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وێىەی هێمایی لە زەكەوااڵکاوی عێرکۆ بێکەصسا
مەریوان عومەر حەصەن
بەش ی زماوی کورزی /کۆلێژی زمان /زاهکۆی صلێماوی
هەژار فەقێ صلێمان حضێن
بەڕێوەبەرایەجیی گغخیی پەروەرزەی گەرمیان /وەزارەحی پەروەرزە،
پوختە
وێىەی هێمایی ،جۆرێکی زیار و بەرچاو و پڕعیعرییەحی وێىەی عیعرییە ،ڕۆڵی کارای هەیە لە بيیاجىاهاوی
وێىەزا ،ئەم جۆرەی وێىە پێویضتی بە دوزان پاشخاهێکی زماوی و ڕۆعيبیریی گەورە هەیە بۆ چێکرزوی.
بەرجەصخەکرزوی هێماکان لە عیعرزا کورحی و پودتی و چڕییەک بە وێىە عیعرییەکە زەبەدغً ،کە
ئەمەظ جایبەجمەهسییەکی لە مێژیىەی عیعرە.
عێرکۆ بیکەش لە زەكەوااڵکاهیسا ،کە زیارجریً و پڕدوێىەرجرینی بەرهەمە عیعرییەکاوی پێکسەهێنن،
وێىەعیعرییەکاوی بە وێىەی هێمایی بيیاجىاوە ،بەو هۆیەی کە عێرکۆ هەصدیار بووە بەرامبەر بە زمان و
هاوکاث داوەهپاشخاهێکی گەورەی ئەزەبی و ڕۆعيبیریی و هەجەوەیی بووە ،بەرجەصخەکەری ئازار و
مەیىەجیی و پرۆصەکاوی جیىۆصیایسی گەلەکەی بووە لە عیعرەکاهیسا ،زۆریىەی ئەم بەرباصساهاهەی
لەڕێگەی وێىەی هێماییەوە بووە ،هەر لەم ڕێگەیەوە ئەزەبییەث و عیعرییەجێکی لە عووعەبەهسی
زەكەوااڵکاهیسا هەڵگرجووە و مۆمیای کرزوون.
لێکۆڵیىەوەکە ،بەپێی میخۆزی وەصفیی عیکاری کاری کرزووە و زابەعکراوە بەصەر زوو بەعسا ،لە بەش ی
یەکەمسا ،کە بەعێکی جیۆرییە ،چەمک و زاراوەکاوی وێىەی عیعری و هێما و وێىەی هێمایی باصکراوە ،بۆ
ئەوەی دوێىەر ئاگاییەکی هەبێذ صەبارەث بە هەرزوو چەمکی وێىە و هێما و پەیوەهسی ڕاصخەودۆی
هیواهیاهیػ بساهێذ.
لەبەش ی زووەمیغسا ،کە بەعە پراکخیکەکەی لێکۆڵیىەوەکەیە ،همووهەی وێىەی هێمایی لە زەكەوااڵکاوی
عێرکۆ بێکەصسا عیکراوەجەوە و بەرباش زراوە.
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هەصخییەوە وەری زەگرێذ و ئەو وێىەیەی كە بەدەیاڵ زەیذوڵلێنێ ،ئەمەظ
لەكاری هوهەریسا مەبەصخە و دەیاڵ بەواهەی لەهەصخەكاهەوە وەریگرجوون
وێىە بيیاث زەوێ ئەمەظ بەوعێوەیە زەبێذ كەوێىە زەرەكییەكە
(هەصخییەكە) زیارهامێنێ ،چوهكە دەیاڵ ڕەحی زەكاجەوە و لەوێىەیەكی هوێسا
زروصتی زەكاجەوە و جێگای وێىە مازییەكەی زەگرێخەوە .بەهای جواوی
لەوێىەی عیعریسایە هەك لەواكیع ،جواهای زماوی عیعری یەكضاهە بەجواهای
هەموو ئەو ڕێگایاهەی كە زەگیرێىەبەر بۆ هەصخكرزن بە عخەكان و ئەم زماهە
كرزەی جاكە و پێوەهسییە ڕەگەزییەكاوی هێوان مرۆڤ و واكیع
لەكارزەداث(.عەبسوڕەحمان)٩ ،٦٠٠٦ ،

بەش ی یەکەم :چەمک و زاراوەی وێىەی شیعری و هێما و وێىەی هێمایی
یەکەم :چەمک و زاراوەی وێىەی شیعری:
وێىەی عیعریی یەكێكە لە بيیاجە صەرەكییەكاوی عیعر ،لە كۆهەوە جا
ئەمڕۆ ،هەموو عیعرێك بە جۆرێك لە جۆرەكان وێىەیەكی هەصخپێكراوی
جێسایە ،بەو ماهایەی دوێىەر یان گوێگری عیعر بە وریاییەوە ئەجواهێذ لە
دەیاڵیسا ئەو وێىەیە بكێغیذ ،جواهتریً ئەو وێىەعیعریاهەظ وا دوێىەراوی
عیعر پێیان جوان بووە ،ئاوێخەكرزوی ئەزگار و داصێخەكاوی مرۆڤ و
صرووعخە .بەو ماهایەی هەژموووی دووی مرۆڤ بە صەر صرووعخسا زەزرێذ
یان ڕووهتر بڵێین ،جێڕواهینی مرۆڤاهە بۆ صرووعذ و زەوروبەری ،كە ئەمە
ڕیغەیەكی كووڵی فەلضەفیی هەیە الی فەیلەصووفە صرووعخگەراكان،
ئەوەش ی عاعیر هەصتی پێ زەكاث گرجنی ئەو وێىاهەیە بە چاوی وعە و زمان،
زواجار وێىەگەلێكی هاوازە و هوێ زرووصذ زەكەن ،وێىەكێغان لە ئاصدیاهسا
صاکار زەمێنن ،ئەوەی وێىەكێػ زەیكاث جەنها كێغاوی وێىەی واكیعە،
واكیعی بێگیان ،بەاڵم عاعیر بە وێىەی عیعریی وێىەیەك زەکێص ێ و واكیع لە
ئاصتی دۆی بۆ بەرزجر هەڵسەکغێنێ و پلەیەك زەیجووڵێنێ.
وێىەی عیعریی ،كە چەهس زاراوەیەكی جری بۆ زاهراوە ،وەك وێىەی ئەزەبیی و
وێىەی هوهەریی و جابلۆی عیعری و ...هخس .یەكێكە لە زاراوە ڕەدىەیییە
زیارەكاوی هێو زهیای ئەزەب و لێكۆڵیىەوە ئەزەبییەكان( ،وێىە لە ڕەدىەی
ئەورووپییسا)  (imageی پێ زەوجرێذ ،كە وعەیەكی ئیىگلیزییە ،ئاعكراعە
كە وعەی) (imaginationی ئیىگلیزیی لە وعەی) (imagimotoی الجیيییەوە
وەرگیراوە و بەراهبەری لە یۆهاهییسا) (pnantasiaیە و ڕاصخەودۆی وعەی
ئیىگلیزیی ) (fancyلێوەرگیراوە ،كەواجە وعەی)(imaginationبە واجای دەیاڵ
زێذ ،لە یۆهاهیػ )(pnantasiaبە واجای دەیاڵ زێذ ،چوهكە دەیاڵ
ڕەگەزێكی مەزوی عیعرە و لە زرووصخكرزوی وێىەی هوهەرییسا بەعسارییەكی
فراوان زەكاث)( .عیضا)19 ،2009 ،
وێىەی عیعری كێغاوی وێىەی دەیاڵییە و كاریگەرییەكەی پەیوەصخە بە
زەروون و جواهای عاعیرەكەوە ،هەیە بەرهەصذ و بەرجەصخەیە ،هەعە بە
پێچەواهەوە زرووصخكراو و بەرهەصذ هییە( .الخوهجی ،)591 ،1999 ،ئەگەر
بە صازەیی لەم زاراوە بڕواهین ،زەبیىین بە واجای كێغاوی وێىە زێذ لە
عیعرزا بە وعە ،عیعریػ هیچ هییە جگە لە هەبوویەکی زماهیی ،زماهیػ لە
ڕێگەی وعەوە دۆی زەڕەهگێنێ ،بۆیە یەكێك لە پایەكاوی چىین و بوهیاجىاوی
وێىە لە ڕێی لێكساوی وعەكاهەوە زەبێذ و كاركرزهە لە ئاصتی فۆرمسا ،وەك
الی ئەرصخۆ ئەمە ڕوون كراوەجەوە ،یەكێكی جریان لە ئاصتی هاوەڕۆك و
زەصخكاریكرزوی واجا باوەكان ،ئەوی جریان كە بىەڕەحی پێسەری عیعرییەث و
چێژە ،ڕووهكرزهەوە و بەراورزكرهە ،كە ئەمەی زواییان جواهای زرووصخكرزوی
هاكۆجا وێىەی هەیە.
ئاماهجی وێىە زەربڕینی ئەواهەیە كە هاجواهرێذ بەزماوی ئاصایی زەرببڕێً و
زاهێىان لەوێىەوە زەصخپێسەكاث ،واجا لەزەصدىیغاهكرزن و هەڵبژارزوی ئەو
ڕەگەزاهەی كە جواهای زەربڕینی واجای هوێیان زیاجرە .وێىە زەربڕینی ئەزمووهێكی
هەصخییە بەڕێگای یەكێ لەهەصخەكاهەوە زەگوێسرێخەوە بۆ زەینی مرۆڤ و
زەیىیػ بەعێوازێكی وروژێىەر زەیكاث بەعیعر ،عیعری ڕاصخەكیىەظ ئەو
عیعرەیە كە بيیاجەكەی وێىەیی بێذ و زازەی دەیاڵێكی بەرز و بااڵ بێذ .ئەو
وعە و زەربڕیىە ڕیسكراواهە وێىەی زەرەكی ئەو واجا ڕیسكراواهەی بیری مرۆڤً و
جیاوازییەكی زۆر هەیە لەهێوان صرووعتی ئەو وێىەیەی كەمرۆڤ لەجیهاوی

دووەم :چەمک و زاراوەی هێما و وێىەی هێمایی:
-1چەمک و زاراوەی هێما:
لە زماوی ئیىگلیزییسا هێما بەراهبەر ) (symbolبەکار براوە( ،زاراوەی هێما
)(symbolلە بىەڕەجسا لە كاری )(symballeinـی یۆهاهییەوە وەرگیراوە ،کە بە
ماهای (پێكەوەهاویغتن) زێذ ،واجاكەی) (symbolonـە ،كە بە واجای هیغاهە
و زرووعم و ئاماژە ،یان هێما زێذ ،جا زیىسوو بێذ یان هازیىسوو)
()Cuddon، ٨٨٥،،٩٩٩
لە زماوی عەرەبییسا (الرمس)ـی بۆ بەكار هێنراوە ،لە كورئاوی پیرۆززا و لە ئایەحی
چلویەكی صوورەحی (ئالی عیمران)ـسا ئاماژەی پێ كراوە() :كال رب اجعل لی ایە
كال ایخك أن ال جكلم الىاش ثالثە أیام إال رمسا)) ،لێرەزا (رمس) لە عوێنی
ئاداوجً زاهراوە.
لە فرەیەک لە فەرهەهگە عەرەبییەكان بە گغخیی و فەرهەهگە ئەزەبییەكان
بە جایبەجیی ،بەم ڕەهگە هاصێنراوە ،لە (لضان العرب)ـسا ئاوا پێىاصە كراوە:
(جووڵەیەكی بێسەهگی زماهە ،لە وێىەی چپە ،بە بساوحی لێو ،بێ هیچ
زەهگێك ،زەڵێن هێما ئاماژەیەکە لە ڕێی لێو و چاو و برۆ و زەمەوە).
(الافریلی.)356 ،1997، ،
لە زماوی فارصییسا زاراوەكاوی وەك (هماز) و (صمبل) و (رمس)ـیان بۆ هێما
زاهاوە .لە فەرهەهگی (لغخىامە زهخسا)ـغسا بە هەمان عێوەی (لضان
العرب) هاجووە ،كە (هێما ئاماژەزاهێکە بە لێو ،یان بە برۆ و چاو) (زهخسا ،
.)1837 ،1341
لە لە زماوی كورزییغسا بە گغخیی هێما و ڕەمس بەكار هاجووە و هەهسێجاریػ
صیمبۆڵ بەكار براوە ،هاوكاث (جەڤەهگ)ـیػ الی چەهس عاعیرێك ئاماژەی
پێ زراوە .ئەڵبەجە لە زماوی کورزییغسا جا ڕازەیەکی زۆر هەمان کاری هەیە و
ئاماژەیە بۆ هەمان واجای هێما.
ئەرصخۆ كۆهتریً كەصە ،لە ئاصتی زمان و لە هێما زواوە و زەڵێذ( :وعەكان
هێمان بۆ واجای عخەكان ،وعە وجراوەكان هێمان بۆ زۆخی زەروون ،وعە
هووصراوەكاهیػ هێمان بۆ وعە وجراوەكان ،بەم جۆرە زمان الی ئەڕەصخۆ
هێمایە بۆ هسر ،هەروەها س ێ ئاصتی بۆ هێما زاهاوە:
 .،هێمای جیۆریی یادوز لۆژیكیی ،ئەمە لە صۆهگەى پەیوەهسییەكی هێمایی
بەرەو زاهیاری زەچێذ كە ئاصخە لۆژیكییەكەیە.
 .٦هێمای كارەكیی ،كە بە واجای كرزار زێذ و الیەوی ئاكار و هەڵضوكەوث
زەگرێخەوە.
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بیچمیان گرجووە .صا مرۆ هێما زازەپچڕێ و بە عێوەى هەصتی جاک یان
کۆهەصذ و هوێىەرایەحی واجایەكی هوێ و عاراوە زەكاث.
جبوور عەبسولىوور لە (املعجم الازبی)ـسا لە بارەی هێماوە وەك زاراوەیەكی
ئەزەبیی ،زەڵێذ( :هێما ئاماژەكرزهە بۆ وعەیەك كە زەاللەجە لەصەر
هەصخپێكراوێك یان هەصذ پێىەكراوێك ،بۆ واجایەكی صىوورزارهەكراو بە
ورزیی و جیاواز بەگوێرەی دەیاڵی ئەزیب ،الی دوێىەراهیػ بە پێی ڕۆعيبیریی
و هەصذ و هاصكییان ،زەكەوێخەوە ،هەهسێكیان الیەهێكی زەبینن ،هەهسێكی
جر الیەهێكی جر ،یادوز بە ئاعكرایی زەرزەكەوێذ و ڕۆعيبیر بە ئاصاوی جێی
زەگاث ( .).عبسالىور  ،)124 ،1984 ،بەم چەعىە جواهیی و زیىسووێخیی و
زاهەدراویی زەقی هێمازار جایبەجمەهسییەكی ئەزەبیی و چێژزارە ،كە دوێىەران
بە جواوضذ و پاشخاوی ئەزەبیی و مەعریفییان لێكی زەزەهەوە.

 .٣هێمای عیعریی یا ئیضخاجیكی ،كە بە واجای زۆدێکی زەرووهیی ئاڵۆز و
هەڵوێضدێكی ویژزاوی زێذ و بۆ الیەوی هوهەری زەگەڕێخەوە)( .جوزوروف،
.)20 ،2012
ئەم س ێ ئاصخە الی ئەرصخۆ یارا و جواها و پاعان جواوضتی مرۆڤ زەرزەدەن
وەك بووهەوەرێكی هێمازاڕێژ ،كە زماوی وەك هێمایەك بۆ بیر زاهاوە و
ورزجریػ هێمای بۆ كۆی وعەكان زاڕعخووە بۆ گەیغتن بە واجا .هێمای
عیعریص ی وەك زوائاصتی بەكاربرزوی هێما زاهاوە ،كە هێمای زۆدە زەرووهیی
و ویژزاهییەكان زەكاث و جاك زەبێخەوە.
زكخۆر جەمیل صەلیبا لە پەرجووکی فەرهەهگی فەلضەفییسا هووصیوێتی،
هێما زەردەری عدێكی جرە و زوو جۆرە ،هێمایەكی هەصخەكیی كە زەردەری
عدێكی هەصخەكی جرە ،وەك هێمای ژمارەكان بۆ عخەكان ،یان هێمایەكی
هەصخەكیی ،كە زەردەری بابەجێكی مەعىەوییە ،وەك ڕێویی هێمای فێڵ و
جەڵەكەبازیی و صەگیػ هێمای وەفایە( .صلیبا)620 ،1982 ،
مەجسی وەهبە لە فەرهەهگی صێیىەی -ئیىگلیزیی ،فەڕەوضیی ،عەرەبیی-
(معجم مصطلحاث الازب)ـسا هووصیویەحی :هێما بە س ێ واجا هاجووە،
هەڵبەث لە كۆهسا ،ئەواهیػ:
 -،كورجەی ئەو بىەمایاهەیە وا باوەڕزاراوی مەصیحی پێوەی پەیوەصتن ،كە
ئەمەظ ماهای كۆهیی ئەو زاراوەیەیە( ،واجا بىەما و ڕوكىەكاوی ئایینی
مەصیحیی(.
 -٦زرووعم :ئەوەی ڕێبازێك و كەش و دێزان و گەلێك لەوی زی
هەڵسەبوێرێ ،بە وجراوێكی كورث بێذ یان بە وێىەیەك.
-٣ئەو عخەیە وا عوێنی عدێكی جر زەگرێخەوە ،هەك وەكیەكیی جەواو ،بەڵكوو
بە ئیحایەك یان بوووی پەیوەهسییەكی لە دۆوە و هاصراوی هێواهیان).
(وهبە)552 ،1974،
داڵی صێیەم بووەجە بىەمایەكی صەرەكیی و گغخگیر بۆ هاصاهسوی هێما بە
گغخیی و لە زەقی ئەزەبییغسا بە جایبەجیی ،كە عوێىگرجىەوە و لەجێساهاهە،
لە صۆهگەى پەیوەهسییەكی هاصراوەوە ،هاصیىەوەكەش ی گرێسراوی جواهای
زەرككرزن و پاشخاوی دوێىەرە.
(مێژووی هێما مێژوویەكی زووروزرێژە ،بىەواعەکەش ی بۆ زاوضتی الهووث
)(theologyزەگەڕێخەوە لەگەڵ (creed-زەصخوور و باوەڕی مەصیحییەث)،
هەر بەو واجایە لە صەرەجاوە بە گغخیی لە زرووعمی ئایىیی و هوهەرە
جواهەكان و بە جایبەجیػ لە عیعرزا بەكار هاجووە .جا ئیضخاظ لە پاهخایی
واجاصازی و بیركاریی و لۆژیكسا ،بەهاو هردێكی هێمایی هەیە) (مەحموز،
)188 ،2009
الی كارڵ گۆصخاف یۆهگ ،زەروووغیكاری هاوزاری صویضریی ،هێما بریخییە
لە زاراوەیەك ،یان هاوێك و بگرە ئەکرێ ئەو وێىەیە بێ وا لەواهەیە هوێىەری
عدێك یان عدێكی ژیاوی ڕۆژاهە بێذ ،صا جگە لە ماهای ئاعكراو ئاصایی
دۆی ،ماهایەكی ژێرەواهکێی جایبەجیص ی هەیە( .یوهگ ،)33 ،1393 ،بە زیسی
یۆهگ هێما زاراوەیەكی باو و ئاعكرا و بەكارهاجووی هێو كۆمەڵە ،یۆهگ ئەم
هێمایاهەى بۆ زوو زەصخەی غەریسیی و فەرهەهگیی زەصەبەظ کرزووە،
هەڵبەجە الی یۆهگ هێما غەریسەییەکان بۆ یازەوەریی کەوهار و ڕەمەک و
بۆهێڵی ئاژەڵێنی مرۆ زەگەڕێىەوە و فەرهەهگییەکاهیػ پاظ عارصخاهێذ و
عارصازیی و ژیاری لە بیچمی ئارکیخایپە هەجەوەیی و ئایىیی و صیاصییەکاهسا

 -٢وێىەی هێمایی:
وێىەی هێمایی کە جۆرێکی وێىەی عیعرییە لە زەكە ئەزەبییەكاهسا
دوڵلاهسوی بارێكی زەرووهیی مرۆڤە ،زەربڕیىە لە زۆدێکی هازیار كە بۆ كواڵیی
زەروون عۆڕ زەبێخەوە و لە هێو هامۆیی و لێڵییسا پێك زێذ ،عیكرزهەوەی
ماهاكان لە بەرزەم ئەكڵسا پێویضتی بە هەڵوێضخە و بیركرزهەوەیە ،لەم
زۆدەزا هێما لە زەكە عیعرییەكاهسا زەربڕی ماها و بۆچوووی زیاركراوی
عیعر هییە و صرووعدێكی زەرووهیی هەیە ،جۆرێك لە هەڵگەڕاهەوەی
ئەكڵییە ،عاعیر زۆدێکی زەرووهیی بەراورز لەگەڵ صرووعذ و بە زیارزەكاوی
زەوروبەر زەكاث ،پەها زەباجە بەر هێزی ئەهسێغە و چەهسیً وێىەی هێمایی لێ
وەرزەگرێذ ،زۆدە زەرووهییەكەی هێوان دوز_زیارزەكان ڕازەگەیەوێ و
ڕوویەكی جەمومژاویی زەزاجە وێىەكان بە زماهێكی عیعری پەیوەصذ بە
مۆصیلا( .محمس)،٤٣ ،٦٠،، ،
یەكەمین ئەركی وێىە بەرجەصخەكرزوی ئەزموووی هوهەرمەهسە و
ڕووهكرزهەوەی زیس و كووڵكرزهەوەی هەصتی بەراهبەر عخەكاهە و یارمەجیی
زەزاث لەصەر وێىاكرزوی بابەجەكەی وێىاكرزهێكی هەصخیی ،هەروەها
یارمەجیی زەزاث لەصەر بەرزەوامیی لەگەڵ جیهاوی زەرەوەزا (لێرەزا ئەركی
وێىە صىوورزار زەكرێذ بەوەی گۆڕەپاوی جێكەڵكرزوی زەروووی ئەزیبە بە
جیهاوی صرووعخیی)( .شیاب ،محمس علی.)21 ،2004 ،
وێىەظ لە صیمبوڵیزمسا پارچەیەك یان جەهیا چەهس پارچەیەك لە ڕووزاو و
زیمەوی واكیعیی پیغان زەزا كە بماهذرۆعێنێ ،ئەركی ئەمەظ ئەوە بوو
كەعفی چەهس پەیوەهسییەكی نهێىییمان بۆ بكاث لە هێوان عخەكاهسا :لە
هێوان مرۆڤ و مرۆڤ ،مرۆڤ و صرووعذ .ڕەدىەگرێکی وەک جیۆزۆر وێسێوا
 ،Wyzewaبەم عێوەیە باس ی عیعرەكاوی ماالرمێ زەكا كە زەش ێ هەمان
وەصف ڕاصذ بێ بۆ دوزی صیمبووڵیزم :هەر عیعرێك بریخییە لە زیمەهێكی
عێوەكاریی ،چىینی بیرێك ،ڕەمسێكی فەلضەفیی)( .پیرباڵ)146 ،2009 ،
لە بەراورزی هێوان هێما و وێىەعسا ،هاجووە صىوورێكی جیاكەرەوە هییە لە
هێواهیاهسا ،گرهگیی هەر یەكەیان بە پلەی یەكەم لە جواهای ڕووهاككرزوی
كاری ئەزەبیی و بەزەصتهێىاوی واجای جازوویی زەرزەكەون ،هەرزووكیان كار
زەكەن لە صەر زەردضخنی پەیوەهسییە هوێکاوی هێوان ئەو عخەکاهً.
(الضعسوی)129 ،1987 ،
وێىەی هێمایی ،وێىەیەكی هەصخیی ئاماهجسارە و ئاماژە بە مەغسایەكی زوور
زەكاث .باعترینی ئەوەیە كە ئاماژەیی بێذ و ئەوەیە كە ئاعكرا هییە ،وێىەی

Page 27

Journal of the University of Garmian 8 (4), 2021

لەم بەعەزا ،وێىەی هێمایی لە بيیاجىاوی چەعىەكاوی وێىەزا لە زەكە
واڵكاوی (عێركۆ بێكەش)ی عاعیرزا بەرباش زەزەیً ،وێىەی عیعری لە
عیعرەكاوی عێركۆ بێكەصسا ئامازەگییەكی گەورەی هەیە ،یەكێك لەو
جواوضخە جەوهەری و زیاراهەی الی عێركۆ بێكەش زەبینرێذ ،جواوضتی
كاركرزهییەحی لە هێو وێىەزا ،لە هەهاویغیسا كاركرزهە لەصەر ئەو پەیوەهسییە
هاوكۆییەی زمان و پێكساچوووی ئەو پەیوەهسییە زەاللییاهەیە كە لە میاوی
وێىەیەكسا دۆی ماهیفێضذ زەكاث ،كە ئەصخەمە بەیەكجار دوێىسهەوە
بخواهرێذ لە ئێضخێخیكای هەر وێىەعیعرێكی بگەیذ و بە صاهایی جذووبی
دۆیذ بۆ وااڵ بكاث ،عێركۆ بێكەش لە ڕێكذضخنی هەر وێىەیەكسا
بەهۆعییارییەوە كاری كرزووە ،بۆ لێكساهەوەی هەر عیعرێكی پێویضخمان بە
هێڵكاریی و زایاگرامی وێىە زەبێذ.
ی
دەیاڵی عێركۆ هەجا ئەو پەڕی وێىەی عیعر زەڕواث و بەرزەوام لە ڕێی
زماهەكەیەوە دۆی وجەوی كە جیایسا ژیاوە ،وێىەی هاوازە و زاوضلە و هەوجراوی
چێ كرزووە ،بێ عیخەڵكرزن و گەڕاهەوە بۆ پاشخاهە زماوی و ئەزەبییەكەی
عاعیر ،پەی بە ئیضخاجیكا و هاصكی و دەیاڵگۆڕكێ و ئیغكرزهە
ئەهسازەییەكەی وێىەعیعرەكاوی ،هابەیً.
لە زەربەهسی پەپوولەزا كە زیارجریً زەقی وااڵی عاعیرە بۆ مەرگی بە كۆمەڵی
هەڵەبجەی هووصیوە ،عاعیر بە هەهاصەیەكی هەپچڕاو زەصتی دوێىەر
زەگرێذ و بە كوچەكاوی مێژوو و جوگرافیا و زمان و هێما و غوربەث و
هیغخمان و صوجان و عەعلێكی جاویساهیسا زەیباث و صەرث صوڕزەمێىێذ
لەو هەموو جابلۆ جواهاهە لەو هەموو هەهاصە بەجێماواهە و لەو هەموو ئاهە
زەواهاهە و لەو هەموو پەپوولە بەجێماواهە ،هەموو عوێيێكی ژیان و مرزهذ
پێبەصەرزەكاجەوە و ئایسیالیزەی مێژوویەكی جژی لە كارەصاجمان بۆ زەكاث،
وێىە هێماییەکان ئامەزەگییەکی گەورەی هەیە لەم زەكەوااڵیەزا و زەڵێذ:

كۆجر هێمای ئاعخییە ،وێىەی مەشخەڵ هێمای ئازازیی و زاهیارییە ،وێىەی
گوڵ هێمای ژیان و زڵخۆعییە( .الخوهجی )592 ،19٩9،
هسیكکرزهەوەی هێوان وێىە و هێما بەوەی كە زوو ڕەگەزن لە زەقی ئەزەبییسا
و زەكرێذ لە یەكسا بخوێىەوە ،لە بىەڕەجسا زەگەڕێخەوە بۆ جواهای هەر
یەكێكیان لەصەر زرووصخكرزوی فەزایەكی ئیحائیی لە زەكسا ،بە عێوەیەك
مرۆڤ هاجواهێذ زۆر گفخوگۆی وێىە بكاث بێ ئەوەی هەدسێذ بۆ هێماگەریی...
بەوەی زەبێخە چنراوێک لە پەیوەهسییەكان ،لە وێىەزا پغذ بە ئامرازگەلێكی
عێوازگەریی زەبەصخێذ .لە زماهسا بەو دساهەی وا بەكارهێىاوی هاباوی وعە
بەرهەمی زێىێذ ،لە پێىاو گەیغتن بۆ واجا ،کار زەکاث ،لە كاجێكسا هێما لە
زرووصخكرزوی ئەو فەزایەزا پغذ بەو ئاماژە زروصخكەراهەی زەبەصخێذ لە
زەكسا و ئاماهجی گەیغتن و زۆزیىەوەیە .لە بەراهبەرزا وێىە پغذ بە ئەگەر و
چواهسن و بەراورز زەبەصخێذ .هێماظ پغذ بە پەیوەهسییەکی هاوەوەی
زەكەكە زەبەصخێذ کە پەیوەصخە بەزەرەوەی زەكەکە ،بەو زۆزیىەوەیە هێما
بەزێذ لە واكیعی گریماهەیی زەكەكەزا لەصەر واكیعی بینراو( .عاحی،2015،
)32
(هربرث ڕیس ،بە جیاكرزهەوەیەكی یەكالكەرەوە وێىە و هێما لێک
هەڵسەبوێرێ ،وێىە بە وێىاكرزهەوە زەبەصخێذ و هێما بە عیكرزهەوەوە
(الخأویل) ،وای زەبیيیذ كە زەربڕیً بە وێىە لە مێژووی مرۆڤایەجییسا هەر
هەبووە ،چوهكە وێىە زەبڕینی ئەزمووهێكی هەصخییە ،بەاڵم هێما پەیوەصخە
بە زەربڕینی هۆعیاریی دوزی مروڤەوە كە جیاوازە گیاهلەبەراوی زی)
(عوض)41 ،1992 ،
ز.عسەزیً ئیضماعیل پێچەواهەی ئەم بۆچووهەیە و پێ وایە هێما بىەڕەجە و
وێىەظ جۆرێكە لە جۆرەكاوی ـ لەم بارەیەوە زەڵێذ( :وێىەی عیعریی
هێمایەكە کە صەرچاوەكەی هەصخە ،هێما پڕجر و كاریگەرجرە لە ڕاصخیی).
(اصماعیل)81 ،1984 ،
هێما وەك وێىەیەكی دەیاڵیی عیعریی ،جگە لە واجا فەرهەهگییەكەی،
هێمایە بۆ واجایەكی جر كە بە ڕێك کەوجً یان بێ ڕێك کەوجً و بە دواصتی
جاكە عاعیرێك بۆی جەردان زەكرێذ ،كەواجە زەكرێذ زوو زەصخە یان زوو
جۆر هێمای عیعری زەصدىیغان بكرێذ ،زەصخەی یەكەمیان ئەواهەن وا
گغدیین و لەبەر ئەوەی هاصراون واجا هێماكاهیغیان هاصراوە ،هەروەها
زەصخەی زووەمیان هێما جایبەجیەكاهً كە بەرهەمی زاهێىاوی عاعیرن و جەهیا
لەالیەن ئەو عاعیرەوە ،بۆ ئەو واجایەی ئەو مەبەصخییەحی ،زاهراوە .زەصخەی
زووەمی هێماكان لەبەر هەهاصراوییان جۆرە جارماییەك بە واجای عیعریی
زەبەدغىە دوێىەر كە هاچارە عییان بكاجەوە ،جازە و هوێػ زێىە بەر چاو.
هەهسێك لە ڕەدىەگر و لێكۆڵەران واجای هێماگەریی و زووبارەبووهەوەی
وێىەیان لێک بەصخووە ،پێىاصەی هێمایان بە زووبارەبووهەوەی وێىە كرزووە.
لەواهەی پێغووەوە بۆمان زەرزەكەوێذ هێما عێوەیەكە لە عێوەكاوی وێىە،
وێىەظ بىەڕجە و هێما بەعێكە لێی ،زواهەیەکی زاهەبڕاون لەیەک ،هێماکان
ڕۆڵی گەورە زەبینن لە بيیاحی وێىەی هوهەریسا ،هاوکاث هێما باوەکان
صەرچاوەیەکی گرهگ و زواهەهاجوون بۆ زرووصخکرزوی وێىە و عاعیران
دۆیاهیان لێ هەبوارزووە ،بەمەبەصتی چڕی و کورحی و بەهێزی لە وێىەکاهیاهسا
هێمایان بەکار برزووە.

تاكوو دێم ،ئەو گوڵە صپیاهە مەهێژن /بوەصتن! بەالهكەی مێژوویان
مەصپێرن /با لەصەر صەوزەگیای لەش ی هەرد لەصەر پشت پاڵكەون /با
لەصەر باصكی ئاو ڕاكشێن /با لەصەر شاوی «با» هەڵكوڕمێن /ئاصماوی
چاویشیان دامەخەن /هیچ پەڵە هەورێكی صەرشاخیان پیا مەدەن /هەتا
دێم مەیكەهە تارومار /خۆزگەمە بۆ دواجار تەماشام بە پرژەی گواڵویان
تەڕ بكەم/خۆزگەمە بۆ دواجار شىەیان بگرمە باوەشم /یەك بە یەك دەم
خەمە هاو دەمی حەصرەتیان /هاكامیی صیىەیان هەڵمژم /وەك دایك و
باران و شەمامە بۆهیان كەم /یەك بە یەك دەصت بێىم بە تیشك و تیرێژی
قژیاهدا و موو بە موو ماچیان كەم( .زەربەهسی پەپوولە)،٨ ،
لەم پارچە عیعرەی صەرەوەزا كە عاعیر هەرزوو وێىەی هێمایی (گوڵی صپی و
الهكەی مێژوو) زەهێىێخەوە ،زواجریػ بە زوایاهسا وێىە عیعرییەکاوی وەک(
لەش ی هەرز ،باصكی ئاو ،عاوی با ،ئاصماوی چاو ،پەڵەهەوری صەرعاخ وەك
پێذەف ،جەماعا بەپرژەی گواڵو جەڕكرزن ،عىەگرجىەباوەظ ،زەمی
حەصرەث ،بۆهكرزوی زایك و باران و عەمامە ،جیغك و جیرێژی كژ)
زەهێىێخەوە ،بەزەگمەن لە ئەزەبیاحی زهیازا كۆی ئەم وێىە عیعریی و پڕ
هێما ئیضخاجیكیی و زەرووهیاهە زەبیىین ،كە بۆ كورباهییەكاهیان هووصرا بً.
بەم عێوە هاصكە چوون گواڵهەظ هەڵضوكەوجیان لەگەڵسا كرابێذ.
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لێرەزا كورباهییەكاوی هەڵەبجە لە وێىەیەکی هێماییسا ،چوێنراون بە (گوڵی
صپی) ،گوڵی صپیػ هێمای پاكێتی و بێگوهاهی و كورحی جەمەن و هەهسێجاریػ
هێمای دۆعەویضتی و زڵضۆزیی هەجاهەجایی و هەمیغەیی ئەزاث ،جگە
لەوەی هێمایە بۆ صەرەجا و زەصخپێكێكی هوێ .كۆی ئەو هێمایاهە لەو پارچە
عیعرەزا ڕەهگی زاوەجەوە پاكێتی و بێگوهاهی كورباهیان و مەرگی مىسااڵوی
هەڵەبجە لەالیەك ،دۆعەویضتی و زڵضۆزیی هەجاهەجایی عاعیر و دۆی
وجەوی هەڵگرجيیان لە عووعەبەهسی عیعرزا زەاللەحی هێىاهەوەی گوڵی
صپییە بۆ كورباهیان ،صەرەجا و زەصخپێكی دۆعەویضتی ئەواهە لە زڵی
عاعیرزا.
لە الهكەی مێژوو و عارصخاهییەجسا كە هێمایە بۆ كورزصخان و بێغكەی
صرووعخجواوی ئەم واڵجە ،گەر بيیازگەراییاهە لە عیعرەكە و لە زەوروبەری
هێمای الهكەی مێژوو بڕواهین وعەكاوی(ڕاكغان و پیازان و باوەظ و زایك)
زەبیىین ،کە ڕاصخەودۆ پەیوەهسییان بە وعەی (الهک)ەوە هەیە.
لە زەقی وااڵی (گۆڕصخاوی چراكان)یغسا ،كە جیایسا صەربورزەی كەصەر و
ئازارەكاوی ئەهفال زەگێڕێخەوە ،یەكێكە لەو بەرهەمە زاوضلاهەی كە جاواوی
ئەهفالی بەعێوەیەكی هوهەریی و پڕ لە وێىەی عیعری و جیایسا وێىەی هێمایی
بە جایبەحی ،بەرجەصخەكرزووە ،بووهەجە هۆی مۆمیاكرزوی ئەو غەم و
بەصەرهاجاهەی ئەهفال لە هێو زەقی وااڵی هوهەری عیعر و گێڕاهەوەزا ،جا
دۆی وجەوی هەوەكاوی زواجر ئەم ئازارە بەصوێیە زڵبرژێىەیان بیر هەچێخەوە،
زەڵێذ:

زەمرێذ)(.عارف ،)544 ،2009 ،هێمای زووبارە ژیاهەوە و هەمریی و هێزە.
عاعیر لەپاڵ صەمەهسەریغسا دۆی زەچوێىێذ بە پەپووی وێراهە داك كە
هێمای ماڵوێراوی و كاولكاری زێذ ،كە عاعیر هاجووەجە صەر صەرزەمیيێكی
ڕووداو.
لەپاڵ جل و بەرگی عیعرزا عاعیر بۆ ئەم كۆصخە جلوبەرگی مۆصیلا
زەپۆعێذ ،بەجەمبوور و باڵەباهەوە كە زوو ئامێری مۆصیلی كورزیین،
جەمبوور لە وعەی(جەملوور)ەوە هاجووە ،بە واجای جەل یان ژێی عیوەن زێذ،
لە ئاینی كۆوی یارصاهسا بۆ جازیەباری ژەهراوە و وەک هێمایەکی زیاری میوزیکی
کۆوی کورزی لەگەڵ ئەم كۆصخە گەورەیەی كورزا كە ئەهفالە كسەگرێخەوە.
لە كۆجاییغسا(جەصخەی كۆصدێكی زرێژی لەودوارە بەجێماو ) زەهێىێخەوە،
كە هێما بۆ ئەهفالكراوەكان زەكاث ،كە كۆصدێكی زرێژی صەث و هەعخاوزوو
هەزاری لە مرۆڤی بێخاوان پێكهاجووی بە جێماو (لەو دوارە) كە هێما و
ئاماژەیە بۆ باعووری عێراق ،كە كورباهیاوی جێسا بە زیىسووی لەچاڵ هران.
لە صەرەجای زەقی وااڵی (داچ و مار و ڕۆژژمێری عاعیرێ)یغسا ،عێركۆ
بێكەش لە هاصاهسن و پێىاصەی دۆیسا و لەو فەزایەی كە جێیسا لە زایك
بووە ،بە عیعرێكی جژی لە هێغووە وێىەی هێماییسا ،زەهووصێذ:

من هاوم خەوهە /خەڵكی واڵتی ئەفضووهم /باوكم شاخە و دایكم تەمە/
من لە صاڵیكی ماهگ كوژراو و لە ماهگێكی هەفتە كوژراو و لە ڕۆژێكی
صەعات كوژراودا /دوای شەوێكی ئاوش بە 'با'/دوای شەوێكی پشت
كۆماوەی هەوراز بە كۆڵ /بەرەبەیاهێكی زامدار لە شەفەقێكی كەصكەوە
وەك گسهگێكی خوێىاویی كەوتمە خوارێ و داگیرصام و بووم بە مۆمێك گڕ
بە مل و بووم بە پرصێك دەم بە هاوار( .داچ و مار و ڕۆژژمێری عاعیرێ)٦،

هەر بە جل و بەرگی شیعرەوە /هەر بە پۆشاكاهەوە كە بادی خۆش مروری
هالی پۆش ی بووی /ئەڕۆم و كەڕەتێ ئەبم بە صەمەهدەر و بە چریضكەوە باڵ
لێك ئەدەم و كەڕەتێكی دی ئەبمە پەپووی وێراهە خاك و لە هاو گارۆی
درەختی گریاهدا هەڵئەهیشم و جارێكی دیش ئەبمە صێبەری ئەهجن ئەهجنی
شاخ و لە دواییشدا بە شەوقی تیىووی صوورە هەتاو! /هەر بە جل و بەرگی
مۆصیقاوە /بە كااڵی تەمبور و باڵەباهەوە /بە صڵضڵەی وەزهەوە /وەختێ
ئەمكا بە لەهجەی كڵپە داری وشە و كاتێ ئەمكا بە صەمای پەلوپۆداری
ئەشكەهجە و لە هاكاویش بە تەپ و تۆزی كارواوی جەصتەی كۆصتێكی
درێژی لەو خوارە بە جێماو! (گۆڕصخاوی چراکان)،٥ ،

لێرەزا عاعیر وێىە هێمایەكاوی لە هەهاوی وێىەی عیعریی چواهسن و
دواصدىەوە جێكرزووەجەوە ،لە وێىەی یەكەمسا كە زەڵێذ(مً هاوم دەوهە)،
لە ڕێگەی وێىەی دواصدىەوە دۆی لەبری دەون یان بەپێچەواهەوە ،زاهاوە،
لێرەزا دەون هێمای هەعكان و هاجواهایی (مرۆڤ-عاعیر) پیغان ئەزاث
بەصەر پراكخیزەكرزوی ئاگایی و هۆعیاری ژیاوی ڕۆژاهەیسا ،وەك چۆن هێمای
هیوا و ئارەزووە وهەكاهیغە ،عاعیر كۆی ژیاوی وەك دەوهێك زەبیيێذ ،كە
ئاماهجە مرۆیی و هەجەوەیی و كۆمەاڵیەجییەكاوی هەهاجووهەجە زی .زەیەوێذ
بڵێذ دەون وەك هاوەكەی پێوەی لكاوە و جوێ هابێخەوە.
لە وێىە هێمازارەكاوی (دەڵكی واڵحی ئەفضووهم ،باوكم عادە و زایكم
جەمە) ،واڵحی ئەفضوون هێمایە بۆ كورزصخان ،بۆ عێركۆ كورزصخان واڵحی
ئەفضووهگەر و صیحرئامێز بووە ،وەك هەمیغە عێركۆ كەمەهسكێػ كرزووە.
عادیػ كە باوكی پێچوواهسووە ،بە زیوێكسا هێمای دۆڕاگری و هەبەزی و
صەركەش ی باوكی پیغان ئەزاث ،بە زیوەكەی جرزا عاخ هێمای بەرگری و هێز
و هاوكاث پاڵپغذ و كۆڵكە و ڕاگری ماهەوەی كورزصخاهە .
وێىە هێمایییەكاوی جری وەك بەرەبەیاهێكی زامسار ،كە هێمای زەصخپێكی
ژیاهێكی پڕ زامە ،عەفەكێكی كەصك ،بە زیوێكیسا هێمایە بۆ زایكی كە هاوی
(عەفیلە) بووە ،بە زیوێكی زیسا هێمایە بۆ عەفەكێك كە ئاواحی لەصەر
هەڵچنراوە ،بەاڵم عاعیر دۆی وەك گسهگێكی دوێىاوی دۆی زەبیيێذ،
زواجاریػ وەك مۆمێك كە هێمای لە پێىاو ئەواوی جرزا صووجاهە ،ڕووهاكی

لەم پارچە عیعرەزا ،وێىە هێماییەكاوی كرزووەجە هەوێنی زەربڕینی زڕزۆهگی و
عڵەژاوی زەروووی دۆی ،عڵەژاهێك چوون عڵەژاوی بارجەكای جاواهەكە لە
صەرەجاوە جا كۆجایی ،هێماكاوی (جلوبەرگی عیعر ،پۆعاكی بازی دۆعمرووری
هالی ،صەمەهسەر ،پەپووی وێراهەداك ،جلوبەرگی مۆصیلا ،جەمبوور،
باڵەبان ،كۆصدێكی زرێژی لەو دوارە بەجێماو) بەكار هێىاوە.
جلوبەرگی عیعر ،هێمای جلوبەرگی مەجازی عاعیرە ،لە گەڵ پۆعینی بازی
دۆعمرووری هالی كە هێمای بایەكی دۆظ ڕەوث و دێراپەیامگەیەهە ،كە هالی
لە صەرەجای چامەكەیسا بۆ صالمی عاعیری هارزووە هاهای بۆ زەباث و دۆی
بە كورباوی زەكاث .عێركۆ بەو پۆعاكاهەوە دۆی جەیار زەكاث بۆ صەفەرێكی
بەپەلە و زوورورێژ .بەوەعەوە زاهاصاكێذ لە وێىەیەکی هێماییسا دۆی بە
باڵىسەی ئەفضاهەیی صەمەهسەر زەچوێىێذ( .صەمەهسەر ،گیاهلەبەرێكی
وعكاویی كلكسارە ،پێضدێكی جاریك ڕەهگی هەیە لەگەڵ داڵخاڵی زەرزی
جۆدسا ،لە وعەی یۆهاوی) (salamandraەوە هاجووە ،بەواجای (مارمێلكەی
ئاگریً) ،زەڵین لە هاو ئاگرزا هاصووجێذ ،یان لە ئاگر بێخە زەرەوە
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بەڵكو زهیایەك ئاصخەهگی هێىاوەجە بەرزەم دەوهەكاوی ،جەوەرەكەی جری
جایبەجە بە (ڕۆزاها) كە هاجووجە ژیاوی كامەراهەوە و بووەجە هیغدیماوی
ڕاصخەكیىەی و هەدخێك جام بۆ ژیاوی زەگەڕێىێخەوە.
عاعیر بە چەهس وێىەیەكی هێمایی زەوڵەمەهس لەبارەی هیغدیماهەوە زەزوێذ،
كە هیغخماهێكی ماصكسار و دەڵەجێىەرە و بەرزەوام زەمامك زەگۆڕێذ و
زەڵێذ:

بەوی جر ئەزا لە زهیا و زەمەهێكی جاریكسا و دۆی زەكاجە كورباوی ئەواوی جر و
لە پێىاو ئەواوی جرزا زەصووجێذ.
لە پارچە عیعرێكی جرزا و لەهەمان زەقی وااڵزا زەڵێذ:

تۆ لە گەڕەكی گاوراهدا بووی بە تۆو و لە دایك بووی /ژهە دیاهێكی
هاوس ێ /مریەمێكی گوڵەهێرۆی ڕواو لە هاو تاریكییدا /گەهم ڕەهگێ وەكوو
گۆیژە هاوكی بڕیت /هێشتا لە هاو كاصەدا بووی /مریەم بە كڵۆ خەڵووزێ
لەصەر تەختی هێوچەواهت /وێىەی صەلیبێكی كێشا و تاجەدڕكی كردە
صەرت و لە باوەش ی هامۆیی خۆی و عیضادا /وەك كارژۆڵەیەكی تازەزاو/
ماچی كردی و هەڵی گرتیت /ژهە دیاهێكی هاوس ێ /هەفرەتێكی هاو شارەكەت/
چارۆكەی یەكەم قوماتەی ئەم صەفەرە و یەكەم خاچی ئەم ژیاهەی بە تۆ
بەخشیی( .داچ و مار و ڕۆژژمێری عاعیرێ)٣،

ئەم هیشتماهە هیوەڕوان كە ئەیبینی /خۆیمان لێ ئەكا بە (گاهدی) و
لەشەویشدا (بۆكاصایە) و /بە بەیاهیان صۆفییەكی هووراهییە و ئێواراهیش
جلی (بارق) و (حەجاج)ی لەبەردایە! /بەڕۆژ ئەو درەختی شیعرە و بەشەو
تەورە /بەڕۆژ تیرێژی هەتاوە و بەشەو قەمەی شەوەزەهگە (.ئێضخا كچێك
هیغخماهمە)61 ،
لەم زەكەزا زابەعكارییەكی هێمایی زەبینرێذ لە هێوان ڕووهاكی و جاریكیسا،
لە ڕووهاكیسا دۆی وا هیغان زەزا هیغخمان دێرهێىەرە و لە جاریكیغسا دۆی
ئەگۆڕێ و ماصك ئەپۆش ێ و ڕەتهێىەرە.
لە هیوەڕواهسا هیغخمان وەك (گاهسی) دۆی زەهاصێيێذ ،كە هێمای هسری
هاجوهسوجیژی و ئاعتی و دۆهەویضخییە ،بەعەویغسا (بۆكاصا)ی زیكخاجۆری
صەرۆكی ئەفریلای هاوەڕاصتی ئەو بووە و هێمای عەڕ و كوعخار و
زەصدىەپاراصتن و دۆویضخییە .
بەیاهیاهیػ وەك صۆفییەكی هووراوی و كسۆڵ و بێزیان و جەجەالزار ،كە
ئێوارەظ زازێ بەرگی (بارقی حاجی حىخە) كە جەالز و دوێنڕێژێكی ڕژێمی
بەعط بوو ،زەصتی بە كورباهیاوی ئەهفالی گەرمیان صوور بوو ،هاوكاجیػ
بەرگی(حەجاجی كوڕی یوصفی صەكەفی)ی زەپۆش ی ،حەجاج و بارق هێمای
زڵڕەقی و صخەمكاریً.
بەڕۆژ هیغخمان وەك زرەدتی عیعر دۆی هیغان زەزاث و بەعەویػ هەر
دۆی زەبێخەوە بە جەور ،زرەدذ و جەور پێكەوە هێمای غەزرلەدۆكرزن و
صخەم كرزهە لە هەصلی دۆی و ئازارزاوی هاوڕەگ و هاوچەعنی دۆیەحی.
لە كۆجایغسا زەڵێذ ئەم هیغدیماهەی ئێضخای مً بە ڕۆژ جیرۆژ و جیغكی
هەجاوە و زەاللەث لە ڕووهاكی و گەركی و ڕێڕۆعىكەرەوەی هاوهیغخماهیاهە و
بەعەویػ كەمەی عەوەزەهگە و چەكۆ لە كۆی بەرژەوەهسییەكاهمان
زەصووێذ.
وێىەی زووەم :هیغخمان
وێىەی یەكەم :هیغخمان لە ڕۆژزا و بە ماصكەوە
لە عەوزا و بێماصك
بۆكاصا
گاهسی
بارق و حەجاج
صۆفی
جەور
زرەدذ
كەمە
جیرێژ

لەم پارچە عیعرەزا ،عاعیر لە ڕێگەی وێىەگەلێكی هێمایی جێكچڕژاو بە ژیاوی
دۆی و مەصیح وەك هامۆیەك ،ژیاهێكی پێغبیىیكراوی چوون مەصیحی
دۆیمان بۆ زەگێڕێخەوە ،كە ژهە زیاهێكی هاوصێی ،مەریەم هاوێك ،بە كڵۆ
دەڵووزێك كە هێمای كێغان و وێىەی ژیاهێكی جاڵ و پڕ چەرمەصەریە،
لەجەدتی هێوچاواهیسا وەك چارەهووصێكی لە جەوێڵ هووصراو ،وێىەی
صەلیبێك زەكێغێذ ،لێرەزا عێركۆ بێكەش دۆی بە مەصیح وێىا زەكاث،
وەك چۆن (بەدخیار عەلی)یػ لە كخێبی هەرصیس ی كوژراوزا عێركۆ بە
مەصیحێكی هاصیۆهالیضذ هاوزێر زەكاث (عەلی ،)23 ،2015 ،هەمیغەظ
عێركۆ بێكەش وێىەی كێڵگە واجاییەكاوی بەزەوری و وێىە صەرەكییە
هێمازارەكەزا(مەصیح) هێىاوەجەوە ،بۆ همووهە (گەڕەكی گاوران) هێمای
زازگای عاعیرەوە ،لە زۆر عیعر و زەكەكاهیسا بەرزەوام بەرباس ی زەزا ،لێرەزا
(گەڕەكی گاوران)جگە لە زازگەی دۆی ئاماژەی بە عوێنی هیغخەجێبوووی
كریضدیاهەكاوی عاری صلێماوی زەزاث .وعەكاوی جری وەك (زیان و مەریەم و
صەلیب و حەزرەحی عیضا(ز.خ) و گوڵەهێرۆ)ی هێىاوەجەوە ،هەریەك لەواهە
هێمای زیار و بەرباڵوی مەصیحەیەجً ،مەریەم هێمای پاكێتی و زڵضۆزی.
صەلیب(داچ) هێمای ئازار لە پێىاو برزهەصەری بەڵێن .گوڵەهێرۆ ،كە
جاجەكەی صەری حەزرەحی مەریەمی پێچنراوە هێمای جواوی و دۆعەویضخیی
یەكەم و كورجخەمەهییە.
عێركۆ(لێچوو)  -------مەصیح (لەوچوو) هێىاهەوەی وعەکاوی(گاوران ،زیان،
صەلیب ،مەریەم ،گوڵە هێرۆ ،عیضا(ز.خ)) بەزەوری وێىە صەرەکییەکەزا
کە مەصیحە.
عاعیر لە زەقی وااڵی (ئێضخا كچێك هیغخماهمە)عسا ،بە هاوەڕۆكێكی جیاواز و
هەهاصەیەكی جووڕەوە لەچاو كۆی بەرهەمەكاوی پێغوجرزا زەئادڤێذ ،بەهۆی
ئەو هازازی و بێسەربەصخییەی كاربەزەصخاوی هیغخماهەوە بەرامبەر دەڵك و
بەجایبەجیتر گەهجاهەوە لە كاث و صاجێكی زیاریكراوزا وەك عاعیرێكی
بەهەڵوێضذ و داوەهلەڵەمێكی زیار و بەرچاو زێخە وەاڵم ،عاعیر
زەكەكەوااڵكەی زابەظ زەكاث بەصەر زوو جەوەرزا ،جەوەرێكیان ژیاوی
گەهجێكە بەهاوی (كامەران) ،كە ژیاوی پڕە لە هادۆعیی و هەزاری و
چەرمەصەری و هیغخمان هیچی پێىەبەدغیوە ،هەك هیچی پێىەبەدغیوە،

لە زەقی وااڵی (ڕەهگسان)یغسا ،کە زەكێکی زیاری عێرکۆ بێکەصە ،کۆی
ڕەهگە بارکراوەکاوی بەهێما و زەاللەجسارەکاوی بەرباش زاوە ،زەهووصێذ:

کە شەو داهات /لەهاو دۆڵێکی واڵتدا /لە هەر کوێیەک خۆت بتەوێ/
ئەتواوی س ێ ڕەهگ تێکەڵکەی /بەیەکەوە و لەهاویەکدا و لەهاو دۆڵدا/
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تێکیان هەڵدەی((:شەوی مەرگ و ملی صەحراو زریکەی کۆچ)) /بەیەکەوە
تا بەیاوی بیاوشێلی /ئەهجام ڕەهگێک درووصت ئەبێ ،ڕەهگێکی هوێ /پێی
ئەڵێن :ڕەهگی ئەهفالیی( .ڕەهگسان)٤٣ ،

دەرئەهجام:
-،وێىەی عیعری کۆڵەکە و ڕاگرێکی زرووصخکەری عیعرە و کێغاوی وێىەیە
بە وعە لە دەیاڵ و هسری دوێىەر و گوێگرزا ،لە کۆهەوە جا ئەمڕۆ هسیکەی
هەموو عیعرێک بەزەر هەبووە لە وێىەی عیعری و پێسەری ئەزەبییەث و
عیعرییەجە بە ئەزەب و بەجایبەجیػ عیعر.
-٦هێما وەک زاراوەیەکی زیاری هێو زاوضخە پەحی و مرۆڤایەجییەکان،
ئەزەبیاجیػ لێی بێبەری هەبووە و صەرچاوەی زەوەڵەمەهسکەری عیعرە لە
ئاصتی فۆرم و هاوەڕۆکسا ،بەهۆی ئەوەی چڕی و کورحی بە عیعر بەدغیوە،
بەو هۆیەی کە هێما عدێکە و ئاماژە و زەاللەحی بۆ عدێکی جرە .هێما جەنها
وعەیەکە ،لێ هەڵگری زەاللەث و جایبەجمەهسییەکی پێغیىەیی وەک
الیەهەکاوی (زماوی و مێژوویی و ئەزەبی و ڕۆعيبیریی و کۆمەاڵیەحی و صیاس ی ،
 ...هخس)یە.
 -٣وێىەی هێمایی ،جۆرێکی چڕ و بەهێز و زیپکراوی وێىەی عیعرییە ،جیایسا
وێىەکە بە هێما چێ زەکرێذ ،جایبەجمەهسی جیاکراوەی ئەم جۆرە لە وێىە
لەچاو وێىە عیعرییەکاوی جرزا ئەوەیە ،پێویضتی بە پاشخاهێکی فرە الیەن
هەیە و وا زەکاث دوێىەر بۆ کرزهەوەی کووزەکاوی پێویضتی بە گەڕان و
لیوورزبووهەوە بێذ.
ی
 -٤عێرکۆ بێکەش وەک عاعیرێکی هودبەی هێو عیعر هاوچەرخی کورزی،
وێىەی هێمایی لە زەكەوااڵکاهیسا بەفرەیی بەکارزرزووە و مەزراهسوویەحی.
بەهۆی ئەو پاشخاهە گەورەیە زمان و ئەزەبیی و ڕۆعيبیرییەی کە هەیبووە،
بەرزەوام گەڕاوەجەوە بۆ هێما زماوی و ئەزەبی و زەروووی و ئیضخاجیکییەکان و
لە ڕێگەی وێىەی هێماییەوە و ورزجریػ هەرزوو هوهەری چواهسن و
میخافۆرەوە کە زوو کۆڵەکەی زیاری زرووصخکرزوی وێىەی عیعریً،
عیعرەکاوی ڕەهگڕێژ کرزوون .وێىەی هێمایی لە زەكەوااڵکاوی عێرکۆزا
جایبەجمەهسییەکی جیاوازی هەیە ،ئەویػ هێىاهەوەی کۆمەڵە وێىەیەکی
عیعری و هێماییە بەزەوری وێىە صەرەکییەکەزا ،وەک کێڵگەیەکی وێىەیی
وەک چۆن لە زمان و فەرهەهگی زماهسا کێڵگەی وعەیی( )word fieldهەیە،
ئەمەظ یەکێکە لەو کووزاهەی کە وای کرزووە عێرکۆ بێکەش جیاواز لە
عاعیراوی جر ،زەقی وااڵ( بەجایبەحی چیرۆکەعیعر و ڕۆماهەعیعر و
پەدغاهەعیعر) بىووصێذ.

لێرەزا عاعیر وەک هەمیغە بە دەیاڵە هاوازەکاوی زوای جێکەڵکرزوی س ێ
ڕەهگەوێىەی هێمایی (عەوی مەرگ و لمی صەحرا و زریکەی کۆچ) لە پالێتی
زۆڵسا ،ڕەهگێکی هوێ زرووصذ زەکاث ،کە ڕەهگی ئەهفالییە ،ڕەهگێکە دۆی
واجەوی جا هەیپۆعین لە ئەهفال هاگەیً .ئەم س ێ وێىە هێمای زیاری جراژیسیای
ئەهفالً ،بە هاوهێىاهیان ئەهفاملان بیر زەکەوێخەوە .لە یەکەمیاهسا (عەوی
مەرگ) هەڵگری هێماکاوی جاریکی و هەماوی ڕەهگ و ڕۆحضەهسن و جۆكینن ،کە
كورباهییەکاهمان لەعەوێکی زرێژیی زواهەهاجووی گڕەزاری هاوینی بیاباوی
عەرعەر و هوگرەصەملان زیىسەبەچاڵ کران.
(لمی صەحرا) ،لم و صەحرا زوو هێمای زەق و زیار و زاهەبڕاوی مەرگەصاحی
ئەهفالً ،هێمای بێهیوایی و زابڕاویی و زەصىەگەیغدىە بەهیچسا.
زریکەی کۆچ ،لەم وێىە هێماییەزا ،کە هێمایەکی جری زیاری ئەهفالە ،عاعیر
زریکەی بۆ کۆچ دواصخووە ،زریکەی هەڵکەهسن و لە ڕیغەزەرکرزوی مرۆڤ
لە زازگا و هیغخماوی دۆی ،لە کۆچێکی بەزۆر و بێذواهیغذ و زریکەزارزا،
کۆچێک کە زایەڵەکەی لە مێغکماهسا بۆ هەجاهەجایە ،زەزرهگێخەوە.
لە زەقی وااڵی (كورس ی)عسا ئەو كاجەی هەورەس ی ڕۆهامەهووس ی بیاوی لە هێو
زوو للی زرەدتی زارگوێسی عاعیرزا هەڵسەهیص ێ و لە ڕێگەی جەكىیكی
زیالۆگەوە لە لێی زەپرصێذ:

پ :ئایا خۆشەویضتت هەیە؟!
و :تەماشاكە ئا ئەو كچە دارهەهارەی ئەوبەرەوە
بەاڵم تەیماوی تووتڕكی باوك و دایك و براكەیان
ڕێی لێگرتووین ،شەوێ فرصەتێ درووصت بوو
خەریكبوو دەصتم بیگاتێ و لە پڕێكدا پەیكوڵی باوكی پەیدا بوو
چەقیە بن پێم! (کورس ی)26 ،
عێركۆ بێكەش هۆعیاراهە و بە وێىەی هێمایی وەك (جەیماوی جووجڕكی باوک و
زایک و برا) مەبەصذ و ڕەدىە کۆمەاڵیەجییەکی دۆی زەگەیەهێذ .جەیمان
یان عورا ،هێمای چاوزێری و پاراصتن و زەورزەزاوی عدێکە ،جووجڕکیػ كە
زارێکی زڕكسار و چلاڵوییە هێمای ئازارپێگەیاهسن و بیزارکرزهە .لەم وێىەیەوە
عاعیر وێىای چاوزێری باوك و زایک و برا پیغان زەزاث و زەیاوغوبهێىێذ
بە جەیماوی جووجڕک ،كە لە كۆمەڵگەزا ڕەكیبی دۆعەویضخاهً .لە وێىەی
هێمایی(پەیکوڵی باوک)یغسا ،پەیکوڵ ،جۆرە گیایەکی دۆڕصتی
هاوچەگەرمەکاهە ،زڕکێکی صێضووچی جیژ زەگرێ ،وێىەی باوکی پێ
زەچوێىیذ ،کە هەمان هێمای جووجڕکی هەیە لیرەزا ،عێركۆ وەك عاعیرێكی
ئازازیذواز ئەو هەریخەی كۆمەڵ بەر هەعخەر زەزاث و زەیبێزێىێذ ،لە ڕێگەی
جەكىیكی زیالۆگ و چیرۆك و هێماوە کە جایبەجمەهسیی ،مەبەصتی دۆی ڕۆ
زەكاجە عیعرەوە.
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