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پێشکەشە بە
ئەَ تووووووٛەیەٕەٚشەە پێشووووووکەا سشرەَ بە ٘مٚوووووووەخۆ ئووووووم ە َ  ٚس ەکوووووو
وەخپەخش یمخَ (َ.ۆ و خ ْ ئی ّمعیً) ب ٘ەٚڵ ِ ٚمٔدٚٚبٌ ٔٚٛەگەڵُ.
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شەٚە وووووو ُ

وٛپمس  ٚپێ ٔیٓ
وٛپمو بێ پمەمُٔ ب ِمِ و مۆ بەڕەو
رە ٘ەٚڵ ِ ٚمٔوودٚٚبٔٚٛێک

وەخپەخشو یمخۆ پوژەمشَ َ.ۆ وو خ ْ ئی وّمعیً

ەخۆ رێشووم ٌەگەڵووُ ٘ەخٚش٘ووم وٛپمو و ٘مٚوووەخَ سشرەَ رە

٘ەخسشَ ەمخِەت سشخَ بٚٛش  ٚوٛپمس  ٚپێ ٔیُٕ بو س ەکو  ٚبومٚرُ رە ٘ەِیشوە پمڵ شو ُ
بٌ ْٚٛە ٘ەِ ٚٛبمخٚٚسە ێک٘ .ەخٚش٘م وٛپمو ِمِ و م خشٚشٔد سشرەَ رە ٘مٚرمخەیەر
ەخۆ ررسَ تم ب  ُٔ ٛپژەمشرەَ بە ج ٔ ٛپێشکەا بکەَ.
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ٚشخ ۆ ەەرەَ
چ ٛخچێٛشۆ طشتى تويذيهةوة
وێشٗ :
ەمخەٗ ِیٍیٗومْ ەٗوێىوٗ ٌوٗ ٔٗخە وٗ بمٖٚوومٔ٘ ٝوٗخ و ِٗڵگمەوٗن ووٗ وٍ وٛخٗٔ ٜتٖٗٚووٜٗ
پێدٖٔموێٕێتِ .یٍٍٗت ٝوٛخسەش ٖٚن ٘ٗخ ٔٗتٖٗٚەوٗو ٝئوَٗ سٔٚیمەوٗ سٖٚڵِٗٗٔودٖ بوَٗ جو خٖ
ەمخەمٔٗ  ٌٗ ٚڕەگٗٗٔٛ٘ ٜخٖوٗەٗ ٖٚپمخە  ٌَٗ ٜوٍ ٛخٖ ورس.ٖٚٚ
ِ٘ٗٗچٗشٕ ٌٗ ٝەمخەٗ ِیٍٍیٗومْ بٖٚٛتٗ ٘ٗٚەٕ٘ ٝێٕمٔٗومەٗۆ بمبٗت  ٚشێ ٜ ٛج خ  ٚج خ
ٌٗ ٘ٔٛوٗخٚ ٜەٕٗوێشومْ ىٗٔٛ٘ ٜخِٗٔود ٔ ٝووٛخس ٌ .وٗ وو ٔگٗ ٜئومخٖ  َٚٚبو ٘وٗڵبی خسٔٝ
ٔمٔٚیشوومٔ ٝتٛەیەٕٖٗٚوووَٗ  ٖٚسٖو و ێى ٝگووٗڕ ُٔ بووٗ ٔێوو ٛئووٗ ٚسەّووْٗ ٚ ٚەٕمٔووٗ ٜچ ٖٚن
ٚەٕٗوێشمٔ ٝتمبٍ ٗٔٛ٘ ٜخِٗٔد ْ ەم ٛس ئٗ ٚبمس  ٛ ٚو مٔٗ ٜوٗ بوٗ شوێ ٜٖٛسەورەن ٚ
چیرەن گێر ٖٔٗٚەمْ ٌوٗ ٔٚٛوور ٖٚومٔد بو وور  ٖٚومتيوه بیٕیِٛوٗ ەوم ٛس ٛەٕدِٗٚتوٗ. ٖٚ
ب َ بٖٚٛتٗ پمٌٕٗخەه ٘ ٚمٔد ٔێه ٌٗ گرٔگ ٚ ٝبمەٗ  ٝەمتر پێد ْ بٗٔ ٚێٖٔٛدٖ پٗۀٖٛدەٜٗ
وٗٗ٘ ٚوت سٖووَٗ سٚٚخۆ  ٚب شومەیٗن ٌوَٗ وٌٗێٕوٗس ٘ٗەوٗ بوٗ ٚئمخ وو ٗ ٜتێیودٖڕُٔ ٚ
چٗٔوود پرووویمخەه ىَ گٗاڵٌووٗسٖبێت وووٗ بوورە یٓ ٌووٗ  :ئووٗ ٚسەّٗٔمٔووٗ ٜوێشوور  ْٚب و ەمخەووٗ
ِیٍٍیٗومْ تم چٗٔد ڕٖچم ٜٚىەٗٔ ٝڕٖگٗ  ٚپێىٙمتٗٚ ٜەٕٗوێشمْ ور  ٖٚ؟
ئمەم ج خ ٜەمخەیٗومْ بٗ ٛ ٚوو ٗ گ ٛخ ٖٚتوٗ ٖٚووٗخ بمبوٗتٚ ٝەٕٗوێشومْ ووِٗ ٚو خن ٚ
وٍ ٛخٖوٗ ٔیشمٔبد ت؟
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تم چٗٔود پٗۀٖٛودٗ٘ ٜەوٗ ٌوٗ تێگٗەشو ٕٔ ٝێو ْ ٛپوٗەمِ ٝبمبوٗت ٝتمبٍ وومْ  ٚىەوٗٔ ٝتیو خٜ
بٗخبموٗوٗ ؟
ئمِمٔجٗومٔ ٝتٛەیەٕٗ:ٖٚ
ٔ- ٣مومٔدٔ ٝەمخەٗ ِیٍٍیٗومْ ٌٗ تمبٍ ٗٔٛ٘ ٜخِٗٔد ٔ ٝوٛخس .
- ٤جیمورسٔٗ ٜٖٚج خ ٜەمخەٗ ِیٍٍیٗومْ  ٚڕٖٔگىد ٔٗ ٜٖٚبٗوٗخ و ِٗڵگم ٜوٛخس ٜس .
- ٥سٖو ٗبٗخورسْ  ٚسە ەِٕٗٗ ٜٖٚخ ِ ٝڕ و ٗلیٕٗ ٜپشت ەمخەٗ ِیٍٍیٗومْ.

گرٔگ ٝبمبٗت :
گرەٕگ ٝئَٗ تٛەیەٕٗ ٖٚچٗٔد مڵێه ٌٗ

سٖگرەت ٖٚو: ٛ

. ٣ب

ەمتر سٖٚڵِٗٗٔدورسٔ ٝئٗخشیفٗٔٛ٘ ٝخ ٜشێٖٛومخ ٜوٛخس ٌَٗ ٜج خٖ تٛەیەٕٗ.ٗٔ ٚ

. ٤

ٕٗ ڕ ٜٚٚج ٚ ٝٔ ٛچێیٗٔٛ٘ ٜخِ ٜیٌٍٍ ٝوٗ فو خَ ٔ ٚومٖٚڕەو ٝبمبوٗت ٝف ٌىٍو خٜ

وٛخس. ٜ
يگٗ ٜوٛخس.ٜ
- ٥پمخە گمخەىرسْ  ٚەٕدٚورسٔٗ ٜٖٚەمخەیٗ ِیٍٍیٗومْ ٌٗ ٔێ ٛو ِٗ ً

وٕٛخ ٜتٛەیەٕٗ:ٖٚ
_ ٣وٕٛخ ٜبمبٗت -: ٝڕٖٔگد ٔٗ ٜٖٚەمخەٗ ِیٍیٗومْ ٌٗ ٘ٗٔٛخٚ ٜەٕٗوێشمٔد .

6

_٤وٕٛخ ٜومت ٌٗ : ٝومڵ ٤٢٢٢ ٝتمو٤٢٤٣ ٛ
_ ٥وٕٛخ ٜشٛەٓ ٌٚٗ٘( :ێر – وٍێّمٔ – ٝس٘ ن (
پێٕموٗ ٜخٖٖٚومْ:
ەمخۆ :
ەوٗن ٌٗپێٕمووٗومٔ ٝبٕچیٕوٗ ٜخ  ٜٖٚەومخ ٜبو ڕ  ٜفٗەٍٗووٛ

ٔوم ٜجٕٔ ٛومس ( ومٔوت )

سٖگٗڕە ووٗ ٖٚوووٗ ەوومخ ٜبووٗ سٖخبووم بٌ ْٚٛووٗ چ ٛخچێٖٛووومٔٚ ( ٝاڵتوو ٝەمووومومٔ ٝبمبووٗتٚ ) ٝ
پێٛە و ٘ ٝووٗاڵتٓ ٌووٗ سٖوووت  ٚلیوود  ٚسخٚو و ىرسٔ ٝپٗٔمەووٗن ٌووٗ ٔووم ٚجیٙوومٔ ٝووٗلیم ٝس
س سٖٔێوت تمِوٗ خەب ْٚٛبو ەوومخٖٚ ٜن ەومخ٘ٚ ٜیچو ٝتور شو ێى ٝسٚٚخٖ ٌوٗ مەومِٔ ٝرەىووٝ
وٗخٖتمەیٗ. ٖٚ
ٗ٘ ٚخٖ٘ٚم ەمخۆ ى ٜشومعیر ٜئوٗڵّمٔ ( ٝفرەودخەه شویٍٗخ )  ٚتوٗ ٘ٔٛوٗخٔٛ٘ ٚوٗخەش  ٚتوٗ
ەووومخ ٚ. ٜگٗەشووو ٗ ئوووٗ ٚئمومِوووٗ ٜووووٗ جٗ٘ٚوووٗخٔٛ٘ ٜوووٗخ ەمخەوووٗ ٗٔٛ٘ ٚخِٗٔووود بوووٗ توووٗٔگ
ٗلیمٗتٗومِٔ ٝمترەمٌیٗٔ ٖٚمەٗت بٗڵى ٛبٗ س ٜ ٚڕ ٚڵٗتد سٖگٗڕە ٗ .ٖٚبٗخ ترەٓ ٘ٔٛوٗخ ىٜ
( شیٍٗخ ) ئٖٗٚەٗ وٗ ەمخ ٜتێد بگمتٗ ئمو ێه ٌٗ ٔم ٗ ٖٚبّومْ ٘وٗمەٕێ .چٔٛىوٗ ەومخ ٜئوم س
ٖٚن پمڵٕٗخ ٜوٗخٖو ٝس ٘ێٕمْ وٗەر سٖومت.
ٌووٗ ىەووٗو ٝسەىووٗس ( و ێٕ ووٗخ ) ٔووم ٜئیٕگٍیو  ٜچووِٗى ٝەوومخٖٚ ٜن پێٕموووٗەٗو ٝتیو خٜ
پٗخٖپێوود  ٚبٗو و یٗ ٖٚبووٗ تی و خ ٜپٗخٖوووٗٔدْ ِ ( .یر ٚسٌٖوو ٝوووِٗمي .فٌٗ ووٗفٗ ٜجووٚ ٝٔ ٛ
٘ٗٔٛخ  ٤٢٢٧ي( ٣٦٫
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ِیٍٍ: ٝ
ٌووٗ ىتیٕو

ووویفٗتێى ٝئمِممٖس خەووٗ بو ىەٗٔگر ەووٗت ٚ ٝپٗەٖٛوو ب ٝٔٚٛووٗڵه بٗەووٗو رٖٚ ٖٚ

ویفٗت ِٚٛٗ٘ ٝئٗٗ ٚوڵٗتٗ تمەبٗتمٔٗەٗ وٗ پێ ٝسٖٚترەوت ( گوٗي ) ِٗٚبٗووت ٌێورٖ ئوٖٗٚ
ٔیٗ وٗ ٚٚشٗ ٜئیٕگٍی  (Popular) ٜبگرە ٗ ٖٚبٗڵى ٛسٖلومٚسٖق ٔ ەىوٗ ٌوِٗمٔمٚٚ ٜشوٜٗ
٘(Folksy).مبرىٔدت بٗ ٖٚپێٕموٗ ٜورس ٖٚٚوٗ برە یٗ ٌوٗ  :جٗ٘ٚوٗخ ٜلٗتی وّم٘ ٜٖٚوٗخ
تموێه ٌٗ تموٗومٔ ٝگٗي ).( https://ar.wikipedia.org

ەمخەیٗ ِیٍٍیٗومْ:
ەمخەیٗ ِیٍٍیٗومْ ٔموٕمِٗ ٚوٍ ٛخِ ٜیٍٍٗتمٔٗ

ڕوىمٔٗ ٌٗ ٔێ ٛگ ِٗڵگم بوٗ وومٔمە ٌوٗ ٘وٗخ

ومت  ٚشٛەٕیىم باڵ ٚسٖبێ ٗ ٚ ٖٚبێ ئٗ ٜٖٚپێٛە  ٝبٗ ئمِر ٖومٔ ٝپێشىٗٚتٓ بێت .بوٗڵىٛ
ٌٗ ٘ٗٔم ٜٚمەٕگٗ ٚسٖٚخٚٚبٗخٗ٘ ٜڵدٖلٌٛێت  ٚس ٚتر بٗووٗخ و ِوٗڵگم ٖٚڕٖٔگىد ٔوٜٖٗٚ
سٖبێووت .وووِٕٗ ٚوود اڵْ  ٚوووك  ٚوووٛخ ْ پووٗەرٖ ٜٚسٖوووْٗ ٌٗوووٗخ شووٗلمِٗومْ  ٚشووٛەٕٗ
گش ییٗومْ  ٚگٔٛد ٚسەٙمتٗومْ  (.بر ٘یُ ) ٥٪ ٤٢٢٦
ئَٗ ەمخەیمٔٗ ەموم ٚڕە مٜ

ەمْ ٘ٗەٗ ٘ٗٔدەىیمْ ٌٗ شٗ ٖٚسٖورەت بٗ تمەبٗت ٌٗ ڕِٗ ْ

 ٚشووٗ ٜٗٔ ٚووومڵٕمِِٗ ٜوومٔگ ٚ ٝەخبووٗەمْ ٌووٗ ڕەمس ْ ٔٗ٘ٚوودەىیمْ ِووٗخج ٝشووٛەٕیمْ
بٗوٗخٖ ٖٚسٖبێت ٗ٘ ٚخٖ٘ٚم ٘ٗٔدەه ٌٗ ەمخەیٗومْ جیم ٚەمْ سٖبێت بوٗ گوٛەرٖ ٜب ٔوٗومْ
ٖٚ ٚخ ٖومْ ٖٚٗٔ ٌٗ ٚەٗن بو ٖٔٗٚەوٗو ٝسەىوٗ ٌ ٚوٗ ٔمٚچوٗن بو ٔمٚچٗەوٗو ٝسەىوٗ ٌ ٚوٗ
سەیٗومْ ب شمخٖومْ جیم ٚتر سٖبێت ٔٗ٘ ٚ.دێ ٌٗ ەمخەمٔوٗ بوٗ ل وٗورسْ  ٚگو خ ٌٔٗ ٝگوٗڵ
بٗڕەٖٛسٖچێت.
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ەمخەیٗ ِیٍٍیٗومْ برە یٗ ٌٗ چماڵو ٝجٗو ٗە  ٚجٛڵٗە
 ٚڕٖگ  ٚڕەشوووٗ ٜوٍ وووٛخٗ٘ ٜەوووٗ ووووٗ ٌوووٗ ٔوووم

وٗووووٗومٖٔٗٚەٗ .بوووٗ بوووێ ٘ووویك جوووٗ ت

ٌٗووووٗخورسٔێه وٗ ٚچێوووی سٖبٗ شوووێ ٗ جێبٗجێىمخٖووووٗٚ
ەموم ٜئمڵ ٔ ٜیٗ ( ٌخٌ ٛدٖ .)٤٢ ٤٢٢٥
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ٖ ٚەٕیٗ ٌٗ مەٕگٗ ٖٚسە وٗ ومەوٖٗٚ

شووو ٝسٖس ت بوووٗ بیٕوووٗخٖومْٚ .

ٚشخ ۆ سٚٚشَ
چ ٛخچێٛشۆ تی خۆ
مانا و تيطةيشنت لة هونةرى ميللى :
٘ٗٔٛخِ ٜیٍٍ ٝىەٗٔێى ٝگرٔگ ٝوٍ وٚٛخِ ٜرەەو گٗىٔوٗ چٔٛىوٗ بٗشوێى ٝس ٔوٗبژ ٚ ٖٚ
بٗو ر  ٖٚبٗ ِێی ٜٚٚشمخو مٔییٗتٗ٘ ٚ ٝخٖ٘ٚم تّ ٛێى ٝبٕٗخٖتیٗ ٌٗ پێىٙمتٗ ٜبٔٛیومسٜ
ڕەشٕبیرِ ٜیٍٍٗتمْ ٗٔٛ٘ .خٖ ِیٍٍیٗومْ بٗشێىٓ ٌٗ ٚوٌٗوٗپٚٛخٖ  ٚو ِٗڵوٗ ٘ٔٛوٗخەىٓ ووٗ
٘ووِٗمْ ِٗبٗوووت  ٚتێگٗەشو ٕیمْ ٘ٗەووٗ بووٗاڵَ بووٗگٛەرٖ ٜب ٛخٖومٔیوومْ جیووم ٚ ْ ٚچٗٔوودەٓ
ڕەگٗ ٜسٖخبورەٓ  ٚجێبوٗجێىرسٔیمْ ٘ٗەوٗٔٛ٘ " .وٗخِ ٜیٍٍو ٘ٔٛوٗخەىٝ

خووىٗ سٖوٗٚە وٗ

مەر ڕوێف ٝگێژ ٔوٗ ٜٖٚچمٌٚێىوٗخٗٔ ٜخە وٗومْ ٔوٗ ٚسٔ ٜ ٚوٗ ٚسٖگ ٛخە وٗ ٖٚووٗ ڕٖگ ٚ
ڕەشووٗوٗ ٜسٖگٗڕە ووٗ ٖٚبوو ل ٔم ووٗ و ٔووٗومْ ٛ٘ ٚومخٖوٗشوو ٝبووٗ ٘وو  ٜئمخٖ ِٔٗٚد ٔووٜٗ
ومخس ٖٔٗٚومٔٗ ٝڵىٗ ب

شٗٚە  ٝئٗ ٚب ٛخٖ" ( ٘مٔ ٝبر ٘یُ جمبر ٗٔٛ٘ .خِ ٜیٍٍوٌ ٝوٗ

ٔێ ٚ ْ ٛلید  ٚس ٘مت.)٣٫٫٤ ٚٛ
ئِٗٗا ئمِممٖەٗوٗ ب ئٌٗٛ ٚ ٗ ٚیمەٗ ٜوٗ ٌٗ ٔمخ  ٚسٖخ ٝٔٚٚئٗ ٚوٗوومٔٗ ْٖٚووٗ
ٌووٗ مەٕگٗەیووٗو ٝپێىووٖٗٚە ٔ ەووه بووٗ ٘ووِٗمْ وٍ ووٛخ  ٚس و ٔ ٚووٗخە  ٝمەوومٔ ٝڕەم ٔووٗ و ەوومْ
سٖومتووٗ ٖٚبووٗ ٚسەوودگم جٔ ٛییووٗ ٜوووٗ وووٗخچمٖٚوٗٔٛ٘ ٜووٗخٖ ڕەچىووٗ ٜگرتٖٚٛتووٗ ٖٚبووٗخٖٚ
بٕم ٗٔ ٜمومٔدٔٗٔٛ٘ ٝخِ ٜیٍٍی " . ٝبٗ ٘م ٜجٗٔٛ٘ ٝٔ ٛخِ ٜیٍٍو ٝبٗخ٘وِٗێى ٝورٚشو ٝ
ٔٗخە ییوٗ ٘ ٚووٗخٖ٘ٚم بٗخ٘وِٗ ٝشوویىرسٔٗ ٜٖٚس ٘ێٕوومٔ ٝئوٗ ٝٔ ٚسەىٗەووٗ ووٗ بووٗ شووێٖٛەٗوٝ
ئمووومە ٌووٗ ىەووْٗ و ِٗڵگووٗ ٖٚپر و ی و ٖ سٖورەووت بووٗسٖخٖ ٌووٗٔ ٚێٖٔٛدومخەیووٗ تموٗوٗووویٜٗ
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وٗسخٚو ىٗخ ٚ ٜجێ بٗ جێىمخ ٜبێت "( ٘مٔ ٝبر ٘یُ جمبر ٘ٗٔٛخِ ٜیٌٍٍ ٝوٗ ٔێو ٚ ْ ٛلیود
 ٚس ٘مت.)٣٫٫٤ ٚٛ
 ٚسٖخسٖوووٗٚەت ٘ٔٛووٗخِ ٜیٍٍوو ٝپێوودخ ٘ ٜٚووِٗ ٚٛوٗوووێه بێووت ٌ ٚووٗ ىەووْٗ ٘ووِٗٚٛ
ٗڵىووٗ ٖٚپر و ی و ٖ سٖورەووت ٘ ٚوویك جیم ٚەووٗن ٔیووٗ ب و

ِٖیٕووٗ ومخٌٗوووٗخورسٔ ٝجووم ئووٗٚ

ِٖیٕیٗ ٘ٗخ ئمِر ەىِ ٝمترەومڵ بێوت ٔىو ڵٌ ٝوێ ٔمورەوت ئٗٔ ٚوٗ ٜبٗ٘وٗخٖس خْ ومخٖومٔیومْ
سٖگمت بٗ ئمو  ٝجیم ٚ ٚس ٘ێٕمْ ٔمبێ ٗ جیم ٚەٗن ب ٌێوه جیمورسٔوٗٔٛ٘ ٜٖٚوٗخ ٜجوێ
بووٗجێىرسْ ٖٚن پیشووٗ ٔٛ٘ ٚووٗخ ٜس ٘ێٕوومْ بووٗڵى ٛى ٜئووٗٔٛ٘ ٚووٗخ  ٚپیشووٗ ٖٚن ەووٗوٓ ٚ
تٗٔٙم سٖخبرەٕوٗومْ ئمِمٔجییوٗت " : ٝوٗ ٚتوٗ چێویٔٛ٘ ٜوٗخِ ٜیٍٍو ٝتوٗٔٙم ِیٍٍییوٗ  ٔ ٚو ٝ
ٔٗب ٖٚٛوٗ ٚتٗ ٌٗه سٖت ٓٔ ٛچێی ٌوٗ ٚشو مٔٗ سٖووْٗ ووٗ سٖتو ٚ ٓٔ ٛس ٘ێٕومٌٔ ٝوێ بىوْٗ "(
عفیووب بٕٗ٘ٗووؤٛ٘. ٝووٗخٔ ٜووٛێ ٌووٗ ٚاڵتوو ٝئی وو . )٣٫٪٢ ِٝ,بووَٗ ِٗبٗوو ٗ بێووت سٖگووٗەٓ
بووٗ ٜٖٚوووٗ س ٘ێٕوومٔٔٛ٘ ٝووٗخ ٜبٗخ٘ووِٗ ٝئووٗ ٚومخٌێىرسٔووٗ ِٖٗٔییووٗ بٗس ٚەیٗوٖٗٚەووٗ ٚ .ئووَٗ
س ٘ێٕمٔمٔٗا ٌٗ ئٗٔجمِ ٝومخٌێىرسٔێى ٝئمومە ٔێٗ٘ ْ ٛو  ٝس ٘ێٕٗخٗ ٚەمڵٗومٔ ٌٗ ٝىەٗن
 ٌٗ ٚىەٗو ٝسەىٖٗٚا ٌٗ ٔێ ٘ ْ ٛومخ ٚ ٚومخەگٗخەیٗومٔ ٝئٗ ٚومخٌێىرسٔمْٔٗ وٗ پێىٙمتوٜٗ
ٚخٚم ٔدٔ ٝبیرورسٔٗ ٖٚبٗ ج شٗومٔٓ .
وٌٗٗپٛخِ ٜیٍٍ ٝو ور ٖٚەٗوِ ٝیر تگرٗٔ ٜخە ٗ و ِٗاڵەٗتیٗ وٍ ٛخەوٗومْ  ٚئوٗسٖبی ٚ
٘ٔٛووٗخە  ٚئٗف وومٔٗە  ٚپیشووٗەیٗ .وووٗ ٌووٗ و ٔووٌٗ ٖٚووٗ ِیر توو ٝووٗڵىمٔێه ەوومْ ٔٗتووٖٗٚومْ
ِمٖٚتٗ ٚ ٖٚبٖٚٛتوٗ ِیر توِ ٝیٍٍؤٛ٘ ٚ ٝوٗخ ٔ " ٜو ێىٗ ٌوٗ ٔ و ٗ ِرەىمەٗتییوٗومْ ووٗٚ
پیشووٗەٗو ٝو ِٗاڵەووٗتٌ ٝووٗ مەوومِٔ ٝرەىوود ٘ٗەووٗ  ٚومخەگٗخەیووٗو ٝڕٔٚٚووٗ٘ ٝەووٗ بٗوووٗخ
پێىٙمتوووٗ ٚب ىووو ٝو ِوووٗڵگم ٖٚن ِ٘ٗیشوووٗ ومتێوووه تمەیبٗتّٗٔدەوووٗومٔ ٝوٌٗوووٗپٚٛخِ ٜیٍٍووو
بمخٚسە  ٝومەٗومٔ ٝمەمٔ ٝبگ خسخەوت سٖبێ وٗ ٘و  ٜووٗخ٘ٗڵد ٔ ٝس و ٔ ٚوٗخە ٔ ٝوٛێ ووٗ
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ئِٗٗا ٘ێٕمٔٗومەٗ ٜپیشٗەٗوٛٔ ٝەٌ ٝێ سٖوٗٚە ٗ ( . "ٖٚبموُ عبدٌٚحّیود ّوٛسٔ .ٜوٗخەت
ِ ٜٛ ٚیٍٍ ٝعێر ل)٣٫٪٨ ٝ

سٖخووووٗٚتٓ  ٚسٖخٔٗووووٗٚتٕٔٗ٘ ٝووودەه ٌوووٗ ٗووووڵٗتٗومْ بوووٗ ٘ووو  ٜئوووٗ ٚگ خ ٔىووومخۆ ٚ
ومخەگٗخەیٗ سٖخٖویمٔٗەٗ وٗ ٌٗ ئٗٔجمِد ئٗٗ ٚوڵٗتٗ ڕٖوٗٔمٔٗ ٌٗ سٖو دٖس ت .بٗ ٘  ٜئٗٚ
گ ڕ ٔىوومخ ٚ ٜومخەگٗخەیووٗ پێچٗٔ ٚمٔووٗ ٜڕٚٚبووٗڕ ٜٚب ىٗوووٗ سٖبێ ووٗ . ٖٚەوومْ ّٔمەشووىرسْ ٚ
پیشوووومٔد ٔٔ ٝووووٗخە  ٝبمشوووو ر ٚگٔٛجوووومٚتر ٌٗگووووٗڵ پێشووووىٗٚتٕٗومٔ ٝوووووٗخسِٖ ٝتٗوٕووووٌٗ مەم
٘متٖٚٛتٗ ٖٚئمخ ٗ٘ ٖٚخ بٗ ٘  ٜئٗ ٚئمِر ٖ ٔٛەیمٔٗ ٜپٗۀٖٛدەیٗومْ ئمومٔىمخ ٜب ٌێى ر
ٔ ەىب ٜٖٚٗٔٚٛسٚٚخەیٗومٔٔ ٝێِ ْ ٛیٍٍٗتمْ ٗٔٛ٘ ٚخٖووٗەمْ  ٚڕەشوٕبیرەمْ تێىوٗڵ بٗەوٗو ر
بێووت  ٚس بووٗ ٔٗخە ووٗ و ِٗاڵەٗتیووٖٗومْ بگووْٗ بووٗ ەووٗو رٔٛ٘ " .ووٗخِ ٜیٍٍووٖٚ ٝن ٘ٔٛووٗخەىٝ
گش ییٗ ٔوٗن ٘ٔٛوٗخەى ٝتموٗوٗووٖٚ ٚ ٝاڵِیىوٗ بو پێٛە و ییٗومٔ ٝئوٗ ٚو ِٗڵگمەیوٗ ٜتێیود
سٖم ٚ ٜئوٗ ٚبمبٗتمٔوٗ ڕ ەٗڵوٗ سٖووومت ووٗ ٌوٗ ىەوْٗ ٗڵىووٗٔ ٖٚموور ٌ ٖٚٚوٗ بوم ٚٚبمپیر ٔووٖٗٚ
ِمٖٚتٗ ٖٚوٗ ٚب شومە  ٚووٌٗێٕٔ ٝوٗگرت ٖٚٛبوٗڵى ٛبٗخ٘وِٗ ٝوومخٌێىرسٔٔ ٝێو ْ ٛتمووٗومٔٝ
و ِٗڵگمەٗ " ٔ خ ِحّٛس ع ّمْ ِ.رجعیمت ٌشىً ٌخ ف

ٌّعمصر فو وٛخسوو مْ ٌعور ق

خومٌٗ ِمج یر .)٤٢٣٢
بێگِٛمْ ئِٗ ٚم ٖٚسخەیٖٗٔٛ٘ ٜخ تیمەد تێ ٗخە٘ ٚ ٖٚٛوِٗ ٚٛبٗخِ٘ٗوٗ سخٚوو ىر ٖٚ
و ٔٗومْ ئٗٔ ٖٚمگٗەٗٔێت وٗ بٗ ٘ٔٛوٗخەى ٝوو ٔ ٝبوِٗیٍٍٔ ٝمٚبٕرەوت " .جگوٗ ٌوٗ ٔیشومٔد ٔٝ
مویٗتێه ٌٗ موییٗتٗومٔٗٔٛ٘ ٝخِ ٜیٍٍٗٔ ٝبێت وٗ ب بوٗومخ٘ێٕمٔ ٝتمەبوٗت بو ٔومِ ٚومڵ
سخٚوت ور بێت ٌٗ ٚبٗخِ٘ٗٙێٕمٔ ٝبم خگمٔ ٝجیمبىرە ٌٗ ٚ .ٖٚوٗ تێگٗەشو ٓ ٌوٗ ِمٔوم شوێٖٚٛ
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ف خِٗومٜٔبگٗەٓ ٌٗڕەگٗ ٜوٍ ٛخٖ ٚ .ٖٚتٗ بمەٗ ێى ٝتێگٗەش ِٕٗ٘ ٝم٘ٗٔگ ٝبٗ وٍ ٛخٖوٖٗٚ
٘ٗبێت" ( ِحّد ٌج٘ٛرٛ . ٜەٕدٖٔٗٚەٗن ٌٗ وٍ ٛخِ ٜیٍٍ.)٣٫٫٩ ٝ
ئٗگٗخ بٗ ئملمخٚ ٜەٕٗوێشومْ ڕەبچىٗبىوٗەٓ ٌوٗ ٘ٔٛوٗخِ ٜیٍٍو ٝب ِومْ ڕ ْٚٚسٖبێ وٗ ٖٚووٗ "
ٚەٕٗوێشومٔٔٛ٘ ٝوٗخٔ ٜمچێ وٗ مەوور ڕوێفو ٝپێٔ ٛوٗ  ٚڕٖ٘ٗٔودٔٛ٘ ٜووٗخ ٜبوٗڵى ٛو ڕوووىمٔٗ
بووٗخٖٗٔٛ٘ ٚخِٗٔوود ئمخ و و ٗ سٖگرەووت .ب ەووٗ ٌووٗ ىەووْٗ ٘ووِٗ ٚٛتووموێى ٝو ِووٗڵگمِ ٜیٍٍیووٖٗٚ
شٗٚە ت سە ٗ بٗخچمٌٗ ٚبٗخ ئٗ ٜٖٚڕٖٔگد ٔٗ ٜٖٚىەٗٔ ٝو

ٔ ٚم یمٔوٗ ٚ .بمبٗتوٗومْ

بوورە یٓ ٌووٗ بووٗ٘م ٜو ِٗاڵەووٗتٔ ٌٚٗ ٝووٗا :ڕٖٚشووت چوومو ٝڕەوو س خ ٚ ٜڕەوو ِ ٜیٔ ٛوومْ ٚ
ٔٗبٗخسٖٚ ٜن و ٛخچمو .ٝوٗٚ ٚەٕٗوێشومِٔ ٝیٍٍوٚٗ٘ ٝڵودٖس ت ٌوٗ ڕەگوٗٗٔٛ٘ ٜخٖووٌٗ ٜوٗ
چمٚورسٔٗٗ ٜٖٚڵه بىمتٌٗٗ ٖٚوٗخ ئٗ ٚبِٕٗمەٌٗ ٜوٗ ٚەٕٗوێشومٔد "( .تٔ ٛوم ەحیوِ ٝرجومْ .
ئمِممٖ گ ٛخش ییٗومٔ٘ ٝێّم ٌٗ ٔیگمخٖومٔٗٔٛ٘ ٝخِٗٔد ٔ ٝوٛخسو مٔ ٝعێر ق .)٤٢٢٪
بوَٗ شووێ ٖٛسٖبیویٓ وووٗ ٘ٔٛووٗخ ٜشوێٖٛومخِ ٜیٍٍوو ٝڕٖگٗ ەىووٗ ٌوٗ ڕٖگووٗ ٖومٔٔٛ٘ ٝووٗخٖ
جٗٔ ٛومْ ب ەٗ ٌێورٖس ڕەڵو ٝوٍ وٚٛخ ٚوٌٗوٗپٚٛخ ٔٛ٘ ٚوٗخِ ٜیٍٍوِٖ ٝیٕٗەیوٗو ٝفور ٚ ْ ٚ
ٌٗبمخٖ ب سٖخ

ٕ ٝشوێٔ ٚ ٖٛومٖٚڕەوٚ ٝەٕٗوێشومْٔٛ٘ ".وٗخ ٜگوٗىٔ٘ ٝمٚچوٗخخ بوٗ ٘ویك

شێٖٛەٗن جێگٗٗٔٛ٘ ٜخ ِیٍٍیٗومْ ٔمگرە ٗ ٖٚبٗڵى٘ ٛمٚتٗخەبٗ ٌٗگٌٗیمٔود  ٚپێوٌ ٜٖٛێىٕور ٚ
ٔوویٓ سٖبێووت ئووٗ ٖٚڕٔٚٚوو ٛسەوومخ بێووت وووٗ بیرەوووٗٔٛ٘ ٜووٗخِ ٜیٍٍووٖٚ ٝن سٖخبرەٕوو ٝچێوویٜ
جٔ ٛىمخ ٌٗ ٜو ِٗڵگمس ٔمتٔ ٛرەت ٌٗ ڕٖ٘ٗٔدٖ و ِٗاڵەٗتییٗومْ جیمبىرە ٗ ٖٚچٔٛىٗ تٗٔیم ٌٗ
ڕەگٗ ٜسٖخوٗٚتٗ و ِٗاڵەٗتیٗومٔییٗ ٖٚسٖتٔ ٛرێ بیدە خە ٌٗٗ ٖٚگٗڵ ئٗ ٚسٖخوٗٚتمٔٗەوٗ ووٗ
ٌٗڕەگووٗٔٛ٘ ٜووٗخٖ ِیٍٍیٗومٖٔٗٚەووٗ" (تٔ ٛووم ەحیووِ ٝرجوومْ  .ئمِووممٖ گ ٛخش و ییٗومٔ٘ ٝێّووم ٌووٗ
ٔیگمخٖومٔٗٔٛ٘ ٝخِٗٔد ٔ ٝوٛخسو مٔ ٝعێر ق .)٤٢٢٪
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تەٚشخۆ سٚٚشَ :
٘ٔٛەخۆ ِیٍٍ ٌە رٛخسو مٔد
وٍ ٛخ  ٚرەٌەپٚٛخۆ ِیٍٍ ٝىەۀێک گرٔگ ِرەە گەىٔە چٔٛکە بەشێک س ٔەبژ ٚش ٌە
شمخو و مٔیەت ئە ٚ ْ ٚتووّ ٛێک بٕەڕشتیوویە ٌە پێکٙوومتەۆ بٔٛیوومسۆ ڕەشووٕبیرۆ  ٚئمەٕوودشس
چووؤٛکە ِێووویٚٚۆ ٘ەخ ٔەتەٚشەە

سٖپووومە ێ  ٚو سشرووومتەٚش ٘ووؤٛەخۆ ِیٍٍووو بەشوووێکٗ ٌەَ

رەٌەپٚٛخش  ٚر ِەڵێک ٘ٔٛەخ ٜسەىٗ ا رە ٘ەِٚٛەومْ ٘ەِومْ ِەبەووت  ٚچەِکیومْ ٘ەەە
بەاڵَ ٌەب ٛخشرمٔ

ەمٔد جیم ٚەمْ ٘ەەە " .ب ِمْ سشخسشرەٚەوت رە ٘ؤٛەخۆ ِیٍٍو روٛخس

بێٛەٕە  ٚجیمەە ٌە گەىٔ ترۆ جیٙمْ شێ ٛۆ رمخٌێککرسْ ٚ ٚشاڵِد ٔەٚشۆ ر ِەاڵەەت ب
ڕٚٚس ٔ ٚ ٚەخەووو ە ج خ ٚج خشروووومْ ٌە چ ٛخچێووووٛشۆ مەووومٔ گەٌوووو رووووٛخس ت ِوووومخ سشرەْ
٘ٔٛەخِۀوودۆ ِیٍٍ و رووٛخس بیوورۆ ٌە ىەۀ و س ٘ێووٕەخ روومخۆ و ۆ ب و تێرررسٔ و
رو ِەڵگە  ٚبەسەٙوومتٕ توومَ  ٚچێیشروومٔ جێبەجووێ سشروورس  ٚگ ٛخشو
سشخٔٚٚیمٔە سشررس رە ٌە لوٛاڵە

 ٛوو

ٌە ٚبیوور  ٚئوومڵ ەیە

ەڵکود س ٔور ٘ ٚ ْٚەخچۀودش ٌە ٘ؤٛەخش جەِمٚشخەەرمٔود

بمس  ٚتێکەڵب٘ ْٚٛەەە بەاڵَ ٌە ٔێ ْ ٛگەٌ رٛخس  ٚگەىٔ پەەٛشوت بە گرە ٘مٚوێ ٚ
سەٕ ٌەگەڵ ئەٚس رە ٌە چٕیٕ پێکٙمتەۆ فکورۆ ئە٘ ٚؤٛەخ ٔەس بەشود خەمْ رورسٚٚش بەاڵَ
ٌەگەڵ ئەٚششد ب ِومْ سشخسشرەٚەوت رە ئە ْ ٚبە پوێچۀ ٚەٚش تٔ ٛیٛەومٔە توم ڕ سشەەرو

ەخ

٘ٔٛەخش ِیٍٍیەرمٔ رٛخس جگە ٌە ٛەٕدْ ٌ ٚێک ڵیٕەٚشەمْ " ( خٛ ٚا فٛخ وعید .گو ٖٚ
ویر ِیىِ ٝیٍٍ ٌٗ ٝوٛخسو مٔ ٝعێر ق .)٤٢٢٪
رە ٚتە تێبیٕووو ئەٚش سشرەەوووت رە رووومخش سشوووو یە بۀمٚبمٔگەرووومْ بٕەِووومۆ پەەووود ررسٔ
٘ووؤٛەخۆ ِیٍٍووویٓ ٚش ئەَ ٘ووؤٛەخش بە مەووومٔەٚش بەوووو ر ٚشتەٚش .ڕەم ٔە  ٚڕشگەرووومٔ سخەوووی
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سشبێو ەٚش بو وووەخسشِمٔ رو ْ " ٘ەخچۀوودش پیوومٚۆ رو ٔ رووٛخس رٍ ووٛخۆ ٘وؤٛەخۆ ٔیشوومْ
ٔەس بٔٛ٘ ٚٛەخۆ ِیٍٍ ٝرٛخس تۀیوم فومر ەخەک ٘مٚبەشوە بو سخٚوو ب ٔٚٛشمخوو مٔییەت
رٛخس رە گەٌ روٛخس بەل ٔم ەرومٔ گەشوەررسٔید رو سشرومتەٚش بەبوێ ئەٚشۆ سخٚوو کەخۆ
ڕشوۀ

ۆ سەمخۆ بکمت .

"رەٌەپٚٛخۆ گەٌ رٛخس بەخ٘ەِ ٘ٔٛەخۆ ئەسشب ٌەچۀد ب ٛخەکود ٌە

سشگرەوت رە ٘ویك

ٔٚٛوەخ ِ ٚێیٚٚەەر ب ٔم ٔرەوت  ٚج خشرومٔ ئەسشبیومت ِیٍٍویش بورە یٓ ٌە :ئەف ومٔە ٚ
چیرەرە ِیٍٍییەرمْ  ٚچیرەر پەخۆ  ٚچیرەر ِیٍٍ  ٚشێعرۆ ِیٍٍ  ٚمەمٕٔومِەۆ ِیٍٍو
ٛ ٚرُ ٘ٔٛەخش ِیٍٍییەرمْ چیٓٚ :ەٕەرێشمْ  ٚپەەکەخووم ۆ تەىخووم ۆ ِو س ڕ ٚشەو
 ٚرەٌوووٛپەٌ

تووومت

ِ وووویممۆ روووٛخسۆ  ٚئمِێرشرووومٔ

گووو خ ٔ ِیٍٍووو

ووووەِمۆ ِیٍٍووو

پیشەوم ۆ فەخا  ٚفەڕا گەِەۆ ِیٍٍ  ٚوەبەتەوم ۆ ٚتۀٙم ٔمٚچەرمٔیشو ٘ەخٚش٘وم
بەخ٘ەِێکە رە گرٚپەرە بە شێٛشەەر ئمومە ڕ ٘ێٕمٔ پێ سشرەْ بە ٔ ەکەە ٌە جیوم ٚۆ
ووووو ە سشوووووو کرسشرمْ ِ ٚەشووووومکەخشرمٔ ىسشبەْ “( تٔ ٛوووووم ەحیوووووِ ٝرجووووومْ  .ئمِوووووممٖ
گ ٛخشوو ییٗومٔ٘ ٝێّووم ٌووٗ ٔیگمخٖووومٔٗٔٛ٘ ٝخِٗٔوود ٔ ٝوٛخسووو مٔ ٝعێوور ق  .) ٤٢٢٪ب ِوومْ
سشخسشرەٚەت رە ٘ٔٛەخۆ ِیٍٍ رٛخس بێٛەٕە  ٚجیمەە ٌە گەىٔ تورۆ جیٙومْ ووٗ٘ ٚؤٛەخش
ِیٍٍییەرمْ

ڕوکٓ ٌەىەەْ ٘ەِ ٚٛەڵوکەٚش پر ر یو ش سشرورەٓ شوێ ٛۆ رومخٌێککرسْ ٚ

ٚشاڵِد ٔەٚشۆ ر ِەاڵەەت ب ڕٚٚس ٔ ٚ ٚەخە ە ج خ ٚج خشرمْ ٌە چ ٛخچێٛشۆ مەمٔ گەٌ
رووٛخس ت ِوومخ سشرەْ ٘ٔٛەخِۀوودۆ ِیٍٍ و رووٛخس بیوورۆ ٌە ىەۀ و س ٘ێووٕەخ روومخۆ و ۆ ب و
تێرررسٔ

ٛو

ر ِەڵگە  ٚبەسەٙمتٕ تمَ  ٚچێیشرمٔ جێبەجێ سشررس  ٚگ ٛخش

بیوور  ٚئوومڵ ەیە سشخٔٚٚیوومٔە سشروورس رە ٌە لووٛاڵە

ٌەٚ

ەڵکوود س ٔوور ٘ " .ْٚوؤٛەخۆ ِیٍٍ و ٚش

وووومٚشٔەرەۆ ٘وووؤٛەخەکە رە ٌە ٘ەووووو ێک ِوووورەىەٚش وووووەخچمٚشۆ گرتوووو ٖٚٛئەَ س ٘ێٕوووومٔە
جەِوووومٚشخەیە س ٘ێووووٕەخش ٌە سشِەٚش سشگوووو ٛخە ەٚش بوووو سشَ ٌ ٚە ٔەٚش بوووو ٔەٚش ٌە ىەەْ
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روٛڕشرەٚش ٌە بوومٚر ِٕ ٚود ڵەرەۆ ٌە س ەکو سشبی و رەت  ٚبە وشو ٌ ٝە ەومْ پوومخە خ ٚش ٚ
٘ۀوودەک بوو

ەوومس سشروومت ٘ ٚۀوودەکیش بەپێوو پێٛە وو یەرمٔ مەوومٔ ڕەم ٔە وووژەٕەٚش ٚ

تمەبەتّۀووودەیەر پێدشبە شوووێت رەٌەپوووٚٛخۆ بۀمٚبمٔوووگ بووورە ییە ٌە رووو رر ٚشەەر ِیر تووو
ٔەخەت ٔ ٚەخە

ر ِەاڵەەت  ٚرەٌ وٚٛخۆ  ٚئەسشبو ٘ ٚؤٛەخۆ  ٚئەف ومٔە  ٚپیشوەە

رە

ٌە گەٌێووک ەوومْ ٔەتەٚشەەر و ٔوومٚشٚش ٌە ر و ٔەٚش بە ِیوور ت ِوومٚشتەٚش .ئەِەا بووٚٛش ِیر ت و
بۀمٚبمٔگ ٔٛ٘ ٚەخۆ "٘ ( .ومٔ ٝبور ٘یُ جومبر ٔٛ٘ .وٗخِ ٜیٍٍوٌ ٝوٗ ٔێو ٚ ْ ٛلیود  ٚس ٚڕەم
)٣٫٫٩
مەمْ سشبێ ە ٘ وومخ ٜووەخ٘ەڵد ٔ ٔەخەوت ٔ ٚەخە و ٔٛەیوٗ رە بوٗ ررس خەکو ٔوٛێ ئۀجومَ
سشس ت .پەەوووود بٔ ٚ ْٚٛەِوووومٔ چۀوووود ٔەخەووووت ٔ ٚەخە ێووووک سشگەڕەوووو ەٚش بوووو روووومخەگەخەیە
سشخشرییەرمْ  ٚبەَ شێٛشەە ٌە سشو د ٔ ٘ۀدەک ٌە تمەبەتّۀدەیە ڕشوۀەرمٔ بە٘ ۆ ئەَ
گ ڕ ٔکمخۆ  ٚرمخەگەخەیە ڕشٔگد ٔەٚشەمٔەۆ رە ڕەگرْ ٌە جٛڵەرەۆ ەمْ ٔیشمٔد ٔ ٔەخەوت ٚ
ٔەخە و بمش و ر بە گووٛەرشۆ رمتەروومْ  ٚگەشووە جیٙوومْ بکوومتە گٔٛوودەک بچووٚٛ

ٌە ڕەووگەۆ

تەرٕەٌ جیمۆ ئەٌیک رۀ  ٚرۀمڵە ئموّمٔیەرمٔەٚش رە ٌە بەخ ِبەخس بەشد خۆ ٌە ٌێک ٔ ەک
ِەٚس روومْ  ٚتێکەڵکرسٔوو رٍ ٛخشرووومْ ٔ ٚەخەوو ە ر ِەاڵەەتییەروومٔ ٔێووو ْ ٛەڵکوود رووورسٚٚش
"٘ٔٛەخۆ ِیٍٍ ٘ٔٛەخەک گش یە ٔە

توم

ٚ ٚشاڵِوێکە بو پێٛە و یەرمٔ ئە ٚر ِەڵگومەەۆ

تێید سشمۆ ِ ٚمِەڵە ٌەگەڵ ئە ٚبمبەتمٔەس سشرمت رە ب

ەڵوک ٔموور ٚش ٌ ٚە بمٚبومپیر ٔەٚش

ِمٚشتەٚش رە ٌە ب شمەیەٚش وەخچمٚشۆ ٔەگرتٛش بەڵک ٛبەخ٘ەِ رمخٌێککرسٔە ٌە ٔێ ْ ٛتم
 ٚگووورٚە ووووەخشڕ ۆ ئە ٚپێشوووکەٚتٕمٔەۆ ەووومسررسْ  ٚووووژەٕەٚش ٘ووؤٛەخش بۀمٚبمٔگەرووومْ
بەسخەی ە وەخسشِەرمْ بە فرشەو فو خَ  ٚج خشرومٔ سخشٚشومٚش  ٚبێ ومٔ ٚی

ڕووکیمْ

سەووومخۆ رووور ٚش .چووؤٛکە سٚٚخ ٌە ڕشٔجووو ِووورەژ  ٚسٚٚخ ٌە تەٚمَ  ٚتەٚمِووو ویموووو ٚ
٘ەٚشس  ٚشخٚخ ت  ٚشخٚخ ت مرّوووومْ ِوووومٔٚەتەٚش ئەِەا ئۀ ٚیوووومْ بە شووووێٛشەەر
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ٔمتٔ ٛیٓ ئمِم ٖ بٗ ٘ۀِٛ٘ ٚٛەخش ر ٔەرمْ ٔٛ٘ ٚەخش بۀمٚبمٔگەرمْ بىوٗ

وەخشتمە شەفم

ەٓ جگە ٌە ٔیشمٔد ٔ تمەبەتّۀدەیەرمٔ ( "ٝگ ىمخ ٜف ٌىٍ خ .)٣٫٩٧ . ٜگەىٔ ٘مٚچەخخ بە
٘وویك شووێٛشەە

جووێگەۆ ٘وؤٛەخش بۀمٚبمٔگەروومْ ٔوومگ ڕٔەٚش بەڵکوو٘ ٛوومٚتەخەبە ٌەگەڵیمٔوود ٚ

پێووٛشۆ ٌکێٕوودخ  .ْٚسشبێووت ئەٚش ڕ ْٚٚبێووت رە بیوورەرەۆ ٘وؤٛەخۆ ِیٍٍوو ٚش

سشخبژەٕوو

چێیۆ جٔ ٛکمخۆ ٌە ر ِەڵگمس ٔمتٔ ٛرەوت ٌە ڕش٘ۀودش ر ِەاڵەەتیەرومْ جیومبکرە ەٚش چؤٛکە
تۀیم ٌە ڕەوگەۆ سشخرەٚتە ر ِەاڵەەتیەرومٔییەٚش سشتؤ ٛیٓ بیودە ەٕەٚش ٌەگەڵ ئەٚششود ئەٚش
ئە ٚسشخرەٚتمٔەەە رە ٌە ڕەگەۆ ٘ٔٛەخش ِیٍٍیٗ ومٔٗ  ٖٚەٗ.
 ٘ٔٛەخۆ ِیٍٍ ٝبۀمٚبمٔگ ٌەرٛخسو مٔ عێر ق:٘ٔٛەخۆ ِیٍی ٝرٛخس ٌە ر ٔەٚش ڕشٔگد ٔەٚشۆ مەمٔ ڕەم ٔەۆ ِرەى رٛخسش ٌ ٚە ٔێوٛ
ڕەڵە ٔە ٛەٕدش ٚخشرمٔیوود سشخرەٚت ب و سشخبژەٕ و ٘ی ٛرمٔیوومْ  ٚەەمڵەروومٔ

ەوومْ رە بە

سخەی ەوو روومت تێیوود سخٚوووت بوو ٚ . ْٚٛبوو ِوومٚشۆ شِۀوو ٘ەڵگوورۆ تّ ٛەروومٔ ٚشووە
تەلٍیوودەیەرمٔ ئەَ ڕەمش بو فێربوو ٔٚٛمەوومٔ بمٚبووم رەٌەپووٚٛخۆ ِیٍٍوو ٝرووٛخس ٌە وووەخشتمۆ
بە ٘ؤٛەخ ِ ٚێوی ٚ ٚٚس و ٔ ٚەخەوت ٔ ٚەخەو ە

وەخ٘ەڵد ٔیەٚش ٚش

ٔەتەٚشەەر وەخبە

ِیٍٍیٗومْ گ ٛخش

ڕ و ەلیٕەۆ لە ٚخشۆ ەڵک بٚٛش .ئەَ ٘ٔٛەخش ٌۀێ ٛچیٕو ررەکومخ ٚ

ٌۀێووو ٛجەِووومٚشخش گشووو ییەرمٔد سشخرەٚت رە بووورە یٓ ٌە جٛتیمخشرووومْ رە ٌەمەووور فشووومخەک
سەوومخەکر ٚس روومخ سشرەْ ب و ئەٚشۆ پێد ٚە و ییەرمٔیمْ ب و بمش و رررسٔ سە و مەمٔیوومْ ٚ
سشخ

ٕ ٘ەو

جٔ ٛکمخە وٗ ٌە ٘ەو

٘ٔٛەخۆ ِیٍٍ رٛخس وەخەٙەڵد .ٖٚ

جووگە ٌە ٚومەمٔووٗ  ٜرە ٚە وو ٔٛ٘ ٝەخِۀوود ِٔ ٝیٍٍوو رووٛخسەٓ ئیٍٙمِبە شوویٕٗ ٌەمەووٕگەۆ
ورٚش
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تمەبەت بەرٛخسو مْ چٔٛکە ئمِممشەەر گرٔوگ  ٚرومخەگەخش ٌە٘ؤٛەخس بەگشو

چووؤٛکە بەپێووو پێٛە ووو ییەرمٔ رووومخەگەخۆ  ٚرووومخەگەخۆ ٌەووووەخ سشرووومت مەوووٕگە گووورٔگە
ٌەسە ەٕەٚشۆ ئە ٚڕەگمەمٔەۆ رە بەَ شێٛشەە ب ِومْ سشخسشرەٚەوت رە ٘ؤٛەخۆ گەٌو روٛخس
ٌە گەىٔ سەکەۆ جیٙمْ بێٛەٕە  ٚجیمەە ٌە چ ٛخچێوٛشۆ مەومٔ گەٌو روٛخسس شوێ ٛشرمٔ
رووومخٌێککرسْ ٚ ٚشاڵِووود ٔەٚشۆ رووو ِەاڵەەت بووو ڕٚٚس ٔ ٚ ٚەخەووو ە ج خ ٚج خشرووومْ ت ِووومخ
سشرەْ ٘ٔٛەخِۀدۆ ِیٍٍ رٛخس بیر ٌە ىەۀ س ٘ێوٕەخۆ  ٚجؤ ٛ

و ۆ ٔەرورسشٚش بەڵکوٛ

ٌەمەر ٘ەٌِٛەخجێک تمەبەتد رمخۆ سشررس رە رمخۆ پمر ٘ؤٛەخۆ بو ۆ ئەوو ەَ رورس  ٚبە
ئم سۆ سشخەبژۆ رمخشرەۆ ب ڕ ەکرسٔ

 ٛووت  ٛ ٚوو ەرمٔ ر ِەڵگوم  ٚسەود خ ٌەگەڵ

تووومَ  ٚمشٔیمخشرووومٔ جێبەجوووێ سشرووورس ٘ەخچۀووودش ٚتەەە

 ٚتوووێکەڵەەە

٘ەەە ٌە ٘ووؤٛەخش

جەِمٚشخەەرمٔد بەاڵَ ٌە ٔێ ْ ٛگەٌ رٛخس  ٚگەىٔ پەەٛشٔدەد خ بە پەەٛشٔدۆ سخ ٚوێیەت
ەمْ ئمەیٓ ٌەگەڵیمٔد رە بەشد خەیمْ ٌە چٕیٕ پێکٙمتەۆ ڕەشوٕبیرۆ ئە٘ ٚؤٛەخ ٔە رورسٚٚش
ٌەگەڵ ئەٚششد ئە ْ ٚبە ٔ خش تٔ ٛیمْ تم ڕ سشەەر

ەخ ب ەە تێبیٕ ئەٚش سشرەەوٓ رە رومخش

سشوو ییە بۀمٚبمٔگەروومْ بٕەِوومۆ پەەوود ب٘ ٔٚٛوؤٛەخۆ جەِوومٚشخەٓ  ٚئەَ ٘وؤٛەخش بە مەوومٔ
ڕەم ٔەٚش بەو ر ٚشتەٚش  ٚڕشگ  ٚڕەشەۆ ب وەخسشِمٔ رو ْ سخەوی سشبێو ەٚش ٘ەخچۀودش
پیوومٚۆ سەرەٕوو رووٛخس رٍ ووٛخۆ ٘وؤٛەخۆ بەسشوووت ٔە٘ێٕووم ئەرمسەّیوومرە بە پێوو ەمووومرمٔ
پەخٚشخسش بەاڵَ تێیوود سخٚو و کر ٚش چوؤٛکە ٘ەِوو ٚٛب ٛخشروومٔ چوومىرییە ِوورەەیە گرٔووگ ٚ
وٛسبە شووەرمٔ تێوود ەە  ٚووویّمەش ٌە ب شوومەیەٚش وووەخچمٚشۆ ٔەگوورت بەڵکووٌ ٛە ٚشاڵِ و
پێد ٚە ییە ڕەم ٔە  ٚەٕدٚٚشرمٔ ٘ ٚەخٚش٘م جٔ ٛی ٔید بو ٚٛتوٛەیشخۆ روٛخس سشبێوت بە
لوووووٚٛڵ توووووٛەیەٕەٚش ٌ ٚێکووووو ڵیٕەٚش بکووووومت بووووو ئەٚشۆ ٌە ٘ەِووووو ٚٛوووووویّم  ٚسشخبوووووژەٓ ٚ
گ ڕ ٔکمخەیەروومٔ

و ۆ ٌە ٘ەِوو ٚٛب ٛخشروومٔ مەمٔیوود سشخبوومخشۆ ڕشگە ڕشوووۀەرمٔ ب و ەە

٘ٔٛەخۆ گەٌ رٛخس تۀیوم فومر ەخەک ٘مٚبەشوە بو سخٚوو ب ٔٚٛشمخوو مٔییەت روٛخس رە
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گەٌ روٛخس بەل ٔم ەرومٔ گەشوەررسٔید رو سشرومتەٚش بەبوێ ئەٚشۆ سخٚوو کەخۆ ڕشووۀ
ۆ سەمخۆ بکمت
رەٌەپٚٛخش بۀمٚبمٔگەرمٔ رٛخس بەخ٘ەِ ٘ٔٛەخۆ  ٚئەسشب ٌەچۀد ب ٛخەکد ٌە

سشگرەت

رە ب ٔٚٛوەخ ەمْ ِێیٔ ٚٚم ٔرەت  ٚج خش ئەسشبییە بۀمٚبمٔگەرومٔیش بورە یٓ ٌە :ئەف ومٔە
 ٚچیرەر ِیٍٍ  ٚچیرەر پەخۆ  ٚچیرەر ِیٍٍ  ٚشێعرۆ
٘وؤٛەخش ِیٍٍییەروومْ چوویٓٚ :ەٕەرێشوومْ  ٚپەەکەخوووم ۆ تەىخوووم ۆ ِ سەووً ڕ ٚشە و ٚ
ئێک

ووو ٛخ ت تووومت

ِ وووویممۆ روووٛخسۆ  ٚئمِێرشرووومٔ

گووو خ ٔ ِیٍٍووو

ووووەِمۆ ِیٍٍووو

پیشەوم ۆ فەخا  ٚفەخا ەمخۆ ٔمٚبمٔگ  ٚوەبەتەوم ۆ.

 ٚەٕٗوێشمْ بٗشێىٔ ٝێٗٔٛ٘ ٛخٖ ِیٍٍییٗومٔ ٝوٛخسٖ ٌٗ ٘ٗخەّ ٝوٛخسو مٔ ٝعێر ق:٘وووؤٛەخۆ ِیٍٍوووو ئوووومٚەٕەۆ ئە ٚەڵووووکەەە رە گ ٛخشووووت ٌە سە وووو تووووم
جیم ٚشروومٔ سشرووومت  ٚتوووێکەڵەەە

 ٚچیووووٕە

ٌە ٘ووؤٛەخش ووووٛس  ٛشرمٔە رە ٌە مەووومٔ ڕەم ٔەِمٔووود

پێٛە ّمٔە ٌ ٚە ٘ەِ ٚٛئە ٚبە٘م جٔ ٛکمخەیمٔەۆ رە رومخۆ ٘ؤٛەخۆ س ٘ێوٕەخ ٔە بەخجەوو ە
سشرەْ٘ .وؤٛەخۆ ف ٌکٍو خۆ ٘وؤٛەخەک جٔ ٛکوومخەیە رە تمروومەەت ٔمٔموووێت چوؤٛکە ٘وؤٛەخۆ
جەِوومٚشخەیە ٔٛ٘ ٚەخِۀوودۆ ِیٍٍوویش تۀیووم ٌەگەڵ ئە ٚبمبەتوومٔەس ِوومِەڵە سشروومت رە ٔیٕ و
ِیر توووو ٘ەەە ٚ ٚشاڵِوووو پێٛە وووو ییەرمٔ ئە ٚر ِەڵگوووومەە سشس تەٚش رە بەبووووێ ٔمووووویٕەٚشۆ
ەمومرمٔ ڕٔ ٚگە.
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ٚەٕەرێشمْ ەمتر ٌە  ٚلیعێک ٘ خەیە ٚش
شو ەرمْ ٚش

ٌە  ٚلیعێک بیٕر ٘ ٚ ٚەخٚش٘وم پێٕمووەەە

جێگوورشٚشۆ ل ووەررسْ ٌ ٚە ەە

ئەٚشۆ چیرەرێک بڵێ ەٚش ٘ٗخٖ٘ٚم ٚش

بو

ٚەووٕەس ر ِەڵێووک سەّۀو سشخسش وومت ٚش

ئەٚشۆ ش ە بیٕر ٚشرمْ ٔ ٚەبیٕر ٚشرمْ بکێشٓ.

٘ٔٛەخِۀوودۆ بۀمٚبوومٔگیش پشووت بە س ٚٚتوو ُ ٛسشبەوو ێت ٌە سەکو خررسٔ بەخ٘ەِەرمٔیوود :
ەەرەِیوومْ ەەرەۆ ئۀوود ەمخۆ ووومسشەە بەرمخ٘ێٕمٔیوومْ ەخجوومخ ٌە ٚبەخ٘ەِوومٔەس سەوومخش رە
سخٚو کرسْ  ٚمٚەیومْ ٌەىەەْ ئەَ ەەرومٔەٚش سشووەپێٕرەت  ٚتە ِو تیف ئۀود شە

ەومتر

سشخئۀجمِ ٘ەِمْ شێ ٛۆ پیشەوم ەٓ  ٚت ّ ٛسٚٚشَ :ڕ ٔودٔەٚشۆ ئ خگومٔیک وومسش
رە پشت بە چۀود ٘ێڵێکو چەِومٚش سشبەوو ٓ ٘ ٚەخٚش٘وم ٚش
س سٖٔرەت.
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ٌمێکو ٘ٔٛوٗخ ٜشویٖٛومخٜ

تەٚشخشۆ وێیەَ:
ەمخەیە ِیٍٍیە رٛخسەەرمْ  ٚج خشرمٔ :

وووٛخس ٌووٗ ەمخەیووٗ ِیٍٍیٗومٔوود ٚەوور  ٜئووٗ٘ ٚووِٗ٘ٗٔ ٚٛمِووٗت ٚ ٝبٗشووّٗەٕٗتیٗ ٜبٗوووٗخ
ێ ٔ ٝوٛخسس ٘مت ٖٚٛوٗچ ٝسٖو بٗخس خ ٜپر و ی ٖورسٔٔ ٝوٗبٌ ٖٚٛوٗ ٘وٗخ ٔمٚچٗەوٗن ٚ
شووٛەٓ جٛگر فیووم ٜوٛخسٔیشوویٕٗومْ چٗٔوودەٓ جو خ ٌووَٗ ەمخەیووٗ ِیٍٍیمٔووٗ بووٗ  ٛوو ٗ ٝڵىووٗ
ووومسسٖوٗ ٖٚبووٗ گووٛەرٖ ٜجیووم ٜ ٚتِٗٗٔووٗومْ بووٗخسٖ٘ ِٝ ٚووٗب" .ٖٚٛروومەە بۀمٚبمٔگەروومْ
ەەرێکە ٌە ٔ ەک رەٓ ٘ٔٛەخش ف ٌکٍ خەەرمْ ب مەٕگە ٔەخەوت ٔ ٚەخە ەرومْ .ەومخۆ ِٕود اڵْ بە
مەوومٔ ِٕوود اڵٔەٚش گەشووە سشروومت چوؤٛکە ئە ْ ٚبەس ٚۆ سخٚو و کرسٔ ەمخەوود سشگەڕەووٓ ٌە
بووووؤٚٛەٚشخش بچٚٛرەرمٔیووووومْ ٌە سشٚخٚبەخش ووووووٕٚٛخس خشرمٔیمْ ٘ ٚۀووووودەک جووووومخەش ٌەٚ
ئ بجێک وومٔەۆ رە ٌەَ شخەوومەەس ٔوویٓ ِٕوود ڵەرە ٌە ل ٔووم

پەەوویشرەٚش ئمِر ەووک بوو ەوومخۆ

( ٍی کێٕە) سخٚوت سشرمت ٌە س خشرمٔ بم چە  ٚگ شەرمٔیەٚش ِمٔومۆ ەومخەەرە (تە و ەرە)
ٌ ٚە ِیووٛشۆ س خشروومٔەٚش ٚش

گووٛە ئمِر ەووک ب و گەِەۆ پرەپەروومْ  ٚئە ٔ ٚو توور رمتێووک

ِٕوود ڵەرە گەٚخش سشبێووت  ٚسشچێ و ە ٔووم ٚڕەڵ و گۀجێ یوویەٚش ٌە بوو ٚ ْٚٛئمِر شروومٔ

و ۆ

ٚشخسشگرەت ئمِر ۆ تمەبەت ەمخۆ  ٚڕ ب ٛخسْ ب ّٔؤٛە ٌە ووەخەیەٚش ئمِر ەوک بو ەومخۆ
( ٌّحبوی)) ٚشخسشگرەووت ٌ ٚە ٌمەروومٔ س خشرومٔەٚش ئمِر ەووک بو ەومخۆ س خ جمِووٗ  ٚس ِووٗ ٚ
ئمِر ەک ب ەومخۆ (وومو وومبمٔ ) (پیٕگٛرومٔ ) بەاڵَ جیوم ٚۆ ٌۀێو ْ ٛگەِە ِیٍٍیوٗومْ ٚ
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ف ٌکٍوو خ ٌ ٚۀێوو ْ ٛروومەە ئمووومەیەرمْ ٘ەەە رە ٌەىەەْ گۀوو  ٚپیوورشٚش پر ر یوو ش سشروورەٓ"
(گ ىمخ ٜف ٌىٍ خِ ٜیٍٍ.)٣٫٩٢ ٝ
بووٗسٖخ ٌووٗ ٚىەٗٔووٗ ورسٖەیووٗۆ وووٗ ووٗڵىِ ٝیٍٍوو ٝوووٛخس پر و یو ٖۆ ەمخەیووٗومٔ ٝووورسٌ ٖٚٚووٗ
سەوو ٜٛپشووت ئووِٗمٔووٗ ٚ ٖٚپوور  ٜٖٚج و خ  ٚج و خٌ ٜووٗ ٘ێ و  ٜبووٗسٖٔ ٝفیىرەوومْ ووورس ٖٚب و
بٗسٖوووو ٙێٕمٔٝ

شووو ٝسٖخٔٚٚووو ٚ ٝگٗشووومٔٗٔ ٜٖٚم یووومْ بٗووووٗخ ئوووٗ ٚلٛخوووویٗ ٜمەووومْ

وٗبٗوٗخەمْ ٘مت٘ ٖٚٛوٗخٖٚن ِیٍٍٗتوٗومٔ ٝسەىوٗ

ٛەومْ س ٖٚتوٗ گوٌٗێه جو خ ٜەمخەیوٗومْ

ٌِٗمٔوٗا ٖٚووو ٛەخ ٔبوم ٔٗ٘ ٚ ٜوودێ جو خٖٚ ٜخا بو

وومٚورسِٔ ٝێشووه  ٚجٗوو ٗ

٘وووٗٚخٖ٘م ئوووٗ ٚەمخەیمٔوووٗ ٜووووٗ ٖٚن پمڵ شووو ێه بووو بوووٗ٘ێ ورسٔ ٝتٔ ٛووومٔٛ٘ ٜوووٗخ ٜجوووٗٔگ
بووٗومخسٖ٘ێٕرەت جگووٗ ٌِٗمٔووٗا ب و

و ڕ گر ٚ ٜئوومخ َ بٗ شوویٓ ٘ ٚێ پێوود ْ ٌووٗ ڕٚٚس ٖٚ

ٔووووٗ  ٛخ ٖٚومْ وووووٛخس پووووٗٔم ٜبوووو

٘ٔٛووووٗخ ٜووووو ٛخچمو ٝبوووورسٌ ٖٚٚووووٗ ىەووووْٗ شووووم سٖ

ٚپمسشمەٗومٔیمْ بمەٗ یمْ پێد . ٖٚ
" گەِەۆ تمس  ٚشەترشٔ ەەرێکە ٌە ٚەمخەیمٔەۆ رە ٔمِ ەە بە رەٌەپٛخۆ رٛخسەیەٚش رە ٌە
فمخس ٘ ٚ ٚۀدەک ەمخۆ ٚش
ورٚش

ەمخۆ ٔەتەٚشرمٔ تر سشچێت ەمْ ڕشٔگە بە پێ ٘ەٌِٛەخج

ەمْ ٚٛەک ر ِەاڵەەت جیم ٚەمْ ٌەگەڵ بکمت ٌۀ ٚە :ەمخۆ پەت بە تمەبەت ٌە

مر ٌو خس ووەخۆ پیومٚشرە پوێچۀ ٚە سشبێو ەٚش بو ووەخ شٚۆ  ٚلومچ بە گٛخە وەرەٚش
بەو ر ٚشتەٚش  ٚپمشمْ ٌەوەخ بەخ ەو

و ۆ جێگیور سشبێوت ٌ ٚەووەخۆ سشڕ ٚت پەتەرە

بە ٔمٔٚیشوومٔەرمْ" ( فوومئ ٖ ِحّوود ع و ت  .مەوومٔ ٝو ِٗاڵەووٗت ٝوووٛخس ٌووٗ ٔێوو ْ ٛس ٚٚوووٗسسٖ
ٖٚ .)٤٢٢٫ن ئمِممٖ ورسٔێه بوٗ ڕ  ٚب چؤٗ٘ ٝٔٚٛودەه ٌوٗ و چبوٗخ ْ  ٚڕەم٘ٗاڵتٕمووٗومْ
وووٗ ڕٚٚەوومْ ورسەتووٗ وومو ٝوٛخسووو مْ ٌٗٔ ٚووٗ " بەڕەوو ڕەووگ ٌەبوومخشۆ ئە ٚەمخەیوومٔەۆ ٌە
رٛخسو مْ بیٕیٛەەت پێّمْ سشڵێت چ ەومخۆ ٚشخ شو  ٚچ گەِەۆ
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شو

روٛخسەش ٚش

ٚشخ شووٕمس ٚشوووب سشروومت رە ە ەوومْ ٌە پێشووبژرێیە ئەوووڕ  ٚپوومخە  ٚڕ َ  ٚوووەگ " (
بووٗسخ مْ وووٕد . ٜو ِٗڵگووٗ ٜوووٛخسٌ ٜووٗ سەوود ٜڕەم٘ٗاڵتٕموووٗومْ  .) ٤٢٢٩جگووٗ ٌِٗمٔووٗ
ٌٗوٗخ خ ٜوٗومٔ ٝبٗتِْٗٗ  ٚم ْٖٚئٗ ِ ْٚٛسٖگێرسخە ِٗ ٖٚیٍٍٗت ٝوٛخس ەخ ِ وٜٛ
بوٗ یٛورسٔ ٝئووممٖڵ  ٚپٌٗووٖٗٚخ بوو٘ ٖٚٛوَٗ ٖٚن وووٗخچمٖٚەٗوِ ٝمڵوود خ ٚ ٜبیەوو ٜٛمەوومْ
٘ووَٗ بو چێیٖٚخگوورتٓ بو ەوومخە ێىرسْ  ٚپێشووبژوێ ەووٗن ٌٗٔ ٚووٗا وٌٗٗشووێرب ٖٚٛوووٗ تووموٛ
ئێ مشووٌٗ ٝگووٗڵ بێووت ئووَٗ ەمخەیووٗ ِیٍٍیووٗ بٗخسِٖ ٚووٗ  ٚپێشووبروێٌ ٝووٗ وووٗخ سٖورەووت " .
پێشبژرێ گ خ ٔ گ ِەرمْ (رمە)  ٚگەِەۆ (ِەخششك) ەخ ٔبوم ۆ  ٚرۀ ٚۀ ٚو  ٚگەِەۆ
شّشوووووێرشرمْ  ٚگەِەۆ (رشوووووٛشۆ) رە ەخەکیووووومْ ٔوووووممِێرْ ٔ ٚمفەخِووووومٔ سشرەْ ٌ ٚەٚ
ەمخەوومٔەۆ رە ٌە ىەەْ گۀو  ٚپیوورشٚش ِەشوومیمْ پووێ سشررەووت ٔمررەووت ٚشخبگێژسخەووت ٌٗبووٗخ
ئٗ٘ ٜٖٚمٚشێٔ ٜٖٛیٖٗٚ .و ( ٛویٕیمٔێ شێرٗ ٚتمٔێ گ خەمٔێ واڵٔ ٚوێ گوٛخ وو خ
ووومپمٔێ پٍیىوومٔێ پێٕجٛووومٔێ چمٚشوورەىمٔێ ِمتوومٔێ تش و ێ ِووٓ تش و مٔٗ ئٌٗٛخبووٌٗٛخ
وێٔ,وێ ٘ٗتووٗق تٗلووٗ

ووٗتم گیوورێ تنمٔێ ومبوومٔێ ِمتوومٔێ ِٗٔجووٗي بوومب لیٛلی ٛپشو م خٖلووێ

گٛخگ ِٗ ٚڕ ٔێ ٘ٗەجْٗ ٘ٗەجمٔێ تٗڕێ بٓ بٗڕێ ِیر  ٖٚ ٚەر ٔوێ ِوٌٗیه  ٚجوٗىس ٔێ
س ِووومٔێ ووووێرە ومٔێ

وووٗٔمٔێ بژ ٔوووێ ٔووومْ ٔمٔووومٔێ گووؤ ٛێ ِ خەووومٔێ ٘وووٗخە ٜٛخەوووٛۆ

سٖوووّمىٔێ چ وومٔێ بوومخٖ ِێووٛم ٔێ تووٗخٚ ٜخەٛەوومٔێ تووٗپمٔێ ەمسەووو مٔێ فووژ ٜفژەوومٔێ
لمشوؤ ٛێ بٚٛووومٔێ ٘ وود  .) ..وووٗ ئووَٗ ەمخەووٗ ِیٍٍیمٔووٗ توومو ٛئێ و ما ٌووٗ ٘ووِٗ ٚٛشووٛەٕٗومٔٝ
وٛخسووووو مْ سٖورەووووت بووووٗاڵَ تووووٗٔٙم ٔمٖٚومٔیوووومْ سٖگ خسخەووووت بووووٗ گووووٛەرٌٖ٘ٗ ٜجووووٜٗ
ج خ ٚج خ ٜوٛخس( " ٜتٔ ٛوم ەحیوِ ٝرجومْ  .ئمِوممٖ گ ٛخشو ییٗومٔ٘ ٝێّوم ٌوٗ ٔیگمخٖوومٔٝ
٘ٗٔٛخِٗٔوود ٔ ٝوٛخسووو مٔ ٝعێوور ق ٖٚ ." )٤٢٢٪ن سٖخوووٗٚت ٖٚٛچٗٔوودەٓ جوو خ ٌووٗ ەمخەیووٗ
ِیٍٍیٗومْ ٌٗ ٔێِ ٛیٍٍٗت ٝوٛخس ٘ٗەوٗ  ٚبٗخسِ ٚوٗ توٗٔٙم سٌ ٚٚوَٗ ەمخەیوٗ سٖ ِٗوٗ بوٗخ بومس
ٖٚو ( : ٛومە ومپمٔێ  ٚواڵ ٚواڵٚەٕٗ).
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 یاری ساپ ساپینە *ر اااار ئوراچیشااایە یاە ەا یااااریە ئەئااان اا ئەیااااە

ئەم یااااریە کاااە ئەااااچە ئەرەر رااا

ئن .هەچدئ مندال کە تەکاشاین یااووا هەر شا یە ئە هیپا پا ک یشانئ رەچاد وااچن یە
ئیشن کە یەئەم چەر فای
چزیاااە یەئەم وااااچە

ا سااا

ئاەی کاە

ئەە اا یەئەم ئە

ئە

ر راوا کەر ی ا پایە

ا کەر ئە هەل ئە اتە چااوااااچەئەا ا ئەا ە ااااری

هەل

ئەرنی وا ە یەئەم واچەا کەر ئە هەل ئە اتە اا م واچە تا واچەی راوار م ا ئەا ئااتە
کە هەماااە شاایو
هە ااد رنئ کە

رەریاانەا ا کااە یەئەم واچەاهە ااد اتە
سا

فاانئ ئە اتە اا م واااچە

س ا پا

را

اای ئەا ای کەر ئە

ئااائ کە مەر ا چاااک ئااات

هاایشااا ن کەر ئە ە یەئەم وااااچەا کاااە اا م وااااچە ک ەایااا ە ساااەر ئەا وەتەی ئەاا
ئیشاااااتە ئەرەر اا کااوا ئەاا تااوا

راای ەا یاااریە چااەر ی ئەساای

تاان یااوا ئەکیاا

راا ری چەر ی وەئ ک ەی ەا هەر ا ها ەم یاریە ا پشوا چیە یعن تا کەر ئە ینیا ەا
ر ا چاک

اچ اچ ا چاکی

ەسەر وەتیش کو س ێ .

 ئاڵا ئاڵاێنە *ٚشووٗوٗ ٌووٗ٘ ٖٖٚٚوومت ٖٚٛوووٗ ووواڵٚۆ پیمٔ ٚیوومْ بووٗومخ٘ێٕم.ٖٚئمِمسٖب ْ ٚٛسٖبوو ْٚٛبووٗ سٚٚ
بٗشٗ ٖٚس (ٚٚو ِٗڵ گرٚە )
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ووٗٚت واڵٚەوومْ س سٖٔووم ٌووٗ ٔێوو٘ ْ ٛووٗخس ٚٚو ِٗڵٗوووٗ ( سٖب ٛەووٗ مِوومخٖۆ واڵٖٚووومْ توومن
ب ٚٛەٗ).ئٗٔگٛوووو یٍٗەٗن ئمِووومسٖ ئووووٗور بووو شووومخسٖٔٗٚۆ ٌووووٗ ٔێووو ٛوووٗٚت واڵٖٚوووووٗ پما
ڕەىىووٗٚتٕیمْ ٌٗوووٗخ ووومَ و ِٗڵووٗ سٖوووت بووٗ شوومخسٖٔٗٚۆ ئٗٔگٛو و یٍٗوٗ بىووْٗ ەمخەیووٗوووٗ
سٖو و

پێدٖورس.ەووٗوێه ٌووٗ ٚو ِٗڵٗەووٗۆ وووٗ شوومخسٖٔٗٚوٗ ئووٗٔجمَ ئووٗسْٖ ئٗٔگٛووو یٍٗوٗ

سٖگرەت بٗ سٖو ٗٗ٘ ٖٚخجمخٖ ٚسٖو

سٖ متٗ مەر واڵٚەىیمْ  ٚتوم ٘وٗخ وٗٚت واڵٖٚووٗ

تٗ ٚ ٚسٖومت و ِٗڵٗۆ بٗخ ٔبٗخەش تِٗمشمۆ ٘ٗخ ٗٚت جمخۆ شمخسٖٔٗٚوٗ سٖوْٗ پما
شمخسٖٔٗٚوٗ و ِٗڵٗۆ بٗخ ٔبٗخ سٖوت سٖوْٗ بٗ گف ٛگ وٗ ئمەم ئٗٔگٛو یٍٗوٗ ٌٗ مەر وومَ
ووواڵ ٚس ەووٌٗٚٗ .ەوود وٗووومٔ

ەوورٖن  ٚشوومخٖ

سٖخسٖوووٗٚتٓ ٌووٗ سٖوٕیشوومٔىرسٔ شووٛەٕ

ئٗٔگٛو یٍٗوٗ بٗ ( ِٗ ٖٔودٖچ بوما )ٔمٚبمٔگیومْ سٖخسٖوورس ەوٗوێه ٌوٗ و ِٗڵٗووٗ سٖوو
خبرەٕ ٚشٗۆ ( فت ) ( ٚگٛڵ ەمْ سٖو ٗگٛڵ )
سٖورس بٗ ٘ٗڵد ٖٔٗٚۆ واڵٖٚومْ بٗ سٖ ٍ
ٚشٗۆ ( فت ) ب ئٗ ٚواڵٗٔ ٚەٗ وٗ ئٗٔگٛو یٍٗوٗ ٌٗ مەرەد ٔییوٗ ( گوٛڵ ەومْ سٖوو ٗگٛڵ )
ب و ئووٗ ٚواڵٖٚەووٗ وووٗ ئٗٔگٛو و یٍٗوٗ ٌووٗ مەرەد ەووٗ.بر ٖٚۆ ەمخەیٗوووٗ ەختوورەٓ جوومخ شووٛەٕ
ئٗٔگٛو یٍٗوٗۆ ٔی ٚ ٖٛئمشىر ۆ ورس.ٖٚٚبَٗ شێٖٛەٗ ەمخۆ تم سخٖٔگمٔێگ شٗ ٚبٗخسَٖ ٚ
سٖب.ٚٛ
بێگِٛوومْ ئووَٗ ەمخەیووٗ ( واڵٚەووٓ ) بووٗ شووێٖٛەٗو بووٗخچمٌ ٚووٗ گٔٛوودٖومْ بوومٚۆ بوو ٚٛتووم  ٚۆ
ٌێٙمت ٖٚو ٛپێشبژوێیٗن ٌٗ ٔێ ْ ٛگٔٛدٖومْ ئٗٔجمَ ئٗسخ .
ومخەگٗخۆ ەمخەیٗ وٛخسٖ ٚخەیٗومْ:
ئَٗ ەمخەیمٔٗۆ وٗ ئٗٔجمَ ئٗسخ

ومخەگوٗخۆ ئوٗخەٕ ٘وٗبٌٗ ٚٛووٗخ پٗۀٖٛودە و ِٗاڵەوٗت

ٔێوو ْ ٛس ٔیشوو  ٔ ٛگٔٛوود پٗۀٖٛدەیووٗومٔ تٔٛوود ٚتوو ڵ ر سٖووورس

شٗٚە وو

ٌووٗ ٔێووْ ٛ

تموووٗومٔ گٔٛوود بووٗ تمەبووٗت گووٗٔجمْ ەوومتر سٖووورس  ٚگیوومٔ ٘مٚووومخۆ ٘ٚووٗخٖ ٖٚۆ  ٚبووٗ
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تٗٔگوووٖٗ٘ٚمتٕ ەوووٗو رۆ پوووێ سٖبٗ شووویٓ ووووٗ ئِٗوووٗا ووو ۆ ٌوووٗ
ٚ

ەووود ئووومخ ِ سٖخٔٚٚووو

شگٖ ٛخ ٔ ٌێدٖوٗٚتٗ.ٖٚ

ٌٗشمخس ئَٗ ەمخەیٗ ەخ بٗ وِٗ سٖور

ِٗگٗخ تٗٔیم ٌٗ ٔێ ٛئٗ ٚێ ٔمٔٗۆ وٗ ٌٗ گٔٛدٖٖٚ

چٚٛب ٗٔٚٛشمخٖ ٚ ٖٚبٗ ەمسۆ جمخ ٔیمٔٗ ٖٚئَٗ واڵٚەٕٗەمْ ئٗٔجمَ بد ەٗ٘.وٗخ بیرەووٗۆ ئوَٗ
ەمخەیٗ ف ٌىٍ خەیٗ وٛخسەیٗ ڕٖوٗٔٗ  ٚەىرس ٌٗ شمخس بوٗ شوێٖٛەٗو سەىوٗ بىورێ  ٚگوٗٔجمْ
و بىمتٗ ٖٚبٗٔمٚۆ ( ویٕ ٖ ٚخ

) بٗ تمەبٗت ٌٗ ِمٔگ ڕِٖٗ ْ.

* دةصتكةوتهى سانياري ئةم جؤرة يارية دةطةريتةوة بؤ يادطةى صةردةمى مهدالَيم .
* سانياااري لااةم ياريااة وةرطزتااووة لااة رةيطااةى بااةريش مامؤصااتا وووٗسخٖسەٓ ِحێوودەٓ وووٗڵٛڕە  /س ٔیشو ٚٛۆ گٔٛوودۆ
وٗڵٛڕ ..وٗخوٛن
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