
 ا یحیە تەهجەب ەیکییەسپ ڵەد

 ن یاسیعوسمان  رۆ: دکتینی نووس

٢٠١٤/١١/٥ 

ــ  یقــەد ینانــێداه یســمیلەت  کانەنیناشــر یــیجوان یــویودەئ ،ێنــێدوەد  کانەنگــەدێب ،ی بــەدەو ئ یرەهون

 یکــێزەگڕە نــدەچ ــشیک ێکات خــات،ەد ــنیوتڕ گەب نەمــەز یکردنۆمەســتەد ەیهــودێب ی ــڵوەه  خــات،ەد رەد

 چـوون ڕۆمانـاکان،  نـاوەل ەوەبوونـڵقوو اتـریز  ،ۆڤمـر یناخـ ینـڕیربەد ە لـ بـن ەد یکـدیە ەیتـێئاو یرەهونـ

ــ ەب ەیکەخشــەمنبێه ەنگــەد  ەوەئــ ،ەوەــیکا ەتــێد کانەکراوەنۆمەســتەد  ەنــەمەز  یناخــ ەبــ  ، ەــیایحیە تەهج

 یـێنو یکـییەرانۆگ یمـەرهەب ەبنـەد ەانییرەگ یفۆسـ یکیەواەشـوهەک ە بـ ەکـ یماناکانـڕناسـک و پ ەوشـ ەبـ

ــ ەکەد نە مــەت یکانــەرێکوێو گر ٢٠١٤  ڵیســا  ی ــیرانۆگ یکانەناســک  ەو وشــ ەکەانییرەگ یفۆســ  ەئــاواز ،ەوەن

 بـاو  نەمـەز یغانـیو داد و ف یمانـا و جوانـ ـن،ۆڵکەدەڵه  نەمـەز ەیکەو شـاراو ڵقـوو ەـوید ،یسـپ یکـڵێد

 ی ال ن،ڵ اەشـیقام ە لـ  ەینـ یانـڕو داب ەوەابوونـیج یکانـییەتەهامەن یغانـیداد و ف نۆ چـ کەو رەهـ ،ەوەنـەکەد

 ی کـەڵەچڕەو   ەشـڕیگوڕە ەلـ  ۆڤمـر ەیوەابوونـیج ۆبـ کەـەیئاماژ ەتـێبەد ١٢٧٣-١٢٠٧ یمـڕۆ ینـیدەللاەج

 “یوەسـنەم  یمـەکیە یرەفتـە) ”دکنـدیم تیهـا شـکا یـیاز جدا /کنـدی م ـتیچـون حکا  ی(بشـنو از نـ ،ۆیخـ

 ەی وەابوونـیتـا ج نڵا ەشـیقام ەلـ  ۆیخـ ەیوەابوونـیج ەلـ رەهـ کان،ەوەابوونـیج م ەرجەسـ  ەلـ  ەی نـ ڵیسـکاا

ــ  ۆڤمــر  ەی ــیگر ،ۆیخــ  ەیشــڕیگوڕە  ەلــ ەیوەابوونــیج ەگاتــەتــا د ،ۆیخــ یــدێو ز شــتمانیخــاک و ن ەل

 ەی ـڵنا ە لـ شیریشـاع یمنـێبـوون، ه ەلـ ەـۆڤمر یـییجودا  ەیـ ڵنا مەکـیە ـدایکبوون یداەل یسـات  ەلـ  ـشڵیمندا شقاەع  دواىەب

 ەـەینگاوتەئ ەـ ڵد وەئـ  ێـڵناەن نۆ(چـ ـتەڵێو د ـتڕێبەد  رەد ەیانـ ڕداب یسـتەه  مەجـوان ئـ رۆز ـداەیکیییەجودا

 ە سـتوویو شـمۆخ یـیرچە/ ه ەشـتووێچ ـمییجودا ییرۆناسـ ی... ژانـ ەـەیه ینگـەد ەوەتـێب یردە بـ ەلـ  ردەبـ /

 کانن،ەوەابوونیج یکـۆریچ نیرترۆناسـ ،یربوونیو پ ۆڤمـر ینـەمەت ینـەڕیپێو ت نەمـە... / زەشـتووێه ـمێج

 ی ژانـ ە لـ یجوانـکار ن،ەبکـ ۆڤمـر یـییواە نڵد  دانەوەئـ  ێـڵ وەه ەلـ  کانەـییبەدە و ئ یرەهونـ ەنانـێداه  مڵاەبـ

 .نەبـد نجـامەئ ەغانـیو داد و ف یرۆناسـ مەئـ

 و ەئ ەیکـ ەرەوروبەد مڵا ەبـ خـات،ەد رەد  ۆیخـ نەمـەز ینـەڕیپێت ەڵگـەل  ـایحیە تەهجـەب ەیکییەسـپ ە ـڵد

 وەئـ ـرێخە/ وتـم ن کاەرئـەد یـریپ یانـەیب نە مـەت  ەکـیرەوا خ ـانی”وت  نـن،یبەد ەکـید یکەیەوێشـ ەبـ ییەاسـتڕ

 ت،ێخشـەبەد ۆڤمـر ەبـ ـکڕێنا یکیەمایسـ ـكەڵخ یپـرچ ال ییتێسـپ کا“ەئـ رە و وا سـ  ەمـڵد ینگـڕە ییەتێسـپ

 .ەـەیه یتـرڵقوو یکـیەمانا ییەتێسـپ و ەئـ  ـا،یحیە تەهجـەب یال  مڵاەبـ

ــ  تییەســپ ەنگــڕە وەو ئــ ۆڕەگــیب ــنەڵێم ــمێپ تووخــوا”  ە ــیایو دن ەکــەڕەیە الپ ەیــ ڵتا رە / هــ ەــینا ێل

ــ  ەکــ ،ەنجەشــک ەســووتان و ئــازار و ئ ۆبــ ەــەیئاماژ ــنیهاو یــیرمەگ “ەــیایت یکــۆریچ  ڕ پــ یریشــاع یناخ

 کە. ”ناخــم وەخســتو رەد  ــدایپرچ ە لــ یزســتان یفــرەب ینگــڕەو  ییەســپ  ی ــڵد  ەشــیمەه  مڵا ەبــ ،ەکــردو

 “ەجوانــ ــمڵد  شــتاێمــن ه ۆخــ ،ەــییچ یبــەیع  فــرەب ینگــڕە/  ەزســتان کەقــژم و  نهــاەت ،ەنــیهاو ەیچلــ

 ـک ێکات ،ەلووتکـ ەگاتـەد کێاریپرسـ یووەڕخسـتن ە بـ ریشـاع ینانـێو داه یجوانـکار ،ەوڕەـێد م ەئـ یدوا ەلـ



 و ەتـا ئـ ،ە وەتـێن ێناتو ی پرچـ یفـرەب ەینیسـ ینـیهاو یـیرمەگ یچـۆب خـات،ەد رەد ۆیخـ یمانڕرسـووەس

 م ەنیسـ یـی رمەگ ێد ێ لـ رمەی. ”سـەوەتـەڕێبگ  ۆیبـ ەکـراو وتەز یـێل قەناهـ  ەبـ ەـ یوا یـێپ ەکـ ەینـەمەز

ــ   قبــراومەناحەب ینگــڕە/  ەوەتــێن ێناتو ەفــرەب وەئــ  و  ڵو ەهــ ییکەرەســ یئامانجــ  “ەوەتێنێناســ نە مــەز ەل

 ـت، ێن یبەد ەوەوەبـ  ونەخـ ریشـاع دا ەـرێل ،ەکانـ ەوتکراوەز ەمافـ ەیوەنانـێه سـتەدەب کانەشـۆڕو ش شـشۆک

 یسـتەدەب ۆیخـ یکانەو سـووتان غـانیداد و ف  یکانـەئازار ەیگـڕێ ەلـ   رەهـ ،ەبـردوو یـێل نە مـەز ەیوەئـ ەکـ

ــ  ،ەــییریپ یمانــا ی. ”کــوا ســپەوەتــێنێ به   ەکــ گا،ەــدێت ۆیخــ ێ بــ ــریژ ەیوە/ ئــ ێنگوباســەد ە بــ ــکاەین سەک

وا   ی كـەڵخ ی ال ەنـدەرچەه ،ەـیین یـریپ یمانـا ـا،یحیە تەهجـەب یال یتییەسـپ “ێناناسـ نە مـەت ـنیوەئ ایحیە تەهجەب

 ە لـ   نـداران،یوەئ یقـژ یبوونیو سـپ ربـوونیپ ،ەـیین ۆبـ ینـەمەت ـنیوەئ ـتێزانەد ـت،ێب ـمیکەح ەیوەئـ  مڵاەبـ ،ەبـاو

 ، ەـ یداڵد ە لـ ەنیقە اسـتڕ یشـقیع ەچونکـ ،ە وەنـەناخ ـانیو دوور ەوەنـەناک ان یسـارد ـانەیکەنیوەو ئ شـقیع

 ر ە بـم، هـ ێنـۆ رچە. ”هەنـدوویو ز ەوامـەردەب  رەهـ ەیکەشـقیع ـت،ێوەکەن ـدانێل ەعاشـق لـ  ەیـڵد  وەئـ تـاەه

 ـداییتاۆک ەجارانـم“ لـ ەی کەعاشـق  رەهـ ،ەاوۆڕگـ مەکـەنێو نهـاە/ ت مووتانـمەه  ەیکـڕێهاو ر ەو هـ رۆمخـەخ

 ،ەمانـەز ۆیهـ  ەبـ ەیکیەتێو سـپ ە جارانـ ەیکە عاشـق  رەهـ ەکـ ،ەوەتـێنێهەد مـوانەه ـریبەب ەوەئـ یسـپ یکـڵێد

 ەیکـڕێو هاو رۆمخـەخ رەو هـ ەپاراسـتوو ۆیخـ یـیردەگ ێ پـاک و ب ،ەنـاوێه ەدان  رەسـەب یـیانکارۆڕگ ـچیه

 .ەجارانـ  ەیکەعاشـق  رەهـ وەئـ  مڵا ەبـ ،ێبـۆڕیگ یشـەکەنێو رەگـەئ یقـژ یبوونیسـپ ،ەجارانمانـ

ــ  یســتدانەدە ل ، ەــۆڤمر یانــیژ  یهــارەب ینجــەگ ەــارید  یشــۆو خام ەر ە بــ ۆڤمــر ــان،یژ ەیناغــۆق  وەئ

 ەکـردوو ەبـار مەلـ  انیباسـ رۆراوجـۆج ەیوێشـ ە بـ کانەـییبەدەو ئ یرەهونـ  ەقـ ەد ،ەوەئـ  رەبـەل بـات،ەد

 شـبابها، اذا  ینفـس تولـ ـتیوقـد فن ،ەبیالمـرء قبـل مشـ ـشی”ولـذة ع ـت،ەڵێد ەوەـەیبار مەلـ شیعیشـاف یمامـیئ

 یکـڵێد ەینـراو ۆو ه یرانـۆگ رەگـ ەئ مڵاەمسـتطابها.“ بـ ەامـیتکـدر مـن ا ،ەشـعر ـضیجلـد المـرء واب اسـود

 بوونیو پرچسـپ یـریپ ە بـاس لـ ەکـ ـن،ەیبک  راوردەبـ ەکـید  یالنـە گ یمـەرهەب  ەڵگـەل  ـایحیە تەهجـەب ییسـپ

 ،ەوەتێد اداەیب مـانیزالەنازم غ یبـــیبالش یرتنیع ەیکییەرانۆگ ـدایبەرە ع یرە هونـ ەلـ رەکسـیە ەوەئـ  ن،ەکـەد

 بمـا هـو عـار / ان تکـن شـابت ـرتیع تهـایوهـو وقـار / ل بیبالشـ یرتنـی”ع ،ەیەیەوێشـ مەبـ ەیکـەنراوۆه ەکـ

 / لـةیالنـوم ل مرهـای ینـی/ وردت ع لـة یفقـد الولـف ل ـومیب یاالقمـار / دموعـ نهـایتز یالـی/ فالل یمنـ الذوائـب

 دا، ەراوردکردنـەب مەلـ  ە رنجەسـ ەیگـێج ەیوەئـ ة“یسـو بی نشـ ننـایاثن ـری/ واخ لـة یل بیعجـب بالشـ یرنـیتع

 ،ەوەتـەڕێگەد  ەالمسـتنجد باللـ  یبباسـەع  ەیفـیلەخ ۆبـ یزالـ ە نـازم غ یـیرانۆگ ەیـەینراوۆه م ەئـ ەکـ ەـەیوەئ

 ،ەگومانـ ەیگـ ێج شەمـەئ ەنـدەرچ ەه  م،ەکـیە ڕیـێدوو د ـان ی تاەرەسـ ڕیـێچـورا د ،ەوەمـ ەک ینـیەال ەبـ ـانی

ــ  ،ەــەیواش ه یچوونــۆب ەچوونکــ ــ  یکــێڕێد نــدەچ  ــانی ەعریشــ مە ئــ ەک  ی بــەدەئ ۆبــ ەکەعریشــ یتاەرەس

 بـوو،  ەرانیشـاع وەلـ  ـکێکیە ەکـ  ،ەبـن الحکـم الغزالـ یحـی ینـاو یشـەکەریو شاع ەوەتـەڕێگەد یلووسـەندەئ

  ەوەئـ ر ەبـەل  رەهـ ،ەجـوان بـوو یکـێنجەگ ەکـ ،ە کـراو نـدەب ە المسـتنجد باللـ ەفـیل ە خ نە ـیلالەل  ەکـ شقاەع  دواىەب

 ینازنـاو

 ی نـدەناوبـراو ب ەیفـیلەخ  ەیوەئـ رە بـەببـوو، ل ـداەیپ  یقـژ  ەلـ یسـپ یمـووڵەتا مڵا ەبـ ،ەنـراو ێ لـ ی الغزالـ

 نـازم  ەیکـییەرانۆگ ەینـراوۆه ەبـ تەبارەسـ  ەمـەئ ،ە ـەیفیلەخ  مەئـ ڵپـا ەتـەدراو شەکەعریشـ ەـۆیب ،ەکـردوو



 ینانـێداه ە لـ رە هـ ەیکـەنراوۆئـاواز و ه ـا،یحیە  تەهجـەب ییسـپ یکـڵێد  ەیکـییەرانۆگ ەـارید مڵ اەبـ  ،یزالـەغ

 یی تییەسـپ  ـایحیە تەهجـەب یال  ،ەـەیه ۆیخـ  یـیقـژ، جوان ییتییەسـپ دا، ەکـەنراوۆه ردووە هـ ە . لـیتـۆیەخ

 ەمـووڵەتا ـدا،یزالەنـازم غ  ەیکـییەرانۆگ ەلـ  مڵ اەبـ  ،یتـڵیەد یـیردەگ ێو ب یپاکـ ییتییەسـپ ەیوەنگدانـڕە ،یقـژ

 ەمـەئ ،ەوە ننـێازەڕد وان ەشـ یکـی تار یئاسـمان ەکـ ـت،ێنێ چووەد كانەرێسـتەمانـگ و ئ ەبـ یقـژ یکانییەسـپ

 ی بدارەیع ێـ ێپ ەیکەسـتیوەشۆخ ەتـەئافر کـداێکات ە. لــتێنەداد قـاریو ەبـ یقـژ ییەیتێسـپ وەئـ ەیوەئـ یدوا

 ـت، ێب ەییشـوور ەبـکات، کـ یبـدارەیع ەکـید یک ێشـتەب ەکـ ـت،ێخوازەد ەوە ئـ ی ـایزۆخ وەئـ مڵاەبـ کات،ەد

 یمانـا ـادایح یە تەهجـەب ەیکـییەرانۆگ ە لـ ە رنجەسـ  ەیگـێج ەیوە. ئـیتـیەقاریو ەکـ ،یپرچـ ییتێسـپ کەنـ

ــ  تــرڵقــژ، قوو ییتێســپ ەیانیکا یتێ ســتیئ ــ  ییتێســپ  یمانــا ەو جوانتــر ل  ــدا یزالەنــازم غ  ەی کــییەرانۆگ ەقــژ ل

ــ ــتێوەکەد رەد ــ  یزالــەغ  ەیکــییەرانۆگ کــداێکات ە. ل  ۆبــ کێشــت مــووەه ــتێوەیەد ەانیپاشــا یکــێ نیوانێڕت ەب

ــ ەپــاوان بــکات، ل ۆیخــ یتڵا ەســەد ــ  رەب  ە لــ ەکــ ،ەوە داتــەد ەیکەســتیوەشۆخ یمــڵاەو ەیەوێشــ م ەبــ ەوەئ

 المسـتنجد یبباسـەع  ەیفـیلە خ یـدگاید یسـتان ەوەستەد  ەمـەئ بـن،ەد ـریپ ە وەکـەیەب ـانیردووکەه ـداییتاۆک

ــ  ەــیباەلل ــ ەڕپێت رە رامبــەب ە لــ ،یزالــەنــازم غ  ینگــەد ەب ــ  ،یــریو پ ن ەمــەز یبوون ــ   یووڕ ەشــیمەه ەک  ە ل

 یکـڵمو ەیکـید یکـێتەباب رەهـ کەو ،ۆیخـ یتـەباب ەکاتـەید ،ەکـید یک ێتخوازڵاەسـ ەد رەهـ کەو و ەتـەئافر

 ی بـدار ەیع یقـژ  ییتێو سـپ یـریپ ەبـ ەکـەتەئافر ەیکـەتەباب ـکێکات مڵاەبـ کات،ەد ەڵگـ ەل  ەیـەڵمام پاشـاکان

ــ  یقــژ ال ییتێســپ ەچونکــ ــت،ێبەد مانڕرســووەس یتووشــ کات،ەد  ی بــدارەیع ەیســتییو شا ەقــاریو وەئ

 ،ەکـێخود ـشیوەئ كـووەڵب ،ەـیین تەبابـ تەئافـر ـادا یحیە تەهجـەب ەیکـییەرانۆگ ە لـ کـداێکات ەلـ  ەمـەئ ،ەـیین

 ی ووڕ تەهجـەب كـووەڵب ، یزالـەنـازم غ کەبـکات، و ۆبـ ۆیخـ یـیبدارەیع ەیبـکات و پاکانـ ێتـ یووڕ تـا

  ەتەویخشــەب  ۆیخــ ەیکییەســپ ەــ ڵد ان،ییرەگ یفۆســ یبــازڕێ یرانــەکەادیپ کەو ،ەژگارڕۆو  نە مــەز ە لــ

 ایحیە تەهجەب

228 

 ە چونکـ ،یییەئاسـا رۆز ییەتێسـپ وەئـ کـووەڵپاشـاکان، ب کەو ەـیین قـاریو وە ئـ یال یقـژ ییتێسـپ مـووان،ەه

 ـریپ ـداییتاۆک ەلـ  ەوەکـەیەب  مـووانەه ەکـ ،ەوەناداتـ  ۆیخـ ی ـڵد شەوەبـ ،یتەیەکییەسـپ ەـڵد ەیوەنگدانـڕە

 کـووەڵب ـک،ەڵخ یباسوخواسـ ەتـەبوو یقـژ ییتێسـپ ەکـ ـت،ێن ێنام ڕسـوو  ەوەلـ  ی رەسـ ـن،یمرەو د ـنیبەد

 تــا ،ەوەتــێن ێناتو ی رەســ یفــرەب ، ەینیســ ەیــ ڵ و ئــاخ و نا ڵفوکــوەو ک یرمــەگ ە کــ ــت،ێد  ەوەلــ یرەیســ

 ی ــیرانۆگ ەیکییەکیت ێســتیمانــا ئ یپکــۆتر داەــرێ. لەوەتــێنرەڕێبگ  ۆبــ یقبــراوەناح ەب ینــەمەز ــانی ینگــڕە

 و ەینیسـ یـ یرمەگ ـوانێن ەلـ کاتەد کەـییکۆناک ەبـ سـتەه ـایحیە تەهجـە ب ـت،ێوەکەد رەد یسـپ یکـڵێد

ــ ەل  ،یرە ســ یفــرەب ــ  رەب ــ ەمەز وەتــا ئــ ــت،ێنیناب مەدوو ر ەســەل م ەکــیە یکــێککردنەیەکارل  ــچیه ەیوەئ  ەی ن

 ەیـوێچوارچ ەلـ  ـایحیە تەهجـەب ەیرەنێهڕ رسـووەس ەاریپرسـ وەئـ ،ەوەتـێنرەڕێبگ  ۆی. بـەچـوو یسـتەدەل

 م ڵاەبــ ت،ێخشــەبەد ەکــراو ەیانییکیتێ ســتیئ  یو مانــا ــتێگرەدەڵه رۆز ەیو ەنــۆڵیک ێل نــداەمەز ەیف ەلســەف

 یکـڵێد یـیرانۆگ یـیتاۆک ە. لــتێنر ێناورووژ نەمـ ەز ەیـ ڵقوو ەتـەباب وەئـ ـدا،یزالە نـازم غ ەیکـییەرانۆگ ەلـ



ــ  ســتەه مــووان،ەه یــ ڵد ەوەتــێبەد ەکییەســپ ەــڵد دا،یســپ ــ ەل  ۆیخــ ەیوەابوونــیج  ەب  ــدایرەوروبەد   ەڵگ

 ۆ بـ ەئامـاژ شەمـەئ ەـارید ،ەوەتێسـتەبەد ەوە مووانـەه ینووسـەچار ەبـ ۆیخـ ینووسـەچار کـووەڵب نـاکات،

 مـووان ەه ۆبـ ۆیخـ ەوەئـ رەبـەل ،ەوەتـێن ێبم نـدا ەمەز یووڕ رەسـ ەل ـتێوەیەد یسـپ ی ـڵد ەکـ کات،ەد ەوەئـ

 ـت، یبب ڵ زا نـداەمەز  رەسـەب ـتیتوانەن رەگـەئ ، ەنـەمەز یکەیەف ەلسـەف ـداۆیخ  ەلـ ۆیخـ شەمـ ەئ خـات،ەدەڵه

 ە لـ کـداێکات ەلـ  ە مـە. ئـتەیبخەڵه تۆخـ یـدگاید  نـداەمەز یووڕ ر ەسـەل ـتێکرەد ەوەئـ  ،ەـڵحاەم یک ێشـت ەکـ

 یکەیەفەلسـەو ف ەـیین ئـارادا ەل ەیکـەرەوروبەد ەڵگـەخـود ل  ەیبابوونـەت وە ئـ ـدا یزالەنـازم غ ەیکـییەرانۆگ

 .ـتێناکر یدەبـ  ێلـ یشـینەمەز یـڵقوو


