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پێطەکی
خىێٌەری خۆضەویست ...ڕەًگە ًىسیٌەوە و وەرگرتٌی هەر
زاًیبریێک لەسەر هىًەرهەًذە گەورەکبًی کىرد گریٌگی خۆی هەبێت
و پێىیستیێکی ًەتەوەیی و هىًەری بێت بۆ زیبتر ًبسبًذى و
تێکەڵبىًی هىًەرهەًذ و هىًەر بە گەلەکەی و ًبوچەکە و جیهبى ،لە
واڵتی ئێوەدا هىًەرهەًذ کەهتریي گریٌگی پێذەدرێت بەاڵم لە هەهبى
کبتذا زۆرتریي ڕەخٌەی ڕوخێٌەر بەضی هىًەرهەًذاًي ،هي لێرەدا
هىًەرهەًذ زەکەریب عبذوڵاڵم هەلبژارد چىًکە بە سەرلەضکری
ضۆڕضی هەستبًەوەی هىًەری گۆراًی کىردی دەزاًن کەسێک پڕاوپڕ
لە تێکۆضبًی هەستی ًەتەوایەتی و تێکەڵبىًی ئبوازی رۆحی
گەًجەکبى .دەزاًن کبرێکی سەختە کە لەسەر کەسبیەتیێکی وەهب
ضت بٌىسی کە کەهتریي دەرکەوتٌی هەبێت و دوربێت لە هیذیب بیٌرا
و بیستراوەکبى ،هٌیص لێرەدا تەًهب ویستن لەسەر ژیبًی هىًەری و
کبر و بەرهەهەکبًی هىًەری ئەم کتێبە پیتڕێژ بکەم  ،لێرەدا تەًهب
پطتن بەم ڕاپۆرت و چبوپێکەوتٌبًە بەستىە کە دەرببرەی هىًەرهەًذ
دڵذارداڵەڕێ

زەکەریب کراوى............
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ژیبًی هىًەری
زەکەریب عەبذوڵاڵ گەورە هىًەرهەًذێکی کىردە ،لە سبڵی  ٦٧٥٤لە
هەولێر لە خێساًێکی هىًەری لە دایک بىە ،لە سبڵی  ٦٧٧١کۆچی
کردوە بۆ بۆ والتی سىیذ و کبری هۆسیقبی دەست پێ کرد ،هەر
لەوێ دەستی بە ژەًیٌی کیبۆرد کردوە لەگەل ستراًبێژاًی ًبوداری
کىرد .لە سبڵی  ٦٧٧٦یەکەم ئەلبىهی گۆراًی خۆی بە ًبوی (تۆ
هبتی) ،بەاڵو کردەوە و بىوە بە سەکۆیەکی پەڕیٌەوە بۆ ًبو دوًیبی
هۆسیقب

و

تىاًی

ًبوی

خۆی

لەوێذا

دیبری

بکبت.

لە سبڵی  ٠٢٢٢دووەهیي ئەلبىهی خۆی بەًبوی (بگەڕێىە) ،بەاڵو
کردەوە ،پبضبى پەرەی بە کبرەکبًی دا و بەهۆی بەاڵوکردًەوەی
ئەلبىهی (دایە) ،لە سبڵی  ٠٢٢٦دا الیەًگری زیبتری پەیذا کرد ،هەر
لەوە بە دواوە گەضەی سەًذ و پێطکەوتٌی بەردەواهی هەبىو تب ئەو
ڕادەیە کە هەهىو کبت بە ئبسبًی دەیتىاًی الیەًگراًی لە دەوری
دەًگەکەی کۆ بکبتەوە

.

لە سبڵی  ٠٢٢٠دا ئەلبىهی (رۆژگبر)ی بەاڵو کردەوە و الیەًگری
زیبتری بۆ الی خۆی ڕاکێطب .ئەم ئەلبىهە  ٦.٣کۆپی لێ بەاڵو کراوە.
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ئەم ئەلبىهە کە  ٦٢ستراى لە خۆ دەگرێ و هەروەهب کلیپ و ڤیذیۆی
زۆری بۆ ستراًەکبًی کراوە و لە کەًبلە کىردیەکبى بەالو دەکراًەوە.

لە سبڵی  ٠٢٢٢ئەلبىهی (تیلیٌبز)ی بەاڵو کردەوە کە سێ هلیۆى
کۆپی لێ بەاڵو کراوە.
لەگەل دەسپێکی سبڵی  ٠٢٢٥ئەلبىهی (گەًجی پیر)ی بەالو کردەوە
و تیبیذا هەوڵی داوە لە هەهىو روویەکەوە چ وەک هۆسیقب ،چ وەک
تەکٌیک و تێکستی گۆراًیەکبى ضێىازێکی تبزە و هەًذێک جیبواز لە
.

بەرهەهەژاًی پێطىوی پێطکەش بکبت

لە سبڵی  ٠٢٦٢ئەلبىهی (الپەڕەی سپی) بەاڵو کردەوە ،کە ئەو
ئەلبىهە تەواو جیبوازیێکی پێىە دیبر بىو لەگەر ئبلبىهەکبًی
پێطىوچىًکە زیبتر تێکەل بە گۆراًی سەردەهی کببىو ،ئەم ئەلبىهە
بە زوویی لەًێى گىێگراى و هیذیبکبى بەاڵو کرایەوە و کلیپی بۆ
کىردستبى بىە سەر پیطٌی هیذیب کىردیەکبى ،هەروەهب داهبتی ئەم
ئبلبىهە بەخطرایە هٌذاڵە هەژارەکبًی بێ دایک و ببوک و ًەهبهەت
دیذەکبًی جەًگ.
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٘ٔٛەری زەوەریب ٌۀـێـٛاْ ڕەسـٕە ٚصا٘ـێـٕـبٔضا.
٘ٔٛەرِۀض زەوەریب سبٚەْ صۀگ  ٚضتبیٍێىی جیبیە ٌۀێٔٛ٘ ٛەری
وٛرصیضا  ٚتبوٛئێطتب سبٚۀی دەٚت ئەٌجٔ ٚ َٛۆ وٍیپە  ،ئەِەظ
ئەٚە صەرصەسبت گٛێگرێىی زۆری ٘ەیە .وەچی ئەَ ٘ٔٛەرِۀضە
ٌەثری ئەٚەی ٘بٔجضرێت ثۆئەٚەی وبری جٛأتر ثىبت ،ڕۆژأە ثەرصەٚاَ
ڕٚٚثەڕٚٚی ڕەسٕە  ٚلطەی ٔەغیب ٚصەثێتەٚە ،زۆرجبر ڕەسٕەوبْ
صەوەٚێتە لبڵجی ئەٚەی ٌەوەضبیەتی ئۀٛ٘ ٚەرِۀضە صەصرێت ،ثۆئەَ
ِەثەضتە ڕا ٚثۆچٔٚٛی چۀض ٘ٔٛەرِۀضێىّبْ ٚەرگرتٚٛە ثۆئەٚەی
ثسأیٓ زەوەریب غبیۀی ئەَ ڕەسٕە ٚلطە ٔەغیبٚأەیە ،یبسٛص ٘بْ
ثضرێت ثۆوبری جٛأتر.
«زەوەریب تٛأی جٛڵەیەن ٌۀێٔٛ٘ ٛەری ِیٛزیىی وٛرصی صرٚضت
ثىبت» ئەِە لطەی ٘ٔٛەرِەص ِەز٘ەری سبٌمیە وە صەڵێت« :ئەٚ
٘ٔٛەرِۀضە تٛأی جٛڵەیەن ٌۀێِٛ ٛزیىی وٛرصی صرٚضت ثىبت،
٘ەرٚە٘ب زۆریع دەز ٌەصۀگ  ٚضتبیٍەوەی صەوەَ ،ثەاڵَ ڕەسٕەغُ
ٌێی ٘ەیە ثە٘ۆی ثٔٚٛی وبری تبیجەتی سۆی وەِێه ٌە٘ٔٛەرەوەی
صٚٚروەتەٚە  ٚئیتر ٔەگەڕاٚە غٛێٕەوەی پێػٚٛتری سۆی».
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٘ٔٛەرِۀض ِەز٘ەری سبٌمی ٚتیػی «ٔەصەثب ٌەَ وبتە زەوەریب ڕٚٚ
ٌەوبری تر ثىبت ،چٔٛىە ٘ٔٛەری وٛرصی پێٛیطتی ثەوەضبٔی ٌەَ
غێٛەیە ٘ەیە» .ضەثبرەت ثەتێىەڵىرصٔی ڕەسٕەی ٘ٔٛەری ٌەگەڵ
وەضبیەتی ٘ٔٛەرِۀض زەوەریبٔٛ٘ ،ەرِۀض ِەز٘ەری سبٌمی ٚتی
«ئەِەیبْ ثەضتراٚەتەٚە ثەئەساللی ئە ٚوەضەی ڕەسٕە صەگرێت،
ٌەئەٚرٚپب ئەگەر وەضێه وبرێىی ٘ەڵە ئۀجبَ ثضات ،سەڵه
ثەثێضۀگی پێی صەڵێٓ تۆ ٘ەڵەی ،ثەاڵَ ٌەوٛرصضتبْ یەوطەر
صەیضەْ ثۀێ ٛچبٚتب  ٚلطەی صیىەت پێ صەڵێ ،ثەصاسەٌ ٚەڕۆژ٘ەاڵت
ٚا ثبٚە وەضێه ٘ەڵە ثىبت ثەراِجەری یەوطەر پێی صەڵێٓ ،ئەگەر
٘ٔٛەرِۀضێىت سۆظ ثٛێ صەثێ تەدەٌِٛی ثىەی  ٚئبِۆژگبری
ثىەی ،ثەاڵَ گٔٛب٘ە ٘ٔٛەرەوەی ٌەگەڵ غتێىی ترصا تێىەڵ ثىەی».

٘ەرٚە٘ب ٘ٔٛەرِۀض فەر٘ۀگ غەفٛر پێیٛایە وە زەوەریبظ ٚەو٘ ٛەر
ِرۆڤێه ئبزاصە چۆْ ثژیت  ٚصەڵێت «ثۆیە ِٓ ٘یچ ڕەسٕەیەوُ
ٌەوەضبیەتییەوەی ٔییە ،ثەاڵَ ڕۀگە ثەالیۀی ٘ٔٛەریەوەیەٚە ٘ەثێت
 ٚوەچی ڕەسٕەوبُٔ ٔبچێتە ئە ٚلبڵجەی ِٓ لطە صەرثبرەی
٘ٔٛەرِۀضێىی ثەتٛأب  ٚثٍیّەتی ٚەو ٛزەوەریب ثىەَ  ٚثیػىێُٕ،
ٌەگەڵ ئەٚەغضا ٘یچ ِرۆڤێه ٌە٘ەِ ٚٛالیەوەٚە وبِڵ ٔییەِٓ ،
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ٌەالیۀی ئەصاورصٔی زەوەریب ڕەسٕەَ ٘ەیە ،ڕەسٕەوەغُ ثٔٛیبصٔەرە
ٔەن ڕٚٚسێٕەر ٌ ٚەضەر ئە ٚثٕەِبیەیە وە زەوەریب ٌەضتۆصیۆصا
ئیّپراتۆرە  ٚصەتٛأُ ثڵێُ ٌ ٚەالیۀی صۀگەٚە زۆر ثەتٛأبیە ،ثەاڵَ
وبتێه ثەالیڤ گۆرأی صەڵێ ڕۀگٗ زۆر ضەروەٚتٔ ٚٛەثێ».
٘ەرٚە٘ب ٘ٔٛەرِۀض فەر٘ۀگ غەفٛر پێیٛایە وە زەوەریبظ ٚەو٘ ٛەر
ِرۆڤێه ئبزاصە چۆْ ثژیت  ٚصەڵێت «ثۆیە ِٓ ٘یچ ڕەسٕەیەوُ
ٌەوەضبیەتییەوەی ٔییە ،ثەاڵَ ڕۀگە ثەالیۀی ٘ٔٛەریەوەیەٚە ٘ەثێت
 ٚوەچی ڕەسٕەوبُٔ ٔبچێتە ئە ٚلبڵجەی ِٓ لطە صەرثبرەی
٘ٔٛەرِۀضێىی ثەتٛأب  ٚثٍیّەتی ٚەو ٛزەوەریب ثىەَ  ٚثیػىێُٕ،
ٌەگەڵ ئەٚەغضا ٘یچ ِرۆڤێه ٌە٘ەِ ٚٛالیەوەٚە وبِڵ ٔییەِٓ ،
ٌەالیۀی ئەصاورصٔی زەوەریب ڕەسٕەَ ٘ەیە ،ڕەسٕەوەغُ ثٔٛیبصٔەرە
ٔەن ڕٚٚسێٕەر ٌ ٚەضەر ئە ٚثٕەِبیەیە وە زەوەریب ٌەضتۆصیۆصا
ئیّپراتۆرە  ٚصەتٛأُ ثڵێُ ٌ ٚەالیۀی صۀگەٚە زۆر ثەتٛأبیە ،ثەاڵَ
وبتێه ثەالیڤ گۆرأی صەڵێ ڕۀگٗ زۆر ضەروەٚتٔ ٚٛەثێ».

غبٔۆوبر ئەدّەص ضبالر:
زەوەریب تٛأیٛییەتی ثٕەِبوبٔی گۆرأی ٚتٓ ٌۀێ ٛگٛڵضأێىضا
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وۆثىبتەٚە
٘ٔٛەرِۀضی غبٔۆوبر ئەدّەص ضبالر پێیٛایە ٘ەر ٘ٔٛەرِۀضێه
سٛاضت ٚ ٚیطتی ئەَ ڕۆژگبرەی ٘ێٕبیەصی ،ئەٚە ٘ٔٛەرِۀضێىی
صا٘ێٕەرە .صەڵێت «وبتێه گٛێّبْ ٌەصۀگی زەوەریب ثٚ ٚٛتّبْ ئەِە
صۀگی گۀجبٔەیە  ٚسٛاضت ٚ ٚیطتی زیبتر ث ٚٛثۆ ٘ٔٛەرەوەی،
٘ەرٚە٘ب ثیطەریػی زیبتر ٌەچبٔٛ٘ ٚەرِۀضەوبٔی تر ٌەِبٚەیەوی
زۆروٛرتضا ثۆ پەیضاث .»ٚٛئەدّەص ضبالر ئبِبژە ثەٚەغضەصا وە
٘ٔٛەری گۆرأی ٚتٓ ٌەضێ غت پێىضێت (ِیٛزیه  ٚصۀگ ٚ
تێىطت) وە ئەِبٔٗ ضەرەویتریٓ غتٓ ثۆ ضەروەٚتٕی ٘ٔٛەرِۀض،
زەوەریبظ تٛأیٛیەتی ٘ەرضێه ثشبتە ٔێ ٛگٛڵضأێىەٚە».
تۀیب ِبفی ئەٚەِبْ ٘ەیە ڕەسٕە ٌەالیەْ ٘ٔٛەریەوەی ثگریٓ
غبعیر  ٚتێىطت ٔٚٛش رزگبر وێطتەیی صەڵێ «صەتٛأُ ٌەصٚٚ
الیۀەٚە ثبش ٌەزەوەریب ثىەَ ،زەوەریب یەوێىە ٌە٘ٔٛەرِۀضە زۆر
زیرەوەوبْ ٌەالیۀی صرٚضتىرصٔی پێٛۀضی  ٚثەوبر٘ێٕبٔی ڕاگەیبٔضْ
ٌ ٚەَ ثبرەیەٚە پەرەی زۆری ثەتٛأبوبٔی سۆی صاٚە ،ثەاڵَ ٌەگەڵ
ڕێسَ ٚەو ٛصۀگ  ٚضتراْ ٔٛ٘ ٚەر ِٓ زۆر دەز ٌەضتبیٍی زەوەریب
ٔبوەَ٘ ،ەرچۀضە سبٚەْ جەِبٚەرێىی زۆرٖ ثەتبیجەتی ٌۀێٛ
گۀجەوبٔضا ،ضەثبرەت ثەڕەسٕەی وەضی ثۆ زەوەریب ٘ ٚەِٚٛ
12
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٘ٔٛەرِۀضأی صیىە ص ٚٚغت ٘ەیە پێٛیطتە جیبثىرێٕەٚە ،ژیبٔی
تبیجەتی ٘ٔٛەرِۀضەوە ٌەالیەن صاثٕرێت  ٚجیبثىرێتەٚە ٌەالیۀە
٘ٔٛەرییەوەی ،چٔٛىە ژیبٔی ٘ٔٛەری ٘ەر ٘ٔٛەرِۀضێه ثۆ ٘ەِٚٛ
سەڵىە ،ثەاڵَ الیۀی غەسطی تۀیب ثۆ سٛصی ٘ٔٛەرِۀضەوەیەِٓ ،
ِبفی ئەٚەَ ٔییە ثە٘یچ غێٛەیەن ثبش ٌەژیبٔی غەسطی ٚ
پێٛۀضییەوبٔی ٔێ ٛسێسأی سۆی ثىەَ ٌ ٚەصٚٚر ٔ ٚسیىەٚە پێٛۀضی
ثە٘یچ ڕەسٕەگرێه  ٚگٛێگرێىەٚە ٔییە ،ثەڵى ٛپێٛۀضی ثەسٛصی
٘ٔٛەرِۀضەوەٚە ٘ەیە ،ئێّە ِبفی ئەٚەِبْ ٘ەیە ثبش ٌە ثەر٘ەِە
٘ٔٛەرییەوبٔی ثىەیٓ  ٚڕەسٕەیبْ ٌێجگریٓ ،چٔٛىە ئە ٚثەر٘ەِە
٘ٔٛەرییە ثۆ ٘ەِِ ٚٛیٍٍەتە ٌ ٚەثەر ئەٚەی ئێّە گٛێگری ئەٚ
ثەر٘ەِەیٓ تۀیب ِبفی ئەٚەِبْ ٘ەیە ثبش ٌەالیۀە ٘ٔٛەرییەوەی
ثىەیٓ».
٘ەرٚە٘ب ٘ٔٛەرِۀض ئەدّەص ضبالر صەغڵێت «ِٓ سۆَ یەوێه ثَٚٛ
ٌە٘ٔٛەرِۀضأەی وە ڕۆژگبرێه صٚژِٕێىی زۆرَ ٘ەث ،ٚٛثەرصەٚاَ
ڕەسٕەَ ٌێضەگیرا ،ثەاڵَ لۀبعەتێىی زۆرَ ثەَ ڕەسٕبٔە ٘ەثٚ ٚٛ
٘ەضتُ صەورص گۆڕأىبرییەوُ ٌۀێٔٛ٘ ٛەرەوەَ ورصٚٚە .زەوەریبظ
ثە٘ەِبْ غێ٘ٛیە ٘ەرثۆیەغە وبرەوبٔی ثە٘ٔٛەرێىی ثبڵە ٚثۀرر
ٌەلەڵەَ صەصەَ ،ثۆیە دەز صەوەَ ٌێرەصا غتێه ثۆئە ٚوەضبٔە ثبش
ثىەَ وە ئەٚأەی ڕەسٕەی ٌێضەگرْ ،وبتی سۆی (ِذّض عجضٌ٘ٛٚبة)
13
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وە گەٚرەتریٓ ِۆضیمبر  ٚگۆرأیجێژی عەرەة ث ٚٛضەرصەِێه ٚەوٛ
زەوەریب گۆڕأىبرییەوی ٌۀێٔٛ٘ ٛەرەوەی ورص ،ئە ٚوبت زۆر
صژایەتیبْ ورص  ٚیەوێه ٌەٚأەی وە زۆر پبڵپػتی ث( ٚٛئەدّەص
غەٚلی) غبعیر ث ،ٚٛڕۆژێه ثەَ ٘ەِ ٚٛڕەسٕەیەٚە وە ئبراضتەی
وراث ،ٚٛچ ٚٛثۆالی (ئەدّەص غەٚلی) ٚ ٚتیِ( :بِۆضتب چبٚت ٌێیە
چیُ پێضەڵێٓ) ٚتی( :وٛڕَ صایٕێ ئەٚە ثەلەص ثباڵی تۆ ٘ٔٛەرەوەی
تۆیبْ ثەرزورصەٚە) ،وەٚاتە زەوەریبظ یەوێىە ٌە٘بٚغبٔی ئەٚ
وۆِەڵە ٘ٔٛەرِۀضأە وەصەثێت چبٚەڕٚأی ئەٚە ثىبت وە تبٔەی
ٌێجضرێت ثەرصەٚاَ ثێت ٌٗ وبرەوبٔی سۆی ٌ ٚێرەٚە ِٓ صەضتشۆغی
ٌێضەوەَ».
ِیٛزیىژەْ صٌػبص ِذەِەص:
٘ەِٚٛ

٘ٔٛەرِۀضێه

ثەڕەسٕەگرتٓ

پێػضەوەٚێت

٘ٔٛەرِۀضی ِیٛزیىژەْ صٌػبص ِذەِەص ضەعیض صەڵێت« :ثێگِٛبْ
٘ٔٛەر ثە٘ەِ ٚٛغێٛە  ٚجۆرەوبٔیەٚە ثەڕەسٕەگرتٓ پێػضەٚوەٚێت ٚ
٘ٔٛەرِۀض تۀیب ثەڕەسٕە وەِٛوٛڕی  ٚسبڵە الٚازەوبٔی سۆی ثۆ
صیبرصەوەٚێ٘ ،ەر ٘ٔٛەرِۀضێه ئەگەر ڕەسٕەی ٌێٕەگیرێ ئەٚە
ٔیػبٔەی ئەٚەیە وە ٘ٔٛەرەوەی الٚازە ،زۆر جبر گٛێجیطتی ئەٚە
صەثیٓ وە ٘ٔٛەرِۀض ٘ەْ ثەوبن زەوەریبغەٚە ثەجۆرێه ثبش
صەورێٓ وە ٘یچ پێٛۀضی ثەڕەسٕەٚە ٔییە  ٚثبش ٌە٘ۀضێه غت
14
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صەوەْ وە صٚٚرە ٌەوبرەوەی ،ثەڵى ٛغتێىی غەسطییە ِ ٚەثەضت
ٌێی غىبٔضٔی ٘ٔٛەرِۀضەوەیە ،صٚاتر ئێّە گرفتێىی گەٚرەِبْ ٘ەیە
ئەٚیع ئەٚەیە وێ ڕەسٕەگرە؟ ئبیب ٘ەر وەضێه ثتٛأێت غتێه
ثٕٚٛضێت صەثێ ٔبٚی ٌێ ثٕێیٓ ڕەسٕەگر ،ثەصاسەٚە ئەِەظ یەوێىی
صیىەیە ٌە ٚگرفتبٔەی وە ئەِڕۆ ٘ٔٛەر ثەگػتی ثەصەضتییەٚە
صۀبڵێٕێت».
٘ٔٛەرِۀضی گۆرأیجێژ ِٛ ٚزیىژەْ ئِٛێض ثبڵەثبْ ٘ەر ضەثبرەت ثەَ
ثبثەتە ٚتی «زەوەریب صا٘ێٕبٔێىی تبزەی ٘ێٕب ٔب ٚگۆڕەپبٔی ٘ٔٛەری
وٛرصی ،ثۆیە پێٛیطتە زۆر ڕێسی ٘ٔٛەری ئۀٛ٘ ٚەرِۀضە ثگریٓ
ٔەٚەن ڕٚٚثەڕٚٚی ڕەسٕەی ثێّبٔبی ثىەیٕەٚە» .ثبڵەثبْ ئەٚەظ
صەسبتەڕ٘« ،ٚٚەر٘ٔٛەرِۀضێه ئەٚۀضە ڕٚٚثەڕٚٚی ڕەسٕە ثٚٛیەٚە
تٛأبی وبرورصٔی ٔبِێٕێت ،ثەاڵَ ثەسۆغذبڵیەٚە زەوەریب ٘ەرگیس ثەَ
لطبٔە ٔەڕٚٚسبٚە ،ثەڵى ٛثەرصەٚاَ ثٚٛە ٌەوبری جٛأتر»ٌ .ەوۆتبییضا
(ئِٛێض ثبڵەثبْ) صاٚا ٌەگٛێگراْ صەوبت ئەگەر چبٚێه ثٗ ئەرغیفی
زەوەریب ثشػێٕٕەٚە٘ ،ەرگیس ئەَ جۆرە ڕەسٕبٔەی ٌێٕبگرْ ،ثەڵىٛ
.

ثەرصەٚاَ صەضتشۆغی ٌێضەوەْ
ئب :رۆغٕە عِٗٛر
ضٗرچب :ٖٚگۆڤبری گٛاڵْ
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٘ەڵطۀگبٔضێک ثۆ زەکەریب ٌە ٔێٛاْ صا٘ێٕبْ ٚ
ِٛزیکی ثیبٔیضا.
٘ٔٛەرِۀض زەکەریب عەثضٚاڵ یەکێکە ٌۀٛ٘ ٚەرِۀضە ثەتٛأبیبٔەی کە
تبک ٛئێطتب سبٚۀی دەٚت ثەر٘ەِە کە تٛأیٛیەتی ٌەَ
ِبٚەیە گٛێگرێک ٝثبظ ثۆسۆی پەیضاثکبت  ٚصا٘ێٕبٔێک ٌۀێٛ
٘ٔٛەری کٛریضا صرٚضت ثکبت ،ثەاڵَ زۆرێک ٌە
سەڵک صەڵێٓ کەِٛکٛڕی ٌە ثەر٘ەِەکبٔ٘ ٝەیەٌ .ەَ ثبرەیەٚە
ثەپێٛیطتّبْ زأی را ٚثۆچٔٚٛی چۀض کەضێکی غبرەزا صەرثبرەی
٘ٔٛەرِۀضی ثەتٛأب زەکەریب
ئەَ ثبثەتە  ٚکبرە ٘ٔٛەرییەکبٔی
ٚەرثگریٓ.
زەکەریب تٛأی ٘ٔٛەری کٛرصی ثجبتە ئۆلیبٔٛضێک
٘ٔٛەرِۀض ئیطّبعیً ضبثٛری ،کە ثە ِبِۆضتب ٚغبرەزایەکی ٘ٔٛەری
ِیٛزیکی کٛرصی صاصۀرێت ،صەڵێت "زەکەریب ٌەضەرصەِێک ٘بتە
ئبراٚە کە تٛأی ٘ٔٛەری کٛرصی ثجبتە ئۆلیبٔٛضێکِ ،بِۆضتب
(غەجەریبْ) ثە٘ ٚەِ ٚٛگەٚرەییەی سۆی صەڵێت .تبک ٛئێطتب
ضەری ٔٛکی ٔیٕۆکُ تەڕ ٔەثٚٛە ثەئبٚی ئەَ ئۆلیبٔٛضە .ثۆیە صەڵێُ
زەکەریب گۆڕأکبری ٘ێٕب ئبراٚە ٘ٔٛەر ٜکٛرص ٜگەیبٔە ئەَ
ئۆلیبٔٛضە".
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صٚاتر ٘ٔٛەرِۀض ِذەِەص لەصری غبرەزا ٌەثٛاری گۆرأی ٚتٓ  ٚئبٚاز
صأبٔەٚە ٚتی "زەکەریب صەیەٚێت ٘ەِ ٚٛکبتێک غتی تبزە  ٚکبری
جٛاْ ثکبت .تٛأیٛیەتی صا٘ێٕبٔێک ٌۀێٔٛ٘ ٛەری کٛرصی ثٙێٕێتە
"
ئبراٚە
صٚاتر ٘ٔٛەرِۀض "ثٛر٘بْ ِٛفت ٝزاصە" غبرەزا ٌەثٛاری ئبٚازصأبٔەٚە
ٚٚت " ٝزەکەریب ٘ەَ ٚەک ِٛضیمب ٚصۀگ  ٚغێٛە کەضێکٝ
پڕۆفێػٕبڵە٘ .ەرٚە٘ب ٌەڕ ٜٚٚکٍیپە ٚە گۆرأ ٝزۆر ثەضەر کٍیپەکبْ
صا٘ێٕبٚ .اٌ ٜە٘ٔٛەرِۀضاْ کرص چبٌ ٜٚێجکەْ  ٚگۆڕاْ
ثەضەرکبرەکبٔیبْ صاثٙێٕٓ .ثب٘ەِٚٛکبرێکیع کبر ٜفۆٌکٍۆر ٔەثێت
صا٘ێٕبٔێک ٌۀێٔٛ٘ ٛەر ٜکٛرص٘ ٜەثێت.
ئەرکی ضەرغبٔی زەکەریب لٛڕضترە ٌەئەرکی ٘ٔٛەرِۀضأی تر
٘ٔٛەرِۀض ئبِبٔج غبزی غبرەزا ٌەِۆضیمب  ٚئبٚازصأەر ٚتی
"ئبغٕبیەتی ِٓ ٌەگەڵ زەکەریب صەگەڕێتەٚە ثۆ ضباڵٔی ٔەٚەصەکبْ.
ئەٚکبت زەکەریب ژۀیبر ث ،ٚٛثەاڵَ ٘ەِیػە ٚیطتٛیەتی ٌەثٛاری
سۆیضا پێػکەٚتٓ ثشبتە ڕ ٚ ٚٚغتێکی ٔٛێ پێػکەظ ثکبتٌ .ەثەر
ئەٚەی ئە ٚئەرکەی ٌەضەرغبٔی زەکەریبیە لٛرضترە ٌە ئەرکی
٘ٔٛەرِۀضەکبٔی تر ِٓ .زەکەریب صۀبضُ کە تٛأطتێکی ٌە
ئبٚازصأبْ  ٚضەٌیمەی ثبغی ٘ەیە ٌە گٛێگرتٓ ثۆ ٔبضیٕەٚەی ئەٚ
صۀگبٔەی کە ِۆرکێکی تبیجەت صەصەْ ثەصەضتەٚە ،کە ٔسیکە ٌەٚ
غٛێٕەی زەکەریب تێیضا گەٚرە ثٚٛە".
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ٌەثبرەی ضٚٛص ٚەرگرتٓ ٌە ثەر٘ەِەکبٔی زەکەریب ٘ٔٛەرِۀض ئبِبٔج
غبزی صەڵێت "زۆر پێُ ضەیرە ئە ٚثە٘رەیە ٚئە ٚتٛأطتەی کە ٌە
ثٛاری گۆرأیضا زەکەریب ٘ەیەتیٔ ،بزأُ ثۆچی صەچێتە تٛرکیب
ثۆئبِبصەکرصٔ ٝثەر٘ەِەکبٔٝ؟ ئەگەر کێػەکە تۆِبرکرصٔی صۀگە یبْ
کێػەی تراکە ،ئێطتب ٌە کٛرصضتبْ ئەِبٔە ٘ەْ .کۆِەڵێک
٘ٔٛەرِۀض ٘ەْ ئەَ کبرأە صەکەْ٘ ،ەر ثۆیە ٘ەضت صەکرێ
صاثڕأێکی زۆر ٘ەیە ٌۀێ ٛئەِ ٚیٍۆصییبٔەی کە سۆی ثۆ سۆی صایٕبٚە
ٌەگەڵ ئەٚأی تر٘ .یچ ثەر٘ەِێک ٔبگبتە ثەر٘ەِی یەکەِی ،چٔٛکە
ئە ٚصۀگ  ٚضەصایەی ٌە ثەر٘ەِی یەکەَ ٘ەیەتی زۆر جیبٚازە ٌە
ثەر٘ەِەکبٔی ئێطتبی .صڵٕیبَ ٌەٚەی ئە ٚئبٚاز  ٚصاثەغکرصٔەی سۆی
صەیکبت زۆر ِۆرکی کٛرصأەی پێٛە صیبرە".
٘ەرٚە٘ب ِذەِەص لەصری رای پێچەٚأەی رای ئبِبٔج غبزی ثٚ ٚٛتی
"ئێّە ٔسیکیٓ ٌە٘ٔٛەری تٛرکییەٚە ،ثۆیە ئبٚازی تٛرکی زاڵە ثەضەر
ثەر٘ەِەکبّٔبٔضا ،راضتە زەکەریب ضٚٛصی ٌە ئبٚازی تٛرکی ٔ ٚەتەٚەٜ
تر ٚەرگرتٚٛە ،ثەاڵَ ثەغێٛەیەکی زیرەک  ٚپڕۆفیػٕبڵ ضٚٛصی
ٌێٛەرگرتٚٛە ،زۆر کەش ٘ەْ کەصەِۆضیمب ٔبگەْ یبسٛص ٔبتٛأٓ
ثگۀەئبضت ٝزەکەریب ئەٚکبت ئیرە ٜپیضەثەْ ٔبچبرْ ڕەسٕەٜ
ٌێجگرْ".
ضبثٛری صەڵێت "٘یچ کبت ٌەگەڵ ئەٚە صأیُ کە ئبٚازی ثیبٔی تێکەڵ
ثەئبٚازی کٛرصی ثکرێت ،ثەاڵَ زەکەریب صا٘ێٕبٔێکی ٌۀێٔٛ٘ ٛەری
18
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کٛرصی صرٚضت کرص ،ثەاڵَ سۆزگە ئە ٚتٛأبیەی سۆی ٌە ثٛاری
٘ٔٛەری کٛرصی سۆِبٔضا ضەرف ثکرصایە.
تبکٛئێطتب کەضێکی غبرەزاِبْ ٔییە رەسٕە ٌەتێکطتی گۆرأی ثگرێت
ٌەثبرەی تێکطتەکبٔی ثەر٘ەِی ٘ٔٛەرِۀض زەکەریب غبعیر ٚ
تێکطتٕٚٛش عجضٌٚڕەدّبْ ثێالف ٚتی "تێکطت صەٚرێکی کبریگەر
ٌەثٔٛیبصٔبٔی گۆرأی صەگێڕێتٚ ،ەک چۆْ پێکٙبتەی گۆرأی ثریتییە
ٌە صۀگ  ٚئبٚاز  ٚصاثەغکرصٔی ِۆضیمب ،ئۀضزیبری صۀگ  ٚکٛاٌێتی
ضتۆصیۆ  ٚتێکطتیع پێگەیەکی ٘ەرە ثەرزی ٌە گۆرأیضا ٘ەیە.
ٔبتٛأیٓ ٌێرەصا ثەغێٛەیەکی کٛرت ثبضی تێکطتەکبٔی زەکەریب
ثکەیٓ ،چٔٛکە ثبثەتەکە زۆر ٘ەڵضەگرێت٘ ،یچ ثیبٔٛیەک ٔب٘ێّٕەٚە،
چٔٛکە رەسٕەگر ٔیُ ثۆ ئەٚەی ئەَ ثبثەتە ٘ەڵطۀگێُٕ ،ثۆیە
ٔبِەٚێت ڕەسٕە ٌەضەرثەر٘ەِەکبٔ ٝزەکەریب ثگرَ .ثۆ ٘ەِ ٚٛغتێکی
ٔٛی رای جیبٚاز ٘ەیە ،ڕای پۆزەتیڤ ٔ ٚیگەتیڤ٘ .یچ غبعیر ٚ
گۆرأیجێژێک ثگرە ٘یچ ِرۆڤێکیع ثێ کەِٛکٛڕی ٔییەٌ .ە گۆرأیضا
کبتێک غبعیر ثە ئبزاصی تێکطت ثٕٚٛضێت صٚاتر ٘ٔٛەرِۀض ئبٚازی
ثۆ ثٕٚٛضێت ،ئەٚا تێکطت ضۀگیٕی ٘ ٚێسی سۆی ٌە صەضت ٔبصات،
ثەاڵَ ئەگەر غیعر ثۆ ئبٚاز ثٕٚٛضرێت ثەتبیجەت ئەگەر تێکطت
ٔٚٛضەکە گٛێی ِۆضیمی ٔەثێت  ٚغبرەزایی ٌە ثٛاری ِۆضیمب ٔەثێت،
غتێکی ثبظ ٔبثێت کەغبیۀی ٚتٓ ثێت .ثۆئەَ ثەر٘ەِەی زەکەریب
تێکطتەکبٔی ٌەالیەْ ضبِی ئەرگٛغی ٔٚٛضراٚە ئەٚۀضەی ِٓ ثسأُ
ضبِی ئەرگٛغی یەکێکە ٌە ثبغتریٓ غبعیرأی گۆرأی ٌ ،ێرەٌ ٚەٚێ
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لطەی ضەرپێیّبْ گٛێ ٌێضەثی ،ثەاڵَ تبک ٛئێطتب کەضێکی
ئەکبصیّی کە لطەی ٌەضەر تێکطتی گۆرأی ٚتٓ ٔەکرصٚٚە.
زەکەریب تٛأی گۀجی کٛرص ثۆ ٘ٔٛەری کٛرصی ثگەرێٕێتەٚە
ثۆکبْ ٘یٛا ٚەک ٛگۀجێک رایٛایە  ٚصەڵێت "صەرکەٚتٕی زەکەریب،
غۆڕغێک  ٚالفبٚێک ث ،ٚٛگۆرأی ثیبٔی ٌە گٛێی سەڵکی کٛرصضتبٔضا
راِبڵی  ٚگۆرأی رەضۀی کٛرصی جێگەی گرتەٚە ،گەڕایەٚە صۆسی
جبرأی  ٚالٚأی کٛرص گۆرأییەکبٔی زەکەریب صەڵێٕەٚە ،چٔٛکە پێػتر
گۀجەکبٔی کٛرصضتبْ صەث ٚٛگٛێجیطتی صۀگی ٘ٔٛەرِۀضأی عەرەة
 ٚتٛرک  ٚثیبٔی ثٚٛیٕبیە ،ثەاڵَ زەکەریب تٛأی گۀجی کٛرص ثۆ
٘ٔٛەری کٛرصی راثکێػێت.
ثۆِبٚەی ص٘ٚٚەفتە زۆرتریٓ ضیضی ئۆرگیٕبڵُ فرۆغت
رێضار غێرزاص سبٚۀی ضۀتەری ئەرثبئیٍۆ ٚتی "ئەِطبڵ ثەر٘ەِی
٘ٔٛەرِۀض زەکەریب ٌە٘ەِ ٚٛثەر٘ەِەکبْ زیبتر فرۆغرا .تٛأیُ
ثۆِبٚەی ص٘ٚٚەفتە زۆرتریٓ ضیضی ئۆرگیٕبڵ ثفرۆغُ" .رێضار ئبِبژەی
ثەٚەصا کەثەر٘ەِی ضباڵٔی پێػٚٛی زیبتر فرۆغراٚە ٌەثەر٘ەِی
ئەِطبڵی.

ئب :ڕۆغٕە عِٛەر

ضەرچبٚە :گٛاڵْ ِیضیب
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کەضبیەتیە ضیبضیٔٛ٘ ٚ ٝەریەکبْ صەرثبرەٜ
(زەکەریب) چ ٝصەڵێٓ؟
٘ۀضێک ثە ٚەضتب ٜئبٚاز٘ ٚۀضێکیع صەرکەٚتٕ ٝزەکەریب
ثەضەرەتب ٜغۆڕغێکٛٔ ٝێٔٛ٘ ٝەر ٜصاصۀێٓ  ٚپێیبٔٛایە ضتبیڵێکٝ
ٔٛێ٘ ٝێٕبٚەتە ٔێ ٛگۆرأِ ٚ ٝیٛزیک ٌە کٛرصضتبْ.
زەکەریب عەثضٚڵاڵٌ ،ەصٚا ٜصەرکەٚتٌٕ ٝە ضەرەتبکبٔ ٝصەیەٜ
2000صا تٛأ ٝثەِبٚەیەک ٝکەَ ضەرٔج ٝگٛێگرأ ٝثۆسۆٜ
راثکێػێت  ٚثجێتە سبٚۀ ٝجەِبٚەرێک ٝثەرثاڵ ، ٚئە ٚئێطتب ٔەک
تۀٙب ٌەضەر ئبضت ٝکٛرصضتبْ ثەڵکٌ ٛەضەر ئبضت ٝجیٙبٔیع
٘ٔٛەرِۀضێکٔ ٝبضراٚە  ٚتٛأیٛیەتٌ ٝەچۀضیٓ ِیضیب ٜجیٙبٔٝ
صەرثکەٚێت ٌەٚأە (BBC 6 ( ٚ )The Economist
ضبیت ٚ
 ٚ )MUSICراصیۆ ٜفەرِ ٝضٛیض ( ٚ )SRچۀض
ئەٚرٚپ.ٝ
ترٜ
رۆژٔبِەیەکٝ
٘ۀضێک ٌە ٘ٔٛەرِۀضاْ تۆِبرکرصٔ ٝکبرٔٛ٘ ٜەر ٜجٛأتر ثەکبرێکٝ
ضەست صەثیٕٓ ٘ ،ەرثۆیە تۆِبرکرصٔ ٝئەَ ضەرکەٚتٕە یەک ٌەصٚاٜ
ئەٌجَٛ
یەکبٔە ثۆ زەکەریب ثە ثەر٘ەِٙێٕبٔ7 ٝ
.
جێگە ٜتێڕاِبٔە
(تۆ٘بت ، ٝثگەڕێٛە  ،صایە  ،رۆژگبر  ،تێٍیٕبز  ،گۀج ٝپیر ،
الپەڕە ٜضپٔ )ٝب ٜٚئە ٚئەٌجِٛبٔە ٜزەکەریبیە کە تب ئێطتب ٌە
کرص.ْٚٚ
تۆِبرٜ
ٚتٕیضا
گۆرأٝ
تەِۀٝ
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جەِبٚەری ٝث ٝٔٚٛزەکەریب تۀٙب ٌەکۆٔطێرت  ٚفرۆغٝ
ثەر٘ەِەکبٔیضا ثەصیٕبکرێت ،ثەڵکٌ ٛەضەر ئبضت ٝتۆڕە
کۆِەالیەتییەکبٔ ٝئیٕتەرٔێتیع سبٚۀ ٝجەِبٚەرێک ٝثەرثاڵٚە،
ثەجۆرێک پەیجە کەضییەکە ٜزەکەریب ٌەضەر تۆڕ ٜفەیص ثٚٛک
ٌەڕیس ٜپێػەٚە ٜئۀٛ٘ ٚەرِۀضأەیە کە زۆرتریٓ الیک٘ ٝەیە ٚ
زۆریٕە ٜثەغضارثٚٛأ ٝئە ٚتۆڕە ٌەکەضبیەتییە ضیبضیٚ ٝ
٘ٔٛەرییەکبٔیع ٌەپرۆفبیٍەکەیبٔضا سۆیبْ ثەیەکێک ٌە غەیضایبٔٝ
ٔبضبٔضٚٚە.
٘ٔٛەرِۀضە
ئەٚ
صۀگٝ
ئەٚەٌ ٜێرەصا صەیشٛێٕیٕەٚە کٛرتە کۆِێٕت٘ ٝۀضێک ٌەکەضبیەتییە
ضیبضٔٛ٘ ٚ ٝەرییەکبٔە کە ٌەچۀض ثۆٔە ٚصیّبٔەیەکٝ
رۆژٔبِۀٚٛضیضا صەرثبرە ٜزەکەریب ٚٚتٛیبٔە.
گٛێگر ٜزەکەریبَ
ضەرۆک ٝدکِٛەت:
ص.ثەر٘ەَ ئەدّەص ضبڵخ (ضەرۆک ٝدکِٛەت٘ ٝەرێّ ٝکٛرصضتبْ) ٌە
( )cvتبیجەت ثە ژیبٔ ٝئبضبی ٚ ٝضیبض ٚ ٝدەز ٜثۆ ٘ٔٛەر
ٌەالپەڕە ٜفەرِ ٝسۆٌ ٜەضەر تۆڕ ٜکۆِەاڵیەت( ٝفەیطجٚٛک)
ئبِبژە ثەٚە صەکبت کە دەز ثە صۀگٔٛ٘ ٝەرِۀض (زەکەریب) صەکبت
 ٚگٛێ ٌە گۆرأیەکبٔ ٝصەگرێت.
زەکەریب ضەرکەٚتٚٛە
دەِە جەزا:
٘ٔٛەرِۀض ٜگەٚرە ٜکۆچکرص( ٚٚدەِە جەزا) ٌە چۀضیٓ ثۆٔە ٚ
صیّبٔە ٜتبیجەت ئبِبژە ٜثەکبرٔٛ٘ ٜەرِۀضأ ٝگۀج کرصٚٚە ٚ
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٘ٔٛەرِۀض (زەکەریب) ٜثەیەکێک ٌەگۀجە ضەرکەٚتٚٛەکبٔٔٛ٘ ٝەرٜ
کٛرص ٜئەژِبر کرصٚٚە  ٚڕۆڵ ٝئۀٛ٘ ٚەرِۀضە ٜثەرز ٔرسبٔضٚٚە.
غبرەزا  ٚلۆز  ٚلطە سۆغە
ٔبضر ٜرەزاز:ٜ
٘ٔٛەرِۀض ٜثۀبٚثبٔگ ٝکٛرص (ٔبضر ٜڕەزازٌ )ٜە صیّبٔەیەکٝ
رۆژٔبِەٚأیضا صەڵێ" زەکەریب ژۀیبرێک ٝثبغە  ٚغبرەزاِ ٜیٛزیکە"،
ئبِبژە ثەٚەظ صەکبت کە زەکەریب کٛڕێک ٝلطە سۆغە  ٚگۀجبٔٝ
کٛرص گٛێٌ ٝێ صەگرْ .رەزاز ٜپێیٛایە ضەرەتب ٜصەرکەٚتٕٝ
(زەکەریب) کبتێک ٝگرٔگ ث ٚٛثۆ ضڕیٕەٚە ٜئبٚاز ِ ٚیٛزیک ٝثێگبٔە
ٌە گٛێچکە ٜال ٜٚکٛرص ،غتێک ٝصیکە ٘ەیە ئەگەر گۆرأیجێژەکە
غێٛە  ٚڕٚاڵەت ٝجٛاْ ثێ ٚەک( ٛزەکەریب) ئەٚەظ ثۆسۆٜ
غبٔطێکە.
ثەیتٛجبْ :زەکەریب تبِ ٝصاٚەتە ئبگر کەتیە صٌێ ِٓ
٘ٔٛەرِۀضٔ ٜبٚصار ٜکٛرص (ثەیتٛجبْ) سبٚۀ ٝگۆرأیە
ثۀبٚثبٔگەکە ٜکٛرصأە (ئبگر کەتیە صٌێ ِٓ) کە تب ئێطتب زیبتر ٌە
(ٔٛ٘ )50ەرِۀض ٜکٛرص  ٚتٛرک ئە ٚگۆرأیە ٜئەٚیبْ ٚتۆتەٚە،
زەکەریبظ یەکێکە ٌۀٛ٘ ٚەرِۀضأە ٜئە ٚگۆرأیەٚ ٜتٚٛە،
صەرثبرە ٜئەَ گۆرأیە ٘ٔٛەرِۀض (ثەیتٛجبْ) ٌە صیّبٔەیەکٝ
رۆژٔبِەٚأیضا ٚٚتٛیەت"ٝضەرەڕا ٜئەٚە ٜتب ئێطتب صەیبْ ٘ٔٛەرِۀضٜ
ٔبٚصار ئە ٚگۆرأیەیبْ ٚتٚٛە ،ثەاڵَ ٘ٔٛەرِۀض (زەکەریب) ٌە
٘ەِٚٛیبْ جٛأتر ئەصا ٜکرصٚٚە  ٚتبِ ٝثەَ ثەر٘ەِە ِٓ ٜصاٚە".
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زەکەریب ِبیە ٜغبٔبزیە ثۆ ضٛیضیەکبْ
ئێڤب ثیۆرٌیٕگ:
سبت( ٚٛئێڤب ثیۆرٌیٕگ) ٚەزیر ٜثبزرگبٔ ٝضٛیض ٌە ضەرصأێک ٝثۆ
غبر٘ ٜەٌٚێر ثە تبیجەت ضەرصأٔٛ٘ ٝەرِۀض (زەکەریب) صەکبت ٌ ٚە
صەفتەر ٜیبصەٚەر ٜچۀض ٚغەیەک ثۆ زەکەریب صۀٚٛضێت  ٚثە
غبٔبزیەک ٝگەٚرە ٜصاصۀێت ثۆ گەٌ ٝکٛرص ٚ ٚاڵت ٝضٛیضٚ .ەزیرٜ
ثبزرگبٔ ٝضٛیض ئەَ ٚغبٔە ثۆ زەکەریب جێضە٘ێڵێت"ثەستەٚەرییەکٝ
غب٘بٔەیە ثۆ ِٓ کە ٘بتِٚٛەتە ئێرە  ٚصەثیُٕ کە ٘بٚاڵتیەک ٝکٛرصٜ
ضٛیض( ٜزەکەریب سبٚەْ ڕەگەزٔبِە ٜضٛیضیە) سبٚۀ ٝئە٘ ٚەِٚٛ
ٔبٚثبٔگەیە  ٚکەضێک ٝضەرکەٚتٚٛە ئەٚە غبٔبزییە ثۆ ٚاڵتەکەِبْ کە
تۆ ٌە ٚئبضتە ثەرزە صایت ٘ ٚیٛاصارَ ٘ەِ ٚٛئە ٚضٛیضیبٔە ٜصێٕە
ٚەرگرْ".
تۆ
ٌە
ئیٍٙبَ
کٛرصضتبْ
٘ەرێّٝ
تبرا ئەضعەصٌ :ٜە گۆرأیەکبٔ ٝسۆغەٚیطتیەک ٝئەفاڵتٔٛیبٔە ثەصٜ
ئەکەَ
تبرا ئەضعەص ،ٜئۀضاِ ٝپەرٌەِبٔ ٝکٛرصضتبْ صەرثبرە ٜزەکەریب
صەڵێ" تٛأ ٝسۆ ٜسۆ ٜصرٚضتجکبت  ٚپێگەیەک ٝصیبر٘ ٜەثێت ٌە
٘ٔٛەر ٜکٛرص ،ٜراضتە زەکەریب ٌە صٚرٔ ٜیػتّبْ گەٚرە ثٚٛە ،ثەاڵَ
ٔبضٕبِە ٜکٛرص ث ٝٔٚٛسۆٌ ٜە ثیرٔەکرصٚٚە ،ثەڵک ٛسسِەتٝ
کەٌتٚٛر ٜگەٌەکە ٜکرصٚٚە" .ئە ٚئۀضاِە ٜپەرٌەِبٔ ٝکٛرصضتبْ
ٚٚتٛیەت"ٝضیفەتێک ٝجٛأ ٝئۀٛ٘ ٚەرِۀضە ئەٚەیە ضەرەڕا ٜئەٚ
ٔبٚثبٔگە زۆرە ٜکە ٘ەیەت٘ ٝیچ کبت ٌە سۆثبیٔ ٝەثٚٛە ،ثە
گۆرأیەکبٔٚ ٝێٕە ٜجٛأ ٝضرٚغت ٔ ٚیػتّبٔ ٝپیػبٔضاٚە ،ئەٚ
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سۆغەٚیطتیەٌ ٜە گۆرأیەکبٔ ٝزەکەریب ثەص ٜصەکرێ
سۆغەٚیطتیەک ٝئەفاڵتٔٚٛیە ٚاتب سۆغەٚیطت ٝغێٛە ٔیە ثەڵکٛ
سۆغەٚیطتیەک ٝرۆدیە ،ئە ٚرۆدیەتەظ ٌە سۆغەٚیطتیە ثۆ
کٛرصضتبْ  ٚیەکێکُ ٌە ٚکەضبٔە ٜثەرصەٚاَ گٛێ ٌە گۆرأیەکبٔٝ
صەگرَ  ٚغبٔبز ٜپێٛەصەکەَ".
تٛغ ٝغۆک ثٚٛ
ِبجض ِٕٙضش:
ٌە کبت ٝتۆِبرکرصٔ ٝگۆرأ( ٝثۆ کٛرصضتبْ) ٌە تٛرکیب ئە ٚکبت
٘ٔٛەرِۀضٔ ٜبٚصار ٜعەرەة (ِبجض إٌّٙضش) ثۆ تۆِبرکرصٔٝ
ئەٌجٛٔ ِٝٛێ ٝسۆٌ ٜە تٛرکیب صەثێت ٌ ٚە ضتۆصیۆ (زەکەریب)
صەثیٕێتِ ،بجض پبظ ئەٚە ٜگٛێٌ ٝە ٚگۆرأیە صەثێت تٛغ ٝغۆک
صەثێت  ٚپێ ٝصەڵێت"صەضت سۆغیت ٌێ صەکەَ ثۆ ئە ٚکبرە جٛأە،
ثەاڵَ یەک صاٚاکبریُ ٌێت ٘ەیە تکبیە گۆرأ ٝثە عەرەثِ ٝەڵێ چٔٛکە
کبر ٌە ثۀبٚثبٔگ ٝئێّە صەکبت".
زەکەریب ٚەضتب ٜئبٚازە
تٔٛچجیٍەک:
ئیطّبعیً تٔٛچجیٍەک (ِیٛزیکژۀٔ ٝبٚصار ٜتٛرکیب ٚجیٙبْ) کە
چۀضیٓ کبرٔٛ٘ ٜەر ٜثۆ ٘ٔٛەرِۀضأٔ ٝبٚصار ٜجیٙبْ کرصٚٚە ٌ ٚە
چۀض ئەٌجِٛێکٔٛ٘ ٝەرِۀض (زەکەریب) ظ کبرِ ٜیٛزیکٝ
ئۀجبِضاٚە ،صەڵێت" ٌە ضێ ئەٌج( ِٝٚٛزەکەریب) کبرَ کرصٚٚە ٚ
ئبٚازەکبٌٔ ٝە ئبضتێکٓ پێٛیطت ثەٚە ٔبکبت ثبض ٝثکەَ چٔٛکە
(زەکەریب) ٚەضتبیەک ٝگەٚرەیە ٌە کبرٔٛ٘ ٜەر "ٜتٔٛچجیٍەک
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صەڵێ"ئەگەر ٌە ژیبّٔضا ( )5ثبغتریٓ ٘ٔٛەرِۀض ٜگەٚرەَ
سۆغٛیطتجێت یەکێک ٌەٚأە (زەکەریب) یە".
زەکەریب رۆدُ ئبزار صەصات
ضەکەریبٌ:ٝ
ِٛراص ضەکەریبٌِ( ٝیٛزیکژۀٔ ٝبٚصار ٜتٛرکیب) ئبِبژە ثەٚە صەکبت
کە گٛێ ٌە ِیٍۆصییەکبٔ ٝزەکەریب صەگرێت ٘ەضتێک ٝضەیر ٜال
صرٚضت صەثێتٚٚ ،تٛیەت"ٝکەَ ٘ٔٛەرِۀض ٘ەیە ثەِیٍۆصیەکبٔ ٝرۆدُ
ئبزار ثضات ٌ ٚە ٔبسەٚە گٛێ ٝثۆ ثگرَ ،زەکەریبظ یەکێک ٌەٚ
٘ٔٛەرِۀضأەیە کە ٌە ٔبسەٚە گٛێ ٝثۆ صەگرَ  ٚغبٔبزییە کە
ثەیەکەٚە چۀضاْ کبرِبْ کرصٚٚە".
ئێّە ٜضەرضبَ کرصٚٚە
ئبیتبج:
ئبیتبچ (ِیٛزیکژۀ ٝتٛرک) صەڵێ "زۆر ضەستە ثۆ ٘ٔٛەرِۀضاْ
ئەٌج َٛصٚا ٜئەٌج َٛکبر ٜجٛأتر ثکەْ ،ثەاڵَ ٘ٔٛەرِۀض (زەکەریب)
ئەٌج َٛصٚا ٜئەٌج َٛکبر ٜجٛأتر ٔ ٚبیبة تر صەکبت ،ئێّەٜ
ضەرضبَ کرصٚٚە ثە ٚصۀگ  ٚئبٚازە سۆغبٔە."ٜ
غەِبي
چرا
ئب:
تێجیٕ :ٝئەَ راپۆرتە ٌە ژِبرە ( ٜ )777رۆژٔبِە٘( ٜبٚاڵت،)ٝ
رۆژ( ٜچٛارغەِّە) ثەرٚاری ( )26/10/2011ثاڵٚکراٚەتەٚە.
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ئبیب ٘ٗٔٛرِٗٔضی صٖٔگ سۆظ زٖکٗریب پێٚٛیطتی
ثٖٗٚیٗ کٗ ِ٘ٗٚٛضبڵێه ئٌٗجِٚٛێه صٖرکبت!؟
غێرکۆجٗالي
٘ــــٗرچٗٔض جــــــبر ٘ــــــٗٔٛرِٗٔــضی ســـــۆغٗٚیطت کبن(
زٖکٗریب) ضبڵێه یبْ کِٗتر یبْ تۆزێه زیبتــــر تێپٗڕ صٖثێت
ثٗضٗرئٌٗجۆِێکی گٍٗیی  ٚگبزٔـــضٖی ٘ٗٔضێه ٌٗٔٚٛضــــــٗراْ
ٌِٗبڵپٗڕٖکٛرصیٗکبْ

ٖٚن

ٖٚصٖرصٖکْٗٚ

ئــــــٖٗٚی

ثڵێٓ

٘ٗٔٛرِٗٔض ثێ صٖٔگٌٗٗ ٚکبری ٘ٗٔٛریع صٚٚرکٗٚتۆتٗ ٖٚیبْ ٌٗ
ِیـــــضیبکبْ صٖرٔبکــــــٗٚێت .ثــــــٗاڵَ ئٗگٗرئبٚڕێکــی ٔٗستێه
زأطتیبٔٗٚ

ثۆچٔٛێکی

کِٗێه

ٌۆژیکّبْ

ثٗرأجٗر

ئَٗ

٘ــــٗٔٛرِٗٔضٖ ٘ٗثێت کـــٗ ٌٗڕاضتی صا ثِٗبٖٚیٗکــــــی کَٗ
ڕێگبیٗکی زۆری ٘ٗٔٛری ثڕی ِٓ ٖٛصٖڵێُ ٔٗسێر پێٚٛیطتی ثٖٗٚ
ِٔٗب ٖٚکٗ ضباڵٔٗ ئٌٗجـــِٚٛێه صٖرکبت.
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گٌٗــۆ ٖٚن صٖضت پێه ِ٘ٗٗٔٛ٘ٚٛرِٗٔضاْ ٌٗپێٕـــبٚی زێضٖتـــــــر
ٔبضبٔضٔـــــی صٖٔگ  ٚڕٖٔگیبْ ثٗثیٕٗراْ  ٚثیطٗرأیبْ ئٗٚپٗڕی
پێٚٛیطتیبْ

ثٗصٖرکــــٗٚتٕٗ

ٌٗ

ِیضیبکــــــبْ

ثٗگػتی

ٚصٖرسطتٕی ثٗرِ٘ٗــــــی ضباڵٔــٗظ ثٗتبیجٗت ٘ــــــٗرٖ٘ٚبکٍیپی
گۆرأیٗکبٔیبْ ٌٗپێٕبٚی ئٖٗٚی سٗڵکی ٌٗٔبسی ٘ٗٔٛرٖکٗیبْ ثگْٗ
تبچٗٔض ثٗ٘ٗضتی ڕاضت  ٚثٗثٗ٘رٖی ضرٚغتــــی کٗٚتٗٔٚٛتٗ ٔبٚ
جیٙبٔی ئَٗ ٘ٗٔٛرِٖٗزٔٗ ثێگِٛبْ ثِٗ٘ٗ ٚٛصڵٕیبیٗ ٖٚصٖثێژَ کبن
زٖکٗریب سبٖٔٚــــــی ئَٗ ثٗ٘ــــرٖ ضرٚغتیٗیٗکٗ ئێّٗ ثٗرٌٗئیّڕۆ
پێی ئبغٕب ثٚٛیٓ ٘ٗٔٛرِٗٔض ثِٗبٖٚیٗکی کَٗ غٛێٕێکی گــــــٗٚرٖی
ٌٗصڵی زۆرثـــــٗی سٗڵکی کٛرصثۆسۆی کرصٖ .ٖٚثٗاڵَ ئیّڕۆ پبظ
ئَٗ ئٗزِ ٗٔٚٛضٗرکٗٚت ٖٚٛثٗصٖرچٔٚٛی ٌٗکــــــۆٔطێرتێه ثــــــۆی
٘ــٗیٗ ثٗ٘ٗڵٗیٗکی تٗکٕیه یبْ ٘ٗر٘ٗڵٗیٗکی ٘ٗٔٛری تر صٖیبْ
صٖٔگی ٔٗیبری ٌێ لیت ثێتٗ ٖٚچٔٛکٗ پٗرصٖی گـــٛێچکٗ ٚزِٚٚی
چبٚی ڕۆژٔبِٗ ٔٚٛضبْ تٗٔٙب ٌٗضٗر سٗڵکی ثٗٔبٚثبٔگ ٚ
٘ــٗٔٛرِٗٔضأی گٗٚرْٖ ثٗتبیجٗتیع ئَٗ ڕۆژٔـــــبِٗ ٔٚٛضبٔٗی
کٗٔٗستێه ثٗثێ ٚیژصأبٔٗ صٖکٗ ٗٔٚگیبٔی ٘ٗٔٛرِٗٔضاْ .ثۆیٗ ِٓ ڕاَ
ٚایٗ ٘ــــٗٔٛرِٗٔض زٖکـــــٗریب ئیّڕۆ پێٚٛیطتی ثِٖٗٗٔٚب ٖٚکٗ
ِ٘ٗٚٛضبڵێه

ئٌٗجـــِٚٛێه

صٖرســــــبت

ثٗڵکٛپێٚٛیطتی

ثٖٗٚیٗچـــــــٗٔض ٘ــــــٗٔگبٚێک ثٙبٚێت کٗتبٖٚکٚٛئیّڕۆ ٔٗی
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٘بٚیػتٌٚٗ .ٖٚٛأٗ ئٗٔجبَ صأی کبرێکی( صیۆ) ٌٗگٗڵ ٘ـــٗٔٛرِٗٔێکی
ثیبٔی ثــــــٗٔبٚثبٔگ ثٗاڵَ ثێگِٛبْ کبرێکی ٚاظ پێٚٛیطتی
ثٖٗٚصٖکبت کٗ ٘ٗٔٛرِٗٔض زٖکٗریب ٘ـــــــٗٔٛرِٗٔضی ص َٖٚٚثضۆزێتٖٗٚ
ثــــَٗ ِٗرجٗی ٌٗثٛاری صٖٔگ  ٚکبریسِبی کبرٖکبٔی تری ثٗثبغی
ثگٔٛجێت ٌٗگٗڵ ٘ٗٔٛرٖکٗی کبکٗ زٖکٗریب .سبڵـــــی ص َٖٚٚئٖٗٚیٗ
کٗصٖثێت کۆغع کبت چٗٔض ٘ۆٔراٖٚیٗکی ٘ۆزأڤبٔبٔی گٗٚرٖی کــٛرص
ّٔٗٔٛی( پٗغێ(ٚ )ٛغێرکۆثێکٗش) ٚئٗٚأــــــی تر ثکبت ثٗثٗرِ٘ٗی
صا٘بتٚٛی .ثۆیٗ ٌٗکۆتبیـی ثٗ ٘ــــــٗٔٛرِٗٔض صٖڵێُ ثٗص ٚٚیبْ ثٗضێ
ضبڵ

ئٌٗجِٚٛێىــــی

ئٗگٗرچـــــی

ٌٗٚأٗیٗ

ضٗرکٗٚتٚٛ
٘ٗٚاصارأی

ثٗضٗثۆتۆی
صٖٔگی

سۆغٗٚٚیطت

٘ـــــــٗٔٛرِٗٔضثَٗ

ثۆچٔٛبَٔٗ صڵتٗٔگ ثٓ ثێگِٛبْ ٔب٘ٗلی ئٗٚأیع ٔبگرَ .ثٗاڵَ
٘ٗٔٛرێه کٗسبٖٔٚی ٘ٗضتی ڕاضت  ٚثٗ٘رٖیٗکی یٗزصأی ثێت ثَٗ
غێٖٛیٗ ثٗجـٛأی صِٖیٕێتٗ ٖٚزۆری  ٚثۆری کبرێکی ثبظ ٔیٗ...
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ِیضاٌیب ٜئبڵت ٝٔٛصەکرێتە ٍِ ٝزەکەریب.
ئـبر ٜئـبزاص
صٚاِ ٜبٚەیەک رێکالَ  ٚثبٔگەغە ثۆ رێسٌێٕبْ ٌە ٘ٔٛەرِۀض (زەکەریب
عەثضٚڵاڵ)  ،ثە ئبِبصەث ٝٔٚٛژِبرەیەک ٌە ثەرپرضبٔ ٝدیسثٚ ٝ
ٚەزیرأ ٝدکِٛەت٘ ٝەرێّ ٝکٛرصضتبْ  ٚژِبرەیەک ثەرچبٌ ٚە
عبغمبْ  ٚگۀجبٔ ٝکٛرصضتبْ ٌە تەالر ٜغە٘یض (ضەعض عەثضٚڵاڵ)
ٌە ٘ەٌٚێر ٜپبیتەست ِەراضیّ ٝرێسٌێٕبْ ٌە کبرە ٘ٔٛەر ٚ ٜپر ٌە
صا٘ێٕبٔەکبٔ( ٝزەکەریب) ثەرێٛەچ ، ٚٛکە ٌەالیەْ ضۀتەر ٜعیرالٝ
(ئەِرۆ) ضبزصراثٌ ، ٚٛە ِەراضیّەکەصا سەاڵت ٝرێسٌێٕبْ ِ ٚیضاٌیبی
ئبڵتٌ ٝٔٛەالیەْ ثەرێس (فەٌەکەصصیٓ کبکەیٚ )ٝەزیر ٜرۆغٕجیرٜ
دکِٛەت٘ ٝەرێّ ٝکٛرصضتبْ ثەسػرایە ٘ٔٛەرِۀض ٜگەٚرە ٜکٛرص
(زەکەریب عەثضٚڵاڵ) پبغبْ صاٚا ٌە ٘ٔٛەرِۀض کرا ٚٚتەیەک ثەَ
ثۆٔەیەٚە پێػکەظ ثکبت  ،زەکەریب ٌە ٚٚتەکە ٜصا ٚێرا ٜضٛپبش
کرصٔ ٝضۀتەر ٜعیرال ٝئەِرۆ ثۆ ئەَ رێسٌێٕبٔە ضٛپبش ٚ
سۆغەٚیطت ٝسۆ ٜثۆ عبغمبٔ ٝصۀگ ٔٛ٘ ٚەرەکە ٜصەرثرٚ ٜ
ضٛپبض ٝئە ٚغبعیرأە ٜکرص کە ٘ۆٔراٚەیبْ ثۆ ٔٚٛضیٕەٚە ٚ
ضٛپبض ٝئەِ ٚیٛزیکژۀبٔەغ ٝکرص کە کبریبْ ثۆ کرصٚٚە  ،صٚاٜ
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ِەراضیّ ٝرێسٌێٕبٔیع ثە ٘بٚکبر ٜگرٚپِ ٝیٛزیک( ٝزەکەریب) ثە
ضەرپەرغتِ ٝیٛزیکژۀ ٝثۀبٚثبٔگ ٝتٛرکیب (ِٛراص) چۀض
گۆرأییەک ٝپێػکەظ ثە عبغمبٔ ٝصۀگ ٝکرص  ،کە یەکێک ٌە
گۆرأیەکبٔ ٝ٘ ٝئەٌج ِٝٛتبزە ٜث.ٚٛ
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زەکەریب :دەزصەکەَ ٌە فیٍّێک ٝضیٕەِبییضا یبْ
ٌەصراِبیەک ثەغضار ٜثکەَ.
کبرزاْ دەیضەر:
زەکەریب ...ئە ٚئیّجراتۆرەٌ ٜە ثەرگٔٛ٘ ٝەرِۀضێک ٝگەٚرەصایەٌ ،ە
ڤێالیەکضا ٌە ٘ەٌٚێر کبرەکبٔ ٝڕای ٝصەکبت  ٚثۆ سەٚتٓ
 ٚئیطرادەت کرصٔیع صەچێتەٚە ٔێ ٛغٛلەیەک ٌە ٚئبپبرتّبٔبٔەٌ ٜە
پبیتەست ٝکٛرصضتبْ ثە ٔب ٜٚئۀ ٚبضراٚە.
ٚەک ٘ەر جبرێک ٝصیکە ٌە ٚڤێالیە یەکترِبْ ثیٕ ٝثەاڵَ ثڕیبرثٚٛ
ڕۆژێک پێػتر یەکتر ثجیٕیٓ ،کەچ ٝثۆ ڕۆژ ٜصٚاتر صٚاِبْ سطت ثە
٘ۆِ ٜەٚعیضێک ٝئەٚەٚە ٌەگەڵ چۀض ثراصەرێک ٝسۆغەٚیطت، ٝ
ثەیەکەٚە چٚٛیٕە ژٚٚرە تبیجەتیەکە ٜسۆ ، ٜصٚا ٜئەِ ٚبٚەیە ٜکە
ٔەَ صیجٚ ، ٚٛێٕەیەکٔ ٝبئبضبیُ ٌەضەر ِێسەکەیضا ثیٕ ، ٝکە ٌێُ
پرض ٝئەٚ ٚێٕەیە ٌە چ ِبصصەیەک صرٚضتکراٚە؟ گٚٛت :ٝثراصەرێکٝ
سۆغەٚیطت ٌە زێڕ ثۆ ٜصرٚضت کرص ٚ َٚٚکرصٚٚیەتیە صیبر ٜثۆَ.

32

زەکەریای کورد

ڕۀگە پرضیبر گەٌێک زۆرثٓ ئەگەر ٘ەرکەضێکّبْ پێ ٝثگەیٓ  ،ثەاڵَ
صەرفەت ٝئەٌ ٚەٚە کەِترە کە ئە٘ ٚەِٚٛ
پرضیبرأەٌ ٜە سەیبڵِ ٛێػک ٝئێّەصا ٘ەْ ٚەاڵِ ٝثضاتەٚە  ،کەچٝ
ِٓ ثەٚە صەضتُ پێکرص:
ثۆ ِەٚعیضەکەِبْ ثۆ ئەِڕۆ صٚاسرا؟
 پێػتر ٌەگەڵ چۀض ثراصەرێک ِەٚعیضِبْ صأبث ٚٛثچیٓضەرصأ ٝگٔٛضێک ٝصەٚرٚثەر٘ ٜەٌٚێر ثکەیٓ  ،ثۆیە ئەٚ
ڕۆژە چٚٛیٕە ئە ٚگٔٛضە سۆغە ٚ ٚصیّبٔەکۀ ٜێٛاْ ِٓ ٚ
تۆظ ثۆ ئەِڕۆ صٚاسرا.
ثەر٘ەِٛٔ ٝێت چ ٝثەضەر٘بت؟
 ثەر٘ەِٛٔ ٝێُ کبرە زەدّەتەکبٔ٘ ٝەِ ٜٚٛتەٚا ٚثٚٛەٌ ،ەئبیٕضەیکٔ ٝسیکضا سەڵک ٝکٛرصضتبْ گٛێیبْ ٌێ ٝصەثێ ،
ثەر٘ەِەکە تب ئێطتب ٔبٚییُ ثۆ صیبرە ٔەکرصٚٚەٌ ٚە  12تب
 14تڕاک پێکٙبتٚٛە  ٚئە ٚغبعیرأە ٜپێػتر کبریبُٔ
ٌەگەڵ کرصٚ ، ْٚٚەک کبک ضبِ ٝئەرگٛغ ٚ ٝکبک غباڵ
 ٚ ٚکبک عەثضٌٚڕەدّبْ ثێالف  ،غیعریبْ ثۆ صأبٚ َٚ
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ثڕیبرە یەک ص ٚٚثراصەر ٜصیکە ٜغبعیر ئەٚأیع ثەغضاریُ
ثکەْ.
پڕۆژە ٜصرٚضتکرصٔ ٝکۆٌیژِ ٜیٛزیک چ ٝثەضەر٘بت کە ثۆ
صاِەزرأضٔ ٝصاٚاتبْ پێػکەغٚ ٝەزارەت ٝسٛێٕضٔ ٝثباڵ کرص؟
 ئێطتب سەریک ٝصاڕغتِٕ ٝبضتەر پالٔیٓ ٌ ٚە کبرکرصٔیٓ ثۆصاِەزرأضْ  ٚصرٚضتکرصٔ ، ٝچٔٛکە ڕەزاِۀضٌ ٜەضەر
صراٚە.
ثۆ کەَ صەرصەکەٜٚ؟
 ضەرلبڵیُ ٚاٌ ٜێکرص َٚٚکەَ صەرکە.َٚصایکت ٌێت ڕازیە؟
 ئەگەر ٌە صەرەٚە ٜکٛرصضتبْ ثُ  ،ڕۆژأە ثە تەٌەفۆْلطەٌ ٜەگەڵ صەکەَ  ،ئەگەر ٌە ٔبٚەٚە ٜکٛرصضتبٔیع ثُ ،
ڕۆژ ٔب ڕۆژێ ضەرصأ ٝصەکەَ ئەگەر صەرفەتیػُ زۆر کەَ
ثێ ،زۆر غەٚأیع ٘ەیە ال ٜصەِێّٕەٚە  ،صایکُ زۆر پیر
ثٚٛە.
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ضٛێٕض ثەچ ٝصەسۆٜ؟
 ثە ٚاڵت  ،ثە صایکُ.ئە ٚصۀگۆیە ڕاضتە گٛایە ثە ٔٙێٕ ٝژٔت ٘ێٕبٚە؟
 ئەٚە ڕاضت ٔییە  ٚکەضێک ٝصیبریکراٌ ٚە ژیبِٕٔ ٝضا ٔییە ،ئەٚە ٜثیرٌ ٜێ صەکەِەٚە تۀٙب سۆغەٚیطت ٝصایکّە.
ٚەرزظ صەکەٜ؟
 ئێٛاراْ ٌەضەر ئبِێر ٜڕۆیػتٓ.ئە ٚکبتبٔە ٜصەرفەتێکت صەثێ  ،ثەچ ٝثەضەر ٜصەثەٜ؟
 ثە صأیػتٓ  ٚثیٕیٕ ٝصۆضت  ٚثراصەراْ  ٚسٛێٕضٔەٚەظ.پەیٛۀضیت ٌەگەڵ کەضبیەتییە ٘ٔٛەریەە جیٙبٔیەەکبْ ٘ەیە؟
 ٌەگەڵ زۆرێ ٌەٚاْ.دەزصەکە ٜڕۆژێ ٌە ڕۆژاْ ٌە فیٍّێک ٝضیٕەِبییضا  ،یبْ ٌە
صراِبیەکضا ڕۆڵ ٝضەرەک ٝثجیٕٝ؟
 زۆر دەزصەکەَ  ،ثەِەرجێ ضیٕبریۆ  ٚصەر٘ێٕبٔێک ٝچبکٝثۆ ثکرێت  ٚثبثەتێک ٝجٛاْ  ٚگرٔگیع ثێت.
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ثیر ٌە صرٚضتکرصِٔ ٝیضیب ٔبکەیتەٚە؟
 ثیر ٌە صرٚضتکرصٔ ٝکۀبڵێک ٝئبضّبٔ ٝصەکەِەٚە زیبترفەر٘ۀگ ٝثێت.
ثە٘ۆ ٜضەرلبڵیتەٚە زۆر ضەفەر صەکە ، ٜثیرت ٌەٚە ٔەکرصۆتەٚە
فڕۆکەیەک ٝتبیجەت ثەسۆت ٘ەثێ؟
 دەزَ ٌێە.ٚاثساْ سٌٛیب ٜڕاٚت ٘ەیە؟
 ٔب  ،ئبژەڵ  ٚثبڵٕضەکبُٔ زۆر سۆظ صەٚێٓ ِٓ ،سٌٛیبٜٔیػبْ غکێٕیُ ٘ەیە.
چۀض پبضەٚأت ٘ەْ؟
 ثڵێ چۀض ٘بٚڕێت ٘ەْ.ثۆ ٘ەِیع ثە لبتەٚە صەتجیُٕ ٔەک ثە جٍ ٝئبضبییەٚە؟ چۀض لبتت
٘ەْ؟
 چٔٛکە لبتُ زیبتر ٌێ صێٓ  ٚچۀض صأە لبتێکُ ٘ەْ ( ثەپێکۀیٕەٚە )
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تەضجیخ ٘ەِیػە ثە صەضتتەٚەیە؟
 زۆر دەزَ ٌێیەت ، ٝضەثٚٛریەکە ٚزۆر جبر یبرِەتیُ صەصاتثۆ ثیر کرصٔەٚە
ئۀ ٚبِبٔە٘ ٜەٚاصارأت ٌەڕێِ ٝبڵپەڕەکەٚە ثۆت صۀێرْٚ،ەاڵِ٘ ٝیچ
یەک ٌەٚاْ صەصەیتەٚە؟
 زۆر ٌەٚاْ ٚەاڵَ صەصەِەٚە.صٚأ ٜبٚثبٔگ صەرکرصٔت ،ثە تۀٙب ثە ٘ەٌٚێرصا ضٚٛڕایتەٚە ٚسەڵک
پێٔ ٝەزأیجێ؟
 زۆر جبر ثەپێ٘ ٚ ٝۀضێ جبریع ثە ئۆتۆِجیً.چ عەغیرەتێکٝ؟
 سۆغٕب ( َٚثە پێکۀیٕەٚە )سۆت گۀج ٚ ٝزۆرثە٘ ٜەٚاصارأیػت گۀجٓ  ،ثیر ٌەٚە ٔبکەیەٚە
پڕۆژەیەکٔ ٝیػتەجێکرصٔ ٝئبضبی ٝثۆ گۀجبْ جێجەجێ ثکەیت؟
 ثیرَ ٌێکرصۆتەٚە ٌ ،ە ئبیییٕضە جێجەجێ ٝصەکەَ.ثبزرگبٔ ٝڕێگرٌ ٜە ٘ۀٚەر صەکبت؟
 ثبزرگبٔ٘ ٝبٚکبرٔٛ٘ ٜەر صەکبت.37

زەکەریای کورد

صیّبٔەکە ٌەٚە کۆتبی٘ ٝبت  ،ثەاڵَ صأیػتٕ ٝصٚا ٜصیّبٔەکە ٚلطە
سۆغەکبٔ ٝتب ضەعبت  5.30ئێٛارە ثەرصەٚاَ ثٌ ٚٛە کبتێکضا ئێّە
ٌە ضەعبت ٌە ضەعبت ٔ ٜ 1.30یٛەڕۆ یەکترِبٔجیٕ ،ٝیەکترِبْ ِبچ
کرصٌ ٚە صەرگب ٜڤێالکە چبٚەڕێ ٝکرصَ تب ڕۆیػتُ ٌ ،ەٚێٛە زأیُ ئەٚ
کەضێکٝ

ضبصەٚ

ضبکبرٚ

ٔبٚەڕۆک
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زٖوٗریبِٗ :رجی یٗوُِٗ ئٖٗٚیٗ صٖثێت ٘بٚضٗرٖوَٗ
وٛرص ثێت.
زٖوٗریب عٗثضٚاڵ ئٗ ٚگۆرأیجێژٖ ثٗٔبٚثبٔگٗی ٌِٗبٖٚی چٗٔض ضبڵێىی
وٛرتی تِٗٗٔی ٘ٗٔٛریضا تٛأی پێگٗیٗوی ثٗرفراٚاْ ثۆ سۆی ثٕیبص
ثٕێ تب ئٗ ٚراصٖیٗی ٌِٗبٖٚی چٗٔض ضبڵی راثرصٚٚصا ثٗالی زۆرثٗی
گٗٔجبٔٗ ٖٚثٗگۆرأیجێژی ژِبرٖ یٗن ٌٗضٗر ئبضتی وٛرصضتبْ
ٔبٚصٖثرا.
ٌِٗبٖٚیٗوی وِٗضا فراٚأی جِٗبٖٚرٖوٗی زٖوٗریب گٗیػتٗ ئٗٚ
ئبضتٗی ٔٗتٛأێت ٌٗ٘ۆڵٗوبٔضا ئب٘ٗٔگ ثگێڕێت ،ثٗڵى ٛثۆ
جێىرصٖٔٗٚی ئٗ ٚجِٗبٖٚرٖ زۆرٖ ٔبچبر ٌٗوٛرصضتبْ پٗٔبی ثۆ
یبریگبوبْ ثرصٌٚٗ ٚێ ئب٘ٗٔگی گێڕا.
ئٌٗجِٚٛی "ثگٗڕێ "ٖٛضٗرٖتبی صٖروٗٚتٕی زٖوٗریب ث ،ٚٛثٗصٚای
ئٖٗٚغضا ئٌٗجِٚٛی "صایٗ" صٖٔگضأٖٗٚیٗوی ئێجگبر فراٚأی ٘ٗث،ٚٛ
ثٗجۆرێه ثبزصأێىی گٗٚرٖی ٌٗوبرٔ ٚبٚثبٔگی زٖوٗریبصا صرٚضت ورص،
ٌٗصٚا وبرصأٖٗٚغضا زٖوٗریب ٌٗٚاڵتی ضٛیض ٖٚن تبوٗ ٔٛێٕٗری
گۆرأیجێژأی وٛرص ثبٔگٙێػتی ئب٘ٗٔگێىی جیٙبٔی ورا ٚثٗصٚای
ئٖٗٚغضا ٌٗالیْٗ ضٗٔتٗری عێرالی ئِٗڕۆ ٖٚن ثبغتریٓ ٘ٗٔٛرِٗٔضی
عێراق ٚوٛرصضتبْ سٗاڵتی رێسٌێٕبٔی پێجٗسػرا.
پێع زٖوٗریب ٌٗسبٔٗٚاصٖوٗی ئٗٗٔٛ٘ ٚرِٗٔضٖ "ٔٗجّٗصیٓ ئبٚارٖ"ی
ثرای صٖضتی صاٖٚتٗ وبری ٘ٗٔٛری وٗ ئٗٚیع یٗوێه ثٖٚٛ
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ٌٗگۆرأیجێژٖ ثٗٔبٚثبٔگٗوبٔی غبری ٌ٘ٗٚێر ،ئٗ ٚوٗغٗ ٘ٗٔٛرییٗی
ٌٗٔب ٚثِٕٗبڵٗوٗیضا ٘ٗث٘ ،ٖٚٛبٔی زۆری صا ٖٚثۆ ئٖٗٚی صٚاجبر سۆی
ٌٗ.ثٛاری ٘ٗٔٛریضا ثجیٕێتٖٗٚ
زٖوٗریب صۆضتٗوبٔی ثٗ ٖٚضتبیػی صٖوْٗ وٗ غێٛازێىی ٔٛێی
ٌٗئبٚاز٘ ٚۆٔرا ٖٚٚصاثٗغىرصْ ٘ێٕبٖٚتٗ ٔبٗٔٛ٘ ٚری وٛرصییٖٗٚٚ
ٔٗیبرٖوبٔیػی ثٗ ٖٚتۆِٗتجبری صٖوْٗ وٗ زۆرثٗی گۆرأییٗوبٔی
ثٗتبیجٗتی ٌٗئبٚاز ٚصاثٗغىرصٔضا ِۆروی تٛروی پێ ٖٛصیبرٖ ٚئِٗٗظ
گٗیبٔضٖٚٚ
وٛرصی
ثٗ٘ٗٔٛری
.زیبٔی
پبظ چٛار ضبڵ صٚٚروٗٚتٌِٕٗٗ ٖٚیضیب وٛرصییٗوبْ ،زٖوٗریب عٗثضٚاڵ
ٌَٗ صیضارٖ تبیجٗتٗیضا ثۆ گۆڤبری ئبٚێٕٗوبْ چٗٔض ٔٙێٕییٗوی تبیجٗتی
ژیبٔی سۆی ئبغىرا صٖوبت ٚرٔٚٚىرصٖٔٗٚی زیبتر ٌٗثبرٖی وبرٚ
ثٗرِ٘ٗٗ ٘ٗٔٛرییٗوبٔی صٖصات.
ئٖٗٔٚضٖی زأرا ٖٚئێ ٖٛثٗثِٕٗبڵٗ ضٗرلبڵی وبری ٘ٗٔٛریٓ ،ثٗاڵَ
صِٖبٔٗٚێت ثٗتبیجٗتتر ٌٗ ٖٚتێجگٗیٓ وٗ ئبیب تۆ ٌٗوٗیٗ٘ ٖٚبتٚٛیتٗ
ثٛاری ٘ٗٔٛری ،ئبسۆ ٘یچ ثٗرِ٘ٗێىت ٘ٗث ٖٚٛتۆِبرت ورصثێتٚ
ثاڵٗٔٚوراثێتٖٗٚ؟
 ثٗڵێ ئٗ ٖٚراضتٌٗٗ ِٓ ،ثِٕٗبڵٗیٗوی ٘ٗٔٛریُ ،پێع ِٓ -ٔٗجّٗصیٓ ئبٚارٖی ثرا گٗٚرَٖ گۆرأیجێژٖ ،گٗیالٔی ثراغُ ِٛزیىژْٖ
ثِٕ ،ٚٛیع ٘ٗر ٌٗ ِٕبڵیّٗ ٖٚسٗریىی وبری ٘ٗٔٛریُ ٌٗ ٚگٗڵ
زۆرثٗی تیپٗ ٘ٗٔٛرییٗوبٔی ٌ٘ٗٚێر وبرَ ورص .ٖٚٚثۆ ثٗغی صِٖٚٚی
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پرضیبرٖوٗظٗٔ ،سێر ٘یچ گۆرأییٗوی تۆِبروراٗٔ َٚث ٖٚٛوٗ ثاڵَٚ
ٔٗورصثێتٗ.ٖٚ
تۆ زیبتر ٌٗ صٖرٖٖٚی ٚاڵت ٖٚوِٛ ٛزیطیبْ  ٚگۆرأیجێژ ٔبضرایت،
صِٖبٔٗٚێ ثسأیٓ ضبڵی چٗٔض رٚٚتىرصٖ صٖرٖٖٚی ٚاڵت  ٚئێطتب
.
ٌٗوٛێ ٔیػتٗجێیت؟
 ٔسیىٗی پبٔسٖ ضبڵ ٌِٗٗٚثٗر ٚاتٗ ٌٗضبڵی  1993چِٗٚٛصٖرٖٖٚی ٚاڵت ٚئێطتبظ زۆرثٗی وبتٗوبُٔ ٌٗوٛرصضتبْ
.
صٖثَٗ
ثٗضٗر
ئٌٗجِٛی "ثگٗڕێ "ٖٛث ٖٚٛضٗرٖتبی صٖروٗٚتٓٔ ٚبضیٕیت ثٚٛ
الی جِٗبٖٚر ،پبغبْ ئٌٗجِٛی "صایٗ" ٔبٚثبٔگێىی زیبتری
صایتێ ،وبتێه ثیرت ٌٗ ٖٚورصٖ ٖٚوٗ صٖضت ثىٗیت
ثٗگۆرأی ٚتٓ ،پێػجیٕیت صٖورص ثٗ ٚغێٖٛیٗ صٖرثىٗٚیتٚ
.
ضٗروٗٚتٓ ثٗصٖضت ثٙێٕیت؟
 ئٌٗجِٛی ثگٗڕێ ٖٛثٗر ٌٗ ئٌٗجِٛی صایٗ ث .ٚٛسۆغجٗستبٔٗئٌٗجِٛی صایٗ ثٗ صڵی جِٗبٖٚر ث ،ٚٛئیتر صٚای ئٗ ٚئٌٗجِٗٛ
گٗڕاِٗ ٖٚوٛرصضتبْ  ٚزیبتر ٌٗ جِٗبٖٚر ٔسیه ث.ِٖٚٗٚٛ
ثبغٗ ٘ۆوبری ضٗروٗٚتٕی ئٗ ٚئٌٗجِٚٛبٔٗ ثٗ ٚغێٖٛیٗ ثۆچی
صٖگٗڕێتٖٗٚ؟
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 تبزٖگٗرییٗن ثٔ ٌٗ ٚٛب ٚگۆرأیی وٛرصیضا ،چ ٌٗ رٚٚی صاثٗغىرصٔیِۆضیمب ،ٖٚچ ٖٚن ئبٚاز ٘ ٚۆٔراٖٚظ.
ِبٖٚی چٗٔض ضبڵێىٗ زۆر ثٗوِٗی ثٗرِ٘ٗی ٔٛێت صٖثیطترێت ،ثۆچی
ثٗرِ٘ٗٗوبٔت صٚا صٖوٗ ،ْٚزۆر وٗش ئٗ ٖٚصٖگٗڕێٕٕٗ ٖٚثۆ ضٗرلبڵ
.
ثٔٚٛت؟
 ثٗ الی ِٕٗ ٖٚژِبرٖی ئٌٗج َٛگرٔگ ٔیٗٔ ،بٖٚڕۆوٗوٗی گرٔگِٗٓ ،تب ٌٗ ثٗرِ٘ٗٗوبُٔ صڵٕیب ٔٗثُ ،ثاڵٚیبْ ٔبوِٗٗ ،ٖٚزۆر جبری ٚاظ
٘ٗث ٖٚٛئٌٗجِٛێىُ گۆرأیی زیبتری تیبصا ث ،ٖٚٛثٗاڵَ ثٗر
ٌٗثاڵٚورصٖٔٗٚی ص ٚٚتب ضێ تراوُ ٌێ الصا.ٖٚ
ِبٔگی تػریٕی یٗوِٗی ئِٗطبڵ ٌٗٚاڵتی ضٛیض ثٗغضاری ئب٘ٗٔگێىت
ورصٖٚ ،ن زأیِٛبٔٗ ٌٗ٘ٗر ٔٗتٗٗٔٛ٘ ٖٚٚرِٗٔضێه ثۆ ئٗ ٚئب٘ٗٔگٗ
ثبٔگٙێػت وراثٌٔٗ ،ٚٛێٗٔٛ٘ ٛرِٗٔضٖ وٛرصٖوبٔیػضا ئٗ ٚثبٔگٙێػتٗ
ئبراضتٗی تۆ ورا ،ئٗ ٚثٗغضارییٗ چی پێ ثٗسػیت؟
.
 صیبرٖ ئِٗ ٖٚبیٗی سۆغذبڵی ث ٚٛثۆ ِٓ  ٚجِٗبٖٚرٖوَٗ ،صٚایچٗٔضیٓ ضبڵ ِبٔضٚٚث ٚ ْٚٛغٗٔٚشٔٚٛیُ ،تبزٖ غتٗوبُٔ گٗیػتٗ
ئبضتی ٔێٗٔٛتٖٗٚیی .ئٗ ٚفیطتیڤبڵٗی ِبٔگی صٖی راثرصٌٗ ٚٚضٛیض
ضبز ورا وٗ تیبیضا ثبغتریٓ ٘ٗٔٛرِٗٔضأی گٗالْ صٖضتٕیػبْ صٖورێٓ،
ِٕیع ثٗ غبٔبزییٖٗٚ ٖٚو ٛوٛرصێه صٖضتٕیػبْ وراَ  ٚتیبیضا ثٗ
ئٗٔمٗضت ٚاَ ورص وٗ گرٚٚپێىی وٛرص ٌٗگٗڵُ ثٗغضار ثێت ثۆ ئٖٗٚی
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ٌێٙبتٚٛیی وٛرص ٌٗ ثٛاری ِۆضیمبصا ٔیػبٔی صٖرٖ ٖٚثضٖیٓ.
٘ٗر پبظ ئٖٗٚظ ٌٗالیْٗ "ضٗٔتٗری عێرالی ئِٗڕۆ" سٗاڵتی
رێسٌێٕبٔت پێ ثٗسػرا ،ئٗ ٚسٗاڵتٗ ٌٗضٗر چ ثِٕٗبیٗن ثٚٛ؟
 ئٖٗٚی ضٗٔتٗری عێرالی ئِٗڕۆ وٗ ضٛپبضیبْ صٖوَٗ ،صیبرٖ صٚایئٖٗٚی سۆیبْ راپرضیبْ ورصثِٕ ،ٚٛیبْ ثٗ غبیٗٔی ئٗ ٚسٗاڵتٗ ثیٕی
ث ،ٚٛئِٗٗظ صیبرٖ پێسأیٕێه  ٚثٗثیر٘ێٕبٖٚیٗن ث ٚٛثۆ ئٗ ٚضباڵٔٗی
وٗ تیبیبٔضا غٗٔٚشٔٚٛیُ ثٗ صیبر گۆرأی ِ ٚۆضیمبی وٛرصییٖٗٚ
ورصٖٚٚ
ٖٚن صٖزأیٓ ٌٗ ئب٘ٗٔگی رێسٌێٕبٔٗوٗصا ،ص ٚٚگۆرأیت ٌٗ ئٌٗجِٗٛ
ٔٛێیٗوٗت پێػىٗغىرص ،صٖورێ ٘ٗٔضێه زأیبریّبْ ٌٗ ٚثبرٖیٖٗٚ
.
پێجڵێیت؟
 ص ٚٚگۆرأییٗ تبزٖوَٗ ٖٚو ٚٛسۆغٗٚیطتیٗن ثۆ جِٗبٖٚر ث ٚٛوٌٗٗ ٘ٗر ئب٘ٗٔگێىضا گۆرأیی تبزٖیبْ پێػىٗظ صٖوَٗ ،ئِٗٗظ
صڵٕیبییٗ ثۆ جِٗبٖٚر وٗ ِٓ ٌٗ وبرٖوبُٔ ثٗرصٖٚاُِ
وبرٖوبٔی ئٌٗجٛٔ ِٗٚٛێیٗوٗ ثٗچی گٗیػتٖٚٛ؟
 وبری ثبغی تیب وراٌٗ ٖٚٚتٗٚاٚثٔٚٛضایٗ ،رٖٔگٗ ٌِٗبٖٚیٗوی ٔسیىضاثاڵٚثىرێتٗ.ٖٚ
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ئٗگٗر پڕۆژٖیٗوی ٘ٗٔٛریی ثێتٗ پێػٗ ٖٚثۆئٖٗٚی ٌٗگٗڵ
گۆرأیجێژێىی ثیبٔی چ وٛڕ یبْ وچ ثٗیٗوٗ ٖٚگۆرأی ثڵێٓ ،تب چٗٔض
ئبِبصٖیت ئٗ ٚصاٚایٗ لجٛڵ ثىٗیت ،یبْ تبئێطتب صاٚات ٌٗ ٚغێٖٛیٗت
ثۆ ٘بتۆتٗ پێػٗ ،ٖٚیبْ سۆت پێت سۆغٗ وبرێىی ٌٗ ٚغێٖٛیٗ
.
ثىٗیت؟
 ثٗڵێ غتێىی ٚا ٌٗ ئبراصایٗٔ ،بِٗٚێ ئێطتب ثبضی ثىَٗ ٌٗ ،وبتیسۆیضا صٖرصٖوٗٚێت ،ثۆ ِٓ جیبٚازیع ٔیٗ وٛڕ ،یبْ وچ ثێت ،گرٔگ
ئٖٗٚیٗ ٘ٗٔٛرِٗٔضێىی ثبظ ثێت.
ئِٖٗٚبْ ثیطت ٖٚٛوٗ ثٗٔیبزیت وۆٌێژێىی ِیٛزیه ٌٗوٛرصضتبْ
صاثّٗزرێٕیت ،صٖورێت ٚرصٖوبری ئٗ ٚپرۆژٖیٗ ثسأیٓ؟
 راضتییٗوٗی ثٗٔیبزیٓ وۆٌیژێه ثىٗیٕٗ ٖٚوٗ ثٗتٗٔٙب تبیجٗتٗ ثۆپێگٗیبٔضٔی ِیٛزیىژْٖ ٌَٗ ،ر ٖٖٚٚٚچٗٔض پێػٕیبرێىّبْ صاٖٚتٗ
ٖٚزارٖتی سٛێٕضٔی ثباڵ ٚگفتٛگۆی ٌٗثبرٖ ٖٚصٖوٗیٓ ،ئٖٗٚی رۆغٕٗ
ئٖٗٚیٗ ضٗرجَٗ ِبِۆضتبوبٔی ئٗ ٚوۆٌێژٖ ٌٗصٖرٖٖٚی ٚاڵتٗ ٖٚصێٓ.
ثب ثسأیٓ زٖوٗریب ٌٗ غٗ ٚٚڕۆژێىضا چٗٔض وبتژِێر صٖسٗٚێتٖٚ ،ن
ئێّٗ ثیطتِٛبٔٗ غٗٚأٗ تب ثٗرٖثٗیبْ ضٗرلبڵی پڕۆڤٗورصٔیت؟
 ثٗ زۆری وِٗشٗ ،َٚغٗٚأٗ سٗریىی صاثٗغىرصٔی ِۆضیمب ٚئبٚازصأبُٔ ،جبرجبرٖظ ٌٗگٗڵ ٘بٚڕێ سۆغٗٚیطتٗوبُٔ صاصٖٔیػُ.
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چ وبتێه ضٗرصأی ِبڵی ثبٚوت صٖوٗیتٖٗٚ؟
 ِ٘ٗ ٚٛوبتێه ثٗ ثٗرصٖٚاِی ،زۆر ٔسیىُ ٌێیبٔٗ.ٌٖٚٗگٗڵ ٖٚرزظ ورصٔضا چۆٔیت؟
ٖٚرزظ
رۆژێه
ِ٘ٗٚٛ
ثٗرصٖٚاَ
-

صٖوَٗ.

جیب ٌٗ الیٗٔی ئیػٛوبر ٚگۆرأی ،ئٗگٗر وبتت ٘ٗثێت چ سٌٛیبیٗوی
صیىٗت ٘ٗیٗ؟
 ثٗزۆری سٛێٕضٖٖٔٗٚ ٚ ٖٚرزظ ٚثٗٚأٗ ٖٚضٗرلبڵ صٖثُ؟
ئبیب زٖوٗریب ٌٗژیبٔیضا سۆغٗٚیطتی ورصٖٚٚ
 ثٗڵێ سۆغٗٚیطتیُ ورص ،ٖٚٚثٗاڵَ ٘یچ زأیبرییٗوی تر ٌٗثبرٖیٖٗٚٔبصَٖ
ٌَٗ ِبٖٚیٗصا صٖٔگۆی ئٗ ٖٚثاڵٚثۆ ٖٚوٗ ثٗٔیبزیت ژیبٔی ٘بٚضٗریی
صرٚضت ثىٗیت ،ئٗ ٖٚتب چٗٔض راضتٗ؟ٗ٘ ،رٖ٘ٚب ئٗ ٚوچٗی صٖتٗٚێت
ثیٙێٕیت دٗز صٖوٗیت چ ِٗرجێىی تێضا ثێت؟
 راضتٗ ثٗٔیبزَ ،ثٗاڵَ ئێطتب غتێىی رٌٗ ْٚٚئبراصا ٔیٗثٗالتٗ ٖٚئبضبییٗ ئٗگٗر ژیبٔی ٘بٚضٗریی ٌٗگٗڵ وچێىضا صرٚضت
ثىٗیت ٚوٛرص ٔٗثێت؟
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 ٔٗسێرِٗ ،رجی ضٗرٖویُ ئٖٗٚیٗ ٘ٗر ٘بٚضٗرێه ٘ٗڵجژێرَ صٖثێوٛرص ثێت.

ضبزصأی :پػتیٛاْ جِٗبي
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٘ٗٔٛرِٗٔض زٖکٗریب ٌٗ ڕۆژٔبِٗ ٚضبیتٗکبٔی ضٛێض.
زٖکٗریب ٘ٗٔٛرێکی ٘ێٕضٖ جٛاْ ٚغیریٓ پێع کٗظ صٖکبت کٗ
ضٛێضیٗکبٔیع ٔبتٛأٓ ئٗگٗر گٛێی ثۆ ٔٗگرْ ئٗ ٚگٗٔجٗ ضٛێضیبٔٗی
کٗ تێکٗالٚێکی زۆریبْ ٘ٗیٗ ٌٗگٗي گٗٔجٗ ڕۆژ٘ٗالتیٗکبْ ثٗ صٖگّْٗ
٘ٗیٗ ٔبٚی زٖکٗریبی گٛێ ٌێ ٔٗثٚٛثێ یبسٛص دٗزی ٌٗ گۆرأیٗکبٔی
ٔٗثێت ،ثٗ صٖیبْ کچی ضٛیضی ٌٗ ئب٘ٗٔگٗکبٔی ئبِبصٖ صٖثٓ ٌَٗ ،
ڤێطتڤبٌٗی ئَٗ صٚاییٗی کٗ ڕیئۆریٗٔت ثٗڕیٖٛی صٖثرص ٌٗ ٘ۆڵی
گٗٚرٖی کۆٔطێرتٗ ٚضێت ٌٗ ضتۆکٙۆڵُ ٖٚک رۆژٔبِٗکبٔی ضٛێض
صٖڵێٓ زٖکٗریب کۆتبیی ثٗ ڤێطتیڤبٌٗکٗ ٘ێٕب  ،ثٗ صٖیبْ کچی
ضٛێضی ثٗغضاری کرصثٖ٘ٚ ٚٛبتج ْٚٛثٗ ٘ۆی ثراصٖرٖ کٛرصٖکبٔیبْ ،،
٘ٗٚاڵی زٖکٗریب ڕۆژێک پێػتر ٌٗ زۆرثٗی ٘ٗرٖزۆری ڕۆژٔبِٗکبٔی
ضٛیضی ثال ٚثجۆ ٖٚثۆ ّٔ ٗٔٚٛصاگص ٔیٙێتر  ٚضڤێٕطکب صاگ ثٛاڵصیت
 ٚڤێطتٗڕۆش تیضٔیگٓ  ٚضتۆکٙۆڵُ ضبیتی  ٚثٗیبْ ٔێت  ٚضبیتٗ
تبیجٗتیٗکبٔی کۆٔطێرتٛٙش کٗ ثٗ غێٖٛیٗکی جٛاْ ثبضی ٘ٗٔٛرِٗٔض
زٖکٗریبی کرصث.. ٚٛ
ڕۆژٔبِٗکٗٔی ضٛێض ٘ێٕضٖ ثٗ غێٖٛیٗکی جٛاْ ثبضیبْ ٌٗ ٘ٗٔٛری
کٛرصی کرصث ٌٗ ٚٛچۆْ ٌٗ ضٗرصٖضتی ٘ٗٔٛرِٗٔض زٖکٗریب ضتبیٍێکی
جٛأی ثٗ سۆ ٖٚصیِٗ٘ ٖٛیػٖٗٚک ئٗضتێرٖی پۆپ یبْ ئٗضتێرٖی
ڕۆژ٘ٗاڵتی ٔبٖٚڕاضت ثبضیبْ صٖکرص ..
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صاگص ٔیٙێتر یبسٛص ڕۆژٔبِٗی ٘ٗٚاٌٗکبٔی ڕۆژأٗ کٗ ٌٗضبڵی
 1864ثۆ یٗکَٗ جبر صٖرچٖٚ ٖٚٛتب ئێطتب ثٗرصٖٚاَ صٖرصٖچێت ٚ
یٗکێکٗ ٌٗرۆژٔبِٗ ٘ٗرٖثٗٔبٚثبٔگٗکبٔی ضٛێض  ..چٗٔض ڕۆژ پێػتر
ثبضی ئَٗ ڤێطتیڤبٌٗی کرص ٚزیبتر ٌٗ جبرێک ثبضی ٘ٗٔٛرِٗٔض
زٖکٗریب ٚکرص ٚثٗ یٗکێک ٌٗ ٘ٗٔٛرِٗٔضٖ صیبرٖکبٔی جیٙبٔی ژِبرص ٖٚ
ثبضی ٘ٗٔٛری زٖکٗریب صٖکبت کٗ چۆْ تٛأیٖٛتی تێىٌٗکرصٔێک
ثکبت ٌٗ ٔێٛاْ ٘ٗٔٛری کۆْ ٛٔ ٚێ  ٚریتّی تبزٖی ٘ٗٔٛری کٛرصی
..
ثٗیبْ ٔێت ضبیتێکی ضٛیضیٗ کٗٔٛێٕٗریبْ ئبِبصٖی ٌَٗ ڤێطتیڤبٌٗ
ث ٚٛثبش صٖکبت کٗ چۆْ زٖکٗریب تٛأی ٚا ثکبت کٗ ئَٗ ٘ۆڵٗ
صٖضت ثکبت ثٗ صأص ٚاتٗ ٘ٗڵپٗڕیٓ ٖٚچۆْ سٌٗکٗکٗ صڵشۆظ ثْٚٛ
ثۆ ئَٗ ئب٘ٗٔگٗ ضبیت ٚڕۆژٔبِٗی ئیکص ئیٓ پۆضتٓ ثَٗ
غیٖٛیٗثبضی زٖکٗریبی کرصٚٛٔ ٖٚٚضیٛیٗتی ٘ٗٔٛرِٗٔض زٖکٗریب
عجضاٌٍٗ یٗکێکٌٗٗئٗضتێرٖکبٔی ڕۆژ٘ٗاڵتی ٔبٖٚراضت ٚٛٔ ٖٚضیٛیٗتی
زٖکٗریب ئێطتب ٔسیکتریٓ کٗضٗ ٌٗثیبتٍیص صٌٖیت ٖٚک ڕۆژٔبِٗی
ئیکۆٔۆِطتی ئیٕگٍیسی ٔٚٛضیٖٛتی ..
ئٖٗٚی غبیبٔی ثبضٗ ثیبتٍێص گرٚپێک ث ٌٗ ْٚٛضٗرٖتبی ضبٌی
 1960گۆرأییبْ صٖگٛت کٗ پۆپی ثٗریتبٔی رۆکیبْ تێکٗي صٖکرص
ئٗٚکبتی غتێکی تبزٖ ثٗٔٛ٘ ٌٗ ٚٛری گۆرأی ئیٕگٍیسی ..ئٖٗٚ
ِبٖٚثڵێیٓ ئٖٗٔٚضٖی ڕۆژٔبِٗکبٔی ضٛێضی ٚضبیتٗکبٔی ثێگبٔٗ ثبضی
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زٖکٗریبیبْ کرصٔ ٖٚٚی ٛئٖٗٔٚضٖ راگٗیبٔضٔٗ کٛرصیٗکبْ ثبضیبْ
ٔٗکرص. ٖٚٚثۆی ٘ٗیٗ ِرۆڤی کٛرص ٔٗزأی ٘ۆیٗکٗی چییٗ ئبیب ٘ٗر
ئێّٗی کٛرص ٔرسی ٘ٗٔٛرٗٔٛ٘ ٚرِٗٔضی سۆِبْ ٔبزأیٓ تب زیٕضٖٚٚ
ثٗ٘یج غێٖٛیٗک ٔبِبٔٗٚێ ٔرسی ئٗٗٔٛ٘ ٚرٖ ٗٔٛ٘ ٚرِٗٔضأٗ ثسأیٓ
ثٗالَ کبتێ کٗ صِٖرێ ٘ٗرکٗضٗ ٚغعرێکی ٌٗضٗر صٖٔٚٛضێ ..سۆزگٗ
ئێّٗظ زیٕض ٚٚکٛژی ِرصٚٚپٗرضت ٔبثیٓ  ..صٖضت سۆظ ثۆ
زٖکٗریب ٚئٗٚتیپٗی کٗ ٌٗکٛرصضتبٔٗ٘ ٖٚبت ْٚٛثۆ سسِٗتکرصٔی
کٛرصٗٔٛ٘ ٚری کٛرصی ..

تێجیٕی  ..ئَٗ زأیبریبٔٗ ِ٘ٗٚٛی ٌٗ ڕۆژٔبِٗکبْ  ٚضبیتٗکبّٔبْ
ٖٚرگرت.. ٖٚٛ
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٘ٗٔٛرِٗٔض زەکٗریب ٌٗ ٔبِ ٚیضیبکبٔی جیٙبٔی.
ڕۆژٔبِٗی جیٙبٔی اکِٛٔٛیطت ثبثٗتٗکی تبیجٗتی ٔٚٛضی ٖٛثٗ
ٔبٔٚیػبٔی ِۆضیمب ٌٚٛ ٚتکٗی غبسٗکبْ ،کٗ ثبش ٌٗ
ضٗرکٗٚتٕٗکبٔی ٘ٗٔٛرِٗٔضی ثٗٔبٚثبٔگی کٛرص زٖکٗریب عجضٌٍٗٚ
صٖکبت ،کٗ ٚضفی کرص ٖٚٚثٗ ثیتً ضی کٛرص ٗ٘ ٚرٖ٘ٚب ثبضی کرصٖٚ
کٗ ٌٗ کبتی سۆی ثٗرِ٘ٗی (تیٍیٕبز) ثاڵٚورا زیبتر ٌٗ ٍِ 3یْٛ
ٔـطشٗ فرۆغرا ٌٗ ٚضٗر ئَٗ ثبثٗتٗظ صٖرٚا کٗ صٖڵێت ٘ٗٔٛرِٗٔض
زٖکٗریب ٘یٛا  ٚصاسٛازٖکبٔی زٚرٖ کٗ ضٗرکٗٚتٓ ثٗ صٖضت ثێٕێت ٌٗ
ثٛارٖکبٔی صیکٗ جٗگٌٗٗ ِۆضیمب ٖٚک ٛثٗژصارثٔٚٛی ٌٗ پرٚژٖی
ئبٚاصأکرصٔی وٛرصضتبْ .ثۆ ئٗ ِٗ ٚثٗضتٗظ  ٚثٗ
پػگیری دکِٗٛتی ٘ٗرێّی کٛرصضتبْ ٘ٗضتب ثٗ صرٚضتکرصٔی 700
ِٔٛٙی ِٛصرْ ثۆ جٛأکبری غبرٖکبٔی کٛرصضتبْ  ٚضٚٛص ٌێ
ٖٚرگٗرتٓ  ٚچٗٔضیٓ پرۆژٖی تری ثٗصٖضتٖٗٚیٗ .غبیبٔی ثبضٗ کٗ
ئِٗٗ ثۆ یٗکَٗ جبر ٔیٗ کٗ ِیضیبی ثیبٔی ثبش ٌٗضٗر کبرٖکبٔی
ثکبت.
ٔبٚثراٚ
٘ٗٔٛرِٗٔضی
ضٗرکٗٚتٚٛی
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ضەرکەٚتٕێک ٝصیکە ٜزەکەریب ٌە ضتۆکٙۆٌُ.
کبتژِێر  ٜ7ئێٛارەٌ 5.10.2008 ٜە ٘ۆڵ( ٝکۆٔطێرت ٘بٚش)ٜ
ضتۆکٙۆٌُ ٌ ٚە چٛارچێٛە ٜفیطتیڤبٌٔ ٝێٔٛەتەٚەیی (ر ٜئۆریۀت)
٘ٔٛەرِۀض ٜئەضتێرە ٜکٛرص زەکەریب عەثضٚڵال ٌە کۆٔطێرتێکضا
کۆِەڵێک گۆرأیی ٘ەڵجژارصٌ ٜە ئەٌجِٚٛەکبٔ ٝچڕ ٚ ٜجەِبٚەرٜ
ئبِبصەث٘ ٜٚٛێٕبیە جۆظ  ٚسرۆظ.
ٌە ٚئێٛارە کۆٔطێرتەصا زەکەریب عەثضٚڵال ٌە گەڵ تیپێکِٛ ٝزیکٝ
کٛرص ٜکە ٌە ٔسیکەِٛ )30( ٜزیطیەْ پێک صە٘بت ٘ ٚەِٚٛیبْ ثە
تبیجەت ٝثۆ ئەَ کۆٔطێرتە ٌە ٘ەٌٚێرەٚە چ ٚٛث ،ْٚٛثۆ ِبٚە ٜزیبتر
ٌە ص ٚٚکبتژِێر چەپکێک گۆرأی٘ ٝەِەڕۀگ ٝپێػکەظ کرص ٚ
کۆٔطێرتەکە ٘ەر ٌە ضەرەتبٚە تب کۆتبیی زۆر ثە گەرِییەٚە ٌە الیەْ
ئبِبصەثٚٛأەٚە ثە چەپڵەڕێساْ پێػٛازٌ ٜێ کرا.
ئبِبصەکبری ٝتۆکّە  ٚرێشطتٕٚ ٝرصەکبری ٝکۆٔطیرتەکە ٌە ٘ەِٚٛ
الیۀە تەکٕیٕکٔٛ٘ ٚ ٝەرییەکبٔەٚە ِبیە ٜضەرٔج ثٚ ٚٛ
ثەڕێٛەچ ٝٔٚٛثە ٚغێٛەیە جێگە ٜسۆغذبڵیی ئبِبصەثٚٛاْ ٚ
ضەرپەرغتیبرأ ٝفیطتیڤبڵەکەظ ث.ٚٛ
سبڵێک ٝصیکە ٜضەرٔجڕاکێع تیپِٛ ٝزیک ث ٚٛثە ضەرپەرغتیی
ِٛزیطیۀ ٝکٛرص ِبِۆضتب ضەیض ئەدّەص رٚأضز ٜکە کبرێک ٝزۆر
پرۆفیػیٕەي  ٚرێکٛپێکیبْ پێػکەظ کرص .ئەَ تیپە ِبٚەیەک ثٌ ٚٛە
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٘ەٌٚێر صەضت ٝثە پرۆڤە  ٚئبِبصەکبریی کرصث ٚٛثۆ ئەَ کۆٔطێرتە ٚ
ٌەٚێ ٌێسأی ٌ ٚێٙبتٚٛیی ِٛزیطیۀ ٝکٛرصیبْ ثۆ ئبِبصەثٚٛاْ ٚ
ضەرپەرغتیبرأ ٝفیطتیڤبٌەکە ضەٌّبٔض .غبیبٔ ٝثبضە ئەَ تیپە ٌە
ضەر ئەرک ٝتبیجەتیی ٘ٔٛەرِۀض سۆ ٜکبرٚثبر ٜضەفەر  ٚچٚ ْٚٛ
ِبٔەٚەیبْ ٌە ضٛیض ثۆ کراٚە.
ٌە گەڵ ئەٚە ٜکە رۆژأ ٝیەکػەِّە چبالکیی جەِبٚەریی ثەَ
غێٛەیە ٌە ئەٚرٚٚپب ئۀجبَ ٔبصرێت ،چٔٛکە رۆژ ٜصٚاتر سەڵک
صەچٕە ضەر کبر ٌ ٚە گەڵ ئەٚە ٜکە ئە ٚرۆژە کەغێک ٝضبرص ٚ
ثبرأبٚیع ٌە ضتۆکٙۆٌُ ٘ەث ،ٚٛثەاڵَ ٚێڕا ٜئەٚەظ سۆغەٚیطتیی
جەِبٚەر ٜکٛرص ثۆ ٘ٔٛەرِۀض زەکەریب ٚا ٜکرص ٌە زۆرثە ٜزۆرٜ
غبرەکبٔ ٝضٛیض  ٚئەٚرۆپبغەٚە ثچٓ  ٚئبِبصە ٜکۆٔطێرتەکە ثجٓ ٚ
٘ەِ٘ ٚٛۆڵەکە صاگرْ.
٘ەٚصارأ ٝزەکەریب عەثضٚڵال ٔەک ٘ەر تۀیب ٌە ٔب٘ ٚۆڵ ٝکۆضێرتەکە،
ثەٌکٌ ٚٛە ٘ەِ ٚٛکٛرصضتبْ  ٚجیٙبٔیع ٌە رێگە ٜغبغەٜ
کٛرصضتبْ تیڤییەٚە ثە صیضار  ٚگۆرأییەکبٔ ٝغبص ثٔٚٛەٚە کە ِبٚەٜ
ضەعبت ٔ ٚیٛێک ٝکۆٔطێرتەکە ٜراضتەٚسۆ ثۆ ثیٕەراْ پەسع کرص ٚ
رۆژ ٜصٚاتریع تەٚا ٜٚریکۆرص ٜکۆٔطیرتەکە ٜصٚٚثبرە ثاڵ ٚکرصەٚە.
ِبیەٚە ثڵێٓ ٌە کۆٔطێرتەکەصا ٘ٔٛەرِۀض زەکەریب عەثضٚڵال
کۆپڵەیەکٌ ٝە گۆرأییەکٛٔ ٝێ ٝثەر٘ەِە تبزەکە ٜپێػکەظ ثە
ئبِبصەثٚٛاْ ٘ ٚەٚاصارأ ٝکرص کە ِبیە ٜسۆغذبڵییبْ ث.ٚٛ
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ثب غبٔبزی ثە زەکەریب عجضٚڵاڵ ٚە ثکەیٓ.

ئبری ئبزاص

ئەی ٔیػتیّبْ چۆٌەکەی ضەر ٘ەر چڵێکت ضەص کۀبری ئێرە صێٕێ
غەرَ  ٚثسەی ٘ەر غۆسێکت ضەص فریػتەی ئێرە صێٕێ
زەکەریب یەکێکە ٌۀٛ٘ ٚەرِۀضە الٚأەی کە ضباڵٔێکە سەریکی کبری
٘ٔٛەریە تب ئێطتب سبٚۀی غەظ ضی صی تبیجەت ثە سۆیەتی،
جیبٚازی ئۀٛ٘ ٚەرِۀضە ٌەگەڵ ئەٚأی تر ئەٚەیە کە زیبتر ٘ۀگبٚی
ثەرە ٚثە جیٙبٔی ثٔٚٛی ثەر٘ەِەکبٔی ٔبٚە ،زەکەریب ضباڵٔێکی صٚٚر ٚ
صرێژ ٌە ٚٚاڵتی ضٛیض ژیبٔی غٛرثەتی ثەضەر صەثرص زۆرثەی
ثەر٘ەِەکبٔی ٘ەر ٌەٚٚ ٚاڵتە ثە ٘بٚکبری چۀضیٓ ِٛزیکژۀی کٛرص ٚ
ثیبٔی ثەر٘ەَ صە٘ێٕب .ثەر٘ەِی ( صایە ) کە ثە ترۆپکی
ثەر٘ەِەکبٔی ٘ٔٛەرِۀض ٔبٚزۀض صەکرێت صٚا ثەر٘ەِی ضی صی ثٚٛ
ٌەٚٚ ٚاڵتەٌ ،ە صٚای ئەٚە ٘ۀگبٚێکی ٘ٔٛەری ثٛێرأەی ٘بٚیػت
ئەٚیع ڕٚٚکرصٔی ٘ٔٛەرِۀض زەکەریب ث ٚٛثۆ ٚٚاڵتی تٛرکیب ٘ .ەر ٌە
صٚای چٔٚٛی ٘ٔٛەرِۀض ثۆ تٛرکیب ثەڕاضتی صەرگبیەکی تر ٌە ٘ٔٛەر
ٔٛ٘ ٚەرِۀضأی کٛرص کرایەٚەٚ ،ە کبرەکبٔی ٘ٔٛەرِۀض ٘ەِەجۆر تر
 ٚصەٚڵەِۀضتر ثٌ .ْٚٛە صٚای چٔٛی ٘ٔٛەرِۀض ثۆ تٛرکیب ٚ
ثاڵٚکرصٔەٚەی چۀض ئەٌجِٚٛێک کۆِەڵێک گۆرأی ٔٛێ کەٚتٕە
ضەرزاری گۀجبْ  ٚسەڵکبْ ثە گػتی ٚە ٘ەر ثە یبصی ِبِۆضتب
تەدطیٓ تە٘ب ٚیطتُ کە تیػکێک ثشەِە ضەر یەکێک ٌە
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گۆرأیەکبٔی ٘ٔٛەرِۀضی ٔەِر کە ئێطتب ثە صۀگ ٘ ٚەضت ٚ
ِۆضیمبیەکی ضەرصەِی تر ٚٚتراٚەتەٚە ٌەالیەْ زەکەریبی ٘ٔٛەرِۀض
ثە ٔبٚی ( ِٓ تٔ ٛەڤێ) کە تبَ  ٚچێژێکی تر ٌەَ گۆرأیە ثەصی
ئەکرێ ٌ ٚە ٔبکب ٚکەٚتە ضەرزاری سەڵک صٚٚثبرەٚ.ە ئەثێ ئەٚەِبْ
ٌە ثیر ثێ کە زەکەریب ث ٚٛثە پرصێک ٌۀێٛاْ ٘ەِ ٚٛغێٛەزارە
جیبٚازەکبٔی کٛرصضتبْ ٘ەر ٌە گۆرأی (ئبگر کەتیە صٌێ ِٓ) ٚ
(٘بگٌٛێ)  ٚزۆری تر کە ثێ گِٛبُٔ ئەَ گۆرأیبٔە ثە ٔەِری
ئەِێٕەٚە.
ِٓ ئەِەٚێت ٌەَ ثبثەتەَ صا کە تیػکێک ثشەِە ضەر الیۀی ٘ٔٛەری
ئەَ ٘ٔٛەرِۀضە ٔ ٚبِەٚێ ثبضی الیۀی ضیبضی ٘ەرێُ ٔ ٚبٚچەی
ٚٚاڵتەکەِبْ ثکەَ ٌەگەڵ صەٚرٚثەر چٔٛکە ِٕیع ٚەک ٛزۆرثەی
٘بٚاڵتیبٔی ٚٚاڵتەکەَ ٘ەضتی ٔەتەٚەییُ زۆرە ثۆ ٚٚاڵتەکەَ چٔٛکە
ئەَ ٚٚاڵتە ٘ەرٚا ثە ئبضبٔی ٔەگەیػتۆتە ئەِڕۆی ئبزاص ٚەک
(
٘ٔٛەرِۀض زەکەریب ٌە ضرٚٚصە ٔبٚازەکەی صەڵێت
ضٛێٕض ثە ٔەٚرۆز ثە ڕاپەڕیٓ ،ضٛێٕض ثە ِێژٚٚی ضەصاْ ضبڵەٌ ،ە
یبص ٔبچی ئەی کٛرصضتبْ ٘ەِیػە تۆ ٌە صڵّبٔضای)ٌ .ێرە
٘ەڵٛەضتەیەک صەکەَ ٌە ضەر ئە ٚضرٚٚصە کە ٌە کبتی جۀگی
ئبزاصی عیراق صای ثەگٛێی ئبزاصی سٛازاْ  ٚتێکۆغەرأی
کٛرصضتبْ ،ثە ڕاضتی ٌە ِەظ تٛأی صا٘ێٕبْ ثکبت.
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ٌەگەڵ ٘بتٕەٚەی ٘ٔٛەرِۀض ثۆ کٛرصضتبْ زۆر غتی جیبٚاز ٚٚتراْ
صەرثبرەی ٘ٔٛەرِۀض ِٓ صەِەٚێت کە ثەرگریەکی ثچٛکیع ٌە
٘ٔٛەرِۀض ثکەَ کە ٘ۀضێک ثە ثبغی ٌە ٚثبثەتە ٔەگەیػت ْٚٛکە
گٛایە زەکەریب کۆِەڵێک پبضەٚأی ٌەگەڵ سۆیضا صەگێرێت ،ثەڕای ِٓ
کبرێکی زۆر ثبغە چٔٛکە کەضێکی ٚەک ٛزەکەریب کەٚتۆتە ثەرچبٚٚی
٘ەِ ٚٛسەڵک ٌ ٚەَ کبتەی ٚٚاڵتی ئێّە  ٚڕۆژ٘ەاڵتی ٔبٚەڕاضتضا ئەٚ
٘ ٚەر کەضێکی ّٔٔٛەی ئە ٚپێٛیطتیبْ ثە چبٚصێر ٘ەیە.
زەکەریب زۆر جبر ٌۆِە صەکرێت ثەٚەی کە ئبگبی ٌە ٘ەژاراْ ٔیە ثەاڵَ
ِٓ ئەڵێُ کە زەکەریب ٌەگەڵ ژأی ِیٍٍەت ٚٚ ٚاڵت ئەژیێ ٚە ِٓ
ٔبِەٚێ کە کبرە سێرسٛازەکبٔی زەکەریب ثە ثبثەتێک  ٚص ٚٚثشەِە
ثەرچبٚٚی کەش ثەاڵَ ئبغکرایە کە زەکەریب ٚەک ٘ٔٛەرِۀض ٚ ٚەک
ئبٚەصأکبر  ٚسێرسٛاز ٘........... ٚتض کبر ثۆ کٛرص  ٚکٛرصضتبْ
ئەکبت.
ثب ٌەثیرِبْ ٔەچێ کە چۀضیٓ کەضبیەتی زیرەک ٌ ٚێٙبتٌ ٚٛە پػت
٘ٔٛەرِۀضەٚە یبرِەتی ٘ٔٛەرِۀضیبْ صا تب زەکەریب گەیػت ثەٚ
پبیەی ئێطتب ٚەک غبعیری ثەڕێس ِبِۆضتب غباڵ ٚکە صەضتێکی صیبر
 ٚثەرچبٚی ٘ەثٚٛە ٘ ٚەیە ٌە کبرە ٘ٔٛەریەکبٔی ٘ٔٛەرِۀض ٚ
چۀضأی ترٚ .ە٘ەرٚە٘ب ثراکبٔی ٘ٔٛەرِۀض (ٔەجّەصیٓ ئبٚارە ،
گەیالْ ئبٚارە) غبیۀی ثبضە کە صٚای ٘ەِ ٚٛئەِبٔەظ جەِبٚەری
کٛرصپەرٚەری ٘ەرچٛار پبرچە ئبزیسەکەی کٛرصضتبْ ٘ ٚەِ ٚٛصٔٚیب،
 ٚکبکە ضەر٘ۀگ ثبجەالْ کە ئەرکی ثەڕێٛەثرصٔی ِبڵپەڕە
جٛأەکەی ٘ٔٛەرِۀضی ٌە ئەضتۆیە.
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ٌە کۆتبیی صا ئەڵێُ ِٓ ٘یچ ثەرژەٚۀضیەکُ ٌەگەڵ ٘ٔٛەرِۀض زەکەریب
عەثضٚاڵ ٔیە  ٚتۀٙب سۆغەٚیطتیُ ثۆ سۆی ٔٛ٘ ٚەرەکەی ئیٍٙبِی
ٔٛضیٕەکەی ِٕە.
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ضبتٗکبُٔ ٌٗگٗڵ کبکٗ زٖکٗریبیی :ضٗر٘ٗٔگ ثبجٗالْ
٘ٗٔٛرِٗٔض.
٘ٗرکرصارٖ ٚئبٚێٕٗی صڵێکٗ ٘ٗر ٚٚغٗیٗ ٛٔ ٚضراٚی صٖضتێکٗ ٘ٗر
صڵٗ ٚثٗٔضٖی صڵێکٗ ثٗاڵَ ٘ٗر گۆرأیٗ  ٚگریبٔی ٘ٗٔٛرِٗٔضێکٗ.
ٌٗٚأٗیٗ کٗ ٌٗ پێع چبِٚبْ غتێکی غٗریت ٔٗثێ کٗ گٛێّبْ ٌٗ
٘ٗٔٛرِٗٔض کٗضێکی زۆر ٔ .بٚی کٗضێک صٖثێ ثٗٔبٚی ٘ٗٔٛرِٗٔض
٘ٗضت ٔبضکٗ ٘ۆٔٗری سَٗ  ٚتبڵی ژیبْ سۆ ٘ٗر ٘ٗٔٛرِٗٔضٖ  ،سۆ
ٚٚتٗ جٛأٗکبْ ٌٗ صِٖی ٘ٗٔٛرِٗٔض ٘ٗڵمٛاڵْ ٌٗ ،صٖضتی زۆرثٗی
٘ٗٔٛرِٗٔضاْ ٘بتٕٗ ٔٛضیٓ  ٌٗ ،غٛأێکی ثٗصثٗستی ثٕبری
چیبیێکییبْ پرضی چیت ئبٚاتٗ ؟ ٚٚتی ثٗرسۆڵٗکبُٔ ثٍٖٗٚڕێُٕ
ثٗثبغی ٌٗ ،ضٗرثبزێکی تٔٛضڕٖٚیبْ پرضی ئبٚاتت چیٗ؟ ٚٚتی صٚژِٓ
ثػکێُِٕٕ ٌٗ ،بڵێکی ثێ گٔٛب٘یبْ پرضی چیت ئبٚاتٗ؟ یبسٛص چیت
صٖٚێ؟ ٚٚتی ثرضیُ  ٚسٛارصُٔ صٖٚێ( ضٗیر ٔیٗ کٗ صاٚای غتێکی
ٚا ثکب چٔٛکٗ صڵی پبکٗ) .سۆَ ِبٖٚیٗک ٚێجّبضتٗر  ٚثٗرپرضی
کبرٖکبٔی ٘ٗٔٛرِٗٔضی ثٗڕێس کبک زٖکٗریب ث ٌٗ َٚٛصٖرٖٖٚی ٚٚاڵت،
ٌٗ زۆر غت کٗ تٛأبَ ٘ٗثٚٛثێ ثٗپێی پێٛیطت ٘بٚکبریُ
ِ٘ٗیػٗ ٗ٘ ٚیٗٗ٘ .ر پٗیٖٔٛضیٗکی زۆر ٔسیکّبْ ٘ٗث ٖٚٛکرص،ٖٚٚ
ثۆیٗغٗ ٚٚیطتُ چٗٔض غتێک ثشِٗٗ ثٗرچبٚٚی ئبزیس ٚٗ٘ ٚاصارأی
کٗ ثٗ سۆَ ثیٕٗر  ٚغب٘ێضی ئَٗ ئَٗ ٘ٗٔٛرِٗٔضٖ صٖٔگ زٚاڵي
کٗضبیٗتیٗ ثٗرێسَٖٗ٘ ،رثَٗ ثۆٔٗیٗ ٖٚڕۆژێکیبْ ٌٗ زٖکٗریبَ پرضی
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چیٗ ؟؟؟؟؟؟؟

ئبٚاتت

ٚٚتی ئبٚاتُ زۆرٖ ثٗاڵَ ئبٚاتٗ ِ٘ٗیػٗیٗکبٔت پێ صٖڵێُ کٗ تب ٘ٗتب
 ٚثٗ پٗرۆغٗ ٖٚگٚٛتی کٛرصضتبٔٗکَٗ ثێ سَٗ ثێٗ٘ " ،ر ئبٚاتّٓ
ثٗ ثٗرِ٘ٗٗکبُٔ ثتٛأُ سِٗی ڕاثرص ٌٗ ٚٚثیری ِیٍٍٗتُ ثجِٗٗ."ٖٚ
پێتبْ ضٗیر ٔٗثێ کٗ کبکٗ زٖکٗریب ٘ٗر ص ٌٗ ٚٚئبٚاتٗکبٔی پێ
گٚٛتُ ،چٔٛکٗ ئٗگٗر ٘ٗر کٗضێکتبْ ٖٚک ٌٗ ِٓ ٛصڵ  ٚصٖرٔٚٚی ئَٗ
صٖزأٓ کٗ زٖکٗریب چٗٔضٖ عبغك ثٗ کٗضٗ صڵ پبکٗ تێ ثگْٗ ئیٕجب
کٗ زٖکٗریب ٘ٗر ٘ٗٔٛرِٗٔضی سبک ٔ ٚیػتیّبٔٗکٗیٗتی ٚ ،ا ٔٗزأٓ
ئِٗرۆیٗ  ٚگۆرأی ثۆ ئِٗڕۆ صٖڵێ! ثٗڵک ٛکبر ثۆ ٌٗثیرثرصٖٔٗٚی سَٗ
 ٚتبڵیٗکبٔی صٚێٕێ  ٚڕاثرصٚٚظ صٖکب.
ٌٗ ٚٚاڵتی ئێّٗ زۆر غت صاسرا ٚثٚٚ ٌٗ ،ٚٛاڵتی ئێّٗ زۆر غت
پٗرصٖپۆظ کراث ٚٛتب ئێطتبظ زۆر ٌٗ ِرۆڤبٔی ئێّٗ ٌٗ سۆغی ثێ
ثٗغٓ ،زۆر ٌٗ ِرۆڤبٔی ئێّٗ چبٚیبْ ثٗ پێػکٗٚتٕی جیٙبْ
ٔٗکٗٚتٔ ٚ ٖٚٛبزأٓ ئبضتی ضیبضی ٗ٘ ٚڵطٛکٗٚتی ِرۆڤٗ
٘ٗٔٛری ئَٗ ِیٍٍٗتٗ تب صٔٚیب ٘ٗیٗ صٚایی .جیٙبٔیٗکبْ ٌٗ کٛێیٗ
ٔبیٗٗ٘ ،رچٗٔض ٌٗ پیرۆزی کٗڵًچٗر  ٚصاة ٗٔ ٚریتٗکبٔی سۆِبْ
ٚٚرص ثجیٕٗٗ٘ ٖٚر تٗٚأ ٚبثێ ثٗاڵَ! ٘ٗٔٛریػّبْ تب ئَٗ صٚایٗ سۆ
٘ٗر ٌٗ ضٕٛرێکی صاسرا ٚث ٚٛصٚٚر ٌٗ ثٗکبر٘ێٕبٔی ثیرۆکٗ
ٔێٗٔٛتٖٗٚی  ٚڕێگب پرۆفێػٕبڵٗکبْ ٌٗ سسِٗت  ٚکبری ٔٛێضا،
ثٗاڵَ
ئبیب صٖث ٚٛئێّٗ ٘ٗر ثَٗ ڕێچکٗیٗ ٘ٗٔٛری سۆِبْ
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صٖٚڵِٗٗٔضتر ثکٗیٓ کٗ ضی ضبڵ ثٗر ٌٗ ئێطتب کراٖٚ؟ ئٗتٛأیٓ کٗ
ٖٚاڵِی ئَٗ پرضیبرٖ ثٗ کبر  ٚچباڵکیٗکبٔی ئَٗ ِرۆڤٗ صڵٕٗرِٗ
ثضٖیٕٗ ٖٚکٗ کبک زٖکٗریبیٗ ٖٚ :ک صیبرٖ کٗ کبکٗ زٖکٗریبی
٘ٗٔٛرِٗٔض ِیٛزیکژٖٔێکی ثٗٔبٚثبٔگی گٌٗٗکِٗبْ ث ٚٛتبک ٛئێطتبغی
ٌٗگٗڵ ثێٗ٘ ،ر ثٗ یٗکَٗ گۆرأی  ٚسۆٔبضبٔضٔی ثٗ سٗڵک :ثٗ
گۆرأی ِٔٗسأی سٗڵک ٘ٗضتیبْ کرص کٗ ئَٗ کٗضٗ صاٚا صٖکب کٗ
پٗیبِێک ثجٗسػێ .ثٗ ثگٗڕێ ٚ ٖٛئٌٗج ِٗٚٛصٚا ثٗصٚایٗکبٔی تٛأی
ئَٗ ئبِبٔجٗ ثپێکێ کٗ چٗٔضیٓ ضبڵٗ ثٗ ٘یٛایی کبر صٖکب ،ثٗاڵَ
کبری کبک زٖکٗریب ثۆ ٌٗ ٘ٗٔٛرِٗٔضأی تر جیبٚاز ث ٌٗ ٖٖٚٚٛضبڵی
 ٖٖٚ 2001تبک ٛئێطتبظ؟ زٖکٗریبی ٘ٗٔٛرِٗٔضیع ثیری ٌِٗٗ
کرصٖ ٖٚکٗ جٛأکبری ٘ٗر ٔبثێ ٌٗ لبڵجی ڕاثرص ٚٚصاثێ ٌٗ ٚ
چٛارچێٖٛی صاة ٗٔ ٚریتی سٛصی ِیٍٍٗت ٔٗچێتٗ صٖرٖ ،ٖٚثَٗ
٘ۆیٗ ٖٚکٗ زٖکٗریبیی ٘ٗٔٛرِٗٔض سۆی ٔبضبٔض ثٗ تٗٚاٚی کٛرص ٚ
پبرچٗکبٔی کٛرصضتبْ ثٗغێک ٌٗ ِرۆڤٗ چبٚصێر  ٚسۆ ثٗ
غبرٖزازأبیبٔی ئَٗ ثٛارٖ  ٚڕاگٗیبٔضْ ثٗ تبیجٗت ئَٗ ٘ٗٔگبٖٚی
ثٗالڕێضاثرصٔی ٘ٗٔٛری ڕٖضْٗ  ٚثٗ کبرتێکرصٔی ٘ٗٔٛرِٗٔضیبْ ثٗ
زۆر ٌٗ کٗ ثێگبٔٗیبْ ٖٚضف کرص! ٘ٗر ثٗ ثیری کبری جٛأکبریٗ
سٗڵکبْ ئێطتب ٌٗ ضتبیً  ٚڕێچکٗی ئَٗ ٘ٗٔٛرِٗٔضٖ کبر صٖکْٗ
ثٗاڵَ ثٗ صٖٔگێکی تر  ٚسۆپیػبٔضأێکی تر  ٚثٗ ٚێٕٗ ٚکٍیپێکی تر
ثٗاڵَ ثۆ کٗضێک ٔبثیٕرێ کٗ ٔبٚی ئٗٚاْ ثێٕێ؟؟؟؟؟؟؟
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٘ٗٔٛرِٗٔض ئٗثێ کبر ٌٗ ئبضتێکی ٘ێّٓ  ٚصٚٚر ٌٗ ثٗ ٘ٗر دبڵ
صڵػکبٔضٔی صٖٚرٚثٗر ثکب  ٚثب ٘ٗر کٗش ٘ٗٚڵی سۆی ثضا تب چٗٔض
ٌَٗ گۆڕٖپبٔٗ صٖتٛأێ سۆی ٌٗ ڕێگٗیٗکی صٚٚر ٌٗ سٗڵکبْ
ثجیٕێتٗ .ٖٚ
زۆر جبر ثیرَ ٌٗ ٖٚصٖکرصٖ ٖٚئٗثێ ڕۆژێک ثێت کٗ چۆْ ئێّٗ
عٗٚصاڵی ثٗرِ٘ٗٗ ٔٛێیٗکبٔی اثرا٘یُ تبتٍص  ٚکبزَ ضب٘یرێکی عٗرٖة
ِٛ ٚعیٕێکی اضفٙبٔیٓ ئێّٗی کٛرصیع کٗضێکّبْ ٌٗ ئبضتی ئٗٚاْ
کبر ثکبت ِ ٚیٍٍٗتبٔیع کڕیبری ثٗرِ٘ٗٗ ٘ٗٔٛریٗکبّٔبْ ثٓ؟؟؟ثٗاڵَ
سۆغجٗستبٔٗ گٗیػتُ ثٗ کٗضێک کٗ ئَٗ ثۆغبیٗ پڕ ثکبتٗٚ ٖٚ
ئٗگٗر ثٗ سۆَ ثٗرِ٘ٗٗکبٔی ئَٗ ٘ٗٔٛرِٗٔضَٖ ڕٖٚأٗی ٚٚاڵتبٔی
صراٚضێ ٔٗکرصثٚٛا ٌٗٚأٗ ٔٗث ٚٛکٗ ئێطتبظ ثبٖٚڕی ئٗ َٖٚثکرصایٗ
کٗضێک صٖٔبضٓ کٗ کٛرصٖ ٘ ٚیچی کٗ ِیٍٍٗتبٔی صٖٚرٚپػتیع
کِٗتر ٔیٗ ٌٗ ئَٗ ثراصٖرأٗی پێع ئێطتب ثبضُ کرصْٖٚ .
گٛێگری تٛرک  ٚفبرش  ٚکٗ صرک ثَٗ ڕاضتیٗ صٖکرێ ئێطتب
ٔٗتٖٗٚکبّٔبْ کِٗج ٚ ٖٚٛسٗڵک چبٖٚڕێی کٗضێک صٖکْٗ کٗ
ثٗرِ٘ٗی ٔٛێی ٘ٗثێ کٗ کٛرصٖ  ٚثٗ غێٛازێک کبر صٖکبت ٔٗتٖٗٚکبْ
ِیٛزیکی ثۆ صٖژٖٔٓ  ٚضٗرضبِٓ ثٗ کبرٖکبٔی
ئٗگٗر ٘ٗر کٗضێک ٌٗ ئێ ٖٛثۆ ِبٖٚیٗک ٌٗگٗڵ ئَٗ ِرۆڤٗ ثژیێٓ
یبسٛص کبری ٌٗگٗڵ ثکْٗ ِٓ صڵٕیبَ کٗ غتێک ز ٚٚثٗصی صٖکْٗ کٗ
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٘ێّٕی ٌٗ ٚضٗرسۆیی ئَٗ ٘ٗٔٛرِٗٔضٖیٗٗ٘ ،ر چ غتێک ڕٚٚصٖصا
٘ٗرگیس ِٔٗجیٕی سۆی ٘ٗراضبْ ثکبت  ٚجیبٚاز ٌٗ کبتٗکبٔی تر ثێ.
ص َٖٚٚغت ثٗصی صٖکْٗ کٗ ِرۆڤێکی زۆر لطٗسۆظ  ٚصَٖ ثٗ
سٗٔضٖیٗ ثبش ٌٗ ٘ٗر غتێک صٖکب ثٗثێ سٗٔضٖ ٌێٛی ٔبجٛڵێ غتێکی
زۆر ئبضبییٗ ٘ٗر کٗضێک کٗ تِٗی ِبٔضٚٚث ْٚٛثٗ صَٖ  ٚچبٚیٖٗٚ
صیبر ثێ ٖٚک ٛجبراْ ٘ٗڵطٛکٗٚت ٔبکب  ٚزٗ٘ ٚٚضت ثٗ ٖٚصٖکٗیت
کٗ گۆڕأێک ٘بت ٖٚٛثٗ ضٗر ئٗ ٚکٗضٗ ثٗاڵَ ٘ٗرچٗٔض ٌٗ کبر ٚ
ِبٔضٚٚثٗ٘ ْٚٛرچٗٔض ٌٗ ٔٗٔٛضتٓ  ٚئێػکگری ئَٗ ِرۆڤٗ ٚٚغٗیٗکی
غتێک زۆر ضٗیرَ .کٗ صڵت ثڕٖٔجێٕێ گراْ تر ٌٗ گٚٛڵ ٔبثیطتی
پێی صێت ٘ٗر چ گرفتێک ٘ٗثێ ٌٗ ژیبٔی ڕۆژأٗ  ٚکبر ٚٗ٘ ٚڵٗکبٔی
صٖڵێ
پێُ
٘ٗر
ِرۆڤٗ:
ئَٗ
"ٔیگٗراْ ِٗثٗ چبرٖ صٖثێ أػب اٌٍٗ"
ٌٗ الیْٗ ثراصٖر ٗٔٛ٘ ٚرِٗٔضأی صٖٚرٚثٗر ِ٘ٗیػٗ ثٗ ِرۆڤێکی .
ڕٚٚسۆظ  ٚصَٖ ثٗ سٗٔضٖ ٔبضراٗ٘ ٖٚر غتێک ڕٚٚصٖصا ٌٗ
٘بٚڕێیبٔیع ٘ٗر ٘ٗٚڵی ٔبرصٔی سٗٔض  ٚپێکٗٔیٓ صٖصا ثۆ ضٗر ٌێٛی
ئٗٚأیع ،ثٗاڵَ ِٓ صٖزأُ کٗ ِبٔضٚٚثٔٚٛێکی زۆر غبراٗ٘ ٖٚیٗ ٌٗ ژێر
ثٗ صٖیبْ غٗ ٚ ٚثٗرٖثٗیبْ ٌٗ صٖٔگ  ٚکبری ٌێٛی ئَٗ ٘ٗٔٛرِٗٔضٖ
سٗثٗرَ ثٖٚٛتٗ ٖٚئیٕجب زأی ِٗٚٛکٗ صیطبْ کبکٗ زٖکٗریبیٗ ثٗ
ٔیٖٛغٗٚیع ٘ٗر سٗ ْٚثٗ سسِٗت  ٚکبری ٘ٗٔٛری صٖثیٕێ ثۆ
جِٗبٖٚر :کبتێک صٖڕۆَ ثۆ الی پێی صٖڵێُ کبکٗ ثۆ ٔبسٗٚی؟؟
٘ٗٔٛر ٖٚ :اڵِٗکَٗ ٌٗ ثٗر کرص ٖٚٚکٗ ِ٘ٗ ٚٛجبر ٘ٗر پێُ صٖيًًێ
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ژیبّٔٗ  ،جِٗبٖٚر گیبّٔٗ  ِٓ ،ثٗ جِٗبٖٚرٖ ٖٚجٛأُ  ٚثۆ
٘ٗر ثۆ ٔٗتٖٗٚکٗغُ صِٖرَ ٔ ،بثێ گٗٔج صڵی ٔٗتٖٗٚکَٗ صٖژیُ
ثڕٖٔجێ ثۆیٗ ئٗثێ ٘ٗر کبر ٌٗ صٚای کبری ٔٛێ ثکَٗ ثۆ ڕازیکرصْ ٚ
پێ ثٗسػیٕی چٗٔض ضبتێکی سۆغی ثٗ صڵی گٗٔجبٔی ٚٚاڵتٗکَٗ ٚ
گٗٔجبٔی ٘ٗٔضٖراْ.
ثٗاڵَ کبکٗ زٖکٗریب ٌٗ کۆتبی ثبضٗکَٗ  :ئێّٗی گٗٔج  ٚصڵضار ثٗ
صٖٔگٗ ثٗ ضۆزٖکٗت پێت صٖڵێیٓ ئێّٗ ٔبزأیٓ صڵضاری چیٗ؟ ئێّٗ
صڵضاریٓ ٔبزأیٓ ٖٚضفی ثکٗیٓ  ٚسۆغٗٚیطتی سۆِبْ ثۆ
صڵضارٖکبّٔبْ صٖرثڕیٓ ،ثۆیٗ پێت صٖڵێیٓ ئێّٗظ ثٗ تۆ ٖٚجٛأیٓ تۆ
ثٗ گۆرأی ٗ٘ ٚڵجٗضتٗ غیریٓ  ٚپڕ ٌٗ ٚاتب صڵضاریٗکبٔی سۆت ٚ
غبعیرٖ ٘ٗضت ٔبضکٗکبٔت گۆرأیّبْ ثۆ ثڵێ ثب پێػکٗغی ثێ ٖٚفب
ٖٚ ٚفبصارأی سۆِبٔی ثکٗیٓ.
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ئبزیسَ زٖکٗریب عٗثضٚاڵی ٘ٗٔٛرِٗٔض.
ضاڵٚێکٗٔٛ٘ ٝری ٝکٛرصضتبٔییبٔٗ ٜصڵێک ،کٗ٘ٗضت ثٗچریکٜٗ
ثٌٛج ٌٝٛضٗرچاڵْ  ٚغٕٗثب ٜصِٖٗ ٚئێٛرأ ٝغبرٖکَٗ  ٚتٗٚژِٝ
غٗپۆٌ ٝکٗٔبرٖکبْ ِٔٗ ٚگ ٝصٖریب گٗٚرٖکبْ  ٚثٗرز ٚ ٜضٗستٝ
ٌٛتکٗ ٜغبسٗکبٔ ٝئبٚصرا ٚثٗسٛێٕ ٝپبک ٝپێػّٗرگٗ ٜغٗ٘یضٚ
ٌٗرٖ ٜتٌٗ ٝئبِێرٖ زیٕضٖٚٚکبٔ ٝگٗٚرٖ ٘ٗٔٛرِٗٔضٖ ِ٘ٗیػٗ
زیٕضٖٚٚکبْ  ٚسػپٗ ٜپێ ٝئیٕطبٔٗ ٚاڵت پٗرێسٖکبْ  ٚپبک ٝثٗفرٜ
ضپ ٚ ٝپڕ ثٗرائٗت ٝثٗر ضٛالٚکٗ ٜسبٔ ٜٚٛصێٙبتییٗکبْ  ٚچرلٗ ٚ
چریمٗ ٜگٗاڵ ٜزٖرصٖ ٘ٗڵٖٛریٗکبٔ ٝضٗرٖرێکبٔ ٝسٗزأ ٝپبییسٜ
تبِٗزرۆ ثکبت ،ثێگِٛبْ ثٗ ٘ٗضت ٝئٗ ٚصڵِٗٚٛٗ٘ ،یبْ ٌٗپٗٔبگٖٗٚ
صٖیبْ ثیٌٕٗ ٚ ًٝرێ ٝپێٕٚٛض٘ ٝبٚرێّٗ ٖٚرێسَ ثٗپیت ٚ ٚغٗٚ
رضتٗکبٔ ٝئێرٖ ،ئٌِِٗٗٗٗ ٚکٗتٗ ٜسۆت ٌٗٔێ ٛچٛار ٖٚرز ٜضباڵْ ٚ
ٔیگب ٜتبثٍۆکبٔ ٝپڕ ٌٗضرٚغت ٝجٛأ ٝیٗزصاْ ٌٗ ضۆز ٜلۆرگ ٝپبک
 ٚثٗرائٗت ٝضۆزٗ٘ ٜضتٔ ٝبضک  ٚئبٚازٖ ثٗسٛڕٖکبٔ ٝصٖضت ٚ
پٗٔجٗ ٜتۆ صٖصۆزِٗ ٖٚٚچٗغٕ ٝلبلب ٜپێکٗٔیِٕٕ ٝضاڵٗ پٗپٌٚٗٚٛ
فریػتٗ ئبضبکبْ ،صٖیبٔکِٗٗ ٖٚصیبرٌٚٗٔٗ ٚ ٜرۆز ٗ٘ ٚرثٗرٖ
جٗژٔبٔێک ٝکٛرصضتبُٔ غێ ٜٖٛلٗفت ٝگٛاڵْ ٌٔٗ ٚێٔ ٛسِٗ ثۆٔٝ
رٖیذبٔٗ رٖغٗ ٚگٛڵٗ ٔێرگس ٜثٕبر ٜچیبکبٔ ٝکٛرضتبٔٚ ٝاڵتُ
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ثٗسٔٛب ٜٚثٗیبٔیبْ ٌٗگٗڵ غٕٗثب ٜئێٛارأ ٝثٕبر ٜپیرٖ ضٗفیٓ ٚ
٘ٗیجٗت ضٛڵتبْ  ٚضٗرلٗاڵ ِٕ ٚبرٖ ٚگۆیژٖ ٚئٗزِرٚضٗرچٕبرٚ
کٛچٗ ٚکۆاڵٔ ٝکٗرکٚٛک ٝغبر ٜغبرأٌُٗ ،تٗک ٘ٗضتِٕ ٝضاڵێکٝ
پێشبٚش  ٚثٛٔ ًٝلاڵٔٗ  ٚصایکێک ٝجٗرگ ضٛتب ٚ ٚثبٚکێک ٝپػت
غکب ،ٚجٛأٗٔٛ٘ ٝرت رێگَٗ پێضٖصات ثیبٔکِٗٗ ٘ٗڤبڵ ٝصِٖٗ ٚ
ئێٛارأ ٝغٛرثٗتیت ِٓ ،ثٗسٗیبڵ صیّٗٔٗکبٔ ٝغبر ٜپڕ سٗیبڵت
صٖثیُٕ ،جٛأٓٗ٘ ،ضت سرۆغٓ ،گٗر تێکٗاڵ ٜٚچٛارصیٛارٖ
لٛارٚییٗکبٔ ٝزِٖٗٔ ٝراثرص ٜٚٚگٗرٖک  ٚصٖٔگِ ٝبغێٕ ٝغۆفێرٜ
گٗرۆک  ٚتێکٗاڵ ٚثٗصٖٔگٌٗ ٝرزۆک ٝکرێکبرێک ٗ٘ ٚژارێک ٝثێٕبٔٝ
ضیّب ٜصڵکٛتِٗٗ ٜرگ ٝثٗئبْ ٚضبتٗ٘ ٝر ضبتٖٗٚستێک ثکَٗ،
٘ٗضتٗکبْ ضٗرٔج راکێػترصٖثٓ ثٗال ٜصیّٗٔ ٝچب ٜٚثیٕٗر ٚ
ثیطتٗرٖ ،ٖٚچب ٜٚزٖرصٖ ٜسۆرٖتب ٜٚئێّٗ صٖرٚأێتٗ کبرٚأێک
ٌٗٚێ ٖٛصٖضتی عیطبیٗکٌٗ ٝسبچ ٔٗصرا ٚچبِ ٚ ٚۆِٗ٘ ٝژارێک ٝثێ
رۆٔب٘ٚ ٝاڵت ٝسبپٚٛر ٗٔ ٚک ٘ٗر جٗضتٗ ئٗٔفبي  ،ثٗڵکٗ صٖرٔٚیع،
صٖسٛاز ًٜترٚضکٗ ٜسۆزگٗ ٜصاگیرضێٕ ٚ ًٝجٗضتِٗ ٜرصٜٚٚ
صٖضت ٝرۆژگبر ٜپڕ ٌٗئٗضٗف  ٚئبر ٔ ٚبس ٝلٛرگ ٝتبضب ٚ ٚثًٝ
ئِٛێضٖ ئِٛێضصیضٖکبْ ثێٕٗٚ ٖٚجٛص ،جٗضتٗکبْ ٌٗ ٚاڵتِٓ ٝ
سٗریکٗ رٖٔگِ ٝرص ٚٚثگرْ صڵٗکبٔی ثٗٔێ ٛزیٕضٚٚظ ثٗفریب ٜصیضار
رأبگْٗ  ٚصیضار ٜزأبیٗک لٗت پێرأبگب لٛژثٕ ٝژٚٚرێک ٝتبریک
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ثکبتٗ چراسبْ ،سۆزگٗظ ٔبضک ٝصٖر ٗٔٚصڵٗ پڕ ِرۆییٗکبٔٗ.
ٌێرٖ سۆت ئبضب گٛتٗٔ ٝگریبٔٗکبْ ٌٗئبزارٖ ٖٚضٗرچب ٖٚصٖگرْ،
پێکٗٔیٕیع ٌٗسۆغیٗ ،ٖٚجبگٗر زِْٖٗ پرص ٜپٗڕیٕٗٚ ٖٚێراْ ٔٗکبت
ثێگِٛبْ

چبٖٚ

ٔبصیبرٖکبْ

ٌٗپػتٖٗٚ

جٛأٝ

صیّٗٔٗکبٔٝ

٘ٗٔٛرِٗٔضێکٖٚ ٝک ثٗرێستبْ صٖثیٕٓ ،ئٗٚأیػٓ ٔٗتٗٔیب چبٖٚکبٔٝ
ِٕٓ ،ثٗڵکٗ چب ٜٚصڵ  ٚچبٗ٘ ٜٚضت  ٚچب ٜٚئبزارصیضٖکبّٔٗ
کٗئبضۆ ِٓ ٜصیبر صٖکْٗ ،ثۆ ِ٘ٗیػٗظ ٌٗئبضۆ صٖرٚأُ ئبضۆظ
ثٗجٛأ ٝصٖثیُٕ٘ ،ێٕضٖظ صٖسِٗٗضٗر سٗرِبٔ ٝلطٗکبُٔ کٌٗٗصڵٖٗٚ
ضٛپبضٗ٘ ٝضت ٝثٗرێستبْ ثکَٗ ثۆ غٗٔٚش ٝٔٛکێػبٔت
ثٗصیبر(گٗٔج ٝپیر)  ٚتٗٚا ٜٚئٗٗ٘ ٚضتٗجٛأٗ ٜکێػبٚتٗ،
ٌٗصِٚب٘یضا

صٖڵێُ

تۆ

٘ٗرصَٖ

غبصٚ

ٚاڵتیع
ئبٖٚصأجێت

200ثرات /ضٗرصارسۆغٕبٚ
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لەصەری زەوەریب ٌە تٛرویب صاٚا صەورێت.
گەٚرە وۆِپبٔیبیەوی ثەر٘ەِٙێٕبٔی ِٛزیه ٌە تٛرویب صاٚا ٌە
٘ٔٛەرِۀض (زەوەریب) صەوبت ئبٚازی گۆرأی (لەصەر) یبْ پێجضات.
فیٍیس ضەراڵ ٌە وۆِپبٔیبی  MXL Muzikوە تبیجەتە ثە
ثەر٘ەِٙێٕبٔی ِیٛزیه  ٚگۆرأی ٌە تٛرویب ،پەیٛۀضی ثە وۆِپبٔیبی
 ZAKARIA MUSIC PRODUCTIONورصٚٚە ٚصاٚای
ٌێىرصٚٚە وە ئبٚازی گۆرأی (لەصەر)یبْ پێجضات تبٚەو ٛئبٚازەوە ثە
تێىطتێىی تٛروییەٚە ثەر٘ەِجێٌٕٓ .ە ٚثبرەٚە ضەرچبٚەیەن ٌە
ثەرێٛەثەرەثەرایەتی وۆِپبٔیبی زەوەریب ِیٛزیه پرۆصەوػٓ ،وە
ضەرپەرغتی وبرە ٘ٔٛەرییەوبٔی ٘ٔٛەرِۀض زەوەریب صەوبت
٘ەٚاڵەوەی پػتڕاضتىرصەٚە ٚرایگەیبٔض وە "ِبٚەیەن ٌەِەٚثەر
وۆِپبٔیبی  MXL Muzikپەیٛۀضییبْ ثە ZMPROەٚە ورص ٚ
ئە ٚصاٚایەیبْ ئبراضتەی ٘ٔٛەرِۀض زەوەریب ورص ،ثەاڵَ ئێّە ئەٚ
صاٚایەِبْ رەتىرصەٚە" ،گۆرأی لەصەر یەوێىە ٌە تراوەوبٔی ئەٌجِٚٛی
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(الپەڕەی ضپی) زەوەریب عەثضٚڵاڵ وە غیعری (ضبِی ئەرگۆغی)یە
 ٚئبٚازیٔٛٙەرِۀض زەوەریب یە.
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الپەڕەی ضپی.

ثۆ ٘بٚکبریی ئِٕٗ ٚضااڵٔٗی ثێکٗش ،ثێ ضٗرپٗرغت ٗ٘ ٚژارْ ،ثٗ
تبیجٗتی ئٗٚأٗی ثٗٔٚٛتٗ لٛرثبٔیی غٗڕ  ٌٗ ٚثٗر ٔٗثٔٚٛی ٗ٘ ٚژاری؛
ٔبتٛأٓ صرێژٖ ثٗ پٗرٖٚرصٖ  ٚسٛێٕضْ ثضْٖٖٚ ،کٚٗ٘ ٚٛڵێک ثۆ
صاثیٕکرصٔی ئبیٕضٖیٗکی گٗغتر ثۆ ئٗٚاْ؛ ثیرَ ٌٗ صاِٗزرأضٔی
کۆِٗڵٗیٗکی سێرسٛازی ثٗ ٔبٚی (الپٗڕٖی ضپی) کرصٖٚ .ٖٚیطتُ
ڕاضتیی ئَٗ ثیرۆکٗیٗتبْ ثشِٗٗ ثٗر چب ٚ ٚثۆ ٘بٚکبریی ئِٕٗ ٚضااڵٔٗ
ٌٗ کٛرصضتبْ ٗ٘ ٌٗ ٚر کٛێ ثٓ؛ ئێٖٛظ ثبٔگٙێػتی پػتگیریی ٚ
ثٗغضاریکرصْ

ٌٗ

جێجٗجێکرصٔی

ئَٗ

ثیرۆکٗیٗصا

ثکَٗ.

.
ِٛزیک جگٗرگۆغَِٕٗ ،ضاڵیُٗ٘ ،ضتُ ،صڵُٚ ،اڵتُ ،زێضی
ٌٗصایکج ،ُٔٚٛسۆغٗٚیطتیی سبکُ ،عٗغمی ٘ٗرٖ گٗٚرٖ ٗٔٛ٘ ٚرِٗ.
ئَٗ ئبٌج َِٗٛکٗ ئبِبصٖ کرص ٖٚٚصٖرثڕی ِٕضاڵیُ ،سۆزگٗ ٘ ٚیٛاکبْ
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 ٚژیبّٔٗ .ئَٗ الپٗڕٖ ضپییٗ ڕٖٔج  ٚغٗٔٚشٔٚٛی ِ ٚبٔضٚٚیٗتی ٚ
کبری

ثێ

ٚچبْ

ٚ

صڵطۆزأٗی

صٚٚ

ضبڵی

تِّٗٗٔٗ.

.
ِٕضاڵی  ٚگٗٔجێتی سۆغتریٓ ضٗرصِٖی ژیبٔی ِرۆڤٓٔٗ٘ ٌٗ ،گبٚی
یٗکِٗی ثیرۆکٗی (الپٗڕٖی ضپی)صا ٚیطتُ ئَٗ ثٗرَِ٘ٗٗ ٖٚکٚٛ
صیبرییٗک پێػکٗظ ثِٕٗ ٚضااڵٔٗ ثکَٗ کٗ ِٗرگ ،ضتَٗ ،سٛێٓ،
ٔٗثٔٚٛی ٗ٘ ٚژارییبْ ثیٕی .ٖٛئَٗ صیبرییٗ الپٗڕیٗکی ضپی ٚ
سسِٗتێکی ضبصٖی ِرۆڤبٔٗیٗ .گٗر ثتٛأُ غتێکی ٚا ثکَٗ  ٚثٗ
٘بٚکبریی  ٚپػتگیریی ِ٘ٗٚٛتبْ ئبٚڕێک ٌِٕٗ ٚضااڵٔٗ ثضٖیٕٗ،ٖٚ
ئٗٚضب ٌٗ ِٗٔسڵگبکِٗضا ثٗ ئبراِی ڕاصٖکػێُ  ٚثٗستٖٗٚر صٖثُ ثٖٗٚی
ثَٗ غێٖٛیٗ ثتٛأُ ٌَٗ صٔیب ڕاگٛزٖرٖصا ٘بٚکبرییٗکی ضبصٖظ ثێت؛
ٌٗ ثٛاری پٗرٖٚرصٖ ،کٌٗتٚٛر ،ڕۆغٕجیری  ٚغبرضتبٔیضا ثۆ گٗي ٚ
ٚاڵتٗکِٗی ثکَٗ  ٚئَٗ ئبٌجِٗٛغُ ثِٗٗ ٚثٗضتٗ ئبِبصٖ کرصٚ ٖٚٚ
ِ٘ٗ ٚٛصا٘بتٗکٗغی ثۆ ئِٕٗ ٚضااڵٔٗیٗ.
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ثۆ ٘ٗر پػتگیریی ٘ ٚبٚکبرییٗکی ئَٗ ثیرۆکٗیٗ ٌٗ ئێطتبٖٚ
ضٛپبضتبْ صٖکَِِٗٚٛٗ٘ .بْ پێکٗ ٖٚثٗرٖ ٚئبیٕضٖکی گٗغتر ثۆ ئٗٚ
.

ِٕضااڵٔٗ.
زٖکٗریب عٗثضٚڵاڵ
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زەوەریب  :الپەڕەی ضپی ٘ۀگبٚێىە ثۆ ثە
ئیٕتەرٔبغٕبڵ ثٔٚٛی ٘ٔٛەری گۆرأی ِ ٚیٛزیىی
وٛرصی.
صیّبٔە /ضیپبْ:

ئە ٚسۆی ثۆ ضەفەرێىی زۆر وٛرت ئبِبصەورصث ٚٛوە پەیٛۀضیُ
پێٛەورص ثۆ ئەٚەی یەوتری ثجیٕیٓٔ ،ی ٛوبتژِێر ِبث ٚٛثۆ ئەٚەی
ثگبتە فڕۆوەسبٔە  ٚئبِبصەثێ ثۆ ضەفەرەوە ،ثەاڵَ ٌەٚە صەچ ٚٛئەٚ
ثەالیەٚە ڕێسگرتٓ ٌە ڕۆژٔبِۀٚٛضێه  ٚتەرسبٔىرصٔی وبتێه ثۆ
ئەٚەی ٚەاڵِی چۀض پرضیبرێىی زۆر گرٔگ ثضاتەٚە ،گرٔگتر ثٌ ٚٛەٚ
ضەفەرەی وە ثەڕێٛە ث.ٚٛ
ئە ٚثەغێىی ٌەِ ٚبٚە وٛرتە ثۆ ئە ٚصیضارە وٛرتە تەرسبٔىرص .
زەوەریب ئێطتب ٘ەٚڵی ئەٚە صەصا ٘ٔٛەری گۆرأی ِ ٚیٛزیىی وٛرصی
ثە ئیٕتەر ٔبغیٔٛبڵ ثىبت ،چٔٛىە وبرێه ٌەضەر ئبضتی وٛرصضتبْ
صەثێ جیبٚاز ثێ ٌە ٚوبرەی ثۆ ضەر ئبضتی جیٙبٔی صەورێت ،ثۆ
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ئەٚیع ( الپەڕەی ضپی ) ٘ۀگبٚێىە ثۆ ئەٚەی ٘ٔٛەری گۆرأی
ِیٛزیىی وٛرصی ضٕٚٛری صیبری ورا ٚ ٚچەق ثەضتٚٛی سۆی ثجڕێ
ثۆ جیٙبْ  ٚضٕٚٛرێىی فراٚأتر.
٘ەرێّی وٛرصضتبْ :پێت ٚایە ( الپەڕە ضپی ) صەثێتە لۆٔبغێىی
ٔٛێ ٌە ٘ٔٛەری گۆرأی ِ ٚیٛزیىی وٛرصی؟
زەوەریب :الپەڕەی ضپی٘ -ۀگبٚێىی ٔٛێیە ثۆ ثە ئیٕتەرٔبغٕبڵ ورصٔی
٘ٔٛەری گۆرأی ِ ٚیٛزیىی وٛرصی ،ئە٘ ٚەٚڵەظ ضبٔب ٔییە ،صٚٚ
ضبڵ وبری ثەرصەٚاَ ،غۀٚشٔٚٛی  ٚڕۆژ ٚغەٌ ٚەضەر یەوضأی
ٚیطتٚٛە ،تب ئە ٚثەر٘ەِە ٌە صایه ث ٚٛوە سۆَ پێُ ٚاثٌ ٚٛە
وبرەوبٔی پێػٚٛتر جیب ث.ٚٛ
٘ەرێّی وٛرصضتبْ :ئە ٚجیبوبریە ٌە چییەٚە صەثیٕی سۆت؟
زەوەریب :ئە ٚجیبوبریە ٌە ٚتەوٕیىە ثەرزە صەثیُٕ وە وراٚە ٌە
ثەر٘ەِەوەصاٌ ،ە ٚئبِێرە ٔٛێیبٔەی ِیٛزیه وە ئێطتب ٌەغبوبرە ٘ەرە
ثەرزەوبٔی ِیٛزیىی جیٙبٔی وبریبْ پێ صەورێت  ٚیەوەِجبرە ٌە
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گۆرأی ِ ٚیٛزیىی وٛرصیضا ٌە الپەڕەی ضپی ثەوبر ٘بتٓ ،ئەِەظ ٚا
صەوبت وێرڤی ئۀٛ٘ ٚەرە ثەرزتر وبتەٚە ٌەضەر ئبضتی ٔەن
وٛرصضتبْ ،ثەڵىٌ ٛەضەر ئبضتی ٘ٔٛەری ٚاڵتبٔی ئیمٍیّی ٚ
جیٙبٔیع.
٘ەرێّی وٛرصضتبْ :تۀٙب ثەوبر ٘ێٕبٔی ئە ٚئبِێرأە ٔٛێیبٔە ثەضە ثۆ
ئەٚەی ثتٛأی ٘ٔٛەرەوەت ثگەیۀیتە ئبضتی جیٙبٔی؟
زەوەریب :ئەٚۀضە ٘ٔٛەرەوە تەٚأ ٚبوبت چۀض ئبِێرێىی ٔٛێ ثشەیتە
ٔێ ٛثەر٘ەِێىی ٔٛێ ،ثەلەص ئەٚەی تەوٕیىی صۀگ  ٚئبٚازٚ
صاثەغىرصْ ٘ ٚبرِۆٔیب ٚتٛأبی صۀگ وبریگەرْ ٚەن ئبِێرەوبْ ،وە
ئەٚأیع ڕۆڵی گەٚرەیبْ ثیٕیٚٛە ٌە ٚثەر٘ەِەصا.
٘ەرێّی وٛرصضتبْ :ئێطتب سەریىە ٌە ٚضٕٚٛرەی گۆرأی ِ ٚیٛزیىی
وٛرصی صەرصەچیت؟
زەوەریب:ثۆ ٘ەر ٘ٔٛەرِۀضێه زەرٚٚرە ثیر ٌەٚە ثىبتەٚە ٘ٔٛەرەوەی
ثگەیۀێتە ئبضتی ثە جیٙبٔی ث٘ ،ْٚٛەِیػە ئەگەر ٘ٔٛەرِۀض ثەٚ
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غێٛە ثیر ثىبتەٚە وبرێىی زۆر ثبظ صەوبت چٔٛىە زیبتریٓ ٘ەٚڵ ثۆ
ضەروەٚتٕی گەٚرەی ثەر٘ەِەوە صەصات  ٚتٛأبیەوی زۆر سەرج
صەوبت.ئەگەر ثە ٚغێٛەیەظ ثیر ٔەوەیٕەٚۀ ،بتٛأیٓ ٔبضٕبِەیەن ثۆ
سۆِبْ ٔٛ٘ ٚەرەوەِبْ صرٚضت ثىەیٓ ،صەثێ چۆْ پێػتر ئێّە
گٛێّبْ ثۆ گۆرأی ِ ٚیٛزیىی ثیبٔی صەگرت ،صەثێ ئێطتب ٘ەٚڵی
ئەٚە ثضەیٓ سەڵىی ثیبْ گٛێ ٌە ٘ٔٛەری گۆرأی ِ ٚیٛزیىی وٛرصی
ثگرێت ،ئەگیٕب ٘ٔٛەری وٛرصی صەثێتە ٘ٔٛەرێىی لەتیص ِبٌ ٚەیەن
چٛارچێٛەصا ٌە غێٛەی تبثٍۆیەن وە ٘ێٛاظ ٘ێٛاظ ڕۀگەوبٔی
ٌەگەڵ تێپەڕثٔٚٛی زەِەْ وبڵ صەثێتەٚە  ٚصٚاتریع ٚێٕەوە ٌێڵ
صەثێت .
٘ەرێّی وٛرصضتبْ :ثیر ٌەٚە صەوۀەٚە ٌە ئبیٕضە وبرێه ٌەضەر
ئبضتی جیٙبٔیضا ثىەْ؟
زەوەریب :ئێّە پێػتر وبرِبْ ثۆ ئەٚە ورصٚٚە ،سەڵىی وٛرصضتبٔیع
ٌەٚە ئبگبصارثٌ ٚ ْٚٛە ِیضیبوبٔضا ثیٕیبْ وە ٌە یەوێ ٌە فیطتفبڵە
ثۀبٚثبٔگەوبٔی جیٙبٔی ثە ٔبٚی فیطتیفبڵی ( ئۆریۀت ) ٌە ضٛێض
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ثەغضاریّبْ ورص ٛٔ ٚێٕەرایەتی ٘ٔٛەری گۆرأی ِ ٚیٛزیىی وٛرصیّبْ
ورص ،زیبتر ٌە ِ 20یٛزیه ژۀی گۀجی وٛرص ٌە ٚفیطتفبڵە
ٌەگەڵّضا ثەغضارث٘ ٚ ْٚٛبتٕە ضەر یەن ٌە غبٔۆ ٘ەرە
ثۀبٚثبٔگەوبٔی جیٙبْ.
٘ەرێّی وٛرصضتبْ :پێت ٚایە ئە ٚئەزِٔٚٛەی ئێٛە ڕۀگضأەٚەی
ثەضەر ٘ٔٛەرِۀضأی صیىەی وٛرصضتبٔەٚە صەثێت؟
زەوەریب٘ ِٓ :ەٚڵ ثۆ ئەٚە صەصەَ وبرێه ثىەَ سسِەتێىی گەٚرە
پێػىەظ ثىەَ ،ڕۀگە وبرێىی ٔٛێی ِٓ ڕۀگضأەٚەی ٘ەثٚٛثێ،
ٚەن ئەٚەی غبوبرێىی ٘ٔٛەری ثەرز ڕۀگضأەٚەی ثەضەر ِٕەٚە
صەثێت.
٘ەرێّی وٛرصضتبْ :ئێطتب ِیٛزیه صەژۀی؟
زەوەریبِ :یٛزیه ضەرچبٚەی ٘ٔٛەری ِٓ ثٚٛە ،ضەرەتبی ٘ەر
وبرێىی ٘ٔٛەری ضەصاْ وبتژِێر ِیٛزیىُ ژۀیٛە ،ئێطتبظ ٌە
ضەرەتبی ٘ەر وبرێىی ٔٛێُ غە ٚ ٚڕۆژ ٌەگەڵ ِیٛزیه صەژیُ ثۆ
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ئەٚەی ئبٚازێىی ثە جۆظ صرٚضت ثىەَ ،ثەاڵَ ئبٚازەوبٔیع ٌە
ٔبسّەٚە ٘ەڵضەلٛڵێٓ.
٘ەرێّی وٛرصضتبٌْ :ە ِۆٔضیبي ٔسیه صەثیٕەٚە ،صٔٚیب ضەرلبڵی
یبریەوبٔی صەثێت ،ئێٛە سٌٛیبتبْ ثۆ ئە ٚیبریبٔە ٘ەیە؟
زەوەریب :سٌٛیبیەوی زۆرَ ثۆ ٚەرزظ ٘ەیە ثەگػتی ،ثەتبیجەتیع
تۆپی پێ ِٓ ،سۆَ ٚەرزظ ثەرصەٚاَ صەوەَ  ٚتۆپی پێع ٌەگەڵ
ثراصەراْ صەوەَ ،چبٚەڕێی ٘بتٕی ِۆٔضیبٌیع صەوەَ  ٚتبِەزرۆَ تب
صەگەِە ئە ٚڕۆژأە ٚڕۆژأێىی زۆر سۆغە ،ثیر ٔبچٕەٚە .
٘ەرێّی وٛرصضتبْ :ئەی ٌە ٚەرزغی وٛرصضتبٔضا؟
زەوەریب٘ ِٓ :بٔضەری یبٔەی ٘ەٌٚێرَ  ٚزۆر ثەضەروەٚتٕەوبٔی یبٔەی
٘ەٌٚێر صڵشۆظ صەثُ ،ئە ٚیبٔەیەَ زۆر سۆظ صەٚێ .
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پەیبهی زەکەریب بۆ هىًەرهەًذاًی کىرد.
ئێوە ئێستب لە ببرودۆخێک دایي کبتی گڵەیی ًیە بە بڕوای هي هەر
کەسەو لە ضىێٌی خۆی خسهەت بکبت ،ئێوە دەبێت ببرودۆخەکە بۆ
خۆهبى دروست بکەیي.
ئەوەی کە ئێستبکە هي لێرە داًیطتىهە لەگەڵ ئەو هىًەرهەًذاًە و
لەگەل ئەو ئبهێراًەی کە هي هێٌبوهە کەش بۆ هٌی ًەکردوە ،کەش
بە هٌی ًەگىتىە وەرە فرقەیەکەکی وەهب دابٌێ ،کەش بەهٌی
ًەگىتىە چیت پێىیستە بۆت بکەیي لە ببری ئیقتسبدی یبى لەببری
هىًەریەوە ،هي خۆم هەهىو ضتەکبًن دروست کردوە،
"کبتێک هي دروستی دەکەم لەدوای هٌذا دەبێتە ضتێکی بەرًبهە".
یەک تکبم هەیە لە برایبًی هىًەرهەًذ :هەر کەسەو لە ضىێٌی خۆیذا
ضتێک دروست بکبت بۆ ئەوەی ئێوە لە داهبتىدا بتىاًیي داوای هبفی
خۆهبى بکەیي ،پێىیستە ئێوە ضتێک پێطکەش بکەیي بەر لەوەی
داوای هبفەکبًی خۆهبى بکەیي.
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هي سبلێک لەهەوبەر ئەلبىهی ڕۆژگبرم بەاڵو کردەوە هبًبی ئەوە ًیە
کە هي دەلێن هىًەرهەًذەکبًی ئێوە هیچیبى ًەکردوە ،هەبەستی هي
ئەوەیە کە دەبێت ئێوە زیبتر لە هێسی خۆهبى کبر بکەیي بۆ ئەوەی
ضتێک دروست بکەیي چىًکە ضتەکە لێرە بٌەهبی ًیە ئێوە دەبێت
بٌەهب دروست بکەیي.
هي لە ئەلبىهی ڕۆژگبر دا قىرببًیەکی زۆر گەورەهذا بۆ پێطکەوتٌی
هىًەری کىردی ،ئەویص ئەوەبىو هي تەًهب خۆم ئەم بەرهەهەم
دروست کرد و بە ضێىەی ًىسخەی ئەسلی بەالوم کردەوە و
چەًذسەت هەزار ًىسخەم ًبردەوە بۆ کىردستبى بە ضەرتێک ئەم
بەرهەهەی هي دروستن کردبىو هىًەرهەًذاًی بیبًی بە هەهبى تێچىو
و بە هەهبى ضێىاز دروستیبى دەکرد ،ئەواى هەر سیذەکیبى بە  ٣تب
 ٥دۆالر دەفرۆضت ،هي لە کىردستبى بە ٦٣دیٌبر دەهفرۆضت ،کە ٦٣
دیٌبر ئەوکبت ًەیذەکرد  ٦٢سەًتیص ،تەًهب لەبەر ئەوەی خەلکەکەی
ئێوە فێری ًەسخەی ئەسلی ببێت ،کبتێک دەیکڕێت دەفتەرەکەی
دەکبتەوە بساًێت هۆًراوەکە هی کێیە و کێ هۆسیقبکەی دابەضکردوە،
هي دەهساًی کە ئەو ضتەی هي کردم زەرەری لێ دەکەم بەالم هي
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ئەوەم هەبەست بىو کە خەلکەکە ببیٌێت کە ًىسخەی ئەسلی فەرقی
هەیە ،وەک لە سەرەتب وتن کە دەبێت تۆ ضتێک پێطکەش بکەیت تب
داوای ضتێکیتر بکەیت.
لێرەوە هي بە خۆضەویستبًن دەڵێن ،برایبًی هىًەرهەًذ :ئەگەر بێت و
هىًەرهەًذاًی بیبًی دوو هەًگبو خسهەت بکەى دەبێت ئێوە بیست
هەًگبو خسهەت بکەیي.هەر ئەوەًذە داواکبریەم لێیبى هەیە،
خۆضەویستی و ڕێسم بۆ هەر هەهىویبى هەیە.

سەرچبوە :چبوپێکەوتٌی تبیبەتی کەًبلی کىردسبت
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هۆًراوەکبًی ئەلبىهی تۆ هبتی٦٧٧٦

تۆ هبتی
خبًوێ خبًوێ
ًەهساًی
وەرە الم
الیە الیە
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تۆ ٘بتی..
تۆ ٘بتی ئەی ٔبزۀیُٕ
ٌەصٚای چی ،زۆر صرۀگ ثٚٛ
٘بتی ثەضەر غەِعی کٛژاٚە ٚ
دِٛرێکی ٌەصەضت صەرچٚٛ
٘یچ تیػکێک ٌە ٔٛری الٚی
٘ەرگیس ٌە ثٔ ُٔٛەِبٚە
سبکی صڵ ٘ەِیػە غەٚە
گۆرأی ثۆ ِٓ جێ ِبٚە
ثۆچی ٘بتی ثەَ ٔبٚەستە
ثەضەر دِٛرێکی ثبثرصٚٚ
ثێشەثەرَ ٌە ِٛی ضپی
ٌە صڵێکی ٌەکبر کەٚتٚٛ
تۆ پێػەٚای ئەغمی تبزە
ِٓ کۆٔە چیڕۆکی ثەزیَٛ
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تبزە ٌەگەي تۆ ٔبگٔٛجێُ
تۆ غکۆفە ِٓ ٘ەڵٛەریُ
ٚەک ٛجبراْ پۀجەی دەزَ
الٔکی ئیػمت ڕأبژێٕێ
ٔبڵە ٚگۆرأی غەٚأُ
تبزە ڕۆیی ٔبتگریێٕێ
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سبّٔێ سبّٔێ..
سبّٔێ سبّٔێ غبزاصەی کٛرصاْ
ثەَ چبٚە جٛأەت چۀض کەضت فەٚتبٔض
تۆ گٛڵی ٔێ ٛگٛڵسارِی
تۆ ئەضتێرەی غەٚأّی
تۆ ٌەجێی کەش  ٚکبرِی
تۆ ضبڕێژەی ئبزارِی
ضەر ِ ٚبڵُ ٌەڕێی صأب
ثەاڵَ ِٕی ثە غێت صأب
لەٚڵ  ٚلەرارِبْ یێکێک ثٚٛ
کبچی تۆ ٌەژێر پێت صأب
ٚای ٌە ئبِیٕێ
ئبِیٓ تبلبٔە
ئبگری تێجەرصاَ
ثەَ چبٚە جٛأە
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ٌە صٚرەٚا ٘بت ئەَ کەٚا غیٕە
صڵُ ثە جبرێ زاَ  ٚگریٕە
ئبسەکەی گیبْ  ٚئبرەلی صیٕە
پێُ ٚایە یبرۀ ،ێٛی ئبِیٕە
کبتێ ثە ثسە صێتە پێکۀیٓ
ٚەک ٛفەر٘بص ٌەتب ٚغیریٓ
ثە ڕۆژ گریە  ٚزار
ثە غۀ ٚبڵە  ٚغیٓ
ثۆ کێ ثۆ؟ ثۆ ئبِیٕێ
کبتێک ثەڵۀجە صەڕٚا ئب ٚصێٕێ
صڵی ٘ەزاراْ ٌە ثٕب صەرصێٕێ
یبسٛا لەت ئەتۆی ٌە ِٓ ٔەضتێٕێ
لٛرثبٔی تۆ ثُ ئەرێ ئبِیٕێ
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ٔەِسأی..
ٔەِسأی ڕۆژێک صاصێ گیبٔە تۆ ثەجێُ صێڵی
ضبرصی ئەَ ٚاڵتە ٌە ٔبسی صڵضا صەکێڵی
ٔبکرێ ٘ەر ڕۆژێ صڵ ثگۆڕی ،چۆٔت ِەثەضتە؟
ثیرت چ ٚٛثێٛەفبیی الی ئێّە گەٌێک ضەستە
تٛسٛا ثگەڕێٛە ثەثێ تۆ صڵ ضەرگەرصأە
ثبسی ٘یٛا  ٚدِٛرَ ثەثێ تۆ ٘ەرصەَ سەزأە
چبٚأی تۆ تۀیب ڕٔٚبکی ڕێگبَ ثٚٛ
ثبٚەظ  ٚئەگریجەت پۀب ٚتەکیەگبَ ثٚٛ
تۆ ٌێرە چیت ثیٕی ٚا ثەجبرێ گۆڕای
ٌە ئەغك  ٚئەٚیٕی کٛرص ثەجبرێ تۆرای
صێٛأە ث ِٓ َٚٛئەگەر ڕۆژێک ثبٚەڕَ پێت کرص
تۆظ ثٛی ثە ِۆصێرێٓ  ٚپػتت ٌە ِٕیػت کرص
ثەفری ضپی زضتبٔی ئێرە ٚا کبری ٌێت کرص
پبکی کرصەٚە ٚغەی ئەغمٌ ٛە صڵی صەرکرص
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تٛسٛا ثگەڕێٛە ثەثێ تۆ صڵ ضەرگەرصأە
ثبسی ٘یٛا  ٚدِٛرَ ثەثێ تۆ ٘ەرصەَ سەزأە
ِٓ لەت ٔبثُ ثە تۆ ،تۆظ ٔبثی ثە ئبٚات
ِٓ ثبٚڕَ پێت کرص ،تۆظ ثبٚڕت صۆڕأض
ئێطتب ٚا صەزأی ٘ێػتب ٘یچ ٔەثٚٛە
صٚێٕێ ئیػمێکی پبک ،ئەِڕۆ ٌەثیرت کرصٚٚە
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ٚەرە الَ..
کیژێ تۆ گەٌێ جٛأی
لەص  ٚثباڵت ٌە ٚالٚە
زٚڵفت کبِۀضی صڵە
ٚا ثەضەر غبٔتب ثڕاٚە
ٌە صٔٚیب کەش ٚەکِٓ ٛ
لەت ثۆتۆ ٔەضٛتبٚە
سۆت ثە تۀٙب یێکێکیع
تیرت ٌە صڵی ٘ەزار صاٚە
ٚەرە الَ ٚەرە الَ ٚەرا الَ
ثێ تۆ ِٓ ئبٚارە ٚثە تۀیبَ
٘ەر تۆی چیڕۆکی جٛأی
ٌۀجەی کچبٔی صٔٚیب
ثۆ سبتری ٔیگبیێکت
٘ەزاراْ کەش غێت  ٚغەیضاْ
تۆ غبزاصەی پەرییبٔی
87

زەکەریای کورد

یب فریػتەی ئبضّبٔی؟
ئە ٚصڵە ثەصثەستەی ِٓ
٘یچ ڕۆژێ لەٌٚت ٔەصاِێ
ٚەرە الَ ٚەرە الَ ٚەرا الَ
ثێ تۆ ِٓ ئبٚارە ٚثە تۀیبَ
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الیە الیە..
ئەرێ الیە الیەت ثۆ صەکەَ
ص ٚٚلطەی سۆغت ثۆ صەکەَ
ثێٕە صەرکەی دەٚغەکەت
ضەٚصای ضەری ثباڵکەت
ٌە سۆِت ِبرە صەکەَ
ئێطتب پیر ثِٛە  ٚکەٌکُ ٔەِبیە
ئەرێ ثێٕە ِ ٚبچت کەَ
ئەی فیضای ثباڵکەت
ئەرێ الیە الیەت ثۆ صەکەَ
ص ٚٚلطەی سۆغت ثۆ صەکەَ
ثێٕە صەرکەی دەٚغەکەت
ضەٚصای ضەری ثباڵکەت
ٌە سۆِت ِبرە صەکەَ
ضالٌ ٚە ثەژٔێ ثبریک
ثیٕبیی ٘ەرص ٚٚچبَٚ
سۆ ِٓ ثە صەضتی یبرێ
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صیڵ  ٚیەسطیر کراَٚ
سٛصا ثە سۆی صەزأێ
ٌە ئیػمی تۆ ٚا ضٛتبَٚ
کبٌێ ٘ەی کبٌێ چبٚأُ کبٌێ
ئەی ثێٕە ِ ٚبچت کەَ٘ ،ۆ ٘ۆ ٘ۆ
ئەرێ الٔک صەر٘بٚە الِەٚا الٔکێ
صڵ سۆغی صەرصی صاِەٚە الٔکێ
پۆي پۆي صەچٓ ثۆ ٔب ٚڕەزاْ الٔکێ
تیپی چب ٚڕەظ کٛڵّە ضٛرْ الٔکێ
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هۆًراوەکبًی ئەلبىهی بگەڕێىە ٠٢٢٢
بگەڕێىە(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو)
سەرچۆپی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو)
کیژە هەولێری(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو)
چەًذە جىاًی(..ئبوازً:ەجوەدیي ئبوارە /دابەضکردى :زەکەریب هۆًراوە :ضێرزاد
ئەًىەر)

خەلەتبًذت ئەم دڵە(..ئبواز و هۆًراوە :ئبرام  /دابەضکردى :زەکەریب)
ئەهبًێ(..ئبواز و هۆًراوە :فۆلکلۆر /دابەضکردى :زەکەریب)
ًەهساًی چۆى خۆضن ویستی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە:
حەسیب قەرەداغی)
وەال تە ًبگرم(..ئبواز و هۆًراوە :فۆلکلۆر /دابەضکردى :زەکەریب)
هەواری دڵذاری(..ئبواز :گەیالى ئبوارە /دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە:

سەرکەوت رەسىل)
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ثگەڕێٛە..
ثگەڕێٛە ثۆ کٛێ صەڕۆی
ٌە کٛێ ٘ەٚارت ٘ەڵضەصەی
ٌە ئبِێسی ِٓ ثترازێی
ٌە ٘ەر کٛێ ثی پۀب٘ۀضەی
ثگەڕێٛە ٔەٚەک ئیتر ٌە ثبسی صڵُ ٘ەڵٛەری
ثگەڕێٛە ژیبْ ٌێرە ٔەثبصە ِرصْ ثێتەڕێ
ِبٚەیێکە ڕازی صڵُ ثەتۆ ٔەثێ ٔبکرێتەٚە
ثەضەر٘بتی ئیػمی ئێّە تب صٔٚیبیە ٔبثڕێتەٚە
ثگەڕێٛە چیضی ئب٘٘ ٛۀبضەی ِٓ ثب ٔەتگرێ
ثێرەٚە تۆ ٔەٚەک ئیتر ٌە ثبسی صڵُ ٘ەڵٛەری
غەٚاْ ٌەگەي یبصگبری تۆ ضەرصەسەِە ٔبِٛراصی
تب ئە ٚضبتەی صەصثیّٕەٚە ٔبزأُ ٌە کٛێیە غبصی
ثگەڕێٛە ژیبْ ٌێرە ٔەثبصە ِرصْ ثێتە ڕێی
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ضەرچۆپی..
ضەرچۆپی جێگبی یبرکە ثب ضەرچۆپی ثکێػێ
٘ەر کەضێ ٘ەڵٕبپەڕێ ثب ثەصەضتی ڕایکێػێ
صەضتی یبرَ گٛاڵٚە ثبزٔگی تێ صأبٚە
ضەر پۀجبٔی ئبٚریػّە ئەِڕۆ ٌە سۀەی ٔبٚە
صەضتی یبرَ ٘ۀگٛیٕە زٚڵفی ٌەڕ ٚچیٓ چیٕە
ٌەثۆ صەرصی غەریجی صەرِبٔی صڵ  ٚژیٕە
یبرَ ٚا ٘بتە غبیی ثە سۆ  ٚزٌٚفی تبتبیی
ضیٕگ ِ ٚەِکی ثێطتبٔە صەگرێ ٘ۀبری سٛایی
ضەرچۆپی جێگبی یبرکە ثب ضەرچۆپی ثکێػێ
٘ەر کەضێ ٘ەڵٕبپەڕێ ثب ثەصەضتی ڕایکێػێ
صەضتی یبرَ گٛاڵٚە ثبزٔگی تێ صأبٚە
ضەر پۀجبٔی ئبٚریػّە ئەِۆ ٌە سۀەی ٔبٚە
ٔبز ٔ ٚیگبی تیٍەی چبٚی زٌٚف  ٚئەگریجەی سبٚی
غێت  ٚصێٛأەی کرص َٚٚتب صەِرَ ٌە پێٕبٚی
ٚەرە ئەی یبری ثۀبز غۆسی یبری ثێ ٔیبز
ضەرچۆپی ثۆسۆت ثگرە ثّبٔشەٚە ٔب ٚئبٚاز
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ضەرچۆپی جێگبی یبرکە ثب ضەرچۆپی ثکێػێ
٘ەر کەضێ ٘ەڵٕبپەڕێ ثب ثەصەضتی ڕایکێػێ
صەضتی یبرَ گٛاڵٚە ثبزٔگی تێ صأبٚە
ضەر پۀجبٔی ئبٚریػّە ئەِۆ ٌە سۀەی ٔبٚە
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کیژە ٘ەٌٚێری..
ئەی سبت ٛثێری کیژە ٘ەٌٚێری
ئەی سبت ٛثێری غۆسی ٘ەٌٚێری
٘ەر ٚەک ٔێرگسی یبْ گٛڵی کٕێری
صەٚەرە پێػێ صڵُ ٌێت ٔێػێ
تۆ کچە غێز ِٕ ٚی صەرٚێػێ
صەڕۆَ ثەڕێٛە ثۆالی یبراٚە
فرِێطک ٌە چب َٚصێتە سٛاراٚە
ئەی سبت ٛثێری غۆسی ٘ەٌٚێری
٘ەر ٚەک ٔێرگسی یبْ گٛڵی کٕێری
ٌە تب ٚصٚری یبر ِبت  ٚغێٛاَٚ
صڵ تۀگ  ٚپەغێ ٛسۀضە تۆراَٚ
ئەی سبت ٛثێری غۆسی ٘ەٌٚێری
٘ەر ٚەک ٔێرگسی یبْ گٛڵی کٕێری
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چۀضە جٛأی..
چۀضە جٛأی چۀض ٘ێّٕی
سەَ ڕەٚێٕی ڕ ٚٚگٛڵػۀی
غۆر  ٚلەغۀگی غەرِٕی
ثۆیە سۆغەٚیطتی ِٕی
سێٍەضبتی ئەٚیٕی صڵ ثەرە ٚئبٚارەیی ڕۆیی
ٚا ثەجێّبَ صڵی پێکبَ ثِٛە کٛغتەی تیری سۆیی
٘ۀبضە ضبرص  ٚصڵ ثریٕضار ٌە ثبٚەغی تبریکی غەٚ
چبٚەڕێّە ثەٌک ٚٛثێیتٌ ٚٛە ضەر ضیٕەت ثّشەیتە سەٚ
ٔۀ ٚێرگسی ئەَ ضبٌەِبْ گٍەیی ٌە ثەستی صەکب
صەٌێ کٛأێ ثڵٛێری غٛاْ تب ثە ئبٚاز سەُِ صەرکب
کٛأێ ثێری کٛا ژٚأی ئەی لبضپەی کەٌ ٚەضەر کبٔی
ثۆ سڕەی چەَ ثە ثێ ٔبزە ثٛڵجٛڵ ِبتە  ٚصیڵی ڕازە
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سەڵەتبٔضت ئەَ صڵەَ..
سەڵەتبٔضت ئەَ صڵەَ ثە ٔیگبی ئە ٚچبٚأە
ثە ثژأگی ٔەسػیٕت ِٕت کرصٚە صێٛأە
کە تۆ ضەیری ڕۆژت کرص ئەٚیع زٚث ٛغەرِەزار
ٔیگبی چبٚأی تۆیە تیػکی ئەٚی ز ٚٚثەزأض
کە تۆ الی ئێٛارە ٌە ِبڵێ صێیتە صەر
ثۆیە ئەٚیع ٚا ثەپەٌە ئبٚا سۆی صەکب دەغبر
گەر ثەیبٔی تۆ زٚتر ٘ەٚار ٘ەٌەس٘ ٛەٌجطتی
ثسأە ِٓ چیُ ئەٚێ جێگبر ڕۆژگبر تۆ ئبگری
سەڵەتبٔضت ئەَ صڵەَ ثە ٔیگبی ئە ٚچبٚأە
ثە ثژأگی ٔەسػیٕت ِٕت کرصٚە صێٛأە
کە تۆ ضەیری ڕۆژت کرص ئەٚیع زٚث ٛغەرِەزار
ٔیگبی چبٚأی تۆیە تیػکی ئەٚی ز ٚٚثەزأض
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Emanê..
Emanê emanê eman neman
Çiyakî dagirtîn miju duman
Ser barê kize halê meye man
Xayne feleka xirap zeman
Çawit reşom kildarî yar eman
Biskit lûs badayî yar eman
Ew çuye pay gid yarê yar eman
Xayne feleka xirap zeman
Em diçin em diçin ser zozan
Em kuştin em kuştin gul govan
Çi xoşe ci xoşe halê ye man
Emanê emanê eman neman
Çiyakî dagirtîn miju duman
Ser barê kize halê meye man
Xayne feleka xirap zeman
..یطتیٚ ُٔبزأُ چۆْ سۆغ
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ٔبزأُ چۆْ سۆغُ ٚیطتی
تب ئەٚپەڕی سۆغەٚیطتی
سٌٛیبی ئەغمت ٘ەِ ٚٛغەٚێ
فرِێطکی تبزەی ٌێُ صەٚێ
ٌە ٘ەر کٛێ ثُ سۆغُ صەٚێی ٌە٘ەر کٛێ ثی ثیرت صەکەَ
ئە ٚجێگبیەی تۆی ٌێ ٔەثی ثۆٔی غەریجی ٌێ صەکەَ
ٔبزأُ چۆْ سۆغُ ٚیطتی
تب ئەٚپەڕی سۆغەٚیطتی
سٌٛیبی ئەغمت ٘ەِ ٚٛغەٚێ
فرِێطکی تبزەی ٌێُ صەٚێ
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Wela Te Nagirim..
Wala te nagirim daye te nastînim
Babo te nagirim bîla te nastînim
Derdê hewyê wela nakşînim
Jina wî çare bê dost û yare
Wela te nagirim berxo te nastînim
Daye te nagirim babo te nastînim
Wela te nagrim daye te nastînim
Babo te nagirim bîla te nastînim
Derdê hewyê wela nakşînim
Jina dû dûye çavî wî birçîye
Wela te nagirim berxo te nastînim
Daye te nagirim babo te nastînim
Wela te nagrim daye te nastînim
Babo te nagirim bîla te nastînim
Derdê hewî yê wela nakşînim
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٘ەٚاری صڵضاری..
ڕٚسب ٘ەٚاری صٚێٕێی صڵضاری
ٔەِب ٘ۀبضەی یبص  ٚیبصگبری
ثەصەضتت غکبٔض ئەَ ثتە جٛأە
صرۀگ ث ٚٛزأیت ٘ەڵەثٛی گیبٔە
ٚای ٌەِٓ ٚای ٌەِٓ غکبٚە ثبڵُ
فەر٘بص ئبضبِە  ٚپەغێٛە دبٌُ
تۆ چۆٔت تٛأی صڵ ثە ثریٕی
ئەَ ٘ەِ ٚٛسٛێٕەی ئەغك ثجیٕی
چۆٔت ثەضەر ٘بت ٘ەرٚات ثەضەرثێ
ٔٛاکەی ڕٚدت ٚا ثێ ضێجەرثێ
ئبر ئەٚیٕی ِٓ صڵضاریٔ ،ەزِی صٔٚیبیە کە تۆظ ٚا گۆڕاٚی
یبْ تەرزەی ئیػمە ثێ گۆظ کراٚی
ئبی یبراْ ٚای یبراْ فیراق ثریٕە
ِەَ ثێ ِٛراصە ٌەَ سبت ٛزیٕە
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ِەدسٔٚی صاٚی ئەَ پەری سبٔەَ
صڵی یبصێکی ئەَ چبٚە جٛأەَ
ثەتۆ جٛاْ ث ٚٛدِٛری الٚی ِٓ
ثۆ کبِال ڕۆیی ئەی ٘ەتبٚی ِٓ
ئبر ٌەتۆ ٚای ٌەتۆ تۆی ثریٕی ِٓ
تۆی گٛڵ  ٚصڕکی ثبسی ژیٕی ِٓ
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٘ۆٔراٚەکبٔی ئەٌجِٛی صایە
٢٣٣١
صایە(..ئبٚاز :زەکەریب٘ /ۆٔراٚە :غباڵ /ٚصاثەغکرصْ :غبپۆٚر)
ثە ٚثە(..ٚئبٚاز  ٚصاثەغکرصْ :زەکەریب٘ /ۆٔراٚە :ضەرکەٚت رەضٛي)
ڕێجٛار(..ئبٚازٔ :ەجّەصیٓ ئبٚارە /صاثەغکرصْ :زەکەریب٘ /ۆٔراٚە :ضەرکەٚت
رەضٛي)

ئبزیس ٚا ٔبثێ(..ئبٚاز  ٚصاثەغکرصْ :زەکەریب٘ /ۆٔراٚە :ضەرکەٚت رەضٛي)
ئبگر کەتیە صڵێ ِٓ(..صاثەغکرصْ :زەکەریب/ئبٚاز ٘ ٚۆٔراٚە:
ثەیتۆجبْ)
ٔبزە(..ئبٚاز  ٚصاثەغکرصْ :زەکەریب٘ /ۆٔراٚە :ضەرکەٚت رەضٛي)
گٛڵە گۀُ(..ئبٚاز :زەکەریب /صاثەغکرصْ :غبپۆٚر٘ /ۆٔراٚە :ضەرکەٚت
رەضٛي)
گٛڵ فرۆظ (..ئبٚاز  ٚصاثەغکرصْ :زەکەریب٘ /ۆٔراٚە :ضەرکەٚت رەضٛي)
٘ەر یبصت ِبٚە(..ئبٚاز  ٚصاثەغکرصْ :زەکەریب٘ /ۆٔراٚە :ضەرکەٚت رەضٛي)
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٘ب گٛڵێ(..ئبٚاز ٘ ٚۆٔراٚەِ :ەدەِەص عبرف جەزیری /صاثەغکرصْ :زەکەریب)
ثۆچی ٘بتی(..ئبٚاز :ثژار صیالْ /صاثەغکرصْ :غبپۆٚر٘ /ۆٔراٚە :ضەرکەٚت
رەضٛي)
صٚٚری تۆ(..ئبٚاز  ٚصاثەغکرصْ :زەکەریب٘ /ۆٔراٚە :ضەرکەٚت رەضٛي)
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صایە..
صایە گیبْ صایەی غیریُٕ
ئەی صایەی ئیػك  ٚئەٚیُٕ
صٚٚر ٌەتۆ چیُ ئەی صایە
چۆْ ثژیُ ثێ تۆ الیالیە
کٛا الیالیە  ٚصۀگی ٔەرِت
کٛأێ سۆغی کۆغی گەرِت
تبکِ ٛبٌ َٚەَ صٔٚیبیە
ثۆتۆ صەژیُ تۀٙب صایە
ئەگەر صٚٚرَ ٌەتۆ صایە ژیبٔی ِٓ ٌە ِەرگبیە
ثەالَ گیبُٔ ٚەک پەپٌٛە ٘ەِیػە ٌەضەر ضەرتبیە
ڕٚدُ کڵۆي  ٚثریٕە جەضتەَ ئبٚارەی زەِیٕە
تۀیب صۀگێ تٛسٛا صایە ڕزگبرَ کە ٌەَ ٘ەٚصایە
ٌە ثبٚەغی گەرِی تۆصا فێری ئیػمی ٔػتیّبْ ثَٚٛ
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ئە ٚڕۆژأەی ٌەتۆ صٚٚر ثٌ َٛە ژیبُٔ پەغیّبْ ثَٚٛ
٘ەرٚەک چرۆی ٌێٛی ثە٘بر ئبٚارەث َٚٛثەصەضت ڕۆژگبر
صەثێ ڕۆژێک ثتجیّٕەٚە ئەی صایە گیبْ صایەی ئبزار
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ثە ٚثە..ٚ
ثە ٚثە ٚثبٚأُ ثیجیٍەی ص ٚٚچبٚأُ
ثێ غەرَ کچۆٌە چۆپی رٚدی ڕەٚأُ
ئبرەلی ٚەک غیٍە صێ ٌەضیٕەِ ٚەِیٍە
ِۀبزە ٔەرِیٍە ٘ەر ٚەک تبزە چەِیٍە
چۆپی گەر ثۆ تۆثێ تبٔەَ ئبگبت ٌەسۆثێ
گەر ثڕٚأی ٌە ِٓ ٔیگبت ٌە ئەِجەر ثۆ ثێ
تۆ ٌە صٚٚر صەڕٚأی غً غً چۀض ِیٙرەثبٔی
غیریٕە زِبٔی ٘ەرٚەک کچی ضٍێّبٔی
صێ ٌە ٘بت ٛچۆیە صڵی سۆظ صەٚێت ثۆیە
صڵُ ٘ەر ٘ی تۆیە کیژی غبرەکەی کۆیە
جٛأە ٚەک ٛثٛکێ ٚاتبزە ٘ەٌضەترٚکێ
پێٙەٌضێ ثە ٔٛکێ ٘ەرٚەک کچی کەرکٛکێ
ٌە ضیٕە  ٚثەرۆکێ صەِٙێٕێتە ضەر چۆکێ
کچب صەڤەرا ِٓ ٌە زاسۆ یب ص٘ۆکێ
ڕێجٛار..
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ڕێجٛاری ِبٔضٚی ڕێی صٚٚرَ
کبرٚأچیّە ٚڕاصەثٛرَ
غبرەکەت صەگرِە ثبٚەظ
غەیضای ثۆٔی گٛڵی ضٛرَ
ٚەک ِەٌی ثەر ڕێژٔەی سەیبڵ
کۆٔی کرصِٚە دِٛر  ٚضبڵ
٘ەرچۀض صەڕۆَ صٚایی ٔبیە
صەضب چبرەیێک سٛصایە
ڕێجٛاری ڕێگبی ثە٘برَ
٘ەٌجڕاٚی کٛغتەی یبرَ
ٔبِۆِە ثە ثسەی ٌێٛی
ٚەک ِبٔگی صیبری ٔبصیبرَ
صەضتُ ٌە پرچی ئە ٚصاٚە
صڵُ ٌە الی ثەجێ ِبٚە
ضەفەر ٌەگەي سۆی ثرصِٚە
ٚەک ئبضّبٔی تەِگرتِٛە
ئبزیس ٚأبثێ..
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ئبزیس ٚأبثێ ئبغك ٚأبثێ
ٚە٘ب ثێجبکجی ِ ٚەیٍت ٔەِبثێ
کۆچ صەکەی ثێ ٘ۆ گٛڵت ٔەِبثێ
٘ەر ٚەک  ٚثە٘بر سەزأت ٚاثێ
تۆ ثۆ کێ صەثب ٘ەٚری جٛصایی
کێ فێری کرصی ژیٕی تۀیبیی
ثۆچی ئبسر ثۆ ترضی سٛصایی
ٌە صڵت ٔەثێ ثۆ ِبڵ ئبٚایی
ثگەڕێٛە تب صڵ ثە٘ەضتی
ثتکبت ثە ڤیٕۆش ثۆ سۆغەٚیطتی
ٚەرەٚە ٚەک٘ ٛەٚری ثە٘براْ
ئبزیس تێرت کەَ ٌەجبری جبراْ
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Agir ketye dilê min..
Agir ketye dilê min xew nakevê çavê min
Çima tû jimin dur ketî bêje rûnya çavê min
Rinda min gewra min çen sale ez hîvya
teme
Çend sale ez benda teme
Ew çî ax û nalîne dill şewtî berif bîne
Tu bixatrê Xwê biky ne bêje yarê dîne
Rinda min gewra min çen sale ez hîvya
teme
Çend sale ez benda teme
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ٔبزە..
ئەگەر چی ٌەتۆ صٚٚرَ
ٔبِۆی پػت دەفت ضٕٛرَ
ٌەگەٌتبَ ٚەک ضێجەرت
ڕێجٛارَ ڕاصەثٚٛرَ
غەٚأە سۀٚی ِٓ تۆی
ٌەگەٌتبَ کە سەَ ئەسۆی
ثە ٔیگبت ئبغٕبَ ِٓ
کە ثەضەر ڕٚدّب ئبڕۆی
ٔبزە ٔبزە ِەیکە ٌەضەر صڵُ ئەی یبر
ٔبزە ٔبزە ِەیشەرە ضەر ثبری ئبزار
تۆ ثڕٚأە ِٕی صێٛایە ثۆچی ثۆت صەضٛتێُ
ٚێڵُ ثە صٚای ٔبٚێ ٚاڵتێ گۆرأی ثۆ ثڵێُ
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ٔبزی تۆ صەِژیێٕێ
صٚٚری تۆ صەِگریێٕێ
ٔبزۀیٓ چبٚەکبٔت
ثە ِبچێ صەِضٚێٕێ
ثێ صۀگُ ٌێرە ثێ ئبٚاز
ثێ ضۆزَ ٌێرە ثێ ٔبز
ِەگەر تۆ ئبٚاتُ ثی
ثّضەیەٚە صەضتی ڕاضت

ٔبزە ٔبزە ِەیکە ٌەضەر صڵُ ئەی یبر
ٔبزە ٔبزە ِەیشەرە ضەر ثبری ئبزار
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گىڵە گەًن..

گىڵە گەًوە کۆچەریەکەم بب بەسبێ و ئیتر واز بێٌە
لە یبدیطب لە خەم گەڕێ ًبوی ئەم ببسە هەهێٌە
تۆ تبهبضبی دوًیب بکە چەًذ زوو دەڕوا و چەًذ گۆڕاوە
تۆ بڕواًە ئبضقبى چەًذ براوە و چەًذ دۆڕاوە

هي ئەم وضە لە کىێ بێٌن تب گىوًبهێ بە ًبوی کەم
هي ًبتىاًن کلذاًی تۆ هەر دڵێ بێى لە چبوی کەم
کە دەوراًی دوًیب وابێ کە گۆڕاًی لە خۆڕابێ
ئبضق بە گەهەی دەستی خەم ئیطقیص بە کبرواى سەرابێ

هي دەواری ًیطتیوبًێکن لە کۆلە بۆ بەش ًەبێ
بۆ بەش ًەبێ کە ئیطق لە ژێر هەرەش دابێ
ئیطق لە ژێر رەحوی چەقۆ و هەرگی تبزەی هەوەش دابێ
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گىڵ فرۆش..
خبًوی گىڵ فرۆضن ضبگىڵی بیر و هۆضن
تب دوًیب ًەیکىضتىهە بب گىاڵوت بٌۆضن
خبًن دەڕوا بۆ سەفەرێ چیبکەم هەتب هٌیص بەرێ
ئەو دەست ئەو دەستن پێ دەکب دەڕوا و ًبًێرێ خەبەرێ
لە پەرچەهی زەًگىڵ زەًگىڵ دەیرژێٌێ گىاڵو بە کىل
هەردەم دەهی ًبز و جىاًی هٌی بردوو بە کىل بە کىل
خبًن تىخىا لێوبى گەڕێ کۆچت بەرەو هەرگن بەرێ

لە لەًجەت گىڵ دەببرێ وا دەهکىژێ بە جبرێ
خەزاى لە دڵی داوم دەگری بۆ بەهبرێ
گىڵ فرۆش ببخی کێیە گىڵی تۆ خۆتی لێیە
ببخەواى قىرببًت بێ هەردەم چبوم لە ڕێیە
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هەر یبدت هبوە..

بۆ هێطتت ببن بە خۆضەویستت
کە جێت دەهێطتن بەبێ هۆی ویستت
تۆ ًەت دەزاًی بەهبریص دەبەی
دڵن بە جبرێ بێ الًە دەکەی

بریٌێکی وات لە دڵن کردەوە
تب ضبدی ئەوسبت لەبیر بردهەوە
هەر یبدت هبوە یبدت ژیبًە
لە یبدًبهەی هي ضیریٌی گیبًە
دوًیبش هەر بە تۆ قەضەًگ و جىاًە
ئبخ چەًذ جىاًە
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کە تۆ ڕۆیطتی هي چین بەسەر هبت
ئیطق وا یبری خۆین پێ دەکبت
ژیبى لە دوای تۆ چی بەبەر هبوە
کۆضکی ئەویٌت کرد بە کەالوە
بۆ هەر ال بچن یبدگبریت هبوە
هەر خەم و تبسە بىو بە پبضوبوە
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Ha gulê..
Diwerin gula biçînin
Ha gulê ha gulê ha gula min
Avê li beliga bireşînin
Ava mala bireşînin
Keyfa xo bi gulê bibînin
Diwerin gulê bibînin
Ava hewda biçînin
Bû wan gulêt sor û zer
Xemêt xo birevînin
Dizeverîn ji xerîbiya
Çîn nav mêrg û kanya
Seyrangahêt Solavê
Dikeyn keyf û xoşiya
Min gulêk çanid ji xora
Deng zeda ji hemê dera
Wan bê bexta ji min stand
Roja min bire ava
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بۆچی هبتی..
بۆچی هبتی تب بساًی کە هي چۆًن
هبتىی دوودڵ گىایە راگۆرەکەی کۆًن
بۆچی هبتىی لەم غىربەتە چیت لێن دەوێ
هبتىی رارای کەسێکی ترم خۆش دەوێ
لێن دوربە تۆ ضەوًوێ بىوی گىڵت جێ هێطت
فرهێسک و خىێٌی زۆریطت بە چبوم ڕێطت
ئەوەی جبرێ دڕکی ئەضقی بە دڵ داچێ
بە الی بببىو گىڵ وجىًیطی داًبچێ
بۆچی هبتىی تب زاهی کۆى بکىلێتەوە
هبتىی دیسبى دڵ لە تبوێ بتلێتەوە
دوو بەهبرە لە تۆ وًن لە هي وًی
دوو بەهبرە هي بێ تۆهە تۆش بێ هٌی
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دوری تۆ..
دووری تۆ گیبًە ژاًە ضەواًە سىتبًە
بێ تۆیص روو لە ڕوخبًە ئەزیسم بیساًە
بە چبوی ئبضق لە هي بٌۆڕە لە پبی چی گیبًە ئەم ئیطقە زۆرە
چۆى دڵت تىاًی وا بە ئبسبًی لەبیری بکەی فرهێسکەکبًی

تەًیب تۆی خۆضەویستن
بە ببدەی تۆیە هەستن
تۆی گىاڵلەی هەبەستن هەر تۆی هەلبەستن
دەست بذە دەستن
بێ بەهبر لە ژیي بێ یەک بیي بۆ بریي هەر بگریي
بب یەک بیي ئەی هبوژیي تب و ژیي هەلبگریي
ًەوەک ئێستبکە ئەم ئیطقە پبکە کىضتەی دڵێکی ببیی و بێببکە
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هۆًراوەکبًی ئەلبىهی ڕۆژگبر٠٢٢٠
ڕۆژگبر(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو /ئبهبدەکردى :ضبپۆور)
ًەتبیٌن(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :جەببر حەبیب /ئبهبدەکردى:
چٌبر تەپەچیک)
بۆچی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە ضباڵو /ئبهبدەکردى :ضبپۆور)
دیالًە(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ئەدیب چەلکی و کبردۆ
برادۆستی)
هەڵپەڕکێ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :جەببر حەبیب/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
بەسەرهبتی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو /ئبهبدەکردى:
ضبپۆور)
سىهبم(..ئبواز :فۆلکلۆر /دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ئەدیب چبالک/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
یبراى(..ئبواز :فۆلکلۆر /هۆًراوە :ئیسوبعیل خىرهبلی /ئبهبدەکردى و
دابەضکردى :ضبپۆور)
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گىاڵڵە(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :عەبذوڵڕەحوبى بێالف/
ئبهبدەکردى :ضبپۆور)
تى ًبزا ًەکە(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :کبردۆ برادۆستی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
وەرەوە(..ئبوز و هۆًراوە :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو /ئبهبدەکردى :ضبپۆور)
گىڵێ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :زەکەریب /ئبهبدەکردى :ضبپۆور)
سباڵًب(..ئبواز و هۆًراوە :فۆلکلۆر /دابەضکردى :زەکەریب /ئبهبدەکردى :ضەریف
قەیراى)
تبکەی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :جەببر حەبیب /ئبهبدەکردى:
ضبپۆور)
کىردستبى(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ئیسوبعیل خىرهەلی و
ئەدیب چەلکی)
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ڕۆژگبر..
رۆژگبری بەختن تبکەی هەر وایە
هي و دڵذاری لە یەک جىدایە
خىدایە تبکەی حبلی هي وابێ
هەهىو ژیبًن هەر بە تەًهببێ
سەراى سەر دوًیب حبلن دەزاًێ
کەش چبرەی دەردی دڵن ًبزاًێ
تەهەى سەرتبپبی گەاڵ وەریي بىو
هەر زاهی سەخت و هەر دڵ بریي بىو
خۆ تۆ دەزاًی چەًذ دڵ سىتبوم
بە دوای ئیطقی تۆ بێ هیىا هبوم
ئیتر بۆچی تۆش وازم لێ دێٌی
وەک گىڵی بەهبر ئیطقن دەهرێي
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ًەتبیٌن..
ًەتبیٌن رۆژێ هبڵن وێراًە
ًەتبیٌن رۆژێ ضبر بیبببًە
ضەقبم کس و هبت گەاڵڕێساًە
ًەتبیٌن رۆژێ ئبگر ببراًە

ًەتبیٌن ،گەر رۆژێ ًەتبیٌن
بێسارم ،هەرگی خۆم دەبیٌن

بٌێرە بٌێرە ،لەم عەتر و ضلێرە
لە رەیحبًەی زوڵفت ،بۆهیبى هەڵبژێرە
کە هي دووربن لە گىڵ ،جب چۆى بژین لێرە؟
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بۆچی..

بۆچی بە تەًهب لێرە جێت هێطتن
چیڕۆکی ئیطقی الویت پێ ًێطتن
دیبرە ًبزاًی گىڵن وا ًببێ
ًە ئیطق وایە و وەفبش وا ًببێ
کە تۆ جێت هێطتن گىڵن چرۆ بىو
ئبخر ئیطقی تۆ هەهىوی درۆ بىو

ئیطقن چىو دڵن چىو
رۆژگبرم بەسەر چىو
چبوەڕێی بەهبر بىوم
قەت ًەهذی و بەسەر چىو
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دڵێک ئبضق بێت هەر دەًبڵێٌێت
دڵی تۆ بەردە دڵن دەضکێٌێت
ًە تۆ ئبضقیً ،ە ئیطقیص وایە
خۆضەویستی هي بەبێ پەروایە
ًەهساًی ئەتۆش دەڕۆی بە وێڵی
وا بە جبرێ تۆش بەجێن دێڵی
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Dîlana..
Dîlana me rengîne
Tevda xurt û zêrîne
Dema min temaşa kird
Yara min nav da nine
Dîlana banî berme
Pir kêferat û germe
Dema min yar nedîtî
Agir barî li serme
Çaxê yarê dibînim
Heyrana disitrînim
Li govend û dîlana
Aşiq har û dînim
Xurt û werin dîlanê
Zeyro werin dîlanê
Were revşa govendê
Were destê min care
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هەڵپەڕکێ..

هەڵپەڕکێ گەرهە ،ضبیی یە هەرایە
کچ و کىڕ تێکەڵ بەزهە و سەهبیە
هەر کەش بۆ دۆستی پەیوبى دەبەستی
ضبى لە ضبى دەخطێ دەستێک ئباڵیە

ًبزدار و بێری ،ضیریي و دوڵبەر
هەریەم و هەلەک ئەستێرە و گەوهەر
سەرچۆپی گرى خبًن و دوڵبەر
ئەهڕۆ لە گەڕەک ضبیی یە ،سەهبیە

زڕەی ببزى و دەًگی گۆبەرە
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هبواری ضبببش سەدای لەو بەرە
ًبزێ بە چبواى پێي دەڵێ وەرە
بریب سەد بریب ئەو بۆ هي بىایە
هەڵپەڕى دەی دەی بەضبى هەر بەضبى
هەهکۆلەی ًبسک بب بێتە هەژاى
ضۆخێکی جىاًن کردوە بە ًیطبى
جىاًی وا ًیە وەک پەری وایە
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بەسەرهبتی..

بەسەرهبتی دڵذاری
بۆتە ببسی ئەم ضبرە
هەهىو خەلک دەیساًێ
بێىەفب بىی ئەم جبرە

دڵی هٌیص هطتێکب
تىاًبی ئبزارت ًبکب
خۆضن لێرە ئبوارەم
وازم لێ بێٌی چبکە

گریبى لە گیبًی هي دا
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لە دوای تۆ وەک ببراًە
دەزاًن رۆژێک دەهرم
هەر بە ئەو ئیطقەی جبراًە
ئیطقی هي داستبًێک بىو
هەهىو کەسێک پێی زاًی
کەچی تۆ خستە ژێر پێت
هٌیص بىم بە قىرببًی
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Suham..
Eman neman neman suham
Ema tu çuy wez xeribmam
Ew jîwanim heyam heyam
Şew û roja li benda temam
Poste reben maye wala
Na wene hatin na peyam
Li nêv baxan tuşah gulbuy
Li ser çavan tu reşkilbuy
Li şev zengê bo agire herê helbuy
Xem û kowana di helgirim
Ji derde te eze dimrim
Bê silav û xatir xivastim
Îro tu çuy te ji bir kirim

\
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یبراى..
لە ژێر زەردەو ًىری هەغریب دا دەگرین دیسبى
لە ًبو بەفری بەرە بەیبًذا دەگرین دیسبى
هي دەگرین و دەزاًن ئەو چەًذ پیرۆزە
بۆ خەهی هي ببوەضی ئەو چەًذ بە سۆزە
ئیتر یبراى لێوگەڕێي بب ئەهطەو ضیٌی ئەضق بکەم
بۆ ئەم سۆزە هبًگی قەلەم چرۆی وضە بەڕێ بکەم
ئەهطەو جەژًی ضیعر و بەدهەستی هٌە یبراى
ضەوی بەختە و رەهێڵەی ئیطقە ئەم ضەو یبراى
تۆ تەهبضبی کچبًی ضبر بە چرپەوە
بە خڕێىەی هەزار ًبزی سەرە ڕێىە
چۆى وەکى هەل پۆال و پۆلی سەر چٌبرى دێي و دەچي
قبتبری گىڵ چەهی رەًگي چرۆی سەوزى دێي و دەچي
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گىاڵڵە..
ئبوازێکی ًبهۆیە
ئەو گىاڵڵە بۆچی دەوەرێ
ئەوە دەستی پبیسە خەزاًە
ضٌە ببی ئبضقبى لە کێ بەرەو کێ بەرێ
بەهبری ضۆخە چبو بە گریبًە
چرا خبهۆضە لەگەل ئبوازی سىتبًی دڵ
دەروًن پڕ هبوارە
لەگەل ئبوازی بە کىڵ
دەبێ چی بکەم خىدایە؟
هەر هەرگی ئیطقە بۆتە سەرهبیە
هرۆڤ خەوًێکە ژیبى دەریبیە
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بەهبر رۆیی تێپەڕی
بۆ ًببیٌن بسەی لێىی ئبڵ
بۆچی ًبپیطکێ زەردەخەًە
لە ًەضەی هەستی ئبسوبًی روًی دەروازەی خەیبڵ
دڵخۆضن بە ئبسوبًی سبهبڵ
رێگبی هەوراز و لێژە ئەم ئیطقە پر خەفەتە
بۆ خەلکی وزەی ئبوە بۆ هٌیص هەر ًەهبتە
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Tu naza neke..
Tu naza neke delalê nazenînê
Bejin zirave esmerê xiwên şîrînê
Destê min bigre mevhema ser birînê
Rindê berxê siterka geşa asmanê
Narê kulê dêmke viyat zozanê
Tu bo min jînî tu gul nesrînî
Be bejna zirav tu xot hejinî
Avirê çawa min dexapînî
Bote ez dînim her dinallînim
Dê carêk were da te bibînim
Ji ber duryate bê dîn dînim
Pîştête canê kes nahebînim
Gewrey xezalê şîrine şepalê
Dildarê teme welah delalê
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وەرەوە..

وەک و دەریب ضەپۆڵ دەدەم
بە گریبًن هەراسبًن
بە چىاردەورم گێژە دەخۆم
چی بەسەر هبت دەزگیراًن؟

دەزگیراًن وەکى پەری لە کەًبری خۆرئبوا بىو
بەبێ بسەی هبڵئبوایی لە دەستن دەرچى پێطىو
ئەو رۆژاًەی بەیەکەوە پەرەی گىڵوبى هەڵذەوەراًذ
ئەو سبتبًەی لە لێىی یەک هبچی بەهبریوبى دەچبًذ

وەرەوە ،وەرەوە دەردی دڵ چبرەکەیي
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دەردی دڵ گراًە بب ئیتر چبرەیکەیي
بب ئیتر ًەسىتێیي هەردوکوبى تبکى هەیي
وەرەوە لە غەریبی ،وەرەوە
بگەڕێىە تبکى دەستی ببخچە و بەهبر لێرە بگریي
بگەڕێىە لە غەریبی بب چیتر بۆ یەکتر ًەگریي
ئێستب ئێرە وضکە بۆ هي وەکى وەرزی گەاڵ وەرى
ئێستب پێکی پەضیوبًی دەًۆضن لە داخی ئەویي
ئەو رۆژاًەی بەیەکەوە پەرەی گىڵوبى هەڵذەوەراًذ
ئەو سبتبًەی لە لێىی یەک هبچی بەهبریوبى دەچبًذ
وەرەوە ،وەرەوە دەردی دڵ چبرەکەیي
دەردی دڵ گراًە بب ئیتر چبرەیکەیي
بب ئیتر ًەسىتێیي هەردوکوبى تبکى هەیي
وەرەوە لە غەریبی ،وەرەوە
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گىڵێ..

دوێٌێ وەختی ئێىاری
کە دین گىاڵو دەببرێ
ًەهساًی یبری خۆهە
بەًبز دەڕوا بە جبرێ
گىڵیص لە راست تۆ وایە
ضەرهەزار و رسىایە
تۆ گىڵی تۆ گىاڵوی
بۆًی گىڵ هەر لە تۆ دایە
تبو تبو زوڵفت سەر ضبى پەخطبًە
جىاًی تۆ ًەًیب هی کچی کىرداًە
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ئەرێ گىڵێ چبو بە کلێ
بەو چبواًەی ببزت بلێ
گەر لەبەر هٌیص ًەبێ
کەهێ لە خىا بکب سڵێ

ئبضقن روو لە دەضتن
هي ضێتی چبوی گەضتن
ببوەش و ئەگریجەی تۆ
لە هي بۆتب بەهەضتن
ئەزیسم گىڵی ژالە
بەژًت دەلێی ضوطبڵە
هٌیص وێڵ و ئبوارەم
بێ تۆ ژیبًن تبڵە
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Sallana..
Sallana sallana meçe serawe
Yixan miş esbabim raxe bertawe
Bîr opucûk îsterem lê lê
Xêra dew babê
Yabanci de gîlem pismamêteme
Dibêji nabej hevalêtane
Sallana sallana tujweda hatî
Aşkim ateşî rinde dilêmin ketî
Soz vermiştin dilber dilber
Çima nahatî
Yabanci de gîlem pismamêteme
Dibêji nabej hevalêtane
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تبکەی..

تبکەی بٌبڵن بۆ تۆ گیبًە تبکەی بسىتێن
ئەی بڕیبرت واًەبىو فەرهىت هي رۆژێ هەر دێن
زستبى وا رۆیی بەهبریص هبت تۆ هەر ًەهبتی
ژەهری تبڵی چبوەڕواًیت داهێ تۆ لە جیبتی

ئەی تۆ خۆت ًبزاًی دەردی چبوەڕواًی
تب چەًذ بە ئبزارە دڕک و ئێص و ژاًی
گیبًە بۆ ًەهبتی ئبزیس بۆ ًەهبتی
ًەتپرسی هەواڵن ئێص و هەرگەسبتی

ضەو ًیە ئەگەر جبرێ خەوًت پێىە ًەبیٌن
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وا دەزاًن لە ببوەضن دای لەسەر سەریٌن
کە چبو هەڵذێٌن گیبًە بباڵی بەرزت ًببیٌن
دووببرە دەهسىتێٌێ دەرد و زاهی ئەویٌن

گیبًەکەم زوو وەرە ًبزدارەکەم زوو وەرە
بەش جبرێ بتبیٌن گیبًن بۆ خۆت بەرە
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کىردستبى..
گىێت بٌێ بە کێڵ و قەبری ضەهیذەوە هبوار ئەکب
گىێت بٌێ بە دۆڵ و سیٌەی چیبتەوە هبوار ئەکب
هەر هەهىوهبى لە سەًگەری پێطەوەدایي ئەی کىردستبى
لەڕێت تۆ دا هەر لە ڕیسی پێطەوەدایي ئەی کىردستبى
ژیبًی تۆ ئبزادی تۆ یەکسبًە بە هەرگی ئێوە

کىردستبى کىردستبى

چۆى دەًەوێی کە ببببى و ببدیٌبًت لەگەڵتبیە
خەڵک و هۆزی الی قبهطلی و هبردیٌەکەت لەگەڵتبیە
چۆى دەًەوێی عەفریي و هەهبببدت لەگەڵتبیە
دار و بەردی گەرهیبى و هەولێرەکەت لەگەڵتبیە
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کىردستبى کىردستبى

سىێٌذ بە ًەورۆز بە ڕاپەڕیي سىێٌذ بە هێژووی سەداى سبڵە
سىێٌذ بە ڕووببری کۆچ و خىێٌب بە ئبزادی سەداى سبڵە
لە یبد ًبچی ئەی کىردستبى هەهیطە تۆ لە دڵوبًبی
وەک هەًبسە لە لە گەرودایە هەهیطە تۆ لە بىًوبًبی
خەم ًەتگرێ لێ ًبگەڕێیي ئەم بەهبرەت بسىتێٌي
جبرێکیتر دڵی سەداى دایکی ضهیذ ببرژێٌي

کىردستبى کىردستبى

سەر هەڵبڕە وا ڕەضەببی خەًجەری کىرد دوًیبی تەًی
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ڕۆڵەکبًت هەر وەک هەڵۆ وا سٌىری دوًیبی تەًی
ئیتر بلێ ئەی کىردستبى دەستێىەرداى چۆى زات ئەکب
دەم و لێىی پێکەًیي و ژیبًی تۆ قىفل بکب
ژیبًی تۆ ئبزادی تۆ یەکسبًە بە هەرگی ئێوە
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هۆًراوەکبًی ئەلبىهی تێلیٌبز٠٢٢٢
تێلیٌبز(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ئەدیب چەلکی /ئبهبدەکردى:

چٌبر تەپەچیک)
بۆ پەضیوبًی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو /ئبهبدەکردى:
چٌبر تەپەچیک)
ژیبى بێ تۆ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو /ئبهبدەکردى:
چٌبر تەپەچیک)
ضبهژًب ڕۆژهەالتێ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ئەدیب چەلکی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
لە دوو دڵیت واز بێٌە(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :جەببر
حەبیب /ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
وارێ ئەسوەر(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ئەدیب چەلکی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
چۆى واًببێ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :جەببر حەبیب/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
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وارێ هي(..ئبواز :زاهیر بریفکبًی /دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە:
عەبذولرەحوبى حبجی /ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
تۆم ًبوێ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :جەببر حەبیب/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
هەیلی والت(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ئیسوبعیل خىرهەلی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
وەرە سبقی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :جەببر حەبیب/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
ئبگری ئیطق(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سەرکەوت رەسىل/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
وەرە سەهبیە(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو /ئبهبدەکردى:
چٌبر تەپەچیک)
ضڤبًێ گبرێ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ئەدیب چەلکی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
سەرگەرداًی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :جەببر حەبیب/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
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Têlînaz..
Şîrînpeyv î, hingivîn î
Hêvî û awazevîn î
Berî bi çaw te bibînim
Ez ji te ra har û dîn im
Şilan û gula baxan î
kêş tirazya peyvan î
Kengî dê hême wan rwîyan
Lêvxemrîyan, cût hirmiyan
Têlînaz Têlînaz Têlînaz
Têlînaz gerdengaz
Têlînaz Têlînaz Têlînaz
Têlînaz vin û raz
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بۆ پەضیوبًی..
ثۆ پەغیّبٔی تۆ ٌە صڵضاری
صەثێ ثیچێژی ئێع  ٚئبزاری
کەتۆ صڵت صا  ٚصڵێکت ئێطتبٔض
زۆر صڵٕیبثە ص ٚٚصڵت ضٛتبٔض
ئێطتب ٌەپبی چی ٌە سٛا ٔبترضی
ثەزەیت ٔبیێت ثە سۆغەٚیطتی
تۆ پەغیّبٔی ٘ەر پەغیّبْ ثە
چب ٚثە فرِێطک  ٚصڵ ثە گریبٔجە
تبک ٛئە ٚڕۆژەی صەگەڕێیتبٚە
غێت  ٚضٛتبٚی ئەغمی جبراْ ثە
ثبٚەغی ئیػمی ِٓ کراٚایە
ثۆ ڕۆژەکبٔی یەکتر پەرضتی
ثە٘بر ثەثێ گٛڵ ڕۀگی ٔبٔٛێٕی
ژیبْ پبیسە ثەثێ سۆغەٚیطتی
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ژیبْ ثێ تۆ..
ثێ تۆیی ڕٚسبٚە الٔەی ئیػك ٚ ٚەفبیُ
تب کەی ثٕبٌُ ئەی ئەزیسەَ ،ئەی ٘ۀبضەَ
ثۆ صڵەی پڕ ئیػك  ٚتبضەَ
ژیبْ ثێ تۆ ٔەِبٚە ،ژٚاْ چۆي  ٚڕٚسبٚە
ثێ تۆیی ٔەِبٚە سۀٚی ثە٘بر  ٚجٛأی
ژیبْ ثێ تۆ ٔەِبٚە٘ ،بٚار ثۆتۆ سٛصایە
!چی ٌێٙبت ،چی ٌێٙبت ،ئیػمی ئێّە چی ٌێٙبت؟
ثێ تۆیی ڕژاٚە ٌە چب َٚئیػمی سٛێٕی
سۆغەٚیطتی ٚ ٚەفبیی الی تۆ چیڕۆکی ضٛتبٚە
الی تۆ ٘یچ ثبٚی ٔەِبٚە
ثێ تۆ غکبٚە صڵەی پڕ زاَ  ٚثریٓ
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Şahjina rojhilatê..
Hay Lê rindê, lê rindê
Bejna zirav bilindê
Rewşa bajar û gunde
J`Eyntab û Diyarbekir
Rindê pora xw şe kir
Tilisma îşqê vekir
J`Elezîz û Dersimê
Çaw reşê demgenînê
Ez kuştim vê xanimê
Rindê Silêmanî ye
Firişta asmanî ye
Dilbera vi canî ye
J`Dihoka Behdîna ne
Pir heybet û giran e
Şehbanoya jinan e
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J`Kerkûka babagurgur
Singê wê mercan û dur
Agirê îşqê helkir
J`Hewlêr û Hawdîyan e
Nazenîn u viyan e
Taca serê jinan e
J`Hesek, Qamişlî Efrîn
Dêmnebat û hingvîn
Ew e sultan û evîn
J`Urde û Adiyemanê
Sernex, Cizir Batmanê
Şehzadeya cihane
Sine û kermanşahî ye
Heyva şeva sahî ye
Tirîfe û ronahî ye
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ٌە ص ٚٚصڵیت ٚاز ثێٕە..
ئەگەر تۆ ٚەفبصاری
ئەگەر ثەڕاضتی یبری
پەیّبٔی ڕاضتیُ ثضێ
یب ِەرگی ثە یەکجبری
ٌە ص ٚٚصڵیت ٚاز ثێٕە
جبرێ ٚەفبت ثٕٛێٕە
صڵ ٘بٚاری ثۆت ٘ێٕب
ٔە٘بتی ثە ٘بٚاری
تبٌێ ٌە زٌٚفت ٔبصەَ ثە غبرێ
ئبغمی تۆِۀ ،ەتپرضی جبرێ
ٔبتٛأُ ثێ تۆ گیبٔە ٔبتٛأُ
ثێ ِەیٍی تۆیە ئبزاری گیبُٔ
ثب ثەضجی ئەَ ژیبٔە
ژیبٔی ِەرگ  ٚژأە
سۆغەٚیطتیت ضٛتبٔە
ضٛتب َٚثە ئبزاری
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Were Esmer..
Şoreş û berxwedan e
Xebat û serhildan e
Li başûrê welatî
Şerê man û nemane
Mizgînî hatin xelat
Roja me Kurdan helat
Li duwazdehê Nisanê
Rizgar bû parçek welat
Pêşmerge Kurdistanê
Rijiyane nêv meydanê
Navê wan çû dîrokê
Deng vedaye li cîhanê
Kerkûk, Musil û Zimmar
Şêxan, Mexmûr û Şingar
Xaniqîn û Mendelî
Li wan pîroz bît buhar
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Mijde bo Kurdan heman
Zorî û bindestî neman
Aşê dijminan herift
Wergerin çerx û zeman
Bilind kin ala Kurdan
Azad biye nîştiman
Evro bo Kerkûk û Musil
Sibe Amed û Bokan
Dê wernê wernê wernê Wernê dîlanê
esmer
Dê wernê wernê wernê
Werne govendê dilber
Dê wernê wernê wernê
Werne şoreşê leşker Dê wernê wernê
wernê
Ala kesk û sor û zer
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چۆْ ٚأبثێ..
چۆْ ٚأبثێ ،چۆْ ٚأبثێ
صڵُ ئەغمی جٛأیت ٔبثێ
ٌە چبٚی ِٓ ٘ێٕضە جٛأی
ٔبثێ ٘یچ جٛأی ٚا ٘ەثێ
چبٚەکبٔت ٌە کڵ ٔبٚە
ٔبز صەفرۆغی ثە ٚص ٚٚچبٚە
ئەڵێٓ ِەیٍی ثە ِٓ صاٚە
صٚدب ئەکەَ سۆزگە ٚاثێ
چۆْ ٚأبثێٚ ،ا ٔبثێ ٌە ئبضتی جٛأێ
صڵ ثەزێٕە ڕفێٕە کبتێ ئەڕٚأێ
تیرێکی ٚات ٌە صڵ صاٚە
٘ەر ڕۆژ ِەیٍُ ثۆ زیب ئەثێ
ثە ٚغەی ٔبز  ٚپەیّبٔت
صەِجەی ثەرە ٚصٔٚیبی جٛأیت
غیریٕە ٚەک ٌێٛەکبٔت
٘ەر ٚغەیێک الی تۆٚە ثێت
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Warê Min..
Pêkenîna dost û yara
Xumxuma ava riwî bara
Dengê kewa li zinara
Awazên te ne, warê min
Tev teşîrês û bêrîvan
Pale û cutyar û şivan
Tim dê bo te bin zêrevan
Berê xo bide karê min
Ez im kevir, ez im çiya
Ez im befir bo têhnîya
Her dê gehime hêvîya
Û paşve çît neyarê min
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تۆَ ٔبٚێ..
ثڕۆ ئیتر ِٓ تۆَ ٔبٚێ
پیرت کرصَ ٌە صٔٚیبیێ
ڕۀگی ثە٘بریت ٔەِبٚە
ثۆٔی جبرأت ٌێ ٔبیە
ڕاثرص َٚٚثەثیر ِە٘ێٕبٚە
زاِەکبُٔ پێ ئەکٌٛێٕەٚە
ثڕۆ چیتر ڕێُ ٌێ ِەگرە
ثڕۆ ،ثڕۆ صە ٚاز ثێٕە
ئە ٚصڵەی صٚێٕێ ئەتٕبضی
ئەِڕۆ پڕ ٌە زاَ  ٚسٛێٕە
کە ثبرگەت تێکٕب  ٚڕۆیػتی
ڕە٘ێڵە ٘بت ٚٛصایگرتُ
ئبِێسێک ٔەث ٚٛصاِپۆغێ
ٌەَ غبرٖ ثێکەضت کرصَ
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ِەیٍی ٚاڵت..
چۀض ڕۆژێکە صڵُ ِەیٍی ئێٛارأی ٚاڵت صەکب
چبِ َٚەیٍی پیرە لەال  ٚغٕە  ٚئبٚی ٚاڵت صەکب
سۆزگە صەکرا ٌەضەر ثبڵی گۆرأیەک ِٓ صە٘بتّەٚە
ٌە کۆاڵٔبٌ ،ە غەلبِب ،جبرێکیتر ِٓ صەسٛالِبٚە
ئەی ٔیػتیّبْ لەزای ٘ۆگجەی کٛێطتبٔەکەت ٌە ئێرە سەَ
لەزای ٘ۆگجەی گەرِییبٔەکەت ضەص ٘ەزار جبر ٌە ئێرە سەَ
چۆٌەکەی ٘ەر ضەر چٍێکت ضەص کۀبری ئێرە صە٘ێٕێ
غەرَ  ٚثسەی ٘ەر غۆسێکت ضەص فریػتەی ئێرە صە٘ێٕێ
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ٚەرە ضبلی..
ئەَ غە ٚثێ یبرَ ،ضبلی ثۆَ تێکە
صڵ ثریٕضارَ ،ضبلی ثۆَ تێکە
ضبڕێژکە زاُِ ئێع  ٚئبزارَ
ثگە ٘بٚارَ ،ضبلی ثۆَ تێکە
ضبلی گیبُٔ ئبر ٔ ٚبٌیٕە
ضبلی ضبتێ ثێسارَ ٌەَ ژیٕە
ثۆَ تێکە ضبلیٌ ،ە ٚثبصە جٛأە
ثب ثیشۆِەٚە صەرصَ گرأە
صڵُ زۆر تۀگە  ٚگەٌێ سەِجبرَ
ئەَ غە ٚثێ صارَ ،ضبلی ثۆَ تێکە
ژیبُٔ تبڵە ٚ ،ثبصە صەرِبٔە
چبرەی صەرصی ِٓ الی تۆ ئبضبٔە
ثە ثبصەی ڕۀگیٓ ثکە تیّبرَ
گەٌێ ثێسارَ ضبلی ثۆَ تێکە
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ئبگری ئیػك..
ئیػك ئەگەر چبٚی کس ثێ ،تب سۆغیػّبْ ئبگر صەثێ
ئیػك ئەگەر ضٛتبْ ٔەثێ ،ثە٘ەغتیػّبْ ئبگر صەثێ
ٔبِەکبُٔ ثطٛتێٕە ،یبصگبریػّبْ ئبگر صەثێ
ئەی ئبگری ٔێ ٛئەَ ضیٕەَ ،دەٚاٌەی ٔب ٚئبگر صەثێ
گەر صەتەٚێ ثّطٛتێٕی ،ثە ٔبٌەی ٔب ٚئبگر صەثێ
کە ِرصٚ ،ِٓ َٚأەکبُٔ زایەٌەی ٔب ٚئبگر صەثێ
ئیػك ٘بتی ٚەرزی رٚدە ،کە ٔە٘بتی ئبگر صەثێ
٘ەڵمرچبٔی تبضەکبٔی ،ثەضەر٘بتی ئبگر صەثێ
گٛڵی صٔٚیبت ثۀب ٚصەکەَ ،گٛڵضأیػّبْ ئبگر صەثێ
پۀبثرصەی ٘بٔب٘ێُٕٚ ،ا صڵُ پڕ ئبگر صەثێ
ٌە ضٛتبُٔ سۆت ثجیٕە ،تب زٚڵُ پڕ ئبگر صەثێ
ِٓ ثطٛتێُ ثبسی یبصت ،ثۆ گٛڵُ پڕ ئبگر صەثێ
ثۆ زەثٔٛی دبٌی فیرلەت٘ ،ەتب٘ ٚەٌجێ ئبگر صەثێ
ٚەرە ضەِبیە..
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سبُٔ ٌە صەضتُ ٘ەڵپەڕە تبٚێ
غبییە  ٚکٛرصی یە ٘یچ غەرِی پێ ٔبٚێ
ثەضە ٔبزکرصْ ٚەرە پێع چبٚێ
ضەرچۆپی ثگرە ص ٚٚصڵی ٔبٚێ
پۀجەَ ٌە پۀجەی تۆ ٔبثێتەٚە
غبییە  ٚڕەغجەٌەک ٌێک ٔبثێتەٚە
ضەِبی کچی جٛاْ لەت ٔبثڕێتەٚە
ثۆٔی ِێشەکیبْ ٌە ضیٕگ صێتەٚە
صۆڵ  ٚزۆڕٔبیە ٌە پێع ِبٌتبْ صایە
تۀٙب صۀگی تۆ ٌۀێ ٛغبیی ٔبیە
غبییع ثەثێ تۆ ٘ەر ٚەک ٔەثێ ٚایە
ٚەرە صەی ٘ەڵپەڕە صڵُ زۆر غەیضایە
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Şivanê Garê..
Hizir nekey dê lê mînî
Her dê xewna pê ve bînî
Serê Garey her ave ke
Tu warê min naçêrînî
Çi Eskender, çi Zeynefûn
Berî we li, vêre peyda bûn
Welatê me lê bû agir
Hemû tevde, revîn û çûn
Her çê ke bo me pîlana
Dê agehdar kem şivana
Rêwas gaz diket ez û tu
Pêkve naçî çi dîwana
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ضەرگەرصأی..
ڕۆژێ ٌێُ زیسی ،ڕۆژێ ئەِضٚێٕی
پەیّبْ صەثەضتی ،پەیّبْ صەغکێٕی
ضەرَ ضٛڕِبٚە ِٓ چۆْ تێت ثگەَ
٘ەر ڕۆژ ثە جبرێ تۆ سۆت صۀٛێٕی
ٚەرەٚ ،ەرەٚ ،ەرە ثبٚأُ پەیّبْ ِەغکێٕە
صەثب چیتر سەٌکی غبر ٔەٌێٓ پەیّبْ غکێٕە
زٚ ٚٚەرە ئەَ جبرە ،زیس ثٔٛت ِەرگی ٘ێٕب
صەضتُ ثەرٔبثێ ٌەَ چبٚە جٛأە
صڵ ٌێت تێر ٔبثێ غیریٕی گیبٔە
ڕۆژی زیس ثٔٛت ئبگر ثبرأە
چۆْ صڵت صێٕی ثّطٛتێٕی
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ئەٌجِٛی گۀجی پیر٢٣٣٧

صرۀگ ٘بتی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سبهی ئەرگۆضی/
ئبهبدەکردى :زەفەر /کەهبى :ئیسوبعیل تىًچبیلەک)
گٛڵێ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سبهی ئەرگۆضی /ئبهبدەکردى:
چٌبر تەپەچیک)
کیژێ ٔەکەی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو /ئبهبدەکردى:
چٌبر تەپەچیک /کەهبى :ئیسوبعیل تىًچبیلەک)
ِٓ تٔ ٛبڤێ(..ئبواز :تەحسیي تەهب /دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سبهی
ئەرگۆضی /ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
گۀجی پیر(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سبهی ئەرگۆضی/
ئبهبدەکردى :زافەر /کەهبى :ئیسوبعیل تىًچبیلەک)
تۆَ صەٚێ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سبهی ئەرگۆضی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
جبرێ صڵ صەصەی(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک /کەهبى :ئیسوبعیل تىًجبیلەک)
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ڕۆژی ثەستُ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سبهی ئەرگۆضی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
ثۆ ِٓ ثە(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سبهی ئەرگۆضی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
صەرصێ تە(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سبهی ئەرگۆضی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
ئیػمت(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :ضباڵو /ئبهبدەکردى:زەفەر/
کەهبى :ئیسوبعیل تىًچبحلەک)
چۆْ صڵت صێ(..ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب /هۆًراوە :سبهی ئەرگۆضی/
ئبهبدەکردى :چٌبر تەپەچیک)
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صرۀگ ٘بتی..
ثۆچی صرۀگ ٘بتی ثۆ ثۆ؟!٘ ..ەِ ٚٛغتێ کۆتبیی پێ ٘بت!
ثۆچی ثە جێت ٘ێػتُ ثۆ ثۆ؟!ِٕ ..ت صا صەضت ٘بت ٔ ٚە٘بت!
جبرێ ٌێت ٔەپرضیُ ،ثۆچی ..ئبسۆ لەصەر ثۆ کٛێُ صەثبت؟!
تۆ لەت پێ ٘یچ ٔەثٔ ،ٚٛبٔب ..چبرۀٛضُ ثە کٛێ صەگبی!

ٌە ٔبکب ٚڕۆیػتی ثێضۀگ ثێ ثبکبٔە
ثە تۀیب ِٕت صا ثە سەریجی زەِبٔە
ٚەک ئەٚەی ٘یچ ٔەثُ تٛسٛا کەی ٚیژصأە
ثێ چبرە ٌە سەِضا صەگریبَ غەٚأە

ٌێُ گەڕێ ئیػمی تۆ صۆڕأە
ڕاثرصٌ َٚٚەگەي تۆ ٚێرأە
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٘ەزار جبر تکبَ کرص ..صڵت لەت ٔەگۆڕا
٘ەر ئبٚڕت ٔەصاٚە  ..ٚجێت ٘ێػتُ ٌە سۆڕا
ِٕی صڵ ثریٕضار ..سٛێُٕ ٌێ صەچۆڕا
ڕۆیػتی ،ئە ٚئیػمەت ..غبرصەٚە ٌە گۆڕا
ئێطتب ِٓ کەضێکی کەَ
سبٚۀی صڵێکی کەَ
ئە ٚثۆ ِٓ ِٓ ،ثۆ ئە٘ ٚەَ
ٌێُ گەڕێ ثژیُ ثێ سەَ
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گٛڵێ..
ِٓ ٘یچ تێٕبگەَ پرضیبری چبٚت ..صڵ صۀبڵێٕێ گٛڵێ ٌە تبٚت
کە ثەضەرِب صێ ثۆٔی گٛاڵٚت ..صەِػێٛێٕێ ٚەک زٚڵفی غێٛاٚت
کە ثۆَ صۀێری تۆ ثسەی ٔبکبٚت ..ثەزەیت ٔبیێ ثە ِٕی ضٛتبٚت
ڕۆدُ ثبڵ صەگرێ ِٓ ثێتە گٛێُ ٔبٚت ..ثەصەضت سۆَ ٔیە ِٓ
کەٚتِٛە صاٚت
ٚاز ثێٕە ٌە ٔبز تۆ تبکەی ..رەدّێ ثە دبٌُ ثۆ ٔبکەی
چبٚەڕێُ غێتبٔەٚ ،ەضتب َٚثۆ ِبچێ ..ت ٛسٛاکەی ِە٘ێڵە ئەٚ
ڕۀجەَ ثەثبچێ
صڵ ثۆتۆ ٔبضرەٚێ ،چب َٚلەت ٔبسەٚێ ..صەثب ڕٚت صەرکەٚێ..تۆَ
صەٚێ..
٘یچ غەرِی ٔبٚێ چبٚاْ ِەگێڕە ..سۀضەی ثە ٔبزت ثۆ ِٓ ِۀێرە
ئە ٚصڵُ ثۆتۆ ٌە ئیػمب تێرە٘ ..ەر چبٚەڕێتُ ثۆَ ٚەرە ئێرە
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گٛڵێ صە ٚەرە ٘ەر سۆَ تۀیبَ ٌێرە ..ثگرە ئە ٚصەضتەی کە ثە
ضیٕەت فێرە
غبرَ فڕێضا تۆ جبرێک ثٛێرە ..ثێٕە ثّضەرێ تۆ ِبچێکی سێرە
گٛڵێ تۆَ صەٚێ ِٓ تب ٘ەَ ِٓ ..صیڵی ئەغمُ ،تۆ ثێ سەَ

ٔب صڵُ ِەغکێٕە ،غبصَ کە تۆ جبرێ ..رەدُ کەٚ ،ەک ثبراْ ثب
ضەرِب ثجبرێ

تۆ ثۆ ِٓ ژیبٔی٘ ..ۀبضەی گیبٔی ..تۆ سۀٚی غەٚأی ..تۆ جٛأی
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کیژێ ٔەکەی..
کیژێ ٔەکەی صڵ ثػکێٕی
ٚاز ٌە صڵضاری ثٙێٕی
ئەغمێکی زۆر صێٛأەَ
٘ەرصەَ ٌە کٛچە  ٚکۆاڵٔەَ
ٌە صٚری تۆ ثێکەش ِبَٚ
ٌە غبری سۆغُ ثێگبٔەَ
کیژێ ئەگەر صێیت  ٚصەچێ
تکبیە زۆرت پێ ٔەچێ
ثۆ ٘ەر کٛێیەک صێیت  ٚصەچێ
ٌەگەڵ تۆ گیبُٔ صەرصەچێ
کیژێ فەرِ ٚٛتۆَ سۆغضەٚێ
تۆ ٌە کٛێ ثی صەِرَ ٌەٚێ
ثەالَ تبزە زأیُ ئەتۆ
پەیّبْ صەغکێٕی ثەثێ ٘ۆ

171

زەکەریای کورد

ثێٛەفب ثٛی ثەراِجەرَ
تۆ ٘ەرچیت ٚت ث ٚٛثە صرۆ
کیژێ ئەگەر صٚٚرَ ٌە تۆ
ٌە چبٚأی پڕ ئیػمی تۆ
غە َٚتبریک  ٚتۀیبیە
ڕۆژیػُ لەت ٌێ ٘ەڵٕبیە
ثۆیە گٛڵُ صڵ ِەغکێٕە
پەیبِی صڵضاری ثێٕە
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Min tu navê..
Diliber bi salan te ez çav li rê hiştim
Şevên dirêj te hêsir ji çavan riştim
Carek tu nehatî xerîbiyê kuştim
Te hêlam û tenêtiyê ez buhştim
Min tu navê, min tu navê, min tu navê
Ezê te bêlim û herim keç pir hene
Mane hemû keçên me kurdan wekî te ne
Mane hemû zeriyên welatêm mîna te ne
Min hêvî kir, evîndarî weha nabe
Em bên ba hev û dilê me hertim şa be
Mi go diliberam ew qasî nazan meke
Carek were deriyê evînê li min veke

173

زەکەریای کورد

گۀجی پیر..
ٚای چۀضە ئبزارَ صەصەْ ..پرضیبرە ثێ ٚەاڵِەکبْ
٘ەزاراْ جبر ثەثێ صۀگی ..ئِٛێضَ ٌە صاڵ سٕکبْ
٘ەتبک ٛکەی سەُِ کپ کەَ ..صڵُ تبکەی ثەرگە صەگرێ
کێ صەزأێ ڕۆژێ چۀض جبر ..چۀض سۆزگەَ  ْٚصەثێ صەِرێ
صەضت ثۆ ٘ەرچی ثەرَ سەِە ..گٛڵُ صەٚێ ٘ەڵضەٚەرێ
صەرصی صڵُ ٚا صەِکٛژێ  ..ٚالی کەش ٔیە چبرەضەر
ژیبْ ِبٔض َٚصەکب سٛایە ..ڕٌ ٚٚەکٛێ کەَ ثۆ پۀبیێ
ثۆ صەثێ ٘ێٕضە صڵپڕ ثُ ..چیُ کرصٚە ،چ سەتبیێ
ثێتبلەتی صاِضەپۆغێ ..ثێجەزەیی صەٚری صاَٚ
سەفەت ثەرۆکُ ثەرٔبصا٘ ..ەتب ڕۆژێ ٌە ژیٓ ِبَٚ
٘ەِ ٚٛڕێگبیەکُ ٔٚە ..ٚٚغەکەتی صەضتی ڕۆژگبرَ
ٔبسُ صەریبی گریبٔێکە ..ٚٚلەت ثەکەش ٔبگب ٘بٚارَ
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تۆَ صەٚێ..
گٛڵێکی ضٛرَ پێیە ..صێّە ثەر صەرگبت
صێُ صەڵێُ سۆغُ صەٚێی ..ئەی غۆسی ٚاڵت
٘بٔێ گٛڵ ٘بٔێ ..صڵُ صیبری  ٚسەاڵت
گرە َٚئیػمی تۆیە ..ثە ٘بت ٔ ٚە٘بت
تۆَ ٔەثێ کەضُ ٔبٚێ ..صڵ ثە کەضیتر ٔبصەَ
ثێجگە ٌە ٚچبٚە جٛأە ..چبٚی صیکە غک ٔبثەَ
ٚەرە ضەر ثە ضیٕەِکە ..ثب ئە ٚپەرچەِەت الصەَ
غەراثی ضٛرَ ٔبٚێ ..تێکە ٌەٌ ٚێٛە ثبصەَ
ئە ٚصڵە غێتەَ ..ثە تبِەی تۆیە
ئیػمی تۆَ ٔەثێ ..صٔیب صرۆیە
ضبتێ ٔەتجیُٕ ..صڵُ ثە ضۆیە
صەَ ثە سۀضەی ڕ ٚٚثە گٛڵ ٘ەر تۆَ ٘ەیە
تۆَ ٔەثێ٘ ،ەرچیُ ٘ەثێ ،ثێ ٘ٛصەیە
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جبرێ صڵ صەصەی..
جبرێ صڵ صەصەی جبرێ صڵ صەثەی
ص ٚٚصڵی  ٚص ٚٚڕای ٌەٚەتەی تۆ ٘ەی
جبرێ صەٌێی صێُ جبرێکیع ٔبیێی
ِٕت کٛغتٚٛە ثە ئەِڕۆ  ٚضجەی
جبرێ ثە زٚڵفت صەضتُ صەثەضتی
جبرێ صەڵێی ثڕۆ ضەرثەضتی
گەرچی صەزأُ تۆ ثێ پەیّبٔی
صایُ سەریکی پەیّبْ غکبٔی
پەیّبْ ِەغکێٕە ِٓ ئبغمی تۆَ
ِەغکێٕە صڵی ئبغمی گیبٔی

ڕۆژی ثەستُ..
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ثەزَ ٘ ٚەرای گۀجبٔە
ڕۆژی کچ  ٚکٛڕأە
کەیف  ٚضەِب  ٚضەیرأە
سۀضە ٌەضەر ٌێٛأە
ئەَ ٔبٚە پڕ ژیبٔە ،جٛأە ،گیبٔە
صڵ ثەتۆ کبِەرأە ،ثێ ژأە ،گیبٔە
گۆرأی صەڵێُ ثۆ ئە ٚچبٚأە
صەثب ٘ەڵپەڕْ ئەِ ٚەِکۆاڵٔە
ِٓ صڵُ سۆغە ،ثە جۆغە ،جٛأێ گیبُٔ
ٌە سەَ ثێٙۆغە ،ضەرسۆغە ،جٛأێ سبُٔ
ثە ٚچبٚە ٌێُ صەڕٚأیٚ ..ا ٔبزت ٌێ صەثبرێ
ئە ٚسۀضەَ ثۆ صۀێری ..صڵُ ثۆی صێتە سٛارێ
ٚای ٌەصەضت ئە ٚثەاڵیە ..ثۆکٛێ ثەرَ ٘بٚارێ
سٛایە ئبگبصاری ثێٌ ..ێی ٔەصا چب ٚ ٚزارێ
ٌێضأی صڵ ثۆ تۆیەٚ ..ەرە غبصیُ ثۆ ثێٕە
ضٛک ٚەرە صەضتُ ثگرە ..صە ئە ٚغەرِە ثػکێٕە
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ثە ٔبز ثەرە ٚڕٚ َٚٚەرە ..ئە ٚزٚڵفەت ڕا٘ەژێٕە
ئەِڕۆَ ثەتۆٚە سۆغە٘ ..بتٕت غبصی ٘ێٕە
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ثۆ ِٓ ثە..
ٚەرە صەضتُ ٌە صەضتی تۆ صاثێ
جبرێ ثب رەدّێکت ثە صڵ صاثێ
صڵُ ِەغکێٕە ،ئبغك ٚا ٔبثێ
ئە ٚضیٕەت ِەگرە ،ثب ڕٚی ٌە ثب ثێ
ٌە ٚچبٚە جٛأە ،چ ٔبز صەثبرێ
ئە ٚصڵە غێتەَ ،صەثب ثەجبرێ
٘ب ثۆتۆ صیبری ،گٛڵی ثە٘برێ
ڕێّضە ثبٔگت کەَ ،پێت ثڵێُ یبرێ
صڵشۆغُ ثە تۆ ،ثە ٚسۀضە جٛأە
صاگیرَ صەکەْ ئۀ ٚیگبیبٔە
کێ ٚەک تۆ صەثێ ٌەَ کٛرصضتبٔە
کٛڕ  ٚکبڵ ثۆتۆ٘ ،ەِ ٚٛغەڕیبٔە
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Derdê te..
Yaram ji derdê te ez kûr dinalim
Bêhêvî ma me, ez gelek bê hal im
Te çima hêlam keçkê hey zalim
Xortek delal bûm, niha ez kal im
Piştî te canê, ez bê heval im
Bi çolan ketim, bêwar û mal im
Derdê evîna te gelek giran e
Ji dûriya te min dil tijî jan e
Te bi tenê hiştim, kengê wijdan e
Evîn ne weha çûn û hêlan e
Vegere canam, evîn jiyan e
Jîna bê evîn, mirin û neman e
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ئیػمت..
ئیػمت ثۆتە ٔبٔٚیػبُٔ
صاگیری کرص صڵ  ٚگیبُٔ
ٔەڵێی ئیتر پێی ٔبزأُ
٘ب ئەٚەظ ثریٓ کٛا صەرِبُٔ
ئیػمت ثۆتە ٔبْ  ٚثەرگُ
صاگیری کرص صڵ  ٚجەرگُ
سۆت صەزأی چۆٔە ئیتر
ٚا ٔسیکە ٚاصەی ِەرگُ
ثە ئیػمی تۆ صۀبڵُ
ٌە صٚری تۆ ثێ دبٌُ
ئیتر ثب ثەضجێ جٛصاییی
ٚەرە ثجە گٛڵی ِبڵُ
گەر صەزأی یبْ ٔبزأی
صەضٚٛتێٕی ٘ەِ ٚٛگیبُٔ
چبٚەڕێّە ڕۆژێ صاثێت
ثێیت  ٚثڵێی پەغیّبُٔ
سۆغەٚیطتیت ڕێی ٌێ گرتُ
تٛغی ضەصاْ صەرصی کرصَ
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٘ەر ثە صاسی ئیػمی تۆٚە
گٛڵُ زأیت ڕۆژێ ِرصَ
سۆغەٚیطتیت ٚاز ٔب٘ێٕێ
سەریکە جەرگُ صەرصێٕی
ئبگرێک ثەرثٛە ٌە صڵی پبکُ
ٚا گػت گیبُٔ صەضٛتێٕێ
********
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چۆْ صڵت صێ..
چۆْ صڵت صێ ٔەِضٚێٕی ..چۆْ صڵت صێ ثّتۆرێٕی
چۆْ ٚەاڵُِ ٔبصەیتەٚە ..چۆْ صڵی ِٓ صەڕۀجێٕی
چۆْ ٚا ئبضبْ ٌەثیرت چ ..ٚٛتەِۀێک ٌە سۆغەٚیطتی
چۆْ ٚەک پٛغێک ثە ثبَ صەکەی ..چۆْ صڵت صێ ثّطٛتێٕی
تەِۀێکُ ثەتۆ ثەسػیٌ ..ە سۆتەٚە صەِضۆڕێٕی
چۆْ ٌە ٔبکب ٚجێُ صە٘ێٍی٘ ..ەِ ٚٛژیبُٔ صەغێٛێٕی
ئە ٚچبٚەی ٘ەر چبٚەڕێت ث ..ٚٛچۆْ صڵت ٘بت ثیگریێٕی
کۆغکی ئیػمی ضبڵە٘بِبْ ..چۆْ ثەضەرِب صەڕٚسێٕێ
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٘ۆٔراٚەکبٔی ئەٌجِٛی الپەڕەی ضپی٢٣١٣
لەصەر
ِبچ
ٔیگبی پڕگۆ
ٌەگەڵ تۆ
جبٔبَ
ثێ صڵ ٘ػتُ
ٌە ِەیشبٔە
چبٚەڕێتُ
تۀیبیی
ڕۆژأی سۆغەٚیطتی
ثێیتەٚە
ئەٚیٓ ٚأیە
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چبٔطێکی تر
ثۆ کٛرصضتبْ
ئبواز و دابەضکردى :زەکەریب

٘ۆٔراٚە :ضبِی ئەرگۆغی
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لٗصٖر..

ِٓ ِٔٗضٖزأ .. ٝئٗٚیٓ ٖ٘ٚبیٗ
لٗصٖرَ ِ٘ٗٚ .. ٜٚٛا ٌٗ عٗغمبیٗ
سۆغٗٚیطتیی تۆ ٘ ..ێٕض ٌٗ صڵّبیٗ
ِٓ چبرٖٔٚٛضُ  ٌٗ ..گٗڵ تۆصایٗ
ِٔٗسأ٘ ٝێٕضٖ  ..صڵُ غٗیضایٗ
ثێ تۆ ٘ٗڵٕبوب ٘ ..یچ ٌَٗ صٔیبیٗ

ِٔٗسأ ٝصڵضار .. ٜصٖثێتٗ سِٗجبرٜ
ئبٖ  ٚگریٗ  ٚزار .. ٜصٖغێٛێ غٗٚگبرٜ

ِٓ چیجىَٗ لٗصٖرٖ  ٌٗ ..تٛأبَ ثٗصٖرٖ
ٔبگۆڕێ تب ضٗرٖ  ..جب ئیتر تۆظ ٖٚرٖ
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عيػم ٝتۆ ٌێ ٝصا ِٓ .. َٚثۆ تۆ ڕٚٚسبَٚ
غێت ٝتۆَ تب ِب .. َٚثێچبرٖ  ٚصاِبَٚ

٘ٗرگیس ِٔٗسأ .. ٝعػمت ٔٚٛضراٖٚ
ٌٗ ٔٗٚچٗٚأِ ِٓ .. ٝۆر وراٖٚ
صٚعبٔ ٜبغبص ِٓ ٌٗ .. ٜسٛێٕراٖٚ
ٌٗ تٗست ٝلٗصٖر  ..ثۆَ ٘ٗڵٛاضراٖٚ
صٖضت ٝجبصٚٚگٗر  ..ثۆ ِٓ ثراٖٚ
تب ٘ٗیٗ غبصٌ .. ٜێ ٝصٚٚر سراٖٚ
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ِبچ..

ثّضٖرێ ِبچێ ٌ ٌٚٗ ..ێ ٖٛجٛأٗ
ِبچێى ٝگٗرِ .. ٝزۆر عبغمبٔٗ
پێُ ِٗڵێٔ :ب ٔب  ..تۆ ئٗ ٚچبٚأٗ
ِبچ ٝصڵضار .. ٜصٖٚا ٜصاڵٔٗ

ضٛێٕضَ سٛارص .. ٖٚٚضٛێٕض ثٗ ٚیٗزصأٗ
تب ِبچت ٔٗوَٗ ٔ ..بڕۆَ ٌێرأٗ
ڕٚٚت ٖٚرِٗگێڕٖ ٔ ..ب تٛسٛا گیبٔٗ
ِبچ ِٚٛ ٚچ ٘يٛا .. ٜسۆغٗٚیطتبٔٗ

٘بت َٚٛثۆ ِبچێ  ..ثێٕٗ صٖ ٜوٛأێ
ٌٗ ضٗر پٗیّبْ ٖٚ .. ٚعضٖوٗ ٜژٚأێ
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ئٌٗ ٚێ ٖٛثێٕٗ  ..پێُ ثڵێ٘ :بٔێ
یٗوَٗ جبر ِبچێه  ..جب ٌێٌٛێٛأێ

ِبچێىُ صٖٚێ ِ ..بچ ٝصڵضارٜ
ِبچێه ٌٗ ٌێ .. ٜٛسٔٛچٗ ٜثٗ٘برٜ
٘ٗر صٖثێ ثێِٕ .. ٝبچێه ثٗ صیبرٜ
ال ِٓ ٜثّێٕێ  ..وچێ ثۆ یبصگبرٜ

ِبچێىٌ ٝێٛت  ..گػت صٔیب صێٕێ
٘ٗرچ ٝسَٗ ٘ٗیٗ  ٌٗ ..صڵ صٖرصێٕێ
دٗضرٖت سٗریىٗ  ِٓ ..صٖضٚٛتێٕێ
ثێٕٗ ِبچی وَٗ ٗ٘ ..ر ِ٘ٗ ٚٛغٛێٕێ
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ٔیگب ٜپڕگۆ..

چیتٗ ٚا ٌێُ صٖڕٚأ .. ٝثٗ ٔیگب ٜپڕ پٗٔٙبٔٝ؟!
صڵ ٝعبغمُ غێتٗ ٔ .. ٚبگرێ ثٗرگٗ ٜجٛأ!ٝ
تۆ ثٗ ٚچب ٖٚپڕ ٌٗ ٔبزٖ  ..چیُ ٌێ صٖٚێ ثشٛازٖ
ٖٚرٖ ئَٗ صڵٗی ِٓ ثۆ تۆ  ..پڕ ٌٗ ڕاز ٔ ٚیبزٖ

جٛأێ تۆ گٌٗێ جٛأ .. ٝثۆ ثٗ عیػمُ ٔبزأٝ؟!
صڵ ٘ٗر چب ٌٗ ٜٚڕێتٗ  ..وٗ ٜڕێگٗ ٜپێ صٖزأٝ؟!
ِٓ صڵُ ثۆ تۆ ڕٚٚسب٘ .. ٖٚیچ ئبراِِٗٔ ٝبٖٚ
سٗڵى ِٜٚٛٗ٘ ٝپێ صٖزأێ  ..گیبُٔ ثۆ تۆ ضٚٛتبٖٚ

صڵ ثٗ تبضٗ ِٓ چبٖٚڕێُ  ِٚٛٗ٘ ..صِٖٗ ٚئێٛارێ

190

زەکەریای کورد

ٌٗ ٚچب ٖٚجٛأٗ .. ٜعیػك صٖثبرێ
ِٓ ئَٗ صڵَٗ ثۆ .. ٜصێتٗ سٛارێ

ئٗی ٘بٚار سٛصایٗ  ٌٗ ..صٖضت ئٗ ٚثٗاڵیٗ
سٗریىٗ صِٖىٛژێ  ..صٖڵێ :صێُ ٔ ٚبیٗ

وٗ صێیت  ٚثۆَ صٖڕٚأٔ ٌَٗ .. ٝب ٖٚگٛڵ صٖثبرێ
گٗر چٍٗ ٜزضتبٔیع ثێ ٌ ..ێُ صٖثێتٗ گٛڵسارێ
تۆ ٌٗ گٗڵ سۆتب صٖ٘ێٕ ِٚٛٗ٘ .. ٝسِٗڵ ٝثٗ٘برێ
صڵ ثٗ تبضٗ ِٓ چبٖٚڕێُ  ِٚٛٗ٘ ..صِٖٗ ٚئێٛارێ
ِٓ ِ٘ٗ ٚٛغبصیُ  ٌٗ ..تۆصایٗ
ضٗثر  ٚئبراِیُ  ..ثێ تۆ ٔبیٗ
صێ  ٚصڵ صٌٖٗرزێٕێ  ..ڕۆدُ ٌێ صٖضێٕێ
٘ٗر چبٚێ ٘ٗڵضێٕێ  ِٚٛٗ٘ ..صٔیب صێٕێ
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ٌٗ گٗڵ تۆ..
ئبزیسَ ،ثبٚأُ چبٗ٘ َٚر ٌٗ ڕێ ٝتۆیٗ
گٛڵ ،ِٓ ٝصڵ ِٓ ٝزۆرَ سۆظ صٖٚێ ٝثۆیٗ
پێُ ٚایٗ صٚٚر ٌٗ تۆ صٔیب ِ٘ٗ ٜٚٛصرۆیٗ
گیبٔ ِٓ ٝتۆ وٗ ٜصێ ٝثب ثٗش ثێ ئَٗ ڕۆڕۆیٗ
وٗ تۆ صێ ٝغبص ٜصێ ثٗ٘بر ٌٗ گٗڵ سۆت صێٕٝ
ٌٗ ثبس ٝصڵ ِٓ ٝگٛڵ ٝئٗٚیٓ صٖڕٚێٕٝ
ئبزیسَ پێُ سۆغٗ ٌٗ گٗڵ تۆ ثُ ِ٘ٗ ٚٛژیٓ
تۆ ثۆ ِٓ ِٓ ،ثۆ تۆ ،ژیبْ پڕ وٗیٓ ٌٗ ئٗٚیٓ
ثێ تۆیی ئبزارٖ ضبتێ ثێ یٗوتر ٔٗثیٓ
ٔبِٗٚێ ثۆ چیّٗ؟! ژیٕ ٝثێ تۆ ٔبزٖٔیٓ!

ثیٕبییُ چٗٔض جٛأٗ٘ ٝر ٔبزٖ ٌ ٚێت صٖثبرێ
وٗ ٔب َٚصٖ٘ێٕ ٝغێتُ صٖوٗ ٜثٗ جبرێ!
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Canam..
Dilê min tijî evîn e .. bo te nemam, ay lê
canam, way lê xanam, cana min
Bo te bi ax û nalîn e .. bê te nemam, ay lê
canam, way lê xanam, cana min
Carek were min bibîne .. bo te nemam, ay
lê canam, way lê xanam, cana min
Dermanê dilê min bîne .. bê te nemam, ax
lê canam, wax lê xanam, cana min
Evîn gelek xweş e xanam .. dilê min serxwe
ş e canam
Keçê bo te mirim nemam
Dûrî te pirr derd û belam
Ez esîrê kul û xemam .. di nav êş û jana de
mam
Bê te jîna min çû temam
Ax ez çibkim delala min .. tu şirîn û hevala
min
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Dê kengê bêye mala min .. tu ronî û şemala
min
Şirînê her tu yara min .. gulê xemla behara
min
Aşiq û evîndara min .. ji keçan diyara min
Nav dilê min mala te ye .. bo te nemam, ay
lê canam, way lê xanam, cana min
Xeyrî te kes tê tine ye .. bê te nemam, ay
lê canam, way lê xanam, cana min
Ger tu nebî min kî heye? .. bêy te nemam,
ax lê canam, wax lê xanam, cana min
Were evîn li hêiya me ye .. bê te nemam,
ax lê canam, wax lê xanam, cana min
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Bêdil Hiştim..
Dilber dixwaze vî canê min bistîne
Dilê min dibe û qed ji bo wê xem nîne
Min dihêle naxwaze qed min bibîne
Xwedê sed hawar giran e ev birîne
Min jê hez kir û carek nehate rayê
Min qed jê nedî ji xeyrî derd û tayê
Carna min dixapîne dibê: Têm, nayê
Eemrê mim weha çû pê re ketim belayê
Eman eman yar eman eman
Tu çûy ez mam bo kul û xeman
Çi xwest min dayê min carek negot: Na na
Serdara dil wekî mîra, wekî xana
Li bendê mam û xapandim wek nezana
Emrê min hemû bir mam bo derd û jana
Hevalno destêm bigrin birîn giran e
Ma kî wek min derdê evînê dizane?
Dilberam çû ma bo çi ye ev jiyane?
Kî wekî min dil melûl û bê xudan e?
195

زەکەریای کورد

ٌٗ ِٗیشبٔٗ..
ضبلییب ثبصَٖ ثۆ تێىٗ  ..وٗ ڕۆدُ غٗرل ٝسِٗێىٗ
وٗ صِٖجیٕ ٝصاگیرضب .. َٚصڵ ضٚٛتب ٜٚچبٚجٛأێىٗ
ئیّػٗ ٚضٗثرَ تٗٔیب پێىٗ  ..صٔیب ِ٘ٗ ٜٚٛغٗراثێىٗ
ضبتێ ٔٗوٗ ٌٗ ٜثیرَ وٗ .. ٜتٛسٛا ٘ٗر ِٗ ٜثێٕٗ  ٚتێىٗ
پێىێ ثۆ ئٗ ٚچب ٖٚجٛأٗ  ..وٗ چیرۆو ٝعٗغمێىٗ
تێىٗ صڵُ پڕ ٌٗ ژأٗ  ..وٗ ٘ٗر ٔیگب ٜصٖرصێىٗ

جێُ ثۆ ڕاسْٗ ٌٗ ِٗیشبٔٗ  ..وٗ صڵ غب٘ ٝضٗرسۆغبٔٗ
ٖٚرْ صٖٚرِ ٜێسَ ثگرْ  ..ئیّػٗ ٚوۆڕ ٜصڵضارأٗ
ضبل ٝثێٕٗ ئٗ ٚپێىبٔٗ ٗ٘ ..ڵیبٔضَٖ ثۆ ئٗ ٚچبٚأٗ
ثێٕٗ سُِٗ ثٗ ِٗ ٜثػۆَ  ..وٗ ِٗ ٜصٖرِبٔ ٝصاڵٔٗ
ثٗ سٗیبڵ ٝئٗ ٚچبٚأٗ  ..وٗ صڵُ غٗیضایبٔٗ
٘ ٝئٗٔ ٚبزصارٖ ٜوٛرصضتبْ  ..وٗ ثۆ ِٓ ِ٘ٗ ٚٛژیبٔٗ
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چبٖٚڕێتُ..

چبٖٚڕێتُ ٔبزٖٔیٓ ِٓ ڕۆژ  ٚغٗٚأٗ
صڵ ضٚٛتبِ ٜٚبچێى ٝگٗرِ ٝئٌٗ ٚێٛأٗ
ثێٕٗ ثۆٔىَٗ ٌٗ ضیٕٗت ئٗ ٚجٚٛتٗ ضێٛأٗ
صڵ ٝغٗیضاَ عبغمٗ ثۆ تۆ چبٖٚڕٚأٗ
ٖٚرٖ جٛأێ ِٓ صٔیبَ ٌٗ گٗڵ تۆصا جٛأٗ
صٖضتُ ثگرٖ  ٚڕاِبڵٗ ٘ٗرچ ٝصٖرص  ٚژأٗ

تۆ تٗٔیب ئبٚاتّ ِٓ .. ٝثێ تۆ ژیُٕ ٔبٚێ
ئبسر تۆ سۆت صٖزأ .. ٝصڵُ وٗٚتۆتٗ صاٚێ
ٌێُ گٗڕێ تێر ثُ ٌٗ تۆ  ..صڵ ثىب ئۆسٗ ٜتبٚێ
تٛسٛاوٗ ٜثٗزٖییت ثێ  ..ثٗ ئيػم ٝصڵطٚٛتبٚێ
ئَٗ صڵٗ غێتٗ ثگرٖ  ٌٗ .. ٚصٖریب ٜئیػمت ثبٚێ
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صڵ ٝغٗیضاَ عبغم ٝچب ٜٚجٛأ ٝتۆیٗ
ئبسر گٛڵێ عبغمج ْٚٛثێ ثۆٔٗ  ٚثێ ٘ۆیٗ
ٌٗ صٔیبصا عٗغك ٔٗثێ ِ٘ٗ ٚٛغتێ صرۆیٗ
ثێ صڵضار ٜئَٗ ژیٕٗ ٘ٗر گریٗ  ٚڕۆڕۆیٗ

ٖٚرٖ جٛأێ ِٓ صٔیبَ ٌٗ گٗڵ تۆصا جٛأٗ
صٖضتُ ثگرٖ  ٚڕاِبڵٗ ٘ٗرچ ٝصٖرص  ٚژأٗ

ثۆ ئٗضیر ٜعیػم ٝسۆت ِ ..بچێ ثێٕٗ ثٗ صیبرٜ
ِبچٌ ٝێ ٜٛغیریٕٖٚ .. ٝو ٚٛسٔٛچٗ ٜثٗ٘برٜ
ٖٚرٖ ِبڵُ ئبٚاوٗ  ٌٗ ..ئٗٚیٓ  ٚصڵضارٜ
ژیُٕ پڕوٗ ٌٗ غبصٌٚٗ .. ٜپٗڕ ٜثٗستیبرٜ
ٖٚرٖ وٗش ٖٚن تۆ ٔیٗ  ..تۆ جٛأتریٓ یبرٜ
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تٗٔیبیی..

وٗش ثٗ ٘بٔب ٜصڵُ ٔبیٗ ٗ٘ ..ضت ٝتٗٔیبیی صِٖشٛا
صٚٚر ٌٗ تۆ صٔیبَ سبِۆظ ث .. ٚٛتۆ وٗ ٜصێیتٗ ٖٚتٛسٛا
تِْٗٗ ٌٗ صٚٚریت ثٗ ضٗر چ .. ٚٛوٛا گٗڕأٖٗٚت ئٗ ٜوٛا؟
ضبڵٗ٘بیٗ چبٖٚڕێتُ  ..گٛڵ ٝئِٛێضَ ٔٗڕٚا

ژیبْ ثێ تۆ ثٗاڵیٗ  ..صٖرصێىٗ ثێ صٖٚايٗ
سِٗ ٝصٚٚریت ئٗزیسَ  ..صٖريبيٗ ٌٗ ثٓ ٔبيٗ
صڵ ٝثێ تۆَ تٗٔیبیٗ  ..ثێ پٗٔب  ٚثێ ٘بٔبیٗ
غٗ ٜٚثێ تۆیی گیبٔٗ  ..تبریه  ٚثێ چرایٗ

ئٗضیر ٜص ٚٚچب ٜٚسِٛبرَ غێتبٔٗ
ثێ چبرٖ ٜتٗٔیبییُ غٗریجُ ٌێرأٗ
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٘ٗتب صێ ٝصڵ ِٓ ٝگیرۆصٖ ٜگریبٔٗ
صٖضب تۆظ چبرٖی وٗ ئَٗ صٖرصٖ گرأٗ
ٖٚرٖ سٗٔضَٖ ثۆ ثێٕٗ  ..تۆ تٗٔیبییُ ثػىێٕٗ
ٌٗ ثبس ٝصڵ ٝغٗیضاَ  ..گٛڵ ٝئٗٚیٓ ثڕٚێٕٗ

٘ٗر چیُ ٘ٗثێ ثێ تۆ تٗٔیبَ  ..ڕۆدیػُ ثێ ٔٗٚایٗ
ِ٘ٗ ٚٛصٔیب ٌٗ صٖٚرَ ثێ ٗ٘ ..ر ٖٚن ثیبثبْ ٚایٗ
٘ٗضت ٝتٗٔیبیی صِٖىٛژێ  .. ٚئۆلرَٖ ٘ٗر ٌٗ تۆصایٗ
تب وٗٗ٘ ِٓ ٜر چبٖٚڕێ ثُ  ..صٖضب ڕٖدّێه سٛصایٗ

ثیرت صٖوَٗ ِٓ گیبٔٗ  ..تٗٔیبیی صٖرص  ٚژأٗ
گٛێ ثگرٖ ٌٗ ترپٗ ٜصڵ  ..ثۆ تۆیٗ ئَٗ ٌێضأٗ
زاِ ٝئَٗ صاثڕأٗ  ..صٔيبی ورصِٗ ٚێرأٗ
صٖثب ثٗش ثێ تٗٔیبیی  ..ژیبْ ثٗ تۆ ٖٚجٛأٗ
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ڕۆژأی سۆغٗٚيطتی..

ئبر ثۆ ڕۆژأێ ثٗ ضٗر چْٚٛ
پڕ ٌٗ غبصی  ٚثٗستيبری
ٌٗ صڵضاری..

ئبر ثۆ ڕۆژأێ ثٗ ضٗر چْٚٛ
صٚٚر ٌٗ ئبزار  ٚسِٗجبری
ٌٗ ثێ صۆضتی ٌٗ ،ثێ يبری..

ژيبٔی ثێ ئٗٚيٓ ژأٗ
ژيٕی ثێ عٗغك وٛا ژيبٔٗ؟!

ئبر ثۆ ڕۆژأێ ثٗ ضٗر چْٚٛ
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پڕ ٌٗ ئٗٚيٓ ث ْٚٛغٗٚگبری
يبر ثٗ ٔبز ٌٔٗ ٚجٗی
وۆڵێ عٗغمی ٌێ صٖثبری..

ئبر ثۆ ڕۆژأێ ثٗ ضٗر چْٚٛ
پڕ ٌٗ سٔٛچٗی ٔٗٚثٗ٘بری
عبغك صٖث َٚٛثٗ ٔبچبری..

ئبر ثۆ ڕۆژأێ ثٗ ضٗر چْٚٛ
پڕ ٌٗ سٔٛچٗی ٔٗٚثٗ٘بری
ٌٗ ضيذری چبٚی سِٛبری
عبغك صٖث َٚٛثٗ ٔبچبری..
وٗی صێيٗ ٖٚسۆغٗٚيطتی
چبٖٚڕێتُ  ..ثێ تۆ صێٛأَٗ
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ثێيتٗ..ٖٚ

چبٖٚڕێتُ ٖٚرٖ گیبٔٗ
ثٗستٖٗٚر وٗ ئَٗ ژیبٔٗ
ژیبْ جٛأٗ ٌٗ تۆصایٗ ثٗ تۆ جٛأٗ
ٖٚرٖ ثێٕٗ سٗٔضٖ ٜعبغمبٔٗ
ٖٚن گٛاڵٔٗ
ئٗٔ ٚیگب پڕ ٔبزأٗ
ٖٚرٖ صڵ ٘ٗر چبٖٚڕٚأٗ
ٖٚو ٚٛجبراْ غٗٚأٗ
ثٗ ٘یٛاتٗ ٌٗ ژٚأٗ

ٖٚرٖ ثجیٕٗ صٖرصَ ثسأٗ
صڵ ثێ تۆ ثێ الٔٗ
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ضٗیر ٜدبڵُ وٗ چٗٔض پٗرێػبٔٗ
پبییسٖ سٗزأٗ
ئیتر ثبش ثێ ئَٗ ژأٗ گرأٗ
ٖٚرٖ ٘ٗر عیػك ڕێگٗ ٜصاڵٔٗ

وێ ٘ێٕضٖ ٜتۆ غبص ٜصێٕێ؟
٘ٗضت  ٚضۆزَ صٖثسٚێٕێ؟
صڵئبراِیُ صٖڕفێٕێ ،صٖتۆرێٕێ؟
وێ ٖٚو ٚٛتۆ ئٗٚیٓ صٖثبرێٕێ؟
عیػك صێٕێ
ئبٚاز ٜصڵ صٖسٛێٕێ
غبصَ صٖوب ،صِٖگریێٕێ
ٌٗ صڵضا ٘ٗر صِٖێٕێ
صِٖىٛژێت  ٚصِٖژێٕێ؟!
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ئٗٚيٓ ٚا ٔيٗ..

ٚاَ صٖزأ ٝئیػم ٝتۆ ٔبثڕێتٗ ٖٚتب ٘ٗتبیٗ
ٖٚو ٚٛئیػم ِٓ ٝئبزیس ِ٘ٗیػٗیی  ٚثێ وۆتبیٗ

ئبزیس ئبسر ئٗٚیٓ وٗٚ ٜایٗ؟!
ئیػك ال ٜتۆ ٚا ثێ ثٗ٘بیٗ
٘ٗرٚا ثێ ٘ۆ ئبزیس جێُ صٖ٘ێڵ ٝثۆ؟
صٚا ٜتۆ وێُ ٘ٗیٗ وچێ ٌَٗ صٔیبیٗ؟!

ثێ ٖٚفبیی ٚا وچێ چۆْ ڕٖٚایٗ؟!
ٖٚفب ال ٜتۆ چۆْ ٚا ثێ ِبٔبیٗ؟!
ٌٗ صٔیب تٗٔیب تۆَ سۆظ صٖٚیطتٝ
ئَٗ صڵَٗ ثێ تۆ ضٗثٚٛرٔ ٜبیٗ
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ئبزیس ثۆچ ٝصڵ صٖضٚٛتێٕٝ؟!
٘ٗزار صٖرص  ٚسَٗ ٌٗ صڵ صٖچێٕٝ
جێُ صێڵ ٝصٖڕۆ ٜئبسر ثۆچ ٝثۆ؟!
٘ٗرچ٘ ٝیٛایٗ ٌێُ صٖسٕىێٕ!ٝ
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چبٔطێىی تر..

ِٓ ٘ێػتب تۆَ سۆظ صٖٚێ  ..صٖزأُ تۆظ ٚای جٛأێ
صڵی تۆظ ٘ٗر ٔبتٛأێ  ..جٛأێ

تۆظ لٗص ثێ ِٓ ٘ٗڵٕبوٗی  ..وٗٚتيٕٗ صٖرص  ٚژأێ
وٛا ِيٙرٖثبٔيت ئٗی وٛأێ  ..جٛأێ؟!
ِٓ ِٔٗسأی تۆ ثۆ ِٓ ٘ ..ێٕضٖ صڵت ضٚٛتبٖٚ
ِٔٗسأی ثۆ عيػمی تۆ ِٕ ..يع ٚا ڕۆدُ ِٔٗبٖٚ

ثٗضٗ ٚاز ثێٕٗ صٖ ٚاز ثێٕٗ  ..ژيٓ ثۆ ئێّٗ ثٗ عٗغك  ٚئٗٚيٓ جٛأٗ
ِٔٗسأی صڵضاری ٚايٗ  ..ئبر گيبٔٗ
ِٓ ِٔٗسأی صڵی ِٓ  ..گيبٔٗ ٘ێٕضٖ غٗيضايٗ
ِٔٗسأی تۆظ ثێ ئبراِی  ..ثٗ ثێ ِٓ ضٗثٚٛريت ٔبيٗ
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ثۆ وٛرصضتبْ..

ئَٗ سبوٗ جٛأٗ  ..ثۆ ِٓ ژیبٔٗ
ڕۆح  ٚگیبُٔ ثٗ فیضا ٜوٛرصضتبٔٗ
چبِٚٛٗ٘ ٜٚأٗ ٘ ..یٛا ٜصاڵٔٗ
چٗٔض غيريٕٗ ثٚٛو ٝجٛأ ٝجیٙبٔٗ

الٔٗ ٜئٗٚیُٕ  ..ضٗرچب ٜٖٚژیُٕ
وٛرصضتبْ ٘ٗر تۆ .. ٜچبرٖ ٜثریُٕ

تۆ غبص ٚ ٜئبزاصِ ٚ ٜبیٗ ٜضٗرفرازیُ
ِٓ ثۆ تۆ ثٗ ڕۆدُ ٘ٗر ئبِبصٖ  ٚڕازیُ
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ئٗ ٜوٛرصضتبُٔ ٔٗ٘ ..بضَٗ ،گیبُٔ
ِٓ تۆَ ٔٗثێ ئبٚارٖ  ٚپٗرێػبُٔ
ٔٚٛر ٜچبٚأُ  ..صایىُ ،ثبٚأُ
ڕۆژێ صٚٚر ٌٗ تۆ ٘ٗڵٕبوَٗٔ ،بتٛأُ

تۆ گٛڕ  ٚتیُٕ  ..سٗ ٝٔٚغیریُٕ
وٛێراییُ صاصێ  ..صٚٚر ثُ ٔٗتجیُٕ
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