌَ ژێــــغ
چبٍّصێغی .یَکێ

لَم عۆژاًَ صّّ پێطوَعگَی ئێوـَ ثـۆ '' گَضـت'' چّْثـّْى ثـۆ

تــَپێکی ئَّثــَع تــغ ّ لــَ پــڕ کَّتٌــَ ًــبّ کــَهیٌی کۆهَڵــَ .ئێوــَ گْێوــبى لــَ
تَلَکــَ ثــّْ .ثَپَڵــَ چّْیٌــَ یبعهَتییبًــٍَّ ثــَاڵم کــَ گَییطــتیٌَ ضــْێٌی
تَلَکــَ ثیٌیوــبى یــَکێ
لَ پێطوَعگَکبى ثَ ًـبّی
دَهَ سـیبًبّی کـْژعاٍّ ّ
ئــــَّی صیکــــَش ثە ًــــبّی
ئەکـــــجەع هەًـــــجەعی ثـــــَ
ػٍدوــــَت ســــْی صٍعثــــبػ
کغصٍّّ.
پێطــوَعگَکبًی کۆهَڵــَ
پبش ئَم ػٍعثَیَ ُـَاڵتجّْى ّ لـَ ضـْێٌی عّّصاٍّکـَ صّّع کَّتجًّْـٍَّ .ئێوـَ
ثَضْێٌیبًضا عّّیطـتیي ّ پـبش هبٍّیـَک لـَ صّّعٍٍّ چبّهـبى لێیـبى ثـّْ ثـَعٍّ
پطتی ّضکَاڵى ئَگَڕاًٍَّ .صّّعٍتَلَیَک صاهـَػعا ،ئێوـَ ثـَ تیغثـبع لًَبسـَ
تَلَهبى ئَکغص ّ ئَّاًیص ٍّاڵهیبى ئَصایٌٍَّ .صّاتغ صٍعکـَّت لـَم تَلَیـَصا
یَکێ

لَ فَعهبًضٍکبًی کۆهَڵَ ثًَبّی لَتین ًیک َی کـْژعاٍّ .گْایـب لـَتین

ثََُڵــَ ،ثَصســت یــَکێ
ًَک تَلَ ثێ َُصٍ

لــَ پێطــوَعگَکبًی کۆهَڵــَ گیــبًی لــَ صٍســت صاثــّْ

ّ صّّعاّ صّّعٍکَی ئێوَ .
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ســَعًٍجبم عۆژێ ـ

صّای کــْژعاًی دَهــَ ســیبًبّی ،ثڕیــبع صعا ثــًَیبػی ضــَڕی

عاستَلیٌَ ثَعٍّ ضْێٌی هبًٍَّی کۆهَڵَ ثڕّیي ّ ضـَڕی سـَعّهبڵییبى لَگـَڵ
صا ثکـــَیي .ثۆیـــَ لەگەڵ عۆژ ثًّْـــَّەصاً ،ػیکـــَی ســـَص پێطـــوَعگَ ثـــَ چًَـــض
صٍستَی جیبّاػ ،ثَاڵم ُبّ ئبًَُ

لَ چًَض هَسـیغٍٍّ ثـَعٍّ پطـتی ّضـکَاڵى

کَّتیٌَڕێ .ضْێٌَکَ َُم َُڵَهّْت ّ َُڵضێغَُ ،هیص جًَگَڵ ّ لێغٍّاعێکی
چڕّپــڕ ثــّْ .ثَثیســین ئبگبهــبى لــَ یـــَک ثــّْ صًٍــب لَثــَع پــڕی جًَگَڵَکـــَ
یَکتغهبى ًَئَثیٌی.
پـــبش ًػیـــ

ثـــَ ســـَعبتێ

ّئبّێکــٍَّ صٍعچــًّْ .ػیــ

گَییطـــتیٌَ صۆڵێـــ

ّ لـــَپڕ ســـَعهبى ثـــَ کـــبًی

ثــَ  ٠١کــَب لــَ ســَع کبًییَکــَ صاًطــتجّْى ّ تــب

سَعهبى پێیبًٍَّ َُڵ ًَتَلی ًَیبى ػاًی .تَلَ صٍستی پێکغص .تَ

ّ تۆػێـ

ّ پبضبى جگَ لَ جًَبػٍیَک ئَّاًیتغ ثێ تَلَ لَ چبّ ئێوَ ّى ثّْى .لـَ الی
سْضــوبًٍَّ ُــبّاع ثــَعػ ثــٍٍّّْ ّتیــبى هیــغػا عــَّاڵ ثغیٌــضاعٍ .چًَــض کَســێ
چًَّْســـَع جـــًَبػٍی کۆهَڵَکـــَ .صٍعکـــَّت کَســـێ
ئَهبًـــَتی کە یـــَکێ

ثـــّْ ثـــَ ًـــبّی ســـَالح

ثـــّْ لــــَ فَعهبًـــضٍ ًبســـغاٍّکبًی کۆهَڵـــَ .صّّعثــــیي

ضـَّێکیص لَگــَڵ کۆهــَڵێ

ثَڵگــَ ّ ســًََص ثــَجێوبثّْى کــَ صٍعیــبى صٍسســت

ئــَم ژهبعٍکَســَ ُــَهّْ فَعهبًــضٍ ّ ثَعپغســی ثــَعػی کۆهَڵــَ ثــّْى ّ ًیــبػی
صاڕضتٌی ًَسطَی ُێغضێکی ثَعیٌیبى ثٍّْ ثۆ سَع کبًی ضَکغٍ.
هیغػا عَّاڵی ًیطکۆاڵى ،فَعهبًضٍعی پێطوَعگَکبًی سَعصٍضتیص ثَ سـَستی
ثغیٌــــضاع ثــــّْ .ثە ُــــۆی ســــەستی ثــــغیٌەکەی هیــــغػا عەّاڵّە کــــَب لَســــَع
ضْێٌکَّتٌی کۆهَڵَکبًی ًَپـَعژا ّ ُـَع ئـٍَّهبى ثـۆ کـغا کـَ ُـَعچێ

ػّّتـغ

ثغیٌضاعٍکَهبى ثگَییٌیٌٍَّ کبًیضَکغٍ الی صّکتْع ّ صٍعهبى.
ثە پەلە صاعٍ هَیتێکوبى لە صاعثەڕّەکـبًی ئەّ ًـبّە سـبػکغص ،ثـَ ًـۆعٍ لَضـی
ثغیٌضاعی هیغػا عَّاڵهبى َُڵگغت ّ ثَعٍّ کبًیضَکغٍ کَّتیٌَڕێ .ثـَ صاسـٍَّ
ًــبّثغاّ لــَعێگبصا گیــبًی لَصٍســت صا ّ ثــَم ضــێٍْیَ یــَکێکیتغ لــَ ثــٍَّجتغیي
پێطــوَعگَ ّ فَعهبًــضٍکبًوبى لــَ صٍســت چــّْ .چًَــض عۆژ صّاتــغ ،عاّعاّێــي لــَ
ثَیٌی ئێوَ ّ کۆهَڵَصا لَ ًبّ ئَم جًَگَڵ ّ صاعستبًَصا ثَعصٍّام ثّْ ّ عۆژی
ســـێَِم پێطـــوَعگَیَکی صیکـــَی دیـــػة ثـــَ ًـــبّی ثـــَیبى هًَجـــَعی کـــْژعا ّ
کۆهَڵَش چًَض کَسێکیبى کْژعاى ثَاڵم هي ًبّی کَسن لَ ثیغ ًبهبٍّ.
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پبش ئَم ضـَڕاًَ گـَڕایٌـٍَّ کـبًی ضـَکغٍّ .عٍی پێطـوَعگَ سـغا
ثَعپغب ّ کبعثَصٍستبى سغاپتغ .ػۆعثَی ضَّاى کَب یبى کَسبًێ

ّ ٍّػعـی
ئَڕّێطـتي

ّ عیــػی پێطــوَعگَیبى ثــَ جــێ صٍُێطــت .جــب یــبى عاســتَّسۆ صٍچًّْــٍَّ الی
عیژین ،یبى سَعی سْیبى َُڵ صٍگغت ّثَ لـَثّْڵکغصًی ُـَػاع هَتغسـی ثـَعٍّ
یَکێ

لَ ضبعٍکبًی ئێغاى صٍچّْى ّ ثَ ًِێٌی ئَثًَّْ کغێکبع! ثَعپغسبى ثـَ

تَّاّی ًَیبى صٍػاًی چیجکَى .لـَ الیـَک لـَ صٍسـت ئـَم ضـَڕٍ ثێئبکبهـَ ٍّک
ئێوَ هبًضّ ّ ُیالک ثجّْى ّ لـَ الیـَکی تـغٍٍّ ًـَیبى صٍّیسـت پـبش ًػیـ
چْاع هبً

ثـَ

پالى صاًبى ّ پێطوَعگَ ُیالککغصى (ئَگـَع ًـَڵێن ثـَ کْضـت صاى) ّ

پّْڵ سَعجکغصى ،ثێ سَعکَّتٌێکی ثَعچبّ صٍب لـَ یَسـَی کۆهَڵـَ ثکًَـٍَّ
ّ َُع کَسَ ثچێتٍَّ ًبّچَی سْی!
صیبعە ُیچکبم لَ ُێػٍکبًیطوبى ئـَّ ُێـػٍ ثـَُێػ ،سـَعدبڵ ّ چبالکـَی چـْاع
هبًــ

پێطــتغ ًــَهبثّْى کــَ ثتــْاًي ثێتــغب لــَ کۆهــبعی ئیســالهی ،ثــَ تــًَیب

ثگَڕێٌٍَّ ضـْێٌی سۆیـبى ّ سـَعیکی کـبع ّ چـبالکی ثجٌـٍَّ .ثـۆ ًوًّْـَ ُێـػی
ئێوَ (ثێستّْى) لـَ ًػیـ

ثـَ  ٠١١کَسـٍَُّ ،بتجْیٌـَ سـَع ًػیـ

ثـَ َُضـتب

کَبُ .ـَڵجژاعصٍ تـغیي کَسـَکبًوبى یـبى کـْژعا ثـّْى یـبى ثغیٌـضاع ثجـّْى یـبى
ثــَجێیبى ُێطــتجّْیي ّ عّیطــتجّْىُ .ێػٍکــبًیتغیص لــَ ئێوــَ سغاثتــغ ثــّْى ثــۆ
ًوًّْــَ ُێــػی صیْاًــضٍعٍ کــَهتغ لــَ صٍکَســی هــبثّْى ،ئەّاًــی تغیــبى سْیــبى
تەدْیلی عێژین صاثّْیەّە ثە فەعهبًضە ّ کبصعەکبًیبًەّە.
ثۆیَ ئَگَع ثطـوبى ّیسـتجب ًـَهبى ئـَتْاًی ُـَع ُێـػٍ ّ ثـَعٍّ جێگـبی کـبعی
ئبسبیی سْی ثڕّات ّ صٍثْا صّّ سێ ُێـػ عێـ

ثشـغێي ّ ثـَعٍّ ًبّچـَی سْیـبى

ثگَڕێٌٍَّ کَ صّاتغ َُع ّای لێ ُبت .ثَاڵم کبتێ

کۆهَڵـَ پـێص ئێوـَ ضـلێغی

ثۆ ثَ جـێ ُێطـتیي ،لـَ سـَلػٍٍّ تـب سـٌَ ُێػٍکـبًی ثـ ّ کغصًـٍَّ ّ چًَـضیي
پَالهبعیطی لَ صژی س بی صٍّڵَت ئًَجبم صاى ئَّ کبت ئێوَش ث ٍّهـبى لـێ
کغص.

صاتَکیي ّ الّاػ ثّْى
صٍ عۆژێ

پبش صّاییي ضَڕی ًێْاى ئێوَ ّ کۆهَڵَ لَ ضلێغ ،ئبگبصاع کغایي کـَ
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ُێػەکبًی ثێستّْى ،ضَعیفػاصٍ ّ هَعیْاى ئَثێت ثگَڕیٌٍَّ ًبّچـَ ّ سـَعیکی
کــبع ّ چــبالکی سْهــبى ثیٌــٍَّ .ئیســتب ئەّەڵــیي هــبًگی ُــبّێٌی ســبڵی ٠٦٣١ی
َُتبّییــَ ّ چــْاع هبًــ

ثَســَع ئــَّ عۆژٍ صا تێ ــَڕیٍْ کــَ کۆهَڵــَ ًبًٍّــضی

ئبژّاى ،ثٌکَی سَعٍکی دیػثی ثَ ضَڕ صاگیغ کـغص .لـَم چـْاع هبًگـَ صا ئێوـَ ّ
کۆهَڵــَ ثــَ کــغصٍٍّ ُــَهّْ کــبع ّ چبالکییــَکوبى ٍّال ًــبثّْ ثــۆ یــَکتغ کْضــتي ّ
ئیســتب کــَ یــَکتغ کْضــتي ًــَهب ،صٍثــْا ثگَڕیٌــٍَّ ًبّچــَکبًی هــَعیْاى ،ســٌَ ّ
کغهبضبىٍّ .ک جبعاى عّّی چَکەکبًوبى ثکَیٌٍَّ عیـژین ّ عّّی لسَضـوبى لـَ
سَڵکی کْعصستبى.
لــَ ســَعٍتبی ضــَڕٍکٍَّ تــب ئــَّ عۆژاًــَ کــَ ئێوــَ لــَ کــبًی ضــَکغٍ ثــّْیي،
ژهبعٍیَک لَ فَعهبًضٍع ّ ثَعپغسبًی سیبسی ّ سَعثبػی ئـَم سـێ ُێـػٍ (ٍّک
ثبلی ُێػٍکبًی تغ) لَ عێػی ئێوَصا ًَهبثّْى
فَعهبًــضٍعی ُێــػی ضــَعین ػاصٍ (کــبّب ًیبػهەًــض) لَالیــَى ثَعپغســبًٍَّ لــَ
سَعکبع الثغا ثّْ ّ ثـۆ لێ غسـیٌٍَّ ًێـغصعا ثـّْ ثـۆ ثٌکـَی صٍفتـَعی سیبسـی کـَ
ئــَّکبت لــَ ثبضــّْعی کْعصســتبى لــَ گًْــضی گــَّعٍصێ ثــّْ .فَعهبًــضٍعی ُێــػی
ػعێجـــبع (هەًســـّْع فەتـــبدی) کغاثـــٍّْ سَعپَعٍســـتی ُێـــػی ســـَلػ چًّْکـــَ
فَعهبًضٍکــــَی ئــــَّێص (هەهــــی تەُــــبهی) ٍّال ًغاثــــّْ .چًَــــض ثــــَعپغب ّ
فَعهبًــضٍی تغهــبى لَضــَڕٍکبى صا کْژعاثــّْى یــبى ثغیٌــضاع ثجــّْى ّ ثَعپغســی
کْهیتَی ضبعٍستبًی کغهبضبًیص (کبک ثبثب ضێز ًبسغی) سْی تـَدْی ی عیـژین
صاثــٍٍّّْ .ثۆیــَ ضــبپّْع فیــغّّػی کــَ ئًَــضاهی کْهیتــَی ًبًٍّــضی ّ ئًَــضاهی
ًبًٍّضی ئبژّاًیص ثـّْ ٍّک سَعپَعسـَتی سـَعجَهی کبعّاًَکـَ صیـبعی کـغا ّ
ســـَعٍتب ثـــۆ سَعضـــیْی هـــَعیْاى ّ صّاتـــغ ثـــَعٍّ لـــّْاڵیی ًبّچـــَکبًی ســـٌَ ّ
کبهیبعاى کَّتیٌَڕێ.
یَکێ

لَ ئبهبًجَ سَعٍکییَکبًی هي لَ ًّْسیٌی ئَم عّّصاّاًـَ ئٍَّیـَ کـَ

ًیطبى ثضٍم ئَم ضَڕٍ چۆى ُێػ ّ تْاًبی ئێوَی لَثي کێطب ّ چـۆى ضـیغاػٍی
ػۆعثَی ُێػ ّ کْهیتَکبًوبًی تێکضا تب لّْاڵی ئەّ کبعەسـبتە صەعکەّێ کە ًـبّی
ًەگغیســی ضــەڕی ًــبّسۆیی لــێ ًــغاّە .ثۆیــَ ّێــڕای تۆػێ ـ

صّّعکَّتٌــٍَّ لــَ

ئَس ی عّّصاٍّکبى ،ثبسکغصًی صعێژٍی ئَم جَّلَیَ ثَ پیْیست صٍػاًن.
ئَم سێ ُێػٍ کَ پـبییػی سـبڵی پێطـتغَُ ،عکبهـَیبى ثـَ تـًَیب ّ سـَعثَسۆ لـَ
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ًبّ صڵی صژهٌضا ّ ثێتغب ّ سۆالصاى لَ عّّثَڕّّثًٍَّّْ لَگَڵ سـ بی صاگیغکـَع
ســَعیکی َُڵســّْڕاى ثــّْى ،ئیســتب ُــَهّْهبى پێکــٍَّ ثــَژهبعٍ ّ کبعاییــَکی
کَهتغ ّ ثَ تغب ّ صّّصڵییـٍَّ دَعٍکـَتوبى ئـَکغص .لـَ الیـَک تغسـی ُێـغش ّ
پَالهبعی عیژیووبى ثّْ ،لَ الیَکیتغٍٍّ ثیغهبى لـٍَّصٍکغصٍٍّ کـَ لـَ کـبم صۆڵ،
یــبى ضــبر ّ ثــَعػایی تّْضــی کۆهَڵــَ ثــیي ّ ثــَ صّّع لــَ صاعســتبًی ضــلێغ ّ لــَ
ًێــْاى صٍیــبى ثٌکــَ ّ پبیــَگبی عیژیوــٍَّ عاّی یــَکتغ ثکــَیي .ســباڵًی پێطــتغ
ئَگَع جَّلَیَکی لـَّ چَضـٌَهبى کغصثـب دَتوـَى لـَ ُـَع ًبّچَیـَک چًَـض
گــًَجی تــبػٍ ئَُبتٌــَ عیػهبًــٍَّ ّ ئَثًّْــَ پێطــوَعگَ .ثــَاڵم ئیســتب لــَ ُــَع
ًبّچَیَک یَک صّّ کَسوبى سۆیبى ئَصػییٍَّ ّ ئەگەڕاًەّە الی عیـژین  .لسـَ
ّ ثبب ّ پغسیبعی سَڵکیص تًَیب لَسَع ئَم ضَڕٍ ثّْ .ثَتبیجَتی کـَ کۆهَڵـَ
َُعکۆیَک ئَچّْى ئـَیبًْت کـَ ئـَّاى دـبػعى کۆتـبیی ثـَ ضـَڕ ثێـٌي ،ئـٍَّ
دیػثی صیوْکغاتَ کَ ئبهبصٍ ًیَ ّ ،عاستیطیبى ئَکغص.
لَگـــَل گَییطـــتٌوبى ثـــَ لـــّْاڵیی ًبّچـــَ ،عیـــژین ُێغضـــی کغصیٌـــَ ســـَع ّ
پێطوَعگَش ٍّک جـبعاى ثَعپـَعچی پـَالهبعی عیژیوـی صایـٍَّ ،ػیـبًی لْعسـی
پــێ گَیبًــض ّ تــبهی تــبڵی تێکطکبًیطــی پــێ چێطــت .ثــَاڵم لَثــَع کــبعی ثــًّْی
ثغیٌَکبًی چـْاع هبًـ

ضـَڕی سۆکـْژی ُێطـتب هبًضّّیـَتی ّ پَعێطـبًذبڵیوبى

پێٍْ صیبع ثّْ .لَ کْڕٍی هیبًَ )٠( ،ػیبتغ لە ضبًطیي ّ ضـبسی ضـبُۆُ ،ێـغش ّ
لوجۆػ لَ لْڕصاًی س بی صاگیغکَعی ئێغاى ُبتٌـَ ئـبعاٍّ ّ پێطـوَعگَ جـبعێکیتغ
ًیطبًیبى صا کَ ئَگَع تّْضی تبّاًی ضَڕی ًبّسۆیی ًـَکغێي ،تْاًـبی ثـَعگغی
لَ سـبک ّ سـَڵکی سْیـبى َُیـَُ .بّکـبت لَگـَڵ گَڕاًـٍَّی ئێوـَ ثـۆ ًبّچـَ،
ُێػٍکــبًی ســَلػ ّ َُّضــبعیص گَڕاًــٍَّ ًبّچــَی سْیــبىً .بًٍّــضی ئــبژّاى ّ
ژهبعٍیــَکی کــَم پێطــوَعگَش لــَ صۆڵێکــی ضــلێغ صا هبًــٍَّ تــب ئەّ جێگــبیە ثــۆ
کــبتی گەڕاًەّەی ئــێوە ث ــبعێػى .صیــبعە کۆهَڵــَ لــَم َُلــَ کــَڵکی ٍّعگــغت،
ژهبعٍیَک پێطوَعگَی گێغایٍَّ ثۆ ضلێغُ ،یغضی کغصٍٍّ سـَع ثٌکـَی ًبًٍّـضی
ئبژّاى ّ ثۆ جبعی صَُّّم گغتییٍَّ .لَم ُێغضَضضا َُضت پێطـوَعگَی دیـػة
کـــْژعاى ،چًَـــضیي کـــَب ثغیٌـــضاع ثـــّْى ّ ســـَعجَهی کـــَل ّ پـــَل ّ ثَڵگـــَ ّ
هَصاعکی دیػة کَّتٍَّ صٍستی کۆهَڵَ کە ثۆ سْی چیغۆکێکی صعێژە.
کبعّاًەکەی ئێوَش لَ ًبّچَی سٌَ ثّْیي ثَ صّّ صٍستَ ،ژهبعٍیَک هـبى ثـۆ
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ًبّچــــَی کبهیــــبعاى -جــــْاًڕۆ ّ صٍســــتَیَکیص ثــــۆ چَهطــــبع ّ ژاٍّعۆی ســــٌَ
کَّتیٌَڕێ .صٍستَکَی چَهطبع پبش هبٍّیـَک َُڵسـّْڕاى ،لـَ ًػیـ

ئـبّایی

'' سۆ'' تّْضی گْعصاًێکی کۆهَڵَ ثـّْى ّ ضـَڕێکی تًْـض لـَ ثـَیٌیبى صا صٍسـتی
پێکغص .ضْێٌَکَ ػۆع َُستیبع ّ ًػی

چًَضیي پبیَگبی عیـژین ثـّْ .کۆهَڵـَکبى

غــبفلگیغ ثجــّْى ،ثۆیــَ ثــَ ُبســبًی ًــَصٍکغا سۆثگغًــٍَّ ّ ُێــغش ثکًَــَ ســَع
دیػثییــــَکبىُ .ێػٍکــــبًی عیژیوــــَیص لــــَ چًَــــض الٍّ ُێغضــــیبى کــــغصٍ ســــَع
ُــَعصّّکال ّ ضــَع ثــّْ ثــَ ســێ ثــَعٍّ ،اتــب ضــَڕی کۆهَڵــَ -دیــػة ،کۆهَڵــَ-
صٍّڵـَت ّ صٍّڵـَت – صیوــْکغات .لـَ ئبکــبهی ئـَم ضــَڕٍش صا  ١کَسـی کۆهَڵــَ
کــْژعاى ّ فَعهبًــضٍعی گْعصاًَکــَش ثە ًــبّی غــْاڵم ػەثەعصەســت ثــَ ســَستی
ثغیٌـــضاع ثـــُّْ .ـــَعٍُّب یـــَکێ

لـــَ فَعهبًـــضٍکبًی ئێوـــَش ثە ًـــبّی دەهە

عەًگیــٌە ُــَعصّّک چــبّی لَصٍســت صاى ّ صّاتــغ ثــَ ثغیٌــضاعی کَّتــَ صٍســت
عیژین.
صٍستَی صَُّّهیطوبى پبش چًَض ضَڕ ّ تێکَڵچّْى لَگَڵ ُێػٍکبًی عیـژین،
لـــَ ضـــبُۆ گیغســـبیٌٍَّ ّ ثـــَ صٍســـتَی ثچـــّْک ثجـــّْک ســـَعصاًی ًبّچـــَ ّ
گًْــضٍکبًوبى ئــَکغص .لــَ ثــبعی عۆدییــٍَّ ٍّػعێکــی ســغا

ثَســَعهبى صا دــبکن

ثــّْ .ژهبعٍیــَک لــَ کبصعٍکبًوــبى ًــبڕاػی ّ ُــَع عۆژٍ ّ ثیبًّْیــَکیبى ثــَ کــبک
ضــبپّْع فیــغّّػی ئــَگغتُ .ێٌــضێ

جــبع تًَبًــَت جٌێــْ ّ لســَی ًــب سْضــیص

ئَُبتٌَ ًبّ ّ کبع صٍگَییطتَ جێگبی صڵٌَسْاػ.
ســَعًٍجبم عۆژێ ـ

لــَ کــبتی جێجــَجێ کغصًــی ئــَعکی دیػثــی صا یــَکێ

لــَ

ئًَــضاهبًی َُیئــَتی ئیجغایــی کْهیتــَی کغهبضــبى ّ صّّ کــبصعی صیکــَ (عۆســەم
کبهیبعاًی ،هەًّْچەع هْدەهەصی ّ عەلی ئەکجەع ئبسٌگەعاًی)سْیبى صػییٍَّ،
گَڕاًٍَّ الی صژهيً .بػاًن ثەعپغسبًی ڕێژین چییبى لەم سـێ کەسـە پغسـیْە ّ
ًبضػاًن کە ئەّاى چییبى ّەاڵم صاّەتەّەُ ،ەع چۆًێـ

ثێـت ڕۆژی صّایـی عیـژین

ثـــَ ُێػێکـــی ػۆعٍٍّ ُێغضـــی کـــغصە تیوێکـــی چـــْاع کەســـیوبى .تـــیوەکە عٍضـــبص
دْســـَیٌی ّ دَهَکـــَعین ًَصیویضـــیبى لَگـــَڵ صا ثـــّْى کە یَکـــَهیبى ّەک
سَهجْلی سَصالَت ّ پێطڕٍّی هْسـبلفیٌی ئـَم ضـَڕٍ سۆکْژییـَ ّ صُّّـَهیص
فَعهبًـــضٍ ّ پێطـــوَعگَی ُـــَهّْ ســـبتێکی ســـَست ّ ٍّک صٍڵـــێي عۆڵـــَی عۆژی
تًَگبًَ ثّْ .صّّ کەسەکەی صیکە ُبّڕێ هەّلّْص عەثضّاڵُی ّ سبڵخ گـّْصەعػی
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ثــّْى کە ُەڵجــژاعصەی ًــبّ ُێــػ ّ کْهیتەکەهــبى ثــّْى .ثــَیبًی ػّّ ئــَم ژهــبعٍ
کَهـــَ پێطـــوَعگَ ( ١کـــَب) لـــَ ضـــْیٌێکی ســـَست ّ پـــڕ هَتغســـی صا کَّتٌـــَ
گَهبعۆی صژهي ّ پبش ضَڕێکی سـَست ٦ ،کەسـیبى صّای تێکطـکبًضًی گەهـبعۆی
صژهي تْاًییبى صٍعثـبػ ثـجي ثەاڵم دَهَکـَعین گیـبًی لَصٍسـت صا ّ تَعهَکـَی
کَّتَ صٍستی صژهي.
صڵٌیـــبم کە ُەهـــّْ ئـــَّ کَســـبًَ تـــًَیب جبعێـــ  ،لـــَ تًَگبًَیَکـــضا لَگـــَڵ
دَهَکــَعین ًــَصیوی صا ثــّْثي ،لَگــَڵن ُــبّصًٍگي کــَ ًــبّ ثــغاّ یــَکێ

لــَ

ئـــــــبػاتغیي پێطـــــــوَگَکبًی َُعچْاعپبعچـــــــَی کْعصســـــــتبى ّ ًـــــــبّصاعتغیي
فَعهبًضٍکبًی ئـَّکبتی ُێـػی ثێسـتّْى ثـّْ .گْهـبًن ًیـَ ئَگـَع کـْعص سـبٍّى
ّاڵت ،س ب ّ صٍسَاڵتی سْی ثبیب ،دَهَکَعین ئـَیتْاًی یـَکێ

لـَ گـَّعٍتغیي

ژًغاڵَکبًی ثێت .ثَاڵم ثَم ضێٍْیَ ّ لَ ئبکبهی لێکتغاػاًـی ضـیغاػٍی ُێػێکـی
ثَُێػی ثػّّتٌٍَّصا ،ثـَ ُبسـبًی هـَجبل ثـۆ صژهٌـی هـبى ّ ژیبًوـبى عٍسسـب ّ
کْضــتی .پیْیســتَ ث ــێن کە دَهَکــَعین لــَ تَهــًَی پڕثــبعی پێطــوَعگبًَی صا
َُضت جبع ثغیٌـضاع ثـّْ کـَ جبعێکیـبى چـبّیکی لَصٍسـت صا ّ ئـَم جـبعٍش کـَ
گیبًی لَ صٍست صا ُێطتب ثغیٌی جًَض دَفتَ پیطّْی ضَڕی ضبًطـیٌی سـْێٌی
لــێ صەچــۆڕی ّ ُــْی ضەُیضثًّْیطــی ُەع ئەّە ثــّْ ّەک پیْیســت ًەیــضەتْاًی
ُەڵسّْڕێ ّ لەم گەهبعۆە سەستەصا صەعثبػ ثێت.

( )１ضَڕی کْڕٍی هیبًَ
ضــَڕی کــْڕٍی هیبًــَ صاســتبًێکی تبڵــَ ،هــي لە جێگــبی سْیــضا ثە ّعصی صێــوە
سەعی ّ ثبسی صەکەم.

تْاًٍَّ ّ َُڵٍْضبى
عًٍگَ ضبپّْعی فیـغّّػی لـَ ػۆعثـبعٍٍّ َُڵسـّْکَّتی ثـَصڵی ًػیکـبًی سـْی،
یـــَکێ

لـــَّاى هـــي (ًّْســـَعی ئـــَم ثیغٍٍّعیبًـــَ) ًـــَثّْثێت ّ پێچَّاًـــَی

چبٍّڕّاًییَکبًی ئێوَ جّْاڵثێتٍَّ .ثَاڵم لـَ ثـبعی ّعٍ ،تبلـَت ّ دَّسـَڵٍَّ
کبک ضبپّْع سٌّْعی هغۆ ێکی ئبسبیی تێ ـَڕ کغصثـّْ .عاسـتییَکَی ئٍَّیـَ کـَ
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ُێٌضێکجبع هي ئَّم ٍّک کێْێکی سـَعثَعػ ّ ثـَ َُیجـَت ئَُبتـَ ثـَعچبّ کـَ
ثـــَفغ ّ ثـــبعاى ،ســـَعهبّ گـــَعهب ثـــَ ُێٌـــض ًبگغێـــت ّ ثێجـــبک ّ ســـەعثْڵەًض لە
ثەعاًجەعیبًــضا عاصەّەســتێ! کــبک ضــبپّْع ػۆعی ُێــػی صژهــي ،چــَک ّ تفــبلی
ػۆعیبى ،سَس َتی عێگب ّ هبًضّّیَتی ًَصًٍبسی ّ سـَثّْع ّ سـَعثْڵًَض عۆژی
تًَگبًــــَی صٍگَیبًــــضٍ
فَععبًــــــــــــــــــــــَتی ّ،
ثَتبتجـــــــَتی کبتێـــــــ
لَگَعهـــــَی ضـــــَڕێکی
ًبثَعاثَعصا ،گْلَ تـۆ
یـــبى سْه بعٍیـــَک لـــَ
چًَـــــض هێتغیوبًـــــضا ٍّ
ئــَعػ صٍکــَّتُ ،ــَهّْ
ئێوـــــَ تًْـــــض سْهـــــبى
ثچــــــّْک صٍکــــــغصٍٍّ ّ
صٍچّْیٌـــَ ثٌـــی ثـــَعص
یـــبى ُـــَع پًَبیـــَکی تـــغ تـــب سْهـــبى لـــَ هَتغســـی صّّع سَیٌـــٍَّ ،ئـــَّ ٍّک
ثــَعصٍکبى ثێــضًٍ

ّ ســًَگیي ،لــَ جــێ سْیـضا ّ ثَّپــَڕی سْێٌســبعصییٍَّ ،ثــێ

ُی سۆ فص کغصًٍَّ ّ سـۆ ثـَ ػل ػاًیٌێـ  ،صّای تَلیٌـٍَّی گْلَکـَ چـبّێکی
لَ صٍّعّثَع صٍکغص تب ثػاًێـت کَسـێ

ثغیٌـضاع ًـَ ثـٍّْ ّصّاتـغ لـَ سـَع سـْی

ئَیْت
عّّڵَ ُۆش سْتبى ّێت ثبٍّ ُیػاًَ صیضٍثبًیبى َُب!
ثــَاڵم ئــَم عۆژاًــَ (ضــَڕی ًــبّسۆ) ثــَ ًیســجَت ضبپّْعیطــٍَّ تبیجــَتی ثــّْى.
پبش ضەُیضثًّْی دَهَ کَعین ًَصٍیوی َُست پـێ صٍکـغا کـَ ئـَژًۆی ضـکبٍّ.
ػۆعجــبع ئــَهبى ثیٌــی کــَ لــَ کبًگــَی صڵــٍَّ صٍگــغی ّ ســْی صٍسْاتــٍَّ ثــَاڵم
ًبّێغێ صٍعی ثجڕێُ .ێٌضێ

جبعیص ثَ لّْڵی ئَچٍّْ ًبّ ثیغکغصًٍَّ ّ لَگـَڵ

کَب لسَی ًَصٍکغصً .بػاًن ،عًٍگَ لە ًبسی سْیضا ثیغی لـَ صّّ سـبڵ پێطـتغی
سْی صٍکغصٍٍّ کَ کبتێ  ،پبش سـبڵێکی پـڕ لـَ سـَعکَّتي ّ صّای ئًَجبهـضاًی
 ١٥عَهَلیبتی ُێػٍکَی (ُێـػی ثێسـتّْى) ثـَ تۆڵـَی ئیعـضاهکغصًی پـًَجبّ ًـۆ
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الّی ضبعی هَُبثبص چّْ ثۆ ثٌکَی صٍفتَعی سیبسی ،لَ الیَى صّکتْع لبسـولٍّْ
ٍّ ثَگَعهی پێطْاػی لێکغا ّ َُع لَسـَع ئـَّ عێػلێٌبًـَش ثـَ ػۆعتـغیي صًٍـ
ثّْ ثَ ئًَضاهی کْهیتَی ًبًٍّضی.
ئیســـــتبش صٍیجیٌـــــی کـــــَ
ُــَهّْ ُێــػ ّ صٍســَاڵتَکَی
ثٍّْتــــــَ ضَســــــت دــــــَفتب
پێطــوَعگَ ّ لــَ ضــبُۆش ثــَ
ُبســبًی ًـــبًی سْضــیبى ثـــۆ
پَیــــضا ًبثێــــت!ە یــــبى ئــــَّ
عۆژاًَی ٍّثیغ ئَُبتٍَّ کـَ
َُع کبم لَ سَعلکَکبًی ثـَ
 ٣١-١١پێطـــــــــــــــــــــوَعگٍَّ
ًبعصثًَّْ سَع جـبصٍی پـبٍّ  -کغهبضـبى ،کبهیـبعاى  -هـَعیْاى ّ لـَ یـَک ئـبى ّ
ســبت صا عَهــَلیبتیبى ئــًَجبم ئــَصا .ثــۆ سْضــی لــَ ُــَّاعی ُبًیــَ لــَ ثٌــبعی
ضبُۆ ( ًـَک ٍّک ئیسـتب لـَ صّّعتـغیي صۆڵـی صا) صاًطـتجّْ ّ ثـَ ثیسـیوێکی پـی
ئبع سی گبڵتَی ثَ فَعهبًضٍیَکی کغهبضبًی س بی صژهي ئـَکغص ّ جـۆکی لـَکی
ثۆ ئَگێڕاًٍّ .بػاًن صٍڵێي هغۆ ،کبتی تێکطـکبى َُهیطـَ عۆژاًـی سـَعکَّتٌی
پیطـــّْی ســـْی ٍّ ثیـــغ صێٌـــٍَّ ،ثـــَاڵم صٍگوـــَى کـــبتی ســـَعکَّتي هـــَجبلی
ثیغُێٌبًٍَّی عۆژاًی ثێضٍسَاڵتی سْی َُیَ.
صٍستَکَی ضبُۆ عۆژاًَ لێوبى کَم صٍثٍٍّّْ ،ثڕّای تَّاّ الی ُیچکَب ّ ثَ
ُی کَب ًَهبثَُّْ .عپَل ّ تیوێکت ئًَبعص ثۆ ًػی

گًْضٍکبى (ػیبتغ ثۆ ًـبى

ّ پێضاّیســتی ئــَچّْیي) کــَب ،یــبى کَســبًێکیبى سْیــبى ئَصػییــٍَّ ،سۆیــبى
تَســــلیوی عژیــــن صٍکــــغصەّە ّ ثــــۆ َُهیطــــَ لــــَ ضــــۆڕش ّ پێطــــوَعگبیَتی
سْصادبفیػیــبى صٍکـــغص .کبعّاًَکَضــوبى لـــَ صّّعتــغیي صۆڵـــی ضــبُۆ ،لـــَ ژێـــغ
لّْتکــَی پیغسَیــَع ّ لــَ جێگبیــَک ثــًَبّ هــَڕٍئبّاعٍ ثــٌەی سســتجّْ .لَسـَع
چبڵَثَفغێکی سْا صٍػاًێ ُیٌی کبم لَعى (ضبُۆ جێگبی ّای َُیَ ثَفغی لـَت
ًبتْێتــٍَّ) سْهــبى ضــبعصثٍٍّّْ .پێطــوَعگَ ثــَفغیبى ثــَ ئــبگغ صٍتْاًــضٍٍّ ،لــَ
تًََکَیَک صا گَعهیبى صٍکـغص ،سۆضـۆعصى ،جلطـْعصى ،عیطتبضـیي ،ئـبّسْاعصى،
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چبیشْاعصى ّ َُهّْ پیْیستیَکیتغی سْیبى ُـَع لـَم عێگبیـٍَّ ئـًَجبم ئـَصا ّ
ئَم ٍّػعَش ًػی
یــَکێ

ثَ چل ضَّ ّ عۆژ ثّْ صعێژٍی َُثّْ.

لــَّ پێطــوَعگبًَی کــَ جێگــبی ثــڕاّی ُــَهّْهبى ،لَّاًــَ ضــبپّْع ثــّْ

هبهۆ ًَثی هْدَهَصی ثّْ .ئَم ئیٌسـبًَ ضـەعین ّ صڵ ـبکە ،صّّ کـْڕی ضـیغیٌی
لــَ ضــَڕی صّژهــي ّ لــَ عێــػی ئێوــَصا گیبًیــبى لَصٍســت صاثــّْ ّ ثــۆ ســْی ّ
کْڕێکیطی گیبى لَسَعصٍستبًَ عۆژاًَ سـَعیکی ئـَعک ّ کـبعی تـبلەت ڕّّکێٌی
پێطوەعگبیەتی ثّْى .هبهۆ ًەثی یَکێ

لَ کۆًتغیي پێطوَعگَکبًویطـبىّ ،اتـب

لەّاًە ثّْ کە لَ ثٌکَی ضبعٍٍّ لَگَڵ ثّْى.
لَ یَکێ

لَم هَعوّْعیَتبًَصا کَ هبهۆ ًـَثی ٍّک سَعپَعٍسـتی تیوێکـی ٢

کَسی ثۆ ًبًِێٌبى چّْثْى ثۆ ًػی

ئبّایی لۆى ،تـًَیب صّّ کَسـیبى گَڕاًـٍَّ

ّ ئبّاًیتغ ثَ هـبهۆ ًَثیطـٍَّ سْیـبى تـَدْیلی سـ بی صژهـي صایـٍَّ! ٍّػعوـبى
سغاپــی ســغا

ثــّْ .صٍثــْا فکغێکــی ئَسبســی ثکغێتــٍَّ .ثَعپغس ـبى عۆژاًــَ لــَ

عێگبی ثیسیوێکی عاکبڵٍَّ ،لَگَڵ صٍفتَعی سیبسی دیػة لَ پَیًٍْضیـضا ثـّْى
ّ گْایب '' لَسَعٍٍّ'' صٍیبى ّت
تــب ئــَتْاًي لــَ ًبّچــَصا ثوێٌٌــٍَّ چًّْکــَ کۆهَڵــَ ُێطــتب لــَ ًبّچــَى! هــي
ًـبػاًن صّای چـۆڵکغصًی ضـلێغ ٍّػعـی کۆهَڵـَ لـَ ًبّچـَصا چـۆى ثـّْ ،ثـَاڵم ثـَ
ُْی ئٍَّیکَ ئَّاى ػۆعثَی ُێػٍکَیبى ثـَ کـغصٍٍّ ُـبتجٍّْ ًبّچـَکبًی سـٌَ-
هــَعیْاى -ســَلػ صٍثــْا گــَڕاى ّ ضــَڕکغصى لَگــَڵ عیــژین ّ ئێوــَش ثــۆ ئــَّاى
ُبسبًتغ ثـّْثێُ .ـَع ثۆیـَ لـَ عاصیـْ ُـَع چًَـض عۆژ جبعێـ

ُـَّاڵی ضـَڕیکی

کۆهَڵــَهبى لَگــَڵ س ـ بی ئێــغاى ئَثیســت ّ عًٍگــَ ُــَع ئَهــَش ثــّْ ثێــت کــَ
عێجَعاًی ئێوَی ُێٌبثٍّْ سَع ئَّ ثبٍّڕٍ کَ ئێوـَ ًبثێـت ًبّچـَ چـۆڵ ثکـَیي
تب کۆهَڵَش ًَیکبت!
پبش هبٍّی

کبک ضبپّْع ئبگبصاعی کـغصیي کـَ صاّای لـَ ُێـػی ضـبُۆ کـغصٍّّ

لَ َُّعاهبًٍَّ ثێٌـَ پیغیوبًـٍَّ ّ ثـَجێ گَڕاًـٍَّ ثـۆ ًبّچـَی سـَلػ ّ ثبًـَ
(کـــَ ثـــَُْی ثـــًّْی کۆهَڵـــَ لـــَ تـــَّاّی عێگبکـــبى صا ػۆع هَتغســـی صاع ثـــّْ)
ئَگَڕیٌــــٍَّ الی ًَّســــّْص .ئــــَم سَثــــَعٍ ُێٌــــضێ

ّعٍ ّ ُیــــْای ٍّثــــَع

ُێٌبیٌــٍَّ ،صّای گەییطــتٌی کْڕٍکــبًی ُێــػی ضــبُۆ ،ئیــضی کَســوبى ًــَچٍٍّّْ
سْی ثَ عیژین تَدْیل ثضاتٍَّ.
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ثــَ عێگبیــَکی َُڵــَهّْتی ػۆع ســَس َتضا کَّتیٌــَڕێ ّ پــبش ضــَّ ّ عۆژێ ـ
عێگبثڕیي گَییطتیٌَ جێگبیَک کَ ئَثْا ثَ ًبّ ثَعٍی ضَڕی ئێـغاى -ئێـغاق صا
تێ ـــَڕیي .ئـــَم هـــَّصا  ٦-٧کیلّْهێتغییـــَ کـــَ ثـــَ ســـَصاى پبیـــَگب ّ ُـــَػاعاى
سَعثبػی َُعصّّ عیژین تـًَغا ثـّْ ،هَتغسـی صاعتـغیي ضـْێٌی ئـَم سـَفَعٍ پـڕ
سَتَعٍ هبى ثّْ کَ ثَ ُیوـَتی پێطـوَعگَی سَستکۆضـی ُـَّعاهبى ،ثـێ ػیـبى
پَڕیٌٍَّ ّ سَعًٍجبم گَییطـتیٌَ گًْـضی صٍعٍتفـێ کـَ ثٌکـَی ُێـػ ّ کْهیتـَی
ُــَّعاهبًی لــێ ثــّْى .لێــغٍصا ثــّْ کــَ هــي پــبش چًَــضیي هبً ـ  ،ثــۆ یَکــَهجبع
ثێتغب لَ سْ تَدْی ضاًٍَّی پێطوَعگَکَی ثٌی صٍستن سَّم لێکَّت!
پــبش چًَــض عۆژاى کــبک ضــبپّْع ّ ثَعپغســبى ثبًـ
سیبسی ّ صّای ًػی

ثَ چل ضَّێ

کــغاى ثـۆ ثٌکــَی صٍفتــَعی

ئێوَش ثَچَک ّ تفبلـٍَّ ،لـَ سـَیتَعٍی

صٍّڵـَتی ئێغالـٍَّ ،ثـَ ســْاعی صّّ هیٌـی ثـّْب ّ چًَــض الًکغۆػێـغ لـَ ســٌّْعی
َُڵَثجــٍَّ چّْیٌــَ ًــبّ ثبضــّْعی کْعصســتبى .لــَ َُڵَثجــَ الهــبى ًــَصا ثــَاڵم
ضَّێ

لَ سـلێوبًی لـَ ثٌکـَی دیػثـضا هبیٌـٍَّ .عۆژی صّاتـغ ثـَعٍّ گـَّعٍصێ،

ثٌکَی صٍفتَعی سیبسی کَّتیٌَڕێ .صٍستَکَی ًبّچَی سٌَش پبش ضَڕٍکَی
ئبّایی '' سۆ'' لَگَڵ کۆهَڵَ ،ثَعٍّ ًبّچَی صیْاًضٍعٍ ّ سـَلػ کَّتجًّْـَڕێ ّ
پــبش چًَــض ضــَڕ ّ تێکــَڵ چــّْى لَگــَڵ عیــژین ،کــَ تێــضا فَعهبًــضٍی ئــبػا ّ
سْضَّیست دَهَی فبتێذی ّ پێطوَعگَیَکی تـغ ثـَ ًـبّی عٍػا دْسـەیي ػاصە
گیبًیــبى لَصٍســت صاثــّْ ،گَییطــتجًٍَّّْ ســَع ســٌّْعی ثبضــّْعی کْعصســتبى ّ
پــبش ئبگبصاعکغصًــٍَّی صٍفتــَع ،ئــَّاًیص لــَ ســٌّْعی ثبًــٍَّ سۆیــبى گَیبًــضٍ
ثٌکَی صٍفتَع سیبسی.
کۆثًٍَّّْ ّ صاًطتي ثـَ ضـێٍْی ثـَعصٍّام لـَ ئـبعاصا ثـّْى .ثَتبیجـَتی دیـػة
ســَعیکی سۆئبهــبصٍکغصى ثــّْ ثــۆ ثَســتٌی کــۆًگغٍی دَّتــَهی ســْی ّ ئێوــَ ّ
ســـَڵکیص ثـــێ ئـــۆلغٍ چـــبٍّڕّاى ثـــّْیي کـــَ ُـــَعچێ

ػّّتـــغ ئـــَم کۆًگغٍیـــَ

ثگیـــغصعێ ،کێطـــَی ضـــَڕی ًـــبّسۆیی ثجێتـــَ گغًگتـــغیي کبعٍکـــبًی ّ چبعٍیـــ
ثجٌیغێتٍَّ ثۆ کۆتبیی ُێٌبى ثَم هبڵْێغاًییَ .ثـَاڵم عێجَعایـَتی دیـػة سـَعی
ثَ چًَضیي کێطَی تغٍٍّ لبڵ ثّْ .لـَ عاسـتی صا ضـَڕی ًێـْاى کۆهَڵـَ ّ دیـػة
ســَعی

ثــّْ ٍّک ضــتێکی ئبســبیی چــبّی لــێ ثکــغێ .لــَ کبتێ ـ

صا ســَعجَهی

ُێػٍکــبًی ثێســتّْى ،ضــَعیفػاصٍ ،ػعێجــبعَُّ ،ضــبع،عَػیػ یۆســفی ّ صیْاًــضٍعٍ
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ٍّک ُێــػ ًــَهبثّْى ّ لــَ هــبٍّی ئــَم دــَّتَُ -ضــت هبًگــَصا ثــَ ُــْی ضــَڕی
ًبّسۆیــٍَّ ّعصٍ ّعصٍ تْاثًّْــٍَّ ّ ثــَکغصٍٍّ لــَ ســَعّثًَضی َُڵٍْضــبًٍَّصا
ثّْى .
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کبعٍسبتی لَاڵچۆکغاًی گْعصاًی ّعهێ کۆهَڵَ
ثٌکَی عێجَعایَتی کۆهَڵَ لَ گًْضی هبلّْهـَُ ,ـی دیـػثیص لـَ گـَّعٍصێ لـَ
ًبّ سبکی ثبضّْعی کْعصسـتبًضا ثـّْ .هـَّصای ًێْاًیـبى  ٧١-٠١کـن ػیـبتغ ًـَثّْ.
ئــبهغاػی تــَثلیغبتی ُــَعصّّکالشّ ،اتــب عاصیــۆ ّ ث ّکغاٍّکــبى َُعلــَّێ ثــ ّ
صٍثًٍَّّْ .پبش گَڕاًٍَّی ُێػٍکبًی دیـػة لـَّ ًبّچبًـَ کـَ لـَ ئـَصٍثیبتی
ئَّ دیػثبًَصا پێ صٍّتغێ ''جٌّْة''ّ ،اتب ثبضّْعی عۆژَُاڵتی کْعصسـتبى ( کـَ
سَلػ ،صیْاًضٍعٍ ،سٌَ ،هَعیْاى ،کبهیبعاى ،کغهبضـبى ّ ...صٍگغێتـٍَّ) ،عاصیـۆی
کۆهَڵَ الًیکَم دَفتَیَک ّتبعێکی لَسَع ضـکبًی دیـػة لَثَعاًجـَعی ُێـػی
'' پـــۆاڵییٌی'' پێطـــوَعگَی کۆهَڵـــَ صا ثـــ ّ صٍکـــغصٍٍّ ّ ّای ًیطـــبى صٍصا کـــَ
''سَعکَّتي'' ثۆ ئَّاى ثٍّْ!
دیػثیص لَ َُهّْ َُل ّ فغسَتێکضا تێضٍکۆضب ّا ًیطبى ثضات کـَ کۆهَڵـَ لـَ
گطت ًبّچـَکبًیتغصا ''پبکسـبػی'' کـغاٍّ .تـًَیب لـَ سـێ گۆضـَیَکی ثَعتَسـکی
ًێْاى سَلػ -سـٌَ -هـَعیْاى صا کـۆ کغاٍّتـٍَّ ّ ًـبتْاًێ عّّ ثکبتـَ ًبّچـَکبًی
صیکَ! ثَتبیجَتی صّکتۆع لبسولّْ چًَضیي جبع ئَهَی لـَ عاصیـۆ فبعسـییَکبًی
صٍعٍٍّ ٍّک صًٍگــی ئبهغیکــب ،ثــی ثــی ســی ّ عاصیــۆی فَعاًســَ صا ثــبب کــغص ّ
َُّڵی صا کَ عۆڵ ّ جێگبی کۆهَڵَ لَ ثػّّتٌٍَّی کْعصستبًضا تب ثکـغێ ثچـّْک
ّ کَهجبیَر ًیطبى ثضات.
ئَهــَ عاســت ثــّْ کــَ کۆهَڵــَ لــَ ًبّچــَکبًیتغ صا ًــَهبثّْ ّ تــًَیب ٍّک تیوــی
چًَضکَسی ئَیتْاًی سَعصاًی هْکْعیبى ثکبت .ثَاڵم ئَم ًبّچَ سێ گۆضـَیَ
کــَ دیــػة ثبســی صٍکــغص ،ػۆعیــص کــَم ئَُویــَت ّ ثَعتَس ـ

ًــَثّْ .ئەّاًەی

ضبعەػای جێئۆگغافیبی عۆژُەاڵتی کْعصستبى ثي صەػاًـي کە لـَثبعی ثـَعث ّی ّ
ژهبعٍی صاًطتْاًیطٍَّ لَّ ًبّچبًـَ کـَهتغ ًـَثّْ کـَ دیـػة تێیـبى صا ،ثێتـغب
لَ کۆهَڵَ َُڵسّْڕاًی َُثُّْ .ـَعٍُّب پـێص ئـَم ضـَڕٍش کۆهَڵـَ کـَهتغیي
ًفــّْػ ّ دــْػّّعی لــَ ًبّچــَی ّعهــێًَ ،غــَصٍ ،ضــٌۆ ،پیغاًطــبع ّ سَعصٍضــت صا
ُـــَثّْ ّ تـــًَیب هـــَُبثبص ،ثۆکـــبى ّ ثبًـــَ ثـــّْى کـــَ ئـــَّاى ًـــَیبى ئـــَتْاًی
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َُڵســـّْعاًیبى ٍّک پێطـــّْ ُـــَثێ .ثـــَاڵم ّاصیـــبع ثـــّْ کۆهَڵـــَ لـــَم دیســـبثَ
ًَگَییطتجّْ .لَثَع سۆیٍَّ ثَم تَثلیغبتَی دیـػة لـَڵ
ثــّْ .ثــۆیە ســَعًٍجبم َُّڵیــضا ثــَ جۆعێ ـ

ّ فـغەی ثێتـبلەت

ئیــضٍعبی دیػثــی صیوــْکغات ٍّصعۆ

ثشبتٍَّ.
ثـــَ پێچَّاًـــَی پێطـــجیٌی ُـــَهّْ کـــَب ّ الیـــًَێکی ضـــبعٍػای ٍّػە ّ ثـــبعی
ًبّچَکَ ،عیجەعی کۆهەڵە صٍستی صایَ کبعێ

ػیبتغ لە هبجەعاجۆیی صەچـّْ تـب

پـــالى ّ ُەًگـــبّێکی ژیـــغاًەً .ـــبعصًی ُێػێکـــی  ١١ – ٢١کەســـی ثـــۆ ثـــبکّْعی
عۆژُەاڵتــــی کْعصســــتبى ،لە الیــــبى کــــۆهەڵەّە ،لَگــــَڵ ُــــی دیســــبثکغصًێکی
ســَعثبػی ّ پێطــوَعگبًَ ًَصٍُبتــٍَّ .هــي ئیســتبش ًــبػاًن ئــَّاى ثــَم کــبعٍ
صٍیبًَّیست ثَ کبم هَثَست ثگَىە ّاتب ًبعصًی گْعصاًێـ

ثـۆ ًـبّچەی ّعهـێ

کە سەصاى پێطوەعگەی دیػثی لێجّْى ّ سەڵکەکەضی چەًض لبتی کۆهەڵە پطـتی
دیػثیبى صەگغت کبم کێطەی ئەّکبتی کۆهەڵەی چبعەسەع ئەکغصە
کۆهَڵــَ – عًٍگــَ -ثــۆ ئــٍَّ ًبعاســتجًّْی لســَی دیػثــی صیوــْکغات ثــَ صًّیــب
ًیطبى ثضات ،لـَ کۆتـبیی صُّّـَهیي هـبًگی پـبییػی ئـَّ سـبڵَ صا ()٠٦٣١/١/٧٧
ژهبعٍیَک پێطوَعگَی لَ سٌّْعی ضـٌۆ ّ پیغاًطـبعٍٍّ ًـبعصٍٍّ ًـبّ عۆژُـَاڵتی
کْعصستبىَُ .ع لَ سَعٍتبٍّ دیػة ئبگبصاعی جوّْ جّْڵی کۆهَڵَ لَّ ًبّچبًَ
ثّْ ّ چبٍّڕّاى ثّْ کَ ئَم ُێػٍ ثگًَـَ جـێ تـب ثـَ ُێػێکـی چًَـض ثَعاثـَعٍٍّ
ُێغضیبى ثکًََسَع ّ لَ ًبّیبى ثَعىُ .ێػٍکـبًی کۆهَڵـَ تـًَیب چًَـض عۆژێـ
لــَ ًبّچــَ ثــّْى کــَ کەّتــٌە ثەع ُێغضــی دیػثــی صیوــْکغات ّ لە چەًــض ضــْێٌضا
کەّتٌە کەهیي .سەعەًجبم ثَیبًییـَکی ػّّ ،لـَ الیـَى ُێػٍکـبًی دیػثـٍَّ لـَ
ســـَّ صا ،ثَضـــێکی ػۆعیـــبى لـــَ ًـــبّ کیســـَسٍَّکبًیبًضا گـــَهبعۆ صعاى ّ پـــبش
ضـــَڕێکی صژّاع ّ سْێٌـــبّی ػۆعثـــَی ُـــَعٍػۆعیبى کـــْژعاى ّ لـــَاڵچۆ کـــغاى.
( یەکێـــ

لە پێطــــوەعگەکبًی کـــۆهەڵە ثە ًــــبّی هەجیـــض ئــــبػەعی ثە ّعصی لە

ثیغەّەعییەکبًیــضا ثبســی ئەم ســەفەعە ّ عّّصاّەکــبًی کــغصّّە ّ سْێٌــضًەّەی
ئەتْاًێ لّْاڵیی کبعەسبتەکە ًیطبى ثضات).
سَثَعی ئَم ضَڕٍ لَ عاصیۆٍکبًی َُعصّّک الٍّ عاست پێچَّاًَی یَکتغ ثـۆ
سَڵکی کْعصستبى ث ّ کغایٍَّ .کۆهَڵَ ئیضٍعبی کغص
'' ُێػٍکـــبًی ئـــَّاى ثـــًَیبػی ضـــَڕ ًَچًَّْتـــَ ئـــَّ ًبّچَیـــَ ثـــَڵکّْ ثـــۆ
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ػٍعثَلێــضاى لــَ کۆهــبعی ئیســالهی عّّیــبى لــَّ ًــبٍّ کــغصٍّّ .ثــَاڵم لــَ الیــَى
دیػثـــــی صیوْکغاتـــــٍَّ ضـــــَڕیبى پـــــێ فغۆضـــــغاٍُّ ،ێغضـــــیبى کغاٍّتَســـــَع ّ
ژهبعٍیَکیطیبى صّای ثَصیل گیغاى ئێعضام کغاّى''.
عاصیۆی دیػثیص لَ کبتێکضا کَ لَ سْضی ئَم '' سَعکَّتٌَ'' صا ضبکَضـکَ ثـّْ
ثّْ صٍیگْت
''پۆل ۆتییــَکبى جــبعێکیتغ ثــَستی عٍضــی سْیــبى تــبلی کــغصٍٍّ ّ ....ثــۆ لَتوــَ
لێــضاى لــَ ثػّّتٌــٍَّی هیلــی صیوــْکغاتیکی کْعصســتبى ثــَ عێجَعایــَتی ...ثــَاڵم
عۆڵَکبًی صیوْکغات ٍّاڵهی ...ئێوَ جبعێکیتغ گَلَکَهبى صڵٌیـب صٍکَیٌـٍَّ کـَ
فغیْی صعۆضوی صعۆػًبًَی ئبضتی سْاػی کۆهَڵَ ًبسٍْیي ّ ''...
لَم ضَڕٍ پڕلَ ضَعهَصا ،ثَ لسَی کۆهَڵَ سـْی  ٧٢پێطـوَعگَیبى کـْژعاى ّ
چًَض کَسیطیبى لە الیبى دیـػثەّە ثـَ صیـل گیـغاى .ژهبعٍیـَکیص ثـَ ثغیٌـضاعی
گَڕاًٍَّ ثٌکَی ًبًٍّضی کۆهَڵَ .ثَاڵم دیػة ژهبعٍی کْژعاٍّکبًی کۆهَڵَی
ػیـــبتغ لـــَ چـــل کـــَب ثبســـکغص ّ ئیـــضعبی ئٍَّضـــی کـــغص کـــَ ژهبعٍیـــَک لـــَ
پێطوَعگَکبًی کۆهَڵَ لَتغسی ''ػثغی کْڕٍکـبًی گـَل ،سْیـبى لـَ پبیـَگبکبًی
عیژیوی کۆًَپَعستی ئبسًّْضی ُبّیطتّْە''!
پــبش گیغاًــی ًبًٍّــضی ئــبژّاى لــَ عۆژی ًــَّعۆػی ئــَّ ســبڵٍَّ تــب کــبتی ئــَم
ضَڕٍ ،عێجَعایَتیی دیػثی صیوْکغات ئبّاتی عۆژێکی ّایـبی صٍسْاسـت .عۆژێـ
کَ تۆڵَیـَکی گـغاى لـَ کۆهَڵـَ ثکًَـٍَّ ّ ث ـێي کـَ ئێـٍْ ًبچـبعى ضـَعتَکبًی
ئێوَ لَثّْڵ ثکَى ،صًٍب ئبّاتبى لێضٍکَیي .ثۆیَ عۆژی صّایی عاصیۆی دیػة لـَ
ّتبعێکضا جبعێکیتغ ضَعتَکبًی دیػثی ٍّثیغ کۆهَڵَ ُێٌبًٍَّ کَ گغًگتغیٌیـبى
ئــٍَّ ثــّْ کــَ کۆهَڵــَ دیــػة ثــَ ضۆڕضــگێڕ ثٌبس ـێ ّ لــَ تَثلیغبتی ـضا صژهٌبًــَ
لَسَع دیػة ثبب ًَکبت .کۆهَڵَش ػّّ ٍّاڵهی صایٍَّ کَ
'' ئَّاى هلکَچی صاّای هلِیڕاًَی دیػثی ثْعژّای کْعص ًبثي ّ لـَّڵی صا کـَ
کغێکـــبعاى ّ ػٍدوَتکێطـــبًی کْعصســـتبى تۆڵـــَی ئـــَم صٍســـتضعێژی ّ تبّاًـــَ لە
ثْعژّاػی کْعص صٍکًٍََّ''.
ئــٍَّی هــي ســْم پــبش ئــَم عّّصاٍّ ثــَ چــبّی ســْم ثیٌــین ،لــًَبّ عێجــَعاى ّ
کبصعٍکــبًی دیػثــضا جگــَ لــَ کــبک تــبُێغی عــَلیبع ّ عٍضــبص ّ ...کــَ ُــَع لــَ
ســَعٍتبٍّ صژی ئــَم ضــَڕٍ ثــّْى صّکتــْع دْســَیٌی ســَلێمیص لَگــَڵ ئبگــبصاع
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ثّْى لَم کبعٍسبتَ ،ثَ گَعّّی پڕلَگغیبًٍَّ ثبسی ئـَم سۆکْضـتٌَی صٍکـغص ّ
ثـــێ ضـــبعصًٍَّ ئـــَیْت ئـــٍَّی لـــَم ثَیٌـــَصا ػیبًوًَـــضٍ تەًیـــب ُـــَژاعاًی
کْعصســـتبًي ّ ُـــَعچێ

ػّّتـــغ ئـــَثێت پـــێص ثـــَم تبّاًـــَ ثگـــغیي .صیـــبعە لە

کــۆًگغٍش لَســَع ئــَم ثۆچًّْــَی ســْی پێــضاگغت ّ سْاػیــبعی کۆتــبیی ضــەڕەکە
ثّْ.
ثَم جۆعٍ گـْعصاًی ّعهـێ کۆهَڵـَ ًـبثّْص کـغا .صٍیـبى ثٌَهبڵـَی کـْعص جـَع
ســـّْتبّ ثـــّْى ّ الپَڕٍیـــَکی عٍضـــی صیکـــَ لـــَ هیـــژّّی کْعصســـتبى ّ دیػثـــَ
سیبسییَکبًیضا تۆهبع کغا.
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کۆًگغٍی دَفتَهی دیػة ّ پێضاگغتي لَ سَع صعێژٍصاًی
ضَڕ
کۆًگغٍی دَفتَهی دیػثی صیوْکغاتی کْعصستبى لـَ صّّی عێجًَـضاًی  ٠٦٣١ی
َُتبّی لَ ًػی

ئبّایی کبًیهێْی ثبضّْعی کْعصستبًضا گیـغا .ثَضـضاعاًی ئـَم

کۆًگغٍیــَ ژّّعٍٍّی صّّســَص کــَب لــَ ًْێٌــَعی ُــَهّْ ئْعگــبى ّ کْهیتــَّ ّ
ُێػٍکبًی دیػة ثّْى .جگَ لَ ضَڕی کۆهَڵَ ّ دیػةُ ،ێٌضێ

گغفتـی صیکـَش

لَ عۆژٍ ی کبعی کۆًگغٍصا ثـّْى کـَ کێطـَ ّ ًـبکۆکی ًێـْاى دیـػة ّ عێکشـغاّی
هْجبُێضیٌی سَڵ

لَ سَعٍٍّی َُهـْاى ثـّْ .پـبش ُێغضـی ثـَعث ّی کۆهـبعی

ئیسالهی ثۆ سَع دیػة ّ عێکشغاٍّ ئێغاًیَکبى لـَ  ٦١جـۆػٍعصاًی سـبڵی ٠٦٣١
ی َُتبّی صا ،ثَضی َُعٍػۆعی ئَم الیًَبًَ عّّیبى کغصٍ کْعصستبى ّ دیـػة ّ
کۆهَڵـــَش ثـــێ ئـــٍَّ ثچـــّْکتغیي ُـــَّڵ ثـــۆ ًػیکجًّْـــٍَّی سْیـــبى ثـــضٍى،
َُعکبهـــَیبى '' ُبّپـــَیوبًی'' ســـْی لە ًبّیبًـــضا صۆػییـــٍَّ ،ثـــَعٍ ّ تًَبًـــَت
دیػثیطیبى لَگَڵ سبػ کغصى.
ُبّپَیوبًی دیـػة ثـّْ ثـَ عێکشـغاّی هْجبُێـضیٌی سـَڵکی ئێـغاى ّ ضـّْعای
هیلیی هَلبّهَت کَ ئَم عێکشغاٍّ ّ ثًَی سَصع پێکٍَّ سبػیبى کغصثّْ .صیبعە
ُبّپَیًٍْضیی ًێْاى دیػة ّ ئَّ عێکشغاٍّ ثٍّْ ُـۆی هـَتغٍدتغثًّْی ضـْعای
هلی همبّهت ّ ُێـػ ّ الیەًـی ئێغاًـی گغًگییـبى پێـضا .ئـَم ُبّکبعییـَ صّّسـبڵی
ٍَُّڵ ثبش چٍّْ پێص .ثـَاڵم پبضـبى صٍعکـَّت کـَ دیـػة ،سـَعٍڕای ثـّْى لـَ
ضــــْعای هیلــــی هَلبّهــــَت ّ لــــَثّْڵ کغصًــــی صعّضــــوی عّّســــبًی دکــــٍّْتی
سْهەیٌیَُّ ،ڵی جۆعێ

ّتْ ّێژی لَگَڵ عیژیوی تبعاًیطی صاٍّ.

هْجبُێضیي ثە ئبگبصاعثّْى لەم ُەّاڵە ضێت ّ ُبع ثجـّْى ّ ُەعا ّ ُبّاعیـبى
ثَعػ کـغصەٍّ .ثـۆیە ثە عًّّـی ّ عضـکبّاًە صاّای لە دیـػة صە کـغص کـَ ،ئَگـَع
صٍیِــَّێت لــَ ضــّْعا صا ثوێٌــێ ،صٍثێــت ثــَڵێي ثــضات کــَ ُیچکــبت ّ ثــَ ُــی
ضێٍْیَک ّتّْێژ لَگَڵ عیژیوضا ًبکبت ّ ...دیػثیص ئَّ صاّایـَی هْجبُێـضیٌی
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عٍص صەکغصٍٍّ ّ صٍیْت ئٍَّ لَ سَعثَسۆیی دیػة کَم صٍکبتٍَّ.
دیػثی صێوْکغات صٍیگْت ئێوَ ثۆ سْهبى ثڕیبع صٍصٍیي کَ ّتّْێژ ثکـَیي یـبى
ًــب .ســەعثەسۆیی ثــۆ ئــێوە گغًگتــغە لە هــبًەّە لە ضــۆعا ّ ُەع ضــتێکی صیــکەش.
ســـــَعًٍجبم هْجبُێـــــضیي ثە ضـــــێْەیەکی ًەضـــــیبّ ّ صّّع لە پغەًســـــی ەکبًی
عێککەّتي ،دیػثی لـَ ضـّْعا ٍّصٍع ًـب ّ تـَثلیغبتێکی ثـَعث ّی ُیسـتغیکی لـَ
صژی دیـــػة ،ثَتبیجـــَتی ضَسســـی ص .لبســـولّْ صٍســـت پێکـــغص  .لَســـَع ئـــَّ
ئَسبسَ ثّْ کـَ عّّى کغصًـٍَّی َُڵْیسـتی دیـػة لـَ ثَعاًجـَع هْجبُێـضیي ّ
ضۆعای هیلی هْلبّهَت ثجٍّْ ثَضێکی گغً

ّ ئَسبسی کـبعی کـۆًگغٍی دـَفت.

صیــبعە سَعًٍجبهَکَضــی گَییطــتَ ئــٍَّ ضــْێٌە دیــػثیص ثــَ تًْــضی ٍّاڵهــی
ئــَّاًی صایــٍَّ ،ثَتــَّاّی پَیًٍْــضی ّ ُبّکبعییــَکبى لــَ ًێْاًیبً ـضا پســبى ّ
تێکچًّْی ًێْاًیـبى تـب ئـَّ جێگبیـَ چـّْەپێص کـَ پێًٍْـضیی صۆسـتبًَی پێطـّْ
جێگــبی ســْی صا ثــَ جۆعێــ

صژهٌبیــَتی .عێکشــغاّی هْجبُێــضیٌی ســَڵ

لــَ

تـــَثلیغبتی عۆژاًەی دیــــػة صا ثــــّْ ثـــَ ''هْجبُێــــضیٌی عٍجــــَّی'' ّ دیجــــػی
صیوْکغاتیص لَ تَثلیغبتی ئَّاى صا ثّْ ثَ'' گغٍّ سبًػاصٍی هػاکغٍ جْ!''.
کێطَی صَُّّهی کًْگغٍی دَّت کَ لَ ڕاستیضا کێطَی سـَعٍکی ّ عَهـَلیی
ثّْ ،ضَڕی ًێْاى کۆهَڵـَ ّ دیـػة ثـّْ .ئـَم کێطـَیَ ثَضـێکی ثـَعچبّی کـبع ّ
ٍّستـــی کـــۆًگغٍی گـــغت .تـــبُێغی عـــَلیبع ،عَثـــضّاڵی دَســـَى ػاصٍ ّ صّکتـــْع
دْســَیٌی ســَلێمی لــَ ســَع سغاپجــًّْی ئــَم ضــَڕٍ ّ ػیبًــَکبًی ثــۆ دیــػة ّ
ثػا ی کْعص لسَیبى کـغص ّ ثَضـی ُـَعٍ ػۆعی ئًَـضاهبًی صیکـَی عێجـَعیص ثـَ
تبیجَتی صّکتْع لبسـولّْ ّ صّکتـْع ضـَعٍفکًَضی لـَ سـَع پیْیسـتی صعێژٍصاًـی
ئــَم ضــَڕٍ ،تــب ئَّکبتــَ کۆهَڵــَ صاسْاػییــَکبًی دیــػة لــَثّْڵ صٍکــبت پێیــبى
صاگــغت .تًَبًــَت کَســبًێ

لــَ ئًَــضاهبًی عێجــَعی ُــَثّْى سْاػیــبعی ئــٍَّ

ثّْى کَ لـَ ثَعًبهـَی دیػثـضا ثٌّْسـغێ کۆهَڵـَ صژی ضۆڕضـَ! پـبش چًَـضیي
سَعبت ثـبب ّ لَیـَک َُڵجَػیٌـٍَّ ،سـَعًجبم لسـَی الیـًَگغاًی صعێژٍصاًـی
ضَڕ ثّْ ثە ثڕیبع ّ ئَّاًَش هْسـبلێن ثـّْى ًبچـبع ثـّْى یـبى تـبثێعی ثڕیـبعی
دیــػة ثــي ،یــبى ثــڕۆى ّ ســَعی سْیــبى ُــَڵگغى کە ُێٌــضێ

عێگــبی ُــٍَّڵ ّ

ُێٌضێکیتغ عێگـبی صُّّـَهیبى ُـَڵجژاعص .لـَ ًـبّ ًبڕاػییـبًی صعێژەصاًـی ضـەڕصا
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صیبعتغیي کەب کـب تـبُێغی عـَلیبع ثـّْ کـَ صّای عّیطـتٌی ،عاگَیًَضعاّێکیطـی
صٍعکغص ّ ثیغ ّ ثۆچًّْی سْی ثۆ صٍعٍٍّی دیػثیص ئبضکغا کغص.
ٍّک ئَســت ّ پغًٍســیپ دیػثــی صیوــْکغات کۆثًّْــٍَّ ،کۆًفــَعاً

ّ کــۆًگغٍی

َُثّْى ّ َُهّْ ثڕیبعێکی چبعًٍّْب سبػ ثـَ صًٍگـی ػۆعثـَی ثَضـضاعاًی ئـَم
ًبًٍّــضٍ َُڵجژێغاّاًــَ ّ ،لــَم جێگبیبًــَصا صٍصعاى .ثــَاڵم ٍّک گطــت دیػثــَ
سیبســییَکبًی صیــکەی عۆژُــَاڵتی ًــبّیي ،ئــَم ئَس ـ ًَ لــَّ دیػثَض ـضا تــًَیب
لَسَع کبغَػ ّ ثَلسَ ثّْى .صًٍب ثڕیبعی ئەس ی ّ پەسـەًضکغاّ ُەع ئـٍَّ ثـّْ
کــَ ضَسســی ُــٍَّڵ ّ ُــبّثیغاًی ئَیبًــضا ّ هْســبلێن ّ ًبڕاػیــبى ســَعەًجبم
عّّیطتي ،یبى تَسلیوجًّْیبى ثۆ صٍهبیٍَّ .دەػ صەکەم پێـضاگغی لەّە ثـکەم کە
ػۆعثــَی ُــَعٍ ػۆعی ئــَّ ثڕیــبعٍ صاســَپبّاًَ ،صّای هبٍّیــَک َُڵــَ ّ ػیبًجــبع
ثًّْیبى صٍعصٍکَّت ّ ثڕیبعصٍعٍکبًیطی سْیبى ًَصٍکغصٍ سـبدێجیبى .تًَبًـَت
ُێٌضێ

جبعیص پێچَّاًَی ئـَّ ثڕیـبعٍ صٍجّْاڵًـٍَّ کـَ پێطـتغ صاثّْیـبى ،ثـێ

ئٍَّ صاى ثَسَع َُڵَ ّ ثڕیبعٍ چَّتَکبًی پیطّْی سْیبًضا ثٌێي!
ثــۆ ئــٍَّ لــَم ثــبعٍٍّ ثــێ ثَڵگــَ لســَم ًــَکغصثێت ،چەًــض ًوــًّْەی ػەق ،کە
ُەعکبهەیــبى ثە ػۆع ،فێــت ّ صەســتەثبػی ثــًّْە ثڕیــبعی گطــتی لە ًــبّ دیػثــی
صیوْکغاتضا ّەثیغ صێٌوەّە
 ٠گَاڵڵــــَی ضــــَق ّ ضــــڕی ضــــّْعای ثــــَعگغی ًیطــــتوبًی ثــــۆ سْصهْستــــبعی
کْعصستبى ،ئەم گەاڵڵەیە کە یەک لە صەی صاسْاػییەکبًی ًبّ ثەعًبهەی دیػثی
تێضاثّْىُ ،ەاڵیەکی ػۆعی لە سەع سـبػکغا ّ فغاّاًجـّْى ئەّ کەسـبًەی ًەیـبع ّ
هْســبلێفی ُبّپەیوــبًی دیــػة ّ هْجبُێــضیي ثــّْى کە ًبچــبعی هلکەچــی ،یــبى
صەعکـــغاى ثـــّْى .ئیســـتب هـــي ًـــبػاًن ئەّ گەاڵڵەیە ّەک ضـــبًبػی کـــێ دیســـبة
صەکغێە ضّْعای هیللی هْلبّهَت ّ گَاڵڵَی سْصهْستبعیَکَیًَ ،ک َُع ُـی
لــبػاًجێکی ثــۆ دیــػة ّ ثػّّتٌــٍَّی ًَتٍَّکــَهبى ًــَثّْ ،ثــَڵکّْ صًیبیــَک
ٍّســت ّ ئێٌــغژی ئــَّکبتی ئێوــَی گــغت ّ چًَــضیي ئًَــضام ّ کــبصعی ثــًَغسی
لَسَع ٍّصٍعًغاى .کَچی ئیسـتب تبلـَ کَسـێ

لـَ دیػثـی صیوْکغاتـضا سـْی ثـَ

سبٍّى ئەّ گەاڵڵەیە ًبکبت ّ عًٍگَ َُع لَ ئبعضیْیص صا ًَهبثێت.
ً ٧بهیلکَی ًبپیْیست ّ ػیبًجـبعی کْعتَثبسـێ

لَسـَع سْسـیبلیػم (کـۆًگغٍی

ضــَش) .ئەم ًــبهیلکەیە کە صەیــبى ک ـبصعی دیػثــی لە ســەع صەعکــغاى ،ئەّصەم ّ
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پەیْەًـضی ثە سیبسـەت ّ کـبعی عۆژاًەی دیـػثەّە ًـیە ّ

صیســبى ًــبػاًن کــێ ســبّەًیەتی .ئَّکَســبًَ کــَ لــَ ســَع صژایــَتی ّ تًَبًــَت
ُبّصًٍ

ًَثّْى لَگـَڵ ئـَم سبڵـَی ًـبّ ثَعًبهـَی دیـػة سـػا صعاى ،صاّایـبى

لێکغا کَ ًبهەی پَضیوبًی ثٌّْسي ّ ئَّاًَی هلیبى ثَّ ثڕیـبعٍ ًبصێوْکغاتیکـَ
ًَصا ،لَ عیػٍکبًی دیػة صا ٍّصٍعًغاى .کَچی ئیستب ّ عًٍگَ صٍیبى سبڵیتغیص
ئـــَّ سبڵـــَی ثَعًبهـــَی دیـــػةّ ،اتـــب کـــبم جـــۆعی سۆســـیبلیػم لـــَ کۆهَڵگـــَصا
صاثوَػعێ! ًبثێتَ عۆژٍ ی دیػة ّ عاستییَکَی صٍگوَى کَسێکیص لَ عیجـَعی
ئــَّکبت ّ ئیســتبی دیــػة ،کــَهتغیي ثبیــَر ثــَ صاصپــَعٍّعیی کۆهَاڵیــَتی ّ
سۆسیبلیػم صٍصات.
 ٦لیستی ًبثبّ ّ ًب هًْبسجی فیک

ثۆ ضێٍْی ُـَڵجژاعصًی ئًَـضاهبًی عێجـَعی

لَ کۆًگغٍی َُضتَم .ئەم لیستەیە کە دیػثی کـغصە صّّ لەت ،تـۆی صّّثەعەکـی
لە صڵ ّ صەعًّّــی ئەًضاهبًــضا چبًــض ّ ُێطــتبش ػیــبًی تــبػەی لێــضەکەّێتەّە.
کەچـــی ُیچکـــبم لە ثەضـــەکبًی دیـــػة عّّیـــبى ًـــیە جـــبعێکیتغ ثەّ ضـــێْەیە
ُەڵجژاعصى ثکبتەّە.
ثڕیــبعی صعێژٍصاًــی ضــَڕی کۆهَڵــَش ،لــَّ ثڕیبعاًــَ ثــّْ کــَ پــبش کــْژعاًی
ســـَصاى پێطـــوَعگَی صیکـــَی ُـــَعصّّکال ،ثە ُبســـبًی لـــَثیغی سبًٍّـــَکبًی
چّْیٍَّ ّ ئَّ کَسبًَش کـَ ئـَّکبت سغاپـی ئـَم ثیغکغصًـٍَّیبى صٍستٌیطـبى
صٍکــغصُ ،ێطــتب هــبفی سْیــبى ٍّعًــَگغتٍّْ .ئــَم هبفــَش ثــَ ثــڕّای هــي صاّای
لێجْعصًێکــَ کــَ ثَضــی ػۆعی عێجَعایــَتی ُــَعصّّک الی ئــَم ضــَڕٍ (کۆهَڵــَ ّ
صیوــْکغات) صٍثێــت عۆژێــ

لــَّ کَســبًَ ّ لــَ ســَعجَم ســَڵکی کْعصســتبى ّ

ثَتبیجَت کَسْکبعی کْژعاّاًی ضَڕی ًبّسۆیی ثکَى.

سۆعێکشستٌٍَّ ّ صعێژٍی ضَڕ

پـــبش کـــۆًگغٍی دَّتـــَهی دێػثـــی صیوـــْکغات ُێـــػ ّ کْهیتَضبعســـتبًَکبى
عێکشغاًــٍَّ ،کــَب ّ ثَعپغســی ًــْێ لــَ جێگــبی ئَّاًــَی پیطــّْ کــَ ثــَ ُــَع
هَثَســـتێ

ًبهٌبســـت صٍػاًـــغاى ،صٍعکغاثـــّْى یـــبى ثـــۆ سْیـــبى عّّیطـــتجّْى ّ
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جێگبکــَیبى ســبڵی ثــّْ ،صاًــغاى .ئــَهکبعٍ لــَ پێطــضا لــَ ُێػٍکــبًی جٌّْثــٍَّ
صٍستی پێکغص کَ ثَ کغصٍٍّ ٍّک ُێـػ ًـَهبثّْىُ .ێـػی ثێسـتّْى ،ضـَعیفػاصٍ ّ
ػعێجبع تێکَڵ کغاى ّ ًبّیبى ًـغا ُێـػی ػاگـغۆب .کْهیتـَکبًی کغهبضـبى ،سـٌَ ّ
هــَعیْاًیص ثًّْــَ هَڵجًَــضی یــَکی جٌــّْثی کْعصســتبى ّ ٍّک ثَضــی سیبســی
تَضکیالتی ئَّ ُێػٍ عێکشغاى .کبک فَتبدی عَثضّلی ٍّک ثَعپغسـی هَڵجًَـض
ّ کــبک هًَســّْعی فــَتبدیص ٍّک فَعهبًــضٍعی ُێــػی ػاگــغۆب صیــبعی کــغاى.
ُێػٍکبًی عَػیػ یْسفیَُّ ،ضبع ّ صیْاًضٍعٍش تێکَڵکغاى ّ ًبّیبى ًـغا ُێـػی
صّی عێجًَضاى .کْهیتَکبًی ئَّاًیص ثًَّْ یَک ّ ًبّیـبى ًـغا هَڵجًَـضی صّّی
جٌـــّْثی کْعصســـتبى .ضـــبپّْعی فیـــغّّػی کغایـــَ فَعهبًـــضٍعی ُێـــػ ّ دـــَکیوی
عٍػاییص ٍّک ثَعپغسی هَڵجًَض صاًغا.
ثۆ عۆژی عاگَیبًضًی ئَم سبػهبًضٍُیَ تبػٍیـَ صّکتـْع لبسـولّْ سـْی ُـبت ثـۆ
الهبى ّ لَ عێْعٍسوَکَصا لسَی کغص .لە سَعٍتبصا ُێٌضێ

ثبسی ٍّػعـی صًیـب،

ئێــغاى ّ کْعصســتبًی کــغص ّ پبضــبى ُبتــَ ســَع سیبســَتی دی ـػة ّ ثڕیبعٍکــبًی
کــۆًگغٍی دــَفت .لــَهجبعٍٍّ لَســَع ثَعدــَلجًّْی صاسْاػٍکــبًی دیــػة ثــۆ
کۆتبییِێٌبى ثَ ضَڕ لَگَڵ کۆهَڵَ لسَی کغص ،گَلێ

سبڵی صٍستٌیطبى کـغصى

ّ تی
ثـَّ صٍلـیالًەی ســەعّە ثبسـن کـغصى ًــبکغێ ُـَعّا لـَ ســۆڕا ئـَم ضـَڕٍ تــَّاّ
ثکغێ .پیْیستَ کۆهَڵَ ''تَعَُْص ثضات کَ جبعێکیتغ ضَڕ ثـَ دیـػة ًبفغۆضـێ.
کبک صّکتْع لبسولّْ لە صعێژەی لسەکبًیضا ّتی ّاصیبعٍ ُێٌـضێ

لـَ ُبّڕێیـبى

''هــَععّْثی'' تــَثلیغبتی کۆهَڵــَ ثــّْى .ثــَاڵم هــي صڵٌیبتــبى صٍکــَم کــَ ثَضــی
ػۆعی ئَّ َُعاُّْعیبیَ کۆهَڵَ صٍیکبت لَ تغب ّ الّاػییٍَّ سَعچبٍّ صٍگغێ.
ئێوـــَ سَثـــَع ّ ػاًیـــبعیی صٍلیموـــبى َُیـــَ کـــَ پـــبش ئـــَّ ػٍعثَیـــَی ضـــْهبل
(هَثَستی لَثَیٌچًّْی گْعصاًَکـَی کۆهَڵـَ ثـّْ کـَ ثـَ صٍسـت دیـػة چًَـض
هبً ـ

پێطــتغ لــَ ًــبّ ثــغاى) ٍّػعیــبى ػۆع سغاپــَ ّ ژهــبعٍی ُێــػی چَکــضاعیبى

کَهتغ لَ َُضتسَص کَسَ .سَعصٍعگْهییَکی ثَع ث ّ ثَ سَعیبًضا دبکوَ ّ...
عٍضبص دْسَیٌی صٍستی ثَعػکغصٍٍّ ّ ّتـی کـبک صّکتـْع ثَضـی ُـَعٍ ػۆعی
ئــَّ ػاًیبعییــَی ئێــٍْ َُڵَیــَ لَســَع کۆهَڵــَ .عاســتَ ئــَّاًیص ٍّک ئێوــَ
ػٍعثَیبى ثیٌیٍْ ثَاڵم ئَّاًیص عێکشغاّێکي ّ سَڵکیبى لَگَڵََُ .عٍّک ئێوَ
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کَســی تــبػٍ صێتــَ ًبّیــبى ّ لــَ ثَضــی ُــَعٍ ػۆعی ًبّچــَکبًی جٌّْثـضا ئــَّاى
ًفّْػ ّ ئیعتجبعیبى لَ ئێوَ کَهتغ ًیَ ...پبضـبى الّػ ثـًّْی کۆهَڵـَ ثـۆ ئـَثێت
ثَ لبػاًجی ئێوَ ثێتە
صّکتْع لسَکبًی عٍضبصی ثڕی ّ ّتی " لَسَعٍتب صا هي ّتن کَ کَسـبًێ

لـَ

ُبّڕێیبى ثڕّایبى ثَ تَثلیغبتی کۆهَڵَ کـغصٍّّ ّ لـێ تغسـبّىّ ،اصیـبعٍ َُڵـَم
ًَکغصٍّّ ''.ثَ َُعدبڵ سیبسَتی دیػة ئٍَّیَ ثبسن کـغص .ثـۆ ئەّە ضـەڕ تەّاّ
ثجێــت ئەثێــت کۆهَڵــَ لــَثّْڵ ثکــبت دیػث ـی صیوــْکغات دیػثێکــی ضۆڕضــگێڕٍ.
ئەثێت ئێعتغا

ثکبت کە دیػثی ئێوە ثَضی ُـَعٍػۆعی سـَثبتی عٍّای کـْعصی

لە ســـەع ضـــبًە کـــَ ســـَثبتێکی صیوْکغاتیـــ

ّ صژی ئَه غیبلیســـتییَ .ئێـــٍْش

سْتبى ثَضێکي لَّ دیػثَ ،ػۆع ثبش صەػاًي کە ئبضتی لَ گَڵ ئَّاًـضا صٍّام ّ
هبًـــبی ًبثێـــت ئەگەع لە ســـەع ئەم ئەسبســـە صاًەهەػعێـــت .صیســـبى لـــَ ُـــَع
جێگبیـَک کۆهَڵــَ ســْی ثــَ لــَّی ثػاًــێ ُێغضــوبى صٍکبتــَ ســَع ٍّک چــۆى لــَ
کبهیبعاى ،هَعیْاى ّ سَعًجبم لَ َُّعاهبى صا کغصی.
ئێــٍْ صٍثێــت ثــَ ئیوــبى ّ ّعٍٍّ ثگَڕێٌــٍَّ ًــبّ سَڵکــَکــَهبى ّ ثــػاًي کە لــَ
ٍُّلَی َُّڵ صا ضَڕی ئێوَ لَگَڵ عیژیوی کۆًَپَعٍستی کۆهـبعی ئیسـالهییَ.
ئَگَع کۆهَڵـَ ثێتـَ سـَع عێگبهـبى ّ ثیِـَّێ گێچـَڵوبى پـێ ثفغۆضـێتەّە ،ئـَّ
کـــبت ئێوـــَش ٍّک تـــب ئیســـتب کغصّّهبًـــَ ٍّاڵهـــی پیْیســـتیبى ئَصٍیٌـــٍَّ ّ....
سَعکَّتٌتبى ثۆ ثەئبّات ئَسْاػم ّ صڵٌیبضن کَ سبڵی ضَسـت ّ پێـٌ سـبڵێکی
پڕ لَسَعکَّتي صٍثێت ثۆ دیػثَ ضۆڕضگێڕ ّ سَڵکَ لبعٍهبًَکَهبى کـَ ُـَهّْ
کبت پطتیْاًی دیػثی سْضَّیستی سْیبى ثّْى.
ثَم ضێٍْیَ عێْعٍسوی پێ

ُێٌبًی ُیػ ّ هَڵجًَضیکی ًْێ لـَ سـَع پبضـوبٍّ

ّ ثٌچیٌَکبًی سێ ُێػ ّ کْهیتَی تغ کـَ ژهـبعٍ ّ تْاًـبی لـَ ثبضـتغیي دبڵـَت
صا ٍّک یَکێ

لَّ سێ ُێػٍی پیطّْ ثّْ کَ سبڵ ّ ًیْێ

پێطـتغ ُـَهبى ثـّْ،

ثـــَاڵم ثـــَ تـــَثلیغبت ّ سۆسَڵَتبًـــضى سْهـــبى ال ثـــَُێػتغ ئَُبتـــَ ثـــَعچبّ،
کۆتبیی پێِبت .ئێوَ ثۆ گَڕاًٍَّ ثۆ ًبّچَ ئبهبصٍ کـغایي کـَ ثـَ ُـْی ئٍَّیکـَ
ػۆعثـــَی ًػیـــ

ثـــَ تـــَّاّی گًْـــض ،جـــبصٍ ،ثـــَعػایی ّ تًَبًـــَت ضـــبسَکبًی

کْعصستبًیص ثٌکَ ّ پبیَگبی عیژیویـبى لـێ ثـّْ ّ ُـَعٍُّب ثَضـی ُـَعٍ ػۆعی
ُێــػی پێطــوَعگَی کۆهَڵــَش لــَّ ًــبٍّ صا لــَعاع ثــّْ ٍّک ئێوــَ پــبعتیػاًی
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ثسّْڕێٌٍَّ کبعێکی پڕ لَ هَتغسی ثٍّّْ .ک صّاتـغیص صٍعکـَّت ئێوـَ ًبچـبع
ثــّْیي لــَ ُــَهّْ ضــَڕٍکبًوبًضا لَگــَڵ عیــژین ،تغســی کۆهَڵَضــوبى ُــَثێ ّ
لَضَڕ لَگَڵ کۆهَڵَش صا دَتوَى لَ پطت سَعٍٍّ ضَڕی عیژیویطوبى تـّْش
صٍثّْ .صیبعٍ ئَم ٍّػعَ ثَ ًیسجَت کۆهَڵَضٍَّ َُعّاثّْ .گَعچی َُعصّّکال
َُّڵیبى ئـَصا لـَ تَثلیغبتیبًـضا ّا ًیطـبى ثـضٍى کـَ عیـژین لـَم ضـَڕاًَصا الی
ئَّیتغ صٍگغێ!
پـــبش تـــَّاّثًّْی کـــبعٍ ئێـــضاعی ّ لۆجیســـتیکییَکبى ،لـــَ ًبٍّڕاســـت هـــبًگی
ثَُبعی  ٠٦٣١ی َُتبّیضا لَ ثٌکَی صٍفتَعی سیبسییٍَّ ثَ ًـبّ سـَصاى پبیگـب
ّ سَیتَعٍی ثَعسضا ثَعٍّ ضبعی سلێوبًی ثـَ چًَـضیي هبضـیٌٍَّ کَّتیٌـَڕێ.
ضَّ لَ ثٌکَی دیػة لَ سـلێوبًی هبیٌـٍَّ ّ ثـَیبًی ثـَعٍّ سـٌّْعی پبضـّْع ّ
عۆژَُاڵتی کْعصسـتبى ٍّڕێ کـَّتیي .ثَعپغسـی پَیًٍْضییـَکبًی دیـػة لَگـَڵ
ئێغاق ّ هبضیٌێکی س بی ئَّ ّاڵتَ ثَ چًَـض سـَعثبػ ّ ئَفسـَعێکٍَّ لـَ پـێص
هبضــیٌَکبًی ئێوــٍَّ ئَڕّیطــتي ّ لــَ ســَیتَعٍکبًضا عێگبیــبى ثــۆ صٍکغصیٌــٍَّ.
ســَعًٍجبم لــَ صۆڵێکــضا کــَ گًْــضێکی عّّســبّی صٍســتی ثَعــَب ثــّْ ثە ًــبّ
چەّتــبى عاٍّســتبیيُ .ــَعچْاع صٍّعهــبى پبیگــب ّ ســًَگَعی ئێغالییــَکبى ثــّْ.
ضــَّێ

ّ صّّ عۆژ لــَّ گًْــضٍ ّێغاًکــغاٍّصا هبیٌــٍَّ ّ ئێــْاعٍی صّاتــغ ثــَ ًــبّ

سَصاى سًَگَع ّ هَلَڕی سَعثبػاًی ئێغاق ّ ثَ ًبّ َُػاعاى هیي صا عێگبیـبى
ثــۆ کغصیٌــٍَّ ّ چّْیٌــَ ًــبّ ســبکی عۆژُــَاڵتی کْعصســتبى .لــَ صۆڵیکــی ثٌــبعی
ضــبسی هیغاجــی لــَ پطــت ئــبّایی ســَعصۆش ،لــَ ًــبّ ُــَژ

ّ ثــَعصٍاڵًێ

ّ لــَ

کبتێکـضا ثـبعاى ُـَهّْ ضـٍَّکَ جلـَکبًوبًی تـَڕی تـَڕ کغصثـّْى ،ثـێ ئـٍَّ لـَ
تغســی کۆهَڵــَ ّ صٍّڵَت ـضا ثــْێغیي ئبگغێ ـ

َُڵکــَیي ،جلــَ تــَڕٍکبًوبى ّض ـ

کَیٌٍَّ ،سْهبى دَضبع صا ّ لَ ثَع هبًضّّیی سَّهبى لێ کَّت...

صٍس ێکی سبڵی  ،٣١تَعهی  ٧١پێطوەعگە ،صیبعی کۆهَڵَ ّ دیػثی
صێوْکغات ثۆ سَڵکی کْعصستبى ثّْ
ُبّکـــبت لَگـــَڵ گَڕاًـــٍَّی ئێوـــَ ثـــۆ ًبّچـــَ ،هَڵجًَـــضی صّّ ّ ُێـــػی صّّی
عێجًَــضاًیص لــَ ســٌّْعی سَعصٍضــتٍَّ گَڕاًــٍَّ ّ جگــَ لــَ سْیــبى ژهبعٍیــَک
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پێطوَعگَی ُێػی ئـبّاعٍی پیغاًطـبعیص لَگـَڵیبى کـَّتي .کۆهَڵـَش ثَضـێکی
ثَعچبّی ُێػٍکبًی ًبعصثًٍَّّْ ًبّچَ .لَ سـٌٍَّ تـب سـَلػ سـَعیکی گـَڕاى ّ
َُڵسّْڕاى ثّْى ّ لَ ُێٌضێ

جێگب چبٍّڕّاًی گَڕاًـٍَّی ئێوـَیبى صٍکـغص تـب

تۆڵــَی گــْعصاًی ّعهێوــبى لێجکًَــٍَّ .ئــَّ پێطــوَعگبًَی کــَ لــَ پیغاًطــبعٍٍّ
ُــبتجّْى پــبش هبٍّیــَک هبًــٍَّ لــَ ًبّچــَی ســَلػ ّ ثَضــضاعی لــَ چًَــض ضــَڕ
لَگَڵ عیژیوضا ،ثَ ًیبػی گَڕاًٍَّ ثۆ ًبّچَی سْیبى لَ ُێػی صّّی عێجًَـضاى
ّ هَڵجًَـــضی صّّ هـــباڵّایی صەکەى .پـــبش صّّ عۆژ لـــَ ًػیـــ

ئـــبّایی لْڵمـــْڵِی

ســەلػ ،صەکەًّە ًــبّ گــَهبعۆی ُێػٍکــبًی کۆهَڵــَ ّ تّْضــی ضــَڕێکی ًــَسْػعاّ
صەثــــي .پێطــــوَعگَکبًی کۆهَڵــــَ ژهبعٍیــــبى چًَــــض لــــبتی ئــــَّاى ّ ُــــَهّْ
ثَعػاییَکبًیطــیبى لــَ صٍســت صا صەثــێ .ســَعًجبم  ٠٣پێطــوَعگَی دیــػة لــَم
ضـــَڕٍ صا کـــْژعاى ّ چًَـــض کَســـیص ثـــَ صیـــل گیـــغاى .عاصیـــْی دیـــػة کـــبتی
سْیٌضًٍَّی ئَم َُّاڵَ گْتی کَ کۆهَڵَ َُضـت کـَب لـَم پێطـوَعگبًَی ثـَ
ثغیٌــضاعی گغتــٍّْ ّ صّاتــغ گْلــَثبعاًی کــغصّّى .هــي صّاتــغ ُــَم لــَ ثَعپغســبًی
کۆهَڵــَ ّ ُــَم لــَّ پێطــوَعگبًَی دیــػة کــَ لــَّ ضــَڕٍ صا ثــّْى ثیســتٍّْ کــَ
کَسبًێ

ئێعضام کغاّى ثَاڵم چًَض کَب ثَ تَّاّی عّّى ًیَ! تـب ئـَّ جێگبیـَ

هي ثػاًن لَم ضَڕٍ صا چْاع پێطوَعگَی کۆهَڵَش کْژعاى.
ثــَ ضــێٍْی عاًَگَیًَــضعاّ ّ ًبعٍســوی ،ضــَڕی کۆهَڵــَ ّ دیــػة ثــَ ًیســجَت
صّّکَسٍَّّ ،اتـب دـَکین عٍػایـی ّ ضـبپّْع فیـغّّػی ،کـَ ثَعپغسـبًی یَکـَم ّ
صُّّـَهی ُێــػی دیـػة لــَ جٌـّْة ثــّْى کغاثـٍّْ کێطــَی تبکَکـَب ّ لَالیــَى
ُێٌــضێ

کَســی ًــبّ کۆهَڵــٍَّ ٍّک ضــَس

ثــَ تبّاًجــبعی ئَسـ ی ئــَم ضــَڕٍ

صٍػاًغاى .کبتی َُڵگیغسبًی یَکـَم ضـَڕ کـَ ژهبعٍیـَک پێطـوَعگَی کۆهَڵـَ
لــَ ُــَّعاهبى ثــَ صٍســتی دیــػة کــْژعاى (یــبى ئێعــضام کــغاى) دــَکین عٍػایــی
ثَعپغسی کْهیتَی َُّعاهبًی دیػة ثّْ .ضبپّْعیص لَ ضـَڕی سـبڵی ضَسـتی
ًێـْاى کۆهَڵــَ ّ دیـػة لــَ کبهیـبعاى ،ثَعپغســی یَکـَهی دیــػة ثـُّْ .ــَعٍُّب
لَکبتی گیغاًـی ُـَعصّّک جـبعی ًبًٍّـضی ئـبژّاى صا ،کۆهـَڵێ

ًبهـَی ضـبپّْع

کَّتجًَّْ صٍست کۆهَڵَ (کۆهَڵَ ثَضێکی ئَم ًبهبًَی ث ّ کغصًـٍَّ) کـَ ػۆع
ثَتًْضی صژهٌبیَتی کۆهَڵـَی کغصثـّْ ّ لـَّڵی ثـَ صٍفتـَعی سیبسـی صاثـّْ کـَ
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َُعچێ

ػّّتغ کۆهَڵـَ لـَ ثـَیي صٍثـَى .لـَ دیػثیطـضا ثۆچـًّْێکی ّا لَسـَع

دَکین َُثّْ کَ ئَّ سَثَثی َُڵگیغسبًی ضَڕ ثٍّْ .ثۆیـَ لـَ ُێٌـضێ

کـَب

صٍثیسغا صٍیبًگْت کێ ضَڕی َُڵگیغسـبًضٍّّ ثـب سْضـی صعێـژٍی ثـضات! صّای
کۆًگغٍی دَّت دَکین عٍػایی لَ َُّعاهبى الثغا ّ ثَ پێچَّاًَی ّیستی سـْی
کغایَ ثَعپغسی ُێػ ّ هَڵجًَضێ

کَ ئَگَع ًَضی ّیستبیَ َُع صٍثـّْ تّْضـی

ضَڕی کۆهَڵَ ثجێت!
دَکین پێص عێکَّتي ثَعٍّ ًبّچٍَّ ،ک لَ ضغیتێ

صا ( کَ هي ثَ ّعصی صّّ

جبع گْێن لێ گغتٍّْ) ثَ صّّع ّ صعێژی ثبسی کغصثّْ کـَ لـَکبتی عّّصاًـی ئـَّ
ضَڕٍ( ضَڕی یَکـَهی ُـَّعاهبى) صا ئـَّ لـَ ُـَّعاهبى ًـَثٍّْ .کبتێـ

عاصیـْ

سَثَعٍکَی سْێٌضٍّّتٍَّ ئبگبصاع ثـٍّْ ّ ئیسـتبش دـبػعٍ لـَ ُـَع صاصگبییکـضا
ٍّاڵهضٍع ثێت ّ ئَگَع سَتبیَکی کغصثێت دـبػعٍ سـػاکَی ثکێطـێ .لـَم ضـغیتَ
صا کــَ ػیــبتغ ٍّک ٍّســیَت ًبهَیــَک صٍچــّْ صّّپــبتی کغصثــٍٍّّْ کــَ هــي لــَ
ثَعاًجَع ّێژصاىًَ ،تٍَّ ّ سْای سْهـضا سـَعثَعػم ّ ئَگـَع ثـَ سـ هَت لـَم
سَفَع صا گَڕاهٍَّ ئَّکبت گَلێ

ضت ...

چًَــض دَفتــَ صّاتــغ کۆهَڵــَ لــَ ًػیــ

ئــبّایی هبســییَعی ضــێز ســَعجَهی

ُێػٍکَی دیػثیبى لَ ًبّچَی سـَلػ ،ثـَ ضـبپّْع ّ دَکیویطـٍَّ گـَهبعۆ صاى ّ
ضَڕێکی سَست صٍستی پێکغص .لَ چًَض الٍّ ُێػٍکبًی عیژیویص ُبتٌَ هَیضاى
ّ ســـًَگَعی ُـــَعصّّکالیبى صایـــَ ثـــَع تـــۆ

ّ سْه ـــبعٍ .لـــَم ضَڕٍضـــضا صّّ

پێطوَعگَی دیػة کْژعاى کَ یَکێکیبى عَثَ سَلجێ فَعهبًـضٍعی سْضَّیسـت
ّ فیضاکبعی ًبّچَی َُّضـبع ثـّْ .عَثـَ ئـبسغیي فَعهبًـضٍعی ُێـػی ثـَتْاًب ّ
چبالکی َُّضبع ثّْ کَ لَم ضَڕٍ ًَگغیسِضا سَعی صٍعکغصثـّْ .پێطـتغ دـَثیت
ضَیتبى ،سضێك ئَصیوی،عَثبب ئـَکغٍهی ّ  ...کْژعاثـّْى ّ ثـَ کـْژعاًی عَثـَ
سَلجێص عیژین ثۆ َُهیطَ ثێ سَم ّ تـغب ،سـَڵکی ًبّچـَی َُّضـبعیص ثـێ
ُێػ ّ پێطوَعگَ هبًٍَّ!
ســـَعًٍجبم سَعاســـَعی ئـــَّ ســـبڵَ کۆهَڵـــَ لـــَ گطـــت ًبّچـــَکبًی ســـَلػ ّ
صیْاًضٍعٍ صا تًَگی ثَ دیـػة ُـَڵچٌی ّ عیـژیویص ُـَعکبت فغسـَتی ثـۆ ُـَڵ
کَّتجب ُێغضی ئَکغصٍ سـَع الیـَک ّ ػٍعثـَی سـْی صٍٍّضـبًض .تـَّاّی ُـَّڵی
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کۆهَڵــَ ثــۆ کْضــتٌی دــَکین ّ ضــبپّْع لــَّ ســبڵَصا ثــێ ئبکــبم هبیــٍَّ .ثــَاڵم
کۆتبیی ُبّێٌی ئَّ سبڵَ عیژین ُێغضێکی ثَعث ّی کغصٍ سـَع هَڵجًَـضی صّّی
جٌّْة ّ ُێػی صّّی عێجًَضاى .پبش چًَـضیي سـَعبت ضـَع ّ تۆپجـبعاًی صژّاع،
دَکیوی عٍػایی کەّتە ثەع تیغی صژهي ّ گیبًی کغصە فیضای سەڵکی کْعصسـتبى.
هــَعگی ئــَم عۆڵــَ ُۆضــیبع ّ سػهــَتکبعٍ ،ثــّْ ثــَُْی ثێسَعپَعٍســت ثــًّْی
ثٌَهبڵَکَی ،هبتَهیٌی ُبّثیغاى ّ سَڵکی کْعصستبى ،ثَتبیجـَتی ئَّاًـَی لـَ
ًػیکٍَّ دَکیویبى ئًَبسیُ .ەعچەًض ًبسغاّیوبى ػۆع کـْعت ّ کەهشـبیەى ثـّْ
ثەاڵم ثۆ هي ُبّڕێ ّ صّست ّ هبهۆسـتبیَکی ثـَ ئَهـَ

ثـّْ ّ پـبش ػیـبتغ لـَ

سی سبڵُ ،ێطتب َُسـت ثـَ جێگـبی ثـَتبڵی لـَ ًـبّ ُـبّڕێ ّ صۆسـتبًی کـۆًن صا
صٍکَم.
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سۆ گیل کغصى لَ ضَڕی یَکتغ
ســبڵی  ٣١جگــَ لــَّ ضــَڕاًَی کــَ لــَ ثَضــی پیطــّْ صا ثبســکغاى چًَــض تێ ـ
َُڵچًّْی ثچّْکی تغیص لَ ًبّچَی ثۆکبى ،لَ ًێْاى کۆهَڵـَ ّ ُێـػی ثـَیبًی
دیػثضا عّّیبى صا .لە سەع گێغاًەّەی ُبّڕێیبًن لە ًبّچەی هْکْعیـبى گْایـب لە
یَکێ

لَّ ضَڕاًَصا کَ لَ جێگبیـَک ثـًَبّی دـبجی کیوـی عّّی صا ،سـَعٍتب

کۆهَڵَ لَ گَهبعۆی دیػة کَّتي ّ پبش ضَڕێکی سَست گَهبعۆٍکَیبى ضـکبًض
ثَاڵم تب ئێْاعٍ ،کَ َُعصّّال سبًیَ ژهبعییبى ثۆ تـبعیکجًّْی ُـَّا ئـَکغص تـب
لَ صٍست یَکتغ َُڵیي صّّعٍ تَلَ ٍّک ئَعک ّ ٍّػیفـَ صعێـژٍی ُـَثـّْ! لـَم
ضَڕٍ صا سـێ پێطـوَعگَی دیـػة کـْژعاى کـَ یـَکێکیبى فَعهبًضٍیـَک ثـّْ ثـَ
ًبّی ئَدوَص سػعی ّ ُەعّەُب کۆهَڵَش سێ کَسیبى کْژعاى ثَاڵم هي لَ ًـبّ
ّ پلَی تَضکیالتییبى ئبگبصاع ًین.
ضَڕی صَُّّم لَ ئـبّایی هێغگـَ ًَسطـیٌێ عّّی صا .سـَعٍتب کۆهَڵـَ ُێغضـی
کغصٍ سَع صیضٍثبًَکبًی دیػة ّ پـبش چًَـض سـَعبت ضـَڕ پبضَکطـییبى کـغص،
لَم ضَڕٍضضا پێطوَعگَیَکی دیـػة ّ یـَکی کۆهَڵـَ کـْژعاى ّ ُـَعصّّک الش
چًَض ثغیٌضاعیبى ُـَثّْى .جگـَ لـَعّّصاًی ئـَم ضـَڕاًَ لـَ عّّصاّێکـی تـغ صا
کبصعێکی چبالک ّ ًبسـغاّی کۆهَڵـَ ثـَ ًـبّی سـلێوبى هْدَهـَصی کـَ سـَعیکی
کــبعی عێکشســتي لــَ کّْعٍسبًــَکبًی ثۆکــبى ثــّْ ،لــَ کــَهیٌێ

صا ثــَ صٍســت

تیوێکی دیػة کْژعا .عاصیۆی کۆهَڵَ کبتی سْێٌضًٍَّی ُـَّاڵی ئـَم عّّصاٍّ ّ
صّاتــغیص عای گَیبًــض کــَ دیــػة ئــَم کــبصعٍی ئــَّاًی ثــَ صیــل گغتــٍّْ ّ صّاتــغ
ئێعـضاهی کــغصٍّّ .هــي کَســبًێ

کــَ لــَّ ضــَڕٍ صا ثــّْى لــَ ًػیکــٍَّ ئًَبســن ّ

َُم ئَّ کبت ّ َُم کبتی ًّْسیٌی ئَم ثیغٍٍّعیبًَ لێن پغسـیْى ،ئـَّاى ئـَم
ئیضٍعبیــَ ثــَ عاســت ًــبػاًي ّ صٍڵــێي ضــْێٌی عّّصاٍّکــَ ػۆع دَســبب ثــّْ،
سلێوبى لـَ یَکـَم تَلِـضا کـْژعا ّ تًَبًـَت ئێوـَ سـَعٍتب صّّضـ

ثـّْیي کـَ

ًٍَّک تیوێکی سْهبى ثێت تَلَهبى لێ کغصثێت!
لــَ ضــْێٌَکبًی صیکــَ صا ثَتبیجــَتی لــَ ضــْێٌی چــبالکی ُێػٍکــَی ئێوــَّ ،اتــب
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هـَعیْاى ،سـٌَ کبهیــبعاى ُّ ....ـَعصّّک الهــبى ُـَّڵوبى ئـَصا تــب ثکـغێ تّْضــی
یــَکتغ ًــَثیي ّ سْهــبى لــَ ضــَڕ ال ثــضٍیيُ .یچکبهوــبى ثٌکــَ ّ ثبعٍگبیــَکی
ســبثتوبى ًــَثّْ ّ ُــَع عۆژٍ ّ لــَ صۆڵێــ

ّ لــَ پــًَب ضــبسێ

صا ثــّْیي .کــَ

تّْضـــی ضـــَڕی عیـــژیوی ئـــَثّْیي ثـــۆ جێگـــب ّ ضـــبسێکیتغ ئَڕّیطـــتیي ّ صّای
هبٍّیَک ثێ ّت ّ ّێژ ّ ضَڕ ،کێٍْکبًوبى لَ ثَیٌی سْهبًـضا ثـَش کغصثـّْى!
کۆهَڵــَ صٍّعّثــَعی چلچــَهەی ،کــَ ثــَ ســَع ًبّچــَکبًی ســَلػ ،صیْاًــضٍعٍ ّ
هـــَعیْاى صا ػاڵ ثـــّْ کغصثـــٍّْ جـــێ هبًـــٍَّ ّ صۆڵـــی ضلێغیطـــیبى ٍّک جـــێ
دَسبًٍَّ ّ ضبعصًٍَّی ثغیٌضاعٍکبًیبى ثَکبع صێٌب .ئێوَش کێٍْکبًی کۆسباڵى
ّ ضبُۆهبى کَ لَ هَعیْاى ٍٍّ تب کغهبضبى صعێـژ ئَثٌـٍَّ ،ثـَع کـَّتجّْى تـب
لَ کبتی لێمَّهبى صا پبڵیبى پێٍْ صٍیي.
ئَّ سبڵَ َُم ئێوَ ّ َُم کۆهَڵَ لَ ثَعاًجَع عیژین صا ػۆع چـبالکتغ ثـّْیي ّ
صٍیبى ضَڕ ّ پێکضاصاى ُبتٌَ ئبعاٍّ کَ لَ َُهّْیبًضا ضکبى ثَضـی عیـژین ثـّْ.
ثَتبیجَتی کۆهَڵـَ تـْاًی چًَـض ثٌکـَ ّ پبیـَگبی عیـژین ثـَ ثـێ ػیـبى ،یـبى ثـَ
ػیبًێکی ػۆع کَم ثگـغێ ّکـَل ّ پَلـَکبًی ثشبتـَ صٍسـت سـْی .لـَ عاسـتی صا
پێطوَعگَ کبتێ

ضَڕی سَستی ًێْاى صّّ ُێػی پبعتیػاًی سـبٍّى ثـڕّای لـَ

گَڵ عّّثَڕّّثًٍَّّْ لَ تَک ُێػی ثێ ّعٍی عیژیوضا ثَعاٍّعص صٍکـغص گبڵتـَی
صٍُبت ّ عاًّبًی پبسضاع ّ ثَکغێگیغاّی لَال ٍّک ''ئبّسْاعصى'' ّا ثّْ.
ســبڵی ُ ٣١ــَتب ســَع ثــَم ضــێٍْیَ کۆتــبیی ُــبتُ .ــَعصّّک الهــبى گَڕایٌــٍَّ
ضْێٌی دَسبًٍَّهبى کَ ئێوَ لَ ًَّسّْصُ ،بًَگَعهَڵـَ ّ کۆهَڵـَش لـَ صّّ
گًْـــضی سَعســـٌّْعی ســـَع ثـــَ ثبضـــّْعی کْعصســـتبى ثـــَ ًـــبّی چٌـــبعٍ ّ ثیـــبعٍ
صاهَػعاىً .ێْاى ثیبعٍ ّ ُبًَگَعهَڵـَ ثـَ پێیـبى ،کـَهتغ لـَ ًیـْ سـَعبت عێگـب
ثَُّْ .عچْاع صٍّعی ئَم ضْێٌبًَ ثٌکـَ ّ سـًَگَعی سـ بی ثـَع

ثـّْ ّ ئێوـَ

لَ سبیَی ئَّاًٍَّ ًَهبى ئَتْاًی ضَڕی یَکتغ ثکـَیي! ثَضـی کْهیـ

ّ جـێ

پێکەًیٌی ئَم صاستبًَ لٍَّ صایَ کَ کۆهَڵَ ّ س بی عػگـبعی پێکـٍَّ لـَ ثیـبعٍ
صا ثّْى ّ جبعی ّاش ثّْ ثۆ گَڕاًٍَّ ثـۆ ًبّچـَ ،ثـَ ُـۆی ضـبعٍػایی ئـَّاى لـَ
ًبّچَکەصا ،عػگبعیەکبى ئَثًَّْ چبّسبغی کۆهَڵَ.
ســـبڵی  ٣٣کە گەڕایـــٌەّە ًـــبّچە ُـــی پـــالى ّ عەاللەیەکوـــبى ثـــۆ ضـــەڕ لەگەڵ
کـــــۆهەڵە ًەثـــــّْ .ثەاڵم چـــــًّْکە ئبضـــــتییەک ًەکغاثـــــُّْ ،ەعصەم ئیوکـــــبًی
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تێکەڵچًّْوبى ُەثّْ.
صّای ســێ ضــەڕی گــغاى ّ پڕػیــبى کە لەگەڵ ُێػەکــبًی صەّڵەت ُەهــبًجّْ ،ثــۆ
دەسبًەّە گەڕایٌەّە پطـت ئـبّایی ثێسـبعاى( .هـي ئەّ عۆژە عاسـت لەم جێگـبیە
ًەثـــّْم،لە ضـــْێٌێکی ًـــػیکەّە ثە ثیســـین ئبگـــبم لە ُەهـــّْ عّّصاّەکە ثـــّْ) .
ثــَیبًی ػّّ ُبّڕییبًوــبى ئبگــبصاع کــغاى کــَ پطــت ســَعیبى کۆهَڵــَی ُــبپێٍْ.
ًبچبع َُعکبهَهبى لَ تغسی ئَّیتغ عّّهبى کـغصٍ ثَعػاییـَک ّ ثـێ ئـٍَّ دـَػ
ثکَیي ّ ثشْاػیي ثەّ ّەستە ًەگًْجەصا سْهبى لـَ پبیـَگبکبًی عیـژین ئبضـکغا
کــغص .کۆهَڵــَش عاســت ٍّک ئێوــَ لــَ ضــَڕی عیــژین ّ گغتٌــی پبیەگــبی گًْــضی
تەّعیــْەع گَڕاثًّْــٍَّ ّ چًَــض ثغیٌــضاعێکیبى پــێ ثــّْىُ .ــَعصّّک پبیــَگبی
کْڕٍی هغیَم ّ ضبًطیي لَم سَع ّ لَّسَعی ثـَعٍی ضـَڕٍٍّ ثـَ سـَع ضـْێٌی
َُعصّّکالهبًــضا ػاڵ ثــّْى ّ جــبع ّ ثــبع عٍگجبعێ ـ  ،یــبى سْه بعٍیــَکیبى پێــٍْ
صًٍبیي ّ ثَ صّّعثیٌیص سَیغی ضَعی ئێوـَیبى ئـَکغص! ئـَم ضـَڕٍش تـب ُـَّا
ثــَ تــَّاّی تبعی ـ

ثــّْ صعێــژٍی کێطــب ّ صّای تبعی ـ

صاُــبتي َُعکبهــَهبى ثــَ

ضـــێٍْیَک ،لـــَ ژێـــغ تۆپجـــبعاًی ســـَستی عیژیوـــضا ثـــَعٍّ ضـــبسێ

ُـــَاڵتیي ّ

صٍستوبى کغص ثَ تیوبعی ثغیٌَکبًوبى! لَم ضَڕٍصا فَعهبًضٍیەکی ثبضی ُێػی
ضـــبُۆی دیـــػة ،ثـــًَبّی ســـَیض فـــَعٍو دْســـەیٌی گیـــبًی لە صەســـضا ّ ســـێ
پێطوَعگَضوبى ثَ تًْضی ثغیٌضاع ثّْى کَ یَکێکیبى ثـَ ًـبّی عَثـضّل عٍّایـی
عۆژی صّایی لَ کۆسباڵى گیبًی لَ صٍست صا .یـَکێکیتغیبى کْڕێـ

ثـّْ ثـَ ًـبّی

کَعین ئَّێًَِگی لَ ثَع سَستی ثغیٌَکَی ًَهبًتْاًی لَگَڵ سْهبى ثیجـَیي
ًبچـــبع لـــَ َُّاعێکـــضا ثـــَجێوبى ُێطـــت ّ عۆژی صّایـــی لـــَ الیـــَى ُێػٍکـــبًی
عیژیوٍَّ ثَصیل گیغا.
کۆهَڵــَش لــَم ضــَڕٍصا ســێ پێطــوَعگَیبى کــْژعاى ّ ثێگْهــبى ثغیٌضاعیطــیبى
َُثَُّْ .عٍّک جبعاًی پیطّْ عاصیۆی ُـَعصّّکال کـبتی سْێٌضًـٍَّی ُـَّاڵی
ئَم ضـَڕٍ ،پبیـَگبکبًی عیژیووـبى ''هْتَُـَم'' کـغص کـَ تـۆپی ػیـبتغی ثـَّاًەّە
ًبٍّ.
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ُبّێٌی  ٠٦٣١صّای چۆڵکغصًی ضلێغ
هي ثۆ ئەّە سەعەًجبهێ

لە ضـەڕی هـبڵْێغاًکەعی ًێـْاى کـۆهەڵە ّ صیوـْکغات

ثە صەســـتەّە ثـــضەم ًبچـــبع ثـــّْم تـــب صّایـــیي عّّصاّی ســـبڵی ضەســـت ّ ضـــەش
ثبســـەکەم صعێـــژە پـــێ ثـــضەم .ثەاڵم ثـــۆ گێـــڕاًەّە ّ ثبســـکغصًی ُەڵجـــژاعصەی ثە
ســەعُبتەکبًی ســْم لەّ ًێــْاًەصاً ،بچــبعم ثگەڕێــوەّە ئەّ جێگــبیە کە ضــەڕی
کــۆهەڵە ثە ضــێْەی ثەعەیــی ّ پالًجــۆکغاّ کۆتــبیی ُــبتُ ،ێػەکــبًی ُەعصّّکــال
ث ّەیــبى لــێ کــغص ّ صۆڵــی ضــلێغیبى ثە جــێ ُێطــت .ئەػاًــن ُێٌــضێ

ضــت ثە

سەعپێیی صّّپبت ئەثٌەّە ثەاڵم ثۆ صەعسستٌی ًێْەعۆکی ثبسـەکەم ثە گغًگیـبى
صەػاًن ّ لەم ثبعەّە صاّای لێ ثّْعیي لە سْێٌەعاى ئەکەم.
صّای ثە جێِێطـــتٌی ضـــلێغ ُەعســـێ

ُێـــػی ســـٌە ،هەعیـــْاى ّ کبهیـــبعاى کە

تێکڕاهـــبى کەهتـــغ لەّ ُێـــػی ثێســـتًّْە ثـــّْیي پـــبییػی پێطـــتغ گەڕاثـــّْیٌەّە
ًبّەًــــضی ئـــــبژّاى ،ثەعەّ ًــــبّچەی سْهـــــبى گەڕایــــٌەّە ّ صّای دەفـــــتەیەک
گەییطتٌە ًبّچەی کۆهبسی .لەّ هبّەیەصا عێژین لە سەعگەعهی ئـێوە ثە ضـەڕی
یەکتـــغەّە کەڵکـــی ّەعگغتجـــّْ ّ پبیەگـــبی لە ػۆعثەی گًْـــضەکبًی ئەّ ًـــبّەصا
صاًبثّْ .ثۆیە ئێوە ثە ُبسـبًی ّ ئبضـکغا ًەهبًـضەتْاًی ّەک پێطـّْ ثچیـٌە ًـبّ
ئبّاییەکــبى ّ ثە ػۆعی ثە ضــبسەکبًەّە صەهــبیٌەّە .صّای گەییطــتي ثە کۆهبســی
ثە ثٌبعی کێْی لەلەثەعصصا تێ ەڕیي ّ عۆژی صّایی گەییطـتیٌە چیـبی ثەعػ ّ ثە
ًبّثبًگی کْڕەی هیبًە.

ضەڕی کْڕەی هیبًە
پێطتغ هي لە ثەضی ''پبضگەهبعۆ صا ثە کْعتی ئیطبعەم ثەم ضەڕە کغصّّە ثەاڵم
صیســــــبًیص ُەڵئەگــــــغێ ثە ّعصی ثبســــــجکغێ ّ ثٌّْســــــغێتەّە چــــــًّْکە ُەم
چــۆًیەتییەکەی ّ ُەم ژهــبعەی کْژعاّەکــبًی عێــژین گەلێــ

جیــبّاػتغ ثــّْ لە

ضـــەڕەکبًی پیطـــّْهبى .ثـــۆیە ُەّڵ ئەصەم ثە کـــْعتی لەیـــغصە صا ثیگێـــڕهەّە ّ
چۆًیەتییەکەی ثێٌوە سەع کبغەػ.
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دبتَم هەًجەعی
صّای گەییطـــتٌوبى ثە لـــّْتکەی کْڕەهیـــبًە ثەعپغســـبى پالًیـــبى صاڕضـــت کە
ژهـــبعەیەک پێطـــوەعگە ،ثە سەعپەعەســـتی کـــبک ســـبالع ئیجغاُیوـــی ّ ئیجـــغاُین
ئەدــوەصی ثٌێــغًە ًــبّ ئــبّایی هیــبًە کە لە ثٌــبعی ئەم ضــبسەصا ُەڵکەّتجــّْ.
هەثەست لەم کبعەش ئەّە ثّْ کە صّای کۆکغصًەّەی ًبى ّ پێضاّیسـتییەکبًوبى،
ُبّڕێیبى لە چەًض هبڵضا سْیـبى دەضـبعصەى ّ صەهەّ ثەیـبى ُێـغش ثـکەًە سـەع
پبیەگــبی عێــژین لەّ گًْــضە ّ صەســتی ثە ســەعصا ثگــغى .ئەگەعیــص پبیەگــبکە ثە
تەّاّی ًەگیغا ،پێطوەعگەکبى ثگەڕێٌەّە ثٌبعی ضبر ،تێکـڕای ُێـػەکە ئبهـبصەی
کــبعصاًەّە ّ ُێغضــی صژهــي ثــیي ّ ػەعثەیەکــی گەّعەیــبى لــێ ثــضەیي .ســەعبت
ًػیــ

چــْاعی ثەیــبًی کــبک ســبالع ثە ثیســین کــبک ضــبپّْعی ئبگــبصاع کــغص کە

ُێػێکـی ػۆعی عێـژین ُـبتًّْەتە ًــبّ ئـبّایی ّ ّا صیـبعە ًیـبػی ُێغضــیبى ُەیە.
کـــبک ضـــبپّْع ،کە ئەّصەم ًبڕاســـتەّسۆ ثەعپغســـی یەکەهـــی کـــبعّاًەکە ثـــّْ
صەســتّْعی صا پێطــوەعگەکبى ثــێ سۆئبضــکغاکغصى ّاػ لە صعێژصاًــی پالًەکەیــبى
ثێٌي ّ ُەهّْ ثگەڕێٌەّە الی ئێوە تب ثػاًیي صّای عۆژثًّْەّە چی عّّ ئەصات.
صیبعە ئێوە ثەعػتغیي ضْێٌی ضبسەکەهبى لە صەستضا ثـّْ ّ ُێـػی تەّاّیطـوبى
ثـــۆ ثەعپەعچـــضاًەّەی ُەعچەضـــٌە ُێغضـــێکی صژهـــي ُەثـــّْ .ثـــۆیە لە سْاهـــبى
صەسْاســت صژهــي ُێغضــوبى ثکــبتە ســەع ّ ئــێوەش ثەعپەعچــی ثــضەیٌەّە تــب ُەم
دػّّعی سْهبى ثەُێػ ّ ػەعثەلێضاى لە صژهي ًیطبى ثضەیي ّ ئەّ پەیبهەیص ثـۆ
سەڵـــــ

ثٌێـــــغیي کە ضـــــەڕی کـــــۆهەڵە کەّتـــــّْەتە پەعاّێـــــػ ّ ّەک جـــــبعاى

گەڕاّیٌەتەّە ًبّیبى.
لەگەڵ عًّّبکجًّْی ُەّا صەعکەّت عێژین لە ُەعچـْاع صەّعەّە ُێـػی ُێٌـبّە ّ
لە صیـــْی ثەعلـــْڕّّ ّ گۆضـــشبًییەّە ُێٌـــضە ُـــبتًّْەتە پـــێص سەعیـــکە ثـــگەًە
سەًگەعەکبًی ئێوە .پێطوەعگە ّەک عبصەتیبى ثّْ لەم جـۆعە کبتـبًەصا سـەثّْع
ّ پبعتیػاًــبًە لە ســەًگەعەکبًیبًضا ئــبعام ّ ثێــضەً

چــبّڕّاًی لە صاّسســتٌی

صژهٌیبى ئەکغص .ػۆعی ًەکێطب لەّ ثەعەیەّە ضەڕ صەستی پێ کغص ،صژهي کەّتـٌە
صاّی پێطــوەعگە ،صّای ًیــْ ســەعبت ثە ســەستی تێکطــکبى ّ ثــۆ ًیــْلەصی ضــبر
پبضەکطـــیبى کـــغص .ژهـــبعەیەک پێطـــوەعگە ثە ئەػهـــّْى ّ ئـــبػای ّەک هەّلـــّْص
پبّەیی ّ دەهە عەلـی لەیالسیوـبى ًـبعصثًّْە ثەعەی پێطـەّە ّ صڵٌیـبثّْیي کە
تب صژهي ًەگبتە ثەعتیغیبى سۆیبى صەعًبسەى ّ ُەع ثەّ ضێْەیەضیبى کغص.
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لە یەکەم ُەڵوەتـــضا چەًـــض کەســـێ

لە ُێػەکـــبًی صژهـــي کـــْژعاى ّ جبضـــێکی

سەڵکــی صیْاًــضەعەش ثە ثغیٌــضاعی ثە صیلگیــغا .کبتێــ

چەًــض پێطــوەعگە ئەم

کبثغایەیبى ُێٌبیبًە سْاع الی ئێوە ،صیتوبى گْعێسێکی عەش ّ صعێژی لە پطـتە!
دەهەکەعیــن ًەصیوــی کە ُێٌــضەی ئــبػایەتییەکەی ضــۆر ّ لسەسْضــیص ثــّْ لە
کـــبثغای جبضـــی پغســـی ســـبڵۆ ئەّ گْعیســـەت ثـــۆ چـــیەە کـــبثغاش ثـــێ ضـــەعم ّ
ضـــبعصًەّە ّتـــی عاســـتییەکەی ّتـــن ئەگەع پێطـــوەعگەیەکن ئەســـیغ کـــغص ،ثەم
گْعیسە صەست ّ اللـی ثجەسـتنُ .ەع ئەّ صەم هـي لە ثەع سـْهەّە ّتـن '' لـْڕ ثە
سەع ثػى ًبًی ضْاى ثشْات''! دەهەصەهیي فەعُبصی کە ثە صّکتْع دەهەصەهیي
صەًبسغا سەعیکی پێچبًی ثغیٌی کبثغای جبش ثّْ ّ دەهەکەعین ًەصیویص ّەک
عبصەتی سْی ضۆسی لەگەڵضا ئەکـغص ّ کـبثغاش ثە لسـەکبًی پـێ ئەکەًـی .جـگە
لەم کبثغا صیْاًضەعەییە صّّ کـْڕی گەًجـی تغیـبى لە ئەسـیغەکبى ُێٌـبیە سـْاع.
یەکێکیــــبى ثــــغای صّّ پێطــــوەعگەی سْهــــبى ثە ًبّەکــــبًی ئەهــــیي ّ ئەدــــوەص
ًەســغّاڵیی ّ ئەّی صیــکەش کــْڕی ثــبّەژًی صّّ پێطــوەعگەی صیکەهــبى ثە ًــبّی
ئەّلەسەى ّ دەسەًی هەًجەعی ثّْ .ئەم صّّ کْڕە ثەّ ُـۆیەی سـەعەّە ثبسـکغا
لە ژهـــبعە صیـــلەکەی صیـــکە جـــْصا کغاثـــًّْەّە ّ ُەع ثەم ثۆًەضـــەّە لە هـــغصى
عػگبعیبى ثّْ .چەًض کەب لە ثەعپغسبى سەعیکـی لێکـۆڵیٌەّە لەم صّّ سـەعثبػە
صیــلە ثــّْیي لە پــڕ صیتوــبى هەّلــّْص عەثــضّاڵُی ُــبتە ســْاع ،ػیــبتغ لە  ٧١صاًە
سەعبتی ُێٌبى ّ ّتی ئەّاًە گطتیبى ُی جبضەکبًي!
ئەّ جەهعەی لەّێ ثّْیي ػیبتغ لە  ٠١کەب صەثّْیي .تێکڕا کـبصع ّ ثەعپـغب ّ
کــبک ضــبپّْع لە ًبّەڕاســتی ُەهّْهبًــضا صاًطــتجّْ .صّای ژهــبعصًی ســەعبتەکبى
کبعتی ضٌبسبیی ًػی

ثە  ٦١کەسیبى ُێٌـبیە سـْاع ّ ُەهّْهـبى صەستجەصەسـت

چبّهـبى لـێ کــغصى ّ کەسـێکیص لیسـتی ًبّکــبًی ئەًّْسـی .صەعکەّت ُێــػەکەی
عێـــژین ثە ضـــێْەیەکی ســـغا

تێکطـــکبّە ّ ئەم ژهـــبعە کەســـەش لە ًێـــْاى صّّ

صڕًــــبڵەثەعص صا تّْضــــی ژهــــبعەیەک پێطــــوەعگە ثــــّْى ّ صّای ئەّە هەجــــبلی
ُەاڵتٌیــبى ًەثــّْە سْیــبى عاصەســت کغصثـّْ .لە ثەع ئەّە هــي لە ثەعەی ئەس ـ ی
ضەڕەکەّە صّّع ثّْم ،ثە تەّاّی ًبػاًن ژهبعەی صعّسـتی ئەم ئەسـیغاًە چەًـض،
ثەاڵم صەػاًن ژّّعەّەی  ٦١کەسیبى سەعثبػ ّ ػۆعەثەضیبى سەعثبػی کْعصثّْى.
ّەک ُەهــّْ جبعەکــبًی صیــکە لەم عۆژەضــضا عێــژین صّای تێکطــکبًی ُێػەکــبًی
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تۆپجبعاًێکی سەستی صەست پێکغص ّ ضْێٌی صاًطتٌەکەی ئێوەضـی کە کبًیبّێـ
ثّْ ثە تًْضی صەکْتب .تۆپێ

لە  ١١هێتغیوـبًەّە کەّتە ػەّیُ ،ێسـتغێ

کە ثـۆ

ثــبعُەڵگغتي ثە کبعهــبى صێٌــب ثەعکەّت ّ کــْژعا .تــۆپی صُّّەم لە ًػیکتــغەّە
کەّتە ئەعػ ّ لە ًـــبّ تـــۆػ ّ صّّکەڵـــضا ًـــْلوی کـــغصیيُ .ەعکەســـە ثە الیەکـــضا
عّّیطت ّث ّەی کـغص .صّکتـْع دەهەصەهـیي پغاضـەیەک ثەع پـێ کەّت ّ لـبهکی
گەّعەی پبی لەت ّ پەت کـغص .هـي پ ضـەیەک سـەع عەفیسـمەی پـبم کەّت ثەاڵم
ثــغیٌەکەی ػۆع گــغاى ًەثــّْ .صّای ئەّە تە

ّ تـۆػی تــۆپکە ًطــتەّە عّّیطــتیٌە

ًبّ ثەعصەکـبًی ئەّالتـغ ّ چـبّەڕێ صعێـژەی ضـەڕ هـبیٌەّە .صّّ ُلیکـۆپتغ ُـبتٌە
هەیـــــضاًی ضـــــەڕ ثەاڵم لە ثەع ثەعػی ضـــــْێٌەکە ّ ثـــــًّْی ثیکەیســـــییەک کە
ُەهبًجّْ ًەیبًضەّێغا ػۆع ًػی

ثجٌەّە .لە ُەهّْ هبّەی ضەڕەکەصا ژهـبعەیەک

جەًــــبػەی صژهــــي ثە صیــــْی ثەعلــــْڕّّ صا لە هەیــــضاى کەّتجــــّْى ثەاڵم عێــــژین
ًەیــضەّێغا ثێــت ّ کۆیبًکــبتەّە .ســەعەًجبم چــۆى ســەعەتبی ضــەڕ ئیجتیکــبع لە
صەست پێطوەعگەصا ثّْ تب صّایي سبتەکبًی عۆژیص ُەع ّاثّْ ّ صژهـي سـەعەڕای
ػیبًێکی لْعب .جگە لە تۆپجبعاًێکی کْێغاًە ُیچی صیکەی لە صەست ًەُبت.
ئێْاعە صاُبت ّ پێطوەعگە لە سەع کبًیبّەکە کۆثًّْەّە .جگە لە هي ّ صّکتـْع
دەهـــضەهیي ،ســـیبّەش گـــّْصەعػی یەکێـــ

لە پێطـــوەعگە ّ کـــبصعە صەعهـــبًیە

ثبضـــەکبًوبى ّ ئیجـــغاُین ئەدـــوەصی فەعهبًـــضەی ئەّصەهـــی ُێـــػی ػعێجـــبعیص
ثغیٌضاع ثجّْى .ثغیٌی سیبّەش ّ دەهەصەهیي فەعُبصی لْعب ثّْ صەثْا سـْاعی
ّاڵغیبى کەیي تب لە کبعّاى ثە جێ ًەهێٌي ثەاڵم هي ّ ئیجغاُین ئەهـبًتْاًی ثە
پێ سْهبى ثڕّیي.
صّای ئەّە ُەهـــّْ ُێـــػەکە کۆثـــًّْەّە ّ ُەّاڵـــی ئەســـیغەکبًوبى پغســـی ،لە
ّەاڵهضا ّتیبى ئێعضاهکغاى! ئەّ پێطوەعگبًەی لە ضْێٌی ضەڕەکەصا ثـّْى ّ ئەم
کەسبًەیبى صیل کغصثّْ ،لە عێگبی ثیسیوەّە لە کـبک ضـبپّْع صەپغسـي چـی ثەم
ئەسیغاًە ثکەیيە کبک ضـبپّْعیص ّەک عـبصەتی ثـّْ ثـێ پغسـْجۆ لەگەڵ کەب،
ثڕیــبعی کْضــتٌیبى ئەصات ّ ُەع لەّێ ثڕیــبعەکە جێجەجــێ صەکــغێ .عۆژی صّایــی
عاصیۆی دیػة ُەّاڵی ئەم ضەڕەی ّەک '' سەعً ثضەى'' سْێٌضەّە ّ ژهـبعەً ،ـبّ
ّ ضـــْێٌی لە صایکجـــًّْی لْعثبًیەکـــبًی ئەم ضەڕەضـــی ثە ّعصی ثبســـکغص .ثەاڵم
ُەّاڵێــ

لە صیــل ّ ئێعــضاهکغاى لە گۆڕێــضا ًەثــُّْ .ەڵــجەت ســەعً ثــضەى لە
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عاصیــــۆی دیــــػة صا تــــبیجەتی ئەّ ُەّااڵًە ثــــّْ کە عێــــژین ػیــــبًێکی گەّعەی
ثەعصەکەّت ّ پێطــوەعگەش ثــێ ػیــبى یــبى ػۆع کەم ػیــبى ثــّْى .ئەم ضــەڕەش
چــّْە لــبڵجی ئەّ ُەّااڵًەّە ثــێ ئەّە گــْێ ثــضعێتە چــۆًیەتییەکەی ّ ســّْتبًی
جەعگی صەیبى هبڵە کْعص.
ثـــێ ُـــی ضـــکێ

ئەم عّّصاّەی کـــْڕەی هیـــبًە یەکێـــ

لە الپەڕە عەضـــەکبًی

هیژّّی پڕ لە ضبًبػی پێطوەعگەی دیػثی صیوـْکغاتە ّ ئەثێـت ػیـبتغ لەهەی لە
ســـــەع ثٌّْســـــغێ .صّای ئەم عّّصاّە صەیـــــبى ثٌەهـــــبڵەی ًـــــبّچە عەضـــــ ۆش ّ
جەعگســــّْتبّ ثــــّْى ّ ئێعــــضاهکغاًی عۆڵەکبًیــــبى لە الیەى پێطــــوەعگەّە ّەک
عاســــتییەکی تــــبڵ ثە ًبثــــبّەڕییەّە لجــــّْڵکغص .ثەاڵم ثە ّێــــژصاًەّە صەی ــــێن
ُەعچەًض کبک ضبپّْع ّەک ئەًضاهی ًبّەًضی ّ ثەعػتغیي ثەعپغب لەم کـۆهەڵە
سەڵــکەصا ســْی ئەم ثڕیــبعەی صەعکــغص ّ پغســی ثە ُیچکــبم لە ثەعپغســبًی صیــکە
ًەکــغص ،صیســبى الی هــي عەّا ًــیە ســەعجەهی ئەم تــبّاًە ثشــغێتە ســەع ًــبّثغاّ.
ثێــضەًگی ّ ثێتەفــبّتی گطــت ئــێوەش ســْی یبعهەتیــضەعێ

ثــّْ ثــۆ ئەّە کــبک

ضبپّْعیص ئەم ثڕیـبعە ثـضات ّ ثجێـتە ُـْی ئێعـضاهکغصًی ئەم گەًجـبًە .تـب ئەّ
جێگـــبیە هـــي ئبگـــبصاعمُ ،ـــی کەب ّ تەًـــبًەت تـــبلە کەســـێکوبى عەسٌەیەکـــی
ئبضـــکغا ّ تًْـــضی لە صژی ئەم ثڕیـــبعە ًەگـــغت ثەاڵم ســـبڵی صّایـــی ّ ػیـــبتغ ثـــۆ
تۆڵەســەًضًەّە ،لە کــۆًگغەی دەفتــضا ُێٌــضێ

کەب ئەم پەعّەًــضەیبى ػیٌــضّّ

کغصەّە ّ لە صژی کبک ضـبپّْع ثەکبعیـبى ُێٌـب کە لەتوەیەکـی ػۆعی لە ًـبّثغاّ
صا ّ ثە ػەدوەت صەًگی ثۆ جێگغی کْهیتەی ًبّەًضی ُێٌبیەّە.

ضەڕی ضبًطیي
صّای ضــەڕی کــْڕەی هیــبًە ُــبتیٌە ســەع جــبصەی ســٌە -هەعیــْاى ّ لە ًێــْاى
گًْـــضەکبًی ًگـــت ّ هیـــبًە صا پەڕیـــٌەّە ثـــۆ ژاّەعۆی هەعیـــْاى .عۆژی یەکەم لە
پطــتی ئــبّایی ســ یجي سْهــبى دەضــبعصا ّ عۆژی صّایــی ُــبتیٌە ًػیــ

گًْــضی

سەعُّْیە .لەیغە صا صّکتـْع دەهەصەهـیي ثە تەًیـب عّّیطـت ّ لە جێگـبیەک کە
تەًیب سْی ئەیػاًی( هبڵی سەڵ ) هبیەّە تب ثـغیٌەکەی سـبڕێص ثجێـتەّە .ثەاڵم
ســیبّەش ُەعّا ثە کــۆڵی ّاڵغەّە لەگەڵوــبى عێــگەی صەثــڕی .پبضــٌیْەڕۆی ئەم
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عۆژە لە ثەعػاییەکــــبًی ضبًطــــیٌەّە لەگەڵ ُێــــػی صژهــــي تّْضــــی ضــــەڕێکی
ًەسْاػعاّ ثّْیي ّ تب تبعیکضاُبتٌی ُەّا ًبچبع ثّْیي ضەڕ ثکەیيُ .ێػی صژهـي
لە ثەعػایــــیەکەّە ّ ئــــێوەش عّّ ثە عّّیــــبىً .ە ئەّاى ُێغضــــیبى صێٌــــب ّ ًە
ئێوەش هەجبلی پەالهبعصاًی ئەّاًوبى ُەثّْ .ثـۆیە ًبچـبع صّّعە تەلە ّ جـبع ّ
ثـــبعیص لیــــژە ّ لّْضــــەی گْلەتۆپێـــ

ثە ســــەعهبًضا صەڕّیطــــت ّ لە صۆڵێکــــی

سْاعتغەّە صەتەلیەّە.
لە ئبکـــبهی ئەم صّّعە تەلەیەصا دەهەکەعیـــن ًەصیوـــی فەعهبًـــضەی ثەًـــغر ّ
ثبضوبى ثە سەستی ثغیٌضاع ثّْ ّ لە ُێـػ ّ دەعەکەت کەّت .دەهەکەعیـن ئەهە
صُّّەهیٌجبع ثّْ لە هبّەی چەًض هبًگضا ثغیٌضاع صەثُّْ .ێطـتب ثغیٌێکـی ضـەڕی
کــۆهەڵەی ســْێٌی لــێ صەڕّیطــت ّ ئەم ثغیٌەضــی ُــبتە ســەع .صّای تــبعیکجًّْی
ُەّا عّّ لە سەعتەًگیســــــەع ّ ُەّاعی هێــــــغگەّاع کەّتیــــــٌەڕێ .ثەاڵم ثە صّّ
ثغیٌــضاعی لــْعب ّ لە ًبّەڕاســتی چەًــضیي پبیەگــبی عێژیوــضا ًەهــبى ّێــغا لە
ُیچکـــبم لەم ضـــْێٌبًەصا ثوێٌیـــٌەّە ّ ًبچـــبع ثەعەّ ضـــْێٌێ
صعێژەهبى ثە عێگب صا.
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ثەع لەّە ثگەیــــٌە هەلســــەص کــــبک ضــــبپّْع ُــــبتە الی هــــي ّ ّتــــی ئەثێــــت
دەهەکەعیــن ّ ســیبّەش ثجەیــت لە ضــْێٌێکضا ثیبًطــبعیتەّە! ئەػاًــن کــبعێکی
ســـەست ّ پـــڕ هەتغســـییە ثـــۆیە ثـــۆ ســـْت صّّ پێطـــوەعگەی ثـــبش ُەڵجژێـــغە ّ
ثبلییەکەی صڵٌیبم سْت ئەػاًیت چی صەکەیت .صیـبعە دەهەکەعیـن ثە صاعەتەعم
لە ســەع ضــبًی پێطــوەعگەکبًەّە ثــّْ .سیبّەضــیص ًەیــضەتْاًی ١١هیتــغ ثە پــبی
ســْی ثــڕّاتُ .ێطــتب ثغیٌــی پــبی سْضــن ســبڕێص ًەثجــّْ ّ لە کــبتی عّیطــتٌضا
تۆػێ

صەضـەلین .ثەاڵم چـبع چـیە ،ئەهە پێطـوەعگبیەتییە ّ کـبعی ئـێوەش ئەّە

ثــّْ .ثــێ صّّصڵــی ّ لســەلێکغصى ّتــن ثە ســەعچبّ ًــبیەڵن ُیچیــبى ثە ســەعثێت
سەهــت ًەثێــت .چەًــض پێطــوەعگەیەکوبى لەگەڵ ُــبتي تــب چــّْیٌە جێگــبیەک ثە
ًــبّی صەعەصػاى .گەییطــتیٌە ئەّ ضــْێٌەی هــي صیــبعین کغصثــّْ ثــۆ هبًەّەهــبى ّ
لەّێ پێطــوەعگەکبى گەڕاًەّە ثــۆ الی ُێــػ .ســْم ،کــبصعێکی صەعهــبًی ثە ًــبّی
ئەلــی ئەکــجەع ئبســٌگەعاًی ّ پێطــوەعگەیەکی ّعیــب ّ ثــبش ثە ًــبّی فەتذــْاڵ
هەًجەعی هبیٌەّە لەگەڵ صّّ ثغیٌضاعەکە.
ضْێٌەکە ػۆع ضبعەػا ّ سەڵکەکەضن ثـبش صەًبسـی ،ثـۆیە لەم ثـبعەّە ًـیگەعاى
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ًەثــّْم .ثەاڵم صەهػاًــی ُەّاڵــی ثغیٌــضاعثًّْی دەهەکەعیــن ث ّثێــتەّە ،عێــژین
گطــت تْاًبکــبًی صەســبتە گەڕ تــب ثیــضۆػێتەّە ّ ثە ػیٌــضّّیی یــبى ثە هــغصى ّە
چٌگی ثشـبت .لەم ثـبعەّە فـغە ئەتغسـبم ّ تەّاّی ئەّ ضـەّە ًەهتـْاًی ثـشەّم.
کبتێـــ

عۆژ ثـــّْیەّە ضـــْێٌێکی ثبضـــتغم صیـــتەّە ّ ُـــبتن ثە کـــۆڵ ّ ثە ُەػاع

ػەدوەت ُەعصّّکیبًوبى گْاسـتەّە ثـۆ ئەّ جێگـبیە کە ثٌـی ثەعص ،پەًـبی صاع ّ
ًػیکی کبًیبّێکی سبعص ّ سبػگبعیص ثّْ.
ًبى ّ سْاعصًوبى ًەهبثّْ .دەهەکەعین ُێطتب لە سەعجێگب ّ ئێص ّ ئبػاعیطـی
فــغاّاى ثــّْ .ئێــْاعە لەگەڵ ئەلــی ئەکــجەع عێگــبی گًْــضی ســەڕێػهبى گــغتەثەع ّ
عاست چّْیٌە الی ئەّ صۆستبًەی پبعەکە لەّلی ُبّکبعییـبى پێـضاثّْیي .ئـبّایی
صّّ پبیەگبی عێژیوی لێ ثّْ ثە چْاعصەّعی گًْضیطضا کەهیي ّ گەضتیبى ُەثـّْ.
ثەاڵم هي ضبعەػا ثّْم ّ لە جێگبیەکەّە چّْیٌە ًبّ هبڵەکـبى کەب ُەسـتی پـێ
ًەکـــغصیي .صۆســـتەکبًوبى ػۆع ثە ثبضـــی پێطـــْاػییبى لێکـــغصیي ،کۆڵێـــ

ًـــبى ّ

سْاعصًیبى ثۆ پێچبیٌەّە ّ لەّلیبى صا عۆژاًە سـْاعصى ّ پێضاّیسـتیوبى ثـۆ ثێـٌي
ثـــۆ ''صەعەصػاى'' .ضـــەّەکەی گەڕایـــٌەّە الی ُبّڕێیـــبى ّ عۆژی صّایـــی هـــي ثـــۆ
پەیــــضاکغصًی ُێٌــــضێ

صەّاّ صەعهــــبى عّیطــــتن ثــــۆ الی ًــــیەع ّ صّای صّّ عۆژ

گەڕاهەّە ضْێٌەکە .صیبعە ُەع ّەک پێطجیٌین کغصثـّْ کبعثەصەسـتبًی عێـژین لە
ًبّچە ئبگـبصاعی ثـًّْی ئەم ثغیٌـضاعاًە ثـّْى ّ صەضـیبًػاًی لە الی هـٌي .ثەاڵم
ًەیبًــضەػاًی لە کــْێ ضــبعصعاًّەتەّە ،ثــۆیە ػۆعثەی عۆژەکــبى ثە تــبلوێکی ثە
کغێگیغای گەڕۆکەّە ثە صەّع ّ ثەعهبًـضا صەسـّْڕاًەّە ّ سـەعصاًی ُەّاعەکـبًی
ئەّ ًبّەیبى صەکغص تب ثەڵکّْ ثوبًجیٌٌەّە .ثەاڵم ُیچکبت ضکیبى ثۆ صەعەصػاى ّ
ضْێٌی دەضبعگەکەی ئێوە ًەچّْ.
لە ســـەع عاســـ بعصًی هـــي ػۆعثەی عۆژەکـــبى کەســـبًێ

لە ئـــبّایی ســـەڕێػەّە

سْاعصى ّ تەًبًەت '' فڕّّجبّ'' یبى صێٌب ،لە ًبّ تۆلەثەعصێکی ئەّالتغەّە صایبى
صەًــب ّ ثــێ ئەّە سْیــبى لە ثغیٌــضاعەکبى ئبضــکغا ثــکەى صەگەڕاًەّە .کبتێـ

هــي

گەڕاهەّە الی دەهەکەعیـــن ّ ئەّاى صیـــتن ثە پێکەًیـــٌەّە ثـــبًگی هـــي صەکەى ّ
صەڵێي ُیْای ُ ٧بت ضتەکبًی ُێٌـب! ئەّ کەسـەی ئەم ئەعکەی لە سـەڕێػ پـێ
س ێغصعاثّْ ًبّی ًِێٌـی ُیـْا  ٧ثـّْ ّ تـب هـبّەیەک هٌـیص الی ُبّڕێیـبى ثـّْهە
ُیـــــْای ( .٧ســـــیبّەش ثە ضـــــێْەیەکی ضـــــیغیي ئەم ثە ســـــەعُبتەی لە کـــــۆی
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کۆهەڵەًّْسـیٌێکضا ثە ًـبّی ''یبصگـبعە ثچکۆلەکـبى'' ًّْسـیْەتەّە ّ لەّ صا ًـبّی
هي ثە '' ُبّڕێ کبصع'' صەثبت).
صّای ًػی

ثە  ٠١عۆژ سیب ّ دەهەکەعین ُبتٌەّە سەعسۆ .ثغیٌەکبًیبى ثبضـتغ

ثــــًّْەّە ّ ئەیــــبًتْاًی ثە پــــێ سْیــــبى ثە عێگــــبصا ثــــڕۆى .ثــــۆیە ثڕیبعهبًــــضا
ثگەڕیــٌەّە ثــۆ ضــبُۆ ّ لەّێ لەگەڵ پبضــوبّەی ُبّڕێیبًوــبى یەکجگــغیٌەّە .لە
صەعەصػاى کەّتیـــــــٌەڕێ ّ عۆژی صّایـــــــی گەییطـــــــتیٌە جێگـــــــبیەک ثە ًـــــــبّی
تەڵـّْکەجەڕێ .ئێـْاعە لە چـۆهی سـیغّاى پەڕیـٌەّە ّ ثەعەّ ًـبّچەی ثـێ ەّاع ّ
ثٌبعی ضبُۆ کەّتیٌەڕێ .لە گـْێ چەهەکەصا تّْضـی کەسـێکی ًبسـغاّ ّ چـبالکی
سْهــبى ثــّْیي ّ ُەّاڵــی ًــبّچە ّ جەهبعەتوــبى لــێ پغســی .کــبثغا ّتــی تــب ئەّ
جێگبیە هي ثـػاًن پێطـوەعگە لە ضـبُۆى ،ثەاڵم صّێـکە ئەّڕەدوـبى ثػّەضـی ثە
صیل گیغاّە .ئەم ُەّاڵە گەلێـ

تـبڵ ّ ػێـضە ًـبسْش ثـّْ ثـۆ ئـێوە .ئەّڕەدوـبى

لْعثبًی کبصعێکی چبک ،چبالک ،فیضاکبع ،ثە ئەػهّْى ّ جـێ هتوـبًەی کـْهیتەی
کغهبضبى ثّْ .لە ُەل ّ هەعجی ئەّ صەهضا ،لەّ کەسبًە ثّْ پطتی پـێ ثجەسـتی
ّ لە سەع فیضاکبعییەکبًی دیسبة ثکەیت .ثە ّتەی ئەم کْڕە ئەّڕەدوـبى عۆژی
پێطــتغ لە الیەى ُێػەکــبًی عێــژیوەّە ،لە ثەع ئــبّایی ثــػّەش کەّتجــّْە صاّی
صژهــي ّ ثەصیــل گیغاثــّْ .ســەعەڕای ّەػعــی ض ـ ڕێْی دەهەکەعیــن ّ ســیبّەش لە
عێگبعّیطتٌضا ،ضـەّەکەی
تــب ثەیـبًی عێگبهــبى ثــڕی
ّ ثە ُەػاع ػەدــــــــــــوەت
گەییطـــــــتیٌەّە ثٌـــــــبعی
ضبُۆ .عۆژی صّایی ًػیـ
ًیـــْەڕۆ لە جێگـــبیەک ثە
ًـــبّی تەًگیشـــبّ تّْضـــی
ُێـــــــػ ّ کْهیتەکەهـــــــبى
ثّْیٌەّە.

- 234 -

دبتَم هەًجەعی

کێْی ضبُۆ ّ کۆتبیی عّّصاّەکبًی ٠٦٣١
کبتێ

ئێوە گەییطتیٌەّە الی ُێػ ،صیتوـبى ُێـػی ضـەعیفػاصە ّ کـْهیتەی سـٌە

ثـــێ گْێـــضاًە لســـەی کـــبک ضـــبپّْع گەڕاًّەتەّە ثـــۆ ًـــبّچەی ســـٌە ّ ثەضـــێکی
کبصعەکــبًی هەعیــْاًیص گەڕاًّەتەّە ثــۆ الی هەعیــْاى .ژهــبعەی ســەعجەهی ئەّ
کبصع ّ پێطوەعگبًەی لەگەڵ کبک ضبپّْع هـبثّْى کەهتـغ لە  ١١کەسـجّْى .جـگە
لە کْڕەکــــبًی کغهبضــــبى ئیجــــغاُین ئەدــــوەصی ّ ســــضێك فیــــغّّػی کە ئەّصەم
فەعهبًضە ُێػ ّ ثەعپغسی کْهیتەی هەعیْاى ثّْى ثە ژهـبعەیەکی  ٦١-٧١کەسـی
پێطوەعگەی هەعیْاًەّەّە لەگەڵ ُێػی ثێستّْى ّ کبک ضبپّْع هبثًّْەّە.
صّای تۆػێ ـ

ثۆهــبى صەعکەّت جەّی ػاڵ ثە ســەع پێطــوەعگەصا ػۆع ًــبّسْش ّ

ُی ضتێکی لە سبڵەکبًی پیطـّْ ًەصەچـّْ .ثۆڵەثـۆڵ لە ُەهـْاًەّە صەثیسـتغا ّ
ُیْا ثە عػگبعی ّ عۆدیەی سـۆثەستکغصى جێگـبی سـْی صاثـّْ ثە ًبُۆهێـضی .ثـێ
ثڕّایــی ّ صڵەڕاّکــێ صڵ ّ صەعًّّــی گەڵێــ

لە

ُبّڕێیــــــــــبًی صاگغتجــــــــــّْ .ثە صیلگیغاًــــــــــی
ئەّعەدوــبًیص کــبعیگەعی ػۆع سغاپــی کغصثــّْە
سەع ُەهـْاى ّ هەعلـّْم ًەثـّْ ًـبّثغاّ لە ژێـغ
ئەضـــــکەًجەصا چـــــۆى لە ئـــــبّ ثێـــــتە صەع! ثە
تــبیجەتی تغســوبى ُەثــّْ ئەّڕەدوــبى ثەعگەی
ئەضــکەًجە ًەگــغێ ،سەڵــ

ثــضاتە گیــغ ّ ثەّ

کـــــــبعەش ػیـــــــبًێکی گەّعە ثەع عێکشســـــــتٌی
ًِێٌیطــوبى ثــکەّێ .عۆســەم کبهیــبعاًی ّ چەًــض
کبصعێکی صیکەی کغهبضبى ػۆع ًبڕاػی ثّْى .ثە
ئبضـــکغا عەسٌەیـــبى لە کـــبک ضـــبپّْع صەگـــغت ّ
جــبعی ّاش ثــّْ ثە ئبضــکغا ضــەڕیبى پــێ صەفغۆضــت .صیــبعثّْ ئیســتب ئبســەّاعی
ػیبًەکبًی ضەڕی کـۆهەڵە صەعصەکەّى ّ ئەم چەًـض کەسـەش ثـێ ئەّە ئیطـبعەی
عاستەّسۆ ثەّ ضتە ثکەى ،گەعەکیبى ثّْ ُەهّْ کبػە ّ کّْػەکـبى ثە سـەع کـبک
ضـــبپّْع صا ثطـــکێٌي .صّای کۆثـــًّْەّەیەکی ثـــێ ئبکـــبم ّ پـــڕ لە پێکـــضاپغژاى،
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عّیطـتیي ثــۆ جێگــبیەک ثە ًــبّی چــباڵّەی لــۆى کە ئەّیــص لە ثٌــبعی ضــبُۆ صایە
ثەاڵم ًػی

لە ضبعی عّاًسەع .عۆژی صّایـی ُێػەکـبًی عێـژین ُێغضـیبى ُێٌـبیە

ســەعهبى ّ ثە تًْــضی لە الیەى پێطــوەعگەّە تێکطــکبى .جەًــبػەی  ٣کەب کەّتە
صەستی ئێوە ّ پێطوەعگەش لەم ضەڕەصا ثێ ػیـبى ثـّْى .صّای ئەم ضـەڕە ثڕیـبع
صعا پبضەکطێ ثکەیـي ثـۆ ثٌـبعی یەکێـ

لە ثەعػتـغیي لّْتکەکـبًی ضـبُۆ کە ثە

پیغسضع ثە ًبّثبًگە ّ ُەعچْاع فەس ی سبڵ ثەفغی لێ ًبثڕێ.
لەم ضـــْێٌە کە جـــگە لە پیغســـضع چەًـــض ًـــبّی صیـــکەی ّەک ،پەلەی ئەدـــوەص،
هەڕەئبّاعە ُّ ....ەیە لە پەًـبی کلـیلە ثەفغێکـضا ثٌکەهـبى لێشسـت ّ ػیـبتغ لە
هبًگێ

هبیٌەّە .عۆژاًە تین ّ صەستەی پێطوەعگە صەچّْى ثۆ ًػی

ثۆ ًبى ُێٌبى ّ ُێٌضێ

ئبّاییەکبى

لە تیوە تەضکیالتییەکبًیص( یەک لەّاى تیوەکەی هـي)

لە ًــبّچە سەعیکــی کــۆکغصًەّەی ػاًیــبعی ّ کــبعی سْیــبى ثــّْى .چەًــضیي جــبع
کەسبًێ

لە ًبّ ئەم تیوبًەصا ُەڵ ئەثڕاى ّ سْیـبى تەدـْیلی عێـژین ئەصایەّە

ّ جبعی ّاش ثّْ ُەهّْ تیوەکە ًەصەُبتٌەّە .ثۆ ًوًّْە جبعێ

هـبهۆ ًەثـی کە

ثــبّکی صّّ ضــەُیضی ثەًــغر ّ ثــۆ ســْی ّ عەهەػاًــی کْڕیطــی پێطــوەعگەثّْى،
لەگەڵ چەًض کەسی صیکەصا چّْى
ثــــۆ ًػیــــ

گًْــــضی لــــۆى ًــــبى ّ

پێضاّیســتیی ثێــٌي ثەاڵم کەســیبى
ًەگەڕاًەّە .یــــبى کــــبک عۆســــەم
کبهیبعاًی ،هەًّْچەع هْدەهەصی
ّ عەلــی ئەکــجەع کە ُەع ســێکیبى
کـــــــبصع ّ ئەًـــــــضاهی کـــــــْهیتەی
ضبعەســـــــتبى ثـــــــّْى ،ثە یەکەّە
چـــــًّْەّە ّ سْیـــــبى تەدـــــْیلی
عێژین صایەّە.
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ئەم تین ّ صەستبًەی لە پێضەضتەکبًضا سەعیکی ئەعکی سْیـبى (ػیـبتغ ُێٌـبًی
تەصاعّکــبت) ثــّْى جــبعی ّاثــّْ تّْضــی ضــەڕ ّ تێکەڵچــًّْی ًەســْاػعاّ لەگەڵ
ُێــػی صژهٌــیص صەثــّْى کە ثۆهــبى گــغاى تەّاّ صەثــّْ .لە یەکێـ

لەم جــبعاًەصا

تیوێکی چْاع کەسی کە دەهەکەعین ًەصیویص یەکێکیـبى ثـّْ ،عّیطـتي ّ لە الی
ئــبّایی تیلەکــۆی ثــێ ەّاع کەّتــٌە ًــبّ گەهــبعۆی عێــژین .ئەم چــْاع کەســەّ ،اتــب
عەضــبص دْســەیٌی ،هەّلــّْص عەثــضّاڵیی ،ســبڵخ گــّْصەعػی ّ دەهەکەعیــن ُەع
کبهیبى تْاًبی فەعهبًضەییکغصًی سەص کەسی ُەثّْ ّ لە عاستی صا ُەڵجـژاعصەی
ُەڵجژاعصەکبًوبى ثّْى .صّای چەًض سەعبت ضـەڕ ،گەهـبعۆی صژهٌیـبى تێکطـکبًض
ثەاڵم دەهەکەعیــن جــبعێکی صیــکە ( ثــۆ جــبعی ســێِەم لە ســێ هبًگــضا) ثغیٌــضاع
ئەثێت ّ ًبتْاًێ صەعثبػثێت .صیـبعە دەهەکەعیـن کۆتـبیی ثەُـبعی ئەّ سـبڵە لە
ضەڕی کۆهەڵەصا ثغیٌضاع ثّْ،
ُێطــــتب ثــــغیٌەکەی ســــبڕێص
ًەثجــــــــــّْەّە صیســــــــــبى لە
ضبًطیي ثە سـەستی ثغیٌـضاع
ثــــّْیەّە کە پێطــــتغ ثبســــین
کـــغصّّە .لەم ضـــەڕەش صا کە
تەًیــــــــــــــــــــــــب  ٧١عۆژ صّای
ثغیٌــضاعثًّْی پیطــّْی ثــّْ،
عاًی صەضکێ ّسـەعەًجبم ثـۆ
ئەّە ثە ػیٌضّّیی ًەکەّێـتە
صەســــتی صژهــــي کۆتــــبیی ثە
ژیبًی سْێ صێٌێ.
ُــی ضــکێکی تێــضا ًــیە کە
صّای ضــــەُیضثًّْی ئەدــــلە
هسغی ّ ُبّڕێیبًی لە ػستبًی پیطّْصا ،ضەُیض ثـًّْی دەهە کەعیـن صُّّەهـیي
ػەعثەی کــبعیگەع ثــّْ لە ُێــػی ثێســتّْى کەّت ّ لە ســەع ّعە ّ ئیــغاصەی تــبک-
تبکوبى کبعیگەعی عّّسێٌەعی صاًب .دەهە کەعین تەًیب فەعهـبصەعێکی ئـبػا ّ ثە
ئەػهّْى ًەثّْ .ثەڵکـّْ هـۆعەیەکی ُەعە گغًگـی ُێـػەکە ّ ،یەکێـ
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
کە ّعە ّ ثـــــــــــــڕّای
صەثەسطــــییە ئــــێوە.
ئەگەع هبڵێــــــــــ

لە

ســەع چــْاع کــۆڵەکە،
یـــــــــبى صیـــــــــْاعەّە
عاصەّەســـتێُ ،ێـــػی
ثێســتًّْیص لە ســەع
ضبًی چْاع کەسـەّە
عا ّەســـــــــــــتبثّْ کە
دەهە کەعیـــــــــــــــــــن
ًەصیوــــی یەکێکیــــبى
ثــــــّْ ّ ثە ضــــــەُیض
ثــــًّْی گۆضــــەیەکی
ئەم هـــــــبڵە ًطـــــــتە
ػەّی.
لە

گەعهەی

ئەم

ُەّاڵە ســــــــــەست ّ
جەعگجــــــــــــــــــڕاًەصا
ُەّاڵێکـــــــــــــــــــــــــی
ضـــــــــــــــبصیِێٌەعیص
گەییطــــــــت .کــــــــبک
ثْعُـــــبى عّدـــــبًی،
عەضـــــــبص ّ سبلێـــــــض
صعّّصی چّْثــّْى ثــۆ
ئەًجبهــــــــــــــــــــضاًی
هەعوّْعیەتێـــ
ًػی

ثـــۆ

چۆهی گـبّەعۆ.

کبتێــــــــــ

گەڕاًەّە
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ئەّڕەدوبًیبى پێ ثّْ! هي لە ػۆع جێگبی صیـکە ّتـّْهە ّ لەیغەضـضا صەی ـێوەّە
کە ژیبى ّ ثە سەعُبتی ئەّڕەدوـبى سـْی کتێجێکـی گەّعەیە ّ صەثێـت لە الیەى
کەســێکی ضــیبّەّە ثە ّعصی ثٌّْســغێتەّە .هــي چەًــض جــبعیص ُەّڵــی ًّْس ـیٌی
ئەم کتێــــــجەم صاّە ثەاڵم لە ثەع ئەّە ًەهتْاًیــــــْە ئەّەی گەعەکــــــوە ّ صڵــــــن
سْاســتّْیەتی ثیٌّْســن ّ هــبفی ســْی پــێ ثــضەمّ ،اػم ُێٌــبّە ّ ًّْســیٌەکەی
سْهن ثە تّْڕەییەّە صڕیْە.
ئەّڕەدوبى لْعثبًی ثە ضێْەیەکی سەعسّْڕُێٌەع لە صەستی صژهي ُەاڵتجّْ.
هـبجەعاکە ػۆع ثە کـْعتی ثەم ضـێْەیە صەثێـت کە صّای صیلجـّْى کبعثەصەســتبًی
عژیـــن ُەّڵ ئەصەى ســـەعەتب ئەّڕەدوـــبى ثطـــکێٌي ،ثـــیکەًە ُبّکـــبعی سْیـــبى ّ
ئەّەی صەیػاًـــێ ثیـــضاتە صەســـتیبى .ئەّڕەدوـــبًیص کە لە هەثەســـتی ئەّاى ثە
ثبضی تێـضەگبت ثیـغ لە چـبعەیەکی ژیـغاًە صەکـبتەّە ّ ثـێ ئەّە ػۆع هلەجێـڕی
ثکـبت لەّل ئەصات چەًـض ئەًجـبعی چەک ّ تەلەهەًییــبى پێطـبى ثــضات کە ســْی
ئبگبصاعیبى ثّْ .ئەم عێگبیە تەًیب عێگـب ثـّْ تـب ئەّاى عەدوـبى لە ػیٌـضاى ّ ًـبّ
صیْاعەکبًــضا ثِێٌــٌە صەع ّ هەجــبلێکی ثبضــتغ ثــۆ ُەاڵتٌــی ثشــْلمێٌێي .صیــبعە
ُەاڵتٌێ

کە تەًیب چەًض لە سەص ئیوکبًی صەعثبػثّْى ّ  ٥١لە سەصی ئیوکـبًی

هـــغصى ثـــّْ .عیـــژین ئەم پێطـــٌیبعەی عەدوـــبى لجـــّْڵ صەکەى .چەًـــض جـــبع ثە
ژهبعەیەک پبسضاعەّە صەیِێٌي ثۆ ئەّ جێگبیبًەی کە گْایـب ئەًجـبعی لێـیە ّ ثـێ
ئەّە ثــْێغى ثێــٌە ئەّ ضــْێٌەی عەدوــبى صەستٌیطــبًی صەکــبت صەگەڕێــٌەّە ثــۆ
کبهیـــبعاى .عۆژێکیــــبى صەیِێــــٌي ثــــۆ چــــۆهی تەًگیشــــبّ ّ عەدوــــبى لە صّّعەّە
لەّ جیگبیەیە ثەاڵم پبسضاعەکبى

جێگبیەکیبى پیطبى ئەصات کە گْایە ئەًجبعێ

دـــبػع ًــــبثي ثچــــٌە صەعاّەکە ّ صیســــبى عەدوــــبى صەثەًەّە ثــــۆ کبهیــــبعاى .لە
گەڕاًەّەصا ئەّ هبضـــیٌەی عەدوـــبًی تێـــضاصەثێ صەگـــبتە ســـەع پغصێـــ

لە الی

ئبّایی ػیْیە .چبڵْثەسییەکی ًبسْش (صەستەًضاػ) لە سەع پغصەکە ثّْ .هبضـیي
صثــّْا ػۆع ثە ُێْاضــی ثە ســەعیضا ثــڕّات .کــبثغای ضــۆفێغ ُێْاضــی ئەکــبتەّە ّ
عەدوبًیص کە ثە پالى سْی ثۆ ئەّ ضْێٌە ئبهبصە صەکـبت ،سـْی لە هبضـیي فـڕێ
صەصاتە ســـــْاع .ژێـــــغ پـــــغص ،ثێطـــــەچٌبعێ

ّ صۆڵ ّ صەعەیەکـــــی چـــــڕ تۆػێـــــ

لەّالتـــغەّەیە .هبضـــیي عاصەّەســـتێ ،چـــْاعصەّعی ضـــْێٌەکە صەکەًە ئـــبگغ ثەاڵم
عەدوــبى صەعصەچــێ .لە جەعەیــبًی تەلەکەصا عەدوــبى ثە تًْــضی عاًــی لە پطــت
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ئەژًـــــۆیەّە ثغیٌـــــضاع صەثێـــــت ثەاڵم ثە کێطـــــەکێص ّ ُەػاع ػەدـــــوەت ســـــْی
صەگەییٌێتە الی سەڵ

ّ ئەّاًیص ثغیٌەکەی صەپێچي ،صەیطبعًەّە ّ لە صەسـتی

گْعگەُبعەکــبًی عێــژین صەی ــبعێػى .ســەعەًجبم پــبش صّّ عۆژ ،کبتێـ

تــیوەکەی

کبک سبلێـض ّ ئەّاى صەگەًە ًـبّچە ،سەڵکـی لە ثـًّْی ئەّڕەدوـبى ئبگبصاعیـبى
صەکەى ّ ئەّاًیص ثە سْاعی ُێستغێ

صەی ُێٌٌەّە ثـۆ ضـبُۆ .کبتێـ

عەدوـبى

گەییطتەّە الی ئێوە ػیبتغ لە هغصّّ صەچّْ تب ػیٌضّّ چًّْکە ُێٌضەی سـْێي لە
ثەع چّْثّْ چبّی چّْثًّْە لّْاڵیی ّ ثە دبڵ صیبعثّْى!
ئەّ ســبتە عەدوــبى گەییطــتەّە الهــبى ،تــیوەکەی ئــێوە سْهــبى دــبػع کغصثــّْ
ثگەڕیــٌەّە ثــۆ ژاّەعۆ ثــۆ جێجەجــێ کغصًــی صّایــیي کبعەکــبًی ئەّ ســبڵە .صّای
هــــبچکغصى ،ثە سێغُێٌــــبى ّ سْادــــبفێػی ،کەعیــــن پیغثــــبسی ،فەتذــــْاڵ ّ هــــي
عێکەّتیي ثۆ ژاّەعۆ ّ ُێطـتب ُەّا عًّّـبک ثـّْ لە جـبصەی کبهیـبعاى -هەعیـْاى،
لە ثەع ئبّایی کبضتەع صا پەڕیٌەّە ّ عۆژی صّایی لە ثبسەکبًی ًیەع صا ثـّْیي.
پبش صە عۆژ کبعی ثە ثەعُەم ،ثە کۆڵێـ

صەعهـبى ّ ثـبعی ُێسـتغێ

سـْاعصًەّە

گەییطتیٌەّە ُەّاعی ضێز عەػیػ کە ئیستب ثجّْە ثـٌکەی تـبػەی پێطـوەعگەکبى
ّ عۆژی صّایــــی ثەعەّ ًــــبّچەی ُەّعاهــــبى ثە ًیــــبػی گەڕاًەّە ثــــۆ ًەّســــّْص
کەّتیٌەڕێ.
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صەعەتفێ ثٌکەی کْهیتەی ُەّعاهبى
صّای ئەّە ژهبعەیەک پێطوەعگەی ُێػی ضـبُۆ گەییطـتٌە الهـبى تـب عێٌْێٌوـبى
ثي ثۆ پەڕیٌەّە ،ثەعەّ ثـٌکەی کـْهیتەی ُەّعاهـبى کەّتیـٌە عێگـب ّ سـەعەتب لە
جــبصەی پـــبّە ًەّســـّْص پەڕیـــٌەّە .صّای ئەّە ثە اللێـــژ ّ ُەڵـــضێغێکی یەکجـــبع
ًبسْضـــضا چـــْیٌە ســـەع ّ ســـەعەًجبم لە ثٌـــبعی کێـــْی کەلەلەًـــضی ،لە ًێـــْاى
چەًــضیي پبیەگــبی عێژیوــضا سْهــبى دەضــبعصا .ئەّڕەدوــبى لْعثــبًی ُەهــّْ ئەم
عێگب صژّاعەی ثە پـبی سـْی ثـڕی ّ صەگـوەى ًەثێـت ًەیضەُێطـت کەب ُبّکـبعی
ثکبت .یەکێ

لە تبیجەتوەًضییە سەعسّْڕُێٌەعەکبًی عەدوبى ،ثًّْی تبلەت ّ

ّعەیەکی ثێسٌّْع ثّْ کە ػیبتغ لەم جێگبیبًەصا صەعصەکەّت .ئێْاعەکەی صیسـبى
کْڕەکبًی ُەّعاهبى کەّتٌە پێطوبى ّ سەعەتب ثە ًێْاى چەًـض پبیەگـبی صژهٌـضا
لە جێگبیەک ثە ًبّی تغاضە تێ ەڕیي .صّاتغ چّْیٌە سەع چۆهی سـیغّاى کە لەّ
جێگــبیەصا ئـــبّەکەی ػۆع ّ هەجـــبلی لـــێ پەڕیــٌەّەی ثە ضـــێْەی ئبســـبیی ًـــیە.
ضْێٌەکە عاست لە ًێْاى ثەعەی ضەڕی ئێغاى ّ ئێغالضایە ّ صەثْا ّعیب ،ثێـضەً
ّ گْعو ث ەڕیٌەّە .گْعێسێکیبى لەم سەع ّ لەّسەعی ئبّەکەّە ثەسـتجّْ ثە صّّ
صاعەّە ّ چەًــض پێطــوەعگەیەکیص صەیــبى کێطــب .ئەثــْا ئــێوە صاًە صاًە سْهــبى
ثجەستیي ثەّ گْعێسەّە .ئەثـْا ئەّاًەی ئەّثەعیـص ُەّەڵ ضـۆڕهبى کەًەّە ثـۆ
ًػی

ئبّەکە ّ صّایە ُەڵوـبى کێطـي ثـۆ ئەّ صەسـت .ػۆعی ًەسبیبًـض ُەهّْهـبى

پەڕیٌەّە ّ ثە ًبّ هەیضاًی هیٌی ئێغالضا گەییطتیٌە جێگبیەک ثە ًـبّی لەاڵگـب
کە لە ژێغ کۆًتغۆڵی پێطوەعگەی دیػثضا ثّْ.
عۆژی صّایـــی چـــّْیي ثـــۆ ثـــٌکەی ُێـــػ ّ کـــْهیتەی ُەّعاهـــبى کە لە گًْـــضی
صەعەتفێ ـضا ثــّْ .کــبک ضــبپّْع پــێص عێکەّتــي ُێٌــضێ

لســەی ثــۆ کــغصیي ّ ّتــی

ئەگەع ئەم سەڵــکە ،یــبى پێطــوەعگەکبًی ُەّعاهــبى پغســییبى ث ــێي ئــێوە تەًیــب
لکێکــی ُێــػی ثێســتًّْیي ّ ئەّاًــی صیکەهــبى لە هەًــتەلەى .ســبڵخ جــْاًڕۆیی،
یەکێ

لە پێطوەعگە لسـە سْضـەکبًوبى ّتـی ّەاڵ هـي صعۆم پـێ ًـبکغێ ّ صەڵـێن

تبػە ًیْەضوبى ُی ُێـػی ػعێـْاعیي! تێکـڕا ثەم صاّایەی کـبک ضـبپّْع ّ لسـەی
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سبڵخ پێکەًیي ّ ثەعەّ صەعەتفێ کەّتیٌە عێ.
کبک ضبپّْع صایکی سەڵکـی ئـبّایی ضۆضـوێ الی ًەّسـّْص ثـّْ .جـگە لە هـبڵی
ســبڵْی(اللۆ دەهەســبى) چەًــضیي سػهــی ًػیکیطــی لەّێ ثــّْى ،ثــۆیە لە عێگــبّە
ُەڵیبى گغت ،ثغصیبى ّ صّای دەفـتەیەک ثیٌیوـبًەّە .هـي ّ چەًـض کەسـی صیـکە
لە کـــْڕە ًیەعییەکـــبىّ ،ەک ًەجـــوە ،عەدـــن ُەژاع ،فەســـغە ّ ضـــەُغام پێطـــتغ
پێطوەعگەی ُێػی ژهبعە ٧ی ضبُۆ ثّْیي .لەیغە صا ّ صّای چەًضیي سبڵ صّّعی،
گەلێ

لە کۆًە ُبّڕێیبًوـبى صیتـٌەّە .هـبڵ ثە هـبڵ هێْاًییـبى کـغصیي ّ پـبش ٧

دەفـــتە لەگەڵ عێـــػ ّ هـــْدێجەتێکی ػۆع ،ثەڕێیـــبى کـــغصیٌەّە ثـــۆ الی کـــْهیتەی
سْهبى.
صّای ًػیـ

ثە چــل ضــەّ کــبک ضــبپّْع ّ

کـــــبک ثْعُـــــبى عۆدـــــبًی عّیطـــــتي ثـــــۆ
صەفــــتەعی سیبســــی ّ پــــبش دەفــــتەیەک
ئـــــێوەش ثەصّایبًـــــضا چـــــّْیي .ثـــــٌکەی
صەفـــــتەعی سیبســــــی ُێطــــــتب لە صۆڵــــــی
گەّعەصێ ثـــــّْ .ئـــــێوەش ثە ســـــْاعی صّّ
هیٌیجّْب ّ چەًض الًکغۆػێغ ثە ًبّ ضبعی
ُەڵەثــجەصا تێــ ەڕیي ّ ثە ًــبّ چەًـــضیي
سەیتەعەی ئێغالضا صەععثبػثّْیي .ضـەّێ

لە ثـٌکەی دیـػة لە ضـبعی سـلێوبًی

هبیٌەّە ّ صّای صّّ عۆژاى گەییطتیٌە ثٌکەی صەفـتەعی سیبسـی دیـػة لە صۆڵـی
گەّعەصێ .ئەّصەم دیــػة لەّ ضــْێٌە چەًــض ضــْێٌی جیــبّاػی ّەک ًەسْضــشبًە،
ئبسبیطــــگبی ثغیٌــــضاعەکبى ،ثــــٌکەی عاصیــــۆ ّ تەصاعّکــــبتی ُەثــــّْ .لە ثــــٌکەی
تەصاعّکـــبت ّ پبعێػگـــبعی عاصیـــۆصا ضـــْێٌی هبًەّەیـــبى ثـــۆ ئـــێوە صیـــبعی کـــغص ّ
چبّەڕّاًی ثەستغاًی کۆًگغەی دەفت ّ ئبکبهەکبًی هـبیٌەّە کە ثڕیـبع ثـّْ لەّ
سەع ّ ثەًضەصا ثجەستغێ.
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ثەُبعی  ّ ٠٦٣١سۆعێکشستٌی ًْێ
لە ثەضــــی ''پبضــــگەهبعۆ'' صا ثە ّعصی لە ســــەع کــــۆًگغەی دەّتــــی دیــــػة ّ
ئبکبهەکـــبًین ًّْســـیْە ّ لەیـــغەصا صّّپـــبتکغصًەّەی ثە پیْیســـت ًـــبػاًن .صّای
ثەعًبهە ّ سۆڕێکشستٌی ًْێ لە ُەع سێ ُێـػی ثێسـتّْى ،ضـەعیفػاصە ّ ػعێجـبع
ُێػێکی ًْێ سبػکغا ثە ًبّی ُێػی ػاگغۆب ّ کْهیتەضبعەستبًەکبًی کغهبضـبى،
سٌە ّ هەعیْاًیص ثّْى ثە هەڵجەًضی یەکـی جٌـّْثی کْعصسـتبى .کـبک فەتـبدی
عەثـــضّلی کـــغایە ثەعپغســـی هەڵجەًـــض ّ کـــبک هەًســـّْعی فەتـــبدیص لە ســـەلػ
ُێٌــغایەّە ّ کــغا ثە فەعهبًــضەعی ُێــػی ػاگــغۆب .کــبک ضــبپّْع ثــۆ ُەهیطــە لە
کبهیـــبعاى ّ ُێـــػی ثێســـتّْى ُەڵکەًـــضعا ّ کـــغا ثە فەعهبًـــضەعی ُێـــػی تـــبػە
صاهەػعاّی صّّی عێجەًضاى لە ًبّچەکـبًی سـەلػ ،صیْاًـضەعە ّ ُەّضـبع کە تێـضا
ســەعًەکْت ّ ضــْێي ّ ئْتــْعیتەی جــبعاًی الی عێجەعاًــی دیــػثیص ّەک ســْی
ًەهب.
ًبّەڕاســــتوبًگی ثەُــــبعی  ،٠٦٣١ثە ژهــــبعەیەکی ًػیــــ

 ٠١١پێطــــوەعگەّە

گەڕایٌەّە ًبّچە ّ ثە ضـەّق ّ ػەّلێکـی تـبػەّە ضـبًوبى صایەّە ثەع تێکۆضـبى.
کبک هەًسـّْعی فەتـبدی ثـۆ ػۆعثەهـبى کەسـێکی ئبضـٌب ّ جێگـبی ئێذتـغام ثـّْ.
کەسێکی سۆًەّیست ،ئبػا ّ ئەُلی کـبع ثـّْ .کـبک فەتـبدیص کە پێطـتغ سـبڵێ
ثەعپغسی کْهیتەی سٌەثّْ ،ثۆ ثەضـێکوبى ًبسـغاّ ّ ئەّیـص هغۆ ێکـی سـەًگیي،
ثە ّعە ّ جێگەی دْعهەتی ُەهّْهبى ثّْ .ثًّْی ئەم صّّ ثەعپغسە ثبضە ،سـْی
ُەًگبّی یەکەم ثّْ ثۆ ئەّە لەّ ضێْە ًـْێیە ّ لەّ سـبڵە تـبػەیەصا سـەعکەّتّْ
ثیي ّ لە چبّ سبڵی پێطتغ چەًضیي لبت عاًضّهبًی کبعهبى چّْە سەع.
ســــەعەتب ثە ُبّکــــبعی کۆهەڵێــــ

چەکــــضاعی ئێغاق(پیبّەکــــبًی کــــبک عەلــــی

هەعیـــْاًی) لە ســـٌّْعی هەعیـــْاًەّە عێگـــب تـــبلی کـــغایەّە ّ صّاتـــغ ثە ئیـــػى ّ
ّەعەلەی ئەعتەضـی ئێـغاق ،لەّ ســٌّْعەّە ثە ًـبّ ُەػاعاى هیٌــضا چـّْیٌە صیــْی
عۆژُەاڵت ّ لە پطــت ئــبّایی ســەعصۆش هــبیٌەّەً .ػیـ

ثە دەفتەیەکــی ثــغص تــب

گەییطتیٌە ًبّچەی کۆهبسـی ّ لەّ هـبّەیەصا سـەعصاًی کۆهەڵێـ

ئـبّایی ًػیـ

ضبعی هەعیْاًوبى کغص .لە پطتی ئـبّایی صەعی تـیوە تەضـکیالتییەکبى لە ُێـػ ّ
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کبعّاًەکە جیب ثًّْەّە ّ ُەعکبهەهـبى عّّهـبى کـغصە ًـبّچەی تێکۆضـبًی سـْی.
عەدوــبى لْعثــبًی ،سبلێــض صعّّصی ،دەهــضی دْســەیٌی ّ هــي صّای هــباڵّایی لە
کــبعّاى ،صّای صّّ ضــەّ ّ عۆژ گەییطــتیٌەّە ًــبّچەی ژاّەعۆ ّ لەّێــْە صەســتوبى
کغص ثە کبعی ئبسبیی سْهبى .سەعصاًی ئەًضاهبًی ًِێٌی ،کۆکغصًەّەی ػاًیـبعی
لە ســەع ًــبّچە ّ ُێــػی صژهــي ،ئبهــبصەکغصًی تەصاعّّکــبت ثــۆ کــبتی گەڕاًەّەی
ُێػ ،ثەضێ

ثّْى لەّ کبعاًەی کە دەفتەکبًی ُەّەڵ ئەًجبهوبى صاى.

ُێػەکـــبًی عێــــژین ئبگــــبصاعی گەڕاًەّەی ئـــێوە ئەّ چْاعکەســــە ثــــۆ ژاّەعۆ ّ
ثێ ەّاع ثّْى ّ ثە چەًضیي گغُّّـی ػەعثەتەّە ضـەّ ّ عۆژ ثە صّاهـبًەّە ثـّْى.
ثەاڵم ُەهّْ جبعێ

ئێوە پێص گەییطتٌی ئەّاى ئبگبصاع صەکغایي ّ ثەّ ضێْەیە

پیالًــی صژهٌوــبى پــّْچەڵ ئەکــغصەّە .صّای ًػیــ

ثە ســێ دەفــتە هــي ّ کــبک

دەهضی لە ضبُۆ ،سبلێض ّ ئەّڕەدوبًوبى ثە جێ ُێطت ّ گەڕایـٌەّە ژاّەعۆ .لە
ئبّایی صەژى ئبگبصاع کغایي کە پێطـوەعگە لە کۆسـباڵى ّ ًػیـ

ئـبّایی عەػاّ صا

تّْضـــی ضـــەڕ ثـــّْى ّ صّّ پێطـــوەعگەش ضـــەُیض ثـــّْى .عۆژی صّایـــی ُـــبتیٌە
تەڵــــْکەجەڕی ّ لە سەڵکوــــبى ثیســــت کە یەکێــــ

لە ضــــەُیضەکبًی کۆســــباڵى

ئیجــــغاُین ئەدــــوەصی ،فەعهبًــــضەعی ئــــبػا ّ یــــبعی صلێــــغ ّ کــــۆڵٌەصەعی عۆژە
ســەستەکبًی گەهــبعۆی کــۆهەڵەی هــٌە .ئیجــغاُین چەًــضە ئــبػاُ ،ێٌــضەش پــبک،
سبکبع ّ صڵسب

ثّْ ّ لە صەستچًّْی فەعهبًـضەعێکی ّەک ئەّ ػیـبًێکی هەػًـی

لە ثــػّّتٌەّە ّ کــبعی پێطــوەعگبًەی ئەّ صەهــی ئــێوە صا .کەســی صەُّّەهــیص
عەدـــین ُەژاع(هەًـــجەعی) ە .عەدـــین لە ضـــەڕەکەصا ثە گغاًـــی ثغیٌـــضاع ثجـــّْ،
پێطـــــوەعگەکبى ثە سەعضـــــبى ّ ُەػاع ػەدـــــوەت تـــــب ئەیغە(تەڵـــــّْکەجەڕێ)
ُێٌبثّْیبى ،ثەاڵم ثە ُْی سەستی ثـغیٌەکەی ّ ًەثـًّْی ئیوکبًـبتی پیْیسـت،
لەیــغەصا ضــەُیض ثجــّْ ّ جەًبػەکەیــبى لە تەپــۆڵکەیەکی ســەعەّەی ثــبسەکەّە
ًبضتجّْ .لەگەڵ کبک دەهضی چـّْیي گۆڕەکەهـبى ثیٌیـیەّە ّ ثە صڵ ـڕی ّ چـبّی
گغیــبًەّە ،ســەعبتی

لەگەڵــی صّایــي! عەدیوــیص ّەک ئیجــغاُین لە صاســتبًی

تبڵی گەهبعۆصا لەگەڵوبى ثّْ .سٌّْعی فیضاکبعی ّ سۆثەسطی چەًضیي جبع ثـڕی
ّ صّای ســەفەعێکی کــْعت ثــۆ تــبعاى گەڕایەّە الهــبى ّ ثە صاسەّە لەّ ضــەڕە صا،
صّای ثیٌیٌی گەلێ

ئبػاع ،گیبًی ثە ًیطتوبًی صیلوبى ثەسطی.

لەگەڵ دەهـــضی دْســـەیٌی ،ثە پـــێ ثەعًـــبهە صّای پەیْەًـــضیگغتٌەّە لەگەڵ
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کەســـەکبًی ســـەڕێػً ،ـــیەع ،گـــْاػ ّ پـــبیگەالى کەّتـــیي .لە هـــبّەیەکی کْعتـــضا
کۆهەڵێکی ثەعچبّ سْاعصى ّ تەلەهەًی ،کە ػۆع گغًـ

ّ دەیـبتی ثـّْ ثـۆ ُێـػی

پێطــوەعگە ،لە عێگــبی کەســەکبًوبًەّە لە پــبیگەالى فەعاُەم کــغاى ّ چەًــضیي
صیضاعی ثبش ّ ثە سّْصیطوبى لەگەڵ کەسبًی ًْێ پێکِێٌب کە ثـۆ سـەفەعەکبًی
صّاتغهبى گەلێ

ثە سّْص ثّْى.

صّای گەڕاًەّەی ُێػ ثۆ ژاّەعۆ ،لە جێگبیەک ثە ًبّی لّْلەعػ یەکوبى گغتەّە
ّ عاپۆعتی کبعی سْهبًوبى ثە کبک ثْعُـبى عّدـبًی ،کە ثەعپغسـی عاسـتەّسۆی
ئێوە ثّْ صا ّ ئەّیص کبک فەتـبدی لە چـۆًیەتی پەیْەًـضییەکبًی ئـێوە لەگەڵ
کەسەکبًی پبیگەالى ئبگـبصاع کـغص .ثڕیـبع صعا کـبک ثْعُـبى سـْی ثێـت ّ یەکێـ
لەّ کەسبًە کە کۆًە ًبسغاّی سـْی ثّْ(ُبّسـەعثبػ ثجـّْى) لە ًـػیکەّە ثجیٌـێ.
صّای جیـــبثًّْەّە لە ُێـــػ ّ هەڵجەًـــض لە پێطـــضا ســـەعصاًێکی ضـــبُۆهبى کـــغص،
ُێٌضێ

چەک ّ چۆڵوبى جێ ثەجـێ کـغصى ّ گەڕایـٌەّە ثـۆ ژاّەعۆ .ئێـْاعەیەکی

صعەً

گەییطتیٌە ثبسی گەّعییەع ّ هي هبڵێکن صیبعی کغص ثۆ ئەّە ثچـیي لەّێ

کبثغای کۆًەصۆستی کبک ثْعُبى ثجیٌیي .هـي ئەهػاًـی کـبک ثْعُـبى ػۆعی دەػ
لە صۆڵـــوەیە ،ثـــۆیە صاّام کـــغص ئەّ هـــبڵە صۆڵوەهـــبى ثـــۆ ســـبػکەى .ســـەعبت الی
ُەضتی ئێْاعە گەییطـتیٌە هـبڵەکە ّ سبّەًوـبڵ ئبگـبصاعی کـغصیي کە ئەّ کەسـە
دبػع ًەثّْە ثێـتە ئەیـغە ّ ثـۆ سـْی ثـبسچەیەکی لە ًبّەڕاسـتی ئـبّایی صیـبعی
کغصثـــّْ ّ عایســـ بعصثّْ ئـــێوە ثچـــیي لەّێ ثیجیٌـــیي! کـــبک ثْعُـــبى ثەم کـــبعە
ًبڕەدەت ّ تب ئەًـضاػەیەکیص ًـگەعاى ثـّْ .ئەتغسـب ًەّەک پیالًێـ

لە گۆڕێـضا

ثێــت ّ ئەم چەکــضاعاًە ًیــبػێکی سغاپیــبى لەگەڵ ئــێوە ُەثێــت .ثــۆیە ثە ُــی
ضێْەیْەیەک دبػع ًەثّْ ئـێوە ثچیـٌە ئەّ ضـْێٌە ّ ًـبڕاػیص ثـّْ هـي ثە تەًیـب
ثچن.
ثەاڵم هــي لە الیەک ثــۆ ًەضــکبًضًی لەّلەکەی ســْم ّ ،لە الیەکــی صیــکەّە لە
سەع ثڕّایەک ثەّ کەسبًەم ُەثّْ صڵٌیبثّْم ُی ًیبػسغاپیەک لە گۆڕێضا ًـیە.
ثۆیە ثە ئیسغاع کبک ثْعُبًن عاػی کغص ئیػًن ثـضات ثچـن ثیـبًجیٌن .سـەعەًجبم
عاػین کغص ،ئەّ ّ کبک دەهضی صەستیبى کغص ثە صۆڵوە سْاعصى ّ هٌیص چـّْم ثـۆ
ًـــــبّ ثـــــبسچەکە .ضـــــْێٌەکە ػۆع ًػیکـــــی پبیەگـــــب ّ لە عاســـــتیضا ئەهتـــــْاًی
پبسضاعەکبًی ًبّ پبیەگب ثجیٌن کبتێـ

ثە ثەع چـغای هـۆڵگەکەصا ُـبت ّ چّْیـبى
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ئەکغص.
هي چّْهە ضـْێٌەکە ُێطـتب ئەّاى ًەُـبتجّْى ،سـْم لە پەًـبی صاعێکـضا

کبتێ

ضــبعصەّە ّ ثێــضەً

صاًطــتن .صّای چەًــض صەلــێمە ئەّاًــیص ُــبتي ٦،کەب ثــّْى.

صّّ چەکــضاع ّ کەســێکی ئبســبیی کە لە ُەّەڵــڕۆژەّە دەڵــمەی پەیْەًــضی ئــێوە
لەگەڵ ئەم کەسبًە ثّْ .کبثغا ُەّاڵی کبک ثْعُبًی ثە گەعهی پغسـی ّتـی ثـۆ
ًەُــبتّْەە هٌــیص پــێص ئەّە ّەاڵهــی پغســیبعەکەی ثــضەهەّە پغســین ثــۆ ئێــْە
ًەُبتي ثۆ ئەّ هبڵە ّ ئەیغەتبى صیبعی کغصە
صیبع ثّْ ئەّاًیص ثەم جۆعە ّەاڵهەی هي ،لە ُۆی ًەُبتٌی کبک ثْعُبى دـبڵی
ثـــّْى ّ ئیـــضی لە ســـەعی ًەچـــّْى .لە ســـەع چـــۆًیەتی ُبّکـــبعی ئەّاى ّ ئەّ
ضــتبًەی کە ئــێوە لەّاًوــبى گەعەکە صعێژەهــبى ثە لســە صا ّ صّای ًیــْ ســەعبت
لســە ّ ثــبب صەســتوبى کــغصە هلــی یەک ّ لێ ـ

جیــب ثــّْیٌەّە .ئەّاى گەڕاًەّە

پبیەگــبی سْیــبى ّ هٌــیص ثە ژهــبعەیەکی ػۆع فیطــەک ،چەًــض ًــبعەًجۆک ّ پــڕی
ًبیلۆًێ

کۆًسێغ ی هبسـی ،کە ثۆیـبى ُێٌـبثّْیي گەڕاهەّە الی کـبک ثْعُـبى ّ

کبک دەهضی.
ًػی ـ

ًیــْەی ضــەّ لەّ هــبڵە چــّْیٌە صەع ،عّّهــبى کــغصە ثبسەکــبًی ًــیەع ّ ثــۆ

هــبّەی دەفــتەیەک لەّ ًــبّەصا سەعیکــی صیــضاعی سەڵ ـ
دیػثــی ثــّْیي کە ُەعکبهەیــبى ثەضــی ســْی گغًــ

ّ ئەًجبهــضاًی ئەعکــی

ّ ثە کەڵــ

ثــّْى ثــۆ ئەّ

عۆژاًە.

لە صاّکەّتي لە گەسبى ّ ثغیٌضاعثًّْی کبک دەهضی دْسەیٌی
صّای دەفــتەیەک کــبع لە ژاّەعۆ ،ثڕیبعهــبى صا ثــۆ کۆهەڵێــ

کــبعی گغًــ  ،کە

سەعەتبی سەفەعەکەهبى ًبتەّاّ ثە جێوبى ُێطتجّْى ثگەڕیٌەّە ضـبُۆ .یەکێـ
لەّ کبعاًەی صەثْا ثیکەیي ،گەیبًـضًی ئەّ چەکـبًەی لە ضـبُۆ ضـبعصثًّْوبًەّە
ثە ضــْێٌی صیــبعیکغاّ ثــّْ .ئەّصەم لە عێگــبی کبًــبڵێکی تــبیجەتەّە ئەهبًتــبًی
چەکەسغا

ّ لەکەڵککەّتّْەکبًوبى ثفغۆضیي ّ ثە پبعکەیبى ًیبػەکـبًی صیـکەی

پێطــوەعگە ّسەثبتەکەهــبى صاثــیي ثکەیــي .ئێــْاعەیەکی صعەًـ  ،ثە گــْێ چەهــی
گبّەعۆ /سیغّاًضا کەّتیٌەڕێ ّ ًیـْەی ضـەّ گەییطـتیٌە جێگـبیەک ثە ًـبّ صەعاّ
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ُەًـــیوي .هـــي پـــێن ثبضـــتغ ثـــّْ ثە ضـــەُّ ،ەتـــب ُەّاکەی تـــبعیکە ث ەڕیـــٌەّە
ئەّصەســتی چەهەکە ّ ثچیــٌە ًــبّ ثبسێ ـ

کە عاســت لەّثەعهــبًەّە ثــّْ .ثەاڵم

کبک ثْعُبى ّ کبک دەهضی ّتیبى ئیستە تـبعیکە ،ثەّ تـبعیکییەش پەڕیـٌەّە لە
ئبّی گبّەعۆ ػۆع ًبسْضە .لەیضی چیە ،لەیغە صەسەّیي تب ثەیبًی ّ عۆژثّْیەّە
صەچیـــٌە ئەّثەعُ .ەعچەًـــض هـــي صّّصڵ ثـــّْم ّ ئەهػاًـــی پبیەگـــبی هێغگەســـبع
ئەهبًجیٌێ ،ثەاڵم ًبچبع هلکەچی ئەّاًجّْم .ثەیبًی ػّّ ُەسـتبیي ،لە چەهەکە
پەڕیــٌەّە ،چــْیٌە ًــبّ صاعەکــبى ّ لە گۆضــەیەکی چــۆڵ ّ سەڵــْەتی ثــبسەکەّە
سەّتیٌەّە.
ئەم ثبسە ًبّی گەسبًەُ ،ی ثٌەهبڵەیەکی سەڵکی ثەڕێػی تەًگیسـەع ثـّْ ثە
ًـــبّی کـــبک ئەدـــوەص کە هـــي ػۆع ثبضـــن صەًبســـیي ّ گەلێـــ

جـــبع ســـەعصاًوبى

کغصثــّْى .هــبڵێکی تــب ث ــی ضــەعین ،صڵســۆػ ّ سػهەتکــبعی ضــۆڕش ثــّْى .ثــبسی
گەسبى ضْێٌێکی کل ّ کەًبع ،ثەاڵم ثۆ ضـەڕ ّ تّْضـجّْى یەکجـبع ًبلەثـبع ثـّْ.
ثبًسەعی ئەم ضْێٌە ئەثّْە پبیەگبکبًی سیْیە ّ هێغگەسبع ّ گًْـضەکبًی تـبّ ّ
ُەًیوٌیطی لێ ًػی

ثّْى کە ُەهیطە پڕ لە جـبش ّ گغُّّـی ػەعثەتـی عێـژین

ثّْى .الی سەعبت ُەضت ّ چبعەک ،کبک ثْعُـبى هٌـی لە سەّ ُەڵسـبًض ّ ّتـی
تۆ ئبضٌبتغی ُەسـتە ثچـۆ ثـۆ الی کەّێـ ەکە ّ ئبگبصاعیـبى کە ئـێوە لەیـغەیي ثـب
ًبى ّ سْاعصًوبى ثۆ ثێٌي.
هـــي ثە تەًیـــب ک ضـــێٌکۆفەکەهەّە ّ ثـــێ سەضـــبة ،چـــّْم ثـــۆ الی کەّێـــت کە
صّّســەص هێتغێ ـ
ثــّْ .کبتێ ـ

لێوــبًەّە صّّع ثــّْ .ثــبسەکە ػۆع چــڕ ّ تــب عاصەیەکــیص گەّعە

ًػیکــی هــبڵەکە ث ـّْهەّە صیــتن صەًگەصەًگێکــی ػۆع صێــتُ .ێٌــضێ

ّعیــبتغ ثــّْهەّە ّ ثە پــبعێػ چــّْهە پــێص .کبتێ ـ
ًػی ـ

هــبڵەکەم لــێ صەعکەّت صیــتن

ثە  ٦١جــبش ّ پبســضاع لە ثەع صەعگــبکە صاًطــتّْى ّ چەًــض کەسێکێطــیبى

سەعیکی گەڕاى ثە صەّعی هبڵەکەصاى .صیبعە ژهبعەیەکی ثەعچـبّی ئەم جبضـبًە
لە کــۆًە پێطــوەعگەکبًی سْهــبى پێکــضەُبتي کە پێطــتغ سْیــبى تەدــْیلی عێـژین
صاثــّْیەّە ّ لە ًبّیطــیبًضا دەهە گــْهەتەیی کــۆًە ســەعلکی ػۆع ئــبػای سْهــبى
ّەک فەعهبًــضەی صژهــي عۆڵــی صەگێــڕا .ثــێ صەً ـ  ،ثەاڵم ثە پەلە گەڕاهەّە الێ
ُبّڕێیـــبى ّ لە ّەػعەکە ئبگـــبصاعم کـــغصى .ػۆعی ًەسبیبًـــض صیتوـــبى ُەعچـــْاع
صەّعەهبى ،جگە لە الی سْاعەّە کە صەثـّْە چەهەکە ،ثە صەیـبى پبسـضاع گیـغاّە.
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ثەاڵم ُێطتب جبضەکبى ثە تەّاّی ًبػاًي ئێوە لە کبم گۆضەی ثبسەکەصایي.
ثە پەلە ثەڵــگە ّ ضــتە گغًگەکبًوــبى لە ثــبسەڵ ّ ًــبّ کۆڵەپطــتییەکبًوبى صا
صەعُێٌــبى ،لە ژێــغ ثەعص ّ ًــبّ ضــەسەڵەکبًضا ضــبعصًوبًٌەّە ّ ثــێ ئەّە ُــی
لســەیەک ثە یەکەّە ثکەیــي ،ســەیغێکیی پڕهبًــبی یەکتغهــبى کــغص .هــي لە صڵــی
سْهضا ّام دیسبة صەکغصکە ،تبػە صەعچًّْێ

ثـۆ ئـێوە لەگۆڕێـضا ًەهـبّە ثـۆیە

لە ثەع سْهەّە ثڕیبعی ضـەڕی هـبى ّ ًەهـبًن صا .ئەهػاًـی ژهـبعەی پبسـضاعەکبى
ػۆعً (،ػی ـ

ثە ســەص کەب) جێگــبکەی ئــێوەش ًەگــًْ ّ ســغاپە .ثەّ ثەیــبًییە

ػّّەش ،صەعگیغثّْى کەهتغیي هەجبل ثۆ صەعثبػثًّْوبى لە صەستضایە.
لەم ثیغ ّ سیبڵەصا ثّْیي صیتوبى پبسضاعێکی ثێ چەک ُبت ّ ثـێ ئەّە پێوـبى
ثػاًــــــێ ،لە صّّ هێتغیوـــــــبًەّە ضـــــــْاڵەکەی ُێٌــــــبیە ســـــــْاع ّ صەســـــــتی ثە
سۆســـبڵیکغصًەّە کـــغص! لە ّعتە ّعتـــی ئـــێوە پێوـــبًی ػاًـــی ّ هٌـــیص لـــّْلەی
تفەًگەکەم ًبیە سەع هلی .کبک ثْعُبى صەستی گـغتن ّ ّتـی جـبعێ تەلە هەکە!
کبثغا لە تغسبى ثێ ئەّە صەًگێکی لێْەثێت لە سەعسۆی چّْ.
لەم ّەػە ّ دــبڵە پــڕسەتەع ،ســەیغ ّ چبعەًّْسســبػە صا ،ثــێ ئەّە ثتــْاًیي ثە
عێگەچــبعەیەکی ُــبّثەش ثگەیــي ،کــبک ثْعُــبى ّ دەهــضی ثەعەّ گــْێ چەهەکە
ُەاڵتــي ّ هٌــیص ثە صیــبع کــبثغای ثبســضاعی ثــێ ُۆضــەّە عاّەســتبثّْم ثــێ ئەّە
ثْێغم تەلەی لێ ثکەم!
ســەعبت گەییطــتجّْە ًػی ـ

ُەضــت ّ ًیــْی ثەیــبًی ّ تەّاّی ئەم کــبتەش کە

ئێوە ُەسـتوبى ثە ثـًّْی پبسـضاعەکبى کغصثـّْ کەهتـغ لە  ٠١صەلێـك تێ ەڕیجـّْ.
چەًــض ســبًیە صّای عّّیطــتٌی کــبک ثْعُــبى ّ کــبک دەهــضی ،لە گطــتالیەکەّە
تەلە صەســتی پێکــغص ّ لە ُەعچــْاعصەّعی ثــبسەکەّە ئــبگغی گــْلە ثە ســەع ئەّ
جێگـــبیەصا صەثـــبعی کە کـــبک ثْعُـــبى ّ کـــبک دەهـــضی لێـــْەی صەعثـــبػ ثـــّْى.
پبسضاعەکبى ُێطتب ثە هٌیبى ًەػاًی ثّْ ثۆیە ُەهّْ گْلەکـبى ثە سـەع ئەّاًـضا
صەثــبعی .لەّ هــبّەیەصا کە ئەّاى ثە ژێــغ الفــبّی گــْلەصا لە چەهەکە پەڕیــٌەّە،
هي لە سْاعتغەّە سْم گەیبًضە گـْی چەم ّ تـب ًەگەییطـتوە ًبّەڕاسـتی ئـبّەکە
ًەیبى صیتن .ثەاڵم کبتێ

لە ًبّ صاعەکبًضا چـّْهە صەع ّ گەییطـتوە ًبّەڕاسـتی

چەهەکە کە ئــبّەکەی تــب کەهەعم صەگەییطــت ،چــْاع صەّعم ثــّْ ثە گــْلە ّ ثە
ڕاستی هْعجیػەیەکی سەیغ ثّْ کە ثەع ًەکەّتن.
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دبتَم هەًجەعی
ئەّثەعی چەم ُێٌــضێ

صاعپەڵــ

ّ گػیچــبعی لــێ ثــّْى کە هــي ثە ًبّیبًــضا

صەستن ثە ُەاڵتـي کـغص .ػەّیەکەی سۆڵەپـۆتێیەکی ًـبسْش ثـّْ کە ُەم ُەاڵتـي
ثە ســەعیضا ســەست ّ ُەهــیص لەگەڵ ثــبعیٌی گْلەکبًــضا تــۆػێکی ّای لــێ ثەعػ
صەثّْە کە ثە ػەدوەت ثەعی اللی سْم ئەثیٌیً .ػی

ثە  ١١١هێتغ هـي ثە گـْێ

چەم ّ لە ژێــغ ثــبعاًی گــْلەی ئەم پبســضاعاًەصا ُەاڵتــن ّ لە ضبًســی ســْم تــبلە
فیطەکێکن ثەعًەکەّت .صّای تۆػێکی صیـکە صّّعکەّتـٌەّە ،صیـتن سـْێي لە سـەع
ثەعصەکــبى کەّتــّْە .صڵــن صاسْعپــب ّ صڵٌیــب ثـّْم کە ُبّڕێیــبًن تّْضــی ثەاڵیەک
ثّْى .صّای  ٣١-١١هێتغ ئەّال تـغەّە صیـتن کـبک دەهـضی ،لە ثەیٌـی صّّ کْچکـضا
عاکطــبّە ّ لە دبڵێکــضا ســْی صاّەتە ثەع ثەعصەکە تــب گْلەکــبى ًەیگــغًەّە ،ثە
تًْضی سْێي لە ژێغ ضبڵەکەی ّ ًبّ کەّضەکەیەّە صەڕّا.
دەهــضی کە چــبّی ثە هــي کەّتُ ،ەســتب ُــبت ثە پیــغهەّە ّ ثە پەلە ّەػعــی
یەکتغهــبى پغســی .صیــبع ثــّْ ئەّاًــیص لەگەڵ کــبک ثْعُــبى لێ ـ

ُەڵجڕاثــّْى ّ

ئەّیــص ّەک هــي ًەیــضەػاًی کە ئبیــب کــبک ثْعُــبى صەعثــبػ ثــّْە یــبى ًــب .هــي
ُێٌــضێ

پ ضــەثەعصی گْلەکــبى ثەع صەم ّ چــبّم کەّتجــّْى ّ صەم ّ لــّْتن پــڕ

ثــّْى لە ســْێي .ثەاڵم ئەهػاًــی ثە جــضی ثغیٌــضاع ًــین .کبتێــ

کــبک دەهــضی

سْێٌەکەی صەم ّ چبّی هٌی ثیٌی ُەستبیە سەعپێ ّ ّتـی ثـب ُەعجۆعێـ

ثـّْە

لەم صاّە سْهبى عػگبع کەیي .هي صەستن ثۆ صۆڵێکی ثەعصەهوبى کێطب ّ ثـێ ئەّە
لسەیەکی صیکە پێکەّە ثکەیي ،ثە العەالع ّ ػۆع ثە سـەستی صعێژەهـبى ثە عێگـب
صا.
کــبک دەهــضی کە ضــ کەیڕاًی ّ ســەعپەًجەی پــێ ثغیٌــضاع ثجــّْى ثە تًْــضی
ســـْێٌڕیژی صەکـــغص ّ هـــي ػۆع ئەتغســـبم ثە ُـــْی سْێٌلەثەعچـــًّْەّە لە ُێـــػ ّ
دەعەکەت کەّێ .ثۆیە ّێڕای هەتغسییەک کە لە ثٌـی گـْێ ّ ثە پطتسـەعهبًەّە
ثّْ ،صاّام لێکغص تبّێ

صاًیطت ّ ثە پطتْێٌەکەی سْم ثغیٌەکەین ثەست.

صیــــبعە ســــْا ُەڵٌــــبگغێ ئەّ ثــــۆ سْیطــــی ػۆع ثە ّعە ّ تەًــــبًەت ئبهــــبصەثّْ
یبعهەتی هٌیص ثضات کۆڵەپطتییەکەم ُەڵگغێ ،چـًّْکە ثەّ سـْێٌەی ثە سـەع ّ
چبّهەّە ثّْ پێ ّاثّْ هٌیص ثغیٌضاعمُ .ەڵجەت هي ُێطتب ًەم ّتجّْ ثـغیٌەکەم
تەًیـــب پەاڵضـــە ثەعصى ّ ئەّ ســـْێٌەی لە صەم ّ چـــبّم صێـــت جێگـــبی گـــْلە ًـــیە
چًّْکە ًە ّەستی ئەّە ثّْ ًە لەّ ُەل ّ هەعجەش صا ثە پیْیستین صەػاًی.
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صّای ًػی

ثە سەعبتێ

ُەاڵتـي کـبک دەهـضی ّ هـي گەییطـتیٌە ُەّاعێـ

ثە

ًــبّی لــّْلەعػ کە ئێــْاعەی عۆژیــی پێطــّْ ًبًوــبى لــێ سْاعصثــّْ .لەم ُەّاعەصا
کــبک ثْعُبًیطــوبى ثیٌیــیەّە کە ثە ًیگەعاًیــیەّە چــبّەڕّاًی ئــێوەی صەکــغص.
ئەّیــص صاســتبًی ســْی ثــۆ گێــڕایٌەّە کە ّەک ئــێوە لە ژێــغ ثــبعاًەی گْالًــضا،
تۆػێ

پێص ئێوە ُەع ثە گْێ چەهضا صەعثبػ ثّْە ّ گەلێکجـبع تیغەکـبى لە ثٌـی

گْێچکەی ّ لە ثەع صەهیضا ّە عەعػ کەّتّْى.
سبّەًی ئەم ُەّاعەش سەڵکی تەًگیسەع ّ ثّْکێکیطیبى سػهـی هـي ثـّْ .ژى ّ
پیبّیبى ثە پیغیوبًەّە ُبتي ،کۆڵێ

صەعهبى ّ سْاعصًیبى ثۆُێٌبیي .پبًسْهبًی

ثغیٌەکــبًی کــبک دەهــضیوبى کــغص ّ سەعیکــی ًــبًشْاعصى ثــّْیي ژًــی سبّەًوــبڵ
ُبّاعی کـغص پبسـضاعەکبى ُـبتي .صیتوـبى لە یـبڵەکەی عّّ ثە عّّی ُەّاعەکەّە،
عاست لەّ عێگبیەّە ئێوە ُبتیٌە ًبّ ثبسەکە ،چەًض جبضـێ

صەعکەّتـي ّ ُـبتي

ثۆ ًبّ ُەّاعەکە .ئێوە ُێػ ّ تْاًبی ضەڕهبى ًەثّْ ،ثۆیە ثە پەلە ّ ثێ صعەًـ
عّّهــبى کــغصە صۆڵێــ

ّ ثــێ ئەّە الثکەیــٌەّە ،تــب کــبًی ّ گــْێػەکەی هبػییــبع

عاًەّەســتبیي .پبســضاعەکبى صّای ئــێوە ُــبتجًّْە ُەّاعەکەُ ،ێٌــضێ

عەػیەتــی

سەڵکەکەیبى کغصثّْ ثەاڵم ئەّاى ُیچیبى لە ثبعەی ئێوەّە پێ ًەّتجّْى.
گەییطــتٌە هبػییــبع ،هبًــبی عػگــبعثًّْی تەّاّ ثــّْ چــًّْکە ئەّ ضــْێٌە ُەم
سەست ّ ُەهیص لە گطت الیەکەّە صّّع ثّْ لە پبیەگبی صژهٌەّە .ئێـْاعە کـبک
دەهضیوبى ثغص ثۆ ًبّ ثبسەکبًی ًـیەع ّ لە جێگبیەکـضا ثە ًـبّی گەّعەجـۆّ ،ەک
ػۆع جبع ّ پێطوەعگەی صیکە ضبعصهبًەّە .ثۆ سْهبى چّْیي ثۆ ًـبّ ئـبّایی ًـیەع
تب فکغێ

ثۆ ػاهەکەی دەهضی ثکەیٌەّە.

لە ًیەعی ثبّاًضا ًبى ،پێشْع ّ صەعهبًی پیْیستوبى ُێٌب ّ گەڕایـٌەّە الی کـبک
دەهضی .لە ئبّاییـضا ئبگـبصاع ثـّْیي کە عێـژین ئبگـبصاعی ػەسویجـًّْی کـْڕەکەی
ئۆســب دەهەعەلــی ( کــبک دەهــضی) ثــّْە ّ ًیــبػی ُێغضــێکی ثەعیٌــی ثــۆ ســەع
کێْەکــبًی ئەّ ًــبّەی ُەیە .ثــۆیە صّای گەڕاًەّە لە ئــبّایی ،کــبک دەهــضیوبى
گْاســتەّە ثــۆ جێگــبیەکی صیــکە کە الهــبى ثبضــتغ ثــّْ .عۆژی صّایــی ،کە صەثــّْە
عۆژی جەژًی لْعثـبى ،ثیٌیوـبى ُێػەکـبًی عێـژین ُەهـّْ جێگـبیەک ،یەک لەّاى
گەّعەجۆیبى گغتـّْە ّ کـْى ثە کـْى سەعیکـی ثطـکٌیي ّ گەڕاًـي ثـۆ صۆػیـٌەّەی
ئـــێوە .ئـــێوەش لە ًـــبّ تـــۆلەڵە صاعێکـــضا سْهـــبى دەضـــبع صاثـــّْ ،ثە صّّعثـــیي
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جوْجّْڵی ئەّاًوبى سستجّْە ژێغ چبّەصێغی ُەتـب ئێـْاعە ُـبت .کەهـکەم سـْع
پەڕی ،ثّْ ثە ئێْاعە ّ ُێػکبًی صژهٌیص گەڕاًەّە ضْێٌەکبًی سْیـبى ثـێ ئەّە
جێگب ّ ضْێٌی ئێوە پەیضا ثکەى.

ضەڕی التەّەى ّ ضەُیضثًّْی  ٦پێطوەعگەی ثەًغر
عۆژێ

صّای ئەّە گەڕاًی پبسـضاعەکبى ثە صّای ئـێوەصا کۆتـبیی ُـبت ،سْضـکن

ُبت ثۆ الهبى ّ کٶڵێ

جل ،صەعهبى ّ سْاعصًی ثۆ ُێٌبیي.

صّای ئـــبعاهجًّْەّەی ّەػعەکە ،کـــبک ثْعُـــبى ّ پێطـــوەعگەیەکی صیکەهـــبى ثە
ًبّی ًەجوە هەًجەعی ،کە ُەع ئەّ عۆژە تّْضوبى ثّْ ،گەڕاًەّە ثۆ ثـێ ەّاع ثـۆ
الی کبک سبالع ّ پێطوەعگەکبًی صیکە .ثڕیبع صعا کە گەییطتٌەّە الی ُە ـباڵى،
یەکێ ـ

لە کــبصعە صەعهبًییەکــبى ثٌێــغى ثــۆ الی ئــێوە تــب لە ًــػیکەّە ئبگــبی لە

ثغیٌەکبًی کبک دەهضی ثێت کە ُێطتب تەصاّییەکی عێکْپێ

ًەکغا ثّْ.

صّای چًّْی کـبک ثْعُـبى ّ ًەجـوە ،هـي ّ دەهـضیص عّّیطـتیي ثـۆ ثبسەکـبًی
ســەڕێػ .ثە ًــبهەیەک کەب ّ ُبّکبعەکــبًی سْهــبًن لەّ گًْــضە لە ّەػعــی کــبک
دەهــضی ّ جێگــبکەی ئبگــبصاع کــغصى .صّای گەییطــتٌی ئەم ًــبهەیە عۆژاًە گطــت
جۆعە پیْیستییەکوبى ثۆ صەُبتە ئەّ ضـْێٌە ّ پیْیسـت ًەثـّْ سْهـبى ثە صّایـضا
ّێت ثیي.
ًػی ـ

ثە دەفتەیەکــی ثــغص تــب یەکێ ـ

لە

کــــبصعە صەعهبًییەکــــبى ثە ًــــبّی ضــــەُغام
هەًجەعی گەییطتە الی ئێوە ّ لەگەڵ سـْی
ًبهەیەکی کـْهیتەی ضبعەستبًیطـی ثـۆ هـي
ُێٌبثّْ کە صەثْا ثڕۆم لە گًْضی صژى ثیـبى
ثیٌن.
ئێـــــْاعە لە کــــــبک دەهــــــضی ّ ضــــــەُغام
هـــباڵّایین کـــغص ثەّ ًیـــبػە عۆژی صّایـــی ثگەڕێـــوەّە الیـــبى .لە چەهـــی گـــبّەعۆ
پەڕێوەّە ،الی سەعبت ُەضتی ئێْاعە چّْهە ئبّایی صەژى ّ لە هبڵی صۆسـتێکضا
چبّەڕێ ُبّڕێیبى هبهەّە .صّای سەعبتێ

ئەّاًیص ُبتيً ،بى ّ سْاعصًوـبى لە
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صەژى کۆکغصەّە ّ گەڕایٌەّە ثۆ جێگبیەک ثە ًبّی ثبسی ضەهسە صیسبى لە گْێ
چەهــی گــبّەعۆ .لەم صاســتبًەصا چەًــضیٌجبع ثبســی چەهــی گــبّەعۆم کــغصّّە ّ
دەػصەکەم
تۆػێــــــــــ
عًّّتــــــغ ّ
فغاّاًتـــــــغ
ثبســی ئەم
چـــــــــــــۆهە
ثکەم تب ثۆ
ســــــــْێٌەع
ًەثێـــــــــتە
هـــــــــــبیەی
سەعلێطێْا
ى.

لە ســــٌّْعی پبعێػگبکــــبًی ُەهەصاى ّ ســــٌە (کْعصســــتبى) لە ًػیــــ

ضــــبعی

سٌمۆعەّە ئبّێکی عّّى ّ ػّاڵل سەعچبّە صەگغێُ .ەهّْ ًبّچەی کْلیبیی تێ ەڕ
صەکبت ،لە ًػی

جبصەی سٌە -کبهیبعاى لەگەڵ ئـبّی چەهطـبع صەثـٌە یەک ّ ثە

ُێػ ّ گْڕێکی ػیـبتغەّە ثە سـٌّْعی ًـبّچەی ژاّەعۆ ّ ثـێ ەّاع صا صەڕّا .لە ثەع
ئـــبّایی پبڵٌگـــبى لەگەڵ چەهـــی پبڵٌگـــبى ،کە ئەّیـــص لە ًػیـــ

کبهیـــبعاًەّە

سـەعچبّە صەگـغێ تێکەڵـی یەک صەثـي .لە سـْاع گًْـضی ُەّاسـبّا لەگەڵ چەهــی
عۆســبًە کە لە ًــبّچەی کەاڵتەعػاى ّ ًػی ـ

کەلــی ئــبعێػەّە ســەعچبّە صەگــغێ

صەســتەهالًی یەک صەثــي ّ ثە ًبّەڕاســتی ضــبر ّ صاســی ُەّعاهبًــضا صەڕّا تــب
صەگبتە سٌّْعی صەستکغصی ئێغاى -ئێغاق .ئەم چەهە لە ُەع ًبّچەیەک ًـبّێکی
تبیجەتی ُەیە ،ثەاڵم ثە گطتی سـیغّاى ّ گـبّەعۆ ًبسـغاّتغیي ًـبّى کە سەڵکـی
ثە کبعیــبى صێٌــێ .کبتێــ

هــي ثبســی چەهــی گــبّەعۆ ّ ثبسەکــبًی صەّع ّ ثەعی
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صەکەم ،ثەضــی ػۆعی ئەم ًبّچــبًە صەگــغێتەّە ّ ثیــغەّەعی ّ ثە ســەعُبتەکبًی
هٌیص ػۆعثەیبى لەم ،یبى لەّثەعی ئەم چۆهەّە عّّیبًضاّە.
ضەّ ثە عێگبّە لەگەڵ کبک عەضـبص ُێٌـضێکوبى لسـەی تـبػە ثـۆ یەک گێـڕاًەّە.
هـــي صّایـــیي ُەّاڵـــی ًـــبّچە ّ کەســـەکبًی ســـەڕێػم ثەئەّ صا .ئەّیـــص ثبســـی
ســـەفەعی سْیـــبًی ثـــۆ هـــي کـــغص ّ کبتێـــ
ُەعکەســــەهبى لە ثٌــــی ثەعصێــــ
کْعصستبًضا سەّتیي .ثەیبًی کبتێ
هبچکغصىً .ػی

ثە هبًگێ

گەییطـــتیٌە ضـــْێٌی صیـــبعی کـــغاّ

ّ لە ژێــــغ ئبســــوبًی ضــــیٌی پــــڕ ئەســــتێغەی
ُەسـتبیي ،هـي چـّْم صاًە صاًەی کْڕەکـبًن

صەثّْ ثەضێکیبًن ًەثیٌی ثّْى ّ لە صڵەّە ّەڕەػیـن

کغصثّْى .جگە لە کبصعەکـبى ،کـبک ثْعُـبى ،عەضـبص ،سبلێـض ّ عەدوـبى لْعثـبًی،
ُەهّْ پێطوەعگەکبًی ئەّ لـکەش کـبک سـبالع سەعپەعەسـتی صەکـغص لەگەڵ ئەم
جەهـــــــعە ثـــــــّْى کە تێکـــــــڕا ژهبعەیـــــــبى
صەگەییطتە  ٣١-١١کەب ّ ػیـبتغ لە ثیسـت
کەســـیبى هەًـــجەعی ثـــّْى .لەعاع ثـــّْ الی
ًیـــْەڕۆ کۆثـــًّْەّەیەکی کـــْهیتە ئەًجـــبم
ثــضەیي ،ثڕیــبعی پیْیســت ثــۆ صعێــژەی کــبع
ثــــضەیي ّ هــــي ثگەڕێــــوەّە الی دەهــــضی ّ
ضـــەُغام .ثەاڵم ُێطـــتب ًیـــْەڕۆ ًەُـــبتجّْ
دەسەى هەًجەعی کە لەّ ثەعی چەهەکەّە
لەگەڵ ًیگبثبًەکــــــبى چــــــبّی لە ًــــــبّچە
ئەکـــغص ،ثە ُەاڵتـــي ُـــبت ّ ّتـــی پبســـضاع
گەییطتٌە ثبًسەعهبى!
کبتێ ـ

چبّهــبى لێکــغص صیتوــبى ًػیــ

ثە

 ٧١جــبش ثە عێگــبیەکی پطتســەعی ئــێوەصا لە دــبڵی عێگبعّّیطــتي صاى ثەاڵم ّا
صیــبعە ُێطــتب ثە ئێوەیــبى ًەػاًیــْەُ .ەهــّْ لەضــەم لە تغســبى ًطـــتە لەعػە.
ُەعچــێکن صەکــغص ًەهــضەتْاًی ثە ســەع تغســی سْهــضا ػاڵ ثــن .لە عاســتیضا هــي
پێطتغ ُیچکبت ثەم ضێْەیە لە ضەڕ ّ کْضتي ًەتغسبثّْمً ،بػاًن ثـۆ ئەم جـبعە
ّاثّْم .ثۆ ئەّە کەب ُەست ثە لەعػیي ّ تغسبًن ًەکبت تۆػێـ

صّّعکەّتـوەّە

ثەاڵم فبیضەی ًەثّْ .پێن ّاثّْ هي ئەهە صّاییي سەعبتەکبًی ژیبًوە ّ دەتـوەى
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لەم ضەڕەصا کە ُێطتب صەستی پێ ًەکغصثّْ صەکْژعێن.
کبک سبالع ّ دەسەى هەًجەعی ّەک فەعهبًضەی یەکەم ّ صُّّەهـی کـبعّاًەکە
ثە صە  -پبػصە پێطوەعگەّە عّّیطتي ثۆ ئەّ جێگبیە پبسضاعەکبًی پێضا تێ ەڕیي.
ژهـــبعەیەکی صیـــکەی پێطـــوەعگەش ثە گـــْێ چەهـــضا چـــّْى تـــب الی ســـْاعەّەی
جبضــەکبى ثگــغى .صّای صە صەلــێمە هــي ئیــضی ثە ســەع تــغب ّ صڵەڕاّکێەکەهــضا
ػاڵجّْم ّ ثە گْێ چەهەکەصا عّّیطتن ثۆ ضـْێٌی ضـەڕەکەُ .ێطـتب تەلە صەسـتی
پێ ًەکغصثّْ ّ کْڕەکبًی ئێوە ثـێ ئەّە جبضـەکبى ثیـبًجیٌي گەییطـتجًّْە ٧١١
هێتغییــبى .جێگــبکە ُەڵەهــّْت ،عّّتەى ّ ػۆع ًبلەثــبع ثــۆ ضــەڕێکی لەّ چەضــٌە
ثــّْ .الی س ـْاعّەکەی صەعاّێ ـ

ث ـّْ صەچــّْە ســەع گــبّەعۆ ّ ُێٌــضێ

ثٌێطــتکەع

کەپغ ّ ثٌەیبى لێ سستجّْ تـب ثٌێطـتەکەیبًی تێـضا ثکـْڵێٌي .تـۆػێکی هـبثّْ هـي
ثە تەّاّی ثگەهە الی ُە ـباڵى تەلە صەسـتی پـێ کـغص ّ لە گطـت الّە جبضـەکبى
کەّتــــٌە ثەع صەســــتڕێژی پێطــــوەعگە .لە ثەعەی الی کــــبک ســــبالع ّ دەســــەى
صاپێطوەعگەیەکوبى ثە ًبّی هەّلّْص هەعصۆسی لە یەکەم سبت ّ تەلەصا کەّتە
ثەع صەستڕێژی جبضەکبى ّ ضەُیض ثّْ.
کبتێ ـ

هــي گەییطــتن ،صی ـتن پێطــوەعگە لە ًــبّ کــۆًە ُەّاعێک ـضا جبضــەکبًیبى

سستًّْەتە گەهبعۆ ّ ئەّاًیص لە ًبّ کەالعە عّّسبّەکبًضا ثە سەستی ثەعگـغی
لە گیــبًی سْیــبى ئەکەى .پیْیســتە ّەثیــغی ثێــٌوەّە کە ػۆعثەی ُەعەػۆعی ئەم
کەســبًە جبضــەکْعص ّ ثەضــێکی ػۆعیطــیبى لەّ کۆًەپێطــوەعگبًە ثــّْى سْێــبى
تەدْی ی عێژین صاثّْیەّە ّ تب تەّلی سەعیبى لە سیبًەت ّ تـبّاًەّە گالثـّْى.
ثـــۆیە ضـــەڕی ســـەع ّ هبڵیـــبى ئەکـــغص ّ کەســـیبى دـــبػعًەثّْى تـــب صّا ُەًبســـە
تەسلیوی ئێوە ثي.
صّای ئەّە هەضــْەعەتوبى لەگەڵ چەًــض کەب لە پێطــوەعگەکبًضا کــغص ،لەگەل
صّّ پێطـــوەعگەی صیـــکەصا ثە ًـــبّی کەهـــبڵ تەًگیســـەعی ّ هەُـــضی تەّعیـــْەعی
صاثەػیٌە سْاع ثۆ ًبّ صۆڵەکە کە تەًیب  ٧١١هێتغ ثە چەهی گـبّەعۆّە صّّع ثـّْ.
ئــێوە ئەه ـبًػاًی ئەگەع لەّ لۆڵەضــەّە تەلە لە جبضــەکبى کــغاةّ ،ەػعیــبى ػۆع
سغاپتـــغ صەثـــّْ ّ لە ّعە ّ ئیوکـــبًی ثەعگغییـــبى کەم صەثـــّْیەّەُ .ەعکە ئـــێوە
گەییســـتیٌە ســـەعەتبی صۆڵەکە ،لە ًـــبّ ُەژ

ّ صەّەًێکـــضا هٌبڵێـــ

صەعپەڕی.

هٌبڵەکە ثە صەم گغیبى ّ ُبّاعەّە ثە ًبّی سْم ثبًگی هٌـی کـغص کە ًەیکـْژیي!
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ســـەعاپبی لەضـــن ًطـــتە لەعػیـــي ّ ُەػاع ضـــْکغم کـــغص کە ئەم هٌـــبڵە ُەژاعە
ثێتبّاًە ًەکەّتە ثەع تیغێ

ّ ًەکْژعا .صەسـتی کـْڕەکەم کێطـب ّ صڵٌیـبم کـغص

کە ًبیەڵیي ئبػاعی پێ ثگبت .ثغصهبًە سەعڕێگبکە ّ ًیطبًوبى صا چۆى ثـڕّاتەّە
ثــۆ ئــبّایی .صیــبعە کــْڕە سەڵکــی صەژى ّ کــْڕی یەکێـ

لەّ پیـبّاًە ثــّْ کە لەم

صەعاّەصا سەعیکی ثٌیطت کـغصى ثـّْى .ثـبّکەکەی لە یەکەم تەلەکەصا ُەاڵتجـّْ
ثەاڵم ئەم هٌــبڵە ثەجــێ هــبثّْ .صّای ئەّە عێگبکەهــبى ًیطــبًضا تــب ًــبّ ئــبّایی
صەژى عاًەّەسـتب .هـي ًــبّی ئەّ هٌـبڵەم لە ثیـغ ًەهــبّە ثەاڵم صّاتـغ ئەم کــبعە ّ
ًەجبتضاًی ئەّ کْڕە ثجْە هبیەی ضبصی ّ لسـەی سـەعػاعی سەڵـ

ّ ُەعکـْێەک

صەچّْیي ثۆیبى صەگێڕایٌەّە.
ضەڕەکە ُەع صەُبت صژّاعتغ صەثّْ .جێگبی جبضەکەى جۆعێـ

ثـّْ صەثـْا صاًە

صاًە ثیـــبًکْژیي یـــبى سْیـــبى ثـــێي تەســـلین ثـــجي .یەکەهیـــبى هەتغســـی ػیـــبًی
سْهبًیطــی ُەثــّْ ّ صُّّەهــیص ُێطــتب ّەستــی ًەُــبتجّْ .ئــێوە صەضتغســبیي
ُێػی صیکەی عێژین ثێت ثە فغیبی ئەم تبلوەّە ّ کبعەکەهبى لێ صژّاعتغ ثـکەى.
ثۆیە ُەهّْ ُەّڵی کبک سبالع ئەّە ثـّْ ُەعچێـ

ػّّتـغ کۆتـبیی ثە همـبّهەتی

ئەم تبلوە ثێٌێ ،ثەاڵم چۆى صیبع ًەثّْ .ثەعپغسی گـغّّپەکە کـبثغایەک ثـّْ ثە
ًبّی تەیوّْع کە لە پەالهبعی یەکەهضا کْژعا ّ جگە لە تەیوْع جەًبػەی چەًض
کەســـی صیـــکەش لە ثەع صەســـتی پێطـــوەعگەصا ثـــّْى .ثەاڵم چەًـــض کەســـێ

لە

جبضـــەکبى ُێطـــتب کۆڵیـــبى ًەصەصا ّ ثە ســـەستی ثەعگغییـــبى لە ســـەًگەعەکبى
صەکغص.
ػیبتغ لە سەعبتێ

لە یەکەم سـبتی ضـەڕ تێ ەڕیجـّْ لە پـڕ صیتوـبى یەکێـ

لە

جبضەکبى لە صۆڵەکەی سْاعەّە ،عاست لەّ ضـْێٌەی هٌبڵەکەهـبى صیتجـّْ ُەاڵت
ّ سەعی

ثّْ ثگبتە ًبّ چۆهەکە .چەًض کەسێ

لە ُبّڕێیبى تەلەیبى لێ کغص ّ

لە کەًــبعی صەعاّەکەصا کەّتە ســەع ئەعػ .هــي عّیطــتن ثــۆ ســەع جەًــبػەکەی تــب
چەک ّ چــۆڵ ّ کــبعتەکەی ثێـــٌن .لە چەًــض هێتــغییەّە صیـــتن ســْێي ثە ُەهـــّْ
ضــــْێٌێکیەّە صیــــبعە ّ صڵٌیــــبثّْم ئەگەع ًەضــــوغصثێت ثە ضــــێْەیەکی کــــبعی
ثغیٌضاعە .ثـۆیە فیطـەکی صیـکەم پێـْە ًەًـب ّ ثـێ تەلە چـّْهە سـەع سـەعی .ثە
سکەّە کەّتجّْ ّ ک ضیٌکۆفەکەضی لە ژێغ سیٌگیضا ثّْ .هي صاًەّیـن چەکەکەی
لە ژێــغ الضــەیضا صەعثێــٌنُ ،ێٌــضەم صًیــبی عًّّــبک ثیٌــی ُەســتبیە ســەع چــۆک ّ
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هٌــی ثە عەگجبعێ ـ

ثە پطــتضا سســت .پێطــوەعگەکبًی صیــکە کبثغایــبى صایە ثەع

صســـــتڕێژ ّ لە چبّتغّّکبًێکـــــضا لە کـــــۆڵی هٌیـــــبى کـــــغصەّە .هـــــي گـــــْلەیەکی
صەستڕێژەکەی کـبثغا لە ثبسـکی عاسـتی صام ،گـْلەیەکی صیـکەش کە ثە صڵٌیـبّە
ُی ُبّڕێیبًی سْهبى ثّْ ثەع پطتن کەّت ّ لە ثٌی ثبڵوەّە صەعُبت.
ژهــبعەیەک لە ُبّڕێیـبى ،لەّاًە عەضــبص گەییطــتٌە الی هــي ،ثــغیٌەکەی ثبڵیــبى
ثەســتن ّ ثە صّّ پێطــوەعگەی تــبػەصا (ضەهســە ّ عەهەػاى) ثەڕێیــبى کــغصم ثــۆ
صّاّە ثــۆ ئەّ ضــْێٌەی کە ّەک هەســیغی پبضەکطــێ صایبًٌــبثّْ .لەگەڵ ئەم صّّ
پێطــوەعگەیە لە ئــبّی گــبّەعۆ پەڕیــٌەّە ّ لە ًــبّ تــۆلە ُەژگێگــضا چــبّەڕّاًی
ُە باڵى هبیٌەّە تب کۆتبیی ثە ضەڕەکە ثێٌي ّ ثگەڕێٌەّە الهبى.
ضــەڕەکە ُەعّا ثە تًْــضی ثەعصەّام ثــّْ .صەعکەّت ُێــػی یبعهەتیــضەعی صژهــي
گەییطـــــــتجّْ ّ صعێژەصاًـــــــی ضـــــــەڕ لە
لبػاًجی ئێوە ًەثّْ .صّای صەعثـبػثًّْی
هــي صّّ پێطــوەعگەی صیــکە ثە ًبّەکــبًی
عەلی ئبغـبی ئـبعاهجیي ّ هەجیـض ئیالهـی
ثغیٌضاع ثجّْى کە ثەصاسەّە عەلـی ئبغـب
لە عێگــــبصا ضــــەُیض ثجــــّْ .کــــبک ســــبالع
ثڕیــبعی پبضەکطــە صەصات ّ ًػیـ

عەســغ

تێکڕای لـکەکە گەییطـتٌەّە الی ئـێوە لە
ُەّاعی تەڵـــّْکەجەڕێ .جـــگە لە عەلـــی
ئبغــــب ئــــبعاهجیي ،کبّســــی هەًـــــجەعیص
یەکێ

لە سەعپەلە ئبػا ّ سْضەّیستەکبًوبى لەم ضەڕەصا ضەُیض ثـّْ .کـبّب

پێص لە سْی صّّ ثغای صیکەی ثە ًبّەکبًی عەثـضّاڵ ّ ّاسـێخ هەًـجەعی ضـەُیض
ثجْى ّ ثۆ سْضی ثّْثە سێِەهیي ضەُیضی ثٌەهبڵەیەکی ُەژاعی کْعص.

سۆ دەضبعصاى صّای ثغیٌضاعثّْى
عۆژێ

صّای ئەم ضەڕە لە ضْێٌێ

لە ضْاًێ

ثە ًبّی ضـێٌێ دەسـبیٌەّە ،چەًـض ثػًوـبى

کڕی ّ سـەعهبى ثـڕیي .الی ئێـْاعەکەی ئبگـبصاع ثـّْیي کە هەڵجەًـض ّ
- 256 -

دبتَم هەًجەعی
ُێـــػّ ،اتـــب تێکـــڕای پێطـــوەعگەکبًی ػاگـــغۆب لەّ ًػیکـــبًەى ّ لەعاع صعا عۆژی
صّایـــی لە هبػیـــبعصا یەک ثگـــغیٌەّە .عێگـــبیەکی ػۆع ًەثـــّْ ،ئـــێوە صّای چەًـــض
سەعبت گەییطتیٌە هەلسەص ّ ًیـْەی ضـەّیص ُبّڕێیـبًی هەڵجەًـض ،کە لە سـەص
کەب ػیــبتغ ثــّْى ُــبتٌە الهــبى .ثەیــبًی کبتێ ـ

عۆژ ثــّْیەّە ُەهــّْ ُبّڕێــبى

صەستوبى لە هلی یەکتغ کغص ّ ثە تبیجەتی صّای ضەُیض ثًّْی ئەّ سێ ُە ـبلە،
پێطـــوەعگەی لکەکـــبًی صیـــکە صڵٌەّایـــی ئێوەیـــبى صەصایەّە .کـــبک هەًســـّْع
فەتــبدی ّ کــبک فەتــبح عەثــضّلی ُــبتي ســەعصاًی هــي ّ هەجیــضیبى کــغص ّ لە
ّەػعــی ثغیٌەکەهبًیــبى پغســی .لەیــغەصا ثــۆ یەکەهــیي جــبع ژهــبعەیەک ثیســیوی
ثــبش ،کە تــبػە لە صەفــتەعەّە گەییطــتجّْى ثە ســەع ل ـ

ّ صەســتەکبًضا صاثەش

کغاى ّ فەعهبًضەکبًوبى ثًّْە سبّەًی ثیسیوی سْیبى.
ســیبّەش گــّْصەعػی سەعیکــی صەعهــبًی ثــغیٌەکەی هــي ثــّْ ،عاصیــۆی دیــػة لە
گۆضـــــەیەکەّە صەًگـــــی صەُـــــبت ّ ُەّاڵەکەًـــــی عۆژاًـــــی پێطـــــّْی ًـــــبّچە
جۆعاّجۆعەکـــبًی ئەسْێٌـــضەّە .لە پـــڕ ًـــۆعە گەییطـــتە هەڵجەًـــضی صّّ ّ ًـــبّی
پێطوەعگەیەکی سْێٌضەّە کە ثە ُْی ًەسْضییەکی کْتْپڕەّە گیبًی لە صەسـت
صاّە .ئەم پێطوەعگە فەسغەصیي هەًجەعی یەکێ
هٌــبڵی ّ یەکێ ـ

لە ُبّڕێیبًی ُەهّْ صەّعاًـی

لە سْضەّیســتتغیي کەســەکبًی ژیــبًی هــي ثــّْ .ضــێْە ّ ًــبّی

ًەسْضــی ّ چــۆًیەتی ضــەُیضثًّْەکەی ُیچکــبت ّەک ســْی ثــۆ هــي ّ کەســبًی
صیکەش عّّى ًەثّْیەّە ّ ًەػاًغا ئەّ عۆڵە ئبػا ،فیضاکبع ّ صڵسۆػە چۆى تّْضی
ئەّ صەعصە ثّْ ّ ثە پەلەش ژیبًی لێ سەًض.
ئێــْاعەی ئەّ عۆژە ،لە ســەع صاّای ثەعپغســبى هــي ّ هەجیــض ئیالهــی لە کــبعّاى
جیب ثّْیٌەّە ّ کـبصعێکی صەعهـبًی ثە ًـبّی سـەالح هیـبًەیی ّ پێطـوەعگەیەکی
ثە ئەػهــّْى ثە ًــبّی ئەکــجەع هەًجەعییــبى لەگەڵ سســتیي .کــبک ســبالع ُــبت
سْادــبفێػی لــێ کــغصیي ّ ّتــی ثــڕۆى سْتــبى دەضــبعصەى ،ثغیٌەکبًتــبى چــبک
کەًەّە ّ صّایە ثگەڕێٌەّە الهبىُ .ەع ّەک پێطتغیص ثبسن کغصّّە ضـبعصًەّەی
ثغیٌضاع ،ئبگبلێجّْى ّ پبعاستٌیبى لە چٌگـی صژهـي پیطـەی ئەّ چەًضسـبڵەی هـي
ثّّْ .ەک ئەػهّْى ػۆعیطی تێضا سەعکەّتّْ ثّْثـّْم .ثەاڵم جیـبّاػی ئەم جـبعە
ئەّە ثــّْ کە ثــۆ سْضــن ثغیٌــضاع ثــّْم ّ ثــۆ گەڕاى ّ ُــبتْچّّْ ،ەک یەکێ ـ

لە

ئەس ەکبًی ئەم کبعە سەعثەست ًەثّْم .صەثـْا جێگـب ّ ضـْێٌی ثغیٌـضاعەکبًوبى
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ُەعصەم لە صەّڵەت ّ ُێػەکبًی ،ضبعاّە ثێـت ّ ثە ُـی ضـێْەیەک پـێ ًەػاًـي.
چــــًّْکە ئەّاى کە لە ثەعاًــــجەع ُێــــػی پێطــــوەعگەصا ُەعصەم تێکضەضــــکبى لە
فغســەتێ

صەگەڕاى تــب تیوێکــی الّاػی ئــێوە ّە چٌــ

ثــشەى ّ تــۆڵەی سْیــبى

ثکەًەّە.
ُەع جۆعێــ
ثبسێ

ثێــت ئــێوە لە جەهــبعەت جیــب ثــّْیٌەّە .عۆژی صّایــی چــّْیٌە

ثە ًبّی کەڵەڕەػ ّ سْهبى ثە کبک سبثغ ّ دبجی دەهە عەضـیضی ثـبّکی

ًبسبًضّ .ەػعەکەم ثە ثبضی ثۆ گێڕاًەّە ّ لیستێکن لە صەعهبى ّ پێضاّیسـتی ثـۆ
گــغتي تــب ثچــي لە ئــبّایی ًــیەعصا ثۆهــبى صاثــیي کەى .عۆژی صّایــی ُەعصّّکیــبى
گەڕاًەّە ،ثە ػیبصیطەّە ضتەکبًیبى ثـۆ ُێٌـبیي ّ ّتیـبى تـب ئەکەًّەّە سـەعپێ
لەم ثــبسەی ئـــێوەصا ثوێٌــٌەّە ّ ُەعچێکتـــبى گەعەکجێـــت ئــێوە ثۆتـــبى صێٌـــیي.
هەجیــض پــبی ثغیٌــضاع ثــّْ ،ػۆع ثە ػەدــوەت صەیتــْاًی ثــڕّات ،ثــۆیە ثە لەّلــی
ئەّاًوــــبى کــــغص ّ  ١عۆژی تەّاّ لە ثــــبسی ئەّاًــــضا هــــبیٌەّە .ئەّاى ئێــــْاعە
صەگەڕاًەّە ًـــیەع ،ثەیـــبًی ػّّ یەکێکیـــبى ّ ًػیـــ

ًیـــْەڕۆ ئەّی صیکەیـــبى ثە

کۆڵێ

سْاعصًەّە صەگەڕاًەّە الهبى .هي سەصی سەص لەم هبڵە صڵٌیب ّ تەًـبًەت

کبتێ ـ

عّیطــتیي ثــۆ جێگــبیەکی صیــکە پێوــْتي ثــۆ کــْێ صەچــیي ّ صاّام لێکــغصى

سبّەًجـــبر ئبگـــبصاع کەى کە ســـجەیٌێ ''هێـــْاًی'' ئەّیـــي! ثە صار ّ کەســـەعێکی
ػۆعەّە سبڵەکبًی صّاتغ ،ئبگبصاع کغام کە سبثغ ثە تۆهەتی ''سیـبًەت'' لە الیەى
چەًــــض کــــبصعێکی دیػثــــی صیوــــْکغاتەّە ،ثە پــــێص چــــبّی ژى ّ هٌــــبڵەکەیەّە
ُێٌغاّەتە صەع ّ ثێ ُـی لـێ پغسـیٌەّەیەک لە پطـتەّەی ئـبّایی ًـیەع ئێعـضام
کغاّە .ئەّ صەم هـي لە دیػثـضا ًەهـبثّْم ّ ُیچکـبتیص ّەاڵهێکـی جـێ پەسـەًضم
لەّ کەسبًە ًەثیست کە ئبگبصاعی ئێعضاهی ئەم کْڕە ضـیغیي ّ ئـبػایە ثـّْى کە
ثۆچی کْضتیبىە
ًػی

ثە هبًگێ

ئێوە لەّ ًبّەُ ،ەع چەًض عۆژ لە ثبسێ

ّ کەّێ ـی کەسـێکضا

هبیٌەّە .سەڵکێکی ػۆع ئبگـبصاعی ثًّْوـبى ثـّْىُ ،ێػەکـبًی عێـژین ّەک گـْعگی
ُبع لێوـبى صەگەڕاى ّ ُەعجـبعەش صەسـت لە الق صعێژتـغ ثـێ ئبکـبم صەگەڕاًەّە
ثٌکەکبًیبى .لە گطت ئەم هبّەیەصا هي ثە صەم کبعی ئەس ییەّە کە ضـبعصًەّەی
سْهــبى ثــّْ ،سەعیکــی کــبعی عێکشســٌەکبًی ًــبّچەش ثــّْم ّ ػۆعثەی عۆژەکــبى
ًــبهەیەکن ثــۆ کەســبًێ

صەًّْســی ،یــبى لە یەکێــ
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لە کەســەکبًی سْهــبًەّە

دبتَم هەًجەعی
ًــــبهەم پــــێ صەگەییطــــت .کــــبک عەلــــی ًەلــــی هەًــــجەعی کە لە ثەضــــی لەاڵی
سەعثەعػیضا ثە ّعصی ثبسن کغصّّە ،یەکێ

لەّ کەسبًە ثّْ ضـەّ ّ عۆژ لە ُـبت

ّ چّْصا ثّْ ّ ُەّاڵ ّ ًبهەکبًی صەگەیبًضیي.
صّای ًػی ـ

ثە هبًگێـ

صّّ پێطــوەعگەی صیــکە ثە ًــبّی کەهــبڵ تەًگیســەعی ّ

هەُضی تەّعیـْەعی ُـبتي ثـۆ الهـبى ّ کەژاڵ عەثبسـیُ ،بّسـەعی کـبک فەتـبدی
عەثــضّلییبى لەگەڵ ثــّْ .سْضــکە کەژاڵ دــبهلە ثــّْ ،گەڕاى لەگەڵ ُێــػ ثــۆ ئەّ
ّەػعەی ئەّ صژّاع ّ ًبهْکیي ثّْ .ثۆیە ثەعپغسبى صاّایبى کغصثـّْ هـي ُبّکـبعی
کەهبڵ ّ هەُـضی ثـکەم ّ ثە ضـێْەیەک کەژاڵ لە عێـگەی ضـبعەّە ثگەڕێـتەّە ثـۆ
صەفــتەعی سیبســی .ئەّەی لە صەســتی ئــێوە ُــبت ئەًجــبم صعا ثەاڵم گغًگتــغیي
ثەضی کبعەکە کەهبڵ جێجەجـێ کـغص ،ضـۆفێغێکی صۆػیـیەّە ّ سـەعەڕای عیسـ

ّ

هەتغسییەکبًی ،کەژاڵ سبًویبى ثە سالهەت گەیبًضەّە جێگبی هەثەست.
صّای ثەڕێکغاًی کەژاڵ تێکڕا ثەعەّ کۆسباڵى ،کە ُەهّْ ئەّ سبڵە ثجْە ثـٌکەی
ًیــْە ســبثتی ُێــػی ػاگــغۆب ،گەڕایەًەّە ّ صّای صّّ ضــەّ ّ عۆژ ػۆعثەی ُێــػ ّ
کْهیتە ًبّچەکـبى لەّێ یەکوـبى گـغتەّە .لە هـبّەی ئەم سـبڵەصا ُێـػ ّ کـْهیتە
جیبّاػەکبًوــبى تّْضــی صەیــبى ضــەعی ســەست ّ گــغاى لەگەڵ ُێــػی صاگیــغکەع
ثجّْى ّ لە ُەهّْضیبًضا سەعکەّتّْ ّ سەعثەعػ ُـبتجًّْە صەع .ژهـبعەیەکی ػۆع
لە ُێػەکـــبًی عێـــژین کْژعاثـــّْى ،صەیـــبى هبضـــیي ّ کەعەســـتەی گغًگـــی عێـــژین
ســـْتێٌضعاثّْى ّ ســـەصاى جـــۆع چەک کەّتجـــًّْە صەســـتی پێطـــوەعگە .ثەاڵم ثە
صاسەّە کبتێ

سەیغی ًبّ کبعّاًی پێطوەعگەکبًیطت ئەکـغص جـێگەی ژهـبەیەک

لە سْضەّیسـتبًی چەًضیٌســبڵی پیطــّْهبى ســبڵی ّ چــۆڵ ثــّْ کە لە هــبّەی ئەم
ســبڵەصا گیبًیــبى فیــضای عػگــبعی ّ ســەعثەعػی سەڵکــی کْعصســتبى کغصثــّْ .ثــۆ
ًوــــًّْە سْضەّیســــتبًی ّەکــــْ ئیجــــغاُین ئەدــــوەصی ،عەدــــین ُەژاع ،کــــبّب
هەًجەعی ،عەلی ئبغب ئبعاهجیي ،هەّلّْص هەعصۆسی ّ...
پیْیســت ثە ّەثیغُێٌــبًەّەیە کە ســەعەڕای ضــەڕی تەثلیغــی ،تەّای ئەّ ســبڵە
ُی چەضٌە ضەڕ ّ تێکِەڵچًّْێ

لە ًێْاى ُێػ ّ تیوەکبًی ئێوە ّ کـۆهەڵەصا،

کە ثە ضێْەیەکی ثەعچبّ لە ًبّچە دػّّعیبى ُەثّْ عّّی ًەصاُ .ەعصّّکالهـبى
لە پەیوــــبًێکی ًەًّْســــغاّصا ثەّە گەیطــــتجّْیي کە کبعهــــبى ثە ســــەع یەکەّە
ًەثێــت ّ ُەعکەســە سەعیکــی کــبع ّ تەثلیغــی ســْی ثێــت .ئــێوە چەًــضیي جــبع
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ئبگــبصاعی ثــًّْی تــین ّ صەســتەی ئەّاى لە ًػیکــی سْهــبى ثــّْیي ّ ثــێ گْهــبى
ئەّاًیص ُەعّەتغ .ثەاڵم سْهبى لێ

'' گێل'' کغص ّ تێـ ەڕیي کە ثڕیـبعێکی ثـبش

ّ کغصاعێکی ژیغاًەثّْ.
صّای دەفــتەیەک ثەعپغســبى ثڕیبعیــبى صا ثەضــێ

لە ُێــػەکە ،کە ثە ػعۆی لە

ثغیٌــضاع ّ ئەّ کەســبًەی تــبػە ُــبتجًّْە عێــػی پێطــوەعگبیەتی پێــ
ثەڕێ کەًەّە ثۆ ًەّسّْص ّ هٌیص ثە دْکوی ثغیٌـضاعثّْى یەکێـ

صەُــبت،،

لەّ کەسـبًە

ثّْم .لە صۆڵی ُەّاعی ژۆًییەّە صاثەػیٌە سەع چۆهی سـیغّاىً .یبػهـبى ثـّْ لە
ئبّەکە ثضەیي ثەاڵم صّای تبلیکغصًەّە صەعکەّت ًبهْکیٌەً .بچـبع عّّهـبى کـغصە
کە لە ثەع هبڵەکبًی ئـبّایی عّاعصا ُەڵکەّتجـّْ .تیوێـ

پغصێ

کەّتـٌە پـێص ّ

ثــێ گغفــت گەییطــتٌە ســەع پــغص ،ثە ثیســین ئێوەیــبى ئبگــبصاع کــغص ثە صّایبًــضا
ثــڕۆیي ّ گەییطــتیٌە ســەع پــغص '' ًــّْعەفکەًی'' پبیەگــبی صژهــي ُەڵکــغا ّ ُەهــّْ
ّەک عۆژ عًّّــبک ثــّْیەّە .پبیەگــب ســەع پــغص ّ صەّع ّ ثەعی صایە ثەع

ضــْێٌێ

صەستڕێژ ّ ئێوەش ثەعە ّ ئەّصەستی چەم ُەاڵتیي .صّای ًیْ سـەعبت ثە ُەػاع
صەعصیســەع یەکوــبى گــغتەّە ّ ثە سْضــییەّە کەســوبى ػیــبًی پــێ ًەگەییطــتجّْ.
عۆژی صّایــی چــْیٌە ًػی ـ

لــْلەی ًــّْع کە ثەعػتــغیي لــّْتکەی ضــبُۆیە .صّای

صاثەػیـٌە سـْاع ،پەڕیــٌەّە لە جـبصەی پـبّەً -ەّســّْص ّ تێـ ەڕیي ثە ًــبّ ثەعەی
ضــــەڕی ئێــــغاى ئێــــغاق ّ جــــبعێکیتغ ثە گــــْعێ

پەڕیــــٌەّە لە ئــــبّی ســــیغّاى،

گەییطتیٌەّە صەعەتفێ ثٌکەی سبثت ّ صاییوی ُێػی ضبُۆ.

ثٌکەی صەعەتفێُ ،ێغضی ثەعیٌی ُێػەکبًی عێژین ّ
تێکطکبًیبى ثە صەستی ُێػی پیطوەعگە
صّای گەڕاًەّە ثــۆ صەعەتفــێ هــي چــّْم ثــۆ ثــٌکەی صەفــتەعی سیبســی ّ ًػیــ
هبًگێ ـ

لە ًەسْضــشبًەی دیــػة هــبهەّە .کــبک فەعُــبص هەًــجەعی ّ ســیبّەش

گــّْصەعػی صّّ کەب لە کــبصعە صەعهبًییەکــبًی سْهــبى ئەّصەم لە ًەسْضــشبًە
ثــّْى ّ هــي ثە ػۆعی لە الی ئەّاى صەهــبهەّەُ .ێٌــضێ

ضــەّیص ســەعصاًی کــبک

ُْهبیْى ئەعصەاڵًـن صەکـغص کە ئەّ هـبّەیە لە ًەسْضـشبًە صیـْێکی ُەثـّْ ّ ثە
سەعهبًێ ـ

کتێــت ّ ًّْســغاّەی ثبضــەّە سەعیکــی سْێٌــضًەّە ثــّْ .هــي پێطــتغ
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دبتَم هەًجەعی
ُیچکبت ُێٌـضەم کتێجـی ثـبش لە الی کەب ًەصیتجـّْى ّ لە عاسـتیضا ئەّ هـبًگە
ســــێ چــــْاع صاًە لە کتێجەکــــبًی کــــبک ُْهــــبیًْن لەعػ کــــغصى ّ ثە عەاللە ّ
ضەّلەّە سْێٌضًوەّەً .ەسْضشبًەی دیػة ًػی

ثە  ١١پێطـوەعگەی ثغیٌـضاعی

لێ ثّْ ّ صەّعّثەعی  ٧١کەسیص سەعیکی سػهەتکغصًیبى ثّْى .چەًـض صّکتـْعی
فەعاًســـــەّیص هـــــبّە هـــــبّە صەُـــــبتي ّ ّێـــــڕای چبعەســـــەعی ًەسْضـــــەکبى
کبصعەصەعهبًییەکبًی سْضوبًیبى فێـغی کـبع ّ ُبّکـبت ػهـبًی سْیـبى صەکـغص کە
سػهەتێکــی ثە ًــغر ثــّْ .لەم هــبّەیەصا هــبهۆ ئەســغەع هەًــجەعی ّ کــبک عەلــی
ئەضــغە

هەجیــضیبًیص کە ثــۆ عەالجــی ثغیٌەکبًیــبى چّْثــًّْە فەعاًســە تــبػە

گەڕاثًّْەّە ّ لە ثیوبعستبًضا ثّْى کە ُبّصەم ّ ُبّڕێەکی ثـبش ثـّْى ثـۆ هـي.
کبتێــ

هــي گەڕاهەّە ثـــۆ صەعەتفــێ ُەهــّْ ُێـــػەکەش گەڕاثــًّْەّە ،لە چـــْاع

جێگـــبی جیـــبّاػصا ثٌکەیـــبى ثـــۆ صاًـــبثّْى ّ ُەع لـــ

ّ کـــْهیتەیەک لە صۆڵێـــ

سەعیکی جێگب سبػکغصى ثّْى ثۆ ػستبى.
صّای هـــــبّەیەک صەفـــــتەعی سیبســـــی کـــــبک
فەتـــبدی عەثـــضّلی لە هەڵجەًـــضی یەک ثبًـــ
کـــــغصەّە ّ کغصیـــــبى ثە ثەعپغســـــی کـــــْهیتەی
ضبعەستبًی سەعصەضت .لە جێگبی کـبک فەتـبح
کبک عْهەعی ضـەعیفػاصەیبى صاًـب کە کەسـێکی
ضیبّ ّ لە ًبّ سەعجەهی ُێػەکەصا سبّەى عێـػ
ّ سْضەّیستی ثّْ .ثەاڵم ثە صاسەّە ػۆعی ًەثغص ًبّثغاّ لە ثەاڵیەکـی الثەال صا
ثە ســـەستی ثغیٌـــضاع ثـــّْ ّ ًەیتـــْاًی ئەعکـــی ًـــْێ ســـْی جێجەجـــێ ثکـــبت .لە
جەعەیبًی گْاستٌەّەی ژهـبعەیەک لە پێطـوەعگەکبى لە ًـبّ ضـبعی ُەڵەثـجەصا
یەکێــ

لە هبضــیٌەکبًی ئــێوە کەّتە ًــبّ کەهیٌــی صەســتەیەک لە جبضــەکبًی

ئێــغاق کە لە ًــبّ سْیبًــضا ضــەڕیبى ثــّْ .ثەصاسەّە جــگە لە ثغیٌــضاعثًّْی کــبک
عــْهەع ،صّّ پێطــوەعگەی ثەًــغسیص ثە ًبّەکــبًی کەهــبڵ تەًگیســەعی ّ ئەســەص
سێغاّایی ضەُیض ثّْى .کبک ثْعُبى عّدبًی صّای کبک عْهەع کغایە ثەعپغسـی
هەڵجەًض ّ ُەهّْ سبڵی  ٠٦٣٣ثە ثبضی ئەم ئەعکەی ثەڕێْەثغص.
لە ًبّەڕاستی ػستبًی ئەّ سـبڵەّ ،اتـب  ٠٦٣١ی ُەتبّیـضا چەًـضیي جـبع صەًگـۆ
ُەثّْ کە عێژین ثە تەهبی ُێغضکغصًە ثۆ سەع ثٌکە ّ ثبعەگبکبًوـبىُ .ەع جـبعە
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ّ ژهـــبعەیەک پێطـــوەعگە صەچـــًّْە ضـــْێٌە دەسبســـەکبى ّ چـــبّەڕّاًی ُێـــغش
صەثــّْى .ثەاڵم ُەهّْکــبت ثە '' فطــە'' صەعصەچــّْ .ســەعەًجبم عۆژێ ـ

لە چەًــض

جێگبی ثڕّا پێ کغاّەّە ،لەّاًە ُە باڵًی یەکیەتی ًیطتوبًییەّە ُەّاڵوبى پێ
گەییطــت کە عێــژین ُێػێکــی ػۆعی ُێٌــبّەتە ضــبعی پــبّە ّ ثە ًیــبػی ُێغضــێکی
گەّعەیە .ئەم ســەعچبّاًە ضــەّ ّ ســەعبتی ُێغضەکەضــیبى ثــبب کغصثــّْ ّ ثە
پـــێچەّاًەی جـــبعاًی پێطـــّْ هـــّْ ثە هـــّْ ثە عاســـت گەڕا .ئێـــْاعەی ئەّ ضـــەّە
پێطوەعگە ثۆ ُەهّْ ضْێٌە دەسبسـەکبى صیـبعی کـغاى ّ چـبّەڕێ ُێغضـی صژهـي
هــبیٌەّە کە ثڕیــبع ثــّْ ًێــْاى ســەعبتی  ١٦٦١ثــۆ  ١١١١ی ثەیــبًی صەســت پــێ
ثکبت.
هي لەگەڵ ژهبعەیەک لە کبصعەکبًی کْهیتەی کغهبضبى ،لەّاًە سبلێض صعّّصی،
فەعیــــــضّّى یْســــــفی ،دەهــــــضی
دْســەیٌی ّ کەعیــن پیغثــبسی لە
ثـــٌکەی کـــْهیتە هـــبثْیٌەّە تـــب
ئبگبهـــــــبى لە ثـــــــٌکەی لـــــــ

ّ

کــْهیتەی ضبعەســتبًی کغهبضــبى
ثێــت .کبتێ ـ

ضــەڕەکە صەســتی

پێکــــــــــغص تێکــــــــــڕا چــــــــــّْیٌە
'' کًْەتەیــــبعەیەک'' کە ثــــۆ عۆژی ّاهــــبى ســــبػ کغصثــــّْ .عێــــژین ضــــەڕەکەی ثە
تۆپجـــبعاًێکی سەســـت ّ ثـــێ عّدوـــبًە صەســـت پـــێ کـــغص ّ لە هـــبّی ػیـــبتغ لە ٦
سـەعبت صا کەهتــغیي صەلــێمە ثــّْ چەًــضیي گــْلە تــۆ

عّّ لە هەیــضاًی ضــەڕەکە

ثەڕێٌەکـــبت .چەًـــضیي گـــغهەی صّّع ،لـــّْعەیەکی ػعاّتـــۆلێي ،ثـــغێمەی چەًـــض
عًّّبکی ّ لیژەی تەلیٌەّەی چەًضیي گْلەی کبتیْضـب فبسـ ەیەکی چەًـض کیلـّْ
هێتــــغی لە تــــبلە صەلێمەیەکــــضا .ئــــێوە لە ثەع گــــغم ّ ُــــۆڕی تۆپــــبى ثە ّعصی
ئبگــبصاعی ثەعەی ضــەڕ ًەثــّْیي ثەاڵم ئەهــبًػاًی گطــت ضــْێٌەکبى پێطــوەعگەی
پیْیســــتی تێــــضایە ّ ثە ثیســــین لەگەڵ یەک لە پێْەًضیــــضا ثــــّْیي .ثەعثــــ ّی
ُێغضــەکە ّ تۆپجــبعاًی کەهســبثێمەی عێــژین ثەّ ضــێْە ثەعیــٌە ّای کغصثــّْ کە
چبّەڕّاًی ضەُیضثًّْی ػیبتغ لە صە پێطوەعگەی سْهبى ثّْیي.
صەهە ّ ثەیـــبى ّ کبتێـــ

ُەّا ثە تەّاّی عًّّـــبک ثـــّْیەّە لە پـــڕ تۆپشـــبًەی
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دبتَم هەًجەعی
عێژین ثێضەً

ثـّْ ّ صًیـب ئـبعام ّ ثـێ تەلە .ئـێوە لە ثـٌکەی کـْهیتە لە عێگـبی

ثیسیوێکەّە کە ُەهـبًجّْ گْێوـبى لە عاپـۆعتی یەکێـ

لە فەعهبًـضەکبًی ُێـػی

ضبُۆ ،کبک ئەّلکەعین ثبثبیی ثّْ ثۆ ثەعپغسبًی ثـبب صەکـغص کە ُێغضـی صژهـي
ثە تەّاّی تێکطکبّە ،ػیبتغ لە  ٦١جەًبػەیـبى لە هەیـضاًی ضـەڕەکەصا کەّتـّْى
ّ ُێػەکبًی ئێغاى تب ًبّ ثٌکەکـبًی سْێـبى ثە ضـێْەیەکی ضـ ڕێْ ثە ُەڵەصاّاى
ُەاڵتــًّْەتەّەُ .ەّاڵێکــی ســْش ّ ضــبصی ُێــٌەع ثــّْ ثەاڵم ُێطــتب ثە تەّاّی
ُەّاڵی ػیبًی پێطـوەعگە ًەگەییطـتجّْ .صّای ًیـْ سـەعبت ّ ثە سـەعکغصًەّەی
گطـت صەســتە ّ یەکەکــبًی پێطــوەعگە ،صەعکەّت کە جــگە لە دەســەى هەًــجەعی
کە ثە ُەڵە لە الیەى کەسێکی سْهبًەّە ثە سّْکی ثغیٌضاع ثجُّْ ،ی ػیبًێکی
صیــکە ثەع پێطـــوەعگە ًەکْتــّْە .ئەم عۆژە یەکێـــ

لەّ عۆژ ّ ئەم ســـبتەش لەّ

ســـبتبًەیە کە هـــي لەت لە ثیـــغی ًـــبکەم ّ عاســـت صەڵـــی صّێٌـــێ ثـــّْ عّّی صا.
ُەّاڵەکە ثـــــــۆ عاصیـــــــۆی دیـــــــػة ثە عێ کـــــــغا ّ لەّ عێگبیەضـــــــەّە صاّا لە
ئبهجْاڵًســەکبًی ُێاللــی ئەدــوەعی ئێــغاى کــغا ثــێي ّ جەًبػەکبًیــبى ثەعًەّە.
ُەهّْ عۆژەکە پێطـوەعگە سەعیکـی کـۆکغصًەّە ّ ضٌبسـبیی جەًبػەکـبًی عێـژین
ثـــّْى کە ثە صعێژایـــی هەیـــضاًی ضـــەڕ(ػیبتغ لە  ١کلـــن) ثـــ ّ ثجـــًّْەّە .ئەم
جەًبػاًە کە چەًض جبضێکی ًبّػڕاّی ًبّچەی ُەّعاهبًیطیبى تێضا ثّْى ،تێکڕا
ثە سْاعی ُێستغ ثغاًە ضبعی ًەّسّْص ،ثە ضێْەیەکی عێ

ّ پێـ

پێچـغاًەّە ّ

تەدْیلی ئەّ کەسبًە صعاى کە عێژین ًبعصثًّْی ّ عەسیضیبى لێ ّەعگیغا.

ُبتٌی ثەُبع ،گەڕاًەّە ثۆ ًبّچە ّ لە کەهیٌکەّتي لە ًبّ ثەعەی
ضەڕ ّ هەیضاًی هیي صا
صّای تێکطکبًی ئەم ُێغضەی عێژین ،ئیضی ثە صەًگۆ ّ ضبیەعەش ثبسی ُبتٌی
عێــژین ًەهــب ّ ُەهــّْ ػســتبًەکەهبى ثــێ تــغب لە صەعەتفــێ ثــغصە ســەع .صّای
هــبّەیەک ثڕیــبع صعا تیوێکــی  ١-٢کەســی ثگەڕێـٌەّە ثــۆ ًــبّچە تــب ئبهبصەکــبعی
ثکەى ثۆ گەڕاًەّەی ُەهّْ ُێػەکە کە ثڕیبعثّْ ثەضێکی ُێػی ضبُۆضی لەگەڵ
ثێت .هي ّەک یەکێ

لەم تیوە صیبعی کـغام ّ ئەّاًـی صیکەیـبى ثغیتـی ثـّْى لە

عەدوبى لْعثبًی ،ئەسعەص ئەدوەصی ،ثەستیبع ئەدوەصی ،کبک فیـػّاڵ عۆدـبًی،
- 263 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
ئەًْەع پەضبّەیی ،هەُضی تەّعیْەعی ّ سبلێـض لەیالسـی.....جگە لە ئـێوە چـْاع
پێطوەعگەی ُێػی ضبُۆش لەگەڵوـبى کەّتـي تـب لە ًێـْاى ثەعەی ضـەڕی ئێـغاى-
ئێغاق ّ هەیضاًی هیٌضا ثوبً ەڕێٌٌەّە.
لە صۆڵێکـــــی لـــــّْڵی تەًـــــگەثەع ثە ًـــــبّی '' ضـــــێٌێ'' صا کۆثـــــّْیٌەّە ّ صّای
تــبعیکجًّْی ُەّا ثە ُەّعاػێکــی ســەستی پــڕ لە هیٌـضا کەّتیــٌە عێ .کْڕەکــبًی
ُێــػی ضــبُۆ کە کـــبک فەتذــْاڵ ســـەّػەُ ،ــبصی عۆســـتەهی ،ســضێك ُەجێجـــی ّ
کــْڕێکی صیــکە ثە ًــبّی ػۆعاّ ُەجیجــی ثــّْى ،لە پێطــەّەی ئــێوەّە صەچــّْى ّ
هیٌەکبًیـــبى پـــّْچەڵ صەکـــغصًەّە .صّای ئەّە چـــّْیٌە ســـەع ضـــبر ،لە ًێـــْاى
پبیەگــبی '' چــبڵەچەعهێ'' ّ گًْــضی ضــێشبًەّە صەعثــبػی ئەّ صیــْی ثەعەی ضــەڕ
ثّْیي چْیٌە ًبّ صۆڵێکی صیکە ّ ثەعەّ جبصەی پبّەً -ەّسـّْص لە ًػیـ

ئـبّایی

تەضبع کەّتیٌە عێگب .ضْێٌەکە ػۆع ُەڵەهّْت ّ پێضا عّّیطتٌی یەکجبع ًبسْش
ثًّْ .ػیکی لێْاعەکبًی جبصەکە ثّْیٌەّە ّ سەعی

ثـّْ ثگەیـٌە سـەعپێچێ

کە

صەّتغا پڕ هەتغسـیتغیي هەسـیغی عێگبکەهـبًە .کـبک فەتذـْاڵ سـەّػە ّ ُـبصی لە
پێطوبًەّە ،ئێوەش ثە صّایبًەّە صەست لە سـەع پەالپیـتکە صەچـْیٌە پـێص .هـي
ثەش ثە دبڵی سْم ُێٌضەم ػاًی ئبگغێـ

لە ثـي اللـوەّە ُەسـتب ،لە ُەع چـْاع

صەّعی پــێچەکەّە صعایــٌە ثەع صەســڕێژ ّ ُەع کەســەهبى ثە الیەکــضا ُەاڵتــیي.
صّای صّّ سەص هێتغێ

صیـتن عەدوـبى لْعثـبًی لە پەًـبی کەڵەکێکـضا کەّتـّْە ّ

ُــبّاعی لــێ ثەعػ ثــّْەتەّە .لە دبلێکــضا گــْلە ّەک ثــبعاى ثە ســەعهبى صا یــػە
یػیبى صەکغص لە الی صاًطتن ،پغسین کێطە چیەە ّتی لەّ کەڵەکە کەّتوە سـْاع
ّ پەًجەی پبم ضکیبگە .صەستن لە اللی صا ّ صیتن پەًجەی پـبی ّعص ّ ُـبى ثـّْە
ّ لبهکەکبًی ًەصەجّْاڵى .ثە ُەػاع ػەدوەت سْی کغصەکێص ّ سْهـبى گەیبًـضە
ئەّ صۆڵەی صّای هەیــضاى هیــٌەکە چّْثــّْیٌە ًــبّی .لەّێ تّْضــی جەهــبعەتی
صیــکە ثــّْیي ّ صیتوــبى کــبک فەتذــْاڵش ثــبڵی ثغیٌــضاعە ّ ثە تًْــضی ســْێٌی لــێ
صەڕّا.
کْڕەکبًی ُەّعاهبى ّتیبى ُەعجۆعێ

ثّْە صەثێت پێص صژهـي ثگەیـٌەّە سـەع

یبڵ ّ ثەع لەّە عێگبکەهبى لـێ ثگـغى ،یـبى هیٌـی تـبػە صاًێـٌەّە ئـێوە صەعثـبػی
ئەّ صیــْ ثــیي صەًــب ئەّێوــبى لــێ ثگــغى صەعچًّْوــبى هەدــبڵە .صیــبعە لە عێگــبی
ثیسیوەّە ُەهّْ عێگبکە لەگەڵ جەهبعەتی ثـٌکە لە پەیْەًضیـضا ثـّْیي ّ لەعاع
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ثــّْ ثێــٌە پیغیوــبًەّە .هــي لەیــغەصا ػیــبتغ لە ُەع ضــتێ

سەهــی عەدوــبًن ثــّْ

چــًّْکە ئەهػاًــی ســبت ثە ســبت ّەػعــی سغاپتــغ ئەثێــت ّ لە ثەع ئــێص ّ ئــبػاع
ًبتْاًێ ُەًگبّێکیص ثە اللی سْێ ثڕّات .ثەاڵم لە پڕ صیـتن سـْی ُـبتە پـێص ّ
ّتی سەهی هٌتبى ًەثێت .هي ثە'' چۆک'' صەڕۆهە سەع .ثـێ ئەّە لە سـەع جـْاثی
ئــێوە عاّەســتێ ّەک کەعّێطــ

ثە چــۆک ّ ئەژًــۆ لە ســەع ئەعػ کەّتە عێگــب.

پێص ُەهّْهـبى گەییطـتە سـەع یـبڵ ّ لەّێـص فەعەًجیـیەکەی کەًـضُ ،ەعصّّک
اللی پێضا کغص ّ ثەّ عێگب تەسکەی پێضا ُبتجّْیٌە سەع ّ پڕی تەلیسێ

هیٌوـبى

ُەڵگغتجّْىً ،ػی

ثە  ٠١١١هێتغ ثە '' لٌگەسطکێ'' تب گـْێ چەم ّ صۆڵـی ضـێٌێ

عاًەّەستب .کبتێ

گەیطتیٌە سْاع لە صۆڵی ضێٌێ عەدوبًوبى سـْاعی ُێسـتغێ

کغص ،ثۆ سْهبى ثە عێگبیەکی صیکەصا گەڕایٌەّە صەعەتفێ .ثەیـبًی کبتێـ

چـّْم

ثػاًن ّەػعی عەدوبى چۆًە ،صیتن پبی ُێٌضەی تۆپێکی فّْتجبڵ ُەڵوبسیْە ّ ثـۆ
سْضی عەًگی هغصّاًی لـێ ًطـتّْە .ثەاڵم عەدوـبى '' ثەعصیـي'' تـغ لەّە ثـّْ ثەم
ثبیــبًە ثــلەعػێ .صّای چــبکجًّْەّە جــبعێکیتغ لەگەڵ ُێــػ گەڕایەّە ًــبّچە تــب
صّای چەًــضیي فیــضاکبعی صیــکە لە گەڕاًەّەی پبییػهبً ـضا ثکەّێــتە ســەع هــیي ّ
ّێڕای چەًضیي ثغیٌی گغاًی صیکە ،اللیطی ثە تەّاّی لە صەست ثضات.
دەفـــتەیەک صّاتـــغ ثە ًیـــبػی جـــبعێکی صیـــکە گەڕاًەّە ،چـــّْیٌە ًـــبّ ضـــبعی
ًەّسّْص .ئەم جبع ئەّ عەدوبى ثەُْی ضکبًی پەًـجەی ّ ئەسـعەص ئەدوەصیـص
ثە ُۆیەکی ًبصیبع لەگەڵوـبى ًەگەڕاًەّە .لە ثـغی کـبک ئەسـعەص عْسـوبى هەال
لەگەڵ تیوەکە کەّت ّ ئێْاعەیەک صّای تبعیکجًّْی ُەّا ثەعەّ هەیـضاًی هـیي،
ثەػاًـضًی '' ســٌّْع'' ّ گەڕاًەّە ثـۆ لــّْاڵیی عۆژُەاڵتـی کْعصســتبى کەّتیــٌەعێ.
لە صّای تێ ـ ەڕیي لە پبســگەی هــلە ســەعّا ّ ثڕیٌــی ػیــبتغ لە یەک کیلــّْ هیتــغ
هەیضاًی هـیي ّ کەهـیي ،گەییطـتیٌە ًـبّچەیەکی ئـبعاهتغ ّ ًػیـ

صەهەّ ثەیـبى

لە ثبسەکبًی گەًجگەی سْاع ضبعەصێ ًْصضەصا سْهبى دەضبع صا .ضـەّی صّایـی
ثە پطت ئبّایی ُەجیجضا عەص ثّْیي ّ عۆژی صّاتغ لە ًێـْاى گًْـضەکبًی ًـْێي ّ
کەلجیـــضا هـــبیٌەّە .ئێـــْاعەی ئەّ عۆژە لە ُبّڕییـــبًی ُێـــػی ضـــبُۆ هباڵییوـــبى
سْاســت ّ عۆژی صّاتــغ گەییطــتیٌە کۆســباڵى کە ُەعصەم لەّێ ضــبی هەثــلەکەت
سْهبى ثّْیي!
صّای کۆسـباڵى ثەعەّ ًــبّچەی ژاّەعۆ کەّتیـٌەڕێ ّ صّای چەًــض عۆژ لەگەڵ صّّ
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
کــبصعی صیکەهــبى ثە ًــبّی هــبم ّەُــبة ســەعّەػاى ّ ضــْجبە ئەهیٌــی کە ُەهــّْ
ػستبًی ئەّ سبڵە لە ًبّچەصا هبثًّْەّە لە سەعتەًگیسـەع یەکوـبى گـغتەّە .لە
هبّەیەکی کْعتضا گغًگتـغیي ػاًیـبعی ّ ُەّاڵەکـبًی ًبّچەهـبى کـۆکغصًەّە ّ لە
عێـــگەی ثیســـیوەّە گەیبًــــضهبًە صەســـتی ثەعپغســــبًی سْهـــبى لە صەعەتفــــێ ّ
ئەّاًــیص لە ســەع ثٌــبغەی ئەّ ػاًیبعیــبًە کــبت ّ هەســیغی دەعەکەتــی سْیــبى
صاڕضـت .ئـێوە کە ئەّ صەم تیوێکــی ًػیـ

صە کەســی ثـّْیي ،ػۆعثەی گًْــضەکبًی

ًـــبّچە گەڕایـــي ،لە ػۆع ضـــْیٌبى تەصاعّکـــبت ّ کەعەســـتەی پیْیســـتوبى صاًـــبّ
چبّەڕّاًی گەییطتٌەّەی ُێػ ّ هەڵجەًض هبیٌەّە.
ًػی

ثە هبًگێـ

ئـێوە لە ًـبّچەصا ثـّْیي ّ کـبعّاًی گەّعەی ُێـػ ّ هەلجەًـض

صّای گەڕاًەّە لە هەســـیغی کەلەلەًـــضی (کە ســـْی صاســـتبًێکی صعێـــژ ّ ثبســـی
ضــەڕێکی گەّعەیە) لە عێگــبی تەّێ ــێ ّ کەلــی تەتەّە گەڕاًەّە کۆســباڵى ّ لە
ًػیـ

گًْــضی ژعیــژە تّْضــی کەهیٌــی صژهــي ثــّْى .لە کەهیــٌەکەصا پێطــوەعگەی

ئبػیػ ّ ثە ًغر فەتذْاڵ هەًجەعی ضـەُیض ثـّْ ّ پێطـوەعگەیەکی صیـکە ثە ًـبّی
هەُضی ثبهٌبّا ثە سەستی ثغیٌضاع ثّْ.
ئــێوە لە عێگــبی ثیســیوەّە ئبگــبصاعی ئەم کەهیٌکەّتــٌەی ُە باڵًوــبى ثــّْیي
ثۆیە ئێْاعەی عۆژی صّاتغ چْیٌە پیغییبًەّە ثـۆ سـەع پـغصی ضـەم کە جێگـبیەکی
گغًـ

ّ دەســبب ثــّْ ّ هەتغســی لە کەهیٌکەّتــٌەّەی ُەثــّْ .ئەم ئێــْاعەیەش

صیســبى صەســتەی پێطــغەّی کــبعّاًەکە لە ثەع ئــبّایی تفێٌ ـضا تّْضــی ضــەڕێکی
ًەســْاػعاّ ثــّْى ّ صّای یەک ســەعبت ُێغضــی پێطــوەعگە ّ ُەاڵتٌــی پبســضاع،
ژهبعەیەکی ػۆع لە ُێػی صاگیغکەع کْژعاى ّ جەًـبػەی  ٢کەسـیبى کەّتە صەسـت
پێطوەعگە کە چەًض جبضی ًبّػڕاّیطیبى تێضا ثّْى .کـبک ّەُـبة ،کـبک فەیـػە،
سبلێض ،هەُضی ،ئەًْەەع ّ هي ثە ُەاڵتي سْهـبى گەیبًـضە ضـْێٌی ضـەڕەکە ّ لە
ًػی

ئبّایی تفێي گەییطتیٌە ُە باڵًوبى کە ئیضی ضەڕەکە تەّاّ ثجّْ.

ُێغش ثۆ سەع پبیەگبی صەژى ،ضەڕی کْچ
ضەُیضثًّْی کبک سبالع

چەعه

ّ

صّای صەستشْضـــــبًە ّ صەســـــت لە هلـــــی یەککـــــغصى لەگەڵ تیوـــــی پێطـــــڕەّی
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پێطــوەعگەکبى ،ثــێ ئەّە لە ســەع گەییطــتٌی ئەّاًــی صیــکە عاّەســتیي کەّتیــٌە
پێطــیبى ثــۆ ثبسەکــبًی گەڕاّ ّ لە ســێ جێگــبی جیــبّاػ ثەاڵم ًػیکــی یەکتــغصا
صاهبًوەػعاًضى .ژهبعەی سەعجەهی پێطوەعگەکبى ًػیکی صّّ سەص کەب صەثـّْى
چــــًّْکە جــــگە لە ُێــــػی ػاگــــغۆب ١١ ،کەســــێکی ُێــــػی ضــــبُۆش لەگەڵیــــبى
گەڕاثًّْەّە .صّای ثغیٌضاعثًّْی کبک عْهەع ضـەعیفػاصە کـبک ثْعُـبى عۆدـبًی
کغاثـّْە ثەعپغسـی هەڵجەًـضی یەک ثەاڵم کــبک هەًسـّْع ُەع فەعهبًـضەی ُێــػی
ػاگغۆب ثّْ .عۆژەکبًی پێطتغ سەڵکی سەڕێػ ّ ُبّکبعاًوبى لەّ گًْضە ثە ثـبعی
چەًض ُێستغ ًبى ّ سۆعاکیبى ُێٌبثّْە گەڕاّ ّ تەًبًەت ُێٌـضێ

ژێغضـەعّاڵی،

گــۆعەّی ،جــگەعە ّ چەًــض کیســە سەًەضــیبى ُێٌــبثّْ کە ثەیــبًییەکەی ثە ســەع
پێطوەعگەکبًضا صاثەضوبى کغصى.
ئێــــْاعەی عۆژی صّایــــی کــــبک ســــبالع ّ کــــبک کــــبّەی ثــــبعاهی ثە ژهبعەیــــ
پێطوەعگەّە چّْى ُێغش ثکەًە سەع پبیەگبی عێژین لە پطتەّەی ئـبّایی صەژى
ّ ئەگەع ثطــکغێ ئەّ پبیەگــبیە ثگــغى .پبضــوبّەی ُێــػەکە لەگەڵ کــبک ثْعُــبى
عّّدــبًی ّ کــبک هەًسســْع فەت ـبدی عّّیطــتي ثــۆ صۆڵــی التەّەى تــب ضــەّ لەّێ
ثوێٌــــٌەّە .هــــي ّ کــــبک فەیــــػە ّ چەًــــض پێطــــوەعگەیەکی صیــــکەش صّای ئەّە
پێطـــوەعگەیەکی ثغیٌـــضاع ثە ًـــبّی هەُـــضی ضـــەفێعیوبى ُەثـــّْ ًبعصهـــبى ثـــۆ
جێگــبیەکی تــبیجەت ،ثە ُبّکــبعی صّّ گەًجــی ســەڕێػی(ب ّ ى -ی) چــّْیي ئەّ
چەکــبًەی لە ضــەڕەکەی ئێــْاعەی پیطــّْصا گیغاثــّْى لە ضــْێٌێکضا ثطــبعیٌەّە.
صّای کبعەکەهبى گەڕایٌەّە التەّەى الی پێطوەعگەکبًی صیکە.
ثە ثیسین گْێوبى لە کبک سبالع ّ ئەّاى ثّْ صّای ُێغضێکی ًبکبم لە پبیەگـبی
صەژى گەڕاثـــًّْەّە ّ ثڕیـــبع ثـــّْ لە ُەّاعی ئبّیســـەع ،لە پطتســـەعی ئـــێوەّە
ثــشەّى ّ چــبّەڕّاًی کــبعصاًەّەی ســجەیٌێ صژهــي ثــیيُ .ێــػی ئــێوە ػۆع ّ صّای
ئەّ ػەعثە کـــبعییەی لە ثەع ئـــبّایی تفێٌیطـــضا لە صژهـــي کەّتجـــّْ ،چـــبّەڕّاى
ًەثّْیي عێژین ثە ُبسبًی ثْێغێ ُێغضوبى ثکبتە سـەع .کـبک سـبالع ّ ئەّاى کە
ژهبعەیــــبى ًػیــــ

ثە  ١١کەســــێ

صەثــــّْ گەییطــــتٌەّە ئبّیســــەع ّ سەعیکــــی

صیتــٌەّەی ضــْێٌێکی ئــبعام ثــۆ سەّتــي ثــّْى .لە دبڵێکــضا ثەعپغســبى گْێی ـبى لە
صەًگــی ثیســیوەکبًیبى ثــّْ لە پــڕ عەگجبعێــ  ،چەًــض صەلــێمە ثێــضەًگی ّ صّایە
ضەڕێکی لْعب صەستی پێکغص .هي لە ثەع هبًضّّیەتی لە عاصەثەصەعی ئەّ چەًض
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ُەڵیبًســـبًضم ّەک ضـــێت ثە صەّعی سْهـــضا

عۆژە سەّم لـــێ کەّتجـــّْ ّ کبتێـــ

ئـێوە تێگەییطـتیي

ئەسّْڕاهەّە ثێ ئەّە دبڵی ثجن چـی لەّهـبّە .صّای تۆػێـ

کە صژهي پێص کبک سـبالع ّ ئەّاى ُـبتّْەتە ئەّ ضـْێٌە ّ ثە ثبضـی صاهەػعاّى.
صّای یەکەم عەگجبع ئیضی صەًگێـ

لە کـبک سـبالع ًەثیسـغا ّ ُەعچێـ

ثە ًـبّی

ثیسیوەکەضی کە '' ثێستّْى'' ثّْ ثبًگوبى صەکغص ّەاڵهێکوـبى صەسـت ًەصەکەّت.
ثێضەًگجًّْی کبک سبالع هبًـبی تـبیجەتی سـْی ُەثـّْ ثـۆیە ػاًیوـبى ئەگەع لەم
یەکەم تەلەیە ضـــەُیضیص ًەثـــّْثێ ،ثێگْهـــبى ثە جّْعێـــ

ثغیٌـــضاع ثـــّْە کە

ًبتْاًێ لسە ثکبت .سەعاسەعی ّجّْصی هي ّ ،ثیگْهبى ُـی ػۆثەی ُبّڕییـبًیص
صەلەعػی ّ کەسیص ًەیضەّیست صەعیججڕی کە لە چی ئەتغسـیي .لە صعێـژەی ئەم
ثیغەّەعییبًەهــــضا گەلێکجــــبع ثبســــی ســــبالعم کــــغصّّە .ســــەعەڕای ثێــــػاعین لە
فەعُەًگــی ئەفسبًەســبػی ثــبّ ،صیســبًیص صڵٌیــبم گەلێ ـ

چــت هــبّە لە ســەعی

ثٌّْســــن ّ ثیگێــــڕهەّە .ســــبالع لەاڵی ُیچکــــبت لەگیغاًٌەُــــبتْی ئــــێوە ّ ثــــێ
ػیبصەّتي لبعەهبًی لبعەهبًـبى ،فەعهبًـضەعی فەعهـبصەعاى ّ لەّ صەگـوەى کەسـە
ُەڵکەّتـــْاًە ثـــّْ کە صژّاع ثـــّْ ســـبڵی الّاػ ،ضـــتی ًبپەســـەًض ّ عەیجـــی لـــێ
ثجیٌیەّە .ثۆیە سغّّضتی ثّْ کە ثە ثێضەًگجًّْی ئەم صەًگە ثە ُەیـجەتەً ،ەک
ُەع ثتغسیي ثەڵکّْ ثلەعػیي ّ ئەّیص چە لەعػیٌێ !
لە ضْێٌەکە ضەڕەًبعەًجەکێکی سەست ّ ثێ ئەهبى ثّْ .ثە ُبسبًی ًەصەکـغا
ثــػاًیي ثە تەّاّی ّەػعەکە چــۆًە .ئەّەهــبى ئەػاًــی کە ئەّ پێطــوەعگبًەی لە
سەعەّەى ،لە ُەڵجژێغصعاّەکبًوبًي ّ کـبّەش ثـۆ عۆژی ّا فەعهبًـضەعێکی ضـیبّ،
ثبش ّ ثە ئەػهًّْە .کبک ثْعُـبى کە ئەّصەم ثەعپغسـی هەڵجەًـض ثـّْ ُـبتە الی
چەًض کەسوبى کە ضبعەػای ضـْێٌەکە ثـّْیي ّ ّتـی کْڕەکـبى تـب صعەًـ
ئەثێــت کْچکچەعهـ

ًەثـّْە

ثــشەیەًە صەســت سْهــبى ،عاهەّەســتي .ئــێوەش ثــۆ سْهــبى

ضبعەػای ًبّچە ثّْیي ،گغًگی ثەعػاییەکەهبى صەػاًیی ّ تێضەگەییطـتیي ئەّەی
لە کـــبتێکی ّا صا کـــْچکچەعهگی لە صەســـت ثێـــت لســـەی ُەّەڵ صەکـــبت .ثـــۆیە
ثێضعەً

ثە ژهبعەیەکی ًػی

ثیست پێطوەعگەّە عّّهبى لەّ ثەعػایـیە کـغص تـب

ثیشەیــٌە صەســتی سْهــبىُ .ێطــتب ُەّا ثە تەّاّی تبعی ـ

ثــّْ ثە ػەدــوەت لەّ

عێگــب ســـەس ەتەصا پێطــی پـــێ سْهـــبى ئەثیٌــی .فبســـ ەی ضــْێٌەکەی ئـــێوە تـــب
لـّْتکەی کْچکچەعهـ

 ٧کیلْهێتغێـ

ػیــبتغ ًەثـّْ ثەاڵم ُەم لێـژ ّ ســەس ەت،
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دبتَم هەًجەعی
ُەم ُەّاعاػ ّ سیٌەکێطــێکی تــبلەت ڕّّکێي ثــُّْ .ەڵــجەت لەّ ســەع ّ ثەًــضەصا
پێطوەعگەی گْعو ّ گۆڵوبى فغاّاى ّ کـْڕی عۆژی ئەم سـبتە چبعەًّْسسـبػاًەش
ػۆع ثـــّْى .صەســـتەی ُەّەل تـــب  ٧١١هێتـــغی لـــّْتکەی ثەعصەکە چـــًّْە پـــێص.
صەعکەّت ئەّێــص
صژهٌــی پێــْەیە ّ
لە ُەّەڵــــــــــــــیي
ســبًیەکبًضا ضــەڕ
صەستی پێکغص .لە
جەعەیبًی یەکەم
تەلەصا
پێطوەعگەیەکوبى
ثە ًـــبّی ئەًـــْەع
هێغاّی ثە سـْکی
ثغیٌــضاع ثــّْ ّ ثە
پێطـــــوەعگەیەکضا
ًبعصهــبًە صّاّە تــب صەســتوبى ئــبّاڵەتغ ثێــت .کْچکچەعهــ
صەســـتی ئیٌســـبًی ُەیە کە تۆػێـــ

دــبڵەتی پەًــجەی

لبهکەکـــبًی ثە عەّە ًـــبّ لەپـــی صەســـتەکە

چەهبثٌەّە .ئەّصیْەی ئێوە ُێغضوبى لێْە صەکغص ئـبعام ّ تـب ًػیـ

لـّْتکەکەی

عّّتەًە .صیْی پطتەّەی کە صثێتە عّّ لە ثـێ ەّاع ّ جـبصەی هەعیـْاى کبهیـبعاى
سەست ،ثەعػ ّ ئیوکـبًی سـەعکەّتٌی ئەگەع ًـبهْهکیي ًەثێـت یەکجـبع صژعاعە.
ثێط

ُەعکەب لە لّْتکەکەیەّە ثکەّێتە سْاع ًەک ُەع صەهغێ ثەڵکـّْ ّعص ّ

سبش صەثێت ّ ثگغە ثە ػەدوەتیص ثٌبسغێتەّە.
ســـــەعەتب دەســـــەى هەًـــــجەعی ،عەلـــــی تـــــبتّْعە ،ئەًـــــْەع صەعەثەیـــــبًی ّ
پێطوەعگەیەکی صیکەی ُێـػی ضـبُۆ ثە ًـبّی فەتـبح صەسـتیبى گەییطـتە ُەّەڵ
ثەعصەکـــبى .ئەم چـــْاع ُە ـــبڵە لە صەســـت ّ ثـــغصّ ،عە ،فیـــضاکبعی ّ ضـــەڕصا ،تـــب
ئبستی سەعسّْڕهبًی ثەضەع ،ئبػا ّ ثْێغ ثـّْىُ .ەّا ُێطـتب تبعیـ

ّ ژهـبعەی

صژهي ثە تەّاّی صیبع ًەثـّْ چەًـضە .لەگەڵ عًّّـبکجًّْی ئبسـۆ ّ عۆژثـًّْەّەصا
صەعکەّت ػیــبتغ لە  ٢١جــبش ّ پبســضاعی ُــبڕی دیػثــْاڵیی لە پەًــبی صڕًــبڵ ّ
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تبضەثەعصەکبًی لّْتکەی کْچکچەعهگضا صاهەػعاّى ّ ،ئێوە ئەگەع گەعەکوـبًْێ
ئەم لّْتکەیە ثگـغیي ،ئەثێـت هیتـغ ثە هیتـغ ضـەڕ ثکەیـيً ،ـبعەًجەک ثـشەیەًە
ًبّ سەًگەعەکبًیبى ّ لە ثٌی ئەم ثەعصاًەصا ،صاًە صاًە صەعیبً ەڕێٌیي!
صّای هـــبّەیەکی کەم کـــبک هەًســـّْع فەتـــبدی ّ کـــبک سبلێـــض صعّّصیـــص ثە
ژهـــبعەیەک پێطـــوەعگەّە گەییطـــتي .صّای ّعصثـــًّْەّە لە ّەػعیەتـــی گطـــتی
ضْێٌەکە ،ثە پالى ّ لە چەًض الّە پەالهـبعی لـّْتکەی سـەست ،ثەعػ ّ ُەڵـضێغی
کْچکچەعه ـ

صعا ّ صّای ًػی ـ

ثەعص ّ لــّْتکەی کْچکچەعه ـ
تبّاً یطــە تێــ

ثە ســەعبتێ

ضــەڕی صژّاع ّ سْێٌــبّی ،صّایــیي

لە چٌگــی صژهــي صەعُــبت ّ ُێــػی ُــبعی صژهٌــی

ّ پێکــضعاى .جەًــبػەی ًػیــ

ثە  ٦١کەب لە ُێػەکــبًی ســ بی

ئێغاى کەّتە صەستی ئـێوە کە ػۆعثەی ُەعە ػۆعیـبى پبسـضاعی دیػثـْاڵیی ثـّْى.
گەلێ

چەک ّ تەلەهەًی ّ صەستکەّتی ػۆع لەّ ًبّە ُەڵڕژاثـّْى ّ پێطـوەعگە

لە سەعەسۆ سەعیکی کۆکغصًەّەیبى ثّْى ّ صەیبًٌبعصًە سْاع ثۆ الی ُبّڕێیـبًی
صۆڵ .جـــگە لەم کەســـبًە کە جەًبػەکەیـــبى لە هەیـــضاًی ضـــەڕەکەصا کەّتجـــّْە
صەستی ئێوە ،ژهبعەیەکیطیبى لە تغسبى سْیبى لە سەع ثەعصەکبى ُەڵضاضـتجّْە
سْاع ّ ثە ُْی ثەعػی ّ ُەڵضێغی ئەّ صیْی ضبسەکەّە ّعص ّ ُبى ثجـّْى کە ًە
دەّسەلە ّ ًە هەجبلی کۆکغصًەّەیبًوبى ُەثّْ.
پبضـــوبّەی ُێػەکـــبًی عێـــژین کە لە پبیەگبکـــبًی صەّع ّ ثەع ّ ثەعػاییەکـــبًی
ًػیکەّە سەیغی ئەم ضەڕەیبى ئەکغص ،لە ثەع تێکەڵجًّْی پێطـوەعگە ّ پبسـضاع،
جگە لە تەهبضبکغصى ًەیبى صەتْاًی ُیچکبعێکی تغ ثـکەى ثەاڵم کبتێـ
ُەهــّْ ُێػەکەیــبى لە کْچکچەعه ـ

صیتیـبى

کــْژعاى ،ئیــضی ثــێ عّدوــبًە صەســتیبى ثە

سْهجبعەثبعاًی ضْێٌەکبًی ئێوە کغص ّ تب کۆتبیی ضەڕەکەش صەستیبى لەّ کبعە
ُەڵٌەگـــغت .لە جەعەیـــبًی ضـــەڕەکەصا تەًیـــب پێطـــوەعگەیەکی ئـــێوە ثە ًـــبّی
هبضـــەاڵ کۆعکـــۆعەیی ضـــەُیض ثـــّْ ثەاڵم ثە ُـــْی تۆپجـــبعاًەکەّە صّّ کەســـێکی
صیکەهبى ثەًبّەکبًی ثـبیەع ّ دەهەالّ گیبًیـبى لە صەسـت صا ّ  ١پێطـوەعگەش
ثغیٌــضاع ثــّْى کە ثغیٌــی ُێٌــضێکیبى ســەست ثــّْ .ضــْێٌەکە لــّْتکەیەکی ثەعػ،
ثەاڵم ثەعتەســ

ّ لە پبیەگبکــبًی عێژیویطــەّە ثە ثبضــی صیــبعثّْ .ثــۆیە صّای

ئەّە صیتوــــبى هبًەّەهــــبى لەّ ضــــْێٌە پڕػیــــبًتغ ئەثێــــت ثەعپغســــبى ثڕیــــبعی
پبضەکطـــەیبى صا ّ الی ًیــــْەڕۆ ُـــبتیٌەسْاع ثــــۆ صۆڵـــی التەّەى ّ چــــبّەڕّاًی
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تبعیکضاُبتٌی ُەّا هبیٌەّە.
کبتێــــــ

ُــــــبتیٌە ًــــــبّ صۆڵەکە لە صّّعەّە صیــــــبعثّْ ســــــەعەڕای ئەم ػەعثە

گەّعەیەش کە لە صژهــي کەّتــّْە پێطــوەعگە هــبتەهیي ّ ُێٌــضێکیبى ثە صەًگــی
ثەعػ صەگــغیي .صیــبعە ُەع ّەک ّتــغا کــبک ســبالع لە ُەّەڵــیي تەلەی ُێػەکــبًی
صژهــي صا ضــەُیض ثجــّْ ّ صّای ئەّە پێطــوەعگەکبى لە ضــەُیضثًّْی کــبک ســبالع
ئبگــبصاع ثجــّْى پەالهــبعی ســەًگەعی ئەّ ُێــػەی صژهــي صەصەى ،صّای ســەعبت ّ
ًێْێ

ضەڕی سەًگەع ثە سەًگەع ُەهّْ پبسضاعەکبى کە  ٧٧کەب ثّْى صەکْژى

ّ ًبیەڵي تـبلە کەسـێکیبى لـێ صەعچـی .کبتێـ

هـي گەییطـتوە ًـبّ صۆڵەکە صیـتن

 ٢١-٣١لەثــػە چەک لەّێ ُەڵچٌــغاّى ّ ثەعپغســبى چــبّەڕێ ئــێوەى ثیــبًجەیي
ثیبًطبعیٌەّە.
ئــــێوە کْڕەکــــبًی کــــْهیتەی کغهبضــــبى ّ ُێــــػی ثێســــتّْى لە صەّعی یەکتــــغ
کۆثّْیٌەّە .کبک ثْعُـبى ثە صڵ ـڕییەّە ّتـی سـبالع گیـبى ّ لە پـغهەی گغیـبًی
صا .ثە صّای ئەّصا ئــــێوەش تێکــــڕا ثە صەًگــــی ثەعػ ضــــیْەًی لە صەســــتچًّْی
ُە بڵی ئبػیػ ،لبعەهبى ّ سـبّێي ّەک سـبک ،کـبک سـبالعی سْضەّیسـتوبى کـغص.
هي ُیچکبت ّ لە ُی ضْێٌێکی صیکەصا ًەهضیْە ژهبعەیەکی ػۆع پێطـوەعگە ثەّ
ضێْە ّ ُەهّْیبى لە کْڵی صڵەّە ثۆ ُە بڵێ

ثگغیي ّ ضیي ثگێڕى .ئیسـتبش کە

هي سەعیکی ًّْسیٌەّەی ئەم صێڕاًەم ،ثێ ئیـغاصە سـْڕ سـْڕ فغهیسـ

لە چـبّم

صا صێـــٌە ســـْاع ّ هێـــػی ًّْســـیٌەکەم تەڕ صەکەى .ثـــێ ضـــبعصًەّە ّ ػیـــبصەثێژی
ئستبش ثغیٌی هەعگی سبالع لە صڵ ّ صەعًّّن صا ًبسۆعە ّ لە هەعگی ُەهّْ ئەّ
کەســـبًەی صیـــکە ّەک پێطـــوەعگە سْضـــن ّیســـتّْى ئـــێص ّ ئـــبػاعی ػیـــبتغی
پێگەیبًضّّم .صّای ضیي ّ گغیبًێکی ػۆع ک ضێٌکْفەکەی کـبک سـبالعهبى ُێٌـب ّ
ّەک یبصگبعی کغصهبًە ضـبًی کـبک سبلێـضی صعّّصی .صیـبعە سـەعجەهوبى پێوـبى
ّاثـــّْ کە لە ًـــبّ گطـــتوبًضا ،سبلێـــض الیەلتـــغیي کەســـە ک ضـــێٌکۆفەکەی ســـبالع
ُەڵگـــغێ چـــًّْکە یەکێـــ

لەّ پێطـــوەعگە کـــۆى ّ ُەعەثبضـــبًەی لکـــی ضـــەُیض

دەهەضـــەعین ثـــّْ کە ســـبالع پەعّەعصەی کـــغصى ّ لەّ ُبّڕێیـــبًەش ثـــّْ کە لە
ثەضـــی ػۆعی ضـــەڕەکبًضا لەگەڵ کـــبک ســـبالع ثـــُّْ .ەڵـــجەت سبلێـــض ُەع ّەک
پێطـــتغیص گەلێکجـــبع ًیطـــبًی صاثـــّْ ،صّای ئەّەش ثـــۆ ُەهـــْاى صەعیشســـت کە
ضــیبّی ئەّ ضــبًبػییەیە ّ پێطــوەعگبًە پێطــوەعگەثًّْی ســْی ســبثت کــغصەّە.
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صّای ثەعکەّتٌـی ئەّ ضـبًبػییە گەّعەیە ،سبلێـض جـگە لە چەًـضیي ضـەڕی گـغاى
لەگەڵ ُێػی صاگیغکەعی ئێغاًی ،لە کبتێکضا سبڵی ٠٥٥٠عێژیوی ثەع

سەعیـ

ثّْ هلی ثطـکێ ،ثەضـضاعیەکی ثەعچـبّی لە ضـەڕی گـغتٌەّەی کەعکّْکـضا کـغص ّ
لەّێص سبالع ئبسب لیبلەت ّ فیضاکبعی سْی ثۆ عػگبعی کْعصستبى صەعسست.
سەعبت گەییطتجّْە ًػی
چەکەکبى ثّْیي ّ سەعی
ک ضـــیٌکۆ

سێ ئێْاعە ،کبک فەیـػە ّ هـي سەعیکـی ضـبعصًەّەی
ثّْ تەّا ثیي لە پڕ لیژەی لەًبسە ّ لغهەی عەگجـبعی

صەع ّ صۆڵـــی التەّەًـــی صاگـــغت ّ تـــب گەییطـــتیٌەّە الی ُبّڕێیـــبى

صیتوبى ُەعکەسە ّ ثە صۆڵـضا عّّ لە چەهـی گـبّەعۆ (ئەّ ضـْێٌەی سـبڵی پێطـّْ
هي لێ ثغیٌضاع ثّْم) ثێ پالى ّ ثەعًبهە ُەڵضێي .صۆڵەکە لـّْڵ ّ صاعەسـتبًێکی
چغیص ثُّْ .ەع لە ثەع ئەّەش پبسضاعەکبى ثە ثبضی ئێوەیبى ًەصەصیت .ثەاڵم
ثە ُْی ئەّە ُەعصّّک ثەعػایی ثبًسـەع صۆڵەکەیـبى گغتجـّْ ،ثە سـەع ئێوەضـضا
ػاڵجّْى ّ ثێ تغب لە صەستکغصًەّەی ئێوە ئبگغثبعاًیبى ئەکغصیي.
ثە ثیسین ّەػعەکەم لە کبک ثْعُبى پغسی ّ ئەّیص ثێضعەً

ّتـی هەّەسـتي

تب گْێ چەم ثـێي لەیـغەصا لسـەی لە سـەع صەکەیـي ،چـًّْکە تـبػە لـبػاًجی ًـیە
کەسـوبى لە سـەعەّە ثوێٌـێ .ئـێوەش لە ژێـغ ئبگغثـبعاًی ثـێ ّچـبًی صژهٌــضا ثە
ضْێي ُبّڕێیبًضا ُەاڵتیي ّ ُەّڵوبى صا ُەعچێـ

ػّّتـغ ثگەیـٌە الی ثەعپغسـبى

تــب ثــػاًیي پالًیــبى چــیە .چەهێکــی ثچــّْک لە ًبّەڕاســتی صۆڵەکەّە ثــۆ ســەع
گبّەعۆ ثە سْڕ صەڕّیطتە سْاع ّ گەلێ

تب گە ّ لەڵجەػی گەّعەی لـێ صعّّسـت

صەثّْى کە ُەاڵتٌی ئێوەیبى چەًض لبتی صیکە صژّاعتـغ صەکـغص .لە سـْاع یەکێـ
لەم لەڵـــجەػاًەّە صیـــتن یەکێـــ

لە کبصعەکبًوـــبى ثە ًـــبّی عەلـــی ســـبًی ثە

ثغیٌــضاعی کەّتــّْە ّ پێطــوەعگەش ثــێ ئەّە الی لــێ ثــکەًەّە ثە ســەعیضا ثــبػ
صەصەى ّ صەڕۆى! عەلــی کە یەکێ ـ

لە پێطــوەعگە ئبػاکبًیطــوبى ثــّْ ثە تًْــضی

ســْێٌڕێژی صەکــغص ّ تــبّ ًە تــبّێکیص گــْلەیەک لە ثــي ســەعیضا صەکەّتە ئەعػ.
صەستن گەییطتە دەهـبیلەکەی ّ تۆػێـ

کێطـبهە سـْاع .ثە ثیسـین لە چەًـض الّە

ثـــبًگی هٌیـــبى ئەکـــغص ّ ثغصًـــی عەلـــیص کـــبعێکی یەکجـــبع صژّاع ثـــّْ .عەلـــی
تەلـــغیجەى لە ُـــۆش ســـْی چّْثـــّْ ّ ًەضـــیضەتْاًی تەکـــبى ثشـــْات .صّای ئەّە
کێطـــبهە پەًـــبی کەًـــبّەکە تـــب گْلەکـــبى ًەیگـــغًەّە ثە جـــێن ُێطـــت ثە صّای
ُبّڕییبًضا ُەاڵتن ثۆ گْێ چەم.
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لە گْێ چەهضا تّْضی ثەضێکی ػۆع لە ُبّڕێیبى ثّْیٌەّەّ .ەػعیکـی ضـ ڕێْ ّ
کـــۆکغصًەّە ّ صاهەػعاًـــضًی پێطـــوەعگە ثــــۆ ثەعپغســـبى ثڕێـــ

صژّاع ثــــّْ .لە

ضــەڕەکەی پبیەگــبی صەژًــضا پێطــوەعگەیەک ثە ًــبّی کەهــبڵ ثغیٌــضاع ثجــّْ ثە
صاعەتەعم عاهبى صەگْاست .لەم ضەڕەی صّایـیص صا  ١کەسـوبى ثغیٌـضاع ثـّْى کە
ثغیٌی یەکێکیبى ثە ًبّی کبک سۆدبى ػۆع پڕ ئـبػاع ثـّْ .گـْلەیەک ثەع ئـبڵەتی
تەًبسْلی کەّتجّْ کە ثە ػەدوەت صەیتْاًی ثجّْڵێُ .ەهّْ ئەم ثغیٌـضاعاًەش
لەّ صۆڵەصا عاّەستبثّْى ّ چبّەڕێ ُبّکبعییبى ئەکغص .هـي ثبسـی ّەػعـی عەلـی
سبًین ثۆ کبک هەًسّْع کغص ،ئەّیص پێ ّاثّْ ثبضتغە تبػە لێ گەڕیـي ّ ثە جـێ
ئەّە لە فکغی صەعثبػکغصًی کبعّاًەکەصا ثـیي .چەًـض کەسـێ

لە پێطـوەعگەکبى

لە پەًــــبی چەًــــض صەّەى ّ ثەعصێکــــضا صاهەػعاى ّ صەســــتیبى کــــغص ثە تەلە لەّ
پبسضاعاًەی ُبتجًّْە سەع ثەعػاییەکە ّ ضْێٌەکەی ئێوەیبى ئبّعثـبعاى صەکـغص.
سەعەًجبم لە جەعەیبًی تەلەی ُەعصّّکالهبًـضا پـّْش ّ پەاڵضـێکی ػۆع ئـبگغی
گــغت ،ئــبّعەکە گەّعەتــغ ثــّْ ،گەییطــتە ًػی ـ

ســەًگەعی پبســضاعەکبى ّ لە ًــبّ

صّّکەڵــــی ئەّ ئــــبگغەصا ئــــێوە لە چــــبّ صژهــــي ّى ثــــّْیي .لەم تەلە ّ ُەاڵت
ُەاڵتەصا ،جگە لە عەلی سبًی کەسی صیکەهبى تّْضی ػیبى ًەثْیي ّ تێکڕاهـبى
لە گْێ ئبّی گبّەعۆ کۆثّْیٌەّە تب ثە ضێْەیەکی ثبضتغ لە ئبّەکە ث ەڕیٌەّە.
ســـەعەڕای ُەّڵـــی ثەعپغســـبى پێطـــوەعگە ثە ضـــێْەیەکی ضـــ غػ لە چەهەکە
پەڕیــٌەّە .لەّ ثەع ئــبّەکەّە لــ

ّ صەســتەکبى لێ ـ

کــــغاى .ثغیٌــــضاعەکبى جــــگە لە کەهــــبڵ کە صاعەهەیتێــــ

کــۆکغاًەّە ّ ســەعژهێغی
ثــــّْ ،ئەّاًــــی صیــــکە

صەیبًتْاًی ثە پێ سْیبى عێگب ثجڕى ثەاڵم یبّاش ّ ػۆع ثە ػەدـوەت ُەًگبّیـبى
ُەڵضەگغت .صیسبى ئەثْا ثیغێ

ثۆ ضبعصًەّەی کەهبڵ ثکەیٌەّە .لەگەڵ یەکێ

لە کبصعە صەعهبًییەکـبى ثە ًـبّی تـبُێغ هەًّْچەعیـضا لسـەم کـغص ّ ضْێٌێکیطـن
صیـــبعی کـــغص پـــێکەّە ثیـــبًٌێغیي ثـــۆ ئەّێ کە تەًیـــب ًیـــْ ســـەعبت لە ضـــْێٌی
ضەڕەکەە صّّع ّ کەهتغ لە یەک کیلّْهێتغ فبس ەی ُەثّْ لێوبًەّە .تـبُێغ ّتـی
ثە ســـەعچبّ ،ئەّە ســـێ عۆژە ضـــەڕە ّ پێســـوەعگە فیـــضاکبعی صەکەى ثەاڵم هـــي
فیطەکێکن ًە تەلبًضّّە ،ثۆیە ئیستب ًۆعەی فیضاکبعی هٌە ّ ثطـکْژعێن ئبهـبصەم
ثۆ ئەم کبعە .چّْم پێطٌیبعەکەم لەگەڵ کبک ثْعُبًـضا ثـبب کـغص ،ئەّیـص ػۆعی
پێ ثبضجّْ ّ ثە چەًض پێطوەعگەصا کە کبک فەیػە ثەعپغسیبى ثّْ کەهبڵوبى لە
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سەع ثغاًکبعص گْاستەّە ثۆ ئەّ جێگبیە (تەڵّْکەجەڕێ) ّ ًـبّ ّ ًیطبًێکیطـن صا
ثە تبُێغ تب ئەگەع سبّەًجبر ُبت ،صڵٌیب ثێت ئەهبى کێي ّ ئبگبصاعیی تەّاّیـبى
لێ ثکبت.

عّیطتي ثۆ سەعتەًگیسەع ،ضبعصًەّەی ثغیٌضاعەکبى ّ جبعێکیتغ
ضەڕی کۆهەڵە
صّای ئەّە لە گـــبّەعۆ پەڕیـــٌەّە ،پەل ّ صەســـتەکبى ثە ســـەعکغاًەّە ّ صڵٌیـــب
ثّْیي کەسـوبى لـێ ُەڵٌەثـڕاّە ،ثەعەّ جێگـبیەک ثە ًـبّی ضـێٌێ کەّتیـٌە عێ.
ئەّ جێگـــبیە ُەم لە ضـــْێٌی ضـــەڕەکە صّّع ّ ُەهـــیص هەجـــبل ّ ئیوکـــبًی ثـــۆ
ثەعپەعجضاًەّەی ُێغضـی ئێذتوـبڵی صژهـي ثبضـتغ ثـّْ .ثەاڵم پێطـوەعگە ضـەّی
عاثْعصّّ ُێطتب سەّیبى لێ ًەکەّتجّْ تّْضی ئەّ ضـەڕە سـەست ّ سْێٌـبّیەش
ثجــــــّْى .صیــــــبعە ئەم پێطــــــوەعگبًە ثەع لەّەش صّّ عۆژی تەّاّ لە ضـــــــەڕ ّ
عێگبثڕیٌضا ثّْى ،ثۆیە ُێػ ّ تْاًبی عّّیطـتٌی فغەتـغ لە ػۆعثەیـبى صا ًەهـبثّْ.
ُــیالک ّ ضــەکەت ،ثە ػەدــوەت ُەًگبّیــبى ُەڵئەگــغت ّ لە عاســتیضا لە هــبّەی
سەعبتێکضا کەهتغ لە کیلّْهێتغێ

عێگبیبى صەثڕی .ئێوە چەًض کەسـی ضـبعەػای

ًبّچە لە ثەع گغاًی ثبعی سەعضبًوبى سْهبى ،لە ثێعبعی صاثـّْ ّ تـب صاچـۆڕاًی
صّاییي لەتغەکبًی ُێػ ّ تْاًبهبى ُەّڵوبى ئەصا سْهبى هبًضّّ ًیطبى ًەصەیي!
ثە ُەػاع ػەدوەت سەع ّ تبی پێطوەعگە گەییطـتٌە جێگـبیەک ثە ًـبّی ثـبسی
دەهەڕەش کە لە ُەّاّە کەهتـــغ لە  ٧کیلـــّْهێتغ لە ضـــْێٌی ضـــەڕەکەّە صّّع
ثّْ .ثەاڵم لە عێگبی ػەهیٌییەّە ُێٌضێ

صّّعتغ ثّْ.

ئەم ضــْێٌە کبًیــبّێکی ســبعص ّ ثــبسێکی صڵٌطــیي ثــّْ .ســبّەًەکەی اللــۆ دەهە
ڕەش ًەک صڵسۆػ ،ثگغە صڵـی پێطـوەعگە ثـّْ ّ ثـێ صعۆ کـبک سـبالعی ّەک کـْڕی
گەّعەی سْی سْش صەّیست .هي لە پـێص کـبعّاًەکەّە چـّْهە الی اللـۆ دەهە ّ
پێن ّت تۆػێ

لە الت صەدەسیٌەّە صّاتغ صەڕّیي .ػیـبتغ لە سـەعبتێکی ثـغص تـب

ُەهــّْ ُبّڕێیــبى گەییطــتٌە ًــبّ ثــبسەکە ّ ُەعکەســەش صەگەییطــتە ئەّێ ثــێ
عاّەستبى سەّی لێ صەکەّت! سەعەًجبم ًبچـبع ثـّْیي ثڕیـبعی هـبًەّە ثـضەیي ّ
ّاػ لە عّیطتي ثۆ '' ضێٌێ'' ثێٌیي .هي صیسبى چّْهەّە الی اللـۆ دەهە ّ پـێن ّت
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ئەهێٌیــٌەّە .پــێن ّت ًــبى ّ سْاعصًوــبى ًــیە ّ ئەثێــت ثەّ ضــەّە ثگەڕێــتەّە ثــۆ
ئبّایی ،سەڵکی ئبگبصاع ثکبت تبکّْ ّەسبئیلوبى ثۆ ثێٌي.
اللۆ دەهە ئەّ صەم تەهەًی لە ژّّعەّەی  ٢١سبڵ ثّْ .ثەاڵم سەعدبڵ ّ ّعەیب،
دەفتەیەک صّّ جبع هەّصای ًێـْاى ثـبسەکەی سـْی ّ ئـبّایی سـەڕێػی صەثـڕی ّ
ثبکی لە ُەّعاػ ّ لێژی ًەثّْ .لە یەکەم سبتەّە ُەّاڵی کبک سـبالعی صەپغسـی
ّ هٌیص ُەعجبعە سْم لە ّەاڵهی عاست صەپبعاست .ثەّ ضـەّە تـبعیکە گەڕایەّە
گًْض ،ضەفەلی ثەیبًی گەڕایەّە الهبى ّ ّتی کْڕەکبًن ئبگبصاع کغصّّى ثەیـبًی
ُەهّْ ضتێ

صێـٌي .صیسـبى ُـبتەّە الی سـەعم ّ ّتـی گیـبًی سـْت هیـغػا سـبالع

چکۆىە صڵن پـڕ ثـّْیەّە ،صام لە پـغهەی گغیـبى ّ ّتـن اللـۆ گیـبى ُێـػیکە ضـەُیض
ثی ( .صّێٌـێ ضـەُیض ثـّْ) اللـۆ دەهە تۆػێـ

ثـّْ ،صّّ صڵـۆ

ثێـضەً

فغهیسـکی

گەش ثە سەع عیطە س ییە جْاًەکەیضا تلۆع ثًّْەّە ّ عّّ لە هي ّتی
تۆ سْا ّ پەیغەهجەع سْصهْسبعی ثە سبالعی هێژۆە
هـــي ُـــیچن ًەّت ،لەضـــن لە هبًـــضّّیەتی ّ ئـــبػاعی لە صەســـتچًّْی ســـبالعصا
صەلەعػی ّ ســەعەڕای ئەّە لە ثــێ سەّیــبى سەعی ـ

ثــّْ چــبّم کــْێغ ثــي ،سەّ ّ

ئیسـغادەتن عەّی ثـّْى .سەم ّ صڵەڕاّکـێ ثجـًّْە سـْعەی صڵ ّ صەعًّّـن ّ صّای
ئەّ ُەهــــّْ ُەاڵت ُەاڵتەی صّّ عۆژی عاثــــْعصُّّ ،ێطــــتب ًەهتْاًیجــــّْ تــــبلە
چــغکەیەکیص ثــشەّم .ســبڵە دەهە صەســتی گــغتن ،پــێکەّە صەّعێکوــبى ثە ًــبّ
پێطــوەعگەکبًضا صایەّە کە چە

ّ عاســت لە ثٌــی کەڵەک ،پەًــبی صیــْاع ّ ژێــغ

صاعەکبً ـضا سەّتجــّْى .چــْیٌە ســەع کــبًیەکە ّ ّتــی لە ثیــغتە پــبعەکە لەیــغەصا
گۆعاًین ثۆ ئەّتي ّ سبالع ئەیْت ''پبّەی صەعّّى تەًگن'' ثۆ ثێژە................
ضبُۆڵەی سەعثەعػ
پبّەی صەعّّى تەً
ًبػاعاى ثێ ًبػ
گۆعااڵى ثێ عەً
ثەیـــبًی لەگەڵ صەعکەّتٌـــی ســـْع ،کبتێـــ

ســـەیغی جێگـــبی ضـــەڕەکەهبى کـــغص

صیتوــبى ثە ســەصاى پبســضاع ّ جــبش صەع ّ صۆڵــی ئەّ ًبّەیــبى گغتــّْە ّ لە صّای
جەًبػەی ُێػەکبًی سْیبى صەگەڕێيُ .ەع تبّ ًب تبّێـ

لە صۆڵێکـضا صەیـبى کـغص

ثە عەگجبع ّ تۆپشبًەکبًیطیبى سەعاسەعی ئەّ ًبّەیبى صاثـّْە ثەع گـْلە ثە ثـێ
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ئەّە تۆپێ

ثۆ ًبّ ثبسەکەی اللۆ دەهە ثبّێژى .ئێوە تەعهی ضەُیضەکبًوبى ثە

پەلە ّ ثــێ ئێوکبًــبت کغصثــًّْە ژێــغ ُەژ

ّ گەاڵّە ّ چــبّەڕّاى ثــّْیي صّای

ضــەڕەکە ثتــْاًیي ثگەڕیــٌەّە ثە ضــێْەیەکی ثبضــتغ ثە سبکیــبى ثس ـ ێغیي .ثەاڵم
ئەم ّعص گەڕاًەی ُێػەکــبًی عێــژین ثــّْ ثە ُــْی ئەّە جەًــبػەی ضــەُیضەکبًی
ئێوەش ثجیٌٌەّە ّ لەگەڵ سْیبى ثیبًجەًەّە ثـۆ کبهیـبعاى .صّای ثـێ عێػییەکـی
ػۆع تەعهـــی کـــبک ســـبالعیبى صاثـــّْیەّە ثە کـــبک ئیجغاُیوـــی ثـــبّکی ّ ئەّیـــص
ثغصثـــــــّْی
لە ًــــــــــــبّ
ػەّییەکەی
سْیبًــــــــضا
تـــــــــــــــبلی
تەًیـــــب ،ثە
ســـــــــــــبکی
س بعصثّْ!
ًػیـــــــــ
ســـــــــەعبت
ًـــــــــــــــــۆی
ثەیــــــــبًی،
''ب'' ّ صّّ
گەًجــــــــــی
صیـــــــــــکەی
ســــــــەڕێػی
ثە سێ ثـبع ًـبى ّ سـْاعصًەّە گەییطـتٌە ثـبسی اللـۆ دەهە .صّاتـغ چەًـض کەسـی
صیـــکەش ُـــبتي ّ ُێٌـــضێ

صەّا ّ صەعهبًیـــبى ثـــۆ ُێٌـــبیي .پێطـــوەعگە لە سەّ

ُەستبى ،صەستیبى ثە ًـبى سـْاعصى کـغص ّ هبًـضّّیەتی عۆژی پێطـّْیبى لە لەش
صەعکغص .ژهبعەیەک چەکی ػیبصی ثە تبیجەتی چەکـی ئەّ پێطـوەعگبًەی ضـەُیض
ّ ثغیٌضاع ثجّْى لە گۆضەیەک صاًغاثـّْى ّ ئەّاًیطـوبى ثە سـیغّاى ّ کْڕەکـبًی
صیــکە صا ًــبعصًەّە ئــبّایی ســەڕێػ ّ لەّێ صّای
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ًــــبثّْى ّ لە کەًــــبعی گًْــــضەّە لە چبڵیــــبى کغصثــــّْى تــــب عۆژی ســــْی ثچــــیي
ثیــبًِێٌیٌەّە .ســیغّاى لەّ کــْڕە ثبضــبًەی گًْــضی ســەڕێػ ثــّْ کە ُبّکــبعی ػۆع
ثبضی صەکـغصیي ّ ثە صاسەّە صّاتـغ سـْی لبچـبر کـغص ّ ثـّْ ثە پێطـوەعگە ثـۆیە
لەیغە صا ثێ پەعصە ًبّی صەثەم.
ئێـــْاعەی ئەّ عۆژە کەّتیـــٌە عێ ثەعەّ کـــبًیْگْێػەکەی ضـــێٌێ ّ صّای چــــْاع
ســەعبت گەییطــتیٌە جــێ .پێطــوەعگە لە چەًــض جێگــبی ًػیکــی یەکتــغ ضــْێٌی
سەّتٌیبى سبػکغص ّ ثەیبًی کبتێ

عاًەهەڕیـ

ُـبت ثـۆ سـەع کـبًییەکە ،چەًـض

ثػًوبى کڕیي ّ ُەع ''هەفغێػەیەک'' ثػًێکوبى ثەعکەّتً .ػیـ

ًیـْەڕۆ سەعیکـی

کۆثًّْەّە ثـّْیي ّ ثبسـوبى لە چـۆًیەتی ضـەڕەکە ّ سـبڵە الّاػ ّ ثە ُێػەکـبًی
سْهــبى ئەکــغص .صاســتبًی ضەڕەکەضــوبى ئبهــبصەکغصثّْ ّ ثیســیوچی سەعیکجــّْ
ثەڕێ ئەکغص ثۆ صەفتەعی سیبسی .ئێوە صاهـبى ًـبثّْ عەلـی سـبًیص ضـەُیض ثـّْ
ثێت ّ ًبّهبى ّەک ضەُیض لە ُەّاڵی ضەڕەکەصا ًّْسی ثّْ .لەم کـبتەصا ّتیـبى
کــبثغایەک ُــبتّْە کــبعی ثە دــبتەهە .هــي چــّْم ثــۆ الی کــبثغا ّ صّای ســ م ّ
ُەّاڵ غسی ّتـی عەلـی ثێسـبعاًی لە الی ئـێوەیە .هـي ثە پەلە گەڕاهەّە ّ ّتـن
ًبّی عەلی ثەڕێوەکەى ثۆ عاصیۆ ئەّ ػیٌـضّّە .سـْم ثـێ عاّەسـتبى گەڕاهەّە ثـۆ
الی کـبثغا تــب ّعصەکبعییەکــبًی لـێ ث غســن .صەعکەّت عەلــی صّای تبعیکــضاُبتٌی
ُەّا ُــبتّْەتەّە ُــۆش ،ثە العەالع ســـْی گەیبًــضّّەتە ســەع چەهەکە ،لە ئـــبّ
پەڕیــْەتەّە ّ ســْی کــێص کــغصّّە ثــۆ ئەّ ثــبسەی کە ئەم کــْڕە ُەّاڵەکەی ثــۆ
ئــێوە ُێٌــبّە .ثە پەلە هەجیــض ئیالهــی کە ئەّ صەم کــبصعی صەعهــبًی ثــّْ ســغایە
تەک کــبثغا ّ ًــبهەیەکیص ًّْســغا ثــۆ کەســەکبًی سْهــبى تــب هەُــضی ،کەهــبڵ ّ
عەلـی ،کە ئیسـتە ُەع سـێکیبى لە ًػیـ

گەڕاّ ،ثەاڵم لە سـێ جێگـبی جیــبّاػصا

ضــــبعصعاثًّْەّە ثجــــغێٌە الی یەک ّ ثە ثبضــــیص لە الیەى ُبّکبعاًوــــبًەّە لە
گًْـــضی ســـەڕێػ چـــبّەصێغی ثکـــغێي تـــب ئەگەع هەتغســـییەکیبى لە ســـەع ثـــّْ ػّّ
فغیبیبى کەّى ّ ثیبًگْێػًەّە ثۆ ضْێٌی صیکە.
ئێــْاعەی ئەّ عۆژە عّیطــتیي ثــۆ سەعتەًگیســەع ،ثغیٌــضاعەکبًی صیکەهــبى (کــبک
سۆدبى ،ئەًْەع تەًگیسەعی ،ئەًْەع هێغاّی ّ عەًگە کەسی صیکەش کە لە ثیغم
ًـــیە) ًـــبعصى ثـــۆ جێگـــبیەکی ثـــبش لە ًػیـــ

هبڵەکـــبًی تەًگیســـەعّ هەُـــضی

تەّعیــْەعی ّ چەًــض پێطــوەعگەی صیــکە سەعپەعەســتی ئەم ثغیٌــضاعاًەیبى گــغتە
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ئەســـتۆ .صّّ ضـــەّ ّ عۆژ لە سەعتەًگیســـەعصا هـــبیٌەّە ّ عۆژی ســـێِەم لەگەڵ
کبک سبلێض صعّّصی ّ ئەًْەع پەضبّایی لە ُێـػ ّ هەڵجەًـض جیـب ثـّْیٌەّە تـب ثە
ًیـــبػی ســـەعصاًی ثغیٌـــضاعەکبًی گەڕاّ ،جێجەجـــێ کغصًـــی چەک ّ چـــۆڵەکەی
التەّەى کە ثە ضێْەیەکی ُبکەػایی ضـبعصثًّْوبًەّە ّ صەسـت ێکغصًەّەی کـبعی
ئبســـبیی سْهـــبى عّّ ثکەیـــٌەّە ًـــبّچەی ثـــێ ەّاع .یەکەم ضـــەّ لە ثبسەکـــبًی
ًیەعصا هـبیٌەّە ّ ثەیـبًییەکەی لە عێگـبی ثیسـیوەکبًوبًەّە ئبگـبصاع ثـّْیي کە
ُێػەکەهبى لە پطت ئبّایی ثێسبعاًەّە تّْضی ضەڕی کۆهەڵە ثّْى ّ ًبچبعهـبى
تــب ئێــْاعە لە ًێــْاى صّّ پبیەگــبی گەّعەی صژهٌــضا (کــْڕەی هــغیەم ّ ضبًطــیي)
ضــەڕی یەکتــغ ثــکەى .هــي لە ثەضــی پبضــگەهبعۆصا ثە ّعصی ثبســی ئەم ضــەڕەم
کــــغصّّە ّ لەیــــغەصا ًــــبچوەّە ســــەعی ،تەًیــــب ّەثیــــغ صێــــٌوەّە کە لەیغەضــــضا
پێطــوەعگەیەک ثە ًــبّی عەثــضّل عەّایــی ّ فەعهبًــضەعێکی ثبضــوبى ثە ًــبّی
ســەیض فەعەو ضــەُیض ثــّْى .کــۆهەڵەش چەًــض کەســیبى لەم ضــەڕەصا گیبًیــبى لە
صەست صا کە هي ثە ثبضی لە ثیغم ًەهبّە ژهبعەیبى چەًض کەب ثّْى.

ثبًطبُۆ ّ ئبگغصاًی کۆهەڵێ
کغهبضبى

هبضیي لە سـەع جـبصەی پـبّە

صّای ئەّە لە عێگـــبی ثیســـیوەّە لە ئبکـــبهی ضـــەڕەکە ّ هەســـیغی پبضەکطـــەی
ُبّڕێیـــبى ئبگـــبصاع ثـــّْیي ،صاگەڕایـــٌە ســـْاع ثـــۆ ثبسەکـــبًی ســـەڕێػ .ضـــْێٌی
ُبّڕێیبًی ثغیٌضاعهبى صیتەّە ّ لە ّەػعیبى ئبگبصاع ثّْیي .عەلی سبًی ُێطـتب
ًەگْێػعاثّْیەّە ثۆ الی هەُضی ّ کەهـبڵ لە الی ثٌەهـبڵەیەکی صیـکە ئبگـبصاعی
لــێ صەکــغا .ثەاڵم ُەعســێکیبى ّەػعیــبى ثــبش ّ جێگبیــبى ئەهــیي ثــّْ .ثە چەًــض
کەسی صیکەهـبى سـ بعص کە ئبگبصاعیـبى ثـي ّ ئێـْاعەکەی ثەعەّە صۆڵـی التەّەى،
ضْێٌی عّّصاًی ضـەڕەکە کەّتیـٌە عێ تـب ُەّالێـ
ئێــْاعەیە ثە پەلە ضــبعصثًّْوبًەّە .کبتێ ـ

لەّ چەکـبًە ثـػاًیي کە ئەّ

گەییطــتیٌە ضــْێٌەکە ضــەّ ثــّْ ثە

ثبضی ًەهبًضەتْاًی ّەػعەکە ثجیٌیي ثۆیە لە پەًبیەکضا سەّتیي ّ عۆژی صّایـی
صیتوبى ئبسەّاعێ

لە چەکەکبى ًەهبّە .صیـبعە لەّ هـبّەیەصا چەًـض پێطـوەعگە
- 278 -

دبتَم هەًجەعی
سْیــبى تەدــْیلی عێــژین صاثــّْیەّە کە ثێطـ

لەم ثــبعەّە ػاًیبعییــبى ثە عێــژین

صاثّْ ثەاڵم عۆژی صّای ضـەڕەکەش سْهـبى صیتوـبى ُێػەکـبًی عێـژین ُـبتٌە ئەّ
ًــبّە ّ صۆڵ ثە صۆڵ ئەگەڕاى .ســەعەًجبم صەعکەّت ئەّ صەســتکەّتەی ئــێوە ثە
چٌ

ّ ًبسّْى سستوبًە صەستی سْهبى ،عێژین ثە ُبسبًی ثغصثّْیەّە.

عۆژی صّایــی عّّهــبى کــغصە ًــبّچەی ثــێ ەّاع ،لە صەضــتی گەعم ّ پــڕ هێط ـْلەی
'' گْعگەچـــبڵ'' صا لەگەڵ ُبّڕییـــبى ،عەدوـــبى لْعثـــبًی ّ هْســـتەفب تیلەکـــۆیی
یەکوــبى گــغتەّە ّ پێــٌ کەســی لە ثٌــبعی ضــبُۆصا گیغســبیٌەّە .عۆژی صّایــی
ُێٌضێ

کبع ّ ثبعی ئەّ ًبّەهبى جێ ثە جێ کغصى ّ صّاتغ چّْیي ثـۆ جێگـبیەک

ثە ًبّی ثبًطبُۆ.
تەلـــــغیجەى ػۆعثەی ُەعەػۆعی لّْتکەکـــــبًی ضـــــبُۆ ســـــەست ّ ُەڵـــــضێغى ّ
چًّْەســـەع ،یـــبى ئەم صیـــْ ،ئەّصیْکغصًیـــبى ًـــبهْهکیٌەّ .اتـــب ئەگەع کەســـێ
ثـــیِەّێ لەم صیـــْی ضـــبُۆّەّە ثـــڕّات ثـــۆ ئەّ صیـــْی ،جـــگە لە چەًـــض ضـــْێٌی
صیـــبعیکغاّ ًەثێـــت ًبتْاًێـــت ئەم کـــبعە ثکـــبت .ثەاڵم ثبًطـــبُۆ جیـــبّاػە .ئەم
هەســیغە ثە پــێچەّاًەی ضــْێٌەکبًی صیــکەّ ،ێــڕای ثەعػی ّ ثبًضەســتی ثە ســەع
ًــبّچەصا ،ضــْێٌێکی صەضــتبیی ّ ســبفە .جــگەلە چەًــضیي عێگــب ثــۆ ُــبت ّ چــّْی
سەڵـــ ُ ،ەّاعگەیەکـــی سْضیطـــی تێـــضایە کە ُبّێٌـــبى سەڵکـــی پێضەضـــتەکبًی
جْاًڕۆ عّّی تێضەکەى .لەم '' صەضـتە ثەعػەصا'' گەلێـ

جێگـبی صّّع صەثیٌـغێي ّ

هــغۆ ،ئەتــْاًێ ثە صّّعثــیي ًــبّ ضــبعی جــْاًڕۆ ،ػۆعثەی گًْــضەکبًی ئەًّــبّە،
جــبصەی پــبّە کغهبضــبى ،ػۆعثەی ًػی ـ

ثە تەّاّی صەضــتی ثــێ ەّاع ّ لە ضــبسی

چلچەهەی ًێْاى سەلػ -صیْاًضەعە -هەعیْاى تب کەلی ئـبعێػی پطـت ضـبعی سـٌە،
ضــبسەکبًی ػعیە ،عەّەاڵى ،کــْڕەی هــغیەم ّ ثــۆ ئەّ ســەعیص تــب کێــْی ًــبّصاعی
ثەهـــۆ ثجیٌـــێ .ثە کـــْعتیەکەی ضـــْێٌێکی صڵـــڕفێي ّ صیوەًێکـــی ػیـــبصە لە دەص
ضیغیٌە.
ئــێوە کە ژهبعەهــبى  ١کەب ثــّْ ،ئەّ عۆژە دــبکوی ئەّ ثەعػە صیــوەًە ثــّْیي ّ
ثە صّّعثـــیي سەعیکـــی ســـەیغاًی ُەعچـــْاعصەّعی سْهـــبى ئەکـــغص .لە عێگـــبی
ثیســیوەّە ّەػعــی ُە باڵًوــبى پغســی کە ئەّ عۆژە ئەّاى لە کۆســباڵى ثـــّْى ّ
عاپۆعتی کبعی سْضوبى پێضاى .کبک سبلێض ثە صّّعثیي سەیغی جێگـبیەکی کـغص ّ
ّتــی صەػاًــی ئەّ هــبڵە لە ثەع جــبصەکەیە هــبڵی سػهێکــی هــٌەە هــي تەًیــب ثە
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ئبســبیی ســغا

ًــبثیٌن ،جــبعی ّایە ثە صّّعثیٌــیص ّەک سەڵ ـ

ضــت ًــبثیٌوەّە

ثەاڵم ئەم جـــبعە ئەّ هـــبڵەم صیـــتەّە .لە صەعەّەی ئـــبّایی ثیبضـــۆش ،لە ًػیـــ
ضبعی جْاًڕۆ ّ لە پەًبی جبصەی ئیسفبڵت ،هبڵێکی تبک ثەاڵم گەّعە.
ثڕیبعهـــبى صا ئێـــْاعە ثکەّیـــٌە عێ ّ الی ســـەعبت  ٠١ی ضـــەّ ثگەییـــٌە ئەّێ.
ئیجبػەهـــبى لە ئەّڕەدوـــبى ّ ُبّڕێیـــبى سْاســـت ،لێیـــبى جیـــبثّْیٌەّە ّ صّای
ثڕیٌی عێگبیەکی لێژ ّ صعێژ ،کـبتی صیـبعیکغاّ گەییطـتیٌە ضـْێٌی هەثەسـت .کە
ًػیکــی هــبڵەکە ثــّْیٌەّە چەًــض ســەگێکوبى لــێ ُبتــبڵەثّْى ّ ئەگەع چەکوــبى
ًەثبیـــــب صەپەڕیـــــٌە کۆڵوـــــبى .صّای ُێٌـــــضێ

ســـــْالًەّە ثە صەّع هـــــبڵەکەصا،

سەعەًجبم پەًجەعەیەکوبى صیتەّە لەّێْە سبلێض ثبًگی سبّەًوبڵی کغص ّ سـْی
پێٌبســـبًضى .صەعەگبیـــبى لێکـــغصیٌەّە ّ چـــّْیٌە ژّّع .ثٌەهـــبڵەیەکی ثەڕێـــػ ّ
هبڵێ

تب ث ی پبک ّ سبّێي .ئێوە چ کي ّ چەلۆڵ ،ئەّاى سـبّێي ّ سـەعدبڵ .لە

ثەع تیطـــکی کبعەثـــبّە چ کٌـــی ئـــێوە ػیـــبتغ صەعصەکەّت ّ ئەهـــضی ُەهّْیـــبى
ثەػەییــبى پێوبًــضا صەُــبتەّەً .ــبى ّ چبییوــبى ســْاعص ،دەســبیٌەّە ّ ثە کۆڵێ ـ
سْاعصى ّ جگەعەّە ثەعەّە الی ُبّڕێیبى گەڕایٌەّە.
لەم سەعەّە کە چّْیي ،لە ًػی

جبصەکە صیتوبى ژهبعەیەک لۆصێغ ،ثۆلـضۆػێغ ّ

هبضیٌی عێگبُەڵکەى لە صۆڵێکـضا عاگیغاثـّْى .لەّ سـەعەّە ثە جـْاًی سـەیغهبى
کــــغصى ّ ضــــْێي ّ جێگبکەهــــبى سســــتٌە ثەع لێکــــۆڵیٌەّە .ئەّ صەم ''جیِــــبصی
سبػەًضەگی'' کە ثە عّاڵەت کبعی ئبّەصاًی صەکـغص ثەاڵم ثە کـغصەّە یەکێـ

لەّ

ئْعگبًــبًە ثــّْ سػهەتــی ســ ب ّ ئەعتەضــی عێژیوــی ئەکــغص ّ ػۆعثەی پبیەگــب ّ
جبصەی سەعضبسەکبًیص ُەع ئەم صەسـتگبیە صەیکێطـبى .ئەم جـبصەیەش کە ئەم
هبضیٌبًە سەعیکی کێطبًی ثّْى ئەگەعچـی جـبصەیەکی '' ئەُلـی'' ّ سـیخیل ثـّْ
ثەاڵم ثە ًیــبػی ســەعثبػی لە ضــبُۆ ًػیکتغیــبى صەکــغصەّە تــب ُێػەکــبًی عێــژین
ُبســبًتغ صەســتیبى ثەّ ضــبسە ثگــبت .ثــۆیە ئــێوە ثڕیبعهــبى صا ثگەڕیــٌەّە الی
ُە ــــبالى ّ عۆژی صّایــــی ثیٌەســــْاع ثــــۆ ســــّْتبًضًیبى .لە ثەع ػۆعی ژهــــبعەی
صەستگبکبى ثە ُبسبًی ثە ئێوە صّّ کەسی ًەصەسّْتێٌغاى.
ئێْاعەی عۆژی صّایـی چـْاع کەسـوبى ُـبتیٌەسْاع ،سـەعەتب چـّْیٌەالی ئەّ صّّ
کەسەی ًیگبثبًیبى لەم هبضیٌبًە ئەصا ّ لێوبً غسیي کە سەڵکی کـْێي ّ ًبّیـبى
چیە .صیبعە ئێوە سْهبى ّەک گغُّّی ػەعثەتی عێژین ثەّاى ًبسبًض ّ ئەّاًـیص
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ُیچکــبت ثڕّایــبى ًەصەکــغص پێطــوەعگە ثگــبتە ئەّ جێگــبیە .ثــۆیە صڵٌیــبثّْى کە
ئــێوە پبســضاعیي .یەکێ ـ

لە پێطــوەعگەکبًوبى لە الی ئەم کەســبًە صاًــب ّ صّای

گەڕاى ثە ًــبّ هبضـــیٌەکبى ّ ًّْســـیٌی ژهـــبعە ّ ًبّەکبًیـــبى صەســـتوبى کـــغص ثە
پبضـــیٌی گبػۆئیـــل ثە ســـەعیبًضا .صّای ًیْســـەعبت لە گۆضـــەیەکەّە ئبگغهـــبى
ثەعصایە یەکێکیــبى ّ لە چەًــض ســبًیەصا صەضــتێ

لە ئــبگغ ئەّ ًــبّەی صاگــغت.

ًیگبثبًەکـــبى کە ػاًییـــبى ئـــێوە پێطـــوەعگەیي ّ ّەک ســـٌەیی ئێـــژى '' پەًـــ
لغاًیەکەیــبى صاکەفــت'' ثە صۆڵێ ـ

صا ُەاڵتــي ثــۆ ســەعجبصە .ئــێوەش صّای ئەّە

صڵٌیـــبثّْیي گطـــت هبضـــیٌەکبى ئبگغیـــبى گغتـــّْە ،عێگـــبی ضـــبسوبى گـــغتەثەع ّ
گەڕایــــٌەّە ثبًطــــبُۆً .یــــْەڕۆی عۆژی صّاتــــغ ُەّاڵەکەهــــبى ثە ثیســــین صا ثە
ثەعپغســـبى لە کۆســـباڵى ّ عۆژێـــ

صّای ئەّە عاصیـــۆی دیـــػة سْێٌـــضیەّە کە

پێطوەعگە لە سـەع جـبصەی پـبّە -کغهبضـبى چەًـضیي صەسـتگب هبضـیٌی عێژیویـبى
ئبگغ تێجەعصاّە.
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کۆتبیی پبییػی  ،٠٦٣٣گەڕاًەّە ثۆ صەعەتفێ ّ کەهیٌی
تغاضە
صّای گەڕاًەّە لە ضــبُۆً ،ػی ـ

هــبّەیەکی صیــکە لە ًــبّچەی ژاّەعۆ هــبیٌەّە،

صەیبًجـــبعی صیـــکە ســـەعصاًی گًْـــضەکبًی ئەّ ًبّەهـــبى کـــغص ّ لەگەڵ صۆســـت ّ
ُبّکبعاً ـضا صیــضاعهبى ئەًجــبم صا .ثغیٌــضاعەکبى ثــێ ئەّە تّْضــی ُــی گغفــت ّ
هەتغسییەک ثجي صّای سبڕێطجًّْەّەی ثغیٌەکبًیبى گەڕاًەّە الهبى ّ چـًّْەّە
الی پەل ّ لکی سْیبى .پێطوەعگەکبًی ُێػی ضبُۆی  ،صّای ًػی

ثە صّّ هبًـ

گەڕاثًّْەّە ثۆ ثٌکەی سبثتی سْیبى .ثەاڵم پێطـوەعگەکبًی ػاگـغۆب لە ُەهـّْ
ًــبّچەصا ثــ ّ ثجــًّْەّە ّ چەًــضیي ػەثــغی گەّعە ّ کبعیگەعیــبى لە ُێػەکــبًی
عێــژین صاثــّْ کە هــي ثە ُــۆی ئەّە لە ًــػیکەّە لەگەڵ ًەثــّْم لە ثبســکغصًیبى
ســْم صەثــْێغم .کْهیتەًبّچەکــبًی صیــکەش لە ســەعجەهی ًبّچەکــبًی سْیبً ـضا
ّەک ئــێوە سەعیکــی کــبع ثــّْى ّ عۆژاًە پەیْەًــضی ًــْێ ّ کەســی تبػەیــبى ثە
ضۆڕضەّە گغێضەصا .ثە کْعتی سـبڵێکی پـڕ ثەعُەم ّ ُێػێکـی ثە ّعە ّ ئیوـبى لە
گۆڕەپــبًی سەثــبتی ثە کــغصەّەصا ثــێ ُەســتکغصى ثە ســەستی ّ هەتغســییەکبى
صعێــژەی ثە کــبعی ســْی صەصا .لەم ســبڵەصا ژهــبعەیەک ُە ــبڵی سْضەّیسـوبى لە
صەست صاثّْى کە سەعتۆپیبى سبالعی ئبػیػ ثّْ ،ثەاڵم ژهبعەیەکی ػۆعیـص گەًـ
ّ الّی ثە ُەســـت ّ ئێٌـــغژی ُـــبتجًّْە ًـــبّ عیـــػی پێطـــوەعگەّە ّ ثەضـــێکی
ثەعچبّیبى ژى ثّْى کە ئەهە سْی جۆعێ

گۆڕاى ّ ّەعچەعسبًێ

ثـّْ لە کـبعی

ئــێوەصا .پێطــتغ تــبک ّ تەعا کــ صەُــبتٌە ًــبّ عیــػی ئــێوەّە ،ثەاڵم ئەم ســبڵە
ژهـــبعەی کچــــبًی ًـــْێ ســــْی لە  ٠١کەب صەصا ّ ئەهەش ُەّەڵـــیي جــــبع ثــــّْ
ژهبعەیەکی ّا لە سبڵێکضا ثێٌە ًبّهبى.
س ـەعەًجبم پــبییػەکەی ّەک ُەهــّْ ســبڵەکبًی صیــکە گەڕایــٌەّە ثــۆ کۆســباڵى،
ًػی

ثە صّّ دەفتە عاّەستبیي تب ُەهّْ ل

ّ کْهیتەکبى گەییطتٌەّە الهـبى ّ

تێکڕا ثەعەّ صەعەتفێ ثٌکەی سبثتی ُێػی ضبُۆ گەڕایٌەّە .ئەهە سـبڵی سـێِەم
ثّْ کە ئێوە پبییػەکەی ثەم عێگبیەصا صەگەڕایٌەّە ثۆ ُەّعاهبى .پیْیسـتە ث ـێن
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ئەم هەســـیغە کە صّّ ضـــەّ ّ عۆژی تەّاّی صەثـــغص ّ ًػیـــ
صەثّْ ،یەکێ

ثە  ٠١کیلـــّْ هێتـــغ

لەّ هەسـیغاًەیە کە هـي لە ُەهـّْ جێگـبیەکی صیـکە ػۆعتـغی لـێ

تغســبّم ّ لە عاستیط ـضا پــڕ هەتغســیتغیي ضــْێي ثــّْ ُێػێکــی  ٠١١کەســی لێــْە
صەعثبػ کەیت.
صّای کۆسباڵى صەثـْا لە ًێـْاى صّّ پبیەگـبی گەّعەی عێژیوـضا لە ئـبّی سـیغّاى
ث ەڕیٌەّە ثۆ صەستی ضبُۆ .ئبّەکە ُێٌضە ػۆع ثّْ کەب ًەیـضەتْاًی ثە ضـێْەی
ئبسبیی لێ ث ەڕێتەّە ،ثۆیە ًبچـبع صەثـْا ثە سـەع پغصێکـضا ثـڕّیي کە عاسـت لە
ثەعصەم گًْـضی عّاع ّ ژێـغ تیطـکی ًــّْعئەفکەًی پبیەگـبکەصا ثـّْ .سـبڵی پیطــّْ
لەم جێگـــبیەصا پێــــبى ػاًـــیي ّ ثە ػەدــــوەت صەعثـــبػ ثــــّْیي .صّای پــــغصەکەش
صەچــّْیٌە ســەع ثەعػتــغیي لــّْتکەی ضــبُۆ (لــْلەی ًــّْع) کە ثەعػتــغیي ضــْێٌی
ًبّچەکەضــە .لەّێــْە ثــۆ ســەع جــبصەی پــبّەً -ەّســّْص کە ثە ســەصاى پبیەگــبی
عێــژین صەّع ّ ثەعی تەًــضعاّە .صّای جــبصە صەثێــتە چەهــی پــبّە ّ صّای ثڕیٌــی
ُەّعاػێکی سەست ّ ُەڵەهّْت لە ثٌبعی کێْی کەلەلەًـضی ّ لە ًێـْاى سـەصاى
پبیەگبی ثەعەی ضەڕی ئێغاى ّ ئێغالضا ،صەثْا عۆژێ
تبعی

ثێ ئبّ ثوێٌیـٌەّە تـب ُەّا

ثکبت.

ئەم سەفەعەش ُەهّْ ئەم عێگبیەهبى ثـڕی ثـێ ئەّە تّْضـی گغفتێکـی ثەعچـبّ
ثیي .هبثْەّە صەعثبػثّْى لە جبصەی تغاضـە ،هەیـضاًی هیٌـی ُێػەکـبًی عێـژین ّ
صّای ئەّە جــبعێکی تــغ پەڕیــٌەّە لە چەهــی ســیغّاىُ .ێــػی ضــبُۆ ّەک ُەهــّْ
جبعەکـــبًی صیـــکە ُـــبتجًّْە پیغیوـــبًەّە ّ سْضـــیبى ئبهـــبصە کغصثـــّْ تـــب ئەگەع
گەییطــتیٌە ســەع چــۆم ،ثە پەلە ســْاعی گْعێســەکەهبى کەى ّ ثوــبً ەڕێٌٌەّە.
توێکی  ٧١-٠١کەسی ّەک پێطڕەّ کەّتٌە ثەع ّ پبضوبّەی ُێػەکەش ثە صّایبى
صا دەعەکەتوبى کغص .ئەم سەفەعە ثە پێچەّاًەی جبعەکبًی پێطـّْ ُەع صەسـتە
ّ پەلێ ـ

ثیســیوی ســْی ُەثــّْ ّ ثە ثبضــی ئبگبهــبى لە یەکتــغ ثــّْ .لە ضــْێٌی
سـەعبتێ

عێگـب ثـّْ .ػۆعثەی

دەعەکەتکغصًوبًەّە تب سەع جبصەی تغاضـە ًػیـ

ئەم هەسیغەضـــوبى ثـــێ کێطـــە ّ گغفـــت ثـــڕی .ثەاڵم کبتێـــ

صەســـتەی پێطـــڕەّ

ّیســتیبى ثــڕۆًە ســەع جــبصەکە ،لە چەًــضیي الّە صعاًە ثەع صەســتڕێژ ّ ُەهــّْ
پبیەگبکبًی صەّع ّ ثەعیص صەستیبى کـغص ثە تەلە! ّەک ثبسـن کـغص ئەم ضـْێٌە
عاســت لە ًێــْاى ثەعەی ضــەڕی صّّ ّاڵتــضا ثــّْ ّ ثە ســەصاى پبیەگــب ّ ُەػاعاى
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سەعثبػی ُەعصّّک صەّڵەت لە ًبّ ئەم ثٌکە ّ سەًگەعاًە صاهەػعاثّْى.
ثە صّای لە صاّکەّتٌــــی ئــــێوە ّ ثەعػثــــًّْەّەی صەًگــــی تەلە ،پبیەگبکــــبًی
ُەعصّّک ال صەستیبى ثە ُبّیطـتٌی ''ًـّْعەئەفکەى'' کـغص ّ لە عاسـتی صا صەّع ّ
ثەعی ئــێوە ّەک عۆژ عًّّــبک ثــُّْ .ەع چەًــض لە ُەّەڵــیي صەســتڕێژی صژهٌــضا
ژهبعەیەک لە پێطوەعگەکبًی ئێوە ،لەّاًە کەسـی ئـبػای ّەک عەلـی تـبتّْعە ّ
کەعین پیغثبسی کە ُەعکبهەیبى ًبّثبًگی ئبػایەتی ُەثّْ ثە سـەستی ثغیٌـضاع
ثــّْى ،صیســبًیص ُبّڕێیــبى لە صژهــي ُــبتٌە صەســت ّ صّای ًیــْ ســەعبت ضــەڕی
صەستەّیەسە ّ ًبعەًجەک ُبّیطـتي ،کەهیٌـی صژهـي تێکطـکب ّ ُێػەکبًیـبى لەّ
هەسیغە ُەاڵتي .لەم ّەػعە دەسبب ّ پڕهەتغسییەصا ثەعپغسبى صاّایـبى صەکـغص
کە کەب ث ّە ًەکبت ّ ُەعکەسـە لە جێگـبی سْیـضا عاّەسـتێ جـًّْکەُ ،ەهـّْ
صەّع ّ ثەعهــبى هیــٌە .ثەاڵم لە ّەستــی ّا صا ُەهــّْ ضــتێ
پێص ّ سـەعەڕای ئەم صاّایەش چەًـض کەسـێ
یەکێـ

ّەک ســْی ًــبچێتە

ث ّەیـبى کـغص .عەدوـبى لْعثـبًی

لەّ کەســبًەی کە ُەّڵــی ئەصا لە ث ّەکغصًــی پێطــوەعگەکبى پێطــگیغی

ثکــبت ،ثــۆ ســْی کەّتە ســەع هــیي ّ ُەع لەّێ اللــی پەڕی .ســیب تەًگیســەعی،
یەکێکــی صیــکە لە پێطــوەعگەکبى هیٌێ ـ

لە ژێــغ پبی ـضا تەلــیەّە ّ فڕێــضایە ًــبّ

چەًــــضیي هیٌــــی صیــــکە ثەاڵم ّەک هــــْعجێػە ُیچــــی لــــێ ًەُــــبت .لە ثەعەی
سْاعیطەّە ئەسغەع هەًـجەعی ّ عەثـضّل تەًگیسـەعی ،کە لەگەڵ تیوـی پێطـڕەّ
صاثـــّْى کەّتـــٌە ســـەع هـــیي ّ ػۆع گـــغاى ثغیٌـــضاع ثـــّْى .پێطـــوەعگە عەدوـــبى ّ
عەثـضّلیبى ُێٌـبى ّ چەًـض کەسـێکی صیـکەش چـّْى هـبهۆ ئەسـغەع ثێـٌي .ثەاڵم
هــبهۆ ئەســغەع کە ُەعصّّک اللــی لە ئبکــبهی تەلیــٌەّەی هیــٌەکەصا پەڕیجــّْى،
پێص ئەّە پێطوەعگەکبى ثە تەّاّی ثگەًەالی ّ ُەڵیگغى ،،ثە صەستڕێژێ

سْی

کْضت ّ ًەیِێطت ُەڵگغتٌی ثجێتە ُۆی گیـبى لە صەسـتضاًی کەسـی صیـکە .دەػ
ئەکەم ّە ثیـــغی ســـْێٌەع ثێـــٌوەّە کە ،ئەهە ُەهـــبى هـــبهۆ ئەســـغەعە کە لە
صاســتبًی گەهــبعۆصا ثغیٌ ـضاع ثــّْ ،ثەاڵم گطــت ئەّ عۆژە تــباڵًەی لەگەڵــضا ثــڕیي،
لبهکەکـــبًی ڕەضـــِەڵگەڕاى ّ ثە چەلـــۆ عەضـــبییەکەی صەثـــڕیي تـــب گطـــت ثـــبڵی
ًەگغێتەّە.
ژهـبعەیەک پێطـوەعگە ثە چەًـض تیغثـبع ثـی .کەی .سـی .یەّە صاهەػعاى ،پێطـی
ُبتٌەپێطــی ُێػەکــبًی عێژیویــبى گــغت ّ ئەّاًــی صیکەهــبى ثە چەًــض ثغیٌــضاعی
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لەت ّ پەتەّە گەییطــــتیٌە ســــەع چــــۆهەکە .لە ُەعچــــْاع صەّعهــــبًەّە تەلەی
پبیەگبکبًی عێژین ثەعصەّام ثّْ ،ثەاڵم ثە ُْی چبڵی ّ لّْڵی جێگبکەّە ئێوەی
ًەصەگــــغتەّە .صاًە صاًە سْهــــبى ثە گْعێســــەکەّە ُەڵْاســــی ّ پەڕیــــٌەّە ئەّ
صەست .ئەم کبعە ًػی

ثە سەعبتێکی کێطب ّ سـەعەًجبم ُەهّْهـبى گەییطـتیٌە

'' لەاڵگــب'' کە ضــْێٌێکی ژێــغ کــۆًتغۆڵی پێطــوەعگە ثەاڵم لە '' تیڕەســی'' صەیــبى
پبیەگبی عێژین صا ثّْ.
لە ضـــــْێٌی صیکەضـــــضا ثبســـــن
کــــغصّّە ّ ئیســــتەش صەڵــــێن کە
عەدوــــــــــــبى لْعثــــــــــــبًی ّ ثە
ســـەعُبتەکبًی ســـْی کتێجێکـــی
تەّاّە ّ ئەکـــــــــــغێ جیـــــــــــبّاػ
ثٌّْســـــــغێٌەّە .ثەاڵم ضـــــــیبّی
ئەّەیە کە لەیغەض ـضا ثە کــْعتی
ثبسی ّعە ،تبلەت ّ ثڕّای عەدوبى لْعثبًی ثێٌوەّە ثیغی سْێٌەعاى .ثێ گْهبى
ُەهــّْ ئەم پێطــوەعگبًەی لەم کەهیــٌە جەُەًــضەهییەصا ثغیٌــضاعثّْى لە کــْڕە
ُەعە ئــبػا ّ لبعەهبًەکــبًی ُێػەکەهــبى ثــّْى .ثەاڵم عّیطــتٌی ســْێٌیکی ػۆع،
تـــغب لە ثە جێوـــبى ّ ســـەعەًجبم هەع  ،کە ّەک صێـــْەػهە ثە صەّع ســـەعیبًضا
صەسّْڕایەّەُ ،ەهْاًی لە ُێػ ّ لسە سسـتجّْ ّ ئەّەی لێیـبى صەثیسـغا ُـبّاع ّ
ًبڵە ثّْ لە صەست ئێص ّ ئـبػاعی ثغیٌەکەیـبى .تێگەییطـتي ّ صەعکـی صژّاعە کە
کەسێ

صّای سێ عۆژ عێگـبثڕیي ،ثە سـکی ثغسـی ّ ثە لێـْێ تیٌـّْ ،لە صۆػەسـی

تغاضەصا ثکەّێتە کەهیٌی ُێػێکی ئەُغیوەًی صەلبت لە سْی ػۆعتـغ ،الیەک لە
جەســـتەی لە صەســـت ثـــضاتُ ،بّڕێیـــبًی عاکـــێص ،عاکـــێص صّای ســـەعبتێ
هەیــضاًی ضــەڕصا هــبًەّە ،لە صەهــی گــْع

لە

ّ لێــْی ئــبگغ ثیگێــڕًەّە ،ثە کــۆڵ ّ

عاکێطبى صەعثبػی کەى ثەاڵم ُێطتب ُێػ ،تبلەت ّ عەی پێطوەعگبًەی ثوێٌێ!ە
عەدوــبى صّای ئەّە کەّتە ســەع هیــٌەکە ،اللێکــی لە ســْاع ئەژًــۆیەّە پەڕی،
چەًضیي پـبعچەی صیـکە ثەع اللەکەی صیـکەی کەّتـي ّ ثە کـْعتی لە ًـبّ سـْێٌی
ســــْی صا گەّػا .گــــْعو ّ ثە پەلە چەًــــض پێطــــوەعگەیەک گەییطــــتٌە ســــەعی،
اللەکەیــبى ثەســت ّ ُێٌبیــبًەّە ًــبّ ســەفەکە .صّای ضــکبًی ُێػەکــبًی عێــژین
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
چەًض کەب ثە ًۆعە لەکۆڵیبى کـغص ّ ّەک ئەّاًـی صیـکە لە چەم پەڕێٌـضعایەّە.
صّای پەڕیٌەّە لە چـۆهەکە چـّْیٌە ثٌەثەعصێـ

کە لە ُێػەکـبًی عێـژین ًەصیـْ

ثّْ .لە ثەع عًّّـبکی چغالـّْەیەکەّە کـبصعە صەعهبًیەکـبى(دەهەصەهیي ،تـبُێغ،
هەجیض ّ )...صەستیبى کغص ثە پێچبًی ثغیٌەکبى .عەدوبى کە ُەهـّْ ئەم عێگـبیە
لە ضۆسی ّ لسـەی قً .....ەکەّتجـّْ ،لەیـغەش اللە پەڕیـْەکەی ُەڵِێٌـبثّْ ،ثە
صەست گغتجّْی ّ صەیگْت
ئەّاى صەعهبى کەى هي جبعێ ًبهغم!
لە کــبتی عاکێطــبًضا لــمە ُەژگێ ـ

چّْثــّْە ًــبّ ئیســکە ت یطــبّەکەی اللی ـضا ّ
عەدوـبى ئەهەی ػاًـی سـْی صەسـتی

کەسوبى صڵی ًەصەُبت صەعی کێطێ .کبتێ

ثــــغصُ ،ەژگەکەی عاکێطــــب ّ لەگەڵ لــــمەکە ُێٌــــضێ

لە ئیســــکی اللیطــــی لــــێ

ثّْیەّە .عەدوبى لە کبتی ئەم کبعەیضا صەیْت
ثڕۆ سبڵۆ ،سۆ ػام کەڵەهغۆچە ًیە! (ػام کەڵەهـغۆچە لە ثـێ ەّاع ثە ػاهێکـی ػۆع
سەست ئێژى).
صّای پبًسْهبًی ثغیٌضاعەکبى لە ژێغ گغم ّ ُۆڕی تۆپشبًە ّ صۆضکەی ُێػەکبًی
عێژیوــضا کەّتیــٌە عێ ّ ًػیــ

ســەعبت یەکــی ًیْەضــەّ گەییطــتیٌەّە ثــٌکەی

صەعەتفێ ّ دەسبًەّەی چەًضیي هبًگەهبى صەستی پێکغصەّە.

صەعەتفێ ،سۆکْضتٌی ئبسۆ ،کۆًفەعاًسی هەڵجەًض ّ کۆتبیی سبڵی ٠٦٣٣
صّای ئەّە گەڕایــــٌەّە صەعەتفــــێ ،لــــ

ّ کْهیتەکــــبى لە ضــــْێٌەکبًی ســــبڵی

پیطــّْیبًضا صاهەعػعاًەّە ّ ســْاعصى ّ ئیوکبًــبتێکی ســبکبع پــێکەّە ًــغا تــب ئەّ
ػســـتبًە لەّێ ثەعیٌەســـەعّ .ەک پێطـــتغیص ثبســـکغا ژهـــبعەیەک گەًجـــی ًـــْێ
ُبتجًّْە پێطوەعگبیەتی کە ُێٌضێکیبى ک ثـّْى .ئەم گەًجـبًە ّ ثغیٌـضاعەکبى
ًێــغصعاى ثــۆ ســلێوبًی تــب ثغیٌــضاعەکبى عەالو ثکــغێي ّ گەًجەکــبًیص ثــڕۆى ثــۆ
صەّعەی فێغگە لە ثٌکەی صەفتەعی سیبسی.
صّای هـــبّەیەک کـــْهیتەی هەعیـــْاى ّ لکـــی  ٧کە ســـەع ثەّ کـــْهیتەیە ثـــّْى
ًێغصعاى ثۆ جێگبیەک ثە ًبّی صۆڵەسّْع تب ُەم ثڕێـ

ثبعسـّْکی ثێـت لە سـەع

ُەّعاهـــبى ّ ُەم جێگـــبیەکی صیکەضـــوبى ُەثێـــت تـــب ثتـــْاًیي ئبســـبى لێـــْە
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ثگەڕیـــــٌەّە ثـــــۆ ًـــــبّچە .ئەم گًْـــــضە لە صەعەّەی ضـــــبعۆچکەی ضـــــبًەصەعی
ُەڵکەّتجّْ ،لەّ ُەػاعاى گًْـضەش ثـّْ کە ثەعـ

عّّسبًـضثّْی ّ ئیسـتە ئـێوە

ثە عەػایەت ّ ئبگـــبصاعی ئەّاى تێـــضا ًطـــتەجێ ثجـــّْیي .صەّعّثەعی صۆڵەســـّْع
ّەک صەعەتفــێ پــڕ ثـّْ لە ئەعتەضــی ئێــغاق ّ ثــێ ئیــػى ّ ئبگــبصاعی ئەّاى ئــێوە
ًەهبًضەتْاًی لە جێگبی سْهبى تەکبى ثشْەیي.
جــگە لەّ کچــبًەی تــبػە ُــبتجًّْە عێــػی پێطــوەعگە ّ ًێــغصعاى ثــۆ صەّعە ،صّّ
کچــی صیکەضــوبى ُەثــّْى کە ســبڵی پیطــّْ ُــبتجّْى ّ ئیســتە لەگەڵ کــْهیتەی
هەعیــــــــــْاى لە صۆڵەســــــــــّْع ثــــــــــّْى .ئەم صّّ کــــــــــچە یەکیــــــــــبى ًــــــــــبّی
ئبسۆ(ســّْعەیب)....سەڵکی ســٌە ّ لە کــۆهەڵەّە ُــبتجّْە الی ئــێوە .ئەّی صیــکە
ًــبّی چٌــّْع (تەّعێــػ عەدوــبًی) سەڵکــی گًْــضی هێــغاّی ًــبّچەی ژاّەعۆ ثــّْ ّ
عاستەّسۆ ُبتجّْە الهبى.
لەّ هـــبّەیەصا ئبســـۆ ثـــۆ ســـەعصاًی صّکتـــْع چّْثـــّْە ضـــبعی ســـلێوبًی ّ صّای
گەڕاًەّەی ثــۆ ثەعپغســبًی ثبســکغصثّْ کە لە ثــٌکەی ســلێوبًی ،لە الیەى چەًــض
ثەعپغســـێکی دیـــػثەّە صەســـتضعێژی کـــغاّەتە ســـەع ّ لە ئبکـــبهی ئەّ کـــبعەصا
دــبهلەیە .ثەعپغســبى هــبّەیەک ئەم ضــتەیبى لە ًــبّ سْیبًــضا عاگغتجــّْ ثەاڵم
صّاتــغ ثــ ّ ثــّْیەّە ّ ُەهــّْاى ئبگــبصاعی ئەم ّەػعەی ئبســۆ ثــّْى ّ لەیــغە ّ
لەّێ لسەیبى لە سەع ئەکغصُ .ێٌٌضێ

لە ثەعپغسبى ئیٌسبًی ئەیـبًڕّاًیە ئەم

ّەػعە ّ گەعەکیبًجّْ عێگەیەک ثجیٌٌەّە ثۆ ئەّە ئبسۆ ثتْاًێ ثێ کێطـە ّ صّّع
لە چبّی سەڵ

هٌضاڵەکەی ثجێ .ثۆ ئەم هەثەسـتە ُێٌـضێ

عێـگەی جۆعاّجـۆع،

لەّاًە ثە ًِێٌی ًبعصًەّەی ئبسۆیبى ثـۆ سـٌە پێطـٌیبع صەکـغص ثەاڵم ئبسـۆ سـْی
دبػع ًەثّْ ئەم هەتغسییە لجّْڵ ثکبت.
ســەعەًجبم عۆژێ ـ

لە کۆثــًّْەّەی هەڵجەًــضصا ثــّْیي ُەّاڵ ُــبت ئبســۆ ســْی

کْضـــتّْە .سەثەعەکە ثە ثیســـین لە صۆڵەســـّْعەّە گەییطـــتجّْ ّ ُەیئەتێـــ

لە

الیەى هەڵجەًـــضەّە ثـــۆ لێکـــۆڵیٌەّە چـــّْى ثـــۆ ئەّێ .عۆژی صّایـــی ،ثـــێ ئەّە
چـــبّەڕّاًی ئبکـــبهی لێکۆڵیٌەّەکـــبى ثـــێ ،عاصیـــۆی دیـــػة ُەّاڵـــی سۆکْضـــتٌی
ئبسۆی ثەم ضێْەیە سْێٌضەّە
''ثەصاسەّە پێطــــوەعگەیەکی ُێــــػی ػاگــــغۆب ثە ًــــبّی ئبســــۆ ،....ثە ُــــۆی
صەســتکبعیکغصًی ًــبعەًجۆک ّ تەلیــٌەّەی ئەّ ًــبعًجۆکە لە صەســتیضا ،گیــبًی
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لەصەســت صا .کـــْهیتەی هەڵجەًـــضی یەک ّ ُێــػی ػاگـــغۆب سەعەسْضـــی سْیـــبى
پێطکەضی ثٌەهبڵەی ئبسۆ صەکەى ّ.''.....
ئبکــبهی لێکــۆڵیٌەّەکە صەعیشســت ئبســۆ ثە ُــْۆی گەّعەثــًّْی هٌــبڵەکەی ًــبّ
ػکی ّ ،صیبعثًّْی ثە ئبضکغای ،لە ّەػعێکی ًبلەثـبعی عّّدـی صا صەثێـت .پـێص
صەستضاًە سۆکْژی ًبهەیەکی صعێژ ثۆ ثەعپغسبى ئەًّْسێً ،ـبّی ئەّ کەسـبًەی
تەجبّػیـــبى پـــێ کـــغصّّە ثە عًّّـــی صەثـــبت ّ ثە ئبضـــکغاش صەًّْســـێ کە لەم
ّەػعەصا ئەّ چــبعەیەکی جــگە لە سۆکْضــتي ثــۆ ًەهــبّەتەّەُ .ەهــّْ ثەعپــغب ّ
کبصعەکــبًی ئەّصەهــی هەڵجەًــضی یەک ،صەفــتەعی سیبســی ،ســکێغتێغی دیــػة ّ
کْهیســــــیًْی سیبســــــی ًیػاهــــــی ئبگــــــبصاعی ئەم تغاژێــــــضییە ثــــــّْى ّ ثــــــۆ
پّْضجەسەعکغصًیطی تێکڕا صەستیبى صایە صەستی یەک .ئیستبضـی لەگەڵـضا ثێـت
ُیچکبت ئەّ کەسبًەی صەستضعێژییبى کـغصە سـەع ئبسـۆ سـػا ًەصعاى ّ تەًـبًەت
لە پۆست ّ جێگبی سْیبًضا الًەثغاى .هي ّەک یەکێـ

لە کبصعەکـبًی ئەّ صەهـی

ئەّ هەڵجەًـــضە ،ثەضـــی ســـْم ُەڵەم لەم ثـــبعەّە ُەیە ّ دبضـــبی لـــێ ًـــبکەم،
الًیکەم هٌیص ّەک ُەهْاى ثێـضەًگین ُەڵجـژاعص ّ لە ُـی جێگبیەکـضا عەسـٌەی
ضیبّم لەم کغصاعە لیػەًّە ًەگغت.
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کۆًفەعاًسی هەڵجەًض ثۆ کۆًگغەی ُەضتی دیػة
ثە پێ عبصەت ُەع صّّ سـبڵ جبعێـ

کـۆًگغەی دیـػة صەثەسـتغا ّ سـبڵی ٠٦٣٣

یـص سـبڵی کــۆًگغە ثـًّْ .بّەڕاسـتی ػســتبًی ئەّ سـبڵە ُەیئەتێـ

لە صەفــتەعی

سیبسییەّە ُبت ثۆ ُەّعاهـبى کە کـبک جەلیـل گـبصاًی ّ کـبک ضـبُۆ دْسـەیٌی
سەعپەعەســـتیبى صەکـــغص .کـــبعی ئەم ُەیـــئەتە ثەســـتٌی کۆًفەعاًســـی ُێـــػ ّ
کْهیتەکــبى ثـــّْ تـــب جـــگە لە ُەڵجژاعصًــی ثەعپـــغب ثـــۆ ئْعگبًەکـــبًی سْیـــبى،
ًْێٌەعیص ثۆ کۆًگغەی ُەضتی دیػة ُەڵجژێغى.
کۆًفەعاًســی هەڵجەًــضی ئــێوە پــێص کــْهیتەی ُەّعاهــبى صەســتی پێکــغص ّ صّّ
عۆژی تەّاّی سبیبًــض .لەم کۆًفەعاًســەصا صەعکەّت کە جــبعێکی صیــکە کێطــەی
گەّعە لە دیػة صا ُەیە ّ کبک جەلیل ثە عاضکبّی ثبسی لە ُەثـًّْی ًـبکۆکی
ّ جۆعێـــ

صّّثەعەکـــی ًێـــْاى عێـــجەعی دیـــػة کـــغصُ .ەعچەًـــض ثەضـــێکی ػۆعی

کبصعەکــــبى ّ لەّاًە هــــي ســــْم ،ثچــــّْکتغیي ئبگبصاعیوــــبى لەم جەًبدجــــبػی ّ
صّّصەســتەییە ًەثــّْ ،ثەاڵم لە عاســتیضا ُەڵجژاعصًەکــبًی کــۆًفەعاً

لە ژێــغ

سێجەعی ئەم کێطبًەی ًبّ عێجەعایەتی دیػثضا چًّْە پێص.
کۆًگغەی ُەضتی دیػثـی صیوـْکغات لە ثەع فطـبعی ػیـبصە لە دەصی ُێػەکـبًی
عێژین ثۆ سەع ضْێٌی صەفتەعی سیبسـی( لە صۆڵـی گەّعەصێ) ثە ًبچـبع لە ضـبعی
ســـلێوبًی ّ لە ضـــْێٌێکی ژێـــغ کـــۆًتغۆڵی عێژیوـــی ثەعســـضا ثە عێْەچـــّْ .لەم
کۆًگغەیەصا لیستەی فیک ّ ،اتب جۆعێکی ثە تەّاّی ًْێ ّ ًبهۆ لە ضێْەی ثـبّی
ًــبّ دیــػة کــغا ثە ثٌــبغە ثــۆ ُەڵجژاعصًــی ئەًــضاهبًی عێــجەعی ّ ُەع لە ســەع
ئەهەش صّای هبّەیەک دیػة ثە کغصەّە ثّْ ثە صّّ لەت.
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کۆًگغٍی َُضتَهی دیػثی صیوْکغات،پطتگْێشستٌی ضەڕی کۆهەڵە
ّ سبػکغصًی ضەڕێکی تبػە
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کۆًگغٍی َُضتَهی دیػثـی صیوـْکغات لـَ ػسـتبًی ٠٦٣٣ی ُـَتبّی لـَ ضـبعی
ســـلێوبًیضا ثَســـتغا .ئـــَّ کـــبت ّ ســـَعصٍهَ ًـــَک تـــًَیب ثًَیســـجَتی دیػثـــی
صیوْکغاتٍَّ ،ثَڵکّْ ثَ ًیسجَتی گطت ثػّّتٌٍَّی کْعصسـتبًٍَّ ػۆع گغًـ

ّ

چــبعًٍّْب ســبػ ثــّْ .لــَ الیــَک ضــَڕی ئێــغاى -ئێــغاق گَییطــتجٍّْ لّْتکــَی
هَتغســـییَکبًی ســـْیُ ،ـــَعصّّک صٍّڵـــَت ثـــَ صڕًٍضاًـــَتغیي ضـــێٍْ ضـــبع ّ
گًْــضٍکبًیبى تــۆ  ،هّْضــَک ّ ثۆهججــبعاى صٍکــغصُ .ــَع ســَعٍتبی ُــبّێٌی ئــَّ
ســـبڵَ( )٠٦٣٣/١/٢ثـــّْ کـــَ صٍّڵـــَتی ســـَصام ثـــێ پـــغب ّ تغســـی کـــَب ،ضـــبعی
سَعصٍضتی صایَ ثَع ثۆثوجبی ثۆ صًیب لَصٍسَ کغاّ ،ثەاڵم لە صژی کْعص ئبسبیی
ضیویبیی .سَصاى کَسی سیخیل ّ ثێتبّاًی لەّ ضبعەصا کْضت ّ ُـَػاعاى کَسـی
تغیطی ثغیٌضاع کغص کَ چی ثَ ئًَضاػٍی ژاعاّی ثًّْی صٍ صاًَ هغاّی (سـۆًَ)
لَ یَکێ

لَ صٍعیبکـبًی ّاڵتێکـی سـبّەى صەّڵەتـضا ،سـَڵکی سـبٍّى تَهـَصًّی

صًّیـــبی عاًَچ َکبًـــض! تًَبًـــَت صٍّڵـــَتی ئێـــغاى سْضـــی دـــبػع ًـــَثّْ صّّ
َُّاڵٌێغی ثێگبًَ ثجبتَ ئـَّ ضـبعٍ ّ صًیـب لـَّ تبّاًـَ ئبگـبصاع ثکـبت! عیژیوـی
ُبع ّ صڕًٍضٍی سَصام ،پڕۆسَی صژی ئیٌسبًی ئًَفبلی سسـتجٍّْ کـبع ّ عۆژاًـَ
ضـبع ّ گًْــضی کــْعصی لَگــَڵ ســبک تـَست صٍکــغص .ػیٌضاًــَکبى لــَ تێکۆضــَعاًی
کْعص پڕکغاثّْى ّ سڕیٌٍَّی فیػیکی ًَتٍَّیَکی چًَضیي هیلیـۆًی ثـَ کـغصٍٍّ
لَ ئبعاصا ثّْ!
لَ الیَکیتغٍٍّ جّْاڵًٍَّی کْعص لَ ُـَعچْاع پبعچـَی ّاڵتـضا لـَ ژێـغ فطـبعی
صاگیغکــَعاى ّ ،ضــَڕی سۆکْژی ـضا عۆژ لــَ صّای عۆژ الّاػتــغ ّ ســَعیکی ثَچۆک ـضا
ُــبتي ثــّْ .صًیــبی صٍعٍٍّ ّ ّاڵتــبًی صٍســَاڵتضاعی صًیــب ّ عێکشــغاّی ًَتــٍَّ
یــَکگغتٍّْکبى ،پــبعێػٍعاًی هــبفی هــغۆ ،،ئَهٌســتی ئیتَعًبســیۆًبڵ ،ســَلیجی
سّْعی جَُبًی ّ ...کَهتغیي ثبیَسیبى ثَم سَڵکمڕاًِی کۆتبییەکبًی سەصەی
ثیستەم ًَ ئَصا ّ...
ُــــَهّْ ئــــَم ُۆیبًــــَی ســــَعٍٍّ صٍیــــبى سْاســــت ّ عێجــــَعاًێکی ُۆضــــیبع ّ
ثَعپغسیص صٍثْا صٍعکی پێجکَى کَ ،کْعص ئَثێت کێطَ ًبّسۆیَکبًی سْی کـَم
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کبتٍََُّّ ،ڵی جۆعێ

لێکذـبڵیجّْى ّ یـَکگغتي ثـضات ّ تْاًـبّ ئیوکبًبتَکـَی

ثۆ هبًٍَّ ّ سۆپبعاستي ثَکبعثێٌێ ًَک ثۆ ثڕیٌٍَّی عیطَی سْی!
ثۆ ًوًَّْ صٍثْا لَ عۆژَُاڵتـی کْعصسـتبًضا ثـێ عاٍّسـتبى ّ ثیـبًّْ ُێٌبًـٍَّ،
کۆتبیی ثَ ضَڕی ثێئبکبهی چًَضیي سبڵَی ًێْاى صّّ ُێـػی سـَعٍکی هَیـضاًی
سَثبت ّاتب کۆهَڵـَ ّ صێوـْکغات ثِێٌـغێ .صەثـْا ًێـْاًی ئەم صّّ ُێـػە ئبسـبیی
ُبّکـــبعی عەهەلـــی ثشـــغێتە ســـەع پطـــت .ثـــَاڵم

ثکـــغێتەّە ّ صەعگـــبی جۆعێـــ

ثَپێچَّاًَی ئَم پیْیستی ّ صاسْاػییبًَ ،لَ ًێْاى کۆًگغٍی دـَّت ّ َُضـتضا
کێطَ ًبّسۆیَکبًی دیػثی صیوـْکغات ثە ضـێْەیەک ثـَعث ّ ّ گـَّعٍ ثجًّْـٍَّ
کە صٍگوَى کَسبًێ

پَیضا صٍثـّْى ضـَڕی ًێـْاى کۆهَڵـَ  -دیـػة ّ ئـَم ثـبعٍ

ًبُــَهْاعٍ هَتغســیضاعەی کْعصســتبًیبى لــَ ثیــغ ثــێ یــبى ئەس ـ ەى ُەســتی پــێ
ثکەى!
صّکتْع لبسولّْ ّ صّکتْع ضَعفکًَضیّ ،ەک هێط

ّ ثیغی عێجەعیی دیػة ،لـَ

فکـــغی یـــَک صٍســـت کغصًـــی عێجـــَعایەتی دیـــػة ٍّّ ،الًـــبًی ژهبعٍیـــَک لـــَ
ئًَضاهبًی عێجَعیصا ثّْىُ .ەڵجەت ثۆ ئَّ هَثَستَش ػۆع پـێص کـۆًگغٍ کـبعی
سْیبى کغصثَُّْ .ع لَ کبتی کۆًفَعاًسَکبًی کـۆًگغٍٍّ کێطـَکبى صٍعکـَّتي ّ
کبتی َُڵجژاعصًی ئًَضاهبًی عێجَعیی ،ئَم کێطبًَ گَییطتٌَ ئَّپَڕی سْی.
پێطتغ عەسن ّ عبصٍت ّاثّْ کَ ُـَهّْ ثَضـضاعاًی کـۆًگغٍ (،ثـَ ضـَعتێ

صّّ

ســبڵ ئًَــضاهی دیــػة ثــّْثي) ئــَیبًتْاًی سْیــبى ث ـۆ ئًَــضاهی عێجــَعی کبًضیــض
ثکَى ّ ئَگَع صًٍگی پیْیستیبى ُێٌبثـب صٍثًّْـَ ئًَـضاهی کۆهیتـَی ًبًٍّـضی.
ثَاڵم لَم کۆًگغٍیَصا لیستَیَک لَ الیَى صّکتْع لبسولٍٍّّْ ئبهبصٍ کغاثـّْ ّ،
ثَضضاعاًی کۆًگغٍ صٍثْا صًٍ
ئًَضاهبًی ًبّیّ .اتب صًٍ

ثَ ُەهـّْ لیسـتَکَ ثـضٍى ًـَک ثـَ ُـَعکبم لـَ

صاى ثَ لیستَ صًٍ

صاى ثّْ ثَ  ٧٦کَب کَ پێطتغ

ٍّک صڵشْاػی صّکتْع ّ ُبّثیغاًی ًبّیبى لَ لیستَکَصا ًّْسغا ثّْ .ئـَم ضـێٍْ
صًٍگــضاًە ســْیٍّ ،ک سبڵێ ـ

کَّتــَ صًٍگضاًــٍَّ ّ لــَ ژێــغ کۆهــَڵێ

فطــبع ّ

'' تــۆعاى'' ّ ....ثــَ ضــێٍْیَکی الّاػ صًٍگــی ُێٌبیــٍَّ کە ثجێــتە پەســەًضکغاّی
کۆًگغەَُ .ڵجژاعصًی کۆهیتَی ًبًٍّضی ثَّ ضێٍْیَ ئًَجبم صعا ّ َُهّْ کَسَ
صڵشْاػٍکــبًی ســکێغتغی دیــػة ،ثًّْــَ ئًَــضاهی عێجــَعی ّ ئَّاًــَش کــَ صٍثــْا
ٍّال ثٌغێي ٍّال ًغاى.
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ُــَع لــَ ســبلۆًی کــۆًگغٍٍّ تــب صّّهبً ـ

صّاتــغ ئــَم کێطــبًَ لــَ سَعاســَعی

ئْعگبًــَکبًی دیػث ـضا ثــَعصٍّام ثــّْى .گــَلێ

ُــَّڵ ّ تــَلبال صعا تــب ثــَڵکّْ

کۆًگغٍیَکی ًبئبسبیی ثگیغصعێت ّ چبعٍیَک ثـۆ یَک بعچـَ ُێطـتٌٍَّی دیـػة
ثضۆػعێتٍَّ .ثَاڵم ثبڵی ثباڵصٍست ّ لَ کـۆًگغٍصا ''سـَعکَّتّْ''  ،عاػی ًـَثّْ .
سَعًٍجبم عۆژی  ٠٦٣٢/٠/٠ی َُتبّی  ٠١کَب لـَ ئًَـضاهبًی عێجـَعی پیطـّْی
دیــػة لــَ ثَیبًٌبهَیــَکی ػۆع تًْــض ّ ًــب صۆســتبًَصا عایبًگَیبًــض کــَ '' ئــَّاى
فغاکســیۆًی ضــَعٍفکًَضی -لبســولّْ یــبى لــَ دیػث ـضا ت ـَعص کــغصٍّّ ّ ثــَ ًــبّی
عێجَعایَتی ضۆڕضگێغی دیػثی صیوْکغاتی کْعصستبًی ئێغاى صٍیبًِـَّێ دیـػة
ثِێٌٌــٍَّ ســَع عێجــبػی عاســتَلیٌَی ســْی''  .صیــبعە هــي لە صعێــژەی ثبســەکەهضا
صەگەڕێوەّە سەع ئبکبهەکبًی ّ ثە پێ پیْیست لە سەعی عائەّەستن.
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لَپَعاّێػی سٌکبًی َُڵَثجَ ّ چۆڵکغصًی ًبّچەی
ُەّعاهبًضا ثۆ ُەهیطە
هیـژّّی ئێوـَ پـێص َُڵَثجـَش پـڕٍ لـَ کبعٍسـبت ّ جَسـتَی ًَتـٍَّی کــْعص
لی بّلی َ لَ ػام ّ ثغیي .ثَاڵم َُڵَثجَ ئبػاعێکی تبیجَت ،کبعٍسبتێکی ًـْێ ّ
عّّصاّێکــی کــَم ّێٌــَ ثــّْ .ثــۆ یَکــَهجبع لــَ هیــژّّی هغۆ بیَتیــضا صٍّڵــَتێ
سَڵکی ئبسبیی ًبّ سٌّْعٍ عٍسوییَکبًی سْێ سستَ ثَع چَکی لَصٍغـَکغاّی
ضـــیویبیی ،ثـــَ ُـــَػاعاى کَســـی لـــێ کْضـــتي ّ ضـــبعٍکَی لێکـــغصى ثـــَ ّێغاًـــَ.
کبعٍسبتَکَ ثە گطت تۆلێٌەعی سْیەّە لە ضبضەی تَلَ یػیًَْکبًی جیِبًٍَّ
پێطبًضعا ّ صًیب ئَم تبّاًَ تغسـٌبکَی ثـَچبّی سـْی ثیٌـیَُ .عچًَـض کـَ ئـَم
تبّاًَش ًَثٍّْ ُـۆی ئـٍَّ تـب سـَڵکی صًیـب ّ صٍّڵَتـَکبًیبى ثجٌـَ ُبّپطـت ّ
یبعهَتیضٍعی ثػا ی عٍّای کْعص ،ثَاڵم صّاتغ کَ سَصام دْسَیي گ ۆڵَی کَّتـَ
لێـــژیَُ ،ڵَثجـــَ ثّْثـــَ تـــًَبفی گـــَعصًٍی ّ ســـَعًٍجبم ّێـــڕای عّّســـبًی
صەسەاڵتە جەُەًضەهیەکەی ،هلی سْضی ضکبًض ّ سغایە ػث ضاًی هیژّّەّە.
لـــَهبٍّی ئـــَم ســـباڵًەصا کـــَ ثـــَ ســـَع ئـــَم عّّصاٍّ تـــبڵ ّ هـــغۆَُ ،ژێٌـــَصا
تێ َڕیٍْ ،ضتی ػۆع لَ عّاًگَی جۆعاّجۆعٍٍّ لَسَع َُڵَثجَ ّ کبعٍسـبتَکَی
ّتغاّىًّْ ،سغاّى یبى ٍّک فیلن ّ صایکۆهێٌت پێطبًضعاّى .ثَاڵم صیسبًیص ػۆع
ضت لَ پَعاّێػصا هبّى ّ ػۆع ثَکَهی ثبسـکغاّى .هـي ٍّک یـَکێ

لَّاًـَی کـَ

لَ ًػیکٍَّ ضبُێضی ئَم عّّصاٍّ ّ لّْاڵیی ّ ثَعیٌی ئـێص ّ ئبػاعٍکـبًی ثـّْم،
َُّڵ ئَصٍم ثَ پـێ تْاًـب ّ ّەک صعێـژەی ثیغەّەعییەکـبًن ''ثیغهبگـَکبًی'' سـْم
ثێٌوَ سَع کبغـَػ ّ ئـٍَّی لـَم عۆژاًـَصا صیْهـَ ئَگێڕهـٍَّ تـب ثـَڵکّْ ثَضـی
ســــــْم سػهــــــَتێکن ثــــــَّ سَڵکــــــَ ئــــــبػاعصیتٍّْ کغصثێــــــت ّ ًَهِێطــــــتجێت
ثَسَعُبتَکبًیبى پطتگْێ ثکـَّى ّ لـَثیغ ثچٌـٍَّ .ئـٍَّی هـي ئَهـَّێ ثبسـی
کــَم ػیــبتغ ًــَلص ّ عۆڵــی دیػثــَکبًی ثبضــّْعی کْعصســتبى لــَ پێکِــبتٌی ئــَم
ٍّػعــَصا ّ ثَســَعُبتی ػیــبتغ لــَ ُــَػاع ّ پیٌجســَص پێطــوَعگَی عۆژُــَاڵتی
کْعصستبى ّ ثٌَهبڵَکبًیبى لَم عّّصاٍّ صایَ کَ ػیبتغ لـَ سَصکَسـیبى کـْژعاى
ّ ثَ سـَصاًیبى ًبچـبع ثـّْى سْیـبى عاصٍسـتی عیژیوـی ئێـغاى کًَـٍَّ ّ تّْضـی
چەعهەسەعی ثّْى.
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پەالهــــبعی ئێــــغاى ثــــۆ ســــەع ًــــبّچەی ضــــبعەػّّع ّ ڕۆڵــــی
ُێػەکبًی ثبضّْع
ًَّسـّْص ،ضۆضــوێ ،تَستـَی جــبم ،لـَاڵگب ّ لَاڵســوۆکَ لـَ ثَضــی عۆژُــَاڵتی
کْعصســتبى ،صٍعٍتفــێُ ،ــبّاع ّ ُــَّاعٍکۆى لــَ ثَضــی ثبضــّْع ثٌکــَّ ثبعٍگــبی
پێسوَعگَی دیػثی صیوْکغاتیبى لـێ ثـّْ .جگـَ لـَ ئێوـَ هَڵجًَـضی ُـَّعاهبًی
یَکیَتی ًیطتوبًی کْعصستبًیص ثٌکَیبى لَ ئبّایی َُّاعٍکۆًضا ثّْ .لَ صیـْی
تَّێ ێص ثٌکَییکی ئێوَ لَ ُبًَگَعه َ ّ ثٌکَییکی کۆهَڵـَش لـَ ثیـبعٍ ثـّْ.
س بی عػگبعیص (کۆهَڵێ

چَکضاعی سَعثَ ضێشَکبًی ثیبعٍ) ثٌکَی ئَسـ ییبى

لــَّێ ثــّْ .ئــَم ًبّچَیــَ ثــَ ســَصاى پبصگــبى ّ ثٌکــَی ســَعثبػی ُــَعصّّک
صاگیغکـــَعی کْعصســـتبى صٍّعٍی گیغاثـــّْ ّ ُـــَع عۆژٍ ّ یـــَکێکیبى تۆپجـــبعاًی
ضــْێٌێکی صڵشــْاػی ســْی صەکــغص جــب کەیفیــبى لــێ ثــب ًــبّ ضــبعەکبًی ُەڵەثــجە،
پبّەً ،ۆصضە ،یبى ثـٌکە ّ ثبعەگـبی یەکتـغ .یـبًیص هـبڵ ّ هەلەڕەکـبًی ئـێوە ثـۆ
ئەّاى فەعلـــی ًەثـــْ، .تۆپجـــبعاى کـــبعێ عۆژ ّ گغهـــْ ُـــۆڕ هّْســـیمبی ئبضـــٌبی
گْێچکەی سەڵکی ئەّ ًبّە ثّْ .کۆهبعی ئیسالهی چًَضیي جبع ُێغضـی کغصثـٍّْ
ســَع ئــَم جێگبیبًــَ ّ تًَبًــَت ُێٌــضێکجبع ثَضــی ػۆعی جێگــب دَسبســَکبًی
لــَچٌ

پێســوَعگَ صٍعُێٌــب ثــّْ .ثــَاڵم صّاتــغ تێکطــکب ثــّْ ،صٍیــبى کــْژعاّّ ّ

ثغیٌـــضاعی لـــێ ثـــَجێ هـــبثّْ ّ ًبُْهێـــض ّ سەعضـــۆڕ گـــَڕاثٍٍّّْ ضـــْێٌَکبًی
پیطـــّْی .جەًـــضیٌجبع جەًـــبػەی لـــێ ثە جـــێ صەهـــبى ّ لە ســـەع صاّای ئـــێوە ّ
هلکەچی سْیبى سەڵکی پبّە ّ صەّعّثەعی صەًبعص ّ جەًبػەکبًی صەثغصًەّە.
ســَعٍڕای ثــًّْی ُێــػ ّ صٍســَاڵتی ئ ـَم صّّ صّژهٌــَ لــَثٌبگْێ ئێوـَصاً ،ێــْاًی
ئێوـــــَ ّ ُێػٍکـــــبًی یَکیـــــَتی ػۆع صۆســـــتبًَ ّ ضـــــیبّی ػعّّفـــــی ئـــــَّکبتی
ثػّّتٌٍَّکــَهبى ثــّْ .ثــَ ئبضــکغا ُــبتّْ چــّْی یــَکتغهبى ئــَکغص ّ تــًَبًــَت
لَثۆًَ تبیجَتیَکبًیطضا ًْێٌـَعی ُـَعصّّالهبى صٍچـّْى ّ پـَیبهی پیغۆػثـبیی،
یــبى سَعٍسْضــییبى صٍسْێٌــضٍٍّ .لــَ جوْجــّْڵی ُێػٍکــبًی صژهــي یــَکتغهبى
ئبگـــبصاع ئـــَکغص ّ جـــبعی ّاضـــجّْ ئێوـــَ کَســـی یَکیـــَتیوبى ثـــًَبّی سْهـــبى
لَسَیتَعٍی ئێغاق عٍص صٍکغص ّ صٍهبى گَیبًضٍ ضْێٌی هَثَستَُ .عچًَـض لـَ
ًــبٍٍّّی عۆژُــَاڵت ضــَڕێکی سْێٌــبّی لــَ ًێــْاى ئێوــَ ّ کۆهَڵــَصا لــَ گۆڕیـضا
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ثــّْ ،ثــَاڵم لــَم ًبّچَیــَ ئــێوەش ئیــضی کبعهــبى ثَیــَک ًــَهبثّْ ّ ئَگــَع لــَ
عێگبضضا تّْضی یَک صٍثّْیي سْهبى ال ئـَصاَُ ،عکَسـَ عێگـبی سـْی ئـَگغت ّ
ئَچّْ!
چًَض هبً

پێص کبعٍسبتی َُڵَثجَ جگَ لَ ُێػی ضبُۆی دیػثـی صیوـْکغات

کَ صاییوَى لَّ ًبّچَیَصا ثّْى ،هَلجًَضی یَک ّ ُیػی ػاگغۆب لـَ صٍعٍتفـێ
ّ هَڵجًَـــضی صّّ ّ ُیـــػی صّّی عێجًَـــضاى ّ ُیـــػی ثـــَیبًیص لـــَ ُبًَگَعه ـــَ
ًطــتَجێ کغاثــّْى ّ ثَلســَ ســَعیکی دَســبًٍَّ ثەاڵم ثە کــغصەّە لە ثەعەی
ضەڕێکی پڕ هەتغسیضا ثّْیي کە ُی ثڕیـبعێکی لە صەسـت ّ صەسـەاڵتی سْهبًـضا
ًەثـّْ .سـَعجَهی پێطـوَعگَی دیـػة لـَم ًـبٍّ ئَگَییطـتَ ًػیـ

 ٢١١کــَب.

جگَ لَ پێطوَعگَ ،ژى ّ هٌبڵ ّ پیبّی پیغیص ژهبعٍیبى ئَگَییطتَ ضتێ

لەّ

ثــبثەتە .ســْاعصى ّ ئیوکبًــبتی ئــَم جَهعــَ لــَ ضــبعی ســلێوبًی ّ َُڵَثجــٍَّ
صٍُــبت ،لــًَبّ پبیگبکــبًی صٍّڵــَتی ئێغالــٍَّ تێ ــَڕ صٍثــّْ ّ ،پبضــبى عێگــبی
سَعبتێ

ثَ کۆڵی ُێستغ ّ کَع صٍگَییطتَ ثٌکَکبًی ئێوَ.

َُعچًَــض ػۆع جــبع ُــبتّْچّْی پبســضاع ّ کبعثَصٍســتبًی ئَعتَضــی ئێــغاى ثــۆ
ثٌکـــَکبًی یَکیـــَتی ئـــَثٍّْ ُـــۆی ًگـــَعاًی ّ ًـــبڕاػی ثـــًّْی ئێوـــَ ،ثـــَاڵم
چًَضکَب لَ ثَعپغسـبًی ی.ى.ک .ئێوـَیبى لـَ ُـَهّْ جوّْجـّْڵێکی صٍّڵـَتی
ئێغاى ئبگبصاع ئَکغص ّ لَثَعاًجَع عٍسٌَی ئێوَضضا ثۆ ُبتّْچّْی ئێغاًیـَکبى
ثــۆ ثٌکــَی ئــَّاى ،ثَپێکًَیٌــٍَّ ئــَیبًْت کــَ صٍســتتبى ثــۆ ثــَعى صٍســتیبى
ئَثڕیي! ثـَاڵم پَیًٍْـضی ئێوـَ ّ سـ بی ئێـغاق لـَ چْاعچێـٍْی ُـبتّْچّْکغصًی
ئێوــَ ثـــًَبّ ''ســَیتَعٍکَی'' ئَّاًـــضا تێٌـــَصٍپڕی ّ لــَت ســـَعثبػێکی عێـــغاق
ًَُبتـــَ ًػیـــ

ثٌکـــَییکی ئێوـــَ ّ ُـــی پێطـــوَعگَ ّ ثَعپغســـێکی ئێوـــَش ثە

ئبضکغا ُبتّْچّْی سًَگَع ّ ثٌکَکبًی ئَّاًی ًَصٍکغص.
صّّدَفتــَ پــێص ُێغضــی ئێــغاى ثــۆ ســَع ضــبعٍػّّع ّ َُڵَثجــَ ،صّّ ثَعپغســی
یَکیَتی ُبتٌَ الی ئێوَ ّ ثَعپغسبًی ئێوَیبى ئبگبصاع کغص کـَ عیژیوـی ئێـغاى
ثًَیبػٍ ُێغضێکی ثَعیي ثکبتَ سَع َُهّْ پبعێػگَی سـلێوبًی .ئەم ثەعپغسـە
ئـــێوەی صڵٌیـــبکغص کە ًـــَک ُـــَع َُڵَثجـــَ ّ سَیضســـبصق ،ثـــَڵکّْ صّّعًیـــَ
سلێوبًیص ثگغى ّ یَکیـَتی ،پـبعتی ّ دَعٍکـَ ئیسـالهیص ُبّکـبعی ئێـغاى لەم
ُێغضـــەصا صٍکـــَى .صیســـبى ثە ّتەی ئەم ُە ـــبڵەی یەکیەتـــی لَعاعیطـــَ صّای
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دبتَم هەًجەعی
ئـــبػاصثًّْیً ،بّچَکـــَ ثضًٍـــَ صٍســـت ُێـــػٍ کْعصیـــَکبى! ثۆیـــَ پێطـــٌیبعتبى
پێضٍکــَیي کــَ ُێػٍکــَتبى ،یــبى ُــی ًــَثێ ژى ّ هٌبڵَکــَتبى لــَم ًــبٍّ صّّع
سًٍََّ ثب تّْضی گَهبعۆ کَّتي ّ گیغ ّ گغفتی سغا

ًَثي!

ئێوــَ پێوــبى ّاًــَثّْ لــَصٍس ـ تی س ـ بی ئێغاً ـضا ُــَثێ '' ضــٌغّێ'''' ،ســًّْێ'' ّ
''ثــباڵهجۆ''  ،کــَ َُعکبهــَیبى ُــَػاعاى ســَعثبػ ّ ســًَگَعی ثتــۆًی ّ کبًــبڵ ّ
جێگــبی ســَستی س ـ بی ئێغالــی لــێ َُڵکــًَغاثّْ صٍعثێٌــێ .چًّْکــَ پێطــتغیص
صٍیبًجـبع ُێغضــیبى کغصثـّْ ّ تێکطــکبثّْى .ثـَاڵم ئــَهجبعٍ صۆسـتبًی یَکیــَتی
ػۆع ثَصڵٌیبییــــٍَّ لســــَیبى ئــــَکغص ّ ػۆعیــــص صڵشــــْش ثــــّْى کــــَ دَتوــــَى
ًبّچَییکی ثَعیي '' ئبػاص '' ئـَثێت ّ ئـَّاى ئَثٌـَ دـبکوی .هـي ثەش ثە دـبڵی
ســْم ســبڵێ

صّاتــغیصُ ،ــَعکبت ثیــغم لەم ســبکبعڕّاًیٌەی صۆســتبًی یەکیەتــی

ًیطــتوبًی ئەکــغصەّە ،لســَییکی سْضــی ک -فــَتبح کبّیــبًن ٍّثیــغ ئَُبتــٍَّ ّ
لَثــَع سْهــٍَّ ثَّپــَڕی صڵجغیٌضاعییــٍَّ ًــَم ئــَتْاًی پێطــی پێکــًَیٌی ســْم
ثگغم
کْڕێکی ثە تەهەًی عەثەى ،صایکـی ػۆع ًەسـْش ثـّْ ،کـْڕە ئـبّاتی ثـّْ صایکـی
ثوــغێ ّ ثـــبّکی ژى ثێٌێ.......عۆژگـــبع ّای کـــغص پـــێجەّاًەکەی عّیـــضا ّ ثە جـــێ
صایکی ثبّکی هغص ،صایکی ضْی کغص ّ.......
ثَُــَعدبڵ ئێوــَ ثَلســَی صۆســتبًوبى ًــَکغص .ژى ّ هٌــبڵ ّ پیــغ ّ پَککَّتــَ
لَّێ هبًٍَّ ّ عۆژی صٍست ێکغاًی ضَڕیص تـبػٍ کـبع لـَکبع تغاػاثـّّْ .ەػعەکە
ّای لێِـــبت کە ًـــَک صٍعثـــبػکغصًی ئـــَّ گطـــت سَڵکـــَ ثێضیفبعـــَ ،ثـــَڵکّْ
عػگبعثًّْی سْضوبى کَّتَ هَتغسییٍَّ ّ سَعی

ثـّْ ُـَهّْ لَثـَیي ثچـیي ّ

گَّعٍتغیي کبعٍسبتی هیژّی پێطوَعگَی کْعصستبى لَسَع ئێوَ تۆهبع ثکغێ.
سێ عۆژ پـێص صٍسـت ێکغاًی ُێغضـی ئێـغاى جـبعێکیتغ ثَعپغسـێکی ی.ى.ک ُبتـَ
ثٌکَی کْهیتَکَی ئێوَ (کْهیتـَی کغهبضـبى) ّ ثـَّعصی ثبسـی ُێغضـی عیژیوـی
کغص ّ ّتی ئێغاى ػیبتغ لَ ثیست َُػاع کَسی ُێٌبٍّتَ پبٍّ ّ هَعیْاًیص پـڕٍ.
صڵٌیبثي ُێغضَکَ جضصییَ!
هـــي ًـــبػاًن ثَعپغســـبًی ئێوـــَ چـــۆى ئـــَم ٍّػعـــَیبى ثـــۆ صٍفتـــَعی سیبســـی ّ
ضَسســی صّکتــْع لبســولّْ ثبســکغصٍّّ ّ ًبضــػاًن کــَ عێٌــْێٌی ّ ثڕیــبعی ئــَّاى
چیجــٍّْ ،ثــباڵم صڵٌیــبم لەّەیــکە ُەًگــبّی پیْیســتیبى ثــۆ ئەّ ّەػعە تغســٌبکە
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
ُەڵٌەگغت .سَعًٍجبم ئێوَ َُعّا لَ جیگبی سۆهبًـضا هبیٌـٍَّ ّ ئـَّ ئێْاعٍیـَ
کَ ثَیبًیَکَی ُێغضَکَ صٍستی پێکغص ،کَم کَم ژهبعٍییـ

ژى ّ هٌـبڵ ثـَعٍّ

َُڵَثجــــَ ثــــَڕێ کــــغاى کە هــــي ّەک سەعپەعەســــتی ثٌەهبڵەکــــبًی هەڵجەًــــض
لەگەڵیـبى چـّْم ثـۆ ُەڵەثـجە .ثـَاڵم ثە ًیسـجەت سـەعجەهی سەڵـکەکەّە تــبػٍ
صێغثجّْ ّ ثَیبًی سَعبت چْاع ،ضَڕ لـَ ُـَعچْاعالٍّ صٍسـتی پێکـغص ّ ًبّچـَ
ثّْ ثَ یَک پبعچَ ئبّع.
ُەعّەک پێطــجیٌی صەکــغا یەکەم ُێــغش لە الی ُێــػەکەی ئــێوەّە صەســتی پــێ
کــــغصُ ،یغضــــکَعاى کَّتٌــــَ صاّ ّ کــــَهیٌی پێطــــوَعگَ ّ ضــــَڕێکی ســــەست ّ
صٍســـتَّیَسَ ُـــبتە ئـــبعاّە .ســـَعٍڕای ئـــٍَّ لـــّْتکەی ضـــٌغّێ ثَســـَع گطـــت
ًبّچَکَصا ػاڵ ثّْ ّ َُػاعاى سَعثبػی عێغالیطی لێ ثّْ ،ثَاڵم ًَ تَلَی لـێ
صٍکـــغا ّ ًـــَ کـــَب ُێغضـــی ثـــۆ صٍکـــغص .ثـــۆ ئێوـــَ کـــَ ُێطـــتب ُـــَهّْ ٍّػعـــی
ضـَڕٍکَهبى ًــَُبتجٍّْ صٍسـت جێگــبی سَعسـّْڕهبى ثــّْ کـَ ثــۆ ئـَم ســًَگَعٍ
گغًگــَی صٍّڵتــی ســَصام ثێــضًٍگە ،یــبى ثــۆ ئێغاًیــَکبى تۆپێــ

ثــَعٍّ ئــَّێ

ُەڵٌبصەىە
لــَ ضــَڕی ًێــْاى ئێوــَ ّ عیژیو ـضا صٍیــبى کــَب لــَ ُێػٍکــبًی عیــژین کــْژعاى،
ژهبعٍیــ

چــَکْچۆڵیص کَّتــَ صٍســت ئێوــَ ّ صژهــي ثَتــَّاّی لَثــَعٍی الی

ئێوــَصا تێکطــکب .یــَکێ

لــَ کْژعاٍّکبًیــبى لەم ثەعەیەصا کۆًــَ پێطــوَعگَیکی

سْهبى ثّْ ثَ ًبّی ئَسعَص ٍّڵَصثَگی کـَ سـباڵًێ
ًػی

پێطـوَعگبیَتی کغصثـّْ ّ

ثَ صٍکَب لَ ئًَضاهبًی ثٌَهبڵَضـی لـَ عیـػی پێطـوَعگَصا گیبًیـبى لە

صەســت صاثــّْ کــَ ئَهــَ ســْێ دیکبیــَت لــَ تغاژێــضیبیکی تــبڵی هیــژّّی کــْعص
صٍکــبت .صّّ پێطــوَعگَی سْضەّیســتی ئێوــَش ثــَ ًــبّی عــَیػٍت ئەدــوەصی ّ
عْسوبى  ..لەم ثەعسۆصاًە ئبػایـبًەصا گیبًیـبى لَصٍسـت صا .کـبک عـَیػٍت کـَ
ثَ ''عَیػٍتَ کْێغ'' لە ًبّ سەڵ

ّ پێطوەعگەصا صًٍبسغا یَکێ

لـَ کـۆًتغیي ّ

ئبػاتغیي پێطوَعگَکبًوبى ثّْ ّ لَلسَسْضی ّ عّّدسّْکیضا ّێٌَی کَم ثّْ.
عیژین پبش تێکطـکبى لـَم ثَعٍیـَصا ،ثٌکـَکبًی ئێوـَی ثـَ سَسـتی صایـَ ثـَع
تـــۆ

ّ سْه ـــبعٍ کـــَ لـــَ ئبکبهـــضا پێطـــوەعگەیەکی ُێـــػی ثەعگـــغی ثـــَ ًـــبّی

هـــَدوّْص گـــَلێٌی ثَعکـــَّت ّ گیـــبًی لَصٍســـت صا .صاســـتبى ّ ثە ســـەعُبتی
هەدوــّْصم لە ثەضــی پیطــّْ ،لە پەیْەًــضی لەگەڵ گًْــضی گەلێٌــضا ًّْســیْە ّ
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دبتَم هەًجەعی
سەعەًجی سْێٌەع ثۆ ئەم ثەضە عاصەکێطن .ضَڕ لَ ثَعػاییَکبًی تغ ّ لـَ صٍّع
ّ ثــَعی َُڵَثجــَش ثَتًْــضی ثـــَعصٍّام ثــّْ .ئەهە صەعەیضەسســت کە لســـەی
صۆســـتبًی یەکیەتـــی عاســـتە ّ ئـــێوە لە ًبّەڕاســـتی ضـــەڕێکی لْعســـضا گیغهـــبى
سْاعصّّە .ثۆیَ ثڕیبعی چۆڵکغصًی ثٌکَکبًی ئێوـَ لە الیەى ثەعپغسـبًەّە صعا ّ
تێکڕا ثَعٍّ َُڵَثجَ پبضَکطێوبى کغص.
ثەاڵم ُێطـــتب ثَضـــێ

لـــَ پێطـــوَعگَکبًی ئێوـــَ لَُبًَگَعهَڵـــَ ثـــّْى ،ژى ّ

هٌبڵــَکبًیص لــَ َُڵَثجــَ ســَعگَعصاى چــبٍّڕّاًی لــَػا ّ لــَصٍع هــبثًّْەّە.
ســَڵکی ُــَڵَثجــَ لــَهبٍّی ئــَم ســێ عۆژٍصا ُــَّڵیبى صا ثــّْ ثــَعٍّ ســلێوبًی
َُڵجێي ثَاڵم لَثَع ئٍَّ پغصی ػٍڵن (تبلَ عێگبی صٍعثبػ ثّْى لـَ ئـبّی ػٍڵـن ّ
ثًَضاّی صٍعثًَضیشبى) ثَتًْضی لَالیـَى ُێػٍکـبًی ئێغاًـٍَّ تۆپجـبعاى ئـَکغا،
سَڵکی ًبچـبع ثـّْى ثگَڕێٌـٍَّ ًـبّ ضـبع ،سـَعگَعصاى ّ ًبُْهێـض لـَ َُڵَثجـَ
سْیبى دَضبع ثضٍى ّ چبٍّڕێ چبعٍسٌّْسی ًبصیبع ثي .هي سْم لَم کبتـَصا لـَ
ًبّ ضبعی َُڵَثجَصا ثّْمّ ،ەک ض ُێضێ

ثَچبّی سْم ئـَم سَعلێطـێْاّییَی

سَڵکن ئَثیٌی ّ س بی ئێغاًیص ثەّ پەڕی صڕەًضەییەّە ثێ ثسـبًٍَّ ًـبّ ضـبعی
َُڵَثجَی تۆپجبعاى ئَکغص ّ لـَم سـێ عۆژٍصا سـَصاى کَسـی ثیـضیفبە ثە تـۆپی
ئێغاى کْژعى یبى ثَ تًْضی ثغیٌضاع ثّْى.
ئێــْاعٍی عۆژی ســێَِم ُیــػی پێطــوَعگَی یَکیــَتی ّ پبســضاعی ئێــغاى پێکــٍَّ
ُێغضیبى کغصٍ سَع َُڵَثجَ ّ لَ ُـَعچْاع صٍّعی ضـبع ،ضـَڕی ئـَم ُێػاًـَ ّ
تبًکَکبًی س بی سَصام ثَچبّ ئَثیٌغا .ئیستب ئیضی ثۆ کبعثَصٍستبًی ئێغالیص
صٍعکــَّتجّْ کــَ ُــَهّْ ضــْێٌَ گغً ـ

ّ ســتغاتێ ییَکبى ٍّک ســًّْێ ،ضــٌێغّێ،

ثــباڵًجۆ ّ  ...لَالیــَى ئَفســَعاًی ئێغالییــٍَّ فغۆضــغاٍّ ثــَ ئێــغاى ّ تــبػٍ کــبع
لـَکبع تــغاػاٍّ .ثۆیــَ َُهّْکــَب چـبٍّڕّاًی جــۆعێکی صیکــَی تۆڵەســًَضًٍَّی
سَصاهی صٍکغص .عًٍگَ کَب ثیـغی ثـۆ الی ثۆهجـبعاًی ضـیویبیی ًـَچّْثێ ثـَاڵم
ُەهّْ ئەّاًەی ثەع

ّ سەصاهیبى ئەًبسی ،تەًبًەت هٌبڵَکبًیص ئَیبى ػاًـی

جەالصی ثەغضا ُەعّا صٍست لَسَع صٍست صاًبًیطێ!
صٍهَّ ئێْاعٍییکی صعًٍ

ثّْ .ثَضی ػۆعی ُێػٍکَی ئێوـَ لـَ ئـبّایی عًَـَة

صا کۆ ثجْیٌٍَّ .لَ َُعچْاع الٍّ پبسضاع ّ ُێػٍکبًی ی.ى.ک ّ پبعتی ّ َُعٍکـَ
ئیسالهی ثَعٍّ َُڵَثجَ ثَڕێٍْ ثّْى .ئێوَ ثَ ثیسین لَگَڵ صٍفتَعی سیبسی
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لَپَیًٍْضی ـضا ثــّْیي ّ ثَعپغســبى ســَعیکی صیتٌــٍَّی عیگــبییکی صٍعثــبػ ثــّْى
ثّْى ثۆئێوە ،ثەاڵم کبم عێگب لە کەب صیبع ًەثّْ.
ئیستب ُەهّْهبى ثَتَّاّی تێگَییطتجْیي کَ ئێوە لَگَهبعۆیَکی صژّاع صایـي ّ
عػگبعثًّْوــــبى کــــبعێکی ُبســــبى ًییــــَ .ثــــَ ثیســــین لَگــــَڵ جَهبعَتَکــــَی
ُبًَگَعه ـَ لسـَهبى کـغص ّ صاّاهــبى لێکـغصى کـَ ثـَعٍّ پطــتی عًَـَة ثـێي تــب
لــَّێ یــَک ثگــغیي ّ پێکــٍَّ ثــَعٍّ صۆڵێکــی ئــَّالتغ ثــڕّیي ّ ثــػاًیي صّاتــغ
چیجکَیي .پبش سَعبتێ

ئَّاًیص ُبتي .جگَ لَّاى  ٢١کَسێکی پێطـوَعگَی

گْعصاًی ضـْاًی کۆهَڵـَش ثـَصّای ئَّاًـٍَّ ثـّْى ّ جَهبعَتَکـَی عػگـبعی ّ
چًَــض سَصکَســێکی ســ بی ئێــغالیص کــَ ثــَ لیــْای ثَڵشــَ صًٍبســغاى ثــَصّای
ئَّاًــٍَّ ثـــّْى .ئێوـــَ جَهبعَتَکـــَی سْهــبى ُێٌـــبّ پێکـــٍَّ ثـــَعٍّ ئـــبّایی
ّێغاًکغاّی تبّێغٍ ،کَ کَهتغ لَ سێ کن لَ َُڵَثجٍَّ صّّع ثّْ چّْیي ّ لَّێ
هبیٌٍَّ تب ثػاًیي ثَیبًی چی عّّ ئـَصات! ئەػاًـن چەًـض کەب لە ثەعپغسـبًی
ئــــێوە ،لەّاًە کــــبک ضــــبپّْع فیــــغّّػی ّ کــــبک هــــْػەفەع هیتــــغاى ُەّڵیبًــــضا
کۆهەڵەکـــبًیص لەگەڵ ئـــێوە ثـــێي ،ثەاڵم ئەّاى دـــبػع ًەثـــّْى ّ ژهـــبعەیەک لە
ثەعپغســبًی ئــێوەش کە صّای کــۆًگغەی ُەضــتی دیــػة ثجــًّْە ''ُەهەکــبعە'' ثە
تًْضی صژی ئەّە ثّّْى کۆهەڵەکبى ثێٌە الهبى....
س بی ئێغاى ثَعٍّ سَیض سبصق ّ ضبًَصٍعی لـَ دـبڵی پێطـڕٍّیضا ثـّْى ّ عاصیـۆ
تبعاى سەعبت ثە سەعبت هػگێٌی گیغاًـی سـلێوبًی ثـَ ثیسـَعاًی ئـَصاً .ێـْاى
َُڵَثجَ ّ ثَعٍکبًی پێطٍَّی ضَڕ ،ػیبتغ لَ ( )٦١کیلۆهَتغ صٍثّّْ .اتب ئێوَ
ّ ســَڵکی َُڵَثجــَ ػیــبتغ لــَ ســی کیلۆهــَتغ لــَ پطــتٍَّی ثــَعٍی ضــَڕ لــَ
گَهبعۆصا ّ سَعگَعصاى سَعبتوبى ثۆ عّّصاّی چبٍّڕّاًکغاّ ئـَژهبعصى .ئَگـَع
ُێػٍکـــبًی ی.ى.ک ّ

.ص.ک ثیبًْیســـتجب ئـــَیبًتْاًی پێطـــی ســـَڵ

ثـــَعصٍى ّ

الًیکــَم لَضــبع چّْثبًبیــَ صٍعٍٍّ تــب ئَگــَع ضــبع ثۆهجــبعاًیص کــغا ،ســَڵ
ًَکْژعێ .ثَاڵم ئَّاى لَالیَک فغیْی فغّفیطبڵی تَثلیغبتی ئێغاًیـبى سـْاعص ّ
لَالیکیتغٍٍّ صڵڕٍضی سَصام ّ ثَعسیبى ثَکَم گغت تـب سـەعەًجبم ئـَّ ثَاڵیـَ
ثَسَع سَڵکی َُڵَثجَ ّ سْعهبڵ ّ سیغّاًضا ُبت کە ثیٌیوبى.
'' تـبّێغٍ'' گًْـضێکی ّێغاًکـغاّی صٍسـتی ثـَع
ئَهــَ عۆژێـ

ئبٍّصاًییــَک ثــٍّْ ثڕێـ

ثـّْ .تبلـَ ئبسـَّاعی ئٍَّیکـَ

ّضــکَکَڵَک ،جۆگَلَیــَک ئـبّ ،ثڕیـ
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دبتَم هەًجەعی
ضَسَڵ ّ چًَـض صاعٍثـی ثـّْى .صۆڵێکـی ثچکۆالًـَ کـَ الی سْاعییَکـَی ئـَثٍّْ
ئــبّایی عًَــَة ّ پطــتٍَّکَی ئــَثٍّْ کــَلی َُیطــّْع .چــَ

ّ عاســتی ئــَم

کَلــَش ئــَثٍّْ ثَعػاییــَکبًی ســًّْێ ّ ضــٌغّێ کــَ جًَــض عۆژ ثــّْ کَّتجًّْــَ
صٍســت س ـ بی ئێــغاى ّ ثــَُۆی گغًگییــبى لــَ ثــبعی ســَعثبػییٍَّ ،ثجًّْــَ ُــْی
َُعٍســِێٌبًی سـ بی ئیــغاق ّ ػاڵجــًّْی ُێــػی ئێــغاى ثە ســەع ًــبّچەی ثەعیٌــی
ضبعەػّّعصا.
ئیســتب ئیــضی ئــێوە پــبش گیغاًــی َُڵَثجــَ ّ ػۆعثــَی ُــَعٍػۆعی ًبّچَکــَ
لَالیــَى ئێغاًــٍَّ ،لــَم صۆڵــَ ثچّْکــَصا لَگــَهبعۆی صٍیــبى ُــَػاع پبســضاع ّ
سَعثبػی ئێغاًیضا ثّْیي .ژهبعٍهبى ژّّعٍٍّی  ٢١١پێٌجسَص کـَب صٍثـّْ ثـَاڵم
ثَُۆی ئٍَّ کَ چًَضیي عۆژ ثّْ لَدبڵی ضَڕ ّ ئبهبصٍ ثبضضا ثّْیي ،ثَتـَّاّی
هبًضّّ ّ لٍَّش سغاپتغ ثێئیوکبًبت ّ ثغسی ثّْیي.
ًػی

ثَ ُـَػاع سـَعثبػی ئێغالـی سـَعیبى لێطـێْاثُّْ .ـبتجّْى لـَ پبیگبیـَکی

چــۆڵکغاّی سْیــبى لــَ ًػی ـ

ئێوــَ ّ لــَ پطــتٍَّی ئــبّایی عًَــَة ســًَگَعیبى

گغتجـــّْ .ئـــَم ُێػاًـــَ ًـــَ ُـــی پَیًٍْضییـــَکیبى ثـــَ ئێوـــٍَّ ُـــَثّْ ّ ًـــَ
صٍضـــیبًػاًی ئێوــــَ لـــَّ صۆڵــــَیي ثـــَاڵم ثــــَُۆی ثـــَعػی جێگبکــــَی ئێوــــٍَّ
ًیگبثبًَکبًوبى ئَّاًیبى ئَثیٌی .الی ئێْاعٍ س بی ئێغاى ُێغضی کغصٍ سـَعیبى
ّ پبش ضَڕێکی ػۆع سـَست ػۆعثـَیبًی کْضـت .صّای ئەم ضـەڕە ّ ثـَم ضـێٍْیَ
کۆتبیی ثَ صّا سَعثبػی ئێغاق لەم ًبّە ُـبت .ئێوـَش کە لە ًـػیکەّە ضـبُێضی
ئەم گطــت ســێٌبعیۆە صڵتەػێٌــبًە ثــّْیيَُ ،عســبت چــبٍّڕّاى ثــّْیي ّەک ئەّ
پبیەگـــبیەی پطـــتی عەًەة ُێػێکـــی فغاّاًـــی ئێـــغاى ثێٌـــَ ســـَعهبى ّ تّْضـــی
ضەڕێکی سەع ّ هبڵیوبى کەى .ثۆیَ ثَّ پَڕی ّعیبییٍَّ سۆهبى ثۆ ئَّ سـَعبتَ
ئبهــبصٍ کغصثــّْ .گغهُْــٶڕی فــڕۆکە ّ صەًگــی تەلیــٌەّە ثێ ســبًەّە صەثیســتغا،
ثەاڵم ئــێوە لە ئبکــبهەکەی ثــێشەثەع ثــّْیي ّ ثە ّعصی ًەهبًــضەػاًی چــی عّّ
ئەصات.
الی ًیــْەڕۆ ثــّْ صیضٍثبًــَکبى ُبّاعیــبى کــغص ُــَهّْ ســَڵکی َُڵَثجــَ ثــَعٍّ
کێٍْکبى ثَڕێگٍَّى .ژهبعٍیَکی ػۆعتغهبى چّْیٌَ سَع ثَعػاییـَکبى ّ صیتوـبى
ثَ َُػاعاى کَب ثَصۆڵَکَی ئَّصیْی ئێوَصا ثـَعٍّ کـَلی َُیطـّْع ثـَڕێٍْى
ّ َُع تبًّبتبّێکێص ژهبعٍیَکیبى لێضٍکَّى ّ کَسبًی تغ ثَ پبڵَپَسـتۆ ُـَّڵ
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ئَصٍى َُڵیبى سێٌٌٍَّ .ئبسوبًی َُڵَثجَش صّّکـَڵێکی سـ ی لێٌیطـتٍّْ کـَ
عبصٍتَى ًیطـبًَی ثۆهجبعاًـَ .ثَعپغسـبى چًَـض کَسـیبى ًـبعصٍ سـَع عێگبکـَ ّ
ثَپَلَ گَڕاًٍَّ ّتیبى ضویبییی ،....ئَهَ ٍَُّڵیي جبع ثّْ هي لَژیبًوضا ئـَم
ًــبٍّ ضــّْهَم ئَثیســت کــَ ثــۆ لڕکغصًــی ضــبعێ

ثــَکبع ئــَثغا .ئێوــَش ّێــڕای

تــَػیي ّ پَضــۆکبى لــَ ثیســتٌی ئــَم َُّاڵــَ ّ ُــَعٍُّب لــَصیتٌی ئــَّ صیوــًَــَ
تغســــێٌَعاًَ تغســــوبى لێٌطــــت .چــــبٍّڕّاى ثــــّْیي ُــــَعکبت ئبســــَّاعی ئــــَم
صڕًضٍگییَ صٍگبتَ صۆڵی تبّێغٍ ّ ئێوَش لڕ ئَکبت .ئـَّکبت سـَڵکی َُڵَثجـَ
لَصٍست ''ػّّدبکێ '' َُڵـضٍُبتي ّ پـًَبیبى ثـۆ ''ػّّدـبکێکی'' تـغ صٍثـغص ،ثەاڵم
ئێوــَ ئٍَّضــوبى ًــَثّْ ّ گەڕاًەّە ثــۆ ئێــغاى هەع  ،هــبًەّە لەّ ًــبّە هەع
صەعثبػثًّْیص لە سەّى ّ سەیبڵەّە ًػی

ّ

ثّْ تب لە عاستی!

ســَعبتَکبى ُــَعّا تێضەپــَڕیي ّ صٍســتَ صٍســتَ ژى ّ پیــبّ ّ هٌــبڵی ئــَم ضــبعٍ
ثَعتبّاًکَّتٍّْ ثە هەّصایەکی یەک کیلْ هێتغی ّ ثـَپێص چـبّی ئێوـَصا ُـبتي
ّ ثـــــَعٍّ ''ســـــٌّْعی'' ئێـــــغاى عّّضـــــتي( .صیـــــبعە صّاتـــــغ ُـــــَهّْهبى صیوًَـــــَ
هغۆ َِژێٌـــَکبًی ئەم عّّصاّەهـــبى لـــَ ضبضـــَی تَلَفػیۆًَکبًـــٍَّ ثیٌیـــٍَّ)
ئێوــــَش ســــَصاى پێطــــوَعگَی چَکجَصٍســــتی کــــْعص ،ثــــێ ئــــٍَّ ثچــــّْکتغیي
یبعهەتیوبى ثۆ ئەم سەڵکە لێ لەّهبّە لە صەست ثێت ،ثە چبّی پـڕ لە فغهیسـ
ّ صڵـــی پـــڕ لە گغیـــبًەّە ســـَیغهبى ئـــَکغصى! عًٍگـــَ ئَهـــَ ســـۆی یـــَکێ

لـــَ

گـــَّعٍتغیي تغاژیضییـــَکبًی ســـَعجَم ثػّّتٌـــٍَّی کـــْعص ثێـــت کـــَ لـــَ کـــبتی
کبعٍسـبتی ّا صا عۆژًبهـَّاًێکی ثیـبًی ثتـْاًێ یبعهَتیـضٍعی ئـَّ سَڵکـَ ثێــت.
ثَاڵم ئێوَ لَتغسی س بی صاگیغکَعێکی تغهبىًَ ،ک َُع ًَتْاًیي یبعهَتیـضٍع
ثیي ثَڵکّْ تغسی ئٍَّهبى ثێت ئبضکغا ثیي ّ ثَ کۆهـَڵ ثکـْژعێیي! هـي ًـبػاًن
ســْێٌەعی ئەم صێــڕاًە چــۆى لە هەثەســتی هــي تــێ صەگــبت ثەاڵم ئیســتبش پــبش
ػیــبتغ لە ثیســت ســبڵ ،هــي ئەّ صیوەًــبًەم ّەک صّێٌــێ لە پــێص چــبّى ّ ّەک
ئەّکــبت ثێــػ لە ســْم صەکەم کە ثە ک ضــێٌکۆفێ

ّ  ١سەضــبثەّە لە صیلێـ

ثــێ

صەسەاڵتتغ سەیغی ئەّ سەڵکەم ئەکغص ّ ًەم ئەتْاًی کبعێکیبى ثۆ ثکەم.
چًَــض ســَص کــَب لــَ ژى ّ هٌــبڵی ئێوــَشّ ،اتــب ئــَم دەّســەص پێطــوَعگَ
گیغکَّتٍّْ ،پێص ثۆهجبعاًَکَ لَ َُڵَثجَ صاثّْى ّ ثێط

ئیستب لَگـَڵ ئـَم

سَڵکَصا سَعیکی سۆصٍعثبػکغصى ثـّْى ،یـبى ٍّک ئـَّ َُػاعاًـَیتغ ثە ثۆهجـبی
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ثەع ـ

کْژعاثــّْى .ثۆیــَ ُــَهّْ ئــَّ کَســبًَ کــَ ژى یــبى هٌبڵیــبى لــًَبّ ئــَّ

ئــبگغٍصا ثــّْ ،صڵٌگــغاى ّ ثــێ ئــْلغٍ ثــًَبّ صۆڵَکــَصا ســَع ّ سْاعیــبى ئــَکغص ّ
لَفکغی چبعٍیَکضا ثّْى تب َُّاڵێ

لَ کَسَکبًیبى ثػاًي .صاًـَ صاًـَ ّ صّّاى

صّّاى ثــَئبگبصاعی ّ ثێئبگــبصاعی کَســوبى لــێ جــْصا ثّْیــٍَّ ّ ضــْێي کــَب ّ
کبعی سْیـبى کـَّتي .پـبش چًَـض سـَعبت ُێٌـضێکیبى گەعاًەّە الهـبىُ ،ەّاڵ ّ
ّعصەکبعییە جَعگجڕەکبًی ئَم عّّصاٍّیـبى ثـۆ ُێٌبیٌـٍَّ ثـَاڵم ژهبعٍیَکیطـبى
عّیطتي ّ ُیچکبت ًَگەڕاًٍَّ .عۆژٍکبًی صّاتغیص ئَم عٍّتَ َُعّا ثـَعصٍّام
ثـــّْ ّ ًػیـــ

ثـــَ پـــًَجب کَســـوبى ثـــَّ ثیـــبًٍّْ ٍّ چـــْى ّ سۆیـــبى عاصٍســـتی

ُێػٍکــبًی ئێــغاى کــغصٍٍّ کە ثەعپغســی گەّعە ّ کــبصعی ًبّصاعیطــیبى لە ًــبّصا
ثّْى.
ثۆًی هَع

ّ هبڵْێغاًی سَعاسَعی ًبّچَی صاگغتجّْ .ثَ صٍیـبى ُـَػاع هغۆ ـی

سَعگَعصاى ،هبڵ ّ دـبڵی سْیـبى جـی ُێطـتجّْ ثـۆ ًَجبتـضاًی گیبًیـبى ،عیگـبی
کێْ ،صۆڵَُ ،ڵضێغ ّ لّْتکَی ضبسیبى گغتجٍّْ ثَع .ثـَ ُـَػاعاى ثـبّک ّ صایکـی
ثێ هٌبڵ ّ هٌبڵی ثێ ثبّک ّ صای  ،ثَّ ضـبسبًٍَّ سـَعگَعصاى ثـَ صّای یَکـضا
ّێـــت ثـــّْى ّ فغیبصعٍســـێ
عٍضَصا کَ یَکێ

لە ئبســـوبى ّ ػەّی صەســـت ًەصەکەّت! لـــَم عۆژٍ

لَ تغاژێضییـَ هَػًـَکبًی هیـژّّی کـْعص لـَ دـبڵی عّّصاى ّ،
کـْعصاًیص ثـَ

یَکێ

لَ گَّعٍ تبّاًَکبى لَ صژی هغۆ بیَتی ( ئَگـَع کَسـێ

ثَضێ

لَ هغۆ بیَتی ثػاًێە!) ثَڕێٍْ صٍچـّْ ،ثـَجێی هَػڵّْهیـَتی ًَتـٍَّی

کْعص ثۆ صًیب عّّى ثێتـٍَّ ّ عٍّایـی کێطـَکَی سـبثت ثکـبت ،کۆهـبعی ئیسـالهی
کَ سۆی الیًَێکی پێکِێٌَعی ئَم تبّاًَ ثـّْ ''هـَػڵّْم ًوـبیی'' صٍکـغص ّ سـۆی
ٍّک لْعثــبًی پێطــبًی کۆهَڵگــَی جیِــبًی ئــَصا! ســباڵًێ

لەّ ســەعصەهە تــێ

پەڕیــْى ّ ُێطــتب ثەعپغســبًی ًبثەعپغســی ثبضــّْع ،س بســی عێژیوــی ئیســالهی
ئێغاًــی صەکەى کە لەتە ًــبًێکی ثەّ سەڵــکە صاّە ،یــبى پەًبگــبیەکی ثــۆ ســبػ
کـــغصّّىُ .ەڵەثەت پێـــضاُەڵگْى ّ تـــبعیفکغصًی صەّڵەتێکـــی صژی کـــْعصی ّەک
کۆهــبعی ئیســـالهی ســـْی ضــەعهێکی گەّعەیە ّ ثە صاسەّە تێکـــڕای ثەعپغســـبًی
ثبضّْعیص ثەضێ

لەم ضەعهەیبى ثەعکەّتّْە.

ُێػٍکَی ئێوَ َُعّا لَ صۆڵـی تـبّێغٍ چـبٍّڕّاًی ُـَل ّ فغسـَتێکوبى ئـَکغص
تــب ثــَجّْعێ

لــَم صاٍّ پــڕ لــَ هَتغســییَ ًــَجبتوبى ثێــت ّ ثــۆ ئــَم هَثَســتَ
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ثیغهــبى لــَ چًَــض ئبڵتغًــبتی  ،لَّاًــَ گَڕاًــٍَّ ثــۆ صّاٍّ ّ چًّْــٍَّ ثــۆ ًــبّ
لّْاڵیی عۆژَُاڵتی کْعصستبى صەکغصەّە .ئبڵتێغًبتیخی صیکەهبى تێ ـَڕیي ثـًَبّ
ئَّ صٍیبى َُػاع س بیَی ئێغاى ّ سَعًٍجبم گَییطتي ثَ صٍّعّثـَعی سـلێوبًی
ّ ًبّچــَی ژێــغ صٍســَاڵتی صٍّڵــَتی ثــَع

ثــّْ .ثــَاڵم ُــَعکبم لــَم عێگبیبًــَ

ئَگَع ًبهْهکیي ًَُبتجبیبًَ ثـَعچبّ ،دەتـوەى هـَدبڵ ّ یـَکجبع پـڕ هَتغسـی
ثـــَ دیســـبة صٍُـــبتي .کۆهـــبعی ئیســـالهی تَلغیجـــَى ئبگـــبصاعی ُـــَهّْ ضـــتێکی
ئێوَثُّْ .ـَم ژهبعٍهـبًی ئـَػاًی ّ ُـَم جێگـبی هبًـٍَّهبىُ .ـَم ٍّػعیـَت ّ
ُــَم ئیوکبًبتوــبى .چًّْکــَ جگــَ لــَّ ســێشْعاًَی کــَ لــًَبّ سْهــبى ّ لــَ ًــبّ
ُێػٍکـــبًی ثبضـــّْعصا ُـــَیجّْى ،صٍیـــبى کَســـی سْضـــوبى لـــَم چًَـــض عۆژٍصا
َُاڵتجّْى ّ سۆیـبى عاصٍسـتی عیـژین کغصثـّْ ّ ثێطـ

ُـَهّْ ضـتێکیبى ثـۆ ثـبب

کغصثّْى .ثۆیە صژّاع ًەثّْ ثۆ ثەعپغسبًی ئێغاى کە ثػاًي ئێوە سەعیکی چیي.
عۆژی

پبش ضیویبیی ثبعاًَکـَ ،هْدسـیي عٍػایـی فَعهبًـضٍی ئەّصەهـی سـ بی

پبسضاعاًی ئێغاى سْی ُـبتجٍّْ َُڵَثجـَ ّ کێطـَی ئێوـَی لَگـَڵ ثَعپغسـبًی
یَکیَتی ًیطتوبًی کْعصستبًضا ثبب کغصثّْ .ثەعپغسبًی یەکیەتیص کَسـێکیبى
ثۆ الێ ئێوَ ًـبعص ّ ٍّػعَکـَیبى لَگَڵـضا ثـبب کـغصیي .یـَکێ

لـَ ثَعپغسـبًی

ی.ى ک پێطٌیبعی کغصثّْ کَ ئێوَ ثچیٌَ َُڵَثجَ ّ لَ چًَض هبڵی ثـَعػصا کـَ
ثــَ ''ضــۆلَ ســ یَکبى'' ثــَ ًبّثبًــ

ثــّْ سْهــبى دَضــبع صٍیــي ّ ئــَّ ثــَڕێػٍ

لَّلیطی صاثـّْ کـَ ئَگـَع ئێغاًییـَکبًیص ثـػاًي کبعیـبى پێوـبى ًـبثێ! .صیـبعٍ
ئَهَ پالًێکی سبّی ''ثغاصٍع عٍػایی'' ثّْ تب َُهّْهبى لَّ هباڵًَ ثبّێي ،صّایـَ
ثـــَ ثَعًبهـــَ ثێٌـــَ ســـَعهبى ّ ثـــێ ئەّە ػیـــبًێکی ثەعچبّیـــبى لـــێ کەّێ ،لـــَ
ثـــَیٌوبى ثـــَعى .ثەعپغســـبًی ئـــێوە ػّّ لەم پـــیالًە گـــ ّە تێگەییطـــتي ثۆیـــَ
صاّاکەیـــبى عەص کـــغصەّە ّ لـــَثّْڵیبى ًـــَکغص ثچیـــٌە ئەّ جێگـــبیە .ئێْاعٍکـــَی
َُلیکۆپتــَعێکی ئێــغاى ًــػمً ،ــػم ُــبت ثَســَعهبًضا فــڕی ّ ئَّاًــَ ٍّک هــي
چبّیــبى کــػ ًــَثّْ ،ئــَیبى ّت ثــَ کــبهێغای یــضیۆ فیلویــبى لــێ گغتــّْیي .صیــبعە
ئێوَ ثَیَک فیطَک ئَهبى تْاًی ئَم کۆپتَعٍی صژهي ثشَیٌـَ سـْاعٍٍّ ثـَاڵم
ئَم کبعٍ ٍّک صعۆسبًضًی ُێالًَی ػٍعصٍّاڵَ ّاثّْ .ثێ ُی ضکێ

پـبش چـَى

صٍلێمـــَ ُـــَػاعاى ســـَعثبػی ئێغاًیوـــبى ٍّســـَع صٍگـــَڕاى ّ تّْضـــی ضـــَڕیکی
ًَسْاػعاّ ئَثّْیي کە لە ثبضـتغیي دبڵەتـضا صّای کْضـتٌی پبسـضاعێکی ػۆع ثـۆ
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سْهبى تێکڕا تێضا صەچّْیي.
صیــــــبعە لە یەکەم عۆژەّە ثەعپغســـــــبًوبى لە عێگـــــــبی ثیســـــــیوەّە پێْەًـــــــضی
ثەعصەّاهیــبى لەگەڵ صەفــتەعی سیبســی ُەثــّْ ،صەفــتەع ّ ثە تــبیجەتی صّکتــْع
ضەعەفکەًضیص یەسەی یەکیەتی گغتجّْ ثۆ ًەجبتضاًی ئێوە.
ئێوَ جگَ لَ کێطَی گَهبعۆکَّتي ،ثێ ئیوکبًبتی ّ سـَعهب ّ سـۆڵَ ،گغفتێکـی
ســەعەکیتغهبى ُەثــّْ کە ئــَّیص کێطــَی ًــبّسۆیی ثــّْ .ئــَم عۆژٍ عٍضــبًَ کە
ثــًّْە ثەضــێ

لە عەضــتغیي عۆژەکــبًی هیــژّّی کــْعصیص ،کەهتــغ لە صّّ هبً ـ

پــبش ئەّە ثــّْ کــۆًگغٍی َُضــتی دیػثــی صیوــْکغات ثەســتغاثّْ ،صڵ ّ صەعًّّــی
ئەًضاهبًی پڕ کغصثّْ لە عق ّ لیي لە یەکتغ.
ّەک پێطتغیص ئیطبعەم پێ کغصّّە پـێص ُێغضـی ئێـغاًیص ثـۆ سـَع ثٌکـَکبًی
ئێوَ ّ ًبّچَی ضبعٍػّّع ،ئَم کێطبًَ سَعاپبی ثَصًٍـَی دیػثیـبى صاگغتجـّْ ّ
َُهّْ ثبب ّ سْاسَکبى تًَیب لَسـَع ئـَم کێطـَیَ ثـّْى .لـَم صۆڵـی تـبّێغٍصا
ُــَعصّّ ثــبڵی ئــَم کێطــَیَ ُــَثّْى ثــَاڵم ثــبڵی ًــَیبعی لیســتَی فــیک

ُــی

صٍســَاڵتیبى ًــَثّْ ّ ثَعپغســیبعیَتی ئــَم کبعّاًــَ ّ ُــَهّْ پَیًٍْضییــَکبًی
صیکَ تًَیب لَصٍست الیًَگغاًی صّکتْع لبسولّْ صاثّْ .تًَبًَت ثـۆ ثچـّْکتغیي
کــبعیص ،ثچــّْکتغیي عاّێژیــبى لَگــَڵ ًــَصٍکغصیي .ئَهــَ لــَ دبڵێکــضاثّْ کــَ
کَســی ػۆع ثــَ ئــَػهّْى ّ کبعلَصٍســتِبتّْی ٍّک ضــبپّْع فیــغّّػی ،ثْعُــبى
عّدبًی ،سبلیض صعّّصی ،هْػٍفَع هیتغاى ،عٍضبص دْسَیٌی  ...لَ ًبّ ئَهبًَصا
ثّْى ّ ئـَکغا ًـَک ُـَع ثـۆ ًـَجبتجّْى یبعهَتیـضٍع ثـي ،ثـَڵکّْ ُـَع کبهـَیبى
ئــَکغا ثَعپغســیبعیَتی گغیٌگــی لَصٍســت صاثــێ ّ عۆڵــی ضــیبّی پێطــّْی سۆیــبى
ثگێڕى .ثَاڵم لَ لبهّْسـی دیػثبیـَتی ئـێوەی کـْعصصا ،سـٌّْعی صۆسـت ّ صژهـي
تًَیب چًَـض سـبًتی هیتـغٍ ّ ئَگـَع '' یـبع'' ًـَثّْی ًـَیبعی ّ ًـَیبع ّ صژهٌـیص
الی ئێوە ُبّهبًبى...
چْاع ضـَّ ّ عۆژ ثـّْ ئێوـَ ُـَعّا لـَم صۆڵـَصا هبثّْیٌـٍَّ ّ ُێطـتب ثچـّْکتغیي
تغّّســـکَی ُیـــْا ثـــۆ صٍعثبػثًّْوـــبى ثـــَصی ًـــَصٍکغا .ثٌَهبڵـــَکبًوبى ُـــَعّا
ســـَعگَعصاى ،ثَضـــێکیبى ثـــًَبچبع لَگـــَڵ کـــۆچی ســـَڵکی َُڵَثجـــَ عێگـــبی
گَڕاًــٍَّ ثــۆ ثَعصٍســتی کۆهــبعی ئیســالهییبى ُــَڵجژاعصثّْ .ثــَاڵم ژهبعٍیــَک
َُعّا ثـًَبّ کێـْ ّ صۆاڵًـضا ئَسـّْڕاًٍَّ ،چـبٍّڕّاًی صۆػیٌـٍَّی ئێوـَ ثـّْى ّ
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ئێوــَش صٍســتَ صٍســتَ ثــَصػی ّ ثێــضػی ُێػٍکــبًی عیژیوــٍَّ ،لَضــْێي ئــَّاى
ئَگـــَڕایي .عەًـــگە ســـْێٌەع ث غســـێ ئەی چـــۆى ّ لە ثەع چە ُـــۆیەک کۆهـــبعی
ئیسالهی ُێغضی ًەصەکغصیٌەسەعە عاسـتییەکەی تبئیستبضـی لەگەڵ ثێـت هٌـیص
ًـبػاًن ثـۆچی ّ ُـۆیکەی چــی ثـّْ .یـبى الًیکـَم ثــۆ تۆپجـبعاًی ًـَصٍکغصیيە لــَ
ئَل ــٍَّ صّّعٍ ئَگــَع پێوــبى ّاثــێ کــَ لَثــَع ُێػٍکــبًی ی.ى.ک ئــَم کبعٍیـبى
ًَصٍکغصثێت چًْکَ عیـژین ُـی دَسـبثێکی لـَّ چَضـٌَی ثـۆ ئـَّاى ًـَصٍکغص.
جگَ لٍَّ ،سَعٍڕای ُبّکـبعی ثێـضعیغی ژهبعٍیـَک پێطـوَعگَ ّ ثَعپغسـی ُەع
لەػاّەتێ

لە سەع تێکڕای ُێػەکەی یەکیەتی ثکەیي ًبثێت سػهەتـی ئەّ کەب

ّ ئیٌســـــبًە سبًٍَِّڵْیســـــتبًەیبى ًەثیٌـــــغێ کـــــَ ُـــــَع لـــــَ عۆژی یَکـــــَهی
ُێغضــَکٍَّ ،ئێوــَیبى لــَ پــالى ّ گَاڵڵــَکبًی عیــژین ئبگــبصاع ئــَکغصٍٍّ ّ لــَم
عۆژٍ یَکجبع سَستبًَضضا ،هبڵ ّ هٌبڵ ّ سـػم ّ کَسـی لێمـَّهبّی سْیـبى ّێـت
کغص ّ ُبتي تب پبی گیبى لَسۆثْعصّّییبى کغص تب ئێوَیبى عػگبع کغص .ثێ گْهـبى
عێجەعی یەکیەتیص لە ًػیکەّە ئبگبصاعی ئەم ّەػعە پڕهەتغسییە ثّْى ّ ُەهـّْ
ُەّڵیبى ئەصا کە کبعەسبتێ

ثە ًیسجەت ئێوەّە عًّّەصات.

پبضٌیٍْڕۆی عۆژی چـْاعٍم ژهبعٍیـَک ژى ّ هٌـبڵی ئێوـَ ،لَّاًـَ ُـبّژیٌەکەی
هــــي کە لە عۆژی یەکەهەّە لە ُەڵەثــــجە ثە جــــێ هــــبثّْ ،پَیــــضا ثًّْــــٍَّ ّ
گَییطــتٌٍَّ الهــبى .ســَع لــَ ثَیبًییَکَضــی صّّ ســَع گــبی ّێــت عّّیــبى کــغصٍ
صۆڵَکَهبى ّ تب چبّ لَسَعیَک ًێـی سـَعثڕاى ،پـبککغاى ّ سـْعاى .ئـَم گۆضـتَ
ُێػێکی ٍّثَعُێٌبیٌٍَّ ّ ثۆ ئێْاعٍکَی کَ لَعاع ثّْ ثَعٍّ لّْاڵیی ًبّچَکَ،
ّاتـب ثــۆ الی سـَیض ســبصێك ثَهَثَســتی صٍعثـبػثّْى ٍّڕێکــَّێي ،یبعهَتییــَکی
چبک ثّْ.
دَهَ سیبسی (کَ ثَصاسَّ صّاتغ لَ ضَڕی ًبّسۆیی صا گیبًی لَ صٍسـت صا) ّ
ژهبعٍیـ

پێطـوَعگَی ی .ى .ک ّ صّّ کَســی دیػثـی سْسیبلیسـتی کْعصســتبى

دــبػع ثــّْى ثە ًــبّ ئەّ ئــبگغەصا پێطــوبى کــَّى ّ ثــَ ًــبّی ''ُێــػی یَکیــَتی'' ّ
ثًَبّ س بی ئێغاًضا صٍعثبػهبى کَىَُ .هّْ ضتێ

ئبهبصٍکغا ،تیوێکـی سـی -چـل

کَسی پێطوَعگَی گْعو ّ گۆڵ ئبهبصٍکغاى تب لَگَڵ یَکیَتییَکبى لَ پێطـٍَّ
ثڕۆى ّ َُعکَ تّْضی ئێغاًییَکبى ثّْى ،ث ێي ئێوـَ یَکیـَتیي ّ لـَعاعٍ ثـڕّیي
ثــۆ جێگبیــَک ثــًَبّی ''هیــغی ســّْع'' .ئێوــَش ئــَّ ژى ّ هٌبڵــَی کــَ لَگــَڵوبى
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دبتَم هەًجەعی
ثــّْى ،لــَ ًــبّ ســَفَکَصا ثطــبعیٌٍَّ ّ ثَضــْیي تیوــَ پێطــڕٍٍّکَصا دَعٍکــَت
ثکــَیي .ژهبعٍیــَک صیــل ّ ػیٌــضاًی پێطتغیطــوبى پێجــّْى کــَ ثــَ چًَــض کَســضا
ثَڕێ کغاى (کَسێ

ئَیْت ثـۆ ئـٍَّ ئێعـضاهیبى کـَى ،کَسـێ

ئـَیْت ثـۆ ئـٍَّ

صّاتــغ کــَ ئێوـــَ صٍعثــبػ ثـــّْیي ئبػاصیــبى کـــَى) ثــۆ صۆڵێکـــی ئــَّالتغی ًػیـــ
ُێػٍکبًی ئێغاى .ثَسَفێکی عێکْپێ

دَعٍکَتوبى کغص ّ ُێطـتب کیلّْهـَتغێ

صّّع ًَکَّتجّْیٌــٍَّ ّتیــبى ثگَڕێٌــٍَّ! ثــۆە ّتیــبى یَکیَتییــَکبى لــَ الیــَى
ســــ بی ئێغاًــــٍَّ گیــــغاّى ّ ًبیــــَڵي ثــــڕۆیي! ثــــَصڵ ضــــکبّییٍَّ گَڕایًَــــٍَّ
ضـْێٌَکَی سْهـبى ّ َُعکَسـَ لَثـَع سۆیــٍَّ فکغێکـی ئـَکغصٍٍّ .ث ێـی ئَهــَ
صّاییي ضَّی ژیبًوبى ثێتە ئێوَ ػۆع ّ کَم ئبگبصاعی چبعًٍّْسی گْعصاًَکـَی
کۆهَڵــَ ّ جَهبعَتَکــَی ''عػگــبعی'' ثــّْیي ّ ئــَهبًػاًی لــَ ًػی ـ

پــغصی ػٍڵــن

لَثَیي چّْى .ثَچبّی سْضوبى تَفغ ّتًّْب ثـًّْی لیـْای ثَڵشـَهبى ثیٌـی کـَ
پبســـضاعٍکبى لـــَ پطـــت ئـــبّایی عًََثـــٍَّ ُـــَهّْیبى کْضـــتي ،ثۆیـــَ ًـــَصٍکغا
چبعًٍّْسی ئێوَش لَ ُی ئَّاى ثبضتغ ثێتَ ثَعچبّ.
ئَّ ضٍَّش ٍّک ضٍَّکبًی پیطّْ ،ثَاڵم ثـَ ًگـَعاًێیکی ػیـبتغٍٍّ لـَ صۆڵـی
تـــبّێغٍ هبیٌـــٍَّ .ثـــَیبًی ئبگـــبصاع کـــغایي کـــَ ئـــَّ صٍســـتَ پێطـــوَعگَی کـــَ
ًبعصعاثّْى کبعێ

ثَسـَع ئَسـیغٍکبًضا ثێـٌي ثـَ صیلَکبًـٍَّ سْیـبى تـَدْیلی

ُێػٍکبًی عیـژین صاٍّتـٍَّ! تبیسـتب ثـۆ سۆسَڵَتبًـضًیص ثـێ ئـَهبًْت عًٍگـَ
ئــَم پێطــوَعگبًَ کــَ تبئیســتَ سۆیــبى تــَدْیلی عیــژین صاٍّ (ػیــبتغ لــَ ثیســت
کــَب) عًٍگــَ دــبػع ًــَثّْثي ُــَهّْ ػاًیبعیی ـ

لَســَع ٍّػعــی ض ـ ڕێْی ئێوــَ

ثضٍى ثَ عیـژین ،ثـَاڵم هٌباڵًـَ ثـّْ ئَگـَع ئـَم چبٍّعّاًییَضـوبى لـَ سـَعثبػٍ
صّێٌێ صیل ،ئَهڕۆ سَعثَستکغاٍّکبًی صٍّڵـَت ُـَثێ ّ ثێگْهـبى ُـَعچتێکیبى
ئَػاًی ثَ ػیبصیطٍَّ ثۆ کبعثَسَتبًی صژهٌیبى ثبسکغصٍّّ.
لــًَبّ ئــَم ژهــبعە کەســە لــَ صاّکــَّتٍّْ گیغســْاعصٍّّصا ،ژهبعٍیــَکیص ژى ّ
هٌـــبڵ ُـــَثّْى کـــَ ثجًّْـــَ هبیـــَی ًیگـــَعاًی ػیبتغهـــبىً .یطـــتوبى ّ کْێســـبى
ثچـّْکتغیي کَسـی ًبّیـبى ّ تـًَیب تَهـًَیبى چـْاع هبًـ

ثـّْ .ثـبّکی ئـَم صّّ

کۆعپَ سبّایَ ،دَسَى ّ ًَجوَی هًَجَعی َُعصّّکیبى فَعهبًضٍی پێطـوَعگَ
ّ َُعصٍم ثۆ ضَڕ ّ ضکبًضًی ُێغش ،یبى کَهیٌی ئێذتوـبڵی صژهـي صاًغاثـّْى ّ
صٍگوَى پَعصٍچی َُّاڵ غسیٌی ژى ّ هٌبڵَکبًیبى َُثّْ! صایکیطیبى لَیَکَم
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عۆژی ئــَم ُێغضــٍَّ ،ئــَم عۆاڵًــَیبى ٍّک ثــَچٍْ پطــیلَ ثَصٍهــٍَّ گغتجــّْ،
تبّێـ

لََُڵَثجــَ ثــَع ثۆهجـبعاى کــَّتجّْى ،تبّێـ

ثـًَبّ ُێػٍکــبًی عیژیوــضا

ثــَعٍّ صۆڵ ّ ضــبسَکبى ُــَاڵتجّْى ّ صّّ عۆژیــص ثــّْ گَعاثًّْــٍَّ الی ئێوــَ ّ
چبٍّڕّاى ثّْى لَگَڵ ئـَم کبعّاًـَ پێطـوَعگَیَ صا ثـَچٍْکبًیبى لـَ هـَع

ّ

لــًَێْ چــّْى عػگبعکــَى.
گـــْڵػاع صایکـــی کْێســـتبى
لَُــــــــــَاڵت ُــــــــــَاڵتی
ثۆهجبعاًَکَصا یَکێ

لَ

کَّضــَکبًی لیکــَّتجّْ ّ
ثَتـــَهب ثـــّْ ئـــَم عێگـــب
سَس َتَ ثَ کَّضـێکٍَّ
ثجـــــڕی! ســـــبڵ ّ ًیْێـــــ
صّاتـغً ،ەجـوە ّ دەسـەى
لە عۆژێکــضا ّ پــێکەّە ،لە
ضــەڕێکی ػۆع ســەستضا ثە
صەست ُێـػە ُبعەکـبًی کۆهـبعی ئیسـالهی ضـەُیضثّْى ّ هٌـبڵە ثچکۆالًەکبًیـبى
ثێ ًبػی ثبّک ثە جـێ ُێطـت .لەم هٌـبڵە ثێٌـبػ ّ ثـبّکە جْاًەهەعگـبًە لە ًـبّ
کْعصاًضا ػۆعى ّ ثەصاسەّە ثەضی ئـێوە هەًجەعییەکـبًیص ػیـبصە لە ئەًـضاػەیە،
ڕەًــگە ئەم چــْاعێٌەیە کە لەّثەڕی صڵتەًگیوــضا صاهٌــبّە ،پێٌبســەیەکی کــْعتی
ئەم صۆسەهبى ثێت
ئێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێمە زامێکێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێی ناسێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێۆرین ،لەگەڵ وەرزان ئەکێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێولینەوە
ڕۆح و جەستە بریندارین،
لە نێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاو دەردان ئەتلیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێنەوە
نەوەیەکمێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێان لە بێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێن گ ێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێداین ،نەوەی نوێمێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێان دێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێتە دنیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێا
دژمن ڕیشەمان دەردێنێ ،لە سەر ڕیشە دەڕوینەوە.
یَکێکیتغی ئَم هٌباڵًَ عٍسطًَضٍ ثّْ .عٍسطًَضٍ تَهـًَی چـْاعصٍ سـبڵ ثـّْ.
ُــبتجّْ یبعهــَتی ثــبّکی ثــضات کــَ پــبییػ ،کــبتی گَڕاًــٍَّ لــَ ًبّچــَی ژێــغ
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دبتَم هەًجەعی
صٍسَاڵتی عیژین لَ ًێْاى ثـَعٍی ضـَڕی ئێـغاى -ئێغالـضا کـَّتجٍّْ سـَع هـیي ّ
اللێکــی پــَڕی ثــّْ .ئــَّعٍدوبى لْعثــبًی ثــبّکی عٍسطــًَضٍ ،لــَ عۆژی یَکــَهی
ُێغضَکٍَّ سْی ثـَ ضـْێٌوبًضا کـێص صٍکـغص ّ لـَکبتی ُـبتٌی پبسـضاعٍکبى ثـۆ
ًبّ ضبعی َُڵَثجَ ،ثَ چێْضَلَ لَگـَڵ عٍسطـًَضٍ ًػیـ

ثـَ پێـٌ کیلۆهـَتغ

ُــَاڵتي تــب سۆیــبى گَیبًــضٍ ئێوــَ ّ لــَ ئَســیغثًّْی دــَتوی عػگبعیــبى ُــبت.
ئــَّعٍدوبى پێطــتغ جبعێ ـ

لَالیــَى عیژیوــٍَّ ثــَصیل گیغاثــّْ ّ ثَضــێٍْیَکی

سَعســّْڕُێٌَع لَصٍســیبى ُــَاڵتجّْ ّ ثــَثغیٌێکی ســَستٍَّ ســْی گَیبًــضٍٍّ
الهبى ،ثۆیَ دبػع ًَثّْ جبعێکیتغ ثکَّێتٍَّ صٍست عیژین .جگَ لـَ ئـَّڕٍدوبى
پێطـــوَعگَیکی تغهـــبى ثە ًـــبّی عەثـــضّل تەًگیســـەعی ،کە ئەّیـــص اللێکـــی لە
صەست لَ جَعٍیبًی َُاڵتي لَ َُڵَثجـَصا ،لێوـبى ّى ثجـّْ ّ صٍعکـَّت صّاتـغ
لَالیــــَى صژهٌــــٍَّ گیــــغا ّ تّْضــــی ُــــَػاعاى چَعهَســــَعی ُــــبتُ .ێٌــــضێ
لَثَعپغســبى گــَعٍکیبى ثــّْ ئــَّڕٍدوبًیص ثضًٍــَ صٍســت ثَعپغســبًی ی .ى .ک
ثــَاڵم عٍضــبص دْســَیٌی ًَیِێطــت ّ عٍدوــبى ثــۆ سْضــی ّتــی یبعهــَتی کَســن
ًَگَعٍکــَُ ،ێســغێکن ثــۆ پَیــضا کــَى ســْم ،ســْم صٍعثــبػ صٍکــَم ّ ثَعاســتی
َُعّاضی کغصُ .ێسغێکوبى صۆػییٍَّ سْاعهبى کغص ،عٍسطًَضٍی سستَ پطتی ّ
تب ئبسغیي سَعبتی صٍعثبػثّْى پیْیستی ثَ یبعهَتی کَب ًَثّْ.
ســَعئًَجبم الی ئێــْاعٍ ُــَعٍّک عۆژی پیطــّْ ثــَ ُبّکــبعی دَهــَ سیبســی ّ
ُبّڕێیــبًی ،لــَ ســَفێکی عێــ

ّ پێکــضا ثــَعٍّ سْعهــبڵ ثــَ ثٌــبعی کێٍْکبًــضا

کَّتیٌــَڕیُ .ێطــتب ًیْســَعبت عێگبهــبى ًــَثڕیجّْ لَســَع جــبصٍی تــَّێ ێ -
َُڵَثجَ تّْضی ستًّْێکی سـ بێ ئێـغاى ثـّْیي! یَکیَتییـَکـبى چًّْـَ پێطـی
س بکَی ئێغاى ،صاّایبى لێکغصى عێگبهبى ثضٍى ّ ّتیـبى ئێوـَ ُێـػی یَکیـَتیي ّ
ئَچیي ثۆ هیغی سّْع! ئێغاًیەکبًی ثێ گیغ ّ گغفت عێگبیبى ثـۆ کغصیٌـٍَّ ،ثـَ
پەًــبی ســتًَّْکَصا تێ ــَڕیي ّ صعێژٍهــبى ثــَ عێگــب صاً .ػیکــَی ســێ ســَعبتێ
عّّیطــتیي ،ثــًَبّ صٍیــبى صۆڵ ّ چًَــضیي چۆهــضا تــێ پــَڕیي ّ ثَعپغســبى ُــَع
ُبّاعیــبى ئــَکغص کــَب ئــبّ ًَسْاتــٍَّ چــًّْکە ئبٍّکــَ ''هَســوّْهَ'' .ثــَاڵم
پێطــوَعگَی هبًــضّّ ،تیٌــّْی ُێــػ لێجــڕاّ کــَی گــْێ لــَم ُبّاعاًــَ ئــَگــغتە.
چًَضیي کَسن ثیٌیي هطتیبى پڕ صٍکـغصٍ ئـبّ ّ صّای سْاعصًـٍَّی ئـَیبًْت ئـبّ
چۆى ''هَسوّْم ئَّێ''!
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
تەلــێعەی هەًــجەعی ُبّســَعٍکَی هــي ،یــَکی

لــَّ کَســبًَ ثــّْ کــَ ثــَُْی

ثْهجبعاًَکـــٍَّ لَتوـــَی صیتجـــّْ ّ لـــَّ تبعیکییـــَصا چـــبّی تَلغیجـــَى ُیچـــی
ًــَصٍثیٌی .ثۆیــَ ًبچــبع ثــّْیي ُــَهّْ عێگــب صٍســتی ثکێطــیي ّ ُــَعچی
تێ َڕ صٍثّْ ،ػیبتغ ثَعٍّ سـغاّی صٍڕّیطـت ،ثـَ جۆعێـ

کـَ صّای ثیسـت ّچـْاع

ســـَعبت کـــَ گَییطـــتیٌَ عَعثـــَت ،ئیتـــغ ًَیـــضٍتْاًی ُـــی ضـــتێ
عێگبکــَهبى لــَ چًَــضیي ثــبعٍٍّ هَتغســیضاع ثــّْ .لــَالیـ

کــبت

ثجیٌـــێ.

صٍکــغا ُــَعصٍم سـ بی

ئێغاى پَی ثَم فێلَهبى ثَعێ ّ ژهـبعٍییکی ػۆع پبسـضاع ثٌێغێتـَ سـَع عێگبهـبى
تب تّْضـی ضـەڕهبى کـبت .لـَالێکیتغٍٍّ ئـَم عێگبیـَ ئێوـَ پێـضا صٍڕّّیطـتیي تـب
دَفتَی

پێص ،سَصاى ثٌکَّ ثبعٍگبی سـ بی ثَعسـی لـی ثـّْ ّ ئـَکغا پـڕ ثێـت

لَ هیي ّ تَلَهًَی جّْعاّ جّْع .لَالێکیتغیطٍَّ ئَم ًبّچَ چًَض عۆژ پێطـتغ
لَالیَى سَصاهٍَّ پْهجبعاًی ضیوییبیی کغا ثُّْ ،ێطـتب ثـۆًی سـَهَکَ صٍُـبت
ّ ثَُبسبًی صٍکغا گطتوبى ثشٌکیي .جگَ لَ گطت ئَهبًَش ،ئێوَ ُـَعچێ

لە

ُەلەثـــجە ّ تـــبّێغە صّّع صەکـــْعتیٌەّە لـــَ ثـــَعٍی ئَســـ ی ضـــَڕٍکَ ًػیکتـــغ
ئَثْیٌٍَّ ّ ثَکغصٍٍّ ئێوَ ثۆ ًبّلْعًگَی ئبگغٍکَ صٍچْییي!
صّای چەًض سەعبت عێگبثڕیي گَییطتیٌَ ًبّ سْعهبڵ ،چًَـضیي هبضـیٌی سـ بی
ئێـــغاى پـــڕ لـــَ ئَســـیغی ئێغالیوـــبى تـــّْش ثـــّْى کە ثـــۆ هەعیـــْاى ئەچـــّْى.
یَکیَتییَکبى چًَّْ پێطیبى ّ صاّایبى لێکغصى عاٍّستي تب ئێوَ تێ ـَڕ صٍثـیي.
لَثــــَع تیطــــکی چــــغای هبضــــیٌَکبى صٍیــــبى جــــًَبػٍی ســــَڵکی سٌکێٌــــضعاّی
سْعهبڵوــبى ثیٌــی کــَ لَگــَڵ کــَالکی هــَڕ ّ هــباڵت ّ جڕّجبًــٍَّعی ئــَّ ًــبٍّ
تێکــــَڵ ثجــــّْى .ئێوــــَ ًبچــــبع ثَســــَع تَعهَکبًــــضا ثبػهــــبى صٍصا ّ هبضــــیٌی
پبسضاعٍکبًیص َُعّا ثێ ـَعّا ثـَسـَع ئـَم جـًَبػٍ ثێشبًٍّبًـَصا عٍص صٍثـّْى!
صیوًَێکی ُێٌضٍ تبڵ ّ پڕئبػاع ثّْ کَ ئیستبش تب ثبسـی َُڵَثجـَ صٍکـغێ ،هـي
ئَّ تَعهَ ثێکَسبًَی سْعهـبڵن ٍّثیـغ صێٌـٍَّ .لـًَبّ سْعهبڵـضا پغصێـ

ُـَثّْ

کَ ثَسَع چـۆهی ػٍڵوـضا تێضٍپـَڕێ ّ جگـَ لـَ پغصٍکـَی سـَعجبصٍی َُڵَثجـَ
ســلێوبًی (پــغصی ػٍڵــن) تبلــَعێگبی صٍعثبػثًّْــَ ثــَعٍّ ضــبعٍػّّع .ثۆێــَ ئێوــَ
ثَپێطـــچبّی ئێغاًییَکبًـــٍَّ ّ ثـــَُبّکبعی یَکیَتییـــَکبى ،لەّ پـــغصە صٍعثـــبػ
ثّْیي ّ لۆًبسێکی گغیٌ

چّْیٌَ پێص .ثَاڵم ئَّ هبٍّ کْعتَ کـَ لـَ سْعهبڵـضا

هبیٌٍَّ ،ئبسَّاعی ضیویبییَکَ صٍعکَّت ّ ػّّ صٍعثبػ ًَثّْیٌبیب صّّع ًـَثّْ
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دبتَم هەًجەعی
کَسوبى لی ثوـغێ .صّای تێ ەڕثـّْى لە سْعهـبڵ کەّتیـٌە ًـبّ کۆهەلێـ

پبیگـب ّ

ثٌکەی چۆڵکغاّی صەّڵەتی ئیغاق ّ ثە ُەػاع ػەدوەت سْهـبى صەعثـبػ کـغص .ئەم
ضــْێٌبًە ،ثەتــبیجەتی صەّع ّ ثەعەکەیــبى پــڕ ثــّْ لە هــیي ثەاڵم ئــێوە ثــێ ػیــبى
تێـــ ەڕیي ّ ضبًســـەى ّەســـەعیبى ًەکەّتـــیيُ .ەعّەک پێطـــتغیص ثبســـن کـــغص
ُەعچێـــــ

ػیـــــبتغ عێگبهـــــبى صەثـــــڕی لە ثەعەی عاســـــتەلیٌەی ضـــــەڕی ُەعصّّ

صەّڵەتەکە ًػی

ئەثّْیٌەّە ّ هەتغسیوبى ثـۆ سْهـبى ػۆعتـغ ئەکـغص ثەاڵم ئەهە

تبلە عێگب ثّْ ئەگەع ثوبى ّیستجب لەم گەهبعۆیە عػگبعهبى ثێت.
لە صۆڵێکضا تّْضـی پێـٌ ضـەش سـەعثبػی ئێغاًـی ثـّْیي ّ ثەالیبًـضا تێـ ەڕیي.
تیوــــی پێطــــڕەّ لســــەیبى لەگەل کغصثــــّْى ّ پێیــــبى ّتجــــّْى کە ئــــێوە ُێــــػی
یەکیەتیي .ثەاڵم ئێغاًیەکبى ثە ًبثبّەڕییەّە سەیغیبى ئەکغصیي ّ یەکێکیطـیبى
ثە ػهــبًی سْیــبى ثەثیســین لســەی لەگەڵ ثەعپغســبًی ئەکــغص .صەًــگەکەی ثە
ُبسبًی صەگەییطـتە سـەفەکەی ئـێوە ثەاڵم لەثەع ئەّە ثە ''عهـػ'' لسـەی صەکـغص
ًەهـــبى صەػاًـــی ثبســـی چییـــبى ثـــۆ صەکـــبت! ثەُەعدـــبڵ ثە تًْـــضی لەم چەًـــض
پبسضاعە تێ ەڕیي ّ صعێژەهبى ثەڕێگب صا .لەهەّ ال ثەُبسبًی تەلەی ُەع صّّک
الهـــبى صەثیســـت ّ ُەع چەًـــض ســـْلەک جبعێـــ

کۆهەڵێـــ

'' ًـــّْع ئەفـــکەى'' ثە

ئبســوبًضا صەتەلیــٌەّە ّ ًــبّچە ّ عێگبکەهبًیــبى ّەک ّ عۆژ عًّّــبک ئەکــغصەّە.
ًبػاًن لە ثەع تیطکی ئەم عًّّبکبییە ثّْ یبى عاپۆعتی چەًض پبسـضاعەکە ،لە پـڕ
صەّعّّثەعهبى ثّْ ثە ئبگغ ّ چەًـضیي گـْلە سْه ـبعە لە چـْاع صەّعهـبى کەّتـٌە
ســْاع .صیــبعە ئەم سْه ــبعاًە ُــی ئەســکەعی ئێــغاق ثــّْى ّ لە ثەعەی ئەّاًەّە
صەُــبّێژعاى .ضبًســبهبى ُەثــّْ ػەّّیــیەکە تەڕ ّ ف ـص ثــّْ ّ ثــبعاًێکی ّعصیــص
صەثبعی .گْلەکـبى ُێٌـضە صەچـًّْە سـْاع لە کـبتی تەلیٌەّەیبًـضا کـبعیگەعییکی
ّایبى ًەصەهب صەًب صەکغا چەًضیي کەسوبى لێ ثکـّْژى .سـەعئەًجبم گْلەیـ

لە

ًػییکتغهــبًەّە کەّت ّ چەًــض پێطــوەعگەی ُێــػی ثەیــبًی ثغیٌــضاع کــغصى ثەاڵم
ثغیٌـــی کەســـیبى گـــغاى ًەثـــّْ ّ پـــبش پێچـــبًی ثغیٌەکبًیـــبى لەگەڵ کـــبعّاى
کەّتـــٌەّە عێگـــب ّ ًەثـــًّْە کێطـــەییکی ئەسبســـیُ .بّکـــبت ئەم تۆپجـــبعاى ّ
ًّْعُبّیطتٌە ثـًّْە ُـْی ئەّەکە پـبُەڵگغیي ّ ػّّتـغ لەّە کە لەعاع ثـّْ عیگـب
هبى ثڕی ّ لە ثەع صەستی تۆپِبّێژەکبى صّّع کەّتیٌەّە.
ثە صۆڵێکـــی ُەڵەهـــّْتی تبعیـــ

ّ پـــغ لە ســـغەثەعصصا ثـــۆ لـــّْتکەی ضـــبسێ
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کەّتیــٌەڕێ ّ صەهەّ ثەیــبى گەییطــتیٌە ســەع ئبســۆ .کەم کەم پێطــوەعگەکبًی
یەکیەتی جگە لە یەک کەسیبى ئەّاًیتغیبى لێوـبى جیـب ثـًّْەّە ّ چـًّْەّە ثـۆ
الی ثەعپغسبًی سْیبى .ثەاڵم صّّ پێطوەعگەکەی دیػثـی سْسیبلیسـت ُەعّا لە
پێطــــوبًەّە ثــــّْى .لەســــەع لــــّْتکەی ئەم ضــــبسە ثەعػە ،عّّثەععّی ئــــێوە،
پبیگبییکی ُیػەکبًی ئێغاى ُەثـّْ کە ثەسەعسـّْڕهبًەّە تەّاضـبیبى ئەکـغصیي!
ئەم ًــبّچە ػیــبتغ لە ســەیض ســبصق ًــػیکە ّ سْسیبلیســتەکبى ثەُــْی دەهەی
دبجی هەدوّْصەّە ثەُی سْیبى ئەػاًی .ثـۆیە چـّْى ثـۆ پـبیگەکە ّ پێـبى ّتـي
کە ئــێوە ُێــػی پــبعتی سْسیبلیســتیي ّ گەعەکوــبًە ثــڕّیي ضــبًەصەعی ثگــغیي.
ثۆیە صەثێ ُەعچێ

ػّّتغ ثەعهـبى سـبڵیکەى تـب ثەتەّاّی عًّّـبک ًەثـّْە لەم

هلەیە ثچیٌە سْاع!
پێطی پبیگبکە هەیضاًێکی چەًض سەص هەتـغی پـغ لە هـیي ثـّْ .گـْعو ژهبعەییـ
پێطـــوەعگەی ُێـــػی ضـــبُۆ کە لەم ثـــبعەّە ضـــبعەػا ثـــّْى صەســـیبى کـــغص ثە کـــۆ
کــغصًەّەی هیٌەکــبى ّ عێگبیــبى ثــۆ کــغصیٌەّە تــب تێ ـ ەڕیي .هلەییکــی ثچکــۆالًە،
صّاتغ ئەثّْە صۆڵێکیتغ کە ُەتب پطتی سەیسـبیەق ّ ضـبًەصەعی صعێـژ صەثـّْەّە.
ػّّ تێ ەڕیي ّ ثەعاییوبى گەییطـتە ًـبّ صۆڵەکە کە کـبًی ّ ئـبّێکی ػۆع سـْش ّ
گًْضێکی ّێغاى کغاّی چیڵْ ُۆڵ ثّْ .ئبّهـبى سـْاعصەّە ّ صەهْچبّێکوـبى ضـۆعص.
تۆػێـــ

دەســــبیٌەّە ّ پبضـــبى ثەعەّ ضــــبًەصەعی ّ ًـــبّ ســــەًگەعی ســــەعثبػە

ئێغالییەکـــبى کەّتیـــٌەڕی .پیْیســـتە ث ـــێن کە کبعثەصەســـتبًی ئێـــغاق لەالیەى
ثەعپغســبًی ئــێوەّە ئبگــبصاع کغاثــّْى ّ ئەیــبًػاًی کە ئــێوە ثەڕێگــبّەیي ثەاڵم
لەثەع ئەّە ضــەڕ لەگەڵ ئێغاًییەکبً ـضا ثە تًْــضی ثەعصەّام ثــّْ ،ثۆیــبى گغیٌ ـ
ًەثّْ ّ ُەعکەب لە الی ئێغاًەّە ُبتجب ّەک صژهي لەگەڵی ثەعەّڕّّ صەثّْى.
ُەعکە ثٌـــبعی ضـــبسوبى ثەجـــێ ُێطـــت ّ کەّتیـــٌە صەضـــتبیی ،ػیـــبتغ لە صە
ُەلیکۆپتەعی ئێغالی ُبتٌەسـەعهبى ّ ژهـبعەییکی ػۆع تبًـ

ّ ًەفەعثەعیـص لە

ػەهیٌەّە ُبتي ّ صەّعەیـبى گـغتیي .ئـێوەش ثە سْلـضاًی پەڕۆی سـ ی ّ صەسـت
تەکبًــضاىُ ،ەّڵوــبى ئەصا ثغاصەعاًــی عەعەة دــبڵی کەیــي کە '' لە سْیــبًیي''!
ُەعجّْعێ

ثێت تەلەیبى لێ ًەصەکغصیي ثەاڵم کۆپتەعەکبى ُێٌضە ًـػم صەفـڕیي

جبعی ّا ثّْ صەتغسبیي ثبڵەکبًیبى ّەسەعهبى کەّى! لە صەضتێکی پڕ لە هیٌی
لە ئبسـوبى ّ ػەهیـٌەّە صەّعەگیــغاّصا گیـغ کەّتجـّْیي ّ عەعەثــی صڵ ـڕ لە لیٌــی
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هبًضّّی صەیبى سبڵ ضەڕهبى ثۆ دبڵی ًەصەکغا! ئێغاًیەکبًیص لە سەع ضبسەّە
سەیغیبى ئەکغصیي ّ دەتوەى لە ثەع سْیبًەّە چبّەڕّاى ثّْى ضبًەصەعییبى ثـۆ
ثگغیي! ُەػاعجبع ثّْە فبعب ک ّی لەسەع ئێوە ًـبّە ّ پـبش ثەکْضـتضاى یـبى
کْضتٌوبى ،پێوبى پێ کەًیْى .ثەاڵم ئەم جبعەیبى پێچەّاًە ثّْ ،ئـێوە ک ّێکـی
گەّعەهـــــــبى لە ســـــــەعًبثّْى ّ ثەم ک ّلەســـــــەعًبًەش سْهـــــــبى لە چـــــــٌگە
سْێٌیٌەکبًیبى صەعثبػ کـغص ،ثەاڵم ئـێوە کەسـوبى دـبڵ ّ دەّسـەڵەی پێکەًیٌـی
ًەهــب ثــّْ تــب ثەم ســێٌبعیۆە تغاژی ـ

– کْهێــضیە پــێ ثکەًــیي .لە گەعهەی ئەم

ّەػعە پڕ هەیـٌەتەصا پێطـوەعگەیەکی ُێـػی ضـبُۆ ثە ًـبّی صەعّێـص ئەاڵ کەعم
کەّتە سەع هیي ّ اللی پەڕی کە ػّّ ُەڵوبى گـغت ّ لەگەڵ سْهـبى گەیبًـضهبًە
سەًگەعی ئێغالییەکبى.
ئێغالیەکـــــبى ُەعّا لە گەهـــــبعۆی تبًـــــ

ّ کۆپتەعەکبًـــــضا ثغصهبًیـــــبًە ًـــــبّ

سەًگەعەکبًی سْیبى ّ صّای ئەّە لێوبى صڵٌیـب ثـّْى ''هەعـبعێػەیي'' ُێٌـضێکیص
ئبّ ّ سْاعصًیبى پێ صایـي .لەم کـبتەصا تۆپجـبعاًێکی سـەستی ئێـغاى صەسـتی پـێ
کغص ّ ئـێوەش ُەع چەًـض کەسـێکوبى لەگەڵ چەًـض سـەعثبػێکی ئێغالـی سْهـبى
سػاًــضە ''کًْەتەیبعەیــ '' ّ سْهــبى لە تۆپەکــبًی ''صژهٌــی ُــبّثەش'' پبعاســت.
دیسبثی کەى ثبعی کْعص چەًـضە ًـبُەهْاعەە ئەم سـەعثبػاًە ُـی سـەصام ّ ئەّ
صەّڵەتە ثــــّْى کە چًَــــض عۆژ ثەع لەم ســــبتبًە کە ئــــێوە لە گەڵیــــبى ثــــّْیي،
ضــــبعێکی کْعصیــــبى ثە ثْهجــــبی ضــــیویبیی لــــغ کغصثــــّْ .ثەاڵم ئــــێوە ســــەصاى
پێطوەعگەی ضەڕصیتّْی لە صژهي ًەتغسبّی پـبعچەییکیتغی ئەم سـبک ّ سەڵـکە
لەتکــــغاّە ،ئیســــتب ًبچــــبع ثــــّْیي کە لە کًْەتەیبعەیەکــــضا لەگەڵیــــبى ثجیــــٌە
ُبّچبعەًّْب!ە
تۆپجبعاًی ئێغاًیَکبى َُعّا ثَ تًْضی ثَعصٍّام ثّْ .ئێوَ َُعّا لـَ سـًَگَعی
سَعثبػاًی صٍّلَتی ثَعسضا سْهـبى ضـبعصثٍٍّّْ ،چـبٍّعّاًی فغسـَتێ
تــب تۆپجبعاًَکــَ عاٍّســتێت ّ صٍعثــبػ ثــیي .دیــػة کۆهــَڵێ

ثـّْیي

هبضــیٌی ُــَثّْى

ُــَهّْی ُێٌبثًّْــَ صٍّعّثــَعی ســلێوبًی ،ثــَاڵم ضــۆفێغٍکبى لَثــَع تۆپجــبعاى
ًَیبى صٍّێغا لَ عَعثَت ثَم الٍّ ثێي .الی ئێـْاعٍ چًَـضیي گَاڵثـَ ّ کـبهێۆًی
ثبعُــَڵگغ گَییطــتٌَ الهــبى کــَ ُــَهّْ ضــۆفێغٍکبًیبى ســَڵکی ثبضــّْع ،یــبى
ئْعصّّگبی ػٍڕایَى ثـّْى .ثَپَلـَ ّ ثێڕاٍّسـتبى َُعکَسـَ ّ سـْی لـَ لۆعییـ
- 313 -

ئبػاع ّ ئەػهّْى
ُبّیطــت ّ لـــَ ژێــغ عێژًـــَثـــبعاًی گْلــَتۆپی ســـ بی ئێغاًــضا ،ثـــًَبّ ُـــَػاعاى
سَعثبػّ چبضی ئێغالی صا عێگبی صٍعثبػثًّْوبى گغتَ ثَع ّ پبش ًػیـ

ثـَ چـل

صٍلێمَ گَییطتیٌَ ًبّ ئْعصّّگبی ػٍڕٍیبى.

ئْعصّگبی ػەڕایەى ّ عاگەیبًضًی لەتجًّْی دیػة
ئَم ئْعصّّگبیـَ ػیـبتغ لـَ سێسـَص ثٌَهبڵـَی کـْعصی عۆژُـَاڵتی تێـضا ثـّْى کـَ
ُــَع صٍســتَ ّ تبلوێکیــبى ثَســَعُبت ّ عاثــْعصّّی تبیجــَت ثــَ ســْی ُــَثّْ.
کَســبًێکیبى ســَعصٍهێ

پێطــوَعگَی دیػثــی صیوــْکغات ثّْثــّْى ثەاڵم ئیســتب

لــَم ئْعصّّگبیــَصا صٍژیــبى .ئەم کەســبًە ''ثــۆ ثژیــْی سْیــبى'' چــَکی صٍّڵــَتی
ئێغالیبى ُـَڵگغتجّْ ّ کبعیـبى ثـۆ ئـَّاى ئـَکغص .ژهبعٍییکیـبى پێطـتغ چَکـضاعی
ثــَع

ثــّْى ،ئیســتب لــَ هــبڵی سْیــبى صاًطــتجّْى ّ چــبّڕّاًی لــَػاّ لــَصٍع

هـــبثًّْەّە .کَســـبًێکیص ُـــَثّْى لَصٍســـت عیژیوـــی ئێـــغاى ُـــَاڵتجّْى ّ ٍّک
پًَبثَع لَم ئْعصّّگبیَصا صٍژیبى کە ُەیبًجّْ کبتی سْی ثەسطضاعی ًەّسـّْص
ثجــّْ ،ثــَاڵم ُــَهّْ پێکــٍَّ ســبػگبع ّ ثــَ جّْعێــ

سْیــبى ثــَ یبعهَتیــضٍعی

ثػّّتٌٍَّی کْعصستبى ئَػاًی ّ لـَ عۆژی ٍّک ئَهغۆضـضا دـبػع ثـّْى تًَبًـَت
گیبًی سْضیبى ثشًََ هَتغسییٍَّ ّ ثێٌَ پیغی ئێوٍَّ.
ئێوــَ کــَ گَییطــتیٌَ ًــبّ ئْعصّّگــبیەکە ،ســَعی

ثــّْ ُــَّا ثَتــَّاّی تبعی ـ

ثکبت .ضَّی ًَّعۆػیص ثّْ ثۆیَ هٌباڵى لَسَع ثبى ّ لَثـَع هبڵـَکبًیبى پـّْش
ّ پَاڵیبى کۆکغصثٍٍّّْ ئبگغ کًٍََّ ثَاڵم لَثَع کبعٍسبتی َُڵَثجَ ّ ئبگـبصاع
ثًّْیبى لَ ٍّػعی ئێوَ ،کَب لـَ گـَّعٍکبى دَّسـَڵَی کۆثًّْـٍَّ لـَ صٍّعی
ئــبگغی ًــَثّْ .ػۆعثــَی ُــَعٍػۆعی ئــَم سَڵکــَ ســػم ّ کَســی لــَ َُڵَثجــَ
َُثّْى ّ ُێطـتب کـَب ًَیـضٍػاًی چـی ثَسـَع سـػم ّ کَسـَکَی ُـبتٍّْ .ئـَّ
عۆژاًَ َُهّْ عاصیۆ ّ تَلَ یػیۆًَکبًی صًیب ثبسـی ئـَم کبعٍسـبتَیبى ئـَکغص ّ
صیوًَـــَ تغســـێٌَعٍکبًیبى پێطـــبى ئـــَصاى ،ثـــَاڵم لـــَ ئێغالـــی ژێغصٍســـَاڵتی
ســَصاهضا ،تــًَیب صّّ کبًــبڵی عــَعٍثی ّ کــْعصی ثَغــضا صٍثیٌــغاى ّ ئــَّاًیص
تًَیب ''عٍئیسْلمبعیضیبى'' ثَسْاعی ئَسپ ،لَ پطتی تۆپشبًە ،لـًَبّ سـًَگَع ّ
لـــَکبتی تَلـــَفۆًکغصى ًّ .....یطـــبى ئـــَصا ّ ثچـــّْکتغیي ُـــَّاڵی ئـــَم تبّاًـــَ
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هــَػًەیبى ث ـ ّ ًــَصٍکغصٍٍّ .ثۆیــَ ئــَم سَڵکــَ ّ ئێوــَش ُــی ســَعچبٍّیکی
ّاهبى ًَثّْ تب پـَی ثـَلّْاڵیی ئـَم جیٌبیَتـَ گَّعٍیـَ ثـَعیي .عاصیـْی تـبعاى
ُــَثّْ کە ثە ثەعث ـ ّی ثبســی کبعەســبتەکەی ئەکــغص ثــَاڵم لَثــَع ئــٍَّ لــَت
َُّاڵــَکبى ٍّک سْیــبى لــَ هێــضیبی کۆهــبعی ئیســالهییٍَّ ث ـ ّ ًَصٍکغاًــٍَّ،
ًَصٍثّْ َُهّْ ئٍَّی ئَّاى صٍیبًگْت ثَ عاست ثػاًغێي ُەعچەًض ثـَ صاسـٍَّ
ئَهجبعٍیبى عاست ّاثّْ ئەّاى ثبسیبى صەکغص ّ ثگغٍ ػۆع ػیبتغیص .لە تەهەًـی
 ٧٦ســــبڵەی ئەّکــــبتی هٌــــضا ،ئەهە ســــێِەهیي ًەّعۆػی تــــبڵ ثــــّْ ئەم ثیٌــــی.
یەکەهیـــبى ســـبڵی  ٠٦١٥ثـــّْ کە ڕێژیوـــی تـــبعاى ســـٌەی کـــغصە گـــۆهی ســـْێي ّ
سەڵکەکەی ئبّاعە ّ صەعثەصەع کغصً .ەّعۆػی سبڵی  ٠٦٣١کە کـۆهەڵە ثە گغتٌـی
ًبّەًـــضی ئـــبژّاى ،کْضـــتٌی ژهـــبعەیەک پێطـــوەعگەی دیـــػة ،لەّاًە ســـضێمی
فەڕۆسیبى ّ صەعپەڕاًضًی ثٌکەکبًوبى لە ضـلێغُ .ەعّەُـب ئەم جـبعە کە صەثـّْە
ًەّعۆػی  ٠٦٣٢کە ثەعســی صڕەًــضە ُەڵەثــجەی سٌکــبى .صیــبعە ئەم ًەّعۆػە ثــۆ
ضــبعی ســٌەیص صیســبى کبعەســبتێ

ثــّْ چــًّْکە ػۆعثەی ُەعە ػۆعی گــْعصاًی

ضْاًی کۆهەڵە کە لەم عّّصاّەصا گیبًیبى ثەست کغص ،سەڵکی سٌە ّ گًْـضەکبًی
ًػیکی ثّْى ّ سْضەّیستی سەڵکی ئەّ صە ەعە.
ثــَ ســَع هبڵــَکبًی ئْعصّّگــبصا صاثــَش ثــّْیي ّ پــبش ًــبى ّ چــبسْاعصى لَثــَع
هبًــضّّیی لە عاصە ثەصەع ػّّ ســَّهبى لــێ کەّت .ثــَیبًی ُبّســَعٍکَی هــي ّ
ژهــبعٍییکیتغی ثغیٌــضاعی ضــیویبییَکَ ثــَڕێ کــغاى ثــۆ ســلێوبًی ّ سْض ـوبى لــَ
هػگَّتی ئْعصّّگبکَصا کۆثّْیٌٍَّ .کبک صّکتْع لبسولّْ ثۆ سْی ثَ پیغهبًـٍَّ
ُبتجّْ ّ لَهػگَّتی ئۆعصّّگبکەصا لسَی ثۆ کغصیي.
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
صّکتْع سَعٍتب سْضذبڵی سْی صٍعثڕی لٍَّی کَ ئێوـَ صٍعثـبػ ثـّْیي ّ پبضـبى
ّتـــی ئـــٍَّ ًیطـــبًَی ّعٍی ثـــَعػ ّ ژیـــغی فَعهبًـــضٍ ّ ئیوـــبًی لـــّْڵی عۆڵـــَی
صیوْکغاتَ کَ لَم گێژاٍّ پڕ هَتغسییَصا ،ثَ کَهتغیي ػیـبى ئێـٍْ صٍعثـبػ ثـّْى
صًٍـــب الیـــًَی صیکـــَش لـــَّێ ثـــّْى ّ ًـــَیبى تـــْاًی صٍعثـــبػ ثـــجي( .هَثَســـتی
گْعصاًَکَی کۆهَڵَ ثّْ کَ ثَصاسٍَّ تێضا چـّْى) پبضـبى صعێـژٍی صا ّ لَسـَع
گغیٌگــی ًــَػم ّ صیســی لیي ّ ضــتی لــَم ثبثَتــَ لســەی کــغص ثەاڵم ثچــّْکتغیي
ئیطبعٍی ثَ کبعٍسـبتَکَی َُڵَثجـَ ًـَکغص ثەاڵم گەلێـ

سەهگـیي ّ پەضـۆکبّ

صیــبع ثــّْ .دەتــوەى ئەّ لە ڕێگــبی هێــضیب ئْعّّپبییەکــبًەّە کە ثە ضــێْەیەک
ئبگبصاعیــــبى ثــــّْ لە لــــّْاڵیی کبعەســــبتی ُەەڵەثــــجە ّ ثێکەســــیی کــــْعصاى
گەییطــتجّْ ،یــبى ّەڕاســت گەڕاًــی ُەڕەضــەی لێکتغاػاًــی دیــػة ثەم ضــێْەیە
پەڕۆضــی کغصثــًّْ .ــبػاًن ڕەًــگە ُەعصّّکیــبى ثەاڵم ثە ڕًّّــی سەم ّ صڵتەًگــی
پێـــــْە صەثیٌـــــغا.
لــــَم کبتــــَصاکە
صّکتـــــْع ثبســـــی
صەعثــــــــــبػثًّْی
ئـــێوەی صەکـــغص ّ
ثە
ســـــــەعکەّتٌێکی
گەّعەی ثـــــــــــــــۆ
دیــــػة صەػاًــــی
کە عاســت ّاثــّْ،
پێطــــوَعگَییکی
ســـَلػ ثـــَ ًـــبّی
عْســـوبى کَســـٌَػاًی کبغـــَػێکی لـــَ ثبســـَڵی صٍعُێٌـــب ّ ّتـــی کـــبک صّکتـــْع
جَهبعَتێ

لَ دیػة جْصا ثًَّْتٍَّ ثـۆ ثبسـی ًبکـَیە لـَ ًـبّ هػگَّتَکـَصا

ثــّْ ثــَ ُــَعا ّ َُعکَســَ ضــتێکی صٍّت .هــي ثەش ثە دــبڵی ســْم ئبگــبصاعی
ثًّْی کێطَییکی لّْڵ لَ دیػثضا ُەثّْم ،ثـَاڵم ثچـّْکتغیي ئبگـبصاعین لَسـَع
جیب ثًٍَّّْ ًَثّْ .صٍعکَّت ثَضێ

لَ پَضێْی ّ ًبعٍدتی صّکتغ لبسـولّْش
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کــَ ُــَّڵی ئــَصا لَئێوــَێ ثطــبعێتٍَّ ُــی ئــَم ٍّػعَیــَ .صّکتــْع صاّایکــغص
ث یٌـــضگۆی هػگَّتَکـــَیبى کـــغصٍٍّ ّ ئیســـتب ســـَڵکیص لـــَصٍعٍٍّ لســـَکبًیبى
صٍثیســت .پبضــبى صعێــژەی ثە لســەکبًی صاّ ّ ّتــی ثَصاســٍَّ َُّڵـَکبًی ئێوــَ
سَعیبى ًـَگغت .کَسـبًێ

عّّیطـتي ّ عێگـبی صژهٌبیـَتی دیػثـی صیوْکغاتیـبى

گغتــَ ثــَع .ثــَاڵم لــَیغٍ ُــَهّْ ئێــٍْ ّ ســَڵکی کْعصســتبى صڵٌیــب صٍکَهــٍَّ کە
دیــػة عێگــبی ســْی صعێــژٍ صٍصا ّ چبعًٍّْســی ئــَّ کَســبًَش لــَ ُــی تــبلوی
دَّتکَســی ثبضــتغ ًــبثێ چًّْکــَ  ........لــَم ثــبعٍٍّ ثە صعێــژی ثبســی هیــژّّی
ًبکۆکییەکــبًی ًــبّ دیػثــی ثــۆ کــغصیي ،الیــًَی ثَعاهجــَعی کــَ صّاتــغ صٍعکــَّت
ػیـــبتغ لـــَ پێٌجســـَص کـــبصع ّ ئًَـــضام ّ پێطـــوَعگَی دیـــػة ثـــّْى ثـــَتبّاًجبع
لَلَڵــَم صا ّ ثــَ تًْــضی َُڕٍضــَی کــغص کــَ لَثــَکبع ُێٌــبًی ًــبّی دیػثــی
صیوـــْکغات سْیـــبى ث ـــبعێػى صًٍـــب دیـــػة ًبچـــبعٍ ٍّک سیبًـــَتکبع لَگـــَڵیبى
ثجّْڵێتٍَّ.
ثــَهجّْعٍ ُــبتٌی ئێوــَ ،کبعٍســبتی َُڵَثجــَُ ،ێطــتب لــَ صاّصاهــبًی ػیــبتغ لــَ
ســَص کَســوبى ّ ػۆعضــتی صیکــَ کَّتٌــَ ژێــغ ســێجَعی لــَتجًّْێکی ضــّْم کە
دیػثـــی ثـــۆ جـــبعێکی تـــغ پـــبعچەکغص ،ضـــەڕێکی ًـــْێ ًـــبّسۆیی لـــێ کەّتەّە ّ
ػیــــــبًێکی ثێسٌّْعیطــــــی گەیبًــــــضە ثػا ــــــی عەػگــــــبعیشْػی کــــــْعصُ .ەع لەّ
کۆثــــــًّْەّەیەصا صّّ صەســــــتەگی کەّتە ًێْاًوــــــبى ّ صّای ُــــــبتٌەصەع لــــــَ
کۆثًٍَّّْکــَ جـــَّێکی لـــْعب ّ صژهٌبًـــَ ثَســـَع الیـــًَگغاًی ُـــَعصّّک الصا
دبکن ثّْ کە َُعصٍم هَتغسی ضَڕ ّ لێ
ئێوَ کَ صژی لیستَی فیک
ئبّتۆهبتیـــ

َُڵ غژاًی لێ چبٍّڕّاى صٍکغا.

ّ سْاػیبعی گغتٌـی کـۆًگغٍیکی ًبئبسـبیی ثـّْیي،

کَّتیٌـــَ الی هْسبلێفـــبى ،ثە تًْـــضی صعایـــٌە ثَعتبًـــَ ّ تـــْاًجی

ُبّصًٍگــــبًی صّکتــــْع لبســــولّْ ّ هــــَجبلی لًَبٍّعاســــتضا هبًــــٍَّیی
ُیچکەســـێ

ثـــــۆ

ًـــَهب .ثَیبًییـــَیەک کـــَ جیبثًٍَّّْکـــَی عاگَیبًـــضثّْ صٍســـت

ثَصٍست صٍگَڕا ،ثَاڵم ُێطتب هـي ًـَم صیتجـّْ .کـۆى ثە کـۆى ثە صّایـضا گەڕام ّ
ثە ػەدوەت پَیضام کغص .پێطـَکیی

ّ صٍسـبڵ کـَ ُـَهّْیبى لـَ عسـتَییکضا کـۆ

کَیتٍَّ ئَثێتَ ئٍَّ کَ
''صّکتــْع لبســولّْ ّ صّکتــْع ســَعیض لــَ دیػث ـضا ُــَهّْ ثٌچیٌــَ ّ پغًٍســی َ
صیوْکغاتیــــَکبًیبى ژێغپــــێ ًــــبٍّ ّ ٍّک فغاکســــیۆًێ
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دیػثێکی صیوْکغات'' .ثۆیَ ئێوَ ئَّاى لَ دیػثضا ''تَعص صٍکَیي ّ ثـَم سباڵًـَ
دیػة صێٌیٌٍَّ سَع عێجبػی عاستَلیٌَی''.
ًیٍْڕۆی ئەّ عۆژە عاصیـْی دیـػة ثَیبًییـَیەکی کۆهیسـۆیٌی سیبسـیً -یػاهـی
ث ّ کغصٍٍّ کَ  ٠١کَسی ئیوػاکَعی ئـَم ثَیبًٌبهـَیی '' لـَدیػة'' ٍّصٍع ًـبى
ّ ًبّی تبلوی'' الصٍعی جبش هبّجبُێضی'' سسـتە پبڵیـبى .ثـَم جـّْعٍ ئَگـَع ٠١
کَســــی عێجَعایــــَتی ضۆڕســــگێغ ،ثــــَ ُێٌــــبًی ّضــــَی '' تــــَعصی فغاکســــیٌی
ضــَعٍفکًَضی -لبســولّْ'' ُــًَگبّی یَکــَهی صژهٌبیــَتییبى ُــَڵگغت ،ثبڵَکــَی
صیکَ ثَم عاگَیٌـضعاٍّ صژهٌبیَتییَکـَی تـَّاّ کـغص ّ ،کَسـبًێ

کـَ تـب صّێٌـی

ُبّسًَگَع ّ ُبّکبعی یَک ثّْى ،لە ضەّ ّ عۆژێکضا ثًَّْ صژهٌـی ثغاکْضـتَی
یــَکتغ ّ ثە کــغصەّە ضــَڕێکی ًــْێ ثــَ ضــَڕٍکبًی صیــکەی دیػثــی صیوــْکغات
ػیبص ثّْ ّ ثەم ُەڵْیستە چەّتبًە ئَم ضَڕٍ تبػٍضی ُبتَسَع.
هي سْم ئەّکبت یەکێ

لە الیەًگغاًی ثبڵی عێجەعایەتی ثـّْم ّ ثە تًْـضیص لە

صژی ثــبڵەکەی صیــکە لســەم صەکــغص .ثەاڵم صّاتــغ ،پــبش فێغثــًّْی گەلێ ـ

ضــت،

ثیغکـــغصًەّە ّ ثە سۆصاچـــًّْەّەیەکی ّعص ،لەّە تێگەییطـــتن کە ئەگەع ئەّصەم
ًەصەکــغا پێطــی لەتجــّْى ّ تێکچــًّْی دیــػة ثگیــغصعێ ،الًــیکەم صەکــغا ثەع ثە
صّّپـــبتجًّْەّەی ســـێٌبعیۆە تبڵەکـــبًی عاثـــْعصّّ ،ئەتـــْاًغا پێطـــی ُەڵْیســـتی
صژهٌبًە ثگیغصعێ .ئەکغا ّ ئەتْاًغا ثبڵەکبى ئەگەعچی ًبکۆک ،ثەاڵم ًـبصژهٌیص
ثوێٌٌەّە ّ صەعگب ثەڕّّی ضەڕێکی هـبڵْێغاًکەعی ًـبّسۆیی صیـکەصا ًەکـغێتەّە.
کبعێ

کە ًەک ُەع ػەعەعی سەعجەهی ثػّّتٌەّەی کْعص ،ثەڵکّْ عاسـتەسۆ لە

ػیبًی دیػثی صیوْکغاتیص ثّْ .لە عاستیضا ئەّ لەتـوەیە صّای کـۆًگغەی ُەضـت
ثە ُــْی ئەم ُەڵْیســتە سغاپــبًەّە ثەع دیــػة کەّتُ ،ێطــتبش ئبســەّاعەکەی
صەثیٌغێ ّ ثغیٌەکەی ُەعّا ًبسۆع هبّەتەّەُ .ەست ثە ثەعپغسبیەتیکغصى ،ثڕّا
ثە ثــًّْی ثیــغی جیــبّاػ ّ لە ثەعچــبّگغتٌی ثەعژەّەًــضی ًەتەّەیــی ،ئەیتــْاًی
پێطی صژهٌبیەتی ّ ضەڕێکی ًْێ ثگغێ کە ثـبڵی صّکتـْع لبسـولّْ دـبػع ًەثـّْى
ثچّْکتغیي ُەًگبّی ثۆ ُەڵگغى ّ ثە پێچەّاًەّە ،ثڕیبعی ضەڕێکی صیکەیـبى لە
ًــــبّ هــــبڵی کــــْعصصا صەعکــــغص .ســــەعەًجێکی ّعصی ئەّصەم صەعصیــــضەسبت کە لە
کبتێکـــضا ئەًفـــبلکغصًی کْعصســـتبى لەّپەڕی سْێـــضا ثـــّْ ،ضـــەڕی هـــبڵْێغاًکەعی
ئێـغاى -ئێــغاق لە کۆتــبیی ًػیـ

صەثــّْەّەُ ،ەعچــْاع عێژیوـی کْعصکــْژی ًــبّچە
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دبتَم هەًجەعی
سەعیکــــی پیالًێکــــی گــــ ّ لە صژی ئــــێوە ثــــّْى ّ ثە ثــــًّْی چەًــــض ضــــەڕی
''هەّجّْص''(ضەڕی کـۆهەڵە -دیـػة ،ئێـغاى -دیـػة ،هْجبُێـضیي -دیـػة ّ پـبعتی
صیوْکغات ّ دیػة) هلضاى ثە ضەڕێکی صیکەی لەّ چەضٌە ،ئەثێت چەًـضە صّّعە
لۆژیــ

ّ ســغا

ثیغکــغصًەّە ثّْثێــتُ .ەهــْاى عێجەعاًــی ئــێوە ّ ثە تــبیجەتی

صّکتْع لبسـولّْ ثە ّعیـب ،ژیـغ ّ ػاًـب ًـبّ صەثەى ّ هٌـیص الًـی کەم لەم ثـبعەّە
گْهــبًێکن لە ُۆضــیبعی فغاّاًــی صّکتــْع لبســولّْ ًــیە ،ثەاڵم صڵٌیبضــن کە لە
ُەڵْیســتی ئەم جــبعەصا ُەهــّْ ضــتێ

ثەکــبع ثغاثێــت ،ژیــغی ّ ػاًــبیی عۆڵیــبى

ًەثّْە.
سەعەًجبم لَم کبعٍسبتەی ُەڵەثجە صا ػیبتغ لـَ ُ ١١١١ـَػاع سـَڵکی ثێتـبّاى
ّ ســـیخیلی ضـــبعٍػّّع کـــْژعاى ّ ثـــَ ُـــَػاعاًی صیکـــَش ثغیٌـــضاع ثـــّْى .ضـــبعی
َُڵَثجَ ّ ضبعۆچکَکبًی سْعهبڵ ّ سیغّاى ّ صٍیبى گًْضی صیکَ کبّل ّ چـۆڵ
کـغاى .گـْعصاًی ثـًَبّ ّ صًٍگـی ضــْاًی کۆهَڵـَ تـَفغ ّ تًّْـب ثـّْ ّ لە ئبکبهــضا
کۆهبعی ئیسالهی ثَ یەکێ

لَ ئبّاتَ لَ هێژیٌَکبًی گَییطت.

جگە لە گْعصاًەکەی کۆهەڵە ،صٍیبى کَب لَ س بی عػگـبعی سـَعثَ ضـێشَکبًی
ُــَّعاهبى لَثــَیي چــّْى ّ ًػیـ

ثــَ ســَص کَســی دیػثــی صیوــْکغاتیص سْیــبى

تـــَدْیلی عیـــژین صایـــٍَّ کـــَ لـــَ ًبّیبًـــضا ئًَـــضاهی کْهیتـــَی ضبعٍســـتبى ّ
فَعهبًضٍی لکـیص ُـَثّْ .صیـبعە ئَهـَ جگـَ لـَّ سـَصاى ثٌَهبالًـَی صٍعتفـێ ّ
ًَّسّْص ّ تَستَیجبم کَ َُعّا ثَ ػٍلیلی کَتٌـَ صٍسـتی عیـژین ،ژهبعییکیـبى
صّاتغ ئیعضام کغاى ّ ژهبعٍییکیص ثَسباڵى ػیٌضاًی پڕ لَ ئبػاعیبى کێطب.
ّەک ثبسکغا هي صّای ئەم کبعەسبتە لەگەڵ ثـبڵی عێجەعایەتـی ضۆڕضـگێڕ کەّتـن
ّ لەّ کەسبًەضیبى ثـّْم کە یەکەم فغسـەت چـّْهەّە ثـۆ ًـبّ سەڵـ
ثە کغصەّە .دەتوەى ّ ثێ ُی ضکێ
صیوــْکغات یەکێــ
جگە لەم ثەضە سغا

ّ سەثـبتی

لەتجًّْی صّای کـۆًگغەی ُەضـتی دیػثـی

لە ّێغاًکــبعتغیي عّّصاّەکــبًی هیــژّی ئەّ دیــػثەیە .ثەاڵم
ّ ػیبًجبعەی ،سەعصەهی الی عێجەعایەتی ضۆڕضـگێڕ ثـۆ هـي

پـڕ ئەػهــًّْتغیي ســەعصەهی پێطــوەعگبیەتین ثــّْ کە ُەّڵ ئەصەم لە صّا ثــڕگەی
ئەم ثە سەعُبتبًەهضا ثە کْعتی ئیطبعەی پێ ثکەم.

صّا لۆًــــبسی پێطــــوەعگبیەتی ّ کۆتــــبیی ئەًــــضاهجًّْن لە
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دیػثی صیوْکغات صا
ثــۆ کەســبًێ  ،کە ّە هــي ثە ثــڕّاّە صێــٌە ًــبّ دیػثێکــی سیبســی لە کــۆهەڵگەی
لەتــــــْپەتی کْعصســــــتبى صا ،یەک ضــــــت لە لــــــّْتکەی ُەڵجژاعصًەکبًیــــــضایە.
ئەّضــــــتەیص پێطشســــــتٌی دیــــــػثەکە ّ ًػیکغصًەّەیەتــــــی لە گەییطــــــتي ثە
ئبهبًجەکــبًی .الًــی کەم عّاًــگە ّ ئەػهــًّْی هــي ثەم ضــێْەیە .ثــێ لەتــغەیەک
صّّ صڵی ئەتْاًن ئیضەعب ثکەم کە ُەهّْ ئەّ سـەعصەهەی لە صیوْکغاتـضا ئەًـضام
ّ پێطــــوەعگە ثــــّْم ،تەًیــــب یەک چــــتن هەثەســــت ثــــّْە ّ ئەّیــــص پطشســــتي،
سْضەّیستکغصى ّ سەعثەعػعاگغتٌی ئێعتجبعی ئەّ دیػثە ثّْە.
هي لە سەعصەهی جیبثًّْەّەی کـۆًگغەی چـْاعصا ،کە دیػثـی صیوـْکغاتی ثـۆ صّّ
ثەضــی لێکــضاثڕاّ ّ صژهــي ثە یەک صاثەضــکغص ،ئەًــضام ّ پێطــوەعگەی دیػثــی
صیوــْکغات ًەثــّْم .تەهەًــن ُێطــتب کەهتــغ لەّە ثــّْ چبالکــبًە ثەضــضاعی کــبعی
سیبســـــی ثـــــکەم .ثـــــۆیە ّەک ســـــْی لە ئـــــێص ّ ػیبًەکـــــبًی ئەّ لەتجـــــًّْە
ًەگەییطــتجّْمُ .ەڵــجەت ئەهػاًــی کە ثەضــێکی فغاّاًــی عێــجەع ّ ئەًــضاهبًی
ثبضی دیػة لەم عّّصاّەصا عّیطتّْى ّ پطتیبى لە دیػة کغصّّەُ .ەع ئەّەًـضە
ّ ئیتغ ّ ّعصەکبعییەکبًی ئەم عّّصاّەم ثۆ گغً

ًەثّْى .ثەاڵم کبتێ

ُەّاڵـی

لەتجًّْی صّای کۆًگغەی ُەضتن لە ػّاًی ضەسسی سـکغتێغی دیـػثەّە ثیسـت ّ
ُەڵْیست ّ کبعصاًەّەی ئەم ثە ثەیبًٌبهەی ثبڵی جیبّەثّْ لە دیػثن ػاًـی ،لە
ًّْکی پێەّە تب تەّلی سەعم کەّتە لەعػە ّ چەًضیي سـەعبتی کێطـب تـب لە ژێـغ
ضۆکی ئەم ُەّاڵەصا ُبتوەّە سەعسۆم.
صّای ثیســـتٌی ئەم ُەّاڵە ثـــێ صّّصڵـــی ثەضـــی فـــغەی ُبّڕێیـــبًن لە کـــْهیتەی
کغهبضــبًضاُ ،ەڵْیســتی سْیــبى ثە عًّــی ًیطــبى صا ّ لەگەڵ ثــبڵی عێجەعایەتــی
کەّتــي .ثەاڵم هــي ّ عەضــبص دْســەیٌی یەکەم عۆژ ئەم کبعەهــبى ًەکــغص .پــێکەّە
چــّْیي ثــۆ ســلێوبًی ّ صّای صیــضاعێکێ کــْعت لەگەڵ کــبک دەســەًی عەســتگبع،
کبک سضێك ثبثبیی ّ ُێٌبًەثەعثبسی کۆهەڵێ

پغسـیبع ّ ّەاڵم ،گەڕایـٌەّە ثـۆ

ثــٌکەی صەفــتەعی سیبســی دیــػة لە لەًــضیل تــب ُــبڵ ّ ُەّای ئەّێــص ثــػاًیي.
صیبعە عەضـبص ثڕیـبعی عّّیطـتٌی صاثـّْ ثەاڵم گەعەکـی ثـّْ ػۆع ثە پەلە ُەًگـبّ
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ُەڵٌەگغێ.
کبتێ

ئێوە گەییطتیٌە لەًـضیل ،جەّ ّ فەػای ثـٌکەی صەفـتەعی سیبسـی ژاعاّی

ّ پڕ لە ًەفغەت ثـّْ .ضـەعیفتغیي ُبّڕییەکبًـت ،لە هـبّەی ضـەّ ّ ڕۆژێکـضا لـێ
ثجًّْە ًەًـبب ّ ثە چـبّی ''پیـبسغاّ'' تەهبضـبیبى ئەکغصیـت .عاصیـۆی دیـػة لەم
ثـــبعەّە عۆڵێکـــی ػۆع ّێغاًکـــبعاًەی ئەگێـــڕا .ثـــێ ثەػەیـــبًە ُێغضـــی ًـــبڕەّا ّ
ًبڕاســــتی ئەکــــغصە ســــەع ئەّاًەی عّیطــــتّْى ّ لە ًــــبّ ثٌکەکبًیطــــضا ئەّەی
سەه بتییەکی ثە ًیسـجەتیبًەّە ُەثـبیە صەکەّتە ثەع تـبًە ّ تەًـبًەت ضـەق ّ
لێضاًی فیػیکیص .هي لە کبًگبی صڵەّە لەگەڵ عەسٌە ّ ًبڕەػایەتی صژی ّەػعـی
هەّجّْصی ًبّ دیػة ثّْم ،ثەاڵم ًەضوضەتْاًی سبق ثجوەّە ثچوە سْاع .صەیـبى
کەب لە سْضەّیستتغیي کەسەکبًی ژیـبى ّ پێسـوەعگبیەتین لە الی ثـبڵی ػاڵ ّ
ُەهّْضـیبى تــب سـەع ئێســمبى پطـتی ُەڵْیســتی تًْـض ّ صژهٌــبًەی ثـبڵی صّکتــْع
لبسولّْیبى صەگغت.
صّای چەًض عۆژ عەضبص لە تغسی ُەڕەضە ّ لێـضاى ،ثە صػیەّە ثـٌکەی صەفـتەعی
ثە جێ ُێطـت ّ چـّْە سـْاع الی ثـبڵی عێجەعایەتـی .جـگە لە هـي ّ عەضـبص کـبک
ئەّڕەدوــبى لْعثــبًیص لە کبصعەکــبًی کغهبضــبى لە ثــٌکەی صەفــتەع هــبثّْیەّە ّ
ثە ُــۆی ئەّە اللێکــی لە صەســتضاثّْ ،لە لیســتەی ئەّاًەصا ثــّْ ثەڕێ ثکــغێي ثــۆ
صەعەّەی ّاڵتُ .ەهــــّْ ُەّڵ ّ صاّاهــــبى ئەّە ثــــّْ عەدوــــبى لەم هەغوەســــە
ًبّسۆیەّە ًەتلێ ّ ثێضەً

ثێت تب ثەڕێ صەکەى ،ثەاڵم سـەعەًجبم ًەیتـْاًی ّ

ثە ًیطبًضاًی ُبّسۆػی ثۆ ثبڵی عێجەعایەتی ثـّْ ثە ُـۆی ئەّە کە لە لیسـتەی
ًبّثغاّصا صەعیجبّێي ّ ًەیٌێغى ثۆ صەعّە.
ثــــۆ پڕکــــغصًەّەی ضـــــْێٌی ئەّ کــــبصعاًەی چّْثًّْەســــْاع الی عێجەعایەتـــــی،
کْهیتەکبى کۆًفەعاًسێکی صیکەیبى گغتەّە ّ کْهیتەی ئێوەش صّّ دەفـتە صّای
ئەّە ئێوە چّْیٌە لەًضیل ،کۆًفەعاًسی سْی گغت.
جــگە لە کـــبک هْســتەفبی ُێجـــغی کە ئەّصەم ثەعپغســی کْهیســـیًْی سیبســـی-
ًیػاهی دیػة ثّْ ،کبک صّکتْع لبسولْ سْیطی ثەضضاع ثّْ.
چەًــض عۆژ پــێص کۆًفەعاًســەکە کــبک هەًســّْع فەتــبدی ،کە ئەّصەم ثەعپغســی
سیبسی هەڵجەًضی یەک ثّْ ،ثە صعێژی لسەی لەگەڵ کغصم ّ عەفێمبًە صاّای لـێ
کغصم ثوێٌوەّەّ .تی ئەگەع هي ثوێٌوەّە ئەّ دبػعە ضەسسەى لە کۆًفەعاًسـضا
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لســـەم لە ســـەع ثکـــبت ّ صاّا ثکـــبت ثوـــکەًە ثەعپغســـی کـــْهیتەی ضبعەســـتبًی
کغهبضبى .صّایە ثۆ ضۆسی ّ ثە پێکەًیٌەّە ّتی
ئێتــغ ًــیەعی ثــۆ سْتــبى ئەثــٌە ســبّەى کغهبضــبى ،دەســەى ثەعپغســی ًیــػاهیە،
کەعیـــن جێگـــغی دەســـەًەً ،ەجـــوە ّ کـــبک ئەکـــجەع ســـەعپەلي ّ تـــۆی ثجیـــتە
ثەعپغسی کْهیتە ئێتغ ثکْژ ّ ثجڕ ئەثٌە سْتبى.
هٌیص ثە پێ کەًیٌەّە ّتن کبک هەًسّْع تۆ ئەػاًی صاّای هي ئەّەیە کغهبضبى
ثجێــتە ثڕیــبعصەعی جــّْاڵًەّەی کــْعص ّ هــێذەّەعی ئەس ـ ی جــّْاڵًەّە ،کە چــی
ئیسە تۆ سەعیکی ئبّاییەک ثکەیتە سبّەى کغهبضبى.
صیــبعە ئەم لســبًە تەًیــب ضــۆسی ثــّْى چــًّْکە کــبک هەًســّْعیص ئەیػاًــی کە
ئێوە هەًجەعییەکبى ضـْێٌی عۆژُەاڵت ًەهـبثّْ گیـبى ّ سـْێٌی ثـۆ ًەصەیـي ثـێ
ئەّە هٌەتێ

ثکەیي ّ گلەییەکوبى لە کەب ُەثێت.

ئێْاعەیەک پیص کۆًفەعاًسەکە صیسبى کبک هْستەفب ُیجغی سـْی ثـبًگی کـغصم
ّ ًػیـ

یەک ســەعبت ثە صەم لەصەهلێــضاًەّە لســەی ثــۆکغصم .کــبک ی لســەکبًی

ثەڕێػیـــــبى ئەّە ثـــــّْ کە هـــــي ثوێـــــٌوەّە ّ ئەّیـــــص لســـــەکەی هەًســـــّْعی
صّّپبتکغصەّە کە ئبهبصەى پۆستی کْهیتەی کغهبضبى ثضەًە هي
تۆ چیت لە  ........کەهتغە کە چەًض سبڵە ثەعپغسی کْهیتەی.....
س بسی هْدیجەتی کبک هْستەفبم کـغص ّ ّتـن ئەّەی ئەثێـتە ُـْی چًّْەسـْاعم
ًەثًّْی ثەعپغسبیەتی ًیە ،هي ثەضی سـْم لەم ثـبعەّە ثەعپغسـبیەتین ُەثـّْە
ّ ػۆعیــص ڕاػی ثــّْم ،ثە پــێچەّاًەّە ،هــي لە ثەع ئەّە ئەچــوە ســْاع چــًّْکە
ئێْە ثە ڕەضـبص دْسـەیٌی ،سـضێك ثبثـبیی ،سبلێـض صعّّصی ّ ......ئێـژى سـبیەى ّ
جبش ّ ُەڕەضە ئەکەى کە ئەگەع ثێٌەّە ًبّچە ثیبًکْژى.
کبک هْستەفب ّێـڕای صەعثڕیٌـی ثێـػاعی سـْی لە ُەڵْیسـتی ''ئەّ جەهـبعەتە'' ،
ئبّاتی سْاست کە کبعهبى ًەگبتە ئەّ جێگبیە تۆ لێ صەتغسی.
کۆًفەعاً

ثە صیبعیکغصًی چەًـض کەسـی تـبػە ثـۆ جـێگەی کبصعەکـبًی کـْهیتەی

کغهبضبى ّ ثبسێکی کْعتی کبک صّکتْع لبسـولّْ کۆتـبیی پـێ ُـبت ّ هـي ُەع ّا
صڵن لە هطتوضا ّ ثڕیبعی کۆتبیین ثۆ ًەصەصعا.
صّّ عۆژ صّاتـــغ کۆثـــًّْەّەیەکی گطـــتی ثە ثەضـــضاعی صّکتـــْع ضـــەعەفکەًضی لە
ثـٌکەی یەکیەتــی الّاى ثــۆ هەڵجەًـضی یەک ثەســتغا ّ هــي صّای ئەّ کۆثــًّْەّە ّ
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ثیســـتٌی لســـەکبًی کـــبک ســـەعیض ،ئێتـــغ لەًـــبعەتن ثە ســـْم کـــغص کە دیػثـــی
صیوْکغاتی کْعصستبًی ئێغاى ًیبػی صەست ێکغصى ّ ُەڵگیغسبًی ضەڕێکی تبػەی
ًبّسۆیی ُەیە ّ ُی کەب ّ ُێػێکیص ًبتْاًێ پێطی ئەّ ثڕیبعەی ثگغێ .ثـۆیە
ثڕیبعی سْم صا کە ُەعچێ

ػّّتغە ثچوە سْاع ّ لەم صّّصڵیە سـْم عػگـبع کەم.

ئێـــْاعەی عۆژی  ١ی ثـــبًەهەڕی ســـبڵی ّ ،٠٦٣٢اتـــب هبًگێـــ

ّ ُەضـــت عۆژ صّای

صەعکغاًی ثەیبًیە صە سبڵییەکەی عێجەعایەتـی ضۆڕضـگێڕ چـّْهە ثـٌکەی ُەّاعە
ثەعػە لە سلێوبًی ّ پطتیْاًی سْم لە ُەڵْیستی ئەّاى صەعثڕی.

کۆًفەعاًسی چْاعی ح ص ک عێجەعایەتی ضۆعضگێڕ
عێکەّتکەیـــــن لە ثیـــــغ ًـــــیە ثەاڵم ئەػاًـــــن ًػیـــــ

ثە صّّ هبًـــــ

صّای یەکەم

ُەڵْیستی عێجەعایەتی ضۆڕضـگێڕ ،کۆًفەعاًسـێکی ثەعیٌوـبى گـغت ّ سیبسـەت ّ
عێجــبػی تــبػەی دیػثوــبى صیــبعی کــغص .هــي ثەضــضاعی ئەّ کۆًفەعاًســە ثــّْم ّ
ثەالهەّە یەکێ ـ
کۆًفەعاً

لە ػیٌــضّّتغیي کۆثــًّْەّە ّ صاًطــتٌەکبًی دیػثــی ثــّْ .صّای

ُێػەکبى ثە ُبّکبعی کۆهەڵە( صّڵەتی ئێغاق ُێطتب عێجەعایەتـی ثە

عەسوی ًەًبسی ثّْ) سەعەڕای کەهی ئیوکبًبت ّ صژّاعی عێگب ،گەڕاًەّە ًبّچە
ّ لە صەّعّثەعی ثبًەُ ،ەع ُێػە ّ ثۆ ًبّچەی سْی چّْ.
ثــبڵی عێجَعایــَتی ضۆڕضــگێڕ صّای هبًگێــ

'' یــَک الیًَــَ''! ڕاگغتٌــی ضــَڕی

لَگــَڵ کۆهَڵــَ عاگَیبًــض (کۆهَڵــَ ُــَع صّای ضــَڕی ُــَّعاهبًــٍَّ سْاػیــبعی
ئبگغثَب ّ عاگیغاًی ضَڕ ثّْ ّ ثَ َُػاع ػهبًیص ُبّاعی ثـۆ صٍکـغص ،ثـۆیە ئەم
یەکالیەًە تەًیب لسە ثّْ) ّ کۆهَڵَش ػّّ لَثّْڵی کغص ّ جۆعێ

پَیًٍْضی لَ

ًێــْاى ئــَّ صّّ دیػثــَصا ُبتــَ ئــبعاٍّ کــَ ثــَ ثــڕّای هــي ثــّْ ثــَ ثٌبســَ ثــۆ
پَیًٍْضییــَکبًی صّاتــغی ًــبّ دیػثــَکبًی صیکــَش .ئێوــَ کــَ چّْیٌــٍَّ ًبّچــَ
ئیــضی تغســی ضــَڕی کۆهَڵــَهبى ًــَهب ثــّْ ثــَاڵم ُبّڕێیــبًی صّیٌــێ سْهــبى لــی
ثجًَْ صّژهي ّ صەثْا ثە جێ کۆهەڵە لەّاى ثتغسیي .ثۆیَ لەم ثـبعەّە ضـتێ

لـَ

ثبعی ئێوَ کـَم ًـَثجٍٍّْ .سـَعٍتب کـَ گـَڕایٌـٍَّ ًبّچـَ لـَ صٍّعّثـَعی ثبًـَ
تّْضـی ژهبعٍیـَک پێطـوَعگَی الیـًَی ثَعاهجـَعهبى ثـّْیي ّ ّایـبى لـێ دـبڵی
ثّْیي کَ ئٍَّی عاصیۆی دیـػة صٍی ـێ ػیـبتغ '' ثـۆ تغسـبًضًَ'' صًٍـب کـَب دـبػع
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ًیَ ضَڕێکی صیکە سبػ ثکبت .لَ ًبّچَی سَلػیص سـێ کـبصعی سْهـبى لـێ جیـب
ثًٍَّّْ ّ لَعاع ثّْ ثڕۆى ثۆ ًػی

ضبعی سـَلػ ّ کـبعی عێکشسـتي ثکـَى .صّای

صّّ ڕۆژ ئبگبصاع کغایي کَ ئَّ سێ کَسَی ئێوَ تّْضـی ُێـػی صّّی عێجًَـضاًی
ئَّالکَی دیػة ثّْى ّ لَگَڵیبًضا سَعیکی گَڕاًي! عاستییَکَی ئَم َُّاڵـَ
ثــۆ هــي ػۆع صڵشْضــکَع ثــّْ چًّْکــَ ثــڕّام کغصثــّْ کــَ لســَی ئــَّ ُبّڕییبًــَ
عاستَّ عێجَعاًی دیـػة تـًَیب ّیسـتّْیبًَ ثوبًتغسـێٌي تـب ثـَّ ضـێٍْیَ پێطـی
ُبتٌـــَ ســـْاعٍٍّی پێطـــوَعگَی ػۆعتـــغ ثـــۆ الی عێجَعایـــَتی ثگـــغى .ثەاڵم ثە
پــێچەّاًەی سْضــشیبڵی هــي ،صّای دَفتَیــَک لــَ عاصیــۆی دیػثــی صیوــْکغاتی
کْعصستبًی ئێغاًٍَّ گْێوبى لَم َُّاڵَ ثّْ
'' کَسێ

ثَ ًبّی دَسًَی ئیسالهی کَ پێطتغ ئًَضاهی دیػثی صیوـْکغاتی

کْعصستبًی ئێغاى ثّْ ،پبش ئٍَّی کَ ُێٌضێ

ضتی گغً

ّ ًِێٌی دیػثی صػی

ثــّْ ،ســْی ّى کغصثــّْ ّ ســَعًٍجبم ُبّڕێیبًوــبى ًبّثغاّیــبى لــَ ًبّچــَی ســَلػ
صیتــٍَّ ،پــبش لی غســیٌٍَّ ّ .....دَســًَی سبیــَى لــَ الیــَى پێطــوَعگَکبًی
دیػثٍَّ ثَ سػای سیبًَتَکبًی گَییطت''.
دَسَى ثَعپغسی ئـَّ صّّ کـبصعٍی صیکـَی ئێوـَ ّ کـبصعێکی چًَـضیي سـبڵَی
دیــػة ّ عۆڵَیــَکی ضــَعین ّ ســبصلی ســَڵکی کْعصســتبى ثــّْ .جگــَ لــٍَّ ٍّک
َُهّْ ئێوَ َُڵْیسـتی گغتجـّْ ّ ثیسـیوێ

کـَ پـێص جیبثًّْـٍَّ کـبعی لَسـَع

صٍکــغص ّ لــَ گــَڵ (ٍّک ػۆع کَســیتغ) ســْی ُێٌــبثّْیُ ،ــی ثَڵگــَی گغًــ

ّ

ًِێٌێَکی دیػثـی ًـَصػی ثـّْ .پێطـتغیص ثغایـَکی لـَ عیـػی دیػثـضا گیـبًی لـَ
صٍست صاثّْ .سَثَعی ئیعضاهکغصًی دَسَى ثَصٍسـتی ُبّڕیـبًی صّێٌیـی سـۆی
ّ ثَفَعهبًی ڕاسـتَّسۆی عێجَعایـَتیی دیػثـی صێوـْکغاتی کْعصسـتبًی ئیـڕاى،
َُهّْ سْضشیبڵییکی ئێوَی پّْچـَڵ کـغصٍٍّ .صٍعکـَّت کـَ َُڕٍضـَی دیػثـی
صیوْکغات تًَیب لسَ ًیَ ،صٍثْا ئبگبهبى لَ سْهبى ثێت ّ ئبهـبصٍی ثغاکْضـتي ّ
هبڵْێغاًیَکی تغ ثیي!
عۆژێـ

صّای ئــَم َُّاڵــَ ثــَ ثیســین لَگــَڵ تیوێکــی کۆهَڵــَ کە لە ًــبّچەی

ثەعپـــلەی ّ سەعضـــیْی هەعیـــْاى ثـــّْى ،لســـَهبى کـــغص ّ پـــبش سًْبســـبًضى،
جێگبکەی سْضوبى پێ ڕاگَیبًضى .تۆػێ

صّاتغ ثَ صّّعثیي جێگـبی ئَّاًیطـوبى

صیتـٍَّ ّ ثڕیبعهـبى صا تَلیسـوی صّّعی گـغتي ّ لَیـَک هۆڕثًّْـٍَّ ثطــکێٌیي ّ
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ثـــَ جـــێ ثیســـین ،ثـــڕّیي ّ لـــَ ًػیکـــٍَّ لســـەیبى تەکـــب ثکـــَیي .کـــبک عٍضـــبص
دْسَیٌی ّ پێٌ کَسیتغ لَ جێگبیَک هبًٍَّ ّ هـي ّ پێطـوَعگَیَک ثـَ ًـبّی
ُــبصی عۆســتَهی چــّْیي ثــۆ ئــَّ جێگبیــَ کــَ پێطــوَعگَکبًی کۆهَڵــَی لێجــّْ.
کۆهەڵەکبى لە صۆڵێکضا ثّْى لَ پطتی ئبّایی گْڵچییَعەّە .تب ئێوَ ًَچّْیٌَ
ثیســت ســی هیتغییــبى ًــَیبًػاًی ّ کــَ ػاًییــبى ػّّ صٍّعٍیــبى گــغتیي .ثــَعٍّ
پیغییــبى عّّیطــتیي ،سْهــبى پــێ ًبســبًضى ّ صّای چــْاع ســبڵ ضــەڕ ،عاّڕاّێــي ّ
یَکتغ کْضتي ،صٍستوبى کغصەّە هلی یَک ّ ئَم الّ ئَّالی یَکتغهبى هبچ کغص.
صیبعە هي ئەهە ثە ضـبًبػییەکی گەّعە ثـۆ سـْم صەػاًـن کە یەکەم پێطـوەعگەی
دیـــــــػة ثـــــــّْم لە
ًــــبّچە ّ هەیــــضاًی
کــــــبعصا صەســــــتن لە
هلـــــــــــــــــــــی یەکەم
پێطوەعگەی کـۆهەڵە
کـــــــغص ّ هلـــــــی ئەّ
تغســە صعۆػًــبًەیەم
ضکبًض کە صیـْاعێکی
ثەعػی لە ًێــْاى صّّ
دیــــــــػة ّ ُێــــــــػی
کْعصستبًضا صاًـبثّْ.
صّای ُێٌـضێ

لسـە ّ ػاًیـبعیی گـۆڕیٌەّە لەگەڵ ثەعپغسـبًی کـۆهەڵەً ،بعصهـبى

پێطوَعگَکبًی تـغی ئێوـَ ُـبتي ّ ًـبى ّ چبیـَکی پێطـوَعگبًَهبى لـَّ صۆڵـَصا
ثَیَکـــٍَّ ســـْاعص .ســـَعجَم ســـێ عۆژ ّ صّّ ضـــَّ لەگەڵ ُبّڕێیـــبًی کـــۆهەڵە
پێکــٍَّ ثــّْیي ّ کۆڵێـ

ســْاعصى ّ کــَل ّ پَلیطــیبى پێــضایي .ثَعپغســبًی ئێوــَ

عٍضبص دْسـَیٌی ّ ًَجوـَی ػۆعئَسـٌب ّ ثَعپغسـبًی ئـَّ کبعّاًـَی کۆهَڵـَش
عَثــضّاڵ صاعاثــی ّ ســبڵخ ســَعصاعی ثــّْى ّ عۆژی صّاتــغ کــبک هیٌــَی دیســبهی ّ
چًَض ثَعپغسێکی تغی کۆهَڵَضوبى ثیٌـیي ثەاڵم ثـێ ئەّە لسـەیەک ثە یەکەّە
ثکەیي.
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ئبػاع ّ ئەػهّْى
هـــي لە ثەضـــی گێـــڕاًەّەی ضـــەڕی کـــۆهەڵەصا ثبســـی ئەم جەّلەیـــن کـــغصّّە ّ
پیْیســت ثە صّّپـــبتکغصًەّە ًبکـــبت .تەًیـــب ئەّە ثە پیْیســـت صەػاًـــن ثێـــژم کە
سەعجەهی ُێػەکبًوبى لە ًبّچە ،تّْضی ضەڕ ّ گغفتـی گەّعە لەگەڵ ثـبڵەکەی
تغی دیػة ثّْى ّ لە ُێٌضێ

ضْێي کْضتبع ّ ػیبًیطی لـێ کەّتەّە کە گـغتي ّ

ئێعضاهی ثیجەػەیبًەی دەسەًی ئیسـالهی تبڵتغیٌیـبى ثـّْ .دەسـەى صّای ئەّە
لە ًــبّچەی ســەلػ لە تــیوەکەی ئــێوە جیــبثًّْەّە ،لەگەڵ ُ ٦ــبّڕێ صیــکەی ثە
ثیسین لەگەڵ کۆًە ُبّڕێیبًوبًضا صەکەًّە لسە ّ ئەّاًیص صڵٌیبیـبى صەکەى کە
ثە ُی ضێْەیەک ًیبػی ضەڕیبى لەگەڵیـبى ًـیە .عۆژی صّایـی صەچـٌە الی یەک،
چەًــــض ڕۆژ ثە چەک ّ تفەًگــــی سْیــــبًەّە لەگەڵ یەک ئەثــــي ّ ُــــی چتێــــ
لە صەفـــتەعی سیبســـی دیـــػثەّە صەگـــبتە

عًّّـــبصات .عۆژی چـــْاعەم پەیبهێـــ

هەڵجەًـــضی صّّی ئەّاى ّ دـــْکوی ئێعـــضاهی دەســـەى ثە ثەعپغســـبًی ًـــبّچە
عاصەگەییٌيُ .ەڵجەت ئەّاًیص ثێ ُـی سـ ەهیٌەّەیەک دەسـەى چەک صەکەى،
صەیــجەًە ســەع جــبصە ،ئێعــضاهی صەکەى ّ جەًــبػەکەی ثە جــێ صێ ــي تــب عێــژین
ثیجبتەّە ثۆ ثٌەهبڵەکەی.
....

لە صایکجًّْی هبکْاى
هــي لەّ ثــڕّایە صام هٌــبڵ گەّعەتـــغیي صیــبعییە هــغۆّ ،ەعی ئەگــغێ .جـــب ّەک
کەســــێکی ثــــبّەڕصاع لە ســــْاّە ،یــــبى لە سغۆضــــتْە ثــــۆ ئەّاًەی سغّّضــــت ثە
ســەعچبّەی ُەهــّْ ژیــبى صەػاًــي .ثەاڵم ًبثەعپغســبًەتغیي کــبعیص ئەّەیە کە
ثجــیە ســەثەثی ُــبتٌە صًیــبی هٌبڵیــ

ّ الًــی کەهــی ئبهغاػەکــبًی ژیبًــت ثــۆ

فەعاُەم ًەکغصثێت ُ .ەڵجەت ئەهە فکغ ّ عّاًیٌی ئیستبهە ،ئەّ عۆژاًە عەل ـن
ثەم ضتبًە ًەصەضکب.
ُەّەڵیي هٌبڵوبى لە عێگەصا ثّْ ثێتە صًیب ّ ُەهّْ سەعّەت ّ سـبهبًی هـي ،ثە
جلەکـــبًی ثەعیطـــوەّە ًەصەثـــّْە صّّ ســـەص صیٌـــبعی ئەّکـــبتی ئێغالـــی .چـــغا
عەالصیٌێکی کۆى ،هْکـْتێکی ضـڕ ،چـْاعصاًە پەتـّْی ًیـْەصڕاّ ،چـْاع یـبى پێـٌ
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صاًە صەّعی ّ هەًجەڵێکـی ثچـّْک ،گطـت کەلـْپەلێکی ًبّهبڵەکەهـبًی پێکـضێٌب
کە لە صّّ ّ سێ جبع ثبعکغصًوبًضا کۆهبى ئەکغصەّە ّ لە گۆًییەکضا ئەهبًشسـتە
پطت یەکێ

لە هبضیٌەکبًی دیػة.

هــي تــب هــبکْاى ًەُــبتجّْە صًیــب ُــی ّەســت ّەک ســْی ،ئــێص ّ صڵەڕاّکــی ئەّ
ُبّڕێیبًەم صەعک ًەصەکغص کە ژى ّ هٌبڵیبى ُەثـّْ .ژى ّ هٌـبڵی ُێٌـضێکیبى لە
ًبّچەێ ژێـغ کـۆًتغۆڵی صژهٌـضا صەژیـبى ّ دـبڵی ئەّاى سغاّتـغ ثـّْ .یەکێـ

لەّ

ُبّڕێیبًەم کبک فەیسەڵ ئێغاًضۆست ثّْ کە لەم عۆژاًەصا ئێوە چـبّەڕێ ُـبتٌە
صًیــبی هٌبڵەکەهــبى ثــّْیي هٌبڵەکــبًی ئەّیــص ،پــبش چەًــضیي ســبڵ صّّعی لە
یەکتغ ،لە کغهبضبًەّە گەییطـتجّْى ّ پـێکەّە صّّ ثەعکەی هـبڵی ُـبّّاڵتییەکی
سەڵکی ڕاًیەهبى ثە کغێ گغتجّْى ّ لە تەًطت یەکضا ئەژیبیي.
ئێْاعەی عۆژی  ٠٥ی عێجەًضاًی  ٠٦٣٢ی ُەتبّی تەلێعە فطبع ػۆعی ثۆ ُێٌـب ّ
ثە ًیــبػی لەصایکجــًّْی یەکەم هٌبڵوــبى چــّْیي ثــۆ ًەسْضــشبًەی ضــبعی ڕاًــیە.
صّای صًیبیەک ئێص ّ ئبػاعکێطبًی تەلێعە ،سەعەًجبم سەعبت ُەضت ّ صّاػصە
صەلێمەی ثەیبًی عۆژی  ٧١ی عێجەًضاى هٌـبڵ ُـبتە صًیـب .هـي سـبدیجی صە صیٌـبع
پّْڵی ًەلـضی ئێغالـی ثـّْم ّ ُەهـّْ لەضـن ئەلەعػی کە ثەم صە صیٌـبعە چـی ثـۆ
ژًێکی ػەیسبًی ثێ ُێػ ّ ،ػاڕۆڵەیەکی عّّت ّ لّْت ثسێٌن .چەًض سػهێکوێکی
سْضەّیســـتن ّەک فغیطـــتەی ًەجـــبت لە ســـلێوبًیەّە ،چەى ســـەعبتێ

ثەع لە

صایکجًّْی هٌبڵەکە گەییطتٌە الهبى ّ ئەّەی پیْیستوبى ثّْ ثۆیبى کڕیي.
عۆژی صّایـــی چەًـــض صۆســـتێ  ،لەّاًە کـــبک فەیســـەڵ ئێغاًـــضۆب ،کـــبک ســـضێك
ثبثــبیی ،سبلێــض ،هەهەص ّ کــبک عــْهەع ضــەعیفػاصە لە هبڵوــبى کۆثــًّْەّە ،ثە
پێطٌیبعی کـبک فیسـەڵ ّ ثە تێکـڕای صەًـ

سـبلجّْیٌەّە ًـبّی یەکەم هٌبڵوـبى

ثٌیٌیە هبکْاى .هٌبڵێکی ثچکۆالًە ،ثەاڵم ُەتب ثێژی ضیغیي ّ عەػیػ.
صّای ًػی

ثە  ٦هبً  ،لە دبڵێکضا هبکْاى ضیغیي ّ چبسْچۆڵەتغ ثجّْ ،عەست ّ

تفەًگـــی پێطـــوەعگبًەم ثەســـت ّ لەگەڵ چەًـــض ُبّڕێیـــضا گەڕایـــٌەّە ًـــبّچە.
گەڕاًەّەیەک کە ثە ًــــبّ ُەػاع هەتغســــی ّ صیــــْاعی هەعگــــضا تێــــ ەڕی ّ ثە
ئبسبًی ئەیتْاًی صّاییي سەفەع ّ صیضاعیص ثێت لەگەڵ هبکْاى.
ژهــــبعەی تیوەکەهــــبى کە گەڕایــــٌەّە ًــــبّچە  ١کەب ثــــّْیي .سبلێــــض صعّّصی،
عْسوبى عەدوبًی ،کەعیـن دْسـەیٌی ،ػاُێـض عەػاّی ّ هـيً .ػیـ
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لە ًبّچەصا گەڕایـي .لە صۆڵـی ضـ ێغەّە صەسـتوبى پـێ کـغص ،لە ًـبّچەی ضـبهیبى
ســەعی چەًــض ئــبّایی ،لەّاًە ُەعصّّک گًْــضی ًســت ّ گْضــشبًیوبى صا ،صّاتــغ
چّْیٌە ئـبّایی کەڕاّا ّ عۆژی صّایـی گەییطـتیٌە کۆسـباڵى .لە کۆسـباڵى تّْضـی
جەهــبّەعێکی فــغەی سەڵ ـ

ُــبتیي کە لە ســٌە ،هەعیــْاى ّ ســۆاڵّاّە ُــبتجّْى ّ

سەعیکــی ســـەیغاى ّ ضـــبصی ثـــّْى .چـــّْیٌە ًبّیـــبى ّ لە ســـەع ''سیبســـەتەکبًی
دیػة'' لسەهبى ثۆ کغصى .عێـژین لە ثًّْوـبى ئبگـبصاع ثـّْ ،چەًـض سْه ـبعەیەکی
ثەعەّ ضــْێٌی سەڵــکەکە ُبّیطــتي ّ ضــبصییەکەی لەّاى ّ لسەکغصەًەکەضــی لە
ئێوە تێکضا.
ُبّکبت لەگەڵ گەڕاًەّەی تیوەکبى ثـۆ ًـبّچە ،چەًـض کەب لە کبصعەکـبًیص ثە
ًِێٌـــی گەڕاثـــًّْەّە ًـــبّ ضـــبع ّ لە ثەش ّ ًـــبّچەی ئـــێوە کـــبک عەضـــبص ئەم
هەعوّْعیەتەی ّەعگغتجّْ.
صّای کۆســباڵى عّّهــبى کــغصە ًــبّچەی
ژاّەعۆ ّ ػیـــبتغ لە تغســـی ُبّڕییـــبًی
ئەّثەع ُەّڵوبى ئەصا لە ضْێٌی کل ّ
کەًبعصا سْهبى ثطبعیٌەّە .عۆژێـ

لە

صۆڵێکی لّْڵ ّ فغە چۆڵضا صاًطتجّْیي
ّ صیتوـــــــبى لە صّّعەّە صّّ ژى ثەعەّ
الی ئـــــێوە صێـــــي .هەّصاکە صّّع ثـــــّْ
ثەاڵم کە ثە صّّعثـــیي ســـەیغم کـــغصى
ُەســـــتن کـــــغص یەکێـــــبى صایکـــــوە .لە
ُبّڕێیـــــبى ئیجـــــبػەم ّەعگـــــغت ّ ثە
ُەاڵتـــي چـــّْهە پیغییـــبًەّەً .ػیـــ
ثّْهەّە صیتن عاستە ،صایە ثە کۆڵێکی
لـــْعب ّ تەهەًێکـــی ػۆعّە چٌگـــی لە
ثەعصە عەلەکـــــــــبًی صەعەصػاى گیـــــــــغ
کــــغصّّە ّ ضــــەیضا ّ ســــەعگەعصاى ثە
صّای تــــــــبلە کْڕەکەیــــــــضا ئەگەڕێ ّ
سْضکیطـــــن چـــــّْەتە ژێغثـــــبڵی ّ لە
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اللێژێکی سەستەّە صێٌەسْاع.
پــێص ئەّە پــێن ثــػاًي فغهیســکەکبًن ثە ضــبڵەکەم ســڕیي .ئــبعام ّ لە ســەعەسۆ
ثبًگن کـغصى .ئەّاى ػّّ صەًگیـبى ًبسـیوەّە ّ لەّ لێـژ ّ ُەڵـضێغەّە صەسـتوالًی
یەکتغ ثّْیي .صّاتغ ثە ػەدوەتێکـی فـغە چـْیٌە سـْاع ّ تـب الی ئێـْاعە لە الهـبى
هبًەّە .صایە ثۆی ثبسکغصیي کە عەضبص لە ًـبّ ضـبعەّ ،تـی دیػثیەکـبى ُبّکـبعی
ًبکەى ،ئێژى الصەعە .تەًبًەت کەسێ

ئەیْت صّّع ًیە لە الی عێـژیوی ضـکبتی

ثکەى ّ صەػگیغ ثکغێ .ثبّکەکەم ،ثێژى ثێتە صەع ،ثێتە صەع ثب تّْش ًەثێت.
ُەڵجەت کبک ڕەضـبص لە صعێـژەی کـبع ّ هبًەّەکەیـضا لە ًـبّ ضـبع گیـغا ،عێـژین
ًبسییەّە ّ لە ژێغ ئەضکەًجەیەکی ّەدطییبًەصا لەضیبى ّعص کـغص ثەاڵم ثـڕّای
ًبّ ،ەک پۆاڵ لە ژێغ ئبػاعی ئەضکەًجەصا ڕاّەستب ّ صڕەًضەکبًی ثە چۆکضا ُێٌـب
ثێ ئەّە کەهتغیي ػاًیبعی لێ صەعثێٌي .عەضبص سەعثەعػاًە ّەستب ّ ،سـەعەڕای
ئەّە صەیــــبى ئەًــــضام ّ ثەعئەًــــضاهی چــــبالکی دیػثــــی صەًبســــیي ّ پێْەًــــضی
صّعّصعێژی لەتەکیبًضا ُەثّْ ،تەًبًەت تبلە کەسێکی ثە گیغ ًەصا.
صیــبعە چــۆًیەتی ئبضــکغاثّْى ّ گیغاًــی عەضــبص ُێطــتبش ســڕێکە ّ ثە تەّاّی
ّعصەکبعییەکــبًی صەعًەکەّتــّْى ،ثەاڵم ثــێ ُــ ضــکێ
ُبّکبعیی ًەکغصًی ئەًضاهبًێ

کە عۆژگبعێـ

صّّلەتجــًّْی دیــػة ّ

ثە گیـبى ّ سـەعی ئەّ سـْێٌضیبى

صەسْاعص ،عۆڵی سەعەکی لەم کبعەسبتەصا ُەثّْ.
عەضبص دْسەیٌی هبهۆستب ّ سەًجْلی ُەهّْ پبکیەک ثّْ ثـۆ هـي .ئەگەع ثێـت ّ
ئەّ لە چەًض ّضەصا کْعتی ثـکەهەّە ،ئەتـْاًن ثێـژم کە عەضـبص الی هـي ّ عەًـگە
ػۆعثەی ُبّڕییـــــبًێکیص کە لە ًـــــػیکەّە ًبســـــیْیبًە ،یەکێـــــ

لە پـــــبکتغیي

هغۆ ەکبًی صًیب ّ ،ثە ئیغاصەتغیي ،ثە ثڕّاتغیي ّ صڵسۆػتغیي کبصعەکبًی دیػثی
صیوــْکغاتی کْعصســتبًیص ثــّْ .گەًجێکــی پڕئێٌــغژی ،ســبّەى ثڕّایەکــی لــّْڵ ثە
عەصاڵەتـــی کـــۆهەاڵیەتیُ ،بّکـــبت ســـەعثەسۆیی ســـْاػێکی ثـــێ عیـــبّ ّ صعۆی
ثػّّتٌەّەی کْعص ثّْ.
ئیســتە کە ثبســی عەضــبصم کــغص ،تۆػێ ـ

صّّعکەّتــٌەّەش ثێــت لە ثبســەکەم ،ثە

ثبضــی صەػاًــن ئــبّڕێکیص لە کــبک ضــبپّْع فیــغّّػی ثــضەهەّە .لە صّّتــۆی ئەم
ثیغەّەعییبًەهضا چەًضیي جـبع ثبسـی کـبک ضـبپّْعم کـغصّّە ،لە عاسـتیضا ثبسـی
دیػثــی صیوــْکغات لە کغهبضــبى ّ ُێــػی ثیســتّْى ،ثــێ ثبســکغصًی کــبک ضــبپّْع
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ثبســـێکی ًـــبتەّاّە ّ هٌــــیص ثەش ثە دـــبڵی ســــْم ُەّڵـــن صاّە لەم ثٌەهــــبیە
صّّعًەکەّهەّە.
کبک ضبپّْع یەکێ
صژی لیســـتەی فـــیک

ثّْ لەّ  ٠١کەسەی کە صّای کـۆًگغەی ُەضـت ُەڵْیسـتیبى
ّ عێجەعایەتـــی ُەڵجژێـــغصعاّی ًـــبّ ئەّ لیســـتەیە گـــغت.

یەکێکــــیص ثــــّْ لەّ چەًــــض ئەًــــضاهەی عێــــجەعی کە لەگەڵ پێطــــوەعگەکبًضا
عّیطـــتەّە ًـــبّچە ّ گیـــبًی ســـْی ثە کـــغصەّە سســـتە هەتغســـی .هـــي ّ ػۆعثەی
کبصعەکــبًی کــْهیتەی کغهبضــبى ّ ُێــػی ثێســتًّْی پێطــّْ ،لە هــبّەی ئەّ ســبڵە
سەستبًەی لەگەڵی کبعهبى کغصّّەُ ،ەهیطە ّ ثە تبیجەتی ئەّ سـباڵًەی صّایـی
کێطـــەهبى لەگەڵ ضـــێْەی کـــبعی کـــبک ضـــبپّْعصا ُەثـــّْەُ .ێٌـــضێ

جـــبع ئەم

کێطـــبًە ســـەعیبى کێطـــبّەتە الی عەســـٌە ّ ثبســـی تًْـــضیص ،ثەاڵم ُەهیطـــەش
سْضـــوبى ّیســــتّْە ّ ثە ثــــبیەسەّە تەّاضـــبی ضــــْێٌی ضــــیبّیوبى لە دیػثــــی
صیوْکغاتضا کغصّّە .ئەػاًن کە ئەهە سْی جۆعێ

ًـبکۆکی ّ تەػاصە ثەاڵم عاسـت

ّ دەلیمەتیطـە .ثەش ثە دــبڵی سـْم هــي تــب ئەّ عۆژەی ثـۆ صّاییٌجــبع صەســتوبى
کـــغصە هلـــی یەک ّ هباڵّاییوـــبى لە یەک کـــغصً ،ێـــْاًن گەعم ثـــّْە لەگەڵـــی ّ
کــبتێکیص لێ ـ

ُەڵجــڕایيُ ،ەســتن کــغص صڵــی پــڕە لە ثــْغػ ّ گغیــبى .ثە ػّاًــی

ثێػّاًی گلەیـی صەکـغص کە ثـۆ ثە جـێ صێ ـیي ثەاڵم ئەّ هبفەضـی ثـۆ هـي ثە عەّا
صەػاًی کە چۆًن پێ ثبضە ّا ثڕیبعی صّایی سْم ثضەم.
ًػی ـ

ثە صّّ ســبڵ صّای عّیطــتٌی یەکجــبعی ئــێوە لە دیــػة ،کــبک ضــبپّْع ثە

ضــێْەیەکی لێــت ّ تەهــْهژاّی ،لە ثــٌکەی ًبّەًــضیی عێجەعایەتــی ضۆڕضــگێڕ ّ لە
ًبّەڕاســـتی ثٌەهبڵەکــــبًی ئەّ دیــــػثەصا صعایە ثەع صەســــتڕێژ ّ ضــــەُیض کــــغا.
ســەعەڕای ئەّە ئەّصەم دیػثــی صیوــْکغاتی کْعصســتبى ،عێجەعایەتــی ضۆڕضــگێڕ
کۆهــبعی ئیســالهی ّەک ثــکەعی ئەّ جیٌــبیەتە ًبســبًض ّ صّاتــغیص کــبک جەلیــل
گــبصاًی لە پێطــەکی ثیغەّەعییەکبًیــضا ُەهــبى ســەعچبّە ثە تبّاًجــبع صەػاًــێ،
ثەاڵم تــبّاًی ضــەُیضکغصًی یەکێ ـ

لە عێــجەعاى ّ فەعهبًــضە ًبســغاّەکبًی ئەّ

دیػثە ُەع ّا لە ًبّ تبعهبیی صعۆیەکی ػلـضا ضـبعصعاّەتەّە ّ ُێطـتبش ػۆعثەی
ػۆعی ئەّاًەی لە ًػیکەّە ضبپّْعیبى صەًبسی ّ سْضیبًگەعەک ثـّْ ،گْهبًیـبى
لە ضـــــێْەی تێـــــغۆعەکە ُەیە .الی هـــــي ُەع ّەک چـــــۆى دیػثـــــی صیوـــــْکغاتی
کْعصستبًی ئێغاى ،صاّای لێ ثْعصى ّ عًّّکـغصًەّەیەک ثە ثٌەهـبڵەی دەسـەًی
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ئیســـالهی لەعػصاعە ،ثەعپغســـبًی ئەّکـــبتی عێجەعایەتـــی ضۆڕضـــگێڕیص صەثێـــت،
ّێــڕای عًّّکــغصًەّەی عاســتی عّّصاّەکە ،صاّای لــێ ثــْعصى لە کــبک ضــبپّْع ّ
ثٌەهبڵەکەی ثکەى .لە عاستیضا ئەم صاّایـبًە کەهتـغیي ضـتي کە لەّ صّّ الیەًە
کْعصییە چبّەڕّاى ئەکغێي صەًب ستەهەکە لەّە گەّعەتغە.
لە صعێــژەی جەّلەکەهبًــضا تــب لــّْاڵیی ًــبّچەی ژاّەعۆ ّ ثــێ ەّاع عّّیطــتیي ّ
ُبّڕێ کەعین دْسـەیٌی ،ثە تەًیـب عّّیطـتە ًـبّچەی پـبّەش .صیـبعە لە عێگـبصا
ػاُێـــض عەػاّی عّّیطـــت ســـْی تەدـــْیلی صژهـــي صایەّە ّ لە سەعتەًگیســـەعیص
عْسوبى هەال ثە صڵئێطە لێوبى جیـبثّْیەّە .عۆژێکیـبى لە ثەعػایـی کێـْی ضـبُۆ
تّْضـــی کەهیٌێکـــی ســـەستی صژهٌـــیص ُـــبتیي کە ثە ػەدـــوەت صەعچـــّْیي .لە
ُەّاعەکــبًی تەًگیــْەعصا ضــەّ ّ عۆژێــ

هــبیٌەّە ّ ثەکغێگیغاّێــ

ُێػەکــبًی

عێژیوـــی لە ثًّْوـــبى ئبگـــبصاع کغصثـــّْ .صیـــبعە ئەّاًـــیص ثە پالًێکـــی ّعصەّە
ُبتجّْى لە ثەیٌوبى ثەعى.
ثەیــبًی عۆژی صُّّەم لە ضــْێٌی سۆضــبعصًەّەکەهبى ُــبتیٌە صەضــت ،ســـەیغی
صەّعّثەعهـــبى کـــغص ّ ُەهـــّْ چتێـــ

ئـــبعام ُـــبتە ثەعچـــبّ .چـــّْیي لە پطـــت

ُەّاعەکبًەّە گێسکێکوبى لە ضْاًێ

کڕی .صەثەیەکی  ١لیتغیوبى ُەثّْ پڕهـبى

کـغصە ئـبّ ّ ثە گیسـکەکەّە کەّتیـٌەڕێ ثــۆ ثەعػایـی ثـبًگەّی .سـەص هێتغێکوــبى
هــبثّْ ثگەیــٌە لــّْتکە ،لە پــڕ ُەســتوبى ثە چەًــض صەًگێ ـ

کــغصّ .عصثــّْیٌەّە

صیتوــبى ثەعصەکــبًی ثبًســەعهبى ّ ئەّ کەلەی ثە تەهــبثّْیي ثە ًبّیــضا ثچیــٌە
ســــەع ،پــــڕە لە چەکــــضاع .لــــّْلەی ثیکەیســــییەکەهبى ثیٌــــی عّّی کغصثــــّْ ئەّ
عّّتەًیە کە صّای  ٦١هێتغێ
ثێـــضەً

ئەثْا ثگەیٌە الی.

ّ ئـــبعام گیســـکەکەهبى ثەســـتە ثٌچکـــێکەّە ّ ثە ثٌـــبعی ثەعصەکبًـــضا

صەستوبى کغصە عێگبعّیطتي ّ هەسیغی عێگبهـبى گـۆڕی .فـغەی ًەثـغص صعایـٌە ثەع
صســتڕێژی گــْلە ّ ُەع چــْاع صەّعهــبى ثــّْ ثە ئــبگغ .ضــْێٌی جبضــەکبى ثەعػ ّ
ضــْێٌەکەی ئــێوەش عاســت لە ثەع صەســتی ئەّاًــضا ثــّْ .ئــێوە تەًیــب  ٦کەب ّ
ئەّاى ًػی

ثە سەص جبش ّ پبسضاعی ُبع ثّْى .ثۆیە عێگـبی عـبل ًە صەعچـّْى

ّ سۆ صّّعسسـتٌەّە ثـّْ ًەک عاّەسـتبى ّ ثەعگـغی کە ئـێوەش ُەع ّاهـبى کـغص.
ضبُۆ پەًبی ثێ کەسبًە ،ئێوە صستوبى گەییطتە لـّْتکەیەکی ثەعػتـغ ّ کبتێـ
صیتوـــبى لە هەتغســـی صەعچـــّْیي ّ جبضـــەکبى ئێوەیـــبى لە تیـــغڕەب صەعچـــّْە،
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تــیکەیەک ئبســٌی لــّْب لە پطــتەّەی ثیســیوەکەهبًەّە ثــّْ دــبڵەتی ئــبّێٌەی
ُەثــّْ ،ئەهبًــضا ثەع تیطــکی ســْع ّ عّّ ثە جبضــەکبى ئەهــبًگغت ،ثەاڵم تــبػە
ئەّاى صڵٌیـــب ثجـــْى لە صەســـتیبى صەعچـــّْیي ّ صّّعەتەلەیەک ًەثێـــت ُیچـــی
صیکەیبى لە صەست ًەصەُبت.
پیْیستە ّەثیغ ثێـٌوەّە کە لە ُەهـّْ عێگبضـضا ُبّڕێیـبًی ثـبڵەکەی تغهـبى ثە
ضْێٌوبًەّە ثّْى ّ لە سـەع ثیسـین ثە سەعّاع سـْێٌض ّ لەسـەهیبى ئەسـْاعص کە
صەستیبى کەّیي سغاّتغ لە جبش ّ پبسضاعی عێژین لەگەڵوبى ثجـّْڵێٌەّە .ئـێوە
لەم ثبعەّە صڵٌیبثّْیي ،ئێعضاهی دەسەًی ئیسالهی ّ کْضـتٌی چەًـضیي ُـبّڕێ
صیکەهبى ئەهەیبى ثۆ صەعسستجّْیي ،ثۆیە ثجڕای ثجڕ لێیبى ًػی

ًەصەثّْیٌەّە.

ســـــــەعەًجبم صّای ئەًجبهـــــــضاًی ثەضـــــــی ُەعەػۆعی هەعوـــــــّْعیەتی پـــــــێ
ســ ێغصعاّهبى ،ثە ســـ هەتی گەڕایـــٌەّە صۆڵە ڕەلـــێ ،ضـــْێٌی ثـــٌکە ّ ثبعەگـــبی
عێجەعایەتــی ضۆڕضــگێڕُ .ەڵجەتــض لە ســەع ســٌّْعی صەســتکغص ،لە الیــبى ســ بی
ئێــغالەّە گیــغایي ّ چەًــض عۆژ ّ ضــەّی ًــبسْش هێــْاًیی ػیٌــضاًەکبًی صّڵەتــی
ثەعسیطوبى تّْش ثّْ کە سۆی صاستبًێکە ّ ئەکغێ ثە ّعصی ثیٌّْسوەّە.
کبتێـــ

گەڕایـــٌەّە صۆڵەڕەلـــێ ّ لە صّعەّە هـــبڵی سْهـــبًن ثیٌـــی ،ئەّ پەًجـــب

هیتغەم ال ثجْە صّّ کیلّْ هێتغ .سەعی
ثــــبّەش .کبتێــــ

ثّْ ضێت ثـن تـب هـبکْاى ثجیـٌن ّ ثیگـغهە

گەییطــــتوە ثەعهــــبڵ ،صیــــتن لە هــــبڵ ًــــیيُ .ەّاڵیــــبًن لە

ژًەُبّسێیەک پغسی ّتی لە هبڵی صۆسـتێکي ئیسـتب صێـٌەّە .چەک ّ عەسـتەکەم
صاًب ّ ثە پێیبى ثەعەّ هبڵی صۆستەکەم کەّتوە عێگـب .لە سـەع جـبصەکەّە ثیٌـین
هبکْاى کە لە کۆڵی صایکیەّە چبّی ثە هي کەّت ،ثبّضـی ثـۆ کـغصهەّە ّ هٌـیص
ثە ڕاکغصى ّەعم گغت ّ تێـغ تێـغ هـبچن کـغص .لە ّەستـی هبچکغصًەکەیـضا ُەسـتن
کغص کـْڕەکەم چـبّێکی سـْێلە ّ کبتێـ
یەکێ

عاسـت ئەڕّاًێـتە ًبّچـبّی هـي ،سـۆهبی

لە چبّەکبًی ّى صەثێت .لە ًبسی صڵەّە ُەستن ثە ضـەعهبػاعی کـغص ّ

ّتن هي ُێطتب ُێٌضەم هەجبل ًەثّْە ثە ّعصی سەیغی چبّی هٌبڵەکەم ثکەم.
هبکْاى سەعی

ثّْ گەّعە ئەثّْ ،پێطوەعگەکبى سْضـیبى گەعەک ثـّْ .فـغە جـبع

ئەُبتي ئەیبى ثغص ثۆ هەلەڕ ّ تب ئێْاعە ًەیبًضەُێٌبّە ،یبى صەُبتي ّ لە هبڵـضا
گەهەیــبى لەگەڵ ئەکــغص .فەػای صۆســتبًەی پــڕ لە هــْدیجەتی ًــبّ پێطــوەعگبى
ضـــْێٌی ســـبڵی گطـــت ًیبػەکـــبًی پـــێ پڕًەصەکـــغایەّە ،ثەاڵم صڵٌیـــبم ضـــْێٌێکی
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گەّعەی لە ضبص ّ سْضذبڵوبًەّەی ثٌەهبڵە ّ هٌبڵەکبًیطوبًضا ُەثّْ.
هبکْاى چبّی ضیي ّ لژی کبڵ ثـُّْ .ێٌـضە کـبڵ کە ثە ػەدـوەت لەگەڵ هٌـبڵێکی
سکبًضیٌبّیضا جیـب صەکـغایەّە .عۆژێـ

کۆهەڵێـ

پێطـوەعگە ثغصثّْیـبى ثـۆ سـەع

جــبصەکەی ئەّثەعی هبڵکەهــبى ّ هٌــیص چــّْم ثیِێــٌوەّە .کە گەییطــتن ُەهــّْ

ثبسی چبّ ّ لژی کبڵی هبکْاًیبى ئەکـغص .پێطـوەعگەیەکی سەڵکـی پیغاًطـبعهبى
ُەثّْ ثە ًـبّی هەال ثـێ جـێ کە ُەهیطـە لسـەکغصًی الی هـي جێگـبی سـەعًجی
تبیجەت ثّْى .کە هەال ثێ جێ هٌی صیت ّتی
تەًیب کْڕی کبک دـبتەهی ًـیە ثەّ ضـێْەیە .کـْعص سەعیـکە تشـي صەگـۆڕێ! ّتـن
چۆىە
ّتی کبکە ئەهە چْاع هٌبڵي ُەًە ،ثـۆ سـۆى صەڵـی لیلـیي ،کە چـی هٌـضاڵي صەڵـی
ثەفغی س یٌە.
صّاتــــغ ثە ُێْاضــــی گــــْتی چــــۆى صەثــــێە ثبضــــە یەکــــي ػۆڵ ثــــّْ ،صّّى ػۆڵ
ثّْە........ئبسغ ًبثێت ًب.
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صّاتغ ثە دەفتە ّ هبً

ثەم لسەیەی هەال ثـێ جـێ پـێ صەکەًـیي .یـبصی ثەعػ ّ

ُەهیطە ػیٌضّّ ثێت .ثە صاسەّە صّاتغ لە ضەڕی صژهٌضا ضەُیض ثّْ.

صیسبى صۆڵی ضلێغ ،صّاییي ضَڕی ًێْاى کۆهَڵَ ّ صیوْکغات

ثــبڵی عێجَعایــَتی ضۆڕســگێڕ ُێطــتب لــَ الیــَى صٍّڵــَتی ئێغالــٍَّ ثــَ عٍســوی
ًًَبسغاثّْ .ثۆیَ ئێوَ ًبچبع ثّْیي ثۆ ُبتّْچّْ ّ ثَ تبیجَتی ثۆ گَڕاًـٍَّ ثـۆ
عۆژَُاڵتی کْعصستبى صاّای یبعهَتی لَ کۆهَڵَ ثکَیي ّ لَ عاستیطضا ئَّاى تب
ئــَّ جێگبیــَ لــَ صٍســتیبى صٍُــبت لــَم ثــبعٍٍّ صعێغیــبى ًــَصٍکغص .ســَعٍتبی
ُــبّێٌی  ٠٦٣١ثڕیــبع صعا ژهبعٍیــَکی  ٣١-١١کَســی پێطــوَعگَی عێجَعایــَتی
ضۆڕضــگێڕ ثــۆ کــبع ّ چــبالکی ثگَڕێٌــٍَّ ًبّچــَی هــَعیْاى .ثــۆ ئــَّ هَثَســتَ
صاّاهبى لَ کۆهَڵَ کغص کَ ُبّکبعیوبى ثکبت .پبش هبٍّیَک ئبگـبصاع ثـّْیي کـَ
ئێغاق تـًَیب ''عـَصٍم تَعـَعّػ'' ثـۆ ٠١کَسـوبى ئـَصات .ثۆیـَ ئێوـَش هـَججّْع
ثّْیي فێ یبى لێجکَیي .ثَ عێٌـْێٌی ثَعپغسـی پَیًٍْضییـَکبًی کۆهَڵـَ لَگـَڵ
ئێـــغاق ،کـــبک دەهەی ًەثەّی صٍ کَســـَکَهبى ســـْاعی الًکغۆػێغێـــ

کـــغصى ّ

هبضێٌێکی ثبعیطوبى ُێٌب  ١١کَسوبى تێکغص ،چبصعٍکَهبى صاصا ّ ُێسـتغێکبهبى
لَ صٍم صٍعگبکَیٍَّ سْاع کغص تب ّا ًیطـبى ثـضعێ کـَ ثـبعی هبضـیٌَکَ ُێٌـضێ
کَلْپــَل ّ ئــَّ ُێســتغیَ! ثَعپغســی پَیًٍْضییــَکبًی کۆهَڵــَ کــبک دَهــَی
ًَثــــَّی ،ثَعپغســــَکَی سْهــــبى کــــبک عْســــوبى عٍدیوــــی ّ صّّ ثَعپغســــی
هْســبثغاتی ئێــغاق ثــَ هبضــیٌێ
کەســەکەی صیــکە ثە هبضــیٌێ

لــَ پێطــٍَّ ئَڕّیطــتٌي .هــي لەگەڵ ُەضــت

ثە صّایبًــضا ّ ُێســتغ ّ پێطــوەعگەکبًی صیــکە ثە

صّاهبًضا .ثَم ژهبعٍ ػۆعٍ پێطوَعگٍَّ لَ صٍیبى سێتَعٍی ئێـغاق صٍعثـبػ ثـّْیي
ثـــێ ئـــٍَّ ُیچکبهیـــبى ،تًَبًـــَت ئـــَّ صّّ کَســـَی سْیـــبى لـــَ هْســـبثغاتی
- 334 -

دبتَم هەًجەعی
سلێوبًییٍَّ لَگـَڵیبى سسـتجّْیي ثـَم فێ ـَ ثـػاًي ،گەییطـتیٌە صۆڵـی ضـێغەی
ضلێغ.
لَ ضلێغ ،کَ سَعصٍهێ

ضْێٌی صٍیبى ضَڕ ّ پێکضاصاًی ًێْاى ئێوَ ّ کۆهَڵَ

ثّْ ،جبعێکیتغ پبش چْاعسبڵ یَکتغ کْضتي ،ئَهجبع ثَ ئبضتی لَگَڵ ػیبتغ لَ
صّّســـَص پێطـــوَعگَی کۆهَڵـــَ یـــَکوبى گغتـــٍَّ ّ لـــَ صۆڵێکـــی ًػیـــ

ئـــَّاى

ثٌکَیــَکی کــبتی ّ هٍَّلــَتوبى ســبػ کــغص .چًَــض عۆژ صّاتــغ تــین ّ صٍســتَهبى
ًبعصٍٍّ ًبّ عۆژُـَاڵتی کْعصسـتبى ّ سـَعیکی ئـَعک ّ کـبعی سْهـبى ثّْیٌـٍَّ.
صیبعٍ صٍثێت ثبسی ئٍَّ ثکَم کَ ضلێغ صّای ئبگغثَستی ًێْاى ئێغاى -ئێغاق پڕ
ثجّْ لَ سَعثبػی ئیغالی ،تب صّاتغیي سبڵی سٌّْعی صەستکغص ثٌکَ ّ پبیـَگبیبى
صاهَػعاًضثّْ ّ ٍّک پیطّْ ًَصٍکغا پێطوَعگَ (ُی ُی کَب) ُـبتْ چـّْی پـێ
صا ثکَى.
صّای صّّلــَتجًّْی دیػثــی صّهــْکغات ،لــَ ســَعٍتبی ســبڵی  ٠٦٣٢صا تــب ئــَم
عۆژاًَ ئێوَ لَگَڵ کۆهَڵَ لَ ضلێغ ثّْیي ،ئبڵ ّ گۆڕێکی گغًـ

ّ ثـَعچبّ ثـَ

ًیســجَت ُــَهّْ ًبّچَکــَ ثــَ گطــتی ّ ثػّّتٌــٍَّی کــْعصٍٍّ ثــَ تبیجــَتی پێـ
ُبتجّْ
 -٠عیژیوی کۆهبعی ئیسالهی ثڕیبعًبهَی  ١١٠ی ئًَجْهًَی ئبسبیطی لـَثّْڵ
کغصثّْ کَ ثَ کغصٍٍّ کۆتبیی ثَ ضَڕی َُضتسبڵَی ًێْاى ثَغضا ّ تبعاى ُێٌب.
 -٧ئبیَتْاڵ سْهَیٌی کَ لَثّْڵکغصًی ئـَم ثڕیـبعٍی ٍّک سْاعصًـٍَّی جـبهی
ژاع ُێٌبیَ سَع ػهبى ،سَعًٍجبم ٍّػعی جسوی ثـَعٍّ سغاپـی عّّیطـت ّ هـغص.
هغصًێ

کَ ػۆعثَی ًػی

ثَتَّاّی ًـَیبعاًی عیـژین ثـَ سـَعٍتبی َُڵٍْضـبًی

ًیػاهی ئیسالهییبى ثبب صٍکغص!

٦

تێـــغۆعی کبعەســـبتجبعی صّکتـــْع لبســـولّْ ػیـــبًێکی جەعگجـــڕی لە دیػثـــی

صیوــْکغات ّ جـــّْاڵًەّەی کـــْعص صا .عێژیوــی ئیســـالهی صّای صەیبًســـبڵ ُەّڵ ّ
پیالًی چەپەڵ ،ثە ُبسبًی ّ ثێ ُەػیٌەیەکی ػۆع ،ثە ئبهبًجی سـْی گەییطـت
ّ یەکێ

لە کبعیگەتغیي صژهٌبًی سْیّ ،ات عەثـضّل ڕەدوـبى لبسـولّْی تێـغۆع

کــغص .لە عّاًــگەی هــٌەّە گەلێــ

عەســٌە ّ گبػەًــضە لە ضــێْەی کــبعی صّکتــْع
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لبسولّْصا ،ئەّصەم ّ ئیسـتبش لە ضـْێٌی سْیبًـضاى ،ثـۆ ًوـًّْە لە کبتێکـضا ئەّ
ُەّڵـــی ســـبػاًی لەگەڵ عێژیوـــضا صەصا ،لەگەڵ کـــۆهەڵە ّ ثەضـــێکی دیـــػثەکەی
سْیــضا لە ضــەڕێکی ػیبًجــبعصا ثــّْ ،ثــێ ئەّە ُــی پــالى ّ ثەعًــبهەیەکی ثــۆ
ئبضــتجًّْەّە لەگەڵیــبى ُەثــێ .ثەاڵم ئەم ســبڵە الّاػەش هــبً ًــیە تــب عّّصاّی
تـــبڵی تێـــغۆعی ئەم عێـــجەعە صیـــبعەی کـــْعصّ ،ەک گەّعەتـــغیي ػەعثەی کۆهـــبعی
ئیســـــالهی لە ضۆڕضـــــی عۆژُەاڵت صەستٌیطـــــبى ثکەیـــــي .تبّاًجـــــبعاًی تـــــبعاى
ئەیبًػاًی ثە کْضتٌی صّکتْع لبسـولّْ ،سـەعی ئەّ ثیـغ ّ فکـغەش صەثـڕًەّە کە
لە صًیــبی عۆژاّاصا تْاًــبی کــۆکغصًەّەی ًەیـبعاًی عێــژین ّ عاکێطــبًی ســەعًجی
ػلِێػاًــی ثــۆ ســتەهکبعی ئەّاى ُەیە ثــۆیە ّعص ّ ثە پــالى کەّتــٌە ضــْێٌی ّ ثە
چەپەڵتغیي پیالى سستیبًە صاّ ّ ،لە هێػی ثە ًبّ گْتْثێژ تێغۆعیبى کغص.
صیــبعە ُــَعکبم لــَم عّّصاّاًِ ـی ثبســکغاى ثــَ ضــێٍْی ســْی کبعیــبى کــغصٍ ســَع
عٍّتــــی عّّصاٍّکــــبًی صّاتــــغُ ،ەع ئەم کغتێکــــغصًەش چبعًٍّْســــی کۆهَڵــــَ ّ
صیوـْکغات ّ ئبهبًجگــَلێ

کـَ ئــَّ صّّ دیػثـَ صایبًٌــبثّْ پـێ ثگــَى ،ثە ثــبعی

ُەعە سغاپضا صیبعی کغص.
ئێوَ پبش چَى جَّلَ ّ گـَڕاى لـَ ًبّچـَی هـَعیْاى ّ تێکِـَڵچّْى لـَ گـَڵ
ُێػٍکبًی عیژین ،ثۆ دَسبًٍَّ جبعێکیتغ گَڕایٌٍَّ ضلێغ .کۆهَڵَ لَ ثبضـّْعی
کْعصستبًٍَّ ثـَ هبضـیي ئیوکبًـبت ّ سْاعصًیـبى ثـۆ صٍُـبت ّ ئێوـَش ّیسـتوبى
الســبی ئــَّاى ثکَیٌــٍَّ .صّاهــبى کــغص لــَ ثَعپغســبًوبى هبضــیٌێ

سْاعصٍهــًَی

ثکــڕى ،کۆهَڵــَ ''عــَصٍم تَعَعّػٍکــَ''ی ئبهــبصٍ ثکــبت ّ .....ســَعًٍجبم عۆژێ ـ
لَعاع ثّْ هبضیٌی پڕ لَ سْاعصًی ئێوـَ ثگـبت (لـَت ًَگَییطـت) ثۆیـَ ئێوـَش
کبک کَعین دْسَیٌی ّ پێطوەعگەیەکی تغهبى ثە ًبّی عـَلی  ...ثـۆ ٍّعگغتٌـی
ضتَکبى ًبعصى ثۆ ًػیکی پبیَگبکبًی ئَعتَضـی ئێـغاق .ئێوـَ ثـَ ثیسـین لَگـَڵ
ئَّ صّّ پێطوَعگَیَ لَ پَیًٍْضیضا ثّْیي ّ ثَ صّّعثیٌیص چبّهـبى لێیـبى ثـّْ.
لــَ پــڕ ضــتێکی چــبٍّڕّاى ًــَکغاّ عّی صا .هــي ثە ثیســین لەگەڵ کەعیوــضا لســەم
صەکـــغص ُـــَع ئًٍَّـــضٍ دـــبڵی ثـــّْم کـــَ ّتـــی کبکـــَ فغاکســـیۆى (ًبّێـــ

کـــَ

عێجَعایَتی ضۆڕضگێڕ لَسَع الکَی صیکَی دیػثی صێوْکغاتی صاًبثّْ) صٍّعیـبى
گغتّْیي ّ ...صیتوبى َُعچْاع صٍّعیبى گیغا ّ ثیسـیوَکَیبى ثێـضًٍ

ثـّْ .پـبش

هبٍّیَک ثۆهبى صٍعکـَّت کـَ ژهبعٍیـَک پێطـوَعگَی ئـَّ ثبڵَکـَی دیـػة لـَ
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ًبّچـــَی ســـٌَ ّ کبهیـــبعاى ،پـــبش چًَـــضیي ضـــَڕ ّ تێکِـــَڵچّْى لَگـــَڵ عیـــژم
گَڕاًَّتٍَّ ّ ثێ ئٍَّ سْیبى ثیبًَِّێ سَعیبى ثَم صۆڵٍَّ صٍعچٍّْ .
کبک عْسوبًی عٍدیوی ،هي ّ صّّ پێطوَعگَی تـغی ثـَ ًـبّی عـَلی تـبتّْعٍ ّ
دَهــَ تیغثــبعی ًــبعص تــب ثــَڵکّْ ثــێ ضــَڕ ئــَّ صّّ پێطــوَگَیبى لــَ صٍســت
صٍعثێٌیي ّ سْهبى لَ ضَڕ الصٍیي .هي ّ ئـَّ صّّ پێطـوَعگَیَش ًـَهبًػاًی تـب
چّْیٌـــَ ًـــبّ کـــَهیٌی ئـــَّاى ّ لـــَ هبٍّیـــَکی کْعتـــضا ػیـــبتغ لـــَ  ٦١لّْلـــَی
ک ضــــێٌکْ

لــــَ ثیســــت هیتغییــــٍَّ عّّیــــبى لــــَ ًبّچبّهــــبى کــــغص ّ صاّای

چَکجًّْیبى لێ صٍکغصیيُ .ەڵجەت کۆهَڵَش لَم ٍّػعَ ئبگـبصاع ثـّْى ،لَگـَڵ
کبک عْسوبى ّ ئَّاى ُبتي َُهّْ ثَعػاییَکبًی صٍّعّثـَعیبى گـغت ّ چـبٍّڕێ
ثّْى ثػاًي چبعًٍّْسـی ئێوـَ ثـَ کـْێ صٍگـبت .هـي ُـَهّْ ُـَّڵی سـْهن صا کـَ
ئــَّ ثغاصٍعاًــَ (ػیــبتغ لــَ صٍکَســیبى ســػم ّ ُــبّڕێ ســَعصٍهی هٌــبڵین ثــّْى ّ
ثَضــێکی ػۆعیطــیبى ثــۆ ًوــًّْە کــبک هەًســّْع فەتــبدی لــَ صاســتبًی گــَهبعۆصا
لَگَڵ ثـّْى) عاػی ثکـَم کـَ ضـَڕ ثبضـتغیي عێگـب ًیـَ ّ ئَگـَع ئـَّاى ئـَّ صّّ
پێطوَعگَیَی ئێوَ ثـَعصٍى ّ عێگـبی صٍعثـبػثًّْی ئێوـَش ثکًَـٍَّ ،دَتوـَى
ثێ ضَڕ ئَم فیلوَ پڕلَ هَتغسییَ کۆتبیی پێضێ.
صیبعە ثَ ثیسین ئَّ لَّلَضن لَ کـبک عْسـوبى سـًَض کە ضـەڕێ

عًّّەصات ّ

ئــَّاًیص (پێطــوەعگەکبًی دــضکب) گْێیــبى لــَ ثیســیوَکبًی ئێوــَ ثــّْ لســَهبى
ئَکغص .سَعٍتب ئـَّاى ُـَع لَسـَع ضـێٍْی سْیـبى کـَ تًْـضّ تێـژی ثـّْ ،پێیـبى
صاصٍگغت ،ثَاڵم صّاتغ ُبتٌَ سَع ئـَّ ثڕّایـَ کـَ ضـَڕ ػۆعیـص لـَ ثَعژًٍٍّـضی
ئَّاًضا ًیَ چًّْکە پطتسەعیبى لە الیەى جەهـبعەتی ئـێوە ّ کۆهەڵەكبًیطـەّە
گیغاثّْ .سَعًٍجبم ثێ ضَڕ کێطَکَ تَّاّ ثّْ ،کَعین ّ عَلییبى ُێٌـبى ،چەک
ّ چۆڵەکەیــــبى پێــــضایٌەّە ّ عێگــــبی ئێوَضــــیبى کــــغصٍٍّ تــــب ثگَڕیٌــــٍَّ الی
َُ باڵًوبى .پیْیست ثَ ثیغُێٌبًٍَّیـَ کـَ کـَعین دْسـَیٌی چًَـض هبًـ

ثـَع

لَم عّّصاٍّ ،ثغایَکی ثَ ًبّی عٍػا لَ عیـػی ئـَّ ثَضـَکَی دیـػة ،لـَ ضـَڕی
عیــژین صا گیــبًی لــَ صٍســت صاثــّْ ّ ُێطــتب تبػییــَی ثغاکــَی ًَضــکبًض ثــّْ کــَ
تّْضی ئَم عّّصاٍّ تبڵَ ثّْ!
صّای ئەم صاســتبًە ثێتــبهە ،ئێوــَ گَڕایٌــٍَّ ضــْێٌی سْهــبى ّ کۆهَڵــَش لــَ
صۆڵێکیی ئَّالتغ سَعیکی دَسـبًٍَّ ثـّْى .ثەعپغسـبًی کـۆهەڵە تیوێکـی چًَـض
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کَســییبى ثــۆ کبعێـ

ًــبعصثّْ ثــۆ ًػیـ

گًْــضی ُــًَجیغاى ّ لەعاعثــّْ گەڕاًەّە

ئــێوە لەگەڵ ثەعپغســی ئەم تــیوە (عػگــبع ُەّعاهــی) پــێکەّە ســەعصاًی ًــبّچەی
پبّە ثکەیي .عۆژی صّایـی کـۆهەڵە ثـَ ثیسـین ئبگبصاعیـبى کـغصیي کـَ تیوَکـَیبى
کَّتٍّْتَ کـَهیٌی دیػثـی صیوـْکغات ،چـْاع کَسـیبى لـێ کـْژعاّى ّ ثَعپغسـی
تیوَکَش ثە سەستی ثغیٌضاع ثٍّْ.
ئـــَم ژهـــبعٍ پێطـــوَعگَی دیػثـــی صیوـــْکغات ،کـــَ ثـــێ ضـــَڕ لـــَ الی ئێوـــَ
صەعثـبػثّْى ،ثە جـێ گەڕاًەّە ثـۆ ثبضــّْع ،ثە ُەع ُـۆیەک کە هـي ئبگـبصاع ًــین
ثڕیبعی گَڕاًٍَّ ثۆ ًـبٍٍّّ صٍصٍى .لـَ عێگـبصا تّْضـی ئـَّ صٍسـتَیَی کۆهَڵـَ
صٍثي ّ ثێ س ەهیٌەّە ُێغضیبى صٍکًََ سَع .جًَبػٍی ئَّ چـْاع پێطـوَعگَیَ
کَ یَکێکیبى ک ثّْ ُێٌغایٍَّ صۆڵـی ضـێغٍ .ئێوـَش چًَـض کَسـوبى چـّْیي ثـۆ
ســـَع هَػاعٍکـــَیبى ّ لـــَ ثـــَ ســـبک ســـ بعصًیبًضا ثَضـــضاعی ّ لســـَهبى کـــغص.
صیوًَێکی سَهٌبک ّ الًیکَم ثۆ هي پڕ لَ ضَعهَػاعی ثّْ .ثَاڵم ثَ سْضـییٍَّ
ئَهــَ ثــّْ ثــَ صّایــیي ضــَڕی ًێــْاى کۆهَڵــَ ّ صیوــْکغات کــَ پێطــوَعگَی تێــضا
ثکْژعێ.
پَیًٍْــضی ّ ُبّکــبعی ًێــْاى ئێوــَ ّ کۆهَڵــَ صّای ئــَم عّّصاٍّ گــَعهتغ ثــّْ،
تًَبًــَت جَّلَیــَکی چًَضعۆژٍضــوبى ثــَ یَکــٍَّ کــغص ّ ثــێ صعیــی ُبّکــبعی ّ
یبعهَتی یَکتغهبى ئَصا .صّای هبّەیەک  ١١کَسێکیتغی ئێوَ ُبتٌَ ضـلێغ ّ لـَ
ًبّچَی سَلػیص ُێٌضێ

کبع ّ چـبالکی ّ یـَک صّّ سـّْکَ ضَڕیطـوبى لَگـَڵ

عیژین کـغصى .تًَبًـَت لـَعاعهبى صا لەگەڵ کـۆهەڵە عَهـَلیبتێکی ُبّثـَش ثـَ
تۆڵَی کبک سضێك کَهبًگَع ،کَ لَّ هبٍّیَصا ثَ صٍست ثَ کغێگیغاّێکی عێـژین
تێـغۆع کــغا ئــًَجبم ثــضٍیي  ،ثەاڵم ّا ثـػاًن عێجــَعی کۆهَڵــَ عاػی ًـَثّْى ثۆیــَ
پَکوبى سست .صیبعە ئَم ُبّکبعییبًَ ثًّْە هەعُەهێ

ثۆ ئەّ گطت ػاهەی کە

ئێوە لە هبّەی چْاع سـبڵضا سسـتجًّْوبًە لەضـی یەکتـغ ثەاڵم ثە ُـۆی ئەّە ػۆع
صعەًـ

ثجــًّْ ،ــَیبًتْاًی ئــَّ گطــت ػیبًبًــَ لــَعٍثّْ ثکًَــٍَّ کــَ ثــَ صٍســت

سْهبى لَ ثػا ّ ،ئبهبًجَ عەّاکبًبهبى صاثّْ.

ســەعُەڵضاًی کێطــەکبى ّ صّا ســەفەعی گەڕاًەّەهــبى ثــۆ
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ًبّچە

صّای جیــبثًّْەّە ،ضــێْەی عێکشســتٌی ُێػەکــبًی ثــبڵی عێجەعایەتــی ثە ســەع ٦
ًبّەًض ّ کۆهەڵەێ

ئۆعگبًی جیبّاػی صیکەصا صاثەش ثجّْىً .بّەًضی یەک ،ئەّ

ًبّچـــبًەی صەگـــغتەّە کە لە ئەصەثیـــبتی ئەّ دیـــػثەصا ثە ضـــْهبلی کْعصســـتبى
صەًبســغاّ .اتــب ًبّچەکــبًی ّعهــێ ّ صەّعّثەعی .پیغاًطــبع ّ ضــٌۆش کەّتجــًّْە
ســەع ئەّ ًبّەًــضەً .بّەًــضی  ٧تــبیجەتی هْکْعیــبى ّ ًبّەًــضی ســێص لە ثــبًە ّ
سەلػەّە تب ئیالم.
هــي لە ًبّەًــضی ســێضا کــبعم صەکــغص ّ یەک لە پێــٌ ثەعپغســی ًبّەًــضەکە ثــّْم.
کبک عْسوبًی عەدیوی ثەعپغب ّ ئەّاًی صیکە کـبک هـْعاص ئەدـوەصی ،سـضەێك
ضۆێیی ّ یْسن ئیسوبعیلػاصە ثّْى.
عەًگە ُەع کەسێ  ،ثە هەثەست ّ ئەًگیػەی تـبیجەتی سـْیەەّە کەّتجێـتە گەڵ
جیـــبثًّْەّەی صّای کـــۆًگغەی ُەضـــت .صیـــبعە ثـــۆ هٌـــیص ُەع ّاثـــّْ .هـــي لە
ًـــــبثەعاثەعی ،گەًـــــضەڵی ّ صەســـــتەثبػییەکبًی ًـــــبّ دیـــــػة ثێـــــػاع ثـــــّْم ّ
ُبتٌەسْاعەّەضــــن ثــــۆ الی ڕێجەعایەتــــی ضۆڕضــــگێڕ ،جــــگە لە تّْڕەثــــّْى لەّ
کبعصاًەّە ػیبًجبعەی ثبڵی ػاڵ ثە ئیٌطعبثی ًیطبًضا ،تەًیب ئەم ثەضە ثّْ.
ثۆ هي گغً
ًػیـ

ًەثّْ کە دیػة چەًضە لە ّاڵتبًی ثە ًـبّ سْسیبلیسـتی صّّع ،یـبى

ثــّْەتەّە .ثۆضــن گغًـ

ًەثــّْ کە کــبم ّەاڵت ُبّکـبعی دیــػة صەکــبت .لە

ثەع ســْهەّە ّ ثە ئبضــکغاش ئەهــْت ،ســۆ ُــی ّاڵتێـ

لە ســەصام ّ عێــژیوەکەی

سغاّتغ ًیە کە ئێوە ثە سباڵًە ُبّکبعیی لێ ّەعصەگغیي ّ ُبّکبعیطی صەکەیـي.
ثەاڵم ثۆم گغً

ثّْ دیـػة لە ثـغی هْجبُیـضیي لە کـۆهەڵە ًػیـ

ثێـت .الی هـي

ئەّکـــبت ّ ئیســـتبش کـــۆهەڵە لە ُەهـــّْ ُێػێکـــی صیـــکەی ئێغاًـــی لە دیػثـــی
صیوـــْکغات ًػیکتـــغ ثـــّْ .ئەهە ثـــّْ ئەًگیـــػە ّ ُـــۆی ُـــبتٌشْاعی هـــي ثـــۆ الی
عێجەعایەتـــی ضۆڕضـــگێڕ ،صەًـــب چـــْاع هبًـــ

صّای جیـــبثًّْەّەشّ ،ەهـــضەػاًی

صەستێکیبى ثڕیْم ّ سْێٌی لێ صەچۆڕێ.
ئەّ ضـــتبًەی کە صیســـبى لەم دیـــػثە '' تبػەیەضـــض'' ثجـــًّْە ُـــۆّی عەســـٌە ّ
ًبڕەػایەتی هي ّ کەسبًی ُبّضێْەم ثغیتی ثّْى لە
ُ ٠ێطــتب جیــبثًّْەّە ســبڵی پــڕ ًەکغصثــْەّە ،ثە ئبضــکغا صەثیٌــغا ػۆعثەی ئەّ
عەیـــت ّ ئیـــغاصاًەی ئـــێوە لە دیػثـــی پـــێص جیبثًّْەّەهـــبى صەگـــغتي ،صیســـبى
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ســەعیبى ُەڵــضایەّە .ثبًــضثبػی  ،جیبکــبعیُ ،ەاڵّاعصى ّ کــغصەّەی ًبدیســبثی
ثــًّْەّە ثــبّ .تەًــبًەت صػی ّ گەًــضەڵی لەّ پــبعە ّ ئیوکبًــبتە ًــبتەّاّەی کە
عێکشغاّی هْجبُێضیي ثە هەثەست ّ ئبهبًجی تـبیجەتی سـْیەّە پـێ هـبًی صەصا
ثجــــّْە کــــبعی عۆژاًەی چەًــــض کەســــێکی تــــبیجەت .لە پێْەًــــضی لەگەڵ کــــبعی
سەعەکیصّ ،اتب چًّْەّە ًبّ سەڵ  ،ػیبتغ لە صە کەسـوبى ُەثـّْى ّەک کـبصعی
صەعهـــبًی کبعیـــبى ئەکـــغص ّ یەک کەســـیبى دـــبػع ًەثـــّْى لەگەڵ پێطـــوەعگە
ثگەڕێــٌەّە ًــبّچە ّ کەســبًێکیص لە صەفــتەعی سیبســی پطــتیبى ئەگــغتي .کــبع
گەییطتە جێگبیەک کە ئێوە ًبّەًضی ً ٦بچبع ثّْیي پێطوەعگەیەکی صاًطتّْی
کۆهەڵەهبى ،ثە ًبّی عەلـی عەػا کە لە عاًـیە صاًطـتجّْ کـبعی ضەسسـی صەکـغص،
لــبً کــغص لەگەڵوبًــضا ثێــتەّە ًــبّچە .ثەضــی کْهێــضیبی ئەم چیــغۆکە ئەّەیە،
کبتێ

هي صاّام لەّ ثغاصەعە کغص لەگەڵ هبى ثێتەّە ًبّچە ّتی

جب سۆ هي ثڕّام ثە دیػثی صیوْکغات ًیە ّەک چی لەگەڵتبى ثێوەّەە
هٌیص ّتن تۆ ئبػیشْاػ ّ صژی ڕێژین ُەیت یبى ًبە
ّتی ثۆچە ًب.
ّتن فغە ثبضەّ ،ەک ئبػاصیشْاػێ

لەگەڵوبى ثێغەّە .تۆػێ

پێ کەًی ّ صّایە

ّتی ثبضە ثە سەعچبّ.
صّای ث ّثـــًّْەّەی ئەم لســـەیە ئێتـــغ ًـــبّی عەلـــی عەػای ئـــبػاصیشْاػی ثە
سەعصا ثڕا ّ سْیطی فغەی پێ سْش ثّْ ثەم ًبّە ثبًگی کەیي.
عەلی عەػا ئیستب کە هي ئەم صێـڕاًە ئەًّْسـن لە ّاڵتـی ًـْعّێژە ّ یەکێـ

لە

کەسە سەعکەّتّْەکبًی ئەّ ّاڵتەضە کە ُیْاهە ُەع ّا سەعکەّتّْ ثێت.
 ٧ثە ًیبػی پەعّەعصە ّ ثبعُێٌـبًی پێطـوەعگە ثە ضـێْەیەکی تـبػە ّ جیـبّاػ لە
عاثْعصّّ ،چەًض جػّەیەک ئبهـبصەکغاى تـب لە کۆثـًّْەّە ئبهّْػضـییەکبًضا ثێـٌە
ثەعثــبب .یەکێـ

لە ثبثەتەکــبى لە ســەع هــبفی صیــبعیکغصًی چــبعەًّْب ثــّْ کە

ُبّڕێی یْسێن ئیسوبعیلػاصە ئبهـبصەی کـغص ّ صّای صەسـتکبعی ّ پێـضاچًّْەّەی
چەًض کەسی صیکە ،پەسەًض کغا ثۆ ئەّە لە کۆثًّْەّەکبًضا ثێتە ثبسکغصى.
یەکەم دەفــــتە ئەم ثبســــە کەّتە ثەع عەســــٌە ّ ثەعُەڵســــتی چەًــــض کەب لە
ئەًضاهبًی عێجەعی ّ صاّای کۆکغصًەّەیبى ئەکغص .هـي ئەّ صەم ثەعپغسـی ثەضـی
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'' ئبهّْػضـــی'' ًبّەًـــضی  ٦ثـــّْم لە کۆثـــًّْەّەی کْهیســـیًْضا ،ثـــۆیە ثە تًْـــضی
صیفبعن لە هبًەّەی جػّەکە کغص ّ چەًض ُبّڕییەکی تغیص پطتیبى گغتن.
ثبســی ئەم چەهــکە ( هــبفی صیــبعیکغصًی چــبعەًّْب) ّ جــػّەکەی لە ثــبعەیەّە
ئبهبصەکغاثّْ گەییطتە گطت ئْعگبًەکبى ّ تەًبًەت لە الیـبى ُێٌـضێ

کەسـەّە

ّەک جٌێــــْ ّ تەُّــــیي ثە عّّی ئــــێوەصا صەصعایەّە .ثــــۆ ًوــــًّْە ثە گــــبڵتە ثە
یْسفیبى ئەّت یْسن چـبعەًّْب ،یـبى ...ئیسـتماللُ .ەڵەثەت ئـێوە ئەّ عۆژاًە
صاّاهــبى ًەصەکــغص ثەعًــبهەی دیــػة ثگــۆڕصعێ ّ ئەم صاّایەی ئــێوە تێــضا جــێ
ثگــغێ ،ثەڵکــّْ سْاػیــبع ثــّْیي کە ئەم چەهــکە لە ًــبّ ثەصەًەی دیػثــضا جــێ
ثشەیي ّ ثیکەیـٌە هژاعێکـی ثەعیـي تـب تێکـڕای ئەًـضاهبى عۆژێـ

ّەک ئبهـبًجی

ُــبّثەش ّ عەســوی دیــػة پەســەًضی ثــکەى .ســبڵەکبًی صّاتــغ ّ ػیــبتغ لە ژێــغ
کـبعیگەعی عّّصاّەکــبًی ثبضــّْعی کْعصســتبًضا ،ثــبڵی عێجەعایەتــی هــبفی صیــبعی
کغصًــی چبعەًّْســیبى ّەک ئبهــبًجی ســتغاتێژیکی دیــػة لە کــۆًگغەصا پەســەًض
کغص ،ثەاڵم کە چًّْەّە الی ثـبڵەکەی صیـکەی دیـػة ،ثـێ ُـی ثـبب ّ لسـەیەک
الیبًجغصەّە ّ صیسبى صیوْکغاسی ّ سْصهْستبعییبى لە جێگبی صاًب.
 ٦ضێْەی صاثەضکغصى ّ ثەعکەّتٌی صاُبت ّ ئیوکبًبت ُـی ّەستێـ

لە دیػثـی

صیوْکغاتضا عبصاڵًە ًەثّْە .صیبعە ئەّ عۆژاًەش ُەع ّاثـّْ .کـبصع ّ عێـجەعاى صە
ُێٌــضە ّ جــبعی ّاش ثــّْ ػیــبتغی پێطــوەعگەیەکیبى ّەعصەگــغت .ئــێوە صاّاهــبى
ئەکـــغص ئەّەی ُەهـــبًە ،ثـــێ جیـــبّاػی ّ لە ثەعچـــبّگغتٌی پـــلەی تەضـــکیالتی
پێکەّە ثەضی کەیـي ّ ثیشـْەیي .ئەم صاّایەی ئـێوە الی ُێٌـضێ

لە ئەًـضاهبًی

عێــجەعی کفـــغ ّ الی ُێٌضێکیطـــیبى سْضــشیبڵی ثـــّْ ،چـــًّْکە ثە لســـەی ئەّاى،
دیػثێکـــی ًەتەّەیـــی ًـــبتْاًێ ثەعًـــبهەی یەکســـبًی ثەم ضـــێْەیەی ُەثێـــت.
تەًبًەت ُێٌضێ

لە ُبّڕێیبى ئێوەیبى تۆهەتجـبع صەکـغص کە لە ژێـغ کـبعیگەعی

کۆهەڵە ّ عێگبی کغێکبعصا ئەم کبعە صەکەیي.
ئەم ضـــــتبًە ثـــــبب ّ سْاســـــێکی ثەعیٌـــــی لە ًبّهبًـــــضا سســـــتەگەڕ ّ صەیـــــبى
کۆثــًّْەّەی ثــێ ئبکــبهی ثە صّای سْیــضا ُێٌــب .لە ســەعّثەًضی کــۆًفەعاً
کۆًگغەی ًۆُەهضا ثبسەکبى تًْض ّ لە ُێٌضێ
ُـۆی ئەم فەػا ًبصۆســتبًەّە لە ًێـْاى ُێٌــضێ

ثــۆ

دبڵەتیطضا ًبصۆسـتبًە ثـّْى .ثە
لە ئەًـضاهبًی عێــجەعی ّ چەًــض

کەسی تبیجەت لە ًبّ عەسٌەگغاًضا لسەی ًبضیغیي ّ ًەضیبّیص صەُبتٌە پێص.
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ثە کــْعتیەکەی ئــێوە گەً ـ ّ کەم ئەػهــّْى .ئەّاًــیص لــبڵجّْ لە ًــبّ چەًــضیي
لۆًبسی ُبّضـێْەی ئەم ًبکۆکیـبًەصا ،ثە ُبسـبًی پطـتی ئێوەیـبى لە عەعػ صا ّ
صّّ عێگبیبى لە پێطضا ُێطتیٌەّە تب ُەڵیجژێغیي
ثێ صەً

ّ هلکەچی ّەػعی هەّجّْص صاًییطیي ّ کبعی سْهبى ثکەیـي ،یـبى ثـۆ

کْێوبى پێ سْضە سەعچبّ ُبتیي.
صیبعە لە سەعەتبی ئەم ثبب ّ لسبًەّە ثەضێکی ثەعچـبّی ئەًـضاهبًی عێـجەعی
ّ ژهبعەیکی فغەی کبصعەکـبى لە پطـت ئەم عەسـٌە ّ ًبکۆکیـبًەّە ثـّْى کە ئـێوە
ثجْیٌە سبّەًیبى ،ثەاڵم ثە تێ ەڕیٌی کبتُ ،ێٌضێ

لە ًیْەی عێگـب ّ ُێٌـضێکی

صیکەضــــیبى لە صّا عۆژەکبًــــضا پطــــتیبى تــــێ کــــغصیي .ســــەعەًجبم صّای صەیــــبى
کۆثــًّْەّەی چەًــضیي ســەعبتی ثــێ ئبکــبم ،هــي ثڕیــبعی کۆتــبیی ســْم صا کە ثــۆ
ُەهیطە ّاػ لە دیػی صیوْکغات ثێٌن .دیػثێ

کە کۆڵێ

فیـضاکبعی ّ صًیـبیەک

صڵسۆػی ثێ صعیغن ثۆ کغصثّْ.
ُەڵسْکەّتی ثەصەًە ّ عێجەعی دیـػة ثە ًیسـجەت ُەع کـبم لە ئـێوەّە جیـبّاػ
ثــــــّْ .ثە ًیســــــجەت ُێٌــــــضێکوبًەّە فــــــغە تًْــــــض ّ ًەضــــــیبّ ،ثە ًیســــــجەت
ُێٌضێکیطوبًەّە ػۆع صۆستبًە ثّْ .ثە ًیسـجەت ضەسسـی سـْهەّە چەًـضیي جـبع
کبک جەلیل گبصاًی ،کبک عْسـوبى عەدیوـی ،کـبک ًەثـی لـبصعی ،کـبک دەسـەى
عەستگبع ،کبک ُبضـن کەعیوـی ّ کـبک فەیسـەڵ ئێغاًضۆسـت ثە سـەعبت لسـەیبى
لەگەڵ کغصم ّ ُەّڵیبًضا عاػیـن ثـکەى ثوێـٌوەّە .ئەّصەم ّ ئیسـتەیص ئەّ کـبعە
ثە ًیطــبًەی صڵســۆػی ّ لــْتفی ئەّ ُبّڕییــبًەم صەعدەق ثە ســْم صەػاًــن ثەاڵم
ػۆع سْضــــذبڵن کە لەًــــبعەتن ثە لســــەکبًیبى ًەکــــغص ّ لە ســــەع ئْســــّْڵێ
عاّەســـتبم کە تێ ەڕیٌـــی کـــبت صعّّســـتجًّْی صەعسســـت ّ لەّ ثڕّایەضـــضام کە
ئەگەع ئەّکبت ،تەًبًەت ثەضێ

لە عەسٌە ّ ثۆچًّْەکبًی ئـێوەّ ،اتـب ثەضـێ

لە صڵسۆػتغیي ّ عاثْعصّّپـبکتغیي کبصعەکـبًی ئەّ دیػثەیـبى ثە سـیٌگفغاّاًی ّ
صاڵّاڵەییەّە ّەعگغتجبى ،صّاڕۆژی عێجەعایەتی ضۆڕضگێڕ ّ دیػثـی صیوـْکغات ثە
گطتی ثەّ ضێْە ًەسْاػعاّە ًەصثّْ کە گطتوبى ثیٌیوبى.
ُەلْهەعجێـــ

کە ئـــێوەی تێـــضا ثـــّْیي تـــبیجەتی ثـــّْ .ئێـــغاى ّ ئێـــغاق ،صّای

ئبگغثەســت سەعیکــی ســبػاى ثــّْى .ئەًفــبلی سەڵکــی ثبضــّْع ثە صەســتی ســەصام
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دبتَم هەًجەعی
لەّپەڕی ثـــــێ عّدوـــــی سْیـــــضا ثەعصەّام ّێغاًکغصًـــــی ضـــــبعەکبًی لەاڵصػێ،
ضەًگەســـەع ّ صەیـــبى گًْـــضی گەّعەّثچـــّْکی پطـــضەع عاســـت لەّ عۆژاًەصا ّ ثە
ثەعچبّی ئێوەّە ثەڕێْە صەچّْ .سەصام ُێغضی کغصثـّْە سـەع کْەیـت ّ ًـبّچە
ثــــۆًی ضــــەڕێکی گەّعەتــــغی لــــێ صەُــــبت .ئــــێوە لەّ عۆژە ســــەستبًەصا ثە
ضێْەیەکی جضی پیْیستوبى ثە جێگبیەک ُەثّْ ،جێگـبیەک کە ُەم ئەهٌـیەت ّ
ُەم کەعاهەتی ئیٌسبًیوبى ثۆ صاثیي ثکبت.
عەًــگە هبًەّەهــبى لە الی دیػثــی سْهــبى هەعمــّْڵتغیي ئبڵتێغًــبتیخی هــْهکیي
ثبیــــب ،ثەاڵم کەی کــــْعص هەعمــــّْڵتغیي ئبڵتێغًــــبتیخی ُەڵجــــژاعصّّە تــــب ئــــێوە
صُّّەهەکەی ثـــیيەُ .ێٌـــضێ

لە ئەًـــضاهبًی ڕیـــجەعی ّەک صژهـــي چبّیـــبى لـــێ

صەکغصیي ،ثەاڵم ثەضی ػۆعیبى صاّایبى صەکغص ثە ُەع ضێْەیەک ثّْە ثوێٌیٌەّە.
گغفتــــی ئەم کــــبعە ئەّە ثــــّْ کە ثە ضــــێْەی یەکســــبى ّ ثە دــــْعهەتەّە ئەم
صاّایەیــبى لە گطـــتوبى ًەصەکــغص .ثـــۆ ُێٌـــضێکوبى ػۆع ثە جــضی ّ ثـــۆ ُێٌـــضێکی
صیکەهبى دبڵەتی پبڵ ێْەًبًیبى صەگغتەثەع .هي صەهِەّیست لێکوـبى ُەڵٌەثـڕى
ّ تێکڕاهبى ثِێ ي ثـێ ئەّە ئەعک ّ ثەعپغسـبیەتییەکوبى ُەثـێ ،لە صۆڵـێ ّ الی
یەکێ

لە ثٌکەکبًی دیػة صا ثوێٌیٌەّە ،ثەاڵم ئەّاى لجّْڵیبى ًەکغص.

ًبچــبع عّّهــبى لە ُێــػ ّ الیەًەکــبًی صیــکە کــغص .صاّاهــبى لە کــۆهەڵە کــغص ثــۆ
ُبّکبعی ّ ئەّاًیص دبػع ثّْى ثە تـبک ّ چەًـض کەسـوبى ُبّکـبعی ثـکەى ثەاڵم
ثە جەهعـــی ًـــب .کـــۆهەڵەش سْیـــبى لەّ عۆژاًەصا تّْضـــی کێطـــە ّ سەعئێطـــەی
ثبسەکبًی هەًسّْع دیکوەت ثّْى ّ هەجبلی سەعسْعاًضًیطیبى ًەثّْ.
گەڕاًەّە ثــۆ الی ســەع ّ ثەضــەکەی تــغی دیــػة ًەصەگًْجــب چــًّْکە ئەّاى ُەع
گەڕاًەّەیەکیــــبى لە الی عێجەعایەتیــــیەّە ثە هبًــــبی پەضــــیوبًی ّ تەًــــبًەت
تەسلیوجًّْەّەش صەػاًی .ئێوەش ًە لە ُەڵْیستگغتٌوبى صژی لیستەی فیک

ّ

سغاپەکـــبًی ًـــبّ دیـــػة پەضـــیوبى ثـــّْیي ّ ًە تەســـلیوجًّْەّەش لەگەڵ گـــغۆ
سْێٌوبًضا صەُبتەّە .ثۆیە لە ثەع ًبچبعی ،ثەضێکی ػۆعهبى پەًبهبى ثـغصە ثەع
ڕێکشغاّێکـــی ئێغاًـــی ثە ًـــبّی '' عاٍ کـــبعگغ'' ّ ثـــۆ هـــبّەیەکی کـــْعت ثـــّْیٌە
هێْاًیــبى .ئەّصەهــیص ّتــّْهە ّ ئیســتبش صّّپــبتی صەکەهەّە هبڵیــبى ئــبّەصاى ّ
سەص جـبع سـ بب ثـۆ ئەّ ُبّکبعییەیـبى .ثە تـبیجەتی کـبک عەػا ّ کـبک کـبّە کە
صّّ کــْڕی ثبضــی ســٌەیی ثــّْى ػۆعیــبى ُبّکــبعی کــغصیي ّ ئەّپەڕی عێػیــبى لــێ
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گغتیي.
ضــەّێ

ثەعپغســبًی عێگــبی کغێکــبع کە ئەّ صّّ ثــغاصەعە کْعصەیطــیبى لە ًــبّصا

ثّْى صاّایبى لێ کـغصیي ثەضـضاعی هەعاسـوێکیبى ثـیي کە ثە ثـۆًەی سـبڵْەگەڕی
ئێعــضاهی ػیٌــضاًیبًی ســبڵی ضەســت ّ دەّت ثەعپبیــبى کغصثــّْ .لە صەســت ێکی
هەعاســــوەکەصا گطــــتیبى ُەســــتبًەّە ســــەعپێ ّ صەســــتیبى کــــغص ثە ســــغّّصی
ئیٌتەعًبسیۆًبڵ سْێٌـضى .ئـێوەش ثـۆ ًیطـبًضاًی عێـػ ُەسـتبیٌە سـەعپێ ،ثەاڵم
هي ثێ صەً

ّ ثێ جّْڵە عاّەستبم .کەسـێکیبى لە تەًطـتن عاّەسـتبثّْ ّتـی ثـۆ

سغّّص ًبسْێٌیە
ّتـــن کـــبکە گیـــبى ،هـــي صە
ســبڵە لە دیػثــی صیوــْکغات
صام ئەیــڕەلیجن ًەسْێٌــضّّە
ئیســــتە تــــۆ ثە تەهـــــبی ثە
دەفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتەیەک
ئیٌتەعًبســـــــــیۆًبڵن فێـــــــــغ
کەیتە
ئەم لســـەیە ثـــّْ ثە هـــبیەی
ضـــۆسی ّ جەفەًگـــی چەًـــض
عۆژهبى.
صەًگــــۆی ثــــًّْی کەه ێکــــی
یــــْئێي لە جٌــــّْثی ئێــــغاق
گەییطـــــــــتجّْە الی گطـــــــــت
دیػثەکــبى ّ عاُکــبعیگەعیص
ثە فغســـــەتی ػاًـــــی ئـــــێوە
ثٌێـــغێ ثـــۆ ئەّ ضـــْێٌە ّ لە
کــۆڵی سْیوــبى ثکــبتەّە .صّای کۆهەڵێ ـ

کــبعی ئیــضاعی ،عۆژێ ـ

ثغصهبًیــبى ثــۆ

سلێوبًی ،لەّێطـەّە ثـۆ کەعکـّْک ّ ّەک ئەًـضام ّ ثٌەهـبڵەی سۆیـبى تەدـْی ی
هْســبثێغاتی ئێغالیــبى صایــي کە ســْی چیغۆکێکــی صعێــژە ّ لە ضــْێٌێکی صیــکە لە
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ســـەص الپەڕەصا ثە ًـــبّی ''عۆژە تبڵەکـــبًی ئەلتـــبش'' ثبســـن کـــغصّّە .تەًیـــب دەػ
صەکەم ئەّە ّە ثیـــغ ثێـــٌوەّە کە ئەّ کەســـەی ّەک ثەعپغســـی عێگـــبی کغێکـــبع
ثغصهـــبًی ثـــۆ کەعکـــّْک کـــْڕێکی کـــْعص ثـــّْ .گەلێـــ

ًبضـــیغیي ّ لـــْتجەعػاًە

لەگەڵوــبى ُەڵســْکەّتی صەکــغص ّ ئیســتبش کە ثیــغ لەّ صّّ عۆژە صەکەهەّە ئەّ
کبثغایە ثە ًبچبعی ُبّکبعی صەکغصیي ،لە صاسـی سـّْک ُەڵسـْکەّتکغصًی ئەّ،
لە ًبسەّە علن لە سْم ُەڵضەستێ کە سْهبى هەدتبجی ئٌسبًی ّا کغصثّْ.
صّای دەفتەیەک ػیٌضاًی پڕئێص ّ ئبػاع کە ػیبتغ ثە هٌبڵەکبًوـبًەّە صیـبعثّْ،
ُیالک ّ هبًـضّّ گەییطـتیٌە ئْعصّّگـبی دـلە لە ًػیـ

ضـبعۆچکەی ضـّْهلی لە

ئْستبًی ثبثْل .لە کەه ێکی کۆًی ضێغکەتێکی فەعاًسـەّیضا ًطـتەجێ کـغایي ّ
لە هبّەی سبڵێکضا ئەّەی ضیبّی هغۆ ـی ئەم سـەعصەهە ًـیە ثیٌیوـبى ّ ُەع لەم
جەُەًضەهەضــضا ثــّْ صُّّەم هٌبڵوــبى ،ئبعیــبى لە صای ـ

ثــّْ .لەم ضــْێٌە ّ لە

ئْعصّّگبی عۆهبصییە کە ثە ئەلتبش صەًبسغا صّّ سبڵی تبڵ ،یەکجبع تبڵن ثـغصًە
سەع .ثێ پّْڵ ّ فغە ثێ ئیوبکبًبت ثّْم .لە ثبعی فکغیطەّە ُێٌضە دـبڵن سـغا
ثــّْ ،ثە ڕاســتی گەلێـ

جــبع لە ًــبسەّە صەتغســبم ضــێت ثــجن ّ صەضــتی ّضـ

ّ

ّێغاًــی عەعەثســتبى ثگــغهەثەع .ســەعەًجبم صّای گطــت ػەدــوەت ّ ئێطــەکبًی،
ئەم لۆًبسەش تێ پەڕی ،س هەت ّ سەعثەعػ ،ثە ُبّکـبعی ّ صڵسـۆػی تەلـێعە،
هٌبڵەکبًوبى گەیبًضە ّاڵتی ئبعام ّ هغۆ ەعّەعی سْێض کە ئیسـتب ُەع کبهەیـبى
پیبّێکە ّ سەعیکی کبع ّ ژیبًی سْیبًي.

صّا ّتە
ًُْەعێکی گەّعە ًیە کە هي ثێژم ضەُیضی ُی ضْێي ّ ثەضێکی کْعصسـتبى ،لە
عیــػی کــبم دیــػة ّ ُێــػی کْعصیــضا ثــّْثي لەالم فەعلــی ًــیە .چــًّْکە کــبعّاًی
لەضـــجغیٌضاعی کـــْعصاى ُێطـــتبش لە عێگـــبصایە ّ عۆژاًە ســـْێٌی لـــێ صەچـــۆڕی،
ضــــەُیضاًی صّێٌێوــــبى ،ثەّپەڕی لەصع ّ دْعهەتیــــبًەّە ثەضــــێکي لە هیــــژّّ ّ
جەســتەی ّاڵت ئیســتبش ژاًــی کۆســتی تــبػە ،عۆژاًە صەیتەػێٌــێ .ثەّ دــبڵەش
گًْضی ًیەع ضْێٌێکی گغًگی لە هیژّّی ثػا ی عػگـبعیشْاػاًەی کـْعصصا ُەیە ّ
ُەهّْ صڵسـۆػ ّ تێکۆضـەعێکی عاسـتەلیٌەی کـْعص ،ئەثێـت ئەم ضـْێٌە ضـیبّە ثـۆ
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سەڵکی کۆڵٌەصەعی ئەم گًْضە سەعثەعػە ،پڕثبیەر ثٌەعسێٌێ.
ثــــۆیە ّەک لەصعێکــــی تــــبیجەت ّ ّەک عۆڵەیەکــــی ئەهەکٌبســــی ئەّ سەڵــــکە،
صّاصێڕەکـــبًی ئەم ثیغەّەعییـــبًەم ثە لیســـتی ًـــبّی ضـــەُیضەکبًی ًـــیەع تەّاّ
صەکەم تـــب ُەم ثێـــژم کە هـــي ُەعصەم لەگەل ًـــبّ ّ ثیغەّەعییەکـــبًی ئەّاًـــضا
صەژین ّ ُەم هەًجەعیجًّْیص ّەک تبجی سەعثەعػی ،لە ًبّ ثـػّّتٌەّەی عەّای
کْعص صا ُەڵضەگغم.
پیْیستە لەم پێْەًضییەصا ئیطـبعەی پـێ ثـکەم کە ،سـەعجەهی ئەم ضـەُیضاًە،
ئەًضام ،یبى پێطوەعگەی دیػثی صیوْکغاتی کْعصستبًی ئێـغاى ثـّْى ّ تێکڕایـبى
تــب صّا ُەًبســە ّ لەتــغەی ســْێي ،ثە ثڕّایەکــی لــّْڵەّە کبعیــبى ثــۆ ئەّ دیــػثە
کغصّّە.
ئەم ضــێعغەش کە فغەتــغ ّەک صەعصیــضڵێکە لەگەڵ سْهــضا تــب ضــێعغ ،صّای ػاهــی
جەعگجـــڕی ضـــەُیضثًّْی ضـــْڕش ،کـــبک ئەکـــجەع ّ ضـــبسەّاًی ئـــبػیػ ًّْســـی ّ
لەیغەضضا ّەک ُبّاعێ

صایضەًێن تب ثەڵکّْ گْێجیستێکی ُەثێ!

ًیەر
هێٌذێک ئێژى ،ئێوڕۆ ئێتر،
ًیەر تەًیا گىًذێک ًیە،
بىوەتە سیوبىل،
بىوەتە پێطٌەگ ،بىوەتە هەکتەب بۆ لێ فێربىوى
هێٌذێکیتر دەڵێي ًیەر،
دوای ئەم جارە ،پاش گڕگرتٌی کۆسااڵى
بىوەتە ''پێتەختی ضەهیذاى'' ،بىوەتە سەًگەر ،بىوتە کڕکاى،
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بىوەتە ضىێٌێک ،ئەویٌذاراًی ئازادی رووی تێ دەکەى
رەًگە ئەهاًە گطت راست بي،
بەاڵم ًیەر باخهەًارێکی جىاًیطە ،سەوز و سەرضار،
لە پای هەواری هێرگەوار ،لە گىی سیرواى،
بە الپاڵی کێىەکاًی ژاوەرۆوە
هەهىو ساڵێک لەگەڵ بەهار،
چرۆ دەکات ،چڵ و خىًچە و گىڵ دەردێٌێ،
پەلەیەتی تاکىو خىًچەکاى ببٌە گىڵ،
گىڵەکاًیص ببٌە هەًار
بۆ جىوتیاراى
گطت هاوێٌێک ،کاتی چٌیٌی سەهەر هات،
جەالدێکی ساتىەر بەدەست،
چاو پڕ لە خىێي ،لە کىضتار هەست
دێت و دەگاتە بەر دەرگا ،بێ روحواًە،
دەست و القی ًیەر ئەبڕێ ،هەًارەکاًی دادەخات،
بۆ ًاو جۆگە ،بۆ ًاو ضەخەڵ ،بۆ ًاو ضەتاو
فڕیاى ئەدات
باخهەًاریچ هەهىوجارێ ،وەک جاری پێص
تاق و تەًیا ،بەو هەردەوە ،بەو ئێص و زام و دەردەوە
جەستەی رووت و لەش خىێٌاوی جێ دەهێٌێێ
گەرهای هاوێي،
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لێسهەی پایس،
زوقوی زستاى،
ًیەر بێ جلً ،یەر بێ کەشً ،یەر تەًیا ئەتلێتەوە

کە هەم بۆًی بەهاری تازەی کردەوە،
دیساى هەم وەکى ساڵی پار ،چرۆ ئەکات ،خىًچە ئەکات ،خىًچەکاًی ئەبي بە گىڵ
دیساى وەک سااڵًی پێطتر
جەالد دێت بە ضوطێرەوە ،بە باوەضێک خٌجەرەوە،
دەستەکاًی سەر لە ًىێ ئەبڕێتەوە،
زاهەکاًی ساڵی پاری ئەکىلێتەوە
ئەم باخە هەًارە جىاًە،
وەک ساڵی پێص ،ساڵی پێطتر
لەضخىێٌاوی،تاک و تەًیا ،لە ًاو خىێٌی جەستەی خىیذا
تاکى بەهار ئەتلێتەوە ،زاهەکاًی ساڵی پێص و پێطتریطی
ئەکىلێتەوە.........
ًازاًن داد بۆ کێ بەرم؟
لە کام دۆستێک داوا بکەم؟
یەخەی کام حاکوێک بگرم؟
بەڵکى روحوی لە دڵذا بێت
بێت و یەکجار
ئەم جەالدە بخٌکێٌێ،
یاى هیچ ًەبێ ،ئەم جارەیاى ،ضوطێرەکەی لێ بستێٌێ
حاتەم هەًبەری
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شەهیدی سەنگەر
 ١جافر مەنبەری
 ٢کەریم مەنبەری
 ٣عەزیم مەنبەری
ا
 ٤عەبدوڵ مەنبەری
 ٥ئۆلەسەن مەنبەری
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 ٦کەریم مەنبەری ( کەریمە سوور)
 ٧ئەنوەر مەنبەری ( ئەنوەر ی
حاج)
 ٨ئەنوەر مەنبەری ( ئەنوەر گەورە)
 ٩واسێح مەنبەری
 ٠١هۆشیار مەنبەری
 ٠٠هاشم مەنبەری
 ٠٢غەفار مەنبەری ( ئازدوار)
ا
 ٠٣سەیفوڵ مەنبەری
 ٠٤بەیان مەنبەری
مێاوی)
 ٠٥رەحیم مەنبەری ( رەحیم ر
 ٠٦رەحیم مەنبەری (هەژار)
 ٠٧کاوس مەنبەری
 ٠٨فەخرە مەنبەری
 ٠٩تەوفێق مەنبەری
 ٢١موحەمەد مەنبەری
 ٢٠فەیسەڵ مەنبەری
جەهانگێ مەنبەری
٢٢
ر
ی
 ٢٣کەریم مەنبەری ( رپێباج)
جێائیل مەنبەری
 ٢٤ی
 ٢٥حەسەن مەنبەری
 ٢٦نەجمە مەنبەری
 ٢٧شەهرام مەنبەری
ا
 ٢٩فەتحوڵ مەنبەری
 ٣١باقر مەنبەری
 ٣٠مراد مەنبەری ( ئازادە دڵ)
 ٣٢حەمە سەلیم مەنبەری
 ٣٣حەمە عەیل مەنبەری
 ٣٤فەرەج مەنبەری
 ٣٥ئەسحەر مەنبەری
 ٣٦جەواد مەنبەری
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ا
 ٣٧رێبوار مەنبەری ( سوکروڵ)
٣٨شۆڕش مەنبەری
 ٣٩ئەکبەر مەنبەری
 ٤١شاخەوان مەنبەری
ی
شەهیدان زیندان
ر
ئێحێام مەنبەری
٠
ا
ر
 ٢فەرەج مەنبەری ( فەرەج ،عەبدوڵ ،واسێح و کاوس کە لە لیست
ر
ی
هاوژیت فەرەج بوو کە پێکەوە
ئێحێامیش
سەرەوە هاتن برا بوون،
ئێحدام کران).
ر
 ٣عەیل نەق مەنبەری
فەرزاد مەنبەری ( فەرزاد کوڕی کاک جافر ،برای کاک هاشم و برازای
ر
نەق بوو).
کاک عەیل
هاوژیت حەسەن مەنبەری کە دوای شەهیدبوونی
ی
 ٥زیوەر مەنبەری (
حەسەن گەڕێایەوە نیەر ،دوای سەفەرێک بۆ سنە ین سەروشوێن کرا).
هێ ی
ئەمانەش لە الیان ر ی
ەکان رێژیمەوە بە قەست و بەرنامە شەهید کران:
 ٠حەبیب مەنبەری
اهێ مەنبەری
٢ز ر
 ٣موحەمەد مەنبەری
 ٤موحەمەد مەنبەری
ئەم کەسانەش ئەندایم چاالیک ر ی
حێب بوون کە بە شێوەی جیاواز گیانیان
لە دەستدا:
 ٠تەلێعە مەنبەری
تەلێعە مەنبەر ( دوو کەس بەم ناوە هەبوون)
 ٣ری
نێام مەنبەری
 ٤مەلەک مەنبەری
بەشێ مەنبەری
 ٥ا ر
 ٦خاڵ مەنبەری
 ٧سەالح مەنبەری
 ٨رساج مەنبەری
 ٩ئۆسا ئەحەمد مەنبەری
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تاهێ مەنبەری
 ٠١حەمە ر
 ٠٠بەفراو مەنبەری
کۆتان دەیەی
لە سەرجەیم ئەو پێشمەرگە مەنبەریانەی لە سەرەتاوە تا
ی
ر
شەست هەتاوی بوونە پێشمەرگە ،ئەم چوارەمان ماوین:
کاک فەرهاد مەنبەری
ڕەحیم مەنبەری
نەریمان مەنبەری
حاتەم مەنبەری
تەّاّ
 ٠١-٠٠-٧١٠٣ستۆکِۆڵن
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ی
ری
چان پێشوو
دوایی پێداچوونەوە و راستکردنەوەی هەڵەکان ی
٢١٠٨ -٤ -٢١
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