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 یكەشێپ

 

كو ەو وكاتەئ، رەوبەمەل ڵسا 07 ۆب ەوەتەڕێگەد ەبێم كتەئ ییتاەرەس یكۆریچ  
 یكانییەتنیئ ەپرووگن و ییر ئاەسە، كارم لینووسەنامژڕۆ یزخراوێراوەپ یكێتەباب

 یشتگەكوردستان ب یكەڵر خەك هەشتا نێام وابوو هیڕوكات بەئ .كردەكوردستان د
و ەئ یواوەت ییئاشناش یناسەڵمۆك یرانۆڵەكیر و لیشنبڕۆ ەرگن، بیكتر ئاشنا نەیەب
م ەت بەبیتا یستاۆمام ەك ەیەیو رادەتائ ن،یین كوردستان ەیانینییو ئا ییتنیئ ەپوورگ

سم و ڕەوێر ەر لەك هە، نەانكهاتێپم ەئ ینهانەپ یانیژك ێندەه ەل نین زاەشار ەبوار
شتوون ەیگەنێش تەوەل ەك ەیەیگێو جەتا ئ ن،یزا نەان شاریكانەووژێو مان یكانەكستێت
 ەان لیكەیەچارپر ەن و هڕچپ ڕپچ ەانپرووگم ەئ یشتوانیدان یایرافگجو یچۆب

 یشتوانیكورد و دانتاكو  ەیەاس هنەڵمۆك ەب یستیوێپ ەمەئ كداێكاتە، لكنێنێشو
ش ەوەك، ئێبێكت ەم بەكیداهاتوو ب ۆب یم زانگنیرگ ەب ۆیە، بنبناس انۆیخكوردستان 

 ەیربارەد) یناوەب ەوەندێماركسم خو ەیكەبێردوو كتەه ەهات ك ەوەئ یدوا
 ەل ەماركس، ك ی( زۆریپ یكێزانێخ. ەالمقدس ەعائل) یبێو كت (تیەهودیە ەیلەسەم
شتا ێه یچرەگەئ" ەڵێو د كاتەن دییئا یبوون ەییفر یگنیرگ یاندا باسیمەكیە یبێكت
ن، ەر نادەن بییئا ەست لەد ەوەنییئا یتبوونەبیتا ۆیه ەب ن،نداریك دەڵخ ەینیرۆز
 یكو ناساندنەم وەتەباب مەئ یمەكیە یگرەب ۆیەب".نێڵوماندا وگ ەل ەشیمەه یچەك
م ەدووه یگرەب ەوەكرد ەوەرم لیب اشانپ وو،ەڕكدا خستێبێكتەكان لەنیمەكان و كەنییئا
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و  ەوەمان یندەهەو ر گنەرهەكست و فێن و تییئا ۆت بێب ەنیەالەمەه ەیوەندنیخو
   .انیكانەشێك

 یاقێڕع یناسەڵمۆك ەیكەبێكو كتەو یكێبێكت ەب یستیوێپكورد  ەوەكردەوەرم لیب
و ەئ ینیان ناسی( العراق یان فیات و االدیاقل) یناوەب ،ەیەه (ونەییلخەد ئیرش)ناسراو 

م ۆ، بەیكەگەڵمۆكەل ەیەوەنۆڵیكێن و لینووس ڵیرقاەو س یژەدا دێینسان تیئ ەینێشو
 یكەیەكهاتێپ یانیژەل ەوەنۆڵیكێلان یر كولتوور، ەسەل ەقس ێناكر ەك ەوتووەركەد
 ەونكچ، نیناسناینا یتەواوەتەب ن ویژەا دیرافگك جوەیەل ەوەكێپ ەن كەیبك یتیەەاڵمۆك
 یكێشەت، بێب یروونەد ەییئاسود یكێشەر بەگە، ئەوەتەكراوڕچندا ییئاەل ەیوەئ
و ەگەڵمۆر تاك و كەسەل ەبووەه یرەگیدا كارۆیخ یكاتەت لێك بەیەفەلسەف ەیكید

ران و ەنێرزەدام ەك ەیەوەئ ەیكید ەیكەشە، بیكارەپخراەل ەوەتەخستون یدوور
ك ێكڵكو موەو ۆڤیمر ی، جوانیروح یكیەبووەه ینوانیر عێژەن، لییئا یكردنێپكار

 یكانەنەمیشت دپەو ل ەنراویبەو ن ەیەه اڵبا یكێروح ەونكچ، ەوەتۆندەس ۆڤیمرەل
 ەیبارەل یجدد یرەنێخو ۆومان بگ ەتۆب ەشەمەر ئەكات، هەكارد ەوەنراویب یجهان

 . ەوەنییئا

 ەیورەگ یكێشەكاندا بیەروحان ەلەسەن و میینا ئاەپە، لیزانستو  یهزر یتنێمۆگرەئ
 یكردنیوانەڕاوچا و یدا فانتازەكید یكێنێشوەل یچەكات، كەد ییان رایژ یكانەستەرەك

 ێیپ یواڕب ەچین ەیوەكو ئەت وییەرەشەب یاركردنگرز ۆك بێرمانەپسو ەیوەهاتن
 یكێتەك بابەیەادڕتاو  ەوەتێبەدێكدا نوەیەچەر وەه ەڵگەل ەكێتەناعەبوو، قەه
ر ەه یدانەڵرهەس ەڵگەكدا لڵێحاە، لەیەن هییئا ەان بیواڕب ەیوانەئ ۆب ەشیرەلكیقا
كار  ۆیخ ینێشوەن لییئا یچەكات، كەد ەشەگدات و ەك دێكانەكدا زانست تەیەچەو
 یستمیس ەیوەر ئەبە؟ لیچۆب ەمەئ ەیەوەئ ەكەاریرسپ، ەوەتێنێمەر دەكات و هەد
، ێرگەردەوێل یكەڵك ۆیخ یكانیەاپ یوتركردنەتپرتن و گرا ۆ، بەوتەكێر و جیگێج
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 ەوەكو ئەڵدرووست ناكات، ب ۆڤن مرییئا ەك ەیوەئ یئاشكرابوونەب ێزانەد ەونكچ
 ۆیە، بەوییەترسەم ەتێوەكەستم دیس یدیكات، ئەن درووست دییئا یتۆیەخ ۆڤمر

بوو، ەه ەیوەو كاردانەئ یفعەنەن بێر شوەهەو ل ێرگەدیرا ۆیخ یسرووشت یتڵەحاەل
 یقاەبارتەجهاندا ب یرەراسەسەلن یینیبەد ەیوەك ئەروەكات هەد یشیهاوكار

ك ەیەادڕو تا ەیەه ۆیخ یگرنگت ەاسییسو  ەوەتەو ن یكو ئابورەو یكانیەكا
 . یاسیس یارڕیب یدرووستكردنەل ەشیشدارەب

ر و یشنبۆو ر ییئاسا یرەنێخوەب یرۆز یشەب یكورد یاگەڵمۆوتم كگشتر ێپكو ەو
كوردستاندا  ەل ەینانییو ئاەر ئەسەل ییەان نیاووەت یكییەزاە، شارەویەشیكانەرەوسنو
ر ەگە، ئەوەتەڕێگەد یكورد یناسەڵمۆك یبوونەن ۆب یكێشەب ەمەئ ەن كەه
 ۆیە، بییەالنەان لیواوەت یو داتا یەداێت یكورتوموەر كۆز ێبەان هیشیریشنبۆر
 ییەتنیئ ەپرووگن و ییو ئاەا، ئندییئاەرتن لگەخنەباسكردن و رەن لەكەدەڵەرجار هۆز
ج و ەرەكو قەو یكانەنیمەك ەیوەلەگج ەمە، ئەرتووگان ەیاوچرەس ەوێكوەن و لۆچ
و  ەكان بوونەستەردەس ەنییو ئا ەوەتەن یریشەو ت ەشەڕەر هێژەل ەشیمەم، هۆد
 ەوادارانڕو بەئ ەشیمەه ۆیە، بەگەڵمۆك ۆب ەبوو یریشنبۆرەك لێرۆدا جۆیخ یكاتەل
 ەسەرەان مومامۆیخ یسرووت و كولتوور یئازادەترسان بەان لی، نیوبوواڵرشوبەپ
 ەیوەنۆڵیكێل ۆم بەو ه یاسیس ەیوەنۆڵیكێل ۆم بەه ەكێتیەشكالیئ ەمەئ ەك ەكردووەن

 . یفكر

 

  ەفسانەن و ئییائ

 داەانپرووگم ەئ یكستێتو ێنەل ەك ەیەه ەوەفسانانەو ئەب ییندەوەیپ ەبێم كتەئ یكێشەب
ان ی، یروحان ەاویپەل ەیو شتانەئ ەیربۆز ەونكچ، ەر كردوویگان داەیورەگ یكیەزاەف
ن، ییئاەت بەبارەس ەوەتەنندومێكان خوەاوچرەس ەان لی، نووستیكانم بەریشنبۆر
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 یكانەنییئا یوادارانڕب یتەناعەق ەبوون ك ەانەییفسانەئ ەنەمیو دەئ یرۆز یكێشەب
، ەشاوێك ەینێ، وەكردوو ینیمەرزەس یخواكان یانیژ یهاوكار ەفسانە، ئەرتووگرا
 ەیوەك ئەورە، هەدراوێرگ ەوەكانەچەوەب یرابردوو یخواكان ییندەوەیپها ەروەه
، ەدراوێپ ەیژێدر ەوەكانەچەو ەیگێرەان لیكانەلپكان و ەنییئا ەیلەرجەسن یینیبەد
 یندكردنەمڵەوەاتر دیز ۆم بەبك ەاوچرەسەكردم كار ب یارچنا ەمەو داتا كەم ئەاڵب

 .ەكەبێكت

كو ەو ەوڕیبەان نڵیكاۆل یان سنووریچیردا باسمان كردوون هێل ەینانییم ئاەئ 
ر ەب ێیەیپو ە، بییەن نییئا یدراوێرگ ەخوراف یچرەگە، ئسالمیان ئی یانیستیكر

 یرۆراوجۆج یوازێن و شییئا ەیشێكن یینو ناشتوا ەبووەن هییئا ەفسانەئەل
ن ییئا ،ننزاییئا ەانپروگم ەئ یەمواێپمن كدا ڵێحاەن، لیرگكدا رابێسنوورەل یرستەپخودا

 یوانەر ئەسەب ەبووەان نیكییەرەگیكار چیات و هیو خوراف ەفسانەئ ەن لڕپ ن،یین
  .ەوەتر

ر ەس یروحان یكێاویپر ەه ەڵگەل ەكرد كەد ینیبێم تەوەئ ەوەتر یكیەرووەل
 ەك ەیكانۆریچو ەان ئی ەقسەب ەیەستە، وابەم كردووۆگفتوگتان كوردس یكانەنییئاەب

 یریشنبۆك رێرۆج ۆیخ یختەروەس ۆش بەمە، ئنان كردوویان درووستیكانەنیكاه
كجار خودا ێندێه ێبەن ەڕۆییدێر زەگە، ئێنێبهێپت ەناعەك قەڵخ یتیەویتوان ەك ەبوو

باس  ەیندەوەان ئیكانەدارەڕباو ەیوەك ئەروە، هەوەتەكراوۆدا كیروحان یكێاویپەل
 ەكەومانگ ۆیەب .نەكتا ناكیە یخودا ەباس ل ەندەوەن، ئەكەان دیكانیەروحان ەاویپەل
 .رنج بووەس ەیگێمن جۆب ەمەكان، ئەنییئا ەیفەلسەف ەل ەوەتەویوەڕەشتا نێه

  مووەه ەیوەكردنۆك.  یرستەپكتایە

 ەك ەینانییو ئاەئ یواوەوان تێنەل ەكێوتنەكێر ڵێیكو بەو یرستەپكتایە یمكەچ
ان یواڕكان بەنییموو ئاەه ەك ێنریبەباشتر د ەوكاتەش ئەمەن، ئەكوردستان هەل
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ر ەهەت و بێبەه یكەیەنێر وەه یەو خوداە، سا با ئیەنهاەتاك و ت ەك ەیەك هیەخوداەب
 یهانیدواتر ج ەت كێردا كردبەشەو ب ەكیالئەن میمەكیە ەڵگەل ەڵەیك مامەیەوێش

 ەك یاتییزدێئ ینییئاەل ەگخوا، ج یژدەب ەتان كراوەیش ۆیەر بە، هەستكردووودرو
 ێك ناتوانێنییئا چیه ەونكچبن، ەس دەڵتان قەیش ەیوش ەو ب ەیەان هۆیخ یانوویب
موو ەه یكانەنییئا ەك ەیەوەستم ئەبەبدات، م ۆیخ ینەمەتەب ەژێخودا در یمكەچ ێبەب

 .ەڕش شیتانەیو ش ەرێ، خوا خەڕشر و ێخ ە، واتەكراو ەستەزم وابیر دوالەسەا لیدون

، ەڕش یرەگیش كاریتانەینسان و شیر ئەس ەخاتەر دێخ یرەگیخوا كار ەك ەمەر لەدەب
و  ێكرەدێل یتەفرەن ۆیە، بیئازاد ینانێستهەدەب ۆب ەكێرەگیاخیتان ەیش ێیەپو ەب
 یكردنێت لەفرەن ەوەشەوانەچێپە، بەكردوو ەیمەرجەت ۆیخ یانیژر ەس ۆنسان بیئ

 ،ەكانەنییموو ئاەه ییاڕهاو یوست بوونودر یمانا ەمە، ئیئازاد یكانیەاپەل ەكێكیە
 یریشنبۆر ەك ەیو كاتە، ئێكرەدێپ یستەان هیت ێنریبەباشتر د ەوكاتەش ئەمەئ
 یكانەنییر ئاەسۆب یرەگیكار ۆوخەاستڕناەو ب ێوەكەردەد ەیشیر ینەسەو ینییئا

 ەكید یكیەتان ماناەیش ەیوش یدیدا ئەكید یكێنێشوەم لەاڵ، بەیەكوردستان ه
 ەونكچبن، ەد ڕەتو یشینیستیبەو بن یینیبەدكان ییەدیزێئ ەش كیوەت، ئێرگەردەو
 ەڵەو ه ەیەكید ینییئاب و ەزهەم یوستكراوودر ەكێمكەچتان ەیوان شەئ یالەل
 یانیخو یوتارگەب ژد ۆیەكان، بەتەكیالئەخوداو م ەیكەنەسەر ەكۆریچەل ەشتنەیگێت
   .زاننەد

 ەیانینییئا ەكهاتێپو ەك لێكیەر ەو هێنەكان لیەروحان ەاویپ یمرەخودا كردن و نەب
 یمەاڵس وەو ك ێنرێنادرك ەوەكێوادارڕب چیه یزارەل ەك ەكیەنێن، نهەكوردستان هەل
 ەك ییكتایە یكێعەرجەكو مەخودا و ینیم ناسەاڵ، بەوەنادات یتینكرۆكەب ەاریرسپو ەئ

 ەینێك ویە ییەنەوەخودا ئ ەك ەرەنێلمەن سی، باشترەوۆڕیگ یكتایە یخودا یمانا
ك و ەیەوێش ەئیساب ینییئاەو ل ەكەیەوێشەب یدیزێئ ینییئاەخودا ل ەنموون ۆ، بێبەه
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 ەیندەوەئ ەنانییو ئاەك لێكیەرەم هەاڵ، بەیەكید یكەیەوێش ینەرمەو ئ ەییكاك ینییئاەل
 یكراویارید یكێرەگڤی ەن كەخودا ناك یباس ەندەوەن، ئەكەكان دیەروحان ەاویپ یباس

 ەن لیمەر زەس یرستەپخودا یاو سرووشتیژۆلۆتیمەل ەك ەیوەك ئەروە، هێبەه
 ەئاكار ەاواز لیج یكێئاكار یوەر زەس یخوداكان ەونكچ، نیبووەنان هیۆسر و یم
رابردوودا  ەل ەمە، ئۆیئاكار خ یكایزیتافیم ەل ییەتیبر ەك ەقاندووڵخو انیكانیەنییئا
 ەك ەبوو ینییو ئا یفكر یكارەواشەچ یكەیەاردیم دەاڵ، بەبوو یللیم یكێمكەچ
 .ەوەتەان ماوۆیب ەوەرانیپباب و باەل ەیانپیرنسپو ەت بێدبنەابپ ەاركراوچنسان نایئ

 وەوونم لچدواداەب ەیگێرەها لەروەكانم، هەردانەسەمن ل ەك ەینانییو ئاەك لێكیەر ەه
كان نوسراون كردوومن ەنییر ئاەسەو ل نستووەب ێیپشتم پ ەك ەیاوانچرەس
ر ەسەل( ەقەو ه ەییو كاك یزدێئ) ەك لیەرەه ،ەوەروون بوو ۆم بەوە، ئەاوچرەسەب
ن ەڵێان دیرۆز یكێشەبن، ب ەققەهان ی ەییان كاكی یدزێئ ەیوەر لەب ەكن كۆك ەوەئ
ن ەڵێان دیشەكید یكێشەزانن، بەكورد د ەیوەتەن ەیچەبنەان بۆین و خیكورد ەمێئ
 ەیوارەق ەیوەرەد ەنچەد ەك یتەبیتاەن، بۆیخەربەس ەیوەتەم نەن و هییم ئاەه ەمێئ
، ن( نەرمەو ئ ەئیساب)كو ەو ەیكید یكانەپروگ یچرەستان، هكورد یمێرەه یتەاڵسەد

 ەكید یكانەنییئا ەیوێمان شەهەن و بەكوردستان هەل ەن كەوەتەن و نییدوو ئا
ان ی ،ۆچەاڵق ەوەكید یكانەنیین ئایەالەت لێش بەمەئر ەبەلر ەه ەگنەركووتكراون، رەس
 ەك ەوەتەڕێگەد ەوەئ ۆب ەیكید ەیكەشەب .ووداژێم ەنفال كراون لەان ئید یساۆنیج
، ەبووەكتر نیە یكردنڵبوەان و قیژەوەكێپو  ەییفرەب انیواڕكان بەستەردەس ەنییئا
ان ی، ەاریدەوێپ یكییەارژەو ه ڕەپچ ڕپچان یشەكەووژێمكان ەنییم ئاەجەرەس ۆیەب
 ۆیە، بەنراوێو سوت ەان دزراوەیكەان كولتووریستنووس ەد ەیوەئ ۆیهەب ەیوەئ
ان و ۆیر خەسەل ەك ەیوونانچ ۆو بەئ یواوەر تەسەك بن لۆك نان ناتوانیشۆخۆب
 ەیشێك یارچدوو یمن ەیكەباس ەك ەیوەئ یكێشەب ەگنە، رەانەیان هەیكەووژێم
 ەارژەان هیكانەبخانێكت ەت كێبەوەر ئەكرد، ه یارژەك هەیەادڕكرد و تا ەییاوچرەسێب
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و ن یینستدا ەردەبەان لیكانەزۆریپ ەبێكت ەك ەیوەان ئیان، ۆیخ یووژێكولتوور و مەل
  .نەخەنیرەئاشكرا دەب ەك ەیوەل ەیەان هیش كراون و ترسیاساغیك ەیەادڕتا

ن و ییئا یناوەم بەكیە یبێ، كتێدابێت ڕیموكوەك ەگنەر ەم كەم كارەمن ب ڵرحاەهەب
ن و ییئا یبوو و ناساندن یفەرەعەنها مەت یكێبێكت ەكوردستان بوو ك ەكان لەنیمەك
 ۆب ەبوو ەوەنۆڵیكێو ل ەوەندنێان خوەیبێم كتەم ئەاڵر، بەنێخو ەكان بوو بزانییئا
ان ەیمجارە، ئەستووەب یمیكادەئ یاوازیج ەیاوچرەن سیندەچ ەشتم بپ ەكان كەنییئا
ان یكانەاوچرەان و سیكانەبێر و كتیشنبۆر یر زارەسەت لێب یراست ەیوەئ ەمداوڵوەه

 . رمگربەك وەڵ، كەزاوەشار یسانەو ك

 81/08/8107 دەمەمح ۆسمك
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  یاتیزدێو ئ یدزێئ

 ومان گ و ەڕباو

 

  .؟ەیەكید یكێنییئا ۆیاشكپو  یەنزاییان ئای .؟ەنییئا یاتیزدێو ئ یزدێا ئیئا     

 چكورد و  ۆیو خێنەل چ ەقاندووڵخو ەیورەگر ۆز یكەیەشەموناق ەاریرسپم ەئ 
 ەتەهاتوون ەك ەكید یكانەتناسەاڵهژۆكوردستان و ر ەیوەرەد یناسەڵمۆك یئاستەل

 یرێژبەستەد یو خودێنەل چ ،ەویان نووسەینییم ئاەر ئەسەو ل كوردستان
 ینهانەپ ەب ییەریشنبۆم رەستا ئێتائ یچۆن بەگەدێت ەك ەیوانەئ ش،یكانییەزدێئ

  .ەكردووەش نیك نماێنییكو ئاەو ۆیو خ ەوەتەماو

ان یباش یارینكوردستان، زا ەتەهاتوون ەكان كەدەڕیگكان و ەتناسەاڵهژۆر ەندەچرەه
ان یكانەنژەكان و جەتەبیتا ەژۆول و رەكست و قێسرووت و ت ەیبار ەل ەوتووەستكەد

 انەیكستێو تەئ كانەتناسەاڵهژۆر مەاڵكان، بیەزدێئ یوو و كولتوورژێم ەك لێشەو ب
 ەیكید یكانەنییئا یكستێت ەت لێاواز بیو ج ەوەتێبناسرێپ یزدێئ ەك ەوتووەكەن گنچ

 ەم لەو ه ینییئا یبارەم لەه ۆیە، بەیەكید یكانەنییئا ەیوەرەكیان السای، ەكەچناو
 یكێشاك و كولتوورۆپن و ییت، ئاێوەكەردەد ەوەانیگرەجل و بەب ەكولتوور ك یبار
 ییشتەردەز ینییئا یرەدێپ ەژێن درەڵێد ەك ەیوەئ ەیبار ەش لەوەن، ئین ۆخەربەس
ن، ەڵێان دۆیكو خەرنا وەگە، ئەەیه ێیپان یتەناعەان قیكانەرێژبەستەنها دەش تەوە، ئیە
دواتر  ەك ەوەنەبكۆان كۆیخ ەویانتوانەین یچۆب ەوەتۆبەن ییكالیەان ۆیان بۆیشتا خێه
 . نێیدوەد ەوەم باسەل

كان ییەفكر ەوەنۆڵیكێل ەیرێكوێرگن یترەورەگ ەك ەكێتەباب یزدێئ ینییو ئا یتیایزدێئ
ناس و ەڵمۆو كەئ ۆب یتەبیتاە، بەكەچناوەت لییەن و الهوتییئا ەیوەندنێخو ۆب ەبوو
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 ۆهاتوون ب ەوەرەدەل ەش كەكید یوانەو ئ ەكەچناو ەینوسانەنامژۆو ر یمیكادەئ
و  ەوەنۆڵیكێل ەوەكانەتناسەاڵهژۆر یهاتن یدواەل ەیەدەس 3 ەاتر لیز ۆیەكوردستان، ب

ان ین، ییئا یومانگوان ێنەستاش لێو تائ ێكرەد ەنییو ئاەر ئەسەباس و خواس ل
سنووردار و  یكێبێكتەان لۆیخ ەیوەئ ۆیهە، بەوەتۆبەاواز ساغ نیج یكەیەگەڵمۆك
 ەان لۆیخ یبوون یووژێم ییاژێدرەب ەیمەو ستەئ ەونكچو  ەوەتۆكردەنۆوختدا كپ

وو و ژێم ۆب یرۆز ەیشێها كەروەان و هیكانییەرگێر ەل ەك بووێشە، بەان بوویرەس
 ێیەیپوە، بەست كردووكورد دروو ەیوەتەو ن ەنییم ئاەئ ەیشیورگەو ر ەاوچرەس
 ێیپەب ەرگكورد، ب ەیوەتەن ەكن لەیەكهاتێپر ەك هەمان نەها ناسراون ئەو ەك
 ەواتە، كەس بوویتەق یكوردستان یسنووردار یكەیەچناو ەل ەت كێب انەیكەنییئا

ن ەناك ڵقبو یكورد یتیەناەسەان ریرۆز یكێشەب كانییەدیزێئم ەاڵنن، بەسەر یكورد
 ینییئا یكەیەگەڵمۆك یبوونەل ەیەان هیومانگن و ەناد ەوەستەدەش بیكۆیەه چیو ه

 . كورد ەناسراون ب ەك ەییوەتەن یشوناس ێبەب

 یجوسەو م یانیستیكر ینییئا یبوون یوونچۆب ەشت بپ ەك ەیوانەئ ەوەكید یكیەالەل
ن یدەمالەخ كێستن، شەبەد یكارەه یكانەشاخ ە، لەناسراو یرانێئ ینییئا ەب ەك
( خ الخلفاءیتار) یبێكت ەل یبەهەز یخێو ش( یوان الكبریالح ەایح) یبێكت ەل یریلدەئ
ر حوكم ەس ەهات ەبوو ڵسا 03 ینەمەت ەك یچۆك ی 893 ڵیسا ەلمقتدر باللەن ئەڵێد
 یچۆك ی 306 ڵیسا ەل ەكردوو یحوكم ڵسا 84و  ەالدراو یتیەفایلەخ ەجار ل 8

 ەر لەب یەواگتر،  یانكەاوچرەس ێیپەم بەاڵ، بەدا بووڵیسا 36 ینەمەتەل ەراوژكو
كان، یەزدێئ یالەل یخ ئادێش ەب ەناسراو ەر كیموساف ڕیكو ەیخ عودێش یوتنەركەد

مقتدر ) ینەمەزەكان لیەشاخاو ەچناو یشتوانیدان ەك ەوەتەكراوۆدا كەوەل ەكەتەباب
 ەدر باللەموقت یتێتدارەاڵسەد یحوكم ڵسا 99 و یچۆك( 381_828) ڵیسا( هبالل
 یمەردەسەل ەتخواز بووەدالەع یكێوفەسەموت ەك* لالجەح یوورنسەوكات مە، ئەبوو

وان ێن ێیملمالن یناسراو یكێنۆكیر ئاەگڤیكو ەبوو، وەه یالتەدەناع ەدا كۆیخ
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ر ەسەر لەه .ەناسراو ەمەردەو سەئ یریشنبۆر ەیوەمكار و بزووتنەست یتەاڵسەد
ك ەیەدەس ەاتر لیز یدوا ۆیەب .درا ەدارێس ەق لەناهەب ەانیتەدالەو ناع ەانیو راستەئ
 . ەوتووەركەد ەنییم ئاەئ

باشوور و باكور  یوان كوردستانێن ەكار لەه یكانەشاخەل یخ ئادێش شیوەئ یدواەل
 ۆیخ یشتنەیگێت ێیپەب یخوداناس ۆب ەك ڵەیوەو هەئ یدوا یدی، ئەوتووەركەد
تور دك)م ەاڵ، بەوان كردویادیز ەرەبەرەب یوتووانەنكێد و شویمور یدی، ئەداوڵیوەه

ان ۆیخ ەبوونەك هێشەب) ەڵێد (و االمتحان الصعب یەدیزیا) یبێكت ەل (یل جندیخل
ش یوەكهاتوون، ئێپب ەرەكورد و عەل ەك ەناساندوو ەسونن یسالمیئ ەیاشماوپكو ەو
 ڕیكو ینێحوس یژبكو ەك یەموعاو ڕیكو یدیزیەر ەرامبەب ەبوو یستیوەخوش ۆب
 ەواتەكان، كەعیش ۆب ەندوویز ەییشیمەه یكێتەباب ەك ەبوو ەعیش یلەع یمامیئ
ش ەكید یكێشەوان، بەئ ەیكید یكەیەنێو ەب ەبوو یوەمان یچۆب ەیەوەئ ەكەاریرسپ
 یبارەم لەاڵ، بەبوون یو ئاشور یسرانەو ن ەئیساب ەیاشماوپ ەانیزدێم ئەن ئەڵێد
 ڕیر كویموساف یناو ەیعود ی، باوكیراهەت ەیلیبەق ۆب ەوەنەڕێگەد ەوەییەوەتەن
 ( 0". )ەبوو یكوردحمد ەئ

ما ەو بن ەنییم ئاەر ئەسەان لەیوەنۆڵیكێل ەن كەه ەكید ەیاوچرەها سەروەه
 یبێكت ەل ەك یە( یسیدلەب یف خانەرەش" )شەنموون ەوەتۆكرد ەیكیەكەرەس
 ەك ەراویگرەو ەوەزدانیە ەل ەیڤەپو ەئ یزدانیە ەوات یزدێئ" ەڵێدا د ەفنامەرەش

مان مائع ێسل ەشەق یچەرمان، كەس یرووەس یرەوەبوون ە، واتییەفارس یكەیەوش
 ەشەق" ەهاتوو ەوییەشتەزرادەل ەك( ییەالزوان) ەوتراوگان ێیپ ەوەنۆكەل یزدێئ"  ەڵێد
 ەفون كەنەیها زەروەه .859ل. خ الموصلیكتاب تار(. یالموصل)مان مائع ڵێس
م عقوب افرای ەالصمود ك یبێكتەن لییش زاێپ 410 ڵیسا ەل ییەننایۆ یكێوونوسژێم

ك ێكانەڵخ"  ەڵێدا د 80و  81 ەڕەپال. یبەرەع یرزمانەس ەوەتەدراوێڕگیرەمنصور و

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 14 

 

ان ێیپر ئازان و ۆدا زگنەو جۆڕو شەڕش ەان لیژەوا دەنەین یشتەك دیبوون نزەه
 یتیەویسودا نوەتنامەاحیس یبێتەك ەل یبەلەچ یایولەها ئەروەه". یزدێن ئەڵێد
، یزدانێ، ئیزدانیە، یزدێئ)ن ەڵێان دۆیخ ەن بەكەد ەنییم ئاەئ یوێڕەپ ەك ەیوانەئ

 ەیەو وشەئ ەموو، كژق ینەان خاوی( یەالصالج)ت ێوترگەان دیشێپها ەروە، ه(یداسنائ
 ( 8". )ەواپەاندا سیرەسەب ەوەكانیەعوسمانل نیەال ەل

، یە یرستەپزدان یەان یت ییەزدانیە یمانا یزدێئ یەواگ ەك ەیوونچۆو بەئ یچرەگەئ
دا ەچەبن ەل ەمەئ ەت كێنێلمەبس ەوەئ ییەك نێلیلەد چیو ه ەناۆیخ یوونچۆب ەمەئ
 یكێنییئا ەت، واتێبووب یستەبەم ەمەدا ئۆیخ یكاتەر لیموساف ڕیكو ەیك عودێختەو
 ەنییم ئاەكدا ئێتڵەموو حاەهەت، لێنێقڵبخو ۆخەربەس یكییەرستەپت و خوداەبیتا
و  یژۆلۆپۆنتریئ ەیوەندنێخو یاوازیج یریۆن تیندەچ ەیوەئ یربارەس
كان یەزدێئ ەك ەلماندووەانسەین ەوانەندنێو خوەكام لچی، هەكراو ۆب یژۆلیۆسیۆس
اواز و یج یو كولتوور ەاردیك دەڵێمۆك ۆیهەب ەونكچن، ەكید یكێنییئا ۆیاشكپ
و  یرستەپخودا یلیستا یو بوون ەكید یكانەنییئاەاواز لیج ەینۆم و بیراسەم

 یكیەالەل ،تیرەن كوەن وچنا ەكید یكێنییئا چیهەل ەان كۆیخ ەیەیوێو شەان بەیوەمان
 یوونچكێر لەگەم ۆیەكن، بیندستان نزیه یزاكاننییئاو  ەییكاك ینییئا ەل ەوەتر
فتار ەر ەل ەك ەاریدەوێپان ۆییخەربەس ەچمیرنا نەگە، ئێبەه انیشنیان ترادیم یراسەم

م ەاڵان، بكوردست ەن لۆخەربەس یكیەزانییئا ەك ەاریان دەیكییەرستەپخودا ەیوێو ش
ك ێكیەان ۆیوودا، خژێم ەان لیكانەارەیمن و نژدو ەل ەگوان جەئ ەك یەداێوەل ەكەشێك

ش یوەتر، ئ یوانەئ ۆان بیناساندنۆم خەردەبەل ان وۆییخەربەس یكانەستەردەبەل ەنبوو
ش ەمە، ئەكەچناو یتر یكانەنییكو ئاەو ەوەنەبك ۆان كۆیخ ەویانتوانەین ەك ەیەوەئ
 ەیوەندنێخو ێیپەك بێتناسەاڵهژۆر و رەلۆكێر لەه ەیوەئ ۆب ەی یكەرەس یكێكارۆه
زانست  ەت بێبەش نیسەن و بنووسن و كەبك ەقس ەوەكانییەزدێئ ەیبارەان لۆیخ

 ( 3. )"ەوەكان راست بكاتەڵەان بكات و هیرۆسانس
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 یتەاڵسەن دیەالەان لەیوەدنوسانەچ یكارۆهەب یزدێئ ینییئاكو باسمان كرد ەو
 یو خود یسالم و ئاشوریو ئ یحیسەو م یشتەردەك زەو یتر یكانەنییئا

 یاشاپر و ێولەك هینز ەران لۆو س یمانێسل ەل بابان یماراتیئ ەر بەس یكانەكورد
وعام ڵتەن جار قیندەچ ەوەوانەتەو ن نییئاو ەئ یستەر دەسەل ەك ەوەزوراندو ەل ەرۆك

ان یكانەتنێمۆكیف و دیرشەئ ەك ەكردوو یوا ەتڵەم حاەد كراون، ئیساۆنیو ج
 یرەنتەس یدانەڵرهەان تاكو هاتن و سەیكەنتێمۆكید ۆیە، بك بزر كرابنەیەادڕتا
نت و ێمۆكید ەیوەكردنۆك ،ەو0990 ڵیسا ینەڕیپرا یدواەل اللش یریشنبۆر
 ەندێ، هەان كردوویندەمڵەوەد ەان كیكێریشنبۆر و ریپند ەچن یەالەان لیكانەچارپ
كان، ەتناسەاڵهژۆان ری ەكان بدات كەاوازیج ەوونچۆب ەب ەگێر ێبتوان ەگنە، رەارژەه
ن و ەبك ەقس ەوەناەیبارەل ەڵەهە، بۆخەو ناو یانیب یناسەڵمۆوونوسان و كژێان می
  .ان بنووسنیرەسەل

ت ەنانەو ت ەڵەهەو ب پخرا یانیب و بەرەع یوونوسژێم ێندەن هۆچك ەروەه
 ۆخ ییتاەرەسەل ەمێن ئەڵێان دۆیخۆب ۆیەوون، بیسوان نویرەسەش لیكورد

و  یزدێئ ەیگەڵمۆك یكولتوور ەیوەنكردنەمڵەوەو د ەوەنیناس ۆو خ ەوەنیسونو
 ەبووەوەتر ئپش خراەوەن، لیمانۆخ یكانەكستێت ەیوەنیسوول و نوەق ەیوەكردنۆك
ر و یپان و ەیكەنییر ئاەسەداتا ل یدانێپكردن و ەقس ەتەوتوونەك ەكڵێند ساەچ ەك
و ەل ەك بووێشەان بیگنەدێب ۆیەن، بێدوەدوان ەرەژێاكان و تویدیم ۆان بیكانەخێش
 ەتەش بووەمە، ئەكردووەنت نێمۆكیان دۆیو خ ەشاندووەان وۆیخەان لۆیخ ەیورزگ
 ەكوردستان ك یكانەنییئا یتر یوانەر ئەرامبەبەان لۆیخ ەینیقەراست یشوناس ەیشێك
 چیهو  ەپخرا ەان بیاندنڕكردن و ناوزیپر یشەت یكارۆه ەتۆب ییەگنەدێم بەئ ەشیمەه
 ەیدەس یدواەكوردستان ل ەك ەیوەئ یدواەر لەگە، مەوەتەداوەان نیشیماڵو

م ێرەه یتەمان و حكومەارلپناو  یاوگنەكان هەنییئا ەیوەو كرانەرەب ەوەرابردوو
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 ەفر یكانییەرمەف ەكهاتێپ ەك لێشەب ەكان كرد و بوون بەنییئا ەنیمەك ەان لییریگشتپ
 . كوردستان ینییئا

 ە، لەیەه یكێبێند كتەچت و ێنوسەد ین ناسییئا یبوارەل ەكێرەسنوو كر شوانەبوبەئ
 یزدێئ ینییئا ەب ەژم، ئاماەوارچ ەڵەیمۆك ەل 86 ەڕەپال ەفا لەلسەخوان ئیئ یبێكت
 ەل ەوەكبوونینز یتیەنۆچ ەكات لەد ییخودا یبازێر ەكدا باس لێنێشوەكات، لەد
 ێوەكان، لەفەلسەت و فەعیرەباز، شێر ەكان، واتییەبەزهەم یاڕرویزن و بەم یزدانیە
 یەالبدا) یبێكت ەو ل یكانەوونچۆب ەل یشتپڵاپ ۆب ەناوێكارهەب یباش یكەیەاوچرەس

 یروح ەڕیراب ەوات كاتەد ەو زاتەباس ل ەك ەرتووگرەو( یریسەبن كیئ( )یەوالنها
ر یموساف ڕیكو ەیعود) یواوەت یر ناویموساف ڕیكو ەیعود"  ەڵێكان و دییەزدێئ

وان ەڕم ڕین كوەسەح ڕیوان كوەڕم ڕیموسا كو ڕیل كویسماعیئ ڕیكو
 یخێدا، شەچەبن ەل یەایسور یتاڵو یشقەمید ەر بەس یقاعیب یكەڵو خ یكارەلهەئ

و  ڕێغدا و هاوەب ەتەووچاشان پو  ەك بوویداەل( ت ناەیب) ەل یە( یەالحدود) ەیفیتائ
ل یقەع خێباس و شەماد دەخ حێو ش یالنەیگ یبدولقادر ەخ عێش یتەوەڵهاو خ

 ەتێچەاشان دپو  ێناسەتر د یخانێو ش یردەوەهرەفا و سەلوەبو ئەو ئ یجەلمنبەئ
 ەیكەكەڵت خێدێل یاشان واپكات و ەد یریگتەوەڵر و خیگەشۆگ ێوەكار و لەه یایچ
 ینەمەتەدا لییەریگەشۆگو ەر لەاشان هپو . رستنەپەید ەیو ئاستەن تا ئەكەدێپ یواڕب

 ەل ەانەیش هیتر یرەان نووسەیر و دەنووس ەك ەانومگم ەكات، ئەد چۆدا كڵیسا 71
 ڕیكو ەیعود ەك ەرتووگ ەیاوچرەس ەوێوە، لیدیزێئ ەوات ەكەنییئا یتیەناەسەر

ش یكانەوالەق یشۆاش خپە، لەداوەن یكەیەوەروونكردن چیه ەتا ماوەر هیموساف
 ۆیهەب ەشیگنەە، رەداوەن یزدێئ یتیەناەسەڕەان لەیوەروونكردن ەوێمان شەهەب
    .ەراست ەشەوەوانەچێپەت و بێوتابەف ەنتانێمۆكیو دەاندا ئیرەسەرمان بەنفال و فەئ
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 ەن كچەد ۆب یك واێندە، هەكورد ینۆك یكەڕێباو یزدێئ ەك ەنراوێلمەس ەوەئ
 یورانەدەل ەر، واتیموساف ڕیكو یخ ئادێش یەواگ ەك ەهاتوو ەوەزدیە ەیوشەل
سالم یئ یكێوفەسەشتر موتێپ، ێنو یووژێمەر لەب( 0061_0175) ڵیسا یرەوروبەد

 یشتەردەشتر زێپ ەك یەان واێیپتر  یكێندەسالم، هیئەل ەوەتەاوەڕگەڵ، دواتر هەبوو
 ییووژێم یكەیەركردەس ەك یەموعاو ڕید كویزیە یریگنیەالەب ە، دواتر بوونەبوون
خ ێش ڕێیر هاوۆز یخ ئادێش یەواگ ەك ێیەیپو ەدا، بەمەردەو سەل ەكان بووەمانڵموس

 یبازێو دواتر ر ەاویپو ەئ یرەگیر كارێژ ەتۆوتەو ك ەبوو یالنەیگ یولقادربدەع
ر ێژەكان لییەسوجوەم یچۆك 899 ڵیساەل ەكدا كێكاتەل ەمە، ئەوەتەویزۆد ۆیخ

 ینییئا یاویپردوو ەه ۆیەدا، بێپمان ەژشتر ئاماێپكو ەو ەبوون (الهیب)در ەموقت یحوكم
و  ەبوون یالنەیگ یبدولقادرەخ عێج و شالەح یورونسەسالمدا، میئ یووژێمەناودار ل

 یدیو مور ەدابووەیپ یكارەه یایچەل ەك یخ ئادێش یناوەب ەوتووەركەش دیكێسەك
 ەبوو ەانیتیەساەو كەئ یرەگیر كارێژەل ەك ەیەوەئ ەكەومانگنجام ەرە، سەدابووەیپ ۆب

، ەیزاكنییئا یگناوبان ەب ەكردوو یاتییزدێئو  ۆیخ یایدین ئاەخاو ەب ەو دواتر بوو
 . ەوەتەویوەڕەن یشەكەومانگو  ەكردوو یدرووست نییئا ەك ەیومانگو ەل ەكێكیە ەمەئ

ان ی ەكێشەب یاتیزدێئ یەان واێیپ ەك ەكید یوانەك ئەروەه ەیەه ەكید یكێونچۆب
 یزدێش ئەنموون ۆنن، بەسەر ینییئا ەك ەهاتوو ەیكید یكانەنییئا ەل ەكیەنزاییئا
 یرەدێپ ەژێدرەش بیكێندەو ه ەرتووگان ەیاوچرەس ەویەندائەم ەیئیساب ینییئاەل
شتر باسمان كردوو ێپ ەك ەبوو یەموعاو یكور یدیزیە یمەردەسەل ەسالم كیئ ینییئا
و  یەدیزێئ یكێریشنبۆم رەه ەك( ر خدریپ) یچەن، كەدەدێپان ەیژش ئامایكانەاوچرەس
 ەیوانەچێپە، بەكەنییئا ەیچووژێم ەل یەزاەو شار یەزدێئ ینییئا یروحان یكێریپم ەه
" بات ەدا دەكید یكەڕێیەب ەكەن و باسیدیزێئ یتیەناەسەر یژد ەیوونانچۆو بەئ
 ەكوردان ینۆك یكەڕێروباویبەو ل ییەن ەوونانچۆو بەك لێكیە چیه یاتیزدێو ئ یزدێئ
 ەاوچرەو سەك لێكیە چیه ەك ەیەوەش ئیرەنێلمەن سی، باشترییەتر ن یچیه ەوالوەب
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 یكانەنییئاەب یاتیزدێئ ینییئا یو كولتوور ەچەول و بنەانن قناتو ەواوانەو ناتەڵەه
و ەو ئێنەمابا لەن ەكەو كولتوور نییئاستا ێبوو تائەد یەر وابواەگەبدات، ئێرگ ەوەكید
  ".ەدا هاتوویاتیدزێر ئەسەب ەیدیوساێموو جنەو هەو ئ یمەردەب ەیانییرگێموو رەه

 ینییئاەر بەشتر سێپ یەواگ ەیەا ههەو یكێونچۆب ەك ەویەموعاو ڕیكو یزدیە ەیبارەل
 ەوەئ ەر كوردانۆرخدر زیپ، یخ ئادێش شیتەبیتاەو بكان ییەدزێئ، ەسالم بوونیئ
زد هات، كورد یەهات و  یەتاب موعاوەخ ڕیكو یرەعوم یمانەزەل" ەوەكاتەتدەر
 یریم ەیەچم ناوەئ 886 ڵیر هاتن، ساێشمشەش بیوانە، ئەرخوازبووێخ ەشیمەه
ن و ناومان یبووەه یتییەمانڵموس یرەب ەمێئ ەونكچ، ەبوون یزدێئ انیا ئازدەیگریم
، ەبوو ەمێئ ەیوەنڕیس ۆو ب ەمێئ یژدەتر ل یكێجار ەوونچۆو بەئ یدی، ئەبوو یزدائەئ
و  ییەن ەیكەووژێسالم و میو ئ یاتییزدێئوان ێنەك لییەندەوەیپ چیو ه ییەراست ن ۆیەب

 ەوەوانەچێپە، بەعاتەنەم قەئ ەتێتبشەیگك ێرۆڵەكێر لەه ەیەچەبن ێب یكییەكاریش
 ەارید ەكەلەسەم. یچۆب ەاریش دەكیەتیەاژو د یەدیزێئ ینییئا یژدەل ەو قسانەموو ئەه
م ەئ یژد ۆیە، بەسالم بوویئ ەینیرۆش زەكەچو ناو ەك بوونەیەنیمەك ەمانەئ ەك
 یزانییئار ەرامبەنها بەستاش تێوكات و ئەسالم ئیئ یستێوەڵت هەبەڵ، هەبوون یەنزاییئا
مان ەش هیتر یوانەو ئەئیو ساب ەییان و كاكیستیكر ۆكو بەڵ، بەبووەن یزدێئ
وان ەئ ەیوەوساندنەچكوشتار و  ەك ەكردوو یفتارەمان رەو ه ەبووەه یستێوەڵه

 . ەبوو

ن تا ەكەس دەدەك موقەیەوێشەب یخ ئادێكان شیەزدێئ"  ەك ەیەتر ه یكێتیەوایم رەاڵب
تاووس  ۆیەك تاووس، بەلەم ەتان بەیش شیتەبیتاەو ب ەشتیفرەب یاندنەیگ ەیادڕ
دا ەیكەبیكت یكەشێپ ەن لینتەان، قوستیالەل ەزۆریپو  ەوان ناسراوەئ ۆیگۆكو لەو
و  یدیزێئ ەوەتۆبەستا ساغ نێكات تاكو ئەد ەوەدا باس لێن و نوۆكەل یدیزێئ یناوەب

 یكێسەا كی، ئایەیەزانییئام ەئ یواەشێپر و ەدان یەواگ ەك یخ ئادێش یخود
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ن ۆچو  ەوست كردووودر یەینییم ئاەن ئۆچو  ەاویژن ۆچو  ەبوو ێو ك ەیەنیقەراست
و ەدا ئێوەم لەاڵب  (4". )ەیەه یفسوناوەئ یتیەواینها رە، تەشتووێهێجەب یكانەولەق
و  ۆیەخەربەس یكیەزانییئا یدیزێئ ەنن كێلمەسەیو د ێنێهەشكست د ەومانگموو ەه

 یریشنبۆر رەگە، مییەن ەوەرەسەان بیسالمیكو ئەو ەیكید یكێنییئا چیه یرەگیكار
 یزۆریپ یمبولیش تاووس سیكانییەرەمۆس یالەل ەك ەیوەك ئەروەه .كانییەرەمۆس
 ەك راونیگرەو ەوەندستانیه ەل ەانیژۆلیۆس ەمبولیو سەموو ئەمن ه یواڕبەب ەك یە
وان ەر ئەس ۆسالم بیئ یرەگیم كارەاڵ، بەوەیەو بارەن لاگەڵمۆن كینترەمڵەوەوان دەئ
 ەیبەسەو نەان ئیان، یرەس ۆت بێفتوحات ب یر دواەگەت، مێب ەوەچەبن ەت لێچناێپ

 یازینەسالم بیر ئەه ەونكچ، ەكانییەوەمەئ یوانەڕم ەفیلەخ ەیاشماوپەل ەك یخ ئادێش
ان جار ەی، دەكید یكانەتەاڵسەو د یحیسەمان و مڵموس یفتوحات و كورد

 ی 8105 ڵیسا ەیوەكو ئەو ەد كردن بوویساۆنیج ەیان كردوون و تا رادیوعامڵتەق
 ەك ێنێلمەسەیان دیشەوەمان ۆیەان، بیرەس یەكرا ەوەن داعشیەالەال لگنەش
 . ۆیەخەربەس ەچمین یكیەنزاییئا

 ەونكچ، ییەكراو نیارید یكێسەكان كەتناسەاڵهژۆر ێیپەب ەنییم ئاەئ یرەنێزرەدام
و  ەیەه ڵیقو ییووژێم یكیەەشیكان، رییەروحان ەاویپو  یخ ئادێش ەل ەگج یزدێئ
ن ەڵێد ەكەنییئاەر بەس یانیزاەان و شارۆیكو خەم وەاڵ، بەو بزر بوو ەوەتەوسراوونەن
 یوانەڕم ەفیلەخ ۆب ەم زاتەئ یبەسە، نەزراندووەمیموسافر دا ڕیكو یخ ئادێش )

 ەیان عودی یخ ئادێش) ە، واتەوەتەڕێگەكان دییەوەمەئ یمەوارچ ەیفیلەخ ڕیكو
، (روانەم ڕیكو ینەسەح ڕیكو یوانەڕم ڕیكو یموسا ڕیكو یموسافر ڕیكو

 ی 517 ڵیساەلوبنان و ل یتاڵو ەر بەس یكەبەعلەب یشار ەل( ت و لفاریب) یوندگەل
 0060 ڵیسا ەكاتەد ە، واتەكردوو ییدوا یچۆك 557 ڵیساەو ل ەك بوویداەل یچۆك
 ێیەوەستاش لێكو ئتا ەیكەزارەو م ەراوژێخان نێش ەیچناوەر بەس یاللش ەو ل ینییزا
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 یردانەس یزدێئ یكانەنانژەو ج ەرزانەو و ەناڵوام و ساەردەب یكانەدارەڕو باو
 . (نەكەد ەیكۆكڵگ

و  ەهاتوو ەوەلوبنان یكەبەعلەب ەل یخ ئادێدا شەچەبنەل ەك ەیوەت بەبارەس یەم داتاەئ
 یخ ئادێر شەگەا ئیئا ەكات كەوست دوك درێومانگ .ەوردستان مردووك ەاشان لپ
و  ەن هاتووۆچ، ەك بوویدا ەل ەلوبنان ەر بەس یكێشار ەك( بعلبك) ەر لیموساف ڕیوك
و  ەوەتەرساویگ ەیەچم ناوەل یچۆو ب ەوەتۆب یرەماوەن جۆچو  ەبوو یساغاوچ ێك
 ۆد بین مورۆچ ەی، ئییەن ەیەچم ناوەئ یكەڵا خی، ئاەكید یكەیەچناو ۆب ەووچەن
 یهادیجتیئ ەل ەگت جێدابێت یراست یەداتاو ەئ ێچناێپ ۆیە، بەدا بووەیپ ەیكەوێڕەپ
  .ەتیەكایو حەل ەگج ییەست نەر دێژەان لەیكید یكیەداتا چیه ەان كۆیكان خیەزدێئ

ان ۆیخ ەهاتوو ەویەچەل یزدێئ ەك ەیاریرسپو ەئ یمەاڵو ۆو ب ەوەساغكردن ۆر بەه
  ەڵێد ەیەان هیشیكێزانۆن و هەكەد دەناوز یزدانیە یناو ەب

 .یەادشاپ ۆخب یزدێتان ئڵسو"

 یەنا ۆلخ ڤك نایەزار و ەه

 " یەر خواەزن هەم ڤێنا

 ڤەل ئاۆند كشكەچحرا ەلب ەتان دزانڵس"  ەڵێتر د یكێنێشوەل

    ڤەاگت و ەعەس یلباو یەایجن ەڤئ              

 " اڤزا ەم كرەبووك و ئاد ەوا كرەح یوەئ              

 ڕیكو یەیعاوەم یناو یرەگیكار رێژەل ەن یزدێت ئێب ەكستێو تەئ ێیپەوابوو بەك
شام و  ەل یسالمیئ یتیەاشاپو  یانڕحوكم( 623_ 621) ڵیساەل ەك ەهاتوو ەوەزدیە
 یكات ەل ەو سوونن ەعیش ەڕیش ەت كێووش بژێم ەیرێوگ ەو ب ەكردوو ەكەچناو
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ان ەیعیشان ی یلەع یمامیئ ڕیكو ینێحوس یمامیئو  ەا بووپرەودا بەئ یانڕحوكم
، ەسالم بوویئ ەیوەرەد ەیكید یوانەئ یژو بكور وشك یكێاویپو  ەد كردوویهەش
س ەركۆز ەك ەرتووگ ەیاوچرەس ەوەتر یزانست یكەیەبنك چیه ەل ەن یدزێها ئەروەه
 یبازێن و رییئا ڵاپ ەنەخەد ییەووژێم ەتەمۆو تەر ئەسوس و نوووونوژێم ەل
 ینییئا یوادەو ل ۆیەخەربەس یكێنییئا یزدێئ ەت كێبەن ەوەنها ئە، تیاتییدزێئ
و  ەیەه ۆیخ یو كولتوور و شوناس ەداو ۆیخەب یوامەردەب ەویەشتەردەز
، ەارید یشەكەتیرەو زمان و ن ەیاكیرافگجوەل ەوبانوز یكورد یكێنییئا یتەواوەتەب
ن ۆچ ەكەڕەكات و باوەد ەناسێپن ۆچ یناسخودا ەك ەاریراد یكانەكستێت ەل هاەروەه
ان یسالم یئ ینییئا ەیاشماوپ ەك ییەت نەقیقەه ەمەم ئەاڵب( 5) ".تێرگەندوو رادیز
 یوداەر مەگەئ ەوەوانەچێپە، بەبوو یەموعاو ڕیكو یزدیە یستكراووستكرد و دروەد
 ەرمان كەو فوعام ڵتەم قەردەب ەونەبوو بكەدە، نەیەچەو بنەئ ۆب ەوەتەڕێگوان بەئ
ان ییریشەاساغ كراون و تیكان ەوێشەك لەیەوێشەان بین، وتوها یان جار توشەیدەب
 . ەكراوێپ

دوو ەل، ەهاتووان ۆیخ یر زارەسەم لەكان و هەوەنۆڵیكێل ەم لەستا هێتائ ەك ەیوەئ
سالم یكو ئەو یكانەنییئا ۆب ەوەنەڕێگەیك دەیە، ئاراستییەتر ن یكێشت ەوالوەب ەئاراست
 یكانەنییئا ەیچەبن ەو ب نەكەد یرگرەب ەكید یكەیە، ئاراستەئیان و سابیتسیو كر

 ەك یتیەلماندووەم سەدوو ەیتئاراس ەیەه ەیوەم ئەاڵ، بزاننەد ەیكەچناو ەیكید
، ننەسەر ەك یتیەلماندووەان سیووژێان و مەیوەو مان ەیەنیقەراست یكێنییئا یدزێئ
ور و ولتكو ێیپەب ەیەان هۆیخ ەت بەبیتا یكیەاڕرویب ەنن كێلمەسەیم دەكیان النی
و ەئ ۆان بیماینتیم ئەكیان النیت، ێچنا ەكید یكێنییئا چیهەل ەان كۆیخ ەینزاكییئا ەمۆڕف
 یوونچكێو ل ەوەتێزرۆدا نادەكید یكێبەزهەن و مییئا چیه ەل ەك ەیەه ەالمانەول و كەق
  .ییەن
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  یدزێئ ەیوش یگاوچ

ان ی( خودا) انیزدان یە یماناە، بەهاتوو ەویە( یزێئ) ەیوشەل یزدێئ یكەرەس ەیوات
" ، ەیەه ەیكید یمانا ەیەو وشەئ ەك ەیەهتر  یوونچۆها بەروەت، هێد( ندەخوداو)
 ەیاوچرەس ە، ل(تێاك دپ یكڵێان ماین، یرەان و بپ یكڵێما) یماناەب( ی، دی، زێئ)
( راست ەیگێر) یماناەو ب ەوەتەڕێگەد یرەمۆس یزمان ۆب ەكەوش ەك ەهاتوو ەكید
 یرانەزووگشۆناو خێپەل یكارەاكچو  یرستەپخودا یراست ەیگێر یماناەب ت،ێد

كدا ێكاتە، لیتێیەپان یواڕن و بەكەد یان باسۆیكو خەو یەخودا یخلوقەم ەك ۆڤمر
م ە، ئەداوەڵهیرەدا سیساسان ییوەهلەپ یزمان ەل یزدێئ یەواێیپ ەیەه ەكید ەیاوچرەس
( بایرسۆب) یشارەل ەك( ۆناب) یناوەك بێندەن خوداویەالەم جار لەكیە ۆب یەاگرستەپ

ست وبابل درو یشار ەر بەرامبەفورات و ب یروبار یخواروو یال ەتێوەكەو د ەبوو
ان، یشۆكان خیەزدێئ یانانیپكان و دانییەژۆلیۆس ەوەنۆڵیكێموو لەه ێیپەب( 6) "ەبوو

 ێیپە، بژڕۆا و دوایدون ەل ەامانێڕو ت ییەن یئاسمان یكێنییئا یزدێئ ینییئا ەوتووەركەد
ت و ەیول و بەوان قە، ئەكانیەزدێئ یر و روحانیشنبۆر یكێاویپ ەرخدر كیپ ەیقس

 ەیبار ەش لەوە، ئەوەتەسراوونو ەنجەپ یشێر كەسەل ە، كەیەان هیعریش یكستێت
 یكێپیت ەو ب ەكەڕێپند ەچ یەواگو  ەوەتەسراوونو ( *ەلویش و جەفا رەسحەم)
 ەیدەس ەل ەبوو تناسەاڵهژۆر ەك( یرملنستانت مار كەئ)ر ۆسیفڕۆپن یەالەناسراو لەن

  .یتیەویوسنو یكانەكهاتێپراق و ێع یتیەەاڵمۆك یانیژ ەیبارەل رابردوو

 ەویزان گنیرگەب ەیتەم بابەخان و ئێاللش و ش ەتۆچ ەبووەوەئ یكانەكار ەك لێكیە
 ەوەبێو دوو كتەئ ەیبارەل ەیوەندنێخو ۆیە، بەدا باسكراوەكەبێكت یكەشێپ ەكو لەو

  .ەنراویبەستا نێو تائ ەناسراو یزدێئ یزۆریپ یبێكتەب ەك ەوەتۆكرد یواڵو ب ەكردوو
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ان ی، ەبووەان نیواوەت یت داتاێب ەوەكیەانوویر بەهەوان بەشتر باسمان كرد ئێپكو ەو
نجام ەرە، سەرتووگیرەو ەوەتر یكەڵخ ەیگێرەلنستانت ەئ ۆیەخشن، بەبیب ەراوێانوەین
 ەك ەبوو ەڵەه یارچش دویوەو ئ ەداوێپان ەڵەیه یر داتاۆز ەك ەوتووەركەد
 یەواگ ەك یەیو داتاەئ یتەبیتاە، بەوەتۆكرد یواڵب یاتیزدێئ ەیبارەدا لەیكەبێكتەل
ل یرتەب یحوكم ەو ب ەوەتەویزۆد ینۆك یكێسندوق ەوییەزدێئ یكێسەك ەیگێرەل

 یچە، كەدابووێت یشەفا رەسحەو م ەلویج ەوەئ یەواگ ەكردوو یئاشكرا
 ەییانفسەئ یكێكۆریچ ەو ب ەوەكاتەدیتەرخدر ریپ ەتناسەاڵهژۆو رەئ ەیوەوانەچێپەب
 ە، لیخ ئادێش و شەف رەسحەم ڵاپ ەتەدراو ەك ەیوەئ ) ەڵێدات و دەد یمەڵەقەل
 ڵماقو ەونكچ، ییەتر ن یچیه ەوالوەب یریشنبۆر ەڵیندەگو  یزدێئ یكردن یتیەاژد
م ەئ یرەنێزرەناسراو و دام یرەهبەدوو ر ەن كەسەخ حێان شی، یخ ئادیش ییەن
 ەیكید یكێوازێش ەر لیب و ەوەتەوەڵخ ەنچب گش مانەش ەاتر لین، زەنییئا

ر بنووسن ەرو بەسێب یكەڕەیەپند الەچو ەنجام ئەرەس یچە، كەوەنەبك یرستەپخودار
 ۆب یانووشیو ب ەانیویكان نووسەكورد ەریشنبۆر ەك لێندەتناس و هەاڵهژۆناو رەب ەك
ت ێكرەد یخ ئادێش یو خود یاتیزدێئ ەل ەكێدرەو غ ەڵەیەه یكیەداتا ەمە، ئەوەننێهەد
 وەن لیكێشەمان بۆخ ەمێن ئڵێیر بەگەم ئەاڵناكات، ب ڵقبو ەمەك ئڵێقەع چیه ەك
م ەئ ەیربارەد ەیەان هیاریرسپ ەتر ك یوانەئەب ەناساندووەمان نۆخ ەك ەیریقسەت
  .(7. )(ەو راست یەوا ەڵێ، بەمێئ ەیاریناد ەووژێكولتوور و م ن وییئا

 ەك لێشەكو بەو ەیمەردەو سەئ یمانڵموس كاندایەزدێئ یباس ەل یسیدلەب یفخانەرەش
ان ەیربۆز ەن كەكورد ه ێڵیوت خەح" ەڵێدا دۆیخ ەیكەبێكت ەو ل ەتا ناساندووەخ
 ینییئا یواجب ەمانە، ئەناوێهیدا یخ ئادێش ەك ەیەه ێڵەو هەان بیواڕب ەمانەن، ئیزدێئ

 ۆن بچەش دەوەندوو بوونیز یرن، دواگەوو دژۆو رژێن و نوەكەد ێجەبێان جۆیخ
شبوون ەكوردن داب ەمان كەرن، ئگربەو ەن خوداویەالەسزا ل ەیوەئ ێبەشت، بەهەب
 ( 2)". كردوون یشەمان دابڵموس ەك ەوەبوونێن و رق لیو ق یتیەمناژر دوەسەب
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 ەكردوو یاتیزدێئ یشبوونەداب یباس ەك یسیدلەب یفخانەرەش ەیەیوەكردنیم شەئ
 ۆیوخەاستڕو نا ۆوخەراست یكیەمانا چی، هەوەبوردنێن و لیو ق ەڕر و شێر خەسەب
كدا ێكاتەكردوون، ل یشەكان دابەمانڵموس یچۆشبوون و بەداب یچۆب ەك ییەار نید
كان یەزدێو فتووحات، ئ ەكەچناو ۆسالم بیئ یهاتن یدواەوان لەئ ەاریكو دەو
 ەوونچ ەن ەان كیكانیەنییئا ەپیرنسپشاخ و  یشتپڵاپەب ەان كردووەیورەگ یكییەرگرەب

ر ەس ەتێچك بێسەك چین هەكەد ڵش قبویسەك چیه ەك و نێنییئا چیر هەس
 ەوەوانەچێپەب ەرگت و بێچناێپان ەیمەان ئەیكەییەبوردێل ەیلەسەم مەاڵب. انەیكەنییئا
وان ەئ ەك ێیەیپوەسالم، بیئ یوڕەتوند ەل یتەبیتاە، بەییبوردێل ەل ەاتریان زینیق
دراون، ۆمارەگو وژێم ییاژێدجرەبكان و ەاوازیج ەنییئا ەك لەیەو بازنێن ەتەوتوونەك
 ەمەئ ەگنەن، رچب ەوەوكانپو ەرەران ببن و بەیق یتوش ەیەان هیترس ەشیمەه ۆیەب
 . ەانەیه ەك ەینیو قەت لێك بێشەب

ر ەزەحەو ب ەیەه یوارەنێش شویكوردستانەو لەنۆك یكێنییئا ەك ییترایم ینییئا
دا ەنام شاه ەیلكینام یستنووسەدەل ژۆهاك و رەدژەئ ەینێوەل ەك ەیوە، ئەناسراو
ت، ێومان بكرگت ێكرە، دەیەشدا هیكانیەزدێئ یگنەرهەفەل ەنانێو وەها ئەروە، هەهاتوو

ت، ێچەد ۆیش خێپ یكانەنۆك ەنییئاەل یاتیزدێئ یینزاییئا یپیرنسپو  ڵتیر تاۆز ەونكچ
، ەومانگش ەمەئ ەت كێرابیگرەو ەوییەترایم ینییئاەل ێچەدێپت ێب ەگودانێپم ەب ۆیەب

( كانیەپوروەئ ۆندیه) ەل ەك ەیزانۆریپ ەرستراوەپو ەل ەكێكیە ترایم یندەخوداو
 ۆندیه ەكورد ل ەك ێیەیپوەب ەوییەكورد یو كولتورێن ەتۆو هات ەرتووگ ەیاوچرەس
 .ەكینز ەوییەپوروەئ

ت ییەزدێئ یبێكتەل( قین زرینتەقوست)ر ۆدكت یناوەكان بەتناسەاڵهژۆر ەتر ل یكێكیە
 یوان خودێنەل) ەڵێكدا دێنێشو ەكان و لەنۆك ەنییئا ەب ەتەبیتا یبێكت ەدا كێن و نوۆكەل
 یەان واەڕیاوشن بەو ه نكانییەوەمەك ئەڵەچەڕەب یەان واەڕین باوەكاندا هیەزدێئ
 ەیركردەس( ەسینەئ ڕیكو یزدیە یناو ەك ەكید یكێدیزیەر ەس ەوەنچەد)
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 ەیونانوچۆو بەئ یبوون ەڵگەل ەمەئ .سالمیئ یكانەندەوێن یمەردەس یانكیەجیوارەخ
 ەك ەراویگرەو ەو ەزدان یەان یزد، یە یناو شارەك ناو لەت وییەزدێئ یەوا ێیپ ەك
و ەكاندا بەفارس ینییئاەل ەت كێهاتب ەوەزدێئەل ەگنەان ریت، ێخودا د یواتاەب یفارسەب

ش ەمەنن، بەێگەكان دەندەبەبان بەهریم یندەخوداو یامەیپ ەت كێوترگەد ەشتانیفر
 یوتووانەنكێان شویدا خو یوتوانەنكێان شوی ەندەب ەتێبەت دییەزدێئ ەیزاراو

  (كانەشتیفر

 ەڵێد ەنییم ئاەئ یتیەناەسەر ەیەم زاراوەئ ەیوەساغكردن ەیبارەن لینتەر قوستۆدكت
ك ەروەه ەونكچ، ەوەتێدركان ناشاریەزدێئ ڵیسەو ف ڵسەئ ەیوەساغكردن یوارژد"

 ەت بەبارەكان سیەزدێئ یخود ییباەنا ت یكانەكارۆه ەك لێكیەدات ەدێپ ەیژئاما ۆیخ
و خورافات و ەاڵكێك تێشنەچ ەب ەان كەیكەنییئا یكانەتەبیتا ەلەگم شتەرجەس
 ەتێبەد ەیوەكردناڵكایەو  ەوەدواجار ساغكردن ەبوون، ك چو كر ڵكا ەیفسانەئ
 ەمان لەادیموو بنەكو هەش ویوانەئ یەانواێیپان یكێندەكدا هێكاتەل ەنموون ۆ، بڵحاەم

 ەواو باوكەح ەكیك داەو ن ەوەنەكەادیان جۆیدا خەوەم لەاڵهاتوون، ب ەوەمەئاد ەباوك
 یشتنەیگك ەیەب ینجامەرەوان دەئ یواڕب ەب ەكید یتانەللیم مەرجەكدا سێكاتەم، لەئاد
 ەك ەیانیزدێو ئەك لەڵێمۆك یونچۆبەل ەگج ەمە، ئەاویدون ەتەوا هاتوونەم و حەئاد

 ڕیكو یەیموعاو)ر ەس ەوەتێچەد ەچەبن ەان بەیكەنییئا یرەنێزرەدام یەانواێیپ
 ەنژو ەخواست و ئ ڵەیشتا ساەه یكێنژ یەموعاو ەیمەو دەش ئیتەبیتاەب( انیسوف

" یزدێئ ینییئا یرەنێزرەن دامیمەكیە یكیداەب ەو بوو ەوەتۆنج بەگر ەیس یكەیەوێشەب
(9 ) 

 ەكەنییئا ەل ەگان جیكورد  ەاوازن لیج ەیوەتەن یاتیزدێا ئیئا ەك ەیوەئ ەیبارەل
 ەان بۆیكردار خەچرەپكو ەكان ویەزدێئ ەك لێشەب ەونكچن، ۆخەربەس یكەیەوەتەن

 ەسەك ەك ەوەكید یكیەالەم لەاڵن، بیزدێئ ەمێن ئەڵێنها دەنازانن و ت ەوەتەكو نەكورد و
و  گرەزار و جلوبەوێكولتوور و ش ەب ەك ەوەتەكردو ییكالیەان ەیمەان ئیكانەناسراو

نتر ەسەر ەب ەكید یكانەكورد ەان لۆیخ ەرگكوردن و ب ەك ەاریان دەیاكیرافگجو
 یگرەجلوب یلیكو ستاەان وەیكەنیشۆپ یبەرەو ع ەكەنییئا ەیشێم كەاڵزانن، بەد
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 ەوییەرافگمویو د یرافگجو یرووەل ەك ەیەه ەوەب ییندەوەیپ ەوەان، ئینانژاوان و یپ
 یبەرەمان و عڵموس یبەرەو ع یحیسەوان مێنەل ەان كەیاكیرافگجو ەتوونەكەڵواه

  .یقوربان ەب ەان بووەیكەن و كولتورییش ئاەمەن، بەسوونن

م ەكیەر ەان هیاتیحیسەم یوباسگنەو د ەیەه ەوییەداسن یكورد ەب ییندەوەیپ یچرەه"
كان یەلدانەان و كیسر یزۆریپ ینینووسەو ل ەانیستویز بۆریپ یحۆر ینیزەداب یژۆر

 ەیكەورەگ ییەنێنه ەیوەئ ۆ، بەوەشێپ ەنرانێه ەك ەیتانەللیو مەكو ئە، وەان هاتوویناو
م ەدوو ەك یارتپ ەیوش یمانا ەونكچن، ەبك ێجەبێك بوو جیداەل ەتاز ەیسینەك
وو ژی، مەناسراو( ان كوردیرا دێك) ەو ب ییەانیسر ەب ەكانەسحابەئ ەیوەكرد یشەب
 یتۆڕییەاتڕمبیئ ەك ەڵێمان دێپو  ێرگەكان دیەان و كلدانیسر یەیشتگم ەئ یشتپ
ش یوەئ ەك ەاویناو ئاشورەب ەوەتۆو باڵب ەوییەتیس یكانەهاتووەڵن هیەالەكان لەارتپ
 ۆیخ یستەر دێژ ییەانیخست ەینانیشیرنیم و مێرەو هەناو ئەبدواتر  ،ەبوو ەورەگ
 یستەر دێژ ەخست یتامۆپۆزیم ەیورەگر ۆز ەیچها ناوەروەه .كرمان ەاتگەتا دەه
 ەم، بەكەان دیماشاەت ەوەانەیكەنییئا یووەڕل ەككان ییەدیزێئ ەكورد ەیەوێم شەب ۆیخ
ان ێیپ ەكان كییەئاسور یتەبیتاەهاتوون و ب ەوەكانەارتپ ەكان لەوێش ەك لەیەوێش
 یدەرقەم ە، تاقەهاتوو ۆان بیمانیئ یروناك ەوێتاد یتەزرەن حیەالە، لیداسن ێوترگەد
 ییئاسا یاگزارەان و مەیكەڵەمۆموو كەه یدەرقەم ەب ە، بووەوەر ئەان هیستاشێئ
 ۆب ەكراوەڵوام هەردەتا ب یراچر ۆز یكەیەمارژن ەڵێك دە، ویەدیزێئ ەتەللیم
ان، ۆیخ یزانا ەب ێیەدۆن ەسحابەئ یتەزرەش حیمە، ئیخ ئادێش یادی یزكردنۆریپ
م ەان لەینیقەراست ینیكان دییەزدێموو ئە، هیتدا ێوترگەد یبەرەعەن بۆچك ەو
 یخ عادێش یتر ناو ەیچناو ێندەهەل چ ا،یتامۆپۆزیم چ ەرتووگەو ەوەیەاوچرەس
، یخ عادێش ەیك وشەو ەوەانیالەب ییەتر و جوانتر نییئاسا ەینن و وشیبەرز دەب

 ەان لیو رق ێوەش دۆان خیكانییەسحەكان مییەداسن ەوەلەگ، جیعاد یزانا ەوات
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ان یارتپ یتیەو ئازا ەیەان هیرەكەڕش یتەعیبەت ەیوەرئەبە، لەوەتێبەكان دەمانڵموس
 ( 00)و ( 01". )ەەیه

 

  ەلویش و جەفا رەسحەم

 ەڕەیپ یماناەكان بییەبەرەع ەكو زاراوەكاندا وەنییئا ەیربۆزەل ەسحف ك ەیزاراو
 ەیم وشەاڵ، بەدا هاتووێت یسوحف ەیش وشیسالمیئ یت، قورئانێسراو دونو
 ینییئاەل ەت كێد یەباەشەو رەئ یماناەش بەت و رێسراو دونو یماناەف بەسحەم
و  ەناوێكارهەان بییبەرەع ەیوش یچۆب ەش كەوە، ئەزۆریپو  ەكارهاتووەا بیزدێئ

ان یشۆخۆب ەك ەیەكید یكێاریرسپش ەوەف، ئەسحەم یبرەل ییەان نییكورد ەیوش
نها ەا تی، ئاڵەاندا زاییرەسەب یبەرەع ینووسێات و ریبەدەئ یچۆب ەك ییەنێپان یمەاڵو
 ەل ەك ەیەو فتووحاتەئ ەیاشماوپ انی، یبەرەع یكەیەچو ناوێن ەتەتوونەك ەك ەیەوەئ
دابوون و ەیپ یماناەب ەشەلویج ەیوش یچرە، هەان بووییارچوودا دووژێم
 یكێش ناوەفا رەسحەت، مێد ەكیالئەتاوس م یدابوونەیپ یماناەان بیت، ێدان دەڵرهەس
ش ەر ەوات ەرە، قە(* فرقان ەرەق)ش یوەئ. ەكارهاتووەمتر بەستا كێتائ ەك ەیەه ەیكید

 ڵبات ەڕش ەك ەیوشتەئ ە، واتەڕر و شێوان خێن ینتپان یخ ەرزەب ەش واتی و فرقان
 ( 08. )ەوەكاتەد

ستا ێستن و تا ئەردەبەش لەفا رەو مسح ەلویج یناوەب ەكستێو دوو تەئ یچرەگەئ
 یكێبێكت ینها ناوەان تین ەتن و هەقیقەا هیئا ەكراوەن ۆان بەیانیزانست یكەیەوەندنێخو
 یارید یكییەتیەساەك ەك یزانۆب یرەیكو خەو یسانەان كیۆكدا خێكاتە، لییەهمەو
نراون یبەستا نێكن و تائێنها ناوە، تەلویش و جەفا رەسحەردوو مەه)  ەڵێد ییەاتیزدێئ

ر و یشنبۆرەل ەكێكیە ەش كیر خدریپ ەیەوێمان شەهە، ب(نییش نیزۆریپ یبێو كت
و  ەوەكاتەد ەكستێو دوو تەئ یوانەزمان ەیشێك ەخت لەو ج یەزدێئ ینییئا یكێریپ

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 28 

 

فا ەسحەو م ەلویج) یناوەب ەیەه یاتیزدیئ ینییئا یبێستمان دوو كتیب ەمێئ" ەڵێد
و  یرانۆس یكییەكوردەت و بەبیتا یكیەلف و باەئەب ەبێو دوو كتە، ئ(شەر
 ەكەنەسەر ەچارپ ەوات ڵیسەئ ەیش نوسخەوە، ئەوەتەسراووكشكاو نوێت یكییەبەرەع
، ڵیسەئ ەینوسخ ەیەمن ه یال ەڵێد ەیوەان ئی، ەیەن هەندەل ەن لەڵێد ەیوانە، ئییەن
 ەوەت ئێش بەیەو نوسخەر ئەگەن، ئیینا ئاسا یدوانێو لن یینان راست یچیم هەاڵب
 ەكان كیەزدێئ ەیركوت كردنەسات و سەموو كارەو هەئ ینجامەئەل ەنراوێكشكێت
 یتیەناەسەر ەیشێك ەكراوێان لیمڵزو ەوەمانڵو موس یشتەردەو ز یحیسەن میەالەل
 " ەوستكردووودر یكانەكستێت

تاكو ەه ەوەكەالفاو یمەردەسەل)  ەڵێش دەفا رەسحەم ەل ەیەك هێسراوونو ەچارپ" 
كان ەندەخواوەك لیەكدا ڵێزار ساەر هەه ەیماوەاند، لیخا ڵیزار ساەوت هەستا حێئ

و  ەوینووس ەیمێئ ۆب یئاسمان یكانەبێكت ەك ەیوە، ئیوەر زەس ۆب ەوەخوار ەتۆهات
 (03) "ەوەرەس ۆب ەوەتۆچاشان پە، لەداناو ەمێئ ۆب ییاسای یستوورەكان و دیەاسای
ان ی ،ە (نوح) ەیكەفسانەئ یكۆریچ یستەبەم ەكەالفاو ەیلەسەم یمزانەم من نەاڵب

سرووشت  ەگ ەكردوو یان الفاوەید یوو باسژێم ەونكچ، ییەووژێم ەیكید یكێالفاو
 یفانۆت ەنموون ۆ، بەوڵیمایرا ەنسانیئ و ەڵژرد و ئاەبودارو یچرەو ه ەبوو ڕەتو
ن یاست و هتد، باشترەڕناو یكانەدەس یكانەفانۆو ت ینانیۆ یمەردەس و یرەمۆس
  .ییەار نید ەیكەووژێم ەونكچ، ییەار نید ەكەالفاو یستەبەم ەك ەیەوەئ یرەنێلمەس

 ەلو  ەوەتەسراووان نوی، یە یئاسمان یكێقەش دەفا رەسحەم ەك ەیوەئ ەیبارەم لەاڵب
 یكانەنۆك ەڕەروباویبەل ەكێكیە یاتیزدێئ" ەڵێر خدر دیپ ەراویگرەو ەوەتر یكێبێكت

 یكانەناغۆق ەكام ل چیت هێب ەیەم قسەب" ەڕێپەدێكدا تێناغۆند قەچە، بیوارەكورد
 . ییەن یلەزەئ ینییو ئا ەبووەان نیشووترێپ
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 یكانەاردیدەل ەرتن بووگتەحورم ە، واتەت بوویەحیسەمەر لەب یناغۆق: مەكیە یناغۆق
ك یەخودا ژۆر ۆ، بەویان ناسیكێك خودانەیەاردیر دەه ۆب یاتیزدێئ ەونكچسرووشت، 

م ەك لیەرەه ۆك و هتد و بیەمردن و با و ئاو خودا ۆك و بیەخودا گمان ۆو ب
 ەن كیمەر زەس ەیكید یكێنییر ئاەكو هەو ەیەه یكەیەوەك و شكردنیەمانا شیەخودا

 . ەیەن هیكا التیئامر ەك لێشەن و بیچا و یزیندستان و مالیه ەل

م ەب ەكید یكانەنییئا ەیربۆز ەك ەخودا بوو ینیناس یناغۆق: م ەدوو یناغۆق
خودا  ەن كەڕپەدێت ییتاەرەس یناغۆق ەستاش بێتائ ەنیراەه. شتوونۆیدا رەناغانۆق
 . نسان و هتدیئ ەیستەج یندامەو ئ ەرێستەو ئ ەڵژئا ەل ییەتیوان، برەئ یالەل

شت ەردەز یەواگ ە، كەبوو یردارۆم و زڵو زو ەییرزپش یناغۆق: مەهێس یناغۆق
ان یرشێهاتوون ه ینییزا یمەدوو ەیدەسەت لیەحیسە، مەكردوو یمڵزو ەهاتوو

 یرەعوم) یچۆك یستیب ڵیساەسالم لی، ئەسینەكەب ەانیر اللش و كردووەس ەتۆكرد
 ەك مەنەغ ڕیكو یازەیع یاپسو یكانەشكرەر لەسەل ەك بووێكیە( دەرقەف ڕیكو
و  ڵموس ەتۆهات ەوییەشكرەو ل ۆیخ ەب ەاویپو ەئ یدیان، ئیرەس ۆب ەناردوو یزێه
، ەوەشەدوو ب ەب ەكردوو ەیكەچكدا ناوەڕێشەنجام لەرە، سەجلید یئاو یویودەئ

 ەبوو ەیوەئ یدی، ئەكردوو یریگو دا ەان بوویزدێئ یختەتیاپ ەدرا كەباع ەتۆدواتر هات
 ". ەشتووێهێجەان بۆیخ ڵیو حا ڵتن و مااڵەتر ه یوانەمان و ئڵموس

، یكارەه ەتۆهات ەوەشامەر لیموساف ڕیكو یخ ئادێش یهاتن ەك ەیەتر ه یكێناغۆق
 یزدێئ ینییئاەل یرمۆفیك و رێشێروەكو دەند و وەس یانیستیكرەاللش و ل ەهات

تر  یكێنیچر، یپ ینیچد و یمور ەك یشتگ ینیچ، ەبووەه ینیچوكات دوو ەئ ،ەكردوو
   .دا بووەیپش یخێن و شیچ ێسەو بوون ب ەابوویج

، ەوەتەوەڵخ ەتۆچ 644 ڵیساەل ەوات ڵش ساەبوو، ش یخ ئادێش ڕین كوەسەخ حێش
 یناوەب یوارەئاس ینیكو نووسەو ییەارنیشتا دێه ەك ەبووەه ینیسوك نوێندەه
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خ ێو شەئ ەڵێو دە، ئەكانییەرۆمیت یزانێخەر لۆمید تەحمە، ئ"ەلوەخ یهلەئ ۆب ەلوەج"
و ەب ێ، ناكرەوویناس یخودا ەیەوێشەو ب ەتدا بووەوەڵخەل ڵن سایندەچ ەنەسەح

 چوپوڕپ یكەڕەیەپند الەچ، ەت بووەوەڵخەل ڵش ساەخ شێش ەن كەیوابكڕب ەیەقس
 یكیەرانۆسەت و بێان نانووسۆیخ یكرمانجەب یچۆب ێر بنووسەگە، ئێبنووس

( یر مائەنوەو ئ یانیوكرو میگ)ستا ۆمام ەبووەه ەتڵەم حاە، ئێنووسەیكشكاو دێت
، یەخ ئادێش یستنووسەد ینۆك یكەیەنوسخ ەمەئ یەواگ، ەوویسوان نویكێتەیند بەچ
  .(04" )ییەم راست نەاڵب

كو ەڵر من بەك هە، نەوییەخ ئادێن شیەالەت لێكرەس دوتنوسەد ەباس ل ەك ەیوەئ
ب ێكت ەك ەوەتۆبەساغ ن ۆان بیچیم هەاڵاون، بەڕگش یكانەتناسەاڵهژۆر یرۆز یشەب
و  دارانەڕباو ۆب ەكێمیۆدینها ئە، تەوەڵخ یهلەئ ۆب ەلوج یناوەت بێبەن هیان نووسی
 یكێشە، بەسراوور نوەسەل ەان كەیو شتانەئ یەانواێیپان یشۆخ ۆوان بەتر، ئ یچیه
 ەوالنەو قەئ ەگنەو ر ەبووەان هیوال ەم قەاڵ، بییەن یتیەعیو اق ڵەاەیخ یرۆز
 . تێنریبەكان دەوكراواڵار و بۆڤگ ەستا لێوئ ەوەدا نووسرابنییەمدواەل

ش یشترێپ یزدێئ یكانەكستێت ەك ەوەكاتەخت دەشوودا جێپ ەیاوچرەمان سەه ەل 
 653 ڵیسا" ەڵێت و دێد بكریساۆنینفال و جەئ ەیوەر لەب ەكراوێپان یبوون و كارەه
 ەتۆكرد ەیورەگ یكێتەمەڵه( ن لولویدەدرەب) یتیەركرداەسەكان بەمانڵموس یچۆك
 ەرەنووس مەئ". نكردووناڵان تاڵیو حا ڵاللش و ما یاگرستەپكان و یەزدێر ئەس
 ەڕەروباویم بەر ئەسەك لێكار یتیەستووین وۆچ ەك ەوەتۆوكرداڵب ۆیخ یكۆریچ

 ەكردوو یتەناعەق ەیوەئ یدوا ەبووەك هێلیلەخ جێش یەواگ، یەاتیزدێئ یناو ەبكات ك
 ەبردوو یستەد ۆیخ ەیكڵەماەل ەساوەڵخ هێش یدیشان بدات، ئینێپ ی( ەجلو) یبێكت
 ەیبارەقەب ەكەو كتاب ەركردووەد ی( ەجلو)دا ەكەسندوقەن و لیدار یكێسندوق ۆب
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 یرەسەو ل ەبووەه یشەر یكێگرەو ب ەسم بوو 31 ەسم ب88و  ەڕەپال( 411)
 . تر یچیو ه ەجلو ەنووسراو

ك ەروەه ەبوون ەت بەبارەم سەكیە یشە، بەكهاتووێپش ەوت بەحەل ەكەبێكت ەڵێو دەئ
 یشەو ب ەزیت و مواعەحیسەم نەدوو یشەب( نیسفر التكو) یناوەب ەیەش هیوراتەتەل

و  ەماوۆم بەوارچ یشە، بەریموساف ڕیكو یخ ئادێن و شەسەر حیپ یكۆریچم ەهێس
و  ەعزدادانەو یتیەنۆچو  ەرانیپخ و ێو شەئ ۆب ەرشاداتیم ئەنجێپ یشە، بڵەن ماەخاو

و  ەومانەقێو ل یشۆخەن یرەسەارچالسم و ەسم و تەورێم كردار و رەشەش یشەب
  .(05)."ەرێخ ۆم بەوتەح یشەب

 یكێبێو كت ەنتێمۆكید ێما و بەبن ێم و بەماودەد یكەیەوەانێڕگنها ەش تەكۆریچم ەئ
 ەن كیرگباوچرەبەها لەو یكێرەگەئ ۆت، خێست بەردەبەتاكو ل ییەن ەشنەچو ەئ
و ەماوەترس ن ییەكو جاران نەستا وێئ ن،ەناخیرەان دیكانەمنژار و دوەین یترسەل
ها ەروە، هێنێتاك بم ەرۆت زێرنەنتیا و ئگستەن و دێت و شوێكرەدێان لییارگزێارپ
 . تێچەو نێنەل ڵسەئ ەیچارپ ەیوەئ ۆرن بۆز ەخانپاچ

م ەر ئەسەل ەیوەنۆڵیكێو ل ەكەچناو ەتۆهات ،ەبوو یروس یتناسەاڵهژۆر یسكۆڕنیم"
 یستەردەب ەقانەو دەش لیكەیەو دان ەیەه ەكەقەد ەك ەووتوەركەد ۆیب ەكردوو ەنییئا
 0903 ڵیرا و دواتر سایكامەب ەرتووگ ەینێو و ەوتووەك یمساوەن یر ەتیپ. م

 یكێرەفەس یناوەدا ب ەیكەبێكت ەف لۆانیفریننا، ئڤیە ەل ەوەتەكراوپاچ ەكید یكێجار
و  ەووكوردستان بەبارلو لەج یناوەبوو بەك هێوندگ ەڵێد 0915 ڵیسا ۆماك

ان یمووەا و هیژەدا دێت یزانێخ 85 ەاتر لیو ز ەك بوویوكات نزەئ ۆیماك یتەماریئەل
 یشار ەل (بریل فیشیم) یناوەب یكیلۆكاس یكێخشەبەدژها موەروەبوون، ه یزدێئ

 پاچما ۆر ەل و ەهاتووەن ەیكەرەدان یناو ەدا كیكێبێكتەل 0674 ڵیب، ساەلەح
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 ینییئا یكانەڕەروباویب ەل یباس ەكێبێن كتیترگنیرگ ەبێو كتەئ ەك یەوا ێیپ، ەوەكرا
  .(06" )ت ێكردب یدیزێئ

 یكێشەان بی، ێوترگەش دەفا رەسحەو م ەلویج ەیبارەل ەك ەیوەئ ڵر حاەهەب
ان ۆیت خێچناێپن، ەكەد ۆب ڕۆڤەیو ش ەوەتێسرونوەد ەوەكانیەدیزێان ئۆین خیەالەل
كان یەدزێئ ۆكن بێنیوسول و نوەق ەڵەمۆك ەك ەیوەد ئەقەبزانن، ب یئاسمان یكێبێكتەب

 ەكەڵەیەكێت ەوەتەسراووك نوێزمانەب ەكەبێكت ەك ەیوەل ەگج ەمەن، ئەبكێپ یو كار
  .ەوەنەكەد یاكچو  ەوەنەكەد ۆیكن كیرەو خ كشكاوێت یبەرەو ع یكوردەل

 یماناە، بییەژۆلۆئارك ییووژێم یكییەندەوەیپ ییترایو م ەنییم ئاەئ ییندەوەیپ
 ەمەئ یدی، ئەان كردوویئاشكرا ەم بوارەئ یانۆڕپسپ ەك ەیەانیناسۆمر یكێنۆڵیكەڵه
ان ەیكەاشماوپستا ێئ ەك ەیەوەدا ئەكەردوو بارەهە، لیمیكادەان ئی ەدابووێت یریگال
 یامانێڕت ەب ەیگێو ر ەوەتەماو ەییكراو ەان بیكانیەنێموو نهەه یچۆت بێنێلمەسەید
 ۆر بەوێپ ەتۆان كردەیزراوانۆو دەكان ئەوارناسەئاس ەك ێیەیپوە، بەاواز داویج
ان ێیپ، ەر و تانیشەكو تەو ەك یدیزێو ئ ییترایم ەیاشماوپوان ێنەك لێوونچكێل
 ەڕش یمانا ەتان كەیش یشانیكو ناونەمان وەدا ئیراست ەرست، لەپتان ەیت شێوترگەد
تان ەیش" ، ییەاداشت نپسزا و  ەب ەڕباو ەیوەكو ئەكو وەڵرستن، بەپنا ەوەت ئێب
 ەل ەن واتۆك یرانێئ ەش لەوەئ ەت كەبیتا ەوات ،اوازیج یكێنییئا ەیوێش ەب یرستەپ

وام ەردەر بەاشان هپ ەهات لەكار دەب ینێنه ەیوێشەر رابووردودا، بۆز یمەردەس
تان ەیش ەرۆو جەئ ەیبناغ. سالمیئ ینییئا یتاكو هاتن یشتەردەز ینییئا ەیوێشەبوو ب

 ەب ەڕیها باوەروەبوو ه( رستنەپتان ەیش ت ویجن و عفار) ەینیچر بنەسەل ەرستنەپ
ورها ەاست و هڕنا ەیفسونەو ئ یرەگجادو ینانێكارهەكردن و بەاداشت نپسزا و 

ان یكانەشێروەن دۆك ییترایم ینییئا یرانگەڵروح، ه ەان واتیگ ەل یمرەن ەنان بێه ڕباو
ان یكانەمنژدو یژدەل ەیوەئ ۆنا بێهەكاردەان بیونجاوگ یو درود ەو نوشت
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 ەدا هاتووییترتیم ینییئا ەل ەمە، ئەبووەان هیناوبردنەل ۆان بیارڕیب ەنن كێبهیكارەب
  (02و  07" )ەكانەشت مردووگ ەیوەندووبوونیو ز ەوەسانەڵه

 

 ش ەفا رەسحەم یساكانێر

كو ەو ڵەو خا 38و ەئ ەك ییەها نەو یكێنووسراو یچرەگەشتر باسمان كرد، ئێپكو ەو
ش، ەفا رەسحەت مێوترگب ێیپن و ەبكێپ یان كاركیەزدێك ئێك و كولتووریەساێر
و ەك لڵێند خاەچش یجار ێندەو هَ   یكرەد ەوەبارەان لەیقس ێوەو لەرێم لەاڵب

ش ە، نموونەراست ەكن یینەدا دێپیان دانیشۆو خن یینیبەین، دێكرەباس د ەك ەیناڵخا
ل یو دواتر جوبرائ ێكرەباس د ەك یەیو مروارەئ ین و بوونیش یگنەر یشووم

 یزۆریپ ەیلەسەها مەروەخودا، ه یرمانەف ێیپەكات بەسرووشت د یستكارەد
م ەاڵ، بیەداێان تیكیەراست ەناڵو خاەئ ۆیە، ب(ر و ئاو و خاكگبا و ئا)كو ەو یكانەمكەچ
، ەاوازتریشوو جێپەو ل ەانەیستا هێئ ەك ەیاوازیج ەو كولتوور گنەرهەو فەئ ێچەدێپ
ان یرەر و نووسیشنبۆوار رەنێخو ەدا كییەوامدەو ل یتێبۆڕیگان یژ یوتەر ێچەد ەوەل
ك ەن ێیەنو ەینها نوسخەت یشەكەبوونە، هەیەه ەیشەو بەئ ۆیە، بەوتووەكەڵدا هێت
   .یاتیزدێو ئێنەت لێكرەدێپ یسا كارێكو رەن وەناڵو خاەئ ەوەخوار ەیمەئ. نۆك

 یكەیەندڵكات، دواتر باەدروستد ۆیخ یزاتەك لیەم خودا مروارەكیە یژۆر: 0
 یشتپر ەس ەتۆخست ەیكەورەگ یەو مروار ەرەنفەئ یناوەك ەوست كردووودر
 . ەوەشتین یرەسەل ڵزار ساەل هچ ەیو ماو ەكەندڵبا

و ەل، ئیزرائیئ یناوەست كرد بودرو یكەیەشتیدا فرەممەكشیە یژۆم رەكەیەخودا ل: 8
، ەكانەشتیموو فرەه یكۆرەس ەك تاووس كەلەم یناوەب ەیەه یتر یكێناو ەیەشتیفر
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 یتیەوتووگ ەیوەكو ئە، ویكیژۆل یرەگەم دوو ئەردەب ەتۆخست یخودا ەك ێیەیپو ەب
 .(ت؟ێرستەبیب ەیوەئ ۆت بێتر بەورەگخوا  ەل ەیەس هەا كیئا)

 . ەنەسەخ حێش ەست كرد كودرو یلیردائەد ەیشتیخودا فر ژۆم رەدوو: 3

 .ەنیدەمسەخ شێش ەوست كودر یلیسرافیئ ەممەشێس: 4

 .ەكرەبو بەخ ئێش ەوست كودر یلیكائیم ەشتیفر ەوونبەنەل ەممەوارشچ: 5

 . ەنیدەجادەخ سێش شیوەئ ەوست كرد كودر یلیجوبرائ ەوەبوونەنەل ەممەنجشێپ: 6

 . ەن ناسراویدەسرەن یناوەب ەمێئ یالەل ەوست كرد كودر یلیشاما ینەیه: 7

 . ییەتر ن یكێسەن كیدەخرەفەل ەگج ەوست كودر یلینها نورائەت ەممەش: 2

 . كانەشتیموو فرەه یكۆرەسەك تاوس كرا بەلەم: 9

 .وست كردودر یگر و مانۆ، خیوەوت ئاسمان و زەخوا ح: 01

 یەوست كردن و خستودر یوێك ەیندڵو با ەڵژئا ۆمر ەوۆیەخ یالەن لیدەخرەف: 00
 یەناو مروارەل ەشتیك فرێلۆپ ەڵیهاوەب ەیەوێمشە، بەوۆیەخ یگرەجل و ب یرفانیگناو 

ست ەدوموەسا و دەڵهێل یكێهاوار ەكەورەگ یەمروار یژدواتر د. ووچرەد ەكەورەگ
و ەوست بوو، لودرێل یایرەوو زچرەئاو د ەوەیەنیسەش، لەوار بچەبوو ب ەكیەمروار

 .درز بووێو ب ڕخ یوەشتا زێدا هەمەد

دانا،  یایدون ەیشۆگوار چر ەتاه ی، ناردیخشەل بیجوبرەب ەیندڵبا ەیوێخوا ش: 08
اشان پو  ەویەدا ماێیت ڵزار ساەه ێس ەیل ماویجوبر ەوست كودر یكۆڕێپاپدواتر 

ق بوو، ەق رەكردو ر یهاوار یوەز ەوۆیەن خێشوەش بیوەئ. بووێجەشتیاللش نەل
 ەیكیەمروار ەك لەیەچارپل یجوبر ەمەودەن، ئیرزەلەكرد ب یستەن دەاڵقەر یوەز
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 ەخست یشەكید یكەیەچارپت و ێر بیگقامەس ەیوەئ ۆب یوەر زێژ یەرت و خستگەڵه
  .ەیوەرازاندن ۆئاسمان ب یاگرەر دەس

ك ێزۆتەب یرۆو خ گاشان مانپتن، ەاڵه گر و مانۆخ ەبوو ك یمروار ەیشەم بەل
 ینیش یزەومگ ەیرێستەئەبوون و بوون ب ەكیەمروار یكانەچارپ ەل ەك ەوەرازاند
 . واسرابوونەڵه ەوەئاسمانەموو بە، هیئاسمان

ر ەرواند و ه یوەر زەس یایگو  گژرو ەبەب یختەل بوو دارو دریر جوبرەه: 03
ر ەسەل یرشەو دواتر ع ەوەتێنێازڕب ێپ یوەز ەیوەئۆب نانەڵه یكانیەایچش بوو یوەئ
 . ەست كردووودرو یشاناز یرشەف

م ەاڵت، بێل بیجوبر ەمەست لەبەم ەیەوانە، لیوتگهان یج یردارەس یوكاتەئ: 04
وا ەم و حەكان من ئادەشتیفر ۆه" یوتگن، یهان نازانیج یردارەس ەڵێدێیپ یچۆب

بن یهر ئەش ەوەوانەئ ەیچەوەر، لەوەو بوون ۆڤمرەم بەانكەیم دەكەوست دودر
مان ەهەر لەدابوو، هەیپ ەوێل یوەر زەسەل یكەیەوەتەك بوو، دواتر نیداەر لەفەس
ك ەلەتاوس م ەیاردژبەڵه یتەللیم ەیەوێمشەدابوون، بەیپل یزرائیئ ەیوەتەم نەئاد

 . دابووەیپ یاتیدزێئ ەیوەتەن

 . بوو ێجەشتین ێوەاللش و ل ەهات ەاویسور یخاكەر لیموساف ڕیكو یخ ئادێش: 05

 ەشتیزار فرەه ێست سەمودەكات و دەش، هاوار دەر یایچر ەس ەتێند دەخوداو: 06
ست ەمودەكات، دەوست دودرێان لەیستەد ێس ەشتانیو فرەكات، لەوست دودر
ست ەد ەانداتەیو دواتر خودا د یرستنەپەن بەكەست دەد ڵزار ساەل هچ ەیماوۆب
 . ئاسمان ۆب ەوەتێشێكەان دەڵیك تاوس و هەلەم

وار چر ەهەل ۆڵك خێمەدات كەل دیجوبرەرمان بەقودس و ف ۆت بێزەبەخوا داد: 07
 ەكۆڵەخەب ەڵكێت یر و ئاوگبا، ئا)كات، ەد یەڵیاێڕوگل ی، جوبرێنێبه یوەز ەیشۆگ
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، یخشەبێپ یروح ۆیخ یتەقودرەب. ست كردوودر ۆڤین مریمەكیە ەیەوێم شەب( كرد
 ەیقسەش بیلیبكات، جوبرێجەشتیشت نەهەبەم لەلدا، تاكو ئادیجوبرەب یرمانەخوا ف

كرد،  ەغەدەق ێیم لەاڵك بخوات، بێختەموو درەه یرەبەم دا لەئادەب ەیگێكرد، خودا ر
 . نم بباتەگ ڵەوگ ۆست بەد

دا بكات و ەیپ ەچەن وۆچم ەوت، ئادگ یخوداەك بەلەتاوس م ڵسا ڵچ یدوا: 02
 ێوەنت دۆچو  ۆت یستەردەب ەتۆكم خستێموو شتەمن ه ەویەدا یمەاڵن، خوا وەكامان

نمت ەگا یئا" یوتگ ێیپم كرد و ەئادەل یك رووەلەتاوس م ەوكاتەر ئە، هەها بكەو
، تاوس "ەكردوو ەیغەدەخوا ق ەونكچر ێخەن" ەوەداتەم دەاڵش ویوە، ئ"ەخواردوو

 یخوارد، سك ینمەگ ەم كەئاد یدی، ئ"ەباش ۆتۆب ەونكچ ۆخیب" یتیەوتووگك ەلەم
 . شتێهێجەب یمەئاسمان و ئاد ۆوو بچك ەلەوكات تاوس مەما و ئەنەپ

 یتوانەدەیك نەیەوێش چیهەببوو ب ڕپ ەندێابوو، هڕبێل یراسانەه یتاو سكەم لەئاد: 09
 ینوكەدەنارد و ب ۆب ەیورەگنوك ەد یكەیەندڵبا( ەوەداهاتێپ ەییزەخوا ب)ز بكات، یم
ر ەكسیەم ە، ئادەوەكرد ۆاو بیش یكێنێشوەل یكیەرووەد ەكارام یكەیەوێشەب ۆیخ

 . ئارام بوو

مبار ەخ ۆیخ ەیوەئ ۆو ب ەوەاكردیج ۆیم خەئاد ەل ڵد ساەس ەیل ماویجوبر: 81
 . ایرگەل دیجوبر ۆب ەژێدوورو در ەو ماوەو ئ ەوەتێنیبب

 ڵیباەخوا ل یەڵیاێڕوگ ەیشتیست بكات، فرورووا دەل دا حیجوبرەب یرمانەخوا ف: 80
 .وست كردودر یمەئاد ینژوا ەح ەویەپەچ

 ۆب ەوەخوار ەهات ەوەئاسمانەك لیلەواو بوو، تاوس مەت ڵد ساەس ەیماو یدوا: 88
ر ەدەب. كردبوو یوستودر ەت كێب ەمێئ یتەللیم ڵیرقاەس ەیوەئۆ، بیوەر زەس
خ، ۆسرەن: نیخشەبێپ یشەوەخوار یەانیاشاپم ەكان، ئییەئاشور ینۆك یاشاپەل
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 ەشتیس، فرۆمین، ئارتیدەخرەف ەشتیان فریز، ین، كامبیدەسرەتر ن یكەیەوتەب
 یورپم و شاەكیە یورپشا ەكید ینیدوو شانش ەیەوێمشەاشان بپن، یدەمسەش

 ڵسا 051 ەوەكێپان یكانییەانڕحوكمەب ەناسراو ەمێئ یالەل ەن كیخشەبێپ یمەدوو
 . ەوەتەوتوونەك ەوەوانەل ۆوخەاستر ەمێئ یكانەریبوو، م

 (. بوونەین و كێو ك ەكراوەك نیەاشاپ چیه یباس)، ەوەتێبەاشا دپوار چەرقمان ل: 83

  نەیكەان دەیغەدەق ەمێئ ەن كەوانەئ ەوانەئ: 84

 . تێچەخاسمان د یرەمبەغێپ ەنژ یناوەل ەیكەناو ەونكچ( خاس)تا ەرەس

 . ەیەغەدەنان قیۆ یرەمبەغێپر ەبەخواردن ل ین، ماسیش یگنەا، ریلۆفاس

 . ەیەمێئ یكانەرەمبەغێپەك لێكیە یلەگ ەڕمەران ەونكچ، ەیەغەدەق ەمێئۆئاسك ب

وت خوا ەحەو ل ەتاوس ەینێوەل ڵیەما ەیەندڵم باەئ ەونكچ، ەیەغەدەر قێشەڵەك یشتۆگ
 . ەردوونەگ یكانەابینا

 . و هتد یشتگ یرماوەگ. ەیەغەدەق ەكەكول

و  یحیسە، مەكەبوو، جول یرستەپبت یناو ەمێئ ینییئاسا یع یش هاتنێپ: 85
 ەمێئ ینییئا یمنژدو ەشیمەه( كانیەزدائەم)كان و ەفارس ەوێمان شەهەمان، بڵموس
 . بوون

ر ەه ەمووان دا كەهەب یرمانەئاهاب بوو، ف یك ناوێكیەكان، ەنۆك ەردارەناو سەل: 86
ئاهاب،  یخوا یناو ەمەدرەو سەل ەمێئ ەیوەن، ئێبنێل یتەبیتا یكێناو ەمێئەك لێكیە
 . ەناسراو( ر بووبیپ) یناوەب ەمێئ یالەل ڕۆمەزاب بوو، ئەلعیان بی
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س یۆاشا ئارسپران ێئەبوو، ل( بوخوز نصرەن) یبوو ناوەتر ه یكیەاشاپبابل : 87
 . س بوویۆنكالیرگئا ڵپۆنینستانتۆكەدواجار ل

بوو ەندا هاكایرەر زەسەوست بكات خوا لودر یوەئاسمان و ز ەیوەش ئێپ: 82
 . كردەدێپ ەیاسیپ ۆیخ یسەوەهەوست كردبوو بودر یكۆڕێپاپ

 ڕەتو ێیاشان لپكرد،  یرێاودچ ەیماوەستكرد كودرو ەیورەگ یكیەخوا مروار: 89
 . داەڵهێت یكێقەبوو ش

كان و ەلكۆردگ ەیكەزۆتەاكان و لیچ یناەراو زەهەل ەرەمەر و سەیس: 31
ان یست ئاسمانەدەڵه ەیوێل ەك یكانەمەڵهست بوو، ودرو ەوێل یئاسمان ەیكەڵەدوكەل

 . كردوون یریگستوون را ێبەب ەكان كەئاسمان ۆكشا بەڵوست كرد و خوا هودر

رت و گست ەدەب یكێمەڵەاشان قپمدا و ڵۆك یكانەنەاڵندەكەب یوەل زیكلەب: 30
 .ەویسونو یكانەنیفرەئ یوست كردنودر یكانەرووداو

 ەیەوێو شەمان ئەر هەسەم لەاڵكرد، ب وستودر ۆیخ یروناكەند لەش خوداوەش: 38
 . ێنێرسیگەداد ەكید یكیەراچ ەوەكیەراچەل ۆڤك مریەختاەكرد و یوستودر

وست ونها ئاسمانم درەت ەوەبوونەنەمن ل" وتگ ینیمەدووەند بەن خوداویمەكیە: 33
 ۆكشا بەڵش هیوەئ، "تەیست بكوتر درو یكێشت ەیوەئ ۆب ێبكشەڵه ۆت یچرەكرد، ه

، گمانەوت و بوو بگم ەهێس یهەب یشت ەوێمان شەهەش بیوەر، ئۆخەب ئاسمان و بوو
 ەیرێستەئەان بوو بیمەنجێپئاسمان و  ەیستەو ج یدارەم ەیگخولەان بوو بیمەوارچ
 ( 09." )رێسفۆتمەئەان بوو بیمەشەان، دواجار شەیب

 نستانت مارەو ئ ەباس كراو یاتییزدێئ یلماندنەس ۆب ەك ەانینییئا ەرجەو مەموو ئەه
 ەگنە، ریتیەوینووس ۆیخ ەیكەبێكت ەو ل ەكردوو یك باسێتناسەاڵهژۆكو رەو یكرمل

سووك  ۆب ێچەدێپدا ەكید یكیەرووەت، بێب ەیكەباس یلماندنەس ۆكدا بیەروو ەب
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 ەنییو ئاەل ەشتووەیگەنێت چیه ۆیخ ەیوەندنێخو ێیپەو بەئ ەت كێب ەزاكنییئا یكردن
 ۆیخ ەیكەباس ۆب ەراورد كردووەب ینییئا یرەوێپكو ەو ەیرجانەو مەئ ۆیە، بەنۆك
ر و ەنووس یكدا مافێنێشوەم لەاڵتر، ب یوانەو ئ ەكەچناو ەیكید یكانەنییئا ەڵگەل
روو،  ەبخات ەنییم ئاەئ ەیچەروو و بن ەتر بخات یوانەجودا ل یامانێڕت ەك ەرەلۆكێل

ان یووەڕرووب ەك ەیارانیرسپو ەئ ۆب ییەان نییواوەت یاساوپان ۆیوان خەئ ەونكچ
 و یكەر زارەس ەو قسەكردوون ل ینوماگ یارچدو ەشەمەر ئە، هەوەتێكرەد
 .ەانیستویم بەدەم بەد ەیانییهەفەش

ش یوە، ئەیەان هیشەكید یرجەم یاتیزدێئ ۆرجن بەم ەشدا كەوانەموو ئەه ەڵگەل
جلك  ەان بیواڕب ێبەها دەروە، هییەو كورد یاتییزدێئ ەك كیدا یزمان ەب ەكردنژێنو
 یكانەرجەم ەل ەكێكیەف ی، كرییەاتیدیزێئ ینەسەر یگرەجل و ب ەت كێبەه یتێپس
، ییزدێكو ئەو ەیكید یسانەك ەیوەك بوونینز ەب ەوا بوونڕش بیوەو ئ یاتیزدێئ
ها ەروە، ه(ەمیشتەهەو ب ەمیپو جلك س ەمیزدێئ) ن ەڵێو د ەانۆیخ یولەق ەك ەیوەئ
و زووم  یپس یئاو ەل ەوەدناككرپ ۆاللش و خ یجەح ەب ەوا بوونڕب ەكید یكێرجەم

، و ێندرێپرچدا بێیوگەو ب ەوەتێاك بكرپ ێوەل ێبەد یزدێئ یكڵێر منداەه ەزووم ك
 . هتد

وكات ەت، ئێبێل یواڵن سەسەخ حێم و شەم و دووهەكیە یخ ئادێش یبوون ەر لەب"
و  یمسانەوان شێنەدا لیاكسازچناو ێپەل ۆیەكان زانرابوو، بییەزدێوان ئێنەل یزۆریپ
و ێنەل ۆكان بییەزدێئ ەریشائەوان عێنەل ەیوەك ئەروەدا، هەڵهیرەكان سییەوەدەع

وان ێنەل ەكان كەنژەو ج ەنۆب ەت بەبارەان سیوانێنەل یاوازیو ج یتیەمناژدو یبردن
 ەپیو تاەئ ۆیەر بەدا، هەڵهیرەس ەوێوە، لەبووەسم هیكو ئەو یكانییەزدێئ ەرەیغ ەكورد
( 81)". ەبووەه ەوەشیسالمیش ئێپ ەل یتیەواەتەن یتڵەكو حاەو یتەیەه ەك ییەیكورد

ر ەسەب یچسالم یئ ەك ەیەان هییەیژرگمارەم دەان ئۆیخ ەیچەو بن ڵسەئ ۆوان بەئ
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 ەر لەب ەوەننەڕێگەان دۆیخ ەیچەبن ەشەمەر ئەبەر لەكردوون، ه ینفالەناون و ئێه
ان یكێشەب ،تر یكانەكهاتێپ مووەهەلر ەب ەوێمان شەهەش بیكورد ەیلەسەسالم و میئ
 . ننەسەر یوان كوردەئ ەك یەانواێپ

 

 

 ا یژۆلۆتیش و مەفا رەسحەم

ر ەب" ەڵێو د ەیەش هەفا رەسحەمەان لۆیخ ەیقسەب یەواگ ەك ەیكستێو تەئ ێیپەب
 یكۆڕێپاپبوو، ەاكان هیرەر زەسەت، خودا لێست بودرو یوەئاسمان و ز ەیوەل

مان ەهەب ەمەكرد، ئەدێپ ەیاسیپكدا یەمووالەهەب ۆیخ یسەوەهەدرووست كردبوو ب
ردوون، ەگ یدرووستبونەر لەو ب یەكەرەس یكێا توخمیرەق زەه یهلەئ یالەل ەوێش
م ەكەیەل ەیشتیوت فرەق خودا حەه یهلەئ یالە، لەبووەخودا ه ەڵگەنها لەا تیرەز
 یزدێئ ینییئا یالەمان شت لە، هەكانەشتیفر یكۆرەل سیكائی، مەدا درووستكردوژۆر
، ەست كردووودرو یكیەشتیو فر ەژۆر رەكدا هەیەفتەه ەودا لخ ەیوەئ یاوازیجەب
  .ەكانەشتیفر یكۆرەق سەه یهلەئ یل، الیكائیكو مەك تاوس ویلەدا مەرێل

ل یجوبرەل یق، خودا داواەه یهلەئ یردوون الەگ یست بوونودرو یایژۆلۆتیم ەل
 ەبووەن یل رازیئەم جوبرەاڵوست بكات، بودرێپ ۆڤیتاكو مر ێنێبه ۆب ۆڵیخ ەكردوو

رمان ەش خودا فەفا رەسحەمەل ەوێمان شەهە، بۆستەئ ەتۆرتگ ەیم كارەل ئیزرائیو ئ
كات، ەد یەڵیاێڕوگل یش جوبرەفا رەسحەمە، لێنێبه ۆب ۆڵیك خێمەكات كەل دیجوبرەب
  .كاتەدرووستد ۆڤن مریمەكیە ەیەوێمشەكات و بەد ەكۆڵەخەب ەڵكێر و ئاو تگئا( با)

وت ەو ح یوەوت زەق، خودا حەه یهلەئ یالەدون لرەگ یدرووست بوون یریۆتەل
درووست  یگر و مانۆ، خیوەوت ئاسمان و زەخودا ح ەوێمان شەهە، بەیەه یئاسمان
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ق خودا ەه یهلەئ یالە، لەارسانی یعەرجەم ەك ەیكستێو تەئ ەیرێوگە، بەكردوو
خات، ەار دیدا دێت ۆیخ ەیوێنج شێپ ەكیەناو مروارەكات و لەك درووست دیەمروار

 یزاتەل یپس ەیورەگ یكیەم جار مروارەكیەش خودا ەفا رەسحەمەل ەوێمان شەهەب
 ( 80". )كاتەدرووست د ۆیخ

 یالەزن لۆریپ ەن كەه یكەرەس یوار توخمچ، ەشدا هاتووەفا رەسحەمەل ەك ەیوەئ
ش ەو توخمانەموو ئەه( یوەر و زگوا و ئاو و ئاەه) ن یتیش برەوانە، ئیزدێئ ینییئا
كدا ەتەل ەڵەیك مامیژۆلەاش بیژۆلۆتیم. زنۆریپن و ەه ەییو كاك ییترایم ینییئاەل

 یدانەڵرهەهاتن و س یختەروەسەل ەك ەینۆك ەوونچۆم بەئ ۆیە، بێناكر
خ و ێر و شیپر و یشنبۆرەت، بێدابەڵگەل یستاشێ، تائەدا هاتووەكەڕەروباویب
و  ینییئا یاویپر و یشنبۆن رۆچك ەروە، هیتێیەپان ەڕیباو ەوەانیوارەنێخوەن
 یەانواێیپو  ەیەان هیكانەبێو كتێنەل ەك ەیەه ەوەان بیواڕب ەكید یكانەنییئا یوارەنێخوەن
ا و یژۆلۆتیمەل ییەن ڵیك خایەواڕن و بییئا چیه ۆیە، بێناكرێل یومانگو  ەردراوێن
باس  ێبەش دەوەت ئەبەڵ، هەواكڕب یوامەردەب ۆب ەاریناد یكێتەاڵسەد ەونكچ، ەفسانەئ

ان ەیكەفەلسەن فیمەر زەس یكانەنییموو ئاە، هەفسانەا و ئیژۆلۆتیم ێبەب ەن كەیبك
 یهاتن ەر لەب ەك یەیك و مانایژۆو لەئ ەونكچت، ێنێان نامییو سحر ەوەتێبەد ڵبات
ك ێشت چیه ەستا كێئ ەیوەاوازترن لیر جۆبوو، زەداتاكان ه یئاشكراكردن ەیدەس

 ەیەكهاتانێپم ەو ئێنەل یشەاروەندێخو ەوەو نەئ یومانگ، ەماوەن یكێحریو س ەشاراو
و  ۆڵئاو و خ یكردنەڵكێكدا تێكاتە، لەوەزانست نادات یماڵو ەكات كەدێپست ەد ەوەرێل
 یچۆب یدی، ئەو زانست ییەائیمیو ك ییایزیف یكەیەشێر، هاوكگئا ەب یرم كردنەگ

 یوانەو ئ یخ ئادێكو شەو ییئاسا یكێدبەا عیبكات، ئا یارگا رزیژۆلۆتیم ەل ێناتوان
 01 ەاتر لیت زییەرەشەب یووژێم ۆ، خەكردوو ەیوەخودا ئ ەانیوین زانۆچش، یرت

ند ەچتر  یكێرەمبەغێپر ەان هی یخ ئادێكدا شێكاتەت، لێردرێمژت و ناێبەد ڵار سایمل
   .ەبوونەت هێبەك دڵێد ساەس
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  ییەچاللش 

 ەل ەخان كێش یایچ ەریوان زنجێن ەتێوەكە، دیەزدێئ ینییئا ەیورەگ یاگرستەپاللش 
 ەقلوب كەم یایچ ەریزنج ەب ەدراوێرگ ەوەوالشەول ەكینز ڵموس یئاواژۆر
، ێبەد ێپ( 4904)و  یتەیەكییەژێدر( لیم 61)و  ەناسراو یاتییزدێئ یختەتیاپەب

و ەئ یورەواردچ، ێوەكەدێل یفرەو ب ەزستان ساردەب ەواوەشوهەك یووەڕل ەكێنێشو
نار و ەكو هەو ەیویم یزەها رەروەوو، هەڕب یدارەن بڕچار گنەش ەیانییرزاەب
 ییدارا ەاوچرەسەل ەشیكێشەن و بەدەدێپ یگرنگو  ێیەل یتوونەیو ز یسەیر و قینجەه
ن ەكیرخان كردوون تاكو بەت ۆان بیكێنێشو ەستاش كێكان و ئیەدیزیئ یشوێپ
اللش  یزۆریپ یاگرستەپ یردانەس ەیوانەخشن بەبیان بی ەوەشنۆفریتون و بەیزەب
  .نەكەد

 یناوەب ەوانەك لیەرەاللش، ه یناوەب ێیەل یتەومگن یندەچ یەاگرستەپو ەت لەبەڵه
 یناو ەك ەیتەومگو ە، ئەكان ناسراویەزدێئ ینۆك یكییەتیەساەان كیك ێریپان یخ ێش

، ەكشاوەڵه ۆو ئاسەرەب چو قوو ەیەشۆگێس ەیوێشەو ل ەژقا ژو قا ەاللش
كات، ەد ۆڤەیشر یۆخ یوونچۆب ێیپەك بێسەركەو ه ەاللش ناسراو ەیگرستەپەب
 یالەل ەك ەوەتۆكرد یجودا ەكەحنەس یژقا ژنها قاەت ەكەتەومگ ەیفەلسەف ەونكچ
و  ەو ئاسمانەرەب ژیت ەگرستەپ یتەومگكان ەانیستیكر یالەو ل ڕەت خەومگسالم یئ
 یروحان یاویپر خدر یپ ەوەیەمبارە، لەكێزانیل و دیستا ەش بەكید یكێنییر ئاەه
 ەیاللش ەیگرستەپ یتەومگ یژقا ژم قاەئ) ەڵێو د ەیەه ەیوەروونكردن یاتییزدێئ
ان یژ ێبەو نەو ئ ەنور ژۆ، رەزۆریپ ژۆر ەمێئ یالەل ەك ەهاتوو ەوێوە، لیەاتیزدێئ

 یشكیكو تەش وەكەقوب ۆیەب( ر، باگخاك، ئاو، ئا)  ەزۆریپ ەمێئ یالەوار شت لچ، ێناب
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 یمانا ەش، كیاوس، تێچەد ۆو ئاسەرەو بژۆر ۆب یەمایو ه یەخروتە، میەواژۆر
 . (یەتەالمەس ەیشانین ەوێمان شەهەبش ی، مارەژۆر ەیوێشەل یش كلكیوە، ئەسۆئیت

 یاگرەردەب یواریر دەسەل ەك كێانداریگكو ەمبول و ویكو سەمار و یبوون ەیبارەل
نوح كوون  ەیكیەشتەن كەڵێك دێختەو) ەڵێر خدر دیپ، ەیەاللش ه یاگسترەپ یمەكیە

ار گمردن رزەل ەكەكەڵت و خێرگەد ەكەو كون ەوەخواتەد ەكپەپت ێچە، مار دەبوو
 ەتۆمار ب ۆیە، بەمیكەزا و حەها مار شارەروە، هیە یزدێئ یایژۆلۆتیم ەمەكات، ئەد
ت و ەاللش خزم یاگرستەپەل ەكێخێش شیاوچبابا (. یاتیدیزێئ یگنەرهەف ەك لیەماێه

 ەیبارەل ،یژەا دگرستەپەو ل ەناوێهەكنێپ یزانێستا خێكات و تائەد ەوانیز یكار
ند ەچ یاستەڕناو ەتۆوتە، كیەاگرستەپو  یەدیزێئ ینییئا یامەیپاللش ) ەڵێد ەوەاللش
ند ەچەل ەاكگرستەپ یشتگ یندەبەڵخان، مێو ش ێدرەنان و باعیباد ەیچناوەك لێشاخ
موو ەمردوون و ه ەك ەیدارانەڕو باوەئ ینێكو شوەت، وێكدێپا یاجیج یكێنێشو

 ڕكو ۆان بیكێكیە، یەداێت یك، اللش دوو كانیەفاەكو وەو ێكرەدڵەه ۆان بیراچواران ێئ
، ەیەك هێاندا بورجیوانێنەر لێدوو ش ەینێو ەیبارەها لەروەه. ( چك ۆب یدیوەو ئ

 ەوونچ یاگرەر دەسەل ە، كەیەه ژۆو ر گمان ەینێ، وەكەبورج یرووەسەل
 یزێه ەكەرێش ەرەدوو س ەینێو ەل) ەڵێش دیاوچ، بابا ەیەاكگرستەپ ەیوەوورژ

 ەیەژش ئامای، تاووسیەخودا یش نورەگر و مانۆو بورج و خەن، ئینیبەخودا د
 یواریر دەسەل. (ەنراوەو ناوەك تاوس بەلەم ەا كیندو یتەنیا و زیدون یگنەڕەمەهەب

 ەنژەت و جێهاردەك بێختەو ێنرەداد گنەاو رگنەر ەیلكێا هگرستەپ یپەچراست و 
 ینژەج ەل ەنموون ۆ، بێدرەدێل یهارەب ەیسوور ەلكڵیوگكات و ەدێپسەكان دییەركەس
ك و ەڵت و خێنرەداد ەلكێه ەیانگنەو رەر لۆدا، زەسور ەممەوار شچ یژۆر

 یمانا ەمەئ )ەڵێش دیاوچبابا  ەوەیەمبارە، لكییەزۆریپكو ەرن وگەدیرەداران وەڕباو
  .(ەوەتۆندوو بیز ەك یەایدون ینیخشەب ەدژمو
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كان یەزدێو ئ نەن هەسەخ حێو ش یخ ئادێش یدەقرەردوو مەاللش ه یاگرستەپەل
 ەڕۆپ ەت كەبیتا یكێسمڕەوێرەبن و ەكەد یتەاریو ز ەزارانەو مەر ئەس ۆن بچەد
ن ۆچك ەروەن، هەكەد ڵحاس ێپان یازینان ۆیخ یواڕبەب، ەیەوەانڕاپدان و ەڵه
ان یوا مرازەستا ئەر راوەگەن و ئەدەدەڵیجار ه ێس ەوەنوقاو یاوچەك بەڕۆیەپ

 ەزۆگو ەل، ئیرمەن و بۆك ەیزۆگەل یتڕیەپ ەیەه ەكید یكێوورژروها ە، هەبوو ڵحاس
 ەك ەیالنیرمەو بەئ) ەڵێد ەوەیەمبارەش لیاوچ، بابان بنۆر كۆز ێچەدێپ ەالنیرمەو ب

 ەرێل ەمێو ئ یەداێت یتوونەیز ینۆر اللش،ەتوون لەیز ەیوەكردنۆك یمبارەعەل
ش ەتوونەیم زەئ ەیاوچرەن، سینێهەدیكارەب ینییئا یمیراسەم ۆو ب ەوەنەیكەدۆیك
 ەیكەرەبەك لەڵك ەناڵو ساەتوونەیدار ز 0111 ەاتر لیو ز ەاللش یاگرستەپك ینزەل
 . (نیرگەردەو

، بابا ەشراوۆپش داەر یكییەخورەو ب یەداێت یكۆڕێگ ەاللش كەل ەیەتر ه یكێوورژ
 ەیگزارەم ەتۆو ب یەخ ئادێش یو برا ەكرەخ بێش یدەرقەم ەوەئ) ەڵێش دیاوچ
وان ەئ ەك ەیەوەتر ئ یكانەنییئا ەیگرستەپ ەل یاوازیج ەیەگرستەپم ەئ(. كانیەدیزێئ

 ەیوەندووكردنیز ۆمن و بژدو ەان لیستناارپۆخ ۆشتر بێپ ەن بووێشو ەتاك
م ەر ئەگەئ ەیەه یترسەم ەكان ەیاكیژۆلۆتیخ و مێش ەیوەادكردنیو  ەان لەیكەنییئا
كو ەو یتوانەاندەی، نینییئا یگنەرهەو ف یریشنبۆكو رەوان وە، ئیەبواەن ەیەگرستەپ
  .نەان بكۆیخ یبوون یلماندنەان و سۆیخ ەل یرگرەستا بێئ

  یاتیدزێئ یایرافگجو یسنوور

 ەوێملمالن ۆیهەب ەویتوانەین ەڵمۆكەنسان بیئ ەك ەیەوەئ یدیشاه یتیەاۆڤمر
 ەم بوونەك ەك ەینانییو ئاەئ یتەبیتاە، بەوەتۆو باڵرشوبەپت و ێزرەك دابمێنێشوەل
 ەرش بردنێكوشتن و ه ەڕیش یواڵر شاەب ەتەوتوونەك یدی، ئەویەتیەنداەچ یرووەل

ستوون و ەبەڵه ۆان بیتەمۆوا تەار ئچناەت، بێان كردبیرگرەر بەش هیرەگەان، ئیرەس
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سالم یئ یتەبیتاەب ەكان كەنیرۆز ەماندارین و ئییو ئا ەڕباو یالەن كراون لیریناش
وا ەت، ئێب یدیزێئ یخانێكان و شەریپ ەیقسەب یچرەگەئ یزدێكردوون، ئ ینیناشر

م ەش لیكانیەم ئاشورەاڵ، بەبوو یاتیزدێئ ەكەچناوەكوردان ل ەڕیروباویشتر بێپ
، ەیەستا هێئ ەك ەبوون ەاوازیج ەو سنوورەن كوردستان، لەڵێد ێیپ ەبوون ك ەانچناو

  .ەبوو یاتیزدێئ ەڕیروباویردان بكو ەڕیروباویم بەاڵب

 ەیوەرەد یتاناڵوەل ەگج یاتیدیزیكان، ئەكولتوور یگنەتر و ج یكانیەنییائ یاش هاتنپ
در و ەنان و باعیباد یخانێش یكانەچناوەنها لەئاوا، تژۆكوردستان و ر یباشور

 ەك ەیانچو ناوەئ یواوەتەل ەیوەل ەگج ەمەك ماون، ئۆو ده ڵات و موسگرەش
 ەكەم سنوورەاڵ، بێیەجەشتین ێل یشیسالمیو ئ یحیسەم ینیی، ئاێیەجەشتین ێل یدیزێئ
 ۆیهەم بەاڵبن، ب ەكەچناو ەینیرۆز ێچەدێپ ەونكچ، ەناسراو یاتییزدێئ یسنوورەب
 ەران و لێئ یباشور یكانەچناو ەان لیمنانژدوەزن لێارپان بۆیخ یەان واەڕیباو ەیوەئ

ر ەك هەمان و هتد، نڵا و ئایا و روسینیرمەا و ئیرجۆا و لوبنان و جیا و توركیسور
 ەگج ەمەن، ئیمتر نەبن كەد كوردستان نەقەر بەگەئ ەرگ، بەیەان هیتیەەاڵمۆك یەبنك

تن اڵو ەیوەرەدەان لیرۆز یكێشەان، بۆیخ یشیئاسا یربوونیگێناج یكارۆهەب ەیوەل
و  ەبوونێجەشتیا نیروس ەان لەیكید یكێشەد و دانمارك و بیمان و سوڵئا ەل
نفا ناسراون، ەم یزدێئ ەیگەڵمۆك ەت باڵو ەیوەرەد ەیوانەئ ەستا كێتائ ەوەتەهاتونەن

ان یستەدەو لن یینزا ەان شارەیكەنییت و ئایرەنەل ەبوون كەورەگستا ێان تائەیوەدوو ن
  .ەووچرەد

 یالەل ەوۆڵەنادەئ ەت، لەاڵهژۆر ەونەكەن دیژەدا دێت یاتییزدێئ ەك ەیانچو ناوەئ"
 . نەنانێم شوەكان لییەزدێئاوا ئژۆر یتاكو باشور ەوەتەاڵهژۆر یباكور

 . انیڤریە یئاواژۆر یباشورەل. ایروس یشەا بینیرمەئ .0

 . ییەوان و وروم یماوۆگ یباكور ەل: 8
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 ەك یخ ئادیش یدەرقەم ێیەوەان لەیورەگ یاگزارەو م ەبنك) ڵموس یباكور ەل: 3
 . ارگنەش ەسنجار وات یشاخ ەریزنج ەروا لەه( ەكانیەدیزێئ یرەنێزرەدام

و ەكوشتار و ئ ۆیهە، بەمتر بووەك ەدژەه ەیدەس ەان لەیارمژب ەلەح یتیەوال ەل: 4
 یتەبیتاەو ب 0298 ڵیسا ەل یشتگ یكەیەوێشە، بەاندا داهاتوویرەسەب ۆیەیچەاڵق

 ەن كایژەد ەانچو ناوەان لیختەدبەب ۆكان، بییەنەرمەك ئەكان وییەزدێئ 0232 ڵیسا
 ( . 88". )داێیت ڵەكورد زا

 ییریگقامەو ناس یریگێناج ۆیهەب ێچەدێپن كاییەدزێئ ەك ێنەێگەد ەوەئ ەمەئ
ا یا و سوریا و توركینیرمەئ ۆهاتوون بەڵه ۆب ەوۆڕیگان یایرافگار جوچناەب ەوەانۆیخ

 ڵیزا ینییئا یمەر ستێژەل ەییستەر دێژ ەان بیونواربچدو ۆیهەتر و ب یكانەنێو شو
 ەونكچ ،دوو ەلپ یزووبان كورد ەواستن كراون و بوون بگرا ەار بچش ناەكەچناو

 . ەدراوێان لیعنەت ەشیمەن ناسراون و هید ەرەیغەب

 0990 ڵیسا یدوا ە، لیەاپوروەنفا و ئەمكان ییەدیزێئ یبوونێجەشتین ەل ەكید یكێشەب
 ییەئازاد یبوونەن ۆیهەب ەیەكهاتێپن شوناس و ەم خاوەئ یردەتاك و ف ەیوێش ەب
 یكەڵكو خەت وەشیعەمكار و  یبوونەن ەینۆب ەكان و بیەنییئا ەسمڕەوێو ر یردەف
 ەب ێوەران كرد و لەندەو هەرەان بیچۆاق كێڕع یكوردستان و خواروو ەیكید
 ەییكهاتێپو  یینزاییئا یتەبیتا یكێن شوناسەخاو ەكان بوون بەوێش ەك لەیەوێش
اتر ین زییئا ۆان بیماینتیو ئ ەوەك مانێزانێكو خەو ەمانەم ئەاڵب. یینییو ئا ەییوەتەن

كورد  ەمێئ)ن ەڵێن و دەكەد ەییوەتەن ینكاریش ئینێزور شو ەل ەرگ، بەوەتەك نەبوو ن
 یزێو ه ەییوەتەن یشوناس یاراستنپ ەبوو لەان نۆڵەیو رەئ ۆیە، ب(نیزدێو ئن یین
و ەرەشت بێهەدێج ەان بیكوردستان ەك ەیسانەو كەئ یتەبیتاە، بەییوەتەن یبۆل
ان ەییوەتەن ەیناسنام ێوەل یاتیزدێئ یرەنێنو ەبوون بەان دیوون، چەران دەندەه
ك ەكرد نەد ەناسێپان وا ۆیكرد و خەان دیاتیزدێئ یاتر باسیخست و زەد ێوگشتپ
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ت، ێنێلمەسیب ەیەجودا جودا ه ەینێان وەیدەب ەمە، ئەییوەتەن یكێن شوناسەخاو
د و ێمان سوڵئا یناڵو ەل ەك ەیەانییریشنبۆر یرەنتەكخراو و سێو رەش ئەنموون

 ەب ەك ەانیلماندووەس (رۆڤەلد و هانێبلف) یشار ەمان لڵئا ەل ان وەیا هپوروەئ یواوەت
 ەل ەكورد ك ەییوەتەن ەیكهاتێپ ەك لێشەك بەن نەكەك دێبەزهەم یتیەراەنێئاشكرا نو

 ەكن لێشەوان بەن ئەكەد ەوەباس ل ەوییەراەگسوود ۆیه ەان بیكێشەكوردستان ب
 ەیكردنینكاریم ئە، ئەوەكید یكێنییئا یشوناس ەم بەاڵ، بیكورد ەییوەتەن ەیكهاتێپ
 چیوان هەن، ئەڵێان دۆیكو خەو ەرتووگ ەیاوچرەس ەوێوەل یزدێئ ەبوون ەییوەتەن

ان یرۆز یشەكورد ب ەیوەئ ینجامەئەل ەرگ، بەرتووگەرنەكوردبوون و ەان لیسوود
 یماشاەز تەكو كافر و ناحەو ەشیمەسالم، هیئ ەبوون ب ەویەسالمیئ یفتوحات یدواەل
 ەنچەد ەكورد، ك یژدەك لێبوونڕەران و توۆكو تەش ویوانە، ئەان كردووییزدێئ
نها ەان تۆی، خیكورد یتەاڵسەد ەل ەوەونەكەكوردستان و دوور د یمێرەه ەیوەرەد
  .كو شوناسەن وەكورد ناك ینن و باسێناسەد یزدێكو ئەو

 ەیاوچرەس ەوەتۆڤیەس یتێكیە ەل ییەنییئا ەكهاتێپم ەئ یتیەناەسەر یەانواێیپك ێندەه
راونراون و  ەوەرووس یرەسەین قیەالەل ەك ەوەوقازەق ەش لیتەبیتاەو ب ەرتووگ

كان ەروس یستەان رادۆیخ یكڵوان موەكان دوام، ئییەرجۆج 0210 ڵیهاتوون، سا
ش یانیڤریە ەب ەرت كگەڵان هیڤرێئ ەل یستەش دیفارس یتاڵو 0282 ڵیكرد، سا

 ەل یعوسمان یتییەرۆمبراتیئ یكانەووكچب ەچارپ ەك لێشەا بیو روس ەوەتێنرێخوەد
 ەو ل ۆڵنادەئ ەل یروس یكانەزێه ەیوەكشان ۆخ یوت، دواەستكەد 0289 ڵیسا
 ەیورەگ ەكان دا كییەزدێئ ین ئاغاەسەح ەان بەیگێر 0289و  0282 یگنەج یدوا

ئارارات و  یایچ ۆب ەوەتێنەڕێگب ۆیخ یكانەاویپكان بوو، ییەزدێئ ینلەسەج ەیلیبەق
 ەوەئ ەم رووجاوەئ( 83" )ت بناڵو ماەڕم یوكردنێخەو ب ڵاكشتوك یكیرەخ ێوەل
ن ەكو خاوەان وۆیخ یبوونێجەشتین یایرافگشتا جوێكان هییەزدێئ ەت كێنێلمەسەد
ان و یڤریە یتر یكانەنێوقاز و شوەق یناو ەك ۆیە، بەوەتۆبەن ییكالیە ۆب یوەز
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زانن، ەد ەكەچناو یكەڵخ ەان بۆیو خ یژەدا دێت یزدێشتا ئێه ێوەت و لێتر د یوانەئ
وان ەئ ەوەا ئی، ئاەوەاریرسپم ەردەب ەونەكەال و اللش دگنەخان و سێش ەیچناو یدیئ

و  یالگنەش ەوات ەرێئ ەیمانەان ئی، ەتاناڵو وەئ ۆب ەوونچو  ەبوون ەرێئ یكەڵخ ەبوون
و  ییەرەوهەج یكێاریرسپ ەمەئ، ؟ەبوون ەرێئ ەیندەگاەڕپن و ێوەئ یكەڵخ یرەدەبع
 یرەنچیلمەبوون سێجەشتین ینێخاك و شو ەیلەسەم ەونكچ ،ییەن یمەاڵشتا وێه
 ەكید یكانەشێك ەیوەكردنیكو شەر وەگەان میشۆخ یالەت لەنانەت ،ییەتیەنیەساەر
نها ەتن یینیبەد ەیوەر ئە، هەوەنەبك ییكالیەان ۆیخ یوونچۆامان و بێڕت ەنها بەت
ان ۆیو خ ەبوون ەویەكهاتێپم ەئ ین شوناسێشوەكو جون بەو یكانەتناسەاڵهژۆر
 ییەو راستەئ یرەنێلمەن سی، باشترەوەنەبك ییكالیەان ۆیخ یتیەناەسەر ەویانتوانەین
  .تنەحەنار ییەم راستەش بیكانەكورد ەان و لۆیخ ەك لێشەب ەن كڵەتا

 ەیوەئ ۆیهەت بوو، بۆڤیەس یتێكیە یمەردەس یكێندەرمیب ەف كۆخانیبل ەوەیەمبارەل
كو ەو ەت بوونۆڤیەس یتێكیە ەل یروس ەرەیو غ ەییوەتەو ن ینییئا ەیكهاتێپ ەك
ت ێدابنر یكیستماتیو س یفكر یكەیەارچەگێر ەست بوویوێپش ەمەئ ۆ، بەندەناهەپ
 ەرەیغ ەك ەیكهاتانێپو ەر ئەسەل ەیەه ۆیخ یتەبیتا یریۆو تەئ ەوەكارۆهەان، بۆیب

 ینیشۆپو  گرەجل و ب ەیلەسەو مەن، ئیژەد ێوەن و لیو روس یتۆڤیەس
 ۆ، بەوەتێستەبەد ەاویرافگو جو ینێشو ەبوون بێجەشتین ەیلەسەم ەب یاتەینەسەر

ك بوو ەیەكهاتێپەر بەر سەگەك ئێسەن، كیشۆپ ۆب ەیەك هێتییەبرەج) ەڵێد ەنموون
 ەكهاتێپ ەیگنێشوەك بوو دوور لێنێشو ەلم ەاڵبوو، ب ۆیخ یگرەن جلوبەخاو

 ەب ێبەت و دۆڕێگەد یگرەو بكات و جل ەما دینتیار ئچناەوا بە، ئەیكییەتیەەاڵمۆك
ن ێشو یواەشوهەك ەب ەكسانیە گرەجل و ب ۆیەن، بڵزا ێوەل ەیكهاتانێپو ەك لێشەب

  .(ەنیرۆز یو كولتوور
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ال و گەكان عەنیب نشەرەع ەیچناو ەكان لییەزدێئ یگرەجلوب یركردنەبەت لەبەڵه
 یجل ەت بۆڤیەس یتێكەیەر بەس ەیچناو ەو ل ییەبەرەع یگرەجل و ب ەك یەدشدا

و  یكیتنیئ ەیشێك ەمەو هتد، ئ یتورك یگرەجلو ب ەا بیتورك ەو ل یرجۆو ج یرەئاز
ن ۆچك ەروە، هەیەان هەیەیشێم كەا ئیدون یكانەنیمەموو كەو ه ییەزانییئا

 ەیچناوەنزاكان لییئا یرۆز یشەند بیه ەو ل ەیەان هەیشێمان كەش هیكانەئیساب
   .ەیەان هیگرەجل و ب ەیەیشێم كەا ئیاجیج

 ەیچناوەزار و لەوێشەان لیبوون ەڵكێت ۆیهەب ەیەشێم كەكان ئییەزدێئ ۆم بەاڵب
 ەها بەروە، هەبووەان نیگرەجل و ب ەیشێ، كەوەكورد ەل ەكەنییئا یكیو نز ینیكوردنش

ن ەست بكوك دروێگرەجل ب ەوێر شە، هەزۆریپوان ەئ یالەل یپس یجلك ەیوەئ ۆیه
 ۆیهەب ەیوەو ناترسن ل نەدەد یپس یگنەر ەب یگنیرگاتر ین، زەبك یرەبەو ل

  .نچناو بەل ەوەگرەجلوب

  یوادارڕب یباج

 ینفالەان ئیشینراون و دواجارێوسەچنفال كراون و ەجار ئ 74ستا ێتا ئ یاتیزدێئ
و  ڵت و منداەزاران ئافرەكرد و هێپ یستەد ەو 8104 ڵیساەل ەداعش بوو ك یستەد
و  ینییئا یاوازیو جت ەاسییس یوربانق ەتەكرا و بوونێپان یتیەراو سوكاژان كویریپ

 ەمە، ئێبەش دیوامەردەو ب ەبووەوام هەردەب ەمەاندا ئۆیخ یووژێمەل ەان كۆیخ یفكر
 . تێد ییتاۆومان كگ ەب ەك ەكێبەزهەن و مییئا یوادارڕب یباج

 یورانەدەكان لییەزدێئ ەوەمەك یالەب ەاریكان وادەاوچرەس ەیوەندنێخو ەیرێوگەب
ر ەر هەبەكان لیەوەودوونراون، ئوومەو ر ەنراوەچەڵهێپان یگنە، تەوەكانیەباسەع
ان ۆیوان خەئ ەوەیەگنۆم سە، لەكان كردوویەزدێئەان لیارگزێارپت، ێك بووبێكارۆه
 ەیگێش ریكانیەزدێئ یخێش ن،ێدانانێپ یم دانەاڵب ،ەماردووژد یزیە ەفیلەخ یرگنیەالەب
 ۆیەن، دواتر بەبك یەموعاو یڕكو یدیزیە یباس ەپخراەب ەك ەداوەن یكانەدیمورەب
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 ەب ەبوو ەو( رستانەپخودا) یناوەكان لیەزدێئ یكان ناویەبەرەع ەاوچرەسەل ەڵەهەب
 ەك ەیباو ەنیوانێڕو تەل ەاوازیج ینیوانێڕنها تەت ەمەد، ئیزیە یرانگنیەال ەوات( یەدیزیال)
 .ەیەه

 ەت، كێابڕردا بەبەان بەیم ناوەئ ەوەكانەعین شیەالەل یزدێئ یناونان ەك ییەدوورن". 
 ەیوەوسانەچم ەهەانزپ ەیدەس یتاەرەسە، لەوەبووەد دیزیە ەفیلەخەان لیواو رقەت
 یشێشكركەا لیسور ەیریزەج یریم مەه 02 ەیدەسەكات، لەدێپست ەكان دیەزدێئ
 ەندەوەكان، ئیەدیزێئەر بەرامبەب یسالمیئ یرانسێلۆكان و ناتییەدیزێر ئەس ەكاتەد
 ەوەئ ینن، تاكو دواێكەتەدەڵه یخ ئادێش ۆیكڵگدا یەشێشكركەو لەل ەربووۆز
 یشتنەیگەت بەاڵسەد ەڵگە، دواتر لەوەنەكەد یان درووستۆیخۆكان بییەزدێئ

ت و ێبەفراوانتر د یسالمیئ ۆان بیاركردنچناەو ب یزدێئ ینتەئ ەیاردیكان، دیەعوسمان
م ەهەدەڤح ەیدەس یكانییەژكوەشەر یتەبیتاەت، بێرگەردەو یكیستماتیس یكەیەوێش

 یایدیشدا مەرشانێم هەئ ەڵگە، هاوكات لێنێشدا دەلەك بڕچمو ەزدۆم و نەهەدژەو ه
 یاڵباەان بیرستەپتان ەیش یكان ناویەزدێئ ینڕیكوشت و بەدان بییواەر ۆب یعوسمان

 . ەر ماوەو ه ەاوڕدا باڵباەان بەیم ناوەان ئیارانەین یالەش لەستاكێ، ئڕیكاندا بیەزدیئ

 یباس( ەتنامەاحیس) یناوەدا بەیكەگناوبانەب ەبێكتەل( یبەلەچ یایولەئ)
شت ەه یكەڵخەكان بیەزدێئ" كات و ەد 0655و  0641 ڵیسا یكانییەشێشكركەل

س ەزار كەه 851 ڵیسا ەیدژەه ەیدەسەكان لییەزدێئ" ەڵێو د". باتەناود ێڵسم
 ەیدەسە، لەبووەان هیزار سوارەشت هەاك و هچزار سوارەوار هچبوون، ەد
، ەادیپزار ەش هەاك و شچزار سوارەه ێو س 811111 ەتەا بوونمدەهەزدۆن
 ەندەوە، ئڕكوشت و ب یرەگیان و كاریكانەارەیر نەرامبەبەكان لییەزدێئ ییرگرەب

ان یسەزار كەنجا هەپنها ەم، تەهەزدۆن ەیدەس ەیوینەك لێرۆجەب ەترسناك بوو
، ەبوو ەقانڵڕەد ەندێه 0790 ڵیسا( اشاپمان ێغدا سلەب یوال) یكانەرشێ، هەوەتەماوێل
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( اشاپ یلەع) 0218 ڵیساەشت، لێهەال نگنەش یایچ یویودەل یدیزێك ئیەت ەنانەت
مان ڵێس)كوشتن، ێل یرەدەبەرادەل یكەیەمارژال و گنەر شەس ەكرد یرشێغدا هەب یوال
ك ەڵێمۆك ەڵگەل( اشاپد یشەر) 0237 ڵیساەل ەوێمان شەهەب 0219 ڵیساەل( اشاپ

 یو بانەگیر رەسەل ەن كڕبەردەس ێان لەیندێان و هیرەس ەنەكەرش دێكورد، ه
، ەویەماێان لیسەزاركەنجا هەپنها ەت 0245 ڵیتاسا ەرۆمجە، بێژرەكان دییەئاوا

 ینێخوەان بیستەكان دیەكو عوسمانەكان وەكورد ەریو م گەب ەوێمان شەهەب
كوشتن،  یزدێئ ۆب ەان كردوویكانیەشێشكركەل یشدارەو ب ەكان سوور بووییەزدێئ
ر یتان مۆب ەیریزەج یگناوبانەب یریها مەروەبابان و ه( یاشاپحمان ڕەوەئ)
سان ید 0238 ڵیساە، لەبووەداهێت یستەش دیوەئ 0271 ۆب 0219درخان، ەب
 یكاتەل گەدرخان بەكرد ب یواەش كەانۆیو هەك لێكیەشاندوون، ەوێل یستەد
درخان ەب ۆب ەك ەوەتبكاتەر یەنتەرەگو ەئ یعوسمان یاپسو 0247 ڵیسا یشێشكركەل
 ەیگنۆسەكان لیەپوروەئ یر فشارێژەترسا دواتر لەد ەبوو كەوەان دانابوو، ئیاشاپ

 یتەمارەئ یریت، مێا بكرگم دادەردەب یشێلكەپكان ییەزدێو ئ یستورەن ەبژد یكانەكار
م و ەدژەه ەیدەسەل ەیەوێمشەشاند، بەكان ویەزدێئ ەل یستەد( ەرۆك یاشاپ)ران ۆس
 یشت شادبوونەهەبەب یقەه یعوسمان ییەیرۆراتپمێئەك لیەزدێئ یم، كوشتنەهەزدۆن
ب بوو، ێكت ێب یكێنییئا یزدێتدا ئڵەوەد یدیدەل ەونكچ، یخشەبەكان دەمانڵموسەب
 یماتۆبلید یرەشخێپست ەدەب 0247 ڵیساەبوون، ل ەوەسالمیئ یاسایو یودەل
 یتەخزمەت و لێنەا دادیزدێئ ینییئاەدان ب یعال یباب ڵپۆن ینستانتۆكە، لیتانیرەب

 ۆكان بیەزدێئ ەیندیكو نماەوسف ویخ ێش 0249 یرەبۆكتۆكات، ئەها دەان ریربازەس
 یەیرۆراتپمیئ یرسانپرەب یال ەتێچە، دیربازەس یتەخزمەان لیار بونگرزەل ەوەارانپ

 یمەعزەئ یدرەس ەداتەك دەیەكات و نامەد ڵپۆن ینستانتۆك یردانەعوسمان و س
ت ەخزمەم لەئ ەدووبار 0278 ڵیكات، ساەد ڵن قبواەیت داواكڵەوەو د یعوسمان

 یتەخزم ۆكان بییەزدێئ ەیوەداوا كردن ەڵگە، لەوەتێنرێسەدێان لەینیخشەا بپسو
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 ەیك ئاراستەیەتنامەداو یزدێئ یناڵاو ماقویپەك لەڵێمۆك 0278 ڵی، سایربازەس
 ینییئا یكانەپیرنسپ ڵخا 04 ەدا لەیەو نامەن و لەكەد( یعال یباب) یتدارانەاڵسەد
 یربازەس یتەخزم ەرن كگەدەوەل ەرگێان رینییئا یستمی، سەوەتۆان روونكردۆیخ
ر ەل عومێنۆلۆك 0298 ڵیسا یمەدوو ەیوینەرت، لگەنیرەس یچیه ەناڵوەم هەن، ئەبك
ر ەس ەكرد یرشێك هێرمۆفیند رەچ یانویبەب یعوسمان یتەاڵسەد یر داواەسەاشا لپ

ر یخسیە ێل یزدێزار ئەه ەانزپر ۆز یكێاركوشت یكان، دوایەزدێو ئ ڵموس ەیچناو
 ەیكەنییئاەمان واز لڵموسەان و تاكو ببن بیال ۆنارد ب ەیكڕەاشا كوپر ەكردن، عوم

 0901و  0641 یناڵوان ساێنەكان لییەزدێئ ۆسكیل ەیجۆر ەیرێوگەنن، بێان بهۆیخ
 یعوسمان یاپسو یرشێن هیمە، دواهەكراوێان لیژكوەڵمۆك ەیورەگ یست كوشتاریب
 ۆخەر لەك بێگنها دوو مانەت ەهاندا بوو كیج یمەكیە یگنەج یناڵسا ییدوادواەل
 ( 85)و ( 84". )س بووۆدرۆم یستەبێرگ یاندنەیگو را یعال یباب یدانەوەستەدەب

كان، ییەدزێئ یژدەل ەنیناشر ەیاراوز ینانێكارهەب ەك ەیەه ەوەوسانەچ یتر یكێرۆج
" ، ەلیئزازەك عەلە، مەتانەیو شەئ یەواگ ەك ەتانەیش ەیوش ینانێكارهەش بیوەئ

مان و ڵموسەك لیەر ەه یالە، لەوەتۆتكردەخودا ر ۆب ەیسوجد ەل كیزازەع یكۆریچ
م ەاڵ، بەنۆك یكەڕێ، باوەن خوداویەالەل یركردنەها دەروە، هیهودیەو  یحیسەم
 وێن ەتەدات و خراوەدێرگ یزێگانەڕش یكێكو روحەو ەیەكیالئەو مەئ ەك ەیوەئ
 یالەل لیزازئەع ین، ناوەكەدێل یرگرەكان بییەدزێئ ۆیە، بەوییەزدێئ یگنەرهەف
 ەوەتر یكانەڕەن باویەالەل ەكەیەش زاراویتانەیت، شێكاردەمتر بەكان كییەدزێئ
ر ەرامبەبەش هات لیكارەر بەگەو ئ ەوس كرایتەق ەیەو وشەئ ۆیە، بەاتووكارهەب
( ش و ت)  ەیردوو وشەه ەۆیر بەت، هێد یتیەكو سوكاەو ەیەوێو شەكان، بییەدیزێئ
ك ەلەم ەش بیوانەو ئ ەزەناح یكەیەكان وشییەدیزێئ یالە، لێنێكدێپتان ەیش ەیوش ەك

 ( 86". )نەدەد یمەڵەقەتاوس ل
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ت ەبەڵه ،ەكەچناو ەل ەبوو یكیئامر یزڵیۆبا ەك (یڵدوو نوات)مان باس ەه ەر لەه
و ەئ" كان ییەدزێر ئەسەل ەبووەان هینێرەن یرەگیراق كارێع ەل ەگش جەكید یتاناڵو
بوو ەن یتر یكێكار چیه ەاشا كپالن پە، قەماوەن ەیخستەیفارس د یتاڵو ەك ەیرەبێس
ك ەو ەك ،اوازیج یتەللیم ێس یژبكات د ەڕش ێبكر ۆیب ەیندەوەئ ەاتر كیز ەوەل
 یەلیشەس و ییەلیشەش ئەمانەئ. رابوویگان یشێپ ەوەبەرەن عیەالەو ل ەوەبوونۆن كەڵێد

 ەان بیواڕب ەبن ك ەانییحیسەو مەتر ل ەیكەمان و دوانڵان موسیمەكیە. نییەكەلەچو 
اتر یز ەوەل ەماوەن ۆان بیتر یچیم هەاڵ، بییەدا نیحیسەم ەنسان لێخوا و ئ یبوون

 یپخرا ەیقس ێوەانەیئ ەوەمەك یالنەان بیان ۆیخ یكو خواەن و وەبك ڵتان قبوەیش
 ەچاونەل ەك ەتەللیم ێسم ەدا، ئەان نێیل یبەزەغ ەیوەئ یترسە، لێبكر ێپ

ن، ەكەان دۆیخ ەل یرگرەب ەانیر ئازاۆن، زەریجز ن ویبیوان نسێن ەیكییەشاخاو
ستا ێتا ئەه ۆیەن، بڕشتن ببەیگ یاگێتوانن رەس دەك ەدەب ەونكچ ەر ئاسانۆش زیوەئ
ب ەرەع یكێنژك بوو یەان ئاغایكێكیە ە، كەاشا داوپس یك ەان لیئازا یاكچزار سوارەه
ا هەروەران، هژش كویكرەاربید یتر ەی، دوو ئاغاكیك كوشتێسنئا ەچارپ ەب

 ،ێڵنوات ەڵگەل ەبووەه ینێنه یكێوتنەكێپاوچ ەك لێوەكان شییەدزێئ یكەیەركردەس
 یركردنیگدا ڵیوەار بدا هڕیب ەرانسەف یكیلەر مەگەئ ەك ێوتبگ ێیپ ێچەد ەوەل
كان ییەدزێئ ەیدركرە، سێبەد ەڵگەل یزدێزار ئەنجا هەپا بدا، ین و سوریستەلەف
 ەیوەئ ۆكردبوو ب یاسپسو ێڵم دو نواتەاڵراو، ب ۆت كردبوو بەداو یزڵیۆبا
ان، ییرەرامبەبوو بەان هیومانگكان ییەدزێئ ەبن، كەت نەحەتورك نار ەیانتدارەاڵسەد
كان ییەدزێئ ەیركردەا، سیسور ەا لیرەر دناەك ۆب ەوەتەڕێگب ێڵنوات ەیوەاش ئپم ەاڵب

ر و یرم و ت یكەچ ەبوو ب ەدواوەب یاكانچسوار ەر لۆز یكەەیمارژدا و ێل یرەس
 ەك ەبوو ەوەئ ۆكان بییەدزێئ ەیركردەس ەینینیكتر بیەردان و ەم سە، ئەوەوانەك

ان ەیمارژوان ە، ئیحیسەم ەك ببن بەن ،ەرانسەف یكیلەم ەڵگەن لەبك یمانەیپهاو
 ( 87). "اتر بوویر زۆر زۆستا زێئ ەل ەوكاتەئ
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 ەڵگەن لەبك یمانەیپهاو ەانیستوویكان ویەدزێئ ەیوەت بەبارەس ێڵاتنو ەیتاداشیم ەئ
 ەك ەبوو ەكییەراست ەوەكو ئەڵ، بییەن ەكییە، راستیحیسەم ەتاكو ببن ب ەرانسەف
ش ەوونر نمەن، هێو عام بكر ڵتەت و قێبكرێان لیتاێكود ەیوەترساون ل ەشیمەه
 رەس ەووتچان یزەگە، رەب بوونەڵەح ەیچناوەل ەك ەیانییدزێو ئەئ ەك ەیەوەئ

مان ڵموس ەان لیترسەم ەشیمەه ەیوەئ ۆیهە، بماننڵموس یكەیەریت ەكان كەنجەفر
 ڵەاڵان حینێش خوەمەرست و بەپتان ەیش ەوتراوگان ێیپ ەیوەئ ۆیه ەب ەبووەه

ان و ۆیشت خینەت یكانیەمانیشتیكورد و هاون یستەدەن بۆچك ەروە، هەكراو
ن، ەكەان دیماشاەت ەیەوێو شەستاش بێو تائ ەوكرا ڵەاڵان حینێسالم خویئ یستەدەب
 یترسەم مەردەبەستاش لێرنا ئەگە، ئیكورد ێیجۆخ یتەاڵسەد یترس ەر لەگەم
 ەن بیژتر ب یوانەئ ەڵگەان لۆیخ یتیەەاڵمۆك ەیچناو ەیوەرەدەن و ناتوانن لەورەگ
   .یتەالمەس

 

 ەن و ئافسانییئا

، ییەن نیینها ئاە، تەستووەب ەفسانەئەب یشتپ یدیزێئ ەك ەیوە، ئەرۆنسان زیئ یتموح
 ەكۆریچو  ەفسانەئ ێبەو ب ەستووەب ەفسانەئەان بیشتپكان ەنییموو ئاەكو هەڵب
و ەل ەكێكیە ەفسانەئ ەونكچ، ەوەتێنێمەد ڵیخاەب یكێشەن بییكان ئایەفسوناوەئ
 یمرەن و نیمەرزەس یمرەوان نێنەكات لەوست دوومان درگ ەك ەیكارانۆه

 ەك ەیبێو كتەن، لەكەد یكان باسیەئاسمان ەبێموو كتەه ەتر ك یكیەایدون
 ەنێو"  ەڵێد ەوەفسانەئ ەیبارە، لیتیەرز كردوویمو ێڵب ەڵگەل ڵمبەك ەكێوتنەكێپاوچ
ناخمان  ۆب ەیكەزێ، هەنانێو وەل ەوەبوونڵقوەن، بەمێئەك لیەرەه یكان روحەییەفسانەئ
 ەرۆج ەفسانەن ئڵێیبن یینوابتەدات كەدێپمان ەوەئ یانوویب ەیەم قسەئ". ەوەتێزێوگەد
 ەورەگك ەیەادەڕكان، بەرەمبەغێپوان و ڵەاپو  یتیەساەك ەار كیناد یهاەر یكێتەاڵسەد

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 55 

 

نها ەش تەمەن، ئەیبك ەستەرجەماندا بۆخەوان لەئ ەینێو ەیوەئ ۆكات، بەمر دەو ن
 ەك ەوەكاتەتر دڕچكان یەندەوەیپم ە، هەمبوالنیو سەب ەنییئا ەوەكو ئەڵ، بییەا نیژۆلۆتیم
، تاكو ەوەكاتەزتر دێهەكان بەكولتوور و سرووت یتەاڵسەم دە، هیتێیەپ یستیوێپن ییئا

 یزدێئ ەك ەیەیفسانەو ئەر خدر ئیپ یواڕبەبكات، ب ەیركەرامبەب ەیمەموقاو ێبتوان
ن ۆچك ەروە، هەوەتۆكرد ڵیاەیو خ ەنسان بوویئ یتمووح ەلەسە، مەستووەبێپ یشتپ
 . نجام هاتەرئەت، سێبەه یئاسمان یشتەت كێك بێژۆر ەبووەه ینسان تموحیئ

 ەك ەبوو ەوەئ ۆب ەفسانەئ ۆیە، بەكردن بووێپت ەناعەقەك لێرۆج ەفسانەشتر ئێپ
 ەك لیەرەك، هێعیكو واقەو یبووندرووستەت بكات لیت و خوداش هاوكارێبدرڵوەه
 ەیەان هیاوازیج یاڕرویكان بەنییئا ەیوێچوارچ یكانەریشنبۆو ر ەگرستەپو ێن یخێش
و  ەوەتێبەد ەیگێاندا جیكانەكستێو تێنەل ەش كیكانەفسانەدان و ئەڵرهەسەر بەرامبەب

ن، ەدەد یمەڵەقەل ینییئا یاتیبەدەئەكان بەریشنبۆزانن و رەد یكوفرەكان بەخێش
، اللش یتیەستوەو ب ەا ئاو بوویموو دونەه ەو كاتەئ" ەڵێش دیاوچبابا  ەوەیەمبارەل

و  ەیەك هێعریش ەوەشەیەفسانەم ئەئ ەیبارە، لەوەتەاویژ یوەو ز ەوەخوار ەتۆهات
". ەاتیست كنەق چن یینەیز ێپ، ەباتەن بوو نیش ێرزە، عەاللش كوردستان دهات" ەڵێد
 یدانەڵرهەس یتیەنۆچدان و ەڵرهەس ەیبارەل ەكید ەیفسانەان ئەید ەیوەلەگج ەمەئ
 یدزێئ یستنەبشت پەك لێشەب ەتەوونب ەك ەیفسانانەو ئەها ئەروە، هەیەه ەوەكەنییئا
، ەووژێو مەل ەناوەر نەدەو ۆیش خیاتیزدێو ئ ەیەه ەوەكید یكانەنییئاەب ییندەوەیپ ەك
  .م و موسا و هتدیراهیئ یكانەكۆریچ یتەبیتاەب

  نۆد یناۆد

و ێنەم لەاڵ، بەیەستەج یستدانەدەو ل ەكسانیەت ییەرەشەموو بەه ۆب ەكێتڵەمردن حا
 یناۆم دەت، ئێنێمەو د ەوەتێبەجودا د ەستەجەروح ل ینییئا ەڕیروباویو ب ەفسانەئ
دوامات ) یبێكت ەل (دانێوسف زی) ،ەیەه ینییئا ەڕیروباویو ب ەفسانەر ئۆزەل ەنۆد
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 ەیربۆز ەل ەك ەكردوو ینییئا یتەمان بابەه ەل یكان، باسەنییئا یاوژێگ ە، وات(نیالد
اك پ یو روحمردن  ۆب ەشتنەیگێم تەشتر ئێپ یچرەگە، ئەبووەكاندا هەنۆك ەنییئا
نان و یۆ ەتا لەرەتر، س یكەیەستەتر و ج یكێسەك ۆب ەوەتێوازگەد ۆیخ ەبوو كەه
 یكانەنییئا ۆب ەشتنەیگێم تەئ ەوەتییەوهودی ینییئا یلموودەت ەل، دواتر ەبووەسر هیم
 ەیاومێج ەواتە، كەبووەت هییەنەسەو ینییئا ەل شیوانەش ئێپ، ەماوێج ەب ەكید
 یال ە، لەبووەكان هەنۆك ییەسریم یمەردەسەل یە، هرمسەنۆك ینییئا یساێر
 یك مانایەدا ەكەتڵەحا ێر سەهەل س،یسالم ادریئ یالە، لەسیرمەئ یكان ناویەنانیۆ
 ەك ەوابووێیپ، ەاویژدا پخرا یكێانیژەس لیهرم، یتەیەكەناو ەل یاوازینها جە، تەیەه

 ەجا لنی، ئەوەبنەد ێو نو ەوەبنەندوو دیتردا ز یكێكبونیداەكان لەروح
 ەاكپ ەم روحە، ئەانیوینیرابردوودا ب یانیژەل ەك ەوەبنەاك دپكاندا ییەرەسەرمەچ
دا یكانەوناهگر ەسەب ەیرمانەو فەئ ییتاۆت تاكو كۆڕێگەكان دەستەوام جەردەب
 ەوەتێبە، و دەوەكاتەد ەبوون ئامادارگرز ۆب ۆیخ ەوەتر یكەیەگێرەل وكاتەت، ئێدرەد
و  یە ینییئا یكەیەراستئا". ەیەكەنەسەر ەندەوخودا ەك یشتگ یندەخواو یروحەب
 ەیكەنازناو ەویەتییەزنەم ەل ەییەفسانەئ ەرەكتێو كارەئ ،ەیەوێپ ینسانیئ یكێاغۆیب
  ،ەرتووگرەو

 ەك كێسەك یەواگان و یكانەدارەڕباو ۆب ەنراوێلمەكست سێت ەب یاتیزدێئ یالەم لەاڵب
و  ەوەتێنێمەمر دەناك و چ یكێسەك یشەو لێن ەتێچەد یانیگ یدیت ئێمرەد
 .(ێزدانیە یستەر دەرا لبە، هی، نابت فانێحمانەروحا ر) ەیەیەوێم شەش بەكەكستێت
ر ەكو هەو و ەوەتێنێشان نامیناونێحمان بەر یروح ەت كێد یەو ماناەب ەمەئ

 یو دوا ەوەخشەسوود ب ەیكید یكەیەستەج ەتێچەكو دەڵ، بێنێمەن ەكید یكەیەستەج
 یانیگ ەتێچەد ەیكەت روحێمرەد ەكار كەپخرا ۆڤیم مرەاڵب ك،ێاكچاویپ ەتێبەد یمردن

 ەك یەوا ەاكڕرویها بەروەز، هێگانەڕش یانداریگو  گەو س گورگكو ەو یكەیەندڕد
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ش ۆخ ێیتاكو خودا ل ەوەتێنێمەد ەیەوێو شەب ێشێكەئازار د ەشیمەه ەو روحەئ
  .ەكید یكیەئاواەان بیژ ەوەتەڕێگەتر د یكێت و جارێبەد

ش و ەل ەكسیە ەكردوو ینۆڕیگكراس  یباس ەك ەیەمان هێخدر سل یكێساش بەمەئ ۆب
 ۆڤەو مرەر ئەس ەوەتێنێمەد ەوەئ ت، جاێمرەنت ەتاكو ق ەوەتێبەجودا د ۆیخەل یانیگ
 ەردەع ەڤئ"  ەڵێد ەیەه (ۆارژ ۆنیمسك) یكێولەق ەوەیەمبارە، لپان خرای ەاك بووچ

  ەخان

 ەانگر بازرەشەدو بەڤع                              

 باركر  ەكا ماال خوەهن                            

 " نوو داناژكا ەهن                            

  ەیمامكەت ڵیهزار سا ۆمەئاد ینەب"  ەڵێها دەروەه                  

  ەیتا بشامكەه ێرقەل ش یێاتیریم                           

 " . ەیتامك ێكاسا مرنژ ێردەه یێدوماه                           

 ،ەیەان مردن هیژ یدوا ەان بزانن لیاوچرەب ەوەتێمردن ب ەك ەیەسانەو كەئ ۆب ەمەئ
كار ەاكچر ەگەئ ەشتر باسمان كرد كێپكو ەروەه پخرا یباش و مردن یم مردنەاڵب
 ەیستەج ەتێچەرنا دەگەئ ەوەتەڕێگەك و دێكارەاكچ یروح ەتێچەد یانیگ ،تێب

 ( . 82) ".تێبەش دۆخ ێیت تاكو خودا لێشێكەو ئازار د ەوەكێزێگانڕەش

 ەكێتەناعە، قیتێیەپان ەڕیكان باوەنییئا ەیربۆز ەك ەیەزانەگەو رەك لێكیەن ۆد یناۆد
 ەوەت، ئێمرەك دێسەك ەك یەیو واتاە، بەوەبكات ەیگێج ێتوانەا دیژۆلۆتینها مەت ەك
ت و ێنێمەد ەیكەحۆرنا رەگەت، ئێچەدناوەو ل ێنێاو نامچرەبەل یتەیەستەنها جەت

( نۆد یناۆد)دا یاتیزدێئ ینییئاەان، لیژ ەوەتێد ەدووبار ەكید یكەیەستەجەل ەدووبار
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 یزدێ، ئەوەنۆڕیگن كراس ەڵێد ێیپ ەك ەیەوە، ئەرتووگرەو یاوازیج ەیكید یكەیەوێش
ر گاو ئ ژۆر ۆیە، بەوەتەوۆڕیگان یك تاوس كراسیلەخودا و م ەك ەیەه ەوەب ەڕیباو
 ەك ییەزێگانەڕش یماێش هیرگو ئا ەندەخوداو یماێه ژۆر ەیوەكو ئەرستن، وەپەد
تان و خودا ەیان شی، ەكراو ەناسێپ ەڕر و شێخ یزمیدوال ۆب ەكید یكێنییئار ەكو هەو
 . ەپو خرا ەاكچو 

 ەشۆخ یكەیەوەتوان ەك ەیو رووە، لەیەح هۆر ەیوەواستنگ ەان بەڕیكان باوییەزدێئ"
 ەدا كەروحمان د ەك بێتەفرس ەپیرنسپم ەاداشت، ئپسزا و  ۆك بێپیرنسپكو ەو

ر ەه یاردنژبەڵم هەردەبەل ۆینسان خیئ ەك ەڕر و شێخ ۆب ەكێتر حسابات یكێجار
  (89".)ەانەیكیە

 یكێرۆسیفڕۆپ 0961 ڵیسا نۆفنسیكو ستەو یكێسەك ەك ەوەشییزانست ەیبارەل
ش یتەبیتاەا و بیموو دونەهەل ەوەتۆكردۆها كەو یتڵەحا 8511و  یەاینیرجڤێ ۆیزانك
و ەئ ەك ەیانیینائاسا ەسەو ك ییئاسا ەسەو كەاست، لەڕناو یتەاڵهژۆكا و ریئامر

تر  یوانەان ئیسوكار ەك ەیوەكو ئە، وەوەتەن هاتونۆدیناۆد ەیوێشەن و لەرۆج
 ەب ییندەوەیپ ەتڵەو حاەئ یەوا ێیپو ە، ئەوەتۆهات ەكەسەك یەانواێیپن، یژەان دەڵیگەلەك
 ەبووەه یتیەساەك ەڵێها دەروە، هەیەه ەو ە( خۆم) ەل ەوەركردنیب یوونچناوەل
 ەدووبار یكێو جار ەاویژوو ژێمان مەو ه یمان شارستانەزان و هێمان خەهەل
 ەیانیژو ەل ێتوانەد ەك ەیەه ەوڵەقەو عەب ییندەوەیپ ەمە، ئەئاشكرا بوو ۆیە، بەوەتۆب
ك ییەزاەشارەب یستیوێپت ێكدا بیەەستەر جەهەك لێموو روحەت و هڕێشوو داببێپ
 یان ناخوشیت ێش بووبۆخڵد ەكەسەتوو كێر بەگبدات ێرگ ەوەكێپشوتر ێپ ەك ەیەه
 ەڵگەل ەیەه یاوازی، جییەژۆلیۆس یكێمكەچ ەن كۆدیناۆم دەاڵ، بەشیمەت هێبینیب
 ێیپو  ەیەنواندنا ه یبوارەل ەیوەك ئەروەتر، ه یكێسەكەكات بەد ۆیك خێسەك
تر،  یكێتەر بابەان هیكست ێان تیلم یف یوانڵەاپكو ەنواندن وۆخ ەوات( تقمص)ن ەڵێد
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 یش مردنیوە، ئەیەدا هڵیمندا یكاتەنها لەت ەتڵەم حاەئ" ەڵێد ەیەه ەكید یكێوونچۆب
 یینائاسا یكەیەوێشەب ەكەمردن ەونكچبات، ەدا دۆیخ ەڵگەكان لەكۆریچو  ەكێسەك

 ڵیمنا یهاتن ەیەمەئ ۆن، بەبك ەكەمردن ەیناسێپن ۆچنازانن  یشیسوكارەو ك ەبوو
، ۆیش خێپ ەیكەمردوو ەسەكەب ەوەتێبەد ەوەكۆریچ یستنیب ەیگێرەو لەئ یدوا

 ەتڵەو حاەان بیواڕكان بەندەرمیبەك لێشەم بەاڵا، بیبۆفەل ەكەیەوێش ەمەئ یچرەگەئ
   .(31). "ەیەه

 یناۆد ەیفەلسەف یكڕۆ، كەكید یكێسەك ۆروح ب یونچك و ێسەوون كچرەروح د
روح  ەیلەسەم ەونكچ، ەبوو ەم باسەئ ڵیرقاەر سۆز یكەیەادڕتا ەیفەلسەو ف ەنۆد
 یكێتەباب ەفەلسەو ف نییئاو  یناسەڵمۆو كێنەل چب و ەددەو ئێنەل چ ەكەیەلەسەم
و  یمرەن ەت بەبارەكان سەسوفەلەیف یاوازیج یكەرەس یكێكارۆه" ، ەندوویز
 ەوەرێ، لەوەتەڕێگەد( روح)وون رەد یتیەماه ۆان بینیوانێڕت یاوازیج ۆ، بەیكەژد
: ێنریبەد( روح) یمانا یكردنیارید ۆب ەدوو ئاراست ەفەلسەف یوو ژێم ییاژێدرەب

 یناساندن ڵیوەو ه ێنیبەد ەستەج ەك لێشەك بەروون وەد ەم كەكیە ەیئاراست
 ەك ێنێناسەد ەوەروون بەد ۆرستەئ ەیوەك ئەدات، وەدا دەستەج ەڵگەروون لەد
 ەكێانیژ ینەخاو ە، كیەرێئام یشتوسرو یكەیەستەج یمەكیە یشتنەیگیپو  ڵماەك
 ەب ەواتە، كیەن ەستەجەل ەوەابوویج یكێروونەدا دەیەم ئاراستەل( ەبالقو)ن یینتواەب
كارت یو د توناڵفەئ ەم كەدوو ەیت، ئاراستێچەناو دەش لیوەئ ەستەج یونچناوەل
 یو توانا ەیەه یالیناماتر یكێرەوهەروح ج ەك یەان واەڕین باوەكەد یتیەراەبێر

و ەستەو جێن ەتێچب ەیوەر لەروون بەد ەوەرێ، لەیەه ەستەجەل ۆخەربەسەب یبوون
 یبوون یمرەش نەمە، ئێنڕێپچەد ییندەوەیپدا ەستەج ەڵگەش، لەوەاش ئپ
 ( 30". )ێنێلمەسەد
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نفس  ەك ییەتاەرەس یكێكەڵخ یواڕشت بپ ۆیوخەراست یكێكارۆن هۆدیناۆد ."
 ەها لەروەتاكو مردن، ه ەوەانیژ ەر لەه ،یژەدا دەستەج ەل یوامەردەبەروح ب یماناەب

م ەو هتد، ب رد و شاخەخت و روبار و بەكو درە، وەوەتێتوەشدا دیوشتوسر یكانەشت
 یدی، ئەكید یكێفسەن ەبنەن و دڕێبەداد ەستەجەل ەكان كەكان و شتەمردوو ەیەوێش
ت ێت دێب یەو ماناەروح ب ینعیە. (38". )ێرستەپانەیك دەڵخ ەتر ك یكێندەخواو ەبنەد

 یتییەندویز ەیفیزەدا روح وەرێ، لەكید یكێسەك ۆب كێسەوان كێنەت لێچەو د
 ەیستانەو جەموو ئەكو هەڵنا، ب ۆڤمر ەیستەنها جەت ەتەبەڵ، هیەداۆستەئەل ەیستەج
   .نەسرووشتدا ه ەو ل یەداێان تیتێندویز ەك

 ینییو ئا یفەلسەف یاوازیج یشتنەیگێستا تێتائ ەك كەیەفەلسەكو فەو ەنۆد یناۆم دەئ
روح  یەواگ ێنێنسان بهیئەت بەناعەق ەك ەویتوانەین ۆیە، بیەژۆلۆسیو م یشنیو تراد

 یكێو شت ییەنێستا نهێتائ ەونكچ، ەكید یكەیەستەج ۆب ەوەتێوازرگەت و دێچناو ناەل
 ەش كەوە، ئێنێلمەسەید ەستەج یمانەن ۆزانست ب ەیوەكو ئەو ییەلموس نەم
و  ەوامەردەان بیژ ەك ەرتووگ ەیاوچرەس ەوێوەل ەكەشتنەیگێت ەیەه یتەناعەق
 یناۆد ەش ناونراوەمەت و بێنریبەر دەكتێكار ەك لەیەونونم ەسوتف ەكجار بێدنەه
 انی ،ەكید یكەیەستەج ۆب ەوەكەیەستەجەك لێروح ەیوەواستنگ ەوات ،نۆد
  .ەكید یكەیەستەج ۆب ەوەكەیەستەجەك لێروح ەیوەندووبوونیز

ك ەڵخەل ەت كێد ەوەكێحریس ینجامەرەد ەل نییئات، ێكان بیەژۆلیۆسیم ەیقس ێیپەب
 ۆیخ یورەواردچ ڕۆڵینتۆك ەداوڵیوەر هۆن زۆك ینسانیزر ئیفرا ێیپەت، بێكرەد

ر ەسەباران ب یتیەوینیك بێختە، ویشتپوروو ەدەل ەعیواق ەك ەیوەئ یتەبیتاەبكات ب
 یەواەشوهەم كەئ ەك ەیەه ەورەگ یكێزێه ەك ەناوێه ەوەب یواڕت، بێبارەدا دیوەز
 ەوەتۆكرد ەوەل یریب ەوەرێل ۆیەت، بێنەێگەان دیژ یدانەژێدر ەك بەڵت و كۆڕێگەد
 یچرەگەت، ئێنێمبەرهەبێل ەیفسانەبكات و ئ ەاردانیو دەئ ەڵگەكردن لەڵەمام یتیەنۆچ
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 و زووتر ەراویگرەو گنەئاوا درژۆر ەل یتیەا دركانوویجۆلیۆسیم ەك یەم داتاەئ
شتوون، ەیگتر گنەدر یحیسەو م یبوز ینییئا ەیوەئ ۆیه ەب ەرتووگرەوێان لیكەڵك
، ەرتووگرەوێان لیكەڵتر كگنەم درەاڵ، بەبووەت و كوردستان زووتر هەاڵهژۆر ەم لەاڵب
 یووژێم ۆب ەوەتەڕێگەان دەیكەووژێم یشتگ ەكوردستان ب ەكرد ل یوادارانڕب ەونكچ
كان ەوارەنێكان و شوەنۆك ەچارپمبول و یش سیوەئ( كبوونیدا ەش لێپ ڵسا 9111)
 . ننێلمەسەید

 ڵسا 7511ار گنەش ەیكچۆك شارینز ەل( ییەلەغزەم) یردگ ەل ەك ەیوەئ ێیپەم بەاڵب
 ەك ەوەتەویزۆد ەنێو شوەان لیم  0.5 یردەب ەچارپكان ەوار ناسەن ئاسییش زاێپ
 یوارەمان ئاسەش هشمشارا ێیز ەها لەروەا، هیئاس یئاواژۆر ەیوانەل ەنترۆك ەمەئ
 ەل یشارستان ەیكیە ەك ەیەوەئ یرەنێلمەس ەمە، ئەوكچب ێیك زینز ەك ەیەن هۆك
ر ەخودا ب ەیوەنیزۆن و دییت ئاێب ێیەپو ەب( 33" )ەیەه یكورد یكانەنێشو ەیربۆز
 ەبووەن ەكیژۆو لەم بەاڵ، بەبووەكوردستان ه ە، لەكردوو یفتوحات ەسالم كیئ یهاتن ەل
  .ستاێئ ەینانییو ئاەب ۆیەنام و ەیەستا هێئ ەك

، ەیەه ێیپان یواڕو ب ەیەه یكان مانا و بوونەنییئا ەیربۆزەل ەك ەوەجن  ەیبار ەل
 ۆت بێبەد ەك ەم داناوەكیە یژۆر ێر سەس ۆان بییسابیح یكەیەشێكان هاوكییەزدێئ

و ە، ئەوتەل و حچ ەدا كەڕر شەسەر بێخ یادبوونیز ۆدا بێیت، تێر بكرێمردوو خ
و ەت و ئێچب یرەوەختەب یجهان ۆساب تاكو روح بیح ۆب ەراویگاو چرەبەل ەانژۆر

ا، یر دونەس ەتێزەبەداد ەكەكراو ەبەحاسەم ەك، روحڵێسا یان دوای ڵەسا ەیماو
 یال ۆب ەوەتەڕێگب ەكەمردوو ینەمەز ەیورەد ەیوەر لەرات بێخ ەسن بەڵه ەیوەئۆب

ان ۆیخ یامانێڕم تەاڵ، بەكردووەان باس نیجن ەیلەسەدا مەرێوان لەئ( 34) ".ەكەروح
 ەت كێكرەد ۆب یراتیخ ۆیەت، بێبەن ەكەر مردووەس ۆب یرەگیكار ەك ەجن یترسەم
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 یال ەوەتەڕێگو ب ەڕش ەیكید یكێنێشو ەتێچەن ەكەروح ەك كەڕێش ەت لێزێارپیب
 . اكپ یكێسەك

 

 

  یاتیزدێئ یكانەلپ

تر  ەیوەل ەاوازیج یتەاڵسەد یك سنوورێنیچرەو ه یەداێت یاوازیج ینیچ ێس یزدێئ
 .اللش یاگرستەپ ەیوەرەدەل چا و گرستەپو ێن ەلەل چ، ەیەان هۆیخ یتەبیتا یو واجب

 د یر و موریپر و یم ەخ واتێش ەن لیتیبر ەك

، بابا ەیەه ەكەن و كولتوورییئاەان بیواڕب ەكانن كیەدیزێئ یرۆز ەیربۆد زیمور
و تا  ەرج كردووەاللش خ ەل ۆیخ ینەمەو ت ەكانییەزدێئ یروحان یكێاویپ ەش كیاوچ
" ەڵێو د یەزانییئام ەئ یتەخزم ۆب ەزر كردووەان نیژو  ەكردووەن یریگرەستا هاوسێئ

 یدیزێئ ینییئا ەیژێتو ێم سە، ئەرتووگرمەباب و ەرەبەب ەونكچكانم، ەریپ ینیچەمن ل
 ۆیخ یش كارەنیچ ێو سەك لێكیەر ە، هیزدێئ یكولتوورەل ەكێشەتكار، بەخزمەل
  ".ەیەندانەزوو مەش ئارەكەو كار ەكەنییئا یتكردنەخزمەل ەیەه

 

 اواز یج ینیچدوو . ر یپخ و ێش

 یەیاپو ەلپادا، یدون یاكانیاجیج ەبازێب و رەزهەن و كولتوور و مییئا ەیربۆز ەل
ها و ەروەش هیاتیزدێ، ئیتیەنایچ یەیاپو ەلپكو ەو ەیەان هیبوون یبەزهەو م ینییئا
دا ەكەنییئا ەل یدارەلپ ەك ێیەیپوە، بیەداێت ییەیتیەنایچ ەشێك وەقتر ئەاتر و زیز ەرگب
 ەك ەیەان هیكەیەلپند ەچوان ەت، ئێكرەدێپ یت و كارێكرەباس د یكو شانازەو
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كان ەنزم ەلپ ەونكچت، ێكرەمار دژەه ەوییەتیەەاڵمۆك یرووەل یتیەنایچ یكەیوێشەب
 ەگێج یتیەەاڵمۆكو كەوم ەو ه یرستەپكو خوداەم وەكان هەرزەئاست بەل ییەان نۆیب

 یالەن و لەبك یریگرەبتوانن هاوس ەوەكێپان یچو ك ڕت و كوێك بیەكو ەان وەیگێو ر
 یكەیەاردید ەمەئ ەوەوانەچێپەت، بێب ییان ئاساەیكەتەعیرەان و شیكانیەروحان ەاویپ
 یكیەنزاییئاشكرا ئا ەب ێبەن چیه ەك ەانیلماندووەس ۆیە، بەرامەو ح ییەنییئا یشازەن

خ ێش یاتیزدێئ یالەل ۆیە، بەش كردوویان نماۆیئاشكرا خ ەو ب ەرووت یتیەنایچ
كو ەستا وێئ ەك ەیوانەك ئەروەن، هەكەاللش د یاگرستەپ یتەو خزم یەداریئ یرەبێر
 یتیەخاێش ێبەو د ەرزەن فەڵێكو دەو ۆیەب. یژەد ێوەو ل ەاللشەش لیاوچخ بابا ێش
 نەكیب

و  ەیەان هۆیخ یتەبیتا یكەیەشانیر نیپ یكڵێار مەه ەك ەیوەك ئەروە، هەیەشانیر نیپ
 ەیرێستەئ ەل ەیوانەئ ۆب ەیەژئاما یمانا ەر كیپ یناو"، ەواسراوەڵان هیكانڵەما ەل
 یتر  یكیەمانا ەم نازناوەو ئ ەهاتوو یزدێئ ینییئا یاوانیپ ۆب ەك ەكێتەفیر سیپ، ۆریپ
ستاش ێو ئ ەبووەه كانەبەرەع یالەو ل ەخێش ینازناو ەك ینییئا یاوانیپ ۆب ەیەه
كاندا ییەاتیزدێئ ەچناو ەل یەوەدەخ عێو ش یخ ئادێش ەك ەهاتوو ەوێوەش لەمەئ ەیەه
 ەن و كیمەر زەس ۆب ەویزەداب ەیكەو دواتر ئاست ەكردوو ییایدون یتیەركرداەس
 " یوتگ یر كونجیپكو ەو ەوەیەنۆم بەب  ،(35". )ەبوو یخ ئادێش یتەاڵسەد

  ەڵێو د یتایزدێناو ئەل ەیەك هێكستێت

 ساەقەخا بسك و مێش ێستەدا د"

 كات ەرا فتر و زیپ ێستەداد

  ەشانیر نیپو  ەرەخ فێش

  ەوان یكەو یبەرەستا و مەو
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 ". ەرانگكا ەرزەت فەریئاخ یرزا براەف

 . تێبەه یكێك واجبیەزدێر ئەه ێبەت دێب ەكستێم تەئ ێیپەب ەارید

خ ێش ۆڕیگ ەوەئ" ەڵێش دیاوچبا ، باەیەك هۆڕێگو  یەداێت یكێورژادا گرستەپو ێنەل
 یاتیزدێئ یریپخ و ێش ەیلەرجە، سەكیالئەم( كەلەتاوس م)ن ەڵێد ێیپو  یەئاد
ر ەه یدی، ئیخ ئادێد و شیزیەتان ڵك سوەلە، خودا تاوس مەرتووگایت ەیاوچرەس
دا ەكۆڕەگ یورەدەجار ب ێس ێبە، دەوورژو ەئ ەتێچردان بەس ۆك بیەزدێئ

 ەك كیەخودا یستكردنودروەل ەكێرۆش جەمەئ". كردنواف ەت ە، واتەوەتڕێبسوو
 ەكەڵخ ەك ەوەخوار یئاست ەل یەزانییئا ەرۆم جەن، ئەكەدێپ ین كاریمەر زەسەل
ك ێندەهەل ەك ەو كراوۆریپو  ەستكردوووان درویووكچب ین خودایندەچ، ەیەكەوامەع
شدا یسالمیئ ینییئا ەل ەت كێبەن ییەمدواەئ یرستەپ نییئار ەگە، مییەن ەكید ینییئا
   .ەان داوۆیخ یزكردنۆریپ ەان بیتییەرعەن شەك هێسانەك

خودا  ەك( تێب ەشاراو ینێخوان ه_ خودان )تاووس  ییەن ەوەان بیواڕكان بیەزدێئ
 ۆیخ ەیوەئ ۆب ەوتووەركەو د ەداوەڵهیرەس ەوەمانەز یتاەرەسەل ەك ەكردوو یقەڵخ
 ۆك بەیەرێستەئ یدانەداریئ درووستكردن و ەیگێرەل ەك ەكەیەستەرەدا و كەشان نین
 ەخودا ك یالەل یك دركەیەوێكو شەك وەیەكیالئەكو مەتاووس و ێنیبب ەیوەئ

تر،  یوانەئ ەش لەو ش ەكیالئەن تاووس و مەكەكان داوا دییەزدێم ئەاڵ، بییەن یسنوور
ن یینیبەد ێیەیپوەن، بەكەح دەوس و قوزەق ەوت لەح یتیەراەنێان نویمووەش هیوانەئ

وس و ەكو قەو ەك كەلەتاوس م ەك لێشەنن و بەسەوان رەئ ەكەورەگ ەكیالئەش مەش
تاووس  یوتنەركەد ەك یەوا ەوەكو ئەدا مانا تاووس وەرێل( 36" )ێوەكەردەح دەقوز

ودا ەش لییخودا یحریو س ینێو نه ێوتبەكەرنەك دییەزۆریپكو ەخودا و ەك ەیەوەئ ۆب
 . ییەتاەتا ه یتەاڵسەد یسنوور ەك ەوەتێم نابەك
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 یتیەكاینز ەوات ،(فێكر)ت ێوترگەد ێیپ یە ەك هەیەاردیان دیك ێدا شایاتیدیزێناو ئەل
 ەك ەانیو ماناەك لێكیەف ێان كریف یكر، یزدێئ ەرەیغ ەیكیدیوەئ یكردن ڵبوەو ق

ن و ەكەد ڵبوەق یتیەكایوان نزەئ یەواگن، ەكەد ەوێپ یشاناز ییەمدواەب یاتیدزێئ
ك ێسەو ك ەكراو ییاكان ئاسەنیچ یانیژوەكێپو  یتیەەاڵمۆك ەیكبن ەب ێكۆڕگێج
م ەاڵ، بكانییەزدێئ یكینز یستۆد ەف واتیكر ەتێبب یزدێئ ینییئا ەیوەرەدەل ێتوانەد

ن ی، باشترەبردوو ۆان بیستەد ییەمدواەو ب ەنرێدۆم یكێكالمینها رەت ەمەئ ەیكییەراست
 ە، واتكتریە ەڵگەبوون ل ەڵكێن و تێخو ەب یتیەان برەڵیوان دەئ ەك ەیەوەر ئەنێلمەس
جا با  ێبەش نیدزێئ ەكەسەر كەگەت ئێب ەوییەتیەنایچ یرووەل ێبەد ەكردن ەڵكێو تەئ

 . یریگرەهاوس ۆب چام كیت ێب ڕكو

 ۆیە، بەداریترسەو م ەكراورام ەح ەمەئ ەوییەت و كولتووریەرعەش یرووەم لەاڵب
 ەبن بەبن و دەد یدزێئ یكینز ەك ەیەسانەو كەئ ۆا بنهە، تەوەك بوونینز ەف واتیكر
 ەك ێیەیپوە، بەوەنییئا ۆیه ەن بەاوا ناكك دییەتیەایكینز چیوان و هەئ یماڵخو
 یشوناس یرگەڵش هینێو خو ەنێنها خوەت یاتیدزێئ یالەبوون ل ەڵكێو ت یتیەاكینز
ك ەن ،تێب یاتییدزێئ ینییئا یشوناس یرگەڵه ەكەسەك ێبەد ە، واتییەنییئا یتیەەاڵمۆك
فرت و  ەب ەمەوان ئەئ یالەل ەك یدزێئ ینییئاو ێن ەتێنێبخز ۆیخ ەوەكید یكێنییئا ەل
ان ی یئیان سابی ەكەان جولی یانیستیان كریسالم یك ئێسەك چیوه ەم دراوەڵەقەل ێڵف
 ەوات ەتڵەم حاەوان ئەئ ەوەوانەچێپەوان، بەئ ینییئار ەس ەتێچت بێك بێنییئار ەه

وان ەئ ەیوەكو ئەزانن، وەد ڕیخویس یو كار ێڵف ەب یاتیزدێئ یماینتیئ ۆداواكردن ب
ان یكەڵك پو خرا ەكەنییو ئاێن ەبكات ەدز ێوەهیار بەین یكەڵبن و خ ینینه یكێكخراوێر
 ەك ەیسانەوكەئ ۆب ەكانیەزدێئ یماڵو ۆوخەاستڕناەب ەمەت ئەبەڵت، هێرگربەوێل
  .یزدێئ ەببن ب ێوەانهەید

  كانەیڤەپكان و ەوت. . كانەولەق
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 ێن بكریودەو ت ەوەتێسروكست بنوێت ەیوەرلەدا بەكید یكانەنییئاەن لۆچك ەروەه
و  ێبكرێپ یتاكو كار ەوەتێنێنت بمێمۆكیدەو ب ێوتەفەن ەیوەئ ۆ، ب(ەوەتێبكرۆك) ەوات
 ەك ەیسانەو كەل ەبوون یتیش بریوانە، ئەبوونەوال هە، قەوەننێخویداران بەڕباو
 ینییئاەداناون، لۆب ەینیچن بنكاەنییئا یرەهبەزن و رەم یخێان شیر ەمبەغێپەان لێیوگ
ك و ەیەنۆك و بێرامەم ۆش بیكێولەر قەبوون و هەوال هەك قێرۆز یاتیزدێئ
 .ەوەتەوتراونگك ێسمڕەوێر

 یكێنییان ئای ەوەتەان نیو كولتوور  یكانەگنیرگ ەاوچرەس ەك لێكیەكان ەوالەق ۆیەب
ك ەیەوێشەب یكەرزارەس یكستێو كولتوور و ت ەوتگ ەیوەنینووس ەونكچكراون، یارید
 ەك ەوودا وا زانراوژێمەل ەك ێیەیپوە، بەاساغ بوونیو  ەغەدەخت و قەكان سەوێش ەل

 یكانەخوداو ەیوەنیسونو ەنموون ۆ، بەند كوفرەان خوداویخودا  ەیوت ەیوەنیسونو
ش یسالمیئ یرەمبەغێپ یمردن یكان و تاكو دواییەكان و ئاشوریەكان و بابلەونەرعیف
وان ید ەب یتیەو كردوو ەوەتۆكردۆك یففان قورئانەع ڕیكو ینعوسما ە، كەروابووەه

  .ەیەاوچرەو سەكن لێشەكان بەوالەق ۆیەسراو، بوو نو

كان و ەقس ەبووەا نۆڕخەسوقرات ل ەڵێتون داڵفەكو ئەو ەوەشیفەلسەف یروو ەل
 یسوقرات و خود ەر لەب یكانەسوفەلەیف ەك ێیەیپوە، بەوەتێبینووسەن یكانەفەلسەف

و  ەبووەه یكەر زارەس یكییەریشنبۆنها رەو ت ەبووەن نینووس ەان بیواڕبش یسوقرات
 ەوەان بیواڕب ەونكچ، ەبووەكان هییەفەلسەف ەتەر بابەسەل ۆوخەراست ەیشەموناق

م ەاڵنن، بێمناهەرهەب چیان هۆیخ ەك ەوەكێسانەن كیەالەت لێحوكم بكر ەفەلسەف ەبووەن
ر ۆز ۆیەب"، ەنووسراو یكستێت یماەبن ەوەكانەوالەن قیەالەكست لێت ەیوەواستنگ

( ەلویش و جەفا رەمسح)  ەاوچرەس یبێردوو كتەه ەوەكانەوالەن قیەالەل ەقورس بوو
و ە، بیالدیم ی00 ەیدەس ەت لێبووب یكورد یتییەدەبجەئ یتاەرەكو سەو
خ ێووف شەسەمت یك زاناێومانگ چیه ێبەب ەنیقەراست یخنەناون یینناتوا ەوەشۆیەه
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ر یپ) ان یشەو نموونن یینلمایع یراەن و شوعیدەرخەخ فێن و شەسەخ حێو ش یئاد
م و ەك جچش قتك و بابكر و ئومر و كێو درو یش قاتانێروەران و دەیح یشەر

 ەمەاون، ئیژ ەیەدەو سەوان لەئ( اوژكو ێو مس یریزەكر جەن و بابیددەش تاجێدرو
شتوون ەیگ ەمێئەب ەك ەیوانەان ئیكانەسوستنوەان دیكانەوشمودر یربارەس
و  ەشتووێهێان جەیمێئ ۆك بێوارەكو ئاسەو ییەدانێت یومانگش ەمە، ئەوەتەسراونونو

  .(37". )كانیەزدێئ ینۆك ەیوكراواڵب ەب ەبوون

ش ەفا رەسحەم یكستێت ینایو ب ەوەتەماون ەك ەیوالنەو قەل ەكێشەب ەوەخوار ەیمەئ
 . نەكەد یباس ەكەنییائ یانیزاەشار ەان كۆیكو خەو ەبوو وستور درەسەل ەیلویو ج

 ول ەق 77 ەل ییەتیبر: گرەمەرەس یولەق: 0

 ڕیكو ینێخ حوسێش یالەول و لەق 49 ەل ییەتیبر: كسوورەم یبوونەز یولەق: 8
 . ەن بووەسەخ حێش

 ۆمەخ شێش ڕیكو یلەخ عێول و شەق 45ەل ییەتیبر ەولەم قەئ: مانیئ ێولەق: 3
 . ەبوو ڵسا 67 ینەمەت ەك یتیەوتووگ

 ی ۆلەخ عێش یر زارەسەول و لەق 34 ەل ییەتیبر ەولەم قەئ: نەیسردنا یولەق: 4
   .ەوتراوگف ەلەخ خێش ڕیكو

خ ێش ۆیشەر ڵین مایەالەول و لەق 34ەل ییەتیبر ەولەم قەئ: كرەب ۆخێش یولەق: 5
 . ێیەك ەیكەنەسەر ەنەو خاو یتیەوتوگ ێك ەزانراوەو ن ەوەتەن نوسراوێحوس

 یفرقان ناو ەرەق ەك ەیەش هیكەیە، قسولەق 54 ەل یەییتیرقان، برەف ەرەق یولەق: 6
 . (رەنوس. )ەان ناویكان ناوییەعوسمان ەك ەیەلویش و جەفا رەسحەم ینەسەر

 . و ئاسمان یوەوان زێنەل ەكێگۆلیول و دەق 32 ەل ییەتیزمان، برەرد عەع یولەق: 7
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 . ولەق 58 ەل یەتیك ناو، بریەزار و ەه یولەق: 2

 . ولەق 38ەل ییەتیبر ەولەق مەئ: حرەب یولەق: 9

 . ولەق 40 ەل ییەتیبر ەولەم قەتان، ئڵسو یجومجم یولەق: 01

 . ولەق 04ەل ییەتیبر ەولەم قەلف، ئەو ئ ێب یولەق: 00

 . ولەق 02 ەل ییەتیبر ەولەم قەئ: نادر یلمیع یولەق: 08

 . ولەق 84ەل ییەتیبر ەولەم قەل، ئیندەق یولەق: 03

 . ولەق 86 ەل ییەتیبر ەولەم قەئ: سورا یولەق: 04

 . ولەق 49ەل ییەتیبر ەولەم قەئ: یا و ماسگ یولەق: 05

 . ولەق 86ەل ییەتیبر ەولەم قەئ: بو ۆك ێرەو ب ێرەه یولەق: 06

 . ولەق 63ەل ییەتیبر ەولەم قەئ: هاەم یولەق: 07

 ژرن ەپ یبێكت ەوانڕب ەوالنەم قەئ یكاركردنیش زابوون وەاتر شاریزۆب: زێراوەپ
 ۆك بۆدهەز لێریپس یاگزەد. ۆشەر ێل جندیلەخ. د ینیسوان، نویزێئ ینید یبەدەئ

و  ێنا دنیرەقا ئافەرهەد یاتییزدێئفا ەلسەدوو ف یرەتپاچ، ەوەوكردناڵو ب پاچ
  .یتەاقیخول

 ەیوەك لێشەب ەڵێد یەزانییئام ەئ یكیەزاەر و شاریشنبۆكو رەر خدر ویپ ۆیەب
 ەواو لەت یرگرەن و بەیمان ئاشكرا بكۆان خی، ەوەنەیبكۆمان كۆخ ەویمانتوانەن
و  ەوەتەنەكراوەنۆكان كەنۆك ەولەق ەك ەیەوەن، ئەیبك ەكەنییئا یتیەناەسەر
 ەنراوێسوت ەیكید ەیكەشە، بیاتیزدێئ یكانییەتاەرەس ەو نوسراو ەوەتەسراونونوەن
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 یاركۆش هەمەئ ەك ەویەمنانژن دویەالەكان لیەزدێئ ینفالكردنەئ یكاتەل ەان دزراوی
  .ەبووەه یرۆراو جۆج

 ە، واتەوەتۆكردەن ۆان كۆیان خیوونچناوەل یترسەل ەك ەیەوەئ یاتیزدێئ ەیشێك
 ەلویش و جەفا رەسحەم یناوەك بێكستێت ەن بەكیتاكو ب ەوەتۆكردەن ۆان كیكانەولەق
س و ۆڵپكو ەو ەبووەان نیكێسەوان كەئ. نێبنێل یاتیزدێئ یكستێت ین و ناوەبك یپاچ
 یكو عوسمانەان وی، ەوەتێل بنوسینجیتاكو ئ یانیتیو كرس یحیسەم ینناەحیۆقا و ۆل

 یوابتەك و سێكستێت ەكات بیو ب ەوەبكاتۆسالم كیئ ینییئا یكانەولەففان قەع ڕیكو
ن ەخاون یینش یكانەئیكو سابەت وەنانەت، تێار بید ەیكەست بكات و ناسنامودرو ۆب
 ەڵگەل یستاشێتا ئ ۆیە، بییەن یدنوانێكردن و شێپۆڕگوڵئا یانن و بوارۆیخ یكستێت
 ییكالیەان یشۆخ ۆب ەك ەویەنییئا یرووەل ەیەان هەیناسنام ەیشێوان كەت ئێب
ان یشۆو خ ەلویش و جەفا رەسحەم یناوەكن بێكستێت ینەخاو ای، ئاەوەتەبوونەن
   .ەووینیانبەین

 

  یدیزێئ یكانەنۆن و بژەج

 ەكەنییئاەت بەبیتا یكەیەنۆكو بەوكان ەنژەموو جەه ەونكچ، ەیەه ینژەر جۆز یزدێئ
ان یاربونگرز ۆیهەوان بەئ ەیوەان ئی، ەوەوشتوسرەستراون بەب ەوەیەكەو كولتوور

ن ەه ەاوچرەك سێندە، هەدرووست بوو یسرووشت یان روداویمن ژدو یستەدەل
 یپروگكرمانج،  یپروگر و ەچۆك یپروگبوون،  پروگشتر دوو ێپ یاتیزدێن ئەڵێد
ان ۆیخ یوارەك و ئاسیەایرافگجوەل ەبوونەر نیگێج ەبوون ك ەوانەكان ئەرەچۆك
 ەویانتوانەین ەكرمانج بوون ەش كەوانەداهاتوو، ئ ۆت بێسترەببێپ یشتپن تاكو ێڵبهێجەب
 . یشتگەن بەكان بكەنژەج ەوەنەبك ۆان كۆیبن و خ ەكان كراوییەرەچۆكو كەو
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، ەواو بووەجوت ت ەك ەووب ەوەئۆ، بیدا یاگڵوگن ەوانەارن، ئیجوت ینژەج ەك ەیوانەئ
 یشۆخەل ەبردوو ەیكەاویپ یریپو ەرەب ینیریش ەیكەنژ، ەوەتۆهات ەكەاویپك ێختەو
 . ەواو بووەت توجو ەیوەئ

 یسان و ماناین یگمان ەیممەوارشچم ەكیە ەتێوەكەد ەنژەم جەئ: ڵسا یرەس ینژەج
 یكێژۆر ۆیەا، بیدون یبردنەوەڕێب ۆب ەك تاووسەلەم یرتنگرەت وەاڵسەم دەكیە

ش ەوەت و ئێخورەد ەیوەن و ئڕیربەس ەڕم ەستن بەدەڵوان هەو ئ ەكەموبار
 ۆیهەب ەرۆم جەستا ئێم ئەاڵت، بێكرەش دەكاندا دابەارژەر هەسەب ەوەتێنێمەد
ا و گرستەپ ۆب یرجەخ یان و بوونیژ یستیداوێپ ینانێستهەدەان و بیژ ۆڕیگوڵئا

ر ەت و هێدرڕبەردەك سەڕێم ەر لاتی، زەوەمێرەه یتەت و حكومڵەوەن دیەالەاللش ل
 . تێخورەد ەوەكانەرەكیردانەن سیەالەشت و لێچ ەت بێكرەد ێوەل

 ژۆر ەو دوازد ەمەدووه یكانون یگمان یمەوتەح یژۆر ەل ەنژەم جەئ: ەعدو ینژەج
 یتەبیتا یكیەمانا ەكەنژەت، جەڕێپەدێر تیموساف ڕیكو یخ ئادێش یكبوونیداەر لەسەب
 ینیدز یدراوێرگ ەك ەكەژۆو ر ەیەه ەییفسانەئ یكێكۆریچ ەك ەیەوەش ئیوە، ئەیەه

 ەب ەوەتەواشان دراپو  ەویەتیەشاردو گمان 08 ەیماو ۆو ب یخ ئادێ، شەكڵێمندا
 ینژەج ەنراو ناو ەژۆو رەئ یدیو ئ ەیەوەستەدەب یتونەیز ر ویوەهن یینیبەو د یكیدا
   .ەودەع

 یژۆم رەكیەم، ەكیە ەیممەوارشچ ڵسا یرەس ەك ەیەنژەو جەئ: شوان ینژەج
 ێنو یهارەب یشدارەو ب ەوەننێازەڕان دیكانڵەما یزدێئ یكڵێموو ماەو ه یەرقەش
 ێنو یهارەو ب ەهاتوو ییتاۆك یترسەسارد و م یزستان ەك یەیو ماناەن، بەكەد

ر و ەچۆك یشتگەدا بەنژەم جەل ۆیە، بەیەستا هێن و ئەر ناكیش بی، شوانەوەتۆهات
 . ەنژەو جەكردن لیشدارەب ۆاللش ب ۆن بچەش دیكانیەنییئا ەلپكان و ەكرمانج
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ن یو كورتر یەكداەیەفتەه یسنوورەل ەك ەدوانز یگمان ەتێوەكەد ەك ەیەتر ه یكێنژەج
ش ەكەرتنگوو ژۆرن، رگەد یژۆر ژۆر ێا سڕكێتەكان بیەزدێئ یواوەت ۆیە، بەژۆر

 . نێڕگەد ۆب ینژەج ەكەفتەت هێبەواو دەت ەن و دواتر كۆناخ چیو ه ەیەوارێتائ

و  ەیەد یگمانەل ەكەنۆ، بێكرەدا دێت یجەو ح ێس یگمان ەتێوەكەد ەك: ماەج ینژەج
 ۆب یقوربان ەتێكرەت و دێبردرەردەك سیەاگاللش و  ەنچب یزدێئ ێبەد ەژۆوت رەح

كات و ەد ەكیەاالكچ ەیسەو كەت بێدرەد ەیكەرێش ەشەب یەاگم ەخودا، دواتر ئ
كو ەن و وەكەد ەیكەشتۆگ یخواردن یشدارەب موانەاشان هپو  تڕێبەردەس ەكیەاگ

 .تێخورەر دێخەك و بەڕموتف

وو ژۆرەب ژۆر 3كان یەزدێم ئەكیە یكانون ی 04 یوتەكێرەل ەنژەم جەئ. دیزیە ینژەج
 . ییەدراو نێپەگێش ریت كردنەارین و زۆبن و نان ناخەد

و  ەشوبات یژۆم رەكیە ەرتنگوو ژۆر ۆسان بید ەنژەم جەئ: اسیلەخدر ئ ینژەج
ش یكانیەحیسەم یالەل ەنژەم جەئ. ینەمەرنیش یوستكردنودر ەستن بەدەڵكان هیەزدێئ
 . ەیەه

سالم و یئ یقوربان ینژەج یژۆم رەكیە ەتێوەكەد ەدا كەنژەم جەل: قوربان ینژەج
 یاوانیپ، ەیوەادكردنەیشن لەكان هاوبەنییئا ەیربۆز ەادا ناسراویدونەل ەك یهودیە
ر ەس ۆن بچەو دواتر د یخ ئادێش یزارەر مەس ۆن بچەد داەژۆم رەل یدیزێئ ینییئا

 یانۆڕگ ەاتل ویراتەت ێوەفات و لەرەع یشاخ ەان ناویكان ناوەسالمیكو ئەو ەك شاخ
 . نڕچەان دۆیخ ینییئا

 یتكارەخ و خزمێش ەكش یاوچ، بابا یەداێت ەیكۆڵەوت كەا حگرستەپو ێنەل
 ی، هەكانۆڵەو كەان لەیكەیرەه" ەڵێد ەوەكانۆڵەو كەئ ەیبارەل. ەیەاكگرستەپ
( لیزرائەل، عیزرافیل، ئیقمائەل، شیكائیل، میردائەل، دیل، جوبرائیزارئیئ)كن، ێتەكیالئەم
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زر ەن ەك ەیەانیزدێو ئەئ یاریراون، دچێپ گنەاو رگنەر ەڕۆیپەب ەكان كەكۆڵەك
ان یتر یكێخێند شەچن و ەسەح حێو ش یخ ئادێش یزارەم ەیوەل ەگج ەمەئ". نەكەد
و  ێرسیگەداد ۆان بیمۆم ەو مردوانەان لەیكیەرەواران هێراون، ئژێن ێوەر لەه
ك و ێادیكو ە، وەانەیوەوونچەرنیو ب ەوەادكردنی ۆش بەمە، ئێكرەد گنەر ۆان بەیلكێه
 ەكۆڵەن و كیچ ەتانەكیالئەو مەئ یبزانن مانا ەداهاتوو ك ەیوەن ۆك بێكو كولتوورەو
  .نێكرەد گنەاو رگنەكان رەڕۆپ یچۆن و بیچ

موو ەهەت و لێكرەك دڵێموو ساەه 02/4 ەل ەنژەم جەئ: ەسوور ەممەوارشچ ینژەج
 گنەئاه ێوەاللش و ل یاگرستەپ ۆن بچەوادار دڕب یكەڵخ ێییەل یزدێئ ەینانێو شوەئ
ك ێانژۆر ەنن كێخشەنەد ەاكانچاو یپو ەئ ۆب گنەاو رگنەر ەیلكێن و هێڕگەد

 ەتەها سوننەروە، هەشتووێهێكان جەوەن ۆان بیكێورپەلەو ك ەان كردوویرستەپخودا
 ەك كێمعدانەر شەسەان لیك ێردەر بەسەو ل ێنێك بستونێلیت فتێبەك دێسەركەه ەك
 ۆها بەروە، هیرستەپخودا ەیوەكردنێنو ۆو ب یخ ئادێش ۆب ێێستونیب ەیەاللش ه ەل
 داەاكگرەد ەیلكپێپر ەسەا بگرستەپ یوورژ ەووچ ەك ێبەد یزدێك ئێسەر كەه

 یكێتەكو سووننەبشوات و یاوچست و ەزومزوم د یئاو ەاشان بپبازبدات و 
 . یاتیزدێئ

ان ەیكەنژەج ەوییەپس یگرەجلوب ەب یزدێئ یتەشتر ئافرێپ ەرنجەس ەیگێج ەیوەئ
 ەڵگەان لیبوونەڵكێو ت ەوتووەشكێپان یژ ەیوەئ ۆیه ەان بیكانەچستا كێكرد، ئەد
 ەل ەوییەكولتوور یرووەن لواەتر، ئ یكانەكهاتێپو  ەوەتەن و كولتوور و نییئا

رفراوان ەب یستا ئازادێ، ئەاساغ بوویشتر ێپ ەیوەو ئ ەوەتەك كراونێمەك ەوییەداخراو
تر و  یكێنییئار ەس یكڕێكو ۆشوودان ب ەب چك ەیلەسەشتا مێم هەاڵ، بەم بووەراهەف
 یالەن ماف لیمترەو ك ەیەكەچك یمەكیە یسەك یرمانەف ەان بیشۆخ ەیكەنییئا ۆب
 . ییەن ەكەچك
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 م وو زومز یپس یكان

 ینزم یئاو یووكچب یریب یـت، زومزم ماناێب یوەمەح یاقوتی ەیوەنۆڵیكێل ێیپەب
كو ەو ەیوەو خواردن و خواردن یشۆخەن یفایل و شیجوبرائ یو راكردن یوەر زەس
  .تێتام دەب یرابەش

 ەیتەوەو لییەسرووشت یكییەاللش، كان یاگرستەپ یاستەڕوێن ەتێوەكەد ەك یپس یكان
 یكاتەل یخ ئادێش ەك ەوەوتەشكەو ئەو ئێن ەتۆوتە، كەیەه ییەو كانەن ئێوەكان لیەزدێئ

و  ەندووەكەڵیه ەوەرۆز یكییەتەحمەزەب ەیكەڕەروباوین و بییئا ۆب یرتنگتەوەڵخ
  .ەاوۆڕگ ینیزایستا دێئ ەك ییەیو كانەب ەدواتر بوو

 یكو ئاوەو ەو ئاوەا ئستێو ئ ەتكراوەخزم ەك ەرتووگرەو یوامەردەب ییەو كانەئ
 یزومزوم یئاو یڤیرناتەلتەئ كوەو ەونكچكان، یەدیزێئ یالەل ەمزوم ناسراوزو
كو ەوان وەئ یچۆب ەك ەیوەئ یاریرسپت ەبەڵ، هییەسعود ەل ەسالمیئ ەیبلیق ەیككەم
 ڕیكو یدیزیەسالم و یئ ینییئا ەیاشماوپر ەگەنن ئێهەزومزوم د یسالم ناویئ

شاز و  یكێكو ئاوەو ەك ەیوەل ەگج ەوەنەناد ەتەو بابەئ یكێمەاڵو چین، هین یەموعاو
 یاتیزدێئ ەك یەیەاگرستاەپو ەئ یو ئاو یخ ئادێش یكانەزیموعج ۆخودا ب یمەرهەب
 یكان" ەڵێو د ەیەه ەیانینیبێو تەاتر لیش زیاوچبابا  ەوەیەمبارەتر، ل یچیو ه یتەیەه

كان ەمانڵموس یالەل ،یەیەسعود ەل ەمان كڵموس ەیعبەك یشەر یردەزمزم و ب
 ۆیەن، بەیبك یردانەت سێو ناب ەكراوەغەدەكان قیەزدێئ ەیمێئەل ەم كەاڵ، بەزۆریپ
 ەرۆم جەكان، ئییەزدێئ ەوادارڕمان و بۆخ ۆز بۆریپەن بەیبك یپس ین كانیارچنا

ل یلەم خیبراهیئ یمانەزەل ەردەو بەئ ەونكچ، ەیەاش هیتورك یكوردستانەل ییەكان
 .ەداویرو

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 74 

 

م ەاڵ، بەرتووگ ەیاوچرەس ەوەككەمەل ییەنو كاەت، ئێش بیاوچبابا ەیقس ێیپەب". 
، ەناڵن ساەبك یتەاریرن و زگربەو ەو ئاوەك لەڵو ك یناو ەنچشت بێانهەیسالم نیئ

 ەناڵار ساچناەب ۆیەوان، بەئ ۆب ەوناهگان ی ەشێك ەوات ەیەتێسالم كریئ یولەقەب ەونكچ
 یژۆر ەو ل ێنو ڵیسا ەر لەه .نەكەج دەاللش و ح ۆن بچەكان دیەزدێموو ئەه
ن چەد ێنو ەیوەن یچو ك ڕكو یاتیزدێئ یتر یكانەنژەج ەو ل ەسوور ەممەوارشچ
 . ەوەنەكەز دۆریپان ۆین و خۆشەد ەو ئاوەان لیاوچموەست و دەد

 ەز كۆریپ یشەر یردەب یڤیرناتەلتەكو ئەان وی یبرەكان لییەزدێئ ەت كێب ەیەو قسەب
ر ەگەوان ئەئ ەكات كەدرووست د ەكید یكێومانگ، نەكەد یتەاریز یەیەسعود ەل
حرووم كراون ەم ەیوەزانن لەغدوور دەم ەان بۆیخ یچۆ، بۆییەخەربەس یكێنییئا
 ەكییەكان یبرەكو لەو چیه یەبواەرنا دەگەئ، ەزكراوۆریپ ەردەو بەئ یت كردنەاریزەل

 ەن بەبك ەككەم ەیزومزوم یرد و ئاوەو بەكرد ئەدەن یستیوێپ چیات و هەین یناو
 ۆن بچەرموون مەن فڵێب یزدێئ یكەڵخەو ب یتیەەاڵمۆك ینییئا یروونەد یكێیەرگ
ن ی، باشترەیەوێئ یزومزووم ه یو كان ەاللش ەل ەوێئ یرستەپخودا یرستاەپو  ەككەم

 یمان ناوەه ەك ەیەوە، ئەرتووگرەو ەیكییەكان یڤرناتەلتەكو ئەوان وەئ ەش كەنموون
 . تێد یاوزوومزوم ن یكانەب ەك ەیەه

 

 

  تر یوانەو ئ یزدێئ

كن یو نز ەیەان هیندەوەیپ ەییو كاك یزدێئ ینییئا ێنێلمەسەید ەك ەیەه ەاردیر دۆز
 ەنییئا ەزان لەرن و شاریشنبۆر ەك ەیەان هیكێشەوان بەش ئیتەبیتاەب یكترەیەل
 ەان بییندەوەیپ ەكوردستان ك ەیچناو یكانەنۆك ەنییش ئایتەبیتاەكان و بەنۆك
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 ەتەم بابە، ئەمانەكەباس ەیاوچرەس ەك لێكیە ەكر خدر یپ، ەیەه ەوەكورد یورابردو
 ەیین كاكیدەكەلەف ەڵگەك لێژۆ، رەوەتێنێهەك دەیەنموون ییەندەوەیپو ەئ یدانێرگ ۆب

 ۆعوات بكاتـ بەر خدر دیپ یتیەستویك وەلە، فەكوردستان بوو یكانەییەكاك یدەیس
 ەان واتڵیماەك ەیوەر ئەبە، لەوڵەما ەوەباتیب ەویتوانەیم نەاڵك، بێخوان ەڕۆوین

 ە، وات"ەشەمێئ یووژۆر ۆڕمەئ" یتیەوتووگش یر خدریپ، ەوو بووژۆرەب ەیكەزانێخ
ردوو ەوان هێن یكانەشەهاوب ڵەخاەل ەكێكیە ەمەئ ەك. ەش بوویكانیەزدێئ یووژۆر
  .ەییو كاك یزدێئ ەڕیروباویان بین ییئا

كات، ەون دەك یقانڵست بوون و خوودرو ە، باس لەیەه ەییكاك یعریش یكستێدوو ت
ر یپش یزدێئ یالە، لەیەر هیپوان ەئ یالە، لەیەشدا هیزدێئ ینییئاەل ەكستێو تەك ئێر
، ەیەما هەم و جەش جیزدێئ یالە، لەیەه ەمخانەم و جەج ەییكاك یالە، لەیەه
ش یزدێئ یالە، لەزۆریپت و ەكان سوننەییەكاك یالەل ەك ێڵسم ەیوەشتنێه ەیلەسەم
مان یچست یوێپكو ەون یینستا نازاێش تائەمێئ" ەڵیر خدر دیپ، ەرزەز و فۆریپ ێڵمس
 ەك ەیوەئ ەیبارەل". ەوەنەیكەد ۆكانمان كەمان و شتۆخ ەنیوەكەد ەتاز ەونكچ، ەیەه
رن، گەدیرەو یزدێت ئێب یحیسەان میمان ڵموس ێنێبه یزدێئ ینییئا ەب ەڕك باوێسەك
 . نەكەد یەماینتیم ئەئ یمااەت ەوەومانگ ەن و بەناك ڵیوان قبوەئ

م ەاڵ، بەكان باشەنییموو ئاەه ەڵگەمان لیندەوەیپ" ەڵێان دیزدێئ یخێش شیاوچبابا 
س ەك ەمێئ ۆیەت، بێبەد یكەڵك ەمێئ ۆن بۆچت، ێبەن یكەڵك ۆیخ ەیكەنییئا ۆك بێسەك
كو ەڵ، بەوتووگەین ەوۆیەخەاوش لچبابا  ەیەیم قسەئ". یزدێئ ەتێن ببەیناك ڵبوەق

 یواداران كارڕب ێبەو د ەكردوو یرزەف ڵیبوەن قییئا ەك ەیانپیرنسپو ەل ەكێكیە
  .نەبكێپ

و  ەهاتوو ەوێیكوەو ل یەدیزێئ یقەا دیئا ەش كەفا رەسحەم ێنازانر ەندەچرەه
ن ەندەل ەیخانەزۆم ەستا لێئ ەبێو كتەئ" ەڵێش دیاوچ، بابا ەن بووۆچ ەیتاكەرەس
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و  ەراویگرەنها وەش تیاوچبابا  ەیەیم قسەم ئەاڵب". ەزراوێارپ ەلویج یبێكت ەڵگەل
نها ەو ت ییەن یناس ەوەتەن و نییو ئا یوارناسەئاس یرانۆپسپ یاڕرویو ب ییەن یزانست

 ەكەدا ویرۆپسپ یبوار ەل ۆیە، بەكردوو ەیكەاللش قس یتەخزمەك لێخێكو شەو
 . ێریگرناەد وەنەو س یمیكادەئ یباریعتیئ

 ەشتر لێپ ەبوونەك هەیەوەتەكوردستان ن ەت لێب (تورانێل دیو)وونووس ژێم ێیپەب"
 ەوان لە، ئەدان بوویو م یو ماد یان ئامادیو ناو ەبوون یپوروەندو ئیه یزەگەر
ش ێپ ڵسا 0111 ەكاتەد ەكات كەا دیئاس یئاواژۆر ەك ەن بوونیزوەق یایرەك دینز
 ،ەن بووۆك یدكور یكیەخودا یناو ەك ەس بوویویان دیاشاپن یمەكیەوان ەئ .نییزا
 یوونووسژێمت ۆدۆری، هەرانێئ یكوردستان ەل ەك ەدان بووەمەه ەیكەتخەتیاپ

ر ەسەب ەك بووییەترسەكوردان م ەیاشاكپ ەیوێش" ەڵید ینانیۆ یناسراو
 ەك ەیكییەرەروەپز و دادێه ییەیخواز ەاكچو ەئ ۆیهەش بەوە، ئەوەكانییەئاشور

 ەل ەمە، ئەكان ناسراو بووییەدیم ەو ب ەكەچناو یاشاپن یترەورەگ ەتۆب ۆیە، بەبووەیه
ر ەسەو ب ەیەه ڵیو دوو با ەكیەاشاپ ەینێو ەك ەیەدا هیكورد یایژۆلیۆمس
 . (32)". ەیەوەكەڵێژئا

كان و ەنۆك ەنسانیئ ەك ەوەتەڕێگەد ەیەو خورافەئ ۆب یكێشەب ۆیەگۆو لەئ یچرەگەئ
 ییئاسا ێبەم دەاڵت، بێبوو ب ەیەوێو شەنسان بیئ ێو ناكر ەانناویكان داەوارناسەئاس

 ەنموون ۆ، بەیەه ییەخوراف ۆگۆو لەكاندا ئەنییموو ئاەه ەل ەونكچن، یرگبیرەو
و  ەكێرێش ەبابل ك یرەكەیپت و ڕێفەو د ەیەه ڵیبا ەكیەاگ ەك ۆو الماس ییسامورا

، ەرتووگرمانەو ەنموونەشوو بێپ یەیو داتاەوابوو ئەو هتد، ك ەكراو ۆب یامانێڕان تەید
 ەل ەیەگەڵمۆو كەنها ئەت ەك ەنۆك ەووژێم مەدا لەرێمادام ل ەك ێنێلمەسەید ەمەئ

كان ناسراو ییەدیم ەو ب ەوس بوویسید یو ناو ەبووەان هیاشاپو  ەكوردستان بوون
 ەواتە، كەاریستاش دێتا ئ ەیكۆگۆو ل ەبوو یشتەردەز ەك ەبووەان هینییئاو  ەبوون
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 ەیاشماوپستا ێتا ئ یونكچ، ەبووەه ەكەچناو یكانەنییئا یواوەر تەسەل یرەگیكار
 ینییر ئاەسەب ەوەشیكەڕۆرم و ناوۆف یروو ەل یرەگیكار ێكرەد ۆیە، بەماو

كان ەارسانی ەڵگەل یاتییدیزێئ یشەهاوب ڵیخا ەیوەكو ئەروەت هێبوو بەه ەوییەدیزێئ
 . ەیەزانن هەد یشتەردەز ەیاشماوپ ەان بۆیخ ەك

باسكردن،  ەتێد یاتیزدیر ئەسەل یشتەردەز ینییئا یرەگیكار ەك ەیوەئ یربارەس
و  یاتیزدیئ ینییئا یاندنپسەچر ۆزەو ب یرەگیر كارەسەل ەقس ەوەتر یكیەالەل
كان یەجووسەم ەیمانەردەو سەل ەنموون ۆ، بەیەه ەوەكانەانیستیر كرەسەب یشتەردەز

 یرتنگو  ەكەچر ناوەس ۆكان بەفارس یرشێه ەكدا كێكاتە، لەكەچناوەحاكم بوون ل
 یوڕەمەڵەر قێژ ەوتەكان كەانیستیكر یخاك ەك لێشە، بەوەكانییەسجوەن میەالەل
 ەم لەردەرن و هگەب دینج راهێپوان ەئ ێوەكان، لەانیستیكر یولەق ەكان بییەجوسەم

قال و ەت) ەانیكانەناو ەمانەئ( كشاز) یوندگەدا بون ل ەوەانڕاپ ەوو و لژۆو ر ژێنو
كرد ێان لیداوا و ەزەح یوندگ ۆانن بیددواتر بر( ەم نامیەرەرتا و مەم و میەرەم

 ڕەو ملهوەئ ۆان بیرەس ەمانەالم ئەرن، بەر بۆخ ۆب ەها سوجدەروەه ن،ەبكێپان یشو
ان ێیپاندا ەیوەوساندنەچو  ەنجەشكەن ئیترپو خرا ەوەانكردیتەر یتوندەنواند و بەن
وان ەوور، ئپمشاەت یرساەن ۆان كرد بیهاوار گنەك دیەو  ەوەكەیەان بیمووەه
 ەرا بكێكو خەڵن، بێیتەڵەناخەڵن و هێیت ناترسەاوانیپ ەو زلەل چیهەب ەمێئان یوتگ
مان ەروكچا یو دونەئ یكییەماحكارەت چیه ەمێئ ەیوەر ئەبە، لەاوارت دڕیوا بەك ەیوەل
خودا  ۆنها بەتن یین ەلۆیك ەمێمان ئەكەرەنێقڵخو یقوربان ەتۆمان كردۆخ ەمێ، ئییەن
كو ەكان وەانیستیكر ەل ەكردنیرگرەسا و بیل عیمەج ەیوونچەڵهێم تەب(. 39". )تێبەن

 یكیەاسیر و سیشنبۆو رەئ ەت كێا بیدون یر تموحەرامبەبەل ۆڕگەن یكێدارەڕباو
ك ێشەكو بەكورد و یتیەزاڕەنا ەل ێو ناترس یژەو كورددا دێنەل ەت كێب یانیستیكر

 ، یشتەردەز یزانییئا یكاریرگرەب ەل
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كان ەانیستیكر ەان لیرۆز ەكەچناوەل یتشەردەو ز یزدێئ ەكات كەد ەوەئ یباس
، ەكەچناو ەكوردستان و ل ەل ینییئا یتدارەاڵسەكو دەن وۆڕگن بییئا ەك ەكردوو

و ەئ یرەنێلمەن سیباشتر ەمە، ئەبووەه ەشیمەه ەنیمەو ك ەنیرۆز ەیشێك ەتەبەڵه
  .كداێمەردەموو سەه ەل ەنیمەر كەسەب ڵەزا ەنیرۆز یوتارگ ەك ییەیەراست

 

 

 

 یدزێئ یشووم یگنەر. نیش

اواز یج یكارۆدوو ه ۆش بەمە، ئەوەتێبەن دیش یگنەرەان لینیكان قیەزدێئ
و  یزدێئ ینییئا یكانەژد ەتیعفر ەك ەوەتەڕێگەد ەوەئ ۆم بەكیە یكارۆه ،ەوەتەڕێگەد
كان، ییەزدێئ ەل ەرام كراوەح ۆیە، بەهاتوو ەوەنیش یكێگێرەجلوب ەك تاووس بەلەم
م ڵن و زوێكان دیەشتەردەك زێختەو ەك ەوەتەڕێگەد ەوەئ ۆم بەدوو یكارۆه
دا ەوكاتەكردوون، لێان لیمڵشتوون و زوۆفرێپان ەڕیق شەناهەن و بەكەكان دیەزدێئەل
ك ێنن ریبەد یەاڵو ئاەوان ئەش ئیكێختە، وەن بوویش یگنەان رەیكاڵهاتوون ئا ەك
ك یەانووك خێختە، وەشووم یزدێئ یالەل ەگنەو رەئ ۆیەنن، بیبەان دۆیخ یمانەن

ن یش یكیەو النك، مورووێن ەنەخەیت و دێبەك دیداەك لڵێان منداین، ەكەوست دودر
ر خدر یپم ەاڵمن، بژدوەب ەدان ەوەستەدەبۆخ ەیشانین ەونكچستن، ەبەد ەوەكەالنكەب
 ەنترۆك یاتییزدێئ ەونكچ، ییەن یشتەردەو ز یاتییزدێئوان ێنەك لیەندەوەیپ چیه" ەڵێد
 یرەدێپ ەژێان درین ییك ئایەر ەگەئ ەونكچ، ێچەدێت ێیر ەكەوونچۆب". یشتەردەز ەل
و  ڵتەن و قژانكویر و بەس ەان ناكردنیرشێكان هیەشتەردە، زیەبوونا ەنییئاو ەئ
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 ینییئا یر خاترەبەناكردن لێل یمڵزو ێنو یووژێمەم كورد لەك یان النین، ەان بكیعام
 . یشتەردەز

  یاتیدزێئ ینییئاەن لژ

 یحیسەم ینییئاەن، لەن ناكژ یماشاەكسان تەیەت بەاڵهژۆر ینالەگموو ەه یكولتوور
 یچتا كەوەان ئی، ەرەمبەغێپ یكیتا داەوەان ئین ژ، یهودیەسالم و یئ یییو ئا

اخود باب یاك، چ ەمێئ یالە، لییەر نەمبەغێپ ەمێئ یالە، لەرەمبەغێپ ینژان ی ەرەمبەغێپ
ان یاكچ ینژوت ەوان حەئ او،یپ چت ێن بژ چ، ەرێر شێن شەڵێوان دە، ئەیەاك هچ
ا تاوس، ی، ستەانیژ یس، خوداێائی، ستەخرا، خودانا بوونەخاتون ف ەونونم ۆ، بەیەه

ا ەیا بولغان، می، ستیستیوەشۆخ یانیب، یبەا حی، ستەنیا زی، ستیەجوان یخودان
 ینازولەوت ەكردو یتیەرایم ڵوت ساە، حگەن بیحسەت یریپدا 0958 ڵیخاتوون سا

 . ەبوون ەكەچناو یانڕكان حوكمییەك عوسمانێختەو ،ەكردووەن كانییەعوسمان ۆب

، گنەج ەتۆچ، ۆدیرنا عیش ەنونمو ۆ، بەبووەان هیاكچسوار ینژوان ەها ئەروەه
ن ەستا هێش تائڵەماەر بنۆكان، زەوندگەخان لێكو ەیەه یدیزێئ ینژ ێندەستاش هێتائ
 ێموراد ڵی، ماێمەخ ێجەح ڵیما ەنونمو ۆ، بەركردووەان دیان ناویكانەنژ یناوەب ەك
و  ەیەاك هچخ و باب ێش یدیزێئ یالەل ەیوەئ ۆیە، بێشپەخ یرزای، مۆدیع ینیریش

  .نەكەد ەوەنژەش بیشاناز

 یمیسڕەوێر ەیەه ۆیاو بیپكو ەت وەئافر" ەڵێش دیاوچبابا  ەوەتانەئافر ەیبارەل
 ەڵگەت لەافرئ ێ، نابەوەتێكرەر دگك ئاێختەادا وگرستەپناو ەم لەاڵكان بكات، بەنژەج
 یاویپەنها شوو بەت یزدێئ یتەئافر ێبەد ەوەشیتیەەاڵمۆك ەیبارەبن، ل ەڵكێكان تەریپ
 یستیوەشۆخ ەیەه ۆیو ب ێناكر ەنەتەخ یدیزێئ یتەها ئافرەروەبكات، ه یدیزێئ

 ەل ەیی، مارەوەاساشی ەیبارە، لیزدێئ یكڕێكو ەڵگەاك و لپ یكەیەردەپر ێژەبكات ل
ك ێسەر كەگەت، ئێرگەردەك وەیەارپ ڕەش بەكەچك ی، باوكێبەاتر نیز ێڕز ڵمسقا 85
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و  ێناخور ینن و نانڕێپچەد ەڵگەل ییندەوەیپ ەوەشیخێشەب یدیدا، ئیال یەساێم رەل
ف خاتوون یرەز" تێكان بیەزدێئ یمردووەب ەڵكێت تێنادر ەگێر یشیكانەمردوو

و  ەیەه یرۆز یكێگناوبان یاتییزدێئ یووژێمەل ەك ەیناوداران ەنژو ەل ەیەكید یكێكیە
 یكێكۆریچو  ەر بوویگتەوەڵخ یدارەڕباو یكێنژف خاتون یرە، زێكرەد ەوێپ یشاناز

ئاسك  ەراو ۆت بێچەما دەحەر میك مێژۆ، رەیەتان هۆب یریم یمماەحەر میم ەڵگەل
 ۆم بچەم و دێل ەوەدوور بك ۆت ەڵێد ێیپ ەوتەشكەو ئە، لیتكارەخزم ۆیمەت ەڵگەل
، ەدوور بوو ەوەكەنێشوەل ۆڵوت دەوت شاخ و حەح ەكەوتەشكە، ئەوتەشكەو ئەئ
 یماەمح یرێاودچر ەه ۆمەم تەاڵ، بەكەوتەشكەئ ەشتەیگو  ڕیب ەیكەنێبوو شوەوەئ

، ەبواردوو یكدا راێنژ ەڵگەل ێوەو ل ەكەوتەكەشەئ ەتۆشتەیگر یم یدی، ئەكردوو
 یدیئ ەڵێد دات وەر دیمەك لێقەش یدی، ئەووینیب یوانەك ئێسەك ێزانەد ەكەنژدواتر 

 ەنژو ەئ ێزانەما دە، دواتر محینیب ەیمێئ ۆڤمر ەونكچما، ەن ۆمن و ت ییندەوەیپ
 ( . 41)". ەف خاتوونیرەز

تر یچ، یدیزیئ یكانەورەگ ەدارەڕباو ەل ەك بووێكیەف خاتوون یرەز ەك ێیەیپو ەب 
ر یم یال ەوەتەڕێگتر ب یكێ، جارێنیوان ببەئ ۆڤمر ەیوەئ یدوا ەكردووەن ڵیبوەق

 ۆدواتر ب ۆیەت، بێبەخودا الواز د یالەان لیروحان ەیلپو ەئ یواڕبەب ەونكچمما، ەمح
و  ەربوردەس ەتۆش بەمەو ئ ەوەكێپن ەڵێستران د یكتریە ۆز بۆس ەیوەات كردنپدو
 گرەجەب یكێنژف خاتوون یرەز ەك ێنەێگەد ەوەش ئەمە، ئیدیزێئ ینییئا یایژۆلۆتیم

 یستاشێشوودا و تاكو ئێپ یاتیزدێئ ینییئاەل" .ەبووەمتر نەاو كیپەل یچیو ه ەبوو
 ەیممەوارشچ یژۆرەكردن و شووكردن، لەن مارژ، ەیوێپستن ەوەیپ ەت كێدابەڵگەل

، ەكانەتەكیالئەند و مەوخودا یریگرەهاوس یگمان ەونكچ، ەیەغەدەسان قین یگمان
دا ەژۆو رەر لەش هین و جل شوشتنێاڵك یوەش و زیرو رەس ینیراشك تەروەه
". ەبوون ەغەدەش قیكانیەرەمۆكان و سییەبابل یالەل ەسمڕەوێم رە، ئەكراو ەغەدەق
 ینییئاەكجار لێندەه ەت كێب یتیەەاڵمۆك یكێشنیدانها ترەت ێچەدێپ ڵەم حاەئ (40)
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 ەیەان هیكێژۆان رەیكیەر ەه ەك ەیەش هەییسالم و كاكیئ ەیعیو ش ەئیسالم و سابیئ
  .كردنەرما یسمڕەوێكردن و رجوان ۆخ ەرام كراوەح

  كردنەمار و ژێنو

وان ەئ یژێن، نویداناو ۆب یژێجار نو ێس یژۆن خودا رەڵان دۆیكو خەكان ویەزدێئ
 ەو ئاسمان و لەرەش بیئاوابوونژۆان و ریانەیوستن بەر رادۆو خەرەوو بەڕرووب

ن و یمەچدا یكێوازێش چیه ەانژێم نوەوستن، ئەت رادەاڵهژۆر رەرامبەشدا بیوەش
تاو و ەو هەرەب ەوەانكردنپست ەد ەل ەگ، جییەن یتەبیتا یسمڕەوێرواندن و ەردانەس

 یەاڵب ەان لیاراستنپ ۆب ەوەانڕاپخودا و  یپو قاەرەب ەوەانڕاپ یەیو ماناەئاسمان ب
 یالۆان بیو ناردن یوەر زەس یمانەز ەڕیشەان لەیوەان دوورخستنین، یمەر زەس
ت، ێك تاووس دەلەخودا م یدوا ە، كەوانەئ یكانەكیالئەم یزنەم ەك تاووس كەلەم
تر  یكانەتەكیالئەم یچەو ملكەم ئەاڵ، بەوستكراوودر ەبوو ەكیالئەم مەكیە ەونكچ
 ەسمڕەوێر ەوان و لەئ یالەل ەزۆریپ ۆیەر خودا، بەرامبەكرد بەن یوناهگبوو و ەن
   .كییەزۆریپكو ەت وێد یناو ەشیمەان هیكانیەنییئا

 یژێت و نوێبەد ەئاماد یروحان یكێاویپ چو ك ڕكو ینڕیبەمار یمیراسەم یكاتەل
زان و ێخ یوست كردنودر ۆب یكترەیەل ەوەبنەك دینز چك وڕكات، دواتر كوەت دەبیتا

ك ێوند شتگ یخێتر، ش یكانەنییئا یكولتوور ەڵگەل ەیەه یاوازیر جۆ، زیریگرەهاوس
 ەیندەوەیپو ەئ ەیسەو كەرات، ئەب یناوەت بێنەداد یستەر دەسەل( ینەمەرنیش) ەوات

 یكان یو ئاو ڵگەل ەكهاتووێپش ەو شتەبكات، ئ چخ ماێش یستەد ێبەكات دەد ڵبوەق
كتردا یە ەڵگەل یریگرەتوانن هاوسەد یاتیزدێئ یكانەلپ ەك ەیوەت بەبارە، سیپس
د و یر و موریپكان ەنیچكو ەو ەمێئ ەونكچ، ێر ناكرێخەن" ەڵێش دیاوچن بابا ەبك

 ەیەوەنها ئەن، تەیكتر بكیە ەڵگەل یریگرەوسسا هاێر ێیپەب ێ، نابەیەتكارمان هەخزم
ت ێبەد ەیەوێو شەر بەتكار هەد و خزمیمور ەڵگەش لیدیو مور ەریپ ەڵگەر لیپ ەك
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م ەاڵب". نەكەید ەوەكێپش یوامەع یكەڵخ ەن، واتەكەد یریگرەاندا هاوسۆیوان خێنەل
ن، ەبكاد یناتوان ز ەك ەست كردووودروكان ییەدیزێئ ۆب ەیشێك ەكو زانراوەو ەمەئ
وان ێنەل یاوازیو ج ەیەو هتد ه یحیسەسالم و میكو ئەو یكانەنیین ئاۆچك ەروەه
زان و ێند خەچو ێنەل ەتیرەو نەك ئەیەیەند دەچەر لەكدا بێكاتە، لێكاندا ناكرەنیچ
ت ێد بدرەیس یچدرا كەدەن ەگێر ەبوو، واتەش هیسالمیئ یخێد و شەیس یكڵەیەماەبن
م دواتر ەاڵب، بەزهەو م نییئاو ێنەل ییەان نەییڵماەبن ەیلپ ەك كێنێمسك ڕیكوەب
، ەماوەن یاوازیو ج ەووچن ەیبەل ەتیرەو نە، ئاگەڵمۆك یوتنەشكێپو  ڵسا ییاژێدرەب
و ەن و ئەكەد ەڵەمام ەوێمان شەهەاش بپوروەئ ەستاش لێتائ یاتییزدێئو ێنەم لەاڵب
 . یاتیدیزێئ ینییئا یساێر ەل ەكێشەب ەك ەر ماوەه ییەتیەنایچ ییەاوازیج

 

  یتیەنایچ یاوازیج.  دیمورخ و ێشش

 ەن واتێخ و مسكێر و شیوان مێنەل یندەب ەلپ ەنییئام ەئ ەكید یكێنییئار ەك هەو
 ەك ییەن یتر یكیەمانا چیو ه یەتیەنایچ یاوازیج ەك ەیەكان هیەنییئا ەلپ ێب ەارژەه
وان ێنەن لۆچك ەروە، هەیەش هیتەاڵهژۆاق و رێڕع ەیكید یكانەكهاتێپو ێنەل ەمەئ

ان و یرمەگ ەیچناو ینێجاف و مسك ەیزادگەو بەعیو ش ەسوونن ینێد و مسكەیس
و  یندەب ەلپن ەڵێان دۆیكو خەوكان ییەزدێئم ەاڵ، بەیەش هیبارێكان و زییەو بارزانێنەل
  .ەیەت هیەعەوان ئاغا و رێنەل ەك ییەن یتیەنایچ ییندەوەیپكو ەو ەكییەندەوەیپ

خودا  ەیگێرەل ێتوانەد دی، مورییەن یتیەخاێش ەیلپ ەیوەرێژ یكێنێچد یمور" 
ر ەسەدا، لۆیخ یكاتەد بوو لیمور ەم كیك براەچكو كوەخ وێش ەت بێبب ەوییەرستەپ
 ۆو بە، ئەش بوونیارژەد و هیمور ەل ەبوو ڕپ ەك ەشتوویدان ێهەگرەم یاردنژبەڵه
 یشدارەبدن و یش موریكانەوالەسان قیت، دێنێهەكار دەب یخ ئادێش یكێتاج ۆیخ
ها ەروە، هەرتووگرەان وەیلپ ەوێوەك جار لێندەو ه ەان كردووینییئا یندۆڤەگما و ەس
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 یدیش موریریپ ەوێمان شەهەت، بۆڕێگب ۆیخ یخێش ێتوانەد دیكجار مورێندەه
كو ەو ەكەنییو ئاێنەم لەاڵب ەوەكاتەرمان جودا دەرك و فەش ئەمەت، ئۆڕێگەد ۆیخ
 یاتییزدێئ یالەل یاتیمورد ەونكچان، یوانێنەل ەیین یاوازین و جێكرەماشا دەك تیە
 (. 48)". یەوف واەسەت یدیكو مورەو

 ییەو كولتوور یبەزهەو م ەییوەتەو ن ینییئا ەكهاتێپموو ەو هێنەل ەكو زانراوەو
 ەل ەبوو یتیان بریشیكانییەاوازیو ج ەبوونەكان هەنیچكاندا، یەكین و كالسەسەر
 یكەیەنوش نمویاتیدزێو ئێنەل ەمەش، ئەكەكهاتێپ یكردن یتیەراەنێان و نویژ ەیوێش
 یكارێجەبێنها جەش تیدیندارن و مورەد خاوەیخ و سێش ەكان كەنییئا ەیكید
واو ەت یماینتیوان ئەئ ەنن كێلمەسیتر، تاكو ب یچیو ه ەخێر و شیم یكانەرمانەف
 یساكانێر ەما بوون بینتیئ ۆو ب ەكەنییئا یرانەراب ۆو ب ەكەنییئا ۆب ەیەان هینییئا
ان ی ەدراو ێیپ ەك یەینییئا ەازاتیمتیو ئەل ەوەتێخرەدور د ەوەوانەچێپە، بەكەنییئا
 . ەوییەرستەپخودا ەیگێرەل ەكردوو یداەیپ ۆیخ

  یدزێئ یكانییەزۆریپ

ن و ێمبول و شویكست و سێش تەوانە، لەیەه ۆیخ یتەبیتا یزۆریپك ێنییموو ئاەه
 ەكەێمەوتەو ت ەیەخوار خوداوەل ەم كەكیە یتیەساەك ەیوەل ەگج ەمە، ئەانیكانەولەق
 ەكەنییش ئاەوەو ب ەرتووگرەو یردەبەراد ەل یزۆریپ یتیەرعەش ەوەكێپروگن یەالەل
م ەكیە یسەك، و هتد یهودیەو  یحیسەسالم و میو ئ یبوز ەنموون ۆ، بەوەتێناسرەد

 ەمەئ ،تێكرەماشا دەت ەوەكەنییئا یرووەسەم و لەوتەكو تەو ەكەنییئا یرەنێزرەو دام
 ەمەن ئۆچك ەروە، هەیەكەنییئا یرەماوەدار و جەڕباو ەیفیعرەر و میب ەیوەرەدەل
 یدانەڵرهەس یكانەرنێدۆم ەپرووگ یالەو ل یەرواەش هیكێتەریشەع یالەل

  .ەرتووگرەو یسفەمان وەش هیداریەرماەس
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 ۆومان بەش ئەوە، ئەوەتێابكریج ێبكر ەك كێپروگ یمبولین سیترەكو سادەم وەوتەت"
، ەزترۆریپاتر یز ەكییەمەوتەت ەشت یخود ەم لەوتەت یرەنێنو یچۆب ەك ەوەداتەكدێل
 ەب ڵاپ ەك ەیكارۆو هەئ یاریرسپ، ەوەتێڵێهەم دەاڵو ێب ەكەاریرسپوش ەومان ئگێب
ر ەدەبەراد ەل كەڵخ ەیو شتانەئ ەك ەیەوەك ئێمەوتەت یرتنگرەو ۆب ێنەد ەوەكێزۆه
 یكردن یشەو هاوب ەرتووگرەخودا و ەل یتراڵاب یندەمەبیتا ەونكچ، یتێیەپان یواڕب
 ( 43" )مەوتەت ەب ەكەپروگ

 

 

 كانییەزۆریپ یندەزبیر

 ینییئا ەت لێكرەماشا دەك تێزۆریپكو ەو بزن و ەڕم: كانییەالهیئ ەزۆریپ ەڵەژئا: 0
كان ییەزدێكو ئەو ەڕك تاوسن، بزن و مەلەكو مەو ەو دووانەئ ەونكچ، یاتیدیزێئ
 . رتوونگیرەتر خاك و یوانە، ئەوەتەماونەچن و ۆڵخ ەل وانەئ ەك یەانواێیپ

كو ەرام كراون، وەكان حەواتەوزەس ەك لێندەه: كانەزۆریپ ەوەراك و خواردنۆخ: 8
، ەوۆشاردب ۆینا خاس خەپ ەكان لەتیعفر یستەدەتاووس ل ەونكچ، ەزۆریپ ەخاس ك

 ێیپەاس بخ ەونكچ ،ەكراو رامەم دواتر حەاڵب ،ەكەاشكرام مئ یتیەوتووگ ۆیەب
 یتەفرەش نەمەئ ۆ، بەكردوو یو ئاشكرا ەكردووەتاووس ن ەڵگەل ەیاكچ ەكەفسانەئ
   .ەكراوێل

ز ۆریپ ەشت بوسرو یكانەختەدر ەك لێشەكان بییەزدێئ: كانەزۆریپ ەختەدر: 3
 ەیشەگا یمەردەبەل ەك یتیەنویك تاووس بەلەم ەسمار ك یختەدر ەك یەانواێیپزانن، ەد

 . ەواندووەك تاووس دانەلەم ۆب یرەو س ەووچخاك ر ێژو ەرەو ب ەكردوو
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 ەونكچ، ەیەه ۆیخ یتەبیتا یكییەزۆریپر گكان ئاییەزدێئ یالەل: رگئا یزۆریپ: 4
و  ەستاش ماوێتاكو ئ ییەزۆریپم ە، ئەوەتۆاندژكو یرگسارد ئا یئاو ەكان بەتیعفر
كان، یەزدێئ ەل ەگكورد ج ەك ەیەیو رادەكورد، تا ئ یواوەر تەسەل ەیەه ییرەگیكار

 . نۆخەر دگئا ەند بێش سویسالمیئ

معدن  ەل ەوات ڵتایم ەل ەكان كییەزدێئ یالەل ەیەك هێپكو: كانەزۆریپ ەرێستەئ: 5
 ەوەكانەتین عفریەالەش دواتر لەوە، ئەك تاووس ەلەم ەیكیریفاب ی، ناوەستكراوودرو
  .ەزكراوۆریپ ەیەپو كوەك ئەیەرێستەكو ئەو ۆیەب. ەنراوێشك

 ینییو ئاێنەل ەیەه یباش یزدارێر یكەیەگڕێو ەگێن جژ: یریگرەهاوس یزۆریپ: 6
 ەونكچ، ەزۆریپ یكەیەفیزەو یزدێئ یالەل ڵن و منداژ یستیوەشۆ، خییزدێئ

 . ێشناوۆان خینژو  ڵن و منداڵمندا یژ، دیدیزێئ ینییو ئاێن ەیفسانەئ یكانەتیعفر

كو ەو ەك ێنیبەد ییەزۆریپو ەل ژێچكان ییەزدێئ یالەشوان ل: شوان یزۆریپ: 7
 یكاتەل ەهاتووێل یشۆخ یكێنۆب ەیكڵەاپۆگشوان  ەونكچ، ەدراوێیپك ێتەفیس
 . ك تاووسەلەم یرهاتنیپەو

موو ەو ه یرەشەب یكانەنیموو كائەه ەونكچ ەزۆریپ ۆیەخاك ب: خاك یزۆریپ: 2
 . ەو خاكەر ئێژ ەوەنچەهاتوون و د ەوەو خاكەكان لەرەبەانلیگ

 یالەل ەزۆریپك تاووس ەلەم ۆب یكیموز یكێتەكو ئالەو ینا: ینا یزۆریپ: 9
 ینا ەك بێنجەگت، ێب یاتییزێئ ەیفسانەسراو و ئونو ێیپەب ەونكچكان، ییەزدێئ
 ینینەژ ەب ەنجەگو ەئ ەك ەهاتوو ەوێوەش لەمە، ئەك تاووس كردووەلەم ەل یشوازێپ
  .یوونو ترساند ەوەتۆك تاووس دوور خستەلەم ەكان لەتیموو عفرەه یەو ناەئ
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وان، ەئ یكان و كولتوورەفسانەئ ەل ەكێشەب ەك یاتیزدێئ ینییئا یالەل ەانییزۆریپم ەئ
 ەراویگرەوێل یكەڵم كەوان، هەئ ینییئا یكولتوور یەیرماەس ەكید یكێنییئار ەكو هەو
  .ەكراوێپ یم كارەتر، ه یكانەنییئا ەل ەوەجوداكردن ۆخ ۆب

**************************************** 

 

 

 

 م ەكیە یژاپ یكانەزێراوەپو  ەاوچرەس

 ەسن. و النشر ەباعگدار اراس لل. و االمتحان الصعب یەدیزیاال. یل جندیدكتور خل: 0
 .  30ل 8112

د یعەس .یانێڕگرەو. دایكانێدراوس یووژێمەكورد ل. ەتنامەاحەیس. یبەلەچ یایولەئ: 8

 یناوەب 41 ەیماو ینیش زاێپ ڵسا 417 یبەلەچ یایولەئ. 28ل 79ل. ناكام
 ۆك یرۆز یكۆریچو  ەاوەڕگ یرەروبەد یكان ەمێرەو ه یعوسمان یایرۆمبراتیئ

بالو  یبەلەچ یایولەئ ەیشتتانەگ یناوەب ەیبێو كتەنجام ئەرەو س ەوەتۆكرد
 ەوییەزیلگنیئ ەل ەبێتم كەوو، ئژێكو مەو یەداێكورد ت رەسەل یكێشەم بەاڵب. ەوەتۆكرد

ر ەس ەتەدراوێڕگەرنەو یشتگەشتا بێم هەاڵب. یبەرەع یر زمانەس ەتەردراوێگرەو
  .یكورد یزمان

 یشارەو ل یەایتورك یرافگجو یورراق و سنوێع یباكور ەل ەكەیەچناو: كارەه: 3
ا و یتورك یكوردستان ینانیمزەش یشار ەكینز ەتێوەكەد ەك ەكینز ەوەردێمەلۆج
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 یكوردستان یمێرەه یایرافگجوەر بەس ەك ەوەتێبەك دیتروش نزەو ئ یدێئام ەڵگەل
 .ەاقێڕع

 ەكهاتێپم ەر ئەسەل ەیوەنۆڵیكێو ل ییەاقێڕع یكێناسەڵمۆك یلوجەمەق دیسد: یلوجەمەد
 ەك ەیتەناعەو قەئ ەتۆشتەیگ ەیەوەنۆڵیكێو لەو لە، ئییەدیزێئ یناوەب ەكردوو ییەنییئا
ان ی ،ەوەنەبكۆان كۆیخكان ییەدیزێئ ەشتووێهەین یەیاتەو خەك لێشەر بەگەئ

 ەك ەانۆیخ یتاەخ ەیكید ەیكەشەوا بەزن، ئێارپن بینووس ەان بۆیخ ییوورلتوكو
ن و یسونو ەان بۆیخ یكولتوور یواوەت ەویانتوانەین ەوەانییوارەنێخوەن ۆیهەب
 ەیكهاتانێپو ەر ئەسەل ەوەنۆڵیكێستا لێئ ۆیە، بەوەنەبك ۆیزن و كێارپنت بێمۆكید
 ۆت بێسترەببێپ یشتپ ەك نەسەر یداتا یوتنەستكەد ۆب ەر قورسۆن زیدیزێكو ئەو
     .یمیكادەئ ەیوەنۆڵیكێل

 یشار ەل ینیزا 252 ڵیسا ەموقلب ك یمحم ڕیسر كوونوەم ڕین كوێحس: لالجەح
 یرانیان و روشنبیزاەشار ەك لێكەیەو ب ەك بوویداەاق لێڕع ەل یپس ەیچناو یواست

و ەدواتر ب و گنەد ەت هاتەاڵسەد یتەدالەناع یژت و دێكرەماردژەه ۆیخ یمەردەس
انا )قم ەر هەسەمن ل ەیەه یگناوبانەب یكەیەوت ەونكچرا، ژكو كراو ییاگداد ەوەانویب

ر ەسەل وەئ. ەبووەه یتەدالەو ناع ەبووەق نەر هەسەت لەاڵسەد ەك یەیو ماناەب( الحق
 ەوتووگ یتەاڵسەد ەو ب ەبوو یازڕ، ناەبووەت هەدالەع ەب یواڕب ەك یەیماەو بنەئ
  .نیر نەدادو ەوێئ

 ەیخانپاچ. 0934. داێن و نوۆكەل یدیزێئ ینییئا ێیكت. ۆڵچ یگەل بیسماعیئ: 4
 .روتەیب ەل یكیمرئا

و  پاچ ۆز بیڕێپس یندەناو .رسان داپ( 011)د . یاتیزدێئ. یهورم ۆسەح: 5
   .8112. كۆده. ەوەوكردناڵب
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 ەمارژاللش  یارۆڤگ. د،یزیو نابو و اال یگسایخ و اۆمرد.  یدزیمخلص ئ ینینووس: 6
07 

 یاتیدزێئ یبێكت. یناوەب ەیەه یكێبێكت ەبوو تناسەاڵهژۆر. ینستانت مار كرملەئ: 7
 ۆب ەوییەنسەرەفەل یانێڕگرەو. یاتیدزێئ یایرافگۆبلیو ب( شەفا رەسحەو م ەلویج)

و  پاچ ۆب ەدرخانەب یاگزەد یكانەوكراواڵب ەو ل اڵبدولەع یجاتەن .د. یكورد
  8119 ڵیسا. ەوەوكردناڵب

. یانیموكر ەیوەنیژێتو یاگزەد. یانیار موكرژەه. یسیدلەب یفخانەرەش: 2
  28م، لەكیە یگرەب. كوردستان

. قین زرینتەر قوستۆكتد. 0934. داێن و نوۆك ەلت یەدزێئ. ۆڵچ یگەل بیسماعیئ: 9
 .روتیب یكیمرئا ەیخانپاچ

 یكێزمانەب. سوسنوەن دینترۆك. كانیەدزێئ ەكورد ەیربارەد. یزێردرێپ ۆڵپ: 01
. میكەوت حەكەڵه. یكورد ۆب ەویەرانسەف ەل یانێڕگرەو. ر كوردەسەل یپوروەئ
     74ل . 8103 ڵیسا. درخانەب ەیوەوكرندناڵو ب پاچ یاگزەد یكانەوكراواڵب

 یسوستنوەف و دیرشەئ ەویانتوانەین یزدێكو ئەان وۆیخ ەیوەئ ۆیهەت بەبەڵه :00
ان ین، ەبكێل یارگزێارپان ی .ەوەان بنووسنۆیخ یووژێم ەیاوچرەان سیان ۆیخ
ان ەیوەكردنۆك ۆخ ەیشێستا كێوان تائەان، ئێیل ەبزركراو ەوەنفال كردنەئ ۆیهەب
ر ەك و هێسووو نوژێر مەك و هێتناسەاڵهژۆر رەك و هێستیفیرشەر ئەه ۆیە، بەیەه
 ەیوەكو ئەو. تر یكێنییر ئاەس ەوەانباتەی، دێسونوەد یزدێر ئەسەت لێك دێن ناسییئا
نزان و ییئا ەمانەئ ەیكیەراست .نیشتەردەان زی. یمان ینییئا یرەدێپەژێدر یەواگ ەك
  .ستاێتائ ییەان نیكستێت
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 ەوەنها ئە، تەوتووەكەاوم نچرەب ەكید یكەیەاوچرەن و سێشو چیه ەفرقان ل ەرەق :08
ندن ێخو یدۆتیمەو ل ەهاتوو ییتاەرەس یمەشەش یلۆپ یندنێخو یبێكت ەل ەت كێبەن
 ڵیكوردستان قبو یمێرەه ەیردەروەپ یتەزارەو ەكەدۆتیم ەك ەاتووه ەزناوو ناەئ

 ەوەر ئەرامبەان بیكییەتیەزاڕەان نایدوان ێل چیان هیشۆت و خێنرێخوەو د ەكردوو
   .ەوەنەناك یاستڕشتپكان ەوونووسژێكان و مییەدزێئ ەس لەك ەوەشەوانەچێپ ە، بییەن

خ ێ، شیكورد ۆب یانێڕگرە، وراهاتەل ییترایم ینییئا ەیاشماوپ .یهبەق ویفۆت: 03
 .رێولەه ەیوەوكردناڵب یتیەراەبەوەڕێب. یریشنبۆر یتەزارەو. ، یرزنجەبورهان ب

 61ل .8101 ڵیسا

 ەوەتەوكراواڵاللش ب یارۆڤگ ی07 یمارژەل ەكدا كێنیسونوەان لۆڤدلك. ش. ب: 04
 (یەدزیاال ەكتاب الجلو ەقیحق) یناوەب

 اللش  یارۆڤگ ی 07 ەمارژ. شووێپ ەیاوچرەمان سەه: 05

 ەسن. و النشر ەباعگدار اراس لل .و االمتحان الصعب یەدیزیاال .یل جندیالدكتور خل: 06
  52ل. 8112

 یكوردستان ەو ل" رەزەح ەوات. هاترا ەل ییترایم ینییئا ەیاشماوپ. یق وهبیفۆت: 07
خ بورهان ێش. ەوییەزیلگنیئ ەل یانێڕگرەو. دا" یدزێئ ینییئا ەل یوارەنێراقدا و شوێع
. 8101 ڵیسا. رێولەه ەیوەوكردناڵب یتیەراەبەوەڕێب. یریشنبۆر یتەزارەو. یرزنجەب
  82ل

 ەونكچ ەكراو یاتیزدێئ ۆب ەت كێچەد ەتانەمۆموو تەو هەش لیهبەق ویفۆت ەیمەئ: 02
، ەر بوونیگەشۆگ ەییكهاتێپو  ینییئا ڵیزا یوتارگ ۆیە، بەكەچناوەل ەك بوونەیەنیمەك
ر ۆز ەان بی ەسالم بوونیئ ەنیرۆز ەك كەڵر خەرامبەبەان لین كردنیریناش ۆب ۆیەب
  .ست كردوونودرو ۆان بەیتەناعەم قەان كردوون، ئیسالمیئ
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 یایرافگۆبلیش و بەفا رەسحەو م ەلویكان، جییەزدێئ یبێكت. ینستانت مار كرملەئ: 09
و  پاچ ۆرخان بدەب یاگزەد یكانەوكراواڵ، بڵاڵبدوەع یجاتەن. ، دیانێڕگرەو ،یاتیزدێئ
    . 96تا ل 29ل .  8119 ڵیسا .ەوەوكردناڵب

للشون  ەالعام یەریمنشورات المد. یدیزیاصل االعتقاد اال. یدیر الرشیسالم بش: 81
     67ل. 8103 ەسن. 00 ەسلسل یەدیزیاال

 .  88ل_  80ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه:80

 یزمان ەستنووس بەن دیتركون. كانییەدزێئ ەكورد ەیربارەد .یزێردرێپل ۆپ: 88
و  پاچ یاگزەد. میكەوت حەكەڵه. ەوییەنسەرەفەل یانێڕگرەو. ر كوردەسەل یپوروەئ
   .30ل. 8103 ڵیسا. درخانەب ەیوەوكردناڵب

ل یعماد جم. ەترجم. نییدیزیخ االیالتار .ن الكردیب ەایالح. تیسیك. ون سج: 83
 407ل .8115 ەسن. بع و النشر دهوكگز للیریدار سب. یمزور

 یایرافگ ۆبلیب ،شەفا رەسحەو م ەلویكان جیەزدێئ یبێ، كتیكرمل یمار نستانتەئ: 84
 . 81تا ل 05ل. درخانەب یاگزەد ەیوكراواڵب ،ەبدوللەع یجاتەن. د ،یاتیزدێئ

ق یدەها سەروەه 885و  880 ەڕەپال ەل (یەدیزیال) یبێكت ەل یوجید الدیسع :85
 ەن كەكەد اڵمان سكاەه یباس 014و  010 ەڕەپال ەون لیدیزیال یبێكت ەل یلوجەمەد
 . كرابوو یعوسمانل یتڵەوەد ەیاستڕئا

. یل مزوریمعماد ج. ەترجم. نییدیزیخ االیارت. ن الكردیب ەایالح. تسیجون، س، ك: 86
  .28و  20ل. 8115 ەدهوك سن. بع و النشرگز للیریسب ەموسس
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 یزمانەستنوس بەن دینترۆك. كانییەددیزێئ ەكورد ەیربارەد. یزیردرێپل ۆپ: 87
. میكەوت حەكەڵه. یكورد ۆب ەویەرانسەف ەل یانێڕگرەو. ر كوردەسەل یپوروەئ
 42ل. 8103 ڵیسا. درخانەب ەیوەوكردناڵو ب پاچ یاگزەد یكانەوكراواڵب

. زیڕێپس یاگزەد یكانەوكراواڵب. رسان داپ( 011. )د یاتیدزێئ. ێهورم ۆسەح: 82
 47ل. 8112 ڵیسا. كۆده

لشوون  ەالعام یەریمنشورات المد. یزدیاصل االعتقاد اال. یدانیر الرشیلم بشسا :89
   60ل. 8103 ەسن( 00) ەسلسل. یەزدیاال

مسببات والوحمات و  یف ەاالجتماع، ومساهم تفنسون، التناسخ و العلمیان سیا: 31
 لبنان ەبعگ. 8مجلد . یەوب الخلقیالع

 یوەولەم یعریشەان لیژردن و م یمكەچ( شكار)م یرەبدولكەبور عەس. د: 30
 ڵیسا. لنووسەزەغ یندەناو یكانەوكراواڵب ەریزنج. دا یمۆر یوالناەو م یزۆگتاو

   71ل. 8104

دار . ەمیالقد یەالكرد ەانیور الدژج یف پبح( ملك یاوسگ) یدموز. وسفیمرشد : 38
  05ل. 8103. و النشر  ەباعگالسردم لل

 09ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه 33

لشوءن  ەالعام یەریمنشورات المد. یدیزیاصل االعتقاد اال. یدیالرش ریالم بشس: 34
 59ل. 8103 ەسن. یەدیزیاال

ن لشوو ەالعام یەریمنشورات المد. یدیزیاالعتقاد اال لاص .یدانیر الرشیسالم بش: 35
 85ل. 8103 ەسن. یەدیزیاال

  69ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه:36
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. و النشر ەباعگدار اراس لل. و االمتحان الصعب یەدیزیاال. یل جندیالدكتور خل :37
   47ل. 8112

دار . ەمیالقد یەالكرد ەانیور الدژج یف پبح( اوس ملكگ) یدوموز. وسفیمرشد : 32
 087ل. 8103 ەبعگ. و النشر ەباعگالسردم لل

 379تاكو  339 ەل ڵل ساچ ەیوەوساندنەچ .ووداژێم ەاب لیحد. سایل عیجم: 39
 58 ەمارژ. یكلدان یریشنبۆر یارۆڤگ. 4 یشەب. ابیدەح یكانەدیهەش

ف یرەد و زەمەر محیترانا مساموا، و س ۆیێمەت .یالگنەش یرەیخ ینیسونو: 41
  .07 ەمارژاللش  یارۆڤگ. خاتوون

. 8119ك، ساال ێئ ێگرەب. انیدیزێئ ینید یبەدەئ ژرن ەپ. ۆشەر ۆل جندیلەخ. د: 40
 .65ل

. زیڕێپس یاگزەد یكانەوكراواڵب. رسان داپ( 011) .د یاتیدزێئ .یهورم ۆسەح :48
 61ل . 8112 ڵیسا. كۆده

 ۆك بەیەوەندنێخو. رخەچهاو یتیەەاڵمۆك یریۆو ت یداریەرماەس. دنزیگ یۆنۆئانت: 43
ن یمەئارام ئ یكورد ۆب یانێڕگرەو. رەبیم و ماكس فیركهاۆد ماركس و یكانەكار

 80ل. 8106 ڵیسا. ەوەوكردناڵب و پاچ ۆر بێئاو ێیندەناو. یشوان
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  قەه یهلەئ ەڵەیمۆو ك ەییكاك

 ارسان ی. . اران ی. . ەییكاك
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ش یكەڵوان و خە، ئیالهیئ یلەان عیق ەه یهلەان ئیارسان یان یاران، یان ی ەییكاك
 ەرتنگزڕێو  یتیەش برایوەئ ەك ەیەه یك مانایەنن و ێهەكاردەب ەكەموو نازناوەه
 ەتردا باس ل یكێنێشوەكتر، لیە یالەكن لیەوون چان یمووەه ەك ەیوەان ئی كتر،ەیەل
و  ەان هاتوویق ناوەه یهلەئ ەڵەیمۆها كەروەه. تێكرەد یالهیئ یلەق و عەه یهلەئ

ك ێندەزانن و هەق دەو ه ەنیقەراست ەڕیباو ەان بۆیخ ەونكچ، ەزۆریپال ەان لەیكەناو
 ەوەانیكییەاوازیموو جەه ەب وانەنجام ئەرەم سەاڵكان، بییەالهیئ یلەن عەڵێان دێیپ

 . یە ەییان كاكیناو

كورد  ەیچەش بیوە، ئەداناو ییەنزاییو ئا پروگم ەئ ۆان بەیكید یكان دوو ناوییەرانێئ
زانن و ەت دییەقانەه یرستەپخودا یكێبازێر ەان بۆیوان خەئ .(خروس كوش)و 

 ۆیەربە، هەیەشدا هەڵیژئا ەلت ەنانەت ەیەكدا هێموو شتەه ەخودا ل ینوور یەانواێیپ
 ەو كارەئ ەت كێنەێگەد ەوەئ یكان، ماناەییەق و كاكەه یهلەئ یالەل ەڵژئا یئازاردان

 . زاننەد یپخرا یفتارەو ر ەوەكردەب ەمەئوان ەئ كات،ەد ڕەخودا تو ەڕەدفەب

اوازن یكن و جەڵەیەمۆان كی ەفیەتا ەیوەل ەگج ەییكاك ەش كەوەت بەبارەس
موو ەه یزێارپ ینێكو نهەت وێك بێر نرخەهەكوردستان، ب یكەڵخ ەینیرۆزەل

ن یینەو ئاماد ەوەتۆشتێه ینهانەپەان بۆیخ ینییت و كولتوور و ئایرەنوسرووت و دابو
 ەیدەڕیگر و ەكار و نووسۆڤەناس و شرەڵمۆك ەیربۆن، زەبك یئاشكرا

 ەك كنۆك ەوەر ئەسە، لەوویسوان نوەییكاك ەیكهاتێپر ەسەل ەكان كەتناسەاڵهژۆر
 ەیوەان ئینن، ێدركەد یزدێكو ئەان وەیكییەنێو نه یاریت زانەحمەزەر بۆز
وان ەئ ەك كێتەقیقەه ەچمین ەتەشتوونەیگو  ەوەتۆكردۆان كیكانییەاریت زانەحمەزەب
 .ەمهاتووەرهەب ێل انییەیتنیئ ەپرووگم ەن ئۆچو  ەهاتوو ەوێكوەان لیكەڵەچەر
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 یكانەپرووگتر و  یكانەنییئا یكەڵموو خەه ەك ینێنه ەیان تا رادیبوونگنەدێب
ن و ەڵێان دیشۆكو خەوەك ەرتووگ ەیاوچرەس ەوێوەل، ییەن ەوەانەیبارەان لییزاەشار

ر ەس ەرخستنێشمش یستەبەمەان بیكانەمنژدو"  ونیان نووسیرەسەش لیوانەرۆڵەكێل
ر ترسناك ۆز یكەیەرادان كراون، تا یرەرامبەاكاندا بیاجیج ەمەردەسەان لیملەردەگ
 یكیەانوویو بڕر بەدا هۆیخ یارژگۆر ەر لەگەش ئییەگنەدێموو بەو هە، ئبوونگنەدێب
 ەونكچ(. 0". )ییەن یكیەانوویب چیدا هەانژۆم رەل ەوییەاینڵدەب ەوەت، ئێداتاشراب ۆب

، ەووچرەكوردستاندا د یكانەوكراواڵب ەل ەوەندنێب و خوێن كتیندەچ ەیوەئ یربارەس
 ینییئا ەیشەگبان ەبوون لگنەدێب ەك ەوتووەركەان دۆیان بیشۆخ ۆكان بەییەكاكم ەاڵب

ن و ییئا ەتر ك ەیوەر ئەرامبەبەستكردن لێفیمان ۆخ ەل ەبوونگنەدێ، بییزانییئاو 
 یمانڵموس ەڵگەل یرۆز یكێشەب ەكان كەمانڵموس یتەبیتاەو ب ەتر یكانەكولتوور
ان یووداهات یكانەوەم نەبن و هەم بزر دەه ەونكچ. نیژەكوردستان د ەكورد ل

 ەیوەو ن ەكید یكانەن و كولتوورییئا ەیوەم نەو ه ەانیاریم زانەبن لەحروم دەم
 ەاویپو  یپمسەد یانس ەك ۆیە، بەتاكەخەك لێشەب ەمەئ ەت كێبەحروم دەم یكورد
 . تێستەوەد ەییكاك یكانەریشنبۆان و ریزاەو شار یروحان

( یزاوەباس عەع)ر ەزێارپ ەوەیەمبارەر لە، هەرتووگرەو یاوازیج یمانا ەییكاك یناو
ران و ێئ یتاناڵو ەك لیەر ەهەك لەیەماو ەهاتوو ەوێوەل ەییكاك یناو یتیەوینووس

 یوازێر شەسەل( یەاالخ) ەڵیمۆك یناوەك بەڵێمۆك و كێپروگند ەچا دا، یراق و توركێع
ر ەسەن لەڵێان دۆیكو خە، وەنەاڵمۆو كەئ یدرووستبوون، درووستبوون( ەالفتو)
(. ەاخون یینانما الموم) ێرموەفەد ەك ەز بووۆریپ یقورئان یكێتیەئا ییشناۆر
 ەوەنچەد ەوەكیەموو رووەهەل ەییكاك یوێڕەر ەك ەدا هاتووەیكەنینووس ەیژێدرەل

م ەم ئەاڵ، بیتەیەكییەمانا كورد یقەقاو دەش دەیكاك ەیوش( یەاالخ) یتەڕەر بنەس
 چیارسان هی ەیچڕو ێر یانرگەڵه یكانیەنییئا ییەندەتمەبیتا یاوكردنچەڕەب ەوونچۆب
 ( . 8" )ەداتاشراو یكێوونچۆو ب ییەن ەوییەر راستەسەب ڕیف
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 یكێم شتەاڵ، بەهاتوو ەو ە( سان یاری)  ەیگڕدوو ب ەتدا لەڕەبن ەارسان لی ەیزاراو
 ییندەوەیپ یازئامر یركەك ئێكات( ی) یتیپدا یوارەكورد ەیچك ناوێندەهەل ەارید
 ۆنن بێكارناهەب( ی) یتیپ ەكان كیەركوكەك یزارەوێش شەوانەو ل اتیكار ناەبت ێبەه
 ڵر حاەهەكان، بیەركوكەك ۆك بێمیۆدیئ ەب ەش بووەمەت، ئێك بێنتێمنۆو ك ەر وشەه

، ەورامان بووەه یكانەانڕحوكم یك نازناوەیدەند سەچ ەیماو ۆب( سان) یناو
 ڵسیس ەیوش یەانواێیپ، (ینەهمەب یندز و هادۆدمین ئۆ، جڵسیس خۆمرد) ەك لیەرەه
ك ەو یەواگ، ەهاتوو ەوییەبەرەع یتانڵسو ەیوشەل ەك ەهاتوو ەو ە( سان ەیوش ەل)

 ەورامان كەه یكانەانڕحوكم ەب ەدراو ەوییەوەفەس یاشاكانپن یەالەك لێنازناو
تا و دواتر هاتوون ەرەت سەبەڵاون، هیژ ێوەكان لییەارسانیو  ەییكاك ەینیرۆز
 ەمەئ ەك شتوونۆیر ڵموس یو سنوورەرەب شیركوك و دواترەك كینز یو خوارەرەب

 ەرۆك جەش وەمەر، ئەن، نووسەیكەد یتردا باس یكێرەتپاچ ەو ل یەجودا یكێتەباب
 ەونكچ، ێزانەد یعوسمان یكانەتانڵسو یەیاپ ەك بێكردنێپیتیەو سوكا ەوەمكردنەك
 رێژ یكانەگەبەرەد ەورەگان و ڕحوكم ەان بی( اشاپ) یش نازناویوانەردا ئەرامبەبەل
 ( . 3". )ەویخشەان بۆیخ یتەاڵسەد

 یكولتوور ەوردن و ییئا ینەن، خاوێبرەق ناودەه یهلەئەب ەك ییەتنیئ ەپرووگم ەئ
ش یكجارێندەن، هەدەم دەڵەقەل ۆخەربەس ینییئا ەان بۆیكجار خێندەه انن،ۆیخ
نها ەش تەكەكارۆه ،ەوەنەكەك دیسالم نزیئ ینییئا ەڵگەان لۆیخ ەیەان هیوا یسانەك
ن، چەناو نەان لەیكەنییم كولتوور و ئاەان و هۆیم خەه ەیوەترساون ل ەك ەەیوەئ
ك و ێنێند شوەچر ەسەب ەوەتەو بووناڵرشوبەپوون و چناوەشتر لێپن ۆچك ەروەه
، ەز بوونڵۆو ئا ەكراو ۆان بیكەیەناسێپند ەچ ەارسان كیو  ەییكاك ەك لەیەگێند تەچ
راق و ێعەكدا لێناغۆقەك لێختە، وەابوور وەش هیسالمیو ئێن یكانەدەیس ۆب ەتەم بابەئ
 یناوەب ەیەك هێ، رووداوەوەتێڕێگەید یووژێكو مەراق، وێع یخواروو ەش لیتەبیتاەب

وان ەو دواتر ئ ەكردووێپیستەان دڕد قەیس داەناغۆو قەل یەواگ، ەكەانڕد قەیس ڵیسا
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 ەازبێر رەس ەوەتەتر و هاتوون یكێجار ەوەتۆان كردەیشەگتاكو  ەشارداوەان حۆیخ
 ۆیەب"  ەڵێد ەك ەیەه انۆیوخێن ەیكید یكێوونچۆب ڵرحاەهەان، بۆیخ ەیكییەنییئا

 ۆب ییەتمان نۆڵەم ەوەندەن خوداویەالەل ەك ەیەوەر ئەبەن، لەیناك ەییر كاكەسەل ەقس
و  انۆیخەكردن لیرگرەب ۆب ەكێتەكان بابەییەكاك یالەل یشتگەب ەمەئ". كردنەقس
 ەك ەنزاكییر ئاەسەداتا ل یان كردنەیب ۆب ،ەنڕیبەرنەو دەر ئەسەكن لۆان كیشمووەه
ت ێكرەدێپان ییریشەت ەیوەك لێشەب ۆیەب .ییەان نیرەسەل یارین زانیمترەك كەڵخ
 ەكەڕۆییەدێز ەك ەیەوەان ئیكانەكراو ەریشنبۆر ەر لۆك زێشەب یوونچۆم بەاڵ، بەیەوەئ
 ەنیلپسیو د ینێنهەار لیرسپك ێختە، وەوتراوگ ەییكاك یربازكردنەد ۆخ ۆنها بەت
 یتیەمنەر ئەس ۆب یترسەم ەش بیوانەت و ئێكرەد ەوەییەكاك یكانییەو كولتوور ینییئا
 ییەن ڵیسە، ئێیكان ترساون لییەزدێن ئۆچكو ەو ەهمەم وەكدا ئڵێحاەزانن، لەد یانۆیخ

 ەیوەرەد ەیكید یكەڵر خەگەئ یەواگ، ەان درووست كردوویانۆیخ ۆان بۆیو خ
 یتڵەم حاەردەب ەونەكەوان دەئ یدیبوو، ئەه ەییر كاكەسەان لییاریزان ەییكاك

 یگرەن و مێخو یەواگ ەك ەوییەتیەەاڵمۆك یرشێو ه یترسەوون و مچناوەل
 یكەڵخ ەینیرۆز یالەل ەك ێیەیپوەن، بۆڕێدەن و دەنیمەش كیوانەت و ئێوەكەدێت
سالم یئ ەب ژد ەیزەسا ناحێو رەش بیوانەو ئ ەكراوەن ڵقبو یەنزاییئا مەسالم، ئیئ
 یتیەەاڵمۆك ەیشێك یارچن و دووێكرەن دیریو ناش یتیەەاڵمۆك یرشێر هەب ەونەكەد
 ەگێر ەك ەیزا داخراوەو فەترسن لەد ۆیەن، بێكرەش دیریكفەت ەیەیگێو جەبن، تا ئەد
دا یراستە، لنرگەد ینییئا یانەیو ب ینییئا یسرووت یكردنەسەمومار یئازاد ەل
 ەانیتیەەاڵمۆو ك ینییئا ەكهاتێپو ەر لۆز ەونكچ ،ەیەدا هەوونچۆو بەش لیكێتەقیقەه
  .وونچناوەل ینییئا یوڕەتوند یكارۆمان هەهەاق بێڕعەل

ان ەیكەوەتەن ۆك بیەت ماناێبەن ەوییەانیستیكر ینییئا ۆیهەستا بێئ ەك یكلدو ئاشور
 بوون،ەتر دپوان خراەل ەویەان بشارداۆیخ یزدێو ئ ەییكو كاكەر وەگەئ ،ەوەتێنێنام
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 ەاواز كیج یانیستیكر یبەزهەم ەل ەترگنیرگ ێپان ەییوەتەن ەیشێوان كەكدا ئڵێحاەل
 .ەیەان هییتڵەوەودێن یشتپڵاپناسراون و  ەكەچراق و ناوێعەل

ب ێحس ێب ەك ەبووەشانێروەو دەئ یومان كارگ ێق، بەه یهلەئ ەڵیمۆك یزراندنەدام"
 911جاران  911 ەك ەتووقدا هاەه یهلەئ ەیفسانەئ ەك لەبوون، وەكوردستان ه ەل
مان و ینەشتی، نیەئاشكرا یواوەتەب ەرشێم هەئ ۆین بوون، هێسوحشا یقامەم

 .ۆڤانیڤر ئەنووس ەینینواێڕم تەئ(. 4" )كردەن دیكان دابەشێروەد ۆشمان بینان
 ەك ەوویباش ناس ەیانپروگو ەكورد و ئ ۆیەب ،ەووتناس بەاڵهژۆر یكەیەدەڕیگ

ش یتەبیتاەب ،كانییەكورد ەچناو ەل ەدووان كریووفەسەت و تەقیرەت ەیشەگبان
 یویدوو د ەن كۆخت و لهەت یورامانەه ەیكەویردوو دەهەورامان بەه ەیچناو
 یتاڵو ەیخشەم و دوو نێرەر دوو هەس یشەن و دابییكورد ینیورامان نشەه
 یستەردەسەل یخوداناس ە، واتەیەو كردەئ یتیەویزان ۆیەبوون، ب یو فارس یبەرەع
 ۆب ەرتووگرەوێان لیكەڵكان كەخێ، دواتر شەرتووگ ەیاوچرەس ەوەكانەشێروەد
ادكردن و یز یەرماەو س یتیەەاڵمۆك یباریعتیو ئ یتیەەاڵمۆك ەیبنك یادكردنیز
ن ۆچكو ەو ەكان بوونەخێش یتكارەكان خزمەشێروەد ەان كۆیخ یرانەوزگشۆخ

 یارژەه یژێش توێروەد ەك ەروون ەوەئ ەونكچ، اغاكان بوونئ یتكارەار خزمیجوت
 ەبوون ك یخ رازێش ەو ب ەكان بووەاودێپخوا یستەدەان لیاوچ ۆیە، ببوون ەگەڵمۆك
م ە، ئاونیژ ێوەو ل ەوەتەا ماونگرستەپقا و ەخان ەار لچناەو ب ەند بووەمڵەوەد یاویپ

 یسابیر حەسەكان لیەاسیس ەك ەكانەشۆڕو شێن ەیكەارژەه ەنیچكو ەو ەتڵەحا
 . یاسیس یەگێپن ەخاوەبن بەوان دەئ یتەحمەز

 

 كان ەییەكاك یزۆریپ یستێفیمان.   نجامەرەس
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 یبێكت ەن كۆخەربەس یكێقەد ینەن، خاوەكەد ۆب یعایدیان ئۆیكو خەكان وەییەكاك
 ەقەكو دەو یچرەگەئ ەبێم كتە، ئیە ەورەگ ەوانیان دی( نجامەرەس) یناوەب ەوانەئ

ش یكانەییەكاك یخود ەر لۆز یكێشەها بەوە، هییەن ەكید یكانیەنییئاو  یئاسمان
 8108 ڵیسا یفكر ەیوەنۆڵیكێل ۆان بیموكر یاگزەم دەاڵ، بییەن ەوەبارەان لییزاەشار

ت و ەحیسەو ن ینییئا یكستێم و تەاڵو ك ڵوەقەل ییەتیبر ەكەبێ، كتەوەكرد یپاچ
 211 ۆب ەیكەووژێو م ییەكورد ینۆك یكیەزانییئاان، ۆیخەت بەبیتا ینییئا یتەعیرەش
و  ێسیخ عێك شێختەو ەو ك ەوەتەڕێگەتان سوهاك دڵسو یمانەز ستا وێئەر لەب ڵسا
 ەیچناوەها دواتر لەروە، هەبوو یمانێسل ەیگزێارپەر بەس ەیرزنجەبەل ێخ موسێش
. ڤ)م ەاڵ، بەكردوو انەیشەگ ەوەرانێئ یكوردستان یوید ەل ەخت كەت یورامانەه
 ەوردستان بووراق و كێعەر لۆز یكەیەو ماو ەبوو یرووس یكەیەدەڕیگ (یسكۆڕنیم

 ەكید یكانەكهاتێپكان و ەنییكورد و ئا یووژێر كولتوور و مەسەر لۆز یو كار
 یتر هاوكات یكێتناسەاڵهژۆو ر ەداو یمەڵەقەارسان لی یبێكتەب ینجامەرە، سەكردوو

م ەئ ەانڕر منجۆز" ەڵێكات و دەدەو قسەئ ەیوانەچێپو  ەكوردستان بووەو لەئ
، من ەداناو یقەه یهلەئ یزۆریپ یبێكتەنجام، بەرەس یبێكت ەناو یناو ۆیخ ەیكستێت
ت ەنانە، تەوتووەكەن گنچكستم ێمان تەه ەیكید یكییەپۆك یوارەنێو شو پۆش چیه
 ( . 5". )ەرتووگەنەڵز هۆریپ یبێكت یشتگەب

ل ینجیورات و ئەكو تەو ییەك نییەپۆك چیه ەك یەداێت یكییەراست ۆڤانیڤئ ەیەیم قسەئ
 ەك هاتووێسەك یناوەش بیكەیەر نموونەو ه ەیەك هەیەونند نموەچ ەش كیو قورئان

 ەیتناسانەاڵهژۆر ەدەڕیگو ەئ ییەر دوور نۆز ۆیە، بەوەتەكردوون ۆیك یەواگ ەك
نزاكان ییو ئا ینییئا ەكهاتێپر ەسەان لییكوردستان و كار ەتەهاتوون ەا كپوروەئ

 ەوییان ناسیردكو ەوەشێوەو ل ەت بووەاڵهژۆر ینیناس ۆان بەیكەستەبەم ەك ەكردوو
 چخا یهانیج یگنەج یدوا ەاتر لیز ەونكچ، ەبوو یعوسمان یكەرەس یستەبەم ەك
 ەونكچ، ەبوو ەورەگ یكەیەشێوان كەئ ۆب یانیستیكر ەیشێك ەك ەبوو ەویەرستەپ
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 ەك نبوو ەوەیەكهاتێپو ەئ یسەیك یدواەت بێب ەڵگەل یستاشێان تائیستیكر ەیلەسەم
ان یشیتر ییكێشەو ب ەبووەان هییفكر یماینتیان ئیكێشەب ڵرحاەهە، بەبوو یانیستیكر
ن و ەڕێگدا بەكهاتانێپو ەئ یتیەناەسەر یدواە، تاكو بەان ماندوو كردووۆیمتر خەك
 یرۆز یشەستا بێئ ەك ەیوەر ئەنت، هێمۆكید ەن بەكیان بنووسن و بیرەسەل

ا یئا ەیوەل ەیەان هیومانگ، ەیەان هیمان شوناسەه ەان كیشیكانەڕەباوێدار و بەڕباو
 . تێرگەد ەاوچرەس ەوەنییكام ئا ەیاشماوپ ەو ل ەوێكوەان لیكەڵەچەمان رەئ

و  یە ێسیخ عێش ڕیتان سوهاك كوڵسو ەك ەرتووگان ەیاوچرەس ەوێوەكان لەییەكاك
ر ەس ەیرزنجەب یوندگەل( یچۆك 706) ڵیسا ە، واتەك بوویداەم ل 0873 ڵیساەل
 582 ڵیسا ەنجام نووسراوەرەس یزۆریپ یبێكت ە، لەك بوویداەل یمانێسل یاگزێارپەب

 ینەمەت ڵسا( 011)ت ێب ێیەپم ە، بەكردوو ییدوا یچۆك 682 ڵیو سا ەكبوویداەك ل
ك و  651تان سوهاك ڵسو یكبوونیداەل ڵیتردا سا یكێنێشوەل یچەك. ەراندووەوزگ
 یدائەر ەكاك یكانەاداشتی ە، لەاویژ ڵسا 088 یەواگ ەك ەكراوەنیارید ەیكەچۆك

 522 ڵیو سا ەكبوویداەك ل 445 ڵیتان سوهاك ساڵسو ەهاك واتە، سان سەراونوس
ن ییئا ەی، مادام ماوەراندووەوزگ ینەمەت ڵسا 043ت ێش بێیەپم ە، بەكردوو یچۆك

 ۆیە، بەبووەن ڵزا ەیكید ینییئا یرەگیكار ێبەب ەواتە، كڵەسا 011 یشەكەو كولتوور
م ەاڵكو كولتوور، بەن وەكەد ەییكاك ەل یرگرەنها بەكان تەییەكاك ەیكید یكێشەب
 ەشوناس ەل ەن كییش رازەوەو ب ەمانڵكو موسەان وەیانژۆر یتیرەفتار و سلوك و نەر

 ەوەشەدوو ب ەب كان بوونەییەكاك ۆیە، بەان هاتوویسالم ناویئ ەان بەیكییەشارستان
 . مانڵش موسەكید یوەو و ئڕەتوند ەییك كاكیشەب

 908 ڵیو سا ەكبوویداەك ل 608 ڵی، ساەسراوونودا  (قتیحق ەشاهنام) یبێكت ەل
ر ەك هەن ەووژێم مە، ئەاویژ ڵسا 311 ەرەمبەغێپم ەئ یەواگ، ەكردوو ییدوا یچۆك
 ەیغەموبال ەك ەوەتیەشدا نایریژوا و ڕب ەڵگەكو لەڵ، بەاوازیر جۆشوتر زێپ ەیوانەل
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 ینید یكەیەزیكو موعجەهاك وەتان سڵسو ەداوڵیوەه ەرەسوو نوەئ ەاری، دیەداێت
ك ێنیكائ ەهاك بكات بەتان سڵسو ییەنەمەز یروو ەتر ل یكێنوح ەكات بیوو و بەڕبخات

 ( . 6". )ەماركراوۆت ۆب ەییفسانەئ یكێنەمەت ۆیەنسان، بیئ ەیوەرەدەل

ن یەالەسوهاك ل ۆتان بڵسو ینازناو یەواگت، ێب ییووژێم ەیاوچرەك سێندەه ێیپەب
ش ەمە، ئبوون ورامانەه یكانەانڕحكوم ەك ەراودان ەوییەوەفەس یتڵەوەد یكانەشاه

 یعوسمان یكانەتانڵسو یەیاپ ەك بێكردنێپ یتیەو سوكا ەوەمكردنەك ەرۆك جەو
 ەورەگان و ڕحكومەان بی( اشاپ) یش نازناویوانەر ئەرامبەبەل ەونكچ، ەبوو

( سان) ەیوش ەانیوتوگش یكێندە، هەویخشەان بۆیخ یتەاڵسەر دێژ یكانەگەبەرەد
 یبوونەڕپێت ەڵگەاشان لپ، ەهاتوو ەوییەبەرەع یخێان شی یفارس یشاه ەیوشەل
 چیدا هەرێتان لڵسو ەیم وشەاڵ، بەردا هاتووەسەب یانۆڕگ ەكەاردا، زاراوژگۆر

 یكەیەلپان یك ێمبولیس ۆب ەم نازناوەئ ەك ەیوەد ئەقە، بییەن ینییئا یكیەمانا
 تدارڵەوەد یاوانیپو  كەڵموو خەروو هەس یاڵبا یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یتدارەاڵسەد
 ۆیخ یمەردەس یادشاپتان ڵسو تێچەدێپتان سوهاك ڵسو ۆیە، بەكارهاتووەب

 . ینییئا یكێرەمباەیپ كەت، نێببوو

 ەسان ل ەیوش" یتیەویوراماندا نووسەه یبێكتەل( یورامانەن هیمەمحمد ئ)ستا ۆمام
 ەیورەگو  ەچناو یحاكم) یو مانا یەدیم یكەیەوش ە، كەهاتوو ەو ە (پساترا) ەیوش
 یتاڵو ەونكچ، ێنەێگەد( ەچناو یكدارەچ ەیرماندەست و فەدەخا و كاربێو كو ەچناو
 ەیو وشەستاش ئێو تائ ەركردووەد یگنان ناوبانیشیساترابن یتاڵو ەكان بییەدیم

( 7". )تێد ەمان ماناوەهەكاندا بییەاپوروەئ ەرۆجەر بۆج یگنەرهەفەل ییدیم یپساترا
 ەر لۆز یكێشەب ەكردوویوا ەمەدا، ئچخا ەل ۆیكدا خڵەخ ناوێپەح لیسەم یسایع
تان ڵ، سوەوەتێان كردبیوەئ ییالسا ەان بوویكەرەگ ەرەمبەغێپو ەئ یدوا یكانەنییئا

 یلەع ەیوەك ئەروە، هەوەتۆكرد یسایع ییالسا ەك ەیەعانەرجەو مەك لێكیەسوهاك 
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 ەیاویپو ەئ ییم الساەو ه ەسالم بوویئ یپەچم ەه ەوێمان شەهەب بیتالبو ەئ ڕیكو
تان ڵسو یكبوونیداەل ەك ەیەه ەوەان بیشیواوەت یكیەواڕوان بەئ ۆیە، بەوەتۆكرد

 ەكەیەزیم و موعجیەرەم ڕیكو یسایع یك بوونیداەل ەیكەوێشەل ەكەیەوێسوهاك، ش
كو ە، وەشان كراویستنەدا دێت یندەبەلپ ەن و كولتوورییم ئاەئ یدیئ. كانەییەكاك ۆب
 یدا ئوممیرشاستەل ەك (وارەنێخوەن) ەوات ین و ئوممێالمخوەكد و ید و مورەیر و سیپ
 ەیگدوور ەچمینەل ەوكات كەئ ەیشەبەح یك شارینز ەبوون ل ۆخەربەس یكەڵێمۆك
 ەلپو ەش لەكیەرەه ڵر حاەهەب. ەهاتوو ەڵەهەب ەكەوەكردنیم شەاڵبوو بەه یبەرەع

، ەوانەك لیەرەه یەفیزەانن و وۆیخ یروحان یندەتمەبیتاەك لێرۆج ینە، خاویەروحان
 ەك ەیەان هۆیخەت بەبیتا یسرووت ەك ەیوەلەگج ەمەتر، ئ یوەل ەاوازتریج
 . ەانمان كردووەیدا بەكید یكانەرەتپاچەل

وان ێن ۆیگفتوگ ەك ەنجامدا هاتووەرەس یكانییەعریش ەمالەعرو كیش یكێشەب ەل 
  ەكدا هاتووێتەیند بەچ ەل ەدا هاتوو (وچواەعزم ەفیلەل و خیعزرائ)

 نجامشان ەر ئەت سیەواەن رەدیئ"

 رز و ئاسمان ەخلوقات ئەم یرەپ

 اه گرەحشەم ەئاسو تا و یروەچەه

 جراه ینمانو ئەش میرمان وەق فەح

 اله ەگنەوزان راست و سەنو ئەیم

 جاه ەاو وەیش میو ەیردەكەرد ویم

 ت الله ەفیلەران خیمەئ ەرسەه

 " هراهەل و زەیسوه یالەو ییتاما
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ك ەیەستەرەكو كەكات وەمبور دەت ینانێكار هەب یو باس ەوەداتەدم ەاڵش ویلیعزرائ
 ەت و لێكرەردەك دەڵەیەر هەسەك لێر كاتەمبەغێپن داوود ۆچك ەرستن وەپخودا  ۆب
 ەڵێو د ەوەتێخرەدوور د یتیەراەمبەغێپ

  یت و قستارین توو ئارو وەمیە" 

  یكار یكر ەیپ ەقت حازر كەوەج

 از خوش ئاو یهراەباب زەمبور و رەت

 ( 2". )ازین نەشتیچل ەیو سوهەبارف ع

 ۆاوازمان بیج یكیەند ماناەچكرد و  تانڵسو ینازناو ەشووتر باسمان لێپ یچرەگەئ
ا پوروەئ یكانیەگنەرهەكان و فییەووژێم ەاوازیج ەنیو نووس ەگەڵبەل ەو ك ەویەناێه
ان، تڵن سوەڵێسوهاك د ەب یچۆب ەیوەئ ەیبارەل ەتردا ك یكێنێشوەم لەاڵن، بەه
 711 ەك بینز ەك ەبووەان هیتەنەتەڵو س ت بوونڵەوەن دەخاو ەك ەیەوەئ ەیكەكارۆه

. ەوام بووەردەم بەهەدەڤح ەیدەس ییتاۆش تاكو كەكەتەاڵسەو د ەوام بووەردەب ڵسا
ان ۆیكان خیەر بابانەرامبەبەو ل ەهاتوو ییتاۆو كەرەب ەورد ەم دواتر وردەاڵب
 ەكەچناو ۆن بێتورك د ە، دواتر كەن الواز بوونایكانەركردەو س ەویینیالوازتر بەب
 یتڵەوەد ەیاشماوپەب ەبوون ،ەراق داوێع یتەحكوم یناەپان ۆیخ ەوییەتواناێبەل
، ەش هاتوونیرێولەه ەیچتاكو ناو ەكەتەاڵسەد ەك ەیەه ەكید یكیەواڕ، بێنو یاقرێع

 ەیكچۆشار ەر بەس ەیەیسوفەرن و لێولەسنوور هەل ەن كەانەییو كاكەش ئەنموون
 ەانچو ناوەستاش لێتا ئو  ەباتەخ ەرابردوو ك ین ئاغایاسی یكەڵەستا و كێئ یباتەخ

    .ەوەتەڕێگب ەددەو مەئ ۆر بەش هیكانەرزنجەب یبوون ەیەوانەماون، ل

 

  ەییكاك ەیوش یگاوچ
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 ەیەك هێتیە، رواەناوێهیكارەمجار بەكیە ێسیخ عێش ەك ەهاتوو ەوەیەو وشەل ەییكاك
 ەیوەئ ۆوار، بیر دەس ەخاتیو ب ەوەتێشێدار بك ێوەهەید ێسیخ عێش كێكات"  ەڵێد ەك
 ەك یتیەوینیكات، بەد یباوك یرێاودچتان سوهاك ڵن، سوەوست بكوان درەیكیەكەت

ك ێتان سوهاك دارڵك سوێژۆت، رێشێبك ەورەگ یكێند دارەچ ێتوانەد یباوك
كات، ەد یگت، بانێبەد ێوەل یكیە، براەوارانیو دەك لێكیەر ەس ەخاتەیو د ێرگەدەڵه

 یماێه ەتێبەنجام دەرەو س میۆدیئ ەتێبە، دەییەكاك ەیم وشەئ یدی، ئەشێكیب ەكاك
 یهلەان ئی ەییت، كاكێب یوەخوسر یلەع ەیقس ێیپەب(. 9" )كانەییەكاك ەیوەنیناس

رتن گزێر یماناەب ەكەیەزاراو( ەكاك) ەیەه ەیوەئ یمانادرووستارسان یان یق، ەه
 یتان سوهاك كاكڵ، سوەنیخوداناس ەكچێو رەئ یهاتن یتاەرەسەت، لێكاردەب
( ەكاك)  ەوتووگان یكترەیە، بەییكاك یوادارانڕت و بەغۆل ەتۆب ەمەئ یدی، ئەناوێكارهەب
 یگو بان ەویناس ەییكاكەب ەیكەڵخ ەڵەمۆم كە، ئەیەم وشەئ یستنیبەش بیكەڵخ

 (یهاشملەئها ەت). كان ەییكاك ەیناسنامەب ەستا بووێدواجار تائ .كردوون
دا ۆیخ ەیكەبێكت ەل ،ەویسونو یەنزاییم ئاەر ئەسەل یكێو باس ییەراقێع یكێناسەڵمۆك
 ەیكەفراوان ەرەرووب یەنزاییم ئاەئ"  ەڵێد( العراق یەمفصل جغراف) ینوانیر عێژەل
و  یە یمانێسل یشارەر بەو س ەرانانەب یك شاخینز ەیرزنجەب یوندگ ۆب ەوەتەڕێگەد
 ەو ێو موس ێسیع ەیكۆریچو ەل ەكاك ەڵێو دە، ئەوڵەشتوكاك ەب ەندبووەان بیانیژ

 ".كانەییەكاك یعنیە، ییكاكا ەوات ،ەانەیكەشوناس ۆب (ی) یتیپو  ەهاتوو

ست یوێپبوو، ەه یبوو و ماناەه ەیشیر ەك كەیەوش ەوییەژۆلیۆسۆس یرووەل مەاڵب
 ەیشێ، كێستەانبەید ەویەكێپك ێنییئا ەك كەیەگەڵمۆك یدۆك ەت بێبب تناكا
ان ۆیخ یژۆلیۆسۆس یكانەدۆك ەیوەترساون ل ەیوەئ ۆیهەب ەك ەیەوەكان ئەییەكاك

ان ۆیخ ەان بەیگێر یدی، ئەوەانەیبارەت لێبەان هییزاەتر شار یوانەن و ئەئاشكرا بك
 ەل ەرۆم جەئ .نەان بدیكانەدۆك ەاواز بیج ەیناسێپو  ەوەكردنیامان و شێڕت ەداو

اران و ەین یومانگ ەیوەد ئەقە، بییەن ینێرەئ یكێكار .ەدۆم كەئ یئاشكرا كردن
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 ۆك بێاشخانپ چن، ەگناێت ەیەشێو كەان لۆیخ ەكات كەاتر دیوان زەئ یانەیشارازەن
 ەییكاك یدارانەڕباو ۆنها بەت ەمەم ئەاڵب .تێر نابەسەارچت و ێنێمەد ێجەان بیكانەوەن
 یووەڕب یانەییكاكو ەك لێشەب، ئاوهاش ەانەیكان هییەزدێن ئۆچكو ەكو وەڵ، بییەن
  .انیشوناس ەب ەبوو ەك ەیەه یەنزاییو ئاەان لیومانگ ،ەوەتەوتندا كراونەشكێپ

 

  ەییو كاك یوەلەع

 ەانیوەلەو عەك لێشەب ەت كێوترگەدێپان یشیكانیەالهیئ یلەارسان عی ەل ەگج ەییكاك
تكار، ەخزم ەقول وات یلە، عێوترگەدێپان ییباشڵقز یوەلەان عین، یژەا دیتورك ەل
( لمانیسیپا)ن ەڵێد ەمانەكان بەمانڵسا، موسیع یتكارەخزم یسا قولیان عی یلەع
 . رستنەپەد یلەان عین، ێناسرەد ەوییەلەع یناوەان بیمووەه

روح،  ید خواەمەو مح ڕكو یسا خوایباوك و ع ی، خوایەخودا ەشیمەه یلەع
 ەن داناوایخوا یرەدەدیاری ەك ەیەه ەكیالئەنج مێپ ەان بیواوەت یواڕكان بییەوەلەع
 41نجا یتر ئ یرەدەدیاری 08ش ەمانەئ یان، دوایبردنەوەڕێا و بیدون یوستكردنودرەل
و جودن ن یینهو ەیەمەن و ئێن و حوسەسەد و حەمەو مح یلەع ەوات. تر یسەك
 ەیكهاتێپان ی پروگ ەمە، ئەیەه ەیەكیالئەنج مێپم ەان بیمانیت ئەقیقەه یهلەئ

 ( . 01) ".ەیەان هییتەناعەمان قەش هیكەبەش

 یم روحەوان هەئ ەك یەیو ماناەب یوەلەق و عەه یهلەئ ەست لەبەم ڵر حاەهەب
 ەیبەزهەو مەكن لیم نزەنن، هیبەح دیسەم ەك لەیەوێو ش یمرەكو نەو یلەع
 یە ەییكاك یریشنبۆو ر یروحان یاویپ ەك یوەخوسر یلەع ەیقس ێیپە، بەوەسالمیئ
كوردستان و  یتەاڵهژۆر ە، واتەرانێئ یكوردستان ەیاوپ ەیچناوەر بەدا سڵسەئەل و
 ەییو كاك یوەلەع) كرد، ەوەل یكدا باسێوتنەكێپاوچ ەل ،ێشێنەد دادیسوەستا لێئ
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، ەیەان هیاوازیدا جینییئا یسمڕەوێرەم لەاڵ، بەیەان هیشەهاوب ڵیخا ەاوڕرویب ەیبارەل
و  یەەوێو شەن بەناك ژێنو ەیین و كاكەكەد ژێمان نوڵكو موسەكان ویەوەلەع ەونكچ
 یالەو ل ەب یتال ڕیكو یلەك عێندەه یالەل ەك ەیەان هییعەرجەك میەم ەاڵب
 یبێم و كتیراسەرستن و مەپخودا یرۆها جەروە، هەتان سوهاكڵان سویشیكێندەه
 ەویەرزنجەب ێسیخ عیش ڕیتان سوهاك كوڵسو یمانەزەل ەك ەیەان هۆیخ یتەبیتا

 . (ەورەگ ەوانید)ن ەڵێد ێیپان ی، ەنجامەرەس یبێش كتیوە، ئەهاتوو

 ەك ەیوەئ ەیبارەلم ەاڵب ییەساغ نی، و ەكراو پاچكست و ێكو تەو ەیەم هەئ یچرەگەئ
 ێیپ ێكرەا دین، ئاێنریتر ناب یكانەبێل و كتینجیكو قورئان و ئەو یچۆب ەبێو كتەئ
. ن؟ەبخیرەخوتان ترساون دۆان بی یەداێت ەیشێا كیان نا، ئای یئاسمان یكێقەد ێوترگب
 یرۆڵەكێل ەت كێب ەییكەرۆق بیدەس ەیقس ێیپەبم ەاڵن، بەاواز هیج ینووچۆر بۆز
و سوهاك  ەییەكاك یكانەبێكتەك لێكیە ینجام ناوەرەس"  یەواێیپ ەیەپرووگم ەئ

 ەك ەیەه ۆیخ یتەبیتا یناو یكێشەر بەو ه ەشەش بەش یرگو دا یتیەویسونو
ن، یعابد یورەن دەتڵج یەورەم، دڵێگم ڵێگ، ەگبار ەگبار ەوانەوتەح ەیوەرەدەن لیتیبر

كتر یە ەڵگەل ەوەكەڕۆست و ناوەبەم ەیبارەل ەشەش بەم شەنجام، ئەرەس ەورد
 یروس یتناسەاڵهژۆر ەك یسكۆڕنیها مەروە، هەیەان هیاوازیج ە، واتەیەان هیریوفەت

 یر زمانەس ەوەتۆكرد ۆیو ك ەوینووس ەیبێو كتەر ئەسەراق و لێع ەتۆو هات ەبوو
ن یمەد ئەمەمح) ەك لیەرەش هەمەئ ۆب، ەاندووەیگ یپاچەب 0900 ڵیساەو ل یروس

 (نیكتین یلیو باس ەییكەرۆق بیدەران و سیشاد مەو ر یسكۆڕنیو م یورامەه
 یبێكت ێندەه یاێڕاوازن، ویكتر جیە ەڵگەنجام لەرەس یكانەقەد ەك یەان واەڕیباو

 (ۆڤانیڤئ ڤ)ك، ەڕۆك ناویە ۆنن دوو ناوبن بیبەنجام دەرەسەر بەعال هەت ەیرەزكەت
 ەنجامەرەس یكەڕۆمان ناوەه یزیلگنیئەب ەكردوو ەویەفارسەل یعالەت ەیرەزكەت ەك
 یوەخوسر یلەم عەاڵب( 00" )یەداێت یقەه یهلەئ یتەبیتا یساێاساو رەیك
 ییەارنید ەراست"  یەواێیپناكات و  یرخستنەد ەباس ل ەكەترس یرتنگاوچرەبەلەب
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و  ێناكرێپ یكار یسمەڕە، بیهودیەو  یحیسەسالم و میئ یبێكو كتەمان وەكەبێكت
ل و ینجیئ ۆح بیسەم یسایع ەیكەناسراو ەكو قسەوت ێك دێژۆم رەاڵن، بەیناخیرەد
  .تێبەاشكرا دئ، ەیكەامەیپ

 ەونكچ ەك ەیەوەئ ەیكەكارۆ، هەكراوەئاشكرا ن ەك ەیوەش لیترسەم یوتگها ەروەه
ن یندەچ ەن، كیكردووێان لیمڵكان زوەمانڵموس ەنموون ۆ، بەوەكانمانەمنژن دویەالەل

كان و یەنیچیچزوور ەشارەل ەوەتان سوهاكڵسو یتەزرەمان حەزە، لەوینیمان بگنەج
 یدیو ئ ەوەنیان ببیارگنەرەدا ب یتواەتان فڵرمان، سوەس ەان كردیرشێكان هیەعوسمان

سالم و یئ ەیكید یوانەل ەیم ترسەئ ەارید". اژش رینێردوال خوەهەدا و لیروو ەڕش
ان یكانەفتارەو ر یلتووروكو یبارەم لەه ەك ەیانوویو بەل ەكێشە، بەكید ینكاەحوكم

ئاشكرا ەب ەییكاك یینییئا یبێكو كتەنجام وەرەها سەروە، هەوەشیگنەرهەف ەیبارەو ل
 ەكانیەروحان ەوایپم ەاڵنها كەان تی ییەئاسمان یكێقەد ەش كەوەئ ەیبارەل. تێرناخرەد

و  یكولتور یكراوێپكار یبێكت ەوەئ" یتووگ یوەخوسر یلەع .ێكرەدێپ یو كار
اك و چاویپن یەالەل ەكان كەولەان قیكان ەمەاڵم كەاڵ، بییەن ی، ئاسمانەیەمێئ ینییئا

 ەز كراوۆریپو  ەیەان هۆیخ ەیفەلسەف ،ەوەتەوتراونگ ەمێئ یشووێپ یكانیەروحان
 یانیژەسا لێكو رەو ەك یە ەمانەاڵو كەل یستەبەو مەئ". تێكرەدێپ یكار ەمێئ یالەل
 ۆان بیت ێب ۆییوخێن ەیشێك ۆب ەگنەر ەنموون ۆت، بێكرەدێپ یدا كاریتیەەاڵمۆك

 . تێكاربەب یتیەكاڵمو ەییماوۆب ەیشێو ك یریگرەن و هاوسڕیبەمار

 ەیوشاوەدر ەرەه ڵی، خاەكید یكێسەك ۆب ەوەكێسەكەروح ل ەیوەان توانیحلول، 
 یەان وایواڕب ەییكاك ەیەوەئ ەمەئ ۆش بیلماندنە، سەییەو كاك یوەلەوان عێن ییندەوەیپ
 یكێاویپر ەهەبوون لەستەجەنسان، بیون و ئەك یوستكردنودر یخودا دوا یەواگ
كان، ەسەك ۆب یەداۆیخ ەیوەتوان ەیگێرەادا لیدونەخودا ل ەینێو ەیوە، توانیەداینییئا
 ەوەتەتواون ەش كەوانەك، لەڵك خەڵێمۆك یرشادیئەب ێستەدەڵه ەسەو كەئ یدیئ
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ش یتان سوهاكڵتدا و سوەعیرەشەل ەبوو یلەع یمامیدا، ئیرستەپخودا و خودا یناوەل
ش ەمە، ئەتان سوهاكڵسو یخود یلەع یمامیئ ەك یەانواێیپ ۆیەتدا، بەقیقەهەل
 ەیستەوار جچدا ۆیخ ەڵگە، خودا لەسراوونو ەییەكاك ەیورەگ یبێكت ەنجام كەرەسەل
ل و یجوبرائ)ك ەلەش میوانەئ ەك (كەلەوار مچاران ی)ن ەڵێد ێیپوان ە، ئەرتووگەڵه
 ەم لەدوو ی، جارخودا بوون یارانی ەمانەئ یەواگ، ە( لیل و عزرائیكائیل و میسرافیئ
د، ەمەمح)ش یوانەبوون، ئەت هەكیالئەنج مێپدا ەڵیگەل ە، كیە( یلەع)مام یئ یتێسەك
 ەكید ەیكەانیس یبوونەستەجەب( دەسەئ یچك ەمیر و فاتیسەر، نەمبەلمان، قەس
بابا )ش ەوانە، لەدا بووەڵگەل یكەیەكیالئەند مەچش یوە، ئە( نیشۆشا خ)كدا، ێسەكەل

 . ەبوون( ەاللەج ەر، مامیزا، بابا تاهەر ەاك، كیفتۆو كە، بابا ئگبزر

ن، ێنەداد ەیستەن جیزترێهەب ەكان بەییەكاك ەك ەتان سوهاكڵش، سوەستەن جیمەدواه
فا داودان و ەرموسا و مستیپداود و ن و یامیبن)، ەدابووەڵگەل ەیستەنج جێپش یوەئ
م یبراه شا) ش یوانەن، ئەكەاد دیش زەكید ەیكیالئەشدا دوو میجار ێندەهە، ل(زبارەر

 ینەفتەه) ێوترگەان دێیپ ەن كەكەاد دیز ەكیالئەنج مێپش یوانەئ ۆب .ن (ارگادیو بابا 
 ەڵگەل ەت كێش بەمەر ئەه ەیەوانەكان، لەمرەوت نەح ەوات ەوانەفتەه( انیناج
شووتر، ێپەباسكرا ل ەك ەیوەكو ئەن، وچەكتر دەیەن، لەیان بكیراوردەكاندا بەعیش
ن ەڵێان دێیپكاندا و ەعیش ەڵگەا لڕرویبەكن لەڵەیەكێق و تەه یهلەئ ەان نراویناو ۆیەب
 . یوەلەع

ب یبو تالەئ ڕیكو یلەعەان بیواڕكان بەییەكاك ەر لۆز ەك ەیەوەش ئەكید یكیەالەل
ك ێختەزردا وەن یكاتەل ەك ەیوەك ئەروەزانن، هەد یانۆیخ یرەمبەغێپەو ب ەیەه

ت ێشینەداد ەییكاك یروحان یكێاویپر و ێشەڵەك یشتۆگەن لەكەك حازر دێنان
 ەیوە، ئ(یلەا عی) ەڵێكات و دەشدەداب ەكەشتۆگتكار ەكو خزمەك وێسەك ،اندایناوەل
، یلەوال عەو م یلەا عی ەیەو وتەئ ێچەدێپ ەك ،یلەع والەا می ەڵێد ێیەل ێیوگ ەك
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ن و یژەران دێئەل ەك ەیانەییو كاكەئەك لێشەر بەسەت لێبەعیش یبەزهەم یرەگیكار
كان یەالهیئ یلەم عەاڵ، بیتێرەگەعیش یبەزهەم ەل ەكێشەب ەیین كاكەڵێش دیكێندەه
ناو  ەتەووچئاسمان و  ۆب ەوەتۆرزبەب ەیكەحۆكو رەڵ، بەمردووەن یلەن عەڵێد
م ەر لەت، هێرگەرنەو ەوەوەرمان لەتا فەك ناكات هەڵەیجو چیش هیرۆخ .ەوەرۆخ

م ەاڵب( هریم .ترایم)ش یوەئ یەرداۆناو خەل ەیەك هیەن خواەڵێش دیكانییەترایدا مەبوار
 یروح یدانچخاەاش لپح یسەم یتەزرەها حەروە، هیەخودا یر خودۆن خڵێوان ناەئ

 ین و ناوەبەدیحا ناویسەهر میم ەكان بەارسانیو  ەوەتۆرزبەئاسمان و ب ۆب ەووچ
 ( 08. )ننێهەد یلەع یهریم ەش بیبڵیبوو تاەئ ڕیكو یلەع

 یلەع یادی یسمڕەوێر ەیەوەان لیریوام بەردەكان بەعیش ەش كەوەئ ەیلەسەم 
 ەمیراسەم مە، ئەمردووەن یلەع ەك یەان وایێپن و ەكەد ۆب یمیراسەو م ەوەنەبك
 ەوەیەوەو توانەب ییندەوەیپ شەمەئ ەگنەن، رەیكەباس د یژێدرەدا بەكید یكێرەتپاچەل
و ەان بیواڕان بۆیخۆكان بەییەو كاك ەیەتان سوهاك هڵو سو یلەوان عێنەل ەت كێبەه
و  ەزشتگران در یا) یشانیناو نەدا بەیكەشتنامەگ ەن لۆام جاكسیول. "ەیەه ەیەفسانەئ

ان ی( بڵتا یبەئ ڕیكو یلەع)ر ۆكاندا زەناو كوردەكان لەرانۆگ، یتیەویسونو( حال
، ەبووەه یكیەزد خانووەیەل یلەن عەڵێان دۆیخ یكانەقس ێیپەت، بێوەشدۆخ
و ەمان ئەهەدووربن لەئازاردان ب ەل ەیوەر ئەبەش لەو ناوەئ یكانیەشتەردەز
ر ە، هەكردوو ۆان بیاوانگو  یو شوان ەبووێل یلەع ەیكڵەما ەاون كیژدا ەكەڕەگ
 ەب ەكان بووەفارس یالبران ەت ەیوشو (. برانگ) ەوتراوگان ێیپ ەك ەیەوەشێوەل
  .(03". )تێاوان دگ یمانا یشەكییەران و راستۆگ ەب ەورون و دواتر بووگ

 یلەع یمامیئ ۆكان بەییەكاك ەیشتنەیگێو تەئ ێنێلمەسەید ەك ەیەه ەكید یكەیەنونمو
 ەك ەیوەكو ئەان وی، ەنواندوو ۆیدا خیلەع یو روخسار گنەر ەخودا ل یەواگ ەانەیه
 ەڵكێت ڵكام یكێروح ەوەكبوونیدا ەل یتاەرەسەان لەیربۆو زرابردو یاكانیولەئ
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م خودا و ەاڵ، بە میەمر ڕیكو یسایع ەیەیزیو موعجەكو ئەروە، هەان بووەیستەجەب
"  .ەیەه ەم باسەئ ۆب ەرمنانەش یكەیەشەگبان ەیوەك ئەروەه ەبوونەن ینور
ن یینزاەم دەاڵب یەداەیەم بازنەر لەتان سوهاك هڵسو یتەزرەح ەیوەكردنیش
كرا تا ێپست ەدا دیسالمیئ یتیەالیو ەیكۆریب ەل ەتاوەرەس ەل یفەلسەف ەیوەكردنیش
د ەیك سەو یاوانیپ ەورەگ یال یوەلەع یرفانیع یكاریدرا و شەال سەم ەشتەیگ
 ڤەیرا ییالیو ییكارڤەرا یماەبن ەیوەر ئەبەل ەلوتك ەشتەیگدا ەرێل ،یئامول یرەدەیح
و  یقلەع ەیوەانێڕگ ینجامەئ ەشتن بەیگ ەیگێتر و ر یچیو ه ەیەوەرانیگ
 ،تنەیب یهلەئ یوەز یكانەت شاخەڵێد ەكان كییەوەلەع ڤەیرا ۆ، ئاخەكانییەفیعرەم

نها ەت ەمەئ ەك ەیەوەستەد ەك بەیەگەڵب ،ێخوار ەتۆهات ەوەئاسمان ەل ەكێباران
 یلماندنەس ۆب ەشیمەه یچۆب ەیەوەئ یكەرەس ەرەه یاریرسپ( . 04) ."ەسیدەح
ان، یكانەق و باسەد ەیوەرەو د ەوەناو یكانەندەهەر یكردنڤەو را ەكەنییئا ەیفەلسەف
 ەكەشێا كیستن، ئاەالم ببیئ یكانەسیدەان حیسالم یئ ینییئا یقەد ەشت بپ ێبەد

رستن و ەپخودا  ەیینن كاكێلمەسیب ەیوەئ ۆب یە ییریگشتپ ەیوەنیزۆان دی. ؟ەترس
 . نییكافر ن

 یلەع ەیوێش ەخودا ل ەاریرسپ ەیگێج ەونكچ، ەوەمان كردەم باسەئ ۆیەب ەتەبەڵه
 ەك لەیەستەكو جەخودا بكات و و یكانەكار یوەر زەس ەت، تاكو لێش كردبینما ۆیخ
ش ێپ ەیئ ەیەوەئ ەكەاریرسپ ەونكچت، ێم خودا بەاڵب. ێنریت ببێناب ەخودا ك یبر
ا یژۆلۆتیم و ەفسانەئ ەل ەعجاز و بوونیموو ئەو هەو ئ ەیەه ەووژێموو مەو هەئ یلەع

 ۆب ەدا هاتووێك یگرەبەو خودا ل ەخودا بوو ێوكات كەئ ەی، ئەیەه ەانینییئا ەكستێو ت
ام و ەیپ ینەكان خاوەرەمبەغێپموو ەكات، هەن ەورەگ ەڵەیر هەشەتاكو ب ،یوەز رەس
ان یژتاك  یوەر زەس ۆك بێستوورەكو دەو ەبوون یتیەەاڵمۆك ینیلپسیو د پیرنسپ
، ەخودا ناسراو ڕیكو ەبش یح یسەم ەیوەكو ئەدا بوون وخو ەم بەاڵت، بێكبخرێر
 . كاتەوون درووست دچۆروبیب ەل یاوازیج
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 !.  ۆقەچشكاندن و  زێوگ یكۆریچ

و  ەییكاك یولەقەكارت بیان سی ،ۆقەچ ینانێكارهەز شكاندن و بێوگ ەیلەسەم
 یكۆریچو  ەیەه ەوەشیمەجەب ییندەوەیپ ەك ەیەك هێكۆریچق، ەه یهلەارسان و ئی
د ەیس یجاغۆئ ەب ێبكر ۆب یز نماێوگەب ێبەد ەك ەیسەوكەئ یرە، سەشترێپ
ر ەسەو ب ەوەكەیەچارپند ەچ ەكاتەیو د ێنێشكەد ەكەزێوگش یدەیو س ێردرێپسەد
 . نۆخەیش دیوانەكات و ئەدیشەدا دابینانیمنشەج

 ێكرەدا دێت یمەج ێیەیو جەئ) ەدانەیم مەئ ەكات كەد ڤەاڕوا ەمەتان سوهاك ئڵسو
 یماناەب .كارتیس .غیت)ش ۆیەقەچو ەو ئ یە یلەزا عەمورت یدانەیم( ەمخانەج ەوات
، یلەع ەیكەگناوبانەب ەرێ، شمشیەلەع یمامیئ یقارەزولف( ینما یبرەت، لێش دیریش
 ییجادوو یر هزرەسەل ەكەسمەورێر ی، نماكارەیەكەرەس یبرەش لەكەزێوگ

كان ەنییئا ڵیسەو ف ڵسەئ نۆچك ەروەه ڵرحاەهەب( 05". )ەزراوەدام ییوتووەدواك
ان یاوازیك جێرۆو ج ەرتووگرەكتر وەیەان لیكەڵك كولتوور و كیەر ەس ەوەنچەد

 یكێكولتوورەكان لەكۆریچان، ئاوهاش ۆیخ یكڵموەب ەانیو كردو ەدروستكردوو
 ێتوانەا دیژۆلۆتینها مەت ەك ەیەفسانەك ئێرۆو ج ێرگەد ەاوچرەس ەوەنیژێم
ان نا، یت ێش بۆان خێیپ ەییان كاكیكان یەارسانی ۆیەان بكات، بڕۆڤەیش

 ەان لەیكید ەیكەشەكان، بەعیو ش یوەلەع یكولتوورەل ەكێشەان بەیكەكولتوور
 ەیاشماوپان یراون، یگرەو هاتوون و ەوییەو مان ییترایو م ییراەگل یسماعیئ یپروگ
 ەش كیاتیدیزین ئۆچك ەروە، هەكەچناوەن ناسراون لۆك ینییئاەب ەن كەنانییو ئاەئ

 ەك یمان ینییئا ەڵگەل ەیەان هیشەهاوب ڵی، خاەییكاك ەڵگەل ەیەان هیشەهاوب
   (06). تێان دیوو ناوژێكو مەتا وسێو ئ ەبوونەن هۆك یایتامۆپۆزیمەل
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  ەییكاك یكانیەروحان ەاویپ

رو یكان بەییەو كاكێنەتر ل یكەیەلەسەر مەكو هەو ەییكاك یكانییەروحان ەاویپ
ان یكانەلپ، یكو روحانەت وێان بیناو ەیوەرلەم بەاڵ، بەیەهدا ێت یاوازیج یوونچۆب

  (.وامەع یكەڵش، خێروەن، دێمخوەاڵ، كەكان، باوەدەیس) ەن لیتیبر

و گە، ریروحان ینەسەر یاوانیپو  ڵەماەبن ەییكاك ینییئاەزا لەك شارێندەه
ا دۆیەگفتوگو ەل یوەخوسر یلەد عەیم سەاڵ، بەوەنێڕگەید ڵەماەبن 7 ۆان بەیكەشیر

خ ێشەل ەش كیوانە، ئەوەتێڕێگەید یروحان یاویپ 00 ۆب ەم باسەئ كرد، ەیوەئ یباس
ر یپتان سوهاك و دواتر ڵسو ەنەگەرن و تادگەد ەاوچرەس ەویە یرزنجەب ێسیع

اد ژەن یەندەب ەلپم ەئ. ەوەخوار ەیمانەبن لەد ییتیكان برڵەماەو دواتر بن ۆشاه یخدر
 ەیلپان ەیركەه ەاواز كیج ڵەیماەك بنەڵێمۆك ەلن یتیستا و برێتائ ەاد هاتوونژەنەب

  .كان ناسراونەیەكاك یالەو ل ەیەه ۆیخ یروحان

  .ەناوێهیكێپسوار  ەورەگ یدەمەد محەیس ەك یمیبراهیشا ئ ڵەیماەبن: 0

  یارگادیبابا  ڵەیماەبن: 8

 . ەرفان بوویع یرسپرەب. یەفاەبدولوەد عەیس ەیكەناو ەك یشۆخام ڵەیماەبن: 3

 ە، كەییەكاك یاڵن ئاەخاو یعنیە. ەمدارەلەع ەید باوەیس. یمیر برایپان ی ییاباو: 4
 یمدارەلەع ین باوسێحوس ید حاجەیس ۆب ەوەتەڕێگەر بابا دەدەیبابا ح ۆان بیبەسەن

 .ەت بوونەرامەن كەتان سوهاك، و خاوڵسو ڕیكو

  .یگەش بەئات ڵەیماەبن: 5

  .ایكتاشیە ڵەیماەبن: 6

 . ەكانەدەیس یادژەدان باوا نەخان: 7
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  .یرەندەلەق یئال ڵەیماەبن: 2

 8114 ڵیساەد لیسوەو ل ەبوو یرەندەلەق یروحان یاویپدوا  ەل كیلەد خەیس: 9
 . ەر كراوۆریت

 یوونوسانژێر و میشنبڕۆك ێندەه یاڕرویبەل ەیەه یاوازیج ەك یوەخوسر یواڕبەب
و  یارەیر و تین مواەخان ەن لیتیش برەوانەئ ەیەه ەییكاك ڵەیماەبن 00، ەییكاك

 . یكەلەم

وام ەردەدات و بەكنێت یجاخ باوكەك وێسەركەه ەك ەیەوەئ ،ەییكاك یالەل یتیەراەراب
، ەنەسەر ەییوا كاكەئت، ێبەه ەینییم ئاەئ یریشنبڕۆو  ەییكاك یاەڕروباویبەت لێب
 ڵەیماەت و بنێبەن نەسەر ەییر كاكەگەئ رەراب ەتێبب ێك ناتوانێسەموو كەه ەونكچ
الم و ەن كەڵێد ێیپوان ەئ ەك ەیەك هێعریش یتەیەكاك یروحان ەیلپ ۆم بەاڵ، بتێبەن
 ەڵێد

 " داەو ر یاكپ، یو راستیكیجا، مەو ەڕین، باوەوێچوارچ یاری"

 ەییكاك یتاك ەك ەیەوەئ ی، ماناەانییزارر ەسەكان لەییەموو كاكەه ەك ەعریم شەئ ەوات
 ۆیسا و خێكو رە، وەداناو ۆیب ەكزانییئا ەت كێبەه ەیەوێچوارچو ەب ەڕیت باوێبەد
م ەب. كەڵخ ەڵگەت لێبان بەهریت و مێاك بپو  ییئاسا ینسانیئەل ێزانەتر نەورەگەب
 ەو قس ێنێست بهەدەب یروحان ەیلپ ێتوانەد ەییكاك یكێنسانیر ئەه ەیەنیچوار بنچ
و ێنەل ەیەد هەیس ەیوەل ەگم جەاڵب. بكات ەییكاك ەڕین و باوییئا ەیبارەل

 یندەبەلپ ەوات. و هاخام و هتد ەشەال و قەكو مەو ییەن یتر یكەیەلپ چیان، هكەییەكاك
 . ییەن ەكید یكانیەنییئا یسمڕەوێر ەیوێشەل

 یەانواێیپ وانەان، ئیكانەرەهبەر ەیمارژر ەسەل ەیەان هیاوازیج یاڕرویكان بەییەكاك
ش ێپتا و ەرەشن سیوانەر ئەه ەارسان كیو  ەییكاك یووژێمەل ەیەر هەنج رابێپ
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ستا و ێئ ەب ەشتووەیگتا ەان كردووییندەمڵەوەو د ەوەتەویسوان نوینجامەرەتان سڵسو
 ییەیروحان ییەتیەساەم كەن لیتیش برەوانەت، ئێوترگەدێپان یكانەییەنیچبن ییەتیەساەك

 . ەوەخوار

  یماه یبالول_  ییما یبالول: 0

 یودانەد یگنەرهەباوا س: 8

 اك شەموبار_  یستانۆڕل ینێشاخوش: 3

  یتەگرەس یباوا ناووس_ جاف  یباوانوس: 4

 .  یرزنجەب یسحاقیتان ئڵسو_  یرزنجەب یهاكەسان س: 5

 ینجامەرەس یزۆریپ یبێكت ەیوەوكردناڵب ڵیوەه ەسەم كەكیە:  ییما یبالول: مەكیە
  ،ەداو

 ۆغدا بەب ەتەووچدا یارانی ەك لەڵێمۆك ەڵگەاشان لپو  ەییكاك یكانەناسراو ەزارەم
 . یتیەندووێسادق خو یرەعفەمام جیت ئەخزمەل ندن وێخو

 ۆشاه یوێك یرەوروبەدەك ل 384 ڵیسا ەم زاتەئ: یودانەد یگنەرهەباوا س: مەدوو
 . ەیەكەعریش ێڕەش دەمە، ئەكبوویداەل

  یجریوار هچست و ید بەصێس ەینەسەو"

 ". ڕیچ ۆشاه ەهاتف نام او ج

دان و یمور ەڵگەو ل ەگنەرهەمن ناوم باوا س یتیەوتووگ یگنەرهەباوا س
كوردان  ینییئا ەیوەندوو كردنیز ۆم بەڕێگەكدا دێنێموو شوەهەوتووانمدا بەنكێشو

ك ێكەیەمبور بەش تستاێئ ۆیەب. ەزا بووەشار یكێنەژمبوور ەت ەاویپم ەئ. شمۆكەدێت

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 115 

 

 ،نەبك یریبەناتوانن ل ەیین و كاكارسای ەك ێنرەداد ەزانۆریپ ییەكیزۆم ەرێو ئامەل
 . زاننەد ەتەقیقەم هەنن و ئەژیزانن بەیان دەیربۆزش یكەیەادڕتا

 ڕیكو ەاویپم ەنجام ئەرەس یبێكت ێیپەب: ك شاەموبار. ستانڕلو ینێشۆشاخ: مەهێس
 یچۆك 416 ڵی، ساەستان بووڕلو یحاكم یرزا ئامانیم یچك یخانم ەاللەج
ح یسەم یتەزرەو ح ەاویپم ەئ یكبوونیداەل ەیوێش ەك لێونچكیش لەرێو ل ەكبوویداەل
دا ۆیخ یكاتەم لێرەكو مەخانم و ەاللەج. كبوونیباوك و داێان بیوكوردەه ە، كەیەه
ك یداەر لەسەل ەبوو یم تووشیەرەم ەك ەوەتۆب ەرۆو ناوو و ناتەمان ئەه یشوتو

 ێڕەند دەچم ەو ئ ەبوو ەزیاكپو  ەبووەن یردێم ەونكچح، یسەم یرتەزەح یبوون
 . نییەو راستەئ یرەنێلمەش سەعریش

 دانا  یا سوارەیر ەكاك"

 فت ئاسمانا ەه ەئاما ج ێحوكمیە

 ".زاناەش مۆڵیز ەستان بڕلو یكەڵخ

 ەیدەس ەل ییەنحاۆر ەاویپم ەئ. یتەگرەس یباوا ناووس: جاف یباوا ناووس: وارچ
 یندنێر خوەب ەتەخراو ەویە یتێو الو ڵیمنا یمەردەسەر لە، هەاویژدا یچۆك یمەنجێپ

 یوتەسوكەڵك هێكەڕۆگكو ەو و ەناوێندن هێخوەل یوكات و دواتر وازەئ ەیحوجر
شتوون ەیگەنێت یكانەقسەك لەڵخ ەیوەر ئەبە، لەكردوو یقەستەن ەیر قسۆ، زەكردوو

 ینییئا ەیوەوكردناڵب ڵیوەه یشووێپ یرانەاویكو ەم وەاڵ، بەمداوەڵەقەان لیتێش ەب
 447 ڵیساەل ەك ەسراووم نوەكیە یگرەب یكورد یووژێم یبێكتە، لەداو یارسانی
من ناوم  ەڵێكدا دێعریشەل ۆیم خەاڵ، بەف بوویر و عاریو شاع ەكبوویداەل یچۆك
 . ێوەكەردەاتر دیدا زەعریم شە، و لەیەبل

 تم ناووس ەرۆو ش ەن بلەنامم)
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 دن صاحب جا و كووس ەحمەم ئۆباب

 تاوس  ەڕپ ەیر جوقەسەكانم وێپ

 ( . كاوسەیك ینەچتان ەزات سوار

 یمەكیە ێڕیجەل ۆیكو خە، وەبوو ەبل ەیكەراست ەناو ەت كێوەكەردەدا دەرێل ەواتەك
م ەاڵ، بەر بووۆز یارەیدا نۆیخ یكاتەل ەاویپم ەئ یچرەگە، ئەكردوو یانەیب ەكەعریش
 ( 07. )ەتەگرەسەل ەاویپم ەئ یزارەستا مێو تائ ەوەتەماو ییندوویزەب

و  ەرانێئ یكوردستان یوید یورامانەه یكانەشاخەك لێكەیەتان سوهاك لڵسو یزارەم
داوود  ی، دوكانیەغداەب یاستەڕناوەر لەخ عومێش ۆڕیگوان ێنەل یمید براەیس یزارەم

 ەیكچۆوان شارێن ەتێوەكە، دەتان سوهاك بووڵسو ەیفیلەخ ەزار كەم ینەخاو
 .ەشاخ یوتەشكەئەتاق ل یهاوو و باەز ێڵپرەس

ركوك ەكەلد ەحمەخان ئ ەیگزارە، مەركوكەك یشار یداقوقەن لینلعابدەیز یزارەم
او یپو ە، ئەندانەر مەم عومەئ)، یەكفرەندان لەر مەعوم یزارە، میەەڵاڵموس یكەڕەگەل

ندان ەرمەمۆئ ەب( ێردپركوك و ەك كینز یشوان ەیچناو ەتێوەكەد ەك ییەن ەاكچ
 ەكید ینێشوەكان لەییەكاك ەیكید یدەیر و سیپ ەیكید یزارەم ەك یدیئ. ەناسراو

و  ەانیكان دركاندووەییەكاك یخود ەوت كەك گنچمان یاریزان ەندەوەر ئەم هەاڵن، بەه
بزربوون  ەیكییە، راستەییكاك یكانەاكچ ەاویپ ەل ەكێكیەندان و ەر مەن عومەڵێد ێیپ

دووجار،  ەب ەكەچناوەك لێاكچاویپان یخ ێان شیمام یئ یارید یكێناو یوتنەركەو د
م ەئ یكانەنییموو ئاەه ییووژێو م ییساێو ر یكولتوور یكەڵەیەكێوون و تچكێل یمانا
ن ێدوو شو ەل ینییئا یكییەتیەساەكرجار ۆز ۆیە، بەاق و كوردستانێڕع ەوات ەیەچناو
 . ەاوازدا هاتوویج ینییدوو ئا ەل یو ناو ەكراو ۆب یزارەم
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م ەاڵ، بییەن ەوناوەك بێو شت ییەكان نەانیستیكر یالەح لیسەم یساین عۆچك ەروەه
و  ەیەاكستان هپ یكانەشار ەك لێكەیەل، حیسەم یسایع ۆڕیگ ەڵەان هیاست ر
دار و ەڕباو یومانگ یكانەكارۆه ەك لێكیە ەوونانچكێم لە، ئیتێیەپان یواڕش بیكەڵخ
ان یمووەو ه ەكینز ەوەكترەیەكان لەنییئا یووژێك و مۆریچموو ەه ەك ەڕەباوێب

ت، ێبب ەڵكێزانن و تەكتر نیە یمبولیكولتوور و س ەندەوە، تاكو ئڵسا 8111 ەناكات
 ەان بووەڕیو ش ەوەتەوڕیان سیكتریەان یكێشەكان بەنییئا ەیوەئ ۆیهەب ەگنەم رەاڵب
 یچو خا یندائەم ەیئیساب یرفشەد یمبولیس ەك ەیوەك ئەروەان، هۆیوان خێنەل

و ەل ەگج ەمەئ. ەوست كردوووان درۆیب ەیشێن و كچەكتر دەیەكان لەانیستیكر
 . اتیساب نایحەب ەك ەیەندستان هیه ینزاكانیین و ئاییئا یالەل ەك ەیمبوالنیس

 

 ونەك یكبوونیداەل

ك ۆریچ ەیوێشەكهاتوون و لێپ ەفسانەئ یاتیر بونەسەكان لەنییو ئا واڕبموو ەه
ان ی، ەوەتەسراونوش نویو دواتر ەوەوتراوتگت یەعریش یوەوێشەو ل ەوەتەدراوێڕگ
اواز یج ەیوێشەم بەاڵكن، بۆك ەییفسانەئ یكۆریچك یەر ەسەان لەیربۆز ەیوەئ
 . ەوەتەانیویسوو نو ەوەنێڕگەیكتر دیە ەیوێشەش لیجاركێندەو ه یكترەیەل

ن یمەز ەزا، واتەكو فەان بوون ویك ەلەف ەون، واتەك یست بوونودرو ەیبارەل ەییكاك
 یەان وایواڕوان بە، ئەیەان هۆیخ یتەبیتا یكۆریچتر،  یكانەسارەو ئاسمان و ه

 یایون و دونەك ژۆش رەشەخودا ب ەك یەواانێیپ، ەكید یكانیەنیین ئاۆچك ەروەه
 ەیەكۆریچو ەمان ئە، هەبوو ۆیخ یشووپ ۆش بیمەوتەح یژۆو ر ەوست كردووودر
 یزاكاننییئان و ییئا ەیربۆز ەگنەش و ریكانیەزدێل و قورئان و ئینجیورات و ئەت ەك
م ەاڵخوا، ب ۆشوش بپ یژۆو دوار ەكەژۆر 7ر ەسەك بن لۆك ەوێو شەب ەكید
 ەبوو ەوتەكێج ەندێه ەكۆریچم ەشوودان، ئپ ۆمان بەه ەان داناویكێژۆن راەیكیەرەه
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و ەل ێنڕێداب ۆیخ ێتوانەك نێنییئا چیه .یرەشەب یاگەڵمۆشت كگ یتیەقلەعەل
 یقاەبارتەب ییەك نێكۆریچ چیه ەونكچ، ێنێمبهەرهەب ەكید یكێكۆریچو  ەیەفسانەئ
ون ەك یقاندنڵخو یكار ەفتەه ییتاۆتا ك ژۆم رەكیەخودا و  یبوون ێبتوان ەوەئ
 ۆك بۆریچن یو باشتر نداییئا ەل ەفەلسەفن یباشتر ۆیە، بێمنێلمەبس ەن خوداویەالەل

، یكانەتەبیتاخودا و مانا  یبوون ەل ەكردنەن ە، قسیكانەخودا و كردار یلماندنەس
 یكەیەوێشەو ب ێناسیك بیژۆل ەب یستیك وێسەو ك ەا كراوخود یر باسەگ ەونكچ

 ەیەك هێكیژۆدا لەفەلسەف ەل ەیوەك ئەروەت، هێبەد ڵر كرد، باتەسەل ەیقس یالیماتر
 (. تێناش یالیماتر ۆش بیستیالیدیئ یماڵت و وێناش یالیدیئ ۆب یالیماتر یماڵو) ەڵێد

كو ەو یلی، دواتر خودا جوبرائەیكەشووپ یخودا دوا یەانواێیپوان ەئ ڵر حاەهەب
اشان پو  ەبوو ەیەكیالئەو مەئ یستەر دێژەا لیدون یدی، ئەوست كردووودر ەكیالئەم

 ەییكاك یاڕرویب ێیپەم بەاڵب. ەوست بوووت درییەرەشەب ەیشەگەر لەب یایدون
 . ەیەیەوێم شەب ەكەكۆریچ

 . یوەر زەسەل ەخودا بوو یلیكەن ویامینیب ەوات ،لیجوبرائ

( لیل و عزرائیكائیل و میسرافیئ) یكانەناوەب ەكید ەیكیالئەم ێش خودا سیوەئ یدوا
 . ەوست كردووودر ی

 . یوەر زەسەل یەخودا یخودا و قاز یاوچداوود،  ەوات :لیفیسرائیئ

 . ەنسانیئ ەڕیر و شێخ ینیسونو یری، وزێموس ەوات :لیكائیم

 . ەمردن ەیكیالئەفا، مەمست ەوات :لیزرائیع

ا یو دون ەوەتەداو ەیسكیكات، برەوست دودر ەكڕڕەخودا دو ەیوەاش ئپ یدیئ
ق ەڵخ ێل یلیجوبرائ ەك ەوەتۆشن بۆش رەورەگ یالهیئ یروحو  ەوەتۆشن بۆر

شتر ێپا یدون ەونكچ، ەق كردووەڵخ یلیجوبرائ ۆیخ یروحەخودا ل یعنیە، ەكردوو
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 یجهان یالیو ماتر یروح یتیەركرداەر و سیپ ەتۆل بیجوبرائ یدی، ئەر ئاو بووێژەل
 ێتوانەكات، دەجاد دیئێل ەڕیپ ڵیا و دوو بایرەو دێن ەداتەدێیخودا فر یدی، ئەكردوو

 یدیوندا، ئەكەل ەوەتەشاردراو ەات كگناێش تیەنێو نهەو ل ێنیش نابیسەو ك ڕێبف
 ێبەب ەڕێگەاشان دپ، ێرگربەخودا وەك لێشت چیه ەیوەئ ێبەب ەوەتێنێمەل دیجوبرائ

ت و ێك دێگنەد ەك ەیوكاتەتا ئە، هەوەخودا بكات یبوونەر لیو ب ێرستەپخودا ب ەیوەئ
ل یجوبرائ". ردارەس ەتیبەد ڵێت بەقیقەم، هەكەد ەقس ینێنهەتا بەڵگەن لم"  ەڵێد ێیپ
، من ێیك ۆمن نازانم ت" ەڵێدێپو  ەویەدایمەاڵو و ەوەكرد یمەد ەگنەم دەئ یستنیبەب

س ەو ك ەوەر منەسەب ییەن ەیوەئ یس مافەتر نازانم، ك یكێشت چیئازادم و ه یكێنیكائ
و  ەوەداتەدیمەاڵكرد، خودا و ەیقس ەیەتانێش ەوێمشەل بیجوبرائ ەم كەاڵب". ناناسم 

وت و ەن یكانڵەبا ینێخوەكات، لەدرووست دێل یردگو شاخ و  ێنێسوتەد یكانڵەبا
 ۆب یانیژكات، دواتر ەوست دودر ەرێستەئاسمان و ئ یاوچەو ل ۆڵخ ەیكەشتۆگەل
و  وراتەو تێن ەیكید یكانەفسانەئەزانست و نەن ەك یەكداڵێحاەل ەمەئ. ەوەتێنەڕێگەد

ها ەو یكۆریچزانن و ەد یكەیەخورافەو بن یین یراز ەیەفسانەم ئەقورئان، ب
و ەان بۆیخ ەزانن كەد ەیوەنها بەها تەروەتر، ه یكانەنییئاەل ییەن یك بوونەیەفسانەئ

ن ێیدا بنەوەت دان بێبەنجام دەرەم سەاڵ، بەكید یكانەنییئاەل ەوەنەكەجودا د ەنتاخورافا
ان یت ێبەوون هچكێل ییەرج نەتر، م یوانەل یەو جودا ەتەبیتا یكێنییمادام ئا ەك
ر ەو ه ییەس نەك یالەت لەقیقەه ەك ەیەه ەوەوەب ییندەوەیپكو ەڵ، بیاوازیج
ر ەگە، ئەكراو یارید یو شوناس ەناسراو ەوۆیەخ ەیفسانەئ ەش بینییئا یكەیەفەلسەف

   .بووەدەاواز نیج ەكید ەیوەك لێنییئا چیه یەبواەوان

 

  بوونستودرو

  تان سوهاكڵسو ۆب ەخوداو ەل
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 یونەان كیكێكیە، ەوەڕیپێناغ تۆدوو ق ەون بەك یبوونوستودر یەانواێیپكان ەییەكاك
ون ەخودا ك ەیوەر لەب ەشتوون كەیگێت یوان واە، ئڵییەایترما یدیوەو ئ یەروح

 ڕڕەو دوە، ئەوست كردووودر ڕڕی، دواتر دوەبوو ۆینها خەتەوست بكات بودر
 . ەست كردووودرو یرشەر ئاو عەسەخودا ل ەك یەیو ماناە، بەووو ئاودا بێنەل

 (. ڕڕەو ئاوو دو یگنەدێب)ش یوانە، ئەیەشت ه ێسەان بیواڕب ەییكاك

ك درووست بكات، ێشت چیخودا ه ەیوەر لەب ەك ەرتووگ ەیاوچرەس ەوێوەل یگنەدێب
ان یگنەدێكان بەییەشدا كاكیندنێدوعا خوەل ەشیمەه ۆیە، بەبوو گنەدێا بیدون

 . ەانیینییئا یشوناس یرج و ماناەم ەك لێكیەكان ەییەكاك یالەل یگنەدێو ب ەاردووژبەڵه

ك ەیەوێشەش بیو ئاو ەر ئاوەسەخودا ل یرشەع ەك یەان واێیپوان ەئاو، ئەت بەبارەس
 . ەزكراوۆریپكان ەوێشەل

 ینییئا یاتیبەدەئ ەل ەرێكو لەڵ، بیەایرەو دێنەل ەیەه ەك ییەن ەیەو مادەنها ئەو تە، ئڕڕدو
 ەك ەرۆخ یشكیت یشەو ماناك ەوەتۆشن بۆا ریدون ەشكیو تەب ەك ەیەوە، ئەییكاك

   .ەوەتۆشن كردۆر یوەز

و  ەویزەوت جاران دابەق حەه یهلەئ یالەخودا ل ەدان كەڕەو باوەكان لەوەنۆڵیكێل"
وت ەر حەسەب ەك ەكەنییئا یووژێم ەوەشەیەنۆم بە، بەشانداوین ۆیخ ۆڤكو مرەو
 ەد واتیجسەقدا، تەه ینییئا ەل ەویزەوت جار دابەخودا ح یچە، كەشبووەدابرخ ەچ
، ییخودا ییدیجسەوت تەحەست لەبەر مەگەم ئەرن، دووهۆخودا ز یبوونەستەرجەب
 ەیكیەن، راستیوت نەش حیوانەوا ئەت، ئێب یكانەگناوبانەب ەرەو ه یكەرەس ەدیجسەت

 ( . 02)". ەبوو ەستەرجەش جاران بەش ە، واتەدیجسەش تەش

ان یكێشەب ەونكچاندا، ۆیوان خێنەل ەیەه یشیاوازیكان جەییەكاك یالەل یەواڕبم ەئ
ز و ۆریپكو ەو یرستەپوان خوداێنەل ەبووەه یاوازیشتر جێپ ەك ەناوێه ەوەان بیواڕب
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 ەتێزەداناب ەستەجكو ەوت جار وەر حەك هەخودا ن ەونكچ، ەفسانەكو ئەتر ویوەئ
شتن و ەیگێو تەنها لەت ەكییەاوازیج ۆیە، بیوەر زەس ەاتیر ناەكو هەڵ، بیوەر زەس

 ەوێوەش لییەاوازیم جە، ئەیەه یكانەزیخودا و موعج یبوون ۆب ەك ەیەوانەندنێخو
رستن ەپن و خودا ەییكاك ەراست ەییكاك یوادارانڕب ەك لێشەب ەك ەرتووگ ەیاوچرەس
 چیه یاتیبەدەئ ەل ەن كەكەك دەیەفسانەئ ەرۆج ەل ڵیم نكوەاڵ، بەییكاك ییساێر ێیپەب
 . ییەدا نەكیەد یكێنییئا

 

 شتن ون و مردوو شویقەڵت

ن ڵێیان باشتر بی، ەیەكان مردوو شوشتن هیەبوز ەل ەگكان جەنییموو ئاەه ەومان لگێب
 ەك ینسانیئ یرجەو م یرستەپخودا ەل ەكێشەو ب ەكانەنییئا یكێرجەمردوو شوشتن م

 ۆیەب ەوەتێنێكان بمەندوویم زەردەبەل یو رووح ەستەج ەرتن لگزێر ۆنسان بیئ ێناكر
ناو  ەتێدرەدڕێان فیت ێنرێسوتەد ەكەستەتر ج ینزایین و ئاییك ئاێندەه ە، لتێرژێنەد
 . ایرەد

 ەڵگەل ەیەه یاوازیجوان ەئ یالەلشوشتن  ن، مردووۆشەد كان مردووەییەكاك یالەل
 ەوەكەیەفیلەخ نیەالەمردوو شوشتن ل ەك ەیەوەش ئیوە، ئەكید یكانەنییئا یسمڕەوێر
 ۆب یئاو ەیرگو ئاەكات، ئەد ەم كارەر ئەهبەر ینژن بوو ژر ەگەت، ئێرۆشەد

ستا ێئ ەگنە، رەوەتێژت بكوێناب ژۆوت رەت، تاكو حێكرەرم دەگ ێیپمردوو  یشوشتن
 ەیستەرەو ك ەوەتێدار سوتاندن ناكر ەر بگو ئا ەووینیب ەوۆیەخەب یوتنەشكێپان یژ
ش ەكەرسپت، ێسا بیتان عڵسو ۆڕیگ ە، واتەبلیو قەرەب یرەش بەكە، مردووەیەه ەكید
دوو  ۆب ەاوۆڕگ ەناویوقاف داەئ ەك كیەاسای ێیپەستا بێش ئەمەئ ەك ەژۆوت رەح
، ێزانیك بەڵست ناكات خیوێپ ەان كۆیخ ەیكەتیرەن یواوكردنەت ۆوان بەم ئەاڵ، بژۆر
مدا ەج ەم لەوتەح یژۆر ەونكچن، ەكەواو دەت ەكەژۆوت رەشن و حینەداد ەوڵەماەل
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 یشەل ەتێچەمدا دەوتەح یژۆرەل ەكەمردوو ەیستەساب جیحەن، بەكەد ۆب یقوربان
 ( .09". )ەیەن هۆد یناۆد ەان بیواڕوان بەئ ەیوەكو ئە، وەوەتر یكێسەك

و ەست لەبە، مەانۆیخ ەیبلیق یو رووەرەكان بەییەكاك یالەمردوو ل ەت كەبەڵه
 یوان مردوو دواەئ یالەل .ەانخێش یوندگ ەل ەتان سوهاقڵسو ۆڕیگ ەیەبلیق
خ ەزۆد یرگئا ەب ەیوانەرن، ئۆج ێس ەن خوداویەالەل ەوەنیچێپێو ل ەوەسانەڵه
 یواڕوان بەكانن، ئەرگێو ر ژێو زماندر ڵێربۆر و زەبوختانك یسانەن كێتوسوەد
ندن ەابپش یرۆو ز ەیەش هیتیەەاڵمۆك یووڕخالق و ئابەئ ەیلەسەم ەان بیشیواوەت
تان ڵسو ۆڕیگ ەندخواردن بێو سو یو دز یلبازێكردن فۆدرش ەمەل ەگ، جێیپ

 یتەبیتاەق، بەه یهلەو ئ ەییكاك یالەل ەكانەفتارەن ریونترەزیق ەك لێكیە، كسوها
 . ایدون ڵیما ڵوپو  یندەوەژرەب ۆب ێبكرێپ ۆیدر ەندێو سوەر ئەگەئ

  ستنەمبەو ج ەمخانەم و جەج

 ەت كێوترگەد ەسمڕەوێرو ە، بەوەونبوۆك ینێو شو ەوەبوونۆك ە، واتەمخانەو ج مەج
 یكێسەك چیه یاداربوونگئا ێبەدا بەوارێئ وەمەدەت و لێكرەكدا ساز دێوەش ەل
 ەرۆو جەئ ەیت ئامادێابن ەییكاك ەرەیغ ە، واتەییكاك یتنیئ یپروگ ەیوەرەد ەیانگێب
 انیكێندەو ه ەیەفتانەان هیكێندەه (.ازیزر و نەن)ن ەڵێد ێیپ ەمەئ ت،ێب ەسمانڕەوێر

 ەكید یشێاكڕرنجەس یكیەندەوەیپشاندا هاوێروەد ەینینۆك ەڕیو باوێنەل. "ەیەانگمان
 یبووەن ڵیحا ێیس لەك یناو زمان یكێسمڕەوەڕێ، لەیەزمدا هیزدائەم ەڵگەل
 ەڵنجەم) ەوات .ەناسراو( شۆك جیدەب) ە، كێواب ەرزو وزەكو قەو ەگنەشاندا رێروەد

 ەڵگە، لێكرەش دەشكێپقدا ەه یهلەئ یمەجەل ەك ییەیەو قوربانەمان ئە، ه(ناڵكو
و  ێموو شتەر و هێخ ۆب ژێدووروو در یكیەو نزا و دوعاەخوتب ەكەشتۆگ یندناڵكو
ر ەسەل ەكەشتۆگ ەدا كەیەو ماوەل ێبە، دێنرێخوەد یەایم دونەئ یكێسەموو كەه
 ( 81)".ەكاندا هاوشانیەشتەردەز یسمەورێر ەڵگەل ەمەو ئ ێواو ببەت ەكە، خوتبەرگئا
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 یوەشەكان لەییەكاكن یەالەل ەیەمانسەورێر ەرۆو جەئ ەیەمخانەم و جەج وەئ یكێشەب
 یمردن ۆان بیك، ڵێمنا یك بوونیداەل ۆان بیت، ێكرەد ەر جومعەسەل ەممەنج شێپ
 یكەیەزیرەكو فەان وی، ڕو كو چك یریگرەهاوس یگنەئاه ۆان بیان، یزیئاز یكێسەك
 یان و دانانۆیخ یخۆد ینیزان ۆب ەك بووەیەوەبوونۆدا كیاستەڕل ەكن، ەكەیمان دیئ

راق ێع یكانەییەكاك یالەل ەمەئ، ەییكاك یمنانژدو یترسەان لەیوەمان ۆب ژیسترات
ان یان یكانەمنژدو یترسەل ێكرەد ینێنهەب ێش بكریرەگەت، ئێنریبەمتر دەك

، ێبەان نیقەناه ەگنەان، رۆیدان بەسۆب ەل ەشیمەان هۆیخ ەیقسەب ەان كیكانەزەناح
م ەم ئەاڵ، بەراوژان كوێیل ەڵكومەان بی .و عام كراون ڵتەدا قەوكاتانەل ەشیمەه ەكونچ
و  ەتان سوهاك كراوڵسو یمەردەسەل ەك ەیوەئ یحوكمەشتر بێپ ییەنییئا ەسمڕەوێر

و  ۆشاه یوێك ەك ەان بووەیاكگرستەپو  یەكەت یوكات بوونە، ئەزراوەدام
ت، ێنریبەت دێدابەڵگەل یستاشێكرا تائئاشەو ب ەیەران هێئەل ییەارسانی یشاسوارەباو

 ەن، واتێردرێژبەدەڵ، همو خاد ەفیلەان خیردووكەن، هەمدا هەجەر لەبەوەڕێدوو ب"
ر یپ یرگێج ەت، واتێر دگێج یماناەب ەك ەفیلەن، خێنرەمووان دادەه یندەزامەڕەب
بات و ەدەوەڕێم بەج یكانەوەبوونۆكات و كەفتار دەر رێد یكۆرەكو سەن، ویامیبن
و ە، ئەبردنەوەڕێب یركەخادم ئ ەیفیزەرك و وە، ئێنێخوەست دیوێپ یرد و نزاێو
، ەوەتێخشەبەمدا خواردن دەجەل ەكید یندەزوومەئار یكێسەند كەچ یهاوكارەب
 ەرۆج( و خادم ەفیلەخ) ەوات ەو دووانەئ یو كار ەفیزەت وێچەدێپوا ڵرحاەهەب
 (. 80" )تێبەان هیكییەوەاڵكێت

 ییەان نۆیب ە، واتییەان نیكێتەاڵسەد چیه ەیەفیزەم وەئ ەیوەرەدەل ەانوو دوەئ
 ەل ەگ، جەوییەنییئا ەستۆپو ەن بەك بكییەاكسازچح و ڵسو چیه ەل یشدارەب
   .ەوەتێنرێستەدێان لیتەاڵسەواو بوو دەم تیراسەم ە، كەمیراسەم
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كو ەت وێك بییەكو اللش خانوەان وی ەسینەان كیوت ەگكو مزەو ەك ەیوەئ یچرەه
 ەیوەكو ئەن، وەكەیان دۆیخ یكانەوندگەاق لێڕعەدا، لێیت ەوەببنۆت و كێا بگرستەپ
وان ێن ەییەیسوف یال یكانەوندگەركوك و داقوق و لەكەر بەس یراەس یلەع یوندگەل
 یكێنێشو ێبتراز ەنانێو شوە، لەیەك هەڵەك كینز ەتێوەكەو د ڵەر و موسێولەه

 ەیەان هەیگك نزرەڵێمۆك ەوەرانێئ یوید ەم لەاڵاق، بێڕع یكوردستانەل ییەان نیئاشكرا
و ەئ یبوونەم نەاڵموراد و هتد، ب ەتان سوهاك و باوڵن و سوێشاخوش ەباو ەك
 یكو اللشەان ویوت ەگكو مزەو ەیكەزانید ەستیوێپ ەك ەیالرەو تەو ئ ەزارانەم
  .ەوەتێنادر یمەاڵستا وێك و تائێاریرسپ ەتۆت، بێب ەسینەكو كەان ویت ێبكان ییەدیزێئ

 یەزاەو شار ەییكاك یكانەعەرجەو مدەیس ەل ەكێكیە ەك یوەخوسر یلەع ەوەیەمبارەل
 یوتەگكو مزەو یكیەاگرستەپ یبوون ەیلەسەم" ەڵێد ەكەنییئا یوو و كولتوورژێم ەل
ش یشترێپو  ییەن ڵبوەق ەییكاك یالەل ەمانە، ئیحیسەم ەیسینەكو كەان ویسالم یئ
 ەیوەبوونۆك ۆب ەیەك هێنێان شویرمەگەل یراەس یلەع یوندگەراق لێعە، لەمانبووەن

ت ێك بێنێشو ەك ەیوەئ ەیویشەم لەاڵن، بەكەدادێت ەیمخانەو ج مەكان و جەییەكاك
وست ون درەیش نادیتۆڵەو م ییەت نێب ەییكاك یاگرستەپت ێاربیت و دێبەه ەیقوبب
 ۆ، بیرەس ەنچەد ەییو كاك ەیەرمان هیپ یكێزارەو م یەكەند تەچم ەاڵت، بێبكر
 ەوێم دوو شەاڵ، بێكرەش دیكانڵەماەت و لێكرەد ەنانێو شوەاز لیزر و نەن ەونونم

كو ەو ەیەورەگ ەڵیژئا یشتۆگر و ێشەڵەك یشتۆگان یكێكیەخواردنن،  یكردنەئاماد
 ەوەكێسەن كیەالەل ەكەخواردن یدیئ. و هتد ەڕرخ و مەلك و بۆگا و گمان
 یدیكات، ئەد یاریمام دیئ كوەك وێسەتكار و كەخزم ەنراو یناو ەت كێكرەشدەداب
ت، ێدرەمدەڵەقەلوناح گەت و بێنرێبشك ەكەشتۆگ یسكیت ئێناب ەك یەهاەو ەكەتیرەن

ش ەمە، ئەكەسكیو ئێن ەوەتەڕێگەد ەكید یكێجار ەیەستەو جەئ ەك یەانواێیپ ەونكچ
 ەك ەوەتێرگەزان دێك خۆرەس یاوانیپنها ەت ەیەوەبوونۆو كەن، ئۆدیناۆدەل ەكەیەوێش
 یكینز ەت كێبەنەوەنها ئە، تەوەاوانیپو ێن ەنچت بێنان نابژت، ێكرەوان دێش یكاتەل
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د و ەیمام و سیر و ئیپ ەت كێب ەانیو دوعا و نزاەان لێیوگ ەیوەئ ۆبن بەد ەكەمەج
 ". دووربنەب ەشێكەل ەك ەوەنڕێاپەخوا دەن و لەكەیاوان دیپ

و  ەكراوەن رزەم فەاڵت بێكرەم دەج یتوسروەل ەك ەیەزر هەن ەیكید یكێرۆج
ت ێك نابەیەشێت كێكرەر نەگەان ئیت ێكرەد ەزووەئارەن بڵێیان باشتر بی، ەیەاردژب
كات و ەشدۆان خڵیو دیە ینەمەرنیش یكردنەش ئامادیوە، ئەییكاك یمان الوازیئۆب
 یمیراسەن میناسراوتر ەمخانەم و جەكدا جێكاتەل ەمەن، ئەڕپەدێمدا تیراسەمان مەهەب

كان، یەدیزێئ یماەج ینژەجەل ەكیر نزۆن، زەناكێل ڵیوان نكۆیكو خەو و ەییەكاك
 ەانگێت بێناب ەیوەان ئین، ۆخەد ەوەكێپ ەكەنان ەك یەداێوەل ەكەشەهاوب ڵەخا یتەبیتاەب
و ەكردن لیشدارەب ۆاوان بن بیپەب ەڵكێت نانژت ێناب ەیوەان ئیت، ێان بەڵیكێت
، یەماەج یناو یدیزێئ یالەو ل ەمەج یناوەش كەكەوش یكدا خودڵێحاەدا، لەمیراسەم
 ینییئا یبوار یندەرمیب ەیربۆم زەاڵت، بێبەان هیگاوچك یە ێچەدێپكن و یكتر نزەیەل

و ەكان، ئەناسەڵمۆو ك یلتووروو كو ینییئا یرەلۆكێتناس و لەاڵهژۆو ر
 ەزانن بەوا دڕەنا ە، بەییو كاك یدیزێئ ینییردوو ئاەه یالەن لژ ەیوانەدوورخستن

 . نەدەم دەڵەقەل ەیكەنییئا یداخراو ەك لێرۆج

ن و ییئاەل یە ین ێنو یكەیەاردیاز، دیزر و نەن ەنراوێل یناوەك ەیوەئ یچرەه
 ەك ەیەش هیحیسەم ینییئا یالەكو لەڵت، بێنابێانهیكان دایەارسانیالن و ەگ یكولتوور

 ەك ەمانان كراوڵموس یالەل ەك ەیوەان ئی، ەك كراوێسەك یخاترەكردن ب یقوربان ۆب
 ەست لەبەت، مێب ەورەگ ەڵیژت و ئاێبینیب یكڵێسا ێبەوەئ ەكیەقوربان یرجەم ێبەد
سالمدا حوشتر یئ یدانەڵرهەس یووژێمەتد، لەو ه( اگلك و مانۆگو  ەڕسك و میگ)
 یرۆ، جەبووەحوشتر ن ەك ەینێو شوەم دواتر لەاڵ، بیقوربانەب ەو كراو ەبووەه
 ەڵگەل ەیەه یاوازیج ەك یە یارسانی ەیوەئ یچرە، هەكراو ڵبوەق ەكید ەڵیژئا
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، ەوەتێكرەادیسك جێئەل ەكەشتۆگو  ەرێشەڵەان كیتر ۆك ەك ەیەوە، ئەكید یكانیەقوربان
 . تێرابیگرەو ەكید یكانەنییئاەل ێچەدێپ، ەكەان كولتووری ەاردیرنا دەگەئ

و  یەتاكدا ڵیدەل ەك ەیو شتەل ەگ، جییەن ەوەشتپەل ەیكید یكێستەبەاز مین ەتەبەڵه
م ەاڵ، بیەرواەش هیدارەڕن و باوییئا ێب یكێسەك ۆب ەمەتر، ئ یسانەكەب ێخشەبەید
ان ڵیدەل ەیوەئ یازینەك بەڵێمۆان كیك ێسەك ە، واتەوەدانیقوربانەب ەدراوێرگ ەیوەئ
ن ەكەین و دژكوەك دەڵێژن و ئاەكەد ی، قوربانەوەزدانیەن یەالەان لیاراستنپان ی
ر ێنها خەت ەگنە، رەیەش هینەرمەئو  یحیسەسالم و میئ یكانەنییئاەل ەمەر، ئێخەب

و ەك لەڵو ك ەان كورتیستەد ەت كێاران بژەه یكردن یك هاوكارێرۆان جیت، ێكردن ب
 ەتۆ، بەییق و كاكەه یهلەئ یالەم لەاڵ، بەرانگ یوتنەستكەد ەرن كگربەو ەشتۆگ
 ییالساەل ەگج ،ییەن ەیكید یكیەانوویب چیو ه یو كولتوور ینییئا یكێسمڕەوێر

 یزارەل ەك ەیكانۆریچو ەئ یوكردنێڕەپان یشتر، ێپ یكانەنییئا یتیرەن ەیوەكردن
 . باوەب ەستا هاتوون و بووێئ یر زارەس ۆب ەوەنانیشێپ

( ەمەج)ش یوە، ئەیەه ەوەشیسالمیئ ینییئاەب ییندەوەیپ ەك ەیەه ەكید یكێكۆریچ
عقوب یە ڕیكو ین یامیبن یەواگ، ەكراو ۆب ەیكید ڕۆڤەیو شەكید یكەیەوێشەل
ت و ەقیقەه یكانەپیرنسپوان ێن یاوازیج ەكردوو ەیوەئ یاریرسپر، ەمبەغێپ

خوداكان . ؟ێچەدەوەڕێن و بەكەم دەن جیمەكیەن ۆچا ی، ئا؟ەنۆچت ەعیرەش
ساز و ەاران بیر ەگە، ئەت داناوەقیقەه یارانی ۆمان بەعبەك ەمێئ" ەوەتەانداویمەاڵو
 چ یدی، ئێان كردبەیعبەك یتەاریز یەوا ەوەكو ئەروە، هەوەناڵت جوەقیقەه ڵیتوایر
ان ۆیخ یندنەزامەڕەان بەیمارژ ەدانێوگێس بەنج كێپر ەگەان، ئیانەیان بیت ێب ەوارێئ
 چان ی، ەتەقیقەه ەیعبەن و كیوانداەئ ەڵگەل ەمێوا ئەان كرد، ئیان قوربانی، ەوەبوونۆك
 یكێگمان یتاەرەس ێ، نابەڕێپبێت ینەیه یوەشەل ەمەو جەئ ێاو، نابیپ چن بن و ژ
ن، ەر بكەبەن لێاكوخاوپ یجل( ڵغوس)ن ۆان باش بشۆیخ ێبەت، دێب یقرمز ەیكید
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ش ەداب ینیریش ێبەبكات، د یشدارەب ێكردبەن ۆیخ یكانەركەر ئەگەك ئێسەك ێناب
دا ەمەو جەان لیشدارەب ەت كێش بدرەوانەئ یشەنجا بی، ئێنرێت و دوعا بخوێبكر

 ەك ەیوەم ئەاڵ، بەش باس كردووەكید یكانەشەبەمان لەمەئ(. 88". )ەكردووەن
 ەیماكەج یشنەچەل ەیوەلەگج ەمەو جەئ ەك ەیەوەن، ئەیبكەوێل ەیقسن یینتواەد
( قەه یهلەئ) ەوان واتەسالم، ئیئ یهاتن یدوا ەك ەیەوەئ ەكەانوویب ەوەكینز ەویەدیزێئ
 ەیوەك ئەروەن، هەكەان دۆیخ یمەج ەوەئ یاتیجەل یدی، ئەرام كراوەحێان لەیككەم
 یدانێپەژێدرەك لەیەوێش یعنیە، ەیەككەان می ەیەعبەك ەوونچ یاتیجەل ەوتراوگ ەك
 یوەیڕەپش یهودیەو  یحیسەو م یسالمیو ئ ەناویر داەمبەغێپم یبراهیئ ەیوەئ
س ەك ێسەل ەك واتێسەند كەچەل ەوێئ" یتیەوتووگ یتتەم ەك ەیوەان ئین، ەكەد
تان ڵسو یكانەقسەق لەقاودەد ەمەئ". دامەوێو ئێنەوا من لە، ئەوەبوونۆبوون و كەڕپێت

 ەیوەم ئەاڵم، بەجەت بەبارەس ۆیخ یارانەیب ەوتووگ ەیمان قسەو ه ێچەسوهاك د
 ەك ەیەوەئ ۆنها بەش تەمە، ئەاوازتریك جێمەك یكێن، شتەكەد یوەیڕەپ ەییكاك ەك
ان ۆیخ یشوناس ەیەنیچو بنەر ئەسەو ل ەوەنەلتوور جودا بكون و كوییكو ئاەان وۆیخ
  .نەبك یارید

 

 

 !.  ێڕەش ەڵەك یوەش

  ەكەشانیناونێب ەوەش

 یەواگ، ەرێش ەڵەك ەوەش یناوەب ەیەك هێتیرەكاندا نەییەو كاكێنەل ەك ەیوەئ ەیبارەل
 یكسێس یتیەباحیبن و ئەكتر دەیەب ەڵكێو ت ەوەننێژكوەرا دچدا ەوەو شەكان لەییەكاك
 ەمانڵموس ەیكید یكانەكو بوختانەو ەمەئ یچرەگەن، ئەكەدێپست ەو د ەیەه
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 ەم بوختان كردنەن ناسراوون، ئید ەرەیغ ەب ەتر ك یوانەر ئەرامبەب ەكانەوڕەتوند
 یلەاز باسمان كردوو و عیزر و نەم و نەج یشەبەل ەك ەیەمەو جەمان ئەه

خوشك  ۆكو بوختان بەراق وێعەل ەك ەستوویبەمان نەمەن ئەقڵەموت"  ەڵێد یوەخوسر
سالم و یئ یخود ینها بوختانەت ەمە، ئەییاكك یژو د ەكان كراوەییەو برا كاك

 ەرتووگ ەیاوچرەس ەوەكانیەعوسمان یمەردەسەو ل ەكانەوڕەتوند یەاسیس یسالمیئ
 یتیرەنەبن لەڕۆرەس ەندێه ەییبكات كاكێپ یواڕت بێبەك هێسەم كەواناكڕب ەك

 كان،یەدیزێكو ئەرست وەپتان ەیش ێوترگەان دێیپ ەییكاك ەو بوختانەل ەگج". نیریناش
ن ڕبەردەان سۆیخ ڵیمنا ەییكاك یەواگان ی، یرافز یناوەب ەیەان هیتر یكێشەب ەونكچ
 ەرۆم جەئ" ەڵێد یوەخوسر یلەكان و هتد، عەان كافریخودا، ۆك بێزرەكو نەو

 ەوەتەتمان داوەو ر ەووینیرمان بۆو ز ەییكاك یمنانژدو ۆستن بەدەحازر ب ەبوختان
 ەستا واتێئەرلەك بڵێند ساەچ ەنموون ۆب ،ەبوختان ەك ەلماندوومانەو س ینەكردەب

ان ی ەییكاك یبوویو نوس ەوۆوكراباڵكدا بەیەنامژۆرەك لێنیران نوسێئەل 8115 ڵیسا
، ەشۆناخ ڵەواەم هەئ ەیوەندنێستن و خویبەب ەمێرستن، ئەپتان ەیكان، شیەارسانی
و  ەر جادەس ەنیووچ ەییكاك یسەن كیۆمل 8 ەك بینز ەك كیەتیەزاڕەناەن بیستاەه
ش یكەڵشت خگ ۆن و بەبوردن بكێل یداوا ەنامژۆمان رەهەارمان كردن لچنا

و  ییەن ەو بوختانانەب ەڕیجار باو چیو ه ەاكپ یكەڕێروباویب ەییكاك ەت كێئاشكراب
ان كرد ەیمان بەیكاك ەیكەجوان ەمان رووۆخ یتیرەنەش بەوەل ەگن، جەناك یشڵیبوەق
ر ەسەل ینێر نهۆز ەك ۆیەیەگراست ەاویپو ەئ یوەخوسر یلەع". كیەموو الەه ۆب

و  ەكید یكانیەنییئا ەوڕەتوند یترس ۆیهەش بیوەم ئەاڵ، بێزانەكان دەییەكاك
 یلەع ەیم ترسەت ئەبەڵه". ێنێك بدركێموو شتەه ەیەه یترس ەوەییەكاك یوانڕەتوند

 یریشنبۆر ەك ەوەشوەوانەب ەوەتۆرتگ یكانەییەكاك یرۆز یشەب یوەخوسر
 ییەنێو نه ەییر كاكەس ەتێباس د ەم كەاڵن، بیماركس یسانەو ك یستیماترال
و  ەاتیموو خورافەه ەوەئ یمانا ەكنن، بەدێپنن و ێك بدركێترسن شتەان، دیكانەشاراو
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 ەیەیچم ناوەت لێزێارپب ەییكاك یرك و مافە، تاكو ئەاراستووپەن یسەك ین مافییئا
ست و ەداڵدا باێیتو ڕەتوند یسالمیئ ەاست كەڕناو یتەاڵهژۆت رێوترگەد ێیپ ەك

  ."ەوەكید یكانیەنییو ئا یبەزهەم ەنیمەر كەسەن بڵزا یوتارگن ەخاو

 یوەخوسر یلە، عەییكاك یالەل ەز كراوۆریپر ێشەڵەك یچۆب ەك ەیوەئ ەیبارەل
كردن  یرگرەب ۆكان بەییەوكات كاكە، ئەوەتەڕێگەد ەدەن سیندەچ ۆب ەمەئ" ەڵێد
وست وك و خواردن درێارژەه ڵیما ەتەوونچ، ەوەتەاونەڕگ گنەجەل ەان، كۆیخەل

 ەمیراسەو مەئ ۆب یانئقور یكێمبولیكو سەو ەبووەر هێشەڵەاندا كیشیناوەل ەكراو
 ەیكەرێشەڵەك یشتۆگو  ەتان بووڵت سوەخزمەل ەورەگ یكێدەیس یدی، ئییەنییئا
 ەشكردووەداب ەنراەروەپدادە، بەان برنج بوویر ەساو ەگنەر ەتر ك یكانەخواردن ەڵگەل
 یكێو خواردن ەمێئ یكولتوورەك لێشەب ەتۆر بێشەڵەك یدیئ ەوێوەل .بوانەر ئامادەسەب
 یكەیەوێشەان بەیلتووروو كوەئ ەییكاك یمنانژدو ێچەدێپم ەاڵ، بەییەكاك یارید

" ەییكاك ۆب ەبوختان ەك ەەیەیوێو شەئ ۆب ەوەتێواستبگخالق ەئ ەن و دوور لیریناش
و  ەعیش یبەزهەو م یهودیەكو ەو ەیكید یكانەنیمەك ۆبوختان ب ەیوەك ئەروەه
 ێكو ەل ڵزا یوتارگو  ەت بوونەاڵسەدێب ەونكچتر كراون،  یكانەكهاتێپو  یدیزێئ

 . ەكراو بوونێملەوان ستەت ئێبووب

  مبورەو ت یرەمەچ

و  ەوەتەوتراوگ ۆچزمان ماەو ب ەییكاك یمیراسەم یكانەوێشەك لەیەوێش یرەمەچ
ر ۆشدا زیكورد یاتیبەدەئەو ل یەورامەكو هەو ەك ەەیان هۆیچما یمان زمانەستاش هێئ
 یوەخوسر یلە، عیزۆگەتاو یوەولەم یكانەعریش شەوانە، لەراویگرەوێل یكەڵك
 ۆیخۆب ەمێئ یالەل ەمە، ئەكورد ینۆك ەیانیرەگیفۆس یكێگنەئاه یرەمەچ" ەڵێد
 ەمان كردوویرەمەچمبور ەتەشتر بێپ ەمێت، ئێب ەییكاك ەیوەرلەب یەكورد یمیراسەم
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متر ەستا كێو ئ ەاوێڕگ ۆان بەیمیراسەو مەستان و ئۆڕگ ۆمردوو بردن ب یكاتەو ل
 ". ەبوو

 ەمەئ" ەڵێو د ەزۆریپ ەییكاك یالەك و لیموز یكانەستەرەكەل ەكەیەستەرەمبوور كەت
و  ڵسا 951 ەك بی، نزەبوو یستانڕلو ینیمان شا خورشەورەگ یواەشیپ ەیشیپ

 ەیبارە، ل"ەنجام بووەرەو س ەییكاك ینییئا یجیروەت ۆش بەمەم، ئەوارچ ەیدەس
كان، ەییەكاك یالەت لێد یناو ەش كەو داودەو ئ ەیەه ەیمبورەو تەئ ەش كەوەئ
 ەرێو ئامەو ئ ەتەكیالئەان می ەشتیم فرەدوو ەك ەدڤیدا ەیكەاوچرەكدا داوود سڵێحاەل

داوود و ەئ" ەڵێد یوەخوسر یلەن، عیخوداناسەك لەیەوێش ۆب ەناوێكارهەب یەیكیموز
مبوور ەمان تەهەو ب ەكانەبوورەز ینەو خاو ەهاتوو یورات ناوەتەل ەك ەیرەمبەغێپ

 ەمێئ ەیو داوودەئ ەونكچ، ەییكاك ەیكەداوودەل یەای، جەخش كردووەپ یرستەپخودا 
 ەیینجەرزەب یكێخێش ۆیخۆش بیهاكەستان ڵسحاق، سویتان ئڵسو یناراەیل ەكێكیە

مبور ەت ەت و بێد یشوو ناوێپ ەیكەرەمبەغێپود داو ەك ەزووتر ەمەردەو سەو ل ەبوو
 یشیریپو باب و با ەخوراسان هاتووەل ەن كیامیر بنیپ، ەكردوو یرستەپخودا

  ".ەكەردوو داوودەوان هێنەت لێبكر یاوازیج ێبەد ۆیەهاتوون، ب ەاویسورەل

 ەك ەیوەئ یتەبیتاەرتوون، بگكیەر ۆزەن كگناوبانەكان وابەییەكاك یچرەگەئ
دا بكات، ەڵگەان لیشدارەب ییەن ۆیس بەو ك ەیەان هۆیخەت بەبیتا یكانەنژەج
ستا ێئ ێچەدێپم ەاڵنن، بژەج ێسەك( از و زكریزور و نەن)كو ەو یكانەنژەج یتەبیتاەب
 ەتاز ەچو ك ڕكو ەان واتیكانەچەوەر لۆز یكێشەو ب ەوەتەبوونڵكا ەمانیراسەو مەئ
 . ەماوەن ێیپان یواڕب ەونكچن، ناب ەمانیراسەو مەئ ەیان، ئامادیكانەشتووەیگێپ

 

  كانەییەكاك یاوازیا و جیرافگجو
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ك ەیەل ەك ەراویگێان لەیگێر ەوەكید یكانەنیین ئایەالەكان لەییەكاك ەك ێیەیپوەب
جودا،  یكێنێند شوەچر ەسەب ەوەتەوبووناڵرشوبەپبن، ێجەشتیو ن ەوەببنۆندا كێشو
 ەك لیەرەهەن و لەكافكاس ه یكەەیچند ناوەچەل"ن، ەستاندا هڕلوەل ەران كێئەل ەگج
س یزابیلیئ یمێرەقارس و ه ەیچناو ەها لەروەا و لوبنانن، هیاق و سورێڕع یتاناڵو
ان و یرمەگەراق لێعە، لەیەان هۆیخەربەس یكیەاگەڵمۆك بن كێنێر شوەهەل ۆیەب ،ۆڵپ
و  ەكانەییەكاك یكەرەس ینێرا ناسراون و شوەس یلەعەن و بەركوك هەك یخوارووەل

و  ین هاوارەڵێان دێیپ ەك ەبجەڵەورامان و هەهە، لێكرەدێل ەیمخانەج م وەج
ن ەڵێد ێیپ ەداقوق ك یەیناحەركوك و لەك یسنوورە، لەیەان هیهاوار بون یوندگەل

 4 ەل ییەتیبر ەبوون كێجەشتین یایرافگجو ەل یاوازیج (83". )شەوندانگو ەتاوغ، ل
 یلەراق و عێع یورامان ەه یرواەران و هیئ یویر و دەوانسەر ەاواز كیج ینێشو
 ەمە، ئەرێولەه یاگزێارپ ەر بەس ەك كەڵەك ەیكچۆشار ەیەیركوك و سوفەك یراەس
وان ێنەباش ل یكییەزاەشار یبوونەكولتوور و ن ینانێكارهەب ەیوێوان شێنەل یاوازیج

 یالەز شكاندن لێوگ ەیلەسەم ەنموون ۆر بە، هەوست كردوووكان درەییەكاك
ها ەروە، هییەن ەوەو سرووتەئ ەیبارەان لییزاەو شار ییەن یبوون یەەفەس یكانەییەكاك

 یراەس یلەع ەل یچەورامان، كەه یهاوار ەیچناو ەو ل ەییەسوف ەل اگرستەپ یبوونەن
ان ییوادارڕب ەش لیومانگو  یاوازیان جۆیخ یداتا ەل یەاوازیم جە، ئەیەركوك هەك

  .ەوست بووودر

ان یبوونەڵكێت ۆیهەت بێابۆڕگستا ێئ ەگنەو ر ەنۆك یكێئامار ەان كیشەكەژێر ەییكاك
 8163 ەیكینز 0928 ڵیساە، لێو زاوز ینخوازژن و ژو  ەكید یكانەكهاتێپك ەتەل
، ەس بوونەك 8668 ەیكیئامار كراون، نز ەك 0957 ڵیكدا ساێكاتە، لەس بوونەك
 ەیكید ینانێشو ۆزراون بێوگب و رایعرەت ەك ەیوەئ یكارۆهەب ێچەدێپم ەاڵب

 یترسەم ەك ەیوەئ ۆیهەستا بێم ئەاڵ، بەوەتەمتر بوونەان كەیكەژێردستان، ركو
س ەزار كەه( 711)ەاتر لیز ەیكینز ۆان بەیكەژێ، رەماوەان نیواستنگوون و راچناوەل
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ان یبون( یلەندەنبار و مەن و ئیقەالر و خانەو ك یكفر) ەها لەروە، هەكردوو یادیز
و  ەكاوەك و لەمۆڵچ ەوانەن، لەك هێوندگند ەچ ڵماەچمەچ یشار یسنوورە، لەیەه

شتا ێم هەاڵار كران، بچمان و ناڵموس ەان بوون بیرۆز یشەب ەوندانگم ەم ئەاڵهتد، ب
 ەان بۆیخ نییئاكو ەم وەاڵ، بیتیەەاڵمۆك ەیكهاتیپكو ەزانن وەد ەییكاك ەان بۆیخ
 ەگتر ج ینكاەچناوەل ەیەدا هەكید یكانەییەك كاكەتەان لیشیندەوەیپزانن و ەسالم دیئ
و  ەكید یكانەنژەو ج ەمخانەم و جەج ەل ییەان نیكییەشدارەب چیه ەیوەل
ها ەروەناناسن، ه ەییان كاكێینو ەیوەن ەك ەیوەلەگج ەمەان، ئیكانەمیراسەم
ن یاسی یكەڵەك ەباتن، واتەخ یەیناحەر بەن سەك هێوندگند ەچر ێولەه یسنوورەل

 یكانەوندگش ەوانەو ل ەتر یوندگش ەترات و شەو م ەییەسوف)ش ەوانەن، لۆك یئاغا
 ینییئاەان بیواڕب ەك( رلوەبەكان و كەزەگر و ۆبەن و كولەبەلیل و تگنەوردك و ز)

ر، ەعفەلەونس و تی یبەو ن ەتشانەع یكەڕەگەل ڵموسەها لەروە، هەیەه ەییكاك
. وان و كرمانشان و هتدیرەستان و مڕخوراسان و لو ەیچران ناوێئەها لەروەه
 یاریكان دەسەزان و كێخ ەیژێم رەاڵن، بەا هیا و روسیسر و سوریما و یتوركەل
 ەونكچ، ەان كردووەیشەگن ۆچبن و ەس دەند كەچ ییەناریش دەكینزەكراون بەن

 ۆیەب ەمانەسن، ئەزار كەند هەچ ێبزانر ەك ییەنستدا ەردەبەل ەنیقەراست یكێئامار
 ەییكاك یووژێمەان لیكانەزەان ناحۆیخ ەیقس ێیپەب ەونكچماون، ەك سنوور نەیەل

 یر باسۆز ەش كەزانەو ناحەك لێكیەكردوون، ێان لیمەرتوون و ستگێان لەیگێدا، ر
ان ەیگێو ر ەوەتەكردوون یواڵرشوبەپكان ەفتوحات یكاتەل ەسالمیئ ینییئان، ەكەد ەوێل
ك ێنێشوەل ەك كەڵێمۆر كەم هەاڵن، بەبكەشەگ ەیوەئ یترسە، لەوەببنۆك ەراویگێل

و  ەیەان هۆیخ ەیكەنییئاەان بیواڕن و بەكەان دۆیخ یمیراسەم، ەرتووگانیكیە
ان ۆیخ ەیكەنییئاەن لێك شوێندەهەم لەاڵ، بەانەیه ەن كەكەد یەواڕو بەش لیرگرەب

 یكانەشارەل ەتاك تاك ەك ەیوەلەگج ەمەسالم، ئیئەب ەو بوون ەوەتەوتوونەدوور ك
ش یراقێعەو ل یكورد یتەحكومەل ەیەان هیشیرسراوپێن و لەكوردستان ه یتر
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 یسانەو هتد، ك یاسیو س یبەدەو ئ یریشنبۆر یكانەبوارە، لەوێمان شەهەب
ش ینییئاكو ەو و ەكهاتێپكو ەو و ەكاندا ناسراوەندەوێنەان لیو ناو ەیەان هیزاەشار

 ەان بیشۆان و خیكانیەنییئا ەسروت یكردنەسەمومار ەم ئازادن لەم جودان و هەه
 . زاننەكورد د ەیوەتەن ەك لێشەب

 ن ۆدیناۆد

واجدان ەر ۆب ەكەیەفەلسەتر ف یكیەالەو ل ییەنییئا یروح یكێمكەچن ۆدیناۆد
 یكێروح ۆب ەكێروح ەیوەواستنگ ێیست لەبەكان، مەییەفسانەئ ەكۆریچو  ەفسانەئەب

 نییئاەك لێندەو هێنەل ۆیە، بەبووەه یو مان ییترایم ەیاشماوپ ینییئاك ێندەهەل ەتر ك
ارسان و ی ینییئا یتەبیتاە، بەڕەباو ەیگێو ج ەیەن هۆدیناۆا دادیدونەزاكان لنییئاو 

 . كوردستانەل یاتییزدێئ

 ەن كۆد ەیوش"، ەوەنەیكتر جودا بكەیەش لەكو دوو بەو ەكەوش ێبەت دەبەڵه
 ەئەبدەم مەئ ێیپەب ە، واتەن هاتووۆڕیگكراس  یماناەدا و بەچەبنەل ییەتورك یكەیەوش

ندوو یت و زێجار بمر ەندەوەئ ەت، واتێدرۆڕگبش ەجار ل 0110ك ۆڤێر مرەه یانیگ
ك ەیەنها الشەت ەك ییەن ەییەستەج ەومردنەن ئۆدیناۆد ەیت وشەبەڵه(. 84" )ەوەتێب

كات و ەدەوێپ یشاناز ەیەه ەكید یكێبوون ۆیخ یدواەو ل یەزیعجەكو تەڵب ێنینام
ش یرووح ەونكچ، ییەن یكیەمانا ەكەباو ەناسێپەل ەك ێڵێهەدێجەب ەكید یكێوارەئاس

ش یوەئ ەوەتێنێهەمدەرهەب ۆیخ ەیەك هەیەن دا كردۆدیناۆدەم لەاڵت، بێنێدا نامێوەل
دا ەكید یكەیەستەجەل ەكەمردوو ەیستەج ەتر ك یكێروح ۆب ەكێروح ەیوەواستنگ
 ڵقەع ەن ەك ەیەه یاوازیج یش مانایو زمانێنەل ۆیە، بەوەتێبەد یڤكتەان و ئیژ ەوەتێد

 ەیوەناوەل ەكات كەد ەو بوونەل یارگزێارپ ەونكچن، ەناكێپ یتەناعەك قیژۆل ەو ن
ش یمردن ەیەیو رادەو تائ یە یمرەن یتر یكێرۆش جیوە، ئەیەك هێحریس ۆیخ
  .مكەچكو ەت وێنێمرەد
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 یوانەوات و ئەڕد ەیستەنها جەت ێمرەنسان دیئ ەك ەتەناعەقەك لێرۆن جۆدیناۆد
و  ەندوویز ەیكەدواجار روحم ەاڵ، بێڵێهەدێج ەكیەتیەەاڵمۆك ەتڵەو حا ەڵمۆك یتر
ان ەڕیكان باوەنییئاەك لێشەب. ەوەتر یكێسەك ەیستەج ەتێچەو د ەوەتەڕێگەد
ش یكانەسوفەلەیف ەمكەچم ەكدا ئێكاتەل( تناسخ االرواح) ە، واتەیەن هۆدیناۆدەب
ك ەن ەداوێپان ییفەلسەف یندەهەو ر ەكردوو ەوێان لیكان باسەوێشەك لەیەوێشەب
و ەو ئ یسۆندیو ه یبوز ینییئا ێوترگەش دینێك شوێندەهە، لینییو ئا یحۆر
كو ەو ەكەفەلسە، فەیەه یبوون یك ئاسمانەنن یینیمەر زەس ینییئا یەواگ ەیاننییئا
 ۆوخەاستڕناەا بڕكێتەش بیكانەنییئاها ەروە، هەاننییئاو ەئ یوادارانڕن بیەالەك لیەواڕب

ح یسەم یەان وایاوڕب ەك یحیسەم ەنموون ۆ، بیتێیەپان ەڕیباو ۆوخەو راست
ك ێكراسەوان بەئ ەك ەیەهن یینواێڕمان تەش هیدیزێئ ینییئا یالەو ل ەوەتەڕێگەد
وان ەئەل ەگج. ەر بوویموساف ڕیكو یخ ئادێش ەورەگ یخێش یكراس ەنن كێشوبهەید
الملل " یبێكتەل یهرستانەكو شەو ەونكچ، یتێیەپان یواڕش بەئیو ساب یجوسەم ینییئا

ان یواڕ، بەیەن هۆدیناۆو دەان بیواڕب ەك ەیاننییئاو ەئ" ەڵێدم ەدوو یشەو النحل، ب
 یهاتنەب یواڕش بیمانڵموس ینییدواجار ئا". ییەت نەامیق ەوات ژۆمردن و دوا رەب

ان یژ ۆب یمنێو ه یئارام ەو زاتەئ یهاتنەب یەواگو  ەیەه یهدەم یدەمەمح
  .كاتەدێپستەد ەكید یكێانیژ ەك ەوەتەڕێگەد

م ەكدا ئێكاتەل( تناسخ االرواح) ە، واتەیەن هۆدیناۆدەان بەڕین باوكاەنییئاەك لێشەب
 یندەهەو ر ەكردوو ەوێان لیكان باسەوێشەك لەیەوێشەش بیكانەسوفەلەیف ەمكەچ
 ۆوخەاستڕناەا بڕكێتەش بیكانەنییها ئاەروە، هینییو ئا یحۆك رەن ەداوێپان ییفەلسەف

ح یسەم یسایع یەان وایواڕب ەك یحیسەم ەنموون ۆ، بیتێیەپان ەڕیباو ۆوخەو راست
ك ێكراسەوان بەئ ەك ەیەهن یینواێڕمان تەش هیدیزیئ ینییئا یالەو ل ەوەتەڕێگەد
وان ەئەل ەگج. ەر بوویموساف ڕیكو یخ ئادێش ەورەگ یخێش یكراس ەنن كێشوبهەید
الملل " یبێكتەل یهرستانەكو شەو ەونكچ، یتێیەپان یواڕش بەئیو ساب یجوسەم ینییئا
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ان یواڕ، بەیەن هۆدیناۆو دەان بیواڕب ەك ەیاننییئاو ەئ" ەڵێم دەدوو یشەب و النحل،
 ". ییەت نەامیق ەت واتەریئاخ یژۆمردن و رەب

 یەیم داتاەئ ەك ەكردوو ەیوەئ یدا باسەیەیوەنۆڵیكێو لەل یها الهاشمەر تۆدكت
 ڵەگەل ەیەه یاوازیكان جەییەكاك ینیقەڵت" ەڵێو د ەرتووگرەكان وەییەكاك یخودەل
ر ەگەئ)ن ەڵێد ەمەن، ئەدەمردوو د ینیقەڵت ەوان كەئ ەنموون ۆ، بەكید یكانەنییئا

 ەناڵف یمبارەع ەموو لەه ەبووەم هۆنم و جەگ ڵێالت، بۆر هاتن بیكەر و نیمونك
ك ێشتەرنا تەگەو ئ ێرەدیب یستیر وەگە، ئیتەیەكەكینز ەسەكەست لەبەم ەك یەسداەك
 ڵێو ب ەبدێپ یرابەك شێبوو، فنجانەن یو راز ستیوەن یشیوەر ئەگەو ئ ەبدێپ یسكین

 ۆوات و تەڕالت دەوكات لە، ئەكید یكێسەك یالۆب ۆچم و بێل ەم وون ب ەییمن كاك
 ەان بیواڕنن بێلمەسەید ەییكاك ەك ەیاردانیو دەل ەكێكیە ەمەشت، ئەهەب ۆت بیچەد

(. 85". )انیژ ەوەنێدا دەكید یكێروحەو ل ەوەبنەندوو دیز یەانواێیپوان ەو ئ ییەمردن ن
 ەیەه ۆیم و جەگ یمبارەمردوو ع یسەك ەت كێش بیاستڕنا ەر بەگەئ ەدانانێپو دانەئ
موو ەه ۆیخ یدواەل ەت كێخشەبەد یخواز یكسانیە یكیە، ماناەهاتوو ەوەنۆكەل ەك

و ەشت ئپ ەك لەیەفەلسەف چینا هەستكورت، دەد یتر یوانەئ ەت بێخشەبەد یكانەكڵمو
 ەكید یكڵمو ەت بێستا بكرێئ ەیوەكو ئەان وی ۆنم و جەگ یمبارەع ەیئاشكرا كردن

 یخوازیكسانیە ەیوێش ەك لییەخوازیكسانیەكو ەو ەواتە، كییەن ەیكید یكیەمانا
   .ەیەه ەییكاك ەڵیمۆو كێن ەن لیالت یكایئامر ڵیكاۆل

 ەیكید یكانەنییئاو  ەوەنیوەدوور بك ەییكاك ینییئا ەك لێمەر كەگەئ ڵرحاەهەب
كان یەندوسیه ینییئاەك لێشەبن یینیبەن، دەیماشا بكەراق و كوردستان تێع ەیوەرەد

 ەكید یكێو روحەئ ەیگێجەوات لەڕك دێروح ەك ەیەان هیواڕمان بەش هیكانیەو بود
 ەك ەیوەئ" ، ێبەك دیداەل ەك ەكید یكێسەك ەیستەج ەتێچەان دی، ەوەتێرگەد ەیگێج
 ەتێبەو د ەوەتێبەك دیداەل ەو دووبار ێك بمرێسەك یروح ەك واتێفسەن ەڵێد
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ان یادا یدونەل ەڵێد ەك ەیمانیو ئەها ئەروەسمسارا، ه یمانیئ ێنوەندوو لیز یكێنیكائ
رما ەك ەش بەوەرشان، ئەس ەخاتەد یكانەوەكرد ینجامەدرن یینیتردا، ب یكیەایدون ەل

 (karma )و  نییئا ەك لێشەب یالەل ەك ەییەدیقەع ەشتنەیگێم تەت ئەبەڵ، هەناسراو
 ێیپان یواوەت یواڕب ەك ەكراو ۆب ۆڤەیو شر ینی، وردبەیەندستان هیه یزاكاننییئا
 یكیەوایكان هییەدیف یئار یالەل ەونكچ، ەان كردوویزموونەان ئۆیخ ەیقسەو ب ەیەه
 ەیەوەئاسمان ەو ل ەیەه ەكید یكیەایدون ەك ییەیماد ییەرەوەختەو بەب ەیەواو هەت

ت ێبەمرد د ەك ەاردیدەش بوو بیكانەندەخوداو ۆدواتر ب ەشتنەیگێم تەمردن، ئ یدوا
 یباس ەیەو نموونەل ەگج ەكەرەلۆكێل(. 86" )ەوەتێندوو بیز ێنوەتر ل یكێجار

 ەچمین یكەڕێك باوەڵەیەمۆك ەیوێشەل ەن كەه ەكید ەیدیقەر عۆز ەكات كەدەوەئ
مرن و ەد ەك ەیەه ەوەان بەڕیمان باوەو ه ەست كردوووان دروۆیخ ۆان بینییئا
 ەن كەش هیالدگاكستان بانپو  ڵاپیندستان و نیه ەل یرۆزەب ەمە، ئەوەبنەوو دندیز
 یەاینڵدو ۆم بەاڵت، بێت بمرێبەر دەمردن، ه ەت لێبەڵند هەچرەتاك ه یروح یەواگ

 یریب ەوەئ ۆب ەییەدیقەع ەشتنەیگێم تەئ ەگنە، رەوەتێبەندوو ددیتر ز یكێجار
ت ێوا بیهێمردن ب یداخەنسان لیو ئ یونروەد یكێییەرگ ەتێبەمردن ن ەك ەوەتێكرابێل
 . ەوەبكات ەپخرا ەر لیب ەشیمەت و هێبەكار نەاكچنا یقەان لی

 ەستكراوودرو ەن خوداویەالەنسان لیئ ەیستەكان جەنۆك ییەنارسای یوونچۆب ێیپەب
ش یمجارەكیەخودا،  ەوستكردووودر یمەئاد یتەزرەش حیم جارەكیەو 

 ەل ەبوون ەستەرجەو بەاشان ئپ، ەبوو یلەع یتەزرەن حیەالەروح ل یبوونەستەرجەب
جاف و  یو باوا ناووس یودانەد یگنەرهەو باوا س ییما یبالوول ەك لیەرەشت هینەت

ها ەروە، هەبوو یرزنجەتان سوهاك بڵو دواجار سو یستانڕلو ینێشاخوس
 ەشتیوار فرچكدا ێسەر كەهەروح ل یبوونەستەرجەب ەڵێد ەیەكان هەییەكاك یكێتیەوایر

 ەیگێرەل ەنانەم تەن، ئەلتچش یكجارێندەه ەوانەفتەن و هەفتەه یكانەبازنو 
ان یتەبیتا یعر و سروودیارسان شی ەوەیەمبارەل. ەوەتەبوون ەدووبار ەوەنۆدیناۆد
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 ەیەیوێم شەب ەكەعریش. یەنییئا ەڕەو باوەكردن بێپت ەناعەلماندن و قەس ۆب ەیەه
  یە ەوەخوار

 تان ێپان چاڤ ۆان بەین بەفت دونەح)

 تان ێل ۆعلوم بەق بزانان میحقەت

  یا بیئار ەن ،یوبەل ەوسا نەئ

 یابیرەرش جهان دەف ەرش نەئەن

 ا یرەد ەیت ڤەدور  یبڕدوڤەوال ەم

  (.ا یهەرد مەر ئاما، جهان كەب ڕدو ڤە

، ەوەتێبەادیج ەیستەج ەل ەیكەحۆمردندا ر یكاتەل ۆڤن مرەڵێد ەكید یكێنێشوەل 
و  دانیجاو یایدون ەتێچەنجا دیت و ئەڕێگەن دەك تیەزار و ەك هێموو روحەه
ك یەكو مراوەمردن و یەانواێیپوان ەن، ئۆدیناۆو د یمرەن ێوترەش دەمە، بیمرەن

و  ەوەیەمبارەل. ێنێردەر دەكدا سێنێشوەر ئاو، دواتر لێژ ەتێچەد ەت، كێو ناخنك یەوا
و  ەكردوو ەییاكك ەیبارەان لەیوەنۆڵیكێارسان لیر ەسەل ەیبانێو كتەئ ەیوەرەدەل
 یكێدەیس ەك یوەخوسر یلەندوو عیزەوو، بژێالم و مەك یلمیكست و عێت ەیوەرەدەل

، ەیەه ەنۆد یناۆو دەب یواڕر بۆو ز ەختەت یورامانەه یوید یكەڵو خ ەكانەییەكاك
تر  یكێسەك ەوەئ یت، دواێمرەك دێسەك ەك یەمانواەڕباو ەییكو كاكەش وەمێئ" ەڵێد
 ەڵگەل ە، واتەكەك بوونیداەل ەڵگەل ەوەتەڕێگەد ەو روحەتر ئ یكێو جار ێبەك دیداەل

 ەتێچەت و دێنێمەر دەه یم روحەاڵوات، بەڕد ەیستەنها جەت ەكەسەك یمردن
ر، گئاو، ئا)، ەكهاتووێپوار توخم چەم لەئاد ینەب ەونكچ، ەوەتر یكێسەك ەیستەج
نا، ێهیكێپد نەبوو تاكو خوداوەن نیكوەو ت ەمەئاد ینەب یسرووشت ەمەئ( ، باۆڵخ
م ەان بیتەناعەش قەیموو كاكەو ه یەداێت یخودا یك زاتێنسانیر ئەه یوجوودەل
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 ەك كێروح ەزانراو ەك ەیوەم ئەاڵب". تێند نامرەخوداو ەونكچ، ەیەه ەكیژۆل
ت، ێچب ەكید یكەییەكاك ۆب ەوەكەییەكاكەل ییەرج نە، مەوەتێبەكدا درووست دێروحەل
و ەن ئڵێب ێیپ ێكرەم دەاڵ، بەییكاك ەیوەرەد ەیكید یكێسەك یروح ەتێچب ەگنەر

. تێب ەییكاك یكێاكچاویپان یك، ێدەیان سیر، یپ ەگنەر ەك ەسەك ەفالن ی، روحەروح
ت و ێب ڕپ یر سكەگەك ئێنژ"، ەیەكان هەییەو كاكێنەل ەك ەیەك هێتیەروا شەمەئ ۆب
 ەوەت ئێەڵت، دێبەد ڵیمندا ە، دواتر كەوەییەكاك یروحان یكێاویپەت بێك ببنێوەخ

 ەوەاكچاو یپو ەئ یناوەب ڵەو مناەئ یناو ۆیە، بەومینیوما بەخەل ەك ەسەك ەناڵف یروح
كان ەییەكاك یواڕن، بۆدیناۆر روح و دەسەدا لەكید یكێنێشوەها لەروەه(. 87". )نێنەد
 0110 ەمارژشدا یدواجار ە، لەوەڕیپەدێندا تۆك دیەزار و ەهەنسان بیئ ەك یەوا

و  ەوەتێنێمەد ۆیكو خەو ەیكەستەم جەاڵنور، ب ەتێبەن و دئاسما ەاتگەد ەكەروح
نسان یئ یروح (.82(. )مەرەكرد و ك)ن ەڵێد ێیپ ەك ەوەتێستەدەڵت هەریئاخ یژۆرەل
درووست  ڵگەل ەن كەوانەشت، ئەهەب ەنچەد ەك ەیوانەو ئ یەوتنداەركەن و سیزەدابەل

وت ەو حە، ئەوانەفتەن هێەڵان دێیپ ەش كەوانەئ(. ڵگ ەردەز)ن ەڵێد ێیپوان ەبوون، ئ
 ێیپەر بەه ۆیەب. ەوەتەنووسراو ێر موسیپ ەیكەرەفتەد یسجلەان لیروح ەن كەدەیس
 یحۆر یرانەو رابەك لێكیە، ەانەیكان هەارسانی ەت كێب ییەنییئا ەفەلسەوا و فڕو بەئ
 یمامیئ_  یلەوال عەشتر مێپو  ەنیشۆشاخ یو ناو ەناوێشتر ناومان هێپ ەك ەكەنییئا
 . تێوەكەردەدا دەعریم شەك لە، وەوەتەواستراوگ یحۆر و ەووب یلەع

 ل ەاڵز یت ئاوم بەقیرەن تەمن ج)

 كار  یرووەن ئامام وێشۆنام خەو

 والم ەدوون مەر نەو ەین ڵست سایدو

 (. المەن كیریشەسات ویبەئامام و
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 ڵد ساەاش دوو سپو  ەنیسۆستا ناوم شاخێمن ئ ەت كێد یەو ماناەش بەمەئ
و  ۆڵر و خگئاو و ئا) ەوابوون بڕب ەك ەیەیلەسەو مەئ. بووم یلەوال عەر مەوبەمەل

 یخیس یكانەنۆك ەنییئا یتەبیتاەكان بەنییئا یرۆز یشەو ب ەاریستەه یكێتەباب. یە( با
 ەزەگەم رەئ ەك یتێەیەپان یواڕش بیسالمیت ئەنانەو ت یئیو ساب یسۆندیو ه

 ەوەكێپتوانن ەو د ەندوویز یكەیەكهاتێپان ەیركەه ەن كیمەر زەس ەیندووانیز
دا ەیەگنیژو ەو ل ەكهاتانێپو ەل ەكێشەنسان بین و ئەدرووست بك ێنو یكەیەگنیژ

و  ۆیو خ یروح ەب ەوەتەاوەڕگ ەوەزانەگەو رەئ ەیگێرەكان لەاكچاویپو  ەقاوڵخو
 . ەوەكید یكەیەستەجەب

، ییەان نیكانیەنروحا ەاویپد و ەیس ەان بیواڕكان بەییەكاك یبارتاقا ەك بیەزانییئا چیه
و  یزانست یسەر كەگە، ئەوەننێهەد ەنموون ەب ەاكانچاو یپو ەئ ەیقس ەك ۆیەب
 ەرۆج چیاندا هۆیو خێنەستا لێن، تائەكەد ەیەو قسەوا بڕش بن، بیوتووخوازەشكێپ

و  ینیابیدون ۆم بەردەس یشتنەیگێت ەڵگەل ەكانۆریچو ەئ ەیوەل ییەك نەیەشەموناق
ت و ێكاردەب ەییكاك یلەحفەو مێنەل ەانیعریش ەكستێو تەئ ۆیەت، بێكراب یینزاییئا
ت من ڵێب ۆیخەك بێسەك ێبەن ددۆچر نا ەگەوان، ئەئ ەیدیقەع ەل ەیەورەگ یكێشەب
 . وتانێن ەوەتەاومەڕگاكم و چاویپر و یپخ و ێش ەناڵف

و ەئ ەیتاعیر ئێژەل ەندێه( ریپ)ن ەڵێد ێیپ ەكان كیەروحان ەاویپ ەك ەیەیو رادەتا ئ
 چیهەل یاوچ ییەروحان ەاویپو ەن، ئیت نڵەوەد یاسایسا و ێر رێژەل ەندەوەن ئەاویپ

 ەكو زانراوەم وەاڵ، بیژەد ەو ساد یر خاكۆز یكەیەوێشەو ب ییەا نیدون ڵیما یكێشت
 ەت لێدابەان نیر الەگەبكات ئ ەوەكانەییەموو كاكەه یكڵمو ەب ەڵەمام ەیەه ۆیب
 ەك بەیەوەبوونۆك ەك بێستەدەڵر هیپومان ەقێل یكات ەل ەنموون ۆ، بەساكێر

موو ەر هەسەكات و لەر دەسەارچا یدون ڵیو ما ەارپەب ەكەشێك ینێنهەكان و بەییەكاك
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 یاویپر و یپ یكانەگنیرگ ەكار ەك لێكیە ەمەئ. بكات یشدارەب ەرزەش فیكەییەكاك
  .ەت ماوێب ەڵگەل یستاشێتائ ەك ەییەكاك یپش سیو ر یروحان

 

 

  نییئا ەییدوان

م ەاڵن، بەناكێل ڵیكن و نكوۆخودا ك یرستەپكتایە یر بوونەسەكان لەنییئاموو ەه
و  یكولتوور یرووەل ەیوەل ەگج ەمە، ئەیەان هیاوازیان جەیكیەرستەپخودا ەیوێشەل
ر یكتر بەیەاواز لیر جۆان زیكانەبێان و كتیكانەرەمبەغێپر و یپخ و ێا و شگرستەپ
خودا  ەوەیەگێرەل ەت كێب ەبێو كتەان، ئەیكیەاوازیج یمەكیە ڵیخا ەگنە، رەوەنەكەد
فا ەسەو م ەلویج) ەب ەك یدیزێئ ینییئا، ەییەكاك یزۆریپ یبێنجام كتەرەرستن، سەپەد
كان ییەدیزێئ یشەبەكو لەكان، وەییەكاك ەڵگەل ەرۆان زیشەهاوب ڵی، خاەناسراو( شەر

و  نییئا یانكەاوازیج ەنیچد و ەیر و سیپو  ێڵسم یدانان ەیلەسە، مەباسمان كردوو
كان ییەدیزێئ یالەل ەم كەاڵن و كۆد یناۆو د ەمخانەم و جەها جەروە، هیرستەپخودا 

و ەئ یمەاڵك وێعریشەب یوەخوسر یلەع ەداناو ێڵسم ەیبارەن، لەڵێدێپ ڵیوەق
رت و ەش ەیجوملەل ێڵ، سمەاری ەیجەرەد ەیشانین ێڵسم" ەڵێو د ەوەداتەد ەاریرسپ
 ". ەرارەق

ان ی، ەرمانەف ەك ەوەتەمان ماوۆب ەوەتان سوهاكڵسو یكاتەل ەمەئ" ەڵێو دەها ئەروەه
موو ەه ێبەو د ەهاتوو یارسانیو  ەییكاك ینییو ئا یكولتوور ەیزیرەف یماناەب

 ەمێها ئەروەت، هێك بیمبولیكو سەو ەییكاك ەیوەنیو ناس ەوەاكردنیج ۆك بەییەكاك
 ەن بووژدووان  ەوانە، لەفتەه یمەج یناوەب ەبووەكمان هێمعەج ڵسا 711 ەرلەب
او یپ، ەبووەن ەییناو كاكەاو لیپن و ژ یاوازیوكات جەاو، ئیپ یوتەو ح ەر بوونەرابەك
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ش ینژو  ەك بوویەوون چان یتیەسا ەم كەاڵسوور، ب ڵیسماەش دینژ، ەبووەه ێڵیسم
  ".ەان بوونۆیخ یتیەساەن كەاو خاویپكو ەو

وو ژۆر یوازێش ەك ەیەوە، ئێنێهەكدێپ یزدێئ ەییوان كاكێن ییدنەوەیپ ەك ەیوەئ
 یكۆریچ ەیوەانێڕگ یوازێها شەروەدا، هگك مانەیەل ەژۆر ێك كات و سەیەان لیرتنگ
 یەیەماەو جەكو ئە، وەمخانەم و جەج ی، بوونەكیەكو ەان وینییبوون و ئا ەیفسانەئ
ش ینانژو  ەانەیردووال هەه ەك ەیمەو جەها ئەروە، هەانەیهكان ییەدیزێئ ەك
 ەم كەاڵول و كەق. بنەدەڕپێم تیراسەمان مەهەكن و بیەون چن، ەكەمەج ەیوەرەدەل
كاندا ەاوازیج ەمیراسەم یكاتەو ل ەیەه ەییكاك ینییئاو ێنە، لەیەه یدیزێئ ینییئاەل
. یەك كاتداەیەان لیكێندەو ه ێچەك دەیەان بیشیكانەنژەها جەروەه. ێنرێخوەد
 ۆیاو بیپوات ، ەرام كراوەق حەاڵو ت ەستیوێپن ژك یە ەك یریگرەهاوس ەیلەسەم
 ەیەه ۆیك بێاویپر ەه ە، واتەكیەكو ەو ەكەنییردوو ئاەهەل، ێنێك بهێنژ ەاتر لیز ییەن

 . ق بداتەاڵت ۆیخ ینژ ییەن ۆیب ۆه ێبەت و بێن بخوازژك یە

 یكیەواڕب ەك ەیەوە، ئەییكاك ەڵگەل ەیەه ەویەشتەردەز ینییئاەب ییندەوەیپ ەش كەوەئ
 ەكێشەنجام، بەرەس یقەو د ەییكاك ەوات ەنییم ئاە، ئەیەان هیكێندەه یواوەت
 ینییو ئاێنەاو لیپ ی، بوونیشتەردەز ینییئا یستاڤێو ئا یشتەردەز ینییئا یكولتوورەل

ردوو ەو هێنە، لیتەاویپ یمزەكو رەو ێڵسم یها بوونەروەردار، هەكو سەو ەییكاك
 .ییەان نیاوازیكن و جیەون چ ەكەنییئا

 ەیوەندووكردنیز ۆان بیوتوانەنكێارسان و شوی یكانەنۆك ەدیمور ر وەبێر یدانڵوەه"
كو ەڵ، بەبووەن ەنییو دوو ئاەكردن لیارگێزێارپ ەیوێچوارچ ەنها لەان، تینۆك ینییئا
ردوو ەه یكانەانڕحوكم ەك ەبوو ەمەو ستەئ ەیوەاربوونگنەرەش بیك جارێندەه
ر ەگەئ ۆیە، بەانیردووان كیرەرامبەب( یباسەو ع یوەمەئ) یكیەن ێشوەل یتڵەوەد
دا، یچۆك یمێیەم و سەدوو یكانەدەسەن، لینیبەد ەوەنیچكاندا بییەووژێم ەاوچرەسەب
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، ەداوەڵانهیرەس یسالمیئ یتەالفەخ یتەحكوم یژش دۆڕو ش ەورەگ ینەڕیپن رایندەچ
 یبورقع یدەمەمح ڕیكو یلەر عەرامبەكان بییەگنەز ینەڕیپرا: مەكیەش، ەنموون

 ڕیهاشم كو ینەڕیپرا: مەهێس. یمڕەخو یكەباب ینەڕیپرا: مەهدوو. ەبوو یوەلەع
 ڵنبوەستەتاكو ئەه ەانیویتوان ەنانەڕیپو راەش لیكَ  دینەه( المقنع) ەم ناسراو بیكەح
 (. 89". )نچب

 ەرابردوون ك یكانەنییئا ەربەم سەه ەك ەكید یزاكاننییئاو  ەییكاك ەراست ۆیەب
 ۆم بەمان، هەان نیوتوانەنكێو شو ەوییەووژێم یووەڕل ەماو یمەك یكێوارەئاس
ز ەناح یكێنییئا ەبن بەستن و نەبب ەو رابردووەشت بپ ەیوەكو ئەو ەانۆیخ ەیوەمان
موو ەو هێنەكان لەییەكاك ۆش بەیەوەم مانە، ئیرافگجو یو شوناس یتیەناەسەر ێو ب
ان یردووالەه ەك ەكەچناوەل یو عوسمان یوەفەوان سێن ێیو ملمالنۆڕو شەڕش

 یرەنێلمەن سی، باشترەبوو یسالمیئ یحوكم یواوێش ەان بیواڕان بی .ەبوونمان ڵموس
 یومانگ ەمەم ئەاڵان، بەیوەنڕیر سەرامبەبەل ەر بوونگاۆڕخ ەییكاك ەن كییەو راستەئ
 ەان لیومانگ ەانەیستاش هێتائ ەك ەوەتەوڕیسەان نیكانەوتووەنكێن و شوییئا ۆب
  (.31. )ەیەه ەكەنییئا یتیەناەسەر

( یدیزێو ئ ەییكاك) ەوات یەزانییئام دوو ەوان ئێن یاوازیج ڵیخا ەتێبەد ەك كێشت ەتاك
 ەان بیرۆز یكێشەكن و بینز ەویەتێرەگەعیش یبەزهەم ەكان لەییەكاك ەك ەیەوەئ
خودا  یتیەراەنێخودا و نو یناو یتاەرەس ەب بڵتا یبەئ ڕیكو یلە، عۆوخەاستڕنا
 یرەدێپ ەژێدر ەناسراون ك ەوە، بەوهاتو ەوەكانیەدیزێئ ەیبارەل یچرەزانن، هەد
 ەر لۆر زیموساف ڕیكو یخ ئادێش ەك ەیلیلەو دەسالمن و بیئ ەیسونن یبەزهەم
 ەكان كیەزدیە ەیاشماوپ ێوترگەان دێیپان ی، ەك بووینز ەویەالنەیگبدولقادر ەخ عێش
ت ێان بیووژێم ێیپ ەب ەیكیەم راستەاڵ، بیە یەموعاو ڕیكو یزدیە ەست لەبەم
 ەكو لەن وۆخەربەس ینییئاو  ەنییئاو ەر ئەس ەوەتێچان نایكێگەر چیه ەكەانردوو ئەه
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 ڵیها یعنیە، ێوەكەردەد ەوەانیكانەكولتوور ەان لی، ەاریان دیكانەولەكست و قێت
 یبەزهەر دوو مەسەل ەسالم وان كیكو ئە، وەییو كاك یزدێوان ئێن ەییشیر یاوازیج

ر و ەگیف ینۆك ییندەوەیپ ۆیهەبش یوەونجاون ئگەكن و نێنار ەعیو ش ەسوونن
 یخ ئادێو ش ەك بوویكان نزییەوەلەع ەل ەتان سوهاكڵسو ەك ەیەوەانەیكەنییئا ەنۆكیئا
    .ەك بووینز یالنەیگ یبدولقادرەخ غێش شیتەبیتاەكان و بەسوونن ەش لیكانییەزدێئ

 

 م ەاڵول و كەق

و دواتر  ەبوونەوال هەم و قەاڵول و كەق ەتا بەرەس ەك كێنییر ئاەكو هەكان وەیەكاك
 ەیەان هیكێوونچكێوان لەان، ئیزۆریپ یقەد ەب ەو بوو ەوەسراوتوان نویكانەكستێت
 ەوەتەسراووو نو ەیەان هیمەاڵول و كەقكان ییەدیزێئكو ەو یتەبیتاەو ب ەوێمان شەهەب

 یقەدەل ەشیكێشەو ب ەزۆریپ یكێقەكو دەو ەوالنەو قەت ئەبەڵن، هەكەدێپ یو كار
 ەزیكو موعجەان ویكێشەب ەوالنەم قەئ ەنموون ۆكان، بەییەكاك یزۆریپ ینجامەرەس
 یتەاریز ۆت بێچب ێوەهەیك دێكات ێسیخ عێك شێختەنراون، ویماشا كراون و بەت
 ەرجەو مەخ بێش یدی، ئەوەتێنێبم ەكەچناوەكات لەتان سوهاك دڵسوە، داوا لەككەم
 ەان ئامادۆیخ خێش ەڵگەل یشیكانەشێروە، دیشان ەكاتەك دۆڵێشكەوات و كەڕد
 ۆیر خەسەا لگرەو د ۆیخ ەیكەوورژ ەتێچەتان سوهاك دڵم سوەاڵن، بەكەد

ك ێشوان ەگێرەن و لەڕۆد یدیئ". ەوەنمێمەد ەرێمن ل ڕۆب ۆت" ەڵێد یباوكەخات، بەداد
ن، ۆبخ ەیكەشتۆگ ەیوەئ ۆبدات بێپان یكەڕێم ەكات كەد ەكەشوانەخ داوا لێنن، شیبەد

اشان پ، ێمەدەكتان دێر بزنەرامبەب ێبەب ەڵێد ێیپو  ەوەتكاەتدەر ەیداواك ەكەشوان
دا ەو كاتە، لەشتووەیگوان ەئەر لەتان بڵنن سویبە، دەككەم ەنەگەك دێن، كاتڕبەد ەگێر
تان ڵ، سوێشێخ بكێش یروح ەیوەئ ۆ، بەوەخوار ەتێزەبەل دادیزرائیئ ەكیالئەنن میبەید
 ەرەب ەیكەم الشەدوو. ..ەشوانح وناگەب ەببخش ەڵوەئ" ەڵێن و دەبخیكات دواەمر دەئ
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و  ێشێكەد ێسیخ عێش یخودا روح ێوەو ل ەرزنجەب ۆب ەوەنەڕێگەدواتر د" ەانیوەو ئ
ان و ەڕیش ەتێبەبن و دەد ڕەتان توڵسوەل یان براكانیباوك یمردن یدوا یدی، ئێمرەد
 ەوالوەت بیسەب یشت ێندەه ەل ەگتان جڵن، سوەكەش دەان دابەیكەكڵار موچناەب
، یتیە( یباوك یكانەرەدەو ق ەرش و سفرەف)ش یوانە، ئیباوك یراتیكو مەو ێرگناەڵه
ان، یكیفا داودان و داەو مست ێسۆرمیپن و داود و یامیبن) یناوەب یبراكان یدیئ
ن ەڵێ، دێیەكوەتان لڵن سوەكەار دیرسپن، دواتر ێڵهەدێج ەكەوندگو ەو ئ ەوەننێمەد
و ەئ ەكەورەگ ەكڵن، موەڵێان دێیپش یانوەبرد، ئ یباوكمان یكانەموو شتەشت و هۆیر

 ەدان ێس یتیەركرداەسەب یدی، ئەوتووەو كەئ یستەد ەكەتەرامەو ك یتیەبردوو
 یوتەشكەئەنن لیبەد ێوەن و لەڕۆاندا دیدواەن و بەكەك درووست دیەاپسو یبراكانەل
  .(30". )راونژزوور كوەشار ەیچناوەل( ۆنەڕم)

وون چ ۆیەب ،تێبووبەسالم هیئ ەان بیواوەت یواڕستا بێئ ەر لەكان بییەكاكا ێچەدێپ
وان ەئ ڵرحاەهەم بەاڵسالم، بیئ ەان كرابن بیش ببوون یرۆزەر بەگەئ ەمە، ئەككەم ۆب
 یكێرۆو ج ەاشماوپكو ەو ێچەدێپم ەاڵ، بۆخەربەس ینیین ئاەڵێان دۆیخەب ەیوەل ەگج
 ەیەاوچرەو سەئ ێیپەب ێسیخ عێن شۆچت ێبەر وانەگەسالم بووبوون، ئیئ یتر
ر ێژ ەوان لەر ئەگەان ئی، ەوەتەكراوەتنەر ەمەستا ئێن تائۆچو  ەككەم ۆت بێچەد

كان ەسالم و سوننیئ ینییئا یرەسنت ۆن بچەد یچۆن بیشتەردەز ینزانییئا یرەگیكار
 یمەاڵار ویرسپكو ەشتا وێكان هەییەكاك ەك ەیەومانگو ەئ ەمە؟ ئەیەككەم ەك
 . ەوەتەدراوەنێپ

 ب نووس ێكو كتەن وێمخوەاڵك

و  ەم بوونەاڵك ینەخاو ەن كەه ەییكاك ینزاییئا ەناسراو ل یرەكتێك كارەڵێمۆك
 یكێشەب ەنانێم خوەاڵم كە، ئەوەتەسراونوو نو ەناسراو ەوەوانەئ یناوەش بیكانەبێكت
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 ەیادڕت، تاێد ەییكام ینییئا یو كولتوورێنەل یسالم ناویئ یحابەكو سەو
  :شەوانەل. ەوەتەسراونوكان نوەبێتك ەوەوانەئ یناوەب ۆیەزكردن، بۆریپ

 ش ۆخام ەیس یالمەك: 0

  ەیویردەپ یالمەك: 8

  یمورەیشا ت یالمەك: 3

 قار ەزلف یالمەك: 4

 ناب ەج یالمەك: 5

 د یقاص یالمەك: 6

 موجرم  یالمەك: 7

 لماس ەخان ئ یالمەك: 2

  یرەدەیح یالمەك: 9

 ز ۆورەن یالمەك: 01

 ش ئاجاق ێروەد یالمەك: 00

 ێیپكان ەییەان كاكۆیوتراون و خگ یورامەه یزمان ەب یشتگ یكەیەوێشەب ەمانەئ
 .سراونونو یتورك ەان بیشیكەیەند دانەچو  ۆچن زمان ماەڵێد

 یتەیالم و بەزار كەان هەید ەكات كەد ەوەباس ل( تەقیقەه ەیشاهنام) یبێكتەل
 یكاتەل ەوەوتگانەیكان دەوالەو ق ەان كردوویرەزبەكان ئییەارسانین ەه یعریش
 ەنموون ۆ، بەوەتەوتراوگك ەیەنۆب ۆك بێالمەت و كەیر بەه ەان كیتەبیتا یمیراسەم
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و  ەوەتەنووسراون یفارس یزمانەعر بیش ێڕەد( 00007) ەت كێكرەد ەوەباس ل
ك ێكیە ە، كیە یحون ئاواەیج یڵاڵتو ەعمین ی، حاجیتیەوینوس ەیو ناودارانەك لێكیە
 ەمخانەم و جەن و جیقەڵمردن و ت یسرود ەنموون ۆب. ەبوو یارسانی یاوانیپ ەورەگەل

   .نێنرێخوەر دەهت و یرەن ەتۆبستا ێو ئ ەو بووەئ یر زارەسەك بوون لیداەل ڵو منا

 یانۆیخ ینییئا ڵیسەئ یكستێتەو ب ەكانەییەكاك یشاناز ەیگێنجام جەرەس یچرەگەئ
ر ێژەل یكێبێاق و كتێڕع ەتۆو هات ەكێتناسەاڵهژۆر ەك یسكۆڕنیم مەاڵزانن، بەد
م ەئ ەانڕكار و منجەقەر رۆز یسكۆڕنیم. " ەوینجام نووسەرەس ەینام) ینوانیع
، ەداناو یقەه یهلەئ یزۆریپ یبێكت ەنجام و بەرەس یتابیك ەناو ناو ۆیخ ەیكستێت

 یوارەنێو شو پۆش چیكاندا هەوەنۆڵیكێرس و لپ یژێدوورودر ینەوەرەمن ل
 چیه ینێشو یشتگ ەت بەنانە، تەوتووەكەن گنەچەكستم وێمان تەه ەیكید یكییەپۆك
 ەهاتوو ەتر ك یكەیەاوچرەس ێیپەت بەبەڵه(. 38)".ەرتووگەنەڵزم هۆریپ یكێبێكت
، ەویسونو ینجامەرەس ەوات ەییكاك ینییئا یكستێر تەسەل ەك ەیسانەو كەك لێكیە
 ەشەو ب ەمەئ"  ەڵێعر و دیشەل یكێشەكو بەو ێنێناسەد( یوەسنەم) ەب ەیكەكستیت

، ەزراوەدام یكورد ڵیماۆخ یشێر كەسەكانن، لەسروود ەنجام كەرەس ەیكییەعریش
تان ڵوسراون، سوون یفارسەب یكانەخشانەپ( نجامەرەس ەورد) ەك لێشەها بەروەه

: شیوەئ ەوڕیربەوار شت دچ ەكان لەییەكاك ۆب ەیكەنید ەیكۆڵەدا كەشەم بەسوهاك ل
ر ەسەل یكانەعریم شەاڵب(. نخششەوا و بەز و هیف یناوبردنەو ل یو راست یاكپ) 
وا ەئ ێدابێان تیشیفارس ەیر تاك تاك وشەگەنووسراون، ئ یوەسنەم ەیوێش
 یتەبیتاەان بەیربۆان نووسراون و زۆیخ یمەردەس ۆوان بەر یكییەكوردەب
 . ێوتەفەن ەیوەئ یترسەان كردوون لیرەزبەان ئیكانەریپ

ن ییتی، برینیمەو ز یئاسمانت ێوترگەد ێیپ ەیوەئ ەكان بەنییئا یكستێت یرۆز یشەب
 ەڵێیان دیمووە، هەكراوێپ یرستەپخودا یعریش یزمانەو ب یعریش یكستێت ەل
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 ییالسا ێچەدێپم ەاڵن، بیسونو ەن لیڵك ستایە ەڵێیان دیو  یونیك نووسێسەك
 ەویسوان نوییعریك شیەكو ەك ویكالس یكانەرین شاعۆچكو ەو ەوەتێان كردبیكتریە

 ییزدێو ئ ەییكاك یكستێت ەیمە، ئەیەان هیاوازیج یكەڕۆناو اواز ویج یمۆڕم فەاڵو ب
 ەب ییندەوەیپوازن، ێدوو ش ەل كینجیم قورئان و ئەاڵ، بیەر واەش هەئیت سابەنانەو ت

 یكانەكستێت یماشاەنسووخ تەكو ناسخ و مەقورئان و یچرەگە، ئەیەه ەوەانەیواكڕب
 یچرەن، هچەكتر دەیەر لعیك و شۆریچول و ەمان قەم هەاڵ، بەكردوو یوراتەو تێن
 ەانیوینووس ەمەردەو سەئ یكانەریشاع ەڵێیدرووست د ،نیینیمەز یكستێت ەیمانەئ
 . نچەكتر دەیەل ۆیەب

 

  ەكانەولەق ەك لێكیە ەمەئ

 جاەو ەڕیباو ،جاەو ەڕیباو"

 جاەو ەڕیشتان باوچوار چ یاری

 و ردا  یستیو ن یو راست یاكچ

 ا یدنەج ەیت سوك كێوڕبا ۆبەم

 ن ەبوار ەیا جاكیدن یئ ەونكچ

 ن ەو خوارەرەا سگو بان و ەرەا سگ

 وردا  یو راست یاكپەو ۆب ەم

 " مودا ەیپن ەست كیتان نیرد وات وگ
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 یرۆج ەڵگەل( hiroet caplit) ن ەڵێد ێیپدا یزیلگنیئ ەل ەك یەوەسنەم ەوێم شەئ
ك ێشتەل ێڕردوو دەدا هیزیلگنیو ئ یفارس ەیوەل ەونكچ، یەدا جودایزیلگنیو ئ یفارس

 ەقەد یامانەڕر كار لۆز ینێربهەد ەكیەعریش ەقەدەك لێر جوتەگ یواتاەن، بێدوەد
 ەونكچ( نجامەرەس) ەیكیەعریش ەقەد یشتنڕدا یوازێم شەاڵناكات، ب ەكیەعریش
 یبێدات، كتەكدێت ەكەقەد یواوەك تێڕێد ەجوت ینانێرهەد ەواتە، كییەنییئا یكێقەد

 ەباب ۆیهەب یخواناس یكێر باسەسەل یكێندەر بەه، ەكهاتووێپك ێندەند بەچەل ڵاڵزو
 ەیدەسەل ەارینۆم دوو هە، ئەوەتەنراوۆه ەوەتەوێئ یمیو شابراه ەییرانەس یارگادی

 یمەردەسەردووك لەه ێبەخواناس ناسراون، دەردووك بەاون هیژمدا ەه 05
 ڵیماۆخ ییجایه ەد یشێر كەسەان لی ەرتووكەپم ەابن، ئیژتان سوهاك ڵسو

 ەڵێد ەییكەرۆق بی، سدەكهاتووێپ ەنراوۆه 0110ند و ەب 056ەل ەوەتەنراوۆه
 ەك ییەچۆك یمەشتەه ەیدەس یكانەنكیرگدارو یەاپ ەرتوكەپەك لێكیە ڵاڵزو یرتوكەپ
 (. 33") ەوەتەنراوۆه یرانۆگ ەیزاراوەب

اون، یژ ینییزا ی 05 ەیدەسەمادام ل ەییكاك ەك ەوەتێبەمان روون دۆب ەوەرێل
و  ینییو ئا یللیم یمەو كوشتار و ست ەڕشەل ەبووڕپ ەكەچناو ەوكاتەها ئەروەه
 ەكردن لیرگرەب ۆیهەب ەانیویتوان ەواتەان، كۆیخ یواڕبر ەسەل ەوەتەونوان ماەئ

ك ەروەان، هۆیخ یكولتوور ینەو خاو ۆخەربەس یكێنییئا ەان، ببن بەیكواڕبان و ۆیخ
ك ەزانن نەكورد د ەبان ۆین و خێنرێخوەد یكوردەوسراون و بون یكورد ەب ەیوەئ
 یفتوحات ەوێان شەیدەسالم بیئ ینییئا ەك ەكەچناوەان لەیوەوابوو مانەب، كەرەع

 ەونكچم ەاڵ، بیكورد یكانەنییئا ەكن لێكیە ەت كێنێلمەسەیوان ماون، دەو ئ ەكردوو
كان ەقەكان و دەولەكاندا قەریشاع یرەوەمن یمەردەن و سیسوعر نویش یمەردەسەل

نزا ییم ئاەكیان النیت ێن بییئا ەمەئ ەت كێكرەومان دگك، ەڵخ یر زارەس ەتەهاتوون
دا ێت یكێتەعیرەتر، ش یچین و هیعریش یقەكان دەكستێت یرۆز یشەب ەونكچت، ێب
 ەگج ەمە، ئەراویگندوو رایز ینییئا یپیرنسپ ۆو ب یەخودا یالمەت كێنێلمەسیب ەك ییەن
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كو ەڵ، بەبووەن یرستەپا خود ۆنها بەان تیكانەرەمبەغێپن و ییئا یهاتن ەیوەل
ش یكەیەوێشەو ب ەویناسێپان یخودا ەوەكانەكستێت ەیگێرەل ەك ەك بووییەریشنبۆر

 یحریتاكو س یەداێت ەیفەلسەت و فێچنا ییئاسا ینسانیئ یزمانەل ەك ەوەتەنوسراون
 . نیمەر زەسەل ەپو خرا ەاكچ ۆان بەیكییەرستەپر خوداەسەت لێبەه یرەگیزمان كار

 

  یتیەەاڵمۆك ییندەوەیپ

ر ۆاندا و زیرەسەب ڵەزا ەكییەنزاییئا ەیلەسەاتر میز ەك ی ییەتیەەاڵمۆك ەكهاتێپم ەئ
 یواڵرشوبەپ یارچدوو ەكەكهاتێپ ەیوەئ یترس ەش لەمەدراون و ئێرگ ەوەكترەیەب
ش وان، یزدێئ ەیكهاتێپن ۆچك ەوەوون، هچناوەل یترسەم مەردەب ەونەو بك ەوەتێبەن
ان یك ێسەتا كەن و هەكەد یریگرەكتردا هاوسیە ەڵگەل یدزێكو ئەش ویمانەم ئەاڵب
تر  یكێسەك ەڵگەل یریگرەوان هاوسەئ ،تێمابەان نۆیخ یكەیەوەو ن ەكهاتێپ ەك لێچك

كات، ەدرووست د ەشێك ەوەشیتیەەاڵمۆك یو عورف ییاسای یروو ەل ەرگب ،نەناك
ن، ەناك یریگرەب هاوسەرەكورد و توركمان و ع یمانڵموس ەڵگەان لۆیم خەه ەونكچ
 یسەن كیكترینز ەڵگەل ۆیەزانن، بەسالم و كوفر دیئ ەرەیغ ەوان بەمان ئڵم موسەه
ان یكانەنییسرووت و ئا ەیسەبتوانن مومار ەیوەئۆبن بەد ەڵكێان تیشەكەزانێخ
 . نەبك

ر ەشووتر بێپوان ە، ئەرام كردووەان حیقەاڵت ەیلەسەم یریگرەهاوس یدواەوان لەئ
 یانیژ ۆاسا بی یكردنێپشار و كار یرن و درووستبوونێدۆم ێینو یرخەچ یهاتنەل
كو ەڵئاشكرا، بەب ەاوێڕگەان نیشیگنەر ئاهیگرەهاوس یتڵەحا ۆشتر بێپ، یتیەەاڵمۆك
 یەیاسایو ەتر ب یكانەكهاتێپكو ەار وچناەستا بێ، ئەرتووگان ییزاەهاك یكێستەبێرگ
بن  یك رازیاوك و داب ییەرج نەوان مەئ یالەها لەروەن، هەكەد یریگرەراق هاوسێع
ان، یكانڵەمندا ەب ەویخشەان بیكانیەئازاد ەك لێشەب ەونكچ، چو ك ڕكو یریگرەهاوس ەب
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 ەونكچت، ێب ینەیم و هەدووش یانژۆر ەل ێبەوا دە، ئەوەشێپ ەش هاتینڕیب ەر مارەگەئ
نن، ێك بهێنژ ەاتر لیز ەیەان هۆیها بەروەكان، هەییەكاك یالەزن لۆریپ یژۆدوو ر

او یپ ۆیە، بەماشاكراوەتوناح گكو ەكان وەوێش ەك لەیەوێشەش بیقەاڵت ەیلەسەم
وا ەبكات، ئ ەڵەیەو هەئ یستیك وێسەر كەگەئ. ق بداتەاڵت یئاسانەب ەیكەنژ ێناتوان

(" ەییكو كاكەو ەب گنەدیب) ەڵێك دییەپش سیان ری یروحان یكێاویپان یتر  یكێسەك
 ەوەئ ۆش بەمەن، ئەگەدێكتر تەیەان لۆیكان خەییەنها كاكەت ەك ەیەدۆو كەئ ەمەئ (.34)
 ینێنه ەان بیانیژموو ەان، هیرەس ۆسالم بیئ یرشێه یترسەوان لەئ ەك ەوەـتەڕێگەد

ات و گبێان تیتیرەعادات و ن ەل ەانگێب یتر یسەان، تاكو كیشیكردن ەت قسەنانەت ەبوو
 . ەوەننێشەبوەڵهێان لەیكەكار

و ەان لیموەان، هیانیژر ەسەتر ل یانوەئ یترسەن لەیكەكهاتێپ ەونكچكان ەییەكاك
را و ەس یلەو ع ەیەسوف ەن لۆچك ەوەكتر بن، هیەك ینز ەن و لیژب ەوەكێپدان ڵەوەه
 یشەن بەوەكێپو هتد  ەبجەڵەه ەمال و لەچمەچ ەركوك و لەك ەیرجۆش یكەرەگ
 ەك لێكیە ەمەن، ئەا داناخگرەو د ەشتپر ەسەان لیاگرەد ەشیمەه ۆیەان، بیرۆز

 ەكتر بیەموو ەوان هەئ ەونكچ، ەییەكاك یتیەەاڵمۆك ییندەوەیپ ەیوێشن یجوانتر
 ەك ەان توندییندەوەیپ ەیەو رادەها تا ئەروەه. نەكەكتر دیە یماشاەخوشك و برا ت

شت پر ەگەن و ئەكەد یماشاەت ەییكاك ینییئا یكێتیرەكو نەن و وۆخەد ەوەكێپنان 
و  ەداویال ەییكاك ەیكچێر ەل ەسەو كەئ ەن كەكەر دۆز ەییلگوا ەن، ئەكتر بكەیەل
ن، ەكەد یماشاەت ەوێمان شەهەب یبتاش یڵك سمێسەن كۆچك ەروەه. ەوناهبارگ
   .ەوەتۆم بەك ەتیرەم نەتر ئ یكیەایدون یهاتن یدواەستا لێم ئەاڵب
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 م ەدوو یژاپ یكانەزێراوەپو  ەاوچرەس

 

. ەییكاك ەت بەبارەس. ییەنید یكەیەوەنۆڵیكێل. ارسانی. مەستۆوب رەیئ: 0
 44ل. 8103. ڵیسا. تیرگمار یرەنتەس یكانەوكراواڵب

  55ل .شووێپ ەیاوچرەمان سەه:8

   .58ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه:3

 ۆئاس. یانێڕگرەو( قەه یهلەئ)كوردستان  یارانی. یراست یوانێڕەپ. اۆڤانیڤئ. ن: 4
و  یریشنبۆر یشتگ یتیەراەوبەڕێب یكانەوكراواڵب .فاەكر مستشو. ەوەوونچایپ. میرەك

 34ل 8113 ڵیسا. رەهون

 .43و  48ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه: 5

 . 51ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه:6

 50شوو ل ێپ ەیاوچرەمان سەه: 7

 یمەموعج یفەسحەم ەل لیل و هابیقاب ینجامەرەو س ەڵاڵئ یفەم سەئاد یوانید: 2
 یاگزەد. یتانڵسو یلەمحمد ع. د. ەیوەوونچداێپ یكەشێپارسان ی یالمەك_ یكورد

  40ل .41ل. 8100 ڵیسا. ئاراس ەیوەردنوكاڵو ب پاچ

معهد . یەاالجتماع ەایللح یەنروبولوجپان ەدراس. ییەالكاكا. ین هرزانیاسی ینور. د: 9
  .44ل. 8113 ەسن .یالكرد پترا
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. كوردستان ەكرد لچۆن و كۆك ینییئا. نیو نووس ەوەكردنۆك. یداغەرەق ڵاڵبدوەع: 01
 یمێرەه یتەحكوم یریشنبۆر ەیوەوكردناڵو ب پاچ یتیەراەبەوەڕێب ەیوكراواڵب

 830ل. 8103 ڵیسا. كوردستان

 یگنەرهەف 8101 ڵیسا. ینییئا ەییوەتەن یزمان ەییكاك. شۆالم ناوخەس. د: 00
 (. 37) ەمارژ

 یكانەوكراواڵبەل. ییەنید_  ییووژێم ەیوەنۆڵیكێل.ارسانی. مەستۆوب رەیئ: 08
 . 52ل. 8113 ڵیسا. تێرگمار یرەنتەس

  .72لشوو ێپ ەیاوچرەمان سەه: 03

و  پاچ ۆئاراس ب یاگزەد. ارسانی ەڕیباو ەیوانەبن. یتانڵسو یلەد عەمەمح. د: 04
  81ل. 8101 ڵیسا. ەوەوكردناڵب

. یكورد ۆب یانێڕگرەو. قەه یهلەكوردستان ئ یارانیراست،  یوانیڕەپ. اۆڤانیڤئ.ن: 05
 یشتگ یتیەراەبەوەڕێب ەیوكراواڵب. قاەشوكر مست. ەیوەوونچداێپ. میرەك ۆئاس

 . 030ل .8113 ڵیسا. رەو هون یریشنبۆر

 یەیاپو  ەلپك یدا ۆك بەروە، هەن بووۆك یریشنبۆر یرەنتەت سیشتر كرێپ: 06
ان یشیكانەلمبویو س ەبووەا هیتامۆپۆزیم ەیچناو ەل ەنییم ئاە، ئەدانراو ۆب یرزەب

 یكردنڕۆڵنتۆك ەیستەرەك ەب ەبوون ەمبوالنیم سە، ئەبوو ەرەدووس یر و فاسێشمش
 ەبووەیه ەیشتانگێو تەئ ەیگێرەل ەكێنییدارستاندا و ئا ەز لێگانەڕش یكەڵێژموو ئاەه
 ەستكراوودرو ۆیب ەیرانەكەیپو ەئ ەیگێرەت لێان و مردن دابنیژ ۆبوار ب ێتوانەد ەك

 یكۆریچو  ەنێها وەروەن، هەر هێاندا دوو شیوانێنەو ل ەاوك دانرێر شاخەسەو ل
و ەر ئەسەل ەس كیۆند زەخوداو ەیكەنجەگ ڕێم هاوەاڵ، بەیەه ڵیبا ەك ەیەش هیمار

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 153 

 

 ۆك بیەواڕب ەب ەو بووەئ یدواە، لەوەتێناسرەدێپ یمان ینییئا ەك ەك بوویداەل ەشاخ
  .مداەدووه ەیزارەه یتاەرەسەر لۆز یكێكەڵخ

 یكانەوكراواڵب. یەنیو د یووژێم ەیوەنۆڵیكێل. ارسان ی. مەستۆوب رەیئ: 07
   . 010ل  011ل  99ل . تێرگمار یرەنتەس

. كوردستان دا ەكردن لچۆن و كۆك ینییئا. یداغەرەق ڵاڵبدوەع ەیوەكردنۆك: 02
  .887ل. 8103. یمانێسل ەیوەو بالوكردن پاچ یتیەراەبەوەڕێب یكانەوكراواڵب

  831ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه: 09

م یرەك ۆئاس(. قەه یهلەئ)كوردستان  یارانی، یراست یوانێڕەپ. اۆڤانیڤئ.ن: 81
 یتیەراەبەوەڕێب یكانەوكراواڵب. فاەشوكر مست یوەوونچداێپ، یكوردەب یتیەكروو

 .99ل . 8113 ڵیسا .یرەو هون یریشنبۆر یشتگ

 006ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه:80

 . 805و  804لشوو ێپ ەیاوچرەمان سەه: 88

. ەوەخوار ەیمانەن لییتیبر. ركوكەك یشار یسنوور ەتەوتوونەك ەیوندانگو ەئ: 83
 ەییتاح ئاغا كاكەزاوا و فپۆووك و تچب یسیراج و داەلبوسەرا و بنشاخ و ئەس یلەع)

و  ەورەگ یلسەو د ەكگچ یلسەو د ەلعرابەو ت ەرەنقەد و زەمەلبو محەق و ئیتەو م
( خێدوو ش یوندگو  یم حاجەڵەق یكەڕەگ) ەل یلەندەم ەل، (ەجیوەحەس لیب و دریهەل
  .یواڵرشوبەپەن بەكوردستان ه ەیكید یكانەنێشو ەها لەروەه

 یكانەوكراواڵب. كوردستان ەكردن لچۆن و كۆك ینییئا. یداغەرەق ڵاڵبدوەع: 84
 یتەحكوم یریشنبۆر یتەزارەو. یمانێسل ەیوەوكردناڵو ب پاچ یتیەراەبەوەڕێب
 . 882ل. 8103 ڵیسا. ستانكورد یمێرەه
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. یەحول الكاكا یەولوجیسوس ەراسید. العراق یەمفصل جغراف. یه الهاشمگ. د :85
  72ص

. امام عبدالفتاح امام. ەترجم. الشعوب یلد ییەنیالمعتقدات الد. ربارند یجفر: 86
 077ل. 0996 ەسن. یالمدبول ەمكتب. یعبدالغفار مكاو. د. ەمراجع

  .72شوو، ل ێپ ەاوچرەمان سەه: 87

 .72ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه: 82

 یكانەوكراواڵبەل .یەنیید. ییووژێم یكەیەوەنۆڵیكێل. رسانای. مەستۆوب رەیئ: 89
 20ل. تیرگمار یرەنتەس

 ۆیخەت بەبیتا یكەچ .ەر و ئازا بووێدل ینۆك یردەم یكییەتیەساەترا كیم: 31
، یكانەمنژدو یشكاندن ۆب ەوبوەوێپ یغید تەك و سێورزگ ەل ەبوو یتیبر ەك ەبووەه
وت ەئاسمان و ح ەیقەبەوت تەح ەك ەز بووۆریپكان ییەتراین میەالەل 7 ەمارژ
 ەاوچرەس ێیپەب. و هتد یەاپوت ەا و حگرەوت دەو ح یوەز ینیچوت ەو ح ەرێستەئ

ر ۆو خەرست و ئەپەان دیرۆشتر خێپوان ەكان، ئەتناسەاڵهژۆر یشتنەیگێو ت
مان ەه یرگەڵكان هییەشتەردەشت و زەردەز یەواگ ت وێكرەباس د ەش كەرستنەپ
  .ەترا بوونیم یریب

   .46و ل 45ل . شووێپ ەیاوچرەمان سەه. كانییەكاكا یبێكت: 30

 ۆئاس. یانێڕگرەو(. قەه یهلەئ) كوردستان  یارانی. یراست یوانێڕەپ. اۆڤانیڤئ. ن: 38
 یریشنبۆر یتەزارەو یكانەوكراواڵب .فاەشوكر مست. ەیوەوونچداێپ. میرەك
 43ل. 8113 ڵیسا. رەو هون یریشنبۆر یشتگ یتیەراەبەوەڕێب
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 ەینامەفتەه. یییو ئا ەییوەتەن یكان و زمانەییەكاك. شۆالم ناوخەس. د: 33
  37 ەمارژ. 8101 ڵیسا .گنەرهەف

 29ص. یەولوجیوسس ەراسید. العراق یەمفصل جغراف. یه الهاشمگ: 34

 یناسراو یكیەزاەو شار یتیەساەو ك ەییككا یروحان یكێاویپ یوەخوسر یلەع: 35
ر ۆز ەل یباس 8101 ڵیدا ساڕپوڕچ یكۆیەگفتوگە، لیژەد دیسو یتاڵو ەل ەكانەییەكاك
كرا ەد. ەكید یكانەاوچرەس ەاواز بوو لیج ەكرد ك ەییكاك ینزاییئا ینهانەپ ینیەال
 ۆبمن  ەوەكید یكیالەت، لێكاربەب ەم باسەئ ۆب ەاوچرەس ەیكید یكەیەوێكو شەو

 ەستووەنزاكان بییو ئاێن یكانەریشنبۆو ر یروحان ەسەك یدوانێل ەشتم بپم ەكەباس
   .ەستووەو بەان ئیكانەقس ەشتم بپندا ێر شوۆز ەل ۆیە، بیدانەیم یكو كارەو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یندائەم ەیئیساب
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  یبەرەع یانیستیكر ەیكەووچكێل ەكهاتێپ

 

راق و ێعەل ییەنییئا یكییەفیان تائی ،یتنیئ یكێپروگ، (یندائەم ەیئیساب)ان ی ەئیساب
 ەكێقەدبا ەنزا رەك ،یە( باەنزا رەك) یقەد ینەخاو ەكا یكرەز ڕیكو یایحیەر ەمبەغێپ

 ەب ەك ەپرووگم ەئكن ەل ەزۆریپ یكێقەها دەروەاندا، هۆیو خێنەت لێكرەدێپ یكار
  .ەیەان هیكێوونچكێكان لییەانیستیكر ەڵگەت لڵەواڕ

 یوێڕەپ ،كاتەدێپست ەد ینیزا یمەشتەه ەیدەس یاتەرەسەان لەیچەوان بنەئ
 ەك یتێیەپان یواڕب ەوێیوەل ۆیەوا ن، بەم و حەئاد ینوبو یدانەڵرهەس یووژێم
 ەاویدون ەتەنوح هاتوو ڕیس و نوح و دواتر سام كویدریت و ئیتا خودا و شەرەس
و ەئ ۆیە، بەا هاتوویرەكەز ڕیا كویحیەاشان پر، ەمبەغێپنوح  ەیكەفانۆت یدواەل

و ەست بەان دۆیخ ەیكەرەمبەغێپ ەتر ب یكێنیییر ئاەكو هەو ەكردووەان باس نەیانڕداب
 یكانەنتكراوێمۆكید ەكستێت ێیپەو ب یەایرەكەز ڕیكو یایحیە ەن كەكەد ەانڕداب
 ەتۆهات ۆب ەن خوداویەالەل یحەكو وەو( یباەنزا رەك) ەوات ەیقەم دەان، ئۆیخ

 ەتۆهات. ك بوونیداەر لەب 62 ڵیسا ەل ەكەكستێتم ەو ه ەكەنییم ئاەه ە، واتەوەخوار
و  یتێیەپان یواڕب یوانێڕەپستا ێو تائ ەو كاتەئ ەیكەڵو خەئ یواڕب ەتەو بوو ەئاراو

 ەوان راستەئ یزانن، زمانەد یزۆریپن و ەسەر یكێقەدەن و بەكەدێل یوەیڕەپ
 یبریو ع یرەمۆو س یبەرەعەاواز لیج یكێزمان ەان بەیكەنییئا ەقەم دەاڵ، بییەبەرەع

توانن ەن و دەكەدێت ەكەقەدەا لیژۆلۆپۆنتریئ یبوار یانیزاەنها شارەو ت ەنووسراو
 .ەوەنەبك یو ساغ ەوەزنۆبد ەیكەووژێن و مەبك ۆب ۆڤەیشر

وان ەك ئێو جهان ێڵو ل ینێك نهێ، جهانەیەبوون ه یر جهانۆدوو ج ەان بیواڕوان بەئ"
م ەل ەو شارەئ ێم نازانرەاڵت، بێد ەورەگ یكێشار یماناەب( كشتا یمشون) ەان ناویناو

 یستەر دەرامبەبەراست ل یستەكو دەو ینێنه یت جهانەسبینەب ەك ەیەدا هەجهان
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 ۆن بچەد ۆوخەش راستیمردن یو دواوناح گێب ەب ەان داناوۆیوان خەئ ۆیە، بپەچ
 ەیەو جهانەئ ەكید ەیكە، جهانەو رووناك ەم جهانەئ ەیوەرەد یجهان ەنور وات یجهان

ان یوان ناوەئ ەستا، كێئ ەیوەكو ئەو یژەدا دێت یشەكید یوادارانڕو ب ەكید یكەڵخ ەك
ها ەروەه(. 0". )تیپەب یوەان زی یسالیم ەوات یالیماتر یجهان یماناە، ب(بلیت) ەناو

 ەنموون ۆ، بەبووەكتر هیەر ەسەان لییرەگیكان كارەرەمبەغێپموو ەه ەك یەانواێیپوان ەئ
زن، ێارپەیوان دەئ ەم كەئاد یباوك مەكیە یاویپو  ەبوو مەم ئادەكیە یرەمبەغێپ"
ر ەشەب ەل یشەكەنارد و روح یباوك ەم، كەكیە یم ەئاد ڕیتل كویر شەمبەغێپ
و  ەوەتەوینوس ەیئیساب ینییئا یبێو كتەئ ەنوح ك ڕیكو یر سامەمبەغێپ. ەزترۆریپ
 ەیەركراوەب یكێستیوەشۆا، خیرەكەا بن زیهیەان یحنا یۆر ەمبەغێپ. ەوەتۆوتگ یلیراتەت
م و دوا ەكیە یرەمبەغێپ ەو ب ەاراستووپان ەیكەبێكان كتییەندائەخودا، م یالەب
 یالمەك ەیسالم قورئان دوا نوسخیئ یالەن لۆچكو ەو (.8". )زاننەد یرەمبەغێپ

ورات و ەكو تەو یتر یكانەكستێت ەڵگەناسخ و منسوخ ل ەیشێهاوك ەو ب یەخوا
و ەئ یو دوا یەخودا یردراوێن یرەمبەغێپش دوا یتر و محمد  یوانەل و ئینجیئ
   .اتیتر نا یرەمبەغێپ

، یتێیەپان یواڕكان بەئیساب ەك یە ەییەنموون ەو جهانەئ ە، واتییەایدیئا ەهانیو جەئ ەمەئ
م ەاڵ، بەمەو ئاد ەنراویب ینسانیوان ئەئ یالەل ەیەستا هێئ ەیوەئ ەك یەیو ماناەب
، ەنراویبەم نەاڵب یەواەر حەه یشەكەنژو  ەمەادر ئەكان هەكستێو تێن ەیكید ەیوەئ
 ەك ەیەیەورەگ ەریپو دا ەورەگ ەریابپو ەل ەیەوا هەم و حەوان دوو ئادەئ یالەل ەواتەك

وان ەئ ەك ەوەهانیم جەئ ەتۆنسان هاتیئ ەوەكێوناهگ ۆیهەم بەاڵ، بیەواەم و حەئاد
 ەیفسانەئ ەیوەكردنیش ەڵگەان لیاوازینها جەوان تەنراو، ئیب یهانیج ەان ناویناو

 ەفسانەئ ەیبارەرنا لەگەنراو، ئیب یهانیج ەان ناویناو ەك ەیەوەا، ئیدون یستبوونودرو
 ەیكید یكانەنییكو ئاەخودا و ۆوان بەئ یشتنەیگێون و تەك یوستبوونودر یكۆریچو 
نسان، یو ئ ەستاوەو ەڕر و شێخ یزمیر دوالەسەا لینجام دونەرەس ەونكچ، ەیەكەچناو
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 یاردنژبەڵهەت لێر بەیەت و موخێبەر نەیەوان موسەئ یالەنسان لیت ئێچەدێپم ەاڵب
 . ەڕر و شێخ ەركام لەه

ان یاست بوونەڕناو یتەاڵهژۆر ەیچناوەل ەینانۆك ەنییو ئاەكن لێكیەكان ییەندائەم
 ڕیكو یایحیە) ەوات ەرەمبەغێپم ەئ یكبوونیداەل ۆوست بودر یكییەاریزان چی، هەیەه
 ەك ەیەه ەوەئ ۆیگنەد ێوەلو ەرێل ەك ێبەن ەوەنها ئەت"، ییەدا نستەردەبەل( ایرەكەز
كو ەت وێچەدێپ(. 3". )ەك بوویداەل یهودیە یكێنیكاه ەن و لیستەلەف یقودس ەل ایحیە
 ڕیكو یسایع یكبوونیداەكو لەا ویحیەر ەمبەغێپ ەیكەكبوونیداەل ەیوێش ەیوەئ
 ەت كێش بەوەر ئەبەت، لێسالم بیئ یدەمەمح یكبوونیداەكو لەان ویت، ێم بیەرەم
ران و گنیەال ەك بێزۆ، سەرانەمبەغێپو ەئ یانیژەار لید یكێباوك یبوونەن ەیگێرەل
 .نەاتر بكیان زیوتووانەنكێشو ەوێوەن و لەان بدیوادارانڕب

، ەسالم هاتوویئ یورات و قورئانەت ەك لیەرەه ەل ەرەمبەغێپم ەئ یها ناوەروەه
، ەماوێان جۆیور بلتوكو كوەو ەوەانەیكەرەمبەغێپن یەالەل ەك ەنییم ئاەئ یوادارانڕب
، ەكید یكێنییئا ەنیمەكان ی یتنیئ یكێپروگر ەكو هەو و ەیەه یرستەپكتایە ەان بیواڕب
اداشت و سزا پ ەوەیەگێر ەل ۆڤمر ەك ەیەك هێژڕۆدواەان بیواڕها بەروەه
ان ی، روحەنراویب ەك یەیایم دونەكارن لەاكچ ەت واتیڵەزەف ەك ەیوانە، ئێرگەردەو
 ەم، واتەننەهەج ۆب ێچەان دین روحەكەد ەپخرا ەش كەوانەشت، ئەهەب ۆب ێچەد
شت ەهەب یایردوو دونەهەل یبا باسەنزا رەك .ەكید یكانەنییك ئاەروەو ه( خەزۆد)
 .ەكردوو یكار ەپخرا یاداشتپكو ەننم وەهەو ج ەاكچ یاداشتپكو ەو

 ەم دا و لیەرەم یتەسور ەل ورئانقا و قۆل یل ینجیو ئ وراتەت ەك لیەرەه یچرەگەئ
 یایحیە یكبوونیداەل یناو ەك ەیكۆریچو ەر ئەسەكن لۆك ،شیكانەئیساب یباەنزا رەك

و  ەش بووۆخەن ایرەكەز یكیدا ەك ەوەتێڕێگەد ەوەئ ەكەكۆریچ، یەایرەكەز ڕیكو
ان ەیوەئ ەیدژان مویكوردوەه یمردن ەر لەم بەاڵ، بەوڵەسا ەووبووچ یشیباوك
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ت، ێخشەدێپان ییحڵسا یكڕێكو ۆیخ یتەحمەر ەخودا ب ەك ەن خوداویەالەدرابوو لێپ
 ڕیكو یسایع ەیوێهاوش یكێكۆریچ یباس ەیەه ەفسانەك ئێندەكدا هێكاتەل ەمەئ
 ەكۆریچم ەم ئەاڵب. ك بوویدا ەل ەوییەكیدا یمەد ەیگێر ەل ەن كەكەم دێرەم

ت ێوترگەد ەك یەوەر ئەه ەونكچ، ییەن یراست یكەیەنیچبن چیو ه ەوستكراوودر
 یباوك ەت كێوەكەردەد یدیشتر، ئێپ ەر بووەمبەغێپ یباوك ەا كیرەكەز ڕیكو یایحیە
 یزار ەستا لێتا ئ ۆیە، بەباس ەیگێجسا یع ۆنها بەت ەكۆریچو ەو ئ ەبووەه

و ەرسامن بەان سیشۆو خ ەستراویبەن ەستراوەبەڵه ەكۆریچم ەئ ەوەكانەئیساب
    .نەكەد یماشاەت ەوەومانگ ەو ب ەكۆریچ

و  ەنۆچ یكانەفسانەك و ئۆریچو  ەداوەڵهیرەس ەنیییم ئاەن ئۆچ ەك ەیوەئ ەیبارەل
و  ەوەانێڕگ ەان لینیناسراوتر ەانن كۆیخ ەیفسانەك و ئۆریچ ینەوان خاوەن، ئیچ
ال خدر ەم ڕیكو ی، هورمزیناوەب ەكێاویپ، ەفسانانەو ئەئ ەیوەوتنگو  ەیوەنیسونو
و  یە ەنییم ئاەئ یحانۆر یاویپ ەك( ەبار حلوەتار جبدولسەع)ان یشیروحان یاویپو 
و  ەعیش یبەزهەردوو مەوان هێن ەڕیراق ئارام بوو و شێع ەشتر كێپو  ەستا ماوێتائ

بوو ەان هیینداشەكان بوون و مەئیساب ەینیرۆغدا زەبەوان لەدابوو، ئەن یروو ەسونن
نا  ەخۆو دەان لەیوەوتنەدوورك ۆیهەت بێدا ناكرێت یسمەورێستا رێئ ەك
ان ەیكەكەڵم خەه ەوییەنائارام یكارۆهەب ۆیە، بەوتووەكێیت اقرێع ییەیریگقامەس

ران ەندەهەستا لێئ (بار حلوەبدولستار جەع)خ ێم شەه ،راق بوونێع ەیوەرەد ەیئاوار
 ەان لیشینداكانەكات و مەان دیتیەراەنێنو ەیەان هیروحان یكێاویپند ەچو  یژەد
 .ەیەه یمانێر و سلێولەه

 مەنها دەو ت ەوەتەسراوونوەن ەك ەیەه ییووژێو م ەیەفسانەئ یكۆریچك ێنییئا وموەه
ر و ەنووس ەیگێرەش لیكان و دواترەتناسەاڵهژۆدا رییەمدواەو ل ەم هاتووەدەب
( ینهارەئا و یرەكەا زیحیە)وان ێن ەك لۆیەگفتوگ، ەوەتەانیویكان نووسەستیمیكادەئ
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 یكستێت ەلدا ( ەالرست) یتیەئا ەش لەمە، ئەووبادا هاتەنزا رەك یكستێت ەل ەك ەیەه ینژ
و ەئ ،بكات ەسەشوشتن مومار ۆخ یسرووت ەیوەئ ۆب"، ەڵێو د ەبا دا هاتووەنزا رەك
ئاو  ەجار ل ێشت، سۆیر ەكەئاو ەیئاراست ەب یدیوشك بوو، ئ یكییەوەر زەسەل

 ۆیخ ینێشو ەل ەكەم جاردا ئاوەوارچ ە، لەوەتێك بیترسا نزەد ەك ەوەتۆك بینز
 یتووگوو، چەد یهیدەئ ینداەم ەل ەبوو ك ینێنه یكێگنەد ەل ێیوگستا و ەو ەویەما
 ەووچا یرەكەا زیحیە، ەوەببنۆورت كەدەكان لیە یو ماس ەكەو ئاوێن ەتیزەت دابێبەد
بوو و  یپس یگنەو ر ەوەبوونۆك یورەدەكان لیە یموو ماسەو ه ەوەاكیرەو دێن
و  ەوەشتنین ەجنەگو ەئ یرەر سەسەل شیكانەرەیت ەوكاتەر ئە، هڕیچەد یرانۆگ
ن ییشت ئاپەل ەك ەیەیفسانەئ ەكۆریچو ەل ەكێشەب ەمەئ (.4" )ڕیچان یرانۆگمان ەه

 ەك لێكۆریچك ێرەمبەغێپر ەه ۆن بۆچك ەروە، هەكید یكێنییر ئاەكو هەو ەستاوەراو
 ەوەئ ەك ەیەه ێیپان یواوەت یواڕب یوادارانڕو ب ەیەه ەوییەربوونەمبەغێپ ەشت بپ
ش یوناهگ، ەن هاتوویمەر زەس یانیژ ۆب ێنو یكێانیژ یتاەرەس ەوێوەو ل یە یكیژۆل
 . یتیەرمووەف ەكەرەمبەغێپكو ەت وێدێپ ییتاۆك ەیەوێو شەب

و ێنەان لیشۆو خ ەیەكدا هێنییموو ئاەهەل ەك ەییفسانەئ یكۆریچ یبوون ەیلەسەم
 ەكردن لیرگرەب یزمیكانیم ەل ەكێكیە ەفسانەئ ەونكچ، ەكردووەوێان لیكاندا باسەكستێت
و  یرستەپوداو خ یخوداناس ۆنسان بیئ ەك ێیەیپوە، بەیەكییەنییئا ەقەد یشتپ

ان یواڕو ب ەوەتێان ببەیگێكراو جیارید یكێنییئا یەیر ساێژەك لیەاگەڵمۆك یزراندنەدام
رك و ەئ ییاسای یكێكستێكو تەستا وێئ ەك ەیینیچبن یكێستوورەكو دەت، وێبەه ێیپ

 ەیگێرەم لەاڵ، بەیەه یەیو ماناەمان ئەش هیینییئا یكستێ، تەكردوو یارید یماف
 ەونكچ، ەوەكێپ ەیەان هییشەهاوب ڵیان خایرۆز یشەب ەكان كەییەفسانەئ ەكۆریچ
 ەپو خرا ەاكچ ۆك بێپیرنسپو  ەگەڵمۆك یكخستنێر ۆك بێكستێكو تەن وییئا ەك ەیوەئ
 ، ەن خوداویەالەل ەدانراو ۆب یاداشت و سزاپ ەك
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 یوەز یدرووستكردن ەل یم، ئامانجەئاد یقكردنەڵخ ەل ڵنان سایۆش ملێپخودا " 
نسان یئ ەك ەبوو ەوەئ ۆش بەمەئ ەیفەلسە، فێنێقڵت بخوییەرەشەب ەبوو كەوەئ
نزا ەك 458 ەڕەیپال ەك لەروە، هەوییەتێندەچ یرووەن لەاد بكیشن و زیندا یرەسەل

اشان پقاند، ڵخو یوەو دواتر ز یوەر زەس ۆنارد ب ەیكیالئەتا خوا مەرەس ەدا هاتوو
 ەوەشێوەدرووست كرد، ل ۆب یاشان بارانپزرا و ەك دامەیەوێك شەو ەئاسمان ك

 یماس ەیگێبوو جەوە، ئیوەر زەسەكان لەدرووست كرد، دواتر شاخ یاكانیرەد
ن ڕیف ۆقاند بڵزادا خوەو ف یوەر زەسەل ڵیرو تواەیها تەروەادا هیرەو دێن ەل ەوەكرد

 ەیختانەو درەموو ئەنارد و ه ێیر و مێران نەبەانلیگموو ەه ەل یدیئ ،یئازاد ەب
 ەوەوانەئ ەیگێرەوا بوون تاكو لەم و حەئاد ۆب ەمانەموو ئە، هیتێیەپ یستیوێپ یوەز
بوو ەوەن، ئەخودا بك یاسپن و سوەدا بكەیپ ەوەرن و نگربەوێل یكەڵت كییەرەشەب

 یانیژ یتیرەنا و نێمهەرهەب ڵیكاو كشتو ەدان كردووەئاو یوەز ەیوەئ یم دواەئاد
 یتووگم ەم ئادەاڵت، بیساەڵت هۆخ یكارەب ۆوت تگ ێیپ، خودا ەوناێداه یوەر زەسەل
 ۆت بووگ ێیپوام بوو، خوداش ەردەبوو بەوەئ (مەبك یواوەت ەر كارم ماوۆشتا زێه)

م ێنەك دادەیەكیالئەند مەچم و ەخەت دێوگشتپ ڵزار ساەدوو ه ەاتر لیز ەیماو
ان یكار ەوا كیرزیل شروبا و قما میش شارویوانەئ ،كانت بكاتەكار یرێاودچ
 یكۆریچ ەل یچیه ییەناووفسوەئ ەكۆریچم ەئ( 5". )ییشناۆر یجهان ۆبوو ب ەوەانەڕگ
 ڕقو ەل یمەتا ئادەرەخودا س ەك ەیوەم ئەاڵ، بییەمتر نەك ەاتر و نیز ەتر ن یكانەنییئا

 ەت لییەرەشەتاكو ب ەقاندووڵم خوەئاد یراسووەپ ەل یواەو دواتر ح ەستكردووودرو
 یژۆت تاكو رێب ەییشیمەو ه یتیەستوویخودا و ەیوەكو ئەان ویژت و ێادبوون بیز
وان ەئ ەونكچ، ەكراوەو باس ن ییەك نیژۆل یندائەم ەیئیساب ینییئا ەل ەمەل، ئەزەئ
ا یحیە یر خاترەبەش لیوەقاند، ئڵت خوییەرەشەب ۆب یانیژكجار یەخودا  یەانواێیپ
موو ەه ینیشبێپ ەونكچت، ێو ناشب ەبووەن ەیەو خورافەب یستیوێپ یدیا بوو، ئیرەكەز
 ۆیەت، بێت دییەرەشەر بەسەداهاتوودا ب ەل ەكردوو ك ەیساتانەو رووداو و كارەئ
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 یتر باس ینزاكانیین و ئاییئا ەك لێشەب ەك ەبووەتر ن ەیكانۆریچو ەب یستیوێپ
و ەخودا ب ەك ییەكان نەئیبا سابەنزا رەو ككەو ەكەوەانێڕگ ەیوێم شەاڵن، بەكەد
ر ەسەمان سوورن لەم ئەاڵبكات، ب ۆیخ ەیندەب ەڵگەرتن لگرەدان و وێپ ەیەوێش
 ییە، ئاسان نەن خوداویەالەك لێسەك ۆب یستیوەشۆخ ێبەب یوەز ەك ەیوەئ

 ۆب ەخودا كردوو ەل یو داوا ەوەتەم ماوەئاد ۆیە، بیدانێپ یگنیرگدرووستكردن و 
و  ەكردوو ڵقبو یەیو تكاەبوو خودا ئەوە، ئەوەتێنێاتر بمیادا زیدون ەتر ل یكێجار

م ەبكات و ه ۆیخ یكانەزموونەند بكات و ئەمڵەوەد یوەز ەیوەئ ۆم بەه ەوییەشتێه
 ۆڤەیەم شرەربن، ئگرا ۆتوانن خەن دۆچ ۆیخ یكانەخلوقەم ێبزان ەیوەئ ۆب
و  ەكردووەن ەیكراو قسیارید یكەیەماو ۆز بیگرەخودا ه ەك ەیەوەئ ەیكییەسیەماەك

ك و زانست و یژۆو ل ەفسانەكست و ئێت ێیپەا بیاشان دونپ، تێهاش نابەو یشت
، ەكردووەسنان نیئ ەڵگەل ەیكراودا قسیارید یكیەووژێم ەز لیگرەت، هێوو بژێم
و ەك ئەروە، هەنسان بوویت ئێر بەمبەغێپ ەیوەرلەب ەاش كیرەكەا زیحیەت ەبەڵه
ت نا ەنانەت ۆیەر، بەمبەغێپ ەك بوون و دواتر بوون بیداەك لێنژەل ەتر ك ەیرانەمبەغێپ
  .ەرتووگ ەیاوچرەس ەوێوەش لیكانەرەمبەغێپ یتییەعسومەم

 یكانەنییورات و ئاەت ەل ەكتریان نزەیووكژێم ەیكەكستێو ت ۆیاش خیرەكەا زیحیە
 ەلو  یەداێت یوتنەك كیەرەا بیحیە ەیكەهاتن یناغۆان و قەیكەمەردەس ەونكچتر، 
كات ەدێپستەد ەوەرێل ەكەومانگوابوو ەكنن، ێمان شوەه ەر بەس ەوەشیرافگجو یروو

ك ەروە، هەخوداو ەیقس ەنسانن و دوورن لیئ یستەد یوستكراوودر ەنانییئا ەمەئ ەك
 ەینسان قسیت و ئێسرابونو ەوەنسانیئ یزمانەك بێكستێر تەه ەك ەیەباو ه یكەیەقس

، ییەخودا ن ەیقس ەوەئ ەواتەنسان، كیمان ئكو زەو ەوەتێسرابور بكات و نوەسەل
ت و ێبزوەد یزمان ەیەوێو شەب ەكات و نەد ەقس ەیەوێو شەبەخودا خودا ن ەونكچ
   .ەنێسڵەتو ەندێهەن
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م ەدا ئۆیخ یختەروەسەم لەاڵ، بەاداشت و سزا دانراوپمان ەش هیستوورەد ەل
رت، گەردەو یەیو ماناەئ، ەهاتوو ەوەكانەرەمبەغێپن یەالەل ەك ەیانپیرنسپن و یلپسید

كو ەو ەگنیرگند ەچر ەمبەغێپ یخودا و بوون ەییورەگ ەك ێنێلمەسیب ەفسانەئ تاكو
م ەئ ەیسەمومار ییخودا ینراوێداه یكێمەرهەكو بەنسان ویت و ئێبەك هەیەفیعرەم
 ەت كێچربەد ەفسانانەو ئە، لیكانەكستێتخودا و  یال ۆب ەوەانەڕگتاكو  ،نەبك ەهانیج
 ەفسانانەم ئەوابوو ئەك .كانەوەتەن یرۆلكلۆف ور ولتوكو كوەو ەهاتوو اتدایبەدەئەل
ان یكانەكستێت ەانیزانییئان و ییو ئاەئ یتەبیتاەكست، بێت ەكو رامان لەاوازن ویواو جەت
  .ەكراو ەناسێپو  ەماشا كراوەز تۆریپ ەب

 

  نداكانەم ەیشڕیوگەر

م و ەئاد یكانەنوسراو ێیپەب ،ەدا هاتوو 445 ەڕەپال باەنزا رەك یزۆریپ یبێكت ەل 
 ەڵگەل ەزانۆسڵد ێیكان و درووست بوون و ملمالنەاردپو راس یرستەپكتایەل ەتیش
 ەكات، دواتر لەدێپستەد ەوەمەئاد ەیستەروح و ج ینیزەداب ە، لیاكپو نا یكیتار
 ییتاۆند و نزاكان كەپالفا و  یكۆریچ ەب ادایرەكەز ڕیكو یایحیە یكانییەارژگۆئام
  .كاتەد ەستەروح و ج یرتنگاك راپ ۆخ یدا باسێوەت، لێد

و  یوانەزمان یووەڕل. ەرتووگ ەیاوچرەس ەویەندائەم یئارامەل ەئیساب ەیوش
تر  یكیەماناەان بی، یفۆف و سیعار ەوات .(س، ا، ب) یماناە، ساب، بەوییەسازەوش
 یرانگڵەه ۆیەر بەروبار، ه ەشتوو، واتۆیر رەبەل یئاوەشوشتن لۆخ ە، وات(سگغ) ەوات

ن یستەلەسر و فیكو مە، وێیەل یرووبار ەبن كەدێجەشتین ەنانێو شوەل ەڕەروباویم بەئ
ا یسورەو ل ەك دجلینزەغدا لەراق و بێع یخواروو یكانەاوگنۆش زیو ئوردن و دواتر

 یكیروبار نز ەك ەكید یكێنێرشوەن و هیزوەك قیران نزێئەفورات، ل یك روبارینزەل
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 ،كانییەندائەم ۆب ەووا بییرەكەا زیحیە یتەحیسەن ەمەئ ەك ێوەبن لەد ێجەشتیت، نێب
 . ەوەاك ببنپن وۆان بشۆیخ ەو ئاوەتاكو ل

ان یكیش نزیروبار ەوتبوو كەكڕێبوو، واێل ەیئیك سابێنێر شوەگەان ئۆیخ ەیقسەب
ند ەچر ەگەان ئی، ەوەخستنیدوور یاسیس یكێزێه ەت، واتێب ەوەكۆیەر هەهەبوو بەن
ك ێنێشوەان لۆیخ ەیكەگەڵمۆكەل ەوەك تاك بوونڵەیەماەان بنی ،كڵەیەماەبن
 ییەتیبر ەن كەكەوست دوك درێتوار سروچناەبوو، بەنێل یروبار ەبوون كێجەشتین
ن یترگرنگەك لێكەیەب ەمەئ ەن كۆشەدا دێت یانۆیوات و خڕب یرەبەك ئاو لێوزەحەل

 ەكەیەوێشەاو بیپ ۆش بەكەشووشتن ۆخ ەیوێت شەبەڵت، هێردرێمژەان دیكانەسرووت
، ییەخالقەئ ەیلەسەم یدراوێرگش ەكییەاوازیج ەك ەتر یكەیەوێش ەش بینژ ۆو ب

بن ەڕش تیكەیەادڕن تاۆان بشۆیخ ەوەكەڵخ یاوچرەبەتوانن بەاوان دیپ ەك ێیەیپوەب
و  ەوناهگنان ژ ۆب ەمەم ئەاڵش، بیپس یجل ێبەكجار بێندەان هی ەوییەپس یجلەو ب

ش و ەو ل ەنسانیئ یدوو ەلپن ژكان ەنییئا ەیبرۆز یالەن لۆچك ەروە، هەكراو یفەن
 یشتگەن بییئا یوتارگ ەوتووەركەد ەك ەتر یكێومانگش ەمەت، ئێنریبب ەوناهگ یالر

 .ەكراوێپ یش كارەو زمانەو ب ەهاتوو ەاویپ ۆنها بەت

تدا ەڕەبنەل ەت كێد ییشناۆر یرستنەپ یماناەسابا، ب ەیدا وشەكید یكێنێشوەل
 ەیربۆن زۆچك ەروە، هەرستووەپان یرۆو خ گو مان ەرێستەكان ئییەتاەرەس ەنسانیئ
ن ەكەد ەوەل و قورئان و هتد، باس لینجیورات و ئەت ینیناس ەر لەب یكانەنییئا یهلەئ
با ینیان ببیرەنێرسورهەس یكەیەاردیر دەه یدیخودادا، ئ یدواەب ەبوو ێڵنسان ویئ ەك
 ەیاردین دیقترەز ەر كۆخ و گو مان ەرێستەئ یتەبیتاە، بەوەشتون سرویەالەل

و  ەانییتاەرەس ەنسانیو ئەئ یشتنەیگێتەبوو ل ێنو یكەیەاردی، دەنوبو یسرووشت
، ەوییەزۆان دیرستەپكتایە انۆیخ یشتنەیگێت ێیپەدواتر ب ەك یەیو خوداەئ یبرەل
تا ەه ۆیەر بە، هیزانەان دیخوداەرست و بەپەان دیكانەاردیوان دەوتمان ئگكو ەو یدیئ
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وتوون ەكێنزاكان ریین و ئاییموو ئاە، هیرستەپكتایە ۆك بێمكەچكو ەدا وستاش خوێئ
ادا یدون یواوەتەل نسانیئ ەك ەیەك هیەخوداەاتر لیستاش زێم تائەاڵ، بیرەسەل
  .رستنەپانەید

 ەیگێرەووف لەسەت ەت، واتێد( فیعار)ان ی، (شتووەیگێت) یماناەندا، بەم ەیوش
و  ەییو كاك یدیزێئ ەڵگەل ەیەان هیشەهاوب ڵیاش خیمانەئ ۆیەر بە، هەوەققەح ینییئا

زانن، ەق دەه یهلەئەان بۆیاندا خیكانەقس ەل ینێیاندویاتر بیر زەگەش، ئیمانڵموس
 ۆش بینییو ئا ێبكر یرستەپخودا ێتوانرەد ەیەگێو رەنها بەت ەشتوون كەیگێوان تەئ
ان ڵیش دیرۆزانن، زەق دەه ەان بیشەكییەرستەپخودا  یوازێش ەیەگەڵمۆك یواوەت
ك ێدانانێپك دانە، وەسالمدا هاتوویئ یقورئان ەندا لەم ەیوش ەك ەش كردووۆخ ەوەب
 یكێشەب ەمە، ئیەایرەكەز ڕیكو یایحیە ەان كەیكەرەمبەغێپان و ەیكەنییئاەب
كو ەقورئان و ەیەه ەوەب ییندەوەیپ یكێشەو ب ەیەه ەوەانیبون ەیینییمەك ەب ییندەوەیپ

 ەئیساب یكێسەك ەڵگەل ەك ۆیەربەداناون، هێپیدان یوەر زەسەخودا ل یكستێدوا ت
كوردستان،  یكانەشارەن لەبەدەوەڕێنداكان بەم ەك ەیوانەئ یتەبیتاەو ب ەیكەدەقس

 یكێنییئا چیه ەڵگەمان لەشێك ەمێن ئەڵێن و دەكەندا دەم ەیوش یباس ەوییەشانازەب
 یو ناو ەندا هاتووەم یوقورئاندا نا ەل ەن، واتەیشدا هیمانڵموس ینییئاەو ل ییەدا نەكید
وا ڕب ێیپەك بێوادارڕس و بەركەم هەاڵ، بەیەاش هیرەكەز ڕیكو یایحیەرمان ەمبەغێپ

 ەانخوشێیپكان ییەنداەم ەیەیو رادەكات، تا ئەد یرستەپخودا ۆیخ ینییئا ەیدیقەو ع
 یان ناوۆیخ ینییئا یرەیغ ەك لێسەستن كیبەك دێختە، وەوانەب یواڕسالم بیئ ینییئا
رن، گەردەو ییواەنڵانان و دیپدان ەك لیرۆج ەمەوان بە، ئیەایحیە یان ناوی یەایرەكەز

 . كردێپست ەه ەوەانۆیخ یكینز ەم لەمەمن ئ

 ەو ەدەمادا و ئام ەیاشماوپ ەندا لەم" ەسف كراون كەو ەكید یكیەماناەم بەاڵب
و  یدەندا مۆك ینانیۆ یووژێزمان و مەل ە، كەرتووگرەو یماد( یماد) ەی، وشەهاتوو
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هاتوون  ەوەنهانەك ەكان لیەبی، سگمان ەوتووگان ێیپسالم یاش ئپ یبەرەع یزمان ەب
 ەتەان هاتونەڕڕح ەیچناوەا و لیسور یو باكورەرەب ەان كردوویچۆنعان، كەك ەوات
 ۆیە، بەكان بوونەماد یتیەواڕەرمانەفەر بەس ەواتەات، بڕفو یروبار یرەوروبەد

ان ەیو ناوەوو ئژێم ییاژێدرەو ب ەناو ەوەانیۆخەان بیینداەان میماد  یشانیناون
 ەوەسریم ەان لۆیخ یتەڕەبن یچرەگەئ یندائەم ەیئیساب ەوان واتەئ(. 6". )ەاراستووپ
 یسام یەواگ، ەناوێكارهەان بیینعانەك ینیهاتوون و نووس ەوەنعانەك ەنن و لیبەد
 یكێوونچۆم بەاڵ، بەرتووگان ەیاوچرەس ەوەكانیەسام یووژێم ەیژێدرەادن و لژەن
 ێوەماد ل یر خاكەس ۆب ەان كردوویچۆك ەوەنیستەلەفەوان لەئ ەك ەیەه ەكید
 ەك كەیەوێشەاق بێڕع ەش لیشتر باسمان كرد، دواترێپ ەمەئ ەبوون كێجەشتین

هاتوون و  ەوەرانێئ یخواروو ەن لەڵێكو دەو و ەر بوونیگێج ەیەكەنییئا یرەنتەس
 ەچمین یكێتەو حكوم ەر بوونیگێسان جیم یاگزێارپ ەشان، واتیم ەدواتر ل

م ەاڵزن، بێارپان بەیكەو زمان نییئا ەانیویتوان ەوەیەنۆو بەو ب ەبووەان هۆییخەربەس
تاكو  ەو ناوەان بەیكەوارەت و قەحكوم ەیەیوێش ەل ییەك نەیەاوچرەس چیه
  .ەبوون ێوەل ڵیسا ەندەوەئ یووژێم ەوان لەئ ێنێلمەسیب

 یناو ەیاوچرەر سەسەل ەیەن ناسان هییو ئا ندانەرمیب یاڕرویب ەك لییەاوازیج
 یزمان ەبان، ەیكەكستێت ڵیسەئ ەینوسخ ەك ەیوەئ ۆیهەم بەاڵ، بیندائەم ەیئیساب

ت و ێچرناەد ەنیسونو ەوێو شەان لیرەكان سەرەلۆكێ، لەوەتەسراوونو یئارام ینۆك
م ەاڵب"، ەشتن بوونەیگێت ەڵەیه یشوان توەیربۆز ۆیەت، بێخشەبەد یچ ینازانن مانا

 ۆشتن و خوشوۆخ ەوات( دیتعم)، ەوتووەركەد ەوییەندائەم ەیوش ەل ەك ەئیساب
 ەیەوەاكبوونپ یمانا ەك( بوەبا و سەس) ەیوش ەك لەڵكات، كەد ەوەاككردنپ
 ەیو ئاوەان ئیا یرەد یئاو ەشتن بوشوۆخ یسمڕەوێر ۆیە، بەراویگرەو ەراویگرەو
 ەیاوچرەس ەكەناو ەیەوێشو ەب ەیەوەاكبوونپ یئاو ە، واتەشتووۆیر رەبەل
 (. 7)".ەرتووگ
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ت ێب ەوڵییەمندا ەل یدی، ئەراوۆو ش ەوەتۆاكبپت ێبەك دییەندائەموو مەت هێب ێیەپو ەب
 ەك ەیانوشتوۆیر رەبەل ەان ئاویا یرەو دەك لێكیە ەت لێد كردبیعمەت ۆیان دواتر خی
ون، ییندائەان میسابئون  یمانا( ن. ی) یكانەتیپم ەاڵ، بەان كردوویوستوان درۆیخ ۆب
 . ەانەیوەكردنۆك ۆب ەوەئ

 

 

 

 .ەئیساب یكڕۆك

 ەیینیچبن یكێند روكنەچا یدون ەیكید یكێنییر ئاەكو هە، وەئیساب ینییئا یرەوهەج
 یپیرنسپنج ێپ ەنج روكن، واتێپەش لیوانەن و ئەكەدێپ یكار یكانەوادارڕوب ەیەه
 .ەكهاتووێپ ییەایدون یكارەاكچنها ەت یكێشەب ەك ینییئا ەیینیچبن

 ەیش، وشەهاوب ێو ب ەتاقان یخوداەوابوون بڕو ب یرستەپكتایە ەد، واتیوحەت: مەكیە
م ەكیە ەل ۆیەر بە، هەكراوەوێل یكاندا باسەتیەر ئاۆزەبا لەنزا رەك یقەدەد لیوحەت
 یندوویز یناوەب ە، وات(مڤیالع یباسم الح)، ێنێهەخودا د یناو ەبا كەنزا رەك ەڕەیپال
و  ەوەتێنێمەد ییندوویزەب یەنها خوداەت ەوەئ ەك یەیوماناە، بەیەورەگ یخوا ەزن كەم
 ەیكیەستیالیدیمانا ئ ەش بیمرە، نییەنسان نیئ ۆب یشەكییەجازەمانا مەندووبوون بیز
 . یەخودا ۆنها بەت

 ینییئا یقورئان ەل ەیەم وشەناو خودا، ئێپەل ەوەاكبوونپ ەد، واتیعمەت: مەدوو
 یر زارەسەها لەروەه" ەصبغ ەومن احسن من الل ەالل ەصبغ"، ەشدا هاتوویسالمیئ
 " یبها تصبغ اصبغن یالت ەوبالصبغ" ەلدا هاتووینجیئ یبێكتەح لیسەم
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ان ۆیخ یژێنو ەكید یكێنییر ئاەكو هەو ەنییئام ەئ یدارانەڕباو: كردنژێنو: مەهێس
ان یاوچموەتر، د یكانەنییئا ەیكید یكێمانداریر ئەك هەن، وەبكژێنو ێبەو د ەیەه
ن، ەبەخودا د ۆب ەو سوجد ەوەنێمەچەنن، دوو جار دێخوەك دێتیەن و ئاۆشەد
 یگرەت و جلوبێاك بپ ەیستەر، جەكژێنووادار و ڕب یكەیەئیر سابەر هەسەل ەستیوێپ

ش ەمەئ(. ەالرست)ن ەڵێد ێیپ یەپس ەو جلەئ. تێشۆپدا یرەر بكات و سەبەل یپس
 ەنیكائ ەیشانین ەونكچ. ێنو یكێانیژ ۆب یو روناك ەییزیاكپ ۆب ەكێمبولیس

باب و  ییو السا ەتیرەو نەر ئەسەوامن لەردەوان بەئ ،رابردووداەل ەكان بوویەروحان
  .ەوەنەكەان دیرانیپبا

ك ە، وەرتنگوو ژۆر ەئیساب ینییئا یكانەروكن ەل ەكید یكێكیە: رتنگوو ژۆر: مەوارچ
 ەگمانەل ەك ەیەن هایكێرتنگوو ژۆر ەرۆند جەچرن و گەوو دژۆتر ر یكێنییر ئاەه
 ە، واتەانیرەسەك لەیەزیرەك و فیەواڕو ب ینییئا یكێك سرووتەو ڵسا یكانەاوازیج
م ەاڵرستن، بەپناو خودا ێپەن لەبكێجەبێج ییەنییئا ەو سرووتەئ ەك ەناییرەسەل
ان یكێكیە ەك ەیەان هیووژۆر رۆسالم و دوو جیئ یووژۆر ەل ەان سوكترەیكەووژۆر
  .نەڵێدێپ یووكچب یووژۆر یودەو ئ ەورەگ

 ییەن ەوەئ ۆب ەرتنگوو ژۆر ەرۆم جەن، ئەڵێدێپ یخودا یووژۆر: ەورەگ یووژۆر: ا
دان و ژێو و ەستەجەب ەكەرتنگوو ژۆكو رەڵت، بێرام كرابەح ەوەخواردن و خواردن

ك ێموو كارەرام كراو و هەح یكێكسێموو سەهەل ەیەستەج یكردن ەغەدەق ە، واتڵەقەع
 . ەوەتێدامرك ێپ ەیزیرەو غ ێبكر ەستەجەب ەك

 یشتۆگ یخواردنەل ەاراستنپۆنها خەت ەرتنگوو ژۆر ەرۆم جەئ: ووكچب یووژۆر
 ەكەرتنگوو ژۆر ەی، ماوەڵژئا ینڕیربەس ەل ەیەوەدوور خستن ۆها خەروە، هەڵژئا

موو ەه ەكدا كڵێساەل ژۆر 361ر ەسەب ەشكراوەو داب ێریگەناو دەو ناوب ەژۆر 33
 . نیین ەوەكیەر ەسەكان بەژۆر
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ر ەه ێبەو د ەئیساب یرستەپخودا یكانەركەئەل ەكێكیە ەقەدەس: ەقەدەس: مەنجێپ
 ۆیوان خێنەل ەكیەنێت و نهەڵێس نەكەو ب ێزێارپیك كرد بێارژەهەب یرێك خێسەك

 ەت و روكنیرەن ەل ەمەئ ەت كێب ینێنهەب یەداەوەل ەكەرێخ ەونكچ، ەوەتێڵێخودادا به
م ەدەب ەدیو ب ەر بكێخ) یتیەوتووگش یو كوردكەو ەیەشدا هیسالمیئ یكانیەرعەش

 . و هتد( ێزانەت نپەچ یستەو د ەر بكێراست خ یستەدەب)ان ی( روباردا

ان ۆیخ ەت بەبیتا یكو دوعاەو ەوەنەڵێد ەو رستانەوام ئەردەوان بەنجام ئەرەس
 ەم كەاڵم، بەش ناكیرگئا یسرووت ەیسەم، مومارین یحیسەو م یهودیەمن  یەخودا)

ر ەبە، لەوەاككردنپ ۆخ ۆم بەكەشتوو دۆیر رەبەل یئاوەان كار بی ێوەدشۆئاوم خ
موو ە، هەت باست كردووۆخ ەك ەوەتەڕێگەد ەو ئاوەئ ۆب ەوەاكبوونپ ەك ەیەوەئ

موو ەو هەمن ئ ۆیەب ،ڵەحاەئاو م ێبەش بیانیژ، ەوەئاو یبوون ەب ەندەندوو بیز یكێشت
كان ەستوورەد ێیپەب ەیەوەئ ۆ، بیكارەپخرا ەل ەوەدوورخستن ۆخ ۆب ەیەم هەتەقودر

م ەئ(. من ۆب ەهاتوو ەاویرەكەز یرشەع ەل ەتییەندائەم ەك ەوەزمۆراست بد یاگێر
 .ەكاندا هاتووەئیساب یزۆریپ یبێكت (باەنزا رەك) یبێكت ەل یەدوعا

 ەل یفەئاو، نەان بەیوەاكبوونپ ۆخ ۆب ەك یەو دوعاەئ یكاتەل یچۆب ەیەوەئ ەكەاریرسپ
 ۆتر، خ یچین و هیئیوان سابەئ ەك ەوەنەكەد یاتپن و دووەكەد یانیتسیو كر یهودیە
 ۆیخ ی، كاتەوەنێڕگەیان دۆیخ ەوو كژێم ێیپەت بێبەوەئ ەكەستەبەر مەگەئ

، ەا كردوویرەكەا زیحیەر ەمبەغێپ یو خود ەئیساب ەان لیدرەكان غییەهودیە
و  ەدووان برۆیخ ۆان بەیئیساب یرەوهەش كولتوور و ج یحیسەو م یانیستیكر
و ەل ۆیەش كراون، بیركوتەس ەیوەئ ەیادڕز خراون و تاێراوەپ ەكەچناوەمان لەئ

 یعایدیوان ئەن ئۆچ ەیئ ەن، باشچەد یمەو كەرەب ەیەان هیبوون ەك ەینانێشو
و  ەڕەپال ەیوەدانەڵه ەان بیواڕب یەواگن و ەكەان دیژەوەكێپو  ەییبوردێل
 . ییەن ەوەندنەسۆڵەت
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 چیت هیو ناب ەدانراو ەغەدەق ەكان بەئیساب یال ەل ەیەه یروناهكاگ ەیك كردەڵێمۆك
، ەیەكدا هێنییموو ئاەه ەل ەوناهانگو ەئەك لێشەب یچرەگەت، ئێچدا بیالەك بەیەئیساب

  .انداۆیخ یلتووروكو یانیژ ەل ەانیاندووپسەچ یتینكرۆك یكێكو شتەوان وەم ئەاڵب

 . ەراودان ەورەگ یوناهگ ەب ەمەئ ەخودا ك ەكوفر كردن ب: 0

ن و خودا و ییشت و ئا ۆب ەڵەهەب یرامانێو ت ۆك و درەڵخ یل كردنێگكوشتن و : 8
 . تر و هتد یكێسەك ۆب ەوەكێسەكەل ەورەگ یتەانیخ

  .كانەئیساب یالەل ییەن ەیوەاكبوونپ یكێوناهگ ەمەئ. نایز: 3

ر ەشەب ەك ەیوەوان ئەئ یخودا یواتاەب ەورەگ یمسبح  یرەیغ ۆبردن ب ەسوجد: 4
  .ەوست كردووودر یر و وشكانگئاو و ئا و

 .مردوو ۆر كردن بەبەش لەر یمردن و جل ۆان بیرگ: 5

 ەیبۆت ێبەد ەیەورەگ یكێوناهگ ەوەرتنگڵكردن و فا ێڵات و فیحر و خورافیس: 6
 . تێدوا بكرەل

  .تۆخ یروح ەنان بێه ییتاۆكوشتن و ك ۆخ: 7

 ەیستەج ەك لەیەچارپ ەت كێب كیەانوو و مانایر بەهەب چو ك ڕكو یكردن ەتەخ: 2
 . وناهكردنگ ێبەب ەوەتێبكرێك لێسەك

 . كارۆه ێبەو ب ۆدر ەند خواردن بێسو: 9

 . ستەنقەئ ەو ب یمەمتر خەك ەب ەگنیژ یسكردنیپ: 01

 . یسەك یندەوەژرەب ۆو ب ەنیمەرزەم سەئ یانیژ ۆكردن ب چەملك: 00

 ات گبێپ یانیت زییەرەشەنسان و بیئ ەك كێموو كارەه: 08
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  ییەنییئا یمەرخەمتەو ك ەوناهگ ەمەئ ەت كێدرەن یئیساب یتەو سون ەزیرەف: 03

  ەندڕد ەڵیژئا یشتۆگ یو خواردن ەڵژئا ینێخو یخواردن: 04

 ەادیرتن و زگرەسوو و یستەبەمەك بێسەك ەدان بێپ ەارپبا و یان ریسو : 05
   .ەارپ یرتنگرەو

ا ین و كارەه ەكید یكانەنییئاەل یكێشەباسمان كردن، ب ەوەرەسەل ەك ەیانپیرنسپم ەئ
دا ییشارستان یپیرنسپاسا و ی ەنها لەت ەك ەیەه ەیكید یكێشەم بەاڵت، بێكرەدێپن 
ن و ژ ەیلەسەم ەوان لەئ یتەبیتاە، بوتووخواز ناسراونەشكێپ یكێنییئا ەب ۆیەن، بەه
، ەیەن هژ یاتوان ەا نبیكان برواەانیستیكر ەاتر لینان، زژ یماف ەر بەرامبەب یكسانیە
 . نەبەد ەیوەڕێن بژاتر یان زینداكانەم ەك ەیوەكو ئەروەه

  كانەئیساب یزمان

 یدان و هاتنەڵرهەس یووژێم یدراوێرگ ەك ەیەان هۆیخ ەت بەبیتا یكان زمانیەندائەم
، یانیو سر یبریع ەل ەكیو نز یئارام یزمان ەل ەكێكیە، یەایرەكەز ڕیكو یایحیە
 ەیەه ەوەان بەڕیوان باوەت، ئێچەدەوەڕێان بۆیخ یزمان ەان بیكانەمیراسەم مەرجەس
و  ەوەتۆوكرداڵب یربوونێزانست و ف ەوەمەئاد ەباوك ەیگێرەكان لییەندائەم ەك
وان ەئ یالەل ەك ەوییان ناسیخودا ەوەم زمانەئ ەیگێرەل ەونكچ، ەم زمانەئ ەوەشێوەل

كان ەشت ەینیچبن ەباس ل ەشیمەوان هەئ ەك ێیەیپوە، ب(ئا با كا دا) یكانەتیپ ەل ییەتیبر
لف و ە، ئەمەئاد ەیوەنەل ەیوەان ئیستاكانۆر و مامەمبەغێپم ەرجەس ەونكچن، ەكەد
   .ەوەنێڕگەد ەنانیچو بنەئ ۆش بی، زمانەوەتۆاندەڕگت یپ 84 ۆان بی ێب

 ەبوونەك نێزمان چیه ینەخاو ەوەلەزەئ ەك لێپروگو  ەوەتەن و نییو ئا ەكهاتێپموو ەه
اندا ۆیو خێنەت تاكو لەبیتا یكێزمان ینەخاو ەب ەبوونەو ن ەوەتەوونبەتا جودا نەه

ان ی ەاوۆڕگو  ەكردوو ەیشەگان ی ەم زمانەن ئەمەز یحوكم ەم بەاڵن، بەبكێپ یكار
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ن ەڵێان دۆیكو خەكان وەئی، سابەووچناو ەتر ل یكانڵەزا ەزمان یرەگیر كارێژەل
و  یئارام ەك ەبووەان هیكێزارەوێوان شە، ئەان بوونۆیخ یتەبیتا یزمان ینەخاو

 ەوەرەسەب یانیب ەیكید یكانەزمان یرەگیتاكو كار ەزارەوێم شە، ئەبوو یتەاڵهژۆر
  .ر مابووەبوو، هەن

 ەوات یندائەم یزمان ەب ۆیخ ی، كاتییەندائەم ەیئیساب یزۆریپ یبێكت ەك( باەنزا رەك" )
 83 ەن لیتی، برەبوو ییتاەرەس یتیپەك یندائەم یكانییەدەبجەئ ەتیپ، ەسراوونو یئارام

 ەش بووەمەر ئە، هەوەتەنوسراو ەتانیپو ەب ۆیخ یختەر وەسەلبا ەنزا رەت، كیپ
 یرەگیر كارێژ ەتێوەكەد ەك ەوكاتە، تاكو ئەكردوو یندائەم یزمان ەل یارگزێارپ

 یئاست ەل ەان، واتۆیو خێنەكرا لەدێپ یشیمابوو و كار ەكەزارەوێش ەوەتر یزمان
 ەل ەگت جێكرەدێپ یكار ەزارەوێو شەئ ەونكچخورخستان و ەنموون ۆ، بڵیكاۆل

 یبوون و زمان ەنیمەك ەیوەئ یحوكمەار و بچناەب ەك ێیەیپوەراق، بێع یكانەئیساب
 یاسیو س یتیەەاڵمۆك ڵیزا یها زمانەروە، هەكاركردن بوون یمەكیە یزمان یبەرەع

 یزمان یبوونڵزا ۆیهەش بیوە، ئەووۆڕیگ یبەرەع ۆان بیوان زمانەئ ۆیە، بەبوو
 ەر بەس یدوو شار ەفول و شوشتر كەزید ەستاش لێ، تائەوەسالمیئ ینییو ئا یبەرەع
 (. 2". )ەرانن ماوێئ

 یكێنییند ئاەچاواز و یج یكەیەوەتەند نەچ ەڵگەل ەكان كەئیدا سابەرێل ەاریرسپ ەیوەئ
كو ەو ەینانییو ئا ەوەتەو نەئ یوتارگ یموونژەر هێژ ەتەوتوونەك ۆیەن، بیژەاواز دیج
و  ەرتووگەڵان هییبەرەع ینها زمانەت یچەراق، كێع یبەرەران و عێئ ەل یشتەردەز

و  یەن و خفاجیو عبادان و بست ەهواز و محمرەئ ەل ەش كەوانەن، ئەكەدێپ یكار
 یزمان ەاتر بیراق زێع ەیوانەكو ئەر وەن، هیژەران دێئ یایرافگجو ەر بەس یەیفالح

و  ەغدا بووەب ەان لەیكەنییئا یرەنتەس ەیوەر ئەبەم لەكیەن، ەكەكار د یبەرەع
ان یشەكەزۆریپ ەبێو كت ەانیویسوو نو ەان كردووەیقس یبەرەع یزمان ەش بیوانەئ

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 173 

 

ب ەرەرانن عێئ ەل ەش كەو شارانەم ئەدووه ڵی، خاەكردوو پاچ ەو زمانەبا بەنزا رەك
 ەان بەیكەمانن زەڵێان دۆیكو خەو ۆیە، بەرەسەان لیسالمیئ یرەگیاتر و كارینن زینش

 ێبەكان نەنۆك ەو وت یعریش ەنیسونو ینتێمۆكید ەنها لە، تەووچناو ەن لەمەز یحوكم
 ەزا لەشار یسەوار و كەنێموو خوەش هیوە، ئەوەتەن ماوۆك یئیساب یزمان ەب

 یكانەنێوەل ەمە، ئەوەزنۆدیت و ناێناناس ەكەزمان ڵیسەا ئیژۆلیۆا و سیژۆلۆئارك
   .تێكرەدێپ یستەدا هەكەبێكت یزێاوەپ

و ە، تائەوییەبەرەع یزمان یموونژەر هێژ ەتەوتوونەكان كەئیساب ەیوەك لێشەب ەگنەر
ب ەرەع ەب ینیش خرابتر كردوویرانێكو تورك و ئەو ەكەزمان یموونژەه ەك ەیەیراد
 ەیوەتەكو نەش ویرجارۆز ەرگزانن و بەب دەرەعەان بۆیك خەیەستا تارادێو ئ

دا ەنیچبنەل ەن كەكەد ەو زمان و كولتوورەل یرگرەن و بەكەش دیوڕەب توندەرەع
 ەت كێرتبگ ەیاوچرەس ەویەواڕو بەل ەگنەب رەرەع ۆوان بەئ یماینتی، ئەقورئان یزمان

، ەسخ كردووەن ەیكید یكانەنییب و ئاێموو كتەو ه یە یئاسمان یبێقورئان دوا كت
 ێر سەهەل ەنموون ۆ، بەدا هاتووێت ەیئیساب یناو ەك ەیتانەو سورەئ یتەبیتاەب

ن ییكو ئاەو ەئیساب یت ناوەك سورێرسەه ەت كێب( و الحج ەو مائد ەالبقر) یتەسور
 یستەبەم ەك ەوەیەو بارەكان لەئیساب ەیفەلسەم فەاڵ، بەهاتوو یتیەەاڵمۆك یپروگو 

ن ییئا ەیسەمن مومار" ەڵێ، دەهاتوو ییەنییئا یتقوس ەكان و سرووت، واتەتەسور
 ەوەمەكەاك دپم ۆئاو خ ەم و بیئیكو سابەڵم، بیش نیحیسەو م یهودیەر، گئا ەم بەناك

، ەوەكاتەاكمان دپ ەك ەنها ئاوەت ەوەئ ەونكچنم، ێهەكار دەخوم ب ینییئا یو سرووت
موو ەه یرشەع ەك یەخودا یش ناویقەه یاگێر یەئاودا ەخودا ل ین ناویكترینز

 (. 9". )ەوەونەكەكان دوور دەپخرا ەموو شتەه ەناو ەو ب یەایدون

 یجلك ینەخاو ەونكچتر،  یچین و هیدیزێئ ەمێن ئەڵێد ەك یەكان واییەدیزێكو ئەو ەمەئ
و  یزدێئ ەتێرن ببگرناەس وەك ەكەكو جولەوان وەئ ەك ەیوەرئەن، هیشتەهەن و بیپس
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 یبەرەع ەكن كۆكدا كڵێخاەان لیردووالەم هەاڵ، بەیەوێمان شەهەش بیكانەئیساب یال ەل
 ەكجار بێندەه ەك ەیەیو رادەن، تائەكەدێپ یشیكار ن وەكەد ڵقبو ەكید یو زمان

 ەدا دان بیراقێع یستوورەد ەكان لەانیستیكو كرەو ەونكچ، زاننەد یانۆیخ یزمان
 . ەنراوەاندا نەیكەزمان

 ەیكەگنەلوت د ەب ەیو زمانانەموو ئەه ەك ەلماندوەان سەیوەكان ئەزمانناس
، ەراویگرەو ەوەنەسەر یك زمانیە ەو ل ەوەكتریە ەكن لینز ەان لیموەت هێچەردەد
ان یمانا و  ەان لیت ێچەكدێپان یشیكانەكجار وشێندەه ەك ەو زمانانەئ ەیربۆز ەونكچ
ن و ۆك یانیو سر یش تدمریوانەك، ئیە ەبن بەنجام دەرەن، سڕیربەد ەوێش ەل

م ەاڵب. نی یو مونج یندائەو م یتەاڵهژۆر یانیو سر ییئاواژۆر یانیو سر یسترنج
  .وانەت ئەسبین ەب یانیب یزمان یەیرەگیو كارەل ەدوور ەئیساب ەیكەنەسەر ەزمان

و  یئارام یزمان یكانیەاوازیو ج ییەو بابل یئارام یزارەوێش یندائەم ەیئیساب یزمان"
 یاوازیج ەڵیكێو ت ەكردوو ەیدز یبریع ەیوش ێندەه ەكان، كییەو بابل یهودیە

 یزمان ەك ەكان بوویەنانیۆ ەنڕیربەو د ەوش یرەگیكار ەك ەبوو یانیسر یزمان
كان ییەندائەم ەش كەنووسێو رە، ئەانییرەگیو كارەل ەدوور یئیساب یبەدەئ
، یسام یتر یكانەتەخ یواوەت ەل ەت، ئاسانترێچەد یئارام یتەخ ەو ل ەاردووژانبەڵیه
" ییەان نیمینۆمان فەش هینكاەتیپان و ەیكەاتیبەدەئ ەوەتەنووسراوەن ەتەم خەب ۆیەب
(01.)  

و  یكیكالس یانیو سر یتدمر) ەل ییەتیبر یئارام یتەخ ەداتا ك یادكردنیز ۆر بەه
ك ەروەو هتد، ه( ینیستەلەو ف یتەاڵهژۆو ر ییئاواژۆر یانیو سر یلیتر نجەس
 ەزمان ەل ەك ەیو وشانەئ ەیربۆز ەونكچ، ەكاندا هاتووەنێو ەك لێكیە ەل ەیوەئ
ان یمان ماناەم هەاڵ، بەیەان هیگەمان دەو ه ەوەكترەیەكن لی، نزەكارهاتووەدا بەكەنۆك
م ەاڵ، بەییەنێاتر ویز ەك كەیەوێك شیە ەتەبوو ەیكەنانێكارهەنجام بەرەس ۆیە، بییەن
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دا ەچەبن ەش لیبریع یو زمان ییەبریدا عەچەبن ەل ەئیساب یكان زمانەوەنۆڵیكێل ێیپەب
 یكێنێشو چیه ەل یەم داتاەستا ئێم تائەاڵب .،ەانیكان بردوویە یهودیەو  ەوانەئ یكڵمو
ن یەالەل ەك ەوەتەكراوەاست نڕشتپ یژۆلۆپۆنترەئ ییزانست یكەیەوەنۆڵیكێو ل یمیكادەئ

ان ۆیخ ەیقس ێیپەت بێبەن ەوەنها ئەت، تێر كرابیگان داەیكەزمان ەوەكانییەهودیە
 یلیسرائیستا ئێئ ەك ەبوون ەیەچو ناوەكان لییەهودیەو  ییموسا ەر لەوان بەئ

 ەانچو ناوەوان لەئ ەونكچ، ییەش راست نەمەسان ئیم دەاڵن، بیژەدا دێیكان تەجوو
ب و ەرەع یستەردێژشاران ركاون و  ەیو ئاوار ەكراوێپان ییتیەركراون و سوكاەد
 ەوەستیب ەیدەس یمەكیە ەیوین یدواەم لەاڵ، بەبوون ەكید یكانەنییئاسالم و یئ

 ەان ناویل ناویسرائیئ یناوەب ،ایرافگكو جوەو وست كردوان درۆیخ ۆان بیكێنێشو
 . ییەن ەوەم باسەب ییندەوەیپو  ەیەكید یكێكۆریچ ەمەئ ەك ەر كردووەسەان لەڕیش

 

 ەئیساب یكانەرێمژ ژۆر

 یالەل ڵەم ساەئ(. ۆتیش) ەان ناویستن و ناوەبەد یتاوەه ڵیسا ەشت بپكان ەئیساب
 ەاوازیج یژۆر 059وان ەئ یالەش لێنو ڵیسا یرە، سژۆر 351 ەل ەكهاتووێپوان ەئ
 یگكو مانەروەه ەك ەكردوو گمان 08ر ەس یشەان دابڵیوان ساە، ئینیزا ەڵگەل

 یكانەگن مانیو ناودارتر ژۆر 31 ەل ییەتیبر ەش كیگو مان ەكید یكانەنییئا ییئاسا
  ەن لیتیوان برەئ یالەل ڵسا

 .  ەزستان ەیكییەتاۆم و كەم و دووهەكیە یگمان: 0

. ەهارەب ەكید ەیكەگو مان (یانپع الیرب)م ەدووه یگانو م (ع االولیرب)م ەكیە یگمان: 8
 . تر یكێجار ەوەتڕێسوەد ەك ڵسا یگتا دوا مان ەیەوێمشەو ب
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 ەل ییەتیبر ەان فارس كی ،ك كوردەروەه( ەهافت) ەان ناو ناوەیفتەه یكان ناوەئیساب
 یدوا ییدوا یژۆوار رچم ەاڵ، بەكەیەرێستەئ یدراوێرگك ێژۆر رەه. ژۆوت رەح
 . ییەان ئاسایكانەمارژو  ەممەكشیە

د ەس ێس ەل ەم ناوەئ( هبشابا_  ۆهافشاب)  ەئیساب یزمان ەل. ەممەكشیەم ەكیە یژۆر
 . ەدا هاتووەكەزۆریپ ەژۆست رەو ش

 یتر ەیماناك( ن هبشابایتر) یو ناو ەگمان یژۆر ەممەدووش یژۆر: مەدووه یژۆر
 . ەیەمەكشیە

 ( . ۆافشابه ۆساس) یخ و ناویرەم یژۆر: مەهێس یژۆر

 .  یە( ۆوار هافشابچ) یو ناو ەتاردەع یژۆر: مەوارچ یژۆر

 ( ۆهافشاب ۆخمش) یو ناو یە یرەموشت یژۆر: مەنجێپ یژۆر

 یژۆر ەو ب ەیەه ەیورەگ یكەیەگێو رەگێكان جەئیساب یالەل ەمەنجێپ یژۆم رەئ
 . نازانن یشوپ یژۆر ەو ب ەوا ناسراویبل زیه

عرفتوا او ) ەكەوان ناوەئ یالەو ل( ەیەهرەز) یناوو  ەس ۆنڤی یژۆر: مەشەش یژۆر
 . یە( ارافتو

وان ەئ ەك ەوەئ یربارەس ەمەئ. ەشافتوو یو ناو ەل ەزوح یژۆر: مەوتەح یژۆر
 ەیەان هیتەبیتا ەیخوراف ەیوەل ەگج ەمەئ. ەیەان هۆیخ یاوازیج یكناسەلەك و فەلەف

 .یتێیەپان یواوەت یواڕو ب

 یكانییەو كولتوور ینییئا یریشنبڕۆموو ەه یكیدا نانیۆ ەت كێب ەفەلسەف ێیپەب
 یكیرگ یكێوونووسژێم ،ەاویژ ینیزا ەر لەب ی (424تاكو  435 تۆدۆریه)و  یەایدون

 یالنەگ ەیربۆز یشدا باسێوەو ل ەكردوو ەیرێمژ ژۆو رەئ یباس ،ەبوو نۆك
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 یكانەژۆر ەل ەانناویكان داەئیساب ەیانژۆو رەدا لەرێوابوو لە، كەكردوو یتەاڵهژۆر
 ەنییم ئاەئ ەك ۆڕێگەتێد یو كولتوور یفەلسەف یكێومانگسان یش دەمەن، بچەنان دیۆ
زانن، ەنتر دەمەت ەب ەیەچم ناوەئ ەیكید یكانەنییموو ئاەه ەان لۆیخ ەك ێیەیپوەب
و  پیرنسپو كولتوور و ەموو ئەو ه ەانۆیخ یەالەل ەیانیو داتاەموو ئەوابوو هەك

كاندا ەژۆر ەو ب ییەوان نەئ یكڵمو ەرتووگانیرەو ەوەنانیۆ ە، لەانەیه ەیانییاریزان
 ەمەئ ەنترن كەمەتەوان بەش لینانیۆو  ەیەان هیوونچكێند لەچ ەت كێوەكەردەد

   .تێناكرێل ۆڵیو نك ییەراست

  باەنزا رەك

 یبێكتەوان بە، ئەكانەئیساب یزۆریپ یبێكت( باەنزا رەك) ەدا كێپمان ەژشتر ئاماێپكو ەو 
 ەتەویزەا دابیكرەز ڕیكو یایحیەر ەمبەغێپ ۆب یەواگن و ەبەد یناو یئاسمان
 یكێرەتپاچند ەچ ەبێم كتەئ(. نرخەب ەینینجەگ) ەوات ەكەبێكت یواوەت یمانا، ەوەخوار

 ەویتوانەیك نێنییئا چیه ەكێتڵەحا ەمە، ئیرستەپكتایە ە، واتەدیوحەان تینیترگرنگ، یەداێت
 ەڕر و شێخ یزمیدروستبوون و دوال یەبارەل ۆیخ یاوازیت و جێرگدوور بەب ۆیخ

 ەبكات كدرووست یاوازیان و هتد جیژ ینیتكو یو سفر ییك خودایە ەیلەسەو م
 . تر یكانەنییئا ەڵگەان لڕهاو ۆیەب ییەان نێینو یمەاڵو و ییەترسەم

نزا ەك ە، واتەكان كراوییەندائەم یزۆریپ یبێكت یناو ۆب ەكید یكەڵێتیش ەوەتر یكیەالەل
 یستەد ینووسەڕێتا بەرەس ەكەبێت، كتێد( و كتمان ەناسەه) یماناەب ەكەیەبا وشەر

ستا ێتاكو ئ ییەستدا نەردەبەل ییووژێم ینەسەر یكستێم تەاڵ، بەوەتەسراوونو یئارام
 یەم داتاەئ شیتڵەوەودێن ەیخانەزۆو م ەف خانیرشەئ ەت لەنانەت، تێنێلمەبس ەمەئ
 یرۆجەنووسراون و باس ل یرەسەل ەك ێسترەناب ەاوانچرەو سەشت بپ ۆیە، بییەن
  .ەكینز ەویەرەمۆس ینووسێرەان لەیكەنووسێم رەاڵن، بەكەد ەیكەنووسێر
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 ەیوش یكانەشتنەیگێت ەن لییتیبا، برەنزا رەك یكانەتیەئا ە، واتەبێم كتەئ یكانەسفر
 ەیەك هێتیەند ئاەچ ەك، واتێند سفرەچنسان، یئ ۆب یكانیەاریو زان ەورەگ یخودا

خشان و ەپ یلیستا ەب ەك ەن خوداویەالەل ەیەه ەوەمەعال یقاندنڵخوەب ییندەوەیپ
 ەكەچناو یتر یكێنییئار ەكو هەو ەبوونەنووسراو نەش بەمانە، ئەوەتەعر نوسراویش
و  ەانیوتووگ یزارەو ب ەر زار بووەسەان لەیكەنییئا ەیوانەئ ەكان واتەوالەمجار قەكیە
 یدواەل یدی، ئەدا بووەیپ ەڕەپن و ینووس ەك ەیمەردەو سەئ ەتۆشتەیگست ەستاودەد
ا یژۆلۆكنەت ەیوەئ یمجار، دواەكیە ەوەتێنوسرەست دێپر ەسەل ەك ەیوەئ

 ەك ەیوەل ەگج ەمەت، ئێكرەد یارید ەیكەب و زمانێكت ەت بێبەتر دیدات ئەدەڵرهەس
 یكانەنموون ەیفەلسەف ەب وەدەها حوكم و ئەروەكان، هەكۆریچ یووژێدا مەكەبێكتەل
 . ەراودا باس كێت

دز یل) یناوەب ەوەكێرۆسیفڕۆپن یەالەل ەویەئارام یزمانەم جار لەكیە ۆب ەبێم كتەئ
 یر زمانەس ەتەدراوێڕگرە، دواتر ویمانەڵئ یر زمانەس ەتەدراوێڕگرەو( یبارسك

 یبەرەع یزمانەستا بێ، ئەدراوێڕگرەو یزیلگنیئ یر زمانەس ۆب یشیكێشە، بیبەرەع
 ییاسایو  یرعەشەو ب ەیەو كوردستان ه یراقێع یفوقاەئ یتەزارەوەنداكان و لەمەل

 . ییەن ەغەدەو ق ەناسراو

 ەیكەشەو ب ەوەتەنووسراو یدرووستەب ەتاوەرەس ەل یكێشەب ەكەبێبا، كتەنزا رەك
 ەوەپەچراست و ەل یكێویر دەه ەك یەیو ماناە، بەوەتێنرێخوەد ێڕیگوەاڵهەب ەیكید
، ەكراوپاچ ەیەوێو شەب یچۆب ەزانراوەن ەونكچ، ەوەتێنرێخوەد ۆیخ ەیوێش ەب
 چیوت و هەكەن گنچدرووستم  یكیەاریزان چیه ەوەیەمبارەمن ل یچرەگەئ
كرد،  ەوەبارەارم لیرسپش یرۆو ز ییەر نەسەل یاتریز یاریش زانیكییەندائەم
زانن، ەد یئیساب ینییئاكولتوور و  ەزا لەشار ەان بۆینداكانن و خەم ەل ەش كەوانەئ
و ەوان بەم ئەاڵب. رەنێخو یخود ۆو ب ەوەنینوس ۆت بێقانع ب ەكبوو ەنێپان یكێمەاڵو
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 ەیكەنەو خاو ەئیساب یزۆریپ یبێكت ەب ەیوەل ەگخودا، ج یوتار و زمانگن ڵێنا ەبێكت
   .تێبەا نیرەكەا زیحیە

 

  (باەر نزاەك) یپەچراست و 

 ،شەدو بەل ییەتیان برەیكەزۆریپ ەبێبا، كتەنزا رەك یناوەكن بێبێن كتەكان خاوییەنداەم
و  ەوەتێنرێخوەد یراستەراست ب یشەبەل ەكەبێكت ەوات ،پەچ یشەراست و ب یشەب
 داێان تیتەبیتا یتیەئا ەكەشەردوو بەه ،ەوەتێنرێخوەد ەوێمان شەهەش بیپەچ یشەبەل
 ەب انیواڕب ەوەبێو كتەئ ەیگێرەوان لەنن، ئێهەد یكارەاندا بۆیخ یساكانێر ەل ەك ەیەه

شت ەهەب ەوان بە، ئەناوێه ەوەندووبونیننم و زەهەو ج شتەهەو ب یرستەپخودا 
 ەوات( شوخا ەالماد)ن ەڵێش دینمەهەجەو ب یروناك یهانیج ەوات( الماد تهورا)ن ەڵێد

. ەاوازیج ەك ییەن ەوەندنێخو ۆنها بەنزا تەك ەیپەچم راست و ە، ئیكارەپخرا یجهان
ش ەوە، ئییەن پەچ ەل یەەراست ه یالەل ەیتانیەو ئاەت ئێچەقورئان د ەك لێكو رەڵب
 ەت كێبەه ینەدەو م یكەش میكو قورئانەت وێچەدێپ، ییەراست ن یالەل ەیەه پەچ ەل
 . ەوەتەاكراویج یساكانێك و رۆریچع و یشرەت

 ەڵگەل ەزانۆسڵد ێیملمالن یتاەرەو س یرستەپكتایە ەباس ل ەكەبێكت یراست یشەب
اشان پكات، ەم دەئاد ۆب ەستەروح و ج ینیزەدابەها باس لەروەكات، هەد یكیتار

 ێیرگ ەوەتییەرەشەب یووژێم ەیینیچبن یكۆریچ ەب ەك یەا یرەكەا زیحیە یكانەندەپ
 . ەیەوەراست یالەل ۆیە، بەداو

و  یروناك یال ۆل بەتیم و شەئاد ەیوەانەڕگ ەت لێك دێپ ەكەبێكت یپەچ یال یشەب
 یتاڵو ۆب ەوەناەڕگم و ەئاد یدانەڵرهەم و سەئاد ەیوەرزبوونەاش بپ ەوا لەح

درا یش سەوانە، لەرتووگ ۆخەل یووكچب یبێك كتەڵێمۆدا كەشەو بەر لە، هیروناك
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ك یەمارژو  ەر ملولشەسفەو ئ ەم بغرەو ئاد یانین یبێستا و كتڵق یبێكت. نشماسا
  .ەیەوەپەچ یال ۆیە، بەكید یوانید

 ینزە، كەوەتێنرێخوەش دەیەوێو شەو ب ەیەوانەچێپ ەش كەدوو ب ەل ییەتیبا برەنزا رەك
 یكۆریچو  ەوەاداركردنگت و ئایەسەركردن و وێفەل ییەتیبر ەشەم بەراست، ئ

 ڕیكو یتلیم و شەئاد ەیرەپر الەسەا، لیدون یدانەڵرهەون و سەك یوست بوونودر
و ەئ ینانێ، ناوهەان كراوەیب یەداێت یكانەتەكیالئەم یكێكۆریچند ەچم و دنانوخت و ەئاد
 ەوات یانیستیكو كرەو ەیكید یكانەنییئاەل ەت كێچنا ەیەوێو شەل ەتانەكیالئەم
 یكانەنییئاەش لیكانەت ناوەنانە، تەو هتد هاتوو یدیزێان ئیسالم، یان ئی، یحیسەم
 . ەناسراوەن ەكید

 ەك یەداێت یتەبیتا یكۆریچك ەڵێمۆل و كیرتەك تەڵێمۆك ەشەم بەئ: نز شمالەك
 ەتۆهاتێل ینور یمەدا عالێیت ەك یەوە، ئەبوون یتاڵهاو ۆفس بەن یو عروج ەوەانەڕگ

 . یوەر زەسۆب ەوەخوار

 ۆب ەرتووگەرنەو یهاەو یكەیەفیس ە، دنانوخت كەكاندا هاتووەكۆریچ ەك لێكەیەل
 ەك ینیندووم بیز" ەڵێ، دییئاسا یكێاویپان ی ەر بووەمبەغێپا یكردن، ئاەناسێپ
 ەڵە، هینیان و نورم بیژو  ینی، مردنم بەتاوەرەسەل ینی، كشتام بەندوویز ەوەلەزەئەل

 یزەڕێب یكێاویپ، ینیفام بیش و شۆخە، نینیم بیرانێو و یدانە، ئاوینیم بەاكچو 
 ەولەو قەستا ئێتائ". ستابووەو ئاسماندا راو یوەوان زێنەبوو لژێمەل ەك ینیخم بێش
 ەاویپو ەئ ێچەدێپ" ەڵێد یراقێع یناسراو یناسەڵمۆك ونیلخەد ئیشە، رێیەك ەزانراوەن
 ەرەمبەغێپ سیدریئ ەاویپو ە، ئەڵێدا دەكید یكێنێشوەم لەاڵت، بێب ییندائەم ەیكیالئەم
 سیدریئ ۆش بیم جارە، دووەم بووەئاد ۆمجار بەكیە ەوەخوار ەتەویزەب دابێكت ەك

 ەگنەر، ەكراوەوێل یبا باسەنزا رەك ەل ەوەكێاویپ یزارەل ەك ەینانینیم بەئ(. 00".)ەبوو
 ە، لەیەه یشتەردەو ز یانیستیكرسالم و یئ یكانەنییئاەل ەت كێب ەنانەمیو دەمان ئەه
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ئاسمان و  ۆب ەووچ ەوەعراجیم ەیگێرەلسالم یئ یرەمبەغێپد ەمەمح سالمدایئ ینییئا
 ۆیخر ەمبەغێپشت ەردەشدا، زیتیەشتەردەز ینییئاە، لەخوارو ەتۆهات ۆب یحەو ەوێوەل

 ەل یر دواەمبەغێپ یسایع یش روحیانیستیكر ینییئاەئاسمان، ل ۆب ەووچ یروح
 یناوەب ەش كەوەئاسمان، ئ ۆب ەووچ ەمەردەو سەئ یتەاڵسەن دیەالەل یدانچخا

 ەك ێیەیپوە، بەیەدا هەكید یكانەنییئاەل ەك ەیەفسانەو ئەمان ئە، هەدنانوخت هاتوو
اندا یكانەقەدەو ل ەدرووستكراو ەستن كەبەد ەفسانانەو ئەشت بپكان ەنییموو ئاەه

 . ەهاتوو

و  ەئیساب یسالم ناویئ یكات قورئانەد ەوەباس ل( باەنز رەك) یبێكت ەك داەوەئ ەڵگەل
ها ەروەداناون، هێپ یش دانیسالمیو ئ ەناوێه یایرەكەز ڕیكو یایحیەر ەمبەغێپ
ن هادوا یژن امنو والیژان ال" ەرۆم جەب ەان هاتوویناو ەدیالحج و مائ یتیەردوو ئاەهەل

ر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم وم االخین من الله والیو الصابئ یالنصار
ن یژن امنو والیژان ال" ەدا هاتووەكید یكێتیەئا ەل. 0" حزنونیهم والهم یوالخوف عل

 ەامیوم القینهم یفصل بی ەن اشركوا ان اللیژو المجوس وال ین والنصاریهادوا والصابئ
 . 8" دیشه یكل ش یعل هان الل

 07 یتیەئا الحج یتەسور: 0

   .69 یتیەئا .ەئدما یتەسور: 8

" ەڵێون دەیید خیشەر گناوبانەب یاقێڕع یبەرەع یناسەڵمۆك ەوەیەمبارەرلەه
 ەئیساب ەل یباس ەك ەینانێو شوە، ئەوەتێنێقورئان بخو یتەواوەتەك بێسەركەه

 ەئیسالم و سابیئ یقهیها فەروەبا، هەنزا رەك ەڵگەبكات ل یراوردە، بەكردوو
 ەیم قسانەئ(. 08" )ەكەنییئاردوو ەوان هێنەل ەیەك هێوتنەكێر ێنیبە، دەوەتێنێبخو

و  ییەن ڵیسەان، ئەیكەو كتاب ەئین سابەڵێد ەیوانەرن ئۆز ەك یەكداێكاتەون لەیخ
وتن ەكێم رەاڵون، بیزان یكوفرەكردوون و ب یسارا باسەهود و نیە ەڵگەش لیقورئان
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و  یلینجیئ یدانێش لیوە، ئەیەه یك ئامانجیەنها ەسالم، تیو ئ ەئیوان سابێنەل
سالم یئ ۆم بە، هەئیساب ەل یەناێان لییشۆخ ەئیكو سابەوان وەم ئەه ەك ەكانییەحیسەم
ر ۆان زەیكەوونچكێل ەك ەرتووگ یاوچرەس ەوێوەل ەك ەدانێل ۆیەن بەورەگ یكیەشێك
 ینییئاب و ێن كتیمەكیەبا ەنزا رەك یبێن كتەڵێوان دەئ ەیەوەئ ەكەاریرسپم ەاڵ، بەكینز
، ەكردوو یوانەئ یباس ەقورئان بكات ك یباس ێتوانەن دۆچ یە، ئەنیمەر زەس
 یقورئان یبا باسەنزا رەك ێكرە، دەبوونەاوازدا هیج ینەمەدوو ز ەان لیردوكەه
ت و ێرێنەدا دەدنییئا ەل ەكید یكێنییئار و ەمبەغێپخودا  ەیوەكو ئەسالم بكات ویئ

كو ەنها وەبا بكات تەرنزا ەك یقورئان باس ێم ناكرەاڵبن، بەد یوتووەن كێك شوەڵخ
 . تێبەسالم نیئ ەیوەرەد ەیكید یكانەنییئا ەكسان بیە

ان ییزمیدوال ین، باسیخوداناس ۆب یفكر یاوازیج ێبەب یكانەنییموو ئاەت هەبەڵه
تان و ەیش شەڕیو ش ەكارەاكچر خودا و ێ، خەڕر و شێخ ەل ییەتیبر ەك ەكردوو

 ەیوێم شەاڵان، بیژو  یاسنەاردید ۆب ەنییئا یشتنەیگێت ەمە، ئەكارەپخرا
دا ەییفسانەئ ینتێومگئار ەیوەنانێه ەیوێش ەتان لەیخودا و ش ۆان بییكردنەناسێپ

 كات، ەتان دەیش یسبا ەك ەبادا هاتووەنزا رەك ەل ەننموو ۆ، بیەجودا

 . ەانێیملمالن یو روناك یكیدا تارەوێناو ئێپ ەل" 

 ت وەركەدێاوازتان لیج یكەیەژان ئامای ەاردیر دەگەئ

 ئاسمان  ەیلوتك ەل یكەیەژوران و ئاماەد

 ەكات كەد ەییەبازن ەمەگو ەباس ل ەتیەم ئاەدا ئەرێل. نیمیبا الەنزا رەك". ترسنەم ێیل
ت و ێرێژبەڵه ێبە، دەوەتێبەد ەڕر و شێخ یووەڕرووب ەشیمەو ه یژەدا دێینسان تیئ
 ەل ەكێڕێند دەچم ەهاتن، ئەڵه ۆب ەكێدێئوم ەشیمەه یروناك ەونكچ، یكیتار ەل ێترسەن
ت ێچەد ینانیۆ یفیزیس ەیفسانەئ ەك لێ، رەوەییەفسانەئ یرووەبا، لەنزا رەك یتیەئا
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تر  یكێو جار ەوەتێبەد یرۆلغو دواتر  ەر شان ناوەسەل ەیكەردەب ەاشگ ەشیمەه ەك
م ەاڵب. نسانیئ ۆب ەانیژ یزمیدوال یاتیشكالیئ یمانا ەتر ك یكێتر و جار یكێو جار

كدا ەیەو بازنێنەل ەنسانیئ یش خزاندنیوە، ئەوەتەناوێه یاوازیك جیەبا ەر نزاەدا كەرێل
   .تۆڕێدەت نێابینسان وریئ ێبەكات و دەر دەسەل یوەرگتان ەیش ەك

 یكیتار ەو باس ل ەوەكاتەدیش ەزمیو دوالەن، ئیمیال ەكات لەد یبا باسەنزا رەك ەیوەئ
ر ەیەموخ ینسانیو ئ ەیەه یۆخ یتەبیتا یكیەزاەان فەیكیەرەكات و هەد یو روناك
و  یش ۆخ یجهان ەكات كەد ەوەئ یباس ەنموون ۆت، بێرێژبەڵان هیكام ەكردوو
 ێنساف و بیدادو ئ یكێرتن، جهانگمان ێبەب ییەئاسا یكێهانیو ج یكیتار ێبەب یروناك

ت، یەناێل یشۆناخ یكێنۆب چیو ه ەكەریشاز و ز یكێ، جهانەو ماندووبوون ەاوژئا
 ینۆب ەك ەندوویز یش ئاوەهانیوجەواو بوون، ئەت ێبەو ب یمرەن یانیژ ەكێهانیج
مان یو ئ ۆییگراست ەكێهانیش بن، جۆخڵكان دەتەكیالئەكات مەواد ەت كێدێل یشۆخ
 یپخرا یكەڵەیەكێت ەیوەئ ێبەاك و ساف بپ یكێهانیكردن، ج چێپاوچێپو  ۆدر ێبەب
ن ەیبك ۆت بەقس ێوەمانەد ەمێئ ەك ەكردوو یدا باسیكیتار یهانیج ەل یچەت كێابیت
 ەل یووچرەت و دیك بوویداەدا لێت ەك ەیوە، ئەانەڕو شەنیو رق و ك یسیەماەو كەل
شدا ەر یئاو یو بوونێنەل ەك ەیوە، ئیهات یارچدوو ەك ەڕەیو شەم، لەدوو یانیژ
شدا، ەر یئاو ەل ەوەرز بوونەب ەك ەیو نموونانە، ئیووچرەش دەر یو ئاوەرەب
 یرەاوەیب ەمەوتن، ئەركەو بوونتدا دێنەل ەك ەنەاڵندەگن وەزیق ەو كارەموو ئەه
(. 03". )هات  یتێو برسەئ یشانەشان ب ۆیەوت، بەركەوو و دچرەكان دییەسیەماەك
و  یاكرون ەیگێرەش لیوە، ئەكردوویارید ەیكەزمیئاشكرا دوال ەبا بەنزا رەدا كەرێل

ر و ێخ ەیگێر یرەبەرتنگ ۆن بەاردیدوو د ەك یپس یش و ئاوەر یو ئاو یكیتار
 یناو ەو هتد ك (اور و اونوش) ەب ەش هاتوویكانییەتارك یدا ناوێوەل ەك ەڕش
نسان یئ یندائەم ەیئیساب یالەوابوو لە، كیندائەم ینییئا ەن لگرەش و مەر ەیفسانەئ
 ۆیخ ێبەد یدی، ئەان كراوەیب ۆب ەیەیفسانەو ئەئ یچۆب ێزانەیو د ەنراوەێگرا ێیپ
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، یتێو برس ەڵیندەگو  یكات یونەزیق یش و كارەر یو ئاو یكیتار یانیژت، ێرێژبەڵه
           .انیش كردنۆخڵو د ەكیالئەم ینینیب ش وۆخ یزاەو ف یروناك یانیژان ی

 

  كانییەندائەم ەبێكت

ستن و ەبەدێپ یشتپ ەیەان هەیكید یكێبێند كتەچبا، ەنزا رەك یبێكتەل ەگج یندائەم
و  یرستەپو خودا  ژێوت و نووم و سریراسەم ۆك بێپیرنسپك ەن وەكەدێپ یكار
ود ول و سریراتەان تیكێشەب و بێشت كتەهەل ییەتیبر ەان كۆیخەت بەبیتا یلتووروكو
 .تێچەكان دەكۆریچو ێن ەیفسانەئەو ل یەایژۆلۆتیان میتر یكێشەوون و بژێو م

  .ەكانیەیندائەم یرەمبەغێپ ەك یەایح یە یاریزان ەوات. ایحیەدر ئاشا ئاد : مەكیە یبێكت

باس  ە، واتیەناەحیۆا و یحیەر ەمبەغێپ یكانییەاریعز و زانەحوكم و و ەبێم كتەئ
كات ەد ەشتنەیگێو تە، باس لەویەكبونیداەل یتاەرەسەكات لەا دیحیەر ەمبەغێپ یانیژەل
  .یتییەناردو ەوەلیجوبر ەكیالئەم ەیگێرەخودا ل ەك

 ینیزەداب ەیربارەد ەكێكۆریچ ندەچش ەبێم كتەشماسا، ئیدرا ئاد نیس: مەدوو یبێكت
 ۆب ەك یەداێت یكێل و سرودیراتەند تەچدا ەبێم كتەها لەروەم، هەئاد یحۆر ۆب ەستەج

ر روبار ەسەل ەك ەیوكاتەت، لێكاردەب ەوەاككردنپو  ەدیعمەت یقسەت ەت واتوسرو
و كورد  ەئادار یگمان یكانەژۆمان رەه ەلەا كیناۆبر ینژەج یتەبیتاەن، بۆشەان دۆیخ
 . ەمردوو یكفن و دفن كردن ەیربارەد ەیكید یكێشەز و بۆورەن نەڵێد یێپ

كات، ەد ەئیساب یووژێمەباس ل ەك ەكێوانید ەبێم كتەئ. ساێران كوەح: مەهێس یبێكت
 ڵسا 411ەل یەواگح و یسەمەر لەب ۆب ەوەننەڕێگەد ەیكەووژێمەك ەیوەك ئەروەه
 ەیچناو ەیندەگاەڕپدواتر و  ەهاتوو ەكەنییئا ەوەنۆپاژەح لیسەم یهاتنەر لەب
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سر و ین و میستەلەفەل یتەبیتاەب ەكردوو ەیشەگو  ەاست بووەڕناو یتەاڵهژۆر
 . ەناسراو ەنیمەكەراق بێعەل ۆیەا، بیئاس یرەشویك یكێشەب

 یكات ۆب ەك كێند سروودەچەل یەتیبر ەبێم كتەئ. لستاەلقەئ: مەوارچ یبێكت
ك ێختە، وییەریگرەنان و هاوسێنهژاسا و ی ەیربارەنن، دێهەدیكارەب یریگرەهاوس

 یكێند سفرەچ ەڵگەل ێنێخوەد ۆان بەیدوعاك ەزیرمەت ەیلپەب یروحان یكێدارەلپ
دات، ەد ەكیەریگرەهاوسەت بیەرعەبا و شەنزا رەك یبێكتەل یریگرەهاوسەت بەبیتا
 ەكیەریگرەال هاوسەو م ەشەسالم، قیو ئ یانیستیكر یكانەنییئاەن لۆچك ەروەه
ت ێحازر ب ەكەقسەت ێبەو د ەیەه یاوازیج یندائەم ەیوەم ئەاڵن، بەدەدێپت یەرعەش

، ەشێت و كێناب ەكەنڕیب ەرنا مارەگەت، ئێبێل یشیئاوو قام ەت كێك بێنێشوەل ێبەو د
ش یقام كوەو ەیستانەرەو كەئ ەكەنێكرد شو ەیر سوتفەگەت، ئێوەكەدێت ینێلەان كی

 یكێكات ۆب ێریگبەڵه ەكەنڕیبەەمار ێبە، دەكەقسەت یستكردنودرو ۆبوو بەنێل یو ئاو
 ێیپەت و بێست بوو درو ڵەاڵن، تاكو حێبكرەخاسبن و ئاماد ەكانەدارەو تەئ ەتر ك

 . ەان دانراوۆیب ەت كێب ەانیینماێو رەئ

 ەش، قسەوت بەح ەل ییەتیبر ەكێوانید ەبێم كتەئ. ەالەیلف شەترسر ئ: مەنجێپ یبێكت
 یشیرەسەارچو  ەان كردوویوناهگرابردوودا ەل ەكات كەد ەنانیو كاهەئ ەڵەیر هەسەل
ند ەچها ەروەكان، هیەندائەمەب ەتەبیتا ەاسا كیك ێندەه ێیپە، بەوەتێزۆدەد ۆب
 . یندائەم یو الهوت ەفەلسەفەت بەبارەس یەدایت یكێاریرسپ

 یرمەف یكاتەوات لەاڵدوعا و سەب ەتەبیتا ەبێم كتەئ .یهمەئاد ر یانین: مەشەش یبێكت
 . تێاردكەب یرمەو ناف

 یكات ەت واتێكاردەب ەدیعمەم و تیراسەم یكات ۆب. بتایئاد مص یانین: مەوتەح یبێكت
  .روبارداەشووشتن ل ۆخ
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 یمیراسەم ۆب ەوەكردنیدا شەبێم كتەل. دیدراد مسوتا، كتاب التعمیس: مەشتەه یبێكت
 . یەادێت ەیو سرووتەت بەبیتا ەیكید یكانەرۆموو جەشوشتن و ه ۆح

و  یریگرەهاوس یسرووت یباس ەبێم كتەئ. كتاب العقد یناوەب ەیەان هەیكید یكێبیكت
. ەستەبەم مەئ ۆب ەانیكانەعریش ەیوەندنێخو یتیەنۆچن و یبر ەكاح و مارین
 . ەوەیەبارەت لێبەه ەیفیعرەم ێبەك دییەندائەم

 یكانیەروحان ەاویپ ینیوسونە، لەهاتوو ەوەرەسەل ەك ەیبێشت كتەو هەئ ێچەدێپ
ت، ێبا یرەكەز ڕیكو یایحیە یكانەستنووسەد ەیاشماوپ ەك ەیوەك ئەن ت،ێب ەئیساب

وادارن و ڕب ەوەئیو ساب یندائەم یناوەب ەك ەیەسانەك وەئ ەیكید یكێومانگش ەمەئ
و ەك لێكیە چیه ەونكچ، ەیەوێو شەب ەیەه ییرستەپخودا ەیوێش ەان لیشیانیومانگ
وام ەردەب ەیەوێو شەب یرستەپدا خو ەت كێنێبهێپت ەناعەك قێوادارڕب ێناتوان ەبانێكت
 . اندا تاكو مردنیژ ەت لێبەد

 ۆن ناسراون، بیمەر زەس ینییئا ەب ەك ەیاننییئاو ەئ یتەتابەین بییئا ەك ەوتووەركەد
ب و ێكت ەاتر لینن، زێان بهۆیخ یماندارانیواداران و ئڕر و بەنێخو ەت بەناعەق ەیوەئ
 ەبێر كتەسەن بەكەد یادیات زیبەدەكو ئەن و وەكەردەك دەیەوكراواڵب
 ەشەگات یبەدەئ ەب نییئا ەدان كیەواڕو بەكان لەستیژۆلیۆم سەاڵ، بەوەانەیكەزۆریپ

 یوادارتنڕنها بەر تەگەناكات م ەكەنییئا ەیوەرەد یكەڵخ ەات ربیت زەناعەناكات و ق
 ەساد یكێزمانەب ەك ەانۆیخ یزۆرپ یبێو كتێن یكانەقەش دەمەئ یماندنەڵس ۆان، بۆیخ

ار یرسپوابوو ە، كەكید یكانەنییئاكو ەو ییەك نەرەگ یكێمانێڕت چیو ه ەاونووسر
 ەمەر ئەگەت، ئێبەه ەكید یبێك كتێنییئا یزۆرپ یبێنا كتەپ ەت لێبەن دۆچ ەیەوەئ
 . ەكەنییر ئاەرامبەبەكات لەاتر نیز ەكەومانگ

  رووبار  انی.  ئاو
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 ۆیەزانن، بەد ەیوەاكبوونپ ەیاوچرەو س گرنگەكان بەئیساب ەك ەیەیەستەرەو كەئاو ئ
اشان پو  ڕسیم ەش لیا و دواتریتامۆپۆزیم یتاڵو ەشووتر لێپ چ ەشیمەه
كو ەو و یشتگ یكێرەنتەكو سەغداد وەب یشارەش لیتەبیتاەاق، بێڕع ەان لیربوونیگێج

ئاو  ێبەب ەیوەر ئەبەك لەش نەمە، ئەوەتەماون ێیەل ەیجلید یروبار ەئاو ك ینێشو
كو ەڵت، بێكار دەو خواردن و هتد ب ەوەخواردن ۆب ەتوا یژنسان بیئ ێناكر

 ەن، واتێنەداد ەیوەاكبوونپشوشتن و ۆخ ەیاوچرەسەوان بەئ ەك ەیەوەئ ەیكیەگرنگ
 ەك یكانەتەڵەو غ حوناگەل ەیەوەاكبوونپ ەیاوچرەوان ئاو سەئ یالەل ەونكچ( دیالتعم)
دا ێپ یروبار ەكن یژەد ەنانێو شوەل ۆیەربەت، هێبەد یارچنسان دویادا ئیدونەل
كانن، ەك روبارینزەسر لین و میستەلەئوردن و فەل ەك ەیوەك ئەروەت، هێبەدەڕپێت
ر ەگەن، ئەجلید یخواروو و روبار یكانەهوارەئ ەاو، واتگنۆز كینزەراق لێعەان لی
 ۆخ ۆن و بەكەوست دوك درێوزەار حچناەبوو، بەروبار ن یش ئاویكێنێشوەل
 ە، واتۆڕێگت و بێردا بەسەب ۆڕیگوڵت ئاێبەد ەكەنن، ئاوێهەد یكارەب ەوەاككردنپ

 ەم سرووتەوات، ئڕب یرەبەو ل ەوەتێبەن ەت و دووبارێاكبپت، ێبەن گنەم ەكەئاو
ر ەهەب یتیەرەسە، لۆیخ ەیكەڵەمۆكەل ەوۆك تاك بێسەر كەگە، ئێكرەد ەڵمۆكەب

م ەاڵوست بكات، بودر ەوزەو حەان ئی، یژك ئاو بیكات و نزیت بێك بەیەوێش
شووتر باسمان ێپ ەل ەیوەكو ئەت وێبەه یاوازیج ێر و مێن ۆب ەكەنێك شوێرجەمەب

  .ەیەه ەوەخالقەئ ەب ییندەوەیپ ەكەلەسەكرد م

 

 

 ش یقام

كان ەنۆك ەئیسابەك ەهاتوو ەوێوە، لەئیساب ینییئا یكولتوور ەش لیقام یبوون یزۆریپ
 ە، واتەووست كردووان دریغیچو  ەبووێل یشیقام ەبوون كێجەشتیك نێنێشوەل
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نان ێهەن نژ ەوات ینەبەر یندائەم ینییئا یالەل، ەست كردوووش درویقامەان لیكێورژ
 ۆب ەمەت ئێنها بەت تاكو تێبەنها خودا دەوان تەئ یالەل ەونكچ، ەوناحگو  ەاساغ كراوی

ردوون ەگ ینێ، تاكو نهەدرووست كردوو یواەم و حەخودا ئاد ۆیە، بەهاتووەن ۆڤمر
 ێبەاو بیپوابوو ەر، كەشەب یادبوونیز ینیوەكو هەن وژ ەوەشێوەنسان و لیئ ەاتگب
اراستن پ ۆخ ینێشتر شوێپوان ەئ یالەنن، لێهەد یكارەب ەش كەشیو قامەئت، ێن نابژ

 یكانڵەكان و ماەموو شارەهەل یندائەم یكانەبنكەستا لێئ تا ۆیەرام، بەح ەل ەبوو
 چو كڕوان كوێن یریگرەهاوس ۆها بەروەمردوو و ه یشوشتن ۆب ەئیساب ڵەیماەبن
 . نەكەدادێت یندائەم ەیكید یكانەتوسرو ەیوەان ئیت، ێكاردەب

فاف و ەش یكێشكۆكەب ەت و كراوێكاردەب یریگرەهاوس ۆك بێكو سرووتەش ویقام
 یپس یتاراەب ەك كێوورژ ەتێچەش دەكەچ، كەوەزەفەو قەو ئێن ەتێچەو د ڕكو ۆب
كات ەد ەڕێاوچ، ەشوو كردوو ەیچو كەئ ەوات( ەبوك) ەوورژو ەل ێوەو ل ەشراوۆپدا

 ێیپەت بڕێبەان دەیت و مارێسالم دیئ یالەكو مەو یروحان یاویپ (ەزیرمەت)تاكو 
 یروحان ەیلپ ینازناو ەك یروحان یكێاویپ ەان، واتۆیخ ەیكەنییئا یپیرنسپ
 ێبەت و دڕێبەكتر دەیەان لەیبخات، مارەڕێب ەكەسمڕەوێر ەیەه ۆیو بە، ئەیەكەنییئا
ان ۆیب ەزیرمەت ەك یەیند و دوعاێو سوەن، ئۆند بخێبوك و زاوا سو ەان واتیردوكەه
و  ێنرێخوەل دیراتەت ەزیرمەت یروحان یاویپن یەالەل ێوەل یدیئ ێنێخوەد

 ەكڕەكوەل ەیمار ەكەچكات، دواتر كەد ۆان بیكات و دوعاەد یارید ەكیەریگرەهاوس
 . نێڕگەد ۆان بیگنەت و ئاهێد

وادار ڕك بێسەك ێن و ناكرییئا یكانەروكنەل ەكێكیە یریگرەكان هاوسەئیو سابێنەل
 ۆم بەدووربن و ه یخالقەئ ەیشێك ەل ەیوەئ ۆم بەه ەمەكات، ئەن یریگرەت هاوسێب
 ەنیمەكو كەو ەك ەوەونەون دوور بكچناوەل یترسەم ەت و لێر بۆان زەیچەو ەیوەئ

، ەوەتر یكێبەزهەو م نییئاتر و  یكەیەوەتەن ەڵگەان لیبوونەڵكێت ەیبارەناسراون، ل
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 ەنموون ۆتر، ب یكانییەتنیئ ەپرووگان ی ەنیمەكو كەون وڕەاوازو و توندیواو جەوان تەئ
 ەئیر سابەگەئ ەكید یكەیەفیەتاەان شوو بكات لیت، ێنێن بژ ییەن ۆیش بیكێسەك چیه
ت و ێدرەمدەڵەقەل حوناگەو ب ییەن ەوەابوونیكجێق و لەاڵت ەیها وشەروەت، هێبەن
كو ەو ەاویرەكەا زیحیەن یەالەل ەانپیرنسپم ەئ. رەس ەتێد یتەامیو ق ییایندو یزابەع
 ەانینییئا ەم روكنەل یندائەم یكێسەك ێو ناب ەدانراو ینییئا یاسا و كولتوور و روكنی

 یپیرنسپان یستیكر ەك ییەان نیقەو ناه ەكانەانیستیكر ەیوێش ەل ەتڵەم حاەالبدات، ئ
 ەاتگەو تاد ەرتووگرەو ەوییەندائەم ەیئیساب ەن لایتیەەاڵمۆك یفتارەو ر یخالقەئ

   .ەانەیكان هەئیساب ەك ەیمانیو ئەل ەومانگ ەیكید یكێشەب ەمەان، ئیشیكانەمبولیس

 

  یندائەم یكانەتەشوهر

ش ەوانە، لەاردووژبەڵان هۆیخۆان بیتەبیتا یستەد یكار ەوەمانەر زێدەكان لیەندائەم
و  ەرتووگرەان ویتەان شوهرەیربۆز ەنازناو وەب ەك ەبوو یرەگنەرێن كار زیترگرنگ
ئاسن،  یتەنعەسەل ییەتیان بریستەد ەیكید یكێها كارەروەان، هەیربۆز یبەقەل ەتۆب

و  یاریو جوت ڵكشتوكا ەیستەرەناس و كەو خاك چكوەچداس و  یوستكردنودر ەوات
 یاریجوت ەیستەرەك یوستكردنوان درەیربۆز ەك ییتاەرەس یتەنعەس ەهتد، وات

و  ەوانەئ ییتاەرەس ەیوەركردنیب یرەگنەڕەم زەاڵ، بێنو یستمیس یهاتنەر لەب ەنبوو
 ەوەشێوەو ل ەك رووبار بوونینز ەل ەشیمەه ەك ێیەیپوەزانن، بەد یانۆیخ یكڵموەب

ك ینز ەك لێختەو ەنموون ۆ، بەو رووبار بووێن یكانزاكان ینانێستهەدەو ب یتێچراو
 یهاتن ۆیهەن بیستەلەركراون بو فەد ەكسر و دواتر یم ەل ەل بوونین یرووبار

و  ەبووێل یر رووبارەش هێوەن و لیستەلەف ۆب ەوێوەنعان، لەك ۆب ەوەكانییەهودیە
ن و ڕیك ەل یاقێڕع یندەمڵەوەن دیرترۆز ۆیە، بەرتووگرەرووبار و ەان لیكەڵك

 ەك ەیەك هێتیەوایش ریرووبار ەیلەسەن، میندائەن مەڵێان دۆیكو خەر وێز یشتنۆفر
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شووشتن و ۆك خەن ەوەتەنووربار ماوەل ەوەرتنگرەك وەڵك ۆیهەوان بەئ یەوا یێپ
 ێپ یشتپر ۆم زەاڵ، بێیەنو یكێهادیجتیئ ەمەئ ەن كیمەر زەس یحكونا ەل ەوەاكبوونپ

 . یلماندنەس ۆب ییەست نەدەرەبەواو لەت یداتا ەونكچت، ێسترەناب

 ەیشەگستا ێئ ییەیراێو خەت بەنعەس ەرابردوودا كەك بووبن لێر شارەهەوان لەئ
ز ۆریپ یكێكو كارەستاش وێو ئ ەبوون یستەد یكار یتەنعەس یكیرەكردبوو، خەن
 ڕیكو یخ هورمزێكو شەو یحانۆر یكێسەك ەونكچ، ێكرەد یرەگنێڕەز یماشاەت
و  ەبوو ەم كارەئ یكیرەخ ێوەغدا و لەب ەتۆچ ینییزا 0265 ڵیساەل ەال خدر كەم
 ەیلەسەش مەمەل ەگج. كانەئیساب یتیرەدابونلتوور و وكوەك لێشەب ەتۆب یدیئ

 . تێنرەوان دادەئ یكڵموەشار و ب یوتنەشكێپ یركۆم ەك لێشەب ەتۆت بەنعەس

، ەوانەئ یكڵمو یچۆب ەزانراوەستا نێو تا ئ یەداێت ینێنه ەك ەیت و كاركردنەنعەم سەئ
و  م رووبارەدەل یچۆوان بەئن یینزاەك دێختەو ەوەتێبەد ەڵچوپ ەكەحریدا سێوەل
 ەرووبار ك ەرتن لگرەك وەڵك ۆوان بەت ئێچەدێپ ەونكچاون، یژاكان یرەد
 ەل ەتڵەم حاەت، ئییەرەشەب ۆب ەنینجەگداهات و  ەل ییەتیبر ەك ییەن ێنو یكەیەفیعرەم
 یسرووشت یسامان ەان لیكەڵك ەئیكو سابەش ویوانەئ ەك ەیەش هیو سودان ڵماۆس
  .اوازیج یتیەەاڵمۆو ك ینییئا ەیكید ینوانیر عێژەوان لەم ئەاڵ، بەرتووگرەو

  

  ەئیساب یكانەنژەج

 ێبەاواز نیان جیكێندەه ەگنەر ەك ەیەان هۆیخەت بەبیتا ینژەك جەڵێمۆكان كەئیساب
ن و یتكو یزستان و سفر یشتنۆیر ینژەكو جە، وەكید یكانەنییئا ینژەج ەڵگەل
 . رتن و هتدگوو ژۆر
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 ەتێوەكەد ەژۆم رەئ( دهوا ربا)ن، ڵێەدێپ ەیورەگ ینژەكان جییەندائەم ڵیسا یرەس
 ەن خوداویەالەل ەیستەم جەئاد ەباوك ەژۆو رەئ یەواگك، ڵێموو ساەه یشوبات ی0

 ەك ەیوەك ئەروەنسان، هیئەب ەو بوو ەوەرەد ەتۆچ ەكیالئەمەو ل ەنراوێقڵخو
شت، ەهەب ەیكەوێان سینم ەگ یخواردن یدوا ەهاتوو ەكەكۆریچش ەكید یكانەنییئاەل
 ەمە، ئیوەر زەس ۆب ێرێان نەیشت و دەهەبەكات لەردەوا دەم و حەا ئادخود یدیئ
ئاب  یگمان( 01تاكو  7) ەوان لەم ئەاڵ، بەشدا هاتوویوراتەت ینیكوەت یسفرەل

 .نڕبەردەشك سینها مرەو ت ەیەان هۆیخ یسرووت

م ە، ئەناسراو( انیهن ەهوەد)كان و ڵەوگ ینژەجەب و ەووكچب یكێنژەج. مەدووه ینژەج
 ێان سی ژۆدوو رەل ییەتیت و برێد ەورەگ ینژەج یدواەل ژۆر 002 یدوا ەنژەج
و كار  یوەر زەسۆب ەناردوو یلیدا جوبرائەانژۆو رەخودا ل ەك ەیەوەش ئەكەنۆ، بژۆر

 یرەسەا لڕكێتەكان بەنییئاموو ەه ەكڵێش خاەمەئ ەواو بكات كەخودا ت یكانەرمانەو ف
 ەب ۆیە، بەوەانیكانەكستێو تێن ەتەانیستوو خ ەوەنێڕگەد ەكەكۆریچك یەكو ەو ،كنۆك
 . ەناسراو یوەز یدانێپەشەگ ینژەج

 ژۆنج رێپەل ەنژەم جەئ( ایناڕۆب اهوەد)ن ەڵێد ێیپان یو  (ەیەبنج) یناو: مەهێس ینژەج
 ەل گوار مانچ یدوا ۆیەب، یوەز یدرووسن بوون ینژەج ەل ییەتیو بر ەكهاتووێپ
 یەان وایواڕوان بە، ئیەسانداین یگمان یمەكیە ەیەید ەل ەت، واتێووك دچب ینژەج

 .كاتەد ڵبوەق یكانەندەب یو دوعا ەوەكاتەد ۆیخ ینور یاگرەدا دەانژۆو رەخودا ل

 ی 9و  2 یانژۆرەل( ەمانیئاد د اهوەد)ن ەڵێد ێیپو  یەایحیە ینژەج: مەوارچ ینژەج
ا یحیەشدا ەژۆو رەر لەو ه ەششتوو ۆیدا خەژۆو رەم لەئاد یەواگو و  ەرانەیحوز

   .تێرۆدا بشێت ڵیمندا ەك ەكێانژۆن ریو باشتر ەك بوویداەا لیرەكەز
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 ی 7و 6 ەونەكەش دەانژۆو رە، ئژۆدوو رەل ەكهاتووێپ ەكێنژەج: انیشوش ینژەج
 ەك ەیەوەئ ۆش بەمە، ئینیزا یمموزەت ی 86و  85 یانژۆرەان لیشوبات،  یگمان

 . یە یشۆف خەیكان كەئیبسا یالەل ۆیە، بەوەم بووەئاد یستكردنودروەخودا ل

 ەیەه یاوازیج ەكیەقوربان ەیلەسەنها مەت، تێب یندائەم ەیئیساب ەینانژەم جەئ ێیپەب
ن، ڕبەردەشك سیوان مرەئ ،ەڵژرخ و ئاەب یاتیجەل ەسالم كیو ئ یهودیە ەڵگەل
 ەن و لۆڤمر یتاەرەس ەوا كەم و حەئاد یستكردنوو درو یقوربان ەیلەسەرنا مەگەئ
 یدی، ئەان كردوویتانەیش ەیقسەب ەك ەوەكەوێس یخواردن ۆیهەو ب ەشت بوونەهەب

و دواتر  یناردوون یوەر زەس ۆشت و بەهەبەل ەوەرەد ەتەكردوونیرەخودا د
و  ەكانەنییموو ئاەه یشەهاوب ڵیخا ەییەفسانەئ ەكۆریچم ە، ئەان كردووەیشەگ
 ەن واتیتكو یسفرەل ەك ەیوەك ئەروەه .ییەان نیاوازیج یتر یكێكۆریچان یسەك
 ەن كژەوابوو جەك. ەیەان هیكۆریچمان ە، هەوا بوونەم و حەئاد ەبوون ك یتاەرەس
 ینۆڕیگ ەل ییەتینجام برەرەس ەك ەیكییەفەلسەك مانا فەن ەاوۆڕگ یو ناو ەناسێپنها ەت
و ەئ یها زستانەروە، هەوتراوگێپ یهاتن ینژەرتن، جگوو ژۆبوون و ر یرز و ماناەو
 یكانەنیین ئاۆچكو ە، وەكردوو یانەیا بیرەكەا زیحیە ەوو كژێمەرلەب ەیمەردەس
 ەك ەهار هاتووەسرووشت و دواتر ب ەبوو ەقانڵڕە، زستان دەان كردوویش باسیتر

 .ەوتراوگێپ یشۆخ ینژەج ەكید یكانەنییئا ەیوێمان شەهەش بیسانین ەوەئ یدوا

 ینژەج ەڵگەمدا لۆڕف ەر لەگەن مییاتر نیز چیه یندائەم ەیئیساب ەینانژەم جەئ
 یكەیەناسێپو  ەاواز كردوویان جەیكەوان ناوەئ ەت كێبەن ەوەر ئە، هەكید یكانەنییئا
ر ەس یوناهگ ەل ەوەاكبوونپ یماناەشووشتن بۆرز و خەو ینۆڕیگو  ەداوێپان ەیكید
ن ییئا یدیت، ئێبەووك دچان بی ەورەگ یحوناگ یارچنسان دوویك ئێختەو یوەز
ج و ەكو حەو ەنییئا یاگرستەپ یرەنتەس ۆشتن بۆیان ری ەوەانڕاپدوا و  ەب ەیەه
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 ەوور بەوێپال ەان لەیستەج ەیلەسەم. روح ەیلەسەمەل ەگج ەوەوانەچێپەوان بەئ
  .نۆشەان دۆیخ ەیوەك ئەروەه

  ەیەان هەیكید ینژەوار جچكدا ڵێساەل ەئیتردا ساب یكێنێشوەل

 یبوونستودرو ینژەج ەمە، ئەناسراو( یەاو البرونا ەالبنج) ینژەجەب: مەكیە ینژەج
 . ەوەانیگێر و بەبەانلیگەب یەایدون

 ەئیموو سابەو ه ێكرەشوباتدا د یگمان یاستەڕناوەل ەكێنژەج: مەدوو ینژەج
 . تێش بینێنهەر بەگەن ئێڕگەد گنەكتر ئاهیە یكردنیراز ۆب ەوەبنەدۆك

 ەك ەواناسراو ەونكچ، ەیەورەگ یكێنژە، جیەماد یك بوونیداەل ینژەج: مەهێس ینژەج
 یواوەدا تژۆر 7 ەخودا ل ەكاندا هاتوویەنییئا ەكستێت یواوەت ەل ەیوەك ئەر وەه
ن ەڵێش دیوانە، ئەوستكردووودر ەوەرەبەانلیگو  یوەز ەب یردوونەگ یرخەچ
دا ژۆش رەشەكان لەرێستەو ئ گر و مانۆو ئاسمان و خ یوەدا خودا زەژڕۆمەل

 . ناسنەد یندائەم یڵسا یژۆم رەكەیەب ەمەئ ەوانەئ ۆیە، بەوست كردووودر

ووك چب ینژەجەب ۆیە، بەووكچب ەنژەم جە، ئەندنەسەشەگ ینژەج: مەوارچ ینژەج
دا ەتانانەیو شەل ەڕیو ش ەویزەدا دابەژۆو رەل ەكیالئەل میجوبرائ ەونكچ، ەدانراو

 ەك ەكردوو یرمانەدا فەژۆو رە، خوا لیوەر زەس ەننێهەساد دەف ەك ەس كردوویتەق
   .یوەر زەس ۆب ەكردوو ەم ئامادەناو ئادێپەل یكێشت مووەنن و هێچك بەروو

ش ەوانەن، لەكەدا دێت یمیراسەم ەئیساب ەیەه ەكید یكەیەنۆند بەچكان، ەنژەجەل ەگج
 ەكەوتەكێت، رێش دەش یگمان یتاەرەسەل ەژۆم رەئ. ەیەبۆو تەسیرەبو هەئ یمیراسەم
 یولەقەب ەمیراسەم مە، ئێكرەد ەئاماد ەسیرەه یخواردن ینییزا 00_07 یژۆر ەل

م ەل. مردوون ەوەانیزر ۆیهەب ەك ەبوو ەوەئۆش بەوە، ئیتیەكان نوح كردووەئیساب
 . . یتەیەكەقەد ەمەئ ەك ێنرێخوەك دێدا سروودەیەنۆم و بیراسەم
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 فانه لماجور          لمن وهب یوبگ

 من نور  ەكسا اربعیف        لمن كسا یوبگ

 " النورستقبله رسل یف   رایاس ژلمن انق یوبگ

   .ەیەئیساب یزۆریپ یبێكت ەك ەیەبا هەنزا رەك یبێكت ەل ەكستێم تەئ

 ش ەرفەد

 ەب ەكەن جولۆچك ەروەناسراون، ه ەوەب ەارن كید یكێمبولیس ینەك خاوێنییئار ەه
 ەسالم بی، ئەدراو چخا ەل ێیپح یسەم ەك چخا ەكان بەانیستیمعدان و كرەو ش ەرێستەئ

 ستاڤێئا ەك یشتەردەز ینییناسراون، ئا ەیكەخودا و قورئان یر و ناوێشمش
ش ەرفەد ەش بیوانەر و هتد ناسراون، ئەمبەغێپشت ەردەز ۆیگۆل ەب یتەیەكەكستێت

 . ناسراون

 یەاڵو ئاەان بی ەئیساب ەیمبولیان سی ۆیەگۆو لەش بەرفەكان دییەندائەم یالەل
 ەكانیەندائەم یمبولیو س ەیەوەرەسەب یتوونەیز ڵەچو  ەكێچر خاەسەل ەت كێوترگەد

 ەك ەیچو خاەمان ئەهەل ییەتیش برەرفەادا، دیدونەل ەوەنێناسرەد ەوەو ب
 ەل ێیپ یرەمبەغێپ یحیسەم ۆیخ یزانن و كاتەد یانۆیخ یمبولیس ەكان بەانیستیكر
و  پەچراست و  یدوو دار ەل ییەتیبر ەچو خاەكان ئەئیساب یالەم لەاڵ، بەدراو چخا
 ڵەچ ەكەچخا یرەسەو ل ەرا دراوەسەب یپس یریرەح یك قوماشەیەچارپ ەویەرەسەب
 ییەن ەوەحیسەم یدانچخاەلەب ییندەوەیپو  ێنەێگەد یئاشت یمانا ەك ەیەك هێتونەیز
كان و ەانیستیكر ەك لێشەم بەاڵ، بیانیستیكر ەك لینز یكولتوور ێوترگب ێیپ ەك
و ەل ەوەتۆاكردیان جۆین و دواتر خیحیسەدا مڵسەئەل ەئیساب ەك یەان واێیپكان ەشەق
 ەوان لەئ یەانواێیپن و ەكەدێل ڵین و نكوین ئامڵێنا ەیەم قسەش بیكانەئیو ساب ەنییئا
ن، ەكان راست بكییەندائەت مێچەدێپ، ییووژێو م ینییئا یرووەن لڵسەشترن و ئێپ
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ح یسەم یهاتنەرلەب ەكەجول ەك ێیەیپوە، بەشترێپ ەان لەیكەووژێوان مەئ ەونكچ
 یخاكەو ل ەرترۆان زینەمەان تۆیخ ەیكەووژێم ێیپەبو  ەتاو كردووەگنەت یوانەئ
 ۆیكو خەان وەیكەكولتوورەك لێشەركراون و بەد ەوەكەن جولیەالەن لیستەلەف
م ەوان هەئ ەك ەیەوەر ئەنێلمەم سەاڵ، بەوەنێڕگەیان دیكانەوالەق ەك ەماوەن
 ەڵگەان لیووژێم مەو ه ەكەچناوەان لیرستەپخودا ەیوێم شەان هەیكەرەمبەغێپ

وان ەوا ئە، ئیانیستیكر ەل ەاتریش زیكورد یووژێو م ەكورد بوون ەكان كەدما
 ەكەاریرسپم ەاڵ، بەراقێو ع یكوردستان ەك ەكەچناو ەل یتەبیتاەب یحیسەم ەنترن لۆك
 ەك ەبوو ەسانەو كەئ یدانەدارێسەل یكێوازێش یسزا و مانا یمبولیس چخا ەیەوەئ
ستا ێ، تائەبوو ژان دی ەبووەه یازاویج یوونچۆب ەمەردەو سەئ یتەاڵسەد یژدەل
ا یكان، ئاەئیساب ۆمبول بیكو سەو ەناوێكارهەب یچخا یچۆا بیرەكەا زیحیە ەزانراوەن

ك درووست بكات ێمبولیت سێسزا بدر ەیوەرلەك بێسەت كێناب ەك ەدراو چخاەل ۆیخ
 ،ێیەجەان نابیشەمە، ئەوست بووودر ەكەچخا ەرەمبەغێپو ەئ یا دوای، ئاەیكەنییئا ۆب
 ییالسا ێو ب ۆخەربەس یكێنییئاكو ەو ەكەنییئا یبوون ەل ەكێومانگش ەمەئ ڵرحاەهەب

   .انۆیخ ەرلەب یكانەنییئا ەیوەكردن

 

  یروحان ەیلپ

 ۆك بێرەنتەس یبوونەن ۆیهەب ەیەچم ناوەئ یكانیەنییئاو  یفیەتا ەكهاتێپموو ەه
ت ێب ەوەوانەچێپەب ەشیگنەتر و ر یكانەنییئا ەیوەكردنیالسا ۆیهەان بیاردان، ڕیب
م ەو ئ ەیەان هیروحان ەیلپ ۆیەت، بێن و هتد كرابەرمەو ئ ەئیساب ییوان الساەئ
 ەیلەسەكان مییەزدێو ئ ەییكاك ەیوێمان شەهەستا بێو تائ ەوەخوار ەتۆچۆش رەیەلپ
موو ەش هیكانییەندائەو مێنەل ەك ەشەمەر ئە، هیەكارا یكەیەلەسەدا مێان تیتیەنایچ
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 ەڵكێت ەوەوانەچێپ ەان بیكان بكات یەروحان ەاویپ یتر یكڕێكو ەو بشو ێك ناتوانێچك
 . ییەتیەنایچ یكێرەوێپ ەت كێب ینییئا یپیرنسپ ێیپەب ێبەبوون د

 یپروگكان و یەن روحانەخاو یپروگن، پروگوار چ یندائەم ەیئیساب ینەاڵمۆك
وان ەئ ،یەان حرانی ییەنخربا ینەخاو یپروگو  یكەڵن خەخاو یپروگكان و ەلەكەیه
و  یەش زاناو داناەرەو دروستكەئ ەیەدروستكراو ه یجهانەب ەان بیواڕب یشتگەب

 یروح ۆیهەنها بەر تەگەو مەئ یال ەاتگب ێبتوان ییەس نەت كێنیناب چیو ه یناخوش
ن یەالەل ەانیروحان ەلپو ەنجام ئەرەس ەت كێریگەردەان ویكانەلپموو ەه ەوەاكپ
  .ییەاشكراش نئەو ب ەیەوەكەنییئا ۆیوخێن یاگزەد

و ێن ەل ەیەت هیەروحان یندەبەلپان یك ەڵێمۆك یان سوببی یندائەوابوو مەك
 یتەبیتا یپیرنسپ ێیپەب ەالنپو ەك لێكیەرەكان، هییەندائەم ەیئیساب یماندارانیئ
و ەیڕەپو  ەكان دانراویەندائەم یرەمبەغێپ یایرەكەا زیحیە یتیەسەو و ەكەنییئا
 . ەوەخوار ەیمانەل ییەتیبر ە، كێكرەد

 ڕیكو یایحیە ەل ەگات جگنا ێیپس ەك ەیەلپم ەق، ئەح یستاۆمام ەوات: یبەلرەئ
 . ەشتووەیگ ێیپ ینییش زاێپ ڵسا 8111ەر لەب ەا كیرەكەز

خ ێش ەك یەندائەم ەیفیەتا یكۆرەنها سەش تیوەئ: لەگ یكۆرەس ەوات: مایشەر
ستا ێشت و ئینەادغدا دەبەك لێعەرجەكو مەشتر وێپ ەو (بار حلوەستار جبدولەع)
 . ەتاڵو ەیوەرەدەل

و  ەشتووەیگێت ەكەنییئاەواو لەت ەكێسەنز، كەك ڕیكو ەوات ەیەلپم ەئ: نزا برا ەك
كان ەتەبیو مانا تا ەكان و وتەتیەئا یسفر ەیوەكردنیتواو شەع و فیشرەت ێتوانەد

 یبێكت یو ناو یندائەم یكانەسرووت یواوەتەل ەرسپرەب ییەنروحا ەلپم ەر ئەبدات، ه
 . ەیەئیساب یزۆریپ
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 ەشیوەر ئەبكات، ه یاریسم دڕەوێر ەیەه ۆیب ییەنییئا یكێاویپ ۆب ەیەلپم ەئ: زایرمەت
 یندائەم ەیئیساب یكانەپیرنسپبا و ەنزا رەك ێیپەن بۆچر بكات ێكان فڵەمنا ێتوانەد

 ەبكات ك ەمار ڕكو ەل چك ێشتوانەن و دەدەرنەب ەكەبازێن و رەبك یرستەپخودا 
 . سمان كردشتر باێپ

ان یسرووت یدائەئ ەرێف نییئا یاوانیپ ەك ینییئا یرەدەدیارین ەڵێد ێیپ ەكەیەلپ: نداەشك
ك سرووتدا ەڵێمۆكەب ێبەها دەروەه. ێناكر ینییئا یكێسرووت چیو هەئ ێبەكات و بەد
ك ەیەفتەه ەیو ماو ێردرێژبەڵه ەویەنییئا یكێاویپند ەچن یەالەت و لێچب
 یینهاەت ەل ژۆر 61 ەیماو ۆر بكات و بەبەل یپس یجل. تێوام بەردەكان بەسرووتەل

ر یرەحەل ەیكەو جل ێرگب ەوەستەدەك بێدار ێبەو د یژب( تەوەڵخ)دا ەعوزل ەل ەوات
 . تێب

وور ژو ەرەب ڵسا 80 ەل ینەمەك نان بخوات و تەڵخ ەڵگەل( نداەشك)ت ێها نابەروەه
 ەیتەبیتا ەكەقوتابخان ەت كێب یندائەم ەیئیساب ینییئا ەیقوتابخان یووچرەت و دێب
 یكییەشۆخەن چیه ێها نابەروە، هەناسراوەن ەوەتڵەوەن دیەالەل یرمەف ەان و بۆیخ ەب
 ێبەت، دێاد بیز یشەلەك لێندامەئەت و نێدا بێت ڕیموكوەكەن ەیستەت و جێبەه
 ین و كولتوورییئاەت لێبەه یباش یكیەریشنبۆت و رێبەه یشتگ یكییەریشنبۆر
  .یندائەم ەیئیابس

 یزاەند و شارەرمەب و هونیدەسوف و ئەلەیك فەڵێمۆك ینەخاو یندائەم ەیئیساب
 ێیپەم بەاڵب. اونیژدا یباسەع یمەردەسەل ەارن كیندازەردوون ناس و ئەگشك و یزپ

 ش ەوانەل. بووبن ڵەماەك بنەیەت لێچەدێپان یكانەناو

 یركاریب یسوفەلەیشك و فیزپ: ەرەسابت بن ق: 0
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شكان یزپ ەب یتۆڵەم ۆیغدا و خەب ەشكان لیزپ یكۆرەس: ەرەقنان بن سابت یس: 8
 . كار كردن ۆدا بەد

 ، ەر بوویۆو ت ەوەنیژێن توەخاو یكێاریندازەئ: نا بن سابتیم بن سیبراهیئ: 3

 . ەداناو یردونناسەگ ۆب یریۆو ت ەبوو یركاریزا بەردوونناس و شارەگ: یتاەلبەئ

  ەئیساب ینیكاه یكانییەندەتمەبیتا

ان ییندەتمەبیك و تاەڵخەاوازن لیو ج ەیەان هینییئاو  یروحان ەیلپكان ەنییئا ەیربۆز
ر ەسەان بییرەگیكار ەوەانییندەتمیەو تاەجا ب ەئیساب یكانەنیكاه یندەتمەبی، تاەیەه

 یباش یكێنەمەم تەه ێبەد ەك ەیەوەم ئەكیە یرجە، مەیەان هۆیخ یوادارانڕد و بیمور
 یكانەنییئاو  یتەبیتاەب ەئیساب ینییئا ەیبارەت لێبەه یباش یزموونەم ئەت و هێبەه
تاكو  51 ەك بینز یكاریرشتەپرەان سیم شوان ەكیت النێبەها دەروە، هیشتگەب ەكید

 ەرجانەمەم ئەاڵت، بێان بێیل یاگئا ەئیساب یكانەنۆكان و بەنژێج ەت و لێوادار بڕب 61
اتر یكان زەئیساب ەك ییراەگو جهان ەرنێدۆم یایدون یدانەڵرهەس یدواەستا لێئ
 یوازێواو شە، تەكەنییئا یكانەپیرنسپ ەب ەماوەان نیزامیلتیاقن و ئێڕع ەیوەرەدەل
 ەل ەاوۆڕگت ییەرەشەب یانیژ ەیوێش ەونكچ، ەاوۆڕگ یئیساب یو كولتوور یزیرەف
ن و ییئا ەڵگەبوون لەڵكێو ت یشارستان یانیژ ۆب ەوییەریگنارەو ك ڵیكشتوكا یانیژ

 . ایدون ەیكید یكانەلتوروكو

ت و ەروەها سەروەت، هێمابێج ۆب ەیەیلپو ەئ ەوۆیەخ یشتپ 3 ەن لیكاه ێبەد" 
كو ەت وێب یكانڵەمندا ۆب ەیكەماو ۆان بیمردنەر لەنن و بەێگان رابۆیخ یسامان
م ەرجار ئۆز ەگنەر ەك یەیەحانۆر ەلپو ەك لێكیە( نداكاش)، شماس ەیینیچبن یكێسامان

 ەونكچ، ەماشا كراوەش قورس تەیەلپم ەت و ئێردرێژبەڵه یكانەلَ  وان منداێنەل ەیەلپ
تاكو  ەقورس یرتنگرەت ویەرعەو ش ینێاك و خاوپ یرجەربوون و مێف ەیاردپراس
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 ۆب .تێبەن ەییستەج ڕیموكوەك ێبەها دەروە، هەوەمەكیالنەم بەهێس یشتپ ەاتگەد
ان یس ەك 61تاكو  51 ەاتر لیان زیندام ەم ئەل و كەان شی ەڕان كیر، ێكو ەنموون

ت ێدا بەیەلپو ەر ئەسەك بڵێسا ەاتر لیت زێها نابەروە، هیكانەستەد ەت لێبەن یمترەك
رزتر ەب ەلپ ینیوار كاهچن یەالەدواتر ل ەونكچ، ەكردوو ەیسەمومار ەك
 یتیرەن ێیپەب یچرەگەئ(. 04". )تێخشرەبەدێپ ێینو یكەیەلپت و ێنرێگنەسەدەڵه

و  ەوەسانەح ۆن بەست بكوش درویقام ەك لێكان كوخەماسەش ێبەكان دەئیساب
ن یەالەاشان لپو  ێوەبخ ێبەد ەقیقەد 05 ەیماو ۆان، بۆیخ یرستەپخودا ەیوێش
 ەب ەكەدواتر كوخ یژۆر ۆنن، تاكو بێستەدەڵیت هیرەكو نەو ەوییەنییئا یوانەاسپ
و ەئ ێبە، دۆیخ ینیكاه یسمڕەوێر یدائەئ ەل ژۆست رەش ەیاش ماوپ، ێڵێهەدێج
 ڵەما ەوەتەڕێگەاشان دپبشوات،  ۆیجار خ ێت سێچب ێبەت دیرەن ێیپەب ەسەك

مان ەو ه ەوەتەڕێگەم دەدووه یژۆر ۆاشان بپ، ەیكەك كوخەن ەیكەنیقەراست
ت ێب یكیان دای ەك ەوەكێنژن یەالەت لێبەد ۆیە، بەوەكاتەد ەدووبار ینییئا یسمەورێر
و جل و ەر بەت و هبشوا ۆیت خێچب ێبەرووباردا د ەل ەت كێبكر یرێاودچ، ینژان ی
 ەیشەگو  ەاوۆڕگان یژ ەیوێم شەستا هێم ئەاڵبكات، ب ژێنو ەوەانەڕت ەگرەب
 ەك لێشەوان بەم ئەت، هێناكر ڵقبو ەمەئ ەوتووەشكێپان یژ ەیستەرەو ك یتیەەاڵمۆك
 ڵیو حا ڵما ەك ەوەكانەرانەیو ق گنەج ۆیهەن بەبك ەسەان مومارۆیخ یتیرەن یانیژ
 ییەیكو جزەو یتیەرەسەل ەمەئ یبرە، لەشتووێهێان جۆیخ یایرافگجو ەان لۆیخ
 . رێخ ەكاتیت و بڕێربەك سەڵێژان ئایك ەڕێسالم میئ

 گدوو مان ەیماو ۆب ەیكەنژ ەت لێبەد ەاویپو ەئ ەمەدووه ەیلپ ەتر كزرەب ەیلپ
ر روبار ەس ۆب ەوەتێچكان بەقساوس ەك لێسەك یتڕێیەهاو ەاشان بپ، ەوەتێدوور بخر

با ەنزا رەك یبێاشان كتپ، ینییئا یكێكو سرووتەششتن وۆخ ە، واتەدیعمەت ۆب
 ۆب ەوەكردنیش ێبەكدا دێشتیدان ەدواتر ل ێنیەخاەك دێژۆند رەچ ەك ەمە، ئەوەتێنێبخو

كو ەمردوو و یششتن ینێشو ەتێبرەاشان دپ، ەوەكەبێكت ەیبارەبكات ل ەكەوەبوونۆك
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انه اسبرلخ و " ڵێب ییەنییائ ەم رستەئ ێبە، دەر قورسۆز ەر كۆزەب یكەیەوەكردنیتاق
 یزمانەب ەیەو رستەئ. (05" )ر پر انا ارسل بها لك و انت ارسلها الباپالبا یانات اسبرل

و دوور  ێنێلمەسەد ۆیخ ەیوەاكبوونپش یوە، ئەیەه ۆیخ یمانا ەئیساب ینەسەر
    .انیژ ەك لەیەزیرەغ ۆك بێستیك و وەیەزیرەغ ەوێر شەهەل ەوەتێوەكەد

ر ەك هەان نیكانییەروحان ەلپن و یكاه ەك ەئیساب ینییئا یكانەرەمەوسرەیس ەك لێكیە
كو ەن وەش بدەیینن و مارێن بهژت ێبەد ییەردارۆكو زەڵن، بەبك یریگرەهاوس ییەئاسا

ادا یرەكەا زیحیە یهدەع یمەردەسەل ەتیرەم نەت ئەبەڵ، هەئیساب یتر یكێوادارڕر بەه
شوتر بمرن، ێپ ینژر دوو ەگەن ئەكب یریگرەجار هاوس ێس ەیەان هیشۆ، بەهاتوو

 یمەردەسەل یەم داتاەم ئەاڵنن، بێم بهەهێم و سەدووه ینژاوان یپ ییەان نۆیرنا بەگەئ
 یرووەل ەونكچ، یینییئا یدۆم ەب ەو كراو ەدا هاتووییەمدواەكو لەڵ، بەبووەادا نیحیە
 ییاسای یكێندەب ەدا بوو بیاقێڕع یتێسەك یبار ەتر بوو لەورەگ ەكەشێك ەوییەاسای
  .تینكرۆك

 ەاوازی، جەناسراو ینییئا ەیلپ ەب ەك ەئیساب یكانییەروحان ەاویپس و ەق ینان خواردن
ن یەالەخواردن ل یاردنژبەڵه یچرەگە، ئییئاسا یتر یكێدارڕباو یخواردن ەل
ت و ێناكر یدەب ییەاوازیم جەئ ەكید یكانەنییئاەو ل ەراویگرەو ییئاسا ەوەكێسەركەه
 یتیرەن ێیپەب ەرز كراوەف ەونكچ ەتەبیوان تاەئ یم خواردنەاڵ، بییەن یشیكیەمانا چیه
 ەیكەخواردن ێبەد ۆیە، بەیەه ەانیینییئا ەلپو ەدوو ل ۆب ییكیەزان الێخ یباوك" ، ینییئا
بكات،  یشەهاوب یشەكەزانێنها خەت ەس و نەكەت نێت و نابێنها بەتەت و بێت بەبیتا
، ڕیفەڵدا هەكەر خواردنەسەك بێشكیان مری دا وەو خواردنەل یستەك دێسەر كەگەئ
 ەكەخواردن ەوە، ئەوەكەو خواردنێن ەوتەك ۆڵان خیك ێردەان بیك ەیەختەت ەچارپان ی
 ەل ۆیخ یستەدەب ەوەخواتەید یروحان یاویپ ەش كەو ئاوەئ ێبەت، دێكرەرام دەح

 ینیكاهر ەگەت، ئێبكر ەكەزانێخ ەیوەخواردن یئاو ەب ەڵكێت تێت و نابێنێهیرووبار ب
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روباردا  ەل ێبە، دەوەان خواردنیخواردن  ۆب ڕیك یردەز یكێجام یروحان
 ەكەنیكاه ەڵگەش لیكێسەان كیك ڵێر منداەر هەگەت، ئێربكرەد ڵیو غوس ەوەتێرۆبش
   .تر یكێنان بخوات جار ەیكەزانێخ یال ۆب ەوەتەڕێگت بێخوارد، ناب ینان

 ەسالم كیكو ئەو یتڵەوەودێن یكێعەرجەم ەك ەیەوەئ ەنییئا ەرۆم جەئ ەیورەگ ەیشێك
ان یتەبیتا یاگندنێو خو ەلیسرائیئ ەك ەكەو جول ەكانیفات ەك یحیسەو م یە یەسعوودد

و ێنەت و لێدرەدێپان ەیو بروانام یروحان یاویپكادر و  یدروستبوون ەب ەیەه
 ینێو شو ەتاڵو ەیوەرەدەان لیشەكەعەرجەو م ییەان نەیمەئ ەئیارن، سابیكاندا دەنییئا
 ەكید یوانەو ئ ەزیرمەن و كادر و تەبكێجەبێان جۆیخ ەیكولتوور ەك ییەان نەیوەئ
كان و ەئیساب ۆك بییەماسیك ەتەبوو ییەنائاسا ەتڵەم حاەئ ۆیە، بەوەننێمبهەرهەب
 ۆیەب ەیەه ەیشێدا كڵسەئەل ەكەنییئا ەك كێومانگ ەتەو بوو ەوەتێناكر ڕپ ەكەشپیك

  .ەیەوێم شەب ەوەتەماو

 

  یندائەم ینییئاەن لژ

 ەوەاویپ یراسوەپەل یەواگ ێوانەڕن دژ ەسالم لین ئۆچكو ەكان ویەندائەم یالەل
وا ە، حەكراودرووست ڕقوەل ەاو بوویپ ەم كەوان ئادەئ یالە، ئاوهاش لەهاتوو

 ەوەیەمبارەو ل ەاكترپاو یپەن لژت ێب ێیەپو ە، بەبوودرووستم ەئاد ەیستەجەل
 یمانا" اهوت یمن كان ادنافش یزو ە، هوەن اهویگادم من " ەڵێد ەیەان هیكێولەق
. ەاكترپ ۆیە، بەو بووەئ ەیستەجەواش لەو ح ەستكراوودرو ۆڵخەم لەئاد ەیەوەئ
و ەو ل ێنێك بهینژدا یارڕیا بیرەكەا زیحیە ەك ەبا دا هاتووەنزا رەك یبێكت ەل (.06)

 یچمردنم  یواد ەڵێد ێیپا یحیە، ێبەوست دوك درۆیەگفتوگاندا یوانێن ەشدا لەیەماو
 ەیوەئ ۆراب، بەنانخواردن و ش ەرم لگەماند ۆت یدوا ەڵێش دیوەئ. ؟ەیكەد
م ەب ییتاۆو ك ەوەتۆیت و بخۆینان بخ ێبەم دەاڵب ) ەڵێد ێیپا یحیەبمرم،  ییراێخەب
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 ەوەمۆخەد ەم و نۆخەنان د ەن ەڵیو د ەوەر ئەسەل ەر سوورەر هەنهە، ئینێبه ەخۆد
ت تاكو ۆیت بشۆخ ێبەت و دەیبك ێجەبێج ەوەئ یاتوانن ەڵێا دیحیە، (مرمەتاكو د

ا یحیە، ەوەتێنێنها بمەتەب ەیوەر ئەسەل ەر سوورەر هەنهەت، ئەیر بكیبەل ەمانەئ
 ەوەو ئ ەوەادار بكاتگئا یشیكانڕێهاو ەك ێنەێگەراد ێیپت و ێبەد ڕەنجام توەرەس
، ەیبد ییەقوربانو ە، تاكو ئییەن یشیو سوود ییەن یكیەهاەب چیه ەمەئ ەونكچن، ەكەن
ن ەبدێل ەڵەهەڵنن و هێست بهەدەب یاریختەن و بەبك ۆم بژێن نوچب ەوەوانەچێپەب
ت و تاكو ێرگەردەو ەتەحیسەم نەر ئەنهەبن، ئەلول نەم چیمرم و هەمن د ەك كێختەو
 (. 07" )ەوەتێنێشتدا بمەهەب ەل ییتاەتا ه ەبوو ەازیو نەو بەئ ەونكچشت، ەهەب ەاتگەد

نزا ەك یبێكت ەل ەك كێمبولیكو سەر وەنهەر و ئەمبەغێپا یحیەوان ێن ۆیەیگفتوگم ەئ 
مردن و  ۆب ییەك نێمەدا خیندائەم ەیئیو سابێنەل ەك ەڵیدێپمان ەوە؟، ئەبادا هاتووەر

ان یك ێسەك یگرەم یدواەكوشتن لۆو خ ەوەنان خواردن و خواردن ەرتن لگمان
 ەك ەیەوەئ یرستەپو خودا یتەەیسانەكو رەڵ، بیندائەم یكێمبولیز و سۆریپ یكێسەك
و ەوو، تاكو ئچست ەدەل یسەك ۆك بییەكارەاكچك ەن وەبك ژێن و نوەبكێپستەان دیژ

و ەند، جا ئەخوداو یشتەهەب ەن بەگ، بەوەنەكەدێان نوەیواكڕب ەش كەوانەان و ئەیروح
ا یحیە یینماێر ەك كێاداشتپكو ەت وێب ژۆدوار ۆاخود بیت،ـ ێن بیمەر زەسەل ەشتەهەب
 ڕیكو یایحیە یكانەولەق ەل ەاوازیواو جەت ەوان كەئ ەیشێم كەاڵب. ەا بوویرەكەز
 ەیەئیموو سابەه یرەنێنو ەبار حلو كەبدولستار جەخ عێوان شەئ ەك ەیەوەا، ئیرەكەز
 ەڵگەل ەفیموخال ەمەئ ەن كیرگەد ۆیزانن و بەد یسەن كیزترۆریپەادا، بیدونەل
، یشتگەك بەان نیرۆز یشەب ەیوەلەگج ەمەان، ئەیكەرەمبەغێپ ەیكەتێسەو
 ۆن، بەكەد ەڵەان مامیكانییەنییئا ەپیرنسپا و یرەكەا زیحیە یكانییەنماێر ەیوانەچێپەب

 یو كار یزنۆان و درۆیخ یسەك یرامەم ۆان بەیكەنییئا ینانێكارهەب پخرا ەنموون
كردن ێت لەفرەو ن ەوەتكردنەر ۆب ەوەتۆشتێهەان نیكێرەوێپ چیه یچەن، كەكەد ەپخرا

. نەكەید ەوەوانەئ یناوەك بێسانەت و كێچوان ناەئ یكارەل ەك ەونانەزیق ەو كارەل

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 213 

 

و ێن ەتێچت و بێناسراوب ییەن یكەیەعیرەش ەنییم ئاەئ ەك ەیەوەئ یمانا ەمەئ
   .تێبكرێپ یكار یرمەفەو ب ەاساویت و ڵەوەد یستوورەد

 . نانێنهژان ی. یریگرەهاوس

ت ێبەان و دیرەسەل ەكێرزەمان فڵموس كوەان وییریگرەهاوس ەیوێكان شەئیساب
 ەان بیت ێبەد یك رازێچك ەك بڕێ، كوەیەان هیشیتیەەاڵمۆك یسمڕەوێمان رەن، هەكیب
تا باوك ەرەس ەان واتەیكەزانێخ یدین، ئەڵێان دۆیخ ەیكەزانێخ ە، دواتر بەوەوانەچێپ

م، سالیئ یتیرەكو نەو ەكڕەكو یزانێن و دواتر خەكەكتر دیە یتەرەمشاو یكیو دا
 ەارپك ڕێب ەن زاواویەالەت لێكرەد ڵقبو ەیوەئ ی، دواەچك ڵیما ۆب یداخواز ەنچەد
 ەیقەڵو دوو ه ێڕز ەچارپ 3 ینڕێو ك ەییمار ۆب ەكەچك یباوك ەت بێدرەد

و  ڵت ماێبەاشان دپو، یز ەتر لیوەت و ئێدروستكراب ێڕزەان لیكێكیە یریگرەهاوس
ن ەڵێد ێیپوان ەئ ەك یروحان یاویپ ەمەئ یت، دواڕێش بكیستیوێپ ەیستەرەك
ت ێستەدەڵ، باوك هەكەكار ییەرعەش ەدات كەد ەهادەش یروحان یاویپ ە، واتەزیرمەت
اشان پت، ێچەردەد ڵماەت و لێنەكەداد ەكەو رستەئ یاتیجەل ەوەكێكاریبر ەیگێرەل
ش یقام ەب ەزیرمەاشان تپ، ەوەنەیڵێد ەوەكێپموو ەدات و هەدێك لێواتەاڵس ەزیرمەت

 ەمەت ئەڵێد ێبوك ەو ب ێنێخوەردا دەسەب یدات و دوعاەد یبوك یرەسەلجار  ێس
 ەڵێد ێیپت، ێوبەئ یكانەرمانەفتار و فەر یچەملك ەوات ەتاعیئ ێبە، دۆت یاویپ ەتێبەد
و  یرگبێل یزێت رێبەنت دژ ەتێبەد ەمەئ ەڵێزاواش د ەان نا، بیت ێش بۆت خێپ)

ت ۆخ یراكۆخەر لیب ەیوەرلەو ب ەوەتەیت بكۆخەر لیب ەیوەرلەت و بێشتبوۆخ
موو ەهەر لیت بێبە، دەوەتەیت بكۆخ یانیژ ەر لیب ەیوەر لەب ەوەتەیبك
 یدی، ئەوەكاتەد ەدووبار ەم قسانەش ئە، زاواك(ەوەتەیبك ەنژم ەئ یكانییەستیداوێپ
(. كترنیە ڵیەاڵردن و حێن و مژ ەوێئ ەدواوەستا بێئ ەل) ەڵێتر د یكێجار ۆب ەزیرمەت
 یچرەگە، ئەیەانیتەاڵهژۆر یكێتیرە، نەن زاواویەالەل ێر بوكەسەل ەدانێش لیقامەو بەئ
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 یتیرەن ەك لێشەب یالەو ل ەبووەكورد ه یالەل ەتیرەم نەستا ئێئ ەر لەب ڵسا 35ش ێپ
 ەیەچم ناوەئ یكانەكهاتێپوان ێنەوون لچكێل ڵیوابوو خاە، كەیەش هیكانییەندیه ینییئا
   .نهاەتەب ییەك نەیەكهاتێپان ین ییئا یكڵمو و ەیەتانیرەو نەك لێكیە ەمەئ ەك ەیەه

 ەاویپ ەل ەگ، جەوەكێپكان ەزانێمو خەنانخواردن ه ینێشو ەنچەو د ەوەرەد ەنێاشان دپ
ردوو ەه ەڵگەنان ل ەزیرمەت ەداوەن ەوەب ەیگێر ەئیساب یتیرەن ەونكچ، ەكییەروحان

و  ەكراویارین داۆیب ەینێو شوەو ئەرەن بچەبووك و زاوا د یدیبخوات، ئ ەكەزانێخ
 ەك ەوەنێكرەاكدپ ەو شتانەموو ئەه ژۆم رەشتەبن، تاكو هەد ەوەكێپ ژۆر 7 ەیماو ۆب
شت ەه ەرلەت و بێر بەگەرابردوو، ئ ەیژۆوت رەو حەئ ەیماو ەكارهاتوون لەب
خ، ەزۆد ۆت بێچەر دەكسیەوا ەان مرد، ئیكێكیەزاوا و بووك  ەر كام لەه ەكەژۆر
 یریگرەتر هاوس یكێجار ێوەهین بژەوێب ەیبوكان ین مردوو ژ یر زاواەگەئ

ك ێنیر كاهەكو هەڵت، بێبەن ێوەل ەزیرمەت ییە، ئاساەیكەرەهاوس یمردن یدوا ەوەبكات
 ەدووبار ەكەسمڕەوێر ەبكات، وات ەكەنڕیب ەمار ەیارپ ڕیب ە، واتەكەانڕق ێتوانەد

 ەیەوەئ یرەنێلمەش سەمە، ئەئیساب یتیەەاڵمۆك یتیرەرع و نەكو شەو ۆیب ەوەبكات
 ەان و لینداكانەم ەوان لەئ ەك ەیوەئ یرتنگاوچرەبەلەدا، بەئیساب ینییئا ەن لژ ەك
 ەلپدا ەئیو سابێن ەل نژت، ێب ەانیینماێو رەئ ێیپەم بەاڵ، بەیەان هیان بوونیاكانگرستاەپ

 ەیاننییئاو ەموو ئەه ەوتووەركە، دەیەسالم هیئ ینییئا ەل ەیوەكو ئە، وەدوو
ت ەبارەان سیكانەپیرنسپم ەم كولتوور و هەن، هەكەسالم و جولیئ ینییئا ەیوەرەدەل
 یرووەن لەكەد ەوەباس ل یچە، كەرتووگرەو ەوەوانەان لینسانیئ یدوو ەلپن و ژ ەب
م ەاڵ، بەیەن هژ ەیرادیئ ەان بیواڕن و بەكەن كاردژ یتەخزمەوان لەئ ەك ەوەمۆڕف
 . ەارید ەوەانیكانەتەو سونن ینییئا ەپیرنسپت و یرەن ەل ەیوەكو ئەو و ییەدا وانیراستەل

 یكێژۆر یكردنیارید ەب ەستەوەیپ ەدار كیندەوەیپ یاگزەد ەهاتن ل ییتاۆدوا ك 
ت ێكرەدیارید ەممەكشیە یژۆر یانەی، بیریگرەهاوس یاندنەیگرا ۆبار بەو ل ییئاسا
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ك ەیەاردیكو دەن وەكەر دەبەل ەو دواتر رست ێزاوا و بوك یركردنەبەل گرەجلوب ۆب
 یم ماناەو ه ەزۆریپم ەوان هەئ یالەل ەیەو رستەئ ەونكچن، ڕیب ەمار ۆن بەئاماد ەك

شتر ێپ ەت كێكرەد ەمیراسەم مەكدا ئێكاتەل (.02" )ەانیبوون یندائەم ەیوەكردنێنو
سالم و یئ ینییب و ئاەەراق و عرێع ەیكید یكانەن و كولتوورییئا یسمڕەوێكو رەو
 ەڵگەو دواتر ل ەكەسمڕەوێر ۆت بێبكر یباشەمادئا ەیوەئ ۆب ەكراو یر، كاریشائەع
و  یروحان یاویپ یالۆن بچەاشان دپا، یرەر دەس ۆن بچەان دەیوادەردوو خانەه
 . كتریە ڵیەاڵرد و حێن و مژ ەبنەنن و دێخوەاندا دوعا دەیكەشیو قامێنەل ێوەل

 ژۆر 2 ەیماوۆو ب ەانێڕگ گنەئاه ەك ەیژۆو رەئ ۆب ەشتر باسمان كێپ ەتەبەڵه
ند ەچر رووبار و ەس ۆت بێچت بێبەن دیدوو كاه ەڵگەن و زاوا لێڕگەد گنەئاه

 ەم كارەئ ۆیاشان خپد، یو تعم ەوەاكبوونپكو ەدا وەكەئاو ەن لەكەد یك نوقمێجار
و ە، بییەپس یكێقوماش ەن كەكەر دەبەل ەبوك و زاوا رست ەك لیەرەاشان هپكات، ەد

ش یقام ەب ەك ەوەو كوخەو ئێن ەنچەداشان پ، یسیپ ەل ەیەوەاكبوونپ ەك یەیمانا
 ۆب ەناسراو یمانسۆر یكێنێكو شوەو و ەشراوۆپنك داەت یكێتول ەو ب ەدروستكراو

ان، ۆیخ ڵیما ەنچەد چو ك ڕت، كوڕێبەان دەیمار ێوەت و لێن دین، و كاهڕیب ەمار
 ەان دوور لیشار  ەیوەرەد یكێنێشو ەتێچب ێبەت و دێب ڵماەل ەكەچك یت باوكێناب
 ەیشەگ ۆیهەب ەمەستا ئێم ئەاڵ، بەكانەئیموو سابەه یتیرەن ەمەئ ە، كۆیخ ەیكڵەما
الواز  ەتیرەم نەئ ەكید یكانەنییو ئا ەكهاتێپ ەڵگەان لیبوون ەڵكێو ت ەوییەتیەەاڵمۆك

و  نییئا یبوون ەڵكێان و تیژ ەوەكێپ ەت كێنێلمەسەد ەوەش ئەمە، ئەماوەان نی ەبوو
 ەپیرنسپفتار و ەان و ریژ ەیوێشەت لێبەد ۆڕگوڵكان، ئاەكهاتێپكان و ەكولتوور

   . یتیەوۆڕیگن ۆچك ەر وەت، هۆڕێگەان دیژع یواق ەیەوەئ یمانا ەمەئ ەان كیكانیەنییئا

و زاوا بوون  چك یرجەو م ەكییەریگرەت هاوسێكرەد ڵن قبوۆچ ەیوەت بەبارەس
كو ەو ێبە، دییەن ەیشێن و كژ ەب ەبووەن ەك ەكەچك ەییزیاكپ یلماندنەس ۆ، بییەچ
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كتر یەم ەكیالن ەك كێزانێو خ ڵەماەبن ەان لیكێكەیەر لەاواز هیج ینژ ێت سیرەن
بن ەنن و دیبەد ەكییەنێزاوا و بوك ەیاشماوپن چە، دەوەكترەیەان دوور بن لیناسن، ەن
ن و ێڕگەد ۆب یگنەئاه ەكید یكێو جار ەوەكەچك یبوون ەییزیاكپر ەسەب یواهەگ ەب
  .ەیەه ەمەكان ئەئیساب ەر لۆز یكێشەو بێنەك لێخالقەكو ئەو

  ەوەسانەڵه

 ەكێكۆریچ، ەوەستەجەروح ب یستدانەدەل یدواەل ەوەسانەڵه یزێئام ەفسانەئ یكۆریچ
 ەم بدات باڵو ێب یگنیرگ یكەیەفەلسەف ەیوەئۆ، بەیەكان هەنییئا ەیربۆز یالەل

كو ەو سانید ەكەكۆریچدا ەرێم لەاڵت، بێنێبه ەڕەو باوەم بیسلەت ەوێوەدار و لەڕباو
و  ەدراو چخاەح لیسەم یساین عۆچكو ەو ەیەان هیوونچكێل یكڵێكان خاییەحیسەم
م ەش ئیوانە، ئەوەتێستەدەڵو دواتر ه یەخودا یالەل ەیكەنجام رووحەرەس

 ەب یەواڕكو بەو ،ەبارز كردووان ەیكەنییئا ەل انەیكەییەفسانەئ ەكۆریچ ەل انەیتیەخاس
 ەك ەوەروح یبارەل یاوازیجەمرن بەكان دەئیساب ەك كێختەان، وۆیخ ەیكەرەمبەغێپ
ان ەیستەر جەكسیەان ۆیخ یشتنەیگێت ێیپەرخواز، بێان خی ەز بووێگانەڕا شیئا
 یرەمبەغێپ یسیدەح ەیوەكردنیرع و شەش ەیوانەچێپ ەمەخ، ئەزۆد ۆت بێچەد
كو ەكات، وەزامن د ۆیخ یژۆدوار ەوەپو خرا ەاكچ ەنسان بیئ ەك ەیەكید یكانەنییئا
 ۆب ێزانەینها خودا دەمردوو ت ەونكچ، ۆیخ ێیپەش بیو بزن ۆیخ ێیپەب ەڕن مڵێەد
وان ێن یاوازی، جەوەنسانیئ ڵیقەع ەل ەدوور ەمەئ ەخ كەزۆان دیت، ێچەشت دەهەب
، ەاوازیج ەمەان ئیكانیەروحان ەاویپ ۆم بەاڵكات، بەدێپست ەد ەوەرێمان لیومان و ئگ
ح یسەن مۆچكو ەو ەوەتەڕێگەتر د یكێجاران یخ و روحەزۆد ۆن بچوان ناەئ یەواگ
  .ەوەتەڕێگەد

، ەنراویبەاتر نیز ەسینەدوو ك ەل ەگج (نین النهریبالد ماب) ەان لیت ەاڵهژۆر ەشتر لێپ
و  ەار بوونژەو ه ەبووەان نڵیوپ ەنییم ئاەئ یهلەئ ۆیخ یكات ەدا كەوەئ ەڵگەل ەمەئ
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و  یخشەب ەدژمو ەان لیبوون ەتر ل یكێمانەز یدوا ۆیە، بەووچەنێت یچیاش هگرستەپ
 ۆك بێتەروورەكو زەو ەان درووست كردوویاگرستەپ یدی، ئەكەچناو ەان لیربوونۆز
 . یەاگرستاەپو ەان لەیوەبوونۆو ك نییئا

 یكردن ەوات ،ۆڵش و خیبل و قامەح ەك لێترەند مەچ ەل ەبوو ییتیا برگرستەپشتر یپ
 ەستكراوودرو ۆب یواری، دواتر دەبووەاتر نیتر زەنج مێپ ەل یشەكەرەو رووب ڕقو ەب

 ەیربۆزەل ەمەئزستان،  ین و بارانیهاو یرماەگ ەیوەواندنەر ۆك بێربانەاشان سپو 
 یندنەسەشەگ واوەت ەڵگەل یدی، ئەشیبونێجەشتین ینێشو یكۆریچمان ەكان هەنییئا
 اگرستەپان ی ەسینەك ینایب یبوون ەڵگە، لەیكید یكانەستیوێپان و یژەل ەوەركردنیب
، ەادكردوویان زەیكید یكەیەفەلسەكان فییەندائەم، داتەد ەكەندنەسەشەگ یمانا ەك
 ۆ، بەكەك رووباریئاو و نز ەب ەشتووەیگتا  ەندووەكەڵان هیكڵێاچ ەیەوەش ئیوەئ
 ەكەفەلسەف ێیپەب ەونكچئاو،  ەت لێبڕپوام ەردەبوو بەا، دگرستەپو ێت نێئاو ب ەیوەئ
دا ێت یئاو ەیوەئ ۆ، بیەواو بكراباەت ەبنج ینژەج ەل ژۆر 5 ەر لەب ەكەسینەبوو كەد

هاتن ەك دێمماسەش ەڵگەل ەوەمەك ینیەالەن بیوار كاهچو دواتر  یەبهاتبا
تر و ۆاندا كۆیخ ەڵگەوان لە، ئیتەبیتاەدا بەیەو ماوەو ل ەوەكردەان دەیاكگرستەپ
 ناێهەاندا دۆیخ ەڵگەان لیراوۆش ینمەگ ەك لێمەوز و كەڵئارد و خ یئاش یكێردەب
ان ەیكییەو كونج ەوەكردەان دییرگنا و ئاێهەان دی یاشان كونجپت، یرەكو نەو
 ەكەنمەگ ەڵگەكرد و لەان دییكترەیەب ەڵكێاشان تپ، یكونج یتەیز ەانكرد بەید
نان و  ەانكرد بەیاشان دپكرا، ەوتك دروستدگنەئ ەچارپ 61 ەر و لیوەه ەانكرد بەید
اشان پك ێچخا ەیوێش ەل ەكەترۆك ینێخو ەترەوار قچ ەڵگەل یكردن ەڵكێت ەاشان بپ

م ەاش ئپكهاتبوو، ێپ ەكید ەیچارپ 61 ەك لەیەچارپر ەكرد، هەر دەسەان لییژێنو
شت، ێهەدێان جەیاكگرستەپو  ڵما ۆب ەوەوونچەكرد و دەدێیان لیكێواڵس ەسمڕەوێر
ر ۆز یكێانەڕگ یت دواەبەڵه(. 09)".ەوەبووەد ەكان دووبارەژۆر ەیربۆز ەمەئ
 یكانەنییئا یتەبیتاەكان بەنییئا وموەه یاگرستاەپو  ەسینەك یستكردنورود یدواەب
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كو ەو ەیكید یكەیەاردی، دیەداێت ەیرەمەروسەیس یر ماناۆز ەن كیچسر و یند و میه
 یختەر وەسەل یندائەم ەیئیساب ەك ەوەتۆندێمخوەو ن ەستوویبەم نەرەیس ەاردیم دەئ

  .ەانبووەیه ەدەن سیندەچەر لەان بۆیخ

و ەك لێشەب ەك یریشنبۆر یكیەاگەكو بارەو و ەیەان هیكیەنداەستا مێئ یچەك
 یخاتر ۆب یەداێو هتد ت ڕش و ئاو و تول و قویقام ەنموون ۆ، بیەداێت ەیاردانید
و  ینم و كونجەگن و ێتر و خوۆم كەاڵان، بۆیخ ینییئا یسمڕەوێر یوونچەوەڕێب
رج و ەلومەه ەب یندەوەیپ ەكییەاوازیج ەمەئ، ییەدا نێت ینڕینم هاەگ یئاش یردەب
 ەیو رست ەبخانێب و كتێكت ەوانەئ یبرەستا لێئ ەوەوانەچێپەب، ەیەه ەوەانیژ یناغۆق
او چرەب انەینداكەو مێنەت لێنریبەد ییەپس یكێقوماش ەچارپ ەان كۆیخ یركردنەبەل
 ەیو نموونانەدوورن ل ەك یەداێت یانۆیخ یورپلوەك ەك لێندەه ەڵگە، لتێوەكەد
 یرجەلومەه ێیپەكان بەنییموو ئاەه ەت كێنێلمەسەیش دەمەسمان كردن، ئشتر باێپ
 یالەستا لێئ ەیوەكو ئەو ەوۆڕیگان یانیژ یلیوو ستاژێم یكانەناغۆو ق ییووژێم
    .ەنراویبەن ڵد ساەس ەرلەب ەت كێنریبەد ەییو كاك یزدێو ئ یندائەم

 ەل ەیوەان ئیساغ ەن یسەك ۆب ەیەشوشتن ه ەك لێرۆكان جەئیساب یالەمردن لەر لەب
ر ەگەئ ەوەمردنەل ەكینز ەیكەتڵەجا ەك ەیسەو كەئ" ەنموون ۆ، بەمردن یتڵەحا
ت ێرم بكرەگ ێبەت دێزستاندا ب ەر لەگەت و ئێرۆت بشێبەت، دێندا بیهاو ەل ەیكەخۆد
 ەسەو كەئ ێبەد ینییئا یناوەت بێخوا د یناو ەیوەئ ین، دواێتەشل یئاو ەب
ر ەسەبشوات ل ۆیت خێبەن ەئاماد ەسەو كەر ئەگەم ئەاڵئاو، ب ەب ەوەتێاكبكرپ

ك ەیەركچند ەچ ێبەن، دەبك ەئاماد ۆب یرمەگ ین ئاوەبك یرێاودچ ەنیبواەئاماد
ات یم ئاەدەت و بێئاودا نوقم بكر ەت و لێنرەدابك یكانەباسین دواتر لەبك ەڕێیاوچ

ر ەب ەكەروح یەوا یمانا ەك ەیەوەش ئەكەشوشتن یكارۆت، هێرۆبش ەوەندنێخو
 ەت كێكفن بكر ێبەت، دواتر دێچربەد یاكپ ەب ەیكەروح ەكەسەت كێبمر ەیوەل
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 ەر لەگەم ەتڵەم حاەئ (.81".)تێبەمردن دەر لەب ەمانەموو ئە، هەناسراو ەرستەب
ت و یرەن ەندن لەمڵەوەوان دەئ ەت كێبەه یندیه ینزاكانییئا ەك لێشەب یسمڕەوێر
است ەڕناو یتەاڵهژۆر ەوات ەیەچم ناوەئ یكانەنییئا ەل چیرنا هەگە، ئینییئا یسمڕەوێر

، ەیەوان رستەئ یالەل ەك ەكەم شوششتن و كفنەاڵ، بنیین ەسمڕەوێو رەئ ینەخاو
 . مردوو ۆب ەسالمیئ یلیمان ستاەه

 

 وون  یمانیشتین

ت و ڵەوەت و دەاڵسەو دن یین ڵزا یواتاەن بەنیمەك ەك ەینانییو ئاەمووئەه یووژێم
 ەو ب ڕەپچ ڕپچ یكیەووژێن، مەگەڵمۆك یزێراوەپ ەو ل ەییست نەدەان لیتەحكوم
 ەیشێمان كەه ەن كەكهاتانێپو ەك لێكیە یندائەم ەیئی، سابەوەتێناكرۆك یئاسان

 یكیەووژێم ەئیساب یووژێم" ەڵێد ەیەك هێتیەوای، رەیەان هیبوون یووژێم
و  ەوەنڵیۆكێل ەب یستیوێپ ەووژێم مەئ ۆش بەوە، رونكردنییەواو نەو ت ەیەسراوونوەن

 یكارۆن، هیستەلەف ۆان بەیكەووژێم ەیوەاندنەڕگ ۆیە، بەیەه ەكەنییئا ەیوەندنێخو
 ەن كیستەلەف ۆش بینعان و دواجرەسر و كیم ۆب ەوەنیستەلەف ەل ەان بووەیوەواستنگ
 ەبوو ەوەر ئەبەان لیشەوە، مانەان كردووەیكەنییئا ەیسەان و موماریژدا ێت یئازاد ەب
و ێن ەتەوونچ یهودیە یومەق ەم كەاڵ، بەكینز ەوەنیستەلەف ەا لیرەروبار و د ەك
 ەكارۆم هەن، ئیستەلەف ەوەرەان و بیواستنگرا ەب ەان كردوویستەد یدی، ئەوەنعانەك
 ەڵێتر د یكێتیەوایر ێیپەب یچەان، كییخۆد ینۆڕیگان و ینینچەڵهێپ گنەت ەتۆب
س ۆڵپ یمەردەسەش لیكانییەحیسەو مەئیوكات سابەو ئ ەئوردن بوون ەل ەتاوەرەسەل
ان ۆیخۆكان بەئیساب(. 80". )ەان كردوویژێو نو ەان شوشتووۆیخ ەوەكێپر ەمبەغێپ

 یكورد یایتامۆپۆزیم ەكید یكیەماناەن، بیراقێع ڵسەئەب ەك ەواز كردووەگان بانیوا
 ەوانەئ یبوونێجەشتین ینێت و شواڵو ەناسراو( نین نهریبالد ماب) ەب ەك
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 ەسرووت ەك ەیەوە، ئەئیساب ەیكیژۆم لەئ ۆش بینلماندەدا، سیتیەناەسەڕەل
راق، ێعەل یو نبت یدەكەو ئ یبابل یكانەسرووت ەڵگەل ەیەه یتیەكایان، نزیكانیەنییئا
نها ەت ەكەلەسە، مەرتووگان ەیاوچرەس ەوەنیستەلەئوردن و فەن لەڵێد ەك ەیوەم ئەاڵب
 ەكان كەاوچرەسەك لێشەنجام بەرەم سەاڵ، بەیەه ەوەئوردن یروبارەب ییندەوەیپ
وان ەئ یایرافگن و جوێو شو ەوان وونەئ یتەقیقەم هەاڵ، بەوەكیەراستەل ەاوازیج
 . ەو بزر ییەار نید ەنیقەراست یمانیشتین كوەو

ا ین و سوریستەلەو فەرەب ەندووەان سەیشەگ ەوەراقێعەل ەیەفین و تائییم ئاەئ ەراست
، ەراویگرەند وەهەب ەنانێوو شەش ئۆیەر بە، هەان داناویگەشتوون و رۆیسر ریو م

 یكیەگرنگش یوانەت و ئێبەد ەڕپێدا تێپ یروبار و ئاو ەكەتاڵو ێر سەهەل ەیوەر ئەبەل
 یكەیەزیرەكو فەن وۆشەدا دێان تۆیان خی، ەدیعمەت ەئاو كەن بەدەر دەدەبەرادەل
 . ینییئا

كو ەو كراون،ەئاشكرا ن یكانیەنێو نه یەداێت ێڵیكان لەوێشەك لەیەوێشەب ەنییم ئاەئ
ان ەیكەووژێن، مەاق و كوردستان هێڕعەل ەك ەنیمەك ەیكید یكەێكهاتێپان ین ییر ئاەه
موو ەان هی، ەسراوور نوەسەل ین باسیمترەو ك ەوەتەكراوەنۆو ك ەارژەه

كو ەو ییەدانێت ێینو ین و شتەكان دووبارەوەندنێو خو ەوەنۆڵیكێكان و لەنوسراو
 ەوییەاقێڕع یندنێخو یدۆتیو مێن ەتۆچەن یەكەنییان ئای، یژۆلۆپۆنتریئ ەیوەنیزۆد
، ێبناس ەكەنییئا ەیەراق هێع یسەم كەك ۆیەر بەو هتد، ه یزدێو ئ ەییكو كاكەو
ر ەئاشكرا سەك بەڵن خیرترۆو ز ەسالم ناسراویو ئ یحیسەم ینییئان ۆچك ەروەه
 یوانەن ئەكەد ەسەان مومارۆیخ یلتووروا و كوگرستاەپن و سرووت و ەنانییو ئاەب
 . ەوەوانەچێپ ەش بەكید

 ەل ینیزا 71 ڵیساەكان لیەندائە، مییووژێم ەیكید یكەیەاوچرەند سەچ ێیپەب
 ەوەتەم بوونڵزو یارچدو ەك ەبووەوەئ ۆیهەش بەمە، ئەان كردوویچۆم كیلەرشۆئ
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ن یستەلەو فەرەب ەمانە، دواتر ئەوییەووژێم ەناغۆو قەئ یكانەكەن جولیەالەل
م ەهێس یرتبانوسەان ئیردوان، ەك ئیلەم یەیر ساێژەش لەكردنچۆم كەشتوون، ئۆیر

ر ۆز ەكەووژێم یچرەگە، ئەكەچناوەل ەبوو ەمەردەو سەئ یمەكیە یانڕحوكم ەك ەبوو
 . تێریگاوبچرەبەل ێبەو د ەانۆیخ یتەناعەق ەمەم ئەاڵ، بییەكراو نێپوا ڕب

 یدیئ ا ناسران،پوروەئەم جار لەكیە ۆكان بەئیساب ینییزا یمەوتەح ەیدەس ەیوینەل
 ەیوە، ئ(یدز بارنسكیل)ر ۆسیفۆرپن یەالەا و لیمانەڵئ ەل ەوەنۆڵیكێل ەن بەكەست دەد
 یكێسە، دواتر ك(باەنزا رەك) یناوەوان بەئ یزۆریپ یبێكت یانێڕگرەو ەسا بەڵه ەك
، ەر كردووەسەل یكار ڵسا 41 ەیماو ۆب ەبوو، ك( دراور یدیل) یناوەب یزیلگنیئ
 ەمە، ئیزیلگنیئ یر زمانەس ۆب ێڕێگرەكان وەسستنووەد ەیربۆز یتوان ۆیەب
 یبێكتەل ەك ەوستكردووودر ەكەانێڕگرەر وەسەل یرۆز ەیشەموناق ەك ەیوەلەگج
 ۆزانن بەد ەشێن كیترڕپ ەب ەكەانێڕگرەو و ەون هاتووید خیرش ی( اهبژان و المیاالد)
كان و ییەزدێكو ئەش ویوانەئ ەك یەداێوەل ەكەشێم كەاڵت، بییەندائەبا و مەنزا رەك

 یپس ەكییەوژێم ەغەن و موبالەناد یعیو واق یكیژۆل یكەیەوەروونكردن چیه ەییكاك
 یارچدوو یناسەڵمۆك یرەژێتو ەوەمەك یالنەان بی، رەسور و نوەنێخو ۆب ەوەنەناك
 . تێبەن ەڵەه

اون و یژكان ییەباسەع یمەردەسەان لیكانەسوفەلەیزا و فەزانا و شار ەك ێیەیپوەب
 ۆیەراق هاتوون، بێو عەرەب ەوەنیستەلەف ەان لیكردنچۆك یدواەل ەواتەوون، كچناو ەل
 ەسرەغدا و بەب یكانەش شارەوانەن، لیژەاق دێڕع یاستەڕناو ەكان لیەندائەم ەیربۆز

و  ەیەان هیزانێن خیندەچركوك ەو ك یمانێر و سلێولەه ەش لیسان و كوردستانیو م
ان ۆیم خەاڵن، بەان بكۆیخ ینییئا یسرووت و كولتوور ەیسەتوانن مومارەد
ترساون  ەونكچ، 8113 ڵیساەغدا لەب یمێژر یروخان یتاكو دوا ەخستووەرنەد
 ەبووەش نیكیەاسایو  ەوەببن ینییو ئا یبەزهەم یمەم و ستڵزو یارچدو ەیوەل
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ن، تاكو ەان بكۆیخ یمافەل یرگرەربن بۆز ەندەوەاخود ئیبكات، ێان لیرگرەب
  .راقێع ەیكید یكێبەزهەن و مییر ئاەك هەو نەان بكۆیخ ینییئا ەیسەرەمومام

 ەڵێ، دەنكاوێع ەل ەكانەئیساب ینداەم یرسپرەب ەحالم كەش ئەوانەن لەڵێان دۆیكو خەو
 ەكارۆكو هەڵاقن، بێڕع ەكردن ل ەدیعمەت ۆب ییەروبار و ئاو ن ەیلەسەنها مەت)

ان ینیستەلەهاتوون و فەڵكان هییەهودیە یمەر ستێژەل ەك ەیەوەئ ەیكییەكەرەس
ت ێب ەئیساب یرفتگ ەك ێیەیپوە، ب(اقێڕع ۆهاتون ب ەوەئوردن ەار لچناەو ب ەشتووێهێج
بن و  ەو سنوورەئ ینەخاو ەوانەق بەكان و هییەهودیە ەل ەنترۆان كەیكەووژێوان مەئ
م ەاڵب ەرێولەه یكانەئیساب ەیقس ەمە، ئیەداێت یاتریز یكێتەعیان واقیشەكەنییئا

و ت ەاسییس ەل ەونكچ، ەدوانێم لەئ یخودان ەن بەان بكۆیخ ۆوخەراستن یینەئاماد
 ەك ەیەوەسان ئیش دەكەشێك ۆیە، بەن بوونێاوترسچ ەكید یكانییەتیەەاڵمۆك ییەترسەم
باشور و  یكوردستان ەن لەندەناهەپوان ەتدا ئەاسیس یەیر ساێژەن و لەنیمەك
 . راننێئ یوید ەش لیكێشەب

ان كردوون و یرەكان دییەهودیەو  ەونسر بویم ەل ەتاوەرەسەل ەك ەیوەئ ێیپەب
اق ێڕع ەاشان لپركراون و ەش دیئوردن ەها لەروەن و هیستەلەف ۆب ەوونچاشان پ
ان یانیژەوەكێپم ەاڵ، بەسر بوویم ەر لەان هینەسەر ینێوابوو شوە، كەوەتەرساونیگ
ها ەروەكان، هەانیستیكر ۆب ەح بوویسەم یدوا یرەمبەغێپ ەس كۆڵپ یمەر دەسەل
 ەكەنییردوو ئاەه ییتاەرەس یشووشتنۆمبول و خینووس و سێر ەل یكێشەب یووچكێل

 یدانەڵرهەس یتاەرەس ینێن شویستەلەوابوو فەك كاتدا، كەیەان لیبوون یووژێو م
 ەنترن لەسەن رەڵێان دۆیه ەك ەیوەم ئەاڵ، بەش بووەكەنییئاو  یتیەراەمبەغێپ

 یش دوایسالمیئ ەونكچ، ێوەد ەیكید ەیوەدننێو خو ەوەنۆڵیكێل ەوە، ئیانیستیكر
 ین هاتنەاڵ، بییەش نینییو ئان یینن ەسەت ریەحیسەت مێر وابەگەت هات، ئیەحیسەم
ن و ییئا یوانەڕاوچ ڵەیسا ەك ەیەیچم ناوەكان لەرەمبەغێپ یكیە یدواەك لیە
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 یكێنێند شوەچ ەل ەبوون ەرێش لیوانەئ یەوا یوا ماناەوودا، ئژێمەل ەبوو یتیەراەمبەغێپ
 ەك ەیەوەن نموون ئی، باشترەبوو ێل یرووبار ەك ەینانێو شوەئ یتەبیتاەب تەاڵهژۆر

 یو ئاو ەستەرەكەر بەگەبن، م ێوەكان ناتوانن لەئیساب ییەن ێل یك روبارێنێشو
 ەل ەیوەك ئەروەن، هەنجام بدەئ ەوەاكبوونپشوشتن و  ۆخ یمیراسەو مەستكرد ئەد
ن یەالەان لیدوونانەراو ۆیهەب ەیەان هڵەیو حاەاق ئێڕع یكوردستان یرێولەه
   .غدادەب ەل ەوەعیش ەیگەڵمۆك

 

  یكانەفسانەو ئ یندائەم یایژۆلۆتیم

ا یژۆلۆتیو م ەفسانەئ ەب یشتپواو ەت یئیساب ینییئا ەشتر باسمان كرد كێپكو ەو
 یدروستكردن یكۆریچ، ەیەكاندا هەنییموو ئاەهەل ەش كەفسانەن ئیمەكیە، ەستووەب
 یل و قورئان باسینجیورات و ئەكو تەو ەك ەوەندەن خوداوەیالەل ەناتیون و كائەك
واو ەت ەوەرەبەانلیگنسان و یئ ەب یكەلەو ف یوەدا زژۆوت رەح ەند لەن، خوداوەكەد

 . ەقاندووڵخو یانیژو  ەكردوو

خالق،  ەتاوەرەسە، لیتێیەپان یواڕكان بییەندائەم ەك ەیانەییفسانەئ ەكۆریچو ەئ ێیپەب
ا، یدون ەك بوویو تار گنەزەوەوكات شە، ئەدروستكردوو ەیكیئالەنج مێپخودا،  ەوات

و ( هاغ و ماغ)و ( كاف و كافان)و ( شدوومەئ)، ەانیرەروەس ەك( كرون)ش یوانەئ
 ەن كەیەنێیم ەكیالئەو دوو مەكافان و ماغ ئ( و زارتانا یزارت)و ( و زاركانا یزارك)

 یكانەفسانەئ یكۆریچمان ەهانمان كرد ەیشتر بێپكو ەن، وەكەواو دەان تەیكەرەروەس
ان یاوازیج یندائەم یكانەمبولیشان و سیم ناو و ناونەاڵن، بەكەچناو ەیكید یكانەنییئا
 . ەیەه
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ش ەمە، ئگر و مانۆخەدات بەیو د ێستەدەڵهێل ی، نورەانیژ ەیاوچرەوا سێز ەكیالئەم
شوم  ،ێیه ڕی، كوێیف هی، وزێیرهوم هەئ)ان یكانەناو ەك ەیەوەرێستەوار ئچ ۆیهەب
 . ەكارهاتووەان بیژ یماناەب (ێیه) ەیدا وشەرێل( ێیه

اواز یج یرۆج ێس ۆش بیوە، ئەیەه یر قوربانۆدا دوو جەئیساب یایژۆلۆتیم ەل
 یهسا و نان یم ناوەكیە، یئیساب یانیژ ەن لگنیرگان یردوكەت و هێبەش دەداب

اك پ یپس یكەڕۆیەپ ەچارپ ەن و بێشوات و دواتر دەتر دیوەك ئێنی، كاهیە یسرووت
ن و ەكەددرووستێل یریوەن و هڕهاەید ەوەتێبەوشك د ەیوەئ ین، دواەخەدەڵنم هەگ

 یكێقوماش ەچارپ ەش لیوەكاهن و ئ ڵیما ۆن بەبەینان و دواتر د ەن بەكەیدواتر د
ار یدەل یواتاڵت و دواتر سێنەدیك داێردەر بەسەرز لەب یكێنێشو ەو ل ێنڵێئاەد یپس
 . شتەهەب ین خواردنێەڵد ێیپش ەمەو ئ ێنێخوەد

 ەان لەیمجارەم ئەاڵت، بێكرەر دیوەه ەب ەوێمان شەهەب یدی، ئەم قوربانەدووه یرۆج
هسا ) یناو ەمە، ئەیەه یتەبیتا یكییەگنیرگ ەونكچت ێنرەكان دادەئیساب ەیسینەك
 ەنها لە، تێنێر بخوەسەل یك دوعاەیەشەموو قەه ێ، ناكرییەخودا یكیەنێنه یە( ایالیا

ند ەچت ێبەش دیوەت، ئێبەن ەئاماد ینییئا یاویپر ەگەان ئیت ێبەن نەمگەد یكات
 ەكەزیرەكان تاكو فەئیر سابەسەل ەرزەك فێجار ڵدوو سا ەش لەمەت، ئێبەك هێدیشاه

 (. 88" )ننەێگبێجەب

 ەاكچ یكار ێس ۆتر، ب یكانەنییئا ەل ەنەمگەر دۆز ەك ییەنییئا ییەسرووت ەامانێڕم تەئ
 ۆخود بەدان بێپەگێروح و ر ەیوەاككردنپو  ەڕباو یزبوونێهەش بیوەئ. تێكرەزر دەن
 ۆان بیكان، ەئیساب یالەل ییەقالنەع ینییئا یكێامانێڕت ەمەئ ەنن، كیشت ببەهەب ەیوەئ
. ەوەتێاك ناكرپ ۆان بۆیو خ ەك بوونێوناهگ یارچدوو ەك ەیەئانیساب ەوادارڕو بەئ
ن ەه ەورەگ ینێدا نهەئیساب یایژۆلۆتیم ەوابوو لەك. نەكەد ییەقوربان ەرۆم جەئ ۆیەب
 یوناهگ ەاری، دەیەكتر هیە ەڵگەان لیاوازیج ەك ەیوناهانگو ەان لەیوەتكبوونپ ۆب
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ان ی، ەڵەژرخ و ئاەب ینڕیربەكو سەت وێبەتر دەورەگاتر و یز ەكەباج یهاەتر بەورەگ
 ەلش یوەر، ئێخ ۆكات بەن و نان دڕینم هاەگ ینها باشەت ەرێل ەونكچ. ترەورەگ یرێخ
ستا ێئ ەك ەیانینداەو مەئ یندامەك ئەت نێبەد ەوەكانەماسەو ش ەشەن و قیكاه ەیگێر
و  ەنژێل ەنداكان بەم یچرەگەئ ەمە، ئەان كردوویدروست یاسیس یكخراوێكو رەو
  .زبیكو حەو ەناوێست هەدەان بیگنەو د ەبووندرووستن ەنجومەو ئ ەوەبوونۆك

و ئاسمان و  یوەبوون و ز ەباس ل ەن كەه ەئیساب ەیفسانەزاران ئەه ەاتر لیز
ان یركردنەو د یوەر زەس ەم لەوا و ئادەح یانیژو  یوەز یوتنەك و كەلەف یرتنگرا
 ، ەكید یكانەنییئا ەیفسانەئ ەڵگەاوازن لیج ەشت و كەهەب ەل

 ەك لەیەوێشەب ەك ەیەو نوتفەما ئیس :یروناك یجهان ەئاو و بوون ب ەیمات نوتفیس: 0
 ێس ەتێبەد ەمە، ئەكیالئەم یكیدا ان ویژ ینزەك ەب ەناسراو ەك ەیشێكان كەوێش
 ۆت بێچەت و دێزرەمەكدا دادێرشەع ەها لەروەان، هیژو  ڵر ماەسەت لەاڵسەد یقەد

 ڵیوا و مایز یكو جهانەت و وێژرپەو دواتر د ەوەكاتەد یماس و روناكڵئا یجهان
و  یەنزاەمات كیس ڵێەد ە، كەهاتوو ەوەماتیس ەیبارەها لەروە، هیشۆخ ڵیوشامن مای

وتنم ەك ینجامەئەبووم ل ەورەك یكێشتر تاجێپ ەك ەمن یرەوهە، جەانیژ ینزاە، كەمن
 ڵما ەك ەیسانەو كەئ ڕێیهاو ەها بووم بەروە، هەوەكانڵەما ەوتمەك یوەر زەس ۆب

 یانیژ ەك ەیوانەئ ەڕیباو ەیگێج ەرم كردن و بووم بیشنبۆتر رین، ئەكەددرووست
زندا ەم یانیژ ەكردن تاكو لدرووست ۆباسمان بیها لەروەو، هك بوەرەگان ەیورەگ
 ۆك ەل ەك ەیەو ئاوەئ یمانا ەدا نوتفەرێت لەبەڵه ك بن،ێنێر شوەهەن لەبكێپ ەیلەم
م ەم لەاڵ، بڵمندا ەتێبەت و دێبەد ەنێیەم یشەل ەب ەڵكێخوار و ت ەتێدا دەنیرێن یندامەئ
 ەوەركردنیب یجهان ەونكچ، یروح یكەیەنموون ەب ەبوو ەوەالیماتر ەدا ئاو لەیەفسانەئ

 ەڵكێت ەڵگەل ڵمندا ەتێت و ببێبەتاكو ئاو ه ییەن ەدا ماددڵایدیئ ەبوون لدرووستو 
 ییەك نەیەلەسەدا، میكانەفسانەخودا و ئ یكیژۆلەل ەك ێیەیپوبە، بەنێیم ەڵگەل یبوون
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و  ێنێقڵبخو وانەئ یتیەویق توانڵكو خاەڵن، بژاو و یپوان ێنەت لێبوون ب ەڵكێت یناو
   .یەداێوەر لەش هییخودا یكار ەیفسانەئ

 ەناتیكائ ەك لێكیەو ەت، ئێد یروناك یوتنەركەد یواتاەبل بیه: بلیه یدانەئاو: 8
 یباوك و برا یواتاەب یدهە، ئەیەه ەیگێج یندائەم ینێن شویكترینزوەل ەكانەندوویز

دان ەئاو ەل یوەز ەیوەروناك كردن ەل ەبووەه ەیورەگ یكێورەم دەت، ئێد یروناك
 یبل ناویه ەكەفسانەئ ێیپەم بەاڵنسان، بیئ ۆب یوەز یكردندرووستو  ەوەكردن

 یكدا باسێنێشوە، لەیەه ۆیخ ەت بەبیتا یو سروت یەخودا یرەمبەغێپ ەل یجوبرائ
 ەن كارم كیشترۆخڵمن و د ەڵگەش بن لۆخ ڵد) یتیەوتووگبل یه ەك ەكراو ەوەئ
م و ەڕێگموو جهاندا بەه ەتوانم بەن دۆچ ەك ەیەوەئدا، ەم جهانەل ەناوێستم هەدەب
و  ەورەگ یجهان ۆم بەبەنسان ددین ئۆچ ەك ەقاندووڵخو ەیوەش ئەمە، ئەوەمێوازرگیب
 ەمن ك ۆاران بژەه یشكردنۆخڵم دەاڵنم، بەهەج ەووك واتچب یجهان ۆب ەوەوانەچێپەب
ها ەروەم، هەار بكگكان رزییەبرس ەیەوەم، ئەان بكیارگنن و رزڵێناەد یتێست برسەدەل
م و ەئاد ەیوكاتەئ. مێڵهەن یاخی یم و روحژكان بكوەپخرا ەكۆن بتوانم جنۆچ ەیوەئ

ش ۆخ ۆان بەیگێن و رەبك یریگرەهاوس ەیو كارەساو بەڵكران، من ه ەڵوا خەح
ان ۆیخ ەڕیش ەیگێر ەبوو ك ەوەئ یدین، ئچان بۆیخ ینووسەارچو ەرەم و بەبك
شتر ێپ ەك یروناك یر جهانەرامبەبوو ب یكیتار ینجها ەك یوەر زەس ەوونچرت و گ
، دوو ەوەانیرەسەر بێاودچ ەشاندان و بووم بینێپكشاش م  یروبار یدیبوون، ئ ێوەل

   .مار بكاتۆان تەڕیر و شێت و خێك دابنیەرازووەت ەیوەئ ۆرخان كرد بەشم تیرەدادو

 یمەشەش یتابق ەتروان نهورا ل یجهان: ەوەاكبوونپ یتروان ۆوا بیبل زیه یچۆك: 3
 یجهان ەك ەیەوا هیبل زیه یدا جهانیرێژەل ەم ناسراوەهەد یروناك ەو ب ەئاسمان

 ەیوەدان كردنەئاو ەب ەساوەڵوا هین زۆچ ەكات كەد ەوەباس ل ەیەفساەم ئە، ئیەنداەم
 ڵسا 7 یدوا ەو ك ەداوەڵه ینوران یندائەم یداخەیب ەدرافش وات یكانەتەكمیح یوەز
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 ەل ەك ەئاسمان ەیكەنیچوت ەك حەروەه ڵەوت ساەو حە، ئەوساەڵر هەسەل ینور
 . ەیەه ەیەمارژو ەكان ئەنییئا ەیربۆز

شدا یقورئان یتیەئا ەن لۆچكو ەكات وەك دەلەتاوس م ەباس ل. گنەتڵكوشا تاوس د: 4
 ەكات كەد یبوونیاخی یتڵەحا ەش باس لیوەخودا، ئ ەل ەبوو یاخی ەك ەباس كراو

كدا ێكاتەل. ییەمرەخودا و ن یرەاوی یانیژ یمانا ەك ەروەگ یانیژ ەیوەرەد ەووچ
 ەوەداخەب ەخودا ك یحومك یزاەف ەت لێنیبب ەورەگ یكێورەد یتوانەیك دەلەتاوس م

 دا بزر بوو، ڵدەل یو خوداەئ

كان ییەندائەم ۆاتر بیز ەنسان كیئ ەڕیر و شێخ ەیوانێپ ەوات: زانیباسر المەئ: 5
تر  یكانەنییئا ەك ەیەیوەكردنیو شەك ئەن ەیەه ەزانیو مەان بەڕیوان باوەو ئ یەكارا

 .ەانەیه

 ەڕیر و شێخ یوانێپ ۆرازوو دانرا بەت ەیوكاتەئ ەكات كەك دەیەفاسنەئ ەباس ل ەمەئ
و ەئ ەهاتوو باداەنزا رەك یبێكتەل ەزراند كەدام یكەیەكیالئەش مەمەئ ۆنسان، بیئ
 . اندایژەل ەنسانیئ ەڕیر و شێخ یواندنێپ ینها كارەت یەەكیالئەم

 یكانەتیەئا ەم لەو ه ەیەواندا هەئ یوورپەلەو ك یندائەم یجهان ەم لەه ەفسانانەم ئەئ
   (.83. )ەكردوو یانەیبا بەنزا رەك ەل ەهاتوو 7و  6و  5و  4و  3

 

 . انیبوون و زردرووست

 ەیوێمان شەه ەك ەنمان كردوویمەر زەس واوەم و حەئاد یدروستبوون یشتر باسێپ
 ەان بیواڕكان بیەندائەم مەاڵ، بەقورئان یتیەوایمان رەورات و هەت ینیكوەت یسفر
 یباوك ەڵگەل ەنسان بووینها ئەتەو بەئ ەونكچنوح  ڕیكو ەوات ەیەن سام هیكائ

تر  یوانەو ئ ەوەتۆندوو كردیز یتییەرەشەو ب ەبوو ەكیەشتەك یشتپر ەس یسوار
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ند ەخوداو یعنیەدا ەرێش سام لیتر یكیەماناەوون، بچناو ەو ل ەوناهبار بوونگموو ەه
ر ۆز ەك ەیوانەئ. ەیەنات هیكائ 361. " ێكات و نامرەا دیدون یحوكم ەك ەیوەئ
 یكێنژ ەوا كیل زەبەی، هەبوو ەورەگ یكیەسا خوداۆدربەئ ی، ماردەبووەان هیگرنگ

 ەینژو ەدا بوو، دواتر ئیكیتارەو ل ەوەرەس یمەوتەح ینیچە، لەروه یناوەخواست ب
ن و ەكەوام دەردەان بیژو  ێبەان دڵیشت، دواتر منایهێدا جیتێوانەاسپ ییەر ساێژەل

 ەك ەوەداتەمدەاڵو ە، روهیەایم دونەئ ەنیهاتوو یچۆن بەكەار دیرسپكان ڵەمنا
 یكەیەستە، ئور جەت بووەكیالئەن میكتریشدوم نز یناوەبوو بەك هێتەكیالئەم
بوت ەه یشونەم ەو لیل زەبیان و هژەه یایكرد و دون ی، هاوارەبووەه ەیورەگ

 ەژێت دریەرەشەب یدروستبوون یتاەرەس ەیفسانەئ یكۆریچ ەیەوێم شەب(. 84)، "بوو
م ەو ب ەوەتۆان كردۆیخ ۆان بیكەیەگێوان جەدا ئییرەشەب یایژۆلۆتیو مێنەل ێشێكەد
 یقورس یكێاریرسپ ەك ەوەنەدەردوون دەگ یرخەچ یدروستبوون یمەاڵو ەیەوێش

 ەوەفسانانەئ ەكۆریچو ەئ ەیبارەل گنیرگ یاریرسپ ەك ەیوەئ یربارە، سییەراەگبوون
و  ەیكەوەانێڕگ ەیوێكو شەڵ، بیەداێت یومانگر ەك هەان نیرۆز یكێشەت و بێكرەد
 یبوار ە، لینییئا ەیفیعرەوو و مژێن و میون وسێن ۆب یست هاتنەدەست بەد
 ۆیكو خەك وێكۆریچز یگرەه ەونكچر، ەس ەتێخرەد یومانگ ەوییەوانەزمان یفیعرەم
م ەاڵكات، بەدێپست ەد ەوەرێش لەكەومانگ ەوەتێكو بنورەش ویو دواتر ەوەتێدرێڕگنا
   . یتێیەپان یواڕب ەواوڕب یواوەتەان بیرانگنیەست و الیمیكادەوار و ئە،ێخو ەوان بەئ

 

 كان ەساتەكار

 ەت خودا لێكان بەفسانەئ ێیپەكان و بەكستێت ێیپەب ەوا كەم و حەئاد یهاتن یدواەل
 ەل ژۆرەب ژۆر یان ماناكانیژ یدی، ئیوەز ۆیگر ەس ۆب یكردن و ناردنیرەشت دەهەب
  .ەردا هاتووەسەب ەیورەگ یساتەكار ێو س ەاندا بووۆڕگ
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 یشیكانەڵەادبوون كرد، هیز ەل یر رووەشەب ەیمارژ ەیوەئ یدوا: مەكیە یساتەكار"
 یرام و روود)نها ەناردن ت ۆب یكێرگئا ەوەەئاسمان ەخودا ل یدیكرد، ئ یادیز
كان ەاویپن و ژ ەساتەم كارەئ یان خوارد، دواەیرگو ئا ەمووان لەه( تێبەن ەیكەنژ

ر ەه ۆش بیوەز یدیوو، ئچو بالغبوون ەرەان بیینەمەت ەیوەئ ینا، دواێان هڵییمندا
 یرەسەردەد ەیوەئ یم دواەدووه یساتەنارد، كار یكێنەمەت ەكید یكێك جارێسلەن
كو تاعون و ەان ویسزادان ۆنارد ب یلی، خودا ساهەوەرەشەبن یەالەكرد ل یادیان زیژ
 یسلەموو نەت هێبەن ینژ یلیو شورها یایشور ەل ەگش جەمە، ئەكید یشۆخەن
نساندا یر ئەسەب یرەسیردەو دەئ یسان دوایم، دەهێس یساتە، كارەرتووگر ەشەب

كو ەو یكارەاكچح و ڵسا یكێسەشدا كینسانیموو ئەو هێنەنارد، ل یفانۆهات، خودا ت
 یكێزەگەموو رەه ەل ەكەفانۆت یبوو دواەوە، ئینیخودا ب یاوچ ەل یكێتەعمین( نوح)
و  ەكیەشتەو كێن ەووچنها سام ە، تەوەشتێه ۆب ێیر و مێن ڵرو تواەیو ت ەڵژئا

 ەویەئاسمان كرا یاكانگرەد ەوەژۆو رەداخست، ل یكەلەف یاگرەد یدیبوو، ئ یارگرز
 ۆوشك ب یوەر زەسەان لەیوەشتنین یدوا ەیوەئ ۆنارد ب یكێرەیبوو نوح تەوەو ئ

(. 85". )كەلەف ەوەتەڕێگەدا نیارڕیت، بێوام بەردەان بیژ، تاكو ەوەتێزۆئاو بد ەیوەئ
سا و ێت و ریرەو ن یرستەپخودا  یكیژۆل ێیپەب ەك ەوەرەس ەیكۆریچ ێم سەئ
ن و ایژ یتاەرەس ەن واتیتكو یسفر ەل ییەتیبر یچرەگەت، ئێب ەئیساب یشتنەیگێت
ك ێنییئاموو ەه ەكان كەساتەكار یدواەان لیژ یكردنێپستەد ەیكید یكەیەگستێو

دا یئیساب یایژۆلۆۆتیات و میبەدەو ئێنەم لەاڵن، بەشنەچم ەل یلەگكۆریچ ینەخاو
، ەناردوو ەیساتانەو كارەنسان ئیئ ۆب ەوەكردنیتاق ۆك خودا بێساتەكو كارەو ەهاتوو

و  ەرتووگرەوێل یزموونەان و ئیژ ەیگستێو ەب یتیەوان نوح كردووەئ یالەل ۆیەب
 ینوح دوا ەش كیتر یتەبیتاەكان، بەئیساب یتەبیتاەان بیژ ۆك بەیەوان ەب ەبوو
 ەبردوو ۆیخ ەڵگەل یرەشەب یناتیموو كائەو ه ەئاو بوو ەك ەفانۆو تەل یاربوونگرز
 ی ێو مر ێن ەیكەزەگەردوو رە، هڵر و تواەیو ت ەڵژئا یكێناتیموو كائەهەاشان لپو 
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 ەو ل ەوییەتیەاوێڕگنوح  ەك ەیزموونانەو ئەان بیژ یوام بوونەردەب ۆب ەناردوو
 ەیوەاكبوونپان و یژ یوام بوونەردەب ەیاوچرەئاو س ەرج كەم ەب ەكان بووەئیساب

ور پەلەكولتوور و ك ەبا و لەنزا رەك یبێكست و كتێو تێن ەل ۆیە، بیكانەڵەه ەل ەنسانیئ
 یك بوونینز یرجەم مەو ه ەزۆریپم ە، ئاو هەئیساب یتیەاڵەمۆو ك ینییئا یتیرەو ن

 . انیژ ەل یوامەردەب ۆب ەوانەئ

 یرەاركگكو رزەم وەكیە، ەناو نوح هاتوو یندائەم ەیئیساب یالەل ۆیەت بەبەڵه
 ەنسان لیئ ەیوەاكبوونپئاو و  ەیوەنیزۆان و دیژ ەیوەكردنێپستەكو دەنسان و ویئ
خودا  ەل ەیوەئ ۆیهەب ەك ەیەسەو كەنوح ئ ەوەكید یكیەالە، لیكانەوناهگو  ەڵەه
 ەتاك ەك ەشدا هاتوویورات و قورئانەت یكانەكستێت ەها لەروە، هەك بووینز
شدا نوح ەئیساب یاتیبەدەئ ەل ۆیە، بەكردوو ەیخودادا قس ەڵگەل ەشیرەمبەغێپ
 .یەا یرەكەا زیحیەر ەمبەغێپ یدواەل یەاڵبا ەیو نموون ەزۆریپ یكێسەك

ح یسەم ەك ەهاتوو یانیستیكر ەوات یحیسەم ینییوان ئاەئ یدوا ەك ەیوەئ ەیبارەل
 یهاتن ۆب ەیەان هۆیخ ەیوزشتگرەم سەو ه ینیبێم تەوان هەنا، ئێهیر داەمبەغێپ

و ەئ ۆم بە، هەخودا ناسراو ڕیكو ەش بیوانەئ یالەل ەح كیسەم ڕیكو یسایع یخود
مادام  ەكردووێان لیكێاریرسپ یەۆدرا، ب چخا ەك دا تاكو لەڵخ ەب ەیدژم ەك ەینییئا
روبار  ەك ەیەه ەوەواتان بڕا بی، ئایوەر زەس ۆت بێب نییئادوا  ەمەئ ێوەتانەد ەوێئ

رووبار  ەیوەرەدەل ەك ەوەتەداو ەیمەاڵو وەح ئیسە، مەوەاككردنپ ۆخ ینێشو
 ەیەوەنسانیئ یروونەروح و د ەل ەوەاكبوونپ ەونكچ، ەوەاكبكاتپ ۆینسان خیت ئێكرەد
ان ییحیسەم ینییح و ئایسەم یواوەتەكان بەئیساب ەمەاڵم وەب یدیشوشتن، ئ ۆخك ەن
 ەوەتكردنەو رەئ یدواەل ۆیەر بەه. ەواندووەنەدان ۆان بیرەو س ەوەتۆتكردەر

وا ەت ئێرژكان بكوییەحیسەم یستەدەك بەیەكەئیر سابەه) ەڵێد ەیەان هیكیەفتوا
( یكانەوناهگر ەسەل ێنیخودا بب یزابەع ەیوەئ ێبەب ەوەشتەهەب ەتێچەد ۆو خەراست
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، ەوان هاتووەئ یایژۆلۆتیم ەو ل ەوەتەسراوونوەن ەان كۆیخ یووژێم ێیپەب ۆیەب
ن تاكو ڕان ببیرەكان تاكو سییەحیسەح و میسەم یالۆب ەوونچان ۆیخ ەك ەوەنێڕگەد
 یواڕن و بییر ئاەسەكرد ل یرت و واگدوور  ۆیح خیسەم مەاڵ، بەوەشتەهەب ەنچب
ان یینیبێت چیه ەك ەوەان خواردیكێئاو ەوان لەش ئەمەئ یدوا( ەوەننێان بمۆیخ
 ەیوەئ ۆیه ەتێبەش دەمەدبن و ئ یكۆزەن یشۆخەن یان توشیكانەنژ ەكردبوو كەن

 . ننێهەن ڵمندا یدیچ

 

 

 

 ح یسەم ەدانان بێپدان

 ۆب ەپەچ یستەد ەب یستیوێپراست  یستەن دۆچك ەروەه ەك یەانواێیپ ەئیوان سابەئ
 ەك دان بێرعەبوو موشەه ەوەب یستیوێپسا یان، ئاوهاش عیژ یكاروبار یكردنییرا
 . ەانەیكەنییر و ئاەمبەغێپو  یندائەم ەیئیش سابیوەئ ەك ێنێح دا بهیسەم

ت و یەن روایرترۆز ەك( یسیده)دكتور  یناوەك بێرەنوس ەیقس ێیپەب
 ەوەاس ل، ب(ایحیەم یتعال) یناوەب یەالەل ەیئیساب یاتیبەدەئ ینۆك ەیوزشتگرەس
 یوەر زەس ۆب ەناردوو یزۆریپ یسەست كەد و شەسێس ەاتر لیخودا ز ەكات كەد

 یانیژ ۆت بێشتن بەیگێت ینەم خاوەبكات و ه ەاكچت و ێم خودا بناسەنسان هیتاكو ئ
، ەا بوویرەكەز ڕیكو یایحیە یتیەخودا ناردوو ەك ەیزانۆریپو ەك لێكیە، یوەر زەس
 یركە، ئەبوون یهاوكار ەكیالئەش دوو میوە، ئەم جهانەئ ۆك بەیەلپن ەكو خاوەو
ح، یسەم ە، واتەقودس بوو یروح ەهان كیج ۆب ەك بووییەادشاپ یئارا ەنانێوان هەئ
 یت و ناوێبەد یكڵێم مندایەرەم" ەك یتیەویا زانیحیە ەكات كەدێپستەد ەوێوەش لەمەئ
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 یدوا یتەیەكەراست یال ەبا كەزنا رەك ەم لەهەدژەه یت، كتابێبەسوع دیەان یح یسەم
م، ێمر ڕیكو یسوعیەش یوەكان ئییەحیسەم ۆم بیلەرشۆئ ینایر بەسەل ڵسا ەواردچ
و ەكان، ئییەحیسەم یكۆرەس ەم نابوو بیلەرشۆسووع هات ئیە ەك یەبواەم نێر مرەگ
 ەب( حران كوسا) ەنن كێلمەسەش دەوەكان ئەسوستنوەارد، دژبەڵه ەیكەلەگو  ەسینەك

بوو و روناك ەدا دیكیتار ەر لەه ەو وشانەئ یەبواەسوع نیەر ەگەئ ەڵێد یكورت
بوون  ەكید یكێنییئار ەسەل ەك ەیوەوان ئە، ئەكید یكێنییئا ەب ەبووەو د ەوەبووەدەن

 ەڵگەل ەساوەڵه ەت كێد ەوەئ یمانا ەب ەمەئ( سازایبەئ)  ەب كانەموو دروشمەو ه
 یو ناو ەوەتەنكردووۆك ەكردوو یكەڵموو خەه یوازەگنا و بانیس یشاخ ەل یبراكان

 ەنزرت)، ەهاتوو ەوێوەش لییەناسر یشار یسارا و ناوەن ەیان وشینا، یستیناون كر
ر ەالد یماناەب ەتر ب یكانەنییئا ینیوانێڕت ەان لیستیسا و كریم عەاڵب (24 یتیەمندتا ئا

 ەك لێكیە ەل ۆیخ یسا كاتیكان، عیەناوك ەنییئا ەل ەوونچرەن و دییئاەل ەل ەبوو
 ەتەللیم یدواتر ناو ەوەتۆاك كردپ ۆیخ ێوەل( انایهیا یهی) یناوەدا بكانەوتەشكەئ

 ەیگێهاندا جیج ەل ۆا دریرەكەا زیحیە یمردن ینا، دوایستیكر ەناو ەیكێیەنو
 ەوەم ئەاڵ، بەل بووەگ ەیوەاكردنیج ۆب ەمە، ئەبوو ەنۆیدر ەرەمبەغێپو ە، ئەوەتێرگەد
 ەك ێنێلمەناس ەوەكان ئییەندائەم یكتاب یزانەان دیوا ەكان بوون كەشتووەیگەنێت
 ەڵگەل ەك ێنێلمەسەدد ەوەئ ەمەئ (.86". )تێنورا د یكەیەكیالئەم ەت كێك دێسەك
، ەكەچناو یكانیەحیسەم یتەبیتاەب یتسانیكر ەڵگەل یندائەم یكییەاوازیموو جەه
ح یسەم ەسوع واتیە یتیەستوویو ەن كەكەتبار دەمۆتر ت ینییئاتر و  یكەڵوان خەئ
ا یرەكەا زیحیەم ەاڵ، بێنێقڵبخو ەنییئاو ەئ ۆب ەشێو ك ەنۆیدر یكێرەمبەغێپكو ەو
اك و پ یكێسەك ەك یتیەلماندووەبا سەنزا رەك یكانەتیەئا ەو ل ەكردوو ەمەب یستەه

م ەئ یكانەلەگ ێك ناتوانێارەیك و نێسەك چیه ەت كێك دەڵت و خەللیم ۆب ۆگراست
  .ەوەكتر جودا بكاتەیەل ەیەچناو
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و ەر ئەسەل یژەو د ەوەتێبەد ەیگێن جۆچ ڵەو منداەئ ەیت ئێكرەدش یاریرسپ
 ۆب ینداەم ینێن خودا شوۆچك ەروەه ەوەتەداو یمەاڵش ویوەت، ئێرگەردەو ەرشەع
م ێمر یەواگكان ییەندائەم ەیقس ێیپەب. نێو شو ەگێمان رەهەو ب ەوەتۆا كردیحیە
 یئاو ەت لێچت بێبەد یتیەوتووگش یوەت، ئێبەددرووستن ۆچ ڵەو منداەئ یتیەوتووگ

سا یع یشیو ناو ۆت ەك لڵێمندا یدروستبوون ۆیه ەتێبەش دەوەو ئ ەوەتۆیقودس بخ
 ەو ب ەتەخواردوو ەیكەئاو ەووچح یسەم یسایع یكیدا یمێبوو مرەوەت، ئێبەد
ش یوانەر ئەو ه ەبوو ەیكڵەمندا ەقیقەد ۆعات و نەس ۆو ن ژۆر ۆو ن گمانۆن
 ەیوەئ ۆیه ەتەش بووەمەر ئەه. وكاتەئ یانكەكەجول یستەد ەل ەانیاراستووپ

 یدوا یەوا ەكەوەانێڕگها ەروەن، هەكەن یریگرەكان هاوسییەهودیە ەڵگەكان لەئیساب
ت هاتووم ەڵێد ێیپا، یرەكەز ڕیكو یایحیە یال ەتێچەت دێبەد ەورەگسا یع ەیوەئ

 ەاوكت هاندەڵخ ۆت ەونكچم، ەبك ەوەت ناتوانم ئەڵێد ێیپش یوە، ئەوەمەاكبكپم ۆخ
ت ەكجار تاقیەك ێركردنۆز یت دواەبەڵ، هەڵەیەه ەمەئ ەن كەكەن یریگرەهاوس

، ەڵەیەو هەل ەوەتۆمان بیشەپو ەئ ەت كێد ۆب ەوەئاسمان ەل یكەیەا نامیحیەن ێوكڕپ
ر ەیەل ەیك و رستێر روبارەس ۆبات بەید یەسایع ەك ەنجەگ ڕەو كوەا ئیحیە یدیئ
ئوردن و  ەكاتەروود ەیوەئ یسا دوایم عەاڵ، بەوەكاتەد یاكپشوات و ەیكات و دەد
 ەوێپ ەیكید ەیچارپت و ۆڕێگەد یشەكەوازێت و شۆڕێگەد یرەب ەیكەرست یگنەر
، ییەانیستیكر ەك ەیكەنییئا ۆن بیخشەب ەدژمو ەكات بەستدەد ەمەئ ی، دواێنێلكەد
ئاسمان،  ەتێچەد ەیكەم روحەاڵن بەدەد یچخا ەكان لییەهودیەدا ییتاۆك ەل ۆیەب

 چخا ەان لییروح ەل ڵیخا یكەیەستەنها جەكان تییەهودیە یەانواێیپ ۆیەكان بەئیساب
 ەییەفسانەئ ەكۆریچم ەموو ئەه. یوەر زەس ۆب ەوەتەڕێگەت دێك دێژۆر ۆیە، بەداو
ر ەسەكردن لەقس یتەبیتاە، بەان دروویوستوان درۆیخ ۆكان بەنییئا ەك ەیاوازانیج
 یدەمەم و موحێرەم ڕیكو یسایكو عەو یكانەانراویپناسراوو و دان ەرەمبەغێپ
 چیه ەنانییم ئاەئ یهاتن ەت كێوەكەردەمان دۆا و هتد، بیرەكەا زیحیەسالم و یئ
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 یومانگ ۆیە، بەانیقاندووڵان خوۆیخ ۆو ب ییەن ەوییەخودا یتەاڵسەد ەب ییندەوەیپ
 ەك. تێبەاتر دیز ژۆرەب ژۆكان رەرۆڵەكێووناس و لژێكست و مێت یرەنێوادار و خوڕب
خودا  ەوەكانیوفەسەمت ەل ەوەنیك بیك نوێمەر كەگەئ ەونكچمان، یئ ەل ەومانگ ەمەئ
 یاسای یش دانانیوە، ئەكردوو ەیكجار قسیەناكات و  ەك قسێنسانیئ چیك هەتەل

بردن، ەوەڕێب ۆخ ۆت بێرێژبەدەڵه یچن و ۆچ ەك ەئازاد كردوو ینسانیو ئ ییەسروشت
و  ەرگربەك وەڵت كۆش خێپ ەیوەل ۆچب ڵێك بێرەبەغێپ ەخودا ب ەیوەك ئەن
 . اتگێر ەنێد ەشانێو كەئ ەڵێتر نیوەئەب

 

 

 

 

 م ەهێس یژاپ یكانەزێراوەپو  ەاوچرەس

 

ن یدار التكو. فیعارف ابو س. ەالترجم. دهمیعقائدهم و تقال. ەالصابئ. یوفیقوال سین: 0
  09ل. 8101 یاالول ەبعگ. ەللنشر و الترجم

حول . تیاالنترن یمقال منشور ف. ەواجوب ەاسئل. یالعالء النشم ەزیخ ترمیتار: 8
  .ن و معتقداتهمییالصابئ

. ەقاهر یالمدبول ەمكتب. یالركاب یصادق عبد عل: ەترجم. ان العالمیلمحات عن اد: 3
 366ل. 8117 ەسن
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ن یدار التكو. وسفیعارف ابو . ەترجم. دهمیعقائدهم و تقال. ەالصابئ. یوفیقوال سین: 4
  30ل. 8181 ەسن.  یاالول ەبعگ .ەف و الترجمیلتال

. نییخ و معتقدات القوم المنسیتار یف ەدراس. ونیالمندائ ەالصابئ. یجم برنیسل: 5
 63و ل 60ل. 0997 ەسن. یەدار الكنوز االدب. جابر احمد. ەترجم

 یكانەوكراواڵب ەل. كوردستان ەكردن لچۆن و كۆك ینییئا. یداغەرەق ڵاڵبدوەع: 6
 یتەحكوم. یمانێسل_  یریشنبۆر یتەزارەو ەیوەوكردناڵو ب پاچ یتیەراەبەوەڕێب
 827ل. 8103 ڵیسا. كوردستان یمێرەه

. نییخ و معتقدات القوم المنسیتار یف ەدراس. ونیالمندائ ەالصابئ. یم برنجیسل: 7
  51ل. 0997 ەسن. ەباعگدار الكنوز لل. جابر احمد. ەترجم

 89ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه:2

  51ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه:9

 25ل.  شووێپ ەیاوچرەمان سەه:01

 . 82ل . 8112 ەسن.  اهب بالعراقژان و المیاالد. ونیخد یرش: 00

 .35ص .شووێپ ەیاوچرەمان سەه: 08

 367ل. 8101 ەسن. للنشر ینویدار الن. یەا المندائیولوجپالم. یخزعل الماجد: 03

ن یدار التكو. فیعارف ابو س. ەترجم. دهمیعقائدهم و تقال ەالصابئ. یوفیقوال سین: 04
 . 20 ل. 8101. و النشر  ەف و الترجمیللتال

 20ل  شووێپ ەاوچرەمان سەه: 05

 . 84ل . 8112 ەسن. اهب بالعراقژان و المیاالد. ون ید خیرش: 06
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ن یدار التكو. وسفیعارف ابو . ەترجم. دمیعقائدهم و تقال ەالصابئ. یوفیقوال سین: 07
  89ل. 8112. رف و النشیللتال

دار . نییالقوم المنس خ و معتقداتیتار یف ەدراس. یەالمندائ ەالصابئ. یم برنجیسل: 02
 096ل. 0997 ەسن. ەباعگالكنوز لل

ن یدار التكو. وسفیعارف ابو . ەترجم. دهیعقائدهم و تقال ەالصابئ. یوفیقوال سین: 09
 084ل. 8101. یاالول ەبعگ. و النشر ەف و الترجمیللتال

. نییخ و معتقدات القوم المنسیتار یف ەدراس. ونیالمندائ ەالصابئ. یم برنجیسل :81
 842ل. 0997 ەسن. یەدار الكنوز االدب. جابر احمد. ەترجم

 84ل .شووێپ ەیاوچرەمان سەه:80

ن یدار التكو. فیعارف ابو س. ەترجم. دهمیعقائدهم و تقال. ەالصابئ. یوفیقوال سین: 88
 .010ل. والنشر ەباعگلل

 ەسن. ەباعگللنشر و ال ینویمنشورات دار ن. یەا المندائیولوجپالم. یخزعل الماجد: 83
  301تاكو ل 893ل. 8101

 یبان رومڤو غ یم بدوێ، نعە، ترجمەئیصاب یات شعبیار و حكیگدراور، اسا یدیال: 84
 .04و  03ل 

ن یدار التكو. فیعارف ابو س. ەترجم. دهمیعقائدهم و تقال ەئیالصاب. یوفیقوال سین: 85
  035ل .8101 ەسن. و النشر ەف و الترجمیللتال

 ەسن. ەباعگللنشر و ال ینویدار النشر ن. ونیا المندائیولوجپالم. یخزعل الماجد: 86
  473ل. 8101
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 ون بوو  یكێشوناس نەرمەئ

 دایانیستیكر یبەزهەو م ەوەتەوان نێنەل

  

م ەو ه یستانیكر ەل ەكێبەزهەم مەه ەك ەیەاننییئاو  یتنیئ ەكهاتێپو ەك لێكیەن ەرمەئ
باكور و باشور  یكوردستان ەیندەگاەڕپ ەك ەكەچناو ەن لۆخەربەس یكەیەوەتەن

ان یباش یكێن، شانسرانێا و لوبنان و ئینیرمەو ئ ایسور یتاڵو ەان لیشیكێشەو ب ەبوون
، یەاینیرمەئ یناوەك ەیەهان ۆیخ ەییوەتەن یشانیر ناونێژەان لیكێمارۆك ەوان كەئ ەیەه
 ەب و ەووینوس یكێبێكت 9 ەز، ك. پ (424_485) ینانیۆ یوونوسژێت مۆدۆریه

و  ەوەتەن ەكهاتێپم ەت بەبارەس یكانەبێكت ەك لێكیە ەو لەت، ئێنرەوو دادژێم یباوك
ان ەیاوچرەس ەك ەكردوو ەیوەئ یو باس ەكردوو ینەرمەئ ەناسراون ب ەك ییەینییئا
 ەتا لەرەس ەیەكهاتێپم ەئ"  ەڵێو د ەوەتەو بووناڵوبرشەپن ۆچهاتوون و  ەوێكوەل

 ەكن لێكیە ەهاتوون ك ەاویتراق ەش لیدرووست ەهاتوون و ب ەوەقانڵبا ەیچناو
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ا و یئاس یكانەچناو ۆز، ب. پ ی 08 ەیدەس ەو دواتر ل( یحیرەف) یكانەزۆه
 ێیپەم بەاڵب ".ەوەنێرسیگەا دینیرمەئ ەن و تاكو لەكەد چۆت كەاڵهژۆر
ن ەكەچناو ینییو ئا ەییوەتەن ەیكهاتێپن ینترۆوان كەت ئێان بۆیخ یكانەووسوونژێم
  .ەوەو ببناڵرش و بەب ەكردوو یم واەو ست یردارۆم زەاڵب

م ەل ەكەكەڵخەجودا ل یكێزەگەكو رە، وەوەنۆك یرخەچەل ەوەمانەر زێدرەن لەرمەئ"
وترا گەان دێیپك بوون ەیەوەش نیوە، ئیسام ەبوون و ن یئار ەن ەاون كیژ ەیەچناو

 یكێتڵەوەمان دەوسا ئەئ ەیوەئ ۆیهە، بیوترا هالدگ ەمێرەو هەدواتر ب( یخالد)
 ەتڵەوەم دەئ ڵسا 851 ەیكینز ەش، كیئارج ەیچایرەد یرەوروبەد ەز بوون لێهەب
ت، ێبەالواز د ۆراتۆز، ئ. پ یمەوتەح ەیدەس یمەهەدوو ەیوینە، لەبووەه یوامەردەب
 ۆراتۆئ یتڵەوە، دێچەادیز ت پ 608 ڵیسا ەل یئاشور یتڵەوەد ەیوەئ ەڵگەم لەاڵب
ر ەسەل ەكاتوەز، ئ. پ 619 ڵیت تا ساێبەم دواەردەب ۆخەربەس یكێتڵەوەكو دەو
 ۆكان بەنەرمەئ ەیوەئ ۆیه ەتێبەد ەیەچم ناوەئ یدیت، ئێدێپ ییتاۆاكان كیدیم یستەد
 یتڵەوەم دەكیەببن و دواتر  ێجەشتین ێوەن و لەبك چۆا كینیرمەئ یكانەلكۆردگ
 (. 0". )ننێزرەا دابمینیرمەئ

( بوسیس) یناوەكان بییەنەرمەئ یخود یناسراو یوونووسژێم ەیوەم ئەاڵب 
 یكێشكرەل ەوەئارارات یایچ ەیگێرەل 684 ڵیسا ەل ەكات كەد ەوە، باس لەوەتێڕێگەید
 یشتگەب ەكەكەڵم خەان و هەیكەچم ناوەكان و هەنەرمەر ئەس ەنەكەرش دێب هەرەع
ل یزار دەه 35ن و ەكەر دیگل دایبید یختەتیاپش ەوەئ ین، دواەكەدر یگدا
 ەیەرانەگەو ئەك لێكیە ەمەان، ئۆیخ ینێشو ەوەنەڕێگەن و دواتر دەكەر دەسەستبەد
 ێو ب یتینكرۆك یكیەووژێان و مۆیرخەس ەوەتەهاتونەن ەك ەكردوویستا واێتائ ەك
ان ەیشیورگەهاتن و ر ەك باس لەیەوێشەك بێوونووسژێر مەه ۆیە، بییەان نەیشێك
 . كاتەد
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كلد  ەڵگەاوازن لیو ج ەیەان هیتەبیتا ینن و كولتوورەسەر ینیین ئاەرمەئ ەك ەراست
ن ییئا ەونكچ، ەن بوونیین ئاەكان خاویەئاشور و كلدان ەر لەوان بەم ئەاڵب. و ئاشور

كان ییەرەمۆ، سەرستراوەپك یەخوا ەاتر لیو ز ەیەه یترژێدوورو در یكیەووژێم
، ەا ناسراویتامۆپۆزیم ەوات( نین النهریبالد ماب) ەب ەك ەیەیچم ناەن لەوەتەن نیمەكیە
 ش ەوانەن، لەكەد ییخوا ەفر یو باس ەوەنەكەاست دڕشتپ یەم داتاەوان ئەئ

 . ووچاڵسا ەب یالهین و ئۆك یتانڵئوروك سو یشار ەزن لەم یئاسمان خوا: ئانوو: 0

 . رۆپین یشار ەان لەڕڤشو  ەڕش ی، خواەوەرێژ یخوار: لینلەئ: 8

 . ئور یشار( گمان یخوا. )ەیڤه یخوا: نیس: 3

 . الرسا یشار ەل ژۆئاسمان و ر یخوا: مسەش ەدواتر بوو ب ەبابار ك: 4

 . ۆدیرەئ ۆیرشا ەل ییاڵئاو و قو یخوا: ێنكەان ئینا ێئ: 5

 یتێدۆئافر ەر لۆز) ش یتەریشەع ەب ەك( موانەه یكیدا)  ەنێیم یخوا: تودن یین: 6
موو ەو هەئ ۆیهەكان بەنەرمەئ (.8." .)شیك یشار ەناسراو ب( ێچەك دینز یتەاڵهژۆر
 ەل ەییوەتەن ەینیمەك ەل ەكید یكێشەب ەتەبوون ەاندا هاتوویرەسەب ەیدیساۆنیج

زانن، ەد یراقێع ەییوەتەن یناسراو یكەیەكهاتێپ ەان بۆیخ ەیندەوەوان ئە، ئەكەچناو
 ەیكید یكێپروگكو ەان وۆیكو خەڵب نازانن، ینییائ یكەیەنیمەكەان بۆیخ ەندەوەئ
وان ەئ ەونكچ، ێكرەد ۆان بییسابیكان حییەانیستیر كرەسەل ەندەچرەه زانن،ەد یكیتنیئ
ان یشەكەزۆریپ ەبێرستن و كتەپەسا دیع ەوێمان شەهەب یو ئاشور یكو كلدانەو
 یش باجیرجارۆم زەاڵ، بەگرستەپكو ەو ەیەان هەیسینەك ەوێمان شەهەو ب ەلینجیئ
 یشتنێهێجەنفال كردن و بەئ ۆب ەشێكەب ەو بوو ەوەتەان داوەین و كولتورییو ئاەئ

 ەل ایتوركەل ەیوەك ئەروەتر، ه یكێنێشو ۆب ەوەكێنێشوەان لیبوونێجەشتین ینێشو
وان ە، ئەوێمان شەهەش بیاقێڕع ەو ل ەوەكردن بوونڕنفال و قەئ یارچم دویرسێد
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 ەیشێك ەونكچن، ەكەان باس دیكردنچۆك یكارۆكو هەو ەساتانەم كارەاندا ئیووژێمەل
 یدوا یتەبیتاەب. ییەاساغ نیو  ەماوەا نیدون یكێنێر شوەهەكوردستان و لەن لییئا
 ەیوەتەن ەینیمەك یكاندا مافەرتووگكیە ەوەتەن یكانەپیرنسپاسا و ەیل ەك ەیوەئ
ماشا ەت ییەوەتەن ەكهاتێپكو ەتوانن وەان دۆیخ یئازادەتر بیوان ئە، ئەزراوێارپ
 ەم بوونەم ئەاڵ، بەویەاسیس یرووەل ەیەان هیشكپش یمانەارلپەاسا و لەین لێكرەد
ش ەكید یكانەنێشوەكوردستان و ل ەل ەك ییەیتیەەاڵمۆك ەتڵەو حاەب ییەكسان نیە
 . ەیەه

 ینییئاەر بەس ەدا كەوەئ ەڵگەن لەرمەئ ەیوەتەن ەك ەیەوەئ یكەرەس ەرەه ەیشێك
 ەل ەیوانەئ یتەبیتاە، بەوەانیكانیەروحان ەاویپر و یشنبۆرەان بیشۆن، خیانیستیكر
و  ەشیورگەو ر یزانست یكیەووژێر مەسەلن یینك ۆن، كێجەشتیراق و كوردستان نێع

ر ەس ەیوەر لەب ەونكچ، ێستەببێپ یشتپ ێر بتوانەلۆكێل ەان كیدانەڵرهەهاتن و س
ت ەاڵهژۆر ەیچناو ا ویئاس ەیوەرەدەل ەك بوونەیەوەتەبن، ن یانیستیكر ینییئاەب

 ەیوێان و شیر بوونەسەا لیاجیج یوونچۆم بەاڵكوردستان، ب ەل یتەبیتاە، بەبوون
ران ێئاوا و ئژۆت و رەاڵهژۆر رەسەان بیو بووناڵرشوبەپان و یرستەپو خودا  نییئا

 یرەچۆان كۆیخۆكان بەنەرمەتا ئەوەان ئی، ەیەه یش دوو ماناەمە، ئەیەو هتد ه
 ەنییئا یمڵم و زوەتا ستەوەان ئی، یرەسەكن لۆكان كەرەلۆكێل ەیربۆز ەك ەبوون

ر ەسەب ەوەتەكردوون یواڵرشوبەپ، یهودیەسالم و یكو ئەو ەیكید یكانەستەداڵبا
 ەك ەلماندووەان سەیوەكان ئەوەنیژێتو"شبوون، ەكاندا دابەرەشویتان و كاڵو و ەچناو

 ەدا لەكید یكانییەئار ەوەتەن ەڵگەن، لییزاەر لەب ڵزار ساەه 4 ەك بیكان نزەنەرمەئ
 ەهاتوو( ەوەرامنەئ) ەیوشەن لەرمەئ یناو ەان كردوویچۆو باشوور كەرەب ەوەباكور

( سۆكاتیه ینانیۆ) یوونوسژێن، مییزاەر لەب 551 ڵیساەت، لێد( ێدراوس) یماناەب ەك
م ەاڵب( 3". )ەكیر نزۆستا زێئ ەیەیو وشەل ەك ەناوێكارهەب ۆینەیرمەئ ەیوش
كو ە، وەوڕییەپچڕپچموو ەو هەان بەیكەووژێن و مەستا هێئ ەك ەیوەنجام ئەرەس
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انن و یستیكرەر بەت سێش بینییئا ێیپەن و بەه ەكەچناوەل ۆخەربەس یكەیەوەتەن
 ەییشیمەه یكۆریچو  ۆفاكتیدەو بوون ب ەیەان هینییو ئا یروو كولتو ەییوەتەن یماف
 .ەكەچناو یكراوانێملڵزو

 

 ان راق و كوردستێع ۆن بەرمەئ یهاتن

 ۆیهەدا بەوكاتە، ل0888 ڵیسا ەك ەدەن سیندەچ ۆب ەوەتێرەگەكان دەنەرمەئ یبوون
 یكێند، كاراڵناەد ەیوێپكوردستان  ە، كەوییەمنەو ئ ێڕیگكار ەیاوژئا ەل ڕپ یكێناغۆق

 یباكور ەن لەرمەوان كورد و ئێن ەتێوەو فراوان بك ەورەگ یكێنێلەك ەكردبوو ك
ت، ێرتوو بگكیە یعوسمان یتڵەوەد ۆییوخێن یخۆد یكارۆكرد ه یوا ەمەكوردستا، ئ

 یایر روسەرامبەب یگنەج ەڵگەنا لێكهێپ یعوسمان یتڵەوەد ەبوو ك یكەرەد ەكیدیوەئ
هوكر ". تێوتر بەتپ( 0256تا  0253) ڵیسا 09 ەیدەس یمەدوو ەیوین ەل یرەسەیق
. 8104 ەسن. و اراس یدار الفاراب. 0981+ 0277. یەالكرد و االرمن. قیاهر توفگ
وان ێنەسنووردانان ل ۆیهەستان بەوەن ەوەشەمەكان بییەعوسمان ەم توركەاڵ، ب78ل
وان ێن ییەیكۆو ناكەرتن لگرەك وەڵك پخرا ۆیهەها بەروەا و هیران و توركێئ
، ننەڕێپان یرەن و دەبك ێجەشتیكان نەنەرمەئ ینێشو ەكان لەن و كورد، توركەرمەئ

 یباوك ەب ەك كیریان هایخرم یناوەكان بییەنەرمەئ ەفەسقەئ ەك لێكیە 0256 ڵیسا
 یكەیەوكراواڵو ب ەن كردووەرمەئ ەییەیوەتەن ەانژڵەو شەب یستە، هەووك ناسراوچب
كان یەعوسمان ەزێم هەاڵن، بەبك یرگرەب ەك ەكردوو ەیوەئ یوازەگو بان ەركردووەد

كراون،  وعامڵتەو ق ەناوێان هیو شكست ەتر و فراوانتر بووەورەگان ییربازەس یتونا
ك ینز یكانەوندگ ەل ێوەون و لەبكەڕێاق بێڕع یو كوردستانەرەار بچناەوان بەئ ۆیەب

   بن، ێجەشتین ۆزاخ
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 ۆان بیو هاتنەانەیوەوساندنەچ ۆیهەكردن ب چۆك یلۆپەكو شەوكان ەنەرمەئم ەاڵب
 ەكۆڵەپەش شیهاتوون، دواتر ەاوینیرمەئەل ەك ەیختەروەو سەئ ۆب ەوەتەڕێگەاق دێڕع
غدا ەو بەرەار بچناە، بەوەكانیەعوسمان ەن تاوركیەالەل ەوەانیو عام كردن ڵتەق ۆیهەب
ت ێكان بییەرمەف ەئامار ێیپەشدا بیەمدواەبوون و لێجەشتین ێوەو ل ەان كردوویچۆك
 ید هاشمیان، حمۆیخ ۆب ەیەكهاتێپم ەم ئەاڵ، بەس بوونەزار كەه 85 تا 81 ەیكینز
ان و ەیكەووژێش مەوانەكات لەن دەرمەئ ەیینیچبن یرەوەت ێس ەدا باس لەیبێو كتەل

ش ێوەر لەو ه ەویان نووسی 0632 ڵیسا" .كاتەان دیشوناس و كولتوور
كان یەوكات عوسمانە، ئەزرا درووست كردووەم عێمر یناوەان بیكەیەسینەك
 یكەیەرماندەف یر داواەسەان لیشەوەبوون، مان ەیەچم نام ناوەئ یتدارەاڵسەد
، ییەنەرمەئ یكێووناسژێم ەكت ێب (ینیس خوریموفس) ێیپە، بەبوو ینەرمەئ یربازەس
 ۆان بیم هاتنەاڵراق، بێع ۆهاتوون ب ەوەكبوونیداەل یمەنجێپ ەیدەس ەكان لەنەرمەئ

كان ییەعوسمان ەك 0905 ڵیسا ەم و دواتر لەیەد ەیدەس ۆب ەوەتەڕێگەكوردستان د
ان كردو و یچۆران كێو ئەرەب ینەرمەزار ئەان هەیدە، بەنفال كردووەان ئینەرمەئ
تر  یكێجار ینەرمەئ 911 ەاتر لیز 0947 ڵیشتوون، دواتر ساۆیر ەسرەب ۆب ەوێوەل
 ەوەمەهەانزپ ەیدەس یاستەڕناوەل(. 4" )ەوەانەڕگا ینیرمەو ئەرەب ەوەراقێعەل

 یایرۆمبراتیئ ەیماوێوان لەووك، ئچب یایئاس ەل ڵزا یزێه ەكان بوون بییەعوسمان
ك بوو ێزێه ەزراند، كەان دامیعوسمان یتورك یایرۆمبراتید و ئر كریگان دایینتەزیب
كرد،  یایقیئافر یاست و باكورەڕناو یتەاڵهژۆر ەینیرۆكان، زڵبا ەیچناو ۆڵینترۆك
 یتەاڵسەر دێژەل یواوەتەب یووژێم ینستانەرمەن بوو، ئینستانتۆك ەل ەیكەختەتیاپ

 ەبوو، ل ەرانسەف یركاریگدا یتەاڵسەر دێژەت لێبەن یووكچب یكەیەچارپ ەوەتورك
ر و ۆراوجۆج یتاناڵو ۆان كرد بییچۆكان كەنەرمەئ یرۆز یكەیەمارژنجامدا ەئ
نا، ێستهەد ەدا بەوەنۆڕیگەارپو  یانگبازر یبوار ەان لیرزەب ەیگێپو ەلپان یكێندەه
ندا، ەرمەئ یكولتوور ەان بیوەند و برەان سەیشەگران ەندەه یكانەنەرمەنجا ئیئ

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 233 

 

 ڵیرقاەشدا، سیتر یكانەموو شتەو هێنەا و لپوروەئ ەان لیكانییەاالكچ ەیگێرەل
 یتاەرەم و سەهەزدۆن ەیدەس ییتاۆك ەبوون لەر هۆز یكێلەگكارۆه بوون، ینەمەپاچ
، ەوەونەركەد ەییوەتەن یرابوون ۆیه ەب ەكید یكێكان جارەنەرمەئ ەم كەستیب ەیدەس
ك ینز ەل ەك ەیشەو بەئ ش بوون،ەكان دابەنەرمەوان تورك و فارسدا ئێنەبوو لەوەئ

راق ێكو عەو ەیكید یتاناڵو ەیندەگراەپبوون، ەفارسدا ه یتاڵرووم و وەرزەئ یشار
ان ییتیەمناژمان دوڵموس ین و كوردەرمەئ یچرەگەبوو، ئ ەیكەكوردستان ەبوو ك

كان یەعوسمان ەم دواجار توركەاڵبوون، ب ەوەكێپ ەیەدەند سەچو ەئ ییاژێدرەب ەبووەن
ش ەمەئ ۆن، بێڵبهێان جۆیخ یتاڵار كرد وچان نایكانەنەرمەئ ان،ۆیخ یترسەل

 یوتارگ ەیگێَ  رەلرت تاكو گرەكان وەكورد ینییئا یماینتیئەان لیكەڵككان ەتورك
كات، ەد یوو باسژێم ەیوەكو ئەن، وەان بكیدیساۆنیجكان ەنەرمەئ ەوییەسالمیئ
 ەوڵەكشتوكا یۆهەبن و بەكوردستان د یباشور ەیندەگاەڕپان یرۆز یكێشەب ەوێوەل

 ەمەك ناسران، ئییەنییئا ۆتنیكو ئەو 0263 ڵیتاكو سا ن،ەدەان دۆیخ یانیژەب ەژێدر
دا و ین رووەرمەئ وان كورد وێنەكدادان لێپ ەك 0294 ڵیشا و تا ساێك ەیژێدر
ن ەرمەئ یدیساۆنیج ەان لیشدارەتورك و ب یجاش ەكان بوون بەكورد ەش لیكێپروگ

كوز  یناوەب یمانڵئا یربازەس یركانەئ یكەیەرماندەف ەك ەینتێمۆكیو دەئ ێیپە، بكرد
وان ێنەل یتەبیتاەو ب ەكەچناوەبوو ل گنەج ەكدا ەو كاتەكان لەنەرمەئ یتیەوینووس

ك ێان لیو كورد و تورك ەناوێكهێپان یداریترسەم یكێپروگكان، ەو روس یعوسمان
رووس  ەت بەرباەس" ون،ڕیان بیرەت سێوتبەك گنچان یسەركەو ه ەوەتۆكردەجودا ن

 ەت كێبەڵه ەیەچو ناوەكورد ل ەیوەل ەكار بوونۆان هیردوكەه ەكیەنەرمەئ ەپروگو 
 ەوكاتەشتوون، ئۆیر ۆڵنادەئ یئاواژۆر وەرەب 0906 ڵیسا ۆیە، بەكوردستان بوو

و ەت ئێب یعوسمان یكانەرتۆپرا ێیپەم بیرسەد ەنەگەن و دەبەرش دێكان هەرووس
 یترسەل ەكان بووەسالمیكورد و ئ یخزان ۆیوخەراست یكارۆكان هەروس ەیرشێه

و ەل یتەبیتاەان بیشەكە، ترسەوەرنگان بینێتر شو یوانەو ئەرەن بەبك چۆمردن ك
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ان یرەس یەوتاەستكەان دییچرەش هیكانەتورك یداخەل ەبوو ییەنەرمەئ ەوڕەتوند ەپروگ
 یشر فارابدار الن. 0981_0277. یەاالرمن ەالكرد و المسال. قیاهر توفگهوكر  "نڕیبەد

   . 601ل .8104 ەسن. و اراس

 ەوەكیەست و یب ەیدەس یرتاەس ەلن ەرمەر ئەسۆب ەكەورەگ ییەترسەش میدواتر
راق و ێعەل ەیەان هیكەیەسینەند كەچوان ەئ. نفال كراونەئ ەكات كەدێپستەد

 ەرەسەركوك و بەك ەو ل ەكۆفزرەئ یناو ەك ۆو زاخ ڵموس ەش لەوانەكوردستان، ل
 یپمەك ەیچناوەل یكسۆدەرسەئ یت یرابس كیدەق ەیسینەش كەوانەل ن،ەغداد هەوب

بابا  ەیسینەغداد، كەب ەل ەتەاڵهژۆر ەیادەڕك ەل ەز كۆریپ ڵید ەیسینەو ك ەسار
 ەن لەرمەئ یزهور  ەیسینەو ك ییەجادر ەك لەیەسینەو ك یرقەباب شەس لۆگیرگ
م ەاڵ، بەكان بووەنەرمەئ ەییسینەن كینترۆك ەیەسینەم كەئ ەدان كەیم ەیچناوەل
وان ەئ ەك ەرتووگ ەیاوچرەس ەوێوەراق و كوردستان، لێع ۆب ینەرمەئ یهاتن یكارۆه
راق و ێع ۆار هاتوون بچناەب ەوەكانەن توركیەالەان لڕیكوشت وب یترس ەل

وان ێن یگنەو ج یجهان یگنەج یكارۆه شتر باسمان كردێپكو ەم وەاڵكوردستان، ب
 ەنترۆك یكیەووژێان میبوونوان ەم ئەاڵ، بەبووكان ەكان و روسەتورك ییەعوسمان

 . ەكەچناوەل

 ەوان لەئ ەك ییەوست نوراست و در یكیەداتا چیك و هێووونوسژێم چیه یچرەگەئ
ردوو ەهەن لەرمەئ ەك ەیەاواز هیج یوونچۆم بەاڵ، بەبوونەباشور ه یكوردستان

و  ۆڕو شەڕش ۆیهەم بەاڵان و بیژو  ەبوونەكوردستان ه یباشور و باكور یشەب
، ەر بوونەدەبەرەوون و دچناو ەل ەوەكانەستەردەس ەوەتەن یمكارەنفال و ستەئ
، ەڵەان هیر راست ەگەئ ەیەه یكیەووژێكوردستان مەكان لیەنەرمەئ یبوون ڵرحاەهەب
 ەیوەرلەشتر بێپ یەواگ، ەنراوێلمەنان سیباد ەیچناوەان لیتادا بوونەرەسەوان لەئ

ش ی، دواترەفتوحات بوو یمەردەس ەك ەوەسالمیئ یتێتدارەاڵسەد یستەر دێژ ەونەبك
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ر ۆدا، زەرێل ەستمانەبەم ەمێئ ەك ەیوەئ، ەونچناوەكان لیەعوسمان یمكارەن ستیەالەل
و  ێوەئ یكورد ەڵگەل ەبووەان هیكەیەشێك چكوردستان  یباكور ەل ییەن گنیرگ

 ەشوركوردستان با ۆكان بەنەرمەئ یكو هانەڵ، بەر هاتووەسەان بیچكان و ەتورك
 یهاتن و بون یتاەرەر سەسەمان لەكەوەنیژێدا توەرێل ەمێئ یەیو ماناە، بەكەتەباب
  .كورد ەڵگەل ەانیانیژ ەوەكێپن و ەرمەئ

باشور  یكوردستان ەم لەدووه یجهان یگنەجەر لەن بەرمەئ ەوەتەساغ كراو ەك ەیوەئ
نان و یادب ەیچناوەر بەس ی( كیئافزر) یوندگەل ڵسا 058 ەر لەب ەونكچ، ەبوونەه
 ەك( غفور اڵبدولەع)ر ۆدكت ەیكەاوچرەس ێیپەب ەك ەبوونێجەشتین ۆش زاخیتەبیتاەب

و ەدات، ئەد ەم باسانەب یگنیرگن و یدەالحەس ۆیزانك ەل ەیەا هیرافگجو ەل یراۆدكت
 یش براەكردوون و ش یتیەواەشێپ( زۆباك) یناوەك بێاویپ ۆیخ یكات یتیەوینووس

 یرشێه یدواە، لەا بوونیتورك( یل و نزورایس) ەیچناو یكەڵوان خە، ئەبووەه
وار برابوون و چ ڵەیماەان بنیمووەوكات هە، ئۆزاخ ەیچناو ەتەكان هاتوونیەعوسمان

 05 ەیكیكدا نزێگنەج ەو دواتر ل ەكەچناوەل ەوەننیار بوون بمچنا ەوەمەست ۆیهەب
و  یوەز ەكەچناو یریم یدیخ، ئەزنەگ یوندگ ەوەنەڕێگەاشان دپ، ێرژكوەدێان لیاویپ

ان ەیوەمان ۆیه ەتێبەد ەمەكات، ئەشدەدا دابیەوار براچو ەر ئەسەب ەكەچناو یزار
 ەستاش ماوێزن و تائێارپەیك دێشیو قامێنەو ل ێكرەدۆان بیدەنە، دواتر سەكەچناوەل

 . یژەد دیسوەستا لێو ئ ەوارتان ناسراو یكیداەب ەك ەكێنژ یالەن لەڵێكو دەو و

 ەیكەبێكت ەو ل ەشتووەیگ یستەدەفور بەغ ڵاڵبدوەر عۆدكت ەك تێب ەتیەوایو رەئ ێیپەب
 ێنیبەبراكان و دەك لێكیە ڵیما ەتێچەك دێوەش ەكەچناو یاشاپ" ەكردوو یباس ۆیخ

، ەوەدارەب ەواسراوەڵ، ه(كپەو ش ڵشا) ەب ەناسراوەاوان كیپ یكورد یگرەجل و ب
 ەكێشەو ب ەاوانیپ یگرەجل و ب ەوەئ"ن ەڵێش دیوانە؟ ئیەچ ەگرەو جل و بەئ ێرسپەد
 یتێیەزم لەو ح ێوەمەمن د" ەڵێادشا دپ، "كپەو ش ڵشاەب ەو ناسراو ەمێئ یتەعادەل
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شت ەشكێپرموو ەف"ن ەڵێار دچناەش بیوانە، ئ"مەبەیر دەر هۆزەان بیت ێب یاریدەو ب
ك پەو ش ڵشا ێنیبەد ەوڵەما ەوەتێد ەكەگرەجلوب ینەخاو ێوارێاشان ئپ، "تێب
ش یارچنا ەك كەیەوەكو كاردانەدا وەمەر ئەرامبەبە، لەماوەرابوو نواسەڵه ەوەدارەبەك

ر یگێو دواتر ج یتیەاشا بردووپ" نەڵێد ێیپاشان پت، ێبەد ڕەبكات، تو ڵیبوەق ەبوو
كان ەو كورد ینەرمەئ ەوان واتەوان ئێنەل ینخوازژن و ژو  ەكەچناو ەبن لەد

 ەنچەن و دێڵهەدێج ەكەچبوون و ناوڕەتو ۆیه ەتێبەد ەتڵەم حاەت، ئێبەددرووست
ك ێشەب ەبن بەكات، دواتر دەد ەن مارەرمەئ یكێچك ێوەو ل یانیڤسل ەیچناو

 ەیوەتەو ن یانیستیكر ینییئاەان بیست بوونەوەیپم ەاڵب(. 5" )یكورد یكولتوورەل
 یاوازیج یكەیەوەتەنەستاش بێئ ۆیە، بەاریان دیساكانێكولتوور و رەر لەان، هۆیخ
 یستوورەاسا و دەیش لەمەنن، ئێناسەان دۆیخ یو كلدان یو ئاشور یانیكو سرەو

كو ەك وەن یاقێڕع ەیكهاتێپكو ەم وەاڵ، بەدانراوێپ یش دانیراقێكوردستان و ع
 ..یكو كلدو ئاشورەت بن وەبیتا یزمان و كلتوور ینەخاو ەاواز كیج یكەیەوەتەن

 یرەگیرناسرابوو، كا یدادەش یتڵەوەد ەب ەك یكورد یمەدووه یتڵەوەد یچرەگەئ
 ەبوو، كەه یكەستۆن و دەرمەوان كورد و ئێن ییندەوەیپ ەیوێر شەسەل ینێرەئ
 یریم ەتڵەوەم دەت، ئێد یناو یروانەم یتڵەوەدەب یبەرەع ەیاوچرەك سێندەهەل

 ەتۆكرد ینیافارقیم ی، شارەزراندووەمیدا 991 ڵیسا ەك لەستۆد ڕیكورد باز كو
 یكرانید ینەرمەئ یادشاپ ەك ینەرمەئ یكانەختەتیاپ ەل ەكێكیە ەارید ەت كەخەتیاپ
موو ەه یكەستۆد یتڵەوەد( رتایكرا كیت)نابوو  یكردبوو ناو یستوزن دروەم
 ەكرد كەد یشەكەزنەم ەتڵەوەد ێرسەه یریگشتپبوو ەه یتڵەوەد یكانەتڵەسەخ
نن ێلمەسەید ەكانۆریچو ەموو ئەه(. 6". )بوون یتنەزیو ب یو فاتم یبباسەع یتڵەوەد
، ەبووەباش ه یباش و هاوكار یكییەندەوەیپكان ەنەرمەوكات و ئەئ یكورد یوانێن ەك

وتن ەركەتاندا سۆب ەیریزەج ەیچناوەكان لییەدرخانەب ەك 0208 ڵیسا یشۆڕتاكو ش
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 ۆان بیژ ەوەووژێو مەئ یدواە، لستەد ەرنگەد یانڕنن و حوكمێهەست دەدەب
    .خەزۆد ەتێبەكان دەنەرمەئ

 راق ێع یكانییەنەمرەئ ییەتیەساەن كیناسراوتر

  یژەكا دیئامر ەو ل یە ینەرمەئ یراقێع یكارەویان شیفارتان ماالك

 ەبوو یراقێع یكییەنەرمەات ئیشانت كندر

 . دراێپ ەیو نازناوەئ 8116 ڵیسا ەند بوو لەگ یكێان شاجوانیفا شاكاكیسل

 بوو  ینەرمەئ یكێژێرانبۆگان یبۆتا هاكیدس

ب و ێن كتیندەچ ینەبوو خاو یراقێع یرەسون نویس ناسراوتریركەعقوب سیە
  ەیەناسانەڵمۆك ینیسونو

 یراقێع یش جوانەل یتێوانەالپ ەیوانامڕو ب یە یارققێع یكێرزشوانەان ویایجوبرا كا
  0994 ڵیسا ەل ەخشاروەبێپ

 بوو  ینەرمەئ ەچەبن ەو ب یراقێع یكێچان كیس ئوهانسیاتریب

 . بوو یراقێع ینەرمەئ یك زانیان موزیناك بوخیرمەئارام ئ

  یە یراقێع ینەرمەئ یكێرەكتەئ. لیئۆسام یهەئازاد و

 یناڵسا ەیماو ەو ل ەبوو یراقێع ین بزنسمانیترگنیرگ ەك لێكیە (اتیكالوست كولبنك)
و  یاقێڕع یتڵەوەودین یللیم یاگاری ەیوەكردن ەب ەساوەڵكان هەستەنجاكان و شەپ
  ەش بوویرگەنێن ویترەورەگ

 یكێسەبوو و ك یاقێڕع ینووسانەنامژۆر یكایندەس یندامەئ انیروسیت بیكراب یشكر
   .ەبوو پەچ یاالكچ

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 238 

 

سارا  ەناسراو ەك ەنانژ ەیوەبزووتن یناسراو یكیەتیەساەان كیرەندەسكەئ ەسار
 . ناونرا ەوەسارا خاتوون یناوەك بێپمەش كیوكاتەخاتوون، ئ

 یكارێكر ەیوەبزووتن یرانەنێزرەدام ەل ەنەرمەئ یسەن كیمەكیەئارا جادوور 
 ، ەبووەه یستەد یراقێع یستینۆمۆك

، ەبوو یراقێع ینەرمەئ یكارۆن شانیمەكیەن و یسارو ەب ەح ناسراویوسف عبدالمسی
 . تر یانێڕگرەك وەڵێمۆو ك یزخواێنو یبەدەئ ڵئسو یناوەب یشیكانەنیسونو ەك لێكیە

 

 ن ەرمەئ یایرافگجو یسنوور

و  ەت بوونۆڤیەس یتێكیە ەر بەس یشووترێپ یاینیرمەئ ەدا لەچەبن ەن لەرمەئ
ت ڵەوەد ینییئا ەان بیتییەحیسەم یالدیم 311 ڵیسا ەت بوو لڵەوەن دیمەكیە
ش یتەبیتاەب ەو یحیسەم ینییئا ۆان بیماینتیكان ئییەنەرمەئ% 93 ە، لەرتووگرەو
ن یەالەرابردوو ل یكانەدەس ەل یچرەگە، ئەیەه یانیستیكر یكسۆدەرسەئ یبەزهەم

، ەتر بوون یتاناڵراق و ویران و عێئ یرەدەربەنفال كراون و دەئ ەوەركو تو یلعوسمان
، ەیەان هیشەسینەن و كیژەا دیتورك ەل ینەرمەزار ئەه 048 ەاتر لیستاش زێم تا ئەاڵب
 ەیچناو ەتەهاتوون ەمەم و دووهەكیە یكانیەهانیج ەگنەج یو كوشتارەڕش ۆیه ەب
ش ەوەلەگن، جەا هیدون یتاناڵو ەیربۆزەل ەوەتەكو نەن وەرمەت و ئەاڵهژۆر

 یتێكیە ەیوارەق ەتێوەكەد ەا كینیرمەان ئینستان، ەرمەئ یناوەب ەیەك هیەایرافگجو
 ، ۆیەخەربەس یكێتاڵستا وێئ ەشوو كێپ یتۆڤیەس

 ەیدەس یدوا ەیماو ەكات، لەدێپستەد ەاوپوروەئ ەن لەرمەئ ەییوەتەن یرابوون"
 ەانییستیكر ەشەبەل ەییوەتەن یكێبوونا، راپوروەئ یكێزێه یهاندان ەڵگەم لەیەزدۆن
و  ەڕت و شەخنیم ەو رابوونەكرد، ئێپ یستەد ەاكیرۆمبراتیئ ەیكییەپوروەئ
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 یستەدەتداران بەاڵسەنا، دێه ۆیخ ەڵگەل ەیاكیرۆمبراتیئ یكانەمێرەه یستدانەدەل
كدا ەیەسۆرپ ەدا ل 0276 یسانین ەل ەنموون ۆ، بەویەان داەیخۆو دەئ یمەاڵقورس و

ان ەیرەگ یكێكان كوشتارەا، توركیارگبول ەكان لییەستەڵرهەب یكوتكردنرەس ۆب
 یشتگ یش راەمەان كوشت، و بییارگبول 05111تا  08111نجامدا، ەئ
 یستەه یاندنژم رووەاڵب ك كرد،ۆان شیكانەنەرمەاندا ئیناوەكان و لییەاپوروەئ
 ەاتر لیش زیكانەنەرمەبوو، ئ ەوەكانییەاپوروەئ یوانیشتپ ۆیه ەكان بڵبا ەل ەییوەتەن
 ەڕش 0272تاكو  0277 ڵیسا ەل ەك ەیوەئ ۆیه ەم بەاڵان، بیژەد ۆڵنادەئ یشەب
شت پ ەوونچكان ێڕەگشۆڕش ەنەرمەبوو، ئەكان و توركدا هەوان روسێنەل

 ەوەانۆیخ یكانییەنەرمەبرا ئ ەان بییندەوەیپو  ۆڵنادەئ یركردنیگدا ۆب ەوەكانەروس
 ەڵگەفانو لیسان ست ەیماننامەیپو ێن ەوونچ 0272 یئادار ەكان لەدواتر رووس رت،گ

 06 یندەبەل كان،ەروس ەت بێك بدرەیەچت ناوێبەه ینتەرگ ەیوەئ ۆكان، بەتورك
 (.7)". كان كراەنەرمەئ ەڵگەكردن لەن ەڵەمام پخرا یوانیشتپ ەوەكانییەن عوسمانیەالەل
و  ەك بوونیزن ەوەكوردستانەل ەك بوونەیەوەتەن ەیوەئ ێیپەكان بەنەرمەشتر ئێپ
 یستانێكو یكێنیمەرزەا سینیرمەئ" ، ەكتر بووەیەب ەڵكێان تەیكەاون، سنووریژ ەوەكێپ
، ۆڵنادەئ یبان ەاتگەد ەئاواوژۆر ەش، لەر یایرەد ەاتگەد ەوەباكورە، لەرزەب
فقاز ەق یشتەد ەڵگەل ەهاوسنوور ەوەشیتەاڵهژۆر ەا، لیتامۆپۆزیم ەاتگەد ەوەباشورەل

 ییاژیوان درێنەل ەك ەوەتێرگەك دێمێرەه یەایرافگم جوەان، ئجیرباەئاز ەیگو دور
، یەباكوردا ەیلپ 5،40و  37ئاوا ژۆت رەاڵهژۆر ەیلپ 5،47و  37 ییایرافگجو
كان یەنەرمەئ ەستیونالیناس ەیشەگبان ێیپە، بێنێكدێپ یشتوسرو یرافگجو یكەیەكیە

وان ێن یردپ ەنیمەر زەم سە، ئەیەشۆگوارچتر ەمۆلیك 609241 ەیكەرەرووب
م ەناو ئەئاوا بژۆر ۆب ەوەدوور یتەاڵهژۆرەشم لیئاور ەی، جادیەئاواژۆت و رەاڵهژۆر
 . ەرباز بووەدا دەتاڵو
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كورد  یلەگ ەك ەمێرەمان هەه ەمێرەم هەئ ەارید) ەرمنستان ئاراراتەئ یوێن كیرزترەب"
( كورد یان خاكیشار  ە، واتەكوردستان یو ناو ەشەنیرۆدا زێیكات و تەد یداوا

 یشتینەت ەیكەوێكە، بەرزەتر بەم 5056، ەورەگ ین ماسەڵێئارارات دەان بینەرمەئ
ن یتیش برینستانەرمەئ یتر یكانەوێ، كەرزەم ب 3904ەووك كچب ین ماسەڵێد
 یباشورەل ەك ەیەه( وراكنیب)ها ەروە، هەرزەب 4195ەك( فقاسەقەاتس لگئارا)ەل
 ەئاوا، لژۆر یایئاس یكانەورەگ ەمەچەك لێندە، هەوتووەكەڵدا هەم بانەئ یئاواژۆر

 یمەچو فورات و ئاراس و  ەجلیكو دەرن، وگەد ەاوچرەس ەاوینیرمەئ یكانەستانێكو
 (. 2". )راۆك

 ەوەنەرمەئ یدانەڵرهەبوون و س ەیاوچرەن و سێشوەب ەیندەوەیپ ەك ەیوەئ ەرێتائ
نها ەت ەك ەیوەر ئەبەل ەمێئ ەیكەم باسەاڵكرد، بەوێباسمان ل ەمارژداتا و  ێیپە، بەیەه
و  ەكید یو باسێن ەتێناهاو ۆپلوەپ، ەوەتێرگەباشوور د یكوردستان یكانەنەرمەئ

 یدانەڵرهەو س یتیەنۆچر ەسەل ەكوردستان، تاكو قس ەیوەرەد ەیكید یایرافگجو
 یكەیەشەق ەك (یبرەس ەشەق) ەڵگەل ەم باسەا، ئیدون یرەراسەسەن لەین بكەرمەئ

 ەیسینەك ەشتر لێپبوو  ەشەق ەنكاوەیعەلو  یە ینەرمەن ئەسەڕەب یانیستیكر
مان كرد و ەشەت، موناقەاڵهژۆر ەیسینەك ەب ەناسراو ەك ەل ەكا بوویئامر یایرنۆفیكال
ن و ەكەد ەیناسێپكان ەنەرمەئ ەك ەیووژێو مەئ ڵاپ ەخستەن یاتریز یكییەاریزان چیه
 ینییئاەر بەكوردستان و سەكن لەیەوەتەن نەرمەئ" ادكردیز ەیندەوەنها ئەت

ن ەسەر یكیەووژێم ینەن و خاوەكەچناو یكەڵخ یتیەناەسەر ەو بن یینایستیكر
 ەیەوەان ئیشەكەشێو ك ەكراوێل ەوەكانەن توركیەالەل ەكراوێان لیمەم ستەاڵانن بۆیخ
م ەئ ەیوەاستكردنڕشتپ ۆب". ەستداوەدەان لەیكەان كولتوور و زمانیرۆز یشەب ەك

كوردستان و  ەن لەرمەئ یبون یلماندنەس ۆب ەكید یداتا یدواەن بیاەڕگر ۆز ەباس
 یكوردستان زمان یمانەارلپ ەان لیشەكەرەنێت نوەنانەان، تیتەبیتا یزمان و كولتوور

ش ەوەل ەگزانن، جەیا دینیرمەئ یكانەنەمەرەئ ەیوەكو ئەو ێنازان یتەواوەتەب ینەرمەئ

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 241 

 

 یكەیەاردیر دەان هیار ۆڤگان یت ێبەه یوانەئ یندەتمەبیتا ییەان نیكێاتیبەدەئ
 یكەرەس ەرەه ەیشێك ەمە، ئێنێلمەوان بسەئ یندەتمەبیتا یگنەرهەو ف یریشنبۆر
 .كوردستانەل ەكانییەنەرمەئ

 

 

 

 كان ەنەرمەئ یدیساۆنیج

ر ەسەو ب ەیەوەشتپەل یرۆز یكۆریچ، ەڵمۆكەب یكردن و كوشتنڕنفال و قەئ یووژێم
ش یكانیەنەرمەو ئ ەا هاتووتدەاڵهژۆر ەیچناو یكانیەنییئا ەییوەتەن ەكهاتێپەك لێرۆز
ان ینفال كردنەئەم باس لەاڵ، بەوەتەنووسراوەن ەكەووژێم یتەواوەتەب ەك ەوانەكن لێكیە
 مەكیە یجهان یگنەج یدانەڵرهەس ەڵگەل ەك ەیەاواز هیج یكۆریچواز و ێان شەید ەب

ك و یتنیكو ئەكان وەنەرمەئ یدی، ئەداویكان رویەوان روس و عوسمانلێن یگنەو ج
ك، ەڵخەنراون بێناس ەوەكانەن توركیەالەسالم و تورك لیئ ەژد یكێبەزهەو م ەوەتەن
 ەڵەین مامۆچ دیمەبدولحەتان عڵسو یتەبیتاەو ب كانەوڕەتوند ەتورك ییەعوسمانل ۆیەب

ت، ێش بیسراوونو یووژێم ەیقس ەكردوون و بكان ەنەرمەئ ەڵگەان لیینسانینا ئ
 یناوەر بیشائەع یكێپورگدا ڵەو ساەر لەه، ەداكردووێان تییشدارەش بیكانەكورد

و  ەكوردستان بوو یباكور یكورد یناسراو یكییەتیەساەك ەك (ییدیمەح ەیسوار)
دا كانەنەرمەئ ەیكردنڕو قەل، ەان كردوویكانەتورك یشتپڵاپ ەك ەیكەپروگ یهاوكار ەب

 ەل ەوەتەوكراوناڵب ەت كێرتان بۆپو راەیئ ێیپەم ب ەاڵب .ەكردوو انیكانەتورك یهاوكار
 07 ەمارژ رامان یارۆڤگ ەل، ەوەكانیەدرخانەن بیەالەل 0907 ڵیسا یرەمبەبتیس
 یدارەتمەاسینوس و سەنامژۆر ژسانیمیمال یر زارەسەل ەك ەهاتو 0997 ڵیسا
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و  ینەرمەوان ئێن ەیشێك ەارید" . ەراویگرەدرخان وەحمان بەبدولرەع. كورد ەیورەگ
 ەكەشێك ەینیچكو بنەڵ، بەبووەش نیرت ئابوەنانەو ت یتیەەاڵمۆك یكەیەشێكورد ك

ان ینازولەكان تەكورد ەوەشیاوازیج ە، بەو شوناس بوو یوەر زەسەل ێملمالن
ل، ەگردوو ەوان هێنەن لەش بكەداب ەانیوەو زەكان ئەنەرمەئ ەانیشتوێو ه ەكردوو

ان یوانێنەش لەهاوب یحوكم یكو دانانەو یق كردیخ محمد صدێش ەیوەكو ئەروەه
م ەاڵدا، بیرو یسیتلەم بیال سلەم ەیوەبزووتن یدانەڵرهەس یكات ەل ەیوەكو ئەروەه
 ەیرجەو مەن و بەر بكیگدا كوردستان یباكور یكانیەوەان زیستویكان وەنەرمەئ

 یعوسمانل یایرۆمبراتیئ یكاتەل ەتر ك یكان یەحیسەم یاوازیجەت، بێبەدا نێت یكورد
وان ەبوو، ئەكان هەمانڵموس ەڵگەان لەیشێك ەقان كڵبا یكانیەحیسەم یتەبیتاەو ب
ن، ێڵبه ێجەب ەكەچن و ناوەبك چۆكان كەمانڵموس ەیوەئ ۆان كرد بیوڕەتوند یكار

 ڕیاڕیدرخان بەكامل ب ە، كینەرمەوان كورد و ئێنەل ەشێك یتاەرەس ەتەبوو ەوەئ
 ەرتەك ەك لێكیەن یەالەل ەرتۆپم راەئ. "تێڵێهەن ەیەچو ناوەل ینەرمەئ ەداو
 ەدا هاتووەكەرتۆپرا ەكو لەو، ەوەتەنوسراو یل یمقدم شارد یروس یكانیەربازەس

ن، ەبك ەڵگەان لیگنەبوون تاكو جەكان نەنەرمەئ یژكورد د یتیەوتووگدرخان ەكامل ب
كان ییەنەرمەئ ەوڕەتوند ەپروگ ەم كەاڵن، بژكوەان دینژو  ڵن مناچەن دۆچ ەیئ
 ەل یرگرەب ەبوونار چش نایكانەكورد، كورد یژد یوڕەتوند ەیوەكرد ەساون بەڵه
ردوو ەه ەت كێن بوو بۆچدا ەوكاتەئ یگنەج ەكردن ل یرگرەب ێبەتر دین، ئەان بكۆیخ
   .ەكان بوونەش توركیوەئ ەبووەان هیختەرسەس یمنژك دویەن و كورد، ەرمەئ یلەگ

كو ەكان ویەدرخانەب ەكوردستان ك ەینامژۆووناسان و رژێمەر لۆز ەوەتر یكیەالەل
 یك بوونینز ۆیهەن بەكەد ەوەكرد، باس لەان دیرەد ەزدۆن ەیدەسەكورد ل ڵیزمانحا

، ەكەچناوەكان لیەعوسمان یتەاڵسەد یستەداڵن و باەرمەئ ەیوەتەردوو نەه
كتر، یە ید كردنیساۆنیجەالون بگەوێكان تیەكان عوسمانیەدرخانەب ەان واتیردووالەه
ران ێئ یواست و خواروەڕناو ەیوانەر ەوەتەردوو نەكان هیەوەفەس ەنموون ۆب
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ش ەمەوعام كراون، ئڵتەن قەرمەكان ئییەووژێم ەوەنۆڵیكێل ێیپەرجار بۆ، زەكردوو
الواز ( دیمەبدولحەع)تان ڵسو یتەاڵسەد ەانیستوویكان وەنەرمەئ یەواگ ەهاتوو ەوێوەل

 ەنەدەئ یشارەل ینەرمەزار ئەه 85، 0919 ڵیساەل ەك ەبووەوەئ یدین، ئەبك
 ەیشەهاوب ڵەو خاەئ" ، ەوەكانیەن عوسمانیەالەل یژكوۆك یتەمەڵر هەب ەتەوتونەك
 ینەنجومەئەكهاتبوو لێپان یكێكیە یندەتورك، ناو ید و الوانیمەبدولحەتان عڵوان سوێن

و ێنەدا، لاڵبا یكێئاستەبوو ل ێڕیگالنپ یكێان حزبیشیمەشك و دووۆك یكارانژێراو
شدا ەكڵەخا ردووەهەبوو، لەه یاوچرەب یكییەرەگیكار یقەرەحادو تیتیئ ەیرقیف

 یوشەكات ر یبوونەڕپێتەت بەبەڵ، هەوەانۆیخ یفێر ركێژ ەنەت بخڵەوەان دیتوان
وان ێن یوتنەكێر یوونچكێو ت یعوسمان یتیەرۆمبراتیئ یتەاڵسەر دێژ یكانەنەرمەئ

 ەك ییراەگ یللیم یك بوونیداەل ەڵگەهاوكات بوو ل ەمە، ئەكان بوویەنەرمەتورك و ئ
ند ەچو ێنەتر لگرنگش ەمەها لەروەه". ندكرابووەسەپ یقەرەحاد و تیتیئ ەیرقیو فێنەل

حاد و یتیئ یستیژۆلۆدیئ ەك یپڵك ئاۆگاید نازم و زەمەن شاكر و محیهادەب. كدا دڵێسا
 یكەرەس یاریندازەئەمدا بەكیە یهانیج ەڕیشەل ەنن كێلمەسەیبوون، د یقەرەت
ا ینۆدەكەم ەل 0908 ڵیساەل ەیەندانڕد ییەژكوۆو كەكان ناسراون، ئیەنەرمەئ
م و ۆكان و ریەعوسمان ەنۆك ییەتاڵهاو یتیەزاڕەنا ەیگێج ەتەش بووەمەوكرا، ئەیڕەپ

 یدیانبوو، ئەیا هینۆدەكەر مەسەل ەالنا كەان وۆیخ یكانیەكۆا و ناكیارگڵب و بوڕس
 ەیچناوەان لیتەاڵسەنا و دێان هیكان شكستیەعوسمان یاپك سوەیەفتەند هەچو ێنەل

 یقەرەحاد و تیتیئ ەیرقیف 0903 ڵیساەا، لیتورك ۆیناوخەم لەاڵبهات،  ییتاۆكان كڵبا
 (. 9" )ن ەبك ۆڵنترۆكان كیەعوسمان یتەاڵسەان دیك توانیەتاەكودەب

 یژد ەت كێكان دەتورك یكو جاشەو یدیمەح ەیسوار یناو ەیوەل ەگج ەمەئ
 ەك یەیگێو جەتائ ەان كردوویكانیەعوسمان یواوەت یان، هاوكاریكردنڕق ۆن و بەرمەئ
 یمانۆر ەشار كومال لیە ەیوەك ئەروەكان، هەكورد یاوساغچ ەوعام كراون بڵتەق
كان ەن كوردۆچ ەكات كەكان دەنەرمەئ یدیساۆنیج ەباس ل( یەناوێفورات خو ەوانڕب)
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م ەك ئەیەدەند سەچ یدوا ییەن ەوەئ یمانا ەمەم ئەاڵ، بەان كردوویكانەتورك یهاوكار
، ەكاندا هاتووەنەرمەر ئەسەب ەیدیساۆنیو جەت لێرس بپرەستا بێئ ەیكورد

 یتەاڵسەر دێژەم و لەردەموو سەهەن لەرمەئ یچۆب ەك ەیەوەئ ەاركیرسپنجام ەرەس
 ەزموونەم ئەئ یچۆ، بەنفال كراوەو ئ ەد كراویساۆنیكاندا جەتیەرۆمبراتیموو ئەه
ن ۆچكو ەو ەرتووگەان نەیگرەو ب ەوەتەكراو ەاندا دووباریرەسەكو كورد بەو ەشیمەه
ت و ێبەان هۆیخ ینییئا ەپرووگم ەم ئەئ ێبەد ۆ، بەرتووگان ەیگرەكان بییەدیزێئ
وعام ڵتەكدا قێكاتە، لەیەان هیرەسەل ەك كێنتێمۆكید ەاواز لیت جێبەان نیكێنتێمۆكید

 ەیوەن كردی، ترسناكترەوەكانیەن عوسمانیەالەا لیتورك یمیرسەد ەیچناو ەان لیكردن
كوردستان  ەیچناو ەر بەتدا سەڕەبن ەل ەك ەیەكهاتێپ مەق بەرهەد ەبوو ینسانیئ ەژد
 ەویانتوانەیهاتوون و ن ەوەقانڵبا ەیچكو ناوەو یستەد ەدوور یكێنێشو ەن و لیین

 . زنێارپان بۆیخ

 ەوكات كەئ یكانیەعوسمان ەان لەیوەكبونینز ۆیهەكان بیەدرخانەب یچرەگەئ
ت، ێكان دیەعوسمان ەل یرگنەیكو الەوان وەئ ی، ناوەد كردوویساۆنیان جیكانەنەرمەئ
 یشتپڵاپ ۆب ەبووەن ەوەتەكو نەو ەكەوەن كردەڵێكان دەكۆریچموو ەكدا هێكاتەل

ن یەالەل ەبوو ەوەتەن ین كردنیرین و ناشیناشر یكڵێوەكو هەكو وەڵكان، بیەعوسمان
 ەمە، ئیشتگەكورد ب ەیوەتەك نەن ەبوو یسەك ەتاك ەكڵەوەه ە، واتەوەكێسەند كەچ
 ەكوردستان ل یبێكت ەل شیرەزهەمال مەر كۆكورد دكت یگناوبانەب یوونوسژێم

 ەو ب ەویەاریشۆه ەر لۆمو زەك" ەڵێكات و دەد یم باسەكیە یهانیج یگنەج یكانڵەسا
م ەاڵ، بەدا كردووییەژكوۆم كەل یشدارەكورد ب ەوەكێنیەال یبردنەخشت ەهاندان و ل

 یكەیەوێش ەكورد ب ەیوەتەنك ەن ەك بوونێپروگان ی، ەبوو یسەك ەتاك یكییەشدارەب
 ۆڵنادەئ ەن لەرمەئ یچرەگەئ ەویە یكڵامویز یزەع یزمان ەل ەڵێها دەروە، هیشتگ

كورد  یستەر دەسەان لیوارچر ەسەل ێوا سەت، ئێان ببوبیارگمردن رز ەمابن و ل
 ۆیهەكات ب چیه" ەڵێد یفسكیكوردل. وونووس فژێم ێیپەم بەاڵ، بەان بوویارگرز
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 یكۆ، ناكەوەكانەنەرمەئ یان بوونیستیكورد و كر یبوون یمانڵموس یكۆناك
و  ەان كردووەیسینەك ۆیكان هاموشەمانڵموس ەوەوانەچێپەو ب ەداوەنیروو

 ەدا بەیكەبێكت ەش لیریح زاهڵو سا ەان كردوویوتەگمز ۆیش هاموشیكانەنەرمەئ
كورد و  ەك ەوەكاتەد ەوەر ئەسەخت لەج( ەشێل و كەگكو ەو ینەرمەئ) یشانیناون

 یكێزێان هیوانێن یتێمانەیپاون هاویژ ەوەكێپ یو ئاشت یئارام ەب ەشیمەن هەرمەئ
". ەوەكانیەن عوسمانیەالەالت لەهژۆر یكانەمێرەه یركردنیگم داەردەبەل ەر بووگێر
م ەم هەاڵ، بەوەكیەناوێخو ەووژێو مێن ەنچر ناۆز ەاوانچرەو سەئ یچرەگەئ(. 01)
 ەناوێكارهەان بین كوردۆچو  ەان كردووییچ ەوەتەنوسراو ەكان كیەعوسمان یووژێم

است ڕشتپ ەوەكان ئەنەرمەان ئۆیخ ۆم بەكان، هیەدرخانەب یباتڵما یتەبیتاەو ب
 یكان و حاجەنەرمەئ یدیساۆنیج ەل ەان كردووییشدارەش بیكورد ەك ەوەنەكەد

 ەك ەدا ناوەوەب یك دانێعریش ەكان بەوێش ەك لەیەوێشەش بیكورد یریشاع یقادر
كوردان  یتاڵو ەكیرەن خەرمەئ ەكات كەد ەوەئ یو باس ەان كردوویشدارەكورد ب

 . ەڵێمان و دیشتیخاك و ن ەن لەبك یارگزێارپدات ەان دیكات و هانەر دیگدا

 كوردان  یتاڵو یعنیەتان ۆو بەریزەج یخاك"

 نستانەرمەئ ەن بەكەیف و مخابن دەید حەس

 باس ڵجاف و ب یالتێع ێسرەبەتان دەگێوا ر

 ستان ێكو ەنچب ەمنووعەن مێرمەگ ەوون لر مردەگ

 قورئان  ەم بەسەد جار قەس ەماوەك نێتەریغ چیه

 (. 00" )كوردان ەك لیە ێنێنستان نامرمەئ ێدا بەیپ

 ەل ەك بوونێشەكورد ب ەت كێد ەوەئ یماناەك بێر ۆییك یقادر یحاج ەیعریم شەئ
وان ەئ یدكردنیساۆنیج یرەهاند یكو حاجەو یسانەكان و كەنەرمەئ یدكردنیساۆنیج
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 ەستان لێان كویرمەگن ەك بكێن كارەرمەئ ەت كێترساب ەوەل یحاج ەشیگنە، رەبوون
 ەكەدیسەق ێیپە، بەبووەه ەت كێخت تر بەدبەب ەوەو كورد ل ەوەنەكوردان جودا بك

ش یدیزێئ یدیساۆنین جۆچك ەروە، هینەرمەئ یدكردنیساۆنیج ۆب ەكورد یت هاندانێب
ن جار یندەچكان ەو بابان ۆڕەك یاشاپ ەیقسەن بۆچك ەروەسان هی، دەكراو

كار ەب ۆیخ یژدەل ەشیمەكورد ه ەك یەوا یها ماناەروەنفال كراون، هەكان ئییەزدێئ
 یكانەمنژدو یمنژدو یژدەها لەروە، هەكردوو ەڵەیكورد مام یژدەل یچە، كەهاتوو

 ەمەئ ەك ەكارهاتووەب ۆیخ یشوناس ەل یرگرەشوناس و ب ێبەك بێزێكو هەو
 یوڕەتوند ییفكر یكێناودار ەك یەمەیبن تیئ ەنموون ۆ، بیەرواەه ەوەشیفكر یرووەل
 ەمەئ. وانڵەاپ ەوتراوگ ێیپ یوەر ئەبەنها لە، تەش بوویكورد یژو د ەبوو یسالمیئ
 ەونكچوو، ژێكو مەو ییەن ەوەچیر هەسەب یچیه ەك ەیەیەچم ناوەئ ینییئا یومانگ
 .ەوەتەتر نوسراو یكانەشێو ك ەوەتەن یندەوەژرەب یرتنگاوچرەبەلەب یتەواوەتەب

 ەیوەئاوخواردن یمانۆر ەا لیتورك یناسراو یماننوسۆمال رەشار كیەت ەبەڵه
ان یكانەتورك یكان هاوكارەكورد ەكات كەد ەوەئ یاشكرا باسەكدا، بەیەروولێم

كان ییەسنوور ەچو ناو ەنەدەئ ەك لێختەن، وەرمەئ یتلوعام كردنەق ۆب ەكردوو
تورك  یوكاتەئ یتانڵسو ەان لییریگشتپش ەكەچناو ی، كوردەر بووەسەان لیمەست

 ینییئا یماینتیئ ەب ییندەوەیپ ەكەلەسەان می ەبوو یارچنا ەوەئ یدی، ئەكردوو
 یكێشەب ڵر حاەهە، بەیەوەتەو ددوو نەو ئێنەل ەیەبزركراو ه یكەیەشێان كی، ەبووەه
 ەماوەان نیاگرستاەپو  ەاتووه ەوەكانەنەرمەر ئەسەب ەك ییەیووژێم ەمەو ستەر لۆز

و  یتیەەاڵمۆك یانیژ ەزخران لێراوەپو  ەوەم بوونەك ەوییەتیەنداەچ یرووەو ل
 ەیش سواریتەبیتاەت و بێریگەكورد د ەیخیە ەتاكەخ یرۆز یكێشەدا، بیگنەرهەف
 . ەیەوەكورد یووژێم یاوانچوێن ەب ەركۆو مەستاش ئێتائ ەك یدیمەح
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 یمەردەس یوكاتەئ یكوردان ەك ەیەه ەوونچو بووەكان ئییەنەرمەو ئێنەل
ك ۆرەئاغا و س یتیەكاۆرەسەب ەیرشانێو هەئ ەیوێچوارچ ەكان لییەعوسمانل

، ەبووەن ەرنامەب ێب یكێكار یزدێو ئ ینەرمەر ئەس ەتەكان كراوەكورد ەرتیەشەع
 یانیڤیریە یشارەل ەمەئ ەك ەوەكانەتورك ییەنن عوسمایەالەل ەكخراوبووێكو رەڵب
كان ەكورد ەجاش ەك ەیەوەش ئیرەنێلمەن سی، باشترەماركراوۆكدا تۆیەتابل ەل اینیرمەئ
سزا دراون،  ەان كردووییمەمترخەان كی یشۆپاوچ ەك ەیوەئ یانوویب ەالن بیكێند ەه
 یهاوكار ەك ەیوەئ یتاوانەكان بییەنەرمەئ یەواگ ەك ەبوو ەوەوەئ ۆیهەش بەمەئ

 ەر و بەئوكتوب یرشۆش ەڵگەشان لاپر رواندوز و ەس ۆب ەان كردوویروس یاپسو
 ۆخەربەا سینیرمەو ئ ێنێت نامۆڤیەس ەیوەئ یم دواەاڵ، بەوەتەكشاونن یینیل یارڕیب
ستا ێ، ئەوەننیكولەكان دەنیو بر ەوەنەكەد ییەیەسۆو دەش ئیكانەنەرمەت، ئێبەد

 یناو ەشیمەه ەن كەر بكەسەارچ ەووژێو مەن ئۆچ ەانەیوەئ یمەكان خەكورد
 یستیل ەیوەرەس ەرواندوز ل ەیرۆك یاشاپكان و یەدرخانەو ب یدیمەح ەیسوار

كان یەنەرمەئ یدیوساێجن .نێكرەباس د ەك ەوەكانییەزدێو ئ ینەرمەن ئیەالەل ەشەر
م ەكیە ەیماو ۆب یناڵوان ساێنە، لێنرەبسست داد ەیدەس یدیوساێم جنەكەیەب
 یكەیەوێشەب ەوییەعوسمان یتییەرۆمبراتین ئیەالەل ەداویدا روویجهان یگنەج
ن، ێكرەد دیساۆن و جنێبرەناو د ەل ینەرمەك ئێوین و نیۆمل یكیزیك فیستماتیس
ل و ەه ەمەئ ەونكچ، ەانداویكاندا رووەگنەج یكات ەكان لەدیساۆنیج یشتگەب
ئاسانتر و  یكەیەوێشەب یو كردن ەو تاوانەئ ەیوەشاردن ۆب ەبوو ەباش یكێتەرفەد
 ەكید یچین، تاكو هەكەدا دیت یشدارەب ەانچگیب یكێزێه ۆیەر بە، هیدانێپ یتیەواەر
 ەمنژكان دوەتورك ەك ەبوو ەوەئ ۆش بەمەت، ئێنێمەان نییكان بونییەنەرمەئ

 ەیگێرەل ەوەكید یكیەالەرن، لەب یناوەل ەان بوونیستیكر ەان كیكانۆییەناوخ
 ( 08". )ان بردوونیناوەل ەوەكردنیبرس

 نەرمەئ یبوون یحیسەمەب
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 ەوە، ئەبووەه یریشنبۆر ەیوەوكردناڵبەان لیشدارەتان بڵەوەالن و دەگ ەیربۆز
 یكێتیەرۆمبراتی، ئەداوەڵانهیرەس ۆڵنادەئ یاستەڕناوەكان لییەسیح ەك ەعلومەم
ك یداەل 811_0811) یكانڵەساەل ەمەبوو، ئ" حاتوشا" یناو ەاتنا كیان بونەیورەگ

و اڵشوبەڕپان یرەاومەج ەیبنك یدیان كرد، ئیایسور یباكور ڕۆڵینتۆدواتر ك( ەبوون
 0531 ڵیساەبابل ل یركردنیگن و داۆك یسریم ەكان واتەراعنەف یتاڵو ۆب ەوەبوو

ند ەچر ەس ەشبوونەدواتر داب( 0328_0340) ڵیساەما لیولیلیشوب یمەردەسەل
م ەهات، ل ییتاۆك یئاشور یتیەرۆمبراتیئەكان و بەووكچب ییەسیكو حەك، وێتەكەملەم
و  ڵەموس یشار یكینز ەئاشور ك یشار ۆب ەوەنەڕێگەدكان یەدا ئاشورەندەرو بەس

 ەیدەسەل ەتەكەملەم مەكان، ئیەرەئور سوم یتەكەملەم یمەردەس ەڵگەل ەهاوكات
( 8014_8122) ڵیساەوشوما لیلیئ یستەر دەسەل ەك ەك بوون بوویداەر لەب ەیزدۆن

 یدواەا لیئا ەك ەتۆبەكان ساغ نەنەرمەئ ۆب ەووژێم مەئ(. 03" )ەزراوەدام
ان ۆیتا خەوەان ئی، یحیسەمەان بوون بیرەسۆرش بێه ەتڵەوەو دەئ یبووندرووست

 یدواەكان لەنەرمەئ ێچەدێپم ەاڵ، بەبوون یحیسەدا مەچەبن ەو ل ەان كردوویماینتیئ
 یكیەاگرستەپو  ەسینەك چیوان هەئەر لەب ەونكچ، یانیستیكرەبووبن ب ەوەووژێو مەئ
 ییەان نەیكید یكێبێن و كتییئا چیه ەیوەان ئی، ەانەیستا هێئ ەك ەبووەان نەیرۆو جەل
 یكێنییئا یانیستیكر ەان بیش بوونیپ ێنێلمەسی، بێبەك هێولەان قیستنووس ەد ەك
 ەیسینەكەب ەك ەیەوارەئاس ەنۆو كەش ئیرەنێلمەن سیان نا؟ باشتری ەبووەان هەیكید
است، ەڕاون یتەاڵهژۆر ەل ەكانەنەرمەئ ەیسینەن كینترۆو ك ەناسراو ۆزاخ یگنەت
كوردستان و  ۆان بیهاتن یكان دواەنەرمەت ئێنرێلمەسەد ەوەك ئیژۆكو لەم وەاڵب

 چیه ەونكچ، ەبوونەن یانیستیوان كرەرنا ئەگە، ئیانیستیكر ەب ەبوون ەكەچناو
 یسنوور ەل ەیوەكو ئەت وێاربید ەوێپ یوانەئ یركۆتاكو م ەبووەان نیكەیەسینەك

ر ێژەل یشتگەب ەكەچكوردستان و ناو یكەڵن خۆچت ێچەدێپ ۆیە، بەیەه ۆزاخ
ار چناەب ۆیە، بەبووەان هەیورەگ یزێه ەك یسالمیئ یسالم و فتوحاتیئ یرەگیكار
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 ەوەمان شوناسەهەستاش بێسالم و تائیئ ەب ەمكار بوونەست یگنەبروزەر زێژەك لەڵخ
  .نەكەش دیان نماۆیخ ینییئا یوتارگ ەوان بە، ئەوەوەتەن یشوناس یرتنگاوچرەبەلەب

 یەواگ، یحیسەم ینییئا ەنەرووبك ەیوەر لەكان بییەنەرمەئ ەڵێد ەیەك هێتیەایەر
ئارامازد، ) ەل ەبوون یتیا برینیرمەئ یكانەگناوبانەب ەندە، خواوەرست بوونەپوان بتەئ

 ەیشانین ەك ەوەتەنستان ماونەرمەئ ەوار لەنێك شوێلەگ، (نگاهاڤك، ید، ئاستقیئاناه
 ەل یارنگ یاگرستەپ ەنموون ۆن، بیە ینییئا ەاتكهێپو  ەوەتەم نەئ یرستەپبت

ك ێندەه ەك ەیەوارانەنێو شوەك لێكیە، یەنستانداەرمەئ یمارۆك یایرافگجو
 یەحیسە، مەویەنیزا یمەكیە ەیدەسە، لەرتووگەڵه یشینیلێه یشارستان یندەتمەبیتا
س و ۆمیق ۆارتپنستان، ەرمەئ ەانكردیح رویسەم ینییئا یدانێپوەبر ۆكان بییەتاەرەس
 یردگشاەان بۆیخۆب ەح بوون كیسەم ینییئا ییتاەرەس یرانەكەشەگبانەس لیۆتاد
راون و دواتر ژكو ەاوینیرمەئ یرستانەپن بتیەالەل ەسانەم كەن، ئەدەمدەڵەقەح لیسەم
 ینییئا یندنەسەشەگ یوتەم رەاڵ، بەاتنراویك بونەیەسڵێند كەچاندا یاكانگكوشتار ەل
  (.04". )ەاندوویخا یمەهێس ەیدەا تاسینیرمەئەح لیسەم

 ەشێك یارچدو ەكەچناو ەیكید یكەیەوەتەر ن ەكو هەش ویكانەنەرمەئ ێچەدێپ
و  یرۆگیرگ یبەزهەاواز، میج یبەزهەر دوو مەسەب ەشبوونەداب ەنموون ۆبووبن، ب

و دواتر  ەداوەڵهیرەرابردوو س یمەهەانزی ڵید ساەسەل یرۆگیرگ" ، یكێلۆكاس
 ەیدەڤح ەیدەسەل یدی، ئەشبوونەكوردستاندا داب یكانەچو ناوێنەو ب ەكردوو ەیشەگ
 ێندەر و هێولەو ه ڵموس یكانەشار ەاتر لیز ەمانە، ئیرمەف ینییئاەب ەبوو ینیزا

 ەك یكیلۆكاس یبەزهە، مەیەان هیك بوونێزانێند خەچەن لیتیبر ەك ەكید ینێشو
ا یتوركەر بەس ینیماردەل 0712 ڵیساەن و لیەایفۆسقەئ ەیسینەكەر بەس یوانەیڕەپ

 یكیەووژێم یانیستیكرەان بیم بوونەن هەرمەت ئێش بێیەپم ەب(. 05". )ەزراوەدام
 یكیەووژێر مۆگیرگك و یلۆب كاسەزهەر دوو مەس ۆان بیشبونەم دابە، هییەدوور ن
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، ییەر دوور نۆز ەانیستیكرەر بەس ەوەتەم نەئ ینەمەت یەوا یمانا ەواتە، كییەدوور ن
نفال ەموو ئەو هەب ییندەوەیپان ۆیخ ەیقسە، بەوەتەوسراونوەن ۆیكو خەو ەم كەاڵب

ش ەمەكداون، ئێتێان لیوارەنیو شو ەاندا هاتوویرەسەب ەك ەبووەه ەوەژكو ەڵمۆو ك
 ەوەنینوس ۆخ یكیرەوماو خەقێل یتر یكەیەكهاتێپر ەكو هەوانن وەتەن ەك ەكردوویوا

 ەان كەیكەكولتوور ان وەیكەنییئا ەومان لگەل ەگج ەمەت، ئێبەان هیفیرشەبن و ئ
 ەیگێ، جەوەتەنوسراوەان نەیكەووژێم ەم كەاڵكان، بییەكلدو ئاشور ەڵگەل ەوەاڵكێت
 . ەیەچم ناوەئ یتر یكیەنزاییو ئا نییر ئاەكو هەو ەوانەئ ەییشیمەه یوادارانڕب یومانگ

 ن ەرمەئ یژێنو

 یترسەپت و عادات و خودایرەن یباس ەوەمەك یكییەاوازیجەكان بەنەرمەت ئەبەڵه
 ێكدا سێژۆرەكان لەنەرمەكان، ئیەاوازیج ەل ەكێكیەان یكردنژێن، نوەكەان دۆیخ
ر ێمژكات یانەیب ین، دانەكەدژێكدا نوێژۆرەدان ل ێس ینەرمەن، ئەكەا دیاجیج یژێنو
م ەاڵن، بەكەد ەكید یژێش دوو نویوانەش یو دان ێر سێمژكات ەوارێئ یشت و دانەه
دا ۆیخ یكاتەل ەكراوەرز نەن و فەكیدا بەكید یكاتەتوانن لەو د ەزووەئارەب ەژێم نوەئ

 . مانانڵموس یكانەژێكو نوەو ێبكر

، ەوەتێبنوسر ینەرمەئ یزمانەب ەیوەئ یبرەل ەكەژێنو یكستێت ییەنییبێت ەیگێج ەیوەئ
 ەیكید یكانەنییئا یواوەكو تەڵب ینەرمەك ئەن ەمە، ئەوەتەنوسراو یبەرەعەب یزمانەب
موو ەدا، هەكەچناوەل یبەرەع یزمان یوتارگ یبوونڵاز ۆیهەسالم بیئ ەیوەرەەد
ر ێژەل ەوەاشیتورك یو تورك یفارس یرانێئ ەب ەكچناو یكانەوەتەو ن ەكید یكانەنییئا

ان یكانەدەت موفرێب ەڵگەل یستاشێان ئەیكەزمان ۆیە، بەبوون یبەرەع یزمان یرەگیكار
 یبرەس ەشەق یەم داتاەئم ەاڵاندا، بەیانژۆر یزمانەت لێش دیكارەو ب یبەرەع ەل ڕەپ

كان ەنەرمەئ یكیدا یزمان ەیشێك ۆب ەیكەنیسونو یبەرەع ێیرگو ەو ئ یتیەدركاندوو
 ەیساتانەو كارەئ ۆیهەب ەوەتۆچریان بیكیدا یزمان ەونكچ" یەواێیپو  ەوییەاندەڕگ
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". ننێخوەكان دەكستێن و تەكەد ژێنو یبەرەعەار بچناەب ۆیە، بەاندا هاتوویرەسەب
 . ەیەكەژێنو یكستێش تەمەئ

 السموات  یف یژابانا ال"

 تقدس اسمك یل

 ات ملكوت یل

 چاالر یلك علژاالسماء ك یتك كما فیئیلتكن مش

 وم ینا الگخبزنا كفانا اع

 نا ین الینبژا للمیڤنوبنا كما نغفر نحن اژواغفرلنا 

  ەتجرب یوالتدخلنا ف

 ر یلكن نجنا من الشر

 الن لك الملك و القو والمجد 

 ".نیام. بداال یال

 ەب كەرەكو عەو ەكان بووڵەزا ەوەتەن ەان لەیورەگر ەه یت ترسێب ەكستێو تەئ ێیپەب
 ەیكەو زمان ۆیخ یفێر ركێژ یەتیەخستو ەیەه ەكید یو زمان ەوەتەن یچرەه
 ەان لیار بوونگرز ۆخودا ب ەان لیشەكەوەانڕاپ ەیوێها شەروە، هەوەتۆشتێهەن

 ەڕش ەل ەان بوویارگرز یەواگ ەك ەانەیه ەیو ترسەل ییەتیر برە، هیتەهامەو ن یتێبرس
  .نیژدا بیئارام ەل ەشیمەه ۆن، تاكو بچب ەاكچو ەرەو ب

 یەو ماناەت بێو ناب ییەن ۆب ەیكید یكێاساوپ چیك هیدا یزمان ەیوەوونچر یبەم لەاڵب
ر یبەان لیكیدا یزمان ۆیە، بەب بوونەرەع یگنەبروزەر زێژەوان لەئ یەواگ ەت كێكاربەب
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ر ێژەل یغیمازەو ئ ەكەو جول یكورد ەیبارتاقەك بێزمان چیكدا هڵێحاە، لەوەتۆچ
كن یرەن و خەكەد ێو ملمالن ەوەتەماون یتێندوویز ەستا بێتائ یچە، كەبوونەن ەشەڕەه

 . نەكەش درووست دیرەگیكار

 ن ەرمەئ یالەم و مردوو ناشتن لیراسەم

 یستانۆڕگەا، مردوو لیونكوردستان و د ەیكید یكانەانیستیكو كرەكان وەنەرمەئ
، یەروحان یكێاویپەك( ریر هاێد) ێوەو ل ەسینەك ەنەبەین و دواتر دژێنەان دۆیخ
 ەیوەر لە، بۆیو ب ەوەتڕێاپەخوا دەو ل ێنێپرچەدا دێیوگەو ب ێنێخوەر دەسەل یلینجیئ

بوان ەئاماد ەس لەك ێندە، هێشرۆپدا دابەكۆڕەگەو ل ێدا بكرەكەر مردووەسەب ۆڵخ
 ەیوەئ ەیبارەن، فلەكەدا دەكەر مردووەسەب ۆڵك خێ، مشتەكەمردوو یسوكارەو ك

ن و ێكشەشت رادپر ەسەوان مردوو لەت، ئێرژێنەك دێوازێش چەن و بۆچمردو و
 ەروو ل یكانێیەپئاوا و ژۆرەل یرەكتر، سیەر ەس ەنەخەد یگر سنەسەل یكانەستەد
 ەیشێك ێن جارەرمەئ یالەل ەمردوو ناشتن یتیرەنەك لێشەب ەمە، ئێبەت دەاڵهژۆر
ستا ێتائ ەك ەزمان ەیلەسەكان، مەوەتەن و كولتوور و نییو ئا ەكەچناو ەیورەگر ەه
ان ۆیم خەو ه ەوەتەن ەان بۆیم خەه ەكان كەنەرمەت، ئێر نابەسەارچو  ەبووەر نێگێج
شان یپان یتەبیتا یكێكولتوور ەزمان و ن ەستا نێنن، تائێناسەت دەبیتا یكێنییئا ەب
 ەك لەیەوەتەب و نەزهەكو مەان وۆیخ ەك ەیەوەت ئێان كردبیكێنها شتەم تەاڵ، بەداوەن
 . ەكردوو ەناسێپ یكوردستان یمانەارلپ

 ********************************************* 
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 م ەوارچ یژاپ یكانەزێراوەپو  ەاوچرەس

د یالخ. یانێڕگرەو. كانییەووژێم ییەندەوەیپ. نەرمەكورد و ئ. فارس عوسمان: 0
. 8108 ڵیسا. نما یبەدەو ئ یفكر ەیوەنۆڵیكێل یرەنتەس یكانەوكراواڵب. یركەه
    .00ل

. شێامگلگ ەیحماس. یكورد یتەین بینترۆوا، كیمهاباد ه. ەن زادەسەشاروخ ح: 8
 . 08وا مهاباد لیانتشارات ه. 0394

 یاگزەد. ەژۆند رەن، مامەرمەوان كورد و ئێن ییندەوەیپەك لەیەدەد، سیساۆنەرمەئ: 3
 . 06و ل 05ل. 8101 ڵیسا. ەوەوكردناڵخش و بەپ ۆم بەردەس

 ەقافپخ الیتار. اتیا واالقلیروبولوجپان ەدراس. ونیاالرمن العراق. ید الهاشمیحم. د: 4
 8106 ەسن ەف القاهریجن. للنشر ەدار روزنام. یەالهو

فور ەغ ڵاڵبدوەع. د. یدانەیم یكەیەوەنۆڵیكێكوردستان، ل یباشور یكانییەنەرمەئ: 5
  .8112 ڵیسا. نیدەالحەس ۆیئاداب زانك یژیلۆك

خالد . یانێڕگرەو. كانییەووژێم ییەندەوەیپ. نەرمەكورد و ئ. فارس عوسمان: 6
 35ل. 8108 ڵیسا. نما یبەدەو ئ یفكر یرەنتەس یكانەوكراواڵب. یركەه

. یكورد ۆب یانێڕگرەو. كانەنەرمەئ یژكوەڵمۆد كیساۆنیج. ار ئاروونیر ۆسیفۆرپ: 7
. یتڵەوەودێن یلیربەئ ۆیزانك ەد لیساۆنیج یرەنتەس یكراوپاچ .یداغەرەمهاباد ق

  37ل. 8102 ڵیسا

   .007ل . 3 ەمارژكوردستان،  یژیسترات ەیوەنۆڵیكێل یرەنتەس یارۆڤگ: 2
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وار ە، هیانێڕگرە، وووداژێمەكان لەنەرمەئ یژكوۆك یكانەناغۆق. انیاهاكن دادرڤ. د: 9
 . 8101 ڵیسا. 3. ەمارژ ەوات یارڤۆگل، یسماعیئ

د یخال. یانێڕگرەو. كانییەووژێم ییەندەوەیپ. نەرمەكورد و ئ. فارس عوسمان :01
. 8108 ڵیسا. نما یبەدەو ئ یفكر ەیوەنۆڵیكێل یرەنتەس یكانەوكراواڵب ەل. یركەه
 28ل

 ەران و كید میمەردار حەس. ەیوەكدانێو لەوەنۆڵكێل. ۆییك یقادر یحاج یوانید: 00
 93ل. 8108 .ڵیسا. ەكوردستان سن ەیوەوكردناڵب. زاەفا شارەم موستیر

 یتی، ساەوەكانەنەرمەئ یدیساۆنیج ەیبارەلك ەیەوەنۆڵیكێل. نیمەئەمەل حیسماعیئ: 08
  .نێزەگەكولتوور م

هب ژتصوف او م ەقیرگد ام ین جدیاصحاب الد. نییالعلو یم الداقوقیف ابراهیتال: 03
 .064ل . یین كاكایم فلكدیتقد. ەلعصر العولم یاسیالس

 .  38ل .اینیرمەكوردو ئ یكانیەندەوەیپەك لەیەدەس. دیساۆنۆرمەئ.  ەژۆند رەمام :04

. یدانەیم یكەیەوەنۆڵیكێكوردستان، ل یباشور یكانەنەرمەئ. فورەغ ڵاڵبدوەع. د: 05
 8112 ڵیسا. نیدەالحەس ۆیاب زانكئاد یژێلۆك

 

 

 

 

 ەوەیینییئا یكێتەقیرەت ەل ەققەه
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  یتیەەاڵمۆك یكەیەوەبزووتن ۆب

ا یرافگجو یاوازیو ج یفكر یاوازیج ۆیهە، بۆیخ یووژێم ییاژێدرەسالم بیئ ینییئا
ها ەروە، هەوەسالمیئ یرەمبەغێپد ەمەمح یدوا یتەالفەخ یتەاڵسەد یاوازیو ج

 ەرەیغ ەیكید یكانەوەتەن ۆب یتەبیتاەب ەیەوتەكێج ەنییم ئاەكان لەشتنەیگێت ۆیهەب
 ەنیییم ئاەل یشتگەب ەویتوانەیكورد ن ەكوردستان كەش لیتر یتەبیتاەب و بەرەع
 ەكەنییئا ەیچەبن یواوەت ەل ەویتوانەین ەوەكەزمان ینیزانەن ۆیهەان بیات گبێت

خ ین شیەالەهاد لیجتیكست و ئێت ۆاواز بیج ەیوەندنێخو ۆیهەها بەروەت، هێزابەشار
 ینییئا یتیەەاڵمۆك یپروگو  پۆپلق و ب و ەزهەان مەید. ن و هتدییئا ەزا لەو شار

 یپروگ ەل ەگج ەمەو هتد، ئ یلەمبەو ح یكیو مال یفەنەو ح یشافع. ەوەتۆبێل یاوازیج
خودا  ەل ەگج ەك ەوەكورد یخاك یمانڵر موسەسەب ەكەتۆم ەبوون ب ەك یسالمیئ
  .ەویزانەان نیتریچ یرستەپ

 ەیچەبن ەك ەوەاكستانپو  ندستانیهەسالم لیئ ینییئا ۆب ێنو یریب یهاتن یدواەل
 ەیگەڵمۆو كێن ۆب ێنو یریب ەوەیەمبارەسالم، لیئ ۆبن یینییئا ینیوانێڕت ێینو یریب

 یپروگها ەرۆكوردستان، ج ۆب ەانییفكر ەلیو ستاەئ یهاتن یدواەل یدیش هات، ئیكورد
 ەك ەبوو ەوەئ ۆیهەب ەانیاوازیم جەئ یكێشەدا، بەڵانهیرەس ینییئا یو كولتوور ینییئا
، یكورد یر زمانەس ەوۆدرابێڕگەرنەش ویوكاتەو تا ئ ییەن یكورد یزمانەب ەكەكستیت
ان كرد یقورئان یكستێت ینییئا ین زانایندەچ یهاوكارەر بیشاع یارژەدواتر مام ه ەك
ك یداەل ەیەچم ناوەقورئان ل یقەد ەك ەیەوەتر ئ یكێاتیشكالیها ئەروە، هیكورد ەب
ار چناەب ۆیە، بێیپ ەبوو ۆو كورد نام ەوتووەكەنەڵهایت ینییئا ییتیەساەو ك ەبووەن
 یكیەایرافگجوەل ەبوون ك ەسانەو كەئ یوتووەن كێكان شوەمانڵر و موسەروەپن ییئا
 ەار بوون بچناەب ەوەكانەفتوحات ەان لیناون ێه ۆان بەیكید یكەیەگێر ەوەكید

 یستەبەو م ییەچ یبەرەع یزمانەب ەیكەكستێسالم و تیبزانن ئ ەیوەئ ێبەمان بڵموس
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كان و ەخێو كورددا، شێنەل ەنموون ۆ، بییەچ ەیەچو ناوەئ یرتنگت و ەاڵسەدەل
كان و ەرەمبەغێپ ەكان ناسراوترن لەتانڵن و سوییئا یانیزاەو شار یتیەساەك
د و ەیو س یتیەساەو كەئ ەوەفتوحات یدواەل ەونكچسالم، یئ یووژێم یكانەسحابەئ

 ەدانراون ك ەوەوكاتەئ یاساالرپن سویەالەل ەانیتیەساەو ك ڵاوماقویپخ و ێش
كورد  یالەل ۆیەع، بیواق یمرەئ ەانناون بوون بید یوەفەان سی یسمانەان عەیبەرۆز

 .نۆنام

و  ەوەندنیوف و خوەسەت ێینو یریشنبۆر ینەخاو ەد كیوالنا خالەم یهاتن ەینموون
 ەك ەبوو یفیعرەم یكەیە، نموونەیكییەكورد ەوێشەسالم بیئ ینییئا ۆب ەما بووینتیئ

 ەناوێه یو قادر یندەقشبەن یتەقیرەردوو تەه ەك ەبووەوەئ یدی، ئەدابووێت ینانێداه
 یكار ەوامەردەستاش بێتائ ەك یرەگیفۆو س یرفانیو ع یفكر ەیكو دوو قوتابخانەو
ن یندەچكوردستان  ەوالنا لەم ەندەچرە، هەمهاتووەرهەب ێل ەیو قوتابخان ەكراوێپ

خ یش) یرەبێر ەب یقادر یتەقیرەبابان و ت یرانین میەالەل ەوەتەبوون یووەڕجار رووب
 ەوالنا سووربووەم مەاڵ، بیە ینییئا ییەریشنبڕۆو ەب ژد ەیكید یپروگو ( ێدۆن یمارف

 ۆب ەك ییەیتیەاژموو دەو هەئ یاەڕرەس ەمە، ئەیكەبازێر ەیوەوكردناڵر بەسەل
دان ەژێدر ڵسا ەانزی یدوا یتیەویوالنا توانە، مەكراو ەیكەفكر یكردنەهاورد

ور ەدەل یكێكەڵش خیكوردستانەو ل ەوەتێنێغداد بمەو ب یمانێسل ەل ەیكەكارەب
 یكورد یمانیشتین یدێزەمدا لەهەزدۆن ەیدەسەل ەكەتەقیرەت ڵحاەرهە، بەوەتێببۆك

و ەل یتەبیتاە، بەوۆیەوباڵدا بیكانێدراوس ەتاڵو وەب ەوەشێوەزتر بوو، لێهەد دا بیخال
 ڵنبوەستەئ ەاتگب ەكەفكر ەیوەش ئێپ ەونكچ، ۆڵنادەن ئەڵێد ێیپك تور ەك یناەچناو
م ەاڵ، بەبووەكوردستان ه ەشتر لێپ، یعوسمان یتیەرۆمبراتیئ ەیكید یكانەشەو ب
 یكێسەك كەوالنا وەم یدیشت، ئۆیا رینوسەندەتا ئەاشان هپ ەیوەوبووناڵب یدوا
 یتیەساەرو كەوروبەو د ەگەڵمۆر كەسەل یفیعرەو م ینییئا یرەگیكار یزمایكار
 ەددان نامەش سەمەل ەگ، جەوتووەركەد یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یرەگیكار
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 ۆب ەك یو فارس یبەرەو ع یفارس یكانەزمانەب ەبووەه ۆیخ یتەستخەدەب
 یرتنگندوورایز ۆب ەستاوەوەن ەوەشەمەوالنا بەم یدیئ(. 0".)ەناردوو یستانەدەكارب

 ەیوێشەب ەكەچناوەل یتیەكوردا ەیوێشەب یرستەپت و خوداەفیعرەكان و مەتەقیرەت
كان و ەخێر شەسەها دانابوو لەو یكییەرەگیكو كارەڵكوردان، ب یالەن لییئا یرتنگرەو
 یهرەن یڵاڵبدوەخ عێكو شەو یسانەك ەنموون ۆ، بەكەچناو یكانەناسراو ییەتیەساەك

ش كورد یوەئ ەك كەیەوەتەن ەیوەبزووتن یتیەراەو راب یوتووەن كێشو ەبوون ب
ك ەڵخ ۆیە، بەوەتەنەنراوێوسەچوام ەردەب ەویەكانەمنژن دویەالەل ەونكچ، ەوبو
كو ەڵ، بەویزانەوالنا نەم یوتووەنكێك و شوێخێش ەنها بەان تیڵاڵبدوەخ عێوكات شەئ
 ەداوێپان ەیژێدر یوتوانەنكێشو ۆیە، بەویزان ەییوەتەن یكیەزمایكار یروح یكێاویپ ەب

 ەگەڵمۆك یارید یكێپروگ ەیناسێپكولتوور و  ەب ەبوون ەتانەقیرەو تەر ئەو دواتر ه
 یرەماوەج یكولتوور یكەیەوەبزووتن ەش بوون بیو دواتر ەیەققەان هەینموون ەك
  .تەبیتا

، ەوەتەقیرەناو تەب یرستەپخودا یاوازیج یپروگ یدانەڵرهەس ەیكید یكێكارۆه
و، رابردو 09 ەیدەس ەیوەشێپ ەو هاتن 02 ەیدەس یاستەڕناوەل ەبوو كەوەئ

، ەئاراو ەدا هاتننییئانا ەپەل یتیەەاڵمۆك ەیوەبزووتن ەر لۆراوجۆج ەیوەناڵجو
 یمیرەبدولكەخ عێقاند، شڵخو ێینو ەڕیروباویاق بێڕع ۆب یز و هاتنیلگنیئ یركاریگدا
 ڵاپ ەووبوونچ ەك ەكید یكانەخێش ەم باشتر لە، هۆیكو خەو ەیوەو مان ەڵەدەش
اواز بوو یج ەیاكڕرویم بەمابوو، هەان نییرەروەپمان یشتین یتیەزم و روحیالیرپمیئ
 ەتاك ك ۆك بەشت نگ ۆب ەوەتییەكڵو مو یخوازیكسانیەو  یتیەەاڵمۆك یووەڕل

تر،  یكەڵخەشنتر بوو لۆر رەركیگدا ۆب یشیشتنەیگێها تەروەتر، ه یوانەابوو لیج
، ەوەننێك نامەڵت خەخزمەو ل ییەا نۆڕخەل ەكەچناو ۆوان بەئ یهاتن ەك یزانەید ەونكچ
، كرد ییدوا یچۆك 0907 ڵیبوو ساكورد یمیكادەئ یكێوونووسژێم (رانیشاد مەر)
كوردستاندا  ەل ینییو ئا ەییوەتەن یوشەر یبێكتەل ەوەقەه ەیوەبزووتن ەیبارەل
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 0981 ڵیسا ە، لەبوو یتیەەاڵمۆو ك یو روح یفكر یكەیەاردید ەققەه"  یتیەوینووس
 ەل یندەقشبەن یتەقیرەت یكەڕۆو ناو ەڕاوب یكردنەشەگندن و ەسەڕەپ ینجامەئ ەل

خ ێش ۆیەب(. 8) ،"ەوینیدا بێت ۆڵیم ریرەبدولكەخ عێدا، شەڵهیرەسورداش س ەیچناو
دا و ەیەوەو بزووتنەب ەیشەگ ەكەچناو یارانیجوت یهاوكارەب ەڵەدەش یمیرەبدولكەع
 ەیچر و ناوەشدپو  ەگرەو م یتیەجافا یكانەچناو یواوەتەكرد ب ەینەشەت
ركوك، ەك ەاتگەو تاد ۆیەك یشتەد یكێشەو ب ینێخ بزێو شوان و ش ەوكێسەاڵق
"  ەققەه ەو بوون ب ەوەخ مانێش یەیواڕو بەئ ەڵگەل ەوەواوەت یكیەواڕب ەان بیمووەه
دوو  ەاق كێڕع ەیمەردەو سەئ ۆیناوخ یتەزارەو یكراوێژپێنز راوۆدمیكدا ئێكاتەل

ئاشكرا،  ەم بەدووه یو جار ینێهنەم بەكیە ی، جارەڵەدەش ەتەووچ ەازیم نەجار ب
 یتەاڵسەر دێژەاق لێڕع یتەحكوم ەك یریم ەرووبكات ێنێخ بهێش ەت بەناعەتاكو ق

ك ەیەوێش چیهەخ بێم شەاڵخ، بێش یستەردەب ەخستبوو یماعەر تۆزدا بوو، زیلگنیئ
 (. 3". )قاندەلەن ۆب یرەس

ركوك ەك ەیچو ناو یتیەو جافا ەگرەم یكانەچناوەان لیندنەسەشەگك یەالەت لەبەڵه
و ەب یدانەملن ەوەشیتر یكیەالە، لەكەوەبزووتن ۆب یتیەەاڵمۆك یكەیەگێپكو ەو
 یەیخ، ماێش ەب یز دابویلگنیئ یرەنێكو نوەو ( *نزۆدمیئ) ەك ییەیاسیس یەستیداوێپ
 ەبنك یكیەتیتدارەاڵسەد چیك و هێتەریشەن عەخ و خاوێش چیه ەبوو ك یرانەگین

تر گنیرگ یتەاڵسەو د ڵك و ماڵاز و مویمتیئ ەیەوێو شەو ببوەن یتیەەاڵمۆك یفراوان
دا ەدنییئاەل ەمانەئ ەیوەشتبوون لەیگێواو تەت ەوێوەكان لەزیلگنیئ ۆیە، بەوەبكاتیتەر
. وانەئ ۆب یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یتەاڵسەد یڤیرناتەلتەئ ەكید یكییەترسەم ەبن بەد
(4 .) 

 ەان بی، ەكەچناو یمانڵموس یكەڵخەاواز لیج یكێكەڵخ ەڵەمۆك ەیوەرلەب ەققەه
 یكەڵو خێنەاو بوون لچرەار و بید یكێپرووگبن،  یرەماوەج یكەیەوەنبزووت
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و  یرستەپخودا ەیوێش ەونكچد، یوالنا خالەم یتەقیرەر تەسەم لەاڵب .مانڵموس
، ەكەچناو ەیكید یكانەڵر و خەروەپن ییئا ەڵگەل ەاوازبوویان جیتیرەسم و نڕەوێر
ر ەسەان لەیو قس ەبوون ەنیمەكوكات ەئ یوامەع یكچلەاو خچەل یاستەڕم بەه ۆیەب

ت ەبەڵ، هەوویزان ەنیمەكەان بۆیان خیشۆخۆم بە، هیڤتەگێن یكەیەوێش ەب ەكراو
 ەبوون ەندەگاەڕپ ەان كیكێندەاون و هیژ ەوەكێپان یكێندەكان هەییەكو كاكەش ویمانەئ
ر ەبەر لە، هیتیەەاڵمۆك یزێو ه پروگكو ەو ەبووەنێل ەیققەه ەك ەینانێو شوەئ ۆب
م ەاڵان، بیركوتكردنەك و سەڵخ ەیتان یترسەن لیژنها بەتەب ەویانتوانەین ەشەمەئ
 .ەیەزاكان هنییئاب و ەزهەمان و مەوان ئێن یاوازیج ەك ەیوەئ

كو ەكان وەوێش ەك لەیەوێشەكو بەڵ، بەییوەتەن ەو نن یینییئاەن یكەیەنیمەمان كەئ
ش كرد یان نماۆیخ، ێنو یمانڵموس یتووەشكێپ یكێرۆج ەل یتیەەاڵمۆك یكێكولتوور
رس ەك شاز و هەیەادڕتا ەك یخشەب یكورد ەیگەڵمۆك ەان بێینو یكەیەو نموون

 ڵیكشتوكا یتییەكەڵمو یمانەاو و نیپن و ژ یكاركرد ەوەكێپش یتەبیتاەكراو بوو، بەن
ماشا ەكسان تەیەاندا و بەیانژۆر یفتنارەر ەل ەییو ساد یتێرووبووم و خاكەو ب
 . مووانەه یكردن

م یرەبدولكەخ عێش ەت بەبارەت سڵەوەخ و دێئاغا و ش یبێكت ەل (انڤمارتن )
و ەل ی ەندەوەم ئەاڵب یەندەقشبەن یتەقیرەت ەر بەس ۆیخ ەخێم شەئ یتیەوتووگ
  .ت،ێت ناو ببرەبیتا ینییئا یكەیەكچێر ەت بێكرە، دەوەتۆوتەدوور ك ەبازێر

" ەڵێكوردستاندا د ەل ەییوەتەو ن ینییئا یوشەر یبێكت ەل (رانیشاد مەر رۆدكت)
 0981 ڵیسا ە، لییەتیەەاڵمۆكو  یروحو  یفكر یكەیەاردید ەققەه ەیوەنبزووت

 ەیچناوەل ەققەه یتەقیرەت ەڕیباو یندنەسەشەگندن و ەسەرەپ ینجامەئەل
 ەیوەكران ەل یستەبەم ەك ەووینیدا بێت ۆڵیم ریرەبدولكەخ عێرداش، شسوو

 . ەكەچناو یكەڵخ ەڵگەاوازن لیو ج ەیەكەڵەمۆك
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 یهلەئ ەیكید یكێرۆ، جەبوو ەكەوەبزووتن ەیكید یكێنازاناو ییزاەرەان مامی ەققەه
 یكێبەزهەكو مەو یەاڕرویم بە، ئییەرستەپخودا یاوازیج یكەیەقوتابخان ەك ەققەه
 ەڵیمبەو ح یانیقاد یدەحمەو ئەعیش ەیوێش ەم لەاڵب ەوەشێپەتر هات یوانەاواز لیج
 ییەنییئا ەم لقەئ ەوەسالمیئ ینییئا ەینیچر بنەسەل ەك یەیو ماناە، ببوونەهتد ن و
و  ەیەان هۆیخ ینییئاكولتوور و  ەك ەیققەه یهلەو ئەك ئە، نەرتووگ ەیاوچرەس
 یوانەت ئەبەڵو هتد، ه یلیسماعیان ئی، اڵولیلەان عی، یوەلەن عەڵێان دێیپان یكێندەه
 یلەع یرەكتێك كارەو یلەع یتەزرەح. ەو الل یلەو یلەع یپروگ یتەبیتاەب ەكید

 ەیوەك ئەروەن، هەكەد یماشاەت ییخودا یو روح ەییفسانەئ یاوانیپەب بیتال ڕیكو
نن، ێشوبهینسان نایئ ەن و بەكەح دیسەم ڕیكو یسایع یماشاەكان تەانیستیكر ەك
 ەمەئ ەك(. پالوپ) ە، واتەرتووگرەو ەیناسێپ ەوییەخودا ەیانیس ەاتر لیز ەمەئ

 ەنیچن و ناەیدا ناكێت ەیوەنۆڵیكێو ل یكارەورد ۆیەب. داەرێل ییەن ەمیئ ەیكەباس
  .ەوێخنەوێن

ق، ەه یهلەئ ەتر وات یوانەئ ەاواز لیج ە، بەققەه ەیوەان بزووتنی ەققەم هەاڵب
ك و یەریشنبۆكو رەو ەوەدیوالنا خالەن میەالەل 02 ەیدەس یمەردەسەل ەكەیەكچێر
 یدەحمەئ ڕید كویوالنا خالەم" كوردستان  ەتۆوف هاتەسەو ت یخودا ناسەك لێرۆج
 ەكاتەد ەك یچۆك 0093 ڵیساە، لیڵیەكایم یجاف یناسراو یتەریشەع ینێحوس ڕیكو
ك یداەل یمانێسل یشارەر بەس یراخەق ەیكچۆشارەل ینیزا 0779 ڵیساەر بەرامبەب

 یندنێ، خوەكردوو ییواەد یچۆشام كەل ینیزا 0287 ەكاتەدەك 0848ە، لەبوو
 یرتنگرەو ۆ، بەواو كردووەبابان ت ەیچناو یكانەورەگال ەم یستەر دەسەل یتیەالەم
( یوەهلێپ ەیبدوللەشا ع) یستەر دەسەل ێوەندستان و لیه ۆب ەووچت ەقیرەت

و ەقوتابخان ینەخاو اڵبدولەو كات شا عەئ ەك ەرتووگرەو یتەقیرەو ت یتیەندووێخو
 ۆب ەوەتەاوەڕگرشاد یئ ۆكات بەد واوەندن تێخو ە، دواتر كەبوو ەكەتەقیرەت
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كات ەد چۆك یكجارەیەبابان، ب یكانەریم ەڵگەل ەویەكۆناك ۆیهەاشان بپكوردستان، 
 (. 5". )شام ۆب ەوەتێچەو د

ر ەسەقا و لەخانەل ەبووەكر هیزەان بیواڕو ب ەرشادیو ئ یەندەقشبەن ەتەقیرەم تەئ
بارزان  ەیچرامان و ناووەهەل یندەقشبەن ەیكید یقاكانەخان ەڵگەل ۆیەش، بیكار

و  ەبوون یرستەپخودا  یشتنەیگێو ت ەكچێك رەیەر بەس ەونكچ، ەبووەان هیندەوەیپ
 ەڵگەان لەیكیەاوازیم جەاڵ، بەانەیستا هێو ئ ەبووەه یقادر یتەقیرەت ەڵگەان لیاوازیج
ان یا كاریدون یدوا یتەامیق ۆو ب ەبوونەكر نیز یكیرەنها خەت ەك یەداێوەشدا، لیوانەئ
و  یكسانیە ۆان بیع كاریواق یرزەر ئەسە، لیرستەپنا خودا ەپەكو لەڵ، بەكردووەن
ان یواڕب ەیوەان ئی، ەكردوو یتیەەاڵمۆك یزەوەرەوتن و هەشكێپت و ەدالەع
 یتواناەان بیواڕ، بەبووەكان هەخواز یكسانیە ییەمانیشتین ییەاسیس ەزێه یشتپهاوەب

 یرۆخودا و ج یبوونەر بەرامبەب ەبووەن هیقەیەان بیواڕ، بەبووەس هەكەتاك
 ڕیكو یزاەر ەمام یگناوبانەب یكەیەش وتەمەئ ۆب(. دیالتوح) ە، واتییكتایە یرستنەپ

 ەك ەهاتوو ەوەقورئاندا ئ ەمادام ل یتیەوتووگ ەڵەدەش یمیرەبدولكەخ عێش
و  ەیەخودا ه ەیەنمان هیقیە ەمێئ ەواتەك( نیقیاتك الی یلربك حت یاتق) ێرمووەفەد

تر یچست ناكات یوێپ ەواتە، كەسروشت یكیەاسایئاسمان و  ەو یوەموو زەه ینەخاو
 ەیانیو داتاەئ یچیپەب ەت كێبەخودا ه یبوون ەومانمان لگن و ەیبك یەقواەت ەرۆو جەئ
 ەرێل ەواتە، كییەن ەمێئ یقواەت ەب یستیوێپو خوداش  ەیەن، خودا هینیبەید ەانژۆر
و  یرەروەپداد ەب یستیوێپ ەك ەنیمەر زەسش یوە، ئەیەتر هگنیرگتر  یكێشت ەدواوەب

و  ەانیوینیو ب ەكردوو یژێنو ۆیخ ەزا كەر ەمام ەیەیم قسەئ یدی، ئەیەه یكسانیە
 یرستەپخودا یكێسەم كەاڵت، بێبووبەو نڕەتوند یمانڵكو موسەو ەگنەر

زا ەر ەمام ەیەیو قسەئ ۆیەر بە، هەكردوو ەیەیو قسەئ ۆیەب ەووف بووەسەمموت
 یتێیەپان یواڕب ەان ماوەیاشماوپ ەستاش كێو تا ئ ەققەه یرەماوەج ۆیتیجۆك ەتێبەد

 . نەكەدێپ یو كار
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ان یمانڵسالم و موسیئ یرن و سرووشتگوو ناژۆو ر ژێنو یچرەگەئ ەققەه ەوان واتەئ
م ەاڵب، بەرەع ەیوەرەكییالسا ەوات یدیقلەت یمانڵموس ەیكید یكانەكو كوردەو ییەن
كولتوور و  ەان لیاوازیج ەت كێبەن ەوەنها ئە، تییەنان یمان بوونڵموسو ەومان لگ

وا ڕاو و بیپن و ژوان ێن یخوازیكسانیەش یتەبیتاە، بەیەدا هیتیەەاڵمۆك یشتنیتراد
 ێوند و الدگ ەان لیژ ەیوەواستنگ یخۆبارود ۆیهەستا بێئ ەك یتیەكاڵمو ەبوون بەن
 یانیژنان و ێمهەهرەب یكانییەندەوەپنان و ێمهەرهەب ەیوێكار و ش ەشار ك ۆب ەو
و  ەوەتێبناسر ەققەفتار هەر ەن تاكو بیژكو جاران ناەو ۆیەت، بۆڕێگەد یتیەەاڵمۆك
 . تێاواتر بیتر ج یكەڵخ ەڵگەل

 

 

 

  ەققەه یدانەڵرهەس

كو ەو یو قادر یندەقشبەن یتەقیرەردوو تەد هیوالنا خالەم ەیوەئ یدوا
كات، ەد ۆب یعایدیوردستان و ئك ەتێنێهەد ەوەندستانیهەل ینییئا ێینو یكییەریشنبۆر
ئاشنا  ەكییەریشنبۆرەو دواتر ب ەڵەدەش ەل ێناسەردار دەس یدەحمەخ ئێش ێوەل
و ەئ یمەكیە ینێشو ەك ەڵەدە، شێرگەردەوێل یندەبەقشەن یتەقیرەت و تێبەد
 یسورداش ەیكچۆشار ەك بیو نز یتیەجافا ۆڵید ەیچناو ەتێوەكەو د ەیەتەقیرەت

 یوندگك یسورداش و نز ەیچناو ەتێوەكەد ەكێوندگ، یمانێسل یشار ەر بەس
 ەیورەگ یقاەو خان ەشتووۆیر یگو ناوبان ەناسراو یتیەجافا ۆڵیدەب ە، كەووەڵگرەس
 ەیەتەقیرەو تەئ یدان و ناساندنەڵرهەس یندەبەڵو م ەبوون ەوندگو ەر لەش هیكانەققەه
 یكەڵو خ ەرماوەه شەكیەركەس ەگزارەان میا گەو بار ەندانەئاو ەكەوندگستا ێتائ ەك
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ر ەس یسماق ەلكەك یوندگەو ل ەماوەن ەوندگو ەقا لەستا خانێم ئەاڵن، بەكەد یردانەس
 یرشتەپرەس یەزاەڕەمام ەیمەح ەكاك ڕیكو ەك ڕێخ هاوێو ش ەدوكان ەیكچۆشارەب
 ەك ێیەل ەیووفانەسەمت ەشێروەر و دیپو ەئ ەیاشماوپستا ێكات و تائەد یەقاەو خانەئ
 ەیاشماوپو  ەتەقیرەو تەان بیواڕب ەك ەیوانەم ئەاڵنابن، بەڕپێت تسەد یكانەنجەپەل

قا ەخان یردانەس ەوەكوردستان یكانەكچموو شارو شاروەهە، لەیەه ەتەقیرەن تەخاو
شتا ێن و هەبەر دەسەكدا بێسمڕەوێرەان لیكانەنۆن و بژەن و جەكەد ڕێخ هاوێو ش

م ەاڵ، بەكییەتیەەاڵمۆك ەییفكر ەوتەت و رەقیرەت ۆما بینتیكو ئەو ەان ماویزۆس
و  ییەتیەجافا ەیچناوەر بەس ەڵەیدەش ەر لەه ەڵەدەش یمیرەبدولكەخ عێش یدەرقەم

 یورپەلەو ك ینییئا یسمێڕەم رەاڵن، بەكەد یردانەس یكەڵو خ ەماو یشەكەوارەئاس
  .تێناكر ێوەل ەققەه

تا ەرەس مەاڵ، بەرتووگرەو ەیتەقیرەو تەئ ەس بووەن كیمەكیەردار ەخ سێش یچرەگەئ
 یتەقیرە، تەسوور ناسراو یخ قادرێشەب ەخ قادر كێك، دواتر شەڵو خێنەل ەناسراوەن

خ ێش شیوە، ئەداداو یتەقیرەت یرەسكەع یزاەخ رێش شیوەاش ئپك، ەڵخەب ەداو
 یحاج یفاەخ مستێش شیوەئ یدواە، لۆیخ یرگێجەب ەكردوو ییەڵاڵئ یدەمەمح
 ەم كەستۆرزا ریم یناوەك بێوندگ ەل ەداداو یتەقیرەت 0905 ڵیزا تاكو ساەخ رێش
و ەر لەه ڵرحاەهە، بەوەدوكان یلۆگر ێژ ەتاۆوتەستا كێئ ەك ییەنرا ەیچناو ەتێوەكەد

ال ەخ مێو شەاش ئپفا ەخ مستێش یحاج یتێسەر وەسە، لەكردوو ییدوا یچۆدا كڵەسا
ك ڵێسا ەیاش ماوپ، ەكردوو یچۆك 0909 ڵیو سا ەداو یتەقیرە، تیرێنەڵگ یدەحمەئ

 یكێكەڵرشاد و خیئەب ەكردوو یستەد 0981 ڵیساەل ەڵەدەش یمیرەبدولكەخ عێش
 ەیچو ناو ۆیەك یرەم و بەستۆرزا ریو م ەگرەسورداش و م ەیچناوەر لۆز

اواز یج ەك ەتەقیرەم تەئ یدیمورەو بوون ب ەرتووگرەان ویتەقیرەر و شوان تەلەئاغج
ر و یش ەدان بۆخەك لەحات، نیسبەو ت ەلیهلەكر و تیزەل یەتیو بر یقادر یتەقیرەتەل

 ینانێهەب ەان كردوویقواەند تێو ه ەبووەان هیقاەنها خانەش و هتد، تیر و شەنجەخ
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موو ەه یر زارەس یردێو ەتۆب( قەه) ەیوش یدی، ئ(یەخوا یقەر هەق هەه) ەیوش
 (. 6". )ەركردووەان دیگناوبان ەققەهەكان و بەقەه

ن یەالەل ەكردن بوونێپ یتیەم سوكاەردەبەل ەشیمەه یچرەگەئ ەدارانەڕم باوەئ
ت و ەقیرەت ەان بیواڕوان بەئ ەترسانەاونچم ەاڵ، بەوەوڕەتوند یكورد یمانڵموس

و ەموو ئەه یووەڕو رووب ەان بووەیكەڕەوباویڕب یتیرەن ەك ەبووەت هەعیرەش
 ەانیتیەو سوكاەموو ئەت هەبەڵكردن، هەدێپان ڕیتاجاڵاگ ەك ەبوونەد ەسانەك
او یپن و ژ یكسانیەو  یرەوەپداد ەان بیواڕوان بەئ ەونكچبوو، ەن ههاندا ەویەشتپەل
 ینییئاز و ەگەو ر ێر و مێن یرتنگاوچرەبەل ێبەبوو بەشت هگ یبوون یتیەەاڵمۆك
 . و هتد یارژەو ه یندەمڵەوەد و ەكید

ر ەه ەر لەم بەاڵ، بەاوڕدا باڵباەان بینیریناش ەیوا و قسڕەنا یتەمۆت ەل ەگر جار جۆز
 یتوند یت فتواەفوەفا سەال مستەو، مڕەتوند یسالمیئ یكییەر موفتەه ك وێسەك
 یفاەال مستەم یتیەویدا نووسۆیخ یكانەاداشتی ەز لەبەمال نەاندوون، جپەردا سەسەب

، یەفاەال مستەسول و فاروق مەفار رەن مستیدەزەر عۆدكت یباوك ەت كەفوەس
وان ەئ ەك ەیوەئ یانوویب ە، بەداو یكانەقەه یكوشتن یتواەف ەس بووەن كیمەكیە
 ۆیخ یرانەگیفا و نەال مستەم یالۆت بێچەزا دەر ەن، دواتر مامەناك ژێرن و نوەالد
بوو ەدەن نیدیوالنا خالەم ەیوەن ەمێئ یتیەووتووگو  یەو فتواەر ئەرامبەت بڕێبەردەد
زا ەر ەمام) یتیەووتووگفا ەال مستەمدا مەاڵو ەت، لڵێیب ەیمێئ ەو ب ەیبد یەو فتواەئ
 ەو التانداون یینمان ڵموس ەونكچت، ێنرێپەردا بسەسەسالمتان بیئ یت حوكمێبەد ەوێئ
   (.سالمیئ یباو یتیرەن ەل

ان ۆی، خەوەققەه یناوەب ەپرووگم ەئ یر بوونەسەل ەوەكانییەنێبێموو تەهەم بەاڵب
 ەندەوەئ یبا ەوۆیەخ یالەس لەركە، هەوەسنوور ێب یكییەئازاد ۆیهەان بۆیو خێنەل

و  ەكەفراوان ەبنك ەل ەوەتۆجوداكرد ۆیخ یدیت، ئێز بووبێهەب یتیەەاڵمۆك ەیبنك
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اواز، یج یوتەر ێان سیپ روگ ێس ەن لیش برتەو لقانە، ئەكید یكێلق ەب ەبوون
 ش ەوانەل

ر ەشدپ یئاغا ەمەح ۆب ەوتەم رە، ئكانییەئاغا ەمەح یوتەر: مەكیە یوتەر
 یوندگتا ەرەس ەوەورەگ یخێش یمردن یدواەر لەه ەپرووگو ە، ئەوەتەڕێگەد
م ەاڵ، بەوەان جودا كردۆیخ یكخوازڵمو ەیكید یكێنیچكو ەشت و وێهێان جەڵەیدەش

وت و ەو رەئ یدیكان، ئەققەه ەاریناو جوتەك لێگەبەرەكو دەئاغا و ەمەح یمردن یدوا
بوو ەان هیدیك مورێندەه ەك ەیوەئ یربارەس ەمەمان، ئەهات و نێپان ییتاۆك ەپرووگ
 ڵەیماەبن ەبوو لەه یتیەزاڕەنها ناەت ەبوو كەه یونچۆروبیب یاوازیج یمردنەر لەب
كو ەو ەتیرەم نە، ئەوەنەان جودا بكۆینن و خێلمەبس ەكەریعبەت یواتەاندەین و نەسەر
 ییەو جوداخوازەئ یوڕەشێپ ەت بێبووبەك نێسەتاكو كە، هەبوو یزبیح یقاقینشیئ
ان یس ەكەتاك یریعبەكو تەو ەویتوانەین ەكەوامەع ەكەڵاواز، خیج یكێوتەكو رەو
 .ننەێگبیووك راچب یپروگ

 ەوتەو رەئ یانیرگنیەال ەیربۆز ەك یرەسكەع یفاەخ مستێش یوتەر: مەدووه یوتەر
 یمانێسل یاگزێارپ ەر بەس یرەلەئاغج یەیناحەر بەس یرەسكمەع یوندگ یكەڵخ

ر ەرامبەب ەوەانیتیەەاڵمۆك یرووەبوو لەان هیاوازیان جۆیخ ۆر بەه ەكەڵو خەبون، ئ
 یاسیس یتیەساەك یشتپبوو ەن ەوەان بیواڕب ەك ەكید یكانەوندگ ەل ەیگەڵو خەب
و  یتیەەاڵمۆك یتەدالەع ەان بیواڕوان بەئ ەونكچ، ەوەاوازیج یوتەر یناوەرن بگب

كاندا ەققەو هێنەل ەبووەوەان ئەیكەونەموو خەتر ه ەیوتانەو رەم ئەاڵب. بووەه یئازاد
 ەمام ەیمەح ەككا یستەدەل ەكەوەبزووتن یتێتدارەاڵسەد یفێت و ركەاڵسەد ەن بەگب
ن و ەك بكییەرستەپخودا ەیوەرەد یاسیس یتیەساەك یستەنن و رادێربهەزا دەر
 ەر بەس ەونكچان درووست كرد، ەیوتەو رەئ ۆیەمان بە، ئییایدون یكێوتەر ەن بەكیب
 ەڵگەل ەتر بوون ك ەیكەوتەر یژبوون و د گەبەرەد یندەوەژرەو ب پروگ
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، ەبوون یستیونالیو ناس ەییوەتەن یزبیح ەڵگەش لیوانەك بوون و ئیكان نزیەوعیش
  .ەبوو ەمەر ئەش هەكییەاوازایج

بوو ەان هیاوازیواو جەمان تەئ ەكان بوون كییەسوور ەمەح یوتەر: مەهێس یوتەر
 ەسوور ل ەمەح ەبوو كەوەئ ۆیهەش بیوە، ئەكەوەبزووتن ەیشڕیوگەر ەڵگەل

 ەیقەو هەئ یدیمور یچرەه ۆیە، بەس بووەكێبوو و بەم نیرەكڵبدوەخ عێش ڵەیماەبن
 یتیەەاڵمۆك ییندەوەیپ ەان بیواڕس بوون و بەكێسوور بوو ب ەمەح یوتووەنكێشو

كو ەو ۆیخ یالۆب ەیكەوتەر یوڵەج یرتنگرەو ۆیەر بەتر، ه یكانەوتەكو رەبوو وەن
 یستەدەب ۆیخ ەتاوەرەسەر لەه ەاویپم ەئ ەونكچماشاكرا، ەت یتیەنایچ یكەیەلەسەم
و ەئ ۆب یو مل ەكەنەسەر ڵەماەبن یستكارەڵرهەب ەكرد و بوو ب ەردەروەپ ۆیخ
ك ینز یوعیش یزبیح ەت و لێچەبوون د یاسیو سەرەب ەكردبوو كەن چەك ەڕەروباویب
 ەوەئ یش دواێیەم ملمالنە، ئكانیەوعیش ەل یتیەەاڵمۆك یكێانگرۆئ ەتێبەو د ەوەتێبەد
اق و ێڕع ەل ەوییەاسیس ێیملمالن ەونەكەد یارتپو  یوعیش یزبیردوو حەه ەت كێد

  .كوردستان

 یالوازكردن ۆزان بوو بەناح یریگشتپەموو بەه ەمانەئ یەواێیپ ڕێخ هاوێم شەاڵب
ك یەر ەه ەققەدا هیاستەڕ، لەوەققەو هێن یاوازیج یوتەر یاوازیج یناوەكان بەققەه
 یمیرەبدولكەخ عێش ەبوو كەه ەیەو بناغەئ ەیشڕیوگەر ەان بیواڕب ەوت بوو كەر
 ەوال كەمالو ئەئ یردانەوێستەدەل ەگبوو جەن یكیەماەبن چیه ەكیدیوەنابوو، ئیدا ەڵەش
 . بوون ەكەوتەر یژد

  یتیەەاڵمۆك یبار

ش، یتەن بابیترییتاەرەناو سێه یزا بارەڕەمام ەك ەیاوازیا جڕرویو بەئ ۆیهەب
 ەك ەیوەكو ئەك وە، نەوییەتیەەاڵمۆك یروو ەل ەاو بوویپن و ژ یكسانبوونیە
كان، ەققەه ەوان واتە، ئەوتراوگ ەوەانەیبارەاو لیشەن ەیو قس ەكراوێپان ییریشەت
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كوردستان  یشێتكەحمەار و زیجوت یكەڵخ ەان لیرۆز ەرەه یشەب ەك ەیوەئ ۆیهەب
تادا ەرەسەشتن، لەڕۆید ەڵمۆناو ك ییباەو ت یشەهاوب یانیژو ەرەكهاتبوون، بێپ
ان ەیكەوەناڵبوو بتوانن جوەوا ن یكەیەادەڕم بوو، بەان زور كیوارەنێخو یاویپ
 ەو قس ەوەنۆڵیكێل ەان بیرۆز یكێكات ەیوەر ئەبەرن، لەش بێپوەرەرا بێخ یاوگنەهەب

 ەت و خرانەحكوم یازگرویگر ەب ەوتنەش كیاشانپربرد، ەسەرواردكردن بەب ۆگفتوگو 
 (. 7". )انكر یكانەرەربەانا بۆیخ یكانەچناوەو لەخانیندەب

، یتیەنایچ یاوازیكو جەبوو وەار نژەند و هەمڵەوەد ەان بیواڕب ەك ەیوەئ ەتەبەڵه
 ۆیە، بەوییەتیەەاڵمۆك یبارەاواز لیج یگنەرهەف یكێرخانەكو سەبوو وەه ەیوەدانگنەر
ن یدوورتر ەان لەیربۆز ەاندا كەیكەڵەمۆك یندامانەوان ئێنەكان لەقەه یخدانیەبا
و  یهاوكار ەیها ئامادەروە، هەویان ناسییكتریەقا ەخان یرەنتەس ۆب ەوەوندگ
 ەتۆان بیوانێن ییباەو ت یتێكیەوان ەئ. كتریە یكار یكردنییرا ۆب ەبوون یزەوەرەه
 ەشیمەه ۆیە، بەوان بوونەئ یەیاڕرویو بەئ یژد ەك كێكانەڵخ ڵیر دەس ەیرێكو ێرگ
ناجوور  ەب ەان كراویوشتەر یبار یستكارەرجار دۆكردوون و ز ۆان بیپخرا یەیعاید

 . ێجەو ناب

 یهاەو ینێرەئ یرەگی، كارەققەه یاویپن و ژوان ێنەل یاوازیج یمانەو ن یكسانیە
و ەان بوون، تائیژد ەكەچناوەبوون لەتر ه یكەڵخ ەتر ك یوانەر ئەس ەخستبوو

اواندا یپ یسیجلەم ەڵگەت لێبەب نەیت و عێبەنوناح گت ێبەن هژ ەان بیواڕب ەیەیگێج
ر ەسەو هتد ب ێمستانڵەك و كاۆریچ ەیوەانێڕگو  پەگو  ەتڵاگو و ەرەچوەش ەو بەش
كو ەو ەندام بوونەان ئیمووەه ەونكچ، ەڵەمۆت كێوترگەكان دەقەه ەب ۆیەرن، بەب
، یزبیح یپیرنسپكو ەدات وەد ەن ئابوونۆچ ەزب كیكو حەش وەمەئ ۆكخراو، بێر
 یكێرەكتێكار ەك یەكەرتەس ەدرا بەد ەیەو ئابوونە، ئەانداوەیئابوون ەوێمان شەهەب

ردرا و ێژبەدەڵك هێسەشت كگ یدانگنەدەب ەوات. نراەداد ەانیموكراسید ەو ب ەناسراو
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ر ەه ۆب ەكتر كردووەیەان بیرس و راپها ەروەا، هۆڕخەك لەن یەكەر تەسەبوو بەد
قا ەخان ۆش بەیەو ئابوونەئ ەیوەكردنۆ، كەدابووێت ەیشێك ەك یتیەەاڵمۆك یكێكار
و ەدا، ئیش رووۆناخ یكێان رووداویوما ەق ێێك لێسەر كەگەئ ەبوو كەوەئ ۆو ب ەبوو

 .تێرج بكرەخ ەیەارپ

 ەیوەر لەبوو بەه یستیوەشۆخ ەان بیواڕوان بەئ ەوەشینخوازژن و ژ ەیبارەل
 ەبووەان نچنان و كژ ەق بەرهەد یژیتوندوت ەان بیواڕز بیگرەت، هێن بكرژ یاوازیج
 ەو ن ەییمار ەش نینخوازژ ەیەیندازەو ئەتاكو ئ ۆیەب، ەویەرستەپناموس  یانوویب ەب

ند و ەماوەنان و زێنهژ یكەدارەت ۆكرا بەدەزاوا ن ڵەیماەبن ەل ۆستەپڵەاپ ەو ن ییربایش
 یردێو ەدا ببوو بەكەچناو ەل ەان كیكانەجوان ەتیرەن ەك بوو لێكیەش ەمەئ. هتد
 یرەگیم كارەاڵ، بییائاس یمانڵموس یكەڵخ ەاواز بوون لیج ەونكچك، ەڵخ یرزارەس
ت ەبەڵش بوون، هیكییەژیموو توندوتەه یژك و دەڵر خەسەبوو لەان هینێرەئ
 ییربایش ەدوو و ب ەلپ ەان بیچك ەیزەناح ەتیرەو دابونەكان ئەققەه ەك ەیوكاتەئ
و بوون، ڕەتوند یسالمیئ ینییئا یوتارگ یژد ەك ەوێوەل یدی، ئەوەتكردەشت رۆفرەد
 یكەیەگەڵمۆك ەكان و بوون بەوارەنێخوەال نەم ینیریاشن ەیر قسەب ەوتنەك یدیئ

م ەاڵكوت، بەان دییزدێو ئ ەییكام ەك بەروەوترا هگەدێپان ینیریناش ەیز و قسەناح
وان دوو ەئ ەونكچ، یاتیزدێو ئ ەییكاك ەاواز لی، جەوتراوگ ەققەه ەب ەیریشەو تەئ
 یچرەم هەاڵ، بەبووەه یرستەپكتایە ەان بیواڕبوون و ب ینییئا یتیەەاڵمۆك یپورگ
ت ییەكڵمو ەان بیواڕو ب ەبووەن هژ ۆب یو ئازاد یكسانیە ەان بیواڕب ەبوو ك ەققەه
بوو  یستۆنسان دین و ئۆڵیكەڵواو هەت ەونكچ، ەوویشتینێان لیترس ەوێوە، لەبووەن
     .یتیەنایچردار و ئاغا و ەك سەن

  یلەاروی یشۆڕش
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ان یاریجوت گەبەرەد ەك ەبوو یتەدالەاعن یژد ەیكەوەبزووتنەك ێیەیپو ەزا بەڕەمام
كو ەم وە، هەبوون ەتەقیرەو تەئ یژد ەیوەكو ئەم وەالكان هەم یدی، ئەوەوساندنەچەد
 یتیەاژ، دەان كردوویازاەڕمام یتیەاژد ۆیە، بەبوون گەبەرەد یرگنیەال ەیوەئ

و ەئ ەیناوێهەكان بەققەه ەك ەبووەوەم ئەكیە، ەبووەه ینیەر الۆش زەكەكردن
 یاعبد لربك حت" ەڵێو د ەهاتوو 99 یتیەالحجر ئا یتەسور ەقورئان لەل ەك یەیەرست

، ییئاسا یسالمیئەل ەاوازبوونیر جۆو ز ەرتووگەان نیووژۆو رژێنو". نیقیاتك الی
 ۆب ەبووەان هیشەهاوب یستمیو س ەان كردوویتەو حكوم گەبەرەد یتیەاژها دەروەه
 یاوازیان جیمەكیە، ەبوو ەنیەدووال ەكییەتیەاژد ۆیە، بییەسالمدا نیئەل ەمەان، ئیژ
 ەپرووگم ەئ ەك ەكراوێل یتەاسیس یترسەم ەك ەك بووییەتیەاژتر دیوە، ئەت بوویرەن
 یتەاڵسەت و دەحكوم یتەاڵسەد یژدەل یتیەەاڵمۆك یفشار یكێكو كارتەو
و  ەوتووەكێان لیانیز گەبەرەالكان و دەش مەمەن، بێنرێكاربهەوكات بەئ یتیەەاڵمۆك
 ڕیكو ەك ڕێخ هاوێش ەوەیەمبارە، لەوەتێار بیشۆك هەڵخ ەك ەبووەش نۆان خێیپ
بات و ەدەوەڕێسماق ب ەلكەك ەقا لەو خان ەكەوەستا بزووتنێو ئ ەیەمەح ەكاك ەیورەگ
ر ێژەل ەوكات كەئ یتەحكوم یالەزا كرد لەڕەمامەان لەیتەزبەالكان مەم" ەڵێد
ر یگستەراق دێع یوكاتەئ یتەحكومن یەالەبوو لەوەكان بوون، ئەزیلگنیئ یموونژەه

 یكێوارەمەج ەك یكانەچموو ناوەهەكان لەققەموو هە، هەم كارەر ئەرامبەبەل یدیكرا، ئ
 یر كردنیگستەد یژدەان لیستێوەڵها هەروەبوو و هەان هەیوە، كاردانەبووەان هیرۆز

ر ەبەان لییەیونگ گرەجلوب یبرەوتن و لەكەڕێركوك بەو كەرە، بڕیربەزا دەڕەمام
 ەبوو ەشەڕەه ەمبول كیكو سەرتبوو وگ ەوەستەدەان بیوكچب یكێردبوو و دارك
 یرشێشاندان هیپۆخەل ەك ەیكەڵخ ەشاوێو لەئ یترسەش لیتەت، حكومەحكومەل

و ەئ". ئازاد كرد یزاەڕەار مامچناەوسا ترسا و بەئ یتەحكوم ۆیەوو، جا بچەد یاسیس
 یژدەل ەبوو یخوازیكسانیەو  یاریجوت یرەماوەج یتیەزاڕەن نایمەكیە یەتیەزاڕەنا
كات ەر دیگستەك دەیەركردەس یتیەەاڵمۆك ەیگێپن یترەورەگ یترسەل ەك كێرەركیگدا
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خ ێو ش ەوەتێبەمان دیشەپ ۆیەو ب ەیەه ییاسیس یكێَ  ستەبەم چ ێبزان ەیوەئ ێبەب
  .كاتەئازاد د

 ینركردیگستەد یدوا ەك ەوەنێڕگەك دەڵناسراون، خ ڵەقوەدارەب ەش كەوەت بەبارەس
 ێیپدا یكوردەل ەك ەوەووكچب یكێدارەكان بەققە، هەوەوكاتەئ ین حاكمیەالەزا لەر ەمام

ددا و ەحەت ۆوان بە، ئڵەقو ەدارەناسران ب ەیەاردیو دەب یدیئ( ڵكو یدار)نەڵێد
جل و  ەیوەئ یبرەان لیكانەارەیت و نەحكوم یكانەرنیناش ەوەكرد ۆسنووردانان ب

ر ەبەان لیوشگ ەوات ێونگك یەتیەزاڕەكو ناەان وسەڵن، هەر بكەبەل ییئاسا یگرەب
و ەب یەواگ ەت كڵەوەد یكردن یتیەاژد ۆب ەبوو ەوەستەدەان بیوكچب یكێكردبوو و دار

خ ێت شەبەڵ، هەكەشۆڕش یمبولیس ەبوو ب ەكەش دارینن و دواترێوخەڕت دڵەوەد ەدار
ك و ڵەخ ینیزانەن یكارۆه ەووكچب ەو دارەئ ەك ەوەات كردپدوو ەیوەئ ڕێهاو
 ۆب ەانوویو بەر بەش هەكەكەڵخ ەبوو ەكەشۆڕش یمبولیكو سەڵ، بەبووەكان نەدیمور
 . ەرتووگ ەوەستەدەان بەیكەان دارەیوەنیناس

ان كردبوو ییشدارەب یلەاروی یشۆڕش ەل ەیوانەس بوون ئەند كەچ ەیوەت بەبارەس"
 ەن كرد كاەیشاندانیپۆو خەئ یشدارەس بەزار كەه 08 ەاتر لیز"، ەوەاویپن و ژ ەب
 ەان نابوون داریز ناوەناح ێندەه ەك ەبوو ەوەستەدەب یسوور یكێان دارەیكیەرەه

 ەپرووگ ەیوەناڵست و جویب ەیدەس یشاندانیپۆن خیخوازتریئاشت ەم بەاڵ، بڵەقو
 ەیفەلسەو ف یندیه یرەراب یغاند ەینجەپ ێها جەروە، هەكان ناسراوییەتیەەاڵمۆك
". داەیەوەناڵو جوەاربوو لید ەوەكانەقەه ەیووفانەسەت یستێوەڵه ەئاشكرا ب ەب یندیه
 یژش دیوەئ ەندستان كیه یاندگ ەیكەشۆڕش ەیوێش ەب ێنریشوبهەد ۆیەب(. 2)

ان ەیكەخێش ەان لیرگرەب ەمنانێر هۆز ەونكچكان، یەندیر هەس ۆز بوو بیلگنیئ یمەست
 یستەد ەوەوانەئ ەیگێرەكان لێق بوون و ملمالنەر هەسەوان لەش ئەوەل ەگكرد، جەد
 ەیوەوساندنەچ یژد ەكرد كەان دیكێانیژ یعایدیوان ئەاشان ئپكردبوو، ەنێپ
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بوو و ەان هیتیەراەراب ەك یندەبەقشەن یتەقیرەت ەیگێرەم بەاڵب ،ەكان بووەارژەه
خ ێال و شەم ۆیەك جودا بوون، بەڵخ یانیژ یستمیس ەكخراو بوون و لێر ەك لەیەوێش

   .نان بوویژكان دەگەبەرەخا و دێو كو

 ركردنەبەل ییەونگ ڵیسا

ال ەم ەیقس ێیپەب ؟،ەكان ناسراوەققەه یبركردنەل ییەونگ ڵیسا ەب 0941 ڵیسا یچۆب
 ەدا كۆیخ یكاتەل ەبوو ەققەه یكانەگناوبانەب ەدیمور ەك لێكیە ەك یرەسكەع یحڵسا
 یخشەب ەدژمو ەوات یریبشەت ۆب ەبووەان هیحڵال ساەكو مەو یاالكچ یسەن كیرترۆز
 یهلەئ ەك بوو لییەوەیڕەپ ەرۆركردن جەبەل ییەونگ ەك یتیەوتووگو ە، ئیەیققەه
ان ێیوگشت و ەا دیدونەان لیستەكرد و دەردەبەان لییخور یگرەب ەن كۆك یووفەسەت
 ەیبارەها لەروەبوون، ه یرستەپخودا یكیرەدا و خەدەراك نۆو خ گرەجلوب ەب
وان ەر ئێخەن) ەڵێد (حڵال ساەم) ر كردبوو،ەبەان لییەیونگان یشیكانەنژا یئا ەك ەیوەئ

 یكێتیرەن ەاوان كیپ یهاوكار ۆهاتبوون ب ەوەانۆیخ ییئاسا یگرەجلوبەنان، بژ ەوات
 یوكاتەئ یگرەشتبوو، جلوبێهەاو نیپن و ژوان ێنەان لیرقەبوو و ف یخوازیكسانیە
 ییەنۆگ ەل یچیت هێكان بەنۆك ەققەه ەیقس ێیپە، ب(بووەرز نەب یتێر كوالۆش زینژ
 . ەوەتێاواز بكریج ەبوو كەاتر نیز

 ەیر كردنیگستەو دەئ ەیوەووبونەڕرووب ۆركردن بەبەل ییەونگ ەیكید یكێشەم بەاڵب
 ەیوەل ەگج ەمەان، ئیكان كردەزیلگنیئ یشتپڵاپ ەب ەك ەویەرین میەالەزا بوو لەر ەمام
 یو زار یوەز ەیشێبوو، ك گەق بیفۆت یگەد بەحمەئ یمانێسل یوكاتەئ یفیرەسەموت

كدا ەڵو خێنەل ەیوەئ یانوویب ەب ۆیەبوو، بەو هەڵگرەس یكانەخێش ەڵگەل
 ەیگێرەكات، لەادبوون دیزەروو ل ەكیرەان خییرەماوەج ەیبنك ە، واتەوەتەوبووناڵب
 ییەرتن و ناردنگێل یتر یكێسەند كەچزا و ەڕەم و مامیرەبدولكەخ عێش ەوەكێارڕیب
ركوك ەك ەیمەردەو سەئ یفیرەسەم موتەاڵا، بگداد ەنێبدر ێوەركوك، تاكو لەك
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ش ەش یارڕی، بەركوك بووەك یقاەخان یحمدەخ ئێش یستۆد ەك یعروف راوەم
كان و ەقەه ەڵگەا لەیخان یدەحمەخ ئێش یچرەگەركردبوو، ئەكان دەراویگ ۆب یگمان

 یتیەخزما یخاترەم بەاڵ، بەبووەن یم رازیرەبدولكەخ عێش ەیكەڕەروباویت و بەقیرەت
 ەوەئ یمانا ەمەم ئەاڵب. كردبوون یكردبوون و هاوكار ۆب ین كارئاسا یتیەستاۆو د

و  پروگموو ەهەكان لەقەكو هەڵ، بەم بووەوكات كەئ یتەحكوم یگنەبروزەز ەك ییەن
 ەیاتر بوونیو زەئ .ەاتر بوویر زەسەان لیگنەبروزەتر ز یكێكەڵت و خەریشەع
 ەك ەرتووگ ەیاوچرەس ەوییەتیەنایچ ەیلەسەو مەر لەكان، هەققەر هەسەل گنەبروزەز

م ەاڵب. بووەه ەشتنەیگێت ەوێش وەر لەش هیكران و ترسەردەروەپ ەیەوچیو شەئوان ب
 یكردنشتوێڕەپ ەان لیومانگان ییوادارڕوادار و بەه ەبوو كەن ەوەئ یمانا ەمەئ

    .كردبووێپان یستەان هیرۆز یكێشەب ەونكچت، ێبووبەن ەكەتەاسیكولتوور و س

  یمانیشتین ەیوەو بزووتن ەققەه

 ەبوو لەتاك ه ەوات یردەف یتڵەكو حاەزم ویفۆش سیشترێپ ەك ەیوەئ ەڵگەل
 یو قادر یندەقشبەن یكانەتەقیرەت ەو 09 ەیدەس یدواەل یوونەڕم بەاڵكوردستان، ب

م دوو ە، ئەرتووگ ەیاوچرەس ەوەدیوالنا خالەن میەالەش لیوەو ئ ەوەكوردستان ەهاتن
 یزمیونالیناس ەیوەبزووتن یشدارەو ب یریگشتپ ۆوخەاستەڕان بیردوكەه ەتەقیرەت

 ەل شیرانیپ یدیعەخ سێران و شۆس ەیچناوەحمود لەخ مێ، شەان كردووییكورد
 یكخستنیە ۆدان بڵوەه یاێڕحموود وەخ مێدا شگنەج یناڵسا ەل" نان، یباد ەیچناو
و ەئ ەڵگەل ەداویشڵیوەا، هیران و روسێا و ئیتورك ەكردن بیندەوەیپكوردان و  یزیر
 یارگرز ەیوەناڵجو یتیەراەبێر ەارژگۆو رەئ ەت كێستەمان ببەیپ ەركردانەس
 ەڵگەش لەانییندەوەیپو ەن ئیارتریكرد، دەد یعوسمان یتەاڵسەد ەان لیكانەلەگ
 یشانۆكێبات و تەخ یخستنیە یستەبەمەدا بوو بیكانڕەو كو ەككەم ینێحوس یفیرەش
 ۆب ەین نامیندەچشدا ەناوێپم ەو ل یقەرەحاد و تیتیئ یتدارانەاڵسەد یژردوال دەه
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 یخوازیارگرز ەیوەبزووتن ەل یلەگ یكردنیشدارەب یكەرەس ۆڵیر ۆیەناردوون، ب
 یمانێسل یشار ەكان لەتورك ەیكشەاشپم و ەكیە یجهان یگنەج یدواەكورددا ل یلەگ
 یدواەر لەه(. 9". )حمود بووەخ مێن، شەبك ەكەشار ییواڕەرمانەف ەیوەدان بەنەگێر
 یركاریگدا ەان لیریگشتپ ەك ەوەكەچناو یكانەكورد ەیگێرەكان لەزیلگنیئ ەكش ەوەئ
 یریگشتپ ەل ڵیدا نكوەیكییەاگدادەو لەرت، ئگل ید ەان بیحمودەخ مێكرد و شەز دیلگنیئ

 ەم بەاڵكات، بەا دیتانیرەب یاڵئا یاندنڕد ەل ڵیم نكوەاڵكورد ناكات، ب یلەگ یباتەخ
  .باتەان دیكورد ناو یژمكار دەو ست ەندڕد

 ۆب یبندەقشەن یتەقیرەت یكردن یریگشتپو  یشدارەب ەیكید یكەیەنموون
 ڵیساەل ەك ەوەرانیپ یدیعەخ سێن شیەالەل یتیەو كوردا یمانیشتین ەیوەبزووتن
 ەخنس ل ەیچناو ە، دواتر لەك بوویداەباكور ل یكوردستان ڵۆیاپ ەیچناو ەل 0265

 یكێڕێگشۆڕكو شەو دواتر و ەووكرددرووست یندەبەقشەن یقاەرووم خانەرزەئ
ران یپ یكانەخێش"، ەیكییەتیەخاێش ەل ەگج ەهاتوو یناو یستیونالیناس ەیوەبزووتن

كات ەست دیوێپكوردستان بوون،  یباكور یگناوباەناوسراو و ب یكڵەیەماەبن
 ەن ەونكچن، ەیبد ەیكڵەماەران و بنیپ یدیعەخ سێش یتیەساەك ەكورت ب یكەیەژئاما
 ێبەش بیدیعەخ سێش ەت و نێد ید ناویعەخ سێش ێبەب 0985 ڵیسا ینەڕیپرا
 ەوەوكاتەئ یتەاڵسەن دیەالەزا لەڕەمام ەیوەئ یدوا (.01". )تێد یناو ەكەنەڕیپرا
 ییندەوەیپ یاقێڕع یوعیش یزبیح یوكاتەئ یرێهد سكرتەف ڕێت، هاوێكرەر دیگستەد
 ەیوەبزووتن ەیوەكو ئەك وەك، نێرەروەپمانیشتین ەیوەكو ئەت، وێرگەدا دەڵگەل
 ەیبارەل ڕێخ هاوێ، شیوعیش یزبیحەر بەك سەیەوەبزووتن ەتێبب ەققەه
ر ەك هەن ەققەه"  یەواێیپ ەویەكورد یمانیشتین ەیوەتنو بزوو ەققەه یكانیەندەوەیپ
 یمارۆك یمەردەسەل ەرگ، بەكردوو یكاریراق هارێع یوعیش یزبیح ەڵگەل
و ەئ ەیوانەر ەیگرەشمێپو  ەكردوو یوەعنەو م یمادد یش، هاوكاریهابادەم
ش یدەمەمح یقاز ەڵگەو ل ەكەمارۆش و كۆڕش یشتپڵاپ ۆب ەكردوو ەشۆڕش
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 یشۆڕش یها هاوكارەروەزا بوو، هەڕەمام یرمانەفەب ەمە، ئەبووەان هییندەوەیپ
كردن  یشدارەب ۆب ییەن ەكەانانیپموو دانەه ەمەم ئەاڵب". ەكردوو یشیلولەیئ
، یوعیش یزبیح ەڵگەل ەانبووەیكان هەقەه ەك ەییندەوەیپو ەئ ەونكچت، ەاسیسەل

 یچیه( یتیەەاڵمۆك یتەدالەو ع یشەو هاوب یتیەبرا) یش بوو، دروشمەهاوب یكڵێخا
و  یستیالیسۆو س یكسانیە ەك ەبووەمتر نەك یوعیش یزبیح یكانیەاسیس ەدروشمەل

ان كەگەبەرەوكات دەئ ەار كیجوت ینیچ یتەبیتاەكان، بەنیچ ۆب ەبوو یرەروەپداد
 یوعیش یزبیر حەگەئ یدیمابوو، ئ ەوەوساندنەچكان و ەاریر جوتەسەبوون بڵزا
ت ێداب ەیوەوساندنەچ یشتنێهەن ڵیوەان هیت ێكردب ەو دروشمەان لیر باسیۆتەب
 ەك ەویەكانەكادر ەیگێرەان لی، ەویەكانەگرەشمێپكان و یەزبیح ەشان ەیگەڕێل
و ەوابوون بڕب ۆیهەب ەققەه یەوەبزووتن ەوان واتە، ئەوەكردەوداڵان بیاریشۆه

 ەب یدی، ئەوەخێن شیەالەكردن لیینماین ریەالەماو لێجەب یكێلتوروكو كوەو ەدروشمان
ك ەیەققەه چیه ەونونم ۆ، بەكردوو ەو دروشمانەان بیو كار ەانیلماندوەك سیراكتپ
 ەدروستبوو ێنو یشۆڕش ەك ەیوكاتە، تاكو ئەبووەن یتەبیتا یتیەكڵموەب یواڕب
ش ەكوردستان داب یكانەوندگموو ەهەل یوەز یدیلول، ئەیئ یشۆڕش یكستش یدواەل

 یمانڵموس یتر یكیەتاڵر هاوەكو هەكان وەوندگموو ەهەش لیكانەققەبوو هەوەكرا، ئ
 یكانەپیرنسپ ەك لێكەیەت بوو بیەكڵمو ەرۆمجەرت، بگرەو ۆیخ یوەز ەچارپكورد، 

 ەك ژووێو م ێتوتن و ترەل ەگشتر جێپم ەاڵرا، بیگاو ناچرەب ەشتر لێپ ەان كیانیژ
، ەدابووێان تەیققەه ەیوندانگو ەئ یو داهات یەرماەروبووم و سەو بەك بوون لێكیە
ان یكێشت چیكتر هیە ێبەب ەیوەان ئی، ەشتووۆفرەان نیتر یكێروبوومەب ەرۆج چیه
وان ەئ یالەل یچەك ەیەیو رادەخوشك و برا، تائ ەوتووگان یكترەیە، بەخواردووەن
ان یكییەاوازیج چیو ه ەان كردوویاوان و كاریپو ێنەل ەك بووێرەكتەكار اویپكو ەو
 . ەبووەن
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 ییەریشنبۆر ەیاشماوپ ەك ییەیندەقشبەن ەققەه ەوات ەتەقیرەم تەنجام ئەرەس
 یندارەكو خاوەو ۆیە، بینابووێه ەوەندستانیهەل ەك ەد بویوالنا خالەم ەیكەهاورد

 ەب ەو بوو ەكردوو یتیەواڕەشێپ ەڵەدەش یمیرەبدولكەخ عێو ش ەبوو ینەخاو ەكەفكر
 یكێرتەو ن یرەماوەج ەیوەبزووتن ەم دواتر بوو بەاڵ، بیرەماوەج یكێبەزهەم
 یریشنبۆر ۆیگفتوگ ەیگێج ەب ەو بوو یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یتێرەگیاخی
   .یتیەەاڵمۆك

 

 كان ەققەه یالەت لییەكڵمو

ون، یخشەب ێیپوا ڕكو بەزا وەڕەمام ەك یەیخوازیكسانیەوا ڕو بەئ ێیپەكان بەقەه
 ەب یواڕنسان بیست ناكات ئیوێپو  یەماناێب یكێانیژ ییایوان رەئ یالەت لیەكڵمو
 ەیكید یكانەنسانیر بكات و ئەسەل ۆڕیو شەڕش ەوۆیەهەب ەت كێبەك هێتیەكڵمو

ش یتیەەاڵمۆك ەیلەسەم ۆب ەمە، ئەیەه ەانیژ ەوێو شەان بیواڕب ەت كێژر بكوەسەل
ن ەن بدژەل ەویانتوانەیو ن ەویزانەان نۆیخ یكڵمو ەان بیكانەنژاوان یپ ەك ەر وابووەه

وان ەئ ەك ییەن ەوەئ یمانا ەمەن، ئەبك ەڵگەان لییاوازیان جیببن  ڕەان توێیو ل
تر و  یكەڵخ ەكو لەڵبوون، ب ەڕەاڵربەت و بێز بووبەان ناحییوشت و ئاكارەر

ن و ژ ەوەانەیكییەخوازیكسانیە ۆیهەم بەاڵست بوون، بەوەیپاتر یتر ز یلتووروكو
 ەاوانیپن ژو ەئ ییەاوازیج یبوونەو نەئ ۆر بەنێلمەن سیبوو، باشترەان نیاوازیاو جیپ

 . ەوەكردەدەكتر نەیەان لڵیك بوون و سێورژ ەل ەوەكێپقا ەخانەل ەبوون ك

 0925 ڵیسا ەیكینز ەش كییەمدواەكان تاكو ئەققەش، هیو زار یوەز یكڵمو ەیبارەل
 ۆنها بەت ەبووەن ڵیكشتوكا یمەرهەب ەان بیواڕو ب ەبووەن یوەز یكڵمو ەان بیواڕب
 ەان كیداهات ەیاوچرەس ەل ەك بووێكیە ەنها توتن كەت ەیەیدَ  و راەت، تا ئێان بۆیخ

ك ڵێسا یستیداوێپ یداكردنەیپ ۆب ەانییشتوۆفر ەوییەرین میەالەشار و ل ۆب ەانیبردوو
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رووبووم و ەو ب ۆنم و جەگو  ەویرنا مەگەئ ،ێالد ۆب ەوەتەانیناوێو ه ەانیوڕشار كەل
 ەوەو رابردووەب یستاش شانازیوان ئەئ. ەویزانەان نۆیخ یكڵمو ەش بەڵیژت ئاەنانەت
 ەتۆو ب ەناوێان هیركارەب یشارستان یكێولتووروكو كەان ویریپباب و با ەن كەكەد
 یتەبیتاەب ەویوان مەئ ەونكچ. اونیژكان ەقەه ەڵگەل ەك ەیكانەڵو خەئ یالەك لۆریچ
ك ینزەل ێیەیپوە، بەبووەان هیو هتد باش ەزڕێو و باێخ و سۆر و خینجەو ه ێتر

 ۆك بێوتەستكەكو دەشتن وۆفر ۆشار ب ۆب ەانبردووەیم نەاڵاون، بیژان یژكان ەشاخ
ت ییەكڵمو ەان بیواڕب ەیوەئ ۆیهەم بەكیەش ەمەئ یكارۆان، هیژ یستیداوێپ ینڕیك
 ەم بە، دووهەوەخێش ەل ەماوێجەان بۆیب ەك ەبوونەك نێتیەقلەع ینەو خاو ەبووەن
 ەیو جاد ەوەشار ەل ەو دووربوون ەك شاخ بووینزەان لیكانەوندگ ەك ەیوەئ ۆیه

 یرەكتێكار ەوەشەییستەج یرووەو ل ەبووەان هیژێدرێوگنها ەت ەبووەان نیباش
 ۆان ببات بەیكەمەرهە، تاكو بەمانەرهەو بەئ ەیوەساغ كردن ۆب ەم بووەان كیشار

 ەب ەبوو یارید ۆان و بۆیخ یخواردن ۆر بەه ۆیە، بەوەنەبكییكالیەشتن و ۆفر ۆشار ب
 . ەار بووژەه یكەڵخ ۆر بێخ ەان بیستانۆخزم و د

ك ییەكو جوداكارەوان وەبوون، ئەن ەیەوێو شەبوو ب كانییەسوور ەمەح یچرەه
ان یانیژ یستمیوان سەكرد، ئەدێپان ییزا كارەرەمام ەیەیققەو هەق بەرهەد
 یرووبوومەوان بە، ئیتێیەپ یستیوێپ یشەهاوب یانیژ ەیوەكو ئەكخستبوو وێر

و  ەویەكراەساغ د ەوەانیكانێڕییەگكار ەسەك ەیگێرەشار و ل ۆبرد بەان دەیناڵسا
 یوندگ ۆب ەویەناێانهەیو د ڕیكەدێپان ەیانژۆر یستیداوێپك و ەو شتوم ەارپ ەكرا بەد
و  ەناسێپك یەكو ەان و ویژكار و  یشكردنەدابم ەئ .ان بوویشتگ ڵینزەم ەوقوت كاڵك

وترا گەوان دەب ۆیەبوو، بەكان نییەزاەر ەمام یپروگ یالە، لییەنسانیئ یشوناس
 ەیوەكو ئەان، ویقاندبووڵكدا خوێوندگەل ەووك كچب یتۆڤیەان سیس یارپ ەینۆنۆمۆك
دا ( ەلدولو ا ەخاص یەوملك ەاصل العائل) یبێكت ەماركس ل ڕێیس هاوڵگنەك ئیدریفر ەك
بزانن  ەیوەئ ێبەكان بیەكیئامر یتەبیتاەب ییرەشەب ەیگەڵمۆك یكێشە، بەڵێد
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یپان یزمینۆمۆ یایان دونۆیخ ۆوان بەشتبن، ئەیگێت ەوییەریۆت یرووەزم لینۆمۆك
 ەمێئ یریۆت یر فشارێژەل چین و هەكەد ەانیژ ەستمیو سەو و كار بەناوێكه 
ر ەه ەكەتەقیرەت یهاتن یدواەان لۆیخۆب یچرەگەئ ەیكیەراستەكان بەققەم هەاڵن، بین

نداندا، یزەزا لەر ەهد و مامەف یتڕێیەهاو یرەگیر كارێژەم دواتر لەاڵوابوون، ب
 یرەگیان بزانن كارۆیخ ەیوەئ ێبەب پیرنسپ ەبوو ب یخوازیكسانیە ەڕیروباویب
   .ییەاسیس یزمینۆمۆك

 

  ەققەه ەیكیەاخی ەاویپسوور  ەمەح

بوو، ەن ەڵەدەش یمیرەبدولكەخ عێش ڵەیماەبن ەن بوو لێسكم یكێاویپسوور  ەمەح
خ ێش ڵیما یاوانگ ەب ە، بووەڵەدەش ەهاتبوو یكارەزەرهەب ەشتر كێپكو ەڵب
و  یفۆس ەڵگەاشان لپ، ڵسا 5 ەاتر لیز ەیماو ۆو ب ەڵەدەش یمیرەبدولكەع

 ۆیخ یكەریز ەو ب ەكەفكرەل ەوەتۆك بیو نز ەرتووگرەو یتەقیرەتردا ت یكانەدیمور
ات گبێت یتیەققاەووف و هەسەت ەل یتیەوویش توانیمەو ه ەربووێف ەوەوانەم شت لەه

 ەك ێنێك بهەڵخەب ەڕو باو ینییئا یكەیەركردەس ۆب ێنێكاربهەب ۆیخ ەیرادیو ئ
 یكێاویپ، ەوەنێڕگەد ەققەه یكانەنەمەتەب ەاویپكو ەم وەاڵ، بییەروحان یكێاویپش یوەئ
تر  یكانەدیمورەو زوتر ل ەرز كردووەه یەینییائ ییەریشنبۆو رەو ئ ەك بووەریز
و  ەشەموناق ەتێوەكەد ەونكچت، ێوەكەردەد ەورد ەورد ەرۆوجە، بەشتووەیگێیت
 ەب ەققەه یواكانەشێپەك لێكیە ەتێبە، دواتر دەورەگخ ێش ەڵگەل ڕیپوڕچ ۆییگفتوگ

 یتەعیرەش ەتر ك یكێوازێشەم بەاڵ، بەبوو ەنۆمۆك ەیوێشەل ەتر ك یكێلیستا
سوور  ەمەح یكانیەرەوهەج یەاوازیج ەل ەكێكیە ەوەئەك ەوەرەد ەتۆكرد ەكەگنەرهەفەل
 . ەكەتەقیرەت یخود ەڵگەل
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 یال یكەڵ، خیتەواوەتەب ەوەتۆبەشتا ساغ نێت و هێوترگەكو دەسوور و ەمەح
 ەوەكوردستان ەیوەرەدەان لی، ەر بووێژشاربا ەیچناو یلەیویئاالن و س ەیچناو

رد و ەز ژن و قیاو شچو  ەبوو ەسوور یكێاویپ ەا كمیس ەب ەونكچ، ەهاتوو
 ۆیخ ەیوەئ ی، دواەوار بووەنێخوەن یكڕێم كوەاڵ، بەووچەكورد نەل یشیفتارەر
ر ەسەل ەوەتێبەادیج ەڵەدەشەو ل ێزانەد یندەقشبەو ن ەققەه یتەقیرەت یدیمورشەب
و ەت، بێبەان دەیشەم موناقیرەبدولكەخ عێش ەڵگەل ەت كەعیرەت و شەقیرەت
ش یكەڵك خەڵێمۆكات و كەد ۆییخەربەس یگو بان ەوەتێوەكەدوور د ەوەانوویب
وست وان دریكێن، سندووقێڵبهێجەب ەڵەدەش ەیوەش ئێپوان ەون، ئەكەد یدواەب

كو ەان ویشانێكەرەگاخواردن و جچبوو ەوە، ئەوەكردۆان كیرۆز یكڵێوپكردوو 
ركرد و ەر دەبەن لایو ساكار ەساد یگرەها جلو بەروەكردبوو، ه ەغەدەق ەغەدەق
زا ەڕەمام ەك ەكەنیقەراست ەققەهەل ەوەاكردیان جۆیو خ ەوەشتێهەان دیشیر
 . ركردنەد یتیەواەشێپ

 ەڵەدە، شیفۆد و و سیو مور ەققەك هەڵێمۆك ەڵگەسوور ل ەمەح ەوەئ یدوا
ركوك و ەك یشار ەر بەس یناوشوان ەیچناو یوقوتاڵك یوندگ ەتێچەد ێڵێهەدێج
 یدین، ئیژەد یشەهاوبەب ەوەكێپاو یپن و ژن و ەكەد وستوك درێنێشو ێوەل

ك یراكتپ ۆیكو خەت وەدالەو ع یشەو هاوب یتیەبرا ەق كەقاو دەان دەیكەستمیس
ك ێكارەك بێسەركەو ه ەشكردووەان دابەیانژۆر یكانەكار ەنموون ۆ، بەكردوو

 یحوكمەب ەاندووچ یزوانەك قێسەك یدی، ئەكردووەن یتریوەئ یو كار ەساوەڵه
ند ەچ، ەوەتۆكردێان لیریب ەك یەیەیرماەو سەل ەك بووێكیەاندن چزوان ەق ەیوەئ
ح، یزبەتەب ەانیتر كردو یكێندە، هەوەتۆان كردیاكپو  ەان كردوویزوانەتر ق یكێسەك
ت ەبیتا ەیستەرەك ەیەارپو ەاشان بپ، یتیەشتووۆشار و فر ۆب یتیەتر بردو یكێسەك

( كسانیە) ەك واتیەوون چمووان ەه ۆب ەك ەوڕیكێپ ینەمەو خوارد گرەو جل و ب
ر ەسەتر ك یكانەققەه ەڵگەان درووست كرد لیجودا یكێفتارەوان رە، ئەبوو
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 ەمام ەر بەس یكانەققەه ەیوانەچێپەب ەبوو كەوەش ئیوەزا بوون، ئەر ەمام یقاەخانەب
 یەبواەش هیزانێخ ەونكچبوو، ەدەان نڵیش منداێیەپو ەكرد، بەان نیینخوزاژن و ژزا، ەر

واش ێواش هێه یدیسوور ئ ەمەح یمردن یبوو دواەوە، ئەوەخستەدەان نڵیمندا
 ڵیساەان لیشیسەمردن و دواكەو د ەوەبوونەمدەك یسوور ەمەح یدیوادار و مورەه

  .تەقیرەكو تەما وەان نیكەڵەچەكردو ر یچۆك ڵماەچمەچ یشارەل 0922

كان ەنەسەر ەققەه ەك ەكەتەقیرەت ەیچەبن ەڵگەل ەوان دوور بووەئ یخۆد یچرەگەئ
 ڕێخ هاوێم شەاڵتر، ب یوانەل ەاواز بوویج ەان كەیكییەشەهاوب ەت بەبارەو س ەبوون

 یشیەاوازیو جەنها ئە، تەوست كردووودر یشەهاوب یسوور سندوق ەمەح" ەڵێد
، ەبوو ەڵەدەش یمیرەبدولكەخ عێش ەكەتەقیرەت ینەرنا خاوەگەتر، ئ یچیو ه ەبووەه

 ۆیهەن بڵەسەو ئە، ئەووكتر بووچش بیوانەش ئێپزا و ەڕەمما یقاەخانەل یشەقاكەخان
 ەیكید یكێان كاریكات ەد یرستەپا خودایئا ێیبوو لەن ڵیس حاەموو كەه ەك ەیوەئ

 ەیەیوەابوونیو جەئ ێچەدێپم ەاڵب". سنووردار بوو یدیوادار و مورەه ۆیە، بینێنه
و خودا  یدارنییائ ەیلەسەنها مە، تەڵەدەش یمیرەبدولكەخ عێش ەڵگەسوور ل ەمەح
 ەوەشتپەل یاسیس یكێزێت هێچەد ەوەكو لەڵت، بێبووبەتر ن یكانیەاوازیو ج یرستەپ

، ەكردوو ەویەرەپمانیشتیو ن یاسیس یزێهەب ییندەوەیپزا ەڕەمام ەونكچت، ێبووب
، ەبووەان نیاسیس یكیەماینتیئ چیكان هیەسوور ەمەسوور و ح ەمەح ەوەوانەچێپەب
 ەان و نۆیكان خەققەه ەن ەكان كییەاوازیج یرەوهەج یڵخاەل ەكید یكێكیە ەمەئ
 .ەكردووەان نیباس ەم بوارەئ یرۆڵەكێل یسانەك

ر ەس یوقوتاڵك یوندگ ەل ەیوەسوور و مان ەمەح ەیكەفكر یبوون ەوتەكێج ینێنه
ت و ێبەان هیهاەو یكێتیەمنەئ ەنا كەپشت و پ ێبەنها و بەتەشوان، ب ەیچناوەب

 یانیژ ینێها نهەروەن، هەوست بكودر ۆان بەیشێتوانن كەكان نەمانڵموس
ن یژدا بەسارەو حەل ەوەكێپاو یپن و ژ، ەوەرەد ەتێچەرنەان دۆیو خێنەان لیتیەەاڵمۆك
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 یارچدو ەوەانیكۆزەن ۆیهەب ەك ەوەنەكەن ەوەر لیان و بیژر ەس ۆنن بێهەن ڵو مندا
 ەك ەیەوەنتر ئیرگش ەوانە، لەوییەتیەەاڵمۆك یرووەبن لەوون دچناوەل ەنقراز واتیئ

او چرەبەان لیتیەكڵن و موەنن كاربكێبه یرەوروبەد یكەڵخەوا بڕان بیین توانۆچ
س ەك چیه یكڵمو ەك یشەهاوب یسندووق ۆنن بێكاربهەان بیز و توناێت و هێبەن
 . بووەسارەو حەو ئێكان نەققەه ەك یشتگ یكڵموەل ەگبوو، جەن

و  یتیەەاڵمۆك ەیكید یكێزێه چیهەل ەترساوەسوور ن ەمەح ەك ەرگنتیرگش ڵەو خاەئ
 یریو م ەكەچناو یكانیەنییئا ییەتیەساەال و كەد و مەیخ و سێش ەك یگنەرهەف
 یئاست ەها لەروەن، هەبك ەیشێك یارچدوو یتیەەاڵمۆك یئاست ەن و لەبك یتیەاژد
 ەیكەسارەح ۆب ەشێو ك یرەس ەنێكدار بەچا و پسو ەك ەترساوەش نیاسیس

 یاوانیپ ەك یانزانەیعس باش دەب یتڵەوەد ەك ەیوەل ەگج ەمەئ ن،ەدرووست بك
شت ۆفرەان دیكانەستكردەد ەو شت ەوەكانەورەگ ەو شارێن ەوونچەد ەققەه یرگنیەال

و  ەكەسارەح ۆب ەویەناێانهەیو د ڕیكەان دیو خواردن ڵما یستیداوێپو  ەستەرەو ك
كو ەو ەو كبو ییەشەو هاوبەست لەبە، مەمانەرهەو بەبوون لەەند دەمەهرەك بیەكو ەو

 ەك لەیەوێشەو ب ەوۆتكرابەش ریتەو حكومت ەاسییسو ێنەو ل اگەڵمۆو كێنەك لێفكر
 0957 ڵیسا. "نابووێهیسوور دا ەمەح یكانەسارەح ەاساغ بوون كیكان ەوێش

 ڵیسا یمموزەت ی 04 یشۆڕش یم دواەاڵرن، بگەسوور د ەمەح یتیەاشاپ یتەحكوم
     ".تێكرەئازاد د 0952

م ەئ یارەین یكەڵخ ەك ییەن ییەترسەم ڕپ ییەنێو نه ەورەگ ەشێو كەئ ەققەنجام هەرەس
 ەوێوەل ەكەكو ترسەڵ، بەوەستنەبوو یژد ەوەانیكێزێموو هەهەب یەتیەەاڵمۆك ەوەبزووتن

و ڕەتوند یسالمیئ یكولتوور یتیەەاڵمۆك ەیرازیوان شەئ ەك ەرتووگ ەیاوچرەس
 یژدەل ەك ەبوو ییەترسەو مەش ئیاسیس یئاست ە، لەبووەتر ن یچین و هەدەكدێت

  .تر چیو ه ەبوون یرەروەپناداد یاسیس یستمیس
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 ەوەم بزووتنەئ یارەین و نیەس و الەر كۆز ڕێخ هاوێش ەیقسەب ەندەچرەه
 ەمەح یپروگن و ەسەر ەیققەه یپروگوان ێنەل ەشێك ەان بوویكەرەگ ییەتیەەاڵمۆك

زا ەر ەمام یكانەدیمورم ەقا و هەخان ەیاوچرەم سەالم هەن، بەسوور درووست بك
 یكدانێت ۆب ەیەك هێستەد ەشتوون كەیگێ، تەداوەن ەو باسانەو قسەان بێیوگ

ك ۆزەكان نڵەوەموو هەدواتر ه ۆیە، بەققەه یرن كردنیو ناش ەكەوەبزووتن
مرد،  ەڵەدەش یمیرەبدولكەخ عێش ەڵێد ڵاڵبدوەع ەمزەه ەوەیەمبارەوتوون، لەركەد
 یخێمن ش یدیئ یتیەوتوگو  ەر كردووەبەل یخێش ەیكەرەزێو م ەسوور جب ەمەح
 ۆت بێچەد ەوێوەن و لەكەدیرەد ێوەل ەققەه ەیاشماوپ یكانەخێم شەاڵم، بەققەه
ت و ێنێد ەیكەوتەر یرابوون ەب ەژێدر ەوێوەشوان و ل ەیچناو یو قوتاڵك یوندگ
  .ەكید یكانەققەه ەاواز لیج یكێوتەكو رەو ەوەننێمەت و دێرگەردەش سینجامەرەس

**************************************** 

 

 م ەنجێپ یژاپ یكانەزێراوەپو  ەاوچرەس

وان ێن ەل. كورد یخوازیارگرز ەیوەر بزووتنەسەن لییو ئا ێڵخ یرەگیكار: 0
 ڵیسا.  پاچ ۆرفان بیمال عەج یاگزەد یكانەوكراواڵب. 0220_0247 یكانڵەسا

 040ل. 8104

 یرەنتەس یارڤوگ. كوردستاندا ەل ەییوەتەو ن ینییئا یوشەر. رانیشاد مەر. د: 8
 8111 ڵیر ساێولەه یتیەبرا

 یدەمەمح. ەوەوونچایپ. ەققەه ەیوەبزووتن ەك لەیەوەدانڕئاو. یرەسكەفا عەمست: 3
   .84ل. ەدراو پاچ ەل 0923 ڵیعال سا ەیخانپاچەل. میرەال كەم
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 ەیوەل ەگبوو، ج یتانیرەب یركارییگدا ەیمەردەو سەئ یقڵەموت ینز حاكمۆدمیئ: 4
وو ژێم ەیوەانێڕگ ێیپەبوو، بەنێپ یرەسەارچبوو و ەبا نەكورددا ت ەیشێك ەڵگەل

خ ێم و شیرەبدولكەخ عێش ەم كردن لڵ، زوەكان كردوویەتیەەاڵمۆك ەپرووگەل یشیمڵزو
 یمەاڵك وێعریش ەس بەكێق بیەفا ەیەوەش ئیرەنێلمەن سیمر و باشترەن یحمودەم

 . ەوەتەداو یكانییەقەناه

 یدەمەمح. ەیوەونچایپ، ەققەه ەیوەبزووتن ەك لەیەوەدانڕ، ئاویرەسكەفا عەمست: 5
 . 00ل .ەكراوپاچغدا ەب ەعال ل ەیخانپاچەل.0923 ڵیساەل. میرەال كەم

  00شوو لێپ ەیاوچرەمان سەه: 6

 یدەمەمح. ەیوەوونچایپ. ەققەه ەیوەبزووتن ەك لەیەوەدانڕئاو. یرەسكەفا عەمست: 7
  51ل. 0923 ڵیسا. ەدراوپاچ ەغدا لەب ەعال ل ەیخانپاچەل. میرەال كەم

 59ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه:2

 ەییوەتەن یخوازیارگرز ەیوەبزووتن ەل یرەگیزم و كاریفۆس. یلەر عەعفەج. د: 9
. یو فكر یبەدەئ ەیوەوكردناڵو ب پاچ ۆب ەشێندەئ( 0985_0221)كورددا  یلەگ

 092ل .8103 ڵیسا

 802ل. شووێپ ەیاوچرەمان سەه: 01
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 كان ییەبسیج. ج ەرەق

  جهان ەیكییەاخی ەشوناس ێب ەپرووگ

  

م ەم زمان و هەه ەن كییەتیەەاڵمۆك ەپرووگو ەكان ئییەبسیان جیج ەرەق
 یواوەت ەڵگەل یرۆز یكییەاوازیان جیمانیشتیخاك و ن ێم بەكولتوور و ه

موو ەهەب ژد ون یینجها یكێرەگیاخیم ە، هەیەا هیدون ەیكید یكانەگەڵمۆك
 یناوەن بەك هەڵك خەڵێمۆا كیموو دونەهەان، لیدون یتانڵەوەد یستوورەد
ت ەبیتا یكێلیستا ینەخاو ەك ەپرووگم ەج، ئەرەان قی. یبسیج ەیگەڵمۆك
 ینێنه ەئاشكرا و ب ەا بیدون یواوەت ەانن و لۆیخ یتیەەاڵمۆك یكولتوورەب
ر ۆز ەئاوا كژۆر یتاناڵوەن، لەاواز هیج یپروگەش بیكوردستان ەن و لیژەد
 ەوات( شتاتسلوس) ینوانیر عێژەل ەوەنەكەان دۆیخ یر بوونەسەخت لەج
و  یاسیو س یگنەرهەف یگنەناسراون، ج( كانەتاڵو ێشان و بیناونێب ەڵیمۆك)
 چیه یلیستا ەان لۆیخەان لیكردنیرگرەن و بەكەش دیتیەەاڵمۆت كەنانەت
 ەوەاوازیج یاوچ ەان بی ەراوان خویماف ەت كێچا نایدون ەیدیمدەست یكێپروگ
كان یەژۆلیۆسۆس ەرۆڵەكێموو لەت، هێكرەد ەڵگەان لەڵەین و مامێكرەماشا دەت
 ەیەوەنۆڵیكێم لەست لەبەن، میدا هندەچەبن ەج لەرەق ەوتوون كەكێر ەوەر ئەسەل
 ەونكچان، ەیكەچەر بنەس ەنیچو بن یینێان بهەیكەییەفسانەئ ەنیەال ەل ەیەوەئ
 ەنەیانخەید ۆیە، بەوەتیچێپان بەیكیەتیەناەسەر ەن لەناك ڵوبەان قیرۆز یكێشەب
 یهمەو و ڵاەیو خ ەفسانەن ئیرترۆز ەونكچ، یزانست یریۆت یم روناكەردەب
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م ەت لەفرەن ۆیەكات بەد ەوەورات باس لەت ینیكوەت ی، سفرەیەان هیاوازیج
با ك قوتها، تائها و هاریگل تعود تع چعملت االر یمت"  ەڵێو د ەل كراویهاب

و ەل ەپرووگم ەئ ەونكچ، 08ن االصحاح الرابع عدد یتكو یسفر چاالر یتكون ف
(. 0" )تێژبمەڵیدا تاكو هەكیەم باەردەبەل ەك ەیژۆو رەئ ەك بوونیداەدا لەژۆر
 یواوەلت ەك ییەیتڵەوەودێن ەپوورگم ەئ ۆب یژۆلۆپۆنتریئ یانەڕگ ەلر ەدەب

 ەیلەسەان میان ۆیخ ۆبشوناس  ەل ەگان جیبوون ەیشێم كەاڵن بەجهاندا ه
و  یرافگمویو د یستوورەو د ییاسای ەیورەگ یكەیەشێان كیبوونێجەشتین
 یمەخ ەواڵرشوبەپ اگەڵمۆو كەئ ەشیمەه ۆیە، بەاندووقڵخو یشیرافگجو یزانید
ش ییەتێرەگیاخیم ە، ئیتۆیەخ یاراستنپ یمەخ ەیوەد ئەقە، بییەن ەیوەرتنگكیە
 ەك ەوەنێوازرگك بێنێشو ۆب ەوەكێنێشو ەن لێار بكرچر ناۆز ەب ەكردوو یوا

 یمێژر یزبوونێه ەب ینجامەئ ەل" دات ەدەڵرهەس یتێرەگیاخیتر  یكێجار
 ەتاوانكاران یوتەسوكەڵه ەوەمەدژەه ەیدەس یتاەرەس ەا لیروسپ یهاخوازەر

 یستەواكان دەنێب یتەبیتا ەتر ب یوانەكان و ئییەبسیج یژد ەقورس ل یو سزا
ك ەبوو ن ەمانەئ یرەچۆك یكانەوێش ەیەوەساندنوەچو ەئ یاساوپ كرد،ێپ

 یبسیج ەیك ناسنامەوان نەئ یرەبچۆك ان،ەیكەبوونیبسیج ەیناسنام
كو ەڵن، بەكەان دیتبارەمۆت یڵفرت و ف ەنها بەك تەتداران نەاڵسەان، دەیكەبوون

 ەارانڕیو بەئ ۆیەكردن، بەان دیتبارەمۆردان و كوشتن تەربگو ئا یدز ەب
 (. 8". )ركرانەان دیژد ەل ەوەهاكانەر ەمێژن ریەالەل

درووست  ینسانیر ئۆج ێس ۆیخ یختەروەسەوان خودا لەئ یتەناعەق ێیپەب
 یوانەا و ئیقیئافر یرەشویك ەوتنەكان بوون كەستێپشەان ریمەكیە، ەكردوو

ج ەرەق یرەشەب یزەگەم رەهێا، سپوروەئ ەوتنەكان بوون كەستێپ یپس ەكید
 یكارۆهەب یدی، ئەن ناسراویك ەب ەبوون، ك ەمێئ یرانیپباب و با ەبوو ك

ج ەرەق یەواێیپ ەیەتر ه یكێتیەوایم رەاڵ، بەوەوبووناڵرشوبەپ ەوەوەوسانەچ
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و  ەانیح بردوویسەم یدان چخا ەل ۆو ب ەان دروستكردوویبزمار ەیوەئ ۆیهەب
 ڵرحاەهەن كردوون، بیداب ۆب یانیژ ەیەوێوشەان و بێیل ەبووڕەتر تویخودا ئ

 ەل ەشیمەوان هەئ ەك ەوتووەركەد ەناسانەڵمۆك ەشتنەیگێو تەموو ئەه
  .كانییەحیسەر مەرامبەت بەبیتاەب ەبووەان هییریگێناج یكێستێوەڵه

مان یشتینەان بیواڕك بن بیەایرافگر جوەهەلسنووردان و ێب یكێهانیجەوان لەئ
ك بن، ێتاڵر وەهەل ۆیە، بەشانیو ناونەئ یقوربان ەتەبوون یەان وایواڕبو  ییەن

 یتاناڵا و ویانپسیو ئ ەرانسەا و فیارگا و بولیمانۆرت و ەاڵهژۆكوردستان و ر
 یكانەرەشویك ەاتگەران و تادێت و ئەاڵهژۆر یاپوروەا و ئیو تورك یبەرەع
ل، یرازەن و بینتەرجەك و ئیكسەم ەك ینیالت یكایكا و ئامریكو ئامرەو ەیكید
 چیه ەك یدستانكور یجەرەق یكڵێما ەڵگەان لیكانڵەما یشتگەوان بەئ
و ەل ەگج ییەن یاوازی، جییەان نییاسایو  یندروستەو ت یتیەەاڵمۆك یكێتەمانەز
م ەاڵن، بەوێمان شەه ۆیەاوازن، بیج یكێتاڵو ۆب ەوەكێتاڵو ەل ەك ەیستانەرەك
وابوو ەك. ەیەكو شوقەڵ، بییەن ڵشماەت و رەویا خپوروەئ ەل ەونكچ
 ەوێمان شەه یعنیە، ەانەیا هیانپسیئ ەل ەك ەیانیژو ەئ ەڵگەل ییەان نیشیاوازیج
 . كاندایەموو كاەه ەل ەیەان هیانیژ

ك، ەڵخەب ۆنام یفتارەر ۆیهەك بن، بێتاڵر وەهەل ەاوازیج ەكەڵخ ەڵەمۆم كەئ
و ە، بەنیمەك ەكەان وەیكەرەورووبەد ەڵگەان لەیانژۆر یانیژ یاوازیج ەوات
ز ناسراون، ەناح یماناەان بیشان كراون، یستنەم دەهێس ەلپ یتاڵهاوەب ەوۆیەه
 . استەڕناو یتەاڵهژۆر یتاناڵوەل یسالمیئ ەیگەڵمۆك یتەبیتاەب

 ەڵێید)ت ێوترگەد ێیپ، ەویەتیەەاڵمۆك یرووەت لێز بەك ناحێسەركەه
ك ییەریگشتپ ەرۆج چیان هیژەل ەوەانۆییخەربەس ۆیهەب ەمانە، ئ(یجەرەق

 ڵیسا ەن لۆچك ەروە، هەویەانڕحوكم یستمیت و سەن حكومیەالەن لێناكر
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ن و ەكار بك ییئاسا یتاڵكو هاوەو ەیوەئ ۆان بیرەس یەفشار خرا 0985
رن، ئاوها گربەت وۆڤیەس یتێكیەمان و ڵئا یستوورەد ێیپەرك و ماف بەئ

ر ێژەل ینسانیئ یكیەهاەموو بەهەدوور ل ەرانسەفەل 8101 ڵیساەتر ل یكێجار
 ەكان لەتاڵو یاسای ێیپەا، بپوروەئ یواوەرانساو تەف یستوورەد یفشار

وو و چكێتێان لیانیژتر  یكێركران و جارەان دیانیژ ینێان و شویكانەپمەك
ان ڵیحا یتڵەوەودێن یوشارگر ێژەم دواتر لەاڵركران، بەدەش شار بیكەیەتاراد

 یتیەەاڵمۆك ەپرووگو ەكوردستان ئ ەن لۆچكو ەروەم هەاڵك باشتر بوو، بێمەك
، ەوەانیانیژ ەیوێش ۆیهەان بی ەوەانیكانەماف یروو ەن لیژەد پخرا یە

ان یژ ۆوان بەئ یكیژۆل ەك لێشەب. نیژەا دینافەندەسكەا و ئپوروەئ ەئاوهاش ل
ست ناكات یوێپ یدیوامدان، ئەردەب یمەر ستێژەل ەشیمەمادام ه ەك ەیەوەئ

 ەزمان و ن ەو ن ەوەتەن ەخاك و ن ەن ەن كەبك ەتاناڵو وەئ یتەخزم
  .نیژەد یتێرەگیاخی یخۆد ەل ەشیمەه ۆیەب ن،یوان نەئ یكڵان موەیكەكولتوور

 

  ەمارژ ەب جەرەق ەیژێر

ان یادیمو زەان كیكانەژێر ێیپەب یدی، ئەیەان هیا بوونیدون یواوەتەج لەرەق
نها ە، تەاوچرەكو سەت وێش دانرابیكەیەمارژر ەك و هێتاڵر وەهەل ەیەه
 چیهادبوونن و یز ەل ڵساەب ڵسا ەونكچ، ەدانراو یبیقرەان تی ەیكینز
ت، ێرگربەو ییەهانیج ەپرووگو ەئ یواوەت یئامار ێش ناتوانیهانیج یكێستمیس
 ەیوەئ یحوكمەم بەاڵك، بێتاڵوەن لییر نیگێوان جەئ ەك ەیەوەئ ۆیهەش بیوەئ
 ۆان بۆیخ ەك یەیساێو رەئ ێیپەو ب ەتاناڵو وەئ ییئاسا یتاڵهاوەمتر لەك
، ەوەبنەد ەشێك یارچود ەشیمەان، هۆیب ەماوۆب ەتەو بوو ەان داناویانۆیخ
 یللیم یمەو ست ەشێك یارچا دویدون یواوەتەوو لژێم ێیپەك بەروەه
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سر و یم ەا و لیو روس ەرانسەمان و فڵا و ئایتانیرەب ەینموون ەك ەوەتەبوون
  .ەكراوێان لەیورەگ یمەست ەیەیگێو جەندوستان و هتد تا ئیران و هێئ

ر ەگەون ئاڵرشوبەپرن و ۆز ەا كادیدون یواوەتەان لەیژێر ێیپەب وانەت ئەبەڵه
م ەاڵن، بەبك یمانیشتین ۆییخەربەس یكەیەوارەق یتوانن داواەرن، دگك بیە
بوون ەستا نێ، تائییەن یتەبیتا یایرافگسنوور و جوەان بیواڕب ەیوەئ یحوكمەب

 ەگج. ییەن( جەرەق)ان یبس یج یناوەب ۆخەربەس یكێتاڵان ویك ێتڵەوەد چیو ه
ش ەمەت، بێان دیناو ییئاسا یانیژ ەل یاخی یكیەەگەڵمۆك یناوەب ەیوەل

كان ەجەرەق ەیژێر ەنموون ۆ، بەوتووەان كیادبوونیان و زیژر ەسەل یرەگیكار
 (. 3. )ەم ئامارەل ەبوو یتیبر 8101 ڵیتاسا

، ەستووەكان بەرتووگكیە ەوەتەن یرتۆپراەب یشتپ ەج كەرەان قیب سیج ەیژێر
 5.0سالم و یئ% 4.4ن و یحیسەم% 91.4 ەك یتەاڵهژۆر یاپوروەئ یتاناڵو ەل
كان ەرەشویك ەر بەس یاوازیج یتاڵك وەڵێمۆك رەس یشەنن و دابییئا ێبەب

 ش ەوانەل. ەبوون

 ن ەس هەك 781111ا یلبانەئ: 0

 ن ەس هەزار كەه 3511111ن ینتەژرەئ: 8

 ن ەس هەزار كەه 076111 ییەنسۆب: 3

 س ەك738111ل یرازەب: 4

 س ەك 02111ا یارگبول: 5

 س ەك 04111انستان ڤریه: 6

 س ەك 08111ك یچ: 7

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 288 

 

 س ەك 311111 ەراسنەف: 2

 س ەك 01111 ەندەللێف: 9

 س ەك 011111مان ڵئا: 01

 س ەك 811111نان یۆ: 00

 س ەك 091146ستان ڕجەم:  08  

 س ەك 001111ران ێئ :03  

 س ەك 53279ا ینۆدەكەم: 04

 س ەك 0551111كا یئامر:   05

 س ەك 41111ز یكەرتۆپ: 06

 س ەك 8111111ا یمانۆر: 07

 س ەك 023111ا یروس: 02

 س ەك 98511ا یاكۆڤسل :09

 س ەك 211111ا یانپسیئ :81

 س ەك 0511111ا یتورك :80

 س ەك 0111را ەلتگنیئ :88

 س ەك 42111ا یكرانۆئ :83

 س ەك 823111. ن و ئوردنیستەلەف :84
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 ا یموو دونەه ەل ەجەرەق یتر یكەیەژێر ەمەئ 

 كا یئامر 

 0،111،111 

 (1.38)%  

 لیرازەب 

 211،111 

 (1.40)% 

 ایئسبان 

 651،111 

 (0.68)% 

 ایرومان 

 680،573 

 (3.3)% 

 ایتورك 

 511،111 

 (1.78)% 

 رنساەف 
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 511،111 

 (1.79)% 

 ایارگبول 

 371،912 

 (4.67)% 

 815،781      رەجەم 

 (8.18)% 

 ونانی 

 811،111 

 (0.28)% 

 ایاكۆڤسل 

 029،981 

 (0.70)% 

 ایروس 

 028،766 

 (1.03)% 

 ایصرب 
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 047،614 

 (8.15)% 

 ایالگیإ 

 031،111 

 (1.88)% 

 ایألمان 

 081،111 

 (1.05)% 

 ەالمتحد ەالمملك 

 91،111 

 (1.05)% 

 ایمقدون 

 53،279 

 (8.25)% 

 كیالمكس 

 53،111 

 (1.15)% 
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 دیالسو 

 51،111 - 011،111 

 ایأوكران 

 47،527 

 (1.192)% 

 البرتغال

31،111 - 51،111 

(1.3)% 

ج، ەرەق تەڵێان دێیپكورد  ەیوەان ئی بسیج ەوات ،یەاگەڵمۆم كەئ یشتگەب
بن و ەس دەن كیۆمل 81 ۆب 05 ەاتر لیان زەیژێر ەشانیناوو نێب اگەڵمۆك
ر ەفلت ێبەوام بەردەب ەك ەیوەئ ۆیهە، بەادبوونیز ەروو ل ەشیمەش هەكەژێر
م ەه ەوییەتیەەاڵمۆك ەیوارەق یووەرەل ەیەبوون هۆز ەان بیواڕدان و بێزاو زەل
ان، یانیژ یوامەردەب ەیوێش ۆم بەان و هەیكەكولتوور ۆم بەان و هۆیخ ۆب
 ەو ئامارەت ئەبەڵن، هچەناود ەنن و لێن نامەكەاد نیر زەگەئ یەان وایەواڕب
، ەییوەتەن ینوانیعەب یرەشەب یتر یكەیەگەڵمۆر كەكو هەو ەانیادبوونیز ەڵگەل
 یدانەیم یكەیەوەنۆڵیكێكو لەاق وێڕع یواوەت ە، لەكید یكێر شوناسەان هی
 یكانەجەرەق ەیژێ، رەكراو ەوییەراقێع ۆڤیمر یماف یكخراوێن ریەالەل ەیەه
و هتد  ەالیراق و دێع یخوارووەل ەناسراون ك یلەكاوەب ەك ەوەشەوانەاق بێڕع
 ۆب ەان كردوویادیو دواتر ز ەس بوونەزار كەه 51 ۆان بەیكەژێتا رەرەن، سەه
 ۆان كرد بییوەان ریرۆز یكێشەب ەمانەئ یچرەگەس، ئەزار كەه 71 ەیكینز
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وان ەكدا ئێكاتە، لەكید یكێرەچۆر كەكو هەراق وێع ەیوەرەا و دیران و توركێئ
ان ەیوەمان ۆب ەان كردوویداوا ەشیمەه یچە، كییەمان نیشتین ەان بیشەڕیباو

ت كولتوور و ێریگەنێان لەیگێن و ریژب یئاشت ەب ەبوو ەوەنها ئەت ەتاڵم وەل
 یالەن میەالەل ەك ەیوەك ئەروەت، هێچكبێن تاەیكییەتیەەاڵمۆك ەفتارەر
و ەان بن و لەیكەچناو یكردن ۆڵچ ەار بچراق ناێع ینێر شوۆز ەل ەوەسالمیئ

كردن و دزو كوشتن ەزۆرەكس و دێما و سەس یكارەب ەن كەڕێگش ەكار
 یكانەبسیج ەق بەرهەد ەاوپوروەن ئیەالەشتر لێپ ەتانۆم تەوان، ئەناسراون ئ

 . وترانگەئاوا دژۆر

 ەلتوورون كوەخاو ییەتیەەاڵمۆك ەپوورگم ەئ یشتگەب ۆیەوان بەئ ڵر حاەهەب
 ینەخاو ەونكچ. اوازنیج اگەڵمۆك یباو یكێفتارەرموو ەهەل ییەاخیاواز و یج
 ەت لێبكرێان لییرگرەتاكو بن یین یاسیو س ینییئا یاردانڕیب یكێرەنتەس
ان ەیوەكردنۆك ۆبن یینك ێرەنتەس ینەت، خاواڵو ەیوەرەدەت و لاڵو ەیوەناو

ر ە، هەكید یكاناگەڵمۆو كێنەبن لەتاكو بزر ن ەوەتێبكرێنو ەناڵان سایو ئامار
 یكانەتەبیتا ەرەنتەر سەگەا، میدونەل ییەان نیدرووست یكێئامار ەك ەشەمەئ

 ەك ەیكخراوانێو رەكان ئەرتووگكیە ەوەتەان نی، یجهان یایژۆلیۆسۆس
و ەوان ئەن، ئەدەكان دەشانیاوننێب ەپوورگ یانیژ یماشاەت ەوییەگنیرگەب

كان، تاكو ییەژۆلیۆسۆس ەرەنتەاكان و سیدیم ۆن بەكەش دینما ەئاماران
 ەنها لە، تییەكوردستان ن ەش لەرەنتەس ەرۆم جەت، ئێبكر ۆان بەیوەندنیخو
 چیه ەك ەكانەجەرەق ەكان واتییەبسیج یبدانڵقا ەل ۆش بیوەئ ەیەئاوا هژۆر

ر ەك هێختەت، وێبەان هیتڵەوەد یشوناس ێوەاندیو ناش ییەان نیكێشوناس
 ەزانراوەن ۆیەت، بێبەئامار درووست د ەیشێبوو كەن یتڵەوەش دیكەیەگەڵمۆك
 یانیژ ەیوێن شۆچو  ەان كردوویادین زۆچو  ەان كردویادیند زەچا یئا

 یانیژ ەڵگەن لۆچو  ەر هاتووەسەان بیانۆڕگان ییریگرەو هاوس ییئاسا
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وان، ەئ یانیژ یرسپرەب ەتە، بوویەسالمیئ ەیگەڵمۆك ەك ەوتەگێج ەیگەڵمۆك
كو ەش ویوانەن ئەتمەح ەك ەرتووگەرنەو یجدد یمەاڵشتا وێه ەكێاریرسپ ەمەئ
دان، ەگەڵمۆك یو كولتوور ینییئا یباو یوتارگ یر فشارێژەل ەكید یكانەنیمەك
 یماف ێوون و بچناوەبزر بوون و ل یكارۆه ەكن لێشەان بۆیش خەوەل ەگج
 یتەتاكو خزم ییەمان نیشتین ەان بیواڕوان بەئ ەونكچ، یاقێڕع یكەەیلپ ینسانیئ

ان ییرگرەب یكولتوور یاوازیج یرتنگاوچرەبەل ێبەش بیتڵەوەن و دەبك
 . تێبكرێل

 

  یجهان یكەیەاردیكردن دچۆك

و  ەانپروگم ەر ئەس ەنەیخەن ەكید یاریرسپو  ەوەنەیكەاواز نیج یلق ەیوەئ ۆب
 ەوێوەنها لەن، تەیكەر درووست نەنێخو ۆب یزڵۆت و ئاێقورس ب ەیكەماڵو
 ەوەچۆك ەیگێرەج لەرەق یچۆو ب ییەچ چۆك ەم كەكەدێپستەد
 . ەوەوبووناڵرشوبەپ

كان و ەنیچوان ێنەل ەیەه ێو ملمالن ەشێك ەیتەوەو ل ییەنجها یكەیەا ردید چۆك
 ەیشێر كەسەل ەك ەیوانەموو ئەكان و ه ەگەڵمۆكان و كییەتیەەاڵمۆك ەپرووگ
و  ەنیرۆز یتەاڵسەد ەها ترس لەروەكتر، هیەك و سامان ڵو زار و مو یوەز
 یئازاد ەان لەیگێر ەك اگەڵمۆك ەینیرۆن و زییئا ڵیزا یوتارگ یتەاڵسەد
اتر یز ەتا هاتوو چۆك ەیلەسە، مەوەتۆسك كردەرتەب ەینیمەك ەیكید یوانەئ

و  یو ئارام یئاشت ۆب ەبووەك هێدێئوم ەك ەینانێو شوەو ئەرەب ەبوو
 یهاەان بی، ییەان ناسراو نیشوناس ەك ەیوانەئ ۆب یتیەەاڵمۆك یشیئاسا

 . ەیەه یباریعتیو ئ ەناسراو ەوەتڵەوەن دیەالەل ەتر ك ەیو شوناسانەل ەمترەك
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 ەك لێكیەا یدون یواوەتەج لەرەان قیبس یج یركردنەان دیكردن ێپ چۆر كۆزەب"
وان ێن ەل)تان، اڵو یورستوەستم و دیس ەق بەرهەد ەانیبوون ییاخی یكانەكارۆه

ان ەیربۆز ەركرا كەكان دییەبسیج یژد ەار لڕیب( 046 0774و  0497 یناڵسا
دا ێت یمانڵئا ەیوەتەن ەن كچربەد ەنانێو شوەكان لییەبسیكرد جەد ەیوەئ یداوا

ان ەییشیمەه یكو كولتوورەج وەرەق ەبس واتیج ێچەدێپم ەاڵب(. 4)".نێجەشتین
ان یكردنێچپۆر كۆزەبو ەان بی، ملیتڵەوەودێن یكیەاسایموو ەه ەن لیاخی ەك
 ەل ەك ەیوەك ئەروە، هان كردوونیارچادا نایدون یرەرساتەسەل ەت كێبداەن

ان یكانیەندانەزوومەئار ەنێشو ەبوو كەه ییەتێرەگیاخیو ەش ئیكوردستان
 یاسای ەا نبیواڕوان بەئ ەونكچ، ەشێك ەب ەكرا و بووەن ڵبوەو ق ەویەندراەسێل

و  ەشاوێك یایرافگجو یسنوور ەك ییەك نێستوورەد ە، واتییەنن یمەر زەس
 ەارڕو بەبن لەد یاخی ۆیە، بەویەایرافگجو ەو سنوورەو ئچین ەتۆخست یشیمانەئ
  .ەانییاسای

 یدواەاون بەڕگ ۆیەب ەبووەان هیشوناس ەیشێك ینەج خاوەرەق ەك ەوۆیەو هەب
و  ڵیكشتوكا یخۆد ەل ەانیستوویو ەك ەیوەانناسن، ئیا بیدون ەك كێشوناس

ان ۆیكان خەناغۆق ەك یداریەرماەس ەچمین ۆب ەوەوازنگیب ەوییەاریجوت
 یكار ەاواز لیج ەبن ك ەوەكێكار یدواەب ەار بوونچنا" یدیئ ەوەواستگەد
 یشۆخ یوستكردنوو در یستەد یستا كارێتا ئ ەیوانەت، ئێتر ب یكانەگەڵمۆك
 یكانەنجەپەو ب ەكراو یاریكو دەو ەكەردەب ێر سەگەند، ئیه یارانژەه ۆب
وت ەكو نەو ییایگ یوزەڵخ ەب ەك ەیوەك ئەروەكرا، هەد ۆب یوازەگست بانەد
ان ۆیخ یفتارەر ییتاەرەس یرەگكو ئاسنەو ەش راهاتوون كەمەهات، بەكار دەب
زخان یگنەج ەك ەیوەك ئەروەزن هێارپسر بەن ەڕیاست و شەڕناو یایئاس ەل
ادا یدون یئاست ەل ەیەوەنۆڵیكێم لەئ(. 5)". ەانیش كردوویوانە، ئەبوو ێپ یستیوێپ
ان یكار یستەد ەان و بۆیخ یكار یزێه ەب ەك ەیشوناس ێب اگەڵمۆم كەئ ۆب
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 ینانێستهەدەو ب یرەشەب ینانێمهەرهەك ب بیەاڵكا ەب ەان كردووینسانیئ ەك
وان ەئ ەك یەیایو دونەموو ئەه یت كردنیەمولك ەات و بڵیاتر مایز یچرەه
م ەاڵ، بەوەتێبەد ەیگێدا جەورەگ یكێباس ەل یپروگ ێس نن،یبەدەوێپ یونەخ
زن و ێارپان بۆیخ یوەئ ۆب ەشیمەكان هەجەرەق ەك ێوەكەردەمان دۆدا بەرێل
 ۆب ەان بردوویستەار دچناەب ۆیەادا، بیدون یر ئاستەسەن لەه ەیوەاتربن لیز
 و كردن وێخەب ڵمندا ەیانژۆر یكانەستەرەك یرەهون ەك ەیوەر ئەت، هەنعەس

 ۆست بەار دچناەب ۆیە، بەوەرتنگڵو فا یو دانساز یژێب یرانۆگ یرەهون
نها ەت ەك ەوتووەركەكدا دێكاتەن، لەبەش دیرەگنێڕو ز یرەگئاسن یتەنعەس

ر ێز یزانكردنیو د ەوەاككردن و جوانكردنچو  ەوەنیزۆد یكیرەكان خەئیساب
ج و ەرەق ەك ەیوەئ یحوكمەم بەاڵتر، ب یكەیەگەڵمۆك كە، نەان كردوویكار

ان، ۆیخ ەیكەكستێت ێیپەو ب ینناسییئا ێیپەترب ەیانپروگو ەنترن لۆكان كەندیه
 یتەاڵهۆر ەن كەیەچم ناوەئ یاگەڵمۆو ك پروگن ینترۆج كەرەدا قیراستەم لەاڵب

  .ناسراون یپوروەئ ەچمیو ن

كن ەیەگەڵمۆوان كەج، ئەرەان قیب سینن جێلمەسەید ەن كەه ەییچەبن یاوازیج
و  ەان كردووەیشەگ ەوەچۆك ینجامەئ ەل ەوتووەركەش دیوەج ئەرەق یناوەب
 . ەتانو و مانوشیراش و خیكالد یجەرەش قیوانەئ

ن، ەكەد ۆب یعایدیان ئۆیكو خەنن وەسەر یجەرەق ەمانەئ: راشیكالد یجەرەق
 ەمس یر ماناێ، كالدەر بوونەگنەڕەر و زەاككپ ەڵنجەم ەمانەك ئێرشەه ەر لەب

، ەهاتوو ەوییەانسەڕف ە، لەاوڕردا دابەسەان بەیو ناوەئ ەك یشەاكیانپسیئ ەو ب
 . ەبوون پرووگنج ێپر ەس یشەو داب ەهاتوو ەوەكانڵبا ەیچناو ەوان لەئ

 ێوەان لیژ یرۆز یشەا بیارگنەه ەل ەونكچبوون  یارگنەه ەمانەئ: یارۆڤل: 0  
  و ەر بردووەسەب
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هاتوون و  ەاویانڤترانسل ەل ەوەمەكیە یجهان یگنەج ەر لەب: هاسۆیب: 8
ان ڵیسەو ئ ەبوون ەرانسەف ەش لیتەبیتاەن و بەكەو دێخەب ەڵژان ئاەیربۆز
  .ەسێوەئ

ان ەیاوچرەس ەوەندیه ەت و لێوترگەدێپان ییسۆوان فردەئ: یو ئولول یرۆل: 3
 . ەرتووگ

 . تێوترگەدێپان ین و ئاشورراشیچەراش دیدڵكا یدوور ەوان لەئ: یورارچ: 4

نرا، ێپسەر دەسەان بیرەیس یكێناو ەمانەئ: شتێهێج انیكایئامر ەیوانەئ: 5
 . ووبوونچ پوروەو ئەرەب ەاویتورك ەل ەونكچ

 ەش بیوانەوكتر، ئچب یكێپروگند ەچ ەن لیتیكن برێپروگش ەمانەئ: مانووش
 یپوروەئ ینیوندنشگ ەكان كیگیاگكن و ەڕۆگ یكارۆشان ینەخاو ەسكان كیالڤ

 ەگج ەمەئ(. 6". )نڵییتایئ ەامونت كیپو  ەوەتەماون ەوەانۆیخ یتیرەداب و ن ەو ب
ن، یژەاواز ناسراون و دیج یشانیر ناو و ناونێژەل ەن كەه ەكید یپروگ ەیوەل
 ەناسراونل پخرا یكەڵو خ یچڵفا ەت و بێكرەدێپان ییریشەكجار تێندەه ەك

ت ێبەن ەانیژ ەوێو شەنها ئەو ت ییەاندا نیوانێنەل یشەهاوب یكڵێخا چیكدا هێكات
 04 ەتر ك یكێستیها لەر وە، هییەن یتێندارەمان و خاویشتین ەان بیاوڕب ەك
 . زاننەج دەرەق ەان بیشۆو خ ەیەان هیفتیمان سەش هیوانەترن و ئ یپروگ

 كوردستان  ۆان بیهاتنا ەیوێش

و ەان ئیكان ەجەرەت، قێكان بەتناسەاڵهژۆكان و رەناسەڵمۆك ینیوانێڕت ێیپەب
، بسیت جێوترگەان دێیپو  ەیەان هیكێناو ەلاتر یز ەك ەیشانیناونێب ەپرووگ
ا یسور ەك و لیەالەران لێئ یسنوور ەیگێردوو رەهەستدا لیب ەیدەسەل
 ەاویمانۆران و رێئەل ەڵەیەمۆم كە، ئەكەچاق و ناوێڕع ەتەهاتوون ەوەتر یكیەالەل
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 ەیەش هیكیەواڕو ب یپوروەئ ۆندیت هێوترەان دێیپاق و ێڕع ۆهاتوون ب
 ەكەچناو یشتانیدان ەڵگەهاتوون و ل ەوەفغانەند و ئیه ەل ەوییەووژێم یوروەل
ش ەكارۆو هەو ب ەان بووڵییوان منداەبوون و ل ەڵكێت ییەبەرەع ەیچناو ەك
 ، ەاوۆڕگان یاوچموەد ەیوێش

 یكوردستانەل ەنموون ۆ، بەیەان هیكوردستان بون ەیچارپوار چر ەهەج لەرەق
 ەو كاڵرشوبەپ یكەیەوێشەبن بەس دەزار كەه 745111 ەاتر لیران زێئ
ك ەیەكهاتێپو ەوەتەو ن اگەڵمۆر كەه ەاتر لیادبوونن و زیزەوام روو لەردەب

ا یتورك یكوردستانەن، لەكەاد دیز یینا ئاسا یكەیەوێشەت و بێبەان دڵیمنا
س ەك 45111ا یسور یكوردستانەن، لیژەد ەوێمان شەهەن بەس هەك 05111

ن ەس هەك 3111 ەیكیاق نزێڕع یانكوردستەتر، ل یكانەچارپ ەرترن لۆن زەه
و  یمانێر و سلێولەك و هۆده یاگزێارپوار چر ەر هەسەب ەشبوونەو داب

ن، ەكەم بوون دەك ەكوردستان روو ل یتر یكانەشەب ەیوانەچێپ ەركوك و بەك
ن، ەه ییەغدا و ناسرەب یو باشور ییەوانیو د ەالید یكانەشار ەكدا لێكاتەل ەمەئ
واو ەت یكێئامار ەیوەر ئەبەم لەاڵت ناسراون، بەزو  یكاول ەب ێوەم لەاڵب
 ەزانراوەن یوردەب ۆیەت، بێبكر ۆان بییرێمژرەس ەناڵسا ییەستدا نەردەبەل
ان یزانێند خەچو  ەشبوونەن دابۆچكوردستان و ەبن لەس دەند كەچ یشتگەب
وونووس ژێم یشتنەیگێت ێپەاق، بێڕكوردستان و ع یكانەچناو ەل ەر بوونیگێج

 ەغدا وانەب ۆیزانك ەل ەك( مید و رزاق حكیلحمعبد یعل) یراقێع یسناەڵمۆو ك
م ەردەب ەنچنا ەك ەیوەئ ێیپەان و بڵیو حا ڵما ەیوەواستنگ ێیپە، بەوەنەڵێد

 یتەواوەت ەب ۆیە، بەوەكەتاڵو یاسای ەستن بەوەیپت و نااڵو یشتگ یئامار
م ەاڵن، بەكەاد دیان زین ەدەد یمەك ەن و لیژەن دۆچسن و ەند كەچ ەزانراوەن
 ەوەاستەڕناو یتەاڵهژۆر ەیوەرەسر و دیم یتاناڵندو و یه ەان لەیشیورگەر

 یتەاڵهژۆر ەیچناو ەتەهاتوون ەوەانزپو  ەواردچ ەیدەس یدواە، لەهاتوو
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سر و یا و میراق و سورێا و عیكو توركەو یتاناڵر وەس یشەاست و دابەڕناو
 ڵزار ساەه 051 ەاتر لیز ەوان كە، ئەبوونێجەشتیو ن ەلوبنان و هتد بوون

 ەو ل ییتیەەاڵمۆك یناسراو یكەیەكهاتێپراق و بوون ێع ەتەت هاتوونێبەد
 یكانەكهاتێپ ەڵگەر لەچۆو ك یج و كاولەرەق یناوەراق بێع یكانەشار یواوەت
باب و ەل ەك ەیانەییماو ۆب ەشیپو ەئ ۆیهەب یدین، ئیژەراق دێع ەیكید
و  ۆڵهەد یرەو هون ەوەرتنگ ڵر و فاحیكو سە، وەوەتەان ماوۆیب ەوەرانیپبا

وام ەردەم ناسران و بۆج و دەرەق ەكردن و هت دب ڵو سوان یینەژنا ڕزوو
 . ستاێان تاكو ئیژ ەبوون ل

 ەیەوەندنێست خوەو د ەوەرتنگڵحر و فایس ەك ەیەان هیینێنه ەیكید یكەیەشێپ
كو ەو ەیەشیپو ە، ئید ەتۆهاتەو ن ەیەان هیكێزارەاز و مین ەك ەیسانەو كەئ ۆب

و ەو ئ یینێنه ەل ڕپ یكێتاڵو ەند كیه یتاڵو ەل ەكان كەناسەڵمۆك ۆب یەئاشكرا
 ەیسەمومار ەندێوان هەاق، ئێڕع ۆت و بەاڵهژۆر ۆب ەهاتوو ەوێوەل ەیەرەهون

كان ەشنەچهاو ەشێك ەان لیزموونەئ ەندەوەو ئ ەان كردووەیو سرووتەئ
 ەو ەوەندنێست خوەد یاونەكان بزانن و بەسەك ینێتوانن نهە، دەرتووگرەو
 ۆنن بێهەكار دەك بێشروب ەیوەان ئی"ن، ەدا بكەیپ ڵوپنن و ێتەڵەبخەڵك هەڵخ
 ەیو دوكانەان لی ەكڵەماەن لەبك یدز ێوەانهیر بەگەك ئێسەك یواندنەخ
 ەیوەوورژ ەوونچ یتاەرەس 0445 ڵی، ساەداو یروو ەمەئ ەو ك ەانیستەبەم
ش یوەج دا، ئەرەك قەڵێمۆر كەسەان بییسوتان ی، حوكمەرانسەف ۆكان بەجەرەق
 یتییەنۆچ ەك( رۆتیل مالدیج) یناوەب ەیەك هێاوێپان ییزان ەك ۆیه ەب

 ەوەخواتیب ەیوەئ ەوتووەركەد ەرمان كەد ەك لەیەجورع یكردنەئاماد
 یشاندنەن و ویناو دزێپ ەل ەحر بوویس ەك ەمەت، ئێكو مردبەو و ێنێوەخەید
ك ێجار ەیوەان ئی، ەیەه یكێان شتی ەندەمڵەوەد ەك ەیسەو كەك بێانیز
او چرەبەل یكانەوێاڵپو  ەوەتۆرتگ ییئاسا یكێسەك ۆب ڵیفا یواتاەب ەزەعوەش
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 ەتۆب ەمە، ئیتۆیەخ ەیكەوێاڵپ ەوەئ ەوتووەركەش دیو دواتر ەڵژئا ەب ەكردوو
 ەكۆرەگ یكێكار ەیەشیپم ەئ (.6". )ەحوكم دراو ەمەر ئەسەر لزموون و دواتەئ

ش دوكاندار و ڕیبازا ەن و لەوەئ یرەنان موشتژ یتەبیتاەو بن اڵو ماێنەو ب
   كان،ەرەگەشیپ ینێشو

، ەوەنێرسێگەكوردستان دەان لیكەڵێمۆك ەیوەئ یدواەكان لەجەرەق ڵر حاەهەب
 ێندەبن، هەك دیرەخ ەوۆخەربەت و سەبیتا یكێكارەو ب یرەچۆكەر بەه یدیئ
 یمارۆك یمەردەسەان لیكێندەزانن، هەد یموكرەان بۆیخ ەنێاڵو خەل

 ۆهاتوون ب ەوەرانێئەل ەو 0945 ڵیسا یدواەل ەوات ەوەموهاباد ەكوردستان ل
ر ەب 481 ڵیساەنراون، لێكارهەرباز بەكو سەك وێمەردەاق، سێڕع یكوردستان

زار ەه 80ج ەرە، قەیەنوم نموەئ ەدا هاتوویوسەردیف یبێكتەك بوون لیداەل
 ییندەوەیپان ەیكەووژێو م ەوەتەنوبوواڵب ەوەندستانیه یتاڵوەو ل ەس بوونەك
 یكیتنیج ئەرەق ەوات یبسیج ەیكید یكێپروگ"، ییەن ەوەندەناو یاخچەب
 ێچەدێپندستان، یه یباكور ۆب ەوەتەڕێگەد ەیكەگەر ەنن كێهەكدێپ

 یدواەوتوو لەكەڵاهیج یكیتنیئ یكێپروگكو ەان ویوتنەركەربوون و دیگكانیە
 یكانەوەن ەنها لەت ەندەچرەت، هشێهێان جیندستانیه ەت كێب ەوەو كاتەئ
وان ەن، ئەبدێپ ەشەگان ییووژێم یاریشۆه یاكپازیاندا نڵیوەاندا هیستاێئ

". ەوەتەاوڕندستان سیه ەوان لەئ یرابردوو ە، واتییەان نینوسروا یكێكولتوور
 ەك لڕێب یزاەو شار ەجەرەق ۆیخ ەك یتاح موكرەف یناوەك بێسەك(. 7)
 ەیچناو یرەچۆج كەرەق" ەڵێوو دژێم ۆو ب یژەدنان یبادەو ل ەانۆیخ یووژێم
 ەمێ، ئییەكارمان دارتاش ەمێ، ئەیەنان هیو باد اڵبا یروارەوور و بژ یروارەب
كوردستان  یتەاڵهژۆر ەیچناو یموكرەشمان بۆن و خیدا موكورڵسەئەل
 ەیەوەان ئیاوازینها جەوان كوردن و تەت ئێب ەاویپم ەئ ەیقسەب ەوات". نیزانەد
 یوونوسانژێم ەل چیه ەیەم قسەئ یلماندنەس ۆم بەاڵتر، ب یچین و هیرەچۆك ەك
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 ەكەمەاڵان نا؟ وین، ییوان موكرەئ ەا راستیئا ەلماند كەسەان نەیوەكورد ئ
 . ییەشن نۆر

 ێڵیخ ەنموون ۆ، بەاوازیان جیكاركردن ەیوێش ەنێاڵو خەل ەكید یكێندەه
ن و ەكید یكێڵێخ( یوباتوریج)ن، ەكەددرووستخانوو  یرۆكید ەك( رەوتسیڤج)

ن ەكید یكڵەیەماەبن( ڕیجوستوورا)، ەوێاڵپ یاككردنچوستكردن و وان دریكار
( ڕیاڕوگیل)اخن، چو قا پن و مس و قاۆفاف ەیوەاككردنپ یكیرەخ ەك
ن، ەشتخانێچ ەیستەرەو ك ەوەكردنژیت ۆقەچ یكیرەخ ەن كەكید یكڵیەماەبن
 ەرەنجەپا و گرەد یدندروستكر یكیرەخ ەن كەكید یكڵەیەماەبن( یرەستەم)

 ەستەرەك كێرۆموو جەو ه ەبوون یدارتاش یكیرەخ( یارگرو)ستا، ێتائ ەبوون
 ییاساینا ەیوێشەان بین ڕكەد ڕبازا ەش لەكەن و دارەكەددرووستدار ەل
 . انۆیخ یانیژ یوێژب ۆنن بێهەد یكارەن و بەكەد یداەیپ

 یكات و باسەد یستەد یكارەو باس ل ڵەیەماەو بنەل ەكێكیە( یلەهاشم ع)
 گنژێك و بۆریان و تچۆگ یدروستكردن ەمێئ یكار" ەڵێكات و دەكار د یستەد

 ۆن بیكیرەو خ ەماوێج ەوەرمانیپباب و باەل ەم كارە، ئەناڵمندا ەیو النك
ش یجەرەو قێنەت لەبەڵه". نەیكەان دیرێن و فێڵیهەد ێیجەشمان بیكانڵەمنا
 یكیرەخ ەكن كڵەیەماەبن( یتاراڵزا)، ەاوازیان جیكار ەن كەاواز هیج ڵەیماەبن
ز یگنەج)رن، ەك و هونیزۆم یرێئام یكیرەخ( شیوتارەز)ن، ێڕز ەیوەنیزۆد

 یكۆییەگفتوگ ەو ل ییەوتارەز ڵەیماەبنەل ەك ەیسانەو كەل ەكێكیە( ریباه
ر ەسونو ەشۆخ ێیپ ەان كیكێندەهەاتر لیز یشتنەیگێت ۆیهەدا و بەانیناسەڵمۆك
 ۆو بەن، ئێخرەز نێراوەپاو و چرەب ەونەو بكت ێان بنوسەیكەپروگر ەسەل
من "  ەڵێكات و دەان دۆیخ یدا باسەیەكهاتێپم ەئ ەیشڕیوگەر ەیوەنیزۆد

و  ەماوێجەب ۆب ەوەباوكەمان لەیەشیپم ەم ئەاڵم، بەتر ناك یكانەاردید ەباس ل
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ر ەسەلن یینێهەشمان رادیكانڵەن مندایكیرەو خ ەداوێپمان ەژێش درەمێئ
ان یكانەنەمەتەب ەسەك ەوان واتەئ ".كیو موز ۆڵهەو دن یینەژنا ڕزو یرەهون

كو ەكو كولتوور و وەن وەكەان دەیكەر كارەسەخت لەج ەار واتڕسیر ئۆز
رنا ەگە، ئەستراوەب ەوەوەان بیتیەناەسەن رەڵێان دۆیكو خەو ەان كیتیەكاڵمو

 ەیگێرەش لەمەئ ۆن، بەستا هێئ ەنن كێش نامەندەوەبن و ئەبزر د
ت ەبیتا یللیم یرەهون ەو بەو بر ەوەننێهەمدەرهەان بۆیخ ەوەنایكانڵەمنا

 . نەدەان دۆیخەب

 . و شوناس ەناسنام

 یرتنگاوچرەبەل ێبەان بۆیزوو خەئار ەموو جهاندا بەهەل یشتگەكان بەجەرەق
 ەكوردستان وات ۆب ەوەانیهاتن یتاەرەسەر لەوان هەن، ئڕبەمان سنوور دیشتین
ان ەیكەزمان ەونكچ یتەبیتاەكوردستان ب ۆا بهەروەراق، هێع ۆب ەوەرانێئەل

، ییاسای ەیناسنام ێشان و بیناون ێبەك بوون بەڵێمۆ، كەوییەكورد ەل ەكینز
ن بوو یلپسید ەب یكیەاپسو ەش كیاقێڕع یاپسو یزەڕیل ەك ەیەیگێو جەتائ
 یژب یئازادەكات و بەن یربازەس یتەخزم ەبووەس نەك ۆب یدیدا بوو، ئگنەجەل

 ەیوەئ ۆیهەوان بەئ یچەكات، كەزام نیلتیئ ەست بكات واتەربەبەدێب ۆیخ
 ینییئاان یكراو یارید ین كولتوورەخاو یتر یكەڵخەاواز لیكن جەڵێمۆك
 ەوەكییەراقێموو عەه ەیوانەچێپەكراون، بیارید یان شوناسیكراو یارید
 ۆان بیشتگ یبوردنێبوون و لەن یربازەس یتەخزم ەییت ئامادڵەوەد یئاستەل
 یاواز و كولتووریج یپروگاواز و یج ەیگەڵمۆكو كەو ەونكچو، ركرابوەد
اواز یج یایرافگجو ەرز لەو ێیپ ەو ب یشتگ ەك بەڵخەاواز لیج یاواز و كاریج
 یكوردستان یان باشوریباكور  یرافگجو یكێنێشوەك لێژۆر رەه ۆیەاون، بیژ
 ەك ەیەیگێو جەش تائیختەو وەئ یراقێع یتەبوون و حكومەد ێجەشتین
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و  یربازەس یتەخزم ی، داواینچەنەڵهێپ یگنەران تێراق ئێع یگنەج یتیەنمەئ
 یگنەج یراقێع یتەحكوم ەیوەئ یم دواەاڵكردن، بەنێل ەیناسنام یركردنەد
 یستوورەد ێیپەكردن ب یارچنان و ناێه ۆب یكرد فشارێپستەران دێئ ەڵگەل
 . نەت بكاڵو یتەخزم یراقێع

 یدیكرد، ئێپیستەران دێراق ئێن عواێن یگنەج ەك ەو 0920 ڵیساەل یدیئ
و ەرەن بچب یدیكان كرد، ئەجەرەقەل یراق داواێع یتەحكوم یرمەفەب

 ەن و ببن بەربكەد ەن و ناسنامەان ناونووس بكۆیت و خەحكوم یاگزەدامود
كران  ەوەار بچر، ناۆز یكێبونیاخی یبوو دواەوە، ئیراقێع یشوناس ینەخاو

 ەوەشەیەگێو رەو ل یسەك یبار ەیناسنام ینەخاوەن و بوون بەربكەد ەناسنام
 یكیەاگزەد چیهەشتر لێپ ەكرا كەمار دۆت تەحكوم یاكانگدادەان لییریگرەهاوس
 یراقێع ەیزنامەگەنفوس و ر یتیەراەبەوەڕێش بیتەبیتاەبوو، بەان نیناو یحكوم

 ەم ەیەش هیراقێع یئامار ەان لیناو ەرگو ب ەیەان هیراقێع ەیستاش ناسنامێو ئ
كان ەرتووگكیە ەوەتەن ەن كیەشتگ ەو ئامارەر بەو س ەیەان هیشیراكۆخ یتاكیپ
 ۆان بیدانەملن ۆیهەب ەبوو كەاش هپوروەئ ەل ەتڵەم حاەئ. ەان كردوویراقێع ۆب

 ەنموون ەك لێكیە" ر، ەب یەرایگ ییاسای ینێوشوێر یربازەس یتەخزم
 یایارگهن یایرۆمبراتیئ گرۆن هامبیەالەل ەتەاسیس ەوازێم شەئ یكانەروون

 یتیەاشاپ یاگن دادیەالەل ەك 0768 ڵیسا یكێارڕیب ەل ەوەت ەاڵهژۆر
 یتاڵدا هاوەتاڵم وەكان لییەبسیدا هاتبوو جیایكرا، ت ەادیپووبوو، چرەد ەنناوڤییە
 ەل ەدا كراویربازەس یتەخزم ەان لیكردنیشدارەب یندن و داخوازەفمەرەش
ش ەكەو، ئامانجوچرەا دیارگنەه ەار لیك برەیەمارژدا  0762 ڵیسا

 ەشیپ ەنان لێو وازه وامەردەب ینێشو ەكان لییەبسیج یكردنێجەشتین
ك ەیەاوازن تارادیج یپروگدوو  ەش كیمۆج و دەرەق(. 2". )انۆیخ یكانییەتیرەن
ك ەیەوێشەو ب ەیەان هیكێك ناوەیەچناوەان لیكێپروگر ەه ەونكچكتر، ەیەل

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 314 

 

 ەوەنەان جودا بكۆیخ ەیوەئ ۆن بەكەتردا دیوەئ ەڵگەان و لیژ ەڵگەل ەڵەمام
 یتاڵهاوەبوون ب ەك ەوەناسنام یركردنەد ۆیهەب یدی، ئییئاسا یكەڵخەل
كرد ێپان یستەو خانوو د یوەز ینڕیو ك یتێندارەخاو ەیوێ، شیراقێع یرمەف

 یئاستەل ۆڕیگان یكانەسمەورێراق، رێع ەیكید یكییەتاڵر هاوەك هەو و
كران  یتێندارەخاو ەار بچنا ەونكچ، یارچناەك بوو لەیەوێش ەك یتێندارەخاو

م ەاڵش، بیخالقەو ئ یو ئابور یاسیو س یتیەەاڵمۆك یكێموو بوارەهەل
ان و ۆیوان خێنەان لییاوازی، جەوییج زانەرەان قیم ۆدەان بۆیر خەنجام هەرەس
 . ەویزانەان نەیكەاوازیج ەگەڵمۆك ەییوارەو ق یلتووروكو یتێسەك یبوون ەل

 ۆ، بەانیستانۆڕگ یبوونەان، نۆیخ یووژێم ینیناسەج نەرەق یكانەشێك ەك لێكیە
 ەان لیچیه" ەیەوەئ ەیكەكارۆه ەك ییەان نیرستانۆگ ەیوەر ئەبەوان لەئ ەنموون

و ێنەان لیكان ەقامەر شەسەان لیان نامرن، ۆیخ یكات ینێان شوی ڵشماەو رێن
ت ێوەش بكۆخەك نێجەرەر قەگەمرن، ئەار دیناد یكێنێشوەان لیكان ەنۆاڵك
 ێبەشن بینەداد ەوییەاریدەبك ێدیند شاهەچو  ەكڵەشماەر ەیوەرەد ەنەبەید
 یكەیەماو ەب ەكەشۆخەن یمردن یبكات، دواێپ یشعوور ەكەشۆخەن ەیوەئ

ر ێسو یئاو ەت بێردرۆشەد ەكەمردوو ەیستەج ەیوەاش ئپ، ژێدووروو در
تاكو ت ێمورتاح ب ەیوەئ ۆن و بەكەر دەبەل ێینو یگرەت، جلو بێدابێت ێیخو ەك
 ەوەنێڵهەید ەیكەتەریشەاشان عپبكات،  یشۆخ ڕپ یژێدووروو در یكێشتەگ
و  ەبوو ێیپ یستیوێپ ەك ەیو شتانەئ ەڵگەاشان لپك و ێژۆند رەچ ەیماو ۆب
، ەاریناد یجهان ەك یداهاتوو یانیژ ۆدا بۆیخ ەیانژۆر یانیژ ەل ەناوێهیكارەب
ك تاكو یموز یكەیەترسەك و كچوەو ك ڵتاەچش ەوانەت، لێنرەرخاك دێژ یدیئ
 ەستن بەدەڵه ەكەمردوو یزانێاشان خپدا و یگنەتڵد یكاتەل ێنەژیب ەوەحوزن ەب

 یریب ەل ەكەمردوو ینەكاندا تاكو خاوەدیر شاهەسەب ەیكڵەوپ یشكردنەداب
 (. 9". )ەوەتێچب

www.dengekan.com


 

ww.dengekan.comw Page 315 

 

م ەاڵا، بیدون یكانەجەرەموو قەه ۆت بێر بیگشتگ ییەدوور ن ەتیرەم نەئ
تاكو داب و  ەوەننێك نامێنێشوەو لن یینر یگێوان جەئ ەك ەیوەئ یكارۆهەب
م ەئ ۆیەتر، ب یكەیەهات:ێپ ەببن ب ەوەوانەچێپ ەان بین نێكار بهەان بۆیخ یتیرەن

م ەكوردستان ل ەو ل ەیەه یاوازیتر ج یكێنێشو ۆب ەوەكێنێشوەل ەتیرەداب و ن
 ەن كەبد یواهەگوان ەتاكو ئ ەنراویبەان نی ەستوویبەم نیەنێوزا و نهەگبان
م ەاڵبزانن، ب ییەنێو نهەك لەیەوێش ێبەن چیان هی، ەیەان هەیتییرەو نەم ئەكیالن
و  ییەان نیتەبیتا یكێستانۆڕگ چیوان هەئ ەك ەیەوەئ ییەنێنه ەیوەستا ئێتائ
ش یكوردستان ەیوەرەد یایدون ەل ەك ەیوەك ئەروە، هییەن ێیپان یواشڕب
 ەك ێنەێگەد ەوەش ئەمە، ئەوەنێبناسر ێیپتاك  ییەان نیتەبیتا یكێستانۆڕگ
 ەیوەك ئەروەت، هێبەه یرافگۆج یانیك یمان و بوونیشتین ەان بیواڕوان بەئ
   .ییەان نیەیماینتیو ئەادا ئیدون یرەرتاسەس ەل

 

 

  ۆیك خەك وێانیژ

كو ەو، ەیەان هییتەبیتا یكێانیژ ەوییەتیەەاڵمۆك یرووە، لەكەڵخ ەڵەمۆم كەئ
 ەن لییداخراو ن یكێپروگ یچرەگەئن، چناتر  یسەك چیهەن و لیژەان دۆیخ

 ەان و بیكانییەنێنه ۆان بییرەترن و فلتەر كراوۆز ەرگب ەوییەتیەەاڵمۆك یروو
 . نەكەان دیم بوونۆج و دەۆەق ەش بین و شانازەكەان دۆیخ ڵید ەیئاشكرا قس

وار ەندێخو یكێپروگكو ەت و وێنریبەد یمەكەر بۆكان زەجەرەق یالەندن لێخو
ن، ەكەد یستەد یهاتوون و كارێناندا لێمهەرهەب یبوراەم لەاڵ، بوتوونەركەد

كو ەو یرەهون یرێو ئام ڵمندا ەیالنك یو دروستكردن یش دارتاشەنموون
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 یدواەل ەوات ییەمدواەك و هتد، بۆریو ت گنژێف و بەنا و دڕو زوو ۆڵهەد
ر ەب ەوونچان یكانڵەو مندا یشارستان ەان بوون بیكێندەه ەوە 8117 یناڵسا
 ەك ەوەنێو ناناسر ەاوۆڕگان یانیژ ەیوێو ش یتیەەاڵمۆك یفتارەندن و رێخو

 ەان بیستیوێپ ەك ەیوەر ئەسەن لڕستا موكوێان تا ئیشیكێندەجن، هەرەق
 . ندنێر خوەب ەنەان ناخیشیكانڵەو مندا ییەن نیندن و نووسێخو

ان ۆیخ یتاڵوەاش بیان و دونۆیخ ڵیدەكوردستان، كوردستان ب یكانەجەرەق
 ەج كەرەق ۆك بێتاڵو یناوەن بەك شك نابیەایرافگوان جوەئ ەونكچزانن، ەد

 یو خاك ییوەن و زیرەچۆك ەشیمەه ەیوەك ئەروەت، هێبەه یسنوور
ار كرابن چر ناەگەكوردستان مەن لییك نێنییئا چیهەر بەوان سەئ. ییەان نیتەبیتا
ا و یانپسیا و ئیڵتایكو ئەو یتاناڵو ەم لەاڵن، بەبك ەناسێپمان ڵكو موسەان وۆیخ

ك ێشەش بیندوستانیه ەو لن یینایستیان كریكێشەب ەرانسەن و فیالت یكایئامر
ان یژ ەوێش ۆیهەم بەاڵن، بیانیستیك كرێشەن و بیسۆندیك هێشەن و بنییئا ێب

و  ەشبوونەن، دابەكوردستان هەل ەك ەیاننییئاو ەئ ەڵگەان لیبوونەڵكێو ت
ان یشیكێندەو ه یحیسەمەب ەك بوونێندەسالمن و هیئ ینییئاەر بەان سیكێندەه

 یكێنییئا چیه ێبەرستن و بەپم خودا ەاڵن، بیك نێنییئا چیه ەوادارڕستا بێتائ
ان یپم سەم دەاڵب. ێبەان هیكێخیان شی ەشەان قیال ەم ەیوەان ئیكراو، یارید
كات و ەد ەڵەمام ەورەگرەكو سەو ەوەانیمووەه یناوەك بێاویپ ەوات ەیەه
ان یكانیەتیەەاڵمۆك ەشێار بدات و كڕیبكات و ب ەقس ێتوانەد ەوەوانەئ یناوەب
ك ێندەهەن، لەبك چۆك ێكو ۆن و بۆچار بدات ڕیان بیر بكات، ەسەارچ ۆب

 یتەاڵسەد یندەزامەرەوانن بەئ یردراوێژبەڵه ەك ەیەان هیشین موختارێشو
 . تەحكوم یاكانگزەدامودەل ەانیكانەكاروبار یكردنییرا ۆش بەمە، ئەكەچناو
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 یكو ناوەو ەیكید ەیو ناوانەك لێشەو ب ەجەرەق ینەسەر یناو ەك( رەرادیب)
 ەارید ەم ناوەئ ۆیەاندا، بیرەسەب ەنراوێپەان سی، نازناو یبەرەمانان و عڵموس

كان ەجەرەر قەسەل ەكێسەو كە، ئەارید ەوێپ یمۆج و دەرەق یكۆییەخەربەس ەك
" یوتگن و ەكەان دۆیخەب یوان شانازەئ ەكات كەد ەوەو باس ل ەیەه ییزاەشار

 ەی، وشەوانەئ ەییوەتەن ەیكو ناسنامەڵ، بییەن ەبەیع یجن ماناەرەق ەوان كەئ
 ەیوەك ئە، نێوەانەیوان دەئ ەیەیوێو شەب ەانیژ یوان ماناەئ یالەج لەرەق

دا یراستەل". داناون ۆب ەیرۆو جەل ەیناسێپك ەڵكو خەو ەبن ك پخرا یكۆڤێمر
 ەونكچ، ێستریبەان دەیورەگتا  ڵج منداەرەق یكێسەموو كەهەل ەیەم قسەئ
 ەك ەیوەئ ەیادڕ، تاەكراوێپان یتیەسوكا ەندێان هییریگقامەس یبوونەن ۆیهەب
 یكەڵكو خەو ەونكچبن، ەیع ەك ەكردوودرووستان یكانەوەن یالەان لیومانگ

 .ەوەنەكەان دیژر ەسەخت لەج یرۆز ۆیەن، بیژنا ییئاسا

 ۆیهەن، بەكەد یریگرەاواز هاوسیر جۆز یكەیەوێشەج بەرەا قیدون یواوەت ەل
 یختەو ۆیە، بەیەو ه ەبووەان هییوێژنان و ب ەیشێك ەشیمەوان هەئ ەك ەیوەئ

 ەكاتەد چێپكو ملەك وەڕۆیەپ ەچارپ ەكەچك ەیوەاش ئپان یكردن ییریگرەهاوس
ك ێتەل یدیداهاتوو، ئ یزاوا ەوات ەكڕەكو ەب ییەو رازەئ ەت كێد یەو ماناە، بیمل

ن و دواتر ەكەد یناوێخو ەكەان نانەڵەیك ەنجەپ ینێخو ەنن و بێهەنان د
كتر ۆیەت و بێبەان هیخواردن یمەخ ەشیمەه ەك ەیەوەئ یمانا ەمەن، ئۆخەید
ن یك شوێندەهەل ەگنەر ەتیرەم نەن، ئەدا بكەیپنان  ەوەكێپر بن تاكو ۆمخەخ
م ەئ یواادا، و دیموو دونەهەج لەرەق ۆب ەر ناسراوۆز یكێتیرەم نەاڵت، بێبەن
  .كتریە یرەهاوس ەبن بەكات و دەدێپستەد یشۆخ یماەو س ییشا ەمیراسەم

 

 ج ەرەق یمردن
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ان نامرن، ۆیخ ڵیشماەر رێژەو ل ڵماەك لێجەرەق چیه ەت كەڵێد ەیەك هەیەقس
. " كاننەقامەر شەسەل ەشیمەن و هڵما ەیوەرەدەل ەشیمەوان هەئ ەونكچ
 ینیریناش یدروستكراو ڵیماشەر رێژان و ۆیخ ڵیو حا ڵماەكان لەجەرەق
ن ەكەدێپ یكار ەان نامرن كۆیخ ەیەیو عاربانەو ئێنەان لیان نامرن، ۆیخ
 ینەك خاوێر كاتەن، هیستەلەند و فیئوردن و ه ەنموون ۆت باڵك وێندەهەل
 ەیوەرەد ەبنەی، دەوەمردن ەل ەكینز ەكەشۆخەكرد ن یستەك هێشۆخەن
 یبكات، دواێپ یستەه ەیوەئ ێبەشن و بینەداد ەویەاریدەو ب ەكڵەشماەر

 یكێگرەو جلوبێن ەخنەین و دۆشەید یواوێخو یرێسو یكێئاو ەب یشەكەمردن
 ەوەئ یوات، دواڕدوور ب یكێرەفەو سەرەشوو بدا تزو بپ ەیوەئ ۆو ب ەوەاكپ

ند ەچ یو دوا ەوەبنەد ۆك ەیكەتەریشەع ڵەماەموو بنەت و هێنرەێگەراد ەمردنك
نان  ەست بیوێپ یك شتێندەك و هچوەو ك ڵاتەچو دواتر  ەوەتێنێمەك دێژۆر

ن، ێنەد یر خاكێژنن و ەژەد ۆب یكیاشان موزپو  ەوەكەو كفنێن ەنەكەخواردن د
ا یرافگجو ەان بیواڕب ەونكچ، ەیكەبرەق ینێشو ەن بەناد یگنیرگوان ەم ئەاڵب
 ەت و لێر بیگشتگ ەك ییەان نیتەبیتا یكێتیرەكولتوور و ن چیج هەرەق(. 01". )ییەن
 ەوێك شەیەب ییەئاسان ن ۆیەت، بێت بیرەمان نەئاوا هژۆت و رەاڵهژۆر

ت ێان بكریكانییەاوازیو ج ەشێكان و كیەتیەەاڵمۆك ەنیەموو رەه ۆ ەوەندنێخو
 ڵیم خاەاڵئاوا، بژۆقا و ریرەا و ئافیئاس ەیچناو ییئاسا یلكەخ ەڵگەل

 ۆیەت، بێقا بیرەان ئافیاوا ژۆان ریندستان یان هیران بن ێئەل ەیەان هیشەهاوب
 ەل ەقورستر ییەتیەەاڵمۆك ەنەسەر ییەاخی ەپوورگم ەئ ۆب ەوەندنێخو

 . نسانیئ ەیچەبن ەیوەنیزۆد

كو ەكان وەپوورگت ێ، ناتوانرەوەریگقامەس یایرافگجو یبوونەن ۆیهەت بەبەڵه
كجار ێندەان هۆیخ ەپوورگم ەئ ەك ێیەیپوەن، بەیج بكەرەق یماشاەك تیە
كاندا ۆڕەگوڵئا ەڵگەل ەیوەك ئەروە، هەوەانۆیخ یتیرەن ەن بەزام ناكیلتیئ
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بكات،  یەاوازیو جەئ ێش ناتوانیرەلۆكێو ل ەوەان ناناسنۆیخ یكان شوناسەوەن
 . تێبەددرووست یناسەڵمۆك ەیوەنۆڵیكێل ۆب ەشێك ۆیەب

 ج ەرەق یشبوونەداب

شبوون ەدا دابیكەرەس یزۆه ێر سەسەادا بیدون یرەرتاسەسەكان لەجەرەق
 ەتن لیتیش بریوانە، ئەاوازیشان جیتیرەو ن ەاوازیان جەیكهاتێپ ەیوەكو ئەو
 ەوەتر یكیەالەل یچە، كیشۆمان ەیلیبەو ق ۆتانیگ ەیلیبەرا و قێدڵكا ەیلیبەق

بن ەد پوورگ ێر سەس یشەسان دابید ەانپروگم ەمرن، ئۆو د ۆفالكس و كال
 یكەڵكو خەوش یوانەئ ەنموون ۆ، بەوەاوازیج یبەزهەو م نییئا ەستن بەوەیپ ەك

سالم بن و یر ئەگەتستانت، ئۆرپان یكن یلۆان كاسیبن  یحیسەر مەگەتر ئ
 ۆن، خەكەد یرستەپخودا  ەبەزهەو مەر ئەسەن و لەعیش ەواتەران بن، كێئەل
 ەت بێبەان نیتزامیلین و ئییئا ێر بەگەم ئەاڵن، بەننووا سوەبن ئ ەر سوننەگەئ
ناسراون و  ەوەكانەرستەپن خودایەالەل رمولحد و كاف ەوا بە، ئەوەكێنییئا چیه
  . .ش ناسراونیزێگرانەش ەب

 یكارەان بۆیزانن، خەج دەرەق ڵیسەئەان بۆیخ ەكن كێزۆه ەمانەئ( راێدڵكا)
 ەیاوچرەك و هتد و سۆریو ت ەو النك گنژێكو بەو ەك كردوویرەخ ەوییەستەد
جار ەن، جار بچەن ەكید یوانەان تاكو لەیناسنام ەل ەشیكێشەو ب ەانیانیژ
ر ەسەت لێبەددرووست ییەتیەەاڵمۆك ەپرووگو ێنەش لەناسنام ەیشێك
 . ێزانەنتر دەسەرەب ۆیخ ەكید یوانەك لێپروگر ەو ه یتیەناەسەر

نسا و ەرەف یا و باشوریانپسیكو ئەو یتاناڵوەدا لڵسەئەل ەكن كێزۆه ۆتانیگ
وان ەدكراون، ئەناوز یانپسیو ئ ینۆلەتەزار كەوێشەن، بیژەقا دیئافر یباكور

ك و ەڵخ ەڵگەان لەیورەگ ەرەه ەیشێك ەوەانۆیخ یتەبیتا یكولتوور ۆیهەب
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 ەونكچ، یوامەردەبەب ەیەستاش هێو ئ ەبووەت هڵەوەد ەڵگەش لیوكاتەئ
  .نەبك ەسەمومار یئازاد ەان بۆیخ یكانەن سرووتەان نادەیگێر

ت ێوترەان دێیپندن و ەناو یاپوروەئەل ەن كەكید یكێزۆش هەمانەئ یشۆمان
 . كهاتوونێپش ەب ێسەش لەمانەو ئ ینجیئ

 ەل ەكێشەناسراون و ب یانگرك و بازرێس ەیمەگ ەزا لەشار ەب ەسكا كیالڤ: 0
 . انیتەشیعەم ینانێستهەدەب ەیاوچرەس

 . ڵییەان كشتوكایو كارن یینماڵن ئاەسەرەب یساسەڵن ئیۆكڵاگ: 8

 یرووەل ەر كێنۆیبوبل یناوەب ەیەك هڵەیەماەن و بنڵیتاین ئەسەرەب ەك یسنت: 3
   .ێزانەن دەسەر یجەرەقەب ۆیان خیكێكیەرەكراون و ه یارید ەویەتیەیەاڵمۆك

دا ەیپان نان ێڕگ گنەو ئاهن یینەژ ۆڵهەناو دڕزو یرەهونەب ەیوەلەگوان جەئ
 ڵفا یناوەن و بڵما ەیوەرەدەل ەشیمەان هیكانەنژ ڵەماەبن ێندەهەن، لەكەد
ان یكێندەان، هیژ یوێژب یدا كردنەیپەن لەكەان دیكانەاویپ ی، هاوكارەوەوەرتنگ

جار  ێندەن، هەكەد گن و بانەڕێگەكاندا دەكەڕەگشار و ەن و بەكەد یددانساز
 ەوەنێنەد ەشێش كیجارێندەن و هییاساینا ەیوەئ ۆیهەن بەكەدادەیپر نان ۆزەب
ن و ەبك ڵسوا ەربوونێم فەه ەك ەیوەئ ۆیهەم بەاڵن، بەكەون دەزیق یكار ەك
ستن، ەبەد ڵنان و منداژەشت بپن و ەن كار ناكێشو ێندەهەان لیشیاوانیپم ەه
ن و ەكەدا دەیپن و نان ەكەد ڵسوا ەوەانیكانڵەمندا ەیگێرەان لیكانەنژ ۆیەب

ت ێش بێیەپو ەان، بەیناسنام ەتۆب ەمەئ ەن كێش دیتیەەاڵمۆك ەیشێك یتوش
 ەونكچ، ەكید یكێتیرەر نەهەل ەاوازیج ەك ڵەان زاەیاتر قسیز ەوڵەماەان لیكانەنژ
ن، ەكەدا دەیپنان  ەوەكیەانوویب ەرهەن بۆخەربەس ین ئابورەان خاویكانەنژ
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 ڵن سواەناد ەگێن، رەناك ڵبوەان قیكانەاویپ ەك ەكید ینێشو ێندەهەل ۆیەب
 . ەكید یكانەگەڵمۆك یاوانیپەمتر نازانن لەكەان بۆیخ ەونكچن، ەبك

 ەگنە، رەاوازیتر ج یكێنێشو ۆب ەوەكێنێشوەوان لەئ یریگرەت هاوسەبەڵه
 ەیوەكو ئە، وەیەكا هیا و ئامرپوروەئ ەل ەیوەو ئ ەیەندستان هیه ەل ەك ەیوەئ
 یریگرەهاوس ۆوان بەئ ۆیەت، بێاوازبیج ەكەسمڕەوێت و رێبەت نەاڵهژۆر
 ەرۆند جەچوان ە، ئییەتیەەاڵمۆك ەسمڕەوێو رەئ ۆكن بێرۆند جەچ
ان ەیسمڕەوێو رەان ئەیكەچك یینیدز ەیگێان رەیربۆز" ەیەان هیكێوتەسوكەڵه
 چك ەیەه ۆیباوك ب یەیو ماناە، بینێنه ەن بژ ینڕیان كی، ەناوێكارهەب

 ۆزان بێوان دوو خێنەل ەیەتر ه یكەیەگێان ریران، گ ینرخ ەت بێشۆبفر
ر ۆز ەك ەیەتر ه یكەیەگێن، رەخەان دیكێر ینێنه ەب چو ك ڕكو یریگرەهاوس
 ەل ەیەسەو دوو كەئ یركردنەش دیوە، ئەزانراوەش نیوەو ئ ەقورس

 ەتیرەم نەت، ئەێكار دەب ەسمڕەوێو رەو نان ل ێدا خوەو كاتەان، لەیكەتەریشەع
كات ەت دەل ەكەنان ەكەپوورگ یكۆرەت، سێكاردەكان بەپروگ ەیربۆو زێنەل
و  ەوەتێشارەد ێخو ەك لڕێك بێنان ەچارپر ەو هێنەدا، لپروگر دوو ەسەب
 یروح ەیوەئ ۆت، بێكرەش دەشكێپزاوا بووك و  ەك لیەرەه ۆ، بێنەدیدا
 ڕكو ینەیز ەل ەمەت، ئەاڵسەد ەل ێزێارپانیان و بیچیو هێنەل ێنێمەن یزێگانەڕش
 (. 00". )ێنێمەبالغ بوون د ینەمەدا تا ت چان كی

ت ەاڵهژۆر ەم لەاڵن، بەكەد ییەریرەو هاوسەا ئیدون یر ئاستەسەل ەوەت ئەبەڵه
 ەیشێو ك یتیەەاڵمۆك یكاروبار ۆو ب ەیەان هیپمسە، دیتەبیتاەو كوردستان ب

 ەانیپمسەو دەزموون، ئەن ئەن و خاوەمەتەب یكێاویپ ەوات یتیەەاڵمۆك
 ەانیپمسەد ەاویپم ەن، ئەكەكان دییەتیەەاڵمۆك ەاوازیج ەشێك یرەسەارچ
خواردن و  ۆن بێكرەت دەداو ەوانەو ش ەكەڵەمۆك یالەزن لێر ەیگێج
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بن، ەد ەڵكێاو تیپن و ژن و ەبەر دەسەو بەش یرانۆگەو بەش یكێگنەتادر
ر ەهەل ەاوازیمان جگرەجلوب یوازێن شەڵێان دۆیخ ەك ەوەشیگرەجلو ب یرووەل
 ۆیهەم بەاڵ، بەكید یكانەوەتەن یتیرەن ەا، واتیدون ەیكید یكێت و كولتووریرەن
كوردستان ەل ەنموونۆ، بەشن بوونەچكان هاوەوەتەن ەڵگەان لیبوونەڵكێت

 ەكییەاوازیاندا جیاوچموەدەنها بە، تەوەتێواز ناكریان جیگرەجلوب ەیوێش
ان یمۆسۆمۆان كری، ەیەه ەوییەژۆلیۆبا یبار ەب ییندەوەیپش یوە، ئێنریبەد
، ەرتووگرەو یكراویارید یكێگنە، تاكو رەهاتوو ەچەوەب ەچەو ەیەوێو شەب
م ەاڵ، بەیەان هیكوردستان ینانژ یگرەمان جلوبەان هیشیكانەنژت ەبەڵه
 یوزەخ و سۆت ەییممەپخ و ۆت یسوور ەكان، واتەرمەگ ەگنەر یاردنژبەڵه
 ەلیم ستاە، ئیتەیەكورد ه ەك ەوەكاتەادیج ەیكید ەیانگنەو رەئەخ، لۆر تۆز
 ەمەت ئەڵێد ەیەك هەیەقس ەك كەیەادەڕ، بیەر واەاش هیانپسیو ئ ەرانسەفەل
 یدنەسارا خواو ەشەق* ) ،ەماوێجەان بۆیب ەوەانییندەخوداو یسارا ەشەقەل
 ەخانۆت ەگنەو رەك ئێسەك كێختەو ۆیە، ب(رستنەپەیو د یەایدون یكانەجەرەق
ت ەتاقێم بۆج و دەرەق یناوەر بۆوان زە، ئیچەج دەرەقەن لەڵێدێپ، ێنێهەكاردەب

 یدی، ئەزەناح یكێسەك یەیو ماناەج بەرەت قێك بوترێسەكەنن بیم ببەاڵنابن، ب
م هاتوون، ەهێس ەلپ یتاڵهاوەب یەوەئ ۆیهەم بەاڵبن، بەد ڕەبن و توەت دەتاقێب
 . نەان بكۆیخ یمافەل یرگرەناتوانن ب ەكید یكانەوەتەكو نەو ۆیەب

ن ژاندا ۆیو خێنەنها لەان، تیبوونەڵكێت ۆیهەوان بەن، ئەكەد یان باسۆیكو خەو
 ەكەچر كەگەو ئ ەچك یمل ەر بكاتۆز ەك بێچێپمل ێبەن، زاوا دەكەد ینخوازژو 
و ێنەل ییەرج نەو م ییەجهان یكێفتارەر ەمەئ ەت كێكرەد ڵوا قبوەدات ئەن ەگێر
س ەك ەیوەر ئەبەم لەكیەش ەمەت، ئێبەكوردستان ه یكانەجەرەموو قەه

 ییو نائاسا ینییز و نائاەناح ینسانیئەب ەونكچاندا ەڵیگەت لێب ەڵكێت ییەنەئاماد
 ەیان و ناسنامیناو ەیوەئ ۆبن یین ەان ئامادۆیخ ەوەكید یكیەالەناسراون، ل
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م ەاڵن، بەكەد یریگرەاندا هاوسۆیوان خێنەان لیژۆلیۆسۆو س یلتووروكو
و  یندارەخاو یبوونەن ەیلەسەم ەیوەلەگج ەمەان، ئۆیخ یسمەورێرەب
دان ەن یگنییرگو  یوارەكورد یباو یتیەەاڵمۆك ییندەوەیپ یبوونەو ن یرەچۆك
 ەك ەكردوو یهاەو یكێو هتد، كار یحكوم یرمەف ینتێمۆكیو د ەناسنامەب
و ەل یكێچك كێسەناو كەناو ب ێنریبەم دەاڵك بن، بەڵێمۆك چیهەب ەڵكێتوانن تەن
 یكێسەك ەتێت و ببۆڕێگب ۆیخ یتیرەن ەیرجەو مە، بەخواستوو ەڵەمۆك

 . ەوەداتەنگنەر یوتەسوكەڵه ەدا و لیانیژەوان لەئ یفتارەو ر ییئاسا

 ڵیسا یدواەل ەم واتەهێس ەیارزەه یتا هاتنەق هەاڵت و ەوەابوونیج ەیلەسەم
م ەاڵ، بەون بووەزیق یكێو كار ەبووەن یكیەكان ماناەجەرەو قێنە، لەوە 8110

 یرێف یكورد یاگەڵمۆكو كەش ویوانەباو، ئ یتیەەاڵمۆك یكێتەباب ەب ەستا بووێئ
 ەوتووەكێان تەیشێش كیوانەا ئگداد یكانەئامار ێیپە، بەبوون ەباو ەو كولتوورەئ

 ییئاسا ینسانیئ ەاتر لیوان زەئ ەگنەكتر، رەەیل ەوەبنەادیان جیردێن و مژو 
 یاتر داوای، زەانەیه ییەیو ئازادەئ ۆیهەان بیكانەنژ یكورد یاگەڵمۆك
 یكاروبار ەیشێك ەیوەئ ۆا بگداد ەنچەار دچناەن و بەكەد ەوەابوونیج

 . شێپ ەاتەین ۆان بییحكوم

 

 ج ەرەق یكردنەقس یرۆج

ن ەكەدەك قسێزمانەب ،ایدون ەل انیبوونێجەشتین ینێشو ەیربۆزەكان لەجەرەق
كن، ینز ەوییەزازاك یزارەوێش ەان لیكێشەن، بەگەدێكتر تەیەان لۆینها خەت ەك
 یرۆزەم بەاڵب، ەوەكورد ەیوەتەن ەكن لیت و نزەاڵهژۆر ەر بەس ەك ەیوانەئ
  .نەگەدێان تێیكان لەكورد ەلس ەم كەك
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نسا ەرەفەل ەنومون ۆبئاخفن، ب ەو زمانەك بن بێنێر شوەهەتوانن لەوان دەئ
 یرانۆس یكوردەكوردستان بەو ل یتوركەا بیتوركەن و لەكەدەقس ییرانساەفەب

 ەك ەیوەم ئەاڵب. و هتد یفارس یزمانەران بێئەو ل یهندەندستان بیهەو ل
 یزارەوێر شەسەت و لێچەد یكرمانج ەان لیكانەن، قسێنریبەكوردستان دەل

 . ەیەه ەزارەوێو شەا ئیسورەل ەئاوا واتژۆر یكوردستان ەك ییەكزازا

 ەوییەشاناز ەو ب ەوەرەیس یكەیەرادیئ ەوان و بەئەل ەكێسەك( قیەواف فاەن)
 ینێت و نهەبیتا یكێوان زمانەئ"  یەواێیپكات ەم دۆج و دەرەق ەل یرگرەب
 ەكید یكانەزمانەان لەیان زاراوی ەوش ێندەه ەیوەئ ۆیهەم بەاڵ، بەیەان هۆیخ
 یهندەل ەمە، ئەنێبه ەوات یانپ ەیان وشیر، ێخەن ەوات یهەن ەنونمو ۆت، بێچەد
 ەب ییەشانازەب ن،ەئاشكرا ناك ەكەان زمانیر زاەوێموو شەه ۆیە، بەكینز ەوەنۆك

زا و ەشار یسەك ەش بیجەرەم و قۆد یسەو ك ێزانەد یندەمڵەوەد یكێزمان
 ەو زمانەك بێنێموو شوەهەل ێتوانەد ەونكچ، ێزانەترس دەو ن ەرادین ئەخاو
 ەیوەئ ۆیهەوان بەئ" ەڵێر دەرادیب". نەكەدێپ ەیقس یكەڵخ ەات كبك ەقس

 یدیات، ئگان بێیك تەڵخ ەستوویانوەیان نیو  ەشتووێانهەیان نیترساون و 
 یزمان یناوەب ەبوودرووستك ێزمان ۆیە، بەویان داتاشۆیخۆان بەیوش ێندەه
، ەبوون ەنیمەك ەشیمەه ەونكچ، یەداێت یراست یكێشەب ەیەم قسەئ". جەرەق
 ەوەانەیكەكار ۆیهەو ب ەدراوێان لەینراون و تانێترس ەك ەیەوێو شەش بەنیمەك
 ەتوانن بەم دەاڵن، بەان ئاشكرا ناكیكانەدۆار كچناەب ۆیە، بەماوەان نییتیەساەك
ت و ێان بیارگترس رزەل ەیوەئ ۆن بەبك ەكان قسەزارەویكان و شەموو زمانەه
   .انەیكەواڵرشوبەپ ەگەڵمۆك ەخود و ل ەكردن لیرگرەب یبار ەنچەن ەندێه

 

 ج ەرەق یندەخوداو
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 ەیوێن و شییك نێبەزهەن و مییئا چیهەر بەس ەناسراون ك ەوەج بەرەق
، ەوەانەیبارەل ەیەه یییزاەس شارەم كەك ۆیە، بییەان ئاشكرا نیشیرستەپخودا

ل و یازەڕب ەل ەدا ئاشكرا بوویكیئامر یناسەڵمۆك یئاستەل ەك ەیوەم ئەاڵب
ن ێوەن لەسەر یجەرەا و هتد قیا و روسیران و توركێا و ئیانپسیك و ئیكسەم

 یكێشەب. ەیەزیاكپ یكێچو ك یەسارا یان ناوییشەو خوداك ەیەان هیاگرستاەپو 
 ێیپەك بێپروگر ەسالم و هیو ئ یسۆندیو ه یانیستیكر ەان بوون بیشیرۆز
  .ەاننییئاو ەئ یوادارڕب ەان بوون بۆیخ یانیژ یرجەلومەه

ر یبیجان بول كل ێیپەو ب ەستیژۆلۆپۆنترەئ ەك (یوتید بۆڵنڕئا) یشتنەیگێت ێیپەب
 ەان زمانیونووس ێو رەتاكو ب ییەان نیكێنینوس ەرۆج چیمان هەت ئێب

ان یگنیرگ چوان هەن، ئەڕێیگاندا بەیكەڵەچەر یدواەو ب ەوەنیانناسیب ەوەنوسراو
 ۆكار بۆه ەتۆش بەمەك نازانن و ئێنینوس و ەوەندنێخو ەوێش چیه ەداوەن
 یستەستاودەد ەوەنەب ەوەن ەان كیساكانێت و ریرەداب و نەشتن لەیگێت ەیشێك

 ەیشێك ەل ەیوەئ ۆیه ەتۆان بییەیوارەنێخوەم نەئ یكارۆها هەروە، هەكردوو
وارن ەنێخوەن یكێلەگ ۆیەن، بەكەرنەردەس یندروستەوا و تەشو هەك و كەلەف
 یرسپر بەگە، ئەداوەان نۆیخ یووژێم ەیوەنین و نوسینوس ەان بیواڕب ەونكچ
وان ەئ ەك ەوەنەدەم داڵو ەیەوێو شە، بییەنتان نیسووارن و نوەنێخوەن یچۆب
ان یگنەكان جەوارەنێخو ەڵگەان لیرانیپباب و با یەواگ ەیەان هیكەیەفسانەئ

 ەبوون بەج نەرەق ەوەژۆو رە، لەووچناو ەان لەیچەبن ەوەشۆیەو هەو ب ەكردوو
 ەان لیتەفرەوان نەئ ەیەمەر ئەبەت، لەاڵسەد و ەوارەت و قڵەوەن دەخاو
 (. 08". )ەكردوو یوارەنێخو

 یشتوویدان ەك یمانۆر یكێسەو ك ەڵەیەمۆم كەئ یانیزاەشار ەیقس ێیپەب
 یتاناڵو ۆركران بەد ەوەرانسەف یتەن حكومیەالەل 8101 ڵیساەو ل ەیەرانسەف
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د یندا و سوەد و فللیا و سویارگا و بولیرومان یتاناڵو ەت واتەاڵهژۆر یاپوروەئ
. واندووبووێان شیتیەەاڵمۆك یانیژ ەیوێان شیكانەتیرەنەب ەو هتد ك ژیروەو ن

و  یرستەپخودا  ەیبارەكرد ل ەڵگەم لەقس ەوەكورد یكێڕێگەڕو ەیگێرەل
 ەیورەگ یكێڵێبوو سم یپسوور و س یكێاویپ ەك( ۆلۆپ)، ەوەانیینییئا یعەرجەم
و  ەیەزیاكپ یكێچان كیشەو خوداك یەەان هیج خوداەرەق ەڵێب" یوتگبوو ەه
 ەل ەیكەگرستاەپستا ێو ئەجدا، ئەرەق یووژێم ەل ەهاتوو یناو ەفسانەكو ئەو
سارا  یو ناوە، ئەوەنڕێاپەد ێیكردن و ل یردانەس ۆن بچەك دەڵو خ ەكیكسەم

و ەرمن، ئەگش یكانەگنەو ر ەر كراوەبەل یگنەاو رگنەر یگرە، جل و بەخاتوون
 ەوەتەڕێگەنان، دژ یتەبیتاەا بیموو دونەهەش لیجەرەق یەرمەگ ەشاكۆپ ەوێش
 یكێانیژ یدواەسارا ب یەواگ، یتەیەسارا ه ەشەق ەك ەیتیرەن ەاشماوپو ەئ ۆب
 ەوەاویپن یەالەل ەیتەحنیو مەار بكات لگن رزژو  ەبوو ەوەوساندنەچ ێب
 یمبولیس ەتۆب ۆیە، بیقوربان ەب ەكردوو ۆیو خە، ئەاوپەدا سیرەسەب
م ەاڵنن، بێهەد ۆب یرستن و هاناەپیشەد ەیەه یج خوداەرەق ەڵێن، بكاەجەرەق
 یختەو س ییئابور ەیكید ەیشێنسان و كیئ یواڵرشوبەپ ۆیهەستا بێئ
". نەبك یەاگرستەپو ەئ یتەاریك و زیكسەم ۆن بچكان ناتوانن بەجەرە، قەوەانیژ
 یكیەاتاد چینراون و هێلمەس ەوەدراماكان ەیگێرەنها لەت یەم داتاەئ یچرەگەئ

 ەونكچ ێچەدێت ێیر ۆڵۆپ ەیەیم قسەم ئەاڵ، بێنێلمەسیب ییەن یژۆلیۆسۆس
ش ەڵیكێت و تێبەان نیشیكێئان چیفتار و هەت و ریرەنەاواز لیج یكەڵێمۆت كێناب

. كێنییئا چیه ۆن بەكەماش نینتیو ئ ەكید یكانەنییئات و یرەكتر داب و نەیەبن ل
 یتواناەب یكێعەرجەن مەم خاوەاڵان، بگرستەپن خودا و ەوان خاوەئ ەواتەك
 ەن بەگتاكو بن یین ۆخەربەس یت و ئابوراڵن وەو خاون یین یاسیس یزێه

ش ییەقیقەه ەفسانەو ئ ەوزشتگرەم سەان ئیرۆز یشەب ۆیەان، بەیكەندەخوداو
اون ەڕگەن ەیوەئ ۆیهەان بیت، ێب ەوییەوارەنێخوەن ۆیهەب یدینازانن، ئ
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 ەیبارە، لەكوردستان یكانەجەرەق یچرە، هەوەتەكراوێان لیمتر الەادا و كیدونەب
و ەل یكێشت چیرستن، هەپیب ەیەان هیكیەو خودا ەاوازیان جیخودا ەیوەئ

 ەل ەمەم ئەاڵمانن، بڵتر موس یكەڵكو خەش وەمێن ئەڵێكن و دێنادر ەوەیەبار
 یروو ەل ەیەفتارانەو رەئ ەن نموونی، باشتریەدانێت یكیەراست چیو ه ەترسان

   .ییەن ڵقبو یكورد ییئاسا یمانڵموس یكەڵخ یالەل ەوەیتیەەاڵمۆك

 

 ك شوناس ەیەب ەڵەمۆك ێس

ب و ەرەكورد و توركمان و ع ەب ەكەچناو یكەڵخ ەب ۆیەنام ەڵەمۆم كەئ
ان یكەیەناسیپو شوناس و  ەك ناسنامێنێر شوەهە، لەوەتر یوانەان و ئیستیكر
 ەم و لۆد ەر بێولەه ەلرات ناسراون، ەڕخ یناوەركوك بەك ەل ەنموون ۆ، بەیەه

 . جەرەق ەتر ب یكانەنێو شو یمانێسل

ن و ژكوتانن و  ۆڵهەد یكیرەنها خەت ەك ەڵەیەیمۆو كەن لییتیبر: جەرەق
 ۆب ەوەكێنێشو ەل ەوەانییرەچۆك ۆیهەت بێناكر ڕۆڵنتۆك ێپان یشیكانڵەمنا
 ەو ل ییەن اگەڵمۆك یتێكیەو  ییرتووگكیە ەبان یواڕب ەونكچتر،  یكێنێشو
ر ەس ەن لەكەد ڵان سوایكانڵەن و مناژ ۆیە، بەوەنێرسیگكدا ناێنێوش
ت ەنانە، تییەان نیتیەەاڵمۆك ینیلپسیكان دەوێش ەك لەیەویشەكان و بەقامەش
تر  یكانەپروگ ەل یشتگ ەم بەاڵن، بێناكر ڕۆڵنتۆك ەوەانیاوانیپن یەالەل

 ەوات ەوییەپمسەد یرووەم لەو ه نییئاكو ەم وەه ەیەان هیاوازیج
ش ەكونموونێنێشو چیهەلن یینر یگێج ەان كیانیژ ەیوێم شە، هەوەانیرسپرەب
ك ەیەكهاتێپ یالرسازەت ێبنرێل ەیوەئ یناو ییەك نێستا شتێتائ ەك ەیوەئ
 . ەوەتێبناسر ەیەكهاتێپم ەئ یرلتووكو ەوێوەج و لەرەق یناوەب
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ن ایبوونەڵكێت ۆیهەان بییتیەەاڵمۆك یتیەساەك ەن كەكید یكەڵەیەمۆك: مۆد
 ینییئات و یرەن یرەگیكار ۆیهەها بەروەكوردستان، ه ەكان لەكورد ەڵگەل

 ەل ەیوەك ئەروەسالم، هیئ ەش بوون بەفیب و تاەزهەم ێیپەمان و بڵموس
ان ۆیخ ۆان بیینییئا یزامیلتین و ئەسر هیو م ەرانسەندوستان و فیه

و  ۆڵهەان دیكانەاویپنها ەو ت ەاوازیان جیفتارەت و ریرە، نەكردوودرووست
زانن، ەند دەرمەهون ەان بۆیش خیك جارێندەسازن و ه گنەنن و ئاهەژنا ڕزو

ن، ەبك ڵكان سواەقامەر شەسەان لڵین و مناژن ەناد ەگێز ریگرەم هەاڵب
و  ەانەیرات هەڕج و خەرەق ەك ییەن ییەرەچۆك ەانیژ ەوێو شەان بیواڕها بەروەه
 ەوەكێپو  ەیەان هیبوونێجەشتین ینێمان شوەها ئەروەه. ننەێگەد یكەڵخەان بیز
ر و ێولەه یشار یاستەڕناوەزن لێارپەیو د ەناوەوەكێپان یووكچب یكیەاگەڵمۆك
 .تر یوانەل ەمترەان كەیشێن و كەبات هەخ ەیكچۆشار ەك واتەڵەر و كیرەه
 . باشتر یكەیەادڕمان تاەئ

وان ەاق و كوردستان، ئێڕع ەت لێكان بەمۆد ەك لێشەب ەیقس ێیپەب
مان و ڵموس ەان بوون بیسالمن، یئ ینییئا یتیرەن یدراوێرگ ۆوخەاستڕناەب
 یوانەنامژۆر یكێرتۆپرا ەل ەرع كەفورات ش یناوەك بێسەن، كەكەش دیزامیلتیئ

 ینكاریئ ۆیە، بەناوێمان هڵموس ەان بیواڕان بیكێشەوانم بەئ ەك ەداناوەوەب یدان
راق و ێعەل ەكات ك ییاژێد ەكان بەجەرەق ەك لێشەان بیك ێژێتو ەت كێناكر

زوو ەئار ەان بیت ێب یارچناەاون، بیژ ەكەمانڵموس ەكەڵخ ەڵگەكوردستان ل
 یكێشەب ەمە، ئەرتووگرەان وەیانیژ ەوێت و شیرەو نەمان و ئڵموس ەب ەبوون

ستا ێرتوو و ئگ ەیكەتاڵو ەیخیە ەبوو كەه ەوییەو نائارامەڕوشەب ییندەوەیپ
 ەك ەیكهاتانێپو ەكن لێشەب ەونكچالون گەوێش تیكانەجەرەو ق یژەدا دێیت
م ەئ ەیها ناسنامەروەنن، هێهەكدێپراق و كوردستان ێع یشتوانیموو دانەه
ن یەالەان لەیكەشوناس ەن و لیژەوان دەئ ەڵگەو ل ییەو كورد یراقێع ەیەكهاتێپ
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 ێش بیراقێعەكورد ناسراون و ل ەكوردستان بەو ل ەوسراوونەن چیه ەوەتڵەوەد
، ەیەانژۆر یكانەفتارەر یرجەم ەك ڵەاڵرام و حەح یەلەسەم ۆم بەاڵ، بەناسنام

 ەشیتیەەاڵمۆك یبار یچرەن، هەبك ەڵەمام ەانیخالقەئ ەرەوێپو ەارن بچوان ناەئ
ن، ەدەدێپان ینژ ەنن و نێهەدێان لینژ ەوان نەئ ەڵگەتر ل یكەڵخ ەك ێیەیپو ەب
 رۆز ەم لەاڵن، بەكەد یریگرەان و هاوسیژەوەكێپان ۆیخ یسمڕەوەڕێب ۆیەب

 ەیخیەنها ەكات، تەد یفورات باس ەم ەیتڵەم حاەئ ".مانڵموس یتیرەن ەن بێشو
بن،  ەگەڵمۆك ڵەیزا ەتیرەو ن نییئاو ەب ەڵكێار بن تچنا ەك ەرتووگەن یجەرەق
 ەییكاك یالەل ەنموون ۆ، بەیەه ەاردیمان دەش هەكید یكانەكهاتێپ ەكو لەڵب

 یومەق ەل ەوتنەركشوناس و دوو یبوونەن ۆیهەوان بەك لێشەش بیكانیە
و  ینییئاو  یتیەەاڵمۆك یوتارگ ڵیزا یتەاڵسەر دێژەان لیژار چناەان و بۆیخ
م ەاڵمان بڵموس ەو هتد، بوون ب ەوەتڵەوەد یتەاڵسەن دیەالەان لیاراستنپەن

ن اڵت فێوترگەان دێیپ ەك ەنۆك ەیو ناوەر بەشتا هێان هەیكەنەسەر ەشوناس
سالم و یئ یڤیتەگین یكێتیرەن ەمەور، ئاگن اڵان فیج ەرەن قاڵان فی ەییكاك

 ەو شوناس ەن بەسڕەنا یكەڵخ ەراق و كوردستان كێع ەل ەمانڵموس یكورد
  .ەوییەتیەەاڵمۆك یرووەن لەنادێپان ەیكات و ناسنامەد دەناوز

ا یموو دونەهەل ەجن كەرەق یپرووگان ی شەمان بەه ەر بەات سەڕڕخ: راتەڕخ
ت ێخشاندن دەدار ن یماناەب ەهاتوو یبەرەع یناوەان بەیشەم بەم ئەاڵن، بەه
ر كار ەسەل یرەهون یكار ەك ەیوەك ئەروە، هییەكارەوێش یرەهون یكێكار ەك
 یماناەركوك ن و بەك ەاتر لیان زەیشەم بەم ئەاڵ، بەوەشنۆفرەین و دەكەد

ك ەروەناسراون، ه ەوەانەیكەونەزیق ەكار ەكو بەڵناسراون، بەان نەیكەكار
 ەوێوەان لی ەانەیكەرەرامبەب ۆب ەكەان و توربوونیژەل ەوونبڕەتو ەل ەك ەیوەئ

 ەنازانن ك ەنەسەر ەكهاتێپو ەان بۆیخ ەك ەیوەان ئیزخراون ێراوەپ ەك ەهاتوو
، ەدراوەان نێیپبزانن و  ەیەه یراقێع یارید یكەیەوەتەان نی یراقێع یشوناس
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 یتوەسوكەڵه ەو ن پخرا یفتارەر ەب ەدان كەوەئ ڵیوەهەل ەشیمەه ۆیەب
 . نەدا بكەكید یوانەك ئەتەل ەڵەمام یرن و تاوان كاریناش

 ەیكەچك ناوێندەركوك و هەكەن لەكید یكێپوورگكو ەو ەن كەوانەات ئڕرەخ
ان ەیكەكار ەیوەئ ۆیهەان بیواڕوان بەن، ئەراق هێع یاست و باشوورەڕناو

 ەكتر  یوانەل ەیەه ەوەندنەس ۆڵەت ەان بیواڕب ۆیە، بەبوو یرەهون ەك ەماوەن
 یكەڵكو خەن وەش ناكیت و كارێنادرێپان یان خستوون و كاریزێرواەپ

 ەینووسەارچو ەئ یەانواێیپ ەماشا كراون، واتەمتر تەك ەب ەونكچ، ەكەچناو
ت و یرەن ەیكەاوچرەرن، سیگقامەناس ەك ەشتووەیگ ەو ئاستەو ب ەانەیوان هەئ
 ەنانژو  ڵناو م ەل ەكوشند یورزگ ۆیە، بەیەكید یكانەنییئا ڵەزا یوتارگ
 ڵن و مناژ ەیوەئ ۆیهەش بیوەكان، ئڵەما ەن لەبەدێپان ییرەفەز ەنن كێشەوەد
 ڵن مناچەبن و دەد ەوەر بەفەوان زە، ئڵما ەیوەرەدەكان لەاویپن و ەوڵەماەل
 یەم داتاە، ئەورەگ یانین كوشتن و زژ ەیادڕن و تاەكەقورس د یدزن و دزەد
 ەس كیلۆپ یاگزەم دامودەن، هەكەد یو باس ەوییەرەسەدن بیك شاهەڵم خەه

و ەئ ڵید حایش شاهیكەڵان كردوون و خییریگستەان كردوون و دیئاشكرا
تر و  ەشێك ڕپتر  ەیكەڵەمۆردوو كەهەكن لێپوورگ ەمانەئ. بوون ەیەاردید

 ینێاك و خاوپو  یندروستەت و تییەنسانیئ ۆك بیەهاەب چیترن، هدرووستنەنات
ت یرەكو نەڵك، بەڵخ یتیرەك نەن یاراستنپر و یگقامەس یانیژو  یشۆپك ێو ر

م ەاڵتا وەوەان ئی، ێكرەدێن لێاریرسپك ێختەن، وێدانان ۆب یهاەان بیشۆخ
ن، یژباشتر نا ەوێئ ۆن خەڵێد ەوەقیعلەتەتا بەوەان ئینن، ەكەدێپو  ەوەنەناد

 ۆكتر و درەیەل ەنیو رق و ك ەییتنیو ف گنەجەل ڕەپانتان یژموو ەتا هەوەئ
ان یكانەاویپمتر ەتر، ك یكانەپروگ ەل یاوازیجەوان بەن، ئەكەدكتر یە ەڵگەل
ن، ەڕێگەكان دەقامەكان و شەنۆاڵكەل ێبەان نیكانەنژنها ەر تەگەت، مێنریبەد

ان یكەڵشتن كۆفر ەلیچورگ یایماف ەپرووگم ەن ئەڵێد ەیەك هەیەقس
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 ەرانەیق ەل ەوەركردنیب ەشتن لێهەن ۆشووتر بێپ یعسەب یزبیحرن و گەردەوێل
 ەنتێمۆكید ێیپەب ،ەرتووگرەو ەرەكدێت ەپرووگو ەل یكەڵكان كییەاسیس
 یاتیخالقەو ئ ەان كردوویك كارێر ئامانجەه ۆب ەك بوونێپروگ ەكان كییەمنەئ

    .ەستداوەدەان لیتەبیتا ەیناسنام

 

 

 

 

  

 

 مەشەش یژاپ یكانەاوچرەس

 یفگل ەترجم. یەفولكلور یەاجتماع ییەخیتار ەدراس. الغجر. ریبیجان بول كل: 0
 . 02ل. 0928 ەسن. ەباعگلل یەدار الحر. یالخور

 یایمانڵن ئایەالەكان لییەبسیج یژكوۆد و كیساۆنیج. تیالگالن ماریگ: 8
 ەمارژ. كاریش یارۆڤگ.یداغەرەمهاباد ق. ەوییەزیلگنیئ ەل یانێڕگرەو. ەوییەناز
 . 810:7 ڵیسا 81

. ەوییەناز یایمانڵن ئایەالەل كانیەبسیج یژكوۆد كیساۆنیج. تیالگالد ماریگ: 3
 ڵیسا 81 ەمارژكار یش یارڤوگ. یداغەرەهاباد قەم. ەوییەزیلگنیئ ەل یانێڕگرەو

8107 
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 ە، لەستووەكان بەرتووگكیە ەوەتەن یرتۆپراەب یشتپ ەج كەرەق ەیژێر: 4
 5.0و سالم یئ% 4.4ن و یحیسەم% 91.4 ەك یتەاڵهژۆر یاپوروەئ یتاناڵو
ادا یدون یواوەت ەل ەك ەبوون یهانیج ەیورەگ ێڵیخ رەس یشەنن و دابییئا ێبەب
تر و  یكێنێشو ۆب ەوەكێنێشو ەان لیكردنچۆان و كۆیخ یكولتوور یهوەب
، ییەت و سنوور ناڵو یستوورەد ەان بیواڕب ەان كەیوەوساندنەچ ۆیهەب

 . ەوەنابنۆش بوون و كەداب

 یفوز. ەترجم. ەیفولكلور یەاجتماع یەخیتار ەالغجر دراس. ریبیجان بو كل: 5
 074ص ،0928 ەبغداد سن ەباعگلل یەدار الحر. یالخور

، ەوییەناز یایمانڵن ئایەالەكان لییەبسیج یژكوۆد كیساۆنیج. تیالگالد ماریگ: 6
 ڵیسا 81 ەمارژكار یش یارۆڤگ. یداغەرەهاباد قەم. ەوییەزیلگنیئ ەل یانێڕگرەو

8107.  

 37ص. شووێپ ەاوچرەمان سەه: 7

  48ص.شوو ێپ ەیاوچرەمان سەه: 2

 95ص. شوو ێپ ەیاوچرەمان سەه: 9

   05شوو ص ێپ ەیاوچرەمان سەه: 01

  05ص. شوو ێپ ەیاوچرەمان سەه: 00

   05ص. شووێپ ەیاوچرەمان سەه: 08

 03ص شووێپ ەیاوچرەمان سەه:. 03
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 كان یەنییئا ەزاراو یگنەرهەف

 ( ا ) 

 . ەدا هاتوویشتەردەز ینییئاەل یەەم زاراوەئ یجوان یخوا: ئادوور: 0
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 ەخودا بوو یستیوەشۆكان، خیەنانیۆ ەیفسانەئەل ەجوان بوو یكێنجەگ :سینۆودەئ: 8
 . ەشییوەز ەیشەگهار و ەب یوتنەركەد یمبولی، سیتیەراز كوشتووەبەك

 ەكان بووەنۆك ییەسریم ینییئا یزنەخواكان و باب م یاشاپ ۆب ەكەیەزاراو: ئامون: 3
 ەك ەكرنكەل ەیاكگرستەپ، ەدابووەیپ ەبیتەند لەناو یتڵەوەد یمەردەسە، لەكارهاتووەب
 .ەسریم ییەیرەندەسكەئەل

 . كانییەرەمۆس یالەل ەكان بووەئاسمان یخوا: ئانوو: 4

 . كانییەدەكەئ یالەل ەنزم بوو یایدون یخوا: یئانانوك: 5

 . اناڤرێن یناغۆق ەشتەیگ ەك ەبوو یبوز یكەیەبیراه: ئارهات: 6

كو ە، وەاندا هاتووەیكەورپەل ەك ەل ەكان بووییەرەمۆس یخوا: ئارورو :7
 ەك ەكردوو ەیكەردێم یهاوكار ەك بووێنژ، ئارورو ەاندا هاتووەیكەووژێمەل
 . ەوستكردووودر ڕقوەل یرەشەخودا ب یهاوكارەب

 ۆب ەكان كییەرەمۆكن سەل ەبوو ەورەگ یكیەخوا( شتارەع)، ەشتوورەئ: ئاشتار: 2
ئانانا  ەدواجار ب ە، كەكارهاتووەب گنەج ۆش بیجارێندەكس و هێو س یستیوەشۆخ

 . ركردەد یگناوبان

كان ەرەوەخلوق و بوونەم یتەفیس ەك ەكان بووەنۆك ییەبابل یداستان: سیئاتراخس: 9
 . كێموو شتەهەل ەبووەه یرەشەو ب

 ەكەتدا وشەڕەبنە، لەرەمبەغێپشت ەردەز ینییئا یزۆریپ یبێكت یناو: ستاڤێئا: 01
و  یركارێت و فەحیسەحات و نیسبەو ت ینییئا یرانۆگك ەڵێمۆكەل ییەتیو بر ییەفارس
ران ێكو ئەو ینێشو ێندەهەستاش لێنسان و هتد و تائیئ ۆب یاریشۆو ه یرستەپخودا

 .ەیەه یدارانەڕندستان باویو كوردستان و ه
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 یش ماناەمەئ تبت،ەل ەكارهاتووەبوزا ب ەینێو ۆب ییەنییئا ەم زاراوەئ. تانترا: 00
 . ەبوو ێیپان یواڕوكات بەئ یكەڵخ ەكات كەبوزا د یحریر سەسەخت لەج ەك ەیەوەئ

ت، ێرسترەپەندا دێك شوێندەهەو ل ییەهند یرئاواۆخ یكێندەخوداو. براهما: 08
الم ەك و كیزۆم ۆو ب یریگرەهاوس ەرتن لگزێر ۆك كاتدا بێندەهەها لەروەه
 ەان بوونیسیموز ەندەم خوداوەئ یكانیەقوتاب كانەتیەوایر ێیپەب ەونكچت، ێكاردەب
 . ەدا بوونەوەكردنیتاق ەوام لەردەب

 0224_0232 یكانڵەسا ەو ل ییەسۆندیه ینییئا یكێاكسازچ. كشان شادراسن: 03
 ەڵەیمۆك ەب ەكردوو ییندەوەیپو دواتر ەكردوو یال كارگنەب یكانەبان ەو ل ەاویژ

 (.یندیه ینژ) یناوەب ەیەه یكێبیان و كتیرەراب ەسماج و بوو ب یبراهما

 ی، كلكەندەم خوداوەئ ی ێپەب كدایكر ەیفسانەئ ەدارستان ل یخوا: ریالسات: 04
  .ەبوو پسەئ یه ەیكچێوگو  ەبووەه

 *********** 

 ( ب ) 

 . كانیەنانیۆ یالەل ەوقەو ز ەوەراب خواردنەش یخوا: سۆباخ: 0

 . كانییەسۆندیه ینییئاەل ەكارهاتووەتان بەیش ۆب ەكەیەوش: یبال: 8

شت ەهەكو بەو یشۆخ ینێشو ۆن بێشو ێندەهەو ل ینییئا یاكسازچ: فاەباس: 3
 . ەكارهاتووەب

 یكانەحاكمەك لێكیە ڕیبوو، كو ییبوزا ینییئار ەنێزرەدام( 563_423: )بوزا: 4
نسان یئ ەكرد كەوەب یدا دركڵیسا 89 ینەمەتەت، لێر دەوەمن یماناەساكاس بوو، ب
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 یناوەهات بۆب ەوەكێدارەل یلهامیو ئ ێنیبەد ەوییەشۆخەو مردن و ن یریپ ەئازار ب
 . كرا

 یكانەنرخەب ەوتگو ەوزشتگرەسەك ییەانیستیكر ینییئا یزۆریپ یبێكت: لینجیئ: 5
وار چەل ییەتین و برەكەدێل یوەیڕەپكان یەحیسەو م ەزنەم یحیسەم یسایر عەمبەغێپ
 . ەوەتەانیویسوقا و بوترس نوۆنا و لنەوحیس و ۆڵپەك لیەرەه ەك كیەوون چ یلینجیئ

، ەهاتوو یادا ناویرەد یكانەندەخوداو یزیرەو ل ەووكچب یكێندەخوداو: سیۆتۆبر: 6
 ەك ەهاتوو یسدا ناوۆریمۆه ە، لەووڕیربەس یگەو س یو ماس ەشتر شوان بووێپ
 یل كردنیشكەت ەل ەبووەه یو توانا ەكردوو یایرەد یتەكاندا خزمییەبوز ەڵگەل

 . بووندا

 ەهاتوو یكدا ناویرگ یكانەفسانەئ ەش لەمەو ئ ییەایرەد یكێندەخوداو ەوین: ۆنتیتر: 7
 . یش ماسیكلك ەو ب ەووچاو یپ ەل ەستەج ەو ب

 ە، لەبووەكاندا هەچو باخ یوەز ەل ەت بوویپ ەب ییشتاەد یكێندەخوداو: بربابوس: 2
 ینێشو ێندەه ە، لەاویدون ەت هاتوویدۆفرەئ ەس بینیۆد یكردن یندەوەیب ینجامەئ

   .تێرسترەپەا دیدون

************ 

 ( ج ) 

و  ییەفا و برفاتیش ڕیو كو ەیەه یلیف یرەو س ەكانییەسۆندیه یخوا: شایجان: 0
 . ەیەكاندا هییەسۆندیه یگنەرهەفەل

 . ەیەدا هیشتەردەز ینییئا یستاڤێئاەل ەك یرانۆگ ەدەڤهەل ییەتیاتا، برگ ەوات: جاتا: 8
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كات ەد یەئاراد ئاال یبابل یاشاپ یكۆریچە، باس لەنۆك ین داستانینترگرنگ: امشگڵگ: 3
 . ەڕێگەدا دیمرەن یدواەو ب

 ەویەتیسانسكر یكەیەوشەلەك ۆشنت ینییئاەل ەكیەخودا یاگرستەپر و ەكەیپ: جنجا: 4
 . ەراویگرەو

 ەكەاوچرەس ێیپە، بەكان بوویەنانیۆ یرەتیجوب یردێكان و مەمانۆر یخوا: ۆنۆج: 5
 . ەراویگرەو ەوەیەو وشەنان لژ یكسێس یزێه

و  یتیەویسونو یخ ئادێش ەك ییەاتیزدێئ ینییئا یكانەنۆك ەبێكتەك لێكیە: ەلویج: 6
 یت و دوعاەحیسەول و نەك قەڵێمۆو ككان ییەدیزێئ یالەل ێزانرەز دۆریپەستا بێئ
  .ێكرەدێپ یستاش كارێتائ ەك یەداێت

************* 

 ( ك) 

 ەك ەئان بوو ینژ، ەنزم یمانا ەكە، وشەكان بووییەرەمۆس یوەز رەس یخوا: ێك: 0
 . ەبوو ەمەردەو سەئ یخواكانەك لێكیە

 ەك ەزراندووەمیدا 09 ەیدەسەك لێاریو جوت ییەنۆپاژ یینییئا یكێپروگ: ۆكینۆنكۆك: 8
 . خاتەكدێنسان ریوان خوادا و ئێن ییندەوەیپ ەكردوو ەیوەئ ەیشەگبان

ا یجیج یپروگك ەڵێمۆ، كەكان بووییەلیم ییەسۆندیه یاكانخوەك لێكیە: شنایكر: 3
ك و ۆریچو  ەك وتەڵێمۆك ینەت و خاوێد( شەر) یماناەو ب ەكردووەوێپان ییندەوەیپ

 . یتۆیەخەت بەبیتا یعریش

 .ەهاتوو یسنادا ناویە یكانەسفرەو ل یەشتەردەز ینییئا یمبولیس: یكوشت: 4
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ت، ێبراكان د ەڵیمۆبرا و ك یواتاەو ب ەكاك یامانەكان و بەنییئاەل ەكێكیە: ییكاكا: 5
تان ڵسو)ان ەیكەرەمبەغێپنجامن و ەرەس یبێكت ینەخاوەكان كەارسانیاخود ی

 (. ەسوهاك

************ 

 ( م ) 

 ەیەزدا هەدا ئاهورا میشتەردەز ینییئاەل ەیوەك ئەروەت، هێر دێخ یواتاەب: زداەم: 0
 . ندەومەرێخ یسانەك ۆت بێكاردەت بیەكەزدەجار مێندەو ه

 (اگ) ەك ەكردوو ەیسانەو كەئ یتیەاژو د ەبووەران هێئەل ەن كەسەر یخوا: ترایم: 8
 . تیەشتەردەز ینەمیهرەئ ەب ژكات دەزدا دەئاهورام ین و هاوكارڕبەردەس

 .كردنەد یپو خرا یدزەد ینژ ەن كۆك یسریمەل ەنان بووژ یكردنەالق یخوا: نیم: 3

 ەبووەه یمورابەح یمەردەسەكان، لییەبابل ەیفسانەئەل ەزێهەب یكیەخوا: خۆردەم: 4
   .ینكەئ ەب ەو ناسراو

 یكانەوتوسر ەنێوشوەر لەو ه ەئیساب ینییئا ەیوەاككردنپۆخ ینێشو ەوات: نداەم: 5
ران ێراق و ئێعەناسراون و ل یسوبب ەك ەیەئیساب یرگاشپن و ەكەد ەسەان مومارۆیخ
 . نیژەران دەندەهەان لیشیكێشەن و بەه یبەرەع یكێتاڵند وەچو 

ت و یەدیزێئ یكانەزۆریپ ەسوسنوەب و دێكتەل ەیەكید یكێكیە: شەفا رەسحەم: 6
 .نەكەد یوەیڕەپكان ییەدیزێئو  ییەاتیدیزێئ ینییئا یكانییەعریش
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 ر ەنووس یكانەدانراو

  0999 ڵیسا. عریش .نیوەئ یكانێڵەتون: 0

  8113 ڵیسا. یفكر یتەباب: كانەوانێو ن گنەج: 8

  8114 ڵیسا. عریش. رداەبێسەك لێگنەد: 3

 8112 ڵیسا. ماركس ەیفەلسەف ەل ەوەنۆڵیكێل. یاوازید و ج ۆتویم: 4

 8119 ڵیسا. یاسیس یفكر یتەباب. یكانەژزم و دیونالیناس: 5

. كوردستان یزاناكاننییئا ەل ەوەنۆڵیكێل. یناسەڵمۆك یتەباب: كانەنیمەن و كییئا: 6
8101 

 8101 ڵیسا. سڵگنەماركس و ئ یكستێت یانێڕگرەو. ماركس یكانیەفەلسەف ەنام: 7

 8100. عریش: كانەبێكت: 9

ك ەڵێمۆك. یبەرەع یزمان ۆب یانێڕگرەو .یەالعرب ەباللغ شعروان ید. الموت: 01
 8103 ڵیسا. رێگرەر و وەنووس

 8106 ڵیسا. مردن یمكەچ ەل ەوەنۆڵیكێل. مردن یكانەندەهەر: 00
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 8107 ڵیسا. تڵەوەد یمكەچ ەل ەوەنڵیۆكێل: تڵەوەد: 08

 . نپاچ ەیش ئامادەبانێم كتەئ

  یاسیس یفكر یتەباب. تدا ەاسیوان فكر و سێنەزم لیونالیناس: 0

  یبەدەئ ەیخنەر: شداۆب ییانتاپ ەب لەدەئ :8

 كانەمكەچ ەیشەموناق. كانەوتنەكێپاوچ: 3
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