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 عریش  له زگرتنڕێ
 ر نجده هڕباح  سه                   

 
 ۆیخ:  وه تاهاته ناو مه  تهێچ ده  كه ،ۆڤمر ، وه نهی بكه عریش یت هییعریش  له ریب  ستهیوێكاندا پ وره گه  ساته كاره ناو له

 ش هی وه اركردنهیم وش ئه.  وه كاته ده اریوش اریناد انڕ گه داۆخ یدوا  به ت،ڕێ گه ده داۆیخ یدوا كات و به كارا ده
خودا، :  واته. اریناد ، ڕێ گه ده اردایناد یدوا به ی رهیو شاع ئه.  دراوهێامپی په یریژ یادیو بن ر دهێسرووش پ یكار

. تاكان ره سه یتا ره سه ۆب  هی وه انهڕ و بوون، گه ۆشك نینتریرێد یدوا به انڕ گه.  و بوونه ۆشك نینتریرێخوداش د
 انیبردن نێو خو نانێه نێخو یرۆسكابوون و جڕ واو نه ته شتانێه ۆڤمر ی كهاتهێپ یكان ماره ده ی وكاته ئه:  واته

 . بوون شانكردندایستن ده ۆكار ب یوانڕ چاوه  له شیو زه یكان ماره ها ده روه كرابوون، هه نه شانیستن ده ۆب یوونڕ به
 داۆیخ یكان هڵای خه یئاست  له: تێب هه عریش ی ندهیر ئا سه له یر گهیو كار  وه بخاته كێنیرز له  كه ك،ێریشاع ر،یشاع

 یكات ن،ینووس یكات:  ێنێورووژ ده ۆیخ یت بهیتا یكات ۆب كان ارهیست هه  نهۆو ب كان ارهیست هه  نگه هڕو  واتڕ ده
م  له.  وه كاته ده انۆیك ندا،ینووس یناو ئان و سات به  وه بوونهۆڕو ش امانێڕت یكات ،یریگ شهۆگ یكات ،ینگ دهێب

 .تێگر رده و وه نانێداه یت بهیتا یو ژهڕێق  دا ده كاتانه
و   ستنشان كردووه ده ۆڤیمر یكان كردنهێستپ ، هه بووه كردنێستپ هه یتا ره سه عریش كان هییئاسمان  بهێكت شێپ

( قورئان: ) مهێئ ی هییئاسمان  بهێم كت ئه: ) هی و ئاماژه ر ئه سه  نباتهما ده( یهرێسوهراب سپ. )یندوویگوتار ز  ته بووه
 (.كان هییهانیج  هییب ده ئه  شاكاره نینرختر به  له  كهێك هی ،ی كه زهۆریو پ ییخودا  نه هیال یاڕ ره سه
: یشانیناون  به  وه ندهێم خو( ێسورم زیز ژاد عه نه: )یكێعریدا، ش(انی به) یارۆڤگ ی(26)  ژماره  له 0891 ڵیسا

م  ئه یدوا.  دا داناوه كورته  عرهیم ش له یر گهیكار یرهات سه و به ووداوڕجوان و  یریب(.  ێو شه  وهی هه)
 ریم شاع ئه  رهۆز یك هی ماوه  واته كه.  وه ته ندوومهێخو  اوهێڕرگ هو یشیرچ و هه  وهینووس یرچ هه ، وه مه هی وه ندنهێخو

دات،  رنه و به ئه  نهینووس یشق و ئه ر ئه گه ئه نم،ێتا بم اشمینڵد.  مهیبوو نه زارێب ێیو ل  شنامهڕۆئاشنا و   هێڕرگ و وه
 یو پرد  كانه مه رده موو سه هه یعریش  نابم، چونكه زارێب ێیل  وه نمهێبخو یكان انهێڕرگ ق و وه بچم و ده دایدوا به

و   هڵكاك  له  رهیم شاع ئه یعریش یكان پرشنگه. تێنێه كارده به داینی زه یاناتو  له یر وهێپ یزمان ، هی هه انی وه مانه
 ، هیین داێت یبا ناته ین مهیو د ۆنام یچوونۆروبیو ب  سكاوهڕ  وه كوردده ۆڤیكوردستان و مر یانیژ یسروشت

 یم كه هی ینیو چ ووڕ:  واته.  گرتووه رنه وه ی كه مانا سنوورداره  به یجوانیكۆكر -كایتێستێئ یمك چه ها روه هه
 ی وانه ركردنهیو ب و ئه ینی زه یست و چاالكبوون هه یكان رمهۆف ڵ گه له یند وهی په كوڵ به.  گرتووه رنه وه یكایتێستێئ

  وه هڵكاك  له ی نانهیو چ ئه ی وه نهیزۆد. ڵكێتا تو  وه هڵكاك  له ، ووهدروست كرد  ناوهێم ه رهه به یكایتێستێئ یناوك
ت  و بابه  ئاسته تدا فره بابه  له كان عرهیش ی كهاتهێو پ ت هیخاس. یشتنڕۆیداێپ یت هینۆو چ ڵكێتا تو تێب دروست ده

مان  هه ، هییتر ن یكێس كه ینگ ده یشدار به  كه هیینگ ده فره ماڵ نگ، به ده فره  تهێب ده شداینێشو كێند هه  له ، ۆڕێگ ده
و  نایناو ب  تهێكات و د ده  كه نگه ده یشدار به قایسۆم ینیك چ وه ینگ ده یكێنیچ  به م، كه هی یس كه ینگ ، ده نگه ده
 ی نده هو ئه. تێگر رده وه اگرتنڕئاست  ینگ سه  ت، به بابه یتێك هی یكان هڵ هیاڕو  كۆر ناوه ی كهاتهێو پ ت هیخاس ۆڕیت

 .  كردووه ید به م وازهێو ش و ئاست ئه  رهیم شاع ئه یال این من ئاگاداربم ته
و  یت هیسووكا ش شهیم كوردستاندا، هه یانیژ یباسكردن  له  هی وشاوه و دره اوۆڕداچ نێمار و خو ده یكێریشاع
 انڵیی نده ندخوازان و گه وه رژه رست و به لپه هه انیخت و تاج،  ته یاری ،ی بانهڵ دووكه  و ماره ئه ی نهۆرك سه

 ماڵ ، به بووه تاڵ سه ده یراویگێل زڕێ ڕیكو ۆیش خ وه ئه ڵ گه هل.  كردووه ، وه هییكورد یتاڵ سه ناو ده  ته خستووه
 ینڕیرب ن ده خاوه  وه تاكانه  رهیو ب ناو ئه ، له تاك كردووه یریب یر گهیكار یپاراستن ۆب یششۆك ش شهیم هه
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دا،  موو ئاژاوانه هه و ناو ئه له) ، كردووه اگرتووڕنگ  سه ۆیخ یب ده ئه یبوونۆخ:  واته.  بووه ۆیخ یب ده ئه یت هیسا كه
مار و  ده  له.  هیین  مانهیشتیم ن ئه ڕیكو این ته(.  وه ته شتووهێه یپاك  به ۆیخ یت هیسا كه یو بوون یب ده ئه یبوون
و  ۆیخ یدخو یست وهی په دایبار و بوار نیباشتر  له یمانیشتیواو ن و ته اریوش یتاك.  هییمانیشتین  وه هینێخو

و  یب ده ئه یبوونۆخ ی ن و ئاراسته بكه یریداگ  وه ناوه  له یب ده ئه یاكانیماف ،ید یوان ئه تێڵێاهن ،یت هۆیخ یداهاتوو
 .نۆڕبگ یت هیسا كه یبوونۆخ
 
 كورتدا  یكێوچان  له)
 ..سپارد ناڵگو یمیوس مه  به مڵد
 ..  خشنده مووان به هه ڵ گه له
 رچوو  ده یخت بهێب

 .(ردان نامه ییخت بهێب یداو
 (ینیبێت  ورده  ێند هه: یق ده) 26: ل 

        *** 
 ددا،ێئوم ی قوببه رێژ  له)

 چیبنم  نهڕیب ده چاو
 .. نی ناگه نما بلهیق یت كمهیح  له سمان كه
 كێواڵسمان، س كه نێید  كه
 ك،ێواڵس این ته
 نی ناكه  وشه حه ین مهیچ  له
 یند باكگراوه  شهیم هه  كه
 ..( كانمانهۆو در خستنڵ ههۆخ

 (دداێئوم ی قوبه رێژ له: یق ده) 091 - 092: ل                             
            *** 

   مه ده و ئه
 . دابوو  وه خانهی مه به ڵیپا  خانهی مه
 .. هییرگ چ مه یزان دهی نه س كه
  شت،ین داده  خانهی مه  له شێلگام گه
 .. خوارد ده  وه لكه په  به یوێس
 یت هیكایح ۆب ێیگو
  راێد ادهڕ  مانه رده سه و ئه
 . هاتبوون نه شتاێه
  یت هیكایح
 پاشان،  ی وه ئه

 ...(یی هوودهێب نراێل یناو
 (و شه ی رپابوونه به: یق ده) 668 - 669: ل                         
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 وار نهێشو  ێو زوو ب  كورته ین مه ته وان هڵپا:  واته.  هیین داێت ی رهێست هئ ماڵ به ، هیداێت رۆز یوان هڵپا یكورد یعریش
 یك هی ك نموونه و وه  وه تهێنێم ده گاڵ مهۆناو ك له یوار نهێو شو  ژهێدر ین مه ته  رهێست ئه ماڵ به ت،ێمر و ده  وه تهێنێم ده
 .یژ ده  وه هییووناكڕ  به ڕاوپڕپ
  له  اوازهیواو ج ته  وه كهۆر ناوه یووڕ له(  6102 -گوترا بوو  نه اندایبرا یدوا خوان  له ی وه ئه: ) یعریشۆك
  ته ناوهێه یوڵیم خه  به یكیتێستێئ یكێهانی، ج(6101 -  وه خوارده م انهییو كان له مڕی پهێت دا انهڕێیو  به: )یعریشۆك
 وازێك زمان و ش وه ماڵ دات، به ده شانیكان ن كراوه ۆب ماێو ه ماێه وونڕ یكێر ئاو سه و له نینیرباس و ب به
و  نینیو ب شتنی گهێت این ته.  هی هه نڵیم خه ی ماوه ڵسا نجێپ اندایشیوانێن  و له كن هی ی وه شكدانهیت عریشۆردوو ك هه
 كێم ل ئه. رداۆراوجۆج ی وهرچا و سه ێنو ی وه ندنهێخو ڵ گه له. اونۆڕگ كان هییاریو زان خۆبارود  له نڕیرب ده
  ته جار بووه كێند هه ت،ێكر ده داڵ گه له ی هڵ مامه دایكورد یب ده ناو ئه باو له یك هی هڵ ك هه وه  و زمانه وازێش ی هییكینز
 رۆز یك هیووڕ  و زمانه وازێش ی وه شكدانهیم ت ئه  وه وانه چهێپ  به.  وه رانه نهێر داه سه به واش هڕنا یو  حوكم ارڕیب

و   شتووهی گهێپ یت هیریشاع  هی وه ش ئه مه ئه.  شتووهی گهێپ  و باره  م پله ئه  گاته ده ریم شاع كه. ن ده شاندهیوتوو ن ركه سه
دا  نده و ناوه له. ڵكام ته  له  وه ته بووه كیدروست بوو، نز ۆب یكێند ناوه  كه ك،ێر نووسه. ی(ند ناوه)  ته بووه كێوازێش

 ی رانهیو شاع ئه. ۆیخ یب ده ئه یبوونۆخ ینڕیرب و ده  وه كدانهێو ل ریناو ب  تهێشێك ادهڕ كردنێپست هه یكان پرشنگه
  به شتوونی گه ن نه وانه ئه. تر یكێوازێش  وه نهڕ په ده  وه كهێوازێش  و زوو زوو له  بووه دروست نه ۆب انیكێند ناوه
 ڕ و باوه ریو ب انۆیخ یب ده ئه یبوونۆخ  به شتوونی گه و نه  هی وه ندنهێخو یدوا یست هه انیشینۆڕیگ وازێند و ش ناوه
 .  كهۆفڕ انییروون ده ی نهیم و زه
 نجایئ. م كه ماچ ده كانم هڵمندا ی د ژماره قه به عریشۆك كێند هه ،ڕاوپڕپ یك هی وه ندنهێخو یدوا.  هی هه مڵش مندا شه من
 .مێن داده ۆیخ یاویش ینێشو  له مدا كه بخانهێناو كت و له مێن دهێل یزڕێ  وه هڵد  له
 :  رخان كردووه ته عریش ۆم ب خانه  ێس مدا كه بخانهێكت  له

 .ر نهێداه یرانیشاع: م كه هی ی خانه
  له شیكان پلهۆو ك ێڕد ، هی هه انی وه نهێخو  به ن هیشا ی پلهۆو ك ێڕد ی وانه ئه ر، نهێداه  مچهین یرانیشاع: م دووه ی خانه
 . رانهیشاع ی وه ورد بوونه  ێو ل امانڕ  ك له نه ون،اڵقوڵ هه  وه كه هیایدیتراژ
 .نیكورد یعریش یكۆر پاشخاپه ی وانه بوو، ئه بار نه له چیه یرانیشاع: م هێیس ی خانه
  شهیم هه. ن كه دهێل بمێكت یداوا مڵما  نهێد  كه كم، هیشناڕۆر ئاشنا و  س و كار و هه و خوشكزا و  كه برازا

و دوو  ك هی  ێب. تێب هه  وه عرهیش  به یند وهی په كێبێر كت هه یرچ گه ئه.  ێم ده ده انیم هێیس ی خانه یكان عرهیشۆك
  وه ئه یوانڕ و چاوه مێن داده یم هێیس ی خانه  له عریش ۆب كێزڕێك  وه. تێب شیبێكت نیر بزانم خراپتر گه ئه. مڕكی ده
نرخ و   ێو ب  نده مانا و گه  ێو ب وپووچڕپ یكێبێكت: مڵێ ده شیخشراو بهێپ  به. خشم بهیب كداێت رفه ده  بم له ده

 . كهۆر پاشخاپه
 ۆیخ یر گهیكار یزێه( گوترا بوو  نه اندایبرا یدوا خوان  له ی وه ئه: )  ێسورم زیز ژاد عه نه ی عرهیشۆك م ئه
 مم كه هی ی خانه  له نانێداه  له نانێزلێر ۆماچم كرد و ب كانم هڵمندا ی د ژماره قه ودا، به شه یكێنگان دره  رخست و له ده

  وه زمهۆد ده  ێل یتتریپ  به ی ندهیئا یكات ی هڵو جوو كچوواندنێل ڵیو خا یر سه  وه مهڕێ گه ده  ناوه  ناوه اشمینڵدانا، د
 .تێب نتردهیر به یوانڕ چاوه ۆیو ئاس

 
 رێول هه 6102 یم كه هی یكانوون

 


